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   การคนควาแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการประเมินมูลคาเพิ่มการดําเนินงาน
โดยใชตวัช้ีวดัผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่มจากงบการเงินของกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวัดลําพนู วิธีการศึกษาเปนการเก็บขอมูลจากงบการเงินท่ีรับรองโดย
รายงานผูสอบบัญชีประจําป 2548-2550 ของบริษัทอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพนู จาํนวน 13 ราย โดยแบงขนาดบริษัทตามรายไดหลักของ
กิจการเปนบริษัทขนาดเล็ก 4 ราย  บริษัทขนาดกลาง 5 ราย และบริษทัขนาดใหญ 4 ราย 
 วิธีการศึกษาเร่ิมจากการเก็บขอมูลจากงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน  เพื่อทํา
การคํานวณหาคาตัวช้ีวัดการเพ่ิมผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่มในดานตางๆ ซ่ึงแบงเปน 5 กลุม ไดแก 
ตัวช้ีวัดดานมูลคาเพิ่ม ตัวช้ีวัดดานการจัดสรรมูลคาเพิ่ม ตัวช้ีวัดคาใชจาย ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการ
ใชสินทรัพย และตัวช้ีวัดความสามารถในการทํากําไร ตามเกณฑของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ  
แลวนํามาคํานวณเปนคาเฉล่ียของกลุมแยกตามขนาดกิจการ จากน้ันทําการวิเคราะหเพื่อประเมินผล
มูลคาเพิ่มการดําเนินงานเปรียบเทียบในชวงป 2548-2550 ศึกษาแนวโนมการดําเนินงานและ
เปรียบเทียบมูลคาเพ่ิมการดําเนินงานของกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ แลวจึงเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับคาเฉล่ียของอุตสาหกรรมจากขอมูลของสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแหงชาติ  
 จากการศึกษาการประเมินมูลคาเพิ่มการดําเนินงานแยกตามขนาดกิจการพบวา กลุมบริษัท
ขนาดเล็กมีมูลคาเพิ่มจากการดําเนินงานลดลง ตนทุนการผลิตและคาใชจายในการดําเนินงานมี
อัตราสวนสูงและความสามารถในการทํากําไรลดลง  กลุมบริษัทขนาดกลางมีมูลคาเพิ่มจากการ
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 ผลการศึกษาเปรียบเทียบมูลคาเพิ่มการดําเนินงานระหวางกลุมบริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญโดยใชตัวช้ีวัดผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่มพบวา ในดานมูลคาเพิ่ม กลุมบริษัทขนาดใหญมี
มูลคาเพิ่มจากการดําเนินงานมากท่ีสุด กลุมบริษัทขนาดกลางมีมูลคาเพิ่มจากการดําเนินงานนอย
ท่ีสุด ในดานการจัดสรรมูลคาเพิ่ม กลุมบริษัทขนาดกลางจัดสรรมูลคาเพ่ิมเพื่อเปนคาใชจายดาน
แรงงานในอัตราสวนสูงท่ีสุด กลุมบริษัทขนาดใหญจัดสรรมูลคาเพิ่มเพื่อเปนคาใชจายดานแรงงาน
ในอัตราตํ่าท่ีสุด  ในดานคาใชจาย  กลุมบริษัทขนาดกลางมีอัตราสวนตนทุนรวมตอยอดขายสูงท่ีสุด
กลุมบริษัทขนาดใหญมีอัตราสวนตนทุนรวมตอยอดขายตํ่าท่ีสุด ในดานประสิทธิภาพการใช
สินทรัพย กลุมบริษัทขนาดกลางมีประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยมากท่ีสุด  กลุมบริษัทขนาดเล็ก
มีประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยนอยท่ีสุด และในดานความสามารถในการทํากําไร กลุมบริษัท
ขนาดใหญมีความสามารถในการทํากําไรมากท่ีสุด  กลุมบริษัทขนาดกลางมีความสามารถในการทํา
กําไรนอยท่ีสุด  ภาพรวมการประเมินมูลคาเพิ่มการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดดังกลาวขางตนสรุปไดวา 
กลุมบริษัทขนาดกลางมีการเพิ่มผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่มท้ังดานผลิตภาพการดําเนินงานและ
ความสามารถในการทํากําไรต่ําท่ีสุด  และกลุมบริษัทขนาดใหญมีการเพิ่มผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่มท้ัง
ดานผลิตภาพการดํา เนินงานและความสามารถในการทํากําไรสูงท่ี สุดในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบมูลคาเพิ่มการดําเนินงานของกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือกับคาเฉล่ียอุตสาหกรรมจากขอมูลของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 
พบวากลุมบริษัทขนาดเล็กและกลุมบริษัทขนาดใหญมีการเพิ่มผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่มสูงกวาคาเฉล่ีย
อุตสาหกรรม  กลุมบริษัทขนาดกลางมีการเพิ่มผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่มตํ่ากวาคาเฉล่ียอุตสาหกรรม  
 ขอเสนอแนะจากการศึกษานี ้ คือ การวัดผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่มควรถูกนาํมาใชเปนเคร่ืองมือ
ในการประเมินผลการดําเนนิงานของกิจการ เนื่องจากเปนการวิเคราะหผลประกอบการทางดาน
การเงินและเปนตัวช้ีวัดผลิตภาพการดําเนนิงานไปพรอมกัน กจิการควรใหความสําคัญกับการสราง
มูลคาเพิ่มจากการดําเนนิงานโดยการเพิ่มผลผลิตเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และการสรางนวัตกรรมใหม เพ่ือนําไปสูการดํารงอยูในโลก
ธุรกิจและสามารถการเติบโตอยางยั่งยืนตอไป 
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ABSTRACT 
 

 The objective of this independent study is to assess the operating value added by value 
added productivity indicators from financial statement of electronics industries groups in 
Northern Region Industrial Estate, Lamphun province. In this study, data collection method is 
used by collecting data from certified financial statements from year 2005 through 2007 of 13 
electronics companies in Northern Region Industrial Estate. The companies were separated in 3 
groups by annual sales amount as follows; small scale are 4 companies, medium scale are 5 
companies, and large scale are 4 companies. 
 The methodology of this study started from gathering information from audit report, 
financial statements, and notes to financial statements to calculate 5 groups of value added 
indicators by the theory of The Federation of Thailand Productivity Institute (FTPI) as 
followings; value added indicators, value added distribution indicators, cost indicators, capital 
utilization indicators, and profitability indicators. The result indicators are applied to conduct 
trend analysis, assess operation value added, compare with the electronics groups in Northern 
Region Industrial Estate, and compare with the electronics industry average indicators according 
to FTPI research. 
 From the study of the operating value added assessment separated by group, the results 
showed that the operation value added of small scale group was decreased, cost and operating 
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expense ratio was high and profitability was decreased.  The operation value added of medium 
scale group was decreased, income from sales was not enough for cost and expenses, and 
profitability was decreased.  The operation value added of large scale group was decreased but 
cost and expenses controlling was efficiency to keep high value added and profitability. 
 The comparison of the operating value added indicators of electronics group reveal that 
first, value added indicators of large scale group is the best operation among the groups and 
medium scale group is the worst.  Second, value added distribution indicators show that medium 
scale group is the highest labor shares and large scale group is the lowest. Third, cost indicators 
show that medium scale group is the highest operation cost ratio and large scale group is the 
lowest operation cost ratio. Forth, capital utilization indicators show that medium scale group is 
the highest capital utilization and small scale group is the lowest. Fifth, profitability indicators 
show that large scale group is highest profitability and medium scale group is the lowest. By the 
whole pictures, the study reveals that medium scale group operation is the less value added and 
profitability. The best group is large scale group that is highest value added, efficiency operation, 
and highest profitability.  
 The comparison of electronic industry in Northern Region Industrial Estate with the 
average indicators according to FTPI research, the study revealed that small scale group and large 
scale group are higher operation value added than average electronics industry. Medium scale 
group is lower operation value added than average. 
 The recommendation from study is the operating value added assessment should be taken 
to be one of management tools by their merit of financial analysis as well as productivity 
indicators. Entrepreneur should realize the operation value added by productivity improvement 
for highest efficiency, maximize resource utilization, and also new innovation creation to survive 
in business world and be sustainable growth. 
 

 
  
 
   

  


