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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมในการคำ�นวณต้นทุนการ
ผลิตนักเรียน และเปรียบเทียบต้นทุนระหว่างระบบต้นทุนแบบดัง้ เดิมและระบบต้นทุนฐานกิจกรรมของ
วิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคเหนือ โดยคำ�นวณหาต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคน โดยกลุม่ ตัวอย่างเป็น
นักเรียนตั้งแต่ปีที่ 1 จนจบการศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับ ปวช. จำ�นวน 751 คน และ ปวส. จำ�นวน
300 คน รวมทั้งสิ้น 1,051 คน โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังระหว่างปีการศึกษา 2554 - 2556 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา เพื่อบรรยายลักษณะของข้อมูลต้นทุน ประกอบด้วย ค่าร้อยละ
และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า 1) ต้นทุนการผลิตนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคเหนือใน
ระดับ ปวช. ซึ่งมีต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคนโดยเฉลี่ยตั้งแต่แรกเข้าจนสำ�เร็จการศึกษา ดังนี้ สาขา
งานอิเล็กทรอนิกส์มตี น้ ทุนการผลิตนักเรียนต่อคนเท่ากับ 46,810.48 บาท สาขางานการบัญชีมตี น้ ทุน
การผลิตนักเรียนต่อคนเท่ากับ 30,487.85 บาท สาขางานไฟฟ้ากำ�ลังมีต้นทุน
การผลิตนักเรียนต่อคนเท่ากับ 26,743.80 บาท สาขางานยานยนต์มตี น้ ทุนการผลิตนักเรียน
ต่อคนเท่ากับ 21,481.97 บาท และสาขางานคอมพิวเตอร์ธรุ กิจมีตน้ ทุนการผลิตนักเรียนต่อคนเท่ากับ
19,402.50 บาท ตามลำ�ดับ และต้นทุนการผลิตนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคเหนือใน
ระดับ ปวส. ซึ่งมีต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคนโดยเฉลี่ยตั้งแต่แรกเข้าจนสำ�เร็จการศึกษา ดังนี้ สาขา
งานติดตั้งไฟฟ้ามีต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคนเท่ากับ 142,861.00 บาท สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมมีต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคนเท่ากับ 108,615.14 บาท สาขางานการบัญชีมีต้นทุน
การผลิตนักเรียนต่อคนเท่ากับ 64,691.05 บาท สาขางานเทคนิคยานยนต์ มีต้นทุนการผลิตนักเรียน
ต่อคนเท่ากับ 62,392.10 บาท และสาขางานพัฒนาเว็บเพจมีต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคนเท่ากับ
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52,200.35 บาท ตามลำ�ดับ และ 2) ต้นทุนการผลิตนักเรียนในระดับ ปวช. ของวิทยาลัยการอาชีพ
ในเขตภาคเหนือระบบต้นทุนแบบดั้งเดิม สูงกว่า ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 9.65 และ
ต้นทุนการผลิตนักเรียนในระดับ ปวส. ของวิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคเหนือระบบต้นทุนแบบดัง้ เดิม
สูงกว่า ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 35.29
คำ�สำ�คัญ
การประยุกต์ใช้ ระบบต้นทุนกิจกรรม การผลิตนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพ
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Abstract
This research aimed to study the use of activity-based costing system to calculate production costs students and cost comparisons between the cost of traditional
systems and activity-based costing of community education colleges in the North by
calculating the cost per student. The samples were the 751 students from first year
until the last year of the study in vocational education and 300 students from high
vocational certificate education so, there were 1,051 students in total by using historical
data during the academic year from 2011 to 2013. The statistics used in the analysis
included descriptive statistics to describe the nature of the cost data consists of the
percentage and average. The results revealed that 1) Production costs of vocational
certificate of community education college students in the Northern with the average
cost, per student since the first until graduating were as follows: production costs
for Electronics Applications Branch per student was 46,810.48 baht, production costs
for Accounting Branch per student was 30,487.85 baht, production costs of Electric
Branch per student was 26,743.80 baht, production costs of Automotive Branch per
student was 21,481.97 baht and production costs of Computer Business Branch per
student was 19,402.50 baht respectively. And production costs of high vocational
certificate of community education college students in the Northern with the average
cost per student since the first year until graduation were as follows: production costs
of Electricity Installation Branch per student was 142,861.00 baht, production costs of
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industrial Electronics Applications Branch per student was 108,615.14 baht, production
costs for Accounting Branch per student was 64,691.05 baht, production costs for
Technical Automotive Branch per student was 62,392.10 baht, and production costs
for Webpage Development Branch per student was 52,200.35baht respectively and
2) production costs for vocational certificate of career colleges students in the Northern
in traditional systems was higher than the activity-based costing of 9.65 percent and
production costs of high vocational certificate of students of community education
colleges in the Northern was presented that traditional systems was higher than the
activity-based costing of 35.29 percent.
Keywords
Application, Activity-based Costing, Students Production, Community
Education College
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บทนำ�
สภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา ผู้บริหารทุกคนย่อมมุ่งหวังความเป็น
เลิศให้กบั สถาบันการศึกษาของตน จึงจำ�เป็นทีจ่ ะต้องมีการนำ�กลยุทธ์ตา่ ง ๆ เข้ามาช่วยในการบริหาร
จัดการ เพื่อให้สถานศึกษาของตนมีนักเรียน/นักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น โดยที่นักเรียน/
นักศึกษาจะต้องการได้รบั การบริการด้านการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีคณ
ุ ภาพสูง มีความ
เหมาะสมกับอัตราค่าธรรมเนียมทีจ่ า่ ยไป ซึง่ สถาบันการศึกษาทีม่ งุ่ หวังความเป็นเลิศในรูปของปริมาณ
ของนักเรียน/นักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น ย่อมให้ความสำ�คัญเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมที่ผู้ที่สนใจศึกษา
ต่อจะต้องจ่าย โดยในมุมมองของผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการการศึกษาจะต้องหันมาใส่ใจเกี่ยวกับต้นทุน
ในการจัดการศึกษาต่อคน โดยระบบที่จะนำ�เข้ามาช่วยในการพิจารณาถึงอัตราค่าบำ�รุงการศึกษาที่
มีความเหมาะสมกับคุณภาพของสถานศึกษาต่อคนคือ วิธีการคิดต้นทุนตามระบบฐานกิจกรรม ซึ่ง
เป็นระบบบัญชีที่ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามกิจกรรมจริง โดยระบบบัญชี
ต้นทุนตามฐานกิจกรรมนี้ จะเป็นระบบที่ไม่บิดเบือนต้นทุนผลผลิต และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสหรือ
ช่องทางในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตนักเรียน/นักศึกษา และการดำ�เนินงานแก่ผบู้ ริหาร ภายใต้
องค์ประกอบสำ�คัญของความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษา อันได้แก่ 1) ความมีประสิทธิภาพทางด้าน
ต้นทุน การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษานั้น ผู้บริหารจะต้องกระทำ�โดยตระหนักถึง
ความมีประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนเป็นสำ�คัญ แต่ไม่ได้หมายความว่าสถาบันการศึกษาจะต้องพยายาม
ลดต้นทุนให้อยู่ในระดับตํ่าสุด แต่อย่างน้อยต้นทุนก็ควรจะตํ่ากว่าต้นทุนถัวเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
2) การบริหารงานในลักษณะที่มองกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาเป็นภาพรวม ผู้บริหารจะ
ต้องเข้าใจความเกี่ยวเนื่องระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ต้นทุนที่เกิดขึ้นในหน่วยงานหนึ่งอาจได้รับผลกระ
ทบมาจากการตัดสินใจจากหน่วยงานอื่น 3) การให้ความสำ�คัญกับทุกกิจกรรมของสถาบันการศึกษา
ความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาจะเกี่ยวข้องกับทุก ๆ ส่วนขององค์กร ไม่เฉพาะกิจกรรมการผลิต
บัณฑิตเท่านั้น ทุกกิจกรรมมีความสำ�คัญที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสนใจเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นกิจ
กรรรมเกีย่ วกับการจัดทำ�แผนพัฒนาการศึกษา งานหลักสูตร การให้ค�ำ ปรึกษาแก่นกั ศึกษาด้านต่าง ๆ
การดูแลจัดหาแหล่งทำ�งานแก่นกั ศึกษา ฯลฯ 4) การพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้บริหารเน้นการพัฒนากิจกรรม
ทัง้ หมดอย่างต่อเนือ่ ง โดยการให้ความสำ�คัญกับการบริหารกิจกรรมเพือ่ ลดความสูญเปล่าหรือกิจกรรม
ที่ไม่เพิ่มค่าให้เหลือน้อยที่สุดหรือให้หมดไป 5) ความพอใจของนักศึกษา ความเป็นเลิศของสถาบัน
การศึกษาจะเกิดขึ้นไม่ไดถ้าหลักสูตรและบริการอื่น ๆ ของสถาบันการศึกษาไม่สร้างความพอใจหรือ
ไม่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา ดังนั้น สถาบันการศึกษาจะต้องทำ�การวิเคราะห์ความต้องการ
ของนักศึกษา ตลอดจนประเมินผลความพอใจของนักศึกษาด้วยวิธีการต่าง ๆ และ 6) การปันส่วนที่
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ถูกต้อง การที่จะเข้าใจโครงสร้างต้นทุนของสถาบันการศึกษาและบริหารต้นทุนได้อย่างเหมาะสมนั้น
ผู้บริหารจำ�เป็นจะต้องทราบว่าสถาบันการศึกษาของตนประกอบขึ้นมาด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง และ
จะต้องรูจ้ กั วิธกี ารบริหารกิจกรรมเหล่านัน้ นอกจากนี้ จำ�เป็นจะต้องใช้วธิ กี ารปันส่วนต้นทุนทีท่ �ำ ให้ได้
ข้อมูลค่าใช้จา่ ยต่อหัวนักศึกษาทีไ่ ม่มกี ารบิดเบือนหรือบิดเบือนน้อยทีส่ ดุ ความหมายของการบิดเบือน
นี้คือการที่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในบางหลักสูตรมีต้นทุนสูงเกินไป และในบางหลักสูตรมีต้นทุน
ตํ่าเกินไป อันเนื่องมาจากการปันส่วนที่ไม่เหมาะสม (วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2547)
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 21 กำ�หนดให้สว่ นราชการจัดทำ�บัญชีตน้ ทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึน้ ตามหลัก
เกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด (พระราชกฤษฎีกา, 2556 : 7) เพื่อให้ได้ข้อมูล
ต้นทุนงานของแต่ละส่วนงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารทุกระดับในการวัดผลการดำ�เนินงาน
การปรับปรุงเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน ซึง่ การปฏิรปู ระบบราชการในปัจจุบนั ได้มกี ารมุง่
เน้นผลงานและผลลัพธ์ (Outcome) แทนการควบคุมปัจจัยนำ�เข้า (Input) ซึง่ ต้องกระจายความรับผิด
ชอบในการบริหารการเงินให้หน่วยงานมีความเป็นอิสระและมีความคล่องตัวในการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อผลิตผลงานตามพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ สถานศึกษาจึงจำ�เป็นต้องมีข้อมูลทางบัญชี
ที่สมบูรณ์เพียงพอต่อการวิเคราะห์ฐานะการเงินและประเมินผลการดำ�เนินงาน มีข้อมูลต้นทุนในการ
ผลิตและบริการเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอจัดสรรงบประมาณ และมีขอ้ มูลเพือ่ สนับสนุนการวางแผน
ทางการเงิน การบริหารจัดการทรัพย์สินและการตรวจสอบกำ�กับดูแลองค์กรของผู้บริหารและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง (อัจฉรา กลิ่นจันทร์, 2550) ส่งผลให้รัฐบาลได้นำ�ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผล
งานตามยุทธศาสตร์ การคำ�นวณต้นทุนผลผลิตเป็นส่วนสำ�คัญอย่างหนึ่งในการบริหารงบประมาณที่
สถานศึกษาต้องดำ�เนินการ ต้นทุนผลผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การ
บริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเป็นระบบการบริหารต้นทุนที่ช่วยให้ผู้
บริหารสามารถตัดสินใจได้ดีกว่าการใช้ข้อมูลจากระบบบัญชีต้นทุนเดิม โดยมีข้อมูลทางด้านต้นทุน
ของกระบวนการและผลผลิตที่มีความถูกต้องแม่นยำ�กว่า การวางระบบต้นทุนฐานกิจกรรม ทำ�ใน
ลักษณะของระบบการรายงานเพื่อการบริหารงานมากกว่าที่จะนำ�เอาระบบต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้
แทนที่ระบบบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (บงกช อนังคพันธ์, 2551) ซึ่งสามารถเปรียบเทียบวิธีการบัญชี
ต้นทุนแบบเดิม และวิธีการบัญชีต้นทุนตามกิจกรรม ดังตาราง 1
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบวิธีการบัญชีต้นทุนแบบเดิม และวิธีการบัญชีต้นทุนตามกิจกรรม
ระบบต้นทุนแบบดั้งเดิม
1. ถูกออกแบบมาในช่วงปัจจัยการผลิตหลักยัง
คงวัตถุดบิ และแรงงานโดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ทางเทคโนโลยีมากนัก
2. วัตถุประสงค์พ้ืนฐาน คือ กำ�หนดมูลค่าของ
สินค้าเพื่อแสดงในงบกำ�ไรขาดทุน

ระบบต้นทุนตามกิจกรรม
1. เกิดในยุคทีว่ ตั ถุดบิ ทางตรง และแรงงานทางตรงไม่ใช่ปจั จัย
หลักสำ�คัญ โดยในธุรกิจจะมีการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีเกิด
ขึน้ อย่างรวดเร็ว ซึง่ ลักษณะธุรกิจจะมีผลิตภัณฑ์หลายชนิด
2. วัตถุประสงค์พนื้ ฐาน คือ การกำ�หนดมูลค่าของกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยต้นทุนผลิตภัณฑ์ คือ ต้นทุนรวมที่เกิดจากการ
ทำ�กิจกรรมทั้งหมด
3. การควบคุมต้นทุนเน้นที่องค์ประกอบต้นทุน 3. การควบคุมต้นทุนเน้นแหล่งที่เกิดต้นทุนเป็นสำ�คัญ
ที่เกิดขึ้น
4. ปริมาณผลิตภัณฑ์เป็นตัวก่อให้เกิดต้นทุน 4. ยึดหลักว่ากิจกรรมเป็นตัวก่อให้เกิดต้นทุน

ซึง่ ในการผลิตนักศึกษาของสถานศึกษานัน้ สถานศึกษาจำ�เป็นจะต้องมีขอ้ มูลเกีย่ วกับต้นทุน
ที่ใช้ในการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษานั้นได้มีข้อมูลที่สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ข้อมูลสำ�หรับการวางแผน/การบริหารจัดการงบ
ประมาณรายจ่ายประจำ�ปี และใช้เป็นแนวทางในการกำ�หนดอัตราค่าเล่าเรียนในแต่ละระดับชัน้ ปี เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง การศึกษาการใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมในการคำ�นวณต้นทุนการผลิตนักเรียน
ของวิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคเหนือ ผู้วิจัยกำ�หนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาการใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมในการคำ�นวณต้นทุนการผลิตนักเรียนของ
วิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคเหนือ
2. เพือ่ เปรียบเทียบระหว่างระบบต้นทุนแบบดัง้ เดิมและระบบต้นทุนฐานกิจกรรมของวิทยาลัย
การอาชีพในเขตภาคเหนือ จำ�แนกตามระดับการศึกษา และสาขาวิชา
สมมติฐานในการวิจัย
1. ต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคนในระดับ ปวช. ของวิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคเหนือตาม
ระบบต้นทุนแบบดั้งเดิมสูงกว่าระบบต้นทุนฐานกิจกรรม
2. ต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคนในระดับ ปวส. ของวิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคเหนือตาม
ระบบต้นทุนแบบดั้งเดิมสูงกว่าระบบต้นทุนฐานกิจกรรม
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ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง การศึกษาการใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมในการคำ�นวณต้นทุนการผลิตนักเรียน
ของวิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคเหนือ ผูว้ จิ ยั กำ�หนดประชากร และกลุม่ ตัวอย่างหรือกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ในการวิจัย ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลเกิดขึ้นจริงของวิทยาลัย
การอาชีพในเขตภาคเหนือ มุ่งศึกษาต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคนระหว่างปีการศึกษา 2554 - 2556
(รอบระยะเวลา 1 ปีการศึกษาคือ
1 พฤษภาคม - 30 เมษายน ของปีถัดไป) โดยศึกษาในมุมมองของผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการการศึกษา
2. การคำ�นวณหาต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคน คำ�นวณจากการติดตามนักเรียนตั้งแต่
ปีที่ 1 จนจบการศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ปวช.ใช้เวลา 3 ปี, ปวส. ใช้เวลา 2 ปี) โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
(ปีการศึกษา 2554 - 2556)
3. เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคเหนือไม่ได้คิดต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคน
ตามระบบต้นทุนฐานกิจกรรม จึงไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจำ�แนกตามระดับการศึกษาและสาขาวิชา
ไว้ ดังนั้น หากต้นทุนใดไม่สามารถจำ�แนกตามระดับการศึกษาหรือสาขาวิชาได้ ผู้วิจัยจึงใช้หลักการ
ประมาณการจากข้อมูลที่เกิดขึ้นของสถานศึกษา
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี การ
ศึกษาสำ�หรับนักเรียนในระดับ ปวช. และ 2 ปีการศึกษาสำ�หรับนักเรียนระดับ ปวส.

วิธีดำ�เนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพ
ในเขตภาคเหนือ ปีการศึกษา 2554 - 2556 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำ�นวน 1,568 คน
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำ�นวน 561 คน รวมทั้งสิ้น 2,129 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพใน
เขตภาคเหนือ ปีการศึกษา 2556 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำ�นวน 400 คน และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำ�นวน 123 คน รวมทั้งสิ้น 523 คน
เครื่องมือในการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง การศึกษาการใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมในการคำ�นวณต้นทุนการผลิตนักเรียน
ของวิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคเหนือ เป็นการวิจยั เชิงประจักษ์ (Empirical Research) โดยมีเครือ่ ง
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มือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แผนงบประมาณ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และแผน
กิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษา เพื่อนำ�มาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
		 1. วิเคราะห์ต้นทุนแบบดั้งเดิม
1.1 รวบรวมข้อมูลต้นทุนโดนจำ�แนกตามส่วนประกอบของต้นทุนการผลิตของวิทยาลัย
การอาชีพในเขตภาคเหนือในช่วงปีการศึกษา 2554 - 2556 โดยนำ�ต้นทุนตามงบประมาณ (ใช้จริง)
ของวิทยาลัยมาจัดสรรเข้าสู่ต้นทุนแรงงานทางตรงและต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต
1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนแต่ละระดับการศึกษา และสาขาวิชา ดังนี้
1.2.1 ต้นทุนวัตถุดบิ ทางตรง (Direct Materials : DM) เนือ่ งจากวิทยาลัยการอาชีพ
ในเขตภาคเหนือ เป็นสถานศึกษาหรือเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษา หรือเป็นหน่วยงานที่ทำ�การผลิต
นักเรียนโดยไม่มกี ารป้อนวัตถุดบิ โดยตรงเพือ่ ใช้ในการผลิต ดังนัน้ ต้นทุนการผลิตนักเรียนของวิทยาลัย
การอาชีพจึงไม่มีวัตถุดิบ
1.2.2 ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor: DL) ได้แก่ เงินเดือน ค่าตอบแทน
ค่าสอนรอบบ่าย ค่าสอนภาคฤดูร้อน และค่าโหลด (ค่าสอนเกินต่อสัปดาห์) ที่จ่ายให้แก่อาจารย์ที่ทำ�
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนโดยตรง โดยใช้ข้อมูลจากงานแผนงานและงบประมาณ ระหว่างปีการ
ศึกษา 2554 - 2556 (รอบระยะเวลา 1 ปีการศึกษาคือ 1 พฤษภาคม - 30 เมษายน ของปีถัดไป)
ในส่วนของเวลาสอนและการทำ�งานจากข้อมูลของฝ่ายวิชาการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
		 ส่วนที่ 1 เก็บข้อมูลจากอาจารย์ทม่ี หี น้าทีส่ อนโดยตรงในแต่ละระดับการศึกษา และสาขาวิชา
ส่วนที่ 2 เก็บข้อมูลจากอาจารย์ที่ทำ�หน้าที่สอนโดยตรงแต่ไม่สามารถแยกระดับการ
ศึกษา และสาขาวิชาได้โดยตรง
ส่วนที่ 3 เก็บข้อมูลจากอาจารย์ที่สอนและปฏิบัติหน้าที่อื่น โดยจำ�แนกเป็นค่าแรงงาน
ทางตรงเฉพาะส่วนที่ทำ�หน้าที่ในการสอน
ในส่วนของส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 จะทำ�การหาสัดส่วนการสอนของอาจารย์ตามค่านํ้าหนักการสอน
(ค่าร้อยละ) (เลิศลักษณ์ มูลตา, 2554) จากสูตร
สัดส่วนเวลาทำ�งาน (%) =

ระยะเวลาในการสอน (ชั่วโมง) x 100
		
ระยะเวลาทำ�งานทั้งหมด (ชั่วโมง)
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เมือ่ ได้สดั ส่วนเวลาทำ�งานของอาจารย์แล้วนำ�มาคำ�นวณหาต้นทุน (เลิศลักษณ์ มูลตา, 2554)
โดยใช้สูตร
ต้นทุนค่าแรงทางตรง = ค่าแรงงานทั้งหมดของอาจารย์ x สัดส่วนเวลาทำ�งาน
จากนั้นคำ�นวณหาต้นทุนค่าแรงงานทางตรงจำ�แนกตามระดับการศึกษา และสาขาวิชา โดย
หากสามารถระบุเข้าระดับการศึกษาและสาขาวิชาได้ จะจัดสรรเข้าสู่ระดับการศึกษาและสาขาวิชา
โดยตรง หากไม่สามารถระบุเข้าระดับการศึกษาและสาขาวิชาได้โดยตรง เนือ่ งจากอาจารย์ท�ำ การสอน
หลายระดับและสาขาวิชา ดังนั้น การคำ�นวณหาต้นทุนค่าแรงงานทางตรงของอาจารย์ จึงจัดสรรตาม
สัดส่วนชั่วโมงการสอนในแต่ละระดับการศึกษาและสาขาวิชา (เลิศลักษณ์ มูลตา, 2554) โดยใช้สูตร
ต้นทุนค่าแรงทางตรงของอาจารย์ x จำ�นวนชั่วโมงการสอนในระดับการศึกษาและสาขาวิชา
จำ�นวนชั่วโมงการสอนทั้งหมด
1.2.3 ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead : MO) ได้แก่
1.2.3 ค่าแรงงานทางอ้อม เนื่องจากในการเก็บเวลาการทำ�งานของสถานศึกษาไม่มีการใช้
บัตรบันทึกเวลาทำ�งาน (Time Ticket) ทำ�ให้ไม่สามารถจัดสรรค่าแรงงานเข้าสู่ระดับการศึกษาและ
สาขาวิชาได้โดยตรง ดังนั้น นอกเหนือจากค่าแรงงานทางตรง ผู้วิจัยจึงจัดเข้าเป็นค่าแรงงานทางอ้อม
ดังตาราง 2
ตาราง 2 การจำ�แนกค่าแรงงานทางอ้อม
ค่าแรงงานทางอ้อม

ค่าแรงงานทางอ้อม

1. เงินเดือนครูที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน/ 11. ค่าสาธารณูปโภค
ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่/คนงาน
2. เงินวิทยฐานะ
ค่าแรงงานทางอ้อม

12. ค่าใช้จา่ ยงบลงทุน (ครุภณ
ั ฑ์ + ทีด่ นิ + สิง่ ก่อสร้าง)
ค่าแรงงานทางอ้อม

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

13. ค่าใช้จ่ายงบอุดหนุน

4. ค่าสอนภาคนอกเวลา

14. ค่าใช้จ่ายงานการจัดการอาชีวศึกษา

5. ค่าธุรการนอกเวลาราชการ

15. ค่าใช้จ่ายงานส่งเสริมและสนับสนุน

6. ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ

16. ค่าใช้จ่ายงานวิจัยและพัฒนา
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7. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

17. ค่าใช้จ่ายงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และยาเสพติด

8. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

18. ค่าใช้จ่ายงานจัดการศึกษางานอาชีพและการศึกษา

9. ค่าจ้างเหมาบริการ (ยาม)

19. ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี 15 ปี

10. ค่าวัสดุ

20. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

โดยเก็บข้อมูลค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับค่าแรงงานทางตรง จากนัน้ จำ�แนกค่าใช้จา่ ย
การผลิตเข้าระดับการศึกษาและสาขาวิชา ในการคำ�นวณหาค่าใช้จา่ ยการผลิตในแต่ละระดับการศึกษา
และสาขาวิชา จะใช้วธิ กี ารจัดสรรค่าใช้จา่ ยตามจำ�นวนนักเรียนในแต่ละระดับการศึกษาและสาขาวิชา
(เลิศลักษณ์ มูลตา, 2554) จากสูตร
ค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งหมด x จำ�นวนนักเรียนแต่ละสาขาวิชา
จำ�นวนนักเรียนทั้งหมด

		
1.3 หาต้นทุนการผลิตนักเรียนแต่ละระดับการศึกษาและสาขาวิชา (เลิศลักษณ์ มูลตา, 2554)
จากสูตร
Full Cost = DL + MO
1.4 หาต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคนของแต่ละระดับการศึกษา และสาขาวิชา (เลิศลักษณ์
มูลตา, 2554) จากสูตร
ต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคน =

Full Cost
จำ�นวนนักเรียนทั้งหมด

2. วิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม
ต้นทุนการผลิตนักเรียนได้จำ�แนกตามประเภทตามส่วนประกอบของต้นทุนไว้แล้วในการ
วิเคราะห์ต้นทุนแบบดั้งเดิม ซึ่งในส่วนของค่าแรงงานทางตรงจะเป็นต้นทุนตัวเดียวกัน ดังนั้น ในการ
วิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมจะเป็น

148

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

Vol. 9 No. 1 January - June 2017

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

การวิเคราะห์คา่ ใช้จา่ ยการผลิตตามต้นทุนฐานกิจกรรมโดยรวบรวมข้อมูลตามโครงสร้างของ
วิทยาลัยทั้ง 3 ปีการศึกษา (2554 - 2556) แบ่งการศึกษาออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ระบุต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณ (ใช้จริง) ซึ่งได้จำ�แนกประเภทไว้
แล้วตามวิธีต้นทุนแบบดั้งเดิมตามข้อ 1.2.3
2.2 วิเคราะห์และระบุกิจกรรม โดยดูจากโครงสร้าง/คู่มือการดำ�เนินงานของวิทยาลัย
การอาชีพในเขตภาคเหนือ โดยแบ่งตามศูนย์กิจกรรมจำ�แนกตามฝ่ายมี 4 ฝ่าย 23 กิจกรรม (วิทยาลัย
การอาชีพ, 2556) ดังตาราง 3
ตาราง 3 การจำ�แนกศูนย์กิจกรรมตามฝ่ายตามกิจกรรมและตัวผลักดันต้นทุน
ศูนย์กิจกรรม
1. กิจกรรมฝ่ายวิชาการ

2. กิจกรรมฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

3. กิจกรรมฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา

กิจกรรม
ตัวผลักดันต้นทุน
1.1 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
จำ�นวนชั่วโมงการสอน
1.2 การวัดผลและประเมินผล
จำ�นวนนักเรียน
1.3 การให้บริการของวิทยบริการและห้องสมุด
จำ�นวนการให้บริการ
1.4 การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
จำ�นวนสถานประกอบการ
1.5 สื่อการเรียนการสอน
จำ�นวนสื่อการสอน
2.1 การวางแผนและงบประมาณ
จำ�นวนนักเรียน
2.2 ศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศและความร่วมมือ
จำ�นวนการให้บริการ
2.3 การวิจยั พัฒนานวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์ จำ�นวนครัง้ ในการดำ�เนินการ
2.4 การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จำ�นวนครัง้ ในการดำ�เนินการ
จำ�นวนโครงการ
2.5 ส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
จำ�นวนกิจกรรม
3.1 กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
จำ�นวนนักเรียน
3.2 การให้คำ�ปรึกษาและการปกครอง
จำ�นวนนักเรียน
3.3 การแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
จำ�นวนนักเรียน
3.4 การจัดสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3.5 โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
จำ�นวนโครงการ
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ศูนย์กิจกรรม
4. กิจกรรมฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

กิจกรรม
4.1 การบริหารงานทั่วไป
4.2 บุคลากร
4.3 การเงิน
4.4 บัญชี
4.5 พัสดุ
4.6 อาคารสถานที่
4.7 ทะเบียน
4.8 ประชาสัมพันธ์

ตัวผลักดันต้นทุน
จำ�นวนครั้งในการให้บริการ
จำ�นวนครั้งในการให้บริการ
จำ�นวนครั้งในการให้บริการ
จำ�นวนครั้งในการให้บริการ
จำ�นวนเอกสารแบบฟอร์ม
จำ�นวนครั้งในการให้บริการ
จำ�นวนครั้งในการให้บริการ
จำ�นวนครั้งในการให้บริการ

2.3 คำ�นวณหาต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตตามกิจกรรม โดยการจัดสรรค่าใช้จ่ายการ
ผลิตตามงบประมาณ (ใช้จริง) เข้าสู่กิจกรรม ผู้วจิ ัยได้ใช้หลักการประมาณการแทนการเก็บค่าจริงเพื่อ
กำ�หนดสัดส่วนตามค่านํา้ หนักภาระงานและจำ�นวนผูป้ ฏิบตั งิ านในแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ) โดยทำ�การ
สัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ค่านํ้าหนักของการจัดสรร
2.4 การวิเคราะห์ตัวผลักดันต้นทุนและจำ�นวนตัวผลักดันต้นทุนกิจกรรม
หลังจากจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตลงสู่กิจกรรมแต่ละระดับการศึกษาและสาขาวิชา จะ
ต้องทราบว่าแต่ละกิจกรรมสิง่ ใดเป็นตัวผลักดันให้เกิดต้นทุนและมีจ�ำ นวนตัวผลักดันต้นทุนเท่าใด ดังนัน้
จึงมีการวิเคราะห์และกำ�หนดตัวผลักดันต้นทุนก่อน (ตาราง 3) โดยผูว้ จิ ยั ได้น�ำ กิจกรรมทัง้ 23 กิจกรรม
มาวิเคราะห์หาตัวผลักดันต้นทุน
2.5 จัดสรรต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามกิจกรรมจำ�แนกตามระดับการศึกษาและสาขา
วิชา โดยใช้หลักผลักดันต้นทุนเข้าสูร่ ะดับการศึกษา และสาขาวิชา ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) จำ�นวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการบัญชี สาขางานยานยนต์
สาขางานไฟฟ้ากำ�ลัง และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำ�นวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขางานพัฒนาเว็บเพจ สาขางานการบัญชี สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม จากสูตร
ต้นทุนกิจกรรมในแต่ละระดับ และสาขาวิชา =

ต้นทุนกิจกรรม x จำ�นวนตัวผลักดันที่ใช้
		
ผลรวมจำ�นวนตัวผลักดันของแต่ละกิจกรรม

2.6 การคำ�นวณต้นทุนการผลิตนักเรียน และต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคน
เมื่อได้ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามกิจกรรมแล้ว จะหาต้นทุนการผลิตตามระดับการ
ศึกษา และสาขาวิชา โดยนำ�ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตตามกิจกรรมรวมกัน
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จากนั้นคำ�นวณหาต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคน จำ�แนกตามระดับการศึกษาและสาขาวิชา
โดยนำ�ต้นทุนการผลิตนักเรียนหารด้วยจำ�นวนนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา
3. เปรียบเทียบร้อยละความแตกต่างของการผลการวิเคราะห์ต้นทุนแบบดั้งเดิม และต้นทุน
ฐานกิจกรรมของนักเรียนที่สำ�เร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคเหนือ
จากสูตร
= (ผลการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม - ผลการวิเคราะห์ต้นทุนแบบดั้งเดิม) x 100
ผลการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการกำ�หนดสถิติที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลทางสถิติ เพื่อ
ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการประมวลผลทางหลัก
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อบรรยายลักษณะของข้อมูลต้นทุน ได้แก่ ค่าร้อยละ
(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)

ผลการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง การศึกษาการใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมในการคำ�นวณต้นทุนการผลิตนักเรียน
ของวิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคเหนือ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. สรุปผลการใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมในการคำ�นวณต้นทุนการผลิตนักเรียนของวิทยาลัย
การอาชีพในเขตภาคเหนือ ดังตาราง 4 - 5
ตาราง 4 สรุปต้นทุนการผลิตนักเรียนตามระดับการศึกษาและสาขาวิชา ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม
ของวิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคเหนือ ในช่วงปีการศึกษา 2554 - 2556
ต้นทุนการผลิตนักเรียน
ตามระดับการศึกษาและสาขาวิชา
ระดับ ปวช.
1. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. สาขางานการบัญชี
3. สาขางานยานยนต์
4. สาขางานไฟฟ้ากำ�ลัง
5. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

2554

ปีการศึกษา
2555

2556

2,102,708.17
2,090,448.43
2,845,095.54
2,216,506.15
1,839,836.54

3,398,574.27
2,478,741.57
3,656,524.44
3,206,757.76
2,576,841.01

2,273,015.23
2,111,124.26
2,984,334.83
2,273,992.06
1,961,286.82
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ต้นทุนการผลิตนักเรียน
ตามระดับการศึกษาและสาขาวิชา
รวมระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
1. สาขางานพัฒนาเว็บเพจ
2. สาขางานการบัญชี
3. สาขางานเทคนิคยานยนต์
4. สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
5. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
รวมระดับ ปวส.
รวมระดับ ปวช. และ ปวส.

ปีการศึกษา
2554
2555
2556
11,094,594.83 15,317,439.05 11,603,753.20
1,724,917.92 2,461,123.12 1,786,298.34
1,884,269.31 2,333,299.51 1,579,646.63
1,742,034.17 2,264,970.32 1,706,780.76
1,570,173.20 1,909,872.05 1,663,549.97
1,421,082.89 1,803,381.00 1,455,073.10
8,342,477.49 10,772,646.00 8,191,348.80
19,437,072.32 26,090,085.05 19,795,102.00

ตาราง 5 ต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคนโดยเฉลีย่ ของผูส้ �ำ เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 จำ�แนกตาม
ระดับการศึกษา และสาขาวิชา ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมของวิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคเหนือ ใน
ช่วงปีการศึกษา 2554 - 2556
ต้นทุนการผลิตนักเรียน
ต่อคนโดยเฉลี่ย
ระดับ ปวช.
1. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. สาขางานการบัญชี
3. สาขางานยานยนต์
4. สาขางานไฟฟ้ากำ�ลัง
5. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
รวมเฉลี่ย ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
1. สาขางานพัฒนาเว็บเพจ
2. สาขางานการบัญชี
3. สาขางานเทคนิคยานยนต์
4. สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
5. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม
รวมเฉลี่ย ระดับ ปวส.

2554

ปีการศึกษา
2555

2556

11,681.71
14,721.47
12,004.62
19,443.04
23,587.65
14,773.10

26,760.43
44,263.24
28,566.60
19,443.04
67,811.61
36,732.47

19,765.35
32,478.83
23,874.68
41,345.31
49,032.17
29,009.38

19,402.50
30,487.85
21,481.97
26,743.80
46,810.48
26,838.32

-

58,598.17
68,626.46
73,063.56
119,367.00
120,225.40

45,802.52
60,755.64
51,720.63
166,355.00
97,004.87

52,200.35
64,691.05
62,392.10
142,861.00
108,615.14

-

78,062.65

66,596.33

72,329.4

เฉลี่ย
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2. ผลการเปรียบเทียบระหว่างระบบต้นทุนแบบดั้งเดิมและระบบต้นทุนฐานกิจกรรมของ
วิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคเหนือ จำ�แนกตามระดับการศึกษาและสาขาวิชา ดังตาราง 6 - 7
ตาราง 6 สรุปผลการเปรียบเทียบร้อยละความแตกต่างของผลการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม และ
ต้นทุนแบบดั้งเดิมของนักเรียนระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ที่สำ�เร็จการศึกษา 2556
ระดับ ปวช.
1. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. สาขางานการบัญชี
3. สาขางานยานยนต์
4. สาขางานไฟฟ้ากำ�ลัง
5. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
รวมเฉลี่ย ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
1. สาขางานพัฒนาเว็บเพจ
2. สาขางานการบัญชี
3. สาขางานเทคนิคยานยนต์
4. สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
5. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม
รวมเฉลี่ย ระดับ ปวส.

ต้นทุนฐานกิจกรรม

ต้นทุนแบบดั้งเดิม

ร้อยละ

58,207.49
91,463.54
64,445.90
107,946.55
140,431.43
90,923.02

91,727.65
98,606.55
94,843.01
105,872.85
104,237.22
100,631.62

-57.59
- 7.81
-47.17
1.92
25.77
-9.65

104,400.69
129,382.10
124,784.19
285,722.00
285,722.00

94,648.98
101,025.49
92,593.35
135,358.87
135,358.87

9.34
21.92
25.80
52.63
52.63

115,422.28

178,380.53

35.29

ตาราง 7 สรุปผลการเปรียบเทียบร้อยละความแตกต่างของผลการวิเคราะห์ต้นทุนแบบดั้งเดิม และ
ต้นทุนฐานกิจกรรม ของนักเรียนระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ที่สำ�เร็จการศึกษา 2556
ระดับการศึกษา
รวมเฉลี่ย ระดับ ปวช.
รวมเฉลี่ย ระดับ ปวส.

ต้นทุนฐานกิจกรรม
90,923.02
115,422.28

ต้นทุนแบบดั้งเดิม
100,631.62
178,380.53

ร้อยละ
-9.65
-35.29
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง การศึกษาการใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมในการคำ�นวณต้นทุนการผลิตนักเรียน
ของวิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคเหนือ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ต้นทุนการผลิตนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคเหนือในระดับ ปวช. ซึง่ มีตน้ ทุน
การผลิตนักเรียนต่อคนโดยเฉลีย่ ตัง้ แต่แรกเข้าจนสำ�เร็จการศึกษา ดังนี้ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์มตี น้ ทุน
การผลิตนักเรียนต่อคนเท่ากับ 46,810.48 บาท สาขางานการบัญชีมีต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคน
เท่ากับ 30,487.85 บาท สาขางานไฟฟ้ากำ�ลังมีตน้ ทุนการผลิตนักเรียนต่อคนเท่ากับ 26,743.80 บาท
สาขางานยานยนต์มตี น้ ทุนการผลิตนักเรียนต่อคนเท่ากับ 21,481.97 บาท และสาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจมีตน้ ทุนการผลิตนักเรียนต่อคนเท่ากับ 19,402.50 บาท และต้นทุนการผลิตนักเรียนของวิทยาลัย
การอาชีพในเขตภาคเหนือในระดับ ปวส. ซึง่ มีตน้ ทุนการผลิตนักเรียนต่อคนโดยเฉลีย่ ตัง้ แต่แรกเข้าจน
สำ�เร็จการศึกษา ดังนี้ สาขางานติดตั้งไฟฟ้ามีต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคนเท่ากับ 142,861.00 บาท
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมมีต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคนเท่ากับ 108,615.14 บาท สาขา
งานการบัญชีมีต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคนเท่ากับ 64,691.05 บาท สาขางานเทคนิคยานยนต์มี
ต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคนเท่ากับ 62,392.10 บาท และสาขางานพัฒนาเว็บเพจมีต้นทุนการผลิต
นักเรียนต่อคนเท่ากับ 52,200.35 บาท เนื่องจาก ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนในแต่ละสาขา
มีวสั ดุและอุปกรณ์ทนี่ �ำ มาใช้ในการพัฒนานักเรียนทีไ่ ม่เหมือนกันและมีความแตกต่างกันออกไป ซึง่ สิง่
เหล่านีว้ ทิ ยาลัยจะต้องมีการนำ�มาคำ�นวณเป็นต้นทุนในการผลิตนักเรียนส่งผลให้นกั เรียนแต่ละสาขามี
ต้นทุนทีไ่ ม่เท่ากัน ดังนัน้ สถานศึกษาทีท่ �ำ การจัดการเรียนการสอนแต่ละแห่งจึงต้องมีการวิเคราะห์หา
ว่าต้นทุนใดบางทีส่ ามารถลดได้และสามารถใช้รว่ มกันได้เพือ่ ทีจ่ ะทำ�ให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตนัก
เรียนให้ตํ่าลงได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรานอม บัวบานศรี (2546) ที่พบว่า ต้นทุนกิจกรรม
ต่อนักศึกษาต่อหน่วยนักศึกษาระดับ ปวช. สาขาวิชาของช่างยนต์ และระดับ ปวช. ของสาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉลี่ยจะใกล้เคียงกัน แต่สำ�หรับช่างอิเล็กทรอนิกส์ระดับ ปวส. จะมีต้นทุนกิจกรรม
ต่อหน่วยนักศึกษาทีส่ งู เกิดว่า 2 เท่า เนือ่ งจากจำ�นวนนักศึกษาทีน่ อ้ ยมากในระดับนี้ เพือ่ ทำ�ให้ผบู้ ริหาร
นำ�ไปวิเคราะห์ต้นทุนว่าต้นทุนในส่วนใดที่เป็นเหตุให้การดำ�เนินการในสาขาวิชานั้น ๆ มีกำ�ไรที่ลดลง
หรือมีผลขาดทุนในทีส่ ดุ ส่วนสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาการบัญชีมตี น้ ทุนการผลิตนักเรียนแบบฐาน
กิจกรรมตํา่ กว่าต้นทุนแบบดัง้ เดิม เนือ่ งจาก ABC จะระบุกจิ กรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตผลผลิตแต่ละ
ประเภท จากการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมและตัวผลักดันกิจกรรม (Activity Driver)
จะแตกต่างจากการคิดต้นทุนแบบเดิมตรงที่ ABC จะใช้กิจกรรมแทนศูนย์ต้นทุน (Cost Center) และ
การใช้ทรัพยากรของผลผลิตแต่ละประเภทไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากปริมาณการผลิตเท่านั้น
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2. จากการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคนตามวิธีต้นทุนฐานกิจกรรมและต้นทุน
แบบดัง้ เดิม พบว่าต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคนในระดับ ปวช. ของวิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคเหนือ
ตามระบบต้นทุนแบบดัง้ เดิม สูงกว่า ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม ได้แก่ สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ สาขา
งานการบัญชี และสาขางานยานยนต์ และต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคนในระดับ ปวช. สาขางานไฟฟ้า
กำ�ลัง และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์มตี น้ ทุนการผลิตนักเรียนตามระบบต้นทุนฐานกิจกรรม สูงกว่า ระบบ
ต้นทุนแบบดัง้ เดิม และต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคนในระดับ ปวส. ของวิทยาลัยการอาชีพในเขตภาค
เหนือ พบว่า ต้นทุนการผลิตนักเรียนระดับ ปวส. สาขางานการบัญชี สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขา
งานติดตัง้ ไฟฟ้า และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม มีตน้ ทุนการผลิตนักเรียนต่อคนระบบต้นทุน
แบบดั้งเดิม สูงกว่า ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม เนื่องจาก ต้นทุนการผลิตแบบดั้งเดิมจะเป็นการคิดค่า
ใช้การผลิตสำ�หรับนักศึกษาทุกคนเท่ากันโดยไม่มกี ารปันส่วนค่าใช้จา่ ยดังนัน้ ระบบการบริหารต้นทุน
แบบดั้งเดิมจึงถือว่าผลผลิตและจำ�นวนนักศึกษาเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้เกิดต้นทุน ส่วนการคิดต้นทุนการ
ผลิตตามฐานกิจกรรมเป็นการคิดค่าใช้จา่ ยทีผ่ นั แปรไปตามกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับนักศึกษา โดยสาขา
วิชาใดมีนกั ศึกษาจำ�นวนมากค่าใช้จา่ ยก็จะเกิดขึน้ มาก ด้วยเหตุนกี้ ารคิดค่าใช้จา่ ยต่อหัวนักศึกษาจึงใช้
สิง่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั จำ�นวนนักศึกษาเป็นเกณฑ์ในการปันส่วนค่าใช้จา่ ยของหน่วยกิจกรรมสนับสนุน
ต่าง ๆ ทำ�ให้ผบู้ ริหารของสถาบันการศึกษาได้รบั ข้อมูลค่าใช้จา่ ยต่อหัวนักศึกษาตามกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของชูศรี เทีย้ ศิรเิ พชร (2546) ทีพ่ บว่า กิจกรรมการผลิตบัณฑิตทางการบัญชีและ
บริหารธุรกิจ กิจกรรมการวิจยั กิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชมุ ชน กิจกรรมทำ�นุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรม
และกิจกรรมการบริหารแต่ละกิจกรรมจะมีการแบ่งเป็นกิจกรรมย่อย (Task) ซึง่ เป็นองค์ประกอบของ
งานขัน้ พืน้ ฐานทีแ่ ฝงในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ เช่น ในงานการผลิตบัณฑิต ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย
ได้แก่ การเรียน การสอน การบริการวิชาการ และการบริการห้องสมุด เป็นต้น โดยเกณฑ์ในการปัน
ส่วนต้นทุนที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เช่น จำ�นวนสัดส่วนเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม จำ�นวนนักศึกษาลง
ทะเบียนเต็มเวลา และจำ�นวนบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น การคำ�นวณต้นทุนประกอบด้วย 2
ขั้นตอน ขั้นที่ 1 เป็นการกระจายต้นทุนทั้งสิ้นไปสู่กิจกรรมหลักโดยนำ�ข้อมูลจากงบประมาณรายจ่าย
จริงของคณะซึง่ นำ�มาจากบัญชีแยกประเภทรวมด้วยส่วนทีป่ นั ส่วนมาจากส่วนกลาง ประกอบด้วย ค่า
วัสดุทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จา่ ยในการให้บริการอืน่ ๆ การปันส่วนจะพิจารณาประเภท
ต้นทุนต่อหน่วยนักศึกษา เป็นต้น นอกจากนีย้ งั เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยตามวิธตี น้ ทุนเดิมกับต้นทุน
กิจกรรม พบว่า ต้นทุนต่อหน่วยตามวิธีต้นทุนเดิมเท่ากับ 29,417.59 บาท ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าวิธีต้นทุน
กิจกรรมซึ่งมีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 19,604.38 บาท ถ้ารวมค่าเสื่อมราคาแล้วต้นทุนต่อหน่วยทั้งสิ้น
เท่ากับ 21,805.41 บาท
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. วิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคเหนือสามารถนำ�เอาไปเป็นแนวทางในการอธิบายถึงระบบ
ต้นทุนแบบดั้งเดิมและระบบต้นทุนฐานกิจกรรมของวิทยาลัยการอาชีพ
2. วิทยาลัยการอาชีพอืน่ ๆ สามารถนำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการกำ�หนดนโยบายในการคำ�นวณ
ระบบต้นทุนแบบดั้งเดิมและระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเพื่อบริหารต้นทุนในสถานศึกษา
3. มหาลัยหรือสถาบันการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาและตัดสินใจในการกำ�หนดการ
ระบบต้นทุนแบบดั้งเดิมและระบบต้นทุนฐานกิจกรรม
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