
บทที่ 5 
 

สรุปผลการศึกษา  
 

 การศึกษาการประเมินมูลคาเพิ่มจากการดําเนินงานโดยใชตัวช้ีวัดการเพิ่มผลผลิตเชิง
มูลคาเพิ่มจากงบการเงินของบริษัทกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จังหวัดลําพูน  ในชวงระหวางป 2548-2550  มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการดําเนินงานดาน
มูลคาเพิ่ม   การจัดสรรมูลคาเพิ่ม การบริหารคาใชจาย ประสิทธิภาพการใชสินทรัพย และ
ความสามารถในการทํากําไรของกลุมอุตสาหกรรม   โดยใชทฤษฏีตัวช้ีวัดการเพ่ิมมูลคาผลผลิตของ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ  วิธีการศึกษาใชการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากรายงานผูสอบบัญชี และ
งบการเงินป 2548-2550 ของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส จํานวน 18 ราย จากกรม
พัฒนาธุรกิจการคา  รวมถึงรวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควาหนังสือ เอกสารวิชาการ วารสาร 
แหลงขอมูลออนไลนและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   
 ข้ันตอนการศึกษาเร่ิมจากการรวบรวมและศึกษาขอมูลจากรายงานผูสอบบัญชี งบการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินของกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  จํานวน 18 บริษัท ซ่ึงพบวาบริษัทท่ีมีงบการเงินท่ีมีขอมูลเพียงพอตอการวิเคราะหมี
จํานวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 72 ของจํานวนประชากร แลวแบงกลุมตามรายไดหลักจากการ
ประกอบกิจการเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานไดอยางชัดเจน โดยแบงเปนบริษัทขนาดเล็กมีรายได
ต่ํากวา 1,000 ลานบาทตอป จํานวน 4 ราย บริษัทขนาดกลางมีรายไดระหวาง 1,000 – 5,000 ลาน
บาทตอป จํานวน 5 ราย  และบริษัทขนาดใหญมีรายไดตั้งแต 5,000 ลานบาทข้ึนไปตอป มีจํานวน   
4 ราย จากน้ันทําการคํานวณหาตัวช้ีวัดการเพิ่มผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่มของแตละบริษัท  และนํามาหา
คาเฉลี่ยของกลุมเพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงานของแตละกลุม  แลวจึงเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานระหวางกลุมบริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ   สุดทายคือการเปรียบเทียบ
วิเคราะหผลการดําเนินงานกับคาเฉล่ียอุตสาหกรรมขนาดใหญ ป 2549 จากการสํารวจของสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแหงชาติ   
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาการประเมินมูลคาเพิ่มจากการดําเนินงานโดยใชตัวช้ีวัดการเพิ่มผลผลิตเชิง
มูลคาเพิ่มจากงบการเงินของบริษัทกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จังหวัดลําพูน  สรุปผลการศึกษาได ดังนี้  
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 5.1.1 การวิเคราะหมูลคาเพิ่มการดําเนินงานแยกตามขนาดกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 เปรียบเทียบในชวงป 2548-2550  
 สรุปผลการดําเนินงานของกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสภาคเหนือไดดังนี้   
 1. กลุมบริษัทขนาดเล็ก  
 ผลิตภาพรวมของกลุมบริษัทขนาดเล็กมีแนวโนมลดลง ความสามารถโดยรวมในการ
บริหารแรงงานและการบริหารสินทรัพยดําเนินงานเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มมีประสิทธิภาพลดลง  สวน
ดานมูลคาเพิ่มจากยอดขายอยูระดับคอนขางคงท่ี  
 การจัดสรรมูลคาในกิจการไปยังสวนตางๆ  มีการจัดสรรใหแกพนกังานมากท่ีสุดและมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนือ่ง การจัดสรรสูสวนทุนหรือกําไรมีแนวโนมลดลง  ภาระดอกเบ้ียจายมี
แนวโนมเพิ่มสูงข้ึน  การจายภาษีและการจายเงินปนผลมีแนวโนมลดลง   
 อัตราสวนตนทุนรวมมีแนวโนมสูงข้ึน  เกิดจากตนทุนสินคาขายท่ีเพิ่มข้ึน ในขณะท่ี
คาใชจายในการขายและบริหารตอยอดขายมีคาคอนขางคงท่ีตลอดชวงปท่ีทําการศึกษา คาตอบแทน
แรงงานและคาแรงงานตอยอดขายมีแนวโนมสูงข้ึน กิจการมีการลงทุนในสินทรัพยถาวรเพ่ิมเตมิ
มากข้ึนในขณะท่ีมียอดขายลดนอยลง   
 ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยดําเนินงานมีแนวโนมลดลง ท้ังประสิทธิภาพการบริหาร
สินทรัพยถาวรและสินทรัพยหมุนเวยีน มีการจัดหาสินทรัพยดาํเนินงานจากสวนของเจาของลด
นอยลง หรือกลาวไดวามีการจัดหาสินทรัพยโดยการกูยืมจากเจาหน้ีเพิ่มข้ึน  ระยะเวลาในการ
จัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ส้ันและระยะเวลาจายชําระหนี้ท่ีมีแนวโนมส้ันลงเชนกัน  แสดงถึง
ประสิทธิภาพท่ีลดลงในการจายชําระหนี้ แตโดยภาพรวมแลวอุตสาหกรรมนี้มีระยะเวลารับและจาย
ชําระหนี้ท่ีไมแตกตางกันมากนัก  สวนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินคาคงคลังดีข้ึนเล็กนอย   
 ความสามารถในการทํากําไรมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง และผลตอบแทนท่ีสวนของ
เจาของไดรับจากการลงทุนในกิจการมีแนวโนมลดลง ความเขมขนของสินทรัพยถาวร หรือสัดสวน
การลงทุนในสินทรัพยถาวรตอสินทรัพยดําเนินงานของกิจการมีระดบัคงเดิม 
 เม่ือพิจารณาภาพรวมจะเหน็ไดวา กลุมบริษัทขนาดเล็กของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีมูลคาเพิ่มจากการดําเนนิงานลดลง เนื่องจากการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพลดลง ตนทุนคาใชจายเพิ่มสูงมากข้ึน  และมีความสามารถในการทํากําไรลดลง  กลาว
ไดวากลุมบริษทัขนาดเล็กมีความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ     
 2. กลุมบริษัทขนาดกลาง 
 ผลิตภาพรวมของกลุมบริษัทขนาดกลางมีประสิทธิภาพสูงข้ึน จากป 2549 และอัตราสวน
มูลคาเพิ่มตอยอดขายเพิ่มข้ึนจากป 2549 แตยังคงอยูในระดับตํ่ากวาในป 2548 การบริหารแรงงาน
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  การจัดสรรมูลคาในกิจการไปยังสวนตางๆ  มีการจัดสรรใหแกพนกังานมากท่ีสุดและ การ
จัดสรรมูลคาเพิ่มสูสวนทุนหรือกําไรของกิจการตอมูลคาเพิ่มมีคาติดลบ เนื่องจากกิจการมีรายได
หลักไมเพยีงพอกับตนทุนรวมซ่ึงประกอบดวยตนทุนสินคาขายและคาใชจายในการขายและบริหาร  
ภาระดอกเบ้ียจายมีคาลดลง  การจายภาษีมีมูลคาลดลงเนื่องจากบางกจิการไดรับสิทธิประโยชนดาน
ภาษีจากการสงเสริมการลงทุนและบางกจิการประสบผลขาดทุน และการจดัสรรมูลคาเพิ่มในรูป
ของเงินปนผลจายใหกับผูถือหุนในป 2549 ลดลงจากป 2548 นอกจากนี้ในป 2550 การจายเงินปน
ผลมีมูลคาเพิ่มสูงข้ึนมากเนื่องจากมีกจิการแหงหนึ่งจายเงินปนผลจากกําไรสะสมท่ียกมาตนงวด 
 อัตราสวนตนทุนรวมตอยอดขายป 2550 ลดลง เม่ือเทียบกับป 2549 เนื่องจากความพยายาม
ปรับปรุงภาวะขาดทุนจากการดําเนินงาน โดยการลดตนทุนสินคาขาย ในขณะท่ีคาใชจายในการขาย
และบริหารตอยอดขายมีคาคอนขางคงท่ี ดานคาตอบแทนแรงงานแกพนักงานและคาใชจาย
พนักงานตอยอดขายมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง  และยังคงมีการลงทุนในสินทรัพยถาวร
เพิ่มเติมมากข้ึนในขณะท่ีมียอดขายลดนอยลง 
 ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยตางๆ เพื่อสรางรายไดใหกจิการมีแนวโนมลดลง  
เปนผลจากประสิทธิภาพท่ีลดลงทั้งการบริหารสินทรัพยถาวรและสินทรัพยหมุนเวยีน การจัดหา
สินทรัพยดําเนนิงานเปนการกูยืมจากเจาหน้ีมากกวาจากสวนของเจาของ  สวนระยะเวลารับชําระ
หนี้และจายชําระหนีใ้ชระยะเวลาใกลเคียงกัน การบริหารสินคาคงคลังโดยรวมมีประสิทธิภาพ
ลดลงจากป 2549 เนื่องจากระยะหมุนเวยีนวัตถุดิบใชเวลาเพ่ิมข้ึน 
 ความสามารถในการทํากําไร ป 2550 กลุมบริษัทขนาดกลางไดปรับปรุงการดําเนนิงานดี
ข้ึนกวาในป 2549 แตยังไมสามารถสรางผลกําไรจากการประกอบกิจการได  ผลการประกอบกิจการ
ในป 2549 และ 2550 อยูในระดับท่ีมีความเส่ียง  คือ เปนผลขาดทุน เนื่องจากรายไดหลักของกิจการ
ไมเพียงพอตอตนทุนและคาใชจายท่ีเกิดข้ึน  กิจการไมสามารถสรางผลตอบแทนจากการลงทุนใน
สินทรัพยท่ีใชดําเนินงานและผลตอบแทนแกสวนของเจาของได  การลงทุนในสินทรัพยถาวรใช
แหลงเงินทุนจากสวนของเจาของเพ่ิมมากข้ึน  
 เม่ือพิจารณาภาพรวมโดยพิจารณาจากป 2548 เปนปฐาน จะเห็นไดวา ในป 2550 กลุม
บริษัทขนาดกลางของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีมูลคาเพิ่มจาก
การดําเนนิงานลดลง เนื่องจาก รายไดหลักมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง และยอดขายท่ีเกิดขึน้ไม
สามารถกอใหเกิดมูลคาเพิ่มแกกจิการได ในขณะท่ีตนทุนและคาใชจายยังคงมีอัตราสวนสูง กิจการ
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 3. กลุมบริษัทขนาดใหญ  
 ผลิตภาพรวม ป 2550 มีคาลดลงจากป 2549 แตยังคงอยูในระดับใกลเคียงกับป 2548 
มูลคาเพิ่มตอยอดขายคอนขางคงท่ี ดานการบริหารแรงงานและการบริหารสินทรัพยดําเนินงานป 
2550 มีประสิทธิภาพลดลงจากป 2549 เล็กนอย จากการบริหารการใชเคร่ืองจักรและอุปกรณ  ผลิต
ภาพแรงงานมีแนวโนมลดลงซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกบัมูลคายอดขายตอพนกังานท่ีลดลงเชนกนั 
  การจัดสรรมูลคาในกิจการไปยังสวนตางๆ  ในป 2550 กลุมอุตสาหกรรมขนาดใหญมีการ
กระจายสวนแบงมูลคาเพิ่มไปเปนการจายใหแกพนกังานเพ่ิมข้ึนเล็กนอยเม่ือเทียบกบัป 2549 การ
จัดสรรมูลคาเพิ่มสูสวนทุนลดลงเล็กนอยจากป 2549 ภาระดอกเบ้ียจายมีคาเพิ่มสูงข้ึน  การจัดสรร
มูลคาเพิ่มสูสวนรัฐบาลในรูปของการจายภาษีมีคาเพิ่มข้ึนเล็กนอย และการจายเงินปนผลใหกับผูถือ
หุนในป  2550 มีคาลดลงจากท่ีปผานๆ มาคอนขางมาก 
 อัตราสวนตนทุนรวมตอยอดขายในป 2550 เพิ่มข้ึนจากป 2549 เล็กนอย เม่ือพิจารณาแยก
สวนตนทุนสินคาขายและคาใชจายในการขายและบริหารพบวา ตนทุนสินคาขายมีแนวโนมลดลง
เล็กนอย ท้ังท่ีอัตราคาใชจายดานแรงงาน  คาใชจายในการขายและบริหารตอยอดขายมีคาเพิ่มสูงข้ึน
แตโดยภาพรวมแลวตนทุนรวมของกลุมอุตสาหกรรมขนาดใหญอยูในระดับคอนขางคงท่ี แสดงถึง
ความสามารถในการควบคุมตนทุนไดเปนอยางดี  และกิจการยังคงมีการลงทุนในสินทรัพยถาวร
เพิ่มเติมมากข้ึน 
 ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย มีแนวโนมลดลง ท้ังการบริหารสินทรัพยถาวรและ
สินทรัพยหมุนเวยีน  อัตราสวนสินทรัพยดําเนินงานตอสวนของเจาของมีคาคอนขางคงท่ีตลอดชวง
ระยะเวลาท่ีทําการศึกษา แสดงวากลุมบริษัทขนาดใหญนี้ยังคงนโยบายรักษาระดบัการลงทุนใน
สินทรัพยโดยใชแหลงเงินทุนจากสวนของเจาของและสวนของเจาหนีใ้นสัดสวนใกลเคียงกัน ดาน
การบริหารระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้เพิ่มข้ึน  ในขณะท่ีระยะเวลาการชําระหนี้มีระยะ
ส้ันกวาการรับชําระหนี้ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินคาคงคลังโดยรวมลดลงเล็กนอย โดย
การหมุนเวียนของวัตถุดิบใชระยะเวลายาวข้ึนแตการหมุนเวยีนของสินคาสําเร็จรูปมีแนวโนมดีข้ึน 

 เม่ือพิจารณาภาพรวม โดยพิจารณาจากป 2548 เปนปฐาน จะเหน็ไดวา ในป 2550 กลุม
บริษัทขนาดใหญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีมูลคาเพิ่มจาก
การดําเนนิงานสูงข้ึน แตอยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบแนวโนมจากป 2549 แลว ผลิต
ภาพรวมมีคาลดลง จากยอดขายท่ีมีแนวโนมลดลง ทําใหความสามารถในการทํากําไรและ
ผลตอบแทนท่ีสวนของเจาของไดรับจากการลงทุนในกิจการมีคาลดลง กลุมบริษัทขนาดใหญมี
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 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบการดําเนินงานระหวางกลุมบริษัทขนาดเล็ก  ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญแลว พบวากลุมบริษัทขนาดกลางมีมูลคาเพิ่มจากการดําเนินงานตํ่าท่ีสุดและมีความเส่ียง
ในการดําเนินธุรกิจมากท่ีสุด  เนื่องจากรายไดหลักท่ีลดลง ตนทุนและคาใชจายมีอัตราสวนสูงกวา
กลุมอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน จนประสบภาวะขาดทุนตอเนื่อง ลําดับตอมาคือ กลุมบริษัทขนาด
เล็กท่ีคอนขางมีความเสี่ยงจากรายไดท่ีลดลงตนทุนและคาใชจายท่ีมีอัตราสวนสูง ประกอบกับการ
ใชประโยชนจากสินทรัพยไมเต็มประสิทธิภาพ กําไรจากการดําเนินงานมีแนวโนมลดลง สวนกลุม
บริษัทขนาดใหญ มีมูลคาเพิ่มการดําเนินงานตลอดชวงระยะเวลาท่ีทําการศึกษาในระดับสูงท่ีสุด จึง
เปนกลุมท่ีมีประสิทธิภาพและผลการดําเนินงานดีท่ีสุดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ แตอยางไรก็ดี ยอดขายของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมลดลง
อยางตอเนื่อง ดังนั้นกิจการยังคงตองควบคุมตนทุนและคาใชจายๆ รวมถึงการพยายามใชสินทรัพย
ดําเนินงานท่ีมีอยูอยางเต็มประสิทธิภาพ  เพื่อรักษามูลคาเพิ่มของการดําเนินงานใหยั่งยืนตอไป 
 
 5.1.2 การเปรียบเทียบมูลคาเพิ่มการดําเนนิงานของกลุมบริษัทขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และ
ขนาดใหญ  โดยใชคาเฉล่ียในชวงป 2548-2550 กับ คาเฉล่ียอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ  จากการสํารวจของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาต ิ
 การเปรียบเทียบมูลคาเพิ่มการดําเนินงานของกลุมบริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด
ใหญกับตัวช้ีวดัมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสขนาดใหญซ่ึงมีคนงานมากกวา 200 คน 
จากการสํารวจของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาตินั้น มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจวดัระดับการเพ่ิม
ผลผลิต ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ กับอุตสาหกรรมระดับประเทศ  จากการศึกษาพบวา 
 ดานมูลคาเพิ่มจากการดําเนินงาน กลุมบริษัทขนาดเล็กและกลุมบริษัทขนาดใหญมีคาผลิต
ภาพสูงกวาคาเฉล่ียอุตสาหกรรม กลุมบริษัทขนาดกลางมีคาผลิตภาพตํ่ากวาคาเฉล่ียอุตสาหกรรม 
 ดานตนทุนและคาใชจาย กลุมบริษัทขนาดเล็กและกลุมบริษัทขนาดใหญมีตนทุนรวมใน
การดําเนนิงานตํ่ากวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม  กลุมบริษัทขนาดกลางมีตนทุนและคาใชจายสูงกวา
คาเฉล่ียอุตสาหกรรม 
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 ดานประสิทธิภาพการใชสินทรัพย  กลุมบริษัทขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย
ดําเนินงานตํ่ากวาคาเฉล่ียอุตสาหกรรม  กลุมบริษัทขนาดกลางและกลุมบริษัทขนาดใหญมี
ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยสูงกวาคาเฉล่ียอุตสาหกรรม 
 ดานความสามารถในการทํากําไร กลุมบริษัทขนาดเล็กและกลุมบริษัทขนาดใหญมี
ความสามารถในการทํากําไรสูงกวาคาเฉล่ียอุตสาหกรรม  กลุมบริษัทขนาดกลางมีความสามารถใน
การทํากําไรต่ํากวาคาเฉล่ียอุตสาหกรรม  
 สรุปผลการเปรียบเทียบมูลคาเพิ่มการดําเนนิงานของกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวดัลําพูน กับคาเฉล่ียอุตสาหกรรม ในป 2548-2550 ไดดังนี ้
 กลุมบริษัทขนาดเล็ก มีการเพิ่มผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่ม สูงกวา คาเฉล่ียอุตสาหกรรม 
 กลุมบริษัทขนาดกลาง มีการเพิ่มผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่ม ต่ํากวา คาเฉล่ียอุตสาหกรรม 
 กลุมบริษัทขนาดใหญ มีการเพิ่มผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่ม สูงกวา คาเฉล่ียอุตสาหกรรม 
  
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการประเมินมูลคาเพิ่มการดําเนินงานโดยใชตวัช้ีวัดการเพ่ิมผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่ม จาก
งบการเงินของกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวดัลําพูน พบวา 
 1. มูลคารายไดของกิจการ ไมไดแสดงถึงความมีศักยภาพหรือประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน ดงัเชน กลุมบริษัทขนาดกลางของกลุมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ซ่ึง
มีมูลคารายไดสูง  แตกลับมีมูลคาเพิ่มจากการดําเนินงานดอยท่ีสุดและตํ่ากวาเกณฑคาเฉล่ีย
อุตสาหกรรม  ท้ังนี้รายไดนั้นอาจเกิดจากการใชปจจัยการผลิตเปนจํานวนมากดวยเชนกัน หาก
กิจการไมสามารถสรางผลิตภาพและควบคุมตนทุนคาใชจายไดอยางเหมาะสม  จะทําใหสงผล
กระทบดานลบตอมูลคาเพิ่มของกิจการ    
 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน โดยสวนใหญ
เปนบริษัทขามชาติหรือบริษัทรวมลงทุนกับตางชาติ ซ่ึงวัตถุดิบกวารอยละ 50 เปนการนําเขาจาก
ตางประเทศ การสงสินคาออกสวนใหญเปนการขายใหกับบริษัทแมหรือบริษัทในเครือ มีตนทุน
สินคาขายในอัตราสวนสูง จึงทําใหเปนอุตสาหกรรมท่ีสรางมูลคาเพิ่มไมมากนกั ดานการวิจัยและ
พัฒนาของอุตสาหกรรมในพ้ืนที่นี้มีคอนขางนอย  โดยสวนใหญจะพึ่งพาเทคโนโลยีจากบริษัทแม  
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของภวิดา ปานะนนท (2549) เร่ืองการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศและ
การพัฒนาธุรกิจไทย กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ท่ีกลาววา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
มีความโดดเดนในแงของการดึงดูดการลงทุนเขาสูประเทศ โดยบริษัทขามชาติใชไทยเปนฐานการ
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 3. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เนนการใชแรงงานเขมขน  
สงผลใหคาจางแรงงานโดยเปรียบเทียบเปนเร่ืองสําคัญมาก และคาจางแรงงานมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน
อยางตอเนื่อง มูลคาเพิ่มจากการดําเนินงานของกลุมบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางไดถูกจัดสรร
ใหกับพนักงานมากท่ีสุด เพื่อเปนคาตอบแทนแรงงาน สวัสดิการ และการพัฒนาทักษะตางๆ เพื่อให
พนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหตนทุนคาใชจายแรงงานสงผลกระทบตอ
ผลประกอบการอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับบทความของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2548) 
และ การศึกษาของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รวมกับสถาบันไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส (2548) เกี่ยวกับเร่ืองผลกระทบของคาใชจายดานแรงงานตอศักยภาพในการ
แขงขัน 
 4. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอยางตอเนื่องเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยเสริมสรางศักยภาพ
ของอุตสาหกรรม  กิจการท่ีมีการวิจัยและพัฒนาสินคาใหมๆ และการตลาดเขมแข็ง  จะสามารถ
ขยายตัวตอไปไดจากมูลคาเพิ่มของสินคา  แตกิจการท่ีกระบวนการผลิตไมสามารถรองรับ 
นวัตกรรมใหมๆ จะชะลอตัวจนถึงลดลง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือลําพูนสวนใหญตองรอรับการถายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทแม โดยไมสามารถสราง
นวัตกรรมใหมๆ ไดดวยตนเอง  ลักษณะเชนนี้อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการ  
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ภวิดา ปานะนนท (2549)  กรณีบริษัทไดสตาร ท่ีหันมาให
ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแขงขันใหดํารงอยูในระยะยาว 
 5. แนวโนมการดําเนินงานโดยรวมของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือมีแนวโนมลดลงท้ังดานปริมาณและมูลคาสินคา สาเหตุจากการไดรับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย  ความตองการของผูบริโภคชะลอตัวลง การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีเปนไป
อยางรวดเร็ว และสภาพการแขงขันในตลาดโลกท่ีมีความรุนแรงมากจนสงผลกระทบตอราคาสินคา  
สงผลใหยอดขายสินคาลดลง ตนทุนเพิ่มสูงข้ึน  ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ดวงเดือน 
เหมือนหาญ (2544) เร่ืองศักยภาพการสงออกช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ ท่ีสรุปวาสินคาอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมปริมาณและมูลคาการสงออกเพ่ิมสูงข้ึน 
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5.3 ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบวา ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยและสภาพการแขงขันทางการคาท่ีทวีความ
รุนแรงเพิ่มมากข้ึน การวัดการเพิ่มผลผลิตเปนเคร่ืองมือสําคัญอยางยิ่งท่ีนํามาวัดจุดออนจุดแข็งของ
การดําเนินงาน  ใชในการวิเคราะหผลการดําเนินงานทางการเงิน และเปนตัวช้ีวัดผลิตภาพการ
ดําเนินงานของกิจการ  การเปรียบเทียบตัวช้ีวัดของตนกับกิจการอ่ืนหรือคาเฉล่ียอุตสาหกรรมชวย
ใหทราบสถานภาพของตนเอง และใชเปนขอมูลเปรียบเทียบในการเสริมสรางศักยภาพองคกรใน
การแขงขัน  ซ่ึงเปนประโยชนมากกวาการเทียบวัดกับผลตัวช้ีวัดในอดีตของกิจการเพียงอยางเดียว 
 จากการศึกษาที่แสดงใหเห็นวากลุมบริษัทขนาดกลางของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีมูลคาเพิ่มจากการดําเนินงานตํ่าท่ีสุดเนื่องจากมีคาใชจายดานแรงงาน
และตนทุนการดําเนินงานสูง  เปนขอพิจารณาซ่ึงควรใชประกอบในการตัดสินใจเร่ืองขนาดของ
กิจการหรือการขยายการผลิต  เนื่องจากอุตสาหกรรมขนาดกลางจะมีตนทุนคงท่ีในอัตราสวนสูง
กวาอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  และหากไมสามารถสรางมูลคาเพิ่มจากการดําเนินงานไดมากพอเพียงท่ี
จะชดเชยตนทุนคงท่ีแลว  อาจทําใหกิจการประสบปญหาการดําเนินงานในอนาคต 
 นอกจากเปาหมายทางดานยอดขายแลว กิจการควรใหความสําคัญกับการเพิ่มผลผลิตโดย
นําเทคนิคและวิธีการใหมๆ ไปใชในการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อ
ลดตนทุนการผลิตโดยรวม  พัฒนาทักษะแรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดการใชทรัพยากรตางๆ ท้ังแรงงาน เวลา  วัตถุดิบ และปจจัยการผลิตอ่ืน  นอกจากนั้น ยังตอง
ติดตามและวิเคราะหการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยูเสมอ เนื่องจาก การสรางสินคา
นวัตกรรมใหมๆ สงผลกระทบตอทิศทางการดําเนินกิจการ ดังนั้น กิจการตองเตรียมความพรอมเพื่อ
รองรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน และพัฒนาไปสูการเพิ่มมูลคาสินคาในอนาคต 
 นอกจากนี้ นโยบายการสงเสริมการลงทุนจากภาครัฐ  สิทธิประโยชนทางดานภาษี  เพ่ือจูง
ใจการลงทุนจากตางประเทศน้ัน ควรตองมีมาตรการเพื่อสรางศักยภาพในการดําเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยอยางยั่งยืน รวมถึงการเพิ่มทักษะความรู ความสามารถใหกับแรงงานไทยอยางชัดเจน 
มิใชเปนเพียงการลงทุนเพื่อเขามาใชทรัพยากรของประเทศโดยไมไดกอใหเกิดมูลคาเพิ่มอยางแทจริง
  
5.4 ประเด็นศึกษาเพิ่มเติม 
 สําหรับผูท่ีสนใจศึกษา  สามารถศึกษาการประเมินมูลคาเพิ่มการดําเนินงานโดยใชตัวช้ีวัด
การเพิ่มผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมอ่ืน หรือ
เปรียบเทียบการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดของประเทศอ่ืนๆ เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานและเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานขององคกรตอไป 


