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บทคัดยอ 

 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการคือ (1) เพื่อวิเคราะหและสํารวจสภาพปจจุบัน

ของตนทุนการผลิตของสินคากรอบรูปที่ผลิตผานแผนกเคลือบสีดวยเครื่องออโตเมตริก และแผนก
เคลือบสีดวยชางฝมือ โดยเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพดานขนาดของแผนกทั้งสองและ (2) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพสูงสุดของผลิตภัณฑและลดตนทุนการผลิตที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยใช
เทคนิค Data Envelopment Analysis (DEA) เปนเครื่องมือในการวิเคราะห ขอมูลที่ใชในการศึกษา
เปนขอมูลปริมาณการผลิตผลิตภัณฑสินคาตกแตงบาน (กรอบรูป) และตนทุนที่เกิดขึ้นจริงระหวาง
การผลิต ของธุรกิจสินคาตกแตงบานแหงหนึ่งในอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม โดยใชขอมูล
การผลิตของตลอดทั้งป พ.ศ. 2550 เปนขอมูลในการศึกษา  

ผลการศึกษาทางดานประสิทธิภาพดานขนาด Scale Efficiency (SE) โดยใชโปรแกรม Data 
Envelopment Analysis (DEA) พบวาทั้งสองแผนก คือแผนกเคลือบสีดวยเครื่องออโตเมตริก และ
แผนกเคลือบสีดวยชางฝมือมีคาประสิทธิภาพดานขนาดอยูในระดับสูงมาก ถึง สูงสุดทั้งสองแผนก 
โดยคาประสิทธิภาพดานขนาด Scale Efficiency (SE) ของแผนกเคลือบสีดวยเครื่องออโตเมตริก มี
คา SE เฉลี่ย 0.980ในขณะที่คา SE เฉลี่ยของแผนกเคลือบสีดวยชางฝมือ มีคา 0.986 ตางกันเพียง 
0.006 หรือ .06 % จึงสามารถสรุปไดวาทั้งสองแผนกสามารถทดแทนกันไดอยางสมบรูณ 
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     ผลการศึกษาประสิทธิภาพพบวา แผนกเคลือบสีดวยเครื่องออโตเมตริกมีคาประสิทธิภาพ
สูงกวาแผนกเคลือบสีดวยชางฝมือ จึงควรที่จะเลือกการผลิตโดยใชเครื่องเคลือบสีออโตเมตริกเปน
ลําดับแรกจนเต็มความสามารถของเครื่องจักร แลวจึงเลือกการเคลือบสีดวยชางฝมือเมื่อมีจํานวน
งานเขามามากหรือเมื่อมีความตองการผลิตมากขึ้น 

 ผลการศึกษาทางดานตนทุนและปจจัยการผลิต พบวาตนทุนคาไฟฟา และตนทุนวัตถุดิบ
ของแผนกเคลือบสีดวยชางฝมือ มีสัดสวนที่สูงกวาแผนกเคลือบสีดวยเครื่องออโตเมตริก  ตัวแปรที่
ทําใหตนทุนของแผนกเคลือบสีดวยชางฝมือสูงกวาแผนกเคลือบสีดวยเครื่องพนออโตเมตริกคือ คา
ไฟฟาจากระบบบําบัดอากาศ และน้ําเสียที่ตองใชกําลังแรงมาของมอเตอรสูงมาก และอีกปจจัยคือ
การพนสีที่ไมไดมาตรฐานของชางฝมือแตละคนทําใหมีการใชวัตถุดิบมากเกินความตองการ 
ในขณะที่การใชวัตถุดิบผานเครื่องพนสีดวยเครื่องออโตเมตริกมีการใชวัตถุดิบคงที่ตลอดเวลาการ
ผลิต ทําใหสามารถควบคุมการใชวัตถุดิบไดดีกวา 
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          ABSTRACT 
 

  This study has the objectives to compare the scale efficiency of picture-frame color 
coating process by automatic machines to that by skilled workers through the analysis and review 
of production costs of both divisions, and to explore the possibilities for maximizing production 
efficiency and reducing production cost of this process. 
Data Envelopment Analysis (DEA) was adopted as analytical tool. The data were based on actual 
production costs and output level of a home-décor product (picture-frame) in 2007 of a home-
décor products manufacturing and marketing firm in Sankamphaeng District of Chiang Mai 
Province. 
             The findings on scale efficiency confirmed that both divisions, machinery versus manual 
color coating, performed highly close to their full potentials and they could be functionally 
substitutable perfectly. 
             However, it was found that production efficiency of the automatic color coating division 
was higher compared to that of skilled workers division. This implied that the former division 
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should be utilized to its full capacity before making use of the manual process when there is a 
need for increasing outputs. 
 The examination on production inputs and costs revealed that the manual division 
incurred relatively higher electricity expense and raw material cost due to its need to use high 
power machines for air pollution and wastewater treatments, and the excessive use of input in 
hand-spraying of coating materials by various skilled workers. Meanwhile, the automation 
process could assure a better regulation or more consistency on the use of material inputs.   

 
 
                             
 
 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


