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บทที่ 1 
 

การประเมินความคุมคา 
 

1. บทนํา 

การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดทําใหโลกกาวสูยุคโลกาภิวัตน ซ่ึงทํา
ใหประเทศตางๆ ตองรับผลกระทบจากกระแสสําคัญ เชน เศรษฐกิจเสรีไรพรมแดน (Global Market 
Economy) สังคมบนฐานแหงความรู (Knowledge-based society) และ กระแสประชาธิปไตยและธรรมาภิ
บาล (Democratic Governance) (ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา  2546) “การพัฒนาระบบราชการ”  โดยยึด
หลักการดําเนินงานท่ีมีมาตรฐานและมีวิธีวัดผลงานท่ีชัดเจน มีการควบคุมผลผลิตและความประหยัด
ในการใชทรัพยากร สงผลใหแนวความคิดเกี่ยวกับภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีเคร่ืองมือท่ีสําคัญ
คือ 

1. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550) 
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซ่ึง

ออกตามมาตรา 3/1 และมาตรา 71/10  (5)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 

3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 
4. โครงการพัฒนาผูนําการบริหารการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเปนการจัดการเรียนรูจากการปฏิบัติ 

(Action learning program) เพื่อพัฒนาผูวาราชการจังหวัดและผูบริหารของกระทรวงนํารองในการ
บริหารการเปล่ียนแปลงตามหลักการและแนวทางในการพัฒนาระบบราชการ 

สําหรับสาระสําคัญของการพัฒนาระบบราชการซ่ึงขับเคล่ือนดวยเคร่ืองมือตางๆ ตามท่ีกลาว
มานี้ หากพิจารณาจากมุมมองทางดานการบริหารการเปล่ียนแปลงก็จะเห็นวาการพัฒนาระบบราชการ
ในคร้ังนี้ เปนการนําหลักการและเคร่ืองมือในการพัฒนาองคการ และองคการท่ีเรียนรู มาประยุกตใช 
นั่นเอง กลาวคือการประเมินความคุมคาเชิงภารกิจของรัฐไดรับการกําหนดตามมาตรา 22  ของพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
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จากเดิมท่ีเนนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑขอบังคับ เปนการใหความสําคัญกับ
ภาระรับผิดชอบตอผลงาน (Performance based accountability) มากข้ึน โดยมุงประเมินผลผลิต (Output) 
และผลลัพธ (Outcome) จากการบริหารงานท่ีเกิดข้ึนวาเปนไปอยางประหยัด (Economy) เกิดความคุมคา
ของเงิน (Value for money) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และมีประสิทธิผล (Effectiveness) หรือไม 
รวมทั้งสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากนอยเพียงใด  

การปรับปรุงกระบวนการบริหารงานภาครัฐในดานตางๆ รวมถึงการบริหารงานท่ีมุง
ผลสัมฤทธ์ิ (Results based management: RBM) โดยมีตัวช้ีวัดผลงานเพ่ือประเมินผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม รวมทั้งมีการปรับระบบงบประมาณจากแบบมุงเนนผลงานไปสูแบบ
มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic performance  budgeting: SPBB) เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
และเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของรัฐบาลมากย่ิงข้ึน ท้ังนี้ ระบบงบประมาณเนนเคร่ืองมือชวยเพิ่มความ
รับผิดชอบและความโปรงใส ซ่ึงจะสงผลใหระบบราชการ  มีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
คุมคา และเปนประโยชนตอสวนรวม 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได
กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการในการปฏิบัติงานของสวนราชการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และสามารถ
วัดความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ โดยกําหนดใหสวนราชการตองปฏิบัติตามหลักความคุมคาท่ีมี
ความสัมพันธเช่ือมโยงกัน ประกอบดวย 3 มาตรา คือ  

มาตรา 21  
“สวนราชการการตองจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะแตละประเภท และรายจาย

ตอหนวยของบริการสาธารณะ เพื่อการเปรียบเทียบความคุมคาระหวางปจจัยนําเขากับผลลัพธท่ีเกิดข้ึน 
ซ่ึงหากรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะของสวนราชการใดสูงกวารายจายตอหนวยของงาน
บริการสาธารณะประเภทเดียวกันของสวนราชการอ่ืน สวนราชการนั้นตองจัดทําแผนการลดรายจายตอ
หนวย เพื่อดําเนินการปรับปรุงการทํางานตอไป” 

มาตรา 22  
“ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณ

รวมกันจัดใหมีการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐท่ีสวนราชการดําเนินการอยู เพื่อ
รายงานคณะรัฐมนตรีสําหรับเปนแนวทางในการพิจารณาวาภารกิจใดสมควรจะไดดําเนินการตอไป 
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หรือยุบเลิก และเพื่อประโยชนในการจัดต้ังงบประมาณของสวนราชการในปตอไป ท้ังนี้ ตามระยะเวลา
ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ในการประเมินความคุมคาตามวรรคหน่ึง ใหคํานึงถึงประเภทและสภาพของแตละภารกิจ 
ความเปนไปไดของภารกิจหรือโครงการท่ีดําเนินการ ประโยชนท่ีรัฐและประชาชนจะพึงไดและ
รายจายท่ีตองเสียไปกอนและหลังท่ีสวนราชการดําเนินการดวย 

ความคุมคาตามมาตราน้ี ใหหมายความถึงประโยชนหรือผลเสียทางสังคม และประโยชน
หรือผลเสียอ่ืน ซ่ึงไมอาจคํานวณเปนตัวเงินไดดวย” 

มาตรา 23  
“การจัดซ้ือจัดจางจะตองกระทําโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยจะตองช่ังน้ําหนักถึง

ประโยชนและผลเสียตอสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใชราคา และประโยชน
ระยะยาวของสวนราชการ ซ่ึงมิใชถือราคาตํ่าสุดเปนเกณฑอยางเดียว แตคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยาง
คุมคาในระยะยาว  ท่ีจะทําใหตนทุนการบริการสาธารณะตํ่าลงได โดยจะตองมีการปรับปรุงระเบียบวา
ดวยการพัสดุเพื่อใหเปนไปตามหลักการดังกลาว” 

สําหรับเง่ือนไขการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยไดกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับมาตรา 22 ใหสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณ รวมกันศึกษาจัดทําแนวทางดําเนินการ
ประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 (มติ
คณะรัฐมนตรี, วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2546) 

ตอมา สํานักงบประมาณไดกําหนดแนวทางการทบทวนการกําหนดเปาหมายการใหบริการ
กระทรวง   เปาหมายการใหบริการหนวยงาน  ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวช้ีวัดระดับตาง  ๆ
เพื่อใหสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน นําไปใชประกอบการพิจารณาทบทวนเปาหมาย
การใหบริการระดับตางๆดังกลาว ใหมีความชัดเจน ครบถวน สามารถเชื่อมโยงผลผลิต ผลลัพธ และ
ยุทธศาสตรชาติ รวมท้ังสามารถประเมินผลลัพธของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน ในแต
ละระดับ ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร และ
สามารถนําไปใชเปนกรอบในการจัดการงบประมาณ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2553 เร่ืองการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติ
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ภารกิจภาครัฐของสวนราชการ “ลงมติใหคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการรับไป
พิจารณาในรายละเอียดรวมกับสํานักงาน ก.พ.ร. และหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของเพื่อจัดทําตัวช้ีวัดการ
ประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐของสวนราชการ  และใชเปนตัวช้ีวัดในคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของแตละหนวยงาน 

 
แผนภูมิ ความเช่ือมโยงระหวางการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกับการประเมินความ
คุมคา 

 
หมายเหตุ การประเมินความคุมคาดําเนินการท้ังกอนและหลังการปฏิบัติภารกิจ โดยใชตัวช้ีวัด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตามคํารับรองฯ (กพร.) บวกกับตัวช้ีวัดผลลัพธ/ผลกระทบและตัวช้ีวัด
เพิ่มเติม 
 

การประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐจะตองมีความเชื่อมโยงระหวาง
ยุทธศาสตรชาติลงมายังยุทธศาสตรกระทรวง กลยุทธของหนวยงานระดับกรม ผลผลิตของกรม จนถึง
กิจกรรมนําสงผลผลิตและคาใชจายทางตรงและทางออมของแตละผลผลิตโดยท่ียุทธศาสตรชาตินั้น
ตองอางอิงถึงแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ผลผลิตของกรมจะตองแสดง
ความสัมพันธใหไดวา เช่ือมโยงกับแนวนโยบายใด และมีตัวช้ีวัดท่ีเช่ือมโยงผานผลลัพธ และเปาหมาย
การใหบริการของกระทรวงไปยังยุทธศาสตรชาติไดอยางไร 
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การประเมินผลเชิงกลยุทธ 
การควบคุมกํากับและประเมินผลสําเร็จระดับกลยุทธ (Strategic Evaluation) การควบคุม 

กํากับ และการประเมินผลสําเร็จของแผน กลยุทธและแผนปฏิบัติการ 
การควบคุมกํากับและประเมินผลสําเร็จระดับโปรแกรม  (Program Evaluation)  การควบคุม 

กํากับ และการประเมินผลสําเร็จของแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 

 
แผนภูมิ ภาพรวมของการประเมินผล 
 

การกํากับติดตาม (Monitoring) มีวัตถุประสงคเพื่อกํากับ ติดตามการดําเนินงานตาม
นโยบายสําคัญ และกํากับติดตามการแกปญหาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ี  

การประเมินผล (Evaluation) มีวัตถุประสงค นําตัวช้ีวัด KPI มาเปรียบเทียบกับผลงานกับ
เปาหมายของตัวช้ีวัด (Quick win) รายเดือน รายไตรมาส รายป  ท่ีองคกรดําเนินการเพื่อประเมินผล
ประเด็นท่ีเปนปญหา และประเมินผลตามนโยบายท่ีสําคัญ 

การตรวจสอบเฉพาะเรื่อง (Audit)  มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบแผนยุทธศาสตร  
แผนปฏิบัติการ  การบริหารจัดการ คน เงิน ของ  การตรวจสอบภายใน  และธรรมาภิบาล 
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2. กรอบแนวคิดการประเมินความคุมคา 
จากสาระสําคัญของมาตรา 22 ดังกลาว สามารถกําหนดกรอบแนวคิดการประเมินความคุมคา

ไดดังนี้  
การประเมินความคุมคา หมายถึง การประเมินการดําเนินภารกิจของภาครัฐเพื่อใหไดผลผลิต 

ผลลัพธ ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลประโยชนท่ีสมดุลกับทรัพยากรที่ใช 
ท้ังนี้ ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนอาจเปนไดท้ังผลสําเร็จท่ีพึงประสงค และผลกระทบในทางลบท่ีเกิดข้ึนแก
ประชาชนและสังคม ท้ังท่ีสามารถคํานวณเปนตัวเงินไดและไมสามารถคํานวณเปนเงินได 

วัตถุประสงคของการประเมินความคุมคา มุงใหสวนราชการประเมินความคุมคาการปฏิบัติ
ภารกิจดวยตนเอง (Self-assessment) เพื่อ 

1. ประเมินวาการปฏิบัติภารกิจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไดกอใหเกิดผลประโยชน
ตอประชาชนและภาครัฐ มากหรือนอยกวาคาใชจายและผลเสียท่ีเกิดข้ึนเพียงใด 

2. เปนขอมูลสําหรับสวนราชการในการทบทวนจัดลําดับความสําคัญในการเลือกปฏิบัติ
ภารกิจ หรือเปนขอมูลสําหรับรัฐบาลเพ่ือพิจารณายุบเลิกภารกิจ รวมท้ังการปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติภารกิจเอง (Self-improvement) ใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

3. เปนแนวทางในการพิจารณาจัดต้ังงบประมาณของสวนราชการในปตอไป (Self-control) 
กรอบการประเมินความคุมคา เพื่อใหการประเมินความคุมคา  เปนเคร่ืองมือใชประกอบการ

พิจารณาทางเลือกในการปฏิบัติภารกิจท่ีกอประโยชนตอประชาชนสูงสุด การประเมินจึงให
ความสําคัญกับประเด็นการทํางานใน 3 มิติ ไดแก มิติประสิทธิผล ควบคูไปกับมิติประสิทธิภาพ และ
มิติผลกระทบ ซ่ึงมีความหมายและตัวอยางตัวช้ีวัด ดังนี้ 

1. ประสิทธิผลการปฏิบัติภารกิจ เปนการประเมินการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ
การปฏิบัติภารกิจ โดยเปรียบเทียบผลท่ีไดรับจากการปฏิบัติภารกิจวามีความสอดคลองเปนไปตาม
วัตถุประสงค เปาหมาย และผลที่คาดไววาจะไดรับท่ีกําหนดไวกอนดําเนินการหรือไมโดยพิจารณาจาก
ตัวช้ีวัด 2 ดาน ไดแก การบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติภารกิจ และความพึงพอใจตอผลประโยชนท่ี
ไดรับจากผลผลิตหรือบริการ โดยมีขอบเขตและตัวช้ีวัด ดังนี้ 

การบรรลุวัตถุประสงค หมายถึง การเปรียบเทียบผลผลิตท่ีไดจากการปฏิบัติภารกิจ ซ่ึง
เปนไดท้ังส่ิงของหรือบริการ เทียบกับเปาหมายและวัตถุประสงคในกรอบระยะเวลาท่ีไดกําหนดไว 
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เพื่อประเมินระดับความสําเร็จในการทํางาน พบวาสามารถบรรลุวัตถุประสงค ไดเพียงใด รวมท้ังการ
ประเมินดวยวาการบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติภารกิจนั้น มีคาใชจายเทาใด หรือเรียกวา
ประสิทธิผลของคาใชจาย (Cost-effectiveness) ดวย 

ความพึงพอใจ  วัดจากความพึงพอใจของผูรับบริการและผูใชประโยชนจากผลผลิตและ
บริการนั้น  ๆโดยผูใชประโยชน อาจหมายถึง ประชาชนหรือหนวยงานอ่ืน ท่ีไดรับประโยชนโดยตรง  

 

ตาราง  แสดงตัวช้ีวัดประสิทธิผล 

 

ประเด็นการประเมินผล ตัวอยางตัวชี้วัด 
1. การบรรลุ
วัตถุประสงค 

 ระดับความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติ
ภารกิจ (รอยละ) เชน ความสําเร็จของการใหบริการกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย  ความสําเร็จในการจัดทําแผนยุทธศาสตรในการ
ปราบปรามยาเสพติด 

 ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงคตอคาใชจายรวม 

 

2. ความพึงพอใจของ
ผูใชประโยชน 

 ระดับความพึงพอใจเฉล่ียของผูรับบริการและผูใชประโยชน 
(รอยละ) 

 

 
ท่ีมา  INTOSAI,  Implementation Guidelines for Performance Auditing: Standards and guidelines for 
performance  auditing based on INTOSAI’s auditing standards and practical experience, pp.14. 
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สําหรับการประเมินความคุมคาท่ีเปรียบเทียบ กับ ตนทุน (Cost) มักจะใชอัตราสวน 
ผลประโยชนตนทุน  (Benefit – Cost  Ratio) ในกรณีกระทรวงดานเศรษฐกิจหรือ ตนทุนประสิทธิผล 
(Cost-Effectiveness) ในกรณีกระทรวงดานสังคม ก็ควรจะแสดงผลการวัดเพิ่มเติมดวย 

การวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูใชประโยชนจากผลผลิตและบริการนั้นๆ ท้ังใน
ดานคุณภาพ  ผลผลิต  และการใหบริการ ระยะเวลาท่ีใชในการไดรับบริการ โดยผูใชประโยชนเนนการ
วัดผลประโยชนท่ีกลุมเปาหมายไดรับ จึงจะถือวาเปนการวัดผลลัพธ (Outcome) ในระดับประสิทธิผล
แตถาเนนการวัดการใหบริการในกระบวนการ (process) ใหแกกลุมเปาหมาย จะถือวาเปนการวัดผล
ผลิต (Output) ในระดับประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจ หมายถึง การประเมินความเหมาะสมสอดคลองของการใช
ทรัพยากรและกระบวนการทํางาน เพื่อใหไดมาซ่ึงผลผลิตตามวัตถุประสงค โดยพิจารณาจากผลผลิต
เทียบกับตนทุนท้ังหมด การจัดหาทรัพยากรท่ีไดมาตรฐาน มีคาใชจายท่ีเหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการทํางานท่ีประหยัดทรัพยากร ท้ังนี้ ตัวช้ีวัดมี 2 ดาน ไดแก ประสิทธิภาพการผลิต และการ
ประหยัด โดยมีขอบเขตและตัวช้ีวัด ดังนี้ 

ประสิทธิภาพการผลิต หมายถึง ความสอดคลองของการใชทรัพยากรที่เปนปจจัย (Input) 
กระบวนการดําเนินการ (Process) และผลผลิต (Output) เพื่อใหไดมาซ่ึงผลผลิตตามวัตถุประสงคของ
ภารกิจ ซ่ึงประเด็นในการพิจารณาแบงออกเปน 4 กลุมหลัก ดังนี้ 

 ประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวม ประกอบดวยประเด็นยอย อาทิ การผลิต ผลผลิต
โดยใชคาใชจายนอยกวาแผนท่ีกําหนด หรือผลิตภาพของการใชปจจัยการผลิตสูงกวา
แผนท่ีกําหนด การรายงานและการปรับปรุงการดําเนินงาน เปนตน 

 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประกอบดวยประเด็นยอย อาทิ การมี
ทางเลือกอ่ืนๆ ในการดําเนินงานการปรับปรุงวิธีการทํางานท่ีมีอยู การใชเทคโนโลยี
และเคร่ืองจักรแทนคน ความพยายามอยางตอเนื่องในการลดตนทุนปจจัยการผลิต เปน
ตน 

 ระบบการจัดการและการปฏิบัติงาน ประกอบดวยประเด็นยอย อาทิ การจัดทําแผนกล
ยุทธ แผนปฏิบัติการการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร ระบบและกระบวนการใน
การทํางาน การดําเนินการตรวจสอบและควบคุม เปนตน 
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 ส่ิงแวดลอมในการทํางาน ประกอบดวยประเด็นยอย อาทิ การเห็นความสําคัญของ
ประสิทธิภาพ การมุงเนนลูกคาและการบริการ การมีความเช่ือถือได การมีระบบให
กําลังใจและประกาศความดีความชอบ การปฏิบัติงานในแนวทางท่ีมาจากความ
เห็นชอบรวมกัน เปนตน  

 การประหยัด หมายถึง การไดรับทรัพยากรในปริมาณและคุณภาพท่ีเหมาะสมดวยตนทุนท่ี
ตํ่าสุด ซ่ึงประเด็นในการประเมิน อาทิ การลดคาใชจายในการปฏิบัติภารกิจ  คาใชจายในการจัดทํา
ปจจัยการผลิต เปนตน  
 

ตัวอยางตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 

ประเด็นการประเมินผล ตัวอยางตัวชี้วัด 
1. ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน 

 ตนทุนตอหนวยผลผลิตหรือคาใชจายตอหนวยผลผลิต 
 สัดสวนจํานวนผลผลิตตอปจจัยนําเขา เชน ผลผลิตตอคน 

ผลผลิตตอเคร่ืองจักร 
 ความกาวหนาในการดําเนินงานเทียบกับแผน 
 สัดสวนเวลาท่ีใชจริงในการใหบริการเปรียบเทียบกับระยะเวลา

ท่ีกําหนด 
 ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีลดลง 

2. การประหยัด  สัดสวนงบประมาณท่ีสามารถประหยัดไดในการปฏิบัติภารกิจ   
 สัดสวนงบประมาณท่ีใชจัดหาปจจัยการผลิต เกี่ยวกับแผนท่ี

กําหนดไว 

ผลกระทบ หมายถึง ผลอันสืบเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจ ท้ังท่ีคาดหมายหรือต้ังใจ และไมได
คาดหมาย ท้ังท่ีเกิดข้ึนระหวางและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ท่ีอาจกระทบตอการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือ
การปฏิบัติภารกิจของหนวยงานอื่น หรือประชาชนท้ังท่ีเปนกลุมเปาหมายและกลุมอ่ืน ท้ังในและนอก
พื้นท่ี การวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานตามภารกิจภาครัฐ ครอบคลุมถึงผลกระทบท้ัง
ทางตรงและทางออม รวมทั้งผลกระทบดานบวกและดานลบ ในมิติท่ีสามารถประเมินในรูปตัวเงินและ
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ไมใชตัวเงิน นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงผลกระทบในกรณีท่ีไมไดดําเนินงานตามภารกิจภาครัฐดวย ซ่ึงมี
ประเด็นตาง ๆ  ดังนี้ 

 ผลกระทบตอประชาชน ไดแก ผลกระทบท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินงานตาม
ภารกิจภาครัฐ ท่ีเปนประโยชนและความพึงพอใจ เชน การมีงานทําและการเพิ่มรายไดใหประชาชน การ
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน หรือผลกระทบทางลบ เชน การสูญเสียอาชีพ/ทรัพยสิน การ
เจ็บปวยจากมลภาวะท่ีเกิดจากการดําเนินภารกิจ  

 ผลกระทบทางสังคม ไดแก ผลกระทบที่เกิดข้ึนแกสังคมจากการดําเนินงานตาม
ภารกิจภาครัฐ ซ่ึงรวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงสรางทางสังคม วิถีชีวิต อาชีพ วัฒนธรรม 
ภูมิปญญา ชุมชน และการสรางความเปนธรรมใหสังคม 

 ผลกระทบทางส่ิงแวดลอม ไดแก  ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการดําเนินงาน
ตามภารกิจภาครัฐ เชน ดานมลภาวะ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานระบบนิเวศ และดานภูมิสถาปตย 

 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ ไดแก  ผลกระทบตอรายไดประชาชาติ/การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ การสรางความเปนธรรม และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (ระดับราคาสินคา ดุลบัญชี
เดินสะพัด ดุลการคลัง การกอหนี้สาธารณะ) และการกระจายรายได 

 ผลกระทบดานอ่ืน  ๆเชน ดานการเมือง และความม่ันคงของประเทศ 
การเช่ือมโยงผลผลิตจากการใชจายงบประมาณของกรมท่ีวิเคราะหไปยังยุทธศาสตรของ

กระทรวงและยุทธศาสตรชาติจะตองชัดเจน มิฉะนั้น อาจจะนําเอาผลกระทบอันเกิดจากอิทธิพลของ
ผลผลิตของกรมอ่ืนมาเปนผลงานของกรมท่ีวิเคราะหได 

 
ความแตกตางของการประเมินความคุมคากับการประเมินความคุมทุน 
การประเมินความคุมคาไดยึดถือวิธีการประเมินความคุมคาตามหลักสากลวาดวยการ

ประเมิน Value-for-money (VFM) ท่ีเนน “ประสิทธิภาพ”  “ประสิทธิผล” และ “ผลกระทบ” นอกจากนี้ 
ยังพิจารณาถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติตามหลักการบริหารงบประมาณในระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรอีกดวย 

“การประเมินความคุมคา” มีความแตกตางจาก “การประเมินความคุมทุน” ในประเด็นท่ี
สําคัญ ดังนี้ 
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1. ประเภทของภารกิจท่ีวัดผล การวัดผลในแตละประเภทของภารกิจจะมีความแตกตางกัน
โดยเฉพาะการวัดผลตอบแทนในระดับผลกระทบท่ีตีมูลคาเปนเงินมักจะทําไดเพียงภารกิจดาน
เศรษฐกิจเทานั้นซ่ึงนําไปใชใหคําตอบ “ความคุมทุน” ระหวางคาตอบแทนและคาใชจายท่ีเปนเงินตอ
เงินได  ในขณะท่ีการวัดผลตอบแทนในระดับผลกระทบดานสังคม ดานความม่ันคง และดาน
ส่ิงแวดลอมมักจะตีมูลคาเปนเงินไมได และถาตองการจะตีมูลคาเปนเงินก็อาจจะไมครอบคลุม
ผลตอบแทนในทุกประเด็นท้ังผลกระทบเชิงบวก (Positive impact) และผลกระทบเชิงลบ (Negative 
impact) ซ่ึงนําไปใชพิจารณาระหวางผลตอบแทนที่ไมใชเชิงเศรษฐศาสตร (Non-economic value) กับ
คาใชจายท่ีเปนเงิน เพื่อวัด  “ความคุมคา” 

2. คุณสมบัติของภารกิจท่ีวัดผล เนื่องจากภารกิจของรัฐเปนการกระทําท่ีตอเนื่องเปนงาน
ประจําเปนสวนใหญ และมีเพียงบางภารกิจท่ีมีลักษณะเปนโครงการ (Project) ซ่ึงการวัดผลตอบแทน
ของโครงการจะตองกําหนดอายุการดําเนินงานของโครงการเพ่ือคํานวณ “ความคุมทุน” เชน การลงทุน
ดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (ถนน ทาเรือ เข่ือน เปนตน) และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
ในขณะท่ีภารกิจของรัฐ การดําเนินงานประจํา เชน การลงทุนดานการศึกษาท้ังในและนอกโรงเรียน การ
ใหบริการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห การอนุรักษวัฒนธรรม การพัฒนาสังคมและสถาบัน
ครอบครัว การอํานวยความยุติธรรม และการปองกันและรักษาความม่ันคงของชาติ เปนตน 

3. ระดับของการวัดผล  เนื่องจากกิจกรรมในภารกิจของรัฐมีหลายลักษณะ เชน การผลิต
สินคา การใหการศึกษา การรักษาพยาบาล การใหสวัสดิการสงเคราะห การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
ซ่ึงใหความสําคัญกับการวัดในระดับประสิทธิภาพในมิติท่ีแตกตางกันในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิง
เวลา และเชิงตนทุน โดยตนทุนตอหนวยยังคงเปนมิติท่ีสําคัญท่ีสุด ยกเวนกิจกรรมบางลักษณะท่ีให
ความสําคัญกับความเร็วในการใหบริการ (นาทีตอราย) มากกวาตนทุน และกิจกรรมบางลักษณะวัดท่ี
คุณภาพตามมาตรฐาน (มาตรฐานข้ันตํ่าในการใหบริการ) มากกวาตนทุน  

4. สวนการวัดในระดับประสิทธิผลมีท้ังท่ีวัดไดในเชิงปริมาณเปนหลักซ่ึงสวนหนึ่งนํามาตี
คาเปนเงินไดและอีกสวนหนึ่งนํามาตีคาเปนเงินไมได และมีหลายกรณีท่ีตองวัดเชิงคุณภาพเปนหลัก
ซ่ึงนํามาตีคาเปนเงินไมได 

ดังนั้น “การประเมินความคุมคา” จึงมีความหลากหลายในการพิจารณาซ่ึงแตกตางจาก “การ
ประเมินความคุมทุน” ซ่ึงใชเหมาะกับกรณีการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
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ภารกิจหลักและผลผลิตหลัก  ตามกรอบท่ี สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณกําหนด มี
ความหมายดังนี้ 

ภารกิจหลักหรืองานหลักเปนภารกิจท่ีสวนราชการตองดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศน 
เนื่องจากเปนอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือขอบังคับ  นอกจากนี้ภารกิจหลักรวมถึงภารกิจอ่ืนท่ีหนวยงานเหนือข้ึนไป  มอบหมายใหปฏิบัติ
เพิ่มเติมอยางตอเนื่องเกินกวา 3 ป ในการผลักดันใหเกิดการปฏิบัติภารกิจ หนวยงานตองมีการจัดทํา
ยุทธศาสตรและแผนงานหรือแผนปฏิบัติการรองรับอยางชัดเจน  ท้ังนี้ ภารกิจของสวนราชการสามารถ
แบงอยางกวาง  ๆไดเปน 2 ลักษณะ คือ  

- การใหบริการสาธารณะ ซ่ึงประชาชนเปนผูไดรับประโยชนโดยตรง อาทิ บริการทําบัตร
ประชาชน การศึกษาและการฝกอบรมอาชีพ บริการในกระบวนการยุติธรรม เปนตน  

- บริการดานการพัฒนาและความม่ันคง โดยประชาชนเปนผูไดรับประโยชนโดยออม เชน 
การจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป การปองกันประเทศ เปนตน 

ผลผลิตหลัก  หมายความถึง ผลผลิตท่ีไดจากการปฏิบัติภารกิจหลักของหนวยงาน ท้ังท่ีมี
ลักษณะเปนงานหรือโครงการ ท้ังในรูปแบบของการใหบริการโดยตรง หรือโดยการใชวัตถุส่ิงของและ
หรือส่ิงกอสราง เพื่อนําไปใชในการใหบริการแกประชาชน องคกรภายนอกหนวยงานนั้น นอกจากนี้ 
ผลผลิตดังกลาวตองสอดคลองตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกอบ พ.ร.บ.  งบประมาณรายจายประจําป 
หรือ พ.ร.บ. งบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือท่ีกําหนดข้ึนใหมในระหวางปงบประมาณ 

โครงการสําคัญเพื่อผลักดันภารกิจ ในหลายหนวยงานตองอาศัยการดําเนินโครงการ เพื่อ
ผลักดันใหเกิดผลตามวัตถุประสงคของการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้น การประเมินความคุมคาการปฏิบัติ
ภารกิจท่ีมีลักษณะเปนการดําเนินโครงการ เพื่อใหทราบถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบ 
ของโครงการนั้นๆ ซ่ึงจะมีผลเช่ือมโยงถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบของการปฏิบัติ
ภารกิจ ตลอดจนการตอบสนองตอวัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ/ยุทธศาสตรของสวนราชการ  

โครงการท่ีสวนราชการตองนํามาประเมินความคุมคา จะตองเปนโครงการท่ีมีความสําคัญ 
เปนเง่ือนไขความสําเร็จของการปฏิบัติภารกิจ การดําเนินโครงการสงผลตอการบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายของภารกิจหรือยุทธศาสตร  หรือเปนโครงการท่ีมีวงเงินลงทุนสูงหรือมีผลกระทบตอ
ประชาชนสูง   
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บทที่ 2 
 

ตัวช้ีวัดในการประเมินความคุมคา 
 
 

1. เปาหมายการใหบริการกระทรวงและตัวชี้วัด  (สํานักงบประมาณ 2553) 
ตามแนวทางการทบทวนการกําหนดเปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการ

หนวยงานผลผลิต โครงการ กิจกรรม และตัวช้ีวัดตาง ๆ ของสวนราชการรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน
สํานักงบประมาณ (พฤศจิกายน 2553) ไดใหความหมายของเปาหมายการใหบริการกระทรวงและ
ตัวช้ีวัดวา  หมายถึง ผลลัพธท่ีกระทรวงตองการใหเกิดข้ึนจากการใหบริการระดับกระทรวง ท้ังนี้
จะตองสอดคลองและเช่ือมโยงกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติของรัฐบาล ซ่ึงผลลัพธดังกลาวจะเกิดข้ึนได
จากผลสําเร็จของผลผลิตหรือโครงการของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดอยางสอดคลองและ
เช่ือมโยงกัน ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมหรือกําหนดข้ึนใหมในระหวางปแลวแตกรณี 

1.1  การกําหนดเปาหมายการใหบริการกระทรวง (ผลลัพธ) มีองคประกอบ  ดังนี้ 
1.1.1 แสดงผลประโยชนท่ีมีตอกลุมเปาหมายท่ีกระทรวงรับผิดชอบ และกระทรวงตองการ

ใหเกิดข้ึนจากการใหบริการ ซ่ึงเกิดข้ึนจากผลสําเร็จของเปาหมายการใหบริการของหนวยงาน ภายใต
การกํากับของกระทรวงอยางสอดคลองและเช่ือมโยงกัน 

1.1.2 ตองสอดคลองและสัมพันธกับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตามแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ 

1.1.3 ตองสัมพันธกับพันธกิจหรือภารกิจของกระทรวงตามกฎหมายปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม กฎหมายจัดต้ัง กฎกระทรวง หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ หรือตามนโยบายรัฐบาลท่ีไดรับ
มอบหมาย 

1.1.4 สามารถถายทอดไปสูยุทธศาสตรกระทรวง และเปาหมายการใหบริการหนวยงานได
อยางชัดเจน 
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1.1.5 มีความชัดเจนและเปนรูปธรรม สามารถวัดผลได และมีความเขาใจตรงกันระหวาง
กระทรวงและสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดและอยูใน
ระดับผลลัพธ 

1.2 การกําหนดตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการกระทรวง คือ การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จ/
ผลลัพธของการดําเนินงานของกระทรวง ท้ังนี้ ตัวช้ีวัดควรแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จท่ีกลุมเปาหมาย
ไดรับในเชิงปริมาณและหรือคุณภาพ และระยะเวลาในการบรรลุผลสําเร็จ 

2. เปาหมายการใหบริการหนวยงานและตัวชี้วัด 
หมายถึง ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานหรือเพื่อดําเนินการจัดทําผลผลิต/โครงการตามท่ี

กําหนดของหนวยงานระดับกรม ซ่ึงจะนําไปสูความสําเร็จของเปาหมายการใหบริการกระทรวง 
2.1 การกําหนดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน (ผลลัพธ) มีองคประกอบ ดังนี้ 
2.1.1 แสดงถึงผลสําเร็จ/ผลลัพธ จากการนําสงผลผลิต/โครงการของสวนราชการ

รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน 
2.1.2 แสดงถึงผลประโยชนท่ีมีตอกลุมเปาหมายผูรับบริการหรือพื้นท่ีเปาหมาย จากการมี

ผลผลิต/โครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนท่ีรับผิดชอบ 
2.1.3 ตองสอดคลองและสัมพันธกับเปาหมายการใหบริการกระทรวง ท่ีตองกําหนด ให

สอดคลองและสัมพันธกับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย
รัฐบาล และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ 

ยกเวน สวนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  สวนราชการไมสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ตองสอดคลองและสัมพันธกับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรตาม
แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ 

2.1.4 ตองสัมพันธกับพันธกิจหรือภารกิจของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน
ท่ีกําหนดตามกฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายจัดต้ัง กฎกระทรวงหรือกฎหมายอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ หรือนโยบายรัฐบาลท่ีไดรับมอบหมาย 

2.1.5 สามารถถายทอดพันธกิจหรือภารกิจลงสูกลยุทธหนวยงาน ผลผลิตและหรือโครงการ 
กิจกรรมหลักไดอยางชัดเจน 
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2.1.6 มีความชัดเจนและเปนรูปธรรมสามารถวัดผลได และมีความเขาใจตรงกันภายในสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดและอยูในระดับผลลัพธ 

2.2  การกําหนดตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน คือ การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จ/
ผลลัพธของการดําเนินงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น ท้ังนี้ ตัวช้ีวัดควรแสดงให
เห็นถึงความสําเร็จท่ีกลุมเปาหมาย/พื้นท่ีท่ีดําเนินการไดรับในเชิงปริมาณ และหรือคุณภาพ และ
ระยะเวลาในการบรรลุผลสําเร็จ 
 
2. ผลผลิต/โครงการ (สํานักงบประมาณ 2553) 

หมายถึง ผลของการดําเนินงานตามกิจกรรม ซ่ึงอาจจะเปนผลผลิต (Product) หรือการ
ใหบริการ (Service) ท่ีดําเนินงานโดยหนวยงานของรัฐหรือการตอบคําถามวาหนวยงานของรัฐจัดทํา
บริการอะไร (What) ในฐานะผูจัดหาบริการ (Service provider) ตามความตองการของรัฐบาลในฐานะผู
ซ้ือบริการ (Service purchaser) ท้ังในรูปแบบของการใหบริการโดยตรง หรือโดยการใชวัตถุส่ิงของและ/
หรือส่ิงกอสราง เพื่อนําไปใชในการใหบริการองคกรภายนอกหนวยงานหรือประชาชน โดยมีตัวช้ีวัด
ผลสําเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมท้ังคาใชจาย ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมหรือท่ี
กําหนดข้ึนใหมในระหวางปงบประมาณ 

2.1 การกําหนดผลผลิต มีองคประกอบ ดังนี้ 
2.1.1 สินคาและบริการสาธารณะท่ีไดจากการดําเนินงานโดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและ

หนวยงานอ่ืนท้ังในรูปแบบของการใหบริการโดยตรง หรือโดยการใชวัตถุส่ิงของและ/หรือส่ิงกอสราง
เพื่อนําไปใชในการใหบริการตอกลุมเปาหมายภายนอกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนนั้น 

2.1.2 ตองสอดคลองและสัมพันธกับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน 
2.1.3 ตองสัมพันธกับพันธกิจหรือภารกิจของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน

ท่ีกําหนดตามกฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายจัดต้ัง กฎกระทรวง หรือกฎหมายอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ หรือนโยบายรัฐบาลท่ีไดรับมอบหมาย 

2.1.4 มีลักษณะเปนรูปธรรม สามารถวัดผลการดําเนินงานไดในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา 
และคาใชจาย/ตนทุน 
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2.1.5 ตอบสนองกลยุทธของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน และเปนผลผลิต
สุดทาย ในกระบวนการผลิต หรือการใหบริการ 

2.2 โครงการ หมายถึง ผลผลิตของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนท่ีจัดทําข้ึน
เพื่อใหเกิดการใหบริการทั้งในรูปแบบของการใหบริการโดยตรง หรือโดยการใชวัตถุส่ิงของหรือ
ส่ิงกอสราง เพื่อนําไปใชในการใหบริการแกประชาชน องคกรภายนอก สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานอ่ืนของรัฐนั้น โดยมีการกําหนด เปาหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของโครงการท่ี
แนนอน 

2.3 การกําหนดตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ เปนตัวช้ีวัดความสําเร็จของผลผลิต/โครงการของ
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนท่ีดําเนินการตามเปาหมายการใหบริการและสามารถติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลความสําเร็จจากการใชจายงบประมาณไดใน 4 มิติ คือ 

2.3.1 ปริมาณ หมายถึง การกําหนดเปาหมายในการผลิต/การดําเนินโครงการดานปริมาณ 
โดยกําหนดในรูปของส่ิงท่ีสามารถวัดไดดวยเชิงปริมาณ ซ่ึงระบุเปนตัวเลขชัดเจนและสามารถแสดง
ความกาวหนาในการดําเนินงานได 

2.3.2 คุณภาพ หมายถึง การกําหนดเปาหมายคุณภาพของผลผลิต/โครงการ โดยมี 2 ลักษณะ 
ไดแก 
 (1) คุณภาพของผลผลิต หรือส่ิงของท่ีใหบริการ/โครงการนั้นเปนไปตามมาตรฐานท่ี
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนกําหนดไว หรือ 
 (2) คุณภาพของวิธีการนําสงผลผลิต หรือวิธีการใหบริการ/การดําเนินโครงการ 
ไดแก การวัดความพึงพอใจของกลุมเปาหมายท่ีมีตอกระบวนการผลิต 

2.3.3 ระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาท่ีกําหนดในกระบวนการผลิต/การดําเนินโครงการ
เพื่อใหไดผลผลิต/โครงการ 

2.3.4 คาใชจาย/ตนทุน หมายถึง คาใชจายหรือตนทุนผลผลิต/โครงการ 
2.4 การกําหนดผลผลิตใหมของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน 

2.4.1 ควรเปนผลผลิตของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐตามพันธกิจ
หรือภารกิจท่ีกําหนดโดยกฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายจัดต้ังกฎกระทรวง กฎหมาย
อ่ืนท่ีเกี่ยวของ หรือนโยบายรัฐบาลท่ีไดรับมอบหมาย 
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2.4.2 หนึ่งผลผลิตสามารถอยูภายใตหนึ่งยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณเทานั้น แต
หนึ่งยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณสามารถมีไดหลายผลผลิต 

2.4.3 การกําหนดคาใชจายภายใตผลผลิต ใหกําหนดไวท่ีผลผลิตของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนภายใตกระทรวง 
 

2.4.2  กิจกรรม หมายถึง กระบวนการนําสงผลผลิต ประกอบดวย (สํานักงบประมาณ 2553) 
กิจกรรมหลัก 

1. เปนสวนหนึ่งของกระบวนการนําสงผลผลิต 
2. เปนกิจกรรมท่ีสัมพันธกับกลยุทธของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน 

กิจกรรมรอง หมายถึง กิจกรรมในการจัดทําและสงมอบผลผลิต/บริการระหวางหนวยงาน
ภายในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินการกิจกรรมหลักมี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ควรระบุกิจกรรมตามหนวยงานรองท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนกิจกรรมหลักโดยตรง 

กิจกรรมสนับสนุน หมายถึง กิจกรรมอํานวยการภายในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานอ่ืนใหสามารถจัดทําและสงมอบผลผลิต/บริการ โดยตรงแกผูรับบริการภายนอก ท้ังนี้ ควร
ระบุกิจกรรมตามหนวยงานสนับสนุนท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนโดยออม 
 
3. ตัวชี้วัดและวิธีการ 

3.1 การนํากลยุทธสูการปฏิบัต ิ
แมวาการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติจะมีปจจัยแหงความสําเร็จอยูหลายประการ แตปจจัยท่ีมี

ความสําคัญท่ีสุด ประการหน่ึงก็คือ การควบคุมทางกลยุทธเพื่อใหมีการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติอยาง
จริงจัง ในขณะนี้การควบคุม กลยุทธโดยใชตัวช้ีวัดเปนท่ีนิยมอยางแพรหลาย เพราะถาหากไมมีการ
วัดผลและประเมินผลแลว ผูบริหารก็ไมสามารถบริหาร จัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 
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ขอความ “เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร” “เปาหมายการใหบริการกระทรวง”“เปาหมายการ
ใหบริการหนวยงาน” และ “ผลผลิต” จะตองมีความเช่ือมโยงกันจากระดับบนลงสูระดับลาง และเขียน
ไดถูกตอง ตามคํานิยามที่ คูมือการจัดทําคําของบประมาณกําหนดไว ตัวอยาง เชน ผลิตภัณฑ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีสงออกไดของประเทศ จะตองสัมพันธกับผลิตภัณฑภาคอุตสาหกรรมท่ีผลิตได
ภายในประเทศ  และผลิตภัณฑภาคอุตสาหกรรมท่ีผลิตไดภายในประเทศจะสัมพันธกับขีด
ความสามารถของผูประกอบการ และขีดความสามารถของผูประกอบการจะสัมพันธกับผลผลิตอันเกิด
จากกระบวนการใหบริการของหนวยงาน ตามลําดับ 

จากนั้น จึงใหพิจารณาตัวช้ีวัดแตละระดับนี้วามีความเช่ือมโยงของตัวช้ีวัดจากระดับลางข้ึนสู
ระดับบนหรือไม กลาวคือ ตัวช้ีวัดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จะสงผลใหกับตัวช้ีวัดเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพในระดับท่ีสูงกวาหรือไม เชน ผลผลิตอันเกิดจากกระบวนการใหบริการของหนวยงานใน
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา และเชิงตนทุนของหนวยงาน จะเปนสวนสําคัญท่ีชวยสงผลให
ผูประกอบการมีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และผูประกอบการที่มีขีด
ความสามารถเพิ่มข้ึนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจะเปนสวนสําคัญท่ีชวยสงผลใหภาคอุตสาหกรรม
มีผลิตภัณฑท่ีไดปริมาณและคุณภาพผลิตเพื่อการสงออก และผลิตภัณฑภาคอุตสาหกรรมท่ีไดปริมาณ
และคุณภาพผลิตเพื่อการสงออกจะเปนสวนสําคัญท่ีชวยสงผลใหไดมูลคาการสงออกของ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ 

อยางไรก็ตาม ผลผลิตท่ีพบความเช่ือมโยง หากเปนผลผลิตหลักตามภารกิจท่ีจะตองประเมิน
ความคุมคา หากไมพบความเชื่อมโยงก็จะพิจารณาถึงกรณีท่ีเปนสาเหตุ เชน เปนผลผลิตประเภทการ
พัฒนาองคการ หรือเปนประเภทงานสนับสนุนใหกับหนวยปฏิบัติการของหนวยงาน ซ่ึงผลผลิตเหลานี้
จะตองดําเนินการปนสวนคาใชจายใหแกผลผลิตประเภทปฏิบัติการ 

นอกจากนี้ ยังมีกรณีท่ีเปนผลผลิตท่ีหนวยงานไมไดทําหนาท่ีดําเนินการ แตทําหนาท่ีในฐานะ
ชวยสงผานเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือเปนผลผลิตท่ีทําหนาท่ีในฐานะชวย
ประสานงานใหกับหนวยงานอื่น หรืองานประชุมกับตางประเทศเพ่ือใหความรวมมือในระดับ
นานาชาติโดยท่ีหนวยงานไมอยูในฐานะท่ีจะควบคุมใหเกิดผลลัพธได ผลผลิตในลักษณะเหลานี้ถือวา
เปนผลผลิตท่ีไมเขาขายเปนภารกิจท่ีตองการประเมินความคุมคาของหนวยงาน แตตองไปประเมินท่ี
ความคุมคาท่ีหนวยงานเจาภาพหลักหรือหนวยงานท่ีรับงบประมาณไปดําเนินการเปนภารกิจหลัก 
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รวมท้ังกรณีผลผลิตท่ีเปนโครงการใหมท่ีอยูในข้ันตอนการเตรียมงานหรืออยูในข้ันตอนการกอสราง 
ซ่ึงจะสามารถประเมินความคุมคาไดตอเม่ือเร่ิมใหบริการแลว และโครงการระยะยาวประเภท Mega 
Project ซ่ึงมีรายงานการประเมินความเหมาะสมของโครงการอยูแลว (Project Feasibility Study) ใน
ลักษณะการประเมินความคุมคากอนจัดทําโครงการ ผลผลิตในลักษณะเหลานี้ถือวาเปนผลผลิตท่ีไมเขา
ขายเปนภารกิจท่ีตองการประเมินความคุมคาของหนวยงานในปท่ีจัดทํารายงาน 

 
3.2 ตัวชี้วัดและการประเมิน 
เนื่องจากภารกิจของหนวยงานมีความแตกตางกัน โดยบางภารกิจไมสามารถประเมินผล

ประโยชนเปนตัวเลขไดชัดเจน บางภารกิจมีลักษณะเปนการดําเนินโครงการ ดังนั้น จึงกําหนดตัวช้ีวัด
ในการประเมินความคุมคาในแตละมิติดังนี้ 

ตัวชี้วัดหลัก ท่ีทุกหนวยงาน ถึงแมภารกิจจะมีลักษณะแตกตางกัน สามารถใชรวมกันได 
โดยแตละมิติมีตัวช้ีวัดดังนี้ 

(1) การประเมินประสิทธิภาพ 
ตนทุนตอหนวย  เปนการประเมินตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง 

โดยเปรียบเทียบกับตนทุนท่ีประมาณการไวในข้ันตอนวางแผนวา สูงหรือตํ่ากวาแผนอยางไร เพราะ
เหตุใด 

สัดสวนผลผลิตตอทรัพยากร เปนการประเมินผลิตภาพของการใชปจจัยการผลิตแตละ
ชนิด เพื่อใหสามารถวิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวม ซ่ึงจะชวย
ใหกําหนดแนวทางแกไขปญหาไดอยางถูกตอง 

สัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน  เปนการวิเคราะหถึงความประหยัดในการ
ทํางานต้ังแตข้ันตอนการจัดหาปจจัยการผลิตและระหวางการดําเนินงาน เพื่อดูวาการดําเนินงานมี
รายจายเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากการประมาณการไวเพียงใด และเพราะเหตุใด ซ่ึงจะเปนสาเหตุหนึ่งของ
การเปล่ียนแปลงของประสิทธิภาพการดําเนินงานตัวช้ีวัดนี้  เหมาะกับหนวยงานท่ีทําหนาท่ีสงผานเงิน
งบประมาณใหกับหนวยงานอ่ืนเพื่อใหเกิดการดําเนินงานตามแผน 
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สัดสวนเวลาท่ีใชจริงในการใหบริการเปรียบเทียบกับระยะเวลาท่ีกําหนด  เปนการวิเคราะห
ถึงความรวดเร็วในการทํางานอันเกิดจากการลดข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการ โดยมีการจัดทํา
มาตรฐานเวลาการใหบริการไว เพื่อเปรียบเทียบถึงความมีประสิทธิภาพ 

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดตามคูมือการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ เปนการ
วิเคราะหถึงคุณภาพในการใหบริการ โดยมีการจัดทํามาตรฐานคูมือการประกันคุณภาพและควบคุม
คุณภาพท่ีหนวยงานหรือกระทรวงกําหนด เพื่อเปรียบเทียบถึงความมีคุณภาพ 

ปริมาณผลผลิตท่ีทําไดจริงเปรียบเทียบกับแผน เปนการวิเคราะหถึงความกาวหนาในการ
ดําเนินการนําสงผลผลิต เพื่อเปรียบเทียบถึงความมีประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการตอกระบวนการใหบริการ  เปนการประเมินของผูรับบริการ
ตอผูใหบริการ ซ่ึงหนวยงานผูใหบริการจะเปนผูกําหนดกลุมผูรับบริการ เชน สอบถามจากประชาชน
หรือสวนราชการ และประเมินตามประเด็นท่ีตองการทราบ เพื่อนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูล
ปรับปรุงกระบวนการใหบริการ 
  

(2) การประเมินประสิทธิผล 
Benefit – Cost Ratio พิจารณาวาผลการปฏิบัติภารกิจสามารถคิดเปนมูลคาทางการเงิน

ไดเทาไรเปรียบเทียบกับคาใชจาย 
Cost – Effectiveness พิจารณาวาผลการปฏิบัติภารกิจสามารถคิดเปนผลประโยชนเชิง

สังคมไดอยางไรเปรียบเทียบกับคาใชจาย 
ระดับความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย   พิจารณาวาผลการปฏิบัติภารกิจ

สามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายหลักไดเพียงใด เพราะเหตุใด 
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอผลประโยชนจากการใชบริการ เปนการ

ประเมินของผูรับบริการตอผูใหบริการ ซ่ึงหนวยงานผูใหบริการจะเปนผูกําหนดกลุมผูรับบริการ เชน 
สอบถามจากประชาชนหรือสวนราชการ และประเมินตามประเด็นท่ีตองการทราบ เพื่อนําผลการ
ประเมินมาใชเปนขอมูลปรับปรุงการดําเนินงาน 
 
 (3) การประเมินผลกระทบ 
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หนวยงานจะตองประเมินผลกระทบตอประชาชนภายหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติภารกิจ 
โดยกําหนดตัวช้ีวัดใหชัดเจน และถาการปฏิบัติภารกิจมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ ตอสังคม หรือตอ
ส่ิงแวดลอม ก็ใหกําหนดตัวช้ีวัดและทําการประเมินผลดวย 

การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ 
หนวยงานจะตองนําผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย

งบประมาณของสํานักงบประมาณ และผานการรับรองจากสํานักงบประมาณแลวมาประกอบการ
อธิบายความคุมคาของการปฏิบัติภารกิจดวย 

ตัวชี้วัดเสริม  ในกรณีท่ีภารกิจของหนวยงานไมสามารถประเมินผลประโยชนเปน
ตัวเลขชัดเจน หรือเปนภารกิจท่ีจัดทําเปนโครงการ หนวยงานควรจัดทําตัวช้ีวัดเสริม ดังนี้ 

Cost – Effectiveness  เปนตัวช้ีวัดเสริมสําหรับภารกิจท่ีไมสามารถประเมินผล
ประโยชนเปนตัวเลขไดชัดเจน ซ่ึงเม่ือไดรับรายงานผลการประเมินประสิทธิผลตอคาใชจายของ
หนวยงาน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการควรวิเคราะหประสิทธิผลตอคาใชจาย
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาวา ภารกิจใดควรใหหนวยงานใดเปนผูปฏิบัติ จึงจะไดผล
คุมคามากท่ีสุด 

Benefit-Cost Ratio   ในกรณีท่ีภารกิจของหนวยงานเปนการดําเนินโครงการ โครงการ
ดังกลาวนอกจากจะตองประเมินโดยใชตัวช้ีวัดหลักในมิติประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบ
แลว หนวยงานตองประเมินผลประโยชนตอคาใชจาย (B/C Ratio) เปนตัวช้ีวัดเสริมรวมดวย แตถา
โครงการนั้น ๆ เปนโครงการท่ีไมสามารถคํานวณผลประโยชนหรือผลเสียเปนมูลคาได (คํานวณ B/C 
Ratioไมได) ใหระบุกลุมเปาหมายที่ไดรับผลกระทบและขนาดของผลกระทบ เชน จํานวนประชาชน 
จํานวนพื้นท่ี เปนตน ใหชัดเจน 
สรุปตัวชี้วัดการประเมินความคุมคา 

ภารกิจ ตัวช้ีวัดหลัก ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติม 
บริการสาธารณะ 
(ประชาชนได
ประโยชน 
โดยตรง) 
 

ประสิทธิภาพ 
- ตนทุนตอหนวย 
- สัดสวนผลผลิตตอทรัพยากร 
- สัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน 
- คุณภาพการใหบริการ 
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ภารกิจ ตัวช้ีวัดหลัก ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติม 

 

ประสิทธิผล 
- ความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย 
- ระดับความพึงพอใจของผูใชประโยชน 

 

ประสิทธิผลของ
คาใชจาย (Cost-
Effectiveness) 

บริการดานการพัฒนา 
และความมั่นคง
(ประชาชนได
ประโยชนโดยออม) 

ผลกระทบ 
- ตอประชาชน    - ตอเศรษฐกิจ 
- ตอสังคม  - ตอสิ่งแวดลอม 

Benefit-Cost Ratio 

 
ผลสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชงบประมาณ 

-  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช
งบประมาณ  

 

 
4. องคประกอบรายงาน ขั้นตอน และกลไกการประเมินความคุมคา 

4.1 องคประกอบของรายงานการประเมินความคุมคา รายงานประเมินความคุมคาฯ 
ประกอบดวยสาระสําคัญอยางนอย 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตน ระบุชื่อหนวยงาน ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร งาน/โครงการ เปาหมาย
ผลผลิต ตามแผนกลยุทธของหนวยงาน (สอดคลองกับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ และการ
จัดทําคําของงบประมาณ) ผลผลิตท่ีจะประเมินความคุมคาฯ หนวยงานภายในและเจาหนาท่ีของ
กระทรวงท่ีรับผิดชอบภารกิจ/ผลผลิตนั้น  ๆ

 
สวนท่ี 2 กรอบและผลการประเมินความคุมคา  
 1. กรอบการประเมินความคุมคา กําหนดขอบเขตงาน/โครงการท่ีจะประเมินความ

คุมคาฯ สถานะของงาน/โครงการ รายละเอียดการประเมินความเหมาะสมกอนดําเนินงาน/โครงการ 
(ตนทุนผลผลิตตอหนวย ประสิทธิผลการดําเนินงาน อัตราผลตอบแทน และผลตอบแทนตอตนทุน 
(Benefit/Cost Ratio) ตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบ รวมท้ังผลการประเมินการ
จัดการงบประมาณดวยเคร่ืองมือวิเคราะหระดับความสําเร็จของงบประมาณ 
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 2. ผลการประเมินความคุมคาการปฏิบัติภารกิจ ตามงาน/โครงการท่ีกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการและเอกสารคําของบประมาณ ตามกรอบแนวทาง หลักเกณฑ และตัวช้ีวัดการประเมิน
ความคุมคา พรอมท้ังคําอธิบายผลลัพธท่ีไดจากการประเมินท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนการ
รายงานผลการประเมินในภาพรวม 

 
สวนท่ี 3  ขอเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภารกิจ

ในระยะตอไป พรอมท้ังขอคิดเห็นตางๆของกระทรวง 
 
4.2 ขั้นตอนการประเมินความคุมคา 
การประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ เปนการประเมินการทํางานท้ัง 3 ข้ันตอน 

คือ  
-  กอนการดําเนินงาน ซ่ึงเปนข้ันตอนการวางแผนการทํางาน/การกําหนดโครงการ เพื่อใหเกิด

การคํานึงถึงผลไดผลเสียดวยความระมัดระวัง รอบคอบ  
-  การประเมินระหวางการดําเนินงาน เพื่อดูวาการทํางานมีประสิทธิภาพเพียงใด และมีปญหา

อุปสรรคอยางไร หรือไม  เพื่อปรับปรุงการทํางานใหเปนตามแผนท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไม 

-  การประเมินภายหลังเสร็จส้ินการดําเนินงานวามีผลสัมฤทธ์ิและคุมคาหรือไม เพียงใด เพื่อ
เปนบทเรียนในการทํางานตอไป  ซ่ึงมีปฏิทินการดําเนินงานในแตละข้ันตอนและกิจกรรม ดังตาราง
แสดงประเด็นการประเมินและตัวช้ีวัดในแตละมิติตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ                                                        การประเมินความคุมคาคุมทุน /26 

 

ตาราง แสดงประเด็นการประเมินและตัวช้ีวัดในแตละมิติ 

ภารกิจ 
มิติและประเด็น 

การประเมินความคุมคา 
ตัวชี้วัด 1/  

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 
บริการสาธารณะ  
ซึ่งประชาชนเปนผูไดรับ
ประโยชน (ผูรับบริการ) 
โดยตรง  
บริการดานการพัฒนา
และความมั่นคง ซึ่ง
ประชาชนเปนผูไดรับ
ประโยชนโดยออม อาทิ 
การจัดทําแผนพัฒนา การ
จัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป การปองกัน
ประเทศ เปนตน 

ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ภารกิจ 
การประหยัด 

1.  ระดับความสําเร็จ
ในการบรรลุ
วัตถุประสงค/
เปาหมาย 
2.  ระดับความพึง
พอใจเฉลี่ยของ
ผูรับบริการหรือผูใช
ประโยชน 

ประสิทธิผล 
การบรรลุวัตถุประสงค/
เปาหมาย 
ความพึงพอใจ 

1.  ตนทุนตอหนวย 2/ 
2.  สัดสวนผลผลิตตอทรัพยากร  

เชน ผลผลิตตอคน ผลผลิตตอเวลา
ทํางาน 

3.  คุณภาพตามมาตรฐานท่ี
กําหนดตามคูมือการประกัน
คุณภาพและควบคุมคุณภาพ 

4.  ปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริง
เปรียบเทียบกับแผน 

5.  ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตอกระบวนการ
ใหบริการ 

6.  สัดสวนคาใชจายที่ใชจริง
ตอคาใชจายตามแผน 

7.  สัดสวนเวลาที่ใชจริงในการ
ใหบริการเปรียบเทียบกับระยะเวลา
ที่กําหนด 
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ภารกิจ 
มิติและประเด็น 

การประเมินความคุมคา 
ตัวชี้วัด 1/  

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 
 ผลกระทบ 3/ 

-ผลกระทบที่มีตอ
ประชาชน 
-ผลกระทบที่มีตอ
เศรษฐกิจ 
-ผลกระทบทางสังคม 
-ผลกระทบที่มีตอ
สิ่งแวดลอม 
-ผลกระทบตอการเมือง 

 ประสิทธิผลของ
คาใชจาย (Cost - 
Effectiveness) 
Benefit–Cost 
Ratio 

ภารกิจท่ีเปนโครงการ  
หากภารกิจทั้ง 2 ประเภท 
มีการดําเนินงานใน
ลักษณะโครงการ 

ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ 4/ 
ประเมินครบทุกมิติทั้ง
ประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลและ
ผลกระทบ 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ  

ใชตัวช้ีวัดหลักขางตนทั้งหมด 

Benefit-cost 
Ratio5/ หาก
วิเคราะหไมได
ใหระบุ
กลุมเปาหมาย
และขนาดที่
ไดรับผลกระทบ 
เชน จํานวนคน 
จํานวนพื้นที่ 

 
หมายเหตุ : 1/ การเลือกใชตัวชี้วัดขางตนตองคํานึงถึงความเหมาะสม และสอดคลองกับลักษณะผลผลิตหลักของแตละหนวยงาน
ดังนั้นบางหนวยงานสามารถประยุกตใชตัวชี้วัดไดอยางครบถวน ทั้งตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดเพิ่มเติม ขณะที่บางหนวยงานอาจ
ใชเฉพาะตัวชี้วัดหลักเทานั้น 
2/จัดทําตนทุนตอหนวยตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง 
3/หนวยงานดําเนินการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบภายหลังเสร็จส้ินการดําเนินงาน 
4/ใชผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณดวยเคร่ืองมือวิเคราะหระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณของสํานักงบประมาณ 
5/เพื่อเปรียบเทียบผลประโยชนที่เกิดข้ึนทั้งกอนและหลังการปฏิบัติภารกิจกับคาใชจายที่เกิดข้ึนทั้งกอนและหลังการปฏิบัติ
ภารกิจ หากผลประโยชนมีมากกวาคาใชจายแสดงวาการปฏิบัติภารกิจมีความคุมคา 
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 4.3  กลไกการประเมินความคุมคา 
 กลไกท่ีเกี่ยวของในการประเมินและรายงานผลการประเมินความคุมคาฯ ประกอบดวย
กลไก  2 ระดับดังนี้ 

(1) กลไกระดับนโยบาย  คือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ซ่ึงผาน
การพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เปนกลไกในรูปคณะกรรมการระดับชาติ
คณะกรรมการจะประกอบดวยผูแทนหนวยงานโดยตําแหนง ไดแก ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อธิบดีกรมบัญชีกลาง หัวหนาโครงการเปล่ียนการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเลกทรอนิกส และผูทรงคุณวุฒิดานการบัญชี การตรวจสอบ การ
ดําเนินงาน กฎหมาย การเงิน เศรษฐศาสตร การบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมหรือ
สถาปตยกรรม ไมนอยกวา 5 ทาน และไมเกิน 7 ทานโดย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ เปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนงคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

1. วางนโยบาย แนวทาง และกําหนดประเด็นหัวขอการตรวจสอบ และประเมินผล
ในภาคราชการใหเปนไปอยางเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหารราชการแผนดิน
ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี 

2. บูรณาการการทํางานของบรรดาหนวยงานกลางที่เกี่ยวของ 
3. ใหความเห็นชอบและประสานแผนการตรวจสอบและประเมินผลของหนวยงาน

ตาง ๆ  
4. วิเคราะหและระบุแผนงาน/โครงการท่ีมีความเส่ียงสูง และมอบหมายใหไป

ดําเนินการตรวจสอบ และประเมินผล 
5. สงเสริม ผลักดัน สอบทาน ใหแตละสวนราชการมีการวางระบบ การกํากับดูแล

ตนเองท่ีดี และใหขอเสนอแนะตอนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีในสวนท่ีเกี่ยวของ 
6. เปนศูนยรวมขอมูลสารสนเทศกลางเก่ียวกับการตรวจสอบ และประเมินผลภาค

ราชการ 
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7. ประสานงานกับกลไกตรวจสอบภายนอกท่ีเกี่ยวของโดยเฉพาะสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 

(2) กลไกระดับหนวยงาน  โดยเปนการต้ังคณะทํางานหรือกลไกลักษณะอ่ืน ตามความ
เหมาะสมของหนวยงาน โดยมีกลุมงาน กพร. ของหนวยงาน เปนฝายเลขานุการคณะทํางาน และ
เปนแกนหลักรับผิดชอบการประสานผลักดันการประเมินความคุมคาฯ ภายในหนวยงานซ่ึงรวมถึง
การจัดทําและรายงานผลตอคณะกรรมการระดับนโยบายดวย 
 

4. 4 วิธีการและแบบรายงานการประเมินความคุมคา 
วิธีการในการประเมินความคุมคา โดยมีข้ันตอนสําคัญ ไดแก 1. การทบทวนผลผลิตของ

หนวยงาน 2. การกําหนดตัวช้ีวัดและการพิจารณาความสมบูรณของขอมูล 3. การกําหนด
ผลตอบแทนและคาใชจาย 4. การสรุปผลการประเมินความคุมคา และ 5. ขอเสนอแนะจากการ
ประเมินความคุมคา 

4.4.1 การทบทวนผลผลิตเพื่อการประเมินความคุมคาของหนวยงาน 
การประเมินความคุมคาพิจารณาจากผลผลิตท่ีกําหนดไวตามที่ปรากฏในเอกสาร

งบประมาณรายจายประจําป โดยท่ีผลผลิตท่ีจะประเมินความคุมคาจะตองเปนภารกิจหลักของ
หนวยงานซ่ึงเปนเปาหมายการใหบริการของหนวยงานท่ีแสดงประสิทธิภาพในการใหบริการและ
ประสิทธิผลจากการใหบริการอันเปนผลประโยชนตอสาธารณะได  

4.4.2 ผลผลิตท่ีตอบสนองผลลัพธท่ีเปนภารกิจหลักโดยตรง ท่ีจะตอง “ประเมิน
ประสิทธิผล” และ “ประเมินประสิทธิภาพ” เชน 

(1) งานใหบริการที่ใหผลประโยชนโดยตรงแกผูรับบริการที่เปนกลุมเปาหมาย
โดยตรงของหนวยงาน (เชน การบริการรักษาพยาบาล สาธารณภัย มาตรฐาน
บริการ มาตรฐานสินคา การอํานวยความยุติธรรม ผูสําเร็จการศึกษา การผลิต
แพทยและพยาบาล เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ การ
ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย การผลิตสินคาเกษตรไดรับการ
สงเสริมและพัฒนา) 
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(2) งานใหคําปรึกษาแนะนําท่ีใหผลประโยชนโดยตรงแกผูรับบริการท่ีเปน
กลุมเปาหมายโดยตรงของหนวยงาน (เชน ผลงานใหบริการวิชาการ) 

(3) งานกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมายท่ีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง (เชน 
การกํากับ-ดูแล การบริหารจัดการ การควบคุม การปองกันและปราบปราม 
การคุมครองสิทธิ) 

(4) งานสนับสนุนเครือขายพหุภาคีในการใหบริการแกกลุมเปาหมายของ
หนวยงาน (เชน การสงเสริมพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเอง เครือขายท่ีไดรับ
การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ) 

(5) งานเผยแพรการวิจัยและเผยแพรสารสนเทศท่ีใหผลประโยชนดานองค
ความรูแกกลุมเปาหมายในสังคม  (เชน ผลงานวิจัยท่ีสรางองคความรู  
ผลงานเพื่อถายทอดเทคโนโลยี งานวิจัยเพื่อพัฒนา งานขอมูลพื้นฐาน การ
บริการสารสนเทศ ผลงานการใหบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ
เพื่อการศึกษาและวิจัย) 

(6) งานฝกอบรมใหแกกลุมเปาหมายในสังคม (เชน การถายทอดความรู การ
บริการความรู) 

(7) งานวิเคราะหนโยบายและแผนของสํานักงานปลัดกระทรวงซ่ึงวิเคราะห
นโยบายและแผนรวมของทุกสวนราชการในกระทรวง (เชน งานนโยบาย
และแผน) 

(8) การอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอม (เชน การอนุรักษ การบริหารจัดการ 
ขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ)  

(9) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (เชน ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 
(10) งานใหบริการท่ีใหผลประโยชนโดยตรงตอรัฐบาลท่ีเปนกลุมเปาหมาย

โดยตรงของหนวยงาน (เชน งานนโยบายของรัฐบาล การบริหารงานคลัง 
การจัดเก็บภาษี) 

(11) ความม่ันคงของรัฐ (เชน การรักษาความม่ันคงแหงรัฐ การปองกันประเทศ) 
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4.4.3 ผลผลิตท่ีสนับสนุนกลยุทธท่ีตอบสนองผลลัพธท่ีเปนภารกิจหลัก ท่ีสามารถปน
สวนคาใชจายได 

(1) งานบริหารทั่วไปของรัฐท่ีมีลักษณะงานดานวิจัยหรือวิชาการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการภายในหนวยงาน 

(2) งานบริหารทั่วไปของรัฐท่ีมีลักษณะงานดานการบริหารทั่วไป (เชน งาน
อํานวยการและบริหารจัดการ งานความรวมมือระหวางประเทศ) 

(3) งานวิเคราะหนโยบายและแผนภายในแตละสวนราชการ ยกเวนสํานักงาน
ปลัดกระทรวงซ่ึงวิเคราะหนโยบายและแผนรวมของทุกสวนราชการใน
กระทรวง 

(4) งานระบบขอมูลและสารสนเทศท่ีใหบริการเฉพาะภายในหนวยงาน 
(5) งานระบบคอมพิวเตอรท่ีใหบริการเฉพาะภายในหนวยงาน 
(6) งานฝกอบรมใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน (เชน งานพัฒนาบุคลากร ผู

ไดรับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา) 
 
 

4.4.4  ผลผลิตท่ีไมเขาขายในการประเมินความคุมคา ของหนวยงานนี้ 
(1) โครงการท่ีหนวยงานไมไดทําหนาท่ีดําเนินการ แตทําหนาท่ีในฐานะชวย

สงผานเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือหนวยงานอ่ืน  ๆ
(2) โครงการที่หนวยงานไมไดทําหนาท่ีเปนเจาภาพหลักหรือเจาภาพรวม แต

ทําหนาท่ีในฐานะชวยประสานงานใหกับหนวยงานอ่ืน(เชน การ
ประสานงานกับโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน) 

(3) งานประชุมกับองคการระหวางประเทศเกี่ยวกับพันธกรณีตางๆ ท่ีไมใช
ภารกิจหลักของหนวยงานท่ีสามารถแสดงผลลัพธได 
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(4) โครงการใหมท่ีอยูในข้ันตอนการเตรียมงานหรืออยูในข้ันตอนการกอสราง 
ซ่ึงจะสามารถประเมินความคุมคาไดตอเม่ือเร่ิมใหบริการแลว (เชน 
โครงการจัดต้ังศูนย โครงการจัดต้ังสถาบัน) 

(5) โครงการระยะยาวประเภท Mega project ซ่ึงมีรายงานการประเมินความ
เหมาะสมของโครงการอยูแลว (Project feasibility study) ในลักษณะการ
ประเมินความคุมคากอนจัดทําโครงการ (เชน โครงการสนามบิน โครงการ
เข่ือน โครงการทาเรือ โครงการไฟฟาพลังน้ํา โครงการทางดวน โครงการ
ทางหลวง โครงการรถไฟฟา โครงการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โครงการดาวเทียม) 

(6) งานกองทุน เงินชดเชย การชําระหนี้ 
ในการทบทวนผลผลิตเพื่อการประเมินความคุมคาของหนวยงานเอกสารที่สําคัญ  ไดแก 

แผนภูมิแสดงโครงสรางงบประมาณตามยุทธศาสตร ในเอกสารคําของบประมาณ โดยใหพิจารณา
ขอความท่ีสําคัญ ตามท่ีคูมือการจัดทําคําของบประมาณกําหนดไวตอไปนี้ 

1. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
2. เปาหมายการใหบริการกระทรวง 
3. เปาหมายการใหบริการหนวยงาน 
4. ผลผลิต 

 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ (ผลกระทบหรือผลลัพธ) ท่ีรัฐบาลตองการจะใหเกิดตอประชาชนและ
ประเทศ  เปนผลจากการดําเนินงานของรัฐบาลตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
ของประเทศ 
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง 
   หมายถึง ผลลัพธท่ีกระทรวงตองการใหเกิดข้ึนจากการใหบริการระดับกระทรวง ท้ังน้ีจะตอง

สอดคลองและเช่ือมโยงกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติของรัฐบาล ซึ่งผลลัพธดังกลาวจะเกิดข้ึนไดจาก
ผลสําเร็จของผลผลิตหรือโครงการของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดอยางสอดคลองและ
เช่ือมโยงกัน ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมหรือกําหนดข้ึนใหมในระหวางปแลวแตกรณี 
 คุณลักษณะท่ีสําคัญของเปาหมายการใหบริการกระทรวงประกอบดวย 

(1) ตองมีความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติและยุทธศาสตรการจัดการงบประมาณ
รายจายประจําป 

(2) ตองสามารถบรรลุผลลัพธได 
(3) เปนพันธะสัญญาของกระทรวงท่ีมีตอประชาชน 
(4) ควรดําเนินการใหแลวเสร็จไดภายในวาระของรัฐบาล 
(5) ตองสามารถวัดผลลัพธในเชิงปริมาณ คุณภาพ และหรือระยะเวลาในการบรรลุผลลัพธได 

 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน 
 หมายถึง   ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานหรือเพื่อดําเนินการจัดทําผลผลิต/โครงการตามท่ี
กําหนดของหนวยงานระดับกรม  ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จของเปาหมายการใหบริการกระทรวง 
 ท้ังน้ี ตองเปนผลลัพธท่ีตองการใหเกิดข้ึนจากพันธกิจและภารกิจท่ีหนวยงานไดรับมอบหมาย
จากกระทรวงหรือรัฐบาลซึ่งสอดคลองเปาหมายการใหบริการกระทรวง (ในกรณีเปนหนวยงานรูปแบบ
พิเศษ ตองกําหนดใหสอดคลองกับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธหลักในแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน) และเช่ือมโยงกับผลผลิต / โครงการท่ีหนวยงานตองจัดทํา 

 
ผลผลิต 
      หมายถึง  ผลของการดําเนินงานตามกิจกรรม  ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต (Product) หรือการ
ใหบริการ (Service) ท่ีดําเนินงานโดยหนวยงานของรัฐหรือการตอบคําถามวาหนวยงานของรัฐจัดทํา
บริการอะไร (What) ในฐานะผูจัดหาบริการ (Service  provider) ตามความตองการของรัฐบาลในฐานะผู
ซื้อบริการ (Service purchaser)  ท้ังในรูปแบบของการใหบริการโดยตรง หรือโดยการใชวัตถุสิ่งของและ
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หรือสิ่งกอสราง  เพื่อนําไปใชในการใหบริการองคกรภายนอกหนวยงานหรือประชาชน โดยมีตัวช้ีวัด
ผลสําเร็จในเชิงปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  รวมท้ังคาใชจาย  ท้ังน้ี  ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมหรือท่ี
กําหนดข้ึนใหมในระหวางปงบประมาณ  
                 คุณลักษณะท่ีสําคัญของผลผลิต ประกอบดวย 

(1) เปนสิ่งของหรือบริการของหนวยงานของรัฐ 
(2) เปนรูปธรรมและรับรูได 
(3) เปนผลผลิตข้ันสุดทายของหนวยงาน 
(4) หนวยงานสามารถควบคุมความสําเร็จได 
(5) สามารถระบุหนวยนับหรือตรวจวัดไดในเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลา 
(6) สามารถคิดตนทุนหรือคาใชจายได 

 

คํานิยามสําคัญของคําที่ใชในโครงสรางงบประมาณตามยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ 

หมายถึง   ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ท่ีสอดคลองกับแผนการบริหาร
ราชการแผนดินและคณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบ 
 

แผนงบประมาณ 
หมายถึงแผนงบประมาณตาม “โครงสรางแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร” ท่ีสํานัก

งบประมาณจัดทําข้ึน โดยเช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรหลักของแผนการบริหารราชการแผนดิน 
สําหรับใชในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมุงใหการดําเนินงานตามภารกิจของสานราชการบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ อันเปนผลลัพธท่ีรัฐบาลตองการใหเกิดข้ึนแกประเทศชาติและ
ประชาชน รวมท้ังใช “แผนงบประมาณ” ดังกลาวเปนรายการขออนุมัติการใชจายเงินแผนดินตอ
รัฐสภา ตามท่ีบัญญัติไวในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25.. 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ (ผลกระทบหรือผลลัพธ) ท่ีรัฐบาลตองการจะใหเกิดตอประชาชนและ

ประเทศ  เปนผลจากการดําเนินงานของรัฐบาลตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
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ของประเทศ 
 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
หมายถึงกลยุทธหลักของแผนการบริหารราชการแผนดิน  ซึ่งกําหนดไวในยุทธศาสตรการ

จัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 
 

วิสัยทัศน 
หมายถึงภาพท่ีคาดหวังใหเกิดข้ึนในอนาคตโดยมีพื้นฐานอยูบนความเปนจริงในปจจุบัน 

พันธกิจ 
หมายถึง ขอบเขต ภารกิจ บทบาทหนาท่ี  ท้ังท่ีเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอกําหนด

ตาง ๆ   รวมท้ังท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินการ  ท้ังน้ีเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน 
 

เปาหมายการใหบริการ 
หมายถึง ผลลัพธท่ีกระทรวงตองการใหเกิดข้ึนจากการใหบริการระดับกระทรวง ท้ังน้ีจะตอง

สอดคลองและเชื่อมโยงกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติของรัฐบาล ซึ่งผลลัพธดังกลาวจะเกิดข้ึนไดจาก
ผลสําเร็จของผลผลิตหรือโครงการของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดอยางสอดคลองและ
เช่ือมโยงกัน ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมหรือกําหนดข้ึนใหมในระหวางปแลวแตกรณี 

คุณลักษณะท่ีสําคัญของเปาหมายการใหบริการกระทรวงประกอบดวย 
(1) ตองมีความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติและยุทธศาสตรการจัดการ

งบประมาณรายจายประจําป 
(2) ตองสามารถบรรลุผลลัพธได 
(3) เปนพันธะสัญญาของกระทรวงท่ีมีตอประชาชน 
(4) ควรดําเนินการใหแลวเสร็จไดภายในวาระของรัฐบาล 
(5) ตองสามารถวัดผลลัพธในเชิงปริมาณ คุณภาพ และหรือระยะเวลาในการบรรลุผลลัพธ

ได 
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เปาหมายการใหบริการหนวยงาน 
หมายถึง   ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานหรือเพื่อดําเนินการจัดทําผลผลิต/โครงการ

ตามท่ีกําหนดของหนวยงานระดับกรม  ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จของเปาหมายการใหบริการกระทรวง 
ท้ังน้ี ตองเปนผลลัพธท่ีตองการใหเกิดข้ึนจากพันธกิจและภารกิจท่ีหนวยงานไดรับ

มอบหมายจากกระทรวงหรือรัฐบาลซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการใหบริการกระทรวง (ในกรณีเปน
หนวยงานรูปแบบพิเศษ ตองกําหนดใหสอดคลองกับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธหลักใน
แผนการบริหารราชการแผนดิน) และเช่ือมโยงกับผลผลิต / โครงการท่ีหนวยงานตองจัดทํา 
 

ภารกิจ 
หมายถึง งานท่ีจําเปนตองดําเนินการตามหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอกําหนดตาง  ๆ ประกอบดวย 
ภารกิจพื้นฐาน หมายถึง หนาท่ีความรับผิดชอบท่ีตองดําเนินการเปนปกติประจําตาม

กฎหมายหรือระเบียบซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานท่ีชัดเจนตอเนื่อง 
ภารกิจยุทธศาสตร  หมายถึง หนาท่ีความรับผิดชอบท่ีการดําเนินงานไดรับมอบหมายในเชิง

นโยบาย ซึ่งอาจเปนภารกิจพื้นฐานท่ีตองการผลักดันหรือเห็นความสําคัญในชวงระยะเวลาหน่ึงก็ได 
 

โครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ (Mega project)    
หมายถึง  โครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ  

1. โครงการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน (Physical  infrastructure) ท่ีมีวงเงินลงทุนรวม
เกิน 1,000 ลาน บาทอาทิ โครงการขนสงมวลชนขนาดใหญ เปนตน 

2. โครงการ Intermediate Infrastructure ประกอบดวยโครงการยอยท่ีมีลักษณะเดียวกัน
และเปนแผนงานระดับชาติท่ีมีการดําเนินงานท่ัวประเทศ     มีวงเงินรวมกันในแต
ละแผนงานเกิน 1,000 ลาน บาท เชน โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานอาคาร
และการจัดหาอุปกรณในสาขาการศึกษาและสาธารณสุขและแผนงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าท้ังระบบ 

 

โครงการสําคัญท่ีรองรับยุทธศาสตรดานตาง  ๆ(Flagship)   
หมายถึง โครงการสําคัญท่ีรองรับยุทธศาสตรดานตาง  ๆของแผนบริหารราชการแผนดิน  
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นโยบายสําคัญอื่น ๆ  
หมายถึง ผลผลิต/โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีมีสวนเกี่ยวของหรือสนับสนุนความสําเร็จใน

นโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล หรือท่ีนายกรัฐมนตรีประกาศและแถลงตอสาธารณชน  (เปน
นโยบายสําคัญท่ีไมซ้ํากับ  Mega project และ  Flagship) 

 

นโยบายตอเนื่อง 
หมายถึง โครงการลงทุนขนาดใหญภาครัฐ (Mega project) โครงการสําคัญท่ีรองรับ

ยุทธศาสตรดานตางๆ (Flagship) หรือนโยบายสําคัญอื่นๆ ท่ีดําเนินการตอเนื่องมาจากปงบประมาณท่ี
ลวงมาแลวและตองดําเนินการตอในปงบประมาณท่ีขอต้ังงบประมาณ 
 

นโยบายใหม 
หมายถึงโครงการลงทุนขนาดใหญภาครัฐ (Mega project) โครงการสําคัญท่ีรองรับ

ยุทธศาสตรดานตางๆ (Flagship) หรือนโยบายสําคัญอื่นๆ ท่ีริเริ่มดําเนินการในปงบประมาณท่ีขอต้ัง
งบประมาณ 
 

ผลผลิต 
หมายถึง  ผลของการดําเนินงานตามกิจกรรม  ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต (Product) หรือการ

ใหบริการ (Service) ท่ีดําเนินงานโดยหนวยงานของรัฐหรือการตอบคําถามวาหนวยงานของรัฐจัดทํา
บริการอะไร (What) ในฐานะผูจัดหาบริการ (Service  provider) ตามความตองการของรัฐบาลในฐานะผู
ซื้อบริการ (Service purchaser)  ท้ังในรูปแบบของการใหบริการโดยตรง หรือโดยการใชวัตถุสิ่งของและ
หรือสิ่งกอสราง  เพื่อนําไปใชในการใหบริการองคกรภายนอกหนวยงานหรือประชาชน โดยมีตัวช้ีวัด
ผลสําเร็จในเชิงปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  รวมท้ังคาใชจาย  ท้ังน้ี  ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมหรือท่ี
กําหนดข้ึนใหมในระหวางปงบประมาณคุณลักษณะท่ีสําคัญของผลผลิต ประกอบดวย 

(1) เปนสิ่งของหรือบริการของหนวยงานของรัฐ 
(2) เปนรูปธรรมและรับรูได 
(3) เปนผลผลิตข้ันสุดทายของหนวยงาน 
(4) หนวยงานสามารถควบคุมความสําเร็จได 
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(5) สามารถระบุหนวยนับหรือตรวจวัดไดในเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลา 
(6) สามารถคิดตนทุนหรือคาใชจายได 

โครงการ 
หมายถึง ผลผลิตของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีจัดทําข้ึนเพื่อใหเกิดการใหบริการท้ังใน

รูปแบบของการใหบริการโดยตรง หรือโดยการใชวัตถุสิ่งของหรือส่ิงกอสราง เพื่อนําไปใชในการ
ใหบริการแกประชาชน องคกรภายนอกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจนั้น โดยมีกําหนดเปาหมาย 
ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของโครงการท่ีแนนอน รวมท้ังมีการกําหนดตัวช้ีวัดผลสําเร็จในเชิง
ปริมาณ คุณภาพ เวลา และคาใชจาย ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือท่ีกําหนดข้ึนใหมใน
ระหวางปงบประมาณ 

คุณลักษณะท่ีสําคัญของโครงการ ประกอบดวย 
(1) หลักการและเหตุผล 
(2) วัตถุประสงค 
(3) สถานท่ีต้ัง 
(4) ระยะเวลาดําเนินการ 
(5) เปาหมาย 
(6) วงเงินคาใชจายท้ังส้ิน 
(7) กิจกรรม 
(8) ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
(9) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ เปนตน 

กิจกรรม 
หมายถึง กระบวนการนําสงผลผลิตประกอบดวย 

1. กิจกรรมหลัก หมายถึงกิจกรรมในการจัดทําและสงมอบผลผลิต/โครงการโดยตรงแก
ผูรับบริการภายนอก(โดยหนวยงานสามารถกําหนดใหมี กิจกรรมยอย  หรือ ขอยอยของกิจกรรมหลัก 
หรือโครงการ (ยอย) ตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ ซึ่งถือเปนคาใชจายทางตรงของกิจกรรม
หลักได) 

2. กิจกรรมรอง หมายถึง กิจกรรมในการจัดทําและสงมอบผลผลิต/บริการระหวาง
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หนวยงานภายในองคกร  เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินกิจกรรมหลักมีประสิทธิภาพท้ังน้ี ควรระบุ
กิจกรรมตามหนวยงานรองท่ีทําหนาท่ีโดยตรง 

3. กิจกรรมสนับสนุน หมายถึงกิจกรรมการอํานวยการภายในองคกรใหสามารถจัดทํา
และสงมอบผลผลิตแกผูรับบริการภายนอก ท้ังน้ีควรระบุกิจกรรมตามหนวยงานสนับสนุนท่ีทําหนาท่ี
สนับสนุนโดยออม 
 
รายจายประจําข้ันตํ่าท่ีจําเปน 

หมายถึง รายจายประจําข้ันตํ่าท่ีจําเปนเพื่อคงไวตามสิทธิหรือขอกําหนดตามกฎหมาย 
ประกอบดวยคาใชจายท่ีเกี่ยวกับบุคลากรประจําคาเชาทรัพยสิน (ท่ีดิน/อาคาร)และคาสาธารณูปโภค 
(คาไฟฟา ประปา  โทรศัพท)  ท่ีใหประหยัดลงรอยละ 5 ตอป 
 
เงินนอกงบประมาณ 
 หมายถึงเงินกู  เงินชวยเหลือจากตางประเทศ (เงินท่ีรัฐบาลและองคการ หรือสถาบันระหวาง
ประเทศมอบใหรัฐบาลหรือสวนราชการ เพ่ือดําเนินงานตามโครงการใดๆ)  เงินรายไดของสวนราชการ 
(เงินท่ีสวนราชการไดรับโดยไมตองนําสงคลัง ตามมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ)  
เงินและทรัพยสินชวยราชการ (เงินหรือทรัพยสินท่ีบุคคล บริษัท หางราน หรือสถาบัน บริจาค
ชวยเหลือแกสวนราชการตามวัตถุประสงคตาง ๆ ) 
 
งบรายจาย 
 หมายถึง กลุมวัตถุประสงคของรายจายท่ีกําหนดใหจายตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
งบประมาณ สําหรับแตละสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ จําแนกออกเปน 5 ประเภทรายจาย ไดแก 

1. งบบุคลากร 
2. งบดําเนินงาน 
3. งบลงทุน 
4. งบเงินอุดหนุน 
5. งบรายจายอื่น 

 งบบุคลากร   หมายถึง  รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแก 
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รายจายในลักษณะเงินเดือน คาจางประจํา คาจางช่ัวคราว และคาตอบแทนพนักงานราชการ 
 งบดําเนินงาน  หมายถึง  รายจายท่ีกําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจํา ไดแก รายจายท่ี
จายในลักษณะคาตอบแทน  คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

งบลงทุน  หมายถึง  รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการลงทุน  ไดแก รายจายในลักษณะ     คา
ครุภัณฑ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะ
รายจายดังกลาว 

งบเงินอุดหนุน  หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเปนคาบํารุงหรือเพื่อชวยเหลือ สนับสนุน
การดําเนินงานของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐ ซึ่งมิใชราชการสวนกลาง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการมหาชน 
รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาตําบล องคการระหวางประเทศ  นิติบุคคล เอกชนหรือ
กิจการอันเปนสาธารณประโยชน รวมถึง เงินอุดหนุน  งบพระมหากษัตริย เงินอุดหนุนการศาสนา และ
รายจายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ 
 งบรายจายอื่น หมายถึง  รายจายท่ีไมเขาลักษณะประเภท งบรายจายใดงบรายจายหน่ึง หรือ
รายจายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ 
---------------------------- 
ท่ีมา: คูมือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 
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กรณีศึกษา การเลือกใชตัวชี้วัดตามประเภทของผลผลิต/โครงการหรือยุทธศาสตร 
การประเมินความคุมคามีตัวช้ีวัดหลายประเภท และการใชตัวช้ีวัดมีความแตกตางกันใน

การประเมินความคุมคาตามประเภทของผลผลิต/โครงการหรือยุทธศาสตรท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 
 
ตาราง  การใชตัวช้ีวัดท่ีแตกตางกันในการประเมินความคุมคาตามประเภทของผลผลิต/โครงการ
หรือยุทธศาสตร 
ประเภทของตัวชี้วัด เน้ือหาของการประเมินความ

คุมคา 
ประเภทของผลผลิต/โครงการหรือ
ยุทธศาสตร 

การประเมินประสิทธิภาพ   
ตนทุนตอหนวย 
(เชิงปริมาณ) 

ประเมินตนทุนที่เกิดขึ้นจริง
เปรียบเทียบกับตนทุนที่
ประมาณการไว ซึ่งเปนการ
ประเมินผลระดับ Output 
เปรียบเทียบกับคาใชจาย 

 ผลผลิต/โครงการท่ีสามารถประเมิน
ประสิทธิผลไดจะ สามารถประเมิน
ตนทุนตอหนวยได 

 ผลผลิต/โครงการท่ีไมสามารถ
ประเมินประสิทธิผลได (เชน การ
บริหารงานธุรการ) แตสามารถ
ประเมินผลผลิตในเชิงการเงินได โดย
คํานวณปริมาณงานของผลผลิต
เปรียบเทียบกับคาใชจาย 

สัดสวนผลผลิตตอทรัพยากร 
(เชิงปริมาณ) 

ประเมินผลิตภาพของการใช
ปจจัยการผลิตแตละชนิด ซึ่ง
เปนการประเมินผลระดับ 
Output เปรียบเทียบกับการใช
ปจจัยการผลิต 

 ผลผลิต/โครงการท่ีไมสามารถประเมิน
ผลผลิตในเชิงการเงินได แตสามารถ
ประเมินผลผลิตในเชิงปจจัยการผลิต 
ดานคน และครุภัณฑได โดยคํานวณ
ปริมาณงานของผลผลิตตอหนวย
บุคลากร หรือตอหนวยครุภัณฑ 

สัดสวนเวลาที่ใชจริงในการ
ใหบริการเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลาที่กําหนด (เชิง
ปริมาณ) 

วิเคราะหถึงความรวดเร็วใน
การทํางานอันเกิดจากการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ใหบริการ ซึ่งเปนการ

 ผลผลิต/โครงการท่ีตองการเพ่ิม
ประสิทธิภาพดานความรวดเร็ว 
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ประเภทของตัวชี้วัด เน้ือหาของการประเมินความ
คุมคา 

ประเภทของผลผลิต/โครงการหรือ
ยุทธศาสตร 

ประเมินผลระดับ Output ใน
เชิงเวลา 

สัดสวนคาใชจายจริงตอ
คาใชจายตามแผน (เชิงปริมาณ) 

วิเคราะหความประหยัดในการ
ทํางานต้ังแตขั้นตอนการจัดหา
ปจจัยการผลิตและระหวางการ
ดําเนินงาน ซึ่งเปนการ
ประเมินผลระดับ Process จาก
การใช Input 

 ผลผลิต/โครงการท่ีตองการใหเกิด
ความประหยัด(เชน การลดคาใชจาย
ในปจจัยการผลิตทั้งงบบุคลากร 
งบดําเนินการ และงบลงทุน รวมทั้งคา
สาธารณูปโภค ในกระบวนการผลิต
หรือบริการ) 

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด
ตามคูมือการประกันคุณภาพ
และควบคุมคุณภาพ (เชิง
คุณภาพ) 

วิเคราะหคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กําหนดตามคูมือการประกัน
คุณภาพและควบคุมคุณภาพ 
ซึ่งเปนการประเมินผลระดับ 
Output ในเชิงคุณภาพ 

 ผลผลิต/โครงการท่ีตองการใหได
คุณภาพตามมาตรฐานตามคูมือการ
ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
ในระดับสากลหรือในระดับประเทศ 

ปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริง
เปรียบเทียบกับแผน (เชิง
ปริมาณ) 

วิเคราะหปริมาณผลผลิตที่ทํา
ไดจริงเปรียบเทียบกับแผน ซึ่ง
เปนการประเมินผลระดับ 
Output ในเชิงปริมาณ 

 ผลผลิต/โครงการท่ีตองการใหได
ปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริง
เปรียบเทียบกับแผน 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอกระบวนการใหบริการ (เชิง
คุณภาพ) 

สํารวจระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการตอ
กระบวนการใหบริการ ซึ่งเปน
การประเมินผลระดับ Output 

 ผลผลิต/โครงการท่ีเก่ียวกับการ
ใหบริการทางสังคม 

การประเมินประสิทธิผล   
Benefit-Cost Ratio (เชิงปริมาณ) กรณีที่ภารกิจของหนวยงานที่

สามารถประเมินผลประโยชน
เปนตัวเลขชัดเจน หรือเปน
ภารกิจที่จัดทําเปนโครงการ 
ใหวิเคราะหผลประโยชนตอ

 ผลลัพธที่เก่ียวกับการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
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ประเภทของตัวชี้วัด เน้ือหาของการประเมินความ
คุมคา 

ประเภทของผลผลิต/โครงการหรือ
ยุทธศาสตร 

คาใชจาย (B/C Ratio) ซึ่งเปน
การประเมินผลระดับ Outcome 
เปรียบเทียบกับ Input 

Cost – Effectiveness (เชิง
ปริมาณ) 

กรณีที่ภารกิจของหนวยงานไม
สามารถประเมินผลประโยชน
เปนตัวเลขชัดเจน หรือเปน
ภารกิจที่จัดทําเปนโครงการ 
ใหวิเคราะหประสิทธิผลตอ
คาใชจาย ซึ่งเปนการ
ประเมินผลระดับ Outcome 
เปรียบเทียบกับ Input 

 ผลลัพธที่เก่ียวกับการพัฒนาสังคม 
การเมือง และสิ่งแวดลอม 

 

ระดับความสําเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค/เปาหมาย (เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ผลการปฏิบัติภารกิจสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายหลัก ซึ่งเปนการ
ประเมินผลระดับ Outcome 

 ผลลัพธที่เก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
(เพ่ือนําไปสูการวิเคราะห B/C Ratio) 

 ผลลัพธที่เก่ียวกับการพัฒนาสังคม 
การเมือง และสิ่งแวดลอม (เพ่ือนําไปสู
การวิเคราะห Cost–Effectiveness) 

ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการหรือผูใชประโยชน 
(เชิงคุณภาพ) 

สํารวจระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการตอ
ผลประโยชนจาก การ
ใหบริการ ซึ่งเปนการ
ประเมินผลระดับ Outcome 

 ผลลัพธที่เก่ียวกับการใหบริการทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

การประเมินผลกระทบ  
การประเมินผลกระทบตอ
ประชาชน (เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ) 

ประเมินผลกระทบตอ
ประชาชน 

 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

การประเมินผลกระทบตอ
เศรษฐกิจและการเมือง (เชิง

ผลกระทบตอเศรษฐกิจและ
การเมือง 

 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 
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ประเภทของตัวชี้วัด เน้ือหาของการประเมินความ
คุมคา 

ประเภทของผลผลิต/โครงการหรือ
ยุทธศาสตร 

ปริมาณและเชิงคุณภาพ)  ยุทธศาสตรการตางประเทศ 
การประเมินผลกระทบตอสังคม 
และการเมือง (เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ) 

ผลกระทบตอสังคมและ
การเมือง 

 ยุทธศาสตรดานการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 

 ยุทธศาสตรดานประชารัฐ 
 ยุทธศาสตรดานความมั่นคงของรัฐ 

การประเมินผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม (เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ) 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
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บทที่ 3 
 

การประเมินโครงการและการประเมินกระบวนการ 
 

1. บทนํา 
การประเมินโครงการ ((Project  Evaluation) ไดเขามามีบทบาทสําคัญ โดยเร่ิมจากแนวคิดท่ี

เสนอในรูปของบทความของราฟ  ไทเลอร  (Ralph  Tyler)  ลี  เจ  ครอนบาซ  (Lee  J.  Cronbach)  
และไมเคิล สคริฟเวน (M.  Scriven) ในการประเมินโครงการมีเปาประสงคหลักคือ  ตองการขอมูล
ท่ีบงช้ีวาโครงการท่ีดําเนินการนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไวหรือไม  หรือเปนโครงการท่ี
คุมคาตอการตัดสินใจในการดําเนินการหรือไม  รวมถึงการศึกษาวาในการดําเนินการโครงการมี
ปญหาท่ีตองปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือแกไขในเร่ืองอะไรบาง  และเปนโครงการท่ีมีคุณคามาก
นอยเพียงใด การประเมินเปนธุรกิจอีกอาชีพหนึ่งข้ึนมา  เพราะในการประเมินโครงการตาง ๆ ของ
องคกรหนวยงานหรือสถาบันหนึ่ง ๆ ตองใชงบประมาณมหาศาล  จึงตองอาศัยผูเช่ียวชาญมาเปน
นักประเมินเพื่อนําผลนั้นมาใชอยางคุมคาตอไป 

คํ าว า  “โครงการ”  ตามพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน  พ .ศ .  2542 
(ราชบัณฑิตยสถาน  2546: 270; สํานักงบประมาณ 2553) ไดใหความหมายวา เปนแผนหรือเคาโครง
ตามท่ีกําหนดไว โครงการอาจหมายถึง งาน หรือสวนหน่ึงของงานท่ีตองกระทําใหสําเร็จตาม
เปาหมายภายในระยะเวลาและวงเงินงบประมาณท่ีกําหนดไว โดยใหสอดคลองกับขอกําหนดอ่ืน  ๆ
ท่ีเกี่ยวของดวย (เยาวดี รางชัยกุลวิบูลยศรี 2542 : 79) กลาวโดยสรุป โครงการคือ การกําหนด
แนวทางในการแกปญหาหรือพัฒนางานท่ีมีวัตถุประสงคเดนชัด มีกิจกรรมท่ีทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางเหมาะสม มีการจัดสรรทรัพยากรอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ มีเวลา
เร่ิมตนและส้ินสุดของงาน โครงการประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ท่ีมีความสัมพันธกันและมี
เปาหมายเดียวกัน 



 
 

 ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ                                                        การประเมินความคุมคาคุมทุน /46 

 

ท้ังนี้Stufflebeam และ Shinkfield (1990: 159) ไดใหความหมายวา การประเมินโครงการ
เปนกระบวนการของการแสวงหา การพรรณนา การไดมาซ่ึงขอมูลตลอดจนการเตรียมขอมูล
สารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจและแสวงหาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการดําเนิน
โครงการ สวนรอสซิและฟรีแมน (Rossi and Freeman, 2004: 16) ใหความหมายโดยอิงกับแนวคิด
ของการวิจัยทางสังคมศาสตรวา การประเมินโครงการ เปนการวิจัยเชิงประยุกตท่ีมีการประยุกตใช
กระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตรอยางเปนระบบเพื่อศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการ
สาธารณะท่ีจัดทําข้ึน  เพื่อนําไปสูการปรับปรุงสภาพแวดลอมขององคการและการใหบริการสังคม 
Fitzpatrick และคณะ (2004 : 5) ใหความหมายของการประเมินโครงการวา เปนวิธีการสืบหาขอมูล
และพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับโครงการ 3 ประเด็น คือ (1) การกําหนดมาตรฐานเพ่ือใชตัดสินคุณภาพ
โดยเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนด (2) การรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับโครงการ และ (3) 
การเปรียบเทียบขอมูลสารสนเทศท่ีไดกับมาตรฐานท่ีกําหนดไวเพื่อตัดสินคุณคา คุณภาพ 
คุณประโยชน ประสิทธิผล หรือความสําคัญของโครงการ ซ่ึงจะชวยใหไดขอเสนอแนะท่ีจะทําให
บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว หรือชวยใหผูเกี่ยวของตัดสินใจไดวาควรปรับปรุง ดําเนินการ
ตอไปหรือขยายโครงการ  

สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2549: 117) ไดใหความหมายอยางกระชับวาการประเมินโครงการ 
หมายถึง กระบวนการท่ีกอใหเกิดสารสนเทศในการปรับปรุงโครงการ และและตัดสินผลสัมฤทธ์ิ
ของโครงการ สมคิด พรมจุย (2550: 37) ใหความหมายท่ีสะทอนถึงท้ังวัตถุประสงคและประเภท
ของการประเมินวา การประเมินโครงการเปนการตรวจสอบความกาวหนาของโครงการหรือ
แผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของโครงการหรือแผนงานนั้นๆ วามีมากนอยเพียงใด 
การประเมินผลเปนกระบวนการบงช้ีถึงคุณคาของโครงการ กลาวคือ โครงการท่ีไดดําเนินการไป
แลว ไดผลตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม เพียงใด สามารถทําไดท้ังการประเมินกอนเร่ิม
โครงการ การประเมินขณะท่ีโครงการกําลังดําเนินการอยู และการประเมินผลโครงการหลังจากการ
ดําเนินงานไดส้ินสุดแลว 

การประเมิน = การวัด + ดุลยพินิจ 
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การประเมินจึงเปนกระบวนการท่ีกอใหเกิดสารสนเทศ (เชิงคุณคา) เพื่อชวยใหผูมี
อํานาจตัดสินใจไดตัดสินใจเลือกทางเลือกชองท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  

การประเมินผลสามารถทําไดหลายระดับ ดังนี้ 
1. ประเมินการวางแผน การวางแผนเปนกิจกรรมท่ีสําคัญในสวนท่ีเกี่ยวของกับการ

พัฒนาองคกรและการพัฒนาโครงการ การวางแผนจะชวยในกระบวนการกําหนดทรัพยากรและการ
กําหนดกิจกรรม ในกระบวนการวางแผนจึงตองการหาแนวทางในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน และ
กําหนดระเบียบหรือวิธีการของการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่องจนกวาจะบรรลุ
วัตถุประสงค และสามารถชี้ความสัมพันธของระยะเวลาท่ีผานมาในอดีต ปจจุบัน และอนาคต 

2. ประเมินโครงการ โดยท่ัวไปกระบวนการวางแผนท่ีสําคัญคือ การกําหนดโครงการ 
โดยมีการกําหนดโครงการเพ่ือดําเนินการโดยจะตองมีการระบุทรัพยากรและเปาหมายท่ีตองการ 
ดังนั้นโครงการจึงตองกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานอยางเปนข้ันเปนตอนและ
สอดคลองสัมพันธกัน การประเมินผลโครงการ จึงหมายรวมถึงกระบวนการรวบรวมขอมูล 
วิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูลในลักษณะท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจในการปรับปรุง
โครงการ 

3. ประเมินนโยบาย นโยบายเปนส่ิงท่ีเลือกปฏิบัติและนํามาใชเปนแผนในการ
ดําเนินงานนโยบายจึงเปนเคร่ืองมือช้ีนําไปสูการตัดสินใจในอนาคต นโยบายจึงเปนแนวทางกวาง 
ๆ ซ่ึงประกอบดวยเปาประสงคท่ีตองการและแนวทางการพัฒนาอยางกวาง ตามปกติในองคกรจะ
กําหนดโครงการโดยสอดคลองกับนโยบายขององคกร การประเมินนโยบายสามรถทําไดหลาย
ระดับ ไดแก การประเมินในการกําหนดนโยบาย การพัฒนาโครงการและการดําเนินกิจกรรมของ
โครงการ 

4. ประเมินองคกร การประเมินผลองคกรมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการดําเนินงาน
และผลผลิตหรือผลงานขององคกรนั้น ดังนั้นการประเมินผลจึงไดรับความสนใจและการ
ดําเนินการอยางกวางขวาง ดังนั้นการประเมินองคกรจึงมีลักษณะของการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการดําเนินงานขององคกร 
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5. ประเมินผลผลิต การประเมินผลผลิตท่ีพบมาก ก็คือ ในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีการ
ประเมินผลผลิตภัณฑท่ีผลิตจากโรงงานตาง ๆ วามีคุณภาพเปนอยางไร ปจจุบัน ในการบริหาร
ภาครัฐ ไดหันมาใหความสําคัญในการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ การ
ประเมินผลผลิตจึงจําเปนตองกําหนดเกณฑมาตรฐานท่ีทุกคนยอมรับ แลวทําการรวบรวมขอมูล
ตามเกณฑนั้น ๆ กอนท่ีจะประเมินวาผลผลิตใดตรงตามเกณฑท่ีกําหนดไวมากท่ีสุด และนําขอมูล
ท่ีไดมาใชในการตัดสินใจ พัฒนาและการลงทุนตอไป โดยท่ัวไปการประเมินผลจะเนนในเร่ือง
ผลกระทบ ซ่ึงชวยใหการตัดสินใจมองไปในอนาคตระยะยาว 
 
2. แนวคิดของการประเมินโครงการ 

2.1 ประเภทของการประเมินโครงการ 
การแบงประเภทการประเมินโครงการคงมิใชเปนการกําหนดเกณฑเด็ดขาด  แต

จําเปนตองอาศัยเกณฑหลายชนิดมาจําแนกประเภท  เชน  ใชเวลา  วัตถุประสงค  วิธีการ  และ
รูปแบบการประเมินมาบงบอกถึงประเภทของการประเมิน  ซ่ึงในท่ีนี้อาจจําแนกการประเมิน
โครงการออกเปน  4  ประเภท  ดังนี้ 

2.1.1  แบงตามลําดับเวลาการบริหารโครงการ จําแนกการประเมินเปน 3 ประเภท คือ 
(Summative evaluation) 

(1)  การประเมินโครงการกอนดําเนินการ  (Preliminary  evaluation)  เปนการศึกษา
ประเมินความเปนไปได  (Feasibility  study)  กอนท่ีเร่ิมโครงการใด  ๆ โดยอาจทําการศึกษาถึง
ประสิทธิภาพของปจจัยปอน  (input)  ความเหมาะสมของกระบวนการท่ีคาดวาจะนํามาใชในการ
บริหารจัดการโครงการ  ปญหา  อุปสรรค  ความเส่ียงของโครงการ  ตลอดจนผลลัพธ  หรือ
ประสิทธิผลท่ีคาดวาจะไดรับ  ในขณะเดียวกันก็อาจจะศึกษาผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในดาน
ตาง ๆ   เชน 

 การประเมินผลกระทบดานสังคม (Social  Impact  Assessment: SIA) 
 การประเมินผลกระทบดานนิเวศ (Ecological  Impact  Assessment: EIA) 
 การประเมินผลกระทบดานการเมือง (Political  Impact  Assessment: PIA) 
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 การประเมินผลกระทบดานเทคโนโลยี (Technological  Impact  Assessment: TIA) 
 การประเมินผลกระทบดานประชากร (Population  Impact  Assessment: PIA) 
 การประเมินผลกระทบดานนโยบาย (Policy  Impact  Assessment: POIA) 
 การประเมินผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ (Economic  Impact  Assessment: EIA) 

 การประเมินโครงการกอนการดําเนินการนี้มีประโยชนสําหรับนักลงทุน  เพื่อศึกษาดูวา
กอนลงมือโครงการใด ๆ นั้น  จะเกิดความคุมคาแกการลงทุน หรือจะเกิดผลกระทบตอระบบ
ส่ิงแวดลอมท้ังดานสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  ประชากร  เทคโนโลยี  และระดับนโยบายหรือไม  
หากไดทําการศึกษารอบคอบแลวอาจจะไดผลการคาดการณลวงหนาวา  จะไดเกิดประโยชนหรือ
โทษอยางไร  ปญหา  อุปสรรค  เปนอยางไร  เพื่อผูเปนเจาของโครงการจะไดตัดสินลวงหนาวาจะ
เลิกลมโครงการหรือปรับปรุงองคประกอบ  และกระบวนการบริหารจัดการโครงการอยางไร 
เพียงใด 

(2) การประเมินระหวางดําเนินการโครงการ  (Formative  evaluation)  เปนการ
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงเปนสําคัญซ่ึงมักจะใชประเมินผลระหวางแผนหรือระหวางพัฒนา
โครงการ  ผลท่ีไดจาก  Formative  evaluation  นั้น จะชวยต้ังวัตถุประสงคของโครงการใหเปนไป
ตามเปาหมายท่ีแทจริง  นอกจากนั้น  Formative  evaluation  อาจใชในระหวางดําเนินโครงการ  จะ
ชวยตรวจสอบวา  โครงการไดดําเนินไปตามแผนของโครงการอยางไร  อาจเรียกช่ือเฉพาะวา  
Implementation  evaluation  หรือ  Formative  evaluation  อาจตรวจสอบความกาวหนาของโครงการ
วาดําเนินไดผลเพียงไร  เรียกวา  Progress  evaluation 
                    โดยท่ัวไปแลว  Formative  evaluation  อาจใชประเมินส่ิงตอไปนี้ 
                               1.  ทบทวนแผนของโครงการ 
                               2.  การสรางแผนของโครงการ 
                               3.  การพัฒนาแบบสอบถาม  (Questionnaire)  หรือรายการ  (Check  list)  สําหรับ
รวบรวมขอมูลตามเร่ืองท่ีตองการ 
                               4.  การคัดเลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสม 
                               5.  การกําหนดตารางเวลาการประเมินผลใหสอดคลองกับการดําเนินโครงการ 
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                               6.  การเตรียมขอมูลท่ีจะเปนขาวสารสําหรับการรายงานและเสนอแนะสําหรับการ
ตัดสินเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ 
                               7.  การแนะนําแนวทางปรับปรุง  การแกปญหา  และการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติ
ของโครงการ 

(3)  การประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการหรือประเมินผลผลิต  (Summative  Evaluation)  
เปนการประเมินผลรวมสรุป  มักจะใชประเมินหลังส้ินสุดโครงการ  สําหรับโครงการท่ีมีการ
ดําเนินระยะยาวก็อาจใช  Summative  Evaluation ในการสรุปยอความระยะยาวตาง ๆ ขอมูลท่ีได
จากระยะตาง ๆ จะชวยใหมีการประเมินสรุปรวมนั้น  สวนใหญจะรวบรวมจากผลของ  Formative  
evaluationเปน  Summative  Evaluation  ซ่ึงผลสรุปท่ีไดจะนําสูการรายงายวา  โครงการไดบรรลุ
เปาหมาย  (Goals)  หรือไม  อยางไร  ตลอดจนการรายงานถึงสถานภาพของโครงการวาประสบ
ความสําเร็จหรือลมเหลวเพียงไร  มีปญหาหรืออุปสรรคใดท่ีตองแกไขปรับปรุงขอมูลเหลานี้จะ
ชวยใหผูบริหารโครงการสามารถนําไปสูการตัดสินวา  โครงการนั้นควรดําเนินการตอหรือยกเลิก 

2.1.2  แบงตามส่ิงท่ีถูกประเมิน จําแนกการประเมินเปน 4 ประเภท คือ 
(1) การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) เปนการประเมิน

เกี่ยวกับนโยบายเปาหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม ปญหาและความตองการของบุคคลและ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการวามีความสอดคลองเอ้ือตอการจัดทําโครงการหรือไม ตลอดจน
ทรัพยากรและขอจํากัดตางๆ ในการดําเนินโครงการสารสนเทศท่ีไดนํามาใชประกอบการตัดสินใจ  
เพื่อกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการใหมีความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน
ระดับสูงกวาและบริบทหรือสภาพขององคกรท่ีจะจัดทําโครงการ 

(2) การประเมินปจจัยเบ้ืองตน (Input Evaluation) เปนการประเมินความพรอมท้ังใน
เชิงคุณภาพและความพอเพียงของทรัพยากรตางๆ กอนเร่ิมโครงการวามีทรัพยากรพรอมท่ีจะ
ดําเนินโครงการไดหรือไมสารสนเทศท่ีไดนํามาใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการของการใช
ทรัพยากรตาง  ๆเพื่อใหการดําเนินโครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
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(3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินขณะดําเนินงาน
หรือประเมินความกาวหนาของโครงการ สารสนเทศท่ีไดนํามาใชในการตัดสินใจ  เพื่อการ
ปรับปรุงการดําเนินโครงการ 

(4) การประเมินผลผลิตหรือผลงาน (Product Evaluation) เปนการประเมินหลังจากการ
ดําเนินโครงการส้ินสุดแลว ประกอบดวยการประเมินผลลัพธ (Output Evaluation) โดยพิจารณาจาก
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการและการประเมินผล
กระทบ (Impact Evaluation) โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของแผนงานหรือองคการ สารสนเทศ
ท่ีไดนํามาใชในการตัดสินคุณคาของผลผลิตของโครงการ  ท้ังในดานปริมาณและคุณภาพเพื่อการ
ตัดสินใจวา ควรจะคงโครงการไว ปรับขยายหรือยกเลิกโครงการ 

2.1.3 แบงตามวัตถุประสงค จําแนกการประเมินออกเปน 2 ประเภท คือ 
(1) การประเมินท่ีอิงวัตถุประสงค/เปาหมายของโครงการหรืองานเปนเกณฑ (Goal 

based evaluation)เปนการประเมินท่ีตัดสินคุณคาของโครงการจากการเปรียบเทียบผลของโครงการ
กับผลท่ีคาดหวังตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงการ 

(2) การประเมินท่ีไมอิงวัตถุประสงค/เปาหมายของโครงการ (Goal-free Evaluation) 
เปนการประเมินท่ีไมจําเปนตองกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการประเมินใหสอดคลอง
กับเปาหมาย หรือวัตถุประสงคของโครงการ กลาวคือ การตัดสินคุณคาของโครงการควรเนนท่ีการ
ตีคาของผลท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน (Actual outcomes)จากโครงการ ซ่ึงประกอบดวยการประเมินผลที่
คาดหวังตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการและผลที่มิไดคาดหวัง 
 

2. 2 แนวคิดการประเมินโครงการ 
2.2.1 แนวความคิดและแบบจําลองของ R.W.  Tyler 
R.W.  Tyler(1930)  ผูท่ีเร่ิมตนบุกเบิกแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการ  เขามี

ความเห็นวา  “การประเมินคือการเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะอยาง  (performance)  กับจุดมุงหมาย
เชิงพฤติกรรมท่ีวางไว”  โดยมีความเช่ือวา  จุดมุงหมายท่ีต้ังไวอยางชัดเจน  รัดกุมและจําเพาะ
เจาะจงแลว  จะเปนแนวทางชวยในการประเมินไดเปนอยางดีในภายหลัง  จากคําจํากัดความของ
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การประเมินกลาวคือ โครงการจะประสบผลสําเร็จหรือไม  ดูไดจากผลผลิตของโครงการวาตรงตาม
จุดมุงหมายท่ีต้ังไวแตแรกหรือไมเทานั้น  แนวความคิดในลักษณะดังกลาวนี้เรียกวา  “แบบจําลอง
ท่ียึดความสําเร็จของจุดมุงหมายเปนหลัก  (Goal  Attainment  Model  or  Objective)  เรียกวา  Tyler’s  
Goal  Attainment  Model  ซ่ึงตอมาป  1950  ไดมีรูปแบบ  มาใชเปนกระบวนการตัดสินการบรรลุ
วัตถุประสงคของส่ิงท่ีทําการประเมิน  (R.W.  Tyler.1950)  เรียกวา “Triple Ps Model”   ดังนี้ 

                    P-Philosophy & Purpose-ปรัชญา/จุดมุงหมาย 
                    P-Process -กระบวนการ 
                    P-Product -ผลผลิต 

                    ในการประยุกตใชในการประเมินโครงการทางการศึกษาไดโดยการประเมิน
ความสัมพันธของทั้ง  3  วา  ปรัชญา/จุดมุงหมายของโครงการมีความสัมพันธกับกระบวนการและ
ผลผลิตหรือไม  ถาประเมินเปนสวน ๆ ก็จะประเมินในดานประสิทธิภาพของปรัชญา/จุดมุงหมาย
และกระบวนการประเมินประสิทธิผลของผลผลิตวาตรงกับปรัชญา/จุดมุงหมายหรือไม  มี
ประสิทธิภาพเพียงใด  เปนตน 

ผู เช่ียวชาญหรือผูประเมินจะตองหาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับโครงการใหไดมากท่ีสุด
ประกอบดวย  2  สวน  คือ 

 1.  เปาหมายหรือความคาดหวัง  (Goals  or  Intents)  เปาหมายท่ีครอบคลุมนโยบายท้ังหมด  
สําหรับการประเมินการศึกษาไมควรจะสนใจเปาหมายเฉพาะในแงพฤติกรรมของผูเรียนเพียงอยาง
เดียว  ตองคํานึงถึงองคประกอบอ่ืน ๆ  ดวย  ความคาดหวังนี้ประกอบดวย  3  สวน  คือ 
                               1.1  ส่ิงนํา  (Antecedence)  เปนสภาพท่ีมีอยูกอน  ซ่ึงอาจจะเกี่ยวพันกับผลของ
การเรียนการสอน 
                               1.2  ปฏิบัติการ  (Transactions)  เปนผลสําเร็จของการจัดกระทํางานเปน
องคประกอบของขบวนการเรียนการสอน 
                               1.3  ผลลัพธ  (Outcomes)  เปนผลของโปรแกรมทางการศึกษา 

2.  ส่ิงท่ีเปนจริงหรือสังเกตได  (Observations)  เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงในสภาพความเปนจริง  
มีสวนประกอบ  3  สวนเชนกัน  คือ  ส่ิงนํา  ปฏิบัติการ  และผลลัพธ 
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ความสอดคลองระหวางส่ิงท่ีคาดหวังกับส่ิงท่ีเปนจริง  มิไดเปนตัวช้ีบงวาขอมูลท่ีเราไดมี
ความเที่ยงหรือความตรงเสมอไป  แตเปนเพียงส่ิงท่ีแสดงใหเห็นวา  ส่ิงท่ีต้ังใจไวไดเกิดข้ึนจริง
เทานั้น 

 ภาคการตัดสินคุณคา  เปนสวนท่ีจะตัดสินวา  โครงการประสบความสําเร็จหรือไม
เพียงใด  นักประเมินตองพยายามศึกษาดูวา  มาตรฐานอะไรบางท่ีเหมาะสมในการท่ีจะนํามา
เปรียบเทียบเพื่อชวยในการตัดสินใจโดยท่ัว ๆ  ไป  เกณฑท่ีใชมี  2  ชนิด  คือ 

1.  เกณฑสัมบูรณ  (Absolute  Criterion)  เปนเกณฑท่ีเราต้ังไว  อาจจะเกิดข้ึนกอนโดยมี
ความเปนอิสระจากพฤติกรรมของกลุม 

2.  เกณฑสัมพัทธ  (Relative  Criterion)  เปนเกณฑท่ีไดมาจากพฤติกรรมของกลุม 
ถาผูประเมินไมสามารถหามาตรฐานท่ีจะนํามาเปรียบเทียบได  ก็ตองพยายามหาโครงการ

อ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันมาเปรียบเทียบเพื่อชวยในการตัดสินใจ 
 
2.2.2 แนวคิดการประเมินกระบวนการและการประเมินผลลัพธ 

                    ในป  ค.ศ.  1971  สตัฟเฟลบีม(Stufflebeam’s  CIPP  Model)และคณะไดเขียนหนังสือ
ทางการประเมินออกมาหน่ึงเลม  ช่ือ  “Educational Evaluation and decision Making”  หนังสือเลมนี้
ไดใหแนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผลการศึกษาไดอยางนาสนใจและทันสมัยดวย  
นอกจากนั้น  สตัฟเฟลบีมก็ไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินและรูปแบบของการประเมินอีก
หลายเลมอยางตอเนื่อง  จึงกลาวไดวา  ทานผูนี้เปนผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทฤษฎีการ
ประเมิน  จนเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปในปจจุบัน  เรียกวา  “CIPP  Model”รูปแบบการประเมินแบบ
ซิป  (CIPP  Model)  เปนการประเมินภาพรวมของโครงการตั้งแตบริบท  ปจจัยปอน  กระบวนการ  
และผลผลิต  (Context,  Input,  Process  and  Product)  โดยจะใชวิธีการสรางเกณฑและประสิทธิภาพ
ของโครงการ  ท้ังภาพรวมหรือรายปจจัยเปนสําคัญ   

ตัวแบบเหตุผล(logic model)คือตัวแบบที่ประยุกตข้ึนเพื่อประเมิน ลําดับข้ันตอนการ
ทํางานท่ีสามารถใหผลลัพธตามตองการ องคประกอบของตัวแบบนี้ถูกกําหนดข้ึน และนํามา
ประยุกตใชโดย Panketz และ Westat (2002) เม่ือพิจารณาแลวพบวา มีลักษณะองคประกอบ ของตัว
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แบบคลายกับ 2 ตัวแบบแรก คือประกอบดวยเปาหมาย (goals) ทรัพยากรหรือปจจัยนําเขา (input or 
resourse) กิจกรรมหรือกระบวนการ (activity of process) ผลลัพธระยะส้ัน และผลลัพธระยะยาว 
นอกจากนี้ยังมีอีกหลายตัวแบบที่มีการพัฒนาตามมา แตละตัวแบบมีองคประกอบ ท่ีผูประเมินให
ความสําคัญกับวัตถุประสงคการประเมินตางกัน(ศิริรัตนชุณหคลาย, 2549) 

Fieischman HL และ Williams L (1996)และ Hard editor (2002) อธิบายวาตัวแบบท่ี
นํามาใชประเมินโครงการ เม่ือรวมความสําคัญของปจจัยตางๆเขาดวยกันแลว จะพบวาการประเมิน
โครงการอาจใชเพียง 2 ตัวแบบคือ การประเมินกระบวนการ process evaluation และการประเมินผล
ลัพธ (Outcome evaluation) ก็ครอบคลุมส่ิงท่ีตองการประเมินไดแลวเพราะตัวแบบการประเมิน
กระบวนการไดรวมเอาปจจัยดานสภาวะแวดลอม ท่ีเกี่ยวของกับโครงการและปจจัยนําเขาอ่ืนเขาไว
ดวย อีกท้ังการกําหนดวัตถุประสงคการประเมินบางโครงการ ก็สามารถนําผลผลิตมาเปนปจจัย
อุปกรณของผลลัพธได หรือผูประเมินอาจนําผลผลิต เม่ือใชเปนประจํากระบวนการเพ่ือวัด
ความสําเร็จของโครงการได Fieischman HL และ Williams L (1996)ไดใหมุมมองท่ีนาสนใจ
เกี่ยวกับการประเมินโครงการดวยตัวแบบการประเมินกระบวนการและการประเมินผลลัพธโดย
อธิบายวา การประเมินผลลัพธเพื่อตองการทราบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ หนาท่ี
ประเมินกระบวนการเพื่ออธิบายถึงวิธีการและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ ซ่ึงจะชวย
ใหเขาใจปจจัยสําคัญ ความสําเร็จของโครงการได ดังนั้นการประเมินโครงการจึงตองประเมินท้ัง
สองดานเพราะหากประเมินเฉพาะผลลัพธ แมจะทราบถึงความสําเร็จของโครงการ แตจะไม
สามารถอธิบายถึงปจจัยความสําเร็จได หรือการประเมินกระบวนการพ้ืนอยางเดียวก็ไมอาจทราบ
ไดวาวัตถุประสงคของโครงการ บรรลุผลเพียงใด 

Fieischman และ Williams (1996) ไดใหมุมมองท่ีนาสนใจเกี่ยวกับการประเมิน
กระบวนการ และการประเมินผลลัพธ ดังนี้ 

1) การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) คือ การประเมินเพื่อปรับวิธีการทํางาน 
เพื่อใหเขาใจอยางชัดเจนวาโครงการดําเนินไปถูกทาง และสามารถใหผลลัพธตามที่ตองการ การ
ประเมินผลกระบวนการจะเปนประโยชนมาก เม่ือโครงการตองใชระยะเวลาดําเนินการนานเพราะ
จําเปนตองมีการเปล่ียนแปลงในชวงเวลาตาง ๆ หากโครงการไมมีประสิทธิภาพ ผลของการ
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ที่มา  เชิดเกียรติ  แกลวกสิกิจ (2557). CQI การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูติด
เช้ือเอชไอวีผูปวยเอดสเขตเครือขายบริการสุขภาพที่ 2  
 

3. กระบวนการประเมินโครงการ 
กระบวนการประเมินโครงการในท่ีนี้ หมายถึง ภาระงานหรือกิจกรรมตางๆ ของการ

ประเมินโครงการท่ีนักประเมินตองคิด เตรียมการหรือวางแผนกําหนดไวลวงหนา เพื่อปฏิบัติการ
ประเมินโครงการใหบรรลุเปาหมาย ซ่ึงมีข้ันตอนการประเมินโครงการ ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 ศึกษาวิเคราะหโครงการท่ีมุงประเมิน โดยผูประเมินศึกษาสาระสําคัญของ
โครงการที่จะประเมิน ซ่ึงจะชวยใหผูประเมินระบุรายละเอียดของสิ่งท่ีจะประเมินไดอยางชัดเจน 
ดังนั้นบทบาทสําคัญของผูประเมินในชวงแรกก็คือ จะตองศึกษา วิเคราะห ทําความรูจัก และ
บรรยายโครงการที่มุงประเมินใหชัดเจน โดยศึกษาวิเคราะหเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับ
โครงการ เพื่อใหไดขอมูลท่ีครอบคลุมครบถวนเกี่ยวกับโครงการท่ีมุงประเมิน 
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ข้ันท่ี 2 ระบุหลักการและเหตุผลของการประเมิน ข้ันนี้ถือวาเปนจุดเร่ิมตนของแนวคิดท่ี
จะใหมีการประเมินโครงการ โดยมุงตอบคําถามวาทําไมจึงตองประเมินโครงการนี้โดยกลาวถึง
หลักการและเหตุผล ความจําเปนท่ีตองประเมินโครงการนี้ 

ข้ันท่ี 3 กําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน วัตถุประสงคของการประเมินเปนส่ิงท่ี
กําหนดทิศทางในการประเมินทําใหผูประเมินรูวา จะประเมินโครงการน้ันเพื่อมุงตอบคําถามเร่ือง
อะไร จึงตองวิเคราะหความตองการผลการประเมินเพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร หรือผูท่ีเกี่ยวของ
กับโครงการเพ่ือนําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินท่ีเหมาะสม วัตถุประสงคของการ
ประเมินโครงการมีลักษณะดังนี้ 

1) เปนกรอบหรือทิศทางในการตรวจสอบหรือประเมินโครงการวา มุงศึกษา
ตรวจสอบหรือประเมินอะไรบาง 

2) เปนลักษณะหน่ึงของวัตถุประสงคของการวิจัย (The Research Goal) ท่ีมุงคนหา
คําตอบเกี่ยวกับโครงการท่ีมุงประเมิน 

3) เปนวัตถุประสงคเพื่อการตรวจสอบหรือคนหาคําตอบในส่ิงท่ีผูประเมินอยากรู 
ตองทราบเก่ียวกับโครงการท่ีมุงประเมิน 

4) คําสําคัญในการเขียน มักข้ึนตนดวย คําวา เพื่อศึกษา...... เพื่อประเมิน....... เพื่อ
ตรวจสอบ......เพื่อวิเคราะห........หรือเพื่อเปรียบเทียบ...... 

ข้ันท่ี 4 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการประเมิน การศึกษาในข้ันตอนนี้ จะทําให
นักประเมินมีฐานความคิดและมองเห็นแนวทางการประเมินโครงการไดชัดเจนมากข้ึน สามารถ
ออกแบบและวางแผนการประเมินไดครอบคลุม และเปนประโยชนตอการใชผลการประเมินได
มากข้ึน โดยเฉพาะรูปแบบการประเมินจะเปนกรอบแนวความคิดในการประเมินท่ีบงบอกใหทราบ
วา ในการประเมินโครงการน้ัน ควรพิจารณาประเมินอะไรบาง(What) ในบางรูปแบบการประเมิน
อาจเสนอแนะถึงวิธีการประเมิน ตรวจสอบดวยวาควรทําอยางไร (How) ดังตัวอยาง รูปแบบการ
ประเมินซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีมไดเสนอแนะใหประเมินโครงการใน 4 ประเด็นคือ 1) 
การประเมินสภาวะแวดลอมของโครงการ (Context evaluation) 2) การประเมินทรัพยากรที่ใชใน
โครงการ(Input evaluation) 3) การประเมินกระบวนการดําเนินโครงการ (Process evaluation) และ 4) 



 
 

 ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ                                                        การประเมินความคุมคาคุมทุน /58 

 

การประเมินผลผลิตของโครงการ (Product evaluation) การศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน
ตางๆ จะชวยใหนักประเมินสามารถออกแบบและวางแผนการประเมินไดอยางสมเหตุสมผล มี
ความเช่ือม่ันในการดําเนินการประเมินโครงการใหบรรลุผลสําเร็จได 

ข้ันท่ี 5 การออกแบบการประเมิน การออกแบบการประเมินโครงการเปนการวาง
แผนการประเมินเพื่อกําหนดรูปแบบ ขอบเขตและแนวทางการประเมินเพื่อใหไดสารสนเทศ
เกี่ยวกับโครงการท่ีมุงประเมิน ซ่ึงจะเนนประโยชนตอการตัดสินใจปรับปรุงและพัฒนาโครงการ
ตอไปการออกแบบการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะใหไดคําตอบตรงตามวัตถุประสงคของการ
ประเมินหรือไดขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจ จะตองมีองคประกอบท่ีสําคัญ 3 
ประการ คือ 1) การออกแบบการวัดตัวแปร (Measurement design) เปนการวางแผนเพื่อกําหนดวา 
ในการประเมินโครงการครั้งนี้ มุงศึกษาประเด็นการประเมินตัวแปรหรือตัวบงช้ีใดบาง และจะใช
เคร่ืองมือและเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมขอมูลชนิดใดบาง 2) การออกแบบการสุมตัวอยาง 
(Sampling design) หรือการเลือกผูใหขอมูลหลัก (Key informants) เปนการวางแผนเพ่ือกําหนดวา 
จะเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลหรือกลุมตัวอยางใดหรือใครจะเปนผูใหขอมูลไดอยางชัดเจน 
ถูกตอง และตรงประเด็น 3) การออกแบบการวิเคราะหขอมูล (Analysis design) เปนการวางแผนเพ่ือ
กําหนดวา ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดนั้นจะวิเคราะหขอมูลอยางไร หรือวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
ชนิดใด 

ข้ันท่ี 6 พัฒนาเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล ในข้ันตอนนี้ เปนการตรวจสอบวา เคร่ืองมือ
เก็บรวบรวมขอมูลท่ีระบุไวนั้นมีหรือยัง จะใชเคร่ืองมือท่ีมีผูอ่ืนสรางไวแลวหรือจะตองสราง
ข้ึนมาใหม เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลจะตองวัดไดตรง สอดคลอง และครอบคลุมประเด็น
การประเมินหรือตัวแปรท่ีศึกษา หากเคร่ืองมือท่ีมีอยูไมเหมาะสมท่ีจะนํามาใช นักประเมินจะตอง
สรางเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลข้ึนมาใหม โดยจะตองมีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวัด 
เชน ความเปนปรนัย (Objectivity) ความยาก (Difficulty) ความตรง (Validity)ความเท่ียง (Reliability) 
เปนตน 

ข้ันท่ี 7 เก็บรวบรวมขอมูล เปนการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจริง โดยใชเคร่ืองมือ
เก็บรวบรวมขอมูลแตละชนิดซ่ึงจะตองมีการวางแผน ประสานงานกับผูใหขอมูลหลัก กําหนดชวง
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ระยะเวลา วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลใหชัดเจน เพื่อใหการเก็บรวบรวมขอมูลมีความ
ถูกตองและสมบูรณครบถวนมากท่ีสุด 

ข้ันท่ี 8 วิเคราะหขอมูล เปนข้ันของการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายของขอมูล
เพื่อใหไดขอสรุปคําตอบตามวัตถุประสงคของการประเมินโครงการตามที่กําหนดไว วิธีการ
วิเคราะหขอมูลตองพิจารณาใหสอดคลองกับลักษณะของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได โดยท่ัวไปการ
วิเคราะหขอมูลมี 2 ลักษณะคือถาเปนขอมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะหจะใชสถิติเปนเครื่องมือชวย 
ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติเปนตนแตถาเปน
ขอมูลเชิงคุณลักษณะหรือเชิงคุณภาพ ไดแก ขอมูลท่ีไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเลขได แตอาจจะ
อยูในรูปการบรรยายสถานการณ ความรูสึก ความคิดเห็นหรือคุณลักษณะของส่ิงตางๆการวิเคราะห
ขอมูลประเภทนี้ สวนมากใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

ข้ันท่ี 9 รายงานผลการประเมิน เปาหมายสําคัญของการประเมินโครงการก็เพื่อนําขอมูล
ผลการประเมินไปใชประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาโครงการใหเกิด
ประโยชนตอกลุมเปาหมายหรือการบริหารโครงการ การรายงานผลการประเมินจึงเปนข้ันตอนท่ีมี
ความสําคัญอยางมากท่ีนักประเมินจะตองจัดทํารายงานผลการประเมินเพื่อนําเสนอตอผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการส่ิงท่ีนักประเมินตองพิจารณาในการนําเสนอผล
การประเมินโครงการ มีดังนี้ 

1) ผูใชผลการประเมินเปนใครและตองการสารสนเทศจากการประเมินไปใชทําอะไร 
เม่ือไร 

2) รูปแบบการนําเสนอผลการประเมินในลักษณะใด จึงจะเหมาะสมมากท่ีสุด เชน 
จัดทําเปนรายงานเชิงการบริหาร หรือบทสรุปสําหรับผูบริหาร ใชวิธีการบรรยายสรุปเสนอตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของหรือจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ เปนตน 

3) การเสนอผลการประเมิน ควรยึดหลักสําคัญคือ มีความถูกตอง ความชัดเจน ความ
สมบูรณครบถวนความมีเหตุผลและความเปนปจจุบันทันตอการใชการนําผลการประเมินโครงการ
ไปใช 
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ความหมายของการนําผลการประเมินโครงการไปใช ตามแนวคิดของศิริชัย กาญจน
วาสี (2552 : 157) สรุปได 2 ลักษณะ คือ 

1. การนําผลการประเมินโครงการไปใชในเชิงปฏิบัติการ (instrumental use) หมายถึง 
การนําผลการประเมินไปใชอยางเปนรูปธรรมท่ีสามารถสังเกตได สารสนเทศจากการประเมิน
เสมือนเปนเคร่ืองมือการเปล่ียนแปลงซ่ึงมีผลโดยตรงตอการตัดสินใจของผูบริหารเกี่ยวกับแผนงาน
หรือโครงการท่ีจะทําตอไป เชน ผลการประเมินทําใหเกิดการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
ปรับเปล่ียนวิธีดําเนินงาน ยุติหรือยกเลิกโครงการ พัฒนาโครงการข้ึนมาใหมตามขอเสนอแนะ เปน
ตน หลักฐานท่ีแสดงถึงการใชผลการประเมินในลักษณะนี้ สังเกตไดจากรายงานผลการตัดสินใจ 
และการส่ังการใหดําเนินการอันเปนผลมาจากการประเมิน 

2. การนําขอมูลท่ีไดจากการประเมินผลโครงการไปใชในการตัดสินใจหมายถึง  
ผูบริหารไดประโยชนจากการประเมินโดยทําใหทราบขอมูลการปฏิบัติงาน ทราบสภาพปญหาดี
ข้ึน เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจเชิงนโยบายท่ีเกี่ยวของได  
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บทที่  4 
 

การวิเคราะหตนทุน 
 

1. แนวคิดของตนทุน 
ตนทุนหมายรวมถึง รายจายท้ังท่ีจายออกเปนตัวเงิน (Explicit  cost) และท่ีมิไดจาย

ออกเปนตัวเงินจริง (Implicit cost) ในดานการบริการสุขภาพนั้น ตนทุนคือคาใชจายหรือทรัพยากร
ท่ีมีหนวยวัดเปนตัวเงินท่ีจายออกไปเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการในการดําเนินการจัดบริการเพื่อสุขภาพ
อนามัยแกผูมารับบริการในสถานบริการระดับตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดบริการสุขภาพ มี
ตนทุนท่ีใชดําเนินงานจัดบริการผูปวยประเภทตาง ๆ  ตนทุนท่ีสําคัญ ๆ  คือ จําแนกตามประเภท
ของบริการรักษาผูปวย  นอกจากนี้ตนทุนสถานบริการสาธารณสุข ยังหมายถึงคาใชจายรวม
ท้ังหมดของหนวยงานทุกประเภทที่เกี่ยวของกับการจัดบริการรักษาพยาบาลผูปวย ซ่ึงมีวิธีการและ
ข้ันตอนท่ีกําหนดไวโดยเฉพาะ  โดยลักษณะท่ัวไปของสถานบริการสาธารณสุขมีหนวยงานภายใน
ท่ีเกี่ยวของสัมพันธกับทุกหนวยงานท่ีแตกตางจากการหาตนทุนทางกิจการธุรกิจ  

1.1 การจําแนกตนทุน 
ในการคิดตนทุนโดยท่ัวไปนอกจากการคิดตนทุนรวมท้ังหมดแลวมีวิธีการคิดตนทุนท่ี

ใชในการใหบริการแตละประเภทเพื่อนํามาเปรียบเทียบเชิงประสิทธิภาพของการผลิตหรือการ
ใหบริการท่ีเรียกวา “ตนทุนตอหนวย” (Unit Cost) หรือ ตนทุนเฉล่ีย  (Average cost ) หมายถึง 
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนของสถานบริการ  เม่ือทําการผลิตสินคาหรือบริการ 1หนวย ซ่ึงในการคํานวณ
ตนทุนตอหนวยนั้น  “หนวย” อาจวัดออกมาไดหลายรูปแบบแลวแตวัตถุประสงคของการศึกษา ใน
การวิเคราะหตนทุนโรงพยาบาล การคํานวณตนทุนตอหนวย อาจคิดในรูปตนทุนตอผูใชบริการใน
แตละแผนกหรือแตละประเภทของโรค  เชน  ในแผนกผูปวยนอก 1 ราย หรือ 1 คร้ังของการมารับ
บริการ มีคาเทากับเทาไรหรือตนทุนในการผาตัดไสต่ิงแกผูปวย 1 ราย คิดเปนเงินเฉล่ียเทาไร  เปน
ตน  
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ตนทุนสามารถแบงไดหลายอยางตามความเหมาะสมกับการใชงานและลักษณะท่ีจะ
วิเคราะห   การจัดประเภทตนทุนชนิดหนึ่งอาจเหมาะกับงานลักษณะหนึ่งนอกจากน้ีตนทุนท่ีใช
ทางบัญชีจะมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ  เนื่องจากราคาวัตถุดิบเปล่ียนแปลงไป  ตนทุนมาตรฐาน
ดังกลาวจะใชเปนตนทุนเพื่อกําหนดราคาท่ีสูงตามไมได  ในการประเมินตนทุน ถาใชชนิดของ
ตนทุนไมถูกตองหรือวิธีการประเมินตนทุนท่ีไมเหมาะสม  จะทําใหการวิเคราะหโครงการ
บิดเบือนได  

นอกจากนี้ตนทุนเม่ือเวลาตางกันก็มีคาแตกตางกัน เนื่องจากความผูกพันกับเวลาของ
เงิน การประเมินคาใชจาย ณ จุดเวลาที่ตางกันโดยไมนําเอาอัตราดอกเบ้ียมาคิดดวยจะทําใหการ
วิเคราะหผิดไปได ดังนั้น ลักษณะของตนทุนจึงมีรูปแบบและลักษณะแตกตางกันไป 

การจําแนกตนทุนจึงมีหลายวิธีข้ึนอยูกับวัตถุประสงคการใชงานโดยท่ัวไปสามารถแบง
ตนทุนออกไดดังนี้ 

1. การแยกประเภทตนทุนตามลักษณะแหลงเกิด 
การแยกดวยวิธีนี้ใชกันอยางกวางขวาง โดยแบงตนทุนการผลิตเปน คาวัสดุ  คาแรง  

และคาโสหุยการผลิต  นอกจากน้ียังสามารถแบงออกเปนคาใชจายในการขายและคาใชจายบริหาร
ท่ัวไป 

2. การแยกประเภทตนทุนโดยใหสัมพันธกับผลิตภัณฑออกเปนคาตนทุนทางตรงและ
คาใชจายทางออม 

1) ตนทุนทางตรง (Direct cost)  คือตนทุนท่ีกําหนดข้ึนซ่ึงมีผลโดยตรงตอหนวยการ
ผลิตของผลิตภัณฑ  หรือตอฝายท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของกับหนวยผลิตโดยเฉพาะซ่ึงไดแก  คาวัตถุดิบ
ทางตรง  คาแรงทางตรง  และคาโสหุย-ทางตรง คาใชจายตาง ๆ ท่ีจายออกไปเปนตัวเงินจริง ๆ เชน
คาแรง คาจาง คาเงินเดือนคาลวงเวลา  คาเชา  คาดอกเบี้ย  คาประกันภัย  คาวัตถุดิบ  คาขนสง  คา
โฆษณา เปนตน 

2) ตนทุนทางออม (Indirect cost)  คือ ตนทุนท่ีเกิดข้ึนเพื่อใชรวมกันระหวาง
ผลิตภัณฑหรือระหวางฝายท่ีมีหนาท่ีแตกตางกัน  ซ่ึงเปนตนทุนท่ีมิอาจคิดแยกตามแตละหนวย
ของผลิตภัณฑหรือฝายท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของไดอยางชัดเจนหรือในทางปฏิบัติเปนตนทุนท่ียุงยาก
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ซับซอน แยกเปนหนวย ๆ ไดลําบากคาวัตถุดิบทางออม  คาแรงทางออม และตนทุนมองไมเห็นท่ี
ไมไดใชจายออกไปเปนตัวเงินจริง ๆ แตตองประเมินคาข้ึนมา เชน การนําปจจัยการผลิตบริการ 
สวนท่ีเปนของตนเขามาใชในการผลิตบริการรวมทั้งราคาหรือผลตอบแทนปจจัยการผลิตบริการท่ี
โรงพยาบาลเปนเจาของโดยตรงท่ีสําคัญ ไดแก  คาเส่ือมราคาของอุปกรณ  เคร่ืองมือ ครุภัณฑ
การแพทย  ตลอดจนอาคารส่ิงกอสราง  เปนตน ซ่ึงถือเปนปจจัยสนับสนุนบริการของหนวยงาน
ตาง ๆ ในโรงพยาบาล และรายจายท่ัวไป (Period expense) เปนคาใชจายซ่ึงไมสามารถระบุหรือ
กําหนดวาเปนของผลผลิตหรือบริการใด ๆ  และถูกรายงานเปนคาใชจายท่ัวไปในงวดรายงานนั้น 
เชน  คาสงเสริมการขาย  คาใชจายในการบริการ 

3)  ตนทุนรวมของผลผลิต/ผลิตภัณฑ (Product costs)  เปนตนทุนซ่ึงเกี่ยวกับผลผลิต 
และสามารถกําหนดใหเปนตนทุนของผลผลิตได ตนทุนสวนนี้ประกอบดวยตนทุนตรงคาวัสดุ 
ตนทุนตรงคาแรง ตนทุนสวนนี้จะอยูในสวนทรัพยสินท่ีเปนสินคาคงคลังของบัญชีงบดุล เม่ือมี
การขายผลผลิตออกไปตนทุนนี้จะถูกเปล่ียนไปเปนทุนของสินคาขายในบัญชีกําไรขาดทุนหรือ
บัญชีรายได – คาใชจาย  ตนทุนของผลผลิตซ่ึงเปนทรัพยสินในขณะท่ียังไมขายจึงกลายเปน
คาใชจายในชวงเวลาท่ีมีการขายสินคานั้น 

3. การแยกประเภทของตนทุนโดยใหสัมพันธกับปจจัยการผลิต และความสามารถใน
การดําเนินงาน (Operation ability) โดยนําปจจัยการผลิตท่ีมีลักษณะเดียวกันไวในกลุมเดียวกันแบง
ออกเปนกลุมใหญดังนี้ 

1) ตนทุนคาลงทุน (Capital cost) เปนตนทุนเพื่อใหไดมาซ่ึงทรัพยากรที่มีอายุใช
งานมากกวา 1ป ไดแก อาคารส่ิงกอสราง ครุภัณฑ (รวมทั้งการฝกอบรมซ่ึงมีผลระยะยาวเกิดข้ึน
นาน ๆ  คร้ัง ซ่ึงนับเปน Human Capital development) 

2) ตนทุนดําเนินการ (Operating costs) เปนตนทุนเพื่อใหไดซ่ึงทรัพยากรซ่ึงใชหมด
ไป และจะตองมีการจัดหาเพิ่มเติมอยางสมํ่าเสมอ ไดแก คาแรงสําหรับเจาหนาท่ี คาวัสดุ  คา
ซอมแซม  คาสาธารณูปโภค  คาฝกอบรมระยะส้ัน เปนตน 

3) ตนทุนท่ีสัมพันธกับระดับความสามารถในการดําเนินงานได โดยแบงออกเปน
ตนทุนแปรผัน (Variable cost) และตนทุนคงท่ี (Fixed cost)   
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4. จําแนกตามวัตถุประสงคของงาน เพื่อประโยชนในการวิเคราะหผลงาน อาจมีการ
จําแนกตนทุนตามกิจกรรม เชน การฝกอบรม การนิเทศ การบริหารจัดการ การติดตาม ประเมินผล 
การสนับสนุน/ขนสง ตามลําดับท่ีมีการใช เชน ระดับชาติ ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ
หรือตามแหลง เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอ่ืน ๆ  รัฐบาลทองถ่ิน องคกรระหวางประเทศ 

5. การจําแนกตนทุนเพื่อการควบคุมและการวางแผน ซ่ึงแบงออกเปนตนทุนท่ีควบคุม
ได (Controllable cost) และตนทุนท่ีควบคุมไมได (Uncontrollable cost) ในการควบคุมตนทุนหนวย
รับผิดชอบ ซ่ึงเปนหนวยงานในองคกรท่ีทํางานซ่ึงสามารถวัดผลงานไดตองมีผูรับผิดชอบท่ี
สามารถแทรกแซงการทํางานของหนวยงานเพื่อใหตนทุนอยูในระดับท่ียอมรับได หรือโดย
หลักการพื้นฐานคือตนทุนนั้นถูกควบคุมโดยคน จึงตองมีผูรับผิดชอบประมวลขอมูลตนทุนของ
แตละหนวย  เปรียบเทียบตนทุนท่ีเกิดข้ึนกับตนทุนท่ีคาดประมาณ   คนหาสาเหตุของความ
เบ่ียงเบน และดําเนินการแกไขการจําแนกตนทุนเพื่อการควบคุมตนทุนแบงได   ดังนี้  

1) ตนทุนท่ีสืบสาวได (Traceable costs) เปนตนทุนท่ีสืบสาวได เปนตนทุนท่ีระบุได
ชัดเจนวาเกี่ยวของกับหนวยรับผิดชอบใด  กับตนทุนที่สืบสาวไมได (Non-traceable costs) เปน
ตนทุนท่ีไมสามารถระบุไดวาเกี่ยวของกับหนวยรับผิดชอบใด ตองมีการกระจายไปในหนวยงาน
ตาง ๆ    ตามระดับของกิจกรรมในหนวยรับผิดชอบ เชน ปริมาณการผลิต พื้นท่ี จํานวนผูปฏิบัติงาน  
หนวยรับผิดชอบมักจะไมสามารถควบคุมตนทุนเหลานี้ได  การจําแนกตนทุนในลักษณะนี้เพื่อให
ทราบไดชัดเจนวาใครจะมีบทบาทในการควบคุมตนทุน ผูบริหารของหนวยรับผิดชอบจะควบคุม
เฉพาะในสวนตนทุนท่ีสืบสาวไดเทานั้น  หนาท่ีในการควบคุมตนทุนท่ีสืบสาวไมไดจะเปนความ
รับผิดชอบของหนวยงาน 

2) ตนทุนที่ควบคุมได (Controllable costs) และตนทุนท่ีควบคุมไมได (Non-
controllable) ตนทุนบางอยางแมวาจะสืบสาวไดวาเกี่ยวของกับหนวยรับผิดชอบใดแตก็อาจจะไม
สามารถควบคุมไดโดยหัวหนาหนวยรับผิดชอบนั้น เชน คาใชจายในการซอมบํารุงเคร่ืองมือแผนก
หนึ่งจะไมไดอยูในการควบคุมของหัวหนาแผนกนั้น  แตอยูในการควบคุมของหัวหนาหนวยซอม
บํารุง หรือคาเส่ือมราคาของเคร่ืองมือและสถานท่ีก็ไมอยูในการควบคุมเชนเดียวกัน เปนตน  
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3) ตนทุนคงท่ี  (Fixed costs) และตนทุนผันแปร (Variable costs) ตนทุนคงท่ีเปน
ตนทุนท่ีคารวมไมเปล่ียนแปลงเม่ือมีระดับกิจกรรมหรือปริมาณบริการเปล่ียนแปลงไป เชน ตนทุน
โดยออมตาง ๆ   ท้ังนี้มิไดหมายความวาจะไมมีการเปล่ียนแปลงเลย เพียงแตจะไมเปล่ียนแปลงอยาง
อัตโนมัติเม่ือระดับกิจกรรมหรือปริมาณบริการเปล่ียนไปเทานั้นแตการเปล่ียนแปลงตนทุนคงท่ีก็
อาจจะเปนไปไดจากผูบริหารตัดสินใจของผูบริหารเชน การเพิ่มเงินเดือน หรือมีการเปล่ียนแปลง
ในระยะยาวเนื่องจากผูบริหารตัดสินใจลงทุนในสวนของพื้นท่ีใชสอยหรือเคร่ืองมือเพิ่มข้ึน
เนื่องจากปริมาณบริการเพิ่มสูงข้ึน ตนทุนแปรผันเปนตนทุนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณของ
กิจกรรม เชน คาเวชภัณฑท่ีใชในการดูแลผูปวย  การจําแนกตนทุนเปนตนทุนคงท่ีและตนทุนแปร
ผันจะตองมีกําหนดเวลาและขอบเขตที่แนนอน ในระยะยาวตนทุนท่ีเคยถูกพิจารณาวาเปนตนทุน
คงท่ีอาจกลายไปเปนตนทุนแปรผันได เชน การขายเคร่ืองมือท่ีไมไดใช หรือการลดการจาง
เนื่องจากปริมาณงานลดลง 

6. การจําแนกตนทุนเพื่อการวางแผนการกําหนดเปาหมายและทางเลือกเพื่อการ
ดําเนินการในอนาคตซ่ึงในทางธุรกิจเปาหมายท่ีสําคัญคือ รายได รายจาย และผลกําไร การคาด
ประมาณตัวเลขเหลานี้จะชวยใหผูบริหารสามารถเปรียบเทียบส่ิงท่ีคาดไวกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงได 
กระบวนการในการคาดประมาณ และวิ เคราะหรายได  รายจ าย และผลกําไร เรียกว า 
“การงบประมาณ” (budgeting) ซ่ึงแผนงบประมาณอาจครอบคลุมงบประมาณ สําหรับแตละหนวยท่ี
รับผิดชอบ  การคาดประมาณบัญชีรายได รายจาย การคาดประมาณบัญชีงบดุลในการคาดประมาณ
รายจายจะใชตนทุนท่ีเปนคาคาดประมาณจากการวิเคราะหคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงในงวดท่ีผานมา
อยางเปนระบบโดยพิจารณาท้ังคาแรง คาวัสดุ ตนทุนอ่ืน ๆ และ Overhead cost  ทําใหไดตนทุนตอ
หนวย และเม่ือนํามาคํานวณรวมกับปริมาณผลผลิตหรือบริการท่ีคาดประมาณ ก็จะสามารถ
ประมาณรายจายท้ังหมดได นอกจากนี้ยังประกอบดวยคาตนทุนสวนตางในกรณีทางเลือกตาง ๆ ท่ี
พิจารณามีตนทุนบางสวนท่ีเหมือนกันกับผูบริหารสามารถเปรียบเทียบเฉพาะตนทุนสวนท่ีไม
เหมือนกัน ทําใหการคํานวณตาง ๆ   ลดลง  

ตนทุนจม (Sunk  cost) เปนตนทุนท่ีเกิดข้ึนแลวจากการตัดสินใจในอดีต  ไม
สามารถมีการเปล่ียนแปลงไดจาการตัดสินใจในปจจุบันหรืออนาคต ดังนั้นตนทุนจมจึงมีคา
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เหมือนกัน  ไมวาจะเปนทางเลือกใดและไมจําเปนตองนํามาพิจารณา เชน เคร่ืองมือท่ีซ้ือมาแลวถือ
วาเปนตนทุนจมแมวาจะมีการปดแผนกหรือการยกเลิกบริการ และไมไดใชเคร่ืองมือนั้นอีกตอไป 
ตนทุนคาเส่ือมราคาก็ยังเกิดข้ึนอยูดี และตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity  cost) เม่ือมีการ
ตัดสินใจลงทุนใชทรัพยากรกับทางเลือกหนึ่ง จะมีตนทุนคาเสียโอกาสเกิดข้ึน ซ่ึงเปนแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร คาเสียโอกาสท่ีเกิดข้ึนไมไดเปนเงินสด  ไมมีการบันทึกไวในระบบบัญชี แตเปน
ตนทุนท่ีผูบริหารตองพิจารณาเพื่อใหมีการเปรียบเทียบทางเลือกอยางเหมาะสมและเปนธรรม 

7. จําแนกตนทุนตามระบบบัญชี ไดแก ตนทุนลงทุน ( Capital  Costs) เปนตนทุนท่ีมี
ประโยชนตอเนื่องจากปจจุบันและในอนาคต ไดแก การซ้ือสินทรัพยท่ีเปนเครื่องจักร โรงงาน 
ท่ีดิน ฯลฯ  การกอใหเกิดรายได (Operating Costs) เปนตนทุนท่ีกอใหเกิดรายได ในรอบระยะเวลา
ของบัญชีปจจุบัน หรืออีกนัยหนึ่ง รายจายประจํางวด  และตนทุนตอหนวย คือ ตนทุนรวมในคร้ัง
หนึ่ง ๆ  ท่ีแบงดวยจํานวนหนวย หรือปริมาณท่ีผลิตไดในคร้ังเดียวกัน   

 
1.2 ตนทุนทางเศรษฐศาสตรและตนทุนทางบัญชี 

ตนทุนทางเศรษฐศาสตร หมายถึง คาใชจายทุกชนิดท่ีจําเปนตอการผลิต ไมวาจะมี
การจายเงินออกไปหรือไม ตนทุนทางเศรษฐศาสตรจะรวมตนทุนแจงชัดและตนทุนไมแจงชัดไว
ดวย ดังนั้น ตนทุนทางเศรษฐศาสตรจะสูงกวาตนทุนทางบัญชี 

ตนทุนทางบัญชี หมายถึง คาใชจายตางๆ ท่ีกิจการไดจายออกไป และบันทึกรายการ
ไวในบัญชีของกิจการ ซ่ึงก็คือส่ิงเดียวกับตนทุนแจงชัด 

ตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) เรียกอีกอยางหนึ่งวา ตนทุนในการเลือก 
(alternative cost)หมายถึง ตนทุนท่ีเกิดข้ึนเมื่อมีการนําทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ไปใชในทางเลือก
ใดทางเลือกหนึ่งในบรรดาทางเลือกตางๆ ท่ีมีอยู แลวทําใหเสียโอกาสในการนําปจจัยนั้นไปหา
ประโยชนจากทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีเหลือ ซ่ึงทางเลือกท่ีใหประโยชนสูงสุดท่ีไมไดเลือก คือ คาเสีย
โอกาส 

ตนทุนเอกชน (Private cost) หมายถึง คาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนกับผูผลิต จากการใช
ปจจัยการผลิตตางๆในการผลิต หรือตนทุนทางเศรษฐศาสตรนั่นเอง ประกอบดวย ตนทุนภายใน 
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 ตนทุนคงท่ีรวม (Total fixed cost : TFC) 
 ตนทุนผันแปรรวม (Total variable cost : TVC) 

2. ตนทุนเฉล่ีย (Average Cost : AC) 
 ตนทุนรวมเฉล่ีย (Average total cost : ATC หรือ AC) 
 ตนทุนคงท่ีเฉล่ีย (Average fixed cost : AFC)  
 ตนทุนผันแปรเฉล่ีย (Average variable cost : AVC) 

ตนทุนรวม (Total cost : TC) เปนตนทุนท่ีเกิดจากการใชปจจัยการผลิตทุกชนิดในการผลิต 
ประกอบดวยตนทุนคงท่ีรวมและตนทุนผันแปรรวม 

1. ตนทุนคงท่ีรวม (Total fixed cost : TFC) เปนตนทุนท่ีไมเปล่ียนแปลงไปตาม
ปริมาณการผลิต และไมสามารถหลีกเล่ียงไดแมวาจะปดโรงงาน เชน ตนทุนใน
สวนของท่ีดิน ส่ิงปลูกสราง เคร่ืองจักร เปนตน 

2. ตนทุนผันแปรรวม (Total variable cost : TVC) เปนตนทุนท่ีข้ึนอยูกับปริมาณการ
ผลิต เชน คาจางแรงงาน คาไฟฟา คาวัตถุดิบ คาเช้ือเพลิง เปนตน 

TC = TFC + TVC 
  3. ตนทุนเฉล่ีย (Average cost : AC) หมายถึง ตนทุนตอหนวยผลผลิต แบงไดเปน 

 ตนทุนรวมเฉล่ีย (Average total cost : ATC หรือ AC)   
ATC หรือ AC  =  TC/Q 
ATC หรือ AC  =  AFC + AVC  

 ตนทุนคงท่ีเฉล่ีย (Average fixed cost : AFC)  
    AFC  =  TFC/Q 

 ตนทุนผันแปรเฉล่ีย (Average variable cost : AVC)   
    AVC  =  TVC/Q 

 3. ตนทุนสวนเพิ่ม  (Marginal cost : MC) 
ตนทุนสวนเพิ่ม (Marginal cost : MC)  หมายถึง ตนทุนการผลิตท่ีเปล่ียนแปลงไป เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงปริมาณผลผลิตไป 1 หนวย 
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MC  =     ∆TC           =    ∆TFC   + ∆TVC 
      ∆Q                 ∆Q        ∆Q 
 
=      0        +  ∆TVC 
       ∆Q 
 
 เพราะฉะน้ัน  MC   = ∆TVC 
                         ∆Q 
 

(2) การวิเคราะหตนทุนการผลิตในระยะสั้น (The Short-Run Cost Analysis) 
ตนทุนรวม (Total Cost : STC) 

 ตนทุนคงท่ีรวม (Total fixed cost : TFC) 
 ตนทุนผันแปรรวม (Total variable cost : TVC) 

ตนทุนเฉล่ีย (Average cost : SAC) 
 ตนทุนรวมเฉล่ีย (Average total cost : ATC หรือ AC) 
 ตนทุนคงท่ีเฉล่ีย (Average fixed cost : AFC)  
 ตนทุนผันแปรเฉล่ีย (Average variable cost : AVC) 

ตนทุนสวนเพิ่ม (Marginal Cost : SMC) 
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ท้ังนี้ หากจะพิจารณาเพียงตนทุนทางสาธารณสุข และสุขภาพสามารถแบงตนทุนออก
ตางจากตนทุนท่ัว  ๆไปไดดังนี้ 
  1. ตนทุนทางตรง เปนคาใชจายโดยทางตรงท่ีเกิดข้ึนจากการใหบริการนั้น  ซ่ึงไดแก 
คาใชจายในการลงทุน คาใชจายในการดําเนินงาน และคาใชจายในการที่ผูปวย ตองมาโรงพยาบาล
ตนทุนทางตรงอาจแบงยอยออกเปน 2ชนิด  คือ  ตนทุนท่ีเกิดข้ึนเพราะโครงการนั้นโดยตรง ซ่ึงอาจ
แบงออกเปน 2สวนคือ  
   1) คาลงทุน  เชน คากอสรางโรงพยาบาล (คาวัสดุ คาท่ีดิน คาจางคนงานกอสราง) 
สวนคาดําเนินการอาจประกอบดวยคาดูแลรักษาอาคารสถานท่ี คาจางแพทยพยาบาลและบุคลากร
ดานสาธารณสุขอ่ืน ๆ  และคายา  เปนตน 

 2) ตนทุนคาดําเนินการใหบริการทางการแพทย ซ่ึงเปนตนทุนท่ีเกิดจากการรักษา
ผูปวย โดยตรง เชน คายา คาตรวจรักษาทางหองปฏิบัติการ หรือเงินเดือนของบุคลากรทาง
การแพทยท่ีเกี่ยวของในบริการนั้น ๆ   
  3) ตนทุนทางตรงท่ีไมเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย ตนทุนชนิดนี้ไมไดเกิด
จากการรักษาผูปวย โดยตรง แตเปนคาใชจายท่ีเปนผลมาจากการเจ็บปวยของผูปวยทําใหผูปวย 
ตองมาตรวจท่ีโรงพยาบาล   ดังนั้นคาใชจายประเภทนี้ มักเปนคาใชจายท่ีผูวย ตองจายเอง เชน 
คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาเล้ียงดูลูกท่ีพอแมตองมาตรวจ หรือเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเปน
ตน 
  2. ตนทุนทางออม เปนตนทุนท่ีไมไดเกิดจากการบริการโดยตรง แตเปนผลเนื่องจาก
การเจ็บปวย เชน 

1) การขาดงานจากความเจ็บปวยทําใหเสียโอกาสท่ีจะประกอบอาชีพได
ตามปกติหรือผลจากความเจ็บปวยทําใหเกิดความพิการ ทําใหสมรรถภาพในการทํางานลดลง 

2) ความตายกอนวัยอันสมควร หมายความวาผูปวย นี้ไมสามารถกอใหเกิด
ผลผลิตแกสังคมไดเทากับเวลาท่ีเขาควรมีชีวิตอยู อยางไรก็ตามการประเมินคาของชีวิตนับวาเปน
เร่ืองท่ีทํายาก และมีขอวจิารณกันมากถึงความถูกตองและเช่ือถือ 
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  3. ตนทุนท่ีไมมีตัวตน ไดแก ผลการใหบริการ หรือความเจ็บปวย อาจกอใหเกิดความ
เจ็บปวย ทรมาน ความเศราโศก เสียใจ ฯลฯ ซ่ึงผลดังกลาววัดและประเมินออกมาเปนตัวเงินไดยาก  
 เห็นไดวา การจําแนกประเภทตนทุนตาง ๆ  ออกมาดวยรูปแบบท่ีคลาย ๆ  กัน แตกตางกันท่ี
จุดมุงหมายและวัตถุประสงคเทานั้น กลาวคือ เกณฑการตัดสินใจเลือกทางเศรษฐศาสตร ก็คือการ
พิจารณาถึงความคุมคาของการลงทุนหรือการใหบริการ ท้ังนี้โดยมีการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ระหวางส่ิงท่ีตองใชไป (input) กับผลท่ีคาดวาจะไดรับ (output) จากการใหบริการนั้นและตนทุน
ทางเศรษฐศาสตร มีลักษณะเฉพาะตัว ไดแก การใชทรัพยากรที่แทจริง เชนการใชท่ีดิน คาแรงหรือ
ทุนการท่ีมีโอกาสใชทรัพยากรเหลานี้เพื่อประโยชนใชสอยอยางอ่ืน  หากไมทํากิจกรรมดังกลาว
และเม่ือใชทรัพยากรเหลานี้ไปกิจกรรมหนึ่งแลว  จะไมสามารนําปจจัยในการผลิตนั้นไปใชใน
กิจกรรมอ่ืนได  ดังนั้นตนทุนทางเศรษฐศาสตรมักรวมถึงคาเสียโอกาส  (opportunity  cost)  ของการ
ใชปจจัยการผลิตนั้น  ซ่ึงมีคาเทากับผลไดดีท่ีสุดท่ีสูญเสียไป เพราะการนําปจจัยการผลิตไปใชใน
กิจกรรมอ่ืน 
 เกณฑในการตัดสินใจเลือกทางบัญชีก็คือ  การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเงินในรอบ
ระยะเวลาหน่ีงเพื่อประเมินผลการดําเนินงาน  และฐานะการเงินขององคการ  โดยมีจุดมุงหมายท่ี
สําคัญในระบบบัญชีอยู 3ประการคือ   
  1.  รายงานตอผูบริหารเพื่อใชในการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานท่ีทําเปน
ประจํา 
  2.  รายงานตอผูบริหารเพื่อใชในการวางแผนเพ่ือตัดสินใจงานเฉพาะอยาง  เชน  วาง
นโยบายและแผนระยะยาว 
  3.  รายงานตอผูถือหุนรัฐบาล ผูมีสวนได-เสีย และบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ     
   

 ในการประเมินตนทุนทางระบบบัญชี  เนื่องจากในการกําหนดตนทุนสินคาและ
บริการและในการควบคุมการดําเนินงาน  ฝายบริหารจะทราบวาตนทุนใดจะสามารถจะจําเเนก
โดยตรงใหกับงานหรือการดําเนินงาน  และจะตองทราบวาตนทุนใดสามารถควบคุมไดในระดับ
บริหารหนึ่ง ๆ  ฉะนั้น  ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมตนทุน  นับวามีความสําคัญยิ่ง และตองมี
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ยอดแตกตางระหวางตนทุน  สามารถพิจารณาวาแปรผันไปตามการเปล่ียนแปลงในกิจกรรมหน่ึง
ผลิตภัณฑและตนทุนท่ีคงเหลือ  เปนตนทุนคงที่ในการเปล่ียนแปลงกิจกรรมหรือผลิตภัณฑระดับ
นั้น ๆ  ความแตกตางของตนทุนเหลนนั้น  จึงมีความสําคัญในการกําหนดตนทุนบริการ และการ
ควบคุมการดําเนินงาน  ปญหาทางเทคนิคอีกประการหนึ่งก็คือ  การกําหนด  (identify)  การวัด  
(measurement)  หรือการประเมินคา  (valuation)  ตนทุนและผลท่ีไดจากการใหบริการ บางคร้ังมี
ปญหาในแงความถูกตองความเชื่อถือไดและการยอมรับ  เชน  การประเมินคาของชีวิต  (value  of  
life)  ความเจ็บปวด  ความเสียใจ  การขาดงาน  หรือลดสมรรถภาพการทํางาน เปนตน ในขณะท่ี
ระบบขอมูลทางบัญชีมีความสะดวกและเช่ือถือได 

 
2. การคิดตนทุนของโรงพยาบาล     

 ตนทุนโดยตรง  (Direct  cost)  คือ  คาใชจายตาง ๆ ท่ีจายออกเปนตัวเงินจริง เชน   
คาแรง  คาจาง  คาเงินเดือน  คาลวงเวลา  คาเชา  คาดอกเบ้ีย   คาประกันภัย  คาวัตถุดิบคาขนสง  คา
โฆษณา  เปนตน 

 ตนทุนโดยนัย  (Indirect  cost)  คือตนทุนท่ีมิไดจายออกเปนตัวเงินจริง ๆ   แตตอง
ประเมินคาข้ึนมา  เชน  การนําปจจัยการผลิตบริการ 

 ตนทุนเฉล่ีย  (Unit  cost)  ไดจากคาเฉล่ียของตนทุนท้ังหมดตอกิจกรรมบริการผูปวย 1
หนวย (เชน คร้ัง หรือ วันปวยเปนตน) ซ่ึงคํานวณไดโดยการหารตนทุนท้ังหมดดวยจํานวน
กิจกรรมบริการผูปวย  

 ตนทุนคาแรง  (Labour  cost) หมายถึง เงินเดือน คาจาง ท้ังท่ีจางดวยเงินงบประมาณ  
และจางดวยเงินบํารุง  การจายคาจางอาจเปนรายวัน หรือเปนรายช่ัวโมง หรือรายช้ินท่ีผลิตได สวน
การจายเงินเดือนจายเปนเทากันทุกเดือนท้ังท่ีเปนแรงงานท่ีใชในการใหบริการรักษาพยาบาล
โดยตรง  และแรงงานท่ีไมไดใชในการรักษาพยาบาลโดยตรง  นอกจากนี้ยังประกอบดวย
ผลตอบแทนและสวัสดิการอื่น ๆ ไดแก  คาแรงในระหวางหยุดพักผอน สวัสดิการดานอาหาร  กีฬา  
การรักษาพยาบาล  การศึกษาและฝกอบรมใหมีความชํานาญเฉพาะทางสูงข้ึน  คาเลาเรียนบุตร  เงิน
ชวยเหลือบุตร  คาเชาบาน นอกจากนี้อาจมีเงินโบนัส  เงินเบ้ียขยัน  เงินรางวัลเพื่อจูงใจพนักงาน ซ่ึง
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ในสวนนี้อาจมีความแตกตางในแตละโรงพยาบาล  เชน  บางโรงพยาบาลอาจมีสวัสดิการ
โรงพยาบาล หรือเงินประกันสังคม  ฯลฯ ผูบริหารอาจนําเขามาเปนเงินกองกลางเพ่ือเปนแรงจูงใจ
ในการทํางานของเจาหนาท่ี เปนตนยกเวนคารักษาพยาบาลประเภทผูปวยในท่ีเจาหนาท่ีไปรับการ
รักษาในโรงพยาบาลอ่ืน  โดยใชหนังสือสงตัว  และทางโรงพยาบาลท่ีใหการรักษาต้ังเบิกคา
รักษาพยาบาลจากทางจังหวัดเอง  จะไมนํามาคิดเปนคาใชจาย 

ตนทุนคาสาธารณูปโภค  หมายถึง  รายจายคากระแสไฟฟา คาน้ําประปา  คาโทรศัพท  
คาไปรษณีย  พบวางานวิจัยหลายแหงไมไดแยกคาสาธารณูปโภคออกมาตางหากแตนําไปรวมเปน
สวนหนึ่งของคาวัสดุ 

ตนทุนคาวัสดุ หมายถึง รายจายท่ีเกี่ยวกับวัสดุเคร่ืองใชส้ินเปลืองท่ีหมดไปในการ
ดําเนินงานของกิจกรรม  หรือหนวยงานตาง ๆ  เชน  คายา  คาเวชภัณฑทางการแพทย  คาน้ํายาเคมี  
คาฟลมเอ็กซเรย  วัสดุอาหาร  คาน้ํามันเช้ือเพลิง  คาซอมบํารุง  คาน้ําประปา  คาไฟฟา  และคาทํา
ความสะอาดตนทุนเหลานี้เปนลักษณะการจายจากงบประมาณหมวดคาวัสดุ  หมวดคาใชสอย  และ
หมวดคาสาธารณูปโภคโดยเปนวัสดุท่ีเบิกจายนําไปใชจริง ดังนั้นจึงหามูลคาจากใบเบิกวัสดุเปน
เกณฑ   ซ่ึงไมรวมวัสดุตาง ๆ  ท่ีอยูในคลังและท่ียังมิไดเบิกใชมูลคาวัสดุท่ีเบิกใชนั้น บางคร้ังอาจ
ใชไมหมด ยังคงเหลืออยูตามหนวยงานผูเบิกนั้น  ใหถือวาคาวัสดุเปนจํานวนท่ีเบิกใช  จากจุด
เบิกจายเปนหลักในรอบระยะเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังคาซอมแซมบํารุงรักษาและคาสาธารณูปโภค 

ตนทุนคาวัสดุเปนสวนประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดในการใหบริการรักษาพยาบาลแกผูปวย
เนื่องจากมีมูลคาสูงท่ีสุด  และไดแบงประเภทวัสดุออกเปน 2ประเภทคือ 
  1.  วัสดุทางตรง  คือ  วัสดุท่ีใชไปในการใหบริการรักษาพยาบาล  เชน  ยา  เวชภัณฑ 
วัสดุอาหาร  วัสดุวางแผนครอบครัว  เปนตน 
  2.   วัสดุทางออม  คือ  วัสดุท่ีใชไปเพื่อใหการสนับสนุนบริการรักษา เชน  วัสดุ
สํานักงาน  สาธารณูปโภค  วัสดุเช้ือเพลิงเปนตน 
  ตนทุนคาวัสดุของโรงพยาบาลชุมชน  ประกอบดวย  วัสดุหลัก  3กลุม คือ 

 1.  วัสดุท่ีเบิกจากหนวยจายกลาง  (ไดแก  วัสดุสํานักงานวัสดุกอสรางวัสดุงานบาน
วัสดุซอมแซม  เปนตน)  ในสวนนี้ฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบควบคุมพัสดุดังกลาว 
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 2.   ยาและเวชภัณฑเบิกจากเภสัชกรรม ฝายเภสัชกรรมรับผิดชอบการส่ังซ้ือยาและ
เวชภัณฑ  รวมท้ังวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย  ไดแก  วัสดุวิทยาศาสตรของงานรังสีวิทยาและงาน
ชันสูตร  ในทางปฏิบัติอาจแบงใหงานรังสีวิทยา  และงานชันสูตร  ส่ังซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร
การแพทยเองหรือควบคุมเปนบางราย 

 3.   สาธารณูปโภค  ประกอบดวย  คาไฟฟา  คาน้ําประปา  คาไปรษณีย  คาโทรศัพท  
คาโทรสารฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบ   

 
ตนทุนคาลงทุน 
ตนทุนคาลงทุนประกอบดวย   

  1.  คาท่ีดิน เปนคาใชจายท่ีเกิดจากการใชท่ีดิน คิดจากดอกเบ้ียท่ีเกิดราคาประเมินที่ดิน
ซ่ึงเฉล่ียตอป ไมควรนอยกวาดอกเบ้ียเงินท่ีไดจากการขายท่ีดิน  แลวนําเงินท่ีไดไปฝากธนาคาร
หรือคิดจากประโยชนจากการใหเชาท่ีดินดําเนินกิจการอ่ืนตอป  สามารถคิดจากดอกเบ้ียเงินฝาก
ธนาคารท่ีเกิดจากราคาขายท่ีดินในราคาประเมินท่ีดินของกรมท่ีดินหรือสํานักงานท่ีดินจังหวัด แต
ท้ังนี้การนําคาใชจายจากงบลงทุนมาวิเคราะหเปนคาใชจายของโรงพยาบาลควรคํานึงถึง
วัตถุประสงคของการวิเคราะหเปนสําคัญ  เพราะงบลงทุนบางประเภท  เชน  คาใชจายเนื่องจากการ
ใชท่ีดินมักไมนํามาคิด  เพราะราคาประเมินท่ีดินหรือคาเชาในเขตตาง ๆ มีราคาแตกตางกันมาก  จึง
เกิดปญหาในการเปรียบเทียบกันได 
  2.  คาครุภัณฑและส่ิงกอสราง  คิดจากคาเส่ือมราคาของคาส่ิงกอสรางและครุภัณฑ 

คาเส่ือมราคา  (Depreciation  cost) หมายถึง  ตนทุนของสินทรัพยท่ีตัดเปนคาใชจาย
เปนงวด คาเส่ือมราคา หมายถึง  มูลคาของทรัพยสินท่ีลดลง  หรือเส่ือมมูลคาแมวาราคาตลาดของ
ทรัพยสินอาจสูงข้ึน  ภายหลังท่ีกิจการไดใชงานทรัพยสินนั้นแลวก็ได  เหตุผลท่ีตองมีการคิดคา
เส่ือมราคาดวยเหตุผลท่ีวาสินทรัพยถาวรท่ีมีไวในการดําเนินงานนั้น  จะมีอายุการใชงานเปนระยะ
เวลานานกวาจะหมดสภาพการใชงาน  ตนทุนของสินทรัพยเหลานี้จะไมนํามาเปนคาใชจายงวดใด
งวดหนึ่ง  แตการกระจายทุนเหลานี้ถือเปนคาใชจายในงวดตาง ๆ  ท่ีกิจการใชประโยชนจาก
สินทรัพยนี้  ในการทําบัญชีตนทุนมักจะคิดคาเส่ือมราคาประจําปรวมอยูในบัญชีตนทุน  แตยังไม
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กระจายหรือจําแนกตามหนวยงานที่ใชประโยชนจากส่ิงเหลานั้น  และท่ียุงยากมากก็คือ  ในบัญชี
ตนทุนโรงพยาบาลของรัฐ มักจะไมไดคํานึงถึงคาเส่ือมราคาประจําป   การหาตนทุนโรงพยาบาลท่ี
แทจริงของโรงพยาบาลรัฐจึงมีความสับสนและใชเวลามาก นอกจากนี้ยังหมายถึง การแบงเฉล่ีย
ตนทุนสินทรัพยถาวรที่มีอายุการใชงานจํากัดใหเปนคาใชจายของแตละงวดท่ีสินทรัพยไดใหทํา
ประโยชน  หรือกอรายไดตลอดอายุการใชงานของทรัพยสินนั้น  เชน  อุปกรณ  อาคาร เคร่ืองจักร 
เปนตน 

มีขอควรคํานึงในการคํานวณคาเส่ือมราคาของส่ิงกอสราง  และครุภัณฑท่ีสําคัญไว  3
ประการคือ อายุการใชงานของทรัพยสินท่ีจะคํานวณราคาซากของทรัพยสินและวิธีคํานวณคา
เส่ือมราคา  (depreciation)  
 1.  อายุการใชงานของสินทรัพยท่ีจะคํานวณ (the useful  life of assets) 
 อายุการใชงานในสวนของการลงทุนคือ  ส่ิงกอสราง  คาเส่ือมราคา  รอยละ 5  ตอป  (อายุ
การใชประโยชน 20  ป)  ครุภัณฑทุกประเภท  คาเส่ือมราคารอยละ 10  ตอป  (อายุการใชประโยชน 
10  ป) ยานพาหนะ  คาเส่ือมราคารอยละ 20 ตอป  (อายุการใชประโยชน 5 ป)  ในการวิจัยไมได
กลาวถึง การคิดคาเส่ือมราคาของท่ีดินการกําหนดอายุใชงานในประเทศไทย  สํานักงบประมาณ
เปนผูกําหนดใหการคิดคาเส่ือมราคาของครุภัณฑท่ีกําหนดอายุการใชงาน  5 ป และอาคาร
ส่ิงกอสราง  20 ปในตางประเทศ American Hospital Association: Estimated Useful Lives of 
Depreciation Hospital Assets, 1978 Edition ไดกําหนดอายุการใชงานสําหรับส่ิงกอสรางกําหนดอายุ
การใชงานเปน 20  ป  แตในประเทศไทยมีเพียงกรมสรรพากรหนวยงานเดียวเทานั้นท่ีได
กําหนดการคํานวณคาสึกหรอ  และคาเส่ือมราคาของทรัพยสินเปนกฎหมายออกมาชัดเจนคือ ใน
ประมวลรัษฎากรวาดวยการหักคาสึกหรอ และคาเส่ือมราคาของทรัพยสิน (ฉบับท่ี 145) พ.ศ. 2527 
ในขอ (1)  กําหนดใหอาคารถาวรคิดรอยละ 5ของอาคารช่ัวคราวคิดรอยละ 10และในขอ (5) 
กําหนดใหทรัพยสินอยางอ่ืนซ่ึงโดยสภาพของทรัพยสินนั้นสึกหรอ  หรือเส่ือมราคาได  นอกจาก
ท่ีดินและสินคาคิดรอยละ  20   (การบริหารคาเส่ือมราคา  คาสึกหรอ  และขอยุติรายจายท่ีเปน
ปญหา ม.ป.ป.,6) 
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  2.  ราคาซากของทรัพยสิน  โดยกําหนดใหอาคารและส่ิงกอสรางตลอดจนครุภัณฑ  ท่ี
หมดอายุการใชงานหรือหมดสภาพใหราคาคาซากเทากับศูนย 
  3.  วิธีการคํานวณคาเส่ือมราคา วิธีคํานวณคาเส่ือมราคาวามีหลายวิธีดวยกันท้ังท่ี
เกี่ยวกับการจัดสรรตนทุน  ไดแก  วิธีประเมินราคา  วิธีการเปลี่ยนแทน วิธีการจําหนายสินทรัพย 
และเกี่ยวกับการจัดสรรตนทุน  ไดแก  การใชอัตราเสนตรง  (Straight  line  method)  วิธี
เปล่ียนแปลง  (Variable  change  method)  วิธีจํานวนเพิ่มข้ึน  (Increasing change method)  วิธี
จํานวนลดลง  (Decreasing  change  method) โดยท่ัวไปนิยมใช  3วิธีดังนี้ 

1) วิธีเสนตรง  ( Straight  line  method)  เปนการเฉล่ียตนทุนของทรัพยสินเทา ๆ กัน 
ตลอดอายุการใชงาน  โดยถือวาสินทรัพยกอใหเกิดประโยชนอายุการใชงานเทากัน 

2)วิธีคํานวณหนวยผลิต  (Units  of  production)  เปนวิธีเฉล่ียตนทุนของสินทรัพย
ตามจํานวนหนวยสินคาท่ีผลิตจําหนาย 

3)วิธีอัตราเรง  (Accelerated  method)  เปนวิธีเฉล่ียตนทุนของสินทรัพยไมเทากัน
ทุกปกลาวคือ  คาเส่ือมราคาในปแรก ๆ ท่ีใชสินทรัพยจะมีจํานวนมากและคอย ๆ ลดลงไปตลอด
อายุการใชงานของสินทรัพย 

การคิดคาเส่ือมราคามีอยูหลายวิธี  ท่ีนิยมใชท่ัวไปมี  6  วิธีไดแก 
  1.  วิธีเสนตรงหรือจํานวนคงท่ีเทา ๆ กันทุกป  (Straight line of fixed instatement 
Method)  เปนการหักคาเส่ือมราคาตามระยะเวลาของงวดบัญชีตลอดอายุการใชทรัพยสินนั้น ๆ
 วิธีเสนตรงนี้เปนวิธีท่ีทํางายท่ีสุด  และเปนท่ีนิยมใชกันมากในทางปฏิบัติ 
  2.  วิธีหักตามยอดคงเหลือของทรัพยสิน  (Diminishing  or  declining  or reducing  
Balance  method)  การคิดคาเส่ือมราคาวิธีนี้  คือ หักตามอัตราเปอรเซ็นต  ที่กําหนดไดจากยอดเงิน
คงเหลือของราคาทรัพยสินท่ียกมาตนปนั้น ๆ  
  3.  วิธีหักตามช่ัวโมงการใช  (Service – hours  method)  วิธีนี้ถือหลักท่ีวา  การซ้ือ
ทรัพยสินมาใชเทากับการซ้ือบริการโดยตรง  กลาวคือ  ถาไมซ้ือทรัพยสินนั้นก็จะไปจางท่ีอ่ืน
เพื่อใหไดรับบริการนั้นๆ  ดังนั้นการคิดคาเส่ือมราคาจึงคํานวณตามช่ัวโมงท่ีทรัพยสินนั้น ๆ  ได
ถูกใชงานจริง ๆ  
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  4.  วิธีหักตามผลผลิต  (Productive  output  of production  unit  method)  วิธีนี้ถือหลัก
ท่ีวา  คาเส่ือมราคาแปรตามจํานวนการผลิต  ปใดผลิตไดนอยก็คิดคาเส่ือมราคานอย ปใดผลิตได
มากก็คิดคาเส่ือมราคามาก 
  5.  วิธีลดยอดลงตามปการใช  (Sum  of  year ’s  digits  method)  วิธีนี้เปนการคํานวณ
ตามตัวเลขโดยอาศัยจํานวนปอายุของการใชทรัพยสินนั้น ๆ เปนหลักและมองในแงท่ีวาคาเส่ือม
ราคาปแรก ยอมสูงกวาปตอ ๆ  มา และเรียงตามลําดับลงมา 
  6.  วิธีตีราคาใหม  (Revaluation  method)  คือ  เม่ือส้ินงวดบัญชีหนึ่ง ๆ  ก็ทําการตีราคา
ทรัพยสินท่ีเหลืออยูตามบัญชีนั้นเสียคร้ังหนึ่ง  วาสามารถท่ีจะมีราคาซ้ือขายโดยประมาณสักเทาใด  
มูลคาทรัพยสินปปจจุบันลบมูลคาทรัพยสินปท่ีแลว  คือคาเส่ือมราคา  หากผลการตีราคาใหม 
ทรัพยสินนั้นมีราคาท่ีปรากฏในบัญชีก็ถือเปนกําไรนําไปเขาบัญชีกําไรและขาดทุน 
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บทที่  5 
 

การบัญชีตนทุนฐานกิจกรรม 
 

1. บทนํา 

การบัญชีตนทุนฐานกิจกรรม  (Activity based costing : ABC)   เปนแนวคิดของระบบการ
บริหารตนทุนแบบใหมซ่ึงมีจุดมุงหมายใหผูบริหารหันมาใหความสนใจกับการบริหารกิจกรรม
และตนทุนท่ีเกี่ยวของ โดยแบงออกเปนกิจกรรมตาง ๆ และถือวากิจกรรมเปนส่ิงท่ีทําใหเกิด
ตนทุน สวนผลิตภัณฑนั้นเปนส่ิงท่ีใชกิจกรรมตาง ๆ อีกทีหนึ่ง กิจกรรม คือ การกระทําท่ีเปล่ียน
ทรัพยากรของกิจการออกมาเปนผลผลิตได ดังนั้น การบัญชีตนทุนกิจกรรม  นอกจากเนนการระบุ
กิจกรรมของกิจการแลว ยังพยายามระบุตนทุนของกิจกรรม เพื่อใชในการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ   
และเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

 ความเปนเลิศของกิจการสวนหน่ึงเกิดจากการที่ผูบริหารไดรับขอมูลตนทุนท่ีถูกตองอัน
เปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงกลยุทธ ผูบริหารจะตองใหความสําคัญกับการบริหารกิจกรรม  
เพื่อลดความสูญเปลาใหเหลือนอยท่ีสุดหรือใหหมดไป การทํากิจกรรมควรมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคขององคการ การออกแบบผลิตภัณฑจะตองคํานึงถึงประโยชนท่ีผูบริโภคจะไดรับ
เปนสําคัญ สินคาหรือบริการจะตองไดมาตรฐานตามท่ีไดกําหนดไวลวงหนา มาตรฐานน้ีควรจะ
เทียบเคียงไดหรือเหนือกวาสินคาหรือบริการในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  Michale Porter ได
กลาวถึงกลยุทธการเปนผูนําดานตนทุน Overall cost leadership มีตนทุนการผลิตและการจัด
จําหนายตํ่าท่ีสุด เพื่อท่ีวาสามารถทําราคาไดตํ่ากวาคูแขงและมีสวนแบงการตลาดมากกวา บริษัทท่ี
ใชกลยุทธนี้ตองเปนเลิศในทางวิศวกรรม การจัดหา การผลิต และการแจกจายตัวสินคา 

การบริหารตนทุนสามารถประสบความสําเร็จได  ภายหลังจากท่ีกิจกรรมท่ีทําใหเกิด
ตนทุนไดถูกแยกแยะออกมา การบริหารสามารถควบคุมไดแคการสรางทางเลือก หรือการ
เปล่ียนแปลงขอบเขตของกิจกรรมท่ีกอใหเกิดตนทุน นอกจากนี้การบริหารตนทุนเปนการพัฒนา
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ส่ิงใหมๆมากกวาเปนกระบวนการท่ีคงท่ี ท่ีผานมาตนทุนสามารถเปล่ียนแปลงไดเนื่องจากหลาย
สาเหตุ ผลกระทบท้ังทางดานอุปสงคและอุปทาน เงินเฟอ และการคิดคนทางเทคโนโลยีโดยท่ัวไป
การบริหารตนทุนมีรูปแบบท่ีแตกตางกัน คือ 

1. การควบคุมตนทุน คือการหลีกเล่ียงการเพิ่มข้ึนของตนทุนผันแปร และตนทุนคงท่ีท่ีจะ
เพิ่มข้ึนในอนาคต 

2. การหลีกเล่ียงตนทุน คือ การกําจัดกิจกรรมท่ีทําใหเกิดตนทุน 
3. การลดตนทุน คือ ความพยายามในการลดตนทุนผันแปรและตนทุนคงท่ีในปจจุบันท่ี

เกี่ยวของกับกิจกรรมท่ีสําคัญขอมูลตนทุนผลิตภัณฑจะเปนประโยชนแกผูบริหารเพ่ือใช
ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการต้ังราคาผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑ  การยกเลิกผลิตภัณฑ  
ผูบริหารของหลายกิจการใชขอมูลตนทุนกิจกรรมเปนเคร่ืองมือสําคัญในการกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรมของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการและเพื่อลด
ตนทุนตาง ๆ เชน กิจการบางแหงใชขอมูลตนทุนกิจกรรมในการลดจํานวนช้ินสวนในการผลิต
สินคา โดยออกแบบผลิตภัณฑท่ีชวยใหงานวิศวกรรมและการควบคุมวัตถุดิบลดลง และใชจํานวน
ช้ินสวนเปนตัวผลักดันตนทุนกิจกรรม เชน กิจกรรมการจัดซ้ือช้ินสวน การนําช้ินสวนเขาเก็บใน
คลัง การตรวจรับช้ินสวน เปนตน  

ระบบการบริหารตนทุนโดยท่ัวไปมักระบุแตเฉพาะจุดท่ีมีปญหาเกิดข้ึน การที่จะตัดสินวา 
ระบบการบริหารตนทุนประสบความสําเร็จหรือไม จึงข้ึนอยูกับการนําขอมูลท่ีไดจากระบบการ
บริหารตนทุนนั้นไปใชกอนเร่ิมทําการวิเคราะหกิจกรรมและตัวผลักดันตนทุน  

 
2. ความแตกตางระหวางการบัญชีตนทุนกิจกรรมและการบัญชีตนทุนแบบเดิม 

ตนทุนกิจกรรม หมายถึง ตนทุนของปจจัยการผลิตหรือทรัพยากรทั้งหมดที่ใชในการทํา
กิจกรรมการปนสวนตนทุนตามระบบเดิมจะประกอบดวย 2 ข้ันตอน คือ 

1)    คาใชจายจะถูกจัดเขาสูกลุมตนทุนตางๆ  (Cost Pools) ตามเกณฑใดเกณฑหนึ่งท่ี
ผูวางระบบเห็นวาเหมาะสม (ซ่ึงจะเปนประโยชนแกผูบริหารในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบกลุมตนทุนนั้น ๆ ) 
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2)    คาใชจายการผลิตซ่ึงสะสมอยูในแตละกลุมตนทุนจะถูกปนสวนเขาสูผลิตภัณฑ
ท่ีเกี่ยวของโดยใชส่ิงท่ีมีความสัมพันธกับปริมาณการผลิต เชน ช่ัวโมงเคร่ืองจักร ช่ัวโมงแรงงาน
ทางตรง 

จะพบวาคาใชจายบางชนิดไมมีความสัมพันธโดยตรงกับปริมาณการผลิตเลย เชน 
คาใชจายในการเตรียมการผลิต คาขนยายวัตถุดิบ ดังนั้น การใชส่ิงท่ีมีความสัมพันธกับปริมาณการ
ผลิต จึงไมเปนการถูกตอง 

ระบบบัญชีตนทุนฐานกิจกรรม (Activity based costing : ABC) จึงไดถูกนํามาปรับใชกับ
ระบบการปนสวนคาใชจายในการผลิตโดยระบบตนทุนฐานกิจกรรมเปนระบบการใชทรัพยากร
ขององคกรไปในกิจกรรมตาง ๆ โดยจะแบงการบริหารออกเปนกิจกรรมตาง ๆ โดยท่ีตนทุน
กิจกรรมจะมีการปนสวนเขาสู Cost object นั้น ๆ ไมวาจะเปนตนทุนผลิตภัณฑ บริการ ลูกคา หรือ
โครงการ ตามปริมาณการใชกิจกรรมของ Cost object เปนสําคัญ นอกจากนี้ยังถือวากิจกรรม
สนับสนุนตาง ๆ เกิดข้ึนเพื่อใหการดําเนินงานตาง ๆ ดําเนินไปตามปกติ ข้ันตอนของการปนสวน
ตนทุนฐานกิจกรรมเปนดังนี้ 

1. ปนสวนตนทุนตามรหัสบัญชี  ตนทุนใดเกิดข้ึนจากกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียวก็จะระบุ
เขาสูกิจกรรมนั้น ๆ โดยตรง แตถาตนทุนนั้นเกิดจากหลายกิจกรรมดวยกัน ตองมีการปนสวน
ตนทุนดังกลาวเขาเปนตนทุนของกิจกรรมโดยใชเกณฑใดเกณฑหนึ่ง หากไมสามารถปนสวนบาง
รายการเขาสูกิจกรรมตาง ๆ ได จะตองใชดุลยพินิจสวนตัวเขาชวย และหากทราบความสัมพันธ
ระหวางคาใชจายกับกิจกรรมท่ีเกี่ยวของไดอยางชัดเจน เกณฑท่ีใชเปนฐานในการปนสวน
คาใชจายตาง ๆ  เขาสูกิจกรรมดังกลาวจะเรียกวาตัวผลักดันทรัพยากร (Resource driver) 

2. ปนสวนตนทุนกิจกรรมตาง ๆ เขาสูผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของโดยใชอัตราตนทุนกิจกรรม
ตอหนวยของตัวผลักดัน (Cost per driver) เปนเกณฑในการคํานวณ เชน คาใชจายในการ
ปรับเปล่ียนแบบของผลิตภัณฑ หรือคาใชจายในการเตรียมการผลิต จะถูกปนสวนเขาสูผลิตภัณฑ
โดยใชจํานวนคร้ังของการปรับเปล่ียนงานวิศวกรรมหรือจํานวนครั้งของการเตรียมการผลิต ดังนั้น
ผลิตภัณฑท่ีมีการปรับเปล่ียนงานวิศวกรรมบอย  ก็จะรับคาใชจายดังกลาวไปมากกวาผลิตภัณฑ
อ่ืน 
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ระบบตนทุนฐานกิจกรรม ตนทุนตาม Cost element จะปนสวนเขาสูตนทุนกิจกรรมตาง 
ๆ (Activity cost pools) เปนลําดับแรก ในข้ันท่ี 2 ตองทําการระบุตัวผลักตนทุนของแตละกิจกรรม
เพื่อนําไปสูการคํานวณตนทุนตอหนวยของตัวผลักดันตนทุน (Cost driver rate) ซ่ึงจะมีจํานวนตัว
ผลักดันมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับจํานวนกิจกรรมท่ีระบุข้ึน และเม่ือคูณ Cost driver rate ดวย
ปริมาณของตัวผลักดันกิจกรรมท่ีแตละผลิตภัณฑใชไปในแตละกิจกรรม และรวมผลิตคูณเขา
ดวยกัน ก็จะไดคาใชจายในการผลิตสินคาแตละชนิด และเม่ือนําตนทุนท่ีไดไปรวมกันตนทุน
ทางตรงอ่ืนของสินคา ก็จะไดตนทุนรวมของสินคาในท่ีสุด 

การกําหนดกลุมตนทุนในรูปของกิจกรรม และใชตัวผลักดันกิจกรรมท่ีสะทอนถึง
ความสัมพันธระหวางกิจกรรมตางๆ ท่ีกอใหเกิดคาใชจายการผลิตกับตัวผลิตภัณฑ นอกจากจะ
ชวยใหการคิดตนทุนผลิตภัณฑมีความถูกตองใกลเคียงกับความเปนจริงมากข้ึนแลว ยังใหขอมูลท่ี
เปนประโยชนแกผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับเร่ืองตาง ๆ  ไดถูกตองมากยิ่งข้ึน ไมวาจะเปนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการต้ังราคาผลิตภัณฑ การแนะนําผลิตภัณฑใหม การยกเลิกผลิตภัณฑ การ
กําหนดปริมาณการผลิต การจัดจําหนายและการตลาด วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
การตัดทอนกิจกรรมบางประเภทท่ีมีตนทุนสูงและทดแทนดวยกิจกรรมท่ีมีตนทุนตํ่ากวา การ
ปรับเปล่ียนกระบวนการทางธุรกิจใหม  เพื่อลดความสูญเปลาหรือกิจกรรมที่ไมเพิ่มคาใหเหลือ
นอยท่ีสุด หรือหมดไป ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑใหมเพื่อลดกิจกรรมบางประเภทลง 

 
3. หลักการบัญชีตนทุนกิจกรรม 

การบัญชีตนทุนฐานกิจกรรมเนนการดําเนินงานขององคการออกเปนกิจกรรมตาง  ๆ
กิจกรรม (activity) หมายถึง การกระทําท่ีเปล่ียนทรัพยากรขององคการ เชนวัตถุดิบ แรงงาน และ
เทคโนโลยีตาง ๆ ออกมาเปนผลผลิตได การบัญชีตนทุนกิจกรรมจึงถือวากิจกรรมเปนส่ิงท่ีทําให
เกิดตนทุน สวนผลิตภัณฑหรือบริการหรือลูกคาเปนส่ิงท่ีใชหรือกอใหเกิดกิจกรรมอีกทีหนึ่ง  
ดังนั้น  จึงตองมีการพิจารณาลวงหนาวา ส่ิงท่ีจะนํามาคิดตนทุน (Cost object) คืออะไร จากน้ัน
จะตองระบุใหไดวาส่ิงท่ีจะนํามาคิดตนทุนนั้นตองผานกิจกรรมใดบางและมีลักษณะการใชตัว
ผลักดันอยางไร การกําหนดโครงสรางตนทุนจะทําข้ึนในรูปของ บัตรกิจกรรม (Bill of 
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activities) ซ่ึงจะใหขอมูลสําคัญแกผูบริหารถึงรูปแบบของการใชกิจกรรมของส่ิงท่ีนํามาคิดตนทุน 
อีกท้ังเปนประโยชนในการแยกส่ิงท่ีนํามาคิดตนทุนท่ีใชกิจกรรมในประมาณมาก ออกจากส่ิงท่ี
นํามาคิดตนทุนท่ีใชกิจกรรมในประมาณเล็กนอย 

ขั้นตอนของการบัญชีตนทุนกิจกรรม  ประกอบดวย 
3.1 การวิเคราะหและระบุกิจกรรม คือ ข้ันตอนการพิจารณาแบงการดําเนินงานของกิจการ

ออกเปนกิจกรรมยอย ๆ โดยท่ีกิจกรรมเหลานั้นกอใหเกิดผลิตผล ในลักษณะท่ีสามารถเขาใจได 
กิจกรรมที่ระบุนี้ควรจะมีประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหาร และขอบเขตของกิจกรรมควร
สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว กิจกรรมท่ีระบุนั้นเรียกวา ศูนยกิจกรรม (Activity 
center) ซ่ึงจะใชเปนตัวฐานในการคํานวณตนทุนและประเมินผลตอไป  

นอกจากนี้เพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนในการบริหารงานของฝายจัดการ ควรจะไดมี
การวิเคราะหและระบุวากิจกรรมนั้น เปนกิจกรรมท่ีเพิ่มคา (Value – added activities) หรือกิจกรรม
ท่ีไมเพิ่มคา (Nonvalue – added activities) สําหรับกิจกรรมท่ีไมเพิ่มคาควรพิจารณาตอวา เปน
กิจกรรมท่ีจําเปนตอกิจการหรือไม และควรกําหนดเปาหมายของกิจการใหมีการขจัดกิจกรรมท่ีไม
เพิ่มคาและไมมีความจําเปนตอกิจการใหลดลง สวนกิจกรรมท่ีไมเพิ่มคาแตยังมีความจําเปนตอ
กิจการควรจะลดคาใชจายใหเหลือนอยท่ีสุดหรือใหหมดไป ขอมูลนี้จะชวยใหฝายจัดการพัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

กิจกรรมท่ีเพิ่มคา หมายถึง กิจกรรมท่ีจําเปนตอการผลิตสินคาและบริการ และเพิ่มคา
ใหแกสินคาและบริการ เชน การออกแบบทางวิศวกรรม การประกอบช้ินสวน การบัดกรี การบรรจุ
หีบหอ 

กิจกรรมท่ีไมเพิ่มคา หมายถึง กิจกรรมที่เพิ่มคาใชจายหรือเพิ่มเวลาท่ีใชในการผลิตสินคา
และบริการ แตไมเพิ่มคาใหแกตัวผลิตภัณฑและอาจมีความจําเปนในระดับตางกัน เชน คาซอม
เคร่ืองจักร คาเก็บรักษาวัสดุ คาเคล่ือนยายวัสดุหรือสินคา คาซอมอาคาร เปนตน 

3.2 การคํานวณตนทุนกิจกรรม  โดยปกติตนทุนเหลานี้จะเก็บสะสมไวในบัญชีแยก
ประเภท ซ่ึงบันทึกตามประเภทคาใชจาย (Cost element)  ดังนั้น หากทราบวาไดใชทรัพยากรไป
ดําเนินการในกิจกรรมใด ก็ใหระบุตนทุนตามรหัสบัญชีเขาสูกิจกรรมท่ีเกี่ยวของนั้นโดยตรง โดย
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ปกติการระบุตนทุนตามรหัสเดียว (เชน เงินเดือนพนักนักงานจัดซ้ือซ่ึงทําหนาท่ีจัดซ้ือเพียงอยาง
เดียว) ในทางตรงขามหากตนทุนตามรหัสบัญชีนั้นเกิดข้ึน เนื่องจากการทํากิจกรรมหลายกิจกรรม
จะตองอาศัยการปนสวนตนทุนเขาเปนตนทุนของกิจกรรมตางๆ กอน เชน กิจกรรมของแผนก
จัดซ้ืออาจประกอบดวย การวางแผนการจัดซ้ือ การประเมินและการเลือกผูขาย การเจรจาตอรองกับ
ผูขาย การจัดทําใบส่ังซ้ือ และการประสานงานกับผูขาย ถาพนักงานจัดซ้ือถูกจางมาเพ่ือประกอบ
กิจกรรม 3 อยาง คือ การวางแผนการจัดซ้ือ การประเมินและการเลือกผูขาย และการเจรจาตอรองกับ
ผูขาย การแบงเงินเดือนพนักงานจัดซ้ือใหกิจกรรมทั้งสามอาจใช สัดสวนเวลา ของพนักงานจัดซ้ือ
ท่ีใชในกิจกรรมเหลานี้เปนเกณฑในการแบงคาใชจาย สัดสวนเวลา สามารถประมาณไดโดยการ
สัมภาษณพนักงานจัดซ้ือท่ีเกี่ยวของ สําหรับคาใชจายท่ีไมสามารถระบุเขาสูกิจกรรมไดโดยอาศัย
การประมาณอยางมีหลักเกณฑ  เชน คาวัสดุสํานักงานใชไป คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท ตองอาศัย
ดุลยพินิจเขาชวย  ตัวอยางกิจกรรม 

 
 รายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรม คาใชจายจริง คาใชจายประมาณ ผลตางดี (ไมดี) 
การวางแผนการจัดซื้อ 30,000 36,000 6,000 
การประเมินและการเลือกผูขาย 45,000 47,000 2,000 
การเจรจาตอรองกับผูขาย 50,000 58,000 8,000 
การจัดทําใบสั่งซื้อ 130,000 128,000 (2,000) 
การประสานงานกับผูขาย 125,000 120,000 (5,000) 
รวม 380,000 389,000 9,000 

  
3.3 การวิเคราะหและระบุตัวผลักดันตนทุนกิจกรรม (Cost Driver) ขอมูลตนทุนจะมี

ประโยชนมากข้ึนจะตองมีการวิเคราะหวา อะไรเปนตัวผลักดัน หรือเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําให
ตนทุนของกิจการนั้นเปล่ียนแปลง ขอมูลตนทุนตามตัวอยางสามารถแสดงใหมในลักษณะตนทุน
ตอหนวยของตัวผลักดันตนทุน ซ่ึงนอกจากจะใชเปนฐานในการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑเม่ือผาน
กิจกรรมตางๆ แลว ยังเปนขอมูลสําคัญสําหรับผูบริหารในการวัดผลการปฏิบัติงาน และใชเปน
แนวทางในการควบคุมหรือลดตนทุนของกิจการดวย 
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 กิจกรรม ตัวผลักดันตนทุน อัตราตนทุนกิจกรรมตอหนวยของตัว

ผลักดันตนทุน 
การจัดทําใบสั่งซื้อ จํานวนใบสั่งซื้อ 30  บาท ตอใบสั่งซื้อ 
ตนทุนกิจกรรมตอหนวยไดจากสมมติฐานวา มีคาใชจายในการจัดทําใบสั่งซื้อทั้งสิ้น 30,000  
บาท และในการจัดทําใบสั่งซื้อจํานวน 1,000 ใบ ดังน้ันอัตราตนทุนตอการจัดทําใบสั่งซื้อ คือ 30  
บาท (30,000/1,000) 

  
การคํานวณดังกลาวสามารถคํานวณไดท้ังกับตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงหรือตนทุนโดยประมาณ

เพื่อใชในการวางแผนและควบคุม ตลอดจนใชเปนตัววัดผลการปฏิบัติงานไดดวย และหากฝาย
บริหารพิจารณาเห็นวาตนทุนกิจกรรม การจัดทําใบส่ังซ้ือสูงเกินไป อาจปรับเปล่ียนข้ันตอนการ
จัดทําใบส่ังซ้ือใหม  ใหมีความคลองตัวยิ่งข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหตนทุนการจัดทําใบส่ังซ้ือตอใบลดลง
ได 

3.4 การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ จะอาศัยผังกิจกรรม (Bill of activities) โดยมีการพิจารณา
กอนลวงหนาวาผลิตภัณฑแตละชนิดจะตองผานกิจกรรมใดบาง และมีลักษณะของการใชตัว
ผลักดันตนทุนอยางไร หลังจากนั้นจะมีการคิดตนทุนกิจกรรมตอหนวยของตัวผลักดันตนทุนเขาสู
ผลิตภัณฑนั้น ๆ เม่ือนําคาใชจายในการผลิตท่ีคํานวณไดไปรวมกับคาตนทุนทางตรงอ่ืนของ
ผลิตภัณฑแตละชนิด ก็จะไดตนทุนรวมของผลิตภัณฑ  จะเห็นวาการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑใน
ลักษณะนี้ จะคํานึงถึงกิจกรรมในการผลิตของผลิตภัณฑแตละชนิดอยางชัดเจน  

แนวคิดการบัญชีตนทุนกิจกรรมน้ีสามารถประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดกับกิจกรรม
ของงานทุกดานไมจําเปนตองเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการผลิตเทานั้น เชน กิจกรรมการตลาด 
กิจกรรมทางดานการเงิน เปนตน ท้ังนี้จุดมุงหมายหลักมิใชเพื่อการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ
เทานั้น แตเพื่อใชประโยชนในการวางแผนและควบคุมดวย 
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4. กรณีศึกษาการวัดตนทุนฐานกิจกรรมของโรงพยาบาลแหงหนึ่ง 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดตนทุนกิจกรรม 

ตัวอยางกรณีของโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในงานเวชกรรมฟนฟู 
1. พจนานุกรมกิจกรรมประกอบดวยคําอธิบายความหมายของกิจกรรมตางๆของงานเวช

กรรมฟนฟู โรงพยาบาลแหงหนึ่ง เพื่อใหเขาใจขอบเขตลักษณะการดําเนินงานของ
กิจกรรมตาง  ๆภายในหนวยงานท่ีสัมพันธเช่ือมโยงไปสูผลผลิตของหนวยงาน 

2. พจนานุกรมแบบบันทึก ประกอบดวยรายช่ือตาราง 
3. แบบบันทึกขอมูลท่ีใชในการวัดตนทุน บันทึกขอมูลตนทุน ซ่ึงจะตองประกอบไปดวย  

- แบบบันทึก หนวยตนทุนของโรงพยาบาล  
- แบบบันทึกหนวยตนทุนกิจกรรมงานเวชกรรมฟนฟู  
- แบบบันทึกตนทุนอาคารสถานท่ี 
- แบบบันทึกการกระจายคาเส่ือมราคาอาคารสถานท่ี  
- แบบบันทึกการกระจายคาเส่ือมราคา อาคารสถานท่ีงานเวชกรรมฟนฟู 
- แบบบันทึกการกระจายคาสาธารณูประโภคของโรงพยาบาล  
- แบบบันทึกการกระจายคาสาธารณูปโภคงานเวชกรรมฟนฟู 
- แบบบันทึกตนทุนของหนวยตนทุนโรงพยาบาลท่ีเกี่ยวของ และกระจายใหกับงาน

เวชกรรมฟนฟู  
- แบบบันทึกตนทุนคาแรงแพทยงานเวชกรรมฟนฟู  
- แบบบันทึกตนทุนคาแรงเจาหนาท่ีงานเวชกรรมฟนฟู 
- แบบบันทึกสัดสวนเวลาทํางาน แบบบันทึกตนทุนคาแรงตามกิจกรรม 
- แบบบันทึกตนทุนคาวัสดุทางการแพทยและสํานักงานเวชกรรมฟนฟู  
- แบบบันทึกตนทุนคาครุภัณฑการแพทยและสํานักงานเวชกรรมฟนฟู 
- แบบบันทึกตนทุนอาคารครุภัณฑการแพทยและสํานักงานเวชกรรมฟนฟู 
- แบบบันทึกตนทุนทางตรงของหนวยกิจกรรมงานเวชกรรมฟนฟู 
- แบบบันทึกการกระจายตนทุนสนับสนุนสวนตาง  ๆ
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-  แบบบันทึกตนทุนรวมของหนวยตนทุนกิจกรรมงานเวชกรรมฟนฟู  
- แบบบันทึกตนทุนตอหนวยกิจกรรมงานเวชกรรมฟนฟู 

 
4.1 การวิเคราะหขอมูล  

1. วิเคราะหองคกรเพื่อกําหนดหนวยตนทุนของโรงพยาบาลซ่ึงจําแนกหนวยงานของ
โรงพยาบาลออกเปน 3 กลุม ตามประเภท  ลักษณะของการใหบริการดังนี้  

กลุมท่ี 1 กลุมบริการที่ไมกอใหเกิดรายได Non-revenueproducing cost center : NRPCC 
เปนกลุมท่ีใหบริการสนับสนุนโดยมิไดมีการเรียกเก็บคาบริการจากผูปวยโดยตรงกําหนดรหัส
หนวยตนทุนใหเปนกลุม A มีจํานวน 1 หนวยตนทุนไดแก AA1 กิจกรรมสนับสนุนตางๆ งาน
ธุรการเอกสาร  

กลุมท่ี 2 กลุมบริการที่กอใหเกิดรายได  Revenue  producing cost center : RPCC เปน
กลุมบริการท่ีเม่ือใหบริการแลวจะมีการเรียกเก็บหรือบันทึกคาบริการกําหนดรหัสหนวยตนทุน 
ใหเปนกลุม BB มีจํานวน 22 หนวยตนทุน ไดแก BB1 ถึง BB22 หนวยตนทุนกิจกรรม 

กลุมท่ี 3 กลุมงานท่ีใหบริการผูปวยโดยตรง (Patient service: PS) และกลุมงานท่ีไม
เกี่ยวของกับการบริการผูปวยใน (patient service) กําหนดรหัสหนวยตนทุนใหเปนกลุม CC มี
จํานวน 2 หนวยตนทุนกิจกรรม  

การคํานวณตนทุนเร่ิมจาก 
1. กําหนดรหัสหนวยตนทุนใหเปนกลุม C มี 13 หนวยตนทุน C1-C3 การคํานวณตนทุน 

รวมทางตรงของหนวยตนทุนโรงพยาบาล การหาตนทุนทางตรง (direct cost) ประกอบดวยตนทุน
คาแรง (labor cost) ตนทุนวัสดุ (material cost) และตนทุนคาลงทุน (capital cost) ในอุปกรณ
ครุภัณฑและส่ิงกอสรางโดยคิดคาเส่ือมตามวิธีทางบัญชี การรวบรวมคาแรง ณ ท่ีนี้จะแยกคาแรง
แพทยตางหากตามกิจกรรมบริการ เพื่อไมใหมีสัดสวนท่ีสูงมาก รวบรวมขอมูลตนทุนแรงงาน จาก
ฝาย HR เปนคาแรงรวมท้ังส้ินของแตละหนวยตนทุนประกอบดวยเงินเดือนเงินประจําตําแหนง คา
โทรศัพทประจําตําแหนงคายานพาหนะคาวิชาชีพคาความเส่ียงคาประสบการณและคาลวงเวลา 
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 2. การรวบรวมตนทุนวัสดุ รวบรวมขอมูลจากงานจัดซ้ือและพัสดุและจากคลังยาและ
เวชภัณฑโดยในการคํานวณตนทุนจะใชราคาทุนท่ีซ้ือมา และปริมาณจากการบันทึกขอเบิกใชของ
แตละหนวยตนทุน 3 กลุมตนทุนคาลงทุน capital  cost และคํานวณคาตนทุนเส่ือมราคา อายุ การใช
งาน ป คูณดวยจํานวนวันท่ีคิดคาเส่ือม หารดวย 365 วัน แบงออกเปนตนทุนคาเส่ือมราคาอุปกรณ  

3. ตนทุนคาเส่ือมราคา  
คาเส่ือมอาคารเทากับ คาเส่ือมราคาอาคารกองคลังโรงพยาบาล คูณดวยสัดสวนพื้นท่ีของ

หนวยตนทุน 
4.การรวบรวมขอมูลตนทุนสาธารณูปโภคประกอบดวยคาใชจายสวนกลาง ซ่ึง

ประกอบดวยคาจางเหมาทําความสะอาด และรักษาความปลอดภัย การกระจายตนทุนตามสัดสวน
พื้นท่ีใชสอย และสวนคาน้ําประปาคาไฟฟาโทรศัพท มีการกระจายตนทุนตางกันคาน้ําประปาคา
ทําความสะอาด ต้ังคารักษาความปลอดภัยกระจายใหแตละหนวยตนทุนตามสัดสวนพื้นท่ีใชสอย
และจํานวนบุคลากร  

ตนทุนไฟฟา มีการคํานวณ 3 ข้ันตอน โดย 1) สํารวจไฟฟาแตละหนวยตนทุนรวมท้ังการ
ใชพื้นท่ีไฟฟาสวนกลางท่ีไมสามารถระบุเขาหนวยตนทุนใดตนทุนหนึ่งได ซ่ึงจะพิจารณาจาก
ลักษณะการใชไฟฟาโดยพิจารณาถึงเครื่องมืออุปกรณท่ีใชไดแกเคร่ืองปรับอากาศเคร่ือง
คอมพิวเตอรเคร่ืองมือทางการแพทยและเคร่ืองจักรเคร่ืองใชไฟฟาท่ัวไปหลอดไฟฟาใหแสงสวาง
ลักษณะของชวงเวลา การใชเคร่ืองไฟฟาและนํามาคํานวณเปนหนวยของการใชไฟฟาและคิด
สัดสวนของการใชไฟฟาแตละหนวยตนทุนซ่ึงนําไปคิดเปนจํานวนเงินตนทุนคาไฟฟาของแตละ
หนวยตนทุนท่ีไดจายชําระใหกับองคการไฟฟา 

 
ตนทุนไฟฟาโดยตรง =  

จํานวนเงินคาไฟฟาท่ีจายชําระx สัดสวนการใช ไฟฟาของแตละหนวยตนทุน  
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2) จํานวนเงินท่ีจายชําระใหกับองคการไฟฟาในสวนของการใชพื้นท่ีไฟฟาสวนกลางท่ี
ไมสามารถระบุหนวยตนทุนใดตนทุนหนึ่งเฉพาะไดจะถูกกระจายเขาสูหนวยตนทุนของ
โรงพยาบาลตามสัดสวนพื้นท่ีใชสอย 

 
ตนทุนคาไฟฟาทางออมของหนวยตนทุน=  

ตนทุนคาไฟฟาของพื้นท่ีสวนกลาง X สัดสวนพื้นท่ีใชสอยของหนวยตนทุน 
 
3)คํานวณตนทุนรวมคาไฟฟาของแตละหนวยตนทุนของโรงพยาบาล และตนทุนคาไฟฟา

สวนกลางรับปนสวนตามสัดสวนพื้นท่ีใชสอย 
 

ตนทุนรวมคาไฟฟา= 
 ตนทุนคาไฟฟาโดยตรงของมือตนทุน + ตนทุนคาไฟฟาทางออมของหนวยตนทุน 
 

สําหรับคาโทรศัพทของแตละหนวยตนทุนประกอบดวยตนทุน 3 สวน คือ คาโทรศัพทท่ี
ระบุเขาแตละหนวยตนทุนชัดเจน ไดแก 1) คาโทรศัพทจากมือถือประจําหนวยตนทุน 2) ตนทุนคา
โทรศัพทสวนกลางท่ีแตละหนวยตนทุนสามารถตัดสายโทรออกได ตนทุนในสวนนี้จะถูกกระจาย
ใหแตละหนวยตนทุนตามสัดสวนปริมาณการใชงาน 3) ตนทุนคาโทรศัพทท่ีเปนคาบริการ
อินเตอรเน็ตตนทุนมีสวนท่ีจะดูกระจายใหแตละหนวยตนทุนตามจํานวนคอมพิวเตอรท่ีสามารถ
ติดตออินเตอรเน็ตได หรือตนทุนท่ีไมไดถูกวางระบบติดตออินเตอรเน็ตไดจะไมมีตนทุนสวนนี้ 

 
ตนทุนคาโทรศัพทของแตละหนวยตนทุน = 
ตนทุนคาบริการโทรศัพทมือถือ + ตนทุนคาโทรศัพทสวนกลางบวกตนทุนคาบริการ

อินเตอรเน็ต 
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คํานวณตนทุนรวมของแตละหนวยตนทุนของโรงพยาบาลท่ีเก่ียวของกับงานเวชกรรม
ฟนฟู 

ตนทุนรวมของแตละหนวยตนทุนเทากับ ตนทุนทางตรง บวกตนทุนสาธารณูปโภครับ
ปนสวน public utility costหากกระจาย ตนทุนรวมของหนวยตนทุนโรงพยาบาลท่ีเกี่ยวของกับงาน
เวชกรรมฟนฟู โดยพิจารณาปริมาณผลงานท้ังหมดและปริมาณผลงานท่ีสัมพันธกับงานเวชกรรม
ฟนฟูและทําการปนสวนตนทุน จากหนวยตนทุนท่ีเกี่ยวของ ไปยังงานเวชกรรมฟนฟูตามสัดสวน
ของความสัมพันธของผลงาน 
ตาราง ตนทุนทางตรงของหนวยกิตตนทุนกิจกรรม (activity based costing: ABC DC) 
รหัสหนวยตนทุนกิจกรรม ตนทุนคาแรง 

LC 
ตนทุนคาวัสดุ 

MC 
ตนทุนคาเสื่อม
ราคาอาคาร
ครุภัณฑ CC 

รวมตนทุน
ทางตรงหนวย
ตนทุนกิจกรรม 

AA1 กิจกรรม สนับสนุนตาง  ๆ 8,491.98 2,100.100 12,512.120 23,104.12 
BB1  กิจกรรมบําบัด 78,364.00 - 17,553.890 95,917.89 
BB2 ฝงเข็ม 323,756.84 28,184.450 2,317.190 354,258.48 
BB3  การรักษาดวยการจุม
พาราฟนเหลว 

112.93 - 1,671.840 1,784.77 

BB 4การรักษาดวยแผนประคบ
ความรอน 

2,476.12 - 2,886.900 5,363.01 

BB 5 การรักษาดวยการประคบ
เย็น 

55.32 - 9.240 64.56 

BB 6 การรักษาดวยความรอน
ชนิดคล่ืนเสียงความถ่ีสูง 

13,196.36 2,160.000 6,366.690 21,723.04 

BB 7 การดึงหลัง 292.69 - 1,232.840 1,525.53 
การออกกําลังกายดวยชุดแขวน
พยุง 
BB 8 การออกกําลังกายดวยชุด
แขวนพยุง 

6.95 - 1,009.540 1,016.49 

BB 9 การฝกเดิน 407.63 - 98.100 505.73 
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รหัสหนวยตนทุนกิจกรรม ตนทุนคาแรง 
LC 

ตนทุนคาวัสดุ 
MC 

ตนทุนคาเสื่อม
ราคาอาคาร
ครุภัณฑ CC 

รวมตนทุน
ทางตรงหนวย
ตนทุนกิจกรรม 

BB 10 การนวดขยับขอตอ 808.50 - 129.350 937.84 
BB 11 การออกกําลังกายเพ่ือการ
เคล่ือนไหวขอโดยตัวผูปวยเอง 

332.41 - 53.450 385.86 

BB 12 การออกกําลังกายเพ่ือเพ่ิม
ความแข็งแรง 

6,419.02 - 1,965.770 3,384.79 

การนวด 
BB 13  การนวด 894.05 - 141.890 1,035.93 
BB 14 การเคลื่อนไหวขอโดยใช
แรงจากภายนอก 

230.52 - 37.620 268.13 

BB 15 การดัดยืดเพ่ือเพ่ิมการ
เคลื่อนไหวของขอ 

786.88 - 259.360 1,046.24 

BB 16 การออกกําลังกาย
กลามเน้ือหลัง 

2,884.64 - 463.940 3,348.58 

BB17 โปรแกรมฝกการดูแล
ผูปวยที่เตรียมกลับบาน 

393.65 - 54.770 448.42 

BB  18 โปรแกรมฝกการทรงตัว 263.94 - 37.620 301.56 

BB19โปรแกรมฝกการทํางาน
ประสานงานของระบบประสาท 

8.10 - 1.320 9.42 

BB  20 การฝกโดยใชการ เตียง
ปรับเอียง 

405.13 - 2,890.360 3,295.49 

BB 21 การรักษาเพื่อรอนระบาย
เสมหะ 

306.00 - 52.790 358.80 

BB22 การออกกําลังกายเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการหายใจ 

187.77 - 32.340 220.11 

CC1.1  การตรวจวัดความ
หนาแนนของกระดูก 

8,723.97 - 12,849.560 21,573.53 
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รหัสหนวยตนทุนกิจกรรม ตนทุนคาแรง 
LC 

ตนทุนคาวัสดุ 
MC 

ตนทุนคาเสื่อม
ราคาอาคาร
ครุภัณฑ CC 

รวมตนทุน
ทางตรงหนวย
ตนทุนกิจกรรม 

CC1.2 การตรวจกลามเน้ือและ
เสนประสาทดวยไฟฟา 

30,108.46 3,700.000 22,882.250 56,690.71 

CC1. 3 การตรวจประเมินวางแผน
รักษาโดยแพทย  1st   IPD first visit 

36,200.00 - 2,052.800 38,252.80 

CC1.4 ตรวจประเมินวางแผน
รักษาโดยแพทย IPD follow up 

78,800.00 - 2,311.360 81,111.36 

ที่มา อุษา หัสดินทร (2554).     

 
 
ตาราง ตนทุนทางตรงของหนวยตนทุนกิจกรรม (activity based costing: ABC DC) (ตอ) 
 
รหัสหนวยตนทุนกิจกรรม ตนทุน

คาแรง LC 
ตนทุนคา
วัสดุ 
MC 

ตนทุนคาเสื่อม
ราคาอาคาร
ครุภัณฑ CC 

รวมตนทุนทางตรง
หนวยตนทุน
กิจกรรม 

CC1. 5  การตรวจประเมินวาง
แผนการรักษาโดยแพทย  OPD 1st 
visit 

26,350.00 - 2,209.510 28,559.51 

CC1.6 การตรวจประเมินวางแผนการ
รักษาโดยแพทย  OPD follow up 

9,275.00 - 368.250 9,643.25 

CC2 กิจกรรมอื่นๆที่ไมเก่ียวของกับ
ผูปวย 

173,166.14 - 31,151.020 204,317.16 

รวม 803,705.00 36,144.550 125,603.680 960,453.11 
ที่มา อุษา หัสดินทร (2554).     
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ตาราง  การกระจายคาสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลแหงหนึ่ง 
รหัส หนวยตนทุน รพ. จํานวน

บุคลากร 
(1) 

สัดสวน
บุคลากร 
(2) 

สัดสวน 
พท.ใช
สอย 
(3) 

สัดสวนการ
กระจาย  พท.ฯ 
และจน.
บุคลากร 
(4)=(2)+(3)/ 2 

คา
น้ําประปา 

คาทํา
ความ
สะอาด 

คารักษา
ความ
ปลอดภัย 

คาไฟฟา  คา
โทรศัพท 

รวมตนทุน
สาธารณูปโภค
ของแตละ
หนวยตนทุน 

ทั้ง 
รพ. 

 206 100 100 100 45,394 325,163 34,375 754,915 176,524 1,336,371 

A1 เวชระเบียนและหองบัตร  15 7.28 1.03 4.155 1,886 13,511 1,428 8,266 2,967 28,058 
A2 งานลูกคาสัมพันธ งานประสานสินไหม 7 3.4 0.69 2.045 928 6,650 703 8,912 12,798 29,990 
A3 การตลาดและประชาสัมพันธ 6 2.91 1.03 1.97 894 6,406 677 6,907 12,260 27,144 
A4 งานธุรการทั่วไปและเลขานุการ ยานพาหนะ

รับสงเอกสารคนสวน 
8 3.88 0.58 2.23 1,012 7,251 767 1,456 7,610 18,096 

A4.
1 

งานเปล 6 2.91 0.41 1.66 754 5,398 571 496 - 7,217 

A5 งานซอมบํารุง  5 2.43 2.07 2.25 1,021 7,316 773 6,805 742 16,658 
A6 งานบริหารทรัพยากรบุคคล  3 1.46 0.32 0.89 404 2,894 306 6,124 3,148 1,876 
A7 งานบัญชี 5 2.43 0.51 1.47 667 4,780 505 9,600 4,000 19,553 
A8 งานการเงิน 13 6.31 0.51 3.41 1,548 11,088 1,172 12,771 19,183 45,762 
A9 งานจัดซื้อวัสดุ 2 0.97 1.03 1 454 3,252 344 7,511 3,908 15,468 
A10 งานสารสนเทศ 1 0.49 0.16 0.325 148 1,057 112 19,444 742 21,502 
A11 งานแมบาน 6 2.91 0.97 1.94 881 6,308 667 1,172 - 9,028 
A11 งานซักรีด 3 1.46 1.03 1.245 565 4,048 428 27,742 - 32,784 
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ตาราง  การกระจายคาสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลแหงหนึ่ง 
รหัส หนวยตนทุน รพ. จํานวน

บุคลากร 
(1) 

สัดสวน
บุคลากร 
(2) 

สัดสวน 
พท.ใช
สอย 
(3) 

สัดสวนการ
กระจาย  พท.ฯ 
และจน.
บุคลากร 
(4)=(2)+(3)/ 2 

คา
น้ําประปา 

คาทํา
ความ
สะอาด 

คารักษา
ความ
ปลอดภัย 

คาไฟฟา  คา
โทรศัพท 

รวมตนทุน
สาธารณูปโภค
ของแตละ
หนวยตนทุน 

A13 งานจายกลาง 4 1.94 1.29 1.615 733 5,251 555 31,303 - 37,842 
A14 โภชนาการ 8 3.88 1.29 2.56 1,173 8,406 889 14,166 - 24,634 
B1 งานเภสัชกรรม  12 5.82 2.14 3.98 1,807 12,942 1,368 37,916 5,495 59,528 
B2 งานชันสูตร 7 3.4 1.65 2.525 1,146 8,210 868 26,001 - 36,225 
B3 งานรังสีวิทยา 9 4.37 2.73 3.55 1,611 11,543 1,220 60,900 11,610 86,885 
B4 งานเวชกรรมฟนฟูฝงเข็มกายภาพบําบัด

กิจกรรมบําบัด  
5 2.43 3.1 2.765 1,255 8,991 950 21,638 742 33,576 

C1 งานผูปวยนอกตรวจทั่วไปและเฉพาะทาง 7 3.4 16.64 10.02 4,548 32,581 3,444 43,061 6,341 89,976 
C2 งานหองฉุกเฉิน  12 5.82 1.29 3.555 1,614 11,560 1,222 21,715 4,278 40,388 
C3 งานหองผาตัด  6 2.91 4.89 3.9 1,770 12,681 1,341 17,309 742 33,844 
C4 งานหองคลอด 5 2.43 3.29 2.86 1,298 9,300 983 12,809 - 24,390 
C5 งานหอผูปวยในชั้น 3 14 6.8 14.36 10.58 4,803 34,402 3,637 109,606 8,007 160,456 
C6 งานหอผูปวยในชั้น 4 8 3.88 11.18 7.53 3,418 24,485 2,588 86,966 8,961 126,418 
C7 งานหอผูปวยในชั้น 5 8 3.88 12.64 8.26 3,750 26,858 2,839 51,588 3,856 88,892 
C8 งานหอผูปวยหนัก 7 3.4 2.68 3.04 1,380 9,885 1,045 42,193 2,933 57,436 
C9 งานตรวจสุขภาพ 3 1.46 0.67 1.065 483 3,463 366 5,943 51,624 61,880 
C10 งานทันตกรรม 1 0.48 1.54 1.01 459 3,284 347 6,466 1,175 11,731 
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ตาราง  การกระจายคาสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลแหงหนึ่ง 
รหัส หนวยตนทุน รพ. จํานวน

บุคลากร 
(1) 

สัดสวน
บุคลากร 
(2) 

สัดสวน 
พท.ใช
สอย 
(3) 

สัดสวนการ
กระจาย  พท.ฯ 
และจน.
บุคลากร 
(4)=(2)+(3)/ 2 

คา
น้ําประปา 

คาทํา
ความ
สะอาด 

คารักษา
ความ
ปลอดภัย 

คาไฟฟา  คา
โทรศัพท 

รวมตนทุน
สาธารณูปโภค
ของแตละ
หนวยตนทุน 

C11 ไตเทียม 4 1.94 1.71 1.825 828 5,934 627 14,674 742 22,806 
C12 มินิมารท 3 1.46 1.98 1.72 781 5,593 591 25,795 2,658 35,418 
C13 ศูนยอาหาร 3 1.46 4.59 3.025 1,373 9,836 1,040 7,661 - 19,911 
รวม 206 100 100 100 45,394 325,163 34,375 754,915 176,524 1,336,371 
           
รหัส หนวยตนทุน

(ทั้ง รพ. ) 
ตนทุน
คาแรง 

ตนทุน
คาวัสดุ 

ตนทุนคา
เสื่อม
ราคา
ครุภัณฑ 

ตนทุนคา
เสื่อมราคา
อาคาร 

ตนทุน
สาธารณูปโภค 

รวมตนทุน
แตละ
หนวยของ 
รพ. 

เกณฑการกระจายตนทุน
ใหงานเวชกรรมฟนฟู  
 

ปริมาณ
ผลงาน
ทั้งหมด 

ผลงานที่สัมพันธกับ
งานเวชกรรมฟนฟู 

ตนทุนที่
กระจายให
หนวย
ตนทุนเวช
กรรมฟนฟู 

ปริมาณ สัดสวน 

A1 เวชระเบียน 
และหองบัตร 

422,506.0 90,536.0 10,908.0 21,926.9 28,057.7 573,934.6 จํานวนครั้งของการออก
บัตรใหมและคนบัตรเกา 
แตละหนวยตนทุน 

18,291.0 1,044.0 5.7 32,758.6 

A3 การตลาดและ
ประชาสัมพันธ 

207,870.0 46,190.0 14,783.4 21,924.9 27,144.2 317,914.1 รายไดที่เกิดจากการขาย
โปรแกรมสุขภาพ 

632,718.0 34,000.0 5.4 17,083.6 

A4.1 งานเปล 170,234.0 - 6,370.9 8,728.2 7,217.4 192,550.5 จํานวนครั้งของการ
ใหบริการ 

8,548.0 1,442.0 16.9 32,482.2 
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ตาราง  การกระจายคาสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลแหงหนึ่ง 
รหัส หนวยตนทุน รพ. จํานวน

บุคลากร 
(1) 

สัดสวน
บุคลากร 
(2) 

สัดสวน 
พท.ใช
สอย 
(3) 

สัดสวนการ
กระจาย  พท.ฯ 
และจน.
บุคลากร 
(4)=(2)+(3)/ 2 

คา
น้ําประปา 

คาทํา
ความ
สะอาด 

คารักษา
ความ
ปลอดภัย 

คาไฟฟา  คา
โทรศัพท 

รวมตนทุน
สาธารณูปโภค
ของแตละ
หนวยตนทุน 

A5 งานซอมบํารุง 200,667.0 45,644.0 58,654.1 44,066.8 16,657.6 365,689.2 มูลคางานบํารุงรักษา
จํานวนครั้งความยากงาย
ของงานซอมบํารุงรักษา 

122,680.0 1,370.0 1.1 4,083.8 

A6 งานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

97,034.0 19,949.0 6,189.4 6,812.3 12,876.4 142,861.6 จํานวนบุคลากร 206.0 5.0 2.4 3,467.5 

A7 งานบัญชี 186,308.0 7,691.2 5,471.9 10,857.0 19,553.4 229,881.5 จํานวนบุคลากร 206.0 5.0 2.4 5,579.7 
A9 งานจัดซื้อและ

พัสดุ 
50,710.0 693.5 3,294.9 21,926.9 15,468.3 92,093.6 มูลคาพัสดุที่เบิกใช 1,212,549.0 3,978.1 0.3 226.2 

A10 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

44,635.0 28,341.0 1,475.7 3,406.1 21,501.5 99,359.8 สัดสวนการใหบริการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(นาที) 

43,115.0 490.0 1.1 1,129.2 

A12 งานซักรีด 80,632.0 69,393.0 38,884.3 21,926.2 32,783.8 243,620.1 จํานวนน้ําหนัก (kg)ผา
สะอาด ที่สงคืนแตละ
หนวยตนทุน 

15,965.7 145.4 0.9 2,218.8 

A13 งานจายกลาง 80,360.0 6,447.1 119,102.8 27,461.9 37,842.4 271,214.2 จํานวน set นึ่ง 11,621.0 10.0 0.1 233.4 
B1 A13 งานเภสัช 48,123.0 8,598.1 45,557.0 59,527.9 871,808.9 ตนทุนเวชภัณฑ ที่จัดให 7,659,655.0 29,460.7 0.4 3,353.2 
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ตาราง  การกระจายคาสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลแหงหนึ่ง 
รหัส หนวยตนทุน รพ. จํานวน

บุคลากร 
(1) 

สัดสวน
บุคลากร 
(2) 

สัดสวน 
พท.ใช
สอย 
(3) 

สัดสวนการ
กระจาย  พท.ฯ 
และจน.
บุคลากร 
(4)=(2)+(3)/ 2 

คา
น้ําประปา 

คาทํา
ความ
สะอาด 

คารักษา
ความ
ปลอดภัย 

คาไฟฟา  คา
โทรศัพท 

รวมตนทุน
สาธารณูปโภค
ของแตละ
หนวยตนทุน 

กรรม ผูปวย ที่สงมาจากแตละ
หนวยตนทุนหลัก 

B2 งานชันสูตร 460,619.0 2,250.5 15,786.9 35,125.7 36,225.1 550,007.1 คาบริการผูปวยที่แตละ
หนวยตนทุนสุดทายสงมา 
รับบริการ 

8,378,843.0 - - - 

B3 งานรังสีวิทยา 463,278.0 49,017.0 892,507.9 58,117.1 86,884.6 1,549,804.1 คาบริการผูปวยที่แตละ
หนวยตนทุนสุดทายสงมา
รับบริการ 

6,967,420.0 35,800.0 0.5 7,963.2 

           รวม 110,579.2 
ที่มา อุษา หัสดินทร (2554).     
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บทที่ 6 
 

การประเมินตนทุนโดยเปรียบเทียบ 
 

 ในบทนี้ ผูเขียนใชผลการศึกษาตนทุนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  ท่ีศึกษา
โรงพยาบาลชุมชนปงบประมาณ พ.ศ. 2543 โดยศึกษาตนทุนและตนทุนตอหนวยบริการของสถาน
บริการทุกระดับในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สําหรับรายงานฉบับนี้เปนการศึกษา
ในโรงพยาบาลชุมชน 8 แหง  เพื่อนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการวางแผนการจัดสรรงบประมาณ
และเพื่อการวางแผนบริหารจัดการสถานบริการสาธารณสุขของจังหวัด 

การศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาตนทุนตอหนวยของโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง ซ่ึงมีขนาดของ
โรงพยาบาล 10  30  และ 60 เตียง โดยทําการศึกษายอนหลังและเก็บขอมูลทุติยภูมิจากแหลงขอมูลท่ีมี
อยูแลวเปนสวนใหญยกเวนขอมูลสัดสวน  หรือเกณฑการกระจายตนทุนบางอยาง  ตองเก็บเพิ่มเติมซ่ึง
ไมอาจหารายละเอียดของขอมูลได  เพราะไมมีการบันทึกกิจกรรมนั้น ๆ ไวกอน  ตองสุมเก็บขอมูล
หรือเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาท่ีทําการศึกษา  ขอมูลท่ีเก็บข้ึนนี้นําไปใช
เปนเกณฑการกระจายตนทุนจริง ๆ  ของปงบประมาณ 2543เกณฑการกระจายอาจผิดไปจากความจริง
บางเนื่องจากมีความแปรเปล่ียนของการบริการในหนวยงานตาง ๆ ไปไดบางตามฤดูกาล (Seasonal  
variation)    
 
1. ขั้นตอนดําเนินการหาตนทุนโรงพยาบาล  
 การวเิคราะหตนทุนโรงพยาบาลชุมชน  ประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ 5  ข้ันตอน คือ 

ข้ันตอนท่ี 1 จัดหนวยงานหรือฝายตาง  ๆของโรงพยาบาลชุมชนออกเปนหนวยตนทุน  
ข้ันตอนท่ี 2 หาตนทุนรวมโดยตรงของแตละหนวยงาน   
ข้ันตอนท่ี 3 การกําหนดเกณฑและอัตราการกระจายตนทุน   
ข้ันตอนท่ี 4 หาตนทุนทางออมของแตละหนวยตนทุน   
ข้ันตอนท่ี 5 หาตนทุนตอหนวยงาน 
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ขั้นตอนท่ี  1  จัดหนวยงานหรือฝายตาง ๆ ของสถานบริการสาธารณสุขเปนหนวยตนทุน  
(Cost  Centre  Grouping) 
 หลักเกณฑท่ีสําคัญในการแบงงาน  คือ  ดูวาในองคกรมีการไหลเวียนทรัพยากรอยางไร ไมวา
จะเปนทรัพยากรคาแรง  คาวัสดุ  และคาลงทุนโดยวิเคราะหหนาท่ีของฝาย/กลุมงานตาง ๆ ใน
โรงพยาบาล โดยไดแบงหนวยงานออกเปน 3  กลุมไดแก 
 1.  กลุมท่ีไมกอใหเกิดรายได  (Non – Revenue  Production  Cost  Centre: NRPCC)  ไดแก  
กลุมสนับสนุนการทํางานของฝาย/กลุมงานตาง ๆ    โดยท่ีตัวมันเองไมกอใหเกิดรายได 
 2.  กลุมท่ีกอใหเกิดรายได  (Revenue  Production  Cost  Center:  RPCC)  ไดแก  กลุมท่ี
ใหบริการแกผูปวย  และกอใหเกิดรายไดจากการใหบริการเหลานั้น 
 3.  กลุมท่ีใหบริการผูปวยโดยตรง  (Direct  Patient  Service:  PS)  ไดแก  งานตรวจผูปวยนอก  
ผูปวยทันตกรรม  หอผูปวยใน  เปนตน 
 นอกจากวิเคราะหหนาท่ีเปน 3กลุมแลว  ยังสามารถแบงหนวยงานออกเปน 2กลุม   ใหญ ๆ คือ 
หนวยท่ีเปนผูกระจายตนทุนไปใหผูอ่ืนจนหมด  เรียกวา  Transient Cost Centre  (TCC)  ในท่ีนี้ไดแก  
NRPCC  และ  RPCC  สวนหนวยงานท่ีเปนผูรับตนทุนมาท้ังหมดจะเรียกวา  Absorbing  Cost  Centre  
(ACC)  ในท่ีนี้คือ  PS 
 ในการแบงหนวยตนทุนอาศัยความชัดเจนของหนวยงานออกเปนหลัก  กลาวคือ  หนวยงานใด
ท่ีมีปริมาณบริการที่วัดไดเปนผลงานของตนเอง  มีการใชตนทุน  หนวยงานนั้นก็สามารถจัดเปนหนวย
ตนทุนได 
 ขั้นตอนท่ี  2  หาตนทุนรวมโดยตรงของแตละหนวยงาน  (Direct  Cost  Determination)   
 การหาตนทุนรวมโดยตรงของแตละกลุม  โดยตนทุนโดยตรงของแตละหนวยงานไดจาก
ผลรวมของคาแรง  คาวัสดุใชสอย  และคาลงทุน 
 ขั้นตอนท่ี 3  การกําหนดเกณฑและอัตราการกระจายตนทุน (Allocation  Criteria & Rate) 
 หนวยตนทุนท่ีเปนหนวยตนทุนช่ัวคราวจะตองมีเกณฑการกระจายตนทุน  (Allocation  
Criteria)   เพื่อเปนตัวกําหนดวาจะใชขอมูลอะไรมากระจายตนทุนของตนเองใหกับหนวยตนทุนอ่ืน
หรือในกรณีท่ีหนวยตนทุนสุดทายจะตองมีการกระจายตนทุนในสวนของตนทุน  คาแรง  ตนทุนคา
วัสดุ  ตนทุนคาลงทุน  ลงในรายกิจกรรม  เราอาจแบงเกณฑการกระจายตนทุนออกเปน 4  กลุม  ไดดังนี้ 
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 1.  เกณฑท่ีสัมพันธกับผูปฏิบัติงาน  เชน จํานวนผูปฏิบัติงาน  เชน  จํานวนผูปฏิบัติงานเต็ม
เวลาและเทียบเทา  (Full  Time  Equivalent:  FTE)  ของโรงพยาบาล  ของแผนกของพยาบาลของแพทย  
เปนตน 
 2.  เกณฑท่ีสัมพันธกับคาใชจาย  เชน  คาใชจายของแตละหนวย ตนทุนเงินเดือน และคาจาง
วัสดุ  เปนตน 
 3.  เกณฑท่ีสัมพันธกับปริมาณผูปวย  เชน  จํานวนวันนอนโรงพยาบาล  จํานวนครั้งของการ
นอนโรงพยาบาล  หรือการมารับตรวจ  จํานวนผูปวยท่ีปรับใหเทากับผูปวยนอกหรือผูปวยใน เปนตน 
 4.  เกณฑท่ีสัมพันธกับบริการทั่วไป  เชน  พื้นท่ีใชสอย  เปนตน  การจะเลือกใชเกณฑชนิดใด
นั้นข้ึนอยูกับขอมูลท่ีมีอยูแลว  หรือขอมูลท่ีสามารถเก็บไดไมยากนัก  และควรมีความสัมพันธกับการ
ใชทรัพยากรที่จะกระจาย 
 ขั้นตอนท่ี  4  หาตนทุนทางออมของแตละหนวยตนทุน  (Indirect  Cost  Allocation) 
 การกระจายตนทุนทางออมของแตละกลุม  หลักการสําคัญมีอยูวาตนทุนโดยตรง  (Direct  Cost 
) ของหนวยงาน  NRPCC  และ  RPCC  ซ่ึงเปน Transient  Cost  Centre  (TCC)  จะถูกกระจายไปเปน
ตนทุนทางออม  (Indirectt  Cost)  ของหนวยงานอ่ืน ๆ ตามความสัมพันธในการใหบริการหรือการ
สนับสนุนโดยอาศัยหลักเกณฑท่ีเหมาะสม  ตนทุนท้ังหมดจะถูกกระจายมาตกอยูในหนวยงาน PS  ซ่ึง
เปน Absorbing  Cost  Centre  (ACC)  จะมีตนทุนเต็ม (Full  Cost)  เทากับ  Direct  Cost   ของ   ACC  
นั้นเองรวมกับ  Indirect  Cost  ท่ีถูกกระจาย  (Allocated)  มาจาก  TCC  ตาง ๆ ซ่ึงจะกลาวถึงวิธีการ
กระจายชนิดตาง ๆ  ในหัวขอตอไป 
 ขั้นตอนท่ี  5  หาตนทุนตอหนวยงาน  (Unit  Cost  Calculation) 
  หาตนทุนตอหนวยจากตนทุนทางตรง  และทางออมรวมกันเปนตนทุนรวมหารดวย
ปริมาณบริการของหนวยตนทุน  จํานวนวันปวยหรือจํานวนผูปวย  ก็จะไดตนทุนตอหนวยบริการตาม
วัตถุประสงค    
ตนทุนตอหนวย (Unit  Cost)  =      ตนทุนท้ังหมด  (Full  Cost) 
               ปริมาณกิจกรรม 
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วิธีการกระจายทุน  (Method  of  Cost  Allocation) 
 การกระจายตนทุน  (Cost  Allocation)  หมายถึง  การกระจายตนทุนระหวางหนวยงานตาม
ความสัมพันธของการสนับสนุนหรือการใหบริการ  จนในท่ีสุดตนทุนท้ังหลายจะไปตกอยูท่ีหนวยงาน
บริการผูปวย  (Patient  Service : PS)  หรือหนวยงานบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากผูปวย  (Non  Patient  
Service  :  PS)  โดยท่ัวไปการจัดสรรเพื่อหาตนทุนโรงพยาบาล  (Cost  Allocation) มีวิธีท่ีนิยมใช 5วิธีคือ 
  1. Direct Allocation Method ไมไดคํานึงถึงความสัมพันธระหวางหนวยตนทุนช่ัวคราว  
(Transient  Cost  Centre:  TCC )  ตนทุนของหนวยตนทุนช่ัวคราวจะกระจายไปยังหนวยงานรับตนทุน  
(Absorbing  Cost  Centre:  ACC)  โดยตรง 
  2. The Hospital Statement of Reimbursement Cost Method เปนวิธีหาตนทุนโดยตรงจาก
คาบริการพยาบาลตามบัญชีการเงินโรงพยาบาลท่ีเบิกได 
  3.  Step – down Allocation Method มีการจัดลําดับหนวยงานหนวยตนทุนชั่วคราวตาม
โอกาสที่จะกระจายตนทุนใหหนวยงานอ่ืน เม่ือกระจายตนทุนไปแลวจะปดไมรับตนทุนจากหนวยงาน
อ่ืน โดยจัดลําดับหนวยงานท่ีใหบริการหนวยงานอ่ืนมากท่ีสุดไวอันดับแรกสุด 
  4.  Double Distribution Method มีการกระจายตนทุนและรับตนทุนไปพรอม ๆ กัน ทําการ
กระจายซํ้าหลาย ๆ คร้ังในท่ีสุด ตนทุนของหนวยตนทุนช่ัวคราวจะลดลงไปเร่ือย ๆ ไปอยูท่ีหนวยรับ
ตนทุน การกระจายซํ้าไปมาหลายคร้ังจะไมรูจบจนกวาจะลดจํานวนคร้ังของการกระจายลงโดยวิธีการ 
Step – down Allocation เขามาชวย 
  5.  Simultaneous  Equation  Method  ใชสมการเสนตรงในการแกปญหาการกระจายรับ
ตนทุนพรอม ๆ กัน  ผลของการแกสมการจะไดคาสมมุติคาหนึ่งซ่ึงเปนคารวมท่ีกระจายผานตนทุน
ช่ัวคราวนับคร้ังอนันตจนถึงจุดสมดุลคือไมมีตนทุนท่ีหนวยตนทุนช่ัวคราวเลยนําคาสมมุตินี้ไป
คํานวณหาตนทุนท่ีหนวยตนทุนสุดทาย  ท่ีไดรับคร้ังหนึ่งจึงนับวาเปนวิธีท่ีละเอียดถูกตองมากท่ีสุด  
 
2. การรวบรวมขอมูล  
 การรวบรวมขอมูล (Data Collection) ตนทุนมีวิธีการดังนี้  

1.  กาํหนดมุมมองในการประเมินตนทุน ในมุมของผูใหบริการ (Provider) เทานั้น 
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 2.  ศึกษาการจัดระบบการบริหาร (System   analysis)   โดยศึกษาถึงแผนภูมิโครงสรางของ
ระบบการบริหารงานท่ัวไปและการบริการในโรงพยาบาลแตละแหง หนาท่ีของผูปฏิบัติงานและ
ลักษณะการใหบริการของหนวยงานตาง ๆ เพื่อจะชวยใหเห็นภาพโครงสรางตาง ๆ ท่ีจะใชเปนขอมูล
ในการจําแนกหนวยตนทุนตอไป 

3. จําแนกและจัดกลุมหนวยงานตนทุน (Cost Centre Identification  and Grouping)  โดย
พิจารณาจากหนาท่ีและโครงสรางของหนวยงานรวมท้ังการใชทรัพยากรและความสัมพันธในการ
ใหบริการของแตละหนวยงาน  แบงหนวยงานออกเปน 3กลุมตามลักษณะงานดังนี้   คือ 

1) กลุมหนวยงานท่ีไมกอใหเกิดรายได (NRPCC)  ซ่ึงมีรหัสนําหนาดวยเลข  1หมายถึง 
หนวยงานที่มีลักษณะงานในการบริหารจัดการหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนๆโดย
ไมไดเรียกเก็บคาบริการจากผูปวย   

2) กลุมหนวยงานท่ีกอใหเกิดรายได (RPCC)  ซ่ึงมีรหัสนําหนาดวยเลข 2หมายถึง
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีใหบริการทางการแพทยแกผูปวย และมีการเรียกเก็บคาบริการจากผูปวย 

3) กลุมหนวยงานท่ีใหบริการผูปวย (PS)  ซ่ึงมีรหัสนําหนาดวยเลข 3หมายถึง หนวยงานท่ี
ใหบริการผูปวย 

 
ตารางท่ี 1  แสดงหนวยตนทุนการใหบริการผูปวย  โรงพยาบาลชุมชน   

รหัส กลุม NRPCC รหัส กลุม RPCC รหัส กลุม PS 

101 ฝายบริหารงานทั่วไป 201 ฝายเภสัชกรรม 301 งานแพทยแผน
ไทย 

102 งานเวชระเบียนและ
สถิติ    

202 งานชันสูตร 302 ผูปวยนอก 

103 โรงครัว 203 งานรังสีวิทยา 303 ผูปวยใน  
104 หนวยจายกลาง 204 งานหองผาตัด 304 อุบัติเหตุ 
105 งานซักฟอก 205 งานหองคลอด 305 ฝายทันตกรรม 
106 งานสุขศึกษา 206  งานกายภาพบําบัด 306 ฝายสงเสริม 
    307 ฝายสุขา 
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 4.  กําหนดเกณฑการจัดสรรตนทุนของหนวยงาน (Allocation Criteria)  โดยใชขอมูลท่ีแสดง
ถึงความสัมพันธของการใหบริการระหวางหนวยงาน  โดยใชขอมูลเชิงปริมาณ  ซ่ึงจะกําหนดใหมี
ความสอดคลองกับสภาพความเปนจริง 
ตารางท่ี 2  แสดงเกณฑการจัดสรรตนทุน (Allocation Criteria) ของหนวยงานตนทุนท่ีใหบริการ  ผูปวย 

รหัส ช่ือหนวยงาน เกณฑการจัดสรรตนทุน 

101 ฝายบริหารงานทั่วไป    จํานวนบุคลากรของแตละหนวยงานตนทุน 
102 งานเวชระเบียนและสถิติ    จํานวนผูปวยนอกและจํานวนวันนอนของผูปวยใน 
103 โรงครัว จํานวนวันนอน 
104 หนวยจายกลาง จํานวนของสงน่ึง 
105 งานซักฟอก นํ้าหนักผาสงซัก 
106 งานสุขศึกษา จํานวนผูปวยนอกและจํานวนวันนอนของผูปวยใน 
201 ฝายเภสัชกรรม ราคาคาบริการของผูปวยแตละหนวยงานบริการ 
202 งานชันสูตร ราคาคาบริการของผูปวยแตละหนวยงานบริการ 
203 งานรังสีวิทยา ราคาคาบริการของผูปวยแตละหนวยงานบริการ 
204 งานหองผาตัด จํานวนผูรับการผาตัด 
205 งานหองคลอด จํานวนผูมาคลอด 
206 งานกายภาพบําบัด จํานวนผูมารับบริการของผูปวยนอกและผูปวยใน 

 
5. ดําเนินการเก็บขอมูล  

1) เก็บขอมูลยอนหลัง (Retrospective  Review) โดยเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ
คือ ใบฎีกาเบิกจาย  สมุดบันทึกการใชจายและบัญชีงบประมาณตางๆ ขอมูลสถิติ  และการใหบริการ
ตาง  ๆ 

2) เก็บขอมูลไปขางหนา (Prospective  Review) กรณีท่ีขอมูลการบริการบางรายการไม
สามารถหาขอมูลรายละเอียดไดในชวงปงบประมาณ เก็บขอมูลจากแหลงปฐมภูมิท่ีเกิดข้ึนในชวง
ระยะเวลาใดเวลาหน่ึงแทน  ซ่ึงใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล  3 เดือน  โดยเปนขอมูลท่ีใชสําหรับ
นําไปใชเปนเกณฑการจัดสรรตนทุนของหนวยงานเทานั้น 

6. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
6.1  ตนทุนคาแรง (Labour  cost) 
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1.  เก็บขอมูลรายช่ือและเงินเดือนท่ีไดรับในเดือนสุดทาย คือ กันยายน ของขาราชการ  
ลูกจางประจํา และลูกจากช่ัวคราว  โดยใชแบบฟอรมบันทึกขอมูลคาแรง 

2.  เก็บขอมูลรายช่ือและช่ัวโมงการทํางานใน 1  สัปดาห ของขาราชการ  ลูกจางประจํา 
และลูกจางช่ัวคราว 

3.  เก็บขอมูลเงินสวัสดิการคาเลาเรียนบุตร คาตอบแทนลวงเวลา คาตอบแทนพิเศษ 
เบ้ียเล้ียงการเดินทาง จากการบันทึกการจายเงิน  จากฝายบริหารงานท่ัวไป  เม่ือไดขอมูลเงินเดือน/คาจาง 
และสวัสดิการตาง  ๆ ครบถวน นํามารวบรวมเปนตนทุนคาแรงของแตละหนวยงาน 

6.2 ตนทุนคาวัสดุ (Material cost) 

1.  วัสดุสํานักงาน  วัสดุงานบานงานครัว   วัสดุอาหาร เก็บขอมูลจากงานพัสดุ ฝาย
บริหารงานท่ัวไป 

2.   ขอมูลวัสดุเวชภัณฑของแตละหนวยงานตนทุน โดยเก็บจากใบเบิกของหนวยงาน
และขอมูลราคาตนทุนเวชภัณฑ จากงานเวชภัณฑ   เวชภัณฑบางชนิดมีหลายราคาจึงใชคาเฉล่ีย 

3.  ขอมูลการเบิกจายยาของแตละหนวยงานตนทุน โดยเก็บจากใบเบิกของหนวยงาน
และขอมูลราคาตนทุนจากฝายเภสัชกรรม 

4.  คาไฟฟา คาน้ําประปา  คาโทรศัพท   คาไปรษณีย   คาซอมแซม  เก็บขอมูลจาก
งานการเงินและบัญชี  ฝายบริหารงานท่ัวไป รวบรวมตนทุนคาวัสดุของแตละหนวยงาน 

6.3 ตนทุนคาลงทุน (Capital cost) 
1.  ครุภัณฑสํานักงาน อายุการใชงาน 10  ป  และอาคารส่ิงกอสราง อายุการใชงาน 20  

ป เก็บขอมูลจากฝายบริหารงาน นํามาคํานวณคาเส่ือมราคา  จัดสรรใหแตละหนวยงาน 

2.  ครุภัณฑการแพทย  และ เคร่ืองมือแพทย อายุการใชงาน 10  ป เก็บขอมูลจากแตละ
หนวยงาน  นํามาคํานวณคาเส่ือมราคา  รวบรวมตนทุนคาลงทุน ของแตละหนวยงาน 

 

3.  การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลจะใชการจัดสรรตนทุนแบบ Simultaneous Equation Method  โดยใช
สมการเสนตรง (Linear Equation) และสรางเมตริกซการจัดสรรตนทุน(Allocation Matrix) ในการ
แกปญหาการสงตนทุนกลับไปมา (Reciprocal service allocation problem) โดยใชโปรแกรม
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คอมพิวเตอร ของ Excel มาชวยในการคํานวณ  และใชโปรแกรมของ Hosp. Cost มาชวยสําหรับทํา
ฐานขอมูล 

1. การหาตนทุนรวมทางตรงของแตละหนวยงาน จากขอมูลตนทุนคาแรง คาวัสดุ และคา
ลงทุนนํามาคํานวณเปนตนทุนรวมทางตรงตามหนวยงาน 

Total Direct Cost  =  Labour cost + Material cost + Capital cost 
2.  หาสัดสวนในการจัดสรรตนทุนทางออม (Allocation criteria)  การคิดสัดสวนในการจัดสรร

ตนทุนของแตละหนวยงานจะแตกตางกันไปตามความสัมพันธ  ในการใหบริการหรือการสนับสนุน
โดยพยายามใชหลักเกณฑท่ีเหมาะสมท่ีสุด  และขอมูลท่ีสามารถเก็บรวมรวมได  

3.  วิเคราะหตนทุนทางออม (Indirect cost) โดยการจัดสรรตนทุนแบบ Simultaneous  Equation 
Method ดวยหลักการท่ีวาตนทุนของหนวยตนทุนช่ัวคราว (TCC) จะถูกกระจายไปใหหนวยงานอ่ืน  ๆ
ทุกหนวยงานตามเกณฑการจัดสรรตนทุนท่ีกําหนดขึ้น ขณะเดียวกันจะรับตนทุนจากหนวยงานอื่นท่ี
กระจายมาใหในอัตราสวนเดียวกัน  จนกระท่ังถึงจุดสมดุล  (ไมมีเหลืออยูท่ีหนวยตนทุนช่ัวคราว)   

วิเคราะหตนทุนตอหนวยหรือตนทุนเฉล่ีย 
ตนทุนการใหบริการผูปวยนอก  คํานวณไดจากสูตร 
ตนทุนตอคร้ัง (Cost /Visit)   = OPD   Full Cost 
         No. visit 
 
ตนทุนการใหบริการผูปวยใน  คํานวณไดจากสูตร 
ตนทุนตอวันนอน (Cost / Patient day =  IPD Full  Cost 
        Patient day 
 
ตนทุนตอราย (Cost /registered person)  =   IPD Full  Cost 
      Registered person 

 
จากการวิเคราะหตนทุนและตนทุนตอหนวยบริการของโรงพยาบาลชุมชน  จํานวน  8  แหง ผล
การศึกษาจะนําเสนอเปน 5  สวน  
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1) ปริมาณการใหบริการของแตละโรงพยาบาล 
2) องคประกอบตนทุนจําแนกตามลักษณะหนวยตนทุน 
3) ตนทุนรวม  (Full Cost) จําแนกตามลักษณะเกณฑกิจกรรม 
4) ตนทุนรวม  (Full Cost) จําแนกตามลักษณะเกณฑการแพทย 
5) ตนทุนตอหนวยการใหบริการ 

ในการวิเคราะหตนทุนคร้ังนี้โรงพยาบาลชุมชุม จังหวัดหนึ่ง ท่ีทําการศึกษาประกอบดวย 
 โรงพยาบาลชุมชนขนาด 10  เตียง  1 แหง  ไดแก  โรงพยาบาล ก  
 โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30  เตียง  3 แหง  ไดแก  โรงพยาบาล ข   โรงพยาบาล   ค   

และโรงพยาบาล  ง  
 โรงพยาบาลชุมชนขนาด  60 เตียง 4 แหง  ไดแก  โรงพยาบาล จ   โรงพยาบาล ฉ   

โรงพยาบาล ช   และ โรงพยาบาล   ฌ  
 

3.1ปริมาณการใหบริการของโรงพยาบาลชุมชน 
 
ตารางท่ี 3แสดงจํานวนและรอยละปริมาณผูรับบริการแผนกแพทยแผนไทยของโรงพยาบาลชุมชน  

ชื่อโรงพยาบาล ขนาด 
แพทยแผนไทย 

จํานวน รอยละ 

รพ.  ค  30 2,413 45.87 

รพ.  ฌ  60 2,847 54.13 

รวม  5,260 100 

 จากตารางท่ี 3 ผูใชบริการการแพทยแผนไทย มีจํานวนท้ังหมด 5,260  คน   ใชบริการที่
โรงพยาบาล  ฌ   มากกวา โรงพยาบาล  ค  คิดเปนรอยละ 54.13  และ 45.87  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4  แสดงจํานวนและรอยละปริมาณผูรับบริการแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลชุมชน  

ชื่อโรงพยาบาล ขนาด 
ผูปวยนอก 

จํานวน(ครั้ง) รอยละ 
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ชื่อโรงพยาบาล ขนาด 
ผูปวยนอก 

จํานวน(ครั้ง) รอยละ 

รพ. ก  10 37,215 8.01 

รพ. ข  30 52,389 11.27 

รพ.  ค  30 42,205 9.08 

รพ.  ง  30 57,587 12.39 

รพ.  จ  60 83,058 17.87 

รพ.  ฉ  60 50,785 10.93 

รพ.  ช  60 56,319 12.12 

รพ.  ฌ  60 85,278 18.35 

 รวม   464,836 100 

  
จากตารางท่ี 4 พบวาผูใชบริการแผนกผูปวยนอก มีจํานวนท้ังหมด 464,836  คร้ัง   โรงพยาบาล

ขนาด 30  เตียง มีผูใชบริการท่ีโรงพยาบาล ง สูงสุด คิดเปนรอยละ 12.39   รองลงมาโรงพยาบาล ข  คิด
เปนรอยละ 11.27  ขนาด 60  เตียง ผูใชบริการท่ีโรงพยาบาล ฌ สูงสุด คิดเปนรอยละ 18.35 รองลงมา
โรงพยาบาล จ  คิดเปนรอยละ 17.87   นอยท่ีสุด โรงพยาบาล ฉ  คิดเปนรอยละ 10.93  
 
ตารางท่ี 5  แสดงจํานวนและรอยละปริมาณผูรับบริการแผนกผูปวยในของโรงพยาบาลชุมชน     

ชื่อโรงพยาบาล ขนาด 
ผูปวยใน 

จํานวนวันนอน รอยละ จํานวนคน รอยละ วันนอนเฉล่ีย 

รพ. ก  10 4,341 3.49 1,472 4.51 2.95 

รพ. ข  30 9,110 7.32 3,152 9.66 2.89 

รพ.  ค  30 7,702 6.19 1,797 5.51 4.29 

รพ.  ง  30 9,668 7.77 2,579 7.90 3.75 

รพ.  จ  60 21,872 17.57 5,777 17.70 3.79 
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ชื่อโรงพยาบาล ขนาด 
ผูปวยใน 

จํานวนวันนอน รอยละ จํานวนคน รอยละ วันนอนเฉล่ีย 

รพ.  ฉ  60 17,675 14.20 5,046 15.46 3.50 

รพ.  ช  60 20,497 16.46 6,542 20.05 3.13 

รพ.  ฌ  60 33,632 27.01 6,270 19.21 5.36 

รวม 30  เตียง  26,480 21.27 7,528 23.07 3.52 

รวม 60  เตียง  93,676 75.24 23,635 72.42 3.96 

 รวม   124,497 100 32,635 100 3.81 

 
 จากตารางท่ี 5 พบวาการใชบริการแผนกผูปวยใน ใหการรักษาโดยนอนพักในโรงพยาบาล
จํานวนท้ังหมด 124,497 วัน   โรงพยาบาลขนาด 30  เตียง มีการนอนพักรักษาในโรงพยาบาล ง มากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 7.77  นอยท่ีสุดโรงพยาบาล ค  รอยละ 6.19 ขนาด 60  เตียง นอนพักรักษาในโรงพยาบาล  
ฌ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 27.01  รองลงมาท่ีโรงพยาบาล จ รอยละ 17.57 การนอนพักรักษาใน
โรงพยาบาลนอยท่ีสุดท่ีโรงพยาบาล ฉ  คิดเปนรอยละ 14.20   สวนจํานวนผูรับบริการท้ังหมด 32,635 
คน  จํานวนผูใชบริการมากท่ีสุด ท่ีโรงพยาบาล ช   คิดเปนรอยละ 20.05   รองลงมาที่โรงพยาบาล ฌ   
รอยละ 19.21 จํานวนผูใชบริการนอยท่ีสุด ท่ีโรงพยาบาล ฉ  คิดเปนรอยละ 15.46   โดยมีจํานวนวัน
นอนเฉล่ียทุกโรงพยาบาล 3.81 วัน  ซ่ึงโรงพยาบาลขนาด 10  เตียง วันนอน  2.95 วัน  ขนาด 30  เตียง  มี
วันนอนเฉล่ีย  3.52 วัน  ขนาด 60  เตียง วันนอนเฉล่ีย 3.96 วัน  
 
ตารางท่ี 6แสดงจํานวนและรอยละปริมาณผูรับบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลชุมชน  

ชื่อโรงพยาบาล ขนาด 
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 

จํานวน(ครั้ง) รอยละ 

รพ. ก  10 2,052 1.42 

รพ. ข  30 10,850 7.51 

รพ.  ค  30 13,793 9.54 

รพ.  ง  30 3,614 2.50 
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ชื่อโรงพยาบาล ขนาด 
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 

จํานวน(ครั้ง) รอยละ 

รพ.  จ  60 37,772 26.13 

รพ.  ฉ  60 23,627 16.35 

รพ.  ช  60 27,881 19.29 

รพ.  ฌ  60 24,958 17.27 

 รวม   144,547 100 

  
จากตารางท่ี 6  การใชบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน  มีจํานวนท้ังหมด 144,547 คร้ัง  โดยโรงพยาบาล 
ขนาด 30 เตียงผูใชบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินท่ีโรงพยาบาล ค มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 9.54 นอย
ท่ีสุดโรงพยาบาล ง  รอยละ 2.50 ขนาด 60  เตียงผูใชบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินท่ีโรงพยาบาล จ มาก
ท่ีสุด และ คิดเปนรอยละ 26.13 นอยท่ีสุดโรงพยาบาล ฉ  รอยละ 16.35 
 
ตารางท่ี 7  แสดงจํานวนและรอยละปริมาณผูรับบริการฝายทันตกรรมของโรงพยาบาลชุมชน  

ชื่อโรงพยาบาล ขนาด 
ฝายทันตกรรม 

จํานวน(ครั้ง) รอยละ 

รพ. ก  10 11,892 15.02 

รพ. ข  30 7,756 9.79 

รพ.  ค  30 8,057 10.17 

รพ.  ง  30 11,621 14.67 

รพ.  จ  60 15,791 19.94 

รพ.  ฉ  60 5,413 6.84 

รพ.  ช  60 9,576 12.09 

รพ.  ฌ  60 9,087 11.47 

 รวม   79,193 100 
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จากตารางท่ี 7  การใชบริการฝายทันตกรรม  มีจํานวนท้ังหมด 79,193  คร้ัง  โดยโรงพยาบาล 
ขนาด 30  เตียงมีผูใชบริการฝายทันตกรรมโรงพยาบาล ง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 14.67 นอยท่ีสุด
โรงพยาบาล ข  รอยละ 9.79  ขนาด  60 เตียงผูใชบริการฝายทันตกรรมท่ีโรงพยาบาล จ มากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 19.94  และ นอยท่ีสุด โรงพยาบาล ฉ  รอยละ 6.84  โดยผูใชบริการฝายทันตกรรมมากท่ีสุดใน
จังหวัด คือโรงพยาบาล  ก  คิดเปนรอยละ  15.02 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนและรอยละปริมาณผูรับบริการฝายสงเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชน  

ชื่อโรงพยาบาล ขนาด 
ฝายสงเสริมสุขภาพ 

จํานวน(ครั้ง) รอยละ 

รพ. ก  10 2,708 5.04 
รพ. ข  30 5,387 10.03 
รพ.  ค  30 4,899 9.12 
รพ.  ง  30 22,184 41.32 
รพ.  จ  60 7,231 13.47 
รพ.  ฉ  60 2,910 5.42 
รพ.  ช  60 2,510 4.67 
รพ.  ฌ  60 5,863 10.92 

 รวม   53,692 100 

  
จากตารางท่ี 8  การใชบริการฝายสงเสริมสุขภาพ  มีจํานวนท้ังหมด 53,692  คร้ัง โดย

โรงพยาบาลขนาด 30 เตียงผูใชบริการฝายสงเสริมสุขภาพท่ีโรงพยาบาล ง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
41.32และมากท่ีสุดในจังหวัด นอยท่ีสุดโรงพยาบาล ค  รอยละ 9.12  ขนาด 60 เตียง  ผูใชบริการฝาย
สงเสริมสุขภาพท่ีโรงพยาบาล จ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 13.47  และ นอยท่ีสุด โรงพยาบาล ช  รอยละ  
4.67  
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ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนและรอยละของปริมาณผูรับบริการฝายสุขาภิบาลและปองกันโรคของ
โรงพยาบาลชุมชน  
 

ชื่อโรงพยาบาล ขนาด 
สุขาภิบาลและปองกันโรค 

จํานวน(ครั้ง) รอยละ 

รพ. ก  10 1,752 6.31 

รพ. ข  30 6,719 24.18 

รพ.  ค  30 1,820 6.55 

รพ.  ง  30 4,202 15.12 

รพ.  จ  60 7,952 28.62 

รพ.  ฉ  60 766 2.76 

รพ.  ช  60 1,677 6.04 

รพ.  ฌ  60 2,896 10.42 

 รวม   27,784 100 

  
จากตารางท่ี 9  การใชบริการฝายสุขาภิบาลและปองกันโรค  มีจํานวนท้ังหมด 27,784 คร้ัง  โดย

โรงพยาบาล ขนาด 30   เตียง มีผูใชบริการฝายสุขาภิบาลและปองกันโรคโรงพยาบาล ข  มากที่สุด คิด
เปนรอยละ 24.18 นอยท่ีสุดโรงพยาบาล ค  รอยละ 6.55 ขนาด 60 เตียง ผูใชบริการฝายสุขาภิบาลและ
ปองกันโรคท่ีโรงพยาบาล จ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 28.62 และ นอยท่ีสุด คือโรงพยาบาล ฉ  รอยละ 
2.76  และเปนโรงพยาบาลท่ีผูใชบริการฝายสุขาภิบาลและปองกันโรคนอยท่ีสุดในจังหวัด  
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3.2 องคประกอบตนทุนจําแนกตามลักษณะหนวยตนทุน 
ตารางท่ี 10  แสดงมูลคาตนทุนรวมทางตรงจําแนกตามตนทุนคาแรง คาวัสดุ และ คาลงทุน 

กลุม  คาแรง   คาวัสดุ   คาลงทุน   ตนทุนรวม
ทางตรง  

LC: MC: CC 

หนวยงาน  LC   MC   CC   TDC  รอยละ 

รพ.  ก   ขนาด 10 เตียง 

NRPCC 1,037,728 1,962,441 1,008,708 4,008,877 26 49 25 
RPCC 2,497,907 1,893,752 524,541 4,916,200 51 39 11 
PS 6,415,549 857,552 897,558 8,170,659 79 10 11 
  รวม 9,951,184 4,713,745 2,430,807 17,095,736 58 28 14 

รพ.  ข   ขนาด 30 เตียง 

NRPCC 3,173,256 1,110,420 1,210,147 5,493,823    58    20     22  

RPCC 2,743,688 2,903,237 811,616 6,458,541    42    45     13  

PS 8,458,559 880,948 1,513,588 10,853,095    78      8     14  

รวม 14,375,502 4,894,604 3,535,352 22,805,459    63    21     16  

รพ.  ค  ขนาด 30 เตียง 

NRPCC 3,032,223 1,907,210 3,096,934 8,036,367    38    24     39  
RPCC 1,459,804 2,967,728 1,722,737 6,150,268    24    48     28  

PS 5,135,507 778,320 2,780,097 8,693,924    59      9     32  

รวม 9,627,534 5,653,258 7,599,768 22,880,560    42    25     33  
รพ.  ง   ขนาด 30 เตียง 

NRPCC 3,675,584 1,860,811 334,514 5,870,909    63    32       6  

RPCC 2,754,969 4,371,506 529,938 7,656,414    36    57       7  

PS 8,402,844 2,363,175 1,149,441 11,915,461    71    20     10  

รวม 14,833,398 8,595,493 2,013,894 25,442,784    58    34       8  

รพ.  จ   ขนาด 60 เตียง 

NRPCC 3,049,608 3,205,122 1,141,836 7,396,566    41    43     15  



 
 

 ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ                                                        การประเมินความคุมคาคุมทุน /114 

 

กลุม  คาแรง   คาวัสดุ   คาลงทุน   ตนทุนรวม
ทางตรง  

LC: MC: CC 

หนวยงาน  LC   MC   CC   TDC  รอยละ 

RPCC 3,513,759 8,662,352 2,468,290 14,644,402    24    59     17  

PS 8,289,934 1,602,630 2,750,655 12,643,219    66    13     22  

รวม 14,853,301 13,470,104 6,360,782 34,684,187    43    39     18  

รพ.  ฉ   ขนาด 60 เตียง 

NRPCC 3,335,984 2,276,174 4,354,283 9,966,441    33    23     44  

RPCC 2,165,873 5,774,090 2,253,417 10,193,379    21    57     22  

PS 8,947,372 1,524,088 4,612,798 15,084,258    59    10     31  

รวม 14,449,229 9,574,351 11,220,497 35,244,077    41    27     32  

 รพ.  ช   ขนาด 60 เตียง 

NRPCC 4,171,682 2,368,342 1,408,113 7,948,136    52    30     18  

RPCC 4,075,625 3,328,089 1,032,017 8,435,731    48    39     12  

PS 12,686,256 834,161 1,774,686 15,295,103    83      5     12  

รวม 20,933,563 6,530,592 4,214,816 31,678,970    66    21     13  
รพ.  ฌ   ขนาด 60  เตียง 

NRPCC 3,231,128 2,379,840 1,775,486 7,386,454    44    32     24  

RPCC 3,195,939 5,506,574 1,091,990 9,794,503    33    56     11  

PS 10,691,656 1,075,927 1,996,281 13,763,864    78      8     15  

รวม 17,118,722 8,962,342 4,863,756 30,944,820    55    29     16  

 
จากตารางท่ี 10  ตนทุนรวมทางตรงเม่ือพิจารณาตามกลุมหนวยงานที่แบงไว  พบวา 

โรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ในกลุมหนวยงานท่ีไมกอใหเกิดรายได (NRPCC)  มีคาวัสดุสูงสุด   กลุม
หนวยงานท่ีกอใหเกิดรายได (NRPCC)  และกลุมหนวยงานบริการผูปวย (PS)  มีคาแรงสูงสุด ขนาด 30  
เตียงมี 2โรงพยาบาล ในกลุมหนวยงานที่ไมกอใหเกิดรายได (NRPCC) และ  กลุมหนวยงานบริการ
ผูปวย (PS) มีคาแรงสูงสุด กลุมหนวยงานท่ีกอใหเกิดรายได (NRPCC)  มีคาวัสดุสูงสุด  ขนาด  60 เตียง
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มีลักษณะองคประกอบของตนทุนคอนขางแตกตางกัน   พบวา  กลุมหนวยงานบริการผูปวยมีคาแรง
สูงสุด  ซ่ึงโรงพยาบาล ช มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 83 รองลงมา  โรงพยาบาล ฌ  รอยละ 78 และนอย
ท่ีสุด โรงพยาบาล ฉ  รอยละ 59 โดยท่ีทุกโรงพยาบาล กลุมหนวยงานบริการผูปวย มีคาแรงสูงท่ีสุด ซ่ึง
สูงกวาตนทุนคาวัสดุและคาลงทุน 

 
ตารางท่ี 11  แสดงจํานวน รอยละ และอัตราสวนตนทุนทางตรงตามกลุมหนวยงาน 

กลุมหนวยงาน ตนทุนทางตรง รอยละ อัตราสวนตนทุน 

รพ.  ก   ขนาด 10 เตียง 

NRPCC 4,008,877 23 1 
RPCC 4,916,200 29 1 
PS 8,170,659 48 2 

รวม 17,095,736 100  

รพ.  ข   ขนาด 30 เตียง 

NRPCC 5,493,823 24 1 
RPCC 6,458,541 28 1 
PS 10,853,095 48 2 

รวม 22,805,459 100  

รพ.  ค  ขนาด 30 เตียง 

NRPCC 8,036,367 35 1 
RPCC 6,150,268 27 1 
PS 8,693,924 38 1 

รวม 22,880,560 100  

รพ.  ง   ขนาด 30 เตียง 

NRPCC 5,870,909 23 1 
RPCC 7,656,414 30 1 
PS 11,915,461 47 2 

รวม 25,442,784 100  
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กลุมหนวยงาน ตนทุนทางตรง รอยละ อัตราสวนตนทุน 

    

รพ.  จ   ขนาด 60 เตียง 

NRPCC 7,396,566 21 1 
RPCC 14,644,402 42 2 
PS 12,643,219 36 2 
รวม 34,684,187 100  

รพ.  ฉ   ขนาด 60 เตียง 

NRPCC 9,966,441 28 1 
RPCC 10,193,379 29 1 
PS 15,084,258 43 2 

รวม 35,244,077 100  

รพ.  ช   ขนาด 60 เตียง 

NRPCC 7,948,136 25 1 
RPCC 8,435,731 27 1 
PS 15,295,103 48 2 

รวม 31,678,970 100  

กลุมหนวยงาน ตนทุนทางตรง รอยละ 
อัตราสวน
ตนทุน 

รพ.  ฌ   ขนาด 60 เตียง 

NRPCC 7,386,454 24 1 
RPCC 9,794,503 32 1 
PS 13,763,864 44 2 

รวม 30,944,820 100  

* รวมทุกโรงพยาบาล 

NRPCC 56,107,573 25 1.0 
RPCC 68,249,438 31 1.2 
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กลุมหนวยงาน ตนทุนทางตรง รอยละ อัตราสวนตนทุน 

PS 96,419,582 44 1.7 

รวม 220,776,594 100  

 
จากตารางท่ี 11   สําหรับตนทุนทางตรงถาพิจารณาตามกลุมหนวยงาน   พบวา  ตนทุน

คาใชจายทุกโรงพยาบาลรวมมูลคาเทากับ 220,776,594   บาท โดยมีอัตราสวนของตนทุนหนวยงานท่ี
ไมกอใหเกิดรายได: หนวยงานท่ีกอใหเกิดรายได : หนวยงานบริการผูปวย เทากับ 1: 1.22: 1.72  ซ่ึง
เกือบทุกโรงพยาบาลมีตนทุนของกลุมหนวยงานบริการมากท่ีสุด  และมีตนทุนของกลุมหนวยงานท่ีไม
กอใหเกิดรายไดใกลเคียงกับหนวยงานท่ีกอใหเกิดรายได ยกเวนโรงพยาบาล จ มีตนทุนกลุมหนวยงาน
ท่ีกอใหเกิดรายไดมากกวากลุมหนวยงานอ่ืน  และโรงพยาบาล ค มีตนทุนของหนวยงานท่ีไมกอใหเกิด
รายไดใกลเคียงกับหนวยงานบริการผูปวย โดยที่ตนทุนกลุมหนวยงานบริการของโรงพยาบาล ช มาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.28  รองลงมา คือ โรงพยาบาล ก  รอยละ 47.79 

  
 3.3 ตนทุนรวม (Full Cost) จําแนกตามลักษณะเกณฑกิจกรรม 
ตารางท่ี 12  จํานวนและรอยละของตนทุนรวม(Full cost) จําแนกตามตนทุนทางตรงและทางออม ของหนวยงานบริการ

ผูปวย 

หนวยงาน 
ตนทุน 

ตนทุนทางตรง ตนทุนทางออม ตนทุนท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รพ.  ก   ขนาด 10 เตียง 

ผูปวยนอก 1,869,577 11 2,487,586 15 4,357,163 25 
ผูปวยใน 1,834,148 11 4,390,247 26 6,224,395 36 
อุบัติเหตุ 1,190,847 7 648,789 4 1,839,636 11 

ทันตกรรม 1,471,888 9 717,385 4 2,189,273 13 
สงเสริมสุขภาพ 968,381 6 456,402 3 1,424,782 8 

สุขาภิบาลฯ 835,818 5 224,753 1 1,060,571 6 

รวม 8,170,659 48 8,925,161 52 17,095,736 100 
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หนวยงาน 
ตนทุน 

ตนทุนทางตรง ตนทุนทางออม ตนทุนท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รพ.  ข  ขนาด 30 เตียง 

ผูปวยนอก 1,749,911 8 4,807,131 21 6,557,042 29 
ผูปวยใน 3,094,133 14 4,652,340 20 7,746,472 34 

อุบัติเหตุ 3,212,271 14 1,405,703 6 4,617,973 20 
ทันตกรรม 773,404 3 367,672 2 1,141,076 5 
สงเสริมสุขภาพ 1,198,568 5 501,302 2 1,699,870 7 

สุขาภิบาลฯ 824,809 4 218,217 1 1,043,026 5 

รวม 10,853,095 48 11,952,364 52 22,805,459 100 

รพ.  ค  ขนาด 30 เตียง 

แพทยแผนไทย 1,104,100 5 279,738 1 1,383,839 6 

ผูปวยนอก 1,597,336 7 6,412,677 28 8,010,013 35 
ผูปวยใน 2,771,414 12 5,065,233 22 7,836,647 34 
อุบัติเหตุ 1,062,135 5 1,171,781 5 2,233,916 10 

ทันตกรรม 1,024,472 4 660,293 3 1,684,765 7 
สงเสริมสุขภาพ 666,065 3 416,284 2 1,082,349 5 
สุขาภิบาลฯ 468,403 2 180,630 1 649,033 3 

รวม 8,693,924 38 14,186,636 62 22,880,560 100 

รพ.  ง   ขนาด 30  เตียง 

ผูปวยนอก 1,905,034 7 5,099,921 20 7,004,955 28 
ผูปวยใน 3,856,717 15 6,176,233 24 10,032,950 39 
อุบัติเหตุ 2,645,088 10 771,192 3 3,416,280 13 
ทันตกรรม 1,191,985 5 402,253 2 1,594,237 6 
สงเสริมสุขภาพ 1,251,456 5 813,622 3 2,065,078 8 

สุขาภิบาลฯ 1,065,181 4 264,102 1 1,329,283 5 
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หนวยงาน 
ตนทุน 

ตนทุนทางตรง ตนทุนทางออม ตนทุนท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รวม 11,915,461 47 13,527,323 53 25,442,784 100 

*รวมขนาด 30  เตียง 

แพทยแผนไทย 1,104,100 2 279,738 0 1,383,839 2 
ผูปวยนอก 5,252,280 7 16,319,729 23 21,572,009 30 
ผูปวยใน 9,722,264 14 15,893,806 22 25,616,069 36 
อุบัติเหตุ 6,919,493 10 3,348,676 5 10,268,169 14 

ทันตกรรม 2,989,860 4 1,430,217 2 4,420,078 6 

สงเสริมสุขภาพ 3,116,088 4 1,731,208 2 4,847,296 7 

สุขาภิบาลฯ 2,358,393 3 662,948 1 3,021,342 4 

รวม 31,462,480 44 39,666,323 56 71,128,802 100 

รพ.  จ   ขนาด 60  เตียง 

ผูปวยนอก 1,731,253 5 4,916,269 14 6,647,522 19 
ผูปวยใน 5,726,109 17 14,223,432 41 19,949,541 58 

อุบัติเหตุ 1,905,371 5 1,537,278 4 3,442,649 10 
ทันตกรรม 1,237,847 4 506,432 1 1,744,279 5 
สงเสริมสุขภาพ 1,109,864 3 561,804 2 1,671,668 5 

สุขาภิบาลฯ 932,775 3 295,753 1 1,228,528 4 

รวม 12,643,219 36 22,040,968 64 34,684,187 100 

รพ.  ฉ   ขนาด 60  เตียง 

ผูปวยนอก 3,294,813 9 7,042,294 20 10,337,107 29 
ผูปวยใน 5,714,003 16 8,885,991 25 14,599,994 41 
อุบัติเหตุ 2,532,597 7 1,494,540 4 4,027,137 11 

ทันตกรรม 1,387,693 4 1,356,519 4 2,744,212 8 
สงเสริมสุขภาพ 1,306,783 4 1,024,417 3 2,331,199 7 
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หนวยงาน 
ตนทุน 

ตนทุนทางตรง ตนทุนทางออม ตนทุนท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

สุขาภิบาลฯ 848,369 2 356,059 1 1,204,428 3 

รวม 15,084,258 43 20,159,820 57 35,244,077 100 

รพ.  ช   ขนาด 60  เตียง 

ผูปวยนอก 4,261,929 13 5,147,297 16 9,409,226 30 
ผูปวยใน 4,931,767 16 8,633,042 27 13,564,810 43 

อุบัติเหตุ 2,219,778 7 985,323 3 3,205,101 10 

ทันตกรรม 1,792,325 6 835,712 3 2,628,037 8 
สงเสริมสุขภาพ 976,810 3 487,199 2 1,464,008 5 

สุขาภิบาลฯ 1,112,494 4 295,294 1 1,407,787 4 

รวม 15,295,103 48 16,383,867 52 31,678,970 100 

รพ.  ฌ   ขนาด 60  เตียง 

แพทยแผนไทย 269,540 1 98,554 0 368,093 1 
ผูปวยนอก 2,346,815 8 5,036,471 16 7,383,285 24 
ผูปวยใน 5,753,782 19 8,767,837 28 14,521,619 47 

อุบัติเหตุ 2,135,937 7 1,373,756 4 3,509,693 11 
ทันตกรรม 1,511,022 5 819,262 3 1,707,381 6 

สงเสริมสุขภาพ 888,118 3 467,799 2 1,978,821 6 

สุขาภิบาลฯ 858,650 3 617,278 2 1,475,928 5 

รวม 13,763,864 44 17,180,957 56 30,944,820 100 

**รวมขนาด 60  เตียง 

แพทยแผนไทย 269,540 0 98,554 0 368,093 0 
ผูปวยนอก 11,634,809 9 22,142,331 17 33,777,140 25 

ผูปวยใน 22,125,661 17 40,510,302 31 62,635,964 47 
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หนวยงาน 
ตนทุน 

ตนทุนทางตรง ตนทุนทางออม ตนทุนท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

อุบัติเหตุ 8,793,684 7 5,390,897 4 14,184,581 11 
ทันตกรรม 5,928,887 4 3,166,462 2 9,095,349 7 
สงเสริมสุขภาพ 4,281,574 3 2,892,682 2 7,174,256 5 

สุขาภิบาลฯ 3,752,288 3 1,564,384 1 5,316,671 4 

รวม 56,786,443 43 75,765,612 57 132,552,055 100 

 * มูลคาตนทุนรวมของโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียงประกอบดวย โรงพยาบาล ข    ค  และ  ง  
** มูลคาตนทุนรวมของโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียงประกอบดวย โรงพยาบาล จ    ฉ    ช  และ ฌ  

  
จากตารางท่ี 12   หนวยบริการผูปวยมีตนทุนทางตรงและตนทุนทางออมท่ีไดรับการ

สนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของรวมกันเปนตนทุนรวม (Full cost) ของหนวยงานบริการผูปวย 
เม่ือจําแนกตามหนวยตนทุน  พบวา โรงพยาบาลเกือบทุกแหงมีตนทุนรวมผูปวยในมากที่สุด ยกเวน      
โรงพยาบาล ค    เม่ือแยกตามขนาดโรงพยาบาล  พบวา โรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ผูปวยในมีตนทุนรวม
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.41 รองลงมาคือ ผูปวยนอก รอยละ 25.49 ขนาด 30 เตียงมีตนทุนรวมเฉล่ีย 
ผูปวยในมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.01 รองลงมาคือ ผูปวยนอก รอยละ 30.33 ขนาด 60 เตียง มีตนทุน
รวมเฉล่ีย ผูปวยในมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.24  รองลงมาคือผูปวยนอก รอยละ 25.48 
 

3.4  ตนทุนรวม (Full Cost) จําแนกตามลักษณะเกณฑการแพทย 
 เม่ือพิจารณาตนทุนท่ีกระจายมาจากหนวยงานที่ไมกอใหเกิดรายไดกับหนวยงานท่ีกอใหเกิด
รายได(เฉพาะคาแรง คาวัสดุสํานักงาน และคาลงทุน)  นํามารวมกับตนทุนคาแรงและตนทุนคาลงทุน
ของหนวยงานบริการผูปวยจะไดผลลัพธ เปนตนทุนพื้นฐาน เปนตนทุนคงที่เกิดข้ึนตลอดเวลาสวน
ตนทุนท่ีกระจายมาจากหนวยงานที่กอใหเกิดรายไดในสวนของคาวัสดุ(เฉพาะยาและเวชภัณฑ) นํามา
รวมกับตนทุนคายาและเวชภัณฑของหนวยงานบริการผูปวยจะไดผลลัพธ  เปน ตนทุนรักษาพยาบาล 
เปนตนทุนท่ีแปรผันตามปริมาณบริการ 
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ตารางท่ี 14  แสดงจํานวนและรอยละตนทุนรวมจําแนกตามตนทุนพื้นฐานและตนทุนรักษาพยาบาล 

หนวยงาน 
ตนทุน 

 ตนทุนพ้ืนฐาน   ตนทุนรักษาพยาบาล  ตนทุนท้ังหมด  

 จํานวน  %  จํานวน  %  จํานวน  % 

รพ. ก  ขนาด 10 เตียง 

ผูปวยนอก 3,545,635 21 811,517 5 4,357,163 25 

ผูปวยใน 5,415,311 32 819,152 5 6,224,395 36 

อุบัติเหตุ 1,576,645 9 262,981 2 1,839,636 11 

ทันตกรรม 1,669,619 11 519,644 3 2,189,273 13 

สงเสริม
สุขภาพ 

1,327,583 8 97,191 1 1,424,782 8 

สุขาภิบาลฯ 847,232 5 213,334 1 1,161,571 6 

รวม 14,382,128 84 2,713,719 16 17,195,736 100 

รพ. ข  ขนาด 30 เตียง 

ผูปวยนอก 4,235,211 19 2,321,841 11 6,557,142 29 

ผูปวยใน 7,397,713 32 348,769 2 7,746,472 34 

อุบัติเหตุ 4,295,532 19 322,442 1 4,617,973 21 

ทันตกรรม 1,111,229 4 141,847 1 1,141,176 5 
สงเสริม
สุขภาพ 

1,591,786 7 119,183 1 1,699,871 7 

สุขาภิบาลฯ 739,126 3 314,111 1 1,143,126 5 

รวม 19,258,478 84 3,546,981 16 22,815,459 100 

รพ. ค ขนาด 30 เตียง 

แพทยแผนไทย 1,364,835 6 19,114 1 1,383,839 6 

ผูปวยนอก 6,148,717 26 1,961,296 9 8,111,113 35 

ผูปวยใน 6,972,735 31 863,912 4 7,836,647 34 

อุบัติเหตุ 1,951,182 9 283,733 1 2,233,916 11 
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หนวยงาน 
ตนทุน 

 ตนทุนพ้ืนฐาน   ตนทุนรักษาพยาบาล  ตนทุนท้ังหมด  

 จํานวน  %  จํานวน  %  จํานวน  % 

ทันตกรรม 1,486,433 7 198,332 1 1,684,765 7 

สงเสริม
สุขภาพ 

1,112,316 4 81,132 1 1,182,349 5 

สุขาภิบาลฯ 417,229 2 241,814 1 649,133 3 

รวม 19,232,447 84 3,648,113 16 22,881,561 100 

รพ. ง  ขนาด 30 เตียง 

ผูปวยนอก 4,545,182 18 2,459,774 11 7,114,955 28 

ผูปวยใน 7,991,667 31 2,142,284 8 11,132,951 39 

อุบัติเหตุ 2,651,194 11 765,186 3 3,416,281 13 

ทันตกรรม 1,121,392 4 472,845 2 1,594,237 6 

สงเสริม
สุขภาพ 

1,734,154 7 331,124 1 2,165,178 8 

สุขาภิบาลฯ 1,129,979 4 299,314 1 1,329,283 5 

รวม 19,172,468 75 6,371,316 25 25,442,784 100 

รพ. จ  ขนาด 60 เตียง 

ผูปวยนอก 4,157,329 12 2,591,193 7 6,647,522 19 

ผูปวยใน 14,334,571 41 5,614,971 16 19,949,541 58 

อุบัติเหตุ 2,417,991 7 1,124,658 3 3,442,649 11 

ทันตกรรม 1,292,517 4 451,772 1 1,744,279 5 

สงเสริม
สุขภาพ 

1,522,632 4 149,136 1 1,671,668 5 

สุขาภิบาลฯ 864,129 2 364,399 1 1,228,528 4 

รวม 24,489,159 71 11,195,128 29 34,684,187 100 

รพ. ฉ  ขนาด 60 เตียง 
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หนวยงาน 
ตนทุน 

 ตนทุนพ้ืนฐาน   ตนทุนรักษาพยาบาล  ตนทุนท้ังหมด  

 จํานวน  %  จํานวน  %  จํานวน  % 

ผูปวยนอก 6,453,797 18 3,883,311 11 11,337,117 29 

ผูปวยใน 13,223,814 38 1,376,181 4 14,599,994 41 

อุบัติเหตุ 3,611,685 11 426,452 1 4,127,137 11 

ทันตกรรม 2,481,181 7 264,132 1 2,744,212 8 

สงเสริม
สุขภาพ 

2,211,274 6 131,925 1 2,331,199 7 

สุขาภิบาลฯ 841,388 2 364,141 1 1,214,428 3 

รวม 28,799,138 82 6,444,939 18 35,244,177 100 

รพ. ช  ขนาด 60 เตียง 

ผูปวยนอก 7,252,544 23 2,156,683 7 9,419,226 31 

ผูปวยใน 12,156,786 38 1,418,124 4 13,564,800 43 

อุบัติเหตุ 3,171,776 00 34,325 1 3,215,001 11 

ทันตกรรม 2,312,742 7 325,295 1 2,628,137 8 

สงเสริม
สุขภาพ 

1,311,166 4 162,842 1 1,464,118 5 

สุขาภิบาลฯ 1,197,341 3 311,447 1 1,417,787 4 

รวม 27,281,355 86 4,397,616 14 31,678,971 100 

รพ.  ฌ ขนาด 60 เตียง 

แพทยแผนไทย 362,519 1 5,584 1 368,193 1 

ผูปวยนอก 4,547,571 15 2,834,373 9 7,383,285 24 

ผูปวยใน 12,578,393 41 1,942,348 6 14,521,619 47 

อุบัติเหตุ 3,118,495 11 491,126 2 3,519,693 11 

ทันตกรรม 1,738,666 6 241,155 1 1,978,821 6 

สงเสริม 1,415,923 5 291,751 1 1,717,381 6 
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หนวยงาน 
ตนทุน 

 ตนทุนพ้ืนฐาน   ตนทุนรักษาพยาบาล  ตนทุนท้ังหมด  

 จํานวน  %  จํานวน  %  จํานวน  % 

สุขภาพ 
สุขาภิบาลฯ 739,662 2 736,266 2 1,475,928 5 

รวม 24,411,219 79 6,541,615 21 31,944,821 100 

 
 ตารางท่ี 13  ตนทุนรวมท่ีจําแนกตามลักษณะตนทุนพื้นฐาน และตนทุนรักษาพยาบาล  พบวา 
ตนทุนรวมสวนมาก เปนตนทุนพื้นฐานประมาณรอยละ 70 – 80  และเกือบทุกโรงพยาบาลแผนกผูปวย
ในมีตนทุนสวนนี้มากท่ีสุด สวนตนทุนรักษาพยาบาลนั้นเกือบทุกโรงพยาบาลแผนกผูปวยนอก มี
ตนทุนมากท่ีสุด   ยกเวน โรงพยาบาล จ มีตนทุนรักษาพยาบาลผูปวยในมากท่ีสุด   
 เม่ือพิจารณาตามขนาดโรงพยาบาล  โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ตนทุนพื้นฐานของโรงพยาบาล 
ข สูงท่ีสุดคิดเปนรอยละ 84.45 ของตนทุนรวม  โรงพยาบาล ง มีตนทุนสวนนี้ตํ่าท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  
74.96  ของตนทุนรวม  ขนาด 60 เตียง ตนทุนพื้นฐานของโรงพยาบาล ช สูงท่ีสุด คิดเปนรอยละ 86.12 
ของตนทุนรวม  และโรงพยาบาล จ มีตนทุนสวนนี้ตํ่าท่ีสุด คิดเปนรอยละ 70.61  ของตนทุนรวม  
 
4.  ตนทุนตอหนวยการใหบริการ 

เม่ือนําตนทุนรวมของแตละหนวยงานบริการผูปวยมาหารดวยปริมาณบริการของแตละ
หนวยงานบริการผูปวยนั้น ๆ  เชน จํานวนคร้ังของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอก  จํานวนวันนอนของ
แผนกผูปวยใน  หรือจํานวนราย(คน)ของแผนกผูปวยใน  เปนตน  ก็จะไดผลลัพธเปนตนทุนตอหนวย
บริการของหนวยงานบริการตาง ๆ  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 14  แสดงตนทุนตอคร้ังแผนกแพทยแผนไทย โรงพยาบาลชุมชน 

ชื่อโรงพยาบาล ขนาด 
 ตนทุนพื้นฐาน   ตนทุนรักษาพยาบาล   ตนทุนท้ังหมด  
 (RSC)   (MCC)   Unit cost 

รพ.  ค  30 566 8 573 
รพ.  ฌ  60 127 2 129 
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ชื่อโรงพยาบาล ขนาด 
 ตนทุนพื้นฐาน   ตนทุนรักษาพยาบาล   ตนทุนท้ังหมด  
 (RSC)   (MCC)   Unit cost 

เฉล่ียทุกขนาด  328 5 333 
 

จากตาราง 14 ตนทุนตอหนวยบริการแผนกแพทยแผนไทย มีโรงพยาบาล ฌ และโรงพยาบาล 
ค  ท่ีเปดใหบริการ พบวาตนทุนตอหนวยเฉล่ียเทากับ 333 บาท/คร้ัง  โดยท่ี ตนทุนตอหนวยของ
โรงพยาบาล ค สูงกวาโรงพยาบาล ฌ   4  เทา 

 

ตารางท่ี 15 แสดงตนทุนตอคร้ังแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลชุมชน 

ชื่อโรงพยาบาล 
ขนา
ด 

ตนทุนพื้นฐาน ตนทุนรักษาพยาบาล ตนทุนท้ังหมด 
(RSC) (MCC) Unit cost 

รพ. ก  10 95 22 117 
รพ. ข  30 81 44 125 
รพ.  ค  30 143 46 190 
รพ.  ง  30 78 42 120 
รพ.  จ  60 49 31 80 
รพ.  ฉ  60 127 76 204 
รพ.  ช  60 129 38 167 
รพ.  ฌ  60 52 32 85 

เฉล่ีย 30  เตียง  97 44 142 
เฉล่ีย 60  เตียง  81 42 123 
เฉล่ียทุกขนาด  88 41 113 

 

จากตารางท่ี 15  ตนทุนตอคร้ังแผนกผูปวยนอก ทุกโรงพยาบาล เฉล่ียมีคาเทากับ 113  บาท/
คร้ัง   เม่ือพิจารณาตนทุนตอหนวยตามขนาดโรงพยาบาล  พบวา โรงพยาบาลขนาด 10 เตียง มีตนทุนตอ
หนวย 117 บาท/คร้ัง   ขนาด 30 เตียง มีตนทุนตอหนวยเฉล่ีย 142 บาท/คร้ัง โดยท่ีโรงพยาบาล ค มี
ตนทุนตอหนวยสูงท่ีสุด 190  บาท/คร้ัง  และโรงพยาบาล ง มีตนทุนตอหนวยตํ่าท่ีสุด 120 บาท/คร้ัง  
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ขนาด 60 เตียง มีตนทุนตอหนวยเฉล่ีย 123  บาท/คร้ัง  โดยโรงพยาบาล ฉ สูงท่ีสุด 204 บาท/คร้ัง  และ
โรงพยาบาล จ ตํ่าท่ีสุด  80 บาท/คร้ัง 

 
 

ตารางท่ี 16  แสดงตนทุนตอวันนอนแผนกผูปวยใน โรงพยาบาลชุมชน  

ชื่อโรงพยาบาล ขนาด 
ตนทุนพื้นฐาน ตนทุน

รักษาพยาบาล 
ตนทุนท้ังหมด 

(RSC) (MCC) Unit cost 

รพ. ก  10 1,247 186 1,434 
รพ. ข  30 812 38 850 
รพ.  ค  30 905 112 1,017 
รพ.  ง  30 827 211 1,038 
รพ.  จ  60 655 257 912 
รพ.  ฉ  60 748 78 826 
รพ.  ช  60 593 69 662 
รพ.  ฌ  60 374 58 432 

เฉล่ีย 30 เตียง  844 23 967 
เฉล่ีย 60  เตียง  558 110 669 
เฉล่ียทุกขนาด  643 116 759 

 

จากตารางท่ี 16 ตนทุนตอวันนอนแผนกผูปวยใน  ทุกโรงพยาบาล เฉล่ียมีคาเทากับ 759   บาท/
วันนอน   เม่ือพิจารณาตนทุนตอหนวยตามขนาดโรงพยาบาล  พบวา โรงพยาบาลขนาด 10 เตียงมี
ตนทุนตอหนวย 1,434 บาท/วันนอน   ขนาด 30 เตียงมีตนทุนตอหนวยเฉล่ีย  967 บาท/วันนอน โดยท่ี
โรงพยาบาล ง   สูงท่ีสุด 1,038 บาท/วันนอน  และโรงพยาบาล ข ตํ่าท่ีสุด 850 บาท/วันนอน  ขนาด 60 
เตียง มีตนทุนตอหนวยเฉล่ีย 669 บาท/วันนอน  โดยโรงพยาบาล จ สูงท่ีสุด 912 บาท/วันนอน  และ
โรงพยาบาล ฌ ตํ่าท่ีสุด 432 บาท/วันนอน   
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ตารางท่ี 17  แสดงตนทุนตอรายแผนกผูปวยใน โรงพยาบาลชุมชน 

ชื่อโรงพยาบาล ขนาด 
ตนทุนพื้นฐาน 

(RSC) 

ตนทุน
รักษาพยาบาล 

ตนทุนท้ังหมด 
Unit cost 

(MCC) 

รพ. ก  10 3,679 550 4,229 
รพ. ข  30 2,347 111 2,458 
รพ.  ค  30 3,880 481 4,361 
รพ.  ง  30 3,098 792 3,890 
รพ.  จ  60 2,481 972 3,453 
รพ.  ฉ  60 2,621 273 2,893 
รพ.  ช  60 1,858 215 2,074 
รพ.  ฌ  60 2,006 310 2,316 

เฉล่ีย 30  เตียง  2,970 432 3,403 
เฉล่ีย 60  เตียง  2,213 438 2,650 
เฉล่ียทุกขนาด  2,454 441 2,895 

 

จากตารางท่ี 17  ตนทุนตอรายแผนกผูปวยใน  ทุกโรงพยาบาล เฉล่ียมีคาเทากับ2,894.94 บาท/
ราย   เม่ือพิจารณาตนทุนตอหนวยตามขนาดโรงพยาบาล  พบวา โรงพยาบาลขนาด 10 เตียงมีตนทุนตอ
ราย 4,229  บาท/ราย   ขนาด 30 เตียงมีตนทุนตอหนวยเฉล่ีย 3,403 บาท/ราย โดยท่ีโรงพยาบาล ค สูง
ท่ีสุด 4,361  บาท/ราย  และโรงพยาบาล ข ตํ่าท่ีสุด 2,458 บาท/ราย  ขนาด 60 เตียง มีตนทุนตอหนวย
เฉล่ีย 2,650 บาท/ราย  โดยโรงพยาบาล จ สูงท่ีสุด 3,453  บาท/ราย   และโรงพยาบาล ช ตํ่าท่ีสุด 2,074  
บาท/ราย 
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ตารางท่ี 18  แสดงตนทุนตอคร้ัง  แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชน 

ชื่อโรงพยาบาล ขนาด 
ตนทุนพื้นฐาน 

(RSC) 
ตนทุน

รักษาพยาบาล 
ตนทุนท้ังหมด 

Unit cost 
(MCC) 

รพ. ก  10 768 128 897 
รพ. ข  30 396 30 426 
รพ.  ค  30 141 21 162 
รพ.  ง  30 734 212 945 
รพ.  จ  60 64 27 91 
รพ.  ฉ  60 152 18 170 
รพ.  ช  60 114 1 115 
รพ.  ฌ  60 121 20 141 

เฉล่ีย 30  เตียง  315 49 363 
เฉล่ีย 60 เตียง  107 17 124 
เฉล่ียทุกขนาด  157 25 182 

 

จากตารางท่ี 18  ตนทุนตอคร้ังของแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ทุกโรงพยาบาล เฉล่ียมีคา
เทากับ 182 บาท/ คร้ัง   เม่ือพิจารณาตนทุนตอหนวยตามขนาดโรงพยาบาล  พบวา โรงพยาบาลขนาด 10 
เตียงมีตนทุนตอหนวย 897 บาท/คร้ัง   ขนาด 30 เตียงมีตนทุนตอหนวยเฉล่ีย 363 บาท/คร้ัง โดยท่ี
โรงพยาบาล ง มีตนทุนตอหนวยสูงท่ีสุด 945  บาท/คร้ัง  และโรงพยาบาล ค มีตนทุนตอหนวยตํ่าท่ีสุด 
162 บาท/คร้ัง  ขนาด 60 เตียงมีตนทุนตอหนวยเฉล่ีย 124  บาท/คร้ัง  โดยท่ีโรงพยาบาล ฉ สูงท่ีสุด 170  
บาท/คร้ัง  และโรงพยาบาล จ ตํ่าท่ีสุด  91 บาท/คร้ัง 
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ตารางท่ี 19  แสดงตนทุนตอคร้ังแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลชุมชน 

ชื่อโรงพยาบาล ขนาด 
ตนทุนพื้นฐาน ตนทุนรักษาพยาบาล ตนทุนท้ังหมด 

(RSC) (MCC) Unit cost 

รพ. ก  10 140 44 184 
รพ. ข  30 129 18 147 
รพ.  ค  30 184 25 209 
รพ.  ง  30 97 41 137 
รพ.  จ  60 82 29 110 
รพ.  ฉ  60 458 49 507 
รพ.  ช  60 240 34 274 
รพ.  ฌ  60 191 26 218 

เฉล่ีย 30  เตียง  132 30 161 
เฉล่ีย 60  เตียง  196 32 228 
เฉล่ียทุกขนาด  194 39 232 

 

จากตารางท่ี 19  ตนทุนตอคร้ังแผนกทันตกรรม ทุกโรงพยาบาล เฉล่ียมีคาเทากับ 232 บาท/คร้ัง   
เม่ือพิจารณาตนทุนตอหนวยตามขนาดโรงพยาบาล  พบวา โรงพยาบาลขนาด 10 เตียง มีตนทุนตอ
หนวย 184 บาท/คร้ัง   ขนาด 30  เตียง มีตนทุนตอหนวยเฉล่ีย 161 บาท/คร้ัง โดยท่ีโรงพยาบาล ค มี
ตนทุนตอหนวยสูงท่ีสุด 209 บาท/คร้ัง  และโรงพยาบาล ง มีตนทุนตอหนวยตํ่าท่ีสุด 137 บาท/คร้ัง
ขนาด 60 เตียง มีตนทุนตอหนวยเฉล่ีย 228 บาท/คร้ัง  โดยโรงพยาบาล ฉ สูงท่ีสุด 507 บาท/คร้ัง  และ
โรงพยาบาล จ ตํ่าท่ีสุด 110  บาท/คร้ัง   
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ตารางท่ี 20 แสดงตนทุนตอคร้ังแผนกสงเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชน 

ชื่อโรงพยาบาล ขนาด 
ตนทุนพื้นฐาน ตนทุนรักษาพยาบาล ตนทุนท้ังหมด 

(RSC) (MCC) Unit cost 

รพ. ก  10 490 36 526 
รพ. ข  30 295 20 316 
รพ.  ค  30 205 16 221 
รพ.  ง  30 78 15 93 
รพ.  จ  60 211 21 231 
รพ.  ฉ  60 756 45 801 
รพ.  ช  60 518 65 583 
รพ.  ฌ  60 242 47 288 

เฉล่ีย 30  เตียง  133 16 149 
เฉล่ีย 60  เตียง  348 39 388 
เฉล่ียทุกขนาด  236 59 263 

 

จากตารางท่ี 20  ตนทุนตอคร้ังแผนกสงเสริมสุขภาพ ทุกโรงพยาบาล เฉล่ียมีคาเทากับ 263 
บาท/คร้ัง เม่ือพิจารณาตนทุนตอหนวยตามขนาดโรงพยาบาล  พบวา โรงพยาบาลขนาด 10 เตียงมี
ตนทุนตอหนวย 526 บาท/คร้ัง   ขนาด 30 เตียง มีตนทุนตอหนวยเฉล่ีย 150 บาท/คร้ัง โดยท่ีโรงพยาบาล 
ง มีตนทุนตอหนวยสูงท่ีสุด 209 บาท/คร้ัง  และโรงพยาบาล ค มีตนทุนตอหนวยตํ่าท่ีสุด 137 บาท/คร้ัง  
ขนาด 60 เตียง มีตนทุนตอหนวยเฉล่ีย 388 บาท/คร้ัง  โดยโรงพยาบาล ฉ สูงท่ีสุด 801 บาท/คร้ัง  และ
โรงพยาบาล จ ตํ่าท่ีสุด 231 บาท/คร้ัง   
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ตารางท่ี 21 แสดงตนทุนตอคร้ังแผนกสุขาภิบาลและปองกันโรค  โรงพยาบาลชุมชน  

ชื่อโรงพยาบาล ขนาด 
ตนทุนพื้นฐาน 

(RSC) 
ตนทุนรักษาพยาบาล ตนทุนท้ังหมด 

Unit cost (MCC) 

รพ. ก  10 484 122 605 
รพ. ข  30 110 45 155 
รพ.  ค  30 224 133 357 
รพ.  ง  30 245 71 316 
รพ.  จ  60 109 46 154 
รพ.  ฉ  60 1097 475 1572 
รพ.  ช  60 654 185 839 
รพ.  ฌ  60 255 254 510 

เฉล่ีย 30  เตียง  171 66 237 
เฉล่ีย 60  เตียง  266 134 400 
เฉล่ียทุกขนาด  236 102 338 

 

จากตารางท่ี 21 ตนทุนตอคร้ังแผนกสุขาภิบาลและปองกันโรค ทุกโรงพยาบาล เฉล่ียมีคา
เทากับ 338 บาท/คร้ัง เม่ือพิจารณาตนทุนตอหนวยตามขนาดโรงพยาบาล  พบวา โรงพยาบาลขนาด 10 
เตียง มีตนทุนตอหนวย 605 บาท/คร้ัง   ขนาด 30 เตียง มีตนทุนตอหนวยเฉล่ีย 237 บาท/คร้ัง โดยท่ี
โรงพยาบาล ค มีตนทุนตอหนวยสูงท่ีสุด 357 บาท/คร้ัง  และโรงพยาบาล ข มีตนทุนตอหนวยตํ่าท่ีสุด 
155 บาท/คร้ัง  ขนาด 60 เตียง มีตนทุนตอหนวยเฉล่ีย 400 บาท/คร้ัง โดยท่ีโรงพยาบาล ฉ สูงท่ีสุด 1,572 
บาท/คร้ัง  และโรงพยาบาล จ ตํ่าท่ีสุด 154 บาท/คร้ัง   

สรุปผล 
การศึกษาตนทุนตอหนวยบริการของผูปวยนี้มองในฐานะผูใหบริการ (provider) เทานั้น  โดย

ตนทุนคาใชจายของทุกหนวยงานประกอบดวย  ตนทุนคาแรง  คาวัสดุ และคาลงทุน  ซ่ึงรวมเปน
ตนทุนทางตรงของแตละหนวยงานแลวนํามาใชเกณฑการกระจายตนทุนท่ีเหมาะสม การกระจาย
ตนทุนทําหลังจากหาตนทุนโดยตรงของแตละหนวยงานแลว  ซ่ึงไดแบงหนวยงานออกเปน 3  กลุม คือ 
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หนวยงานท่ีไมกอใหเกิดรายได (NRPCC) หนวยงานท่ีกอใหเกิดรายได (RPCC) ตนทุนทางตรงจาก 2
หนวยงานนี้จะถูกกระจายไปยังหนวยงานบริการผูปวย (PS)  ตามเกณฑกระจายท่ีเหมาะสม  โดยใช
วิธีการกระจายทุนแบบ Simultaneous equation method ซ่ึงผลสุดทายตนทุนคาใชจายทุกสวนของ
โรงพยาบาลจะไปตกที่หนวยงานบริการผูปวย  เพื่อหาตนทุนตอหนวยบริการ  โดยถือหลักวากิจกรรม
ตาง ๆ  ในโรงพยาบาลเกิดข้ึนเพื่อใหโรงพยาบาลดําเนินไปเพื่อบริการผูปวยท้ังส้ิน 

แผนกแพทยแผนไทย 2 โรงพยาบาล จํานวน  5,260 คร้ัง  มีตนทุนตอหนวยเฉล่ีย 333 บาท/คร้ัง  
แผนกผูปวยนอก  464,836  คร้ัง ตนทุนตอหนวยเฉล่ีย 113 บาท/คร้ัง   ผูปวยใน 124,497  วันนอน  
ตนทุนตอหนวยเฉล่ีย 759 บาท/วันนอน  ผูปวยในจํานวน 32,635 ราย  มีตนทุนตอหนวยเฉล่ีย 2,895  
บาท/ราย แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 144,547  คร้ัง ตนทุนตอหนวยเฉล่ีย  182  บาท/คร้ัง  แผนกทันตกรรม  
19,193 คร้ัง  ตนทุนตอหนวยเฉล่ีย 232 บาท/คร้ัง  แผนกสงเสริมสุขภาพ 53,692  คร้ัง ตนทุนตอหนวย
เฉล่ีย  263 บาท/คร้ัง  และแผนกสุขาภิบาลและปองกันโรค 27,784  คร้ัง ตนทุนตอหนวยเฉล่ีย 338 บาท/
คร้ัง  ซ่ึงตนทุนท่ีเกิดข้ึนสวนมากเปนตนทุนพื้นฐาน 

จากการศึกษาตนทุนตอหนวยบริการผูปวย พบวา  โรงพยาบาลท้ัง 8 แหง มีคาแรงสูงกวา
คาใชจายอยางอ่ืน สําหรับตนทุนทางตรงเม่ือรวมทุกโรงพยาบาลแลวหนวยงานบริการผูปวยมีมูลคาสูง
ท่ีสุด โดยท่ีโรงพยาบาลแตละแหงแผนกผูปวยในมีมูลคาตนทุนทางตรงสูงสุด สวนตนทุนคาแรงสวน
ใหญอยูในกลุมหนวยงานบริการผูปวย (PS)   คาวัสดุสวนมากอยูในกลุมหนวยงานท่ีกอใหเกิดรายได 
(RPCC)  สวนใหญเปนคายาและเวชภัณฑ เห็นไดวา คายา เปนวัสดุท่ีใชจายท่ีสูงอันดับหนึ่งของการ
ดําเนินงานใหบริการของโรงพยาบาล ฉะนั้น หากมีความประสงคจะลดตนทุนตอหนวยบริการลง  
สมควรท่ีจะนําคายาท่ีจายใหผูปวย มาพิจารณาดวย  เพราะอาจจะมีปญหาจากตนทุนจมจากสตอกยาท่ี
คางอยูดวย ในสวนคาลงทุนสวนมากอยูในกลุมหนวยงานไมกอใหเกิดรายได (NRPCC) โรงพยาบาลท่ี
มีตนทุนตํ่า  เนื่องจากอาคารส่ิงกอสรางมีอายุนานเกิน 20  ปจํานวนมาก  
 ในดานการลดตนทุนนั้นการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอตนทุนการลดตนทุนจะคํานึงถึง
จํานวนผลผลิตหรือจํานวนบริการ ขนาดของโรงงาน  ราคาของวัตถุดิบและคาแรง  เทคโนโลยี  
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานท่ีจะทําใหตนทุนตํ่า เปนตน ในการวิเคราะหตนทุนตอหนวยบริการวา
มีปจจัย 3  ประการ  ท่ีทําใหตนทุนการบริการสูงหรือตํ่า คือ ผูรับบริการ  บุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุข  และโรงพยาบาล 
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 ผูรับบริการ 
 ความรุนแรงของโรค  และชนิดของโรค 
 ทัศนคติการใชบริการโรงพยาบาล 
 การเปล่ียนแปลงของโครงสรางประชากรทําใหความตองการเพิ่มข้ึน 
 การเปล่ียนแปลงรูปแบบของโรคจากโรคติดเช้ือท่ีปองกันได  เปนโรคเร้ือรังและโรค

ไรเช้ือเพิ่มมากข้ึน ทําใหตนทุนการรักษาพยาบาลเพ่ิมมากข้ึน 
บุคลากรทางสาธารณสุข 
 การวินิจฉัยโรคและการใชเทคโนโลยีมากกวาประวัติและการตรวจรางกาย 
 พฤติกรรมการดูแลรักษาในการเลือกใชยาโดยมีอิสระในการเลือกใชไมเหมาะสม 

โรงพยาบาล 
 คาลงทุนเคร่ืองมือแพทยมีราคาแพง 
 การจัดการระบบบริการผูปวยวามีประสิทธิภาพเพียงไร 
 การควบคุมการใชยาในโรงพยาบาลและบัญชียาโรงพยาบาล 

ขอจํากัดในการศึกา 
ตามหลักของการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรมีการคํานึงถึงคาเสียโอกาส (Opportunity cost) 

แตในการศึกษาตนทุนตอหนวยบริการคร้ังนี้ไมไดนําคาท่ีดินมาคิดไวดวย  ซ่ึงการนําคาเสียโอกาสนี้มา
คิดดวย กลาวคือ รายไดท่ีตองเสียไปในการสรางอาคารสิ่งกอสราง แทนท่ีจะนําท่ีดินนั้นไปหา
ผลประโยชนอยางอ่ืน  อยางไรก็ตาม การนําเสนอนี้ไดไมไดคํานึงถึงความรุนแรงของโรค  ลักษณะของ
โรค ลักษณะผูปวย  ประเภทและความยากงายในการตรวจรักษา แตคิดเปนตนทุนตอหนวยบริการโดย
เฉล่ียของผูมารับริการทั้งหมดในแตละแผนก 
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บทที่ 7 
 

การประเมินทางเศรษฐศาสตร 
 

การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร เปนสวนประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่งในการประเมินคา
โครงการ (Project Appraisal) คือ เปนการพิจารณาถึงความคุมคาของการลงทุนหรือการดําเนินการใน
โครงการใดโครงการหน่ึงวามีความคุมคาและสมควรนําไปลงทุนหรือไม โดยวิเคราะหโครงการที่กําลัง
พิจารณาอยูนั้นวาจะใหผลตอบแทนตอระบบเศรษฐกิจสวนรวมของประเทศหรือไมเพียงใด เพื่อ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ผลการวิ เคราะหคือ ถา
ผลประโยชนของโครงการนั้นสูงกวาตนทุนโครงการนั้นก็เปนโครงการท่ีดีทางเศรษฐศาสตร 
(Economically sound or profitable)  แตถาโครงการใดใหผลประโยชนตํ่ากวาตนทุนท่ีเกิดข้ึนก็อาจจะ
เปนโครงการท่ีไมดี การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรจึงมีสวนชวยอยางสําคัญตอการตัดสินใจในการท่ีจะ
รับหรือปฎิเสธการลงทุนในโครงการการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร จะใชราคาท่ีแนนอนที่สะทอนถึง
มูลคาท่ีแทจริงเปนราคาท่ีถูกปรับคาเรียกวา “ราคาเงา” (Shadow price) หรือ “ราคาในทางบัญชี” 
(Accounting price)  
 

1. การวิเคราะหทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร 
ความแตกตางของการวิเคราะหทางการเงินและทางเศรษฐศาสตรจะใชราคาตลาด (Market 

Price) ซ่ึงจะรวมเอาภาษี เงินอุดหนุน ดอกเบ้ีย ฯลฯ เขาไปดวย โดยภาษีและดอกเบ้ียถือวาเปนตนทุน
เพราะจายใหกับแหลงเงินทุนภายนอก และเงินอุดหนุนคือผลตอบแทนของโครงการ ซ่ึงสามารถสรุป
ความแตกตางของการวิเคราะหทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร คือความแตกตางเร่ืองราคาท่ีใชการคิด
คาใชจาย และการคิดผลตอบแทน 

- ความแตกตางเร่ืองราคาท่ีใชโดยการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร  จะใชราคาท่ีสะทอนถึงมูล
คาท่ีแทจริงของผลผลิตออกและทรัพยากรท่ีใช ฉะนั้น หากราคาตลาดท่ีปรากฏอยูไมสะทอนถึงมูลคาท่ี
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แทจริงดังกลาว จะตองมีการปรับราคาและใชราคาเงาหรือราคาทางบัญชีแทน สวนการวิเคราะหทาง
การเงินจะใชราคาตลาดท่ีรวมถึงคาภาษีและเงินอุดหนุนโดยตรง โดยไมตองมีการปรับแตประการใด 

-  ความแตกตางดานการคิดคาใชจาย 
โดยการวิเคราะหทางเศรษฐกิจจะพิจารณาถึงคาใชจายท่ีแทจริงของสังคมจากการมีโครงการ 

ในขณะท่ีการวิเคราะหดานการเงินจะคิดแตเฉพาะรายจายภายในโครงการ จึงไมรวมรายจายทางออมอ่ืน 
ๆ ท่ีตกแกสังคมวาเปนรายจายของโครงการและในขณะท่ีรายจายทางดานดอกเบ้ีย คาภาษีอากร และคา
ชําระหนี้ ไมคิดรวมวาเปนคาใชจายทางเศรษฐกิจ แตกลับถือวาเปนคาใชจายทางการเงิน นอกจากนั้น 
คาใชจายทางเศรษฐกิจยังคิดในรูปของคาเสียโอกาส เชน คาเสียโอกาสของการใชแรงงานและทุนของ
ตนเอง แตทางการเงินไมไดคิดในรูปของ คาเสียโอกาส เปนตน 

การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร โดยท่ัวไปคือการวิเคราะหเกี่ยวกับคาใชจายและผลประโยชน
อ่ืน  ๆโดยมีจํานวนเงินเปนหนวยเปรียบเทียบถาจะพิจารณาแนวทางปฎิบัติท่ีกําหนดใหดีแลวจะพบวามี
สองลักษณะคือ ลักษณะท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจ สําหรับการดําเนินการในปจจุบันและการ
ดําเนินการในอนาคต โดยมีคาใชจายและผลไดตาง ๆ เปนการคาดคะเนสําหรับอนาคตท้ังส้ิน การ
วิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร มีขอสมมติเบ้ืองตนวา เงินมีความสัมพันธกับเวลาการเปล่ียนแปลงใน
อนาคตมีไมมาก และการคาดหมายอนาคตสามารถทํานายไดพอควร 

ในปจจุบันซ่ึงเปนยุคของการแขงขัน   ผูท่ีตัดสินใจเร่ิมดําเนินโครงการใหม หรือ เร่ิมประกอบ
ธุรกิจใดก็ตาม นอกเหนือจากจะรูวาโครงการหรือธุรกิจนั้นเปนส่ิงท่ีตนชอบหรือถนัดแลว   ยัง
จําเปนตองใชหลักวิชาการท้ังดานเศรษฐศาสตร  การเงิน และการบัญชี  เพื่อประเมินหรือวิเคราะห
โครงการหรือธุรกิจนั้น  ส่ิงท่ีควรวิเคราะหดานตาง ๆ  ไดแก 
 วิเคราะหดานความตองการของตลาดในสินคาหรือบริการที่มีอยูในขณะน้ัน  รวมถึงคูแขงขัน

สินคาหรือ บริการประเภทเดียวกัน  ท้ังนี้เพื่อจะไดสามารถกําหนดกลยุทธ  วางแผนทาง
การตลาด  กําหนดราคาสินคาไดเหมาะสม  และชวยใหทราบอายุของธุรกิจ เพื่อใหสามารถ
ประมาณการชวงระยะเวลาท่ีจัดทําบัญชีเงินสด (Cash flow)ไดดวย ซ่ึงการวิเคราะหทาง
การตลาดน้ีจะชวยใหทราบผลประโยชนของธุรกิจ 
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 วิเคราะหดานเทคนิค (Technical analysis) เพื่อใหทราบวาตองจัดเตรียมเพ่ือลงทุนเลือกซ้ือ 
อุปกรณ  เคร่ืองจักร ท่ีดิน อาคาร รวมท้ังบุคลากรเทาไร ใหเพียงพอสําหรับผลผลิตท่ีคาดวาจะ
ผลิต 

 วิเคราะหดานส่ิงแวดลอม (Environmental analysis) มักใชกับโครงการขนาดใหญ และมีมลพิษ 
ซ่ึงมีกฎหมายบังคับวาจะตองทํารายงานการศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือไม ตัวอยาง 
โครงการสนามบินนานาชาติ โครงการรถไฟฟา ซ่ึงตองมีการจัดเตรียมงบประมาณไวเพื่อ
บรรเทาความเสียหายท่ีอาจกระทบตอส่ิงแวดลอม  เชน  การชดเชยท่ีทํากิน หรือกอสรางระบบ
สาธารณูปโภคเพ่ิมเติม ซ่ึงถือเปนตนทุนของโครงการ 

 การวิเคราะหโครงการทางดานเศรษฐกิจและการเงิน (Economic  and  financial  analysis)  มักจะ
เปนโครงการภาครัฐ ซ่ึงอาจไมคุมคาทางการเงิน แตก็ตองทําเนื่องจากเปนสาธารณประโยชน
หรือผลดีตอเศรษฐกิจในระยะยาว  

 โดยท่ัวไปจะพบเห็นการวิเคราะหดานการเงินเปนสําคัญ  โดยการเงินท่ีถูกนํามาวิเคราะห
ไดแก ประมาณการกระแสเงินสด หรือ Cash flow projection และดัชนีช้ีวัดความคุมคาในการ
ลงทุน  ไดแก  NPV  IRR และ BCR  สวนโครงการที่ตองวิเคราะหทางเศรษฐกิจสวนใหญคือ
โครงการภาครัฐ ซ่ึงอาจไมคุมคาทางการเงิน แตก็ตองทํา  เพราะวาเปนสาธารณประโยชนหรือ
ผลดีตอเศรษฐกิจในระยะยาว  

 การวิเคราะหดานสังคม (Social analysis) โครงการหรือธุรกิจทุกประเภทยอมสงผลกระทบตอ
สังคมไดท้ังดานบวกและดานลบ ในดานบวกอาจเกิดการจางงาน คุณภาพชีวิตดีข้ึน แตดานลบ
อาจทําใหเกิดผลตอสุขภาพสาธารณะ 

 
2. คาใชจายในการวิเคราะหโครงการ 

รายการคาใชจายท่ีไมถือวาเปนคาใชจายในการวิเคราะหโครงการทางดานเศรษฐศาสตร ไดแก  
1. คาเส่ือมราคา (Depreciation) 
ในการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร คาเส่ือมราคาจะไมรวมเปนคาใชจายของโครงการ ท้ังนี้

เพราะเม่ือมีการซื้อเคร่ืองจักรเคร่ืองมือหรือสินทรัพยถาวรมาใชกับโครงการในปใดก็ไดมีการพิจารณา
เปนคาใชจายในปนั้นไปแลว จึงไมจําเปนตองมีการหักคาเส่ือมราคาของการใชในปตอ ๆ  มาอีก  
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2. คาชําระหนี้ (Debt service) 
การชําระหนี้ก็เหมือนกับคาเส่ือมราคาท่ีมีลักษณะกระจาย (Spreading) คือ กระจายคาใชจาย

ออกไปเปนเวลาหลาย ๆ  ป ในขณะท่ีเรานับคาใชจาย ณ เวลาท่ีมีการใชทรัพยากรนั้น การชําระหนี้สินจึง
ไมถือวาเปนคาใชจายของโครงการ และจะตองมีการหักออกจากคาใชจายหากมี เพราะเปนการโอน
เปล่ียนมือทางการเงินท่ีไมไดแสดงถึงการใชทรัพยากรอยางแทจริง 

3. คาภาษี (Tax payment) 
ภาษีทุกชนิดท่ีโครงการจายใหกับรัฐบาล แมวาจะเปนเงินท่ีจายไปตามจริงแตการวิเคราะห

โครงการทางเศรษฐกิจถือเปนเพียงรายจายโอนจากผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการไปสูภาครัฐ ไมไดมีสวน
ตอการใชทรัพยากรจริง ๆ ของโครงการแตอยางใด ดังนั้น ตองมีการหักรายการภาษีออกจากตนทุนทาง
เศรษฐศาสตร 

4. รายจายสํารอง (Contingency) 
ในทางเศรษฐศาสตรจะคิดเฉพาะเงินสํารองจายท่ีกันไวเฉพาะรายการท่ีคาดวาจะมีการ

เปล่ียนแปลงไมรวมถึงเงินสํารองจายสําหรับเงินเฟอ เพราะเงินเฟอเปนการเพ่ิมราคาใหกับสินคาท่ัวไป
โดยกระทบราคาที่ใชคํานวณตนทุนและผลประโยชนในอัตราเดียวกันจึงไมสงผลตอราคาโดย
เปรียบเทียบ (Relative price) สําหรับการวิเคราะหโครงการทางดานเศรษฐศาสตร ราคาท่ีนํามาใชในการ
คํานวณตนทุน ผลประโยชนจะตองเปนราคาท่ีสะทอนถึงมูลคาท่ีแทจริงของทรัพยากรนั้น ๆ ท่ีเรียกวา 
“ราคาเงา” 

5. ตนทุนจม (Sunk cost)  
รายจายท่ีไดจายไปแลวในอดีตของโครงการสวนการวิเคราะหโครงการน้ัน เปนการพิจารณา

ถึงรายจายของโครงการแตเฉพาะคาใชจายในอนาคตท่ีคาดหวังตนทุนจมจึงไมมีผลกระทบตอการ
ตัดสินใจ การวิเคราะหทางการเงินจะใชราคาตลาด (Market price) ซ่ึงจะรวมเอาภาษี เงินอุดหนุน 
ดอกเบ้ีย ฯลฯ เขาไปดวย โดยภาษีและดอกเบ้ียถือวาเปนตนทุนเพราะจายใหกับแหลงเงินทุนภายนอก 
และเงินอุดหนุนคือผลตอบแทนของโครงการ 
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3. การวัดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเงิน 
3.1. รายไดท้ังหมด (Net return) Net return (NR)  เหมาะท่ีจะใชวัดผลการดําเนินงานในแงบัญชี

รับจาย เพื่อดูความสําเร็จหรือลมเหลวในอดีต และชวยวางแผนงานในอนาคต หาไดจาก   
    

NR = TGR – TC 
 

โดยท่ีTGR (total gross return) คือรายไดท้ังหมดของ enterprise หรือ ผลผลิตท้ังหมด (อาจ
รวมท้ังผลพลอยไดอ่ืนๆ) คูณกับราคา สวนTC คือ ตนทุนการผลิตท้ังหมด 

TC  มี 2 ชนิดคือ ตนทุนผันแปร(total variable cost :TVC)  และตนทุนคงท่ี(total fixed cost: 
TFC) Variable costs (VC)คือตนทุนท่ีปกติ (แตไมเสมอไป) จะเปล่ียนแปลงเปนสัดสวนกับ ขนาดหรือ
หนวยการผลิต อาทิเชน แรงงาน   

3.2. กําไรหรือรายไดสุทธิ (Gross margin (GM))เปนส่ิงช้ีวัดท่ีเหมาะสมท่ีสุดของ enterprise 
performance ถาวัตถุประสงคจะดูท่ีประสิทธิภาพการดําเนินงาน มากกวาท่ีจะดูในเร่ืองบัญชี อาทิ 
ตองการเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการผลิตของ กิจกรรมการผลิตตางๆ วาสินคาใดใหผลตอบแทน
สูงสุด Gross margin หาไดจาก Total gross returns (TGR) ลบดวย variable costs  (VC),  

GM = TGR - VC, 
3.3. ตนทุนตอผลผลิต 1 หนวย (cost of production: COP) หาไดจากตนทุนท้ังหมดหารดวย

ผลผลิตที่ไดจากตนทุนการผลิตตอหนวย การวิเคราะหทําใหทราบวา การผลิตสินคาหนึ่งหนวย ใชทุน
เทาไร 

 TC/Yโดยท่ี TC คือตนทุนการผลิตท้ังหมด สวน Y คือผลผลิตตอหนวยการผลิต (เชน ไร หรือ 
บอ หรือตัว หรือตอการผลิตนม 1 กลอง หรืออาจเปน ตอ กก.) ตนทุนผลิตตอหนวยใชกรณีเกษตรกร
ตองการรูตนทุนในการผลิตสินคา 1 หนวย การผลิตเพื่อประโยชนในการตั้งราคาสินคาตอหนวย 

4. การวัดผลตอบแทนตอหนวยปจจัยการผลิต 
วัตถุประสงคเพื่อวัดผลตอบแทนในรูปรายไดสุทธิตอหนวยการผลิต 1 หนวย เชน ตอท่ีดิน 1 

ไร หรือ ตอแรงงานครอบครัว 1 วันงาน เปนตน 
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ผันตามเวลา ท้ังนี้เนื่องเงินจํานวนเทากันมูลคาในปจจุบันและอนาคตจะไมเทากัน โดยท่ัวไปคาเงินจะ
แปลงเปล่ียนตามอัตราเงินเฟอ (inflation) ดังนั้น  ในการเปรียบเทียบจึงตอง ใชเวลาเดียวกัน  เชน อาจใช
เวลา ณ ปจจุบัน (present value) หรือ เวลาในอนาคต (future value) เงินลงทุนหรือผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึน 
ณ เวลาปจจุบัน หรือจะเกิดในอนาคต จะตองมีการเปล่ียนคาเงินใหเหมาะสม เพื่อใหมูลคาท่ีจะ
เปรียบเทียบอยูในชวงเวลาเดียวกัน  

5. แนวคิดเกี่ยวกับอายุโครงการ 
5.1 อายุของโครงการ (Project life) ก็คือ ชวงเวลาท่ีโครงการยังคงใหผลตอบแทน อายุโครงการ

จะเร่ิมข้ึนเม่ือมีการกอสรางโครงการ และส้ินสุดเม่ือโครงการไมสามารถจะใหผลประโยชนไดอีก
ตอไป สามารถแบงออกเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะกอสราง (Construction or Implementation period) และ
ระยะการดําเนินงาน (Operational period) โดยหลักการสามารถพิจารณาไดเปน 2 ประเภท คือ อายุทาง
เศรษฐกิจ (Economic life) ซ่ึงเร่ิมต้ังแตโครงการใหผลตอบแทนจนถึงเวลาท่ีคาใชจายในการดําเนินการ
และคาบํารุงรักษามีแนวโนมสูงข้ึนเกินกวาผลประโยชนท่ีจะไดรับและอายุทางเทคนิค (Technical life) 
จะพิจารณาตามอายุการใชงานของทรัพยสินประเภททุน โดยยึดเหตุผลทางวิศวกรรมจากเวลาท่ี
โครงการเร่ิมดําเนินงานไปจนถึงเวลาท่ีโครงการหมดสภาพการใชงานทางเทคนิค 

5.2 แนวคิดเกี่ยวกับตนทุนและประโยชนของโครงการ 
การวัดตนทุนและผลประโยชนนั้นจะตองคํานึงถึง คําถาม 2 ประการ คือ ผูตัดสินใจคือใคร

และวัตถุประสงคของเขาเหลานั้นคืออะไร ตนทุนและผลประโยชนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตัดสินใจจะ
แตกตางกันไป  ข้ึนอยูกับวา เปนการพิจารณาจากแงมุมของบุคคลโดยตรงหรือของสังคมโดยรวม  นั่น
คือ การวิเคราะหทางดานการเงินใชตนทุนและผลประโยชนท่ีวัดหรือนับจากแงมุมของบุคคล
หนวยงานหรือรัฐวิสาหกิจ สวนการวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจใชตนทุนและผลประโยชนท่ีวัดหรือนับ
จากแงมุมของสังคมโดยสวนรวม 

5.3 ตนทุนของโครงการ 
ตนทุนโครงการ อาจจําแนกไดเปนตนทุนทางตรง (Direct cost) และตนทุนทางออม (Indirect 

cost) ซ่ึงตนทุนทางตรง หมายถึง มูลคาของการใชส่ิงท่ีใสเขาไปเพื่อติดต้ังดําเนินงานและบํารุงรักษา
โครงการ คาใชจายประเภทนี้จัดเปนคาใชจายโดยตรงของโครงการ ไมวาจะเปนคาใชจายทางดานการ
ลงทุนและการดําเนินงาน สวนตนทุนทางออม หมายถึงคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการมีโครงการหรือ
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เปนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากผลพลอยไดของโครงการ นอกจากนี้ ตนทุนโครงการยังจําแนกออกเปน
ตนทุนท่ีวัดเปนตัวเงินได (Tangible cost) และตนทุนท่ีวัดเปนตัวเงินไมได  (Intangible cost)  

5.4 ผลประโยชนโครงการ 
ผลประโยชนโครงการอาจจําแนกไดเปนผลประโยชนทางตรง (Direct benefit) และ

ผลประโยชนทางออม (Indirect benefit) ซ่ึงผลประโยชนทางตรง หมายถึงผลประโยชนของโครงการท่ี
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการสวนผลประโยชนทางออมหมายถึง ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึน
นอกเหนือไปจากกลุมเปาหมายและผูไดรับประโยชนเหลานี้ ไมจําเปนตองเขามามีสวนในการลงทุน
กอสรางหรือดําเนินงานโครงการแตอยางใด นอกจากน้ีผลประโยชนโครงการยังจําแนกไดเปน
ผลประโยชนท่ีวัดคาเปนตัวเงินได (Tangible benefit) และผลประโยชนท่ีวัดคาเปนตัวเงินไมได 
(Intangible benefit)  

 
3.1 มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
เนื่องจากการลงทุนและการดําเนินการของโครงการมีระยะเวลายาว และเปนชวงเวลาท่ีแตกตาง

กัน ดังนั้นในการเปรียบเทียบคาประโยชนและตนทุนของโครงการ จึงจําเปนตองนําคาของเงินมาปรับ
ใหอยูในชวงระยะเวลาเดียวกัน เพื่อจะไดเห็นผลตอบแทนสุทธิที่แทจริงเปนมูลคาเงินปจจุบัน มูลคา
ปจจุบันสุทธิ คือมูลคาสุทธิของรายไดและคาใชจายรวมตลอดโครงการและมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net 
Present Value : NPV) คือยอดสุทธิของเงินทุนโครงการมากกวาคาใชจายของโครงการหลังจากหัก
ตนทุนของโครงการรวมกับพิจารณามูลคาเงินท่ีเปล่ียนไปตามเวลา (Time value of  money )โดยตองการ
ใหมูลคาของตนทุนตาท่ีสุดเพื่อใหไดผลตอบแทนจากการลงทุนสูง และ  NPV ก็คือมูลคาเฉล่ียของ
สวนกองทุนท่ีใชในการดําเนินธุรกิจ วิธีของ NPV จะนํามูลคาเวลาของเงินลงในบัญชี  

การใชอัตราคิดลด  (Discount Rate)  ซ่ึงความหมายของ Time Value of Money หมายถึงการท่ี
ยอดรวมท่ีจะไดรับในอนาคตมีคานอยกวายอดรวมท่ีจะไดรับในปจจุบัน เพราะวายอดเงินท่ีมีอยูใน
ปจจุบันนั้นสามารถที่จะนําไปใชในการลงทุนซ่ึงกอใหเกิดผลตอบแทนได มูลคาปจจุบันสุทธิเปนการ
พิจารณา คาปจจุบันหรือคาเทาของเงินลงทุน ณ เวลาปจจุบันของเงินในอนาคต โดยอาศัยอัตราดอกเบ้ีย 
ตอชวงเวลาเพื่อกําหนดคาในอนาคตเพื่อสัมพันธกับปจจุบัน ในการวิเคราะหหามูลคาปจจุบันสุทธิ ใช
การคํานวณจากสูตร 
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   S  

มูลคาปจจุบันสุทธิ  =  
(1+i) n  

 
S = มูลคาของเงินท่ีเปนคากระแสเงินสดสุทธิสําหรับแตละปท่ีใชในการคํานวณหาคา NPV 

ซ่ึงคากระแสเงินสดนี้ใชแทนความแตกตางระหวางคาใชจายประจําปของสภาวะส่ิงแวดลอมตางๆใน
โครงการกับคาใชจายประจําปของสภาวะแวดลอมตางๆที่มีอยู 

i = อัตราดอกเบ้ีย คือ อัตราสวนลดหรืออัตราผลตอบแทนของการลงทุนในเวลาที่คํานวณคา 
NPV ตัวเลือกอ่ืนๆในการคิดคํานวณอัตราสวนลดไดแกคาใชจายในสวนของเงินลงทุนและอัตราการ
ตอบแทนของโครงการอ่ืน  ๆ

n = จํานวนปท้ังหมดท่ีใชในการคํานวณหาคา NPV การคํานวณนั้นคิดในแตละปท่ีถูกนํามา
พิจารณา 

ความเขาใจในเร่ือง NPV ข้ันแรกควรที่จะศึกษาสวนประกอบท่ีเกี่ยวของ เพื่อท่ีจะชวยใหเขาใจ
วา NPV คืออะไรนั้นเชนคาของเงิน 1  บาทในวันนี้กับเงิน 1  บาทในอีก 1 ปถัดไปไมเทากัน เพราะมา
จากคาของเงินท่ีเปล่ียนไปตามเวลานั่นเอง คาของเงิน 1  บาทในอีก 1 ปถัดไปนับจากวันนี้ยอมมีคานอย
กวาคาของเงิน 1  บาทในวันนี้ ซ่ึงอาจเปนไป  เพราะอัตราสวนลดหรืออัตราผลตอบแทนการลงทุน เปน
ตน อธิบายงาย ๆ คือ สมมุติวาใหคาของอัตราผลตอบแทนของการลงทุนมีคาเทากับรอยละ 10 คาของ
เงิน 1  บาทในวันนี้มีคาเทากับคาของเงิน 1.1  บาท ในอีก 1 ปถัดไปและคาของเงิน 1  บาท ในอีก 1 ป
ถัดไปก็ยอมมีคาเทากับคาของเงิน 0.91  บาทในวันนี้ เพราะวามีการคิดในเร่ืองของดอกเบ้ียดวย ซ่ึงหาก
อัตราผลตอบแทนการลงทุนท่ีมีคาเปน 10 เปอรเซ็นต คาของเงิน 0.91  บาท มีคาอัตราผลตอบแทนของ
การลงทุนเทากับเงิน 0.09  บาท ถาเสนอ 120  บาทในหน่ึงปจากปจจุบันและอัตราเงินเฟอ (Inflation) 
และอัตราที่เกี่ยวของ (Interest  rate) คือ 20% ถาในตอนนี้การทํางานถอยคากลับไปในการกําหนดของ
วันนี้อยากจะเปน 100  บาท ส่ิงนี้ถูกเรียกวา การแสดงคาและเม่ือเงินสดหมุนเวียนเกินจํานวนของปถูก
ผสมใวในวิธีการแสดงออกเปนรูปสรุปรวมท้ังหมดนี้ ถูกเรียกวามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) การคํานวณ
ท่ีดีท่ีสุดใชตารางดังนี้ 
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ตารางแบบฟอรมมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) 
ป Cash – flow โครงการ ปจจัยสวนลด แสดงคา 
0    
1    
2    
3    
รวม   NPV 

 
เงินสดหมุนเวียนในโครงการ (Project cash flow) = รายได – คาใชจาย 
การแสดงคา (Present value)   = ปจจัยสวนลด x เงินสดหมุนเวียน 
ปจจัยสวนลด(Discount factor)    = 1/(1+i) n 

ซ่ึง  i = คาดคะเนอัตราท่ีเกี่ยวของ 
n = จํานวนปจากวันท่ีเร่ิมตน 

ตารางตัวอยางการคํานวณปจจัยสวนลด (Discount  factor) 
ปที่ 8%  9%  10%  11%  12%  13%  14%  15%  16%  17%  
1 0.9259  0.9174  0.9091  0.9009  0.8929  0.885  0.8772  0.8696  0.8621  0.8547  
2 0.8573  0.8417  0.8264  0.8116  0.7972  0.7831  0.7695  0.7561  0.7432  0.7305  
3 0.7938  0.7722  0.7513  0.7312  0.7118  0.6931  0.675  0.6575  0.6407  0.6244  
4 0.735  0.7084  0.683  0.6587  0.6355  0.6133  0.5921  0.5718  0.5523  0.5337  
5 0.6806  0.6499  0.6209  0.5935  0.5674  0.5428  0.5194  0.4972  0.4761  0.4561  
6 0.6302  0.5963  0.5645  0.5346  0.5066  0.4803  0.4556  0.4323  0.4104  0.3898  
7 0.5835  0.547  0.5132  0.4817  0.4523  0.4251  0.3996  0.3759  0.3538  0.3332  
8 0.5403  0.5019  0.4665  0.4339  0.4039  0.3762  0.3506  0.3269  0.305  0.2848  
9 0.5002  0.4604  0.4241  0.3909  0.3075  0.3329  0.3075  0.2843  0.263  0.2434  
10 0.4632  0.4224  0.3855  0.3522  0.322  0.2946  0.2697  0.2472  0.2267  0.208  
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NPV คือเคร่ืองมือวัดคาหรือมูลคาเพิ่มขององคการ  ถา NPV มีผลเปนบวกโครงการก็จะไดรับ
การพิจารณาและผลักดันใหดําเนินการเม่ือโครงการถูกนํามาจัดอันดับ NPV แลวเราจะเลือกคาท่ีสูง
ท่ีสุด  อาทิ ตัวอยางการเลือกเคร่ืองจักรโดยใช NPV สมมุติใชปจจัยสวนลดคือ 20% ตามข้ันตอน
ดังตอไปนี้ 

1.ใสกระแสเงินสดหมุนเวียน (Cash flow)  
2.คํานวณปจจัยสวนลดลงในตาราง 
3.คํานวณแสดงคา (Present value) ท่ีคูณกระแสเงินสดหมุนเวียนกับปจจัยสวนลด 
4.หาผลรวมและแสดงคา NPV ดังแสดงในตาราง 
 

ตารางมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net present value : NPV) ของเคร่ืองจักร  ก 
(1) (2) (3) = (2) X (3) 
ป Cash – Flow ของโครงการ ปจจัยสวนลด 20% แสดงคา 
0 (35,000  บาท) 1 (35,000  บาท) 
1 20,000  บาท 0.8333 16,666  บาท 
2 15,000  บาท 0.6944 10,416  บาท 
3 10,000  บาท 0.5787 5,787  บาท 
4 10,0000  บาท 0.4823 4,823  บาท 

รวม NPV 2,692  บาท 
 
ตารางมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net present value : NPV) ของเคร่ืองจักร   ข 

(1) (2) (3) = (2) X (3) 
ป Cash – Flow ของโครงการ ปจจัยสวนลด 20% แสดงคา 
0 (35,000  บาท) 1 (35,000  บาท) 
1 10,000  บาท 0.8333 8,333  บาท 
2 10,000  บาท 0.6944 6,944  บาท 
3 15,000  บาท 0.5787 8,681  บาท 
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(1) (2) (3) = (2) X (3) 
ป Cash – Flow ของโครงการ ปจจัยสวนลด 20% แสดงคา 
4 20,000  บาท 0.4823 9,646  บาท 

รวม NPV 1,396  บาท 
 
NPV ของเคร่ืองจักรกมีคาเทากับ 2,692  บาทและ NPV ของเคร่ืองจักรขมีคาเทากับ 1,396  บาท

การวิเคราะห NPV ควรเลือกเคร่ืองจักร  ก  มากกวาเคร่ืองจักร  ข  เนื่องจากวาคา NPV ของเคร่ืองจักร  ก  
สูงกวา NPV ของเคร่ืองจักร  ข 

สามารถสรุปเปนหลักเกณฑการพิจารณาถึงความคุมคาของการลงทุนทางการเงินไดดังนี้ 
1. NPV เปนบวก B/C Ratio มากกวา 1  คาอัตราผลตอบแทน (IRR)มากกวาอัตราดอกเบ้ียเงินกู

แสดงวามีความคุมคาในการลงทุน 
2. NPV เทากับศูนย B/C Ratio เทากับ 1 คา  IRR เทากับอัตราดอกเบ้ียเงินกูแสดงวายังพอ

ลงทุนไดเพราะวาตนทุนเทากับผลประโยชน  ซ่ึงยังไมขาดทุนแตไมมีกําไร 
3. NPV เปนลบ B/C Ratio นอยกวา 1 คา  IRR นอยกวาอัตราดอกเบ้ียเงินกูแสดงวาไมคุมคาใน

การลงทุน 
อัตราคิดลดเพื่อปรับภาวะเงินเฟอ 

ปที่ CPI 
Nominal Discount Rate Real Discount Rate 

Current  Present Constant Price Present  
Price Value (100 = 2002) Value 

2002 100 120 120 120 120 
2003 107 130 116.07 121.5 116.07 
2004 114.4 150 119.58 131.2 119.58 
2005 122.5 170 121 138.77 121 
2006 131 200 127.1 152.58 127.1 

  Inflation0.07   NPV= 603.76   NPV=603.76 
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มูลคาปจจุบันสุทธิท่ีคาดหวัง (Expected NPV) 
รายรับ(ลานบาท) 120 140 160 180 200 

ความนาจะเปน 2/36 4/36 10/36 12/36 8/36 

ตนทุน(ลานบาท) 90 100 110 130 140 

ความนาจะเปน 6/36 6/36 8/36 10/36 16/36 

 
Expected  Revenue   ∑Pr*B =    171.11 ลานบาท 
Expected  Cost    ∑Pr*C =    154.44 ลานบาท 
Expected  NPV                   =    16.67 ลานบาท 

ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ(Payback period) หมายถึงระยะเวลาการดําเนินงานโครงการที่ทํา

ใหผลตอบแทนสุทธิของโครงการมีคาเทากับคาใชจายในการลงทุนพอดีหรืออาจกลาวไดวาระยะเวลา
คืนทุนของโครงการคือจํานวนปในการดําเนินงานซ่ึงทําใหผลกําไรที่ไดรับในแตละปรวมกันแลวมีคา
เทากับเงินลงทุนเร่ิมแรกระยะเวลาคืนทุน (จํานวนป) สามารถคํานวณไดตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

 
คาใชจายในการลงทุน 

ระยะเวลาคืนทุน  =  
ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียตอป  

เกณฑท่ีใชในการตัดสินใจโดยการพิจารณาระยะเวลาคืนทุน (Payback period) จากโครงการท่ี
ไดผลตอบแทนคืนภายในระยะเวลาอันส้ัน 

 
การวิเคราะหความออนไหว 

เนื่องจากอนาคตเปนเร่ืองของความไมแนนอนและมีความเส่ียงภัยอยูดวยการวิเคราะหความ
ออนไหว (Sensitivity Analysis) โดยหลังจากท่ีไดตัวช้ีวัดทางการเงินแลว หากผลที่ออกมานั้นทําให
โครงการสามารถยอมรับได แตก็ยังไมเปนท่ีแนใจวามีความแนนอนในการประเมินผลตอบแทนและ
ตนทุนโครงการ เพราะการวิเคราะหเปนการใชขอมูลในปจจุบันและแนวโนมจากอดีตซ่ึงเปนการ
วิเคราะหผลในอนาคตดีท่ีสุด ดังนั้นจึงตองมีการทดสอบโดยการสรางเง่ือนไขตาง ๆ  ดังนี้  
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1. คาในแงดี/เง่ือนไขเชิงบวก  
- ตนทุนลด 10 % ผลประโยชนเพิ่ม 10 %  
- ตนทุนลด 10 % ผลประโยชนคงท่ี  
- ตนทุนคงท่ี ผลประโยชนเพิ่ม 10 % 

2. คาในแงราย/เง่ือนไขเชิงลบ  
- ตนทุนเพิ่ม10 % ผลประโยชนลด 10 %  
- ตนทุนเพิ่ม 10 % ผลประโยชนคงท่ี  
- ตนทุนคงท่ี ผลประโยชนลด 10 %  

ซ่ึงผลวิเคราะหความออนไหวในกรณีตาง ๆ ทําใหตัวช้ีวัดความคุมคาท้ัง 3 ตัว ของโครงการ
เปล่ียนแปลงไป 

 
3.2  อัตราผลตอบแทนภายใน 
อัตราผลตอบแทนภายใน(Internal Rate of Return: IRR) หมายถึงผลตอบแทนเปนรอยละของ

โครงการหรืออัตราคิดลดในกระบวนการคิดลดท่ีทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมีคาเทากับศูนย 
ถาอัตราคิดลดระดับหนึ่งท่ีใชในกระบวนการคิดลดแลวทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาลดลงและลดลง
ตอไป  ตราบเทาท่ีอัตราคิดลดยังคงสูงข้ึนตามลําดับ  ในทายท่ีสุดจะมีอัตราคิดลดลดระดับหนึ่งท่ีทําให
มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมีคาเทากับศูนย  ซ่ึงก็คืออัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ  ใน
การศึกษานี้การหาคา  i  ซ่ึงจะทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนศูนย  ใชวิธีลองเพิ่มและลดอัตราคิดลด
แลว  พิจารณาดูวามูลคาปจจุบันสุทธิเปนอยางไร   ถามูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนบวกหรือมากกวา
ศูนยแสดงวาถึงจะเสียดอกเบ้ียลงทุนรายไดยังคงเกินรายจายอยูอีกจํานวนหนึ่งอัตราคิดลดท่ีเลือกจึง
ยังคงตํ่าเกินไปยังสามารถเพิ่มใหสูงข้ึนได 

ข้ันตอไป ลองเพิ่มอัตราคิดลดถามูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนลบหรือนอยกวาศูนย  แสดงวา
อัตราคิดลดท่ีตองการจะตองอยูในระหวางสองคาดังกลาว  ในการคํานวณหาคาอัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการหรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน(IRR) นั้นคลายคลึงกับการคํานวณหาคา NPV แต
สวนท่ีแตกตางกันนั้น  อยูท่ีคาตัวแปร i  คา IRR ถูกใชแทนอัตราสวนลดหรืออัตราสวนผลตอบแทน
การลงทุนของโครงการ   
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    S 
มูลคาปจจุบันสุทธิ =  

     (1+i) n 
S = มูลคาของเงินท่ีเปนคากระแสเงินสดสุทธิสําหรับแตละป  ท่ีใชในการคํานวณหาคา NPV 

ซ่ึงคากระแสเงินสดน้ีใชแทนความแตกตางระหวางคาใชจายประจําป ของสภาวะส่ิงแวดลอมตางๆ ใน
โครงการกับคาใชจายประจําปของสภาวะแวดลอมตางๆที่มีอยู 

i = อัตราผลตอบแทนภายใน 
n = จํานวนปท้ังหมดที่ใชในการคํานวณหาคา IRR  การคํานวณนั้นคิดในแตละปท่ีถูกนํามา

พิจารณา 
จากตัวอยางจะพิจารณาตามตัวอยางการเลือกเคร่ืองจักรอีกคร้ัง  โดยท่ีเคร่ืองจักร  ก  อันดับ

แรกจะลดคา NPV และทําใหมีผลเพ่ิมปจจัยสวนลดจนกระท่ัง NPV กลายมาเปนคาลบหลักในการ
ตัดสินวาโครงการคุมคานาลงทุนทางเศรษฐกิจตองมีคา  IRR สูงกวา และตองสูงกวาอัตราดอกเบ้ียหรือ
คาเสียโอกาสของทุน 

 IRR = คา i (อัตราคิดลด) ท่ีจะทําให NPV = 0  
 ถา IRR สูงกวาคาเสียโอกาสของทุนจะเปนการลงทุนท่ีคุมคา 
 ถา IRR ตํ่ากวาคาเสียโอกาสของทุนจะเปนการลงทุนท่ีไมคุมคา 

ตาราง เคร่ืองจักร ก  และปจจัยสวนลด (Discount   factor) 22% 
(1) (2) (3) = (2) X (3) 
ป Cash – Flow ของโครงการ ปจจัยสวนลด 22% แสดงคา 
0 (35,000  บาท) 1 (35,000  บาท) 
1 20,000  บาท 0.8197 16,394  บาท 
2 15,000  บาท 0.6719 10,079  บาท 
3 10,000  บาท 0.5507 5,507  บาท 
4 10,0000  บาท 0.4514 4,514  บาท 

Total NPV   1,494  บาท 
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ตารางเคร่ืองจักรกและปจจัยสวนลด (Discount Factor) 24% 
(1) (2) (3) = (2) X (3) 
ป Cash  flow ของโครงการ ปจจัยสวนลด 24% แสดงคา 
0 (35,000  บาท) 1 (35,000  บาท) 
1 20,000  บาท 0.8065 16,130  บาท 
2 15,000  บาท 0.6504 9,756  บาท 
3 10,000  บาท 0.5245 5,247  บาท 
4 10,0000  บาท 0.423 5,230  บาท 

Total NPV  361  บาท 
 
ตารางเคร่ืองจักรกและปจจัยสวนลด (Discount Factor) 25% 

(1) (2) (3) = (2) X (3) 
ป Cash  flow ของโครงการ ปจจัยสวนลด 25% แสดงคา 
0 (35,000  บาท) 1 (35,000  บาท) 
1 20,000  บาท 0.8 16,000  บาท 
2 15,000  บาท 0.64 9,600  บาท 
3 10,000  บาท 0.512 5,120  บาท 
4 10,0000  บาท 0.4096 4,096  บาท 

Total NPV (-184)  บาท 
 
ปจจัยสวนลดท่ีทําให NPV เพิ่มกําลังลด  NPV ท่ีเปนลบระหวาง  24%   และ 25% 

เพราะฉะน้ัน IRR คือระหวาง 24%  และ 25% การวิเคราะห IRR คือเคร่ืองมือวัดการคืนทุน  ฉะนั้น การ
เลือกโครงการควรเลือกคา IRR ท่ีสูงท่ีสุด 
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3.3 อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน 
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio : BCR)  หมายถึงการคํานวณมูลคา

ปจจุบันของผลประโยชนโครงการรวมหารดวยมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม 
 

อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR)   
     =  ผลรวมมูลคาปจจุบันของผลประโยชน (NPB)  

  ผลรวมมูลคาปจจุบันของตนทุน (NPC)  
 

อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนมากกวาหรือเทากับ 1 หมายความวาโครงการให
ผลประโยชนรวมมากกวาตนทุนรวมซ่ึงถือวายอมรับโครงการได 

 
4. การปรับราคาในการประเมินโครงการเพื่อใหเปนมูลคาทางเศรษฐศาสตร 

การประเมินคาทางดานเศรษฐศาสตรสามารถใชราคาตลาด (Market Price) ในการประเมิน
โครงการไดถาอยูภายใตระบบการแขงขันสมบูรณ  แตเนื่องจากระบบตลาดในปจจุบันไมใชระบบที่
แขงขันสมบูรณทําใหราคาตลาดไมสามารถนํามาใชในการตีคาไดจึงตองมีการคํานวณหาราคาท่ีแทจริง
ออกมาราคาท่ีคํานวณข้ึนมา  เพื่อนํามาใชแทนราคาตลาดในกรณีท่ีราคาตลาดใชไมไดนี้คือราคาเงา 
(Shadow price) หรือราคาทางการบัญชี (Accounting price)  

การท่ีตองใชราคาเงาหรือราคาทางการบัญชีแทนท่ีจะเปนราคาตลาดน้ันก็เพราะวาราคาตลาด
ไมไดสะทอนถึงมูลคาท่ีแทจริงเหตุผลท่ีนํามาใชอธิบายไดคือในโลกแหงความเปนจริงพบวา
แบบจําลองการแขงขันสมบูรณ (Perfectly competitive paradigm) ไมเปนจริงราคาตลาดจึงมักจะแตกตาง
ไปจากราคาเหมาะสมทางสังคม ดวยเหตุผลนี้ตลาดจึงเปนแบบไมสมบูรณซ่ึงมีการต้ังราคาขายของผู
ผูกขาด (Monopolistic pricing) การแทรกแซงตลาดของรัฐบาล (Government intervention) ความไม
สมบูรณในขาวสารขอมูลและความไมรอบรูของผูท่ีมีสวนรวมในตลาด (Imperfect knowledge) ผลจาก
ภายนอก (Externalities) ราคาเงาหรือราคาทางการบัญชีจึงเขามาแทนท่ีราคาตลาดของผลผลิตและปจจัย
การผลิตเพื่อท่ีจะไดสะทอนอยางถูกตองถึงตนทุนทางสังคมหนวยสุดทายท่ียอมสละไปกับสวนอ่ืน
ของระบบเศรษฐกิจราคาเงา   นอกจากจะแสดงถึงความเต็มใจท่ีจะจายของผูบริโภคเพื่อท่ีจะไดมาซ่ึง
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สินคาและบริการแลวยังแสดงถึงคาเสียโอกาส (Opportunity cost) ของทรัพยากรตางๆ  ท่ีเรานํามาใชใน
โครงการนั้น  ๆ ดวย  ซ่ึงถาหากราคาตลาดเทากับคาเสียโอกาสหรือราคาเงาของผลผลิตและปจจัยท่ีใชใน
โครงการนั้น  การวิเคราะหโครงการดานเศรษฐศาสตรก็ไมมีความจําเปนตองปรับราคาแตอยางใด  
เพราะผลจะออกมาเหมือนกับการวิเคราะหทางการเงิน  แตในความเปนจริงแลว  ราคาตลาดของผลผลิต
และปจจัยการผลิตมักจะไมเทากับคาเสียโอกาสเนื่องจากเหตุผลหลายอยางเชนมีการแทรกแซงจาก
รัฐบาลการกําหนดอัตราแลกเปล่ียนการกําหนดภาษีเปนตนทําใหการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไม
เปนไปตามสภาพท่ีแทจริงของทรัพยากรนั้นทําใหจําเปนตองทําการวิ เคราะหโครงการดาน
เศรษฐศาสตรควบคูไปกับการวิเคราะหทางดานการเงินดวยเพื่อใหมีการใชทรัพยากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  การวิเคราะหโครงการดานเศรษฐศาสตรจะเร่ิมจากการวิเคราะหทางการเงินและ
ปรับปรุงรายการหรือการปรับราคา (Price adjustment) เพื่อใหเปนการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
สามารถแยกออกไดเปน 3 ข้ันตอน ไดแก 

1. การปรับสําหรับรายการเงินโอนทางตรง 
2. การปรับสําหรับการบิดเบือนราคาตลาดในรายการท่ีซ้ือขายขามแดนได 
3. การปรับสําหรับการบิดเบือนราคาตลาดในรายการท่ีซ้ือขายขามแดนไมได 

ในการปรับสําหรับรายการเงินโอนทางตรงข้ันตอนแรกในการปรับราคาทางการเงินใหเปน
ราคาเงาคือการขจัดรายการโอนทางตรงออกไปเพราะรายการเงินโอนทางตรงน้ีไมเปนเพียงคาใชจาย
ของการใชทรัพยากรที่แทจริงเทานั้นแตยังเปนสิทธิเรียกรองตอทรัพยากรที่แทจริงท่ีโอนจากบุคคล
หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งในสังคมดวยรายการเงินโอนโดยท่ัวๆไป  ไดแก ภาษีการอุดหนุนทางตรงและ
ธุรกรรมสินเช่ือซ่ึงจะรวมถึงเงินกูรายรับการชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียจายรายการท้ังหมดนี้จะตอง
ถูกตัดออกไปกอนท่ีจะปรับปรุงบัญชีทางการเงินใหสะทอนถึงมูลคาทางเศรษฐกิจ 

การปรับสําหรับการบิดเบือนราคาตลาดในรายการที่ซ้ือขายขามแดนได   สินคาหรือรายการท่ี
ซ้ือขายขามแดนไดหมายถึงสินคาท่ีนําเขาหรือสงออกไดจริงๆ หรือสินคาท่ีสามารถทดแทนกันไดใน
การนําเขาและสงออก  การกําหนดมูลคาเร่ิมจากราคาชายแดน (Border prices) อันเปนราคาเงาหรือราคา
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ทางบัญชีของสินคาท่ีซ้ือขายขามแดนไดซ่ึงโดยปกติแลวการนําเขาคือราคาC.I.F. และการสงออกคือ
ราคา  F.O.B.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 C.I.F.(Cost, Insurance and Freight) คือ ฐานภาษีสําหรับการนําเขาสินคา ซึ่งราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของ

สินคา บวกอากรขาเขา ภาษีสรรพสามิต คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมาย 
ดังน้ัน ผูขายมีหนาท่ีตองรับภาระคาใชจาย และคาขนสงตางๆท่ีจําเปนในการขนสงจนถึงปลายทาง 

และตองทําประกันภัยความเสียหาย หรือสูญหายของระหวางทางการขนสงจนถึงปลายทางน้ันดวย 
สวน F.O.B. (Free On Board) คือฐานภาษีสําหรับการสงออก ซึ่งราคา เอฟ.โอ.บี. ของสินคา บวก

ดวยภาษีสรรพสามิต และคาธรรมเนียมอื่นๆแตไมรวมอากรขาออก 
ดังน้ัน ผูขายมีหนาท่ีรับภาระ ตองสงมอบของลงเรอื ณ ทาเรือสงออกท่ีไดระบุไว สวนผูซื้อจะตอง

รับภาระคาใชจายท้ังหมดรวมท้ังความเสียกายหรือสูญหายของท่ีเกิดข้ึนดวย 
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