
 

บทที ่2 

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

      2.1.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความมีประสิทธิภาพในการผลติ 

   ทฤษฎคีวามมีประสิทธิภาพในการผลติ 

   นกัเศรษฐศาสตร์ท่ีเร่ิมศึกษาการวดัประสิทธิภาพการผลิต คือ Farrell (1957 Quoted in 
Coelli and Battese, 2001) โดยอาศยัแนวคิดของ Debureu (1951) และ Koopmans (1951 Quoted in 
Coelli and Battese, 2001) ซ่ึงท าการวดัประสิทธิภาพของหน่วยการผลิตอยา่งง่ายดว้ยปัจจยัการผลิต
หลายชนิด (Multiple Input) ต่อมา Farrell ไดจ้  าแนกประสิทธิภาพทางการผลิตออกเป็น 2 ประเภท
คือ ประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical Efficiency) และประสิทธิภาพทางราคา (Allocative 
Efficiency) โดยประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical Efficiency) หมายถึง ความสามารถของหน่วย
การผลิตในการเพิ่มปริมาณผลผลิต โดยท่ีปริมาณปัจจยัการผลิตยงัคงเท่าเดิม หรือ ความสามารถ
ของหน่วยการผลิตในการลดปัจจยัการผลิตลง โดยท่ีปริมาณผลผลิตยงัคงเท่าเดิม ส่วนประสิทธิภาพ
ทางราคา (Allocative Efficiency) หมายถึง ความสามารถของหน่วยการผลิตในการใชปั้จจยัการผลิต
ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมภายใตเ้ง่ือนไขของระดบัราคาปัจจยัการผลิตหรือตน้ทุนการผลิตท่ีต ่าท่ีสุด 
เม่ือรวมประสิทธิภาพการผลิตดงักล่าวเขา้ด้วยกนัแล้ว เรียกว่า ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 
(Economic Efficiency) ซ่ึงจากผลงานของ Farrell ท าให้มีการศึกษาเก่ียวกบัการวดัประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจเร่ิมแพร่หลายมากยิง่ข้ึน โดยวธีิการวดัประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจนั้นสามารถวดัไดท้ั้ง
แบบท่ีมุ่งเน้นปัจจยัการผลิต (Input-Oriented Measures) และมุ่งเน้นผลผลิต(Output-Oriented 
Measures) โดย การวดัประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นปัจจัยการผลิต(Input-Oriented 
Measures) หมายถึง การพิจารณาความสามารถของหน่วยการผลิตในการลดปริมาณปัจจยัการผลิต
ลง โดยท่ีหน่วยการผลิตยงัสามารถผลิตสินคา้และบริการได้ปริมาณท่ีเท่าเดิมภายใตร้ะดบัราคา
ปัจจยัการผลิตหรือตน้ทุนการผลิตท่ีต ่าท่ีสุด ส่วนการวดัประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเนน้ผลผลิต 
(Output-Oriented Measures) หมายถึง การพิจารณาความสามารถของหน่วยการผลิตในการเพิ่ม
ปริมาณผลผลิต โดยท่ีปริมาณปัจจยัการผลิตยงัคงเท่าเดิม ภายใตร้ะดบัราคาปัจจยัการผลิตหรือ
ตน้ทุนการผลิตท่ีต ่าท่ีสุด จนกระทัง่ในปัจจุบนั การวดัประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสามารถแบ่ง
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ออกเป็น 2 วธีิหลกั คือ การวดัประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยใชพ้ารามิเตอร์(Parametric Approach) 
และการวดัประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยไม่ใชพ้ารามิเตอร์ (Non-Parametric Approach)   
 ดงันั้นจากหลักการแนวคิดของFarrell เราสามารถน าหลกัการการวดัประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจโดยการใชพ้ารามิเตอร์ (Parametric Approach) มาประยุกตใ์ชก้บัการวดัประสิทธิภาพการ
ผลิตและการบริการจากการใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ไดน้ัน่เอง  
 
 2.1.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัการวเิคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทน  

      การวิเคราะห์ตน้ทุน และผลตอบแทนทางการผลิตจะท าการวิเคราะห์ต่อหน่วยการ
ผลิต คือ ตน้ทุน และผลตอบแทนจากการลงทุนดา้นระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีมีผลต่อการ
ผลิตและการบริการของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 
1. ทฤษฎต้ีนทุนทีเ่กีย่วข้อง  
    นราทิพย ์ชุติวงศ ์(2547: 238-239) ไดใ้หค้วามหมายของตน้ทุนในทางเศรษฐศาสตร์คือ 

การวิเคราะห์ตน้ทุนในทางเศรษฐศาสตร์จะมีความแตกต่างจากการคิดตน้ทุนในทางบญัชี หรือ
ตน้ทุน ทัว่ไป กล่าวคือ ตน้ทุนทางบญัชีนั้นจะสามารถวดัค่าใชจ่้ายท่ีเสียไปเป็นตวัเงินเพียงอยา่ง
เดียวหรือเรียก ไดว้่าเป็นตน้ทุนท่ีเห็นแจง้ชดั (Explicit Cost) แต่ส าหรับตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Cost) นั้นจะรวมไปถึงค่าใชจ่้ายท่ีเสียไปทั้งท่ีสามารถวดัเป็นตวัเงินได ้ และวดัเป็นตวั
เงินไม่ได ้นัน่ก็คือตน้ทุนท่ี เห็นแจง้ชดั (Explicit Cost) และตน้ทุนไม่แจง้ชดั (Implicit Cost) ในทาง
เศรษฐศาสตร์นั้นจะเรียก ตน้ทุนท่ีมองไม่เห็นอีกอยา่งหน่ึงวา่ “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” (Opportunity 
Cost) และเป็นตน้ทุนอีกตวัหน่ึงท่ีตอ้งมีการประเมิน ดงันั้นจะเห็นไดว้่าตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์
ประกอบดว้ยตน้ทุนแจง้ชดักบั ตน้ทุนไม่แจง้ชดัรวมกนั ตน้ทุนทางบญัชีจะมีค่านอ้ยกวา่ตน้ทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ และมีผลต่อท าใหก้ าไรทางบญัชีมีค่าสูงกวา่ก าไรทางเศรษฐศาสตร์ โดยจ าแนกตน้ทุน
ท่ีใชใ้นการวจิยัตามส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์หรือทรัพยากรท่ีใชใ้นการผลิต โดยเป็นการจ าแนก
ตามส่วนประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้ประกอบดว้ย วตัถุดิบ แรงงาน และค่าใชจ่้ายการ
ผลิต ซ่ึงประกอบไปดว้ยดา้นต่างๆดงัน้ี 
 - ตน้ทุนจากวตัถุดิบ หมายถึง ตน้ทุนของส่ิงท่ีน ามาใชใ้นการผลิต และเม่ือน ามาใชใ้น
กระบวนการผลิตแลว้จะกลายเป็นส่วนหน่ึงของสินคา้ ดงันั้นตน้ทุนของวตัถุดิบจึงสามารถท่ีจะ
ค านวณไดด้ว้ยปริมาณท่ีชดัเจน  
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 - ตน้ทุนจากแรงงาน หมายถึง ตน้ทุนจากเงินท่ีจ่ายจากการจา้งแรงงานเพื่อมาท างาน หรือ
การจา้งแรงงานเพื่อท าการผลิตสินคา้หรือท าการแปรสภาพตวัวตัถุดิบใหเ้ป็นสินคา้ หรือผลผลิต   
 - ตน้ทุนจากค่าใช้จ่ายการผลิต หมายถึง ตน้ทุนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการผลิต
นอกเหนือจากตน้ทุนวตัถุดิบและค่าจา้งแรงงาน โดยทางดา้นการผลิตจะไม่ถือวา่ การขายและการ
บริหารเป็นค่าใชจ่้ายในการผลิต เพราะการขายและการบริหารจดัอยูใ่นดา้นการจดัจ าหน่ายสินคา้
และในการบริหารการด าเนินงานของกิจการ ดงันั้นค่าใชจ่้ายในการผลิตเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การผลิตเช่น ค่าเช่าพื้นท่ี ค่าภาษี ท่ีดิน ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ค่าซ่อม เป็นตน้  
 นอกจากน้ีJoseph E. Stiglitz (2000) ไดจ้  าแนกตามความสัมพนัธ์ของตน้ทุนกบัระดบัของ
กิจกรรม โดยกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนเม่ือระดบักิจกรรมเปล่ียนไป ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
ตน้ทุนคงท่ี และตน้ทุนผนัแปร  
 - ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Costs) หมายถึง ตน้ทุนท่ีมีจ านวนรวมคงท่ีไม่แปรผนักบัปริมาณการ
ผลิต ไม่ว่าจะผลิตในปริมาณมาก หรือน้อยเท่าใดก็ตาม ตน้ทุนประเภทน้ีสามารถเปล่ียนแปลง
ปริมาณการใชไ้ดภ้ายในระยะเวลาของการผลิต และตน้ทุนคงท่ีอาจเกิดข้ึนแมไ้ม่มีผลผลิตอะไรเลย 

ไดแ้ก่ ค่าเช่าท่ีดิน ค่าภาษีท่ีดิน ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในการซ้ืออุปกรณ์ และ
ค่าเสียโอกาสการใชท่ี้ดินกรณีท่ีมีท่ีดินเป็นของตนเอง  
 - ตน้ทุนผนัแปร (Variable Costs) หมายถึง ตน้ทุนท่ีแปรผนักบัปริมาณการผลิต ตน้ทุนผนั
แปรจึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการใชปั้จจยัในการผลิต ถา้ท าการผลิตในปริมาณมาก ตน้ทุนผนั
แปรในการผลิตก็จะมาก ถา้ผลิตในปริมาณนอ้ยตน้ทุนผนัแปรในการผลิตก็จะนอ้ย เม่ือไม่ท าการ
ผลิตก็จะไม่ตอ้งจ่ายตน้ทุนชนิดน้ีเลย ไดแ้ก่ ค่าจา้งแรงงาน ค่าวสัดุอุปกรณ์การเกษตร ตลอดจน ค่า
ซ่อมแซมอุปกรณ์ 
     อีกทั้งยงัอธิบายเพิ่มเติมถึงตน้ทุนจม (Sunk cost) ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีเม่ือจ่ายไปแล้วไม่
สามารถเรียกคืนมาได้ ตน้ทุนจมท่ีเกิดข้ึนแลว้จะไม่มีผลต่อการตดัสินใจกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต 
 
 2. แนวคิดเร่ืองผลตอบแทน 
     ผลประโยชน์ หรือผลตอบแทน (Benefits) ของการลงทุน หมายถึง มูลค่าของ สินคา้ 
หรือบริการท่ีผลิตไดจ้ากการลงทุน ซ่ึงประกอบดว้ย ผลตอบแทนทางตรง ผลตอบแทนทางออ้ม 
และผลตอบแทนท่ีไม่มีตวัตน  
  - ผลตอบแทนทางตรง (Direct Benefits) คือ มูลค่าของสินคา้และบริการท่ีผลิตไดโ้ดยตรง
จากการลงทุน นอกจากน้ียงัหมายถึงการประหยดั และการลดค่าใชจ่้าย จากท่ีเคยมีอยูเ่ดิม  
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  - ผลตอบแทนทางออ้ม (Indirect Benefits) คือ ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ท่ี
นอกเหนือจากผลประโยชน์ตอบแทนทางตรง ซ่ึงรวมไปถึงผลตอบแทนดา้น สังคมและส่ิงแวดลอ้ม
ต่าง ๆ  
  - ผลตอบแทนท่ีไม่มีตวัตน (Intangible Benefits) คือ ผลตอบแทนท่ีไม่สามารถ ประเมิน
มูลค่าเป็นตวัเงินได ้เช่น การลงทุนนั้นอาจมีส่วนช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิต และการกระจาย รายได ้
ใหมี้ความยติุธรรมมากข้ึน เป็นตน้  
     การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการลดต้นทุนในการผลิตและการ
บริการ รวมไปถึงผลตอบแทนจากการลงทุนดา้นการใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของการผลิต
และการบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้ เป็นส่วนหน่ึงในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ ดงันั้นแนวคิดเร่ืองตน้ทุนและผลตอบแทนในดา้นการผลิต
และการบริการจึงเป็นแนวคิดท่ีส าคญัแนวคิดหน่ึงของงานวิจยัในคร้ังน้ี 
 
 3. ทฤษฎคีวามได้เปรียบในการแข่งขัน 
     ทฤษฎีน้ีก็เป็นทฤษฎีท่ีถูกคิดข้ึนมาโดย ศาสตราจารย ์Michael E. Porter (1980) โดย
ทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีท่ีน าเสนอเก่ียวกบัความไดเ้ปรียบดา้นต่างๆในการแข่งขนัของธุรกิจ ซ่ึงสามารถ
แบ่งไดเ้ป็นรูปแบบต่างๆ 3 รูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 

1. ความไดเ้ปรียบในดา้นของตน้ทุน นัน่คือการท่ีบริษทัจะไดเ้ปรียบในทางธุรกิจก็ต่อเม่ือ
บริษทัสามารถท าให้ตน้ทุนในการผลิตสินคา้มีตน้ทุนท่ีต ่าท่ีสุดเท่าท่ีผูผ้ลิตจะสามารถท าได ้โดยท่ี
ผูผ้ลิตสามารถลดต้นทุนได้ในหลายวิธี เช่น การน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการผลิตหรือ
ความสามารถในการออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีท าให้สัดส่วนในการผลิตท่ีนอ้ยลงแต่สามารถท าให้
ความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคไดเ้ท่าเดิม ตลอดจนความสามารถในการลดตน้ทุนในเร่ืองของการขนส่ง 
เป็นตน้ 

2. ความไดเ้ปรียบในการสร้างความแตกต่าง ตามความคิดเห็นของ Porter ความไดเ้ปรียบ
ในการสร้างความแตกต่าง หมายถึงการท่ีแต่ละบริษทัสามารถสร้างสินคา้ให้มีลกัษณะเด่นเป็นของ
ตวัเอง ท าใหผู้บ้ริโภคสามารถเห็นถึงความแตกต่างของสินคา้ของบริษทันั้นๆไดอ้ยา่งชดัเจน เพื่อให้
ผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

3. ความได้เปรียบในด้านการมุ่งเฉพาะกลุ่ม หมายถึงการท่ีแต่ละบริษัทสามารถผลิต
สินคา้ออกมาได้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ในบ่างกลุ่มโดยเฉพาะเจาะจง โดยเร่ิมตน้บริษทั
จะตอ้งมีการวางแผนว่าตอ้งการท่ีจะมุ่งไปท่ีกลุ่มลูกคา้กลุ่มไหนเป็นหลกั จากนั้นแล้วเม่ือบริษทั
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นั้นๆสามารถผลิตสินคา้ออกมาไดต้รงกบัความตอ้งการแลว้น ามาขายให้แก่ผูบ้ริโภคกลุ่มดงักล่าว
แลว้ ก็จะท าใหบ้ริษทันั้นมีความไดเ้ปรียบบริษทัอ่ืนๆในกลุ่มผูบ้ริโภคนั้นๆนัน่เอง 

จากทฤษฎีดงักล่าว ผูว้จิยัสามารถน าเอาทฤษฎีมาใชใ้นหวัขอ้ของความไดเ้ปรียบในการลด
ตน้ทุนในการผลิต นัน่คือการท่ีบริษทัสามารถน าเอาเทคโนโลยี ในท่ีน้ีคือการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเขา้มาใช้ในระบบการผลิต ท าให้สามารถลดตน้ทุนในการผลิตหรืออาจหมายความว่า
การลดตน้ทุนในการผลิตซ่ึงเกิดจากการน าระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเขา้มาใช้ ซ่ึงจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตให้เกิดความมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยจะน าไปสู่ความสามารถในการ
แข่งขนัเพื่อให้วิสาหกิจสามารถอยู่รอด และสามารถแข่งขนักบัคู่แข่ง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรอบ
แนวคิดท่ีจะอธิบายต่อไปนัน่เอง 
 
 2.1.3 ทฤษฎกีารจัดการตามหลกัการบริหาร (Administrative Management) 
   เฮนร่ี ฟาโยล์ (Henri  Fayol:1916) ไดอ้ธิบายถึงการท่ีจะท าให้การบริหารงาน
สามารถบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ไดน้ั้น มีความจ าเป็นตอ้งให้นกับริหารท าหนา้ท่ีทางการ
บริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย การวางแผน(Planning) การจดัองคก์าร(Organizing) การสั่งการ(Commanding) 
การประสานงาน(Coordination) และการควบคุม(Controlling)  ประการท่ีสองนกับริหารจะตอ้งทราบถึง
หลกัการบริหารท่ีส าคญั ๆ ซ่ึงฟาโยลไ์ดน้ าเสนอหลกัการบริหารท่ีมีประสิทธิผลของฟาโยล์ท่ีมีอยู ่14 
ขอ้ ดงัน้ีคือ  
 (1) หลกัของการแบ่งงานกนัท า (Division of Work) ในการบริหารนั้นจะมีงานเกิดข้ึน
เป็นจ านวนมาก ดงันั้นนกับริหารจะตอ้งแบ่งงานท่ีเกิดข้ึนเป็นจ านวนมากให้บุคลากรท่ีเป็นสมาชิก
องคก์าร รับเอางานไปท าโดยเนน้ความช านาญและความเช่ียวชาญเฉพาะของบุคลากรท่ีอยูใ่นองคก์าร 
ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานสูงสุดตามหลกัเศรษฐศาสตร์ 
 (2) หลกัท่ีเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) 
ในการบริหารนั้นบุคลากรผูที้่ได้รับมอบหมายงานให้ท าจะเกิดความผกูพนัต่อผูบ้งัคบับญัชาใน
ลักษณะของความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย ดังนั้นในการท่ีจะท าให้งานท่ีได้รับ
มอบหมายนั้นส าเร็จจะตอ้งมีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีใหเ้หมาะสมกบัความรับผดิชอบท่ีบุคลากรมี 
 (3) หลกัของความมีระเบียบวินยั (Discipline) ระเบียบวินยัคือขอ้ตกลง กติกาท่ีใชร่้วมกนั
ของบุคลากรองค์การ ระเบียบวินยัจะเป็นกรอบในการควบคุมพฤติกรรมของบุคลากรองคก์ารให้
เป็นไปในทิศทางท่ีเอ้ือต่อการบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
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 (4) หลกัของการมีผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียว (Unity of Command) บุคลากรท่ีเป็น
สมาชิกองคก์ารนั้น จะตอ้งฟังค าสั่งจากเจา้นายเพียงคนเดียวเพื่อป้องกนัความสับสนในการปฏิบติังาน 
การสั่งงานใด ๆ ตอ้งเป็นไปตามล าดบัสายการบงัคบับญัชา   
 (5) หลกัของการมีเป้าหมายเดียวกนั (Unity of Direction) ในการท างานนั้นบุคลากรของ
องค์การจะตอ้งมีเป้าหมายเดียวกนั ดงันั้นกิจกรรมการท างานของบุคลากร ทุกคนจะตอ้งสอดคลอ้ง 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนัเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายเดียวกนั 
 (6) หลักของผลประโยชน์ส่วนตัวมีความส าคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ขององค์การ 
(Subordination of Individual to the General Interest) ผลประโยชน์ของบุคลากรท่ีเป็นสมาชิก
องคก์ารมีความส าคญันอ้ยกวา่ผลประโยชน์ส่วนรวมขององคก์าร ดงันั้นในการท างานสมาชิกองคก์าร
จะตอ้งทุ่มเทเสียสละในยามท่ีองคก์ารตอ้งการความช่วยเหลือทั้งในยามปกติ และในยามวกิฤติ 
 (7) หลกัของการก าหนดค่าตอบแทน และวิธีการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration 
and Methods) การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรขององค์การควรท่ีจะให้มีความยุติธรรม และ
ตอบสนองความพึงพอใจทั้งของสมาชิกองคก์าร และผูบ้ริหารเท่าท่ีจะพึงท าได ้
 (8) หลกัของการรวมอ านาจ (Centralization) ในการบริหารนั้น อ านาจในการตดัสินใจควรท่ี
จะรวมไวท่ี้จุดศูนยก์ลาง เพื่อท่ีจะท าให้สามารถควบคุมส่วนต่าง ๆ ไวไ้ด ้เช่น อ านาจในการอนุมติัเงิน 
อ านาจในการบริหารงานบุคคล เป็นตน้ 
 (9) หลกัการจดัสายการบงัคบับญัชา (Scalar Chain) จะตอ้งมีการจดัสายการบงัคบั
บญัชาในการบริหารงานองค์การ เพื่อท่ีจะให้ทราบถึงลกัษณะของอ านาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ 
ตลอดจนไปถึงลกัษณะของการติดต่อส่ือสาร 
 (10) หลกัของความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Order) ในการบริหารนั้นจะตอ้งมีการจดั
สถานท่ีท างาน ตลอดจนวสัดุส่ิงของให้เอ้ือต่อการปฏิบติังานและเสริมสร้างบรรยากาศในท่ีท างานให้
น่าท างาน 
 (11) หลกัของความเสมอภาค (Equity) ในการบริหารงานนั้นคนท่ีเป็นผูบ้ริหาร จะตอ้ง
ให้ความเสมอภาคและมีความยุติธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะในเร่ือง
ของการแบ่งงานให้ท า การพิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ในการ
ท างาน 
 (12) หลกัของความมัน่คงในงาน (Stability of Tenure) ส าหรับการบริหารงานนั้นจะตอ้ง
ท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความรู้สึกวา่ตวัของเขามีความมัน่คงในการปฏิบติังาน เช่น การจดัให้มีการ
เซ็นสัญญาจา้งงาน ซ่ึงก าหนดระยะเวลาในการจา้งท่ีชดัเจนและเป็นธรรม การจดัสภาพแวดลอ้มใน
การท างานใหน่้าท างานและการจดัเคร่ืองป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท างาน 
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 (13) หลกัของความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(Initiative) ในการบริหารงานนั้น ผูบ้ริหารที่เก่ง
และฉลาด จะตอ้งรู้จกัน าเอาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชามาใชป้ระโยชน์ใน
การท างาน ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอาจไดม้าจากการระดมสมอง หรือการ
ปรึกษาหารือเพื่อแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
 (14) หลกัของความสามคัคี (Esprit de Corps) ในการบริหารงานนั้น ในการท่ีจะท าให้
งานบรรลุเป้าหมายนั้น จะตอ้งมีการสร้างความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัให้เกิดข้ึนในการท างาน ซ่ึง
อาจจะท าไดโ้ดยการจดัใหมี้กิจกรรมระหวา่งสมาชิกร่วมกนั เช่น การจดังานกีฬา การจดัทศันศึกษา
ดูงาน การจดังานเล้ียง เป็นตน้ 
 นอกจากน้ีลูเธอร์ กูลิค และลินดลั เออร์วิค (Luther Gulick and Lyndal Urwick: 1937) 
นกัทฤษฎีท่ีอยู่ในกลุ่มการศึกษาการจดัการตามหลกัการบริหารเดียวกนั ได้เสนอหลกัท่ีเก่ียวกบัการ
บริหารท่ีส าคญัอยู ่7 ประการ คือ การวางแผนการจดัองคก์าร การจดัคนเขา้ท างาน การสั่งการ การ
ประสานงาน การรายงานและการงบประมาณ ซ่ึงประกอบดว้ย 
 (1) การวางแผน (Planning) คือ หน้าท่ีหรือบทบาท ในการก าหนดการท างานท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตวา่ จะท าอะไร จะท าอยา่งไร จะท าเม่ือไร ใครเป็นผูท้  า จะใชง้บประมาณเท่าไร 
 (2) การจดัองค์การ (Organizing) คือ การจดัโครงสร้างองคก์ารท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการก าหนด
ภารกิจหน้าท่ี การแบ่งงานกนัท า การก าหนดอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ การจดัสายการ
บงัคบับญัชา การก าหนดขนาดของการควบคุม การจดัตั้งหน่วยงานหลกั (Line) และการจดัตั้ง
หน่วยงานท่ีปรึกษา (Staff)   
 (3) การจดัคนเขา้ท างาน (Staffing) คือ หนา้ท่ีท่ีเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึง
ประกอบดว้ย การวางแผนก าลงัคน การสั่งการ การคดัเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน การเล่ือนขั้น ลดขั้น การโยกยา้ย และ การให้พน้จากงาน 
 (4) การสั่งการ (Directing) คือ การท่ีผูบ้งัคบับญัชาสั่งให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบตัิงานตาม
แผนงาน หรือตามท่ีได้รับมอบหมายเพื่อให้การปฏิบติังานด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
อาจจะสั่งการดว้ยวาจา หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ได ้
 (5) การประสานงาน (Coordinating) คือ หนา้ท่ีในการประสานกบัหน่วยยอ่ยต่าง ๆ ท่ีมี
อยูใ่นองคก์ารให้ท างานสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงการประสานงานนั้นอาจท าได้
โดยการจดัตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองงาน การจดัโครงสร้างองค์การให้มีความชดัเจน การใช้วิธีการ
งบประมาณ เป็นตน้ 
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 (6) การรายงานผลการปฏิบติังาน (Reporting) คือ การรายงานความกา้วหน้า ปัญหา 
อุปสรรค ตลอดจนข่าวสารต่าง ๆ ขององคก์ารให้ทุกฝ่ายไดท้ราบ เพื่อประโยชน์ในการติดตามการ
แกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการท างาน 
 (7)  การบริหารงบประมาณ (Budgeting) คือ หน้าท่ีในการจดัสรร การวางแผน
งบประมาณให้กบัองคก์าร และหน่วยยอ่ยต่าง ๆ ให้มีงบประมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการ
ท างาน 
 ทั้งน้ีทฤษฎีการจดัการตามหลกัการบริหาร (Administrative Management) สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้กับการน าระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในภาคการผลิตและการบริการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสามารถน าไปใช้ไดต้ามทฤษฎีของเฮนร่ี ฟาโยล์ (Henri  
Fayol) ลูเธอร์ กูลิค และลินดลั เออร์วิค (Luther Gulick and Lyndal Urwick) ทั้งในดา้นการจดั
องคก์าร (Organizing) การสั่งการ  (Commanding)  การประสานงาน  (Coordination)    และการควบคุม  
(Controlling) ซ่ึงด้านต่างๆเหล่าน้ีล้วนแต่มีความส าคัญในด้านการผลิตและบริการเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนไดน้ัน่เอง  
 กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีท่ีกล่าวมาข้างต้นทั้ งหมดล้วนเป็นส่วนหน่ึงของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและการบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยในส่วนท่ีหน่ึง
เป็นการอธิบายแนวคิดของการมีประสิทธิภาพในการผลิต ซ่ึงได้อธิบายเน้ือหาเก่ียวกบัความมี
ประสิทธิภาพสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical Efficiency) 
และประสิทธิภาพทางราคา (Allocative Efficiency) ในส่วนท่ีสองเป็นการอธิบายในเร่ืองของการ
ลดตน้ทุน-ผลตอบแทน รวมไปถึงทฤษฎีความได้เปรียบในการแข่งขนั ซ่ึงมีเน้ือหาของการลด
ตน้ทุนในการผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง และในส่วนสุดทา้ยเป็นเร่ืองของ
ทฤษฎีการจดัการตามหลักการบริหารซ่ึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบริการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
โดยทฤษฎีเหล่าน้ีสามารถน าไปใชป้ระกอบในการอธิบายในกรอบแนวคิด ซ่ึงจะอธิบายต่อไป 
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 2.1.4 ทฤษฎเีทคโนโลยสีารสนเทศทุนนิยม (Cybernatic Capitalism) 
    ทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีท่ีอยู่ในกลุ่มมาร์กซิสต์ยุคใหม่ (Neo-Marxist) โดยมีความเช่ือ
ในอ านาจและอิทธิพลของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีสามารถช้ีน าสังคมได ้โดยเฉพาะ
การช้ีน าในเชิงเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารคือส่ิงท่ีสามารถเป็นตวัน าหรือเป็น
ตวัก าหนดสังคมได้ นอกจากน้ีกลุ่มนักทฤษฎีกลุ่มน้ียงักล่าวไปถึงถึงอิทธิพลของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของสังคมนั้นๆ ดว้ย ทั้งน้ีเพราะกระแสการ
เติบโตหรือการขยายตวัของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในปัจจุบนัท่ีเป็นอีกสาเหตุหลกั
สาเหตุหน่ึงท่ีก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการขยายตวัของระบบทุนนิยมในรูปแบบและลักษณะต่างๆ 
โดยเฉพาะในระบบสังคมยุคหลงัการพฒันาเชิงอุตสาหกรรม (post-industrial society) ท่ีกลายเป็น
สังคมท่ีปรับเปล่ียนจากระบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรมแบบเดิมมาเป็นยุคสังคมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ทั้งน้ีขอ้มูลข่าวสารก็นบัวา่เป็นทุนส าคญัทุนหน่ึงของกระบวนการผลิต
ต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นสังคม ชิลเลอร์ ((Schiller) อา้งใน John V. Pavlik, 1998) กล่าววา่ "ขอ้มูลข่าวสาร คือ
ตวัการท่ีท าใหเ้กิดความหมายข้ึนในระบบสังคมทุนนิยม" (Information is The Making Of Meaning 
in Capitalist Society) เพราะการหลอมรวมของเทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารรุ่นเก่า หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารรุ่นใหม่ท่ีก าลงัมีอยูใ่น
ปัจจุบนั เช่น วีดิโอ เคเบิ้ล ดาวเทียม คอมพิวเตอร์ ฯลฯ การหลอมรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเหล่าน้ีต่างก่อให้เกิดการขยายตัวในเชิงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
อุตสาหกรรมเชิงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารดว้ยเช่นกนั 
    จากกระแสการต่ืนตวัด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมากข้ึน ส่งผลต่อการ
ปฏิวติัขอ้มูลข่าวสาร (Information Revolution) ท่ีหลากหลายและต่อเน่ืองกนัตลอดเวลาก่อให้เกิด
การปรับเปล่ียนหรือการปฏิวติัต่างๆ ข้ึนในวิถีชีวิต ดว้ยเช่นกนั บทัเลอร์ (Butler, 1981) กล่าวว่า 
"ขอ้มูลข่าวสาร คือกุญแจส าคญัสู่กา้วใหม่ของความเจริญทางเศรษฐกิจ" นอกจากน้ีทอม สโตนเนียร์ 
(Tom Stonier, 1983) ยงักล่าวอีกวา่ "ในยุคปัจจุบนั ขอ้มูลข่าวสารถือวา่เป็นทรัพยสิ์นท่ีส าคญัท่ีเป็น
แหล่งของความมัง่คัง่และอ านาจเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นส่ิงท่ีก าหนดวิถีชีวิตของมนุษย์
ตั้งแต่ระดบัปัจเจกบุคคลถึงระดบัสังคมองค์รวม" เช่นการท่ีโรงงานขนาดเล็กสามารถขยายตวัได้
อยา่งดี เพราะขนาดของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมีขนาดเล็กลง แต่สามารถท่ีจะท างาน
ไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการช่วยลดราคาของตน้ทุนในการผลิตใหต้ ่าลงไดอี้กดว้ย  
    นอกจากน้ีเหตุผลอีกประการหน่ึงคือการเขา้สู่ยุคสังคมในยุคใหม่ท่ีมกัเรียกกัน
สั้นๆ วา่ ยุคโพสตโ์มเดิน (New Social Era: Postindustrial Lawn By Lawn Mower Society) โดยมี
ระบบการเช่ือมโยงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงสามารถเช่ือมต่อสู่ทุกกลไกของ
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การเป็นสังคมอุตสาหกรรมสมยัใหม่ จึงส่งผลต่อการสร้างกระบวนการผลิตและการบริโภคจ านวน
มาก จากส่ิงต่างๆข้างต้นจึงท าให้ในปัจจุบันสังคมทั้ งสังคมต้องกลายเป็นสังคมท่ีต้องพึ่ งพา
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัไปแลว้นัน่เอง  
    จากทฤษฎีขา้งตน้จะเห็นไดว้า่การท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทส าคญั
ในปัจจุบนัท าให้ชีวิตของมนุษยมี์ความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน โดยในทฤษฎีไดมี้การกล่าวถึงการ
น าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นอุตสาหกรรมสมยั ซ่ึงสามารถท าให้สามารถผลิตสินคา้
ได้เป็นจ านวนมาก ส่ิงเหล่าน้ีย่อมแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการผลิตจากการน าเอาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ โดยในการวิจยัในคร้ังน้ีอาจหมายถึงการน าเอาระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเขา้มาใช้ ซ่ึงมีแนวโน้มในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไดม้ากข้ึนในยุคปัจจุบนั
นัน่เอง  
 
2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 Roghieh, Saeed และ Sang-Yong Tom (2000) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ICT and Productivity 
of the Manufacturing Industries in Iran โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อหาความสัมพนัธ์ของระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศกบัภาคอุตสาหกรรมในประเทศอิหร่าน โดยการเก็บขอ้มูลจากภาคส่วนต่างๆ
ของโรงงานในประเทศอิหร่านจ านวนทั้งส้ิน 22 ภาคส่วน ตั้งแต่ในปี ค.ศ.1993-1999 โดยใชว้ิธีการ
วเิคราะห์ขอ้มูลแบบ Panel Data Analysis ในการอธิบาย 
 ผลการศึกษาพบว่าในยุคนั้นมีจ านวนผูผ้ลิตซอฟแวร์และช้ินส่วนมากกว่า 500 โรงงานท่ี
เป็นโรงงานในการผลิตท่ีสนบัสนุนกลุ่มธุรกิจทางดา้นการผลิตคอมพิวเตอร์ในตลาดในประเทศ 
ทั้งน้ีอย่างไรก็ดีตามนโยบายของรัฐบาลประเทศอิหร่านมีการห้ามน าเขา้สินคา้ดา้นซอฟแวร์จาก
ต่างประเทศ ดงันั้นจึงท าให้มีโรงงานในการผลิตซอฟแวร์เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ียงัพบ
อีกวา่ปริมาณการใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมีจ านวนมากยิง่ข้ึน ทั้งในดา้นการใชร้ะบบการ
ส่ือสาร ซ่ึงมีการคาดการณ์จากแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศอิหร่านฉบบัท่ี4 ในปี 2005-2010 วา่
จะมีการใชง้านระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมากข้ึนจาก 3.5 ลา้นคน ไปเป็นจ านวนถึง 40 ลา้นคน ตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจดงักล่าว นอกจากน้ียงัพบอีกวา่ในความเป็นจริงแลว้การท่ีรัฐบาลไม่อนุญาตให้
มีการน าเขา้เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดการไม่พฒันาในดา้นการคน้ควา้และการวิจยัเท่าท่ีควร 
จึงท าให้ไม่สามารถลดตน้ทุนในการผลิตได้ดีเท่าท่ีควร และประเด็นสุดทา้ยคือความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจากสงครามกบัประเทศอิรัก ท าให้โรงงานต่างๆตอ้งปิดตวัลงไปเป็นจ านวนมากท าให้การ
พฒันาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในประเทศอิหร่านยงัไม่พฒันาเท่าท่ีควรนัน่เอง 
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 Zwick (2003) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง The Impact of ICT Investment On Establishment 
Productivity โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อวดัผลกระทบจากการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ICT) ท่ี
มีต่อผลิตภาพการผลิตขององคก์รในประเทศเยอรมนั มีการใชข้อ้มูลเป็นแบบภาคตดัขวางผสมเวลา 
(Panel Data) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 -2000 โดยเก็บขอ้มูลมาจากสถาบนั IAB ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษาน้ีมาจากอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศเยอรมนัท่ีตอ้งมีจ านวนแรงงานไม่ต ่ากวา่ 1 คน 
และตอ้งมีความปลอดภยัทางสังคมดว้ย ซ่ึงมีกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 9,000 อุตสาหกรรมส าหรับปี ค.ศ. 
1997 และเพิ่มข้ึนเป็น 14,000 อุตสาหกรรมในปี ค.ศ. 2000 โดยขอ้มูลท่ีใชเ้ก่ียวกบั รายรับของ
อุตสาหกรรม จ านวนแรงงาน ปัญหาของบุคคลากร การฝึกอบรม การลงทุนใน ICT นวตักรรม และ
การช่วยเหลือของภาครัฐบาล ส าหรับส่วนของการวเิคราะห์ขอ้มูลไดมี้การใชว้ิธีก  าลงัสองนอ้ยท่ีสุด 
(OLS) เทียบกบัวิธี Maximum Likelihood Treatment Effects มาใชใ้นการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิ
ต่างๆ เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการลงทุนในเทคโนโลยสีารสนเทศกบัผลิตภาพการผลิต  
 ผลการศึกษาพบวา่ผลิตภาพการผลิตท่ีมาจากการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
จะลดลงในช่วงแรกภายหลงัจากการลงทุนแลว้ประมาณ 1-2 ปี และระหวา่ง 3-4 ปี ภายหลงัจากท่ีมี
การลงทุนไปแลว้ถึงจะส่งผลกระทบต่อระดบัผลิตภาพการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนได ้ เน่ืองมาจากตวัแปร
ภายในของการตดัสินใจลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ICT) เช่น การฝึกอบรม การลงทุนทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และ การปรับปรุงองคก์รใหม่ กบั ตวัแปรท่ีแตกต่างซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่
สามารถสังเกตไดเ้ม่ือให้เวลาคงท่ี เช่น ลกัษณะการจดัการองคก์ร สินทรัพยท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้ ความ
เก่ียวกนัของอุตสาหกรรม เป็นตน้ ผลจากการทดสอบพบวา่ตวัแปรทั้งคู่มีผลท าให้ผลิตภาพการผลิต
เพิ่มข้ึน และเม่ือท าการวิเคราะห์ผลของตวัแปรจากการลงทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในปี ค.ศ. 
1996 หรือ 1997 โดยในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวดัผลจากขอ้มูลการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT) และมีสมมติฐานวา่ให้การลงทุน ICT เป็นแบบก่ึงคงท่ี (Quasi-Fixed) คือ อุตสาหกรรมหลาย
อุตสาหกรรมมีการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ไม่ต ่ากวา่ 2 ปี หรือ อุตสาหกรรมหลาย
อุตสาหกรรมไม่เคยลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาก่อน เน่ืองจากขอ้มูลเหล่าน้ีส่งผล
กระทบนอ้ยมากต่อความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) การ
ลงทุนทางการฝึกอบรม และการปรับโครงสร้างองคก์รใหม่ท่ีท าให้แรงงานมีส่วนร่วมเพิ่มข้ึน โดย
สรุปการวิเคราะห์ผลพบว่าเม่ือมีการลงทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มีผลกระทบต่อผลิต
ภาพการผลิต ท าใหผ้ลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึน 
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 Shinozaki (2004) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ICT Productivity in Japan: Another Puzzle? 
โดยมีว ัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของการลงทุนทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) ท่ีมีผลต่อการเพิ่มข้ึนของผลิตภาพการผลิตโดยรวมของประเทศญ่ีปุ่น ขอ้มูลท่ีใช้
ในการศึกษาแบ่งเป็นส่วน ๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ขอ้มูลดา้น
ผลผลิตและปัจจยัน าเขา้ทุน ขอ้มูลปัจจยัแรงงาน โดยขอ้มูลเป็นแบบอนุกรมเวลา (time series) 
ทั้งหมด 20 ปี ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบ 2 ช่วงเวลา คือ ปี ค.ศ. 1980-1989 (1980s) ให้เป็นยุคท่ี 1 และ 
ปี ค.ศ. 1990-1999 (1990s) ให้เป็นยุคท่ี 2 ส าหรับส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูลไดมี้การใช้วิธี 
Growth Accounting  
 ผลการศึกษาพบวา่การลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นส่วนส าคญัท่ีมีผลต่อ
การเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม โดยผลการวิเคราะห์มีอยู ่2 กรณี คือ 1. ผลของการ
ลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วมากในยุคท่ี 1 (1980s) และ
ลดลงในยุคท่ี 2 (1990s) 2. มีการเปล่ียนแปลงในปัจจยัหลาย ๆ อยา่งท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของ
ผลิตภาพการผลิต และมีการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อผลิต
ภาพการผลิต ตั้งแต่ยุคท่ี 1 (1989s) ดงันั้น Solow Paradox จึงไม่เกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น ทั้ง ๆ ท่ีเกิด
ความขดัแยง้ท่ีวา่การลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ของญ่ีปุ่นลดลงไปในยุคท่ี 2 (1990s) แต่วา่
ยงัมีการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตอยู ่ เน่ืองจากอาจมีอุปสรรคท่ีขดัขวางผลประโยชน์ของ
การลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ท าให้ลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศนอ้ยลงในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุ่นในช่วงยุคท่ี 2 (1990s) แต่ในการศึกษาน้ีไม่สามารถอธิบายไดว้า่ปัจจยั
อะไรท่ีมีผลกระทบดงักล่าว ดงันั้นจึงเป็นค าถามท่ีตอ้งท าการศึกษาต่อไป 
 ศิริขวญั เจริญวิริยะกุล (2551) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ผลของการลงทุนในเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลของการใช้พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิแบบภาคตดัขวางผสมเวลา (Panel data) 
ประกอบดว้ยประเทศท่ีท าการศึกษาทั้งหมด 5 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์ 
ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวยีดนามและประเทศอินโดนีเซีย โดยคลอบคลุมช่วงเวลาเป็นรายปีตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2542 – 2549 มีวธีิการศึกษาโดยท าการวเิคราะห์และแสดงผลออกมาในเชิงพรรณนาและเชิง
ปริมาณผา่นวธีิการแบบจ าลองโลจิต และใชฟั้งก์ชัน่การผลิตแบบ Cobb Douglas มาใชว้ิธีก าลงัสอง
นอ้ยท่ีสุด อีกทั้งยงัใชข้อ้มูลแบบ Panel data หาโดยใชว้ธีิการแบบ Fixed Effects 
 ผลการศึกษาพบวา่การลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น แมว้า่มีรายจ่ายทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มมากข้ึน แต่จะส่งผลให้ในกระบวนการผลิตสามารถผลิตผลผลิตไดเ้พิ่มมากข้ึนได ้
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ดงันั้นยอ่มส่งผลใหเ้ศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ยและภายหลงัจากท่ีไดมี้
การใชพ้าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เขา้มาเป็นโครงสร้างพื้นฐานของกระบวนการผลิตแลว้ สามารถท าให้
ตน้ทุนการผลิตลดลงได ้เน่ืองจากการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เป็นเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีไม่ตอ้งมีคน
กลางระหวา่งผูช้ื้อและผูข้าย แต่จะเป็นการซ้ือขายผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแทน ท าให้ลดเวลาใน
การด าเนินการ ลดค่าใช้จ่ายลงได ้ เม่ือตน้ทุนการผลิตลดลงก็สามารถท่ีจะเพิ่มปัจจยัการผลิตได ้
ดงันั้นจึงสามารถท่ีจะผลิตผลผลิตไดเ้พิ่มมากข้ึน 


