
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 

ปจจุบันธุรกิจภาคการสงออกของไทยในชวงที่ผานมามีอัตราการขยายตัวที่สูงและรวดเร็ว
มาก ซ่ึงเปนกลไกหนึ่งที่ผลักดัน ใหเศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการขยายตัวอยูในระดับสูง ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยอาศัยการสงออกเปนปจจัยที่ชวยขับเคลื่อนที่สําคัญ  ธุรกิจการผลิตสินคา
ของประดับและตกแตงบาน เปนธุรกิจอีกแขนงหนึ่งที่มีความสําคัญตอผูประกอบการเองและ
ประเทศชาติ  เนื่องจากเปนธุรกิจที่สามารถนําเงินตราตางประเทศเขามาสูประเทศไทยเราเปน
จํานวนมาก ในปหนึ่งๆ โดยเฉพาะในอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงถือวาเปนแหลงผลิต
สินคาของประดับและตกแตงบานที่สําคัญของจังหวัด และรายไดเหลานี้นี่เอง ก็เปนสวนหนึ่งที่          
ถูกนํามาใชพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้น   

ดังนั้นเพื่อใหธุรกิจการสงสินคาออกของไทย ประสบผลสําเร็จ และมีมูลคาการสงออกที่
เพิ่มมากขึ้น เพื่อใหการประกอบธุรกิจสงออก เปนไป อยางสะดวกและไดรับผลสําเร็จคุมคากับ
ความตั้งใจในการลงทุน ซ่ึงปจจุบันภาคการสงออกมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

ดังนั้นเราจึงจําเปนตองใหความสําคัญทางดานคุณภาพของสินคาเปนอยางมาก และเพื่อให
เปนไปตามมาตรฐานสากล ขอกําหนดเฉพาะของลูกคา แตละรายการที่สินคาสงออกนั้น จะตองมี
คุณภาพดีไดตามเกณฑมาตรฐาน หรือสูงกวา มาตรฐานที่ลูกคากําหนด องคกรจะตองมีการควบคุม 
คุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแตขั้นตอนแรก คือ การรับวัตถุดิบ ไปจนถึงกระบวนการผลิต 
ขั้นตอนสุดทาย จนไดสินคาสําเร็จรูปพรอมที่จะทําการสงมอบใหแกลูกคา  ดังนั้นการผลิตจึงให
ความสําคัญเรื่องคุณภาพเปนอันดับหนึ่ง ในทุกๆขั้นตอนของการผลิต ตองไดคุณภาพตามเกณฑ
ความตองการของลูกคาและตองไมกอใหเกิดปญหาตอกระบวนการผลิตของบริษัทเอง และ
ส่ิงแวดลอม 

การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหไดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการผลิต ถือเปนการ
ชวยลดตนทุนในการผลิต อีกทั้งยังชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก 
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ตารางที่ 1.1   ตลาดสงออกสินคาเครื่องประดับตกแตงบานที่สําคัญของไทยใน ป พ.ศ. 2546 - 2548 
 

ตลาดหลัก 
มูลคา 

( ลานเหรียญสหรัฐฯ) 
อัตราขยายตวั 

(รอยละ) 
สัดสวน (รอยละ) 

 2546 2547 2548 2547 2548 2547 2548 
1. สหรัฐอเมริกา 151.83 156.41 144.15 3.02 -7.84 45.12 41.49 
2. ญ่ีปุน 43.32 51.73 53.79 19.41 3.98 14.92 15.48 
3. สหราชอาณาจักร 15.09 19.72 22.42 30.68 13.69 5.69 6.45 
4. เยอรมน ี 11.01 12.62 14.30 14.62 13.31 3.64 4.12 
5. สวิสเซอรแลนด 5.10 5.98 8.39 17.25 40.30 1.72 2.42 
6. สเปน 6.26 6.73 7.55 7.51 12.18 1.94 2.17 
7. ออสเตรเลีย 5.72 6.7 7.43 17.13 10.90 1.93 2.14 
8. เนเธอรแลนด 6.77 8.47 6.94 25.11 -18.06 2.44 2.00 
9. อิตาลี 8.64 8.55 8.23 -1.04 -3.74 2.47 2.37 
10. แคนาดา 8.12 7.99 8.05 -1.60 0.75 2.31 2.32 
รวม 10 ประเทศ 261.86 284.9 281.25 8.80 -1.28 82.18 80.96 
ประเทศอื่น  ๆ 51.98 61.74 66.16 18.78 7.16 17.8 19.03 
รวมท้ังสิ้น 313.84 346.64 347.41 27.58 5.88 100.00 100.00 

 

ที่มา: กรมสงเสริมการสงออก  
 

จากสถิติที่แสดงมูลคาการสงออกสินคาตกแตงบานของไทยในระหวางป (พ.ศ. 2546-  
พ.ศ. 2548) ของกรมสงเสริมการสงออก แสดงใหเห็นวาตลาดสงออกสินคาตกแตงบานที่สําคัญ
ที่สุดของไทยคือ สหรัฐอเมริกา โดยมีสัดสวนกวารอยละ 40 ของมูลคาการสงออกสินคาตกแตง
บานทั้งหมดของไทย 

โดยตลาดสงออกสําคัญที่รองลงมาคือญ่ีปุน สหราชอาณาจักร เยอรมนี สวิสเซอรแลนด 
สเปน ออสเตรเลีย เนเธอรแลนด อิตาลี และแคนาดา ตามลําดับ จึงกลาวไดวาสิบประเทศดังกลาว
ขางตน จัดเปนตลาดสงออกสินคาตกแตงบานที่สําคัญของไทยโดยมีสัดสวนในดาน การสงออก  
สูงถึงรอยละ 80 ของมูลคาการสงออกสินคาตกแตงบานทั้งหมดของไทย (ตารางที่ 1.1) 
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เมื่อกลาวถึงกระบวนการผลิต ในแตละขั้นตอน การผลิตจะตองมีเกณฑ การชี้วัดที่ชัดเจนวา 
ช้ินงานที่ออกมาจากขั้นตอนหนึ่งๆ จะตองไดคุณภาพตามที่กําหนดจึงจะสามารถนําชิ้นงาน                
สงตอไปยังกระบวนการผลิตขั้นตอนตอไปได 

ดังนั้นการที่จะสามารถสงชิ้นงาน จากกระบวนการหนึ่งไปสูอีกกระบวนการหนึ่งจะตองมี
การควบคุมคุณภาพในทุกดาน โดยทําใหอัตราการ ซ่ึงอัตราที่กลาวมานั้น ยิ่งมีคาต่ําเทาไหรก็ยอม 
ทําใหเกิดการลดตนทุนในการผลิตไดมากเทานั้น 
   นอกจากการลดตนทุนการผลิตแลว โรงงานจะประสบความสําเร็จจําเปนจะตองอาศัยการ
ใชเทคนิค วิธีการ และเครื่องมือตางๆ และเทคนิคหนึ่งที่เปนที่นิยมใชกันคือ การเพิ่มผลผลิต ควบคู
กับการลดตนทุนการผลิต 
   ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงมุงที่จะทําการวิเคราะหตนทุนการผลิตที่เกิดขึ้น ในระหวาง
กระบวนการผลิต และนําขอมูลที่ไดไปแกไขปญหาลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ
สินคาตกแตงบานแหงหนึ่ง ในอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1) เพื่อวิเคราะหและสํารวจสภาพปจจุบันของตนทุนการผลิตของสินคากรอบรูปที่ผลิตผาน
แผนกสองแผนกคือ แผนกเคลือบสีดวยเครื่องออโตเมตริก และแผนกเคลือบสีดวยชางฝมือ               
เพื่อเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพของแผนกทั้งสอง โดยทําการศึกษาในกระบวนการผลิตของสินคา
ตกแตงบานแหงหนึ่งในอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม   
 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของผลิตภัณฑและเปนไปตามมาตรฐานสากล 
   
1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 
 
 1) เพื่อจะไดทราบถึงขอบกพรองของกระบวนการผลิตของสินคาตกแตงบาน โดยการ
วิเคราะหหาจุดออน อันกอใหเกิดการขาดประสิทธิภาพในการผลิต 
 2) เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ ใหการดําเนิน
ธุรกิจสินคาตกแตงบานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
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1.4 แผนการดําเนินการ ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
 

ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาจากการผลิตผลิตภัณฑกรอบรูปเพียงผลิตภัณฑเดียว            
โดยใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลการขายและการผลิตตลอดป 2550 จากธุรกิจสินคา
ตกแตงบานแหงหนึ่งในอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงคือ บริษัท วาสนาคอลเล็คชั่น จํากัด 
เปนกรณีศึกษาในครั้งนี้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1) ทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการผลิตสินคากรอบรูปของแผนกเคลือบ
สีดวยเครื่องออโตเมตริก และแผนกเคลือบสีดวยชางฝมือ 
 2) ทําการวิเคราะหโครงสรางของตนทุนและกระบวนการผลิต โดยทําการเปรียบเทียบ
ตนทุนที่เกิดขึ้นของแผนกเคลือบสีดวยเครื่องออโตเมตริก และแผนกเคลือบสีดวยชางฝมือ 
 3) ทําการประมวลผลโดยใชโปรแกรม Data Envelopment Analysis (DEA) เพื่อศึกษาถึง
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต โดยใชขอมูลเกี่ยวกับรายรับ (Revenue) ตนทุนที่ใชในการผลิต 
(Cost) ที่แบงเปน วัตถุดิบทางตรง (Direct Material) และวัตถุดิบทางออม (Indirect Material) 
รวมถึงตนทุนคาโสหุยตางๆ (Over head cost) 
 4) ทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยใช Data Envelopment Analysis (DEA) เปนตัวช้ีวัด
ประสิทธิภาพในการผลิตของแผนกเคลือบสีดวยเครื่องออโตเมตริก และแผนกเคลือบสีดวย
ชางฝมือ 
 5) ทําการประเมินผลที่ไดรับและสรุปผลการวิจัย 
 


