การประเมินความคุมคาคุมทุน

ฉัตรสมน
ฉตรสุ
มน พฤฒภญโญ
พฤฒิภิญโญ

การประเมินความคุมคาคุมทุน

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
2558

สารบัญ
หนาที่
บทที่
1 การประเมินความคุมคา
1
บทนํา
1
กรอบแนวคิดการประเมินความคุมคา
6
ขอบเขตการประเมินความคุมคา
12
2 ตัวชี้วัดในการประเมินความคุมคา
14
เปาหมายการใหบริการกระทรวงและตัวชี้วัด
15
ผลผลิต/โครงการ
16
ตัวชี้วัดและวิธีการ
18
องคประกอบรายงาน ขั้นตอน และกลไกการประเมินความคุมคาฯ
24
กรณี ศึ กษา การเลื อกใช ตั วชี้ วั ดตามประเภทของผลผลิ ต/โครงการหรื อ 41
ยุทธศาสตร
3 การประเมินโครงการและการประเมินกระบวนการ
45
บทนํา
45
แนวคิดของการประเมินโครงการ
48
กระบวนการประเมินโครงการ
56
4 การวิเคราะหตนทุน
61
แนวคิดของตนทุน
61
การคิดตนทุนของโรงพยาบาล
73
5 การบัญชีตนทุนฐานกิจกรรม
79
บทนํา
79
ความแตกตางระหวางการบัญชีตนทุนกิจกรรมและการบัญชีตนทุนแบบเดิม 80

สารบัญ
บทที่

6

7

หลักการบัญชีตนทุนกิจกรรม
กรณีศึกษาการวัดตนทุนฐานกิจกรรมของโรงพยาบาลแหงหนึ่ง
การประเมินตนทุนโดยเปรียบเทียบ
ขั้นตอนดําเนินการหาตนทุนโรงพยาบาล
การรวบรวมขอมูล (Data Collection)
การวิเคราะหขอมูล
การประเมินทางเศรษฐศาสตร
การวิเคราะหทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร
คาใชจายในการวิเคราะหโครงการ
การวัดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเงิน
การปรับราคาในการประเมินโครงการเพื่อใหเปนมูลคาทางเศรษฐศาสตร
เอกสารอางอิง
ดัชนี

หนาที่
82
86
99
99
102
105
135
135
137
139
151
153
157

บทที่ 1
การประเมินความคุมคา
1. บทนํา
การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดทําใหโลกกาวสูยุคโลกาภิวัตน ซึ่งทํา
ใหประเทศตางๆ ตองรับผลกระทบจากกระแสสําคัญ เชน เศรษฐกิจเสรีไรพรมแดน (Global Market
Economy) สังคมบนฐานแหงความรู (Knowledge-based society) และ กระแสประชาธิปไตยและธรรมาภิ
บาล (Democratic Governance) (ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา 2546) “การพัฒนาระบบราชการ” โดยยึด
หลักการดําเนินงานที่มีมาตรฐานและมีวิธีวัดผลงานที่ชัดเจน มีการควบคุมผลผลิตและความประหยัด
ในการใชทรัพยากร สงผลใหแนวความคิดเกี่ยวกับภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีเครื่องมือที่สําคัญ
คือ
1. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550)
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่ง
ออกตามมาตรา 3/1 และมาตรา 71/10 (5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546
4. โครงการพัฒนาผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูจากการปฏิบัติ
(Action learning program) เพื่อพัฒนาผูวาราชการจังหวัดและผูบริหารของกระทรวงนํารองในการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงตามหลักการและแนวทางในการพัฒนาระบบราชการ
สําหรับสาระสําคัญของการพัฒนาระบบราชการซึ่งขับเคลื่อนดวยเครื่องมือตางๆ ตามที่กลาว
มานี้ หากพิจารณาจากมุมมองทางดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงก็จะเห็นวาการพัฒนาระบบราชการ
ในครั้งนี้ เปนการนําหลักการและเครื่องมือในการพัฒนาองคการ และองคการที่เรียนรู มาประยุกตใช
นั่นเอง กลาวคือการประเมินความคุมคาเชิงภารกิจของรัฐไดรับการกําหนดตามมาตรา 22 ของพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

จากเดิมที่เนนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑขอบังคับ เปนการใหความสําคัญกับ
ภาระรับผิดชอบตอผลงาน (Performance based accountability) มากขึ้น โดยมุงประเมินผลผลิต (Output)
และผลลัพธ (Outcome) จากการบริหารงานที่เกิดขึ้นวาเปนไปอยางประหยัด (Economy) เกิดความคุมคา
ของเงิน (Value for money) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และมีประสิทธิผล (Effectiveness) หรือไม
รวมทั้งสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากนอยเพียงใด
การปรั บปรุ งกระบวนการบริ หารงานภาครั ฐในด านต างๆ รวมถึ งการบริ หารงานที่ มุ ง
ผลสัมฤทธิ์ (Results based management: RBM) โดยมีตัวชี้วัดผลงานเพื่อประเมินผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม รวมทั้งมีการปรับระบบงบประมาณจากแบบมุงเนนผลงานไปสูแบบ
มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic performance budgeting: SPBB) เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
และเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของรัฐบาลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ระบบงบประมาณเนนเครื่องมือชวยเพิ่มความ
รับผิดชอบและความโปรงใส ซึ่งจะสงผลใหระบบราชการ มีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
คุมคา และเปนประโยชนตอสวนรวม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได
กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการในการปฏิบัติงานของสวนราชการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และสามารถ
วัดความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ โดยกําหนดใหสวนราชการตองปฏิบัติตามหลักความคุมคาที่มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ประกอบดวย 3 มาตรา คือ
มาตรา 21
“สวนราชการการตองจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะแตละประเภท และรายจาย
ตอหนวยของบริการสาธารณะ เพื่อการเปรียบเทียบความคุมคาระหวางปจจัยนําเขากับผลลัพธที่เกิดขึ้น
ซึ่งหากรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะของสวนราชการใดสูงกวารายจายตอหนวยของงาน
บริการสาธารณะประเภทเดียวกันของสวนราชการอื่น สวนราชการนั้นตองจัดทําแผนการลดรายจายตอ
หนวย เพื่อดําเนินการปรับปรุงการทํางานตอไป”
มาตรา 22
“ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณ
รวมกันจัดใหมีการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่สวนราชการดําเนินการอยู เพื่อ
รายงานคณะรัฐมนตรีสําหรับเปนแนวทางในการพิจารณาวาภารกิจใดสมควรจะไดดําเนินการตอไป
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หรือยุบเลิก และเพื่อประโยชนในการจัดตั้งงบประมาณของสวนราชการในปตอไป ทั้งนี้ ตามระยะเวลา
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ในการประเมินความคุมคาตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงประเภทและสภาพของแตละภารกิจ
ความเปนไปไดของภารกิจหรื อโครงการที่ดํ าเนินการ ประโยชนที่รัฐและประชาชนจะพึ งไดและ
รายจายที่ตองเสียไปกอนและหลังที่สวนราชการดําเนินการดวย
ความคุมคาตามมาตรานี้ ใหหมายความถึงประโยชนหรือผลเสียทางสังคม และประโยชน
หรือผลเสียอื่น ซึ่งไมอาจคํานวณเปนตัวเงินไดดวย”
มาตรา 23
“การจั ดซื้ อจั ดจ างจะต องกระทํ าโดยเป ดเผยและเที่ ยงธรรม โดยจะต องชั่ งน้ํ าหนั กถึ ง
ประโยชนและผลเสียตอสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใชราคา และประโยชน
ระยะยาวของสวนราชการ ซึ่งมิใชถือราคาต่ําสุดเปนเกณฑอยางเดียว แตคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยาง
คุมคาในระยะยาว ที่จะทําใหตนทุนการบริการสาธารณะต่ําลงได โดยจะตองมีการปรับปรุงระเบียบวา
ดวยการพัสดุเพื่อใหเปนไปตามหลักการดังกลาว”
สําหรับเงื่อนไขการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยไดกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับมาตรา 22 ใหสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณ รวมกันศึกษาจัดทําแนวทางดําเนินการ
ประเมิ นความคุ มค าในการปฏิ บั ติ ภารกิ จของรั ฐให แล วเสร็จภายในเดื อนตุ ลาคม พ.ศ. 2547 (มติ
คณะรัฐมนตรี, วันที่ 18 พฤศจิกายน 2546)
ตอมา สํานักงบประมาณไดกําหนดแนวทางการทบทวนการกําหนดเปาหมายการใหบริการ
กระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดระดับตางๆ
เพื่อใหสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น นําไปใชประกอบการพิจารณาทบทวนเปาหมาย
การใหบริการระดับตางๆดังกลาว ใหมีความชัดเจน ครบถวน สามารถเชื่อมโยงผลผลิต ผลลัพธ และ
ยุทธศาสตรชาติ รวมทั้งสามารถประเมินผลลัพธของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น ในแต
ละระดับ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร และ
สามารถนําไปใชเปนกรอบในการจั ดการงบประมาณ เพื่อประโยชน ในการตั ดสินใจเชิงนโยบาย
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 เรื่องการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติ
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ภารกิจภาครัฐของสวนราชการ “ลงมติใหคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการรับไป
พิจารณาในรายละเอียดรวมกับสํานักงาน ก.พ.ร. และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําตัวชี้วัดการ
ประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐของสวนราชการ และใชเปนตัวชี้วัดในคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของแตละหนวยงาน

แผนภูมิ ความเชื่อมโยงระหวางการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกับการประเมินความ
คุมคา

หมายเหตุ การประเมิ นความคุ มค าดํ าเนิ นการทั้ งก อนและหลั งการปฏิ บั ติ ภารกิ จ โดยใช ตั วชี้ วั ด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตามคํารับรองฯ (กพร.) บวกกับตัวชี้วัดผลลัพธ/ผลกระทบและตัวชี้วัด
เพิ่มเติม
การประเมิ นความคุ มค าในการปฏิ บัติภารกิ จของภาครั ฐจะตองมีความเชื่ อมโยงระหวาง
ยุทธศาสตรชาติลงมายังยุทธศาสตรกระทรวง กลยุทธของหนวยงานระดับกรม ผลผลิตของกรม จนถึง
กิจกรรมนําสงผลผลิตและคาใชจายทางตรงและทางออมของแตละผลผลิตโดยที่ยุทธศาสตรชาตินั้น
ต องอ างอิ งถึ งแนวนโยบายพื้นฐานแห งรั ฐตามรัฐธรรมนู ญ ดั งนั้ น ผลผลิ ตของกรมจะต องแสดง
ความสัมพันธใหไดวา เชื่อมโยงกับแนวนโยบายใด และมีตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงผานผลลัพธ และเปาหมาย
การใหบริการของกระทรวงไปยังยุทธศาสตรชาติไดอยางไร
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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การประเมินผลเชิงกลยุทธ
การควบคุมกํากับและประเมินผลสําเร็จระดับกลยุทธ (Strategic Evaluation) การควบคุม
กํากับ และการประเมินผลสําเร็จของแผน กลยุทธและแผนปฏิบัติการ
การควบคุมกํากับและประเมินผลสําเร็จระดับโปรแกรม (Program Evaluation) การควบคุม
กํากับ และการประเมินผลสําเร็จของแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ

แผนภูมิ ภาพรวมของการประเมินผล
การกํ ากั บติ ดตาม (Monitoring) มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อกํ ากั บ ติ ดตามการดํ าเนิ นงานตาม
นโยบายสําคัญ และกํากับติดตามการแกปญหาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
การประเมินผล (Evaluation) มีวัตถุประสงค นําตัวชี้วัด KPI มาเปรียบเทียบกับผลงานกับ
เปาหมายของตัวชี้วัด (Quick win) รายเดือน รายไตรมาส รายป ที่องคกรดําเนินการเพื่อประเมินผล
ประเด็นที่เปนปญหา และประเมินผลตามนโยบายที่สําคัญ
การตรวจสอบเฉพาะเรื่ อง (Audit) มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อตรวจสอบแผนยุ ทธศาสตร
แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการ คน เงิน ของ การตรวจสอบภายใน และธรรมาภิบาล
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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2. กรอบแนวคิดการประเมินความคุมคา
จากสาระสําคัญของมาตรา 22 ดังกลาว สามารถกําหนดกรอบแนวคิดการประเมินความคุมคา
ไดดังนี้
การประเมินความคุมคา หมายถึง การประเมินการดําเนินภารกิจของภาครัฐเพื่อใหไดผลผลิต
ผลลัพธ ตามวัตถุประสงคที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลประโยชนที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช
ทั้งนี้ ผลลัพธที่เกิดขึ้นอาจเปนไดทั้งผลสําเร็จที่พึงประสงค และผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นแก
ประชาชนและสังคม ทั้งที่สามารถคํานวณเปนตัวเงินไดและไมสามารถคํานวณเปนเงินได
วัตถุประสงคของการประเมินความคุมคา มุงใหสวนราชการประเมินความคุมคาการปฏิบัติ
ภารกิจดวยตนเอง (Self-assessment) เพื่อ
1. ประเมินวาการปฏิบัติภารกิจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไดกอใหเกิดผลประโยชน
ตอประชาชนและภาครัฐ มากหรือนอยกวาคาใชจายและผลเสียที่เกิดขึ้นเพียงใด
2. เปนขอมูลสําหรับสวนราชการในการทบทวนจัดลําดับความสําคัญในการเลือกปฏิบัติ
ภารกิจ หรือเปนขอมูลสําหรับรัฐบาลเพื่อพิจารณายุบเลิกภารกิจ รวมทั้งการปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติภารกิจเอง (Self-improvement) ใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. เปนแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของสวนราชการในปตอไป (Self-control)
กรอบการประเมินความคุมคา เพื่อใหการประเมินความคุมคา เปนเครื่องมือใชประกอบการ
พิ จารณาทางเลื อกในการปฏิ บั ติ ภารกิ จที่ ก อประโยชน ต อประชาชนสู งสุ ด การประเมิ นจึ งให
ความสําคัญกับประเด็นการทํางานใน 3 มิติ ไดแก มิติประสิทธิผล ควบคูไปกับมิติประสิทธิภาพ และ
มิติผลกระทบ ซึ่งมีความหมายและตัวอยางตัวชี้วัด ดังนี้
1. ประสิทธิผลการปฏิบัติภารกิจ เปนการประเมินการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ
การปฏิบัติภารกิจ โดยเปรียบเทียบผลที่ไดรับจากการปฏิบัติภารกิจวามีความสอดคลองเปนไปตาม
วัตถุประสงค เปาหมาย และผลที่คาดไววาจะไดรับที่กําหนดไวกอนดําเนินการหรือไมโดยพิจารณาจาก
ตัวชี้วัด 2 ดาน ไดแก การบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติภารกิจ และความพึงพอใจตอผลประโยชนที่
ไดรับจากผลผลิตหรือบริการ โดยมีขอบเขตและตัวชี้วัด ดังนี้
การบรรลุวัตถุประสงค หมายถึง การเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดจากการปฏิบัติภารกิจ ซึ่ง
เปนไดทั้งสิ่งของหรือบริการ เทียบกับเปาหมายและวัตถุประสงคในกรอบระยะเวลาที่ไดกําหนดไว
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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เพื่อประเมินระดับความสําเร็จในการทํางาน พบวาสามารถบรรลุวัตถุประสงค ไดเพียงใด รวมทั้งการ
ประเมิ นด วยว าการบรรลุ วั ตถุ ประสงค ในการปฏิ บั ติ ภารกิ จนั้ น มี ค าใช จ ายเท าใด หรื อเรี ยกว า
ประสิทธิผลของคาใชจาย (Cost-effectiveness) ดวย
ความพึงพอใจ วัดจากความพึงพอใจของผูรับบริการและผูใชประโยชนจากผลผลิตและ
บริการนั้นๆ โดยผูใชประโยชน อาจหมายถึง ประชาชนหรือหนวยงานอื่น ที่ไดรับประโยชนโดยตรง
ตาราง แสดงตัวชี้วัดประสิทธิผล
ประเด็นการประเมินผล
1. การบรรลุ
วัตถุประสงค





2. ความพึ ง พอใจของ
ผูใชประโยชน



ตัวอยางตัวชี้วดั
ระดั บความสํ าเร็ จในการบรรลุ วั ตถุ ประสงค ในการปฏิ บั ติ
ภารกิจ (รอยละ) เชน ความสําเร็จของการใหบริการกําจัดลูกน้ํา
ยุ งลาย ความสํ า เร็ จ ในการจั ด ทํ าแผนยุ ทธศาสตร ใ นการ
ปราบปรามยาเสพติด
ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงคตอคาใชจายรวม
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูรับบริการและผูใชประโยชน
(รอยละ)

ที่มา INTOSAI, Implementation Guidelines for Performance Auditing: Standards and guidelines for
performance auditing based on INTOSAI’s auditing standards and practical experience, pp.14.
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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สํ าหรั บการประเมิ นความคุ มค าที่ เปรี ยบเที ยบ กั บ ต นทุ น (Cost) มั กจะใช อั ตราส วน
ผลประโยชนตนทุน (Benefit – Cost Ratio) ในกรณีกระทรวงดานเศรษฐกิจหรือ ตนทุนประสิทธิผล
(Cost-Effectiveness) ในกรณีกระทรวงดานสังคม ก็ควรจะแสดงผลการวัดเพิ่มเติมดวย
การวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูใชประโยชนจากผลผลิตและบริการนั้นๆ ทั้งใน
ดานคุณภาพ ผลผลิต และการใหบริการ ระยะเวลาที่ใชในการไดรับบริการ โดยผูใชประโยชนเนนการ
วัดผลประโยชนที่กลุมเปาหมายไดรับ จึงจะถือวาเปนการวัดผลลัพธ (Outcome) ในระดับประสิทธิผล
แตถาเนนการวัดการใหบริการในกระบวนการ (process) ใหแกกลุมเปาหมาย จะถือวาเปนการวัดผล
ผลิต (Output) ในระดับประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจ หมายถึง การประเมินความเหมาะสมสอดคลองของการใช
ทรัพยากรและกระบวนการทํางาน เพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค โดยพิจารณาจากผลผลิต
เที ยบกั บต นทุ นทั้ งหมด การจั ดหาทรั พยากรที่ ได มาตรฐาน มี ค าใช จ ายที่ เหมาะสม รวมทั้ งมี
กระบวนการทํางานที่ประหยัดทรัพยากร ทั้งนี้ ตัวชี้วัดมี 2 ดาน ไดแก ประสิทธิภาพการผลิต และการ
ประหยัด โดยมีขอบเขตและตัวชี้วัด ดังนี้
ประสิทธิ ภาพการผลิต หมายถึง ความสอดคล องของการใชทรัพยากรที่เปนปจจัย (Input)
กระบวนการดําเนินการ (Process) และผลผลิต (Output) เพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงคของ
ภารกิจ ซึ่งประเด็นในการพิจารณาแบงออกเปน 4 กลุมหลัก ดังนี้
 ประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวม ประกอบดวยประเด็นยอย อาทิ การผลิต ผลผลิต
โดยใชคาใชจายนอยกวาแผนที่กําหนด หรือผลิตภาพของการใชปจจัยการผลิตสูงกวา
แผนที่กําหนด การรายงานและการปรับปรุงการดําเนินงาน เปนตน
 การปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงาน ประกอบด วยประเด็นยอย อาทิ การมี
ทางเลือกอื่นๆ ในการดําเนินงานการปรับปรุงวิธีการทํางานที่มีอยู การใชเทคโนโลยี
และเครื่องจักรแทนคน ความพยายามอยางตอเนื่องในการลดตนทุนปจจัยการผลิต เปน
ตน
 ระบบการจัดการและการปฏิบัติงาน ประกอบดวยประเด็นยอย อาทิ การจัดทําแผนกล
ยุทธ แผนปฏิบัติการการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร ระบบและกระบวนการใน
การทํางาน การดําเนินการตรวจสอบและควบคุม เปนตน
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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สิ่งแวดลอมในการทํางาน ประกอบดวยประเด็นยอย อาทิ การเห็นความสําคัญของ
ประสิทธิภาพ การมุงเนนลูกคาและการบริการ การมีความเชื่อถือได การมีระบบให
กํ าลั งใจและประกาศความดี ความชอบ การปฏิ บั ติ งานในแนวทางที่ มาจากความ
เห็นชอบรวมกัน เปนตน
การประหยัด หมายถึง การไดรับทรัพยากรในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมดวยตนทุนที่
ต่ําสุด ซึ่งประเด็นในการประเมิน อาทิ การลดคาใชจายในการปฏิบัติภารกิจ คาใชจายในการจัดทํา
ปจจัยการผลิต เปนตน


ตัวอยางตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ประเด็นการประเมินผล
ตัวอยางตัวชี้วัด
1. ประสิทธิภาพการ

ตนทุนตอหนวยผลผลิตหรือคาใชจายตอหนวยผลผลิต
ดําเนินงาน

สั ดส วนจํ านวนผลผลิ ตต อป จจั ยนํ าเข า เช น ผลผลิ ตต อคน
ผลผลิตตอเครื่องจักร

ความกาวหนาในการดําเนินงานเทียบกับแผน

สัดสวนเวลาที่ใชจริงในการใหบริการเปรียบเทียบกับระยะเวลา
ที่กําหนด

ขั้นตอนและระยะเวลาที่ลดลง
2. การประหยัด

สัดสวนงบประมาณที่สามารถประหยัดไดในการปฏิบัติภารกิจ

สัดสวนงบประมาณที่ใชจัดหาปจจัยการผลิต เกี่ยวกับแผนที่
กําหนดไว
ผลกระทบ หมายถึง ผลอันสืบเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่คาดหมายหรือตั้งใจ และไมได
คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้นระหวางและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ที่อาจกระทบตอการพัฒนาในมิติอื่น หรือ
การปฏิบัติภารกิจของหนวยงานอื่น หรือประชาชนทั้งที่เปนกลุมเปาหมายและกลุมอื่น ทั้งในและนอก
พื้นที่ การวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามภารกิจภาครัฐ ครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางออม รวมทั้งผลกระทบดานบวกและดานลบ ในมิติที่สามารถประเมินในรูปตัวเงินและ
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ไมใชตัวเงิน นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไมไดดําเนินงานตามภารกิจภาครัฐดวย ซึ่งมี
ประเด็นตาง ๆ ดังนี้
 ผลกระทบตอประชาชน ไดแก ผลกระทบที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงานตาม
ภารกิจภาครัฐ ที่เปนประโยชนและความพึงพอใจ เชน การมีงานทําและการเพิ่มรายไดใหประชาชน การ
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน หรือผลกระทบทางลบ เชน การสูญเสียอาชีพ/ทรัพยสิน การ
เจ็บปวยจากมลภาวะที่เกิดจากการดําเนินภารกิจ
 ผลกระทบทางสังคม ไดแก ผลกระทบที่เกิ ดขึ้นแกสังคมจากการดําเนินงานตาม
ภารกิจภาครัฐ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงสรางทางสังคม วิถีชีวิต อาชีพ วัฒนธรรม
ภูมิปญญา ชุมชน และการสรางความเปนธรรมใหสังคม
 ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ไดแก ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการดําเนินงาน
ตามภารกิจภาครัฐ เชน ดานมลภาวะ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานระบบนิเวศ และดานภูมิสถาปตย
 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ ไดแก ผลกระทบตอรายไดประชาชาติ/การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ การสรางความเปนธรรม และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (ระดับราคาสินคา ดุลบัญชี
เดินสะพัด ดุลการคลัง การกอหนี้สาธารณะ) และการกระจายรายได
 ผลกระทบดานอื่นๆ เชน ดานการเมือง และความมั่นคงของประเทศ
การเชื่อมโยงผลผลิตจากการใชจายงบประมาณของกรมที่วิเคราะหไปยังยุทธศาสตรของ
กระทรวงและยุทธศาสตรชาติจะตองชัดเจน มิฉะนั้น อาจจะนําเอาผลกระทบอันเกิดจากอิทธิพลของ
ผลผลิตของกรมอื่นมาเปนผลงานของกรมที่วิเคราะหได
ความแตกตางของการประเมินความคุมคากับการประเมินความคุมทุน
การประเมิ นความคุ มค าได ยึ ดถือวิธี การประเมินความคุมคาตามหลั กสากลวาด วยการ
ประเมิน Value-for-money (VFM) ที่เนน “ประสิทธิภาพ” “ประสิทธิผล” และ “ผลกระทบ” นอกจากนี้
ยังพิจารณาถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติตามหลักการบริหารงบประมาณในระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรอีกดวย
“การประเมินความคุมคา” มีความแตกตางจาก “การประเมินความคุมทุน” ในประเด็นที่
สําคัญ ดังนี้
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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1. ประเภทของภารกิจที่วัดผล การวัดผลในแตละประเภทของภารกิจจะมีความแตกตางกัน
โดยเฉพาะการวั ดผลตอบแทนในระดั บผลกระทบที่ ตี มู ลค าเป นเงิ นมั กจะทํ าได เพี ยงภารกิ จด าน
เศรษฐกิจเทานั้นซึ่งนําไปใชใหคําตอบ “ความคุมทุน” ระหวางคาตอบแทนและคาใชจายที่เปนเงินตอ
เงิ นได ในขณะที่ การวั ดผลตอบแทนในระดั บผลกระทบด านสั งคม ด านความมั่ นคง และด าน
สิ่งแวดล อมมั กจะตี มูลค าเป นเงิ นไม ได และถ าต องการจะตี มู ลค าเป นเงิ นก็ อาจจะไม ครอบคลุ ม
ผลตอบแทนในทุกประเด็นทั้งผลกระทบเชิงบวก (Positive impact) และผลกระทบเชิงลบ (Negative
impact) ซึ่งนําไปใชพิจารณาระหวางผลตอบแทนที่ไมใชเชิงเศรษฐศาสตร (Non-economic value) กับ
คาใชจายที่เปนเงิน เพื่อวัด “ความคุมคา”
2. คุณสมบัติของภารกิจที่วัดผล เนื่องจากภารกิจของรัฐเปนการกระทําที่ตอเนื่องเปนงาน
ประจําเปนสวนใหญ และมีเพียงบางภารกิจที่มีลักษณะเปนโครงการ (Project) ซึ่งการวัดผลตอบแทน
ของโครงการจะตองกําหนดอายุการดําเนินงานของโครงการเพื่อคํานวณ “ความคุมทุน” เชน การลงทุน
ดานโครงสร างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (ถนน ท าเรือ เขื่อน เปนต น) และการลงทุนของรั ฐวิสาหกิ จ
ในขณะที่ภารกิจของรัฐ การดําเนินงานประจํา เชน การลงทุนดานการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน การ
ให บริ การสาธารณสุ ขและสั งคมสงเคราะห การอนุ รั กษ วัฒนธรรม การพัฒนาสั งคมและสถาบั น
ครอบครัว การอํานวยความยุติธรรม และการปองกันและรักษาความมั่นคงของชาติ เปนตน
3. ระดับของการวัดผล เนื่องจากกิจกรรมในภารกิจของรัฐมีหลายลักษณะ เชน การผลิต
สินคา การใหการศึกษา การรักษาพยาบาล การใหสวัสดิการสงเคราะห การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ซึ่งใหความสําคัญกับการวัดในระดับประสิทธิภาพในมิติที่แตกตางกันในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิง
เวลา และเชิงตนทุน โดยตนทุนตอหนวยยังคงเปนมิติที่สําคัญที่สุด ยกเวนกิจกรรมบางลักษณะที่ให
ความสําคัญกับความเร็วในการใหบริการ (นาทีตอราย) มากกวาตนทุน และกิจกรรมบางลักษณะวัดที่
คุณภาพตามมาตรฐาน (มาตรฐานขั้นต่ําในการใหบริการ) มากกวาตนทุน
4. สวนการวัดในระดับประสิทธิผลมีทั้งที่วัดไดในเชิงปริมาณเปนหลักซึ่งสวนหนึ่งนํามาตี
คาเปนเงินไดและอีกสวนหนึ่งนํามาตีคาเปนเงินไมได และมีหลายกรณีที่ตองวัดเชิงคุณภาพเปนหลัก
ซึ่งนํามาตีคาเปนเงินไมได
ดังนั้น “การประเมินความคุมคา” จึงมีความหลากหลายในการพิจารณาซึ่งแตกตางจาก “การ
ประเมินความคุมทุน” ซึ่งใชเหมาะกับกรณีการลงทุนทางเศรษฐกิจ
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3. ขอบเขตการรประเมินความมคุมคา
ในนระบบงบปรระมาณแบบมุมุ งเน นผลงานนตามยุ ทธศาสสตร นั้ น การววั ดผลสํ าเร็ จจจากการ
ดําเนินงานขอองสวนราชกาาร รัฐวิสาหกิจ และหนวยงาานอื่น ตั้งอยูบนพื
บ ้นฐานวาผลการดําเนินนงานที่ดี
ตองมาจากการจัดทําแผนที่ดี โดยใหความมสําคัญกับกาารจัดทําแผนกลยุทธที่ตองเนนนความเชื่อมมโยงจาก
นโยบายรัฐบาาลที่ถายทอดมมาที่เปาหมายกการใหบริการกกระทรวง เปาหมายการให
า
บ การหนวยงงาน และ
บริ
เปาหมายผลผผลิตระยะยาว ซึ่งเชื่อมโยงไไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการและการกํ
ก
า
าหนดกิ
จกรรมม ทําให
การดําเนินงานมีความสัมพันธ สอดคลองและต
อ
อเนื่องกั
อ นทั้งระบบบ และสงผลตตอการบรรลุเปาหมาย
ระดับกระทรวง และระดับชาติ โดยสามมารถตอบสนอองตอความตองการ ปญหา หรื
ห อเรื่องที่สนนใจของ
กลุมเปาหมายยได
กาารประเมินควาามคุมคาการปฏฏิบัติภารกิจ เกิกิดขึ้นในกระบบวนการดําเนินงาน
น มี 3 ขั้นนตอนคือ
กอนการดําเนินินงาน ซึ่งเปนขั
น ้นตอนการรวางแผนการททํางานระหวางการดํ
า
าเนินงาน
ง และเสร็จจสิ้นการ
ดําเนินงานวามีผลสัมฤทธิ์และคุ
แ มคาหรือไม
อ เพียงใด ขออบเขตมีดังนี้

แผนนภูมิ ขอบเขตกการประเมิน
(1)) หนวยของกการประเมิน การประเมิ
ก
นความคุมคาเปนการประเมิ
น
น
นการปฏิ
บัติภาารกิจใน
หนวยงานระดดับกรม แตหลัลกการในการปประเมินสามารรถประยุกตได ทั้งในระดับกรม
ก กลุมภารกกิจ หรือ
กระทรวง
ง
น ใหความสํ
ค าคัญเฉฉพาะภารกิจหลัก (Core bussiness) ของหนนวยงาน
(2)) ภารกิจที่ตองประเมิ
โดยหนวยงานนตองเปนผูกําหนดด
า
วยตนเเองวา ภารกิจหลั
ห กและผลผลิตหลักของหหนวยงานคือออะไร ซึ่ง
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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ภารกิ จหลั กและผลผลิ ตหลั ก ตามกรอบที่ สํ านั กงาน ก.พ.ร. และสํ านั กงบประมาณกํ าหนด มี
ความหมายดังนี้
ภารกิ จหลั กหรื องานหลั กเป นภารกิ จที่ ส วนราชการต องดํ าเนิ นการให บรรลุวิ สั ยทั ศน
เนื่องจากเปนอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือขอบังคับ นอกจากนี้ภารกิจหลักรวมถึงภารกิจอื่นที่หนวยงานเหนือขึ้นไป มอบหมายใหปฏิบัติ
เพิ่มเติมอยางตอเนื่องเกินกวา 3 ป ในการผลักดันใหเกิดการปฏิบัติภารกิจ หนวยงานตองมีการจัดทํา
ยุทธศาสตรและแผนงานหรือแผนปฏิบัติการรองรับอยางชัดเจน ทั้งนี้ ภารกิจของสวนราชการสามารถ
แบงอยางกวางๆ ไดเปน 2 ลักษณะ คือ
- การใหบริการสาธารณะ ซึ่งประชาชนเปนผูไดรับประโยชนโดยตรง อาทิ บริการทําบัตร
ประชาชน การศึกษาและการฝกอบรมอาชีพ บริการในกระบวนการยุติธรรม เปนตน
- บริการดานการพัฒนาและความมั่นคง โดยประชาชนเปนผูไดรับประโยชนโดยออม เชน
การจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป การปองกันประเทศ เปนตน
ผลผลิตหลัก หมายความถึง ผลผลิตที่ไดจากการปฏิบัติภารกิจหลักของหนวยงาน ทั้งที่มี
ลักษณะเปนงานหรือโครงการ ทั้งในรูปแบบของการใหบริการโดยตรง หรือโดยการใชวัตถุสิ่งของและ
หรือสิ่งกอสราง เพื่อนําไปใชในการใหบริการแกประชาชน องคกรภายนอกหนวยงานนั้น นอกจากนี้
ผลผลิตดังกลาวตองสอดคลองตามที่กําหนดไวในเอกสารประกอบ พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําป
หรือ พ.ร.บ. งบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือที่กําหนดขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณ
โครงการสําคัญเพื่อผลักดันภารกิจ ในหลายหนวยงานตองอาศัยการดําเนินโครงการ เพื่อ
ผลักดันใหเกิดผลตามวัตถุประสงคของการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้น การประเมินความคุมคาการปฏิบัติ
ภารกิจที่มีลักษณะเปนการดําเนินโครงการ เพื่อใหทราบถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบ
ของโครงการนั้นๆ ซึ่งจะมีผลเชื่อมโยงถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบของการปฏิบัติ
ภารกิจ ตลอดจนการตอบสนองตอวัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ/ยุทธศาสตรของสวนราชการ
โครงการที่สวนราชการตองนํามาประเมินความคุมคา จะตองเปนโครงการที่มีความสําคัญ
เปนเงื่อนไขความสําเร็จของการปฏิบัติภารกิจ การดําเนินโครงการสงผลตอการบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เป าหมายของภารกิจหรื อยุ ทธศาสตร หรื อเป นโครงการที่ มี วงเงิ นลงทุ นสู งหรื อมี ผลกระทบต อ
ประชาชนสูง
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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บทที่ 2
ตัวชี้วัดในการประเมินความคุมคา
1. เปาหมายการใหบริการกระทรวงและตัวชี้วัด (สํานักงบประมาณ 2553)
ตามแนวทางการทบทวนการกําหนดเปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการ
หนวยงานผลผลิต โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดตาง ๆ ของสวนราชการรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น
สํานักงบประมาณ (พฤศจิกายน 2553) ไดใหความหมายของเปาหมายการใหบริการกระทรวงและ
ตัวชี้วัดวา หมายถึง ผลลัพธที่กระทรวงตองการใหเกิดขึ้นจากการใหบริการระดับกระทรวง ทั้งนี้
จะตองสอดคลองและเชื่อมโยงกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติของรัฐบาล ซึ่งผลลัพธดังกลาวจะเกิดขึ้นได
จากผลสําเร็จของผลผลิตหรือโครงการของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดอยางสอดคลองและ
เชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมหรือกําหนดขึ้นใหมในระหวางปแลวแตกรณี
1.1 การกําหนดเปาหมายการใหบริการกระทรวง (ผลลัพธ) มีองคประกอบ ดังนี้
1.1.1 แสดงผลประโยชนที่มีตอกลุมเปาหมายที่กระทรวงรับผิดชอบ และกระทรวงตองการ
ใหเกิดขึ้นจากการใหบริการ ซึ่งเกิดขึ้นจากผลสําเร็จของเปาหมายการใหบริการของหนวยงาน ภายใต
การกํากับของกระทรวงอยางสอดคลองและเชื่อมโยงกัน
1.1.2 ตองสอดคลองและสัมพันธกับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตามแผนการบริ หาร
ราชการแผนดิน นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
1.1.3 ตองสัมพันธกับพันธกิจหรือภารกิจของกระทรวงตามกฎหมายปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม กฎหมายจัดตั้ง กฎกระทรวง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ หรือตามนโยบายรัฐบาลที่ไดรับ
มอบหมาย
1.1.4 สามารถถายทอดไปสูยุทธศาสตรกระทรวง และเปาหมายการใหบริการหนวยงานได
อยางชัดเจน
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1.1.5 มีความชัดเจนและเปนรูปธรรม สามารถวัดผลได และมีความเขาใจตรงกันระหวาง
กระทรวงและสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถปฏิบัติไดและอยูใน
ระดับผลลัพธ
1.2 การกําหนดตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการกระทรวง คือ การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ/
ผลลัพธของการดําเนินงานของกระทรวง ทั้งนี้ ตัวชี้วัดควรแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จที่กลุมเปาหมาย
ไดรับในเชิงปริมาณและหรือคุณภาพ และระยะเวลาในการบรรลุผลสําเร็จ
2. เปาหมายการใหบริการหนวยงานและตัวชี้วัด
หมายถึง ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานหรือเพื่อดําเนินการจัดทําผลผลิต/โครงการตามที่
กําหนดของหนวยงานระดับกรม ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จของเปาหมายการใหบริการกระทรวง
2.1 การกําหนดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน (ผลลัพธ) มีองคประกอบ ดังนี้
2.1.1 แสดงถึ งผลสํ าเร็ จ/ผลลั พธ จากการนํ าส งผลผลิ ต/โครงการของส วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น
2.1.2 แสดงถึงผลประโยชนที่มีตอกลุมเปาหมายผูรับบริการหรือพื้นที่เปาหมาย จากการมี
ผลผลิต/โครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นที่รับผิดชอบ
2.1.3 ตองสอดคลองและสัมพันธกับเปาหมายการใหบริการกระทรวง ที่ตองกําหนด ให
สอดคลองและสัมพันธกับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย
รัฐบาล และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
ยกเว น ส ว นราชการในสั งกั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ส ว นราชการไม สั ง กั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ตองสอดคลองและสัมพันธกับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรตาม
แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
2.1.4 ตองสัมพันธกับพันธกิจหรือภารกิจของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น
ที่กําหนดตามกฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายจัดตั้ง กฎกระทรวงหรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ หรือนโยบายรัฐบาลที่ไดรับมอบหมาย
2.1.5 สามารถถายทอดพันธกิจหรือภารกิจลงสูกลยุทธหนวยงาน ผลผลิตและหรือโครงการ
กิจกรรมหลักไดอยางชัดเจน
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2.1.6 มีความชัดเจนและเปนรูปธรรมสามารถวัดผลได และมีความเขาใจตรงกันภายในสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดและอยูในระดับผลลัพธ
2.2 การกําหนดตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน คือ การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ/
ผลลัพธของการดําเนินงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น ทั้งนี้ ตัวชี้วัดควรแสดงให
เห็ นถึงความสําเร็จที่กลุมเปาหมาย/พื้ นที่ที่ดําเนิ นการได รับในเชิงปริมาณ และหรือคุณภาพ และ
ระยะเวลาในการบรรลุผลสําเร็จ
2. ผลผลิต/โครงการ (สํานักงบประมาณ 2553)
หมายถึ ง ผลของการดํ าเนิ นงานตามกิ จกรรม ซึ่ งอาจจะเป นผลผลิ ต (Product) หรื อการ
ใหบริการ (Service) ที่ดําเนินงานโดยหนวยงานของรัฐหรือการตอบคําถามวาหนวยงานของรัฐจัดทํา
บริการอะไร (What) ในฐานะผูจัดหาบริการ (Service provider) ตามความตองการของรัฐบาลในฐานะผู
ซื้อบริการ (Service purchaser) ทั้งในรูปแบบของการใหบริการโดยตรง หรือโดยการใชวัตถุสิ่งของและ/
หรือสิ่งกอสราง เพื่อนําไปใชในการใหบริการองคกรภายนอกหนวยงานหรือประชาชน โดยมีตัวชี้วัด
ผลสําเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งค าใชจาย ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมหรือที่
กําหนดขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณ
2.1 การกําหนดผลผลิต มีองคประกอบ ดังนี้
2.1.1 สินคาและบริการสาธารณะที่ไดจากการดําเนินงานโดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานอื่นทั้งในรูปแบบของการใหบริการโดยตรง หรือโดยการใชวัตถุสิ่งของและ/หรือสิ่งกอสราง
เพื่อนําไปใชในการใหบริการตอกลุมเปาหมายภายนอกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นนั้น
2.1.2 ตองสอดคลองและสัมพันธกับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน
2.1.3 ตองสัมพันธกับพันธกิจหรือภารกิจของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น
ที่กําหนดตามกฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายจัดตั้ง กฎกระทรวง หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ หรือนโยบายรัฐบาลที่ไดรับมอบหมาย
2.1.4 มีลักษณะเปนรูปธรรม สามารถวัดผลการดําเนินงานไดในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา
และคาใชจาย/ตนทุน
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2.1.5 ตอบสนองกลยุทธของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น และเปนผลผลิต
สุดทาย ในกระบวนการผลิต หรือการใหบริการ
2.2 โครงการ หมายถึง ผลผลิตของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นที่จัดทําขึ้น
เพื่อใหเกิดการใหบริการทั้งในรูปแบบของการใหบริการโดยตรง หรือโดยการใชวัตถุสิ่งของหรือ
สิ่งกอสราง เพื่อนําไปใชในการใหบริการแกประชาชน องคกรภายนอก สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานอื่นของรัฐนั้น โดยมีการกําหนด เปาหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของโครงการที่
แนนอน
2.3 การกําหนดตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ เปนตัวชี้วัดความสําเร็จของผลผลิต/โครงการของ
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นที่ดําเนินการตามเปาหมายการใหบริการและสามารถติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลความสําเร็จจากการใชจายงบประมาณไดใน 4 มิติ คือ
2.3.1 ปริมาณ หมายถึง การกําหนดเปาหมายในการผลิต/การดําเนินโครงการดานปริมาณ
โดยกําหนดในรูปของสิ่งที่สามารถวัดไดดวยเชิงปริมาณ ซึ่งระบุเปนตัวเลขชัดเจนและสามารถแสดง
ความกาวหนาในการดําเนินงานได
2.3.2 คุณภาพ หมายถึง การกําหนดเปาหมายคุณภาพของผลผลิต/โครงการ โดยมี 2 ลักษณะ
ไดแก
(1) คุณภาพของผลผลิต หรือสิ่งของที่ใหบริการ/โครงการนั้นเปนไปตามมาตรฐานที่
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นกําหนดไว หรือ
(2) คุณภาพของวิธีการนําสงผลผลิต หรือวิธีการใหบริการ/การดําเนินโครงการ
ไดแก การวัดความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่มีตอกระบวนการผลิต
2.3.3 ระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาที่กําหนดในกระบวนการผลิต/การดําเนินโครงการ
เพื่อใหไดผลผลิต/โครงการ
2.3.4 คาใชจาย/ตนทุน หมายถึง คาใชจายหรือตนทุนผลผลิต/โครงการ
2.4 การกําหนดผลผลิตใหมของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น
2.4.1 ควรเปนผลผลิตของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐตามพันธกิจ
หรือภารกิจที่กําหนดโดยกฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายจัดตั้งกฎกระทรวง กฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ หรือนโยบายรัฐบาลที่ไดรับมอบหมาย
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2.4.2 หนึ่งผลผลิตสามารถอยูภายใตหนึ่งยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณเทานั้น แต
หนึ่งยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณสามารถมีไดหลายผลผลิต
2.4.3 การกํ าหนดค าใช จ ายภายใต ผลผลิ ต ให กํ าหนดไว ที่ ผลผลิ ตของส วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นภายใตกระทรวง
2.4.2 กิจกรรม หมายถึง กระบวนการนําสงผลผลิต ประกอบดวย (สํานักงบประมาณ 2553)
กิจกรรมหลัก
1. เปนสวนหนึ่งของกระบวนการนําสงผลผลิต
2. เปนกิจกรรมที่สัมพันธกับกลยุทธของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น
กิจกรรมรอง หมายถึง กิจกรรมในการจัดทําและสงมอบผลผลิต/บริการระหวางหนวยงาน
ภายในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินการกิจกรรมหลักมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ควรระบุกิจกรรมตามหนวยงานรองที่ทําหนาที่สนับสนุนกิจกรรมหลักโดยตรง
กิ จกรรมสนั บสนุ น หมายถึ ง กิ จกรรมอํ านวยการภายในส วนราชการ รั ฐวิ สาหกิ จ และ
หนวยงานอื่นใหสามารถจัดทําและสงมอบผลผลิต/บริการ โดยตรงแกผูรับบริการภายนอก ทั้งนี้ ควร
ระบุกิจกรรมตามหนวยงานสนับสนุนที่ทําหนาที่สนับสนุนโดยออม
3. ตัวชี้วัดและวิธีการ
3.1 การนํากลยุทธสูการปฏิบัติ
แมวาการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติจะมีปจจัยแหงความสําเร็จอยูหลายประการ แตปจจัยที่มี
ความสําคัญที่สุด ประการหนึ่งก็คือ การควบคุมทางกลยุทธเพื่อใหมีการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติอยาง
จริงจัง ในขณะนี้การควบคุม กลยุทธโดยใชตัวชี้วัดเปนที่นิยมอยางแพรหลาย เพราะถาหากไมมีการ
วัดผลและประเมินผลแลว ผูบริหารก็ไมสามารถบริหาร จัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
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กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ
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ขอความ “เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร” “เปาหมายการใหบริการกระทรวง”“เปาหมายการ
ใหบริการหนวยงาน” และ “ผลผลิต” จะตองมีความเชื่อมโยงกันจากระดับบนลงสูระดับลาง และเขียน
ได ถู กต อง ตามคํ านิ ยามที่ คู มื อการจั ดทํ าคํ าของบประมาณกํ าหนดไว ตั วอย าง เช น ผลิ ตภั ณฑ
ภาคอุตสาหกรรมที่สงออกไดของประเทศ จะตองสัมพันธกับผลิตภัณฑภาคอุตสาหกรรมที่ผลิตได
ภายในประเทศ และผลิ ตภั ณฑ ภาคอุ ตสาหกรรมที่ ผลิ ตได ภายในประเทศจะสั มพั นธ กั บขี ด
ความสามารถของผูประกอบการ และขีดความสามารถของผูประกอบการจะสัมพันธกับผลผลิตอันเกิด
จากกระบวนการใหบริการของหนวยงาน ตามลําดับ
จากนั้น จึงใหพิจารณาตัวชี้วัดแตละระดับนี้วามีความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดจากระดับลางขึ้นสู
ระดับบนหรือไม กลาวคือ ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จะสงผลใหกับตัวชี้วัดเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพในระดับที่สูงกวาหรือไม เชน ผลผลิตอันเกิดจากกระบวนการใหบริการของหนวยงานใน
เชิ งปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา และเชิงต นทุนของหน วยงาน จะเปนสวนสําคัญที่ ชวยสงผลให
ผูประกอบการมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และผูประกอบการที่มีขีด
ความสามารถเพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจะเปนสวนสําคัญที่ชวยสงผลใหภาคอุตสาหกรรม
มีผลิตภัณฑที่ไดปริมาณและคุณภาพผลิตเพื่อการสงออก และผลิตภัณฑภาคอุตสาหกรรมที่ไดปริมาณ
และคุ ณ ภาพผลิ ต เพื่ อการส ง ออกจะเป น ส ว นสํ าคั ญที่ ช ว ยส งผลให ไ ด มู ล ค าการส ง ออกของ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
อยางไรก็ตาม ผลผลิตที่พบความเชื่อมโยง หากเปนผลผลิตหลักตามภารกิจที่จะตองประเมิน
ความคุมคา หากไมพบความเชื่อมโยงก็จะพิจารณาถึงกรณีที่เปนสาเหตุ เชน เปนผลผลิตประเภทการ
พัฒนาองคการ หรือเปนประเภทงานสนับสนุนใหกับหนวยปฏิบัติการของหนวยงาน ซึ่งผลผลิตเหลานี้
จะตองดําเนินการปนสวนคาใชจายใหแกผลผลิตประเภทปฏิบัติการ
นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่เปนผลผลิตที่หนวยงานไมไดทําหนาที่ดําเนินการ แตทําหนาที่ในฐานะ
ชวยสงผานเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือเปนผลผลิตที่ทําหนาที่ในฐานะชวย
ประสานงานให กั บหน วยงานอื่ น หรื องานประชุ มกั บต างประเทศเพื่ อให ความร วมมื อในระดั บ
นานาชาติโดยที่หนวยงานไมอยูในฐานะที่จะควบคุมใหเกิดผลลัพธได ผลผลิตในลักษณะเหลานี้ถือวา
เปนผลผลิตที่ไมเขาขายเปนภารกิจที่ตองการประเมินความคุมคาของหนวยงาน แตตองไปประเมินที่
ความคุมคาที่หนวยงานเจาภาพหลักหรือหนวยงานที่รับงบประมาณไปดําเนินการเปนภารกิจหลัก
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รวมทั้งกรณีผลผลิตที่เปนโครงการใหมที่อยูในขั้นตอนการเตรียมงานหรืออยูในขั้นตอนการกอสราง
ซึ่งจะสามารถประเมินความคุมคาไดตอเมื่อเริ่มใหบริการแลว และโครงการระยะยาวประเภท Mega
Project ซึ่งมีรายงานการประเมินความเหมาะสมของโครงการอยูแลว (Project Feasibility Study) ใน
ลักษณะการประเมินความคุมคากอนจัดทําโครงการ ผลผลิตในลักษณะเหลานี้ถือวาเปนผลผลิตที่ไมเขา
ขายเปนภารกิจที่ตองการประเมินความคุมคาของหนวยงานในปที่จัดทํารายงาน
3.2 ตัวชี้วัดและการประเมิน
เนื่องจากภารกิจของหนวยงานมีความแตกตางกัน โดยบางภารกิจไมสามารถประเมินผล
ประโยชนเปนตัวเลขไดชัดเจน บางภารกิจมีลักษณะเปนการดําเนินโครงการ ดังนั้น จึงกําหนดตัวชี้วัด
ในการประเมินความคุมคาในแตละมิติดังนี้
ตัวชี้วัดหลัก ที่ทุกหนวยงาน ถึงแมภารกิจจะมีลักษณะแตกตางกัน สามารถใชรวมกันได
โดยแตละมิติมีตัวชี้วัดดังนี้
(1) การประเมินประสิทธิภาพ
ตนทุนตอหนวย เปนการประเมินตนทุนที่เกิดขึ้นจริงตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง
โดยเปรียบเทียบกับตนทุนที่ประมาณการไวในขั้นตอนวางแผนวา สูงหรือต่ํากวาแผนอยางไร เพราะ
เหตุใด
สัดสวนผลผลิตตอทรัพยากร เปนการประเมินผลิตภาพของการใชปจจัยการผลิตแตละ
ชนิด เพื่อใหสามารถวิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวม ซึ่งจะชวย
ใหกําหนดแนวทางแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
สัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน เปนการวิเคราะหถึงความประหยัดในการ
ทํางานตั้งแตขั้นตอนการจัดหาปจจัยการผลิตและระหวางการดําเนินงาน เพื่อดูวาการดําเนินงานมี
รายจายเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการประมาณการไวเพียงใด และเพราะเหตุใด ซึ่งจะเปนสาเหตุหนึ่งของ
การเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการดําเนินงานตัวชี้วัดนี้ เหมาะกับหนวยงานที่ทําหนาที่สงผานเงิน
งบประมาณใหกับหนวยงานอื่นเพื่อใหเกิดการดําเนินงานตามแผน
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สัดสวนเวลาที่ใชจริงในการใหบริการเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กําหนด เปนการวิเคราะห
ถึงความรวดเร็วในการทํางานอันเกิดจากการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการ โดยมีการจัดทํา
มาตรฐานเวลาการใหบริการไว เพื่อเปรียบเทียบถึงความมีประสิทธิภาพ
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดตามคูมือการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ เปนการ
วิเคราะหถึงคุณภาพในการใหบริการ โดยมีการจัดทํามาตรฐานคูมือการประกันคุณภาพและควบคุม
คุณภาพที่หนวยงานหรือกระทรวงกําหนด เพื่อเปรียบเทียบถึงความมีคุณภาพ
ปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริงเปรียบเทียบกับแผน เปนการวิเคราะหถึงความกาวหนาในการ
ดําเนินการนําสงผลผลิต เพื่อเปรียบเทียบถึงความมีประสิทธิภาพ
ความพึงพอใจของผูรับบริการตอกระบวนการใหบริการ เปนการประเมินของผูรับบริการ
ตอผูใหบริการ ซึ่งหนวยงานผูใหบริการจะเปนผูกําหนดกลุมผูรับบริการ เชน สอบถามจากประชาชน
หรือสวนราชการ และประเมินตามประเด็นที่ตองการทราบ เพื่อนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูล
ปรับปรุงกระบวนการใหบริการ
(2) การประเมินประสิทธิผล
Benefit – Cost Ratio พิจารณาวาผลการปฏิบัติภารกิจสามารถคิดเปนมูลคาทางการเงิน
ไดเทาไรเปรียบเทียบกับคาใชจาย
Cost – Effectiveness พิจารณาวาผลการปฏิบัติภารกิจสามารถคิดเปนผลประโยชนเชิง
สังคมไดอยางไรเปรียบเทียบกับคาใชจาย
ระดับความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย พิจารณาวาผลการปฏิบัติภารกิจ
สามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายหลักไดเพียงใด เพราะเหตุใด
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอผลประโยชนจากการใชบริการ เปนการ
ประเมินของผูรับบริการตอผูใหบริการ ซึ่งหนวยงานผูใหบริการจะเปนผูกําหนดกลุมผูรับบริการ เชน
สอบถามจากประชาชนหรือส วนราชการ และประเมินตามประเด็นที่ตองการทราบ เพื่อนําผลการ
ประเมินมาใชเปนขอมูลปรับปรุงการดําเนินงาน
(3) การประเมินผลกระทบ
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หนวยงานจะตองประเมินผลกระทบตอประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจ
โดยกําหนดตัวชี้วัดใหชัดเจน และถาการปฏิบัติภารกิจมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ ตอสังคม หรือตอ
สิ่งแวดลอม ก็ใหกําหนดตัวชี้วัดและทําการประเมินผลดวย
การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ
หนวยงานจะตองนําผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณของสํานักงบประมาณ และผานการรับรองจากสํานักงบประมาณแลวมาประกอบการ
อธิบายความคุมคาของการปฏิบัติภารกิจดวย
ตัวชี้วัดเสริม ในกรณีที่ภารกิจของหนวยงานไมสามารถประเมินผลประโยชนเปน
ตัวเลขชัดเจน หรือเปนภารกิจที่จัดทําเปนโครงการ หนวยงานควรจัดทําตัวชี้วัดเสริม ดังนี้
Cost – Effectiveness เปนตัวชี้วัดเสริมสําหรับภารกิจที่ไมสามารถประเมินผล
ประโยชนเปนตัวเลขไดชัดเจน ซึ่งเมื่อไดรับรายงานผลการประเมินประสิทธิ ผลต อคาใชจายของ
หนวยงาน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการควรวิเคราะหประสิทธิผลตอคาใชจาย
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาวา ภารกิจใดควรใหหนวยงานใดเปนผูปฏิบัติ จึงจะไดผล
คุมคามากที่สุด
Benefit-Cost Ratio ในกรณีที่ภารกิจของหนวยงานเปนการดําเนินโครงการ โครงการ
ดังกลาวนอกจากจะตองประเมินโดยใชตัวชี้วัดหลักในมิติประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบ
แลว หนวยงานตองประเมินผลประโยชนตอคาใชจาย (B/C Ratio) เปนตัวชี้วัดเสริมรวมดวย แตถา
โครงการนั้น ๆ เปนโครงการที่ไมสามารถคํานวณผลประโยชนหรือผลเสียเปนมูลคาได (คํานวณ B/C
Ratioไมได) ใหระบุกลุมเปาหมายที่ไดรับผลกระทบและขนาดของผลกระทบ เชน จํานวนประชาชน
จํานวนพื้นที่ เปนตน ใหชัดเจน
สรุปตัวชี้วัดการประเมินความคุมคา
ภารกิจ
บริการสาธารณะ
(ประชาชนได
ประโยชน
โดยตรง)
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดเพิ่มเติม

ประสิทธิภาพ
- ตนทุนตอหนวย
- สัดสวนผลผลิตตอทรัพยากร
- สัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน
- คุณภาพการใหบริการ
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ภารกิจ

ตัวชี้วัดหลัก
ประสิทธิผล
- ความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย
- ระดับความพึงพอใจของผูใชประโยชน

บริการดานการพัฒนา
และความมั่นคง
(ประชาชนได
ประโยชนโดยออม)

ผลกระทบ
- ตอประชาชน - ตอเศรษฐกิจ
- ตอสังคม - ตอสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัดเพิ่มเติม
ประสิทธิผลของ
คาใชจาย (CostEffectiveness)
Benefit-Cost Ratio

ผลสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชงบประมาณ
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช
งบประมาณ

4. องคประกอบรายงาน ขั้นตอน และกลไกการประเมินความคุมคา
4.1 องค ประกอบของรายงานการประเมินความคุ มค า รายงานประเมิ นความคุ มค าฯ
ประกอบดวยสาระสําคัญอยางนอย 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน ระบุชื่อหนวยงาน ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร งาน/โครงการ เปาหมาย
ผลผลิต ตามแผนกลยุทธของหนวยงาน (สอดคลองกับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ และการ
จัดทําคําของงบประมาณ) ผลผลิตที่จะประเมินความคุ มค าฯ หนวยงานภายในและเจาหนาที่ของ
กระทรวงที่รับผิดชอบภารกิจ/ผลผลิตนั้นๆ
สวนที่ 2 กรอบและผลการประเมินความคุมคา
1. กรอบการประเมินความคุมคา กําหนดขอบเขตงาน/โครงการที่จะประเมินความ
คุมคาฯ สถานะของงาน/โครงการ รายละเอียดการประเมินความเหมาะสมกอนดําเนินงาน/โครงการ
(ตนทุนผลผลิตตอหนวย ประสิทธิผลการดําเนินงาน อัตราผลตอบแทน และผลตอบแทนตอตนทุน
(Benefit/Cost Ratio) ตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบ รวมทั้งผลการประเมินการ
จัดการงบประมาณดวยเครื่องมือวิเคราะหระดับความสําเร็จของงบประมาณ
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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2. ผลการประเมินความคุมคาการปฏิบัติภารกิจ ตามงาน/โครงการที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการและเอกสารคําของบประมาณ ตามกรอบแนวทาง หลักเกณฑ และตัวชี้วัดการประเมิน
ความคุมคา พรอมทั้งคําอธิบายผลลัพธที่ไดจากการประเมินทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนการ
รายงานผลการประเมินในภาพรวม
สวนที่ 3 ขอเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภารกิจ
ในระยะตอไป พรอมทั้งขอคิดเห็นตางๆของกระทรวง
4.2 ขั้นตอนการประเมินความคุมคา
การประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ เปนการประเมินการทํางานทั้ง 3 ขั้นตอน
คือ
- กอนการดําเนินงาน ซึ่งเปนขั้นตอนการวางแผนการทํางาน/การกําหนดโครงการ เพื่อใหเกิด
การคํานึงถึงผลไดผลเสียดวยความระมัดระวัง รอบคอบ
- การประเมินระหวางการดําเนินงาน เพื่อดูวาการทํางานมีประสิทธิภาพเพียงใด และมีปญหา
อุปสรรคอยางไร หรือไม เพื่อปรับปรุงการทํางานใหเปนตามแผนที่กําหนดอยางมี ประสิทธิภาพ
หรือไม
- การประเมินภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินงานวามีผลสัมฤทธิ์และคุมคาหรือไม เพียงใด เพื่อ
เปนบทเรียนในการทํางานตอไป ซึ่งมีปฏิทินการดําเนินงานในแตละขั้นตอนและกิจกรรม ดังตาราง
แสดงประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดในแตละมิติตอไปนี้
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ตาราง แสดงประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดในแตละมิติ
มิติและประเด็น
การประเมินความคุมคา
บริการสาธารณะ
ประสิทธิภาพ
ซึ่งประชาชนเปนผูไดรับ ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ประโยชน (ผูรับบริการ) ภารกิจ
โดยตรง
การประหยัด
บริการดานการพัฒนา
1. ระดับความสําเร็จ
และความมั่นคง ซึ่ง
ในการบรรลุ
ประชาชนเปนผูไดรับ
วัตถุประสงค/
ประโยชนโดยออม อาทิ
เปาหมาย
การจัดทําแผนพัฒนา การ
2. ระดับความพึง
จัดทํางบประมาณรายจาย
พอใจเฉลี่ยของ
ประจําป การปองกัน
ผูรับบริการหรือผูใช
ประเทศ เปนตน
ประโยชน
ประสิทธิผล
การบรรลุวัตถุประสงค/
เปาหมาย
ความพึงพอใจ
ภารกิจ

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม
1. ตนทุนตอหนวย 2/
2. สัดสวนผลผลิตตอทรัพยากร
เชน ผลผลิตตอคน ผลผลิตตอเวลา
ทํางาน
3. คุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนดตามคูมือการประกัน
คุณภาพและควบคุมคุณภาพ
4. ปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริง
เปรียบเทียบกับแผน
5. ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตอกระบวนการ
ใหบริการ
6. สัดสวนคาใชจายที่ใชจริง
ตอคาใชจายตามแผน
7. สัดสวนเวลาที่ใชจริงในการ
ใหบริการเปรียบเทียบกับระยะเวลา
ที่กําหนด
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ภารกิจ

ภารกิจที่เปนโครงการ
หากภารกิจทั้ง 2 ประเภท
มีการดําเนินงานใน
ลักษณะโครงการ

มิติและประเด็น
การประเมินความคุมคา
ผลกระทบ 3/
-ผลกระทบที่มีตอ
ประชาชน
-ผลกระทบที่มีตอ
เศรษฐกิจ
-ผลกระทบทางสังคม
-ผลกระทบที่มีตอ
สิ่งแวดลอม
-ผลกระทบตอการเมือง
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ 4/
ประเมินครบทุกมิติทั้ง
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและ
ผลกระทบ

ตัวชี้วัด /1
ตัวชี้วัดหลัก

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ
ใชตัวชี้วัดหลักขางตนทั้งหมด

ตัวชี้วัดเพิ่มเติม
ประสิทธิผลของ
คาใชจาย (Cost Effectiveness)
Benefit–Cost
Ratio

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

หมายเหตุ : 1/ การเลือกใชตัวชี้วัดขางตนตองคํานึงถึงความเหมาะสม และสอดคลองกับลักษณะผลผลิตหลักของแตละหนวยงาน
ดังนั้นบางหนวยงานสามารถประยุกตใชตัวชี้วัดไดอยางครบถวน ทั้งตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดเพิ่มเติม ขณะที่บางหนวยงานอาจ
ใชเฉพาะตัวชี้วัดหลักเทานั้น
2/จัดทําตนทุนตอหนวยตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง
3/หนวยงานดําเนินการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินงาน
4/ใชผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณดวยเครื่องมือวิเคราะหระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณของสํานักงบประมาณ
5/เพื่อเปรียบเทียบผลประโยชนที่เกิดขึ้นทั้งกอนและหลังการปฏิบัติภารกิจกับคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งกอนและหลังการปฏิบัติ
ภารกิจ หากผลประโยชนมีมากกวาคาใชจายแสดงวาการปฏิบัติภารกิจมีความคุมคา
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4.3 กลไกการประเมินความคุมคา
กลไกที่เกี่ยวของในการประเมินและรายงานผลการประเมินความคุมคาฯ ประกอบดวย
กลไก 2 ระดับดังนี้
(1) กลไกระดับนโยบาย คือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ซึ่งผาน
การพิ จารณาให ความเห็ นชอบจากคณะรั ฐมนตรี เป นกลไกในรู ปคณะกรรมการระดั บชาติ
คณะกรรมการจะประกอบดวยผูแทนหนวยงานโดยตําแหนง ไดแก ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อธิบดีกรมบัญชีกลาง หัวหนาโครงการเปลี่ยนการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเลกทรอนิกส และผูทรงคุณวุฒิดานการบัญชี การตรวจสอบ การ
ดําเนินงาน กฎหมาย การเงิน เศรษฐศาสตร การบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมหรือ
สถาปตยกรรม ไมนอยกวา 5 ทาน และไมเกิน 7 ทานโดย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ เปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนงคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. วางนโยบาย แนวทาง และกําหนดประเด็นหัวขอการตรวจสอบ และประเมินผล
ในภาคราชการใหเปนไปอยางเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหารราชการแผนดิน
ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี
2. บูรณาการการทํางานของบรรดาหนวยงานกลางที่เกี่ยวของ
3. ใหความเห็นชอบและประสานแผนการตรวจสอบและประเมินผลของหนวยงาน
ตาง ๆ
4. วิ เคราะห และระบุ แผนงาน/โครงการที่ มีความเสี่ยงสู ง และมอบหมายให ไป
ดําเนินการตรวจสอบ และประเมินผล
5. สงเสริม ผลักดัน สอบทาน ใหแตละสวนราชการมีการวางระบบ การกํากับดูแล
ตนเองที่ดี และใหขอเสนอแนะตอนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีในสวนที่เกี่ยวของ
6. เปนศูนยรวมขอมูลสารสนเทศกลางเกี่ยวกับการตรวจสอบ และประเมินผลภาค
ราชการ
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7. ประสานงานกับกลไกตรวจสอบภายนอกที่เกี่ยวของโดยเฉพาะสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน (สตง.)
(2) กลไกระดับหนวยงาน โดยเปนการตั้งคณะทํางานหรือกลไกลักษณะอื่น ตามความ
เหมาะสมของหนวยงาน โดยมีกลุมงาน กพร. ของหนวยงาน เปนฝายเลขานุการคณะทํางาน และ
เปนแกนหลักรับผิดชอบการประสานผลักดันการประเมินความคุมคาฯ ภายในหนวยงานซึ่งรวมถึง
การจัดทําและรายงานผลตอคณะกรรมการระดับนโยบายดวย
4. 4 วิธีการและแบบรายงานการประเมินความคุมคา
วิธีการในการประเมินความคุมคา โดยมีขั้นตอนสําคัญ ไดแก 1. การทบทวนผลผลิตของ
หน วยงาน 2. การกํ าหนดตั วชี้ วั ดและการพิ จารณาความสมบู รณ ของข อมู ล 3. การกํ าหนด
ผลตอบแทนและคาใชจาย 4. การสรุปผลการประเมินความคุมคา และ 5. ขอเสนอแนะจากการ
ประเมินความคุมคา
4.4.1 การทบทวนผลผลิตเพื่อการประเมินความคุมคาของหนวยงาน
การประเมิ นความคุ มค าพิ จารณาจากผลผลิ ตที่ กํ าหนดไว ตามที่ ปรากฏในเอกสาร
งบประมาณรายจายประจําป โดยที่ผลผลิตที่จะประเมินความคุมคาจะตองเปนภารกิจหลักของ
หนวยงานซึ่งเปนเปาหมายการใหบริการของหนวยงานที่แสดงประสิทธิภาพในการใหบริการและ
ประสิทธิผลจากการใหบริการอันเปนผลประโยชนตอสาธารณะได
4.4.2 ผลผลิ ตที่ ตอบสนองผลลั พธ ที่ เป นภารกิ จหลั กโดยตรง ที่ จะต อง “ประเมิ น
ประสิทธิผล” และ “ประเมินประสิทธิภาพ” เชน
(1) งานใหบริการที่ใหผลประโยชนโดยตรงแกผูรับบริการที่เปนกลุมเปาหมาย
โดยตรงของหนวยงาน (เชน การบริการรักษาพยาบาล สาธารณภัย มาตรฐาน
บริการ มาตรฐานสินคา การอํานวยความยุติธรรม ผูสําเร็จการศึกษา การผลิต
แพทยและพยาบาล เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ การ
ป องกั นและแก ไขป ญหาการค ามนุ ษย การผลิ ตสิ นค าเกษตรได รั บการ
สงเสริมและพัฒนา)
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(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)
(9)
(10)

(11)
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งานใหคําปรึกษาแนะนําที่ใหผลประโยชนโดยตรงแกผูรับบริการที่เปน
กลุมเปาหมายโดยตรงของหนวยงาน (เชน ผลงานใหบริการวิชาการ)
งานกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมายที่หนวยงานรับผิดชอบโดยตรง (เชน
การกํากับ-ดูแล การบริหารจัดการ การควบคุม การปองกันและปราบปราม
การคุมครองสิทธิ)
งานสนั บสนุ นเครื อข ายพหุ ภาคี ในการให บริ การแก กลุ มเป าหมายของ
หนวยงาน (เชน การสงเสริมพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเอง เครือขายที่ไดรับ
การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ)
งานเผยแพร การวิ จั ยและเผยแพรสารสนเทศที่ ใหผลประโยชนด านองค
ความรู แก กลุ มเป าหมายในสั งคม (เช น ผลงานวิ จั ยที่ สร างองค ความรู
ผลงานเพื่อถายทอดเทคโนโลยี งานวิจัยเพื่อพัฒนา งานขอมูลพื้นฐาน การ
บริการสารสนเทศ ผลงานการใหบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ
เพื่อการศึกษาและวิจัย)
งานฝกอบรมใหแกกลุมเปาหมายในสังคม (เชน การถายทอดความรู การ
บริการความรู)
งานวิเคราะหนโยบายและแผนของสํานักงานปลัดกระทรวงซึ่งวิเคราะห
นโยบายและแผนรวมของทุกสวนราชการในกระทรวง (เชน งานนโยบาย
และแผน)
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม (เชน การอนุรักษ การบริหารจัดการ
ขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ)
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (เชน ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม)
งานให บริ การที่ให ผลประโยชน โดยตรงตอรั ฐบาลที่เป นกลุ มเปาหมาย
โดยตรงของหนวยงาน (เชน งานนโยบายของรัฐบาล การบริหารงานคลัง
การจัดเก็บภาษี)
ความมั่นคงของรัฐ (เชน การรักษาความมั่นคงแหงรัฐ การปองกันประเทศ)
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4.4.3 ผลผลิตที่สนับสนุนกลยุทธที่ตอบสนองผลลัพธที่เปนภารกิจหลัก ที่สามารถปน
สวนคาใชจายได
(1) งานบริหารทั่วไปของรัฐที่มีลักษณะงานดานวิจัยหรือวิชาการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการภายในหนวยงาน
(2) งานบริหารทั่วไปของรัฐที่มีลักษณะงานดานการบริหารทั่วไป (เชน งาน
อํานวยการและบริหารจัดการ งานความรวมมือระหวางประเทศ)
(3) งานวิเคราะหนโยบายและแผนภายในแตละสวนราชการ ยกเวนสํานักงาน
ปลัดกระทรวงซึ่งวิเคราะหนโยบายและแผนรวมของทุกสวนราชการใน
กระทรวง
(4) งานระบบขอมูลและสารสนเทศที่ใหบริการเฉพาะภายในหนวยงาน
(5) งานระบบคอมพิวเตอรที่ใหบริการเฉพาะภายในหนวยงาน
(6) งานฝกอบรมใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน (เชน งานพัฒนาบุคลากร ผู
ไดรับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา)

4.4.4 ผลผลิตที่ไมเขาขายในการประเมินความคุมคา ของหนวยงานนี้
(1) โครงการที่หนวยงานไมไดทําหนาที่ดําเนินการ แตทําหนาที่ในฐานะชวย
สงผานเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานอื่นๆ
(2) โครงการที่หนวยงานไมไดทําหนาที่เปนเจาภาพหลักหรือเจาภาพรวม แต
ทํ า หน า ที่ ใ นฐานะช ว ยประสานงานให กั บ หน ว ยงานอื่ น (เช น การ
ประสานงานกับโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน)
(3) งานประชุมกับองคการระหวางประเทศเกี่ยวกับพันธกรณีตางๆ ที่ไมใช
ภารกิจหลักของหนวยงานที่สามารถแสดงผลลัพธได
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(4)

โครงการใหมที่อยูในขั้นตอนการเตรียมงานหรืออยูในขั้นตอนการกอสราง
ซึ่ งจะสามารถประเมิ นความคุ มค าได ต อเมื่ อเริ่ มให บริ การแล ว (เช น
โครงการจัดตั้งศูนย โครงการจัดตั้งสถาบัน)
(5) โครงการระยะยาวประเภท Mega project ซึ่งมีรายงานการประเมินความ
เหมาะสมของโครงการอยูแลว (Project feasibility study) ในลักษณะการ
ประเมินความคุมคากอนจัดทําโครงการ (เชน โครงการสนามบิน โครงการ
เขื่อน โครงการทาเรือ โครงการไฟฟาพลังน้ํา โครงการทางดวน โครงการ
ทางหลวง โครงการรถไฟฟา โครงการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โครงการดาวเทียม)
(6) งานกองทุน เงินชดเชย การชําระหนี้
ในการทบทวนผลผลิตเพื่อการประเมินความคุมคาของหนวยงานเอกสารที่สําคัญ ไดแก
แผนภูมิแสดงโครงสรางงบประมาณตามยุทธศาสตร ในเอกสารคําของบประมาณ โดยใหพิจารณา
ขอความที่สําคัญ ตามที่คูมือการจัดทําคําของบประมาณกําหนดไวตอไปนี้
1. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
2. เปาหมายการใหบริการกระทรวง
3. เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
4. ผลผลิต
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ (ผลกระทบหรือผลลัพธ) ที่รัฐบาลตองการจะใหเกิดตอประชาชนและ
ประเทศ เปนผลจากการดําเนินงานของรัฐบาลตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
ของประเทศ

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

การประเมินความคุมคาคุมทุน /32

เปาหมายการใหบริการกระทรวง
หมายถึง ผลลัพธที่กระทรวงตองการใหเกิดขึ้นจากการใหบริการระดับกระทรวง ทั้งนี้จะตอง
สอดคลองและเชื่อมโยงกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติของรัฐบาล ซึ่งผลลัพธดังกลาวจะเกิดขึ้นไดจาก
ผลสํ าเร็ จของผลผลิตหรื อโครงการของส วนราชการและรัฐวิ สาหกิ จในสั งกั ดอย างสอดคลองและ
เชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมหรือกําหนดขึ้นใหมในระหวางปแลวแตกรณี
คุณลักษณะที่สําคัญของเปาหมายการใหบริการกระทรวงประกอบดวย
(1) ตองมีความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติและยุทธศาสตรการจัดการงบประมาณ
รายจายประจําป
(2) ตองสามารถบรรลุผลลัพธได
(3) เปนพันธะสัญญาของกระทรวงที่มีตอประชาชน
(4) ควรดําเนินการใหแลวเสร็จไดภายในวาระของรัฐบาล
(5) ตองสามารถวัดผลลัพธในเชิงปริมาณ คุณภาพ และหรือระยะเวลาในการบรรลุผลลัพธได
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
หมายถึง ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานหรือเพื่อดําเนินการจัดทําผลผลิต/โครงการตามที่
กําหนดของหนวยงานระดับกรม ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จของเปาหมายการใหบริการกระทรวง
ทั้งนี้ ตองเปนผลลัพธที่ตองการใหเกิดขึ้นจากพันธกิจและภารกิจที่หนวยงานไดรับมอบหมาย
จากกระทรวงหรือรัฐบาลซึ่งสอดคลองเปาหมายการใหบริการกระทรวง (ในกรณีเปนหนวยงานรูปแบบ
พิเศษ ตองกําหนดใหสอดคลองกับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธหลักในแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน) และเชื่อมโยงกับผลผลิต / โครงการที่หนวยงานตองจัดทํา
ผลผลิต
หมายถึง ผลของการดําเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต (Product) หรือการ
ใหบริการ (Service) ที่ดําเนินงานโดยหนวยงานของรัฐหรือการตอบคําถามวาหนวยงานของรัฐจัดทํา
บริการอะไร (What) ในฐานะผูจัดหาบริการ (Service provider) ตามความตองการของรัฐบาลในฐานะผู
ซื้อบริการ (Service purchaser) ทั้งในรูปแบบของการใหบริการโดยตรง หรือโดยการใชวัตถุสิ่งของและ
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หรือสิ่งกอสราง เพื่อนําไปใชในการใหบริการองคกรภายนอกหนวยงานหรือประชาชน โดยมีตัวชี้วัด
ผลสําเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งคาใชจาย ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมหรือที่
กําหนดขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณ
คุณลักษณะที่สําคัญของผลผลิต ประกอบดวย
(1) เปนสิ่งของหรือบริการของหนวยงานของรัฐ
(2) เปนรูปธรรมและรับรูได
(3) เปนผลผลิตขั้นสุดทายของหนวยงาน
(4) หนวยงานสามารถควบคุมความสําเร็จได
(5) สามารถระบุหนวยนับหรือตรวจวัดไดในเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลา
(6) สามารถคิดตนทุนหรือคาใชจายได
คํานิยามสําคัญของคําที่ใชในโครงสรางงบประมาณตามยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
หมายถึง ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ที่สอดคลองกับแผนการบริหาร
ราชการแผนดินและคณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบ
แผนงบประมาณ
หมายถึ งแผนงบประมาณตาม “โครงสร างแผนงบประมาณตามยุ ทธศาสตร ” ที่ สํ านั ก
งบประมาณจัดทําขึ้น โดยเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรหลักของแผนการบริหารราชการแผนดิน
สําหรับใชในการจัดสรรทรัพยากรที่มุงใหการดําเนินงานตามภารกิจของสานราชการบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ อันเปนผลลัพธที่รัฐบาลตองการใหเกิดขึ้นแกประเทศชาติและ
ประชาชน รวมทั้งใช “แผนงบประมาณ” ดังกลาวเปนรายการขออนุมัติการใชจายเงินแผนดินตอ
รัฐสภา ตามที่บัญญัติไวในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25..
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ (ผลกระทบหรือผลลัพธ) ที่รัฐบาลตองการจะใหเกิดตอประชาชนและ
ประเทศ เปนผลจากการดําเนินงานของรัฐบาลตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
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ของประเทศ
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
หมายถึงกลยุทธหลักของแผนการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งกําหนดไวในยุทธศาสตรการ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
วิสัยทัศน
หมายถึงภาพที่คาดหวังใหเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีพื้นฐานอยูบนความเปนจริงในปจจุบัน
พันธกิจ
หมายถึง ขอบเขต ภารกิจ บทบาทหนาที่ ทั้งที่เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอกําหนด
ตาง ๆ รวมทั้งที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน
เปาหมายการใหบริการ
หมายถึง ผลลัพธที่กระทรวงตองการใหเกิดขึ้นจากการใหบริการระดับกระทรวง ทั้งนี้จะตอง
สอดคลองและเชื่อมโยงกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติของรัฐบาล ซึ่งผลลัพธดังกลาวจะเกิดขึ้นไดจาก
ผลสําเร็จของผลผลิตหรือโครงการของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดอยางสอดคลองและ
เชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมหรือกําหนดขึ้นใหมในระหวางปแลวแตกรณี
คุณลักษณะที่สําคัญของเปาหมายการใหบริการกระทรวงประกอบดวย
(1) ตองมีความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติและยุทธศาสตรการจัดการ
งบประมาณรายจายประจําป
(2) ตองสามารถบรรลุผลลัพธได
(3) เปนพันธะสัญญาของกระทรวงที่มีตอประชาชน
(4) ควรดําเนินการใหแลวเสร็จไดภายในวาระของรัฐบาล
(5) ตองสามารถวัดผลลัพธในเชิงปริมาณ คุณภาพ และหรือระยะเวลาในการบรรลุผลลัพธ
ได
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เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
หมายถึง ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานหรือเพื่อดําเนินการจัดทําผลผลิต/โครงการ
ตามที่กําหนดของหนวยงานระดับกรม ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จของเปาหมายการใหบริการกระทรวง
ทั้ งนี้ ต องเป นผลลั พธ ที่ ต องการให เกิ ดขึ้ นจากพั นธกิ จและภารกิ จที่ หน วยงานได รั บ
มอบหมายจากกระทรวงหรือรัฐบาลซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการใหบริการกระทรวง (ในกรณีเปน
หนวยงานรูปแบบพิเศษ ตองกําหนดใหสอดคลองกับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธหลักใน
แผนการบริหารราชการแผนดิน) และเชื่อมโยงกับผลผลิต / โครงการที่หนวยงานตองจัดทํา
ภารกิจ
หมายถึง งานที่ จําเป นต องดํ าเนินการตามหนาที่ ความรับผิดชอบที่เปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และขอกําหนดตางๆ ประกอบดวย
ภารกิ จพื้ นฐาน หมายถึ ง หน าที่ ความรั บผิ ดชอบที่ ต องดํ าเนิ นการเป นปกติ ประจํ าตาม
กฎหมายหรือระเบียบซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนตอเนื่อง
ภารกิจยุทธศาสตร หมายถึง หนาที่ความรับผิดชอบที่การดําเนินงานไดรับมอบหมายในเชิง
นโยบาย ซึ่งอาจเปนภารกิจพื้นฐานที่ตองการผลักดันหรือเห็นความสําคัญในชวงระยะเวลาหนึ่งก็ได
โครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ (Mega project)
หมายถึง โครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
1. โครงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน (Physical infrastructure) ที่มีวงเงินลงทุนรวม
เกิน 1,000 ลาน บาทอาทิ โครงการขนสงมวลชนขนาดใหญ เปนตน
2. โครงการ Intermediate Infrastructure ประกอบดวยโครงการยอยที่มีลักษณะเดียวกัน
และเปนแผนงานระดับชาติที่มีการดําเนินงานทั่วประเทศ มีวงเงินรวมกันในแต
ละแผนงานเกิน 1,000 ลาน บาท เชน โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานอาคาร
และการจัดหาอุปกรณในสาขาการศึกษาและสาธารณสุขและแผนงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําทั้งระบบ
โครงการสําคัญที่รองรับยุทธศาสตรดานตางๆ (Flagship)
หมายถึง โครงการสําคัญที่รองรับยุทธศาสตรดานตางๆ ของแผนบริหารราชการแผนดิน
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นโยบายสําคัญอื่น ๆ
หมายถึง ผลผลิต/โครงการ หรือกิจกรรม ที่มีสวนเกี่ยวของหรือสนับสนุนความสําเร็จใน
นโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล หรือที่ นายกรั ฐมนตรี ประกาศและแถลงตอสาธารณชน (เป น
นโยบายสําคัญที่ไมซ้ํากับ Mega project และ Flagship)
นโยบายตอเนื่อง
หมายถึง โครงการลงทุนขนาดใหญภาครัฐ (Mega project) โครงการสําคัญที่รองรับ
ยุทธศาสตรดานตางๆ (Flagship) หรือนโยบายสําคัญอื่นๆ ที่ดําเนินการตอเนื่องมาจากปงบประมาณที่
ลวงมาแลวและตองดําเนินการตอในปงบประมาณที่ขอตั้งงบประมาณ
นโยบายใหม
หมายถึงโครงการลงทุนขนาดใหญภาครัฐ (Mega project) โครงการสําคัญที่รองรับ
ยุทธศาสตรดานตางๆ (Flagship) หรือนโยบายสําคัญอื่นๆ ที่ริเริ่มดําเนินการในปงบประมาณที่ขอตั้ง
งบประมาณ
ผลผลิต
หมายถึง ผลของการดําเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต (Product) หรือการ
ใหบริการ (Service) ที่ดําเนินงานโดยหนวยงานของรัฐหรือการตอบคําถามวาหนวยงานของรัฐจัดทํา
บริการอะไร (What) ในฐานะผูจัดหาบริการ (Service provider) ตามความตองการของรัฐบาลในฐานะผู
ซื้อบริการ (Service purchaser) ทั้งในรูปแบบของการใหบริการโดยตรง หรือโดยการใชวัตถุสิ่งของและ
หรือสิ่งกอสราง เพื่อนําไปใชในการใหบริการองคกรภายนอกหนวยงานหรือประชาชน โดยมีตัวชี้วัด
ผลสําเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งคาใชจาย ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมหรือที่
กําหนดขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณคุณลักษณะที่สําคัญของผลผลิต ประกอบดวย
(1) เปนสิ่งของหรือบริการของหนวยงานของรัฐ
(2) เปนรูปธรรมและรับรูได
(3) เปนผลผลิตขั้นสุดทายของหนวยงาน
(4) หนวยงานสามารถควบคุมความสําเร็จได
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(5) สามารถระบุหนวยนับหรือตรวจวัดไดในเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลา
(6) สามารถคิดตนทุนหรือคาใชจายได
โครงการ
หมายถึง ผลผลิตของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่จัดทําขึ้นเพื่อใหเกิดการใหบริการทั้งใน
รูปแบบของการใหบริการโดยตรง หรือโดยการใชวัตถุสิ่งของหรือสิ่งกอสราง เพื่อนําไปใชในการ
ใหบริการแก ประชาชน องค กรภายนอกส วนราชการและรัฐวิสาหกิ จนั้ น โดยมี กําหนดเป าหมาย
ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของโครงการที่แนนอน รวมทั้งมีการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จในเชิง
ปริ มาณ คุ ณภาพ เวลา และค าใช จ าย ทั้ งนี้ ตามที่ กํ าหนดไว ในเอกสารประกอบพระราชบั ญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือที่กําหนดขึ้นใหมใน
ระหวางปงบประมาณ
คุณลักษณะที่สําคัญของโครงการ ประกอบดวย
(1) หลักการและเหตุผล
(2) วัตถุประสงค
(3) สถานที่ตั้ง
(4) ระยะเวลาดําเนินการ
(5) เปาหมาย
(6) วงเงินคาใชจายทั้งสิ้น
(7) กิจกรรม
(8) ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
(9) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เปนตน
กิจกรรม
หมายถึง กระบวนการนําสงผลผลิตประกอบดวย
1. กิจกรรมหลัก หมายถึงกิจกรรมในการจัดทําและสงมอบผลผลิต/โครงการโดยตรงแก
ผูรับบริการภายนอก(โดยหนวยงานสามารถกําหนดใหมี กิจกรรมยอย หรือ ขอยอยของกิจกรรมหลัก
หรือโครงการ (ยอย) ตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ ซึ่งถือเปนคาใชจายทางตรงของกิจกรรม
หลักได)
2. กิจกรรมรอง หมายถึง กิจกรรมในการจั ดทํ าและสงมอบผลผลิ ต/บริการระหว าง
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หนวยงานภายในองคกร เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินกิจกรรมหลักมีประสิทธิภาพทั้งนี้ ควรระบุ
กิจกรรมตามหนวยงานรองที่ทําหนาที่โดยตรง
3. กิจกรรมสนับสนุน หมายถึงกิจกรรมการอํานวยการภายในองคกรใหสามารถจัดทํา
และสงมอบผลผลิตแกผูรับบริการภายนอก ทั้งนี้ควรระบุกิจกรรมตามหนวยงานสนับสนุนที่ทําหนาที่
สนับสนุนโดยออม
รายจายประจําขั้นต่ําที่จําเปน
หมายถึ ง รายจ ายประจํ าขั้ นต่ํ าที่ จํ าเป นเพื่ อคงไว ตามสิ ทธิ หรื อข อกํ าหนดตามกฎหมาย
ประกอบดวยคาใชจายที่เกี่ยวกับบุคลากรประจําคาเชาทรัพยสิน (ที่ดิน/อาคาร)และคาสาธารณูปโภค
(คาไฟฟา ประปา โทรศัพท) ที่ใหประหยัดลงรอยละ 5 ตอป
เงินนอกงบประมาณ
หมายถึงเงินกู เงินชวยเหลือจากตางประเทศ (เงินที่รัฐบาลและองคการ หรือสถาบันระหวาง
ประเทศมอบใหรัฐบาลหรือสวนราชการ เพื่อดําเนินงานตามโครงการใดๆ) เงินรายไดของสวนราชการ
(เงินที่สวนราชการไดรับโดยไมตองนําสงคลัง ตามมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ)
เงิ นและทรั พย สิ นช วยราชการ (เงิ นหรื อทรั พย สิ นที่ บุคคล บริ ษั ท ห างร าน หรื อสถาบั น บริ จาค
ชวยเหลือแกสวนราชการตามวัตถุประสงคตาง ๆ)
งบรายจาย
หมายถึง กลุมวัตถุประสงคของรายจายที่กําหนดใหจายตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
งบประมาณ สําหรับแตละสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ จําแนกออกเปน 5 ประเภทรายจาย ไดแก
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจายอื่น
งบบุคลากร หมายถึ ง รายจ ายที่ กํ าหนดใหจ ายเพื่ อการบริหารงานบุ คคลภาครัฐ ได แก
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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รายจายในลักษณะเงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว และคาตอบแทนพนักงานราชการ
งบดําเนินงาน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจํา ไดแก รายจายที่
จายในลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
งบลงทุน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการลงทุน ไดแก รายจายในลักษณะ คา
ครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะ
รายจายดังกลาว
งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเปนคาบํารุงหรือเพื่อชวยเหลือ สนับสนุน
การดําเนินงานของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐ ซึ่งมิใชราชการสวนกลาง
ตามพระราชบั ญญัติ ระเบี ยบบริหารราชการแผนดิ น หน วยงานในกํ ากับของรั ฐ องค การมหาชน
รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาตําบล องคการระหวางประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือ
กิจการอันเปนสาธารณประโยชน รวมถึง เงินอุดหนุน งบพระมหากษัตริย เงินอุดหนุนการศาสนา และ
รายจายที่สํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้
งบรายจายอื่น หมายถึง รายจายที่ไมเขาลักษณะประเภท งบรายจายใดงบรายจายหนึ่ง หรือ
รายจายที่สํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้
---------------------------ที่มา: คูมือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป
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กรณีศึกษา การเลือกใชตัวชี้วัดตามประเภทของผลผลิต/โครงการหรือยุทธศาสตร
การประเมินความคุมคามีตัวชี้วัดหลายประเภท และการใชตัวชี้วัดมีความแตกตางกันใน
การประเมินความคุมคาตามประเภทของผลผลิต/โครงการหรือยุทธศาสตรที่แตกตางกัน ดังนี้
ตาราง การใชตัวชี้วัดที่แตกตางกันในการประเมินความคุมคาตามประเภทของผลผลิต/โครงการ
หรือยุทธศาสตร
ประเภทของตัวชี้วัด

เนื้อหาของการประเมินความ
คุมคา

ประเภทของผลผลิต/โครงการหรือ
ยุทธศาสตร

การประเมินประสิทธิภาพ
ตนทุนตอหนวย
(เชิงปริมาณ)

ประเมินตนทุนที่เกิดขึ้นจริง
เปรียบเทียบกับตนทุนที่
ประมาณการไว ซึ่งเปนการ
ประเมินผลระดับ Output
เปรียบเทียบกับคาใชจาย

สัดสวนผลผลิตตอทรัพยากร
(เชิงปริมาณ)

ประเมินผลิตภาพของการใช
ปจจัยการผลิตแตละชนิด ซึ่ง
เปนการประเมินผลระดับ
Output เปรียบเทียบกับการใช
ปจจัยการผลิต

สัดสวนเวลาที่ใชจริงในการ
ใหบริการเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลาที่กําหนด (เชิง
ปริมาณ)

วิเคราะหถึงความรวดเร็วใน
การทํางานอันเกิดจากการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ใหบริการ ซึ่งเปนการ

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

ผลผลิต/โครงการที่สามารถประเมิน
ประสิทธิผลไดจะ สามารถประเมิน
ตนทุนตอหนวยได
ผลผลิต/โครงการที่ไมสามารถ
ประเมินประสิทธิผลได (เชน การ
บริหารงานธุรการ) แตสามารถ
ประเมินผลผลิตในเชิงการเงินได โดย
คํานวณปริมาณงานของผลผลิต
เปรียบเทียบกับคาใชจาย
ผลผลิต/โครงการที่ไมสามารถประเมิน
ผลผลิตในเชิงการเงินได แตสามารถ
ประเมินผลผลิตในเชิงปจจัยการผลิต
ดานคน และครุภัณฑได โดยคํานวณ
ปริมาณงานของผลผลิตตอหนวย
บุคลากร หรือตอหนวยครุภัณฑ
ผลผลิต/โครงการที่ตองการเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานความรวดเร็ว
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เนื้อหาของการประเมินความ ประเภทของผลผลิต/โครงการหรือ
คุมคา
ยุทธศาสตร
ประเมินผลระดับ Output ใน
เชิงเวลา
สัดสวนคาใชจายจริงตอ
วิเคราะหความประหยัดในการ
ผลผลิต/โครงการที่ตองการใหเกิด
คาใชจายตามแผน (เชิงปริมาณ) ทํางานตั้งแตขั้นตอนการจัดหา
ความประหยัด(เชน การลดคาใชจาย
ปจจัยการผลิตและระหวางการ
ในปจจัยการผลิตทั้งงบบุคลากร
ดําเนินงาน ซึ่งเปนการ
งบดําเนินการ และงบลงทุน รวมทั้งคา
ประเมินผลระดับ Process จาก
สาธารณูปโภค ในกระบวนการผลิต
การใช Input
หรือบริการ)
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด วิเคราะหคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลผลิต/โครงการที่ตองการใหได
ที่กําหนดตามคูมือการประกัน
ตามคูมือการประกันคุณภาพ
คุณภาพตามมาตรฐานตามคูมือการ
คุณภาพและควบคุมคุณภาพ
และควบคุมคุณภาพ (เชิง
ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
ซึ่งเปนการประเมินผลระดับ
คุณภาพ)
ในระดับสากลหรือในระดับประเทศ
Output ในเชิงคุณภาพ
วิเคราะหปริมาณผลผลิตที่ทํา
ปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริง
ผลผลิต/โครงการที่ตองการใหได
ไดจริงเปรียบเทียบกับแผน ซึ่ง
เปรียบเทียบกับแผน (เชิง
ปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริง
เปนการประเมินผลระดับ
ปริมาณ)
เปรียบเทียบกับแผน
Output ในเชิงปริมาณ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ สํารวจระดับความพึงพอใจ
ผลผลิต/โครงการที่เกี่ยวกับการ
ตอกระบวนการใหบริการ (เชิง ของผูรับบริการตอ
ใหบริการทางสังคม
กระบวนการใหบริการ ซึ่งเปน
คุณภาพ)
การประเมินผลระดับ Output
การประเมินประสิทธิผล
Benefit-Cost Ratio (เชิงปริมาณ) กรณีที่ภารกิจของหนวยงานที่
ผลลัพธที่เกี่ยวกับการพัฒนา
สามารถประเมินผลประโยชน
โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
เปนตัวเลขชัดเจน หรือเปน
ภารกิจที่จัดทําเปนโครงการ
ใหวิเคราะหผลประโยชนตอ
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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Cost – Effectiveness (เชิง
ปริมาณ)

ระดับความสําเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค/เปาหมาย (เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ)

ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการหรือผูใชประโยชน
(เชิงคุณภาพ)

การประเมินผลกระทบ
การประเมินผลกระทบตอ
ประชาชน (เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ)
การประเมินผลกระทบตอ
เศรษฐกิจและการเมือง (เชิง
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

เนื้อหาของการประเมินความ ประเภทของผลผลิต/โครงการหรือ
คุมคา
ยุทธศาสตร
คาใชจาย (B/C Ratio) ซึ่งเปน
การประเมินผลระดับ Outcome
เปรียบเทียบกับ Input
กรณีที่ภารกิจของหนวยงานไม
ผลลัพธที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
สามารถประเมินผลประโยชน
การเมือง และสิ่งแวดลอม
เปนตัวเลขชัดเจน หรือเปน
ภารกิจที่จัดทําเปนโครงการ
ใหวิเคราะหประสิทธิผลตอ
คาใชจาย ซึ่งเปนการ
ประเมินผลระดับ Outcome
เปรียบเทียบกับ Input
ผลการปฏิบัติภารกิจสามารถ
ผลลัพธที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
บรรลุวัตถุประสงคหรือ
(เพื่อนําไปสูการวิเคราะห B/C Ratio)
เปาหมายหลัก ซึ่งเปนการ
ผลลัพธที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
ประเมินผลระดับ Outcome
การเมือง และสิ่งแวดลอม (เพื่อนําไปสู
การวิเคราะห Cost–Effectiveness)
สํารวจระดับความพึงพอใจ
ผลลัพธที่เกี่ยวกับการใหบริการทาง
ของผูรับบริการตอ
เศรษฐกิจและสังคม
ผลประโยชนจาก การ
ใหบริการ ซึ่งเปนการ
ประเมินผลระดับ Outcome
ประเมินผลกระทบตอ
ประชาชน

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

ผลกระทบตอเศรษฐกิจและ
การเมือง

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
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เนื้อหาของการประเมินความ
คุมคา

ปริมาณและเชิงคุณภาพ)
การประเมินผลกระทบตอสังคม ผลกระทบตอสังคมและ
และการเมือง (เชิงปริมาณและ การเมือง
เชิงคุณภาพ)
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
การประเมินผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม (เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ)
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ประเภทของผลผลิต/โครงการหรือ
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการตางประเทศ
ยุทธศาสตรดานการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรดานประชารัฐ
ยุทธศาสตรดานความมั่นคงของรัฐ
ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
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บทที่ 3
การประเมินโครงการและการประเมินกระบวนการ
1. บทนํา
การประเมินโครงการ ((Project Evaluation) ไดเขามามีบทบาทสําคัญ โดยเริ่มจากแนวคิดที่
เสนอในรูปของบทความของราฟ ไทเลอร (Ralph Tyler) ลี เจ ครอนบาซ (Lee J. Cronbach)
และไมเคิล สคริฟเวน (M. Scriven) ในการประเมินโครงการมีเปาประสงคหลักคือ ตองการขอมูล
ที่บงชี้วาโครงการที่ดําเนินการนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม หรือเปนโครงการที่
คุมคาตอการตัดสินใจในการดําเนินการหรือไม รวมถึงการศึกษาวาในการดําเนินการโครงการมี
ปญหาที่ตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแกไขในเรื่องอะไรบาง และเปนโครงการที่มีคุณคามาก
นอยเพียงใด การประเมินเปนธุรกิจอีกอาชีพหนึ่งขึ้นมา เพราะในการประเมินโครงการตาง ๆ ของ
องคกรหนวยงานหรือสถาบันหนึ่ง ๆ ตองใชงบประมาณมหาศาล จึงตองอาศัยผูเชี่ยวชาญมาเปน
นักประเมินเพื่อนําผลนั้นมาใชอยางคุมคาตอไป
คํ า ว า “โครงการ” ตามพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2542
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546: 270; สํานักงบประมาณ 2553) ไดใหความหมายวา เปนแผนหรือเคาโครง
ตามที่กําหนดไว โครงการอาจหมายถึง งาน หรือสวนหนึ่งของงานที่ตองกระทําใหสําเร็จตาม
เปาหมายภายในระยะเวลาและวงเงินงบประมาณที่กําหนดไว โดยใหสอดคลองกับขอกําหนดอื่นๆ
ที่เกี่ยวของดวย (เยาวดี รางชัยกุลวิบูลยศรี 2542 : 79) กลาวโดยสรุป โครงการคือ การกําหนด
แนวทางในการแก ป ญหาหรื อพั ฒนางานที่ มี วั ตถุ ประสงค เด นชั ด มี กิ จกรรมที่ ทํ าให บรรลุ
วัตถุประสงคอยางเหมาะสม มี การจัดสรรทรัพยากรอยางประหยัดและมีประสิ ทธิภาพ มีเวลา
เริ่ มต นและสิ้ นสุ ดของงาน โครงการประกอบด วยกิ จกรรมต างๆ ที่มี ความสั มพั นธ กั นและมี
เปาหมายเดียวกัน
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ทั้งนี้Stufflebeam และ Shinkfield (1990: 159) ไดใหความหมายวา การประเมินโครงการ
เปนกระบวนการของการแสวงหา การพรรณนา การไดมาซึ่งขอมูลตลอดจนการเตรียมขอมูล
สารสนเทศที่ เป นประโยชนต อการตั ดสิ นใจและแสวงหาทางเลื อกที่ เหมาะสมในการดํ าเนิ น
โครงการ สวนรอสซิและฟรีแมน (Rossi and Freeman, 2004: 16) ใหความหมายโดยอิงกับแนวคิด
ของการวิจัยทางสังคมศาสตรวา การประเมินโครงการ เปนการวิจัยเชิงประยุกตที่มีการประยุกตใช
กระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตรอยางเปนระบบเพื่อศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการ
สาธารณะที่จัดทําขึ้น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงสภาพแวดลอมขององคการและการใหบริการสังคม
Fitzpatrick และคณะ (2004 : 5) ใหความหมายของการประเมินโครงการวา เปนวิธีการสืบหาขอมูล
และพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับโครงการ 3 ประเด็น คือ (1) การกําหนดมาตรฐานเพื่อใชตัดสินคุณภาพ
โดยเทียบกับมาตรฐานที่กําหนด (2) การรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับโครงการ และ (3)
การเปรี ยบเที ยบข อมู ลสารสนเทศที่ ได กั บมาตรฐานที่ กํ าหนดไว เพื่ อตั ดสิ นคุ ณค า คุ ณภาพ
คุณประโยชน ประสิทธิผล หรือความสําคัญของโครงการ ซึ่งจะชวยใหไดขอเสนอแนะที่จะทําให
บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว หรือชวยใหผูเกี่ยวของตัดสินใจไดวาควรปรับปรุง ดําเนินการ
ตอไปหรือขยายโครงการ
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2549: 117) ไดใหความหมายอยางกระชับวาการประเมินโครงการ
หมายถึง กระบวนการที่กอใหเกิดสารสนเทศในการปรับปรุงโครงการ และและตัดสินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ สมคิด พรมจุย (2550: 37) ใหความหมายที่สะทอนถึงทั้งวัตถุประสงคและประเภท
ของการประเมิ นว า การประเมินโครงการเป นการตรวจสอบความกาวหนาของโครงการหรื อ
แผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือแผนงานนั้นๆ วามีมากนอยเพียงใด
การประเมินผลเปนกระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของโครงการ กลาวคือ โครงการที่ไดดําเนินการไป
แลว ไดผลตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม เพียงใด สามารถทําไดทั้งการประเมินกอนเริ่ม
โครงการ การประเมินขณะที่โครงการกําลังดําเนินการอยู และการประเมินผลโครงการหลังจากการ
ดําเนินงานไดสิ้นสุดแลว
การประเมิน = การวัด + ดุลยพินิจ
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การประเมินจึงเปนกระบวนการที่กอใหเกิดสารสนเทศ (เชิงคุณคา) เพื่อชวยใหผูมี
อํานาจตัดสินใจไดตัดสินใจเลือกทางเลือกชองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การประเมินผลสามารถทําไดหลายระดับ ดังนี้
1. ประเมินการวางแผน การวางแผนเปนกิจกรรมที่สําคัญในสวนที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาองคกรและการพัฒนาโครงการ การวางแผนจะชวยในกระบวนการกําหนดทรัพยากรและการ
กําหนดกิจกรรม ในกระบวนการวางแผนจึงตองการหาแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้น และ
กํ าหนดระเบี ยบหรื อวิธี การของการดํ าเนินงานกิ จกรรมต าง ๆ อย างต อเนื่ องจนกว าจะบรรลุ
วัตถุประสงค และสามารถชี้ความสัมพันธของระยะเวลาที่ผานมาในอดีต ปจจุบัน และอนาคต
2. ประเมินโครงการ โดยทั่วไปกระบวนการวางแผนที่สําคัญคือ การกําหนดโครงการ
โดยมีการกําหนดโครงการเพื่อดําเนินการโดยจะตองมีการระบุทรัพยากรและเปาหมายที่ตองการ
ดั งนั้ นโครงการจึ งต องกํ าหนดรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บการดํ าเนิ นงานอย างเป นขั้ นเป นตอนและ
สอดคล องสั มพั นธกั น การประเมินผลโครงการ จึ งหมายรวมถึ งกระบวนการรวบรวมข อมู ล
วิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูลในลักษณะที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจในการปรับปรุง
โครงการ
3. ประเมินนโยบาย นโยบายเปนสิ่ งที่เลือกปฏิบัติและนํามาใชเปนแผนในการ
ดําเนินงานนโยบายจึงเปนเครื่องมือชี้นําไปสูการตัดสินใจในอนาคต นโยบายจึงเปนแนวทางกวาง
ๆ ซึ่งประกอบดวยเปาประสงคที่ตองการและแนวทางการพัฒนาอยางกวาง ตามปกติในองคกรจะ
กําหนดโครงการโดยสอดคลองกับนโยบายขององคกร การประเมินนโยบายสามรถทําไดหลาย
ระดับ ไดแก การประเมินในการกําหนดนโยบาย การพัฒนาโครงการและการดําเนินกิจกรรมของ
โครงการ
4. ประเมินองคกร การประเมินผลองคกรมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการดําเนินงาน
และผลผลิ ตหรื อผลงานขององค กรนั้ น ดั งนั้ นการประเมิ นผลจึ งได รั บความสนใจและการ
ดําเนินการอยางกวางขวาง ดังนั้นการประเมินองคกรจึงมีลักษณะของการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการดําเนินงานขององคกร
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5. ประเมินผลผลิต การประเมินผลผลิตที่พบมาก ก็คือ ในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีการ
ประเมินผลผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานตาง ๆ วามีคุณภาพเปนอยางไร ปจจุบัน ในการบริหาร
ภาครัฐ ไดหันมาใหความสําคัญในการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ การ
ประเมินผลผลิตจึงจําเปนตองกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ทุกคนยอมรับ แลวทําการรวบรวมขอมูล
ตามเกณฑนั้น ๆ กอนที่จะประเมินวาผลผลิตใดตรงตามเกณฑที่กําหนดไวมากที่สุด และนําขอมูล
ที่ไดมาใชในการตัดสินใจ พัฒนาและการลงทุนตอไป โดยทั่วไปการประเมินผลจะเนนในเรื่อง
ผลกระทบ ซึ่งชวยใหการตัดสินใจมองไปในอนาคตระยะยาว
2. แนวคิดของการประเมินโครงการ
2.1 ประเภทของการประเมินโครงการ
การแบ งประเภทการประเมิ นโครงการคงมิ ใช เป นการกํ าหนดเกณฑ เด็ ดขาด แต
จําเปนตองอาศัยเกณฑหลายชนิดมาจําแนกประเภท เชน ใชเวลา วัตถุประสงค วิธีการ และ
รูปแบบการประเมินมาบงบอกถึงประเภทของการประเมิน ซึ่งในที่นี้อาจจําแนกการประเมิน
โครงการออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
2.1.1 แบงตามลําดับเวลาการบริหารโครงการ จําแนกการประเมินเปน 3 ประเภท คือ
(Summative evaluation)
(1) การประเมินโครงการกอนดําเนินการ (Preliminary evaluation) เปนการศึกษา
ประเมินความเปนไปได (Feasibility study) กอนที่เริ่มโครงการใด ๆ โดยอาจทําการศึกษาถึง
ประสิทธิภาพของปจจัยปอน (input) ความเหมาะสมของกระบวนการที่คาดวาจะนํามาใชในการ
บริ หารจั ดการโครงการ ป ญหา อุ ปสรรค ความเสี่ ยงของโครงการ ตลอดจนผลลั พธ หรื อ
ประสิทธิผลที่คาดวาจะไดรับ ในขณะเดียวกันก็อาจจะศึกษาผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นในดาน
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
สิ่งแวดลอมทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประชากร เทคโนโลยี และระดับนโยบายหรือไม
หากไดทําการศึกษารอบคอบแลวอาจจะไดผลการคาดการณลวงหนาวา จะไดเกิดประโยชนหรือ
โทษอยางไร ปญหา อุปสรรค เปนอยางไร เพื่อผูเปนเจาของโครงการจะไดตัดสินลวงหนาวาจะ
เลิกลมโครงการหรื อปรับปรุงองคประกอบ และกระบวนการบริหารจัดการโครงการอยางไร
เพียงใด
(2) การประเมินระหวางดําเนินการโครงการ (Formative
evaluation) เปนการ
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงเปนสําคัญซึ่งมักจะใชประเมินผลระหวางแผนหรือระหวางพัฒนา
โครงการ ผลที่ไดจาก Formative evaluation นั้น จะชวยตั้งวัตถุประสงคของโครงการใหเปนไป
ตามเปาหมายที่แทจริง นอกจากนั้น Formative evaluation อาจใชในระหวางดําเนินโครงการ จะ
ชวยตรวจสอบวา โครงการไดดําเนินไปตามแผนของโครงการอยางไร อาจเรียกชื่อเฉพาะว า
Implementation evaluation หรือ Formative evaluation อาจตรวจสอบความกาวหนาของโครงการ
วาดําเนินไดผลเพียงไร เรียกวา Progress evaluation
โดยทั่วไปแลว Formative evaluation อาจใชประเมินสิ่งตอไปนี้
1. ทบทวนแผนของโครงการ
2. การสรางแผนของโครงการ
3. การพัฒนาแบบสอบถาม (Questionnaire) หรือรายการ (Check list) สําหรับ
รวบรวมขอมูลตามเรื่องที่ตองการ
4. การคัดเลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสม
5. การกําหนดตารางเวลาการประเมินผลใหสอดคลองกับการดําเนินโครงการ
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6. การเตรียมขอมูลที่จะเปนขาวสารสําหรับการรายงานและเสนอแนะสําหรับการ
ตัดสินเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
7. การแนะนําแนวทางปรับปรุง การแกปญหา และการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ
ของโครงการ
(3) การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือประเมินผลผลิต (Summative Evaluation)
เปนการประเมินผลรวมสรุป มักจะใชประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ สําหรับโครงการที่มีการ
ดําเนินระยะยาวก็อาจใช Summative Evaluation ในการสรุปยอความระยะยาวตาง ๆ ขอมูลที่ได
จากระยะตาง ๆ จะชวยใหมีการประเมินสรุปรวมนั้น สวนใหญจะรวบรวมจากผลของ Formative
evaluationเปน Summative Evaluation ซึ่งผลสรุปที่ไดจะนําสูการรายงายวา โครงการไดบรรลุ
เปาหมาย (Goals) หรือไม อยางไร ตลอดจนการรายงานถึงสถานภาพของโครงการวาประสบ
ความสําเร็จหรือลมเหลวเพียงไร มีปญหาหรืออุปสรรคใดที่ตองแกไขปรับปรุงขอมูลเหลานี้จะ
ชวยใหผูบริหารโครงการสามารถนําไปสูการตัดสินวา โครงการนั้นควรดําเนินการตอหรือยกเลิก
2.1.2 แบงตามสิ่งที่ถูกประเมิน จําแนกการประเมินเปน 4 ประเภท คือ
(1) การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) เปนการประเมิน
เกี่ยวกับนโยบายเปาหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม ปญหาและความตองการของบุคคลและ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการวามีความสอดคลองเอื้อตอการจัดทําโครงการหรือไม ตลอดจน
ทรัพยากรและขอจํากัดตางๆ ในการดําเนินโครงการสารสนเทศที่ไดนํามาใชประกอบการตัดสินใจ
เพื่อกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการใหมีความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน
ระดับสูงกวาและบริบทหรือสภาพขององคกรที่จะจัดทําโครงการ
(2) การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการประเมินความพรอมทั้งใน
เชิงคุณภาพและความพอเพียงของทรั พยากรตางๆ กอนเริ่มโครงการวามีทรัพยากรพรอมที่จะ
ดําเนินโครงการไดหรือไมสารสนเทศที่ไดนํามาใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการของการใช
ทรัพยากรตางๆ เพื่อใหการดําเนินโครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
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(3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินขณะดําเนินงาน
หรื อประเมิ นความก าวหน าของโครงการ สารสนเทศที่ ได นํ ามาใช ในการตั ดสิ นใจ เพื่ อการ
ปรับปรุงการดําเนินโครงการ
(4) การประเมินผลผลิตหรือผลงาน (Product Evaluation) เปนการประเมินหลังจากการ
ดําเนินโครงการสิ้นสุดแลว ประกอบดวยการประเมินผลลัพธ (Output Evaluation) โดยพิจารณาจาก
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการและการประเมินผล
กระทบ (Impact Evaluation) โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของแผนงานหรือองคการ สารสนเทศ
ที่ไดนํามาใชในการตัดสินคุณคาของผลผลิตของโครงการ ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพเพื่อการ
ตัดสินใจวา ควรจะคงโครงการไว ปรับขยายหรือยกเลิกโครงการ
2.1.3 แบงตามวัตถุประสงค จําแนกการประเมินออกเปน 2 ประเภท คือ
(1) การประเมินที่อิงวัตถุประสงค/เปาหมายของโครงการหรืองานเปนเกณฑ (Goal
based evaluation)เปนการประเมินที่ตัดสินคุณคาของโครงการจากการเปรียบเทียบผลของโครงการ
กับผลที่คาดหวังตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงการ
(2) การประเมินที่ไมอิงวัตถุประสงค/เปาหมายของโครงการ (Goal-free Evaluation)
เปนการประเมินที่ไมจําเปนตองกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการประเมินใหสอดคลอง
กับเปาหมาย หรือวัตถุประสงคของโครงการ กลาวคือ การตัดสินคุณคาของโครงการควรเนนที่การ
ตีคาของผลทั้งหมดที่เกิดขึ้น (Actual outcomes)จากโครงการ ซึ่งประกอบดวยการประเมินผลที่
คาดหวังตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการและผลที่มิไดคาดหวัง
2. 2 แนวคิดการประเมินโครงการ
2.2.1 แนวความคิดและแบบจําลองของ R.W. Tyler
R.W. Tyler(1930) ผูที่เริ่มตนบุกเบิกแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการ เขามี
ความเห็นวา “การประเมินคือการเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะอยาง (performance) กับจุดมุงหมาย
เชิงพฤติกรรมที่วางไว” โดยมีความเชื่อวา จุดมุงหมายที่ตั้งไวอยางชัดเจน รัดกุมและจําเพาะ
เจาะจงแลว จะเปนแนวทางชวยในการประเมินไดเปนอยางดีในภายหลัง จากคําจํากัดความของ
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การประเมินกลาวคือ โครงการจะประสบผลสําเร็จหรือไม ดูไดจากผลผลิตของโครงการวาตรงตาม
จุดมุงหมายที่ตั้งไวแตแรกหรือไมเทานั้น แนวความคิดในลักษณะดังกลาวนี้เรียกวา “แบบจําลอง
ที่ยึดความสําเร็จของจุดมุงหมายเปนหลัก (Goal Attainment Model or Objective) เรียกวา Tyler’s
Goal Attainment Model ซึ่งตอมาป 1950 ไดมีรูปแบบ มาใชเปนกระบวนการตัดสินการบรรลุ
วัตถุประสงคของสิ่งที่ทําการประเมิน (R.W. Tyler.1950) เรียกวา “Triple Ps Model” ดังนี้
P-Philosophy & Purpose-ปรัชญา/จุดมุงหมาย
P-Process -กระบวนการ
P-Product -ผลผลิต
ในการประยุ ก ต ใ ช ใ นการประเมิ น โครงการทางการศึ ก ษาได โดยการประเมิ น
ความสัมพันธของทั้ง 3 วา ปรัชญา/จุดมุงหมายของโครงการมีความสัมพันธกับกระบวนการและ
ผลผลิตหรือไม ถาประเมินเปนสวน ๆ ก็จะประเมินในดานประสิทธิภาพของปรัชญา/จุดมุงหมาย
และกระบวนการประเมิ นประสิ ทธิ ผลของผลผลิ ตว าตรงกั บปรั ชญา/จุ ดมุ งหมายหรื อไม มี
ประสิทธิภาพเพียงใด เปนตน
ผู เชี่ ยวชาญหรื อผู ประเมิ นจะต องหาข อมู ลที่ เกี่ ยวข องกั บโครงการให ได มากที่ สุ ด
ประกอบดวย 2 สวน คือ
1. เปาหมายหรือความคาดหวัง (Goals or Intents) เปาหมายที่ครอบคลุมนโยบายทั้งหมด
สําหรับการประเมินการศึกษาไมควรจะสนใจเปาหมายเฉพาะในแงพฤติกรรมของผูเรียนเพียงอยาง
เดียว ตองคํานึงถึงองคประกอบอื่น ๆ ดวย ความคาดหวังนี้ประกอบดวย 3 สวน คือ
1.1 สิ่งนํา (Antecedence) เปนสภาพที่มีอยูกอน ซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับผลของ
การเรียนการสอน
1.2 ปฏิ บั ติ ก าร (Transactions) เป น ผลสํ า เร็ จ ของการจั ด กระทํ า งานเป น
องคประกอบของขบวนการเรียนการสอน
1.3 ผลลัพธ (Outcomes) เปนผลของโปรแกรมทางการศึกษา
2. สิ่งที่เปนจริงหรือสังเกตได (Observations) เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสภาพความเปนจริง
มีสวนประกอบ 3 สวนเชนกัน คือ สิ่งนํา ปฏิบัติการ และผลลัพธ
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ความสอดคลองระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เปนจริง มิไดเปนตัวชี้บงวาขอมูลที่เราไดมี
ความเที่ยงหรือความตรงเสมอไป แตเปนเพียงสิ่งที่แสดงใหเห็นวา สิ่งที่ตั้งใจไวไดเกิดขึ้นจริง
เทานั้น
ภาคการตัดสิ นคุ ณค า เป นส วนที่ จะตัดสินวา โครงการประสบความสําเร็จหรือไม
เพี ยงใด นั กประเมิ นต องพยายามศึกษาดูวา มาตรฐานอะไรบ างที่เหมาะสมในการที่จะนํามา
เปรียบเทียบเพื่อชวยในการตัดสินใจโดยทั่ว ๆ ไป เกณฑที่ใชมี 2 ชนิด คือ
1. เกณฑสัมบูรณ (Absolute Criterion) เปนเกณฑที่เราตั้งไว อาจจะเกิดขึ้นกอนโดยมี
ความเปนอิสระจากพฤติกรรมของกลุม
2. เกณฑสัมพัทธ (Relative Criterion) เปนเกณฑที่ไดมาจากพฤติกรรมของกลุม
ถาผูประเมินไมสามารถหามาตรฐานที่จะนํามาเปรียบเทียบได ก็ตองพยายามหาโครงการ
อื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกันมาเปรียบเทียบเพื่อชวยในการตัดสินใจ
2.2.2 แนวคิดการประเมินกระบวนการและการประเมินผลลัพธ
ในป ค.ศ. 1971 สตัฟเฟลบีม(Stufflebeam’s CIPP Model)และคณะไดเขียนหนังสือ
ทางการประเมินออกมาหนึ่งเลม ชื่อ “Educational Evaluation and decision Making” หนังสือเลมนี้
ไดใหแนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผลการศึกษาไดอยางนาสนใจและทันสมัยดวย
นอกจากนั้น สตัฟเฟลบีมก็ไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินและรูปแบบของการประเมินอีก
หลายเลมอยางตอเนื่อง จึงกลาวไดวา ทานผูนี้เปนผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทฤษฎีการ
ประเมิน จนเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในปจจุบัน เรียกวา “CIPP Model”รูปแบบการประเมินแบบ
ซิป (CIPP Model) เปนการประเมินภาพรวมของโครงการตั้งแตบริบท ปจจัยปอน กระบวนการ
และผลผลิต (Context, Input, Process and Product) โดยจะใชวิธีการสรางเกณฑและประสิทธิภาพ
ของโครงการ ทั้งภาพรวมหรือรายปจจัยเปนสําคัญ
ตัวแบบเหตุผล(logic model)คือตัวแบบที่ประยุกตขึ้นเพื่อประเมิน ลําดับขั้นตอนการ
ทํางานที่สามารถใหผลลัพธตามตองการ องคประกอบของตัวแบบนี้ถูกกําหนดขึ้น และนํามา
ประยุกตใชโดย Panketz และ Westat (2002) เมื่อพิจารณาแลวพบวา มีลักษณะองคประกอบ ของตัว
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แบบคลายกับ 2 ตัวแบบแรก คือประกอบดวยเปาหมาย (goals) ทรัพยากรหรือปจจัยนําเขา (input or
resourse) กิจกรรมหรือกระบวนการ (activity of process) ผลลัพธระยะสั้น และผลลัพธระยะยาว
นอกจากนี้ยังมีอีกหลายตัวแบบที่มีการพัฒนาตามมา แตละตัวแบบมีองคประกอบ ที่ผูประเมินให
ความสําคัญกับวัตถุประสงคการประเมินตางกัน(ศิริรัตนชุณหคลาย, 2549)
Fieischman HL และ Williams L (1996)และ Hard editor (2002) อธิบายวาตัวแบบที่
นํามาใชประเมินโครงการ เมื่อรวมความสําคัญของปจจัยตางๆเขาดวยกันแลว จะพบวาการประเมิน
โครงการอาจใชเพียง 2 ตัวแบบคือ การประเมินกระบวนการ process evaluation และการประเมินผล
ลัพธ (Outcome evaluation) ก็ครอบคลุมสิ่งที่ตองการประเมินไดแลวเพราะตัวแบบการประเมิน
กระบวนการไดรวมเอาปจจัยดานสภาวะแวดลอม ที่เกี่ยวของกับโครงการและปจจัยนําเขาอื่นเขาไว
ดวย อีกทั้งการกําหนดวัตถุประสงคการประเมินบางโครงการ ก็สามารถนําผลผลิตมาเปนปจจัย
อุ ปกรณ ของผลลั พธ ได หรื อผู ประเมิ นอาจนํ าผลผลิต เมื่ อใช เป นประจํ ากระบวนการเพื่ อวั ด
ความสําเร็จของโครงการได Fieischman HL และ Williams L (1996)ไดใหมุมมองที่นาสนใจ
เกี่ยวกับการประเมินโครงการดวยตัวแบบการประเมินกระบวนการและการประเมินผลลัพธโดย
อธิบายวา การประเมินผลลัพธเพื่อตองการทราบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ หนาที่
ประเมินกระบวนการเพื่ออธิบายถึงวิธีการและปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ ซึ่งจะชวย
ใหเขาใจปจจัยสําคัญ ความสําเร็จของโครงการได ดังนั้นการประเมินโครงการจึงตองประเมินทั้ง
สองดานเพราะหากประเมิ นเฉพาะผลลัพธ แม จะทราบถึงความสําเร็จของโครงการ แตจะไม
สามารถอธิบายถึงปจจัยความสําเร็จได หรือการประเมินกระบวนการพื้นอยางเดียวก็ไมอาจทราบ
ไดวาวัตถุประสงคของโครงการ บรรลุผลเพียงใด
Fieischman และ Williams (1996) ไดใหมุมมองที่นาสนใจเกี่ยวกับการประเมิน
กระบวนการ และการประเมินผลลัพธ ดังนี้
1) การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) คือ การประเมินเพื่อปรับวิธีการทํางาน
เพื่อใหเขาใจอยางชัดเจนวาโครงการดําเนินไปถูกทาง และสามารถใหผลลัพธตามที่ตองการ การ
ประเมินผลกระบวนการจะเปนประโยชนมาก เมื่อโครงการตองใชระยะเวลาดําเนินการนานเพราะ
จํ าเป นตองมีการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตาง ๆ หากโครงการไมมี ประสิ ทธิ ภาพ ผลของการ
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ปรระเมินกระบวนกการจะทําใหเขาใจจถึงธรรมชาติของโครงการเช
อ
น งงานแตละขั้นตอนใหผลอยางไร
วิธีธกี ารที่ใชมีความเหมาะสมหรือไมม การประเมินกรระบวนการจะเนนนการวัด และอธิบายรายละเอียด
ขอองโครงการ
2) การปประเมินผลลัพธ (Outcome evaluuation) หมายถึง การประเมินเพืพื่อวัดผลสุดทาย
ขอองโครงการ โดยมมองถึงผลกระทบบ หรือประโยชนน หรือการเปลี่ยนนแปลงที่เกิดขึ้นกักบผูที่เกี่ยวของ
หรืรือผูรับบริการจาากโครงการ การปประเมินผลลัพธสามารถวั
ส
ดผลขอองโครงการไดทั้งระยะสั
ง
้น ระยะ
กลลาง และระยะยาวว ซึ่งการประเมินผลโครงการระ
น
ะยะตน มักดําเนินนการ ในขณะทีที่โครงการยังไม
สิ้นสุ
น ด และโครงกการยังมีวัตถุประะสงคระยะยาวทีที่ตองการใหบรรรลุผลสําเร็จตอไป
ไ การประเมิน
ระะยะตน ทําไดเพียงการวัดจากคววามรูสึก ความคิคิดเห็น หรือทัศนนคติของผูที่เกี่ยวของ สวนการ
ปรระเมินผลในระยะะอื่นจะมีเปาหมาายและการวัดประะเมินเฉพาะสถานนการณนั้น

Logic Moodelใชประเมินถึงความสั
ง
มพันธระหว
ร างปจจัยทรัพพยากรปจจัยนําเขา ผลผลิต และ
ผลลลัพธ Logic Moddel เปนขั้นตอนแแรกของการประเมิน จะเปนตัวชชวยในการกําหนดดวา เมื่อไร และ
อะะไรบางที่ตองประเมิน แสดงใหเห็นความเชื่อมโยงระหวาง ปจจัยนนําเขา ผลผลิต แลละผลลัพธ
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ที่มา เชิดเกียรติ แกลวกสิกิจ (2557). CQI การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูติด
เชื้อเอชไอวีผูปวยเอดสเขตเครือขายบริการสุขภาพที่ 2

3. กระบวนการประเมินโครงการ
กระบวนการประเมินโครงการในที่นี้ หมายถึง ภาระงานหรือกิจกรรมตางๆ ของการ
ประเมินโครงการที่นักประเมินตองคิด เตรียมการหรือวางแผนกําหนดไวลวงหนา เพื่อปฏิบัติการ
ประเมินโครงการใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งมีขั้นตอนการประเมินโครงการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาวิเคราะหโครงการที่มุงประเมิน โดยผู ประเมินศึกษาสาระสําคัญของ
โครงการที่จะประเมิน ซึ่งจะชวยใหผูประเมินระบุรายละเอียดของสิ่งที่จะประเมินไดอยางชัดเจน
ดังนั้นบทบาทสํ าคัญของผูประเมินในชวงแรกก็คือ จะตองศึกษา วิเคราะห ทําความรูจัก และ
บรรยายโครงการที่มุงประเมินใหชัดเจน โดยศึกษาวิเคราะหเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของกับ
โครงการ เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมครบถวนเกี่ยวกับโครงการที่มุงประเมิน
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ขั้นที่ 2 ระบุหลักการและเหตุผลของการประเมิน ขั้นนี้ถือวาเปนจุดเริ่มตนของแนวคิดที่
จะใหมีการประเมินโครงการ โดยมุงตอบคําถามวาทําไมจึงตองประเมินโครงการนี้โดยกลาวถึง
หลักการและเหตุผล ความจําเปนที่ตองประเมินโครงการนี้
ขั้นที่ 3 กําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน วัตถุประสงคของการประเมินเปนสิ่งที่
กําหนดทิศทางในการประเมินทําใหผูประเมินรูวา จะประเมินโครงการนั้นเพื่อมุงตอบคําถามเรื่อง
อะไร จึงตองวิเคราะหความตองการผลการประเมินเพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของ
กับโครงการเพื่อนําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินที่เหมาะสม วัตถุประสงคของการ
ประเมินโครงการมีลักษณะดังนี้
1) เป นกรอบหรื อทิ ศทางในการตรวจสอบหรื อประเมิ นโครงการว า มุ งศึ กษา
ตรวจสอบหรือประเมินอะไรบาง
2) เปนลักษณะหนึ่งของวัตถุประสงคของการวิจัย (The Research Goal) ที่มุงคนหา
คําตอบเกี่ยวกับโครงการที่มุงประเมิน
3) เปนวัตถุประสงคเพื่อการตรวจสอบหรือคนหาคําตอบในสิ่งที่ผูประเมินอยากรู
ตองทราบเกี่ยวกับโครงการที่มุงประเมิน
4) คําสําคัญในการเขียน มักขึ้นตนดวย คําวา เพื่อศึกษา...... เพื่อประเมิน....... เพื่อ
ตรวจสอบ......เพื่อวิเคราะห........หรือเพื่อเปรียบเทียบ......
ขั้นที่ 4 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการประเมิน การศึกษาในขั้นตอนนี้ จะทําให
นักประเมินมีฐานความคิดและมองเห็นแนวทางการประเมินโครงการไดชัดเจนมากขึ้น สามารถ
ออกแบบและวางแผนการประเมินไดครอบคลุม และเปนประโยชนตอการใชผลการประเมินได
มากขึ้น โดยเฉพาะรูปแบบการประเมินจะเปนกรอบแนวความคิดในการประเมินที่บงบอกใหทราบ
วา ในการประเมินโครงการนั้น 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
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การประเมินผลผลิตของโครงการ (Product evaluation) การศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน
ตางๆ จะชวยใหนักประเมินสามารถออกแบบและวางแผนการประเมินไดอยางสมเหตุสมผล มี
ความเชื่อมั่นในการดําเนินการประเมินโครงการใหบรรลุผลสําเร็จได
ขั้ นที่ 5 การออกแบบการประเมิ น การออกแบบการประเมิ นโครงการเป นการวาง
แผนการประเมิ นเพื่อกํ าหนดรู ปแบบ ขอบเขตและแนวทางการประเมิ นเพื่อให ไดสารสนเทศ
เกี่ยวกับโครงการที่มุงประเมิน ซึ่งจะเนนประโยชนตอการตัดสินใจปรับปรุงและพัฒนาโครงการ
ตอไปการออกแบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพที่จะใหไดคําตอบตรงตามวัตถุประสงคของการ
ประเมินหรือไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจ จะตองมีองคประกอบที่สําคัญ 3
ประการ คือ 1) การออกแบบการวัดตัวแปร (Measurement design) เปนการวางแผนเพื่อกําหนดวา
ในการประเมินโครงการครั้งนี้ มุงศึกษาประเด็นการประเมินตัวแปรหรือตัวบงชี้ใดบาง และจะใช
เครื่ องมื อและเทคนิ ควิ ธี การเก็ บรวบรวมข อมู ลชนิ ดใดบ าง 2) การออกแบบการสุ มตั วอย าง
(Sampling design) หรือการเลือกผูใหขอมูลหลัก (Key informants) เปนการวางแผนเพื่อกําหนดวา
จะเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลหรือกลุมตัวอยางใดหรือใครจะเปนผูใหขอมูลไดอยางชัดเจน
ถูกตอง และตรงประเด็น 3) การออกแบบการวิเคราะหขอมูล (Analysis design) เปนการวางแผนเพื่อ
กําหนดวา ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดนั้นจะวิเคราะหขอมูลอยางไร หรือวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
ชนิดใด
ขั้นที่ 6 พัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล ในขั้นตอนนี้ เปนการตรวจสอบวา เครื่องมือ
เก็บรวบรวมขอมูลที่ระบุไวนั้นมีหรือยัง จะใชเครื่องมือที่มีผูอื่นสรางไวแลวหรือจะตองสราง
ขึ้นมาใหม เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลจะตองวัดไดตรง สอดคลอง และครอบคลุมประเด็น
การประเมินหรือตัวแปรที่ศึกษา หากเครื่องมือที่มีอยูไมเหมาะสมที่จะนํามาใช นักประเมินจะตอง
สรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลขึ้นมาใหม โดยจะตองมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด
เชน ความเปนปรนัย (Objectivity) ความยาก (Difficulty) ความตรง (Validity)ความเที่ยง (Reliability)
เปนตน
ขั้นที่ 7 เก็บรวบรวมขอมูล เปนการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจริง โดยใชเครื่องมือ
เก็บรวบรวมขอมูลแตละชนิดซึ่งจะตองมีการวางแผน ประสานงานกับผูใหขอมูลหลัก กําหนดชวง
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ระยะเวลา วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลใหชัดเจน เพื่อใหการเก็บรวบรวมขอมูลมีความ
ถูกตองและสมบูรณครบถวนมากที่สุด
ขั้นที่ 8 วิเคราะหขอมูล เปนขั้นของการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายของขอมูล
เพื่อใหไดขอสรุปคําตอบตามวัตถุประสงคของการประเมินโครงการตามที่กํ าหนดไว วิธีการ
วิเคราะหขอมูลตองพิจารณาใหสอดคลองกับลักษณะของขอมูลที่เก็บรวบรวมมาได โดยทั่วไปการ
วิเคราะหขอมูลมี 2 ลักษณะคือถาเปนขอมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะหจะใชสถิติเปนเครื่องมือชวย
ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติเปนตนแตถาเปน
ขอมูลเชิงคุณลักษณะหรือเชิงคุณภาพ ไดแก ขอมูลที่ไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเลขได แตอาจจะ
อยูในรูปการบรรยายสถานการณ ความรูสึก ความคิดเห็นหรือคุณลักษณะของสิ่งตางๆการวิเคราะห
ขอมูลประเภทนี้ สวนมากใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ขั้นที่ 9 รายงานผลการประเมิน เปาหมายสําคัญของการประเมินโครงการก็เพื่อนําขอมูล
ผลการประเมิ นไปใช ประกอบการตั ดสิ นใจเกี่ ยวกั บการปรั บปรุ งและพั ฒนาโครงการใหเกิ ด
ประโยชนตอกลุมเปาหมายหรือการบริหารโครงการ การรายงานผลการประเมินจึงเปนขั้นตอนที่มี
ความสําคัญอยางมากที่นักประเมินจะตองจัดทํารายงานผลการประเมินเพื่อนําเสนอตอผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการสิ่งที่นักประเมินตองพิจารณาในการนําเสนอผล
การประเมินโครงการ มีดังนี้
1) ผูใชผลการประเมินเปนใครและตองการสารสนเทศจากการประเมินไปใชทําอะไร
เมื่อไร
2) รูปแบบการนําเสนอผลการประเมินในลักษณะใด จึงจะเหมาะสมมากที่สุด เชน
จัดทําเปนรายงานเชิงการบริหาร หรือบทสรุปสําหรับผูบริหาร ใชวิธีการบรรยายสรุปเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวของหรือจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 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
การนําผลการประเมินไปใชอยางเปนรูปธรรมที่สามารถสังเกตได สารสนเทศจากการประเมิน
เสมือนเปนเครื่องมือการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลโดยตรงตอการตัดสินใจของผูบริหารเกี่ยวกับแผนงาน
หรื อโครงการที่ จะทําต อไป เช น ผลการประเมิ นทํ าให เกิดการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ปรับเปลี่ยนวิธีดําเนินงาน ยุติหรือยกเลิกโครงการ พัฒนาโครงการขึ้นมาใหมตามขอเสนอแนะ เปน
ตน หลักฐานที่แสดงถึงการใชผลการประเมินในลักษณะนี้ สังเกตไดจากรายงานผลการตัดสินใจ
และการสั่งการใหดําเนินการอันเปนผลมาจากการประเมิน
2. การนําข อมู ลที่ ไดจากการประเมินผลโครงการไปใชในการตัดสินใจหมายถึ ง
ผูบริหารไดประโยชนจากการประเมินโดยทําใหทราบขอมูลการปฏิบัติงาน ทราบสภาพปญหาดี
ขึ้น เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจเชิงนโยบายที่เกี่ยวของได
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บทที่ 4
การวิเคราะหตนทุน
1. แนวคิดของตนทุน
ตนทุนหมายรวมถึง รายจายทั้งที่จายออกเปนตัวเงิน (Explicit cost) และที่มิไดจาย
ออกเปนตัวเงินจริง (Implicit cost) ในดานการบริการสุขภาพนั้น ตนทุนคือคาใชจายหรือทรัพยากร
ที่มีหนวยวัดเปนตัวเงินที่จายออกไปเพื่อใหไดมาซึ่งบริการในการดําเนินการจัดบริการเพื่อสุขภาพ
อนามัยแกผูมารับบริการในสถานบริการระดับตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดบริการสุขภาพ มี
ตนทุนที่ใชดําเนินงานจัดบริการผูปวยประเภทตาง ๆ ตนทุนที่สําคัญ ๆ คือ จําแนกตามประเภท
ของบริ การรักษาผู ปวย นอกจากนี้ตนทุ นสถานบริการสาธารณสุข ยังหมายถึ งค าใชจ ายรวม
ทั้งหมดของหนวยงานทุกประเภทที่เกี่ยวของกับการจัดบริการรักษาพยาบาลผูปวย ซึ่งมีวิธีการและ
ขั้นตอนที่กําหนดไวโดยเฉพาะ โดยลักษณะทั่วไปของสถานบริการสาธารณสุขมีหนวยงานภายใน
ที่เกี่ยวของสัมพันธกับทุกหนวยงานที่แตกตางจากการหาตนทุนทางกิจการธุรกิจ
1.1 การจําแนกตนทุน
ในการคิดตนทุนโดยทั่วไปนอกจากการคิดตนทุนรวมทั้งหมดแลวมีวิธีการคิดตนทุนที่
ใชในการใหบริการแตละประเภทเพื่อนํามาเปรียบเทียบเชิงประสิทธิภาพของการผลิตหรือการ
ใหบริการที่เรียกวา “ตนทุนตอหนวย” (Unit Cost) หรือ ตนทุนเฉลี่ย (Average cost ) หมายถึง
คาใชจายที่เกิดขึ้นของสถานบริการ เมื่อทําการผลิตสินคาหรือบริการ 1หนวย ซึ่งในการคํานวณ
ตนทุนตอหนวยนั้น “หนวย” อาจวัดออกมาไดหลายรูปแบบแลวแตวัตถุประสงคของการศึกษา ใน
การวิเคราะหตนทุนโรงพยาบาล การคํานวณตนทุนตอหนวย อาจคิดในรูปตนทุนตอผูใชบริการใน
แตละแผนกหรือแตละประเภทของโรค เชน ในแผนกผูปวยนอก 1 ราย หรือ 1 ครั้งของการมารับ
บริการ มีคาเทากับเทาไรหรือตนทุนในการผาตัดไสติ่งแกผูปวย 1 ราย คิดเปนเงินเฉลี่ยเทาไร เปน
ตน
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ตนทุนสามารถแบงไดหลายอยางตามความเหมาะสมกับการใชงานและลักษณะที่จะ
วิเคราะห การจัดประเภทตนทุนชนิดหนึ่งอาจเหมาะกับงานลักษณะหนึ่งนอกจากนี้ตนทุนที่ใช
ทางบัญชีจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เนื่องจากราคาวัตถุดิบเปลี่ยนแปลงไป ตนทุนมาตรฐาน
ดังกลาวจะใชเปนตนทุนเพื่อกําหนดราคาที่สูงตามไมได ในการประเมินตนทุน ถาใชชนิดของ
ต นทุ นไม ถู กต องหรื อวิ ธี การประเมิ นต นทุ นที่ ไม เหมาะสม จะทํ าให การวิ เคราะห โครงการ
บิดเบือนได
นอกจากนี้ตนทุนเมื่อเวลาตางกันก็มีคาแตกตางกัน เนื่องจากความผูกพันกับเวลาของ
เงิน การประเมินคาใชจาย ณ จุดเวลาที่ตางกันโดยไมนําเอาอัตราดอกเบี้ยมาคิดดวยจะทําใหการ
วิเคราะหผิดไปได ดังนั้น ลักษณะของตนทุนจึงมีรูปแบบและลักษณะแตกตางกันไป
การจําแนกตนทุนจึงมีหลายวิธีขึ้นอยูกับวัตถุประสงคการใชงานโดยทั่วไปสามารถแบง
ตนทุนออกไดดังนี้
1. การแยกประเภทตนทุนตามลักษณะแหลงเกิด
การแยกดวยวิธีนี้ใชกันอยางกวางขวาง โดยแบงตนทุนการผลิตเปน คาวัสดุ คาแรง
และคาโสหุยการผลิต นอกจากนี้ยังสามารถแบงออกเปนคาใชจายในการขายและคาใชจายบริหาร
ทั่วไป
2. การแยกประเภทตนทุนโดยใหสัมพันธกับผลิตภัณฑออกเปนคาตนทุนทางตรงและ
คาใชจายทางออม
1) ตนทุนทางตรง (Direct cost) คือตนทุนที่กําหนดขึ้นซึ่งมีผลโดยตรงตอหนวยการ
ผลิตของผลิตภัณฑ หรือตอฝายที่มีหนาที่เกี่ยวของกับหนวยผลิตโดยเฉพาะซึ่งไดแก คาวัตถุดิบ
ทางตรง คาแรงทางตรง และคาโสหุย-ทางตรง คาใชจายตาง ๆ ที่จายออกไปเปนตัวเงินจริง ๆ เชน
คาแรง คาจาง คาเงินเดือนคาลวงเวลา คาเชา คาดอกเบี้ย คาประกันภัย คาวัตถุดิบ คาขนสง คา
โฆษณา เปนตน
2) ตนทุนทางออม (Indirect cost) คือ ตนทุนที่เกิดขึ้นเพื่อใชรวมกันระหวาง
ผลิตภัณฑหรือระหวางฝายที่มีหนาที่แตกตางกัน ซึ่งเปนตนทุนที่มิอาจคิดแยกตามแตละหนวย
ของผลิตภัณฑหรือฝายที่มีหนาที่เกี่ยวของไดอยางชัดเจนหรือในทางปฏิบัติเปนตนทุนที่ยุงยาก
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ซับซอน แยกเปนหนวย ๆ ไดลําบากคาวัตถุดิบทางออม คาแรงทางออม และตนทุนมองไมเห็นที่
ไมไดใชจายออกไปเปนตัวเงินจริง ๆ แตตองประเมินคาขึ้นมา เชน การนําปจจัยการผลิตบริการ
สวนที่เปนของตนเขามาใชในการผลิตบริการรวมทั้งราคาหรือผลตอบแทนปจจัยการผลิตบริการที่
โรงพยาบาลเปนเจาของโดยตรงที่สําคัญ ไดแก คาเสื่อมราคาของอุปกรณ เครื่องมือ ครุภัณฑ
การแพทย ตลอดจนอาคารสิ่งกอสราง เปนตน ซึ่งถือเปนปจจัยสนับสนุนบริการของหนวยงาน
ตาง ๆ ในโรงพยาบาล และรายจายทั่วไป (Period expense) เปนคาใชจายซึ่งไมสามารถระบุหรือ
กําหนดวาเปนของผลผลิตหรือบริการใด ๆ และถูกรายงานเปนคาใชจายทั่วไปในงวดรายงานนั้น
เชน คาสงเสริมการขาย คาใชจายในการบริการ
3) ตนทุนรวมของผลผลิต/ผลิตภัณฑ (Product costs) เปนตนทุนซึ่งเกี่ยวกับผลผลิต
และสามารถกําหนดใหเปนตนทุนของผลผลิตได ตนทุนสวนนี้ประกอบดวยตนทุนตรงคาวัสดุ
ตนทุนตรงคาแรง ตนทุนสวนนี้จะอยูในสวนทรัพยสินที่เปนสินคาคงคลังของบัญชีงบดุล เมื่อมี
การขายผลผลิตออกไปตนทุนนี้จะถูกเปลี่ยนไปเปนทุนของสินคาขายในบัญชีกําไรขาดทุนหรือ
บัญชีรายได – คาใชจาย ตนทุนของผลผลิตซึ่งเปนทรัพยสินในขณะที่ยังไมขายจึงกลายเปน
คาใชจายในชวงเวลาที่มีการขายสินคานั้น
3. การแยกประเภทของตนทุนโดยใหสัมพันธกับปจจัยการผลิต และความสามารถใน
การดําเนินงาน (Operation ability) โดยนําปจจัยการผลิตที่มีลักษณะเดียวกันไวในกลุมเดียวกันแบง
ออกเปนกลุมใหญดังนี้
1) ตนทุนคาลงทุน (Capital cost) เปนตนทุนเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่มีอายุใช
งานมากกวา 1ป ไดแก อาคารสิ่งกอสราง ครุภัณฑ (รวมทั้งการฝกอบรมซึ่งมีผลระยะยาวเกิดขึ้น
นาน ๆ ครั้ง ซึ่งนับเปน Human Capital development)
2) ตนทุนดําเนินการ (Operating costs) เปนตนทุนเพื่อใหไดซึ่งทรัพยากรซึ่งใชหมด
ไป และจะตองมีการจัดหาเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ ไดแก คาแรงสําหรับเจาหนาที่ คาวัสดุ คา
ซอมแซม คาสาธารณูปโภค คาฝกอบรมระยะสั้น เปนตน
3) ตนทุนที่สัมพันธกับระดับความสามารถในการดําเนินงานได โดยแบงออกเปน
ตนทุนแปรผัน (Variable cost) และตนทุนคงที่ (Fixed cost)
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4. จําแนกตามวัตถุประสงคของงาน เพื่อประโยชนในการวิเคราะหผลงาน อาจมีการ
จําแนกตนทุนตามกิจกรรม เชน การฝกอบรม การนิเทศ การบริหารจัดการ การติดตาม ประเมินผล
การสนับสนุน/ขนสง ตามลําดับที่มีการใช เชน ระดับชาติ ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ
หรือตามแหลง เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอื่น ๆ รัฐบาลทองถิ่น องคกรระหวางประเทศ
5. การจําแนกตนทุนเพื่อการควบคุมและการวางแผน ซึ่งแบงออกเปนตนทุนที่ควบคุม
ได (Controllable cost) และตนทุนที่ควบคุมไมได (Uncontrollable cost) ในการควบคุมตนทุนหนวย
รับผิ ดชอบ ซึ่ งเปนหนวยงานในองคกรที่ทํางานซึ่งสามารถวัดผลงานไดตองมีผูรับผิ ดชอบที่
สามารถแทรกแซงการทํ างานของหน วยงานเพื่ อให ต นทุ นอยู ในระดั บที่ ยอมรั บได หรื อโดย
หลักการพื้นฐานคือตนทุนนั้นถูกควบคุมโดยคน จึงตองมีผูรับผิดชอบประมวลขอมูลตนทุนของ
แต ละหน วย เปรี ยบเทียบต นทุนที่ เกิดขึ้ นกั บต นทุ นที่ คาดประมาณ ค นหาสาเหตุของความ
เบี่ยงเบน และดําเนินการแกไขการจําแนกตนทุนเพื่อการควบคุมตนทุนแบงได ดังนี้
1) ตนทุนที่สืบสาวได (Traceable costs) เปนตนทุนที่สืบสาวได เปนตนทุนที่ระบุได
ชัดเจนวาเกี่ยวของกับหนวยรับผิดชอบใด กับตนทุนที่สืบสาวไมได (Non-traceable costs) เปน
ตนทุนที่ไมสามารถระบุไดวาเกี่ยวของกับหนวยรับผิดชอบใด ตองมีการกระจายไปในหนวยงาน
ตาง ๆ ตามระดับของกิจกรรมในหนวยรับผิดชอบ เชน ปริมาณการผลิต พื้นที่ จํานวนผูปฏิบัติงาน
หนวยรับผิดชอบมักจะไมสามารถควบคุมตนทุนเหลานี้ได การจําแนกตนทุนในลักษณะนี้เพื่อให
ทราบไดชัดเจนวาใครจะมีบทบาทในการควบคุมตนทุน ผูบริหารของหนวยรับผิดชอบจะควบคุม
เฉพาะในสวนตนทุนที่สืบสาวไดเทานั้น หนาที่ในการควบคุมตนทุนที่สืบสาวไมไดจะเปนความ
รับผิดชอบของหนวยงาน
2) ตนทุนที่ควบคุมได (Controllable costs) และตนทุนที่ควบคุมไมได (Noncontrollable) ตนทุนบางอยางแมวาจะสืบสาวไดวาเกี่ยวของกับหนวยรับผิดชอบใดแตก็อาจจะไม
สามารถควบคุมไดโดยหัวหนาหนวยรับผิดชอบนั้น เชน คาใชจายในการซอมบํารุงเครื่องมือแผนก
หนึ่งจะไมไดอยูในการควบคุมของหัวหนาแผนกนั้น แตอยูในการควบคุมของหัวหนาหนวยซอม
บํารุง หรือคาเสื่อมราคาของเครื่องมือและสถานที่ก็ไมอยูในการควบคุมเชนเดียวกัน เปนตน
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3) ตนทุนคงที่ (Fixed costs) และตนทุนผันแปร (Variable costs) ตนทุนคงที่เปน
ตนทุนที่คารวมไมเปลี่ยนแปลงเมื่อมีระดับกิจกรรมหรือปริมาณบริการเปลี่ยนแปลงไป เชน ตนทุน
โดยออมตาง ๆ ทั้งนี้มิไดหมายความวาจะไมมีการเปลี่ยนแปลงเลย เพียงแตจะไมเปลี่ยนแปลงอยาง
อัตโนมัติเมื่อระดับกิจกรรมหรือปริมาณบริการเปลี่ยนไปเทานั้นแตการเปลี่ยนแปลงตนทุนคงที่ก็
อาจจะเปนไปไดจากผูบริหารตัดสินใจของผูบริหารเชน การเพิ่มเงินเดือน หรือมีการเปลี่ยนแปลง
ในระยะยาวเนื่ องจากผู บริ หารตัดสิ นใจลงทุ นในสวนของพื้นที่ ใชสอยหรื อเครื่ องมื อเพิ่ มขึ้ น
เนื่องจากปริมาณบริการเพิ่มสูงขึ้น ตนทุนแปรผันเปนตนทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของ
กิจกรรม เชน คาเวชภัณฑที่ใชในการดูแลผูปวย การจําแนกตนทุนเปนตนทุนคงที่และตนทุนแปร
ผันจะตองมีกําหนดเวลาและขอบเขตที่แนนอน ในระยะยาวตนทุนที่เคยถูกพิจารณาวาเปนตนทุน
คงที่ อาจกลายไปเปนตนทุ นแปรผั นได เช น การขายเครื่องมือที่ไมได ใช หรือการลดการจ าง
เนื่องจากปริมาณงานลดลง
6. การจําแนกตนทุนเพื่อการวางแผนการกําหนดเปาหมายและทางเลือกเพื่อการ
ดําเนินการในอนาคตซึ่งในทางธุรกิจเปาหมายที่สําคัญคือ รายได รายจาย และผลกําไร การคาด
ประมาณตัวเลขเหลานี้จะชวยใหผูบริหารสามารถเปรียบเทียบสิ่งที่คาดไวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงได
กระบวนการในการคาดประมาณ และวิ เ คราะห ร ายได รายจ า ย และผลกํ า ไร เรี ย กว า
“การงบประมาณ” (budgeting) ซึ่งแผนงบประมาณอาจครอบคลุมงบประมาณ สําหรับแตละหนวยที่
รับผิดชอบ การคาดประมาณบัญชีรายได รายจาย การคาดประมาณบัญชีงบดุลในการคาดประมาณ
รายจายจะใชตนทุนที่เปนคาคาดประมาณจากการวิเคราะหคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในงวดที่ผานมา
อยางเปนระบบโดยพิจารณาทั้งคาแรง คาวัสดุ ตนทุนอื่น ๆ และ Overhead cost ทําใหไดตนทุนตอ
หน วย และเมื่อนํ ามาคํ านวณร วมกั บปริ มาณผลผลิ ตหรื อบริการที่ คาดประมาณ ก็ จะสามารถ
ประมาณรายจายทั้งหมดได นอกจากนี้ยังประกอบดวยคาตนทุนสวนตางในกรณีทางเลือกตาง ๆ ที่
พิจารณามีตนทุนบางสวนที่เหมือนกันกับผูบริหารสามารถเปรียบเทียบเฉพาะตนทุนสวนที่ไม
เหมือนกัน ทําใหการคํานวณตาง ๆ ลดลง
ตนทุนจม (Sunk cost) เปนตนทุนที่เกิดขึ้นแลวจากการตัดสินใจในอดีต ไม
สามารถมี การเปลี่ยนแปลงไดจาการตัดสิ นใจในปจจุบันหรืออนาคต ดังนั้นตนทุนจมจึงมีคา
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เหมือนกัน ไมวาจะเปนทางเลือกใดและไมจําเปนตองนํามาพิจารณา เชน เครื่องมือที่ซื้อมาแลวถือ
วาเปนตนทุนจมแมวาจะมีการปดแผนกหรือการยกเลิกบริการ และไมไดใชเครื่องมือนั้นอีกตอไป
ตนทุนคาเสื่อมราคาก็ยังเกิดขึ้นอยูดี และตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity cost) เมื่อมีการ
ตัดสินใจลงทุนใชทรัพยากรกับทางเลือกหนึ่ง จะมีตนทุนคาเสียโอกาสเกิดขึ้น ซึ่งเปนแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร คาเสียโอกาสที่เกิดขึ้นไมไดเปนเงินสด ไมมีการบันทึกไวในระบบบัญชี แตเปน
ตนทุนที่ผูบริหารตองพิจารณาเพื่อใหมีการเปรียบเทียบทางเลือกอยางเหมาะสมและเปนธรรม
7. จําแนกตนทุนตามระบบบัญชี ไดแก ตนทุนลงทุน ( Capital Costs) เปนตนทุนที่มี
ประโยชนตอเนื่องจากปจจุบันและในอนาคต ไดแก การซื้อสินทรัพยที่เปนเครื่องจักร โรงงาน
ที่ดิน ฯลฯ การกอใหเกิดรายได (Operating Costs) เปนตนทุนที่กอใหเกิดรายได ในรอบระยะเวลา
ของบัญชีปจจุบัน หรืออีกนัยหนึ่ง รายจายประจํางวด และตนทุนตอหนวย คือ ตนทุนรวมในครั้ง
หนึ่ง ๆ ที่แบงดวยจํานวนหนวย หรือปริมาณที่ผลิตไดในครั้งเดียวกัน
1.2 ตนทุนทางเศรษฐศาสตรและตนทุนทางบัญชี
ตนทุนทางเศรษฐศาสตร หมายถึง คาใชจายทุกชนิดที่จําเปนตอการผลิต ไมวาจะมี
การจายเงินออกไปหรือไม ตนทุนทางเศรษฐศาสตรจะรวมตนทุนแจงชัดและตนทุนไมแจงชัดไว
ดวย ดังนั้น ตนทุนทางเศรษฐศาสตรจะสูงกวาตนทุนทางบัญชี
ตนทุนทางบัญชี หมายถึง คาใชจายตางๆ ที่กิจการไดจายออกไป และบันทึกรายการ
ไวในบัญชีของกิจการ ซึ่งก็คือสิ่งเดียวกับตนทุนแจงชัด
ตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) เรียกอีกอยางหนึ่งวา ตนทุนในการเลือก
(alternative cost)หมายถึง ตนทุนที่เกิดขึ้นเมื่อมีการนําทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ไปใชในทางเลือก
ใดทางเลือกหนึ่งในบรรดาทางเลือกตางๆ ที่มีอยู แลวทําใหเสียโอกาสในการนําปจจัยนั้นไปหา
ประโยชนจากทางเลือกอื่นๆ ที่เหลือ ซึ่งทางเลือกที่ใหประโยชนสูงสุดที่ไมไดเลือก คือ คาเสีย
โอกาส
ตนทุนเอกชน (Private cost) หมายถึง คาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับผูผลิต จากการใช
ปจจัยการผลิตตางๆในการผลิต หรือตนทุนทางเศรษฐศาสตรนั่นเอง ประกอบดวย ตนทุนภายใน
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(innternal cost) : เกิดดขึ้นภายในกิจกรรมหนึ่งๆ โดยสวนใหญ
ว
ตนทุนเออกชน จะไมรวมตนทุนภายนอก
ดังนั
ง ้นตนทุนสวนใใหญของเอกชนจจะเปนตนทุนภายยใน
ตนทุนสังคม (Social Cost) หมายถึง คคาใชจายทุกชนิดดที่เกิดขึ้นกับสังคมจากการผลิต
สินค
น านั้นๆ ซึ่งมีคาาเทากับตนทุนเออกชนบวกกับตนทุ
น นภายนอก
ตนทุนภายนอก (exteernal cost) : เกิดจากการกระทําาของโรงงาน แตผลไปตกอยูกับ
บุคคลภายนอกที
ค
่ไมมไดเกี่ยวของกับการผลิ
บ
ต เชน กาารปลอยน้ําเสีย การปลอยควันพิษ

แผผนภูมิ ประเภทตนนทุน
1.3 การวิเคราาะหตนทุนเพื่อกาารบริหาร
น นการผลิตที่ใชชในการวิเคราะหหหาปริมาณการผผลิตของหนวยธุรรกิจ
ตนทุ
(1) โครงสรางงตนทุนในระยะสสั้นและระยะยาววที่สําคัญ
(2) การวิเคราะหตนทุนการผลิลิตในระยะสั้น
(3) การวิเคราะหตนทุนการผลิลิตในระยะยาว
ในที่นี้ ผูเขียนขขอนําเสนอเพียง (1) และ (2)
(1)) โครงสรางตนทุนในระยะสั้นแลละระยะยาวที่สําคัคญ
1. ตนทุนรวม (Total cost : TC)
T
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 ตนทุนคงที่รวม (Total fixed cost : TFC)
 ตนทุนผันแปรรวม (Total variable cost : TVC)
2. ตนทุนเฉลี่ย (Average Cost : AC)
 ตนทุนรวมเฉลี่ย (Average total cost : ATC หรือ AC)
 ตนทุนคงที่เฉลี่ย (Average fixed cost : AFC)
 ตนทุนผันแปรเฉลี่ย (Average variable cost : AVC)
ตนทุนรวม (Total cost : TC) เปนตนทุนที่เกิดจากการใชปจจัยการผลิตทุกชนิดในการผลิต
ประกอบดวยตนทุนคงที่รวมและตนทุนผันแปรรวม
1. ตนทุนคงที่รวม (Total fixed cost : TFC) เปนตนทุนที่ไมเปลี่ยนแปลงไปตาม
ปริมาณการผลิต และไมสามารถหลีกเลี่ยงไดแมวาจะปดโรงงาน เชน ตนทุนใน
สวนของที่ดิน สิ่งปลูกสราง เครื่องจักร เปนตน
2. ตนทุนผันแปรรวม (Total variable cost : TVC) เปนตนทุนที่ขึ้นอยูกับปริมาณการ
ผลิต เชน คาจางแรงงาน คาไฟฟา คาวัตถุดิบ คาเชื้อเพลิง เปนตน
TC = TFC + TVC
3. ตนทุนเฉลี่ย (Average cost : AC) หมายถึง ตนทุนตอหนวยผลผลิต แบงไดเปน
 ตนทุนรวมเฉลี่ย (Average total cost : ATC หรือ AC)
ATC หรือ AC = TC/Q
ATC หรือ AC = AFC + AVC
 ตนทุนคงที่เฉลี่ย (Average fixed cost : AFC)
AFC = TFC/Q
 ตนทุนผันแปรเฉลี่ย (Average variable cost : AVC)
AVC = TVC/Q
3. ตนทุนสวนเพิ่ม (Marginal cost : MC)
ตนทุนสวนเพิ่ม (Marginal cost : MC) หมายถึง ตนทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตไป 1 หนวย
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MC = ∆TC
∆Q
= 0

= ∆TFC + ∆TVC
∆Q
∆Q

+ ∆TVC
∆Q

เพราะฉะนั้น MC =

∆TVC
∆Q

(2) การวิเคราะหตนทุนการผลิตในระยะสั้น (The Short-Run Cost Analysis)
ตนทุนรวม (Total Cost : STC)
 ตนทุนคงที่รวม (Total fixed cost : TFC)
 ตนทุนผันแปรรวม (Total variable cost : TVC)
ตนทุนเฉลี่ย (Average cost : SAC)
 ตนทุนรวมเฉลี่ย (Average total cost : ATC หรือ AC)
 ตนทุนคงที่เฉลี่ย (Average fixed cost : AFC)
 ตนทุนผันแปรเฉลี่ย (Average variable cost : AVC)
ตนทุนสวนเพิ่ม (Marginal Cost : SMC)
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ตารางตนทุนประเภภทตางๆ (Cost scchedules)
Q

TFC

TVC

STC

AFCC

AVC

SAC

S
SMC

0
10
20
30
40
50
60
70
80

100
100
100
100
100
100
100
100
100

0
70
138
200
260
300
380
530
700

100
170
238
300
360
400
480
630
800

10.00
5.0
3.3
2.5
2.0
1.7
1.4
1.2

7.0
6.9
6.7
6.5
6.0
6.3
7.6
8.8

17.0
11.9
10.0
9.0
8.0
8.0
9.0
10.0

7.0
6.8
6.2
6.0
4.0
8.0
1
15.0
1
17.0

ความสัมพันธของเสนตนทุนประเภทต
ป
างๆ
- เมื่อ M
MC < AC คา AC จะลดลง
- เมื่อ M
MC > AC คา AC จะเพิ่มขึ้น
- เมื่อ M
MC = AC คา AC จะมีคาต่ําสุด
- ความสสัมพันธระหวาง MC กับ AVC เหหมือนกับกรณีขอองเสน AC
- ลักษณ
ณะเสน AVC เปนรู
น ปตัว U เนื่องมมาจากกฎการลดลลงของผลได

แผนภาพ ควาามสัมพันธของตนทุนประเภทตางๆ
า ในระยะสั้น
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ทั้งนี้ หากจะพิจารณาเพียงตนทุนทางสาธารณสุข และสุขภาพสามารถแบงตนทุนออก
ตางจากตนทุนทั่วๆ ไปไดดังนี้
1. ตนทุนทางตรง เปนคาใชจายโดยทางตรงที่เกิดขึ้นจากการใหบริการนั้น ซึ่งไดแก
คาใชจายในการลงทุน คาใชจายในการดําเนินงาน และคาใชจายในการที่ผูปวย ตองมาโรงพยาบาล
ตนทุนทางตรงอาจแบงยอยออกเปน 2ชนิด คือ ตนทุนที่เกิดขึ้นเพราะโครงการนั้นโดยตรง ซึ่งอาจ
แบงออกเปน 2สวนคือ
1) คาลงทุน เชน คากอสรางโรงพยาบาล (คาวัสดุ คาที่ดิน คาจางคนงานกอสราง)
สวนคาดําเนินการอาจประกอบดวยคาดูแลรักษาอาคารสถานที่ คาจางแพทยพยาบาลและบุคลากร
ดานสาธารณสุขอื่น ๆ และคายา เปนตน
2) ตนทุนคาดําเนินการใหบริการทางการแพทย ซึ่งเปนตนทุนที่เกิดจากการรักษา
ผู ป วย โดยตรง เช น ค ายา ค าตรวจรั กษาทางห องปฏิ บั ติ การ หรื อเงิ นเดื อนของบุ คลากรทาง
การแพทยที่เกี่ยวของในบริการนั้น ๆ
3) ตนทุนทางตรงที่ไมเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย ตนทุนชนิดนี้ไมไดเกิด
จากการรักษาผูปวย โดยตรง แตเปนคาใชจายที่เปนผลมาจากการเจ็บปวยของผูปวยทําใหผูปวย
ตองมาตรวจที่โรงพยาบาล ดังนั้นคาใชจายประเภทนี้ มักเปนคาใชจายที่ผูวย ตองจายเอง เชน
คาอาหาร คายานพาหนะ คาเลี้ยงดูลูกที่พอแมตองมาตรวจ หรือเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเปน
ตน
2. ตนทุนทางออม เปนตนทุนที่ไมไดเกิดจากการบริการโดยตรง แตเปนผลเนื่องจาก
การเจ็บปวย เชน
1) การขาดงานจากความเจ็บปวยทําใหเสียโอกาสที่จะประกอบอาชีพได
ตามปกติหรือผลจากความเจ็บปวยทําใหเกิดความพิการ ทําใหสมรรถภาพในการทํางานลดลง
2) ความตายกอนวัยอันสมควร หมายความวาผูปวย นี้ไมสามารถกอใหเกิด
ผลผลิตแกสังคมไดเทากับเวลาที่เขาควรมีชีวิตอยู อยางไรก็ตามการประเมินคาของชีวิตนับวาเปน
เรื่องที่ทํายาก และมีขอวิจารณกันมากถึงความถูกตองและเชื่อถือ
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3. ตนทุนที่ไมมีตัวตน ไดแก ผลการใหบริการ หรือความเจ็บปวย อาจกอใหเกิดความ
เจ็บปวย ทรมาน ความเศราโศก เสียใจ ฯลฯ ซึ่งผลดังกลาววัดและประเมินออกมาเปนตัวเงินไดยาก
เห็นไดวา การจําแนกประเภทตนทุนตาง ๆ ออกมาดวยรูปแบบที่คลาย ๆ กัน แตกตางกันที่
จุดมุงหมายและวัตถุประสงคเทานั้น กลาวคือ เกณฑการตัดสินใจเลือกทางเศรษฐศาสตร ก็คือการ
พิจารณาถึงความคุ มคาของการลงทุนหรือการใหบริการ ทั้งนี้โดยมีการวิเคราะหเปรี ยบเทียบ
ระหวางสิ่งที่ตองใชไป (input) กับผลที่คาดวาจะไดรับ (output) จากการใหบริการนั้นและตนทุน
ทางเศรษฐศาสตร มีลักษณะเฉพาะตัว ไดแก การใชทรัพยากรที่แทจริง เชนการใชที่ดิน คาแรงหรือ
ทุนการที่มีโอกาสใชทรัพยากรเหลานี้เพื่อประโยชนใชสอยอยางอื่น หากไมทํากิจกรรมดังกลาว
และเมื่อใชทรัพยากรเหลานี้ไปกิจกรรมหนึ่งแลว จะไมสามารนําปจจัยในการผลิตนั้นไปใชใน
กิจกรรมอื่นได ดังนั้นตนทุนทางเศรษฐศาสตรมักรวมถึงคาเสียโอกาส (opportunity cost) ของการ
ใชปจจัยการผลิตนั้น ซึ่งมีคาเทากับผลไดดีที่สุดที่สูญเสียไป เพราะการนําปจจัยการผลิตไปใชใน
กิจกรรมอื่น
เกณฑในการตัดสินใจเลือกทางบัญชีก็คือ การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเงินในรอบ
ระยะเวลาหนี่งเพื่อประเมินผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินขององคการ โดยมีจุดมุงหมายที่
สําคัญในระบบบัญชีอยู 3ประการคือ
1. รายงานตอผูบริหารเพื่อใชในการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานที่ทําเปน
ประจํา
2. รายงานตอผูบริหารเพื่อใชในการวางแผนเพื่อตัดสินใจงานเฉพาะอยาง เชน วาง
นโยบายและแผนระยะยาว
3. รายงานตอผูถือหุนรัฐบาล ผูมีสวนได-เสีย และบุคคลภายนอกอื่น ๆ
ในการประเมิ นต นทุ นทางระบบบั ญชี เนื่ องจากในการกํ าหนดตนทุนสิ นคาและ
บริการและในการควบคุมการดําเนินงาน ฝายบริหารจะทราบวาตนทุนใดจะสามารถจะจําเเนก
โดยตรงใหกับงานหรือการดําเนินงาน และจะตองทราบวาตนทุนใดสามารถควบคุมไดในระดับ
บริหารหนึ่ง ๆ ฉะนั้น ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมตนทุน นับวามีความสําคัญยิ่ง และตองมี
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ยอดแตกตางระหวางตนทุน สามารถพิจารณาวาแปรผันไปตามการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมหนึ่ง
ผลิตภัณฑและตนทุนที่คงเหลือ เปนตนทุนคงที่ในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือผลิตภัณฑระดับ
นั้น ๆ ความแตกตางของตนทุนเหลนนั้น จึงมีความสําคัญในการกําหนดตนทุนบริการ และการ
ควบคุมการดําเนินงาน ปญหาทางเทคนิคอีกประการหนึ่งก็คือ การกําหนด (identify) การวัด
(measurement) หรือการประเมินคา (valuation) ตนทุนและผลที่ไดจากการใหบริการ บางครั้งมี
ปญหาในแงความถูกตองความเชื่อถือไดและการยอมรับ เชน การประเมินคาของชีวิต (value of
life) ความเจ็บปวด ความเสียใจ การขาดงาน หรือลดสมรรถภาพการทํางาน เปนตน ในขณะที่
ระบบขอมูลทางบัญชีมีความสะดวกและเชื่อถือได
2. การคิดตนทุนของโรงพยาบาล
ตนทุนโดยตรง (Direct cost) คือ คาใชจายตาง ๆ ที่จายออกเปนตัวเงินจริง เชน
คาแรง คาจาง คาเงินเดือน คาลวงเวลา คาเชา คาดอกเบี้ย คาประกันภัย คาวัตถุดิบคาขนสง คา
โฆษณา เปนตน
ตนทุนโดยนัย (Indirect cost) คือตนทุนที่มิไดจายออกเปนตัวเงินจริง ๆ แตตอง
ประเมินคาขึ้นมา เชน การนําปจจัยการผลิตบริการ
ตนทุนเฉลี่ย (Unit cost) ไดจากคาเฉลี่ยของตนทุนทั้งหมดตอกิจกรรมบริการผูปวย 1
หนวย (เชน ครั้ง หรือ วันปวยเปนตน) ซึ่งคํานวณไดโดยการหารตนทุนทั้งหมดดวยจํานวน
กิจกรรมบริการผูปวย
ตนทุนคาแรง (Labour cost) หมายถึง เงินเดือน คาจาง ทั้งที่จางดวยเงินงบประมาณ
และจางดวยเงินบํารุง การจายคาจางอาจเปนรายวัน หรือเปนรายชั่วโมง หรือรายชิ้นที่ผลิตได สวน
การจายเงินเดือนจายเปนเทากันทุกเดือนทั้งที่เปนแรงงานที่ใชในการใหบริการรักษาพยาบาล
โดยตรง และแรงงานที่ ไม ได ใช ในการรั กษาพยาบาลโดยตรง นอกจากนี้ ยั งประกอบด วย
ผลตอบแทนและสวัสดิการอื่น ๆ ไดแก คาแรงในระหวางหยุดพักผอน สวัสดิการดานอาหาร กีฬา
การรักษาพยาบาล การศึกษาและฝกอบรมใหมีความชํานาญเฉพาะทางสูงขึ้น คาเลาเรียนบุตร เงิน
ชวยเหลือบุตร คาเชาบาน นอกจากนี้อาจมีเงินโบนัส เงินเบี้ยขยัน เงินรางวัลเพื่อจูงใจพนักงาน ซึ่ง
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ในส วนนี้ อาจมี ความแตกต างในแต ละโรงพยาบาล เช น บางโรงพยาบาลอาจมี สวั สดิ การ
โรงพยาบาล หรือเงินประกันสังคม ฯลฯ ผูบริหารอาจนําเขามาเปนเงินกองกลางเพื่อเปนแรงจูงใจ
ในการทํางานของเจาหนาที่ เปนตนยกเวนคารักษาพยาบาลประเภทผูปวยในที่เจาหนาที่ไปรับการ
รักษาในโรงพยาบาลอื่ น โดยใชหนั งสื อส งตั ว และทางโรงพยาบาลที่ใหการรักษาตั้งเบิกค า
รักษาพยาบาลจากทางจังหวัดเอง จะไมนํามาคิดเปนคาใชจาย
ตนทุนคาสาธารณูปโภค หมายถึง รายจายคากระแสไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท
คาไปรษณีย พบวางานวิจัยหลายแหงไมไดแยกคาสาธารณูปโภคออกมาตางหากแตนําไปรวมเปน
สวนหนึ่งของคาวัสดุ
ตนทุนคาวัสดุ หมายถึง รายจายที่เกี่ยวกับวัสดุเครื่องใชสิ้นเปลืองที่หมดไปในการ
ดําเนินงานของกิจกรรม หรือหนวยงานตาง ๆ เชน คายา คาเวชภัณฑทางการแพทย คาน้ํายาเคมี
คาฟลมเอ็กซเรย วัสดุอาหาร คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาซอมบํารุง คาน้ําประปา คาไฟฟา และคาทํา
ความสะอาดตนทุนเหลานี้เปนลักษณะการจายจากงบประมาณหมวดคาวัสดุ หมวดคาใชสอย และ
หมวดคาสาธารณูปโภคโดยเปนวัสดุที่เบิกจายนําไปใชจริง ดังนั้นจึงหามูลคาจากใบเบิกวัสดุเปน
เกณฑ ซึ่งไมรวมวัสดุตาง ๆ ที่อยูในคลังและที่ยังมิไดเบิกใชมูลคาวัสดุที่เบิกใชนั้น บางครั้งอาจ
ใชไมหมด ยังคงเหลืออยูตามหนวยงานผูเบิกนั้น ใหถือวาคาวัสดุเปนจํานวนที่เบิกใช จากจุด
เบิกจายเปนหลักในรอบระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งคาซอมแซมบํารุงรักษาและคาสาธารณูปโภค
ตนทุนคาวัสดุเปนสวนประกอบที่สําคัญที่สุดในการใหบริการรักษาพยาบาลแกผูปวย
เนื่องจากมีมูลคาสูงที่สุด และไดแบงประเภทวัสดุออกเปน 2ประเภทคือ
1. วัสดุทางตรง คือ วัสดุที่ใชไปในการใหบริการรักษาพยาบาล เชน ยา เวชภัณฑ
วัสดุอาหาร วัสดุวางแผนครอบครัว เปนตน
2.
วัสดุทางออม คือ วัสดุที่ใชไปเพื่อใหการสนับสนุนบริการรักษา เชน วัสดุ
สํานักงาน สาธารณูปโภค วัสดุเชื้อเพลิงเปนตน
ตนทุนคาวัสดุของโรงพยาบาลชุมชน ประกอบดวย วัสดุหลัก 3กลุม คือ
1. วัสดุที่เบิกจากหนวยจายกลาง (ไดแก วัสดุสํานักงานวัสดุกอสรางวัสดุงานบาน
วัสดุซอมแซม เปนตน) ในสวนนี้ฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบควบคุมพัสดุดังกลาว
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2. ยาและเวชภัณฑเบิกจากเภสัชกรรม ฝายเภสัชกรรมรับผิดชอบการสั่งซื้อยาและ
เวชภัณฑ รวมทั้งวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย ไดแก วัสดุวิทยาศาสตรของงานรังสีวิทยาและงาน
ชั นสู ตร ในทางปฏิ บั ติ อาจแบ งให งานรั งสี วิ ทยา และงานชั นสู ตร สั่ งซื้ อวั สดุ วิ ทยาศาสตร
การแพทยเองหรือควบคุมเปนบางราย
3. สาธารณูปโภค ประกอบดวย คาไฟฟา คาน้ําประปา คาไปรษณีย คาโทรศัพท
คาโทรสารฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบ
ตนทุนคาลงทุน
ตนทุนคาลงทุนประกอบดวย
1. คาที่ดิน เปนคาใชจายที่เกิดจากการใชที่ดิน คิดจากดอกเบี้ยที่เกิดราคาประเมินที่ดิน
ซึ่งเฉลี่ยตอป ไมควรนอยกวาดอกเบี้ยเงินที่ไดจากการขายที่ดิน แลวนําเงินที่ไดไปฝากธนาคาร
หรือคิดจากประโยชนจากการใหเชาที่ดินดําเนินกิจการอื่นตอป สามารถคิดจากดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารที่เกิดจากราคาขายที่ดินในราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดินหรือสํานักงานที่ดินจังหวัด แต
ทั้ งนี้ การนํ าค าใช จ ายจากงบลงทุ นมาวิ เคราะห เป นค าใช จ ายของโรงพยาบาลควรคํ านึ งถึ ง
วัตถุประสงคของการวิเคราะหเปนสําคัญ เพราะงบลงทุนบางประเภท เชน คาใชจายเนื่องจากการ
ใชที่ดินมักไมนํามาคิด เพราะราคาประเมินที่ดินหรือคาเชาในเขตตาง ๆ มีราคาแตกตางกันมาก จึง
เกิดปญหาในการเปรียบเทียบกันได
2. คาครุภัณฑและสิ่งกอสราง คิดจากคาเสื่อมราคาของคาสิ่งกอสรางและครุภัณฑ
คาเสื่อมราคา (Depreciation cost) หมายถึง ตนทุนของสินทรัพยที่ตัดเปนคาใชจาย
เปนงวด คาเสื่อมราคา หมายถึง มูลคาของทรัพยสินที่ลดลง หรือเสื่อมมูลคาแมวาราคาตลาดของ
ทรัพยสินอาจสูงขึ้น ภายหลังที่กิจการไดใชงานทรัพยสินนั้นแลวก็ได เหตุผลที่ตองมีการคิดคา
เสื่อมราคาดวยเหตุผลที่วาสินทรัพยถาวรที่มีไวในการดําเนินงานนั้น จะมีอายุการใชงานเปนระยะ
เวลานานกวาจะหมดสภาพการใชงาน ตนทุนของสินทรัพยเหลานี้จะไมนํามาเปนคาใชจายงวดใด
งวดหนึ่ง แตการกระจายทุนเหล านี้ถือเปนคาใชจายในงวดต าง ๆ ที่กิจการใชประโยชนจาก
สินทรัพยนี้ ในการทําบัญชีตนทุนมักจะคิดคาเสื่อมราคาประจําปรวมอยูในบัญชีตนทุน แตยังไม
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กระจายหรือจําแนกตามหนวยงานที่ใชประโยชนจากสิ่งเหลานั้น และที่ยุงยากมากก็คือ ในบัญชี
ตนทุนโรงพยาบาลของรัฐ มักจะไมไดคํานึงถึงคาเสื่อมราคาประจําป การหาตนทุนโรงพยาบาลที่
แทจริงของโรงพยาบาลรัฐจึงมีความสับสนและใชเวลามาก นอกจากนี้ยังหมายถึง การแบงเฉลี่ย
ตนทุนสินทรัพยถาวรที่มีอายุการใชงานจํากัดใหเปนคาใชจายของแตละงวดที่สินทรัพยไดใหทํา
ประโยชน หรือกอรายไดตลอดอายุการใชงานของทรัพยสินนั้น เชน อุปกรณ อาคาร เครื่องจักร
เปนตน
มีขอควรคํานึงในการคํานวณคาเสื่อมราคาของสิ่งกอสราง และครุภัณฑที่สําคัญไว 3
ประการคือ อายุการใชงานของทรัพยสินที่จะคํานวณราคาซากของทรัพยสินและวิธีคํานวณคา
เสื่อมราคา (depreciation)
1. อายุการใชงานของสินทรัพยที่จะคํานวณ (the useful life of assets)
อายุการใชงานในสวนของการลงทุนคือ สิ่งกอสราง คาเสื่อมราคา รอยละ 5 ตอป (อายุ
การใชประโยชน 20 ป) ครุภัณฑทุกประเภท คาเสื่อมราคารอยละ 10 ตอป (อายุการใชประโยชน
10 ป) ยานพาหนะ คาเสื่อมราคารอยละ 20 ตอป (อายุการใชประโยชน 5 ป) ในการวิจัยไมได
กลาวถึง การคิดคาเสื่อมราคาของที่ดินการกําหนดอายุใชงานในประเทศไทย สํานักงบประมาณ
เป นผู กํ าหนดให การคิ ดค าเสื่ อมราคาของครุ ภั ณฑ ที่ กํ าหนดอายุ การใช งาน 5 ป และอาคาร
สิ่งกอสราง 20 ปในตางประเทศ American Hospital Association: Estimated Useful Lives of
Depreciation Hospital Assets, 1978 Edition ไดกําหนดอายุการใชงานสําหรับสิ่งกอสรางกําหนดอายุ
การใช งานเป น 20 ป แต ในประเทศไทยมี เพี ยงกรมสรรพากรหน วยงานเดี ยวเท านั้ นที่ ได
กําหนดการคํานวณคาสึกหรอ และคาเสื่อมราคาของทรัพยสินเปนกฎหมายออกมาชัดเจนคือ ใน
ประมวลรัษฎากรวาดวยการหักคาสึกหรอ และคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527
ในขอ (1) กําหนดใหอาคารถาวรคิดรอยละ 5ของอาคารชั่วคราวคิดรอยละ 10และในขอ (5)
กําหนดใหทรัพยสินอยางอื่นซึ่งโดยสภาพของทรัพยสินนั้นสึกหรอ หรือเสื่อมราคาได นอกจาก
ที่ดินและสินคาคิดรอยละ 20 (การบริหารคาเสื่อมราคา คาสึกหรอ และขอยุติรายจายที่เปน
ปญหา ม.ป.ป.,6)
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2. ราคาซากของทรัพยสิน โดยกําหนดใหอาคารและสิ่งกอสรางตลอดจนครุภัณฑ ที่
หมดอายุการใชงานหรือหมดสภาพใหราคาคาซากเทากับศูนย
3. วิธีการคํานวณคาเสื่อมราคา วิธีคํานวณคาเสื่อมราคาวามีหลายวิธีดวยกันทั้งที่
เกี่ยวกับการจัดสรรตนทุน ไดแก วิธีประเมินราคา วิธีการเปลี่ยนแทน วิธีการจําหนายสินทรัพย
และเกี่ยวกับการจัดสรรตนทุน ไดแก การใชอัตราเสนตรง (Straight line method) วิธี
เปลี่ยนแปลง (Variable change method) วิธีจํานวนเพิ่มขึ้น (Increasing change method) วิธี
จํานวนลดลง (Decreasing change method) โดยทั่วไปนิยมใช 3วิธีดังนี้
1) วิธีเสนตรง ( Straight line method) เปนการเฉลี่ยตนทุนของทรัพยสินเทา ๆ กัน
ตลอดอายุการใชงาน โดยถือวาสินทรัพยกอใหเกิดประโยชนอายุการใชงานเทากัน
2)วิธีคํานวณหนวยผลิต (Units of production) เปนวิธีเฉลี่ยตนทุนของสินทรัพย
ตามจํานวนหนวยสินคาที่ผลิตจําหนาย
3)วิธีอัตราเรง (Accelerated method) เปนวิธีเฉลี่ยตนทุนของสินทรัพยไมเทากัน
ทุกปกลาวคือ คาเสื่อมราคาในปแรก ๆ ที่ใชสินทรัพยจะมีจํานวนมากและคอย ๆ ลดลงไปตลอด
อายุการใชงานของสินทรัพย
การคิดคาเสื่อมราคามีอยูหลายวิธี ที่นิยมใชทั่วไปมี 6 วิธีไดแก
1. วิธีเสนตรงหรือจํานวนคงที่เทา ๆ กันทุกป (Straight line of fixed instatement
Method) เปนการหักคาเสื่อมราคาตามระยะเวลาของงวดบัญชีตลอดอายุการใชทรัพยสินนั้น ๆ
วิธีเสนตรงนี้เปนวิธีที่ทํางายที่สุด และเปนที่นิยมใชกันมากในทางปฏิบัติ
2. วิธีหักตามยอดคงเหลือของทรัพยสิน (Diminishing or declining or reducing
Balance method) การคิดคาเสื่อมราคาวิธีนี้ คือ หักตามอัตราเปอรเซ็นต ที่กําหนดไดจากยอดเงิน
คงเหลือของราคาทรัพยสินที่ยกมาตนปนั้น ๆ
3. วิธีหักตามชั่วโมงการใช (Service – hours method) วิธีนี้ถือหลักที่วา การซื้อ
ทรัพยสินมาใชเทากับการซื้อบริการโดยตรง กลาวคือ ถาไมซื้อทรัพยสินนั้นก็จะไปจางที่อื่น
เพื่อใหไดรับบริการนั้นๆ ดังนั้นการคิดคาเสื่อมราคาจึงคํานวณตามชั่วโมงที่ทรัพยสินนั้น ๆ ได
ถูกใชงานจริง ๆ
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4. วิธีหักตามผลผลิต (Productive output of production unit method) วิธีนี้ถือหลัก
ที่วา คาเสื่อมราคาแปรตามจํานวนการผลิต ปใดผลิตไดนอยก็คิดคาเสื่อมราคานอย ปใดผลิตได
มากก็คิดคาเสื่อมราคามาก
5. วิธีลดยอดลงตามปการใช (Sum of year ’s digits method) วิธีนี้เปนการคํานวณ
ตามตัวเลขโดยอาศัยจํานวนปอายุของการใชทรัพยสินนั้น ๆ เปนหลักและมองในแงที่วาคาเสื่อม
ราคาปแรก ยอมสูงกวาปตอ ๆ มา และเรียงตามลําดับลงมา
6. วิธีตีราคาใหม (Revaluation method) คือ เมื่อสิ้นงวดบัญชีหนึ่ง ๆ ก็ทําการตีราคา
ทรัพยสินที่เหลืออยูตามบัญชีนั้นเสียครั้งหนึ่ง วาสามารถที่จะมีราคาซื้อขายโดยประมาณสักเทาใด
มูลคาทรัพยสินปปจจุบันลบมูลคาทรัพยสินปที่แลว คือคาเสื่อมราคา หากผลการตีราคาใหม
ทรัพยสินนั้นมีราคาที่ปรากฏในบัญชีก็ถือเปนกําไรนําไปเขาบัญชีกําไรและขาดทุน
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บทที่ 5
การบัญชีตนทุนฐานกิจกรรม
1.

บทนํา

การบัญชีตนทุนฐานกิจกรรม (Activity based costing : ABC) เปนแนวคิดของระบบการ
บริหารตนทุนแบบใหมซึ่งมีจุดมุงหมายใหผูบริหารหันมาใหความสนใจกับการบริหารกิจกรรม
และตนทุนที่เกี่ยวของ โดยแบงออกเปนกิจกรรมตาง ๆ และถื อวากิจกรรมเปนสิ่งที่ทําใหเกิ ด
ตนทุน สวนผลิตภัณฑนั้นเปนสิ่งที่ใชกิจกรรมตาง ๆ อีกทีหนึ่ง กิจกรรม คือ การกระทําที่เปลี่ยน
ทรัพยากรของกิจการออกมาเปนผลผลิตได ดังนั้น การบัญชีตนทุนกิจกรรม นอกจากเนนการระบุ
กิจกรรมของกิจการแลว ยังพยายามระบุตนทุนของกิจกรรม เพื่อใชในการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ
และเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ความเปนเลิศของกิจการสวนหนึ่งเกิดจากการที่ผูบริหารไดรับขอมูลตนทุนที่ถูกตองอัน
เปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงกลยุทธ ผูบริหารจะตองใหความสําคัญกับการบริหารกิจกรรม
เพื่อลดความสูญเปลาใหเหลือนอยที่สุดหรือใหหมดไป การทํากิจกรรมควรมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคขององคการ การออกแบบผลิตภัณฑจะตองคํานึงถึงประโยชนที่ผูบริโภคจะไดรับ
เปนสําคัญ สินคาหรือบริการจะตองไดมาตรฐานตามที่ไดกําหนดไวลวงหนา มาตรฐานนี้ควรจะ
เทียบเคียงไดหรือเหนือกวาสินคาหรือบริการในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน Michale Porter ได
กลาวถึงกลยุทธการเปนผูนําดานตนทุน Overall cost leadership มีตนทุนการผลิตและการจัด
จําหนายต่ําที่สุด เพื่อที่วาสามารถทําราคาไดต่ํากวาคูแขงและมีสวนแบงการตลาดมากกวา บริษัทที่
ใชกลยุทธนี้ตองเปนเลิศในทางวิศวกรรม การจัดหา การผลิต และการแจกจายตัวสินคา
การบริหารตนทุนสามารถประสบความสําเร็จได ภายหลังจากที่กิจกรรมที่ทําใหเกิด
ต นทุ นได ถู กแยกแยะออกมา การบริ หารสามารถควบคุ มได แค การสร างทางเลื อก หรื อการ
เปลี่ยนแปลงขอบเขตของกิจกรรมที่กอใหเกิดตนทุน นอกจากนี้การบริหารตนทุนเปนการพัฒนา
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

การประเมินความคุมคาคุมทุน /79

สิ่งใหมๆมากกวาเปนกระบวนการที่คงที่ ที่ผานมาตนทุนสามารถเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากหลาย
สาเหตุ ผลกระทบทั้งทางดานอุปสงคและอุปทาน เงินเฟอ และการคิดคนทางเทคโนโลยีโดยทั่วไป
การบริหารตนทุนมีรูปแบบที่แตกตางกัน คือ
1. การควบคุมตนทุน คือการหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของตนทุนผันแปร และตนทุนคงที่ที่จะ
เพิ่มขึ้นในอนาคต
2. การหลีกเลี่ยงตนทุน คือ การกําจัดกิจกรรมที่ทําใหเกิดตนทุน
3. การลดตนทุน คือ ความพยายามในการลดตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ในปจจุบันที่
เกี่ ยวข องกั บกิ จกรรมที่ สํ าคั ญข อมู ลต นทุ นผลิ ตภั ณฑ จะเป นประโยชน แก ผู บริ หารเพื่ อใช
ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการตั้งราคาผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑ การยกเลิกผลิตภัณฑ
ผู บริ หารของหลายกิ จการใช ข อมู ลต นทุ นกิ จกรรมเป นเครื่ องมื อสํ าคั ญในการก อให เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการและเพื่อลด
ตนทุนตาง ๆ เชน กิจการบางแหงใชขอมูลตนทุนกิจกรรมในการลดจํานวนชิ้นสวนในการผลิต
สินคา โดยออกแบบผลิตภัณฑที่ชวยใหงานวิศวกรรมและการควบคุมวัตถุดิบลดลง และใชจํานวน
ชิ้นสวนเปนตัวผลักดันตนทุนกิจกรรม เชน กิจกรรมการจัดซื้อชิ้นสวน การนําชิ้นสวนเขาเก็บใน
คลัง การตรวจรับชิ้นสวน เปนตน
ระบบการบริหารตนทุนโดยทั่วไปมักระบุแตเฉพาะจุดที่มีปญหาเกิดขึ้น การที่จะตัดสินวา
ระบบการบริหารตนทุนประสบความสําเร็จหรือไม จึงขึ้นอยูกับการนําขอมูลที่ไดจากระบบการ
บริหารตนทุนนั้นไปใชกอนเริ่มทําการวิเคราะหกิจกรรมและตัวผลักดันตนทุน
2. ความแตกตางระหวางการบัญชีตนทุนกิจกรรมและการบัญชีตนทุนแบบเดิม
ตนทุนกิจกรรม หมายถึง ตนทุนของปจจัยการผลิตหรือทรัพยากรทั้งหมดที่ใชในการทํา
กิจกรรมการปนสวนตนทุนตามระบบเดิมจะประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ
1) คาใชจายจะถูกจัดเขาสูกลุมตนทุนตางๆ (Cost Pools) ตามเกณฑใดเกณฑหนึ่งที่
ผูวางระบบเห็นวาเหมาะสม (ซึ่งจะเปนประโยชนแกผูบริหารในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบกลุมตนทุนนั้น ๆ)
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2) คาใชจายการผลิตซึ่งสะสมอยูในแตละกลุมตนทุนจะถูกปนสวนเขาสูผลิตภัณฑ
ที่เกี่ยวของโดยใชสิ่งที่มีความสัมพันธกับปริมาณการผลิต เชน ชั่วโมงเครื่องจักร ชั่วโมงแรงงาน
ทางตรง
จะพบว าค าใช จ ายบางชนิ ดไม มี ความสั มพั นธ โดยตรงกั บปริ มาณการผลิ ตเลย เช น
คาใชจายในการเตรียมการผลิต คาขนยายวัตถุดิบ ดังนั้น การใชสิ่งที่มีความสัมพันธกับปริมาณการ
ผลิต จึงไมเปนการถูกตอง
ระบบบัญชีตนทุนฐานกิจกรรม (Activity based costing : ABC) จึงไดถูกนํามาปรับใชกับ
ระบบการปนสวนคาใชจายในการผลิตโดยระบบตนทุนฐานกิจกรรมเปนระบบการใชทรัพยากร
ขององค กรไปในกิ จกรรมตาง ๆ โดยจะแบ งการบริ หารออกเป นกิ จกรรมตาง ๆ โดยที่ ตนทุน
กิจกรรมจะมีการปนสวนเขาสู Cost object นั้น ๆ ไมวาจะเปนตนทุนผลิตภัณฑ บริการ ลูกคา หรือ
โครงการ ตามปริมาณการใชกิจกรรมของ Cost object เปนสําคัญ นอกจากนี้ยังถือวากิจกรรม
สนับสนุนตาง ๆ เกิดขึ้นเพื่อใหการดําเนินงานตาง ๆ ดําเนินไปตามปกติ ขั้นตอนของการปนสวน
ตนทุนฐานกิจกรรมเปนดังนี้
1. ปนสวนตนทุนตามรหัสบัญชี ตนทุนใดเกิดขึ้นจากกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียวก็จะระบุ
เขาสูกิจกรรมนั้น ๆ โดยตรง แตถาตนทุนนั้นเกิดจากหลายกิจกรรมดวยกัน ตองมีการปนสวน
ตนทุนดังกลาวเขาเปนตนทุนของกิจกรรมโดยใชเกณฑใดเกณฑหนึ่ง หากไมสามารถปนสวนบาง
รายการเขาสูกิจกรรมตาง ๆ ได จะตองใชดุลยพินิจสวนตัวเขาชวย และหากทราบความสัมพันธ
ระหว างค าใช จ ายกั บกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข องได อย างชั ดเจน เกณฑ ที่ ใช เป นฐานในการป นส วน
คาใชจายตาง ๆ เขาสูกิจกรรมดังกลาวจะเรียกวาตัวผลักดันทรัพยากร (Resource driver)
2. ปนสวนตนทุนกิจกรรมตาง ๆ เขาสูผลิตภัณฑที่เกี่ยวของโดยใชอัตราตนทุนกิจกรรม
ตอหนวยของตัวผลักดัน (Cost per driver) เปนเกณฑในการคํานวณ เชน คาใชจายในการ
ปรับเปลี่ยนแบบของผลิตภัณฑ หรือคาใชจายในการเตรียมการผลิต จะถูกปนสวนเขาสูผลิตภัณฑ
โดยใชจํานวนครั้งของการปรับเปลี่ยนงานวิศวกรรมหรือจํานวนครั้งของการเตรียมการผลิต ดังนั้น
ผลิตภัณฑที่มีการปรับเปลี่ยนงานวิศวกรรมบอย ก็จะรับคาใชจายดังกลาวไปมากกวาผลิตภัณฑ
อื่น
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ระบบตนทุนฐานกิจกรรม ตนทุนตาม Cost element จะปนสวนเขาสูตนทุนกิจกรรมตาง
ๆ (Activity cost pools) เปนลําดับแรก ในขั้นที่ 2 ตองทําการระบุตัวผลักตนทุนของแตละกิจกรรม
เพื่อนําไปสูการคํานวณตนทุนตอหนวยของตัวผลักดันตนทุน (Cost driver rate) ซึ่งจะมีจํานวนตัว
ผลักดันมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับจํานวนกิจกรรมที่ระบุขึ้น และเมื่อคูณ Cost driver rate ดวย
ปริมาณของตัวผลักดันกิจกรรมที่แตละผลิตภัณฑใชไปในแตละกิจกรรม และรวมผลิตคูณเขา
ดวยกัน ก็จะไดคาใชจายในการผลิตสินคาแตละชนิด และเมื่อนําตนทุนที่ไดไปรวมกันตนทุน
ทางตรงอื่นของสินคา ก็จะไดตนทุนรวมของสินคาในที่สุด
การกํ าหนดกลุ มต นทุ นในรู ปของกิ จกรรม และใช ตั วผลั กดั นกิ จกรรมที่ สะท อนถึ ง
ความสัมพันธระหวางกิจกรรมตางๆ ที่กอใหเกิดคาใชจายการผลิตกับตัวผลิตภัณฑ นอกจากจะ
ชวยใหการคิดตนทุนผลิตภัณฑมีความถูกตองใกลเคียงกับความเปนจริงมากขึ้นแลว ยังใหขอมูลที่
เปนประโยชนแกผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ไดถูกตองมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการตั้งราคาผลิตภั ณฑ การแนะนําผลิตภัณฑใหม การยกเลิ กผลิตภัณฑ การ
กําหนดปริมาณการผลิต การจัดจําหนายและการตลาด วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
การตัดทอนกิจกรรมบางประเภทที่มีตนทุนสูงและทดแทนดวยกิจกรรมที่มีตนทุนต่ํากวา การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจใหม เพื่อลดความสูญเปลาหรือกิจกรรมที่ไมเพิ่มคาใหเหลือ
นอยที่สุด หรือหมดไป ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑใหมเพื่อลดกิจกรรมบางประเภทลง
3. หลักการบัญชีตนทุนกิจกรรม
การบัญชีตนทุนฐานกิจกรรมเนนการดําเนินงานขององค การออกเปนกิจกรรมตาง ๆ
กิจกรรม (activity) หมายถึง การกระทําที่เปลี่ยนทรัพยากรขององคการ เชนวัตถุดิบ แรงงาน และ
เทคโนโลยีตาง ๆ ออกมาเปนผลผลิตได การบัญชีตนทุนกิจกรรมจึงถือวากิจกรรมเปนสิ่งที่ทําให
เกิดตนทุน สวนผลิตภัณฑหรือบริการหรือลูกคาเปนสิ่งที่ใชหรือกอใหเกิดกิจกรรมอีกทีหนึ่ง
ดังนั้น จึงตองมีการพิจารณาลวงหนาวา สิ่งที่จะนํามาคิดตนทุน (Cost object) คืออะไร จากนั้น
จะตองระบุใหไดวาสิ่งที่จะนํามาคิดตนทุนนั้นตองผานกิจกรรมใดบางและมีลักษณะการใชตัว
ผลั กดั นอย างไร การกํ าหนดโครงสร างต นทุ นจะทํ าขึ้ นในรู ปของ บั ตรกิ จกรรม (Bill of
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activities) ซึ่งจะใหขอมูลสําคัญแกผูบริหารถึงรูปแบบของการใชกิจกรรมของสิ่งที่นํามาคิดตนทุน
อีกทั้งเปนประโยชนในการแยกสิ่งที่นํามาคิดตนทุนที่ใชกิจกรรมในประมาณมาก ออกจากสิ่งที่
นํามาคิดตนทุนที่ใชกิจกรรมในประมาณเล็กนอย
ขั้นตอนของการบัญชีตนทุนกิจกรรม ประกอบดวย
3.1 การวิเคราะหและระบุกิจกรรม คือ ขั้นตอนการพิจารณาแบงการดําเนินงานของกิจการ
ออกเปนกิจกรรมยอย ๆ โดยที่กิจกรรมเหลานั้นกอใหเกิดผลิตผล ในลักษณะที่สามารถเขาใจได
กิจกรรมที่ระบุนี้ควรจะมีประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหาร และขอบเขตของกิจกรรมควร
สอดคล องกั บวั ตถุ ประสงค ที่ กํ าหนดไว กิ จกรรมที่ ระบุ นั้ นเรี ยกว า ศู นย กิ จกรรม (Activity
center) ซึ่งจะใชเปนตัวฐานในการคํานวณตนทุนและประเมินผลตอไป
นอกจากนี้เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการบริหารงานของฝายจัดการ ควรจะไดมี
การวิเคราะหและระบุวากิจกรรมนั้น เปนกิจกรรมที่เพิ่มคา (Value – added activities) หรือกิจกรรม
ที่ไมเพิ่มคา (Nonvalue – added activities) สําหรับกิจกรรมที่ไมเพิ่มคาควรพิจารณาตอวา เปน
กิจกรรมที่จําเปนตอกิจการหรือไม และควรกําหนดเปาหมายของกิจการใหมีการขจัดกิจกรรมที่ไม
เพิ่มคาและไมมีความจําเปนตอกิจการใหลดลง สวนกิจกรรมที่ไมเพิ่มคาแตยังมีความจําเปนตอ
กิจการควรจะลดคาใชจายใหเหลือนอยที่สุดหรือใหหมดไป ขอมูลนี้จะชวยใหฝายจัดการพัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
กิจกรรมที่เพิ่มคา หมายถึง กิจกรรมที่จําเปนตอการผลิตสินคาและบริการ และเพิ่มคา
ใหแกสินคาและบริการ เชน การออกแบบทางวิศวกรรม การประกอบชิ้นสวน การบัดกรี การบรรจุ
หีบหอ
กิจกรรมที่ไมเพิ่มคา หมายถึง กิจกรรมที่เพิ่มคาใชจายหรือเพิ่มเวลาที่ใชในการผลิตสินคา
และบริการ แตไมเพิ่มคาใหแกตัวผลิตภัณฑและอาจมีความจําเปนในระดับตางกัน เชน คาซอม
เครื่องจักร คาเก็บรักษาวัสดุ คาเคลื่อนยายวัสดุหรือสินคา คาซอมอาคาร เปนตน
3.2 การคํ านวณต นทุนกิ จกรรม โดยปกติ ต นทุ นเหล านี้ จะเก็ บสะสมไว ในบัญชี แยก
ประเภท ซึ่งบันทึกตามประเภทคาใชจาย (Cost element) ดังนั้น หากทราบวาไดใชทรัพยากรไป
ดําเนินการในกิจกรรมใด ก็ใหระบุตนทุนตามรหัสบัญชีเขาสูกิจกรรมที่เกี่ยวของนั้นโดยตรง โดย
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ปกติการระบุตนทุนตามรหัสเดียว (เชน เงินเดือนพนักนักงานจัดซื้อซึ่งทําหนาที่จัดซื้อเพียงอยาง
เดียว) ในทางตรงขามหากตนทุนตามรหัสบัญชีนั้นเกิดขึ้น เนื่องจากการทํากิจกรรมหลายกิจกรรม
จะตองอาศัยการปนสวนตนทุนเขาเปนตนทุนของกิจกรรมตางๆ กอน เชน กิจกรรมของแผนก
จัดซื้ออาจประกอบดวย การวางแผนการจัดซื้อ การประเมินและการเลือกผูขาย การเจรจาตอรองกับ
ผูขาย การจัดทําใบสั่งซื้อ และการประสานงานกับผูขาย ถาพนักงานจัดซื้อถูกจางมาเพื่อประกอบ
กิจกรรม 3 อยาง คือ การวางแผนการจัดซื้อ การประเมินและการเลือกผูขาย และการเจรจาตอรองกับ
ผูขาย การแบงเงินเดือนพนักงานจัดซื้อใหกิจกรรมทั้งสามอาจใช สัดสวนเวลา ของพนักงานจัดซื้อ
ที่ใชในกิจกรรมเหลานี้เปนเกณฑในการแบงคาใชจาย สัดสวนเวลา สามารถประมาณไดโดยการ
สัมภาษณพนักงานจัดซื้อที่เกี่ยวของ สําหรับคาใชจายที่ไมสามารถระบุเขาสูกิจกรรมไดโดยอาศัย
การประมาณอยางมีหลักเกณฑ เชน คาวัสดุสํานักงานใชไป คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท ตองอาศัย
ดุลยพินิจเขาชวย ตัวอยางกิจกรรม
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม
การวางแผนการจัดซื้อ
การประเมินและการเลือกผูขาย
การเจรจาตอรองกับผูขาย
การจัดทําใบสั่งซื้อ
การประสานงานกับผูขาย
รวม

คาใชจายจริง
30,000
45,000
50,000
130,000
125,000
380,000

คาใชจายประมาณ
36,000
47,000
58,000
128,000
120,000
389,000

ผลตางดี (ไมดี)
6,000
2,000
8,000
(2,000)
(5,000)
9,000

3.3 การวิเคราะหและระบุตัวผลักดันตนทุนกิจกรรม (Cost Driver) ขอมูลตนทุนจะมี
ประโยชนมากขึ้นจะตองมีการวิเคราะหวา อะไรเปนตัวผลักดัน หรือเปนสาเหตุสําคัญที่ทําให
ตนทุนของกิจการนั้นเปลี่ยนแปลง ขอมูลตนทุนตามตัวอยางสามารถแสดงใหมในลักษณะตนทุน
ตอหนวยของตัวผลักดันตนทุน ซึ่งนอกจากจะใชเปนฐานในการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑเมื่อผาน
กิจกรรมตางๆ แลว ยังเปนขอมูลสําคัญสําหรับผูบริหารในการวัดผลการปฏิบัติงาน และใชเปน
แนวทางในการควบคุมหรือลดตนทุนของกิจการดวย
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กิจกรรม

ตัวผลักดันตนทุน

อั ตราต นทุ นกิ จกรรมต อหน วยของตั ว
ผลักดันตนทุน
การจัดทําใบสั่งซื้อ
จํานวนใบสั่งซื้อ
30 บาท ตอใบสั่งซื้อ
ตนทุนกิจกรรมตอหนวยไดจากสมมติฐานวา มีคาใชจายในการจัดทําใบสั่งซื้อทั้งสิ้น 30,000
บาท และในการจัดทําใบสั่งซื้อจํานวน 1,000 ใบ ดังนั้นอัตราตนทุนตอการจัดทําใบสั่งซื้อ คือ 30
บาท (30,000/1,000)

การคํานวณดังกลาวสามารถคํานวณไดทั้งกับตนทุนที่เกิดขึ้นจริงหรือตนทุนโดยประมาณ
เพื่อใชในการวางแผนและควบคุม ตลอดจนใชเปนตัววัดผลการปฏิบัติงานไดดวย และหากฝาย
บริหารพิจารณาเห็นวาตนทุนกิจกรรม การจัดทําใบสั่งซื้อสูงเกินไป อาจปรับเปลี่ยนขั้นตอนการ
จัดทําใบสั่งซื้อใหม ใหมีความคลองตัวยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลใหตนทุนการจัดทําใบสั่งซื้อตอใบลดลง
ได
3.4 การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ จะอาศัยผังกิจกรรม (Bill of activities) โดยมีการพิจารณา
กอนลวงหนาวาผลิตภัณฑแตละชนิดจะตองผานกิจกรรมใดบาง และมีลักษณะของการใชตัว
ผลักดันตนทุนอยางไร หลังจากนั้นจะมีการคิดตนทุนกิจกรรมตอหนวยของตัวผลักดันตนทุนเขาสู
ผลิตภัณฑนั้น ๆ เมื่อนําคาใชจ ายในการผลิตที่คํานวณไดไปรวมกับคาตนทุนทางตรงอื่นของ
ผลิตภัณฑแตละชนิด ก็จะไดตนทุนรวมของผลิตภัณฑ จะเห็นวาการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑใน
ลักษณะนี้ จะคํานึงถึงกิจกรรมในการผลิตของผลิตภัณฑแตละชนิดอยางชัดเจน
แนวคิดการบัญชีตนทุนกิจกรรมนี้สามารถประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดกับกิจกรรม
ของงานทุ กดานไมจําเปนตองเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการผลิ ตเทานั้น เชน กิจกรรมการตลาด
กิจกรรมทางด านการเงิน เปนตน ทั้งนี้ จุดมุงหมายหลักมิใช เพื่อการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ
เทานั้น แตเพื่อใชประโยชนในการวางแผนและควบคุมดวย
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4. กรณีศึกษาการวัดตนทุนฐานกิจกรรมของโรงพยาบาลแหงหนึ่ง
เครื่องมือที่ใชในการวัดตนทุนกิจกรรม
ตัวอยางกรณีของโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในงานเวชกรรมฟนฟู
1. พจนานุกรมกิจกรรมประกอบดวยคําอธิบายความหมายของกิจกรรมตางๆของงานเวช
กรรมฟ นฟู โรงพยาบาลแห งหนึ่ ง เพื่ อให เข าใจขอบเขตลั กษณะการดํ าเนิ นงานของ
กิจกรรมตางๆ ภายในหนวยงานที่สัมพันธเชื่อมโยงไปสูผลผลิตของหนวยงาน
2. พจนานุกรมแบบบันทึก ประกอบดวยรายชื่อตาราง
3. แบบบันทึกขอมูลที่ใชในการวัดตนทุน บันทึกขอมูลตนทุน ซึ่งจะตองประกอบไปดวย
- แบบบันทึก หนวยตนทุนของโรงพยาบาล
- แบบบันทึกหนวยตนทุนกิจกรรมงานเวชกรรมฟนฟู
- แบบบันทึกตนทุนอาคารสถานที่
- แบบบันทึกการกระจายคาเสื่อมราคาอาคารสถานที่
- แบบบันทึกการกระจายคาเสื่อมราคา อาคารสถานที่งานเวชกรรมฟนฟู
- แบบบันทึกการกระจายคาสาธารณูประโภคของโรงพยาบาล
- แบบบันทึกการกระจายคาสาธารณูปโภคงานเวชกรรมฟนฟู
- แบบบันทึกตนทุนของหนวยตนทุนโรงพยาบาลที่เกี่ยวของ และกระจายใหกับงาน
เวชกรรมฟนฟู
- แบบบันทึกตนทุนคาแรงแพทยงานเวชกรรมฟนฟู
- แบบบันทึกตนทุนคาแรงเจาหนาที่งานเวชกรรมฟนฟู
- แบบบันทึกสัดสวนเวลาทํางาน แบบบันทึกตนทุนคาแรงตามกิจกรรม
- แบบบันทึกตนทุนคาวัสดุทางการแพทยและสํานักงานเวชกรรมฟนฟู
- แบบบันทึกตนทุนคาครุภัณฑการแพทยและสํานักงานเวชกรรมฟนฟู
- แบบบันทึกตนทุนอาคารครุภัณฑการแพทยและสํานักงานเวชกรรมฟนฟู
- แบบบันทึกตนทุนทางตรงของหนวยกิจกรรมงานเวชกรรมฟนฟู
- แบบบันทึกการกระจายตนทุนสนับสนุนสวนตางๆ
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- แบบบันทึกตนทุนรวมของหนวยตนทุนกิจกรรมงานเวชกรรมฟนฟู
- แบบบันทึกตนทุนตอหนวยกิจกรรมงานเวชกรรมฟนฟู
4.1 การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหองคกรเพื่อกําหนดหนวยตนทุนของโรงพยาบาลซึ่งจําแนกหนวยงานของ
โรงพยาบาลออกเปน 3 กลุม ตามประเภท ลักษณะของการใหบริการดังนี้
กลุมที่ 1 กลุมบริการที่ไมกอใหเกิดรายได Non-revenueproducing cost center : NRPCC
เปนกลุมที่ใหบริการสนับสนุนโดยมิไดมีการเรียกเก็บคาบริการจากผูปวยโดยตรงกําหนดรหัส
หนวยตนทุนใหเปนกลุม A มีจํานวน 1 หนวยตนทุนไดแก AA1 กิจกรรมสนับสนุนตางๆ งาน
ธุรการเอกสาร
กลุมที่ 2 กลุมบริการที่กอใหเกิดรายได Revenue producing cost center : RPCC เปน
กลุมบริการที่เมื่อใหบริการแลวจะมีการเรียกเก็บหรือบันทึกคาบริการกําหนดรหัสหนวยตนทุน
ใหเปนกลุม BB มีจํานวน 22 หนวยตนทุน ไดแก BB1 ถึง BB22 หนวยตนทุนกิจกรรม
กลุมที่ 3 กลุมงานที่ใหบริการผูปวยโดยตรง (Patient service: PS) และกลุมงานที่ไม
เกี่ยวของกับการบริการผูปวยใน (patient service) กําหนดรหัสหนวยตนทุนใหเปนกลุม CC มี
จํานวน 2 หนวยตนทุนกิจกรรม
การคํานวณตนทุนเริ่มจาก
1. กําหนดรหัสหนวยตนทุนใหเปนกลุม C มี 13 หนวยตนทุน C1-C3 การคํานวณตนทุน
รวมทางตรงของหนวยตนทุนโรงพยาบาล การหาตนทุนทางตรง (direct cost) ประกอบดวยตนทุน
คาแรง (labor cost) ตนทุนวัสดุ (material cost) และตนทุนคาลงทุน (capital cost) ในอุปกรณ
ครุภัณฑและสิ่งกอสรางโดยคิดคาเสื่อมตามวิธีทางบัญชี การรวบรวมคาแรง ณ ที่นี้จะแยกคาแรง
แพทยตางหากตามกิจกรรมบริการ เพื่อไมใหมีสัดสวนที่สูงมาก รวบรวมขอมูลตนทุนแรงงาน จาก
ฝาย HR เปนคาแรงรวมทั้งสิ้นของแตละหนวยตนทุนประกอบดวยเงินเดือนเงินประจําตําแหนง คา
โทรศัพทประจําตําแหนงคายานพาหนะคาวิชาชีพคาความเสี่ยงคาประสบการณและคาลวงเวลา

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

การประเมินความคุมคาคุมทุน /87

2. การรวบรวมตนทุนวัสดุ รวบรวมขอมูลจากงานจัดซื้อและพัสดุและจากคลังยาและ
เวชภัณฑโดยในการคํานวณตนทุนจะใชราคาทุนที่ซื้อมา และปริมาณจากการบันทึกขอเบิกใชของ
แตละหนวยตนทุน 3 กลุมตนทุนคาลงทุน capital cost และคํานวณคาตนทุนเสื่อมราคา อายุ การใช
งาน ป คูณดวยจํานวนวันที่คิดคาเสื่อม หารดวย 365 วัน แบงออกเปนตนทุนคาเสื่อมราคาอุปกรณ
3. ตนทุนคาเสื่อมราคา
คาเสื่อมอาคารเทากับ คาเสื่อมราคาอาคารกองคลังโรงพยาบาล คูณดวยสัดสวนพื้นที่ของ
หนวยตนทุน
4.การรวบรวมข อมู ลต น ทุ นสาธารณู ปโภคประกอบด วยค า ใช จ ายส วนกลาง ซึ่ ง
ประกอบดวยคาจางเหมาทําความสะอาด และรักษาความปลอดภัย การกระจายตนทุนตามสัดสวน
พื้นที่ใชสอย และสวนคาน้ําประปาคาไฟฟาโทรศัพท มีการกระจายตนทุนตางกันคาน้ําประปาคา
ทําความสะอาด ตั้งคารักษาความปลอดภัยกระจายใหแตละหนวยตนทุนตามสัดสวนพื้นที่ใชสอย
และจํานวนบุคลากร
ตนทุนไฟฟา มีการคํานวณ 3 ขั้นตอน โดย 1) สํารวจไฟฟาแตละหนวยตนทุนรวมทั้งการ
ใชพื้นที่ไฟฟาสวนกลางที่ไมสามารถระบุเขาหนวยตนทุนใดตนทุนหนึ่งได ซึ่งจะพิจารณาจาก
ลั กษณะการใช ไฟฟ าโดยพิ จารณาถึ งเครื่ องมื ออุ ปกรณ ที่ ใช ได แก เครื่ องปรั บอากาศเครื่ อง
คอมพิวเตอรเครื่องมือทางการแพทยและเครื่องจักรเครื่องใชไฟฟาทั่วไปหลอดไฟฟาใหแสงสวาง
ลักษณะของชวงเวลา การใชเครื่องไฟฟาและนํามาคํานวณเปนหนวยของการใชไฟฟาและคิด
สัดสวนของการใชไฟฟาแตละหนวยตนทุนซึ่งนําไปคิดเปนจํานวนเงินตนทุนคาไฟฟาของแตละ
หนวยตนทุนที่ไดจายชําระใหกับองคการไฟฟา
ตนทุนไฟฟาโดยตรง =
จํานวนเงินคาไฟฟาที่จายชําระx สัดสวนการใช ไฟฟาของแตละหนวยตนทุน

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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2) จํานวนเงินที่จายชําระใหกับองคการไฟฟาในสวนของการใชพื้นที่ไฟฟาสวนกลางที่
ไม สามารถระบุ หน วยต นทุ นใดต นทุ นหนึ่ งเฉพาะได จะถู กกระจายเข าสู หน วยต นทุ นของ
โรงพยาบาลตามสัดสวนพื้นที่ใชสอย
ตนทุนคาไฟฟาทางออมของหนวยตนทุน=
ตนทุนคาไฟฟาของพื้นที่สวนกลาง X สัดสวนพื้นที่ใชสอยของหนวยตนทุน
3)คํานวณตนทุนรวมคาไฟฟาของแตละหนวยตนทุนของโรงพยาบาล และตนทุนคาไฟฟา
สวนกลางรับปนสวนตามสัดสวนพื้นที่ใชสอย
ตนทุนรวมคาไฟฟา=
ตนทุนคาไฟฟาโดยตรงของมือตนทุน + ตนทุนคาไฟฟาทางออมของหนวยตนทุน
สําหรับคาโทรศัพทของแตละหนวยตนทุนประกอบดวยตนทุน 3 สวน คือ คาโทรศัพทที่
ระบุเขาแตละหนวยตนทุนชัดเจน ไดแก 1) คาโทรศัพทจากมือถือประจําหนวยตนทุน 2) ตนทุนคา
โทรศัพทสวนกลางที่แตละหนวยตนทุนสามารถตัดสายโทรออกได ตนทุนในสวนนี้จะถูกกระจาย
ให แต ละหน วยต นทุ นตามสั ดส วนปริ มาณการใช งาน 3) ต นทุ นค าโทรศั พท ที่ เป นค าบริ การ
อินเตอรเน็ตตนทุนมีสวนที่จะดูกระจายใหแตละหนวยตนทุนตามจํานวนคอมพิวเตอรที่สามารถ
ติดตออินเตอรเน็ตได หรือตนทุนที่ไมไดถูกวางระบบติดตออินเตอรเน็ตไดจะไมมีตนทุนสวนนี้
ตนทุนคาโทรศัพทของแตละหนวยตนทุน =
ตนทุนคาบริการโทรศัพทมือถือ + ตนทุนคาโทรศัพทสวนกลางบวกตนทุนคาบริการ
อินเตอรเน็ต

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

การประเมินความคุมคาคุมทุน /89

คํานวณตนทุนรวมของแตละหนวยตนทุนของโรงพยาบาลที่เกี่ยวของกับงานเวชกรรม
ฟนฟู
ตนทุนรวมของแตละหนวยตนทุนเทากับ ตนทุนทางตรง บวกตนทุนสาธารณูปโภครับ
ปนสวน public utility costหากกระจาย ตนทุนรวมของหนวยตนทุนโรงพยาบาลที่เกี่ยวของกับงาน
เวชกรรมฟนฟู โดยพิจารณาปริมาณผลงานทั้งหมดและปริมาณผลงานที่สัมพันธกับงานเวชกรรม
ฟนฟูและทําการปนสวนตนทุน จากหนวยตนทุนที่เกี่ยวของ ไปยังงานเวชกรรมฟนฟูตามสัดสวน
ของความสัมพันธของผลงาน
ตาราง ตนทุนทางตรงของหนวยกิตตนทุนกิจกรรม (activity based costing: ABC DC)
รหัสหนวยตนทุนกิจกรรม

AA1 กิจกรรม สนับสนุนตางๆ
BB1 กิจกรรมบําบัด
BB2 ฝงเข็ม
BB3 การรักษาดวยการจุม
พาราฟนเหลว
BB 4การรักษาดวยแผนประคบ
ความรอน
BB 5 การรักษาดวยการประคบ
เย็น
BB 6 การรักษาดวยความรอน
ชนิดคลื่นเสียงความถี่สูง
BB 7 การดึงหลัง
การออกกําลังกายดวยชุดแขวน
พยุง
BB 8 การออกกําลังกายดวยชุด
แขวนพยุง
BB 9 การฝกเดิน
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

ตนทุนคาแรง
LC

ตนทุนคาวัสดุ
MC
2,100.100
28,184.450
-

ตนทุนคาเสื่อม
ราคาอาคาร
ครุภัณฑ CC
12,512.120
17,553.890
2,317.190
1,671.840

รวมตนทุน
ทางตรงหนวย
ตนทุนกิจกรรม
23,104.12
95,917.89
354,258.48
1,784.77

8,491.98
78,364.00
323,756.84
112.93
2,476.12

-

2,886.900

5,363.01

55.32

-

9.240

64.56

13,196.36

2,160.000

6,366.690

21,723.04

292.69

-

1,232.840

1,525.53

6.95

-

1,009.540

1,016.49

407.63

-

98.100

505.73
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รหัสหนวยตนทุนกิจกรรม

BB 10 การนวดขยับขอตอ
BB 11 การออกกําลังกายเพื่อการ
เคลื่อนไหวขอโดยตัวผูปวยเอง
BB 12 การออกกําลังกายเพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรง
การนวด
BB 13 การนวด
BB 14 การเคลื่อนไหวขอโดยใช
แรงจากภายนอก
BB 15 การดัดยืดเพื่อเพิ่มการ
เคลื่อนไหวของขอ
BB 16 การออกกําลังกาย
กลามเนื้อหลัง
BB17 โปรแกรมฝกการดูแล
ผูปวยที่เตรียมกลับบาน
BB 18 โปรแกรมฝกการทรงตัว
BB19โปรแกรมฝกการทํางาน
ประสานงานของระบบประสาท
BB 20 การฝกโดยใชการ เตียง
ปรับเอียง
BB 21 การรักษาเพื่อรอนระบาย
เสมหะ
BB22 การออกกําลังกายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการหายใจ
CC1.1 การตรวจวัดความ
หนาแนนของกระดูก
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

ตนทุนคาแรง
LC

ตนทุนคาวัสดุ
MC
-

ตนทุนคาเสื่อม
ราคาอาคาร
ครุภัณฑ CC
129.350
53.450

รวมตนทุน
ทางตรงหนวย
ตนทุนกิจกรรม
937.84
385.86

808.50
332.41
6,419.02

-

1,965.770

3,384.79

894.05
230.52

-

141.890
37.620

1,035.93
268.13

786.88

-

259.360

1,046.24

2,884.64

-

463.940

3,348.58

393.65

-

54.770

448.42

263.94

-

37.620

301.56

8.10

-

1.320

9.42

405.13

-

2,890.360

3,295.49

306.00

-

52.790

358.80

187.77

-

32.340

220.11

8,723.97

-

12,849.560

21,573.53
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รหัสหนวยตนทุนกิจกรรม

ตนทุนคาแรง
LC

CC1.2 การตรวจกลามเนื้อและ
30,108.46
เสนประสาทดวยไฟฟา
CC1. 3 การตรวจประเมินวางแผน
36,200.00
st
รักษาโดยแพทย 1 IPD first visit
CC1.4 ตรวจประเมินวางแผน
78,800.00
รักษาโดยแพทย IPD follow up
ที่มา อุษา หัสดินทร (2554).

ตนทุนคาวัสดุ
MC
3,700.000

ตนทุนคาเสื่อม
ราคาอาคาร
ครุภัณฑ CC
22,882.250

รวมตนทุน
ทางตรงหนวย
ตนทุนกิจกรรม
56,690.71

-

2,052.800

38,252.80

-

2,311.360

81,111.36

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

ตนทุน ตนทุนคา
คาแรง LC
วัสดุ
MC
26,350.00
-

CC1. 5 การตรวจประเมินวาง
แผนการรักษาโดยแพทย OPD 1st
visit
CC1.6 การตรวจประเมินวางแผนการ 9,275.00
รักษาโดยแพทย OPD follow up
CC2 กิจกรรมอื่นๆที่ไมเกี่ยวของกับ 173,166.14
ผูปวย
รวม
803,705.00 36,144.550
ที่มา อุษา หัสดินทร (2554).

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

ตนทุนคาเสื่อม
ราคาอาคาร
ครุภัณฑ CC
2,209.510

รวมตนทุนทางตรง
หนวยตนทุน
กิจกรรม
28,559.51

368.250

9,643.25

31,151.020

204,317.16

125,603.680

960,453.11
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ตาราง การกระจายคาสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลแหงหนึ่ง
รหัส หนวยตนทุน รพ.

จํานวน สัดสวน
บุคลากร บุคลากร
(1)
(2)

สัดสวน
พท.ใช
สอย
(3)

ทั้ง
รพ.
A1
A2
A3
A4

206

100

เวชระเบียนและหองบัตร
งานลูกคาสัมพันธ งานประสานสินไหม
การตลาดและประชาสัมพันธ
งานธุรการทั่วไปและเลขานุการ ยานพาหนะ
รับสงเอกสารคนสวน
งานเปล

15
7
6
8

งานซอมบํารุง
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบัญชี
งานการเงิน
งานจัดซื้อวัสดุ
งานสารสนเทศ
งานแมบาน
งานซักรีด

A4.
1
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A11

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

คา
คาทํา
น้ําประปา ความ
สะอาด

คารักษา คาไฟฟา
ความ
ปลอดภัย

คา
โทรศัพท

รวมตนทุน
สาธารณูปโภค
ของแตละ
หนวยตนทุน

100

สัดสวนการ
กระจาย พท.ฯ
และจน.
บุคลากร
(4)=(2)+(3)/ 2
100

45,394

325,163

34,375

754,915

176,524

1,336,371

7.28
3.4
2.91
3.88

1.03
0.69
1.03
0.58

4.155
2.045
1.97
2.23

1,886
928
894
1,012

13,511
6,650
6,406
7,251

1,428
703
677
767

8,266
8,912
6,907
1,456

2,967
12,798
12,260
7,610

28,058
29,990
27,144
18,096

6

2.91

0.41

1.66

754

5,398

571

496

-

7,217

5
3
5
13
2
1
6
3

2.43
1.46
2.43
6.31
0.97
0.49
2.91
1.46

2.07
0.32
0.51
0.51
1.03
0.16
0.97
1.03

2.25
0.89
1.47
3.41
1
0.325
1.94
1.245

1,021
404
667
1,548
454
148
881
565

7,316
2,894
4,780
11,088
3,252
1,057
6,308
4,048

773
306
505
1,172
344
112
667
428

6,805
6,124
9,600
12,771
7,511
19,444
1,172
27,742

742
3,148
4,000
19,183
3,908
742
-

16,658
1,876
19,553
45,762
15,468
21,502
9,028
32,784
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ตาราง การกระจายคาสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลแหงหนึ่ง
รหัส หนวยตนทุน รพ.

จํานวน สัดสวน
บุคลากร บุคลากร
(1)
(2)

สัดสวน
พท.ใช
สอย
(3)

A13
A14
B1
B2
B3
B4

4
8
12
7
9
5

1.94
3.88
5.82
3.4
4.37
2.43

7
12
6
5
14
8
8
7
3
1

3.4
5.82
2.91
2.43
6.8
3.88
3.88
3.4
1.46
0.48

งานจายกลาง
โภชนาการ
งานเภสัชกรรม
งานชันสูตร
งานรังสีวิทยา
งานเวชกรรมฟนฟูฝงเข็มกายภาพบําบัด
กิจกรรมบําบัด
C1 งานผูปวยนอกตรวจทั่วไปและเฉพาะทาง
C2 งานหองฉุกเฉิน
C3 งานหองผาตัด
C4 งานหองคลอด
C5 งานหอผูปวยในชั้น 3
C6 งานหอผูปวยในชั้น 4
C7 งานหอผูปวยในชั้น 5
C8 งานหอผูปวยหนัก
C9 งานตรวจสุขภาพ
C10 งานทันตกรรม
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

คา
คาทํา
น้ําประปา ความ
สะอาด

คารักษา คาไฟฟา
ความ
ปลอดภัย

คา
โทรศัพท

รวมตนทุน
สาธารณูปโภค
ของแตละ
หนวยตนทุน

1.29
1.29
2.14
1.65
2.73
3.1

สัดสวนการ
กระจาย พท.ฯ
และจน.
บุคลากร
(4)=(2)+(3)/ 2
1.615
2.56
3.98
2.525
3.55
2.765

733
1,173
1,807
1,146
1,611
1,255

5,251
8,406
12,942
8,210
11,543
8,991

555
889
1,368
868
1,220
950

31,303
14,166
37,916
26,001
60,900
21,638

5,495
11,610
742

37,842
24,634
59,528
36,225
86,885
33,576

16.64
1.29
4.89
3.29
14.36
11.18
12.64
2.68
0.67
1.54

10.02
3.555
3.9
2.86
10.58
7.53
8.26
3.04
1.065
1.01

4,548
1,614
1,770
1,298
4,803
3,418
3,750
1,380
483
459

32,581
11,560
12,681
9,300
34,402
24,485
26,858
9,885
3,463
3,284

3,444
1,222
1,341
983
3,637
2,588
2,839
1,045
366
347

43,061
21,715
17,309
12,809
109,606
86,966
51,588
42,193
5,943
6,466

6,341
4,278
742
8,007
8,961
3,856
2,933
51,624
1,175

89,976
40,388
33,844
24,390
160,456
126,418
88,892
57,436
61,880
11,731
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ตาราง การกระจายคาสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลแหงหนึ่ง
รหัส หนวยตนทุน รพ.

จํานวน สัดสวน
บุคลากร บุคลากร
(1)
(2)

สัดสวน
พท.ใช
สอย
(3)

C11 ไตเทียม
C12 มินิมารท
C13 ศูนยอาหาร
รวม

4
3
3
206

1.71
1.98
4.59
100

รหัส

หนวยตนทุน
(ทั้ง รพ. )

ตนทุน
คาแรง

A1

เวชระเบียน
และหองบัตร

422,506.0 90,536.0 10,908.0

21,926.9

28,057.7

573,934.6

A3

การตลาดและ 207,870.0 46,190.0 14,783.4
ประชาสัมพันธ
งานเปล
170,234.0 6,370.9

21,924.9

27,144.2

317,914.1

8,728.2

7,217.4

192,550.5

A4.1

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

ตนทุน
คาวัสดุ

1.94
1.46
1.46
100

สัดสวนการ
กระจาย พท.ฯ
และจน.
บุคลากร
(4)=(2)+(3)/ 2
1.825
1.72
3.025
100

ตนทุนคา ตนทุนคา ตนทุน
เสื่อม
เสือ่ มราคา สาธารณูปโภค
ราคา
อาคาร
ครุภัณฑ

คา
คาทํา
น้ําประปา ความ
สะอาด

คารักษา คาไฟฟา
ความ
ปลอดภัย

คา
โทรศัพท

รวมตนทุน
สาธารณูปโภค
ของแตละ
หนวยตนทุน

828
781
1,373
45,394

627
591
1,040
34,375

742
2,658
176,524

22,806
35,418
19,911
1,336,371

5,934
5,593
9,836
325,163

14,674
25,795
7,661
754,915

รวมตนทุน เกณฑการกระจายตนทุน
ใหงานเวชกรรมฟนฟู
แตละ
หนวยของ
รพ.

ปริมาณ
ผลงาน
ทั้งหมด

จํานวนครั้งของการออก
บัตรใหมและคนบัตรเกา
แตละหนวยตนทุน
รายไดที่เกิดจากการขาย
โปรแกรมสุขภาพ
จํานวนครั้งของการ
ใหบริการ

18,291.0

ผลงานที่สัมพันธกับ ตนทุนที่
งานเวชกรรมฟนฟู กระจายให
ปริมาณ สัดสวน หนวย
ตนทุนเวช
กรรมฟนฟู
1,044.0
5.7
32,758.6

632,718.0

34,000.0

5.4

17,083.6

8,548.0

1,442.0

16.9

32,482.2
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ตาราง การกระจายคาสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลแหงหนึ่ง
รหัส หนวยตนทุน รพ.

จํานวน สัดสวน
บุคลากร บุคลากร
(1)
(2)

สัดสวน
พท.ใช
สอย
(3)

A5

งานซอมบํารุง

200,667.0 45,644.0 58,654.1

44,066.8

A6

งานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล
งานบัญชี
งานจัดซื้อและ
พัสดุ
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

97,034.0

6,812.3

สัดสวนการ
คา
คาทํา
คารักษา คาไฟฟา คา
กระจาย พท.ฯ น้าํ ประปา ความ
ความ
โทรศัพท
และจน.
สะอาด ปลอดภัย
บุคลากร
(4)=(2)+(3)/ 2
122,680.0 1,370.0
1.1
16,657.6
365,689.2 มูลคางานบํารุงรักษา
จํานวนครั้งความยากงาย
ของงานซอมบํารุงรักษา
12,876.4
142,861.6 จํานวนบุคลากร
206.0
5.0
2.4

5,471.9
3,294.9

10,857.0
21,926.9

19,553.4
15,468.3

229,881.5
92,093.6

จํานวนบุคลากร
มูลคาพัสดุที่เบิกใช

206.0
5.0
1,212,549.0 3,978.1

2.4
0.3

5,579.7
226.2

44,635.0

28,341.0 1,475.7

3,406.1

21,501.5

99,359.8

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

15,965.7

145.4

0.9

2,218.8

A13
B1

งานจายกลาง
A13

80,360.0 6,447.1 119,102.8 27,461.9
งานเภสัช 48,123.0 8,598.1 45,557.0

37,842.4
59,527.9

271,214.2
871,808.9

สัดสวนการใหบริการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(นาที)
จํานวนน้ําหนัก (kg)ผา
สะอาด ที่สงคืนแตละ
หนวยตนทุน
จํานวน set นึ่ง
ตนทุนเวชภัณฑ ที่จัดให

0.1
0.4

233.4
3,353.2

A7
A9
A10

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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186,308.0 7,691.2
50,710.0 693.5
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11,621.0 10.0
7,659,655.0 29,460.7

รวมตนทุน
สาธารณูปโภค
ของแตละ
หนวยตนทุน
4,083.8

3,467.5

ตาราง การกระจายคาสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลแหงหนึ่ง
รหัส หนวยตนทุน รพ.

จํานวน สัดสวน
บุคลากร บุคลากร
(1)
(2)

สัดสวน
พท.ใช
สอย
(3)

กรรม
B2

งานชันสูตร

460,619.0 2,250.5

15,786.9

35,125.7

36,225.1

B3

งานรังสีวิทยา

463,278.0 49,017.0 892,507.9 58,117.1

86,884.6

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

คา
คาทํา
น้ําประปา ความ
สะอาด

ผูปวย ที่สงมาจากแตละ
หนวยตนทุนหลัก
550,007.1 คาบริการผูปวยที่แตละ
หนวยตนทุนสุดทายสงมา
รับบริการ
1,549,804.1 คาบริการผูปวยที่แตละ
หนวยตนทุนสุดทายสงมา
รับบริการ

ที่มา อุษา หัสดินทร (2554).

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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คา
โทรศัพท

รวมตนทุน
สาธารณูปโภค
ของแตละ
หนวยตนทุน

8,378,843.0 -

-

-

6,967,420.0 35,800.0

0.5

7,963.2

รวม

110,579.2
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บทที่ 6
การประเมินตนทุนโดยเปรียบเทียบ
ในบทนี้ ผูเขียนใชผลการศึกษาตนทุนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ที่ศึกษา
โรงพยาบาลชุมชนปงบประมาณ พ.ศ. 2543 โดยศึกษาตนทุนและตนทุนตอหนวยบริการของสถาน
บริการทุกระดับในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สําหรับรายงานฉบับนี้เปนการศึกษา
ในโรงพยาบาลชุมชน 8 แหง เพื่อนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการวางแผนการจัดสรรงบประมาณ
และเพื่อการวางแผนบริหารจัดการสถานบริการสาธารณสุขของจังหวัด
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาตนทุนตอหนวยของโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง ซึ่งมีขนาดของ
โรงพยาบาล 10 30 และ 60 เตียง โดยทําการศึกษายอนหลังและเก็บขอมูลทุติยภูมิจากแหลงขอมูลที่มี
อยูแลวเปนสวนใหญยกเวนขอมูลสัดสวน หรือเกณฑการกระจายตนทุนบางอยาง ตองเก็บเพิ่มเติมซึ่ง
ไมอาจหารายละเอียดของขอมูลได เพราะไมมีการบันทึกกิจกรรมนั้น ๆ ไวกอน ตองสุมเก็บขอมูล
หรือเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ทําการศึกษา ขอมูลที่เก็บขึ้นนี้นําไปใช
เปนเกณฑการกระจายตนทุนจริง ๆ ของปงบประมาณ 2543เกณฑการกระจายอาจผิดไปจากความจริง
บางเนื่องจากมีความแปรเปลี่ยนของการบริการในหนวยงานตาง ๆ ไปไดบางตามฤดูกาล (Seasonal
variation)
1. ขั้นตอนดําเนินการหาตนทุนโรงพยาบาล
การวิเคราะหตนทุนโรงพยาบาลชุมชน ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 จัดหนวยงานหรือฝายตางๆ ของโรงพยาบาลชุมชนออกเปนหนวยตนทุน
ขั้นตอนที่ 2 หาตนทุนรวมโดยตรงของแตละหนวยงาน
ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดเกณฑและอัตราการกระจายตนทุน
ขั้นตอนที่ 4 หาตนทุนทางออมของแตละหนวยตนทุน
ขั้นตอนที่ 5 หาตนทุนตอหนวยงาน
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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ขั้นตอนที่ 1 จัดหนวยงานหรือฝายตาง ๆ ของสถานบริการสาธารณสุขเปนหนวยตนทุน
(Cost Centre Grouping)
หลักเกณฑที่สําคัญในการแบงงาน คือ ดูวาในองคกรมีการไหลเวียนทรัพยากรอยางไร ไมวา
จะเป นทรั พยากรค าแรง ค าวั สดุ และค าลงทุ นโดยวิ เคราะห หน าที่ ของฝ าย/กลุ มงานต าง ๆ ใน
โรงพยาบาล โดยไดแบงหนวยงานออกเปน 3 กลุมไดแก
1. กลุมที่ไมกอใหเกิดรายได (Non – Revenue Production Cost Centre: NRPCC) ไดแก
กลุมสนับสนุนการทํางานของฝาย/กลุมงานตาง ๆ โดยที่ตัวมันเองไมกอใหเกิดรายได
2. กลุมที่กอใหเกิดรายได (Revenue Production Cost Center: RPCC) ไดแก กลุมที่
ใหบริการแกผูปวย และกอใหเกิดรายไดจากการใหบริการเหลานั้น
3. กลุมที่ใหบริการผูปวยโดยตรง (Direct Patient Service: PS) ไดแก งานตรวจผูปวยนอก
ผูปวยทันตกรรม หอผูปวยใน เปนตน
นอกจากวิเคราะหหนาที่เปน 3กลุมแลว ยังสามารถแบงหนวยงานออกเปน 2กลุม ใหญ ๆ คือ
หนวยที่เปนผูกระจายตนทุนไปใหผูอื่นจนหมด เรียกวา Transient Cost Centre (TCC) ในที่นี้ไดแก
NRPCC และ RPCC สวนหนวยงานที่เปนผูรับตนทุนมาทั้งหมดจะเรียกวา Absorbing Cost Centre
(ACC) ในที่นี้คือ PS
ในการแบงหนวยตนทุนอาศัยความชัดเจนของหนวยงานออกเปนหลัก กลาวคือ หนวยงานใด
ที่มีปริมาณบริการที่วัดไดเปนผลงานของตนเอง มีการใชตนทุน หนวยงานนั้นก็สามารถจัดเปนหนวย
ตนทุนได
ขั้นตอนที่ 2 หาตนทุนรวมโดยตรงของแตละหนวยงาน (Direct Cost Determination)
การหาตนทุนรวมโดยตรงของแตละกลุม โดยตนทุนโดยตรงของแตละหนวยงานไดจาก
ผลรวมของคาแรง คาวัสดุใชสอย และคาลงทุน
ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดเกณฑและอัตราการกระจายตนทุน (Allocation Criteria & Rate)
หน วยต นทุ นที่ เป นหน วยต นทุ นชั่ วคราวจะต องมี เกณฑ การกระจายต นทุ น (Allocation
Criteria) เพื่อเปนตัวกําหนดวาจะใชขอมูลอะไรมากระจายตนทุนของตนเองใหกับหนวยตนทุนอื่น
หรือในกรณีที่หนวยตนทุนสุดทายจะตองมีการกระจายตนทุนในสวนของตนทุน คาแรง ตนทุนคา
วัสดุ ตนทุนคาลงทุน ลงในรายกิจกรรม เราอาจแบงเกณฑการกระจายตนทุนออกเปน 4 กลุม ไดดังนี้
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1. เกณฑที่สัมพันธกับผูปฏิบัติงาน เชน จํานวนผูปฏิบัติงาน เชน จํานวนผูปฏิบัติงานเต็ม
เวลาและเทียบเทา (Full Time Equivalent: FTE) ของโรงพยาบาล ของแผนกของพยาบาลของแพทย
เปนตน
2. เกณฑที่สัมพันธกับคาใชจาย เชน คาใชจายของแตละหนวย ตนทุนเงินเดือน และคาจาง
วัสดุ เปนตน
3. เกณฑที่สัมพันธกับปริมาณผูปวย เชน จํานวนวันนอนโรงพยาบาล จํานวนครั้งของการ
นอนโรงพยาบาล หรือการมารับตรวจ จํานวนผูปวยที่ปรับใหเทากับผูปวยนอกหรือผูปวยใน เปนตน
4. เกณฑที่สัมพันธกับบริการทั่วไป เชน พื้นที่ใชสอย เปนตน การจะเลือกใชเกณฑชนิดใด
นั้นขึ้นอยูกับขอมูลที่มีอยูแลว หรือขอมูลที่สามารถเก็บไดไมยากนัก และควรมีความสัมพันธกับการ
ใชทรัพยากรที่จะกระจาย
ขั้นตอนที่ 4 หาตนทุนทางออมของแตละหนวยตนทุน (Indirect Cost Allocation)
การกระจายตนทุนทางออมของแตละกลุม หลักการสําคัญมีอยูวาตนทุนโดยตรง (Direct Cost
) ของหนวยงาน NRPCC และ RPCC ซึ่งเปน Transient Cost Centre (TCC) จะถูกกระจายไปเปน
ตนทุนทางออม (Indirectt Cost) ของหนวยงานอื่น ๆ ตามความสัมพันธในการใหบริการหรือการ
สนับสนุนโดยอาศัยหลักเกณฑที่เหมาะสม ตนทุนทั้งหมดจะถูกกระจายมาตกอยูในหนวยงาน PS ซึ่ง
เปน Absorbing Cost Centre (ACC) จะมีตนทุนเต็ม (Full Cost) เทากับ Direct Cost ของ ACC
นั้นเองรวมกับ Indirect Cost ที่ถูกกระจาย (Allocated) มาจาก TCC ตาง ๆ ซึ่งจะกลาวถึงวิธีการ
กระจายชนิดตาง ๆ ในหัวขอตอไป
ขั้นตอนที่ 5 หาตนทุนตอหนวยงาน (Unit Cost Calculation)
หาต นทุนต อหน วยจากต นทุ นทางตรง และทางอ อมรวมกั นเป นตนทุ นรวมหารด วย
ปริมาณบริการของหนวยตนทุน จํานวนวันปวยหรือจํานวนผูปวย ก็จะไดตนทุนตอหนวยบริการตาม
วัตถุประสงค
ตนทุนตอหนวย (Unit Cost) =
ตนทุนทั้งหมด (Full Cost)
ปริมาณกิจกรรม
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วิธีการกระจายทุน (Method of Cost Allocation)
การกระจายตนทุน (Cost Allocation) หมายถึง การกระจายตนทุนระหวางหนวยงานตาม
ความสัมพันธของการสนับสนุนหรือการใหบริการ จนในที่สุดตนทุนทั้งหลายจะไปตกอยูที่หนวยงาน
บริการผูปวย (Patient Service : PS) หรือหนวยงานบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากผูปวย (Non Patient
Service : PS) โดยทั่วไปการจัดสรรเพื่อหาตนทุนโรงพยาบาล (Cost Allocation) มีวิธีที่นิยมใช 5วิธีคือ
1. Direct Allocation Method ไมไดคํานึงถึงความสัมพันธระหวางหนวยตนทุนชั่วคราว
(Transient Cost Centre: TCC ) ตนทุนของหนวยตนทุนชั่วคราวจะกระจายไปยังหนวยงานรับตนทุน
(Absorbing Cost Centre: ACC) โดยตรง
2. The Hospital Statement of Reimbursement Cost Method เปนวิธีหาตนทุนโดยตรงจาก
คาบริการพยาบาลตามบัญชีการเงินโรงพยาบาลที่เบิกได
3. Step – down Allocation Method มีการจัดลําดับหนวยงานหนวยตนทุนชั่วคราวตาม
โอกาสที่จะกระจายตนทุนใหหนวยงานอื่น เมื่อกระจายตนทุนไปแลวจะปดไมรับตนทุนจากหนวยงาน
อื่น โดยจัดลําดับหนวยงานที่ใหบริการหนวยงานอื่นมากที่สุดไวอันดับแรกสุด
4. Double Distribution Method มีการกระจายตนทุนและรับตนทุนไปพรอม ๆ กัน ทําการ
กระจายซ้ําหลาย ๆ ครั้งในที่สุด ตนทุนของหนวยตนทุนชั่วคราวจะลดลงไปเรื่อย ๆ ไปอยูที่หนวยรับ
ตนทุน การกระจายซ้ําไปมาหลายครั้งจะไมรูจบจนกวาจะลดจํานวนครั้งของการกระจายลงโดยวิธีการ
Step – down Allocation เขามาชวย
5. Simultaneous Equation Method ใชสมการเสนตรงในการแกปญหาการกระจายรับ
ตนทุนพรอม ๆ กัน ผลของการแกสมการจะไดคาสมมุติคาหนึ่งซึ่งเปนคารวมที่กระจายผานตนทุน
ชั่วคราวนั บครั้งอนันตจนถึงจุดสมดุลคือไมมีตนทุนที่หนวยตนทุ นชั่ วคราวเลยนําคาสมมุ ตินี้ไป
คํานวณหาตนทุนที่หนวยตนทุนสุดทาย ที่ไดรับครั้งหนึ่งจึงนับวาเปนวิธีที่ละเอียดถูกตองมากที่สุด
2. การรวบรวมขอมูล
การรวบรวมขอมูล (Data Collection) ตนทุนมีวิธีการดังนี้
1. กําหนดมุมมองในการประเมินตนทุน ในมุมของผูใหบริการ (Provider) เทานั้น
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2. ศึกษาการจัดระบบการบริหาร (System analysis) โดยศึกษาถึงแผนภูมิโครงสรางของ
ระบบการบริหารงานทั่ วไปและการบริการในโรงพยาบาลแตละแหง หนาที่ของผู ปฏิ บัติงานและ
ลักษณะการใหบริการของหนวยงานตาง ๆ เพื่อจะชวยใหเห็นภาพโครงสรางตาง ๆ ที่จะใชเปนขอมูล
ในการจําแนกหนวยตนทุนตอไป
3. จําแนกและจัดกลุมหนวยงานตนทุน (Cost Centre Identification and Grouping) โดย
พิจารณาจากหนาที่และโครงสรางของหนวยงานรวมทั้งการใชทรัพยากรและความสัมพันธในการ
ใหบริการของแตละหนวยงาน แบงหนวยงานออกเปน 3กลุมตามลักษณะงานดังนี้ คือ
1) กลุมหนวยงานที่ไมกอใหเกิดรายได (NRPCC) ซึ่งมีรหัสนําหนาดวยเลข 1หมายถึง
หนวยงานที่มีลักษณะงานในการบริหารจัดการหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นๆโดย
ไมไดเรียกเก็บคาบริการจากผูปวย
2) กลุมหนวยงานที่กอใหเกิดรายได (RPCC) ซึ่งมีรหัสนําหนาดวยเลข 2หมายถึง
หนวยงานที่มีหนาที่ใหบริการทางการแพทยแกผูปวย และมีการเรียกเก็บคาบริการจากผูปวย
3) กลุมหนวยงานที่ใหบริการผูปวย (PS) ซึ่งมีรหัสนําหนาดวยเลข 3หมายถึง หนวยงานที่
ใหบริการผูปวย
ตารางที่ 1 แสดงหนวยตนทุนการใหบริการผูปวย โรงพยาบาลชุมชน
รหัส
101

กลุม NRPCC
ฝายบริหารงานทั่วไป

รหัส
201

กลุม RPCC
ฝายเภสัชกรรม

รหัส
301

102

งานเวชระเบี ย นและ
สถิติ
โรงครัว
หนวยจายกลาง
งานซักฟอก
งานสุขศึกษา

202

งานชันสูตร

302

กลุม PS
งานแพทย แผน
ไทย
ผูปวยนอก

203
204
205
206

งานรังสีวิทยา
งานหองผาตัด
งานหองคลอด
งานกายภาพบําบัด

303
304
305
306
307

ผูปวยใน
อุบัติเหตุ
ฝายทันตกรรม
ฝายสงเสริม
ฝายสุขา

103
104
105
106
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4. กําหนดเกณฑการจัดสรรตนทุนของหนวยงาน (Allocation Criteria) โดยใชขอมูลที่แสดง
ถึงความสัมพันธของการใหบริการระหวางหนวยงาน โดยใชขอมูลเชิงปริมาณ ซึ่งจะกําหนดใหมี
ความสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
ตารางที่ 2 แสดงเกณฑการจัดสรรตนทุน (Allocation Criteria) ของหนวยงานตนทุนที่ใหบริการ ผูปวย
รหัส
101
102
103
104
105
106
201
202
203
204
205
206

ชื่อหนวยงาน
ฝายบริหารงานทั่วไป
งานเวชระเบียนและสถิติ
โรงครัว
หนวยจายกลาง
งานซักฟอก
งานสุขศึกษา
ฝายเภสัชกรรม
งานชันสูตร
งานรังสีวิทยา
งานหองผาตัด
งานหองคลอด
งานกายภาพบําบัด

เกณฑการจัดสรรตนทุน
จํานวนบุคลากรของแตละหนวยงานตนทุน
จํานวนผูปวยนอกและจํานวนวันนอนของผูปวยใน
จํานวนวันนอน
จํานวนของสงนึ่ง
น้ําหนักผาสงซัก
จํานวนผูปวยนอกและจํานวนวันนอนของผูปวยใน
ราคาคาบริการของผูปวยแตละหนวยงานบริการ
ราคาคาบริการของผูปวยแตละหนวยงานบริการ
ราคาคาบริการของผูปวยแตละหนวยงานบริการ
จํานวนผูรับการผาตัด
จํานวนผูมาคลอด
จํานวนผูมารับบริการของผูปวยนอกและผูปวยใน

5. ดําเนินการเก็บขอมูล
1) เก็บขอมูลยอนหลัง (Retrospective Review) โดยเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ
คือ ใบฎีกาเบิกจาย สมุดบันทึกการใชจายและบัญชีงบประมาณตางๆ ขอมูลสถิติ และการใหบริการ
ตางๆ
2) เก็บขอมูลไปขางหนา (Prospective Review) กรณีที่ขอมูลการบริการบางรายการไม
สามารถหาขอมูลรายละเอียดไดในชวงปงบประมาณ เก็บขอมูลจากแหลงปฐมภูมิที่เกิดขึ้นในชวง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งแทน ซึ่งใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล 3 เดือน โดยเปนขอมูลที่ใชสําหรับ
นําไปใชเปนเกณฑการจัดสรรตนทุนของหนวยงานเทานั้น
6. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
6.1 ตนทุนคาแรง (Labour cost)
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1. เก็บขอมูลรายชื่อและเงินเดือนที่ไดรับในเดือนสุดทาย คือ กันยายน ของขาราชการ
ลูกจางประจํา และลูกจากชั่วคราว โดยใชแบบฟอรมบันทึกขอมูลคาแรง
2. เก็บขอมูลรายชื่อและชั่วโมงการทํางานใน 1 สัปดาห ของขาราชการ ลูกจางประจํา
และลูกจางชั่วคราว
3. เก็บขอมูลเงินสวัสดิการคาเลาเรียนบุตร คาตอบแทนลวงเวลา คาตอบแทนพิเศษ
เบี้ยเลี้ยงการเดินทาง จากการบันทึกการจายเงิน จากฝายบริหารงานทั่วไป เมื่อไดขอมูลเงินเดือน/คาจาง
และสวัสดิการตางๆ ครบถวน นํามารวบรวมเปนตนทุนคาแรงของแตละหนวยงาน
6.2 ตนทุนคาวัสดุ (Material cost)
1. วัสดุสํานักงาน วัสดุงานบานงานครัว วัสดุอาหาร เก็บขอมูลจากงานพัสดุ ฝาย
บริหารงานทั่วไป
2. ขอมูลวัสดุเวชภัณฑของแตละหนวยงานตนทุน โดยเก็บจากใบเบิกของหนวยงาน
และขอมูลราคาตนทุนเวชภัณฑ จากงานเวชภัณฑ เวชภัณฑบางชนิดมีหลายราคาจึงใชคาเฉลี่ย
3. ขอมูลการเบิกจายยาของแตละหนวยงานตนทุน โดยเก็บจากใบเบิกของหนวยงาน
และขอมูลราคาตนทุนจากฝายเภสัชกรรม
4. คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท คาไปรษณีย คาซอมแซม เก็บขอมูลจาก
งานการเงินและบัญชี ฝายบริหารงานทั่วไป รวบรวมตนทุนคาวัสดุของแตละหนวยงาน
6.3 ตนทุนคาลงทุน (Capital cost)
1. ครุภัณฑสํานักงาน อายุการใชงาน 10 ป และอาคารสิ่งกอสราง อายุการใชงาน 20
ป เก็บขอมูลจากฝายบริหารงาน นํามาคํานวณคาเสื่อมราคา จัดสรรใหแตละหนวยงาน
2. ครุภัณฑการแพทย และ เครื่องมือแพทย อายุการใชงาน 10 ป เก็บขอมูลจากแตละ
หนวยงาน นํามาคํานวณคาเสื่อมราคา 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
โดยพยายามใชหลักเกณฑที่เหมาะสมที่สุด และขอมูลที่สามารถเก็บรวมรวมได
3. วิเคราะหตนทุนทางออม (Indirect cost) โดยการจัดสรรตนทุนแบบ Simultaneous Equation
Method ดวยหลักการที่วาตนทุนของหนวยตนทุนชั่วคราว (TCC) จะถูกกระจายไปใหหนวยงานอื่นๆ
ทุกหนวยงานตามเกณฑการจัดสรรตนทุนที่กําหนดขึ้น ขณะเดียวกันจะรับตนทุนจากหนวยงานอื่นที่
กระจายมาใหในอัตราสวนเดียวกัน จนกระทั่งถึงจุดสมดุล (ไมมีเหลืออยูที่หนวยตนทุนชั่วคราว)
วิเคราะหตนทุนตอหนวยหรือตนทุนเฉลี่ย
ตนทุนการใหบริการผูปวยนอก คํานวณไดจากสูตร
ตนทุนตอครั้ง (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
ในการวิเคราะหตนทุนครั้งนี้โรงพยาบาลชุมชุม จังหวัดหนึ่ง ที่ทําการศึกษาประกอบดวย
 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
ตารางที่ 3แสดงจํานวนและรอยละปริมาณผูรับบริการแผนกแพทยแผนไทยของโรงพยาบาลชุมชน
ชื่อโรงพยาบาล

ขนาด

รพ. ค
รพ. ฌ

30
60

รวม

แพทยแผนไทย
จํานวน

รอยละ

2,413
2,847

45.87
54.13

5,260

100

จากตารางที่ 3 ผูใชบริการการแพทยแผนไทย มีจํานวนทั้งหมด 5,260 คน ใชบริการที่
โรงพยาบาล ฌ มากกวา โรงพยาบาล ค คิดเปนรอยละ 54.13 และ 45.87 ตามลําดับ
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละปริมาณผูรับบริการแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลชุมชน
ผูปวยนอก
ชื่อโรงพยาบาล
ขนาด
จํานวน(ครั้ง)
รอยละ
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ผูปวยนอก
รอยละ

ชื่อโรงพยาบาล

ขนาด

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

464,836

100

รวม

จํานวน(ครั้ง)

จากตารางที่ 4 พบวาผูใชบริการแผนกผูปวยนอก มีจํานวนทั้งหมด 464,836 ครั้ง โรงพยาบาล
ขนาด 30 เตียง มีผูใชบริการที่โรงพยาบาล ง สูงสุด คิดเปนรอยละ 12.39 รองลงมาโรงพยาบาล ข คิด
เปนรอยละ 11.27 ขนาด 60 เตียง ผูใชบริการที่โรงพยาบาล ฌ สูงสุด คิดเปนรอยละ 18.35 รองลงมา
โรงพยาบาล จ คิดเปนรอยละ 17.87 นอยที่สุด โรงพยาบาล ฉ คิดเปนรอยละ 10.93
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละปริมาณผูรับบริการแผนกผูปวยในของโรงพยาบาลชุมชน
ชื่อโรงพยาบาล ขนาด

จํานวนวันนอน

รอยละ

ผูปวยใน
จํานวนคน

รอยละ

วันนอนเฉลี่ย

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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การประเมินความคุมคาคุมทุน /108

ชื่อโรงพยาบาล ขนาด

จํานวนวันนอน

รอยละ

ผูปวยใน
จํานวนคน

รอยละ

วันนอนเฉลี่ย

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

จากตารางที่ 5 พบวาการใชบริการแผนกผูปวยใน ใหการรักษาโดยนอนพักในโรงพยาบาล
จํานวนทั้งหมด 124,497 วัน โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง มีการนอนพักรักษาในโรงพยาบาล ง มากที่สุด
คิดเปนรอยละ 7.77 นอยที่สุดโรงพยาบาล ค รอยละ 6.19 ขนาด 60 เตียง นอนพักรักษาในโรงพยาบาล
ฌ มากที่ สุด คิ ดเป นร อยละ 27.01 รองลงมาที่ โรงพยาบาล จ ร อยละ 17.57 การนอนพักรั กษาใน
โรงพยาบาลนอยที่สุดที่โรงพยาบาล ฉ คิดเปนรอยละ 14.20 สวนจํานวนผูรับบริการทั้งหมด 32,635
คน จํานวนผูใชบริการมากที่สุด ที่โรงพยาบาล ช คิดเปนรอยละ 20.05 รองลงมาที่โรงพยาบาล ฌ
รอยละ 19.21 จํานวนผูใชบริการนอยที่สุด ที่โรงพยาบาล ฉ คิดเปนรอยละ 15.46 โดยมีจํานวนวัน
นอนเฉลี่ยทุกโรงพยาบาล 3.81 วัน ซึ่งโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง วันนอน 2.95 วัน ขนาด 30 เตียง มี
วันนอนเฉลี่ย 3.52 วัน ขนาด 60 เตียง วันนอนเฉลี่ย 3.96 วัน
ตารางที่ 6แสดงจํานวนและรอยละปริมาณผูรับบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลชุมชน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
จํานวน(ครั้ง)

ชื่อโรงพยาบาล

ขนาด

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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อุบัติเหตุฉุกเฉิน
จํานวน(ครั้ง)

ชื่อโรงพยาบาล

ขนาด

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

144,547

100

รวม

รอยละ

จากตารางที่ 6 การใชบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีจํานวนทั้งหมด 144,547 ครั้ง โดยโรงพยาบาล
ขนาด 30 เตียงผูใชบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินที่โรงพยาบาล ค มากที่สุด คิดเปนรอยละ 9.54 นอย
ที่สุดโรงพยาบาล ง รอยละ 2.50 ขนาด 60 เตียงผูใชบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินที่โรงพยาบาล จ มาก
ที่สุด และ คิดเปนรอยละ 26.13 นอยที่สุดโรงพยาบาล ฉ รอยละ 16.35
ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและรอยละปริมาณผูรับบริการฝายทันตกรรมของโรงพยาบาลชุมชน
ฝายทันตกรรม
จํานวน(ครั้ง)

ชื่อโรงพยาบาล

ขนาด

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

79,193

100

รวม
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จากตารางที่ 7 การใชบริการฝายทันตกรรม มีจํานวนทั้งหมด 79,193 ครั้ง โดยโรงพยาบาล
ขนาด 30 เตียงมีผูใชบริการฝายทันตกรรมโรงพยาบาล ง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 14.67 นอยที่สุด
โรงพยาบาล ข รอยละ 9.79 ขนาด 60 เตียงผูใชบริการฝายทันตกรรมที่โรงพยาบาล จ มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 19.94 และ นอยที่สุด โรงพยาบาล ฉ รอยละ 6.84 โดยผูใชบริการฝายทันตกรรมมากที่สุดใน
จังหวัด คือโรงพยาบาล ก คิดเปนรอยละ 15.02
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและรอยละปริมาณผูรับบริการฝายสงเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชน
ชื่อโรงพยาบาล

ขนาด

รพ. ก
รพ. ข
รพ. ค
รพ. ง
รพ. จ
รพ. ฉ
รพ. ช
รพ. ฌ
รวม

10
30
30
30
60
60
60
60

ฝายสงเสริมสุขภาพ
จํานวน(ครั้ง)
รอยละ
2,708
5,387
4,899
22,184
7,231
2,910
2,510
5,863
53,692

5.04
10.03
9.12
41.32
13.47
5.42
4.67
10.92
100

จากตารางที่ 8 การใชบริการฝายสงเสริมสุขภาพ มีจํานวนทั้งหมด 53,692 ครั้ง โดย
โรงพยาบาลขนาด 30 เตียงผูใชบริการฝายสงเสริมสุขภาพที่โรงพยาบาล ง มากที่สุด คิดเปนรอยละ
41.32และมากที่สุดในจังหวัด นอยที่สุดโรงพยาบาล ค รอยละ 9.12 ขนาด 60 เตียง ผูใชบริการฝาย
สงเสริมสุขภาพที่โรงพยาบาล จ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 13.47 และ นอยที่สุด โรงพยาบาล ช รอยละ
4.67
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ตารางที่ 9 แสดงจํานวนและรอยละของปริมาณผูรับบริการฝายสุขาภิบาลและปองกันโรคของ
โรงพยาบาลชุมชน
สุขาภิบาลและปองกันโรค
จํานวน(ครั้ง)
รอยละ

ชื่อโรงพยาบาล

ขนาด

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

27,784

100

รวม

จากตารางที่ 9 การใชบริการฝายสุขาภิบาลและปองกันโรค มีจํานวนทั้งหมด 27,784 ครั้ง โดย
โรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง มีผูใชบริการฝายสุขาภิบาลและปองกันโรคโรงพยาบาล ข มากที่สุด คิด
เปนรอยละ 24.18 นอยที่สุดโรงพยาบาล ค รอยละ 6.55 ขนาด 60 เตียง ผูใชบริการฝายสุขาภิบาลและ
ปองกันโรคที่โรงพยาบาล จ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 28.62 และ นอยที่สุด คือโรงพยาบาล ฉ รอยละ
2.76 และเปนโรงพยาบาลที่ผูใชบริการฝายสุขาภิบาลและปองกันโรคนอยที่สุดในจังหวัด
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3.2 องคประกอบตนทุนจําแนกตามลักษณะหนวยตนทุน
ตารางที่ 10 แสดงมูลคาตนทุนรวมทางตรงจําแนกตามตนทุนคาแรง คาวัสดุ และ คาลงทุน
กลุม

คาแรง

คาวัสดุ

หนวยงาน LC
รพ. ก ขนาด 10 เตียง

MC

คาลงทุน ต น ทุ น รวม LC:
ทางตรง
CC
TDC

NRPCC 1,037,728
RPCC 2,497,907
PS
6,415,549
รวม
9,951,184
รพ. ข ขนาด 30 เตียง

1,962,441
1,893,752
857,552
4,713,745

1,008,708
524,541
897,558
2,430,807

4,008,877
4,916,200
8,170,659
17,095,736

NRPCC 3,173,256
RPCC 2,743,688
PS
8,458,559
รวม
14,375,502
รพ. ค ขนาด 30 เตียง

1,110,420
2,903,237
880,948
4,894,604

1,210,147
811,616
1,513,588
3,535,352

5,493,823
6,458,541
10,853,095
22,805,459

NRPCC 3,032,223
RPCC 1,459,804
PS
5,135,507

1,907,210
2,967,728

26
51
79
58

MC:

49
39
10
28

CC

รอยละ
25
11
11
14

58
42
78
63

20
45
8
21

22
13
14
16

3,096,934 8,036,367
1,722,737 6,150,268

38
24

24
48

39
28

778,320
5,653,258

2,780,097 8,693,924
7,599,768 22,880,560

59

9

32

42

25

33

NRPCC 3,675,584
RPCC 2,754,969
PS
8,402,844
รวม
14,833,398
รพ. จ ขนาด 60 เตียง

1,860,811
4,371,506
2,363,175
8,595,493

334,514
529,938
1,149,441
2,013,894

63
36
71
58

32
57
20
34

6
7
10
8

NRPCC 3,049,608

3,205,122

1,141,836 7,396,566

41

43

15

รวม
9,627,534
รพ. ง ขนาด 30 เตียง
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กลุม

คาแรง

13,470,104

คาลงทุน ต น ทุ น รวม LC:
ทางตรง
CC
TDC
2,468,290 14,644,402 24
2,750,655 12,643,219 66
6,360,782 34,684,187 43

2,276,174
5,774,090
1,524,088
9,574,351

4,354,283
2,253,417
4,612,798
11,220,497

NRPCC 4,171,682
RPCC 4,075,625
PS
12,686,256
รวม
20,933,563
รพ. ฌ ขนาด 60 เตียง

2,368,342
3,328,089
834,161
6,530,592

1,408,113
1,032,017
1,774,686
4,214,816

7,948,136
8,435,731
15,295,103
31,678,970

3,231,128
3,195,939
10,691,656
17,118,722

2,379,840
5,506,574
1,075,927
8,962,342

1,775,486
1,091,990
1,996,281
4,863,756

7,386,454
9,794,503
13,763,864
30,944,820

หนวยงาน LC
RPCC 3,513,759
PS
8,289,934
รวม
14,853,301

คาวัสดุ
MC
8,662,352
1,602,630

MC:

CC

รอยละ
59
17
13
22
39
18

รพ. ฉ ขนาด 60 เตียง
NRPCC
RPCC
PS
รวม

3,335,984
2,165,873
8,947,372
14,449,229

9,966,441
10,193,379
15,084,258
35,244,077

33
21
59
41

23
57
10
27

44
22
31
32

52
48
83
66

30
39
5
21

18
12
12
13

44
33
78
55

32
56
8
29

24
11
15
16

รพ. ช ขนาด 60 เตียง

NRPCC
RPCC
PS
รวม

จากตารางที่ 10
ตนทุนรวมทางตรงเมื่อพิจารณาตามกลุมหนวยงานที่แบงไว พบวา
โรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ในกลุมหนวยงานที่ไมกอใหเกิดรายได (NRPCC) มีคาวัสดุสูงสุด กลุม
หนวยงานที่กอใหเกิดรายได (NRPCC) และกลุมหนวยงานบริการผูปวย (PS) มีคาแรงสูงสุด ขนาด 30
เตียงมี 2โรงพยาบาล ในกลุมหนวยงานที่ไมกอใหเกิดรายได (NRPCC) และ กลุมหนวยงานบริการ
ผูปวย (PS) มีคาแรงสูงสุด กลุมหนวยงานที่กอใหเกิดรายได (NRPCC) มีคาวัสดุสูงสุด ขนาด 60 เตียง
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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มีลักษณะองคประกอบของตนทุนคอนขางแตกตางกัน พบวา กลุมหนวยงานบริการผูปวยมีคาแรง
สูงสุด ซึ่งโรงพยาบาล ช มากที่สุด คิดเปนรอยละ 83 รองลงมา โรงพยาบาล ฌ รอยละ 78 และนอย
ที่สุด โรงพยาบาล ฉ รอยละ 59 โดยที่ทุกโรงพยาบาล กลุมหนวยงานบริการผูปวย มีคาแรงสูงที่สุด ซึ่ง
สูงกวาตนทุนคาวัสดุและคาลงทุน
ตารางที่ 11 แสดงจํานวน รอยละ และอัตราสวนตนทุนทางตรงตามกลุมหนวยงาน
กลุมหนวยงาน

ตนทุนทางตรง

รอยละ

อัตราสวนตนทุน

4,008,877
4,916,200
8,170,659

23
29
48

1
1
2

17,095,736

100

รพ. ก ขนาด 10 เตียง
NRPCC
RPCC
PS
รวม

รพ. ข ขนาด 30 เตียง
NRPCC
RPCC
PS
รวม

5,493,823
6,458,541
10,853,095

24
28
48

22,805,459

100

1
1
2

รพ. ค ขนาด 30 เตียง
NRPCC
RPCC
PS
รวม

8,036,367
6,150,268
8,693,924

35
27
38

22,880,560

100

1
1
1

รพ. ง ขนาด 30 เตียง
NRPCC
RPCC
PS
รวม
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

5,870,909
7,656,414
11,915,461

23
30
47

25,442,784

100

1
1
2
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กลุมหนวยงาน

NRPCC
RPCC
PS
รวม
NRPCC
RPCC
PS
รวม
NRPCC
RPCC
PS
รวม
กลุมหนวยงาน

NRPCC
RPCC
PS
รวม
NRPCC
RPCC
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

ตนทุนทางตรง
รพ. จ ขนาด 60 เตียง
7,396,566
14,644,402
12,643,219
34,684,187
รพ. ฉ ขนาด 60 เตียง
9,966,441
10,193,379
15,084,258

รอยละ

อัตราสวนตนทุน

21
42
36
100

1
2
2

28
29
43

1
1
2

35,244,077
รพ. ช ขนาด 60 เตียง
7,948,136
8,435,731
15,295,103

100

31,678,970

100

ตนทุนทางตรง

รอยละ

อัตราสวน
ตนทุน

24
32
44

1
1
2

รพ. ฌ ขนาด 60 เตียง
7,386,454
9,794,503
13,763,864
30,944,820
* รวมทุกโรงพยาบาล
56,107,573
68,249,438

25
27
48

1
1
2

100
25
31

1.0
1.2
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กลุมหนวยงาน

ตนทุนทางตรง

รอยละ

96,419,582
220,776,594

PS
รวม

อัตราสวนตนทุน

44
100

1.7

จากตารางที่ 11
สําหรับตนทุนทางตรงถาพิจารณาตามกลุมหนวยงาน พบวา ตนทุน
คาใชจายทุกโรงพยาบาลรวมมูลคาเทากับ 220,776,594 บาท โดยมีอัตราสวนของตนทุนหนวยงานที่
ไมกอใหเกิดรายได: หนวยงานที่กอใหเกิดรายได : หนวยงานบริการผูปวย เทากับ 1: 1.22: 1.72 ซึ่ง
เกือบทุกโรงพยาบาลมีตนทุนของกลุมหนวยงานบริการมากที่สุด และมีตนทุนของกลุมหนวยงานที่ไม
กอใหเกิดรายไดใกลเคียงกับหนวยงานที่กอใหเกิดรายได ยกเวนโรงพยาบาล จ มีตนทุนกลุมหนวยงาน
ที่กอใหเกิดรายไดมากกวากลุมหนวยงานอื่น และโรงพยาบาล ค มีตนทุนของหนวยงานที่ไมกอใหเกิด
รายไดใกลเคียงกับหนวยงานบริการผูปวย โดยที่ตนทุนกลุมหนวยงานบริการของโรงพยาบาล ช มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 48.28 รองลงมา คือ โรงพยาบาล ก รอยละ 47.79
3.3 ตนทุนรวม (Full Cost) จําแนกตามลักษณะเกณฑกิจกรรม
ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละของตนทุนรวม(Full cost) จําแนกตามตนทุนทางตรงและทางออม ของหนวยงานบริการ
ผูปวย
ตนทุนทางตรง
ตนทุนทางออม
ตนทุนทั้งหมด
หนวยงาน
จํานวน
รอยละ จํานวน รอยละ
จํานวน
รอยละ
ตนทุน
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
ทันตกรรม
สงเสริมสุขภาพ

1,190,847
1,471,888
968,381

7
9
6

648,789
717,385
456,402

4
4
3

1,839,636
2,189,273
1,424,782

11
13
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

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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หนวยงาน
ตนทุน

ตนทุนทางตรง
จํานวน
รอยละ

ตนทุนทางออม
จํานวน รอยละ

ตนทุนทั้งหมด
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
ทันตกรรม
สงเสริมสุขภาพ

3,212,271
773,404
1,198,568

14
3
5

1,405,703
367,672
501,302

6
2
2

4,617,973
1,141,076
1,699,870

20
5
7

สุขาภิบาลฯ

824,809

4

218,217

1

1,043,026

5

10,853,095

48

11,952,364

52

22,805,459

100

รวม

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

62

22,880,560

100

ผูปวยนอก
ผูปวยใน

1,905,034
3,856,717

7
15

5,099,921
6,176,233

20
24

7,004,955
10,032,950

28
39

อุบัติเหตุ
ทันตกรรม

2,645,088

10

771,192

3

3,416,280

13

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

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

38
14,186,636
รพ. ง ขนาด 30 เตียง
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หนวยงาน
ตนทุน
รวม

ตนทุนทางตรง
จํานวน
รอยละ
11,915,461

47

ตนทุนทางออม
จํานวน รอยละ
13,527,323

ตนทุนทั้งหมด
จํานวน
รอยละ

53

25,442,784

100

*รวมขนาด 30 เตียง
แพทยแผนไทย
ผูปวยนอก

1,104,100
5,252,280

2
7

279,738
16,319,729

0
23

1,383,839
21,572,009

2
30

ผูปวยใน
อุบัติเหตุ

9,722,264

14

15,893,806

22

25,616,069

36

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

12,643,219

36

22,040,968

64

34,684,187

100

รวม

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

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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หนวยงาน
ตนทุน
สุขาภิบาลฯ
รวม

ตนทุนทางตรง
จํานวน
รอยละ

ตนทุนทางออม
จํานวน รอยละ

ตนทุนทั้งหมด
จํานวน
รอยละ

848,369

2

356,059

1

1,204,428

3

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

13,763,864

44

17,180,957

56

30,944,820

100

รวม

**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

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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หนวยงาน
ตนทุน

ตนทุนทางตรง
จํานวน
รอยละ

ตนทุนทางออม
จํานวน รอยละ

ตนทุนทั้งหมด
จํานวน
รอยละ

อุบัติเหตุ
ทันตกรรม

8,793,684
5,928,887

7
4

5,390,897
3,166,462

4
2

14,184,581
9,095,349

11
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

จากตารางที่ 12
หนวยบริการผูปวยมีตนทุนทางตรงและตนทุนทางออมที่ไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของรวมกันเปนตนทุนรวม (Full cost) ของหนวยงานบริการผูปวย
เมื่อจําแนกตามหนวยตนทุน พบวา โรงพยาบาลเกือบทุกแหงมีตนทุนรวมผูปวยในมากที่สุด ยกเวน
โรงพยาบาล ค เมื่อแยกตามขนาดโรงพยาบาล พบวา โรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ผูปวยในมีตนทุนรวม
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 36.41 รองลงมาคือ ผูปวยนอก รอยละ 25.49 ขนาด 30 เตียงมีตนทุนรวมเฉลี่ย
ผูปวยในมากที่สุด คิดเปนรอยละ 36.01 รองลงมาคือ ผูปวยนอก รอยละ 30.33 ขนาด 60 เตียง มีตนทุน
รวมเฉลี่ย ผูปวยในมากที่สุด คิดเปนรอยละ 47.24 รองลงมาคือผูปวยนอก รอยละ 25.48
3.4 ตนทุนรวม (Full Cost) จําแนกตามลักษณะเกณฑการแพทย
เมื่อพิจารณาตนทุนที่กระจายมาจากหนวยงานที่ไมกอใหเกิดรายไดกับหนวยงานที่กอใหเกิด
รายได(เฉพาะคาแรง คาวัสดุสํานักงาน และคาลงทุน) นํามารวมกับตนทุนคาแรงและตนทุนคาลงทุน
ของหนวยงานบริการผูปวยจะไดผลลัพธ เปนตนทุนพื้นฐาน เปนตนทุนคงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาสวน
ตนทุนที่กระจายมาจากหนวยงานที่กอใหเกิดรายไดในสวนของคาวัสดุ(เฉพาะยาและเวชภัณฑ) นํามา
รวมกับตนทุนคายาและเวชภัณฑของหนวยงานบริการผูปวยจะไดผลลัพธ เปน ตนทุนรักษาพยาบาล
เปนตนทุนที่แปรผันตามปริมาณบริการ

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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ตารางที่ 14 แสดงจํานวนและรอยละตนทุนรวมจําแนกตามตนทุนพื้นฐานและตนทุนรักษาพยาบาล
หนวยงาน
ตนทุน

ตนทุนพื้นฐาน
จํานวน

ตนทุนรักษาพยาบาล

ตนทุนทั้งหมด

%

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
สงเสริม
สุขภาพ

1,669,619

11

519,644

3

2,189,273

13

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
ทันตกรรม
สงเสริม
สุขภาพ
สุขาภิบาลฯ

4,295,532
1,111,229

19
4

322,442
141,847

1
1

4,617,973
1,141,176

21
5

1,591,786

7

119,183

1

1,699,871

7

739,126

3

314,111

1

1,143,126

5

รวม

19,258,478

84

3,546,981

16

22,815,459

100

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

รพ. ค ขนาด 30 เตียง
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หนวยงาน
ตนทุน

ตนทุนพื้นฐาน

ตนทุนรักษาพยาบาล

ตนทุนทั้งหมด

จํานวน

%

จํานวน

%

จํานวน

%

ทันตกรรม
สงเสริม
สุขภาพ
สุขาภิบาลฯ
รวม

1,486,433

7

198,332

1

1,684,765

7

1,112,316

4

81,132

1

1,182,349

5

417,229
19,232,447

2
84

241,814
3,648,113

1
16

649,133
22,881,561

3
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
สงเสริม
สุขภาพ
สุขาภิบาลฯ

1,121,392

4

472,845

2

1,594,237

6

1,734,154

7

331,124

1

2,165,178

8

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
สงเสริม
สุขภาพ
สุขาภิบาลฯ

1,292,517

4

451,772

1

1,744,279

5

1,522,632

4

149,136

1

1,671,668

5

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

ตนทุนพื้นฐาน

ตนทุนรักษาพยาบาล

ตนทุนทั้งหมด

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
สงเสริม
สุขภาพ
สุขาภิบาลฯ

2,481,181

7

264,132

1

2,744,212

8

2,211,274

6

131,925

1

2,331,199

7

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
สงเสริม
สุขภาพ
สุขาภิบาลฯ

2,312,742

7

325,295

1

2,628,137

8

1,311,166

4

162,842

1

1,464,118

5

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
ผูปวยนอก
4,547,571

1
15

5,584
2,834,373

1
9

368,193
7,383,285

1
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

ตนทุนพื้นฐาน

ตนทุนรักษาพยาบาล

ตนทุนทั้งหมด

จํานวน

%

จํานวน

%

จํานวน

%

739,662
24,411,219

2
79

736,266
6,541,615

2
21

1,475,928
31,944,821

5
100

สุขภาพ
สุขาภิบาลฯ
รวม

ตารางที่ 13 ตนทุนรวมที่จําแนกตามลักษณะตนทุนพื้นฐาน และตนทุนรักษาพยาบาล พบวา
ตนทุนรวมสวนมาก เปนตนทุนพื้นฐานประมาณรอยละ 70 – 80 และเกือบทุกโรงพยาบาลแผนกผูปวย
ในมีตนทุนสวนนี้มากที่สุด สวนตนทุนรักษาพยาบาลนั้นเกือบทุกโรงพยาบาลแผนกผูปวยนอก มี
ตนทุนมากที่สุด ยกเวน โรงพยาบาล จ มีตนทุนรักษาพยาบาลผูปวยในมากที่สุด
เมื่อพิจารณาตามขนาดโรงพยาบาล โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ตนทุนพื้นฐานของโรงพยาบาล
ข สูงที่สุดคิดเปนรอยละ 84.45 ของตนทุนรวม โรงพยาบาล ง มีตนทุนสวนนี้ต่ําที่สุด คิดเปนรอยละ
74.96 ของตนทุนรวม ขนาด 60 เตียง ตนทุนพื้นฐานของโรงพยาบาล ช สูงที่สุด คิดเปนรอยละ 86.12
ของตนทุนรวม และโรงพยาบาล จ มีตนทุนสวนนี้ต่ําที่สุด คิดเปนรอยละ 70.61 ของตนทุนรวม
4. ตนทุนตอหนวยการใหบริการ
เมื่อนําตนทุ นรวมของแตละหน วยงานบริการผู ปวยมาหารดวยปริ มาณบริการของแตละ
หนวยงานบริการผูปวยนั้น ๆ เชน จํานวนครั้งของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอก จํานวนวันนอนของ
แผนกผูปวยใน หรือจํานวนราย(คน)ของแผนกผูปวยใน เปนตน ก็จะไดผลลัพธเปนตนทุนตอหนวย
บริการของหนวยงานบริการตาง ๆ ดังนี้
ตารางที่ 14 แสดงตนทุนตอครั้งแผนกแพทยแผนไทย โรงพยาบาลชุมชน
ตนทุนพื้นฐาน ตนทุนรักษาพยาบาล ตนทุนทั้งหมด
ชื่อโรงพยาบาล ขนาด
(RSC)
(MCC)
Unit cost
รพ. ค
30
566
8
573
รพ. ฌ
60
127
2
129
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ชื่อโรงพยาบาล
เฉลี่ยทุกขนาด

ขนาด

ตนทุนพื้นฐาน ตนทุนรักษาพยาบาล ตนทุนทั้งหมด
(RSC)
(MCC)
Unit cost
328
5
333

จากตาราง 14 ตนทุนตอหนวยบริการแผนกแพทยแผนไทย มีโรงพยาบาล ฌ และโรงพยาบาล
ค ที่เปดใหบริการ พบวาตนทุนตอหนวยเฉลี่ยเทากับ 333 บาท/ครั้ง โดยที่ ตนทุนตอหนวยของ
โรงพยาบาล ค สูงกวาโรงพยาบาล ฌ 4 เทา
ตารางที่ 15 แสดงตนทุนตอครั้งแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลชุมชน
ขนา ตนทุนพื้นฐาน
ตนทุนรักษาพยาบาล
ชื่อโรงพยาบาล
ด
(RSC)
(MCC)
รพ. ก
10
95
22
รพ. ข
30
81
44
รพ. ค
30
143
46
รพ. ง
30
78
42
รพ. จ
60
49
31
รพ. ฉ
60
127
76
รพ. ช
60
129
38
รพ. ฌ
60
52
32
เฉลี่ย 30 เตียง
97
44
เฉลี่ย 60 เตียง
81
42
เฉลี่ยทุกขนาด
88
41

ตนทุนทั้งหมด
Unit cost
117
125
190
120
80
204
167
85
142
123
113

จากตารางที่ 15 ตนทุนตอครั้งแผนกผูปวยนอก ทุกโรงพยาบาล เฉลี่ยมีคาเทากับ 113 บาท/
ครั้ง เมื่อพิจารณาตนทุนตอหนวยตามขนาดโรงพยาบาล พบวา โรงพยาบาลขนาด 10 เตียง มีตนทุนตอ
หนวย 117 บาท/ครั้ง ขนาด 30 เตียง มีตนทุนตอหนวยเฉลี่ย 142 บาท/ครั้ง โดยที่โรงพยาบาล ค มี
ตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 190 บาท/ครั้ง และโรงพยาบาล ง มีตนทุนตอหนวยต่ําที่สุด 120 บาท/ครั้ง
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ขนาด 60 เตียง มีตนทุนตอหนวยเฉลี่ย 123 บาท/ครั้ง โดยโรงพยาบาล ฉ สูงที่สุด 204 บาท/ครั้ง และ
โรงพยาบาล จ ต่ําที่สุด 80 บาท/ครั้ง
ตารางที่ 16 แสดงตนทุนตอวันนอนแผนกผูปวยใน โรงพยาบาลชุมชน
ตนทุนพื้นฐาน
ตนทุน
ขนาด
ชื่อโรงพยาบาล
รักษาพยาบาล
(RSC)
(MCC)
รพ. ก
10
1,247
186
รพ. ข
30
812
38
รพ. ค
30
905
112
รพ. ง
30
827
211
รพ. จ
60
655
257
รพ. ฉ
60
748
78
รพ. ช
60
593
69
รพ. ฌ
60
374
58
เฉลี่ย 30 เตียง
844
23
เฉลี่ย 60 เตียง
558
110
เฉลี่ยทุกขนาด
643
116

ตนทุนทั้งหมด
Unit cost
1,434
850
1,017
1,038
912
826
662
432
967
669
759

จากตารางที่ 16 ตนทุนตอวันนอนแผนกผูปวยใน ทุกโรงพยาบาล เฉลี่ยมีคาเทากับ 759 บาท/
วันนอน เมื่อพิจารณาตนทุนตอหนวยตามขนาดโรงพยาบาล พบวา โรงพยาบาลขนาด 10 เตียงมี
ตนทุนตอหนวย 1,434 บาท/วันนอน ขนาด 30 เตียงมีตนทุนตอหนวยเฉลี่ย 967 บาท/วันนอน โดยที่
โรงพยาบาล ง สูงที่สุด 1,038 บาท/วันนอน และโรงพยาบาล ข ต่ําที่สุด 850 บาท/วันนอน ขนาด 60
เตียง มีตนทุนตอหนวยเฉลี่ย 669 บาท/วันนอน โดยโรงพยาบาล จ สูงที่สุด 912 บาท/วันนอน และ
โรงพยาบาล ฌ ต่ําที่สุด 432 บาท/วันนอน
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ตารางที่ 17 แสดงตนทุนตอรายแผนกผูปวยใน โรงพยาบาลชุมชน
ชื่อโรงพยาบาล
รพ. ก
รพ. ข
รพ. ค
รพ. ง
รพ. จ
รพ. ฉ
รพ. ช
รพ. ฌ
เฉลี่ย 30 เตียง
เฉลี่ย 60 เตียง
เฉลี่ยทุกขนาด

ขนาด
10
30
30
30
60
60
60
60

ตนทุนพื้นฐาน
(RSC)
3,679
2,347
3,880
3,098
2,481
2,621
1,858
2,006
2,970
2,213
2,454

ตนทุน
รักษาพยาบาล
(MCC)
550
111
481
792
972
273
215
310
432
438
441

ตนทุนทั้งหมด
Unit cost
4,229
2,458
4,361
3,890
3,453
2,893
2,074
2,316
3,403
2,650
2,895

จากตารางที่ 17 ตนทุนตอรายแผนกผูปวยใน ทุกโรงพยาบาล เฉลี่ยมีคาเทากับ2,894.94 บาท/
ราย เมื่อพิจารณาตนทุนตอหนวยตามขนาดโรงพยาบาล พบวา โรงพยาบาลขนาด 10 เตียงมีตนทุนตอ
ราย 4,229 บาท/ราย ขนาด 30 เตียงมีตนทุนตอหนวยเฉลี่ย 3,403 บาท/ราย โดยที่โรงพยาบาล ค สูง
ที่สุด 4,361 บาท/ราย และโรงพยาบาล ข ต่ําที่สุด 2,458 บาท/ราย ขนาด 60 เตียง มีตนทุนตอหนวย
เฉลี่ย 2,650 บาท/ราย โดยโรงพยาบาล จ สูงที่สุด 3,453 บาท/ราย และโรงพยาบาล ช ต่ําที่สุด 2,074
บาท/ราย
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ตารางที่ 18 แสดงตนทุนตอครั้ง แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชน
ตนทุนพื้นฐาน
ตนทุน
ตนทุนทั้งหมด
ชื่อโรงพยาบาล ขนาด
(RSC)
รักษาพยาบาล
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
เฉลี่ย 30 เตียง
315
49
363
เฉลี่ย 60 เตียง
107
17
124
เฉลี่ยทุกขนาด
157
25
182
จากตารางที่ 18 ตนทุนตอครั้งของแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ทุกโรงพยาบาล เฉลี่ยมีคา
เทากับ 182 บาท/ ครั้ง เมื่อพิจารณาตนทุนตอหนวยตามขนาดโรงพยาบาล พบวา โรงพยาบาลขนาด 10
เตียงมีตนทุนตอหนวย 897 บาท/ครั้ง ขนาด 30 เตียงมีตนทุนตอหนวยเฉลี่ย 363 บาท/ครั้ง โดยที่
โรงพยาบาล ง มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 945 บาท/ครั้ง และโรงพยาบาล ค มีตนทุนตอหนวยต่ําที่สุด
162 บาท/ครั้ง ขนาด 60 เตียงมีตนทุนตอหนวยเฉลี่ย 124 บาท/ครั้ง โดยที่โรงพยาบาล ฉ สูงที่สุด 170
บาท/ครั้ง และโรงพยาบาล จ ต่ําที่สุด 91 บาท/ครั้ง
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ตารางที่ 19 แสดงตนทุนตอครั้งแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลชุมชน
ตนทุนพื้นฐาน
ตนทุนรักษาพยาบาล ตนทุนทั้งหมด
ชื่อโรงพยาบาล
ขนาด
(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
เฉลี่ย 30 เตียง
132
30
161
เฉลี่ย 60 เตียง
196
32
228
เฉลี่ยทุกขนาด
194
39
232
จากตารางที่ 19 ตนทุนตอครั้งแผนกทันตกรรม ทุกโรงพยาบาล เฉลี่ยมีคาเทากับ 232 บาท/ครั้ง
เมื่อพิจารณาตนทุนตอหนวยตามขนาดโรงพยาบาล พบวา โรงพยาบาลขนาด 10 เตียง มีตนทุนตอ
หนวย 184 บาท/ครั้ง ขนาด 30 เตียง มีตนทุนตอหนวยเฉลี่ย 161 บาท/ครั้ง โดยที่โรงพยาบาล ค มี
ตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 209 บาท/ครั้ง และโรงพยาบาล ง มีตนทุนตอหนวยต่ําที่สุด 137 บาท/ครั้ง
ขนาด 60 เตียง มีตนทุนตอหนวยเฉลี่ย 228 บาท/ครั้ง โดยโรงพยาบาล ฉ สูงที่สุด 507 บาท/ครั้ง และ
โรงพยาบาล จ ต่ําที่สุด 110 บาท/ครั้ง
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ตารางที่ 20 แสดงตนทุนตอครั้งแผนกสงเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชน
ตนทุนพื้นฐาน
ตนทุนรักษาพยาบาล ตนทุนทั้งหมด
ชื่อโรงพยาบาล
ขนาด
(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
เฉลี่ย 30 เตียง
133
16
149
เฉลี่ย 60 เตียง
348
39
388
เฉลี่ยทุกขนาด
236
59
263
จากตารางที่ 20 ตนทุนตอครั้งแผนกสงเสริมสุขภาพ ทุกโรงพยาบาล เฉลี่ยมีคาเทากับ 263
บาท/ครั้ง เมื่อพิจารณาตนทุนตอหนวยตามขนาดโรงพยาบาล พบวา โรงพยาบาลขนาด 10 เตียงมี
ตนทุนตอหนวย 526 บาท/ครั้ง ขนาด 30 เตียง มีตนทุนตอหนวยเฉลี่ย 150 บาท/ครั้ง โดยที่โรงพยาบาล
ง มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 209 บาท/ครั้ง และโรงพยาบาล ค มีตนทุนตอหนวยต่ําที่สุด 137 บาท/ครั้ง
ขนาด 60 เตียง มีตนทุนตอหนวยเฉลี่ย 388 บาท/ครั้ง โดยโรงพยาบาล ฉ สูงที่สุด 801 บาท/ครั้ง และ
โรงพยาบาล จ ต่ําที่สุด 231 บาท/ครั้ง

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

การประเมินความคุมคาคุมทุน /131

ตารางที่ 21 แสดงตนทุนตอครั้งแผนกสุขาภิบาลและปองกันโรค โรงพยาบาลชุมชน
ตนทุนพื้นฐาน
ตนทุนรักษาพยาบาล ตนทุนทั้งหมด
ชื่อโรงพยาบาล
ขนาด
(RSC)
(MCC)
Unit cost
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
เฉลี่ย 30 เตียง
171
66
237
เฉลี่ย 60 เตียง
266
134
400
เฉลี่ยทุกขนาด
236
102
338
จากตารางที่ 21 ตนทุนตอครั้งแผนกสุขาภิบาลและปองกันโรค ทุกโรงพยาบาล เฉลี่ยมีคา
เทากับ 338 บาท/ครั้ง เมื่อพิจารณาตนทุนตอหนวยตามขนาดโรงพยาบาล พบวา โรงพยาบาลขนาด 10
เตียง มีตนทุนตอหนวย 605 บาท/ครั้ง ขนาด 30 เตียง มีตนทุนตอหนวยเฉลี่ย 237 บาท/ครั้ง โดยที่
โรงพยาบาล ค มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 357 บาท/ครั้ง และโรงพยาบาล ข มีตนทุนตอหนวยต่ําที่สุด
155 บาท/ครั้ง ขนาด 60 เตียง มีตนทุนตอหนวยเฉลี่ย 400 บาท/ครั้ง โดยที่โรงพยาบาล ฉ สูงที่สุด 1,572
บาท/ครั้ง และโรงพยาบาล จ ต่ําที่สุด 154 บาท/ครั้ง
สรุปผล
การศึกษาตนทุนตอหนวยบริการของผูปวยนี้มองในฐานะผูใหบริการ (provider) เทานั้น โดย
ตนทุนคาใชจายของทุกหนวยงานประกอบดวย ตนทุนคาแรง คาวัสดุ และคาลงทุน ซึ่งรวมเปน
ตนทุนทางตรงของแตละหนวยงานแลวนํามาใชเกณฑการกระจายตนทุนที่เหมาะสม การกระจาย
ตนทุนทําหลังจากหาตนทุนโดยตรงของแตละหนวยงานแลว ซึ่งไดแบงหนวยงานออกเปน 3 กลุม คือ
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หนวยงานที่ไมกอใหเกิดรายได (NRPCC) หนวยงานที่กอใหเกิดรายได (RPCC) ตนทุนทางตรงจาก 2
หนวยงานนี้จะถูกกระจายไปยังหนวยงานบริการผูปวย (PS) ตามเกณฑกระจายที่เหมาะสม โดยใช
วิธีการกระจายทุนแบบ Simultaneous equation method ซึ่งผลสุดทายตนทุนคาใชจายทุกสวนของ
โรงพยาบาลจะไปตกที่หนวยงานบริการผูปวย เพื่อหาตนทุนตอหนวยบริการ โดยถือหลักวากิจกรรม
ตาง ๆ ในโรงพยาบาลเกิดขึ้นเพื่อใหโรงพยาบาลดําเนินไปเพื่อบริการผูปวยทั้งสิ้น
แผนกแพทยแผนไทย 2 โรงพยาบาล จํานวน 5,260 ครั้ง มีตนทุนตอหนวยเฉลี่ย 333 บาท/ครั้ง
แผนกผูปวยนอก 464,836 ครั้ง ตนทุนตอหนวยเฉลี่ย 113 บาท/ครั้ง ผูปวยใน 124,497 วันนอน
ตนทุนตอหนวยเฉลี่ย 759 บาท/วันนอน ผูปวยในจํานวน 32,635 ราย มีตนทุนตอหนวยเฉลี่ย 2,895
บาท/ราย แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 144,547 ครั้ง ตนทุนตอหนวยเฉลี่ย 182 บาท/ครั้ง แผนกทันตกรรม
19,193 ครั้ง ตนทุนตอหนวยเฉลี่ย 232 บาท/ครั้ง แผนกสงเสริมสุขภาพ 53,692 ครั้ง ตนทุนตอหนวย
เฉลี่ย 263 บาท/ครั้ง และแผนกสุขาภิบาลและปองกันโรค 27,784 ครั้ง ตนทุนตอหนวยเฉลี่ย 338 บาท/
ครั้ง ซึ่งตนทุนที่เกิดขึ้นสวนมากเปนตนทุนพื้นฐาน
จากการศึกษาตนทุนตอหนวยบริการผูปวย พบวา โรงพยาบาลทั้ง 8 แหง มีคาแรงสูงกวา
คาใชจายอยางอื่น สําหรับตนทุนทางตรงเมื่อรวมทุกโรงพยาบาลแลวหนวยงานบริการผูปวยมีมูลคาสูง
ที่สุด โดยที่โรงพยาบาลแตละแหงแผนกผูปวยในมีมูลคาตนทุนทางตรงสูงสุด สวนตนทุนคาแรงสวน
ใหญอยูในกลุมหนวยงานบริการผูปวย (PS) คาวัสดุสวนมากอยูในกลุมหนวยงานที่กอใหเกิดรายได
(RPCC) สวนใหญเปนคายาและเวชภัณฑ เห็นไดวา คายา เปนวัสดุที่ใชจายที่สูงอันดับหนึ่งของการ
ดําเนินงานใหบริการของโรงพยาบาล ฉะนั้น หากมีความประสงคจะลดตนทุนตอหนวยบริการลง
สมควรที่จะนําคายาที่จายใหผูปวย มาพิจารณาดวย เพราะอาจจะมีปญหาจากตนทุนจมจากสตอกยาที่
คางอยูดวย ในสวนคาลงทุนสวนมากอยูในกลุมหนวยงานไมกอใหเกิดรายได (NRPCC) โรงพยาบาลที่
มีตนทุนต่ํา เนื่องจากอาคารสิ่งกอสรางมีอายุนานเกิน 20 ปจํานวนมาก
ในดานการลดตนทุนนั้นการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอตนทุนการลดตนทุนจะคํานึงถึง
จํ านวนผลผลิ ตหรื อจํ านวนบริ การ ขนาดของโรงงาน ราคาของวั ตถุ ดิ บและค าแรง เทคโนโลยี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่จะทําใหตนทุนต่ํา เปนตน ในการวิเคราะหตนทุนตอหนวยบริการวา
มีปจจัย 3 ประการ ที่ทําใหตนทุนการบริการสูงหรือต่ํา คือ ผูรับบริการ บุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุข และโรงพยาบาล
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ผูรับบริการ
 ความรุนแรงของโรค และชนิดของโรค
 ทัศนคติการใชบริการโรงพยาบาล
 การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรทําใหความตองการเพิ่มขึ้น
 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโรคจากโรคติดเชื้อที่ปองกันได เปนโรคเรื้อรังและโรค
ไรเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทําใหตนทุนการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น
บุคลากรทางสาธารณสุข
 การวินิจฉัยโรคและการใชเทคโนโลยีมากกวาประวัติและการตรวจรางกาย
 พฤติกรรมการดูแลรักษาในการเลือกใชยาโดยมีอิสระในการเลือกใชไมเหมาะสม
โรงพยาบาล
 คาลงทุนเครื่องมือแพทยมีราคาแพง
 การจัดการระบบบริการผูปวยวามีประสิทธิภาพเพียงไร
 การควบคุมการใชยาในโรงพยาบาลและบัญชียาโรงพยาบาล
ขอจํากัดในการศึกา
ตามหลักของการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรมีการคํานึงถึงคาเสียโอกาส (Opportunity cost)
แตในการศึกษาตนทุนตอหนวยบริการครั้งนี้ไมไดนําคาที่ดินมาคิดไวดวย ซึ่งการนําคาเสียโอกาสนี้มา
คิ ดด วย กล าวคื อ รายได ที่ ต องเสี ยไปในการสร างอาคารสิ่ งก อสร าง แทนที่ จะนํ าที่ ดิ นนั้ นไปหา
ผลประโยชนอยางอื่น อยางไรก็ตาม การนําเสนอนี้ไดไมไดคํานึงถึงความรุนแรงของโรค ลักษณะของ
โรค ลักษณะผูปวย ประเภทและความยากงายในการตรวจรักษา แตคิดเปนตนทุนตอหนวยบริการโดย
เฉลี่ยของผูมารับริการทั้งหมดในแตละแผนก
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บทที่ 7
การประเมินทางเศรษฐศาสตร
การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร เปนสวนประกอบที่สําคัญประการหนึ่งในการประเมินคา
โครงการ (Project Appraisal) คือ เปนการพิจารณาถึงความคุมคาของการลงทุนหรือการดําเนินการใน
โครงการใดโครงการหนึ่งวามีความคุมคาและสมควรนําไปลงทุนหรือไม โดยวิเคราะหโครงการที่กําลัง
พิจารณาอยูนั้นวาจะใหผลตอบแทนต อระบบเศรษฐกิจสวนรวมของประเทศหรือไม เพียงใด เพื่อ
ประกอบการพิ จารณาตั ดสิ นใจในการใช ทรั พยากรที่ มี อยู อย างจํ ากั ด ผลการวิ เคราะห คื อ ถ า
ผลประโยชน ของโครงการนั้ นสู งกว าต นทุ นโครงการนั้ นก็ เป นโครงการที่ ดี ทางเศรษฐศาสตร
(Economically sound or profitable) แตถาโครงการใดใหผลประโยชนต่ํากวาตนทุนที่เกิดขึ้นก็อาจจะ
เปนโครงการที่ไมดี การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรจึงมีสวนชวยอยางสําคัญตอการตัดสินใจในการที่จะ
รับหรือปฎิเสธการลงทุนในโครงการการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร จะใชราคาที่แนนอนที่สะทอนถึง
มูลคาที่แทจริงเปนราคาที่ถูกปรับคาเรียกวา “ราคาเงา” (Shadow price) หรือ “ราคาในทางบัญชี”
(Accounting price)
1. การวิเคราะหทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร
ความแตกตางของการวิเคราะหทางการเงินและทางเศรษฐศาสตรจะใชราคาตลาด (Market
Price) ซึ่งจะรวมเอาภาษี เงินอุดหนุน ดอกเบี้ย ฯลฯ เขาไปดวย โดยภาษีและดอกเบี้ยถือวาเปนตนทุน
เพราะจายใหกับแหลงเงินทุนภายนอก และเงินอุดหนุนคือผลตอบแทนของโครงการ ซึ่งสามารถสรุป
ความแตกตางของการวิเคราะหทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร คือความแตกตางเรื่องราคาที่ใชการคิด
คาใชจาย และการคิดผลตอบแทน
- ความแตกตางเรื่องราคาที่ใชโดยการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร จะใชราคาที่สะทอนถึงมูล
คาที่แทจริงของผลผลิตออกและทรัพยากรที่ใช ฉะนั้น หากราคาตลาดที่ปรากฏอยูไมสะทอนถึงมูลคาที่
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แทจริงดังกลาว จะตองมีการปรับราคาและใชราคาเงาหรือราคาทางบัญชีแทน สวนการวิเคราะหทาง
การเงินจะใชราคาตลาดที่รวมถึงคาภาษีและเงินอุดหนุนโดยตรง โดยไมตองมีการปรับแตประการใด
- ความแตกตางดานการคิดคาใชจาย
โดยการวิเคราะหทางเศรษฐกิจจะพิจารณาถึงคาใชจายที่แทจริงของสังคมจากการมีโครงการ
ในขณะที่การวิเคราะหดานการเงินจะคิดแตเฉพาะรายจายภายในโครงการ จึงไมรวมรายจายทางออมอื่น
ๆ ที่ตกแกสังคมวาเปนรายจายของโครงการและในขณะที่รายจายทางดานดอกเบี้ย คาภาษีอากร และคา
ชําระหนี้ ไมคิดรวมวาเปนคาใชจายทางเศรษฐกิจ แตกลับถือวาเปนคาใชจายทางการเงิน นอกจากนั้น
คาใชจายทางเศรษฐกิจยังคิดในรูปของคาเสียโอกาส เชน คาเสียโอกาสของการใชแรงงานและทุนของ
ตนเอง แตทางการเงินไมไดคิดในรูปของ คาเสียโอกาส เปนตน
การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร โดยทั่วไปคือการวิเคราะหเกี่ยวกับคาใชจายและผลประโยชน
อื่นๆ โดยมีจํานวนเงินเปนหนวยเปรียบเทียบถาจะพิจารณาแนวทางปฎิบัติที่กําหนดใหดีแลวจะพบวามี
สองลั กษณะคื อ ลั กษณะที่ เกี่ ยวข องกั บการตั ดสิ นใจ สํ าหรั บการดํ าเนิ นการในป จจุ บั นและการ
ดําเนินการในอนาคต โดยมีคาใชจายและผลไดตาง ๆ เปนการคาดคะเนสําหรับอนาคตทั้งสิ้น การ
วิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร มีขอสมมติเบื้องตนวา เงินมีความสัมพันธกับเวลาการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตมีไมมาก และการคาดหมายอนาคตสามารถทํานายไดพอควร
ในปจจุบันซึ่งเปนยุคของการแขงขัน ผูที่ตัดสินใจเริ่มดําเนินโครงการใหม หรือ เริ่มประกอบ
ธุ รกิ จใดก็ ตาม นอกเหนื อจากจะรู ว าโครงการหรื อธุ รกิ จนั้ นเป นสิ่ งที่ ตนชอบหรื อถนั ดแล ว ยั ง
จําเปนตองใชหลักวิชาการทั้งดานเศรษฐศาสตร การเงิน และการบัญชี เพื่อประเมินหรือวิเคราะห
โครงการหรือธุรกิจนั้น สิ่งที่ควรวิเคราะหดานตาง ๆ ไดแก
 วิเคราะหดานความตองการของตลาดในสินคาหรือบริการที่มีอยูในขณะนั้น รวมถึงคูแขงขัน
สินค าหรื อ บริการประเภทเดี ยวกัน ทั้งนี้เพื่อจะไดสามารถกําหนดกลยุทธ วางแผนทาง
การตลาด กําหนดราคาสินคาไดเหมาะสม และชวยใหทราบอายุของธุรกิจ เพื่อใหสามารถ
ประมาณการชวงระยะเวลาที่จัดทําบัญชีเงินสด (Cash flow)ไดดวย ซึ่งการวิเคราะหทาง
การตลาดนี้จะชวยใหทราบผลประโยชนของธุรกิจ
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 วิเคราะหดานเทคนิค (Technical analysis) เพื่อใหทราบวาตองจัดเตรียมเพื่อลงทุนเลือกซื้อ
อุปกรณ เครื่องจักร ที่ดิน อาคาร รวมทั้งบุคลากรเทาไร ใหเพียงพอสําหรับผลผลิตที่คาดวาจะ
ผลิต
 วิเคราะหดานสิ่งแวดลอม (Environmental analysis) มักใชกับโครงการขนาดใหญ และมีมลพิษ
ซึ่งมีกฎหมายบังคับวาจะตองทํารายงานการศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือไม ตัวอยาง
โครงการสนามบินนานาชาติ โครงการรถไฟฟา ซึ่งตองมีการจัดเตรียมงบประมาณไวเพื่อ
บรรเทาความเสียหายที่อาจกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน การชดเชยที่ทํากิน หรือกอสรางระบบ
สาธารณูปโภคเพิ่มเติม ซึ่งถือเปนตนทุนของโครงการ
 การวิเคราะหโครงการทางดานเศรษฐกิจและการเงิน (Economic and financial analysis) มักจะ
เปนโครงการภาครัฐ ซึ่งอาจไมคุมคาทางการเงิน แตก็ตองทําเนื่องจากเปนสาธารณประโยชน
หรือผลดีตอเศรษฐกิจในระยะยาว
 โดยทั่วไปจะพบเห็นการวิเคราะหดานการเงินเปนสําคัญ โดยการเงินที่ถูกนํามาวิเคราะห
ไดแก ประมาณการกระแสเงินสด หรือ Cash flow projection และดัชนีชี้วัดความคุมคาในการ
ลงทุน ไดแก NPV IRR และ BCR สวนโครงการที่ตองวิเคราะหทางเศรษฐกิจสวนใหญคือ
โครงการภาครัฐ ซึ่งอาจไมคุมคาทางการเงิน แตก็ตองทํา เพราะวาเปนสาธารณประโยชนหรือ
ผลดีตอเศรษฐกิจในระยะยาว
 การวิเคราะหดานสังคม (Social analysis) โครงการหรือธุรกิจทุกประเภทยอมสงผลกระทบตอ
สังคมไดทั้งดานบวกและดานลบ ในดานบวกอาจเกิดการจางงาน คุณภาพชีวิตดีขึ้น แตดานลบ
อาจทําใหเกิดผลตอสุขภาพสาธารณะ
2. คาใชจายในการวิเคราะหโครงการ
รายการคาใชจายที่ไมถือวาเปนคาใชจายในการวิเคราะหโครงการทางดานเศรษฐศาสตร ไดแก
1. คาเสื่อมราคา (Depreciation)
ในการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร คาเสื่อมราคาจะไมรวมเปนคาใชจายของโครงการ ทั้งนี้
เพราะเมื่อมีการซื้อเครื่องจักรเครื่องมือหรือสินทรัพยถาวรมาใชกับโครงการในปใดก็ไดมีการพิจารณา
เปนคาใชจายในปนั้นไปแลว จึงไมจําเปนตองมีการหักคาเสื่อมราคาของการใชในปตอ ๆ มาอีก
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2. คาชําระหนี้ (Debt service)
การชําระหนี้ก็เหมือนกับคาเสื่อมราคาที่มีลักษณะกระจาย (Spreading) คือ กระจายคาใชจาย
ออกไปเปนเวลาหลาย ๆ ป ในขณะที่เรานับคาใชจาย ณ เวลาที่มีการใชทรัพยากรนั้น การชําระหนี้สินจึง
ไมถือวาเปนคาใชจายของโครงการ และจะตองมีการหักออกจากคาใชจายหากมี เพราะเปนการโอน
เปลี่ยนมือทางการเงินที่ไมไดแสดงถึงการใชทรัพยากรอยางแทจริง
3. คาภาษี (Tax payment)
ภาษีทุกชนิดที่โครงการจายใหกับรัฐบาล แมวาจะเปนเงินที่จายไปตามจริงแตการวิเคราะห
โครงการทางเศรษฐกิจถือเปนเพียงรายจายโอนจากผูที่เกี่ยวของกับโครงการไปสูภาครัฐ ไมไดมีสวน
ตอการใชทรัพยากรจริง ๆ ของโครงการแตอยางใด ดังนั้น ตองมีการหักรายการภาษีออกจากตนทุนทาง
เศรษฐศาสตร
4. รายจายสํารอง (Contingency)
ในทางเศรษฐศาสตร จะคิ ดเฉพาะเงิ นสํ ารองจ ายที่ กั นไว เฉพาะรายการที่ คาดว าจะมี การ
เปลี่ยนแปลงไมรวมถึงเงินสํารองจายสําหรับเงินเฟอ เพราะเงินเฟอเปนการเพิ่มราคาใหกับสินคาทั่วไป
โดยกระทบราคาที่ ใช คํ านวณต นทุ นและผลประโยชน ในอั ตราเดี ยวกั นจึ งไม ส งผลต อราคาโดย
เปรียบเทียบ (Relative price) สําหรับการวิเคราะหโครงการทางดานเศรษฐศาสตร ราคาที่นํามาใชในการ
คํานวณตนทุน ผลประโยชนจะตองเปนราคาที่สะทอนถึงมูลคาที่แทจริงของทรัพยากรนั้น ๆ ที่เรียกวา
“ราคาเงา”
5. ตนทุนจม (Sunk cost)
รายจายที่ไดจายไปแลวในอดีตของโครงการสวนการวิเคราะหโครงการนั้น เปนการพิจารณา
ถึงรายจายของโครงการแตเฉพาะคาใชจายในอนาคตที่คาดหวังตนทุนจมจึงไมมีผลกระทบตอการ
ตัดสินใจ การวิเคราะหทางการเงินจะใชราคาตลาด (Market price) ซึ่งจะรวมเอาภาษี เงินอุดหนุน
ดอกเบี้ย ฯลฯ เขาไปดวย โดยภาษีและดอกเบี้ยถือวาเปนตนทุนเพราะจายใหกับแหลงเงินทุนภายนอก
และเงินอุดหนุนคือผลตอบแทนของโครงการ
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3. การวัดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเงิน
3.1. รายไดทั้งหมด (Net return) Net return (NR) เหมาะที่จะใชวัดผลการดําเนินงานในแงบัญชี
รับจาย เพื่อดูความสําเร็จหรือลมเหลวในอดีต และชวยวางแผนงานในอนาคต หาไดจาก
NR = TGR – TC
โดยที่TGR (total gross return) คือรายไดทั้งหมดของ enterprise หรือ ผลผลิตทั้งหมด (อาจ
รวมทั้งผลพลอยไดอื่นๆ) คูณกับราคา สวนTC คือ ตนทุนการผลิตทั้งหมด
TC มี 2 ชนิดคือ ตนทุนผันแปร(total variable cost :TVC) และตนทุนคงที่(total fixed cost:
TFC) Variable costs (VC)คือตนทุนที่ปกติ (แตไมเสมอไป) จะเปลี่ยนแปลงเปนสัดสวนกับ ขนาดหรือ
หนวยการผลิต อาทิเชน แรงงาน
3.2. กําไรหรือรายไดสุทธิ (Gross margin (GM))เปนสิ่งชี้วัดที่เหมาะสมที่สุดของ enterprise
performance ถาวัตถุประสงคจะดูที่ประสิทธิภาพการดําเนินงาน มากกวาที่จะดูในเรื่องบัญชี 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) หาไดจากตนทุนทั้งหมดหารดวย
ผลผลิตที่ไดจากตนทุนการผลิตตอหนวย การวิเคราะหทําใหทราบวา การผลิตสินคาหนึ่งหนวย ใชทุน
เทาไร
TC/Yโดยที่ TC คือตนทุนการผลิตทั้งหมด 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 ตอที่ดิน 1
ไร หรือ ตอแรงงานครอบครัว 1 วันงาน เปนตน
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ข ้นที่ (GM
M per unit of laand) การผลิต(ไไร) คํานวณโดดย กําไรสุทธิ (ตนทุน
4.1กํกําไรเบื้องตนของพื
ผันแปรที่ใชหาจากการรว
ห
วมมูลคาการใใชแรงงานทั้งหมดแลว) หารดวยพื้นที่การผลิ
ก ต ทําใหทราบ
ผลตอบแทนตตอหนวยพื้นทีก่ ารผลิต หรืออาจเป
อ
น บอกุง 1 บอ หรือ สัสตว 1 ตัว คน 1 คน เปนตน
4.2 GM per unit of labor usee; GM/แรงงานนที่ใชทั้งหมดด (วันงาน) คํานวณโดย รายไดสุทธิ
(ตนทุนผันแปปรไมคิดรวมมแรงงานที่ใชทั้งหมด (รวมมถึงแรงงานจาง)) หารดวยจํ
ย านวนแรงงงานที่ใช
ทั้งหมด ประโโยชนที่ใชคือจะทราบผลตอ
จ
อบแทนตอวันของการใช
ข
แรงงงาน
4.3 อัตราสวนผลปประโยชนตอตตนทุน (Beneffit and Cost ratio:BCR) คือ มูลคาปจจุบันของ
ผลประโยชนรวม (Benefit)) หารดวยมู
ย ลคาปจจุบันของต
น นทุนรวม
ร (Cost) เพื
เ ่อตัดสินใจววาแตละ
โครงการหรือธุ
อ รกิจนั้นมีความคุ
ว มคาทางเศรษฐกิจหรือไม
ไ
สูตรการหา
B/C ratioo =
PV of
o Benefit /PVV of Cost
น
(B/CC > 1 คุมคากาารลงทุน, B/CC = 1 เทาทุน, B/C < 1 ไมมคุมทุนขาดทุน)
4.4 มูมลคาปจจุบันสุ
น ทธิเปนผลตตางระหวางคาป
า จจุบันของผผลตอบแทนเงิงินสดที่ไดรับบแตละป
ในอนาคตกับค
บ าปจจุบันขอองเงินสดที่จายออกไปหรื
ย
อจํจานวนเงินลงททุนสุทธิ หรือ NPV ยอมาจจาก "Net
Present Valuee" ซึ่งเปนสวนเกิ
น นของมูลคาปจจุบันในกกระแสเงินสดสสุทธิกับ เงินลงทุ
ล นเริ่มแรก คํานวณ
ไดดังนี้

เมื่อ n คือจํ
อ านวนกระแสสเงินสด และ i คือ อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราส
ร วนลด
ง านึงเสมอในนการทํากิจกรรรมตางๆ ทั้งนี
ง ้ เนื่องจากกิกิจกรรมการผผลิตและ
เวลาาเปนสิ่งที่ตองคํ
บริการมักแปปรผันและเปลี่ยนแปลงตามมเวลา และกิจกรรมการผลิตบางอย
ต
างมีชชวงเวลาในกาารลงทุน
หลายป อาทิ การลงทุนระะบบขนสง ในนทางเศรษฐศาสตรคาของเเงินจะมีการเปปลี่ยนแปลงตตามเวลา
ดังนั้น การวิเคราะห
ค จึงตองคํ
ง านึงถึงปจจัยนี
ย ้ดวย
ในการวิเคราะหเพือ่ การเปรียบเทีทียบผลตอบแททนในการลงททุนของแตละกิกิจกรรมการผลิลิต หรือ
การวิเคราะหประสิ
ป ทธิผลขอองระบบผลิตหรื
ห อบริการทั้งระบบ
ง
มักใชหน
ห วยการวัดเปปนคาของเงิน ซึ่งแปร
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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ผันตามเวลา ทั้งนี้เนื่องเงินจํานวนเทากันมูลคาในปจจุบันและอนาคตจะไมเทากัน โดยทั่วไปคาเงินจะ
แปลงเปลี่ยนตามอัตราเงินเฟอ (inflation) ดังนั้น ในการเปรียบเทียบจึงตอง ใชเวลาเดียวกัน เชน อาจใช
เวลา ณ ปจจุบัน (present value) หรือ เวลาในอนาคต (future value) เงินลงทุนหรือผลตอบแทนที่เกิดขึ้น
ณ เวลาป จจุ บั น หรื อจะเกิ ดในอนาคต จะต องมี การเปลี่ ยนค าเงิ นให เหมาะสม เพื่ อให มู ลค าที่ จะ
เปรียบเทียบอยูในชวงเวลาเดียวกัน
5. แนวคิดเกี่ยวกับอายุโครงการ
5.1 อายุของโครงการ (Project life) ก็คือ ชวงเวลาที่โครงการยังคงใหผลตอบแทน อายุโครงการ
จะเริ่มขึ้นเมื่อมีการกอสรางโครงการ และสิ้นสุดเมื่อโครงการไมสามารถจะใหผลประโยชนไดอีก
ตอไป สามารถแบงออกเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะกอสราง (Construction or Implementation period) และ
ระยะการดําเนินงาน (Operational period) โดยหลักการสามารถพิจารณาไดเปน 2 ประเภท คือ อายุทาง
เศรษฐกิจ (Economic life) ซึ่งเริ่มตั้งแตโครงการใหผลตอบแทนจนถึงเวลาที่คาใชจายในการดําเนินการ
และคาบํารุงรักษามีแนวโนมสูงขึ้นเกินกวาผลประโยชนที่จะไดรับและอายุทางเทคนิค (Technical life)
จะพิ จารณาตามอายุ การใช งานของทรั พยสิ นประเภททุ น โดยยึ ดเหตุ ผลทางวิ ศวกรรมจากเวลาที่
โครงการเริ่มดําเนินงานไปจนถึงเวลาที่โครงการหมดสภาพการใชงานทางเทคนิค
5.2 แนวคิดเกี่ยวกับตนทุนและประโยชนของโครงการ
การวัดตนทุนและผลประโยชนนั้นจะตองคํานึงถึง คําถาม 2 ประการ คือ ผูตัดสินใจคือใคร
และวัตถุประสงคของเขาเหลานั้นคืออะไร ตนทุนและผลประโยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการตัดสินใจจะ
แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับวา เปนการพิจารณาจากแงมุมของบุคคลโดยตรงหรือของสังคมโดยรวม นั่น
คื อ การวิ เคราะห ทางด านการเงิ นใช ต นทุ นและผลประโยชน ที่ วั ดหรื อนั บจากแง มุ มของบุ คคล
หนวยงานหรือรัฐวิสาหกิจ สวนการวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจใชตนทุนและผลประโยชนที่วัดหรือนับ
จากแงมุมของสังคมโดยสวนรวม
5.3 ตนทุนของโครงการ
ตนทุนโครงการ อาจจําแนกไดเปนตนทุนทางตรง (Direct cost) และตนทุนทางออม (Indirect
cost) ซึ่งตนทุนทางตรง หมายถึง มูลคาของการใชสิ่งที่ใสเขาไปเพื่อติดตั้งดําเนินงานและบํารุงรักษา
โครงการ คาใชจายประเภทนี้จัดเปนคาใชจายโดยตรงของโครงการ ไมวาจะเปนคาใชจายทางดานการ
ลงทุนและการดําเนินงาน สวนตนทุนทางออม หมายถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการหรือ
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

การประเมินความคุมคาคุมทุน /141

เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นจากผลพลอยไดของโครงการ นอกจากนี้ ตนทุนโครงการยังจําแนกออกเปน
ตนทุนที่วัดเปนตัวเงินได (Tangible cost) และตนทุนที่วัดเปนตัวเงินไมได (Intangible cost)
5.4 ผลประโยชนโครงการ
ผลประโยชนโครงการอาจจําแนกไดเปนผลประโยชนทางตรง (Direct benefit) และ
ผลประโยชนทางออม (Indirect benefit) ซึ่งผลประโยชนทางตรง หมายถึงผลประโยชนของโครงการที่
เปนไปตามวัตถุประสงค ของโครงการส วนผลประโยชน ทางออมหมายถึ ง ผลประโยชนที่เกิดขึ้น
นอกเหนือไปจากกลุมเปาหมายและผูไดรับประโยชนเหลานี้ ไมจําเปนตองเขามามีสวนในการลงทุน
ก อสร างหรื อดํ าเนิ นงานโครงการแต อย างใด นอกจากนี้ ผลประโยชน โครงการยั งจํ าแนกได เป น
ผลประโยชนที่วัดคาเปนตัวเงินได (Tangible benefit) และผลประโยชนที่วัดคาเปนตัวเงินไมได
(Intangible benefit)
3.1 มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)
เนื่องจากการลงทุนและการดําเนินการของโครงการมีระยะเวลายาว และเปนชวงเวลาที่แตกตาง
กัน ดังนั้นในการเปรียบเทียบคาประโยชนและตนทุนของโครงการ จึงจําเปนตองนําคาของเงินมาปรับ
ใหอยูในชวงระยะเวลาเดียวกัน เพื่อจะไดเห็นผลตอบแทนสุทธิที่แทจริงเปนมูลคาเงินปจจุบัน มูลคา
ปจจุบันสุทธิ คือมูลคาสุทธิของรายไดและคาใชจายรวมตลอดโครงการและมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net
Present Value : NPV) คือยอดสุทธิของเงินทุนโครงการมากกวาคาใชจายของโครงการหลังจากหัก
ตนทุนของโครงการรวมกับพิจารณามูลคาเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา (Time value of money )โดยตองการ
ใหมูลคาของตนทุนตาที่สุดเพื่อใหไดผลตอบแทนจากการลงทุนสูง และ NPV ก็คือมูลคาเฉลี่ยของ
สวนกองทุนที่ใชในการดําเนินธุรกิจ วิธีของ NPV จะนํามูลคาเวลาของเงินลงในบัญชี
การใชอัตราคิดลด (Discount Rate) ซึ่งความหมายของ Time Value of Money หมายถึงการที่
ยอดรวมที่จะไดรับในอนาคตมีคานอยกวายอดรวมที่จะไดรับในปจจุบัน เพราะวายอดเงินที่มีอยูใน
ปจจุบันนั้นสามารถที่จะนําไปใชในการลงทุนซึ่งกอใหเกิดผลตอบแทนได มูลคาปจจุบันสุทธิเปนการ
พิจารณา คาปจจุบันหรือคาเทาของเงินลงทุน ณ เวลาปจจุบันของเงินในอนาคต โดยอาศัยอัตราดอกเบี้ย
ตอชวงเวลาเพื่อกําหนดคาในอนาคตเพื่อสัมพันธกับปจจุบัน ในการวิเคราะหหามูลคาปจจุบันสุทธิ ใช
การคํานวณจากสูตร
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มูลคาปจจุบันสุทธิ

=

S
(1+i) n

S = มูลคาของเงินที่เปนคากระแสเงินสดสุทธิสําหรับแตละปที่ใชในการคํานวณหาคา NPV
ซึ่งคากระแสเงินสดนี้ใชแทนความแตกตางระหวางคาใชจายประจําปของสภาวะสิ่งแวดลอมตางๆใน
โครงการกับคาใชจายประจําปของสภาวะแวดลอมตางๆที่มีอยู
i = อัตราดอกเบี้ย คือ อัตราสวนลดหรืออัตราผลตอบแทนของการลงทุนในเวลาที่คํานวณคา
NPV ตัวเลือกอื่นๆในการคิดคํานวณอัตราสวนลดไดแกคาใชจายในสวนของเงินลงทุนและอัตราการ
ตอบแทนของโครงการอื่นๆ
n = จํานวนปทั้งหมดที่ใชในการคํานวณหาคา NPV การคํานวณนั้นคิดในแตละปที่ถูกนํามา
พิจารณา
ความเขาใจในเรื่อง NPV ขั้นแรกควรที่จะศึกษาสวนประกอบที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะชวยใหเขาใจ
วา NPV คืออะไรนั้นเชนคาของเงิน 1 บาทในวันนี้กับเงิน 1 บาทในอีก 1 ปถัดไปไมเทากัน เพราะมา
จากคาของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลานั่นเอง คาของเงิน 1 บาทในอีก 1 ปถัดไปนับจากวันนี้ยอมมีคานอย
กวาคาของเงิน 1 บาทในวันนี้ ซึ่งอาจเปนไป 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 เพราะวามีการคิดในเรื่องของดอกเบี้ยดวย ซึ่งหาก
อัตราผลตอบแทนการลงทุนที่มีคาเปน 10 เปอรเซ็นต คาของเงิน 0.91 บาท มีคาอัตราผลตอบแทนของ
การลงทุนเทากับเงิน 0.09 บาท ถาเสนอ 120 บาทในหนึ่งปจากปจจุบันและอัตราเงินเฟอ (Inflation)
และอัตราที่เกี่ยวของ (Interest rate) คือ 20% ถาในตอนนี้การทํางานถอยคากลับไปในการกําหนดของ
วันนี้อยากจะเปน 100 บาท สิ่งนี้ถูกเรียกวา การแสดงคาและเมื่อเงินสดหมุนเวียนเกินจํานวนของปถูก
ผสมใวในวิธีการแสดงออกเปนรูปสรุปรวมทั้งหมดนี้ ถูกเรียกวามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) การคํานวณ
ที่ดีที่สุดใชตารางดังนี้
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ตารางแบบฟอรมมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV)
ป
Cash – flow โครงการ ปจจัยสวนลด
0
1
2
3
รวม

แสดงคา

NPV

เงินสดหมุนเวียนในโครงการ (Project cash flow)
= รายได – คาใชจาย
การแสดงคา (Present value)
= ปจจัยสวนลด x เงินสดหมุนเวียน
ปจจัยสวนลด(Discount factor)
= 1/(1+i) n
ซึ่ง
i = คาดคะเนอัตราที่เกี่ยวของ
n = จํานวนปจากวันที่เริ่มตน
ตารางตัวอยางการคํานวณปจจัยสวนลด (Discount factor)
ปที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8%
0.9259
0.8573
0.7938
0.735
0.6806
0.6302
0.5835
0.5403
0.5002
0.4632
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9%
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.547
0.5019
0.4604
0.4224

10%
0.9091
0.8264
0.7513
0.683
0.6209
0.5645
0.5132
0.4665
0.4241
0.3855

11%
0.9009
0.8116
0.7312
0.6587
0.5935
0.5346
0.4817
0.4339
0.3909
0.3522

12%
0.8929
0.7972
0.7118
0.6355
0.5674
0.5066
0.4523
0.4039
0.3075
0.322

13%
0.885
0.7831
0.6931
0.6133
0.5428
0.4803
0.4251
0.3762
0.3329
0.2946

14%
0.8772
0.7695
0.675
0.5921
0.5194
0.4556
0.3996
0.3506
0.3075
0.2697

15%
0.8696
0.7561
0.6575
0.5718
0.4972
0.4323
0.3759
0.3269
0.2843
0.2472

16%
0.8621
0.7432
0.6407
0.5523
0.4761
0.4104
0.3538
0.305
0.263
0.2267

17%
0.8547
0.7305
0.6244
0.5337
0.4561
0.3898
0.3332
0.2848
0.2434
0.208
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NPV คือเครื่องมือวัดคาหรือมูลคาเพิ่มขององคการ ถา NPV มีผลเปนบวกโครงการก็จะไดรับ
การพิจารณาและผลักดันใหดําเนินการเมื่อโครงการถูกนํามาจัดอันดับ NPV แลวเราจะเลือกคาที่สูง
ที่สุด อาทิ ตัวอยางการเลือกเครื่องจักรโดยใช NPV สมมุติใชปจจัยสวนลดคือ 20% ตามขั้นตอน
ดังตอไปนี้
1.ใสกระแสเงินสดหมุนเวียน (Cash flow)
2.คํานวณปจจัยสวนลดลงในตาราง
3.คํานวณแสดงคา (Present value) ที่คูณกระแสเงินสดหมุนเวียนกับปจจัยสวนลด
4.หาผลรวมและแสดงคา NPV ดังแสดงในตาราง
ตารางมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net present value : NPV) ของเครื่องจักร 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) ของเครื่องจักร ข
(1)
(2)
(3)
ป
Cash – Flow ของโครงการ
ปจจัยสวนลด 20%
0
(35,000 บาท)
1
1
10,000 บาท
0.8333
2
10,000 บาท
0.6944
3
15,000 บาท
0.5787
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= (2) X (3)
แสดงคา
(35,000 บาท)
8,333 บาท
6,944 บาท
8,681 บาท
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(1)
ป
4

(2)
Cash – Flow ของโครงการ
20,000 บาท
รวม NPV

(3)
= (2) X (3)
ปจจัยสวนลด 20%
แสดงคา
0.4823
9,646 บาท
1,396 บาท

NPV ของเครื่องจักรกมีคาเทากับ 2,692 บาทและ NPV ของเครื่องจักรขมีคาเทากับ 1,396 บาท
การวิเคราะห NPV ควรเลือกเครื่องจักร ก มากกวาเครื่องจักร ข เนื่องจากวาคา NPV ของเครื่องจักร ก
สูงกวา NPV ของเครื่องจักร ข
สามารถสรุปเปนหลักเกณฑการพิจารณาถึงความคุมคาของการลงทุนทางการเงินไดดังนี้
1. NPV เปนบวก B/C Ratio มากกวา 1 คาอัตราผลตอบแทน (IRR)มากกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู
แสดงวามีความคุมคาในการลงทุน
2. NPV เทากับศูนย B/C Ratio เทากับ 1 คา IRR เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูแสดงวายังพอ
ลงทุนไดเพราะวาตนทุนเทากับผลประโยชน ซึ่งยังไมขาดทุนแตไมมีกําไร
3. NPV เปนลบ B/C Ratio นอยกวา 1 คา IRR นอยกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูแสดงวาไมคุมคาใน
การลงทุน
อัตราคิดลดเพื่อปรับภาวะเงินเฟอ
ปที่
2002
2003
2004
2005
2006

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

CPI
100
107
114.4
122.5
131
Inflation0.07

Nominal Discount Rate
Current
Present
Price
Value
120
120
130
116.07
150
119.58
170
121
200
127.1
NPV= 603.76

Real Discount Rate
Constant Price
Present
(100 = 2002)
Value
120
120
121.5
116.07
131.2
119.58
138.77
121
152.58
127.1
NPV=603.76
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มูลคาปจจุบันสุทธิที่คาดหวัง (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
คืนทุนของโครงการคือจํานวนปในการดําเนินงานซึ่งทําใหผลกําไรที่ไดรับในแตละปรวมกันแลวมีคา
เทากับเงินลงทุนเริ่มแรกระยะเวลาคืนทุน (จํานวนป) สามารถคํานวณไดตามสูตรการคํานวณดังนี้
ระยะเวลาคืนทุน =

คาใชจายในการลงทุน
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอป

เกณฑที่ใชในการตัดสินใจโดยการพิจารณาระยะเวลาคืนทุน (Payback period) จากโครงการที่
ไดผลตอบแทนคืนภายในระยะเวลาอันสั้น
การวิเคราะหความออนไหว
เนื่องจากอนาคตเปนเรื่องของความไมแนนอนและมีความเสี่ยงภัยอยูดวยการวิเคราะหความ
ออนไหว (Sensitivity Analysis) โดยหลังจากที่ไดตัวชี้วัดทางการเงินแลว หากผลที่ออกมานั้นทําให
โครงการสามารถยอมรับได แตก็ยังไมเปนที่แนใจวามีความแนนอนในการประเมินผลตอบแทนและ
ตนทุนโครงการ เพราะการวิเคราะหเปนการใชขอมูลในปจจุบันและแนวโนมจากอดีตซึ่งเปนการ
วิเคราะหผลในอนาคตดีที่สุด ดังนั้นจึงตองมีการทดสอบโดยการสรางเงื่อนไขตาง ๆ ดังนี้
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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1. คาในแงดี/เงื่อนไขเชิงบวก
- ตนทุนลด 10 % ผลประโยชนเพิ่ม 10 %
- ตนทุนลด 10 % ผลประโยชนคงที่
- ตนทุนคงที่ ผลประโยชนเพิ่ม 10 %
2. คาในแงราย/เงื่อนไขเชิงลบ
- ตนทุนเพิ่ม10 % ผลประโยชนลด 10 %
- ตนทุนเพิ่ม 10 % ผลประโยชนคงที่
- ตนทุนคงที่ ผลประโยชนลด 10 %
ซึ่งผลวิเคราะหความออนไหวในกรณีตาง ๆ ทําใหตัวชี้วัดความคุมคาทั้ง 3 ตัว ของโครงการ
เปลี่ยนแปลงไป
3.2 อัตราผลตอบแทนภายใน
อัตราผลตอบแทนภายใน(Internal Rate of Return: IRR) หมายถึงผลตอบแทนเปนรอยละของ
โครงการหรืออัตราคิดลดในกระบวนการคิดลดที่ทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมีคาเทากับศูนย
ถาอัตราคิดลดระดับหนึ่งที่ใชในกระบวนการคิดลดแลวทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาลดลงและลดลง
ตอไป ตราบเทาที่อัตราคิดลดยังคงสูงขึ้นตามลําดับ ในทายที่สุดจะมีอัตราคิดลดลดระดับหนึ่งที่ทําให
มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมีคาเทากับศูนย ซึ่งก็คืออัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ ใน
การศึกษานี้การหาคา i ซึ่งจะทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนศูนย ใชวิธีลองเพิ่มและลดอัตราคิดลด
แลว พิจารณาดูวามูลคาปจจุบันสุทธิเปนอยางไร ถามูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนบวกหรือมากกวา
ศูนยแสดงวาถึงจะเสียดอกเบี้ยลงทุนรายไดยังคงเกินรายจายอยูอีกจํานวนหนึ่งอัตราคิดลดที่เลือกจึง
ยังคงต่ําเกินไปยังสามารถเพิ่มใหสูงขึ้นได
ขั้นตอไป ลองเพิ่มอัตราคิดลดถามูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนลบหรือนอยกวาศูนย แสดงวา
อัตราคิดลดที่ตองการจะตองอยูในระหวางสองคาดังกลาว ในการคํานวณหาคาอัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการหรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน(IRR) นั้นคลายคลึงกับการคํานวณหาคา NPV แต
สวนที่แตกตางกันนั้น อยูที่คาตัวแปร i คา IRR ถูกใชแทนอัตราสวนลดหรืออัตราสวนผลตอบแทน
การลงทุนของโครงการ
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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S
มูลคาปจจุบันสุทธิ =
(1+i) n
S = มูลคาของเงินที่เปนคากระแสเงินสดสุทธิสําหรับแตละป ที่ใชในการคํานวณหาคา NPV
ซึ่งคากระแสเงินสดนี้ใชแทนความแตกตางระหวางคาใชจายประจําป ของสภาวะสิ่งแวดลอมตางๆ ใน
โครงการกับคาใชจายประจําปของสภาวะแวดลอมตางๆที่มีอยู
i = อัตราผลตอบแทนภายใน
n = จํานวนปทั้งหมดที่ใชในการคํานวณหาคา IRR การคํานวณนั้นคิดในแตละปที่ถูกนํามา
พิจารณา
จากตัวอยางจะพิจารณาตามตัวอยางการเลือกเครื่องจักรอีกครั้ง โดยที่เครื่องจักร ก อันดับ
แรกจะลดคา NPV และทําใหมีผลเพิ่มปจจัยสวนลดจนกระทั่ง NPV กลายมาเปนคาลบหลักในการ
ตัดสินวาโครงการคุมคานาลงทุนทางเศรษฐกิจตองมีคา IRR สูงกวา และตองสูงกวาอัตราดอกเบี้ยหรือ
คาเสียโอกาสของทุน
 IRR = คา i (อัตราคิดลด) ที่จะทําให NPV = 0
 ถา IRR สูงกวาคาเสียโอกาสของทุนจะเปนการลงทุนที่คุมคา
 ถา IRR ต่ํากวาคาเสียโอกาสของทุนจะเปนการลงทุนที่ไมคุมคา
ตาราง เครื่องจักร 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
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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ตารางเครื่องจักรกและปจจัยสวนลด (Discount Factor) 24%
(1)
(2)
(3)
ป
Cash flow ของโครงการ ปจจัยสวนลด 24%
0
(35,000 บาท)
1
1
20,000 บาท
0.8065
2
15,000 บาท
0.6504
3
10,000 บาท
0.5245
4
10,0000 บาท
0.423
Total NPV

= (2) X (3)
แสดงคา
(35,000 บาท)
16,130 บาท
9,756 บาท
5,247 บาท
5,230 บาท
361 บาท

ตารางเครื่องจักรกและปจจัยสวนลด (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
ปจจัยสวนลดที่ทําให NPV เพิ่มกําลังลด NPV ที่เปนลบระหวาง 24% และ 25%
เพราะฉะนั้น IRR คือระหวาง 24% และ 25% การวิเคราะห IRR คือเครื่องมือวัดการคืนทุน ฉะนั้น การ
เลือกโครงการควรเลือกคา IRR ที่สูงที่สุด

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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3.3 อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) หมายถึงการคํานวณมูลคา
ปจจุบันของผลประโยชนโครงการรวมหารดวยมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR)
=

ผลรวมมูลคาปจจุบันของผลประโยชน (NPB)
ผลรวมมูลคาปจจุบันของตนทุน (NPC)

อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนมากกวาหรือเทากับ
ผลประโยชนรวมมากกวาตนทุนรวมซึ่งถือวายอมรับโครงการได

1

หมายความวาโครงการให

4. การปรับราคาในการประเมินโครงการเพื่อใหเปนมูลคาทางเศรษฐศาสตร
การประเมินคาทางดานเศรษฐศาสตรสามารถใชราคาตลาด (Market Price) ในการประเมิน
โครงการไดถาอยูภายใตระบบการแขงขันสมบูรณ แตเนื่องจากระบบตลาดในปจจุบันไมใชระบบที่
แขงขันสมบูรณทําใหราคาตลาดไมสามารถนํามาใชในการตีคาไดจึงตองมีการคํานวณหาราคาที่แทจริง
ออกมาราคาที่คํานวณขึ้นมา เพื่อนํามาใชแทนราคาตลาดในกรณีที่ราคาตลาดใชไมไดนี้คือราคาเงา
(Shadow price) หรือราคาทางการบัญชี (Accounting price)
การที่ตองใชราคาเงาหรือราคาทางการบัญชีแทนที่จะเปนราคาตลาดนั้นก็เพราะวาราคาตลาด
ไม ได สะท อนถึ งมู ลค าที่ แท จริ งเหตุ ผลที่ นํ ามาใช อธิ บายได คื อในโลกแห งความเป นจริ งพบว า
แบบจําลองการแขงขันสมบูรณ (Perfectly competitive paradigm) ไมเปนจริงราคาตลาดจึงมักจะแตกตาง
ไปจากราคาเหมาะสมทางสังคม ดวยเหตุผลนี้ตลาดจึงเปนแบบไมสมบูรณซึ่งมีการตั้งราคาขายของผู
ผูกขาด (Monopolistic pricing) การแทรกแซงตลาดของรัฐบาล (Government intervention) ความไม
สมบูรณในขาวสารขอมูลและความไมรอบรูของผูที่มีสวนรวมในตลาด (Imperfect knowledge) ผลจาก
ภายนอก (Externalities) ราคาเงาหรือราคาทางการบัญชีจึงเขามาแทนที่ราคาตลาดของผลผลิตและปจจัย
การผลิตเพื่อที่จะไดสะทอนอยางถูกตองถึงตนทุนทางสังคมหนวยสุดทายที่ยอมสละไปกับสวนอื่น
ของระบบเศรษฐกิจราคาเงา นอกจากจะแสดงถึงความเต็มใจที่จะจายของผูบริโภคเพื่อที่จะไดมาซึ่ง
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สินคาและบริการแลวยังแสดงถึงคาเสียโอกาส (Opportunity cost) ของทรัพยากรตางๆ ที่เรานํามาใชใน
โครงการนั้นๆ ดวย ซึ่งถาหากราคาตลาดเทากับคาเสียโอกาสหรือราคาเงาของผลผลิตและปจจัยที่ใชใน
โครงการนั้น การวิเคราะหโครงการดานเศรษฐศาสตรก็ไมมีความจําเปนตองปรับราคาแตอยางใด
เพราะผลจะออกมาเหมือนกับการวิเคราะหทางการเงิน แตในความเปนจริงแลว ราคาตลาดของผลผลิต
และปจจัยการผลิตมักจะไมเทากับคาเสียโอกาสเนื่องจากเหตุผลหลายอยางเชนมีการแทรกแซงจาก
รัฐบาลการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนการกําหนดภาษีเปนตนทําใหการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไม
เป นไปตามสภาพที่ แท จริ งของทรั พยากรนั้ นทํ าให จํ าเป นต องทํ าการวิ เคราะห โครงการด าน
เศรษฐศาสตร ควบคู ไปกั บการวิ เคราะห ทางด านการเงิ นด วยเพื่ อให มี การใช ทรั พยากรได อย างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด การวิเคราะหโครงการดานเศรษฐศาสตรจะเริ่มจากการวิเคราะหทางการเงินและ
ปรับปรุงรายการหรือการปรับราคา (Price adjustment) เพื่อใหเปนการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
สามารถแยกออกไดเปน 3 ขั้นตอน ไดแก
1. การปรับสําหรับรายการเงินโอนทางตรง
2. การปรับสําหรับการบิดเบือนราคาตลาดในรายการที่ซื้อขายขามแดนได
3. การปรับสําหรับการบิดเบือนราคาตลาดในรายการที่ซื้อขายขามแดนไมได
ในการปรับสําหรับรายการเงินโอนทางตรงขั้นตอนแรกในการปรับราคาทางการเงินใหเปน
ราคาเงาคือการขจัดรายการโอนทางตรงออกไปเพราะรายการเงินโอนทางตรงนี้ไมเปนเพียงคาใชจาย
ของการใชทรัพยากรที่แทจริงเทานั้นแตยังเปนสิทธิเรียกรองตอทรัพยากรที่แทจริงที่โอนจากบุคคล
หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งในสังคมดวยรายการเงินโอนโดยทั่วๆไป ไดแก ภาษีการอุดหนุนทางตรงและ
ธุรกรรมสินเชื่อซึ่งจะรวมถึงเงินกูรายรับการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยจายรายการทั้งหมดนี้จะตอง
ถูกตัดออกไปกอนที่จะปรับปรุงบัญชีทางการเงินใหสะทอนถึงมูลคาทางเศรษฐกิจ
การปรับสําหรับการบิดเบือนราคาตลาดในรายการที่ซื้อขายขามแดนได สินคาหรือรายการที่
ซื้อขายขามแดนไดหมายถึงสินคาที่นําเขาหรือสงออกไดจริงๆ หรือสินคาที่สามารถทดแทนกันไดใน
การนําเขาและสงออก การกําหนดมูลคาเริ่มจากราคาชายแดน (Border prices) อันเปนราคาเงาหรือราคา
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ทางบัญชีของสินคาที่ซื้อขายขามแดนไดซึ่งโดยปกติแลวการนําเขาคือราคาC.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
ดังนั้น ผูขายมีหนาที่ตองรับภาระคาใชจาย และคาขนสงตางๆที่จําเปนในการขนสงจนถึงปลายทาง
และตองทําประกันภัยความเสียหาย หรือสูญหายของระหวางทางการขนสงจนถึงปลายทางนั้นดวย
สวน F.O.B. (Free On Board) คือฐานภาษีสําหรับการสงออก ซึ่งราคา เอฟ.โอ.บี. ของสินคา บวก
ดวยภาษีสรรพสามิต และคาธรรมเนียมอื่นๆแตไมรวมอากรขาออก
ดังนั้น ผูขายมีหนาที่รับภาระ ตองสงมอบของลงเรือ ณ ทาเรือสงออกที่ไดระบุไว สวนผูซื้อจะตอง
รับภาระคาใชจายทั้งหมดรวมทั้งความเสียกายหรือสูญหายของที่เกิดขึ้นดวย
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