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การศึกษาคน้ควา้ เรือง การศึกษาตน้แบบการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาโดยใชต้น้ทุนฐาน
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วตัถุประสงคเ์พือสร้างตน้แบบในการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาโดยใชต้น้ทุนฐานกิจกรรมใน และ

คาํนวณต้นทุนการศึกษาต่อหลกัสูตร ทีเกิดขึนจริงของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ี 

จงัหวดัขอนแก่น 

ในการศึกษาครังนี เป็นการนาํตน้ทุนฐานกิจกรรมนาํมาเป็นแนวทางในการคาํนวณตน้

ทุนการศึกษา ในการใชส้ร้างตน้แบบโครงสร้างการจดักิจกรรมของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจ

เทคโนโลยใีหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนทีเกิดขึนภายในโรงเรียน พร้อมกบัหลกัการคาํนวณตน้ทุนราย

หลกัสูตร และตน้ทุนต่อหวันกัศึกษารายปี  เป็นแนวทางในการบริหารการจดัการทางการศึกษาให้

ปรับปรุงและพฒันาตามเหตุการณ์ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร เกียวกบั

โครงสร้างองคก์ร คาํอธิบายลกัษณะงาน และนาํมาเป็นขอ้มลูในการคาํนวณตน้ทุนกากรศึกษาโดย

การนาํหลกัทฤษฎีตน้ทุนฐานกิจกรรมมาเป็นองค์ประกอบในการคาํนวณ โดยมีการคาํนวณซึง 

ประกอบดว้ย 6  ขนัตอน เริมจากการวิเคราะห์กิจกรรม พร้อมกบัการจาํแนกค่าใช่จ่ายใหเ้ป็นตน้ทุน

ทางตรงและตน้ทุนทางออ้มโดยการนาํนาํค่าใชจ่้ายจากบญัชีแยกประเภทจากค่าใชจ่้ายจริงนาํมา

จาํแนกแยกเป็นต้นทุนต่างๆ  และนําต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางออ้มปันส่วนต้นทุนเข้าสู่

กิจกรรมของทีเกิดขึน เพือนาํไปคาํนวณเป็นตน้ทุนรายหลกัสูตร และตน้ทุนต่อหัวนักศึกษารายปี

ตามจาํนวนตัวผลกัดัน ทีเกียวข้องในการปันส่วนเข้าสู่หลกัสูตรตามจาํนวนตัวผลกัดัน ได้แก่ 

จาํนวนรายวิชา จาํนวนชวัโมงการทาํงาน จาํนวนนกัศึกษา เป็นตน้ 

จากการคาํนวณทาํให้ทราบตน้ทุนต่อหลกัสูตรระยะเวลาตงัแต่ ปีการศึกษา 2551  ถึง  

2553 สาํหรับตน้ทุนการศึกษาของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช. ) ในปีการศึกษา 2551 

ฆ 
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และ 2552 มีการตน้ทุนการศึกษาต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพประเภทวิชาช่างยนต์สู่ทีสุด 

สาํหรับปีการศึกษา 2553 ตน้ทุนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพประเภทวิชาการบญัชี มีจาํนวน

ตน้ทุนสูงทีสุด   สาํหรับหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูงในปีการศึกษา 2551 ถึง 2552  

ตน้ทุนทีสูงทีสุดคือ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง ปะเภทวิชาช่างยนต์ ในปีการศึกษา 

2553  ตน้ทุนการศึกษาทีสูงทีสุดคือ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง ประเภทวิชาการบญัชี  

จากการศึกษาครังนี ทาํใหท้ราบแนวทางในการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาทีนาํหลกัทฤษฎีของตน้ทุน

กิจกรรมของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี ซึงผูศึ้กษาสามารถนาํไปคาํนวณเพือให้ได้

ขอ้มลู ทีเป็นประโยชน์ในการจดัการศึกษาและ เพือพฒันาผลการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด 
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ABSTRACT 

The purpose  of  “ The study of education cost prototype  by  activity – based  costing  

for the Private Vocational  Institutions: Case study  Chumphar  Boriharturakit  Technology  

school ” is to learn the education cost in Private  Vocational Institutions for setting a cost 

prototype and the way to calculate cost per curriculum for setting the tuition fee properly to suit 

the education institution.  

This   study   aims to guide the way to use  activity – based  costing to a school for 

management in education institution. The data  was  collected by interviewing the executive  

officers and the data was  collected from action plan in year 2008 to 2010. This data consists of 

six elements for  calculate in activity- based  cost  ;  activity, direct  cost, indirect  cost, direct, 

cost per driver, cost per curriculum. The analysis of the activities for of Chumphar  Boriharturakit  

Technology School are the cost  drivers and allocation to the activities  . The direct costs and 

indirect costs are allocated into the activities of the incurred costs. The cost per curriculum was 

finally calculated.  

The   results    provide  some  guidelines  that  can be used in calculating activities - 

based cost and cost per curriculum calculation. These  can also be applied to Private  Vocational 

Institutions that have the same characteristic as Chumphar Borrihaturakit Technology School. The 

results can  help schools set their tuition fee in order to gain the preferred profit margin. 

Moreover, this can provide  the cost data for to improve  operation efficiency and effectiveness. 
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาของปัญหา 

 เนืองจากปัจจุบันโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

อาชีวศึกษาของประเทศไทยในดา้นการพฒันาสังคมไทยและการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทาง

วิทยาการหลายดา้นทีเป็นผลดีต่อการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทยทีมีคุณภาพอย่างต่อเนือง  

( โครงการพฒันาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนสู่ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง, ชาญวิทย ์  

ทบัสุพรรณ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน : ระบบออนไลน์ ) และมีประสิทธิภาพตาม

มาตรฐานสากล ซึงเป็นสิงสาํคญัในการกาํหนดกลยุทธ์การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นเชิงคุณภาพ

และปริมาณ แต่ปัจจุบนัธุรกิจการศึกษามีการแข่งขนักนัสูง เนืองจากมีสถานศึกษาเพิมขึนจากเดิม

ประกอบกับสภาวะแวดลอ้มของระบบเทคโนโลยีทีมีการเปลียนแปลงซึงส่งผลกระทบต่อ

สถานศึกษาทงัของภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิงการแข่งขันของสถานศึกษาเอกชน 

 ( กรุงเทพธุรกิจ, 2548 / สยามธุรกิจ,2553 : ระบบออนไลน์ )   จากสภาวะเหตุการณ์ดงักล่าวจึงทาํ

ใหเ้กิดการแข่งขนัทีรุนแรงของสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน จึงส่งผลกระทบต่อการจดัการศึกษา

อาชีวศึกษา ซึงทาํใหภ้าครัฐไดรั้บการอุดหนุนการจดัการอาชีวการศึกษามากกว่าภาคเอกชนทาํให้

สถานศึกษาภาครัฐมีการเก็บค่าธรรมเนียมทีตาํกว่าสถาบนัการศึกษาภาคเอกชน ทาํให้ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ตอ้งมีการปรับปรุงเปลียนแปลงทางกระบวนการทาํงานให้สอดคลอ้งกบัสภาวะการ

เปลียนแปลงทางเศรษฐกิจพร้อมกบัดา้นเทคโนโลยแีละสภาพทางดา้นสงัคมไทยในปัจจุบนั 

จึงทําให้โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนต้องมีการปรับตัวเพือให้สอดคล้องกับการ

เปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพทางดา้นสังคมไทย พร้อมกบัปรับปรุงนโยบาย 
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วิสยัทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมายของสถาบนัการศึกษาให้ไปในทิศทางเดียวกนั เพือมุ่งสู่มาตรฐาน

และความเป็นคุณภาพสากล โดยส่วนงานทีแตกต่างๆ  จากการศึกษาของสถาบนัภาครัฐ คือส่วน

งานการบริหาร การวางแผน กิจกรรมต่าง ๆ ใหมี้ความทนัสมยั และมีคุณภาพตามมาตรฐาน  โดยมี

เป้าหมายในความเป็นเลิศทางการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษาของแต่ละสถาบัน ส่วนด้าน

ผูบ้ริโภคซึงไดแ้ก่นกัเรียนนกัศึกษาตอ้งมีการไดรั้บการบริหารจดัการทางดา้นการเรียนการสอนทีมี

คุณภาพในระดบัการศึกษาทีเหมาะสม หากสถานศึกษาทีมุ่งหวงัความเป็นเลิศในรูปผลกาํไรทีมี

ความสมาํเสมอ และเพิมสูงขึน ก็มกัจะใชว้ิธีการขึนราคาค่าธรรมเนียมจึงทาํให้เกิดความสูญเสีย

ส่วนแบ่งทางการตลาด และไม่สามารถดาํเนินธุรกิจต่อไป ทาํใหผู้บ้ริหารเลง็เห็นความสาํคญัในการ

บริหารตน้ทุนการศึกษา เพือคาํนวณผลกาํไรในธุรกิจการศึกษา และคาํนวณค่าใชจ่้ายต่อหัวของ

นกัศึกษารายปี 

การบริหารต้นทุนการศึกษา มีระบบต้นทุนทีมีแนวคิดหลายแนวคิดแต่แนวคิดใน

ลกัษณะระบบตน้ทุนฐานกิจกรรม ( Activity-based costing ) เป็นแนวคิดทีทาํให้ทราบถึงปัจจยัที

ส่งผลใหต้น้ทุนฐานกิจกรรมต่าง ๆ เพิมขึนหรือลดลงโดยระบบกิจกรรม และตวัผลกัดนัตน้ทุน ที

มีความสมัพนัธก์บักิจกรรมทีเกิดขึน ทีเป็นประโยชน์ต่อการคาํนวณตน้ทุนและเป็นแนวทางใน

การพฒันาประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนและพฒันากิจกรรมต่าง ๆ แล้วจึงคิดตน้ทุนให้สู่การ

ผลิตภัณฑ์และบริการ เพือลดความสูญเปล่าทีเกิดขึนหรือกิจกรรมทีไม่เพิมมูลค่า(ดวงมณี 

โกมารฑตั,การบริหารตน้ทุน : 48 )  ในระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมนีจะให้ขอ้มูลสารสนเทศทาง

ฝ่ายบริหารและสามารถนาํไปใชใ้นการบริหารเชิงกลยทุธไ์ดดี้ยงิขึน 

โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ีอาํเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น เป็นอีกโรงเรียน

หนึงทีไดรั้บผลกระทบในการคิดคาํนวณตน้ทุนการศึกษา จึงทาํให้ผูเ้ขียนมีความสนในทีจะศึกษา

ตน้แบบการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาโดยใชต้น้ทุนฐานกิจกรรมในสถาบนัอาชีวศึกษาเอกชน ซึง

โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ีอาํเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษา

เอกชน ทีเปิดการเรียนการสอน 2 หลกัสูตรคือหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ และหลกัสูตร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  สาขาวิชามีทังหมด 3 สาขา คือ สาขาการบัญชี สาขา

คอมพิวเตอร์ และสาขาช่างยนต์  เนืองจากทางโรงเรียนมีขอ้มูลสารสนเทศไม่เพียงพอทีจะนาํมา
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ประกอบในการตดัสินใจในการบริหารงาน เพราะพบว่ามีปัญหาทางดา้นการรวบรวมขอ้มูลทาง

บญัชีโรงเรียนในปัจจุบนั ยงัใชก้ารรวบรวมขอ้มูลในการคิดคาํนวณตน้ทุนในระบบมาตรฐานเดิม

ทาํให้มองเห็นเพียงแค่ภาพรวมเท่านัน โดยไม่ไดร้วมตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนของ

หน่วยงาน ดงันนั เพือช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถตดัสินใจเกียวกบัการบริหารงานทางการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ จึงไดน้าํแนวคิดในการศึกษาตน้แบบการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาโดยใชต้น้ทุนฐาน

กิจกรรมในสถาบนัอาชีวศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ีจงัหวดัขอนแก่น

 ดงันัน ผูศึ้กษาจึงให้ความสนใจทีจะศึกษาตน้แบบการคาํนวณตน้ทุนการศึกษา โดยใช้

ตน้ทุนฐานกิจกรรมในสถาบันอาชีวศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ี

จงัหวดัขอนแก่น เพือนาํขอ้มลูสารสนเทศทีจะไดจ้ากการศึกษาครังนีเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร

การศึกษาในดา้นการตดัสินใจ และจดัการศึกษา ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึงใน

การใชร้ะบบตน้ทุนฐานกิจกรรมจะส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ในการบริหารงานทางการศึกษาทีดีและ

กิจการมีความสาํเร็จทางธุรกิจการศึกษา 

1.2 วตัถุประสงค์ 

การศึกษาเรืองตน้แบบการคาํนวณต้นทุนการศึกษาโดยใช้ตน้ทุนฐานกิจกรรมใน

สถาบนัอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษา :  โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี   ในครังนีมี

วตัถุประสงคเ์พือ 

1)  สร้างต้นแบบในการคาํนวณต้นทุนการศึกษาโดยใช้ตน้ทุนฐานกิจกรรมในสถาบัน

อาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษา โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ี  จงัหวดัขอนแก่น 

2)  คาํนวณหาต้นทุนการศึกษาต่อหลักสูตรนักศึกษารายปี ทีเกิดขึนจริงของโรงเรียน

ชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี   จังหวัดขอนแก่น 

1.3  ขอบเขตของการวจิยั 

การศึกษาตน้แบบการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาโดยใชต้น้ทุนฐานกิจกรรมในสถาบนั

อาชีวศึกษาเอก  โดยผูศึ้กษาไดก้าํหนดขอบเขตไวด้งันี 

1.3.1  ใชว้ิธีการคาํนวณตน้ทุนกิจกรรมโดยการปันส่วนค่าใชจ่้าย เป็นเครืองมือในการคาํนวณ

ตน้ทุนการศึกษาของอาชีวศึกษาเอกชน 
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 1.3.2.  การคาํนวณตน้ทุนการศึกษาตามสาขาวิชา และฝ่ายงาน พร้อมคาํนวณค่าใชจ่้ายต่อหัว

ของนกัศึกษาแต่ละสาขาวิชา 

1.3.3.  ศึกษาในช่วงเวลาตงัแต่ปีการศึกษา 2551  ถึง  2553 นาํมาเปรียบเทียบตน้ทุนการศึกษา

เพือเป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายการจดัการดา้นตน้ทุนของโรงเรียน 

1.3.4.  ศึกษาเฉพาะกรณี  โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ีเท่านนั 

1.4.  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 สามารถสร้างต้นแบบการคํานวณต้นทุนการศึกษาโดยใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมมา

ประยุกต์ใช้ในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษา โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ี 

จงัหวดัขอนแก่น 

1.4.2   สามารถคํานวณหาต้นทุนการศึกษาต่อหลกัสูตรนักศึกษารายปี ทีเกิดขึนจริงของ

โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ี จงัหวดั ขอนแก่น  

1.4.3   ทาํให้สามารถรู้วิธีแนวทางการจัดการศึกษาทีสอดคลอ้งกบัต้นทุนการศึกษาโดยใช้

หลกัการคาํนวณต้นทุนฐานกิจกรรมเพือกาํหนดนโยบายในการจดัการดา้นตน้ทุนการศึกษาใน

สถาบนัอาชีวศึกษาเอกชน  

 

1.4  นิยามศัพท์ 

 การศึกษา หมายถึง การศึกษาเป็นกระบวนการใหแ้ละรับความรู้และประสบการณ์ การ

ปรับเปลียนทศันคติ  การสร้างจิตสาํนึก การเพิมพนูทกัษะ การทาํความเขา้ใจให้กระจ่าง การอบรม

ปลูกฝังค่านิยม การถ่ายทอดศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมของสังคม การพฒันาความคิด โดยมี

วตัถุประสงค์ทีจะให้บุคคลมีความเจริญงอกงามทางปัญญา มีความรู้ความสามารถทีเหมาะสม

สาํหรับการประกอบอาชีพ สามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม ( ชุดฝึกอบรมครู : ประมวลสาระ : 

ระบบออนไลน์ ) 

ต้นทุนการศึกษา หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายในปัจจยัการผลิตนักศึกษา ทีใชใ้น

กระบวนการผลิตนกัศึกษา เนืองจากปัจจยัการในผลิตนักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ปัจจยั

คงที กับปัจจัยผนัแปร ดังนันต้นทุนการศึกษาซึงเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายในปัจจัยการผลิต

นกัศึกษาจึงแบ่งตามประเภทของปัจจยัการผลิตนกัศึกษา 
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ต้นแบบ  หมายถึง แบบดงัเดิมเป็นแบบทีมีมาแต่แรก และเป็นแบบทีทาํขึนไวแ้ต่แรก 

สิงทีสร้างขึนเป็นแบบฉบับ ใช้เป็นต้นฉบับสําหรับการสร้างสิงอืนให้มีลกัษณะเดียวกันหรือ

คลา้ยคลึงกนั.( พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน : ระบบออนไลน์ ) 

การประยุกต์   หมายถึง   การนาํมาใช ้หรือปรับใช ้หรือดดัแปลง โดยการนาํขอ้มูลมา

ใชน้นัไดน้าํขอ้มลูของเดิมมาเป็นแนวทางในการใชใ้หเ้กิดผลดี หรือเปลียนไปใหเ้กิดประโยชน์มาก

ขึน 

ต้นทุนฐานกิจกรรม  ( Activity based  Costing )    หมายถึง   ตน้ทุนของทรัพยากร

ทงัหมดทีใช้ในการประกอบกิจกรรมนัน ๆ กิจกรรมเสมอและใชเ้ป็นฐานในการคาํนวณอตัรา

ตน้ทุนกิจกรรมต่อหน่วยของตวัผลกัดนัตน้ทุน 

กิจกรรมทีเพิมค่า  ( Value   Added   Activity ) หมายถึง  เป็นกิจกรรมทีทาํให้ตน้ทุน

ของกิจการเพิมการแข่งขนั ในแง่ของการตอบสนองขอ้กาํหนดต่าง ๆ ของลกูคา้ 

กิจกรรมทีไม่เพิมค่า ( Non value   Added   Activity )  หมายถึง  เป็นกิจกรรมทีทาํให้

ตน้ทุนของกิจการไม่เพิมค่าในการแข่งขนั ในแง่ของการตอบสนองขอ้กาํหนดต่าง ๆ ของลกูคา้ 

ตวัผลกักจิกรรม หมายถึง ทรัพยากรทีสามารถนาํมาใชใ้นการปันส่วนตน้ทุนจากบญัชี

แยกประเภท สู่กิจกรรมทีไดก้าํหนดไว ้

ค่าใช่จ่ายต่อหัวนักศึกษา หมายถึง  รายจ่ายทีเกิดขึนเพือให้ไดม้าในกระบวนการผลิต

นกัศึกษาซึงอาจจ่ายเป็นเงินสด หรือสินทรัพยอื์นนาํมาเฉลียกบัจาํนวนนกัศึกษาทีลงทะเบียนเรียน 

การจดัการทางด้านการศึกษา  หมายถึง  การดาํเนินการบางสิงบางอยา่งโดยมีเป้าหมายที

มุ่งบรรลุอย่างชัดเจน มีการกาํหนดรูปแบบกระบวนการทางการศึกษา มีการจดัองค์การ มีการ

มอบหมายผูรั้บผิดชอบชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอืนๆ เช่น ว ัสดุอุปกรณ์ 

ผูด้าํเนินการ เทคโนโลย ีเพือสนับสนุนการดาํเนินการให้เกิดผลตามเป้าหมายทีกาํหนด ตอ้งกระทาํ

อยา่งเป็นระบบ มีแผน มีเป้าหมาย มีผูรั้บผดิชอบ และมีเครืองมือกลไกทีนาํไปสู่ความสาํเร็จได ้ทงันี 

การจดัการศึกษาเป็นกระบวนการดาํเนินการเพือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการจดั

การศึกษา ( ชุดฝึกอบรมครู : ประมวลสาระ : ระบบออนไลน์ ) 

สถานศึกษาเอกชน  หมายถึง  สถาบันการศึกษา  สถานทีเรียนมีเจ้าของกิจการเป็น

บุคคลหรือนิติบุคคลมีการขออนุญาตจัดตงัขึนและมีใบอนุญาตประกอบกิจการมีคุณสมบติัและ

หลกัสูตรทีสาํนกังานการศึกษาเอกชนกาํหนดภายในกรอบทีกระทรวงศึกษาธิการตงัไว ้
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บทที 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

ในการศึกษาตน้แบบการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาโดยใชต้น้ทุนฐานกิจกรรมในสถาบนั

อาชีว ศึกษาเอกชน กรณี ศึกษา โรงเ รียนชุมแพบริหารธุรกิจ เทคโนโลยี อ ํา เภอชุมแพ  

จงัหวดัขอนแก่น เพือคาํนวณตน้ทุนการศึกษาโดยใชต้น้ทุนฐานกิจกรรมและศึกษาแนวทางในการ

กาํหนดนโยบายในการจดัการดา้นตน้ทุนการศึกษาในดา้นการบริหารจดัการทางการศึกษา ผูศึ้กษา

ไดศึ้กษาคน้ควา้ หนงัสือ และงานวิจยัต่าง ๆ ทีใชใ้นการศึกษาการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาโดยใช้

ตน้ทุนฐานกิจกรรม โดยมีแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งดงัต่อไปนี   

2.1  แนวความคดิ  และทฤษฎี   

       การจดัการตน้ทุนบนพืนฐานการทาํงานตน้ทุนฐานกิจกรรม  

จากหลกัเกณฑใ์นการคาํนวณตน้ทุนกิจกรรมตอ้งมีการวิเคราะห์กิจกรรมทีเกิดขึนกบั

องคก์รซึงสอดคลอ้งในการกระทาํทีสามารถเปลียนทรัพยากรของกิจการใหเ้ป็นผลผลิตหรือผลงาน 

ของกิจกรรมทีเปลียนทรัพยากรของกิจการทีเป็นกิจกรรมเพิมมูลค่า ซึงเกิดจากตวัผลกัดนัให้เกิด

ปริมาณของกิจกรรม สาํหรับการเปลียนแปลงของความสัมพนัธ์ระหว่างสาเหตุและผลกระทาํให้

เป็นผลผลิตหรือผลงาน ซึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Robert S. Kaplan ( 1988 )  

ไดอ้ธิบายว่า ระบบบญัชีตน้ทุนกิจกรรมเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาขอ้บกพร่องของ

แนวคิดตน้ทุนแบบดงัเดิมจากระบบการจดัค่าใชจ่้ายโดยแบบเดิมไม่สามารถตรวจสอบได ้ตน้ทุน

กิจกรรมเป็นวิธีการทีระบุถึงความสมัพนัธร์ะหว่างสาเหตุและผลกระทบเพือนาํไปกาํหนดค่าใชจ่้าย

ของกิจกรรมหรือการกระทาํทีเกิดขึนในกระบวนการผลิต วิธีการของตน้ทุนกิจกรรมหรือ Activity 

base cost (ABC)  เป็นวิธีการทีมุ่งเน้นในการจดัสรรค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของกิจกรรม 

Activity base cost (ABC ) ( Robert S. Kaplan : 1988 ) มีรายละเอียดต่อไปนี 
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ตน้ทุนคงที เป็นตน้ทุนทีมีจาํนวนคงที ไม่เปลียนแปลงตามสัดส่วนของกิจกรรมหรือ

ปริมาณการผลิต ส่วนตน้ทุนคงทีต่อหน่วยจะเปลียนแปลงเพิมขึนหรือลดลงขึนอยูก่บัปริมาณ 

ตน้ทุนผนัแปร  เป็นตน้ทุนทีรวมผนัแปรไปตามสดัส่วนระดบัของกิจกรรมหรือปริมาณ

การผลิต ส่วนตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยจะคงทีเท่ากนัทุกหน่วย 

ค่าใชจ่้าย  เป็นค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนเกียวกบัการผลิตนอกเหนือจากวตัถุดิบทางตรงและ

ค่าแรงงานทางตรง ส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารไม่เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิต เพราะ 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายเกียวกบัการจดัจาํหน่ายสินคา้ และในการบริหารการดาํเนินงานของ

กิจการ ซึงค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่ไดมี้ส่วนเกียวขอ้งกบัการผลิตสินค่าแต่ประการใด 

ในการนําวิธี Activity base cost (ABC)  มาจัดสรรค่าใช้จ่าย เพือใช้ในการระบุ

ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายกบักิจกรรมทีเกิดขึนใน การผลิต เพือเป็นข้อมูลในการชีนาํการ

แกปั้ญหาหรือวิธีการในการลดค่าใชจ่้ายหรือการคิดค่าบริการเพิมในบริการหรือผลิตภณัฑ ์

 

 ระบบตน้ทุนกิจกรรม ( วรศกัดิ  ทุมมานนท:์ 2537, ดวงมณี โกมารทตั : 2552 ) 

ต้นทุนฐานกิจกรรมเป็นวิธีการจัดสรรต้นทุนทรัพยากรขององค์กร โดยการอาศัย

กิจกรรมในกระบวนการผลิตสินคา้หรือการใหบ้ริการ สาํหรับระบบบญัชีตน้ทุนกิจกรรมเกิดขึนใน

ปี ค.ศ. 1988  โดย Kaplan  และ  Cooper ซึงเป็นนักวิชาการทางการบัญชีบริหารของประเทศ 

สหรัฐอเมริกา     สาํหรับแนวคิดและทฤษฎีการบริหารตน้ทุนกิจกรรมได้รับการยอมรับอย่าง

แพร่หลาย ในกลุ่มประเทศในแถมเอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย ซึงเป็นทียอมรับว่าระบบบญัชีตน้ทุน

กิจกรรมสามารถนาํไปแกไ้ขปัญหาขอ้บกพร่องของระบบบญัชีตน้ทุนเดิม 

ความแตกต่างระหว่างการบญัชีตน้ทุนฐานกิจกรรมและการบญัชีตน้ทุนแบบเดิม เป็น

การปันส่วนตน้ทุนตามระบบเดิมประกอบไปดว้ย 2 ขนัตอน โดยเริมจากขนัตอนที 1 ค่าใชจ่้ายจะ

ถกูจดัเขา้สู่กลุ่มตน้ทุนต่าง ๆ ตามเกณฑใ์ดเกณฑห์นึงทีผูว้างระบบเห็นว่าเหมาะสม สาํหรับขนัตอน

ที 2 ค่าใชจ่้ายการผลิตซึงสะสมอยู่ในแต่ละกลุ่มตน้ทุนจะถูกปันส่วนเข้าสู่ผลิตภณัฑ์ทีเกียวขอ้ง  

โดยใชสิ้งทีมีความสมัพนัธก์บัปริมาณการผลิต เช่น ชวัโมงเครืองจกัร และชวัโมงแรงงานทางตรง

เป็นตน้ 

จะทาํใหท้ราบว่าค่าใชจ่้ายบางชนิดไม่มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัปริมาณการผลิตจ่าย

ในการเตรียมการผลิตของระบบตน้ทุนฐานกิจกรรม ( ABC ) จึงถูกนาํมาปรับใชก้บัระบบการปัน

ส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตโดยระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมเป็นระบบสําหรับการใช้ทรัพยากรของ

องค์กรไปในกิจกรรมต่าง ๆ   ซึงสามารถแบ่งการบริหารออกเป็นกิจกรรมต่าง ๆ โดยทีตน้ทุน
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กิจกรรมจะการปันส่วนเขา้กิจกรรมนนั ๆ จึงทาํให้ตน้ทุนทีไดมี้ความสัมพนัธ์กบัการดาํเนินงานที

เกิดขึนจริงเหมาะสาํหรับการนาํไปบริหารการดาํเนินงาน (ผศ.เฉลิมขวญั  ครุธมบุญยงค ์: 2554 )   

การบริหารตน้ทุนแบ่งตามการดาํเนินงานขององคก์รไดเ้ป็นกิจกรรมต่าง ๆ การระบุกิจ

กรรทจะช่วยใหท้ราบถึงองคป์ระกอบในการดาํเนินงาน เวลาทีในการจดัทาํกิจกรรมการดาํเนินงาน

ตลอดจนผลทีไดรั้บจากกิจกรรมเหล่านนั ( ดวงมณี โกมารทตั : 2552) 

กิจกรรม หมายถึง การกระทาํทีเปลียนทรัพยากรขององค์กร เช่น วตัถุดิบ แรงงาน 

ออกมาเป็นผลได ้ในขนัตอนของการบญัชีตน้ทุนกิจกรรมจึงประกอบดว้ยการระบุกิจกรรม การ

คาํนวณตน้ทุนกิจกรรมและการวดัผลในการดาํเนินงานของกิจการแต่ละกิจการ 

การบริหารตน้ทุนกิจกรรม คือตน้ทุนกิจกรรมเป็นตน้ทุนทางการบญัชีทีมีการยอมรับ

ในการแกปั้ญหา ขอ้บกพร่องของระบบบญัชีเดิมทีไม่สามารถตรวจสอบได ้  ในการบริหารตน้ทุน

จากการดาํเนินงาน ตอ้งมีการระบุกิจกรรมทีเกิดขึนในองค์กร เวลาในการดาํเนินงานของกิจกรรม

ต่าง ๆ ในการจดัทาํระบบต้นทุนกิจกรรมคือสิงสาํคญั สาํหรับผูบ้ริหารต้องเห็นความสําคญัของ

ระบบดังกล่าวก่อน แลว้จึงก ําหนดวตัถุประสงค์เพือเป็นแนวทางในการกําหนดกิจกรรมให้

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด หลงัจากนันจึงกาํหนดกิจกรรมในแต่ละ

ศนูยค์วามรับผดิชอบหรือศนูยต์น้ทุนนนั (วรศกัดิ ทุมมานนท ์ : 2537 )      

ตน้ทุนกิจกรรมมีการพฒันาปรับปรุงระบบตนัทุนเกิดขึนตงัแต่ทศวรรษ 80 ในปี 1988  

มีแนวคิดในการแกปั้ญหาตน้ทุนดงัเดิมในการคิดคาํนวณตนัทุนผลิตภณัฑ์ทีไม่ถูกตอ้งในการคิด

คาํนวณตน้ทุนกิจกรรม เป็นการวดัมูลค่าของผลการปฏิบติังานอนัเกิดจากทรัพยากร ขององค์กร 

นาํไปทาํกิจกรรมของธุรกิจ จนกลายเป็นผลิตภณัฑ์ แนวคิดต้นทุนและค่ากิจกรรมหรือ Activity 

based cost ( ABC ) เป็นการคิดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในกิจกรรมธุรกิจโดยอาศยัความสัมพนัธ์

ของตวัผลกัดนัตน้ทุน เขา้สู่ตวัผลิตภณัฑห์รือสินคา้ ( ดวงมณี โกมารทตั : 2552 )  ฉะนนัการบริหาร

ทีนาํหลกัการตน้ทุนกิจกรรมมาใชต้อ้งมีกระบวนการทีเป็นขนัตอนของการจดัทาํระบบบญัชีตน้ทุน

กิจกรรมประกอบดว้ย การกาํหนดหรือวิเคราะห์กิจกรรม การระบุตน้ทุนกิจกรรม การกาํหนดตวั

ผลกัดนักิจกรรม และการคาํนวณตน้ทุนผลิตภณัฑก์ารใหบ้ริหารไดมี้ขนัตอนดงันี 

ขนัตอนที  1 กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละการวิเคราะห์กิจกรรม  เป็นการวิเคราะห์กิจกรรม

โดยใหค้วามหมายของกิจกรรม คือ การระบุกิจกรรมขององค์กรเพือให้ไดม้าซึงเกณฑ์ในการแบ่ง

ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ ขนัตอนการพิจารณาแบ่งการดาํเนินงานของกิจการออกเป็นกิจกรรม 

ยอ่ย ๆ โดยทีกิจกรรมเหล่านนัก่อใหเ้กิดผลิตผลในลกัษณะทีสามารถเขา้ใจได ้กิจกรรมนีควรจะมี

ประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร และขอบเขตของกิจกรรมควรสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ที

กาํหนดไว ้กิจกรรมทีระบุนนัเรียกว่า ศนูยกิ์จกรรม ซืงจะเป็นตวัฐานในการคาํนวณตน้ทุนและการ
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ประเมินต่อไป  เพือใหเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกิจกรรม และการสร้างตวัวดั ผลการดาํเนินงาน 

จะเริมตน้ดว้ยการแบ่งองคก์รทีมีขนาดใหญ่และมีความสลบัซบัซอ้นออกเป็นกิจกรรมยอ่ย พิจารณา

กิจกรรมของแต่ละแผนกหรือแต่ละศูนย์ความรับผิดชอบ นอกจากนีเพือให้ได้ข้อมูลทีเป็น

ประโยชน์ในการบริหารงานของฝ่ายจดัการ ควรจะไดมี้การวิเคราะห์และระบุว่า กิจกรรมนันเป็น

กิจกรรมเพิมค่าหรือกิจกรรมไม่เพิมค่า  ข้อมูลนีจะช่วยให้ฝ่ายจดัการพฒันาประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงานไดอ้ยา่งยงิ 

  ขนัตอนที  2 ระบุต้นทุนกิจกรรม  คือ  ต้นทุนของปัจจัยการผลิตหรือทรัพยากร

ทงัหมดทีใชใ้นการทาํกิจกรรม โดยปกติการทาํกิจกรรมตน้ทุนเหล่านีจะเก็บสะสมไวใ้นบญัชีแยก

ประเภทซึงบันทึกตามประเภทค่าใช้จ่าย ดังนันหากทราบว่าได้ใช้ทรัพยากรไปดาํเนินการใน

กิจกรรมใด ก็ใหร้ะบุตน้ทุนตามรหสับญัชีเขา้สู่กิจกรรมทีเกียวขอ้ง โดยเลือกใชว้ิธีทีสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคข์องการนาํไปใชแ้ละความสะดวกในการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ และวิธีการ

คิดตน้ทุนในการใชท้รัพยากรเขา้สู่กิจกรรมของแต่ละกิจการ และจากการทีระบบตน้ทุนกิจกรรม

เป็นระบบการปันส่วนแบบ 2 ขนันนั ในการปันส่วนตน้ทุน  จะตอ้งปันส่วนตน้ทุนลงสู่ศูนยต์น้ทุน

หรือกลุ่มตน้ทุนลงสู่กิจกรรม  แบ่งออกเป็น 3 วิธีดงันี 

1. การระบุทางตรง ( Direct Charging ) เป็นการระบุตน้ทุนโดยตรงเป็นเมือสามารถ

ระบุในการใชท้รัพยากรในการจดักิจกรรมเป็น เท่าใด 

2. การประมาณ  ( Estimation ) เป็นวิ ธีทีไม่สามารถระบุปริมาณการใช ้

ทรัพยากรทีเขา้สู่การทาํกิจกรรมในการดาํเนินงาน 

3. การปันส่วนโดยอาศยัดุลยพินิจ ( Arbitray  Allocation )  เป็นวิธีการทีใช ้  

ในกรณีไม่สามารถประมาณสัดส่วนในการใช้ทรัพยากรในกิจกรรมการ 

ดาํเนินงาน 

ขนัตอนที  3   กาํหนดตวัผลกัดนัตน้ทุนกิจกรรม  เป็นขอ้มูลตน้ทุนจะมีประโยชน์มาก

ขึนจะต้องมีการวิเคราะห์ว่า เป็นตัวผลกัดันหรือเป็นสาเหตุสาํคัญทีทาํให้ต้นทุนของธุรกิจนัน

เปลียนแปลง ขอ้มูลตน้ทุนตามลกัษณะของตน้ทุนต่อหน่วยของตวัผลกัดนัซึงนอกจากจะใชเ้ป็น

ฐานในการคาํนวณต้นทุน เมือผ่านกิจกรรมต่าง ๆ แลว้ ยงัเป็นข้อมูลสาํคัญ เพือ เป็นตัววดัใน

กิจกรรมแต่ละประเภทให้อยู่ในศูนยกิ์จกรรมเดียวกัน และเป็นการบริหารในการวัดผลการ

ปฏิบติังานและใชเ้ป็นแนวทางในการควบคุมหรือลดตน้ทุนของกิจกรรมดว้ย 

ขนัตอนที  4   การระบุกิจกรรมตน้ทุนเขา้สู่สิงทีจะนาํมาคิดคาํนวณตน้ทุนตามปริมาณ

โดยมีตวัผลกัดนัตน้ทุน ในการคาํนวณตอ้งพิจารณาคือลกัษณะ ตวัผลกัดนั หากเกิดกรณีทีกิจกรรม
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ซาํซ้อนให้พิจารณากิจกรรมหลกัและกิจกรรมสนับสนุน การคาํนวณของสิงของทีจะนํามาคิด

ตน้ทุนจะพิจารณาว่าสิงทีจะนาํมาคิดตน้ทุนนนัตอ้งพิจารณากิจกรรมและลกัษณะการใชต้วัผลกัดนั

อยา่งไรในกิจกรรมทีนาํระบบตน้ทุนกิจกรรมมาใช ้ในการเก็บรวบรวตน้ทุนทีเกียวขอ้งกบักิจกรรม

นันโดยตรง มีกิจกรรมหลกัและกิจกรรมสนับสนุน การคิดตน้ทุนกิจกรรมจะพิจารณาลดหลนั

ตามลาํดบัต่อกิจกรรมเหล่านนั จนกระทงัตน้ทุนของกิจกรรมทงัหมดจะถกูคิดเขา้สู่กิจกรรมทงัหมด 

ซึงในทางทฤษฎีวิธีการคิดตน้ทุนเขา้สิงทีจะคิดตน้ทุนมี 2 วิธี 

วิธีที 1 วิธีคิด  2  ขนัตอน (The two 3 stage Approach) ซึงเป็นวิธีการคิดไดจ้ากขนัที 1 

จะเป็นการคิดตน้ทุนการใชท้รัพยากรเขา้สู่ศูนยกิ์จกรรมทีกาํหนดไวโ้ดยใชค้วามสัมพนัธ์ของตวั

ผลกัดนัตน้ทุนทีเรียกว่า เป็นตวัผลกัดนัทรัพยากรเขา้สู่กิจกรรมทีกาํหนด ส่วนขนัที 2 จะเป็นการคิด

ตน้ทุนกิจกรรมเขา้สู่สิงทีจาํนาํมาคิดตน้ทุนตามขนัตอนทีกาํหนดไวใ้หส้อดคลอ้งกบัเหตุการณ์ 

วิธีที  2 วิธีคิดหลายขนัตอน (Multiple – Stage Approach) เป็นการปันส่วนตน้ทุนใหก้บั

กิจการทีมีกิจกรรมซบัซอ้น คือมีกิจกรรมสนบัสนุนเป็นลาํดบัหลายขนัตอน จึงตอ้งคิดหรือปันส่วน

ตน้ทุนลดหลนัหลายขนัตอนจนกระทั งคิดเขา้สู่ทีจะนํามาคิดตน้ทุน คือ ตวัสินคา้ทุกชนิดในขัน

สุดทา้ย 

นอกจากมีการจาํแนกกิจกรรมหากเกิดกรณีกิจกรรมซาํซ้อนควรมีการพิจารณาเป็น

กิจกรรมหลกัและกิจกรรมรอง ทาํการจัดสัดส่วนกิจกรรมลดหลนัตามความสาํคัญ การคาํนวณ

ต้นทุนกิจกรรมเป็นรายการต้นทุนในการใช้ทรัพยากรทีใช้ในกิจกรรมต่าง ๆหรือ ให้ได้ 

ข้อมูลต้นทุนของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทีเกิดขึน  การคิดคํานวณต้นทุนฐานกิจกรรม โดย 

พิจารณาลดหลั นตามลาํดับความสําคัญต่อกิจกรรมดังกล่าว ( ดวงมณี โกมารทัต : 2552 ,  

ผศ.เฉลิมขวญั  ครุธมบุญยงค ์: 2554  )  

 

       การประยกุตร์ะบบตน้ทุนฐานกิจกรรมกบัสถาบนัการศึกษา (วรศกัดิ  ทุมมานนท,์ 2545 ) 

สาํหรับการทีศึกษาระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมมาประยกุตใ์นการคาํนวณค่าใชจ่้ายต่อหัว

ของสถาบนัการศึกษามีความรู้พืนฐานเกียวกบัตน้ทุนฐานกิจกรรมในสถานศึกษาหรือสถาบนัการ

ศึกทงัระดบัอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา มีการกาํหนดนิยามและวตัถุประสงค์ พร้อมกบัสมมติฐาน

ตามทีเหมาะสมและสอดคลอ้งมีความสัมพนัธ์กับข้อมูลทางดา้นวิสัยทัศ พนัธกิจและกลยุทธ์ที

เกียวขอ้งกบัการคาํนวณค่าใชจ่้ายต่อหวัโดยใชห้ลกัการของระบบตน้ทุนฐานกิจกรรม 

สาํหรับการกาํหนดนิยามและวตัถุประสงค ์ในระบบตน้ทุนของสถานศึกษาหรือธุรกิจ

การใหบ้ริการ มกัจะใชร้ะบบตน้ทุนฐานกิจกรรมนาํมาเป็นเครืองมือในการบริหารงานทีจะช่วยใน

การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย จากฝ่ายบริหารมีกระบวนการสร้างขอ้มลูทางดา้นตน้ทุน และ
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การบริหารงานในระบบการคาํนวณตน้ทุนการให้บริการ โดยมีค่าใชจ่้ายประเภทเดียวกนัหรือมี

พฤติกรรมเดียวกนัจะนาํมาบนัทึกในกลุ่มเดียวกนั และระบุเขา้สู่กิจกรรมเป็นตน้ทุนกิจกรรมโดย

อาศยัขอ้เท็จจริงในการปฏิบติัการดาํเนินงาน เพือจะระบุตน้ทุนกิจกรรมจะระบุเขา้สู่ผลผลิตมาก

นอ้ยเพียงใด   

ฝ่ายบริหารสามารถพฒันาสถาบนัการศึกษาให้มีคุณค่าขึนเพือเน้นการบริหารดา้นกิจ

กรรรม โดยตอ้งทาํความเขา้ใจว่ากิจกรรมต่าง ๆ ตอ้งศึกษาและนาํมาเปรียบเทียบกบัมาตรฐานไทย

และภายนอกองคก์ร โดยเฉพาะการวิเคราะห์กิจกรรมใดเพิมค่าและไม่เพิมค่ายดึความคาดหมายของ

ทางดา้นลกูคา้หรือผลิตภณัฑเ์ป็นหลกั 

ส่วนสมมติฐานของระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมสาํหรับแนวคิดดา้นตน้ทุนฐานกิจกรรม 

เป็นผลผลิตขึนโดยองคก์รตอ้งทาํการทบทวนพนัธกิจ  วิสยัทศัของสถานศึกษา พร้อมกบักิจกรรมที

เกิดขึน สาํหรับขอ้มลูเกียวกบัขอ้มลูทางดา้นกลยทุธพ์ร้อมกบัแผนงานต่าง ๆทีเกียวขอ้ง ซึงส่งผลให้

องคก์รมีกิจกรรมทีตอ้งปฏิบติั ในแง่ของสถาบนัการศึกษาหรือสถานศึกษา ซึงทาํให้ระบบตน้ทุน

ฐานกิจกรรมมีการวิเคราะห์ในขอ้มลูทีเป็นขอ้มูลสาํหรับสมมติฐานของระบบตน้ทุนฐานกิจกรรม 

เพือเนน้ในดา้นการบริหารงาน โดยแบ่งแยกตามกิจกรรมต่าง ๆทีเกิดขึน และถือว่า การดาํเนินงาน

ของสถาบนัการศึกษาตอ้งมีการยดึติดกบัหลกัเกณฑด์งันี 

1. ดา้นของพนัธกิจ   กลยุทธ์  และแผนงานของสถาบนัต่าง ๆ ทีเป็นตวัผลกัดนัให้

เกิดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมการวัดผลและ

ประเมินผล  การบริหารงานและธุรกิจทวัไป  เป็นตน้ 

2. กิจกรรมคือการกระทาํทีเปลียนทรัพยากรหรือปัจจยันาํเขา้ ของสถาบนัการศึกษา

ออกมาเป็นผลผลิตซึงกิจกรรมต่างๆ ทีเกิดขึนภายในสถาบันการศึกษา จะสามารถ

นาํมากาํหนดตวัผลกัดนัเพือใหเ้กิดตน้ทุนผลผลิต 

 

2.2  ผลงานวจิยัทีเกยีวข้อง 

 งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบั การนาํหลกัการจดัการและการคิดตน้ทุนบนพืนฐานของตน้ทุน

กิจกรรมไปประยกุตใ์ชใ้นสถานศึกษา และการคาํนวณตน้ทุนการผลิตบณัฑิตโดยใชต้น้ทุนฐาน

กิจกรรมในการคาํนวณ  ในงานวิจยัครังนีไดน้าํกรอบงานเกียวกบัตน้ทุนฐานกิจกรรมนาํมาเป็น

กรอบงานและแนวทางในการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน Noor Aziz Ismail  

College of Business : 2010 
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 การนาํระบบการจดัการแบบตน้ทุนฐานกิจกรรมมาใชใ้นระบบการศึกษาในระดบัสูง 

เพือเป็นประโยชน์และใชส้าํหรับการแกปั้ญหา ในการศึกษาพบว่ามีการนาํหลกัการของตน้ทุนฐาน

กิจกรรมมาปรับใช้ เพืออธิบายการใชเ้ทคนิคในการคิดตน้ทุนแบบกิจกรรมในสถาบนัการศึกษา

ระดบัสูง พร้อมกบัครอบคลุมเรืองในส่วนทีเป็นอุปสรรคและปัญหา ในการจดัการบนพืนฐานของ

การใชต้น้ทุนกิจกรรม ( ABC ) โดยมีโมลเดล ABC  ทีสามารถใชก้บัมหาวิทยาลยัในการคิดคาํนวณ

ค่าใชจ่้ายในกิจกรรมทางการศึกษาทางวิชาการซึงเป็นประโยชน์ต่อการจดัการของมหาวิทยาลยัดา้น

การนาํไปใชข้อ้มลูเป็นการนาํหลกัการตน้ทุนกิจกรรมไปประยกุตเ์พือใหท้ราบถึงขอ้บกพร่อง และ

ปัญหาอุปสรรคใ์นการดาํเนินงานช่วยในการลดความสูญเปล่าการทาํงานของกิจกรรมต่าง ๆ และ

เพิมประสิทธิภาพในการทาํงาน ในการประยุกต์ตน้ทุนกิจกรรมในสถานศึกษาไดมี้การวิเคราะห์

กิจกรรมพร้อมกบักาํหนดศนูยต์น้ทุน  

โดยพิจารณาจากขอ้มูลของโครงสร้าง  ลกัษณะการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ ทาํให้

ทราบถึงต้นทุนในแต่ละศูนย์ทีมีสัดส่วนงานทีแตกต่างกัน ต้นทุนทีเกิดขึนสูงหรือตํากว่า

งบประมาณทีไดต้งัไว ้ ยงัทาํใหม้องเห็นภาพตน้ทุนรวมทีเกิดในสถาบนัการศึกษาไดช้ดัเจน (ปราน

อม  บวับานศรี : 2544 )     และการศึกษางานวิจยัดงักล่าวทาํให้ทราบถึงความเป็นไปไดใ้นการนาํ

ระบบการจดัการในสถาบนัการศึกษา โดยแบ่งแยก ตามกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน เพือนาํไปคิด

คาํนวณตน้ทุนฐานกิจกรรม ตามรูปภาพ 2  ภาพแสดงการจดักิจกรรมเขา้สู่กระบวนการตามขนัตอน

ของต้นทุนฐานกิจกรรม  และนํามาจดักลุ่มเพือเป็นกิจกรรมหลกัโดยแต่ละกิจกรรมหลกัจะมี

กิจกรรมยอ่ยเขา้ไปเพือแสดงเป็นตวัผลกัดนัในการเกิดกิจกรรมดงักล่าวเพือนาํไปสู่การคิดคาํนวณ

ตน้ทุนการศึกษา  
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ภาพที  2.1   ภาพแสดงการจดักิจกรรมเขา้สู่กระบวนการตามขนัตอนของตน้ทุนฐานกิจกรรมเอกชน   

                   Noor Aziz Ismail  College of Business : 2010 

 การประยกุตใ์ชต้น้ทุนกิจกรรมในสถานศึกษา ( วรศกัดิ   ทุมมานนท์  : 2547, สนธิญา   

สุวรรณราช : 2550,ปรานอม  บัวบานศรี :2544 ,บงกช  อนังคพันธ์ : 2551, ชูศ รี   

เทียนศิริเพชร :  2546 , ปริรัฐ   แซ่หวุ่น : 2548 )     ซึงถือว่าเป็นการนาํระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมมา

ประยุกต์กบัการคาํนวณค่าใชจ่้ายต่อหัวของสถาบนัการศึกษาควรมีความรู้เบืองต้นในส่วนของ 

ขอ้บกพร่องของระบบการบริหารต้นทุนแบบเดิม ทีมกัเกิดขึนในสถาบันการศึกษาในเรืองของ

จาํนวนนกัศึกษาไม่สมัพนัธก์บัค่าใชจ่้ายต่อหวัเนืองจากการคาํนวณตน้ทุนทางการศึกษาจะตอ้งใช้

เกณฑใ์นการปันส่วนระหว่างความสมัพนัธก์บัผลกระทบหรือเหตุการณ์ในการผลิตนกัศึกษา การที

นาํระบบตน้ทุนกิจกรรมนาํมาแกไ้ขขอ้บกพร่องเพือลดความสูญเปล่าในสถาบนัการศึกษา จึงมีการ

ค้นควา้และการประยุกต์ใช้ต้นทุนกิจกรรมการนําระบบการบริหารต้นทุนกิจกรรมมาแก้ไข

ขอ้บกพร่องจะเน้นในระบบการบริหารสถาบนัทางการศึกษาทีเป็นอาชีวศึกษาโดยแบ่งออกเป็น

หน่วยงานยอ่ยตามหนา้ทีงาน  กาํหนดใหมี้ความรับผดิชอบเฉพาะอยา่งหวัหนา้ของแต่ละหน่วยงาน 
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สถาบนัการศึกษาในลกัษณะแยกตามหนา้ทีการปฏิบติังาน (Functional Accounts) ในการศึกษาแนว

ทางการคาํนวณตน้ทุนกิจกรรมของระดบัสาขาวิชาโดยอาศยัหลกัการของตน้ทุนกิจกรรมเขา้มาร่วม

ในการจาํแนกตน้ทุนของโรงเรียนในการพฒันาการคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยนักศึกษาแต่ละสาขา

และเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน เน้นการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ทีจะนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ การวางแผน การควบคุมตน้ทุน และการลดตน้ทุน 

สาํหรับการคาํนวณการจดัทาํตน้ทุนตามระบบตน้ทุนฐานกิจกรรม  

สาํหรับการคาํนวณตน้ทุนทีมีการประยกุตใ์ชต้น้ทุนฐานกิจกรรมทาํการศึกษาขอ้มลูจาก

โครงสร้างองค์กร ลกัษณะการบริหารงาน และสาํรวจขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร บุคลากร

สายสอนและสายสนับสนุน ในระบบการบริหารงานมีการกาํหนดนิยามและวตัถุประสงค์ของ

ระบบตน้ทุนกิจกรรม กระบวนการบริหารงานโดยใชต้น้ทุนกิจกรรมมีขนัตอนดงันี 

1. การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละสิงทีตอ้งการคิดตน้ทุนสถาบนัการศึกษาทีจะประยกุตร์ะบบ ABC 

2. มีการแต่งตงัคณะทาํงานและผูรั้บผดิชอบเมือกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละสิงที 

ตอ้งการคิดตน้ทุน 

3. แลว้การสาํรวจระบบสารสนเทศเพือจดัทาํโครงสร้างระบบเมือกาํหนดระชาสมัพนัธ ์และใหก้าร

อบรมเมือสาํรวจระบบสารสนเทศทีอยูใ่นปัจจุบนั 

4. ทาํการประชาสมัพนัธแ์ละใหก้ารอบรมแนวคิด ABC และหลกัการคณะทาํงาน 

 และผูรั้บผดิชอบระบบ ABC 

5. การวิเคราะห์และระบุกิจกรรมของสถาบนัการศึกษาการวิเคราะห์การระบุทรัพยากรประเภท

ต่างๆในการวิเคราะห์และระบุกิจกรรม สถาบนัการศึกษาอาจจะกาํหนดวิธีการระบุกิจกรรมและ

ระบุกิจกรรมของสถาบนัการศึกษา 

6. ขนัตอนของการพิจารณาแบ่งการดาํเนินงานของกิจการออกเป็นกิจกรรมย่อย ๆ การกาํหนดตวั

ผลกัดนัทรัพยากร 

7. การคาํนวณต้นทุนกิจกรรมเมือระบุทรัพยากรและต้นทุนทรัพยากรทีเกียวข้องได้แลว้การ

วิเคราะห์และการกาํหนดตวัผลกัดนักิจกรรมหลงัจากคาํนวณตน้ทุนกิจกรรมแลว้ จะมีการวิเคราะห์

และการกาํหนดตวัผลกัดนักิจกรรมซึงเป็นขอ้มูลทีใชเ้ป็นฐานในการระบุตน้ทุนทุนกิจกรรมเขา้สู่

ผลผลิตเมือผา่นกิจกรรมต่าง ๆ การระบุตน้ทุนกิจกรรมเขา้สู่สิงทีตอ้งการคิดตน้ทุนหลงัจากวิเคราะห์

และกาํหนดตัวผลกัดันกิจกรรมหลงัจากนันจะมีการคิดตน้ทุนกิจกรรมต่อหน่วยของตวัผลกัดัน

กิจกรรมเขา้สู่บณัฑิตทีสาํเร็จการศึกษาในหลกัสูตรนนัๆ 

ในการศึกษาโดยนาํมาคาํนวณตน้ทุนฐานกิจกรรมตามทฤษฎี ตามลาํดบั 7 ขนัตอน แต่

การลาํดบัขนัตอนในการคาํนวณแตกต่างกบังานวิจยัของ( สนธิญา  สุวรรณราช:2551) ซึงมีแนวคิด
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การคาํนวณตน้ทุนตามหลกัการ มีลาํดบั 9 ขนัตอน ซึงนาํหลกัการคาํนวณจากเกณฑ์การคาํนวณ

ตน้ทุนฐานกิจกรรมซึงมาปรับประยกุตใ์หมี้ความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีไดต้งัไว ้มีตน้ทุนในการ

ผลิตนกัศึกษาทงัทางตรงและทางออ้มแต่ละหน่วยงานมีกิจกรรมในการปฏิบติังานทีแตกต่างกนัไป

ตามภาระหนา้ที จากการศึกษาจึงนาํมากาํหนดแนวทางในการคาํนวณตน้ทุนกิจกรรมจาํนวน 2 กลุ่ม 

คือ หน่วยงานทีใหต้น้ทุนทางออ้ม และหน่วยงานทีให้ตน้ทุนทางตรง เพือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการปัน

ส่วนตน้ทุนตามศนูย ์ และในการศึกษานีไดท้าํการแบ่งขนัตอนการคาํนวณตน้ทุน มีลาํดบัขนัตอน

ดงันี  

ขนัตอนที 1 วิเคราะห์และกาํหนดกิจกรรมของโรงเรียน 

ขนัตอนที 2 คาํนวณหาตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้มในการผลิตนกัศึกษา 

ขนัตอนที 3 คาํนวณหาตน้ทุนกิจกรรมของหน่วยงานทีใหต้น้ทุนทางออ้ม 

ขนัตอนที 4 นาํตน้ทุนกิจกรรมของหน่วยงานทีใหต้น้ทุนทางออ้มปันส่วน 

                   เขา้กิจกรรมหน่วยงานสาขา 

ขนัตอนที 5 นาํตน้ทุนทางตรงปันส่วนเขา้กิจกรรมหน่วยงานสาขา 

ขนัตอนที 6 เก็บรวบรวมตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้มทีเกียวกบัการผลิต 

        ขนัตอนที 7 คาํนวณตน้ทุนการผลิตนกัศึกษาต่อหลกัสูตร 

ขนัตอนที 8 การคาํนวณตน้ทุนต่อหวันกัศึกษารายปี 

ขนัตอนที 9 การคาํนวณตน้ทุนต่อรายวิชา 

การคิดคาํนวณตามขนัตอน ทาํให้ในการวางแผนเพือวางแนวทางในการคาํนวณหรือ

จดัทาํระบบบญัชีตามระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมตอ้งมีการรวบร่วมขอ้มูลจากทีกล่าวมา จากหลาย

ฝ่ายงานจึงจาํเป็นอยา่งยงิทีผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามสาํคญัและความเขา้ใจต่อการจดัทาํระบบดงักล่าว 

ตลอดการกาํหนดนโยบายบริหารงานทีสอดรับกบัระบบการปฏิบติังาน รวมทงัระบบการจดัการ

ฐานขอ้มูลทีจาํเป็นต่าง ๆ เพือประโยชน์ในการต่อการบริหารจดัการของงานทีปรับเปลียนตาม

รูปแบบการบริหารงานและแผนงานทีไดว้างไว ้ ( พิมพพ์รรณ  กนัธะคาํ :  2546 ) 

การนาํตน้ทุนฐานกิจกรรมมาประยุกต์ในการคาํนวณต้นทุนการผลิตนักศึกษาทาํให้

ทราบขอ้มลูในการบริหารตน้ทุน และค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนใกลก้บัความเป็นจริง ซึงเป็นการลดปัญหา

ทีเกิดจากการคาํนวณต้นทุนแบบเดิมในการนําข้อมูลทีไม่สามารถตรวจสอบได้ไปใช้ในการ

บริหารงาน  แนวความคิดของระบบตน้ทุนกิจกรรมจะพิจารณาจากโครงสร้างสถาบนักระบวนการ

ทาํงาน กิจกรรมทีเกิดขึน และพิจารณาตวัผลกัดนัใหเ้กิดกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคที์ได้

กาํหนดไว ้โดยการนาํระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมทีตอ้งคิดเขา้ตน้ทุนคือกิจกรรมผลิตบณัฑิตโดยการ
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นําข้อมูลดังกล่าว มาจากต้นทุนจริงทีรวมต้นทุนคณะบวกกับต้นทุนทีได้รับการปันส่วนจาก

สาํนกังานอธิการบดี ( บงกช  อนงัคพนัธ ์: 2551)  โดยทาํตามขนัตอนดงันี 

ขนัตอนที 1 การคาํนวณตน้ทุนจริงของคณะวิทยาการจัดการ โดยปันส่วนต้นทุน 

จากส่วนกลางกบัหน่วยงานทีรับบริการ 

ขนัตอนที  2  การนาํตน้ทุนจริงปันส่วนเขา้สู่กิจกรรมโดยมีการพิจารณาตวัผลกัดนั

ทรัพยากร ตวัผลกัดนัทรัพยากรมี 3 วิธี 

  วิธีที 1 การปันส่วนทางตรง 

  วิธีที 2 การปันส่วนโดยอาศยัการประมาณ 

 วิธีที  3 การปันส่วนโดยอาศยัดุลยพินิจ 

ขนัตอนที  3 การคิดคาํนวณตน้ทุนการศึกษาต่อจาํนวนนกัศึกษาเต็มเวลา 

หากนาํขอ้มลูตน้ทุนทีไดจ้ากการคาํนวณตน้ทุนแบบดงัเดิมและตน้ทุนฐานกิจกรรมทาํ

ให้เห็นขอ้มูลของตน้ทุนต่อจาํนวนนักศึกษาเทียบกบันักศึกษาเต็มเวลามีผลน้อยกว่าแบบดงัเดิม 

ดงันนั การนาํเสนอขอ้มลูจะแสดงออกมาในรูปแบบตามตารางในการแสดงรายละเอียดสดัส่วนและ

ร้อยละของชวัโมงการทาํงาน ( ปรานอม   บวับานศรี : 2544 )  พร้อมกบัการจาํแนกรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายโดยแบ่งออกเป็นค่าใชจ่้ายทางตรงกับทางออ้ม ซึงแสดงให้เห็นในรูปแบบตารางตาม

งานวิจยัของ ( สนธิญา  สุวรรณราช :2551 ) ซึงสอดคลอ้งกบัขอ้มลูผูศึ้กษาในการนาํขอ้มลูทีคาํนวณ

จากตน้ทุนกิจกรรมมาใชจ้ะใกลเ้คียงกบัความจริง จึงทาํให้ในการบริหารงานหรือตดัสินใจในการ

ควบคุม และการจดังบประมาณไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สําหรับหลกัเกณฑ์ในการคํานวณต้นทุนต่อหน่วย ( สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  ปีงบประมาณ   2553)  แตกต่างจาก วรรณกรรมของงานวิจยัที

ผา่นมา คือเป็นการนาํระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมมาปรับใชก้บัระบบบญัชีไปในส่วนงานของระบบ

งบประมาณ  พสัดุ  การเงินและการบญัชีกองทุนเกณฑพึ์งรับ – พึงจ่าย  ในเป็นไปในลกัษณะ  3 มิติ

ตามโครงสร้างของการดาํเนินงาน เพือเป็นการปรับนโยบายเร่งรัดทีผ่านกระบวนการ การจดัสรร

งบประมาณในแต่ละหน่วยงานจะตอ้งคาํนวณตน้ทุนทีมีความใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงสอดคลอ้ง

กบัความเป็นจริงและผลผลิตทีไดม้าตามค่าใชจ่้ายจริง ใหไ้ปทิศทางเดียวกนั โดยการคิดเกณฑพึ์งรับ

จ่ายในลกัษณะ 3 มิติ โดยการคิดตน้ทุนผลผลิตแบบ OUTPUT COSTING มีเป้าหมายใหไ้ดผ้ลลพัธ์

ขนัสุดท้ายเป็นต้นทุนผลผลิตของมหาวิทยาลยัเป็นตามพนัธกิจหลกั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจัย 

(นพรัตน์  อคัรจินดา : 2550)  

สาํหรับโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจ (ฝ่ายวิชาการ : แผนปฏิบติัการประจาํปี,รายงาน

คุณภาพประจาํปีของสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา) ในการดาํเนินงานแบ่งออก 4 ฝ่ายงาน
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งานวิชาการ  งานส่งเสริมการศึกษา  งานกิจการนักศึกษา  และงานวางแผนการศึกษาสาํหรับฝ่าย

งานทีดูแลทางดา้นงบประมาณ การรับจ่ายเป็นฝ่ายงานการวางแผนการศึกษาโดยมีระบบบญัชีของ

สาํนักงานการส่งเสริมการศึกษาสถาบันการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นหน่วยงานในการกับกาํการ

ดาํเนินงาน ในการนาํหลกัเกณฑเ์ขา้มาเป็นแนวทางในการคาํนวณตน้ทุนของโรงเรียนโดยใชว้ิธีการ

คาํนวณแบบเดิม พิจารณารับและจ่ายทาํมาจดัทาํสดัส่วนทีเท่ากนั จึงทาํให้ไม่ทราบขอ้มูลทีตรงกบั

ความเป็นจริงจึงทาํใหมี้การประมาณการทางดา้นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานผิดพลาด ในการจดัทาํ

งบประมาณการเกิดการหมุนของสินทรัพยใ์นการลงทุนไม่ดีมีสภาพคล่องในการดาํเนินงานทีชา้

และก่อใหเ้กิดหนีสินหรือการดาํเนินงานทีขาดทุนเกิดขึน 

จากการศึกษาการทบทวนวรรณกรรม จากแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง

กบัต้นทุนกิจกรรม(Activity based costing) ในสถานศึกษาการนาํหลกัการตน้ทุนกิจกรรมไป

ประยกุตใ์ชใ้นสถานศึกษาและการคาํนวณตน้ทุนการผลิตบณัฑิตโดยใชต้น้ทุนฐานกิจกรรมในการ

คาํนวณ เพือตอ้งการใหผู้บ้ริหารไดรั้บขอ้มลูทีใกลค้วามจริงเพือนาํไปใชใ้นการบริหารงานทางดา้น

การศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในการจดัการศึกษาและพฒันาผลการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน จึงทาํให้ผูศึ้กษาสนใจในการนาํหลกัการตน้ทุน

ฐานกิจกรรมมาใชใ้นการวิเคราะห์ต้นแบบต้นทุนทางการศึกษาโดยใชต้น้ทุนฐานกิจกรรมของ

สถาบนัอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษาโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ีจงัหวดัขอนแก่น 
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บทที  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 สําหรับการศึกษาต้นแบบการคาํนวณต้นทุนการศึกษาโดยใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมใน

สถาบันอาชีวศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี  จังหวดัขอนแก่น มี

วตัถุประสงคใ์นการสร้างตน้แบบการคาํนวณตน้ทุนการศึกษา พร้อมคาํนวณค่าใชจ่้ายต่อหัวของ

นกัเรียนนกัศึกษา และนาํขอ้มลูไปใชใ้นการกาํหนดนโยบายการจดัการตน้ทุนการศึกษา เพือนาํมา

แกปั้ญหาในการจดัทาํตน้ทุนการศึกษา ภายในสถานศึกษา โดยการเก็บขอ้มูลทงัจากแหล่งปฐมภูมิ

และแหล่งขอ้มลูทุติยภูมิ และทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยมีระเบียบวิธีวิจยัดงันี 

  3.1   กรอบแนวคิดในการศึกษา 

  3.2   ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  3.3   เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

  3.4   การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

  3.5  การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

3.1  กรอบแนวคดิในการศึกษา 

การศึกษาครังนี เป็นการศึกษาตน้แบบการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาโดยใชต้น้ทุนฐาน

กิจกรรมในสถาบนัอาชีวศึกษา แนวคิดคาํนวณพืนฐานตามระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมเพือนาํขอ้มูล

ไปใชใ้นการคาํนวณหาตน้ทุนการศึกษาและตน้ทุนสาขาวิชา โดยศึกษาขอ้มลูจากโครงสร้างตน้ทุน

ตามพฤติกรรมของกิจกรรม และการวิเคราะห์กิจกรรมในส่วนงานของสาขาวิชาเพือให้ทราบถึง

ความตอ้งการใชข้อ้มลูบญัชีตน้ทุนในการบริหารงานของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ี

และนําขอ้มูลในอดีตจาํนวน 3 ปี ตงัแต่ปีการศึกษา 2551 ถึง ปีการศึกษา 2553 ซึงเป็นข้อมูลที

ใกลเ้คียงกบัปีการศึกษาปัจจุบนัอีกทงัยงัสามารถนาํขอ้มลูดงักล่าวมาเปรียบเทียบตน้ทุนการศึกษาที
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เกิดขึนจริง พร้อมกบัใชข้อ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร รองผูอ้าํนวยการฝ่ายงาน   หวัหน้าการเงิน

และบญัชีและหวัหนา้แผนกสาขาวิชาต่างๆทีมีส่วนเกียวขอ้ง 

โมเดลในการบริหารการคดิต้นทุนกจิกรรม 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  3.1   ภาพแสดงหลกัการคาํนวณและหลกัการบริหารตน้ทุนการศึกษา   

       (ดวงมณี : การบริหารตน้ทุน) 

เป็นการศึกษาและติดตามเส้นทางต้นทุนการใช้ทรัพยากรเข้าไปในกิจกรรม 

ต่าง ๆ โดยอาศยัตวัผลกัดันทรัพยากรทีเหมาะสม ในการคาํนวณตน้ทุนของกิจกรรม ต่อไป  จึง

นาํมาคิดตน้ทุนตามกิจกรรมใหก้บัสิงทีจะคิดตน้ทุนโดยอาศยัตวัผลกัดนั กิจกรรม การพิจารณาตาม

รูปแบบตน้ทุนฐานกิจกรรม  

 
การคิดต้นทุนการใช้ทรัพยากร 

ทรัพยากร 

กิจกรรม  1 

ตวัผลกัดนั

ทรัพยากร 

กิจกรรม 2 (กิจกรรมการสอน 

กิจกรรมโรงเรียน เป็นต้น) 

คิดต้นทนุกิจกรรม 

คิดต้นทนุการศกึษาหรือต้นทนุผลิตบณัฑิต 

ตวัผลกัดนั

กิจกรรม 
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โดยการรวบรวม ประมวลผลการใชท้รัพยากรเขา้ไปในกิจกรรม และนาํตน้ทุนกิจกรรม

ทีคาํนวณไดไ้ปคิดเขา้ในสิงทีจะคิด เช่น ตน้ทุนบริการ ตน้ทุนการศึกษา ตน้ทุนผลิตบณัฑิต เป็นตน้ 

เป็นการพิจารณารายละเอียดเกียวกบัการปฏิบติังานทีเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ โดยระบุถึงสาเหตุทีทาํ

ให้เกิดกิจกรรม ต้นทุนในการทาํกิจกรรมทีได้จากการผลผลิตในการดาํเนินงาน เพือจะเพิม

ประสิทธิผล  และประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารสามารถนาํตน้ทุนกิจกรรมและขอ้มูลทีเกียวขอ้งไปใช้

ประโยชน์ไดต้ามการกาํหนดรายละเอียดทีไดอ้อกรูปแบบการคาํนวณตน้ทุนการศึกษา 

3.2    ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การศึกษาตน้แบบการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาโดยใชต้น้ทุนฐานกิจกรรมในสถาบนั

อาชีวศึกษา  กรณีศึกษา  โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี  จังหวดัขอนแก่น  ประจาํปี

การศึกษา  2551  -  2553   ประกอบไปดว้ยผูบ้ริหาร  ผูอ้าํนวยการ  1  คน  และหัวหน้าฝ่าย  4  คน

คือ หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายกิจการ  ฝ่ายวางแผน  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา หวัหน้าสาขาการบญัชี   1  

คน   หวัหนา้แผนกสาขาคอมพิวเตอร์  1 คน  หวัหนา้แผนกสาขาช่างยนต ์ 1  คน  ครูอาจารยจ์าํนวน  

13   คน หวัหนา้ฝ่ายการเงิน   1  คน รวมทงัสิน  22  คน 

3.3   เครืองมอืทีใช้ในการวจิยั 

การศึกษาตน้แบบการคาํนวณคิดตน้ทุนการศึกษาโดยใชต้น้ทุนฐานกิจกรรมในสถาบนั

อาชีวศึกษาเอกชน  กรณีศึกษา โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ีจงัหวดัขอนแก่น การศึกษา

คน้ควา้ครังนีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ  การศึกษาครังนีประกอบดว้ยเครืองมือการวิจยัไดแ้ก่ 

 3.3.1.  แบบสัมภาษณ์  เป็นเครืองมือวิจยัโดยใชเ้ป็นสัมภาษณ์เชิงลึก   โดยการสัมภาษณ์

ประกอบไปดว้ย ผูบ้ริหาร ผูอ้าํนวยการ 1 คน รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 1 คน หวัหนา้ฝ่ายการเงิน

และการบญัชี   1 คน และหวัหนา้แผนกสาขาวิชา 3 คนมีดงันี หวัหนา้แผนกสาขาการบญัชี หัวหน้า

แผนกสาขาคอมพิวเตอร์ และหวัหนา้แผนกสาขาช่างยนต ์โดยใชข้อ้มูลทีครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ 

ได้แก่ งานทีเกิดขึนในแต่หน่วยงานสาขาวิชา จ ํานวนค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน พร้อมกับการจัดทํา

แบบฟอร์มการเก็บขอ้มลูกิจกรรมทีเกิดขึนในการเรียนการสอน กบัครู อาจารย ์จาํนวน  13  ท่าน 

3.3.2.  แบบบนัทึกกิจกรรม  มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม เพือสอบถามเกียวกบักิจกรรมที

เกิดขึนในโรงเรียน โดยเก็บขอ้มูลเป็นฝ่าย การเก็บแบบบนัทึกกิจกรรมจะทาํให้ทราบถึงกิจกรรม

และลกัษณะกิจกรรมทีจะเกิดขึนเพือหาตวัผลกัดนัในการปันส่วนของค่าใชจ่้ายแต่ละตวั 
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3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

       3.4.1  ขอ้มลูปฐมภูมิ ( Primary Data )   

    การรวบรวมจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก(In Depth  Interview)  ผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย 

ผูอ้าํนวยการ 1 คน รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ   1 คน หวัหนา้การเงินและบญัชี 1 คน และหวัหนา้

แผนกสาขาวิชา จาํนวน 3 คนพร้อมครูอาจารย ์13 คน เพือใหท้ราบถึงกิจกรรมทีเกิดขึนในสาขาวิชา 

พร้อมถึงการกาํหนดกิจกรรมทีเพิมค่าหรือไม่เพิมค่าในส่วนงานของสาขาวิชาและทราบถึงความ

ตอ้งใชข้อ้มลูของบญัชีตน้ทุนในบริหารงาน  การจดัทาํบญัชีตน้ทุนของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจ

เทคโนโลย ี จงัหวดัขอนแก่น 

       3.4.2    ขอ้มลูทุติยภูมิ (  Secondary  Data )      

                   เก็บรวบรวมขอ้มลูเกียวกบัโครงสร้างขององคก์ร  และโครงสร้างการถบริหารงาน จาก

รายงานประเมินผลประจาํ ปี  (SAR) และเอกสาร บรรยายลักษณะงาน เ พือใช้ในการ

กาํหนดโครงสร้างกิจกรรมจาํนวนงบประมาณทีเกิดขึนในปีการศึกษาทีผา่นมาเก็บขอ้มลูตงัแต่ปี

การศึกษา 2551  ถึงปี  2553   

                   เก็บรวบรวมขอ้มลูเกียวกบัโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยซึีงเป็นขอ้มลูเกียวกบั

ระบบงบประมาณ  พสัดุ  การเงินและบญัชี งบประมาณทีภาครัฐสนบัสนุน ของสถานศึกษาจากฝ่าย

การ เ งินและการบัญชี   เ พือให้ทราบ ถึงกระบวนการทีให้ได้มาซึงข้อมูลทางการบัญชี

สาํหรับคาํนวณต้นทุนฐานกิจกรรมและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องอาทิเช่น เงินเดือนครู ค่าเบีย

ประกัน ค่าว ัสดุฝึก ค่าไฟฟ้าและค่านาํ เป็นต้น ในปีงบประมาณ 2552 ถึงปีงบประมาณ

2553 

เก็บขอ้มลูจากเอกสาร  บทความ ตลอดจนขอ้มูลจาก  Internet  ในส่วนงานทีเกียวขอ้ง

ทางดา้นการคน้ควา้อิสระ 

3.5   วธิีการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาตน้แบบการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาโดยใชต้น้ทุนฐานกิจกรรมในสถาบนั

อาชีวศึกษา  กรณีศึกษา โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี  จงัหวดัขอนแก่น มีการใชว้ิธีการ

วิเคราะห์ขอ้มลู  โดยการนาํขอ้มลูทีรวบรวมไดจ้ากขอ้มลูปฐมภูมิและทุติยภูมิจากการสัมภาษณ์เชิง

ลึก   พร้อมกบัรายงานประเมินผลประจาํปี (SAR)   คู่มือปฏิบติังานหรือแผนปฏิบติัการ และเอกสาร

งานวิจยัทีเกียวขอ้งมาวิเคราะห์ขอ้มลูทีเป็น โดยแยกเป็น   3 ประเด็น  และนาํขอ้มูลมาคาํนวณตาม 

ขนัตอน 6 ขนัตอน 
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 3.5.1  การวิเคราะห์เอกสารงานวจิยัทีเกียวขอ้งวิเคราะห์  4 ประเด็นดงันี 

                    ประเด็นที  1 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มลูโครงสร้างตน้ทุน และรายงานประเมินผลประจาํปี 

(SAR) ใชข้อ้มลูอดีต 2 ปี  คือ  ปีการศึกษา 2552  ถึง  ปีการศึกษา 2553   เพือเปรียบเทียบในตวัตน้ทุนรายหวั

ของนกัศึกษา และค่าใชจ่้ายในแต่ละปีมีการเปลียนแปลงในกิจกรรมทีเกิดขึน 

                    ประเด็นที  2 การวิเคราะห์กิจกรรมทีเกิดขึนในโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี

และสาขาวิชา เพือกาํหนดกิจกรรม สดัส่วน ตวัผลกัดนัในกิจกรรมทีเพิมมลูค่าในกิจกรรมต่อหน่วย   

                    ประเด็นที  3 การวิเคราะห์ขอ้มลูจากกิจกรรม ระบุตวัผลกัดนัทรัพยากรเพือนาํมาใชใ้น

การปันส่วนจากตน้ทุนสู่กิจกรรมทีไดจ้ากการวิเคราะห์ สาํหรับการคาํนวณหาตน้ทุนการศึกษาต่อ

หวันกัศึกษา  และตน้ทุนสาขาวิชา โดยมีเกณฑก์ารปันส่วน 3 วิธี ดงันี 

         วิธีที  1 การปันส่วนทางตรง 

         วิธีที  2 การปันส่วนโดยอาศยัการประมาณ 

                                  วิธีที  3 การปันส่วนโดยอาศยัดุลยพินิจ 

 ประเด็นที  4  การนาํขอ้มลูทางดา้นตน้ทุนใชใ้นการตดัสินใจระยะสนั วิเคราะห์การ

ยกเลิกหลกัสูตรหรือการเปิดดาํเนินการสอนตามหลกัสูตร 

         3.5.2   แนวทางในการคาํนวณตน้ทุนกิจกรรมของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ี 

โดยคาํนวณตน้ทุนกิจกรรมตามโครงสร้างการดาํเนินงาน 

       โครงสร้างการคาํนวณตน้ทุนกิจกรรมของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ี จาก

การศึกษาขอ้มลูจากงบประมาณพร้อมกบัแผนของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี ทาํให้

ระบบบญัชีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ทีเกิดจากสดัส่วนการทาํงานพร้อมกบัการประมาณค่าใชจ่้าย

ต่าง ๆ  ทีเกิดขึนในหน่วยงานของตน ดงันนัผูศึ้กษาไดท้าํตน้แบบการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาโดยนาํ

หลกัเกณฑ์ในการจดัทาํต้นทุนกิจกรรมเข้ามา ช่วยในการคาํนวณตน้ทุนการศึกษามีการจาํแนก

ตน้ทุนเป็น  2 กลุ่ม หน่วยงานทีใหต้น้ทุนทางออ้มและหน่วยงานทีใหต้น้ทุนทางตรง  ดงันี   

       หน่วยงานทีใหต้น้ทุนทางตรง 

ตน้ทุนทางตรง คือ  ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายทีสามารถระบุตน้ทุนหรือติดตามเขา้หน่วยวดั

ตน้ทุนไดง่้ายและชดัเจน ไดว้่าเป็นของหน่วยงาน ในการผลิตตน้ทุนการศึกษา ตามภาควิชา หรือ

กิจกรรมโดยตรง   (ผศ.  เฉลิมขวญั  ครุฑบุญยางค ์ : การบญัชีเพือการจดัการ หน้า 87 , หลกัเกณฑ์

การคิดคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 :  

ออนไลน์ )   เป็นหน่วยงานทีมีหนา้ทีในการจดัการทางการศึกษาโดยตรง หน่วยงานทีให้ตน้ทุนแก่

กิจกรรมทางการศึกษาโดยตรง คือ หน่วยงานระดับสาขา ซีงหน่วยงานระดับสาขาแบ่งออก 

เป็น 2 ส่วน คือ 
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หน่วยงานทีผลิตนักศึกษาโดยตรง คือ เป็นหน่วยงานของสาขาวิชาทีมีหน้าทีในการ

ผลิตนักศึกษาตามหลกัสูตรโดยตรง ประกอบไปด้วย  3  สาขาวิชา สาขาการบัญชี  สาขา

คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาช่างยนต์ หน่วยงานทีผลิตนักศึกษาโดยออ้ม คือ สาขาวิชาสามญั  เป็น

หน่วยงานทีสนบัสนุนการสอนของวิชาพืนฐานทุกสาขา 

หน่วยงานทีใหต้น้ทุนทางออ้ม     

ตน้ทุนทางออ้ม   คือ  ตน้ทุนเป็นหรือค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถติดตามเขา้หน่วยวดัไดง่้าย 

หรือไม่สามารถระบุได้ชดัเจนว่าเกิดจากกระบวนการใด ในหน่วยงานต่าง ๆ  หรือกิจกรรมใด 

ดังนัน ในการหาต้นทุนชนิดนี จึงต้องใช้วิ ธีการปันส่วนต้นทุน เข้ากิจกรรมทีเกียวข้อง 

 (ผศ.  เฉลิมขวญั  ครุฑบุญยางค์  : การบญัชีเพือการจดัการ หน้า 87 , หลกัเกณฑ์การคิดคาํนวณ

ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 : ออนไลน์ ) 

หน่วยงานทีใหต้น้ทุนทางออ้มเป็นหน่วยงานทีจดักิจกรรมในระดบัสถาบนัอาชีวศึกษา 

มีฝ่ายงานทีเกียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของสถาบนัอาชีวศึกษาเอกชน ทงัฝ่ายงานของโรงเรียน ใน

การดาํเนินงานของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ีในปัจจุบนั แบ่งการบริหารเการออกเป็น 

4 ฝ่ายงาน  ( ขอ้มลูจากแผนการปฏิบติังานของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ี) ดงันี 

 ฝ่ายงานวิชาการ เป็นฝ่ายงานหลกัเป็นงานเพือให้นักศึกษาบรรลุ  จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร

โดยตรง 

 ฝ่ายงานส่งเสริมการศึกษา เป็นงานสนบัสนุนในการปฏิบติังานดา้นการ ส่งเสริมทางการศึกษา

ของหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตร 

 ฝ่ายงานวางแผนการศึกษา เป็นงานทีสนบัสนุนของการปฏิบติังานทางทะเบียนการศึกษา

งานกองทุนการศึกษาเป็นต้น        

ฝ่ายงานกิจการนกัศึกษา  เป็นงานทีสนับสนุนในการปฏิบติังานดา้นกิจกรรมของนักศึกษา

ระเบียบวินัยของนักศึกษา 

สาํหรับในแต่ละฝ่ายงานจะแบ่งงานเป็นแผนกวิชาหรือแผนกงาน  โดยทังฝ่ายและ

แผนก มีผูบ้ริหารหรือรองผูอ้าํนวยการระดับฝ่าย  พร้อมกับหัวหน้าแผนก เป็นผูก้ ํากับดูแล

รับผดิชอบ ในการบริหารงานในแต่ละฝ่ายงาน 
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การวิเคราะห์ขอ้มลูสามารถแบ่งขนัตอนการคาํนวณตน้ทุนออกเป็น  5  ขนัตอน 

ในการคาํนวณตน้ทุนกิจกรรมของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ีมีขนัตอนใน

การศึกษาแนวทางของการคาํนวณตน้ทุนกิจกรรมของโรงเรียน พบว่า มีส่วนงานที เกียวขอ้งเป็น

ตน้ทุนในการผลิตนกัศึกษาทงัทางตรงและทางออ้ม แต่ละหน่วยงานมีกิจกรรมในการปฏิบติังานที

แตกต่างกนั ซึงไดแ้ก่ ฝ่ายงานวิชาการ  ฝ่ายงานส่งเสริมการศึกษา  ฝ่ายงานวางแผนการศึกษา และ

ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา ซึงภายในโรงเรียนไดม้อบหมายฝ่ายงานส่งเสริมการศึกษาในการดูแล

ค่าใชจ่้ายส่วนกลางของโรงเรียนไปตามการจาํแนกงานของโรงเรียน พร้อมกบังานภาควิชาซึงแต่ละ

ฝ่ายงานมีกิจกรรมในการปฏิบติังานทีแตกต่างกนัตามภาระหนา้ที สามารถแบ่งขนัตอนการคาํนวณ

ตน้ทุนออกเป็น  6  ขนัตอน  ดงันี 

ขันตอนที  1.  วิเคราะห์หรือการกาํหนดกิจกรรมของโรงเรียน ผูศึ้กษาไดก้าํหนด

กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานเพือใช้ในการสาํหรับต้นทุนดังนี  

                     หน่วยงานให้ตน้ทุนทางออ้มในการผลิตนักศึกษา ประกอบดว้ย หน่วยงานกลางคือ

ฝ่ายส่งเสการศึกษา  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายวางแผนการศึกษา และฝ่ายกิจกรรมนกัศึกษาเป็น 4 ฝ่ายงาน 

( ขอ้มลูจากแผนการปฏิบติังานของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ี) ดงันี   

ฝ่ายงานวิชาการ เป็นฝ่ายงานหลกัเป็นงานเพือให้นักศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายของ

หลกัสูตรโดยตรง 

ฝ่ายงานส่งเสริมการศึกษา เป็นงานสนับสนุนในการปฏิบติังานดา้นการส่งเสริมทาง

การศึกษาของหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตร 

ฝ่ายงานวางแผนการศึกษา เป็นงานสนบัสนุนของการปฏิบติังานทางทะเบียนการศึกษา

งานกองทุนการศึกษาเป็นตน้  

ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา  เป็นงานทีสนับสนุนในการปฏิบัติงานดา้นกิจกรรมของ

นกัศึกษาระเบียบวินยัของนกัศึกษา 

หน่วยงานให้ตน้ทุนทางตรงในการผลิตนักศึกษา ประกอบดว้ย หน่วยงานสาขาวิชา 

ประกอบดว้ยกิจกรรม ดงันี 
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กิจกรรมการบริหารสาขา   คือ กิจกรรมดงักล่าวเป็นกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบังาน  ธุรการ

ภายในสาขาของตนเอง ไดแ้ก่ งานการเงิน งานธุรการ งานประกนั  คุณภาพการศึกษา  งานการ

ฝึกงาน งานการนิเทศการสอน เป็นตน้ 

กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน   กิจกรรมทีก่อใหเ้กิดผลกบันกัเรียนนกัศึกษาโดยตรง 

เป็นกิจกรรมทีกระทาํแลว้ส่งผลต่อนักเรียน เช่น กิจกรรมการเรียนทฤษฎี  การเรียนปฏิบติั การ

บนัทึกการเรียนการสอน การวดัผล ประเมินผลการทาํขอ้สอบ เป็นตน้ 

กิจกรรมพิเศษ  เป็นกิจกรรมทีทางโรงเรียนไดจ้ดัทาํขึนเพือเพิมประสิทธิภาพในการดาํเนินชีวิตทงั

ภายในหรือภายนอก 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํและทีปรึกษาซึงเป็นกิจกรรมทีปรึกษา กิจกรรมการดูแลและ

ติดตามนกัเรียน 

กิจกรรมการให้บริการสู่ชุมชน เป็นกิจกรรมทีก่อให้เกิดองค์ความรู้ของนักเรียน

นกัศึกษา ทีเป็นการวดัดา้นการทาํงานก่อนนักเรียนจะจบตอ้งนาํองค์ความรู้ทีไดรั้บไปทดสอบใน

การออกใหบ้ริการแก่ชุมชนอีกหนึงหลกัเกณฑใ์นการเรียน 

ขันตอนที  2  การคํานวณหาต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางออ้มในการหาต้นทุน

กิจกรรมในแต่ละหน่วยงานของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี   เป็นการนาํค่าใชจ่้ายที

เกิดขึนจริงตามบญัชีแยกประเภท นาํมาแยกค่าใชจ่้ายทีก่อให้เกิดกิจกรรมตามตน้ทุนทางตรงและ

ตน้ทุนทางออ้มตามการวิเคราะห์กิจกรรมในขนัตอนที 1 โดยมีรายละเอียดดงันี 

การคํานวณหาต้นทุนทางตรง สําหรับต้นทุนทางตรง คือ  ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที

สามารถระบุตน้ทุนหรือติดตามเขา้หน่วยวดัตน้ทุนไดง่้ายและชดัเจน ไดว้า้เป็นของหน่วยงาน ใน

การผลิตตน้ทุนการศึกษา ตามภาควิชา หรือกิจกรรมโดยตรง (ผศ.  เฉลิมขวญั  ครุฑบุญยางค์  : การ

บญัชีเพือการจดัการ หน้า 87 , หลกัเกณฑ์การคิดคาํนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมหาวิทยาลยั

รามคาํแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 : ออนไลน์ ) การคาํนวณตน้ทุนกิจกรรมของหน่วยงานทีให้

ตน้ทุนทางตรง โดยการนาํค่าใชจ่้ายจริงตามบญัชี ทีก่อใหเ้กิดตน้ทุนทางตรง มาคาํนวณตน้ทุนของ

หน่วยงานสาขาวิชาตามกิจกรรมทีก่อให้เกิดต้นทุนการศึกษาทางตรง ประกอบด้วย กิจการการ

บริหารสาขา  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  กิจกรรมการให้คาํปรึกษาและคาํแนะนํา และ

กิจกรรมพิเศษ  
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การคาํนวณหาตน้ทุนทางออ้ม สาํหรับตน้ทุนทางออ้ม   คือ  ตน้ทุนเป็นหรือค่าใชจ่้ายที

ไม่สามารถติดตามเขา้หน่วยวดัไดง่้าย หรือไม่สามารถระบุไดช้ดัเจนว่าเกิดจากกระบวนการใด ใน

หน่วยงานต่าง ๆ  หรือกิจกรรมใด ดงันัน ในการหาตน้ทุนชนิดนี จึงตอ้งใชว้ิธีการปันส่วนตน้ทุน 

เข้ากิจกรรมทีเกียวข้อง (ผศ.  เฉลิมขวญั  ครุฑบุญยางค์  : การบัญชีเพือการจัดการ หน้า 87 , 

หลกัเกณฑก์ารคิดคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

: ออนไลน์ ) การคาํนวณตน้ทุนกิจกรรมของหน่วยงานทีใหต้น้ทุนทางออ้ม โดยการนาํค่าใชจ่้ายจริง

ตามบญัชี ทีก่อใหเ้กิดตน้ทุนทางออ้ม มาคาํนวณตน้ทุนหน่วยงานตามขนัตอนที 1 ประกอบไปดว้ย 

งานวิชาการ  งานวางแผนการศึกษา  งานส่งเสริมการศึกษา และงานกิจกรรมนกัศึกษา 

ขนัตอนที 3   คาํนวณการปันส่วนตน้ทุนทางออ้มเขา้กิจกรรมหน่วยงานสาขา  เป็นการ

ทีนาํตน้ทุนกิจกรรมของหน่วยงานจากขนัที  2  มาระบุตน้ทุนของสาขา พร้อมกบัการปันส่วนเขา้สู่

กิจกรรมสาขาจาํนวน  5  กิจกรรม ไดแ้ก่  กิจกรรมการบริหารสาขา  กิจกรรมการจดัการเรียนการ

สอน  กิจกรรมการใหบ้ริการสู่ชุมชน   กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํและปรึกษา  และกิจกรรมพิเศษ 

ขนัตอนที  4   การคาํนวณตน้ทุนกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัตน้ทุนการศึกษาของโรงเรียน

ชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี   เก็บรวบรวมตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้มทีเกียวกบัการนาํ

การคาํนวณ นนัก็คือในการคาํนวณ ขนัตอนที  2 ในการคาํนวณตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้ม

นาํมาร่วมกนัทาํใหไ้ดต้น้ทุนกิจกรรมของแต่ละสาขา 

ขนัตอนที  5  การคาํนวณตน้ทุนการผลิตนกัศึกษาต่อหลกัสูตร นาํตน้ทุนกิจกรรมของ

แต่ละสาขาในขนัตอนที 4  ปันส่วนตามตวัผลกัดนัตน้ทุนของกิจกรรมแต่ละหลกัสูตร คือ หลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช)  และ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง  ( ปวส ) 

ขนัตอนที  6  คาํนวณตน้ทุนการศึกษาต่อหวันกัศึกษารายปี  การทีนาํตน้ทุนการศึกษา

ต่อหลกัสูตรในขนัที  5   หารดว้ยจาํนวนนกัศึกษาและสาขาของแต่หลกัสูตร 
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บทที  4 

การศึกษาต้นแบบการคาํนวณต้นทุนการศึกษาโดยใช้ต้นทุนฐานกิจกรรม 

ในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 

 กรณีศึกษา  โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี  จังหวัดขอนแก่น  

 

การศึกษาเรือง การศึกษาตน้แบบการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาโดยใชต้น้ทุนฐานกิจกรม

ในสถาบนัอาชีวศึกษาเอกชน  กรณีศึกษา  โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ี จงัหวดัขอนแก่น 

ไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีของระบบตน้ทุนฐานกิจกรรม สามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัสถานศึกษา 

เพือเป็นตน้แบบในการคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยนกัศึกษา พร้อมกบัสามารถคาํนวณค่าใชจ่้ายต่อหัว

ของนักศึกษา และการคาํนวณต้นทุนการศึกษาทีนําหลกัทฤษฎีของต้นทุนฐานกิจกรรมเข้ามา

เกียวขอ้งสามารถนาํขอ้มูลในการคาํนวณมาจดัการทางการศึกษาดา้นต่าง ๆ ของโรงเรียนชุมแพ

บริหารธุรกิจเทคโนโลย ีโดยขอ้มลูทีค่าใชจ่้ายจากแผนงานพร้อมงบประมาณระยะเวลา  1 ปี ตงัแต่

ปีงบประมาณ 2551 ถึง ปีงบประมาณ  2553   

การคาํนวณตน้ทุนการศึกษาของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจ ไดน้าํวิสยัทศั พนัธกิจของ

โรงเรียนรวมทงัหนา้ทีความรับผดิชอบของหน่วยงานตามโครงสร้างมาเป็นส่วนประกอบในการทาํ

การคาํนวณต้นทุนการศึกษาโดยใชต้น้ทุนฐานกิจกรรมในสถาบนัอาชีวศึกษาเอกชนนอกจากนี

ขอ้มลูทางการเงินแลว้การคาํนวณยงัตอ้งอาศยัขอ้มลูเกียวกบัการดาํเนินงานดา้นต่างๆ เพือใชใ้นการ

วิเคราะห์ระบุกิจกรรม การกาํหนดหลกัเกณฑ์การปันส่วนต้นทุน เพือให้สามารถคาํนวณต้น

ทุนการศึกษาต่อหวันกัศึกษา  

ในการคาํนวณต้นทุนการศึกษาโดยนําต้นทุนกิจกรรม มาจัดทาํโดย การวิเคราะห์

ค่าใชจ่้ายตามบญัชีแยกประเภทและตามผงับญัชีของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเป็นค่าใชจ่้ายตาม

หนา้ทีงาน จากนนัทาํการคาํนวณตน้ทุนกิจกรรมโดยการปันส่วนตน้ทุนทางเขา้ส่วนงานกลางของ
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หลกัสตูรโรงเรียนชมุแพบริหารธุรกิจ

บญัขี

ปวช

ปวส.

คอมพิวเตอร์

ปวช

ปวส

ช่างยนต์

ปวช

ปวส

โรงเรียนทีแบ่ง เป็น  4  ฝ่ายงาน จาํแนกแยกตน้ทุนทางออ้มซึงเป็นตน้ทุนออ้มของฝ่ายงานกลางเขา้

สู่ศูนยกิ์จกรรม ต่าง ๆ  จากนันทําการคาํนวณต้นทุนกิจกรรมโดยเริมจากการปันส่วนต้นทุน

ทางออ้มในการผลิตนกัศึกษา และนาํมารวมกบัตน้ทุนในการผลิตทางตรง ในการผลิตนกัศึกษาของ

สาขาจะทาํใหไ้ดต้น้ทุนหลกัสูตรระดบัปวช.  และระดบัปวส. ของสาขา  ตามโครงสร้างขององคก์ร 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 4.1 โครงสร้างของหลกัสูตร แสดงใหเ้ห็นว่าโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจอยูภ่ายใต ้มี 3   

   หลกัสูตร บญัชี  คอมพิวเตอร์  สามญั   และ ช่างยนต ์
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รูปที 4.2  โครงสร้างระบบการทํางานของการทํางาน  เป็นโครงสัดส่วนการทํางานของ 

               โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกจิเทคโนโลย ี

 

ผูรั้บใบอนุญาต

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

งานการเงิน

งานแนะแนว

การศึกษา

พสัดุ

งานธุการเงิน

งานประชาสัมพนัธ์

ฝ่ายกิจการนกัศึกษา

งาน รด.

งานการปกครอง

งานพยาบาล

งานกิจกรรมชมรม

งานกิจกรรมนกัเรียน

ฝ่ายวางแผนและพฒันา

งานทะเบียน

งานวางแผนการศึกษา

 งานสถิตินกัเรียน

งานรับรองมาตรฐาน

งานเวรยาม

ฝ่ายวิชาการ

งานหลกัสูตรการสอน

งานหอ้งสมุด

งานวดัผลประเมินผล

สารสนเทศ

ทีปรึกษา

ผูจ้ดัการ

ผูอ้าํนวยการDPU
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ข้อ มูลทีใ ช้ ในการคํานวณต้นทุนกิจกรรมของโรงเ รียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี 

                    จากการเก็บรวบรวมจากรายงานการจ่ายเงินตาม SAR  เป็นขอ้มูลค่าใชจ่้ายตามบญัชี

แยกประเภททีได้จากส่วนงานการเงิน และบัญชีต่าง ๆ โดยมีการรตงังบประมาณสําหรับรอบ

ระยะเวลา  1  ปี  ในการคาํนวณต้นทุนกิจกรรมครังนีจะใช้ข้อมูล ระยะเวลา  3 ปีเพือทาํการ

เปรียบเทียบการดาํเนินงานของโรงเรียนเพือใหก้ารเปลียนแปลงทีชดัเจนเหมาะสาํหรับการนาํขอ้มลู

ไปใช้ในการบริหารจัดการในการดาํเนินงานของปีการศึกษาต่อไป และข้อมูลทีใช้คือข้อมูล

ค่าใชจ่้ายเท่านนั ในตาราง 4.1 ดงันี การแสดงค่าใชจ่้ายของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ี 

ตาราง 4.1  การแสดงค่าใชจ่้ายประจาํปีการศึกษา  2551 ของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ี 

         (หน่วย : บาท) 

 

รายการ  2551 

 

 2552 

 

  2553 

ค่าใชจ่้ายบุคลากรและอาจารย ์ 2,202,850.00 2,136,968 2,189,544 

งบปรับปรุงอาคารสถานที 100,000.00 120,000 115,954 

งบจดัหา/ พฒันาเครืองมืออุปกรณ์สือการสอน 950,000.00 96,513 673,500 

ค่าวสัดุฝึก 92,501.00 998,363.36 718,428.00 

วสัดุสินเปลือง 35,200.00 64,632 30,863.00 

งบพฒันาบุคลากร 100,000.00 22,840.00 26,269 

ค่าสาธารณูปโภค 422,706.00 233,862.00 209,236 

ค่าใชจ่้ายประชาสมัพนัธ ์ 140,770.00 81,500.00 80,000.00 

งบซ่อมบาํรุงพาหนะและนาํมนัเชือเพลิง 98,655.00 135,880.00 38,883 

ค่ากิจกรรมนกัศึกษา 129,706.00 219,563.00 210,000.00 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอืน ๆ 23,447.00 60,511.00 25,225.00 

งบเผยแพร่นวตักรรม 867,558.00 93,595.00 67,360 

ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ 41,850.00 428.00 5,988.00 

ค่าวารสารหนงัสือและสมุดหนงัสือ 267,698.00 125,133.00 316,235.00 

ค่าเสือมราคาอาคารและสิงปลกูสร้าง 1,015,219.41 964,458.43 913,698.43 

ค่าเสือมราคาครุภณัฑก์ารศึกษาและอุปกรณ์ฯ 681,154.72 544,923.77 468,205.77 
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ตาราง 4.1   (ต่อ )                                                                                                           (หน่วย : บาท) 

 

รายการ  2551 

 

 2552 

 

  2553 

ค่าเสือมราคายานพาหนะ 177,548.00 145,218.40 112,889.40 

ค่าเสือมราคาครุภณัฑส์าํนกังาน 393,171.12 316,452.89 284,123.89 

รวม 97,740,034.25 6,360,841.85 6,486,402.49 

  

  ขอ้มูลจาํนวนบุคคลกรโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี ใชใ้นการกาํหนดเกณฑ ์

การปันส่วนตามจาํนวนบุคคลกรเก็บขอ้มลูจากฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ในตารางที  4.2  มีดงันี 

 

ตาราง 4.2.  ตารางแสดงจาํนวนบุคคลกรในโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ี

สาขา ปีการศึกษา 

ปีการศึกษา  2551 ปีการศึกษา  2552 ปีการศึกษา  2553 

คณะกรรมการบริหาร 8 8 8 

สาขาการบญัชี 4 4 3 

สาขาคอมพิวเตอร์ 4 4 4 

สาขาช่างอุตสาหกรรม 4 4 4 

สาขาสามญัศึกษา 2 2 2 

รวม 22 22 21 

   ทีมา : งานทะเบียนนักเรียนหน่วยงานฝ่ายวางแผนพัฒนาโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจ เทคโนโลยี 

 

  ขอ้มลูจาํนวนนกัเรียนนกัศึกษาแยกตามสาขาและหลกัสูตร ใชใ้นการกาํหนดเกณฑ ์ในการ

ปันส่วนตามจาํนวนนกัเรียนนกัศึกษาเก็บขอ้มลูจากฝ่ายส่งเสริมการศึกษาทะเบียนนกัเรียนนกัศึกษา 

ในตารางที   4.3   มีดงันี 
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ตารางที  4.3   ตารางแสดงจาํนวนนกัเรียนนกัศึกษาแยกตามสาขาและหลกัสูตร 

ทีมา : งานสถิตินกัเรียนโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ี

 

ตารางที 4.4  ตารางแสดงจาํนวนรายวิชาของนกัเรียนแต่ละหลกัสูตร 

สาขา จาํนวนรายวิชา 

ปวช ปวส 

การบญัชี 31 28 

คอมพิวเตอร์ 32 26 

ช่างยนต ์ 31 33 

สามญั 17 12 

รวม 111 99 

ทีมา :  งานวิชาการโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ี

 

        จากตามตารางที  4.1 – 4.3 เป็นขอ้มูลการวิเคราะห์และการระบุกิจกรรมของแต่ละ

สาขา  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลพิจารณาจากการสัมภาษณ์  การรวบรวมการบนัทึกกิจกรรมของ

อาจารยแ์ต่ละสาขา และเก็บขอ้มลูจากฝ่ายวิชาการ จากเอกสารแผนการสอน โครงการสอนพร้อม

กบัแผนปฏิบัติงานประจาํปีของโรงเรียน พบว่าในการกาํหนดตัวผลกัดนัของแต่ละกิจกรรม ที

ปฏิบติัเป็นปกติ เช่น การจดัทาํแผนการสอนและโครงการสอน  การประชุมวิชาการ จาํนวนชวัโมง

การทาํงาน  การจดัการเรียนการสอนทงัภาคทฤษฎีและปฏิบติั การประเมินผลการเรียน กิจกรรม

บริหารสา ขา การสํารวจคว ามเ รียบร้ อย  กา รให้ค ําปรึ กษาและ แนะแนวแ ก่นัก เ รีย น   

สาขา 

ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

ปวช ปวส. รวม ปวช ปวส. รวม ปวช ปวส. รวม 

บญัชี 88 33 121 75 29 104 71 24 95 

คอมพิวเตอร์ 133 29 162 70 48 118 76 54 130 

ช่างอุตสาหกรรม 73 18 91 70 21 91 77 21 98 

รวม 294 80 374 215 98 313 224 99 323 
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การใหบ้ริการแก่ชุมชน   การนิเทศการสอน  การทาํวิจยั  การจดัทาํสือการเรียนการสอน กิจกรรม

การประกนัคุณภาพ การจดัทาํขอ้สอบมาตรฐานและขอ้สอบในการวดัผลประเมินผลของแต่ละปี

การศึกษา และการจดักิจกรรมพิเศษให้แก่นักเรียน  ในการกาํหนดจาํนวนชวัโมงจากการทาํการ

สัมภาษณ์ คณะครูอาจารยแ์ละเก็บขอ้มูลจากฝ่ายวิชาการไดก้าํหนดจาํนวนชวัโมงดงันี  จาํนวน

ชวัโมงในการปฏิบติังาน  45  ชวัโมงต่อหนึงสปัดาห์  จดัการเรียนการสอน 18 สัปดาห์ต่อภาคเรียน 

เมือวดัจากชวัโมงการปฏิบติังานตามทีไดก้าํหนดจากขอ้มลูต่าง ๆ ในการวิเคราะห์กิจกรรมอาจแยก

ได้ตามกิจกรรมหลกั เพือเป็นประโยชน์ในการบริหาร เป็นสิงทีจาํเป็นมากในการวิเคราะห์หา

กิจกรรมทีมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคที์ส่งผลใหมี้ประโยชน์ต่อผลผลิต เพือใหกิ้จการมีความ

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการลดการสูญเปล่าให้เหลือน้อยทีสุด เพือเพิมประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน 

กิจกรรม  คือ การกระทาํทีเปลียนทรัพยากรหรือปัจจัยนาํเข้า ของสถาบนัการศึกษา

ออกมาเป็นผลผลิต ในกิจกรรมต่าง ๆทีเกิดขึนภายในสถาบนัการศึกษา มีการกาํหนดตวัผลกัดัน

เพือใหเ้กิดตน้ทุนทางการศึกษาหรือผลผลิตทีได ้สาํหรับกิจกรรมของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจ

เทคโนโล จากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและบุคคลกรทงัสายการสอนพร้อมกบัสายสนับสนุนพบว่ามี

กิจกรรมทงัหมด 12   กิจกรรม ทีนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์กิจกรรม   สาํหรับกิจกรรมทงัหมดเป็น

กิจกรรมทีพบในส่วนของกิจกรรมภายในโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยีทีทาํให้เกิด

ผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจ มีกิจกรรมหลกัและกิจกรรมรองเป็นกิจกรรมทีมีการรองรับในการจัดทาํ

กิจกรรมทีเกิดขึนภายใน เนืองจากเป็นกิจกรรมทีสนบัสนุนในการรองรับการจดัทาํกิจกรรมและการ

ดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน และยงัคงกิจกรรมดงักล่าวไวเ้หมือนเดิม เพียงลดระยะเวลา

พร้อมกบัทรัพยากรทีเกียวขอ้งในกิจกรรมดงักล่าวลดลงเพือเพิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน

ต่อไปของโรงเรียน และเพือประสิทธิผลสูงสุดแก่หน่วยงานดงักล่าว  

จากการวิเคราะห์กิจกรรมโดยการสมัภาษณ์ผูที้เกียวขอ้ง อาทิผูอ้าํนวยการโรงเรียน รอง

ผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ หวัหนา้บญัชีการเงิน จึงทาํใหผู้ศึ้กษาไดก้าํหนดกิจกรรมตามขอ้มลูทีไดท้าํ

การสมัภาษณ์อยา่งลึกเป็นขอ้มลูสนบัสนุนในการจาํแนกกิจกรรมของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจ 

แลผูศึ้กษาได้ทาํการวดัจากชั วโมงการทาํงานตามทีได้กาํหนดไว ้ ซึงสามารถทาํให้ผูษ้ศึกษา

รวบรวมกิจกรรมของแต่ละกลุ่มออกมาเป็นกลุ่มกิจกรรมได ้ 5  กิจกรรมหลกั ดงันี คือ กิจกรรมใน
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การใหบ้ริการสู่ชุมชนเป็นกิจกรรมทีหลกัในก่อนทีนกัศึกษาจบตอ้งนาํองคค์วามรู้ออกใหบ้ริการแก่

ชุมชน  การบริหารจดัการสาขาเป็นการบริหารทางดา้นเอกสารประสานงานกบัหน่วยงานกลางของ

โรงเรียน   กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมหลกัทีก่อให้เกิดผลผลิตโดยตรงอาทิการสอน  

การจัดทาํข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การประเมินผล เป็นต้น  กิจกรรมพิเศษ เป็นกิจกรรมที

เสริมสร้างทางดา้นสังคม คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนนักศึกษา และกิจกรรมให้คาํแนะนํา

ปรึกษาเป็นกิจกรรมทีช่วยเหลือนักศึกษาโดยผ่านทางทีปรึกษาและฝ่ายปกครองเพือแกไ้ขปัญหา

ของนักเรียนนักศึกษาได้  ดังนันผศึ็กษาได้จดัทาํสัดส่วนร้อยละ เพือเป็นเกณฑ์ในการปันส่วน

กิจกรรมในขนัตอนต่อไป ตามรายละเอียดตารางที    4.5   
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ตาราง  4.5   ตารางรายละเอียดสดัส่วนร้อยละจาํนวนชวัโมงในการปฏิบติังานของบุคคลกร 

สาขาวิชา  (  Major  ) บญัชี คอมพิวเตอร์ ช่างยนต ์ รวม 

กิจกรรม ( Activity ) 

ชวัโมง

ปฏิบติังาน ร้อยละ 

ชวัโมง

ปฏิบติังาน ร้อยละ 

ชวัโมง

ปฏิบติังาน ร้อยละ 

 

ชวัโมง

ปฏิบติังาน 

 

 

ร้อยละ 

กิจกรรมบริหารและธุรการ 133 8.19 133 6.37 133 6.09 399 7.78 

กิจกรรมการเรียนการสอน 1203 74.08 1302 4.21 1392 3.02 3897 76.02 

กิจกรรมการใหบ้ริการสู่ชุมชน 96 5.91 80 4.68 80 4.47 256 4.99 

กิจกรรมการแนะนาํและทีปรึกษา 96 5.91 96 2.10 36 2.01 228 4.45 

กิจกรรมพิเศษ 96 5.91 124 5.61 132 5.36 352 6.87 

 

1624 100.00 1711 100.00 1791 100.00 5126 100.00 

ทีมา :  ดดัแปลงรูปแบบตารางจากงานวิจยัของปรานอม บวัศรี. ( 2546 )  เพือใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการคาํนวณตน้ทุนการศึกษา     
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การคาํนวณตน้ทุนการศึกษาโดยใชร้ะบบตน้ทุนฐานกิจกรรม ในการกาํหนดและระบุ

กิจกรรมตามขอ้มลูของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ีทาํใหท้ราบว่ามีตน้ทุนการศึกษาทงั

ทางตรง  ดังนี สาขาวิชา  3 สาขา คือ  การบัญชี  คอมพิวเตอร์  และช่างยนต์ ในการคาํนวณต้น

ทุนการศึกษามีทงัหมด  6  ขนัตอน ดงันี 

1. วิเคราะห์และกาํหนดกิจกรรมของโรงเรียน  

การกาํหนดกิจกรรมของหน่วยงานลงศูนยต์น้ทุนตามความรับผิดชอบและโครงสร้าง

การบริหารงานของโรงเรียน  สามารถกาํหนดกิจกรรมได ้ 2 ระดบัและนาํไปลงศนูยกิ์จกรรม ตามที

ได้กาํหนดไว ้หน่วยงานทีเป็นต้นทุนทางออ้มคือหน่วยงานกลางประกอบไปด้วย  4 ฝ่าย และ

หน่วยงานทีเป็นตน้ทุนทางตรงเป็นหน่วยงานสาขา มีรายละเอียดดงันี 

หน่วยงานสาขาวิชา  มีการกาํหนดกิจกรรมของสาขาวิชาตามลกัษณะโครงสร้างของ

โรงเรียนทางดา้นการบริหารงานการดาํเนินงานทีเหมาะสมจากเดิมมี กิจกรรมทงัหมด 12 กิจกรรม

นาํมารวบรวมโดยใชว้ิธีการสมัภาษณ์ใหเ้ป็นเพียงแค่ 5 กิจกรรม คือ 

1.1  กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน  ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและ

ปฏิบติั  การเตรียมการสอน  การจดัทาํแผนการสอน  การวดัผลประเมินผล 

1.2  กิจกรรมการใหบ้ริการสู่ชุมชน   

1.3  กิจกรรมบริหารสาขา  ไดแ้ก่  การประกนัคุณภาพ  งานนิเทศนักศึกษาและนิเทศ

การสอน งานประสานงานกบัวิชาการพร้อมกบัธุรการ   

1.4  กิจกรรมการใหแ้นะนาํปรึกษา  ไดแ้ก่งานดูแลสาํรวจความประพฤตินักเรียน  งาน

ติดตามนกัเรียน 

1.5  กิจกรรมพิเศษ  ไดแ้ก่ กิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา 

 

2.  การคาํนวณหาตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้มในการหาตน้ทุนกิจกรรมในแต่ละ

หน่วยงานของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ี    

สาํหรับขันตอนที  2  การคาํนวณต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางออ้มเพือใช้ในการ

คาํนวณตน้ทุนการศึกษา โดยใชข้อ้มูลจากตารางที  4.1 -  4.2  ซึงเป็นขอ้มูลค่าใชจ่้ายจริงของ

โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ีการนาํตน้ทุนของโรงเรียนตามบญัชีแยกประเภท แยกเป็น
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ตน้ทุนตามหน่วยงาทีให้ตน้ทุนทางตรง ไดแ้ก่หน่วยงานสาขา ส่วนต้นทุนทางออ้มแยกให้กับ

หน่วยงานกลางมี  4 ฝ่ายงานทีเกียวขอ้งรวมกนัในการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาทีไดรั้บทาํการแยก

เป็น 2 ระดบั แลว้นาํตน้ทุนจริงทีคาํนวณไดม้าปันส่วนเขา้สูกิ้จกรรมของการผลิตนักเรียนนักศึกษา  

โดยมีรายละเอียดในการแยกต้นทุนทางตรงกับทางออ้มโดยนําข้อมูลจากตารางดังกล่าวมา

ดาํเนินการจดักลุ่มตน้ทุนให้เป็น 2 ระดบัตามทีไดก้ล่าวมา ขอ้มูลทีใชคื้อระยะเวลา  3  ปี ตงัแต่ปี

การศึกษา  2551  ถึง  ปีการศึกษา  2553  ดงัตารางที   4.6   
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รายการ 

ปี 2551    ปี  2552 ปี  2553 

ตน้ทุน 

ตน้ทุน

ทางตรง 

ตน้ทุน

ทางออ้ม ตน้ทุน 

ตน้ทุน

ทางตรง 

ตน้ทุน

ทางออ้ม ตน้ทุน 

ตน้ทุน

ทางตรง 

ตน้ทุน

ทางออ้ม 

ค่าใชจ่้ายบุคคลกรและอาจารย ์ 2,202,850.00 2,202,850.00   2,136,968.00 2,136,968.00   2,189,544 2,189,544   

  งบปรับปรุงอาคารสถานที 100,000.00   100,000.00 120,000.00   120,000.00 115,954   115,954 

 งบจดัหา/ พฒันาเครืองมือ

อุปกรณ์สือการสอน 950,000.00 950,000.00   96,513.00 96,513.00   673,500 673,500   

 ค่าวสัดุฝึก 92,501.00 92,501.00   998,363.36 998,363.36   718,428.00 718,428.00   

วสัดุสิ นเปลือง 35,200.00   35,200.00 64,632.00   64,632.00 30,863.00   30,863.00 

 งบพฒันาบุคลากร 100,000.00 100,000.00   22,840.00 22,840.00   26,269 26,269   

  ค่าสาธารณูปโภค 422,706.00   422,706.00 233,862.00   233,862.00 209,236   209,236 

ค่าใชจ่้ายประชาสัมพนัธ์ 140,770.00   140,770.00 81,500.00   81,500.00 80,000.00   80,000.00 

งบซ่อมบาํรุงพาหนะและนาํมนั

เชือเพลิง 98,655.00   98,655.00 135,880.00   135,880.00 38,883   38,883 

ค่ากิจกรรมนกัศึกษา 129,706.00 129,706.00   219,563.00 219,563.00   210,000.00 210,000.00   

ตารางที 4.6   ตารางแสดงตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้มตงัแต่ปีการศึกษา 2551  ถึง  ปีการศึกษา  2553 
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รายการ 

ปี 2551    ปี  2552 ปี  2553 

ตน้ทุน 

ตน้ทุน

ทางตรง 

ตน้ทุน

ทางออ้ม ตน้ทุน 

ตน้ทุน

ทางตรง 

ตน้ทุน

ทางออ้ม ตน้ทุน 

ตน้ทุน

ทางตรง 

ตน้ทุน

ทางออ้ม 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอืน ๆ 23,447.00   23,447.00 60,511.00   60,511.00 25,225.00   25,225.00 

งบเผยแพร่นวตักรรม 867,558.00 867,558.00   93,595.00 93,595.00   67,360 67,360   

ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ 41,850.00   41,850.00 428   428 5,988.00   5,988.00 

ค่าวารสารหนงัสือและสมุด

หนงัสือ 267,698.00 267,698.00   125,133.00 125,133.00   316,235.00 316,235.00   

ค่าเสือมราคาอาคารและสิงปลูก

สร้าง 1,015,219.41   1,015,219.41 964,458.43   964,458.43 913,698.43   913,698.43 

ค่าเสือมราคาครุภณัฑก์ารศึกษา

และอุปกรณ์การเรียน 681,154.72   681,154.72 544,923.77   544,923.77 468,205.77   468,205.77 

ค่าเสือมราคายานพาหนะ 177,548.00   177,548.00 145,218.40   145,218.40 112,889.40   112,889.40 

ค่าเสือมราคาครุภณัฑส์าํนกังาน 393,171.12   393,171.12 316,452.89   316,452.89 284,123.89   284,123.89 

รวม 7,740,034.25 4,610,313.00 3,129,721.25 6,360,841.85 3,692,975.36 2,667,866.49 6,486,402.49 4,201,336.00 2,285,066.49 

 

ตารางที 4.6  ตารางแสดงตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้มตงัแต่ปีการศึกษา 2551  ถึง  ปีการศึกษา  2553 (ต่อ ) 
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3.  เป็นการแยกตน้ทุนทางตรงลงสู่หน่วยสาขา  พร้อมกบัการปันส่วนตน้ทุนทางออ้ม

เขา้สู่ศนูยห์น่วยสาขา  

สาํหรับตน้ทุนทางตรงสามารถนาํมาระบุลงในการแยกตามหน่วยสาขาวิชาต่าง ๆ จาก

การเก็บรวบรวมขอ้มลูต่าง ๆพร้อมกบัสัมภาษณ์บุคลากรทีเกียวขอ้ง จึงทาํให้ผูศึ้กษาสามารถแยก

ตน้ทุนทางตรงเขา้สู่สาขาวิชาได ้ของแต่ละสาขาตามตารางการแสดงรายละเอียด ตารางที  4.7.1 

โดยตารางแสดงการแยกตน้ทุนทางตรงของแต่ละหลกัสูตรมีรายละเอียดดงันี 

ค่าใชจ่้ายบุคคลกรและอาจารย ์ คือ  เป็นค่าใชจ่้ายทีจ่ายเงินเดือนใหแ้ก่ บุ ค ล า ก ร ที

เกียวในการดาํเนินงานของโรงเรียนใชเ้กณฑใ์นการคาํนวณหาของแต่ละหลกัสูตรโดยใชว้ิธีการเกบ็

ขอ้มลูจากฝ่ายส่งเสริมการศึกษาเป็นฝ่ายดูแลบุคลากรทางการศึกษาและอาจารยโ์ดยตรงใชเ้กณฑ์

ตามจาํนวนบุคคลกรในการคาํนวณ 

งบจดัหาหรือพฒันาเครืองมือ คือ  ใช้เกณฑ์ในการคาํนวณตามจาํนวนคนใช้วิธีการ

สมัภาษณ์กบัฝ่ายวิชาการโดยตรงเนืองจากฝ่ายวิชาการเป็นฝ่ายดูแลเรืองจดัหาและพฒันาเครืองมือ

อุปกรณ์ใชเ้กณฑต์ามจาํนวนบุคคลกร 

ค่าวสัดุฝึก คือ  เป็นค่าใชจ่้ายเกียวกบัการซือวสัดุในการฝึกปฏิบติัในการเรียนอาทิ

เช่น สาขาวิชาช่างยนต์ ก็เป็นจาํพวกกระดาษทราย  สาขาวิชาบัญชีก็เป็นกระดาษ  สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ก็เป็นแผน่ซีดี เป็นตน้ ในการเบิกพสัดุจะมีการ จัดทาํเป็นเอกสารในการเบิกวสัดุฝึก 

ในแต่ละปีการเบิกจะมากน้อยขึนอยู่กับจาํนวนนักเรียนนักศึกษาดังนันหากจะใชเ้กณฑ์ในการ

คาํนวณการปันส่วนค่าใชจ่้ายเกียวกบัค่าวสัดุฝึกตอ้งขึนอยูก่บันกัศึกษาแต่ละหลกัสูตร ที เ กี ย ว ข้อ ง

ในส่วนของวสัดุฝึกวิชาชีพ 

งบพฒันาบุคลากร คือ ใชเ้กณฑ์ในการคาํนวณขึนอยู่กบัจาํนวนบุคคลกรตามทีไดรั้บ

สมัภาษณ์และเก็บขอ้มลูจากฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 

ค่ากิจกรรมนักศึกษา คือ ค่าใช้จ่ายทีสามารถระบุได้ชัดเจนทีเกียวข้องกับนักเรียน

นกัศึกษาขึนอยูก่บัหลกัเกณฑก์ารคาํนวณตามจาํนวนนกัศึกษา 

งบเผยแพร่นวตักรรม  คือ  ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับนวตักรรมของการในการเผยแพร่

นวตักรรมทีเกียวกบันกัศึกษาโดยตรง หลกัเกณฑใ์นการคาํนวณขึนอยูก่บัจาํนวนนกัศึกษาใชปี้ที  3  

และปวส. 2 ทุกสาขา 

ค่าหนงัสือและวารสาร   คือ  ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบันกัศึกษาโดยตรงใชห้ลกัเกณฑ์ในการ

คาํนวณขึนอยูจ่าํนวนนกัศึกษา 

 

 

DPU
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ตารางที  4.7  ตารางแสดงการแยกตน้ทุนทางตรงลงสู่สาขาปีการศึกษา 2551 

รายการ 

เกณฑใ์น ปี 2551 หลกัสูตร 

การคาํนวณ จาํนวน การบญัชี คอมพิวเตอร์ ช่างยนต์ 

ค่าใชจ่้ายบุคคลกรและอาจารย ์ จาํนวนบุคคลกร 2,202,850.00 734,283.00 839,181.00 629,386.00 

 งบจดัหา/ พฒันาเครืองมือ

อุปกรณ์สือการสอน จาํนวนบุคคลกร 950,000.00 304,419.89 309,668.51 335,911.60 

 ค่าวสัดุฝึก จาํนวนนกัศึกษา 92,501.00 29,641.20 30,152.26 32,707.54 

 งบพฒันาบุคลากร จาํนวนบุคคลกร 100,000.00 28,571.43 35,714.29 35,714.29 

ค่ากิจกรรมนกัศึกษา จาํนวนบุคคลกร 129,706.00 41,563.25 42,279.86 45,862.90 

งบเผยแพร่นวตักรรม จาํนวนนกัศึกษา 867,558.00 278,002.01 282,795.15 306,760.84 

ค่าวารสารหนงัสือและสมุด

หนงัสือ จาํนวนนกัศึกษา 267,698.00 85,781.68 87,260.67 94,655.65 

รวม   4,610,313.00 1,502,262.46 1,627,051.73 1,480,998.81 

ตารางที  4.8  ตารางแสดงตน้ทุนทางตรงของแต่ละสาขาปีการศึกษา  2552 

รายการ 

เกณฑใ์น ปี 2552 หลกัสูตร 

คาํนวณ จาํนวน การบญัชี คอมพิวเตอร์ ช่างยนต์ 

ค่าใชจ่้ายบุคคลกรและอาจารย ์ จาํนวนบุคคลกร 2,136,968.00 610,562.29 686,882.57 839,523.14 

 งบจดัหา/ พฒันาเครืองมือ

อุปกรณ์สือการสอน จาํนวนบุคคลกร 96,513.00 30,926.82 31,460.04 34,126.14 

 ค่าวสัดุฝึก จาํนวนนกัศึกษา 998,363.36 319,917.54 325,433.36 353,012.46 

 งบพฒันาบุคลากร จาํนวนบุคคลกร 22,840.00 6,525.71 8,157.14 8,157.14 

ค่ากิจกรรมนกัศึกษา จาํนวนบุคคลกร 219,563.00 70,357.20 71,570.26 77,635.54 

งบเผยแพร่นวตักรรม จาํนวนนกัศึกษา 93,595.00 29,991.77 30,508.87 33,094.36 

ค่าวารสารหนงัสือและสมุด

หนงัสือ จาํนวนนกัศึกษา 125,133.00 40,097.87 40,789.21 44,245.92 

รวม   3,692,975.36 1,108,379.20 1,194,801.45 1,389,794.70 

 

(หน่วยต่อบาท) 

(หน่วยต่อบาท) 
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ตารางที  4.9  แสดงรายละเอียดการแยกตน้ทุนทางตรงลงศนูยข์องหน่วยปีการศึกษา 2553 

 

รายการ 

เกณฑใ์น ปี 2553 หลกัสูตร 

คาํนวณ จาํนวน การบญัชี คอมพิวเตอร์ ช่างยนต์ 

ค่าใชจ่้ายบุคคลกรและอาจารย ์ จาํนวนบุคคลกร 2,189,544.00 1,056,004.00 542,592.00 590,948.00 

 งบจดัหา/ พฒันาเครืองมืออุปกรณ์สือ

การสอน จาํนวนบุคคลกร 673,500.00 215,817.68 219,538.67 238,143.65 

 ค่าวสัดุฝึก จาํนวนนกัศึกษา 718,428.00 230,214.50 234,183.71 254,029.79 

 งบพฒันาบุคลากร จาํนวนบุคคลกร 26,269.00 7,505.43 9,381.79 9,381.79 

ค่ากิจกรรมนกัศึกษา จาํนวนบุคคลกร 210,000.00 67,292.82 68,453.04 74,254.14 

งบเผยแพร่นวตักรรม จาํนวนนกัศึกษา 67,360.00 21,584.97 21,957.13 23,817.90 

ค่าวารสารหนงัสือและสมุดหนงัสือ จาํนวนนกัศึกษา 316,235.00 101,053.00 102,778.00 112,404.00 

รวม   4,201,336.00 1,699,472.40 1,198,884.34 1,302,979.27 

 

จากการคาํนวณตน้ทุนทางการศึกษาทีแยกเป็นตน้ทุนทางตรง ตงัแต่ปีการศึกษา 2551  

ถึง ปีการศึกษา  2553  สามารถสรุปไดใ้น 

 

ตารางที  4.10 ตารางสรุปตน้ทุนทางตรงของหลกัสูตรบญัชี , คอมพิวเตอร์ และช่างยนต ์  

 

   สาขาวิชา 2551 2552 2553 ตน้ทุนทางตรง

รวม 

บญัชี 1,502,262.46 1,108,379.20 1,699,472.40 4,310,114.06 

คอมพิวเตอร์ 1,627,051.73 1,194,801.45 1,198,884.34 4,020,737.52 

ช่างยนต ์ 1,480,998.81 1,389,794.70 1,302,979.27 4,173,772.78 

รวม 4,610,313.00 3,692,975.35 4,201,336.01 12,504,624.36 

 

(หน่วยต่อบาท) 

(หน่วยต่อบาท) DPU
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จากตารางการที  4.10  เป็นตารางสรุปตน้ทุนทางตรงของแต่ละสาขาวิชาโดยจาก

ตาราง พบว่าตน้ทุนทีมีตน้ทุนสูงทีสุดคือ สาขาการบญัชี  ตงัแต่ปีการศึกษา  2551  -  2553  ทาํให้

ทราบว่าตน้ทุนทางตรงมีการเปลียนแปลงทงัขึนและลง อยา่งชดัเจน แต่สาํหรับสาขาคอมพิวเตอร์มี

การลดลงของตน้ทุนทางตรงลงมาแต่ละปี  สาํหรับสาขาช่างยนต์ตน้ทุนมีการเปลียนแปลงขึนลงมี

ละประมาณ  100,000 บาท  จากตารางแสดงการตน้ทุนทางตรงของแต่ละสาขาทีมาจากตน้ทุนทาง

ตรงทีรวมกนัจาํนวน  12,570,506.37  บาท ตงัแต่ปีการศึกษา  2551 -  2553 

 

รูปที  4.1  แผนภูมิแสดงเพือใชใ้นการเปรียบเทียบตน้ทุนทางตรงของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจ    

                เทคโนโลย ี  

จากรูปที 4.1 แสดงให้เห็นว่าพืนทีของส่วนตน้ทุนทางตรงทีไดแ้ยกสัดส่วนต่างจาก

บญัชีแยกประเภทจากค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง ทาํใหท้ราบถึงพืนทีของตน้ทุนทางตรงส่วนมากจะลง

ในส่วนของสาขาการบัญชี จะมีการลงทุนของต้นทุนทางตรงสูงกว่าสาขาอืนส่วนมากเกิดใน

สาขาวิชาทีมีตน้ทุนทางตรงสูงในปี   2551 – 2552   คือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาํหรับปีการศึกษา 

2553 ตน้ทุนทีสูงทีสุดคือสาขาการบญัชี 
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ในการคาํนวณต้นทุนการศึกษาได้แยกต้นทุนทางตรงเข้า หน่วยสาขาวิชาตังแต่ปี

การศึกษา  2551  ถึง ปีการศึกษา  2553  สาํหรับตน้ทุนกิจกรรมของหน่วยสาขาทีใหต้น้ทุนทางออ้ม 

มีการนาํตน้ทุนทางออ้มของหน่วยงานกลาง จากตารางที 4.6 ในแต่ละตารางเป็นปีการศึกษา  2551  

มีจาํนวนทงัสิน 3,129,721,25   บาท   ปีการศึกษา  2552   มีจาํนวนทงัสิน  2,667,866.49  บาท  ส่วน

ปีการศึกษา  2553  มีจาํนวนทงัสิน  2,285,066.49  บาท มีการนาํหลกัการปันส่วนเขา้สู่กิจกรรมโดย

พิจารณาตามตัวผลักดันทีนํามาใช้ในการปันส่วนต้นทุนจากบัญชีแยกประเภทเข้าสู่กิจกรรม 

ซึ ง ก า ร กํา ห น ด เ ก ณ ฑ์ ที จ ะ ใ ช้ ใ น ก า ร ปั น ส่ ว น   ส า ม า ร ถ ทํา ไ ด้  3 วิ ธี  ก า ร ปั น ส่ ว น  

มีดงันี  ( ชูศรี  เทียศิริเพชร, 2546 ) 

วิธีที 1 การปันส่วนโดยตรง   ( Direct charging )  จะใชส้าํหรับตน้ทุนทรัพยากรทีทราบ

ปริมาณทีใชไ้ปจริงในแต่ละกิจกรรมไดโ้ดยชดัเจนทาํใหส้ามารถปันส่วนไดโ้ดยตรงใหก้บักิจกรรม

นนัได ้เช่น ค่าใชจ่้ายในการเรียนการสอน เป็นตน้ 

วิธีที 2 การปันส่วนโดยอาศยัการประมาณ ( Estimtion )   จะใชส้าํหรับตน้ทุนทีไม่

สามารถวัดปริมาณการใช้ทรัพยากรในกิจรรมต่าง ๆ ได้โดยตรง ทาํให้ต้องประมาณต้นทุน

ทรัพยากรทีใชไ้ปในกิจกรรมนนั ๆ โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ผูป้ฎิบติังาน ซึงจะช่วยให้ไดม้าซึง

ขอ้มูลทีจะนาํมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ตวัผลกัดนัทรัพยากร มกัจะเป็นในรูปของนําหนักงาน 

สดัส่วนเวลาทีใชใ้นกิจกรรมนัน ๆ หรือเป็นสัดส่วนการใชง้านกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น เงินเดือน  ค่า

เสือมราคาอุปกรณ์การเรียน เป็นตน้ 

วิธีที 3 การปันส่วนโดยอาศยัดุลยพินิจ ( Arbitrary  Allocation )  วิธีนีจะใชส้าํหรับ

ตน้ทุนทีไม่สามารถบอกสดัส่วนของทรัพยากรทีใชไ้ปในกิจกรรมนนั ๆ ไดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑ ์

ดงันันในการคาํนวณหาต้นทุนกิจกรรมของหน่วยงานทีให้ต้นทุนทางออ้ม โดยนํา

รายละเอียดต่าง ๆ เขา้สู่ศูนย ์หน่วยสาขาทีตอ้งแยกตน้ทุน  มีการระบุการปันส่วนค่าใช้จ่ายจาก

ตน้ทุนทางออ้มลงสู่สาขาวิชา ซึงเกณฑ์ในการปันส่วนได้กล่าวไวข้้างต้น แต่การปันส่วนของ

ค่าใชจ่้ายบางหมวดบญัชีจะแต่ต่างกนัจากการปันส่วนของรายการค่าใชจ่้ายบางตวั หลกัเกณฑ์ใน

การปันส่วนของค่าใชจ่้ายมีดงันี 

ค่าวสัดุสินเปลือง ถือว่าเป็นค่าวสัดุสินเปลืองทางโรงเรียนมีการจดัทาํ  เ อ ก ส า ร 

ไวส้ําหรับการเบิกจึงสามารถระบุตามทรัพยากรทีเกิดขึนได้มีการเพิมลดตามจาํนวนนักเรียน

นกัศึกษาจึงใชเ้กณฑใ์นการปันส่วนโดยการใชว้ิธีการประมาณการตามจาํนวนนักเรียนนักศึกษาที

เขา้มาเรียนโดยตรง 

DPU
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ค่าใชจ่้ายสาธรณูปโภค  ถือว่าเป็นค่าใชจ่้ายทีประกอบไปดว้ย ค่านํา  ค่าไฟฟ้า และ 

ค่าโทรศพัท์  ซึงค่าไฟฟ้าจะใช้เกณฑ์ในการปันส่วนตามจาํนวนชวัโมงทีสอน เนืองจากนักเรียน

นกัศึกษาใชว้ิธีการเดินเรียนจึงนาํเกณฑใ์นการปันส่วนตามชวัโมงทีสอนมาทาํการปัน ส่ ว น แ ท น

การใชเ้กณฑพื์นที ส่วนค่านาํกบัค่าโทรศพัทจ์ะใชเ้กณฑจ์าํนวนนกัเรียนเป็นเกณฑ ์เนืองจากการใช้

บริการค่านําส่วนมากจะมากน้อยขึนอยูกับจํานวนนักเรียนทีเข้ามาใช้บริการห้องนํา ส่วนค่า

โทรศพัทใ์ชเ้กณฑจ์าํนวนเด็กเหมือนกนัเนืองจากมีการโทรในการติดตามนกัเรียนนกัศึกษา 

ค่าซ่อมแซมและค่านาํมนั ถือว่าเป็นค่าใชจ่้ายในดา้นการซ่อมบาํรุงรักษาทงัอาคาร 

ยานพาหนะทีอยูภ่ายในโรงเรียน จึงใชเ้กณฑต์ามเหตุการณ์ทีเกิดขึนจริงเป็นสิงทีส่งผลกระทบกบัค่า

ซ่อมแซมและค่านาํมนัเป็นเกณฑใ์นการเก็บขอ้มลูทีทุกส่วนงานมีการทาํงานเท่ากนัจึงตอ้งใชเ้กณฑ์

ตามจาํนวนการเดินทางในการใชง้านโดยมีหนงัสือการใชร้ถและการซ่อมแซ่มรถทุกครังส่วนมาก

จะใชใ้นกิจกรรมร่วมทงั 3 หลกัสูตร จึงมีการหารเฉลียเพือรับภาระค่านาํมนัเท่ากนั 

ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็และดาํเนินงาน ถือว่าเป็นค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัการส่งเอกสารและ

การดาํเนินงานทีเป็นเรืองยอ่ยแต่การทาํงานแต่ละครังทางโรงเรียนมีการจดบนัทึกในการทาํงานทุก

ครัง จึงถือว่าหลกัเกณฑ์ทีปันส่วนจะใชโ้ดยตรงยึดตตามเอกสารและขอ้มูลทีไดรั้บจากการเงิน

โดยตรง 

ค่าเสือมราคาทรัพยสิ์น   ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการเสือมสภาพของทรัพยสิ์นของ

โรงเรียน จึงไดน้าํหลกัในการใชก้ารระบุการปันส่วน ซึงสามารถจาํแนกค่าเสือมราคาของทรัพยสิ์น

ไดต่้อไปนี โดยแยกค่าเสือมราคาอุปกรณ์การเรียนและครุภณัฑ์ทางการศึกษา อนัเนืองมาจากค่า

เสือมราคาอุปกรณ์การเรียนและครุภณัฑท์างการศึกษาของสถานศึกษา  ดงักล่าวจะตอ้งมีการคิดค่า

เสือมค่าและสาเหตุทีทาํให้ค่าเสือมราคามีจาํนวนสูงมาจาก จาํนวนนักเรียนทีเข้าใช้การเรียน

ทางดา้นการฝึกปฏิบติั อาทิ หลกัสูตรคอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์ทีตอ้งคิดค่าเสือมราคา จะเป็นเครือง

คอมพิวเตอร์  หลกัสูตรการบญัชีจะเป็นเครืองพิมพดี์ด  ถา้เป็นหลกัสูตรช่างยนต์ จะเป็นเครืองยนต์

ประเภทจกัรยานต ์เครืองล่างยานยนต ์เป็นตน้ จึงยดึหลกัการระบุการปันส่วนตามจาํนวนนักเรียน

เนืองจากหากนักศึกษามีการใชง้านมากก็ทาํให้ครุภัณฑ์ทางการศึกษามีค่าเสือมราคาเพิมสูงขึน  

ส่วนค่าเสือมราคาตวัอืน เป็นสิงทีเกิดขึนทุกส่วนมีการระบุการเฉลียตามจาํนวนจริงโดยใชเ้ฉลีย

เท่ากนั 

ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์  คือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ที เกียวกับ  

3 สาขาวิชาเท่ากัน โดยการสัมภาษณ์จากฝ่ายส่งเสริมการศึกษาเรืองแนะแนว และการทาํการ

ประชาสมัพนัธซึ์งมีค่าใชจ่้ายตามสาขาเท่ากบั 
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การปันส่วนตน้ทุนทางออ้มเป็นการปันส่วนตงัแต่ค่าใชจ่้าย ตงัแต่ ปีการศึกษา  2551 –  

ปีการศึกษา  2553  มีการปันส่วนค่าใชจ่้ายในระดบันี จะมีเกณฑ์จากการปันส่วนทีแต่ต่างกนัดงัจะ

แสดงรายละเอียดการคาํนวณในตารางที 4.11.1  ถึง  ตารางที  4.11.3 ดงัต่อไปนี 
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รายการ เกณฑก์ารปันส่วน 
ปี  2551 ปี 2551 

จาํนวน บญัชี คอมพิวเตอร์ ช่างยนต ์

วสัดุสินเปลือง จาํนวนนกัศึกษา 35,200.00 11,388.24 15,247.06 8,564.71 

  ค่าสาธารณูปโภค 
ตามชวัโมงสอน/

จาํนวนนกัเรียน 
422,706.00 79,430.70 85,967.39 257,307.92 

ค่าใชจ่้ายประชาสมัพนัธ ์ นกัศึกษาโดยเฉลีย 140,770.00 46,923.33 46,923.33 46,923.33 

งบซ่อมบาํรุงพาหนะและนาํมนัเชือเพลิง การใชง้านเฉลีย 98,655.00 32,885.00 32,885.00 32,885.00 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอืน ๆ โดยตรง 23,447.00 7,585.79 10,156.19 5,705.02 

ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ ตามจาํนวนนกัศึกษา 41,850.00 13,539.71 18,127.54 10,182.75 

ค่าเสือมราคาอาคารและสิงปลกูสร้าง จาํนวนนกัศึกษาเฉลีย 1,015,219.41 338,406.47 338,406.47 338,406.47 

ค่าเสือมราคาครุภณัฑก์ารศึกษาและอุปกรณ์การ

เรียน 

ตามจาํนวนชวัโมง

สอน 681,154.72 220,373.59 295,045.63 165,735.51 

ค่าเสือมราคายานพาหนะ การใชง้านของเฉลีย 177,548.00 59,182.67 59,182.67 59,182.67 

ค่าเสือมราคาครุภณัฑส์าํนกังาน จาํนวนนกัศึกษาเฉลีย 393,171.12 131,057.04 131,057.04 131,057.04 

รวม   3,029,721.25 940,772.53 1,032,998.31 1,055,950.41 

ตารางที  4.11 .1ตารางแสดงรายละเอียดการปันส่วนตน้ทุนทางออ้มเขา้สู่สาขาวิชาประจาํปีการศึกษา 2551 
หน่วย: บาท 
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รายการ 

เกณฑก์ารปันส่วน 

 

ปี  2552 ปี 2552 

จาํนวน บญัชี คอมพิวเตอร์ ช่างยนต ์

วสัดุสินเปลือง จาํนวนนกัศึกษา 64,632.00 20,910.35 27,995.68 15,725.97 

ค่าสาธารณูปโภค 

ตามชวัโมงสอน/จาํนวน

นกัเรียน 
       233,862.00          43,945.01         47,561.44     142,355.55 

ค่าใชจ่้ายประชาสมัพนัธ ์ นกัศึกษาโดยเฉลีย 81,500.00 27,166.67 27,166.67 27,166.67 

งบซ่อมบาํรุงพาหนะและนาํมนัเชือเพลิง การใชง้านเฉลีย 135,880.00 45,293.33 45,293.33 45,293.33 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอืน ๆ โดยตรง 60,511.00 19,577.09 26,210.65 14,723.26 

ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ ตามจาํนวนนกัศึกษา 428 138.47 185.39 104.14 

ค่าเสือมราคาอาคารและสิงปลกูสร้าง จาํนวนนกัศึกษาเฉลีย 964,458.43 321,486.14 321,486.14 321,486.14 

ค่าเสือมราคาครุภณัฑก์ารศึกษาและ

อุปกรณ์การเรียน ตามจาํนวนชวัโมงสอน 544,923.77 176,298.87 236,036.50 132,588.40 

ค่าเสือมราคายานพาหนะ การใชง้านของเฉลีย 145,218.40 48,406.13 48,406.13 48,406.13 

ค่าเสือมราคาครุภณัฑส์าํนกังาน จาํนวนนกัศึกษาเฉลีย 316,425.89 105,475.30 105,475.30 105,475.30 

       

 

ตารางที  4.11.2 ตารางแสดงรายละเอียดการปันส่วนตน้ทุนทางออ้มเขา้สู่สาขาวิชาประจาํปีการศึกษา 2552 หน่วย: บาท 
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รายการ เกณฑก์ารปันส่วน 

ปี 2553 ปี 2553 

จาํนวน บญัชี คอมพิวเตอร์ ช่างยนต ์

วสัดุสินเปลือง จาํนวนนกัศึกษา 30,863.00 9,985.09 13,368.47 7,509.45 

  ค่าสาธารณูปโภค 
ตามชวัโมงสอน/จาํนวน

นกัเรียน 
209,236 39,317.54 42,553.15 127,365.31 

ค่าใชจ่้ายประชาสมัพนัธ ์ นกัศึกษาโดยเฉลีย 80,000.00 26,666.67 26,666.67 26,666.67 

งบซ่อมบาํรุงพาหนะและนาํมนัเชือเพลิง การใชง้านเฉลีย 38,883 12,961.00 12,961.00 12,961.00 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอืน ๆ โดยตรง 25,225.00 8,161.03 10,926.34 6,137.63 

ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ ตามจาํนวนนกัศึกษา 5,988.00 1,937.29 2,593.73 1,456.97 

ค่าเสือมราคาอาคารและสิงปลกูสร้าง จาํนวนนกัศึกษาเฉลีย 913,698.43 304,566.14 304,566.14 304,566.14 

ค่าเสือมราคาครุภณัฑก์ารศึกษาและ

อุปกรณ์การเรียน ตามจาํนวนชวัโมงสอน 468,205.77 151,478.34 202,805.71 113,921.72 

ค่าเสือมราคายานพาหนะ การใชง้านของเฉลีย 112,889.40 37,629.80 37,629.80 37,629.80 

ค่าเสือมราคาครุภณัฑส์าํนกังาน จาํนวนนกัศึกษาเฉลีย 284,123.89 94,707.96 94,707.96 94,707.96 

รวม   2,169,112.49 687,410.87 748,778.97 732,922.66 

ตารางที  4.11.3  ตารางแสดงรายละเอียดการปันส่วนตน้ทุนทางออ้มเขา้สู่สาขาวิชาประจาํปีการศึกษา 2553 หน่วย: บาท 
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จากการปันส่วนตามเกณฑ์ทีไดก้าํหนดไว ้ผลการคาํนวณตงัแต่ปีการศึกษา 2551 – 

2553   ทาํให้สามารถสรุปการปันส่วนตน้ทุนทางออ้ม ได้จาํนวนค่าตามเกณฑ์การปันส่วนได้

ผลสรุปตารางที  4.11.4  ไดด้งัต่อไปนี 

หน่วยสาขาวิชา บญัชี คอมพิวเตอร์ ช่างยนต ์ ตน้ทุนทางออ้ม

รวม 

ปีการศึกษา 2551 940,772.53 1,032,998.31 1,055,950.41 3,029,721.25 

ปีการศึกษา 2552 808,697.37 885,817.23 853,324.90 2,547,839.49 

ปีการศึกษา  2553 687,410.87 748,778.97 732,922.66 2,169,112.49 

รวม 2,436,880.76 2,667,594.50 2,642,197.97 7,746,673.23 

 

จากตารางที 4.11.4  แสดงรายละเอียดตน้ทุนทางออ้มทีเกิดขึนจริงโดยทาํการปันส่วน

จากค่าใช้จ่ ายจ ริงจากบัญชีแยกประเภทโดยปันส่วนลงสู่ศูนย์สาขาตังแต่ ปีการศึกษา  

2551  -  2553 ทาํให้พบว่าตน้ทุนในปี 2551ตน้ทุนทางออ้มของสาขาช่างยนต์สู่ทีสุด จาํนวน  

1,055,950.41  บาท ส่วนปี 2552  ตน้ทุนทางออ้มทีสูงทีสุดคือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาํนวน  885, 

817.23   บาท ส่วนตน้ทุนในปี 2553  ตน้ทุนทางออ้มทีสูงทีสุดคือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาํนวน 

748,778.97  บาท นํามาหาการปันส่วนทําให้ทราบว่า ตังแต่ปีการศึกษา  2551 -  2553 

สาขาคอมพิวเตอร์มีตน้ทุนทางออ้มสูงทีสุดเพือให้เห็นภาพทีชดัเจนในการเปรียบเทียบจึงแสดง

ออกมาเป็นแผนภูมิแท่งเพือสามารถนาํมาเปรียบในส่วนตน้ทุนทางออ้ม รูปที 4.2 

รูปที 4.2 แผนภูมิแทงแสดงการเปรีบบเทียบตน้ทุนทางออ้มทีไดรั้บแต่ละสาขาวิชา 
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จากรูปที 4.2  แสดงให้สัดส่วนในของต้นทุนทางออ้มทีอยู่ในแต่ละสาขาทีได้รับปัน

ส่วน โดยตน้ทุนทีไดก้ารปันส่วนพบเห็นว่าตงัแต่ ปีการศึกษา  2551 -  2553 ตน้ทุนการศึกษามีการ

เปลียนแปลอยา่งเห็นไดช้ดัเจนคือในปี 2553 ทุกสาขาตน้ทุนทางออ้มไดล้ดลงจากยอดปีการศึกษา  

2551  

4.  การปันส่วนหน่วยงานสาขาลงสู่ตน้ทุนศนูยกิ์จกรรมทีเกียวขอ้งในการคาํนวณตน้

ทุนการศึกษาของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ี

ในการคาํนวณตน้ทุนการศึกษามีการเกียวขอ้งกบักิจกรรมทีก่อให้เกิดผลการผลิตคือ

นกัศึกษาทีจบ  ผูศึ้กษากาํหนดกิจกรรมตามโครงสร้างขององคก์รการบริหารในการกาํหนดกิจกรรม

ของหน่วยงานสาขาทีมีความเกียวพนัธ ์ประกอบไปดว้ย  5  กิจกรรมดงันี 

กิจกรรมการบริหารสาขา  กิจกรรมดงักล่าวเป็นกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบังานธุรการ

ภายในสาขาของต้นเอง ได้แก่ งานการเงิน งานธุรการ งานประกนัคุณภาพการศึกษา  งานการ

ฝึกงาน งานการนิเทศการสอน เป็นตน้ 

กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน  กิจกรรมทีก่อใหเ้กิดผลกบันกัเรียนนกัศึกษาโดยตรง 

เป็นกิจกรรมทีกระทาํแลว้ส่งผลต่อนักเรียน เช่น  กิจกรรมการเรียนทฤษฎี  การเรียนปฏิบติั  การ

บนัทึกการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผลการทาํขอ้สอบ เป็นตน้ 

กิจกรรมพิเศษ  เป็นกิจกรรมทีทางโรงเรียนไดจ้ดัทาํขึนเพือเพิมประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินชีวิตทงัภายในหรือภายนอก 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํและทีปรึกษา  เป็นกิจกรรมทีปรึกษา  กิจกรรมการดูแลและ

ติดตามนกัเรียน 

กิจกรรมการให้บริการสู่ชุมชน เป็นกิจกรรมทีก่อให้เกิดองค์ความรู้ของนักเรียน

นกัศึกษา ทีเป็นการวดัดา้นการทาํงานก่อนนักเรียนจะจบตอ้งนาํองค์ความรู้ทีไดรั้บไปทดสอบใน

การออกใหบ้ริการแก่ชุมชนอีกหนึงหลกัเกณฑใ์นการเรียน 

การระบุการปันส่วนค่าใชจ่้ายจากตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้มทีตอ้งปันส่วนลงสู่

กิจกรรม ทงั 5 กิจกรรมอาจใชว้ิธีการปันส่วนทีแต่ต่างกนั จะมีเกณฑ์การปันส่วนทีแตกต่างกนัไป

ในแต่ละค่าใชจ่้ายของแต่ละส่วนสาขา ซึงผูศึ้กษาไดร้ะบุเกณฑ์ในการปันส่วนตามทีไดอ้ธิบายมา

ดงันี 

การคาํนวณตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้มนาํมาร่วมกนัทาํให้ไดต้น้ทุนกิจกรรม

ของแต่ละสาขา นาํมาปันส่วนเขา้กิจกรรมของแต่ละสาขา ไดแ้ก่ กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน  

กิจกรรมการบริหารสาขา  กิจกรรมพิเศษ  กิจกรรมใหค้าํแนะนาํทีปรึกษา  กิจกรรมบริการวิชาชีพสู่

ชุมชน  ปันส่วนเขา้สู่กิจกรรม โดยใชว้ิธีการปันส่วน 3  วิธี มีดงันี  (ชูศรี  เทียศิริเพชร, 2546) 
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วิธีที 1 การปันส่วนโดยตรง  (Direct charging)  จะใชส้าํหรับตน้ทุนทรัพยากรทีทราบ

ปริมาณทีใชไ้ปจริงในแต่ละกิจกรรมไดโ้ดยชดัเจนทาํใหส้ามารถปันส่วนไดโ้ดยตรงใหก้บักิจกรรม

นนัได ้เช่น กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นตน้ 

วิธีที 2 การปันส่วนโดยอาศยัการประมาณ (Estimtion) จะใช้สําหรับต้นทุนทีไม่

สามารถวัดปริมาณการใช้ทรัพยากรในกิจรรมต่าง ๆ ได้โดยตรง ทาํให้ต้องประมาณต้นทุน

ทรัพยากรทีใชไ้ปในกิจกรรมนนั ๆ โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ผูป้ฎิบติังาน ซึงจะช่วยให้ไดม้าซึง

ขอ้มูลทีจะนาํมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ตวัผลกัดนัทรัพยากร มกัจะเป็นในรูปของนําหนักงาน 

สัดส่วนเวลาทีใชใ้นกิจกรรมนันๆ หรือเป็นสัดส่วนการใชง้านกิจกรรมต่างๆ  เช่น ค่าเสริมราคา 

และเงินเดือน เป็นตน้ 

วิธีที 3 การปันส่วนโดยอาศยัดุลยพินิจ (Arbitrary  Allocation)  วิธีนีจะใชส้าํหรับ

ตน้ทุนทีไม่สามารถบอกสดัส่วนของทรัพยากรทีใชไ้ปในกิจกรรมนนัๆ ไดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑ ์

ซึงจะมีทงัการระบุค่าใชจ่้ายโดยตรง ทีใชใ้นการปันส่วนจะตอ้งมีเอกสารหลกัฐานที

ไดรั้บจากการสมัภาษณ์สามารถบ่งบอกไดว้่าเกิดขึนในกิจกรรมนีโดยตรง ส่วนบางค่าใชจ่้ายอาจ

ตอ้งมีการปันส่วนตามทีภาระงานไดบ่้งชีวดัตามเกณฑ์ อาทิ เกณฑ์ตามจาํนวนนักเรียน ตาจาํนวน

ชวัโมงการทาํงาน  ตามจาํนวนชวัโมงการเรียนการสอนตามจาํนวนทีใชจ้ริง  และตามจาํนวนครังที

ปฏิบติั แต่สาํหรับค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถระบุไดโ้ดยตรงและการประมาณ จึงปันส่วนแบบดุลยพินิจ 

คือปันส่วนทีมีความเท่ากัน เนืองจากการจัดทาํเป็นการนําต้นทุนรวมทังหมดโดยไม่ได้มีการ

แบ่งสรรปันส่วนโดยวิธีใดๆ เขา้มาเกียวขอ้ง   

สาํหรับการปันส่วนตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้มของสาขาลงสู่ศนูยกิ์จกรรมตาม

ตารางที 4.12.1  -  ตารางที  4.12.9  ไดด้งันี 
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รายการ เกณฑก์ารปันส่วน 
ค่าใชจ่้ายสาขา

บญัชี 

ปี 2551 

กิจกรรมการ

เรียนการ

สอน 

กิจกรรมการให้

คาํแนะนาํและที

ปรึกษา 

กิจกรรม

บริหารสาขา 

กิจกรรมการ

ใหบ้ริการสู่

ชุมชน 

กิจกรรม

พิเศษ 

วสัดุสินเปลือง จาํนวนนกัศึกษา 11,388.24 4,555   2,278 4,555   

  ค่าสาธารณูปโภค 
ตามชวัโมงสอน/จาํนวน

นกัเรียน 
79,430.70 58,842 4,694 4,694 4,694 4,694 

ค่าใชจ่้ายประชาสัมพนัธ์ นกัศึกษาโดยเฉลยี 46,923.33         46,923 

งบซ่อมบาํรุงพาหนะและนาํมนั การใชง้านเฉลยี 32,885.00       32,885   

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอืน ๆ โดยตรง 7,585.79 2,529 1,264 1,264 1,264 1,264 

ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ ตามจาํนวนนกัศึกษา 13,539.71 4,513 2,257 2,257 2,257 2,257 

ค่าเสือมราคาอาคารและสิงปลูกสร้าง จาํนวนนกัศึกษาเฉลีย 338,406.47 67,681 67,681 67,681 67,681 67,681 

ค่าเสือมราคาครุภณัฑก์ารศึกษาและ

อุปกรณ์การเรียน ตามจาํนวนชวัโมงสอน 220,373.59 

 

163,253 

 

13,024 

 

15,228 

 

15,228 

 

6,413 

ค่าเสือมราคายานพาหนะ การใชง้านของเฉลยี 59,182.67 11,837 11,837 11,837 11,837 11,837 

ค่าเสือมราคาครุภณัฑส์ํานกังาน จาํนวนนกัศึกษาเฉลีย 131,057.04     131,057.04     

รวม   940,772.53 313,210 100,757 236,296 140,401 141,069 

(หน่วย: บาท) ตารางการ ที  4.12.1 คาํนวณตน้ทุนปันส่วนลงสู่กิจกรรมปีการศึกษา 2551 
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รายการ เกณฑก์ารปันส่วน 
ค่าใชจ่้าย

สาขาบญัชี 

ปี 2552 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

กิจกรรมการให้

คาํแนะนาํและที

ปรึกษา 

กิจกรรม

บริหาร

สาขา 

กิจกรรมการ

ใหบ้ริการสู้

ชุมชน 

กิจกรรม

พิเศษ 

วสัดุสินเปลือง จาํนวนนกัศึกษา 20,910.35 8,364   4,182 8,364   

  ค่าสาธารณูปโภค 

ตามชวัโมงสอน/จาํนวน

นกัเรียน 
43,945.01 32,554 2,597 2,597 2,597 2,597 

ค่าใชจ่้ายประชาสัมพนัธ์ นกัศึกษาโดยเฉลยี 27,166.67         46,923 

งบซ่อมบาํรุงพาหนะและนาํมนั การใชง้านเฉลยี 45,293.33       32,885   

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอืน ๆ โดยตรง 19,577.09 6,526 3,263 3,263 3,263 3,263 

ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ ตามจาํนวนนกัศึกษา 138.47 46 23 46 23 23 

ค่าเสือมราคาอาคารและสิงปลูกฯ จาํนวนนกัศึกษาเฉลีย 321,486.14 64,297 64,297 64,297 64,297 64,297 

ค่าเสือมราคาครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์

การเรียน ตามจาํนวนชวัโมงสอน 176,298.87 

 

130,602 

 

10,419 

 

12,182 

 

12,182 

 

5,130 

ค่าเสือมราคายานพาหนะ การใชง้านของเฉลยี 48,406.13 9,681 9,681 9,681 9,681 9,681 

ค่าเสือมราคาครุภณัฑส์ํานกังาน จาํนวนนกัศึกษาเฉลีย 105,475.30     105,475.30     

รวม   808,697.37 252,071 90,281 201,724 133,293 131,915 

ตารางการ ที  4.12.2   คาํนวณตน้ทุนปันส่วนลงสู่กิจกรรมปีการศึกษา 2552 
(หน่วย: บาท) 

ตารางการ ที  4.12.2 คาํนวณตน้ทุนปันส่วนลงสู่กิจกรรมปีการศึกษา 2552 
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รายการ เกณฑก์ารปันส่วน 
ค่าใชจ่้าย

สาขาบญัชี 

ปี 2553 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

กิจกรรมการ

ใหค้าํแนะนาํ

และทีปรึกษา 

กิจกรรม

บริหารสาขา 

กิจกรรมการ

ใหบ้ริการสู่

ชุมชน 

กิจกรรม

พิเศษ 

วสัดุสินเปลือง จาํนวนนกัศึกษา 9,985.09 3,994   1,997 3,994   

  ค่าสาธารณูปโภค 
ตามชวัโมงสอน/

จาํนวนนกัเรียน 
39,317.54 29,126 2,324 2,324 2,324 2,324 

ค่าใชจ่้ายประชาสมัพนัธ ์ นกัศึกษาโดยเฉลีย 26,666.67         46,923 

งบซ่อมบาํรุงพาหนะและนาํมนั การใชง้านเฉลีย 12,961.00       32,885   

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอืน ๆ โดยตรง 8,161.03 2,720 1,360 1,360 1,360 1,360 

ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ ตามจาํนวนนกัศึกษา 1,937.29 646 323 323 323 323 

ค่าเสือมราคาอาคารและสิงปลกูสร้าง จาํนวนนกัศึกษาเฉลีย 304,566.14 60,913 60,913 60,913 60,913 60,913 

ค่าเสือมราคาครุภณัฑก์ารศึกษาและ

อุปกรณ์การเรียน 

ตามจาํนวนชวัโมง

สอน 151,478.34 
112,215 8,952 10,467 10,467 4,408 

ค่าเสือมราคายานพาหนะ การใชง้านของเฉลีย 37,629.80 7,526 7,526 7,526 7,526 7,526 

ค่าเสือมราคาครุภณัฑส์าํนกังาน จาํนวนนกัศึกษาเฉลีย 94,707.96     94,707.96     

รวม   687,410.87 217,141 81,398 179,618 119,792 123,777 

ตารางการ ที  4.12.3 คาํนวณตน้ทุนปันส่วนลงสู่กิจกรรมปีการศึกษา 2553
(หน่วย: บาท) 
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รายการ เกณฑก์ารปันส่วน 

ค่าใชจ่้าย

สาขา

คอมพิวเตอร์ 

ปี 2551 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

กิจกรรมการ

ใหค้าํแนะนาํ

และทีปรึกษา 

กิจกรรม

บริหารสาขา 

กิจกรรมการ

ใหบ้ริการสู่

ชุมชน 

กิจกรรม

พิเศษ 

วสัดุสินเปลือง จาํนวนนกัศึกษา 15,247.06 6,099 3,049 6,099 

ค่าสาธารณูปโภค 

ตามชวัโมงสอน/

จาํนวนนกัเรียน 85,967.39 63,685 5,081 5,081 5,081 5,081 

ค่าใชจ่้ายประชาสมัพนัธ ์ นกัศึกษาโดยเฉลีย 46,923.33 46,923 

งบซ่อมบาํรุงพาหนะและนาํมนั การใชง้านเฉลีย 32,885.00 32,885 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอืน ๆ โดยตรง 10,156.19 3,385 1,693 1,693 1,693 1,693 

ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ ตามจาํนวนนกัศึกษา 18,127.54 6,043 3,021 3,021 3,021 3,021 

ค่าเสือมราคาอาคารและสิงปลกูสร้าง จาํนวนนกัศึกษาเฉลีย 338,406.47 67,681 67,681 67,681 67,681 67,681 

ค่าเสือมราคาครุภณัฑก์ารศึกษาและ

อุปกรณ์การเรียน 

ตามจาํนวนชวัโมง

สอน 295,045.63 218,570 17,437 20,388 20,388 8,586 

ค่าเสือมราคายานพาหนะ การใชง้านของเฉลีย 59,182.67 11,837 11,837 11,837 11,837 11,837 

ค่าเสือมราคาครุภณัฑส์าํนกังาน จาํนวนนกัศึกษาเฉลีย 131,057.04 131,057.04 

รวม 1,032,998.31 377,299 106,750 243,807 148,684 144,821 

(หน่วย: บาท) 
ตารางการ ที  4.12.4 คาํนวณตน้ทุนปันส่วนลงสู่กิจกรรมปีการศึกษา 2551 สาขาคอมพิวเตอร์
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รายการ เกณฑก์ารปันส่วน 

ค่าใชจ่้าย

สาขา

คอมพิวเตอร์ 

ปี 2552 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

กิจกรรมการ

ใหค้าํแนะนาํ

และทีปรึกษา 

กิจกรรม

บริหารสาขา 

กิจกรรมการ

ใหบ้ริการสู่

ชุมชน 

กิจกรรม

พิเศษ 

วสัดุสินเปลือง จาํนวนนกัศึกษา 27,995.68 11,198   5,599 11,198   

  ค่าสาธารณูปโภค 

ตามชวัโมงสอน/

จาํนวนนกัเรียน 47,561.44 35,234 2,811 2,811 2,811 2,811 

ค่าใชจ่้ายประชาสมัพนัธ ์ นกัศึกษาโดยเฉลีย 27,166.67         46,923 

งบซ่อมบาํรุงพาหนะและนาํมนั การใชง้านเฉลีย 45,293.33       32,885   

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอืน ๆ โดยตรง 26,210.65 8,737 4,368 4,368 4,368 4,368 

ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ ตามจาํนวนนกัศึกษา 185.39 62 31 62 31 31 

ค่าเสือมราคาอาคารและสิงปลกูสร้าง จาํนวนนกัศึกษาเฉลีย 321,486.14 64,297 64,297 64,297 64,297 64,297 

ค่าเสือมราคาครุภณัฑก์ารศึกษาและ

อุปกรณ์การเรียน 

ตามจาํนวนชวัโมง

สอน 236,036.50 174,856 13,950 16,310 16,310 6,869 

ค่าเสือมราคายานพาหนะ การใชง้านของเฉลีย 48,406.13 9,681 9,681 9,681 9,681 9,681 

ค่าเสือมราคาครุภณัฑส์าํนกังาน จาํนวนนกัศึกษาเฉลีย 105,475.30     105,475.30     

รวม   885,817.23 304,065 95,138 208,604 141,582 134,980 

(หน่วย: บาท) 
ตารางการ ที  4.12.5 คาํนวณตน้ทุนสาขาคอมพิวเตอร์ปันส่วนลงสู่กิจกรรมปีการศึกษา 2552 
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รายการ เกณฑก์ารปันส่วน 
ค่าใชจ่้าย

คอมพิวเตอร์ 

ปี 2553 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

กิจกรรมการ

ใหค้าํแนะนาํ

และทีปรึกษา 

กิจกรรม

บริหารสาขา 

กิจกรรมการ

ใหบ้ริการสู่

ชุมชน 

กิจกรรม

พิเศษ 

วสัดุสินเปลือง จาํนวนนกัศึกษา 13,368.47 5,347   2,674 5,347   

  ค่าสาธารณูปโภค 

ตามชวัโมงสอน/

จาํนวนนกัเรียน 42,553.15 31,523 2,515 2,515 2,515 2,515 

ค่าใชจ่้ายประชาสมัพนัธ ์ นกัศึกษาโดยเฉลีย 26,666.67         46,923 

งบซ่อมบาํรุงพาหนะและนาํมนั การใชง้านเฉลีย 12,961.00       32,885   

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอืน ๆ โดยตรง 10,926.34 3,642 1,821 1,821 1,821 1,821 

ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ ตามจาํนวนนกัศึกษา 2,593.73 865 432 432 432 432 

ค่าเสือมราคาอาคารและสิงปลกูสร้าง จาํนวนนกัศึกษาเฉลีย 304,566.14 60,913 60,913 60,913 60,913 60,913 

ค่าเสือมราคาครุภณัฑก์ารศึกษาและ

อุปกรณ์การเรียน 

ตามจาํนวนชวัโมง

สอน 202,805.71 150,238 11,986 14,014 14,014 5,902 

ค่าเสือมราคายานพาหนะ การใชง้านของเฉลีย 37,629.80 7,526 7,526 7,526 7,526 7,526 

ค่าเสือมราคาครุภณัฑส์าํนกังาน จาํนวนนกัศึกษาเฉลีย 94,707.96 260,055 85,193 94,707.96     

รวม   748,778.97 520,110 170,386 184,603 125,454 126,032 

ตารางที  4.12.6  ตารางการปันส่วนตน้ทุนทางออ้มของสาขาคอมพิวเตอร์ปีการศึกษา  2553 
(หน่วย: บาท) 
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รายการ เกณฑก์ารปันส่วน 

 

ค่าใชจ่้าย

สาขา 

ช่างยนต ์

ปี 2551 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

กิจกรรมการ

ใหค้าํแนะนาํ

และทีปรึกษา 

กิจกรรม

บริหารสาขา 

กิจกรรมการ

ใหบ้ริการสู่

ชุมชน 

กิจกรรม

พิเศษ 

วสัดุสินเปลือง จาํนวนนกัศึกษา 8,564.71 3,426   1,713 3,426   

  ค่าสาธารณูปโภค 

ตามชวัโมงสอน/

จาํนวนนกัเรียน 257,307.92 190,614 15,207 15,207 15,207 15,207 

ค่าใชจ่้ายประชาสมัพนัธ ์ นกัศึกษาโดยเฉลีย 46,923.33         46,923 

งบซ่อมบาํรุงพาหนะและนาํมนั การใชง้านเฉลีย 32,885.00       32,885   

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอืน ๆ โดยตรง 5,705.02 1,902 951 951 951 951 

ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ ตามจาํนวนนกัศึกษา 10,182.75 3,394 1,697 1,697 1,697 1,697 

ค่าเสือมราคาอาคารและสิงปลกูสร้าง จาํนวนนกัศึกษาเฉลีย 338,406.47 67,681 67,681 67,681 67,681 67,681 

ค่าเสือมราคาครุภณัฑก์ารศึกษาและ

อุปกรณ์การเรียน 

ตามจาํนวนชวัโมง

สอน 165,735.51 122,777 9,795 11,452 11,452 4,823 

ค่าเสือมราคายานพาหนะ การใชง้านของเฉลีย 59,182.67 11,837 11,837 11,837 11,837 11,837 

ค่าเสือมราคาครุภณัฑส์าํนกังาน จาํนวนนกัศึกษาเฉลีย 131,057.04     131,057.04     

รวม   1,055,950.41 401,630 107,168 241,595 145,136 149,119 

(หน่วย: บาท) 
ตารางที  4.12.7  ตารางการปันส่วนตน้ทุนทางออ้มของสาขาช่างยนตปี์การศึกษา  2551 
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รายการ เกณฑก์ารปันส่วน 

ค่าใชจ่้าย

สาขา 

 ช่างยนต ์

ปี 2552 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

กิจกรรมการ

ใหค้าํแนะนาํ

และทีปรึกษา 

กิจกรรม

บริหารสาขา 

กิจกรรมการ

ใหบ้ริการสู่

ชุมชน 

กิจกรรม

พิเศษ 

วสัดุสินเปลือง จาํนวนนกัศึกษา 15,725.97 6,290   3,145 6,290   

  ค่าสาธารณูปโภค 

ตามชวัโมงสอน/

จาํนวนนกัเรียน 142,355.55 105,457 8,413 8,413 8,413 8,413 

ค่าใชจ่้ายประชาสมัพนัธ ์ นกัศึกษาโดยเฉลีย 27,166.67         46,923 

งบซ่อมบาํรุงพาหนะและนาํมนั การใชง้านเฉลีย 45,293.33       32,885   

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอืน ๆ โดยตรง 14,723.26 4,908 2,454 2,454 2,454 2,454 

ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ ตามจาํนวนนกัศึกษา 104.14 35 17 35 17 17 

ค่าเสือมราคาอาคารและสิงปลกูสร้าง จาํนวนนกัศึกษาเฉลีย 321,486.14 64,297 64,297 64,297 64,297 64,297 

ค่าเสือมราคาครุภณัฑก์ารศึกษาและ

อุปกรณ์การเรียน 

ตามจาํนวนชวัโมง

สอน 132,588.40 98,221 7,836 9,162 9,162 3,858 

ค่าเสือมราคายานพาหนะ การใชง้านของเฉลีย 48,406.13 9,681 9,681 9,681 9,681 9,681 

ค่าเสือมราคาครุภณัฑส์าํนกังาน จาํนวนนกัศึกษาเฉลีย 105,475.30     105,475.30     

รวม   853,324.90 288,890 92,699 202,663 133,200 135,644 

(หน่วย: บาท) ตารางที  4.12.8  ตารางการปันส่วนตน้ทุนทางออ้มของสาขาช่างยนตปี์การศึกษา  2552 
60 

DPU



61 
 

 
 

รายการ เกณฑก์ารปันส่วน 

ค่าใชจ่้าย

สาขา 

ช่างยนต ์

ปี 2553   

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

กิจกรรมการ

ใหค้าํแนะนาํ

และทีปรึกษา 

กิจกรรม

บริหารสาขา 

กิจกรรมการ

ใหบ้ริการสู่

ชุมชน 

กิจกรรม

พิเศษ 

วสัดุสินเปลือง จาํนวนนกัศึกษา 7,509.45 3,004   1,502 3,004   

  ค่าสาธารณูปโภค 

ตามชวัโมงสอน/

จาํนวนนกัเรียน 127,365.31 94,352 7,527 7,527 7,527 7,527 

ค่าใชจ่้ายประชาสมัพนัธ ์ นกัศึกษาโดยเฉลีย 26,666.67         46,923 

งบซ่อมบาํรุงพาหนะและนาํมนั

เชือเพลิง การใชง้านเฉลีย 12,961.00       32,885   

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอืน ๆ โดยตรง 6,137.63 2,046 1,023 1,023 1,023 1,023 

ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ ตามจาํนวนนกัศึกษา 1,456.97 486 243 243 243 243 

ค่าเสือมราคาอาคารและสิงปลกูสร้าง จาํนวนนกัศึกษาเฉลีย 304,566.14 60,913 60,913 60,913 60,913 60,913 

ค่าเสือมราคาครุภณัฑก์ารศึกษาและ

อุปกรณ์การเรียน 

ตามจาํนวนชวัโมง

สอน 113,921.72 84,393 6,733 7,872 7,872 3,315 

ค่าเสือมราคายานพาหนะ การใชง้านของเฉลีย 37,629.80 7,526 7,526 7,526 7,526 7,526 

ค่าเสือมราคาครุภณัฑส์าํนกังาน จาํนวนนกัศึกษาเฉลีย 94,707.96     94,707.96     

รวม   732,922.66 252,720 83,965 181,314 120,993 127,470 

ตารางที  4.12.9   ตารางการปันส่วนตน้ทุนทางออ้มของสาขาช่างยนตปี์การศึกษา  2553 (หน่วย: บาท) 
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ในการคาํนวณต้นทุนการศึกษาได้แยกต้นทุนทางตรงเข้า หน่วยสาขาวิชาตังแต่ปี

การศึกษา  2551  ถึง ปีการศึกษา  2553  สาํหรับตน้ทุนกิจกรรมของหน่วยสาขาทีใหต้น้ทุนทางออ้ม 

มีการนาํตน้ทุนทางออ้มของหน่วยงานกลาง จากตารางที 4.12.1 ถึง ตารางที  4.12.9  ในแต่ละตาราง

เป็นการแยกตน้ทุนทางตรงเขา้สู่หน่วยสาขาวิชา  

ดงันนัผูศึ้กษาไดท้าํการแยกตน้ทุนทางตรงโดยการใชเ้กณฑปั์นส่วนจากสู่สาขาลงไปยงั

ศนูยกิ์จกรรมซึงมีอยู ่5 กิจกรรมดงักล่าวไวข้า้งตน้ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมพิเศษ  

กิจกรรมการให้บริการสู่ชุมชน กิจกรรมการให้คาํแนะนาํและปรึกษา และกิจกรรมบริหารสาขา  

กิจกรรมเหล่านีเป็นกิจกรรมทีทาํให้เกิดผลผลิตคือนักศึกษาจบ ผูศึ้กษาจึงนาํกิจกรรมดงักล่าวมา

เกียวขอ้ง ในการปันส่วนตน้ทุนทางตรงเขา้สู่กิจกรรม มีการระบุเกณฑ์ปันส่วน  3 วิธี คือการปัน

ส่วนโดยตรง คือ การยึดตามทรัพยากรทีชดัเจน การปันส่วนโดยประมาณ เป็นการปันส่วนทีไม่

สามารถระบุไดแ้น่ชดัว่าค่าใชจ่้ายใดอยูใ่นส่วนไหนจะใชก้ารปันส่วนโดยงบประมาณ เช่น ปันตาม

สดัส่วนเวลา  สดัส่วนพืนทีเป็นตน้ ส่วนการปันส่วนตามดุลยพินิจ คือการปันส่วนทีไม่สามารถอยู่

ใน2 กรณี เป็นการปันใหเ้ท่ากนัตามดุลยพินิจในเอกสารและขอ้มลู โดยการปันส่วนค่าใชจ่้ายแต่ละ

ตวัทีมีแตกต่างกนั ดงันี 

ค่าใชจ่้ายบุคคลกรและอาจารย ์การระบุการปันส่วนค่าใชจ่้ายบุคคลกรและอาจารยจ์ะ

เป็นเงินเดือนซึงจากการพิจารณาไม่จาํสามารถแยก ตามทรัพยกรทีเกิดไดม้าไม่ชดัเจนจึงใชเ้กณฑ์

สดัส่วนเวลาการทาํงานของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเขา้เป็นเกณฑใ์นการปันส่วน 

ค่าการจดัพฒันาเครืองมืออุปกรณ์ เป็นค่าใชจ่้ายในการจัดการพฒันา สือการสอ

เครืองมืออุปกรณ์ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวแวดลอ้ม มีเอกสารทีเกียวขอ้งในการจดัการดา้นการพฒันา

เครืองมือจึงปันส่วนโดยตรงตามทรัพยากรของกิจกรรมทีเกียวขอ้ง 

ค่าวสัดุฝึก ปันตามจาํนวนนกัเรียนนกัศึกษาแต่ละปีการศึกษาวสัดุฝึกมีการเพิมหรือ

ลดขึนอยูก่บันกัศึกษาในการใชฝึ้กปฏิบติัในการเรียน 

ค่าพฒันาบุคลากร ถือว่าเป็นค่าใชจ่้ายเกียวกบัการพฒันาบุคลากรภายในองคก์รให้ดี

ขึนเพือใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการปัจจุบนั ดงันนัเกณฑที์ใชใ้นการปันตามจาํนวนจริงทีเกิดตามทรัพ

ยกรภายในโรงเรียนทีมีการจัดอบรมพฒันาบุคลากรของทางโรงเรียนทีจัดขึนจากภายในหรือ

ภายนอกโดยมีการบนัทึกค่าใชจ่้ายเกียวกบัการอบรมจาํพวกค่าเบียเลียง ค่าเดินทางในการอบรม 

เป็นตน้    

ค่ากิจกรรมนกัศึกษา ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียนทางด้านคุณธรรม

จริยธรรม จึงใชห้ลกัเกณฑใ์นการปันส่วนตามเอกสารไดร้ะบุในการดาํเนินงานของแต่ละกิจกรรมที

เกิดขึนจริงภายในโรงเรียน 
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 ค่าผยแพร่นวตักรรม  เป็นค่าใช้จ่ายทีจัดทาํในแต่ละปีการศึกษาจะจัด 1 ครังเพือนํา

ผลงานทางดา้นนวตักรรมของนักศึกษาออกเผยแพร่ให้กบัชุมชน และบุคคลภายนอกได้รับรู้ใน

ศกัยภาพของนักศึกษา ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องได้มีการเก็บข้อมูลตามการดําเนินงาน จึงได้นํา

หลกัเกณฑใ์นการปันส่วนตามเอกสารไดร้ะบุในการดาํเนินงานของกิจกรรมจริง 

ค่าวารสารหนงัสือและสมุด  ระบุการปันส่วนของค่าหนังสือและสมุดหนังสือวารสาร

เพือใชใ้นการเรียนการสอนการปันส่วนในตน้ทุนค่าวารสารหนังสือทีร่วมมากอ้นเดียวกนัให้ปัน

ตามจาํนวนนกัเรียน 

การปันส่วนตน้ทุนทางตรงตามทีไดก้าํหนดเกณฑ์ในการปันส่วนจะแสดงรายละเอียด

ตามตาราง ดงัต่อไปนี 
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รายการตน้ทุนทางตรง เกณฑก์ารปันส่วน 

ค่าใชจ่้าย

สาขา 

การบญัชี 

ปีการศึกษา 2551 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

กิจกรรมการให้

คาํแนะนาํและที

ปรึกษา 

กิจกรรม

บริหาร

สาขา 

กิจกรรม

การ

ใหบ้ริการ

สูชุ้มชน 

กิจกรรม

พิเศษ 

ค่าใชจ่้ายบุคคลกรและอาจารย ์ ตามสดัส่วนเวลา 734,283.00 543,957 43,396 60,138 43,396 43,396 

 งบจดัหา/ พฒันาเครืองมืออุปกรณ์สือการ

สอน โดยตรง 215,817.68 215,817.68 
        

 ค่าวสัดุฝึก จาํนวนนกัเรียน 230,214.50 230,214.50         

 งบพฒันาบุคลากร โดยตรง 7,505.43 7,505.43         

ค่ากิจกรรมนกัศึกษา โดยตรง 67,292.82         67,292.82 

งบเผยแพร่นวตักรรม โดยตรง 21,584.97 21,584.97         

ค่าวารสารหนงัสือและสมุดหนงัสือ จาํนวนนกัเรียน 101,053.00 83,515 17,538       

รวม   1,377,751.40 1,102,594 60,934 60,138 43,396 110,689 

ตารางที  4.13.1 ตารางการปันส่วนตน้ทุนกิจกรรมของหลกัสูตการบญัชี ปี 2551 หน่วย: บาท 
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รายการ 
เกณฑก์ารปันส่วน 

ค่าใชจ่้าย

สาขาบญัชี 

ปีการศึกษา 2552 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

กิจกรรมการให้

คาํแนะนาํและที

ปรึกษา 

กิจกรรม

บริหาร

สาขา 

กิจกรรม

การ

ใหบ้ริการ

สูชุ้มชน 

กิจกรรม

พิเศษ 

ค่าใชจ่้ายบุคคลกรและอาจารย ์ ตามสดัส่วนเวลา 610,562.29 452,305 36,084 50,005 36,084 36,084 

 งบจดัหา/ พฒันาเครืองมืออุปกรณ์สือการ

สอน โดยตรง 30,926.82 30,926.82 
        

 ค่าวสัดุฝึก จาํนวนนกัเรียน 319,917.54 319,917.54         

 งบพฒันาบุคลากร โดยตรง 6,525.71 6,525.71         

ค่ากิจกรรมนกัศึกษา โดยตรง 70,357.20         70,357.20 

งบเผยแพร่นวตักรรม โดยตรง 29,991.77 29,991.77         

ค่าวารสารหนงัสือและสมุดหนงัสือ จาํนวนนกัเรียน 40,097.87 33,139 6,959       

รวม   1,108,379.20 872,805 43,043 50,005 36,084 106,441 

 

ตารางที  4.13.2 ตารางการปันส่วนตน้ทุนกิจกรรมของหลกัสูตการบญัชี ปี 2552 หน่วย: บาท 
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รายการ 
เกณฑก์ารปัน

ส่วน 

ค่าใชจ่้าย

สาขาบญัชี 

ปีการศึกษา 2553 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

กิจกรรมการให้

คาํแนะนาํและ

ทีปรึกษา 

กิจกรรม

บริหารสาขา 

กิจกรรมการ

ใหบ้ริการสู่

ชุมชน 

กิจกรรม

พิเศษ 

ค่าใชจ่้ายบุคคลกรและอาจารย ์ ตามสดัส่วนเวลา 1,056,004.00 782,288.00 62,410.00 86,487.00 62,410.00 62,410.00 

 งบจดัหา/ พฒันาเครืองมืออุปกรณ์สือ โดยตรง 304,419.89 304,419.89         

 ค่าวสัดุฝึก จาํนวนนกัเรียน 29,641.20 29,641.20         

 งบพฒันาบุคลากร โดยตรง 28,571.43 28,571.43         

ค่ากิจกรรมนกัศึกษา โดยตรง 41,563.25         41,563.25 

งบเผยแพร่นวตักรรม โดยตรง 278,002.01 278,002.01         

ค่าวารสารหนงัสือและสมุดหนงัสือ จาํนวนนกัเรียน 85,781.68 70,894.34 14,888.34       

รวม   1,823,983.46 1,493,816 77,298.00 86,487.00 62,410.00 103,973.00 

หน่วย: บาท ตารางที  4.13.3 ตารางการปันส่วนตน้ทุนกิจกรรมของหลกัสูตการบญัชี ปี 2553 
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รายการ เกณฑก์ารปันส่วน 

ค่าใชจ่้าย

สาขา

คอมพิวเตอร์ 

ปีการศึกษา 2552 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

กิจกรรมการให้

คาํแนะนาํและที

ปรึกษา 

กิจกรรม

บริหาร

สาขา 

กิจกรรม

การ

ใหบ้ริการ

สูชุ้มชน 

กิจกรรม

พิเศษ 

ค่าใชจ่้ายบุคคลกรและอาจารย ์ ตามสดัส่วนเวลา 686,882.57 508,843 40,595 56,256 40,595 40,595 

 งบจดัหา/ พฒันาเครืองมืออุปกรณ์สือการ

สอน โดยตรง 31,460.04 31,460.04 
        

 ค่าวสัดุฝึก จาํนวนนกัเรียน 325,433.36 325,433.36         

 งบพฒันาบุคลากร โดยตรง 8,157.14 8,157.14         

ค่ากิจกรรมนกัศึกษา โดยตรง 71,570.26         71,570.26 

งบเผยแพร่นวตักรรม โดยตรง 30,508.87 30,508.87         

ค่าวารสารหนงัสือและสมุดหนงัสือ จาํนวนนกัเรียน 40,789.21 33,710 7,079       

รวม   1,194,801.45 938,112 47,674 56,256 40,595 112,165 

ตารางที 4.13.2  ตารางการปันส่วนตน้ทุนทางตรงหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2552 

หน่วย: บาท 

67 

DPU



68 
 

 
 

 

รายการ เกณฑก์ารปันส่วน 

ค่าใชจ่้าย

สาขา

คอมพิวเตอร์ 

ปีการศึกษา 2553 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

กิจกรรมการให้

คาํแนะนาํและที

ปรึกษา 

กิจกรรม

บริหาร

สาขา 

กิจกรรม

การ

ใหบ้ริการ

สูชุ้มชน 

กิจกรรม

พิเศษ 

ค่าใชจ่้ายบุคคลกรและอาจารย ์ ตามสดัส่วนเวลา 542,592.00 401,952 32,067 44,438 32,067 32,067 

งบจดัหา/ พฒันาเครืองมืออุปกรณ์สือการ

สอน โดยตรง 309,668.51 309,668.51 
        

 ค่าวสัดุฝึก จาํนวนนกัเรียน 30,152.26 30,152.26         

 งบพฒันาบุคลากร โดยตรง 35,714.29 35,714.29         

ค่ากิจกรรมนกัศึกษา โดยตรง 42,279.86         42,279.86 

งบเผยแพร่นวตักรรม โดยตรง 282,795.15 282,795.15         

ค่าวารสารหนงัสือและ 

สมุดหนงัสือ จาํนวนนกัเรียน 87,260.67 72,116 15,144       

รวม   1,330,462.74 1,132,399 47,212 44,438 32,067 74,347 

ตารางที 4.13.3  ตารางการปันส่วนตน้ทุนทางตรงหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2553 
หน่วย: บาท 
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ตารางที 4.13.4  ตารางการปันส่วนตน้ทุนทางตรงหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2551 

รายการ เกณฑก์ารปันส่วน 

ค่าใชจ่้าย

สาขา

คอมพิวเตอร์ 

ปีการศึกษา 2551 

กิจกรรมการ

เรียนการ

สอน 

 กิจกรรมการให้

คาํแนะนาํและที

ปรึกษา  

 กิจกรรม

บริหาร

สาขา  

 กิจกรรมการ

ใหบ้ริการสู้

ชุมชน  

 กิจกรรม

พิเศษ  

ค่าใชจ่้ายบุคคลกรและอาจารย ์ ตามสัดส่วนเวลา 839,181.00 621,665 49,596.00 68,729.00 49,596.00 49,596.00 

 งบจดัหา/ พฒันาเครืองมืออุปกรณ์ โดยตรง 219,538.67 219,538.67     

 ค่าวสัดุฝึก จาํนวนนกัเรียน 234,183.71 234,183.71     

 งบพฒันาบุคลากร โดยตรง 9,381.79 9,381.79     

ค่ากิจกรรมนกัศึกษา โดยตรง 68,453.04     68,453.04 

งบเผยแพร่นวตักรรม โดยตรง 21,957.13 21,957.13     

ค่าวารสารหนงัสือและสมุดหนงัสือ จาํนวนนกัเรียน 102,778.00 84,940 17,838.00    

รวม  1,495,473.34 1,191,667 67,433.00 68,729.00 49,596.00 118,049.00 

 

 

 

หน่วย: บาท 
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รายการตน้ทุนทางตรง เกณฑก์ารปันส่วน 
ค่าใชจ่้าย

สาขาช่างยนต ์

ปีการศึกษา 2551 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

กิจกรรมการให้

คาํแนะนาํและที

ปรึกษา 

กิจกรรม

บริหาร

สาขา 

กิจกรรม

การ

ใหบ้ริการ

สูชุ้มชน 

กิจกรรม

พิเศษ 

ค่าใชจ่้ายบุคคลกรและอาจารย ์ ตามสดัส่วนเวลา 629,386.00 466,249 37,197 51,547 37,197 37,197 

 งบจดัหา/ พฒันาเครืองมืออุปกรณ์สือการ

สอน โดยตรง 238,143.65 238,143.65 
        

 ค่าวสัดุฝึก จาํนวนนกัเรียน 254,029.79 254,029.79         

 งบพฒันาบุคลากร โดยตรง 9,381.79 9,381.79         

ค่ากิจกรรมนกัศึกษา โดยตรง 74,254.14         74,254.14 

งบเผยแพร่นวตักรรม โดยตรง 23,817.90 23,817.90         

ค่าวารสารหนงัสือและสมุดหนงัสือ จาํนวนนกัเรียน 112,404.00 92,896 19,508       

รวม   1,341,417.27 1,084,518 56,705 51,547 37,197 111,451 

ตารางที 4.13.7  ตารางการปันส่วนตน้ทุนทางตรงหลกัสูตรช่างยนต ์ปีการศึกษา 2551 
หน่วย: บาท 
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รายการ เกณฑก์ารปันส่วน 
ค่าใชจ่้าย

สาขาช่างยนต ์

ปีการศึกษา 2552 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

กิจกรรมการให้

คาํแนะนาํและที

ปรึกษา 

กิจกรรม

บริหาร

สาขา 

กิจกรรม

การ

ใหบ้ริการ

สูชุ้มชน 

กิจกรรม

พิเศษ 

ค่าใชจ่้ายบุคคลกรและอาจารย ์ ตามสดัส่วนเวลา 839,523.14 621,919 49,616 68,757 49,616 49,616 

 งบจดัหา/ พฒันาเครืองมืออุปกรณ์สือการ

สอน โดยตรง 34,126.14 34,126.14 
        

 ค่าวสัดุฝึก จาํนวนนกัเรียน 353,012.46 353,012.46         

 งบพฒันาบุคลากร โดยตรง 8,157.14 8,157.14         

ค่ากิจกรรมนกัศึกษา โดยตรง 77,635.54         77,635.54 

งบเผยแพร่นวตักรรม โดยตรง 33,094.36 33,094.36         

ค่าวารสารหนงัสือและสมุดหนงัสือ จาํนวนนกัเรียน 44,245.92 36,567 7,679       

รวม   1,389,794.70 1,086,876 57,295 68,757 49,616 127,251 

ตารางที 4.13.8  ตารางการปันส่วนตน้ทุนทางตรงหลกัสูตรช่างยนต ์ปีการศึกษา 2552 

หน่วย: บาท 
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รายการ 
เกณฑก์ารปัน

ส่วน 

ค่าใชจ่้าย

สาขา 

ช่างยนต ์

ปีการศึกษา 2553 

กิจกรรม

การเรียน

การสอน 

 กิจกรรมการ

ใหค้าํแนะนาํ

และทีปรึกษา  

 กิจกรรม

บริหาร

สาขา  

 กิจกรรม

การ

ใหบ้ริการสู่

ชุมชน  

 กิจกรรม

พิเศษ  

ค่าใชจ่้ายบุคคลกรและอาจารย ์ ตามสดัส่วนเวลา 590,948.00 437,774 34,925.00 48,399.00 34,925.00 34,925.00 

งบจดัหา/ พฒันาเครืองมืออุปกรณ์ โดยตรง 335,911.60 335,911.60     

ค่าวสัดุฝึก จาํนวนนกัเรียน 32,707.54 32,707.54     

งบพฒันาบุคลากร โดยตรง 35,714.29 35,714.29     

ค่ากิจกรรมนกัศึกษา โดยตรง 45,862.90     45,862.90 

งบเผยแพร่นวตักรรม โดยตรง 306,760.84 306,760.84     

ค่าวารสารหนงัสือและสมุดหนงัสือ จาํนวนนกัเรียน 94,655.65 78,228 16,428.00    

รวม 
 

1,442,560.82 1,227,096 51,353.00 48,399.00 34,925.00 80,788.00 

ตารางที 4.13.9  ตารางการปันส่วนตน้ทุนทางตรงหลกัสูตรช่างยนต ์ปีการศึกษา 2553                                                                               (หน่วย:บาท) 
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จากการคาํนวณตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้มเขา้สู่กิจกรรมทาํให ้ผูศึ้กษาทาํการ

รวบรวมตน้ทุนทางออ้มทีรับการปันส่วน และตน้ทุนทางตรงทีรับการปันส่วนของแต่ละส่าขาใน

กิจกรรมผลิตนกัศึกษา ทาํใหท้ราบถึงตน้ทุนรวมของสาขาการบญัชีทีนาํการปันส่วนกิจกรรมต่างๆ

เขา้มารวมกนัทาํใหท้ราบว่าตน้ทุนของแต่ละสาขามีกิจกรรมอะไรทีทาํใหส่้งผลกระทบต่อตน้ทุน

โดยตรงดงัรูป 

 

รูปแผนภูมิที 4.3  แสดงการเปรียบเทียบตน้ทุนทางตรงกบัออ้ม 

จากรูปภาพแผนภูมิแท่งการเปรียบเทียบตน้ทุนทางตรงกบัตน้ทุนทางออ้มของกิจกรรม

แต่ละปีส่วนมากตน้ทุนมาลงในส่วนกิจกรรมการเรียนการสอน แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการเรียน

การสอนมีตน้ทุนทางตรงและทางออ้มสูงทีสุด ซึงไม่สอดคลอ้งกบัจาํนวนนักเรียนนักศึกษาทีเขา้

ศึกษาในโรงเรียนซึงจาํนวนนกัศึกษามีลดนอ้ยลง 
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                ทีมา : อา้งอิงรูปแบบตาราง จากงานวิจยั สนธิญา  สุวรรณราช  .( 2551) 

กิจกรรม 

ตน้ทุน

ทางตรง 

ตน้ทุน

ทางออ้ม รวม 

สาขาการบญัชี ปี 2551       

กิจกรรมการเรียนการสอน 1,102,594 313,210 1,415,804 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํและทีปรึกษา 60,934 100757 161,691 

กิจกรรมบริหารสาขา 60,138 236,296 296,434 

กิจกรรมการใหบ้ริการสูชุ้มชน 43,396 140,401 183,797 

กิจกรรมพิเศษ 110,689 141,069 251,758 

รวม 1,377,751 931,733 2,309,484 

สาขาการบญัชี ปี 2552       

กิจกรรมการเรียนการสอน 872,850 252,071 1,124,921 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํและทีปรึกษา 43,043 90,281 133,324 

กิจกรรมบริหารสาขา 50,005 201,724 251,729 

กิจกรรมการใหบ้ริการสูชุ้มชน 36,084 133,293 169,377 

กิจกรรมพิเศษ 106,441 131,915 238,356 

รวม 1,108,423 809,284 1,917,707 

สาขาการบญัชี ปี 2553       

กิจกรรมการเรียนการสอน 1,493,816 217,141 1,710,957 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํและทีปรึกษา 77,298 813,398 890,696 

กิจกรรมบริหารสาขา 86.487 179,618 179,704 

กิจกรรมการใหบ้ริการสูชุ้มชน 62,410 119,792 182,202 

กิจกรรมพิเศษ 103,973 123,777 227,750 

รวม 1,737,583 1,453,726 2,753,637 

ตารางที   4.13.10 เป็นตารางการรวมตน้ทุนทางตรงกบัตน้ทุนทางออ้ม   
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จากการคาํนวณต้นทุนรวมของสาขาการบัญชีพบว่าต้นทุนรวมของแต่ละกิจกรรม  

กิจกรรมการเรียนการสอนจะมีมากทีสุดเนืองจากกิจกรรมดงักล่าวไดมี้ค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งจะลงสู่

ศนูยกิ์จกรรมการเรียนการสอน ในส่วนของตน้ทุนรวมตงัแต่ปี 2551 – 2553 ตน้ทุนรวมมีการปรับ

สูงขึนทุกปีอย่างเห็นไดช้ดัในรูปแผ่นภูมิการเปรียบเทียบตน้ทุนทางตรงของตน้ทุนทางออ้มของ

สาขาการบญัชี  

 

 

รูปที  4.4 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้มสู่กิจกรรมสาขาบญัชี 

จากรูปภาพที 4.4 เป็นการเปรียบเทียบตน้ทุนของสาขาการบญัชีทาํใหท้ราบถึงตน้ทุน

ของปี 2551  -  2553  แสดงใหเ้ห็นถึงตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้มทีปรากฏในกิจกรรมต่างๆ 

ไดช้ดัเจน ส่วนมากตน้ทุนจะตรงในส่วนกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง ซึงตน้ทุนมีการเปรียบ

แปลงในดา้นทีลดลงของตน้ทุนทางออ้มในปีการศึกษา 2552  สาํหรับปีการศึกษา 2555 ก็มีตน้ทุน

สูงขึนในดา้นตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้ม 
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ตารางที   4.14.1 เป็นตารางการรวมตน้ทุนทางตรงกบัตน้ทุนทางออ้ม 

กจิกรรม 

ต้นทุน

ทางตรง 

ต้นทุน

ทางอ้อม รวม 

สาขาคอมพวิเตอร์ ปี 2551       

กิจกรรมการเรียนการสอน 1,191,667 377,299 1,568,966 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํและทีปรึกษา 67,433 106,750 174,183 

กิจกรรมบริหารสาขา 68,729 243,807 312,536 

กิจกรรมการใหบ้ริการสูชุ้มชน 49,596 148,684 198,280 

กิจกรรมพิเศษ 118,049 144,821 262,870 

รวม 1,495,474 1,021,361 2,220,245 

สาขาคอมพวิเตอร์ ปี 2552       

กิจกรรมการเรียนการสอน 938,112 304,065 1,242,177 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํและทีปรึกษา 47,674 95,138 142,812 

กิจกรรมบริหารสาขา 56,256 208,604 264,860 

กิจกรรมการใหบ้ริการสูชุ้มชน 40,595 141,582 182,177 

กิจกรรมพิเศษ 112,165 134,980 247,145 

รวม 1,194,802 884,369 2,231,470 

สาขาคอมพวิเตอร์ ปี 2553       

กิจกรรมการเรียนการสอน 1,132,399 520,110 1,652,509 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํและทีปรึกษา 47,212 170,386 217,598 

กิจกรรมบริหารสาขา 44,438 184,603 229,041 

กิจกรรมการใหบ้ริการสูชุ้มชน 32,067 125,454 157,521 

กิจกรรมพิเศษ 74,347 126,032 200,379 

รวม 1,330,463 1,126,585 2,753,637 

         ทีมา : อา้งอิงรูปแบบตาราง จากงานวิจยั สนธิญา  สุวรรณราช  .( 2551) 
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จากการคาํนวณต้นทุนรวมของสาขาการคอมพิวเตอร์พบว่าต้นทุนรวมของแต่ละ

กิจกรรมจะไปอยู่ กิจกรรมการเรียนการสอนจะมีมากทีสุด ในส่วนของต้นทุนรวมตังแต่  

ปี 2551 – 2553 ตน้ทุนรวมมีการปรับสูงขึนทุกปีอย่างเห็นไดช้ดัในรูปแผ่นภูมิการเปรียบเทียบ

ตน้ทุนทางตรงของตน้ทุนทางออ้มของสาขาการบญัชี  

 

รูปแผนภูมิที  4.5 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้มกิจกรรมของ   

                            สาขาคอมพิวเตอร์  

จากรูปภาพที 4.5 เป็นการเปรียบเทียบตน้ทุนของสาขาการคอมพิวเตอร์ทาํใหท้ราบถึง

ตน้ทุนของปี  2551  -  2553  แสดงใหเ้ห็นถึงตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้มทีปรากฏใน

กิจกรรมต่าง ๆ ไดช้ดัเจน ส่วนมากตน้ทุนจะตรงในส่วนกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง ซึง

ตน้ทุนมีการเปรียบแปลงในดา้นทีลดลงของตน้ทุนทางออ้มในปีการศึกษา 2552  สาํหรับปี

การศึกษา 2553  ก็มีตน้ทุนสูงขึนในดา้นตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้ม 
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ตารางที   4.14.2 เป็นตารางการรวมตน้ทุนทางตรงกบัตน้ทุนทางออ้ม                    (   หน่วย : บาท  ) 

กจิกรรม 
ต้นทุน

ทางตรง 

ต้นทุน

ทางอ้อม 
รวม 

สาขาช่างยนต์ ปี 2551       

กิจกรรมการเรียนการสอน 1,084,510 401,630 1,486,140 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํและทีปรึกษา 56,705 107,168 163,873 

กิจกรรมบริหารสาขา 51,547 241,595 293,142 

กิจกรรมการใหบ้ริการสูชุ้มชน 37,197 145,136 182,333 

กิจกรรมพิเศษ 111,451 149,119 260,570 

รวม 1,341,410 1,044,648 2,347,627 

สาขาช่างยนต์ ปี 2552       

กิจกรรมการเรียนการสอน 1,086,876 288,890 1,375,766 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํและทีปรึกษา 57,595 92,699 150,294 

กิจกรรมบริหารสาขา 68,751 202,663 271,414 

กิจกรรมการใหบ้ริการสูชุ้มชน 49,616 133,200 182,816 

กิจกรรมพิเศษ 127,251 135,644 262,895 

รวม 1,390,089 853,096 2,032,754 

สาขาช่างยนต์ปี 2553       

กิจกรรมการเรียนการสอน 1,227,096 252,720 1,479,816 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํและทีปรึกษา 51,353 83,965 135,318 

กิจกรรมบริหารสาขา 48,399 181,314 229,713 

กิจกรรมการใหบ้ริการสูชุ้มชน 34,925 120,993 155,918 

กิจกรรมพิเศษ 80,788 127,470 208,258 

รวม 1,442,561 766,462 2,247,462 

           ทีมา : อา้งอิงรูปแบบตาราง จากงานวิจยั สนธิญา  สุวรรณราช  . (2551) 
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จากตารางการคาํนวณตน้ทุนทางตรงและทางออ้มนาํมารวมเป็นตน้ทุนทงัสินของแต่ละ

กิจกรรมทาํให้ทราบว่าในสาขาช่างยนต์มีการเปลียนแปลงของทางด้านตน้ทุน ทีแสดงจากรูป 

 

 

แผน่ภูมิที4.6 แผน่ภูมแสดงการเปรียบเทียบตน้ทุนทางตรงและทางออ้มของสาขาช่างยนต ์

จากรูปภาพแผนภูมิที 4.6 พบว่าตงัแต่ปีการศึกษา  2551  -  2553  ตน้ทุนทางตรงและ

ทางออ้มส่วนมากมาจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นส่วนมาก เป็นภาพทีมีความชดัเจน ในปี

การศึกษา 2551  มีต้นทุนทางตรงและทางอ้อมในส่วนกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ใน 

ปี 2552 - 2553  มีการลดลงของตน้ทุนทางออ้มอยา่งชดัเจน 
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5.  การคาํนวณตน้ทุนการศึกษาต่อหลกัสูตร    

ผูศึ้กษาไดน้าํตน้ทุนแต่ละกิจกรรมของสาขาตงัแต่ปีการศึกษา  2551  -  2553  ไดแ้ก่

กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการใหบ้ริการ  กิจกรรมให้คาํแนะนาํทีปรึกษา  กิจกรรมพิเศษ  

และกิจกรรมการใหบ้ริการนอกสถานที มาปันส่วนตามจาํนวนตวัผลกัดนัของตน้ทุนแต่ละกิจกรรม

เขา้หลกัสูตร โดยมีการหารตน้ทุนต่อหน่วยตวัผลกัดนัของแต่ละกิจกรรม  

ซึงหลกัสูตรการเรียการสอนมี 2 ระดบัจาํนวน 3 หลกัสูตร คือ ระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพมีหลกัสูตรการบญัชี  หลกัสูตรคอมพิวเตอร์ และหลกัสูตรช่างยนต์   ส่วนระดบัประกาศ

นียบติัวิชาชีพชนัสูงมีหลกัสูตรการบญัชี  หลกัสูตรคอมพิวเตอร์ และหลกัสูตรช่างยนต์   โดยจะมี

การแสดงการคาํนวณตามตารางการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาต่อหลกัสูตรนักศึกษารายปี  ไดมี้การ

กาํหนดตวัผลกัดนัตามสาเหตุทีก่อใหเ้กิดกิจกรรมดงักล่าวพิจารณาจากขอ้มูลเขา้และผลลพัธ์ทีเกิด

จากกิจกรรมดงักล่าวโดยมีรายละเอียดกิจกรรมดงัต่อไปนี มีดงัต่อไปนี 

กิจกรรมการเรียนการสอน ถือเป็นกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัทางดา้นการเรียนการสอน

จาํพวกการเตรียมการสอน  เทคนิคการสอน การจัดทาํขอ้สอบ การประเมินผลวดัผลทางด้าน

การศึกษาของผูเ้รียน การนิเทศการเรียนการสอน ถือว่าเป็นส่วนหนึงของกิจกรรมการเรียนการสอน

ดงันนัค่าใชจ่้ายทีมีส่วนเกียวขอ้งในการทาํกิจกรรม ซึงการจดัทาํกิจกรรมมีการเปลียนแปลงตาม

จาํนวนชวัโมงในการสอน โดยมีการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์จากรองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ

เป็นขอ้มลูหลกั และสมัภาษณ์บุคคลกรสายการศึกษา จึงพิจารณมตวัผลกัดนัทีก่อให้เกิดผลกระทบ

กบักิจกรรมการเรียนการสอน คือ ชวัโมงทีใชก้ารสอน  เนืองจากกิจกรรมการเรียนการสอนจะมีการ

เปลียนแปลงหรือการผลกัดนัใหมี้มลูค่าเพิมขึนหรือลดลงมาจากจาํนวนชวัโมงในการสอน 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํ ถือเป็นกิจกรรมทีเป็นหน้าทีของอาจารยที์ปรึกษา ซึง

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํนีมีตวัผลกัดนัทีก่อใหเ้กิดทีการปรึกษามีการเพิมขึนหรือลดลง ขึนอยู่กบั

จาํนวนของนกัเรียนนกัศึกษาถา้มีมากการติดตามดูแลจะสูง ดงันันตวัผลกัดนัจึงใชจ้าํนวนนักเรียน

เพือทาํการปันส่วน 

กิจกรรมบริหารสาขา   ตวัผลกัดนัทีใชเ้ป็นตวัผลกัดนัจาํนวนวิชาแต่ละสาขาเนืองจาก

ทาํงานส่วนกิจกรรมบริหารสาขาหากรายวิชามาก จะทาํให้ทาํเอกสารหรือการทาํงานจะสูงจึงทาํ

ใหกิ้จกรรมบริหารสาขามีค่าใชจ่้ายสูงตาม  
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กิจกรรมการให้บริการสู่ชุมชน  ถือเป็นกิจกรรมหลกัของทางโรงเรียนทีใชใ้นการวดั

ความรู้ทีสามารถนาํไปปฏิบติังานจริงได ้โดยการพิจารณาตวัผลกัดนัจะขึนอยู่กบัระยะเวลาในการ

ดาํเนินงาน ดงันนัตวัผลดัดนัของกิจกรรมการใหบ้ริการสู่ชุมชนคือจาํนวนชวัโมงทีสาขากาํหนดใน

การออกใหบ้ริการเพือเป็นการทดสอบความพร้อมสาํหรับนกัเรียนปีจบ 

กิจกรรมพิเศษ  ถือเป็นกิจกรรมในการพฒันานักเรียนให้มีคุณธรรมในสังคม การ

พิจารณาตวัผลกัดนัคือจาํนวนชวัโมงในการดาํเนินงานของกิจกรรม เป็นชวัโมงทีสาํรวจจากฝ่าย

กิจการนกัศึกษาโดยตรง 

 

ตาราง ที  4.15.1 การคาํนวณตน้ทุนกิจกรรมต่อตวัผลกัดนัสาขาการบญัชี              

จกรรม 

จํานวน

ต้นทุน จํานวนตัวผลักดนั ต้นทุนต่อตัวผลักดนั 

สาขาการบญัชี ปี 2551         

กิจกรรมการเรียนการสอน 1,415,804 จาํนวนชวัโมง 1,203  ชม 1,176.89 บาท/ชม 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํฯ 161,691 จาํนวนคน 121  คน 1,336.29 บาท/คน 

กิจกรรมบริหารสาขา 296,434 จาํนวนวชิา 59  วชิา 5,024.31 บาท/วชิา 

กิจกรรมการใหบ้ริการสู้ชุมชน 183,797 จาํนวนชวัโมง 96 ชม 1,914.55 บาท/ชม 

กิจกรรมพิเศษ 251,758 จาํนวนชวัโมง 96 ชม 2,622.48 บาท/ชม 

รวม 2,309,484       

สาขาการบญัชี ปี 2552         

กิจกรรมการเรียนการสอน 1,124,921 จาํนวนชวัโมง 1,203  ชม 935.10 บาท/ชม 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํฯ 133,324 จาํนวนคน 104  คน 1,281.96 บาท/คน 

กิจกรรมบริหารสาขา 251,729 จาํนวนวชิา 59  วชิา 4,266.59 บาท/วชิา 

     

      

 

    

(หน่วย : บาท) 

DPU
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ตาราง ที  4.15.1 ( ต่อ ) 

ทีมา : อา้งอิงรูปแบบตาราง จากงานวิจยั สนธิญา  สุวรรณราช  ; 2551 

ตาราง ที  4.15.2 การคาํนวณตน้ทุนกิจกรรมต่อตวัผลกัดนัสาขาคอมพิวเตอร์ 

กิจกรรม จาํนวนตน้ทุน จาํนวนตวัผลกัดนั ตน้ทุนต่อตวัผลกัดนั 

 

สาขาคอมพิวเตอร์ ปี 2551         

กิจกรรมการเรียนการสอน 1,568,966 จาํนวนชวัโมง 1,302 ชม 1,205.04 บาท/ชม 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํและทีปรึกษา 174,183 จาํนวนคน 162  คน 1,075.20 บาท/คน 

กิจกรรมบริหารสาขา 312,536 จาํนวนวิชา 58 วิชา 5,388.55 บาท/วิชา 

กิจกรรมการใหบ้ริการสู้ชุมชน 198,280 จาํนวนชวัโมง  80 ชม 2,478.50 บาท/ชม 

กิจกรรมพิเศษ 262,870 จาํนวนชวัโมง 124  ชม 2,119.92 บาท/ชม 

รวม 2,220,245       

สาขาคอมพิวเตอร์ ปี 2552         

กิจกรรมการเรียนการสอน 1,242,177 จาํนวนชวัโมง 1,302 ชม 954.05 บาท/ชม 

 

กิจกรรม 

จาํนวน

ตน้ทุน จาํนวนตวัผลกัดนั ตน้ทุนต่อตวัผลกัดนั 

กิจกรรมการใหบ้ริการสู้ชุมชน 169,377 จาํนวนชวัโมง 96 ชม 1,764.34 บาท/ชม 

กิจกรรมพิเศษ 238,356 จาํนวนชวัโมง  96 ชม 2,482.88 บาท/ชม 

รวม 1,917,707       

สาขาการบญัชี ปี 2553         

กิจกรรมการเรียนการสอน 1,710,957 จาํนวนชวัโมง 1203 ชม 1,422.24 บาท/ชม 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํ 890,696 จาํนวนคน 95 คน 9,375.75 บาท/คน 

กิจกรรมบริหารสาขา 179,704 จาํนวนวชิา 59  วชิา 3,045.83 บาท/วชิา 

กิจกรรมการใหบ้ริการสู้ชุมชน 182,202 จาํนวนชวัโมง 96 1,897.94 บาท/ชม 

กิจกรรมพิเศษ 227,750 จาํนวนชวัโมง 96 2,372.40 บาท/ชม 

รวม 2,753,637       

(หน่วย : บาท) 

(หน่วย : บาท) 

DPU
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ตาราง ที  4.15.2 ( ต่อ )                                                                                         (หน่วยต่อบาท) 

 

กิจกรรม จาํนวนตน้ทุน จาํนวนตวัผลกัดนั ตน้ทุนต่อตวัผลกัดนั 

 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํและทีปรึกษา 142,812 จาํนวนคน 118 คน 1,210.27 บาท/คน 

กิจกรรมบริหารสาขา 264,860 จาํนวนวิชา 58  วิชา 4,566.55 บาท/วิชา 

กิจกรรมการใหบ้ริการสู้ชุมชน 182,177 จาํนวนชวัโมง 80 ชม 2,277.21 บาท/ชม 

กิจกรรมพิเศษ 247,145 จาํนวนชวัโมง  124 ชม 1,993.10 บาท/ชม 

รวม 2,231,470       

สาขาคอมพิวเตอร์ ปี 2553         

กิจกรรมการเรียนการสอน 1,652,509 จาํนวนชวัโมง 1,302 ชม 1,269.21 บาท/ชม 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํและทีปรึกษา 217,598 จาํนวนคน  130 คน 1,673.83 บาท/คน 

กิจกรรมบริหารสาขา 229,041 จาํนวนวิชา 58 ชม 3,948.98 บาท/วิชา 

กิจกรรมการใหบ้ริการสู้ชุมชน 157,521 จาํนวนชวัโมง 80 ชม 1,969.01 บาท/ชม 

กิจกรรมพิเศษ 200,379 จาํนวนชวัโมง 124 1,615.96 บาท/ชม 

รวม 2,753,637       

ทีมา : อา้งอิงรูปแบบตาราง จากงานวิจยั สนธิญา  สุวรรณราช  . ( 2551) 

ตารางที  4.15.3 การคาํนวณตน้ทุนกิจกรรมต่อตวัผลกัดนัของสาขาช่างยนต ์

กิจกรรม จาํนวนตน้ทุน ตวัผลกัดนั ตน้ทุนต่อตวัผลกัดนั 

สาขาช่างยนต ์ปี 2551         

กิจกรรมการเรียนการสอน 1,486,140 จาํนวนชวัโมง 3,897 ชม 381.35 บาท/ชม 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํและทีปรึกษา 163,873 จาํนวนคน 91 คน 1,800.80 บาท/คน 

กิจกรรมบริหารสาขา 293,142 จาํนวนวิชา 64  วิชา 4,580.34 บาท/วิชา 

กิจกรรมการใหบ้ริการสู้ชุมชน 182,333 จาํนวนชวัโมง  256 ชม 712.24 บาท/ชม 

กิจกรรมพิเศษ 260,570 จาํนวนชวัโมง 352 ชม 740.26 บาท/ชม 

รวม 2,347,627       

สาขาช่างยนต ์ปี 2552         

กิจกรรมการเรียนการสอน 1,375,766 จาํนวนชวัโมง 3,897 ชม 353.03 บาท/ชม 

DPU
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ตาราง ที  4.15.3 ( ต่อ ) 
(หน่วย : บาท) 

กิจกรรม จาํนวนตน้ทุน ตวัผลกัดนั ตน้ทุนต่อตวัผลกัดนั 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํและทีปรึกษา 150,294 จาํนวนคน 91 คน 1,651.58 บาท/คน 

กิจกรรมบริหารสาขา 271,414 จาํนวนวิชา 64  วิชา 4,240.84 บาท/วิชา 

กิจกรรมการใหบ้ริการสู้ชุมชน 182,816 จาํนวนชวัโมง 256 ชม 714.13 บาท/ชม 

กิจกรรมพิเศษ 262,895 จาํนวนชวัโมง  352  ชม 746.86 บาท/ชม 

รวม 2,032,754       

สาขาคช่างยนตปี์ 2553         

กิจกรรมการเรียนการสอน 1,479,816 จาํนวนชวัโมง 3897  ชม 379.73 บาท/ชม 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํและทีปรึกษา 135,318 จาํนวนคน 98  คน 1,380.80 บาท/คน 

กิจกรรมบริหารสาขา 229,713 จาํนวนวิชา 64  วิชา 3,589.27 บาท/วิชา 

กิจกรรมการใหบ้ริการสู้ชุมชน 155,918 จาํนวนชวัโมง 256 ชม 609.05 บาท/ชม 

กิจกรรมพิเศษ 208,258 จาํนวนชวัโมง 352 ชม 591.64 บาท/ชม 

รวม 2,247,462       

ทีมา : อา้งอิงรูปแบบตาราง จากงานวิจยั สนธิญา  สุวรรณราช  . ( 2551) 

 

DPU
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กิจกรรม จาํนวนตน้ทุน จาํนวนตวัผลกัดนั ตน้ทุนการผลิตนกัศึกษา ( บาท) 

สาขาการบญัชี ปี 2551   ระดบั ปวช ระดบัปวส ระดบั ปวช ระดบัปวส 

กิจกรรมการเรียนการสอน 1,415,804 620 ชวัโมง 588 ชวัโมง 729,674.55 692,013.93 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํและทีปรึกษา 161,691 88 คน 33 คน 117,593.45 44,097.55 

กิจกรรมบริหารสาขา 296,434 31 วิชา 28วิชา 155,753.46 140,680.54 

กิจกรรมการใหบ้ริการสูชุ้มชน 183,797 96ชวัโมง 96ชวัโมง 183,797.00 183,797.00 

กิจกรรมพิเศษ 251,758 96ชวัโมง 96 ชวัโมง 251,758.00 251,758.00 

รวม 2,309,484 1,438,576.46 1,312,347.01 

สาขาการบญัชี ปี 2552       

กิจกรรมการเรียนการสอน 1,124,921 620 ชวัโมง 588 ชวัโมง 579,759.78 549,836.70 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํและทีปรึกษา 133,324 75 คน 29 คน 96,147.12 37,176.88 

 

 

 

  
 

ตารางที   4.16.4   ตารางการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาต่อหลกัสูตรสาขาการบญัชี 
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กจิกรรม จาํนวนต้นทุน จาํนวนตวัผลกัดนั ตน้ทุนการผลิตนกัศึกษา ( บาท) 

สาขาการบญัชี ปี 2552   ระดบัปวช ระดบัปวส. ระดบั ปวช ระดบั ปวช 

กิจกรรมบริหารสาขา 251,729 31 วิชา 28วิชา 132,264.39 119,464.61 

กิจกรรมการใหบ้ริการสูชุ้มชน 169,377 96ชวัโมง 96ชวัโมง 169,377.00 169,377.00 

กิจกรรมพิเศษ 238,356 96ชวัโมง 96 ชวัโมง 238,356.00 238,356.00 

รวม 1,917,707 1,215,904.29 1,114,211.19 

สาขาการบญัชี ปี 2553   

กิจกรรมการเรียนการสอน 1,710,957 620 ชวัโมง 588 ชวัโมง     

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํและทีปรึกษา 890,696 71 คน 24 คน 881,789.98 836,278.23 

กิจกรรมบริหารสาขา 179,704 31 วิชา 28วิชา 665,678.06 225,017.94 

กิจกรรมการใหบ้ริการสูชุ้มชน 182,202 96ชวัโมง 96ชวัโมง 94,420.75 85,283.25 

กิจกรรมพิเศษ 227,750 96ชวัโมง 96 ชวัโมง 182,202.00 182,202.00 

รวม 2,753,637 227,750.00 227,750.00 

 

กจิกรรม จาํนวนต้นทุน จาํนวนตวัผลกัดนั ตน้ทุนการผลิตนกัศึกษา ( บาท) 

ตารางที   4.16.4   ตารางการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาต่อหลกัสูตรสาขาการบญัชี (ต่อ ) 
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กจิกรรม จาํนวนต้นทุน จาํนวนตวัผลกัดนั ตน้ทุนการผลิตนกัศึกษา ( บาท) 

สาขาคอมพวิเตอร์ ปี 2551   ระดบั ปวช ระดบัปวส ระดบั ปวช ระดบัปวส 

กิจกรรมการเรียนการสอน 1,568,966 704ชวัโมง 596 ชวัโมง 848,350.28 674,824.09 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํและทีปรึกษา 174,183 133 คน 29 คน 143,002.09 31,180.91 

กิจกรรมบริหารสาขา 312,536 32 วิชา 26วิชา 172,433.66 140,102.34 

กิจกรรมการใหบ้ริการสูชุ้มชน 198,280 80ชวัโมง 80ชวัโมง 198,280.00 198,280.00 

กิจกรรมพิเศษ 262,870 124ชวัโมง 124 ชวัโมง 262,870.00 262,870.00 

รวม 2,220,245 1,624,936.03 1,307,257.34 

สาขาคอมพวิเตอร์ ปี 2552       

กิจกรรมการเรียนการสอน 1,242,177 704ชวัโมง 596 ชวัโมง 671,653.31 534,269.68 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํและทีปรึกษา 142,812 70 คน 48 คน 84,718.98 58,093.02 

กิจกรรมบริหารสาขา 264,860 32 วิชา 26วิชา 146,129.66 118,730.34 

 

 

 

 

 

 

ตารางที   4.16.5   ตารางการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาต่อหลกัสูตรคอมพิวเตอร์  
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กจิกรรม จาํนวนต้นทุน จาํนวนตวัผลกัดนั ตน้ทุนการผลิตนกัศึกษา ( บาท) 

สาขาคอมพวิเตอร์ ปี 2552   ระดบั ปวช ระดบัปวส ระดบั ปวช ระดบัปวส 

กิจกรรมการใหบ้ริการสู่ 

ชุมชน 182,177 80ชวัโมง 80ชวัโมง 182,177.00 182,177.00 

กิจกรรมพิเศษ 247,145 124ชวัโมง 124 ชวัโมง 247,145.00 247,145.00 

รวม 2,231,470 1,331,823.95 1,140,415.04 

สาขาคอมพวิเตอร์ ปี 2553       

กิจกรรมการเรียนการสอน 1,652,509 704ชวัโมง 596 ชวัโมง 893,522.53 710,756.56 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํและ 

ทีปรึกษา 217,598 76 คน 54 คน 127,211.14 90,386.86 

กิจกรรมบริหารสาขา 229,041 32 วิชา 26วิชา 126,367.45 102,673.55 

กิจกรรมการใหบ้ริการสู่ 

ชุมชน 157,521 80ชวัโมง 80ชวัโมง 157,521.00 157,521.00 

กิจกรรมพิเศษ 200,379 124ชวัโมง 124 ชวัโมง 200,379.00 200,379.00 

รวม 2,753,637 1,505,001.12 1,261,716.97 

ตารางที   4.16.5  ตารางการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาต่อหลกัสูตรสาขาการคอมพิวเตอร์ (ต่อ ) 
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กจิกรรม จาํนวนต้นทุน จาํนวนตวัผลกัดนั ตน้ทุนการผลิตนกัศึกษา 

สาขาช่างยนต์ ปี 2551   ระดบั ปวช ระดบัปวส ระดบั ปวช ระดบัปวส 

กิจกรรมการเรียนการสอน 1,486,140 1,860 ชวัโมง 2,013ชวัโมง 709,320.09 767,667.39 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํและที

ปรึกษา 163,873 73 คน 18 คน 131,458.56 32,414.44 

กิจกรรมบริหารสาขา 293,142 31 วิชา 33วิชา 141,990.66 151,151.34 

กิจกรรมการใหบ้ริการสูชุ้มชน 182,333 256ชวัโมง 256ชวัโมง 182,333.00 182,333.00 

กิจกรรมพิเศษ 260,570 352ชวัโมง 352ชวัโมง 260,570.00 260,570.00 

รวม 2,347,627 1,425,672.31 1,394,136.17 

สาขาช่างยนต์ ปี 2552           

กิจกรรมการเรียนการสอน 1,375,766 1,860 ชวัโมง 2013ชวัโมง 656,639.66 710,653.57 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํและที

ปรึกษา 150,294 70 คน 21คน 115,610.77 34,683.23 

กิจกรรมบริหารสาขา 271,414 31 วิชา 33วิชา 131,466.16 139,947.84 

 

ตารางที   4.16.6   ตารางการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาต่อหลกัสูตรช่างยนต ์
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กิจกรรม จาํนวนตน้ทุน จาํนวนตวัผลกัดนั ตน้ทุนการผลิตนกัศึกษา ( บาท) 

กิจกรรมการใหบ้ริการสูชุ้มชน 182,816 256ชวัโมง 256ชวัโมง 182,816.00 182,816.00 

กิจกรรมพิเศษ 262,895 352ชวัโมง 352ชวัโมง 262,895.00 262,895.00 

รวม 2,032,754 1,349,427.59 1,330,995.64 

สาขาช่างยนต์ปี 2553       

กิจกรรมการเรียนการสอน 1,479,816 1,860 ชวัโมง 2013ชวัโมง 706,301.71 764,400.72 

กิจกรรมการใหค้าํแนะนาํและที

ปรึกษา 135,318 77 คน 21 คน 106,321.29 28,996.71 

กิจกรรมบริหารสาขา 229,713 31 วิชา 33วิชา 111,267.23 118,445.77 

กิจกรรมการใหบ้ริการสูชุ้มชน 155,918 256ชวัโมง 256ชวัโมง 155,918.00 155,918.00 

กิจกรรมพิเศษ 208,258 352ชวัโมง 352ชวัโมง 208,258.00 208,258.00 

รวม 2,247,462 1,288,066.23 1,276,019.20 

ตารางที   4.16.6   ตารางการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาต่อหลกัสูตรช่างยนต ์ (ต่อ ) 
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6.   การคาํนวณต้นทุนต่อหัวนักศึกษารายปี 

 สาํหรับการคาํนวณตน้ทุนการผลิตนักศึกษาต่อหลกัสูตร คือ ให้นาํขอ้มูลจากขนัตอนที 5 

หารดว้นจาํนวนนกัศึกษาทีลงทะเบียนของแต่ละหลกัสูตร  

 

ตน้ทุนการผลิตต่อหลกัสูตรรายปีระดบัปวช     =     ตน้ทุนแต่ละหลกัสูตรระดบัปวช. 

              จาํนวนนกัศึกษาทีลงทะเบียนระดบัปวช 

 

ตน้ทุนการผลิตต่อหลกัสูตรรายปีระดบัปวส = ตน้ทุนแต่ละหลกัสูตรระดบัปวช 

                        จาํนวนนกัศึกษาทีลงทะเบียนระดบัปวส. 

 

 ดงันนัผูศึ้กษา ไดจ้ดัทาํเป็นตารางการคาํนวณตน้ทุนต่อหวันกัศึกษารายปีระดบัปวช. และ ปวส.  

ตามตารางดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

DPU
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ตารางที 4. 17.1 ตน้ทุนต่อหวันกัศึกษาระดบัปวช.ปีการศึกษา 2551 - 2553  

 

หลกัสูตร 

ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

ตน้ทุนต่อ

หลกัสูตรระดบั

ปวช. 

จาํนวน

นกัเรียน  

( คน ) 

ตน้ทุนต่อหวั

นกัศึกษารายปี 

ตน้ทุนต่อ

หลกัสูตรระดบั

ปวช. 

จาํนวน

นกัเรียน 

 ( คน ) 

ตน้ทุนต่อหวั

นกัศึกษารายปี 

ตน้ทุนต่อหลกัสูตร

ระดบัปวช. 

จาํนวน

นกัเรียน  

( คน ) 

ตน้ทุนต่อหวั

นกัศึกษารายปี 

การบญัชี 1,438,576.46 88 16,347.46 1,215,904.29 75 16,212.06 2,051,840.78 71 28,899.17 

คอมพิวเตอร์ 1,624,936.03 133 12,217.56 1,331,823.95 70 19,026.06 1,505,001.12 76 19,802.65 

ช่างยนต ์ 1,425,672.31 73 19,529.76 1,349,427.59 70 19,277.54 1,288,066.23 77 16,728.13 

  4,489,184.80 294 48,094.78 3,897,155.82 215 54,515.65 4,844,908.13 224 65,429.95 

 

  จากการคาํนวณตน้ทุนต่อหวัรายปีทาํใหส้รุปไดต้าม ตารางที 4.17.4  เป็นตารางในการสรุปตน้ทุนต่อหัวนักศึกษาตามหลกัสูตรและตน้ทุน

นกัศึกษารายปีไปในตารางเดียวกนั แสดงไดด้งันี 

 

(หน่วย : บาท) 
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ตารางที 4.17.2  ตารางการสรุปตน้ทุนต่อหวันกัศึกษา 

 

หลกัสูตร 
 

2551 

ปีการศึกษา 

2552 

 

2553 

ตน้ทุนรวมต่อ

หลกัสูตร 

การบญัชี 16,347.46 16,212.06 28,899.17 61,458.69 

คอมพิวเตอร์ 12,217.56 19,026.06 19,802.65 51,046.27 

ช่างยนต ์ 19,529.76 19,277.54 16,728.13 58,265.07 

รวม 48,094.78 54,515.65 65,429.95 170,770.03 

 

จากขอ้มูล ตารางที  4.14.4  เป็นตารางสรุปพบว่ามีตน้ทุนต่อหัวรายปี และตน้ทุนต่อ

หลกัสูตรประกาศนียบัตรในตารางเดียวกนั ไดด้ังนี ในปีการศึกษา 2551 มีต้นทุนต่อหลกัสูตร

จาํนวน 50,824 บาท โดยแยกเป็นของสาขากาบญัชี มีตน้ทุนจาํนวน 16,347.46 บาท คอมพิวเตอร์มี

ตน้ทุน 12,217.56 บาท และสาขาช่างยนตมี์ตน้ทุนจาํนวน  22,259.40  บาท ในปี 2552  มีตน้ทุนต่อ

หลกัสูตร ในปีการศึกษา 2552 มีตน้ทุนต่อหลกัสุตร จาํนวน 54,515.65  บาท  แบ่งแยกออกได ้สาขา

การบญัชี 16,212.06 บาท  สาขาคอมพิวเตอร์  19,026.06 บาท สาขาช่างยนต์ 19,277.54  บาท และ

ในปีการศึกษา 2553 มีตน้ทุนต่อหลกัสูตร จาํนวน 65,429.95 บาทแบ่งแยกออกได ้สาขาการบญัชี 

จาํนวน 28,899.17 บาท  สาขาคอมพิวเตอร์ จาํนวน  19,802.65   บาท   และสาขาช่างยนต ์16,728.13 

บาท  สามารถแสดงสดัส่วนของตน้ทุนต่อหลกัสูตรตามแผนภาพที  4.7  แผนภาพแสดงตน้ทุนต่อ

หลกัสูตรตงัแต่ปีการศึกษา 2551  - 2553 

 

 

 

 

(หน่วย : บาท) DPU
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รูปภาพที  4.7  แสดงสดัส่วนตน้ทุนต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช. ) 

 

 

รูปภาพที 4.7 จะเป็นการแสดงสัดส่วนตน้ทุนการศึกษาต่อหัว ต้นทุนการศึกษา ต่อ

หลกัสูตรและรายปี ในการคาํนวณครังนี แผนภาพแสดงสัดส่าวนเพือเปรียบเทียบแต่ละสาขาใน

หลกัสูตรปวช. พบว่าในปีการศึกษา 2551 ตน้ทุนต่อหลกัสูตรจะเป็นสาขาการบญัชีกบัสาขาช่าง

ยนต์ทีสูง แต่ถ้าเป็นรายปีก็จะมองในส่วนของยอดรวมทีแสดงออกมาในอตัรา 30% ตังแต่ปี

การศึกษา 2551 – 2553 ในปีการศึกษา 2552 พบว่าตน้ทุนการศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์จะสูงทีสุดราย

ปี สาํหรับปีการศึกษา 2553 ตน้ทุนต่อหลกัสูตรปวช.จะเป็นตน้ทุนของสาขาคอมพิวเตอร์ทาํให้เห็น

ไดว้่าตงัแต่ปีการศึกษา 2551 -2553 ตน้ทุนรายปีทีมองาชภาพรวมมีการเปรียนแปลงทีเพิมขึนอย่ง

เห็นไดช้ดั โดยสดัส่วนปีการศึกษา 2551  อตัราการเปลียนแปลง 40%   ของปีการศึกษา 2552 อตัรา

การเปลียนแปลงเพิมขึนอีก 40%  
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ตารางที  4.17.5 ตน้ทุนการศึกษาต่อหวัรายปีระดบัปวส. 2551 - 2553 

 

หลกัสูตร 

ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

ตน้ทุนต่อ

หลกัสูตรระดบั

ปวส. 

จาํนวน

นกัเรียน 

( คน ) 

ตน้ทุนต่อหวั

นกัศึกษารายปี 

ตน้ทุนต่อ

หลกัสูตรระดบั

ปวส. 

จาํนวน

นกัเรียน 

( คน ) 

ตน้ทุนต่อหวั

นกัศึกษารายปี 

ตน้ทุนต่อ

หลกัสูตรระดบั

ปวส. 

จาํนวน

นกัเรียน 

( คน ) 

ตน้ทุนต่อหวั

นกัศึกษารายปี 

การบญัชี 1,312,347.01 33 39,768.09 1,114,211.19 29 38,421.08 1,556,531.43 24 64,855.48 

คอมพิวเตอร์ 1,307,257.34 29 45,077.84 1,140,415.04 48 23,758.65 1,261,716.97 54 23,365.13 

ช่างยนต ์ 1,394,136.17 18 77,452.01 1,330,995.64 21 63,380.74 1,276,019.20 21 60,762.82 

  4,013,740.52 80 162,297.94 3,585,621.88 98 125,560.47 4,094,267.60 99 148,983.42 

 

 

  จากการคาํนวณตน้ทุนต่อหัวรายปีหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง ทาํให้สรุปไดต้าม ตารางเป็นต้นทุนต่อหัวของนักศึกษาตาม

หลกัสูตรและตน้ทุนนกัศึกษารายปีไปในตารางเดียวกนั แสดงไดด้งันี 

(หน่วย : บาท) 
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ตารางที 4.17.6   เป็นตารางในการสรุปตน้ทุนต่อหวันกัศึกษา                           

 

 

 

 

  

 

 

จากขอ้มูล ตารางที  4.17.8  เป็นตารางสรุปพบว่ามีตน้ทุนต่อหัวรายปี และตน้ทุนต่อ

หลกัสูตรประกาศนียบัตรในตารางเดียวกัน ได้ดังนี ในปีการศึกษา 2551 มีต้นทุนรายปีของ

ระด.ัปวส. จาํนวน 162,297.94 บาท โดยแยกเป็นของสาขากาบญัชี มีตน้ทุนจาํนวน 39,768.09  บาท 

คอมพิวเตอร์มีตน้ทุน 45,077.84 บาท และสาขาช่างยนตมี์ตน้ทุนจาํนวน 77,452.01  บาท ในปี 2552  

มีตน้ทุนต่อหลกัสูตร ในปีการศึกษา 2552 มีตน้ทุนต่อหลกัสุตร จาํนวน 125,560.47 บาทแบ่งแยก

ออกได้ สาขาการบัญชี 38,421.08 บาท  สาขาคอมพิวเตอร์  23,758.65 บาท สาขาช่างยนต ์ 

63,380.74 บาท และในปีการศึกษา 2553 มีตน้ทุนรายปี จาํนวน 148,983.42 บาทแบ่งแยกออกได ้

สาขาการบญัชี จาํนวน 64,855.48 บาท  สาขาคอมพิวเตอร์ จาํนวน  23,365.13 บาท  และสาขาช่าง

ยนต์ 60,762.82 บาท  สามารถแสดงสัดส่วนของตน้ทุนต่อหลกัสุตรตามแผนภาพที  7  แผนภาพ

แสดงตน้ทุนต่อหลกัสูตรตงัแต่ปีการศึกษา 2551  - 2553 

 

 

 

 

หลกัสูตรปวส 

ปีการศึกษา 

2551 

ปีการศึกษา 

2552 

ปีการศึกษา 

2553 

ตน้ทุน

การศึกษารวม 

การบญัชี 39,768.09 38,421.08 64,855.48 143,044.65 

คอมพิวเตอร์ 45,077.84 23,758.65 23,365.13 92,201.62 

ช่างยนต ์ 77,452.01 63,380.74 60,762.82 201,595.57 

รวม 162,297.94 125,560.47 148,983.42 437,841.84 

บาทต่อหน่วย 
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รูปภาพที 4.8  แสดงสดัส่วนตน้ทุนต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง ( ปวส ) 

 

 

รูปภาพที 4.8 จะเป็นการแสดงสัดส่วนตน้ทุนการศึกษาต่อหัว ต้นทุนการศึกษา ต่อ

หลกัสูตรและรายปี ของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง ในการคาํนวณครังนี แผนภาพ

แสดงสดัส่าวนเพือเปรียบเทียบแต่ละสาขาในหลกัสูตรปวช. พบว่าในปีการศึกษา 2551 ตน้ทุนต่อ

หลกัสูตรจะเป็นสาขาการคอมพิวเตอร์กบัสาขาช่างยนต์ทีสูง แต่ถา้เป็นรายปีก็จะมองในส่วนของ

ยอดรวมทีแสดงออกมาในอตัรา 30% ตงัแต่ปีการศึกษา 2551 – 2553 ในปีการศึกษา 2552 พบว่าตน้

ทุนการศึกษาสาขาบญัชีจะสูงทีสุดรายปี สาํหรับปีการศึกษา 2553 ตน้ทุนต่อหลกัสูตรปวส.จะเป็น

ตน้ทุนของสาขาคอมพิวเตอร์ทาํให้เห็นไดว้่าตงัแต่ปีการศึกษา 2551 -2553 ตน้ทุนรายปีทีมอง

ภาพรวมมีการเปลียนแปลงทีเพิมขึนอย่างเห็นได้ชดั โดยสัดส่วนปีการศึกษา 2551  อตัราการ

เปลียนแปลง 30%   ของปีการศึกษา 2552 อตัราการเปลียนแปลงเพิมขึนอีก 40% เป็นตน้ไป 
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บทที 5    

สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาตน้แบบการคาํนวณตน้ทุนการศึกษา โดยการนาํแนวคิดทฤษฎีหลกัของการ

คาํนวณของตน้ทุนฐานกิจกรรมมาเป็นตน้แบบการคาํนวณต้นทุนการศึกษาโดยใช้ตน้ทุนฐาน

กิจกรรมในสถาบนัอาชีวศึกษาเอกชน  กรณีศึกษา  โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ี  จงัหวดั

ขอนแก่น เพือสร้างตน้แบบการคาํนวณตน้ทุนการศึกษา พร้อมกบัการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาต่อ

หลักสูตรของนักศึกษารายปีในสถาบันอาชีวศึกษา สําหรับข้อมูลทีใช้ในการคํานวณต้น

ทุนการศึกษาครังนี ผูศึ้กษาไดใ้ชข้อ้มูลทีเกิดขึนจริงในรอบปีการศึกษา 2551  - 2553 โดยไดเ้ก็บ

รวบรวมขอ้มลูเกียวกบัโครงสร้างองคก์รและการบริหารงานพร้อมกบัการปฏิบติังานของแต่ละฝ่าย

งาน ซึงเป็นขอ้มลูทีไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารทีเกียวขอ้ง พร้อมกบับุคคลากรสายการสอนและ

สายสนับสนุนของสถานศึกษาเพือนําไปวิเคราะห์และระบุกิจกรรม พร้อมกับการกําหนด

หลกัเกณฑ์ทีใช้ในการปันส่วนของตน้ทุน เพือให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการคาํนวณต้น

ทุนการศึกษาต่อหน่วย ไดแ้ก่ การคาํนวณตน้ทุนการศึกษาต่อหลกัสูตรนกัศึกษารายปี  ในการศึกษา

ครังนีเพือนาํขอ้มลูมาใชใ้นการบริหารจดัการนโยบายดา้นการจดัการทางการศึกษา ในการปรับปรุง

และแกไ้ขปัญหาในสถาบนัอาชีวศึกษาเอกชน ใหใ้นอนาคต   

ในการศึกษาตน้แบบการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาโดยใชต้น้ทุนฐานกิจกรรมในสถาบนั

อาชีวศึกษาเอกชน  โดยใชเ้ป็นกรณีศึกษา ของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี จงัหวดั

ขอนแก่น  พบว่าในการศึกษาตน้แบบการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาไดก้าํหนดขนัตอนการคาํนวณ

จาํนวน 6 ขนัตอน เริมตงัแต่ การวิเคราะห์หรือการกาํหนดกิจกรรมของโรงเรียน  เป็นการวิเคราะห์

กิจกรรมทีเกิดขึนภายในโรงเรียนวิเคราะห์กิจกรรมเพิมค่าและไม่เพิมค่า  พร้อมนํากิจกรรมทีมี
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ความสมัพนัธก์นันาํมาร่วมเป็น 5 กิจกรรม คือ  กิจกรรมการเรียนการสน    กิจกรรมบริการสู่ชุมชน  

กิจกรรมใหค้าํแนะนาํทีปรึกษา  กิจกรรมพิเศษ  เป็นตน้  การคาํนวณหาตน้ทุนทางตรงและตน้ทุน

ทางออ้มในการหาตน้ทุนกิจกรรมในหน่วยงานของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยโีดยแยก

ตน้ทุนทางตรงกบัตน้ทุนทางออ้มเพือใหเ้ห็นความชดัเจนขอ้มลูของค่าใชจ่้ายทีเกิดผลกระทบต่อตน้

ทุนการศึกษา คาํนวณการปันส่วนตน้ทุนทางออ้มเขา้กิจกรรมหน่วยงานสาขาการคาํนวณตน้ทุน

กิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัตน้ทุนการศึกษาของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี   คาํนวณตน้

ทุนการศึกษาต่อหลกัสูตร โดยการใช้เกณฑ์การปันส่วนต้นทุน คาํนวณต้นทุนการศึกษาต่อ

หลกัสูตรนกัศึกษารายปี  เป็นการคาํนวณนกัศึกษาต่อหลกัสูตรนกัศึกษารายปีตามขนัตอนทีผูศึ้กษา

ได้ออกแบบไว้ในระบบต้นทุนฐานกิจกรรเพือให้ทราบต้นทุนในส่วนของกิจกรรมการผลิต

นกัศึกษาแต่ละกิจกรรมทีมีผลกระทบต่อหลกัสูตรของนกัศึกษารายปี 

5.1   สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่า ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาทีมีขนัตอนมี 6 

ขนัตอน และมีการวิเคราะห์กิจกรรมทีเพิมมลูค่าและไม่เพิมมลูค่า ทาํใหส้ร้างแบบการคาํนวณพร้อม

กบัหลกัเกณฑก์ารคาํนวณทีใชต้น้ทุนฐานกิจกรรมเขา้มาเกียวขอ้งเพือสร้างตน้แบบในการคาํนวณ

ตน้ทุนการศึกษาโดยการนาํหลกัทฤษฎีตน้ทุนฐานกิจกรรมเขา้มาเป็นแนวทางในการคาํนวณ และ

ทาํใหท้ราบตน้ทุนการศึกษาต่อหลกัสูตรนกัศึกษารายปี และไดน้าํไปปรับใชก้บัสถาบนัอาชีวศึกษา

ในการแกไ้ขปัญหาทีตน้ทุนการศึกษาสูงเกินกว่าปกติ และหาสาเหตุในการเพิมลดของตน้ทุน ทีมี

การคาํนวณตน้ทุนการศึกษาของสถาบนัอาชีวศึกษา มีตน้ทุนการศึกษาโดยแยกตามตน้ทุนทางตรง

และตน้ทุนทางออ้มทีมีความชดัเจน ของแต่ละหลกัสูตรทงัปวช. สาขาวิชาการบญัชี  ปวช.สาขาวิชา

การคอมพิวเตอร์  ปวช. สาขาช่างยนต ์ สาํหรับปวส.  มี  3  สาขาวิชา  

5.1.1   สรุปผลการวเิคราะห์การคาํนวณต้นทุนการศึกษา โดยใช้ต้นทุนฐานกจิกรรม 

ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการศึกษาโดยใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมของโรงเรียนชุมแพ

บริหารธุรกิจเทคโนโลยี จังหวดัขอนแก่น  เป็นการวิเคราะห์คาํนวณหาต้นทุนต่อหัวนักศึกษา  

ตน้ทุนต่อหลกัสูตรนักศึกษารายปีได ้ ซึงจาการคาํนวณจากบทที 4 มีรายละเอียดในตารางสรุป 

ตน้ทุนการศึกษา ไดด้งันี 
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ตารางที  5.1 ตารางสรุปตน้ทุนของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ี

หลกัสูตรต่อหวั 
ปี  2551 ปี 2552 ปี 2553 

ปวช ปวส ปวช ปวส ปวช ปวส 

บญัชี 16,347.46 39,768.09 16,212.06 38,421.08 28,899.17 64,855.48 

คอมพิวเตอร์ 12,217.56 45,077.84 19,026.06 23,758.65 19,802.65 23,365.13 

ช่างยนต ์ 19,529.76 77,452.01 19,277.54 63,380.74 16,728 60,762.82 

รวม 48,094.78 162,297.94 54,515.65 125,560.47 65,429.95 148,983.42 

 

จากการศึกษาจะเห็นไดว้่า ตน้ทุนการศึกษาของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจ พบว่า ใน

ปีการศึกษา 2551 มีตน้ทุนการศึกษารายปีต่อหัวนักศึกษาจาํนวน  210,392.72 บาท โดยแยกเป็น

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช. ) จาํนวน  48,094.78  บาท  และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชนัสูง ( ปวส. ) จาํนวน 162,297.94  บาทในปีการศึกษา  2551 ระดบัปวช. ตน้ทุนการศึกษาต่อ

หลกัสูตรรายปีของหลกัสูตรช่างยนตสู์งทีสุดมีจาํนวน19,529.76 บาท  รองลงมาเป็นหลกัสูตรบญัชี 

16,347.46 บาท สุดท้ายเป็นหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ จาํนวน 12,217.56 บาท  สําหรับระดับปวส. 

ตน้ทุนต่อหลกัสูตรนกัศึกษารายปี หลกัสูตรช่างยนต์สูงทีสุดจาํนวน 77,452.01 บาท รองลงมาเป็น

หลกัสูตรการคอมพิวเตอร์45,077.84 บาท สุดท้ายเป็นหลกัสูตรการบญัชีจาํนวน 39,768.09 บาท 

จากการศึกษาจะพบว่าในระดับปวช.และปวส.ต้นทุนหลกัสูตรช่างยนต์มีต้นทุนต่อหลกัสูตรสูง

ทีสุด  

เนืองมากจากตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้มมีค่าใชจ่้ายบางรายการทีมียอดสูงเช่น 

ตน้ทุนทางตรงจะมีค่าวสัดุฝึกทีมีมลูค่าสูง เพราะว่าในแต่ละปีการศึกษาวสัดุฝึกของช่างยนต์ตอ้งซือ

ในราคาทีแพงและจาํนวนมากจะขึนอยู่กบัจาํนวนนักศึกษาของหลกัสูตรช่างยนต์ทีเพิมขึน อาทิ

นาํมนั สี กระดาษทราย นาํยาแอร์ เหลก็  ลวดเชือม ซีกลวด แก็ส ตน้ทุนทางออ้มจะเป็นจาํนวนค่า

สาธารณูปโภค เป็นตน้และในปีการศึกษา 2551 มีการอบรมพฒันาครูสาขาวิชาช่างยนต์ในระดบั

ปวส. บ่อยครังเพือพฒันาหลกัสูตรจึงทาํให้ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบุคคลกรมีมูลค่าสูงจึงเป็นส่วน

และอตัราเงินเดือนของครูสาขาวิชาช่างยนตมี์อตัราเงินเดือนทีสูงจึงทาํใหต้น้ทุนทางตรงและตน้ทุน

ทางออ้มสูงตาม สําหรับหลกัสูตรบัญชีและคอมพิวเตอร์ทีมีตน้ทุนรองจากหลกัสูตรช่างยนต์ มี

ตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้มทีใกลเ้คียงกนัแตกต่างกนัทีหลกัสูตรคอมพิวเตอร์จะมียอดวสัดุ

ฝึกสูงกว่าบญัชีสาํหรับวสัดุฝึกคอมทีสูงมาจากการฝึกปฏิบติัของนกัศึกษาวสัดุฝึกทีเกียวขอ้งมีราคา

แพงแต่การนาํมาใชจ้ะมีน้อยมาก เช่น สายLan   แผนซีดี กิบเดินสายLan แผนโปรแกรม ตน้ทุน

ทางออ้มจะเป็นจาํนวนค่าสาธารณูปโภคเป็นตน้   
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ในการศึกษา 2552 ต้นทุนการศึกษารายปีจ ํานวน   178,076.12 บาท โดยระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช. ) มีจาํนวน 54,515.65 บาทและระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง 

(ปวส. ) จาํนวน  125,560.47 บาตน้ทุนการศึกษาต่อหลกัสูตรรายปีของหลกัสูตรช่างยนต์สูงทีสุดมี

จาํนวน19,277.54บาท รองลงมาเป็นหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ จาํนวน 19,026.06บาท สุดท้ายเป็น

หลกัสูตรบญัชี 16,347.46 บาท สาํหรับระดบัปวส. ตน้ทุนต่อหลกัสูตรนกัศึกษารายปี หลกัสูตรช่าง

ยนตสู์งทีสุดจาํนวน 63,380.74บาท รองลงมาเป็นหลกัสูตรการบญัชีจาํนวน 38,421.08บาท สุดทา้ย

เป็น หลกัสูตรการคอมพิวเตอร์23,758.65บาท  

ในการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาจะมีการนาํหลกัเกณฑใ์นการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาใช้

ตน้ทุนกิจกรรมเป็นการปันส่วนจากตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้มลงสู่สาขาและหาตวัผลกัดนั

ของตน้ทุนลงสู่กิจกรรมของแต่ละหลกัสูตรพบว่าจากปีการศึกษา 2551 ถึง ปีการศึกษา 2552 ตน้ทุน

การศึกษาต่อหลกัสูตรรายปีมียอดลดลงจากปีการศึกษาทีผ่านมาเนืองมาจากตน้ทุนทางตรงและ

ตน้ทุนทางออ้มทีลดลง สาํหรับตน้ทุนทางตรงก็เป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาบุคคลกร กบัการพฒันา

อุปกรณ์การเรียน เพราะทางโรงเรียนมีนโยบายในการไม่จดัซือจดัหาอุปกรณ์และไม่อนุญาตให้

บุคคลกรเขา้รับการอบรมดว้ยสาเหตุตอ้งเตรียมความพร้อมในการเขา้ตรวจการแกไ้ขของเอกสาร

ของกองทุนกูย้มืเพือการศึกษา และสาํนกังานเขตการศึกษาพืนที และวสัดุฝึกก็อนุมติัการซือลดลง

อาจเนืองมาจากจาํนวนนกัศึกษาลด จึงมีการซือวสัดุฝึกลดนอ้ยลงแต่มีระดบัปวช.สาขาคอมพิวเตอร์

ทีมีตน้ทุนต่อหลกัสูตรสูงกว่าปี 2551 เนืองมาจากตน้ทุนทางออ้มของวสัดุสินเปลืองและค่าใชจ่้าย

เบ็ดเตลด็มีมลูค่าทีสูงกว่าหลกัสูตรอืน  

ในปีการศึกษา 2553 ต้นทุนการศึกษารายปีจาํนวน  214,413.27 บาท โดยระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช. ) มีจาํนวน 65,429.95 บาทและระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง 

(ปวส. ) จาํนวน  148,983.42 บาทตน้ทุนการศึกษาต่อหลกัสูตรรายปีของหลกัสูตรบญัชีสูงทีสุดมี

จาํนวน 28,899.17บาท รองลงมาเป็นหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ จาํนวน 19,802.65 บาท สุดทา้ยเป็น

หลกัสูตรช่างยนต ์16,728.00 บาท สาํหรับระดบัปวส. ตน้ทุนต่อหลกัสูตรนักศึกษารายปี หลกัสูตร

บญัชีสูงทีสุดจาํนวน 64,855.48บาท รองลงมาเป็นหลกัสูตรการช่างยนต์จาํนวน 60,762.82 บาท 

สุดทา้ยเป็น หลกัสูตรการคอมพิวเตอร์23,365.13 บาท ตน้ทุนต่อหลกัสูตรรายปีของหลกัสูตรการ

บญัชีมียอดตน้ทุนสูงทีสุด   

เนืองมาจากตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้มมีส่วนเกียวขอ้งในส่วนค่าใชจ่้ายบุคคล

กรในส่วนของเงินเดือนมีการปรับเงินเดือนขึนพร้อมกบัสาเหตุหลกัคือ บุคคลกรของโรงเรียนมีการ

ลาออกในส่วนของครูผูส้อนของสาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาช่างยนต์ ไม่มีการเพิมบุคลากรจึงทาํ

ใหค่้าใชจ่้ายนีสูงในส่วนของสาขาการบญัชี และมีการพฒันาพร้อมกบัซ่อมแซมอุปกรณ์และจาํนวน
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นักศึกษาของปวส. มียอดลดลงแต่ค่าใชจ่้ายคงทีมีลดตามจึงส่งผลให้สาํหรับสาขาการบญัชียอด

ตน้ทุนสูงทีสุดจะเป็นปวส. ซึงสาเหตุมาจากจาํนวนบุคคลกรของสาขาการบญัชีไม่ไดมี้การลาออก

จึงทาํให้ตน้ทุนของหลกัสูตรสู่และมีการปรับเปลียนอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆจึงทาํให้ตน้ทุนของ

หลกัสูตรการบญัชีสูงมากกว่าปีทีผา่นมา  ในการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาจะมีการนาํหลกัเกณฑ์ใน

การคาํนวณต้นทุนการศึกษาใช้ต้นทุนกิจกรรมเป็นการปันส่วนจากตน้ทุนทางตรงและต้นทุน

ทางออ้มลงสู่สาขาและหาตวัผลกัดนัของตน้ทุนลงสู่กิจกรรมของแต่ละหลกัสูตร  

จากการสรุปการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาของ โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ี

จงัหวดัขอนแก่น พบว่า ตงัแต่ปีการศึกษา 2551 -  2553  พบว่า ในระดบัปวช. และปวส. ของปี

การศึกษา 2551 และ 2552 หลกัสูตรช่างยนต์มีตน้ทุนการศึกษาสูงทีสุดในจาํนวน 3 หลกัสูตรและ

ทงั 2 ระดบั แต่ในปีการศึกษา 2553  หลกัสูตรการบญัชีมีตน้ทุนทีสูงขึนมาจากการคาํนวณโดยใช้

ตน้ทุนกิจกรรมเขา้มาเป็นหลกัเกณฑใ์นการคาํนวณทงั 2 ระดบั ทาํให้ทราบว่าตน้ทุนมีการแปรผนั

ทุกสาขาทงัเพิมขึนและลดลง ดงัในตารางสรุปตน้ทุนการศึกษา ตารางที 5.1 สาเหตุในการเพิมขึน

หรือลดลงของต้นทุนมีผลมาจากจาํนวนนักศึกษาและการปรับปรุงของแต่ละหลกัสูตร อาทิเช่น 

หลกัสูตรการบญัชีทีเพิมขึนในปี 2553 มาจากมีการปรับปรุงตัวของห้องเรียน และคุรุภณัฑ์ทาง

การศึกษาในส่วนทีเสียหา อีกหนึงหลกัสูตรทีมีการเพิมขึนของตน้ทุนแต่ยงัไม่สูงทีสุดคือ หลกัสูตร

คอมพิวเตอร์มีการปรับปรุงในส่วนของเครืองคอมพิวเตอร์ให้ทนัสมยัจึงส่งผลให้ตน้ทุนของหลกั

สูตทงั 2 มีจาํนวนสูงขึน  แต่หลกัสูตรช่างยนต์ในปีการศึกษา 2551 -  2552 ทีมีตน้ทุนสูงกว่าทุก

หลกัสูตร  อาจมีสาเหตุมาจากตน้ทุนทีเกิดเป็นประจาํหรือคงทีแต่จาํนวนนกัศึกษานอ้ยเช่น ในระดบั

ปวส. ทีมีตน้ทุนรายปีของปี 2552 ลด แต่ยอดตน้ทุนหลกัสูตรสูงซึงมาจากนักศึกษา มีจาํนวนน้อย

แต่ค่าใชจ่้ายมีความใกลเ้คียงกบัปีทีผา่นมา จึงอาจเป็นสาเหตุทีทาํใหต้น้ทุนของช่างยนตสู์ง 

จากการศึกษาการคํานวณต้นทุนการศึกษาของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจ 

เทคโนลีย ีทาํใหท้ราบสาเหตุตน้ทุนการศึกษามาการเปลียนแปลงเพิมขึนทุกปีการศึกษา เนืองมาจาก

จาํวนนกัศึกษาลดนอ้ยลง ค่าใชจ่้ายทางออ้มสูงขึนหรือคงที  ส่วนการดาํเนินงานทางดา้นบุคคลกรมี

การปรับเปลียนปล่อยจึงทาํให้เกิดปัญหาในการสรรหาบุคคลกรสูง สัดส่วนเวลาการทาํงานของ

บุคคลกรมีการทาํงานเต็มเวลาและมีการทาํงานตามกิจกรรมการบริหารและจดัการเป็นส่วนมากแต่

บุคคลกรน้อยและบุคคลกรทาํงานไม่ตรงตามสาขาวิชาจึงทาํให้เกิดวสัดุสินเปลืองทีสูงขึนทุกปี

การศึกษา แต่ในการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาทีนาํหลกัเกณฑข์องตน้ทุนฐานกิจกรรมมาเป็นแนวคิด

การคาํนวณจึงมีประโยชน์ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของโครงสร้างการทาํงานทีไดก้าํหนด

ไวว้่าเหมาะสมหรือไม่ ควรมีการปรับปรุงเปลียนแปลงหรือไม่ ในการขจดัความสูญเปล่าต่าง ๆ เป็น

การพฒันาการปฏิบติังานดว้ยการลดเวลาการปฏิบติักิจกรรมหรือลดความไม่ ยืดหยุ่นในกิจกรรม
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นนัลดกิจกรรมทีซาํซอ้น เป็นการพฒันากระบวนการทางธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพเพิมมากขึน ทาํให้

ผูบ้ริหารระดับสูงได้ข้อมูลสารสนเทศทีมีความถูกต้องและแม่นยาํยิงขึน ซึงผูบ้ริหารสามารถ

ตดัสินใจในการบริหารงานและสามารถมองเห็นตน้ทุนของแต่ละปี แต่ละหลกัสูตร  และกิจกรรม

ต่าง ๆ ไดช้ดัเจนมากขึน เพือนาํไปพฒันาและจดัการระบบทางการศึกษาของสถาบนัอาชีวศึกษาให้

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยงิ ๆ ขึนไป  

ดงันันโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยีจึงควรนําหลกัเกณฑ์และระบบตน้ทุน

ฐานกิจกรรมมาใชใ้นการคาํนวณตน้ทุนการศึกษา เพือความเหมาะสมในการคิดตน้ทุนการศึกษาทีมี

ความใกลเ้คียงกับสภาพความเป็นจริงตามเหตุการณ์ทีเกิดขึน เพือช่วยในด้านการจัดการของ

สถานศึกษากาํหนดโครงสร้างการทาํงานทีถูกตอ้ง ลดการซาํซอ้นในการทาํงาน และยงัสามารถ

นาํไปใชใ้นการบริหารงานทางการศึกษา มองภาพของผลการดาํเนินงานไดช้ดัเจน และไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพพร้อมกับยงัสามารถบริหารกิจกรรมภายในโรงเรียนต่อไปในอนาคตได้อย่าง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.1.2 สรุปรูปแบบต้นทุนการศึกษาตามวธิีต้นทุนฐานกจิกรรม 

การศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการศึกษา โดยใช้ตน้ทุนฐานกิจกรรม ในโรงเรียนชุมแพ

บริหารธุรกิจเทคโนโลยี ทาํให้ทราบต้นทุนการศึกษาต่อหลกัสูตรนักศึกษารายปีซึงสามารถ

นาํไปใชใ้นการตดัสินใจในดา้นการบริหารงานในปีการศึกษาต่อไป ขอ้มูลทีนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูล

ค่าใชจ่้ายทีเกิดจริงยอ้ยหลงั  3  ปีการศึกษาตงัแต่ 2551 -  2553  รวมทงัในการพิจารณาการวิเคราะห์

ค่าใชจ่้ายต่อหน่วย โดยผูศึ้กษาไดอ้อกแบบการคาํนวณเพือเป็นตน้แบบของการนาํไปใชใ้นสถาบนั

อาชีวศึกษาเอกชนในรูปแบบระบบของการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาซึงนําหลกัการคาํนวณใน

ตน้ทุนฐานกิจกรรมมาปรับใช้และทาํการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้วยวิธีทีผูว้ิจยัได้ออกแบบแนวทาง

คาํนวณตน้ทุนการศึกษา มีลาํดบัขนัตอนดงันี 

ขนัตอนที  1 วิเคราะห์หรือการกาํหนดกิจกรรมของโรงเรียน 

ขนัตอนที  2 การคาํนวณหาตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้มในการหาตน้ทุน 

   กิจกรรมในแต่ละหน่วยงานจาํแนกจากบญัชีแยกประเภทค่าใชจ่้ายที 

ขนัตอนที  3 เป็นการแยกตน้ทุนทางตรงลงสู่หน่วยสาขา พร้อมกบัการปันส่วนตน้ทุน

   ทางออ้มเขา้สู่ศนูยห์น่วยสาขา      

ขนัตอนที  4 การปันส่วนหน่วยงานสาขาลงสู่ตน้ทุนศูนยกิ์จกรรมทีเกียวขอ้งในการ

    คาํนวณตน้ทุนการศึกษา   

ขนัตอนที  5 เป็นการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาต่อหลกัสูตร 

ขนัตอนที  6 การคาํนวณตน้ทุนต่อหวันกัศึกษารายปี   
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5.2  อภิปรายผล 

จากการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาของสถาบนัอาชีวศึกษาเอกชน โดยใชต้น้ทุนกิจกรรมมี

การจดัจาํแนกตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้มของค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งโดยนาํขอ้มลูสนบัสนุนมา

จากการสมัภาษณ์ ของหวัหนา้ฝ่ายการเงิน ฝ่ายงานต่าง ๆ  เช่น ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวางแผนการศึกษา 

ฝ่ายกิจการนกัศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา พร้อมกบับุคคลกรทางการศึกษาและบุคคลกรสนบัสนุน 

พร้อมกบังานวิจยัต่าง  ๆ ในการจาํแนกตน้ทุนทางตรงและทางออ้มเพือนาํขอ้มูลไปคาํนวณผูศึ้กษา

จึงมีแนวคิดการวิเคราะห์ค่าใช่จ่ายของแต่ละรายการของตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้มทีพร้อม

กบัการวิเคราะห์กิจกรรมของสถาบนักาศึกษาทีมีหลกัเกณฑใ์นการคิดวเิคราะห์ทีมีความสอดคลอ้ง

กบัวิจยัเรือง การประยกุตใ์ชต้น้ทุนฐานกิจกรรมในสถานศึกษาเอกชน : กรณีศึกษาโรงเรียนลาํปาง

พาณิชยการและเทคโนโลย ีผูเ้ขียน สนธิญา สุวรรณราช : 2552 , แนวคิดการคาํนวณตน้ทุนกิจกรรม

ของหน่วยงานระดบั คณะมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูเ้ขียน นพรัตน์  อคัรจินดา : 2550 , หลกัเกณฑ์

การคิดคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง : 2553   จาํแนกของตน้ทุน

ทางตรงและทางออ้มนาํตน้ทุนทางตรงและทางออ้มมาปันส่วนเขา้สู่หลกัสูตการบญัชี คอมพิวเตอร์  

ช่างยนต์ รูปการออกแบบหลกัการคาํนวณตามขันตอนทังหมด 6 ขันตอนมีการปรับประยุกต์

รูปแบบการคาํนวณจากงานวิจัยการประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมในสถานศึกษาเอกชน : 

กรณีศึกษาโรงเรียนลาํปางพาณิชยการและเทคโนโลย ีผูเ้ขียน สนธิญา สุวรรณราช : 2552 , แนวคิด

การคาํนวณต้นทุนกิจกรรมของหน่วยงานระดับ คณะมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูเ้ขียน นพรัตน์  

อคัรจินดา : 2550 ,การประยุกต์ต้นทุนกิจกรรมในสถานศึกษาเอกชน : กรณีศึกษาโรงเรียน

เทคโนโลยเีอเชีย จงัหวดัเชียงใหม่ ปรานอม  บวับานศรี : 2544 ซึงแต่ละงานวิจยัมีขนัตอนในการ

คาํนวณตน้ทุนทีแตกต่างกนัจึงนาํมาปรับประยุกต์พร้อมกบัออกแบบการคาํนวณตน้ทุนการศึกษา

จาํนวน 6 ขนัตอน ส่วนหลกัเกณฑใ์นการปันส่วนทีปันตน้ทุนทางออ้มเขา้ส่วนหลกัสูตร จะยกเวน้

การใชดุ้ลพินิจเนืองจากมีหลกัเกณฑที์ไม่แน่นอนในการคาํนวณ อาทิเช่น ค่าใชจ่้ายประชาสัมพนัธ ์

ค่าเสือมราคาของสินทรัพย ์ของ ปรานอม บวับานศรี :2544  และ สนธิญา  สุวรรณ :2552  , นพรัตน์ 

อครจินดา : 2550 . จะใชว้ิธีการปันส่วนตามดุลยพินิจ แต่ของการศึกษาตน้แบบตน้ทุนการศึกษาโดย

ใชต้น้ทุนฐานกิจกรรมในสถาบนัอาชีวศึกษาเอกชน จะใชห้ลกัเกณฑ์ของเหตุการณ์ทีเกิดขึนจริง 

เช่น ค่าประชาสัมพนัธ์ใชห้ลกัการประชาสัมพนัธ์ของหลกัสูตรไหนบ่อยยึดตามจาํนวนนักศึกษา 

เพือเป็นเกณฑใ์นการประชาสมัพนัธ ์หากมีความสมาํเสมอเท่ากนัใหใ้ชห้ลกัเกณฑเ์ฉลียตามจาํนวน

นกัศึกษา ค่าเสือมราคาขึนอยูก่บัสินทรัพยมี์การใชง้านมากน้อยหรือบ่อยเช่นอาคารมีการเดินเรียน

จึงใชต้ามชวัโมงการสอน เครืองใชส้าํนกังานก็ยึดตามรายวิชาทีเรียนหรือจาํนวนคนเนืองจากหาก

จาํนวนคนมากการทาํงานเอกสารในสาํนกังานก็มาแต่คนนอ้ยการทาํเอกสารก็นอ้ย เพือใหเ้กิดความ
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แต่ต่างและเปรียบเทียบให้เห็นจึงใช้หลกัเกณฑ์การคาํนวณตามเหตุการณ์ทีเกิด โดยมีข้อมูล

สนบัสนุนจากการสมัภาษณ์และเก็บขอ้มูลจากเอกสาร   คาํนวณการปันส่วนและนาํมาคาํนวณหา

ตน้ทุนของแต่ละกิจกรรมโดยเกณฑปั์นส่วนและตวัผลกัดนัของแต่ละกิจกรรมเขา้สู่ตน้ทุนการศึกษา 

รายปี ตน้ทุนการศึกษาต่อหลกัสูตร  ตน้ทุนการศึกษาต่อหวันกัศึกษารายปี มีหลกัเกณฑก์ารคาํนวณ

ไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัย การประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมในสถานศึกษาเอกชน : 

กรณีศึกษาโรงเรียนลาํปางพาณิชยการและเทคโนโลย ีผูเ้ขียน สนธิญา สุวรรณราช : 2552 , แนวคิด

การคาํนวณตน้ทุนกิจกรรมของหน่วยงานระดบั คณะมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูเ้ขียน นพรัตน์  อคัร

จินดา : 2550 ,  การประยุกต์ใชต้น้ทุนฐานกิจกรรมในการคาํนวณตน้ทุนการผลิตนักศึกษา คณะ

วิทยาการจดัการ : บงกช อนงัคพนัธ ์:2551 . 

การศึกษาครังนีไดน้าํหลกัเกณฑต์ามทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้งมาปรับประยุกต์ใช้

ให้เหมาะสมกับสถาบันอาชีวศึกษาเพือเป็นแนวทางในการคาํนวณต้นทุนการศึกษาเพือสร้าง

ตน้แบบการคิดคาํนวณตน้ทุนการศึกษาเพือใชใ้นการบริหารจดัการทางการศึกษาต่อไปในอนาคต 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาต่อจาํนวนนกัศึกษา , ต่อหลกัสูตร และรายปี จะเห็นได้

ว่าการคิดคาํนวณตน้ทุนฐานกิจกรรมมีตน้ทุนน้อยกว่าเนืองมาจาก ทางโรงเรียนไม่เคยไดจ้ดัทาํ

ตน้ทุนทีถกูระบบ เมือไดจ้ดัทาํตน้ทุนทีถกูระบบจึงทาํใหเ้ลง็เห็นความสาํคญัในการคาํนวณตน้ทุน

ได้มากขึน   การคิดต้นทุนการศึกษาใช้เกณฑ์ในการปันส่วนทาํให้เห็นภาพการดาํเนินงานทีมี

ผลลพัธแ์สดงใหเ้ห็นชดัเจน  

การนาํระบบบญัชีตน้ทุนกิจกรรมไปประยุกต์ใชใ้นการคาํนวณตน้ทุน ในทางปฏิบติั

หากสามารถจาํแนกกิจกรรมในการดาํเนินงานไดอ้ย่างละเอียด รวมถึงสามารถกาํหนดตวัผลกัดนั

กิจกรรมไดอ้ยา่งถกูตอ้งการนาํระบบบญัชีตน้ทุนกิจกรรมไปประยกุตใ์ช ้ในทางปฏิบติัหากสามารถ

จาํแนกกิจกรรมในการดาํเนินงานไดอ้ย่างละเอียด รวมถึงสามารถกาํหนดตวัผลกัดนักิจกรรมได้

อยา่งถกูตอ้งจะทาํใหค้าํนวณตน้ทุนถกูตอ้งมากยงิขึนจะทาํให้คาํนวณตน้ทุนถูกตอ้งมากยิงขึนและ

สามารถศึกษาขอ้มลูเพือนาํไปแกไ้ขการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพือให้มีความเหมาะสมใน

การคิดตน้ทุนใหใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริง เพือช่วยเป็นขอ้มลูสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารงบประมาณได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ สาํหรับขอ้เสนอแนะมีดงัต่อไปนี 

5.3.1 หากโรงเรียนต้องการให้มีการนําหลกัการทางแนวทางการคํานวณต้นทุน

การศึกษา โดยการใชต้น้ทุนกิจกรรมมาใชจ้ะตอ้งมีการตงัคณะการดาํเนินงาน ซึงมีความรู้เกียวกบั

กิจกรรมของภายโรงเรียนเป็นอยา่งดีและบุคคลทีมีความรู้เรืองตน้ทุนกิจกรรม โดยอาจจะตอ้งมีที
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ปรึกษาภายนอกเพือช่วยชีแนะแนวทางในการดาํเนินงาน ในกระบวนการพัฒนาระบบต้น

ทุนการศึกษาทีใช้ต้นทุนกิจกรรมของโรงเรียนซึงตอ้งใช้เวลาและค่าใชจ่้าย เพือทาํให้เกิดการ

เปลียนแปลงวฒันธรรมทงัในการบริหารและปฏิบติั พร้อมกบัการมีควรให้ความรู้ความเขา้ใจและ

ชีแจงถึงสาเหตุการนาํระบบกิจกรรมมาใชแ้ก่บุคลากรทุกหน่วยงาน และให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน

การกาํหนดกิจกรรมซึงจะนาํไปสู่ความสาํเร็จในการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาทีมีความเหมาะสมกบั

สถาบนัอาชีวศึกษาเอกชน 

5.3.2 การนาํระบบบญัชีตน้ทุนกิจกรรมไปเป็นแนวทางในการคาํนวณตน้ทุนการศึกษา 

ในทางปฏิบติัตอ้งมีการจาํแนกกิจกรรมในการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานไดอ้ยา่งละเอียด รวมถึง

สามารถกาํหนดตวัผลกัดนักิจกรรมไดอ้ยา่งถกูตอ้ง จะทาํใหค้าํนวณตน้ทุนถกูตอ้งมากยงิขึนและได้

ขอ้มลูทีมีประโยชน์ในการทาํงานเพือใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพในอนาคต 

5.3.3 การคาํนวณต้นทุนการศึกษาต้องนําหลักการและวิธีการทีหลากหลายของ

งานวิจยัแต่ละคนมาปรับปรุงใชใ้หเ้กิดผล ศึกษาขอ้มลูของสถาบนั แจง้ความสาํคญัให้กบับุคคลกร

ทางการศึกษาเพือให้การดาํเนินงานไปได้สะดวกในการดาํเนินงานด้านการคาํนวณตน้ทุนทีนํา

หลกัเกณฑข์องตน้ทุนกิจกรรมมาปรับใชใ้นสถาบนัอาชีวศึกษาเอกชน 

5.3.4 การนาํระบบบญัชีตน้ทุนฐานกิจกรรมมาใช ้ควรเป็นลกัษณะในส่วนของระบบ

การรายงานเพือนาํมาเป็นการบริหารงานเพือใช้ในการตัดสินใจ ไม่ใช้ระบบทีจะนาํมาทดแทน

ระบบบญัชีหรือการควบคุมการดาํเนินงานในปัจจุบนั 

5.3.5  การกาํหนดกิจกรรมและเกณฑใ์นการปันส่วนค่าใชจ่้าย จากค่าใชจ่้ายจริงในบญัชี

แยกประเภทเพือนาํลงสู่ศนูยกิ์จกรรมของการปันส่วนลงสู่แต่ละศูนยต์น้ทุน ผูศึ้กษาไดร้ะบุไวห้าก

โรงเรียนตอ้งการปรับเปลียนสามารถปรับเปลียนภายหลงัได ้ เพือให้การปันส่วนเป็นอย่างถูกตอ้ง

และมีความใกลเ้คียงความเป็นจริงมากทีสุด จึงใชเ้กณฑ์การปันส่วนตามเหตุการณ์ทีส่งผลให้เกิด

การเปลียนแปลง เช่น ตามชวัโมงการทาํงาน ตามจาํนวนนกัศึกษา  ตามจาํนวนพืนที เป็นตน้ การทีผู ้

ศึกษาเลือกเกณฑปั์นส่วนคาํนึงถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักิจกรรมทีเกิดขึน 

 

5.4  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป 

ในการคาํนวณตน้ทุนกิจกรรมต่อหน่วย จะสามารถทาํใหท้ราบว่ากิจกรรมใดทีจะส่งผล

ประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของสถาบนัการศึกษาอยา่งไร เพือนาํไปเป็นขอ้มูลในการวางแผนการ

ดาํเนินงานและจัดทาํกลยุทธ์ในการผลิตนักศึกษาในอนาคต ในเรืองของการวิเคราะห์ต้นทุน

นอกจากการวิเคราะห์ต้นทุนการศึกษา ควรวิเคราะห์ต้นทุนดา้นการเนินงานของแต่ละฝ่ายงาน

เพือใหเ้ชือมโยงดา้นการทาํงานในเรืองของตน้ทุนต่างๆ การวิเคราะห์กิจกรรมของแต่ละรายวิชา 
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ของหลกัสูตรทีเกียวขอ้ง เพือใหท้ราบตน้ทุนของแต่ละรายวิชาไปเป็นขอ้มลูในการปันส่วนตน้ทุนที
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แบบสมัภาษณ์ในการจดัทาํสารนิพนธ ์

แบบสมัภาษณ์กิจกรรมของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ี( ก่อนทาํสารนิพนธ ์) 

1. โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยมีีการปรับปรุงโครงสร้างใหส้อดคลอ้งการ

ดาํเนินงานไม 

เพราะอะไร

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

2.  โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยมีีนโยบายในการคิดตน้ทุนการศึกษาหรือไม่เพราะ

อะไร 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

3. หลกัเกณฑใ์นการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาใชห้ลกัเกณฑใ์ด

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

4. ทางโรงเรียนมีการวางนโยบายการดาํเนินงานโดยนาํขอ้มลูตน้ทุนจากปีทีผา่นมานาํมาเป็น

ขอ้มลูในการปรับปรุงการทาํงานหรือไม่ เพราะอะไร 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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5. ท่านรู้จกัตน้ทุนการศึกษาหรือไม่

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

6. ท่านมีความคิดว่าตน้ทุนการศึกษามีประโยชน์อยา่งไรสาํหรับการบริหารจดัการทาง

การศึกษา

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

7. ท่านทราบหรือไม่ตน้ทุนต่อหวันกัศึกษารายปีมีการเพิมขึนหรือลดลงอยา่ง

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

8. ท่านทราบหรือไม่แต่ละหลกัสูตรมีตน้ทุนเท่าไร เพราะอะไร

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

9. หากท่านทราบตน้ทุนต่อหวันกัศึกษารายปีและตน้ทุนต่อหลกัสูตรท่านมีความคิดเห็น

อยา่งไรต่อขอ้มลูทีท่านไดรั้บและท่านจะนาํขอ้มลูเหล่านีไปทาํประโยชน์อยา่งไร

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

10. ท่านคิดว่าการนาํหลกัการของตน้ทุนฐานกิจกรรมมาใชใ้นการบริหารตน้ทุนเห็นสมควร

หรือไม่

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณ์กิจกรรมของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ี

 

ผูใ้หส้มัภาษณ์.....................................................................ตาํแหน่ง...................................... 

ลกัษณะงานหลกั

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

ลาํดบั ชือกิจกรรม ลกัษณะของการทาํงาน

ของกิจกรรม 

ความถีในการทาํงาน

(ตวัผลกัดนั) 

ผลผลิตจากการทาํ

กิจกรรม 

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

ลงชือ ................................................................       

(............................................................) 

                         ตาํแหน่ง........................................................... 

     ผูใ้หส้มัภาษณ์ 
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1. ลกัษณะการดําเนินงานของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกจิเทคโนโลย ี

 

ในการศึกษาตน้แบบการคาํนวณตน้ทุนการศึกษาโดยใชต้น้ทุนฐานกิจกรรมในสถาบนั

อาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษา โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี เพือเป็นตน้แบบในการ

คํานวณต้นทุนทางการศึกษาโดยมีกระบวนการทํางานตามโครงสร้างของโรงเรียนชุมแพ

บริหารธุรกิจเทคโนโลย ีโดยทางโรงเรียนมีการดาํเนินงานดงัต่อไปนี 

ลกัษณะการดาํเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี จงัหวดั

ขอนแก่น ซึงมีสถานทีตังอยู่เลขที  57  หมู่  4  ถนนชุมแพ – ภูเขียว ตาํบลชุมแพ  อาํเภอชุมแพ  

จงัหวดัขอนแก่น  โดยมีคณะบริหารงานดงันี ดร. นุสรา    สมศรีโหน่ง เป็นผูรั้บใบอนุญาต   ,  ดร. 

ดาว    สมศรีโหน่ง ผูจ้ดัการ   ดร. อคัรพล    สมศรีโหน่ง ผูอ้าํนวยการ  และมีอาจารยเ์กรียงไกร   

ปัญญาประเสริฐกุล เป็นทีปรึกษา  การดาํเนินงานของโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี   มี

เนือทีประมาณ  16  ไร่ มีอาคารสูง 2 ชนั  จาํนวน 2 อาคาร  อาคาร  1 ชนั จาํนวน 2 อาคาร รอบ

ระยะเวลาบญัชีเรีม  1  พฤษภาคม  ถึง  30  เมษายน  มีลกัษณะการดาํเนินงานตามสัดส่วนและ

โครงสร้างดงันี 

1. ฝ่ายงานวิชาการ 

2. ฝ่ายงานส่งเสริมการศึกษา 

3. ฝ่ายงานวางแผนการศึกษา 

4. ฝ่ายงานกิจการนกัศึกษา 

ในแต่ละฝ่ายงานจะมีการแบ่งงานเป็นสัดส่วน มีผูดู้แลรับผิดชอบ มีอาํนาจในการ

ตัดสินใจและการควบคุมจนถึงการนําข้อมูลมาวางแผนในการดําเนินงานต่อไปทังด้านการ

ประเมินผลการรายงานผลเพือใหผู้บ้ริหารทราบและนาํไปแกไ้ขในอนาคตไดใ้นการบริหารงานของ

แต่ละฝ่ายงานตอ้งมีการควบคุมการทาํงานทีเป็นทีมไม่มีการแบ่งแยกดา้นการทาํงาน มีการประชุ

สมาํเสมอ  สําหรับการเตรียมพร้อมในการขยายการบริหารงานของโรงเรียนต่อไป เพือเพือมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายของแผนพฒันาอยา่งต่อเนือง ทางโรงเรียนไดเ้ปิดสอน

ทงัระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง(ปวส. ) รวมทงัหมด 3 

สาขาวิชา คือ การบญัชี  คอมพิวเตอร์  และช่างยนต ์มีจุดมุ่งเนน้ดา้นการศึกษา  4 ดา้น คือ 
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ประพฤติดี   คือ  การทีจะดาํรงอยูใ่นสงัคมตอ้งมีความประพฤติดี ไม่ขดัต่อศลีธรรมอนั

ดีงามของบา้นเมืองจึงจะอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งสนัติสุข หากมีความรู้เพียงอยา่งเดียว แต่ความประพฤติ

ไม่เป็นทีพึงประสงคข์องสงัคมก็เขา้ตาํราทีว่ามีความรู้ท่วมหวัเอาตวัไม่รอด 

มีวินยั  คือ  การปฏิบติั การบงัคมตน้เองใหป้ระพฤติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมที

กาํหนดไวใ้นการศึกษาวิจยั พบว่า การพฒันาคนจะเกิดความลม้เหลวในทุกดา้นสถาบนัการศึกษาจึง

สร้างวินยัใหแ้ก่คนเพือใหค้นพฒันา 

ใฝ่คุณธรรม  คือ  สิงดีงามทีเกิดกบัตนเองและผูอื้น จะทาํให้ชีวิตราบรืนไม่มีอุปสรรค 

และปัญหาใด  ๆ ในชีวิต ในทางพุทธศาสนาให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินชีวิตตอ้งมีควบคู่กนัเสมอ 

จึงจะไดชื้อว่าเป็นผูมี้คุณธรรม 

นาํเทคโนโลย ี ตอ้งศึกษาใหรู้้แจง้  ชาํนาญ  สามารถทีจะนาํความรู้สึกเหล่านนัไปใชใ้น

การแกปั้ญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 

 

โครงสร้างองคก์ร 

โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ีมีจาํนวนบุคคลกร 22  คน มีการแบ่งโครงสร้าง

ออกเป็น  4  ฝ่ายงาน  คือ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา   ฝ่ายวางแผนการศึกษา  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  ฝ่าย

วิชาการ  โดยมีรองผูอ้าํนวยการฝ่ายต่าง ๆ  ทงัหมดในดา้นการปฏิบติังานและการดาํเนินการไปตาม

นโยบายทีไดรั้บมอบหมายใหบ้รรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค ์จะแบ่งออกเป็นงานยอ่ย คือ 

1. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  แบ่งออกเป็น ไดด้งันี 

1.1 งานการเงิน มีหนา้ทีดูควบคุมการเงิน 

1.2 งานบญัชี  มีหนา้ทีจดัทาํบญัชี รวมถึงการจดัการดานภาษีอากร 

1.3 งานพสัดุ มีหนา้ทีควบคุมพสัดุสิงของเครืองใช ้จดัสรรสิงของเครืองใช ้ตลอด

ทาํบัญชีแยกหมวดหมู่การเข้า ออกของพสัดุทังของพสัดุสําหรับฝึก  และวสัดุ

สินเปลือง  เป็นตน้ 

1.4 งานจัดซือจดัจ้าง เป็นหน้าทีจดัหา จดัซือวสัดุอุปกรณ์ทีใชใ้นกิจกรรมของ

 โรงเรียน 
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1.5 งานประชาสมัพนัธ ์มีหนา้ทีจดัการโฆษณา  ประชาสมัพนัธกิ์จการใหบุ้คคล

 ภายในรับรู้ข่าวสารของโรงเรียน และบุคคลภายนอกไดท้ราบถึงการดาํเนินงาน 

2. วางแผนการศึกษา แบ่งออกเป็น ไดด้งันี 

 2.1 งานทะเบียนนกัเรียนนกัศึกษา  มีหนา้ทีในการเก็บขอ้มลูของนกัเรียนนกัศึกษา 

   พร้อมจดัทาํ รบ. และใบประกาศ นกัเรียนนกัศึกษาทีจบ 

       2.2   งานกองทุนกูย้มืเพือการศึกษา มีหนา้ทีในการประสานงานและควบคุมใน

   การจดัทาํเอกสารของกองทุนกูย้มืเพือการศึกษาของนกัเรียนนกัศึกษา 

       2.3   งานจดัทาํงบประมาณทางดา้นการเงินของโรงเรียน 

3. งานกิจการนกัเรียนนกัศึกษา  แบ่งออกเป็นได ้ดงันี 

           3.1  งานการปกครอง   มีหนา้ทีในการดูแลควบคุมความประพฤติของนกัเรียน 

    นกัศึกษา 

           3.3  งานกิจกรรม  มีหนา้ทีในการกาํหนดการจดักิจกรรมของโรงเรียนใหต้รงตาม

                   กฎเกณฑข์อง สาํนกังานส่งเสริมการศึกษาเอกชนและเขตการศึกษาพืนที 

           3.4  งานดูแลรักษาความปลอดภยั  มีหนา้ทีในการดูแลรักษาความปลอดภยัภาย 

  ในโรงเรียน 

4. งานวิชาการ  แบ่งออกเป็นหนา้ทีหลกั ไดด้งันี 

          4.1  งานหลกัสูตร  มีหนา้ทีในการกาํหนดหลกัสูตรการเรียนการสอนดูแลสือการ

    เรียนการ สอน  หนงัสือทีนกัศึกษานาํมาศึกษา  ดูและการจดัการเรียนการสอนของ

    ครูพร้อม เวลาเรียนของครูและนกัเรียน   

      4.2  งานทวิภาคี  มีหนา้ทีในการจดัส่งนกัศึกษาฝึกงาน จดัทาํเอกสารเกียวกบัการ

    ฝึกงานของนกัเรียนนกัศึกษา 

       4.3  จดัทาํเอกสารเกียวกบัการเรียนฟรี 

       4.5  งานจดัทาํสถิตการเขา้เรียนของนกัเรียนนกัศึกษา 
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ประวตัผิู้เขียน 

 

 
 

 
ชือ-นามสกุล                                   นางสาวอุมาพร เกยเลือน 

วนั เดือน ปี เกิด                              20   พฤศจิกายน   2529 

วุฒิการศึกษา     ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง  สาชาวิชาการบญัชี 

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการพิษณุโลก 

ปีการศึกษา 2549 - 2550 

บญัชีบณัฑิต  วิทยาลยัพิษณุโลก 

ปีการศึกษา 2551 – 2552 

บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

ปีการศึกษา 2554 

ประวติัการทาํงาน เจา้หนา้ทีจดัซือฝ่ายในประเทศ 

บริษทัสมายฮาร์ฟลู จาํกดั 

ครูผูส้อน  สาขาการบญัชี 

โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลย ี
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