
 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 

    การศึกษาเร่ืองผลของอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีมีต่อประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การลดตน้ทุนในการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศึกษาผลของการใช้อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการเพิ่มความเร็วในการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และศึกษาผล
ของการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในการใชท้รัพยากรอยา่ง
เต็มประสิทธิภาพ โดยการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากกลุ่มตวัอย่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มจ านวน 600 ราย และน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ โดยจ าแนกผลการศึกษาดงัน้ี 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ จงัหวดั ประเภทสถานประกอบการ ประเภทการ
ประกอบการ มูลค่าทุนจดทะเบียน ระยะเวลาด าเนินงาน จ านวนพนกังาน ยอดขายปี 2554  การ
เติบโตข้ึนของยอดขายจากปี 2553 สัดส่วนการส่งออกสินคา้ ตน้ทุนค่าจา้งแรงงาน ก าไรสุทธิ ขอ้มูล
ดงักล่าวถูกวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี และร้อยละ 
ดงัน้ี 

ตารางที ่6 จงัหวดัท่ีตั้งสถานประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ านวน 600 ราย 
จงัหวดั จ านวน ร้อยละ 

1. กรุงเทพมหานคร 126 21.00 
2. เชียงใหม่ 87 14.50 
3. สมุทรสาคร 46 7.67 
4. ล าพนู 24 4.00 
5. ชลบุรี 23 3.83 
6. นนทบุรี 20 3.33 
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ตารางที ่6(ต่อ) 

จงัหวดั จ านวน ร้อยละ 
7. นครปฐม 20 3.33 
8. สมุทรสงคราม 20 3.33 
9. อุทยัธานี 20 3.33 
10. ปทุมธานี 19 3.17 
11. ภูเก็ต 14 2.33 
12. ล าปาง 14 2.33 
13. ลพบุรี 13 2.17 
14. ระยอง 12 2.00 
15. สุราษฎร์ธานี 11 1.83 
16. ราชบุรี 11 1.83 
17. สมุทรปราการ 10 1.67 
18. พระนครศรีอยธุยา 9 1.50 
19. นครสวรรค ์ 9 1.50 
20. ขอนแก่น 8 1.33 
21. นครราชสีมา 7 1.17 
22. อุบลราชธานี 6 1.00 
23. เชียงราย 6 1.50 
24. นครนายก 5 0.83 
25. สระบุรี 4 0.67 
26. ชยันาท 4 0.67 
27. ชุมพร 4 0.67 
28. ปราจีนบุรี 4 0.67 
29. สุรินทร์ 4 0.67 
30. หนองคาย 3 0.50 
31. นครศรีธรรมราช 3 0.50 
32. พงังา 3 0.50 
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ตารางที ่6(ต่อ) 

จงัหวดั จ านวน ร้อยละ 
33. บุรีรัมย ์ 3 0.50 
34. ประจวบคีรีขนัธ์ 3 0.50 
35. สิงห์บุรี 2 0.33 
36. ก าแพงเพชร 2 0.33 
37. น่าน 2 0.33 
38. จนัทบุรี 2 0.33 
39. ระนอง 2 0.33 
40. เพชรบูรณ์ 2 0.33 
41. สงขลา 2 0.33 
42. พทัลุง 2 0.33 
43. พิษณุโลก 1 0.17 
44. ยะลา 1 0.17 
45. เลย 1 0.17 
46. ตรัง 1 0.17 
47. พะเยา 1 0.17 
48. มหาสารคาม 1 0.17 
49. อุตรดิตถ์ 1 0.17 
50. ตาก 1 0.17 
51. กาญจนบุรี 1 0.17 
    รวม 600 100.00 

   ท่ีมา: จากการศึกษา 
 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 
600 ราย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตั้งสถานประกอบการอยูใ่น กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด จ านวนร้อยละ 
21.00 รองลงมาคือเชียงใหม่ จ  านวนร้อยละ 14.50 รองลงมาคือสมุทรสาคร จ านวนร้อยละ 7.67 
ล าพูน จ านวนร้อยละ 4 ชลบุรี จ านวนร้อยละ 3.83 นนทบุรี นครปฐม สมุทรสงครามและอุทยัธานี 
จ านวนร้อยละ 3.33 ปทุมธานี จ านวนร้อยละ 3.17 ภูเก็ตและล าปาง ร้อยละ 2.33 ลพบุรี จ านวนร้อย
ละ 2.17 ระยอง จ านวนร้อยละ 2.00 สุราษฎร์ธานีและราชบุรี จ านวนร้อยละ 1.83 สมุทรปราการ 
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จ านวนร้อยละ 1.67 พระนครศรีอยุธยา และนครสวรรค์ จ านวนร้อยละ 1.50 ขอนแก่น จ านวนร้อย
ละ 1.33 นครราชสีมา จ านวนร้อยละ 1.17 อุบลราชธานีและเชียงราย จ านวนร้อยละ 1 นครนายก 
จ านวนร้อยละ 0.83 สระบุรี ชยันาท สุรินทร์ ชุมพร ปราจีนบุรี จ านวนร้อยละ 0.67 หนองคาย 
นครศรีธรรมราช พงังา บุรีรัมยแ์ละประจวบคีรีขนัธ์ จ านวนร้อยละ 0.50 สิงห์บุรี ก าแพงเพชร น่าน 
จนัทบุรี ระนอง เพชรบูรณ์ สงขลาและพทัลุง จ านวนร้อยละ 0.33 พิษณุโลก ยะลา ตรัง พะเยา 
มหาสารคาม อุตรดิตถ ์ตากและกาญจนบุรี จ านวนร้อยละ 0.17 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 6) 

ตาราง 7 ขอ้มูลประเภทสถานประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ านวน 600 ราย 
ประเภทสถานประกอบการ จ านวน ร้อยละ 

1. เจา้ของคนเดียว 239 39.83 
2. บริษทัจ ากดั 231 38.5 
3. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 88 14.67 
4. วสิาหกิจชุมชน 42 7.00 
รวม 600 100.00 

   ท่ีมา: จากการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวา่ ประเภทสถานประกอบการ เป็นสถานประกอบการประเภทเจา้ของคน
เดียวมากท่ีสุด จ านวนร้อยละ 39.83 รองลงมาคือบริษทัจ ากดั จ านวนร้อยละ 38.5 รองลงมาคือหา้ง
หุน้ส่วนจ ากดั จ านวนร้อยละ14.67 และอนัดบัสุดทา้ยคือวิสาหกิจชุมชน จ านวนร้อยละ7.00              
(ดงัตารางท่ี 7) 

ตาราง 8 ขอ้มูลประเภทการประกอบการของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ านวน 600 ราย 
ท าการประกอบการ จ านวน  ร้อยละ 

1. การผลิต 443  73.83 
2. บริการ 74 12.33 
3. การส่งออก 64 10.67 
4. การน าเขา้ 19 3.17 
รวม 600  100.00 
   ท่ีมา: จากการศึกษา 
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ผลการศึกษาพบวา่ผูป้ระกอบการท าการประกอบการเป็นการผลิต มากท่ีสุด จ านวนร้อยละ 
73.83 รองลงมา ท าการประกอบการบริการ จ านวนร้อยละ 12.33 รองลงมาท าการประกอบการ 
ส่งออก จ านวนร้อยละ 10.67 และนอ้ยท่ีสุดคือท าการประกอบการน าเขา้ จ  านวนร้อยละ 3.17       
(ดงัตารางท่ี 8) 

ตาราง 9 มูลค่าทุนจดทะเบียน ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ านวน 600 ราย 
มูลค่าทุนจดทะเบียน จ านวน ร้อยละ 

1. นอ้ยกวา่ 2,500,000 บาท 424  70.67 
2. มากกวา่ 5,000,000 บาท 122 20.33 
3. 2,500,000 ถึง 5,000,000 บาท 54 9.00 
รวม 600  100.00 
   ท่ีมา: จากการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวา่ผูป้ระกอบการมีมูลค่าทุนจดทะเบียน นอ้ยกวา่ 2,500,000 บาท จ านวน
ร้อยละ 70.67 รองลงมาผูป้ระกอบการมีมูลค่าทุนจดทะเบียน มากกวา่ 5,000,000 บาท จ านวนร้อย
ละ 20.33 และอนัดบัสุดทา้ยผูป้ระกอบการมีมูลค่าทุนจดทะเบียน 2,500,000 - 5,000,000 บาท 
จ านวนร้อยละ 9.00 (ดงัตารางท่ี 9) 
 
ตาราง 10 ระยะเวลาด าเนินงานของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ านวน 600 ราย 

ระยะเวลาด าเนินงาน จ านวน  ร้อยละ 
1. นอ้ยกวา่ 5 ปี 282 47.00 
2. มากกวา่ 10 ปี 200  33.33 
3. 5 ถึง 10  ปี 118  19.67 
รวม 600  100.00 
   ท่ีมา: จากการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่าผูป้ระกอบการมีระยะเวลาการด าเนินการน้อยกว่า 5ปี จ  านวนร้อยละ 
47.00 รองลงมาผูป้ระกอบการมีระยะเวลาการด าเนินการมากกวา่ 10 ปีจ านวนร้อยละ 33.33 และ
อนัดบัสุดทา้ยผูป้ระกอบการมีระยะเวลาการระหว่าง 5 ถึง 10 ปี จ  านวนร้อยละ19.67 (ดงัตารางท่ี 
10) 
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ตาราง 11 จ านวนพนกังาน ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ านวน 600 ราย 
จ านวนพนกังาน จ านวน  ร้อยละ 

1. นอ้ยกวา่ 10 คน 300  50.00 
2. มากกวา่ 30 คน 157  26.17 
3. 10 ถึง 30 คน 143  23.83 
รวม 600  100.00 
   ท่ีมา: จากการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการจา้งพนกังานนอ้ยกวา่ 10 คน จ านวนร้อยละ 50.00 เป็น
อนัดบัหน่ึง รองลงมาผูป้ระกอบการจา้งพนกังานมากกวา่ 30 คน จ านวนร้อยละ 26.17 และอนัดบั
สุดทา้ย ผูป้ระกอบการจา้งพนกังาน 10 ถึง 30 คน จ านวนร้อยละ 23.83 (ดงัตารางท่ี 11) 

ตาราง 12 ยอดขายปี 2554 ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ านวน 600 ราย 
ยอดขายปี 2554 จ านวน  ร้อยละ 

1. นอ้ยกวา่ 5,000,000 บาท 415  69.17 
2. มากกวา่ 10,000,000 บาท 143 23.83 
3. 5,000,000 ถึง  10,000,000 บาท 42 7.00 
รวม 600  100.00 
   ท่ีมา: จากการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่า อนัดบัหน่ึงผูป้ระกอบการมียอดขายนอ้ยกว่า 5,000,000 บาท จ านวน
ร้อยละ 69.17 รองลงมาผูป้ระกอบการมียอดขายมากกวา่ 10,000,000 บาท จ านวนร้อยละ 23.83 
และอนัดบัสุดทา้ย ผูป้ระกอบการมียอดขาย 5,000,000 ถึง 10,000,000 บาท จ านวนร้อยละ7.00 (ดงั
ตารางท่ี 12)  

ตาราง 13 การเติบโตข้ึนของยอดขายจากปี 2553 ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

การเติบโตข้ึนของยอดขายจากปี 2553 
จ านวน 

 
 ร้อยละ 

1. นอ้ยกวา่ 8% 272 45.33 
2. มากกวา่ 16% 177 29.50 
3. 8% ถึง 16% 151 25.17 
รวม 600 100.00 
   ท่ีมา: จากการศึกษา 
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ผลการศึกษาพบว่า ธุรกิจของผูป้ระกอบการการเติบโตข้ึนของยอดขายจากปี 2553 มาก
ท่ีสุดนอ้ยกวา่ 8เปอร์เซ็นต์ จ านวนร้อยละ 45.33 รองลงมาธุรกิจของผูป้ระกอบการการเติบโตข้ึน
ของยอดขายจากปี 2553  มากกว่า 16 เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ 29.50 และอนัดับสุดท้ายธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการการเติบโตข้ึนของยอดขายจากปี 2553 ระหวา่ 8เปอร์เซ็นต์ ถึง 16 เปอร์เซ็นต ์จ านวน
ร้อยละ 25.17 (ดงัตารางท่ี 13) 

ตาราง 14 สัดส่วนการส่งออกสินคา้ ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
สัดส่วนการส่งออกสินคา้ จ านวน  ร้อยละ 

1. มากกวา่ 20% 95 64.19 

2. นอ้ยกวา่ 10% 51 34.46 

3. 10% ถึง 20% 2 1.35 

รวม 148 100.00 

   ท่ีมา: จากการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการมีสัดส่วนการส่งออกสินคา้ มากท่ีสุดจ านวน มากกวา่ 20
เปอร์เซ็นต ์จ านวนร้อยละ 64.19 รองลงมา ผูป้ระกอบการมีสัดส่วนการส่งออกสินคา้น้อยกวา่ 10
เปอร์เซ็นต์ จ  านวนร้อยละ 34.46 และ อนัดบัสุดทา้ยผูป้ระกอบการมีสัดส่วนการส่งออกสินคา้ 10
เปอร์เซ็นตถึ์ง 20เปอร์เซ็นต ์จ านวนร้อยละ 1.35 (ดงัตารางท่ี 14) 

ตาราง 15 ตน้ทุนค่าจา้งแรงงาน ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

ตน้ทุนค่าจา้งแรงงาน จ านวน (ร้อยละ) 

1. มากกวา่ 20% 322 53.66 
2. นอ้ยกวา่ 10% 223 37.17 
3. 10% ถึง 20% 55 9.17 
รวม 600 100.00 
   ท่ีมา: จากการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการมีต้นทุนค่าจ้างแรงงานส่วนมากคือ มากกว่า 20
เปอร์เซ็นต ์จ านวนร้อยละ 53.66 รองลงมาผูป้ระกอบการมีตน้ทุนค่าจา้งงานนอ้ยกวา่ 10เปอร์เซ็นต ์
จ านวนร้อยละ 37.17 และอนัดบัสุดทา้ยผูป้ระกอบการมีตน้ทุนค่าจา้งงานระหว่าง 10เปอร์เซ็นต ์
และ 20เปอร์เซ็นต ์จ านวนร้อยละ 9.17 (ดงัตารางท่ี 15) 
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ตาราง 16 ก าไรสุทธิของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
ก าไรสุทธิ จ านวน  ร้อยละ 

1. นอ้ยกวา่ 25 %ของยอดขาย 240 40.00 
2. มากกวา่ 35 %ของยอดขาย 200  33.33 
3. 25 %ของยอดขาย ถึง 35 %ของยอดขาย 160  26.67 
รวม 600  100.00 
   ท่ีมา: จากการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบวา่ ก าไรสุทธิของผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ นอ้ยกวา่ 25 เปอร์เซ็นตข์อง
ยอดขาย คิดเป็นจ านวนร้อยละ 40.00 รองลงมาผูป้ระกอบการมีก าไรสุทธิ มากกวา่ 35 เปอร์เซ็นต ์
ของยอดขาย จ านวนร้อยละ 33.33 อนัดบัสุดทา้ยผูป้ระกอบการมีก าไรสุทธิระหวา่ง 25 เปอร์เซ็นต ์
ถึง 35เปอร์เซ็นตข์องยอดขาย จ านวนร้อยละ 26.67 (ดงัตารางท่ี 16) 
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4.2 วตัถุประสงค์การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการผลติ ไดแ้ก่ การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในดา้นการลดตน้ทุนในการผลิต 
การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในด้านการบริการการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในด้านการ
ติดต่อส่ือสาร การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในดา้นการคน้หาขอ้มูล การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงในดา้นการวิจยัและพฒันา การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในดา้นการจดัท าฐานขอ้มูล และ การ
ใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในดา้นการฝึกอบรม ขอ้มูลดงักล่าวถูกวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ทั้งน้ีสามารถค านวณหาค่าเฉล่ียจากตวัแปรยอ่ยในแต่ละดา้น
ดว้ยวิธีการค านวณหาค่าเฉล่ีย (Simple Average) โดยก าหนดให้มีจ  านวนสเกลตั้งแต่ 0-10 (โดยท่ี 0 
มีค่านอ้ยท่ีสุดและ 10 มีค่ามากท่ีสุด) ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

ตาราง 17 การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในดา้นการลดตน้ทุนในการผลิตของวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 

X1 : การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ลดต้นทุนในการผลติ (Cost Reduction) ค่าเฉลีย่ 
X14: ความสามารถของระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการลดความผดิพลาดใน
การสั่งซ้ือวตัถุดิบ (Raw Material Mistake Reduction) 

6.12 

X15 ความสามารถของระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการลดการสูญเสียในการ
ขนส่ง (Transportation Loss Reduction) 

5.81 

X13: ความสามารถของระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการลดความผดิพลาดใน
การสั่งการการผลิต (Production Command Mistake Reduction) 

5.77 

X16 ความสามารถของระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการลดความเสียหายในการ
รักษาสินคา้ส าเร็จรูป (Final Goods Damage Reduction) 

5.74 

X12: ความสามารถของระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการลดปริมาณสินคา้คง
คลงัท่ีไม่ไดม้าตรฐาน (Substandard Inventory Reduction) 

5.63 

X11: ความสามารถของระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการลดความผดิพลาดใน
การผลิต (Production Mistake Reduction) 

5.55 

     ค่าเฉล่ียรวม 5.77 
   ท่ีมา: จากการศึกษา 
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 ผลการศึกษาการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อลดตน้ทุนในการผลิต พบว่า ผูป้ระกอบการมีการใช้
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อลดความผิดพลาดในการสั่งซ้ือวตัถุดิบ(X14) มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
6.12 รองลงมา ผูป้ระกอบการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการลดการสูญเสียในการขนส่งค่า(X15) 
เฉล่ียเท่ากบั 5.81 และอนัดบัสุดทา้ย ผูป้ระกอบการกิจการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อลดความ
ผดิพลาดในการผลิต(X11) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.55 (ดงัตารางท่ี 17) 

ตาราง 18 การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในดา้นการบริการของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
X2 : การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่การบริการ (Services) ค่าเฉลีย่ 

X24: ความสามารถของระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการประชาสัมพนัธ์การ
ส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 

7.02 

X23: ความสามารถของระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการประชาสัมพนัธ์สินคา้ 
(Advertisement) 

6.99 

X25: ความสามารถของระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้
เหมือนเป็นคนพิเศษ (Customer Care) 

6.94 

X21: ความสามารถของระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการตอบสนองค าสั่งซ้ือ
ของลูกคา้ (Customer Order Response) 

6.83 

X22: ความสามารถของระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการบริการลูกคา้หลงัการ
ขาย (After-Sales Services) 

6.67 

    ค่าเฉล่ีย 6.89 
   ท่ีมา: จากการศึกษา 

 ผลการศึกษาการใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อการบริการ พบวา่ กิจการประชาสัมพนัธ์การส่งเสริม
การขายผา่นทางอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(X24) มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.02 รองลงมา กิจการ
ประชาสัมพนัธ์สินคา้ผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(X23) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.99 และอนัดบั
สุดทา้ย กิจการมีการบริการลูกคา้หลงัการขาย(X22) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.67 (ดงัตารางท่ี 18) 
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ตาราง 19 การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการติดต่อส่ือสารของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม  

X3 : การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการติดต่อส่ือสาร (Communications) ค่าเฉลีย่ 
X36: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการส่ือสารระหวา่งกิจการกบัภาครัฐ 
(Business to Government Communication) 

6.87 

X32: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการส่ือสารกนัระหวา่งกิจการกบักิจการอ่ืน 
ภายนอก (Business to Business Communication) 

6.72 

X34: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการกระจายค าสั่งต่างๆในระบบการขนส่ง 
(Transportation Command Communication) 

6.44 

X35: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการกระจายค าสั่งต่างๆในระบบการจดัการ
สินคา้คงคลงั (Inventory Management Communication) 

6.39 

X31: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการส่ือสารกนัระหวา่งบุคลากรภายใน
กิจการ (In-House Communication) 

6.26 

X33: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการกระจายค าสั่งต่างๆไปสู่หน่วยงานดา้น
การผลิต (Production Command Communication) 

6.15 

    ค่าเฉล่ีย 6.47 
   ท่ีมา: จากการศึกษา 

 ผลการศึกษาการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการติดต่อส่ือสาร พบว่า มีการส่ือสาร
ระหวา่งกิจการกบัภาครัฐผา่นทางอินเตอร์เน็ต(X36) มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.87 รองลงมา กิจการ
ส่ือสารกบักิจการอ่ืนผา่นทางอินเตอร์เน็ต(X32) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.72 และอนัดบัสุดทา้ย กิจการมีการ
กระจายค าสั่งต่างๆไปดูหน่วยงานด้านการผลิตผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(X33) น้อยท่ีสุดค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 6.15 (ดงัตารางท่ี 19) 
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ตาราง 20 การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการคน้หาขอ้มูลของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
X4 : การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการค้นหาข้อมูล (Search) ค่าเฉลีย่ 

X41: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการคน้หาขอ้มูลเพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการ
ผลิต (Production Information Search) 

6.92 

X45: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการคน้หาขอ้มูลเพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการ
สั่งซ้ือวตัถุดิบ (Raw Material Order Search) 

6.92 

X42: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการคน้หาขอ้มูลเพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการ
บริการ (Service Information Search) 

6.82 

X44: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการคน้หาขอ้มูลเพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการ
จดัเก็บสินคา้คงคลงั (Inventory Information Search) 

6.48 

X43: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการคน้หาขอ้มูลเพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการ
ขนส่ง (Transportation Information Search) 

6.42 

    ค่าเฉล่ีย 6.71 
   ท่ีมา: จากการศึกษา 

 ผลการศึกษาการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการคน้หาขอ้มูลของผูป้ระกอบการ พบว่า 
กิจการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้นการผลิต(X41) และสั่งซ้ือวตัถุดิบ(X45) 
มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั6.92 รองลงมา กิจการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้น
การบริการ(X42) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.82 และอนัดบัสุดทา้ยกิจการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการขนส่งนอ้ยท่ีสุด(X43) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.42 (ดงัตารางท่ี 20) 
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ตาราง 21 การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในกิจกรรมดา้นการวจิยัและพฒันาของวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม  

X5 : การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่การวจัิยและพฒันา (R&D) ค่าเฉลีย่ 
X53: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการวจิยัและพฒันาการใชว้ตัถุดิบใหเ้กิด
ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี (Raw Material R&D) 

6.57 

X52: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการวจิยัและพฒันาในการใหบ้ริการ 
(Service R&D) 

6.47 

X51: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการวจิยัและพฒันาระบบการผลิต 
(Production R&D) 

6.41 

X54: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการวจิยัและพฒันาระบบการน าของเสียจาก
การผลิตกลบัมาใชใ้หม่ (Reuse System R&D) 

6.31 

X55: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการวจิยัและพฒันาการน าของเหลือใชจ้าก
การผลิตไปเพิ่มมูลค่าเป็นสินคา้ใหม่ (New Product R&D) 

6.19 

    ค่าเฉล่ีย 6.39 
   ท่ีมา: จากการศึกษา 

 ผลการศึกษาการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการวจิยัและพฒันาของผูป้ระกอบการ พบวา่ 
กิจการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในวิจยัและพฒันาวตัถุดิบให้เกิดประโยชน์อยา่งเต็มท่ี(X53) มาก
ท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.57 รองลงมา กิจการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการวิจยัและพฒันาในการ
ใหบ้ริการ(X52) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.47 และอนัดบัสุดทา้ยกิจการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการวิจยั
และพฒันาการน าของเหลือใชจ้ากการผลิตไปเพิ่มมูลค่าเป็นสินคา้ใหม่(X55) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.19                 
(ดงัตารางท่ี 21) 
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ตาราง 22 การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในกิจกรรมดา้นการจดัท าฐานขอ้มูลของวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม  

X6:การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงในกจิกรรมด้านการจัดท าฐานข้อมูล (Data base) ค่าเฉลีย่ 
X63: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัท าฐานขอ้มูลลูกคา้ (Customer Data 
Base) 

6.83 

X62: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัท าฐานขอ้มูลดา้นการบริการ (Service 
Data Base) 

6.66 

X64: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัท าฐานขอ้มูลดา้นการขนส่ง 
(Transportation Data Base) 

6.53 

X65: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัท าฐานขอ้มูลดา้นการจดัการสินคา้คง
คลงั (Inventory Data Base) 

6.47 

X61: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัท าฐานขอ้มูลดา้นการผลิต 
(Production Data Base) 

6.32 

    ค่าเฉล่ีย 6.56 
   ท่ีมา: จากการศึกษา 

 ผลการศึกษาการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัท าฐานขอ้มูลของผูป้ระกอบการ 
พบวา่ กิจการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงจดัท าฐานขอ้มูลลูกคา้(X63) มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.83 
รองลงมา กิจการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจดัท าฐานขอ้มูลดา้นการบริการ(X62) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
6.66 และอนัดบัสุดทา้ยกิจการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัท าฐานขอ้มูลดา้นการผลิต(X61) 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.32 (ดงัตารางท่ี 22) 
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ตาราง 23 การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในกิจกรรมดา้นการฝึกอบรมของวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม  

X7 : การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงในด้านการฝึกอบรม (Training) ค่าเฉลีย่ 
X75: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการฝึกอบรมดา้นการจดัการสินคา้คงคลงั 
(Inventory Management Training) 

6.46 

X71: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการฝึกอบรมดา้นการผลิต (Production 
Training) 

6.40 

X73: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการฝึกอบรมดา้นการขาย (Sale Training) 6.36 

X74: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการฝึกอบรมดา้นการจดัการการขนส่ง 
(Transportation Management Training) 

6.33 

X72: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการฝึกอบรมดา้นการบริการ (Service 
Training) 

6.31 

    ค่าเฉล่ีย 6.37 
   ท่ีมา: จากการศึกษา 

 ผลการศึกษาการใช้อินเตอร์ เน็ตความเร็วสูงในกิจกรรมด้านการฝึกอบรมของ
ผูป้ระกอบการ พบวา่ กิจการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงฝึกอบรมดา้นการจดัการสินคา้คงคลงั(X75) 
มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.46 รองลงมา กิจการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการฝึกอบรมดา้นการ
ผลิต(X71) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.40และอนัดบัสุดทา้ยกิจการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการฝึกอบรม
ดา้นการบริการ(X72) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.31 (ดงัตารางท่ี 23) 
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4.3 ระดับผลการวดัประสิทธิภาพของระบบอนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีผลต่อการผลิตของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีตวัแปรท่ีใช้วดั ไดแ้ก่ การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อลดตน้ทุนในการผลิต การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเพิ่มความเร็วในการผลิต และ
การใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเต็มท่ี ขอ้มูลดงักล่าวถูก
วเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 
ตาราง 24 ค่าเฉล่ียของตวัแปรความมีประสิทธิภาพของการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงของวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

ความมีประสิทธิภาพของระบบอนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Efficiency) ค่าเฉลีย่ 
Y1: การใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อลดตน้ทุนในการผลิต (Cost 
Reduction) 6.05 
Y3: การใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์อยา่ง
เตม็ท่ี (Resource Effectiveness) 5.89 
Y2: การใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเพิ่มความเร็วในการผลิต (Production 
Speed) 5.56 
      ค่าเฉล่ียรวม 5.83 
   ท่ีมา: จากการศึกษา 

 ผลการศึกษาการวดัประสิทธิภาพของระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีมีผลต่อการผลิต 
พบวา่ ผูป้ระกอบการมีการใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ลดตน้ทุนในการผลิต(Y1) เป็น
อนัดบัหน่ึง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.05 รองลงมา ผูป้ระกอบการมีการใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี (Y3) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.89 และอันดับสุดท้าย 
ผูป้ระกอบการใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเพิ่มความเร็วในการผลิต(Y2) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
5.56 (ดงัตารางท่ี 24) 
 
 4.4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงกับประสิทธิภาพใน
การผลิต โดยการใชว้ิธีวิเคราะห์ผลแบบ Seemingly Unrelated Regression เม่ือพิจารณาปัจจยัแต่ละ
ตวัท่ีจะมีผลต่อการลดตน้ทุนการผลิต การเพิ่มความเร็วในการผลิต และการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลมีดงัต่อไปน้ี 
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    4.4.1 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงกับประสิทธิภาพ
ในการผลิต โดยการใช้วิธีวิเคราะห์ผลแบบ Seemingly Unrelated Regression เม่ือพิจารณาปัจจยั
หลกัแต่ละตวัซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียจากปัจจยัยอ่ยของแต่ละตวัโดยมีผลต่อการลดตน้ทุนการผลิต การเพิ่ม
ความเร็วในการผลิต และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลมี
ดงัต่อไปน้ี 

ตาราง 25 ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตซ่ึงวิเคราะห์ด้วยแบบ Seemingly Unrelated 
Regression  : การลดตน้ทุนการผลิต (1) 

ตัวแปรตาม : Y1 : การลดต้นทุนการผลติ (Cost 
Reduction) 

ค่า
สมัประสิทธ์ิ 
Coefficient 

(Z) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
Std. Error 

ค่าสถิติ 
t-Statistic 

Prob. > |t| 

C: ค่าคงท่ี   0.207496  0.482110  0.430391  0.6670 

X1: ค่าเฉลีย่ การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ลด
ต้นทุนในการผลติ (Reduce cost)  

 0.345552  0.060702  5.692617  0.0000 

X2: ค่าเฉล่ีย การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
บริการ (Services) 

 0.063337  0.066371  0.954289  0.3401 

X3: ค่าเฉล่ีย การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
ติดต่อส่ือสาร (Communications) 

 0.033360  0.088704  0.376085  0.7069 

X4: ค่าเฉลีย่ การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่การ
ค้นหาข้อมูล (Search) 

 0.334396  0.084257  3.968754  0.0001 

X5: ค่าเฉลีย่ การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่
กจิกรรมด้านการวจัิยและพัฒนา (R&D) 

 0.236862  0.082888  2.857619  0.0043 

X6: ค่าเฉล่ีย การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อกิจกรรม
ดา้นการจดัท าฐานขอ้มูล (Data base) 

-0.049239  0.091626 -0.537387  0.5911 

X7: ค่าเฉล่ีย การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อกิจกรรม
ดา้นการฝึกอบรม (Training) 

-0.045844  0.074847 -0.612502  0.5403 

Z1: มูลค่าทุนจดทะเบียน (Capital Value)  5.49E-08  2.23E-08  2.459752  0.0140 

Z2: จ านวนพนักงาน (Number of Employees) -0.000256  0.001908 -0.134061  0.8934 

Z3: กจิกรรมด้านการผลติ (Productions Activity)  0.024048  0.295790  0.081302  0.9352 

Z4: กจิกรรมด้านการบริการ (Services Activity) -0.153506  0.373915 -0.410537  0.6815 
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ตาราง 25(ต่อ) 

ตัวแปรตาม : Y1 : การลดต้นทุนการผลติ (Cost 
Reduction) 

ค่า
สมัประสิทธ์ิ 
Coefficient 

(Z) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
Std. Error 

ค่าสถิติ 
t-Statistic 

Prob. > |t| 

Z5: สัดส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติ (Foreign Shareholders) -0.008961  0.007422 -1.207238  0.2275 

Z6: บริษทัจ ากดั (Limited Company)  0.188421  0.173652  1.085051  0.2780 

Z7: มูลค่าสินคา้ส่งออก (Export Value)  0.001013  0.005137  0.197275  0.8436 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Eviews3 

Cost Reduction      =   0.207496+0.345552* Reduce Cost + 0.334396* Search 
                               + 0.236862* R&D +5.49E-08* Capital Value  

ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการลดต้นทุนในการผลิตซ่ึงวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง 
Seemingly Unrelated Regression พบว่าตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติไดแ้ก่  การใช้อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อลดตน้ทุนในการผลิต(X1) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99 
เปอร์เซ็นต)์ การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการคน้หาขอ้มูล(X4) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมี
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99 เปอร์เซ็นต)์  การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการวิจยัและพฒันา(X5) (มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99 เปอร์เซ็นต์) และมูลค่าจดทะเบียน(Z1) (มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต์) หมายความวา่ หากวิสาหกิจใช้
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อลดตน้ทุนในการผลิต การคน้หาขอ้มูล การวิจยัและพฒันา รวมไปถึง
การมีมูลค่าการจดทะเบียนท่ีเหมาะสมจะมีผลท าใหก้ารลดตน้ทุนการผลิตเพิ่มข้ึน (ดงัตารางท่ี 25) 
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ตาราง 26 ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตซ่ึงวิเคราะห์ด้วยแบบ Seemingly Unrelated 
Regression  : การเพิ่มความเร็วในการผลิต (1) 

ตัวแปรตาม : Y2 : การเพิม่ความเร็วในการผลติ 
(Production speed) 

ค่า
สมัประสิทธ์ิ 
Coefficient 

(Z) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
Std. Error 

ค่าสถิติ 
t-Statistic 

Prob. > |t| 

C: ค่าคงท่ี   0.201628  0.431691  0.467066  0.6405 

X1: ค่าเฉลีย่ การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ลด
ต้นทุนในการผลติ(Reduce cost)  

 0.299292  0.054354  5.506372  0.0000 

X2: ค่าเฉลีย่ การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่การ
บริการ(Services) 

-0.167299  0.059430 -2.815039  0.0049 

X3: ค่าเฉลีย่ การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่การ
ติดต่อส่ือสาร(Communications) 

 0.139417  0.079428  1.755262  0.0794 

X4: ค่าเฉลีย่ การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่การ
ค้นหาข้อมูล(Search) 

 0.189785  0.075446  2.515521  0.0120 

X5: ค่าเฉลีย่ การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่
กจิกรรมด้านการวจัิยและพัฒนา(R&D) 

 0.410317  0.074219  5.528423  0.0000 

X6: ค่าเฉล่ีย การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อกิจกรรม
ดา้นการจดัท าฐานขอ้มูล(Data base) 

-0.061791  0.082044 -0.753143  0.4515 

X7: ค่าเฉล่ีย การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อกิจกรรม
ดา้นการฝึกอบรม(Training) 

 0.070501  0.067020  1.051950  0.2930 

Z1: มูลค่าทุนจดทะเบียน (Capital Value) -4.04E-08  2.00E-08 -2.023368  0.0432 

Z2: จ านวนพนกังาน (Number of Employees) -0.000704  0.001708 -0.411867  0.6805 
Z3: กิจกรรมดา้นการผลิต(Productions Activity) -0.017126  0.264856 -0.064660  0.9485 
Z4: กิจกรรมดา้นการบริการ(Services Activity) -0.134490  0.334812 -0.401688  0.6880 
Z5: สัดส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติ  (Foreign Shareholders) -0.002107  0.006646 -0.316989  0.7513 

Z6: บริษทัจ ากดั (Limited Company)  0.181146  0.155492  1.164988  0.2442 
Z7: มูลค่าสินคา้ส่งออก (Export Value)  0.000497  0.004600  0.108130  0.9139 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Eviews3 
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Production speed  =   0.201628+ 0.299292* Reduce Cost - 0.167299*Services                                          
         + 0.139417  Communication+ 0.189785* Search +0.410317* R&D                            

          - 4.04E-08*Capital Value 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพิ่มความเร็วในการผลิต ซ่ึงวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง 
Seemingly Unrelated Regression พบว่าตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติไดแ้ก่ การใช้อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อลดตน้ทุนในการผลิต(X1) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99 
เปอร์เซ็นต)์ การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการบริการ(X2) (มีความสัมพนัธ์เชิงลบ โดยมีระดบั
ความเช่ือมัน่ท่ี 99 เปอร์เซ็นต)์การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการส่ือสาร(X3) (มีความสัมพนัธ์
เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 90 เปอร์เซ็นต์)  การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการคน้หา
ขอ้มูล(X4) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต)์ การใชอิ้นเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อกิจกรรมด้านการวิจยัและพฒันา(X5) (มีระดบัความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยระดบั
ความเช่ือมัน่ท่ี 99 เปอร์เซ็นต)์ และมูลค่าจดทะเบียน(Z1) (มีความสัมพนัธ์เชิงลบ โดยมีระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต์) หมายความวา่ หากวิสาหกิจใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อลดตน้ทุนใน
การผลิต การบริการ การส่ือสาร การคน้หาขอ้มูล หรือท าการวิจยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง รวมไป
ถึงการมี ทุนจดทะเบียนในปริมาณน้อย  จะมีผลท าให้ความรวดเร็วในการผลิตเพิ่ม ข้ึน                      
(ดงัตารางท่ี 26) 

อยา่งไรก็ตาม ความสอดคลอ้งของการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในดา้นการบริการมีผลท า
ใหค้วามรวดเร็วในการผลิตลดลงนั้นเป็นความสอดคลอ้งในเชิงลบ ซ่ึงยงัไม่มีการศึกษาหรือทฤษฏี
ใดๆรองรับ ผูศึ้กษาจึงจ าเป็นตอ้งท าการวิเคราะห์ขอ้มูลซ ้ าโดยน ารายละเอียดการใช้อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงในกิจกรรมทุกดา้นของแต่ละตวัแปรยอ่ยมาทดสอบความสัมพนัธ์กบัการใชอิ้นเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อเพิ่มความเร็วในการผลิต แลว้จึงไดผ้ลการศึกษาใหม่ ดงัตาราง 29 
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ตาราง 27 ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตซ่ึงวเิคราะห์ดว้ยแบบ Seemingly Unrelated 
Regression  : การใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี (1) 

ตัวแปรตาม : Y3 : การใช้ทรัพยากรให้เกดิประโยชน์
อย่างเต็มที ่(Resource Effectiveness) 

ค่า
สมัประสิทธ์ิ 
Coefficient 

(Z) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
Std. Error 

ค่าสถิติ 
t-Statistic 

Prob. > |t| 

C: ค่าคงท่ี   0.277071  0.427439  0.648212  0.5169 

X1: ค่าเฉลีย่ การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ลด
ต้นทุนในการผลติ(Reduce cost)  

 0.226997  0.053818  4.217829  0.0000 

X2: ค่าเฉลีย่ การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่การ
บริการ(Services) 

-0.120663  0.058845 -2.050530  0.0405 

X3: ค่าเฉลีย่ การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่การ
ติดต่อส่ือสาร(Communications) 

 0.161449  0.078646  2.052875  0.0402 

X4: ค่าเฉลีย่ การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่การ
ค้นหาข้อมูล(Search) 

 0.144261  0.074703  1.931143  0.0536 

X5: ค่าเฉลีย่ การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่
กจิกรรมด้านการวจัิยและพัฒนา(R&D) 

 0.415322  0.073488  5.651533  0.0000 

X6: ค่าเฉล่ีย การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อกิจกรรม
ดา้นการจดัท าฐานขอ้มูล(Data base) 

-0.006916  0.081236 -0.085129  0.9322 

X7: ค่าเฉล่ีย การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อกิจกรรม
ดา้นการฝึกอบรม(Training) 

 0.087266  0.066360  1.315043  0.1887 

Z1: มูลค่าทุนจดทะเบียน (Capital value) -3.72E-08  1.98E-08 -1.878095  0.0605 

Z2: จ านวนพนักงาน (Number of Employees) -0.002921  0.001692 -1.726881  0.0844 

Z3: กิจกรรมดา้นการผลิต(Productions Activity)  0.019662  0.262248  0.074976  0.9402 
Z4: กิจกรรมดา้นการบริการ(Services Activity)  0.015285  0.331514  0.046106  0.9632 
Z5: สัดส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติ  (Foreign shareholders) -0.001438  0.006581 -0.218510  0.8271 

Z6: บริษัทจ ากดั (Limited Company)  0.323737  0.153960  2.102729  0.0356 

Z7: มูลค่าสินคา้ส่งออก (Export Value)  0.004780  0.004554  1.049573  0.2941 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Eviews3 
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Resource Effectiveness    =    0.277071+ 0.226997* Reduce Cost -0.120663*Services                                          
           + 0.161449 Communication+ 0.144261* Search +0.415322* R&D                            

              -3.72E-08*Capital Value -0.002921*Number of Employees  
         +0.323737 Limited Company 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพิ่มความเร็วในการผลิต ซ่ึงวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง 
Seemingly Unrelated Regression พบว่าตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติไดแ้ก่ การใช้อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อลดตน้ทุนในการผลิต(X1) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99 
เปอร์เซ็นต)์ การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการบริการ(X2) (มีความสัมพนัธ์เชิงลบ โดยมีระดบั
ความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต)์การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการส่ือสาร(X3) (มีความสัมพนัธ์
เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต์)  การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการคน้หา
ขอ้มูล(X4) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 90 เปอร์เซ็นต)์ การใชอิ้นเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อกิจกรรมดา้นการวิจยัและพฒันา(X5) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี 99 เปอร์เซ็นต)์ มูลค่าจดทะเบียน(Z1) (มีความสัมพนัธ์เชิงลบ โดยระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 90 
เปอร์เซ็นต)์ จ านวนพนกังาน(Z2) (มีความสัมพนัธ์เชิงลบ โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 90 เปอร์เซ็นต์) 
และการเป็นบริษทัจ ากดั(Z6) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต์)  
หมายความว่า หากวิสาหกิจใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อลดต้นทุนในการผลิต การบริการ            
การส่ือสาร การคน้หาขอ้มูล หรือท าการวจิยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง รวมไปถึงการมีทุนจดทะเบียน 
จ านวนพนกังานในปริมาณนอ้ย และเป็นบริษทัจ ากดั จะมีผลท าให้ความรวดเร็วในการผลิตเพิ่มข้ึน 
(ดงัตารางท่ี 27) 

อยา่งไรก็ตาม ความสอดคลอ้งของการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในดา้นการบริการมีผลท า
ใหค้วามรวดเร็วในการผลิตลดลงนั้นเป็นความสอดคลอ้งในเชิงลบ ซ่ึงยงัไม่มีการศึกษาหรือทฤษฏี
ใดๆรองรับ ผูผู้ศึ้กษาจึงจ าเป็นตอ้งท าการวิเคราะห์ขอ้มูลซ ้ าโดยน ารายละเอียดการใชอิ้นเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงในกิจกรรมทุกดา้นของแต่ละตวัแปรยอ่ยมาทดสอบความสัมพนัธ์กบัการใชอิ้นเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อเพิ่มความเร็วในการผลิต แลว้จึงไดผ้ลการศึกษาใหม่ ดงัตาราง 30 
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4.4.2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงกับประสิทธิภาพในการ
ผลิต โดยการใช้วิธีวิเคราะห์ผลแบบ Seemingly Unrelated Regression โดยวิธีการแตกตัวแปรย่อย
ทุกตัว ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลใหม่ โดยท าการแยกตวัแปรย่อยทุกตวัเพื่อให้สามารถ
อธิบายไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ตวัแปรยอ่ยใดบา้งท่ีมีผลต่อการลดตน้ทุนในการผลิต การเพิ่มความรวดเร็ว
ในการผลิต และการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีไดมี้ผลดงัต่อไปน้ี 

ตาราง 28 ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตซ่ึงวิเคราะห์ด้วยแบบ Seemingly Unrelated 
Regression : การลดตน้ทุนการผลิต (2) 

ตัวแปรตาม : Y1 : การลดต้นทุนการผลติ (Cost 
Reduction) 

ค่า
สมัประสิทธ์ิ 
Coefficient 

(Z) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
Std. Error 

ค่าสถิติ 
t-Statistic 

Prob. > |t| 

C: ค่าคงท่ี   0.487463  0.411355  1.185018  0.2362 

X11: ความสามารถของระบบอนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการลดความผดิพลาดในการผลติ (Production 
Mistake Reduction) 

 0.339776  0.071160  4.774844  0.0000 

X12: ความสามารถของระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการลดปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีไม่ไดม้าตรฐาน
(Substandard Inventory Reduction) 

 0.057534  0.070962  0.810766 0.4176 

X13: ความสามารถของระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการลดความผดิพลาดในการสั่งการการผลิต
(Production Command Mistake Reduction) 

-0.053286  0.067124 -0.793851  0.4274 

X14: ความสามารถของระบบอนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการลดความผดิพลาดในการส่ังซ้ือวตัถุดิบ (Raw 
Material Mistake Reduction) 

 0.167848  0.064984  2.582931  0.0099 

X15: ความสามารถของระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการลดการสูญเสียในการขนส่ง (Transportation 
Loss Reduction) 

 0.012452  0.067143  0.185456  0.8529 

X16: ความสามารถของระบบอนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการลดความเสียหายในการรักษาสินค้าส าเร็จรูป
(Final Goods Damage Reduction) 

-0.205513  0.066736 -3.079493  0.0021 
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ตาราง 28(ต่อ) 

ตัวแปรตาม : Y1 : การลดต้นทุนการผลติ (Cost 
Reduction) 

ค่า
สมัประสิทธ์ิ 
Coefficient 

(Z) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
Std. Error 

ค่าสถิติ 
t-Statistic 

Prob. > |t| 

X21: การใชอิ้นเตอร์เน็ตตอบสนองค าสั่งซ้ือลูกคา้
(Customer Order Response) 

-0.039062  0.075115 -0.520026  0.6031 

X22: การใชอิ้นเตอร์เน็ตบริการลูกคา้หลงัการขาย
(After-Sales Services ) 

 0.013814  0.075697  0.182498  0.8552 

X23: การใชอิ้นเตอร์เน็ตประชาสัมพนัธ์สินคา้
(Advertisement) 

-0.063512  0.068937 -0.921300  0.3570 

X24: การใชอิ้นเตอร์เน็ตประชาสัมพนัธ์การส่งเสริมการ
ขาย (Sales Promotion) 

-0.097185  0.072456 -1.341299  0.1800 

X25: การใชอิ้นเตอร์เน็ตดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เหมือนเป็น
คนพิเศษ (Customer Care) 

 0.077445  0.068693  1.127404  0.2597 

X31: การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการส่ือสารกัน
ระหว่างบุคลากรภายในกจิการ (In-House 
Communication) 

-0.182008  0.057692 -3.154841  0.0016 

X32: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการส่ือสารกนั
ระหวา่งกิจการกบักิจการอ่ืน (Business to Business 
Communication) 

 0.015185  0.065999  0.230077  0.8181 

X33: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการกระจาย
ค าสั่งต่างๆไปสู่หน่วยงานดา้นการผลิต (Production 
Command Communication) 

 0.021003  0.062081  0.338320  0.7352 

X34: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการกระจาย
ค าสั่งต่างๆในระบบการขนส่ง (Transportation 
Command Communication) 

 0.002680  0.066102  0.040538  0.9677 

X35: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการกระจาย
ค าสั่งต่างๆในระบบการจดัการสินคา้คงคลงั (Inventory 
Management Communication) 

 0.160759  0.063732  2.522433  0.0117 
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ตาราง 28(ต่อ) 

ตัวแปรตาม : Y1 : การลดต้นทุนการผลติ (Cost 
Reduction) 

ค่า
สมัประสิทธ์ิ 
Coefficient 

(Z) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
Std. Error 

ค่าสถิติ 
t-Statistic 

Prob. > |t| 

X36: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการส่ือสาร
ระหวา่งกิจการกบัภาครัฐ (Business to Government 
Communication) 

 0.091626  0.057157  1.603076  0.1091 

X41: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการคน้หาขอ้มูล
เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการผลิต (Production 
Information Search) 

 0.073968  0.062153  1.190085  0.2342 

X42: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการคน้หาขอ้มูล
เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการบริการ (Service 
Information Search) 

-0.008054  0.064027 -0.125795  0.8999 

X43: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการคน้หาขอ้มูล
เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการขนส่ง (Transportation 
Information Search) 

 0.090279  0.056389  1.600986  0.1096 

X44: การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการค้นหาข้อมูล
เพือ่น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดเกบ็สินค้าคงคลงั 
(Inventory Information Search) 

-0.133015  0.061548 -2.161175  0.0308 

X45: การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการค้นหาข้อมูล
เพือ่น ามาประยุกต์ใช้ในการส่ังซ้ือวตัถุดิบ (Raw 
Material Order Search) 

 0.248926  0.058005  4.291433  0.0000 

X51: การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการวจัิยและ
พฒันาระบบการผลติ (Production R&D) 

 0.227476  0.065564  3.469556  0.0005 

X52: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการวจิยัและ
พฒันาในการใหบ้ริการ (Service R&D)  

-0.060122  0.068345 -0.879680  0.3792 

X53: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการวจิยัและ
พฒันาการใชว้ตัถุดิบใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี (Raw 
Material R&D) 

 0.104597  0.069337  1.508542  0.1316 
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ตาราง 28(ต่อ) 

ตัวแปรตาม : Y1 : การลดต้นทุนการผลติ (Cost 
Reduction) 

ค่า
สมัประสิทธ์ิ 
Coefficient 

(Z) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
Std. Error 

ค่าสถิติ 
t-Statistic 

Prob. > |t| 

X54: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการวจิยัและ
พฒันาระบบการน าของเสียจากการผลิตกลบัมาใชใ้หม่
(Reuse System R&D) 

 0.138815  0.070717  1.962961  0.0498 

X55: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการวจิยัและ
พฒันาการน าของเหลือใชจ้ากการผลิตไปเพิ่มมูลค่าเป็น
สินคา้ใหม ่(New Product R&D) 

-0.088711  0.063314 -1.401128  0.1614 

X61: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัท า
ฐานขอ้มูลดา้นการผลิต (Production Data Base) 

-0.072374  0.059586 -1.214616  0.2247 

X62: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัท า
ฐานขอ้มูลดา้นการบริการ (Service Data Base) 

 0.030881  0.069578  0.443835  0.6572 

X63: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัท า
ฐานขอ้มูลลูกคา้ (Customer Data Base) 

-0.037247  0.066588 -0.559369  0.5760 

X64: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัท า
ฐานขอ้มูลดา้นการขนส่ง (Transportation Data Base) 

-0.012381  0.071103 -0.174134  0.8618 

X65: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัท า
ฐานขอ้มูลดา้นการจดัการสินคา้คงคลงั (Inventory Data 
Base) 

 0.001344  0.065332  0.020573  0.9836 

X71: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการฝึกอบรม
ดา้นการผลิต (Production Training) 

 0.037138  0.071115  0.522216  0.6016 

X72: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการฝึกอบรม
ดา้นการบริการ (Service Training) 

 0.111383  0.074368  1.497727  0.1344 

X73: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการฝึกอบรม
ดา้นการขาย (Sale Training) 

-0.083707  0.065388 -1.280164  0.2007 
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ตาราง 28(ต่อ) 

ตัวแปรตาม : Y1 : การลดต้นทุนการผลติ (Cost 
Reduction) 

ค่า
สมัประสิทธ์ิ 
Coefficient 

(Z) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
Std. Error 

ค่าสถิติ 
t-Statistic 

Prob. > |t| 

X74: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการฝึกอบรม
ดา้นการจดัการการขนส่ง (Transportation Management 
Training) 

-0.008353  0.073780 -0.113215  0.9099 

X75: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการฝึกอบรม
ดา้นการจดัการสินคา้คงคลงั (Inventory Management 
Training) 

 0.018263  0.077676  0.235122  0.8141 

Z1: มูลค่าทุนจดทะเบียน (Capital Value)  1.33E-08  2.09E-08  0.635637  0.5251 

Z2: จ านวนพนกังาน (Number of Employees)  0.001192  0.001596  0.746522  0.4555 

Z3: กิจกรรมดา้นการผลิต (Production Activity) -0.209001  0.270289 -0.773247  0.4395 

Z4: กิจกรรมดา้นการบริการ (Services Activity) -0.487626  0.342922 -1.421973  0.1552 

Z5: สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ  (Foreign Shareholders) -0.011830  0.006532 -1.811006  0.0703 

Z6: บริษทัจ ากดั (Limited Company)  0.140107  0.157842  0.887644  0.3749 

Z7: มูลค่าสินคา้ส่งออก (Export Value)  0.001896  0.004602  0.412093  0.6803 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Eviews3 

Cost Reduction    =   0.487463 + 0.339776* Production Mistake Reduction  
         + 0.167848* Raw Material Mistake Reduction  
          – 0.205513* Final Goods damage Reduction  
          – 0.182008* In-House Communication  
          + 0.160759* Inventory Management Communication 
                                   – 0.133015* Inventory Information Search + 0.248926*Raw Material Order 
             Search + 0.227476*Production R&D + 0.138815*Reuse System R&D 
          – 0.011830*Foreign Shareholders 
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ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการลดต้นทุนในการผลิตซ่ึงวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง 
Seemingly Unrelated Regression โดยวิธีการแตกตวัแปรยอ่ยทุกตวั พบวา่ตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทาง
สถิติไดแ้ก่  การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต (X11) (มีความสัมพนัธ์
เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99 เปอร์เซ็นต์) การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อลดความ
ผิดพลาดในการสั่งซ้ือวตัถุดิบ (X14) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99 
เปอร์เซ็นต์) การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อลดความเสียหายของสินคา้ส าเร็จรูป (X16) (มี
ความสัมพนัธ์เชิงลบ โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99 เปอร์เซ็นต)์ การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การส่ือสารระหวา่งบุคลากรในองคก์ร (X31) (มีความสัมพนัธ์เชิงลบ โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99 
เปอร์เซ็นต)์ การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อกระจายค าสั่งต่างๆในระบบการจดัการคลงัสินคา้
(X35) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต์) การใช้อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการคน้หาขอ้มูลเพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการเก็บสินคา้คงคลงั (X44) (มีความสัมพนัธ์
เชิงลบ โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต)์ การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการคน้หาขอ้มูล
เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการสั่งซ้ือวตัถุดิบ (X45) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่
ท่ี 99 เปอร์เซ็นต์) การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการวิจยัและพฒันาระบบการผลิต (X51) (มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99 เปอร์เซ็นต)์ การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การวจิยัและพฒันาระบบการน าของเสียจากการผลิตกลบัมาใชใ้หม่ (X54) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก 
โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต)์ และ สัดส่วนผูถื้อหุ้นต่างชาติ (Z5) (มีความสัมพนัธ์เชิง
ลบ โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี  90 เปอร์เซ็นต)์  

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้ พบวา่ตวัแปรดา้นการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อลด
ความผิดพลาดในกระบวนการผลิตสามารถท าให้เกิดการลดตน้ทุนในการผลิตไดม้ากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี
เพราะหากเกิดความผดิพลาดท่ีนอ้ยลงจะท าใหส้ามารถลดการสูญเสียวตัถุดิบในการผลิต ซ่ึงถือเป็น
การลดตน้ทุนในการผลิตนัน่เอง นอกจากน้ียงัพบอีกวา่ การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อลดความ
ผิดพลาดในการสั่งซ้ือวตัถุมีผลต่อการลดตน้ทุนในการผลิตได้มากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีเพราะหากมีการ
สั่งซ้ือวตัถุเขา้มาในปริมาณท่ีถูกตอ้ง ยอ่มท าให้เกิดการลดความเสียหายจากการสูญเสียวตัถุดิบใน
กรณีท่ีวตัถุดิบบางชนิดมีระยะเวลาในการเก็บรักษาหรืออาจเส่ือมสภาพลงไปนัน่เอง อยา่งไรก็ดีจาก
การศึกษาพบวา่การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อลดความเสียหายของสินคา้ส าเร็จรูป มีผลทางลบ
กบัการลดตน้ทุนในการผลิต ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีผูป้ระกอบการการท่ีผูป้ระกอบการตอ้งลงทุนมาก
ข้ึนในการเก็บรักษาสินคา้ส าเร็จรูป ท าให้เกิดตน้ทุนท่ีมากข้ึนหรือมีค่าใชจ่้ายท่ีมากข้ึน นอกจากน้ี 
การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการส่ือสารระหว่างบุคลากรในองค์กรมีผลทางลบต่อการลด
ตน้ทุนในการผลิต อาจเกิดจากการใชป้ระโยชน์ของอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผิดวตัถุประสงค ์อาทิ 
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เช่น การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงไปใชใ้นกิจกรรมดา้น Social Network ต่างๆเช่น Facebook ท า
ให้เกิดการส้ินเปลืองดา้นตน้ทุนโดยเปล่าประโยชน์ อยา่งไรก็ดีการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การกระจายค าสั่งต่างๆในระบบการจดัการสินคา้คงคลงัมีผลต่อการลดตน้ทุนในการผลิตท่ีมากข้ึน 
ทั้งน้ีหากการส่ือสารระหวา่งการจดัการสินคา้คงคลงัมีความถูกตอ้งและรวดเร็วมากข้ึน ยอ่มท าให้
สามารถลดค่าใช้จ่ายไดม้ากข้ึน เช่นจากเดิมหากเกิดความผิดพลาดในการส่ือสารอาจท าให้ตอ้งใช้
การขนยา้ยสินคา้ไปสู่สินคา้คงคลงัมากกวา่ 1 คร้ัง หากมีการส่ือสารท่ีรวดเร็วมากข้ึน เม่ือเกิดความ
ผิดพลาดอาจบอกได้ทนัเวลาก่อนการขนยา้ย ท าให้สามารถขนยา้ยสินค้าไปเพียงรอบเดียวซ่ึง
สามารถลดค่าใชจ่้ายในดา้นต่างๆ เช่นค่าขนยา้ย ค่าน ้ามนั เป็นตน้  

การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการคน้หาขอ้มูลเพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นการเก็บสินคา้คง
คลงัก็มีผลกระทบทางลบต่อการลดตน้ทุนในการผลิตดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีเพราะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มในประเทศไทยยงัไม่มีเทคโนโลยกีารจดัเก็บสินคา้คงคลงัและการคน้หาขอ้มูลท่ีดีพอ 
เช่นการท่ีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนมากยงัไม่มีการน าระบบบาร์โค๊ดมาใช้ เป็นตน้ 
หากมีการปรับปรุงระบบให้ดีข้ึนจะเป็นการเพิ่มตน้ทุนท่ีมากข้ึนนัน่เอง ทั้งน้ี การใช้อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการคน้หาขอ้มูลเพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นการสั่งซ้ือวตัถุดิบมีผลต่อการลดต่อทุนการ
ผลิตไดม้ากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีเพราะหากมีขอ้มูลท่ีช่วยในการสั่งซ้ือวตัถุดิบไดดี้ข้ึนจะสามารถลดตน้ทุน
ไดม้ากข้ึนทั้งในดา้นค่าขนส่งและดา้นราคาของวตัถุดิบนัน่เอง 

ในส่วนของการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการวิจยัและพฒันาระบบการผลิตก็มีผลต่อ
การลดตน้ทุนในการผลิตไดดี้มากข้ึน กล่าวคือหากเกิดการพฒันาดา้นการผลิตไดดี้มากข้ึนจะท าให้
สามารถลดปริมาณวตัถุดิบ ลดความผิดพลาด ท าให้ตน้ทุนในการผลิตลดลงไป นอกจากน้ียงัพบอีก
การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการวิจยัและพฒันาระบบการน าของเสียจากการผลิตกลบัมาใช้
ใหม่ก็มีผลต่อการช่วยลดตน้ทุนในการผลิต ทั้งน้ีเพราะแต่เดิมของเสียในการผลิตจะถูกทิ้งไปโดย
เปล่าประโยชน์ หากมีการวิจยัและพฒันาการน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่ยอ่มท าให้เกิดการลดตน้ทุน
ได้มากข้ึน เพราะสามารถใช้วตัถุดิบได้คุม้ค่ามากข้ึนนั่นเอง ประการสุดทา้ยคือสัดส่วนผูถื้อหุ้น
ต่างชาติท่ีมีผลทางลบต่อการลดตน้ทุนการผลิต ทั้งน้ีอาจเกิดจากการท่ีมีสัดส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติมาก
ข้ึนอาจมีผลท าใหเ้กิดการลงทุนท่ีมากข้ึน เม่ือเกิดการลงทุนท่ีมากข้ึนยอ่มเกิดการเปล่ียนแปลงระบบ
การผลิตท่ีดีข้ึน ท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายท่ีมากข้ึนต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว หรืออาจท าให้เกิดตน้ทุนท่ี
มากข้ึน (ดงัตารางท่ี 29) 
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ตาราง 29 สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อการลดต้นทุนในการผลิตโดยวิธีการวิเคราะห์แบบ Seemingly 
Unrelated Regression เม่ือแตกตวัแปรย่อยทุกตวัเม่ือตวัแปรตามคือ Y1: การลดตน้ทุนการผลิต 
(Cost Reduction) 
ตัวแปรตาม : Y1 : การลดต้นทุนการผลติ (Cost Reduction) 

ตวัแปร ความสัม
พนัธ์ 

ระดบั
ความ
เช่ือมัน่ 

ความหมาย/การตีความ 

X11: ความสามารถของระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการลด
ความผดิพลาดในการผลิต 
(Production Mistake Reduction) 

บวก 99% หากเกิดความผิดพลาดท่ีน้อยลงจะ
ท าให้สามารถลดการสูญเสียวตัถุดิบ
ในการผลิต ซ่ึงถือเป็นการลดตน้ทุน
ในการผลิต 

X14: ความสามารถของระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการลด
ความผดิพลาดในการสั่งซ้ือวตัถุดิบ 
(Raw Material Mistake Reduction) 

บวก 99% หาก มีก ารสั่ ง ซ้ื อว ัต ถุ เ ข้ า ม า ใน
ปริมาณท่ีถูกตอ้ง ย่อมท าให้เกิดการ
ลดความเสียหายจากการสูญเสีย
วตัถุดิบในกรณีท่ีวตัถุดิบบางชนิดมี
ระยะเวลาในการเก็บรักษาหรืออาจ
เส่ือมสภาพลงไปนัน่เอง 

X16: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อลดความเสียหายของสินคา้
ส าเร็จรูป (Final Goods Damage 
Reduction) 

ลบ 99% การท่ีผูป้ระกอบการตอ้งลงทุนมาก
ข้ึนในการเก็บรักษาสินคา้ส าเร็จรูป 
ท าให้ เ กิดต้นทุนท่ีมากข้ึนหรือมี
ค่าใชจ่้ายท่ีมากข้ึน 

X31: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการส่ือสารระหว่างบุคลากรใน
องคก์ร (In-House Communication) 

ลบ 99% การใช้ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงผิดวตัถุประสงค์ อาทิ 
เช่น การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ไ ป ใ ช้ ใ น กิ จ ก ร ร ม ด้ า น  Social 
Network ต่างๆเช่น Facebook ท าให้
เกิดการส้ินเปลืองด้านต้นทุนโดย
เปล่าประโยชน์ 
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ตาราง 29(ต่อ) 

ตัวแปรตาม : Y1 : การลดต้นทุนการผลติ (Cost Reduction) 
ตวัแปร ความสัม

พนัธ์ 
ระดบั
ความ
เช่ือมัน่ 

ความหมาย/การตีความ 

X35: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการกระจายค าสั่งต่างๆในระบบ
การจดัการสินคา้คงคลงั (Inventory 
Management Communication) 

บวก 95% หากการส่ือสารระหว่างการจดัการ
สินค้าคงคลังมีความถูกต้องและ
รวดเร็วมากข้ึน ย่อมท าให้สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายไดม้ากข้ึน เช่นจากเดิม
หาก เ กิดคว ามผิ ดพล าดในการ
ส่ือสารอาจท าให้ตอ้งใช้การขนยา้ย
สินคา้ไปสู่สินคา้คงคลงัมากกว่า 1 
คร้ัง หากมีการส่ือสารท่ีรวดเร็วมาก
ข้ึน เม่ือเกิดความผิดพลาดอาจบอก
ได้ทันเวลาก่อนการขนย้าย ท าให้
สามารถขนยา้ยสินค้าไปเพียงรอบ
เดียวซ่ึงสามารถลดค่าใช้จ่ายในดา้น
ต่างๆ เช่นค่าขนยา้ย ค่าน ้ ามนั เป็น
ตน้ 

X44: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการคน้หาขอ้มูลเพื่อน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัเก็บสินคา้คง
คลงั (Inventory Information 
Search) 

ลบ 95% วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในประเทศไทยยงัไม่มีเทคโนโลยี
การจัดเก็บสินค้าคงคลังและการ
ค้นห าข้อมู ล ท่ี ดี พอ  เ ช่ นก า ร ท่ี
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ส่วนมากยงัไม่มีการน าระบบบาร์
โค๊ ดม า ใช้  เ ป็ น ต้น  ห า ก มี ก า ร
ปรับปรุงระบบให้ดีข้ึนจะเป็นการ
เพิ่มตน้ทุนท่ีมากข้ึนนัน่เอง 
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ตาราง 29(ต่อ) 

ตัวแปรตาม : Y1 : การลดต้นทุนการผลติ (Cost Reduction) 
ตวัแปร ความสัม

พนัธ์ 
ระดบั
ความ
เช่ือมัน่ 

ความหมาย/การตีความ 

X45: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการคน้หาขอ้มูลเพื่อน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการสั่งซ้ือวตัถุดิบ 
(Raw Material Order Search) 
 

บวก 99% หากมีข้อมูล ท่ี ช่วยในการสั่ ง ซ้ือ
วตัถุดิบไดดี้ข้ึนจะสามารถลดตน้ทุน
ได้มากข้ึนทั้ งในด้านค่าขนส่งและ
ดา้นราคาของวตัถุดิบนัน่เอง 

X51: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการวจิยัและพฒันาระบบการ
ผลิต (Production R&D) 
 

บวก 99% หากเกิดการพฒันาดา้นการผลิตไดดี้
มากข้ึนจะท าให้สามารถลดปริมาณ
วัตถุดิบ ลดความผิดพลาด ท าให้
ตน้ทุนในการผลิตลดลงไป 

X54: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการวจิยัและพฒันาระบบการน า
ของเสียจากการผลิตกลบัมาใชใ้หม่
(Reuse System R&D) 

บวก 95% แต่เดิมของเสียในการผลิตจะถูกทิ้ง
ไปโดยเปล่าประโยชน์ หากมีการ
วจิยัและพฒันาการน าของเสีย
กลบัมาใชใ้หม่ยอ่มท าใหเ้กิดการลด
ตน้ทุนไดม้ากข้ึน เพราะสามารถใช้
วตัถุดิบไดคุ้ม้ค่ามากข้ึน 

Z5: สัดส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติ  
(Foreign Shareholders) 
 
 

ลบ 90% การท่ีมีสัดส่วนผูถื้อหุ้นต่างชาติมาก
ข้ึนอาจมีผลท าให้ เ กิดการลงทุน
ท่ีมากข้ึน เม่ือเกิดการลงทุนท่ีมากข้ึน
ย่อมเกิดการเปล่ียนแปลงระบบการ
ผลิตท่ีดีข้ึน ท าให้เกิดค่าใชจ่้ายท่ีมาก
ข้ึนต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
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ตาราง 30 ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตซ่ึงวิเคราะห์ด้วยแบบ Seemingly Unrelated 
Regression  : การเพิ่มความเร็วในการผลิต (2) 

ตัวแปรตาม : Y2 : การเพิม่ความเร็วในการผลติ 
(Production Speed) 

ค่า
สมัประสิทธ์ิ 
Coefficient 

(Z) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
Std. Error 

ค่าสถิติ 
t-Statistic 

Prob. > |t| 

C: ค่าคงท่ี   0.492571  0.389943  1.263187  0.2067 

X11: ความสามารถของระบบอนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการลดความผดิพลาดในการผลติ (Production 
Mistake Reduction) 

 0.405371  0.067456  6.009447  0.0000 

X12: ความสามารถของระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการลดปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีไม่ไดม้าตรฐาน
(Substandard Inventory Reduction) 

 0.001695  0.067269  0.025204  0.9799 

X13: ความสามารถของระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการลดความผดิพลาดในการสั่งการการผลิต
(Production Command Mistake Reduction) 

 0.042376  0.063630  0.665976  0.5055 

X14: ความสามารถของระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการลดความผดิพลาดในการสั่งซ้ือวตัถุดิบ (Raw 
Material Mistake Reduction) 

-0.053235  0.061601 -0.864190  0.3876 

X15: ความสามารถของระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการลดการสูญเสียในการขนส่ง (Transportation 
Loss Reduction) 

-0.090036  0.063648 -1.414598  0.1574 

X16: ความสามารถของระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการลดความเสียหายในการรักษาสินคา้ส าเร็จรูป
(Final Goods Damage Reduction) 

-0.010099  0.063262 -0.159639  0.8732 

X21: การใชอิ้นเตอร์เน็ตตอบสนองค าสั่งซ้ือลูกคา้
(Customer Order Response) 

-0.024029  0.071205 -0.337464  0.7358 

X22: การใชอิ้นเตอร์เน็ตบริการลูกคา้หลงัการขาย
(After-Sales Services ) 

-0.067639  0.071756 -0.942622  0.3460 
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ตาราง 30(ต่อ) 

ตัวแปรตาม : Y2 : การเพิม่ความเร็วในการผลติ 
(Production Speed) 

ค่า
สมัประสิทธ์ิ 
Coefficient 

(Z) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
Std. Error 

ค่าสถิติ 
t-Statistic 

Prob. > |t| 

X23: การใชอิ้นเตอร์เน็ตประชาสัมพนัธ์สินคา้
(Advertisement) 

-0.033815  0.065349 -0.517452  0.6049 

X24: การใชอิ้นเตอร์เน็ตประชาสัมพนัธ์การส่งเสริมการ
ขาย (Sales Promotion) 

 0.006282  0.068684  0.091460  0.9271 

X25: การใชอิ้นเตอร์เน็ตดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เหมือนเป็น
คนพิเศษ (Customer Care) 

 0.021312  0.065118  0.327280  0.7435 

X31: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการส่ือสารกนั
ระหวา่งบุคลากรภายในกิจการ (In-House 
Communication) 

-0.042567  0.054689 -0.778351  0.4365 

X32: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการส่ือสารกนั
ระหวา่งกิจการกบักิจการอ่ืน (Business to Business 
Communication) 

-0.030862  0.062564 -0.493283  0.6219 

X33: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการกระจาย
ค าสั่งต่างๆไปสู่หน่วยงานดา้นการผลิต (Production 
Command Communication) 

 0.021514  0.058849  0.365570  0.7147 

X34: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการกระจาย
ค าสั่งต่างๆในระบบการขนส่ง (Transportation 
Command Communication) 

-0.009698  0.062661 -0.154776  0.8770 

X35: การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการกระจาย
ค าส่ังต่างๆในระบบการจัดการสินค้าคงคลงั (Inventory 
Management Communication) 

 0.169954  0.060414  2.813137  0.0050 

X36: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการส่ือสาร
ระหวา่งกิจการกบัภาครัฐ (Business to Government 
Communication) 

 0.033145  0.054182  0.611740  0.5408 
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ตาราง 30(ต่อ) 

ตัวแปรตาม : Y2 : การเพิม่ความเร็วในการผลติ 
(Production Speed) 

ค่า
สมัประสิทธ์ิ 
Coefficient 

(Z) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
Std. Error 

ค่าสถิติ 
t-Statistic 

Prob. > |t| 

X41: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการคน้หาขอ้มูล
เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการผลิต (Production 
Information Search) 

-0.050905  0.058918 -0.863993  0.3877 

X42: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการคน้หาขอ้มูล
เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการบริการ (Service 
Information Search) 

 0.070182  0.060694  1.156324  0.2477 

X43: การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการค้นหาข้อมูล
เพือ่น ามาประยุกต์ใช้ในการขนส่ง (Transportation 
Information Search) 

 0.164282  0.053454  3.073307  0.0022 

X44: การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการค้นหาข้อมูล
เพือ่น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดเกบ็สินค้าคงคลงั 
(Inventory Information Search) 

-0.096982  0.058344 -1.662250  0.0967 

X45: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการคน้หาขอ้มูล
เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการสั่งซ้ือวตัถุดิบ (Raw 
Material Order Search) 

 0.059456  0.054986  1.081286  0.2797 

X51: การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการวจัิยและ
พฒันาระบบการผลติ (Production R&D) 

 0.146614  0.062151  2.358995  0.0184 

X52: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการวจิยัและ
พฒันาในการใหบ้ริการ (Service R&D)  

 0.016938  0.064788  0.261444  0.7938 

X53: การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการวจัิยและ
พฒันาการใช้วตัถุดิบให้เกดิประโยชน์อย่างเต็มที่ (Raw 
Material R&D) 

 0.134696  0.065728  2.049302  0.0406 

X54: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการวจิยัและ
พฒันาระบบการน าของเสียจากการผลิตกลบัมาใชใ้หม่
(Reuse System R&D) 

 0.064411  0.067036  0.960843  0.3368 
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ตาราง 30(ต่อ) 

ตัวแปรตาม : Y2 : การเพิม่ความเร็วในการผลติ 
(Production Speed) 

ค่า
สมัประสิทธ์ิ 
Coefficient 

(Z) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
Std. Error 

ค่าสถิติ 
t-Statistic 

Prob. > |t| 

X55: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการวจิยัและ
พฒันาการน าของเหลือใชจ้ากการผลิตไปเพิ่มมูลค่าเป็น
สินคา้ใหม่ (New Product R&D) 

 0.018013  0.060018  0.300126  0.7641 

X61: การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดท า
ฐานข้อมูลด้านการผลติ (Production Data Base) 

 0.146290  0.056485  2.589911  0.0097 

X62: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัท า
ฐานขอ้มูลดา้นการบริการ (Service Data Base) 

-0.101548  0.065957 -1.539616  0.1238 

X63: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัท า
ฐานขอ้มูลลูกคา้ (Customer Data Base) 

-0.087989  0.063122 -1.393937  0.1635 

X64: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัท า
ฐานขอ้มูลดา้นการขนส่ง (Transportation Data Base) 

-0.033063  0.067402 -0.490541  0.6238 

X65: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัท า
ฐานขอ้มูลดา้นการจดัการสินคา้คงคลงั (Inventory Data 
Base) 

-0.008689  0.061931 -0.140300  0.8884 

X71: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการฝึกอบรม
ดา้นการผลิต (Production Training) 

-0.016737  0.067414 -0.248269  0.8040 

X72: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการฝึกอบรม
ดา้นการบริการ (Service Training) 

 0.094047  0.070497  1.334048  0.1824 

X73: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการฝึกอบรม
ดา้นการขาย (Sale Training) 

 0.048235  0.061984  0.778176  0.4366 

X74: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการฝึกอบรม
ดา้นการจดัการการขนส่ง (Transportation Management 
Training) 

-0.042571  0.069940 -0.608680  0.5428 
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ตาราง 30(ต่อ) 

ตัวแปรตาม : Y2 : การเพิม่ความเร็วในการผลติ 
(Production Speed) 

ค่า
สมัประสิทธ์ิ 
Coefficient 

(Z) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
Std. Error 

ค่าสถิติ 
t-Statistic 

Prob. > |t| 

X75: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการฝึกอบรม
ดา้นการจดัการสินคา้คงคลงั (Inventory Management 
Training) 

 0.000106  0.073633  0.001433  0.9989 

Z1: มูลค่าทุนจดทะเบียน (Capital Value) -2.77E-08  1.98E-08 -1.396755  0.1627 

Z2: จ านวนพนกังาน (Number of Employees) -9.62E-05  0.001513 -0.063604  0.9493 

Z3: กิจกรรมดา้นการผลิต (Production Activity) -0.132486  0.256221 -0.517077  0.6052 

Z4: กิจกรรมดา้นการบริการ (Services Activity) -0.325590  0.325073 -1.001592  0.3167 

Z5: สัดส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติ  (Foreign Shareholders) -0.003842  0.006192 -0.620397  0.5351 

Z6: บริษัทจ ากดั (Limited Company)  0.271724  0.149626  1.816026  0.0695 

Z7: มูลค่าสินคา้ส่งออก (Export Value) -0.000912  0.004363 -0.209134  0.8344 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Eviews3 

Production Speed  =  0.492571 + 0.405371* Production Mistake Reduction    
                     +0.169954* Inventory Management Communication  
        + 0.164282* Transportation Information Search    
         – 0.096982* Inventory Information Search  

        + 0.146614*Production R&D + 0.134696*Raw Material R&D 
        + 0.146290* Production Data Base + 0.271724*Limited Company 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพิ่มความเร็วในการผลิตซ่ึงวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง 
Seemingly Unrelated Regression โดยวิธีการแตกตวัแปรยอ่ยทุกตวั พบวา่ตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทาง
สถิติไดแ้ก่  การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต (X11) (มีความสัมพนัธ์
เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99 เปอร์เซ็นต์) การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงกระจายค าสั่ง
ต่างๆในระบบการจดัการสินคา้คงคลงั (X35) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 
99 เปอร์เซ็นต์)  การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อคน้หาขอ้มูลเพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นการขนส่ง
(X43) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99 เปอร์เซ็นต์) การใช้อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงคน้หาขอ้มูลเพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการเก็บสินคา้คงคลงั (X44) (มีความสัมพนัธ์เชิงลบ 
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โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 90 เปอร์เซ็นต์) การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการวิจยัและพฒันา
ระบบการผลิต (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต์) การใช้
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการวิจยัและพฒันาการใชว้ตัถุดิบให้เกิดประโยชน์อยา่งเต็มท่ี (X53) (มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต)์ การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจดัท าฐานขอ้มูลดา้นการผลิต (X61) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99 
เปอร์เซ็นต)์ และ การเป็นบริษทัจ ากดั (Z6) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี  95 
เปอร์เซ็นต)์  

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้ พบว่าตวัแปรดา้นการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
ลดความผดิพลาดในการผลิต ท าใหส้ามารถเพิ่มความเร็วในการผลิตไดม้ากข้ึน ทั้งน้ีหากสามารถลด
ความผิดพลาดในการผลิตลงไปได ้ย่อมสามารถท าให้เวลาให้การผลิตไม่สูญเสียไปกบัการผลิตท่ี
ผิดพลาดซ่ึงย่อมหมายถึงความเร็วท่ีเพิ่มมากข้ึนนั่นเอง อีกทั้ งยงัพบอีกว่าการใช้อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการกระจายค าสั่งต่างๆในระบบการจดัการสินคา้คงคลงั มีผลต่อความรวดเร็วในการ
ผลิต ทั้งน้ีเพราะหากเกิดการกระจายค าสั่งท่ีรวดเร็วมากข้ึน ย่อมหมายถึงการน าเข้าวตัถุดิบจาก
คลงัสินคา้มาสู่ขั้นตอนในการผลิตท่ีรวดเร็วมากข้ึน ซ่ึงเป็นการไม่เสียเวลาในการรอการผลิตและท า
ให้เกิดการผลิตท่ีรวดเร็วมากข้ึนอีกดว้ย ประการต่อมาคือการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อคน้หา
ขอ้มูลเพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นการขนส่งก็ส่งผลกระทบต่อความรวดเร็วในการผลิตให้เพิ่มมากข้ึน 
ทั้งน้ี หากการคน้หาขอ้มูลในการขนส่งท าให้สามารถลดระยะทางในการขนส่ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การขนส่งวตัถุดิบย่อมส่งผลต่อความเร็วในการผลิตท่ีเพิ่มมากข้ึนนัน่เอง อย่างไรก็ดีผลการศึกษา
พบว่าคน้หาขอ้มูลเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการเก็บสินค้าคงคลงัมีผลกระทบทางลบต่อการเพิ่ม
ความเร็วในการผลิต ทั้งน้ีพบวา่ระบบการจดัเก็บสินคา้คงคลงัในประเทศไทยยงัตอ้งมีการปรับปรุง
อีกมาก ดงันั้นการหาขอ้มูลดา้นการเก็บสินคา้คงคลงัในประเทศไทย วิสาหกิจขนาดกลางและและ
ขนาดยอ่มอาจไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ดีพอหรือท าใหก้ารหาขอ้มูลไดไ้ม่ดีเต็มท่ี ท าให้ความเร็วในการผลิต
ไม่สามารถเพิ่มข้ึนไดห้รืออาจลดลงไปนัน่เอง 

การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการวิจยัและพฒันาระบบการผลิตท าให้เกิดความรวดเร็ว
ในการผลิตท่ีเพิ่มมากข้ึน ทั้ งน้ีเพราะหากเกิดการพฒันาด้านการผลิตอาทิเช่น การพฒันาด้าน
เคร่ืองจกัรให้มีความรวดเร็วมากข้ึน ยอ่มสะทอ้นให้เห็นถึงความรวดเร็วในการผลิตท่ีย่อมรวดเร็ว
มากยิ่งข้ึน รวมไปถึงการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการวิจยัและพฒันาการใช้วตัถุดิบให้เกิด
ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ียอ่มท าใหเ้กิดความรวดเร็วในการผลิตท่ีเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีหากมีการระบุถึงการ
ใช้ประโยชน์ของวตัถุดิบในดา้นใดบา้งย่อมท าให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสามารถเขา้ใจการ
วตัถุดิบดงักล่าวไดอ้ยา่งเกิดประโยชน์ ซ่ึงหากมีการใชว้ตัถุดิบไดอ้ยา่งถูกตอ้งยอ่มท าให้ความเร็วใน
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การผลิตเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ีการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัท าฐานขอ้มูลดา้นการผลิตมี
ส่วนท าให้ความเร็วในการผลิตเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีเพราะการจดัท าฐานข้อมูลด้านการผลิตท าให้
สามารถทราบไดว้า่ส่วนใดในระบบการผลิตท่ีมีความล่าชา้ หรือยงัสามารถเพิ่มความรวดเร็วไดอี้ก 
ซ่ึงหากมีการจดัท าฐานข้อมูลดังกล่าวย่อมสามารถเพิ่มความเร็วในการผลิตได้นั่นเอง ประการ
สุดทา้ยการเป็นบริษทัจ ากดัมีส่วนในการเพิ่มความเร็วในการผลิต ทั้งน้ีเพราะหากผูถื้อหุ้นในบริษทั
จ ากดัตอ้งการเงินปันผลท่ีมากยิ่งข้ึน ความเร็วในการผลิตซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการเพิ่มผลก าไรยอ่มมี
ความส าคญัต่อการไดรั้บเงินปันผลนัน่เอง(ดงัตารางท่ี31) 

ตาราง 31 สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพิ่มความเร็วในการผลิตโดยวิธีการวิเคราะห์แบบ Seemingly 
Unrelated Regression เม่ือแตกตวัแปรยอ่ยทุกตวัเม่ือตวัแปรตามคือ Y2: การเพิ่มความเร็วในการ
ผลิต (Production Speed) 
ตัวแปรตาม: Y2: การเพิม่ความเร็วในการผลติ (Production Speed) 

ตวัแปร ความสัม
พนัธ์ 

ระดบั
ความ
เช่ือมัน่ 

ความหมาย/การตีความ 

X11: ความสามารถของระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการลด
ความผดิพลาดในการผลิต 
(Production Mistake Reduction) 

บวก 99% หากสามารถลดความผิดพลาดในการ
ผลิตลงไปได้ ย่อมสามารถท าให้เวลา
ให้การผลิตไม่สูญเสียไปกบัการผลิตท่ี
ผิดพลาดซ่ึงย่อมหมายถึงความเร็วท่ี
เพิ่มมากข้ึนนัน่เอง 

X35: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงในการกระจายค าสั่งต่างๆใน
ระบบการจดัการสินคา้คงคลงั 
(Inventory Management 
Communication) 

บวก 99% หากเกิดการกระจายค าสั่งท่ีรวดเร็ว
มากข้ึน ยอ่มหมายถึงการน าเขา้วตัถุดิบ
จากคลงัสินคา้มาสู่ขั้นตอนในการผลิต
ท่ี รวด เ ร็ วม าก ข้ึน  ซ่ึ ง เ ป็นก ารไ ม่
เสียเวลาในการรอการผลิตและท าให้
เกิดการผลิตท่ีรวดเร็วมากข้ึน 

X43: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงในการคน้หาขอ้มูลเพื่อน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการขนส่ง 
(Transportation Information 
Search) 

บวก 99% หากการค้นหาข้อมูลในการขนส่งท า
ให้สามารถลดระยะทางในการขนส่ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งวตัถุดิบ
ย่อมส่งผลต่อความเร็วในการผลิตท่ี
เพิ่มมากข้ึน 
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ตาราง 31(ต่อ) 

ตัวแปรตาม: Y2: การเพิม่ความเร็วในการผลติ (Production Speed) 
ตวัแปร ความสัม

พนัธ์ 
ระดบั
ความ
เช่ือมัน่ 

ความหมาย/การตีความ 

X44: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงในการคน้หาขอ้มูลเพื่อน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัเก็บสินคา้คง
คลงั (Inventory Information 
Search) 

ลบ 90% ระบบการจัด เก็บสินค้าคงคลังใน
ประเทศไทยยงัตอ้งมีการปรับปรุงอีก
มาก ดังนั้นการหาข้อมูลด้านการเก็บ
สินคา้คงคลงัในประเทศไทย วิสาหกิจ
ขนาดกลางและและขนาดย่อมอาจ
ไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ดีพอหรือท าให้การหา
ขอ้มูลได้ไม่ดีเต็มท่ี ท าให้ความเร็วใน
การผลิตไม่สามารถเพิ่มข้ึนไดห้รืออาจ
ลดลงไป 

X51: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงในการวิจยัและพฒันาระบบการ
ผลิต (Production R&D) 

บวก 95% หากเกิดการพฒันาด้านการผลิตอาทิ
เช่น การพัฒนาด้านเคร่ืองจักรให้มี
ความรวดเร็วมากข้ึน ย่อมสะทอ้นให้
เห็นถึงความรวดเร็วในการผลิตท่ีย่อม
รวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

X53: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงในการวิจัยและพัฒนาการใช้
วตัถุดิบใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเต็มท่ี 
(Raw Material R&D) 

บวก 95% หากมีการระบุถึงการใชป้ระโยชน์ของ
วตัถุดิบในด้านใดบ้างย่อมท าให้ผู ้มี
ส่วนเก่ียวข้องกับการผลิตสามารถ
เขา้ใจการวตัถุดิบดงักล่าวไดอ้ย่างเกิด
ประโยชน์ ซ่ึงหากมีการใช้วตัถุดิบได้
อยา่งถูกตอ้งยอ่มท าให้ความเร็วในการ
ผลิตเพิ่มมากข้ึน 
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ตาราง 31(ต่อ) 

ตัวแปรตาม: Y2: การเพิม่ความเร็วในการผลติ (Production Speed) 
ตวัแปร ความสัม

พนัธ์ 
ระดบั
ความ
เช่ือมัน่ 

ความหมาย/การตีความ 

X61: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงในการจดัท าฐานขอ้มูลดา้นการ
ผลิต (Production Data Base) 
 
 

บวก 99% เพราะการจัดท าฐานข้อมูลด้านการ
ผลิตท าให้สามารถทราบได้ว่าส่วนใด
ในระบบการผลิตท่ีมีความล่าช้า หรือ
ยงัสามารถเพิ่มความรวดเร็วไดอี้ก ซ่ึง
หากมีการจดัท าฐานขอ้มูลดงักล่าวยอ่ม
สามารถเพิ่มความเร็วในการผลิตได ้

Z6: บริษทัจ ากดั (Limited 
Company) 
 

บวก 90% หากผู ้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดต้องการ
เงินปันผลท่ีมากยิ่งข้ึน ความเร็วในการ
ผลิตซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการเพิ่มผล
ก าไรย่อมมีความส าคัญต่อการได้รับ
เงินปันผล 
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ตาราง 32 ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตซ่ึงวิเคราะห์ด้วยแบบ Seemingly Unrelated 
Regression  : การใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี (2) 

ตวัแปรตาม : Y3 : การใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์
อยา่งเตม็ท่ี (Resource Effectiveness) 

ค่า
สมัประสิทธ์ิ 
Coefficient 

(Z) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
Std. Error 

ค่าสถิติ 
t-Statistic 

Prob. > |t| 

C: ค่าคงท่ี   0.270381  0.387233  0.698239  0.4851 

X11: ความสามารถของระบบอนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการลดความผดิพลาดในการผลติ (Production 
Mistake Reduction) 

 0.267858  0.066987  3.998660  0.0001 

X12: ความสามารถของระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการลดปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีไม่ไดม้าตรฐาน
(Substandard Inventory Reduction) 

-0.103396  0.066801 -1.547824  0.1219 

X13: ความสามารถของระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการลดความผดิพลาดในการสั่งการการผลิต
(Production Command Mistake Reduction) 

 0.068214  0.063188  1.079538  0.2805 

X14: ความสามารถของระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการลดความผดิพลาดในการสั่งซ้ือวตัถุดิบ (Raw 
Material Mistake Reduction) 

-0.014143  0.061173 -0.231198  0.8172 

X15: ความสามารถของระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการลดการสูญเสียในการขนส่ง (Transportation 
Loss Reduction) 

-0.031730  0.063205 -0.502017  0.6157 

X16: ความสามารถของระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการลดความเสียหายในการรักษาสินคา้ส าเร็จรูป
(Final Goods Damage Reduction) 

 0.034880  0.062823  0.555215  0.5788 

X21: การใชอิ้นเตอร์เน็ตตอบสนองค าสั่งซ้ือลูกคา้
(Customer Order Response) 

-0.060267  0.070711 -0.852306  0.3942 

X22: การใชอิ้นเตอร์เน็ตบริการลูกคา้หลงัการขาย
(After-Sales Services ) 

-0.078170  0.071258 -1.097004  0.2728 
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ตาราง 32(ต่อ) 

ตวัแปรตาม : Y3 : การใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์
อยา่งเตม็ท่ี (Resource Effectiveness) 

ค่า
สมัประสิทธ์ิ 
Coefficient 

(Z) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
Std. Error 

ค่าสถิติ 
t-Statistic 

Prob. > |t| 

X23: การใชอิ้นเตอร์เน็ตประชาสัมพนัธ์สินคา้
(Advertisement) 

-0.030650  0.064895 -0.472309  0.6368 

X24: การใชอิ้นเตอร์เน็ตประชาสัมพนัธ์การส่งเสริมการ
ขาย (Sales Promotion) 

 0.074834  0.068207  1.097158  0.2727 

X25: การใชอิ้นเตอร์เน็ตดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เหมือนเป็น
คนพิเศษ (Customer Care) 

 0.036441  0.064665  0.563531  0.5731 

X31: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการส่ือสารกนั
ระหวา่งบุคลากรภายในกิจการ (In-House 
Communication) 

-0.053444  0.054309 -0.984075  0.3252 

X32: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการส่ือสารกนั
ระหวา่งกิจการกบักิจการอ่ืน (Business to Business 
Communication) 

-0.005501  0.062129 -0.088538  0.9295 

X33: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการกระจาย
ค าสั่งต่างๆไปสู่หน่วยงานดา้นการผลิต (Production 
Command Communication) 

-0.049116  0.058440 -0.840454  0.4008 

X34: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการกระจาย
ค าสั่งต่างๆในระบบการขนส่ง (Transportation 
Command Communication) 

 0.065129  0.062226  1.046658  0.2954 

X35: การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการกระจาย
ค าส่ังต่างๆในระบบการจัดการสินค้าคงคลงั (Inventory 
Management Communication) 

 0.144879  0.059994  2.414880  0.0158 

X36: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการส่ือสาร
ระหวา่งกิจการกบัภาครัฐ (Business to Government 
Communication) 

 0.043733  0.053805  0.812802  0.4164 
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ตาราง 32(ต่อ) 

ตวัแปรตาม : Y3 : การใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์
อยา่งเตม็ท่ี (Resource Effectiveness) 

ค่า
สมัประสิทธ์ิ 
Coefficient 

(Z) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
Std. Error 

ค่าสถิติ 
t-Statistic 

Prob. > |t| 

X41: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการคน้หาขอ้มูล
เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการผลิต (Production 
Information Search) 

 0.013117  0.058509  0.224189  0.8226 

X42: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการคน้หาขอ้มูล
เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการบริการ (Service 
Information Search) 

-0.046486  0.060272 -0.771264  0.4407 

X43: การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการค้นหาข้อมูล
เพือ่น ามาประยุกต์ใช้ในการขนส่ง (Transportation 
Information Search) 

 0.230354  0.053083  4.339525  0.0000 

X44: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการคน้หาขอ้มูล
เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัเก็บสินคา้คงคลงั 
(Inventory Information Search) 

-0.070018  0.057939 -1.208485  0.2270 

X45: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการคน้หาขอ้มูล
เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการสั่งซ้ือวตัถุดิบ (Raw 
Material Order Search) 

 0.030479  0.054604  0.558190  0.5768 

X51: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการวจิยัและ
พฒันาระบบการผลิต (Production R&D) 

 0.066329  0.061719  1.074686  0.2827 

X52: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการวจิยัและ
พฒันาในการใหบ้ริการ (Service R&D)  

-0.045025  0.064338 -0.699823  0.4841 

X53: การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการวจัิยและ
พฒันาการใช้วตัถุดิบให้เกดิประโยชน์อย่างเต็มที่ (Raw 
Material R&D) 

 0.180306  0.065271  2.762430  0.0058 
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ตาราง 32(ต่อ) 

ตวัแปรตาม : Y3 : การใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์
อยา่งเตม็ท่ี (Resource Effectiveness) 

ค่า
สมัประสิทธ์ิ 
Coefficient 

(Z) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
Std. Error 

ค่าสถิติ 
t-Statistic 

Prob. > |t| 

X54: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการวจิยัและ
พฒันาระบบการน าของเสียจากการผลิตกลบัมาใชใ้หม่
(Reuse System R&D) 

 0.086757  0.066570  1.303234  0.1927 

X55: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการวจิยัและ
พฒันาการน าของเหลือใชจ้ากการผลิตไปเพิ่มมูลค่าเป็น
สินคา้ใหม่ (New Product R&D) 

 0.092776  0.059601  1.556606  0.1198 

X61: การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดท า
ฐานข้อมูลด้านการผลติ (Production Data Base) 

 0.166114  0.056092  2.961438  0.0031 

X62: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัท า
ฐานขอ้มูลดา้นการบริการ (Service Data Base) 

-0.044534  0.065498 -0.679928  0.4966 

X63: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัท า
ฐานขอ้มูลลูกคา้ (Customer Data Base) 

-0.077956  0.062684 -1.243636  0.2138 

X64: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัท า
ฐานขอ้มูลดา้นการขนส่ง (Transportation Data Base) 

-0.128889  0.066933 -1.925631  0.0543 

X65: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัท า
ฐานขอ้มูลดา้นการจดัการสินคา้คงคลงั (Inventory Data 
Base) 

 0.069317  0.061501  1.127091  0.2599 

X71: การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการฝึกอบรม
ด้านการผลติ (Production Training) 

-0.127140  0.066945 -1.899163  0.0577 

X72: การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการฝึกอบรม
ด้านการบริการ (Service Training) 

 0.205642  0.070007  2.937438  0.0034 

X73: การใช้อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการฝึกอบรม
ด้านการขาย (Sale Training) 

 0.057047  0.061554  0.926785  0.3542 
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ตาราง 32(ต่อ) 

ตวัแปรตาม : Y3 : การใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์

อยา่งเตม็ท่ี (Resource Effectiveness) 

ค่า
สมัประสิทธ์ิ 
Coefficient 

(Z) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
Std. Error 

ค่าสถิติ 
t-Statistic 

Prob. > |t| 

X74: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการฝึกอบรม

ดา้นการจดัการการขนส่ง (Transportation Management 

Training) 

 0.001791  0.069454  0.025793  0.9794 

X75: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการฝึกอบรม

ดา้นการจดัการสินคา้คงคลงั (Inventory Management 

Training) 

-0.065229  0.073121 -0.892061  0.3725 

Z1: มูลค่าทุนจดทะเบียน (Capital Value) -1.93E-08  1.97E-08 -0.981966  0.3263 

Z2: จ านวนพนกังาน (Number of Employees) -0.001617  0.001503 -1.076381  0.2819 

Z3: กิจกรรมดา้นการผลิต (Production Activity) -0.053229  0.254440 -0.209200  0.8343 

Z4: กิจกรรมดา้นการบริการ (Services Activity) -0.079849  0.322814 -0.247354  0.8047 

Z5: สัดส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติ  (Foreign Shareholders) -0.004229  0.006149 -0.687642  0.4918 

Z6: บริษัทจ ากดั (Limited Company)  0.441619  0.148586  2.972145  0.0030 

Z7: มูลค่าสินคา้ส่งออก (Export Value)  0.004038  0.004332  0.932072  0.3514 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Eviews3 

Resource Effectiveness    =   0.270381 +  0.267858* Production Mistake Reduction  
        + 0.144879*Inventory Management Communication  

        + 0.230354*Transportation Information Search  

        + 0.180306*Raw Material R&D +  0.166114* Production Data Base 

        – 0.127140* Production Training +  0.205642* Service Training 
        + 0.441619*Limited Company 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์อยา่งเต็มท่ี ซ่ึงวิเคราะห์ดว้ย
แบบจ าลอง Seemingly Unrelated Regression โดยวิธีการแตกตวัแปรยอ่ยทุกตวั พบวา่ตวัแปรท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติไดแ้ก่  การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต (X11) (มี
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ความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99 เปอร์เซ็นต์) การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
กระจายค าสั่งต่างๆในระบบการจดัการสินคา้คงคลงั (X35) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบั
ความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต)์ การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อคน้หาขอ้มูลเพื่อน ามาประยุกตใ์ช้
ในการขนส่ง (X43) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99 เปอร์เซ็นต์) การใช้
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการวิจยัและพฒันาการใชว้ตัถุดิบให้เกิดประโยชน์อยา่งเต็มท่ี (X53) (มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกโดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99เปอร์เซ็นต)์ การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจัดท าฐานข้อมูลด้านการผลิต (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดับความเช่ือมั่นท่ี 99 
เปอร์เซ็นต)์ การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการฝึกอบรมดา้นการผลิต (X71) (มีความสัมพนัธ์
เชิงลบ โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 90 เปอร์เซ็นต์) การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการฝึกอบรม
ดา้นการบริการ (X72) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99 เปอร์เซ็นต)์ และ การ
เป็นบริษทัจ ากดั (Z6) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี  99 เปอร์เซ็นต)์  

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้ พบวา่ตวัแปรดา้นการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการลดความผิดพลาดในการผลิตท าให้เกิดการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ีมากข้ึน
ทั้งน้ีเพราะการลดความผิดพลาดในการผลิตท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่างๆเช่นทรัพยากรด้าน
วตัถุดิบ ทรัพยากรบุคคลไดอ้ยา่งเตม็ท่ีมากข้ึนเน่ืองจากไม่มีการเสียไปกบัการผลิตท่ีผิดพลาดนัน่เอง 
นอกจากน้ีการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการกระจายค าสั่งต่างๆในระบบการจดัการสินคา้คง
คลังยงัมีผลท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มท่ีมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรด้าน
วตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป โดยหากมีการกระจายค าสั่งท่ีถูกตอ้งและรวดเร็วยอ่มมีผลท าให้เกิดการ
ขนยา้ยวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูปไปใชไ้ดอ้ยา่งเต็มท่ี นอกจากน้ีการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การค้นหาข้อมูลเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการขนส่งเป็นอีกตัวแปรหน่ึงท่ีมีผลท าให้เกิดการใช้
ทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นของทรัพยากรบุคคล เพราะ
หากมีการคน้หาขอ้มูลดา้นการขนส่งท าให้เกิดการลดระยะทางในการขนส่ง ยอ่มหมายถึงจ านวน
การขนส่งท่ีเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นทรัพยากรบุคคลท่ีกล่าวถึงในส่วนน้ีคือบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การขนส่ง เช่น คนขบัรถรวมไปถึงบุคคลท่ีท าการขนยา้ยวตัถุดิบหรือสินคา้ข้ึน-ลงจากพาหนะ ยอ่ม
สามารถท างานไดม้ากข้ึน ซ่ึงแสดงถึงการใชท้รัพยากรท่ีเกิดประโยชน์มากข้ึนนัน่เอง 

การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการวิจยัและพฒันาการใชว้ตัถุดิบให้เกิดประโยชน์อยา่ง
เต็มท่ีเป็นอีกตวัแปรหน่ึงท่ีมีผลต่อการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์มากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีหากมีการวิจยั
และพฒันาการใช้วตัถุดิบให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน จะท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรดา้นวตัถุดิบใน
การผลิตได้อย่างคุม้ค่ามากยิ่งข้ึน สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากข้ึนอีกดว้ย ประการต่อมาคือการใช้
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดท าฐานขอ้มูลด้านการผลิตท่ีท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้เกิด
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ประโยชน์อย่างเต็มท่ีมากข้ึน ทั้งน้ีการจดัท าฐานขอ้มูลดา้นการผลิตท าให้สามารถทราบไดว้า่ส่วน
ใดในการผลิตท่ียงัสามารถท าให้เกิดการใชป้ระโยชน์ไดม้ากข้ึนซ่ึงสามารถพฒันาส่วนดงักล่าวให้
ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพมากข้ึนนัน่เอง 

 อย่างไรก็ดีการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการฝึกอบรมดา้นการผลิตมีผลกระทบทาง
ลบต่อการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์อยา่งเต็มท่ี ทั้งน้ีเม่ือบุคคลมีทกัษะหรือมีความช านาญดา้น
การผลิตมากยิง่ข้ึน ท าใหคู้่แข่งทางธุรกิจอาจสร้างแรงจูงใจใหไ้ปท างานกบับริษทัของตน รวมไปถึง
การท่ีพนกังานท่ีมีทกัษะความช านาญสามารถออกไปประกอบอาชีพส่วนบุคคล ท าให้การฝึกอบรม
ดา้นการผลิตมีผลทางลบต่อการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์อยา่งเต็มท่ี นอกจากน้ีตวัแปรดน้การ
ใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการฝึกอบรมดา้นการบริการมีผลท าให้เกิดการใชท้รัพยากรไดใ้ห้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มท่ีมากข้ึน ทั้งน้ีพบว่าหากการฝึกอบรมดา้นการบริการท าให้บุคคลมีทกัษะดา้น
การบริการมากข้ึน ย่อมหมายความถึงความสามารถในการใช้บุคคลดงักล่าวในกิจกรรมดา้นการ
บริการได้เพิ่มข้ึน ซ่ึงท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรด้านบุคคลได้อย่างคุม้ค่ามากข้ึนนั่นเอง ประการ
สุดทา้ยคือการเป็นบริษทัจ ากดัท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากข้ึน ทั้งน้ีเพราะการ
เป็นบริษทัจ ากดันั้นผูถื้อหุน้ยอ่มตอ้งการไดรั้บเงินปันผลท่ีมากยิ่งข้ึน ดงันั้นผูถื้อหุ้นจึงมีการกระตุน้
ให้เกิดการใชท้รัพยากรให้เกิดระโยชน์อยา่งเต็มท่ีมากข้ึน ซ่ึงสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงผลก าไรท่ี
มากข้ึน รวมไปถึงเงินปันผลท่ีมากข้ึนดว้ยนัน่เอง(ดงัตารางท่ี 33) 
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ตาราง 33 สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีโดยวิธีการวิเคราะห์แบบ 
Seemingly Unrelated Regression เม่ือแตกตวัแปรยอ่ยทุกตวัเม่ือตวัแปรตามคือY3: การใชท้รัพกร
ใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี (Resources Effectiveness) 
ตวัแปรตาม: Y3: การใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี (Resources Effectiveness) 

ตวัแปร ความสัม
พนัธ์ 

ระดบั
ความ
เช่ือมัน่ 

ความหมาย/การตีความ 

X11: ความสามารถของระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการลด
ความผดิพลาดในการผลิต 
(Production Mistake Reduction) 

บวก 99% การลดความผดิพลาดในการผลิตท าให้
เ กิ ด ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร ต่ า ง ๆ เ ช่ น
ทรัพยากรด้านวัตถุ ดิบ ทรัพยากร
บุคคลได้อย่างเต็มท่ีมากข้ึนเน่ืองจาก
ไม่มีการเสียไปกบัการผลิตท่ีผดิพลาด 

X35: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการกระจายค าสั่งต่างๆในระบบ
การจดัการสินคา้คงคลงั(Inventory 
Management Communication) 

บวก 95% ทรัพยากรด้านวัต ถุ ดิบและสินค้า
ส าเร็จรูป หากมีการกระจายค าสั่งท่ี
ถูกตอ้งและรวดเร็วย่อมมีผลท าให้เกิด
การขนยา้ยวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป
ไปใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

X43: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการคน้หาขอ้มูลเพื่อน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการขนส่ง 
(Transportation Information 
Search) 

บวก 99% หากมีการค้นหาข้อมูลด้านการขนส่ง
ท าใหเ้กิดการลดระยะทางในการขนส่ง 
ย่อมหมายถึงจ านวนการขนส่งท่ีเพิ่ม
มาก ข้ึน ดังนั้ นท รัพยากรบุคคล ท่ี
กล่าวถึงในส่วนน้ีคือบุคคลท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง เช่น คนขบัรถ
รวมไปถึง บุคคล ท่ีท าก ารขนย้า ย
วตัถุดิบหรือสินคา้ข้ึน-ลงจากพาหนะ 
ย่อมสามารถท างานได้มากข้ึน ซ่ึง
แสดง ถึ ง ก า ร ใช้ท รัพ ย าก ร ท่ี เ กิ ด
ประโยชน์มากข้ึน 
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ตาราง 33(ต่อ) 

ตวัแปรตาม: Y3: การใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี (Resources Effectiveness) 
ตวัแปร ความสัม

พนัธ์ 
ระดบั
ความ
เช่ือมัน่ 

ความหมาย/การตีความ 

X53: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการวจิยัและพฒันาการใชว้ตัถุดิบ
ใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี (Raw 
Material R&D) 

บวก 99% หาก มีก ารวิ จัยและพัฒนาการใช้
วตัถุดิบให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน จะ
ท าให้เกิดการใชท้รัพยากรดา้นวตัถุดิบ
ในการผลิตได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งข้ึน 
สามารถเพิ่มผลผลิตไดม้ากข้ึน 

X61: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการจดัท าฐานขอ้มูลดา้นการผลิต 
(Production Data Base) 

บวก 99% การจดัท าฐานขอ้มูลดา้นการผลิตท าให้
สามารถทราบไดว้า่ส่วนใดในการผลิต
ท่ี ย ั ง ส า ม า ร ถ ท า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ไดม้ากข้ึนซ่ึงสามารถพฒันา
ส่วนดังก ล่ าวให้ ระบบการผลิต มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

X71: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการฝึกอบรมดา้นการผลิต 
(Production Training) 
 
 
 
 
 

 
ลบ 

 
90% 

เม่ือบุคคลมีทกัษะหรือมีความช านาญ
ด้านการผลิตมากยิ่งข้ึน ท าให้คู่แข่ง
ทางธุรกิจอาจสร้างแรงจูงใจให้ไป
ท างานกบับริษทัของตน รวมไปถึงการ
ท่ีพนักงานท่ีมีทักษะความช านาญ
สามารถออกไปประกอบอาชีพส่วน
บุคคล ท าใหก้ารฝึกอบรมดา้นการผลิต
มีผลทางลบต่อการใชท้รัพยากรให้เกิด
ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 
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ตาราง 33(ต่อ) 

ตวัแปรตาม: Y3: การใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี (Resources Effectiveness) 
ตวัแปร ความสัม

พนัธ์ 
ระดบั
ความ
เช่ือมัน่ 

ความหมาย/การตีความ 

X72: การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการฝึกอบรมดา้นการบริการ 
(Service Training) 
 
 
 
 

บวก 99% หากการฝึกอบรมดา้นการบริการท าให้
บุคคลมีทกัษะด้านการบริการมากข้ึน 
ย่อมหมายความถึงความสามารถใน
การใช้บุคคลดงักล่าวในกิจกรรมด้าน
การบริการไดเ้พิ่มข้ึน ซ่ึงท าให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรดา้นบุคคลไดอ้ย่างคุม้ค่า
มากข้ึน 

Z6: บริษทัจ ากดั (Limited 
Company) 
 
 
 
 
 

บวก 99% การเป็นบริษทัจ ากัดนั้นผูถื้อหุ้นย่อม
ต้องการได้รับเงินปันผลท่ีมากยิ่งข้ึน 
ดงันั้นผูถื้อหุ้นจึงมีการกระตุ้นให้เกิด
การใช้ทรัพยากรให้เกิดระโยชน์อย่าง
เต็มท่ีมากข้ึน ซ่ึงสามารถสะท้อนให้
เห็นถึงผลก าไรท่ีมากข้ึน รวมไปถึงเงิน
ปันผลท่ีมากข้ึนดว้ย 

 


