
 
บทท่ี 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 จากผลการศึกษาในบทท่ี 4 อันไดแก ตนทุนของผลิตภัณฑชนิดหนึง่ ประสิทธิภาพของ
หนวยผลิต โดยการใชโปรแกรม Data Envelopment Analysis (DEA) ผลิตภัณฑท่ีไมไดมาตรฐาน 
และการวิเคราะหทางสมรรถภาพของกระบวนการ ไดมีบทสรุปดังตอไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลเก่ียวกับตนทุนของผลิตภัณฑชนิดหนึง่ 
 

จากการศึกษาเกี่ยวกับตนทุนของผลิตภัณฑชนิดหนึ่ง พบวา ตนทุนท่ีใชในการผลิตนั้น 
สามารถแบงออกไดเปน 3 สวนไดแก 

1)  ตนทุนท่ีเกิดจากคาแรงทางตรงท่ีใชการผลิตผลิตภัณฑชนดิหนึ่ง  โดยคิดรวบรวมจาก
กระบวนการ SMT กระบวนการ COB และกระบวนการทดสอบการทํางานของผลิตภัณฑเทากบั 
26,714.97 บาทตอวัน 

2) ตนทุนจากวัตถุดิบทางออม ซ่ึงเกิดจากการใชตะกัว่ครีมและสารเช่ือมตอ พบวาตนทุนท่ี
เกิดข้ึนกับผลิตภัณฑชนิดหนึ่ง เทากับ 11.98บาทตอช้ิน 

3) ตนทุนโสหุย ไดแกตนทุนท่ีเกิดจากแรงงานท่ีไมมีผลโดยตรงตอตัวผลิตภัณฑรวมถึง 
ตนทุนทางดานการดําเนินการ แตจําเปนตองมีเพื่อสนับสนุนการผลิต พบวา ตนทุนโสหุยเฉล่ียท้ังป
มีคาเทากับ 4.39 เทาของคาแรงทางตรง 

4) ตนทุนตอช้ินของผลิตภัณฑชนิดหนึ่ง เทากับ 678 บาท 
 
5.2 สรุปผลการคํานวณจากการใชโปรแกรม Data Envelopment Analysis (DEA) 
 

เม่ือพิจารณาถึงคะแนนประสิทธิภาพของท้ัง 12 หนวยผลิตแลว ก็พบวา คะแนน
ประสิทธิภาพอยูในเกณฑท่ีสูง แตก็สามารถท่ีจะมีการปรับปรุงหรือพัฒนาใหไดข้ึนอีก 

ดังนั้นจากหนวยผลิต12 หนวยท่ีกําลังพิจารณาอยูนัน้ จากผลการคํานวณ แสดงใหเห็นวา 
หนวยผลิตท่ี 11 หรือ เดือนพฤศจิกายนนัน้มีการผลิต ณ จุดท่ีเหมาะสม เพราะมีคาประสิทธิภาพตอ
หนวย (Scale Efficiency: SE) เทากับ 1 สวนหนวยผลิตท่ีเหลือท้ังหมดนั้น มีการผลิตเปนไปในแบบ 
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IRS (Increasing Return to Scale) แสดงวา มีการผลิต ณ ระดับท่ีไมเหมาะสม จึงควรท่ีจะเพ่ิมขนาด
การผลิต ดังนัน้ถาหากจะพิจารณทางดานผลผลิต (Output) แตละหนวยผลิตท่ีเหลือท้ัง 11 หนวย 
ควรมีเพิ่มผลผลิตดังนี้ 
 
ตารางท่ี 14 แสดงผลผลิต ณ ระดับการผลิตท่ีเหมาะสม 

ท่ีมา  :  จากการคํานวณ 
  

แตในทางปฏิบัติแลว การท่ีจะเพิ่มผลผลิตโดยท่ีไมไดมีคําส่ังซ้ือจากลูกคา ยอมเปนไป
ไมได แตสามารถท่ีจะมีการปรับปรุงปจจัยทางดานการผลิตแทนหรือในดานอ่ืน ๆ ประกอบกัน ซ่ึง
จะไดกลาวตอไปในขอเสนอแนะ 

เดือน 
(DMU) 

ผลผลิตของผลิตภัณฑชนิดหนึ่ง 
( Actual Output) 

ผลผลิตของผลิตภัณฑ
ชนิดหนึ่ง ณ ระดับการ

ผลิตท่ีเหมาะสม  
(Target Output) 

ผลตางระหวางผลผลิต
ท่ีเหมาะสมกบัผลผลิต

ท่ีขายออกไป 

มกราคม 4,600 4,933 333 
กุมภาพนัธ 3,065 3,780 715 
มีนาคม 2,609 3,552 943 
เมษายน 1,705 4,429 2,724 
พฤษภาคม 1,965 3,654 1,689 
มิถุนายน 2,228 3,494 1,266 
กรกฎาคม 4,215 4,625 410 
สิงหาคม 4,640 4,967 327 
กันยายน 4,023 4,472 449 
ตุลาคม 6,189 6,269 80 

พฤศจิกายน 6,778 - - 
ธันวาคม 3,761 4,271 510 
คาเฉล่ีย 3,815 4,602 787 
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5.3 ผลสรุปจากผลิตภณัฑท่ีไมไดมาตรฐานจากกระบวนการผลิต 
 

ดังท่ีไดเห็นแลวจากบทท่ี 4 วา จํานวนของผลิตภัณฑท่ีไมไดมาตรฐานจากการผลิตนัน้ เปน
ตัวเลขท่ีสูงมาก และเม่ือนํามาพิจารณาแลวจะพบวา ผลิตภัณฑท่ีไมไดมาตรฐานท่ีเกิดข้ึนนัน้
สามารถแบงได 2 ดานใหญ ๆ ไดแก ดานความสวยงาม ดานการทํางาน 

สําหรับในเร่ืองความสวยงามน้ัน ทางดานอุตสาหกรรมทางอิเลคทรอนิคสถือวาเปน
ความผิดพลาดที่เกิดข้ึนสามารถแกไขได และสามารถนํากลับมาขายไดอีก เพยีงแตตองเสียเวลา 
กําลังคนในการแกไข 

แตในทางดานการทํางานของตัวผลิตภัณฑเองนั้น ในบางคร้ัง ไมสามารถท่ีจะทําการแกไข
ใหสามารถกลับมาทํางานไดดีเหมือนเดิม หรือทําการแกไขแลว ก็ไมสามารถท่ีจะหาตนเหตุท่ี
แทจริงของความบกพรองทางดานการทํางานของตัวผลิตภัณฑได ดังนั้นผลิตภัณฑท่ีไมได
มาตรฐานทางดานนี้ มักจะตองท้ิงไป 
 
5.4 ผลสรุปจากการศึกษาความสามารถของกระบวนการผลิต 
 

จากการศึกษาเกี่ยวกับทางดานความสามารถของกระบวนการผลิตพบวา ถึงแมวาคาของ 
Cpk ท่ีไดจะมีคาสูงคือ 2.82 แตเม่ือนํากราฟท่ีแสดงคาความแข็งแรงของเสนลวดมาพิจารณารวม
ดวยแลวจะพบวา กระบวนการท่ีศึกษาอยูนี้ เปนประเภทท่ี 3 คือ กระบวนการผลิตไมอยูภายใตการ
ควบคุมทางสถิติ แตความสามารถของกระบวนการผลิตสามารถยอมรับได คาเฉล่ียของ
กระบวนการผลิตเบ่ียงเบนจากคากลาง (Nominal) ของขอกําหนด (Specification) กระบวนการผลิต
มีแตความแปรผันเนื่องจากสาเหตุธรรมชาติท่ีมีคาความผันแปร 
 ดังนั้น การท่ีจะขจดัความแปรปรวนท่ียงัคงมีอยูในกระบวนการผลิตและทําใหคาแรงดึง
ของเสนลวดมีคาสูงข้ึน จากเดิมท่ีตอนนี ้คาความแข็งแรงอยูท่ี 11.218 กรัม เปน 12 กรัม จึงตองการ
วางแผนดําเนนิการทางดานวิศวกรรมเขามาเกี่ยวของ ดงัท่ีจะกลาวตอไป 
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5.5 ขอเสนอแนะ 
 

5.5.1 ขอเสนอแนะทางดานการศึกษา 
ขอกลาวถึงขอเสนอแนะเพ่ือทําการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของ

กระบวนการ โดยอาศัยหลักการ 4 M อันไดแก ทรัพยากรดานบุคคล (Man) ทรัพยากรทางดาน
เคร่ืองจักร (Machine) วิธีการ (Method) และวัตถุดิบ (Material) ดังตอไปนี ้

1) ทรัพยากรดานบุคคล (Man) 
อยางท่ีทราบกนัดีอยูแลววา ทรัพยากรทางดานบุคคลนั้น ถือไดวาเปนทรัพยากรที่ความสําคัญสูงสุด 
เพราะวา สามารถพัฒนาไดโดยไมมีขีดจาํกัด รวมถึงประสบการณ ความชํานาญดวย และสงผล
โดยตรงเกีย่วกบัตัวกระบวนการและประสิทธิภาพของงาน การพัฒนาศักยภาพทางดานบุคคล
สามารถทําไดหลายอยาง เชน 

(1) จัดการฝกอบรม (Training) โดยการฝกอบรม ใหความรูแกพนกังานท่ี
ปฏิบัติงานอยู ใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับงานท่ีทํา เขาใจหนาท่ีท่ี
ตนเองปฏิบัติและมีความสําคัญอยางไรกับงานท่ีปฏิบัติ 

(2) สงเสริมกิจกรรมใหมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกันระหวางผูรวมงาน เชน การจัด
กิจกรรมกฬีาสัมพันธ งานเลี้ยงฉลองปใหม เปนตน เพื่อสรางความสนิท
สนมกลมเกลียวในกลุมท่ีทํางานรวมกนั  

(3) จัดกิจกรรมกลุมยอยทางดานคุณภาพ เพือ่ฝกใหพนักงานท่ีปฏิบัติหนางาน 
นําปญหาท่ีพบอยูมาระดมความคิดและชวยกันแกปญหา และนําความคิดท่ี
ไดจากการประชุมไปลองใชแกปญหาท่ีเกดิหนางานจริง ๆ หรือนํา
ความเหน็ท่ีไดรับจากการจดักิจกรรมกลุมยอยไปชวยแกปญหาใน
กระบวนการทางดานเทคนิคตอไป 

2) ทรัพยากรดานเคร่ืองจักร 
ในอุตสาหกรรมขนาดใหญโดยท่ัวไปแลว มักจะมีการลงทุนซ้ือเคร่ืองจักรมาใชใน

การทํางานแทนการทํางานดวยคน เพราะแมนยํา ประหยดัเวลา และสามารถเพ่ิมผลผลิตอยางเห็นได
ชัดเจน สําหรับในอุตสาหกรรมทางดานอิเลคทรอนิคสแลว เคร่ืองจักรถือไดวาเปนปจจัยท่ีมี
ความสําคัญอยางยิ่งยวด เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมท่ีตองการความแมนยําสูงและอาศัยเทคโนโลยี
ข้ันสูง ดังนั้นมูลคาในการลงทุนย อมจะตองสูงตามไปดวย ท้ังยังตองนําเขาจากตางประเทศเปนสวน
ใหญ การลงทุนในการซ้ือเคร่ืองจักรเคร่ืองหน่ึง จึงเปนจํานวนเงินท่ีไมนอย ดังนัน้กอนท่ีทําการ
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ลงทุนซ้ือเคร่ืองจักร จึงสมควรท่ีจะทําการวิเคราะหความเปนไปได (Feasibility Study) เพื่อดู
ระยะเวลาการคืนทุนและความคุมคาท่ีจะไดรับการลงทุนอีกดวย 

3) วิธีการ (Method)  
สําหรับในดานวิธีการนัน้ การดําเนนิการจะตองกระทําในระดับหัวหนางานข้ึนไป 

เนื่องจากตองอาศัยความรูทางดานวิศวกรรมเขาชวยในการแกปญหา แตสามารถท่ีจะนําความเห็น
หรือขอเสนอแนะจากการจดักิจกรรมกลุมยอยเขาชวยในการแกปญหา และกําหนดวิธีการท่ี
เหมาะสม ท้ังนี้อาจจะจัดใหมีการประชุมเพื่อสรุปและปญหาท่ีเกิดข้ึนในแตละรอบสัปดาห และนํา
ขอสรุปหรือแผนการที่ไดไปลองปฏิบัติ และเก็บผลของการลองปฏิบัติมาประชุมเพื่อหาแนวทางท่ี
เหมาะสม (Plan ,Do ,Check ,Action) หลังจากท่ีไดวิธีการท่ีเหมาะสมแลว จึงกําหนดเปนมาตรฐาน 
(Standardize) ตอไป 

4) วัตถุดิบ (Material) 
จากท่ีกลาวไปแลว สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ วัตถุดิบทางตรงท่ีใชในการผลิต

ผลิตภัณฑชนดิหนึ่ง นั้น ทางลูกคาเปนผูจดัหามาใหท้ังหมด ท้ังนีเ้นื่องจากทางลูกคาตองการจะเปน
ผูควบคุมคุณภาพของวัตถุดบิเอง แตสําหรับในฐานะของผูผลิต สามารถท่ีจะแจง (Feed back)ให
ลูกคาทราบถึงความบกพรองหรือคุณภาพท่ีไมดีของตัววัตถุดิบเอง ดังนั้นสําหรับในหัวขอนี้ การ
เสนอแนะจึงไมขอกลาวถึง 

5.5.2 ขอเสนอแนะทางดานการวิจัย 
          สําหรับในหัวขอนี้ ผูเขียนขอแนะนําสําหรับผูท่ีสนใจและตองการขยายผลเกีย่วกับ
ทางดานการผลิตในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส ผูท่ีสนใจสามารถทําการศึกษาตอไดในดานตนทุน
ทางดานความสูญเสียท่ีเกิดจากการใชแรงงานและ เวลาการแกไขผลิตภณัฑท่ีไมไดมาตรฐาน 

จากท่ีไดกลาวมาท้ังหมดนัน้ เปนเพยีงหลักการใหญ ๆ ในการท่ีจะปรับปรุง
ประสิทธิภาพและขจัดความแปรปรวนในกระบวนการผลิตท่ีเกิดข้ึน แตในทางปฎิบัติแลวอาจจะมี
ปจจัยอยางอ่ืนมารวมดวย ในการที่จะผลิตผลิตภัณฑท่ีมีมาตรฐาน ตรงตามขอกําหนดและความ
ตองการของลูกคา เชน เกดิจากตัวผลิตภณัฑเอง อันเนื่องมาจากการออกแบบที่ไมดี เปนตน  

ดังนั้น เพื่อท่ีจะใหเกดิประสิทธิภาพท่ีแทจริงและเกดิการพัฒนาในกระบวนการท่ี
แทจริงแลว จาํเปนท่ีจะตองทําการปรับปรุงเปล่ียนแปลงในหลาย ๆ ดานไปพรอม ๆ กันหรือควบคู
กัน ซ่ึงจะตองอาศัยความรวมมือของท้ังผูปฏิบัติงานทุกคนท่ีทํางานเกีย่วของกับผลิตภัณฑนี้ เพื่อให
เกิดการผลสัมฤทธ์ิสูงสุดนั่นเอง 

 
 


