
 
 

 

บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
 ผลการศึกษาการลดตนทุนการผลิตของธุรกิจสินคาตกแตงบานแหงหนึ่งในอําเภอ           
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม โดยในที่นี้ ไดทําการศึกษา ผลิตภัณฑกรอบรูป ขนาด 4”x6” และกรอบ
รูปขนาด  5”x7” ของบริษัท วาสนาคอลเล็คชั่น  จํากัด  ตลอดป พ.ศ. 2550 จากการศึกษาถึง
ประสิทธิภาพดานขนาด Scale Efficiency (SE)  โดยการใชโปรแกรม Data Envelopment Analysis 
(DEA)  ไดผลสรุปดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการคํานวณจากการใชโปรแกรม Data Envelopment Analysis (DEA)  
 

จากผลการคํานวณที่ไดจากโปรแกรม Data Envelopment Analysis (DEA) ของทั้งสอง
แผนกที่ทําการศึกษา ปรากฏวาทั้งสองแผนกมีคาประสิทธิภาพอยูในขั้นสูงมาก จนถึงสูงสุด โดยที่
แผนกเคลือบสีดวยเครื่องออโตเมตริกมีคาประสิทธิภาพดานขนาด Scale Efficiency (SE) เฉลี่ยอยูที่ 
0.980 ในขณะที่แผนกเคลือบสีดวยชางฝมือ มีคาประสิทธิภาพดานขนาด เฉลี่ยอยูที่ 0.986 มากกวา
แผนกเคลือบสีดวยเครื่องออโตเมตริกอยู 0.006 หรือ คิดเปน 0.06 เปอรเซ็นต ซ่ึงแทบจะไมมีความ
แตกตางกันเลย และสามารถพูดไดวาทั้งสองแผนกสามารถทดแทนกันไดรอยเปอรเซ็นต  กลาวคือ
ทางบริษัทฯ สามารถที่จะเลือกการผลิตแบบไหนก็ไดในทั้งสองแผนกนี้ 

 

5.2 สรุปผลทางดานประสิทธิภาพการผลิต 
 

จากการศึกษาพบวาคาประสิทธิภาพการผลิตของทั้งสองแผนกมีคามากกวา 1 ทั้งสองแผนก 
โดยที่แผนกเคลือบสีดวยเครื่องออโตเมตริก มีคา 1.58 ในขณะที่แผนกเคลือบสีดวยชางฝมือมีคา
ประสิทธิภาพการผลิตอยูที่ 1.24 จะเห็นไดวาแผนกเคลือบสีดวยเครื่องออโตเมตริกมีประสิทธิภาพ
มากกวาแผนกเคลือบสีดวยมือ ผูศึกษาพบวาตัวแปรหลักที่ทําใหแผนกเคลือบสีดวยเครื่อง                
ออโตเมตริกมีประสิทธิภาพมากคือปจจัยการผลิตที่ไดมีจํานวนมากกวา ในขณะที่ใชเวลาเทากัน 
ถึงแมวาการสิ้นเปลืองวัตถุดิบ และแรงงานจะใกลเคียงกัน ดังนั้นบริษัทฯจึงควรจะเลือกผลิต               
ในแผนกเคลือบสีดวยเครื่องออโตเมตริกเปนลําดับแรกจนเต็มความสามารถของเครื่องจักร แลวจึง
เลือกการเคลือบสีดวยชางฝมือเมื่อมีจํานวนงานเขามามากหรือเมื่อมีความตองการผลิตมากขึ้น 
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5.3 สรุปผลทางดานตนทุน และปจจัยในการผลิต 
 

จากการศึกษาพบวาตนทุนคาไฟฟา และตนทุนวัตถุดิบของแผนกเคลือบสีดวยชางฝมือ            
มีสัดสวนที่สูงกวาแผนกเคลือบสีดวยเครื่องออโตเมตริก สาเหตุที่คาไฟฟาของแผนกเคลือบสี            
ดวยมือสูงกวา เนื่องจากวาตองสรางระบบปองกันสิ่งแวดลอมใหหองพนสี อาทิเชนระบบมานน้ํา 
ระบบดูดและกําจัดกลิ่น ระบบบําบัดน้ําเสีย เปนตน ซ่ึงระบบเหลานี้ตองใชมอเตอรที่มีกําลังสูง            
จึงทําใหคาไฟฟามีอัตราสูงกวาระบบเคลือบสีดวยเครื่องออโตเมตริก สวนคาวัตถุดิบจาก                 
การสังเกตขบวนการพนสีพบวา ชางฝมือแตละคนมีปริมาณการใชวัตถุดิบที่ตางกันทําใหเกิด           
ความสิ้นเปลืองโดยไมจําเปน เชนการพนเคลือบซ้ําไปซ้ํามาเปนเวลานานทําใหแลกเกอรที่ใช
เคลือบสินคามีความหนาเกินความตองการ เปนการสิ้นเปลื้องวัตถุดิบเปนตน ในขณะที่การ              
พนเคลือบของเครื่องพนออโตเมตริกมีการปรับการพนที่สม่ําเสมอ จึงมีการใชวัตถุดิบที่คงที่    

จากการศึกษาจะเห็นไดวาการผลิตโดยใชเครื่องจักรออโตเมตริกจะมีการสิ้นเปลืองวัตถุดิบ 
และไฟฟานอยกวาระบบพนเคลือบดวยชางฝมือ 

                   
5.4 ขอเสนอแนะ 
 

5.4.1  ขอเสนอแนะทางดานการศึกษา 
จากการเปลี่ยนแปลงองคกรที่มีประสิทธิภาพ นอกจากโครงสรางทางดานปจจัยการผลิต 

และตนทุนแลว ควรที่จะเนนถึงความสําคัญทางดานกลยุทธควบคูไปดวย แบบจําลอง 7-S จะแสดง
ให เห็นถึงปจจัยหลายอยางที่มี อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงองคกร  ตามแบบจําลอง  7-S                           
ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

โครงสราง (Structure)  การพัฒนาแนวความคิดของโครงสราง ทฤษฎีพื้นฐานที่รองรับ 
โครงสรางจะธรรมดา โครงสรางจะแบงงาน และแลวจะประสานงาน การชดเชยระหวางการแบง
งานและการประสานงาน การกระจายออกไป และแลวการรวมอํานาจกลับเขามา ความซับซอนของ
โครงสรางตามหนาที่ขึ้นอยูกับการประสานระหวางกิจกรรมทุกอยางตองเหมาะสม โครงสรางที่
กระจายอํานาจจะทําใหเราสามารถโยกยายทรัพยากร และการบริหารไดอยางคลองตัว บริษัทจะมี
การแบงงานกันทํา มีหนวยงานตามหนาที่ และโครงสรางที่มีประสิทธิภาพจะตองมีลักษณะที่
ยืดหยุน หรือสามารถปรับใชเพื่อการบรรลุเปาหมายของบริษัทในอนาคตดวย 

กลยุทธ (Strategy) โครงสรางขึ้นอยูกับกลยุทธ เชนกลยุทธของการกระจาย ธุรกิจยอมจะ
ตองการโครงสรางแบบการกระจายอํานาจ แนวความคิดของกลยุทธที่ชัดเจนจะทําใหการออกแบบ
โครงสรางถูกตองมากขึ้น 
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“กลยุทธ” จะหมายถึงการวางแผนการกระทําของบริษัทเพื่อการตอบสนองตอ                       
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก ลูกคา คูแขงขัน กลยุทธคือวิธีการที่บริษัทใชปรับปรุง
ฐานะของพวกเขาใหดีขึ้น โดยใชการแขงขัน เชน การเปนผูนําตนทุนต่ํา การใหคุณคาที่ดีกวา              
แกลูกคา และการครอบครองสวนแบงตลาด เปนตน 

กลยุทธจะมีความสําคัญอยางเห็นไดชัดเมื่อบริษัทตองการเอาชนะการแขงขัน เชน ภายใน
อุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูง  

สไตล (Style) สไตลของบริษัทจะสะทอนใหเห็นจากวัฒนธรรมของบริษัท บอยครั้งที่เรา
ไดพบและใชคําวา “สไตล” กับการบริหารงาน ความยุงยากไมไดอยูที่วาเราไมยอมรับความสําคัญ
ของสไตล แตอยูที่วาเราไดใหความสําคัญกับมันมากเกินไปตางหาก 

คน (Staff) เรามักจะปฏิบัติกับคนภายในสองกรณี กรณีแรกเราจะกลาวถึงการประเมินผล
งาน การฝกอบรม การจายผลตอบแทน และอื่นๆ กรณีที่สองเราจะกลาวถึง ขวัญ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
และพฤติกรรม  

ผูบริหารระดับสูงมักจะไมสนใจทั้งสองกรณี กรณีแรกดูเสมือนวาเปนเรื่องเล็กนอยตอการ
ใหความสนใจในทันทีของพวกเขา(จงปลอยใหเปนหนาที่ของแผนกบุคคล) กรณีที่สองดูเสมือนวา
ยุงยากเกินไป เรามักจะถูกบอกกลาววา การมีโครงสรางที่เหมาะสม แลวคนจะเหมาะสมเอง หรือ
ในทางตรงขาม คนเหมาะสมแลว โครงสรางจะเหมาะสมเอง 

ทักษะ (Skills) องคการที่เผชิญกับสภาพทางธุรกิจที่เลวราย จะตองกระทํามากกวา                
การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ จะตองเพิ่มความสามารถใหมๆเขามาดวยทักษะใหมๆ ความตองการทักษะ
ใหมๆจะเปนสิ่งจําเปนเมื่อบริษัทมีนโยบายบุกตลาดใหมๆ  

ระบบ (Systems) ความหมายของระบบ ระบบเปนระเบียบวิธีปฏิบัติงานทุกอยาง ทั้งที่เปน
ทางการ และไมเปนทางการ ที่ตองใชเพื่อการดําเนินงานขององคการ การเปลี่ยนแปลงพัฒนาระบบ
จะสะทอนใหเห็นถึงฐานะของบริษัท 

คานิยมรวม (Shared Value) คานิยมรวมจะหมายถึงเปาหมายสูงสุด (Super ordinate Goals) 
ที่มักจะไมกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร คานิยมรวมจะเปนความคิดรากฐานของการสรางธุรกิจ
ขึ้นมา และเปนทิศทางในอนาคตที่ทีมผูบริหารระดับสูงตองการใหซึมซาบไปทั่วทั้งองคการ คานิยม
รวมเปนจุดเริ่มตนของการสรางระบบขึ้นมาอยางมีเหตุผล  

จากตัวแปรแตละตัวภายในกรอบ 7-S แสดงใหเห็นวาองคการควรจะตองจริงจังกับ           
ตัวแปร และปจจัยตางๆในรอบดาน จะตองมุงสู 7-S ทุกตัวซ่ึงมีความเกี่ยวพันและสอดคลอง
ระหวางกัน 
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5.4.2 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
ผลการศึกษาในครั้งนี้พบวาการควบคุมปจจัยการผลิตในดานตางๆ ไมวาจะเปนทางดาน

วัตถุดิบ ทางดานแรงงาน บุคลากร และทางดานเครื่องจักร ฯลฯ เปนตัวแปรสําคัญในการควบคุม
ตนทุนการผลิต ควรมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการผลิตขององคกรอยางนอยปละครั้ง เพื่อให
มั่นใจวาสิ่งที่กําลังปฏิบัติอยูนั้นมีประสิทธิที่ดีที่สุดแลวหรือยัง หรือ ควรมีการปรับปรุงแกไขตาม
หลักการและนําเอาทฤษฎี หรือแบบจําลองที่เหมาะสมมาใชในการศึกษา เพื่อที่จะไดผลและขอมูลที่
ถูกตอง มากกวาการคิดตามความรูสึกของผูประกอบการเอง    

บริษัทควรมีการสรางมาตรฐานการทํางานในแตละแผนกขึ้น ครอบคลุมงานทุกขั้นตอน
อยางชัดเจน และใหแนใจวาพนักงานทุกคนมีความเขาใจที่ถูกตอง เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด  และเพื่อใหการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

บริษัทควรมีมาตรฐานการวัด หรือตวงวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคา เชนมีสูตรในการผสม
แลกเกอร  เปนตน มีการเขียนเปนลายลักษณอักษร และติดไวในตําแหนงที่ใชงาน เพื่อเปน
มาตรฐานสําหรับปฏิบัติ  ควรใชภาชนะที่ใชในการชั่ง ตวง วัด ที่ไดมาตรฐาน และมีการตรวจสอบ 
หรือสอบเทียบเปนประจําเพื่อใหแนใจวาภาชนะนั้นยังมีมาตรฐานในการใชงานอยู 

 
5.4.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

ในการศึกษาครั้งนี้ไดเนนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตนทุนการผลิตของแผนก              
สองแผนก  เพื่อดูวาแผนกไหนมีประสิทธิภาพมากกวากันซึ่งผลสรุปที่ออกมาคอนขางมีความ
แตกตางกันนอยมาก หรือแทบจะไมตางกันเลย ในการศึกษาครั้งตอไปนาจะมีการนําเอาปจจัยอ่ืนๆ 
เขามาเปนตัวแปรที่สําคัญเปนตนวา เร่ืองของเวลา คุณภาพ และบุคลากรเปนตน และควรที่จะมี
การศึกษาในแผนกอื่นๆอีก โดยที่แตละแผนกที่ศึกษาไมจําเปนตองผลิตสินคาเหมือนกัน แตเปน
การศึกษาถึงประสิทธิภาพของแตละแผนกวามีคะแนนประสิทธิภาพมากนอยอยางไร เพื่อเปน
ขอมูลสําหรับปรับปรุง แกไขตอไป 
 
       
 


