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นางแสงเดือน จีนาพงษ

บทคัดยอ
 การศึกษาเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีนํามาใชในการ
ผลิตหนังสือและเอกสาร โดยแบงการคํานวณตนทุนออก
เปน 2 กระบวนการ คือ การผลิตโดยใชเครื่องพิมพระบบ
ออฟเซต และการผลิตดวยเครือ่งพมิพเอกสารระบบดจิติอล 
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากิจกรรมและวิเคราะหการเกิดขึ้น
ของตนทุน พรอมทั้งเปรียบเทียบการคิดตนทุนดวยวิธี ณ 
ปจจุบันกับตนทุนใหมที่เกิดขึ้น โดยเก็บขอมูลยอนหลัง
ระหวางเดือนมกราคม 2554 ถึงธันวาคม 2557
 เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร ยังขาดเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือสําหรับ
การผลิตปก และการตัดเจียนรปูเลม ในกรณีทีพ่มิพหนงัสอื 
คูมือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสารงาน
ประชมุ เอกสารงานบริการวชิาการ เอกสารงานธรุการ และ
เอกสารตาง ๆ ใหเปนรูปเลม ตองจางหนวยงานภายนอก
ผลิตปก เมื่อเขาเลมปกเรียบรอย สงตอใหหนวยงาน
ภายนอกรับไปตดัเจียนรปูเลมทุกรายการ  ดงัน้ัน เทคโนโลยี
การศึกษา จึงไมสามารถกําหนดระยะเวลาในการผลิตได 
 ผลการศกึษาพบวา ตนทนุตอหนวยของหนังสอื
และเอกสาร ซึ่งผลิตดวยเครื่องพิมพระบบออฟเซต โดย
คํานวณวิธี ณ ปจจุบัน ตนทุนตอหนวยราคาจะสูงกวาการ
คํานวณวิธีจุดคุมทุน กรณีที่ผลิตดวยเคร่ืองพิมพเอกสาร
ระบบดิจิตอล คํานวณวิธีจุดคุมทุนราคาสูงวาคํานวณวิธี ณ 
ปจจบุนั และจากศกึษาการพมิพหนังสอื และคูมือประกอบ
การเรียนการสอน นักศึกษาสามารถจัดซ้ือไดในราคาที่ถูก
กวารานขายหนังสือภายนอก ถาหากคณะวิศวกรรม  
ศาสตรมีเคร่ืองจักรและมีเครื่องมือในการผลิตปกหนังสือ
และคูมือประกอบการเรียนการสอน การตัดเจียนรูปเลม 
สามารถลดตนทุนคาใชจายในการผลิต

Abstract
 To study about cost of tools and ma-
chines, which is used to produce documents and 
books can calculate by using two processes, one 
is using offset printer and another is using digital 
printer. The purpose of this study is to analyze its 
cost and compare the cost calculation methods 
between old and new ways to calculate historical 
data from January 2011- December 2014.
 In the present, Engineering Faculty still 
lacks of those machines and tools to produce the 
book cover, to trim and create manual books, 
handbooks, meeting material, general administration
documents, academic services documents, hence 
these processes need to be done by outsource 
services. After page making process is done, they’ll 
be handover to another trimming service company 
and all processes’ unable to set a deadline.
 by offset printer using new calculation 
method shows that unit cost is greater than break 
even point; however, using the same method to 
calculate cost of digital printer shows the result 
that break even point is higher than unit cost. The 
research of book and manual creation indicate 
that students’ able to buy them in cheaper price 
when buying directly from University.
 If engineering students have their own 
machines and tools, they’ll be able to save cost
 คณะวิศวกรรมศาสตร เปนคณะแรกที่ไดรับการ
จัดตั้งขึ้นพรอมกับมหาวิทยาลัยสงขลา- นครินทร เมื่อป 
พ. ศ. 2510 (ขณะนั้นใชชื่อ มหาวิทยาลัยภาคใต) รับนิสิต
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รนุแรกเม่ือเดือนมิถนุายนในปเดยีวกัน จาํนวน 50 คน โดยท่ี
ยังไมมีสถานท่ีทําการ และส่ิงกอสรางเปนของตัวเอง การ
ดําเนินการตางๆ ไดจัดทําท่ีสํานักงานชั่วคราวอาคารคณะ
วิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ซึ่ง
ปจจบุนัคอืคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยั- มหิดล ชวงแรก
ของการดาํเนินงานไดเปดสอนเพือ่ผลติบณัฑติวศิวกรรมศาสตร
ในระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรม
ไฟฟา สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล และสาขาวชิาวศิวกรรม
โยธา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 เมื่อป พ.ศ. 2505 รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยขึ้นที่ภาคใต โดยเริ่มตนจากการจัดตั้ง 
“วทิยาลยัศลิปศาสตรและวทิยาศาสตร” เพือ่รอการพฒันา
ขึ้นเปนระดับมหาวิทยาลัย ตอมา ในป พ.ศ. 2508 คณะ
รัฐมนตรีไดมีการอนุมัติหลักการในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ภาคใตขึน้ที ่ตาํบลรูสะมแิล อาํเภอเมืองจังหวัดปตตานี โดย
จะใชเปนทีต่ัง้ของคณะวศิวกรรมศาสตร และใชชือ่อยางไม
เปนทางการวา “มหาวิทยาลัยภาคใต” ซึ่งมีสํานักงาน
ชั่วคราวของมหาวิทยาลัยอยูท่ีอาคารคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร (อาคารคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในปจจุบัน)
 ในป พ.ศ. 2510 มหาวิทยาลัยที่จังหวัดปตตานี
กอสรางเสร็จในบางสวนแลวนั้น ศาสตราจารย ดร.สตางค 
มงคลสุข และคณะไดเดินทางไปตรวจการกอสราง พบวา
บริเวณดังกลาวไมเหมาะสมสําหรับเปนท่ีตั้งของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังนั้น จึงมีความเห็นวามหาวิทยาลัย
ปตตานีนั้น ควรใชเปนอาคารของคณะศึกษาศาสตรและ
คณะทางศิลปศาสตร และไดยายคณะวิศวกรรมศาสตรมา
ตั้งที่ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และรับ
นักศึกษารุนเมื่อเดือนมิถุนายนในปเดียวกันจํานวน 50 คน 
โดยที่ยังไมมีสถานที่ทําการ และส่ิงกอสรางเปนของตัวเอง 
การดําเนินการตางๆ ไดจัดทําท่ีสํานักงานช่ัวคราวอาคาร
คณะวิทยา- ศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 
ซึ่งปจจุบันคือคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย- มหิดล ชวง

แรกของการดําเนินงานไดเปดสอนเพ่ือผลิตบัณฑิต
วศิวกรรมศาสตรในระดบัปรญิญาตร ี3 สาขาวชิา คือ สาขา
วชิาวศิวกรรมไฟฟา สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล และสาขา
วิชาวิศวกรรมโยธา
 ปจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตรไดเปดสอนระดับ
ปริญญาตรีและโท จํานวน 12 สาขา ปริญญาโท(หลักสูตร
พิเศษ) จํานวน 2 สาขา และระดับปริญญาเอก จํานวน 5 
สาขา
 การบริหารคณะวิศวกรรมศาสตรประกอบดวย 7 
ภาควิชา และสํานักงานเลขานุการ ในสวนของการบริหาร
งานภายในสํานักงานเลขานุการ ประกอบดวย 5 กลุมงาน 
คอื กลุมงานบริหารท่ัวไป ๆ  กลุมงานสนับสนุนวชิาการและ
กิจการนักศึกษา กลุมงานการเงินและพัสดุ กลุมงานแผน
งานและพัฒนาคุณภาพ กลุมงานอาคารสถานที่และ
สาธารณูปการ, 2 ฝาย, 2 หนวยงาน
 เทคโนโลยีการศกึษา สงักัดกลมุงานอาคารสถาน
ทีแ่ละสาธารณูปการ สาํนกังานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร
ไดกอต้ังขึ้นเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การประชุม 
บริการวิชาการ งานวิจัย ซึ่งมีภาระหนาที่หลักคือใหบริการ
โสตทัศนูปกรณ ศิลปกรรม วัสดุการศึกษา และเอกสาร
สิ่งพิมพ 
 เอกสารส่ิงพิมพที่ผลิตอยูในปจจุบันคือ หนังสือ 
คมูอื เอกสารประกอบการเรยีนการสอน เอกสารประชาสมัพนัธ 
เอกสารงานประชุม เอกสารงานบริการวิชาการ เอกสารท่ัว ๆ  ไป 
และการผลิตขอสอบประจําทุกภาคการศึกษา 

วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย
 1. เพ่ือศกึษาการจัดตัง้โรงพมิพและการวเิคราะห
กระบวนการผลิตสื่อส่ิงพิมพ โดยแบงเปนประเภท เลม ชุด  

 2.  เพือ่นาํขอมลูทีไ่ดไปประยกุตใชในการปรบัปรงุ
กระบวนการผลิต  
 3. เพื่อเปรียบเทียบขั้นตอนการผลิตปจจุบัน 
กับการผลิตแบบใหม เพื่อหาความเหมาะสมของการตั้ง
ราคาหนังสือ และเอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ี
จําหนาย 
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 4. เพ่ือเปนศูนยประสานงาน และสนบัสนนุการ
ดําเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพประกอบการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 5. เพือ่พัฒนาและออกแบบส่ือสิง่พมิพทางการ
ศกึษา และประชาสมัพนัธ ในสวนทีเ่ก่ียวกบั ระบบการผลติ
และการใหบรกิารเก่ียวกับสิง่พมิพแกบุคลากรและนักศกึษา
ภายในคณะวศิวกรรมศาสตรและหนวยงานภายนอกคณะฯ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 ผูวิจัยไดจัดเก็บขอมูลเรียงลําดับตั้ งแตงบ
ประมาณป พ.ศ. 2554 – 2557
 1. ศึกษาทฤษฎี ตํารา เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ นํามาเปนแนวคิดในการ 
 2.  รวบรวมขอมูลหนังสือท่ีผลิตเปนรายป  
 3. ตารางการคาํนวณตนทนุการผลติดวยวิธ ีณ 
ปจจุบันและวิธีจุดคุมทุน  
 4.  ตารางการคาํนวณตนทนุการผลติดวยวิธ ีณ 
ปจจุบันและวิธีจุดคุมทุน 
 5.  วิธีการวิเคราะหขอมูล
  5.1 ขอมลูการผลิตรายการหนงัสือ จาํนวน
หนังสือที่ผลิต ราคาตอหนวย และสถานท่ีผลิต ประจํา
ปงบประมาณ 2554 – 2557
  5.2 เปรยีบเทยีบการคาํนวณตนทุนการผลติ
ตอหนวยโดยใชวิธี ณ ปจจุบัน กับตนทุนการผลิตตอหนวย
ดวยวธิจีดุคมุทนุ ซึง่ทาํการผลติดวยเครือ่งพมิพระบบออฟเซต
  5.3  เปรยีบเทยีบการคาํนวณตนทุนการผลติ
ตอหนวยโดยใชวิธี ณ ปจจุบัน กับตนทุนการผลิตตอหนวย
ดวยวิธีจุดคุมทุน ซึ่งทําการผลิตดวยเครื่องพิมพเอกสาร
ระบบดิจิตอล
  5.4 รวบรวมขอมลูสถานทีส่งหนังสอืไปผลติ

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
 1. สาํรวจจาํนวนการผลติหนงัสอื คมูอืประกอบ
การเรียนการสอนที่เปนรูปเลม ท่ีผลิตเพื่อจําหนายภายใน
และนอกคณะวิศวกรรม- ศาสตร

 2.  สํารวจเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่ใชในการผลิต
 3.  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
  เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีเจริญกาวหนา
อยางรวดเร็วทั้งเครื่องจักร เครื่องมือทันสมัยมากขึ้น คณะ
วิศวกรรม- ศาสตรก็ไดพัฒนาระบบการผลิตมาตลอด โดย
นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในระบบการผลิต ซึ่งปจจุบัน
เครือ่งพมิพระบบออฟเซตทีม่อียใูชงานมานาน ขัน้ตอนการ
ผลิตสลับซับซอนยุงยากมาก และวัสดุ อุปกรณของเครื่อง
ออฟเซตหาซือ้ยาก ราคาแพงข้ึน ดังนัน้ คณะวศิวกรรมศาสตร 
จึงไดนําเคร่ืองพิมพเอกสารระบบดิจิตอลเปนเทคโนโลยี
สมัยใหมมาใชในการผลิต เพื่อทดแทนเคร่ืองพิมพระบบ
ออฟเซตเกา ไดรับความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ขั้นตอนการ
ผลิตไมยุงยาก ไมซับซอน คุณภาพงานเปนที่ยอมรับของ
ผูรับบริการ

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเชิงวิเคราะห ทําการวิเคราะหเปรียบ
เทียบตนทุนผลิตหนังสือเพื่อจําหนาย โดยคํานวณตนทุน
การผลิต 2 วิธี คือ วิธี ณ ปจจุบัน กับวิธีจุดคุมทุน ซึ่งใช
เครื่องพิมพระบบออฟเซตและเครื่องพิมพเอกสารระบบ
ดจิติอลในการผลิต โดยการเก็บรวบรวมขอมลูสถิตกิารผลิต
ตั้งแตมกราคม 2554 – ธันวาคม 2557
 จากสถติกิารผลติตัง้แตป พ.ศ. 2554 – 2556 โรง
พิมพคณะวิศวกรรมศาสตร ผลิตหนังสือดวยเครื่องพิมพ
ระบบออฟเซต โดยใชเพลทกระดาษเปนแมพิมพซึ่งเปน
วัตถุดิบหลักในการผลิต แมพิมพจะมี 2 ชนิด คือ เพลท
กระดาษชนิดบางและหนา ตนฉบับ 1 แผน ใชเพลท
กระดาษ 1 แผน จาํนวนการผลติตัง้แต 1-500 หนา ใชเพลท
กระดาษชนิดบางเปนแมพิมพ กรณีที่ผลิต 500 – 1,000 
หนา ตองใชเพลทกระดาษชนิดหนาจะเหนียวกวาเพื่อมา
เปนแมพิมพ ราคาเพลทกระดาษแตกตางกันที่ชนิดบาง
หรือหนา 
 กอนดําเนินการผลิตหนังสือทุกครั้ง ตองผลิตแม
พิมพใหไดตามจํานวนตนฉบับที่ตองการกอน โดยใชเครื่อง
ผลิตแมพมิพเทานัน้ (เครือ่งพมิพระบบออฟเซตผลติแมพมิพ
ไมได) การผลิตซับซอน ยุงยาก หลายขั้นตอน เมื่อไดแม
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พมิพตามทีต่องการนาํแมพมิพเขาเครือ่งพมิพระบบออฟเซต
เพือ่ผลติ เมือ่ผลติเสรจ็เรยีบรอยจะตองนาํเขาเครือ่งเรยีงให
เปนชุด/เลม ตอไป 
 กรณีทีผ่ลติดวยเคร่ืองพิมพเอกสารระบบดิจติอล
ในปจจุบัน ซึ่งใชหมึกเปนวัตถุดิบ คาวัตถุดิบของหมึกคิด
ราคาเปนหนา ขั้นตอนไมยุงยาก ไมซับซอน เมื่อตองการ
ผลิตก็นําตนฉบับวางบนเครื่อง ใสจํานวนท่ีตองการ เครื่อง
จะพมิพและเรยีงหนาใหเสรจ็ในคราวเดยีวกนัตามจาํนวนที่
ตองการ การคํานวณวิธี ณ ปจจุบัน ประมาณ 6.33 – 
19.80% 
 เมื่อเทียบกับการผลิตดวยเคร่ืองพิมพเอกสาร
ระบบดจิติอล คาํนวณตนทนุการผลิตตอหนวยดวยวิธจีดุคมุทุน
ราคาขายตอหนวยจะสูงกวาการคํานวณวิธี ณ ปจจุบัน 
ประมาณ 0.35-1.04%
 ขอแตกตางของการผลิตดวยเคร่ือง พิมพระบบ
ออฟเซต ผลิตยิ่งมากตนทุนเฉลี่ยตอหนวยจะลดลง
ไมเหมอืนกบัการผลติดวยเครือ่งพมิพเอกสารระบบดจิติอล
ผลิตมากตนทุนตอหนวยจะเพิ่มขึ้น

สรุปผลการวิจัย
 1. การผลติหนงัสอื คมืูอประกอบการเรยีนการสอน
ที่เปนรูปเลม ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2557 
ผลติโดยเทคโนโลยกีารศกึษา คณะวศิวกรรมศาสตร คดิเปน
รอยละ 93.36 ผลิตท่ีหนวยโสตทศันศกึษา คณะวทิยาศาสตร
คิดเปนรอยละ 5 และจางรานถายเอกสารจากหนวยงาน
ภายนอก คิดเปนรอยละ 1.64 
 2. โรงพมิพคณะวศิวกรรมศาสตรไมมเีครือ่งผลติ
ปก และไมมีเคร่ืองตัดเจียนรูปเลมหนังสือ คูมือประกอบ
การเรียนการสอน ทีเ่ปนรปูเลมทุกรายการจะตองจางหนวยงาน
ภายนอก หรอืหนวยโสตทัศนศกึษา คณะวิทยาศาสตร ผลิต
ปกทุกครั้ง
 3. นักศึกษาสามารถจัดซื้อหนังสือ และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนไดตามความตองการ สะดวก 
รวดเรว็ และราคาถกูกวารานหนงัสอื หรอืศนูยหนังสือท่ัวไป
 4. คณาจารยทีป่ระสงคจะผลติหนงัสอื คมูอืและ
เอกสารประกอบการเรียนการสอนเพ่ือเผยแพรผลงาน 
สามารถติดตอกับโรงพิมพคณะวิศวกรรมศาสตรไดสะดวก 
รวดเร็ว

 5. ราคาตนทุนของการผลติหนงัสอืดวยเครือ่งพมิพ
ระบบออฟเซต ผลิตยิ่งมากตนทุนเฉล่ียตอหนวยจะลดลง 
แตการผลิตดวยเครื่องพิมพเอกสารระบบดิจิตอลผลิตมาก
ตนทุนตอหนวยจะเพิ่มขึ้น 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 1.  ทาํใหทราบจาํนวนเครือ่งมือ และเครือ่งจักร
ที่ใชในการผลิตปจจุบัน
 2.  สามารถกําหนดราคาจําหนายไดอยางเหมาะสม
 3.  เพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจของผูบริหาร
ใชในการวางแผน ควบคุม และวเิคราะหอยางมปีระสิทธภิาพ

ขอเสนอแนะและประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 1.  เ พ่ือใหโรงพิมพคณะวิศวกรรมศาสตร 
สามารถผลติหนงัสอื คมูอื เอกสารประกอบการเรยีนการสอน 
เอกสารการประชุม เอกสารงานวิจัย และเอกสารตาง ๆ 
ของคณะฯ ไดสะดวก รวดเรว็ยิง่ขึน้ และลดตนทนุคาใชจาย
ที่ตองจางหนวยงานภายนอก
 2.  สามารถสรางรายได โดยรับผลิตหนังสือ 
เอกสารตาง ๆ ใหกับหนวยงานอื่น ๆ ได
 3.  กําหนดระยะเวลาในการผลิตได

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคณุผูชวยศาสตราจารย   บญุเรอืง มานะ
สรุการ ซึง่เปนอาจารยทีป่รกึษา ใหคําแนะนาํในการทาํวจิยั
คร้ังนี้ ขอขอบคุณทานคณบดี และผูบริหารทุกทานที่เปด
โอกาสใหสายสนับสนุนไดทํางานวิจัยสถาบัน
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