
บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 
 
 การประเมินมูลคาเพิ่มการดําเนินงานโดยใชตัวช้ีวดัการเพิ่มผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่ม จากงบ
การเงินของกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคสในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวดัลําพูน         
ผูศึกษาไดทําการรวบรวมแนวคิดทฤษฎี และทบทวนงานวิจัยท่ีเกีย่วของ ดังนี ้
 1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
     1.1 งบการเงินและสวนประกอบของงบการเงิน 
     1.2 การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
     1.3 การวิเคราะหงบการเงิน 
     1.4 การวัดผลการดําเนินงานโดยใชตวัช้ีวดัการเพ่ิมผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่ม 
 2.ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกีย่วของกับการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ   
     อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 2.1.1 งบการเงนิและสวนประกอบของงบการเงิน 
  ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ไดใหความหมายของงบการเงินไว ดังนี ้
 งบการเงิน หมายถึง รายงานผลการดําเนนิงาน ฐานะการเงิน หรือการเปล่ียนแปลงฐานะ
การเงินของกิจการ ไมวาจะรายงานโดยงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม งบกระแสเงินสด งบ
แสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน งบประกอบ หรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือ
คําอธิบายอ่ืน  
 แมบทการบัญชี (2542) และมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 35 เร่ืองการนําเสนองบการเงิน 
(ปรับปรุง 2550) โดยสภาวิชาชีพบัญชีแหงประเทศไทย ไดกาํหนดเกณฑสําหรับการจัดทําและ
นําเสนองบการเงิน เพื่อถือเปนมาตรฐานการบัญชีและการปฎิบัติทางบัญชีท่ีสากลยอมรับ ดังนี้ 
 วัตถุประสงคของงบการเงนิ (แมบทการบัญชี, 2542) 
 1.งบการเงินจดัทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลเกีย่วกับฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงานและการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ อันเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินทุก
ประเภทในการนําไปใชตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ  
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 2.งบการเงินท่ีจัดทําข้ึนตามวตัถุประสงคขางตน สามารถตอบสนองความตองการรวมของ
ผูใชงบการเงินสวนใหญ อยางไรก็ตาม งบการเงินไมไดใหขอมูลทุกประเภทท่ีผูใชงบการเงิน
ตองการในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ เนื่องจากขอมูลสวนใหญท่ีแสดงในงบการเงิน แสดงถึง
ผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณในอดตี แตงบการเงินไมจําเปนตองแสดงขอมูลท่ีมิใชขอมูล
ทางการเงิน  
 3. งบการเงินแสดงผลการบริหารงานของฝายบริหารหรือความรับผิดชอบของฝายบริหาร
ในการบริหารทรัพยากรของกิจการ ผูใชงบการเงินสามารถประเมินผลการบริหารงานหรือความ
รับผิดชอบของฝายบริหารเพื่อใชในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ  
 ทรัพยากรทางเศรษฐกิจทีก่ิจการควบคุมอยู โครงสรางทางการเงิน สภาพคลอง ความ 
สามารถในการชําระหนี ้ และความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนไป ลวนมี
ผลกระทบตอฐานะการเงินของกิจการ ขอมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานและความแปรผันของผลการ
ดําเนินงานของกิจการ เปนสิ่งที่จําเปนและมีความสําคัญตอการประเมินการเปลี่ยนแปลงในอนาคตท่ี
อาจเกิดขึ้นกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีอยูในความควบคุมของกิจการ นอกจากนี้ ขอมูลดังกลาวยังเปน
ประโยชนตอผูใชงบการเงินในการคาดคะเนความสามารถและการพิจารณาประสิทธิผลของกิจการ  
 สวนประกอบของงบการเงนิ (มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 35 เร่ืองการนําเสนองบการเงิน, 
2550) 
 งบการเงินท่ีสมบูรณประกอบดวย  

1. งบดุล  
2. งบกําไรขาดทุน  
3. งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของโดยแสดงในลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังนี ้

3.1 การเปล่ียนแปลงท้ังหมดในสวนของเจาของ 
3.2 การเปล่ียนแปลงในสวนของเจาของ ซ่ึงไมรวมการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิจากรายการ

กับเจาของซ่ึงเปนผูกระทําการในฐานะของผูเปนเจาของ 
4. งบกระแสเงินสด 
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 งบดุล  หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ปกติมักเปนวัน
ส้ินงวดบัญชี องคประกอบซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับการวัดฐานะการเงินในงบดุล ไดแก  สินทรัพย  
หนี้สิน และสวนของเจาของ 
 สินทรัพย หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยูในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกลาวเปนผล
ของเหตุการณในอดีต ซ่ึงกจิการคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต 
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 หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปจจบัุนของกิจการ ภาระผูกพันดังกลาวเปนผลของ
เหตุการณในอดีต ซ่ึงการชําระภาระผูกพันนั้นคาดวาจะสงผลใหกิจการสูญเสียทรัพยากรที่มี
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ภาระผูกพนั หมายถึง หนาท่ีหรือความรับผิดชอบท่ีตองปฏิบัติตามท่ีตกลง
ไว ภาระผูกพันอาจมีผลบังคับตามกฎหมาย กิจการตองสละทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
เพื่อชําระภาระผูกพันในปจจบัุนตามขอกําหนดในสัญญา อยางไรก็ตามการชําระภาระผูกพันใน
ปจจุบันอาจเกดิไดโดยการจายเงินสด การโอนสินทรัพยอ่ืนๆ การใหบริการ การเปล่ียนภาระผูกพนั
เดิมเปนภาระผูกพันใหม การแปลงหนี้ใหเปนทุน หรือภาระผูกพันอาจส้ินสุดลงดวยวิธีอ่ืน เชน การ
ท่ีเจาหนีย้กหนี้ให 
 สวนของเจาของ หมายถึง สวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพยของกิจการหลังจากหกัหนี้สิน
ท้ังส้ินออกแลว  ซ่ึงอาจจําแนกเปนประเภทยอยและแสดงแยกจากกันในงบดุล เชน สวนของเจาของ
สําหรับกิจการที่เปนบริษัทอาจจําแนกเปนเงินทุนท่ีไดจากผูถือหุน กําไรสะสม สํารองท่ีจัดสรรจาก
กําไรสะสม และสํารองการปรับปรุงเพื่อการรักษาระดับทุน  บางคร้ังกิจการอาจกันเงินสํารองตาม
ขอบังคับหรือตามกฎหมาย ซ่ึงเปนมาตรการเพ่ิมเติมเพื่อปองกันผลกระทบจากการขาดทุนท่ีมีตอ
กิจการและเจาหนี ้ การกันสํารองท้ังท่ีเปนไปตามขอบังคับหรือตามกฎหมายลวนเปนขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน การกันสํารองดังกลาวถือเปนการจัดสรรกําไรสะสม
และไมถือเปนคาใชจาย 
 งบกําไรขาดทุน หมายถึง รายงานการเงนิท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงานของธุรกิจในชวงเวลา
หนึ่ง เชน  3 เดือน  6 เดือน  หรือ 1 ป  องคประกอบซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับการวัดผลการดําเนินงาน
ในงบกําไรขาดทุน ไดแก รายไดและคาใชจาย 
 รายได หมายถึง การเพิ่มข้ึนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูป
กระแสเขาหรือการเพิ่มคาของสินทรัพยหรือการลดลงของหน้ีสิน อันสงผลใหสวนของเจาของ
เพิ่มข้ึน ท้ังนี้ไมรวมถึงเงินทุนท่ีไดรับจากผูมีสวนรวมในสวนของเจาของ  รายไดตามคํานิยาม
รวมถึงรายการกําไรและรายไดท่ีเกิดจากการดําเนินกจิกรรมตามปกติของกิจการ รายไดดังกลาว 
ไดแก รายไดจากการขาย รายไดคาธรรมเนียม รายไดดอกเบ้ีย รายไดเงินปนผล  รายไดคาเชา ฯลฯ 
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 คาใชจาย หมายถึง การลดลงของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูป
กระแสออกหรือการลดคาของสินทรัพย หรือการเพิ่มข้ึนของหน้ีสินอันสงผลใหสวนของเจาของ
ลดลง ท้ังนี้ไมรวมถึงการแบงปนสวนทุนใหกับผูมีสวนรวมในสวนของเจาของ คาใชจายตามคํา
นิยามรวมถึงรายการขาดทุนและคาใชจายท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรมตามปกติของกิจการ 
คาใชจายดังกลาว ไดแก ตนทุนขาย คาแรง คาเส่ือมราคา ฯลฯ คาใชจายมักอยูในรูปกระแสออก
หรือการเส่ือมคาของสินทรัพย เชน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด สินคาคงเหลือ ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ 
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ หมายถึง งบแสดงถึงการเปล่ียนแปลงในสวน
ของเจาของระหวางตนงวดกบัปลายงวดสะทอนใหเห็นถึงการเพ่ิมข้ึน หรือลดลงของสินทรัพยสุทธิ 
หรือความม่ังค่ังของกิจการในระหวางงวดภายใหเกณฑการวัดคาท่ีกิจการใช ซ่ึงเปดเผยอยูในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน การเปล่ียนแปลงดงักลาวจะแสดงใหเห็นถึงกาํไรและขาดทุนท้ังหมดท่ีเกดิ
จากกจิกรรมของกิจการในระหวางงวดบัญชี หากไมรวมรายการท่ีเกีย่วของกับผูเปนเจาของ เชน 
เงินลงทุนและเงินปนผล   
 งบกระแสเงินสด หมายถึง รายการท่ีแสดงถึงการไดมาและใชไปของเงินสดหรือรายการ
เทียบเทาเงินสด  ในระหวางรอบระยะเวลาบัญชีวามีการไดรับเงินสดมาจากแหลงใด และใชจายเงิน
สดนั้นไปอยางไร ซ่ึงรายการเทียบเทาเงินสดหมายถึง  เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง  ซ่ึง
พรอมท่ีจะเปล่ียนเปนเงินสดในจํานวนท่ีทราบได  และมีความเส่ียงตอการเปล่ียนแปลงในมูลคา
นอยหรือไมมีนัยสําคัญ งบกระแสเงินสดแบงออกเปนกจิกรรมหลัก 3 กิจกรรม ดังนี ้ 
 กิจกรรมดําเนนิงาน  หมายถึง  กิจกรรมท่ีกอใหเกดิรายไดหลักของกิจการ  และกิจกรรมอ่ืน
ท่ีมิใชกิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน 
 กิจกรรมลงทุน  หมายถึง  การซ้ือและจาํหนายทรัพยสินระยะยาวและเงินลงทุนอ่ืนซ่ึงไม
รวมอยูในรายการเทียบเทาเงินสด 
 กิจกรรมจัดหาเงิน หมายถึง กิจกรรมท่ีมีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงในขนาดและ
องคประกอบของสวนของเจาของและสวนกูยืมเงินของกิจการ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  หมายถึง  ขอมูลท่ีนําเสนอเพิ่มเติมจากท่ีแสดงในงบดุล งบ
กําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ  และงบกระแสเงินสด  เพื่อใหขอมูล
ประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  และคําอธิบายอ่ืน เชน ขอมูลเกี่ยวกับคําอธิบายรายการ 
รายละเอียดของรายการตางๆ ท่ีแสดงในงบการเงิน  ขอมูลเกี่ยวกับรายการท่ีไมเขาเกณฑการรับรู
รายการในงบการเงินท่ีนําเสนอ 
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 2.1.2 การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงาน (ยุทธนา แซเตียว, 2547 :17) 
 ความหมายของการวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
 การวัดผลการดําเนินงาน หมายถึง กระบวนการที่ทําใหไดมาซ่ึงขอมูลโดยใชเกณฑหรือ
มาตรฐานใดๆ เปนตัวประเมินส่ิงท่ีตองการวัดวาอยูในระดับใด  ขอมูลท่ีไดจากการวัดผล เรียกวา 
ขอมูลดิบ (Raw Data) ท่ียังไมไดคัดกรอง  ไมอาจนํามาใชงานไดอยางเหมาะสมตามความตองการ
ของผูใชงานได ดังนัน้ ขอมูลตางๆ จะตองถูกนํามาประมวลผลพรอมกับการตีคาความหมาย ดวย
กระบวนการวเิคราะห 
 การวิเคราะหผลการดําเนินงาน หมายถึง  การใชขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหทางสถิติ การ
วิเคราะหเชิงปริมาณ  แบบจําลองเชิงอธิบายเหตุผลและเชิงทํานายอนาคต  รวมท้ังการบริหารท่ี
ข้ึนกับหลักความเปนจริงอยางตอเนื่อง  เพื่อนําไปสูการตัดสินใจและการลงมือปฏิบัติงาน 
 วัตถุประสงคของการวิเคราะหผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 
 1. เพื่อเปนขอมูลแกผูบริหารในการวางแผน กําหนดกลยุทธ ปรับปรุงการปฏิบัติงานทาง
ธุรกิจท่ีดีข้ึน และกอใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน 
 2. เพื่อเปนขอมูลแกผูมีสวนไดเสีย เชน ผูถือหุน เจาหนี ้ ลูกหนี้ ฯลฯ ในการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ 
 การวัดและวิเคราะหผลการดาํเนินงานกับวงจรการบริหาร (Management Circle)  
 กระบวนการวดัและวิเคราะหผลเปนกระบวนการท่ีมีความสัมพันธกบัวงจรการบริหาร ซ่ึง
ประกอบดวย กระบวนการวางแผน (Plan)   การปฏิบัติ (Do)  การวัดผล (Check) และดําเนนิการ
ปรับปรุง (Act) หรือท่ีเรียกกันวา วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) วงจรการบริหารบางวงจรตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง เชน การวัดผลสําเร็จทางดานกลยุทธ  ดานการเงิน ดานการตลาด  ในขณะ
ท่ีบางวงจรอาจมีการวดัผลเพียง 1-2 คร้ังเทานั้น เชน การแกไขในระดับปฏิบัติการบางอยางเพยีง
เล็กนอยกใ็หผลท่ีชัดเจน  สามารถใชเปนแนวทางปฏิบัติตอไปไดในอนาคต  จะเหน็ไดวาการวัด
และการวิเคราะหผลการดําเนินงานเปนไปตามแนวทางการบริหารจัดการสมัยใหมท่ีใหความสําคัญ
กับความเช่ือมโยงระหวางการประเมินผลและการวางแผนมากยิ่งข้ึน แผนงานตองอาศัยการ
ประเมินผลมาชวยในการตดิตามความสําเร็จ ขณะท่ีการประเมินผลจะเปนขอมูลในการวางแผน
 การวิเคราะหผลการดําเนินงานเพื่อการวางแผนทางธุรกิจ 
 การวางแผน คือ การกําหนดภารกจิ วัตถุประสงค และเปาหมายของกิจการท้ังในระยะส้ัน
และระยะยาว  รวมถึงแผนปฏิบัติการเพื่อใหองคกรสามารถดําเนินงานไดตามภารกิจ วัตถุประสงค 
และเปาหมายท่ีไดตั้งไวซ่ึงการวางแผนตองตอบสนองตอปจจัยแวดลอมทางธุรกิจไดอยางเหมาะสม 
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 การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ  ประกอบดวยการประเมิน 2 ดาน คือ 
1. การประเมินปจจัยภายนอกองคกร ไดแก ลูกคา คูแขงขัน อุตสาหกรรม ปจจัยมหภาค 
       - ลูกคา: เชน การวิเคราะหความตองการ ความคาดหวังของลูกคา โอกาสดานการตลาด 
       - คูแขงขัน: เชน การวเิคราะหสภาพการแขงขันของธุรกิจ ความสามารถขององคกรเม่ือ

เปรียบเทียบกบัคูแขง 
        - อุตสาหกรรม:  เชน การวิเคราะหจดุแข็งและจุดออนของผูสงมอบหรือคูคา  ผูจัดสง
ขนสง ชองทางการจัดจําหนาย 
         - ปจจยัมหภาคซ่ึงอาจมีผลกระทบตอองคกรท้ังทางตรงและทางออม:  เชน การ
วิเคราะหการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีและดานอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ ซ่ึงอาจมีผลตอผลิตภัณฑหรือ
การปฏิบัติการขององคกร  ความเส่ียงในดานการเงิน ดานสังคม และอ่ืนๆ 
 2. การประเมินปจจยัภายในองคกร หมายถึง การวิเคราะหจดุแข็งและจุดออนโดยอาศัยผล
การดําเนนิงานและศักยภาพในอนาคตของสายงานตางๆ ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวจดุท่ีมุงเนนในการ
วิเคราะหประกอบดวย 

    - การวิเคราะหดานกระบวนการภายใน เชน การวเิคราะหการผลิต 
    - การวิเคราะหดานบุคลากร 
    - การวิเคราะหศักยภาพดานการตลาด  
    - การวิเคราะหดานการเงิน 

 เม่ือไดทําการวเิคราะหปจจัยท้ังภายในและภายนอกองคกรแลว ผูบริหารจะมีวัตถุดิบในการ
นํามาวิเคราะหกลยุทธเพื่อการกําหนดภารกจิ วัตถุประสงค และเปาหมายของกิจการ  วัตถุประสงค
ทางกลยุทธจะตองพิจารณาควบคูไปกับเปาหมายเชิงปริมาณซ่ึงหมายถึงตัวช้ีวดัท่ีชัดเจน  โดยท่ัวไป
แลวตัวเลขเปาหมายมีท่ีมาจาก 2 แหลงสําคัญ คือ 

1. ขอมูลในอดีตขององคกร 
 2.   ขอมูลเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืน เชน การใชคามาตรฐานอุตสาหกรรม  การเปรียบเทียบ
กับคูแขงท่ีสําคัญ  การเปรียบเทียบกับผูท่ีมีผลการดําเนนิงานเปนเลิศ  หรือท่ีเรียกวา Benchmarking 
 องคกรท่ีมีระบบสารสนเทศท่ีดี จะมีการเก็บขอมูลเหลานี้ไวอยางเปนระบบ  เม่ือนํา
เคร่ืองมือทางการจัดการท่ีเกีย่วของกับการวัดและวิเคราะหผลหรือตองอาศัยตัวช้ีวัด จะสามารถลด
ขอโตแยงในข้ันตอนการตั้งเปาหมายไดมาก เพราะมีตวัเลขท่ีนาเช่ือถือ มีแหลงท่ีมาชัดเจน สําหรับ
องคกรในประเทศไทยแลวการต้ังเปาหมายและกระจายเปาหมาย มักมีปญหาดังนี ้
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 1. การขาดขอมูลเปรียบเทียบภายในองคกร โดยเฉพาะขอมูลท่ีไมเกีย่วของกับงบการเงิน 
เชน ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจของลูกคา ในขณะท่ีขอมูลท่ีพบบอย คือ ขอมูลทางดานการ
ผลิต การประเมินผลดานบุคลากร 
 2. การขาดขอมูลเปรียบเทียบกับภายนอกองคกร   แนวคิดการเปรียบเทียบขอมูลกับ
ภายนอกองคกรในขณะน้ีมีบทบาทสําคัญมากข้ึน ถึงแมจะมีขอจํากัดอยูบางท่ีในบางประเด็นยังอยู
ในสวนท่ีตองเปนความลับ แตปจจุบันมีสถาบันกลาง หรือการสรางโครงขายความสัมพันธระหวาง
องคกรตางๆ ในการแบงปนขอมูลทางธุรกิจท้ังในดานตัวช้ีวดัและการถายทอดทางเทคโนโลยีหรือ
รูปแบบวิธีการเพิ่มมากข้ึน เชน สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ สมาคมอุตสาหกรรมส่ิงทอ สถาบัน
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ 

 
2.1.3 การวิเคราะหงบการเงิน 

 ความหมายของการวิเคราะหงบการเงิน  (เพชรี ขุมทรัพย, 2548 :1) 
 การวิเคราะหงบการเงิน หมายถึง กระบวนการคนหาขอเท็จจริงเกีย่วกับฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของกิจการในกิจกรรมหนึ่งจากงบการเงินของกิจการนั้น  พรอมท้ังนําขอเท็จจริง
ของกิจการนั้นมาประกอบการตัดสินใจตอไป  
 เปาหมายในการวิเคราะหงบการเงิน 
 งบการเงินเปนขอมูลทางการเงินท่ีสามารถนํามาวิเคราะหและแปลความได  เพื่อให
ผูบริหารทราบถึงจุดออน จุดแข็ง และผลการดําเนนิงานของกิจการวาเปนไปตามท่ีวางแผนไว
หรือไม เพื่อเปนการควบคุมการปฏิบัติงาน รวมท้ังสามารถประเมินผลกระทบของเหตุการณใน
อนาคตท่ีมีจะมีตอการดําเนนิงานของกิจการเพ่ือประเมินความเส่ียงของกิจการได   
 ผูใชงบการเงินมีวัตถุประสงคในการวเิคราะหงบการเงินแตกตางกัน ดงันี้ 
 1. ผูลงทุนหรือเจาของกิจการ    ถือเปนแหลงจัดหาเงินทุนระยะยาวโดยไมมีภาระผูกพันใน
การจายชําระคืน  แตมีการจายผลตอบแทนในรูปเงินปนผล  และจายคืนทุนเม่ือเลิกกจิการ  ดังนั้นส่ิง
ท่ีเจาของกิจการตองการคือ  ความเจริญเติบโตของธุรกิจ  และความมัน่คงทางการเงินในระยะยาว  
โดยเจาของกิจการจะวิเคราะหงบการเงิน เพื่อดภูาวะความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบตอเงินทุนของตน  
เพราะเงินทุนของเจาของจะใชฐานรับความเส่ียงท้ังหมดท่ีจะเกิดข้ึนกับกิจการ  และเจาของกิจการ
จะเปนคนสุดทายท่ีจะไดสวนแบงในผลประโยชนท่ีเหลือ  ดังนัน้ผูเปนเจาของจึงตองใหความสนใจ
ในการดําเนินธุรกิจโดยทําการวิเคราะหทางการเงิน  เพือ่ทราบผลกําไรในปจจุบัน  แนวโนมของ
กําไรในอนาคต  การมีเสถียรภาพทางการเงิน  ฐานะทางการเงิน  โครงสรางทางดานการเงิน  
ความสามารถในการจายเงินปนผล  ตลอดจนความสามารถในการชําระหนี ้
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 2. เจาหนี้ คือ บุคคลท่ีใหธุรกิจยืมเงินไปใชในการดําเนนิธุรกิจในรูปแบบตางๆ  โดยไดรับ
ผลตอบแทน การวิเคราะหงบการเงินของเจาหนี้จงึมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเกณฑในการประเมิน
ความสามารถในการใชเงินทุน  ความสามารถในการสรางผลกําไร  ตลอดจนความสามารถในการ
ชําระหนี้  และเพื่อใหม่ันใจไดวากิจการใหหลักประกันท่ีเพียงพอในการจายชําระดอกเบ้ียและเงิน
ตนคืนเม่ือถึงกาํหนดชําระ  การวิเคราะหงบการเงินของเจาหนีจ้ึงใหความสนใจกับความสามารถใน
การทํากําไร (Earning Power)  โดยเปรียบเทียบยอดรายไดในอดีตและปจจุบัน  วิถีทางของสินคาท่ี
จําหนาย  และอัตราสวนท่ีสําคัญๆ ของงบกําไรขาดทุน  ซ่ึงเจาหนี้ระยะส้ันจะสนใจสภาพคลองของ
ธุรกิจ  ในขณะท่ีเจาหนี้ระยะยาวสนใจในดานประสิทธิภาพของการดําเนินงาน  ความสามารถใน
การทํากําไร  ตลอดจนอัตราความเส่ียงของธุรกิจโดยพิจารณาความมั่นคงและการหมุนเวียนของ
กระแสเงินสดของกิจการจากการวิเคราะหโครงสรางของเงินทุน แหลงท่ีไดมาและใชไปของ
เงินทุน ความสามารถในการทํากําไรในอนาคต รวมท้ังความตองการเงินทุนเพิ่มของธุรกิจ 
 3. ผูบริหารของกิจการ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการวางแผนจัดทํางบประมาณ  ตลอดจน
ควบคุมการดําเนินงานของกจิการใหบรรลุเปาหมายตามท่ีวางไวและทําใหกจิการไดผลกําไรสูงสุด  
โดยมีความเส่ียงนอยท่ีสุด  รวมท้ังผูบริหารตองรับผิดชอบตอบุคคลทุกฝายท่ีเกีย่วของกับกิจการ  
การวิเคราะหงบการเงินชวยใหผูบริหารสามารถนําขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจ การวางแผนและ
การควบคุม  ท้ังนี้เนื่องจากผูบริหารตองรูถึงสถานะทางดานการเงนิท่ีเปนจริงในปจจุบันเพื่อควบคุม
การใชสินทรัพยตางๆ ใหเกดิผลตอบแทนหรือบริหารสินทรัพยใหเกดิประสิทธิภาพ  นอกจากนีก้าร
วิเคราะหขอมูลทางการเงินยงัมีประโยชนตอการบริหารงานของกิจการในการจดัทํางบประมาณการ
ลงทุน  การวิเคราะหจุดคุมทุน  การวิเคราะหหาผลตางท้ังในดานตนทุน  คาใชจาย  และกําไร  โดย
การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลในอดีตและปจจุบันของกิจการเอง  หรือเปรียบเทียบกับขอมูลของ
กิจการท่ีเปนคูแขงขัน  หรือ เปรียบเทียบกบัคาเฉล่ียของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  เพื่อใหทราบ
ตําแหนงฐานะของตนในธุรกิจ  และนําไปใชเปนขอมูลในการกําหนดกลยุทธทางธุรกิจตอไป 
 ความสําคัญของการวิเคราะหงบการเงิน 
 การวิเคราะหงบการเงินเปนกระบวนการหน่ึงของการวเิคราะหธุรกิจ ความสําคัญของการ
วิเคราะหงบการเงิน  กลาวโดยสรุปไดดังตอไปนี ้
 1. เปนเคร่ืองมือท่ีจะชวยผูบริหารและนกัวเิคราะหทราบถึงความสามารถในปจจุบันและ
แนวโนมในอนาคตของธุรกิจ 
 2. ทําใหทราบถึงจุดออนและจุดแข็งท่ีสําคัญ  เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหา  
ตลอดจนวางแผนการใชกลยทุธเพื่อใหเกิดผลประโยชนอยางเต็มท่ีจากจุดแข็งท่ีมีอยู 
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 3. เปนเคร่ืองมือในการกล่ันกรองเบ้ืองตน  เกี่ยวกับแหลงท่ีมาและใชไปของเงินทุน  โดย
ปกติจะเกีย่วของกับกระแสเงินสดท่ีคาดหวังในอนาคตกบัความเส่ียงท่ีตองรับภาระ 
 4. เพื่อวิเคราะหปญหาและปจจัยท่ีกอใหเกดิปญหาในการดําเนินธุรกิจและการบริหาร 
 5. เปนเคร่ืองช้ีนําทางในการดําเนินธุรกจิ  และเปนเคร่ืองมือท่ีจะชวยสงเสริมการตัดสินใจ
อยางเปนระบบ และมีเหตุผลจากขอมูลพื้นฐานท่ีนาเช่ือถือไดมากกวาการตัดสินใจจากการคาดเดา 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหงบการเงิน 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหงบการเงินท่ีนิยมใชกันโดยท่ัวไป  มีดังนี้ 
 1. การเปรียบเทียบงบการเงินปตอป (Comparative Financial Statement by Year-to-Year 
Changes) เปนการวิเคราะหเพื่อหาการเปล่ียนแปลงของขอมูลทางการเงินท่ีมีอยูในงบการเงินปใดป
หนึ่ง  เปรียบเทียบกับงบการเงินปกอนหนา  วามีการเปล่ียนแปลงไปในลักษณะใด  งบการเงินท่ี
มักจะถูกนํามาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลง ไดแก  งบดลุ  งบกําไรขาดทุน  และงบกระแสเงินสด  
การแสดงผลการเปรียบเทียบอาจจะแสดงในรูปของจํานวนเงิน หรืออัตรารอยละท่ีมีการเปล่ียน 
แปลงในทางเพิ่มข้ึนหรือลดลงก็ได  สําหรับผูบริหารแลวประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิเคราะหนี้ 
คือ ทําใหสามารถวิเคราะหถึงนโยบาย  กลยุทธ  และผลการดําเนินงานท่ีใชและไดรับในปท่ีนํามา
วิเคราะหวามีความนาพอใจมากนอยเพียงไร  มีความแตกตางกันอยางไร  เพื่อนํามาใชเปนเคร่ืองมือ
ในการประเมินผลงาน  และปรับปรุงการกําหนดนโยบาย  ตลอดจนการดําเนินงานตางๆ ในกิจการ 
 2. การเปรียบเทียบงบการเงินในลักษณะแนวโนมโดยใชดัชนี (Index-number Trend 
Serves)  หรือการวิเคราะหเปรียบเทียบในแนวนอน (Horizontal Analysis) เปนการเปรียบเทียบ
ระหวางรายการหนึ่งกับรายการเดียวกันของกิจการในตางงวดระยะเวลา เพื่อดูผลการเปล่ียนแปลง
ในระยะยาว  ดังนั้นขอมูลในงบการเงินท่ีนํามาวิเคราะหควรมีจํานวนต้ังแต 3 ปข้ึนไป  โดย
กําหนดใหขอมูลในงบการเงินของปใดปหนึ่งเปนปฐานและมีคาเทากับจํานวน 100 และแสดง
ขอมูลจํานวนเงินท่ีเปล่ียนแปลงในรูปของดัชนี (Index) ตามสัดสวนตอตัวเลขของปท่ีเปนฐาน การ
วิเคราะหนี้ทําใหทราบถึงแนวโนมของรายการนั้น ซ่ึงจะช้ีใหเห็นถึงอัตราการเปล่ียนแปลงของ
กิจการในดานตางๆ  ผูวิเคราะหอาจสนใจวิเคราะหเฉพาะขอมูลบางรายการท่ีสนใจ  ไมจําเปนตอง
วิเคราะหท้ังงบการเงิน อยางไรก็ตาม  การกําหนดใหขอมูลในงบการเงินของปท่ีเปนฐานนัน้จะตอง
เปนขอมูลท่ีเกดิจากการดําเนนิงานตามปกติ  และสามารถใชเปนตัวแทนในการเปรียบเทียบกับการ
ดําเนินงานในปอ่ืนๆ ไดเปนอยางดี   
 3. การวิเคราะหโครงสรางในงบการเงิน (Structural Analysis) หรืออาจเรียกวา การ
วิเคราะหเปรียบเทียบในแนวดิ่ง (Vertical Analysis) หรือ การวิเคราะหงบขนาดรวม (Common-size 
Analysis)  เปนการวิเคราะหเพื่อดกูารเปล่ียนแปลงของสัดสวนขององคประกอบในงบการเงินหลัก 
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 4. การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน  (Financial Ratio Analysis)  อัตราสวนทางการเงิน
เปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีใชประเมินฐานะการเงินและประสิทธิภาพของกิจการ  เพื่อใชกําหนดนโยบาย
ดานการเงิน การตลาด และดานอ่ืนๆ ของกจิการ  โดยการนํารายการในงบการเงินต้ังแตสองรายการ
ข้ึนไป มาเปรียบเทียบกันใหออกมาในรูปของสัดสวน  และสามารถนําไปใชในการวิเคราะหทาง
การเงินไดชัดเจนมากข้ึน  อัตราสวนท่ีสําคัญแบงออกเปน 4 ประเภท คือ  อัตราสวนสภาพคลอง  
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการบริหาร
หนี้สิน และอัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร  การอานอัตราสวนแตละชนิดวาดีหรือไม
ดีนั้น พิจารณาจากประเภทของอัตราสวน บางประเภทควรมีคาสูงจึงจะดี บางประเภทควรมีคาตํ่าจงึ
จะดี โดยเปรียบเทียบกับอัตราสวนเฉล่ียของอุตสาหกรรมในประเทศน้ันๆ (สิริกุล ทัพภะทัต, 2547)   
 ปญหาและขอจํากัดของการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงนิ    
 ในการวิเคราะหงบการเงิน ผูวิเคราะหจะตองเขาใจถึงปญหาและขอจํากัดสําหรับการ
วิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน  ซ่ึงสรุปไดดังนี ้
 1. ขอมูลในอดีตกับภาวะเงินเฟอ เนื่องจากภาวะเงินเฟอมีผลกระทบตอมูลคาของสินทรัพย
ดังนั้น  ผูวิเคราะหจะตองคํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจในชวงเวลาท่ีแตกตางกัน และระมัดระวังในการ
วิเคราะหและแปลความหมาย 
 2. รายการพิเศษอ่ืนๆ ท่ีปรากฏในงบการเงิน  เปนรายการที่ไมไดเกดิข้ึนโดยปกติทุกงวด  
แตเกดิข้ึนเปนพิเศษเฉพาะในงวดใดงวดหนึ่ง  ดังน้ันในการวิเคราะหควรพิจารณากําไรกอนรายการ
พิเศษดังกลาว  เนื่องจากเปนตัวเลขท่ีแสดงถึงความสามารถของกิจการในการกอใหเกิดผลตอบแทน
และกระแสเงินสดในอนาคต 

3. อัตราสวนท่ีไดจากการเปรียบเทียบรายการในงบดุล เปนการบันทึก ณ จุดของเวลา กับ 
รายการในงบกําไรขาดทุน  ซ่ึงบันทึกสําหรับงวดเวลาบัญชี 1 ป  ดังนัน้ ควรใชรายการในงบดุลเปน 
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ตัวเลขถัวเฉล่ียตนปกับปลายป  จะใหความชัดเจนยิ่งข้ึน 
 4. การพิจารณาอัตราสวนแตละอัตราสวนวาดีหรือไม เชน อัตราสวนทุนหมุนเวยีนสูงอาจ
แปลความหมายวาดีเพราะมีสภาพคลองสูง ในขณะเดียวกันก็อาจจะแปลความหมายวาไมดกีไ็ด  
เนื่องจากการท่ีมีอัตราสวนทุนหมุนเวยีนสูงอาจจะเกิดจากกิจการมีเงินสดมากเกินไป  ดังนัน้ จึงควร
พิจารณาขอมูลอ่ืนประกอบกันดวย เชน อัตราสวนทางการเงินอ่ืนๆ  สภาพแวดลอมทางธุรกิจ ฯลฯ 
 ลักษณะของการเปรียบเทียบขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลใดๆ กต็าม  ขอมูลเพยีงตัวเดียวไมสามารถบอกอะไรแกผูวิเคราะหได  
ผูวิเคราะหจะตองนําขอมูลนั้นไปเปรียบเทียบกับขอมูลอ่ืน  จึงจะไดรับความหมายที่ชัดเจน  การ
เปรียบเทียบทําใหทราบสถานะหรือตําแหนงหรือจุดยืนท่ีเปนอยู 
 ลักษณะของการเปรียบเทียบขอมูลท่ีนิยมกนัสามารถแบงออกเปน 3 ลักษณะดังนี ้

1. การเปรียบเทียบขอมูลกับงวดกอนของกจิการ 
2. การเปรียบเทียบขอมูลกับขอมูลของกิจการคูแขงในธุรกิจประเภทเดียวกัน 
3. การเปรียบเทียบขอมูลกับขอมูลอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานของกิจการ 
ขอควรระมัดระวังในการเปรียบเทียบขอมูล 

 1. ขนาดของกิจการ เนื่องจากกิจการท่ีมีขนาดตางกนัมาก ยอมทําใหโอกาสของกิจการไม
เทากันซ่ึงจะสงผลใหการวิเคราะหไมถูกตอง ดังนั้นการนาํขอมูลของกิจการคูแขงขันมาเปรียบเทียบ
จึงตองคํานึงถึงขนาดของกิจการดวย ซ่ึงอาจแบงขนาดตามสินทรัพยรวม รายได หรือ ยอดขายรวม 
 2. ลักษณะการทําธุรกิจ เนื่องจากลักษณะของการทําธุรกิจจะทําใหผลการดําเนินงานของ
แตละกจิการแตกตางกัน 
 3. หลักการบัญชี เนื่องจากหลักการบัญชีมีวิธีปฏิบัติหลายวิธีท่ีกจิการสามารถเลือกปฏิบัติ  
ซ่ึงวิธีการท่ีแตกตางกันยอมจะใหขอมูลท่ีแตกตางกัน 
 4. รูปแบบของการจัดการ ผูบริหารแตละคนยอมมีรูปแบบของการทํางานแตกตางกนั ซ่ึง
สงผลใหการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากนอยแตกตางกัน 
 5. วัฒนธรรมองคกร เปนปจจัยท่ีละเอียดออนมาก เนื่องจากจะมีผลตอการปฏิบัติงานของ
บุคคลกรเปนอยางมาก บางองคกรมีความเอ้ืออาทรตอบุคคลากรซ่ึงสงผลถึงขวัญและกําลังใจซ่ึงมี
ผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน 
 6. สภาวะแวดลอมของธุรกิจ ไดแก การเมือง กฏหมาย สังคม และภาวะเศรษฐกจิ ซ่ึงมี
ผลกระทบตอการดําเนนิธุรกิจ ดังนั้น  การวิเคราะหขอมูลหลายงวดเวลาจะตองคํานึงถึงผลกระทบ
จากสภาวะแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงดวย 
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 2.1.4 การวัดผลการดําเนินงานโดยใชตัวชี้วัดการเพิ่มผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่ม (สถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแหงชาติ, 2551 : ออนไลน)        
 คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  มอบหมายใหสถาบันเพิ่มผลผลิต
แหงชาติเปนผูดําเนินการจัดทํา ตัวช้ีวัดการเพ่ิมผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่มท่ีสามารถเทียบเคียงกับประเทศ
คูแขงหรือคูคาได  เพื่อเปนเคร่ืองมือในการตรวจวัดระดับการเพ่ิมผลผลิต  ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององคกร ซ่ึงสามารถใชเปนขอมูลในการต้ังเปาหมายเพื่อการปรับปรุงและเปน
เคร่ืองมือท่ีชวยติดตามผลการดําเนินงานขององคกร ท้ังในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดย
โครงการคร้ังแรกจัดทําเม่ือป 2547 และจัดตอเนื่องเปนคร้ังท่ี 2 ในป 2550  
 กลุมผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเปาหมาย 10 สาขา แบงเปน   9 กลุมอุตสาหกรรม
และ 1 ธุรกิจบริการ  ไดแก  อาหารแปรรูป  ส่ิงทอ  เส้ือผาและเคร่ืองนุงหม  ช้ินสวนยานยนต  
อิเล็กทรอนิกส  เคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน  ยางและพลาสติก  เฟอรนิเจอร  เคร่ืองจักรและอุปกรณ  
และธุรกิจบริการดานเทคโนโลยีการส่ือสารสารสนเทศ  การสํารวจขอมูลในโครงการน้ีไดจัดเก็บ
ขอมูลจากผูประกอบการจํานวน 1,144 แหงทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ เพื่อใหสามารถสะทอนภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตไดชัดเจนและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูใชขอมูลท้ังภาครัฐและ
เอกชน 
 
 2.1.4.1 ขั้นตอนการวัดผลการดําเนินงานโดยใชตัวชี้วัดการเพิ่มผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่ม  
 1.) รวบรวมขอมูลจากงบการเงินของธุรกิจ 
 2.) คํานวณหามูลคาเพิ่ม  มี 2 วิธีซ่ึงไดผลลัพธท่ีเทากัน  ดังนี้ 

     2.1) การคํานวณหามูลคาเพิ่มดวยวิธีบวก (Addition Method) 
              มูลคาเพิ่ม = (กําไรสุทธิจากการดําเนินงานกอนหักคาใชจายทางการเงินและภาษี 
                       – รายไดอ่ืน) + คาใชจายพนักงาน 
     2. 2) การคํานวณหามูลคาเพิ่มดวยวิธีลบ (Subtraction Method) 

  มูลคาเพิ่ม = รายไดจากการประกอบกิจการโดยตรง – (ตนทุนสินคาท่ีขาย +  
       คาใชจายในการขายและบริหาร) + คาใชจายพนักงาน       

3.) คํานวณตัวช้ีวัดการเพ่ิมผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่มตามเกณฑของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ   
 4.) วิเคราะหผลการดําเนินงานและเปรียบเทียบกับกิจการอ่ืน หรือ คาเฉล่ียอุตสาหกรรม 

2.1.4.2  ตัวชี้วัดการเพิ่มผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่ม  ประกอบดวยตัวช้ีวัด 5 กลุม  ดังนี้ 
1.) ตัวชี้วัดมูลคาเพิ่ม (Value Added Indicators)  เปนตัววัดประสิทธิภาพในการใชปจจัย

การผลิตของกิจการ ซ่ึงไดแก ทุน และแรงงาน เพื่อสรางผลผลิตหรือมูลคาเพิ่มในกิจการ      
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  3.) ตัวชี้วัดคาใชจาย (Cost Indicators) เปนตัววัดตนทุนการผลิตและคาใชจายตางๆ ท่ี
 เกิดข้ึนในกิจการเทียบกับยอดขาย  ซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานของกิจการ   

 4.) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใชสินทรัพย (Capital Utilization Indicators) เปนตัววัด
ความสามารถในการบริหารสินทรัพยตางๆ เพื่อสรางรายไดใหกิจการ  โดยพิจารณาท้ังสินทรัพย
หมุนเวียนและสินทรัพยถาวร  
 5.) ตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไร (Profitability Indicators)  เปนตัววัดความสามารถ
ของธุรกิจในการสรางกําไรกลับคืนมาสูกิจการ  ซ่ึงจะช้ีถึงความนาสนใจในการลงทุนในธุรกิจ
 ตัวช้ีวัดการเพ่ิมผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่มท้ัง 5  กลุมดังกลาว   มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.) ตัวชี้วัดมูลคาเพิ่ม (Value Added Indicators)  
 ตัวช้ีวัดในกลุมนี้สําคัญท่ีสุด เพราะเปนตัววัดถึงประสิทธิภาพในการใชปจจัยการผลิตของ
กิจการ ซ่ึงไดแก ทุน และแรงงาน เพื่อสรางผลผลิตหรือมูลคาเพิ่มในกิจการ ประกอบดวยตัวช้ีวัด
ท้ังหมด 11 ตัว ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2-1 แสดงตัวช้ีวัดมูลคาเพิ่ม 

 ตัวช้ีวดั การคํานวณ 
ผลิตภาพรวม มูลคาเพ่ิม / สินทรัพยดําเนินงาน+คาใชจายดานแรงงาน 
ผลิตภาพแรงงาน มูลคาเพ่ิม / จํานวนพนักงานท้ังหมด 
ผลิตภาพคาจางแรงงาน มูลคาเพ่ิม / คาใชจายดานแรงงานพนักงาน 
ผลิตภาพสินทรพัยดําเนินงาน มูลคาเพ่ิม / สินทรัพยดําเนินงาน 
ผลิตภาพสินทรพัยหมุนเวียน มูลคาเพ่ิม / สินทรัพยหมุนเวียนท่ีใชดําเนินงาน 
ผลิตภาพสินทรพัยถาวร มูลคาเพ่ิม / สินทรัพยถาวรท่ีใชดําเนินงาน 
ผลิตภาพเครื่องจักรและอุปกรณ มูลคาเพ่ิม / มูลคาเครื่องจักรและอุปกรณ 
มูลคาเพ่ิมตอยอดขาย มูลคาเพ่ิม / ยอดขาย 
ยอดขายตอพนกังาน ยอดขาย / จํานวนพนักงานท้ังหมด 
ความเขมขนของสินทรัพยดําเนินงาน สินทรัพยดําเนินงาน / จํานวนพนักงานท้ังหมด 
ความเขมขนของสินทรัพยถาวรท่ีใช
ดําเนินงาน 

สินทรัพยถาวรท่ีใชดําเนินงาน / จํานวนพนักงานท้ังหมด 
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1.1) ผลิตภาพรวม (Total Productivity)   
ผลิตภาพรวม แสดงถึงความสามารถโดยรวมในการบริหารสินทรัพยท้ังหมดของกิจการ  

โดยพิจารณาทัง้ 2 ปจจัยหลัก คือ ดานสินทรัพยทุนและดานแรงงาน การคํานวณตวัช้ีวดันี้ในดาน
แรงงานจะใชคาใชจายดานแรงงานท้ังหมด สวนในดานสินทรัพยทุนจะใชสินทรัพยดําเนินงาน ซ่ึง
หมายถึง สินทรัพยท่ีกิจการนํามาใชเพื่อดาํเนินธุรกิจจริง ๆ ซ่ึงจะไมรวมเงินลงทุนในธุรกิจอ่ืนหรือ
ในตลาดหลักทรัพยและสินทรัพยท่ียังไมกอใหเกิดรายไดตางๆ เชน งานระหวางกอสรางหรือ
อุปกรณระหวางติดตั้ง ตัวช้ีวัดนีแ้สดงใหเห็นวา การบริหารสินทรัพยท้ังหมดของกิจการสามารถ
นํามาสรางใหเกิดมูลคาเพิ่มไดมากนอยเพยีงไร หากคาท่ีคํานวณไดมีคานอยกวาคาเฉล่ีย
อุตสาหกรรม กิจการจะตองเรงปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนนิงานรวมท้ังการควบคุมตนทุน
ตางๆ  ซ่ึงจะตองวิเคราะหในรายละเอียดตอไป 

ผลิตภาพรวม = มูลคาเพิ่ม / สินทรัพยดําเนินงาน* + คาใชจายดานแรงงาน 
                    * ใชคาเฉล่ียตนงวดและปลายงวด 

1.2) ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) 
ผลิตภาพแรงงาน คือ อัตราสวนของมูลคาเพิ่มตอจํานวนพนักงาน   ตามแนวคิดมูลคาเพิ่ม

ตัวช้ีวดันี้มีความสําคัญมาก  เนื่องจากเปนตัวท่ีบอกถึงประสิทธิภาพของพนักงานแตละคนในการ
สรางมูลคาเพิ่มใหกจิการ หากคาท่ีคํานวณไดมีคานอย  แสดงวากิจการตองปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการทํางานของพนักงาน ซ่ึงรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทํางาน อยางไรก็ตาม การวดั
ประสิทธิภาพของพนักงานดวยตัวช้ีวัดนี้จะมีขอจํากดั เนื่องจากในการสรางมูลคาเพิ่มไมไดเกิดจาก
ปจจัยดานพนกังานเพยีงอยางเดียว  แตยังประกอบดวยปจจัยทุนและสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ (จํานวน
พนักงานคิดเทียบจากช่ัวโมงการทํางานโดย  1 คนเทากับช่ัวโมงการทํางาน 40 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
 ผลิตภาพแรงงาน  = มูลคาเพิ่ม / จํานวนพนักงานท้ังหมด* 

     * ใชคาเฉล่ียตนงวดและปลายงวด              

1.3) ผลิตภาพคาจางแรงงาน (Wage Productivity)  
ผลิตภาพคาจางแรงงานคือ อัตราสวนของมูลคาเพิ่มตอคาใชจายดานแรงงาน ตัวช้ีวดันี้ใช

พิจารณาควบคูกับผลิตภาพแรงงานโดยวดัประสิทธิภาพแรงงานในเชิงมูลคา ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเงิน
ทุกๆ 1 บาทที่กิจการจายเปนคาจางแรงงานสามารถกอใหเกิดมูลคาเพิ่มในกิจการไดเทาไร จงึ
สามารถใชเปนตัววัดความสามารถในการแขงขันดานตนทุนแรงงานของกิจการดวย 

ผลิตภาพคาจางแรงงาน = มูลคาเพิ่ม / คาใชจายดานแรงงานพนักงาน 
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1.4) ผลิตภาพสินทรัพยดําเนินงาน (Operating Capital Productivity)  
ผลิตภาพสินทรัพยดําเนินงาน คืออัตราสวนมูลคาเพิ่มตอสินทรัพยทุนท่ีใชในการ

ดําเนินงาน แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยทุนท่ีใชดําเนินงานวาสามารถสราง
มูลคาเพิ่มใหกิจการไดเทาไร และแสดงถึงประสิทธิภาพการจัดการดานการลงทุนของกิจการวา
มีความเหมาะสมเพียงใดดวย ถาคาท่ีคํานวณไดมีคานอยแสดงวาขาดประสิทธิภาพในการ
บริหารสินทรัพยทุน 

ผลิตภาพสินทรัพยดําเนินงาน = มูลคาเพิ่ม / สินทรัพยดําเนินงาน* 
                     * ใชคาเฉล่ียตนงวดและปลายงวด 
1.5) ผลิตภาพสินทรัพยหมุนเวียน (Current Assets Productivity)  
ผลิตภาพสินทรัพยหมุนเวียน หรือ ประสิทธิภาพการลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียน คือ 

อัตราสวนมูลคาเพิ่มตอสินทรัพยหมุนเวียนท่ีใชในการดําเนินงาน   แสดงถึงประสิทธิภาพการ
ลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียนของกิจการ อาทิ การลงทุนในลูกหนี้ การสต็อกวัตถุดิบและสินคาวามี
ประสิทธิภาพเพียงใด หากตัวช้ีวัดมีคานอยแสดงวากิจการตองเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
สินทรัพยหมุนเวียนใหดีข้ึน เชน อาจมีการจัดเก็บสินคาคงคลังมากเกินไป หรือการเรียกเก็บหนี้ได
ชา ซ่ึงสาเหตุเหลานี้จะสงผลใหกิจการมีภาระตนทุนการดําเนินงานที่สูงข้ึน 

ประสิทธิภาพการลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียน 
  = มูลคาเพิ่ม / สินทรัพยหมุนเวียน (ท่ีใชในการดําเนินงาน)* 
   * ใชคาเฉล่ียตนงวดและปลายงวด 
1.6) ผลิตภาพสินทรัพยถาวร (Fixed Assets Productivity) 
ผลิตภาพสินทรัพยถาวร หรือ ประสิทธิภาพการลงทุนในสินทรัพยถาวร คือ อัตราสวน

มูลคาเพิ่มตอสินทรัพยถาวรท่ีใชในการดําเนินงาน ซ่ึงจะไมรวมสินทรัพยถาวรท่ีอยูระหวางกอสราง
หรือระหวางติดต้ังเพื่อจะไดคาอัตราสวนท่ีตรงกับความเปนจริง   ตัวช้ีวัดนีแ้สดงถึงประสิทธิภาพ
การลงทุนในสินทรัพยถาวร ไดแก ท่ีดนิ อาคารโรงงาน เคร่ืองจักรและอุปกรณวามีประสิทธิภาพ
เพียงใด กจิการใชสินทรัพยเหลานี้ใหเกิดประโยชนหรือสรางมูลคาเพิ่มไดเต็มท่ีหรือไม หากตัวช้ีวดั
มีคานอยแสดงวากิจการมีการลงทุนในสินทรัพยถาวรมากเกินไป หรือบริหารสินทรัพยถาวรตางๆ 
ไดไมเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนั้นตวัช้ีวัดนีย้ังสามารถวิเคราะหแยกยอยลงไปไดอีก 3 ตัวช้ีวัด คือ 
ประสิทธิภาพการลงทุนในที่ดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจักรและอุปกรณ 

ประสิทธิภาพการลงทุนในสินทรัพยถาวร 
  = มูลคาเพิ่ม / สินทรัพยถาวร (ท่ีใชในการดําเนินงาน)*  
   * ใชคาเฉล่ียตนงวดและปลายงวด 
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1.7) ผลิตภาพเคร่ืองจักรและอุปกรณ (Machinery Productivity) 
ผลิตภาพเคร่ืองจักรและอุปกรณ หรือ ประสิทธิภาพการลงทุนในเครือ่งจักรและอุปกรณ 

คือ อัตราสวนมูลคาเพิ่มตอมูลคาสินทรัพยประเภทเคร่ืองจักรและอุปกรณ แสดงถึงการลงทุนใน
สินทรัพยประเภทเคร่ืองจักรอุปกรณวามีความเหมาะสมเพียงใด หรือมีการใชเคร่ืองจักรเต็มท่ี
หรือไม หากตัวช้ีวดัมีคานอย แสดงวาเคร่ืองจักรท่ีมีอยูนํามาใชในการผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่มไดต่ํา
กวาท่ีควรจะเปน ในกรณนีีอ้าจเกิดจากการลงทุนในเครือ่งจักรมากเกนิกวาการผลิตจริง หรือมีการ
จัดการเคร่ืองจกัรไมดีพอ ตลอดจนการใชเคร่ืองจักรอุปกรณไมถูกวิธีจึงทําใหผลิตไดไมเต็ม
ประสิทธิภาพ อนึ่งการวดัประสิทธิภาพการลงทุนในเครือ่งจักรและอุปกรณ ตองพจิารณาประกอบ
กับการหมุนเวยีนของเคร่ืองจักรและอุปกรณ 

ประสิทธิภาพการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ 
  = มูลคาเพิ่ม / มูลคาเคร่ืองจักรและอุปกรณ * 
   * ใชคาเฉล่ียตนงวดและปลายงวด 
1.8) มูลคาเพิ่มตอยอดขาย (Value Added to Sales)  
มูลคาเพิ่มตอยอดขาย เปนอัตราสวนท่ีบอกวาในยอดขาย 1 บาทของกิจการมีสวนท่ีเปน

มูลคาเพิ่มอยูเทาใด ซ่ึงข้ึนอยูกับประเภทของสินคาท่ีผลิตรวมท้ังการวางตําแหนง (Positioning) ของ
สินคา การผลิตสินคาท่ีมีมูลคาเพิ่มสูงจะสงผลโดยตรงในเชิงบวกตอความสามารถในการทํากําไรของ
กิจการ นอกจากนั้นยังแสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารตนทุนในการดําเนินงาน โดยกิจการที่มี
ตนทุนการดําเนินงานตํ่าจะสงผลใหมูลคาเพิ่มสูงข้ึน สําหรับกิจการท่ีมีการผลิตสินคาใกลเคียงกนัหาก
กิจการใดมีมูลคาเพิ่มตอยอดขายตํ่ากวาจะเสียเปรียบในการแขงขันเนื่องจาก ตองขายสินคาในปริมาณ
มากกวาจึงจะไดมูลคาเพิ่มเทากัน   

มูลคาเพิ่มตอยอดขาย = มูลคาเพิ่ม / ยอดขาย 
1.9) ยอดขายตอพนักงาน (Sales per Employee)  
ยอดขายตอพนักงาน เปนตัวช้ีวดัท่ีบงบอกวาพนักงาน 1 คน สามารถสรางยอดขายให

กิจการไดมูลคาเทาไร โดยจะตองพิจารณาควบคูกับผลิตภาพแรงงาน  ตามปกติอัตราสวนยอดขาย
ตอพนักงานกบัผลิตภาพแรงงานจะมีคาไปในทิศทางเดยีวกัน แตหากไมไดเปนไปในทิศทาง
เดียวกันเม่ือเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียอุตสาหกรรมจะตองพจิารณาตอไปวากิจการมีปญหาในดานใด 
เชน หากกิจการมียอดขายตอพนักงานสูง แตมีผลิตภาพแรงงานตํ่าหมายความวา กจิการมีปญหาใน
การควบคุมตนทุน โดยจะตองพิจารณาประกอบกับการพิจารณาตวัช้ีวดัอ่ืน ๆ (จํานวนพนักงานคิด
เทียบจากช่ัวโมงการทํางานโดย 1 คนเทากับช่ัวโมงการทํางาน 40 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
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ยอดขายตอพนักงาน = ยอดขาย / จํานวนพนักงานท้ังหมด* 
     * ใชคาเฉล่ียตนงวดและปลายงวด           

 1.10) ความเขมขนของสินทรัพยดําเนินงาน (Operating Capital Intensity)  
ความเขมขนของสินทรัพยดาํเนินงาน หมายถึง อัตราสวนสินทรัพยดําเนินงานตอพนกังาน 

แสดงถึงความสัมพันธของสินทรัพยทุนท่ีใชในการดําเนนิงานตอจํานวนพนักงาน วามีความ
เหมาะสมเพยีงใด โดยความเหมาะสมดังกลาวจะข้ึนอยูกับประเภทของอุตสาหกรรมดวย เชน 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนอุตสาหกรรมท่ีเนนทุนในการดําเนินงาน (Capital Intensive 
Industry) ก็จะมีคาของตัวชีว้ัดนี้สูงกวา อุตสาหกรรมส่ิงทอท่ีจัดเปนอุตสาหกรรมท่ีเนนแรงงานใน
การดําเนนิงาน (Labor Intensive Industry) สําหรับในระดับกจิการการวิเคราะหเปรียบเทียบกบั
คาเฉล่ียอุตสาหกรรมจะบอกไดในระดับหนึ่งวากิจการมีการลงทุนท่ีมากเกินไปหรือนอยเกนิไป
หรือไม (จํานวนพนักงานคิดเทียบจากช่ัวโมงการทํางานโดย 1 คนเทากับช่ัวโมงการทํางาน 40 
ช่ัวโมงตอสัปดาห) 

ความเขมขนของสินทรัพยดําเนินงาน 
  = สินทรัพยดําเนินงาน* / จํานวนพนักงานท้ังหมด* 
   * ใชคาเฉล่ียตนงวดและปลายงวด 
1.11) ความเขมขนของสินทรัพยถาวร (Fixed Assets Intensity)   
ความเขมขนของสินทรัพยถาวร หรือ อัตราสวนการลงทุนในสินทรัพยถาวรตอพนักงาน 

แสดงถึง ความสัมพันธของสินทรัพยถาวรท่ีใชในการดาํเนินงานตอจาํนวนพนักงาน   โดยพิจารณา
วาสัดสวนสินทรัพยถาวรตอพนักงาน 1 คนมีความเหมาะสมเพียงใด หากตัวช้ีวัดนี้มีคาตํ่ากวา
คาเฉล่ียอุตสาหกรรมอาจตองพิจารณาถึงเทคโนโลยี  การผลิตท่ีกิจการใชอยูวายังทันสมัยหรือไม 
ตัวช้ีวดันี้ใชพจิารณาประกอบกับสินทรัพยดําเนินงานตอพนักงาน เพื่อพิจารณาในรายละเอียดวา
การลงทุนในสินทรัพยสวนใดท่ีมีมากหรือนอยเกนิไป (จํานวนพนักงานคิดเทียบจากช่ัวโมงการ
ทํางานโดย 1 คนเทากับช่ัวโมงการทํางาน 40 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 

ความเขมขนของสินทรัพยถาวร  
 = สินทรัพยถาวร (ท่ีใชในการดําเนินงาน)* / จํานวนพนักงานท้ังหมด* 
  4*ใชคาเฉล่ียตนงวดและปลายงวด 
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 2.) ตัวชี้วัดการจัดสรรมูลคาเพิ่ม (Value Added Distribution Indicators)  
  เปนตัววัดถึงการกระจายสวนแบงมูลคาเพิม่ในกจิการไปยังสวนตางๆ ซ่ึงประกอบดวย 
พนักงาน เจาของทุน  เจาหนี ้ รัฐบาล  และสังคม ประกอบดวยตัวช้ีวัดท้ังหมด 7 ตัว ดังนี ้
 
ตารางท่ี 2-2 แสดงตัวชี้วดัการจัดสรรมูลคาเพ่ิม 

ตัวช้ีวดั การคํานวณ 
การจัดสรรมูลคาเพ่ิมสูพนักงาน คาใชจายดานแรงงาน / มูลคาเพ่ิม 
การจัดสรรมูลคาเพ่ิมสูสวนทุน กําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบ้ียและภาษี / 

มูลคาเพ่ิม 
การจัดสรรมูลคาเพ่ิมสูเจาหนี้ ดอกเบ้ียจาย / มูลคาเพ่ิม 
การจัดสรรมูลคาเพ่ิมสูรัฐบาล ภาษีจาย / มูลคาเพ่ิม 
การจัดสรรมูลคาเพ่ิมสูผูถือหุน เงินปนผล / มูลคาเพ่ิม 
การจัดสรรมูลคาเพ่ิมสูสังคม เงินบริจาคสาธารณะ / มูลคาเพ่ิม 
การจัดสรรมูลคาเพ่ิมสูกิจการ เงินสํารองของกิจการ / มูลคาเพ่ิม 

  
  2.1) การจัดสรรมูลคาเพิ่มสูพนักงาน (Labor Share)  

การจัดสรรมูลคาเพิ่มสูพนักงาน คือ สวนแบงของพนักงานท่ีไดรับจากมูลคาเพิ่มท่ีเกิดข้ึน
ในกิจการ หมายถึง คาใชจายท่ีกิจการจายใหแกพนักงานในรูปของเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ
ตางๆ  เทียบกับมูลคาเพิ่มท่ีพนักงานรวมกันสรางข้ึน  เม่ือเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียอุตสาหกรรมจะ
บอกไดวากิจการใหความสําคัญกับพนักงานมากนอยเพียงใด   โดยในทางทฤษฎีแลวกิจการ
สามารถกําหนดตัวช้ีวัดนี้เปนเปาหมายในการจายผลตอบแทนพนักงานเพื่อกระตุนใหพนักงานเกิด
ความรูสึกมีสวนรวมและสรางแรงจูงใจในการสรางมูลคาเพิ่มใหกิจการได   อยางไรก็ตามผลรวม
ของตัวช้ีวัดการจัดสรรมูลคาเพิ่มสูพนักงาน (Labor Share) กับตัวช้ีวัดการจัดสรรมูลคาเพิ่มสูสวน
ทุน (Capital Share) จะตองเทากับ 1 เสมอ 

การจัดสรรมูลคาเพิ่มสูพนักงาน = คาใชจายดานแรงงาน / มูลคาเพิ่ม 
2.2) การจัดสรรมูลคาเพิ่มสูสวนทุน (Capital Share)   
การจัดสรรมูลคาเพิ่มสูสวนทุนคือ สวนแบงท่ีเจาของแหลงทุนตาง ๆ และรัฐบาลจะไดรับ

จากมูลคาเพิ่มท่ีเกิดข้ึนในกิจการ   เจาของแหลงทุนไดแก  เจาหนี้ เจาของกิจการและผูถือหุน ซ่ึงจะ
ไดรับภายหลังจากจัดสรรสวนของพนักงานแลว  ตัวช้ีวัดนี้จะรวมไปถึงสวนท่ีกิจการจะตองจายคืน
ใหรัฐบาลในรูปของภาษีและการจายคืนใหสังคมในรูปของเงินบริจาคตาง ๆ ดวย  โดยท่ัวไปการ
จัดสรรมูลคาเพิ่มสูสวนทุนจะมีคามากกวาการจัดสรรมูลคาเพิ่มสูพนักงาน สวนจะมากกวากัน
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การจัดสรรมูลคาเพิ่มสูสวนทุน 
 = กําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบ้ียและภาษี / มูลคาเพิ่ม 
2.3) การจัดสรรมูลคาเพิ่มสูเจาหนี้  (Interest Distribution)   
การจัดสรรมูลคาเพิ่มสูเจาหนี้เปนสวนหนึ่งในตัวช้ีวัดการจัดสรรมูลคาเพิ่มสูสวนทุน ซ่ึง

มูลคาเพิ่มของกิจการภายหลังจากท่ีหักสวนของพนักงานแลว จะตองนํามาจัดสรรใหกับสวนของ
เจาหนี้เปนลําดับถัดไป ดังนั้นการบริหารหนี้จําเปนตองควบคุมใหอยูในระดับเหมาะสมเพ่ือไมให
ภาระดอกเบ้ียมากเกินไปจนอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการของกิจการ  

การจัดสรรมูลคาเพิ่มสูเจาหนี้ = ดอกเบ้ียจาย / มูลคาเพิ่ม 
2.4) การจัดสรรมูลคาเพิ่มสูรัฐบาล  (Taxes Distribution)  
การจัดสรรมูลคาเพิ่มสูรัฐบาลเปนสวนประกอบหนึ่งในตัวช้ีวัดการจัดสรรมูลคาเพิ่มสูสวน

ทุน แสดงถึงมูลคาเพิ่มท่ีจัดสรรสูรัฐบาล   ซ่ึงจะอยูในรูปของภาษีตางๆ  ท้ังภาษีเงินไดนิติบุคคล
และภาษีอ่ืนๆ ในฐานะท่ีรัฐเปนผูสรางสภาพแวดลอมและระบบสาธารณูปโภคตางๆ ท่ีจําเปนตอ
การดําเนินธุรกิจ 

การจัดสรรมูลคาเพิ่มสูรัฐบาล = ภาษีจาย / มูลคาเพิ่ม 
2.5) การจัดสรรมูลคาเพิ่มสูผูถือหุน  (Dividend Distribution)  

 การจัดสรรมูลคาเพิ่มสูผูถือหุน เปนการจัดสรรมูลคาเพิ่มสวนท่ีเหลือใหกับผูถือหุนใน
รูปของเงินปนผล ตัวช้ีวัดนี้นักลงทุนสามารถนําไปใชพิจารณาการจะเขามาลงทุนในกิจการได 

การจัดสรรมูลคาเพิ่มสูผูถือหุน = เงินปนผล / มูลคาเพิ่ม 
2.6) การจัดสรรมูลคาเพิ่มสูสังคม (Social Donation Distribution)  
การจัดสรรมูลคาเพิ่มสูสังคม เปนการจัดสรรมูลคาเพิ่มสวนท่ีเหลือไปบริจาคเพ่ือสังคม 

สวนใหญเงินสวนนี้จะมีมูลคาไมมากนักและในบางกิจการอาจจะไมมีก็ได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับนโยบาย
ในการดําเนินกิจการ 

การจัดสรรมูลคาเพิ่มสูสังคม = เงินบริจาคสาธารณะ / มูลคาเพิ่ม 
2.7) การจัดสรรมูลคาเพิ่มสูกิจการ  (Reserve Distribution) 
การจัดสรรมูลคาเพิ่มสูกิจการ เปนการจัดสรรมูลคาเพิ่มสวนหนึ่งมาเพื่อลงทุนเพิ่มหรือ

รักษาอัตราการเจริญเติบโตในกิจการ  อาทิ สํารองไวเพื่อซ้ือเครื่องจักรใหม หรือสํารองไวเพื่อ
เหตุการณท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต เชน หนี้สูญ การขาดทุนอัตราแลกเปล่ียน เปนตน  เงินทุน
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การจัดสรรมูลคาเพิ่มสูกิจการ = เงินสํารองของกิจการ / มูลคาเพิ่ม 
 

  3.) ตัวชี้วัดคาใชจาย (Cost Indicators) 
  เปนตัวช้ีวัดท่ีใชวัดตนทุนการผลิตและคาใชจายตางๆ ที่เกิดข้ึนในกิจการเทียบกับยอดขาย  
ซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานของกิจการ  ประกอบดวยตัวช้ีวัดท้ังหมด 13 ตัว ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2-3 แสดงตัวช้ีวัดคาใชจาย 

ตัวช้ีวดั การคํานวณ 
ตนทุนรวมตอยอดขาย ตนทุนรวม / ยอดขาย 
คาใชจายในการขายและบริหารตอยอดขาย คาใชจายในการขายและบริหาร / ยอดขาย 
ตนทุนขายตอยอดขาย ตนทุนขาย / ยอดขาย 
ตนทุนวัตถุดิบตอยอดขาย คาวัตถุดิบ / ยอดขาย 
ตนทุนพลังงานตอยอดขาย คาพลังงาน / ยอดขาย 
ตนทุนคาจางชวงตอยอดขาย คาจางชวง / ยอดขาย 
คาใชจายในการสงเสริมการขายตอยอดขาย คาใชจายในการสงเสริมการขาย / ยอดขาย 
คาขนสงตอยอดขาย คาขนสง / ยอดขาย 
คาเส่ือมราคาสินทรัพยตอยอดขาย คาเส่ือมราคาสินทรัพย / ยอดขาย 
คาใชจายดานการวิจัยตอยอดขาย คาใชจายดานการวิจัย / ยอดขาย 
ตนทุนอื่นๆ ตอยอดขาย ตนทุนอื่น / ยอดขาย 
คาจางแรงงานตอยอดขาย คาใชจายดานแรงงาน / ยอดขาย 
คาจางแรงงานเฉลี่ย คาใชจายดานแรงงาน / จํานวนพนักงานท้ังหมด 
          
 3.1) ตนทุนรวมตอยอดขาย (Total Cost to Sales)   

ตนทุนรวมตอยอดขาย เปนการเปรียบเทียบตนทุนรวมกับยอดขายของกิจการ หากกิจการมี
ตนทุนรวมซ่ึงประกอบดวยตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหารสูง ตัวช้ีวัดนี้ก็จะมีคาสูง  
แสดงวาผลประกอบการหรือผลการดําเนินงานของกิจการอยูในระดับท่ีต่ํา ดังนั้นหากตองการให
กิจการมีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน ทางเลือกหน่ึงก็คือตองปรับปรุงการบริหารตนทุนและคาใชจาย
ตาง ๆ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อยางไรก็ตามในการควบคุมตนทุนและคาใชจาย กิจการ
จําเปนตองระมัดระวังในสวนรายจายท่ีอาจสงผลถึงคุณภาพผลิตภัณฑหรือยอดขาย เพราะการลด
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ตนทุนรวมตอยอดขาย = ตนทุนรวม / ยอดขาย 
3.2) คาใชจายขายและบริหารตอยอดขาย (Selling and Administration Expense to Sales)  
คาใชจายขายและบริหารตอยอดขาย เปนการเปรียบเทียบคาใชจายในการขายและบริหาร

กับยอดขายของกิจการ    คาใชจายสวนนี้ถือวาเปนคาใชจายหลักตัวหนึ่งท่ีสามารถควบคุมได เชน 
คาใชจายในการสงเสริมการขาย คาเชา คาน้ําคาไฟในสํานักงาน เปนตน ดังนั้นหากตัวช้ีวัดตัวนี้มีคา
นอยแสดงถึงการท่ีกิจการสามารถควบคุมคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ และหากตัวช้ีวัดมีคาสูง
จะแสดงถึงจุดร่ัวไหลของคาใชจาย ซ่ึงสงผลใหผลประกอบการของกิจการตํ่าลงไปดวย  

คาใชจายขายและบริหารตอยอดขาย =        คาใชจายขายและบริหาร / ยอดขาย 
3.3) ตนทุนขายตอยอดขาย (Cost of Sales to Sales) 

 ตนทุนขายตอยอดขายเปนการเปรียบเทียบตนทุนขายกับยอดขายของกิจการ ท้ังนี้
เพราะตนทุนขายถือเปนตนทุนหลักในตนทุนรวมของกิจการ ซ่ึงตนทุนขายท่ีกิจการสามารถ
ควบคุมไดเชน คาวัตถุดิบ  คาจางชวง คาโสหุยการผลิตหรือคาเส่ือมราคาในโรงงาน เปนตน 
หากตัวช้ีวัดนี้มีคาตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียของอุตสาหกรรม แสดงใหเห็นวากิจการมีการ
ควบคุมและบริหารตนทุนขายไดดี   แตหากตัวช้ีวัดมีคาสูงแสดงวากิจการมีปญหาในการ
บริหารตนทุนซ่ึงจะสะทอนมาถึงผลประกอบการของกิจการดวย 

ตนทุนขายตอยอดขาย = ตนทุนขาย / ยอดขาย 
3.4) ตนทุนวัตถุดิบตอยอดขาย (Material Cost to Sales)  
ตนทุนวัตถุดิบตอยอดขายเปนการเปรียบเทียบคาใชจายดานวัตถุดิบกับยอดขายของ

กิจการ ท้ังนี้ในอุตสาหกรรมการผลิต คาวัตถุดิบถือเปนตนทุนผันแปรรายการสําคัญและมี
ผลกระทบตอมูลคาเพิ่มของกิจการอยางมาก   ดังนั้นหากตัวช้ีวัดนี้มีคาสูงเม่ือเปรียบเทียบกับ
คาเฉล่ียของอุตสาหกรรม แสดงวากิจการมีตนทุนดานวัตถุดิบสูงซ่ึงอาจเกิดจากการบริหาร
จัดการท่ีไมมีประสิทธิภาพ  เชน วัตถุดิบดอยคุณภาพ การจัดเก็บท่ีไมถูกตอง  ซ่ึงสงผลใหเกิด
การสูญเสียวัตถุดิบไปในกระบวนการผลิตจํานวนมาก หรืออาจเกิดจากความไมมีประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิตเองก็ได   แตหากตัวช้ีวัดมีคาตํ่าแสดงใหเห็นวากิจการมีการบริหารวัตถุดิบ
และการบริหารกระบวนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ 

ตนทุนวัตถุดิบตอยอดขาย  = คาวัตถุดิบ / ยอดขาย 
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3.5) ตนทุนพลังงานตอยอดขาย (Energy Cost to Sales) 
ตนทุนพลังงานตอยอดขายเปนการเปรียบเทียบคาใชจายดานเช้ือเพลิงหรือพลังงานทางตรง 

เชน ไฟฟา น้ํามันเตา และถานหิน กับยอดขายของกิจการ ท้ังนี้ในอุตสาหกรรมหนักจะพบวา
คาใชจายดานพลังงานเปนคาใชจายท่ีคอนขางสูง และมีผลกระทบสูงตอมูลคาเพิ่มของกิจการ 
ดังนั้นหากตัวช้ีวัดนี้มีคาสูงเม่ือเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียของอุตสาหกรรม  แสดงวากิจการมีการใช
พลังงานอยางส้ินเปลือง ซ่ึงอาจเกิดจากการใชเคร่ืองจักรอยางไมถูกวิธี  กอใหเกิดการสูญเสียใน
กระบวนการผลิต หรืออาจเกิดจากกระบวนการผลิตท่ีไมมีประสิทธิภาพ ทําใหมีงานท่ีตองนํา
กลับไปผลิตใหม (rework) จํานวนมาก กิจการก็จะมีตนทุนพลังงานสูงข้ึน  

ตนทุนพลังงานตอยอดขาย = คาพลังงาน / ยอดขาย   
3.6) ตนทุนการจางชวงตอยอดขาย (Subcontracting Cost to Sales)  
ตนทุนการจางชวงตอยอดขาย เปนการเปรียบเทียบคาใชจายท่ีกิจการใชในการวาจางให

บุคคลหรือองคกรภายนอกทําการผลิตให โดยเปรียบเทียบกับยอดขายของกิจการ หลายคร้ังท่ีพบวา
การจางชวงตอจะทําใหกิจการมีตนทุนการผลิตท่ีต่ํากวา เนื่องจากไมตองลงทุนผลิตในสวนนั้นเอง
หรือไดสงตอใหผูท่ีมีความชํานาญผลิตใหแทน อยางไรก็ตามหากตัวช้ีวัดนี้มีคาสูงมากกิจการอาจ
ตองพิจารณาวาสามารถ         ลดตนทุนสวนนี้ลงโดยการผลิตเองแทนการจางผลิตไดหรือไม  และ
ถาทําการผลิตเองแลวคาใชจายท่ีลดลงจะคุมกับเงินท่ีตองลงทุนเพิ่มหรือไม 

คาจางชวงตอยอดขาย  = คาจางชวง /  ยอดขาย 
3.7) คาใชจายในการสงเสริมการขายตอยอดขาย  (Promotion Cost to Sales)  
คาใชจายในการสงเสริมการขายตอยอดขาย เปนการเปรียบเทียบคาใชจายท่ีกิจการใชใน              

การสงเสริมการขายในรูปแบบตาง ๆ โดยเปรียบเทียบกับยอดขายของกิจการ โดยทั่วไปกิจการท่ีมี             
ตราสินคาของตนเองจะมีตนทุนในสวนนี้สูงกวากิจการท่ีรับจางผลิต เชนเดียวกับในอุตสาหกรรมท่ี
มีการแขงขันสูง และเม่ือเปรียบเทียบระหวางกิจการท่ีมีลักษณะเดียวกันหากกิจการใดมีตนทุนใน
สวนนี้ต่ํากวายอมหมายถึงสามารถบริหารคาใชจายในการสงเสริมการขายไดมีประสิทธิภาพทําให
สามารถสรางยอดขายใหกิจการไดดี 

คาใชจายในการสงเสริมการขายตอยอดขาย 
 =  คาใชจายในการสงเสริมการขาย / ยอดขาย 
3.8) คาขนสงตอยอดขาย (Transportation Cost to Sales)  
คาขนสงตอยอดขาย เปนการรวมคาขนสงท้ัง 2 ประเภทของกิจการ ไดแก คาขนสงวตัถุดิบ

ท่ีกิจการซ้ือมาสําหรับการผลิตสินคา และคาขนสงสินคาสําเร็จรูปท่ีกิจการผลิตเสร็จแลวไปยังลูกคา 
โดยเปรียบเทียบกับยอดขายของกิจการ เนื่องจากคาขนสงเปนตนทุนท่ีสําคัญอีกตัวหนึ่งของภาค 
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คาขนสง = คาขนสง / ยอดขาย 
3.9) คาเสื่อมราคาสินทรัพยตอยอดขาย (Depreciation Cost to Sales)  

 คาเส่ือมราคาสินทรัพยเปนคาใชจายทางบัญชีท่ีไมมีการจายออกไปจริง เปนการเฉล่ีย
คาใชจายของการลงทุนในการใชสินทรัพยตลอดอายุการใชงาน จดุประสงคของการตัดคาเส่ือม
ราคาเพ่ือทยอยตัดคาใชจายลงทุนกอนใหญ ท้ังนี้เพื่อลดผลกระทบตอกําไรสุทธิของกิจการ ณ ส้ินป 
หากตัววดันี้มีคาสูง แสดงวากิจการมีภาระการตัดคาเส่ือมราคา หรือมีการลงทุนในสินทรัพยถาวรอยู
มาก หรืออยูในชวงปแรก ๆ ของการลงทุนซ่ึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหกําไรจากการดําเนินงาน
ของกิจการคอนขางนอย เนือ่งจากตองใชระยะเวลาในการสรางรายไดในอนาคต 
 คาเส่ือมราคาสินทรัพยตอยอดขาย = คาเส่ือมราคาสินทรัพย* / ยอดขาย   
 3.10) คาใชจายดานการวิจัยตอยอดขาย (R&D Cost to Sales)  
 คาใชจายดานการวิจัยตอยอดขาย เปนตัววัดหนึ่งท่ีสําคัญมากในปจจุบัน ไมเพียงเฉพาะใน           
กลุมอุตสาหกรรมที่เปนสินคาไฮเทคเทานั้นแตหมายรวมถึงทุกอุตสาหกรรมการผลิต เนื่องจากหาก
กิจการไมไดใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาหมายความวากิจการเลือกแขงขันโดยใชตนทุน
การผลิตตํ่าเปนจุดขาย กิจการท่ีมีตัววัดนี้สูงควรจะตองมีมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการที่เพิ่มข้ึน
และโดยทั่วไปกิจการท่ีสามารถสรางสินคาและบริการท่ีแตกตางจากกิจการอ่ืนมักมีอัตรากําไรจาก
การดําเนินงานท่ีสูงดวย อยางไรก็ตามในทางบัญชีกิจการสวนใหญมักไมแยกคาใชจายในสวนนี้
ออกมา ซ่ึงทําใหการวัดผลตอบแทนจากการลงทุนทําไดยากและคาตัวช้ีวัดนี้ในระดับภาพรวมอาจ
ตํ่ากวาความเปนจริง 
 คาใชจายดานการวิจยัตอยอดขาย = คาใชจายดานการวิจยั / ยอดขาย 

3.11) ตนทุนอ่ืนๆ ตอยอดขาย (Other Costs to Sales)  
ตนทุนอ่ืนๆ ตอยอดขาย เปนตนทุนทุกประเภทท่ีไมไดแสดงเปนตัวช้ีวัดเฉพาะไว ซ่ึงหาก

กิจการมีตนทุนอ่ืนๆ มากกวาคาเฉล่ียของอุตสาหกรรม จะสงผลใหความสามารถในการทํากําไร
ของกิจการลดลง และหากกิจการมีสัดสวนตัวช้ีวัดตนทุนอ่ืนๆ ตอยอดขายสูงมาก ตองพิจารณา
รายละเอียดรายการคาใชจายในสวนนั้นวาเปนคาใชจายใด ซ่ึงในระดับบริษัทอาจจําเปนตองแสดง
ในรายการตนทุนทางตรงเพ่ือจะไดตรวจสอบและควบคุมไดตอไป 

ตนทุนการผลิตอ่ืนๆ ตอยอดขาย = ตนทุนอ่ืนๆ / ยอดขาย 
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3.12) คาจางแรงงานตอยอดขาย (Employees’ Income to Sales)  
คาจางแรงงานตอยอดขาย เปนการเปรียบเทียบคาใชจายแรงงานกับยอดขายของกิจการ             

หากตัวช้ีวัดนี้มีคาสูงเม่ือเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียของอุตสาหกรรมแสดงใหเห็นวา กิจการอาจมีการ
ใชพนักงานในสัดสวนท่ีมากเกินไป หรือขาดประสิทธิภาพการบริหารแรงงานในการสรางยอดขาย 
ซ่ึงหากคาจางแรงงานเฉลี่ยไมไดแตกตางจากคาเฉล่ียอุตสาหกรรมมากนัก แสดงวากิจการมีปญหา
ในการสรางยอดขาย จึงจําเปนตองพิจารณารวมกับตัวชี้วัดคาจางแรงงานเฉล่ียดวย 

คาจางแรงงานตอยอดขาย = คาใชจายดานแรงงาน / ยอดขาย 
3.13) คาจางแรงงานเฉล่ีย (Average Wage)  
คาจางแรงงานเฉล่ีย แสดงถึง คาใชจายดานแรงงานของกิจการตอจํานวนพนักงาน ใชใน

การเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันดานตนทุนแรงงานกับกิจการอ่ืน ซ่ึงการท่ีกิจการมี
คาจางแรงงานเฉล่ียตํ่ากวาอุตสาหกรรมไมไดหมายความวากิจการจะมีกําไรในอัตราท่ีสูงกวาเสมอ
ไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการบริหารแรงงานใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับกิจการไดมากนอยเพียงใด 

คาจางแรงงานเฉล่ีย = คาใชจายดานแรงงาน / จํานวนพนักงานท้ังหมด* 
     * ใชคาเฉล่ียตนงวดและปลายงวด 
 
 4.) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใชสินทรัพย (Capital Utilization Indicators)  
 เปนตัวช้ีวัดท่ีใชวัดความสามารถในการบริหารสินทรัพยตางๆ  ท้ังสินทรัพยหมุนเวียน
และสินทรัพยถาวร เพื่อสรางรายไดใหกิจการ  ประกอบดวยตัวช้ีวัดท้ังหมด 10 ตัว ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2-4 แสดงตัวชี้วดัประสิทธิภาพการใชสินทรัพย 

ตัวช้ีวดั การคํานวณ 
ประสิทธิภาพสินทรัพยดําเนินงาน ยอดขาย / สินทรัพยดําเนินงาน 
ประสิทธิภาพสินทรัพยถาวร ยอดขาย / สินทรัพยถาวรท่ีใชดําเนินงาน 
ประสิทธิภาพสินทรัพยหมุนเวียน ยอดขาย / สินทรัพยหมุนเวียนท่ีใชดําเนินงาน 
การหมุนเวียนของลูกหนี้การคา ยอดขาย / มูลคาลูกหนี้การคา 
การหมุนเวียนของเจาหนี้การคา ยอดขาย / มูลคาเจาหนี้การคา 
การหมุนเวียนของสินคาคงคลัง ตนทุนขาย / มูลคาสินคาคงคลัง 
การหมุนเวียนของวัตถุดิบ ตนทุนขาย / มูลคาวัตถุดิบ 
การหมุนเวียนของสินคาระหวางผลิต ตนทุนขาย / มูลคาสินคาระหวางผลิต 
การหมุนเวียนของสินคาสําเร็จรูป ตนทุนขาย / มูลคาสินคาสําเร็จรูป 
สินทรัพยดําเนินงานตอสวนของเจาของ สินทรัพยดําเนินงาน / สวนของเจาของ 
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 4.1) ประสิทธิภาพสินทรัพยดําเนินงาน (Operating Capital Utilization)  
การหมุนเวียนของสินทรัพยดําเนินงาน เปนตัวช้ีวัดท่ีช้ีใหเห็นวา สินทรัพยในการ

ดําเนินงานท้ังหมดของกิจการสามารถสรางรายไดใหแกกิจการมากนอยเพียงใด หากตัวช้ีวัดนี้มีคา
ต่ํากวาคาเฉล่ียของอุตสาหกรรมแสดงวา กิจการยังใชสินทรัพยในการดําเนินงานไดไมเต็ม
ประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจเกิดจากการใชเคร่ืองจักร อาคาร ไมเต็มท่ี  มีการลงทุนในลูกหนี้หรือสินคา
คงเหลือมากเกินไป หรืออาจเกิดจากการวางแผนการผลิตท่ีไมสอดคลองกับแผนงานดานการขาย 

การหมุนเวียนของสินทรัพยดําเนินงาน = ยอดขาย / สินทรัพยดําเนินงาน* 
      * ใชคาเฉล่ียตนงวดและปลายงวด 
4.2) ประสิทธิภาพสินทรัพยถาวร (Fixed Assets Utilization) 
การหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร เปนตัวช้ีวัดท่ีช้ีใหเห็นวา สินทรัพยดําเนินงานในสวนท่ี

เปนสินทรัพยถาวรของกิจการสามารถสรางรายไดใหแกกิจการไดมากนอยเพียงใด โดยท่ีสินทรัพย
ถาวรรายการสําคัญจะประกอบดวยท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจักรและอุปกรณ ตัวช้ีวัดท่ีมีคาตํ่า
อาจเปนผลมาจากการท่ีกิจการลงทุนในอาคารโรงงานหรือเคร่ืองจักรอุปกรณจํานวนมาก โดยท่ีไม
สามารถใชงานสินทรัพยถาวรเหลานี้ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ   อยางไรก็ดีตัวช้ีวัดนี้ควรพิจารณา
ประกอบกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพการลงทุนในสินทรัพยถาวรดวย 

การหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร  
 = ยอดขาย / สินทรัพยถาวร (ท่ีใชในการดําเนินงาน) 
   * ใชคาเฉล่ียตนงวดและปลายงวด 
4.3) ประสิทธิภาพสินทรัพยหมุนเวียน (Current Assets Utilization) 
การหมุนเวียนของสินทรัพยหมุนเวียน เปนตัวช้ีวัดท่ีช้ีใหเห็นวา สินทรัพยดําเนินงานใน

สวนท่ีเปนสินทรัพยหมุนเวียนของกิจการสามารถสรางรายไดใหแกกิจการมากนอยเพียงใด โดยท่ี
สินทรัพยหมุนเวียนรายการสําคัญจะประกอบดวยสินคาคงเหลือ และลูกหนี้ หากตัวช้ีวัดมีคาตํ่าอาจ
เปนผลมาจากการท่ีกิจการขายสินคาเปนเงินเช่ือจํานวนมากทําใหมียอดลูกหนี้มูลคาสูง หรือการ
จัดเก็บหนี้ของกิจการยังไมมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการสต็อกสินคาคงเหลือจํานวนมากซ่ึงสินคา
เหลานั้นยังไมสามารถขายกลับมาเปนรายไดในทันที 

การหมุนเวียนของสินทรัพยหมุนเวียน 
 =  ยอดขาย / สินทรัพยหมุนเวียน (ท่ีใชในการดําเนินงาน)* 
       * ใชคาเฉล่ียตนงวดและปลายงวด 
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4.4) การหมุนเวียนของลูกหนี้การคา (Account Receivable Turnover)  
การหมุนเวียนของลูกหนี้การคา เปนตัวช้ีวัดท่ีช้ีใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการลูกหนี้การคาของกิจการ ซ่ึงจะรวมถึงนโยบายการจัดเก็บหนี้ดวย หากตัวช้ีวัดนี้มีคาตํ่าแสดง
วา กิจการมีการขายสินคาในลักษณะของเงินเช่ือเปนจํานวนมาก หรือมีการจัดเก็บหนี้ท่ีไมมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ันหากตองการทราบระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้ของกิจการก็สามารถนํา
ตัวช้ีวัดนี้ไปคํานวณไดดวย 

การหมุนเวียนของลูกหนี้การคา = ยอดขาย / มูลคาลูกหนี้การคา* 
      * ใชคาเฉล่ียตนงวดและปลายงวด 
4.5) การหมุนเวียนของเจาหนี้การคา (Account Payable Turnover)  
การหมุนเวียนของเจาหนี้การคา เปนตัวช้ีวัดท่ีตองพิจารณารวมกับตัวช้ีวัดการหมุนเวียน

ของลูกหนี้การคา   โดยกิจการท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีระยะเวลาท่ีไดเครดิตจากเจาหนี้การคาควร
จะตองมากกวาระยะเวลาที่ใหเครดิตแกลูกหนี้การคา  เพื่อใหสามารถนําเงินมาหมุนเวียนเพิ่มสภาพ
คลองใหกับกิจการ 

การหมุนเวียนของเจาหนี้การคา = ยอดขาย / มูลคาเจาหนี้การคา* 
      * ใชคาเฉล่ียตนงวดและปลายงวด 
4.6) การหมุนเวียนของสินคาคงคลัง (Inventory Turnover) 
การหมุนเวียนของสินคาคงคลัง เปนตัวช้ีวัดท่ีช้ีใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการสินคาคงคลังของกิจการ  หากตัวชี้วัดนี้ มีคา ตํ่าแสดงวา  กิจการมีสินคาคงคลัง  (ซ่ึง
ประกอบดวยวัตถุดิบ สินคาระหวางผลิต และสินคาสําเร็จรูป) อยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงสินคาคงคลัง
เหลานี้ไมเพียงแตไมสามารถสรางรายไดใหแกกิจการได  แตกิจการยังตองเสียคาใชจายในการ
จัดเก็บและดูแลรักษาอีกดวย ตัวช้ีวัดนี้สามารถนําไปวิเคราะหแยกออกเปนสวนๆ ไดอีก 3 ตัวช้ีวัด 
ไดแก ตัวช้ีวัดการหมุนเวียนของวัตถุดิบ ตัวช้ีวัดการหมุนเวียนของสินคาระหวางผลิต และตัวช้ีวัด
การหมุนเวียนของสินคาสําเร็จรูป  

การหมุนเวียนของสินคาคงคลัง = ตนทุนขาย / มูลคาสินคาคงคลัง* 
      * ใชคาเฉล่ียตนงวดและปลายงวด 
4.7) การหมุนเวียนของวัตถุดิบ  (Material Turnover)  
การหมุนเวียนของวัตถุดิบ เปนตัวช้ีวัดท่ีช้ีใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

วัตถุดิบของกิจการ หากตัวช้ีวัดนี้มีคาตํ่าแสดงวา กิจการมีการจัดเก็บวัตถุดิบไวเปนจํานวนมาก ซ่ึง
สะทอนถึงความไมมีประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต อยางไรก็ตาม การพิจารณาสวนนี้ควร
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การหมุนเวียนของวัตถุดิบ = ตนทุนขาย / มูลคาวัตถุดิบ* 
      * ใชคาเฉล่ียตนงวดและปลายงวด 
4.8) การหมุนเวียนของสินคาระหวางผลิต (Work in Process Turnover)   
การหมุนเวียนของสินคาระหวางผลิต เปนตัวช้ีวัดท่ีช้ีใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการสินคาระหวางผลิตของกิจการ หากตัวช้ีวัดนี้มีคาตํ่าแสดงวา กิจการมีการจัดเก็บสินคา
ระหวางผลิตไวเปนจํานวนมาก แตสินคาดังกลาวยังไมสามารถนําออกไปขายไดเนื่องจากยังผลิตไม
เสร็จ ถือเปนตนทุนจม (Sunk Cost) ของกิจการ  การที่กิจการมีสินคาระหวางผลิตจํานวนมากอาจ
เปนผลมาจากการวางแผนการผลิตท่ีไมเหมาะสม  กิจการจําเปนตองปรับปรุงสายการผลิตใหมี
ประสิทธิภาพโดยอาจนําเทคนิคตางๆ ทางการผลิตเขามาชวย เชน ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี 
(Just in Time) เพื่อลดตนทุนจมในสวนนี้ลง 

การหมุนเวียนของสินคาระหวางผลิต    = ตนทุนขาย / มูลคาสินคาระหวางผลิต* 
      * ใชคาเฉล่ียตนงวดและปลายงวด 
4.9) การหมุนเวียนของสินคาสําเร็จรูป (Finished Goods Turnover)  
การหมุนเวียนของสินคาสําเร็จรูป เปนตัวช้ีวัดท่ีช้ีใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการสินคาสําเร็จรูปของกิจการ หากตัวช้ีวัดนี้มีคาตํ่าแสดงวา กิจการมีการจัดเก็บสินคาสําเร็จรูป
ไวเปนจํานวนมาก แตสินคานั้นยังไมสามารถขายออกไปไดในปจจุบัน ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากสินคา
ลาสมัย ไมเปนท่ีตองการของตลาด หรือกิจการผลิตสํารองไวจํานวนมากกอนมีคําส่ังซ้ือ ดังนั้น
จําเปนตองพิจารณาใหเหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑและระยะเวลาในกระบวนการผลิตดวย 
เนื่องจากสินคาสําเร็จรูปท่ีมีมากเกินไปถือเปนตนทุนจมของกิจการ 

การหมุนเวียนของสินคาสําเร็จรูป = ตนทุนขาย / มูลคาสินคาสําเร็จรูป 
      * ใชคาเฉล่ียตนงวดและปลายงวด 
4.10) สินทรัพยดําเนินงานตอสวนของเจาของ (Operating Capital to Equity Ratio)  

 สินทรัพยดําเนินงานตอสวนของเจาของ เปนการวัดสัดสวนของหนี้สินทางออม ซ่ึงอาจ
เขียนในอีกรูปแบบหนึ่งเปนสัดสวนของหนี้สินตอสวนของเจาของ (Debt to Equity) บวกหนึ่ง โดย
สินทรัพยดําเนินงานน้ันจะไมรวมเงินลงทุนในบริษัทอ่ืนหรือในตลาดหลักทรัพย รวมท้ังงาน
ระหวางกอสรางและเคร่ืองจักรอุปกรณระหวางติดต้ัง ซ่ึงหากพิจารณาแหลงเงินทุน (Source of 
Fund) ในการจัดหาสินทรัพยดําเนินงานจะมาจาก 2 แหลงท่ีสําคัญคือ สวนของหนี้สินและสวนของ
เจาของ ซ่ึงตนทุนคาเสียโอกาสของสวนของเจาของจะสูงกวาอัตราดอกเบ้ียท่ีจายใหกับเจาหนี้ ตัว
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 สินทรัพยดําเนนิงานตอสวนของเจาของ = สินทรัพยดําเนนิงาน*/สวนของเจาของ 
       * ใชคาเฉล่ียตนงวดและปลายงวด 
 

  5.) ตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไร (Profitability Indicators)   
 เปนตัวช้ีวัดท่ีใชวัดความสามารถของธุรกิจในการสรางกําไรกลับคืนมาสูกิจการ  ซ่ึงจะช้ีถึง
ความนาสนใจในการลงทุนในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง  ประกอบดวยตัวช้ีวัดท้ังหมด 8 ตัว ดังนี้  
 
ตารางท่ี  2-5 แสดงตัวช้ีวัดความสามารถในการทํากําไร 

ตัวช้ีวดั การคํานวณ 
กําไรกอนดอกเบ้ียและภาษีตอสินทรัพยดําเนินงาน กําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบ้ียและภาษี / 

สินทรัพยดําเนินงาน 
กําไรกอนดอกเบ้ียและภาษีตอยอดขาย กําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบ้ียและภาษี / 

ยอดขาย 
กําไรกอนภาษีตอยอดขาย กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษี  / ยอดขาย 
กําไรสุทธิตอยอดขาย กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน  / ยอดขาย 
กําไรสุทธิตอสินทรัพยดําเนินงาน กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน / สินทรัพยดําเนินงาน 
กําไรสุทธิตอสวนของเจาของ กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน  / สวนของเจาของ 
สวนของเจาของตอสินทรัพยถาวร สวนของเจาของ  /  สินทรัพยถาวรท่ีใชในการ

ดําเนินงาน 
ความเขมขนของสินทรัพยถาวร สินทรัพยถาวรท่ีใชในการดําเนินงาน / สินทรัพย

ดําเนินงาน 

 
5.1) กําไรกอนดอกเบ้ียและภาษีตอสินทรัพยดําเนินงาน (Operating Capital Profit)  
กําไรกอนดอกเบ้ียและภาษีตอสินทรัพยดําเนินงาน หมายถึง ผลตอบแทนจากการลงทุนใน

สินทรัพยดําเนินงาน โดยเปนการดูวาสินทรัพยท่ีกิจการใชในการดําเนินงานสามารถสรางกําไรได
คุมคามากนอยเพียงไร หากตัวช้ีวัดนี้มีคาตํ่ากวาคาเฉล่ียของอุตสาหกรรมแสดงวา สินทรัพยท่ีใชใน                    
การดําเนินงานดังกลาวไมสามารถสรางกําไรในอัตราท่ีเหมาะสมกลับคืนมาใหแกกิจการ  
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กําไรกอนดอกเบ้ียและภาษีตอสินทรัพยดําเนินงาน 
 = กําไรกอนดอกเบ้ียและภาษีตอสินทรัพยดําเนินงาน / สินทรัพยดําเนินงาน* 
 * ใชคาเฉล่ียตนงวดและปลายงวด  

 5.2) กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีตอยอดขาย (Operating Profit to Sales)  
กําไรกอนดอกเบ้ียและภาษีตอยอดขาย เปนการวัดความสามารถในการทํากําไรของกิจการ 

โดยพิจารณาจากความสัมพันธของยอดขายกับกําไรจากการดําเนินงานกอนหักดอกเบ้ียและภาษี 
โดยตัวช้ีวัดนี้จะพิจารณารวมกับตัวชี้วัดกําไรกอนภาษีตอยอดขาย 

กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีตอยอดขาย =  กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีตอยอดขาย / ยอดขาย 
5.3) กําไรกอนภาษีตอยอดขาย (Operating Profit before Taxes to Sales) 
กําไรกอนภาษีตอยอดขาย เปนการวัดความสามารถในการทํากําไรของกิจการ โดย

พิจารณาจากความสัมพันธของยอดขายกับกําไรจากการดําเนินงานหลังหักตนทุนทางการเงิน 
(ดอกเบ้ียจาย) ตัวช้ีวัดนี้ควรพิจารณารวมกับตัวชี้วัดกําไรกอนดอกเบ้ียและภาษีตอยอดขาย โดยหาก
ตัวช้ีวัดนี้มีคาตํ่า ในขณะท่ีตัวช้ีวัดกําไรกอนดอกเบ้ียและภาษีตอยอดขายมีคาสูง แสดงวากิจการมี
ภาระดอกเบ้ียสูง ซ่ึงอาจจะเกิดจากการใชแหลงเงินทุนผิดประเภท เชน เงินกูนอกระบบ หรือการใช
เครดิตผิดประเภท เชน การนําเงินเบิกเกินบัญชีมาใชลงทุนในสินทรัพยถาวร เปนตน  

กําไรกอนภาษีตอยอดขาย  = กําไรกอนภาษีตอยอดขาย / ยอดขาย 
5.4) กําไรสุทธิตอยอดขาย (Net Operating Profit to Sales)  
กําไรสุทธิตอยอดขาย เปนการวัดความสามารถในการทํากําไรของกิจการอีกตัววัดหนึ่งท่ี

องคกรสวนใหญรูจักกันดี โดยพิจารณาจากความสัมพันธของยอดขายกับกําไรสุทธิ ซ่ึงนํารายได
จากการขายหรือการประกอบกิจการโดยตรงมาหักตนทุนขาย คาใชจายในการขายและบริหาร โดย
ไมรวมรายการท่ีไมเกี่ยวของกับการดําเนินงาน เชน เงินบริจาคสาธารณะกุศล ดังนั้น จึงเปนการวัด
ความสามารถในการทํากําไรตอหนวยท่ีขายได ตัวช้ีวัดนี้ ถาสูงจะดี อยางไรก็ตามตองระมัดระวัง 
เนื่องจากตัววัดนี้ สวนใหญจะเปนตัววัดท่ีเปรียบเทียบภายในกลุมบริษัทท่ีมีลักษณะการดําเนินงาน
คลาย ๆ กัน หากกิจการมีลักษณะการดําเนินงานท่ีแตกตางกันมาก โครงสรางของคาใชจายก็จะมี
ความแตกตางกันมาก  ดังนั้น  ตัววัดนี้ เปนตัววัดท่ีเหมาะสมกับการควบคุมตนทุนภายใน
อุตสาหกรรมมากกวาเปรียบเทียบระหวางอุตสาหกรรม 

กําไรสุทธิตอยอดขาย  = กําไรสุทธิ / ยอดขาย 
5.5) กําไรสุทธิตอสินทรัพยดําเนินงาน (Return on Operating Capital) 
กําไรสุทธิตอสินทรัพยดําเนินงาน หมายถึง ผลตอบแทนท่ีกิจการไดรับจากลงทุนใน

สินทรัพยดําเนินงานท้ังหมด    โดยผลตอบแทนดังกลาวไดหักสวนของเจาหนี้และรัฐบาลออกไป
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กําไรสุทธิตอสินทรัพยดําเนินงาน 
 = กําไรสุทธิตอสินทรัพยดําเนินงาน / สินทรัพยดําเนินงาน* 
  * ใชคาเฉล่ียตนงวดและปลายงวด 
5.6) กําไรสุทธิตอสวนของเจาของ (Return on Equity)  

 กําไรสุทธิตอสวนของเจาของ หมายถึง ผลตอบแทนท่ีผูถือหุน (ในสวนของเจาของ) 
ไดรับจาก การลงทุนในกิจการ หากตัวช้ีวัดนี้มีคาตํ่ากวาคาเฉล่ียของอุตสาหกรรมแสดงวา ผูถือ
หุนของกิจการไดรับผลตอบแทนตํ่า  ซ่ึงอาจเกิดจากการบริหารสัดสวนการลงทุนท่ีไม
เหมาะสมเชน การลงทุนในกิจการ  มีการใชสวนของทุนมากเกินไปในขณะท่ีใชสวนของหนี้
นอยเกินไป โดยอาจพิจารณาประกอบกับตัวช้ีวัดสินทรัพยดําเนินงานตอสวนของเจาของ 
 กําไรสุทธิจากการดําเนินงานตอสวนของเจาของ 
  = กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน / สวนของเจาของ 

5.7) สวนของเจาของตอสินทรัพยถาวร (Equity to Fixed Assets)  
สวนของเจาของตอสินทรัพยถาวร เปนตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึงการจัดสรรทุนของกิจการในการ

ลงทุนในสินทรัพยถาวรวามีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยปกติแลว สวนของเจาของจัดวาเปน
แหลงเงินทุนระยะยาวของกิจการและมีความเส่ียงตํ่า ดังนั้นจึงควรนําสวนของเจาของไปลงทุนใน
สินทรัพยถาวรสําหรับการประกอบกิจกรรมหลัก เพราะหากกิจการใชแหลงเงินทุนระยะส้ันไป
ลงทุนในสินทรัพยถาวรอาจเกิดความเส่ียงท่ีจะไมสามารถชําระหนี้คืนไดในระยะเวลาที่กําหนด   

สวนของเจาของตอสินทรัพยถาวร  
 = สวนของเจาของ / สินทรัพยถาวร (ท่ีใชในการดําเนินงาน)* 
  * ใชคาเฉล่ียตนงวดและปลายงวด 
5.8) สินทรัพยถาวรตอสินทรัพยดําเนินงาน (Fixed Assets to Operating Capital)  
ความเขมขนของสินทรัพยถาวร แสดงถึงสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยถาวรของกิจการวา

มีมากนอยเพียงใด เหมาะสมกับประเภทอุตสาหกรรมหรือไม ยกตัวอยางเชน ในอุตสาหกรรมหนัก 
ตัวช้ีวัดนี้มักมีคาสูง สวนอุตสาหกรรมท่ีเนนการใชแรงงานหรือธุรกิจคาปลีกจะมีคาตัวช้ีวัดนี้ต่ํา  

ความเขมขนของสินทรัพยถาวร  
 = สินทรัพยถาวร (ท่ีใชในการดําเนินงาน)* / สินทรัพยดําเนินงาน* 
  * ใชคาเฉล่ียตนงวดและปลายงวด 
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2.1.4.3 ความสัมพันธระหวางตัวชี้วัดผลิตภาพและความสามารถในการทํากําไร 
(โกศล ดีศีลธรรม, 2550 : 63)  

 ในมุมมองนักบัญชี โดยท่ัวไปนักบัญชีใชตวัเลขทางการเงินจากงบการเงิน งบประมาณ 
สําหรับประเมินวัดผลโดยใชการวัดความสามารถในการทํากําไร(Profitability) ซ่ึงเปนการ
วัดผลทางการเงิน (Financial Measurement) แตมุมมองน้ีอาจไมสะทอนถึงความสามารถในการ
บริหารทรัพยากรที่เปนปจจยัการนําเขา (Input) ไดแก แรงงาน เงินทุน วัตถุดิบ พลังงาน เขาสู
กระบวนการแปรรูปเปนผลิตผล (Output) คือ สินคาและบริการ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(Maximum Efficiency) และมีประสิทธิผล (Effectiveness) หรือท่ีเรียกวา ผลิตภาพ 
(Productivity) ซ่ึงเปนการวัดผลการดําเนินงานระยะยาวไดอยางชัดเจน 
 ดังนั้น การประเมินผลการดําเนินงานของกิจการ ควรพิจารณาโดยใชความสัมพนัธ
ของตัวช้ีวัดผลิตภาพและความสามารถในการทํากําไรประกอบกนั เพื่อทราบทิศทางการ
ดําเนินงาน นาํขอมูลมาใชในการวางแผนทั้งในระยะส้ันและระยะยาว ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดําเนนิงานรวมถึงการจดัทํากลยุทธเพือ่สรางความสามารถในการแขงขัน 
 
ตารางท่ี 2-6  แสดงความสัมพันธระหวางตัวช้ีวดัผลิตภาพและความสามารถในการทํากําไร 

ความสามารถในการ
ทํากําไร 

ผลิตภาพ 
Productivity 

Profitability 
ความหมาย 

  กิจการมีความแข็งแกรงและมีอัตราการเติบโต
ตอเนื่อง 

  กิจการตองพยายามกระตุนยอดขาย 

  กิจการตองเรงปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต 

  อันตราย ตองปรับปรุงอยางเรงดวน 

สัญญลักษณ :          =  มีคาเพิ่มข้ึน      =  มีคาลดลง 
 
จากตารางท่ี 2-6 แสดงความสัมพันธระหวางตัวช้ีวดัผลิตภาพและความสามารถในการ

ทํากําไร  ซ่ึงมักมีผูเขาใจผิดวาผลิตภาพกับความสามารถในการทํากําไรมีความหมายเหมือนกนั
แตความจริงไมไดเปนเชนนัน้  โดยท่ัวไปเม่ือผลิตภาพสูงข้ึนก็จะสงผลใหเกิดผลกาํไรเพ่ิมข้ึน 
หมายถึง ผลการดําเนินงานของกิจการมีความแข็งแกรง มีอัตราการเติบโตตอเนื่อง และมีอัตรา
ผลตอบแทนท่ีดี  แตบางกรณีท่ีผลิตภาพเพิ่มข้ึนในขณะท่ีผลกําไรลดลง เปนการสะทอนใหเห็น
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สวนอีกสถานการณหนึ่งท่ีตรงกันขาม คือ ผลิตภาพท่ีถดถอยลง (Declining 
Productivity) แตเกดิผลกําไรสูงข้ึน ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนของสัญญาณอันตราย เนื่องจากการจัดสรร
เพื่อใชทรัพยากรเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ แตกิจการท้ังหลายมักรูสึกวาเปนความสําเร็จท่ี
เกิดข้ึนจากตัวเลขกําไร สถานการณเชนนี้เกิดข้ึนแลวเม่ือทศวรรษท่ีผานมา ซ่ึงเรียกวาเศรษฐกิจ
ฟองสบู (Bubble Economy) บางภาคธุรกิจไดเพิ่มการขยายตัวจนสงผลใหมีคา GDP เพิ่มข้ึน
เปนเลขสองหลักซ่ึงสงผลใหเกิดภาวะเงนิเฟอและวิกฤตการณเศรษฐกิจท่ีขยายผลไปท่ัวภูมภิาค  

สวนสถานการณท่ีอันตรายที่สุด คือ ผลิตภาพท่ีถดถอยลง และความสามารถในการทํา
กําไรก็ลดลงดวย กจิการตองเรงปรับปรุงประสิทธิภาพอยางเรงดวน โดยการขจดัความสูญเปลา
ในการผลิต ปรับปรุงกระบวนการทํางาน  ประหยัดตนทุนการดําเนินงาน ปรับปรุงคุณภาพ
สินคา และการพยายามสรางยอดขายใหเพิ่มข้ึนโดยการแสวงหาตลาดใหมๆ รวมถึงการปรับตัว
ใหเขากับสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 

 
2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  
 ภวิดา  ปานะนนท (2549)  ไดศึกษาเร่ืองการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศและการพัฒนา
ธุรกิจไทย  กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  เพื่อศึกษาวาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
(Foreign Direct Investment : FDI)  จะสามารถนําไปสูการพัฒนาธุรกิจไทยไดอยางไร  โดยแบงการ
วิเคราะหออกเปน 3 ระดับ คือ  คือ การวิเคราะหระดับประเทศเพ่ือวิเคราะหตําแหนงทางการลงทุน
โดยตรงระหวางประเทศ  และเพื่อระบุถึงอุตสาหกรรมท่ีมีนัยสําคัญในดานการรับการลงทุนจาก
ตางประเทศ  ระดับท่ีสองเปนการวิเคราะหในระดับอุตสาหกรรมโดยเลือกอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมหลักในการศึกษา  เพื่อพิจารณาวาการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศมีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวมอยางไร และในระดับท่ีสาม  เปนการวิเคราะห
ระดับองคกรโดยเลือกกรณีศึกษากลุมไดสตารซ่ึงเปนหนึ่งในบริษัทอุตสาหกรรมของไทยจํานวน
ไมมากท่ีสามารถรักษาตราสินคาของตนเองไวไดจนถึงปจจุบัน  เพ่ือศึกษาวากลุมนี้มีการรับมือกับ
โลกาภิวัตนของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอยางไร  จากการศึกษาพบวา  ในขณะที่อุตสาหกรรม
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 สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2548) ศึกษาเร่ืองระดับการเพ่ิมผลผลิตและบรรยากาศการ
ลงทุนในประเทศไทย โดยความรวมมือกับธนาคารโลก  จากผลการศึกษาพบวาบรรยากาศการ
ลงทุนในประเทศไทยอยูในระดับท่ีดีตามมาตรฐานสากล  ซ่ึงอยูในระดับท่ีดีกวาประเทศเพื่อนบาน
สวนใหญยกเวนประเทศมาเลเซีย  และยังอยูในระดับท่ีดีกวาประเทศอินเดียและบราซิล  อยางไรก็
ตามภาคธุรกิจของไทยยังเผชิญปญหาสําคัญ 3 ดานท่ีสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ ไดแก กฎระเบียบภาครัฐ  ทักษะแรงงาน  รวมทั้งโครงสรางพื้นฐาน  โดยกลุมท่ีไดรับ
ผลกระทบมาก คือ กลุมท่ีมีศักยภาพ  ไดแก กิจการขนาดใหญ  ผูสงออก  กิจการขามชาติ  และธุรกิจ
ท่ีใชเทคโนโลยีระดับสูง  ปญหาดานทักษะแรงงานน้ันมีความสําคัญมาก  เพราะคาใชจายดาน
แรงงานจากการสํารวจคิดเปนประมาณรอยละ 15 ของยอดขาย  โดยผูประกอบการตองใช
งบประมาณคอนขางมากในการอบรมพนักงานเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได   
 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  รวมกับ  สถาบันไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส  (2548) ไดศึกษาเร่ืองศักยภาพของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสไทยเปรียบเทียบกับ
คูแขงสําคัญ  ไดแก  จีน  เกาหลีใต  และเวียดนาม  จากผลการศึกษาพบวา  ประเทศจีนมีศักยภาพสูง
กวาไทย  เนื่องจากจีนมีความไดเปรียบไทยท้ังในดานตนทุนการผลิต  คาจางแรงงานราคาถูก  
ประกอบกับผูผลิตตางฐานเขาไปตั้งฐานการผลิตและขยายการผลิตในจีนอยางตอเนื่อง  ประเทศ
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 ดวงเดือน เหมือนหาญ (2544)  ไดศึกษาเร่ืองศักยภาพการสงออกช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  มีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ  ศึกษาภาวะและแนวโนมในการ
สงออกสินคาช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ปจจัยท่ีมีผลตอศักยภาพ
การสงออกสินคาช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  นโยบายภาษีศุลกากร
และนโยบายของรัฐบาลท่ีมีผลตอการประกอบการอุตสาหกรรมช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส  ผล
การศึกษาสรุปไดวาสินคาอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมมูลคาการสงออกเพ่ิมสูงข้ึนตามคาของ
ระยะเวลา  แสดงใหเห็นวาในอนาคตปริมาณการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึน
และเปนสินคาประเภทหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอการเพ่ิมรายไดจากการสงออกสินคาไปจําหนายยัง
ตางประเทศ  รอยละ 61.10 ของผูประกอบการมีความเห็นวาตนทุนมีผลกระทบตอศักยภาพการ
สงออกสินคาช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสมากท่ีสุด  และรอยละ 22.20  มีความเห็นวาตนทุนมีผลกระทบ
มาก  นอกจากนี้ระดับราคาสินคาและคุณภาพสินคาท่ีเปนอยู  มีผลตอการสงออกสินคาไปจําหนาย
ตางประเทศและแนวโนมการสงออกในอนาคตจะเพิ่มข้ึนสูงกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
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