
 
 

บทท่ี 2 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของและแนวคิด 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 

ประสิทธิภาพของหนวยผลิตทางเศรษฐศาสตร คือ ความสามารถท่ีหนวยผลิตจะเพิ่ม
ผลผลิตภายใตทรัพยากรเทาเดิม หรือความสามารถที่ประหยัดทรัพยากรลง โดยไมเปล่ียนแปลง
ผลผลิต ซ่ึงการวัดประสิทธิภาพการผลิตของหนวยผลิตในยุคปจจุบันเร่ิมตนจากงานของ Farrell 

(1957) โดยมองวาประสิทธิภาพของหนวยผลิตจะประกอบดวยสองประสิทธิภาพ คือ 
ประสิทธิภาพดานเทคนิค (Technical Efficiency) และประสิทธิภาพดานการจัดสรร (Allocative 

Efficiency) ซ่ึงประสิทธิภาพดานเทคนิค หมายถึงความสามารถของหนวยผลิตท่ีจะสามารถผลิต
ผลผลิตใหไดมากท่ีสุดภายใตทรัพยากรทีมี่อยู ในขณะท่ีประสิทธิภาพดานการจดัสรรจะแสดงถึง
ความสามารถของหนวยผลิตท่ีจะสามารถใชปจจยัการผลิตในสัดสวนท่ีเหมาะสมภายใตเง่ือนไข
ของระดับราคาปจจัยการผลิตท่ีเปนอยู 
               การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตนั้น ถือไดวาเปนทางเลือกหนี่งในการลดตนทุน
ท่ีเกิดข้ึนภายในกระบวนการผลิต  โดยหลักการวดัประสิทธิภาพไดถูกนํามาใชในการพิจารณาถึงผล
การดําเนนิงานของหนวยผลิตและคาประสิทธิภาพท่ีไดจากการประเมินก็สามารถนํามาใชในการ
เปรียบเทียบระหวางหนวยผลิตได เพื่อใชประกอบการพิจารณาถึงระดับความสามารถในการ
ดําเนินงานของหนวยผลิต โดยท่ัวไปแลว ประสิทธิภาพของหนวยผลิตสามารถประเมินได ดังนี ้
 
                                                                   Efficiency = 
 
 ปญหาของการเพิ่มผลผลิต ซ่ึงทําใหผลผลิตตํ่าลง อาจมีสาเหตุมาจากหลายประการเชน 
ความสูญเสียในสวนวัสดุ ความสูญเสียท่ีเกดิจากเคร่ืองจกัร ความสูญเสียท่ีเกดิจากแรงงาน เปนตน 
 

2.1.1 การวัดประสิทธิภาพดวยวิธีการ Data Envelopment Analysis (DEA) 
วิธีการวัดประสิทธิภาพท่ีนิยมนํามาใชในการวัดผลการดาํเนินงาน ก็คือ การวดั

ประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ ซ่ึงเปนการเปรียบเทียบคาประสิทธิภาพท่ีคํานวณไดในแตละหนวย

  Output 
Input 
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ผลิต กับคามาตรฐาน (benchmark) ซ่ึงในการเปรียบเทียบระหวางหนวยผลิตนัน้ คามาตรฐาน ก็
คือ คาท่ีไดจากหนวยผลิตท่ีดีท่ีสุด (best practice) เม่ือเปรียบเทียบกับหนวยผลิตท่ีกําลังศึกษา
ท้ังหมด หรืออาจกลาวไดวาหนวยผลิตนัน้เปนหนวยผลิตท่ีอยูในระดับแนวหนา (frontier) สวน
หนวยผลิตอ่ืนๆ จะมีศักยภาพหรือประสิทธิภาพท่ีตํ่ากวา (inefficiency) โดยท่ัวไปแลวการวดั
ประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบของหนวยผลิตสามารถประเมินไดดังนี ้

 
                                Relative Efficiency =  

 
สามารถเขียนเปนสมการคณติศาสตรไดดังนี้ 
 

Relative efficiency  = 
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โดยท่ี  xij คือ จํานวนของปจจัยนําเขาท่ี i ของหนวยผลิต j 

yrj คือ จํานวนของผลผลิตท่ี r ของหนวยผลิต j 

rμ คือ ตัวถวงน้ําหนักของผลผลิต r 
       iω คือ ตัวถวงน้ําหนกัของปจจัยนําเขา i 
       n คือ จํานวนของหนวยผลิต 

s คือ จํานวนของผลผลิต 
m คือ จํานวนของปจจัยนําเขา 

 
แนวคิดท่ีมีการใชกันอยางกวางขวางในการวัดประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ ก็คือ แนวคิด

ของ Farrell (1957) ท่ีอาศัยหลักการของ Frontier Analysis ในการวัดประสิทธิภาพของหนวยผลิต 
แนวคิดดังกลาวเปนจุดเร่ิมตนใหกับนักเศรษฐศาสตรหลายทานไดคิดและพัฒนาวิธีการและ
แบบจําลองข้ึนมาเพื่อวดัประสิทธิภาพ เชน Data Envelopment Analysis(DEA), Stochastic Frontier 
Approach (SFA), Thick Frontier Approach (TFA) และ Distribution Free Approach (DFA) เปน
ตน 

 Weighted sum of Outputs 
 Weighted sum of Inputs 
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   วิธีการ DEA ( Data Envelopment Analysis) เปนวธีิการหนึ่งท่ีไดรับความนยิมในการ
นํามาใชในการวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เนือ่งจากวิธีการนี้ไมตองมีการกําหนดรูปแบบ
ของฟงกชัน (function form) ท่ีใชในการพิจารณา เปนวิธีการแบบ non-parametric และวิธีการนีก้็
สามารถวัดประสิทธิภาพของการดําเนนิงานไดในกรณีท่ีมีปจจัยการผลิตและผลผลิตหลายชนิด 
(multi input and output) Charnes, et al. (1978) ไดนําเสนอวิธีการ DEA เปนกลุมแรก โดยใช
หลักการทางคณิตศาสตรท่ีเรียกวา Linear Programming  ในการประเมินคาประสิทธิภาพของหนวย
ผลิต 

Charnes, et al. (1978) ไดนาํเสนอแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการวัดประสิทธิภาพ
ของหนวยผลิต n ท่ีมีการใชปจจัยการผลิต i แลวไดผลผลิต r ดังนัน้ประสิทธิภาพของหนวยผลิต
สามารถหาไดจากการแกปญหาแบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีเสนอโดย Charnes, et al. (1978) ซ่ึง
แบบจําลองนี้จะเปนการพิจารณาทางดานปจจัย (input-oriented) และมีลักษณะของผลตอบแทน
คงท่ี (Constant Returns to Scale : CRS) สามารถเขียนแบบจําลองไดดงันี้ 

 

Min 0
1

ij

m

i
i x∑

=

ω  

                                                                         ,10
1

=∑
=

rj

n

j
r yμ  

                              0
11

≤−∑∑
==

ij

m

i
irj

n

j
r xy ωμ  

                                                                  njsrmiir ,...,1,,...,1,...,1;0, ===>≥ εωμ      (1) 

                
โดยท่ี  xij คือ จํานวนของปจจัยนําเขาท่ี i ของหนวยผลิต j 

yrj คือ จํานวนของผลผลิตท่ี r ของหนวยผลิต j 

rμ  คือ ตัวถวงน้ําหนักของผลผลิต r 

iω คือ ตัวถวงน้ําหนักของปจจยันําเขา i 
n คือ จํานวนของหนวยผลิต 
s คือ จํานวนของผลผลิต 
m คือ จํานวนของปจจัยนําเขา 

             ε  คือ คาบวกท่ีมีขนาดเล็ก 
 

Subject to 
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 แบบจําลองขางตนเปนแบบจําลองภายใตขอสมมุติแบบ CRS ซ่ึงจะใชไดอยางเหมาะสม
เม่ือหนวยผลิตทุกหนวยมีการดําเนินการผลิต ณ ระดับท่ีเหมาะสม (Optimal scale) ฉะนั้นเม่ือมีการ
แขงขันท่ีไมสมบูรณ ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหหนวยผลิตไมไดดําเนนิการผลิตอยูในระดบัท่ี
เหมาะสมได จากขอจํากดัดงักลาว จึงไดมีการพัฒนาแบบจําลองข้ึนมาใหมโดย Banker, et al. 
(1984) ภายใตขอสมมุติ Variable Returns to Scale (VRS) แบบจําลองภายใตขอสมมุติ VRS จะตอง
เพิ่มสมการขอจํากัดเขาไปในแบบจําลอง อีกหนึ่งสมการ คือ N1/ λ =1 (เปนขอจํากดัของคาความ
โคง : convexity constraint) เพื่อใหม่ันใจวาเปนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหนวยผลิตขนาด
เดียวกันอยางแทจริง ตอมาไดมีการพัฒนาแบบจําลองดังกลาวโดยการเพิ่มขอจํากัด N1/ λ ≤ 1 เขา
ไปในแบบจําลอง แบบจําลองท่ีพัฒนาใหมนี้สามารถหาคาประสิทธิภาพในชวง Non-Increasing 
Returns Scale (NIRS.) ได ดงันั้นลักษณะของแบบจําลองสุดทายภายใตขอสมมติ VRS ท่ีนิยมใชใน
ปจจุบันสามารถแสดงไดดังนี้ 
 

Min θλθ ,  
   Subject to -y 0≥+ λyi  

0≥− λθ xxi  
N 1'1 ≤λ  

0≥λ  
โดยท่ี =θ คาคงท่ี 
 λ = Nx1 ของเวคเตอร DMU 
 ซ่ึงคาของ θ ท่ีวัดไดคือคาประสิทธิภาพดานเทคนิคของ DMU ท่ี i ซ่ึงหากมีคาเทากบั 1 ก็
แสดงวาอยูบนเสนขอบเขตการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจากสมการ Linear Programmng 

จะทําการคํานวณท้ังหมด i คร้ังเพื่อใหไดประสิทธิภาพการผลิตดานเทคนิคหรือ ของแตละ DMU 

ออกมา 
 การวัด DEA ภายใตขอสมมติ Constant Returns to Scale (CRS) และ Variable Returns to 
Scale (VRS) ในกรณีท่ีพจิารณาทางดาน input orientated และ output orientated สามารถประเมิน
ไดจากการทํา Linear Programming ในแบบจําลองดังนี ้
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แบบจําลองภายใตขอสมมุติ Constant Returns to Scale (CRS) 
Input Oriented Output Oriented 

                       Min θλθ ,  
Subject to          -y 0≥+ λyi  

0≥− λθ xxi  

                            0≥λ  

Max φλφ ,  
Subject to     -φ y +i y 0≥λ  

x −i x 0≥λ  

0≥λ  

 
แบบจําลองภายใตขอสมมุติ Variable Returns to Scale (VRS) 

Input Oriented Output Oriented 
                       Min θλθ ,  
Subject to          -y 0≥+ λyi  

0≥− λθ xxi  
N 1'1 ≤λ                              

0≥λ  

Max φλφ ,  
Subject to     -φ y +i y 0≥λ  

x −i x 0≥λ  
N 1'1 ≤λ                              

0≥λ  

  
การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตขอสมมุติแบบ VRS นั้น เปนการวัดประสิทธิภาพใน

กรณีท่ีมีการแขงขันท่ีไมสมบูรณซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําใหหนวยธุรกจิหนึง่ไมไดดําเนินการผลิตอยูใน
ระดับท่ีเหมาะสม ในขณะท่ีการวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตขอสมมุติแบบ CRS นั้นจะตองมี
ขอจํากัดท่ีวาหนวยผลิตทุกหนวยจะตองมีการดําเนินการผลิต ณ ระดับท่ีเหมาะสม (optimal scale) 
 
 ดังนั้นประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตขอสมมุติConstant Return to Scale (TECRS) ประกอบ
ไปดวย Scale efficiency (SE) และ Pure technical efficiency (TEVRS) ซ่ึงถาหากหนวยผลิตบาง
หนวยไมไดดําเนินการผลิต ณ ระดับท่ีเหมาะสม คา TECRS และ TEVRS จะมีคาไมเทากัน และ TECRS 



 10

TEVRS จะได scale efficiency(SE) ซ่ึงสามารถอธิบายไดดวยรูปท่ี 1 เม่ือสมมุติใหหนวยผลิตมีการใช
ปจจัยการผลิต 1 ชนิด ใหไดผลผลิต 1 ชนิด ดังนั้น 
 

TECRS = APC / AP 
TEVRS = APV / AP 

SE = APC / APV ซ่ึงก็คือ TECRS / TEVRS 
 โดยคาของ TECRS , TEVRS และ SE มีคาต้ังแต 0 ถึง 1 จากสมการท้ังสามแสดงวา TECRS = 
TEVRS× SE ดังนั้นประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตขอสมมุติ constant retune to scale (TECRS) จะ
ประกอบ ดวย pure technical efficiency(TEVRS) และ scale efficiency (SE) 
 

 
รูปท่ี 1 แสดงวธีิการคํานวณเพื่อหาคา scale efficiency (SE) 

ท่ีมา : Coelli, et al. (1997) 
 

นอกจากนี้ในแบบจําลอง VRS ท่ีนําเสนอขางตน เปนแบบจําลองท่ีสามารถบอกไดวา
หนวยผลิตนั้นมีผลไดตอขนาดเพิ่มข้ึน (increasing returns scale : irs.) หรือมีผลไดตอขนาดลดลง 
(decreasing returns scale : drs.) เนื่องจากในแบบจําลองดังกลาวไดใชขอจํากัด N1/ λ ≤1 ดังนั้นจงึ
สามารถหาคาประสิทธิภาพไดในชวง Non - Increasing Returns to Scale (NIRS.) ไดดังนั้น ถา 

 
 TENIRS = TEVRS หรือ TENIRS ≠ TECRS แสดงวาเปน decreasing returns to scale (drs.) 

                 TENIRS ≠ TEVRS หรือ TENIRS = TECRS แสดงวาเปน increasing returns to scale (irs.) 
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2.1.2 ตนทุนในการผลิต 

1)  ความหมายของตนทุน 
ตนทุน หมายถึง มูลคาของปจจัยตาง ๆ ท่ีถูกนํ ามาใชในกระบวนการผลิต ซ่ึงมูลคา

ของปจจัยแตละชนิดจะสูงหรือต่ํา ข้ึนอยูกบัวา ปจจัยนั้นมีความขาดแคลนมากนอยเพยีงใด 
1.1) ตนทุนท่ีเห็นชัดเจน (explicit cost) หรือตนทุนทางบัญชี (accounting cost) 

หมายถึง ตนทุนเฉพาะสวนท่ีเห็นไดชัดเจนท่ีมีการจายออกไปจริง ๆ และเปนรายการท่ีไดบันทึกลง
ไปในระบบบัญชี เชน คาจาง คาเชา ดอกเบ้ีย คาวัตถุดิบ คานํ้ า คาไฟฟา คาโทรศัพท เปนตน 

1.2) ตนทุนท่ีเห็นไมชัดเจน (implicit cost) หมายถึง ตนทุนท่ีประเมินข้ึนจากการ
นําปจจยัการผลิตหรือทรัพยสินของเจาของหนวยธุรกิจหรือของผูท่ีเกี่ยวของมาใชโดยไมไดจาย
คาตอบแทนใหจริง เชน การใชอาคารของตนเองเปนสํานักงาน การใชรถยนตของตนเองเปน
ยานพาหนะในการติดตอธุรกิจ การใชแรงงานของตนเองในหนวยผลิต เปนตน ซ่ึงไมมีการจาย
คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินและไมมีการบันทึกเปนรายการทางบัญชี ตนทุนท่ีเห็นไมชัดเจนท่ีพึง
ประเมินข้ึนในกรณีนี ้ คือ คาเสียโอกาสของอาคาร คาเสียโอกาสของรถยนต และคาเสียโอกาสของ
แรงงาน เปนตน 

2)  ฟงกช่ันตนทุน(Cost Function) 
จากทฤษฎีการผลิต ซ่ึงแบงเปนการผลิตในระยะส้ันและระยะยาว ทํ าใหแบงฟงกชัน

ตนทุน เปนตนทุนในระยะส้ัน และตนทุนในระยะยาว ดังนี้ คือ 
2.1) ตนทุนในระยะส้ัน (Short-run Cost) เปนการแสดงความสัมพันธระหวาง

ตนทุนการผลิตกับปริมาณผลผลิตซ่ึงเกิดจากการใชปจจยัคงท่ีจํ านวนหน่ึง รวมกับปจจัยแปรผัน
จํานวนตาง ๆกัน โดยอาจจะเขียนรูปท่ัวไปของสมการตนทุนรวมในระยะส้ันไดดงันี้ คือ 

 
TC = a + bQ+ cQ2 + dQ3 

 
โดย TC : ตนทุนการผลิตรวม(Total Cost : TC) 
        a : คาคงท่ีซ่ึงแสดงถึงตนทุนคงท่ีท้ังหมด(Total Fixed Cost : TFC) 
        bQ+ cQ2 + dQ3 : แสดงตนทุนแปรผันรวม (Total Variable Cost : TVC) 
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2.2) ตนทุนในระยะยาว(Long-run Cost) เปนการแสดงความสัมพันธระหวาง
ตนทุนการผลิตกับปริมาณผลผลิตซ่ึงเกิดจากการใชปจจยัแปรผันจํานวนตาง ๆ ตนทุนในระยะยาว 
จึงมีเฉพาะตนทุนแปรผัน (Total Variable Cost :TVC) 

3)  ตนทุนรวม ตนทุนเฉล่ีย และตนทุนหนวยสุดทาย 
3.1) ตนทุนรวม (Total Cost :TC) หมายถึง ตนทุนอันเกดิจากการใชปจจัยการ

ผลิตทุกชนิดในการผลิต ไดแก ตนทุนคาเสียโอกาสท่ีเกดิข้ึนท้ังหมดท้ังท่ีจายจริงและท่ีประเมินข้ึน 
ซ่ึงแบงตามลักษณะการใชปจจัยการผลิตเปน 2 สวน คือ ตนทุนคงท่ีรวม และตนทุนแปรผันรวม 
(ในระยะส้ัน) 

     (1) ตนทุนคงท่ีรวม (Total Fixed Cost : TFC) หมายถึง ตนทุนในสวนท่ีไม
เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณผลผลิต หรือกลาวงาย ๆ วา เปนตนทุนท่ีหนวยผลิตไมสามารถ
หลีกเล่ียงได ถึงแมจะเลิกผลิตหรือปดโรงงานก็ตาม เชน คาเชา ดอกเบ้ีย คาเส่ือมราคา เปนตน ซ่ึง
ตนทุนในสวนนี้จะมีความสมัพันธกันอยางใกลชิดกับการใชปจจัยประเภทที่มีจํานวนคงท่ี 

(2) ตนทุนแปรผันรวม (Total Variable Cost : TVC) หมายถึง ตนทุนท่ีข้ึนอยู
กับปริมาณผลผลิตหรือเปนตนทุนท่ีถูกกํ าหนดมาจากปริมาณผลผลิต หรือกลาวงาย ๆ วา ถาผลิต
สินคาปริมาณมากก็จะเสียตนทุนในสวนนี้มาก ถาผลิตสินคาในปริมาณนอยก็เสียตนทุนในสวนนี้
นอย หรือถาไมผลิตเลยก็ไมตองเสียตนทุนในสวนนี้เลย เชน คาจางแรงงาน คาไฟฟา คาเช้ือเพลิง  
คาวัตถุดิบ คานํ้ามัน คาโทรศัพท คาอุปกรณสํานักงานตาง ๆ เปนตน 
 

3.2) ตนทุนเฉล่ีย (Average Cost : AC) หมายถึง ตนทุนตอหนึ่งหนวยผลผลิต 
แบงไดดังนี ้

     (1) ตนทุนรวมเฉล่ีย (Average Total Cost :ATC) หมายถึง ตนทุนรวม
ท้ังหมดตอหนึง่หนวยผลผลิต ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการผลิตสินคาหนึ่งหนวย ใชตนทุนโดยเฉล่ียจาก
ตนทุนรวมท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดไปเทาใด โดยอาจจะเขียนความสัมพันธระหวางตนทุนรวมเฉล่ีย(ATC) 
ตนทุนรวม (TC)และปริมาณผลผลิต(Q) ไดดังนี้ คือ 

 

ATC = 
Q
TC  

 
     (2) ตนทุนคงท่ีเฉล่ีย (Average Fixed Cost : AFC) หมายถึง ตนทุนคงท่ี

ท้ังหมดตอหนึง่หนวยผลผลิต ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการผลิตสินคาหนึ่งหนวย ใชตนทุนโดยเฉล่ียจาก
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ตนทุนคงท่ีท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดไปเทาใด โดยอาจจะเขียนความสัมพันธระหวาง ตนทุนคงท่ีเฉล่ีย(AFC) 
ตนทุนคงท่ีรวม(TFC) และปริมาณผลผลิต(Q) ไดดังนี้ คือ 

 

ATC = 
Q
TFC  

 
     (3) ตนทุนแปรผันเฉล่ีย(Average Variable Cost : AVC) หมายถึง ตนทุนแปร

ผันท้ังหมดตอหนึ่งหนวยผลผลิต ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการผลิตสินคาหนึ่งหนวยนั้น ใชตนทุนโดย
เฉล่ียจากตนทุนแปรผันท่ีเกดิข้ึนท้ังหมดไปเทาใด โดยอาจจะเขียนความสัมพันธระหวางตนทุนแปร
ผันเฉล่ีย(AVC)ตนทุนแปรผันรวม (TVC) และปริมาณผลผลิต(Q) ไดดงันี้ คือ 

 

ATC = 
Q
TVC  

3.3) ตนทุนหนวยสุดทาย (Marginal Cost :MC) หมายถึง ตนทุนรวม ท่ี
เปล่ียนแปลงไปเม่ือมีการเปล่ียนแปลงปริมาณผลผลิต ซ่ึงหาไดจากการเปล่ียนแปลงของตนทุนรวม
ท้ังหมดเทียบกับปริมาณสินคาท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยอาจจะเขียนความสัมพันธระหวางตนทุน
หนวยสุดทาย (MC) ตนทุนรวม(TC) หรือตนทุนแปรผันรวม(TVC) และปริมาณผลผลิต(Q) ไดดังนี ้
คือ 

 

MC = 
Q
TC

Δ
Δ  

 

     MC = 
Q
TFC

Δ
+Δ

Q
TVC

Δ
Δ  

 
 

 เนื่องจาก TFC ไมเปล่ียนแปลงปริมาณตาม 
Q
TFC

Δ
=Δ 0  ผลผลิต  

 นั่นคือ  MC =
Q
TVC

Δ
Δ  คือ 

 

และในกรณีท่ีตนทุนรวมหรือตนทุนแปรผันเปนฟงกชันตอเนื่อง จะได MC = 
dTQ
dTC  หรือ 

dTQ
dTVC  
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3.4) ตนทุนการผลิตระยะส้ัน ระยะท่ีหนวยผลิตใชปจจัยการผลิต 2 ประเภท คือ 

ปจจัยการผลิตท่ีไมสามารถปล่ียนแปลงจํานวนไดหรือปจจัยคงท่ี และปจจัยการผลิตท่ีเปล่ียนแปลง
จํานวนไดหรือปจจัยแปรผันประกอบดวย ตนทุนคงที่(fixed cost) ซ่ึงเกิดจากการใชปจจยัคงท่ี
จํานวนหน่ึง และ ตนทุนแปรผันvariable cost) ซ่ึงเกิดจากการใชปจจัยแปรผันจํานวนตาง ๆ โดยใน
สวนของตนทุนคงท่ี จะไมเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณผลผลิต ในขณะที่ตนทุนแปรผันจะ
เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณผลผลิต และมีลักษณะสอดคลองกับการไดรับผลผลิตในระยะส้ันซ่ึง
เปนไปตามกฎผลไดลดนอยถอยลง 
 

 
รูปท่ี 2 ตนทุนคงท่ีรวม ตนทุนแปรผันรวมและตนทุนรวมในระยะส้ัน 

 

 
รูปท่ี 3  ความสัมพันธระหวางเสนตนทุนแปรผันเฉล่ีย เสนตนทุนรวมเฉล่ีย 

     และเสนตนทุนหนวยสุดทายในระยะส้ัน 
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 3.5) ตนทุนในการผลิตระยะยาว ท่ีหนวยผลิตสามารถปรับปจจัยคงท่ีทุก
ชนิดท่ีใชในกระบวนการผลิตใหเปนปจจยัแปรผันท้ังหมด ทําใหตนทุนในระยะยาวมีเฉพาะตนทุน
แปรผัน 

การปรับขนาดการผลิต ถาในระยะส้ันหนวยผลิตใชเคร่ืองจักร(K) เปน
ปจจัยคงท่ี รวมกับแรงงาน (L) ซ่ึงเปนปจจยัแปรผันแลว เม่ือหนวยผลิตสามารถเปล่ียนแปลงจํานวน
เคร่ืองจักรและจํานวนแรงงานท่ีใชในการผลิตในลักษณะของการเปนปจจัยแปรผันท้ังหมด ถือวา
หนวยผลิตนั้นไดมีการปรับการผลิตจากระยะส้ันไปสูระยะยาว และหนวยผลิตอาจจะเลือกใชปจจยั
แปรผันท้ังสองชนิดคือเคร่ืองจักรและแรงงานรวมกนัในสัดสวนตาง ๆ เพื่อใหไดผลผลิตตามท่ี
ตองการ 

 
รูปท่ี 4 การปรับขนาดการผลิตจากระยะส้ันสูระยะยาวโดยเสนผลผลิตในระยะส้ัน 

 
จะเห็นวา หนวยผลิตอาจเลือกใชแรงงานรวมกับเคร่ืองจักรในสัดสวนตาง ๆ 

เพื่อใหไดผลผลิตในระดับท่ีตองการระดับใดระดับหนึ่งได แตการทีห่นวยผลิตจะเลือกใชปจจยัท้ัง
สองชนิดรวมกันอยางไร ข้ึนอยูกับวาสวนประกอบใดจะทํ าใหเขาเสียตนทุนต่ําท่ีสุด ซ่ึงจะได
พิจารณาในแงของตนทุนเฉล่ียในระยะยาวตอไป 

3.6) ตนทุนเฉล่ียในระยะยาว การทราบตนทุนท่ีเกดิจากการใชโรงงานในแตละ
ขนาด โดยเฉพาะตนทุนเฉล่ีย (average cost) ของการผลิตสินคาแตละหนวย จะชวยใหหนวยผลิต
ตัดสินใจไดวาควรเลือกโรงงานขนาดใดจึงจะเปนขนาดท่ีเหมาะสมกับการผลิตสินคาแตละปริมาณ 
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รูปท่ี 5 ตนทุนเฉล่ียในระยะส้ันของการผลิตสินคาปริมาณตาง ๆ ของโรงงานแตละขนาด 
 

การหาความสัมพันธระหวางปริมาณผลผลิตและตนทุนเฉล่ียตามท่ีกลาวมา ใน
ท่ีสุดจะทําใหสามารถทราบความสัมพันธระหวางปริมาณผลผลิตและตนทุนการผลิตของแตละ
โรงงาน เขียนเปนเสนตนทุนเฉล่ียในระยะยาว (Long Run Average Cost : LRAC หรือ Long-run 
Average Cost : LAC) 

 

รูปท่ี 6 ตนทุนเฉล่ียต่ําสุดของการผลิตสินคาปริมาณตาง ๆ ในระยะยาว 
 

จะเห็นวา เสนตนทุนเฉล่ียในระยะยาวจะลดลงในชวงแรกและเพ่ิมข้ึนในชวง
หลัง คลายกบัรูปตัวยู(U-shaped) โดยมีสาเหตุจากการท่ีหนวยผลิตไดรับผลผลิตตามลักษณะของ
ผลไดตอขนาดเพิ่มข้ึน (increasing returns to scale), ผลไดตอขนาดคงที่ (constant returns to scale) 
และผลไดตอขนาดลดลง (decreasing returns to scale) ตามลําดับ  กลาวคือ 
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1) การไดรับผลไดตอขนาดเพิ่มข้ึน หมายถึง การไดรับผลผลิตเพิ่มข้ึนใน
สัดสวนท่ีสูงกวาสัดสวนของการเพ่ิมปจจยัการผลิตทุกชนิดเขาไปในกระบวนการผลิต เรียกวา การ
ประหยดัตอขนาด (economies of scale) โดยการขยายขนาดการผลิตในชวงนี้ทําใหหนวยผลิตมี 
ตนทุนเฉล่ียลดลง 

2) การไดรับผลไดตอขนาดคงท่ี หมายถึง การไดรับผลผลิตเพิ่มข้ึนในสัดสวน
เดียวกันกับสัดสวนของการเพิ่มปจจยัการผลิตทุกชนิดเขาไปในกระบวนการผลิต โดยการขยาย
ขนาดการผลิตในชวงนี้ทํ าใหหนวยผลิตมี ตนทุนเฉล่ียคงท่ี 

3) การไดรับผลไดตอขนาดลดลง หมายถึง การไดรับผลผลิตเพิ่มข้ึนในสัดสวน
ท่ีต่ํากวาสัดสวนของการเพ่ิมปจจัยการผลิตทุกชนิดเขาไปในกระบวนการผลิต เรียกวา การไม
ประหยดัตอขนาด (Diseconomies of scale) โดยการขยายขนาดการผลิตในชวงนี้ทํ าใหหนวยผลิตมี 
ตนทุนเฉล่ียเพิม่ข้ึน สวนในบางกรณีท่ีหนวยผลิตไมผานชวงของการไดรับผลไดตอขนาดคงท่ี คือ 
เม่ือขยายขนาดการผลิตจากขนาดเล็กไปสูขนาดท่ีใหญข้ึนเร่ือย ๆ แลวทํ าใหไดรับผลไดตอขนาด
เพิ่มข้ึนหรือมีการประหยัดตอขนาดเกดิข้ึน จนถึงจุดหนึ่งและถายังขยายขนาดการผลิตใหใหญข้ึน
อีก แลวทําใหไดรับผลไดตอขนาดลดลงหรือไมมีการประหยดัตอขนาดเกดิข้ึนอีก ความสัมพันธ
ระหวางตนทุนเฉล่ียในระยะยาวกับปริมาณผลผลิตตาง ๆ 
 

 
รูปท่ี 7 ตนทุนเฉล่ียในระยะยาว 

 
หนวยผลิตจะเลือกใชโรงงานท่ีทําใหเสียตนทุนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด สําหรับการผลิตใน

แตละปริมาณท่ีตองการ ทําใหเสนตนทุนเฉล่ียในระยะยาวหาไดจากการเช่ือมจุดต่ําสุดของเสน
ตนทุนเฉล่ียในระยะส้ันของโรงงานขนาดตาง ๆ และถาหนวยผลิตไมผานชวงของการไดรับผลได
ตอขนาดคงท่ีแลว จะไดเสนตนทุนเฉล่ียในระยะยาวดงักราฟ โดยตอนแรกจะมีลักษณะลาดลงจาก
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การประหยัดตอขนาดท่ีเกดิข้ึนและลาดข้ึนในตอนหลังจากการไมประหยัดตอขนาดเม่ือหนวยมี
ขนาดใหญเกนิไป ทําใหเสนตนทุนเฉล่ียในระยะยาวเปนเสนโคงคลายรูปตัวย ู

3.7) ความสัมพันธระหวางตนทุนการผลิตในระยะส้ันและระยะยาว  

รูปท่ี 8 ความสัมพันธระหวางเสนตนทุนตาง ๆ ในระยะส้ันและระยะยาว 
 ท่ีจุด A,    SAC1 = LAC 

นั่นคือ    SAC1 * QA = LAC * QA 
หรือ    STCA = LTCA 
และแสดงวาท่ีจุดนี้คา  dSTCA/dQA = dLTCA/QA 
นั่นคือ SMC = LMC ท่ีปริมาณ QA หรือในที่นี้ SMC1 = LMC ท่ีปริมาณ QA ดวย 
 

ในทํานองเดียวกันจะได SMC2 = LMC ท่ีปริมาณ QB และ SMC3 = LMC ท่ี
ปริมาณ QC หรือสรุปไดวา เสน LMC ผาน SMC1 ท่ีปริมาณ QA ผาน SMC2 ท่ีปริมาณ QB และผาน 
SMC3 ท่ีปริมาณ QCตามลําดับ และเสน LMC ยังผานจดุต่ํ าสุดของเสน LAC ในทํานองเดียวกนักบั
ท่ีเสน SMC ผานจุดต่ําสุดของเสน SAC ดังกลาวมาแลวในเร่ืองตนทุนระยะส้ันดวย 

และจากรูปท่ี 8 ยังแสดงใหเห็นวาโรงงานขนาดท่ีเหมาะสมท่ีสุด สําหรับการ
ผลิตในระยะยาวของหนวยผลิตนี้ก็คือโรงงานขนาดท่ี 2 ซ่ึงผลิตสินคาไดปริมาณ QB หนวย 
เนื่องจากเปนโรงงานท่ีทําใหหนวยผลิตเสียตนทุนเฉล่ียต่ําท่ีสุดในระยะยาว 

3.8) องคประกอบของตนทุน 
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(1)  คาวัตถุ (Material Cost) ท่ีสามารถแบงออกเปนสองกลุมคือ คาวัตถุดิบ
ทางตรง (Direct Material) คือ วัสดุท่ีถูกใชในการแปรรูปสําหรับกระบวนการผลิต ซ่ึงสามารถวัดได
ในเชิงปริมาณและคิดเขากบัตนทุนการผลิตโดยตรง เชน เหล็ก ไม ทองแดง เปนตน   

คาวัตถุดิบทางออม (Indirect Material) คือ วัสดุท่ีไมสามารถติดตามคาใชจาย
การผลิตโดยตรง และยากตอการประมาณคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง แตมีความสําคัญตอกิจกรรมการ
ผลิต เชน กาว น้ํามันเคร่ือง จาระบี เปนตน  

  

 
 

(2)  คาแรงงาน (Labor Cost) โดยท่ัวไปแบงออกเปน  
คาแรงงานทางตรง (Direct Labor Cost) เปนแรงงานท่ีเกีย่วของโดยตรงกับ

กิจกรรมการผลิตและงายตอการคิดตนทุน เชน คาแรงงานในสายการผลิต   
คาแรงงานทางออม (Indirect Labor Cost) เชน คาผูควบคุมงาน (Supervisors) 

วิศวกร คาผูขนยายวัสดุ เปนตน ซ่ึงคาใชจายดังกลาวอาจคิดเปนคาโสหุย   
 

 
 
 
 
 
 
 

คาใชจายโดยรวม 

คาแรงงาน คาใชจาย 

วัตถุคาวัสดุ คาใชจาย คาโสหุย 

คาวัตถุดิบ 

วัตถุดิบทางตรง 

รูปท่ี 9 แสดงองคประกอบของตนทุนในอุตสาหกรรม 

 

คาวัสดุทางตรง 

คาแรงทางตรง 

คาโสหุยโรงงาน 

งานระหวาง
กระบวนการ 

สินคาสําเรจ็รปู คาใชจายใน 
การขายสินคา 

คาใชจายในการขาย 

คาใชจายรวม 

คาใชจายในการบรหิาร 
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รูปท่ี 10 แสดงการจัดสรรตนทุนในการผลิต 

(3)  คาใชจายดําเนนิงาน (Operating Cost) นอกเหนือจากคาใชจายวัสดุและ
คาแรงงานท่ีเกดิข้ึนในแตละโรงงานแลว ยงัมีคาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน ดังเชน คา
เส่ือมราคา คาเชาอาคาร คาเดินทาง เงินเดอืน เคร่ืองใชสํานักงานและส่ิงอํานวยความสะดวก เปน
ตน คาใชจายเหลานี้สามารถแบงเปนสองประเภท คือ 

คาใชจายทางตรง เปนคาใชจายท่ีสามารถระบุใหกับงานหรือกิจกรรมเฉพาะ 
(Particular Job) เชน คาเชาเคร่ืองมือพิเศษ คาเคร่ืองมือจับยึด (Jigs & Fixtures) คาใชจายออกแบบ 
และคาใชจายบํารุงรักษา (Maintenance Cost)  

คาใชจายทางออม หรือท่ีมักเรียกวา คาโสหุย (Overhead) ซ่ึงเปนผลรวมของ
คาใชจายแรงงานทางออม คาวัสดุทางออม และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกบัการดาํเนินงาน เชน 
คาใชจายในกจิกรรมสนับสนุนท่ีไมสามารถคิดเปนตนทุนตอหนวย คาใชจายประเภทนี้สามารถ
จําแนกไดดังนี ้

ก. คาโสหุยโรงงงาน หรืออาจเรียกวาคาโสหุยการผลิต คาใชจายเหลานี้จะครอบคลุม
ต้ังแตคาใชจายทางออมท่ีเกดิข้ึนต้ังแตการรับคําส่ังซ้ือจนกระทั่งการผลิตเสร็จส้ินและ
เตรียมพรอมท่ีจะจดัสง เชน คาประกันภัย เงินเดือนโฟรแมน เงินเดือนผูจัดการโรงงาน 
คาเส่ือมราคา คาพลังงาน คาขนยายอุปกรณภายในโรงงาน เปนตน 

ข. คาใชจายบริหาร ซ่ึงรวมถึงคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากหนวยงานสนับสนุน เชน เงินเดือน
เจาหนาท่ีธุรการ  เงินเดือนผูบริหาร คาโทรศัพท คาน้ําคาไฟ คาตกแตงสํานักงาน คา
อุปกรณสํานักงานอัตโนมัติ เปนตน 

ค.  คาใชจายในการขาย ประกอบดวยคาใชจายเพื่อการจาํหนายสินคาและรักษาสวนแบง
ตลาด เชน คาโฆษณา เงินเดอืนพนักงานขาย คาเดินทาง คาแผนปลิวโฆษณา คาการ
จัดเตรียมสัญญาการประมูล เปนตน 

ง.  คาใชจายกระจายสินคาท่ีรวมถึง คาจัดเก็บสินคาสําเร็จรูป คาบรรจุหีบหอ คาการขน
ยายและขนสงสินคาใหกับลูกคา เงินเดือนพนักงานคลังสินคา    

                              
2.1.3 ทฤษฎีการวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ (Process Capability Analysis) 

1)  ความหมายของความสามารถของกระบวนการ (Process Capability)  
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ความสามารถของกระบวนการ หมายถึง ความสม่ําเสมอของกระบวนการซ่ึงจะ
แสดงขนาดของความผันแปรอันเนื่องจากสาเหตุโดยธรรมชาติ (Chance causes of Variability) ของ
กระบวนการภายใตการดําเนนิการตามปกติ 

2)  การศึกษาความสามารถของกระบวนการผลิต (Process Capability Study) 
การศึกษาความสามารถของกระบวนการผลิต หมายถึง การศึกษาถึงความผันแปร

โดยธรรมชาติของกระบวนการเทียบกับความผันแปรท่ียอมใหโดยผานขอบเขตขอกําหนด 
(Specification) 

จุดมุงหมายของการศึกษาความสามารถของกระบวนการก็เพื่อสรางความไววางใจในการ
สงมอบผลิตภัณฑหรือบริการท่ีปราศจากความบกพรอง (Quality) ตรงตามเวลา (Delivery) และใช
ตนทุนตํ่าสุดเทาท่ีเปนไปได (Cost) 

กระบวนการทีมี่ความสามารถรองรับความผันแปรตามสาเหตุธรรมชาติในขณะดําเนนิการ
ผลิตจะเปนการชวยลดตนทุนเนื่องจากสินคาคุณภาพไมดี (Cost of Poor Quality: COPQ) การ
ประมาณคาความสามารถของกระบวนการจะไมสามารถดําเนินการไดจนกวากระบวนการจะอยู
ภายใตการควบคุมและการเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการ คือการลดความผันแปรจากสาเหตุ
ธรรมชาติ 

3)  ประเภทของกระบวนการผลิต 
หากพิจารณาถึงความสามารถของกระบวนการผลิตและการควบคุมกระบวนการ

ผลิตสามารถแบงกระบวนการผลิตออกไดเปน 4 ประเภทดังนี้คือ  
ประเภทท่ี 1 กระบวนการผลิตอยูภายใตการควบคุมทางสถิติ และความสามารถของ

กระบวนการผลิตท่ียอมรับได คาเฉล่ียของกระบวนการผลิตเทากับคากลาง (Nominal) ของ
ขอกําหนด (Specification) กระบวนการผลิตมีแตความผันแปรเน่ืองจากสาเหตุธรรมชาติท่ีมีความ
แปรผันตํ่า 

ประเภทท่ี 2 กระบวนการผลิตอยูภายใตการควบคุมทางสถิติ และความสามารถของ
กระบวนการผลิตไมสามารถยอมรับได คาเฉล่ียของกระบวนการผลิตเทากับคากลาง (Nominal) 
ของขอกําหนด (Specification) กระบวนการผลิตมีแตความผันแปรเน่ืองจากสาเหตุธรรมชาติแตมี
คาความแปรผันมากเกนิไป 

ประเภทท่ี 3 กระบวนการผลิตไมอยูภายใตการควบคมุทางสถิติ แตความสามารถ
ของกระบวนการผลิตสามารถยอมรับได คาเฉล่ียของกระบวนการผลิตเบ่ียงเบนจากคากลาง 
(Nominal) ของขอกําหนด (Specification) กระบวนการผลิตมีแตความแปรผันเนื่องจากสาเหตุ
ธรรมชาติท่ีมีคาความผันแปรตํ่า 
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ประเภทท่ี 4 กระบวนการผลิตไมอยูภายใตการควบคุมทางสถิติ และความสามารถ
ของกระบวนการผลิตก็ไมสามารถยอมรับได คาเฉล่ียของกระบวนการผลิตเบ่ียงเบนจากคากลาง 
(Nominal) ของขอกําหนด (Specification) กระบวนการผลิตมีท้ังความผันแปรเนื่องจากสาเหตุ
ธรรมชาติและความผันแปรเนื่องจากสาเหตุพิเศษท่ีมีคาความผันแปรสูง 

 
ตารางท่ี 2  แสดงประเภทของกระบวนการโดยพิจารณาความสัมพันธระหวาง ความสามารถของ 

    กระบวนการและการควบคุมกระบวนการ 
การควบคุมกระบวนการ  

อยูภายใตการควบคุม อยูนอกการควบคุม 
 

ยอมรับได ประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 3 
 

ความสามารถของกระบวนการ 

ยอมรับไมได ประเภทท่ี 2 
 

ประเภทท่ี 4 
 

 
4)  ดัชนีบงช้ีความสามารถของกระบวนการ 
 การศึกษาความสามารถของกระบวนการ สามารถแบงไดเปน 2 ระดับคือ ระยะส้ัน 

และระยะยาว ระยะส้ันจะทําการศึกษาความสามารถของกระบวนการจากขอมูลการวดัท่ีรวบรวม
มากจากการผลิต 1 คร้ัง คาดัชนีท่ีใชในการศึกษาคือ Pp และ Ppk ระยะยาวจะทําการศึกษา
ความสามารถของกระบวนการจากขอมูลการวัดท่ีรวบรวมมาจากการผลิตท่ีครอบคลุมชวงเวลาท่ี
ยาวนานกวา คาดัชนีท่ีใชในการศึกษาคือ Cp และ Cpk 
 
 ดัชนีแสดงศักยภาพของกระบวนการ (Process Potential Index) 
 
 Cp  =  

 
  

Cp  = 
σ6

LSLUSL −  

 
ดัชนีแสดงความสามารถของกระบวนการ (Process Capability Index) 

ความคลาดเคล่ือนอนุโลมของขอกําหนดเฉพาะระหวางคาสูงและคา

    ความคลาดเคล่ือนอนุโลมของธรรมชาติกระบวนการจากคากลาง 
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Cpk  =    
 
      

กําหนดให Cpu  =                    
σ3

XUSL −                          (1) 

 

และ  Cpl   =                     
σ3
LSLX −                                          (2) 

 
 จากสมการท่ี (1) และสมการท่ี (2) จะได Cpk  =  คาตํ่าท่ีสุดระหวางคา Cpu หรือ Cpl 
 

คา Cpu คือ ความหางของคากลางของกลุมตัวอยางจากขอกําหนดสูงสุดตอ
อัตราสวน 3 เทาของสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สวนคา Cpl คือความหางของคากลางของกลุมตัวอยาง
จากคาขอกําหนดตํ่าสุดตออัตราสวน 3 เทาของสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาความสามารถของ
กระบวนการทีด่ีท่ีสุดคือ คาท่ีไดจากคากลางของกลุมตัวอยางมีคาเทากับคากลางของขอกําหนดซ่ึง
แสดงวากระบวนการผลิตสามารถผลิตผลิตภัณฑท่ีมีคุณลักษณะตรงตามคามาตรฐานหรือคา
เปาหมาย แตกระบวนการทีมี่ความสามารถตํ่าหรือไมมีความสามารถคือ กระบวนการที่ผลิต
ผลิตภัณฑท่ีมีคุณลักษณะเบ่ียงเบนออกจากหางจากคามาตรฐานหรือคาเปาหมายอาจเบ่ียงเบนออก
จากคามาตรฐานหรือคาเปาหมายอาจเบ่ียงเบนไปทางขอกําหนดคาตํ่าหรือขอกําหนดคาสูงก็ได 
ฉะนั้นในการพิจารณาคาความสามารถของกระบวนการใด ๆ (Cpk) จึงเลือกจะพจิารณาคาท่ีตํ่าท่ีสุด
ระหวางคา Cpu หรือ Cpl คาตํ่าสุดของ Cp และ Cpk ท่ีแนะนําไดแสดงไวในตารางที่ 3 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 3 คาตํ่าสุดท่ีแนะนําสําหรับดัชนี Cp 
สภาพการณ 2-sided Spec. 1-sided 

Spec. 
1. กระบวนการผลิตท่ีกําลังใชอยู 1.33 1.25 
2. กระบวนการผลิตใหม 1.50 1.45 
3. พารามิเตอรเกี่ยวกับความปลอดภัย ความแข็งแรง หรือพารามิเตอร
วิกฤติ สําหรับกระบวนการทีก่ําลังใชอยู 

1.50 1.45 

4. พารามิเตอรเกี่ยวกับความปลอดภัย ความแข็งแรง หรือพารามิเตอร 1.67 1.60 

ความคลาดเคล่ือนอนุโลมของขอกําหนดเฉพาะจากคากลาง
    ความคลาดเคล่ือนอนุโลมของธรรมชาติกระบวนการจากคา



 24

วิกฤติ สําหรับกระบวนการผลิตใหม 
หมายเหตุ : 2-sided Spec. คือขอกําหนดที่กําหนดทั้งคาสูงสุดและตํ่าสุด 
     1-sided Spec. คือขอกําหนดที่กําหนดเพียงคาสูงสุดหรือคาสุด 

 
 
ตารางท่ี 4 คาตํ่าสุดท่ีแนะนําสําหรับดัชน ีCpk 

สภาพการณ Cpk 
1. กระบวนการทั่วไป 1.00 (6σ/6σ) 
2. กระบวนการที่มีความสามารถ (Capable) 1.33 (8σ/6σ) 
3. กระบวนการที่มีเสถียรภาพสูง (Stable) 2.00 (12σ/6σ) 

 
คาท่ีไดจากคากลางของกลุมตัวอยางมีคาเทากับคากลางของขอกําหนดมีคาเทากับคากลางของ
ขอกําหนด แตคาความสามารถของกระบวนการจะสูงหรือตํ่ายังข้ึนอยูกบัการกระจายตัวของ

คาเฉล่ียประชากรซ่ึงพิจารณาไดจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) จากสูตร Cpk ถาสมมติวาคากลาง
ของกลุมตัวอยางมีคาเทากับคากลางของขอกําหนดนั้นคา Cpu เทากับ Cpl เปนเศษของสมการท่ีเปน

คาคงท่ี และใหสวนของสมการคือ 3σ แปรผันได จะเห็นวาคา σ นอย ๆ คือคาเฉล่ียของกลุม
ตัวอยางมีการเกาะกลุมกนัหนาแนนเศษของสมการท่ีเปนคาคงท่ีจะมีคาสูงกวาสวนของสมการ
หลายเทา ยังผลให Cpk มีคาสูงและแสดงวากระบวนการผลิตมีความสามารถและเสถียรภาพสูง 
 

2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 อนุภาพ ถิรลาภ (2536) ศึกษาเกีย่วกับกิจกรรมการผลิต และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทยมี
วัตถุประสงคการศึกษาเพื่อทําการประเมินและวเิคราะหใหทราบถึงสถานภาพอุตสาหกรรมไทย
และความตองการท่ีแทจริงของผูประกอบการในปจจุบัน ผลการศึกษาสรุปไดวา กิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีของสถานประกอบการ พบวา สถานประกอบการของเอกชน รอยละ 60 ให
ความสนใจเก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและการลดตนทุนการผลิต รอยละ 21 ให
ความสนใจในการดัดแปลงผลิตภัณฑท่ีผลิตอยู รอยละ 10 ใหความสนใจในการพฒันาผลิตภัณฑ
ใหม และรอยละ 5 ใหความสนใจในการดัดแปลงและพัฒนากระบวนการผลิต รอยละ 86 ของ
สถานประกอบการทั้งหมดสนใจในกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลย ี ในระดับของการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตและดดัแปลงผลิตภณัฑ สวนกิจกรรมทางเทคโนโลยีท่ีมีระดับสูงกวานัน้ 
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สถานประกอบการมีความสนใจนอยมาก เนื่องจากเหน็วายังไมมีความจําเปนและไมมีความ
เหมาะสมในขณะน้ัน อีกท้ังมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จไดนอยมาก เม่ือเทียบกับความขีด
ความสามารถของตนเอง นอกจากนี้สถานประกอบการจํานวนมากยังคงพึ่งความชวยเหลือดาน
เทคนิคจากบริษัทรวมทุนในตางประเทศอยู การทํากจิกรรมวิจัยและพฒันาของสถานประกอบการมี
เพียงรอยละ 44 เทานั้นท่ีมีการวิจัยและพัฒนาในจํานวนนี้รอยละ 50 ทําการวิจยัและพัฒนาเกี่ยวกบั
การปรับปรุง ประสิทธิภาพการผลิตและดดัแปลงผลิตภณัฑใหม ๆ รอยละ 7 ทําการวิจัยเพื่อพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑท่ีเหลือเปนการวจิัยท่ีไมมีโครงการแนนอนสําหรับสถานประกอบการท่ีไมมี
การวิจยัและพฒันารอยละ 30 เห็นวายังไมมีความจําเปน รอยละ 30 ขาดเคร่ืองมือ ความรู บุคลากร
และเงินทุนรอยละ 25 เห็นวาตนเองผลิตตามรูปแบบบริษัทตางประเทศหรือบริษัทแมอยางเดียว 
สอบถามความตองการที่เกยีวกับเทคโนโลยีของสถานประกอบการพบวา รอยละ 68 มีความ
ประสงคจะใชบริการจากหนวยงานภายนอก ไดแก บริการทดสอบผลิตภัณฑบริการสอบเทียบ
เคร่ืองมือ บริการฝกอบรมทางเทคนิครอยละ 32 ไมตองการใชบริการจากหนวยงานภายนอกให
เหตุผลวา สถานประกอบการของตนเองไดมีกิจกรรมบริการตาง ๆ อยูแลวหรือไดรับความ
ชวยเหลือจากบริษัทแม เปนตน 
 
 เอกราช ภคบวร (2544) ศึกษาแนวทางการนําวิธีการควบคุมทางสถิติมาใชในการบริหาร
คุณภาพวัตถุดบินําเขาในอุตสาหกรรมสงออกช้ินสวนอิเลคทรอนิคส โดยอาศัยทฤษฎีแผนภูมิ
ควบคุมและทฤษฎีการวิเคราหความสามารถของกระบวนการของขอมูลท่ีรวบรวมไดจากการตรวจ
รับวัตถุดิบนําเขาจริงของทางแผนกรับรองคุณภาพวัตถุดบินําเขา แลวนําผลการวิเคราะหเชิงสถิติท่ี
ไดเปรียบเทียบกับขอมูลคุณภาพของวัตถุดบินําเขาในอดตีกอนมีการประยุกตใชทฤษฎีแผนภูมิ
ควบคุมและทฤษฎีการวิเคราหความสามารถของกระบวนการเพ่ือเปรียบเทียบใหเหน็ประสิทธิผล
ของวิธีการควบคุมทางสถิติในการบริหารคุณภาพวัตถุดบินําเขา 
 จากการศึกษาพบวา การบริหารคุณภาพของวัตถุดิบนาํเขาโดยวิธีการทางสถิติมีการ
ดําเนินงานท้ังหมด 4 ข้ันตอนท่ีตองปฏิบัติเปนวัฏจกัรตอเนื่องดังนี ้
 1) วางแผนและเตรียมการ พจิารณาเลือกรุนผลิตภัณฑและคุณลักษณะวิกฤติท่ีตองการ 
ควบคุมคุณภาพโดยวิธีการควบคุมทางสถิติ 
 2) ลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีไดวางไว ลงมือเก็บขอมูลคุณภาพท้ังขอมูลทุติยภูมิในอดีตและ
ขอมูลปฐมภูมิจากการตรวจรับงานจริง 
 3) ศึกษาและตรวจสอบ ประมวลผลขอมูลคุณภาพท่ีรวบรวมไวไดโดยวิธีการทางสถิติตาม
ทฤษฎีแผนภูมิควบคุมและทฤษฎีการวิเคราหความสามารถของกระบวนกาแลวทําการศึกษาและ
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ตรวจสอบปญหาคุณาพท่ีเกดิข้ึน นําปญหาคุณภาพท่ีเกิดข้ึนและผลการประมวลขอมูลโดยวิธีการ
ทางสถิติ รองเรียนและสงมอบตอผูสงมอบวัตถุดิบนําเขาเพื่อรวมกันศึกษาถึงสาเหตุและแนวทางท่ี
วางไว 
 4) ดําเนนิการแกไขและปองกัน เม่ือทราบถึงสาเหตุของปญหาและวางแนวทางในการ 
แกไขแลว กด็าํเนินการแกไขปญหาตามแนวทางท่ีวางไว 
 เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพของวัตถุดิบนําเขาพบวาคุณภาพของวัตถุดิบนาํเขาหลังนําการ
ควบคุมทางสถิติมาประยุกตใชระดับคุณภาพสูงกวาคุณภาพของวัตถุดบินําเขา กอนมีการนําการ
ควบคุมทางสถิติมาประยุกตใช ซ่ึงสามารถดูไดจากอัตราล็อตเสีบรอยละและอัตราผลิตภัณฑท่ีไมได
มาตรฐานตอหนึ่งลานสวนท่ีลดลง 
 จากการศึกษายังพบวา ความรวมมือจากพนักงานทุกคนท่ีมีสวนเกี่ยวของและการ
สนับสนุนอยางตอเนื่องจากผูบริหาร เชน การจดัฝกอบรมความรูพื้นฐานทางสถิติแกพนกังานมี
ความสําคัญตอความสําเร็จของการบริหารคุณภาพวัตถุดิบนําเขา โดยวธีิการควบคุมทางสถิติ 
อุปสรรคการดําเนินงานท่ีพบ เกิดจากการขาดความรูพื้นฐานทางสถิติของพนักงานสวนใหญ การ
กลัวการถูกเพิม่ภาระงาน อันเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในองคกร และปญหาท่ีเกิดข้ึนจากภายนอก คือ 
วัฒนธรรมองคกรท่ีแตกตางของบริษัทผูสงมอบวัตถุดิบท่ีโดยพ้ืนฐานไมใชบริษัทในอุตสาหกรรม
อิเลคทรอนิคส และการส่ือสารกับผูสงมอบวัตถุดิบท่ีอยูในตางประเทศ 
 
 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต และคณะ (2548) ทําการศึกษาเกี่ยวกับศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิค
ของเกษตรกรท่ีอยูในเขตชลประทานโดยแบงเปนกลุมท่ีปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 เพียงพนัธุเดียว 
กลุมท่ีปลูกขาวพันธุอ่ืนและกลุมท่ีปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 รวมกับขาวพันธุอ่ืน เพื่อทราบถึงผล
การดําเนนิงานของเกษตรกรในแตละกลุมวาอยูหางจากผูผลิตท่ีดีท่ีสุดเพียงไร โดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหแบบ Data Envelopment Analysis (DEA) และใชแบบจําลอง DEA ในรูปแบบ VRS 
(Variable Returns to Scale) 
 จากการศึกษาพบวา เกษตรกรกลุมท่ีปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 รวมกับขาวพนัธุอ่ืนเปน
กลุมท่ีมีคาเฉล่ียประสิทธิภาพทางเทคนิคสูงสุดในขณะท่ีเกษตรกรที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 เพียง
พันธุเดียว มีคาดังกลาวตํ่าท่ีสุด เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพทางเทคนิคของเกษตรกรรายบุคคลแลว
พบวา กลุมท่ีปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 เพียงพันธุเดียวเปนกลุมท่ีมีประสิทธิภาพในระดับตํ่าและต่ํา
มากและมากกวากลุมอ่ืน จึงอาจกลาวไดวาเกษตรกรท่ีปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 เพียงพันธุเดยีว
ควรปรับการใชปจจัยการผลิตหรือเพิ่มผลผลิตมากกวาเกษตรกรกลุมอ่ืน เนื่องจากมสัีดสวนของผูท่ี
ใชปจจยัการผลิตมากเกินไปเม่ือเปรียบเทียบกับหนวยท่ีผลิตท่ีดีท่ีสุดมากท่ีสุดของกลุม  
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อยางไรก็ตามหลังจากท่ีมีการปรับการใชปจจัยการผลิตจนเกษตรกรทุกรายอยูบนพรมแดน
แลวเกษตรกรกลุมยังพบวามีผูท่ีอยูบนพรมแดนการผลิตแตมีปญหาสวนเกินของการใชปจจัยการ
ผลิตหรืออาจจะกลาวไดวาเปนกลุมท่ีไมไดประสิทธิภาพทางเทคนิคอยางแทจริง นอกจากนี้ยัง
พบวาเกษตรกรกวารอยละ63 เปนผูผลิตขนาดเล็กมากและควรเพ่ิมขนาดการผลิตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต สวนปจจยัท่ีมีผลตอความสามารถในการจัดการนั้นพบวา สําหรับ
เกษตรกรผูปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105รวมกับขาวพันธุปจจัยท่ีอธิบายความไมมีประสิทธิภาพทาง
เทคนิคไดแก ประสบการณในการปลูกขาวนาปของหวัหนาครัวเรือนและการมีปญหาเร่ืองการเงิน 
ในขณะท่ีอายขุองหัวหนาครัวเรือนเปนปจจัยท่ีอธิบายความไมมีประสิทธิภาพทางเทคนิค สวน
เกษตรกรผูปลูกขาวพนัธุอ่ืนนั้น ระดับการศึกษาสูงสุดของหัวหนาครัวเรือนและการมีปญหาการ
ผลิต เปนปจจยัท่ีมีผลตอความไมมีประสิทธิภาพของเกษตรกรในกลุมนี้ 
 


