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บทคัดย่อ

 เพือ่ทีจ่ะกระตุน้ผูบ้รหิำรสำมำรถจดักำรและควบคมุกจิกรรมและตวัผลกัต้นทนุในกำรคสำนวณหำต้นทนุต่อหวั

ของนักศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผล กำรวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้นในกำร

ผลตินกัศกึษำ 1 คนให้กลำยเป็นบณัฑติผ่ำนวธิรีะบบต้นทนุตำมฐำนกจิกรรมในกำรคสำนวณต้นทนุต่อหวัของนกัศกึษำ

แต่ละสำขำวิชำของคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี โดยใช้แบบฟอร์มกำรรวบรวมข้อมูลค่ำใช้จ่ำย

จำกรำยงำนประจสำปีงบประมำณ 2557 – 2560 เป็นเครื่องมือกำรวิจัยในครั้งนี้และใช้สถิติเชิงพรรณนำในกำรสรุปผล

กำรวจิยัทีเ่กีย่วข้อง ซ่ึงผลกำรวจิยัพบว่ำ ค่ำใช้จ่ำยจรงิตำมภำรกจิหลกัมค่ีำใช้จ่ำยสงูกว่ำค่ำใช้จ่ำยตำมยทุธศำสตร์ ขณะที ่

ต้นทุนรวมของนักศึกษำ 1 คน รวมสูงสุดเกิดขึ้นที่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ รองลงมำคือสำขำวิชำกำรบัญชี และต้นทุน

รวมตส่ำสุด คือสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำม ต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำ 1 คน สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มีต้นทุนสูงที่สุด ขณะที่ต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี มีต้นทุนตส่ำที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบวิธีคสำนวณ

หำต้นทนุต่อหวัของนกัศกึษำระหว่ำงวธีิระบบต้นทนุตำมฐำนกจิกรรมและวธิรีะบบต้นทนุแบบดัง้เดมิ พบว่ำ วธิรีะบบ

ต้นทุนตำมฐำนกิจกรรมให้ผลกำรสะท้อนต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำที่สูงกว่ำวิธีระบบต้นทุนแบบดั้งเดิมถึงร้อยละ 20 

ดังนั้น คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี จสำเป็นต้องพิจำรณำดสำเนินกำรวำงแผนและควบคุมต้นทุน

อย่ำงเร่งด่วนเพื่อควำมอยู่รอดของมหำวิทยำลัย

ค�าส�าคัญ: ต้นทุนฐำนกิจกรรม ต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำ กำรวิเครำะห์ต้นทุน
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Abstract

 In order to urge all educational administrators could manage and control valuable activities and cost drivers 

for efficiently and effectively calculating the cost per student capita, therefore the primary objective of this study 

was to analyze the entire expenditures or costs for producing a student as becoming a graduate in a future by using 

the Activities Based Costing (ABC) system for calculating the cost per student capita in each academic program in 

Faculty of Management Science, Phetchaburi Rajabhat University. A form for collecting expenditure data from the 

year budgeting report among 2014 – 2017 was used for being the research instrument of this study while the descriptive 

statistic was employed to summarize the related research results. As a result of this research discovered that the actual 

expenditures or costs of primary tasks were mostly higher than the actual expenditures or costs of their strategy. At 

the time, the highest of total cost a student happened in business administration program and accounting program, 

respectively as well as business computer program was the lowest of total cost a student. However, the highest of 

cost per student capita was business computer program while the lowest of cost per a student capita was accounting 

program. Then when computation methods of cost per student capita were compared between activities based costing 

and traditional costing systems, the result revealed the ABC system could reflect the cost per student capita higher than 

the traditional costing system was about 20 percentages, therefore the Faculty of Management Science, Phetchaburi 

Rajabhat University have certainly needed to urgently consider their cost planning and control in order to survive for 

their performance as well.

Keywords: activity based costing (ABC), cost per student capita, cost analysis

บทน�า

 ตำมที่พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 21 กสำหนด

ให้ส่วนรำชกำรต้องคสำนวณรำยจ่ำยต่อหน่วยของงำนบริกำรสำธำรณะที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรเพื่อ

ประโยชน์ 5 ด้ำน ประกอบด้วย กำรควบคุมต้นทุนและงบประมำณ กำรวัดผลกำรดสำเนินงำน กำรกสำหนดค่ำธรรมเนียม 

กำรประเมินควำมเหมำะสมของกิจกรรม และกำรตัดสินใจถึงควำมเหมำะสมทำงกำรเงิน โดยกสำหนดวิธีกำรคสำนวณ

ต้นทนุตำมฐำนกจิกรรม (Activity Based Costing <ABC>) เป็นเครือ่งมอืในกำรบรหิำรงำนเพือ่จดักำรงำนให้เกดิคณุค่ำ 

(Value Based Management) โดยพจิำรณำหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงำนตลอดทัง้องค์กร (Cross-Functional) 

ในลักษณะของกิจกรรมโดยภำพรวม (Integrated View) โดยสำมำรถระบุกิจกรรมขององค์กร ต้นทุนแต่ละกิจกรรม 

และตวัผลกัดนัต้นทนุ (Cost driver) ได้อย่ำงถกูต้องเพือ่กำรเพิม่มลูค่ำในกำรดสำเนนิงำนให้กบัองค์กรและทสำให้สำมำรถ

คสำนวณต้นทุนผลผลิตและบริกำรได้อย่ำงถูกต้องและนสำไปสู่กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรดสำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องและ

ลดควำมสูญเปล่ำของกจิกรรมทีไ่ม่สร้ำงมลูค่ำเพิม่เช่นกนั [1] ด้วยเหตุนี ้สถำบนักำรศกึษำจงึจสำเป็นต้องคสำนวณหำต้นทนุ

ต่อหวัของนกัศกึษำด้วยวธิรีะบบต้นทนุฐำนกจิกรรม (ABC) ซึง่คสำนงึถงึกจิรรมต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้และก่อให้เกดิต้นทนุเป็น

หลกั แตกต่ำงกบัต้นทนุแบบเดมิโดยรวบรวมข้อมลูต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยทีม่พีฤติกรรมเหมอืนกนัเข้ำรวมไว้ด้วยกนั ณ จดุ

สะสมต้นทุน (Cost Pool) ตำมที่ได้ผ่ำนกำรวิเครำะห์กิจกรรมซึ่งสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลผลิตเรียบร้อยแล้ว (High and 

Low Value Activities) และระบตุวัผลกัต้นทนุ (Cost Driver) ทีถ่กูต้องเหมำะสม เพือ่ปันส่วนค่ำใช้จ่ำยหรอืต้นทนุเข้ำไป

ยงัสินค้ำและบรกิำร (บณัฑติ) ซึง่ถอืเป็นผลผลติตำมจสำนวนนกัศกึษำทีส่สำเรจ็กำรศกึษำ และยงัถอืเป็นผลผลติของสถำบนั
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กำรศกึษำนัน้เอง [2] ตำมทีค่ณะวทิยำกำรจดักำรเป็นหน่วยงำนภำยใต้มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ีซึง่มภีำรกจิหลกัด้ำน

กำรเรยีนกำรสอนและภำรกจิรองในด้ำนอืน่ทีเ่กีย่วข้องในกำรผลตินกัศกึษำ ดงันัน้ จงึมคีวำมจสำเป็นและให้ควำมสสำคญั

ในกำรคสำนวณต้นทุนกำรผลิตบัณฑิต จึงเป็นมูลเหตุที่ทสำให้ต้องคสำนวณต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำด้วยวิธีระบบต้นทุน

ฐำนกจิกรรม (ABC) เพือ่วำงแผนและควบคมุกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เกดิประสทิธภิำพประสทิธผิลสงูสดุรวมทัง้เพือ่

ทีจ่ะวดัผลกำรดสำเนนิงำนและใช้ข้อมลูต้นทนุต่อหวัของนกัศกึษำเพือ่กสำหนดค่ำธรรมเนยีมทำงกำรศกึษำอย่ำงเหมำะสม

เพือ่นสำไปสูก่ำรวำงแผนเพือ่จดัสรรงบประมำณประจสำปีและสำมำรถควบคมุค่ำใช้จ่ำยทีใ่ช้ในระหว่ำงปีกำรศกึษำให้เกดิ

ประสิทธิภำพประสิทธิผลมำกที่สุดเช่นกัน

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยจริงในกิจกรรมกำรดสำเนินงำน เงินเดือน ค่ำจ้ำงประจสำ ค่ำเสื่อมรำคำที่ดิน อำคำรและ

อุปกรณ์ของนักศึกษำปริญญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 2. เพื่อคสำนวณต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ด้วยระบบต้นทุน

ฐำนกิจกรรม 

 3. เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนต่อหัวของบัณฑิตแต่ละสำขำ ของคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

ด้วยระบบต้นทุนฐำนกิจกรรม และต้นทุนแบบเดิม

ขอบเขตของการวิจัย

 1. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ กำรวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วยกำรศึกษำกิจกรรมกำรดสำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง

กับนักศึกษำปริญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ภำคปกติ ทั้ง 4 สำขำวิชำ ได้แก่ (1) สำขำวิชำ

บริหำรธุรกิจ (2) สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (3) สำขำวิชำบัญชี และ (4) สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ และภำคนอกเวลำ 2 สำขำ 

ได้แก่ (1) สำขำวิชำกำรบัญชี และ (2) สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ โดยทสำกำรศึกษำกิจกรรมกำรดสำเนินงำนและเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำร

 2. ขอบข่ำยด้ำนประชำกรที่ศึกษำ ประชำกรในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ จสำนวนเงินที่ใช้จ่ำยจริงในกำรดสำเนินงำน และ

จสำนวนของนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนในปีกำรศึกษำ 2557-2560 คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

 3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ กำรวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัใช้ข้อมลูกจิกรรมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิในปีงบประมำณ 2557-

2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560 ซึ่งอยู่ในช่วง ภำคกำรศึกษำที่ 2/2556 ถึง 1/2560
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) เพื่อวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้นใน 

กำรผลิตนักศึกษำ 1 คนให้กลำยเป็นบัณฑิตผ่ำนวิธีระบบต้นทุนตำมฐำนกิจกรรม โดยใช้จสำนวนนักศึกษำ เป็นเกณฑ ์

ในกำรปันส่วน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 กำรวจิยัครัง้นี ้กสำหนดประชำกรและเลอืกกลุม่ตวัอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง (purposive sampling) เป็นนกัศกึษำที่

ลงทะเบยีนเรยีนระดบัปรญิญำตร ีคณะวทิยำกำรจดักำร มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ีปีงบประมำณ 2557-2560 ประกอบ

ด้วย นักศึกษำภำคปกติ และภำคนอกเวลำ ภำคกำรศึกษำที่ 2/2556 ถึง 1/2560 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทสำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสสำรวจข้อมูลที่สร้ำงขึ้น ดังนี้

 1. แบบบันทึกข้อมูลค่ำใช้จ่ำย เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจสำ ค่ำเสื่อมรำคำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

 2. แบบบันทึกข้อมูลจสำนวนนักศึกษำ

 3. แบบบันทึกกำรปันส่วนค่ำใช้จ่ำย

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ลักษณะของข้อมูลที่รวบรวมเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) กำรเก็บข้อมูลทุติยภูมิได้จำกค่ำใช้จ่ำยจริงทั้ง

งบประมำณแผ่นดนิและเงนินอกงบประมำณ รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำกกองนโยบำยและแผน รำยงำนประจสำปี 

จำกคณะวทิยำกำรจดักำรและรำยงำนค่ำเสือ่มรำคำทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์ จำกงำนคลงัและพสัด ุประจสำปีงบประมำณ 

2557-2560

การวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยใช้ค่ำสถิติร้อยละ และกำรคสำนวณต้นทุนรวมจำกกำรกระจำยต้นทุนต่ำง ๆ มำยัง

หน่วยต้นทุนกำรผลิตบัณฑิตโดยตรง ตำมหลักต้นทุนฐำนกิจกรรม โดยผ่ำนกิจกรรมที่จสำเป็นและสร้ำงมูลค่ำให้กับ

ผลผลิต (บัณฑิต) ซึ่งแสดงอยู่ในรูปค่ำใช้จ่ำยหรือต้นทุน สถำบันกำรศึกษำหำกนสำวิธีระบบต้นทุนตำมฐำนกิจกรรมมำ

ใช้คสำนวณต้นทนุต่อหวัของนกัศกึษำจสำเป็นต้องคสำนงึถงึกจิกรรมทีน่สำไปสูก่ำรบรรลพุนัธกจิ กลยทุธ์ และแผนงำนของ

สถำบนักำรศกึษำและกสำหนดตวัสดัส่วนทีเ่หมำะสมในกำรผลกัต้นทนุ (Cost Driver) เข้ำไปสูผ่ลติภณัฑ์ซึง่กค็อืนกัศกึษำ

เป็นตัวผลักดัน [3] โดยมีวิธีกำร ดังนี้

 1. จัดกลุ่มค่ำใช้จ่ำยจำกค่ำใช้จ่ำยตำมภำรกิจหลักและตำมยุทธศำสตร์ เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจสำ ค่ำเสื่อมรำคำ

ครุภัณฑ์ อำคำร และสิ่งก่อสร้ำง โดยจสำแนกเป็นต้นทุนทำงตรง ต้นทุนทำงอ้อม 

 2. นสำค่ำใช้จ่ำยตำมภำรกิจหลักและตำมยุทธศำสตร์ เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจสำ ค่ำเสื่อมรำคำครุภัณฑ์ อำคำร 

และสิ่งก่อสร้ำง (ต้นทุนทำงอ้อม) มำปันส่วน เพื่อหำต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำแต่ละช้ันปี โดยใช้จสำนวนนักศึกษำที่

เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2557 และสสำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2560 เป็นเกณฑ์ ดังนี้

 ต้นทุนต่อหัวนักศึกษำชั้นปีท่ี 1   =           ค่ำใช้จ่ำยจริง งบประมำณปี 2557 

      จสำนวนนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2557

 ต้นทุนต่อหัวนักศึกษำชั้นปีท่ี 2  =    ค่ำใช้จ่ำยจริง งบประมำณปี 2558 

      จสำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียน ชั้นปีที่ 2 

 ต้นทุนต่อหัวนักศึกษำชั้นปีท่ี 3  =     ค่ำใช้จ่ำยจริง งบประมำณปี 2559 

      จสำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียน ชั้นปีที่ 3
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 ต้นทุนต่อหัวนักศึกษำชั้นปีท่ี 4   =     ค่ำใช้จ่ำยจริง งบประมำณปี 2560 

      จสำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียน ชั้นปีที่ 4 

   2.1 ค่ำใช้จ่ำยตำมภำรกิจหลักและตำมยุทธศำสตร์ แยกจสำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยตำมงบประมำณที่ได้จัดสรร

แต่ละสำขำโดยตรง 

   2.2 เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจสำ ค่ำจ้ำงชั่วครำว ค่ำจ้ำงพนักงำนรำชกำร เงินประจสำตสำแหน่งบริหำร เงิน

ประจสำตสำแหน่งวิชำกำร ใช้ข้อมูลภำระเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจสำปีงบประมำณ 2557-2560 ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2/2556 

ถึง 1/2560 โดยคสำนึงถึงกำรปฏิบัติงำนจริง 

   2.2.1 เงนิประจสำตสำแหน่งผูบ้รหิำร (ส่วนกลำง) เงนิเดอืนบคุลำกรสำยสนบัสนนุ(ส่วนกลำง) ปันส่วน

ค่ำใช้จ่ำย ด้วยจสำนวนนักศึกษำภำคปกติ และภำคนอกเวลำ ทั้ง 8 คณะ 

   2.2.2 เงินประจสำตสำแหน่งผู้บริหำร เงินประจสำตสำแหน่งวิชำกำร เงินเดือนบุคลำกรสำยสนับสนุน  

ของคณะวิทยำกำรจัดกำร นสำมำปันส่วนลงสำขำต่ำง ๆ ตำมจสำนวนนักศึกษำภำคปกติ และภำคนอกเวลำแต่ละสำขำ 

ของคณะวิทยำกำรจัดกำร

   2.3 ข้อมลูค่ำเสือ่มรำคำอำคำร ครภุณัฑ์ทำงกำรศกึษำ และครภุณัฑ์สสำนกังำน นสำข้อมลูทีไ่ด้ทสำกำรคสำนวณ

จำกงำนคลังและพัสดุ ประจสำปีงบประมำณ 2557-2560 มำตัดเป็นค่ำใช้จ่ำย โดยวิธีเส้นตรง เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 

กำรคสำนวณค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์ถำวรสสำหรับหน่วยงำนภำครัฐของกรมบัญชีกลำง

   2.3.1 ค่ำเสือ่มรำคำอำคำรเรยีนรวม ปันส่วนค่ำใช้จ่ำย ด้วยจสำนวนนกัศกึษำภำคปกต ิและภำคนอกเวลำ  

ทุกคณะ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

   2.3.2 ค่ำเสื่อมรำคำอำคำร วัสดุและอุปกรณ์ ของคณะวิทยำกำรจัดกำร นสำมำปันส่วนลงสำขำต่ำง ๆ  

ตำมจสำนวนนักศึกษำแต่ละสำขำภำคปกติ และภำคนอกเวลำ ของคณะวิทยำกำรจัดกำร

 3. คสำนวณหำต้นทุนรวม ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2557-2560 

  ต้นทุนรวม  =  ต้นทุนต่อหัวนักศึกษำชั้นปีที่ 1 + ต้นทุนต่อหัวนักศึกษำชั้นปีที่ 2 

     + ต้นทุนต่อหัวนักศึกษำชั้นปีที่ 3 + ต้นทุนต่อหัวนักศึกษำชั้นปีที่ 4 

 4. นสำข้อมูลต้นทุนรวมที่ได้มำคสำนวณหำต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำ (บัณฑิต)

  ต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำ     =                  ต้นทุนรวม 

                     จสำนวนนักศึกษำที่สสำเร็จกำรศึกษำ

 5. หลักเกณฑ์และควำมแตกต่ำงกำรคิดต้นทุนต่อหัวฐำนกิจกรรม กับต้นทุนแบบเดิม

   5.1 ต้นทนุต่อหวัฐำนกจิกรรม นสำค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง ค่ำเสือ่มรำคำทีด่นิอำคำรส่วนกลำงมำคสำนวณต้นทนุ 

และคสำนึงถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดต้นทุน ต้นทุนในแต่ละกลุ่มจะถูกปันส่วนเข้ำสู่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

   5.2 ต้นทนุต่อหัวแบบเดมิ ค่ำใช้จ่ำยจะถูกจัดเข้ำสู่กลุ่มต้นทนุต่ำง ๆ  (cost pools) โดยไม่คสำนงึถึงกิจกรรม

ที่เกิดขึ้น และไม่นสำค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง ค่ำเสื่อมรำคำที่ดินอำคำรส่วนกลำงมำคสำนวณต้นทุน   
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ผลการวิจัย

 จำกกำรรวบรวมข้อมลูเพือ่วเิครำะห์ต้นทนุต่อหวัของนกัศกึษำ คณะวทิยำกำรจดักำร มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุี 

ตำมวิธีระบบต้นทุนตำมฐำนกิจกรรมโดยวิเครำะห์ข้อมูลจำกรำยงำนประจสำปีงบประมำณ 2557-2560 และข้อมูลอื่นที่

เกี่ยวข้องดงัที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้นแล้วนั้น ผลกำรวิจัยพบว่ำ ต้นทุนรวม สำขำวิชำบริหำรธรุกิจมีต้นทุนรวมสงูสุด เท่ำกับ 

71,617,340.45 บำท รองลงมำคอืสำขำวชิำกำรบญัช ีเท่ำกบั 33,594,732.59 บำท และสำขำวชิำคอมพวิเตอร์ธรุกจิมต้ีนทนุ

รวมน้อยที่สุดคือ 16,821,687.77 บำท ดังแสดงผลในตำรำงที่ 1 ผลกำรวิจัยยังพบอีกว่ำ ต้นทุนต่อหัวของนักศึกษาสำขำ

คอมพวิเตอร์ธรุกจิ มต้ีนทนุต่อหวัสงูสดุ เท่ำกบั 1,401,807.31 บำท รองลงมำคอืสำขำวชิำนเิทศศำสตร์เท่ำกบั 584,376.61 

บำท และสำขำวิชำกำรบัญชีเท่ำกับ 390,636.42 บำท ซึ่งเป็นสำขำวิชำท่ีมีต้นทุนต่อหัวตส่ำสุด ดังแสดงผลในตำรำงที่ 2 

ขณะเดยีวกนั เมือ่เปรยีบเทยีบกำรคสำนวณต้นทนุต่อหวัของระหว่ำงวธิรีะบบต้นทนุตำมฐำนกจิกรรมและวธิรีะบบต้นทนุ

แบบดัง้เดมิ ผลกำรวจิยัพบว่ำ ต้นทนุต่อหวัตำมวธิรีะบบต้นทนุตำมฐำนกจิกรรมมต้ีนทนุต่อหวัทีส่งูกว่ำวธีิระบบต้นทนุ

แบบดั้งเดิมถึงร้อยละ 20 ดังแสดงผลในตำรำงที่ 3

ตารางที่ 1 คสำนวณต้นทุนรวม ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่4

สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ต้นทุนรวม

นักศึกษาภาคปกติ

1 สำขำบริหำรธุรกิจ

2 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3 สำขำวิชำนิเทศศำสตร์

4 สำขำวิชำบัญชี

นักศึกษาภาคนอกเวลา

1 สำขำบริหำรธุรกิจ

2 สำขำวิชำบัญชี

14,078,403.78

4,637,690.70

5,554,071.98

7,402,080.33

8,994,554.03

1,035,921.40

16,695,583.35

4,351,690.60

6,074,256.64

8,220,488.18

7,503,384.09

1,314,438.08

20,229,279.40

4,056.600.77

6,263,558.72

8,547,137.12

5,057,366.55

1,504,642.80

20,614,073.92

3,775,705.68

6,067,553.76

9,425,026.96

4,928,360.42

1,509,855.54

71,617,340.45

16,821,687.75

23,959,441.10

33,594,732.59

26,483,665.09

5,364,857.82

ตารางที่ 2 คสำนวณต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำปริญญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ด้วยระบบ

ต้นทุนฐำนกิจกรรม

ที่ สาขาวิชา
จ�านวนนักศึกษา 

ที่ส�าเร็จการศึกษา (คน)
ต้นทุนรวม

(บาท)
ต้นทุนต่อหัว 

ของนักศึกษา (บาท)

1

2

3

4

1

2

นักศึกษาภาคปกติ

สำขำบริหำรธุรกิจ

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สำขำวิชำนิเทศศำสตร์

สำขำวิชำบัญชี

นักศึกษาภาคนอกเวลา

สำขำบริหำรธุรกิจ

สำขำวิชำบัญชี

177

12

41

86

86

10

71,617,340.45

16,821,687.77

23,959,441.10

33,594,732.59

26,483,665.09

5,364,857.82

404,617.74

1,401,807.31

584,376.61

390,636.42

307,949.59

536,485.78

รวม 412 177,841,724.82 3,625,873.45
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำแต่ละสำขำ ด้วยวิธีระบบต้นทุนตำมฐำนกิจกรรมและ ระบบต้นทุน

แบบดั้งเดิม

ที่ สาขาวิชา

ต้นทุนต่อหัวด้วย

วิธีระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม

(บาท)

ต้นทุนต่อหัวด้วย

วิธีระบบต้นทุนแบบดั้งเดิม

(บาท)

1

2

3

4

1

2

นักศึกษาภาคปกติ

สำขำบริหำรธุรกิจ

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สำขำวิชำนิเทศศำสตร์

สำขำวิชำบัญชี

นักศึกษาภาคนอกเวลา

สำขำบริหำรธุรกิจ

สำขำวิชำบัญชี

404,617.74

1,401,807.31

584,376.61

390,636.42

307,949.59

536,485.78

323,407.70

1,226,275.19

486,633.22

310,108.27

245,741.61

425,797.27

รวม 3,625,873.45 3,017,963.26

 

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

 ด้วยสถำบันกำรศึกษำจสำเป็นต้องคสำนวณหำต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำให้ถูกต้องและมีประสิทธิภำพเพื่อใช้

ข้อมูลดังกล่ำวในกำรจัดกำรและควบคุมกิจกรรมกำรดสำเนินงำนหน่วยงำนของตนให้อยู่รอดภำยใต้สถำนกำรณ์ที่มี 

กำรแข่งขันอย่ำงรุนแรงระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำทั้งภำครัฐและภำคเอกชนด้วยกันเอง ดังนั้น ผู้บริหำรทุกระดับของ

สถำบันกำรศึกษำ จสำเป็นต้องเอำใจใส่หน่วยที่ตนเองกสำกับดูแลเพื่อที่ทสำให้รำยรับและค่ำใช้จ่ำยเกิดควำมสมดุลและ

สำมำรถอยูร่อดในสถำนกำรณ์ดงัทีก่ล่ำวไว้แล้วข้ำงต้น ซึง่ผลกำรวจิยัทีเ่กดิจำกกำรวเิครำะห์ค่ำใช้จ่ำยทัง้สิน้ในกำรผลติ

นกัศกึษำ 1 คนให้กลำยเป็นบณัฑติผ่ำนวธิรีะบบต้นทนุตำมฐำนกจิกรรมในกำรคสำนวณต้นทนุต่อหวัของนกัศกึษำแต่ละ

สำขำวชิำของคณะวทิยำกำรจดักำร มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ีเพือ่สะท้อนควำมสสำคญัของค่ำใช้จ่ำยหรอืต้นทนุทีเ่กดิ

ขึน้และนสำไปสูค่วำม อยูร่อดของคณะวทิยำกำรจดักำร มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ีพบว่ำ ค่ำใช้จ่ำยจรงิตำมภำรกจิหลกั 

มีค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยตำมยุทธศำสตร์ ขณะที่ต้นทุนรวมของนักศึกษำ 1 คน สำขำวิชำบริหำรธุรกิจโดยรวมสูงสุด

เกดิขึน้ท่ีสำขำวชิำบรหิำรธรุกจิ ถดัมำคอืสำขำวชิำกำรบญัช ีและสำขำวชิำคอมพวิเตอร์ธรุกจิ ตำมลสำดบั นอกจำกนี ้ต้นทนุ

ต่อหัวของนักศึกษำ 1 คน ที่มีต้นทุนสูงที่สุดของคณะวิทยำกำรจัดกำรคือสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขณะที่ต้นทุนตส่ำ

ทีสุ่ดของคณะวทิยำกำรจดักำรคอืสำขำวชิำกำรบญัช ีซึง่กำรวจิยัในครัง้นีส้อดคล้องกบั ธนรจุ โรจน์มำนะวงศ์ [4] กล่ำว

ไว้ว่ำ กำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำจำกกำรผลิตบัณฑิตระดับปริญญำตรีเม่ือรวบรวมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นใน

แต่ละปีงบประมำณจสำเป็นต้องพจิำรณำรำยจ่ำยทีเ่กดิขึน้จำกกำรดสำเนนิกจิกรรมของหน่วยงำนหลกัหรอืภำรกจิหลกั ซึง่

ต้นทุนต่อหน่วยในกำรผลิตบัณฑิตส่วนใหญ่จะอยู่ที่ภำระงำนหลักถึงร้อยละ 80 ซึ่งจสำเป็นต้องปันส่วนเข้ำตัวนักศึกษำ

แต่ละรำยและจะให้ผลทีท่สำให้ผูบ้รหิำรสำมำรถบรหิำรงบประมำณได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้เมือ่ทรำบว่ำต้นทนุต่อ

หัวของนักศึกษำในหลักสูตรใดมีต้นทุนที่สูงหรือต้นทุนที่ตส่ำอันจะนสำมำสู่กำรจัดกำรและควบคุมกิจกรรมและตัวผลัก

ต้นทนุทีเ่หมำะสมและถกูต้องต่อไป ขณะเดยีวกนั เมือ่มกีำรเปรยีบเทยีบวธิคีสำนวณหำต้นทนุต่อหวัของนกัศกึษำระหว่ำง

วิธีระบบต้นทุนตำมฐำนกิจกรรมและวิธีระบบต้นทุนแบบดั้งเดิม ผลกำรวิจัยพบว่ำ วิธีระบบต้นทุนตำมฐำนกิจกรรม
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ให้ผลสะท้อนต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำที่สูงกว่ำวิธีระบบต้นทุนแบบดั้งเดิมถึงร้อยละ 20 ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุป 

ของ อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ [5] กล่ำวว่ำ ระบบกำรบริหำรต้นทุนตำมฐำนกิจกรรมให้ควำมสสำคัญต่อกำรบริหำรกิจกรรม

และต้นทนุทีเ่กีย่วข้องเพือ่สะท้อนค่ำใช้จ่ำยทีส่ะสมไว้ไปยงัผลผลติทีถ่กูต้องอย่ำงแท้จรงิภำยใต้กำรกสำหนดกลยทุธ์และ

แผนงำนทีน่สำไปสูผ่ลผลติโดยผ่ำนกจิกรรมทีจ่สำเป็นและสร้ำงมลูค่ำให้กบัผลผลติดงักล่ำว ซึง่หำกคสำนวณต้นทนุตำมวธิี

ระบบต้นทนุแบบดัง้เดมิจะทสำให้กำรปันส่วนค่ำใช้จ่ำยหรอืต้นทนุไปยงัตวัผลติภณัฑ์และบรกิำรไม่สะท้อนควำมเป็นจรงิ 

ซึ่งจะมีต้นทุนที่สะสมไว้ตส่ำกว่ำหรือสูงกว่ำก็เป็นไปได้ทั้งสิ้น ดังนั้น สถำบันกำรศึกษำหำกนสำวิธีระบบต้นทุน 

ตำมฐำนกิจกรรมมำใช้คสำนวณต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำก็จสำเป็นต้องยอมรับต่อค่ำใช้จ่ำยหรือต้นทุนที่เกิดขึ้น 

อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อท่ีจะบรรลุพันธกิจ กลยุทธ์ และแผนงำนของสถำบันกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรและควบคุม

ต้นทุนตำมฐำนกิจกรรมให้เหมำะสมกับรำยรับท่ีได้รับและอยู่รอดต่อไปทั้งตัวสถำบันและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ [6], 

[3] ดงันัน้คณะวทิยำกำรจดักำร มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ีจสำเป็นต้องพจิำรณำดสำเนนิกำรวำงแผนและควบคมุต้นทนุ

อย่ำงเร่งด่วน เพื่อควำมอยู่รอดของคณะวิทยำกำรจัดกำรเองและมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีเองเช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม 

กำรวิจัยในครั้งนี้อำจมีข้อจสำกัดหลำยประกำรต่อกำรเก็บรวบรวมข้อมูลซ่ึงกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผ่ำนมำของคณะ

วิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ยังไม่มีระบบเพ่ือที่จะดึงข้อมูลอย่ำงเป็นระบบในกำรคสำนวณหำต้นทุน

ต่อหัวของนักศึกษำทสำให้กำรวิเครำะห์ดังกล่ำวข้ำงต้นอำจมีควำมคลำดเคลื่อนและนสำไปสู่กำรวำงแผน กำรควบคุม 

และกำรตัดสินใจที่ผิดพลำดด้วยเช่นกัน ดังน้ัน ควรพัฒนำระบบกำรคสำนวณต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำตลอดอำยุ 

กำรศึกษำในแต่ละหลักสูตร
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