
 

บทที่ 2 
ทฤษฎีและแนวคิดที่ใชในการศึกษา 

 
 การศึกษาการลดตนทุนการผลิตของธุรกิจสินคาตกแตงบานแหงหนึ่ งในอํา เภอ                
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ในครั้งนี้ จะศึกษาถึง ทฤษฏีและแนวทางเพื่อที่จะคํานวณตนทุนที่เกิด
จากการผลิตและคํานวณประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตโดยมีแนวทางในการศึกษาดังนี้ 
 
2.1 ทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา 
 

2.1.1  แนวคิดและการวัดประสิทธิภาพการผลติ 
ประสิทธิภาพ(Efficiency) หมายถึง ความสามารถที่จะนําทรัพยากรที่มีอยูออกมาใชได

อยางดีที่สุดในความพยายามที่จะบรรลุเปาหมาย และความหมายที่ 2 หมายถึง ความสามารถที่ทําให
เกิดผลในการงานหรือลงมือทําสิ่งตาง ๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม (Doing Things Right) 
ประสิทธิภาพเปนการเปรียบเทียบสวนที่เปน Input หรือปจจัยนําเขากับ Output ผลิตผลที่ได  การวดั
คาประเมินประสิทธิภาพคือ Input ตองใกลเคียงกับ Output มากที่สุดและมีความสูญเสียนอยที่สุด 

ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึงความสามารถในการเลือกเปาหมายที่เหมาะสมในการ
บรรลุเปาหมายนั้น ๆ และความหมายที่ 2 หมายถึง ผลสําเร็จหรือผลที่เกิดขึ้นหรือการเลือกลงมือทํา
ในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม 

การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตนั้น ถือไดวาเปนทางเลือกหนึ่งในการลดตนทุน
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยหลักการวัดประสิทธิภาพไดถูกนํามาใชในการพิจารณาถึงผลการ
ดําเนินงานของหนวยผลิตและคาประสิทธิภาพที่ไดจากการประเมินก็สามารถนํามาใชในการ
เปรียบเทียบระหวางหนวยผลิตได เพื่อใชประกอบการพิจารณาถึงระดับความสามารถในการ
ดําเนินงานของหนวยผลิต โดยทั่วไปแลว ประสิทธิภาพของหนวยผลิตสามารถประเมินได ดังนี้ 

 
 Efficiency         =   

      
  

ปญหาของการเพิ่มผลผลิต ซ่ึงทําใหผลผลิตต่ําลง อาจมีสาเหตุมาจากหลายประการเชน 
ความสูญเสียในสวนวัสดุ ความสูญเสียที่เกิดจากเครื่องจักร ความสูญเสียที่เกิดจากแรงงาน เปนตน

   Input  
  Output 
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ประสิทธิภาพของหนวยผลิตทางเศรษฐศาสตร คือ ความสามารถที่หนวยผลิตจะเพิ่มผลผลิตภายใต
ทรัพยากรเทาเดิม หรือความสามารถที่ประหยัดทรัพยากรลง โดยไมเปลี่ยนแปลงผลผลิต ซ่ึงการวัด
ประสิทธิภาพการผลิตของหนวยผลิตในยุคปจจุบันเริ่มตนจากงานของ Farrell (1957) โดยมองวา
ประสิทธิภาพของหนวยผลิตจะประกอบดวยสองประสิทธิภาพคือ  
 ประสิทธิภาพดานเทคนิค (Technical Efficiency) และประสิทธิภาพดานการจัดสรร 
(Allocative Efficiency) ซ่ึงประสิทธิภาพดานเทคนิค หมายถึงความสามารถของหนวยผลิตที่จะ
สามารถผลิตผลผลิตใหไดมากที่สุดภายใตทรัพยากรที่มีอยู ในขณะที่ประสิทธิภาพดานการจัดสรร
จะแสดงถึงความสามารถของหนวยผลิตที่จะสามารถใชปจจัยการผลิตในสัดสวนที่เหมาะสมภายใต
เงื่อนไขของระดับราคาปจจัยการผลิตที่เปนอยู 
 ซ่ึงการวัดประสิทธิภาพโดยทั่วไปในปจจุบันจะกําหนดใหมีการผลิตสินคาชนิด (Q) ที่ใช
ปจจัยการผลิตสองชนิดคือ แรงงาน (Labor; L) และสินคาทุน (Capital; K) ภายใตตลาดสินคาและ
ปจจัยการผลิตที่เปนตลาดแขงขันสมบูรณและการผลิตแบบ Constant returns to scale และเพื่อให
สอดคลองกับความหมายของคําวาประสิทธิภาพการผลิต การวัดประสิทธิภาพจะแยกออกเปนสอง
แนวทางคือ ดานผลผลิต (Output-Oriented Measure) และดานปจจัยการผลิต (Input-Oriented 
Measure) 
 การวัดประสิทธิภาพการผลิตดานผลผลิต (Output – Oriented Measure) จะตรงกันขาม
กับการวัดประสิทธิภาพการผลิตของหนวยผลิตจากดานปจจัยการผลิต โดยแทนที่จะตอบคําถาม
ที่วา “ปจจัยการผลิตสามารถเพิ่มผลผลิตมากเทาใด โดยไมเพิ่มจํานวนปจจัยการผลิต” แตจะตอบ
คําถามที่วา “หนวยผลิตสามารถเพิ่มผลผลิตมากเทาใด โดยไมเพิ่มจํานวนปจจัยการผลิต” แทน 
ดังนั้น การวัดประสิทธิภาพการผลิตในดานผลผลิตจะพิจารณาจากเสนความเปนไปไดในการผลิต 
(Production Possibility Frontier: PPF) ซ่ึงจะสมมติใหมีผลผลิตสองชนิดและปจจัยการผลิตหนึ่ง
ประเภท และลักษณะของเสน PPF จะเปนเสนโคงเขาหรือโคงออก (Convex and Concave) หรือ
เปนเสนตรงขึ้นอยูกับขอสมมติของความสามารถในการทดแทนของการใชปจจัยการผลิตใน
ผลผลิตแตละประเภท หากความสามารถในการทดแทนลดลง เสน PPF ก็จะมีเปนเสนเวาออกจาก
จุดเริ่มตน อาทิ เสน ZZ’ ในรูปที่ 2.1 ขางลาง และหากการทดแทนของปจจัยการผลิตในการผลิต
ผลผลิตทั้งสองประเภทแลว เสน PPF จะเปนเสนเวาเขาหาจุดเริ่มตน ก็แสดงความสามารถในการ
ทดแทนของปจจัยการผลิตในการผลิตเพิ่มขึ้น ดังนั้น หนวยผลิตใดๆที่ทําการผลิตบนเสน PPF ก็
แสดงวามีประสิทธิภาพการผลิต กลาวคือ ในขณะที่ หนวยผลิตใดที่ผลิตอยูภายในพื้นที่ใตเสน PPF 
ก็แสดงวาหนวยผลิตนั้นมีประสิทธิภาพในการผลิต จากรูปที่ 2.1 แสดงใหเห็นวาหนวยผลิต A เปน
หนวยผลิตที่ไมมีประสิทธิภาพ เพราะอยูใตเสน PPF และหากจะใหไดประสิทธิภาพสูงสุดควรผลิต
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ที่จุด B ดังนั้น ระยะหางจากจุด A ไปจุด B คือจํานวนของผลผลิตที่จะสามารถเพิ่มขึ้นได โดยไม
ตองเปลี่ยนแปลงจํานวนปริมาณปจจัยการผลิต ซ่ึงก็คือ ความไมมีประสิทธิภาพของหนวยผลิต A  
 
รูปท่ี 2.1 ประสิทธิภาพดานเทคนิคและการจัดสรรทรัพยากร 
     (Output Oriented Efficiency Measurement) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: สมชาย หาญหิรัญ (2550)     
 

จากแนวคิดขางตน ประสิทธิภาพทางดานเทคนิค (Technical Efficiency) สามารถวัดไดจาก
สัดสวนของปริมาณที่หนวยผลิต ผลิตไดเทียบกับที่ควรจะได ซ่ึงก็คือ  OA/OB ซ่ึงหากสามารถหา
คาของผลผลิตทั้งสองประเภทไดก็จะสามารถสรางเสนราคาผลผลิตออกมาเปนเสน Iso-revenue 
(เสน DD’) ในรูปที่ 2.1 เพื่อใชวัดประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร (Allocative Efficiency) ซ่ึง
ก็คือรายไดที่ควรจะเพิ่มขึ้น หากหนวยผลิตเลือกสัดสวนของผลผลิตที่ทําการผลิตไดอยางถูกตอง
ภายใตเงื่อนไขของราคาผลผลิตทั้งสองที่กําหนดโดยตลาดแขงขันสมบูรณ 

โดยสามารถวัดไดจากระยะหางของ OB ตอ OC หรือ OB/OC สําหรับประสิทธิภาพทาง
เศรษฐศาสตรโดยรวม (Total Economic Efficiency) ซ่ึงก็คือ TE x AE 
 
    EE = (TE)x(AE) = (OA/OB)x(OB/OC) = (OA/OC) 
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 ซ่ึงก็คือระดับรายไดทั้งที่สูญเสียไป เมื่อเทียบกับรายไดสูงสุดที่ควรได โดย OA คือเปนผล
จากการไมมีประสิทธิภาพทางเทคนิค และระยะจาก OAไปถึง OC ก็คือรายไดที่ควรจะไดแตเสีย
เพราะเลือกสัดสวนการผลิตของผลผลิตไมสอดคลองกับระดับราคาของผลผลิต ทั้งนี้ตัววัด
ประสิทธิภาพของทุกตัวนี้จะมีคาระหวาง 1 กับ 0 
 หากสมมุติใหผลผลิตมีปจจัยการผลิตเพียงปจจัยเดียว การพิจารณาอาจจะสามารถทําไดใน
รูปที่ 2.2 โดยสามารถกําหนดรูปแบบของผลตอบแทนตามขนาด (Returns to Scale) โดยรูปดาน
ซายมือแสดงเสนผลผลิตที่มีเทคนิคการที่เปน Decreasing Returns to Scale ซ่ึงผลผลิตจะเพิ่มขึ้นใน
สัดสวนที่ลดลง (Diminishing) สวนเสนผลผลิตรูปขวามือของรูปที่ 2.2 นั้นจะแสดงอัตราการ
เพิ่มขึ้นของผลผลิตในสัดสวนคงที่ ซ่ึงทั้งสองรูปนั้นจุดการผลิตของหนวยผลิตที่มีประสิทธิภาพจะ
อยูที่จุด P ซ่ึง Farrell  (1957)  ไดวัดประสิทธิภาพดานเทคนิคจากมุมมองดานวัตถุดิบ (Input-
Oriented Technical Efficiency) เทากับ AB/AP ในขณะที่การวัดจากมุมมองดานผลผลิต 
ประสิทธิภาพดานเทคนิค (Output-Oriented  Technical Efficiency) สามารถแสดงไดจากสัดสวน
ของ  CP/CD ซ่ึงจากการศึกษาของ Fare และ Lovell (1978) ไดแสดงใหเห็นวาไมวาจะวัดจาก
มุมมองของผลผลิตหรือปจจัยการผลิต ประสิทธิภาพดานเทคนิคจะเทากันเสมอภายใตเงื่อนไขของ 
Constant Returns to Scale อันจะเห็นไดจากรูปวา  AB/AP  = CP/CD  สําหรับประสิทธิภาพ              
ดานเทคนิคของหนวยผลิต  P แตอยางไรก็ตาม คาทั้งสองนี้จะไมเทากันหากสมมติใหเทคโนโลยี
การผลิตเปนแบบ Decreasing Returns to Scale 
 
รูปท่ี 2.2  การวัดประสิทธิภาพดานเทคนิค 
 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
ที่มา: สมชาย หาญหิรัญ (2550)  
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2.1.2 แนวทางในการคํานวณประสิทธิภาพการผลิตโดยวิธีการ Data Envelopment Analysis 
(DEA) 

Data Envelopment Analysis (DEA) เปนวิธีการทางคณิตศาสตรที่ไมตองการขอสมมติของ
ลักษณะการกระจายของกลุมตัวอยาง (Non-Parametric Approach) และอาศัยแนวความคิดของ 
Linear Programming มาใชในการคํานวณขอบเขตของที่ตั้งกลุมตัวอยาง (Frontier Analysis) 

วิ ธีการวัดประสิทธิภาพที่นิยมนํามาใชในการวัดผลการดําเนินงาน  ก็คือ  การวัด 
ประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ ซ่ึงเปนการเปรียบเทียบคาประสิทธิภาพที่คํานวณไดในแตละหนวย
ผลิต กับคามาตรฐาน (benchmark) ซ่ึงในการเปรียบเทียบระหวางหนวยผลิตนั้น คามาตรฐานก็คือ 
คาที่ไดจากหนวยผลิตที่ดีที่สุด (best practice) เมื่อเปรียบเทียบกับหนวยที่ผลิตที่กําลังศึกษาทั้งหมด 
หรืออาจกลาวไดวา หนวยนั้นเปนหนวยผลิตที่อยูในระดับแนวหนา (frontier) สวนหนวยผลิตอื่นๆ 
จะมีศักยภาพหรือประสิทธิภาพที่ต่ํากวา (inefficiency) โดยทั่วไปแลวการวัดประสิทธิภาพ                 
เชิงเปรียบเทียบของหนวยผลิตสามารถประเมินไดดังนี้ 
 
                    Efficiency   =  
 
 
สามารถเขียนเปนสมการคณิตศาสตรไดดังนี้ 
 

  Relative efficiency = 
ij

m

i
i

n

j
rjr

x

y

∑

∑

ω

μ
 

 
โดยที ่      xij    คือ  จํานวนของปจจัยนําเขาที่ i ของหนวยผลิต j 
                  yrj    คือ  จํานวนของผลผลิตที่ r ของหนวยผลิต j 
                           rμ   คือ  ตัวถวงน้ําหนกัของผลผลิต r 
                           iω   คือ  ตัวถวงน้ําหนกัของปจจัยนําเขา i 
               n     คือ  จํานวนของหนวยผลิต 

        s      คือ  จํานวนของผลผลิต 
        m    คือ  จํานวนของปจจัยนําเขา 

    Input 
 Output 
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แนวคิดที่มีการใชกันอยางกวางขวางในการวัดประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ ก็คือ แนวคิด
ของ Farrell (1957) ที่อาศัยหลักการของ Frontier Analysis ในการวัดประสิทธิภาพของหนวยผลิต 
แนวคิดดังกลาวเปนจุดเริ่มตนใหกับนักเศรษฐศาสตรหลายทานไดคิดและพัฒนาวิธีการและ
แบบจําลองขึ้นมาเพื่อวัดประสิทธิภาพ เชน Data Envelopment Analysis(DEA), Stochastic Frontier 
Approach (SFA), Thick Frontier Approach (TFA) และ Distribution Free Approach (DFA)              
เปนตน 

วิธีการ DEA (Data Envelopment Analysis) เปนวิธีการหนึ่งที่ไดรับความนิยมในการ
นํามาใชในการวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานเนื่องจากวิธีการนี้ไมตองมีการกําหนดรูปแบบ
ของฟงกช่ัน (function form) ที่ใชในการพิจารณา เปนวิธีการแบบ non - parametric และวิธีการนี้            
ก็สามารถวัดประสิทธิภาพของการดําเนินงานไดในกรณีที่มีปจจัยการผลิตและผลผลิตหลายชนิด 
(multi input and output) Charnes, Cooper and Rhodes (1978) ไดนําเสนอวิธีการ DEA เปนกลุม
แรก โดยใชหลักการทางคณิตศาสตรที่เรียกวา Linear Programming ในการประเมินคา
ประสิทธิภาพของหนวยผลิต 

Charnes, Cooper and Rhodes (1978) ไดนําเสนอแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการ
วัดประสิทธิภาพของหนวยผลิต n ที่มีการใชปจจัยการผลิต i แลวไดผลผลิต r ดังนั้นประสิทธิภาพ
ของหนวยผลิตสามารถหาไดจากการแกปญหาแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่เสนอโดย Charnes, 
Cooper and Rhodes  ซ่ึงแบบจําลองนี้จะเปนการพิจารณาทางดานปจจัย (input-oriented) และมี
ลักษณะของผลตอบแทนคงที่ (Constant Returns to Scale : CRS) สามารถเขียนแบบจําลองไดดังนี้ 
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โดยที ่   xij   คือ จํานวนของปจจัยนําเขาที่ i ของหนวยผลิต j 

       yrj    คือ จํานวนของผลผลิตที่ r ของหนวยผลิต j 
                         rμ   คือ ตัวถวงน้ําหนกัของผลผลิต r 
                        iω     คือ ตัวถวงน้ําหนกัของปจจัยนําเขา i 
                          n      คือ จํานวนของหนวยผลิต 
                          s      คือ จํานวนของผลผลิต 
                         m     คือ จํานวนของปจจยันําเขา 
                         ε      คือ คาบวกที่มีขนาดเล็ก 
 

แบบจําลองขางตนเปนแบบจําลองภายใตขอสมมติแบบ CRS ซ่ึงจะใชไดอยางเหมาะสม
เมื่อหนวยผลิตทุกหนวยมีการดําเนินการผลิต ณ ระดับที่เหมาะสม (Optimal scale) ฉะนั้นเมื่อมีการ
แขงขันที่ไมสมบูรณ  

ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหหนวยผลิตไมไดดําเนินการผลิตอยูในระดับที่เหมาะสมได              
จากขอจํากัดดังกลาว จึงไดมีการพัฒนาแบบจําลองขึ้นมาใหม โดย Banker, Charnes, and Cooper 
(1984) ภายใตขอสมมติ Variable Returns to Scale (VRS) 4แบบจําลองภายใตขอสมมติ VRS 
จะตองเพิ่มสมการขอจํากัดเขาไปในแบบจําลอง อีกหนึ่งสมการ คือ N1/λ =1 (เปนขอจํากัดของ          
คาความโคง : convexity constraint) เพื่อใหมั่นใจวาเปนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ              
หนวยผลิตขนาดเดียวกันอยางแทจริง ตอมาไดมีการพัฒนาแบบจําลองดังกลาวโดยการเพิ่มขอจํากัด 
N1/λ ≤ 1 เขาไปในแบบจําลอง แบบจําลองที่พัฒนาใหมนี้สามารถหาคาประสิทธิภาพในชวง  
Non-Increasing Returns Scale (NIRS.) ได ดังนั้นลักษณะของแบบจําลองสุดทายภายใตขอสมมติ 
VRS ที่นิยมใชในปจจุบันสามารถแสดงไดดังนี้ 
 

Min θλθ ,  
     Subject to              -y 0≥+ λyi  

0≥− λθ xxi  
N 1'1 ≤λ  

0≥λ  
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การวัด DEA ภายใตขอสมมติ Constant Returns to Scale (CRS) และ Variable Returns to 
Scale (VRS) ในกรณีที่พจิารณาทางดาน input orientated และ output orientated สามารถประเมิน
ไดจากการทํา Linear Programming ในแบบจําลองดังนี ้
แบบจําลองภายใตขอสมมต ิConstant Returns to Scale (CRS) 

 
Input Oriented Output Oriented 

                       Min θλθ ,  
Subject to          -y 0≥+ λyi  

0≥− λθ xxi  

                            0≥λ  

Max φλφ ,  
Subject to     -φ y +i y 0≥λ  

x −i x 0≥λ  

0≥λ  

 
แบบจําลองภายใตขอสมมต ิVariable Returns to Scale (VRS) 

 
Input Oriented Output Oriented 

                       Min θλθ ,  
Subject to          -y 0≥+ λyi  

0≥− λθ xxi  
N 1'1 ≤λ                              

0≥λ  

Max φλφ ,  
Subject to     -φ y +i y 0≥λ  

x −i x 0≥λ  
N 1'1 ≤λ                              

0≥λ  

  
การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตขอสมมติแบบ VRS นั้น เปนการวัดประสิทธิภาพใน

กรณีที่มีการแขงขันที่ไมสมบูรณซ่ึงเปนสาเหตุที่ทําใหหนวยธุรกิจหนึ่งไมไดดําเนินการผลิตอยูใน
ระดับที่เหมาะสม ในขณะที่การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตขอสมมติแบบ CRS นั้นจะตองมี
ขอจํากัดที่วาหนวยผลิตทุกหนวยจะตองมีการดําเนินการผลิต ณ ระดับที่เหมาะสม (optimal scale) 
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ดังนั้นประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตขอสมมติ Constant Returns to Scale (TECRS) 
ประกอบไปดวย Scale efficiency (SE) และ pure technical efficiency (TEVRS) ซ่ึงถาหากหนวยผลิต
บางหนวยไมไดดําเนินการผลิต ณ ระดับที่เหมาะสม คา TECRS และ TEVRS จะมีคาไมเทากัน และ 
TECRS TEVRS จะได scale efficiency(SE) ซ่ึงสามารถอธิบายไดดวยรูปที่ 2.1 เมื่อสมมติใหหนวยผลิต
มีการใชปจจัยการผลิต 1 ชนิด ใหไดผลผลิต 1 ชนิด ดังนั้น 
 

TECRS = APC / AP 
TEVRS = APV / AP 

SE = APC / APV ซ่ึงก็คือ TECRS / TEVRS 
 

โดยคาของ TECRS , TEVRS และ SE มีคาตั้งแต 0 ถึง 1 จากสมการทั้งสามแสดงวา              
TECRS = TEVRS× SE ดังนั้นประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตขอสมมติ constant returns to scale 
(TECRS) จะประกอบ ดวย pure technical efficiency(TEVRS) และ scale efficiency (SE) 
 
รูปท่ี 2.3 แสดงวิธีการคํานวณเพื่อหาคา scale efficiency (SE) 
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ที่มา: Coelli; Rao and Battese (1997) 
 

 
นอกจากนี้ในแบบจําลอง VRS ที่นําเสนอขางตน เปนแบบจําลองที่สามารถบอกไดวา

หนวยผลิตนั้นมีผลไดตอขนาดเพิ่มขึ้น (increasing returns scale : irs.) หรือมีผลไดตอขนาดลดลง 
(decreasing returns scale : drs.) เนื่องจากในแบบจําลองดังกลาวไดใชขอจํากัด N1/ λ≤1 ดังนั้นจึง
สามารถหาคาประสิทธิภาพไดในชวง Non - Increasing Returns to Scale (NIRS) ไดดังนั้น ถา 

 
 TENIRS = TEVRS หรือ TENIRS ≠ TECRS แสดงวาเปน decreasing returns to scale (drs.) 

               TENIRS ≠ TEVRS หรือ TENIRS = TECRS แสดงวาเปน increasing returns to scale (irs.) 
 

2.1.3 ตนทุนในการผลิต 
              1) นิยามของตนทุน (Definition of Cost) 
 สมคิด แกวสนธิ นิยามวา “ ตนทุนหมายถึง รายจายที่เกิดขึ้นในองคกรเนื่องจากการดําเนิน
กิจการในกิจการหนึ่ง เพื่อผลิตสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่ง” 
              2) ประเภทของตนทนุ สามารถจําแนกออกไดดังตอไปนี ้
 2.1) จําแนกตามลักษณะที่เกดิ 
                                2.1.1) ตนทุนภายในหรือตนทุนเอกชน (Internal or Private Costs) คือ
ตนทุนทั้งหลายที่เกิดขึ้นภายในกิจการ ไดแก ตนทุนการผลิตสินคา หรือคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
กิจการ 
                               2.1.2) ตนทุนภายนอก (External Costs) คือ ตนทุนทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลอื่นหรือชุมชนที่อยูภายนอกกิจการอันสืบเนื่องมาจากการที่กิจการปลอยมลพิษ (Pollution) 
ตางๆ ออกสูภายนอก  
 ในทางเศรษฐศาสตรตนทุนภายในกับตนทุนภายนอกรวมกัน เรียกวาตนทุนทางสังคม 
(Social Costs) 
 2.2) จําแนกตามสวนประกอบของผลิตภัณฑ สามารถจําแนกตนทุนไดเปน 2 
ประเภทคือ 
  2.2.1) ตนทุนทางตรง (Direct Costs) หมายถึงตนทุนที่สามารถติดตามเขา
หนวยวัดตนทนุไดงายและชดัเจน ไดแก 
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                                                        (1) ตนทุนวัตถุดิบทางตรง (Direct Material Costs) หมายถึง 
ตนทุนของวัตถุดิบที่นําไปใชในการผลิตสินคาโดยตรง และเปนสวนประกอบที่สําคัญในการผลิต
สินคาสําเร็จรูป เชน ยาง และ ลอรถยนต เปนตน 
                                          
                                                         (2) ตนทุนแรงงานตรง (Direct Labor Cost) หมายถึง คาแรงที่
เกี่ยวของกับการผลิตสินคาโดยตรง เพื่อแปลงวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูป เชน คาแรงงานของ
คนงานประกอบรถยนต เปนตน 
  2.2.2) ตนทุนทางออม (Indirect Costs) หมายถึงตนทุนที่ไมสามารถติดตาม
เขาหนวยวัดตนทุนไดชัดเจน เชน เงินเดือนผูจัดการ คาประกันภัย เปนตน ตนทุนประเภทนี้เรียกวา
คาโสหุยการผลิต (Manufacturing Overhead)  
 2.3) จําแนกตามการเปลี่ยนแปลงของปจจัยการผลิตที่ใช สามารถจําแนกตนทุนได
เปน 4 ประเภท คือ 
  2.3.1) ตนทุนคงที่ (Fixed Costs) หมายถึง ตนทุนที่ไมเปลี่ยนแปลงตลอด
ชวงการผลิตที่เราพิจารณาอยู ไมวาการผลิตจะมากหรือนอยเพียงใดในชวงการผลิตนั้น เชน 
เงินเดือน คาเสื่อมราคา คาเบี้ยประกัน เปนตน 
  2.3.2) ตนทุนผันแปร (Variable Costs) หมายถึง ตนทุนที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามปริมาณการผลิตและเปนสัดสวนเดียวกันตลอดชวงการผลิตหนึ่งๆ เชน คาวัตถุดิบ คาแรงงานที่
ทําการผลิต เปนตน 
  2.3.3) ตนทุนกึ่งผันแปร (Semi Variable Costs) หมายถึง ตนทุนที่มีบางสวน
คงที่และบางสวนผันแปร จํานวนรวมของตนทุนจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต แตจะไม
เปนอัตราสวนเดียวกับปริมาณการผลิต บางครั้งเรียกวา “ตนทุนผสม”  (Mixed Costs) เชน คา
น้ําประปา คาไฟฟา และคาโทรศัพท เปนตน 
  2.3.4) ตนทุนกึ่งคงที่ (Semi Fixed Costs) หมายถึง ตนทุนที่คงที่ในแตละ
ชวงของระดับการผลิต แตเมื่อชวงของระดับการผลิตเปลี่ยนแปลง ตนทุนก็จะเปลี่ยนแปลงไปดวย 
และจะคงที่ตลอดชวงของระดับการผลิตใหมนี้ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของตนทุนจะมีลักษณะ
คลายกับขั้นบันได จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “ตนทุนขั้นบันได” (Step Cost) ตัวอยางเชน กิจการเชา
คลังสินคาสําหรับเก็บสินคา 50,000 ช้ิน ในอัตราคาเชา 10,000 บาท ในกรณีนี้แมกิจการจะเก็บ
สินคาไมถึง 50,000 ช้ิน อัตราคาเชาก็จะคงที่ตลอด 
 2.4) จําแนกตามหนาที่ของการบริหาร 
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  2.4.1) ตนทุนฝายการผลิต (Manufacturing Costs) หมายถึง ตนทุนตางๆที่
เกี่ยวของกับการผลิตสินคาหรือบริการของกิจการ เชน คาแรง คาวัตถุดิบ เปนตน 
  2.4.2) ตนทุนฝายการตลาด (Marketing Costs) หมายถึง ตนทุนตางๆที่
เกี่ยวของกับการนําสินคาไปถึงมือผูซ้ือ เชน คาพนักงานขาย คาโฆษณา คาสงเสริมการขาย 
ตลอดจนคาจัดสงสินคา เปนตน 
  2.4.3) ตนทุนฝายการเงิน (Financing Costs) หมายถึง ตนทุนตางๆที่
เกี่ยวของกับการจัดหาเงินทุนมาไวใชในการดําเนินงานของกิจการ เชน คาดอกเบี้ยเงินกู เปนตน 
  2.4.4) ตนทุนหรือคาใชจายฝายการบริหาร (Administration Costs or 
Expenses) หมายถึง ตนทุนหรือคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน เพื่อใหกิจการ
ดําเนินงานตอไปได เชน เงินเดือนผูจัดการ หรือพนักงานบัญชี เปนตน 
 2.5) จําแนกตามวัตถุประสงคของการตัดสินใจเฉพาะเรื่อง 
  2.5.1) ตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Costs) หมายถึง ผลประโยชนที่
ควรจะไดรับหากเลือกดําเนินการตามทางเลือกนั้น แตไมไดรับเพราะไปเลือกทางเลือกอื่น เชนนาย
หนุมมีรายไดจากการทํางานปละ 300,000 บาท แตลาออกมาเรียนปริญญาโทโดยไมทํางาน ถือไดวา
ตนทุนคาเสียโอกาสของนายหนุมสําหรับการเรียนตอปริญญาโทเทากับ 300,000 บาทตอป           
  2.5.2) ตนทุนสวนตาง (Differential Costs) หมายถึง ตนทุนที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจเลือกกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงอาจจะมีลักษณะเพิ่มขึ้น เรียกวา “ตนทุนเพิ่ม” 
(Incremental Cost) หรืออาจจะลดลงที่เรียกวา “ตนทุนลด” (Decreasing Cost) ก็ได  
  2.5.3) ตนทุนจม (Sunk Cost) หมายถึง ตนทุนที่เกิดขึ้นในอดีต (Historical 
Cost) เปนตนทุนที่เกิดจากการตัดสินใจ ณ เวลาที่ผานมาแลว ไมสามารถเปลี่ยนแปลงใดๆไดอีก 
ฉะนั้นจึงไมควรนํามาพิจารณากับการตัดสินใจในปจจุบัน 
 2.6) จําแนกตามระยะเวลาการผลิตทางเศรษฐศาสตร จําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ 
  2.6.1) ตนทุนระยะสั้น (Short Run Cost) เปนตนทุนที่ประกอบดวยตนทุน
คงที่ (Fixed Cost) และตนทุนแปรผัน (Variable Cost) 
  2.6.2) ตนทุนระยะยาว (Long Run Cost) เปนตนทุนที่ประกอบดวยตนทุน
ผันแปร (Variable Cost) เพียงอยางเดียว  
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รูปท่ี 2.4  ผังกระบวนการธุรกิจ บริษัท วาสนาคอลเล็คชั่น จํากัด 
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คุณภาพ 

  การซอม
บํารุง 

 

 

 

 

ประเมิน
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รับจาง
ชวง 
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ทําสี/ผลิตตาม
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คลังวัตถุดิบ
และเตาอบ 

ตรวจรับวัตถุดิบ/
สินคา 

จัดสง 
 

ตรวจสอบกอน
บรรจุหีบหอ 

 

 

 

 ผาน ไมผาน 

ผาน 

อบไม/ขัด 

การตลาด 

วางแผน
การตลาด 

ออกแบบ
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

รับคํา
สั่งซื้อ 

A 

บัญชี 

B 

C 

การทบทวน
ฝายบริหาร 

การสรรหา
คัดเลือก
บุคลากร 

การ
ฝกอบรม
พัฒนา
บุคลากร 
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สิ่งที่ไม
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ผลิต คลังสินคา ประกัน
คุณภาพ 

การสํารวจ
ความพึง
พอใจของ
ลูกคา 

รับความ
คิดเห็น
จากลูกคา 

บรรจุหีบหอ 
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D 
สุมตรวจสินคา

ระหวาง
กระบวนการ 

C 

ตรวจสอบ
สุดทาย 

คลัง
ผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป 

B 

คลังวัสดุ
อุปกรณ 

วางแผนผลิต 

D 

การควบคุม
และสอบเทียบ
เครื่องมือวัด 

การแกไข
และ

ปองกัน 

การตรวจ
ติดตาม
คุณภาพ
ภายใน 
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ที่มา: จากบริษทั วาสนาคอลเล็คชั่น จํากัด 
 
 
 
 
2.2 เอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

สมลักษณ สันติโรจนกุล (2542) ไดกลาวถึง การผลิต ปจจัยการผลิต และกฎของการผลิตที่
เกี่ยวของวาในการเปนผูผลิตควรจะเลือกเทคนิคการผลิตที่ทําใหเสียตนทุนต่ําสุด โดยปจจัยการผลิต 
หมายถึง ส่ิงตางๆ เชน วัตถุดิบ แรงงาน ทุน เปนตน ในทางเศรษฐศาสตร แบงปจจัยการผลิต
ออกเปน ที่ดิน แรงงาน ทุน และผูประกอบการ ซ่ึงใหผลตอบแทนเจาของการผลิต คือ ราคาปจจัย
การผลิต เชน ที่ดิน ผลตอบแทน หรือราคาปจจัยการผลิตคือ คาเชา แรงงานคือ คาจาง ทุนคือ 
ดอกเบี้ย และผูประกอบการคือ กําไร เปนตน 

ผลตอบแทนตอขนาดจึงถือไดวาเปนสวนสําคัญอันหนึ่งของการกอใหเกิดประสิทธิภาพ
ทางเทคนิค  

 
ประพันธ เศวตนันท และคณะ (2544) ไดกลาวถึงเศรษฐศาสตรระหวางประเทศวาเปน

การศึกษาความสัมพันธในเชิงเศรษฐกิจ การติดตอแลกเปลี่ยนในเชิงเศรษฐกิจ เชนการซื้อขายสินคา
และบริการ การเคลื่อนยายปจจัยการผลิต การเคล่ือนยายทุนระหวางประเทศตาง ๆ การเคลื่อนยาย
หรือขยายธุรกิจ และการถายทอดเทคโนโลยีระหวางประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่งหรือกับอีก
หลายประเทศ เศรษฐศาสตรระหวางประเทศอาจจะแบงไดเปน 2 สวนคือ เศรษฐศาสตรดานการคา
ระหวางประเทศ (International Trade) และเศรษฐศาสตรดานการเงินระหวางประเทศ 
(International Finance)  

การคาระหวางประเทศ หมายถึง การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการระหวางประเทศ ประเทศ
ใดที่พยายามผลิตสินคาและบริการทุกประเภทโดยไมมีการนําเขาหรือสงออก ประเทศนั้นจะมีการ
พัฒนาที่ชาและมาตรฐานการครองชีพของประชาชนต่ํา เนื่องจากแตละประเทศมีทรัพยากรและ
ความชํานาญ รวมถึงความสามารถในการผลิตที่ตางกัน การดําเนินนโยบายพึ่งตนเองอยางสมบูรณ
จึงเปนไปไดยากในความเปนจริง 
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ปจจุบันนี้ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกจึงตองติดตอพึ่งพากันและกัน โดยประเทศที่พยายามอยู
อยางโดดเดี่ยวและดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบปด (Closed Economy) จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่
เชื่องชา และมาตรฐานการครองชีพของประชาชนอยูในระดับที่ต่ํา เพราะประชาชนตองอุปโภค
สินคาและบริการที่ผลิตไดในประเทศเทานั้น และขาดโอกาสในการอุปโภคและบริโภคสินคาที่ไม
สามารถผลิตไดภายในประเทศ 

ภายใตเศรษฐกิจระบบเปด (Open Economy) การคาระหวางประเทศจะกอใหเกิดผลดีตอ
ระบบเศรษฐกิจหลายประการดังนี้ 

1. การแบงงานกันทํา (Division of Labor) เมื่อมีการผลิตสินคา แตละประเทศยอมเลือก
ผลิตสินคาที่ตนถนัด เชน ประเทศไทยเลือกผลิตข าว เปนตน 

2. ความชํานาญเปนพิเศษ (Specialization) การผลิตสินคาที่ถนัดอยางตอเนื่องเปนเวลานาน 
ยอมกอใหเกิดความชํานาญ 

3. ประสิทธิภาพ (Productivity) ประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากความ
ชํานาญ 

4. ปจจัยการผลิตเอื้ออํานวย (Factors Endowment) แตละประเทศมักเลือกผลิตสินคาที่
สามารถใชทรัพยากรในประเทศ 
 ในการติดตอการคาระหวางประเทศ แตละประเทศมักเลือกผลิตสิ่งที่ตนถนัดจนมีความ
ชํานาญในการผลิต อันกอใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตสินคานั้นใหมีคุณภาพและปริมาณที่สูง 
โดยมีปจจัยการผลิตที่เหมาะสมทําใหตนทุนการผลิตต่ํา ประเทศที่เปนผูสงออกและประเทศที่เปนผู
นําเขาสินคาจะไดรับประโยชนทั้งสองฝาย 
 สาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดการคาระหวางประเทศ มีดังนี้ 

1. ปริมาณและชนิดของปจจัยการผลิต การคาระหวางประเทศเกิดขึ้นเนื่องจากประเทศ
ตางๆ มีปจจัยหรือทรัพยากรการผลิตในปริมาณไมเทากันหรือไมเหมือนกัน ปจจัยการผลิตใดถา
อุปทานมาก จะมีผลทําใหราคาปจจัยนั้นต่ําและจะสงผลใหตนทุนการผลิตและราคาสินคาต่ําไปดวย 
นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงเทคโนโลยีที่ใชในกระบวนการผลิตดวยวา เนนการใชปจจัยใดมากเปน
พิเศษ เชน เนนการใชที่ดินมาก เนนแรงงานมาก เนนการใชทุนมาก ดังนั้นในการตัดสินใจเลือกการ
ผลิตสินคาและสงออกแตละประเทศจะคํานึงถึงอุปทานของสวนประกอบของปจจัยการผลิตที่มีอยู 
เพราะจะมีผลกระทบถึงตนทุนในการผลิตเปรียบเทียบระหวางประเทศ 

2. ความเหมาะสมของปจจัยการผลิต นอกจากปริมาณและชนิดของปจจัยการผลิตที่
แตกตางกันแลว ความเหมาะสมของปจจัยการผลิตที่มีอิทธิพลทําใหเกิดการคาระหวางประเทศคือ 
ปจจัยการผลิตมิไดมีคุณสมบัติเหมือนกันหมด 
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3. ตนทุนการขนสง คาขนสงวัตถุดิบและคาขนสงสินคาสําเร็จรูป เปนตนทุนสวนสําคัญ
สวนหนึ่งของสินคา ดังนั้นความแตกตางในต นทุนการขนสงจะกอใหเกิดความแตกตางในดานราคา
สินคาโดยเปรียบเทียบ ซ่ึงเปนบอเกิดแหงการคาระหวางประเทศ 
 

เอกราช ภคบวร (2544) ศึกษาแนวทางการนําวิธีการควบคุมทางสถิติมาใชในการบริหาร
คุณภาพวัตถุดิบนําเขาในอุตสาหกรรมสงออกชิ้นสวนอิเลคทรอนิคส โดยอาศัยทฤษฎีแผนภูมิ
ควบคุมและทฤษฎีการวิเคราะหความสามารถของกระบวนการเพื่อเปรียบเทียบใหเห็นประสิทธิผล
ของวิธีการควบคุมทางสถิติในการบริหารคุณภาพวัตถุดิบนําเขา 

 จากการศึกษาพบวา การบริหารคุณภาพของวัตถุดิบนําเขาโดยวิธีการทางสถิติมีการ
ดําเนินงานทั้งหมด 4 ขั้นตอนที่ตองปฏิบัติเปนวัฏจักรตอเนื่องดังนี้ 
 1) วางแผนและเตรียมการ พิจารณาเลือกรุนผลิตภัณฑและคุณลักษณะวิกฤติที่ตองการ
ควบคุมคุณภาพโดยวิธีการควบคุมทางสถิติ 
 2) ลงมือปฏิบัติตามแผนที่ไดวางไว ลงมือเก็บขอมูลคุณภาพทั้งขอมูลทุติยภูมิในอดีตและ
ขอมูลปฐมภูมิจากการตรวจรับงานจริง 
 3) ศึกษาและตรวจสอบ ประมวลผลขอมูลคุณภาพที่รวบรวมไวไดโดยวิธีการทางสถิติตาม
ทฤษฎีแผนภูมิควบคุมและทฤษฎีการวิเคราะหความสามารถของกระบวนการแลวทําการศึกษาและ
ตรวจสอบปญหาคุณภาพที่เกิดขึ้น นําปญหาคุณภาพที่เกิดขึ้นและผลการประมวลขอมูลโดยวิธีการ
ทางสถิติ รองเรียนและสงมอบตอผูสงมอบวัตถุดิบนําเขาเพื่อรวมกันศึกษาถึงสาเหตุและแนวทาง         
ที่วางไว 
 4) ดําเนินการแกไขและปองกัน เมื่อทราบถึงสาเหตุของปญหาและวางแนวทางใน         
การแกไขแลว ก็ดําเนินการแกไขปญหาตามแนวทางที่วางไว 
 เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพของวัตถุดิบนําเขาพบวาคุณภาพของวัตถุดิบนําเขาหลังนําการ
ควบคุมทางสถิติมาประยุกตใชระดับคุณภาพสูงกวาคุณภาพของวัตถุดิบนําเขากอนมีการนําการ
ควบคุมทางสถิติมาประยุกตใช ซ่ึงสามารถดูไดจากอัตรารอยละของของเสีย และอัตราของเสีย             
ตอหนึ่งลานสวนที่ลดลง 

จากการศึกษายังพบวา ความรวมมือจากพนักงานทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของและการ
สนับสนุนอยางตอเนื่องจากผูบริหาร เชน การจัดฝกอบรมความรูพื้นฐานทางสถิติแกพนักงานมี
ความสําคัญตอความสําเร็จของการบริหารคุณภาพวัตถุดิบนําเขาโดยวิธีการควบคุมทางสถิติ 
อุปสรรคการดําเนินงานที่พบ เกิดจากการขาดความรูพื้นฐานทางสถิติของพนักงานสวนใหญ               
การกลัวการถูกเพิ่มภาระงาน อันเปนปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร และปญหาที่เกิดขึ้นจากภายนอก 
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คือ  วัฒนธรรมองคกรที่แตกตางของบริษัทผูสงมอบวัตถุดิบที่โดยพ้ืนฐานไมใชบริษัทใน
อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส และการสื่อสารกับผูสงมอบวัตถุดิบที่อยูในตางประเทศ 

 
กระทรวงอุตสาหกรรม (2545) จากการศึกษาถึงปญหาของอุตสาหกรรมกระเปา รองเทา 

และฟอกหนัง พบวาประเทศไทยมีคูแขงหลักที่สําคัญ คือ จีน โดยจีนมีลักษณะการลงทุนเปน            
การลงทุนขนาดใหญ เนื่องจากมีแรงงานมากมาย จึงทําใหตนทุนการผลิตต่ํา หากผูผลิตไทยยังคง
รักษารูปแบบการผลิตตามวิธีการเดียวกันคงไมสามารถแขงขันได เราจึงคิดวานาจะเปลี่ยนลักษณะ
การผลิตเปนการผลิตที่ทําใหสามารถเปลี่ยนแปลงยืดหยุนในลักษณะที่จะรับออเดอรได ดังนั้น
วิธีการแกไขคือการวางกระบวนการผลิตเพื่อตัดตอนสําหรับการผลิตขนาดเล็ก 

แนวทางในการลดตนทุนดวยการผลิตขนาดเล็ก  จากการศึกษาถึงกระบวนการผลิตและ
กระบวนการทํางานของโรงงาน ปญหาจากการผลิตเชน ตนทุนสูง โรงงานยังไมมีระบบขอมูลที่ดี 
ยังวางแผนการผลิตและเปาหมายในการสงของไมได โรงงานจะตองมีการวางแผนและตั้งเปาหมาย
การผลิตและวิเคราะหผลผลิตเทียบกับแผนเพื่อหาสาเหตุและวิธีการแกไข ซ่ึงจะทําใหการพัฒนา
อยางยั่งยืน 

 
Shim (2003) ประเมินประสิทธิภาพหองสมุดสําหรับการศึกษาและการวิจัยใน

สหรัฐอเมริกาทั้งหมด 95 แหง พบวาในป ค.ศ. 1996 และป ค.ศ. 1997 มีจํานวนหองสมุดที่ไมมี
ประสิทธิภาพมีเพียง 21 แหง และ 17 แหง ตามลําดับ  

ปจจัยนําเขาที่นิยมนํามาพิจารณาคะแนนประสิทธิภาพของหองสมุด โดยสวนใหญแลวจะ
ประกอบดวย 1) จํานวนหนังสือ วารสาร และโสตทัศนวัสดุทั้งหมด 2) จํานวนชั่วโมงที่ใหบริการ 
3) จํานวนเจาหนาที่ใหบริการ 4) พื้นที่ใชงานในหองสมุด 5) คาจางของเจาหนาที่ 6) คอมพิวเตอร 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเฟอรนิเจอร 7) จํานวนหนังสืออางอิง 8) ความหนาแนนของประชากร
ในพื้นที่ รวมทั้ง 9) พื้นที่รอบที่ตั้งของหองสมุด สวนปจจัยผลผลิตจะประกอบดวย 1) จํานวน
สมาชิก 2) จํานวนผูใชบริการ 3) จํานวนหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุที่ยืม หรือ 4) จํานวน
หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุใหมที่ผูใชบริการตองการ โดย Shim (2003) ไดสรุปรายละเอียดของ
แตละงานวิจัยเกี่ยวกับปจจัยนําเขาและปจจัยผลผลิตไวดวย 

 
กรมสงเสริมการสงออก (2548) ธุรกิจสงออกเปนกลไกหนึ่งในการคาระหวางประเทศ ที่มี

ความสําคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศใหมีการขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้น โดยสามารถแบง
ความสําคัญของธุรกิจสงออก ไดดังนี้ 
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1. ในดานการผล ักดันใหเกิดการขยายการลงทุนและสรางความตองการแรงงาน 
การสงออกที่ขยายตัวขึ้นยอมทําใหผูผลิตตองขยายการผลิตหรือมีการลงทุนเพิ่มขึ้น

และโดยสวนใหญแลวระบบการผลิตของไทยก็เปนระบบการผลิตที่ใชแรงงานในสัดสวนที่มากกวา
เครื่องจักร (Labors Intensive) ดังนั้นจึงเปนปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดความตองการแรงงานเพิ่มขึ้น ซ่ึง
จะเปนการชวยในการสรางความตองการแรงงานใหแกประเทศที่สําคัญปจจัยหน ึ่ง นอกจากนี้ยังมี
ผลตอการชวยยกระดับรายไดของแรงงานดวยอีกสวนหนึ่ง 

2. ในดานการชวยในการนําเขาเงินตราตางประเทศ 
ชวยในดานการลดการขาดดุลการคาและดุลการชําระเงิน เพราะในการสงออกสวน

ใหญจะเปนการใชสกุลเงินตางประเทศในการชําระคาสินคา และสวนมากก็จะเปนสกุลเงินหลัก ๆ 
ที่เปนที่ยอมรับกันในตลาดโลก เชน ดอลลารสหรัฐ ยูโร หรือเยน เมื่อสงสินคาออกไปแลวก็จะทํา
ใหไดเงินตราตางประเทศเขามา และเมื่อจะตองนําเขาสินคาจากตางประเทศก็จะทําใหมีเงินไปชําระ
คาสินคานั้นได และเงินตราตางประเทศที่ไดก็จะมีสวนตอปริมาณเงินสํารองของประเทศอีกดวย 

3. ในดานการกอใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
ในการสงสินคาออกนั้นสวนหนึ่งเปนเพราะระดับราคาของสินคาที่สงออกสวนมากอยู

ในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น จึงทําใหสินคานั้นเขาไปแขงขันในตลาดโลกได ซ่ึง
เปนไปตามหลักของการไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ(Comparative Advantage) เมื่อประเทศใด
สามารถผลิตสินคาดวยตนทุนที่ต่ํากวาประเทศอื่นแลว ยอมแสดงวาทรัพยากรที่ถูกนํามาผลิตนั้นถูก
นํามาใชอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือถาสินคาที่ผลิตไดมีระดับราคาที่สูงกวา
การนําเขามาจากตางประเทศแลว ก็ควรนําเขาสินคานั้นมากกวาแลวนําทรัพยากรตาง ๆ ที่ผลิต
สินคานั้นไปผลิตสินคาอื่นที่สามารถผลิตไดโดยตนทุนต่ํากวาแทน 

4. ในดานการกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม (Value Added) ใหแกทรัพยากร 
เปนการพิจารณาในการนําวัตถุดิบตาง ๆ มาแปรรูปกอนสงออก ซ่ึงจะทําใหสินคา

นั้นๆ มีมูลคาสูงขึ้น เชน แทนที่จะสงออกในรูปของผาผืน แตเปลี่ยนมาเปนการสงออกเปนเสื้อผา
สําเร็จรูปแทน ซ่ึงมูลคาสินคายอมสูงขึ้น อันจะทําใหไดกําไรเพิ่มขึ้นตามไปดวย 

5. ในดานการชวยลดตนทุนการผลิตลง (Economy of Sale) 
ถาเดิมผูผลิตที่ผลิตสินคาเพื่อปอนตลาดในประเทศเพียงอยางเดียว ปริมาณการผลิตจึง

ไมสูงมากนัก แตถามีการสงออกสินคาไปตางประเทศดวย ปริมาณการผลิตก็จะเพิ่มขึ้นจากกําลัง
ผลิตเดิมที่มีอยู กําลังผลิตเดิมที่มีอยูก็จะเพิ่มกําลังผลิตเพิ่มขึ้นใหเต็มกําลังผลิตหรืออาจเปนการขยาย
กําลังผลิตขึ้น เหลานี้ยอมเปนการชวยลดตนทุนตอหนวยใหต่ําลง หรือเปนการผลิต ณ จุดที่มีระดับ
ตนทุนต่ําสุด อันจะเปนการชวยใหไดกําไรเพิ่มขึ้น 
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6. ในดานการชวยสรางความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
การขยายและกระจายการสงออกจะชวยปรับปรุงระดับเทคโนโลยีในการผลิตและการ

บริหาร เพราะในตลาดโลกยอมมีภาวการณแขงขันที่รุนแรง ซ่ึงจะเปนปจจัยที่จะกระตุนใหผูสงออก
ตองปรับปรุงสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด โดยการใชเทคโนโลยีใหม ๆ ในการผลิต
ตลอดจนการจัดการอันจะเปนการเพิ่มความสามารถในการแขงข ันซึ่งจะเปนการชวยยกระดับของ
เทคโนโลยีของประเทศอีกทางหนึ่ง 

7. ในดานการชวยลดการพึ่งพิงสินคาจากตางประเทศ 
เปนการพิจารณาในการผลิตสินคาเพื่อทดแทนการนําเขา (Import Substitution) เพราะ

เดิมเราตองนําเขาสินคาตาง ๆ ที่ยังไมสามารถผลิตไดหรือผลิตไดดี ทําใหมีตนทุนที่สูงกวา แตเมื่อ
เราพยายามพัฒนาใหสามารถผลิตสินคานั้นไดแลวก็จะลดการนําเขาลง ขณะเดียวกันนอกจากจะ
ผลิตเพื่อใชภายในประเทศแลว ก็มุงไปหาตลาดในตางประเทศ (Export Oriented) เพื่อใหไดปริมาณ
การผลิตที่เพิ่มขึ้น อันจะเปนการชวยตนทุนตอหนวยใหต่ําลง  

 
ธีรชัย โรจนพิสุทธ์ิ (2550) ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธการควบคุมตนทุนการผลิต SMEs 

   SMEs ในยุคปจจุบันตองเผชิญกับขอจํากัดหลายอยางอันเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ 
และเปนเหตุใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น จากหลายๆ ปจจัย คือ 

1. ตนทุนคาแรงมีแนวโนมสูงขึ้น 
2. ตนทุนคาวัตถุดิบแพงขึ้นจากการลดคาเงินบาทกรณีที่ตองนําวัตถุดิบจาก

ตางประเทศ 
3. ตนทุนคาโสหุยโรงงานขึ้น เชน คาน้ํามัน คาน้ํา คาไฟที่จะปรับตัวข้ึนทุกวัน 
4. คูแขงมีมากขึ้นและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 
5. ตองการลดตนทุนการผลิตตอหนวยสินคาที่ผลิต 
6. ตองการผลกําไรมากขึ้น 

 ทั้งนี้ในการลดตนทุนการผลิต ผูประกอบการมีความจําเปนตองปรับปรุงโครงสรางในการ
ประกอบธุรกิจตางๆ ทุกโรงงานตองการลดตนทุน ทุกโรงงานตองการผลิตแลวขายไดดี แตใน
ระบบการคาเสรีไมผูกขาด ผูลงทุนอาจจะมีมากขึ้น คูแขงเพิ่มขึ้น ซ่ึงเขาสามารถสรางความแตกตาง
ในการผลิตสินคา สินคาขายดี มีผลกําไรมากขึ้น โรงงานก็อยูได 

ในการบริหารจัดการผลิตควรกําหนดเปาหมาย ในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
ประสิทธิภาพการผลิต (output หารดวย input) คือ ดัชนีช้ีวัดใชเพื่อการเปรียบเทียบ             

ตัวหนึ่งที่เปนการชี้วัดวาประสิทธิภาพการผลิตเปนอยางไรในเดือนที่ผานมา การเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานของตัวเราเองหรือเปรียบเทียบกับโรงงานที่มีลักษณะการดําเนินงานเดียวกัน หลักการที่
เรียกวา Bench Marking 

ตนทุนการผลิต (Cost) ในสินคาประเภทเดียวกันแตตนทุนไมเทากัน การลดตนทุนมิใชส่ิง
ที่จะทําใหคุณภาพของสินคาลดลงเสมอไป 


