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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประชากรเป้าหมายคือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
รวมทั้งสิ้น 122 บริษัท โดยทาการเลือกทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม นามาทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis)
ผลการศึกษาพบว่า ผลของการวิเคราะห์มีตัวแปรอิสระจานวน 7 ตัว ที่มีผลต่อประสิทธิผลในการนาบริษัทเข้าจดทะเบียน
ในตลาดฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ระยะเวลาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ แนวทางในการดาเนินการผลิต กลุ่มอุตสาหกรรม
ความคาดหวังที่มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐศาสตร์ ได้รับความสาคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เจตจานงของผู้บริหาร และระดับ
ของความสาคัญในเครือข่าย โดยที่ระดับของความสาคัญในเครือข่ายมีผลต่อประสิทธิผลในการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดฯ สูงที่สุด
รองลงมา คือ ได้รับความสาคัญของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย มีผลต่อประสิทธิผลในการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดฯ โดยสมการทั้งหมด
สามารถอธิบายความผันแปรของประสิทธิผลในการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดฯ ได้ร้อยละ 85.11
ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ การที่จะให้ SMEs เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มากขึ้นควรที่จะ 1) ชี้ให้ผู้บริหารเห็นถึงผลลัพธ์
ที่มีต่อสังคม 2) ชี้ให้ผู้บริหารเห็นถึงความสามารถในการแข่งขันหรือผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ 3) ให้บริษัทได้รับข้อมูล ข่าวสารในด้านธุรกิจ
จากเครือข่ายของธุรกิจ 4) การกาหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ จากหน่วยงานราชการให้เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
คาสาคัญ: ตลาดหลักทรัพย์ MAI วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากร ทฤษฎีสถาบัน

Abstract
The objectives of this study were to study the factors that influence the effectiveness of the listed companies
on the Market Alternative Investment (MAI) of Small and Medium Enterprises. The research population were 122
SMEs in MAI. Primary data collected from 122 purposive sampling questionnaires were to analyze statistical average,
standard deviation and Multiple Regression Analysis.
The results of the study revealed that 7 independent factors had influence to the effectiveness of the leading
companies listed on MAI at the 0.05 level of statistically significant Included period on the MAI, strategy of organization, group
of industries, expectations from economic competitiveness, the importance of stakeholders, the executive commitment,
and the importance in network. The importance in network factor had highest directly influence to the effectiveness of the
leading companies listed on MAI. The second factors which directly influence to the effectiveness of the leading companies
listed on MAI was the importance of those stakeholders. The equation could describe the variation in the effectiveness of
listed company on MAI 85.11%.
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The results of the research recommended that solicitation SMEs to the listed in MAI should indicate executive to
1) society results, 2) competitive in economics 3) give information from network and 4) set regulations by the government
that influence the decisions of the executive.
Keywords: Market for Alternative Investment (MAI), Small and Medium Enterprises (SMEs), Resource Dependent
Theory, Institutional Theory
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากกระแสโลกาภิ วั ต น์ ส่ งผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตลาดการเงิน
การเคลื่อนย้ายเงินทุน ผลดังกล่าวได้สร้างแรงกดดันต่อภาครัฐ
และภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2555, หน้า 2)
อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่มีทุนสูง ทั้งเงินทุน ทุนมนุษย์ และ
ทรัพยากรต่างๆ สามารถที่จะบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี โดยดูได้
จากการควบรวมกิจการ การขยายขอบเขตของธุรกิจตั้งแต่ต้นน้า
ยันปลายน้า แต่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and
Medium Enterprises-SMEs) ต้องพบกับความกดดันเป็นอันมาก
ทั้ งจากปั จจั ยภายในและปั จจั ยภายนอก โดยเฉพาะปั ญหาปั จจั ย
ภายนอกที่มีความซับซ้อนเป็นอันยากแก่การแก้ไขและจัดการ เช่น
ปัญหาค่ าเงิ นบาท ปัญหาการขาดแคลนบุ คลากร ปัญหาการเมื อง
ปัญหาราคาน้ามัน ปัญหาความสามารถในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบ
กับต่างประเทศเพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความโปร่งใส มีการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิด ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
เสริมสร้างเครือข่าย เพื่อความพร้อมในการแข่งขัน ประเทศไทยจึงได้
จัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นตลาดทางเลือกในการระดมทุน
ระยะยาวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนั้น บริษัทสามารถ
ระดมทุนจากประชาชนเพื่อนาไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือขยาย
ธุรกิจได้โดยง่ายและรวดเร็ว ซึ่งก่อให้เกิดความได้เปรียบในด้าน
การแข่งขัน รวมทั้งช่วยให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมต่อการ
ดาเนินกิจการ นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสในการเลือกระดมทุน
ผ่านการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ได้ง่ายขึ้นภายหลังการเข้า
จดทะเบี ยน เช่ น หุ้ นกู้ หุ้ นกู้ แปลงสภาพ เป็ นต้ น ปั จจุ บั น ตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่
386,646.57 ล้านบาท มูลค่าซื้อขายเฉลี่ย 3,811.87 ล้านบาทต่อ
วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2557) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
จึงนับได้ว่าเป็นแหล่งทุนที่มีความสาคัญในตลาดทุนแห่งหนึ่งที่ทา
หน้าที่เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ และเป็นกลไกสาคัญ
ในการระดมเงินออมหรือเงินทุนส่วนเกินจากภาคครัวเรือนสู่ภาคธุรกิจ
ที่ต้องการเงินไปลงทุน ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากมาย
ทั้งในด้านการผลิต การจ้างงาน ระดับราคาสินค้าในตลาดและการค้า
ระหว่ างประเทศ เกิ ดการขยายตั วในตลาดทุ นน ามาซึ่ งการพั ฒนา
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
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จากจานวนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปี 2556
มีทั้งสิ้น 2,763,997 บริษัท แต่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เพียง 122 บริษัท (ข้อมูล ณ วั นที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559) ในยุ ค
โลกาภิวัตน์การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ได้ทวีความสาคัญ
มากขึ้น การมีแนวร่วมโดยเฉพาะแนวร่วมจากกิจการในต่างประเทศ
ที่สามารถเกื้อกูลระหว่างกันทั้งในด้านการตลาด การผลิต เทคโนโลยี
การเงิน และบุคลากร ย่อมส่งผลให้เกิดความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน
การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย่อมเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
และเป็นแรงจูงใจให้เกิดความสนใจในการเข้าร่วมลงทุ นจากธุ รกิ จ
ต่างชาติซึ่งจะเกื้อหนุนให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
และสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทมากยิ่งขึ้น การเข้าสู่
ตลาดหลักทรัพย์สามารถสร้างความรับผิดชอบและการบริหาร
แบบมืออาชีพ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีส่วนช่วย
กระตุ้นให้บริษัทบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุมมากขึ้น
เนื่องจากบริษัทจะอยู่ในความสนใจของผู้ลงทุนโดยมีราคาหุ้น
ของบริษัทเป็นตัวสะท้อนความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกิจการ
ในระดับหนึ่ง ในขณะเดียวกันการเข้าจดทะเบียนก็จะเป็นเครื่องมือ
ในการกากับดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็น
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพตลอดจนเพิ่มพูนประสิทธิผล
ในการประกอบธุร กิจ อัน จะเป็น ผลประโยชน์แ ก่ทุก ฝ่า ยที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยรวม คุณประโยชน์ที่สาคัญประการหนึ่ง
ที่ มั ก จะถู ก มองข้ า มจากการที่ บ ริ ษั ท เข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ คือ ความภาคภูมิใจของพนักงานของบริษัท โดยหาก
บริ ษั ท นั้ น มี ผ ลประกอบการและภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี มี ชื่ อ เสี ย ง
เป็น ที่ยอมรับ และรู้จักกัน อย่า งแพร่หลายย่อมทาให้บุคลากร
ของบริษัทเกิดความรู้สึกที่ดีต่อบริษัท หากผู้บริหารรู้จักใช้สิ่งนี้
ให้เป็นประโยชน์โดยการสร้างความยึดมั่นหรือค่านิยมร่วม (shared
value) ให้เกิดขึ้นในลักษณะของการกระตุ้นให้บุคลากรทุกฝ่าย
ได้ตระหนัก และมีส่วนร่วมต่อการสร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณ
ของบริษัท คุณประโยชน์อันมหาศาลย่อ มจะเกิดขึ้นกับบริษัท
ในระยะยาวและเสริมสร้างสภาพคล่อง การเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วยเสริมสร้ างสภาพคล่องให้กับผู้ถือหุ้น
ของบริ ษั ท เนื่ อ งจากผู้ ถื อ หุ้ น สามารถซื้ อ ขายเปลี่ ย นมื อ หรือ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวก และง่ายในเวลาที่ต้องการตลอดจน
ทราบมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นตามความต้องการของตลาด และใช้เป็น
หลักประกันในการกู้ยืมได้ ทั้งนี้เห็นประโยชน์ในการเข้าตลาด

หลักทรัพย์ฯ อย่างมากและสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องเงินลงทุน
ที่วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ มมี ปัญ หาอยู่ม ากได้ แต่มี
เพีย งวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ มนาบริษัท เข้า สู่ ตลาด
หลักทรัพย์จานวนไม่มาก จึงเป็นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้ว่าเพราะ
เหตุใดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ เมื่อเข้ามาแล้วเป็นไปตามที่คาดหวัง หรือประสิทธิผล
ที่ได้รับหรือไม่ ซึ่งประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้รับนั้นมาจากการเชิญชวน
ของตลาดหลักทรัพย์เอง และเกิดจากความต้องการที่คาดว่าจะได้รับ
ขององค์การเองด้วย เพื่อเป็นข้อมูล สาหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่จะเข้ามาลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
นาไปใช้ในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจ ลดปัญหาอันเกิดจาก
เงินทุนไม่เพียงพอต่อการขยายและพัฒนากิจการ ซึ่งจะส่งผล
ต่อ การเจริ ญ เติบ โตของวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนาบริษัทเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เอ็ม เอ ไอ ของวิส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของบริษัท
ที่มีการเติบโตสูงที่เป็นไปตามเงื่อนไขของการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ สรุปได้ว่าจะมี 3 ส่วน คือ ทรัพยากรเริ่มต้นของผู้ประกอบการ
องค์การและกลยุทธ์ (Nkonoki, 2010, pp. 35-37) ซึ่งทรัพยากร
เริ่มต้นของผู้ประกอบการ เป็นคุณลักษณะของผู้ประกอบการ
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็น การศึก ษาในระดับ องค์การ จึงใช้ส่ว น
ขององค์การและกลยุทธ์ มาเป็นตัวแปรในการศึกษา ดังนี้ ระยะเวลา

อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Nkonoki, 2010, P. 35; Gibcus et al. 2006,
p. 42) แนวทางในการดาเนินการผลิต (Nkonoki, 2010, p. 35; Gibcus,
2006, p. 42; Zhou and Wit, 2009, pp. 7-8) และกลุ่มอุตสาหกรรม
(Nkonoki, 2010, P. 37; Sheppard, 2010, p. 54)
จากทฤษฎี ส ถาบั น และทฤษฎี ก ารพึ่ ง พาทรั พ ยากร
ได้อธิบายว่า แรงผลักขององค์การมาจากการเลียนแบบ เพื่อที่
จะอยู่ในกลุ่มสังคมได้ ซึ่งเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นทางการ และ
จะยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมาย เพื่อให้องค์การ
เป็ น ที่ ย อมรั บ (DiMaggio and Powell, 1983, pp. 147-160)
จึงนามาเป็นตัวแปรที่จะใช้ในการศึกษา ดังนี้ ความคาดหวังที่จะได้
การยอมรับจากสังคม ความคาดหวังที่มีความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐศาสตร์ การกระตุ้นของกฎหมาย/ข้อบังคับ ส่วนทฤษฎี
การพึ่งพาทรัพยากร จะอธิบายว่า การได้เปรียบในการแข่งขัน
เป็นการตอบสนองขององค์การที่จะสามารถควบคุมทรัพยากรที่หายาก
ซึ่งองค์การจะถูกแรงกดจากผู้มีส่วนได้เสีย เครือข่ายของธุรกิจ และ
เจตจานงของผู้บริหาร (Oliver, 1991, pp. 145-179; Mitchell et al.,
1997, pp. 853-886)
ประสิทธิผลของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ คือการที่บริษัทได้รับการตอบสนองตามความคาดหวัง
ของบริษัทในการดาเนินการ ซึ่งในที่ นี้คือผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ตามข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เชิญชวน ได้แก่ แหล่ง
ระดมทุ น ระยะยาว ภาพลั ก ษณ์ ข องบริ ษั ท การบริ ห ารงาน
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความภาคภูมิใจของบุคลากร และประโยชน์
ทางภาษี ซึ่ง จะถูก นามาใช้เ ป็นตัวแปรตามในการศึก ษาครั้ง นี้
ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนาบริษัทเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดังภาพ 1

คุณลักษณะขององค์การ
- ระยะเวลาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
- แนวทางในการดาเนินการผลิต
- กลุ่มอุตสาหกรรม
ปัจจัยกระตุ้น
- ความคาดหวังที่จะได้การยอมรับจากสังคม
- ความคาดหวังที่มีความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐศาสตร์
- การได้รับความสาคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เจตจานงของผู้บริหาร

ประสิทธิผลของบริษัทที่เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ปัจจัยเชิงบริบท
- ระดับของความสาคัญในเครือข่าย
- การกระตุ้นของกฎหมาย/ข้อบังคับ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อ มที่ อ ยู่ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ จ านวน
ทั้งหมด 122 บริษัท
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามคุณลักษณะขององค์กร
2. แบบสอบถามปัจจัยกระตุ้น
3. แบบสอบถามปัจจัยเชิงบริบท
4. แบบสอบถามประสิทธิผลของบริษัทที่เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ท าการตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื ่ อ งมื อ ประเมิ น
ความเที่ยงตรง โดยผู้เชี่ยวชาญและประเมินความเชื่อมั่น (reliability
coefficient) โดยใช้ สั มประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาครอนบาค (cronbach’s
coefficient alpha) ของแบบสอบถามปัจจัยกระตุ้น มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.770 แบบสอบถามปัจจัยเชิงบริบท มีค่าความเชื่อ มั่น
เท่า กับ 0.770 และแบบสอบถามประสิทธิผ ลของบริษัท ที่เข้า
จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ มีค่ าความเชื่อ มั่ น
เท่ากับ 0.756 ทุกรายการมีค่าเกิน 0.700 ซึ่งถือว่าแบบสอบถาม
ยอมรับได้ (Cronbach, 1951, pp. 297-334)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้านคุณลักษณะขององค์กร
ปัจจัยกระตุ้น ปัจจัยเชิงบริบท และประสิทธิผลที่ได้หลังจากการเข้าสู่
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จานวน 122 บริษัท โดยใช้
แบบสอบถามคุณลักษณะขององค์กร แบบสอบถามปัจจัยกระตุ้น
แบบสอบถามปัจ จัยเชิง บริบ ท และแบบสอบถามประสิท ธิผ ล
ของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ข้อมูล
ที่สมบูรณ์กลับคืนมา 113 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 92.62 ซึ่งเพียงพอ
ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถใช้เป็นตัวแทนของประชากรได้
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณลักษณะขององค์กร ปัจจัยกระตุ้น
ปัจจัยเชิงบริบท และประสิทธิผลของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลัก ทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ โดยใช้ส ถิติพื้น ฐาน ค่า เฉลี่ย เลขคณิต
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิผลของบริษัท
ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
(multiple regression analysis)
ผลการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามแบบ 4 สเกล
ที่ถูกนาไปทดสอบความเชื่อถือได้ของมาตรวัด เพื่อหาความเที่ยง
(reliability coefficient) โดยใช้ สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาครอนบาค
(cronbach’s coefficient alpha) จากการนาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล
กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จานวน 122 บริษัท ได้ข้อมูล
ที่สมบูรณ์กลับคืนมา 113 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 92.62 ซึ่งเพียงพอ
ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถใช้เป็นตัวแทนของประชากรได้
เมื่อนาแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาทาการวิเคราะห์ คุณลักษณะ
ของกลุ่มประชากรได้ผลดังตาราง 1

ตาราง 1 คุณลักษณะขององค์การ
คุณลักษณะขององค์การ
ระยะเวลาในการดาเนินกิจการ (ปี)
0–5
6 – 10
11 – 15
16 – 20
มากกว่า 20
ระยะเวลาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (ปี)
0–3
4–6
7 – 10
มากกว่า 10
จานวนพนักงาน (คน)
น้อยกว่า 100
101 – 500
501 – 1000
มากกว่า 1000
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จานวน

ร้อยละ

5
6
15
23
64

4.40
5.30
13.30
20.40
56.60

35
27
15
36

31.00
23.90
13.20
31.90

31
59
18
5

27.40
52.30
15.90
4.40

ตาราง 1 (ต่อ)
คุณลักษณะขององค์การ
ลักษณะการจาหน่าย
ขายในประเทศทั้งหมด
ขายในประเทศมากกว่านอกประเทศ
ขายนอกประเทศมากกว่า
แนวทางในการผลิต
สร้างสรรค์สินค้าใหม่ออกสู่ตลาด
หาตลาดใหม่กับสินค้าเดิม
รักษาฐานการผลิตและลูกค้าเดิม
กลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
สินค้าอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ทรัพยากร
เทคโนโลยี
สินค้าอุปโภคบริโภค
จากตาราง 1 องค์ การส่ วนใหญ่ มี ระยะเวลาในการด าเนิ น
กิจการมากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.60 ส่วนมากมีระยะเวลา
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.90
มีจ านวนพนั กงานอยู่ ระหว่าง 101–500 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 52.30
สินค้าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ขายในประเทศทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 57.50
แนวทางในการดาเนินการผลิ ตส่วนใหญ่จะ รักษาฐานการผลิต
และลูกค้ าเดิ ม คิ ดเป็ นร้อ ยละ 42.50 และส่ วนใหญ่เ ป็นสิ นค้ า
อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 29.20
เมื่อ นาแบบสอบถามที่เ ก็บ รวบรวมได้ม าหาค่า เฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม ซึ่งการศึกษานี้ คือ

จานวน

ร้อยละ

65
35
13

57.50
31.00
11.50

38
27
48

33.60
23.90
42.50

31
7
33
14
13
7
8

27.40
6.20
29.20
12.40
11.50
6.20
7.10

ประสิทธิผลในการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ และมีตัวแปรอิสระจานวน 7 ตัว (ตัวแปรเชิงปริมาณ) ได้แก่
ความคาดหวั ง ที่ จ ะได้ ก ารยอมรั บ จากสั ง คม ความคาดหวั ง
ที่ มี ค วามสามารถในการแข่ งขั น ทางเศรษฐศาสตร์ การได้ รั บ
ความสาคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เจตจานงของผู้บริหาร การเข้าสู่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ของคู่แข่ง ระดับของความสาคัญในเครือข่าย
และการกระตุ้น ของกฎหมาย/ข้อบังคับ เมื่อ นาแบบสอบถาม
ที่เก็บรวบรวมได้มาหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถ
แสดงได้ดังตาราง 2

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลในการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนฯ และตัวแปรอิสระ
ตัวแปร

ตัวแปรตาม
ประสิทธิผลในการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตัวแปรอิสระ
1. ปัจจัยกระตุ้น
1.1 ความคาดหวังที่จะได้การยอมรับจากสังคม
1.2 ความคาดหวังที่มีความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐศาสตร์
1.3 การได้รับความสาคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.4 เจตจานงของผู้บริหาร

X

S.D.

แปลผล

3.33

0.26

ดีมาก

3.26
3.07

0.27
0.33

ดีมาก
ดี

3.33
3.13

0.40
0.36

ดีมาก
ดี
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ตาราง 2 (ต่อ)
ตัวแปร

2. ปัจจัยเชิงบริบท
2.1 ระดับของความสาคัญในเครือข่าย
2.2 การกระตุ้นของกฎหมาย/ข้อบังคับ
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า
ประสิทธิผลในการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ การได้รับความสาคัญของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ความคาดหวังที่จะได้การยอมรับจากสังคม อยู่ในระดับที่ดีมาก
โดยมีประสิทธิผลในการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ และการได้รับความสาคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33) รองลงมาเป็น ความคาดหวังที่จะได้
การยอมรับจากสังคม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26) ส่วนความคาดหวัง
ที่มีค วามสามารถในการแข่ง ขัน ทางเศรษฐศาสตร์มีค่า เฉลี่ย
ต่าที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07) แต่อย่างไรก็ตามยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทุกตัวแปรไม่มีค่าใดที่มีค่ามากกว่า
ค่าเฉลี่ยจึงทาให้ไม่มีค่าปลายสุด

X

S.D.

แปลผล

3.22
3.14

0.30
0.38

ดี
ดี

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผล
ในการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดฯ (EFF) และตัวแปรอิสระ
(ตัวแปรเชิงปริมาณ) จานวน 6 ตัว คือ ความคาดหวังที่จะได้การยอมรับ
จากสังคม (Soc) ความคาดหวังที่มีความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐศาสตร์ (Econ) การได้รับความสาคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stake) เจตจานงของผู้บริหาร (Commit) ระดับของความสาคัญ
ในเครือข่าย (Net) และการกระตุ้นของกฎหมาย/ข้อบังคับ (Law)
โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Coefficient)
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และเพื่อ
พิจารณาการละเมิดข้อตกลงเบื้องต้นของเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหุซึ่งจะเป็นเทคนิคทางสถิติที่ผู้วิจัยจะนาไปใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน โดยจะพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
แต่ละคู่ จะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันมากจนเกิด Multicollinearity
ผลดังตาราง 3

ตาราง 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของประสิทธิผลในการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดฯ และตัวแปรอิสระ
EFF
Soc
EFF
1
Soc
0.615**
1
**
Econ
0.521
0.492**
Stake
0.560**
0.564**
Commit
0.674**
0.416**
**
Net
0.696
0.522**
Law
0.309**
0.305**
หมายเหตุ: ** = P < 0.01 * = P < 0.05

Econ

Stake

Commit

Net

Law

1
0.416**
0.253**
0.460**
0.372**

1
0.206**
0.524**
0.214*

1
0.651**
0.066*

1
0.204*

1

จากตาราง 3 ตัวแปรอิสระทุกตัว ได้แก่ คือ ความคาดหวัง
ที่จะได้การยอมรับจากสังคม ความคาดหวังที่มีความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐศาสตร์ ได้รับความสาคัญของผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสีย เจตจานงของผู้บริหาร ระดับของความสาคัญในเครือข่าย
และการกระตุ้นของกฎหมาย/ข้อบังคับ มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม
คือ ประสิ ทธิ ผลในการน าบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดฯ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน
สูงที่สุด คือ ระดับของความสาคัญในเครือข่ายกับประสิทธิผล
ในการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดฯ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
0.696 รองลงมาเป็นเจตจานงของผู้บริหาร กับ ประสิทธิผลในการนา
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บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดฯ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.674
และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่าที่สุดคือ เจตจานงของผู้บริหาร
กับการกระตุ้นของกฎหมาย/ข้อบังคับ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
0.066 โดยที่ตัวแปรทุกคู่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยกว่า 0.75
ทุกคู่จึงไม่เกิดปัญหาความสัมพันธ์กันมากระหว่างตัวแปรอิสระ
(multicollinearity) (สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2548, หน้า 103) ดังนั้น
จึงสามารถนาตัวแปรเหล่านี้ไปใช้เทคนิควิเคราะห์ถดถอยต่อไปได้
การวิเคราะห์ถดถอยระหว่างตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผล
ในการนาบริ ษั ทเข้าจดทะเบี ยนในตลาดฯ และมี ตั วแปรอิ สระ คื อ
ระยะเวลาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ แนวทางในการดาเนินการผลิต

กลุ่มอุตสาหกรรม ความคาดหวังที่จะได้การยอมรับจากสังคม
ความคาดหวังที่มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐศาสตร์
ได้รับความสาคัญของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เจตจานงของผู้บริหาร
ระดั บของความส าคั ญในเครือข่ าย และการกระตุ้ นของกฎหมาย/
ข้อบังคับ มีความสั มพันธ์กั บตัวแปรตามคื อประสิ ทธิ ผลในการน า

บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดฯ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (multiple regression analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ผลดังตารางที่ 4 โดยกาหนดแบบจาลอง
ดังนี้

EFF = β0 + β1Enter + i β2i Strategy1 + j β3i Group1 + β4 Soc + β5 Econ + β6 Streak + β7 Commit
+ β8 Net + β9 Law + U
U = ค่าความเคลื่อน (Error Term)
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรอิสระกับประสิทธิผลในการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดฯ
ตัวแปร
1. ระยะเวลาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Enter)
2. แนวทางในการดาเนินการผลิต (Strategy)
2.1 สร้างสรรค์สินค้าใหม่ออกสู่ตลาด
2.2 หาตลาดใหม่กับสินค้าเดิม
2.3 รักษาฐานการผลิตและลูกค้าเดิม
3. กลุ่มอุตสาหกรรม (Group)
3.1 บริการ
3.2 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
3.3 สินค้าอุตสาหกรรม
3.4 อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
3.5 ทรัพยากร
3.6 เทคโนโลยี
3.7 สินค้าอุปโภคบริโภค
4. ความคาดหวังที่จะได้การยอมรับจากสังคม (Soc)
5. ความคาดหวังที่มีความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐศาสตร์ (Econ)
6. ได้รับความสาคัญของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (Stake)
7. เจตจานงของผู้บริหาร (Commit)
8. ระดับของความสาคัญในเครือข่าย (Net)
9. การกระตุ้นของกฎหมาย/ข้อบังคับ (Law)
ค่าคงที่
2
R = 0.8511 Root MSE = 0.107 F = 55.637 Sig. 0.000
จากตาราง 4 ผลการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ ค ู ณ
ของตัวแปรอิสระจานวน 9 ตัว ได้แก่ ระยะเวลาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
(Enter) แนวทางในการดาเนินการผลิต (Strategy) กลุ่มอุตสาหกรรม
(Group) ความคาดหวัง ที่จ ะได้ก ารยอมรับ จากสัง คม (Soc)
ความคาดหวังที่มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐศาสตร์ (Econ)
ได้รับความสาคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake) เจตจานงของผู้บริหาร
(Commit) ระดับของความสาคัญในเครือข่าย (Net) และการกระตุ้น
ของกฎหมาย/ข้อบังคับ (Law) กับตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผล

ค่าสัมประสิทธิถ์ ดถอย
มาตรฐาน

t

P-Value

0.001

2.05

0.049*

Base group
0.015
0.036

2.54
1.42

0.014*
0.158

Base group
0.032
-0.071
-0.004
0.010
0.038
0.027
-0.081
0.177

0.79
2.29
-0.11
0.30
1.03
0.83
-1.76
2.14

0.431
0.024*
0.911
0.763
0.305
0.410
0.082
0.035*

0.326
0.210
0.357
-0.038
0.189

8.91
8.06
9.77
-0.56
2.33

0.000*
0.000*
0.000*
0.578
0.047*



ในการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดฯ (EFF) ผลของการวิเคราะห์
มีตัวแปรอิสระจานวน 7 ตัว ที่มีผลต่อประสิทธิผลในการนาบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่
ระยะเวลาสู่ต ลาดหลักทรัพย์ แนวทางในการดาเนินการผลิต
กลุ่มอุตสาหกรรม ความคาดหวังที่มีความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐศาสตร์ ได้รับความสาคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เจตจานง
ของผู้บ ริห าร และระดับ ของความสาคัญ ในเครือ ข่า ย มีเ พีย ง
ความคาดหวัง ที่จ ะได้ก ารยอมรับ จากสัง คม และการกระตุ้น
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ของกฎหมาย/ข้อบังคับที่ไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการนาบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดฯ โดยที่ระดับของความสาคัญในเครือข่าย
มีผลต่อประสิทธิผลในการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดฯ สูงที่สุด
(β=0.357) รองลงมา คือ ได้รับความสาคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มี ผลต่ อประสิ ทธิ ผลในการน าบริ ษั ทเข้ าจดทะเบี ยนในตลาดฯ
(β=0.326) โดยสมการทั้ง หมดสามารถอธิบ ายความผัน แปร
ของประสิทธิผลในการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดฯ ได้ร้อยละ
85.11 (R2=0.8511)
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ระยะเวลาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ สามารถอธิบายประสิทธิผล
ของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ โดยการที่อยู่
ในตลาดฯ นานมากขึ้นก็จะได้รับการตอบสนองต่อความคาดหวัง
มากขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสามารถแก้ไขปัญหาให้กับองค์การ
ได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะเรื่องทุนหมุ นเวียน เรื่องการบริหาร
จัดการต่างๆ เป็นต้น
แนวทางการดาเนินการผลิตสามารถอธิบายประสิทธิผล
ของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ โดยที่แนวทาง
ในการดาเนิน การผลิต แบบหาตลาดใหม่กับ สิน ค้า เดิม มีผ ล
ต่ อประสิ ทธิ ผลของบริ ษั ทที่ เข้ าจดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย์ ฯ
มากกว่าแนวทางในการดาเนินการผลิตแบบสร้างสรรค์สินค้าใหม่
ออกสู่ตลาดอยู่ที่ 0.015 ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่าแนวทางการดาเนินการผลิต
แบบหาตลาดใหม่กับสินค้าเดิมอาจจะมีความมั่นคงต่อองค์การมากกว่า
ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากนักลงทุนเป็นพวกผู้ที่ไม่ชอบความเสี่ยง
กลุ่มอุตสาหกรรมสามารถอธิบายประสิทธิผลของบริษัท
ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ โดยที่สินค้าอุตสาหกรรม
มีผลต่อประสิทธิผลของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
น้อยกว่ากลุ่มบริการ ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่าสินค้าอุตสาหกรรมต้องใช้
หลักในการบริหารอย่างมืออาชีพมากขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่ปรัชญา
การผลิตที่ต้องคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ความโปร่งใส
ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม การเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีกระบวนการ
ในเรื่องธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ด้วย ซึ่งส่งผลให้
สินค้าอุตสาหกรรมมีประสิทธิผลในด้านนี้ที่ชัดเจนกว่า
ความคาดหวังที่มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐศาสตร์
สามารถอธิ บายประสิ ทธิ ผลของบริ ษั ทที่ เข้ าจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ โดยที่ส่วนใหญ่บริษัทที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
เป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเข้าตลาด
จึ ง เป็ น ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ ทาให้ บ ริ ษั ท มี ค วามเข้ ม แข็ ง มากขึ้ น
และมีความหวังที่จะสามารถค้าขายทั้งในตลาดภายในประเทศ
และตลาดภายนอกประเทศได้
การได้รับความสาคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถอธิบาย
ประสิทธิผลของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ โดยที่
การเข้าตลาดเป็นกลไกที่ทาให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของธุรกิจ
จึง สามารถเป็น ช่อ งทางหนึ่งที่ทาให้ผู้มีส่ว นได้ ส่ว นเสีย เห็น ว่า
บริษัทจะมีการบริหารจัดการที่ดี
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เจตจานงของผู้บริหาร สามารถอธิบายประสิทธิผลของบริษัท
ที่ เ ข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ได้ โดยที่ ผู้ บ ริ ห าร
มีค วามประสงค์ ที่จ ะให้บ ริษัท พัฒ นา เจริญ เติบ โตก้า วหน้า
และเห็นประโยชน์ต่อการเข้าสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการ
ในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านการเงิน การจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ได้
ระดับของความสาคัญในเครือข่าย สามารถอธิบายประสิทธิผล
ของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ โดยที่เครือข่าย
จะเป็นตัวผลักดันหรือชักจูงการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดี เนื่องจาก
สามารถสอบถามหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ และเห็นตัวอย่างของผู้ที่
เข้าตลาดมาก่อนได้เรียนรู้ข้อบกพร่องจากผู้ที่อยู่ในเครือข่ายได้
และเป็นการวางตาแหน่งของบริษัทตนเองในกลุ่มได้อีกด้วย
ทั้งนี้ เห็นประโยชน์ในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างมาก
และสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องเงินลงทุนที่วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีปัญหาอยู่มากได้ ดังนั้นถ้าจะให้ SMEs เข้าสู่ตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มากขึ้นควรที่จะ
1. ชี้ ให้ ผู้ บริ หารเห็ นถึ งผลลั พธ์ ที่ มี ต่ อสั งคมที่ อาจจะ
เกิ ดขึ้ นจากการนาบริ ษั ทเข้าสู่ตลาด เช่ น บริษั ทมี ชื่อเสียงมากขึ้ น
บริษัทมีความสัมพันธ์กับชุมชนดีขึ้น เป็นที่รู้จักในสาธารณะฯลฯ
2. ชี้ให้ผู้บริหารเห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน
หรือผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนาบริษัทเข้าสู่ตลาด
เช่น หลีกเลี่ยงจากการถูกปรับหรือถูกลงโทษจากการไม่ปฏิบัติตาม
เงื่ อนไขทางการค้ า ลดต้ นทุ น ได้ ผลประโยชน์ จากต้ นทุ นภายนอก
ปรับปรุงคุณภาพสินค้า กระบวนการผลิตดีขึ้น ปรับปรุงตาแหน่ง
ในตลาด เพิ่มยอดขาย ขยายตลาดสู่สากล
3. ให้บริษัทได้รับข้อมูล ข่าวสารในด้านธุรกิจจากเครือข่าย
ของธุรกิจ โดยการเข้าร่วมประชุมกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน การเข้า
ร่วมประชุมกับตลาดหลักทรัพย์เป็นระยะๆ การได้รับข้อมูลข่าวสาร
เพื่อใช้กาหนดทิศทางของธุรกิจ
4. การก าหนดกฎระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ จากหน่ วยงาน
ราชการให้ เข้ามามี อิ ทธิพลต่อการตั ดสิ นใจของผู้ บริหารในการน า
บริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
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