
บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนอุตสาหกรรมท่ีทํารายไดเขาสูประเทศเปนสัดสวนท่ีสูง 
(ธนาคารแหงประเทศไทย, 2550 : ออนไลน) เนื่องจากประเทศไทยเปนฐานการผลิตท่ีสําคัญของ
สินคาอิเล็กทรอนิกสหลายชนิด เชน ฮารดดิสกไดรฟ  แผงวงจรไฟฟา  ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสใน
เคร่ืองมือส่ือสาร ฯลฯ  และเปนอุตสาหกรรมท่ีภาครัฐใหการสงเสริมเพื่อขยายการผลิตและรองรับ
การลงทุนจากตางประเทศมาโดยตลอด  โดยสรางแรงจูงใจแกนกัลงทุนดวยมาตรการท้ังทางดาน
ภาษแีละไมใชดานภาษี เชน การไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
การตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย เปนตน  บริษัทใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศสนใจเขามาลงทุน ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนอื 
จังหวดัลําพูน  ตั้งแตชวงป 2530  และขยายตัวเพิ่มมากข้ึนโดยมีการขยายกจิการเพ่ือเพ่ิมกําลังการ
ผลิต  รวมท้ังขอรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอยางตอเนื่อง  ในป 
2536 มีบริษัทอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเพียง 7 ราย (ศิริ ศิริคํา, 2536 : 21) ในป 2542 มี 22 ราย 
และในป 2550 มี 18 ราย เนื่องจากมีบริษัทหยดุกจิการจํานวน 4 ราย ซ่ึงสวนหนึง่ไดรับผลกระทบ
จากปญหาทางการตลาดท่ีมีการแขงขันสูงโดยเฉพาะในตางประเทศ  นอกจากนี้ยงัมีการควบรวม
และเปล่ียนช่ืออีกจํานวน 4 ราย (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2550 : ออนไลน) 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยเร่ิมสงสัญญาณชะลอตัวลงต้ังแตป 2550  (บจ.ศูนยวจิัย
กสิกรไทย, 2550 : ออนไลน) ท้ังนี้เกดิจากปจจัยการแขงขันทางการคา  การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ และเศรษฐกิจโลกเปนสําคัญ ยกเวนสินคาประเภทคอมพิวเตอรและสวนประกอบ  อุปกรณ
โทรคมนาคม ซ่ึงมียังคงมีการขยายตัวในระยะส้ัน  สวนในระยะยาวน้ันการพฒันาอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสของไทยยังตองเผชิญความทาทาย ในการรักษาความสามารถในการแขงขันท่ีรุนแรง
มากยิ่งข้ึน   ผูบริหารกิจการตองมีความสามารถในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงตอสภาพแวดลอม
ของการแขงขัน และจําเปนตองมีเคร่ืองมือวิเคราะหผลการดําเนนิงานของกิจการเพ่ือใชในการ
วางแผน  กําหนดกลยุทธ  บริหารจัดการ และควบคุมการดําเนนิงานใหบรรลุเปาหมายและทําให
กิจการไดผลกําไรสูงสุด โดยมีความเส่ียงนอยท่ีสุด  เคร่ืองมือในการวิเคราะหผลการดําเนินงานสวน
ใหญท่ีนยิมใชกัน คือ  การวเิคราะหอัตราสวนทางการเงินโดยใชขอมูลจากงบการเงินของกิจการ 
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ซ่ึงมีขอจํากัด  คือ แสดงถึงประสิทธิผลทางการเงินแตไมไดแสดงถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
อุตสาหกรรมการผลิตไดอยางชัดเจน   ยอดขายหรือกาํไรท่ีเพิ่มข้ึนจากการใชปจจยัการผลิตเพิ่มข้ึน
อาจไมไดกอใหเกิดมูลคาเพิม่ (Value Added) หรือความสําเร็จท่ีแทจริงแกกจิการ  ดังนัน้จึงเกิด
แนวคิดการเพ่ิมผลผลิต (Productivity) เพื่อใชในการบริหารปจจัยการผลิตหรือทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัดใหเกิดประโยชนคุมคามากท่ีสุด   
 แนวคิดการเพ่ิมผลผลิตเร่ิมข้ึนเปนคร้ังแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในป 2454 (สถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแหงชาติ, 2550 :1) จากการที่นายเฟรดเดอริค ดบับลิว เทเลอร ทําการศึกษาหาแนวทางขจัด
ความส้ินเปลืองวัตถุดิบ และพลังงานในเหมืองแร  แลวกําหนดเปนมาตรฐานใหพนักงานปฏิบัตทํิา
ใหไดผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนและใชปจจัยการผลิตนอยลง แนวคิดนี้ถูกนาํมาใชในการบริหารงานในยุค
เร่ิมแรกของวงการอุตสาหกรรม และถูกเผยแพรไปยังภมิูภาคตางๆ ท่ัวโลก ท้ังประเทศในแถบยุโรป 
และในเอเชีย เชน ญ่ีปุน สิงคโปร เปนตน  ความหมายของการเพ่ิมผลผลิตมี 2 แนวคิด คือ การเพิ่ม
ผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจสังคม  เปนแนวคิดท่ีเช่ือม่ันในความกาวหนาของมนุษยในการท่ีจะ
แสวงหาทางปรับปรุงและสรางสรรคส่ิงตางๆ ใหดีข้ึนเสมอ โดยทําส่ิงตางๆ ใหถูกตองต้ังแตคร้ังแรก
และใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด  อีกแนวคิดหนึ่ง คือ การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร เปนความหมายท่ีสามารถวัดคาได มองเหน็เปนรูปธรรม สามารถใชคํานวณในระดบั
ตางๆได ตั้งแตระดับบุคคล (Individual Level) ระดับอุตสาหกรรม (Industrial Sector Level)  จนถึง
ระดับประเทศ (National Level) เพื่อนํามาเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขัน ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการและการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด  
 ในสภาวะการแขงขันปจจุบัน การวดัการเพ่ิมผลผลิตเปนเคร่ืองมือสําคัญอยางยิ่งท่ีนํามาวัด
จุดออนจดุแข็งของการดําเนนิงาน ซ่ึงสงผลกระทบถึงการผลิต ตนทุน รายได และกําไรของกิจการ  
การวัดการเพ่ิมผลิตสามารถทําไดหลายวิธี เชน การวดัการเพ่ิมผลผลิตเชิงกายภาพหรือเชิงปริมาณ 
โดยใชตวัเลขหนวยนับท่ีไดจากการผลิต การวดัการเพิ่มผลผลิตเชิงมูลคา โดยใชมูลคาผลผลิตเปน
จํานวนเงิน และการวดัการเพ่ิมผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่ม โดยใชขอมูลทางการบัญชีในการคํานวณ ซ่ึงเปน
การขยายแนวคิดทางบัญชีแบบดั้งเดิม (Conventional Accounting) โดยการเพิ่มผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่ม
ชวยใหฝายบริหารสามารถวิเคราะหไดท้ังผลทางการเงิน (Financial Analysis) และเปนตัวช้ีวัดผลิต
ภาพ (Productivity Indicators) การดําเนนิงานของกิจการ ดวยเหตุนี้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติจึง
ไดจัดทํา “ตัวช้ีวัดการเพิ่มผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่ม” เพื่อเปนเคร่ืองมือประเมินศักยภาพขององคกร ท่ี
สามารถนําไปใชเทียบเคียงกบัประเทศคูแขงหรือคูคาได และนําไปพัฒนาเสริมสรางประสิทธิภาพ
การดําเนนิงานใหเติบโตอยางยั่งยืน (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2550 : ออนไลน) 
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 ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาการประเมินมูลคาเพิ่มการดําเนินงานโดยใชตวัช้ีวัดการเพ่ิม
ผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่ม จากงบการเงินของกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพนู  เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพการดําเนนิงานและเปนแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร  อีกท้ังเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษาการประเมินมูลคาเพิ่มการดําเนนิงานโดยใชตวัช้ีวดัการเพ่ิมผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่ม  
จากงบการเงินของกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวัดลําพนู   
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 1.3.1 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี ้ คือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ีมีสถานประกอบการตั้งอยู
ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน และมีการดําเนินกิจการตอเนื่องกันในป 2548 – 2550 
จํานวนท้ังส้ิน 18 ราย   (สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ, 2551) โดยใชนามสมมุติ 
 1.3.2 ขอบเขตเนื้อหา 
 ศึกษาการประเมินมูลคาเพิ่มจากการดําเนินงานโดยใชตัวช้ีวัดการเพิ่มผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่ม
จากงบการเงินของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ท่ีตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพนู  ในป 2548-2550 เพื่อประเมินผลการดําเนินงานดานมูลคาเพิ่ม การจัดสรร
มูลคาเพิ่ม คาใชจาย ประสิทธิภาพการใชสินทรัพย และความสามารถในการทํากําไร ตามเกณฑ
ตัวช้ีวดัการเพ่ิมมูลคาผลผลิตของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ และเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกบั
คาเฉล่ียอุตสาหกรรมจากการสํารวจของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 
 
1.4 วิธีการศึกษา 
 1. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากรายงานผูสอบ
บัญชี และงบการเงินป 2548-2550 ของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ในเขตนคิม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จํานวน 18 ราย จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา และเก็บรวบรวมขอมูลจาก
การศึกษาคนควาหนงัสือ เอกสารวิชาการ วารสาร แหลงขอมูลออนไลนและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
 2. การวิเคราะหขอมูล โดยใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ในการ
คํานวณหาคาตัวช้ีวดัการเพ่ิมผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่มในดานตางๆ ไดแก ดานมูลคาเพิ่ม การจัดสรร 
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มูลคาเพิ่ม  คาใชจาย ประสิทธิภาพการใชสินทรัพย และความสามารถในการทํากําไร ตามเกณฑ
ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ  ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาแบงกลุมธุรกิจออกเปน 3 กลุม ตาม
เกณฑรายไดหลักตอป  เพื่อใหสามารถวิเคราะหผลการดําเนินงานไดชัดเจนยิ่งข้ึน ดังนี้ คือ 
  บริษัทขนาดเล็ก     มีรายไดต่ํากวา   1,000 ลานบาทตอป 
  บริษัทขนาดกลาง มีรายไดตั้งแต  1,000 ลานบาทแตไมถึง 5,000 ลานบาทตอป
  บริษัทขนาดใหญ   มีรายไดตั้งแต     5,000 ลานบาทข้ึนไปตอป 
 3. การประเมินผลมูลคาเพิ่มการดําเนนิงานจากตัวช้ีวดัในดานตางๆ คือ ดานมูลคาเพิ่ม การ
จัดสรรมูลคาเพิ่ม คาใชจาย ประสิทธิภาพการใชสินทรัพย และความสามารถในการทํากําไร ของ
กลุมบริษัทอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวดัลําพนู โดยแบงเปน 
2 สวน คือ  
     สวนท่ี 1 ประเมินผลมูลคาเพิ่มการดําเนนิงานแยกตามขนาดบริษัท  เปนกลุมบริษัทขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ เปรียบเทียบในชวงป 2548-2550 รวม 3 ป เพื่อศึกษาแนวโนมการ
ดําเนินงาน 
     สวนท่ี 2 เปรียบเทียบมูลคาเพิ่มการดําเนนิงานของกลุมบริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ กบัคาเฉล่ียอุตสาหกรรม จากการสํารวจของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ  
   
1.5 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 1. ทําใหทราบถึงผลการดําเนินงานของกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพนู ในดานการเพิ่มผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่ม ระหวางป 2548-2550 
 2. เปนประโยชนกับผูสนใจในการนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรของตน 
  
1.6 นิยามศัพท 
 มูลคาเพิ่มการดําเนินงาน  หมายถึง มูลคาท่ีเกิดจากความสามารถขององคกรในการแปร
สภาพส่ิงท่ีซ้ือมาจากภายนอกใหเปนสินคา โดยใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดอยางคุมคาและการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดการเพิ่มผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่ม หมายถึง เคร่ืองมือในการตรวจวัดระดับการเพ่ิม
ผลผลิต  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร ตามเกณฑของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 
 กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส หมายถึง ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสซ่ึง
ตั้งสถานประกอบการอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  จังหวัดลําพูน  และมีการดําเนินธุรกิจ
ตอเนื่องกันในป  2548-2550 


