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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหตนทุนการผลิตของแผนกการฉีดอะลูมิเนียม (Die-casting) ในบริษัท
กรณีศึกษาโดยใชระบบตนทุนกิจกรรม (Activity-Based Costing System) และเปรียบเทียบตนทุนผลิตภัณฑที่ไดจาก
วิธีตนทุนกิจกรรมกับตนทุนผลิตภัณฑที่คํานวณดวยวิธีเดิม จากการเก็บขอมูลพบวา ตนทุนคาโสหุยการผลิตของแผนกการ
ฉีดอะลูมิเนียมในแมพิมพมีสัดสวนสูงถึง 81.19% โดยในการปนสวนคาโสหุยเขาสูผลิตภัณฑในปจจุบันนั้น บริษัทจะมี
เกณฑในการปนสวน คือ จํานวนเวลาแรงงานทางตรง และเวลา 1 รอบการผลิต ซึ่งไมไดสะทอนการใชทรัพยากรจริง ทําให
ตนทุนผลิตภัณฑที่คํานวณไดไมเปนไปตามการใชทรัพยากรจริง งานวิจัยนี้ไดคํานวณตนทุนผลิตภัณฑของผลิตภัณฑใน
แผนกการฉีดอะลูมิเนียมในแมพิมพที่มียอดขายสูงสุด 5 อันดับแรกโดยใชระบบตนทุนกิจกรรม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ คือ 1) การ
วิเคราะหและระบุกิจกรรม 2) การจําแนกและศึกษาตนทุนแตละประเภท 3) การกําหนดตัวผลักดันตนทุน 4) การคํานวณ
ตนทุนกิจกรรม 5) การปนสวนตนทุนกิจกรรมเขาสูผลิตภัณฑ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบตนทุนคาโสหุยการผลิตที่คํานวณดวย
ระบบตนทุนกิจกรรมกับตนทุนคาโสหุยผลิตภัณฑที่คํานวณดวยวิธีเดิมพบวา ผลิตภัณฑ 2 ชนิดมีคาโสหุยลดลงและ
ผลิตภัณฑ 3 ชนิดมีคาโสหุยเพิ่มขึ้น เมื่อรวมกับตนทุนวัตถุดิบทางตรงและตนทุนแรงงานทางตรงแลวพบวาผลิตภัณฑ 2 
ชนิดมีตนทุนลดลง ผลิตภัณฑ 3 ชนิดมีตนทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนผลิตภัณฑที่คํานวณดวยวิธีแบบเดิม 
ผลการวิจัยนี้ผูประกอบการสามารถนําไปเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการตั้งราคาขายได นอกจากนี้งานวิจัยยังได
เสนอแนวทางการวิเคราะหวากิจกรรมใดเปนกิจกรรมที่มีตนทุนสูงพรอมทั้งเสนอแนวทางในการลดตนทุนไวดวย 
 

A ฺBSTRACT 
Product costs calculated through the use of traditional accounting methods are not based on 

criteria appropriate to the actual use of resources. As a result, employing activity-based costing will 
ensure that product costs are more accurate and are consistent with the use of resources. The method 
of analysis of this research began with the study of a traditional accounting system, in order to 
understand traditional product costing methods, then moved on to an analysis of product costing using 
an activity-based costing methodology, one which involves carrying out activity analysis, resource 
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driver identification, activity-based costing, activity driver specification and activity cost allocation 
within the cost objects. By employing activity-based costing for those five products with the highest 
sales, it was found that two products incurred lower costs and the other three incurred higher costs 
than when using traditional costing methods. In addition, those products with the same production 
process incurred similar production costs. Product costs calculated using activity-based costing, are 
mainly based on actual activities, and this method recognizes that activities consume production 
resources. As a result, any product associated with a high number of activities will, in turn, incur 
higher production costs than one associated with a lower number of activities. Employing activity-
based costing methods for product costing; therefore, is more consistent with the actual use of 
resources than traditional costing methods. 
 
1.  บทนํา 
 ปจจุบันมีการแขงขันทางการคาในอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกันสูงทั้งตลาดภายในประเทศและตลาด
ตางประเทศ ทําใหผูประกอบกิจการตางๆใสใจเรื่องการ
กําหนดราคาผลิตภัณฑมากขึ้น เนื่องจากราคาเปนปจจัย
สําคัญในการตัดสินใจของผูบริโภค การกําหนดราคาสูง
เกินไปทําใหความสามารถในการแขงขันลดลง แตการ
ก

 

ําหนดราคาต่ําเกินไปก็จะสงผลใหกําไรของบริษัทลดลง
เชนกัน  ในการกําหนดราคาผลิตภัณฑที่ เหมาะสมนั้น 
ผูบริหารจึงจําเปนตองไดรับขอมูลตนทุนที่มีความถูกตอง
และทราบสิ่งที่ เปนสาเหตุให เกิดตนทุน  และตองให
ความสําคัญกับการบริหารตนทุนดวย เนื่องจากการบริหาร
ตนทุนที่เหมาะสมจะทําใหเกิดผลกําไรสูงขึ้นและเปนการ
ใชตนทุนใหเกิดประโยชนสูงสุดดวย 

บริษัทกรณีศึกษาในการทําวิจัยครั้งนี้ เปนบริษัทที่
ผลิตผลิตภัณฑที่ขึ้นรูปจากการรีดพลาสติกเปนเสนยาว 
(Extrusion) การฉีดพลาสติกเปนช้ินงาน  (Injection) 
การฉีดอะลูมิเนียม (Die-casting) และการเผาผงสเตนเลส 
(Sintered Metal) โดยผลิตภัณฑที่มีการผลิตมากที่สุดคือ 
ผลิตภัณฑจากการฉีดอะลูมิเนียมในแมพิมพ แผนกนี้มีคา
โสหุยการผลิต (Overhead Cost) สูงมาก การคิดตนทุน
ผลิตภัณฑแบบเดิมของบริษัทจะใชเกณฑการปนสวนคา
โสหุยไปยังผลิตภัณฑ คือ จํานวนเวลาแรงงานทางตรง 
และเวลาใน 1 รอบการผลิต (Cycle Time) ซึ่งไมสะทอน
การใชทรัพยากรที่เกิดขึ้นจริง และไมสามารถบอกไดวา
กิจกรรมการผลิตใดที่มีตนทุนการผลิตสูงซึ่งจะสงผลตอ
การกําหนดราคาขายที่เหมาะสมและสงผลตอกําไรที่บริษัท

จะไดรับดวย ดังนั้นบริษัทจึงมีความสนใจตองการที่จะหา
ตนทุนของผลิตภัณฑในแผนกการฉีดอะลูมิ เนียมใน
แมพิมพใหมีความเหมาะสมมากกวาการคิดตนทุนแบบเดิม 

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตพบวา ระบบตนทุน
กิจกรรมไดถูกนํามาใชกันอยางกวางขวาง อาทิเชน มีการ
นําระบบตนทุนกิจกรรมมาใชในโรงงานผลิตน้ําดื่ม [1] 
เพื่อหาตนทุนที่แทจริงของผลิตภัณฑ เพื่อเปนขอมูล
สําหรับใชในการปรับปรุงตนทุนการผลิตในโรงงาน 
หลังจากการคํานวณดวยระบบตนทุนกิจกรรมพบวา
ผลิตภัณฑตัวอยางทั้งหมด 12 ผลิตภัณฑมี 10 ผลิตภัณฑที่
มีตนทุนสูงขึ้นกวาเดิมและ 2 ผลิตภัณฑมีตนทุนลดลง และ
เมื่อเปรียบเทียบตนทุนที่คํานวณโดยระบบตนทุนกิจกรรม
กับราคาขายพบวามีผลิตภัณฑ 4 ผลิตภัณฑที่มีตนทุนสูง
กวาราคาขาย ตนทุนที่สูงขึ้นเกิดเนื่องจากการใชเครื่องจักร
ไมเต็มประสิทธิภาพ และแนวทางในการลดตนทุนคือ การ
หาสวนแบงทางการตลาดใหเพิ่มขึ้นเพื่อใหราคาตนทุนตอ
หนวยลดลงนอกจากนี้ยังมีการทําวิจัยเพื่อเปรียบเทียบ
ตนทุนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมโดย
ใชระบบตนทุนกิจกรรมและระบบตนทุนบัญชีแบบเดิม 
[2] โดยศึกษาตนทุนการผลิตในผลิตภัณฑ 6 ชนิดที่มี
กระบวนการผลิตคลายกัน พบวาผลิตภัณฑ 3 ชนิดมีตนทุน
เพิ่มขึ้นและผลิตภัณฑ 3 ชนิดมีตนทุนผลิตภัณฑลดลงจาก
เดิม ระบบตนทุนกิจกรรมยังทําใหทราบประเภทของ
ตนทุนและตัวผลักดันตนทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
ซึ่ งนําไปเปนขอมูลประกอบการกําหนดราคาขายที่
เหมาะสมได นอกจากนี้ยังมีการใชระบบตนทุนกิจกรรม
เปนแนวทางในการลดตนทุนการผลิต โดยใชเพื่อศึกษา
แนวทางในการลดตนทุนของการผลิตสินคาอบแหงและ
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แชงแข็ง [3] โดยจากการศึกษาพบวา กิจกรรมทั้งหมดใน
กระบวนการการผลิตมีมากถึง 110 กิจกรรม เมื่อรวม
กิจกรรมที่มีสิ่งนําเขา (input) ผลได (output) และการ
นําไปใชประโยชนเหมือนกันหรือคลายคลึงกันจะเหลือ
กิจกรรมเพียง 50 กิจกรรมเทานั้นและเมื่อนํากิจกรรม 50 
กิจกรรมมาวิเคราะหแยกเปนกิจกรรมที่เพิ่มคา (Value 

Added Activity) และกิจกรรมที่ไมเพิ่มคา (Non-

Value Added Activity) จะไดวามีกิจกรรมที่เพิ่มคา 31 

กิจกรรมและกิจกรรมที่ไมเพิ่มคา 19 กิจกรรม เมื่อพิจารณา
เฉพาะแผนกที่มีการผลิตสินคามากที่สุดและสรางรายได
ใหกับกิจการมากที่สุด คือ แผนกอบแหงแบบที่ตองแชแข็ง
กอนอบแหง ผลการวิเคราะหกิจกรรมพบวามีกิจกรรม
ทั้งหมด 16 กิจกรรมเปนกิจกรรมที่เพิ่มคา 11 กิจกรรมและ
เปนกิจกรรมที่ไมเพิ่มคา 5 กิจกรรม และหากกิจการ
สามารถลดกิจกรรมที่ไมเพิ่มคาลงไดจะทําใหลดตนทุน
การผลิตลงไดถึงรอยละ 20 ของคาใชจายทั้งหมด ใน
ลักษณะคลายคลึงกันไดมีการใชระบบตนทุนกิจกรรมเพื่อ
หาแนวทางในการลดตนทุนในบริษัทผลิตสุกร [4] ซึ่ง
กิจกรรมในการผลิตสุกรจะมีอยู 5 ชวงและมีกิจกรรม
เกิดขึ้นทั้งหมด 90 กิจกรรมและเมื่อรวมกิจกรรมที่มีสิ่ง
นําเขา ผลได และการนําไปใชประโยชนเหมือนก

 

ันจะมี
กิจกรรมเหลือเพียง 34 กิจกรรม เมื่อพิจารณาเฉพาะชวง
การผลิตสุกรที่มีตนทุนการผลิตสูงที่สุด คือ ชวงผสมพันธุ
และอุมทองมีกิจกรรมเกิดขึ้นทั้งหมด 12 กิจกรรมเปน
กิจกรรมที่เพิ่มคา 9 กิจกรรมและกิจกรรมที่ไมเพิ่มคา 3 
กิจกรรม หากสามารถลดกิจกรรมที่ไมเพิ่มคาใหหมดลงได
จะสามารถเวลาการปฏิบัติงานไดรอยละ 23 ของเวลาการ
ปฏิบัติงานทั้งหมด 
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดนําระบบตนทุนกิจกรรมมา
ใชในการคํานวณตนทุนการผลิตของกระบวนการฉีด
อะลูมิ เนียมและเปรียบเทียบตนทุนผลิตภัณฑกับการ
คํานวณแบบเดิม 

 
 
 

2.  ขอมูลท่ัวไปของบริษัทกรณีศึกษา 
2.1 โครงสรางและผลิตภัณฑของบริษัท 

บริษัทกรณีศึกษาประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑโลหะ 
ช้ินสวนโลหะ ช้ินสวนพลาสติก โดยแบงการดําเนินงาน
เปน 4 แผนกตามประเภทของการขึ้นรูป คือ แผนกการฉีด
พลาสติกเปนช้ิน แผนกการรีดพลาสติกเปนเสน แผนกการ
อัดผงสแตนเลส  และแผนกการฉีดอะลูมิเนียม  โดยมี
บุคคลากรระดับผูบริหาร 8 คน และระดับปฏิบัติการ 230 
คน ผลิตภัณฑของบริษัทมีทั้งผลิตภัณฑจากพลาสติกและ
ผลิตภัณฑจากโลหะซึ่งสามารถจําแนกไดตามลักษณะการ
ขึ้นรูปทั้ง 4 ประเภท เชนกัน ในปจจุบันมีกําลังการผลิต
ทั้งหมด 45,600,000 ช้ิน/ป สําหรับช้ินสวนของผลิตภัณฑ
นั้นจะสามารถนําไปประกอบเพื่อเปนเฟอรนิเจอร เชน โตะ 
เกาอี้ หรือประกอบเพื่อเปนที่อยูอาศัย อาคารสํานักงานเปน
ตน โดยสวนใหญจะสงไปยังประเทศญี่ปุน 
2.2 กระบวนการผลิต 
 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑแบงไดตามลักษณะการ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑไดเปน 4 ประเภทดังที่ไดกลาวไปแลว ใน
การวิจัยนี้ไดวิเคราะหตนทุนในแผนกการฉีดอะลูมิเนียม
เทานั้น ซึ่งมีขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 1 
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13.  การตรวจสอบหลังการทํา Milling 

14.  การลบคมครีบช้ินงานดวยการลางดวยน้ํา
สะอาดและฟองอากาศ (Barrel) 

10.  การสรางเกลียวที่ช้ินงาน (Tapping) 

8.  การทํา Reamer ช้ินงาน 

9.  การลบคมครีบช้ินงาน( Chamfer) 

6.  การลบคมครีบช้ินงาน (Polishing) 

7.  การเจาะรูช้ินงาน (Drilling) 

5.  การตัดครีบช้ินงาน (Breaking / Trimming) 

4.  การตรวจสอบชิ้นงานที่ออกมาจากเครื่อง 

3.  การฉีดอะลูมิเนียมหลอม (Die-casting) 

2.  การตรวจวัตถุดิบ 

1.  การรับวัตถุดิบ 

12.  การทํา Milling ช้ินงาน 

11.  การตรวจสอบเกลียว (Check Tap) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.  การตรวจสอบเกลียวช้ินงานหลังชุบ 

17.  การชุบช้ินงาน (Plating) 

16.  การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานกอนชุบ 

15.  การอบชิ้นงานดวยเครื่องอบช้ินงาน (Drying) 

A

20.  การอัด Pin (Pin Press) 

19.  การประกอบ Pin (Pin Assembly)  
 
 
 
 
 
 

21.  การประกอบ Bush (Bush Assembly)  
 
 
 

25.  การบรรจุ (Packing) 

24.  การตรวจสอบชิ้นงานกอนการบรรจุ 

23.  การประกอบ Hinge (Hinge Assembly) 
และตรวจสอบ Hinge 

22.  การประกอบชิ้นงานตามแบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A  
 
 

รูปท่ี 1 ขั้นตอนการผลิตในแผนกการฉีดอะลูมิเนียม 
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การศึกษากระบวนการผลิตของแผนกการฉีด
อะลูมิเนียมในแมพิมพไดศึกษาจากการผลิตจากคําบรรยาย
ลักษณะงาน การสอบถามจากพนักงานฝายผลิต โดยจะให
ความสําคัญและเก็บขอมูลกิจกรรมการผลิต ขั้นตอนนี้ทํา
ใหทราบกระบวนการผลิตและกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด  
ในแผนกการฉีดอะลูมิเนียมหลอมจะมีกระบวนการผลิต 3 
แบบ คือ การผลิตแบบ D-Bracket การผลิตแบบ 
Connector และการผลิตแบบ Free hinge die cast 
 

3.  ผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้ศึกษาตนทุนคาโสหุยการผลิตของแผนกการ

ฉีดอะลูมิ เนียมในแมพิมพ  วิ เคราะหตนทุนคาโสหุย 
คํานวณตนทุนคาโสหุยผลิตภัณฑ และเปรียบเทียบตนทุน
ผลิตภัณฑที่คํานวณไดระหวางวิธีคิดแบบเดิมและวิธีคิด
ระบบตนทุนกิจกรรมซึ่งขั้นตอนการดาํเนินงานดังแสดงใน
รูปที่ 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 ขั้นตอนการวิจัย 

3.1 การศึกษาทฤษฎีระบบการคิดตนทุนแบบเดิมและระบบ
ตนทุนกิจกรรม 

การคิดตนทุนตามระบบบัญชีตนทุนแบบเดิมถือวา
สาเหตุที่ทําใหเกิดตนทุน คือ ผลิตภัณฑและปริมาณการ
ผลิต  ดังนั้นนอกจากวัตถุดิบทางตรงและคาแรงงาน
ทางตรงสามารถจัดสรรเขาสูผลิตภัณฑไดโดยตรง คา
โสหุยการผลิตซึ่งถือวาเปนตนทุนทางออมจะถูกจัดสรรเขา
สูผลิตภัณฑตามเกณฑที่สัมพันธกับปริมาณการผลิต เชน 
ช่ัวโมงแรงงานทางตรง ช่ัวโมงการทํางานเครื่องจักร ดัง
แสดงในรูปที่ 3 

 
 
 
 

 

วัตถุดิบ
ทางตรง

แรงงาน
ทางตรง 

โสหุย
การผลิต 

 
 
 
 

การปนสวนเขากลุมตนทุนตางๆ 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 วิธีการคิดตนทุนตามระบบบัญชีตนทุนแบบเดิม 
 

เกณฑดังกลาวทําใหผลิตภัณฑที่มีปริมาณการผลิตสูง 
ตองรับภาระคาโสหุยการผลิตมากกวาผลิตภัณฑที่มีการ
ผลิตนอย ทําใหตนทุนของผลิตภัณฑที่ผลิตปริมาณมากมี
ตนทุนสูงกวาความเปนจริงและคลาดเคลื่อนไปจากความ
เปนจริง จะสงผลตอการกําหนดราคาขายได 

สวนระบบตนทุนกิจกรรมมีแนวคิด คือ กิจกรรมเปน
สิ่งที่กอใหเกิดตนทุน ดังนั้นการคิดตนทุนของผลิตภัณฑจะ
คิดตามปริมาณของกิจกรรมที่ใชตนทุนการผลิตจะถูก
จัดสรรลงสูกิจกรรมที่ เกี่ยวของ  โดยอาศัยตัวผลักดัน
ทรัพยากร (Resource Driver) ที่มีความสัมพันธกับ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากนั้นจึงคิดตนทุนของกิจกรรมเขาสูสิ่ง
ที่ตองการคิดตนทุน (Cost Object) ดังนั้นผลิตภัณฑที่ใช
กิจกรรมในปริมาณมากจะมีคาใชจายในการผลิตมากกวา
ผลิตภัณฑที่ ใชกิจกรรมนอย  ดังรูปที่  4 การปนสวน

1. ศึกษาทฤษฎีระบบการคิดตนทุนแบบเดิมและระบบ
ตนทุนกิจกรรม สินคา 

2. ศึกษาวิธีการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑของบริษัท

3. คํานวณตนทุนดวยระบบตนทุนกิจกรรม 

3.1 วิเคราะหและระบุกิจกรรม 

3.2 ศึกษาตนทุนทั้งหมดจําแนกตามทรัพยากร 

3.3 กําหนดเกณฑการกระจายตนทุนไปยังกิจกรรม 

3.4 คํานวณตนทุนกิจกรรมทั้งหมดของแตละกิจกรรม
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คาใชจ ายการผลิตดวยวิธีนี้ จะทําใหไดขอมูลตนทุน
ผลิตภัณฑที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมากกวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
    รูปท่ี 4 วิธีการคิดตนทุนตามระบบบัญชีตนทุนกิจกรรม [3] 

 
3.2 วิธีการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑของบริษัทกรณีศึกษา
ในปจจุบัน 

การคิดตนทุนผลิตภัณฑของบริษัทในปจจุบันนั้นจะมี
เกณฑในการปนสวนดังนี้ เกณฑในการปนสวนจากตนทุน
คาโสหุยการผลิตรวมทั้งหมดของบริษัทไปยังแผนกการ
ผลิต 4 แผนก ในกรณีที่ไมสามารถระบุไดวาเปนของ
แผนกใด คือ ยอดขายผลิตภัณฑ สวนเกณฑในการปนสวน
คาโสหุยการผลิตของแตละแผนกเขาสูผลิตภัณฑ คือ 
จํานวนเวลาการทํางานแรงงานทางตรง (ในหนวยวินาที) 
และเวลาใน 1 รอบการผลิตโดยสามารถแสดงตัวอยางการ
คํานวณไดดังนี้ จากสูตร 
อัตราสวนคาโสหุยตอจํานวนเวลาแรงงานทางตรง 

= คาโสหุยใน 1 เดือน/ จํานวนเวลาการทํางาน     

ของพนักงานใน 1 เดือน (วินาที)      (1) 
 

ตัวอยางการคํานวณเปนดังนี้   

คาโสหุยในเดือนมิถุนายน = 880,743.82 บาท 

จํานวนเวลาการทํางานของพนักงานใน 1 เดือน  

= 15,378,768 วินาที 
อัตราสวนคาโสหุยตอจํานวนเวลาแรงงานทางตรง 

= 880,743.82 บาท / 15,378,768 วินาที 
= 0.0573 บาท/วินาที 
 
เวลาการปฏิบัติงานแตละกิจกรรมจะไดจากการ

จับเวลาแตละกิจกรรมจากนั้นจะนํามาหารดวยจํานวน
ช้ินงานแตละรอบการผลิตจะไดเวลากิจกรรมตอ 1 ช้ินงาน 
คํานวณไดจากสูตร 

วัตถุดิบ
ทางตรง 

แรงงาน
ทางตรง 

โสหุย 
การผลิต 

กิจกรรม 
การเจาะ

สินคา 

กิจกรรม 
การตัด 

 
เวลา 1 กิจกรรมของผลิตภัณฑ A 

 = เวลา 1 กิจกรรมของผลิตภัณฑ A ใน 1 รอบ
การผลิต / จํานวนชิ้นผลิตภัณฑ Aใน1รอบการ
ผลิต                                                 (2) 

 
ตัวอยางการคํานวณเปนดังนี้ 
เวลากิจกรรมการฉีดอะลูมิเนียมของผลิตภัณฑ A 1 รอบ
การผลิต   = 6,250 วินาที 
ผลิตภัณฑ A ผลิต 1 รอบ = 1000 ช้ิน 

ดังนั้นผลิตภัณฑ A จะใชเวลาในกิจกรรมการฉีด
อะลูมิเนียม  

= 6,250/1000 
= 6.25 วินาที/ช้ิน 

 
เวลา 1 รอบของผลิตภัณฑ A จากบันทึกใน

เอกสารมาตรฐานการปฏิบั ติงานของแผนกการฉีด
อะลูมิเนียม (Standard Operation Procedure)  

= 35.40 วินาที / ช้ิน 
 
การคํานวณคาโสหุยการผลิตของผลิตภัณฑ A 

จะสามารถคํานวณไดจากสูตร 
 
ตนทุนคาโสหุยผลิตภัณฑ  

= อัตราสวนคาโสหุยตอจํานวนเวลาแรงงาน
ทางตรง × เวลา 1 รอบการผลิตของผลิตภัณฑ                                    
                                                               (3) 
 
ดังนั้นตนทุนคาโสหุยการผลิตของผลิตภัณฑ A 

จะคํานวณไดดังนี้ 
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= 0.0573 × 35.40 
= 2.03 บาท 

 
ตนทุนผลิตภัณฑ A สามารถคํานวณไดจากสูตร 
 
ตนทุนผลิตภัณฑ A = ตนทุนวัตถุดิบทางตรง + ตนทุน    

คาแรงงานทางตรง  + ตนทุนคา
โสหุยการผลิต                       (4) 

 
ตนทุนวัตถุดิบทางตรงของผลิตภัณฑ A = 4.91 บาท 

ตนทุนแรงงานทางตรงของผลิตภัณฑ A = 1.29  บาท 

ตนทุนผลิตภัณฑ A = 4.91+ 1.29 + 2.03 
  = 8.23 บาท/ช้ิน 

การคํ านวณตนทุนผลิตภัณฑของแผนกการฉีด
อะลูมิเนียมจะคํานวณเฉพาะผลิตภัณฑที่มียอดจําหนาย
สูงสุด 5 อันดับแรกเทานั้น การคํานวณตนทุนคาโสหุยการ
ผลิตโดยวิธีการคํานวณแบบเดิมของผลิตภัณฑประเภท
อื่นๆ ก็สามารถคํานวณโดยใชแนวทางที่ไดไวขางตน 

การใชจํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงและเวลา  1      
รอบการผลิตเปนเกณฑในการปนสวนคาโสหุยการผลิตจะ
ทําใหตนทุนคาโสหุยผลิตภัณฑในแตละเดือนจะม

 

ีคามาก
หรือนอยขึ้นกับเวลาแรงงานทางตรง ถาในเดือนใดเวลา
แรงงานทางตรงมากเมื่อนํามาหารตนทุนคาโสหุยการผลิต
จะไดอัตราสวนคาโสหุยตอจํานวนเวลาแรงงานทางตรง
นอย  และเดือนใดที่ เวลาแรงงานทางตรงนอยจะได
อัตราสวนคาโสหุยตอจํานวนเวลาแรงงานทางตรงมาก เมื่อ
นําอัตราสวนคาโสหุยตอเวลาแรงงานทางตรงคูณกับเวลา 1 

รอบการผลิตของแตละผลิตภัณฑ ทําใหผลิตภัณฑมีตนทุน
คาโสหุยสูงหรือตํ่าจะขึ้นกับเวลาแรงงานทางตรงและเวลา 
1 รอบการผลิต การคํานวณแบบนี้ไมไดใหความสนใจตอ
กิจกรรมที่ทําใหเกิดตนทุนและไมสะทอนการใชทรัพยากร
อยางแทจริง ทําใหคาตนทุนตอช้ินของผลิตภัณฑที่ได
คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริงได  
3.3 การคํานวณตนทุนดวยระบบตนทุนกิจกรรม 

สําหรับการนําระบบตนทุนกิจกรรมมาคํานวณตนทุน
ผลิตภัณฑของแผนกการฉีดอะลูมิเนียมมีขั้นตอนดังนี้ [5] 

3.3.1 การวิเคราะหและระบุกิจกรรม  
การระบุกิจกรรมทําใหทราบวากิจกรรมของการผลิต

ทั้ง 3 มีทั้งหมด 25 ขั้นตอน ตัวอยางของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในแผนกการฉีดอะลูมิเนียมเปนดังนี้ การรับวัตถุดิบ การ
ตรวจวัตถุดิบ  การฉีดอะลูมิเนียมหลอม  การตรวจสอบ
ช้ินง านที่ อ อกมาจ าก เ ครื่ อ ง   การ ตัดครี บ ช้ินง าน
(Breaking/Trimming) เปนตน 
3.3.2  การศึกษาตนทุนทั้งหมดจําแนกตามทรัพยากร 
 การศึกษาตนทุนคาโสหุยทั้งหมดมี 26 รายการและ
นํามาแบงกลุมตามประเภททรัพยากรเปน 4 ประเภท ซึ่ง
ตัวอยางและประเภทของตนทุนคาโสหุยเปนดังนี้ 
        1. คาโสหุยที่เกี่ยวของกับบุคลากร เชน คาใชจาย
เกี่ยวกับแรงงานทางออม คาเงินประกันสังคม เปนตน 
        2. คาโสหุยที่เกี่ยวกับพื้นที่ใชสอย เชน คาซอมแซม
และบํารุงรักษาโรงงาน คาเสื่อมราคาโรงงาน คาน้ําของ
โรงงาน เปนตน 
        3.  คาโสหุยที่เกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณที่ใช
งานกับเครื่องจักร เชน คาไฟฟาของเครื่องจักร คาใชจาย
เกี่ยวกับแมพิมพ คาเสื่อมราคาเครื่องจักรที่ใชผลิต เปนตน 
       4. คาโสหุยที่เกี่ยวกับการใชวัสดุใชงานและวัสดุ
สิ้นเปลือง เชน คาใชจายบรรจุภัณฑ คาใชจายเกี่ยวกับวัสดุ
สิ้นเปลือง เปนตน 
3.3.3  การกําหนดเกณฑการกระจายตนทุนไปยังกิจกรรม 

การกระจายคาโสหุยทั้งหมดไปยังกิจกรรมจะกําหนด
เกณฑการกระจายโดยจะแบงตามประเภทของทรัพยากร
แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่  1  เกณฑในการกระจายคาโสหุยไปยังกิจกรรม 
 

ตนทุนคาโสหุย ตัวผลักดันทรัพยากร 
บุคลากร ชั่วโมงการทํางานของพนักงาน 
พื้นที่ใชสอย พื้นที่ของการทาํกจิกรรม 
เครื่องจักรและ
อุปกรณที่ใชงานกับ
เครื่องจักร  

ชั่วโมงการทํางานเครื่องจักร 

วัสดุใชงานและวสัดุ
ส้ินเปลือง  

ชั่วโมงการทํางานเครื่องจักรของ
กิจกรรมที่เกี่ยวของและจํานวน
ชั่วโมงการทํางานของพนักงาน 

 

 

3.3.4 การคํานวณตนทุนกิจกรรมทั้งหมดของแตละ
กิจกรรม 

การคํานวณตนทุนตอ 1 หนวยกิจกรรมหาไดจากสูตร
ดังนี้  
 
ตนทุนตอ 1 หนวยกิจกรรม  

= ตนทุน / ปริมาณตัวผลักดัน        (5) 
 

 ตัวอยางการคํานวณตนทุนตอ 1 หนวยกิจกรรม
ของคาโสหุยแตละหมวดหมูไดดังตัวอยาง 

 
 1. คาโสหุยเกี่ยวกับบุคลากร  

= 230,149.35/ 4,271.88 
 = 53.87 บาท/ ช่ัวโมง 

 2. คาโสหุยเกี่ยวกับพื้นที่ใชสอย  

= 80,094.25 / 1,000 
  = 80.09 บาท/ตารางเมตร 
 

เมื่อไดตนทุนตอ 1 หนวยตัวผลักดันของคาโสหุยแต
ละหมวดหมูแลว ก็จะสามารถคํานวณตนทุนกิจกรรมได
จากสูตรดังนี้ 
ตนทุนกิจกรรม = ตนทุน / 1 หนวยตัวผลักดัน × ปริมาณ

ตัวผลักดันกิจกรรม                        (6) 
ตัวอยางคํานวณตนทุนกิจกรรมเปนดังนี้ 
1. ตนทุนคาโสหุยเกี่ยวกับบุคลากร = 53.87 บาท/ ช่ัวโมง 

ช่ัวโมงกิจกรรมรับวัตถุดิบ          =  13.50 ช่ัวโมง 
ตนทุนคาโสหุยเกี่ยวกับบุคลากรของกิจกรรมรับ
วัตถุดิบ 

        = 53.87 x 13.50 
       = 737.32 บาท 

2.  ตนทุนคาโสหุยเกี่ยวกับพื้นที่  = 80.09 บาท/ตารางเมตร 
พ้ืนที่กิจกรรมรับวัตถุดิบ       =  15.00 ตารางเมตร 

ตนทุนคาโสหุยเกี่ยวกับบุคลากรของกิจกรรมรับวัตถุดิบ 

        = 80.09 x 15.00 
        = 1,201.41 บาท 

 
ตนทุนกิจกรรมการรับวัตถุดิบ คือ ผลรวมของตนทุน

คาโสหุยทั้ง 4 ประเภทของกิจกรรมรับวัตถุดิบ  
 

3.3.5 การระบุตนทุนกิจกรรมเขาสูสิ่งที่ตองการคิดตนทุน 

คือ การจัดสรรตนทุนกิจกรรมที่คํานวณไดเขาสูสิ่งที่
ต อ งก ารคิ ดต นทุ นโดยใช ตั วผลั กดั นกิ จกรรมที่ มี
ความสัมพันธกับปริมาณการใชกิจกรรมในที่นี้สิ่งที่มีการ
ใชกิจกรรม  คือ  จํานวนชิ้นงานที่มีการผานกิจกรรม 

ตัวอยางของตัวผลักดันกิจกรรมแสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ตัวอยางตัวผลักดันกิจกรรม 
 

กิจกรรมการผลติ 
ตัวผลักดัน
กิจกรรม 

หนวย 

1.  รับวัตถดุิบ ชิ้นงานทั้งหมด ชิ้น 
2.  ตรวจวัตถุดิบ ชิ้นงานทั้งหมด ชิ้น 

3.  ฉีดอะลูมิเนียมหลอม ชิ้นงานทีผ่าน
กิจกรรม ชิ้น 
 

การคํานวณตนทุนตอ 1 หนวยผลิตภัณฑคํานวณได
จากสูตรดังนี้ 
ตนทุนกิจกรรม/ 1 หนวยผลิตภัณฑ  
        = ตนทุนกิจกรรม/ ปริมาณตัวผลักดันกิจกรรม  (7) 

 

ตัวอยางการคํานวณตนทุนตอ 1 หนวยผลิตภัณฑเปน
ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่  3 ตัวอยางการคํานวณตนทุนตอ 1 หนวย
ผลิตภัณฑ 
 

กิจกรรม ตนทุน
กิจกรรม 
(บาท) 

(1) 

ตัวผลักดัน
กิจกรรม 

(2) 

ตนทุน/1
หนวย
กิจกรรม 

(3) 
=(2)/(1) 

1.  รับวัตถดุิบ 3,933.01 219,336 0.01 
2.  ตรวจ

วัตถุดบิ 
4,629.21 219,336 0.02 

3.  ฉีด
อะลมูิเนียม
หลอม 

324,004.22 219,336 1.47 

 
ตนทุนผลิตภัณฑ คือ ผลรวมของตนทุนกิจกรรมทุก

กิจกรรมของผลิตภัณฑนั้น การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ
ของผลิตภัณฑในแผนกการฉีดอะลูมิเนียมเมื่อเปรียบเทียบ
ตนทุนคาโสหุยกับการคิดแบบเดิมจะแสดงไดดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่   4  การเปรียบเทียบตนทุนคาโสหุยของการ
คํานวณทั้ง 2 วิธ ี
 

ผลิตภัณฑ รูปแบบ
การผลิต 

การคํานวณ
แบบเดิม 

(บาท/ชิ้น) 

การคํานวณ
ดวยระบบ
ตนทุน
กิจกรรม 

(บาท/ชิ้น) 
A 1 12.05 9.91 
B 1 9.11 9.63 
C 2 4.13 8.10 
D 2 7.78 8.57 
E 2 10.69 8.57 

 

 
สําหรับตนทุนคาโสหุยที่ไดจากการคิดดวยระบบ

ตนทุนกิจกรรม จะเห็นวาตนทุนคาโสหุยของผลิตภัณฑ A 

และ B ที่มีการผลิตแบบที่ 1 เหมือนกันจะมีตนทุนคาโสหุย
ที่ใกลเคียงกัน คือ 9.11 บาท และ 9.63 บาท ตามลําดับ 

ผลิตภัณฑทั้ง 2 แบบมีการผลิตแบบเดียวกัน มีการใช

กิจกรรมเหมือนกันทุกขั้นตอน สําหรับผลิตภัณฑ C, D 
และ E  มีการผลิตแบบที่ 2 เหมือนกัน ใชกิจกรรมไป
เหมือนกัน ตนทุนคาโสหุยที่คํานวณไดมีคา 8.10 บาท 

8.57 บาท และ 8.57 บาท ตามลําดับ ตนทุนคาโสหุยของ
การผลิตแบบเดียวกันจะแตกตางกันที่กิจกรรมการบรรจุซึ่ง
ผลิตภัณฑทั้ง 5 มีปริมาณบรรจุตอ 1 กลองไมเทากันทําให
ตนทุนของกิจกรรมการบรรจุไมเทากัน แตในผลิตภัณฑ D 

และ E มีปริมาณการบรรจุตอ 1 กลองเทากัน และใชการ
ผลิตแบบเดียวกันทําใหมีตนทุนคาโสหุยเทากัน จะเห็นวา
เมื่อคํานวณดวยระบบตนทุนกิจกรรมแลวผลิตภัณฑที่มี
การผลิตแบบเดียวกันจะมีตนทุนคาโสหุยใกลเคียงกัน เมื่อ
เปรียบเทียบการคํานวณแบบเดิมกับการคํานวณดวยระบบ
ตนทุนกิจกรรมพบวามีผลิตภัณฑ 2 แบบที่มีตนทุนคา
โสหุยสูงขึ้น คือ ผลิตภัณฑ A มีตนทุนคาโสหุยสูงขึ้น 2.14 
บาท และผลิตภัณฑ E ตนทุนคาโสหุยสูงกวาเดิม 2.12 
บาท  ผลิตภัณฑ  3  แบบมีคาโสหุยลดลงจากเดิม  คือ 
ผลิตภัณฑ B ตนทุนคาโสหุยตํ่ากวาเดิม 0.52 บาท 
ผลิตภัณฑ C ตนทุนคาโสหุยตํ่ากวาเดิม 3.97 บาท และ
ผลิตภัณฑ D ตนทุนคาโสหุยตํ่ากวาเดิม 0.79 บาท เมื่อรวม
กับตนทุนวัตถุดิบทางตรงและแรงงานทางตรงแลวตนทุน
ผลิตภัณฑของการคํานวณทั้ง 2 แบบจะเปนดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่  5  การเปรียบเทียบตนทุนผลิตภัณฑของการ
คํานวณทั้ง 2 แบบ 
 

ผลิตภัณฑ การคํานวณ
แบบเดิม 

(บาท/ชิ้น) 

การคํานวณดวยตนทุน
กิจกรรม 

(บาท/ชิ้น) 
A 20.24 18.06 
B 17.52 18.01 
C 5.75 9.68 
D 12.66 13.41 
E 16.10 13.49 

เมื่อรวมตนทุนวัตถุทางตรงและตนทุนคาแรงงานทาง
กับคาโสหุยการผลิตแลวตนทุนผลิตภัณฑที่ไดจากการ
คํานวณดวยระบบตนทุนกิจกรรมพบวาผลิตภัณฑ A และ 
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☺☯   

E จะมีตนทุนผลิตภัณฑสูงกวาการคํานวณแบบเดิมและ
ผลิตภัณฑ B ผลิตภัณฑ C และผลิตภัณฑ D มีตนทุนต่ํา
กวาการคํานวณแบบเดิม ตนทุนผลิตภัณฑจะสูงขึ้นมาก
หรือไมขึ้นอยูกับตนทุนวัตถุทางตรงและตนทุนแรงงาน
ทางตรงของแตละผลิตภัณฑดวย  การทราบตนทุน
ผลิตภัณฑที่มาจากการคํานวณดวยวิธีตนทุนกิจกรรมจะได
ตนทุนผลิตภัณฑใกลเคียงกับทรัพยากรที่ถูกใชจริงมากกวา
และทําใหสามารถตั้งราคาขายที่ใหผลกําไรกับบริษัท
ไดมากขึ้น 

นอกจากนี้การคํานวณดวยระบบตนทุนกิจกรรมยัง
สามารถวิเคราะหตนทุนของแตละกิจกรรมไดซึ่งจะทําให
ทราบวากิจกรรมใดมีตนทุนสูงบาง เพื่อที่จะสามารถหา
แนวทางในการลดตนทุนไดในอนาคตดวย ตัวอยางของ
การวิเคราะหตนทุนแตละกิจกรรมเปนดังตารางที่ 6 

 
ตารางที่ 6 ตัวอยางการวิเคราะหตนทุนกิจกรรม 
 

กิจกรรม ตนทุน
กิจกรรม 
(บาท) 

เปอรเซ็นต
สัดสวนตนทนุ 

1. รับวัตถดุิบ 1,947.53 0.22 % 
2. ตรวจวัตถดุิบ 2,314.57 0.26 % 
3. ฉีดอะลูมิเนียม

หลอม 
162,011.19 18.39 % 

 

 
4.  สรุปผลและอภิปรายผล 

จากการศึกษาสามารถสรุปผลไดวาการคํานวณตนทุน
ผลิตภัณฑดวยระบบตนทุนกิจกรรมในผลิตภัณฑทั้งหมด 5 
ชนิด พบวาผลิตภัณฑ 2 ชนิดคือ ผลิตภัณฑ A และ D มี
ตนทุนผลิตภัณฑสูงขึ้น และผลิตภัณฑ 3 ชนิด คือ 
ผลิตภัณฑ B, C และ D มีตนทุนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
การคํานวณแบบเดิม ที่ใชเวลา 1 รอบการผลิตมาคูณกับ
อัตราสวนระหวางคาโสหุยและจํานวนเวลาแรงงาน
ทางตรงในแตละเดือน ซึ่งเวลา 1 รอบการผลิตของ
ผลิตภัณฑแตละชนิดจะไมเทากันทําใหไดตนทุนคาโสหุย
ที่มีความแตกตางกันมาก แตในการคํานวณดวยระบบ

ตนทุนกิจกรรมผลิตภัณฑ A และ B ที่ใชการผลิตแบบ
เดียวกันเมื่อคํานวณดวยระบบตนทุนกิจกรรมจะมีตนทุน
คาโสหุยใกลเคียงกันมากกวาการการคํานวณแบบเดิม
เนื่องจากมีการใชกิจกรรมเหมือนกันและผลิตภัณฑ C, D 
และ E จะมีคาโสหุยใกลเคียงกันเชนกันเพราะใช
กระบวนการผลิตแบบเดียวกัน นอกจากนี้ระบบตนทุน
กิจกรรมยังทําใหทราบวากิจกรรมใดมีตนทุนคาโสหุยสูง
ในกระบวนการฉีดอะลูมิ เนียมพบวากิจกรรมการฉีด
อะลูมิเนียมมีตนทุนกิจกรรมสูงที่สุด เนื่องจากกิจกรรมนี้มี
เครื่องจักรที่เกี่ยวของหลายตัว มีการใชแรงงานคนหลาย
คน และพ้ืนที่ในการทํากิจกรรมมากกวากิจกรรมอื่นๆ 
สําหรับแนวทางในการลดตนทุนกิจกรรมไดเสนอไวดังนี้ 
4.1 การวิเคราะหกิจกรรมที่กอใหเกิดมูลคา และกิจกรรมที่
ไมกอใหเกิดมูลคา 

กิจกรรมที่ไมกอใหเกิดมูลคา คือ กิจกรรมใดก็ตามที่
ใชทรัพยากรไป แตไมมีสวนสรางความพึงพอใจใหแก
ลูกคา ทําใหเกิดความสูญเปลา (Waste) เชน กิจกรรมการ
ซอมแซมผลิตภัณฑที่มีขอบกพรอง กิจกรรมการแกไข
ผลิตภัณฑ เปนตน สวนกิจกรรมที่กอใหเกิดมูลคา คือ 
กิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ
หรือขอมูลขาวสาร โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกคา เชน การขึ้นรูปผลิตภัณฑ การประกอบ 
การเชื่อม เปนตน 

การระบุกิจกรรมที่กอใหเกิดมูลคาและกิจกรรมที่ไม
กอใหเกิดมูลคา คือการเขาไปศึกษาการผลิต ต้ังแตการรับ
วัตถุดิบไปจนถึงจุดสุดทายที่ วัตถุดิบถูกเปลี่ยนใหเปน
สินคา บันทึกรายการกิจกรรมทุกกิจกรรม แลวแยกกลุม
ของ กิจกรรมที่กอใหเกิดมูลคา และกิจกรรมไหนเปน
กิจกรรมที่ไมกอใหเกิดมูลคาออกจากกัน 

ในการปรับลดตนทุนของกิจกรรมที่มีตนทุนกิจกรรม
สูง การใชการวิเคราะหกิจกรรมเพื่อระบุวากิจกรรมใดเปน
กิจกรรมที่กอใหเกิดมูลคาและกิจกรรมใดเปนกิจกรรมที่ไม
เพิ่มคุณคา ควรหาทางลดกิจกรรมไหนเปนกิจกรรมที่ไม
กอให เกิดมูลคาเปนอันดับแรก  เมื่อลดกิจกรรมที่ไม
กอใหเกิดมูลคาใหเหลือนอยที่สุดแลว คอยหาทางปรับปรุง
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ในสวนกิจกรรมที่กอใหเกิดมูลคาในตอนหลัง หรือยกเลิก
ไปในกรณีที่เปนไปได จะทําใหลดตนทุนกิจกรรมไดอยาง
มาก 

 

4.2 การลดเวลาสูญเปลาในการปฏิบัติงาน 

โดยเวลาสูญเปลาขณะปฏิบั ติงานแบงได เปน  2 

ประเภท คือ  
4.2.1 เวลาสูญเปลาที่เกิดจากการละวางมือจากการ

ปฏิบัติงาน เชน เวลาที่ผูปฏิบัติงานหยุดทํางานเพื่อทํากิจ
ธุระ เวลาที่ผูปฏิบัติงานใชในการสอบถามสิ่งที่ไมเขาใจ 
เวลาที่ผูถูกถามใชในการตอบคําถาม เปนตน  

4.2.2 เวลาสูญเปลาที่เกิดจากการปฏิบัติงานลาชา เปน
เวลาสูญเปลาที่เกิดจาผลตางของเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน
นั้นๆในกรณีที่มีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด กับเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานอยางแทจริง ซึ่งมักจะ
แฝงอยูกับเวลาปฏิบัติงานในแตละกิจกรรมในการประมาณ
เวลาที่ตองละวางมือจะเก็บขอมูลชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
เทานั้น  เก็บขอมูลซ้ําๆ  กันหลายครั้ง  แลวคํานวณหา

สัดสวนเวลาที่ตองละวางมือจากงาน เมื่อทราบสัดสวน
เวลาของการละวางมือแลว ก็มาวิเคราะหถึงสาเหตุการละ
วางมือ ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เชน ความไมตอเนื่อง
ของกระบวนการ การวางอุปกรณสูงเกินไปทําใหตอง
เสียเวลาหยิบ เปนตน และเมื่อขจัดเวลาในสวนนี้ออกไปได
ก็จะทําใหเวลาในการผลิตเพิ่มขึ้นและตนทุนที่ใชไปเวลาที่
ตองละวางมือก็จะนอยลง 
 
5.  กิตติกรรมประกาศ 

โครงการวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก 
โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตรและ
เ ท ค โ น โ ล ยี ป ร ะ จํ า ป 2552 นอ ก จ า ก นี้ ผู ทํ า วิ จั ย  
ขอขอบพระคุณเจาหนาที่ทุกทานของบริษัทกรณีศึกษาที่
ใหความรวมมือ คําแนะนํา คําปรึกษา ในเรื่องขอมูลดาน
ตางๆเปนอยางดี  
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