
 
บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
  
               การศึกษาคร้ังนี้มีระเบียบวิธีการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย ขอบเขตการศึกษา ซ่ึงเปนการ
อธิบายถึงลักษณะและระยเวลาในการเก็บขอมูล รายละเอียดของแหลงขอมูลขอมูลประเภทปฐมภูมิ
และขอมูลทุติยภูมิ รวมไปถึงการอธิบายวิธีการคํานวณตนทุนท่ีเกดิจากการผลิตและผลิตภัณฑท่ี
ไมไดมาตรฐาน การคํานวณประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เพือ่ประเมินวาผลผลิตท่ีไดรับนั้น
เปนไปในลักษณะของผลไดตอขนาดเพิม่ขึ้น (increasing returns to scale) ผลไดตอขนาดคงท่ี
(constant returns to scale) หรือผลไดตอขนาดลดลง (decreasing returns to scale) 
 
3.1 ขอมูลใชในการศึกษา 
 

1) ขอมูลปฐมภูมิ : เปนขอมูลท่ีเกี่ยวกับ ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑชนดิหนึ่ง และตนทุนท่ี
เกิดข้ึนจริงระหวางการผลิตซ่ึงเปนขอมูลรายเดือน ของบริษัทผูประกอบแผงวงจรไฟฟาแหงหนึ่งใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวดัลําพูนระยะเวลาในการเก็บขอมูลคือ 12 เดือน (ตลอดปพ.ศ. 
2550)รายละเอียดของขอมูลท่ีทําการจัดเกบ็ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 
              ปริมาณช้ินงานท่ีทําการผลิตและสงมอบใหแกลูกคาในแตละเดือนนั้น จะไดรับคําส่ังมา
จากลูกคาโดยตรง หลังจากนั้น เจาหนาท่ีท่ีทําการวางแผนการผลิต จะทําการคํานวณและวางแผน 
โดยการคํานวณกําลังการผลิตแตละกระบวนการผลิต จะใชหลักการดังตอไปนี ้
 เชน ถาไดรับคําส่ังจากลูกคา ใหทําการผลิตเพื่อสงสินคาเปนจํานวน 3,800 ช้ินนั้น 
เจาหนาท่ีก็จะทําการวางแผนโดยใชตัวคูณผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐาน (Factor Yield) คูณเขาไปในแต
ละกระบวนการ โดยให กระบวนการ SMT มีตัวคูณผลิตภัณฑท่ีเปนของดีเทากบั 90% และ
กระบวนการ COB ตัวคูณผลิตภัณฑท่ีเปนของดีเทากับ 80% ดังนั้นในการผลิตของดี 3,800 ช้ิน จึง
ตองทําการวางแผนและเตรียมวัตถุดิบสําหรับกระบวนการ SMT เทากับ 5,278 ช้ิน และสําหรับ
กระบวนการ COB เทากับ 4,750 ช้ิน เปนตน 
 2) ขอมูลทุติยภูมิ : เปนขอมูลท่ีเกี่ยวกับตนทุนการผลิตคิดเปนตนทุนตอหนวยการผลิต 1 
ช้ินซ่ึงประกอบดวย ตนทุนวัตถุดิบทางตรง ตนทุนคาวตัถุดิบทางออมแตละชนดิ ตนทุนมาตรฐาน
เคร่ืองจักร ตนทุนแรงงานทางออม และตนทุนอ่ืนๆท่ีคิดรวมอยูในตนทุนคาโสหุยเปนตน และอีก
สวนหนึ่งเปนขอมูลท่ีเกี่ยวกบัรายรับในการขายผลิตภัณฑชนิดหนึ่ง ไดแกขอมูลท่ีเกีย่วกับราคาขาย
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ของผลิตภัณฑดังกลาวตอหนวย ซ่ึงขอมูลทุติยภูมิเหลานี้รวบรวมจากฝายการตลาดของ
ผูประกอบการประกอบแผงวงจรไฟฟาแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวดัลําพูน 
 สําหรับในกรณีศึกษานี้ ในการผลิตผลิตภัณฑชนดิหนึ่ง ลูกคาเปนผูจัดหาวตัถุดิบทางตรง
แกบริษัทท้ังหมด เนื่องจากตองการเปนผูควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบเอง สวนวัตถุดิบทางออมไดแก 
ตะกัว่ครีมและสารเช่ือมตอ (Conductive Adhesive) ผูผลิตจะตองเปนผูจัดหาเอง ดังนั้นตนทุนใน
การผลิตท่ีเกิดข้ึนนั้นจึงเกิดจากคาแรงทางตรงวัตถุดิบทางออม สวนตนทุนมาตรฐานเคร่ืองจักร 
ตนทุนแรงงานทางออม และตนทุนอ่ืนๆซ่ึงไดคิดรวมอยูในตนทุนคาโสหุย 
 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
 1)  จํานวนผลิตภัณฑท่ีขายออกไป (Output Variable) ไดแก จํานวนของผลิตภัณฑท่ีสง
มอบใหแกลูกคาในแตละเดือนตลอดป พ.ศ. 2550 
 2)  คาแรงานทางตรง (Input Variable) ไดแก คาแรงท่ีใชในการผลิตภัณฑชนิดหนึง่ ในแต
ละเดือนตลอดป พ.ศ. 2550 
 3)  คาวัตถุดิบทางออม (Input Variable) ไดแก คาจัดซ้ือของตะกัว่ครีมท่ีใชในกระบวนการ 
SMT และสารเช่ือมตอ (Conductive Adhesive) ท่ีใชในกระบวนการ COB ในแตละเดือนตลอดป 
พ.ศ. 2550 
 4)  คาโสหุย (Input Variable) ไดแก คาตนทุนมาตรฐานเคร่ืองจักร ตนทุนคาแรงทางออม 
เชน เงินเดือนวิศวกร เงินเดอืนเจาหนาท่ีวางแผนการผลิต เงินเดือนเจาหนาท่ีการเงิน เปนตนรวมถึง
ตนทุนอ่ืนๆ 
 สมมติฐานท่ีใชในการศึกษา 

1) จํานวนวันท่ีใชในการผลิตในแตละเดือนเทากับ 26 วนั 
2) ตะกัว่ครีมและสารเช่ือมตอใชในการผลิตผลิตภัณฑชนิดหนึ่ง เทานัน้ 
3) แรงงานทางตรงท่ีใชในการผลิตผลิตภัณฑชนดิหนึ่ง คือ 71.87% โดยคํานวณจากกําลัง 

การผลิตของผลิตภัณฑชนิดหนึ่ง หารดวยกําลังการผลิตรวม เพราะถือวาทุกผลิตภัณฑผลิตดวย
วิธีการเดยีวกนั 
 4) เคร่ืองจักรไมมีการวางงาน 
 5) วัตถุดิบทางตรงท่ีลูกคาจัดหาใหเพียงพอตอการผลิตตลอดป 
 6) พิจารณาเฉพาะผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐานซ่ึงผานทุกกระบวนการเพียงคร้ังเดียว (First 
Pass Yield) 
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3.2 ขั้นตอนวิธีการศึกษา 
 
 ในการวิเคราะหตนทุนในการผลิตผลิตภัณฑชนิดหนึ่ง และการวิเคราะหประสิทธิภาพ มี
ข้ันตอนการศกึษาดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1 คํานวนคาตนทุนตอช้ินงานของผลิตภัณฑชนดิหนึ่ง ซ่ึงตนทุนการผลิต
ผลิตภัณฑชนดิหนึ่ง สามารถสรุปไดรายการดังตอไปนี ้
 จํานวนแรงงานในแตละกระบวนการผลิต 

- จํานวนแรงงานในกระบวนการ SMT มีท้ังหมด 13 คน แบงเปน จาํนวนแรงงานทางดาน
ฝายผลิต 11 คน และฝายประกันคุณภาพ 2 คน สวน 

- จํานวนแรงงานในกระบวนการ COB มีท้ังหมด 90 คน แบงเปน จาํนวนแรงงานทางดาน
ฝายผลิต 80 คน และฝายประกันคุณภาพ 10 คน 

- จํานวนแรงงานท่ีใชในการทดสอบทางดานไฟฟา (Functional test)ท้ังหมด 18 คน 
ตนทุนคาวัตถุดิบ แบงเปนวัตถุดิบทางตรงและทางออม 

- ตนทุนวตัถุดิบทางตรง สําหรับในการผลิตผลิตภัณฑชนดิหนึ่ง จะไมมีการคํานวณตนทุน
ในดานนี้ เพราะทางฝายลูกคาเปนผูจัดหามาให 

- ตนทุนวตัถุดิบทางออม ตนทุนวัตถุดิบทางออมท่ีเกิดข้ึนมีเพียง 2 ชนิดเทานั้น ไดแก ตนทุน
ท่ีเกิดจากตะกัว่ครีมท่ีใชในกระบวนการ SMT และสารเช่ือมตอท่ีใชในกระบวนการ COB 
ตนทุนคาโสหุย (Overhead Cost) 

- ตนทุนคาโสหุยท่ีเกดิข้ึนจะคํานวณจาก คาเคร่ืองใชสํานักงาน คาเส่ือมของเคร่ืองจักร 
คาจางพนักงานท่ีสนับสนุนการผลิต เชน วิศวกรฝายผลิต วิศวกรฝายคุณภาพ 
ผูบังคับบัญชาพนักงานรายวัน เปนตน นอกจากนี้รวมถึงคาใชจายท่ีสนุบสนุนการผลิตใน
ดานตาง ๆ 

 ขั้นตอนท่ี 2  กาํหนดตัวแปร Output และ Input เพื่อใชในการคํานวณหาประสิทธิภาพ โดย 
ในการกําหนดตัวแปรทางดาน Output และ Input มีดังตอไปนี ้

- กําหนดแตละเดือนในป พ.ศ. 2550 เปนจํานวนตัวอยางของหนวยผลิตจํานวน 12 หนวย
ผลิต (หรือเรียกวา DMU; Decision Making Unit) 

- กําหนดใหจํานวนผลิตภณัฑชนิดหนึ่ง ท่ีสงมอบใหลูกคาตลอดปพ.ศ. 2550 เปนตัวแปร
ทางดาน Output. 

- กําหนดใหคาแรงงานทางตรง คาวัตถุดิบทางออมและคาโสหุย เปนตัวแปรทางดาน Input1 
Input 2 และ Input 3 ตามลําดับ 
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ขั้นตอนท่ี 3 นําขอมูลท่ีไดไปคํานวณหาประสิทธิภาพ โดยใชโปรแกรม Data Envelopment 
Analysis (DEA) โดยเลือกใชแบบจําลองภายใตขอสมมติ Variable Return to Scale (VRS) และ 
Output Oriented.  

ขั้นตอนท่ี 4 ทําการศึกษาความสามารถของกระบวนการทดสอบแรงดึงของเสนลวดจากคา
ดัชนีแสดงความสามารถของกระบวนการ (Process Capability Index) หรือคาCpkของกระบวนการ
และทําการวิเคราะหถึงประเภทของกระบวนการท่ีเปนอยู  
 ขั้นตอนท่ี 5 นําผลที่ไดจากการประมวลผลจากโปรแกรม Data Envelopment Analysis 
(DEA) และคา Cpk จากระบวนการ มาทําการวิเคราะห  
 


