
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
  การศึกษาการลดตนทุนการผลิตของธุรกิจสินคาตกแตงบานแหงหนึ่ งในอํา เภอ                
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม  จะใชวิธีทางเศรษฐศาสตรดวยเทคนิควิธี Data Envelopment Analysis 
(DEA) เพื่อหาประสิทธิภาพการใชปจจัยการผลิตของทั้งสองแผนกที่ทําการศึกษา ของบริษัท 
วาสนาคอลเล็คชั่น จํากัด คือ แผนกเคลือบสีดวยเครื่องพนออโตเมตริก และแผนกเคลือบสีดวย           
ชางฝมือ เพื่อเปรียบเทียบความมีประสิทธิภาพของทั้งสองแผนกวามีความแตกตางกันอยางไร 
ขอบเขตการศึกษาเปนการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิ รวมถึงการคํานวณตนทุนของ
แผนกที่ทําการศึกษา ขั้นตอนการผลิต และผลการดําเนินงาน มีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้คือ    
                                       
3.1 ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

 

ขอมูลที่ใชในการศึกษาประกอบดวย 2 สวนคือ   

1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจากการเก็บรวมรวมขอมูลภายในของบริษัท วาสนา
คอลเล็คชั่น จํากัด  

(1) ในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของแผนกเคลือบสีดวยเครื่องพนออโตเมตริก 
และแผนกเคลือบสีดวยชางฝมือ ตนทุนการผลิต  ตนทุนวัตถุดิบ คาแรง คาโสหุยการผลิต ราคา และ
ยอดจําหนายสินคา ของทั้งสองแผนก  

(2) ทําการเก็บรวมรวมขอมูล 12 เดือน ตลอดป พ.ศ. 2550 เชนรายรับของสินคา
เปาหมายที่ทําการศึกษา คือกรอบรูปขนาด 4”x6” และกรอบรูปขนาด 5”x7” ตลอดป พ.ศ. 2550 
โดยแยกเปนรายเดือน ซ่ึงคํานวณมาจากยอดการผลิตของสินคาทั้งสองชนิดในทั้งสองแผนก                
ที่ทําการศึกษา ยอดการผลิตดังกลาวมาจากคําสั่งซื้อของลูกคา โดยรวบรวมจากคําสั่งซื้อของลูกคา
ทุกรายที่ส่ังซื้อสินคาสองชนิดนี้ตลอดป พ.ศ. 2550  

2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ทําการรวบรวมขอมูลตนทุนการผลิตที่ใชในการผลิต
สินคาทั้งสองชนิดที่ทําการศึกษา โดยรวบรวมขอมูลวัตถุดิบที่ทําการเบิกใชในแตละเดือน ของ            
แตละแผนก คาแรงคิดจากจํานวนแรงงานของแตละแผนก บวกกับคาลวงเวลาซึ่งคิดเฉลี่ย                 
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การทํางานลวงเวลาวันละ 1 ช่ัวโมงหรือสัปดาหละ 6 ช่ัวโมง แลวถึงนําคาแรงมาคํานวณเปนคาแรง
ที่ใชผลิตสินคาตอเดือน ตอช้ิน เพื่อนํามาคํานวณตอไป คาไฟฟาคิดจากจํานวนวัตตของเครื่องจักร              
คาเสื่อมราคาคิดแบบ Units - of - Production Method คือคิดตามจํานวนการผลิตที่ผลิตจริงในแตละ
เดือน คาโสหุยการผลิตคิด 20 เปอรเซ็นตของคาแรงทางตรง 
           

             ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
1) จํานวนผลิตภัณฑที่ขายในแตละเดือนที่ไดจากการผลิตของทั้งสองแผนก                         

ที่ทําการศึกษา (Output Variable) ตลอดป 2550 
2) คาแรงทางตรง ( Input Variable) คํานวณจากคาแรงที่ใชในการผลิตสินคาของ              

ทั้งสองแผนก ตลอดป 2550 รวมทั้งคาทํางานลวงเวลาเฉลี่ย 
3) คาวัตถุดิบทางตรง (Input Variable) คํานวณจากจํานวนวัตถุดิบที่ทําการเบิกใชของ

ทั้งสองแผนกในแตละเดือนตลอดป 2550 
4) คาไฟฟา (Input Variable) คํานวณจากอัตราสวนของกําลังเครื่องจักร(กิโลวัตต)             

ที่ใชของทั้งสองแผนก   
5) คาเสื่อมราคา (Input Variable) คิดแบบ Units-of-Production Method โดยใช                

คามาตรฐานทําการกําหนดเปนตัวคํานวณคาเสื่อมราคาตอช้ิน  
6) คาโสหุยการผลิต (Input Variable) ไดแกคาแรงงานทางออม เชน เงินเดือน

เจาหนาที่ตรวจประเมินคุณภาพสินคา (QA) เงินเดือนเจาหนาที่แผนกการเงิน 
เงินเดือนเจาหนาที่วางแผนการผลิต เปนตน 

3.2 สมมติในการศึกษา 
 

1) จํานวนวันที่ใชในการผลิตแตละเดือนเทากับ 26 วัน 
2) จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาเฉลี่ยวันละ 1 ช่ัวโมง หรือ 26 ช่ัวโมงตอเดือน 
3) พนักงานไมมีการขาดงาน 
4) เครื่องจักรสามารถดําเนินงานไดตลอด ไมขัดของ 
5) มีวัตถุดิบเพียงพอตอการผลิตสินคาของทั้งสองแผนก 
6) การผลิตสินคาจะผลิตตามคําสั่งซื้อที่ไดจากลูกคาเทานั้น  

3.3 วิธีการศึกษา 
 

1) การวิเคราะหตัวแปรทางดาน Output หรือรายรับจากการจําหนายสินคา คํานวณจาก
ยอดขายของสินคาที่ทําการศึกษาคือกรอบรูปขนาด 4”x6” และกรอบรูปขนาด 5”x7” ตลอดป 2550 
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โดยแยกเปนรายเดือน จํานวนดังกลาว 60 เปอรเซ็นต จะผลิตผานแผนกเคลือบสีดวยเครื่องพน            
ออโตเมตริก และอีก 40 เปอรเซ็นตจะผลิตผานแผนกการพนเคลือบสีดวยชางฝมือ ทั้งนี้เปนไปตาม
นโยบายของบริษัทฯ  

2) ตนทุนการผลิต (Input) การคํานวณตนทุนการผลิตคํานวณจากการเบิกวัตถุดิบของ ทั้ง
สองแผนกในแตละเดือน ตลอดป 2550 วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตกรอบรูปคือ แลกเกอรเงา แลค
เกอรดาน ชิลเลอร และทินเนอร  
 3) คาแรงทางตรง หรือคาแรงที่ใชในการผลิต (Input)   

    การคํานวณคาแรงทางตรงของแผนกพนสีดวยเครื่องออโตเมตริก  คํานวณจาก 
- จํานวนชางควบคุมเครื่อง จํานวน 2 คน 
- จํานวนพนักงานประจําเครื่องพน จํานวน 4  คน 
- จํานวนพนักงานยอมสี จํานวน 8 คน 
- จํานวนพนักงานขัด จํานวน 25 คน 
- จํานวนพนักงานประกอบจํานวน 12 คน 

   รวมเปนพนักงานในแผนกพนสีดวยเครื่องออโตเมตริกจํานวน 51 คน 
    การคํานวณคาแรงทางตรงของแผนกพนสีดวยชางฝมือ คํานวณจาก 

- จํานวนชางพนสี จํานวน 4 คน 
- จํานวนพนักงานรันเนอร จํานวน 5 คน 
- จํานวนพนักงานยอมสี จาํนวน 6 คน 
- จํานวนพนักงานขัดสี จํานวน 20 คน 
- จํานวนพนักงานประกอบ จํานวน 10 คน 

                                     รวมเปนพนักงานในแผนกพนสีดวยชางฝมือ จํานวน 45 คน 
 การคิดคาแรง ชางควบคุมเครื่อง และชางพนคิดคาแรงวันละ 180 บาท พนักงานที่เหลือ         
คิดคาแรงวันละ 162 บาท ใน 1 เดือน คิดจํานวนวันเทากับ 26 วัน และคิดการทํางานลวงเวลาเฉลี่ย
เทากับ 1 ช่ัวโมงตอวัน หรือ 26 ช่ัวโมงตอเดือน 

เมื่อไดคาแรงตอเดือน ของแตละแผนกแลว จะนํามาหาคาคาแรงในการผลิตสินคาตอช้ิน 
ตอเดือน โดยเปรียบเทียบกับปริมาณผลิตในแตละเดือน 

4) คาไฟฟาที่ใชในการผลิต ของทั้งสองแผนก  เนื่องจากผูศึกษาพบวาคาไฟฟาของ              
ทั้งสองแผนกนั้นมีความแตกตางกันคอนขางมาก จึงนําคาไฟฟามาใชเปนตัวแปรที่สําคัญอีกตัวหนึ่ง
ทางดาน (Input)  การคิดคาไฟฟาคิดจาก 
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พลังงานการใชไฟฟา =  กําลังการใชไฟฟา  x  ระยะเวลาการใชงาน ในแตละเดือน  
ของแตละแผนกที่ทําการศึกษา 

โดยคิดอัตราคาไฟฟาที่ 2.695 บาท/หนวย 
5) คาเสื่อมราคา (Input) เนื่องจากวาอุปกรณเครื่องจักรของทั้งสองแผนกท ี่ทําการศึกษาใน

คร้ังนี้ มีคาตางกัน ผูศึกษาจึงแยกคาเสื่อมราคาออกมาจากคาโสหุยการผลิต เพื่อใหคาที่ทําการ
วิเคราะหมีความเที่ยงตรงมากขึ้น  

คาเสื่อมราคาคิดแบบ Units-of-Production Method ในแผนกเครื่องเคลือบสีออโตเมตริก 
เครื่องจักรมีราคา 2 ลานบาท โดยคิดที่อายุการใชงาน 10 ป และมีอัตราการผลิตตอวันเทากับ 1,200 
ช้ิน คาเสื่อมราคาตอช้ิน เทากับ 0.534 บาท 

ในแผนกพนสีดวยชางฝมือ เครื่องจักรซึ่งสวนใหญเปนระบบการกําจัดกลิ่น และ บําบัด         
น้ําเสีย มีราคารวม 1 ลานบาท โดยคิดที่อายุการใชงาน 10 ป และมีอัตราการผลิตตอวันเทากับ 800 
ช้ิน คาเสื่อมราคาตอช้ินเทากับ 0.40 บาท 

6) คาโสหุยการผลิต (Input) คาโสหุยการผลิตคือตนทุนการผลิตทั้งหมดที่นอกเหนือจากคา
วัตถุดิบทางตรง คาแรงทางตรง ซ่ึงไดแกคาแรงงานทางออม คาซอมแซมและดูแลรักษาเครื่องจักร 
คาสงเสริมการขาย เปนตน ตามนโยบายของบริษัทฯ ไดคิดคาโสหุยการผลิตโดย คิดเปน 3 เทาของ
คาแรงทางตรงที่คํานวณไดตอช้ินตอเดือน  

 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 

1) กําหนดตัวแปรผลผลิต (Output) คือรายไดในแตละเดือนของสินคาที่ทําการศึกษา ตลอด
ป 2550 เปนจํานวนตัวอยางของหนวยผลิตทั้ง 12 หนวยผลิต (DMU หรือ Decision Making Unit) 

2) กําหนดตัวแปรปจจัยการผลิต (Input) โดยกําหนดใหตนทุนวัตถุดิบเปน Input 1 คาแรง
ทางตรงเปน Input 2 คาไฟฟาเปน Input 3 คาเสื่อมราคาเปน Input 4 และคาโสหุยการผลิตเปน Input 
5 ตามลําดับ 

3) นําขอมูลที่ไดไปคํานวณหาประสิทธิภาพในการผลิต  โดยใชแบบจําลอง  Data 
Envelopment Analysis (DEA) ภายใตขอสมมติ Variable Return to Scale (VRS) และ การวัด
ประสิทธิภาพการผลิตดานปจจัยการผลิต Input- Oriented Measure 

4) นําผลที่ไดจากการประมวลคาของโปรแกรม Data Envelopment Analysis (DEA)         
มาทําการวิเคราะห 

  


