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 เอกสารประกอบการสอนนี ้จดัท าขึน้เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนในรายวิชาการ
วางแผนก าไรและควบคมุ (Profit Planning and Control) รหสัวิชา AC 80302 ส าหรับนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี  ตามหลกัสตูรบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฎัอดุรธานี 

 เนือ้หาในภายในเลม่นี ้ประกอบด้วย 14 บท ประกอบด้วยเร่ือง ความส าคญัและบทบาท
ของการวางแผนกลยทุธ์ กระบวนการวางแผนและควบคมุก าไรโดยงบประมาณ การวางแผนการ
ขายและงบประมาณขาย การวางแผนการผลิตและงบประมาณการผลิต การวางแผนวตัถดุิบและ
งบประมาณวตัถุดิบ การวางแผนแรงงานทางตรงและงบประมาณแรงงานทางตรง  การวางแผน
ค่าใช้จ่ายการผลิตและงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต  งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร  งบประมาณยืดหยุ่น  งบประมาณจ่ายลงทุน  งบประมาณเงินสด การประมวลผลการ
ด าเนินงานจากงบประมาณ  การรายงานผลการปฏิบตังิานและการวดัผลการปฏิบตัิงาน  และการ
วางแผนและควบคมุโดยงบประมาณส าหรับกิจการท่ีไมไ่ด้ท าการผลิต 

 ท้ายสุดนี ้ข้าพเจ้าขอเทิดทูนพระคุณของบิดา มารดา ครูอาจารย์ และขอบพระคุณ
ผู้ทรงคณุวุฒิ ผู้ตรวจผลงานทางวิชาการ ท่ีกรุณาให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ และมีคณุค่าทาง
จิตใจอยา่งยิ่ง   ผู้ เขียนหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า หนงัสือเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์ในการศกึษาตามสมควร 
แต่หากมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในหนงัสือนี ้ผู้ เขียนยินดีรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสตอ่ไป 

ชนญัฎา  สินช่ืน 
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บทที่ 1   การบริหารและกระบวนการวางแผน  

 หน้าท่ีในการบริหารงาน  
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แผนบริหารการสอนประจาํวชิา 
 

รหสัวิชา  AC80302 

รายวชิา   การวางแผนกําไรและการควบคมุ                3(2-2-5) 

              (Profit Planning and Control) 

วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : AC20102 การบญัชีชัน้กลาง 1  และ 
   AC20203 การบญัชีชัน้กลาง 2 

 

คาํอธิบายรายวิชา 

การวางแผนกลยทุธ์ บทบาทของการวางแผนกําไรและการควบคมุ รวมไปถึงการ
ประเมินผลงานขององค์กร โดยเน้นการวางแผนกลยทุธ์และการใช้งบประมาณ เป็นเคร่ืองมือใน
การวางแผนและควบคมุการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ การกําหนดตวัชีว้ดัผลการ
ดําเนินงาน และการรายงานเพ่ือการควบคมุและการบริหาร 
 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจแนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
วางแผนกําไรและการควบคมุ 

2. เพ่ือให้นกัศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกับการวางแผนกําไรและการ
ควบคมุการบริหารงานด้านตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

3. เพ่ือให้นกัศึกษาสามารถบูรณาการแนวคิดเก่ียวกับการวางแผนกําไรและการ
ควบคมุ ทัง้ธุรกิจท่ีผลติสนิค้าและไมผ่ลติสนิค้าได้อยา่งครบถ้วน  

4. เพ่ือให้ผู้นกัศึกษามีทกัษะในการทํางานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มในเร่ืองการ
วางแผนกําไรและการควบคมุ 

5. เพ่ือให้นักศึกษามีบุคลิกภาพและคุณลกัษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 
ทกัษะทางปัญหา ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ ทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 



ฑ 

 

 

เนือ้หา 

บทที่  1  ความสาํคัญและบทบาทของการวางแผนกลยุทธ์     4  ช่ัวโมง 
 ความหมายของการวางแผนกลยทุธ์                          

 ขัน้ตอนการวางแผนกลยทุธ์                   

 บทบาทของผู้บริหารในการวางแผนกลยทุธ์                 

 ขอบเขตและเวลาท่ีใช้ในการวางแผนของผู้บริหาร    

 ประโยชน์ของการวางแผนกลยทุธ์                  

 ข้อจํากดัในการวางแผนกลยทุธ์                   

 ความเหมาะสมของการวางแผนกลยทุธ์สาํหรับกิจการแตล่ะประเภท          

 บทสรุป                                                                           

 แบบฝึกหดั                                                           

 

บทที่  2 กระบวนการวางแผนและควบคุมกาํไรโดยงบประมาณ 4  ช่ัวโมง 
ความหมายของงบประมาณ                              

 วตัถปุระสงค์ของงบประมาณ                                

หลกัพืน้ฐานในการวางแผนและควบคมุกําไรโดยงบประมาณ           

ความสมัพนัธ์ระหวา่งแผนกลยทุธ์  แผนดําเนินงาน  และงบประมาณ  

รูปแบบของการนําเสนองบประมาณ                  

 ประเภทของงบประมาณ                                                              

การจดัทํางบประมาณ        

ขัน้ตอนการวางแผนงบประมาณ                   

การบริหารงบประมาณ                    

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในการจดัทํางบประมาณ     

ปัญหาและอปุสรรคของการจดัทํางบประมาณ                 

ประโยชน์ของการจดัทํางบประมาณ               

 แบบฝึกหดั                                                            

 

 
 



ฒ 

 

 

บทที่  3 การวางแผนการขายและงบประมาณขาย 4  ช่ัวโมง  

ความหมายของการวางแผนการขาย                             

วตัถปุระสงค์ของการวางแผนการขาย                              

ขัน้ตอนการวางแผนการขาย                   

การพยากรณ์การขาย                  

การจดัทํางบประมาณขาย                                          

ประโยชน์ของการจดัทํางบประมาณขาย                        

ตวัอยา่งการจดัทํางบประมาณขาย                             

บทสรุป                                                                   

แบบฝึกหดั                                                                  

 

บทที่  4 การวางแผนการผลิตและงบประมาณการผลิต 8  ช่ัวโมง 
ความหมายของการวางแผนการผลติ                 

วตัถปุระสงค์ของการวางแผนการผลติ       

ปัจจยัท่ีต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนการผลติ      

รูปแบบการวางแผนการผลติ                    

การกําหนดนโยบายสนิค้าคงเหลือ       

ลกัษณะการวางแผนการผลติท่ีดี      

ประโยชน์ของการวางแผนการผลติ       

ตวัอยา่งการจดัทํางบประมาณการผลติ       

บทสรุป                                                                     

แบบฝึกหดั                                                                  

 

บทที่ 5 การวางแผนวัตถุดบิและงบประมาณวัตถุดบิ 4  ช่ัวโมง 
 ความหมายของการวางแผนวตัถดุบิ                                          

วตัถปุระสงค์ในการวางแผนวตัถดุบิ                             

ปัจจยัท่ีต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนวตัถดุบิ                                      

การจดัทํางบประมาณวตัถดุบิ                                         

ประโยชน์ของการวางแผนวตัถดุบิ                                         



ณ 

 

 

ตวัอยา่งการจดัทํางบประมาณวตัถดุบิ                             

บทสรุป                                                                  

แบบฝึกหดั                                                            
 

 

บทที่  6  การวางแผนแรงงานทางตรงและงบประมาณแรงงานทางตรง 4  ช่ัวโมง 
ความหมายของการวางแผนแรงงานทางตรง                

วตัถปุระสงค์ของการจดัทํางบประมาณคา่แรงงานทางตรง   

ปัจจยัท่ีต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนแรงงาน    

รูปแบบการจดัทํางบประมาณคา่แรงงานทางตรง                            

การจดัทํางบประมาณคา่แรงงานทางตรง                              

ประโยชน์ของงบประมาณคา่แรงงานทางตรง                            

ตวัอยา่งการจดัทํางบประมาณคา่แรงงานทางตรง                                       

สรุป                                                                   

แบบฝึกหดั                                                            
 

 

บทที่  7 การวางแผนค่าใช้จ่ายการผลิตและงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 4  ช่ัวโมง 
ความหมายของการวางแผนคา่ใช้จ่ายการผลติและงบประมาณ 

คา่ใช้จ่ายการผลติการนําเสนองบกระแสเงินสด    

วตัถปุระสงค์การวางแผนคา่ใช้จ่ายการผลติและงบประมาณ 

คา่ใช้จ่ายการผลติ       

ประเภทของคา่ใช้จ่ายการผลติ                              

การจดัทํางบประมาณคา่ใช้จ่ายการผลติ                             

การจดัทํางบประมาณคา่ใช้จ่ายการผลติโดยใช้ต้นทนุฐานกิจกรรม    

ประโยชน์การจดัทํางบประมาณคา่ใช้จา่ยการผลติ                  

ตวัอยา่งการจดัทํางบประมาณคา่ใช้จ่ายการผลติ                 

การปันสว่นคา่ใช้จ่ายการผลติ                                                               

ตวัอยา่งการปันสว่นคา่ใช้จา่ยการผลติ                                          
บทสรุป                                                                  

แบบฝึกหดั                                                            



ด 

 

 

บทที่  8 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4  ช่ัวโมง 
 ความหมายของงบประมาณคา่ใช้จ่ายในการขาย  

วตัถปุระสงค์ของงบประมาณคา่ใช้จ่ายในการขาย    

การจดัทํางบประมาณคา่ใช้จ่ายในการขาย     

ประโยชน์ของงบประมาณคา่ใช้จ่ายในการขาย     

ตวัอยา่งงบประมาณคา่ใช้จา่ยในการขาย     

ความหมายของงบประมาณคา่ใช้จ่ายในการบริหาร                             

วตัถปุระสงค์ของงบประมาณคา่ใช้จ่ายในการบริหาร    

การจดัทํางบประมาณคา่ใช้จ่ายในการบริหาร     

ประโยชน์ของงบประมาณคา่ใช้จ่ายในการบริหาร     

ตวัอยา่งงบประมาณคา่ใช้จา่ยในการบริหาร     

บทสรุป                                                                  

แบบฝึกหดั                                                            

 
 

บทที่  9 งบประมาณยืดหยุ่น      4  ช่ัวโมง  

ความหมายของงบประมาณยืดหยุน่                  

วตัถปุระสงค์ของงบประมาณยืดหยุน่                                               

รูปแบบการจดัทําของงบประมาณยืดหยุน่                                        

การจดัทําของงบประมาณยืดหยุน่                                         

ประโยชน์ของงบประมาณยืดหยุน่                                         

บทสรุป                                                                  

แบบฝึกหดั                                                            

 

 

บทที่  10  งบประมาณจ่ายลงทุน 4  ช่ัวโมง 
ความหมายของงบประมาณจ่ายลงทนุ                           

วตัถปุระสงค์ของงบประมาณจ่ายลงทนุ                           

รูปแบบการจดัทํางบประมาณจ่ายลงทนุ      

การจดัทํางบประมาณจ่ายลงทนุ       



ต 

 

 

วิธีประเมนิผลโครงการจ่ายลงทนุ      

การจดัสรรเงินลงทนุตามโครงการในกรณีมีเงินลงทนุจํากดั   

ประโยชน์ของงบประมาณการจ่ายลงทนุ      

ตวัอยา่งการจดัทํางบประมาณจ่ายลงทนุ      

บทสรุป                                                                  

แบบฝึกหดั                                                            

 
 

บทที่  11งบประมาณเงนิสด 4  ช่ัวโมง 
 ความหมายของงบประมาณเงินสด                           

 วตัถปุระสงค์ในการจดัทํางบประมาณเงินสด                       

 การจดัทํางบประมาณเงินสดระยะสัน้                                     

การจดัทํางบประมาณเงินสดรับ                                                 

ตวัอยา่งการจดัทํางบประมาณเงินสดรับ                                        

การจดัทํางบประมาณเงินสดจ่าย                                                  

ตวัอยา่งการจดัทํางบประมาณเงินสดจ่าย                                     
 ตวัอยา่งงบประมาณคา่ใช้จา่ยท่ีมิได้จ่ายสม่ําเสมอทกุไตรมาส  
   คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย และคา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า                                    

ประโยชน์ของการจดัทํางบประมาณเงินสด                                    
บทสรุป                                                                  

แบบฝึกหดั                                                            

 
 

บทที่ 12 การประมวลผลการดาํเนินงานจากงบประมาณ    4  ช่ัวโมง 
ความหมายการประมวลผลการดําเนินงานจากงบประมาณ            

ขัน้ตอนของการประมวลผลการดําเนินงานจากงบประมาณ            

ตวัอยา่งการประมวลผลการดําเนินงานจากงบประมาณ                 

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผนกําไร                                 

ทบทวนความสมบรูณ์ของแผนกําไร                                               

วิเคราะห์ ประเมินผล และทบทวนทางเลือก                      



ถ 
 

 

 ตวัอยา่งการทดสอบแผนกําไร                                            

 ประโยชน์ของการนําแผนงบประมาณไปใช้               

 บทสรุป                                                                  

 แบบฝึกหดั                                                            

 
 

บทที่ 13 การรายงานผลการปฏิบตังิานและการวัดผลการปฏิบัตงิาน   

ความหมายการรายงานผลการปฏิบตังิาน     

ลกัษณะสําคญัของรายงานผลการปฏิบตังิาน                          

รายงานผลการปฏิบตังิานมีความสมัพนัธ์กบัโครงสร้างการจดัองค์กร                            
การแสดงข้อมลูในรายงานผลการปฏิบตังิานให้เหมาะสมกบัความ 

 ต้องการของผู้ใช้                          

รูปแบบของการรายงาน                                      

ข้อมลูและความถกูต้องของข้อมลูในการรายงานผลการปฏิบตังิาน   

การวิเคราะห์ผลการปฏิบตังิานและตดิตามผลการปฏิบตังิาน     

การกําหนดต้นทนุมาตรฐาน                       

การวิเคราะห์ผลตา่งจากมาตรฐาน                  

การวิเคราะห์ผลการปฏิบตังิาน                 

ตวัอยา่งการรายงานผลการปฏิบตังิานและการวดัผลการปฏิบตังิาน  

บทสรุป                                                                  

แบบฝึกหดั                                                            

 
 

บทที่ 14 การวางแผนและการควบคุมโดยงบประมาณสาํหรับกิจการที่ 
 ไม่ได้ทาํการผลิต                     

ความหมายของการการวางแผนและการควบคมุโดยงบประมาณ 

 สําหรับกิจการท่ีไมไ่ด้ทําการผลติ                             

วตัถปุระสงค์ของการวางแผนและการควบคมุโดยงบประมาณสําหรับ 

 กิจการท่ีไมไ่ด้ทําการผลติ                            

ประเภทงบประมาณท่ีจดัทําสําหรับกิจการท่ีไมไ่ด้ทําการผลติ   



ท 

 

 

การวางแผนการขายและงบประมาณขาย     

ตวัอยา่งงบประมาณขาย       

งบประมาณซือ้และงบประมาณสนิค้าคงเหลือ     

งบประมาณต้นทนุขาย        

งบประมาณคา่ใช้จ่าย        

งบประมาณการลงทนุ        

งบประมาณเงินสด        

งบประมาณอ่ืน ๆ         

การควบคมุการปฏิบตังิานโดยงบประมาณ     

ประโยชน์ของการวางแผนและควบคมุโดยงบประมาณ สําหรับ 

 กิจการท่ีไมไ่ด้                                    

บทสรุป                                                                  

แบบฝึกหดั                                                            

 

 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. การสอนในห้องปฏิบตักิาร เพ่ือให้ผู้ เรียนเรียนรู้และเข้าใจทฤษฏีจากการสอนในภาค
บรรยาย ซึง่จะเน้นการฝึกทกัษะ การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ และกระบวนการปฏิบตัิอย่างมีสว่น
ร่วม 

2. การสอนแบบ problem based learning โดยใช้สถานการณ์จริงและประสบการณ์
ตรงในการแสวงหาองค์ความรู้ 

3. การสอนแบบบรรยาย เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หา (concept) ในวิชาเพ่ือประยกุต์ตอ่ 
4. กรณีศกึษา (Case studies) เพ่ือฝึกวิเคราะห์อภิปราย และแก้ปัญหา 
5. การอภิปราย เพ่ือให้ผู้ เรียนมีโอกาสในการแสดงความคดิเห็นร่วมกบัผู้สอน 

6. บรรยายสรุปสาระสําคญั และตอบข้อซกัถาม 

7. ทําแบบฝึกหดัท้ายบทเป็นรายบคุคล 
 



ธ 
 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการบรรยาย 
2. วีดีทศัน์ 

3. วารสาร 
4. โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการประยกุต์การวางแผนกําไรและการควบคมุ 

5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
6. สื่อข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ 
  ฯลฯ 

 

การวัดผลและประเมินผล 

การวัดผลคะแนนรวมทัง้สิน้                      100 คะแนน 

1. คะแนนระหวา่งภาคเรียน     70  คะแนน 

1.1 กิจกรรมยอ่ยระหวา่งเรียน  10  คะแนน 

1.2 รายงาน    20  คะแนน 

1.3 ทดสอบยอ่ย      20  คะแนน 

1.4 ทดสอบกลางภาคเรียน  20  คะแนน 

2.   คะแนนสอบปลายภาคเรียน     30  คะแนน 

 

การประเมินผล 

คะแนนระหวา่ง    80 - 100   ได้ระดบั  A
 

คะแนนระหวา่ง    75 - 79  ได้ระดบั  B+
 

คะแนนระหวา่ง    70 - 74  ได้ระดบั  B
 

คะแนนระหวา่ง    65 - 69  ได้ระดบั  C+
 

คะแนนระหวา่ง    60 - 64  ได้ระดบั  C 
 

คะแนนระหวา่ง    55 - 59    ได้ระดบั  D+
 

คะแนนระหวา่ง    50 – 54   ได้ระดบั  D 



น 

 

 

คะแนนระหวา่ง     0 – 49   ได้ระดบั  F 



 

   

แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 1 

ความสาํคัญและบทบาทของการวางแผนกลยุทธ์ 
 

หวัข้อเนือ้หาประจาํบท 

1. ความหมายการวางแผนกลยทุธ์ 
2. ขัน้ตอนของการวางแผนกลยทุธ์ 
3. บทบาทของผู้บริหารในการวางแผนกลยทุธ์ 
4. ขอบเขตและเวลาท่ีใช้ในการวางแผนของผู้บริหาร 
5. ประโยชน์ของวางแผนกลยทุธ์ 
6. ข้อจํากดัของการวางแผนกลยทุธ์ 
7. ความเหมาะสมของการวางแผนกลยทุธ์ สาํหรับกิจการแบบตา่ง ๆ 
8. บทสรุป 

9. แบบฝึกหดั 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

1.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายความหมายวางแผนกลยทุธ์ได้ 

2.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายความสําคญัและบทบาทของวางแผนกลยทุธ์ 
3.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายขัน้ตอนในการวางแผนกลยทุธ์ได้ 

4.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายขอบเขตและเวลาท่ีใช้ในการวางแผนกลยทุธ์ได้ 

5.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของวางแผนกลยทุธ์ได้ 

6.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายข้อจํากดัของการวางแผนกลยทุธ์ได้ 

7.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงความเหมาะสมของการวางแผนกลยุทธ์สําหรับกิจการ
แบบตา่ง ๆ ได้ 
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วธีิการส

 

ส่ือการเ

 

การวัดผ

ควา
Role 

สอนและกจิ

1. ชีแ้จงราย
2. การบรรย
3. ถามตอบ
4. ทําแบบฝึ

เรียนการส

1. เอกสารป
2.  ชดุการส
3.  แหลง่ข้อ
4.  แหลง่คว

ผลและการ

1.  สงัเกตคว
2. สงัเกตจา
3.  สงัเกตจา
4. ประเมินผ

 

ามสาํคัญและบ
 of Profit Pla

จกรรมการ

ยละเอียดราย
ยายเนือ้หา 
บในชัน้เรียน 

ฝึกหดัท้ายบท

อน 

ประกอบการส
อน PowerPo

มลูอิเลคทรอ
ามรู้จากวารส

รประเมินผ

วามสนใจขณ
ากการทําแบบ
ากพฤตกิรรม
ผลจากการทํ

บทบาทของก
anning and Co

รเรียนการส

ยวิชา วิธีการจั

ท 

สอน เร่ือง คว
oint  

นิกส์ท่ีเก่ียวข้
สารและหนงัสื

ล 

ณะฟังบรรยาย
บฝึกหดัในชัน้
ความสนใจ แ
าแบบฝึกหดัท้

การวางแผนก
ontrol  

สอนประจาํ

จดัการเรียนก

ามสําคญัแล

ข้อง 
สอืพิมพ์ตา่งๆ

ยและการตอบ
นเรียน  

และการร่วมกิ
ท้ายบท 

กลยุทธ์ 

าบท 

ารสอน การวั

ะบทบาทของ

ๆ 

บคําถาม 

กิจกรรมในชัน้

วดัและการปร

งการวางแผน

นเรียน 

ระเมินผล 

นกลยทุธ์ 



 

ก
มากขึน้ ก
วางแผนล่
โดยทั่วไปไ
ข้อมลูทาง
ของธุรกิจอ
และมีสว่น

ความหม

ก
and Cont

ศ
และการปร
จดัทําขึน้  

ในการควบ
การดําเนิน
เลขท่ีเป็นม

 

ศิ
ผู้บริหารท่ีช
การวางแผ

 

 

 

 

ความ

การดําเนินธุร
ารวางแผนก
วงหน้า เพ่ือเ
ไม่ถือว่าการ
บญัชีเท่านัน้ 

อยา่งมีประสทิ
นสง่เสริมธุรกิจ

มายของกา

การวางแผนก
rol : Budget

ศศิวิมล  มีอํา
ระเมินผลการ
 เช่น  เปรียบ
บคมุผู้บริหาร
นงานทัง้ด้านร
มาตรฐานวดัผ
  

ศิลปะพร  ศรี
ช่วยอํานวยค
ผนกลยทุธ์  ซึง่

คว

สาํคัญแล

รกิจในปัจจบุนั
การบริหารงา
เป็นแนวทางใ
การวางแผน
  แตถื่อเป็นเค
ทธิภาพ ดงันัน้
จในการพฒัน

รวางแผนก

กลยทุธ์ หรือ 
ting) มีบคุคล
าพล (2558) 

รดําเนินงานโ
เทียบงบประ
รต้องกําหนด
รายได้  ด้านต้
ผลการปฏิบตัิ

รีจัน่เพชร (25

ความสะดวกใ
งการการวาง

วามสาํคัญแล

บทท

ะบทบาท

นั  ต้องปรับโฉ
านท่ีดี ถือเป็
ในการดําเนิน
นกลยุทธ์เป็น
คร่ืองมือในกา
นการบริหารง
นาและเจริญก้

กลยุทธ์ 

 การการวาง
ลตา่ง ๆ ให้คว
ได้ให้ความ
โดยเปรียบเที
ะมาณค่าใช้จ่า
มาตรการใน
ต้นทนุการผลิ
ตงิานด้านตา่ง

558) ได้กล่า
ในการบริหาร
แผนกลยทุธ์นี

ละบทบาทของก
Role of Pro

ที่ 1 
 

ของการว
 

ฉมกลยทุธ์เพื
นหลักการท่ี
นงานและสา
เพียงรายงาน
ารควบคมุ ตดิ
งานโดยการก
ก้าวหน้าได้เป็

แผนกลยทุธ์โ
ามหมายไว้ ด
หมายว่า กา
ยบผลงานท่ีป
าย  งบประม
นการควบคมุ 

ลิต  ด้านการจ
ง ๆ  เพ่ือเป็นเ

าวไว้ว่า  การ
รงาน  ดงันัน้ 

นีจ้ดัทําขึน้เพ่ื

การวางแผน
ofit Planning an

วางแผนกล

พ่ือรองรับการ
สําคัญอีกอย
มารถปฏิบตัิ
นท่ีแสดงถึงร
ดตามและประ
ารวางแผนกล
นอยา่งดี 

โดยงบประม
ดงันี ้

รวางแผนกล
ปฏิบตัิได้จริงก
าณรายได้  กั
 เช่น  จดัระบ
จ่ายคา่ใช้จ่าย
คร่ืองมือวดัผ

วางแผนกลยุ
  ผู้บริหารทกุ
อใช้ประโยชน

นกลยุทธ์ 
nd Control  

ลยุทธ์ 

แข่งขนัท่ีมีคว
ย่างหนึ่ง ซึ่งต
ได้ตามแผนที
รายจ่ายหรือก
ะเมินผลการด
ลยทุธ์ จงึเป็น

าณ (Profit 

ยทุธ์ หมายถึ
กบัแผนงานป
กบัรายได้ค่าใ
บบให้มีการร
ยตา่ง ๆ  โดยก
ผลการปฏิบตังิ

ยทุธ์  เป็นเคร่ื
กระดบัควรมีบ
น์ภายในกิจก

3 

วามรุนแรง
ต้องมีการ
ท่ีได้วางไว้    
การบนัทึก
ดําเนินงาน
นสิง่จําเป็น

Planning 

ถึง  การวดั
ประมาณท่ี
ใช้จ่ายจริง  
ายงานผล
กําหนดตวั
งาน 

รองมือของ
บทบาทใน
ารเอง   
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ขัน้ตอน

และวิธีกา

กําหนดไว้
ของกิจกา

ดําเนินงา
งบประมา

ประกอบก

แตกตา่งจ

ได้รับมาป
 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก
- กําหน
- กําหน
- แผน
- แผน

ปรับ

ควา
Role 

นการวางแผ

การวางแผน
ารการวางแผน

1. เปรียบ
ว้สําหรับการ
าร 

2. จัดทําผล
านจริงกับมา
าณด้วย 
3. วิ เคราะห
การพิจารณา
4. กําหนดท
จากงบประมา

5. เลือกทาง
6. ตดิตามผ
ปรับปรุงแผนง

 

ภ

การวางแผน
นดวตัถปุระส
นดเป้าหมาย
กลยทุธ์ระยะ
ปฏิบตักิาระย

บปรุงการวางแ

ามสาํคัญและบ
 of Profit Pla

ผนกลยุทธ์ 

นกลยุทธ์ เป็น
นกลยทุธ์ มีขั ้
บเทียบผลกา
ดําเนินงานด้

ลรายงานผล
าตรฐานตาม

ห์ผลแตกต่า
หรือหาสาเห
างเลือกเพ่ือป
าณ 

งเลือกท่ีดีท่ีสดุ
ลอยา่งใกล้ชิ
งานในอนาคต

ภาพท่ี 1.1 ขัน้

นํ
ปฏิ

น 

สงค์ 

ย 
ะยาว 
ยะสัน้ 

แผน 

บทบาทของก
anning and Co

 

นกระบวนกา
ัน้ตอนโดยสรุ
รดําเนินงาน
ด้านต่าง ๆ เช่

ลการดําเนิน
แผนและแส

างจากงบป
ตท่ีุทําให้เกิด
ปรับปรุงแก้ไข

ดเพ่ือนําไปแก้
ดในการนําท
ต 

นตอนการวาง

นาไป
ฏิบตั ิ

กา
ผลกา

การวางแผนก
ontrol  

ารท่ีใช้เป็นแน
รุป  ดงัรูปภาพ
เป็นระยะกบั
ช่น รายได้ ค่า

นงานประจํา
ดงผลแตกต่

ระมาณและ
ผลแตกตา่งจ
ขข้อผิดพลาดห

ก้ไขการปฏิบตัิ
างเลือกนัน้ๆ 

แผนกลยทุธ์โ

ารดาํเนินงาน
ารปฏิบตังิาน

กลยุทธ์ 

นวทางในการ
พท่ี 1.1 ดงันี ้

บเป้าหมายตา
าใช้จ่าย กําไร

างวด  เพ่ือแ
าง ทัง้ในทาง

ะการดําเนิน
จากงบประมา
หรือข้อบกพร่

ตงิานในสว่นที
 ไปแก้ไขการป

โดยงบประมา

ประเมิ
การ

น 

จริง 

ข้อมลู

รปฏิบตัิงาน  

ามแผนและม
ร และฐานะท

แสดงให้เห็น
งดีกว่าหรือตํ

นงานท่ีเ ก่ียว
าณ 

รองซึง่ทําให้เกิ

ท่ีบกพร่อง 
ปฏิบตังิานแล

าณ 

มนิผล 

เปรี
ปฏ

ย้อนกลบั 

 ซึ่งขัน้ตอน

มาตรฐานท่ี
ทางการเงิน

นถึงผลการ
ต่ํากว่าแผน

วข้อง  เ พ่ือ

กิดผล

ละนําผลท่ี

การควบคุม
รียบเทียบผล
ฏิบตังิานจริง
แผนงาน 

ม 

การ
กบั



 

บทบาทข

ก
ฐานะท่ีต้อ
ของผู้ บริห
บทบาทขอ

 

ผู้บริหารทุ
วตัถปุระส
ทกุระดบัจ
อย่างจริงจั
ปัญหาในก
ความรอบ
เป้าหมายท
ฝ่ายตนดีอ
ผู้ อ่ืนก็ย่อม
ฝ่ายท่ีร่วม
ร่วมกนัพิจ
ปฏิบตัิ  เพ
เม่ือวางแผ
 

วัตถุประส
รับผิดชอบ
เป็นการวา
เหลา่นัน้ (

ระดบักลา
เพ่ือจะได้ท
จะนําไปสูก่

ของผู้บริหา

การวางแผน
องการของกิจ
หารต่อการวา
องผู้บริหาร มี 

1. บทบาทใ

ผู้ บริหารทุ
กระดบัมีหน้า
งค์ใหญ่ของกิ
ะทําให้วตัถปุ
จงั  เน่ืองจาก
การปฏิบัติงา
บคอบและสา
ท่ีมุ่งหวงัของ
อยู่แล้ว  เม่ือว
มทําให้การวา
กนัวางแผนซึ
ารณาจะดีกว
พราะผู้บริหาร
ผนออกมาแผน
การกําหน

สงค์ระยะยา
บต่อสงัคมในอ
างแผนกว้าง ๆ
(Goals)  ใน
งและผู้บริหา
ทราบว่าแตล่ะ
การบรรลวุตัถ

คว

ารในการวา

กลยุทธ์  ทํา
จการในอนาค
างแผนกลยุท
 3 บทบาท ดั

ในการวางแผ

ทุกระดับควร
าท่ีจะต้องบริ
กิจการในท่ีสุ
ประสงค์และเป้
ผู้บริหารแต่ล
านในส่วนขอ
ามารถตัดสิน
กิจการระดบั
วางแผนการป
างแผนนีส้มบู
ซึง่ถือเป็นหน้า
ว่าแผนท่ีกําห
รสงูสดุเพียงค
นนัน้ก็จะไมไ่ด
นดวัตถุประส
ว  เช่น  ประ
อนาคต  นโย
ๆ ของผู้บริหา
นการดําเนินงา
ารระดบัการป
ะฝ่ายจะต้องม
ถปุระสงค์ของ

วามสาํคัญแล

างแผนกลย

ให้ทราบว่ากิ
คตพร้อมทัง้วิ
ทธ์ควรจะมีท
งันี ้

ผน (Plannin

รมีหน้าท่ีเข้า
รหารงานในส่
ด  การท่ีผู้บริ
ป้าหมายท่ีร่ว
ละฝ่ายต่างมีป
องตนมาแล้ว
นใจได้ถูกต้อ
บไหนท่ีทําได้จ
ปฏิบตัิงานจา
รณ์และมีคว
าท่ีความรับผิ
หนดขึน้โดยผู้บ
คนเดียวจะไม่
ด้รับการยอม
สงค์ (Object

ะเภทสินค้าอ
ยบายเก่ียวกบั
ารระดบัสงู  แ
านของแตล่ะ
ปฏิบตัิการซึง่เ
มีเป้าหมายขั ้
งกิจการ ดงัตั

ละบทบาทของก
Role of Pro

ยุทธ์ 

กิจการจะก้าว
วิธีการท่ีจะทํา
ทุกระดับและ

ng) 

ร่วมในการว
วนของตนให้
ริหารเข้าไปมี
มกนัพจิารณ
ประสบการณ์
วเม่ือช่วยกันพ
องว่าวัตถุปร
จริง  เพราะแ
กการเข้าใจค
ามเป็นไปได้ส
ผิดชอบร่วมกนั
บริหารสงูสดุเ
ม่ทราบข้อมลูแ
รับจากทกุฝ่า
ives)  อ
อะไรบ้างท่ีต้
บคณุภาพและ
แตใ่นการกําห
ะฝ่ายเพ่ือให้บ
เป็นผู้บริหารร
ขัน้ต้นอย่างไร
วัอยา่งท่ี 1.1 

การวางแผน
ofit Planning an

วไปในทิศทา
าให้กิจการอย
ะมีบทบาทต่

างแผนกําไร
ห้บรรลตุามเป้
ส่วนร่วมในก
าตัง้ขึน้นีส้าม
ณ์ในด้านท่ีตน
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ระสงค์ท่ีเป็น
แต่ละฝ่ายต่าง
ความสามารถ
สงู  และยงัได้
นท่ีจะปฏิบตัิใ
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และปัญหาขอ
าย   
อย่างกว้าง ๆ
ต้องการผลิต
ะราคาของผลิ
นดเป้าหมาย
รรลวุตัถปุระ
ระดบัล่างจะต
รบ้างและภาย
  

นกลยุทธ์ 
nd Control  

างใดเป็นการ
ยู่ในฐานะนัน้
ต่างๆ ควบคู่ก

รนีโ้ดยตรง  
ป้าหมายและ
การวางแผนอ
มารถปฏิบตัไิด้
นเองถนดั  แล
การวางแผน
นไปได้ของกิจ
งรู้จุดเด่น  จุด
ถของฝ่ายตน
ด้รับการยอม
ให้เป็นไปตาม
 ซึง่อาจมีปัญ
องทุกฝ่ายดีพ

ๆ  ของกิจกา
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ยเพ่ือบรรลวุตั
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ร  กําหนด
น  บทบาท
กันไปโดย

เน่ืองจาก
บรรลตุาม
อย่างเต็มท่ี
ด้ผลสําเร็จ
ะรับทราบ
นทําให้เกิด
จการและ
ดด้อยของ
น  และของ
รับจากทกุ
มแผนท่ีได้
ญหาในทาง
พอ  ฉะนัน้

รและเป็น
าย  ความ
านีอ้าจจะ
ถปุระสงค์
ว  ผู้บริหาร
นัวางแผน
าเท่าใดจึง



 

6 

ตัวอย่าง
อาจจะกํา
จํานวน 1

 

สามารถป

 

ระยะเวลา

ดําเนินงา
คือเลือกวิ
ตอ่ไป   

มาแล้วยอ่
ได้หรือไม่
วางแผนโ
ความกระ
ซึ่งจะก่อใ
ตัง้ไว้  

 

 

แผนงานแ
ประสานง
ของกิจกา
ของหน่ว
หน่วยงาน

ควา
Role 

งที่ 1.1 บริษัท
าหนดเป้าหม
0,000  หน่วย
ดงันัน้ผู้บ ิ

ปฏิบตัไิด้โดย 
1) ฝ่ายวิ
2) ฝ่ายผ
ภายใ

3) ฝ่ายก
ถ้าฝ่ายใ

าในการกําหน
ผลของก

นให้บรรลเุป้า
วิธีท่ีจะให้บรร

ผู้บริหาร
อมทราบวา่ค
ม่  แผนท่ีร่วมก
โดยรู้ข้อบกพ
ะตือรือร้นท่ีจ
ให้เกิดประโย

2. บทบาทใ

การประ
แต่ละหน่วยง
งานกนั  โดยก
ารหรือไม่  มีแ
วยงานใดไม่
นอ่ืน ๆ  ก็จะ

ามสาํคัญและบ
 of Profit Pla

ท นํา้ตาลหว
ายไว้แน่นอน
ย   
บริหารฝ่ายต่า
 

วจิยัก็เร่งค้นห
ผลิตก็ต้องเต
ในกําหนด   

การตลาด  ฝ่า
ดฝ่ายหนึ่งคิ
นดเป้าหมาย 
การวางแผนร่
าหมายได้เป็น
รลเุป้าหมาย

รระดับปฏิบัติ
วรจะวางแผน
กนัทํานีก็้จะเ
ร่อง  ข้อเด่น
ะดําเนินงานใ
ยชน์สงูสดุแก่ ิ

ในการประส

ะสานงานเร่ิม
งานจะประกอ
การนํามาพิจ
แผนงานของ
เป็นไปตามน
ะต้องนํามาพิ

บทบาทของก
anning and Co

าน จํากัด กํ
นว่าภายใน  2

างๆ มาร่วมกั

ารูปแบบสนิค้
ตรียมการผลิ

ายขาย  ก็เร่ิม
คิดว่ามีอุปสร
   

รวมกันย่อมแ
นท่ียอมรับเป้า
และร่วมกนัว

ติการหรือระ
นดําเนินงานอ
ป็นแผนท่ีสาม
นของตนเองเป็
ให้บรรลตุาม
กิจการ  นัน่คื

สานงาน (Co

มตัง้แต่มีการ
อบด้วยแผนก
ารณาร่วมกนั
หน่วยงานใด
นโยบายของ
พิจารณาแก้ไข

การวางแผนก
ontrol  

าหนดประเภ
2  ปีข้างหน้

นัวางแผน  เ

ค้าให้ทนัภาย
ต  กําหนดก

มหาตลาดรอง
รรคหรืออาจ

แสดงว่า  ทุกฝ
าหมายนัน้ ๆ
วางแผนดําเนิ

ดับล่างมีปร
อยา่งไรและจ
มารถปฏิบตัิใ
ป็นอย่างดี  ย
มเป้าหมายท่ีมี
คือบรรลเุป้าห

o-Coordinati

รวางแผนการ
การปฏิบตัิงา
นว่าแผนเหลา่
ดขดัแย้งกันบ้
งกิจการท่ีกํา
ขเสียก่อน  แ

กลยุทธ์ 

ภทสินค้าท่ีจะ
น้า  จะนําผลิ

เพ่ือให้บรรลตุ

ในกําหนด  2

กระบวนการผ

งรับผลติภณัฑ
จจะทําไม่ทัน

ฝ่ายได้ร่วมพิ
  ซึง่จะได้นําไ
นินงานในราย

ะสบการณ์ใ
ะให้ผลภายใน
ให้ได้ผลจริงเ
ยอมรับแผนดํ
มีส่วนร่วมใน
หมายตามวตั

ing) 

รดําเนินงาน
านและแผนงบ
านีเ้ป็นไปตาม
บ้าง  ถ้าพิจาร
าหนดไว้หรือ
แผนงานและ

ะออกจําหน่า
ตภณัฑ์  ก  อ

ตามเป้าหมาย

2 ปี   

ผลิตสินค้า  

ฑ์ท่ีจะออกมา 
นก็ร่วมกันพิจ

จารณาแล้วว
ไปสูก่ารวางแ
ยละเอียดของ

นการปฏิบตัิ
นระยะเวลาต
พราะทกุฝ่าย
ดําเนินงานโด
การวางแผนอ
ตถุประสงค์ขอ

นสําหรับหน่ว
บประมาณ  ซึ
มนโยบายและ
รณาแล้วพบว
อมีบางส่วนข
ะงบประมาณ

ายในตลาด
ออกสูต่ลาด  

ยท่ีระบุไว้ก็

ก  นีใ้ห้ทัน

 

จารณายืด

ว่าสามารถ
แผนกลยทุธ์  
งแต่ละฝ่าย

ติงานจริง ๆ  
ตามกําหนด
ยร่วมมือกนั
ดยทุกฝ่ายมี
อย่างเต็มท่ี  

องกิจการท่ี 

วยงานย่อย  
ซึ่งถ้ามีการ
ะเป้าหมาย
ว่าแผนงาน
ขัดแย้งกับ
ณท่ีนํามาใช้



 

จะต้องไมข่
ท่ี 1.2  
 

ตัวอย่างที
บาท   ดงัน

ปริมาณสนิ
2

ความเป็น
ผลติสงูขึน้

 

ท่ีควรจะเป็
ปริมาณกา

ท่ีผ่านการ
คาดหมาย
ขณะท่ีนําแ

กิจการสอ
ประสานงา
อีกฝ่ายหนึ
กิจการได้ 

ข้อสมมตุิฐ
ทําให้สภา
จะต้องมีก
หน่วยงาน
การแจ้งข้อ

ขดัแย้งกบันโย

ที่ 1.2  บริษัท
นัน้ 

1)  ฝ่ายขายจ
นค้าคงเหลือเ
2) ฝ่ายผลิตต
ไปได้แล้วฝ่า
นกวา่ท่ีควรจะ

2.1)  เพ่ือ
2.2)  เพ่ือ

ป็น  หรือหลีก
ารผลติท่ีประห

2.3)  ซือ้
ปัญหาเหล

รอนุมัติในขัน้
ยไว้  งานของแ
แผนไปปฏิบตัิ
ผู้บริหารมี

อดคล้องกันต
านกนัผลของ
นึ่งได้  และมีผ

สิ่งท่ีควรร
ฐานและการค
าวะแวดล้อม
การเปล่ียนแ
หนึง่อาจจะก
อมลูเปล่ียนแ

คว

ยบายของฝ่าย

ท มะนาวเปรีย้

จะกําหนดแผ
เท่าเดมิ   

ต้องวางแผนก
ยผลิตเห็นว่า
เป็นก็ต้องแจ้
อให้ปรับปรุงป
อลดปริมาณก
กเล่ียงปัญห
หยดั   

ชิน้สว่นบางอ
ลา่นีจ้ะพบได้
นสุดท้ายแล้ว
แตล่ะฝ่ายจะ
ต ิ  

มีบทบาทในก
ตลอดเวลา  เ
งการดําเนินง
ผลต่อเน่ืองไป

ะลกึไว้เสมอคื
คาดคะเนของ
ต่างๆทัง้ภาย
ปลงแผนงาน
ระทบไปถงึแ
แปลงให้หน่วย

วามสาํคัญแล

ยบริหาร  แล

ย้ว จํากดั ได้

ผนการขายขอ

การผลิตให้ส
าถ้าผลิตตาม
งปัญหานีใ้ห้
ปริมาณสนิค้า
การผลติให้ลด
าท่ีต้นทุนสูง

อยา่งเพ่ือมาป
ต่อเม่ือมีการ
วจะเป็นแผนท
ะดําเนินไปอย่

การประสานง
เพ่ือให้บรรลุ
งานฝ่ายหนึ่ง
ปยงักิจการโด

คือ  แผนการ
งภาวะแวดล้
ยในและภาย
นท่ีได้จัดทําไ
แผนงานของอี
ยงานอ่ืน ๆ ที

ละบทบาทของก
Role of Pro

ะไมข่ดัแย้งกบั

้ กําหนดเป้าห

องสินค้าในปี

อดคล้องกบัย
มปริมาณท่ีฝ่
ฝ่ายบริหารท
าคงเหลือให้ล
ดลง  หลีกเล่ีย
โดยซือ้สินค้า

ประกอบเอง   
ประสานงาน
ท่ีวางใจได้ว่า
างสอดคล้อง

านแผนให้แผ
เป้าหมายเดี
อาจก่อให้เกิ
ดยรวม  คืออา

รดําเนินงานแ
อมท่ีจะเกิดขึ ้
ยนอกกิจการ
ไว้แล้วด้วย  

อีกหนว่ยงานห
ท่ีเก่ียวข้องทร

การวางแผน
ofit Planning an

บแผนงานขอ

หมายให้เพิ่มก

ปหน้าเพิ่มขึน้

ยอดขายท่ีเพิ่
ายขายต้องก
ราบ  เพ่ือดําเ
ลดลงกวา่เดมิ
ยงปริมาณผลิ
าจากบุคคลภ

 

นตัง้แต่เร่ิมวาง
าถ้าสถานกา
ง  และควรจะ

ผนงานของแต
ยวกัน  ถ้าก
ดผลเสียหาย
าจจะไม่บรรล

และแผนงบปร
ขึน้ในอนาคต 

ต้องเปล่ียนไ
 ซึ่งการเปล่ีย
หนึง่ได้  จงึต้อ
าบด้วยเพ่ือที

นกลยุทธ์ 
nd Control  

องฝ่ายอ่ืนๆ  ดั

กําไรประจําปี

นเป็น  200,00

พิ่มขึน้  แต่เม่ือ
การจะทําให้ต้
เนินการตอ่ไป
มได้หรือไม ่  

ลติท่ีทําให้ต้น
ภายนอกในส

งแผนดําเนิน
ารณ์เป็นไปต
ะให้ผลตามท่ีก

ตล่ะหน่วยงา
ารปฏิบัติงาน
ยต่อการปฏิบั
ลตุามวตัถปุร

ระมาณท่ีจดัท
  ถ้ามีเหตหุนึ
ไปจากท่ีคาด
ยนแปลงแผน
องมีการประส
ท่ีหน่วยงานนั ้

7 

ดงัตวัอยา่ง

ปี  5  ล้าน

00  หน่วย  

อพิจารณา
ต้นทุนการ
ปนี ้

นทนุสงูกวา่
ส่วนท่ีเกิน

งาน  แผน
ตามแผนท่ี
กําหนดใน

นย่อยของ
นขาดการ
ตัิงานของ
ระสงค์ของ

ทําขึน้ตาม
นึ่งเหตใุดท่ี
ดคะเนไว้ก็
นงานของ
สานงานใน
นัน้ ๆ จะได้
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ปรับแผนง
ได้รับผลก

 

เป็นไปต
ดําเนินงา
เหมาะสม
วดัผลกา
สามารถบ
โดยเทียบ
ของงานที
พบว่าแผน
ข้อมลูย้อน
 

เพียงใด  

เป้าหมาย
เรียกวา่รา
กลบัมาช่
ประสทิธิภ
หรือไมเ่พี
 

ผู้บริหารต้
และทัว่ถงึ
จริงกบัแผ
จดัทําผล
แตกตา่งจ
เกิดจากก
ในทางตร

ควา
Role 

งานของตนต
กระทบจากหน

3. บทบาทใ

ผู้ บริหาร
ามแผนท่ีวา
าน  แผนงบป
มของแผนงา
รปฏิบตัิงานว
บรรลเุป้าหมา
บผลการดําเนิ
ท่ีได้ทําไปแล้ว
นงานหรือเป้
นกลบัใช้ในก
บทบาทใ

 จึงมีการวิเค
ย  และมาตรฐ
ายงานผลการ
ชวยในการวา
ภาพมากขึน้  

ยงไร   
การควบ

ต้องบริหารอย
งการวดัผลกา
ผนท่ีวางไว้ล่ว
การปฏิบตัิงา
จากแผนหรือ
การขาดควา
รงกนัข้ามถ้าผ

ามสาํคัญและบ
 of Profit Pla

ามสถานการ
น่วยงานนีด้้ว

ในการควบค

รมีหน้าท่ีและ
งไว้ล่วงหน้า
ระมาณเป็นเ
นและข้อมูลจ
ว่าผลงานท่ีไ
ายของกิจการ
นินงานกับมา
วอีกด้วย  แล
าหมายนัน้ไม
ารวางแผนใน
ในการควบคุ
ราะห์เปรียบ
ฐานท่ีวางไว้แ
รปฏิบตังิานซึ่
งแผนการดํา
 ตลอดจนให้มี

บคุมการดําเนิ
ย่างแน่ใจว่ามี
ารปฏิบตังิาน
วงหน้าหรืองบ
านก็เน้นถึงข้
งบประมาณใ
มรับผิดชอบ
ผลการปฏิบตัิ

บทบาทของก
anning and Co

รณ์ท่ีเปลี่ยนแ
ย   

คุม(Controlli

ะความรับผิด
า  เพ่ือให้บร
คร่ืองมือในก
จากการดําเนิ
ด้จริงเป็นไป
รได้หรือไม ่ เมื
าตรฐานหรือแ
ะสามารถช่ว
ม่เหมาะสมห ื
นโอกาสตอ่ไป
มุของผู้บริหา
เทียบระหว่า
และจดัทําเป็น
ซึง่ควรจดัให้มี
าเนินงานต่อไ
มีการตดิตาม

นินงานจะทํา
มีคณุภาพ  มี
และการรายง
บประมาณ  เ
ข้อแตกต่างขอ
ในทางไม่ดี  ซึ
  ผู้บริหารจะ
ติงานได้ผลดี

การวางแผนก
ontrol  

แปลงไปและจ

ing) 

ดชอบโดยตร
รรลุเป้าหมาย
การควบคมุ  ก
นินงานท่ีราย
ตามแผน  ห ื
ม่ือสิน้งวดตาม
แผนงบประม
ยแก้ไขแผนง
รือไม่สอดคล้
ป 

ารจะเน้นถึงก
งผลการดําเนิ
นรายงานเสน
เป็นประจํา  โ
ไป  และช่วย
มผลการแก้ไข

สําเร็จหรือไม
มีการควบคมุก
งานผลการเป
เพ่ือหาผลแต
องรายการผิ
ซึง่เกิดจากกา
ะต้องมีมาตร
เป็นไปตามแ

กลยุทธ์ 

จะได้สอดคล้อ

รงในการควบ
ยของกิจการ
การควบคมุจ
ยงานกลบัมา
รือมาตรฐาน
มแผนงานกา
มาณนี ้ ยงัเป็
งานและเป้าห
ล้องกบัการปฏิ

การวดัผลงาน
นินงานจริง ๆ
นอให้ผู้บงัคบั
โดยจะเป็นข้อ
ยให้เกิดการแ
วา่ทางเลือกที

ม่ขึน้กับบุคลก
การปฏิบตัิหน้
ปรียบเทียบระ
กต่างจะต้อง
ดปกติท่ีสําคั
ารขาดประสิท
รการในการล
แผนงานหรือดี

องกบัหน่วยงา

บคุมการดําเ
ร  โดยผู้ บริห
ะได้ผลดีขึน้อ
  ซึ่งจะใช้เป็น
นท่ีต้องการหรื
รควบคมุการ
นการวดัควา
หมายท่ีวางไว้
ฏิบตัิงานจริง

นนัน้ทําได้จริ
ๆ เทียบกับวตั
บญัชาทราบ 

อมลูท่ีมีประสิ
ก้ไขการปฏิบั
ท่ีเลือกไปใช้แ

กรท่ีเก่ียวข้อง
น้าท่ีต่าง ๆ อย
หว่างผลการ
ทําอย่างจริง
ญัต่อการบริ
ทธิภาพของผู้
ลงโทษผู้ เป็น
ดีกว่า  ก็ควรจ

านอ่ืน ๆ  ท่ี

เนินงานให้
หารใช้แผน
อยู่กบัความ
นเคร่ืองมือ
รือไม่  และ
รปฏิบตัิงาน
ามก้าวหน้า
ว้เดิมได้  ถ้า
และยงัเป็น

ริงมากน้อย
ตถุประสงค์  

  รายงานนี ้
สิทธิภาพนํา
บตัิงานให้มี
แก้ไขได้ผลดี

งในกิจการ
ย่างใกล้ชิด
รดําเนินงาน
จงัและการ
รหาร ถ้าผล
ผู้ปฏิบตัิหรือ
นต้นเหตุนัน้  

จะมีการให้



 

รางวลัหรือ
ใสแ่ละระมั
 

ตวัอย่างที
  

รา

  

ยอ
ต้น

 

เดียวกนักบั
ต่ํากว่าปีก่
เดียวกันเมื
เดียวกันซึ่
แผนงานห ื
 

ขายเพิ่มก
มีนาคมมีก
เดียวกนัเท
น่าพอใจสํ
กําหนดไว้ 
 

ตวัอย่างที
  

ยอดขาย 
ต้นทนุผลติ

อมีการชมเชย
มดัระวงัในกา

ที่ 1.3 รายงา
ปฏิบตัิ

 

ายงานผลกา

 

อดขาย         
นทนุผลติสนิค

 

รายงานต
บปีก่อน   เช่น
อนในงวดเดีย
ม่ือเทียบกับปี
ซึ่งเป็นท่ีน่าพ
รือเป้าหมาย 
แต่ถ้าข้อเ

การโฆษณาม
การปรับปรุงข
ท่ากบั  280,0

าหรับผู้บริหา
  ดงัตวัอยา่งที

ที่ 1.4รายงาน
ปฏิบตัิ

 

รายงานผ

  

 

ตสนิค้าสําเร็จ

คว

ยเป็นตวัอย่าง
รทํางานมาก

านผลการปฏิบ
ตงิานของปีปัจ

ารปฏิบัตงิาน

    

                   

ค้าสําเร็จรูป  

ตามตัวอย่าง
น   ยอดขายปี
ยวกนั20,000

ปก่อนข้อมลูเพี
อใจตราบเท
 

เท็จจริงปราก
มากขึน้  จึงไ
ขยายการผลิ
00  บาท  ผล
าร  เน่ืองจาก
ท่ี   1.4รายกา

นผลการปฏิบตัิ
ตงิานของปีปัจ

ผลการปฏิบัติ

ผลการดาํ
500,000 

จรูป 30

วามสาํคัญแล

งแก่ผู้ อ่ืนตอ่ไป
ขึน้  เน่ืองจาก

บตังิานตามวิ
จจบุนักบังวด

นสาํหรับเดอื

     งวดปัจจ
  500,0

          300,0

งแสดงให้เห็น
ปีปัจจบุนัสงูก
0  บาท  การที
พียงเท่านีแ้ส
ท่าท่ียังไม่มีก

กฏว่าปัจจบุนั
ด้ตัง้เป้าหมา
ตใหม่และกํา
ลการดําเนินง
กการขายไม่ไ
ารผลการดําเ

ตังิานตามวิธีก
จจบุนักบัแผน

ัตงิานเดอืนมิ

าเนินงาน    

 

00,000 

ละบทบาทของก
Role of Pro

ป  สิ่งเหล่านีจ้
กผลงานจะก

วธีิการบญัชีด้
ดก่อน ดงันี ้

อนมีนาคม 

จุบัน          

000            

00               

นถึงการเปรีย
กว่าปีก่อน   5

ท่ีกิจการมียอ
ดงว่าปีปัจจบุ
การตัง้มาตร

มีการปรับปรุ
ายไว้ว่าจะขา
าหนดต้นทนุม
านจริงในเดือ
ด้ตามเป้าหม
นินงานเม่ือเที

การบญัชีด้วย
นงบประมาณ

มิถุนายน  

   แผนงบป
550,000 

 28

การวางแผน
ofit Planning an

จ้ะช่วยกระตุ้น
ระทบตอ่ผู้ปฏิ

วยการเปรียบ

        ปีก่อน
450,0

    320,0

ยบเทียบผลก
50,000  บาท 

อดขายสงูขึน้ต้
บนัทํางานได้
ฐานและไม่มี

รุงการขายแล
ายให้ได้  550

มาตรฐานไว้ 
อนมิถนุายนที
มาย  ต้นทุนก
ทียบกบัแผนง

ยการเปรียบเที
ณ ดงันี ้

 

ระมาณ 

(50,00

80,000 

นกลยุทธ์ 
nd Control  

นให้ผู้ปฏิบตัิง
ฏิบตัโิดยตรงด

บเทียบผลการ

หน
น 

000 

000 

การดําเนินง
   ต้นทนุผลติ
ต้นทนุขายต่ํา
ด้ผลดีกว่าปีก่
มีการเปรียบ

ละการผลิตโด
0,000  บาท
  สําหรับการ
ท่ีรายงานมาจึ
การผลิตสงูกว
งบประมาณ  

ทียบผลการ 

 

หน
 ผ

00) 

(20,000) 

9 

งานเอาใจ
ด้วย 

ร 

นว่ย : บาท 

านในงวด
ตปีปัจจบุนั
าลงในงวด
อนในงวด
บเทียบกับ

ดยเพิ่มเขต
  ในเดือน
ผลิตเดือน
จึงไม่เป็นท่ี
ว่าต้นทนุท่ี
 ดงันี ้

นว่ย : บาท 

ผลต่าง 
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กวา่เป้าห
เพ่ือไมใ่ห้
แผนงบป
ได้ผลดีกว
การดําเนิ
การปฏิบั
หรือไม ่

 

ขอบเขต

 

ความรับผิ
ดงัภาพท่ี 

ความรับผิ

รับผิดชอบ
สอดคล้อง

กรรมกา
ประธาน
กรรมกา
รองประธ
หวัหน้าส่
หวัหน้าฝ่
ผู้ช่วยหวั
ผู้ควบคุม
หวัหน้าค
ผู้ช่วยหวั
คนงาน 

ควา
Role 

ผลแตกต
หมาย  ต้นทนุ
งวดตอ่ไปเกิด
ระมาณเป็นต
ว่าปีก่อน  ดงั
นงานแตไ่ม่เพี
ตัิงานของงว

ตและเวลา

ผู้บริหารทุก
ผดิชอบและเว
 1.2  โดยแบง่
1. ผู้บริหาร
ผดิชอบในกา
2. ผู้ บริหา
บ  แต่ต้องรับ
งกนั  และมีก

ตาํแห
รบริษัท 

กรรมการบริ
รฝ่ายบริหาร
ธาน 

ส่วน 

ฝาย 
วหน้าฝ่าย 
มดแูล 
คนงาน 

วหน้าคนงาน

ภาพท่ี 1

ามสาํคัญและบ
 of Profit Pla

ต่างตามรายง
ผลติสงูกวา่แ
ดผลตา่งในทา
ตวัวดัแล้วก็อ
งนัน้การเปรีย
พียงพอท่ีจะใ
วดปัจจุบนักับ

ที่ใช้ในการ

กระดบัควรจะ
วลาท่ีใช้ในกา
งสดัสว่นเวลา
รระดบัสงูต้อง
รกําหนดทิศท
รระดับกลา
บรู้วตัถปุระสง
การตดิตอ่ควบ
หน่งงาน 

ริษัท 

ร 

น 

1.2 สดัสว่นเว

บทบาทของก
anning and Co

งานเป็นผลแต
แผนงบประมา
างไมดี่เหมือน
าจเข้าใจผิดว
ยบเทียบผลก
ใช้ในการควบ
บงวดก่อนไม่

รวางแผนข

ะมีส่วนร่วมใ
ารวางแผนคว
าในการวางแ
งใช้เวลาในก
ทางของกิจกา
งมีส่วนร่วม
งค์และเป้าหม
บคมุการปฏิบั

วลาท่ีใช้ในกา

การวางแผนก
ontrol  

ตกต่างท่ีไม่น่
าณท่ีวางไว้  ซึ
นงวดนีอี้ก  แต
ว่าผลการดําเ
การดําเนินงา
บคมุการปฏิบั
สามารถวดัว

ของผู้บริหา

ในการวางแผ
วบคมุก็จะแต
แผนดงันี ้

การวางแผนม
ารกว้างกวา่ผู้
มในการวาง
มายรวมของกิ
บตังิานมากกว

 

 

 

 

หน้าที่ในก
 

 

 

 หน้าที่คว

ารวางแผนแล

กลยุทธ์ 

นาพอใจทัง้  2
ซึง่ผู้บริหารจะ
ตถ้่าผู้บริหารไ
เนินงานในปัจ
นกับงวดก่อน
ตัิงานให้ได้ผล
ว่าผลการดําเ

ร 

ผน  ประสาน
ตกตา่งกนัไปต

มากกว่าผู้บริห
บริหารระดบั
แผนในระดั
กิจการด้วยเพื
วา่ผู้บริหารระ
สัดส่วนขอ

การวางแผน

วบคุมดแูล 

ะควบคมุตาม

2 รายการ  ย
ะต้องหาวิธีแก้
ไมมี่แผนดําเนิ
จจบุนัได้ผลดี
นเป็นเพียงแน
ลดี  การเปรีย
เนินงานมีปร

นงาน  และค
ตามตําแหน่งง

หารระดบัอ่ืน
กลางหรือต่ํา 
ับฝ่ายหรือแ
พ่ือวางแผนระ
ะดบัสงู   
องเวลาที่ใช้ 

น 

มตําแหน่ง 

ยอดขายต่ํา
ก้ไขท่ีดีท่ีสดุ  

นินงานหรือ
ดี  เน่ืองจาก
นวโน้มของ
ยบเทียบผล
ระสิทธิภาพ

วบคุม  แต่
งาน  แสดง

น  เน่ืองจาก
   

แผนกท่ีตน
ะดบัฝ่ายให้
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สมัผัสกับก
เป็นไปตาม
เป็นผู้ ท่ีทร
ปฏิบัติงาน
วางแผนแ
บญัชา  สดั
 

ประโยชน

 

ตามท่ีผู้บริ

นโยบายขัน้

รับผิดชอบ

ให้มีการจดั
ล่วงหน้าป้
จดัหาทรัพ
เพิ่มประสบ
ตนเองให้มี

วิเคราะห์ส

กําหนดเวล

ตามนโยบ
แล้ว  และท

3. ผู้บริหารใ
การปฏิบัติงา
มแผนมากกว
ราบข้อเท็จจริ
นจริงมากกว
และควบคุมแ
ดสว่นเวลาท่ีใ

น์ของการว

การวางแผ
รหารต้องการ

1. ส่งเสริ
ัน้พืน้ฐาน  แล

2. ช่วยให
บในแตล่ะหน้า

3. การใช้
ดหาทรัพยาก
ปองกนัการขา
ยากรด้วยแล
บการณ์การท
มีศกัยภาพสงู

4. บังคับ
สภาพของกิจก

5. สง่เสริ
ลา 

6. ลดภา
าย  และแผน
ทําให้เกิดควา

คว

นระดบัลา่งใก
านจริง ๆ มา
ว่าเวลาท่ีใช้ใน
ริงในการปฏิ
ว่าผู้ บริหารร
แตกต่างกันไป
ใช้ในการวางแ

วางแผนกล

ผนกลยทุธ์เป็น
แล้ว  ยงัให้ปร

รมให้มีการระ
ละการวางแผ
ห้กิจการมีกา
าท่ีของกิจการ
ช้ทรัพยากรมีป
รตา่ง ๆ  เพ่ือ
าดแคลนหรือ
ละในการตัง้เป้
ทํางานมากขึน้
ขึน้  และทําใ
บให้ฝ่ายบริห
การอยา่งสม่ํา
รมให้ฝ่ายบริห

วะในการแก้
นงานท่ีวางไว้
ามเข้าใจดีขึน้

วามสาํคัญแล

กล้ชิดกบัผู้ปฏ
แล้ว  เวลาส
นการวางแผน
ฏิบัติงานทรา
ะดับอ่ืน  แต
ปตามตําแหน
แผนมากน้อย

ลยุทธ์ 

นประโยชน์ต
ระโยชน์ในด้า

ะดมความคิด
นท่ีประสานก
ารจัดสายการ
รทําให้การคว
ประสทิธิภาพ
ใช้ตามแผนไ
มีมากเกินคว
ป้าหมายของกิ
น้และนําควา
ให้เป็นทรัพยา
หารสนใจต่อ
าเสมอและรอ
หารสละเวลาใ

ก้ปัญหาจากก
ลว่งหน้าซึง่ผ่
นระหวา่งฝ่ายบ

ละบทบาทของก
Role of Pro

ฏิบตัิงานจริง
ส่วนใหญ่จึงมุ
น  แต่ก็ควรมี
บปัญหาและ
ต่สัดส่วนควา
น่งหน้าท่ีงาน
ยตามตําแหนง่

ต่อการบริหาร
านอ่ืน ๆ  อีกต

ดระหว่างผู้บริ
กบัฝ่ายตา่ง ๆ
รบงัคบับญัช
วบคมุการปฏิ
มากขึน้  การ
ได้อยา่งมีประ
วามจําเป็น  ซึ
กิจการ  ซึง่ชว่
ามสามารถมา
ากรบคุคลท่ีมี
อความเป็นไป
อบคอบตอ่ปัจ
ให้กบักิจกรรม

การปฏิบตัิงา
านการวิเครา
บริหารกบัผู้ป

การวางแผน
ofit Planning an

มากกว่าผู้บริ
มุ่งในการควบ
มีส่วนร่วมในก
ะอุปสรรคท่ีอ
ามรับผิดชอบ
นท่ีได้รับมอบ
ง  

รงานของกิจก
ตอ่ไปนี ้

รหารทกุระดบั
ๆ ของกิจการ 
าท่ีแน่นอนแ
บตังิานทําได้
รวางแผนการ
ะสทิธิภาพ  มีก
ซึ่งทําให้ประห
วยให้บคุลากร
าใช้อย่างเต็ม
คณุคา่ของกิจ
ปของฐานะกิ
จยัตา่งๆท่ีมีผ
มอยา่งเตม็ท่ีเ

นท่ีเกิดขึน้  เน
าะห์กลัน่กรอง
ปฏิบตังิานท่ีเผ

นกลยุทธ์ 
nd Control  

ริหารระดบักล
บคุมการปฏิบ
การวางแผนด้
อาจจะเกิดขึน้
บและเวลาท่ี
บหมายตามส

การให้ประสบ

บเพ่ือกําหนด
 

และมีการกําห
ด้ดี 

รดําเนินงานล่
การเตรียมทรั
หยดัเงินทุนที
รระดบัตา่ง ๆ
มท่ีทําให้เกิดก
จการเพิ่มขึน้ด
กิจการโดยต้
ผลตอ่การตดั
เพ่ือทํางานให้

เน่ืองจากได้ดํ
งจากผู้บริหา
ผชิญปัญหาอ

11 

ลางและได้
บตัิงานให้
ด้วยเพราะ
น้จากการ
ใช้ในการ
สายบงัคบั

บผลสําเร็จ

เป้าหมาย  

หนดความ

วงหน้าทํา
รัพยากรไว้
ท่ีใช้ในการ
ๆ  สามารถ
การพฒันา
ด้วย 
ต้องมีการ
สนิใจ 
ห้เสร็จตาม

ดําเนินงาน
รทกุระดบั
อยู ่
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แนวทางป
ในการปฏิ

ธนาคารส
สามารถท

กิจการมีเ
ช่วยให้กา
การทํางา

ไม่มีเป้าห
สมควร  ซึ
ไมป่ระสา

เป้าหมา
มาตรฐาน
ฝ่าย  ลด
ผู้บริหารส
ผู้ ใต้บงัคบั
และสามา

ก่อให้เกิด
และผู้ปฏิ
การดําเนิ
รวดเร็วแล
สามารถห
ให้ผู้บริหา

มีการวิเค

ควา
Role 

7. ขจัดค
ปฏิบตัิงานท่ีแ
ฏิบตังิานโดยวั

8. เพิ่มค
สามารถตรว
ทราบฐานะคว

9. ช่วยล
เป้าหมายท่ีแ
ารมอบหมาย
นก็จะลดน้อย

10. ทําให้
หมายเป็นหาง
ซึง่อาจจะมีผล
านประโยชน์ส

11. มีมา
ยผู้ บริหารทุ
นท่ีจะใช้วดัก
ความขดัแย้ง
สามารถนําไ
บบญัชาได้เป็
ารถปฏิบตัไิด้

12. ช่วยใ
ดการติดตาม
บตัิงานการติ
นินงานจริงกับ
ละสามารถแ
หาทางแก้ไขปั
ารทราบ  ก็คือ

13. สง่เส ิ
ราะห์และปร

ามสาํคัญและบ
 of Profit Pla

ความไม่แน่น
แน่นอนชดัเจ
วดัผลงานกบั
ความเช่ือถือแ
จสอบความ
วามมัน่คงขอ
ลดความเส่ีย
แน่นอนมีการ
ยงานในหน่วย
ยลงด้วย 
ห้การปฏิบตัิง
งเสือการทําง
ลทําให้เกิดกา
สว่นรวมของกิ
ตรฐานท่ีชัด
กระดับได้มี
ารดําเนินงาน
งระหว่างผู้บงั
ไปใช้เป็นเคร่ื
ป็นอย่างดี  ซึ่
จริง 
ให้ทราบปัญห
ความก้าวหน
ติดตามผลในรู
บแผนงบประ
แก้ไขปัญหาได้
ปัญหาท่ีเกิดขึ
อผู้ ท่ีปฏิบตังิา
ริมให้มีการวา
ะเมินผลการด

บทบาทของก
anning and Co

นอนท่ีมีอยู่ใน
นและสามาร
เป้าหมายแล
และความเป็น
สามารถในก
งกิจการจาก
งของผู้บริหา
รวางแผนการ
ยงานต่าง ๆ 

านมีจดุยืนเดี
านของแตล่ะ
ารขดัแย้งในร
กิจการ 
เจนในการค
ส่วนร่วมใน
นและควบคมุ
งัคบับญัชา  
องมือในการ
ซึ่งมาตรฐานต้

หาในการปฏิ
น้าของการป
รูปของรายงา
ะมาณจะช่วย
ด้ทนัท่วงทีก่อ
ขึน้ได้อย่างถกู
านเอง 
างแผนพฒันา
ดําเนินงานกบั

การวางแผนก
ontrol  

นกิจการให้ห
รถตรวจสอบ
ะวตัถปุระสง
นท่ียอมรับใน
การทํากําไรใ
แผนท่ีวางไว้ไ
ารในการท่ีจะ
รดําเนินงานล
เป็นไปอย่าง

ดียวกนัคือมุ่งท
ะฝ่าย  แตล่ะค
ระหวา่งหน่วย

ควบคุมการ
การกําหนด
มการปฏิบตัิง
 การมีเป้าหม
รกําหนดมาต
ต้องชดัเจนเป็

ฏิบตัิงานได้เร็
ฏิบตัิงานตา
านการปฏิบตัิ
ยให้ทราบปัญ
อนท่ีจะลกุลา
กต้องเน่ืองจา

าบคุลากร  ก
บเป้าหมายเป็

กลยุทธ์ 

หมดไปเน่ืองจ
ความก้าวหน้
ค์ของกิจการ
นการขอเครดิ
ในอนาคตขอ
ได้ด้วย 
ะต้องแก้ปัญห
ล่วงหน้าเป็นอ
เหมาะสมไม

ท่ีจะให้บรรลุ
คนแต่ละฝ่าย
ยงานด้วยกนัไ

ดําเนินงาน 

เป้าหมายข
งาน  จึงทําให้
มายในการดํ
ตรฐาน  เพ่ือค
ป็นท่ียอมรับข

ร็วขึน้  การบริ
มเป้าหมายต
งานซึง่ประก
ญหาท่ีเกิดขึน้
ามจนเกิดผลเ
ากผู้วิเคราะห์

ารบริหารงาน
ป็นระยะๆ  ซึง่

จากมีแผนงา
น้าหรือความไ
 

ตจากธนาคา
องกิจการจาก

หาเฉพาะหน้า
อย่างดีและร
ม่ก้าวก่ายกัน 

เป้าหมายขอ
ยก็จะทําตามที
ได้  และยงัทํา

 การบริหาร
องกิจการแล
ห้เกิดการยอม
าเนินงานท่ีแ
ควบคุมการท
ของผู้ปฏิบตัิง

ริหารงานโดย
ตลอดเวลา  ท
อบด้วยการวิ
นจากการปฏิ
เสียหายแก่กิจ
์สาเหตขุองปั

นโดยมีเป้าหม
งทําให้ทราบข้

านท่ีใช้เป็น
ไม่ก้าวหน้า

ารเน่ืองจาก
กแผนกําไร  

า  ในการท่ี
รอบคอบจะ
  ปัญหาใน

งกิจการถ้า
ท่ีตนเห็นว่า
าให้เกิดการ

รงานโดยมี
ละกําหนด
มรับของทุก
แน่นอนของ
ทํางานของ
งานทุกฝ่าย

ยเป้าหมาย  
ทัง้ผู้บริหาร
วิเคราะห์ผล
ฏิบตัิงานได้
จการ  และ
ปัญหาเสนอ

มายจะต้อง
ข้อบกพร่อง  



 

หรือสาเห
เก่ียวกบับุ
ขาดความ ้
ใด  กิจกา
ต้องการ  เ

ข้อจาํกัด

 ศ
ชนิดมักมีข
นําไปใช้ปฏิ

วางแผนจะ
กะประมาณ
การตดัสนิใ
กบัข้อเท็จจ
ประมาณ 

เช่น  การก
ปฏิบตัิต่าง
เป็นท่ีน่าพ

2

ตลอดเวลา
เทคนิคใหม
เปล่ียนไป 

ให้สมบูรณ
อยา่งตอ่เนื

3

ผู้บริหารจะ
เข้าใจแผน

ตุท่ีทําให้การ
คลากรในเร่ือ
รู้ในด้านการบ
รก็สามารถว
เพ่ือขจดัจดุออ่

ดในการวาง

ศศิวิมล  มีอํา
ข้อจํากัด กา
ฏิบตัต้ิองคํานึ

1. การวางแผ
ะถกูต้องตรง
ณในการวาง
ใจของฝ่ายบ ิ
จริงได้ทัง้หมด
  ผลท่ีได้รับก็
กะประมาณย
งๆ ท่ีกล่าวมา
อใจของกิจก

2. แผนดําเนิ
า  ทกุครัง้ท่ีสภ
ม่ ๆมาใช้  หรื
  แผนการดํา
ณ์ต้องใช้เวลา
น่ือง 

3. แผนกําไร
ะต้องรับผิดช
นท่ีจดัทําขึน้อ

คว

รดําเนินงาน
องการขาดคว
บริหารงาน  ข
างแผนให้คว
อนในเร่ืองบคุ

งแผนกลยุท

าพล (2558) 

ารวางแผนกล
นงึถึงข้อจํากดั

ผนกลยทุธ์ อา
กบัความเป็น
แผนการกะป
ริหาร  การกะ
ด  แตก่ารนํา
ก็เป็นท่ีน่าเช่ือ
อดขายและค
าแล้ว  สามา
าร  โดยแผนที

นินงานจะต้อ
ภาพแวดล้อม
รือยกเลิกวิธีแ
เนินงานท่ีดีส
าในการปรับ

จะประสบผ
อบดําเนินกา
อย่างดีและต้อ

วามสาํคัญแล

นไม่เป็นไปตา
วามรู้ประสบก
ขาดมนษุยสมั
วามรู้ความเข้
คลากรได้ตรงจ

ทธ์ 

ได้กล่าวไว้ว
ลยุทธ์ก็เป็นเ
ดด้วย ซึง่ข้อจํ

าจจดัทําขึน้โด
นจริงได้ต้องขึ ้
ประมาณกระท
ะประมาณใน
ข้อมลูทางสถิ
อถือได้  และ
คา่ใช้จ่าย  ถ้า
รถทําได้ถ้าผู้
ท่ีจดัทําขึน้ด้ว

องปรับให้เห
มเปลี่ยนแปลง
แก้ไขวิธีการว
สมเหตสุมผล
ปรุงอยู่ตลอด

ลสําเร็จได้ต่
ารตามแผนท่ี
องมีส่วนร่วม

ละบทบาทของก
Role of Pro

ามเป้าหมาย
การณ์  ความ
มพนัธ์ในการ
้าใจ  ฝึกอบร
จดุ 

ว่า  เคร่ืองมือ
เคร่ืองมือทา
ากดัของการก

ดยการกะปร
ขึน้อยู่กบัควา
ทําขึน้โดยอา
นการจดัทําแผ
ถิติคณิตศาส
อาศยัการตดั
ผู้บริหารตดัสิ
ผู้ปฏิบตัิใช้คว
วยการกะประ

หมาะสมกับส
งจะต้องมีกา
วางแผนเดิมเ
มกัจะเป็นแผ
ดเวลา  จึงจํา

ต่อเม่ือมีการด
จดัทําขึน้ให้เกิ
มในการดําเนิ

การวางแผน
ofit Planning an

ยท่ีตัง้ไว้รวมท
มชํานาญทาง
ดําเนินงานร่ว
รมเพ่ือพฒันา

ทางการเงินข
งการเงินอีก
การวางแผนก

ะมาณ โดยกํ
มถกูต้องตรง
ศยัข้อมลูท่ีได้
ผนกําไรไม่สา
ตร์และเทคนิ
ดสินใจอย่างม
สนิใจวา่จํานว
ามพยายามม
ะมาณจะต้อง

สภาพแวดล้
รปรับปรุงการ
พ่ือให้เหมาะ
ผนระยะ  1  ปี
าเป็นต้นศึกษ

ดําเนินงานใ
กิดผลสําเร็จ 
นงานต่าง ๆ 

นกลยุทธ์ 
nd Control  

ทัง้ทราบข้อบ
งเทคนิค  ตล
วมกบัผู้ อ่ืนหรื
าบุคลากรได้

ของฝ่ายบริหา
กชนิดหนึ่ง ท่ี
กลยทุธ์ มีดงันี

กาหนดไว้ลว่ง
งกบัข้อเท็จจริ
ด้รับจากข้อเท็
ามารถทําให้ถู
นคอ่ืนๆ  มาใช้
มีเหตุผลและ
วนท่ีกะประมา
มากพอ  ผลล
มีการยืดหยุน่

ล้อมท่ีเปล่ียน
รวางแผนกําไ
ะสมกบัสภาพ
ปี  แผนกําไรที
ษาติดตามผล

ให้ได้ตามแผ
  ผู้บริหารทกุ
  ท่ีมีส่วนรับผิ

13 

บกพร่องที
อดจนการ
รือเร่ืองอ่ืน
ตรงตามท่ี

ารแทบทกุ
องค์กรใด
นี ้

หน้า  การ
ริงของการ
ท็จจริงและ
ถกูต้องตรง
ช้ในการกะ
ะรอบคอบ  

าณได้จาก
ลพัธ์ท่ีได้ก็
นได้ด้วย 

นแปลงไป
ไร  โดยนํา
พเป็นจริงท่ี
ท่ีจดัทําขึน้
ลของแผน

นท่ีวางไว้  
ระดบัต้อง
ผิดชอบให้



 

14 

สําเร็จตาม
ซึง่ในท่ีสดุ

เคร่ืองมือ
กําไรเป็น
เหนือการ
ประโยชน
กิจการก็จ

ความเห

กิจการท่ีไ
ของกิจก
วางแผนก
ทนัสมยัอ
วางแผนก
จํานวนบุ
เล็กจึงต้อ
เป็นไปโด
ดําเนินงา
วางแผนก

สามารถเ
ใช้ความพ
การบริหา
หากนําไป
ความเสีย
 

 

ควา
Role 

มแผน  เช่น  

ดก็จะให้สําเร็จ

4. แผนกําไร
อท่ีใช้ช่วยในก
นแนวทางในก
รปฏิบตัิงาน  

น์ต่อกิจการแ
จะได้รับประโย

หมาะสมขอ

การวางแผน
ไมห่วงัผลกําไ
าร  กิจการแ
กลยุทธ์จึงต้
อยู่เสมอ  ให้ส
กลยุทธ์มีควา
คลากรในอง
องอาศยัการว
ดยมีประสิทธิภ
านกว้างขวาง
กลยทุธ์ให้เหม

การวางแผน
ป็นเคร่ืองมือท
พยายามในก
ารงานมีประสิ
ปใช้แทนการบ
ยหายแก่กิจกา

ามสาํคัญและบ
 of Profit Pla

หวัหน้าฝ่ายต้
จตามเป้าหม

รไมส่ามารถท
การบริหารงา
การปฏิบตัิงา
แผนกําไรเป็น
และฝ่ายบริห
ยชน์ทัง้หมด 

องการวางแ

นกลยทุธ์สาม
ไร  โดยสามาร
แต่ละประเภ
องเหมาะสม
สอดคล้องกับ
ามจําเป็นมา
ค์กรมีมาก  ห
วางแผนกลย
ภาพ  และมุ่ง
งพอท่ีจะต้อง
มาะสมกบักิจ

นกลยทุธ์ไม่ส
ท่ีดีของผู้บริห
การทํางานมา
สิทธิภาพ  แต
บริหารก็จะทํา
ารโดยสว่นรว

บทบาทของก
anning and Co

ต้องรับผิดชอบ
ายของกิจกา

ทดแทนการบริ
นให้มีประสิท
านและเป็นเค
นเคร่ืองมือช่ว
าร  ถ้ากิจกา

แผนกลยุทธ

มารถใช้สําหรั
รถนํามาปรับ
ทย่อมมีสภา
มสําหรับสภา
บสภาพการเป
กกว่ากิจการ
หน้าท่ีความรับ
ยุทธ์เข้าช่วยใ
งเป้าหมายซึ่ง
ใช้ผู้ควบคมุด
การ   

สามารถทดแท
หารเพ่ือใช้ควบ
ากขึน้มีเป้าหม
ตถ้่ากิจการยงั
าให้ขบวนการ
วมได้ 

การวางแผนก
ontrol  

บการดําเนินง
ารในสว่นรวม 

ริหารงานและ
ทธิภาพ  การ
คร่ืองมือวัดผ
วยในการวาง
ารสามารถป

ธ์สาํหรับกจิ

รับกิจการทุกป
บใช้ให้เหมาะส
าพแวดล้อมแ
าพแวดล้อมข
ปลี่ยนไป  กิจ
รขนาดเล็กเนื
ับผิดชอบมีม
ในการบริหา
งเป็นอนัหนึ่ง
ดแูลกิจการเกิ

ทนการปฏิบตัิ
บคมุการปฏิบ
มายในการทํ
งมีความเข้าใ
รบริหารและก

กลยุทธ์ 

งานในฝ่ายขอ
 

ะการจดัการต
ปฏิบตัิงานจะ
ลการปฏิบตัิ
ขบวนการบริ
ฏิบตัิได้ตาม

จการแต่ละ

ประเภททัง้กิจ
สมกบัประเภท
และสถานกา
ของแต่ละแห
จการท่ีมีขนา
น่ืองจากสายง
ากกว่าและซั
รงานและคว
งอนัเดียวกนัท
กินกว่าสองค

ติงานท่ีดีได้  

บตังิานให้เป็น
ทางานชดัเจน
จในเร่ืองการ
การตดัสนิใจไ

องตนให้เป็นไ

ตา่ง ๆ ได้  แผ
ะได้ผลเต็มท่ีโ
งานแต่ไม่คว
ริหารงบประม
แผนกําไรอย

ะประเภท 

จการท่ีหวงัผ
ทของกิจการ 
ารณ์ท่ีแตกต่
ห่งและต้องป
ดใหญ่การใช้
งานบงัคบับญั
ซบัซ้อนกว่ากิจ
วบคุมให้การป
ทัง้องค์กรกิจก
คนขึน้ไปก็ต้อ

แต่การวางแ
นระเบียบขึน้ผู้
นขึน้  ซึ่งจะมีส
รวางแผนกลยุ
ไมไ่ด้ผล  ซึง่จ

ไปตามแผน  

ผนกําไรเป็น
โดยใช้แผน
วรมีอํานาจ
มาณซึง่เป็น
ย่างถูกต้อง  

ลกําไรและ
  และขนาด
างกัน การ
ปรับปรุงให้
ช้ระบบการ
ญัชามีมาก  
จการขนาด
ปฏิบตัิงาน
การท่ีมีการ
งมีการการ

แผนกลยุทธ์
ผู้ปฏิบตังิาน
ส่วนช่วยให้
ยทุธ์ไม่ดีพอ  
จะก่อให้เกิด



 

บทสรุป 

ก
สําเร็จตาม
ประสิทธิภ
สิ่งแวดล้อ
ตดัสินใจเลื
ได้ในอนาค
ก่อน  อนัอ
ความจําเป็
สามารถดํ
แนวทางใน
กบัเป้าหม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินงา
มวตัถปุระสงค
ภาพและประ
อมท่ีเปล่ียนแ
ลือกวิธีการบริ
คต  ซึง่จะได้ผ
อาจจะทําให้เ
ป็นต่อการบริ
าเนินงานต่อ
นการจดัสรรท
ายและนโยบ

คว

านขององค์กร
ค์ได้จําเป็นต้อ
ะสิทธิผล  เน่ื
ปลงตลอดเว
ริหารงานให้ถู
ผลดีกว่าการแ
เกิดความผิด
หารงานของธ
อสู้กับคู่แข่งใน
ทรัพยากรตา่ง
ายการดําเนิน

วามสาํคัญแล

รตา่ง ๆ  ไม่ว่า
องมีการวางแ
นองจากการด
วลา  ผู้บริหา
ถกูทาง  เพ่ือเ
แก้ปัญหาเฉพ
พลาดได้  กา
ธุรกิจเป็นอย่
นตลาดได้  แ
ง ๆ ท่ีมีอยู ่ เพื
นงานของธุรกิ

ละบทบาทของก
Role of Pro

าในภาคเอกช
แผนลว่งหน้าเ
ดําเนินงานข
ารจึงจําเป็นต้
เตรียมแนวทา
พาะหน้าโดยที
ารวางแผนกล
างยิ่ง  การกา
และมีผลกําไร
พ่ือนําไปใช้ให้
กิจทัง้ในระยะ

การวางแผน
ofit Planning an

ชนหรือภาครัฐ
เพ่ือให้การดํา
องธุรกิจอยู่ภ
ต้องมีข้อมูลท่ี
างแก้ปัญหาต
ท่ีมิได้เตรียมแ
ลยทุธ์ นบัได้
ารวางแผนกล
รในระยะยาว
ได้ประโยชน์ส
ะสัน้และระยะ

นกลยุทธ์ 
nd Control  

รัฐบาลจะดําเ
าเนินการเป็น
ภายใต้ภาวก
ท่ีจะใช้ในการ
ตา่ง ๆ  ท่ีอาจ
แนวทางแก้ไข
ว่าเป็นสิ่งสํา
ลยทุธ์นีจ้ะช่ว
ว  นอกจากนี
สงูสดุและให้
ะยาว   

15 

นินงานให้
นไปอย่างมี
การณ์และ
รพิจารณา
จจะเกิดขึน้
ขปัญหาไว้
คญัและมี
วยให้ธุรกิจ
นีย้งัใช้เป็น
สอดคล้อง
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ข้อ 1 จงอ
ข้อ 2 จงบ
ข้อ 3 จงอ
ข้อ 4 จงอ
ข้อ 5 จงอ
ข้อ 6 จ
ยกตวัอยา่
 

ตอนที่ 2
 

ข้อ 1 ข้อ
ก. กา
อย

ข. กา
เลือ

ค. กา
สาํ

ง. กา
ปฏิ
 

ข้อ 2 ข้อ
ก. ก
ข. ก
เ

ค. ก
จั

ง. ก
ส

ควา
Role 

อธิบายความ
บอกถึงข้อแต
อธิบายความ
อธิบายประโย
อธิบายข้อจํา
จงอธิบายคว
างประกอบ 

  จงเลือกข้อ

อใดกล่าวผิด
ารวางแผนเป็
ยา่งไรในอนาค
ารวางแผนเป็น
อกวิธีการปฏิ
ารพิจารณาส
าคญัหากเป็น
ารวางแผนปร
ฏิบตัหิรือแผน

อใดไม่ใช่วัตถ
การบริหารงา
การบริหารงา
เจ้าของกิจกา
การบริหารงา
จดัสรรบคุคลใ
การบริหารท่ีมี
สภาพแวดล้อ

ามสาํคัญและบ
 of Profit Pla

หมายการกา
ตกตา่งของบท
สมัพนัธ์ของข
ยชน์ของการว
กดัของการก
วามเหมาะสม

อที่ท่านคดิว่

ดเก่ียวกับการ
ป็นการกําหน
คต 
นเร่ืองสําคญั
บตังิานเพ่ือให
ภาพปัจจุบนั
การวางแผนร
ระกอบด้วย 2
นกระทําการต่

ถุประสงค์ขอ
นเพ่ือให้บรรล
านเพ่ือตอบส
ร 
านท่ีดีเป็นกา
ให้มีประสทิธิ
มีประสิทธิภา
มทัง้ภายในแ

บทบาทของก
anning and Co

แบบ ึ

ารวางแผนกล
ทบาทของผู้บริ
ขอบเขตและเ
วางแผนกลยทุ
ารวางแผนกล
มของการการ

าถูกที่สุด เพี

รวางแผน (P

นดวิธีปฏิบัติไ

ญเก่ียวกบัการ
ห้ได้ประโยชน
นของกิจการใ
ระยะสัน้ 
 สว่นสําคญัคื
างๆ 

องการบริหา
ลเุป้าหมายขอ
สนองความต้

รสร้างความต
ภาพ 
าพจะต้องจดั
และภายนอก 

การวางแผนก
ontrol  

ฝึกหดั 
 

ลยทุธ์ 
ริหารในการก
เวลาท่ีใช้ในก
ทธ์ 
ลยทุธ์ 
รวางแผนกล

พียงข้อเดยีว

Planning) 

ไว้ล่วงหน้าเพื

รตัง้วตัถปุระส
น์สงูสดุ 
ให้สมัพนัธ์กบั

คือ การกําหน

าร 
ององค์กรทัง้ร
ต้องการของผู้

ตระหนกัถึงก

การให้การดํ
 

กลยุทธ์ 

การวางแผนก
ารวางแผนขอ

ยุทธ์สําหรับกิ

ว 

พ่ือให้ทราบว

สงค์และเป้าห

บความเป็นไป

นดวตัถปุระสง

ระยะสัน้และร
ผู้ ถือหุ้ นให้มา

การจดัสรรทรั

าเนินงานเป็น

ลยทุธ์ในแตล่
องผู้บริหาร 

กิจการแบบต

ว่ากิจการต้อ

หมายของกิจก

ปได้ในอนาคต

งค์ และกําหน

ระยะยาว 
ากท่ีสุดเพราะ

รัพยากร โดย

นไปอย่างสอ

ละตําแหน่ง 

ต่างๆพร้อม

องการอะไร

การ รวมถึง

ตอาจจะไม่

นดแนวทาง

ะถือว่าเป็น

เฉพาะการ

อดคล้องกับ



 

ข้อ 3 ข้อใ
ก. กา
ข. กา
ค. กา
ง. กา

ข้อ 4 ข้อใ
ก. กฎ
ซึง่

ข. ขบ
ป

ค. ผู้บ
ง. กา

ข้อ 5 ก
ฝ่ายอ่ืน ๆ
เพื่อให้บร
ก. O

ข. St

ค. D

ง. C

ข้อ 6 "Pu

ข้อ 7 การ
ก. กํา
ข. แส
ค. มีก
ง. กํา

ข้อ 8 "

บุคลากรฝ
ตลาดกําลั
ผู้บริหารร
องค์กรนีย้

 

ใดไม่ใช่หน้า
ารควบคมุตดิ
ารจดับคุลาก
ารจดัองค์กร 
ารฝึกอบรมป
ใดไม่ใช่การป
ฎหมายใหม่ๆ
งบริษัทอาจจ
บวนการผลิ
ระสทิธิภาพ 

บริหารท่ีมีคว
ารให้บริการเป็
ารจัดโครงส
ๆ เพื่อ ให้มี
รรลุเป้าหมา

Organizing 

taffing 

irecting 

ontrolling 

t the right m

รกาํหนดเป้า
าหนดเป้าหม
สดงออกเป็น
กําหนดระยะ
าหนดทิศทาง
ผลิตภัณฑ์ A

ฝ่ายผลิตมีป
ลังขยายตัว 
ระดับกลางม
ยกเว้นกลยุท

คว

าที่ในการบริ
ดตามงาน 
ร 

ฏิบตังิาน 
ประเมินสภา
ๆเก่ียวกบัแรง
ะต้องลงทนุสู
ลิตและเทคโ

ามสามารถใน
ป็นท่ีประทบัใ
สร้างองค์กรโ
มีระเบียบใน
ยเดยีวกันถือ

man on the r

าหมายต้องมี
ายให้ชดัเจน 

ตวัเลข 
ะเวลา 
งของกิจการเป็
A มีขบวน
ประสิทธิภาพ
และกิจการมี
มาก" จา
ทธ์ใด 

วามสาํคัญแล

รหารงานของ

าพของจุดแ
งงานมกัออก
สงู 
โนโลยีท่ีใช้ใ

นระดบัสงูบา
ใจแก่ลกูค้า 
โดยระบุให้แ
นการปฏิบัติ
อเป็นการบริ

right job" คือ
มีองค์ประกอ
 

ป็นภาพกว้าง
นการผลิตแล
พและที่สําคั
มีผู้บริหารระ
กข้อความข้

ละบทบาทของก
Role of Pro

งผู้บริหาร (M

ข็งและจุดอ่
มาอยู่เสมอ ใ

ในการผลิตท

างคนขาดควา

แต่ละฝ่ายทํ
ติงานมีการป
ริหารในด้าน

อการบริหาร
อบต่างๆ ยก

งๆ 
ละเทคโนโล
คัญสินค้า A 

ะดับสูงกล้า
ข้างต้นท่านจ

การวางแผน
ofit Planning an

Managemen

อนภายในกิ
ในเร่ืองการคุ้

ทันสมัยและ

ามกระตือรือร้

าหน้าที่ แล
ประสานงาน
นใด 

รด้านใด (ใช้
เว้น 

ลยีที่ใช้ในกา
มีความต้

ตัดสินใจ แต
จะต้องนําห

นกลยุทธ์ 
nd Control  

nt Functions

กิจการ 
ุ้มครองสภาพ

ะบุคลากรฝ่

ร้นความรู้ไมท่ั

ะไม่ก้าวก่าย
นกันเป็นอย่

ช้คาํตอบข้อ 

ารผลิตที่ทัน
ต้องการของ
ต่มีอายุสูงทิ ้
ลายกลยุทธ์

17 

s) 

พแวดล้อม

ายผลิตมี

ทนัสมยั 

ยงานของ
ย่างดีและ

5) 

สมัยและ
งตลาดสูง
ง้ช่วงจาก
ธ์มาใช้ใน
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ก
ข
ค
ง

ข้อ 9 แ
ให้สอดค

ก

ข

ค

ง

ข้อ 10 ข้
ก. 

ข. 
ค. 

ง. 
ข้อ 11 ข้

ก. 
ข. 
ค. 

ง.  
ข้อ 12 ข้

ก. 
ข. 
ค. 

ง. ผ

ควา
Role 

ก.พยายามผลิ
ข.ลงทนุเพ่ือข
ค.ขยายการให้
ง.เตรียมฝึกอบ
แผนงานช่วย
คล้องกันข้อใ
ก. แผนกลยทุ
ของผู้บริหา

ข. แผนดําเนิ
สอดคล้อง

ค. แผนประจํ
ตอ่เน่ืองใน

ง. แผนเฉพา
กิจกรรม ห
้อใดไม่ใช่ ค
 การวดัและป
งบประมาณ

 มีการกําหนด
 การควบคมุก
มีการตดิตาม
้อใดไม่ใช่ปร
สง่เสริมให้มีก
สง่เสริมให้ฝ่า
มีมาตรฐานที
 ถกูทกุข้อ 
้อใดกล่าวผิ
ผู้บริหารระดบั
ผู้บริหารระดบั
ผู้บริหารระดบั
ผู้บริหารระดบั

ามสาํคัญและบ
 of Profit Pla

ลติสนิค้าใหม่
ยายตลาดขอ
ห้เครดติแก่ลกู
บรมผู้บริหารที
ยให้สามารถ
ใดกล่าวผิด 
ทธ์เป็นแผนท่ี
ารสงูสดุ 
นินงานจะจัด
กนั 
จําคือแผนดํา
นระยะยาว 
ะครัง้คือแผน
หนึง่โดยเฉพา
ความหมายข
ประเมินผลก
ณท่ีจดัทําขึน้ 

ดตวัเลขท่ีเป็น
กําไรโดยงบป
มผลการดําเนิ
ระโยชน์ของ
การระดมควา
ายบริหารสละ
ท่ีชดัเจนในกา

ด เก่ียวกับข
บัสงูต้องใช้เว
บักลางมีสว่น
บักลางไมต้่อ
บลา่งใกล้ชิดก

บทบาทของก
anning and Co

ๆ พฒันาเร่ือง
องสนิค้า A แล
กค้าท่ีดีเพิ่มขึ ้
ท่ีจะรับงานตอ่
ปฏิบัติงานต
เก่ียวกับแผน
มีความสําคญั

ทําก่อนแผน

าเนินงานท่ีต้

นงานท่ีจดัทํา
ะ 
ของ "การคว
ารดําเนินงาน

นมาตรฐานวดั
ประมาณเป็นเ
นนงานเป็นระย
งการวางแผน
ามคดิระหวา่ง
ะเวลาให้กบักิ
ารควบคมุการ

ขอบเขตและ
วลาในการวาง
นร่วมในการวา
งรับรู้วตัถปุระ
กบัผู้ปฏิบตังิา

การวางแผนก
ontrol  

งคณุภาพสนิ
ละเพิ่มปริมาณ
น้ 

อหรือเตรียมส
ตามส่ังให้สํา
นงานต่าง ๆ
ญัต่อกิจการม

นกลยุทธ์ เพ่ือ

ต้องกระทํากิ

าขึน้สําหรับก

บคุมกาํไรโด
นโดยเปรียบ

ดผลการปฏิบั
เคร่ืองมือของ
ยะๆ อยา่งใก
นกลยุทธ์ 
งผู้บริหารทกุร
กิจกรรมอยา่ง
รดําเนินงาน 

ะเวลาที่ใช้ใน
งแผนมากกว่
างแผนในระด
ะสงค์และเป้า
านจริงมากกว

กลยุทธ์ 

นค้า หาทางลด
ณการผลติเพิ

สรรหาผู้บริหา
าเร็จได้ซึ่งแต
ๆ 

มากท่ีสดุเป็น

อเป็นแนวทา

กิจการท่ีต้อง

ารปฏิบตัิงาน

ดยงบประมา
เทียบผลงาน

ตังิานด้านตา่
ธุรกิจในประ
กล้ชิด 

ระดบัชัน้ 

เตม็ท่ี 

นการวางแผ
าผู้บริหารระด
ดบัฝ่ายหรือแ
าหมายรวมขอ
วา่ผู้บริหารระ

ดต้นทนุการผ
พิม่ขึน้ 

ารจากภายนอ
ต่ละแผนจะ

นหน้าท่ีความ

างในการปฏิ

ทําบ่อย ๆ ค

นหรือกระทํากิ

าณ" 

นท่ีปฏิบตัิได้จ

างๆ เพ่ือเป็นเค
เทศท่ีพฒันาแ

นของผู้บริห
ดบัอ่ืน 

ผนกท่ีตนรับผิ
องกิจการก็ได้
ะดบักลาง 

ผลติ 

อก 
ต้องจัดทาํ

มรับผิดชอบ

ฏิบัติงานให้

ครัง้และทํา

กิจกรรมใด

จริงกับแผน

คร่ืองมือวดั 

แล้ว 

หาร 

ผดิชอบ 

ด้ 



 

ข้อ 13 ข้อ
ก. แ
ข. แ
ค. ก
ง. ถู

ข้อ 14 ข้อ
ก. ก

ต้องการขอ
ข. ก
ค. บ
ง. ก

ข้อ 15 ข้อ
ก. เป
ข. จั
ค. กํ
ง. เลื

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อใดคือข้อจาํ
แผนกําไรไมส่
แผนกําไรจะป
การวางแผนก
กูทกุข้อ 
อใดกล่าวถูก
การวางแผน
องกิจการในอ
การวางแผนก
บทบาทการวา
ารวางแผนก
อใดกล่าวผิด
ปรียบเทียบผ
จดัทําผลรายง
กําหนดทางเลื
ลอืกทางเลือก

คว

ากัดของการ
ามารถทดแท
ระสบผลสําเร็
ลยทุธ์ อาจจั

กต้อง 
นกลยุทธ์ ทําใ
อนาคต 

ลยทุธ์ เป็นสิง่
างแผน เป็นบ
ลยทุธ์ สามาร
ดเก่ียวกับขัน้
ลการดําเนินง
งานผลการดํา
ลอืกเพ่ือปรับป
กท่ีดีท่ีสดุ เพ่ือ

วามสาํคัญแล

รวางแผนกล
ทนการบริหาร
ร็จได้ตอ่เม่ือมี
ดัทําขึน้โดยก

ให้ทราบว่ากิ

งท่ีไมจํ่าเป็นต้
บทบาทท่ีมีคว
รถใช้ได้เหมือ
นตอนการวา
งานเป็นระยะ
าเนินงานประ
ปรุงแก้ไขข้อผิ
อนําไปแก้ไขก

ละบทบาทของก
Role of Pro
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แผนบริหารการสอนประจาํบทที่  2 

กระบวนการวางแผนและควบคุมกาํไรโดยงบประมาณ 

 

หวัข้อเนือ้หาประจาํบท  

1. ความหมายของงบประมาณ 

2. วตัถปุระสงค์ของงบประมาณ 

3. หลกัพืน้ฐานในการวางแผนและควบคมุกําไรโดยงบประมาณ 

4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งแผนกลยทุธ์  แผนดําเนินงาน  และงบประมาณ 

5. รูปแบบของการนําเสนองบประมาณ 

6. ประเภทของงบประมาณ 

7. การจดัทํางบประมาณ 

8. ขัน้ตอนการวางแผนงบประมาณ 

9. การบริหารงบประมาณ 

10. หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในการจดัทํางบประมาณ 

11. ปัญหาและอปุสรรคของการจดัทํางบประมาณ 

12. ประโยชน์ของการจดัทํางบประมาณ 

13. บทสรุป 

14. แบบฝึกหดั 
 

วัตถุประสงค์ เชิงพฤตกิรรม 

1. ผู้ เรียนสามารถอธิบายความหมายของงบประมาณได้ 

2. ผู้ เรียนสามารถอธิบายวตัถปุระสงค์ของงบประมาณได้ 

3. ผู้ เรียนสามารถอธิบายหลกัพืน้ฐานเก่ียวกบัการวางแผนและควบคมุกําไรได้ 

4. ผู้ เรียนสามารถอธิบายความสมัพันธ์ระหว่างแผนกลยุทธ์  แผนดําเนินงาน  และ
งบประมาณได้ 

5. ผู้ เรียนสามารถอธิบายประเภทของงบประมาณได้ 

6. ผู้ เรียนสามารถอธิบายรูปแบบของงบประมาณได้ 

7. ผู้ เรียนสามารถอธิบายลําดบัการจดัทําของงบประมาณได้ 
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ตามงานท่ี
 ฝ่ายผลิต
สายงานนี ้
บง่สายงาน
านให้บรรลุ
ดองค์กรซึง่
ศนูย์ตา่ง ๆ  
จดัองค์การ

านกว้าง ๆ 

หน่วยงาน
ยงานอ่ืน ๆ  
ตอ่ไป 

ให้ผู้บริหาร
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ผ่านการอ
กิจการ 

ปรับปรุง
โครงสร้าง
และทําให้

 

หน่วยงาน
มีการแบง่
มีประสิทธิ
ได้แบ่งค
รับผิดชอบ
ระบบต้นท
จากการบั
การควบค

เกิดขึน้ว่า
ผิดพลาด
วิเคราะห์
ศนูย์ความ
ถ้าการแย
เปรียบเที
หลักเกณ
ปฏิบตังิาน
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กิจการที
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ห้การดําเนินง

3. การบัญ

การบญัชี
นของกิจการซึ
งความรับผิดช
ธิภาพจะต้อง
วามรับผิดช
บท่ีกําหนดขึน้
ทนุผนัแปร  เ
บนัทกึบญัชีตา
คมุได้ดี     

 

ดงันัน้  ถ้
า  ควรจะบนั
จะกระทบตอ่
ห์ผลต่างจากง
มรับผิดชอบน
ยกประเภทต้
ยบผลการดํา
ณฑ์ท่ีเหมาะส
น  การวางแผ

กระบวนการวา
rinciple of Budg

ผนงานของหน
บริหารระดบั

ท่ีบริหารงาน
องกิจการให
กรนัน้  ซึง่จะ
านตามแผนที

ชีตามความ

ชีตามความรับ
ซึง่ได้มีการแบ
ชอบตามสาย
งใช้ระบบบญั
อบ ตามกา
น้  จะเน้นเร่ือ
ป็นต้น  เม่ือกํ
ามระบบบญัชี

ถ้าจะให้การว
ทึกบญัชีประ
อการบนัทกึบั
งบประมาณข
นัน้ ๆ  การเปรี
ต้นทุนและรา
าเนินงานจริง
สมกับแผนง
ผนและควบคุ

างแผนและคว
get Profit Plann

น่วยงานแตล่
บสูงแล้ว  เม่ือ

นโดยใช้การว
ห้เหมาะสมเ
ทําให้ไม่เกิด
ท่ีวางไว้และก

รับผิดชอบ 

ับผิดชอบ  หม
บง่สายงานแล
ยงานนัน้ ๆ ด้ว
ญชีตามความรั
รจัดองค์การ
องต้นทนุและ
กําหนดการบญั
ชีตามความรั

วางแผนและ
ะเภทไหนไว้ด้
ญัชีตัง้แตส่อง
ของแต่ละบญั
รียบเทียบผล
ายได้ท่ีใช้ใน
กบัแผนกําไร
บประมาณที
คมุกําไรก็จะป

วบคมุโดยงบ
ning and Contro

ละแห่งเม่ือได้ร
อนํามารวมกั

วางแผนและ
เสียก่อนและ
ความรับผิดช
การควบคมุกํา

(Responsib

มายถึง  ระบ
ละสายบงัคบั
วย  ในการวา
รับผิดชอบให้
รและสายบัง
ะรายได้ก่อนเรื
ญัชีตามความ
รับผิดชอบ  ก็

ะควบคุมได้ผ
ด้วย  เน่ืองจา
งบญัชีขึน้ไป 

ญชีท่ีปรากฏอ
การดําเนินงา
แผนกําไรแล
รก็จะไม่ได้ผล
ท่ีจัดทําในตอ
ประสบผลสําเ ็

บประมาณ 

ol  

รับการพิจารณ
กันทัง้หมดก็จ

ะควบคุมกําไ
ะความรับผิ
ชอบซํา้ซ้อนห ื
าไรเป็นไปตาม

ility Account

บบญัชีท่ีจดัทํ
บบญัชาตามผั
างแผนและค
ห้สอดคล้องแ
ังคับบัญชา 
ร่ืองอ่ืน  เช่น 

มรับผิดชอบแ
สามารถนําม

ลจะต้อง วิเค
กถ้ามีการวิเ
 และจะทําให้
อยู่ในรายงาน
านจริงกบัแผน
ละในระบบบั
ลเช่นกนั  การ
อนวางแผนแ
ร็จตามวตัถปุ

ณาให้สอดคล้
จะได้เป็นแผน

ไรมาช่วยจะ
ดชอบก็จะเกิ
หรือไม่มีผู้ รับผิ
มท่ีต้องการ 

ting) 

ทําขึน้ตามโคร
ผงัการจดัองค์
วบคมุกําไรให้
ละเหมาะสม
ระบบบัญชี
  ระบบต้นทนุ
แล้ว  ข้อมลูใน
มาใช้ในการวา

คราะห์ลกัษณ
คราะห์และบั
ห้เกิดข้อผิดพ
นผลการปฏิบ
นงานก็จะไม่ไ
บัญชีไม่เหมา
รใช้ต้นทนุมา
และในรายง
ประสงค์ของกิ

ล้องกนัและ
นกําไรของ

ะต้องมีการ
กิดขึน้ตาม
ผิดชอบงาน  

รงสร้างของ
ค์การและได้
ห้เหมาะสม  

กบัหน่วยท่ี
ตามความ
นมาตรฐาน  

นอดีตท่ีเกิด
างแผนและ

ณะต่างๆ ท่ี
บนัทึกบญัชี
ลาดในการ
บตัิงานของ
ได้ผล  และ
าะสม  การ
ตรฐานเป็น
งานผลการ
จการด้วย 
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ทัว่ถึง  รวม
ได้รับข้อมลู
เป็นไปด้ว
เข้าใจของ
องค์กรได้
ตดัสินใจอ
ตดัสนิใจอ
ตรงกนัทงั 

ผู้บริหารระ
เพ่ือผู้บริหา
ความสบัส

ข้อมลูจาก
ถกูต้องทนั
ตดัสนิใจได้
เป็นข้อมลูท

ด้วยกนัเอง
ควรจะมีก
ปฏิบตัิงาน
เป็นไปตาม

กิจการ  ต้อ
ข้อมลูท่ีไม
ผิดพลาด 

กิจการในก

4. การตดิต่

การตดิตอ่
มทัง้มีการแล
ลอย่างทัว่ถึง
ยความราบรื
บคุคลในองค
ต้องอาศัยก
อย่างมีประสิท
าจผิดพลาดท
  3  ระดบั  คือ

4.1. กา
ะดบัสงูท่ีจะสง่
ารระดบัลา่งห
สน  การปฏิบตัิ

4.2. กา
พนกังานหรือ
นสมยัและต้อ
ด้ทนัเหตกุารณ
ท่ีตรงกนั  จงึจ

4.3. กา
งหรือผู้บริหา
ารส่ือสารข้อ
นของแตล่ะฝ่า
มเป้าหมายท่ี
การส่ือสา

องเป็นข้อมลูที
ม่ดีหรือไม่เป็น
 หรือมีเวลาป
การตดัสินใจไ

อส่ือสารที่ดี

อสื่อสารท่ีดี  ห
ลกเปล่ียนควา
และถกูต้อง  
ร่ืน  และได้ผ
ค์กรเข้าด้วยกั
ารส่ือสาร  ก
ทธิภาพ  ถ้ามี
ทําให้กิจการรั
อ 
รส่ือสารจากร
งมาให้ผู้บริหา
หรือผู้ปฏิบตังิ
ตงิานจะได้เป็
รส่ือสารระดบั
อผู้บริหารระดั
งส่ือสารให้ท
ณ์  ข้อมลูท่ีสือ่
จะทําให้การป
รส่ือสารระดั
รระดบัต่ําระด
อมูลท่ีตรงกัน
ายไม่ขดักนัถู
ต้องการ 
ารข้อมลูท่ีทําใ
ท่ีครบถ้วนไม่
นจริงซึ่งจะมีผ
ปรับปรุงไม่เพี
ไปตามข้อมลู

กระบวนการ
Principl

ด ี(Comprehe

หมายถึง  การ
ามคิดเห็นระ
 จะช่วยให้เกิ
ลดี  การสื่อส
กนั  การบริหา
การตัดสินใจ
มีข้อมลูส่ือสา
รับผลเสียหาย

ระดบับนสูร่ะ
ารระดบัลา่งต้
านในระดบัล่
ปนไปตามท่ีผู้บ
บัล่างสู่ระดบั
ดบัต่ําท่ีจะส่ือ
ทราบตามกําห
อสารจากระด
ประสานงาน 

บัเดียวกัน (S

ดบัเดียวกนั  

นก่อให้เกิดคว
กูต้องตรงตา

ให้ได้ผลดีตอ่
มข่าดตกบกพ
ผลเสียหายต
พียงพอ  สิ่งเห
ลท่ีบกพร่องดั

รวางแผนและค
e of Budgeting 

ensive Com

รกําหนดให้มี
ะหว่างกลุ่มหรื
กิดความเข้าใจ
สารสามารถ
ารงานให้มีปร
จต้องอาศัยก
ารไม่เพียงพอ
ยได้ โดยการสื

ดบัลา่ง (Top

ต้องมีการส่ือส
ลา่งทกุฝ่ายจะ
บริหารระดบัส
บบน (Bottom

สารให้ผู้บริห
หนด  เพ่ือ
ดบัลา่งขึน้ไปย
  และตดัสนิใ
Strength L

 รวมทัง้ระหว่
วามเข้าใจข้อ
มข้อมลูท่ีได้รั

การดําเนินงา
ร่อง  ควรป้อง
ต่อกิจการ  ข้อ
หล่านีต้้องรีบ
ดงักล่าว  การ

ควบคมุโดยง
 Profit Planning

munication) 

การประสาน
รือระหว่างหน
จซึ่งกนัและกั
เช่ือมโยงคว
ระสิทธิภาพแ
ารส่ือสารข้อ
อ  หรือไม่ได้รั
สื่อสารท่ีดีต้อง

p – down)  ห
สารข้อมลูท่ีถู
ะได้มีความเข้า
สงูต้องการ 

m – up) ข้
ารระดบัสงูทร
อท่ีผู้บริหารจ
ยงัผู้บริหารระ
จได้ผลดี 

Line)  อาจจะ
างพนกังานที
อมูลท่ีเหมือน
รับ  อนัจะมีผ

าน  ต้องส่ือส
งกนัหรือหลีก
อมูลท่ีสรุปไม
แก้ไขมิฉะนัน้
รสื่อสารจะเกิ

งบประมาณ 

g and Control  
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นงานสง่ข้อมลู
น่วยงานเดีย
กนั  การปฏิบั
ามคิดเห็น  แ
และบรรลเุป้า
อมูลท่ีใช้ประ
รับข้อมลูท่ีถูก
งมีการสื่อสา

หมายถงึ  ข้อมู
กูต้องตรงกนั
าใจท่ีตรงกนัไ

ข้อมลูจากระด
ราบซึง่ต้องเป็
ะได้นําไปปร
ะดบัสงูของทุ

ะเป็นผู้บริหา
ท่ีปฏิบตัิงานด้
นๆกัน  ซึ่งจะ
ผลทําให้การดํ

สารข้อมลูท่ีเป็
กเล่ียงการติด
ม่ชัดเจน  การ
น้จะเกิดผลเสี
ดขึน้ทุกระยะ
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ลถึงกนัโดย
วกัน  การ
ตัิงานก็จะ
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ดําเนินงาน
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ตอ่ส่ือสาร
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สียหายแก่
ะเร่ิมตัง้แต่
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การกําหน
งบประมา
ละศนูย์ห ื

มีส่วนส่ง
วตัถปุระส
และเข้าใ
รับผิดชอบ
ข้อเท็จจริ
สื่อสารมา
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ท่ีเป็นไปไ
เป้าหมาย
เกิดขึน้ใน
วตัถปุระส
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ปฏิบัติงา
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ไม่ก่อให้เ
จะต้องมี
งบประมา
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คาดคะเน
ปัจจัยต่า
ความสาม
ประกอบก
จริง ถ้ากา
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นดวตัถุประส
าณ  การราย
รือแตล่ะหนว่
ดงันัน้  ถ้

งเสริมให้กา
สงค์เป้าหมา
ใจถึงหน้าท่ีค
บระหว่างกนั
รง  สิ่งเหล่านี ้
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5. การกําห
chievement)

การวางแ
ได้เพ่ือนํามา
ยนัน้สมัพนัธ์
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สงค์และเป้าห
ใช้ความสาม
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ในการปฏิบตัิ
เกิดแรงจูงใจ
มีลักษณะท้า
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การพิจารณา
ารดําเนินงาน

กระบวนการวา
rinciple of Budg

สงค์  การกํา
ยงานผลการป
วยงานตามคว
ถ้ากิจการมีกา
รวางแผนแล
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ความรับผิดช
นมีการรายงา
ต้้องอาศยักา
ช่วยให้การบริ

หนดเป้าหม
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แผนและควบ
ากําหนดวัตถ
์กับความเป็น
ท่ีกําหนดแล
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มารถอย่างเ
ทางตรงกันข้า
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างแผนและคว
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หนดเป้าหมา
ปฏิบตัิงาน  ก
วามรับผิดชอบ
ารส่ือสารท่ีดี  

ละควบคุมกํ
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วบคมุโดยงบ
ning and Contro
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 สม่ําเสมอถกู
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กต้องทกุหน่ว
  เน่ืองจากท
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ความเก่ียวพ
ดเผย  สื่อสา
นทกุฝ่ายจึงเห
หมายได้ 

หมาะสมใก

ต้องคํานึงถึงข้
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ทัง้ภายในแล
องกิจการท่ีส
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าไรในระยะย
นตามกําไรป
ยซึง่มีการลง

ด้ (Flexible P

บริหารทุกระด
ช้ได้ระหว่างท่ี
างไว้หรืออา
ยบริหารต้อง
แล้วนําไปปรับ

ควบคมุโดยง
 Profit Planning

ปล่อยเวลาจ
จากอเมริกา
ยเปรียบเคร่ือ
ดซือ้ได้ทนัตาม
ามารถศกึษา
ะเคร่ืองให้รอ
าจไมใ่ช่เคร่ือ
ลาท่ีแน่นอน 

ประเมินผลกา

งแผนให้ต่อเ
ท่ากนัแตกตา่
ากกว่าหนึ่งโค
วลาสัน้ ๆ  แผ
ลาท่ีต้องการ 

รือรายงานแส
าผลงานอย่าง
ต่อกนันัน้ออก
ยาวเข้าไว้ในช
ประจําปี  25x

ทนุสร้างตัง้แ

Planning) 

ดบัได้ร่วมมือ
ท่ีนําแผนไปใช้
จมีโอกาสท่ีไ
สามารถท่ีจะ
บแผนท่ีได้รับอ

งบประมาณ 

g and Control  

จนถึงวินาที
า  โดยท่ีไม่มี
องจกัร  A  อย
มกําหนด  ซึง่
าข้อมลูเพิ่มเติ
บคอบก่อนตั
องจกัร  A  แต
  ไม่ได้ตัดสิ
ารใช้เคร่ืองจั

เน่ืองกันสําห
างกนัไปบางค
ครงการ  ผู้บริ
ผนงานเป็นช
  เพ่ือให้มีเวล

สดงความก้า
งเพียงพอ  แ
กเป็นช่วง ๆ  
ช่วงเดียวกัน

x1  อยู่ในนัน้
แต่เดือนมิถนุา

อกันวางแผน
ช้อาจมีเหตกุา
ไม่ได้คาดหม
ะตดัสินใจใหม
อนมุตัแิล้วนัน้
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สุดท้ายท่ี
เวลาเพียง
ย่างไรบ้าง  
งทําให้เสีย
ติม  ศกึษา
ตดัสินใจได้  
ตก็่สัง่ซือ้ไม่
นใจเลือก
กัรทัง้สาม

หรับแต่ละ
ครัง้อาจจะ
ริหารจึงจะ
ช่วง ๆ  นัน้
ลาเพียงพอ

วหน้าของ
ผนงานใน
  แผนงาน
นด้วย  เช่น  

และอาจมี
ายน 25x1  

นได้ทําการ
ารณ์  หรือ
ายไว้ก่อน
ม่  โดยการ
น   
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วางแผนใ
ไปตามคว
ถือตามแ
ดําเนินงา

ปรับกลยุ
ค่าใช้จ่าย
ตายตัวห ื
โอกาสท่ีดี
ใช้งบประ
ได้ตามสถ
 

ตวัอย่างท
 

จํ
จํ
ผ

จ่ายคา่วตั
ไม่ถกูต้อง
สถานการ

ใหมใ่ห้อยู

จํ
จํ
ผ

 
ก
P

หลกัการ
ใหม่ภายใต้สถ
วามจําเป็นแล
แผนท่ีวางไว้
นแตกตา่งจา
ดงันัน้กล

ทธ์ยงัคงใช้ข
ยและต้นทุน 

รือไม่มีการป
ดีไป  ปัญหาที
ะมาณคา่ใช้จ่า
ถานการณ์ท่ีเป็

ที่ 2.2  งบปร
 

จํานวนตามงบ
จํานวนจริง 
ผลตา่ง  

การเปรีย
ตถดุบิสงูกวา่ที
งเน่ืองจากระ
รณ์จริงผลติม
ดงันัน้  ก

ยูใ่นระดบัเดีย
 

จํานวนตามงบ
จํานวนจริง 
ผลตา่ง  

กระบวนการวา
rinciple of Budg

รในการวางแผ
ถานการณ์ท่ีเ
ละเหมาะสม
ตัง้แต่แรกโด
ากสถานการณ
ลยุทธ์ท่ีนํามา
องเกิดอาจเกิ
 ต้องใช้หลกั
ประมาณการ
ท่ีเกิดขึน้ในกา
ายผนัแปรเป็น
ป็นจริง   

ระมาณท่ีกิจก
  

บประมาณ  

  

  

ยบเทียบคา่วตั
ท่ีตัง้งบประม
ะดบัการผลิตที
มากขึน้เป็น  6

การวดัประสิท
ยวกบัระดบัจริ

 

บประมาณ  

  

  

างแผนและคว
get Profit Plann

ผนและควบค
เปล่ียนแปลงไ
  เม่ือมีเหตกุ
ดยเคร่งครัด 

ณ์ในขณะทําก
าใช้อาจไม่เห
กิดผลเสียหาย
ความยืดหยุ่
รค่าใช้จ่ายท่ี
ารควบคมุต้น
นเคร่ืองวดัปร

การกําหนดไว้
ผลผ

    50,000 ห
    60,000 ห

 

ตถดุบิท่ีจ่ายจ ิ
าณไว้ 15,00

ท่ีแตกต่างกนั
60,000  หน่วย
ทธิภาพของกา
ริงคือ  60,000

      ผลผลิต
  60,000 หน่
  60,000 หน่

 

วบคมุโดยงบ
ning and Contro

คมุกําไรให้ได้
ไป  นัน่คือคว
ารณ์หรือสภ
  ไม่ยอมให้มี
การวางแผน  

มาะสมกับส
ยแก่กิจการได้
นเข้าช่วย  ถ้
ไม่ได้คาดไว้
นทนุท่ีเกิดจาก
ระสทิธิภาพใน

และผลการป
ลิต            
น่วย 1

น่วย 1

 (

จริงกบังบประ
00 บาท  เป็นก
นตามงบประ
ย   
ารใช้วตัถดุิบ
0  หน่วย  จงึจ

ต  ค
นว่ย  1

นว่ย  1

 5

บประมาณ 

ol  

้ผล  เน้นท่ียอ
วรให้แผนงาน
าพการณ์เปลี
มีการยืดหยุ่
  

ถานการณ์ให
ด้  โดยเฉพาะ
้าใช้งบประม
้ ก่อนหน้าก็จ
กสถานการณ์
นการดําเนินง

ปฏิบตังิาน  มี
  ค่าวัตถุดบิ

100,000 บาท
115,000 บาท
(15,000) บาท
ะมาณท่ีทําไว้ 
การวดัประสทิ
มาณท่ีตัง้ไว้ 

ต้องปรับปรุง
จะวดัผลได้  

ค่าวัตถุดบิ 

120,000 บาท
115,000 บาท
5,000 บาท เป็

อมให้มีการป
นท่ีอนมุตัิไปแ
ลี่ยนไป  ถ้ากิจ
นได้เม่ือสถา

หม่  ถ้าไม่ปรั
ะอย่างยิ่งในก
มาณค่าใช้จ่า
จะทําให้กิจก
ณ์ท่ีเปล่ียนแปล
งาน  ซึง่สามา

ดงันี ้

บ 

ท (@ 2) 

ท 

ท เป็นผลตา่ง
  จะเกิดผลตา่
ทธิภาพการดํ
 50,000  

งบประมาณ
ดงันี ้

ท (@ 2) 

ท 

ป็นผลตา่งท่ีพ

รับปรุงหรือ
แล้วยืดหยุ่น
จการใดยืด
านการณ์ท่ี

รับแผนหรือ
การควบคมุ
ยแบบคงท่ี
ารต้องเสีย
ลงไปมกัจะ
ารถยืดหยุ่น

งท่ีไมดี่ 

างท่ีไม่ดีคือ
าเนินงานท่ี
หน่วย  แต่

ผนัแปรเสีย

พอใจ 



 

 

วัตถุดิบตา
ผลตา่งท่ีน่

 

8

ร่วมมือใน
เหล่านีใ้ห้ต
แนวทางท่ี
เคร่ืองมือจั

ต้องเร่ิมตัง้
กบัเป้าหม
บุคลากรที
กําหนดวตั
ฝ่ายบริหา
กิจการ 

 

9

อย่างใกล้ชิ
เสียหายเกิ
วาจาจากห
ของผู้บริหา

ซึง่กําหนด
สว่นการสงั
รายละเอีย

วางไว้แสด

ตามงบป
ามงบประมา
นาพอใจ 5,00

8. การร่วมมื

ฝ่ายบริหา
นการวางแผน
ตรงกันให้เข้า
ท่ีชัดเจนท่ีจะป
จบัผิดหรือบีบ
การจูงใจใ

งแต่การกําหน
ายส่วนตวัขอ
ท่ีมีความสาม
ตถุประสงค์  

รทกุระดบัชัน้

9. การตดิตา

การวางแ
ชิดและสม่ําเ
กิดขึน้แก่กิจก
หวัหน้าหน่วย
าร  หรือตามก
สิง่ท่ีจําเป็

แบบตามท่ีผู้
งัเกตการณ์ด้ว
ยดเพิ่มเตมิหรื

9.1 เม่ือ
ดงถึงประสทิธิ

ระมาณท่ีปรั
าณเท่ากับ  1

0  บาท แทน

มือจากบุคค

ารต้องหาทาง
นและควบคุม
าใจว่าการวา
ปฏิบตัิไปสู่วัต
บงัคบัให้มีกา
ให้พนกังานใ
นดเป้าหมาย
องแต่ละบุคค
มารถ  เป้าห
เป้าหมายแล
นท่ีได้ผล ทําให

ามผลการปฏ

ผนและควบค
เสมอ  เพ่ือท่ี
การ  การติดต
ยงาน หรือให้ร
กําหนดเวลาที
นและสําคญัท
บริหารต้องก
วยตนเองหรือ
รอกรณีท่ีจําเป็
อได้รับรายงา
ธภาพของผู้ปฏิ

กระบวนการ
Principl

รับปรุงใหม่ให้
120,000 บาท
น 

ลทุกระดบัใ

งจูงใจบคุลาก
มกําไร  โดยส
งแผนและคว
ตถุประสงค์อั
ารทํางานมาก
ในองค์กรมีค
ย  จะต้องมีกา
คลให้เข้ากนั  

มายท่ีชัดเจน
ละนโยบายท่ี
ห้พนกังานทกุ

ฏิบัตงิาน (E

คมุกําไรจะได้
จะได้แก้ไขห ื
ตามผลงานนี ้
รายงานเป็นล
ท่ีแน่นอน  กา
ท่ีสดุ  คือการ
การทราบข้อมู
อรับฟังด้วยวา
ป็น  การตดิตา
านผลการปฏิ
ฏิบตังิานจงึค

รวางแผนและค
e of Budgeting 

ห้อยู่ในระดับ
ท  แต่จ่ายจริ

นองค์กร (O

กรทุกคนในอ
สร้างความเข้
วบคมุจะช่วย
อนัเดียวกัน  

กขึน้ 

วามกระตือรื
ารประสานงา
 ซึ่งเป้าหมาย
นจะทําให้ปฏิ
เขาต้องเก่ียว
กระดบัมีควา

Evaluation P

ด้ผลเต็มท่ี  จ
หรือปรับแผนใ
นีอ้าจทําได้โด
ลายลกัษณ์อั
ารตดิตามงาน
รรายงานผลก
มลู  และจําเป็
าจาเป็นสว่นเ
ามผลการปฏิ
บตัิงานจริงเป็
วรให้การยอม

ควบคมุโดยง
 Profit Planning

บการผลิตจริง
ริงเพียง 115,

Organization 

องค์กรให้เห็น
ข้าใจและให้ท
ยให้การปฏิบั
การวางแผน

รอร้นท่ีจะมาร
านกนัระหว่า
ยของกิจการจ
ฏิบัติได้ง่าย  

วข้องด้วยเป็น
มรู้สกึว่าตนเ

erformance

จะต้องมีการติ
ให้ทันเหตุกา
ดยวิธีสงัเกตก
กัษรเป็นระยะ
นทัง้  3  วิธี  ต้
การปฏิบตัิงาน
ปนแก่การประ
เสริมเป็นครัง้
ฏิบตังิานมีวตัถ
ป็นไปตามเป้
มรับ  ชมเชย 

งบประมาณ 

g and Control  

ง  60,000  ห
,000 บาท  จึ

 Collaborativ

นถึงความสําค
ทุกคนมีความ
ตัิงานง่ายขึน้
นและควบคมุ

ร่วมมือในกา
างเป้าหมายข
จะสําเร็จได้ก็
 การมีส่วนร่
นวิธีการจูงใจ
เองเป็นบคุคล

) 

ติดตามการดํ
ารณ์  ถ้าพบว
การณ์  รับรา
ะ ๆ ตามควา
ต้องใช้ประกอ
นเป็นลายลกั
ะเมินผลการป
คราวในกรณี
ถปุระสงค์  ดงั
ปาหมายหรือแ
  และเปิดเผย
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หน่วย  ค่า
จึงเกิดเป็น

ve) 

คญัถึงการ
มรู้ในเร่ือง
น  เพราะมี
มไม่ใช่เป็น

ารวางแผน
ของกิจการ
โดยอาศยั
วมในการ
จพนกังาน
ลสําคญัใน

ดําเนินงาน
ว่ามีความ
ยงานด้วย
ามต้องการ
อบกนั   

ษณ์อกัษร  
ปฏิบตัิงาน  

ณีท่ีต้องการ
งันี ้
แผนงานท่ี
ยถึงวิธีการ



 
36 

ปฏิบตัิงา
หน่วยงาน

เช่น  ต่ําก
ทนัท่วงที
สามารถป

และอุปส
ตอ่ไป 

 

ความสัม

เพ่ือให้กา
คําว่า “งบ
การบริหา
แผนท่ีเก่ีย
ไม่ว่าจะเป็
งบประมา
ต้องสอดค
ระหวา่งก

กระบวนก
งบประมา
และรวบร

เคร่ืองจกัร

ใหมป่ระเ

ปรับปรุงแ

 
ก
P

นท่ีได้ผลนัน้
นอ่ืน ๆ หรืออ

9.2 เมื
กว่าแผนงบปร
เพ่ือไม่ให้ผิด
ปรับแผนสําห

9.3 กา
รรคต่าง ๆ ซึ

ัมพนัธ์ระห

การวางแผน
ารวางแผนกา
บประมาณ” 

ารท่ีดีท่ีมีวตัถุ
ยวกบัการเงิน
ป็นเงิน  กําลงั
าณ  การจดัท
คล้องกบัการว
ารวางแผนก
ภาพท่ี 2.2 

การบริหาร  
าณต้องใช้เวล
รวมข้อมลูตา่ง

1. วิเคราะห
รอปุกรณ์  กํา
2. คาดการ
เภทเดียวกนัเพ

3. นําข้อมลู
แผนกลยทุธ์ให

กระบวนการวา
rinciple of Budg

แก่ฝ่ายหรือห
าจปรับใช้เป็น
ม่ือได้รับรายง
ระมาณเน่ือง
ดพลาดหรือบ
รับงวดท่ีเหลือ
ารติดตามผล
ซึ่งจะเป็นประ

ว่างแผนกล

นการดําเนินงา
รดําเนินงานน
“แผนประจํา
ถปุระสงค์  เป้
น  ผู้บริหารจะ
งัคน  วสัดอุปุ
ทํางบประมาณ
วางแผนกลยุ
ลยทุธ์แผนดํา
แสดงถึงควา
ซึ่งนําไปสู่กา
ลานานหลาย
ง ๆ ในการเตรี
ห์ถึงทรัพยาก
าลงัคน  สภาพ
ณ์ถึงสิ่งแวดล้
พิ่มขึน้  และมี
ลจากการวิเคร
ห้เหมาะสมแ

างแผนและคว
get Profit Plann

หน่วยงานอ่ืน 

นแนวทางในก
งานผลการป
จากมีข้อบกพ
บกพร่องในครั
อให้สามารถป
ลการปฏิบตัิงา
ะโยชน์ท่ีจะนํ

ลยุทธ์  แผ

านของกิจกา
นัน้สมบรูณ์  ก
ปี” “แผนกํา
ปาหมายและก
ะต้องจดัทํางบ
ปกรณ์  กิจกา
ณก็เพ่ือให้กิจ
ทธ์และการว
าเนินงานและ
มเช่ือมโยงระ
ารเตรียมงบป
ยเดือน  งบปร
รียมจากระดบั
กรต่าง ๆ  ท่ีกิ
พแวดล้อม  ต
ล้อมตา่ง ๆ  ที
มีผลกระทบอ
ราะห์สภาพแ
ละสอดคล้อง

วบคมุโดยงบ
ning and Contro

 ๆ ให้ทราบ  

การปฏิบตังิา
ปฏิบตัิงานจริง
พร่อง  จะได้ใ
รัง้ต่อไปอีก  

ปฏิบตัไิด้ผลต
านทําให้ทราบ
นาไปประกอบ
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รับผิดชอบ
ปฏิบัติงา
หน่วยงาน

รายงานผ
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ารตรวจสอบก
หน้าท่ีควบคมุ

ะเมินผลการ

านท่ีรับผิดช
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ปฏิบัติงานเป็
ถึงความรับผิ
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ปฏิบตัิงานถ้า
น ๆ จะได้นําไ

ering) 

นเ้ป็นขัน้สุดท้
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ตรง  คือ  ฝ่า
ภายในกิจการ
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มีหน้าท่ีเข้า
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นประจําปี  เนื
าเนินงานจะ
ยได้และคา่ใช้
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วยปฏิบตัิการ
นฝ่ายผลิตมีห
ณต้นทนุ  วตั
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รจดัทํางบปร
ดยหัวหน้าหน
ประมาณผ่า
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ณคา่ใช้จ่ายใน

  ได้แก่ 
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าณ 

1.6. ดแูล
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วตัถปุระสงค์
งตนให้สอดค

ากผู้บริหารร
มาย  และพร้อ
งหน่วยงานด้
แล  ควบคมุก
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งแผนและ
ณของฝ่าย
  จะทําให้
ละเหตผุล  
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ทางด้าน
จะต้องจั
เปลี่ยนแป

เกินไปจน
งบประมา
แต่ในทาง
ดําเนินงา
จะต้องท้า
เป้าหมาย

ควบคมุแ
ต่างๆซึ่งต้
นํามาใช้ป
เช่น  ฝ่าย
ประกอบก
วางแผนง

ควบคมุให
งบประมา

 

ประโยช

กิจการได้

การวางแ
ผลดีภายใ
ซึง่ประกอ

 
ก
P

9. แผนงาน
เทคโนโลยีแ
ัดทําล่วงหน้
ปลงทางเทคโ

10. การตัง้
นไม่สามารถ
าณเกิดความ
งตรงกนัข้ามถ
านอย่างมีปร
าทายให้ผู้ปฏิ
ยของงบประม

11.   แบบฟอ
และประเมินผ
ต้องอาศยังบป
ประโยชน์ในก
ยผลิตต้องปร
การวางแผนก
งบประมาณก
หน่วยงานห
ห้ได้ผลดีจะต้
าณให้มีประสิ

ชน์ของการ

การจัดทํางบ
ด้ประสบความ

1. งบประม
แผนดําเนินงา
ใต้สถานการณ
อบด้วยขัน้ตอ

กระบวนการวา
rinciple of Budg

นหรือโครงกา
ละระดบัราค
น้า  ซึ่งเม่ือถึง
โนโลยีและระด
มาตรฐาน  ใ
ถท่ีจะปฏิบัติไ
ท้อใจและไม่
ถ้างบประมา
ะสิทธิภาพดีพ
ฏิบตัิงานใช้คว
มาณได้ 

อร์มท่ีใช้ในกา
ลการดําเนิน
ประมาณในฝ
การจดัทํางบ
ระสานงานกบั
การผลติถ้านํา
การผลติก็คาด
หรือกิจการใ
ต้องป้องกนัห ื
สทิธิภาพได้ 

รใช้งบประม

บประมาณท่ี
มสําเร็จและยั่
มาณมีประโย
านเพ่ือให้บรร
ณ์ท่ีคาดไว้  แ
น  การดําเนิน

างแผนและคว
get Profit Plann

ารท่ีเสนอมา
คาในช่วงท่ีดํ
งระยะเวลาป
ดบัราคาเกิดขึ
ในงบประมา
ได้แม้จะใช้ค
สนใจท่ีจะใช้ง
ณตัง้ไว้ต่ําเกิ
พอ  การแก้ปั
วามสามารถแ

ารจดัทํางบป
งาน  ซึง่จะทํ
ฝ่ายอ่ืน  การ
ประมาณขอ
บฝ่ายขายรับ
าข้อมลูมาใช้ผิ
ดเคล่ือนจากที
ดต้องการใช้
รือแก้ไขปัญห

มาณ 

ทมีประสิทธิภ
งัยืน ซึง่ประโ
ชน์โดยเป็นเ
รลเุป้าหมายที
แผนงานนีจ้ะน
นงานและจะต

วบคมุโดยงบ
ning and Contro

ในงบประมา
าเนินงานจริ
ปฏิบัติงานจ
ขึน้ 

าณยงัไม่เหม
วามพยายา
งบประมาณเ
นไปอาจจะไ
ปัญหาในข้อนี
และทํางานอย

ระมาณยุ่งยา
ทําให้เป็นอปุส
รพิจารณาข้อ
งตนอาจผิดพ
ข้อมลูจากงบ
ผิดพลาดเพร
ท่ีต้องการได้ 

ช้งบประมาณ
หาดงักล่าวข้

าพ ส่งผลให้
โยชน์ของการ
คร่ืองมือท่ีสํา
ท่ีกําหนดซึ่งเป
นํามากําหนด
ต้องจดัทําแผ

บประมาณ 

ol  

าณจะไม่คําน
รง  เน่ืองจาก
จริงช่วงเวลา

าะสมดีพอ  
มเพียงไร  ซึ่
เป็นแนวทางเ
ไม่ส่งเสริมหรือ
นีค้วรจะตัง้งบ
ย่างมีประสิท ิ

ากในการกรอ
สรรคในการป
มลูจากงบป
พลาดได้ถ้าแ
บประมาณขอ
ราะแบบฟอร์ม

ณเป็นเคร่ืองมื
างต้นให้หมด

ห้ผู้บริหารสาม
รใช้งบประมา
าคญัในการว
ป็นแผนท่ีสาม
ดเป็นแผนการ
ผนปริมาณงาน

นึงถึงการเป
การจัดทํางบ
ต่างกัน  อา

ถ้าตัง้งบประ
งจะทําให้ผู้ป
ป็นงานปฏิบตัิ
อกระตุ้นให้ผู้
บประมาณไว้
ธิภาพจริงๆ  

อกข้อมลูและย
ระสานงานระ
ระมาณของฝ
แบบฟอร์มนัน้
องฝ่ายขายม
มยากแก่การเ

มือในการวา
ดไปเสียก่อนจึ

มารถดําเนินก
ณ มีดงันี ้ 

วางแผนของฝ
มารถกระทําไ
รดําเนินงานโด
นและปริมาณ

ลี่ยนแปลง
บประมาณ
าจจะมีการ

ะมาณไว้สูง
ปฏิบัติตาม
ตังิานตอ่ไป  

ผู้ปฏิบตัิงาน
ว้เหมาะสม
 จึงจะบรรลุ

ยากตอ่การ
ะหว่างฝ่าย
ฝ่ายอ่ืนเพ่ือ
นเข้าใจยาก  
มาพิจารณา
เข้าใจ  การ

างแผนและ
จึงจะจดัทํา

การบริหาร

ฝ่ายบริหาร  
ได้และเป็น
ดยละเอียด  

ณทรัพยากร



 

 

ท่ีต้องใช้เพ
งบประมาณ

2

กิจการ  เร่ิ
เพ่ือให้การ
ช่วยให้หวัห
ถึงการดําเ
หน่วยงาน
ดําเนินงาน
ท่ีสดุ 

3

งบประมา
ประสิทธิภ
ดีกวา่  แสด
ไมดี่ก็จะได้

4

ซํา้ซ้อนหรื
เงินทนุท่ีใช้
ตามหน้าที

5

ของตนเอง
คา่ใช้จ่ายม

6

ตนรับผิดช
7

ล่วงหน้าไว
กําหนดทรั

8

งบประมา
การทํางาน

พ่ือให้บรรลุเ
ณนัน่เอง  ซึง่
2. งบประมา
รมตัง้แต่มีการ
รดําเนินงานข
หน้าหน่วยงา
เนินงานในส่ว
นเป็นส่วนปร
นของหน่วยง

3. งบประมา
ณไปเป็นเครื
ภาพโดยใช้งบ
ดงวา่การทําง
ด้รีบหาทางแก้
4. ทําให้เกิด
รอสิน้เปลือง 
ช้บคุลากร  วั
ท่ี 

5. สง่เสริมให้
งเพ่ือให้บรรล
มากท่ีสดุ 

6. ส่งเสริมให้
ชอบเป็นระยะ
7. ขจัดความ
ว้ก่อนด้วยกา
รัพยากรท่ีจะใ
8. สามารถท
ณไว้ทําให้สา
นของตนได้จา

เป้าหมาย  แ
ช่วยให้การปฏ
าณท่ีมีประโย
รวางแผนงาน
ของหน่วยงาน
นมีการประส
วนงานอ่ืนขอ
ระกอบให้กา
านหนึ่งอาจจ

าณมีประโยช
ร่ืองมือในกา
บประมาณเป็
งานมีประสทิธิ
ก้ไขได้ทนัทวง
การจดัระบบ
 เน่ืองจากแผ
ตัถดุิบ  หรือท

ห้ผู้บริหารทกุ
ลุเป้าหมายข

ห้ผู้บริหารทกุ
ะ ๆ  โดยใช้งบ
มไม่แน่นอนต
ารจัดทํางบป
ใช้รวมทัง้ผลป
ทราบอตัราคว
ามารถเตรียม
ากการวางแผ

กระบวนการ
Principl

แผนปริมาณ
ฏิบตังิานสําเ ็
ยชน์ในการสง่
นโดยการนําแ
นต่าง ๆ สอด
สานงานกนัอย
องกิจการ  แล
ารดําเนินงาน
จะมีผลกระท

ชน์ในการคว
รติดตามการ
ป็นตวัวดั  ถ้า
ธิภาพ   ถ้าผล
งที   

การทํางานท่ี
ผนงบประมา
ทรัพยากรอ่ืน

ระดบัมีความ
ของกิจการโด

กระดบัพฒันา
บประมาณเป็น
ต่างๆท่ีอาจจ
ประมาณซึ่งต้
ประโยชน์ท่ีคา
วามก้าวหน้าห
มหาทางแก้ไข
ผนการดําเนิน

รวางแผนและค
e of Budgeting 

งานและแผน
ร็จได้ตามเป้า
งเสริมให้มีกา
แผนงานของแ
คล้องกนัและ
ยา่งใกล้ชิด  เพ
ละทําให้มีคว
นในส่วนร่วม
บไปยงัหน่วย

วบคุมการดํา
รควบคุมปฏิ
าผลการปฏิบั
ลการดําเนินง

ดี  มีการจดัส
าณแต่ละแผน
นท่ีจําเป็นอย่า

มคิดสร้างสรร
ดยพิจารณาเ

าการทํางานข
นเคร่ืองมือปร
ะเกิดขึน้ในอ
ต้องผ่านกระบ
าดวา่จะได้รับ
หรือล้มเหลวข
ขได้ทนัและพ
นงานโดยงบป

ควบคมุโดยง
 Profit Planning

นการจัดสรร
าหมาย 
รประสานงาน
แต่ละหน่วยง
ะให้บรรลเุป้าห
พราะแตล่ะห
วามเข้าใจว่าก
มของกิจการ
ยงานอ่ืนและ

าเนินงาน  ฝ่
บตัิงานของห
บตัิงานเป็นไป
งานแตกตา่งจ

สรรทรัพยากร
นต้องระบุถึง
างละเอียดแล

รค์  เพ่ือนํามา
เลือกวิธีการห

ของตน  และมี
ระเมินผลท่ีปฏิ
อนาคต  โดย
บวนการวิเคร
อยา่งชดัเจน 

ของกิจการ  จ
พนกังานทุกค
ระมาณของกิ

งบประมาณ 

g and Control  

รทรัพยากรนี ้

นระหว่างหน
านมาพิจารณ
หมายของกิจ
หน่วยงานมีโอ
การดําเนินงา
รบรรลุเป้าหม
ะกระทบถึงกิจ

ายบริหารสา
หน่วยงานต่า
ปตามงบประ
จากงบประมา

รให้เหมาะสม
งปริมาณงาน
ละแบ่งความรั

ากําหนดเป้าห
หรือกลยุทธ์ที

มีการประเมิน
ฏิบตัไิด้จริง 
การกําหนดเ
ราะห์สถานก
 

จากท่ีได้ทํากา
คนสามารถรู้อ
กิจการ 
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นีก็้คือแผน

น่วยงานใน
ณาร่วมกนั  

จการซึง่จะ
กาสทราบ
านของทุก
มาย  การ
จการได้ใน

ามารถนํา
าง ๆ  ให้มี
ะมาณหรือ
าณในทาง

กบังานไม่
น  ปริมาณ
รับผิดชอบ

หมายงาน
ท่ีประหยัด

นผลงานท่ี

เหตุการณ์
การณ์และ

ารวางแผน
อนาคตใน
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กิจการได้

ตรงกันสา
หน่วยงาน
งบประมา

บทสรุป

ก
ต่าง ๆ  เ
หน่วยงาน
การเงินท่ี
อนาคต  

งบประมา
ใช้งบประ
จริงกบังบ
มากน้อย
ตามแผน
เพ่ือใช้เป็
ตามงบปร
เน้นหนกัไ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ก
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9. งบประม
ด้  ซึง่อาจจะเป็

10. งบประ
ามารถนําไป
นท่ีมีประสทิธิ
าณท่ีทําไว้ 
 

ป 

การจดัทําในส
เพ่ือให้การดํ
นและขององ
ท่ีเก่ียวข้องกับ
และเพ่ือเป็นน
าณแบง่ได้เป็น
ะมาณนีเ้ป็นเค
บประมาณท่ีจั
เพียงไรและมี
ตอ่ไป  ดงันัน้
นแนวปฏิบตัิ
ระมาณ  ดงันั
ไปในทิศทางใ

กระบวนการวา
rinciple of Budg

มาณท่ีจัดทําขึ
ป็นบทเรียนข้อ
ะมาณเป็นแผ
ปสู่ความเข้าใ
ธภาพตา่งกนัอ

ส่วนท่ีเก่ียวกบั
าเนินงานขอ
ค์กรธุรกิจตา
บการประมาณ
นโยบายในก
น  2 ประเภท
คร่ืองมือควบ
จดัทําขึน้เพ่ือด
มีสาเหตเุกิดขึ
นงบประมาณ
ติในการดําเนิ
นัน้  งบประมา
ใด 

างแผนและคว
get Profit Plann

ขึน้นีส้ามารถ
อเตือนใจหรือ
ผนงานท่ีมีรูป
ใจและเป็นอัน
ออกมาให้เห็น

บการจดัสรรท
องหน่วยงาน
ามท่ีกําหนดไ
ณการด้านรา
ารปฏิบตัิงาน
ท คือ งบประม
คมุการทํางา
ดวู่าการดําเนิ
ขึน้จากอะไร 
ณจึงมีความหม
นงาน  อีกส่ว
าณจะเป็นเค ื

วบคมุโดยงบ
ning and Contro

ถเป็นฐานข้อ
อข้อชีแ้นะในก
ปแบบเดียวกั
ันหนึ่งอันเดีย
นได้โดยการเ

ทรัพยากรท่ีเป็
นนัน้ ๆ  บรร
ไว้  งบประมา
ายได้และราย
นของหน่วยงา
มาณดําเนินง
นโดยการเปรี
นินงานเป็นไป
  เพ่ือจะได้ห
มาย  2  ส่วน
วนหนึ่งหมาย
ร่ืองแสดงถึงน

บประมาณ 

ol  

อมูลในการวา
การวางแผนไ
ันในองค์กร 
ยวกัน  งบปร
ปรียบเทียบผ

ป็นตวัเงินให้ก
รลุวัตถุประส
าณเป็นเคร่ือง
ยจ่ายตลอดจ
านตา่ง ๆ  ให้
าน และงบป
รียบเทียบผล
ปตามแผนหรือ
าทางแก้ไขก
นด้วยกนั  คือ 
ยถึงการควบค
นโยบายหรือ

างแผนในปีต
ได้อีกด้วย 
 ซึ่งเป็นรูปแบ
ระมาณยังสา
ผลการปฏิบตัิง

กบังาน และ
สงค์และเป้า
งมือในการวา
จนหนีส้ินท่ีจะ
เป็นไปตามแ
ระมาณลงทนุ
การดําเนินงา
อมีข้อแตกตา่
ารดําเนินงาน
  การจดัทํางบ
คมุการทํางาน
แนวโน้มของ

ต่อๆไปของ

บบท่ีเข้าใจ
ามารถแยก
งานจริงกบั

ะหน่วยงาน  

หมายของ
างแผนทาง
ะเกิดขึน้ใน
แผนท่ีวางไว้  
น  ผู้บริหาร
านท่ีเกิดขึน้
างอะไรบ้าง
นให้เป็นไป
บประมาณ
นให้เป็นไป
ผู้บริหารว่า



 

 

ข้อ 1  จงอ
ข้อ 2  จงอ
ข้อ 3  จงอ
ข้อ 4 จงอ ิ
ข้อ 5 จงย
ข้อ 6 จงอ ิ
ข้อ 7 จงอ ิ
ข้อ 8 จงอ ิ
ข้อ 9 จงอ ิ
ข้อ 10 จง
 

ตอนที่ 2 จ
ข้อ 1 ข้อใ
ก. งบป
ข. งบป
ค. งบป
เท่า
ง. งบป

ข้อ 2 ประ
ก. เพ่ือ
ข. เพ่ือใ
ค. เพ่ือ
ง. เพ่ือใ

ข้อ 3 ผู้บริ
ก. กรรม
ข. หวัห
ตาม

อธิบายถงึควา
อธิบายถงึวตัถ
อธิบายหลกัพื ้
ธิบายความสั
กตวัอยา่งปร
ธิบายความแ
ธิบายลําดบัข
ธิบายขัน้ตอน
ธิบายปัญหา
ยกตวัอยา่งป

จงเลือกคาํต
ใดกล่าวไม่ถู
ประมาณถือเป็
ประมาณเป็น
ประมาณไมไ่ด
นัน้ 
ประมาณเป็น
ะโยชน์ของก
สง่เสริมขวญั
ให้ผู้บริหารระ
หาหลกัเกณฑ
ให้ผลงานของ
ริหารทุกระดั
มการบริษัท ถื
หน้าคนงาน ถื
มแผนมากกว่

ามหมายของง
ถปุระสงค์ของ
น้ฐานเก่ียวกั
สมัพนัธ์ระหวา่
ระเภทของงบป
แตกตา่งของรู
ของการจดัทํา
นของการจดัท
และอปุสรรค
ประโยชน์ของก

ตอบที่ถูกต้อ
ถูกต้องเก่ียวก
ป็นเคร่ืองมือใ
การบริหารงา
ด้เป็นเพียงรา

สิง่ท่ีมาทดแท
การประสานง
และกําลงัใจใ
ะดบัลา่งทราบ
ฑ์สาํหรับควบ
งแตล่ะหนว่ย
ดบัต้องมีส่วน
ถือวา่เป็นผู้บริ
อวา่เป็นผู้บริ
าเวลาท่ีใช้ใน

กระบวนการ
Principl

แบบฝึ

งบประมาณ 

งงบประมาณ
บัการวางแผน
างแผนกลยทุ
ประมาณ ใน
รปแบบของกา
างบประมาณ
ทํางบประมาณ
คของการจดัทํ
การจดัทํางบป

องที่สุดเพียงข
กับงบประม
ในการควบคมุ
านสมยัใหมเ่พื
ายงานท่ีแสดง

ทนการบริหาร
งานคือข้อใด
ในการทํางาน
บอนาคตของ
บคมุในขณะที
งานยอ่ยสอด
นร่วมในการ
ริหารระดบัสงู
หารระดบัลา่
นการวางแผน

รวางแผนและค
e of Budgeting 

ฝึกหดั 
 

 

ณ 

นและควบคมุ
ทธ์  แผนดําเนิ
แตล่ะกิจการ 
ารนําเสนองบ
ณ 

ณ และยกตวั
ทํางบประมาณ
ประมาณ พอ

ข้อเดยีว 
าณ 

มการดําเนินง
พ่ือท่ีจะรักษา
งถึงรายจ่ายห ื

รงานของธุรกิ
ด 
นของพนกังาน
กิจการ 
ท่ีมีการปฏิบตังิ
ดคล้องกนั 

รวางแผน แต
งสดุ หน้าท่ีสว่
ง มีหน้าท่ีในก
น 

ควบคมุโดยง
 Profit Planning

มกําไร 
นงาน  และง
 

บประมาณ 

อยา่งประกอ
ณ 

อสงัเขป 

งานของธุรกิจ
เสถียรภาพใน
หรือการบนัทกึ

จโดยสมบรูณ

นทกุระดบัในอ

งาน 

ต่ผู้บริหารใน
วนใหญ่ใช้ในก
การควบคมุก

งบประมาณ 

g and Control  

บประมาณ 

บ 

จ 
นการแขง่ขนั 
กข้อมลูทางบั

ณ์ 

องค์กร 

นข้อใดที่ทาํห
การวางแผน 

การปฏิบตังิาน
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ญัชี

หน้าที่ผิด 

 

นให้เป็นไป
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ค. ผู้ค
วา

ง. หวัห
ปฏิ

ข้อ 4 เห
ก. ข้อ
เป็น

ข. สว่น
หลั

ค. ข้อ
ตา

ง. บคุ
ข้อ 5 ข้อ
ก. งบป
ข. งบป
ค. งบป
ง. งบป
อา

ข้อ 6 ข้อ
ก. การ
ข. การ
ค. มีก
ง. การ

ข้อ 7 ใน
อย่างชัด
ความรับ
รับผิดชอ
ก. ศนู
ข. ศนู
ค. ศนู

 
ก
P

วบคมุดแูล ถื
งแผนเพราะใ
หน้าฝ่าย ถือว
ฏิบตังิาน 

ตุใดการวาง
มลูท่ีนํามาใช้
นเกณฑ์ 

นประกอบทา
ลกัการบญัชีที
มลูท่ีเกิดขึน้จ ิ
ามหลกัการบญั
คลท่ีวางแผน
อใดกล่าวผิด
ประมาณแบง่
ประมาณต้อง
ประมาณ คือ
ประมาณเป็น
าจจะเกิดขึน้ 

อใดไม่ใช่หลั
รมีสว่นร่วมใน
รใช้แผนงานที
การร่วมมือจา
รประสานงาน
นการวางแผน
เจน โดยจะ
ผิดชอบต่าง
อบประเภทใ
นย์ต้นทนุ 

นย์รายได้ 

นย์กําไร 

กระบวนการวา
rinciple of Budg

ถือเป็นผู้บริหา
ใกล้ชิดกบัคน
วา่เป็นผู้บริหา

งแผนกาํไร จึ
ช้ในการวางแผ

างการเงินท่ีได้
ท่ีรับรองทัว่ไป 

จริงท่ีใช้เปรียบ
ญชี 
นกําไรและจดัท
ดเก่ียวกับงบป
งออกเป็น 2 ส
งจดัทําขึน้เป็น
อ การจดัสรรท
นเคร่ืองมือในก

ักพืน้ฐานใน
นการบริหารง
ท่ียืดหยุน่ได้ 

กบคุคลทกุระ
น 

นโดยงบประ
ต้องจดัแบ่งใ
ง ๆ หากกจิก
ใด 

างแผนและคว
get Profit Plann

ารระดบัปฏิบตัิ
นงานมากท่ีสดุ
ารระดบักลาง

จงึมีส่วนเก่ีย
ผน นํามาจาก

ด้จากแผนกําไ
 

บเทียบกบังบป

ทําบญัชี เป็น
ประมาณ 

สว่น คือ แนว
นลายลกัษณ์อ
ทรัพยากรท่ีเป็
การวางแผนท

นการวางแผน
งาน 

ะดบัในองค์กร

ะมาณ กิจกา
ให้เป็นไปตา
การมีสาขาที

วบคมุโดยงบ
ning and Contro

ตักิาร มีหน้าที
ด 

ง มีสว่นร่วมทั ้

วข้องกับกา
กข้อมลูในอดี

ไรคืองบประม

ประมาณเพ่ือ

นบคุคลเดียวกั

ทางปฏิบตังิา
์อกัษร สําหรับ
ป็นตวัเงินให้กั
ทางการเงินทัง้

นโดยงบประ

ร 

ารจะต้องมีก
ามโครงสร้าง
ที่ต่างประเทศ

บประมาณ 

ol  

ท่ีควบคมุเพีย

ทัง้ในการวางแ

รบัญชี 

ตท่ีบนัทกึไว้โ

มาณตา่ง ๆ ได

อใช้วดัผลการ

กนั 

านและการคว
บงวดเวลาใด
บังานและหน
ัง้ด้านรายได้ 

ะมาณ 

ารแบ่งหน้าท
งของกจิการ
ศจะกาํหนดใ

งอยา่งเดียว ไ

แผนและควบ

โดยอาศยัระบ

ด้จดัทําขึน้ โด

รปฏิบตังิานจดั

วบคมุการทําง
เวลาหนึง่ในปั
นว่ยงานตา่ง ๆ
คา่ใช้จ่าย แล

ที่ความรับผิ
ร และอาจตัง้
ให้เป็นศูนย์

ไมมี่หน้าท่ี

คมุการ

บบบญัชี

ดยอาศยั

ดัทําขึน้

งาน 

ปัจจบุนั 

ๆ 
ละหนีส้นิท่ี

ดชอบกัน
ัง้ศูนย์
์ความ



 

 

ง. ศนูย์
ข้อ 8 ในก
ประสิทธิภ
ก. การ
งบป

ข. การสื
เดีย

ค. มีคว
ง. ควรป้

ข้อ 9 หาก
อาจจะเกิ
ก. แผน
ข. แผน
ค. แผน
ง. แผน

ข้อ 10 ส่ิง
ก. รายง
ข. การส
ค. การ
ง. การติ

ข้อ 11 งบ
ก. เน้น
ข. เน้น
ค. เน้น
สอด

ง. เน้นก
ข้อ 12 Pe

ก. งบป
ข. งบป
ค. งบป

ย์ลงทนุ 

การจัดทาํงบ
ภาพบรรลุเป้
สื่อสารไมไ่ด้เ
ประมาณเท่าน
สื่อสารจะต้อ
ยวกนัจะต้องสื
วามสม่ําเสมอ
ป้องกนัหรือห
กแผนกขายเ
ดขึน้ 

นกผลติอาจผลิ
นกโฆษณา เสี
นกคลงัสนิค้า 
นกจดัซือ้ สัง่ซือ้
งที่สาํคัญที่สุ
งานผลการป
สงัเกตการณ์
รับรายงานด้ว
ตดิตามโดยไม
บประมาณเน้
การควบคมุค
ความสมัพนัธ
การเช่ือมโยง
ดคล้องกนั 

การดําเนินงา
erformance B

ประมาณแบบ
ประมาณแบบ
ประมาณแบบ

บประมาณจะ
ป้าหมายของ
เกิดขึน้ในช่วง
นัน้ 

งมีทัง้ 3 ระดบั
สื่อสารข้อมลูที
อถกูต้องทกุระ
หลีกเล่ียงการสื
เพิ่มปริมาณ

ลติสนิค้าเกิน
สยีคา่โฆษณา
 ต้องเก็บสนิค้
อ้วตัถดุบิไมท่ั
ดของการติ
ฏิบตังิานท่ีเป็
์จากการปฏิบั
วยวาจาจากห
มใ่ห้ผู้ปฏิบตังิ
น้นการวางแ
คา่ใช้จ่ายจาก
ธ์ระหวา่งคา่ใ
การวางแผนง

านและการคว
Budgeting คื
บแสดงรายกา
ผลงาน 

บแสดงแผนงา

กระบวนการ
Principl

ะต้องมีการติ
งองค์กรข้อใ
งการกําหนดวั

บั คือ ระดบับ
ท่ีเป็นผลดีตอ่
ะดบัหนว่ยงา
สื่อสารข้อมลู
ณขาย 50% แ

นกําลงัการผลิ
าโดยเปลา่ประ
ค้าไว้ เสียคา่ใ
ทนัตอ่ความต้
ดตามผลกา
ป็นลายลกัษณ
บตังิาน 

หวัหน้าหน่วย
งานรู้ตวั 
ผน คือ 

กสว่นกลาง 
ใช้จ่ายกบัผลส
งบประมาณป

วบคมุการปฏิบ
คือ 

ร 

าน 

รวางแผนและค
e of Budgeting 

ตดิต่อส่ือสาร
ใดกล่าวผิดเกี
วตัถปุระสงค์ 

บนสูร่ะดบัลา่ง
กิจการ  
น 

ท่ีไมเ่ป็นจริง 
แต่ไม่ได้ประ

ต 

ะโยชน์ 

ใช้จ่ายในการเ
องการผลติท่ี
รปฏิบตังิาน
ณ์อกัษร 

ยงาน 

สําเร็จของงาน
ประจําปีกบัน

บตังิาน 

ควบคมุโดยง
 Profit Planning

รที่ด ีเพื่อให้
ก่ียวกับการสื
เกิดขึน้เพียงใ

ง ระดบัลา่งสู่

ไมช่ดัเจน 

สานงานกับ

เก็บรักษามาก
เพิ่มขึน้ 

นคือ 

น 

นโยบายและแ

งบประมาณ 

g and Control  

ห้การบริหารง
ส่ือสารที่ด ี

ในช่วงการจดั

สูร่ะดบับน แล

แผนกอ่ืน ข้

กขึน้ 

แผนงานในระ

59 

งานมี

ดทํา

ะระดบั

้อใด

ยะยาวให้
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ง. งบป
ข้อ 13 งบ
ควบคุมแ
ก. งบป
ข. งบป
ค. งบป
ง. งบป

ข้อ 14 ข้
ก. สง่เ
ข. ช่วย
ขอ

ค. ลด
ง. แผน

ข้อ 15 วิ ี
ปฏิบัตงิา
ก. การ
ข. มีก
หน

ค. เม่ือ
เห

ง. ผู้บ ิ
วา

ข้อ 16 ข้
ก. งบป
ข. งบป
ค. งบป
ง. งบด

ข้อ 17 งบ
ก. งบป
ข. งบป

 
ก
P

ประมาณแบบ
บประมาณแ
และตดิตามก
ประมาณเน้น
ประมาณเน้น
ประมาณเน้น
ประมาณเน้น
้อใดไม่ใช่ปร
เสริมให้มีการ
ยให้มีสายกา
องกิจการ 
ภาระในการแ
นควบคมุกําไ
ธีการที่ผู้บริ
านมีดงันี ้   เ
รมีสว่นร่วมใน
ารตดิตอ่ส่ือส
นว่ยงาน 

อแผนงานได้รั
ตกุารณ์หรือส
ริหารจะต้องส
งแผน 

้อใดไม่ใช่ ง
ประมาณการ
ประมาณกําไ
ประมาณเงิน
ดลุโดยประมา
บประมาณใ
ประมาณผลติ
ประมาณขาย

กระบวนการวา
rinciple of Budg

บแสดงแผนป
แบบใดที่เหม
การใช้จ่าย ข
นการควบคมุ 

นการจดัการ 
นการวางแผน
นการตดิตอ่ส่ือ
ระโยชน์ของ
รระดมความคิ
รบงัคบับญัช

แก้ปัญหาจาก
ไร สามารถทด
หารจะวางแ
เว้นแต่ 

นการบริหารง
สารท่ีดี รวมถงึ

รับอนมุตัแิล้ว
สถานการณ์ท่ี
สร้างแรงจงูใจ

บประมาณก
รลงทนุ 

ไรขาดทนุจาก
นสด 
าณ 

ใดมีความสาํ
ต 

ย 

างแผนและคว
get Profit Plann

ประจําปี 

มาะกับสาํหรั
ของหน่วยงา
 

น 

อสาร 
งการวางแผน
คดิระหวา่งผู้บ
าท่ีแนน่อนแล

กการปฏิบตังิ
ดแทนการบริห
แผนและควบ

งาน ซึง่เน้นท่ีผ
งมีการแลกเป

 และไมส่ามา
ท่ีเปลี่ยนแปลง
จให้พนกังานใ

การเงนิ (Fin

กการดําเนินกิ

าคัญกับกิจก

วบคมุโดยงบ
ning and Contro

รับกิจการขน
านต่าง ๆ ได้

นและควบคุ
บริหารทกุระดั
ละมีการกําหน

านท่ีเกิดขึน้ 

หารงานและก
บคุมกาํไรให้

ผลการปฏิบตัิ
ปลี่ยนความคิ

ารถท่ีจะปรับป
งไปโดยมิได้ค
ในองค์กรมีคว

ancial Budg

กิจการ 

ารมากที่สุด

บประมาณ 

ol  

นาดเล็กที่เจ้า
ด้อย่างทั่วถงึ 

มกาํไร 
ดบัเพ่ือกําหนด
นดความรับผิ

การจดัการตา่
ห้ได้ผล ซึ่งถือ

ตงิาน ตอ่มาเน้
ดเห็นระหวา่ง

ปรุงหรือวางแ
คาดหมาย 
วามกระตือรือ

get) 

 

าหน้าที่สาม
 

ดเป้าหมาย 
ผดิชอบในแตล่

างๆ ได้ 
อเป็นแนวทา

น้นเร่ืองทางก
งกลุม่หรือระห

แผนใหม ่หาก

อร้นท่ีจะมาร่ว

ารถ

ละหน้าท่ี

าง

การเงิน 

หวา่ง

กมี

วมมือการ



 

 

ค. งบป
ง. งบป

ข้อ 18 ข้อ
ก. ขาด
ข. ขาด
ค. ขาด
ง. ขาด

ข้อ 19 โด
ทาํพร้อมก
ก. งบป
ข. งบป
ค. งบป
ง. งบป

ข้อ 20 งบ
ก. งบป
ข. งบป
ค. งบป
ง. งบป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมาณวตัถุ
ระมาณแรงง
อใดไม่ใช่ ปัญ
ดการกําหนดวั
การวางแผนก
ดขา่วสารข้อมู
หน่วยงานราช
ดยปกตงิบปร
กันได้ 

ประมาณขายก
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รง  จึงจะนําง

ล้ว  ก็สง่ไปยงั
ป  เช่น  แผน
ระมาณวตัถดุิ

มาพิจารณา
ของกิจการ
กร กําลงัคน
ของกิจการ 
มเช่ียวชาญ
านขายเพิ่ม
ะเดน็ ดงันี ้

การให้บรรลุ
อเตรียมการ
ด้ เน่ืองจาก
ดคล้องกับ

ผนกต่าง ๆ  
ช่น กลยทุธ์
าย  การจัด

ารณาในข้อ  
ทนุขายและ
งหน้า  และ
ขายขึน้ใหม ่ 

บประมาณ

งัหน่วยงาน
นกผลิตก็จะ
ดิบทางตรง



 

 

ประโยชน

ก
ความสําคั
ดงันี ้

งบประมา
รับผิดชอบ
บริหารให้ต้

2

งบประมา
ประสทิธิภ
จะได้งบป
งบประมาณ
จะทําให้ได้

3

เป็นงบปร
แนวทางใน
ปริมาณขา
ท่ีกําหนดไ

4

งบประมา
ประสิทธิภ
แสดงวา่ฝ่า
มาตรฐาน 

 

 

น์ของการจั

การจัดทําง
ญัอย่างมาก

1. ช่วยควบค
ณขายเป็นกา
บคา่ใช้จ่ายตา่
ต้นทนุการผลิ
2. งบประมา
าณเป็นมาต
าพ  ในการจั
ระมาณขายที
ณขาย  ได้แส
ด้รายละเอียด
3. มีสว่นช่วย
ระมาณแรกที
นการวางแผน
ายท่ีฝ่ายขาย
ว้ เป็นต้น 

4. ใช้เป็นเค
ณขายท่ีกําห
ภาพในการป
ายขายมีประสิ
 ก็ไมส่ามารถ

จดัทาํงบปร

บประมาณ
ตอ่กิจการ ซึง่

คมุการใช้จ่าย
ารกําหนดค่า
ง ๆ เช่น ผู้จดั
ตอยูภ่ายใต้ง
าณเป็นมาตร
ตรฐานการป
ดัทํางบประม
ท่ีดี และสาม
สดงรายละเอี
ในการประเมิ
ยให้เกิดการป
ท่ีสําคัญท่ีสุด
นงานของตน
ต้องการ เพ่ือ

คร่ืองมือในกา
หนดไว้เปรียบ
ฏิบตัิงานหรือ
สทิธิภาพในก
ถประเมินผลก

การวางแ

ระมาณขาย

ขาย  ถืองบ
งงบประมาณ

ยให้มีประสิท
าใช้จ่ายให้เห
ดการฝ่ายผลติ
งบประมาณท่ี
รฐานในการป
ปฏิบัติงานข
มาณขาย หาก
ารถกําหนดเ
ยดของการข
มินผลการปฏิ
ประสานงาน  

ดท่ีจัดทําขึน้ 

น  เช่น  ฝ่ายผ
อเตรียมการวา

ารวดัผลการป
บเทียบกับผล
อไม่ ถ้าผลก
การปฏิบตังิาน
การปฏิบตังิาน

แผนการขาย
Sale

ย 

ประมาณแ
ณขายก่อให้เกิ

ธิภาพ  (Con

มาะสมกบัรา
ต ก็จะทราบง
ท่ีกําหนดให้ 

ปฏิบตัิงาน  (

ของฝ่ายขาย
กผา่นกระบวน
เป็นมาตรฐาน
ายสินค้าแยก
บตังิานได้มีป
(Coordinatin

  ซึ่งฝ่ายอ่ืนๆ
ผลิตต้องประ
างแผนการผลิ

ปฏิบตัิงาน  (

ลการดําเนินง
ารดําเนินงา
น  ซึง่ถ้าหากไ
นได้ 

และงบประมาณ
s Planning and 

รกท่ีกิจการ
ดประโยชน์แ

ntrol of Ex

ายได้ท่ีคาดว่า
บประมาณท่ี

(Standard 

ยให้ดําเนินง
นการในการวิ
นการปฏิบตัิง
กตามเขตขาย
ประสทิธิภาพแ
ng  Mechan

ๆ ต้องอาศัย
สานงานกับฝ
ลิตให้สอดคล้

Evaluation T

งานจริง เพ่ือ
นบรรลุตามง
ไม่มีงบประม

ณขาย 
 Budget  

รจะต้องจัดท
แก่กิจการหลา

penses)  

าจะเกิดขึน้  

ท่ีตนเองรับผิด

of Perfo

งานตามแผ
วิเคราะห์ท่ีเหม
งานของฝ่ายข
ยหรือตามชนิ
และชดัเจนมา

nism)  งบประ
ยงบประมาณ
ฝ่ายขาย  เพ่ื
ล้องกบัปริมาณ

Tools)  ฝ่ายข
อให้ทราบว่าฝ
งบประมาณ
มาณขายเป็นต
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ทํา  และมี
ายประการ 

การจดัทํา
ผู้บริหารท่ี
ดชอบ และ

ormance)

นอย่างมี
มาะสม  ก็
ขาย  หาก
นิดสินค้า ก็
ากยิ่งขึน้ 

ะมาณขาย
ณขายเป็น
อรับทราบ
ณการขาย

ขาย จะนํา
ฝ่ายขายมี
ท่ีตัง้ไว้  ก็
ตวักําหนด
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ตวัอย่าง

 

ซึง่ได้ทําแ
1

2

3

 

 

4

ภาคใต้ 
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
 

 
ก
Sa

งการจัดทาํ

บริษัท จลุจกั
แผนการพยาก
1. บริษัทมีเข
2. การพยาก
ท่อนํา้  

3. ราคาขาย

 

 

 

4. ยอดการพ
 

 ไตรมา
พืน้ 

สาํเร็จรูป 

95,000 

อ 135,000 

 40,000 

เข

ภาคใต้  
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 

การวางแผนก
ales Planning an

างบประมา

กรพงษ์  จํากั
กรณ์การขาย 
ขตขาย 3 เขต
กรณ์การขาย

ยท่ีบริษัทกําห

พยากรณ์การ

าสที่ 1 

ท่อนํา้ 
สํ

50,000 

40,000 

30,000 

ตการขาย 

 

การขายและงบ
nd Budget  

ณขาย 

ดั จดัทํางบป
 มีดงัตอ่ไปนี ้

ต คือ ภาคใต้ 

แบง่ตามชนิด

นดไว้คือ 

รขายของฝ่าย

ไตรมาสที
พืน้ 

สาํเร็จรูป 
ท

90,000 5

135,000 4

35,000 3

บประมาณขาย

ประมาณประ
 ้

 ภาคเหนือ แล
ดของสนิค้า ซึ่

การตลาดทัง้

ที่ 2 

ท่อนํา้ 
สํ

55,000 6

45,000 9

35,000 3

ราคา
พืน้สาํเร็จรู

102 

104 

105 

ย 

ะจําปี โดยมีข้

ละภาคกลาง 
ซึง่มี 2 ชนิด คื

ง 3 เขต มีดงันี

ไตรมาสที่ 
พืน้
าเร็จรูป 

ท่

65,000 40

90,000 35

35,000 20

ต่อหน่วย (บ
รูป 

ข้อมลูจากฝ่าย

 

อ  พืน้สําเร็จรู

นี ้

3 ไ

อนํา้ 
พืน้

สาํเร็จ
0,000 90,0

5,000 140,

0,000 50,0

บาท) 

ท่อนํา้ 
256 

250 

260 

ยการตลาด 

รูป และ 

ไตรมาสที่ 4 

น้ 

รจรูป 
ท่อนํา้

000 65,00

,000 50,00

000 35,00

า้ 

00 

00 

00 



งบที่ 1 

บริษัท จลจกัรพงษ์ จาํกัด 
  

บรษท จุลจกรพงษ จากด 
แผนการพยากรณ์ยอดขายรายไตรมาส 
สาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

 

หน่วย จํานวนเงิน หน่วย จํานวนเงิน หน่วย จํานวนเงิน หน่วย จํานวนเงิน

รวม ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง

พืน้สําเร็จรูป

 ไตรมาสที่ 1 270,000 27,930,000 95,000 9,690,000 135,000 14,040,000 40,000 4,200,000

่ การวางแ

 ไตรมาสที่ 2 260,000 26,895,000 90,000 9,180,000 135,000 14,040,000 35,000 3,675,000

 ไตรมาสที่ 3 190,000 19,665,000 65,000 6,630,000 90,000 9,360,000 35,000 3,675,000

 ไตรมาสที่ 4 280 000 28 990 000 90 000 9 180 000 140 000 14 560 000 50 000 5 250 000

แผนการขายSale

 ไตรมาสท 4 280,000 28,990,000 90,000 9,180,000 140,000 14,560,000 50,000 5,250,000

รวม 1,000,000 103,480,000 340,000 34,680,000 500,000 52,000,000 160,000 16,800,000

ท่อนํา้ และงบประมาณ
s Planning and 

 ไตรมาสที่ 1 120,000 30,600,000 50,000 12,800,000 40,000 10,000,000 30,000 7,800,000

 ไตรมาสที่ 2 135,000 34,430,000 55,000 14,080,000 45,000 11,250,000 35,000 9,100,000 ณ
ขาย

 

 Budget  

 ไตรมาสที่ 3 95,000 24,190,000 40,000 10,240,000 35,000 8,750,000 20,000 5,200,000

 ไตรมาสที่ 4 150,000 38,240,000 65,000 16,640,000 50,000 12,500,000 35,000 9,100,000
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รวม 500,000 127,460,000 210,000 53,760,000 170,000 42,500,000 120,000 31,200,000

รวมสินค้า A และ B 1,500,000 230,940,000 550,000 88,440,000 670,000 94,500,000 280,000 48,000,000
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งบประมา

 

ภาคใ
ภาคเห
ภาคต

 
ก
Sa

จากแ
าณขายประจํ

งบ

ใต้  
หนือ 
ตะวันตก 
รวม 

การวางแผนก
ales Planning an

แผนภาพการ
จาปี แยกตาม

บ
บประมาณขา

สาํหรับ ี
พื ้

จาํนวนหน่
340,0

500,0

160,0

1,000,0

การขายและงบ
nd Budget  

รพยากรณ์ก
เขตขายและ

งบ
บริษัท จุลจกั
าย แยกตาม
ปีสิน้สุด วัน
น้สาํเร็จรูป 

นวย จาํนว
000 34,6

000 52,0

000 16,8

000 103,4

บประมาณขาย

ารขาย บริษั
ตามผลติภณั
 

บที่ 2 

กัรพงษ์ จาํกั
มเขตขายแล
นที่ 31 ธันวา

วนเงนิ จํ
680,000 

000,000 

800,000 

480,000 

ย 

ษัท จุลจักรพง
ณฑ์ ดงันี ้

กัด 
ะตามผลิตภั
คม 25x1 

ท
จาํนวนหน่วย

210,000

170,000

120,000

500,000

งษ์ จํากัด ได้

ภณัฑ์ 

ท่อนํา้ 
ย จาํนวน
0 53,760

0 42,500

0 31,200

0 127,460

ด้จัดทําเป็น

นเงนิ 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 



 
________

บทสรุป 

 กา
ตา่ง ๆ  ได้
และภายน
ผนวกกนั  

กบักิจการ
เจริญเติบโ
ของกิจการ
สอดคล้อง
กําหนดระ
กําหนดวัต
พยากรณ์ย
ได้แก่ การ
สหสมัพนัธ
ความเห็นข

__________

ารวางแผนกา
แก่ การประเมิ
นอกของกิจกา
 เพ่ือวิเคราะห์
 โดยการปร
โตทางการตล
ร (Product P

งกับวตัถุประ
ะยะเวลาของ
ตถุประสงค์แ
ยอดขายท่ีสะ
รวิเคราะห์ปัจ
ธ์และการถดถ
ของผู้บริหารร

__________

ารขาย จะต้อ
มินสว่นผสมท
าร (Market 

ห์ควบคูก่บักา
ระเมินภาวกา
ลาด สว่นแบง่
Positioning) 

สงค์ของกิจก
งแผนการขา
และเป้าหมา
ะท้อนข้อมูลที
จจัยตลาด  

ถอย    การ
ระดบัสงู  ผู้จดั

การวางแ
________Di

องทําการประ
ทางการตลาด
Factors An

รวางแผนทา
ารณ์ตลาดในป
งทางการตลา
 ระบกิุจกรรม
การ และขัน้ต
ยระยะยาว 
ยของกิจกา
ท่ีเป็นจริงมา
ด้วยการกําห
รวิเคราะห์ยอ
ดการผลติภณั

แผนการขายแ
irect Labor Plan

ะเมินถึงสภาพ
ด (Marketing

nalysis) ท่ีสง่ผ
งการตลาด (

ปัจจบุนัของผ
าด (Market s

มของฝ่ายขาย
ตอนต่อไปคือ
 หรือแผนกา
ร เพ่ือกําหน
กท่ีสุด โดยมี
หนดความสัม
ดขายในอดีต
ณฑ์  หรือกลุม่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และงบประมาณ
nning and Budg

พแวดล้อมของ
g Mix) และป
ผลตอ่ยอดขา
Marketing P

ผลิตภณัฑ์ท่ีนํ
share)  การ
ย  ระบกิุจกรร
อ  การวางแผ
ารขายระยะส
ดกลยุทธ์ขอ
มีวิธีการพยาก
มพันธ์โดยต
ตและแนวโน้ม
มพนกังานขาย

ณขาย 
geting  

งผลิตภณัฑ์ใ
ระเมินปัจจยั
ายของผลิตภั
Planning) ให้
นําออกจําหน่
รกําหนดตําแห
รมสง่เสริมกา
ผนการขาย 

สัน้    ผู้บริห
องกิจการ  แล
กรณ์ยอดขาย
รง  หรือการ
ม  การพยาก
ย เป็นต้น 
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ในประเด็น
ทัง้ภายใน
ณัฑ์นํามา
ห้เหมาะสม
าย  ความ
หน่งสินค้า
ารขาย  ให้
โดยต้อง
ารจะต้อง
ละทําการ
ยหลายวิธี 
รวิเคราะห์
รณ์โดยใช้
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ข้อ 1  จา
สําหรับทา
สําหรับทา
คน  กิจกา

ให้ทาํ คํา

ข้อ 2 แผ
เก่ียวข้อง
ความสมัพ
วิเคราะห์
สมการเส้

 

ให้ทาํ คํา

ข้อ 3 บ
ยอดขายใ

ให้ทาํ คํา

 

 

 
ก
D

ากการวิจัยพ
ารก  โดยจําน
ารก จํานวน 

ารมีสว่นแบง่

านวณการพย

นกวิจยัและพั
งกับยอดขาย
พนัธ์ตอ่ยอดข
์แนวโน้มการข
้นตรง ดงันี ้

ยอดข
หากในปี

านวณยอดขา

บริษัท อนวชัร์
ในอดีต ด้วยวิ

  ปี   

25x1  

25x2  

25x3  

25x4  

านวณการพย

การวางแผนก
Direct Labor Pla

บว่า จํานวน
นวนเด็กทารก
 6,000  ราย 
ตลาด 15%  

ยากรณ์ยอดขา

พฒันาผลติภณั
ยของบริษัท 

ขายของบริษั
ขายในอดีตกั

ขาย = 450,0

ป 25x2  กิจกา

ายปี 25x2 ขอ

ร์ จํากดั จะทํ
วธีิการวิเคราะ

ยอดขาย 
250,000 

296,875 

352,539 

418,640 

ยากรณ์ยอดขา

การขายและง
anning and Budg

แบบ ึ

นเด็กทารกอา
กอายไุม่เกิน 

  สมมติในปีห
  

ายนมผงสําห

ณฑ์ของบริษัท
 พบว่า ความ
ัทโดยตรง จา
บัความต้องก

000 + .55 คว
ารคาดวา่ ลกู

องบริษัท สก๊อ

าการพยากร
ะห์แนวโน้มยอ

 (บาท) 

  

  

 

 

ายของบริษัท

งบประมาณขา
geting _____

ฝึกหัด 
 

ายุไม่เกิน 1 ปี
1 ปี จํานวน 

หน้ามีเด็กทา

หรับทารกของ

ัท สก๊อต จํากั
มพึงพอใจต่อ
ากท่ีพนกังาน ิ
การของลกูค้า

วามพงึพอใจผ
ค้าจะมีความ

อต จํากดั 

รณ์ยอดขายข
อดขาย โดยมี

ท อนวชัร์ จํากั

าย 
__________

ปี มีความสมั
10,000  คน 

รกอายไุม่เกิน

งกิจการ   

กดั ได้วิเคราะ
อผลิตภัณฑ์ข
วิจยัและพฒั
าเป้าหมายจะ

ผลติภณัฑ์ขอ
มพงึพอใจในร

ของกิจการใน
มีรายละเอียด

กดั   

__________

พนัธ์กับยอด
 จะมีอตัรากา
น 1 ปี  จํานวน

ะห์ปัจจยัทางก
ของลูกค้าเป้
นาผลิตภณัฑ
ะได้ความสมัพ

งลกูค้าเป้าห
ระดบั 5   

นปี 25x5 โด
ดงัตอ่ไปนี ้

__________

ดขายนมผง
ารซือ้นมผง
น 200,000  

การตลาดท่ี
ปาหมาย มี
ฑ์ ได้ทําการ
พนัธ์เป็นรูป

มาย 

ดยใช้ข้อมลู

____  



 
________

ข้อ 4 บริษั
สําหรับปี 2

ยอดขายข
ยอดขายข
การขายใน
ดงันี ้

หน่วยโดย

เท่ากบั 10

การตลาด 

3 กลุม่ แล
 

 

 

__________

ษัท หทยัรัตน์ จ
25x4 โดยมีข้อ

a. บริษัท
ละ 15

b. แผนก
ของบริษัท พ
องบริษัทโดย
นอดีตกบัควา

ยอดข
c. ฝ่ายขา

 

d. ในปี 2

แบง่เป็นยอด
e.  ยอดร

0% โดยยอด
 40% 

f. บริษัท
ะมีสดัสว่นกา

ปริมา
วา่จ

10

34

21

31

__________

จํากดั ได้วิเคร
อมลูดงัตอ่ไป
ขายสนิค้า 3 

50 บาท, 550 

วิจยัและพฒั
บว่า ความต้
ตรง จากท่ีพน
ามต้องการขอ

าย = 215,00

ายได้มีการพย
  

25x4 คาดว่า
ขายสนิค้าทัง้
รวมของอตุสา
รวมของอตุส

ทแบง่กลุม่การ
ารขายดงันี ้

ผ้าฝ้าย 
าณท่ีคาด
ะขายได้ 

P

00,000 

40,000 

5,000 

0,000 

เขตพืน้
ปริมณ
ตา่งจงั
ตา่งปร

การวางแ
________Di

ราะห์ทางการ
ปนี ้

 ชนิด คือผ้าฝ้
 บาท และ 25

ฒนาผลิตภณัฑ
ต้องการผลิต
นกังานวิจยัแ
องลกูค้าเป้าห

00 + .0275 ค
ยากรณ์ยอดข

าความต้องกา
ง 3 ชนิดในอตั
าหกรรมในปีง
าหกรรมในปี

รขายสินค้าทั ้

Prob. 

(%) 

ปริม
วา่

40 

20 

30 

10 

3

2

4

2

นที่ขาย 
ณฑล 
งหวดั 

ระเทศ 

แผนการขายแ
irect Labor Plan

รตลาดเพ่ือจดั

ฝาย ผ้าไหม แ
50 บาท ตาม
ฑ์ ได้วิเคราะห
ตภัณฑ์ของลูก
และพฒันาผลิ
หมายจะได้ค

ความต้องการ
ขายโดยคํานงึ

ารผลิตภณัฑ์ข
ตราสว่น 6:1:

งบประมาณห
ปปัจจบุนั 650

ัง้ 3 ชนิดตาม

ผ้าไหม 

มาณท่ีคาด
จะขายได้ 

35,000 

29,000 

42,000 

25,000 

สัดส่วนก

และงบประมาณ
nning and Budg

ดเตรียมการพ

และผ้าหม่ีขิด 

ลําดบั 

ห์ปัจจยัทางก
กค้าเป้าหมา
ลติภณัฑ์ ได้ทํา
ความสมัพนัธ์

รผลติภณัฑ์ขอ
งถึงโอกาสแล

ของลกูค้าเป้า
2 

หน้าคาดว่าจะ
0,000 หน่วย

มประเภทของ

Prob. 

(%) 

ปริ
ว่

20 

10 

30 

40 

ารขาย (%) 

30 

60 

10 

ณขาย 
geting  

พยากรณ์การข

   ซึง่มีราคาข

ารตลาดท่ีเก่ี
าย มีความสั
าการวิเคราะ
ธ์เป็นรูปสมกา

องลกูค้าเป้าห
ละความเป็นไ

าหมายรวม 2

ะมีอตัรา Gro

ย และบริษัทมี

งเขตพืน้ท่ีขา

ผ้าหม่ีขิ
ริมาณท่ีคาด
วา่จะขายได้ 

62,000 

54,000 

39,500 

43,000 
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ขาย 

ขายหน่วย

ยวข้องกบั
ัมพันธ์ต่อ
ห์แนวโน้ม
ารเส้นตรง 

หมาย 
ปได้ดงันี ้

2,800,000 

owth Rate 

มีสว่นแบ่ง

ยออกเป็น 

ด 
Prob. 

(%) 

30 

20 

15 

35 



 
84 

ข้อมลูยอ
สนิค้าผ้าฝ้

ใ

ผลติภณัฑ

ข้อ 5 บริษ
สําหรับปี 

150 บาท

เท่ากบั 10

การตลาด

ไตรมาส

ไตรมาสที
ไตรมาสที
ไตรมาสที
ไตรมาสที

 
ก
D

g. ผู้บริห
ดขายจากอตุ
ฝ้าย : ผ้าไหม

h. สดัสว่
ไต

ให้ทาํ 
1. ค
2. ค
3. จ

ฑ์และแตล่ะเข
 

ษัท วาเลนไท
 25x9 โดยมีข้
1. บริษัทขาย
, 500 บาท แ
2.   ยอดรวม

0%  โดยยอด
ด 5%   

3. ฝ่ายขายไ

ส ปริมา
ว่าจะ

ที่ 1 10

ที่ 2 15

ที่ 3 30

ที่ 4 25

การวางแผนก
Direct Labor Pla

หารเช่ือถือข้อ
ตสาหกรรม 30

ม : ผ้าหม่ีขิด ไ
วนการขายแต
ตรมาสที่ 

1 

2 

3 

4 

คํานวณยอดข
คํานวณยอดข
จดัทํางบประ
ขตพืน้ท่ีขาย  

น์ จํากดั ได้วิ
ข้อมลูดงัตอ่ไป
ยสนิค้า 3 ชนิ
และ 350 บาท
มของอตุสาห
ดรวมของอุต

  

ได้มีการพยาก
เก้าอีห้วาย 
าณที่คาด
ะขายได้ 

P

0,000 

5,000 

0,000 

5,000 

การขายและง
anning and Budg

อมลูยอดขายจ
0% นอกจาก
ไว้เท่ากบั 9:2

ตล่ะไตรมาส 
ผ้าฝ้า

30

35

25

10

ขายจากข้อมลู
ขายของกิจกา
มาณการขาย
 

เคราะห์ทางก
ปนี ้  

นิด คือ เก้าอีห้
ท ตามลําดบั 

หกรรมในปีงบ
สาหกรรมใน

 

กรณ์ยอดขาย

Prob. 

% 

ปริม
จ

40 

15 

25 

20 

งบประมาณขา
geting _____

จากฝ่ายขาย 
นีผู้้บริหารยงั

2:4 

 ของสนิค้าทัง้
าย 

0 

5 

5 

0 

ลของฝ่ายขาย
ารตามสดัสว่น
ยรายไตรมาส

การตลาดเพ่ือ
  

หวาย, เตียงไม้
 

บประมาณหน
นปีปัจจุบนั 50

 

ยโดยคํานงึถงึ
เตียงไม้สัก

มาณที่คาดว่า
จะขายได้ 
2,000 

3,500 

5,000 

5,500 

าย 
__________

 40%, ฝ่ายวจิ
กําหนดสดัสว่

ง 3 ประเภทใน
ผ้าไหม 

20 

15 

40 

25 

ย ฝ่ายวิจยั แ
นความเช่ือถือ
สสาํหรับปี 25

อจดัเตรียมกา
  

ม้สกั, เปล   ซึ่

น้าคาดว่าจะ
00,000 หน่ว

งโอกาสและค
ก 

Prob. 

% 

ปริ

20 

10 

40 

30 

__________

จยั 30% และ
วนการขายระ

นปี 25x4 มีดั
ผ้าห

ละอตุสาหกร
อ 
x4 แยกตามแ

ารพยากรณ์กา
  

งมีราคาขายห

มีอตัรา Grow

ย และบริษัท

วามเป็นไปได้
เปล 

ริมาณที่คาดว่า
จะขายได้ 
7,200 

8,200 

9,000 

6,000 

__________

ะเช่ือถือ
ะหวา่ง

ดงันี ้

หม่ีขิด 
10 

40 

35 

15 

รรม 

แตล่ะ

ารขาย 
 

หนว่ยละ 

wth Rate 

ทมีส่วนแบ่ง

ด้ดงันี ้  

า Prob. 

% 

10 

15 

50 

25 

____  



 
________

4

ยอดขายข
ยอดขายข
การขายใน
ดงันี ้

ย
ในปี 25x9

5

กลุม่ และมี

6

ข้อมลูยอด
5:7:3  

ให้ทาํ  

2

3

และระยะเ
 

 

 

 

 

__________

4.   แผนกวิจั
ของบริษัท พ
องบริษัทโดย
นอดีตกบัควา

ยอดขาย = 2

9 คาดวา่ความ
5.    บริษัทแบ
มีสดัสว่นการข

เขตพ
ขายส
ขายป
ขาย

6.        ผู้บริห
ดขายจากอตุส

นอกจ
ไตรมาสที่ 
1 

2 

3 

 

1.      คํานวณ
2.      คํานวณ
3.     จดัทํางบ
เวลา  

 

 

 

 

 

__________

จยัและพฒันา
บว่า ความต้
ตรง จากท่ีพน
ามต้องการขอ

20,000 + 0.5

มต้องการผลติ
บง่กลุม่การขา
ขายดงันี ้  

พืน้ที่ขาย  
สง่  

ปลีก  

ตามคําสัง่  

หารเช่ือถือข้อ
สาหกรรม 20%

ากนีผู้้บริหาร
เก้าอีห้

  

ณยอดขายจา
ณยอดขายขอ
บประมาณกา

การวางแ
________Di

าผลิตภณัฑ์ 

ต้องการผลิต
นกังานวิจยัแ
องลกูค้า เป้า

50 ความต้องก
ตภณัฑ์ของลู
ายสนิค้าทัง้ 3

สัดส่ว
 

 

 

มลูยอดขายจ
%    โดยแบง่
รยงักําหนดสดั
หวาย (%) 

10 

20 

40 

 

ากข้อมลูของฝ
องกิจการตาม
ารขายรายไต

แผนการขายแ
irect Labor Plan

ได้วิเคราะห์ป
ตภัณฑ์ของลูก
และพฒันาผลิ
หมายจะได้ค

การผลติภณัฑ
กค้าเป้าหมา
3 ชนิดตามปร

วนการขาย (
60  

30  

10  

จากฝ่ายขาย 
งเป็นยอดขาย
ดสว่นการขาย
เตยีงไม้

2

3

3

 

ฝ่ายขาย ฝ่าย
มสดัสว่นความ
รมาสสําหรับ

และงบประมาณ
nning and Budg

ปัจจัยทางกา
กค้าเป้าหมา
ลติภณัฑ์ ได้ทํา
ความสมัพนัธ์

ฑ์ของลกูค้าเป้
ยรวม 100,00

ระเภทของเขต

(%)  

 

 

 

 50%, ฝ่ายวิ
ยสนิค้าทัง้ 3 ช
ยระหวา่งสนิค้
ม้สัก (%) 

0 

0 

5 

วิจยั และอตุส
มเช่ือถือ 
บปี 25x9 แยก

ณขาย 
geting  

ารตลาดท่ีเก่ีย
าย มีความสั
าการวิเคราะ
ธ์เป็นรูปสมกา

ป้าหมาย 
00 หน่วย  

ตพืน้ท่ีขายออ

  

  

  

  

จยั   30%  แ
ชนิดในอตัราส
ค้า ดงันี ้

เปล (
15

20

15

สาหกรรม  

  

กตามแตล่ะผลิ
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ยวข้องกับ
ัมพันธ์ต่อ
ห์แนวโน้ม
ารเส้นตรง 

 

อกเป็น 3 

 

 

ละเช่ือถือ
สว่น 

(%) 

5 

0 

5 

ลติภณัฑ์ 
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4

การวางแผนการผลิตและงบประมาณการผลิต

1. ความหมายของการวางแผนการผลิต

2. วตัถปุระสงค์ของการวางแผนการผลิต

3.

4. รูปแบบการวางแผนการผลิต

5. การกําหนดนโยบายสินค้าคงเหลือ

6.

7. ประโยชน์ของการวางแผนการผลิต

8. ตวัอยา่งการจดัทํางบประมาณการผลิต

9. บทสรุป

10. แบบฝึกหดั

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม

1. ผู้ เรียนสามารถอธิบายความหมายของการวางแผนการผลิตได้

2. ผู้ เรียนสามารถอธิบาย องนํามาพิจารณาในการวางแผนการผลิตได้

3. ผู้ เรียนสามารถอธิบายรูปแบบการวางแผนการผลิตได้

4. ผู้ เรียนมาสามารถอธิบายการกําหนดนโยบายสินค้าคงเหลือได้

5. ผู้ เรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของการวางแผนการผลิตได้

วิธีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจาํบท

1. วิธีการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล

2. การบรรยาย

3.

4. ทําแบบฝึกหดัท้ายบท



88 การวางแผนการผลิตและการจัดทาํงบประมาณผลิต

Production Planning and Budgeting ___________________________________

1. การวางแผนการผลิตและการจดัทํางบประมาณ

การผลิต

2. ชดุการสอน PowerPoint

3.

4. แหลง่ความรู้จากวารสารและหนงัสือพิมพ์ตา่ง ๆ

การวัดผลและการประเมินผล

1. สงัเกตความสนใจขณะฟังบรรยายและการตอบคําถาม

2. สงัเกตจาก

3. สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ

4. ประเมินผลจากการทําแบบฝึกหดัท้ายบท



89
การวางแผนการผลิตและการจัดทาํงบประมาณผลิต

_________________________________Production Planning and Budgeting

บ 4

การวางแผนการผลิตและการจัดทาํงบประมาณการผลิต

ความต้องกรของกิจการ

แล้ว

กิจการอุตสาหกรรม วางแผนการผลิต

งบประมาณการผลิตต่อไป โดยในการวางแผนการผลิต จะต้องควบคู่กับนโยบาย

สินค้าคงเหลือ ทําให้ทราบว่าควรจะผลิตสินค้าออกมาจํานวนเท่าใด  จึงจะเพียงพอกับ

ความต้องการขาย และเหลือเก็บไว้ตามนโยบายสินค้าคงเหลือ

ความหมายของการวางแผนการผลิต

Garrison, R., and others (2012: 461) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การวางแผนการผลิต

(Production planning) รวมถึง

าน

ในการผลิต โดยคาดหวงัจะให้ได้ผลผลิตเพียงพอกบัความ

(Maximum-

Efficiency)

ไพบูลย์  ผจงวงศ์ (2554:105) ได้ให้ความหมายว่า การวางแผนการผลิต เป็น

งบประมาณขาย และนโยบายสินค้าคงเหลือ

การวางแผนการผลิต หมายถึง กระบวนการกําหนดปริมาณผลิต

การนําข้อมลูปริมาณการขายจากงบประมาณขาย พิจารณาควบคูก่บันโยบายสินค้า

นโยบายสินค้าคงคลงัดงักล่าวหลงัจาก

4.1
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4.1 การวางแผนการผลิต

สําหรับการคํานวณปริมาณการผลิต จะนําปริมาณการขายจากงบประมาณขาย บวก

สินค้าคงเหลือปลายงวด หกั สินค้าคงเหลือต้นงวด โดยการคํานวณปริมาณการผลิต สามารถ

ปริมาณการผลิต = ปริมาณการขาย + สินค้าคงเหลือปลายงวด - สินค้าคงเหลือต้นงวด

โดยการคํานวณปริมาณการผลิตสินค้า 4.1

4.1 บริษัท มงักร จํากดั จดัทํางบประมาณขายปี 25x2 โดยมีปริมาณขาย 100,000

หน่วย มีสินค้าคงเหลือต้นงวด 15,000 หน่วย โดยกําหนดนโยบายสินค้าคงเหลือปลายงวด 5%

ปริมาณขายจากงบประมาณขาย 100,000 หนว่ย

บวก สินค้าคงเหลือปลายงวด  (ตามนโยบายของบริษัท) 5,000* หนว่ย

105,000 หนว่ย

หกั สินค้าคงเหลือต้นงวด  (ประมาณการปีปัจจบุนั) 15,000 หนว่ย

ปริมาณการผลิต 95,000 หนว่ย

* 5% x 100,000 = 5,000 หนว่ย

* หมายถึง จํานวนสินค้าคงเหลือปลายงวด

งบประมาณผลิต

วางแผนการผลิต

กาํหนดนโยบายสินค้าคงเหลือ

งบประมาณขาย

การวางแผน
วัตถุดบิ

การวางแผนแรงงาน
ทางตรง

การวางแผนค่าใช้จ่าย
ในการผลิต
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25x2 จํานวน 95,000

เพียงพอต่อการปริมาณขาย จํานวน 100,000 หน่วย 5%

ของยอดขาย

วัตถุประสงค์ของการวางแผนการผลิต

การวางแผนการผลิต ถือ

1. เ และฝ่ายผลิตต้องวางแผนกระจายการผลิตออก

2.

งกิจการ  ไม่เพียงแต่จะผลิตสินค้าให้

3.

ใกล้เคียงกบัระดบัปกต ิ จะชว่ยให้ต้นทนุการผลิตตอ่หนว่ยไมแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะงวดเวลา

ธนภร  เอกเผา่พนัธุ์ (2554) ได้กลา่วไว้วา่ ในการวางแผนการผลิตหวัหน้าฝ่ายผลิตหรือ

1. ความสมดุลกันของงบประมาณ (Budgeting Balancing )

ปริมาณขายในงบประมาณขาย  นโยบายสินค้าคงเหลือปลายงวด  และนโยบาย

เหล่า ต้องพิจารณาให้เกิดความสมดุลกัน โดย

กิจการจะต้องผลิตสินค้าให้เพียงพอกบัความต้องการขาย ให้บรรลเุป้าหมายของกิจการ แต่

ในขณะเดียวกันกิจการก็ต้องคํานึงถึงปริมาณสินค้าคงเหลือปลายงวด

ปัญหาสินค้าขาดมือ คือกําลงัการผลิตของกิจการ
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โดยเฉพาะสินค้าตามฤดกูาล แต่

ระดบัการผลิตสูงต้องทํางาน 2 ผลดั  ต้องจ่ายคา่ล่วงเวลาสูงกว่าคา่จ้างแรงงานปกติ  วตัถดุิบ

การจดัสง่สินค้าอาจไมต่รงตามกําหนด

ตั 4.2 กิจการจดัทํางบประมาณขายในปี 25x2 มีปริมาณขาย จํานวน 110,000 หน่วย

นโยบายสินค้าคงเหลือ 10% มีสินค้าคงเหลือต้นงวด 2,000 หน่วย

กําลงัการผลิตของกิจการ 12,000 หนว่ยตอ่เดือน

1 การวางแผนการผลิตตอ่เดือน สําหรับสินค้าปกติ

ปริมาณผลิต = ปริมาณการขาย + สินค้าคงเหลือปลายงวด – สินค้าคงเหลือต้นงวด

=  110,000 + 12,000 – 2,000

=  120,000 หนว่ย

ปริมาณการผลิตตอ่เดือน = 120,000 =  10,000 หนว่ย / เดือน

12

กําลงัการผลิตวา่งเปลา่ตอ่เดือน = 12,000 – 10,000

= 2,000 หนว่ย / เดือน

2 การวางแผนการผลิตต่อเดือน สําหรับสินค้าตามฤดูกาล

ในชว่งเดือนมกราคม – มิถนุายน

เดือน ผลผลิตในตลาด (กก.) กาํลังการผลิต (หน่วย)

มกราคม 9,000 12,000

กมุภาพนัธ์ 12,000 12,000

มีนาคม 11,000 12,000

เมษายน 15,000 12,000

พฤษภาคม 13,000 12,000

มิถนุายน 11,000 11,000
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กรกฎาคม 7,000 7,000

สิงหาคม 6,000 6,000

กนัยายน 5,000 5,000

ตลุาคม 3,000 3,000

พฤศจิกายน 2,000 2,000

ธนัวาคม 4,000 4,000

2. ความต้องการของกาํลังการผลิต (Capacity)

กําลังการผลิต คือ

จกัร และไม่คํานึงถึงวนัหยุดต่างๆ ประจําปี โดยรูปแบบของกําลงัการผลิตสามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ

2.1 กําลงัผลิตระดบัปฏิบตัิการหรือระดบัพอผลิตได้ (Practical Capacity)

หมายถึง การเดนิ โดยคํานงึถึงวนัหยดุสดุสปัดาห์  วนัหยดุประเพณีนิยม  วนัหยดุงาน

หรือเช็ค

80 - 85% ของกําลงัการผลิตสงูสดุ

2.2 ระดบัการผลิตปกติ (Normal Capacity)

กิจการในระยะยาว ความต้องการสินค้าของกิจการ โดยไม่คํานึงถึงการ

โดยปกตริะดบัการผลิตปก 60% ของระดบัการผลิต

2.3 กําลงัการผลิตว่างเปล่า (Idle Capacity) คือ กิจการใช้กําลงัการผลิตจริง

3. ความสามารถในการจัดหาวัตถุดบิ (Supply of raw materials)

การวางแผนการผลิตต้องคํานึง

วางแผนการผลิตก็ต้องให้สอดคล้องกับฤดกูาล

ด้วย โดยควรวางแผนการผลิตสูง  ใน และ
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พ้นฤดกูาลก็ผลิตน้อยหรือหยุดผลิต  เช่น  ผลิตผลไม้กระป๋ ร

ผลิตสงู กาลผลไม้ก็อาจวางแผนการผลิต ๆ

4. งวดเวลาของการผลิต (Term of Production)

กระบวนการผลิตสินค้า  ผู้บริหารฝ่ายผลิต  จะต้องคํานึงถึงระยะเวลาในการผลิต

สินค้าแต่ละประเภท 1

เดือน  ผู้บริหารการผลิตก็ต้องวางแผนการผลิตล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน  เช่นกัน โดยควร

จดัทําตารางการผลิต กําหนดไว้ จะเป็นประโยชน์ในการ

ปริมาณการผลิต

5. นโยบายการว่าจ้างคนงาน (Labor Policy)

คนงานเ

สําคญั  ผู้บริหารต้องกําหนดนโยบายการจ้างงานให้ชดัเจนและสอดคล้องกบัการผลิต  กิจการจะ

คนงานจํานวนเท่ากันตลอดเวลาจะช่วยส่งเสริมขวัญและกําลังใจในการทํางานของคนงาน

ประหยดัเวลาและคา่ใช้จา่ยในการคดัเลือกคนงานใหม่  ลดคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมคนงานใหม่

6. ความเพียงพอของอุปกรณ์การผลิต (Equipment Sufficient)

ในการวางแผนการผลิตผู้บริหารต้องตรวจสอบดวู่ากิจการมีอุปกรณ์การผลิตมาก

บคุคลภายนอกเป็นกา
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7. การกระจายปริมาณการผลิตตลอดปีงบประมาณ (Productivity Planning)

ให้ลดการผลิตวา่งเปล่

วางแผนการผลิตผู้

ปีงบประมาณ

รูปแบบของการวางแผนการผลิต

รูปแบบของการวางแผนการผลิต จะต้องให้สอดคล้องกบัรูปแบบของผลิตภัณฑ์ อายุ

ก่อประโยชน์สงูสดุ โดยรูปแบบการวางแผนผลิต แบง่ได้เป็น 4 รูปแบบ  คือ

1. นโยบายการผลิต (Fix Production Policy)

เป็

12 เดือน  ก็จะได้ยอดผลิตแตล่ะเดือนหรือแตล่ะงวดเป็นจํานวนเทา่ ๆ กนั

ตัวอย่าง 4.3 บริษัท มงักรไฟ จํากดั

ปีงบประมาณเท่ากบั 60,000 หนว่ย  สินค้าคงเหลือต้นงวด 3,000 หนว่ย  แผนการผลิตราย

แผนการผลิตรายเดือน = 60,000 = 5,000 หนว่ย

12
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เดือน ตามสตูร

ยอดผลิตรายเดือน + สินค้าต้นงวด - ขายรายเดือน = สินค้าคงเหลือปลายงวด

แผนการผลิตของบริษัท มังกรไฟ จาํกัด (หน่วย)

เดือน แผนการขาย
สินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือ

ผลิตรายเดือน
ต้นงวด ปลายงวด

ม.ค. 4,000 3,000 2,000 5,000

ก.พ. 4,200 2,000 1,200 5,000

มี.ค. 6,600 1,200 2,800 5,000

เม.ย. 4,400 2,800 2,200 5,000

พ.ค. 4,000 2,200 1,200 5,000

มิ.ย. 5,400 1,200 1,600 5,000

ก.ค. 5,600 1,600 2,200 5,000

ส.ค. 3,800 2,200 1,000 5,000

ก.ย. 5,700 1,000 1,700 5,000

ต.ค. 5,800 1,700 2,500 5,000

พ.ย. 5,200 2,500 2,700 5,000

ธ.ค. 5,300 2,700 3,000 5,000

รวม 60,000 3,000 3,000 60,000

2. (Fix Inventory Policy)

จะเท่ากับสินค้าคงเหลือปลายงวด  จะมีผลทําให้แผนการผลิตเท่ากับแผนการขายทุกงวด



97
การวางแผนการผลิตและการจัดทาํงบประมาณผลิต

_________________________________Production Planning and Budgeting

4.4 สินค้าต้นงวดมีอยู่ 3,000

แผนการขายประจํางวดมีอยู่ 60,000 หนว่ย

แผนการผลิตประจํางวด = ขาย + สินค้าปลายงวด - สินค้าต้นงวด

= 60,000 + 3,000 – 3,000

ปริมาณการผลิต = 60,000 หนว่ย

เดือน แผนการขาย
สินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือ

ผลิตรายเดือน
ต้นงวด ปลายงวด

ม.ค. 4,000 3,000 3,000 4,000

ก.พ. 4,200 3,000 3,000 4,200

มี.ค. 6,600 3,000 3,000 6,600

เม.ย. 4,400 3,000 3,000 4,400

พ.ค. 4,000 3,000 3,000 4,000

มิ.ย. 5,400 3,000 3,000 5,400

ก.ค. 5,600 3,000 3,000 5,600

ส.ค. 3,800 3,000 3,000 3,800

ก.ย. 5,700 3,000 3,000 5,700

ต.ค. 5,800 3,000 3,000 5,800

พ.ย. 5,200 3,000 3,000 5,200

ธ.ค. 5,300 3,000 3,000 5,300

รวม 60,000 3,000 3,000 60,000

3. นโยบายการผลิตและสินค้าคงเหลือยืดหยุ่นได้ (Flexible Production and

Inventory Policy)

3.1.
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เป็นวตัถดุิบ  แผนการผลิตของโรงงานก็จะมีในฤดกูาลตดัอ้อย 3

ใหม่

3.2.

ของลูกค้ามาก  การผลิตก็จะผลิตให้เพียงพอและทันกับความต้องการของลูกค้า  ถ้าช่วงใดคํา

3.3.

ปริมาณการผลิตก็อาจจะใช้วิธีลดปริมาณสินค้าคงคลงัลง

3.4.

ใดมียอดขายสงูหรือลกูค้าต้องการสินค้ามาก  ก็ต้องวางแผนขยายกําลงัการผลิตหรือถ้าเป็นการ

เก็บสินค้

อยา่งไหนจงึจะให้ประโยชน์ตอ่กิจการมากกวา่

4.5 4.4

1. ระดบัการผลิตของโรงงานยืดหยุน่ได้ ± ไมเ่กิน 20%

2. สินค้าคงเหลือยืดหยุน่ได้ ± ไมเ่กิน 20% ของระดบัปัจจบุนัสินค้าคงเหลือต้น

งวด = 3,000 หนว่ย

ส

1. ± ไมเ่กิน 20% ของสินค้าคงเหลือปัจจบุนั

สินค้ายืดหยุน่ได้ = ± 3,000 x 20%

= ± 600 หนว่ย

สินค้าคงเหลือปลายงวดจะอยูร่ะหวา่ง 3,000 ± 600 หน่วย

= 2,400 – 3,600 หนว่ย
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2. ± ไมเ่กิน 20%

การผลิตยืดหยุน่ได้ = ± 20% ของระดบัการผลิตถวั

,
= 5,000 หนว่ย

= ± 5,000 x 20%

=  ± 1,000 หนว่ย

ระดบัการผลิตยืดหยุน่ระหวา่ง 5,000 ± 1,000 หนว่ย

= 4,000 – 6,000 หนว่ย

เดือน แผนการขาย
สินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือ

ผลิตรายเดือน
ต้นงวด ปลายงวด

ม.ค. 4,000 3,000 2,400 4,600

ก.พ. 4,200 2,400 2,400 4,200

มี.ค. 6,600 2,400 3,000 6,000

เม.ย. 4,400 3,000 2,400 5,000

พ.ค. 4,000 2,400 2,400 4,000

มิ.ย. 5,400 2,400 2,400 5,400

ก.ค. 5,600 2,400 3,600 4,400

ส.ค. 3,800 3,600 2,400 5,000

ก.ย. 5,700 2,400 3,600 4,500

ต.ค. 5,800 3,600 3,600 5,800

พ.ย. 5,200 3,600 3,600 5,200

ธ.ค. 5,300 3,600 3,000 5,900

รวม 60,000 3,000 3,000 60,000
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4. (Production Policy for

Limitation Capability)

ผลิตมีจํากั

1.

แนวทางในการปรับปรุงให้สอดคล้องกับกําลังการผลิตต่อไป โดยคํานวณปริมาณการผลิตได้

2.

การผลิตเพียงพอกบัปริมาณการผลิตหรือเดือนใดมีกําลงัการผลิตว่างเปล่าเดือนใดกําลงัการผลิต

ไมเ่พียงพอกบัปริมาณการผลิต  ตามแผนข้อ 1

3. พิจารณาสินค้าคงเหลือยืดหยุ่

เดือนใดกําลงัการผลิตไม่เพียงพอก็ให้ไป

4.6 บริษัท  ร่วมใจ  จํากัด  ได้กําหนดนโยบายสินค้าสําเร็จรูปคงคลัง  ณ  ระดับ

20%

เสนอตอ่คณะกรรมการบริหารบริษัท  สําหรับปี 25x1

เดือน มกราคม 80,000 หนว่ย กรกฎาคม 50,000 หนว่ย

กมุภาพนัธ์ 50,000 หนว่ย สิงหาคม 70,000 หนว่ย

มีนาคม 65,000 หนว่ย กนัยายน 80,000 หนว่ย

เมษายน 70,000 หนว่ย ตลุาคม 45,000 หนว่ย

พฤษภาคม 60,000 หนว่ย พฤศจิกายน 50,000 หนว่ย

มิถนุายน 70,000 หนว่ย ธนัวาคม 90,000 หนว่ย

มกราคม 25x2 100,000 หนว่ย

ปริมาณการผลิต = ปริมาณขาย + สินค้าคงเหลือปลายงวด – สินค้าคงเหลือต้นงวด
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แผนการผลิตของบริษัทมี 2 แผนก โดยใช้อัตราเวลาในการผลิตสินค้าสําเร็จรูปต่อ

แผนก เวลาในการผลิตสินค้าสาํเร็จรูปต่อหน่วย กาํลังการผลิตปกตต่ิอเดือน

1 1.5 105,000

2 2 200,000

บริษัทไม่สามารถผลิตสินค้าเกินกว่ากําลงัการผลิตปกติได้  หากมีความจําเป็นบริษัท

ส เหลือ

1.

เดือน แผนการขาย
สินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือ

แผนการผลิต
ปลายงวด ต้นงวด

ม.ค. 80,000 10,000 16,000 74,000

ก.พ. 50,000 13,000 10,000 53,000

มี.ค. 65,000 14,000 13,000 66,000

เม.ย. 70,000 12,000 14,000 68,000

พ.ค. 60,000 14,000 12,000 62,000

มิ.ย. 70,000 10,000 14,000 66,000

ก.ค. 50,000 14,000 10,000 54,000

ส.ค. 70,000 16,000 14,000 72,000

ก.ย. 80,000 9,000 16,000 73,000

ต.ค. 45,000 10,000 9,000 46,000

พ.ย. 50,000 18,000 10,000 58,000

ธ.ค. 90,000 20,000 18,000 92,000

รวม 780,000 20,000 16,000 784,000
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* สินค้าคงเหลือปลายงวด ม.ค. = 20% ของยอดขายเดือนถดัไป (ก.พ.)

= 20% x 50,000

= 10,000 หนว่ย

**สินค้าคงเหลือปลายงวด ธ.ค. = 20% x ขายเดือนมกราคม

= 20% x 80,000

= 16,000 หนว่ย คือ  สินค้าต้นงวด  ม.ค.

2.

1 2

กําลงัการผลิต 105,000 200,000

1.5 2
,

.
= 70,000 หนว่ย

,
= 100,000 หนว่ย

1 = 75,000 หนว่ย

2  = 100,000 หนว่ย

1 2

70,000 หน่วย และ

มกราคม สิงหาคม กนัยายน และ

ธนัวาคม

3.

ให้ปรับปรุงแผนการผลิตเดือน  มกราคม 70,000

หน่วย  ลดลง 4,000 กุมภาพนัธ์ ส่วนเดือน สิงหาคม กันยายน และ

ธันวาคม ตลุาคม และ พฤศจิกายน 29,000 หน่วย และ 40,000

หนว่ย  ตามลําดบั

จะเห็นได้วา่แผนการผลิตทกุ

เดือนจะไมมี่เดือนไหนเกินการผลิตเลย  แตจ่ะมีผลทําให้สินค้าคงเหลือบางเดือนต้อง
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ผลการปรับปรุงแผนการผลิตจะทําให้ระดบัสินค้าคงเหลือ

แผนการผลิตหลังปรับปรุง

เดือน แผนการขาย
สินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือ

แผนการผลิต
ปลายงวด ต้นงวด

ม.ค. 80,000 6,000 16,000 70,000

ก.พ. 50,000 17,000 6,000 61,000

มี.ค. 65,000 14,000 17,000 62,000

เม.ย. 70,000 12,000 14,000 68,000

พ.ค. 60,000 14,000 12,000 62,000

มิ.ย. 70,000 10,000 14,000 66,000

ก.ค. 50,000 14,000 10,000 54,000

ส.ค. 70,000 14,000 14,000 70,000

ก.ย. 80,000 4,000 14,000 70,000

ต.ค. 45,000 29,000 4,000 70,000

พ.ย. 50,000 40,000 29,000 61,000

ธ.ค. 90,000 20,000 40,000 70,000

รวม 780,000 20,000 16,000 784,000

4.7 บริษัท มงักร จํากดั ผลิตสินค้าออกจําหน่าย 2 ชนิด  คือ x และ y โดยมี

x y

2 2

สินค้าคงเหลือต้นงวด 700 หนว่ย 800 หนว่ย

ปันสว่นกําลงัการผลิต 3 2

บริษัท วางแผนการผลิตสําหรับ 9 เดือนแรกใช้กําลงัการผลิต 2 ผลดัหรือ 20,000

3 เดือนหลงัของปี  บริษัทจะผลิตเพียงผลดัเดียว โดยมีรายละเอียดการ
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เดือน กางเกง เดือน กางเกง

มกราคม 4,200 2,300 กรกฎาคม 5,700 4,300

กมุภาพนัธ์ 5,000 2,700 สิงหาคม 4,800 3,500

มีนาคม 5,200 3,600 กนัยายน 6,200 2,500

เมษายน 4,800 3,900 ตลุาคม 5,300 3,000

พฤษภาคม 4,500 3,800 พฤศจิกายน 5,800 3,400

มิถนุายน 5,500 4,600 ธนัวาคม 6,500 3,800

การจดัทําแผนการผลิตและแสดงสินค้าคงเหลือรายเดือนในระหวา่งปี

กําลงัการผลิต 9 เดือนแรก  (ม.ค.-ก.ย.) = 20,000

ใช้ผลิต x และ y ในอตัรา 3:2

เดือน ม.ค. – ก.ย.

x = x 20,000

= 12,000

y = x 20,000

= 8,000

เดือน  ม.ค. – ก.ย.

ผลิตภณัฑ์ x  8,000 =
,

= 6,000 หนว่ย / เดือน

ผลิตภณัฑ์ y 6,000 =
,

=  4,000 หนว่ย / เดือน

ช่วงเดือน  ต.ค. – ธ.ค.

=
,

= 10,000 / เดือน

ปันสว่นกําลงัการผลิตใช้ผลิต x = x 10,000

= 6,000 / เดือน

ปันสว่นกําลงัการผลิตใช้ผลิต y = x 10,000

= 4,000 / เดือน
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ผลิต x จํานวน 6,000 =
,

= 3,000 หนว่ย / เดือน

ผลิต y จํานวน 4,000 =
,

=  2,000 หนว่ย / เดือน

x และ y

แผนการผลิตสินค้า (ต่อหน่วย)

เดือน แผนการขาย
สินค้าคงเหลือ

ต้นงวด

สินค้าคงเหลือ

ปลายงวด

ผลิตราย

เดือน

มกราคม 4,200 700 2,500 6,000

กมุภาพนัธ์ 5,000 2,500 3,500 6,000

มีนาคม 5,200 3,500 4,300 6,000

เมษายน 4,800 4,300 5,500 6,000

พฤษภาคม 4,500 5,500 7,000 6,000

มิถนุายน 5,500 7,000 7,500 6,000

กรกฎาคม 5,700 7,500 7,800 6,000

สิงหาคม 4,800 7,800 9,000 6,000

กนัยายน 6,200 9,000 8,800 6,000

ตลุาคม 5,300 8,800 6,500 3,000

พฤศจิกายน 5,800 6,500 3,700 3,000

ธนัวาคม 6,500 3,700 200 3,000

รวม 63,500 700 200 63,000
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แผนการผลิตสินค้า กางเกง (ต่อหน่วย)

เดือน แผนการขาย
สินค้าคงเหลือ

ต้นงวด

สินค้าคงเหลือ

ปลายงวด
ผลิตรายเดือน

มกราคม 2,300 800 2,500 4,000

กมุภาพนัธ์ 2,700 2,500 3,800 4,000

มีนาคม 3,600 3,800 4,200 4,000

เมษายน 3,900 4,200 4,300 4,000

พฤษภาคม 3,800 4,300 4,500 4,000

มิถนุายน 4,600 4,500 3,900 4,000

กรกฎาคม 4,300 3,900 3,600 4,000

สิงหาคม 3,500 3,600 4,100 4,000

กนัยายน 2,500 4,100 5,600 4,000

ตลุาคม 3,000 5,600 4,600 2,000

พฤศจิกายน 3,400 4,600 3,200 2,000

ธนัวาคม 3,800 3,200 1,400 2,000

รวม 41,400 800 1,400 42,000

การกาํหนดนโยบายสินค้าคงเหลือ

ปริมาณสินค้าคงเหลือเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดปริมาณการผลิตของบริษัท

นอกเหนือจากแผนการขาย  ถ้านโยบายสินค้าคงเหลือเก็บไว้มาก  ปริมาณการผลิตก็ต้องผลิตให้

ปริมาณสินค้า

คงเหลือ

1. ในการกาํหนดนโยบายสินค้าคงเหลือ

1.1 ความต้องการของฝ่ายขาย ปกติของฝ่ายขายมกัให้มีปริมาณสินค้าคงเหลือ

ให้กบัคูแ่ขง่
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1.2 ความคงทนของสินค้า  ความคงทนของสินค้าเป็นปัจจัยในการกําหนด

ปริมาณของสินค้าคงคลงั  คือ  ถ้าสินค้ามีลกัษณะคงทนเสียหายได้ยากก็สามารถเก็บสินค้าคง

ารถนําออกขายได้หรือขายได้ราคา

1.3 ระยะเวลาการผลิต รอบระยะเวลาการผลิตสินค้าจนกว่าจะเสร็จเป็นสินค้า

สําเร็จรูป  ต้องใช้เวลามากน้อยเพียงไรจะมีส่วนกําหนดปริมาณ

เสียเวลาในการผลิตนานกิจการก็ต้อ ณเพียงพอสําหรับ

จําเป็นต้องเก็บสินค้าคงเหลือไว้มาก  เพราะสินค้ารุ่นใหมจ่ะผลิตออกมาเร็ว และนําออกขายโดย

1.4 ความสะดวกในการเก็บรักษาสินค้าและค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา  สินค้า

หรือในห้องเย็น

คา่ใช้จ่ายในการเก็บรักษา แตถ้่าเป็นสินค้า เสียหาย

พิเศษ  ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษามากนัก กิจการอาจเก็บรักษาสินค้าคงเหลือไว้

ปริมาณมากได้

1.5

หมนุเวียนของตนเองเพียงพอ  แตถ้่ากิจการไม่มีเงินทุนของตนเองต้องกู้ ยืมเงินบางส่วนมาใช้ใน

การผลิต  การมีสินค้าคงเหลือมากก็จะทําให้เกิดเงินทนุจมในสินค้าคงเหลือมากเกินความจําเป็น

ทําให้ต้องเสียคา่ใช้จา่ยสงู

1.6

ยจากการ

ณสินค้าคงเหลือก็ไม่ต้องเก็บไว้

มาก

1.7 ถ้าการผลิตสินค้าของกิจการต้องอาศยั

กิจการก็มีนโยบายเก็บสินค้าคงเหลือไว้สูง
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งกว่า

1.8 (Change Price Risk)ปัจจยัการ

ในการผลิตสินค้าถ้า

คาดว่า

นโยบายสินค้าคงเหลือก็จะมีปริมาณสงู ก่อน ในทางตรงกนัข้ามถ้า

คาดว่าราคาปัจจยัการผลิตจะลดลงในอนาคต

1.9 (Inventory Risk)

งนํามาพิจารณาในการกําหนดปริมาณ

1.9.1

น

1.9.2 ความล้าสมยัของสินค้าได้ง่าย  กิจการไม่ควรเก็บสินค้าคงคลงัไว้มาก

อาจเกิดผลขาดทนุได้

1.9.3

ปริมาณสินค้าคงคลงัไม่ควรมีมาก

1.9.4

ตอ่การขาดทนุ ถ้าความต้องการสินค้าลดลง

2. วิธีการกาํหนดสินค้าคงเหลือ

การ

ผลิตต่อหน่วย  และต้นทุนในการจดั
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2.1 กําหนดสินค้าคงเหลือโดยเปรียบเทียบกบัยอดขาย  เช่น สินค้าคงเหลือเป็น 2

1 เดือน หรือ สินค้าคงเหลือเป็น 2 3

เดือน

4.7 สมมติยอดขายตลอดปี 480,000 หน่วย  นโยบายของสินค้าคงเหลือปลายงวด

เทา่กบั 2 1 เดือน

สินค้าคงเหลือ =
( , )

= 80,000 หนว่ย

4.8 2 เท่า

3 เดือน

เดือน ปริมาณขาย
3 เดือน

สินค้าคงเหลือ

ปลายงวด

ธนัวาคม

มกราคม

กมุภาพนัธ์

มีนาคม

50,000

55,000

60,000

65,000

55,000

60,000

110,000

120,000

สินค้าคงเหลือปลายงวดเดือนมกราคม และกุมภาพนัธ์ เท่ากับ 110,000 หน่วย และ

120,000 หนว่ย ตามลําดบั

2.2 วิธีกําหนดสินค้าคงเหลือ  โดยระบรุะดบัสงูสดุของปริมาณสินค้าคงเหลือ  เช่น

สินค้าคงเหลือปลายงวดไม่เกิน 100,000

คงเหลือยืดหยุน่ได้คือ  จํานวนเทา่ไรไมร่ะบชุดัเจน  เพียงแตไ่มใ่ห้เกิน 100,000

2.3 ระบุปริมาณสินค้าคงเหลืออยู่ในช่วงระหว่างปริมาณกําหนดระดบัสงูสุดและ

10,000 5,000

5,000 หน่วย  จนถึง

10,000 หนว่ย
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2.4 1

เทา่ของยอดขายเดือนถดัไป ดงัรายละเอียดตาม 4.9

4.9 กิจการกําหนดสินค้าคงเหลือ โดยกําหนด 1 เทา่ของยอดขายเดือนถดัไป

เดือน ปริมาณขาย (หน่วย)

ธนัวาคม 40,000 45,000

มกราคม 45,000 50,000

กมุภาพนัธ์ 50,000 55,000

มีนาคม 55,000

45,000 บาท  เดือนกมุภาพนัธ์

จํานวน 50,000 บาท และเดือนมีนาคม จํานวน 55,000 บาท

2.5 กําหนดอตัราหมนุเวียนสินค้าคงคลงัตอ่ปี  โดยคํานวณได้จากยอดขายรายปี

2.5.1 ระบอุตัราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ กิจการอาจกําหนดจํานวน

1 ปี  อตัราหมุนเวียนของสินค้า

คงเหลือคํานวณได้โดยใช้ยอดขายหารด้วยสินค้าคงเหลือ  หากอตัราหมนุเวียนของสินค้าคงเหลือ

คํานวณได้เท่ากบั 4 3

เดือนในระหว่างปีถ้าอตัราหมนุเวียนของสินค้าคงเหลือลดลง  แส

อยูอ่าจจะมากเกินความจําเป็น

อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = ขาย

สินค้าคงเหลือ

ตัวอย่าง 4.10 สมมติยอดขายรายปีเท่ากบั 960,000 หน่วย  อตัราหมนุเวียนเท่ากบั 6

ตอ่ปี

จากสตูร

อตัราหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ = ขาย

สินค้าคงเหลือ

6 = 960,000

สินค้าคงเหลือ
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สินค้าคงเหลือ = 960,000

6

= 160,000 หนว่ย

อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือต่อปีอาจคํานวณจากยอดขายรายเดือน

ตัวอย่าง 4.11 ถ้ากําหนดให้สินค้าคงเหลือต้นงวดหมนุเวียนในอตัรา 6

เดือน ยอดขาย คาํนวณ สินค้าคงเหลือต้นงวด : บาท

มกราคม 45,000 45,000 x 90,000

กมุภาพนัธ์ 50,000 50,000 x 100,000

มีนาคม 55,000 55,000 x 110,000

ลั

ด้วยหลกัการสําคญั ๆ

1. ต้องมีความยืดหยุ่น (Flexible)

การวางแผนการผลิตจะต้องมีความยืดหยุ่น  คือ  สามารถดดัแปลง (Modification)

จริง  และข้อจํากดัตา่งๆ (Conditions & Restrictions)

2. ต้องง่ายต่อความเข้าใจและนําไปปฏิบัติ (Simple and Understandable)

อยา่งชดัเจน ห้ทกุคน
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รับผิดชอบเป็นอยา่งดี

3. ต้องมีความประหยัด (Economical)

4. (Effective Pre-

Planning & Corrective Action)

ถกูต้องหรือไม่ทนัตอ่เหตกุารณ์ (Up Date Data) จะมีผลให้แผนการปฏิบตัิงานผิดพลาดได้และ

นหรือข้อบกพร่องให้มีประสิทธิภาพ

5.

อยู่เสมอ (Real-time)

บริหารงานแบบมีข้อยกเว้น (Management by Exception) คือ

ช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว  คล่องตัว  ไม่ต้องเสียเวลาอ่านรายงานยืดยาว

6. (Timeliness)
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ข้อมลูกําลงัการผลิต  ข้อมูล

ประโยชน์ของการวางแผนการผลิต

การวางแผนการผลิตและการจดัทํางบประมาณผลิต มีประโยชน์ตอ่การบริหารงานของ

1. ทําให้เกิดความคล่องตวัในการผลิตและจัดส่งสินค้าให้ได้ตามกําหนดเวลาด้วย

2. (Goodwill)

3. (Minimum Overall Cost) เพราะสามารถ

(Idle) สามารถกําหนดเวลาทํางานล่วงหน้า

จกัรให้สอดคล้องกบัแผนกซอ่มแซม

4.

5. ทําให้สามารถวางแผนจัดทํางบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตได้ใกล้เคียงกับ

ข้อเท็จจริง

6. ทําให้สามารถวางแผนขยายกําลงัการผลิตของโรงงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

7. ชว่ยให้มีการป

บคุลากร  ฝ่ายการเงิน  เป็นต้น  สามารถปฏิบตังิานได้อยา่งสอดคล้องกนั

8. ช่วยให้มีการควบคุมการทํางานของฝ่ายผลิต

9.

10. กมีการวางแผนการผลิตไว้ล่วงหน้าแล้ว



114 การวางแผนการผลิตและการจัดทาํงบประมาณผลิต

Production Planning and Budgeting ___________________________________

ตัวอย่างการจัดทาํงบประมาณการผลิต

บริษัท จลุจกัรพงษ์ จํากดั มีนโยบายสินค้าคงเหลือปลายงวดเท่ากบั 20% ของยอดขาย

ในไตรมาสถดัไป ยกเว้น 3 มียอดคงเหลือปลายงวด 25,000 บาท และยอดขาย

1 2 1 ของปี 25x1

สินค้าคงเหลือต้นงวด 70,000 หนว่ย ๆ ละ 101 บาท

30,000 หนว่ย ๆ ละ 255 บาท

งบประมาณสินค้าสําเร็จรูปปลายงวดและงบประมาณการผลิต ดงั 3 – 5

3

บริษัท จุลจักรพงษ์ จาํกัด

งบประมาณสินค้าสาํเร็จรูปปลายงวด

31 ธันวาคม 25x1

1 2 3 4

20%

ของยอดขายในไตรมาสถดัไป

52,000 38,000 56,000 54,000

20%

ของยอดขาย ในไตรมาสถดัไป

27,000 19,000 25,000* 24,000

*ยกเว้น กําหนดตามนโยบายของกิจการ
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4

บริษัท จุลจักรพงษ์ จาํกัด

งบประมาณการผลิต แยกตามผลิตภัณฑ์และระยะเวลา

31 ธันวาคม 25x1

สินค้า ปริมาณขาย สินค้าสําเร็จรูป

ปริมาณ

สินค้า

สินค้า

สําเร็จรูป

ปริมาณ

ผลิต

(หน่วย)1 ปลายงวด

3)

ต้นงวด

1 270,000 52,000 322,000 70,000 252,000

2 260,000 38,000 298,000 52,000 246,000

3 190,000 56,000 246,000 38,000 208,000

4 280,000 54,000 334,000 56,000 278,000

รวม 1,000,000 54,000 1,054,000 70,000 984,000

1 120,000 27,000 147,000 30,000 117,000

2 135,000 19,000 154,000 27,000 127,000

3 95,000 25,000 120,000 19,000 101,000

4 150,000 24,000 174,000 25,000 149,000

รวม 500,000 24,000 524,000 30,000 494,000

5

บริษัท จุลจักรพงษ์ จาํกัด

งบประมาณการผลิต

31 ธันวาคม 25x1

1) 1,000,000 500,000

3) 54,000 24,000

1,054,000 524,000

หกั สินค้าสําเร็จรูปต้นงวด (โจทย์) 70,000 30,000

งบประมาณการผลิตสาํหรับปี 984,000 494,000
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บทสรุป

ผู้ บริหารระดับสูงจะต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเพียงพอของกําลังการผลิต

ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบ นโยบายการว่าจ้างคนงาน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ

าม

แคลนแรงงาน ระยะเวลาการผลิต เป็นต้น โดยสามารถกําหนดนโยบายได้หลายวิธี เช่น กําหนด

อตัราหมนุเวียนสินค้าคงคลงัตอ่ปี เป็นต้น

งบประมาณการผลิต สามารถช่วยให้ผู้ บริหารควบคุมการทํางานของฝ่ายผลิต

ประเมินผลการปฏิบตังิาน

การผลิตข

วัตถุดิบ

งบประมาณแรงงานทางตรง และงบประมาณคา่ใช้จา่ยในการผลิต ให้ใกล้เคียงกบัข้อเท็จจริง
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แบบฝึกหัด

ข้อ 1 บริษัท คมัภีร์ จํากดั จดัทํางบประมาณขายปี 25x2 โดยมีปริมาณขาย 1,000,000 หน่วย

มีสินค้าคงเหลือต้นงวด 250,000 หน่วย โดยกําหนดนโยบายสินค้าคงเหลือปลายงวด 10% ของ

ให้ทาํ

1. คํานวณสินค้าคงเหลือปลายงวด

2. คํานวณปริมาณผลิตตอ่ปี

ข้อ 2 บริษัท ฟ้าใส จํากดั ได้จดัทําแผนการขายสําหรับปี 25x1 โดยกําหนดนโยบายสินค้า

คงเหลือเทา่กบั 5%

ไตรมาส แผนการขาย
สินค้าคงเหลือ

ต้นงวด

สินค้าคงเหลือ

ปลายงวด

ผลิต

รายไตรมาส

1 10,000 3,000 ? ?

2 12,500 ? ? ?

3 26,000 ? ? ?

4 28,400 ? ? ?

ให้ทาํ

1. คํานวณสินค้าคงเหลือแตล่ะไตรมาส

2. คํานวณปริมาณผลิตในแตล่ะไตรมาส

ข้อ 3 บริษัท ใบบวั จํากดั ผลิตและจําหนา่ยสินค้า 3

ปริมาณขาย

เตียง ตู้

1 11,000 32,000 5,000

2 13,200 41,500 6,500

3 15,800 54,000 4,200

4 19,000 72,500 7,500

รวม 59,000 200,000 23,200
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กิจการมีนโยบายสินค้าคงเหลือ 20% 1 ปี 25x2

คาดวา่จะขายได้ 23,000 หนว่ย

สินค้าคงเหลือยกมา เตียง จํานวน 500 1,000 หน่วย และตู้

จํานวน 300 หนว่ย

ให้ทาํ งบประมาณผลิต แยกตามผลิตภณัฑ์และระยะเวลา

ข้อ 4

x

ปริมาณการขาย (หน่วย : กล่อง)

ปีงบประมาณถดัไป

a)

และบริษัทไมมี่สินค้าระหว่างผลิตคงเหลือ

b) สินค้าคงเหลือต้นงวด ,

ให้ทาํ งบประมาณการผลิต แยกตามผลิตภณัฑ์และระยะเวลา
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ข้อ 5 บริษัท พงษ์ธร จํากดั ผลิตสินค้า 2 ชนิด คือ ผ้าห่มนวม และผ้าเช็ดตวั  มีนโยบายสินค้า

คงเหลือปลายงวดเทา่กบั 20% 3 มียอดคงเหลือ

ปลายงวด 5,000 1 2 ชนิด จะมียอด

1 ของปี 25x1

สินค้าคงเหลือต้นงวด สินค้าผ้าหม่นวม 7,000 หนว่ย ๆ ละ 1,000 บาท

สินค้าผ้าเช็ดตวั 3,000 หนว่ย ๆ ละ 250 บาท

รายละเอียดปริมาณการขาย

ผ้าห่มนวม ผ้าเช็ดตัว

1 20,000 4,500

2 15,000 3,000

3 10,000 2,800

4 25,000 6,000

1 ปี 25x2 22,000 7,500

ให้ทาํ

1. งบประมาณสินค้าคงเหลือปลายงวด

2. งบประมาณผลิต แยกตามผลิตภณัฑ์



120 การวางแผนการผลิตและการจัดทาํงบประมาณผลิต

Production Planning and Budgeting ___________________________________

เอกสารอ้างองิ

ไพบลูย์  ผจงวงศ์. (2554). กรุงเทพมหานคร: แสงดาว.

ศศิวิมล  มีอําพล. (2558). 22. กรุงเทพมหานคร :

ศรีสดุา  อาชวานนัทกลุ. (2557). การบัญชีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ทีพีเอ็น เพลส.

Garrison. R., and others.  (2012). Managerial Accounting. 13th ed.  Singapore:  Mc

Graw-Hill.



 

   

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  5 

การวางแผนวัตถุดบิและงบประมาณวัตถุดบิ 

 

หวัข้อเนือ้หาประจ าบท  
  

1. ความหมายของการวางแผนวตัถดุิบ 

2. วตัถปุระสงค์ในการวางแผนวตัถดุิบ 

3. ปัจจยัท่ีต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนวตัถดุิบ 

4. การจดัท างบประมาณวตัถดุิบ 

5. ประโยชน์ของงบประมาณวตัถดุิบ 

6. ตวัอยา่งการจดัท างบประมาณวตัถดุิบ 

7. บทสรุป 

8. แบบฝึกหดั 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

 

1.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายความหมายการวางแผนวตัถดุิบและงบประมาณวตัถดุิบได้ 

2.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายวตัถปุระสงค์ในการวางแผนวตัถดุิบและงบประมาณวตัถดุิบ
ได้ 

3.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการวางแผนวตัถดุิบได้ 

4.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายขัน้ตอนในการวางแผนวตัถดุิบได้ 

5.  ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์การจดัท างบประมาณวตัถดุิบได้ 

 

วธีิการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

  

1.  ชีแ้จงรายละเอียดรายวิชา วิธีการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

2.  การบรรยายเนือ้หา 

3.  ถามตอบในชัน้เรียน 

4.  ท าแบบฝึกหดัท้ายบท 
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ส่ือการเรียนการสอน  

 

1.  เอกสารประกอบการสอน เร่ือง การวางแผนวตัถดุิบและงบประมาณวตัถดุิบ 

2.  ชดุการสอน PowerPoint  

3.  แหลง่ข้อมลูอิเลคทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง 

4.  แหลง่ความรู้จากวารสารและหนงัสือพิมพ์ตา่ง ๆ 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

  

1.  สงัเกตความสนใจขณะฟังบรรยายและการตอบค าถาม 

2.  สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรียน  
3.  สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการร่วมกิจกรรมในชัน้เรียน 

4.  ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัท้ายบท 
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บทที่ 5 
 

การวางแผนวัตถุดบิและงบประมาณวัตถุดบิ 

 

เม่ือจดัท างบประมาณการผลิตเสร็จแล้ว  กิจการจะทราบข้อมลูเก่ียวกับปริมาณการ
ผลิตในแต่ละงวด ว่าเป็นจ านวนเท่าใด  หลงัจากนัน้  ผู้ จดัการฝ่ายผลิตหรือหวัหน้าหน่วยงาน
ผลิตต้องวางแผนตอ่ไป  โดยการจดัท างบประมาณต้นทนุการผลิตซึง่ประกอบด้วย  งบประมาณ
วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตส าหรับงวด  งบประมาณค่าแรงงานทางตรงและงบประมาณค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัการผลติ  และงบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 

ความหมายการวางแผนวัตถุดบิ 

 ศศิวิมล  มีอ าพล (2558 : 6-1)  ได้กลา่วไว้ว่า การวางแผนวตัถดุิบ เป็นกระบวนการท่ี
ส าคญัท่ีกิจการจะต้องวางแผน  หลงัจากท่ีมีการจดัท างบประมาณผลิตไว้แล้ว โดยการวางแผน
วตัถดุิบ หมายถึง การวางแผนท่ีแสดงถึงจ านวนวตัถดุิบแตล่ะประเภทท่ีใช้ในการผลติสินค้าแตล่ะ
ชนิด  ตามปริมาณการผลติในงวดตา่ง ๆ ตามงบประมาณการผลิต  
 Glenn and others (2012 : 240) ได้กล่าวว่า การวางแผนวตัถดุิบ เป็นการ
กระบวนการเพื่อสร้างความมัน่ใจว่า กิจการมีวตัถดุิบ เพียงพอตอ่การผลิต โดยเป็นการวางแผน
เก่ียวกบัปริมาณ และต้นทุนของวตัถดุิบทัง้ทางตรงและทางอ้อม ท่ีจะต้องใช้ในการผลิต รวมถึง
การวางแผนวตัถุดิบคงเหลือในแต่ละงวด เพื่อก าหนดปริมาณการซือ้วตัถุดิบนัน้ ๆ ส าหรับการ
วางแผนวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลติสินค้านัน้ สามารถแบง่วตัถดุิบ ได้ 2 ประเภท คือ  

1. วัตถุดบิทางตรง (Direct Material)   
 

 วัตถุดิบทางตรง คือ วัตถุดิบท่ีใช้เป็นส่วนส าคัญในการผลิต  สามารถมองเห็น
วตัถดุิบในตวัสินค้าได้ด้วยตา  และสามารถทราบได้ว่าสินค้า 1 หน่วย จะต้องใช้วตัถดุิบปริมาณ
เท่าใด  

 

2. วัตถุดบิทางอ้อม (Indirect Material) 
   

วตัถดุิบทางอ้อม  คือ วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิต แต่
อาจจะมองไม่เห็นในตวัสินค้าส าเร็จรูป  และอาจระบุไม่แน่ชัด  ส าหรับปริมาณท่ีใช้ในการผลิต
สนิค้า  1  หน่วย  จงึถือรวมเป็นคา่ใช้จ่ายในการผลิต    
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ตัวอย่างที่ 5.1 วัตถุดบิที่ใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละประเภท 
 

สินค้า 
วัตถุดบิทางตรง วัตถุดบิทางอ้อม 

ประเภท ต่อหน่วย ประเภท ต่อหน่วย 

โต๊ะ ไม้  1.5 เมตร ตะป ู ไม่แน่ชดั 

เสือ้ส าเร็จรูป ผ้า  2 เมตร ด้าย ไม่แน่ชดั 

 

 

วัตถุประสงค์ของการวางแผนวัตถุดบิ 

วตัถปุระสงค์ในการจดัท าแผนงบประมาณวตัถดุิบ  มีดงันี ้

1. เพื่อให้ทราบจ านวนวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ ท่ีใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละประเภทและ
สามารถน าไปค านวณต้นทุนวัตถุดิบท่ีใช้ผลิตสินค้าชนิดนัน้ ๆ  เพื่อประกอบการจัดท า
งบประมาณต้นทนุวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลติ 

2. เพื่อน าข้อมูลปริมาณการใช้วตัถุดิบท่ีแสดงในงบประมาณการใช้วัตถุดิบ แจ้งให้
ฝ่ายจดัซือ้ทราบ  ฝ่ายจดัซือ้จะได้ใช้ข้อมลูดงักลา่วจดัท างบประมาณซือ้วตัถดุิบตอ่ไป 

3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลปริมาณการใช้วัตถุดิบท่ีแสดงในงบประมาณวตัถุดิบไปก าหนด
นโยบายวตัถดุิบคงคลงัให้เหมาะสม  เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคมุ 

4. จากข้อมลูงบประมาณซือ้วตัถดุิบ  ฝ่ายการเงินจะน าไปวางแผนจดัท างบประมาณ
เงินสดส าหรับใช้ซือ้วตัถดุิบตอ่ไป 

5. เพื่อใช้ข้อมลูจากการวางแผนวตัถดุิบไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานเก่ียวกบั
การควบคมุวตัถดุิบ  และต้นทนุวตัถดุิบในการผลิตสินค้าแตล่ะชนิดให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

 

ปัจจัยที่ต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนวัตถุดบิ 

 การวางแผนวตัถดุิบ จ าเป็นจะต้องมีข้อมลูตา่ง ๆ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน โดยจะต้องมีข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการวางแผนวตัถดุิบ ดงันี ้
 

1. ตารางผลิตหลัก (Master Production Scheduling)  

ตารางผลิตหลกัเป็นตารางท่ีแสดงให้ทราบว่าสินค้าชนิดใดบ้างท่ีจะต้องผลิต  และ
ปริมาณการผลิตสินค้าแต่ละชนิด  ตลอดจนระยะเวลาท่ีต้องการส าหรับสินค้าส าเร็จรูปแต่ละ
ชนิด  ระยะเวลาในตารางการผลิตหลกัอาจก าหนดเป็นวนั  สปัดาห์  หรือเดือน  ขึน้อยู่กบัความ
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เหมาะสมของการผลิตสินค้าของแต่ละกิจการ  ข้อมูลท่ีน ามาจัดท าตารางหลัก  ได้แก่  
งบประมาณการผลติ  รวมทัง้มาจากใบสัง่ซือ้ของลกูค้าท่ีสัง่ซือ้หรือสัง่ผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง
โดยเฉพาะ  ซึง่จะมีก าหนดเวลาสง่สนิค้าแน่นอนไว้ลว่งหน้า 
 

ตัวอย่างที่ 5.2  บริษัท จลุจกัรพงษ์ จ ากดั เป็นโรงงานผลติเหลก็ และนอกจากนัน้ กิจการก็รับ
ค าสัง่พเิศษ หากในไตรมาสใด มีก าลงัการผลิตวา่งเปลา่ ซึง่มีรายละเอียดปริมาณผลติดงันี ้ 
 

บริษัท จุลจกัรพงษ์ จ ากัด 

งบประมาณการผลิต 

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

 ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

ปริมาณหน่วยผลิต 100,000 200,000 250,000 300,000 850,000 

ปริมาณผลิตตามค าส่ังซือ้พเิศษ 5,000 - - 15,000 20,000 

รวม 105,000 200,000 250,000 315,000 870,000 

 

2. โครงสร้างของผลิตภณัฑ์ (Product Structure Tree) 

ข้อมลูโครงสร้างของผลิตภณัฑ์  ตลอดจนเคร่ืองมืออปุกรณ์ต่างๆ  ท่ีใช้ในการผลิต
เป็นสิ่งจ าเป็น  ซึ่งจะท าให้ทราบถึงรายการวสัดหุรือวตัถุดิบท่ีน ามาใช้ในการผลิต  และจะต้อง
น ามาใช้ในขัน้ตอนใดบ้างต้องใช้เวลาเท่าใดในแต่ละขัน้ตอน  เพื่อจะได้วางแผนสัง่ซือ้วสัดหุรือ
วตัถดุิบได้ถกูต้อง ทัง้ชนิด  จ านวน  และตามเวลาท่ีต้องการ  ดงัรายละเอียดตามตวัอย่างท่ี 5.3 
ดงันี ้
 

ตัวอย่างที่  5.3   บริษัท น า้ใส จ ากัด ประกอบกิจการผลิตสินค้า  ก  โดยในการผลิตสินค้า ก  
จ านวน 1  หน่วย  จะต้องประกอบด้วยส่วนประกอบ  ข  จ านวน  1  หน่วย  ส่วนประกอบ ค  
จ านวน  2  หน่วย  โดย 

ส่วนประกอบ ข จ านวน 1 หน่วย จะต้องใช้ 

o วตัถดุิบ  C   จ านวน  0.5  หนว่ย                 
o วตัถดุิบ  D  จ านวน  1.5  หนว่ย  

ส่วนประกอบ ค จ านวน 1 หน่วย จะต้องใช้ 

o วตัถดุิบ  A   จ านวน 1  หน่วย   
o วตัถดุิบ  B  จ านวน  2  หน่วย   
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ดงันัน้ ข้อมลูโครงสร้างของผลิตภณัฑ์  ก  รวมถึงวตัถดุบิท่ีน ามาใช้ในการผลติ
สว่นประกอบตา่ง ๆ   เพื่อจะได้วางแผนสัง่ซือ้วสัดหุรือวตัถดุิบได้ แสดงได้ดงัภาพท่ี 5.1   

 

ภาพท่ี 5.1 โครงสร้างผลติภณัฑ์ ก 

3.  ข้อมูลของคงคลัง (Inventory Status) 

ข้อมูลสถานภาพของคงคลงั ท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบันท่ีสุด  จะท าให้การจัดหา
ของคงคลงัมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  ข้อมลูสถานภาพของคงคลงั  ทราบได้จากการบนัทึกข้อมลู
รับจ่ายของคงคลัง  ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการปรับปรุงสถานภาพของคงคลังทุกชนิดให้
ทนัสมยัตลอดเวลา  เม่ือมีการสัง่ซือ้วตัถดุิบ  จนกระทัง่ตรวจสอบและรับของไว้เรียบร้อยแล้ว  มี
การบนัทกึไว้ในบญัชีหรือการ์ดคมุของคงคลงัด้านรับทกุครัง้  และมีการน าของคงคลงัไปใช้ในการ
ผลิตก็บันทึกด้านจ่ายทุกครัง้เช่นเดียวกัน  การบันทึกจะบันทึกรายละเอียดท่ีเก่ียวกับขนาด  
จ านวน  ชนิด  และเวลาท่ีเกิดรายการนัน้ ๆ ดงัรายละเอียดตามตวัอยา่งที่ 5.4  

 

ตัวอย่างที่ 5.4 แสดงข้อมลูสถานภาพของคงคลงั ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 25x1 ของบริษัท ธารา 
จ ากดั 

บริษัท ธารา จ ากัด 

บัตรคุมวัตถุดบิ A 

ประจ าเดอืน  มิถุนายน 25x1 

วันที่ ปริมาณ 

รับ 

ปริมาณ
จ่าย 

คงเหลือ 
หวัหน้า

คลังสินค้า 
ผู้ส่งของ/
ผู้รับของ 

ยอดยกมา   500 ชาตรี  

11/04/x1 10,000  10,500 ชาตรี จินตหรา 

25/06/x1  4,500 6,000 ชาตรี จารุณี 

ก 

ข (1) 

C (0.5) D (1.5) 

ค (2) 

A (1) B (2) 
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กิจการมีวตัถดุิบ A ยกมาจากงวดก่อน จ านวน  500 หน่วย เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 25x1 

ซือ้วตัถดุิบ  A และรับเข้าคลงั จ านวน 10,000 หน่วย และ ณ วนัท่ี 26 เดือน มิถนุายน 25x1 เบิก
วตัถดุิบ A ไปใช้ในการผลิต จ านวน 4,500 หน่วย ดงันัน้ กิจการมีวตัถดุิบ A คงเหลืออยู่ จ านวน 

6,000 หน่วย 

 

การจัดท างบประมาณวัตถุดบิ 

การพยากรณ์ยอดขายและค าสั่งซือ้สินค้า   หรือสั่งผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง
โดยเฉพาะจะน ามาประกอบการจดัท างบประมาณการผลิต  โดยให้สอดคล้องกบัก าลงัการผลิตท่ี
มีอยูแ่ล้ว  จงึเร่ิมท าการวางแผนวตัถดุิบ ดงันี ้

 

1. จัดท าตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling) 

การจัดท าตารางการผลิตหลัก   แสดงให้เห็นถึงจ านวนการผลิตสินค้าและ 
ก าหนดเวลาท่ีต้องการสินค้าแต่ละชนิด  เพื่อน าออกจ าหน่าย  หรือส่งให้ลกูค้า  ตารางการผลิต
หลกัอาจก าหนดเป็นวนั  สปัดาห์  หรือเดือนขึน้อยู่กับความเหมาะสมในการผลิตสินค้าแต่ละ
บริษัท  เพื่อจะได้ให้ฝ่ายควบคมุการผลติตดัสินใจวา่จะผลติสินค้าชนิดใดในช่วงเวลาใด 

 

2. จัดล าดบัขัน้ตอนการผลิตของโครงสร้างผลิตภณัฑ์ 

เพื่อจะได้ทราบถึงขัน้ตอนก่อนหลงัของการผลิต  และจากโครงสร้างการผลิตของ
ผลิตภณัฑ์ท าให้สามารถค านวณได้ว่าการผลิตสินค้าแต่ละชนิดจะต้องใช้วตัถดุิบ  หรือชิน้ส่วน
อะไรบ้าง  จ านวนเท่าใด ดงัรายละเอียดตามตวัอยา่งที่ 5.5 
 

ตัวอย่างที่  5.5   จากตัวอย่างท่ี  5.3 หากสินค้า  ก  ผลิตจ านวน 500  หน่วย  จะต้อง
ประกอบด้วยสว่นประกอบ  ข  สว่นประกอบ ค  และวตัถดุิบ  A, B, C และ D เท่าใด 
 

หากผลิตสนิค้า  ก  จ านวน 500  หน่วย  จะต้องใช้สว่นประกอบตา่ง ๆ ดงันี ้

ส่วนประกอบ ข  (500 x 1)   =  500  หน่วย 

วตัถดุิบ C  (500 x 0.5)   =  250  หนว่ย 

วตัถดุิบ D  (500 x 1.5)   =  750  หนว่ย 

ส่วนประกอบ ค  (500 x 2)   =  1,000  หน่วย 

วตัถดุิบ A  (1,000 x 1)   =  1,000  หนว่ย 

วตัถดุิบ B  (1,000 x 2)   =  2,000  หนว่ย 



 

128 
การวางแผนวัตถดิุบและงบประมาณวัตถดิุบ 
Direct Material Planning and Budgeting ___________________________________  

 
ภาพท่ี 5.2 โครงสร้างผลติภณัฑ์ ก ณ ระดบัการผลติ จ านวน 500 หนว่ย 

3. น าข้อมูลของคงคลังจากสถานภาพการรับจ่ายวัตถุดบิหรือชิน้ส่วน 

เพื่อตรวจสอบปริมาณของคงเหลือ  แล้วน ามาก าหนดปริมาณการสัง่ซือ้  เพื่อให้มี
วตัถดุิบท่ีน ามาใช้ในการผลติอย่างเพียงพอ  โดยใช้การค านวณดงันี ้

 

 

 

               
 

4. น าข้อมูลช่วงเวลาที่ใช้ไปในการส่ังซือ้ 

น าข้อมลูช่วงเวลาท่ีใช้ในการสัง่ซือ้จนกว่าจะได้รับวตัถดุิบ  มาค านวณหาการสัง่ซือ้
หรือสัง่ผลิต  โดยการน าช่วงเวลาดงักล่าวของวตัถุดิบแต่ละชนิดหกัออกจากเวลาท่ีต้องการใช้
วตัถดุิบชนิดนัน้ ๆ ผลลพัธ์จะได้เวลาในการสัง่ซือ้หรือสัง่ผลติ   

 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 5.6   บริษัท ดอกไม้ จ ากดั ต้องการผลิตสินค้า A ตามค าสัง่ซือ้ลกูค้า จ านวน 100 
หน่วย ซึง่ก าหนดสง่มอบสนิค้า คือ สปัดาห์ท่ี 8 นบัจากวนัสัง่ซือ้ สมมติไม่มีสินค้าคงเหลือต้นงวด
และปลายงวด โดยมีรายละเอียดดงันี ้

สินค้า A ต้องใช้ชิน้สว่น B และ C สดัสว่นการใช้ B เท่ากบั 1 : 1 , C เท่ากบั 1 : 2 โดย
ชิน้สว่น C ผลิตจากวตัถดุิบ D และ E   สดัสว่นท่ีใช้เท่ากบั 1 : 1 และ 1 : 2 ตามล าดบั  

ก (500) 

ข (500) 

C (250) D (750) 

ค (1,000) 

A (1,000) B (2,000) 

ปริมาณส่ังซือ้  = ของคงเหลือปลายงวด + ปริมาณการใช้วัตถุดบิระหว่างงวด 

       – ของคงเหลือต้นงวด 

 

ก าหนดเวลาส่ังซือ้     =     เวลาที่ต้องการใช้ – ระยะเวลาในการส่ังซือ้ 
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ดงันัน้ให้จดัท าแผนวตัถดุิบ ว่าโรงงานต้องการชิน้สว่น B และชิน้สว่น C และวตัถดุิบ D 

และ E  ชนิดละเท่าไหร่ และจะต้องสัง่ชิน้สว่นและวตัถดุิบเม่ือไหร่ โดยระยะเวลาสัง่ซือ้จนกว่าจะ
ได้รับชิน้สว่นและวตัถดุิบ (Lead Time) มีดงันี ้

A Lead time (LT) เท่ากบั 4 สปัดาห์ 

B Lead time (LT) เท่ากบั 3 สปัดาห์ 

C Lead time (LT) เท่ากบั 2 สปัดาห์ 

D Lead time (LT) เท่ากบั 1 สปัดาห์ 

E Lead time (LT) เท่ากบั 1 สปัดาห์ 
 

วิธีการค านวณ 

  ปริมาณท่ีต้องการชิน้สว่น B = A x 1   =   100 x 1   =   100   หน่วย 

 ปริมาณท่ีต้องการชิน้สว่น C = A x 2   =   100 x 2   =   200   หน่วย 

 ปริมาณท่ีต้องการชิน้สว่น D = C x 1   =   200 x 1   =   200   หนว่ย 

 ปริมาณท่ีต้องการชิน้สว่น E = C x 2   =   200 x 2   =   400   หน่วย 
 

แผนการวางแผนวตัถดุิบ ส าหรับสินค้า A ท่ีต้องผลิตให้ทนัในสปัดาห์ท่ี 8 และความ
ต้องการชิน้สว่นและวตัถดุิบให้ทนัความต้องการ ควรจดัซือ้ B, C, D และ E ในช่วงเวลาดงัตอ่ไปนี ้

 

A   100   หน่วย    ต้องการสปัดาห์ท่ี 8   LT   4  สปัดาห์   ต้องการ B มาใช้ในสปัดาห์ท่ี  4   
B   100   หน่วย    ต้องการสปัดาห์ท่ี 4   LT   3  สปัดาห์   ต้องการสัง่ซือ้  B    สปัดาห์ท่ี  1   
C   200   หนว่ย    ต้องการสปัดาห์ท่ี 4   LT   2  สปัดาห์   ต้องการสัง่ซือ้  C    สปัดาห์ท่ี  2   
D   200   หนว่ย    ต้องการสปัดาห์ท่ี 2   LT   1  สปัดาห์   ต้องการสัง่ซือ้  D    สปัดาห์ท่ี  1   
E   400   หน่วย    ต้องการสปัดาห์ท่ี 2   LT   1  สปัดาห์   ต้องการสัง่ซือ้  E     สปัดาห์ท่ี  1 
  

  

 ก าหนดเวลาท่ีต้องการสัง่ซือ้ค านวณโดยใช้ระยะเวลาของ LT หกัออกจากก าหนดเวลา
ท่ีต้องการชิน้ส่วน หรือวตัถุดิบของแต่ละชนิด ก าหนดการหรือแผนการสัง่ซือ้ท่ีหาได้ ถ้าอยู่ใน
ช่วงเวลาเร่ิมต้นหรือสปัดาห์แรก จะต้องด าเนินการทนัที  สว่นแผนการสัง่ซือ้ในสปัดาห์ตอ่ไปยงัไม่
ต้องกระท าทนัทีก็ได้ แสดงดงัภาพท่ี 5.3 
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 ภาพท่ี 5.3 โครงสร้างผลติภณัฑ์ A ณ ระดบัการผลติ จ านวน 100 หนว่ย 

การวางแผนและควบคุมวัตถุดิบ  จะต้องวางแผนครอบคลุมปริมาณการใช้วัตถุดิบ  
การซือ้วตัถดุิบ  การเก็บวตัถดุิบคงเหลือให้สมดลุกนั  และควบคมุต้นทนุวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิต
เป็นไปอย่างประหยัดด้วย  ดังนัน้ในการจัดท างบประมาณเก่ียวกับวัตถุดิบ  จึงต้องจัดท า
งบประมาณยอ่ยเป็น  4 งบประมาณ ดงันี ้

1. งบประมาณจ านวนหน่วยวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิต (Materials Budget)  ตาม
งบประมาณการผลติจะแยกรายละเอียดจ านวนวตัถดุิบท่ีใช้ตามชนิดของวตัถดุิบ  ตามระยะเวลา
การผลิต  ตามชนิดของสินค้า  และตามแผนกผลิต  ท าให้ทราบได้ว่าสินค้าแต่ละชนิดต้องใช้
วตัถดุิบอะไรบ้าง ปริมาณเท่าใด  ในแตล่ะงวดเวลา 

2. งบประมาณซือ้วตัถดุิบ (Materials Purchases Budget)  งบประมาณนีจ้ะแสดง
ปริมาณการซือ้วัตถุดิบแต่ละชนิดตามงวดเวลาท่ีแสดงในงบประมาณ  ซึ่งจะจัดท าในรูปของ
จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายซือ้  และปริมาณท่ีซือ้ในแตล่ะงวดเวลา  ถ้าในการจดัซือ้ต้องเสียเวลาในการ
สัง่ซือ้  ฝ่ายจดัซือ้ต้องเตรียมการสัง่ซือ้ล่วงหน้า  เพื่อให้ได้วตัถดุิบทนัเวลาท่ีจะใช้โดยฝ่ายจดัซือ้
ต้องท าตารางการจดัซือ้ลว่งหน้า 

3. งบประมาณวตัถดุิบคงคลงั (Materials Inventory Budget)  งบประมาณวตัถดุิบ
คงคลงันีจ้ดัท าขึน้  เพื่อแสดงให้เห็นถึงจ านวนหน่วยและต้นทนุวตัถดุิบคงเหลือแต่ละชนิด  ตาม
ระยะเวลาในงบประมาณ  โดยค านวณได้จากวัตถุดิบคงคลงัยกมาต้นงวดบวกยอดซือ้วตัถุดิบ
จากงบประมาณซือ้  หกัด้วยวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลติ  จากงบประมาณจ านวนหน่วยท่ีใช้ไปในการ
ผลิต  ระบุให้ทราบถึงปริมาณวัตถุดิบคงเหลือ  ซึ่งมีผลต่อการควบคุมการจัดซือ้เป็นไปอย่าง
รัดกมุและรอบคอบยิ่งขึน้  อีกทัง้ยงัช่วยไม่ให้ใช้จ่ายเงินทนุไปในของคงคลงัมากเกินไป 

 

A (100)                   
week 8 

B (100)                 
week 1 

C (200)  

week 2 

D (200)      
week 1 

E (400)     
week 1 



 

 131 
การวางแผนวัตถดิุบและงบประมาณวัตถดิุบ 

_________________________________Direct Material Planning and Budgeting  

 

 

4. งบประมาณต้นทุนวตัถดุิบท่ีใช้ไปในการผลิต (Cost of Materials Used 

Budget)  งบประมาณนีจ้ะแสดงต้นทนุของวตัถดุิบตามงบประมาณจ านวนหน่วยผลิตท่ีใช้ใน
การผลิต  และนโยบายการเบิกใช้วตัถดุิบว่าใช้วิธีซือ้ก่อนใช้ก่อน (First in First out : FIFO)  หรือ
ซือ้ทีหลงัใช้ก่อน (Last in First out : LIFO)  หรือต้นทนุถวัเฉลี่ย (Average Cost)  หรือต้นทนุถวั
เฉลี่ยเคลื่อนท่ี (Moving Average Cost)  แล้วจงึน ามาจดัท างบประมาณต้นทนุวตัถุดิบใช้ไปตาม
นโยบายการเบกิใช้วตัถดุิบนัน้ ๆ  ซึง่งบประมาณก็จะแสดงถึงต้นทนุวตัถดุิบแตล่ะชนิดท่ีใช้ในการ
ผลิตสินค้าแต่ละประเภท  และตามเวลาท่ีแสดงในงบประมาณการผลิต  เม่ือรวมต้นทนุวตัถดุิบ
ทกุชนิดในการผลิตสนิค้าแตล่ะประเภทแล้วก็จะทราบต้นทนุวตัถดุิบในการผลิตสินค้าได้ 

 

ประโยชน์การจัดท างบประมาณวัตถุดบิ 

การจดัท างบประมาณวตัถดุิบมีประโยชน์ ดงันี ้

1. ด้านการวางแผน  (Planning) 

การจัดท างบประมาณเก่ียวกับวัตถุดิบแต่ละชนิดท าให้ทราบถึงปริมาณการใช้
วตัถดุิบล่วงหน้า  เพื่อให้ฝ่ายจดัซือ้ได้มีเวลาวางแผนซือ้วตัถดุิบเตรียมไว้ไม่ให้ขาดมือ  หลีกเลี่ยง
ไม่ให้ฝ่ายผลิตต้องหยุดชะงักเน่ืองจากขาดวัตถุดิบ  ซึ่งถ้าต้องหยุดการผลิตจะเกิดผลเสียแก่
กิจการ  นอกจากนัน้ถ้าการผลิตไม่เป็นไปตามก าหนดในงบประมาณการผลิต  เน่ืองจากวตัถดุิบ
ขาดมือจะท าให้การส่งสินค้าไปยงัลกูค้าช้ากว่าก าหนด  หรือน าสินค้าออกจ าหน่ายลา่ช้าอาจท า
ให้กิจการต้องเสียลกูค้าไปให้คูแ่ข่งขนั 

2. ด้านการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  (Organizing) 

งบประมาณการใช้วัตถุดิบนีเ้ป็นหลกัในการวางแผนการจัดซือ้วัตถุดิบควบคู่กับ
นโยบายในการมีวตัถดุิบคงเหลือให้เพียงพอในช่วงระยะเวลาในการสัง่ซือ้  และปริมาณท่ีจะต้อง
ใช้ในระยะสัง่ซือ้  ปริมาณของวตัถดุิบเพื่อความปลอดภยัและปริมาณการสัง่ซือ้โดยประหยดั  ถ้า
มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิต  การเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้วตัถุดิบนี ้ จะช่วยให้ฝ่าย
จัดซือ้ทราบว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซือ้ตามไปด้วย  มิฉะนัน้จะท าให้ปริมาณ
วตัถดุิบคงเหลือสงูกวา่ท่ีก าหนดไว้  ซึง่จะมีผลท าให้ต้นทนุสงู  เน่ืองจากมีเงินทนุจมอยู่ในวตัถดุิบ
สินค้าคงเหลือนานและถ้าเป็นวตัถดุิบท่ีเสื่อมคณุภาพได้ง่ายหรือต้องเก็บรักษาไว้ในท่ีพิเศษก็จะ

วัตถุดบิคงคลัง  =  วัตถุดบิคงคลังยกมา  +  ซือ้วัตถุดบิ  –  วัตถุดบิที่ใช้ในการผลิต 
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ท ามีต้นทุนในการจัดเก็บสูง  ดังนัน้จะเห็นได้ว่าแผนงบประมาณการใช้วัตถุดิบจะช่วย
ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้ด าเนินการสอดคล้องกันตลอดเวลา  ท าให้ลดความ
เสียหายตอ่กิจการลงได้ 

 

3. ด้านการควบคุม  (Controlling) 

งบประมาณการใช้วตัถดุิบแต่ละชนิดในการผลิตสินค้าแยกตามแผนกผลิตจะช่วย
ให้ควบคมุการใช้วตัถุดิบของแผนกมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้  สามารถทราบได้ว่าแผนกใดเบิกใช้
วตัถดุิบเกินกว่าปริมาณท่ีก าหนดไว้   การท่ีสามารถทราบผลต่างจากการเบิกใช้วตัถดุิบจริงกับ
งบประมาณได้นัน้  ท าให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ทนัท่วงที  เช่น  การใช้วตัถดุิบบางชนิดของ
แผนกผลิตหนึ่งสงูเกินงบประมาณ  เน่ืองจากขาดผู้ควบคมุดแูลการเบิกจ่ายวตัถดุิบ  เม่ือทราบก็
สามารถแก้ไขโดยส่งผู้ควบคมุการเบิกจ่ายไปดแูลได้ทนัที  หรือพบว่าแผนกผลิตอีกแผนกมีการ
เบิกใช้วัตถุดิบสูงกว่าจะก าหนด  เน่ืองจากวัตถุดิบมีคุณภาพต ่าท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึน้  
กิจการสามารถหาทางแก้ไขโดยหาแหล่งวัตถุดิบแหล่งใหม่ท่ีมีคุณภาพดีมาทดแทน  หรือใช้
วตัถุดิบชนิดอ่ืนมาทดแทนโดยท่ีไม่ท าให้คณุภาพสินค้าเปลี่ยนแปลงไป  จะเห็นว่างบประมาณ
วัตถุดิบช่วยให้การควบคุมการปฏิบัติงาน  และควบคุมต้นทุนการผลิตด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ทนัการ 

ตัวอย่างการจัดท างบประมาณวัตถุดบิ 

จากตวัอย่าง บริษัท จุลจกัรพงษ์ จ ากัด งบท่ี 5 งบประมาณการผลิต กิจการสามารถ
น ามาวางแผนและจดัท างบประมาณเก่ียวกบัวตัถดุิบตา่ง ๆ จ านวน 4 งบประมาณดงันี ้

1. งบประมาณจ านวนหน่วยวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลติ  
2. งบประมาณซือ้วตัถดุิบ  
3. งบประมาณวตัถดุิบคงคลงั  
4. งบประมาณต้นทนุวตัถดุิบท่ีใช้ไปในการผลิต  
การจดัท างบประมาณวตัถดุิบ เร่ิมต้นด้วยการจดัท างบประมาณจ านวนหน่วยวตัถดุิบที

ใช้ในการผลิต เป็นงบประมาณแรก เพื่อทราบจ านวนหน่วยวตัถดุิบท่ีต้องใช้ในการผลิตในสินค้า
แตล่ะชนิด ดงันี ้
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1. งบประมาณจ านวนหน่วยวัตถุดบิที่ใช้ในการผลิต  

จากงบประมาณการผลิตของ บริษัทจุลจักรพงษ์ จ ากัด งบท่ี 5 ในการผลิต
สินค้า 2 ชนิด คือ พืน้ส าเร็จรูป และท่อน า้  โดยได้จดัท างบประมาณจ านวนหน่วยวตัถดุิบท่ีใช้ใน
การผลติ ดงัรายละเอียดตามตวัอยา่งที่ 5.7 ดงันี ้

ตัวอย่างที่ 5.7  ตัวอย่างการจัดท างบประมาณวัตถุดบิที่ใช้ในการผลิต 
 

   บริษัท จุลจักรพงษ์ จ ากัด ผลิตสินค้า 2 ชนิด คือ พืน้ส าเร็จรูป และท่อน า้ ตามงบท่ี 5  
และได้ก าหนดกระบวนการผลติสินค้า โดยต้องผา่นแผนกการผลติ และการใช้วตัถดุิบตา่ง ๆ   
 

สินค้า แผนกที่ 1 แผนกที่ 2 แผนกที่ 3 สินค้าส าเร็จรูป 

พืน้ส าเร็จรูป 19 X 58 Y 37 Z พืน้ส าเร็จรูป 

ท่อน า้ 52 X 180 Y 115Z ท่อน า้ 

เม่ือ X = ปนูซีเมนต์, Y = หิน, และ Z = ทราย 
 

 จากงบประมาณการผลิต งบท่ี 5 น ามาจดัท างบประมาณจ านวนวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลติ   
ส าหรับปีแยกตามชนิดของสินค้า ตามชนิดของวตัถดุิบ และตามแผนกผลิต ได้ดงัรายละเอียดตาม
ตวัอยา่งงบท่ี 6 ดงันี ้ 

งบที่ 6 

บริษัท จุลจักรพงษ์ จ ากัด 

งบประมาณจ านวนวัตถุดบิที่ใช้ในการผลิต 

ส าหรับปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 25x1 
 

สินค้า 
ปริมาณ 

การผลิต 

วัตถุดบิที่ใช้ (กก.) 
ปูนซีเมนต์ หนิ ทราย 

พืน้ส าเร็จรูป:  X:Y:Z = 19:58:37 984,000 18,696,000 57,072,000 36,408,000 

ท่อระบายน า้:  X:Y:Z = 52:180:115 494,000 25,688,000 88,920,000 56,810,000 

รวม 
 

1,478,000 44,384,000 145,992,000 93,218,000 

แยกตามแผนกการผลิต 
    

แผนกผลิตที่ 1  44,384,000   

แผนกผลิตที่ 2   145,992,000  

แผนกผลิตที่ 3    93,218,000  

รวม  44,384,000 145,992,000 93,218,000 
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เพื่อให้ทราบถึงปริมาณการใช้วตัถุดิบแต่ละงวดเวลา และเพื่อสะดวกในการจัดเตรียม
วตัถดุิบแตล่ะชนิด  เพื่อ ให้เพียงพอท่ีจะใช้ในการผลติ จงึควรจดัท างบประมาณปริมาณวตัถดุิบท่ี
ใช้ในการผลติแตล่ะไตรมาส ดงัรายละเอียดตามงบท่ี 7 ตอ่ไปนี ้

งบที่ 7 

บริษัท จุลจักรพงษ์ จ ากัด 

งบประมาณปริมาณวัตถุดบิที่ใช้ในการผลิตแยกตามระยะเวลา 
ส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

หนว่ย : กก. 

 
  

ปนูซเีมนต์
ไตรมาสที่ 1 252,000 19 4,788,000 117,000 52 6,084,000 10,872,000

ไตรมาสที่ 2 246,000 19 4,674,000 127,000 52 6,604,000 11,278,000

ไตรมาสที่ 3 208,000 19 3,952,000 101,000 52 5,252,000 9,204,000

ไตรมาสที่ 4 278,000 19 5,282,000 149,000 52 7,748,000 13,030,000

รวม 984,000 18,696,000 494,000 25,688,000 44,384,000

หนิ
ไตรมาสที่ 1 252,000 58 14,616,000 117,000 180 21,060,000 35,676,000

ไตรมาสที่ 2 246,000 58 14,268,000 127,000 180 22,860,000 37,128,000

ไตรมาสที่ 3 208,000 58 12,064,000 101,000 180 18,180,000 30,244,000

ไตรมาสที่ 4 278,000 58 16,124,000 149,000 180 26,820,000 42,944,000

รวม 984,000 58 57,072,000 494,000 88,920,000 145,992,000

ทราย
ไตรมาสที่ 1 252,000 37 9,324,000 117,000 115 13,455,000 22,779,000

ไตรมาสที่ 2 246,000 37 9,102,000 127,000 115 14,605,000 23,707,000

ไตรมาสที่ 3 208,000 37 7,696,000 101,000 115 11,615,000 19,311,000

ไตรมาสที่ 4 278,000 37 10,286,000 149,000 115 17,135,000 27,421,000

รวม 984,000 36,408,000 494,000 56,810,000 93,218,000

ปริมาณ
การผลิต

งบที่ 4

ปริมาณ
การผลิต

งบที่ 4

พืน้ส าเร็จรูป ท่อน า้ ปริมาณวัตถุดิบ
ใช้ในการผลิต

รวม
วัตถุดิบที่ใช้
ผลิต/หนว่ย

วัตถุดิบที่ใช้
ผลิต/หนว่ย

ปริมาณ
วัตถุดิบที่ใช้

ผลิต

ปริมาณ
วัตถุดิบที่ใช้

ผลิต
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เพื่อให้ได้ข้อมลูปริมาณวตัถดุิบท่ีใช้ ท่ีสามารถระบคุวามรับผิดชอบในแตล่ะแผนก เพ่ือ
ใช้ในการวดัและประเมินผลการปฏิบตัิงานในแตล่ะแผนก จงึควรจดัท างบประมาณปริมาณ
วตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิตแยกตามแผนกและระยะเวลา ดงัรายละเอียดตามงบท่ี 8 ตอ่ไปนี ้
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 จุ
ลจ

ักร
พง

ษ์ 
จ า

กัด
 

งบ
ปร

ะม
าณ

ปริ
มา

ณวั
ตถุ

ดบิ
ที่ใ

ช้ใ
นก

าร
ผลิ

ตแ
ยก

ตา
มแ

ผน
กแ

ละ
ระ

ยะ
เวล

า 
ส า

หรั
บปี

 ส
ิน้สุ

ด 
ณ 

วัน
ที่ 

3
1
 ธั
นว

าค
ม 

2
5
x1

 



 1
3
6
 

กา
รว
าง
แผ
นวั
ตถ
ดิุบ
แล
ะงบ
ปร
ะมา
ณ
วัต
ถดิุ
บ 

Di
re
ct
 M

at
er
ia
l 
Pl
an

ni
ng

 a
nd

 B
ud

ge
tin

g 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
  

  

 
 

ปนูซเีมนต์ ใช้ในแผนกผลิตที ่1 19 10,872,000 9,204,000 13,030,000 44,384,000

หนิ ใช้ในแผนกผลิตที ่2 58 35,676,000 30,244,000 42,944,000 145,992,000

ทราย ใช้ในแผนกผลิตที ่3 37 22,779,000 19,311,000 27,421,000 93,218,000

37,128,000

23,707,000

11,278,000

รวมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

วัตถุดิบที่ใช้
ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

รวม (หน่วย)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

งบที่ 8 (ต่อ) 
บริษัท จุลจกัรพงษ์ จ ากัด 

งบประมาณปริมาณวัตถุดบิที่ใช้ในการผลิตแยกตามแผนกและระยะเวลา 
ส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 
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2. การจัดท างบประมาณซือ้วัตถุดบิ 

เม่ือได้จดัท างบประมาณจ านวนหน่วยวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิต แตล่ะชนิดส าหรับใช้
ในการผลิตสินค้าแต่ละประเภทตามงวดเวลาในงบประมาณแล้ว  ฝ่ายจัดซือ้ก็ต้องมีหน้าท่ี
วางแผนจดัท างบประมาณซือ้  ซึง่แสดงถึงปริมาณการซือ้วตัถดุิบ  และจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายซือ้
วตัถุดิบแต่ละชนิดตามงวดเวลาในงบประมาณ  การวางแผนการซือ้อย่างรอบคอบจะช่วยให้
กิจการประหยดัต้นทนุได้มาก  ผู้จดัการฝ่ายผลิตซือ้หรือหวัหน้าหน่วยงานจดัซือ้หรือหวัหน้าฝ่าย
จัดซือ้จะสามารถวางแผนการซือ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถ้าการประมาณความต้องการใช้
วตัถดุิบตรงกบัความเป็นจริงในระหวา่งงวดงบประมาณ  ในการสัง่วตัถดุิบถ้าต้องเสียเวลาในการ
สัง่ซือ้นาน  ฝ่ายจดัซือ้จะต้องจดัท าตารางเวลาเร่ิมการสัง่ซือ้ล่วงหน้า  เพื่อให้ได้รับวตัถดุิบตาม
ปริมาณท่ีต้องการตรงตามเวลา  ในงบประมาณซือ้วตัถดุิบจะแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัจ านวน
วตัถดุิบแตล่ะชนิดท่ีจะต้องซือ้  ระยะเวลาท่ีต้องซือ้  ต้นทนุวตัถดุิบต่อหน่วย  และต้นทุนรวมของ
วตัถดุิบท่ีซือ้ตามงบประมาณ 

การจดัท างบประมาณซือ้วตัถดุิบ  จะต้องอาศยัข้อมลูจากปริมาณการใช้วตัถดุิบแต่
ละประเภทตามท่ีจดัท างบประมาณจ านวนหน่วยวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิตไว้  พร้อมทัง้จะต้องใช้
นโยบายการเก็บวตัถดุิบคงคลงัของกิจการด้วย  เพื่อจะได้ค านวณหาปริมาณท่ีต้องการวตัถดุิบ  
หรือปริมาณท่ีต้องสั่งซือ้  ควรเป็นเท่าใดและควรสั่งซือ้เท่าใด  การค านวณหาปริมาณสั่งซือ้
วตัถดุิบหาได้จากสตูร  ดงันี ้

 

ปริมาณส่ังซือ้วัตถุดบิ  = วัตถุดบิที่ใช้ในการผลิต + วัตถุดบิปลายงวด – วัตถุดบิต้นงวด 

 

การจดัท างบประมาณซือ้วตัถดุิบ  ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ต้องค านวณปริมาณวตัถดุิบ
แต่ละชนิดท่ีต้องซือ้  ประมาณการต้นทุนวตัถุดิบต่อหน่วยท่ีต้องซือ้  โดยอาศยัประสบการณ์ท่ี
เก่ียวกบัตลาดของวตัถดุิบต่าง ๆ ท่ีกิจการต้องการใช้และเป็นผู้ รู้ข้อมลูในการจดัท างบประมาณ
ซือ้เป็นอยา่งดี ซึง่ประกอบด้วย 

2.1 ปริมาณสัง่ซือ้ท่ีประหยดัท่ีสดุ (Economic Order Quantity: EOQ) 

เป็นวิธีการก าหนดจ านวนสินค้าหรือวตัถดุิบท่ีจะซือ้ในแตล่ะครัง้โดยให้เกิดการประหยดัท่ีสดุ  ใน
การสัง่ซือ้สินค้าหรือวตัถดุิบก็ดีจะมีคา่ใช้จ่ายในการสัง่ซือ้ (Ordering Cost)  เกิดขึน้ทกุครัง้  เช่น  
คา่ใช้จ่ายในการติดตอ่ผู้ซือ้  คา่ใช้จ่ายในการออกใบสัง่ของ  คา่ใช้จ่ายในการตรวจนบัของ  ถ้าซือ้
น้อยครัง้ก็จะเสียค่าใช้จ่ายเหล่านีน้้อยลงด้วย  แต่ก็ต้องซือ้ในปริมาณมาก ๆ  ซึ่งต้องเสีย
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ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสงู (Carrying Cost)  เช่น  ค่าโกดงัเก็บวตัถดุิบ  ค่าประกนัภยัความ
เสียหายตา่ง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้  แตถ้่าซือ้ปริมาณน้อยก็ต้องซือ้หลายครัง้  ท าให้เสียคา่ใช้จ่ายใน
การสัง่ซือ้สงู  และการซือ้ปริมาณน้อยก็ต้องเสี่ยงต่อการขาดแคลนวตัถดุิบ  อาจท าให้การผลิต
ต้องหยดุชะงกัสนิค้าผลติไม่ทนัขายตามก าหนดอาจจะท าให้เสียลกูค้าไป   

ดังนัน้ปริมาณท่ีจะสั่งซื อ้โดยประหยัดท่ีสุดจะเป็นปริมาณท่ีท าให้เสีย
คา่ใช้จ่ายในการสัง่ซือ้และคา่ใช้จ่ายในการเก็บรักษาต ่าท่ีสดุ  นัน้ก็คือจ านวนสินค้าหรือวตัถดุิบท่ี
สัง่ซือ้โดยเสียต้นทุนรวมต ่าท่ีสดุ  จะอยู่  ณ  จุดท่ีค่าใช้จ่ายในการสัง่ซือ้เท่ากบัค่าใช้จ่ายในการ
เก็บรักษา 

 

 

ปริมาณสัง่ซือ้ท่ีประหยดัท่ีสดุ  EOQ  ค านวณได้จากสตูร  ดงันี ้

  EOQ  =  
C

2AO
 

  A  =  ปริมาณของวตัถดุิบท่ีใช้ใน  1  ปี 

  O  =  คา่ใช้จ่ายในการสัง่ซือ้แตล่ะครัง้ 

  C  =  ต้นทนุในการเก็บรักษาตอ่หน่วยตอ่ปี 

 

ตัวอย่างที่ 5.8   กิจการแห่งหนึ่งคาดว่าในช่วงเวลา 1 ปี จะใช้วตัถดุิบ 12,500 หน่วย กิจการ
ต้องเสียคา่ใช้จ่ายในการสัง่ซือ้ครัง้ละ  100 บาท เสียคา่ใช้จ่ายในการเก็บรักษาหน่วยละ 10 บาท 

ปริมาณสัง่ซือ้ท่ีประหยดัท่ีสดุ = 10

100 x 12,500 x 2
   

= 500 หน่วย 
 

    = 
              =  25  ครัง้ 

 

2.2  จดุสัง่ซือ้  (Ordering Point)  คือ  จดุท่ีจะต้องเร่ิมท าการสัง่ซือ้สินค้าใหม ่ 
ถ้ากิจการท าการสัง่ซือ้วตัถดุิบแล้วได้รับทนัที  จดุสัง่ซือ้จะอยู ่ ณ  เวลาท่ีวตัถดุิบหมดพอดี  แตถ้่า
กรณีมีช่วงเวลาในการสัง่ซือ้  จนกว่าจะได้รับวตัถดุิบท่ีสัง่ซือ้มาใหม่ (Lead Time) จดุสัง่ซือ้ก็ต้อง
เร่ิมตัง้แต่วัตถุดิบคงเหลือมีเท่ากับปริมาณท่ีจะมีไว้ใช้ในช่วงท่ีรอวัตถุดิบท่ีสั่งซือ้ใหม่ และถ้า
กิจการต้องการเก็บวตัถดุิบไว้เพื่อความปลอดภยั (Safety Stock) ด้วย  จดุสัง่ซือ้ก็ต้องเร่ิมสัง่ซือ้
เม่ือปริมาณวตัถดุิบเหลือ  เท่ากบัจ านวนท่ีเก็บไว้เพื่อความปลอดภยัรวมกบัจ านวนท่ีต้องมีไว้ใช้
ในช่วงท่ีรอวตัถดุิบท่ีสัง่ซือ้ใหม ่  
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ดงันัน้ ในการก าหนดเวลาในการสัง่ซือ้หรือจุดสัง่ซือ้จึงต้องพิจารณาปัจจัย
ตา่ง ๆ  ดงันี ้

1) ปริมาณสัง่ซือ้ท่ีประหยดัท่ีสดุ (EOQ) 

2) จ านวนวตัถดุบิท่ีต้องการเก็บไว้เพื่อความปลอดภยั (Safety Stock)   
3) ระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการสัง่ซือ้จนกวา่จะได้รับของ (Lead Time) 

4) ปริมาณวตัถดุบิท่ีต้องใช้ในระหวา่งรอรับของใหม่ 
 

ตัวอย่างที่ 5.9 จากตัวอย่างที่ 5.8   สมมติโรงงานท างานปีละ 50 สปัดาห์ ระยะเวลาในการ
สัง่ซือ้จนกวา่จะได้รับของใช้เวลา 3 สปัดาห์ โรงงานต้องการเก็บวตัถดุิบไว้เพื่อความปลอดภยั 50 

หน่วย เวลาท่ีต้องท าการสัง่ซือ้หรือจดุสัง่ซือ้ค านวณได้ ดงันี ้

 อตัราการใช้วตัถดุิบตอ่สปัดาห์  = 
           =       250  หน่วย 

 ปริมาณการใช้วตัถดุิบระหวา่งสัง่ซือ้ = 250 x 3   =       750  หน่วย 

 ปริมาณวตัถดุิบเพ่ือความปลอดภยั = 50  หน่วย 

 จดุสัง่ซือ้เม่ือปริมาณวตัถดุิบเหลือ  = 750 + 50   = 800  หน่วย 

 นัน่คือ เม่ือปริมาณวตัถุดิบคงเหลือ  800 หน่วย ฝ่ายจดัซือ้ต้องเร่ิมสัง่ซือ้วตัถดุิบใหม่
ทนัที 

 

3.  งบประมาณวัตถุดบิคงคลัง 

การจดัท างบประมาณซือ้วตัถดุิบ ต้องอาศยัข้อมลูของงบประมาณวตัถดุิบคงคลงั
เสียก่อน จึงจะจัดท าได้ ดงันัน้ จึงควรเข้าใจเก่ียวกับงบประมาณวัตถุดิบคงคลงัและนโยบาย
วตัถดุิบคงคลงั  

การจัดท างบประมาณวตัถุดิบคงคลงั  จะต้องทราบนโยบายของกิจการเก่ียวกับ
วตัถุดิบคงคลงัเสียก่อนว่า  กิจการต้องการให้เก็บวตัถดุิบคงคลงัไว้มากน้อยเพียงไร  วตัถุดิบมี
ความเสี่ยงในเร่ืองการขาดแคลนหรือไม่  เพื่อน ามาพิจารณาประกอบการก าหนดนโยบายวตัถดุิบ  
งบประมาณวตัถดุิบคงคลงั  ขึน้อยู่กบัจ านวนวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิตกบัปริมาณซือ้วตัถดุิบ  ถ้า
จ านวนวตัถดุิบท่ีต้องการ  เป็นความต้องการตามฤดกูาล  และกิจการต้องการรักษาระดบัวตัถดุิบ
คงคลงัให้คงท่ี  จ านวนวตัถดุิบท่ีซือ้จะเท่ากบัจ านวนวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิต  ยกเว้นในงวดแรกท่ี
เร่ิมด าเนินการผลิต  เน่ืองจากไม่มีวตัถดุิบคงเหลือต้นงวดยกมา  ในการก าหนดนโยบายวตัถดุิบ
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คงคลังใช้หลักการพิจารณาเช่นเดียวกับการก าหนดระดับสินค้าคงคลังนั่นเอง  โดยปัจจัยท่ี
จะต้องน ามาพิจารณาเพื่อก าหนดระดบัวตัถดุิบคงคลงั  มีดงันี ้

3.1 ปริมาณวตัถดุิบท่ีต้องการใช้ในการผลิต  ฝ่ายผลิตมกัต้องมีสินค้าคงเหลือไว้
ในปริมาณมากเพื่อป้องกันวัตถุดิบไม่เพียงพอหรือเสียหายซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการผลิตต้อง
หยดุชะงกั  และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตท าให้ความต้องการผลิตท่ีใช้ในการผลิต
เพิ่มมากขึน้  การมีวตัถดุิบคงคลงัส ารองไว้ก็สามารถผลติเพิ่มได้ทนัความต้องการ 

3.2 ปริมาณท่ีจะซือ้ได้ในราคาท่ีประหยดัจะท าให้กิจการสามารถซือ้วตัถดุิบได้ใน
ราคาต ่ากว่าปกติ  และปริมาณท่ีซือ้นีจ้ะท าให้ระดบัวตัถดุิบคงคลงัเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  เช่น  
ถ้าปริมาณท่ีซือ้ในราคาประหยดัมีปริมาณเกินกว่าจ านวนท่ีต้องการใช้ในการผลิตมากก็จะท าให้
ระดบัวตัถดุิบคงคลงัสงู  ทางตรงกนัข้ามถ้าปริมาณซือ้  โดยประหยดัมีปริมาณเกินกว่าจ านวนท่ี
ต้องใช้ในการผลติไม่มากนกั  ระดบัวตัถดุิบคงคลงัก็จะต ่าลง 

3.3 ความยากง่ายในการซือ้วตัถดุิบ  วตัถดุิบมีตามฤดกูาล  ช่วงท่ีมีมากวตัถดุิบ
อาจราคาถูก  กิจการควรเก็บวัตถุดิบคงคลังไว้มากเพื่อไว้ใช้ในช่วงท่ีไม่อยู่ในช่วงฤดูกาลซึ่ง
วตัถดุิบหายากและมีราคาสงู 

3.4 ความคงทนของวตัถดุิบ  เป็นตวัก าหนดปริมาณการเก็บวตัถดุิบคงคลงัอย่าง
หนึ่ง  ถ้าวตัถดุิบคงทนเสียหายยากก็เก็บไว้จ านวนมากได้  แต่ถ้าเสียหายง่ายเสื่อมคณุภาพเร็ว  
วตัถุดิบคงคลงัท่ีเก็บไว้จะต้องมีเท่าท่ีจ าเป็นจริง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ได้ 

3.5 ความสะดวกในการจดัเก็บ  ถ้าวตัถดุิบนัน้จดัเก็บได้ง่ายไม่ต้องมีคา่ใช้จ่ายใน
การจดัเก็บ  ระดบัวตัถดุิบคงคลงัก็น่าจะมามากกว่าวตัถุดิบท่ีต้องจดัเก็บในท่ีพิเศษ  เช่น  ต้อง
เก็บในท่ีมีอณุหภมูิต ่าซึง่อาจจะมีผลท าให้เสียคา่ใช้จ่ายในการจดัเก็บสงู 

3.6 ต้นทนุในการจดัเก็บ  วตัถดุิบคงคลงัถ้าต้องเสียต้นทนุในการจดัเก็บสงู  การ
มีวตัถดุิบคงคลงัไว้มากท าให้เสียค่าใช้จ่ายสงูโดยไม่จ าเป็น  จึงควรเก็บวตัถดุิบในปริมาณท่ีน้อย
กวา่วตัถดุิบท่ีมีต้นทนุในการจดัเก็บต ่า  คือ  จดัเก็บเท่าที่จ าเป็นจริง ๆ 

3.7 เงินทุนจมในวตัถุดิบคงคลงั  การซือ้วตัถุดิบเก็บไว้เพื่อรอการผลิตย่อมเป็น
การเสียเงินทนุจมในวตัถดุิบนัน้  และถ้ากิจการท่ีต้องกู้ยืมเงินมาลงทนุท าให้ต้องเสียดอกเบีย้อีก
ด้วย  การมีวตัถดุิบคงคลงัมากในกรณีนีก็้จะท าให้เพิ่มคา่ใช้จ่ายแก่กิจการอีกด้วย 

3.8 การคาดคะเนเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงในราคาวตัถดุิบ  ถ้าราคาวตัถดุิบใน
อนาคตคาดวา่จะมีราคาสงูขึน้  ปริมาณวตัถดุิบคงคลงัก็อาจจะยอมให้สงูกว่าปกติได้  แตถ้่าคาด
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วา่ราคาจะต ่าลงในอนาคต  ปริมาณวตัถดุิบคงคลงั  ก็ควรมีเท่าท่ีจ าเป็น  เพื่อเก็บไว้ซือ้ตอนราคา
ถกูลง 

3.9 ความเสี่ยงในการขาดแคลนวตัถดุิบในอนาคต  ถ้าในอนาคตคาดว่าวตัถดุิบ
นัน้จะขาดแคลน  ปริมาณวตัถดุิบคงคลงัอาจจะให้มีปริมาณสงูกวา่ปกตเิพื่อไว้ใช้ในช่วงท่ีวตัถดุิบ
ขาดแคลน 

3.10 ความเสี่ยงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับวัตถุดิบ  ความล้าสมัย  การเปลี่ยนแปลง
ความต้องการสินค้าของลกูค้า  การเสี่ยงต่อการลกัขโมย  ต้นทนุของโอกาสท่ีเสียไป  วตัถดุิบคง
คลังถ้ามีความเสี่ยงในเร่ืองต่าง ๆเหล่านีก็้ไม่ควรจะมีปริมาณสูง  เพราะความเสี่ยงในเร่ือง
ดงักล่าวอาจท าให้กิจการเสียหาย  เช่น  วตัถุดิบล้าสมยัใช้ไม่ทนัหมดก็ต้องทิง้  หรือถ้าลกูค้ามี
ความต้องการสินค้าลดลงปริมาณการผลิตลดลงความต้องการใช้วัตถุดิบก็น้อยลงไปด้วย  
ปริมาณวตัถดุิบคงคลงัจงึควรมีเท่าท่ีจ าเป็น 

 

ตัวอย่างการจัดท างบประมาณวัตถุดบิคงคลังและงบประมาณซือ้วัตถุดบิ 

บริษัท จลุจกัรพงษ์ จ ากดั  มีนโยบายในการจดัเก็บวตัถดุบิคงเหลือ ดงันี ้

ปนูซีเมนต์ และ ทราย ต้นงวด =  40% ของการใช้ในงวดนัน้ ๆ  
หิน ต้นงวด   =  120% ของการใช้ในงวดนัน้ ๆ  
ราคาวตัถดุิบตอ่หน่วยมีดงันี ้     หนว่ย : บาท 

           ปนูซีเมนต์      หิน      ทราย 

ราคาตอ่หน่วยต้นงวด 1 ม.ค. x1  2.50  0.15  0.05 

ราคาซือ้ส าหรับปี สิน้สดุ 31 ธ.ค. x1 2.45  0.13  0.07  

 บริษัทตีราคาวตัถดุิบคงเหลือตามวิธี FIFO  บริษัทวางแผนการผลิตสินค้าทุก
ชนิดในไตรมาสท่ี 1 เท่ากนัทกุปี    จากข้อมลูดงักลา่ว จดัท างบประมาณวตัถดุิบคงเหลือได้ ดงั  

งบท่ี 9 
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งบที่ 9 

บริษัท จุลจกัรพงษ์ จ ากัด 

งบประมาณวัตถุดบิคงเหลือ 

ส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

ปนูซีเมนต์ หนิ ทราย รวม          
บาท 

 

กโิลกรัม บาท กโิลกรัม บาท กโิลกรัม บาท 

วตัถดุิบคงคลงั
เหลือ (ต้นงวด) 

 

2.50 

 

0.15 

 

0.05 

 ไตรมาสท่ี 1 4,348,800 10,872, 000 42,811,20  6,421,680
(1) 

9,111,600  455,580 17,749,260 

ไตรมาสท่ี 2 4,511,200  11,052,440 4,455,360  5,934,670
(2) 

9,482,800 663,800 17,508,200 

ไตรมาสท่ี 3 3,681,600 9,019,920 3,629,280 4,718,060
(3) 

7,724,400  540,710 14,278,690 

ไตรมาสท่ี 4 5,212,000  12,769,400 5,153,280  6,699,26
0(4) 

10,968,400  767,790 20,236,450 

 

ไตรมาสท่ี 1 ของทุกปีผลิตเท่ากนั ใช้วตัถดุิบเท่ากนั วตัถดุิบคงเหลือต้นงวดเท่ากนัด้วย 
วตัถดุิบคงเหลือต้นงวดไตรมาสท่ี 1 จะเท่ากบัวตัถดุิบคงเหลือปลายงวดไตรมาสท่ี 4 

 

(1) วตัถดุิบหิน ไตรมาสท่ี 1 วตัถดุิบ 42,811,200 หนว่ย @  0.15  =  6,421,680  บาท 

(2)  วตัถดุิบหิน ต้นงวด   ไตรมาสท่ี 1  42,811,200 หน่วย 

ใช้ไปในไตรมาสท่ี  1   จ านวน   35,676,000  หน่วย  
คงเหลือ   7,135,200 หน่วย @ 0.15   = 1,070,280      บาท 

วตัถดุิบหิน  ต้นงวด   ไตรมาสท่ี 2  จ านวน  44,553,600 หนว่ย   
ใช้ไปไตรมาสท่ี  2       จ านวน    37,418,400 หนว่ย @ 0.13  = 4,864,390      บาท 

รวมวตัถดุิบหินต้นงวดไตรมาสท่ี 2 = 44,553,600 หนว่ย  
รวมเป็นเงิน        = 5,934,670      บาท 

(3) – (5) วตัถดุิบหิน ราคาซือ้หน่วยละ 0.13 บาท 
  

เม่ือจัดท างบประมาณปริมาณวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต (งบท่ี 8) และงบประมาณ
วตัถดุิบคงเหลือตามงบท่ี (9) กิจการสามารถค านวณปริมาณสัง่ซือ้วตัถดุิบ ตามการสตูรการ
ค านวณด้านลา่ง และแสดงตามงบท่ี 10 

    

ปริมาณส่ังซือ้วัตถุดบิ  = วัตถุดบิที่ใช้ในการผลิต + วัตถุดบิปลายงวด – วัตถุดบิต้นงวด 
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จากงบท่ี 10 วตัถุดิบปนูซีเมนต์ต้องการใช้วตัถุดิบในไตรมาสท่ี 1 จ านวน 10,872,000 
กิโลกรัม (งบท่ี 8) วตัถดุิบคงเหลือต้นงวด (งบท่ี 9)  4,348,800  กิโลกรัม และวตัถดุิบคงเหลือ
ปลายงวด 4,511,200 กิโลกรัม สามารถค านวณได้ตามสตูรได้ดงันี ้

ปริมาณสัง่ซือ้วตัถดุิบปนูซีเมนต์  
ไตรมาสท่ี 1  = 10,872,000 + 4,511,200 – 4,348,800  

     = 11,034,400 กิโลกรัม 

 

งบที่ 10 

บริษัท จุลจกัรพงษ์ จ ากัด 

งบประมาณการซือ้วัตถุดบิคงเหลือ 

ส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 
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4. งบประมาณต้นทุนวัตถุดบิที่ใช้ไปในการผลิต 

หลงัจากท่ีได้จดัท างบประมาณวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิตแตล่ะชนิดแล้วในงบประมาณ
จะแสดงถึงปริมาณวัตถุดิบแต่ละชนิดท่ีใช้ในการผลิตทัง้หมด  และทราบราคาซือ้วัตถุดิบจาก
งบประมาณซือ้วตัถดุิบตลอดจนทราบนโยบายของฝ่ายบริหารเก่ียวกับวตัถดุิบคงเหลือ  ในเร่ือง
ปริมาณและราคาวตัถดุิบคงเหลือว่าใช้หลกัเกณฑ์ใด  เช่น  ซือ้ก่อนใช้ก่อน (FIFO)  หรือซือ้หลงัใช้
ก่อน (LIFO) หรือราคาถวัเฉลี่ย ข้อมลูทัง้หมดดงักล่าวสามารถน ามาจดัท างบประมาณต้นทุน
วตัถดุิบท่ีใช้ในการผลติได้ 

 

ตัวอย่างการจัดท างบประมาณต้นทุนวัตถุดบิที่ใช้ในการผลิต 

จากงบประมาณของบริษัท จุลจกัรพงษ์ จ ากดั งบท่ี 7 ซึง่แสดงปริมาณการผลิตท่ีใช้ใน
การผลติ น ามาจดัท างบประมาณต้นทนุวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิตในงบท่ี 11 โดยใช้ราคาวตัถดุิบตอ่
หน่วยของวตัถดุิบ  ดงันี ้

ราคาวตัถดุิบตอ่หน่วยมีดงันี ้     หนว่ย : บาท 

         ปูนซีเมนต์      หนิ      ทราย 

ราคาตอ่หน่วยต้นงวด 1 ม.ค. x1  2.50  0.15  0.05 

ราคาซือ้ส าหรับปี สิน้สดุ 31 ธ.ค. x1 2.45  0.13  0.07 

 

 บริษัท ตีราคาวตัถดุิบคงเหลือตามวิธี FIFO ตามงบท่ี 9 

งบประมาณต้นทุนวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตของบริษัท จุลจักรพงษ์ จ ากัด ปรากฏดัง
รายละเอียดตามงบท่ี 11  
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งบที่ 11 

บริษัท จุลจกัรพงษ์ จ ากัด 

งบประมาณต้นทุนวัตถุดบิที่ใช้ในการผลิตแยกตามระยะเวลา 
ส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ต้นงวดเหลือ หน่วยละ ซือ้ใหม่ หน่วยละ  

*ปนูซีเมนต์ 4,348,800 2.5 439,200 2.45 = 10,872,000 + 1,076,040 = 11,948,040 บาท 

**ทราย 9,111,600 0.05 212,400 0.07 = 455,580 + 14,868 =    470,448  บาท 

***หนิ 7,135,200 0.15 7,132,800 0.13 = 1,070,280 + 927,264 =  1,997,544 บาท 
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บทสรุป 

งบประมาณวตัถดุิบ เป็นข้อมลูส าคญัส าหรับฝ่ายจดัซือ้ เพื่อเตรียมการล่วงหน้าในการ
หาแหลง่วตัถดุิบท่ีจะจดัซือ้  เพื่อให้ได้วตัถดุิบตามคณุภาพท่ีต้องการในระยะเวลาตามงบประมาณ  
โดยมีต้นทนุในการจดัซือ้และจดัเก็บเป็นต้นทุนท่ีประหยดัท่ีสดุ  การวางแผนการจดัซือ้ไว้ก่อนท า
ให้ฝ่ายจัดซือ้มีเวลาท่ีจะเสาะหาแหล่งวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพตามท่ีต้องการและได้ราคาถูก การ
วางแผนซือ้ลา่งหน้านีย้งัช่วยลดความเสี่ยงในการขาดแคลนวตัถดุิบได้อีกด้วย  เน่ืองจากรู้ลว่งหน้า
มีเวลาเตรียมวตัถดุิบแหล่งใหม่ทดแทนได้ถ้าแหล่งเดิมขาดแคลนวตัถุดิบ  ซึ่งมีผลก่อให้เกิดการ
ประสานงานท่ีดีระหว่างฝ่ายจดัซือ้  ฝ่ายผลิต  และแผนกคลงัสินค้า  ซึง่เม่ือมีการประสานงานกนั
เป็นอย่างดี  จะท าให้ประหยดัคา่ใช้จ่ายลดลงได้ ตลอดจนประสานงานกบัฝ่ายการเงินเพื่อเตรียม
เงินไว้ใช้จ่ายในการจดัซือ้วตัถดุิบท่ีเพิ่มขึน้นีใ้ห้ทนัเวลาและสอดคล้องกนั  การจดัท างบประมาณ
ซือ้วตัถุดิบ  งบประมาณวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตเป็นเคร่ืองมือช่วยในการควบคมุการปฏิบตัิงาน
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เป็นไปตามแผนงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้งบประมาณ
เหลา่นีเ้ป็นเคร่ืองมือวดัผลงานท่ีได้ปฏิบตัิจริง   
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แบบฝึกหดั 

 

ข้อ 1  จงอธิบายความหมายของการวางแผนวตัถดุิบ 

ข้อ 2  จงอธิบายถึงวตัถปุระสงค์และประโยชน์ของการวางแผนวตัถดุิบ และงบประมาณวตัถดุิบ 

ข้อ 3  จงอธิบายปัจจยัท่ีต้องพิจารณาในการวางแผนวตัถดุิบและงบประมาณวตัถดุิบ 

ข้อ 4  บริษัทธาราหิมาลยั จ ากดั คาดว่าในช่วงเวลา 1 ปี จะใช้วตัถดุิบ 90,000 หน่วย กิจการ
จะต้องเสียคา่ใช้จ่ายในการสัง่ซือ้ครัง้ละ 5,000 บาท เสียคา่ใช้จ่ายในการรักษาหน่วยละ 25 บาท 
บริษัทท างานปีละ 50 สปัดาห์ระยะเวลาในการสัง่ซือ้จนกวา่จะได้รับของใช้เวลา 4 สปัดาห์ โรงงาน
ต้องเก็บวตัถดุิบไว้เพื่อความปลอดภยั 1,000 หน่วย 

ให้ท า 
1. ค านวณปริมาณสัง่ซือ้ท่ีประหยดัท่ีสดุ เป็นจ านวนเทา่ใด 

2. ค านวณจดุสัง่ซือ้ท่ีกิจการจะต้องเร่ิมสัง่ซือ้คือ เท่าใด 

 

ข้อ 5   บริษัท มงักรทอง จ ากดั คาดว่าในช่วงเวลา 1 ปี จะใช้วตัถดุิบ 150,000 หน่วย กิจการ
จะต้องเสียคา่ใช้จ่ายในการสัง่ซือ้ครัง้ละ 5,400 บาท เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาทัง้สิน้ 3,000,000 
บาท บริษัทท างานปีละ 50 สปัดาห์  ระยะเวลาในการสั่งซือ้จนกว่าจะได้รับของใช้เวลา 5 
สัปดาห์ โรงงานต้องเก็บวัตถุดิบไว้เพื่อความปลอดภัย 2,500 หน่วย ดังนัน้ปริมาณสั่งซือ้ท่ี
ประหยดัท่ีสดุ คือเท่าใด และจดุสัง่ซือ้ท่ีกิจการจะต้องเร่ิมสัง่ซือ้วตัถดุิบใหม่ คือจ านวนเท่าใด 

ให้ท า 
1. ค านวณปริมาณสัง่ซือ้ท่ีประหยดัท่ีสดุ เป็นจ านวนเทา่ใด 

2. ค านวณจดุสัง่ซือ้ท่ีกิจการจะต้องเร่ิมสัง่ซือ้คือ เท่าใด 

 

ข้อ 6  โรงงานแห่งหนึ่งต้องการผลิตสินค้า A ตามค าสัง่ซือ้จากลกูค้า 2,000 หน่วย ซึง่ก าหนดสง่
มอบสินค้าในสปัดาห์ท่ี 10 นบัจากวนัท่ีสัง่ซือ้ กิจการมีสินค้าคงเหลือต้นงวด 200 หน่วย และมี
สินค้าคงเหลือปลายงวด 100 หน่วย ซึง่สินค้า A  ต้องใช้ชิน้สว่น  B C และ D  และสดัสว่นการใช้ 
B เท่ากบั 1:3, C เท่ากบั 1:2 และ D เท่ากบั 1:1.5  สว่นชิน้ส่วน B ผลิตจากวตัถดุิบ E และ F 

สดัสว่นท่ีใช้เท่ากบั 1: 2 และ 1:3  ตามล าดบั  และชิน้สว่น C  ผลิตจากวตัถดุิบ G สดัสว่นเท่ากบั 
1: 2  โดยแตล่ะชิน้สว่นและวตัถดุิบ มี Lead time ดงันี ้  
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A       lead time        เท่ากบั       1       สปัดาห์ 

B       lead time        เท่ากบั       4       สปัดาห์ 

C       lead time        เท่ากบั       5       สปัดาห์ 

D       lead time        เท่ากบั       3       สปัดาห์ 

E       lead time        เท่ากบั       4       สปัดาห์ 

F       lead time        เท่ากบั       2       สปัดาห์ 

G       lead time        เท่ากบั       1       สปัดาห์ 

ให้ท า 
1. ให้ท่านจดัท าแผน MRP วา่โรงงานต้องการชิน้สว่น B C D ตลอดจนวตัถดุิบ E F และ 

G ชนิดละเท่าไร 
2. กิจการจะต้องสัง่ชิน้สว่นและวตัถดุิบเม่ือไร 

ให้ท า จงเติมตวัเลขในช่องว่าง 
 

ข้อ 7 บริษัท World Wild Wood จ ากดั ผลิตสินค้า 3 ชนิด คือ เตียงไม้สกั เก้าอีห้วาย และตู้ไม้สกั 
โดยมีปริมาณขาย ในปี 25x1 ดงัตอ่ไปนี ้

สินค้า 
ปริมาณผลิต 

เตียงไม้สัก (เตยีง) เก้าอีห้วาย (ตัว) ตู้ไม้สัก (ตู้) 
ไตรมาสที่ 1 11,000 32,000 5,000 

ไตรมาสที่ 2 13,200 41,500 6,500 

ไตรมาสที่ 3 15,800 54,000 4,200 

ไตรมาสที่ 4 19,000 72,500 7,500 

ไตรมาสที่ 1 ปีถัดไป 22,000 80,000 9,000 

นโยบายสินค้าคงเหลือ 
15% ของยอดขาย 

ไตรมาสถดัไป 

20% ของยอดขาย 

ไตรมาสปัจจบุนั 

5% ของยอดขาย 

ไตรมาสถดัไป 

สินค้าคงเหลือต้นงวด 1,650 6,000 250 

ให้ท า     
1. งบประมาณวตัถดุิบทางตรงท่ีใช้ไปในการผลิตแยกตามระยะเวลาและประเภทของสนิค้า 

2. งบประมาณต้นทนุวตัถดุิบทางตรงท่ีใช้ไปแยกตามระยะเวลาและแผนกผลติ 
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ข้อ 8  บริษัท พงษ์ทกัษ์ จ ากดั  ผลิตสินค้า ซึง่ใช้วตัถดุิบ x และ y มีนโยบายในการจดัเก็บ
วตัถดุิบคงเหลือ ดงันี ้

 วตัถดุิบ  X = 10% ของการใช้ในงวดนัน้ ๆ  
 วตัถดุิบ  y = 20% ของการใช้ในงวดนัน้ ๆ  
ราคาวตัถดุิบตอ่หน่วยมีดงันี ้     หนว่ย : บาท 

                 X                        y 

ราคาตอ่หน่วยต้นงวด 1 ม.ค. x1     50  15   

ราคาซือ้ส าหรับปี สิน้สดุ 31 ธ.ค. x1    45  13  

                             ปริมาณผลิต 

ไตรมาสท่ี 1               10,000 

ไตรมาสท่ี 2               20,000 

ไตรมาสท่ี 3               30,000 

ไตรมาสท่ี 4               40,000 

ให้ท า 
1. งบประมาณสนิค้าคงเหลือ 

2. งบประมาณวตัถดุิบ 

3. งบประมาณต้นทนุวตัถดุิบท่ีใช้ 

 
 

ข้อ 9 บริษัท ทุเรียน จ ากดั  ผลิตสินค้า ซึ่งใช้วตัถดุิบ ก และ ข  มีนโยบายในการจดัเก็บ
วตัถดุิบคงเหลือ ดงันี ้

 วตัถดุิบ  ก = 5% ของการใช้ในงวดนัน้ ๆ  
 วตัถดุิบ  ข = 10% ของการใช้ในงวดนัน้ ๆ  
ราคาวตัถดุิบตอ่หน่วยมีดงันี ้     หนว่ย : บาท 

                    ก                        ข 

ราคาตอ่หน่วยต้นงวด 1 ม.ค. x1     10      20   

ราคาซือ้ส าหรับปี สิน้สดุ 31 ธ.ค. x1    15      23  

                             ปริมาณผลิต 

ไตรมาสท่ี 1               100,000          ไตรมาสท่ี 3               400,000 

ไตรมาสท่ี 2               300,000           ไตรมาสท่ี 4               500,000 
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ให้ท า 
1. งบประมาณสนิค้าคงเหลือ 

2. งบประมาณวตัถดุิบ 

3. งบประมาณต้นทนุวตัถดุิบท่ีใช้ 

 

ข้อ 10 บริษัท หวานช่ืน จ ากัด เป็นผู้ผลิตน า้ผลไม้ยี่ห้อ หรรษา กิจการมีสินค้าท่ีผลิต
ออกจ าหน่าย  3 ชนิด คือ น า้ลกูหว้า น า้เสาวรส และน า้แตงไทย ซึง่จ าหน่ายทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ  ซึง่มีรายละเอียดงบประมาณขายสนิค้า ส าหรับปีงบประมาณ 25x4 ดงัตอ่ไปนี ้

สินค้า 
ปริมาณ
ขาย 

สินค้า
ส าเร็จรูป
ปลายงวด 

ปริมาณ
สินค้าที่
ต้องการ 

สินค้า
ส าเร็จรูป 

ต้นงวด 

ปริมาณ
ผลิต 

น า้ลูกหว้า 
     

ไตรมาสที่ 1 134,500 27,500 162,000 25,000 137,000 

ไตรมาสที่ 2 275,000 17,900 292,900 27,500 265,400 

ไตรมาสที่ 3 179,000 40,500 219,500 17,900 201,600 

ไตรมาสที่ 4 405,000 67,200 472,200 40,500 431,700 

น า้เสาวรส 
     

ไตรมาสที่ 1 208,000 31,200 239,200 35,000 204,200 

ไตรมาสที่ 2 312,000 46,800 358,800 31,200 327,600 

ไตรมาสที่ 3 241,000 36,150 277,150 46,800 230,350 

ไตรมาสที่ 4 391,000 58,650 449,650 36,150 413,500 

น า้แตงไทย 
     

ไตรมาสที่ 1 375,000 80,000 455,000 40,000 415,000 

ไตรมาสที่ 2 173,000 75,000 248,000 80,000 168,000 

ไตรมาสที่ 3 205,000 34,600 239,600 75,000 164,600 

ไตรมาสที่ 4 386,000 41,000 427,000 34,600 392,400 
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b)  กิจการมีแผนกผลิต 2 แผนก คือ แผนกแปรรูป และแผนกบรรจ ุการผลิตสินค้าทัง้ 3 ชนิด
จะต้องผ่านกระบวนการผลิตทัง้ 2 แผนก โดยในแผนกแปรรูปจะมีการใช้วตัถดุิบทางตรงคือ 
ลกูหว้า ลกูเสาวรส และแตงไทย แผนกบรรจจุะใช้ชดุบรรจภุณัฑ์เป็นวตัถดุิบทางตรง (ตีราคา
วตัถดุิบทางตรงคงเหลือด้วยวิธี FIFO) 

c)      ราคาและจ านวนวตัถดุิบทางตรงแตล่ะชนิดมีรายละเอียดดงันี ้

วัตถุดบิ
ทางตรง 

ณ วันต้นงวด 
อัตราการใช้
ต่อหน่วย 

ราคาซือ้ต่อ
หน่วยใน

ระหว่างงวด 

 จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

 ลกูหว้า (กก.) 12,000 20 0.5 กก. 21 

 ลกูเสาวรส (กก.) 10,800 25 0.4 กก. 23 

 แตงไทย (กก.) 9,750 55 0.3 กก. 53 

 บรรจภุณัฑ์ (ชดุ) 24,500 4 1 ชดุ 3.5 

 

     ให้ท า 
     1. งบประมาณวตัถดุิบทางตรงท่ีใช้ไปในการผลติแยกตามระยะเวลาและประเภทของ

สนิค้า 

2. งบประมาณต้นทนุวตัถดุิบทางตรงท่ีใช้ไปแยกตามระยะเวลาและแผนกผลติ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  6 

การวางแผนแรงงานทางตรงและงบประมาณแรงงานทางตรง 

 

หวัข้อเนือ้หาประจ าบท  
 

1. ความหมายของการวางแผนแรงงานทางตรง 

2. วตัถปุระสงค์ของการจดัท างบประมาณคา่แรงงานทางตรง 

3. ปัจจยัท่ีต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนแรงงาน 

4. รูปแบบการจดัท างบประมาณคา่แรงงานทางตรง 

5. การจดัท างบประมาณคา่แรงงานทางตรง 

6. ประโยชน์ของงบประมาณแรงงานทางตรง 

7. ตวัอยา่งการจดัท างบประมาณแรงงานทางตรง 

8.  บทสรุป 

9.  แบบฝึกหดั 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 

1.   ผู้ เรียนสามารถอธิบายความหมายการวางแผนแรงงานทางตรงได้ 

2.   ผู้ เรียนสามารถอธิบายวตัถปุระสงค์ในการจดัท างบประมาณคา่แรงงานทางตรงได้ 

3.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายปัจจัยท่ีต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนและควบคุม
แรงงานได้ 

4.   ผู้ เรียนสามารถอธิบายรูปแบบท่ีใช้ในการจดัท างบประมาณคา่แรงงานทางตรงได้ 

5.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายขัน้ตอนในการจดัท างบประมาณคา่แรงงานทางตรงได้ 

 

วธีิการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  
 

1.   ชีแ้จงรายละเอียดรายวิชา วิธีการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

2   การบรรยายเนือ้หา 

3.   ถามตอบในชัน้เรียน 

4.   ท าแบบฝึกหดัท้ายบท 
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ส่ือการเรียนการสอน  

1.   เอกสารประกอบการสอน เร่ือง การวางแผนแรงงานทางตรงและงบประมาณ
แรงงานทางตรง 

2.   ชดุการสอน PowerPoint  

3.  แหลง่ข้อมลูอิเลคทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง 

4.   แหลง่ความรู้จากวารสารและหนงัสือพิมพ์ตา่ง ๆ 

 

การวัดผลและการประเมินผล  
 

1.  สงัเกตความสนใจขณะฟังบรรยายและการตอบค าถาม 

2.  สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรียน  
3.  สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการร่วมกิจกรรมในชัน้เรียน 

4.  ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัท้ายบท 
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บทที่ 6 
 

การวางแผนแรงงานทางตรงและงบประมาณแรงงานทางตรง 

 

หลงัจากท่ีกิจการจดัท าแผนงบประมาณเก่ียวกบัวตัถดุิบแล้ว  ต้นทนุในการผลิตอนัดบั
ต่อไปท่ีกิจการต้องวางแผน  คือ  แรงงานทางตรง  ซึ่งต้องจดัท างบประมาณค่าแรงงานทางตรง 
(Direct Labor Budget) โดยแสดงในรูปของปริมาณแรงงานท่ีใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละชนิด แต่
ละแผนก เป็นชัว่โมงแรงงานทางตรง หรือชัว่โมงเคร่ืองจกัร และแสดงในรูปของคา่จ้างแรงงานทาง
ตรงท่ีต้องจ่ายในการผลิตสินค้าแตล่ะชนิด ในแตล่ะแผนกตามปริมาณการผลิตและตามงวดเวลา
ในปริมาณท่ีจดัท าขึน้ 

 

ความหมายของการวางแผนแรงงานทางตรง 

Garrison. R., and others  (2012)  ให้ความหมายว่า คา่แรงงานทางตรง หมายถึง  
ค่าแรงท่ีใช้ในการผลิตสินค้าส าเร็จรูปโดยตรง และสามารถติดตามต้นทุนเพื่อค านวณต้นทุนการ
ผลิตสินค้าส าเร็จรูปได้โดยง่าย 

กชกร เฉลิมกาญจนา (2557)   ได้ให้ความหมายว่า ค่าแรงงานทางตรง หมายถึง  
คา่แรงงานท่ีเกิดขึน้โดยตรง ในการน าวตัถดุิบมาแปรสภาพให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป ซึง่สามารถระบุ
ได้ว่าค่าแรงนัน้ เกิดขึน้จากการผลิตสินค้าชนิดใด เป็นจ านวนเท่าใด และค านวณเป็นต้นทุนต่อ
หน่วยสนิค้าท่ีผลิตได้ง่าย 

ศรีสุดา  อาชวานันทกุล  (2557)  ได้ให้ความหมายว่า ค่าแรงงานทางตรง หมายถึง  
ค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการผลิต  โดยกิจการจ่ายเพื่อแปรสภาพวตัถดุิบให้เป็น
สนิค้าส าเร็จรูป  

ศศิวิมล  มีอ าพล (2558: 4) กล่าวไว้ว่า ค่าแรงงานท่ีน ามาใช้ในการแปลงสภาพเป็น
สนิค้าส าเร็จรูป จะแบง่เป็น  2 ประเภท คือ 

 

1. แรงงานทางตรง  (Direct Labor) 

แรงงานทางตรง  หมายถึง  คา่จ้างที่กิจการจ่ายให้แก่คนงานซึง่กิจการจ้างให้มาผลิต
สินค้าโดยเฉพาะ  โดยใช้แรงงานในการแปรรูปจากวตัถุดิบให้กลายเป็นสินค้าส าเร็จรูป  ต้นทุน
แรงงานทางตรงนี ้ สามารถคิดเข้าเป็นต้นทุนผลิตภณัฑ์ได้โดยตรงทัง้หมด  เช่นเดียวกับต้นทุน
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วตัถดุิบทางตรง  ต้นทนุแรงงานทางตรงเม่ือรวมกบัต้นทนุวตัถดุิบทางตรง  เรียกว่า  ต้นทนุขัน้ต้น 
(Prime Cost) ของผลิตภณัฑ์ 

2. แรงงานทางอ้อม  (Indirect Labor) 

แรงงานทางอ้อม  หมายถึง  แรงงานท่ีมีส่วนช่วยให้การผลิตด าเนินไปอย่างสะดวก  
และท าให้การผลิตเสร็จออกมาเป็นสินค้าส าเร็จรูปได้  แต่ไม่ใช่ค่าแรงงานท่ีใช้จ่ายไปโดยตรงใน
การแปรสภาพวตัถดุิบเป็นสินค้าส าเร็จรูป  ตวัอย่างเช่น  เงินเดือนผู้ควบคมุงาน  ค่าจ้างพนกังาน
ซอ่มเคร่ืองจกัร  ผู้ควบคมุสนิค้า  คา่จ้างพนกังานท าความสะอาดโรงงาน  คา่จ้างขนถ่ายวสัดุ เป็น
ต้น ค่าจ้างแรงงานทางอ้อมนี ้ กิจการบางแห่งจดัท าเป็นงบประมาณรวมกบัค่าแรงงานทางตรง  
แต่ในท่ีนีแ้ละท่ีนิยมกันโดยทั่วไปจะแยกงบประมาณแรงงานทางตรงออกต่างหาก  และรวม
งบประมาณค่าแรงงานทางอ้อมไว้ในค่าใช้จ่ายในการผลิตอ่ืน ๆ  เช่น  ค่าล่วงเวลา  เงินเพิ่ม
เก่ียวกบัคา่แรงงานทางตรง 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดท างบประมาณค่าแรงงานทางตรง 
 

การจดัท างบประมาณคา่แรงงานทางตรง มีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

1. เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้แรงงานในการผลติสินค้าให้มีประสิทธิภาพท่ีสดุ 

2. เพื่อใช้การค านวณต้นทุนผลิตสินค้าแต่ละชนิดตามงวดเวลาท่ีก าหนดใน
งบประมาณ เพื่อประกอบการตัง้ราคาขายสนิค้านัน้ ๆ  

3. เพื่อใช้ในการควบคมุการด าเนินการผลิตในแต่ละแผนกผลิต ให้เป็นไปตามแผน
งบประมาณ 

4. เพื่อใช้ในการวางแผนจดัหาเงินสดไว้จ่ายคา่แรงงานในการด าเนินงานได้ทนัการ 
 

ปัจจัยที่ต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนแรงงาน 

การผลิตสินค้าท่ีใช้มือหรือใช้แรงงานท า ส่วนใหญ่ค่าจ้างแรงงานมกัจะเป็นค่าใช้จ่ายท่ี
สงูกว่าค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการผลิต ยกเว้นสินค้าบางอย่างท่ีต้นทนุสงูท่ีวตัถดุิบ ดงันัน้การวางแผน
และควบคุมแรงงานทางตรงอย่างมีระบบและปฏิบตัิอย่างมีขัน้ตอน จะช่วยให้กิจการสามารถ
ประหยดัค่าแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้จึงควรพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
กบัการวางแผนและควบคมุแรงงาน มีดงันี ้
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1. การวางแผนก าลังคน (Staffing) 
 

การวางแผนก าลงัคนท่ีจะใช้ผลิตสินค้าตามงวดเวลาท่ีก าหนดว่าต้องใช้ก่ีคน คนละก่ี
ชัว่โมง ต้องท างานเป็นผลดัหรือไม่ ต้องท าล่วงเวลามากน้อยเพียงไร จึงจะท าให้ปริมาณการผลิต
เป็นไปตามงบประมาณการผลิต 

 

2. การเสาะหาคนงาน (Acquirement) 
 

การเสาะหาคนงานพิจารณาแหล่งคนงานท่ีต้องการมีท่ีไหนบ้าง  คุณสมบัติของ
คนงานเป็นไปตามท่ีต้องการหรือไม่ ถ้าเป็นคนงานมีฝีมืออาจจะต้องมีการวางแผนในการสรรหา  

 

3. การฝึกอบรมพนักงาน  (Training) 
 

กิจการต้องพิจารณาว่าคนงานท่ีรับเข้ามา  จะต้องมาฝึกอบรมให้มีความรู้เก่ียวกับ
งานท่ีจะต้องท าหรือไม่ ถ้ารับคนงานท่ียงัไม่มีความรู้ความช านาญตามท่ีต้องการ  กิจการต้องวาง
แผนการฝึกอบรมพนกังาน จดัเตรียมหลกัสตูรอบรม และวิทยากรหรือผู้ ฝึกสอนส าหรับพนกังาน
ใหม่ ตลอดจนสถานท่ี ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และรับพนักงานใหม่มาล่วงหน้า  เพื่อให้มีเวลาเพียง
พอท่ีจะฝึกอบรมจนมีความรู้ตามท่ีต้องการเสียก่อน 

 

4. การประเมินผลและระบุงาน   (Assessment) 
 

หลังจากกิจการได้ฝึกอบรมพนักงานท่ีรับเข้ามาใหม่  ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
หน้าท่ีงานท่ีจะมอบหมายแล้ว ก่อนจดัคนงานเข้ารับงานก็ควรมีการประเมินผลคนงานแต่ละคน 
เพื่อดวู่าใครมีความถนดัควรจะเข้ารับหน้าท่ีด้านใด เพื่อท่ีจะได้ระบุงานและมอบหมายงานตาม
ความถนดั และความสามารถของคนงานแตล่ะคน 

 

5. การประเมินผลการปฏิบัตงิาน  (Evaluation) 
 

เม่ือคนงานปฏิบตัิหน้าท่ีแล้ว  กิจการควรก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
เป็นระยะ ๆ อาจจะเดือนละครัง้ เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบตัิงานของคนงานว่ามีประสิทธิภาพ
ตามต้องการหรือไม่เพียงไร มีข้อขดัข้องหรืออปุสรรคในการท างานอย่างไรบ้าง  เพื่อท่ีจะได้แก้ไข
ได้ทนัการ และเพ่ือให้การท างานเป็นไปอยา่งราบร่ืน และมีประสิทธิภาพสงูยิ่งขึน้ 
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6. การต่อรองกับสหภาพแรงงาน (Bargaining) 
 

กิจการต้องติดตามความคืบหน้าเก่ียวกับอัตราค่าแรงงานขัน้ต ่าตามกฎหมาย
แรงงาน กฎเกณฑ์ข้อบงัคบัเก่ียวกับสหภาพแรงงาน เพื่อท่ีจะได้ปฏิบตัิได้ถูกต้องติดตามศึกษา
กฎหมายแรงงานใหม ่ๆ  ตลอดจนข้อยกเว้นหรือข้อผ่อนผนั    ตา่ง ๆ ของสหภาพแรงงาน เพื่อท่ีจะ
ได้น ามาใช้ให้เป็นประโยชน์กบักิจการ หรือใช้เพื่อตอ่รองกบัสหภาพแรงงานเมื่อถึงคราวจ าเป็น 

 

7. การบริหารเงนิเดอืนและค่าจ้าง (Salary Management) 
 

การวางแผนแรงงานล่วงหน้า  ท าให้การบริหารเงินเดือนและค่าจ้างได้ผลดีมีความ
คลอ่งตวั  สามารถเตรียมจดัหาเงินสดไว้จ่ายเงินเดือนและคา่จ้างได้ทนั  เพราะเป็นการวางแผนไว้
ล่วงหน้า ถ้ากิจการมีเงินสดไม่เพียงพอก็มีเวลาเตรียมหาแหล่งเงินเพื่อน ามาจ่ายได้ทนัท าให้การ
ด าเนินงานราบร่ืน ถ้าไมมี่เงินจ่ายพอโดยไม่ได้เตรียมการไว้ จะท าให้กิจการขาดความเช่ือถือ  ขาด
ความมัน่คง  ท าให้พนกังานเสียขวญั 

 

รูปแบบการจัดท างบประมาณค่าแรงงานทางตรง 

การจดัท างบประมาณคา่แรงงานทางตรง  อาจจดัท าได้ใน  2 ลกัษณะ ดงันี ้

1. แสดงปริมาณชัว่โมงแรงงานทางตรงท่ีใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละชนิดในแต่ละแผนก
และตามงวดเวลาในงบประมาณ  อตัราค่าแรงงานต่อชัว่โมงและต้นทุนค่าแรงงานทางตรงของ
สนิค้าแตล่ะชนิดในแตล่ะแผนกและในแตล่ะงวดเวลา 

2. แสดงเฉพาะต้นทุนค่าแรงงานทางตรงของสินค้าแต่ละชนิดในแต่ละงวดเวลา  ตาม
ปริมาณผลติ 

การแสดงงบประมาณคา่แรงงาน  ควรจดัท าขึน้ตามความรับผิดชอบ  ตามงวดเวลาและ
แยกตามสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ด้วย  การแยกงบประมาณออกตามความรับผิดชอบคือแยกตาม
แผนกผลิตและตามงวดเวลา  เพื่อวตัถปุระสงค์ในการควบคมุจะแสดงให้เห็นโดยชดัเจนว่าแผนก
ใดใช้แรงงานทางตรงไปก่ีชัว่โมง  เป็นต้นทนุแรงงานทางตรงเป็นจ านวนเท่าไร  ถ้าไม่เป็นไปตาม
งบประมาณในเร่ืองจ านวนชัว่โมงท่ีแผนกผลิตนัน้ ๆ ท าการผลิต  แผนกผลิตนัน้ต้องรับผิดชอบใน
เร่ืองประสิทธิภาพของการท างาน 
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ตัวอย่างที่ 6.1   โรงงานแห่งหนึ่งคาดว่าจะผลิตสินค้าได้เดือนละ 5,000 หน่วย คา่ใช้จ่ายในการ
ผลิต 100,000 บาท แตใ่นเดือนกรกฎาคม คนงานผลิตได้ 4,000 ชิน้ คา่แรงงานทางตรงชิน้ละ 10 

บาท ต้นทนุคา่แรงงานและคา่ใช้จ่ายการผลิตเป็นดงันี ้

ตามแผนงบประมาณ  คาดวา่ผลติได้ 5,000 หน่วย  แตผ่ลิตได้จริง 4,000 ชิน้ 

แตค่า่แรงงานทางตรงชิน้ละ 10 บาทเท่ากนั 

คา่ใช้จ่ายในการผลิตตามแผนงบประมาณตอ่หน่วย  =     
              

        =   20  หน่วย 

คา่ใช้จ่ายการผลิตตามท่ีท าจริง    =                 

        =  25  หน่วย 

คา่ใช้จ่ายการผลิตจะสงูขึน้หน่วยละ 5 บาท ท าให้ต้นทนุการผลิตสงูขึน้หน่วยละ 5 บาท
ด้วย  แตค่า่แรงงานทางตรงตอ่ชิน้ยงัคงชิน้ละ 10 บาทเท่ากนั 

ดงันัน้ เพื่อประโยชน์ในการควบคมุต้นทนุการผลิตให้ประหยดั แม้ว่าจะจ่ายค่าแรงงาน
เป็นรายชิน้ กิจการก็ควรบนัทึกเวลาท่ีใช้ในการผลิตตอ่ 1 ชิน้ด้วย เพื่อกระตุ้นให้คนงาน ผลิตให้ได้
ตามเวลามาตรฐานท่ีก าหนด และอาจใช้วิธีจูงใจโดยการให้รางวลัแก่คนงานท่ีผลิตใช้เวลาน้อย
กวา่เวลาท่ีก าหนดไว้ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการผลิตจะท าให้ผลิตได้ปริมาณมากขึน้ ซึง่จะท าให้
คา่ใช้จ่ายในการผลิตตอ่หน่วยต ่าลง ต้นทนุรวมตอ่หน่วยต ่าลงด้วย กิจการจะได้รับก าไรสงูขึน้ จาก
ตวัอย่างข้างต้น ถ้าค่าใช้จ่ายการผลิตเท่ากบั 100,000 บาทเท่าเดิม แต่คนงานผลิตได้ปริมาณ
มากกวา่ท่ีคาดไว้ เช่น ผลติได้ 6,250 หน่วย ดงันัน้คา่ใช้จ่ายในการผลิตเท่ากบั 16 บาท ซึง่มีผลท า
ให้กิจการมีก าไรเพิ่มขึน้หน่วยละ 4 บาท (20 – 16) 

 
 

การจัดท างบประมาณค่าแรงงานทางตรง 

ธนภร  เอกเผ่าพนัธุ์   (2558)  ได้กล่าวว่า การเลือกรูปแบบของการจดัท างบประมาณ
แรงงานทางตรงให้เหมาะสมกับความต้องการของกิจการแล้ว  การเตรียมจัดท างบประมาณ
คา่แรงงานทางตรงเร่ิมขัน้ตอน  ดงันี ้
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1. ศึกษารายละเอียดของข้อมูลในการด าเนินการผลิต   
 

การผลิตสินค้าแต่ละชนิด  สินค้ามกัจะมีขัน้ตอนในการผลิตแตกต่างกนัไป  และใน
ขบวนการผลิตกว่าจะเสร็จเป็นสินค้าส าเร็จรูปได้ก็อาจต้องผ่านขัน้ตอนผลิตหลายขัน้ตอน  หลาย
แผนก  อตัราค่าจ้างแรงงานในแต่ละแผนกแต่ละขัน้ตอนก็มีอตัราต่างกนัด้วยตามความยากง่าย
ของกระบวนการผลิต  หัวหน้าฝ่ายผลิตหรือผู้ จัดการฝ่ายผลิตซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดท า
งบประมาณค่าแรงงานจึงต้องหาข้อมลูรายละเอียดกรรมวิธีการผลิตของสินค้าโดยละเอียด  เช่น  
กรรมวิธีการผลิตของสินค้าแต่ละชนิดเป็นอย่างไร  ต้องผ่านก่ีแผนก  แผนกละก่ีขัน้ตอน  ในแตล่ะ
แผนกและแต่ละขัน้ตอนต้องใช้คนงานประเภทใด  ต้องหาคนงานท่ีมีฝีมือความช านาญด้าน
ใดบ้าง  ซึง่ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะของคนงานท่ีต้องการนีจ้ะช่วยให้ความสะดวกแก่บคุคลท่ีจะได้
เตรียมแผนรับพนกังานท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีแผนกผลิตต้องการ  หรือมีพนกังานเก่าอยู่แล้วก็เตรียม
แผนการฝึกอบรมพนกังานให้มีความรู้ความช านาญงานเหมาะสมกบังานท่ีท าหรือเหมาะสมกบั
ความต้องการของฝ่ายผลิต  และฝ่ายบุคลากรสามารถก าหนดอัตราค่าจ้างส าหรับคนงานท่ีมี
ความช านาญตามท่ีฝ่ายผลิตต้องการเพื่อท างานในขัน้ตอนต่างๆของแต่ละแผนกได้อย่าง
เหมาะสม  ซึง่จะได้นามใช้ในการจดัท างบประมาณคา่แรงงานทางตรงตอ่ไป 

2. ประมาณจ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรง   

เม่ือได้ข้อมลูขัน้ตอนแรงงานการผลิตทุกขัน้ตอนของแต่ละแผนกแล้ว  ขัน้ต่อมาก็
ต้องมีการประมาณการจ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงท่ีคาดว่าจะใช้ในการผลิตสินค้าในแต่ละ
ขัน้ตอนการผลิตของแตล่ะแผนก  วิธีการประมาณการชัว่โมงแรงงานทางตรง  มีดงันี ้

2.1. วิธีวิเคราะห์การปฏิบตัิงาน (Time and Motion Study)  วิธีนีน้กัวิศวกร
อุตสาหกรรมจะเป็นผู้ วิเคราะห์ว่า  ในขบวนการผลิตจะมีขัน้ตอนอะไรบ้าง  ในแต่ละขัน้ตอน
พนกังานจะต้องปฏิบตัิอย่างไร  วิศวอตุสาหกรรมจะเป็นผู้สงัเกตการณ์ดพูฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ของพนกังาน  มีการทดสอบเฉพาะแห่ง  เช่น  จบัเวลาในการเคลื่อนไหวการปฏิบตัิงาน (Time and 

Motion Study)  ของพนกังานในแต่ละขัน้ตอนโดยใช้เวลาถวัเฉลี่ยของพนกังานท่ีปฏิบตัิงานใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ  กนัตลอดทัง้วนั และพนกังานท่ีถกูสงัเกตการณ์นีเ้ป็นพนกังานท่ีท างานอยู่ใน
ระดบัปานกลางไม่ใช่พนกังานท่ีมีความช านาญมากท่ีสดุหรือไม่ช านาญการเลย  เพื่อจะได้ไม่ตึง
เกินไปหรือหยอ่นเกินไปในการก าหนดเป็นเวลามาตรฐาน   

2.2. ใช้ชัว่โมงมาตรฐานในการผลิตท่ีก าหนดในต้นทนุมาตรฐาน  ส าหรับกิจการท่ี
น าระบบต้นทนุมาตรฐานมาใช้วิเคราะห์จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงในการผลิตสินค้า  1  หน่วย  
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เป็นไปอยา่งระมดัระวงั  ในกรณีนีเ้วลาท่ีใช้ในการผลิตมาตรฐานในการผลิตสินค้า  1  หน่วย  ท่ีใช้
ในระบบต้นทนุมาตรฐาน  จะน ามาคณูกบัปริมาณการผลิต  ผลลพัธ์ท่ีได้คือจ านวนชัว่โมงแรงงาน
ทางตรงทัง้หมดท่ีต้องการใช้  ในการผลิตตามปริมาณการผลิตของงบประมาณการผลิตและตาม
งวดเวลาในงบประมาณ   

 บางครัง้งบประมาณท่ีจดัท าขึน้นัน้สภาพการณ์อาจจะแตกตา่งจากสภาพการณ์ในขณะ
ก าหนดเวลามาตรฐาน  เช่น  ปัจจุบันมีพนักงานใหม่มาก  ผู้ มีความรู้ความช านาญมีน้อย  
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ทรุดโทรมลง  วตัถุดิบมีคณุภาพต ่ากว่าท่ีก าหนดไว้  ในกรณีเช่นนีกิ้จการต้อง
ดดัแปลงเวลาท่ีใช้ในการผลิตมาตรฐานให้สงูขึน้  เพื่อให้การประมาณการเวลาท่ีใช้ในการผลิต
ใกล้เคียงความจริงขึน้  ซึง่ท าให้การวางแผนของการจ่ายคา่แรงงานของฝ่ายการเงินสอดคล้องกบั
ข้อเท็จจริงและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องก็ต้องประสานงานให้สอดคล้องกนัด้วย  นอกจากนีย้งั
รวมถึงการปรับปรุงเวลามาตรฐานท่ีก าหนดไว้นัน้ให้เหมาะสมยิ่งขึน้  ถ้าเข้มงวดเกินไปยากท่ี
พนกังานจะปฏิบตัิได้  หรือหย่อนเกินไปท าให้การผลิตไม่มีประสิทธิภาพ  กิจการต้องปรับปรุงให้
สอดคล้องกบัความเป็นไปได้ตามข้อเท็จจริง 

2.3. การกะประมาณโดยตรงของผู้ควบคมุงาน  ในการใช้วิธีนีม้กัเป็นกิจการท่ียงั
ไม่ได้น าระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐานมาใช้  และไม่ได้มีการใช้วิศวอุตสาหกรวิเคราะห์การ
ปฏิบตัิงาน  จึงได้ให้ผู้ควบคมุการผลิตซึ่งเป็นผู้ ใกล้ชิดกับการปฏิบตัิงาน  และทราบขัน้ตอนการ
ผลิตเป็นอย่างดีอีกทัง้ยงัเคยทราบปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการผลิตมากกว่าผู้ อ่ืน  ในการกะประมาณ
ดงักล่าวผู้ควบคมุการผลิตต้องใช้ดลุยพินิจประกอบกบัประสบการณ์และศึกษาจากรายงานผล
การปฏิบตัิงานของแผนกใน  2-3  งวดท่ีผา่นมา  เพื่อประมาณชัว่โมงแรงงานท่ีต้องใช้ในสภาพการ
ผลิตท่ีใกล้เคียงกัน  แต่การกะประมาณโดยวิธีนีค้วรจะผ่านขัน้ตอนการพิจารณาจากผู้บริหาร
ระดบัสงูอีกขัน้หนึ่งด้วย  ว่าเหมาะสมกบัข้อเท็จจริงท่ีเหมาะสมหรือไม่  และแสดงให้เห็นการผลิต
อยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่  เพื่อป้องกนัมิให้ผู้ควบคมุการผลิตก าหนดเวลาในการผลิตเพื่อให้เกิด
ความสะดวกสบายในการควบคมุการปฏิบตัิงานของตนเองเท่านัน้ 

2.4. การกะประมาณด้วยวิธีทางสถิติ  วิธีกะประมาณวิธีนีอ้าศยัข้อมูลทางการ
บัญชีท่ีบันทึกชั่วโมงแรงงานทางตรงจากการปฏิบัติงานในอดีต   มาเปรียบเทียบกับปริมาณ
ผลผลิตท่ีผลิตได้  ก็จะได้ชัว่โมงแรงงานทางตรงตอ่หน่วยของสินค้าท่ีผลิต  แล้วน ามาใช้ในการกะ
ประมาณการชัว่โมงแรงงานทางตรงท่ีจะใช้ในการผลิตปีงบประมาณหน้า  ตามปริมาณการผลิต
ตามแผนงบประมาณ   วิธีนีม้กัใช้ส าหรับกิจการท่ีผลิตสินค้าหลายชนิด  ความถูกต้องของวิธีนี ้



 

 
162 

การวางแผนแรงงานทางตรงและงบประมาณแรงงานทางตรง 
Direct Labor Planning and Budgeting_____________________________________________________________ 

ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของการบนัทึกต้นทุน  และแบบของกระบวนการผลิตในแต่ละงวดต้อง
เป็นแบบเดียวกนั  วิธีนีมี้ข้อบกพร่องท่ีว่าถ้าการผลิตในอดีตไม่มีประสิทธิภาพ  จะถูกน ามาเป็น
ข้อมลูการคาดคะเนในอนาคตท่ีไม่มีประสิทธิภาพเช่นกนั 

วิธีการกะประมาณชัว่โมงแรงงานทางตรงท่ีกล่าวมาแล้วทัง้หมด  กิจการอาจน าวิธีการ
กะประมาณชั่วโมงแรงงานทางตรงท่ีใช้กับแผนกผลิต  หรือศูนย์ต้นทุนแห่งหนึ่งได้ผลดีแต่เม่ือ
น าไปใช้อีกแห่งหนึ่งอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้  จึงควรน าวิธีการต่างๆ มาปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
กิจการก่อนท่ีจะน าไปใช้  หรือกิจการบางแห่งอาจจะใช้วิธีการหลายๆ อย่างในการกะประมาณ
ชัว่โมงแรงงานทางตรง รายละเอียดดงัตวัอยา่งที่ 6.2 

 

ตัวอย่างที่ 6.2   บริษัท น า้หนึ่ง จ ากดั จดัท างบประมาณการผลิตในเดือนกรกฎาคม คาดว่าจะ
ผลิตสินค้า 2,000 หน่วยในแผนกผลิตท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ผ่านขึน้ตอน 3 ขัน้ตอน ในแตล่ะขัน้ตอนวิศว
อตุสาหกรรมได้ก าหนดมาตรฐานในการด าเนินงานแตล่ะขัน้ตอน ดงันี ้

 

แผนกผลิตที่ 1 ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้ตอนที่ 2  ขัน้ตอนที่ 3 

เวลาท่ีใช้ผลิต (ชัว่โมง)        2                 1             1.5           

แรงงานทางตรงท่ีใช้ในการผลติสินค้า 1,000 หน่วย มีดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 เวลาท่ีใช้ (2,000 x 2)   = 4,000 ชัว่โมง 

ขัน้ตอนท่ี 2 เวลาท่ีใช้ (2,000 x 1)   = 2,000 ชัว่โมง 

ขัน้ตอนท่ี 3 เวลาท่ีใช้ (2,000 x 1.5)   = 3,000 ชัว่โมง 

        9,000 ช่ัวโมง 

 

3. การประมาณอัตราค่าแรงงาน   

หลงัจากได้วิเคราะห์ขัน้ตอนในการผลิตและทราบลกัษณะแรงงานท่ีจะใช้ในการผลิต
แตล่ะขัน้ตอนว่าต้องการคนงานท่ีมีความรู้ความช านาญด้านใด  เพื่อให้ฝ่ายบคุลากรกะประมาณ
อตัราค่าแรงงานท่ีจะจ้างคนงานตามลกัษณะท่ีฝ่ายผลิตต้องการ  และฝ่ายบคุลากรจะรับผิดชอบ
ในการหาข้อมูลความเคลื่อนไหวเก่ียวกับอตัราค่าจ้างแรงงานในลกัษณะเดียวกันกับคู่แข่งหรือ
กิจการอ่ืนให้ค่าจ้างมากน้อยเพียงไร  และติดตามศึกษากฎหมายเก่ียวกบัการจ่ายค่าแรงงานขัน้
ต ่าในภาคต่าง ๆ ของประเทศ  ตลอดจนมีการกะประมาณความต้องการแรงงานท่ีมีคุณสมบตัิ
ตามท่ีกิจการต้องการได้เท่าไร  ความเคลื่อนไหวเก่ียวกบัเงินเดือนข้าราชการ  ท่ีคาดว่าจะเพิ่มขึน้  
ซึง่จะมีผลกระทบตอ่อตัราคา่จ้างแรงงานในธุรกิจตามไปด้วย 
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ดงันัน้ในการก าหนดอัตราค่าจ้างแรงงานต่อชั่วโมง  เพื่อใช้ในการจัดท างบประมาณ
ค่าแรงงานทางตรงส าหรับแต่ละแผนกผลิต  จึงต้องใช้อตัราถวัเฉลี่ยต่อชั่วโมงส าหรับแผนกนัน้ ๆ  
ในบางกรณีกิจการอาจน าเอาอตัราถวัเฉลี่ยตอ่ชัว่โมงในอดีตของแผนกผลิตตา่ง ๆ มาเป็นพืน้ฐาน
ในการประมาณอตัราคา่จ้างแรงงานถวัเฉลี่ยตอ่ชัว่โมงของแผนกผลิต   

 

ตัวอย่างที่ 6.3   บริษัท ม้าลาย จ ากดั มีขัน้ตอนการผลิต 2 ขัน้ตอน  ในแผนกผลิตอตัราค่าจ้าง
แรงงานขัน้ตอนท่ี 1 ชัว่โมงละ 20 บาท ขัน้ตอนท่ี 2 ชัว่โมงละ 30 บาท โดยใช้คนงานทัง้ 2 ขัน้ตอน 
ขัน้ตอนละ 20 คน ท างานคนละ 2,400 ชัว่โมง อตัราคา่จ้างถวัเฉลี่ยประจ าแผนกผลิตค านวณได้
ดงันี ้

 

ขัน้ตอน 

การผลติ 

 

อัตราค่าจ้าง / 
ชม. 

จ านวน
พนักงาน 

จ านวนชั่วโมง
แรงงาน
ทางตรง 

ต้นทุน
ค่าแรงงาน

ทางตรง 

อัตราค่าแรงงาน
ทางตรงถัวเฉล่ีย/

ชม. 

ขัน้ตอนที่  1 20 20 48,000    960,000  

ขัน้ตอนที่  2 30 20 48,000 1,440,000  

  40 96,000 2,400,000 25  บาท 

 

ตัวอย่างที่ 6.4   จากตัวอย่างที่  6.3  สมมติให้ปีงบประมาณต่อมาได้เปลี่ยนวิธีผลิต แตจ่ านวน
ชั่วโมงท่ีท างานต่อคนเท่าเดิม ลดจ านวนคนงานท่ีเสียค่าจ้างแรงงานสูงลง คือ ในขัน้ตอนท่ี 2 

เหลือ 10 คน แตใ่ช้คนงานในขัน้ตอนท่ี 1 เพิ่มขึน้เป็น 30 คน ซึง่เสียคา่ใช้จ่ายคา่แรงงานทางตรง
ในอตัราต ่ากวา่ โดยจ านวนพนกังานรวมยงัเท่าเดิมคือ 40 คน ดงันัน้อตัราคา่แรงงานจะเปลี่ยนไป
ดงันี ้

ขัน้ตอน 

การผลติ 

 

อัตราค่าจ้าง / 
ชม. 

จ านวน
พนักงาน 

จ านวนชั่วโมง
แรงงาน
ทางตรง 

ต้นทุน
ค่าแรงงาน

ทางตรง 

อัตราค่าแรงงาน
ทางตรงถัวเฉล่ีย/

ชม. 

ขัน้ตอนที่  1 20 30 72,000 1,440,000  

ขัน้ตอนที่  2 30 10 24,000 720,000  

  40 96,000 2,160,000 22.5 บาท 

จากตวัอย่างดงักล่าว จะเห็นได้ว่า ถ้ามีการใช้ชัว่โมงแรงงานท่ีลดค่าจ้างแรงงานลง แต่
ไปเพิ่มชัว่โมงแรงงานท่ีเสียค่าจ้างแรงงานต ่า อตัราถวัเฉลี่ยค่าจ้างแรงงานจะต ่าลงจาก 25 บาท 
เหลือ 22.5 บาท เม่ือได้อตัราคา่จ้างแรงงานถวัเฉลี่ย ประจ าแผนกแล้วน าไปคณูกบัชัว่โมงแรงงาน
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ทางตรงท่ีใช้ในการผลิตทัง้หมดของแผนกนัน้ ก็จะได้ต้นทนุคา่จ้างแรงงานทางตรงของแผนกผลิต
นัน้ ๆ  โดยสรุปสมการได้ดงันี ้

 

ต้นทุนแรงงานทางตรง = อัตราค่าแรงงานทางตรงถัวเฉล่ียต่อช่ัวโมง  x ช่ัวโมงแรงงาน 

                        ทางตรงทัง้หมดของแผนก 
 

 

4. ค านวณต้นทุนค่าแรงงานทางตรงในงบประมาณ 
   

ขัน้ตอนการจัดท างบประมาณค่าแรงงานทางตรง  ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนสดุท้าย
ของการจดัท างบประมาณ  คือ  เม่ือได้จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงท่ีคาดว่าจะใช้ในการผลิตใน
งวดงบประมาณท่ีจดัท าได้แล้ว  มาคณูอตัราค่าจ้างแรงงานถวัเฉลี่ยประจ าแผนก  ก็จะได้ต้นทุน
ของคา่แรงงานของแผนก  เม่ือรวมต้นทนุของทกุแผนกผลิตก็จะเป็นต้นทนุของคา่แรงงานทางตรง
ของงบประมาณตา่งตรงตามงวดเวลาท่ีจดัท าส าหรับปีงบประมาณหน้า  ในบางกรณีท่ีมีการจดัท า
งบประมาณค่าแรงงานทางตรงโดยไม่ได้ท าการประมาณการชัว่โมงแรงงานทางตรงท่ีใช้ในการ
ผลิตก่อนแต่ท าการประมาณต้นทนุแรงงานทางตรงเลย  เช่น  กรณีการคิดค่าแรงงานทางตรงต่อ
หน่วยการผลิตหรือในกรณีท่ีไม่มีการบนัทึกชั่วโมงแรงงานทางตรงในอดีต  หรือใช้วิธีน าข้อมูล
เก่ียวกบัค่าใช้จ่ายแรงงานทางตรงท่ีบนัทึกไว้ไปเปรียบเทียบกบัปริมาณการผลิตในอดีต  หรือบาง
กรณีใช้จ านวนชัว่โมงเดินเคร่ืองจกัรหรือต้นทุนวตัถุดิบท่ีใช้ไปเป็นตวัเทียบหาต้นทุนค่าแรงงาน
ทางตรง 

ตัวอย่างที่ 6.5   บริษัท น า้นิ่ง จ ากดั ได้จ่ายคา่แรงงานทางตรงในปีก่อน  400,000 บาทใช้เวลา
ในการเดินเคร่ืองจกัร 10,000 ชัว่โมง ผลิตสินค้าได้ 2 ชนิด คือ พดัลมตัง้โต๊ะ และ พดัลมเพดาน 
ผลิตพดัลมตัง้โต๊ะ ได้ 8,000 หน่วย พดัลมเพดาน  ได้ 4,000 หน่วย โดยเสียเวลาในการผลิต พดั
ลมเพดานเป็น 2 เท่าของพดัลมตัง้โต๊ะ ในปีงบประมาณหน้าคาดว่าจะผลิตพดัลมตัง้โต๊ะ 10,000 

หน่วย ผลิต พดัลมเพดาน 6,000 หน่วย อตัราคา่แรงงานจะเพิ่มขึน้ 10% จะเสียต้นทนุคา่แรงงาน
ทางตรง ดงันี ้

จากข้อมลูในอดีตได้ผลิตสินค้าพดัลมเพดาน และพดัลมตัง้โต๊ะโดยใช้เวลาในการผลิต 
ดงันี ้ 

1) ผลิตพดัลมเพดาน ใช้เวลา 2 ของพดัลมตัง้โต๊ะ 

 ถ้าผลิตพดัลมเพดาน จ านวน 4,000 หน่วย ดงันัน้จะผลิตพดัลมตัง้โต๊ะจ านวน  
8,000 หน่วย 
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ดงันัน้ เวลาท่ีใช้ในการผลติพดัลมตัง้โต๊ะและพดัลมเพดานเท่ากนั คือ 5,000 ชัว่โมง           

2) สนิค้าพดัลมตัง้โต๊ะ  8,000  หน่วย ใช้เวลา 5,000 ชัว่โมงเคร่ืองจกัร 

ใช้เวลาหน่วยละ 0.625 ชัว่โมง 

3) สนิค้าพดัลมเพดาน  4,000 หน่วย ใช้เวลา 5,000 ชัว่โมงเคร่ืองจกัร 

ใช้เวลาหน่วยละ 1.25 ชัว่โมง 

รวมผลติพดัลมตัง้โต๊ะและพดัลมเพดาน         10,000 ชัว่โมงเคร่ืองจกัร  
 

เสียคา่แรงงานทางตรง 400,000 บาท 

ดงันัน้ผลติ 1 ชัว่โมง เสียคา่แรงงานทางตรง  =                   

=  40  บาท/ชัว่โมง 
 

ในปีงบประมาณหน้า  ผลิตพดัลมตัง้โต๊ะ  จ านวน  10,000 หน่วย  
        ผลิตพดัลมเพดาน         จ านวน    6,000 หน่วย  

ใช้เวลาเดนิเคร่ืองจกัร ดงันี ้

ผลิตพดัลมตัง้โต๊ะ 10,000 หน่วย @ 0.625 ชัว่โมง  ใช้เวลา 6,250  ชัว่โมงเคร่ืองจกัร 

ผลิตพดัลมเพดาน 6,000 หน่วย @ 1.25 ชัว่โมง  ใช้เวลา 7,500 ชัว่โมงเคร่ืองจกัร 

    รวมใช้เวลา            13,750  ชัว่โมงเคร่ืองจกัร 

อตัราคา่แรงงานเพิ่มจากเดมิ 10% เป็นชัว่โมงละ  =  40 + (10% x 40)    

= 44 บาท 

ดงันัน้ ต้นทนุแรงงานทางตรงปีงบประมาณหน้า   = 13,750 x 44            

=  605,000 บาท 
 

ตัวอย่างที่ 6.6    บริษัท บอมโบ้ จ ากดั ผลิตสินค้าสองชนิด คือ กระเป๋า และ เข็มขดั แผนกผลิต
มี 2 แผนก แตล่ะแผนกมีขัน้ตอน 5 ขัน้ตอน 
 

1) ผลิตกระเป๋า ผา่นขัน้ตอนท่ี 2, 3 ,5 ของแผนกท่ี 1 ขัน้ตอนท่ี 1, 4 ของแผนกท่ี 2 

2) ผลิตเข็มขดั ผา่นขัน้ตอนท่ี 1, 2, 4 ของแผนกท่ี 1 ขัน้ตอนท่ี 2, 3, 5 ของแผนกท่ี 2 
 

 ขัน้ตอนการผลิตท่ี 1 และ 2 ของทัง้ 2 แผนก ใช้คนงานชาย (M)   คา่จ้างชัว่โมงละ 20 บาท 

 ขัน้ตอนการผลิตท่ี 3, 4, 5  ของแผนกท่ี 1     ใช้คนงานหญิง (W)  คา่จ้างชัว่โมงละ 15 บาท 

 ขัน้ตอนการผลิตท่ี 3, 4, 5  ของแผนกท่ี 2     ใช้คนงานแรงงาน (L)คา่จ้างชัว่โมงละ 10 บาท 
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กิจการวางแผนการผลิตกระเป๋า 1,000 หน่วย เข็มขดั 2,000 หน่วย  โดยมีวนัท างาน
ทัง้สิน้ 25 วนั เวลามาตรฐานท่ีใช้ในการผลติแตล่ะขัน้ตอน มีดงันี ้

 

 เวลาที่ใช้ในการผลิต (ชั่วโมง) 
ขัน้ที่ 1 ขัน้ที่ 2 ขัน้ที่ 3 ขัน้ที่ 4 ขัน้ที่ 5 

แผนกท่ี 1 1 1.5 0.5 0.8 1.8 

แผนกท่ี 2 1.5 1.75 2.25 1.8 0.4 

  

 

บริษัท บอมโบ้ จ ากดั ต้องจ้างคนงานชาย หญิง และแรงงาน  กลุ่มละก่ีคนในการผลิต
สินค้า  บริษัทต้องวางแผนเก่ียวกบัอตัราค่าจ้างประจ าแผนก  ท่ีใช้จดัท างบประมาณค่าแรงงาน
ทางตรง ดงันี ้ 

       แผนกที่ 1  แผนกที่ 2 

ผลิตกระเป๋า  2, 3, 5 ----->  1, 4  -----> สนิค้าส าเร็จรูป 

ผลิตเข็มขดั  1, 2, 4 ----->  2, 3, 5 -----> สนิค้าส าเร็จรูป 

 

1. หาจ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิต มีดงันี ้

แผนกที่ 1 ขัน้ตอนที่ 
1 

ขัน้ตอนที่ 
2 

ขัน้ตอนที่ 
3 

ขัน้ตอนที่ 
4 

ขัน้ตอนที่ 
5 

รวม 

เวลาที่ใช้ 1 ชม. 1.5 ชม. 0.5 ชม. 0.8 ชม. 1.8 ชม.  

ผลิตกระเป๋า 
1,000 หน่วย 

- 1,500 500 - 1,800 3,800 

ผลิตเข็มขัด 
2,000 หน่วย 

2,000 3,000 - 1,600 - 6,600 

 2,000 4,500 500 1,600 1,800 10,400 

แผนกที่ 2       

เวลาที่ใช้ 1.5 ชม. 1.75 ชม. 2.25 ชม. 1.8 ชม. 0.4 ชม.  

ผลิตกระเป๋า 
1,000 หน่วย 

1,500   1,800  3,300 

ผลิตเข็มขัด 
2,000 หน่วย 

- 3,500 4,500 - 800 8,800 

 1,500 3,500 4,500 1,800 800 12,100 

W 

M 

L 
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2. หาจ านวนคนงานที่ต้องจ้าง 

คนงานชาย ใช้เวลาผลติทัง้ 2 แผนก ขัน้ตอนท่ี 1, 2 

     =  2,000 + 4,500 + 1,500 + 3,500 

     =  11,500 ชัว่โมง 

คนงาน 1 คน ท างานตามงวดงบประมาณ เดือน ก.ค.   

     =  8 ชัว่โมง  x  25 วนั     

     =  200 ชัว่โมง 
 

ดงันัน้  ต้องจ้างคนงานชาย  =              =   58 คน 

 

คนงานหญิง ใช้เวลาผลติในแผนกท่ี 1 ขัน้ตอนท่ี 3, 4, 5  

     =  500 + 1,600 + 1,800 

     =  3,900 ชัว่โมง 
 

 ดงันัน้ ต้องจ้างคนงานหญิง =               =   20 คน 

 

คนงาน แรงงาน  ใช้เวลาผลติในแผนกท่ี 2 ขัน้ตอนท่ี 3, 4, 5   

     =  4,500 + 1,800 + 800 

     =  7,100 ชัว่โมง 
        

ดงันัน้ ต้องจ้างคนงานกลุม่แรงงาน =               =   36 คน 

 

3. หาอัตราค่าจ้างถัวเฉล่ีย 

แผนกที่ 1 จ้างคนงานชาย และหญิง 

คนงานกลุ่ม ใช้เวลาผลิต จ านวนค่าแรง 

ชาย 2,000 + 4,500            = 6,500 ชม.@ 20 บาท 130,000 บาท 

หญิง 500 + 1,600 + 1,800  = 3,900 ชม.@ 15 บาท 58,500 บาท 

 รวมจ านวนชัว่โมง         =  10,400 ชม. 188,500 บาท 
 

ค่าแรงงานถัวเฉล่ียประจ าแผนกที่ 1  =                   = 18.13 บาท 
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แผนกที่ 2 จ้างคนงานชาย และแรงงาน 

คนงานกลุ่ม ใช้เวลาผลิต จ านวนค่าแรง 

ชาย 1,500 + 3,500            = 5,000 ชม.@ 20 บาท 100,000 บาท 

แรงงาน 4,500 + 1,800 + 800  = 7,100 ชม.@ 10 บาท 71,000 บาท 

 รวมจ านวนชัว่โมง         = 12,100 ชม. 171,000 บาท 

 

ค่าแรงงานถัวเฉล่ียประจ าแผนกที่ 1 = =                          = 14.13 บาท 

 

4. หาอัตราค่าจ้างถัวเฉล่ีย 

ต้นทนุคา่แรงงานผลติกระเป๋า   

- แผนกท่ี 1 จ่ายคา่แรงงาน = 3,800 ชม. @ 18.125 =   68,894  บาท 

- แผนกท่ี 2 จ่ายคา่แรงงาน = 3,300 ชม. @ 14.13 =   46,629  บาท 

  รวมต้นทนุคา่แรงงานผลติกระเป๋า             =  115,523  บาท 

ต้นทนุคา่แรงงานผลติเข็มขดั   
- แผนกท่ี 1 จ่ายคา่แรงงาน = 6,600 ชม. @ 18.13 = 119,658  บาท 

- แผนกท่ี 2 จ่ายคา่แรงงาน = 8,800 ชม. @ 14.13  = 124,344 บาท 

  รวมต้นทนุคา่แรงงานผลติเข็มขดั   = 244,002 บาท 

 

ประโยชน์ของการจัดท างบประมาณค่าแรงงานทางตรง 

การจดัท างบประมาณแรงงานทางตรง เป็นเคร่ืองมือส าหรับผู้บริหารท่ีมีประโยชน์หลาย
ประการ ดงันี ้

 

1. ด้านการวางแผน  (Planning) 

การจดัท างบประมาณค่าแรงงานทางตรงไว้ล่วงหน้าเป็นการวางแผนเก่ียวกบัการ
บริหารงานด้านก าลงัคน  เร่ืองการเงิน  และเร่ืองการตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนดราคาสินค้า  ซึง่
ท าให้การด าเนินงานดงักลา่วมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ซึง่ประโยชน์ด้านการวางแผน สามารถอธิบาย
รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ฝ่ายบคุลากร  การวางแผนงบประมาณค่าแรงงานทางตรงไว้ล่วงหน้า  ท าให้
ทราบปริมาณงานตามท่ีระดบักิจกรรมได้คาดไว้  ทราบปริมาณแรงงานท่ีต้องการ  ซึ่งท าให้การ
ด าเนินงานของฝ่ายบุคลลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้เพราะมีเป้าหมายในการเสาะหาคนงานท่ีมี
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คุณสมบตัิตามท่ีฝ่ายผลิตต้องการ  มีเวลาส าหรับเตรียมการในการจัดฝึกอบรมให้พนักงานมี
ความรู้ความช านาญในงานมากขึน้  และสามารถวางแผนในการใช้คนงานท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์
แก่กิจการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.2 ฝ่ายการเงิน  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัค่าแรงงานทางตรงเป็นค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้เงิน
สด  เป็นจ านวนมากเพื่อไว้ใช้จ่ายระหว่างปีเม่ือทราบถึงปริมาณเงินสดท่ีต้องการใช้ส าหรับคา่จ้าง
แรงงานล่วงหน้า  ฝ่ายการเงินสามารถวางแผนจดัหาเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  ถ้ากิจการ
มีเงินสดไม่เพียงพอก็มีเวลาท่ีจะหาแหล่งเงินทนุท่ีเสียดอกเบีย้ต ่าได้ทนั  ถ้าไม่ทราบแผนล่วงหน้า
การจดัหารเงินของกิจการอาจไม่ทนัการหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายสงูเพราะเป็นการหาอย่างเร่งด่วน  
ดงันัน้งบประมาณคา่แรงงานทางตรงท่ีวางแผนไว้ล่วงหน้านีจ้ะท าให้ฝ่ายการเงินมีความคลอ่งตวั
ในการบริหารเงินสดมากขึน้ 

1.3 การจัดท างบประมาณค่าแรงงานทางตรงท าให้ฝ่ายผลิตสามารถจัดท า
งบประมาณต้นทนุในการผลิตสินค้าแตล่ะชนิดทัง้ต้นทนุรวมและต้นทนุตอ่หน่วย  เพื่อน าไปใช้เป็น
ข้อมลูตดัสินใจในการก าหนดราคาขายของผู้บริหาร  และเป็นข้อมลูของผู้บริหารในการตอ่รองกบั
สหภาพแรงงานถ้าเกิดกรณีการเรียกร้องให้ขึน้ค่าแรงงานเกิดขึน้  รวมทัง้ยังเป็นข้อมูลในการ
วางแผนอ่ืน ๆ  เช่น  การขยายก าลงัการผลิตควรท าอย่างไร  ควรท างาน  2  ผลดั  หรือท างาน
ลว่งเวลา  ผลท่ีจะกระทบตอ่ต้นทนุการผลิตจะเป็นอยา่งไร  เป็นต้น 

2. ด้านการประสานงาน  (Coordination) 

การจดัท างบประมาณค่าแรงงานทางตรง  เป็นการวางแผนเก่ียวกบัการใช้ก าลงัคน
ในการผลิต  ณ  ระดบักิจกรรมการผลิตท่ีคาดไว้  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงระดบัการผลิต  เช่น  การ
ขายของฝ่ายขายไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์จ าเป็นต้องลดปริมาณการผลิตลงจากท่ีก าหนดไว้  
ฝ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเ ก่ียวข้อง  เช่น  ฝ่ายการเงิน  ฝ่ายบุคลากร  ก็ต้องได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนีด้้วย  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงบประมาณเช่นนีจ้ะช่วยให้การประสานงาน
ระหวา่งฝ่ายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้แก้ไขแผนงานให้สอดคล้องตามกนัไปด้วย   

3. ด้านการควบคุม  (Controling) 

เน่ืองจากต้นทุนค่าแรงงานทางตรงเป็นต้นทุนท่ีเป็นจ านวนเงินมาก  ดงันัน้กิจการ
ต้องมีการควบคุมค่าแรงงานทางตรงอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการควบคุมต้นทุนค่าแรงงาน
ทางตรงจะได้ผลขึน้อยู่กบัความเอาใจใส่อย่างสม ่าเสมอของผู้บริหาร  การควบคมุต้นทนุแรงงาน
ทางตรง  แยกเป็น  2  ประเภท  คือ 
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3.1. การควบคุมต้นทุนแรงงานทางตรงประจ าวัน  เป็นการควบคุมโดยหัวหน้า
คนงานซึง่ดแูลการปฏิบตัิงานของพนกังานในฝ่ายผลติให้ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานแรงงานส าหรับ
การด าเนินงานในแต่ละวนั  มาตรฐานในการท างานท่ีก าหนดขึน้จะน าไปเปรียบเทียบกบัผลการ
ปฏิบตัิงานจริงและเสนอเป็นรายงานประจ าวนัของผู้ควบคมุงานเสนอตอ่ผู้จดัการฝ่ายผลติ   

3.2. การควบคุมต้นทุนแรงงานทางตรงในระยะยาวและประเมินผลงาน   การ
ควบคมุต้นทนุแรงงานทางตรงระยะยาวนี ้ ฝ่ายผลิตต้องวางแผนในระยะยาวเก่ียวกบัการพฒันา
กระบวนการผลิตให้ทันสมัยลดขัน้ตอน  หรือลดระยะเวลาในการผลิตให้สัน้ลง  เพื่อประ หยัด
ค่าแรงงานหรือน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้มากขึน้  ซึ่งมีผลให้การใช้แรงงานคนน้อยลงค่าจ้าง
แรงงานก็ลดลงตามไปด้วย  ฝ่ายผลิตต้องประสานงานกับฝ่ายบุคคลในการเตรียมบุคลากรให้
สอดคล้องกับการพัฒนาเหล่านัน้  ซึ่งเม่ือใช้คนงานน้อยลงแต่อาจจะต้องใช้คนงานท่ีมีความรู้
ความช านาญงาน  หรือมีความรู้พิเศษในการใช้เคร่ืองจกัรเคร่ืองมืออนัทนัสมยัเพิ่มขึน้  ฝ่ายบคุคล
ก็ต้องวางแผนฝึกอบรมพนกังานในระยะยาว  เพื่อเตรียมพนกังานให้มีความรู้ความช านาญตามท่ี
ฝ่ายผลติต้องการ   
 

ตัวอย่างการจัดท างบประมาณค่าแรงงานทางตรง 
 

บริษัท จลุจกัรพงษ์ จ ากดั ใช้แรงงานทางตรงในการผลิตสินค้าพืน้ส าเร็จรูป ทัง้ 3 แผนก 
สว่นสนิค้าท่อระบายน า้ ผา่นขบวนการผลิตในแผนกท่ี 1 และ 3  ซึง่ใช้แรงงานทางตรงทัง้ 2 แผนก
เช่นเดียวกัน  เวลามาตรฐานท่ีใช้ในการผลิตสินค้าพืน้ส าเร็จรูป และท่อระบายน า้ และอัตรา
คา่แรงงานถวัเฉลี่ยในแตล่ะแผนก มีดงันี ้

 

แผนกผลิต 
ช่ัวโมงแรงงานมาตรฐาน อัตราค่าแรงงาน 

ถัวเฉล่ีย (บาท) สินค้าพืน้ส าเร็จรูป สินค้าท่อน า้ 

1 0.5 0.4 15 

2 0.1 - 14 

3 0.4 0.4 13 

 

งบประมาณที่จัดท าเกี่ยวกับค่าแรงงานทางตรง แยกเป็น 2 งบประมาณ คือ 

ก. งบประมาณชัว่โมงแรงงานทางตรง ท่ีใช้ในการผลติสินค้าพืน้ส าเร็จรูป และท่อน า้ 

ข. งบประมาณต้นทนุแรงงานทางตรง ท่ีใช้ในการผลติสินค้าพืน้ส าเร็จรูป และท่อน า้ 
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 จากข้อมลูชัว่โมงแรงงานและอตัราคา่แรงงานสามารถจดัท างบประมาณได้ดงังบท่ี 
12 และงบท่ี 13  ตอ่ไปนี ้

งบที่ 12 

บริษัท จุลจักรพงษ์ จ ากัด 

งบประมาณช่ัวโมงแรงงานทางตรง 

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

 พืน้ส าเร็จรูป ท่อน า้ 
รวม 

ชั่วโมง
มาตรฐาน 

(พนัชม.) 

ปริมาณ
ผลติ 

(หน่วย) 

ชม. 
ผลติ 
ต่อ

หน่วย 

จ านวน 
ชม. 

มาตรฐาน 

(ชม.) 

ปริมาณ
ผลติ 

(หน่วย) 

ชม. 
ผลติ 
ต่อ

หน่วย 

จ านวน 
ชม. 

มาตรฐาน 

(ชม.) 
ไตรมาสที่ 1        

แผนกท่ี 1 252,000 0.5 126,000 117,000 0.4 46,800 172,800 

แผนกท่ี 2 252,000 0.1 25,200 - - - 25,200 

แผนกท่ี 3 252,000 0.4 100,800 117,000 0.4 46,800 147,600 

รวม 252,000 1 252,000 117,000 0.8 93,600 345,600 

ไตรมาสที่ 2        

แผนกท่ี 1 246,000 0.5 123,000 127,000 0.4 50,800 173,800 

แผนกท่ี 2 246,000 0.1 24,600 - - - 24,600 

แผนกท่ี 3 246,000 0.4 98,400 127,000 0.4 50,800 149,200 

รวม 246,000 1 246,000 127,000 0.8 101,600 347,600 

ไตรมาสที่ 3        

แผนกท่ี 1 208,000 0.5 104,000 101,000 0.4 40,400 144,400 

แผนกท่ี 2 208,000 0.1 20,800 - - - 20,800 

แผนกท่ี 3 208,000 0.4 83,200 101,000 0.4 40,400 123,600 

รวม 208,000 1 208,000 101,000 0.8 80,800 288,800 

ไตรมาสที่ 4      -  

แผนกท่ี 1 278,000 0.5 139,000 149,000 0.4 59,600 198,600 

แผนกท่ี 2 278,000 0.1 27,800 - - - 27,800 

แผนกท่ี 3 278,000 0.4 111,200 149,000 0.4 59,600 170,800 

รวม 278,000  278,000 149,000  119,200 397,200 

รวมทัง้ปี 984,000 1 984,000 494,000 0.8 395,200 1,379,200 
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งบที่ 12 (ต่อ) 
บริษัท จุลจกัรพงษ์ จ ากัด 

งบประมาณช่ัวโมงแรงงานทางตรง 

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

 พืน้ส าเร็จรูป ท่อน า้ รวม 

ชั่วโมง
มาตรฐาน 

(ชม.) 

ปริมาณ
ผลติ 

(หน่วย) 

ชม. ผลิต 
ต่อหน่วย 

จ านวน 
ชม. 

มาตรฐาน 

ปริมาณ
ผลติ 

(หน่วย) 

ชม. ผลิต 
ต่อหน่วย 

จ านวน 
ชม. 

มาตรฐาน 

แยกตามแผนกผลิต      

แผนกท่ี 1 984,000 0.5 492,000 494,000 0.4 197,600 689,600 

แผนกท่ี 2 984,000 0.1 98,400 494,000 - - 98,400 

แผนกท่ี 3 984,000 0.4 393,600 494,000 0.4 197,600 591,200 

 984,000 1 984,000 494,000 0.8 395,200 1,379,200 

 

งบที่ 13 

บริษัท จุลจักรพงษ์ จ ากัด 

งบประมาณต้นทุนแรงงานทางตรง 

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

 พืน้ส าเร็จรูป ท่อน า้ ต้นทุน
แรงงาน
ทางตรง 

(พันบาท) 

ชม. 
มาตรฐาน
ที่ใช้ผลติ 

อัตรา
ค่าแรง 

จ านวน
เงนิ 

(บาท) 

ชม. 
มาตรฐาน
ที่ใช้ผลติ 

อัตรา
ค่าแรง 

จ านวน
เงนิ 

(บาท) 
ไตรมาสที่ 1 

แผนกท่ี1 126,000 15 1,890,000 46,800 15 702,000 2,592,000 

แผนกท่ี2 25,200 14   352,800  - - - 352,800 

แผนกท่ี3 100,800 13 1,310,400 46,800 13   608,400   1,918,800  

 252,000   3,553,200  93,600   1,310,400    4,863,600  

ไตรมาสที่ 2 

แผนกท่ี1 123,000 15 1,845,000 50,800 15 762,000 2,607,000 

แผนกท่ี2 24,600 14 344,400 - - - 344,400 

แผนกท่ี3 98,400 13 1,279,200 50,800 13 660,400 1,939,600 

 246,000  3,468,600 101,600  1,422,400 4,891,000 
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งบที่ 13 (ต่อ) 
บริษัท จุลจกัรพงษ์ จ ากัด 

งบประมาณต้นทุนแรงงานทางตรง 

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

 พืน้ส าเร็จรูป ท่อน า้ ต้นทุน
แรงงาน
ทางตรง 

(บาท) 

ชม. 
มาตรฐาน
ที่ใช้ผลติ 

อัตรา
ค่าแรง 

จ านวน
เงนิ  

(บาท) 

ชม. 
มาตรฐาน
ที่ใช้ผลติ 

อัตรา
ค่าแรง 

จ านวน
เงนิ  

(บาท) 
ไตรมาสที่ 3 

แผนกท่ี1 104,000 15 1,560,000  40,400 15  606,000   2,166,000  

แผนกท่ี2 20,800 14  291,200  - -  -      291,200  

แผนกท่ี3 83,200 13 1,081,600 40,400 13 525,200   1,606,800  

 208,000   2,932,800  80,800   1,131,200 4,064,000  

ไตรมาสที่ 4 

แผนกท่ี1 139,000 15 2,085,000  59,600 15 894,000   2,979,000  

แผนกท่ี2 27,800 14   389,200 - -  -      389,200  

แผนกท่ี3 111,200 13 1,445,600  59,600 13 774,800   2,220,400  

 278,000   3,919,800  119,200   1,668,800  5,588,600  

รวมทุก
แผนก 

984,000  3,874,400 395,200  5,532,800 9,407,200 

แยกตามแผนกผลิต 

แผนกท่ี1 492,000 15 7,380,000  197,600 15 2,964,000  10,344,000  

แผนกท่ี2 98,400 14 1,377,600  - -    1,377,600  

แผนกท่ี3 393,600 13 5,116,800  197,600 13 2,568,800   7,685,600  

 984,000   13,874,400  395,200   5,532,800 19,407,200  
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บทสรุป 

การจดัท างบประมาณค่าแรงงานทางตรงเป็นการวางแผนเก่ียวกบัการบริหารงานด้าน
ก าลงัคน  เร่ืองการเงิน  และเร่ืองการตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนดราคาสินค้า  วางแผนในการใช้
คนงานท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์แก่กิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ฝ่ายการเงินสามารถวางแผน
จดัหาเงินได้พอเพียง  มีความคลอ่งตวัในการบริหารเงินสดมากขึน้  ผู้บริหารสามารถน าไปใช้เพื่อ
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจด้านการก าหนดราคาขายสินค้า และเป็นข้อมูลของผู้บริหารในการ
ตอ่รองกบัสหภาพแรงงานถ้าเกิดกรณีการเรียกร้องให้ขึน้คา่แรงงานเกิดขึน้  รวมทัง้ยงัเป็นข้อมลูใน
การวางแผนอ่ืน ๆ  เช่น  การขยายก าลงัการผลิต นโยบายการท างานลว่งเวลา  ซึง่จะสง่ผลกระทบ
ตอ่ต้นทนุการผลิตหรือไม่อย่างไร  การวางแผนท่ีเช่ือมโยงกนัตลอดเวลาท าให้การด าเนินงานของ
ฝ่ายต่าง ๆ เป็นไปโดยสอดคล้องกัน   หลีกเลี่ยงความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้  ซึ่งอาศัยการ
ประสานงานกนัจากการวางแผนงบประมาณคา่แรงงานทางตรงดงักลา่ว  ดงันัน้กิจการต้องมีการ
ควบคมุคา่แรงงานทางตรงให้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสงู  ซึง่การควบคมุต้นทนุค่าแรงงานทางตรง
จะได้ผลหรือไม่  ขึน้อยูก่บัความรอบรู้  ความเอาใจใส ่และสนบัสนนุจากผู้บริหารสงูสดุ 
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1  จงอธิบายถึงความหมายของการวางแผนแรงงานทางตรง 

ข้อ 2  จงอธิบายถึงบทบาทของการวางแผนแรงงานทางตรง 

ข้อ 3  จงอธิบายถึงขัน้ตอนการวางแผนแรงงานทางตรงและการจดัท างบประมาณแรงงาน
ทางตรง 

ข้อ 4  จงอธิบายถึงบทบาทหน้าท่ีหลกัของผู้บริหารวา่เก่ียวกบัการวางแผนแรงงานทางตรง 

ข้อ 5  โรงงานแห่งหนึง่มีขัน้ตอนการผลติ 2 ขัน้ตอน  ในแผนกผลติอตัราคา่จ้างแรงงานขัน้ตอนท่ี 1 

ชัว่โมงละ 20 บาท ขัน้ตอนท่ี 2 ชัว่โมงละ 15 บาท โดยใช้คนงานทัง้ 2 ขัน้ตอน ๆ ละ 20 คน ท างาน
คนละ 2,400 ชัว่โมง อตัราคา่จ้างถวัเฉลี่ยประจ าแผนกผลติค านวณได้ดงันี ้

 

ขัน้ตอน 

การผลติ 

 

อัตราค่าจ้าง / 
ชม. 

จ านวน
พนักงาน 

จ านวนชั่วโมง
แรงงาน
ทางตรง 

ต้นทุน
ค่าแรงงาน

ทางตรง 

อัตราค่าแรงงาน
ทางตรงถัวเฉล่ีย/

ชม. 

ขัน้ตอนที่  1 20 30 20,000 ? ? 

ขัน้ตอนที่  2 25 30 30,000 ? ? 

  60    

ให้ท า 

1. ค านวณต้นทนุคา่แรงงานทางตรงในแตล่ะขัน้ตอน 

2. ค านวณอตัราคา่แรงงานทางตรงถวัเฉลี่ยตอ่ชัว่โมง 

3. หากมีชัว่โมงแรงงานทางตรงจ ากดั 40,000 ชัว่โมง ควรลดพนกังานในขัน้ตอนใด จึง
จะก่อประโยชน์สงูสดุให้แก่กิจการ 
 

ข้อ 6 บริษัท ต้มย าล าซิง่ จ ากดั จดัท ารายละเอียดจ านวนชัว่โมงแรงงานท่ีใช้ในการผลติ 

1. กิจการผลิตสินค้า 2 ชนิด คือ  โซฟา และโต๊ะ  โดยสินค้าทัง้ 2 ชนิด จะต้องผ่าน
ขัน้ตอนการผลิตทัง้ 5 ขัน้ตอนเหมือนกนั  ส าหรับขัน้ตอนการคดัเลือกและประกอบโครงสร้างต้อง
ใช้แรงงานชายในการท างาน 

2. ส่วนขัน้ตอนการเตรียมวตัถุดิบวตัถุดิบและทาสี  ต้องใช้แรงงานหญิงในการ
ท างาน และขัน้ตอนการบรรจตุ้องใช้หวัหน้าคนงาน 

3. บริษัทต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานชายชัว่โมงละ 250 แรงงานหญิงชัว่โมงละ 200 

บาทและผู้ควบคมุเคร่ืองจกัรชัว่โมงละ 300 บาทโดยแรงงานทกุประเภทท างานวนัละ 8 ชัว่โมง 
โดยท างาน 25 วนั 
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ให้ท า 

 1. หาจ านวนคนงานประเภทตา่ง ๆ ท่ีต้องจ้าง 

2. แสดงการประมาณอตัราคา่แรงงานทางตรงประจ าแตล่ะแผนก 

3. ค านวณต้นทนุแรงงานทางตรงของผลิตภณัฑ์ทัง้ 3 ผลิตภณัฑ์ในงบประมาณคา่แรงงาน
ทางตรง 

 

ข้อ 7 บริษัท ส าราญเฟอร์นิเจอร์ จ ากดั เป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ กิจการมีสินค้าท่ีผลิตออกจ าหน่าย  

3 ชนิด คือ ชัน้วางหนงัสือ ตู้ เสือ้ผ้า และเก้าอีไ้ม้ ซึง่จ าหน่ายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  ซึง่มี
รายละเอียดงบประมาณขายสนิค้า ส าหรับปีงบประมาณ 25x1 ดงัตอ่ไปนี ้

1)   บริษัทก าหนดนโยบายสินค้าส าเร็จรูปคงเหลือปลายไตรมาสเท่ากบั  10% ของ
ปริมาณการขายในไตรมาสถดัไปของผลิตภณัฑ์ และบริษัทไม่มีสินค้าระหว่างผลิตคงเหลือสินค้า
คงเหลือต้นงวด ชัน้วางหนงัสือ  200 หน่วย, ตู้ เสือ้ผ้า  50 หน่วย และเก้าอี ้ 400 หน่วย 

2)  กิจการมีแผนกผลิต 2 แผนก คือ แผนกผลิต และแผนกตรวจสอบ การผลิตสินค้าทัง้ 
3 ชนิดจะต้องผา่นกระบวนการผลิตทัง้ 2 แผนก  

3) ขัน้ตอนประกอบโครงสร้าง ต้องใช้แรงงานชาย  ส่วนขัน้ตอนการเตรียมวตัถดุิบและ
ทาสี ต้องใช้แรงงานหญิงในการท างาน และขัน้ตอนการตรวจสอบต้องใช้หวัหน้าคนงาน 

4)บริษัทต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานชายชั่วโมงละ 250 แรงงานหญิงชั่วโมงละ 200 บาทและ                   
ผู้ตรวจสอบชัว่โมงละ 300 บาทโดยแรงงานทกุประเภทท างานวนัละ 8 ชัว่โมง โดยท างาน 25 วนั 

ปรมิาณผลติ ชม.
แรงงาน/
หน่วย

จ านวนชม.
แรงงานที่ใชใ้น
การผลติ

ปรมิาณผลติ ชม.
แรงงาน/
หน่วย

จ านวนชม.
แรงงานที่ใชใ้น
การผลติ

แผนกแปรรปู
เตรยีมวตัถุดบิ         200,000 0.5             100,000         300,000 0.5             150,000

คดัเลอืกวตัถุดบิ         200,000 0.4               80,000         300,000 0.4             120,000

ประกอบโครงสรา้ง         200,000 0.6             120,000         300,000 0.6             180,000

            300,000             450,000

แผนกบรรจุ
ทาสี         200,000 0.2               40,000         300,000 0.2               60,000

บรรจุ         200,000 0.1               20,000         300,000 0.1               30,000

              60,000               90,000

            360,000             540,000 รวม

โซฟา โต๊ะ
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ไตรมาสที่ 
ปริมาณการขาย (หน่วย) 

 ชัน้วางหนังสือ ตู้เสือ้ผ้า เก้าอีไ้ม้ 

 ไตรมาสท่ี  1 100,000 130,000 50,000 

 ไตรมาสท่ี  2 80,000 105,000 65000 

 ไตรมาสท่ี  3 75,000 92,000 72,000 

 ไตรมาสท่ี  4 120,000 125,000 78,000 

 ไตรมาสท่ี 1 ปีงบประมาณถดัไป 112,000 108,000 55,000 

  
ขัน้ตอนการผลิต 

แผนกแปรรูป แผนกตรวจสอบ 

เตรียมวตัถดุิบ ประกอบโครงสร้าง ทาส ี ตรวจสอบ 

เวลา/หน่วย (ชม.) 1 2 1.5 0.5 

ให้ท า 

   1. งบประมาณการผลติรายไตรมาสแยกตามผลติภณัฑ์และแตล่ะเขต
พืน้ท่ีขาย 

2. งบประมาณแรงงานทางตรงท่ีใช้ในการผลิตแยกตามแผนกผลติและ
สนิค้า (แสดงการประมาณอตัราคา่แรงงานทางตรงประจ าแตล่ะแผนก) 

 

ข้อ 8  บริษัท น า้น่ิง จ ากดั มีรายละเอียดเก่ียวกบัจ านวนชัว่โมงทางตรงท่ีใช้ในการผลิตมีดงันี ้
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หากคนงานทกุคนท างานวนัละ 8 ชัว่โมง ในเดือนธนัวาคม ท างาน 20 วนั 

ให้ท า 

1. หาจ านวนคนงานแตล่ะประเภทท่ีต้องจ้าง 

2. หาอตัราคา่จ้างถวัเฉล่ีย (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
3. ค านวณต้นทนุแรงงานทางตรงของเสือ้และกางเกง (จ านวนเตม็) 
 

ข้อ 9 บริษัท หวานช่ืน จ ากดั เป็นผู้ผลิตน า้ผลไม้ยี่ห้อ หรรษา กิจการมีสนิค้าท่ีผลิตออกจ าหน่าย  
3 ชนิด คือ น า้ลกูหว้า น า้เสาวรส และน า้แตงไทย ซึง่จ าหน่ายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  ซึง่มี
รายละเอียดงบประมาณผลติสินค้า ส าหรับปีงบประมาณ 25x4 ดงัตอ่ไปนี ้

 

 

ปริมาณ 

ขาย 

สินค้าปลาย
งวด 

สินค้า 

ต้นงวด 

ปริมาณการ
ผลิต 

น า้ลูกหว้า     

ไตรมาสท่ี  1 134,500 27,500 25,000 137,000 

ไตรมาสท่ี  2 275,000 17,900 27,500 265,400 

ไตรมาสท่ี  3 179,000 40,500 17,900 201,600 

ไตรมาสท่ี  4 405,000 67,200 40,500 431,700 

รวม 672,000   1,035,700 

น า้เสาวรส     

ไตรมาสท่ี  1 108,000 46,800 35,000 119,800 

ไตรมาสท่ี  2 312,000 36,150 46,800 301,350 

ไตรมาสท่ี  3 241,000 58,650 36,150 263,500 

ไตรมาสท่ี  4 391,000 64,350 58,650 396,700 

รวม 429,000   1,081,350 

ผลิตเส้ือ ผลิตกางเกง

1, 3 1,2,3

6 6

ข 4, 5 4, 6

ค 1, 2 2,3

ง 4,5 4

ผลิตในแผนกท่ี
ขัน้ตอน

คนงาน

ก

2

215

ค่าแรงต่อชม.
12

14

16

18

1

1

2
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น า้แตงไทย     

ไตรมาสท่ี  1 375,000 34,600 40,000 369,600 

ไตรมาสท่ี  2 173,000 41,000 34,600 179,400 

ไตรมาสท่ี  3 205,000 77,200 41,000 241,200 

ไตรมาสท่ี  4 386,000 58,800 77,200 367,600 

รวม 294000   1,157,800 

 

a) ขัน้ตอนการผลิตและเวลาท่ีใช้ในแตล่ะขัน้ตอนแยกตามแผนกผลติมีดงันี ้

ขัน้ตอนการผลิต 

แผนกแปรรูป แผนกบรรจุ 

เตรียม
วัตถุดบิ 

ล้าง 

วัตถุดบิ 

การต้ม การผสม บรรจ ุ

เวลา/หน่วย (นาที) 15 18 24 36 6 

 

b) สินค้าทัง้ 3 ชนิด จะต้องผ่านขัน้ตอนการผลิตทัง้ 5 ขัน้ตอนเหมือนกนั  ส าหรับ
ขัน้ตอนการเตรียมวัตถุดิบและการต้มต้องใช้แรงงานชายในการท างาน ส่วนขัน้ตอนการล้าง
วตัถุดิบและการผสม ต้องใช้แรงงานหญิงในการท างาน และขัน้ตอนการบรรจุต้องใช้ผู้ควบคุม
เคร่ืองจกัรในการท างาน 

c) บริษัทต้องจ่ายคา่จ้างแรงงานชายชัว่โมงละ 50 แรงงานหญิงชัว่โมงละ 45 บาท 
และผู้ควบคมุเคร่ืองจกัรชัว่โมงละ 65 บาท โดยแรงงานทกุประเภทท างานวนัละ 8 ชัว่โมง 

 

ให้ท า 

1. งบประมาณแรงงานทางตรงท่ีใช้ในการผลติแยกตามแผนกผลติและสนิค้า 

2. แสดงการประมาณอตัราคา่แรงงานทางตรงประจ าแตล่ะแผนก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
180 

การวางแผนแรงงานทางตรงและงบประมาณแรงงานทางตรง 
Direct Labor Planning and Budgeting_____________________________________________________________ 

เอกสารอ้างองิ 

 

กชกร เฉลิมกาญจนา.  (2557).   การบัญชีบริหาร.  พิมพ์ครัง้ท่ี 13.  กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั.  

ธนภร  เอกเผ่าพนัธุ์.  (2558).   การวางแผนและควบคุมก าไรโดยงบประมาณ.    พิมพ์ครัง้ท่ี 
15.  กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

ศศิวิมล  มีอ าพล.  (2558).  การบัญชีเพื่อการจัดการ.  พิมพ์ครัง้ท่ี 22.  กรุงเทพมหานคร  : 
อินโฟไมนิ่ง. 

ศรีสดุา  อาชวานนัทกลุ.  (2557).  การบัญชีบริหาร.  กรุงเทพมหานคร : ทีพีเอ็น เพลส. 
Garrison. R., and others.  (2012).  Managerial Accounting. 13thed.  Singapore:  Mc 

Graw-Hill. 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  7 

การวางแผนค่าใช้จ่ายการผลิตและงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 

 

หวัข้อเนือ้หาประจ าบท  

1. ความหมายของการวางแผนคา่ใช้จ่ายการผลิตและงบประมาณคา่ใช้จ่ายการผลติ 

2. วตัถปุระสงค์การวางแผนคา่ใช้จ่ายการผลิตและงบประมาณคา่ใช้จ่ายการผลติ 

3. ประเภทของคา่ใช้จ่ายการผลิต 

4. การจดัท างบประมาณคา่ใช้จ่ายการผลิต 

5. การจดัท างบประมาณคา่ใช้จ่ายการผลิตโดยใช้ต้นทนุฐานกิจกรรม   
6. ประโยชน์การจดัท างบประมาณคา่ใช้จ่ายการผลิต 

7. ตวัอยา่งการจดัท างบประมาณคา่ใช้จ่ายการผลิต 

8. การปันสว่นคา่ใช้จ่ายการผลิต 

9. ตวัอยา่งการปันสว่นคา่ใช้จ่ายการผลิต 

10.   บทสรุป 

11.   แบบฝึกหดั 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

1. ผู้ เ รียนสามารถอธิบายความหมายของการวางแผนค่าใช้จ่ายการผลิตและ
งบประมาณคา่ใช้จ่ายได้ 

2.   ผู้ เรียนสามารถอธิบายขัน้ตอนการจดัท างบประมาณคา่ใช้จ่ายการผลิตได้ 

3.   ผู้ เรียนสามารถอธิบายรูปแบบการจดัท างบประมาณคา่ใช้จ่ายการผลิตได้ 

4.   ผู้ เรียนมาสามารถอธิบายการจดัท างบประมาณคา่ใช้จ่ายการผลิตได้ 

5.   ผู้ เรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของการจดัท างบประมาณคา่ใช้จ่ายการผลิตได้ 

 

วธีิการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1.   วิธีการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

2.   การบรรยายเนือ้หา 

3.   ถามตอบในชัน้เรียน 
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4.  ท าแบบฝึกหดัท้ายบท 
 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน เร่ือง การวางแผนค่าใช้จ่ายการผลิตและงบประมาณ
คา่ใช้จ่ายการผลติ 

2.   ชดุการสอน PowerPoint  

3.   แหลง่ข้อมลูอิเลคทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง 

4.   แหลง่ความรู้จากวารสารและหนงัสือพิมพ์ตา่ง ๆ 

 

การวัดผลและการประเมินผล  

1.   สงัเกตความสนใจขณะฟังบรรยายและการตอบค าถาม 

2.   สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรียน  
3.   สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการร่วมกิจกรรมในชัน้เรียน 

4.   ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัท้ายบท 

 



 

บทที่ 7 
 

การวางแผนค่าใช้จ่ายการผลิตและงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 

 

 เม่ือกิจการจัดท างบประมาณการวัตถุดิบใช้ในการผลิต และงบประมาณแรงงาน
ทางตรง แล้ว ล าดบัตอ่ไป กิจการจะต้องวางแผนเก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ส าหรับกิจการ  เพื่อให้
สอดคล้องกับการขายและการผลิต  การวางแผนค่าใช้จ่ายของกิจการ  ได้แก่  การวางแผน
ค่าใช้จ่ายการผลิต การวางแผนค่าใช้จ่ายในการขาย  และการวางแผนค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
โดยกิจการจะต้องวางแผนค่าใช้จ่ายการผลิตและจดัท างบประมาณค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเน้นในเร่ือง
การคาดคะเนเงินสดจ่าย  และการควบคมุต้นทนุอยา่งมีประสิทธิภาพ  ผู้บริหารควรวางแผน  และ
ควบคมุคา่ใช้จ่ายให้เหมาะสมกบัการด าเนินงานตามแผน  เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ในแตล่ะแผนก สง่ผลให้บรรลเุป้าหมายของกิจการตอ่ไป   
 

ความหมายการวางแผนค่าใช้จ่ายการผลิตและงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 

 Glenn A. Welsch and others (2012: 343) ได้กลา่วไว้ว่า การวางแผนคา่ใช้จ่ายการ
ผลิตหมายถึง การวางแผนค่าใช้จ่ายท่ีใช้ส าหรับการผลิต หรืออยู่ในกระบวนการผลิต ทัง้
คา่ใช้จ่ายคงท่ี และคา่ใช้จ่ายผนัแปร ซึง่สอดคล้องกบักิจกรรมของแตล่ะแผนก โดยจะต้องสามารถ
วดัมลูคา่ได้อยา่งน่าเช่ือถือ 

 ธนภร  เอกเผ่าพนัธุ์  (2558)  ได้กล่าวไว้ว่า  การวางแผนค่าใช้จ่ายการผลิตและการ
จดัท างบประมาณค่าใช้จ่าย หมายถึง การวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายแตล่ะประเภทในการประกอบกิจการ  และการก าหนดหลกัเกณฑ์การปันสว่นค่าใช้จ่าย
ให้สอดคล้องกบักิจกรรมของแตล่ะแผนก เพื่อท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของแตล่ะแผนก ซึง่
ผู้บริหารจะต้องตระหนกัและให้ความส าคญักับการวางแผนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุน และ
สามารถเพิ่มก าไรได้ การวางแผนคา่ใช้จ่ายของกิจการ  แบง่ได้ดงันี ้

1. การวางแผนคา่ใช้จ่ายการผลิต 

2. การวางแผนคา่ใช้จ่ายในการขาย  หรือในการจ าหน่าย 

3. การวางแผนคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
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วัตถุประสงค์ของการวางแผนและงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 

 การวางแผนเพื่อจดัท างบประมาณค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ  ควรมีวตัถุประสงค์ท่ี
ต้องการตัง้ไว้เพื่อให้รู้เป้าหมาย  และแนวทางท่ีกิจการต้องการ  การจดัท าแผนจะได้สนองตอบ
ความต้องการนัน้ได้  โดยทัว่ไปวตัถปุระสงค์ในการวางแผนจดัท างบประมาณคา่ใช้จ่าย  มีดงันี ้

1. เพื่อทราบผลการด าเนินงานล่วงหน้าโดยงบประมาณ  จากประมาณการทัง้รายได้
และคา่ใช้จ่ายน ามาเปรียบเทียบกนั  รวมกนัเป็นงบประมาณก าไรขาดทนุ 

2. เพื่อก าหนดความรับผิดชอบและเป้าหมายในการใช้จ่ายของหน่วยงานแต่ละ
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  โดยพิจารณาจากการปฏิบตัิงานให้ด าเนินตามแผนท่ีวางไว้  ควรจะ
มีคา่ใช้จ่ายเท่าใด 

3. เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการควบคมุและวดัผลการปฏิบตัิงานของแตล่ะหน่วยงานว่า
เป็นไปตามแผนงบประมาณหรือไม่  หรือแตกตา่งจากแผนเป็นจ านวนเท่าไร  เพราะเหตใุด 

4. เพื่อให้รู้ข้อมลูในการจดัท างบประมาณ  ส าหรับคา่ใช้จ่ายตา่งๆ  และต้นทนุของฝ่าย
การเงิน 

เพื่อให้แผนงบประมาณค่าใช้จ่ายสามารถควบคุมการปฏิบตัิงานได้ผลดี  ควรจัดท า
ประมาณการค่าใช้จ่ายตามหน่วยงานท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบในการก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย  โดยค านึงถึง
เป้าหมายในการด าเนินงานของหน่วยงานนัน้ๆ  และความจ าเป็นท่ีต้องการก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
ประเภทใดบ้าง  เป็นจ านวนเท่าใด 

 

ประเภทค่าใช้จ่ายการผลิต 

 เน่ืองจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในกิจการมีหลายลกัษณะ  ค่าใช้จ่ายบางประเภทมี
ความสมัพนัธ์กบัปริมาณขาย  บางประเภทเกิดขึน้และเก่ียวข้องกบัหลายหน่วยงาน  ดงันัน้  เพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมค่าใช้จ่าย  และในด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน  กิจการจึงต้อง
วางแผนคา่ใช้จ่าย  โดยการแยกคา่ใช้จ่ายให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ดงักล่าว  การแยกประเภท
คา่ใช้จ่ายอาจท าได้ดงันี ้
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1. การแยกประเภทค่าใช้จ่ายตามความรับผิดชอบ  

 การแยกประเภทค่าใช้จ่ายตามความรับผิดชอบ  หมายถึง  หน่วยงานใดก่อให้เกิด
ค่าใช้จ่าย  หน่วยงานนัน้ควรเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้  เพื่อให้การควบคุมค่าใช้จ่ายมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้  ดงันัน้การวางแผนค่าใช้จ่าย  จึงจ าเป็นต้องให้สอดคล้อกับหน่วยงานตาม
ความรับผิดชอบของกิจการ  คือแยกคา่ใช้จ่ายออกตามศนูย์ตา่งๆ  ตามรูปแบบทางการบญัชีท่ีใช้
อยู่  และการออกแบบงบประมาณค่าใช้จ่ายต้องสอดคล้องกับการแบ่งสายงานตามความ
รับผิดชอบ  ตวัอย่างค่าใช้จ่ายตามความรับผิดชอบ  เช่น  ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัรของฝ่ายผลิตก็
ควรเป็นค่าใช้จ่ายของฝ่ายผลิต  ค่านายหน้าในการขายก็ควรเป็นค่าใช้จ่ายของฝ่ายขาย  ค่าวสัดุ
ในการซอ่มก็ควรเป็นคา่ใช้จ่ายของแผนกซอ่มบ ารุง  เป็นต้น   
 ไพบลูย์  ผจงไพบลูย์  (2554)  ได้กลา่ววา่  คา่ใช้จ่ายตามความรับผิดชอบนี ้ แบง่ได้เป็น  
2  ประเภท  ดงันี ้

1) คา่ใช้จ่ายท่ีควบคมุได้ (Controllable Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือ
ต้นทุนท่ีอยู่ในอ านาจ  และความรับผิดชอบของแผนกใดแผนกหนึ่งโดยเฉพาะ  ซึ่งแผนกนัน้ ๆ มี
อ านาจในการเพิ่มหรือลดคา่ใช้จ่ายหรือต้นทนุนัน้ ๆ ได้ด้วยตวัเอง   

2) คา่ใช้จ่ายท่ีควบคมุไม่ได้ (Non-Controllable Expenses) หมายถึง คา่ใช้จ่าย
ท่ีอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของแผนก ซึ่งอาจเป็นค่าใช้จ่ายท่ีควบคมุไม่ได้ในแผนก  แต่อาจ
เป็นคา่ใช้จ่ายท่ีควบคมุได้ของอีกแผนก 

การแยกต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายท่ีควบคุมได้และควบคุมไม่ได้นี  ้  ต้องใช้ความ
ระมัดระวัง  เน่ืองจากต้องกระท าภายในขอบเขตของความรับผิดชอบและระยะเวลา  เช่น  
เงินเดือนผู้บริหารฝ่ายผลิตเป็นค่าใช้จ่ายท่ีควบคมุไม่ได้ของค่าใช้จ่ายในระดบัแผนก  แต่ถ้าอยู่ใน
ระดบัองค์กร  เงินเดือนผู้บริหารฝ่ายผลตินี ้ถือเป็นคา่ใช้จ่ายท่ีสามารถควบคมุได้     
  ดงันัน้  ในการวางแผนค่าใช้จ่ายในการผลิต  และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมกัจะ
จดัท างบประมาณแยกตามหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ค่าใช้จ่ายในการผลิต  จะแยกเป็นของแผนกผลิตท่ี 1 แผนกผลิตท่ี 2  และ
แผนกผลิตท่ี 3 

1.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย  จะแยกเป็นค่าใช้จ่ายในการขายของส านักงานใหญ่  
เขตการขาย 1 และเขตการขาย  2 

1.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  จะแยกเป็นแผนกบริหาร  การเงิน  บัญชี  และ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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2. การแยกประเภทค่าใช้จ่ายตามความสัมพันธ์ที่มีต่อปริมาณกิจกรรม 

ศศิวิมล  มีอ าพล (2558 : 17)  ได้กลา่ววา่  ในการวางแผนและควบคมุนัน้ จะจ าแนก
ต้นทนุตามพฤติกรรมของต้นทนุ (Cost Behavior) กล่าวคือ จะพิจารณาว่าต้นทนุจะเปลี่ยนไป
อย่างไร เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของระดับปริมาณกิจกรรมโดยจะพิจารณาในช่วงกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้อง (Relevant Cost) ซึง่ระดบัปริมาณกิจกรรมจะวดัได้หลายรูปแบบ เช่น ชัว่โมงแรงงาน 
ชัว่โมงเคร่ืองจกัร เป็นต้น 

การพิจารณาว่าต้นทุนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนัน้ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของ
ระดบัปริมาณ  หมายความว่า จะพิจารณาดูว่า ถ้าระดบัปริมาณกิจกรรมเพิ่มขึน้ หรือลดลงก็
แล้วแต่  ต้นทุนจะเพิ่มขึน้หรือลดลงในสดัส่วนอย่างไร หรืออาจเท่าเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง  โดยใน
ด้านการวางแผนและควบคมุนัน้ จะแบง่ต้นทนุออกได้เป็น 4  ประเภทตามพฤตกิรรมต้นทนุดงันี ้  

 

2.1 ค่าใช้จ่ายคงท่ี (Fixed Expenses)   คือ  ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนท่ีมีจ านวน
ต้นทนุรวมคงท่ีในแตล่ะงวดเวลา  ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณงานหรือปริมาณผลผลิต  ในช่วง
ปริมาณงานหรือปริมาณผลผลิตช่วงหนึ่งท่ีเป็นช่วงเวลาท่ีมีความหมาย (Relevant Range)  ถ้า
พ้นช่วงนีไ้ปแล้วค่าใช้จ่ายนีจ้ะเปลี่ยนไป  แต่ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตจะผัน
แปรผกผนักบัปริมาณงานหรือผลิตผล  คือ  ถ้าปริมาณงานมากค่าใช้จ่ายคงท่ีต่อหน่วยจะลดลง  
ถ้าปริมาณงานหรือผลผลิตน้อยลงค่าใช้จ่ายต่อหน่วยจะสงูขึน้  ค่าใช้จ่ายคงท่ีมกัจะมีเง่ือนไข
ขึน้กบัระยะเวลาหรืองวดเวลา  เช่น  คา่เสื่อมราคา  ค่าภาษี  คา่เบีย้ประกนัภยั  เงินเดือน  คา่เช่า  
ซึง่จะมีระยะเวลาของการจ่ายคา่ใช้จ่ายอาจเป็นรายเดือน  รายปี   

 

ตัวอย่างที่ 7.1  กิจการมีค่าเช่าโรงงานปีละ  24,000  บาท  ซึ่งสามารถผลิตสินค้าได้จ านวน  
100,000  หน่วย  ถ้าโรงงานผลิต 100,000  หน่วย หรือผลิตจนถึงสงูสุด  100,000  หน่วย  ก็จะ
เสียคา่เช่า  24,000  บาท  คงท่ีตลอด   

ปริมาณผลิต ค่าเช่าโรงงานต่อปี (บาท) ค่าเช่าโรงงานต่อหน่วย (บาท) 
40,000 24,000 0.60 

100,000 24,000 0.24 

 ต้นทนุคา่เช่าโรงงานต่อปีจะคงท่ี นัน่คือ ปริมาณผลิตระหว่าง 0 – 100,000 หน่วย มี
ต้นทนุคา่เช่าโรงงาน 24,000 บาท แตค่า่เช่าโรงงานตอ่หน่วยจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณผลิต 
นัน่คือ หากปริมาณผลิต 40,000 หน่วย จะมีคา่เช่าโรงงานตอ่หน่วย 0.60 บาท แตห่ากมีปริมาณ
ผลิต 100,000 หน่วย จะมีคา่เช่าโรงงานตอ่หน่วยลดลงเหลือเพียง 0.24 บาท 
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 โดยสรุปต้นทุนค่าเช่าโรงงานต่อหน่วยจะลดลงเม่ือปริมาณผลผลิตหรือปริมาณงาน
สงูขึน้   ในทางตรงกนัข้าม  อตัราตอ่หน่วยจะสงูเมื่อปริมาณการผลติงานน้อย 
 

2.2 คา่ใช้จ่ายผนัแปร (Variable Expenses)  หมายถึง คา่ใช้จ่ายท่ีมีความสมัพนัธ์
โดยตรงกบัปริมาณงาน  กลา่วคือ  จ านวนต้นทนุรวมของคา่ใช้จ่ายผนัแปรจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ปริมาณงานหรือปริมาณการผลิต  ถ้ามีปริมาณงานเพิ่มขึน้  จ านวนรวมของคา่ใช้จ่ายนีจ้ะเพิ่มขึน้
ในอตัราส่วนเดียวกัน  แต่ถ้าไม่มีปริมาณงานหรือไม่มีการผลิตค่าใช้จ่ ายผลิตผนัแปรตวันีจ้ะไม่
เกิดขึน้  ดงันัน้อตัราคา่ใช้จ่ายการผลิตผนัแปรตอ่หน่วยจะคงท่ี 

  
ตัวอย่างที่ 7.2  กิจการผลิตสินค้า  1  หน่วย  ใช้วตัถดุิบ  1  กิโลกรัมๆ ละ  20  บาท  ค่าวตัถดุิบ
ตอ่หน่วยเท่ากบั  20  บาท   

ปริมาณผลิต วัตถุดบิต่อหน่วย (บาท) วัตถุดบิรวม (บาท) 
1 20 20 

100 20 2,000 

1,000 20 20,000 

10,000 20 200,000 

 กล่าวโดยสรุป ต้นทนุผนัแปรรวมจะเพิ่มขึน้ในอตัราคงท่ีตามปริมาณการผลิต และ
ต้นทนุผนัแปรตอ่หน่วย จะคงท่ี นัน่คือ 20 บาท  

2.3 คา่ใช้จ่ายกึ่งผนัแปร (Semi variable Expenses)  หมายถึง คา่ใช้จ่ายท่ีจ านวน
รวมจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณงาน  แตไ่ม่เป็นสดัสว่นเดียวกนักบัปริมาณเหมือนกบัคา่ใช้จ่าย
ผนัแปร  ค่าใช้จ่ายกึ่งผนัแปรนีจ้ะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีมีลกัษณะส่วนหนึ่งคงท่ี  อีกส่วนหนึ่งผนัแปรได้
รวมอยู่ด้วยกนั  ค่าใช้จ่ายกึ่งผนัแปรนีเ้งินรวมจะเพิ่มขึน้หรือลดลงตามระดบักิจกรรมหรือปริมาณ
งานท่ีเพิ่มขึน้หรือลดลง  แต่เพิ่มหรือลดลงไม่เป็นสดัส่วนเดียวกันโดยตรง  ต้นทุนกึ่งผนัแปรมีช่ือ
เรียกอีกช่ือได้ว่า ต้นทนุผสม (Mixed Cost)  ค่าใช้จ่ายกึ่งผนัแปร  เช่น  ค่าโทรศพัท์  ค่าไฟฟ้า  
คา่แรงงานทางอ้อม  เป็นต้น  ตวัอย่างค่าโทรศพัท์จะมีคา่บ ารุงตอ่เดือน  100  บาท  เป็นสว่นคงท่ี  
สว่นผนัแปร  คือ  คา่โทรศพัท์ตามจ านวนครัง้ท่ีโทรครัง้ละ  3  บาท  ส่วนคา่ใช้จ่ายกึ่งผนัแปรชนิด
อ่ืนแยกคา่ใช้จ่ายผนัแปรและคงท่ีได้โดยอาศยัการค านวณวิธี  High and Low Point Method  ใน
การประมาณการคา่ใช้จ่ายประเภทนีเ้พื่อจดัท างบประมาณยืดหยุ่นจะต้องแยกวิเคราะห์ว่าสว่นท่ี
เป็นคา่ใช้จ่ายคงท่ีจ านวนเท่าใดและสว่นท่ีผนัแปรมีอตัราสว่นเท่าใด 
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ตัวอย่างที่ 7.3 กิจการมีวสัดสุ านกังานสิน้เปลืองประจ าปี 25x1 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 วัสดสุ านักงานสิน้เปลืองใช้ไป ปริมาณผลิต 

ไตรมาสที่ 1 240,000 100,000 

ไตรมาสที่ 2 286,000 120,000 

ไตรมาสที่ 3 217,000 90,000 

ไตรมาสที่ 4 332,000 140,000 

  

 หากต้องการประมาณต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ณ ระดบัการผลิตท่ี 160,000 หน่วย   
จะมีต้นทนุคา่ใช้จ่ายการผลิต ดงันี ้

จ านวนปริมาณสงูสดุ – จ านวนปริมาณต ่าสดุ =   140,000 – 90,000  =    50,000 หน่วย 

ผลตา่งวสัดสุ านกังานสิน้เปลืองใช้ไป  =   332,000 – 217,000 =  115,000 บาท 

ดงันัน้ ต้นทนุผนัแปร      = 
115,000 

50,000 

          = 2.3    บาท ตอ่หน่วย 

 ค านวณต้นทนุคงท่ี โดยแทนค่า ในระดบัปริมาณใดปริมาณหนึ่ง เช่น ปริมาณการผลิต 
ณ ระดบั 100,000 หน่วย ต้นทนุวสัดสุ านกังานสิน้เปลืองใช้ไปรวม เท่ากบั 240,000 บาท  ดงันัน้ 

  โดยก าหนดให้  X   คือ ต้นทนุคงท่ี  

ต้นทนุวสัดสุ านกังานสิน้เปลืองใช้ไปรวม = ต้นทนุคงท่ี + (ปริมาณการผลติ x อตัราต้นทนุผนัแปร)  

       240,000    =      X  + (100,000 x 2.3) 

                                  X  =     240,000 – 230,000 

                                  X  =      10,000 บาท  

ดังนัน้ 

ต้นทนุวสัดสุ านกังานสิน้เปลืองใช้ไปรวม = 10,000 + (ปริมาณการผลติ x 2.3)  
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2.4 ค่าใช้จ่ายกึ่งคงท่ี (Step cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีจะคงท่ี ณ ระดบัปริมาณ
กิจกรรมสัน้ ๆ  เม่ือระดบักิจกรรมเปลี่ยนไปต้นทุนจะเปลี่ยนไปด้วย โดยต้นทุนนีจ้ะเพิ่มขึน้เป็น     
ขัน้ ๆ เมื่อระดบัปริมาณกิจกรรมเพิ่ม ดงัรายละเอียดตามตวัอยา่งที่ 7.4 

 

ตัวอย่างที่ 7.4  กิจการมีค่าเช่าโรงงานปีละ  24,000  บาท  ซึ่งสามารถผลิตสินค้าได้จ านวน  
100,000  หน่วย  ถ้าโรงงานผลิต 100,000  หน่วย หรือผลิตจนถึงสงูสุด  100,000  หน่วย  ก็จะ
เสียค่าเช่า  24,000  บาท  คงท่ีตลอด  แต่ถ้าผลิตเกิน 100,000  หน่วย  สถานท่ีไม่เพียงพอต้อง
ขยายสถานท่ีเพิ่มเติม  เสียค่าเช่าเพิ่มปีละ  30,000  บาท ซึ่งจะสามารถเก็บรักษาสินค้าได้อีก 
50,000 หน่วย  
 

ปริมาณผลิต ค่าเช่าโรงงานต่อปี (บาท) ค่าเช่าโรงงานต่อหน่วย (บาท) 
40,000 24,000 0.60 

100,000 24,000 0.24 

110,000 27,000 0.25 

150,000 27,000 0.18 

  

 ต้นทนุค่าเช่าโรงงานต่อปีจะคงท่ีแบบช่วง นัน่คือ ปริมาณผลิตระหว่าง 0 – 100,000 

หน่วย มีต้นทนุคา่เช่าโรงงาน 24,000 บาท แตห่ากปริมาณการผลิต 100,001 – 150,000 บาท มี
ต้นทนุคา่เช่าโรงงาน 27,000 บาท  
 โดยสรุปต้นทุนค่าเช่าโรงงานต่อหน่วยจะลดลงเม่ือปริมาณผลผลิตหรือปริมาณงาน
สงูขึน้   ในทางตรงกนัข้าม  อตัราตอ่หน่วยจะสงูเมื่อปริมาณการผลติงานน้อย 
 
 

การจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 

 การบริหารงานของกิจการให้มีประสิทธิภาพ การวางแผนคา่ใช้จ่ายการผลิตก็เพื่อให้การ
ใช้จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ  ดังนัน้กิจการจึงต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ  จึงต้องวางแผนค่าใช้จ่ายการผลิตในแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานและเพื่อประเมินผลการปฏิบตัิงานในแต่ละแผนกต่อไป ซึ่งขัน้ตอนในการวางแผน
คา่ใช้จ่ายการผลติ  มีดงันี ้
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1. ประมาณปริมาณงานในแต่ละแผนกของฝ่ายผลิต 

   
จากข้อมลูในงบประมาณการผลิต  ท าให้ทราบว่าฝ่ายผลิตต้องรับผิดชอบผลิตสินค้า

ก่ีชนิด  ชนิดละเท่าไร  ในงวดเวลาตามงบประมาณการผลิต  ฝ่ายผลิตต้องน ามาวิเคราะห์หา
ปริมาณท่ีต้องด าเนินงานในแตล่ะแผนกผลติ  กิจการท่ีผลิตสินค้าชนิดเดียว  หน่วยวดัปริมาณงาน
คือ  หน่วยผลติภณัฑ์ของแผนกนัน้ ๆ  ซึง่ถือเป็นกิจกรรมท่ีเป็นตวัฐานในการวดักิจกรรมของแผนก  
ในกรณีท่ีกิจการผลิตสินค้าหลายชนิด  หรือแผนกบริการท่ีให้บริการหลายๆ ประเภท  การวดัผล
ผลิตไมส่ามารถวดัเป็นหน่วยเดียวกนัได้  จงึต้องมีการพิจารณาเลือกกิจกรรมท่ีเป็นตวัฐานท่ีใช้เป็น
เคร่ืองมือวัดปริมาณงานในแผนกผลิต  หรือในแผนกบริการ  กิจกรรมท่ีเป็นตวัฐานส าหรับวัด
ปริมาณงานส าหรับแตล่ะแผนก  มีดงันี ้

1.1 แผนกผลิต  ได้แก่  จ านวนหน่วยของผลผลิต (ถ้าผลิตสินค้าชนิดเดียว)หรือ
จ านวนคา่แรงงานทางตรง  จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรง  จ านวนวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลติ  จ านวน
ชัว่โมงเคร่ืองจกัร  เป็นต้น 

1.2 แผนกบริการ  ซึง่แบง่เป็นหลายแผนก  ดงันี ้

1.2.1) แผนกซอ่มบ ารุง  ใช้จ านวนชัว่โมงซอ่มบ ารุงโดยตรง 

1.2.2) แผนกไฟก าลงั      ใช้จ านวนกิโลวตัต์ 

1.2.3) แผนกจดัซือ้   ใช้จ านวนเงินท่ีซือ้สทุธิ 

          1.2.4) แผนกบริการโรงงาน  ใช้จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงท่ีใช้ 

     ในโรงงาน หรือจ านวนคนงานใน 

     โรงงาน  ถ้าในกรณีท่ีใช้เคร่ืองจกัรใน 

     การให้บริการอาจใช้ชัว่โมงเดนิ 

    เคร่ืองจกัรก็ได้  

 การเลือกกิจกรรมท่ีเป็นตัวฐานส าหรับแต่ละแผนก  เป็นความรับผิดชอบของ
ผู้จดัการโรงานโดยการร่วมมือกบัผู้ควบคมุและผู้จดัการงบประมาณ 

2. การประมาณค่าใช้จ่ายของแผนกต่างๆ ในการผลิต  

การกะประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิต  ต้องพิจารณาจากปริมาณงานท่ีแต่ละแผนก
จะต้องด าเนินงาน  เพื่อให้ได้ผลตามท่ีวางไว้ในงบประมาณการผลิต  รวมทัง้ต้องหาข้อมูล
คา่ใช้จ่ายประเภทตา่งๆ ท่ีเคยจ่ายในอดีต  มีอะไรบ้าง  และเป็นจ านวนเท่าใด  นอกจากนีห้วัหน้า
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ฝ่ายผลิต  หรือผู้ จัดการโรงงานต้องพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจในปีหน้า  ระดับค่าครองชีพ
โดยทั่วไปจะสงูขึน้หรือลดลง  สภาพการผลิตในโรงงานปีงบประมาณหน้าจะเหมือนอดีตหรือมี
แนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรต้องพิจารณา  เพื่อจะได้น ามาเป็นข้อมูลในการประมาณ
คา่ใช้จ่ายท่ีเหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปีงบประมาณหน้า 

 ส่วนแผนกบริการเม่ือทราบปริมาณงานของแต่ละแผนกผลิตแล้ว  สามารถทราบ
ปริมาณงานของแผนกบริการ  ท่ีต้องเตรียมไว้บริการแผนกผลิตและแผนกบริการด้วยกนัเอง  เช่น  
ปริมาณก าลงัไฟท่ีต้องใช้  การซ่อมบ ารุงท่ีจะให้บริการ  สวสัดิการต่าง  ๆ  ท่ีต้องให้แก่พนกังาน  
เป็นต้น  หลงัจากนัน้ก็ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้จ่าย  เพื่อจดับริการตามปริมาณท่ีคาดไว้  
ซึ่งอาจน าข้อมูลค่าใช้จ่ายในการให้บริการในอดีตมาพิจารณาประกอบด้วยก็ได้  ค่าใช้จ่ายท่ี
ประมาณขึน้ส าหรับแตล่ะแผนกนี ้ จะเป็นเป้าหมายของการใช้จ่ายท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของกิจกรรม
ตา่ง ๆ ตามแผนท่ีวางไว้ของแผนกนัน้ ๆ 

3. การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต  หรือค่าใช้จ่ายในแผนกบริการ   

การผลิตสินค้านอกจากแผนกผลิตจะมีหน้าท่ีในการแปรสภาพวตัถดุิบให้เป็นสินค้า
ส าเร็จรูปแล้ว  แผนกบริการก็มีสว่นช่วยสนบัสนนุในการผลิตให้บรรลเุป้าหมายของกิจการ  ดงันัน้
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในแผนกบริการ  ก็ควรจะโอนมาเป็นต้นทุนในการด าเนินงานของแผนกผลิต
ตามสดัส่วนท่ีแผนกผลิตแต่ละแผนก  ใช้บริการจากแผนกบริการด้วย  เพื่อท่ีจะได้น ามารวมคิด
เป็นต้นทนุในการผลิตสินค้าของแผนกผลตินัน้ ๆ   

ต้นทนุในการผลิตสินค้าจะได้รวมคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการผลิตทัง้หมดของโรงงาน
อย่างครบถ้วน  การปันส่วนคา่ใช้จ่ายของแผนกบริการมาเป็นต้นทนุของแผนกผลิตนัน้  ก็ควรปัน
ส่วนตามหลกัยตุิธรรม  โดยเลือกใช้กิจกรรมซึง่เป็นตวัฐานอย่างเหมาะสม  เพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
โอนคา่ใช้จ่ายตามท่ีกลา่วมาแล้วในข้อ  1   

ตัวอย่างที่ 7.5 บริษัท ฮ่องเต้ จ ากดั มีแผนกผลิต  2  แผนก  ผลิตสินค้ารองเท้าบรุุษ และรองเท้า
สตรี สนิค้าทัง้  2  ชนิดต้องผา่นแผนกผลติทัง้  2  แผนก  และแผนกผลติยงัได้ใช้บริการไฟฟ้า  จาก
แผนกไฟฟ้าก าลงัอีกด้วย  ข้อมลูเก่ียวกบัการผลติสนิค้ารองเท้าบรุุษ และรองเท้าสตรีมีดงันี ้
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แผนกผลิตที่  1  

 สินค้ารองเท้าบุรุษ รองเท้าสตรี 

ปริมาณผลติ 4,000  หน่วย 2,000  หน่วย 

เวลาในการผลติ 1  ชัว่โมง 2  ชัว่โมง 
ต้นทนุวตัถดุิบท่ีใช้ผลิต   หนว่ยละ  100  บาท หนว่ยละ  150  บาท 

อตัราคา่แรงงานทางตรงท่ีใช้ในการ
ผลิตสินค้า   

ชัว่โมงละ  30  บาท ชัว่โมงละ  25  บาท 

คา่ใช้จ่ายการผลิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 300,000 บาท 

 

แผนกผลิตที่  2  

 สินค้ารองเท้าบุรุษ รองเท้าสตรี 

ปริมาณผลติ 4,000  หน่วย 2,000  หน่วย 

เวลาในการผลติ 0.5  ชัว่โมงเคร่ืองจกัร 1  ชัว่โมงเคร่ืองจกัร 

คา่ใช้จ่ายการผลิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 600,000 บาท 

 

แผนกไฟก าลัง  

 สินค้ารองเท้าบุรุษ รองเท้าสตรี 

ใช้ไฟก าลงั   10,000  กิโลวตัต์ 5,000 กิโลวตัต์ 

คา่ใช้จ่ายการผลิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 75,000 บาท 

 

จากข้อมลูข้างต้นสามารถหาคา่ใช้จ่ายในการผลิตทัง้สิน้ของแผนกผลติได้  ดงันี ้  
 แผนกไฟก าลงัคาดวา่จะมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้    =   75,000  บาท   
 จ านวนกิโลวตัต์ทัง้หมดท่ีให้ไป (10,000 + 5,000)  =    15,000  กิโลวตัต์   
 ดงันัน้  คา่ไฟก าลงัจะเท่ากบักิโลวตัต์ละ                =           5  บาท   
  

ซึง่จะคดิเป็นต้นทนุท่ีโอนไปแผนกท่ี  2  ตามจ านวนกิโลวตัต์ท่ีใช้ไฟ  ต้นทนุรวมของแผนก  มีดงันี ้

แผนก 
ต้นทุนทางตรงของ

แผนก 
การปันส่วน 

จ านวนเงนิรวม 
(บาท) 

แผนกผลิตที่  1 300,000 10,000 x 5  =  50,000 350,000 

แผนกผลิตที่  2 600,000 5,000 x 5  =  25,000 625,000 
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 ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของแผนกบริการไฟก าลงั  ได้ปันส่วนไปยงัแผนกผลิตทัง้  2  ตาม
จ านวนกิโลวตัต์ท่ีใช้  คา่ใช้จ่ายแผนกไฟก าลงั   75,000  บาท   
โอนไป    แผนกผลติท่ี  1  จ านวน  50,000  บาท   
  แผนกผลติท่ี  2   จ านวน  25,000  บาท   
 คา่ใช้จ่ายในการผลิตทัง้สิน้จ านวน   975,000  บาท  ได้รวมอยู่ในต้นทุนของแผนก
ผลิตทัง้  2  แผนก  เพื่อน าไปคิดเป็นต้นทนุการผลิตสนิค้าแตล่ะชนิดในแผนกผลติตอ่ไป 

4. ค านวณหาค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก   

หลงัจากได้ปันสว่นคา่ใช้จ่ายแผนกบริการไปยงัแผนกผลิตตามสดัสว่นท่ีใช้บริการแล้ว  
ค่าใช้จ่ายการผลิตทัง้โรงงานก็จะรวมอยู่ท่ีแผนกผลิตทัง้หมด  งานขัน้ต่อไปก็คือ   โอนค่าใช้จ่าย
การผลิตของแต่ละแผนกผลิตไปเป็นต้นทุนการผลิตสินค้าแต่ละชนิด  ตามเกณฑ์การปันส่วนท่ี
ก าหนดขึน้ล่วงหน้า  จากตวัอย่างเดิมในข้อ  3 สมมติโรงงานได้ก าหนดกิจกรรมท่ีเป็นตวัฐานเพื่อ
ใช้เป็นเกณฑ์วดักิจกรรมของแผนก  ดงันี ้

    แผนก    กิจกรรมที่เป็นตัวฐาน 

แผนกผลติท่ี  1   จ านวนหน่วยท่ีผลิต 

แผนกผลติท่ี  2   จ านวนชัว่โมงเคร่ืองจกัรท่ีใช้ 

แผนกไฟก าลงั   จ านวนกิโลวตัต์ท่ีใช้ 

การหาอตัราคา่ใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนกผลิตท่ี  1  จะเป็นอตัราตอ่หน่วยสินค้าท่ี
ผลิต  แผนกผลติท่ี  2  จะเป็นอตัราตอ่ชัว่โมงเคร่ืองจกัร  การค านวณเป็นดงันี ้

     แผนกผลิตที่  1  แผนกผลิตที่  2 

คา่ใช้จ่ายการผลิตทางตรง    300,000  600,000 

คา่ใช้จ่ายการผลิตปันสว่นของแผนกไฟก าลงั(10,000x5)   50,000   (5,000x5) 25,000 

คา่ใช้จ่ายการผลิตรวม (บาท)    350,000  625,000 

ผลผลิต(หรือกิจกรรมท่ีเป็นตวัฐาน)  ตามแผน 

แผนกผลติท่ี  1 จ านวนผลิตรองเท้าบรุุษ  จ านวน  4,000  หน่วย 

  จ านวนผลิตรองเท้าสตรี  จ านวน  2,000  หน่วย      6,000 หน่วย 

แผนกผลติท่ี  2 จ านวนชัว่โมงเคร่ืองจกัรท่ีใช้ทัง้หมด 

  ผลิตรองเท้าบรุุษ      จ านวน  2,000  ชัว่โมง 

  ผลิตรองเท้าสตรี     จ านวน   2,000  ชัว่โมง     4,000  ชัว่โมง 
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อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก  (บาท) 

แผนกผลติท่ี  1 ตอ่หน่วยผลติภณัฑ์ 
350,000 

=     58.33 บาท 
6,000 

แผนกผลติท่ี  2 ตอ่ชัว่โมงเคร่ืองจกัร 
625,000 

=     156.25 บาท 
4,000 

 เม่ือหาอตัราคา่ใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนกได้แล้ว  ก็น าไปคิดเข้าเป็นต้นทนุผลิตสินค้า
ตอ่หน่วยและต้นทนุผลิตสินค้าประจ างวดได้  โดยน าเอาต้นทนุวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิตและต้นทนุ
แรงงานทางตรงตามงบประมาณท่ีจดัท าไว้มารวมด้วย  ดงัตอ่ไปนี ้

ชนิดของต้นทุน 

รองเท้าบุรุษ (4,000  หน่วย) รองเท้าสตรี (2,000  หน่วย) 

ต้นทุนรวม 
ต้นทุน/
หน่วย 

ต้นทุนรวม 
ต้นทุน/
หน่วย 

วตัถดุิบท่ีใช้ไป(ตามงบประมาณ) 
แรงงานทางตรง(ตามงบประมาณ) 
คา่ใช้จ่ายการผลติคิดเข้างาน 

รองเท้าบุรุษ 

แผนกผลติท่ี  1 อตัรา 58.33 บาท/ หน่วย 

แผนกผลติท่ี  2 อตัรา  156.25  บาท/ชม.
เคร่ืองจกัร (156.25 x 0.5 =78.125/

หน่วย) 
รองเท้าสตรี 

แผนกผลติท่ี 1 อตัรา 58.33 บาท/หน่วย 

(58.33 x 2 = 116.66) 

แผนกผลติท่ี  2 อตัรา  156.25  บาท/ชม.
เคร่ืองจกัร (156.25 x 1 =156.25/หน่วย) 
ค่าใช้จ่ายการผลติรวม 

ต้นทุนรวม 

400,000 100 300,000 150 

120,000 30 100,000 50 

 

 

225,320 

 

312,500 

 

 

58.33 

 

78.125 

 

 

 

 

 

 

 

 

233,320 

 

312,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

116.66 

 

156.25 

545,820 136.455 545,820 272.91 

1,065,820 266.455 945,820 472.91 

  

 จากงบประมาณข้างต้นจะเห็นได้วา่อตัราคา่ใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนกท่ีหาได้  คือ 

 อตัราประจ าแผนกท่ี  1  =  58.33   บาทตอ่หน่วย 

 อตัราประจ าแผนกท่ี  2  =  156.25  บาทตอ่ชัว่โมงเคร่ืองจกัร 
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ดังนัน้ ค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานของสินค้ารองเท้าบุรุษ   
แผนกผลิตที่  1   
 ใช้เวลาผลติ  1  ชัว่โมง  คา่ใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานในอตัรา/หน่วย     =    58.33 บาท 

  แผนกผลิตที่  2   
 ใช้เวลาผลติ  0.5  ชัว่โมง  คา่ใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานในอตัรา/หน่วย  =  78.125 บาท 
  

เม่ือรวมเป็นอตัราคา่ใช้จ่ายการผลิตคิดเข้าสนิค้ารองเท้าบรุุษตอ่หน่วย       =136.455  บาท 

 

ดังนัน้ ค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานของสินค้ารองเท้าสตรี 

แผนกผลิตที่  1   
 ใช้เวลาผลติ  2  ชัว่โมง  คา่ใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานในอตัรา/หน่วย     =  116.66 บาท 

  แผนกผลิตที่  2   
 ใช้เวลาผลติ  1  ชัว่โมง  คา่ใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานในอตัรา/หน่วย    =  156. 25 บาท 
  

เม่ือรวมเป็นอตัราคา่ใช้จ่ายการผลิตคิดเข้าสนิค้ารองเท้าสตรีตอ่หน่วย       =  272.91  บาท 
  

 เม่ือได้จดัท าต้นทุนสินค้าท่ีผลิตเสร็จแล้ว  ถือว่าการวางแผนส าหรับค่าใช้จ่ายการผลิต
สิน้ด้วย  ฝ่ายวางแผนก าไรและฝ่ายบญัชีต้นทนุจะต้องท างานร่วมกนัโดยตรง  เน่ืองจากฝ่ายบญัชี
ต้นทนุจะต้องน าเอาอตัราคา่ใช้จ่ายการผลิตท่ีคิดขึน้ลว่งหน้านีไ้ปคิดเป็นคา่ใช้จ่ายการผลิตเข้ากบั
ตวัสนิค้าในการบนัทกึบญัชีระหวา่งปีตอ่ไป   

 

การจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตโดยใช้ต้นทุนฐานกิจกรรม   
(Activity Based Budgeting) 

 ปัจจบุนัธุรกิจนิยมใช้ต้นทนุกิจกรรมในการค านวณต้นทนุการผลิตสนิค้า  เน่ืองจากจะได้
ข้อมลูต้นทนุท่ีเหมาะสมและใกล้เคียงความจริงกว่าวิธีการท่ีกล่าวมาแล้ว  ดงันัน้  ในการวางแผน
งบประมาณจึงควรให้สอดคล้องกันเพื่อให้ประเมินผลในการผลิตจริงกับงบประมาณมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 ต้นทนุกิจกรรมเหมาะสมส าหรับกิจกรรมท่ีผลิตสินค้าหลายชนิด  มีขบวนการผลิตและมี
การจ่ายคา่ใช้จ่ายการผลิตร่วมกนั  ดงันัน้การปันสว่นคา่ใช้จ่ายการผลิตเข้าไปเป็นต้นทนุสินค้าแต่
ละชนิดจะปันส่วนตามกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในการผลิตสินค้าชนิดนัน้ๆ  ซึ่งจะให้ผลใกล้เคียง
ข้อเท็จจริงมากกวา่วิธีการปันสว่นตามปริมาณ  เช่น  ชัว่โมงเคร่ืองจกัร  ชัว่โมงแรงงานทางตรงหรือ
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จ านวนค่าแรงงานทางตรงดงัท่ีกล่าวมาแล้ว  เน่ืองจากค่าใช้จ่ายการผลิตบางชนิดไม่ได้มีส่วน
สมัพนัธ์กบัเกณฑ์การปันส่วนดงักล่าว  ดงันัน้ในการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตตามกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกบัการผลิตเหล่านัน้จะให้ผลใกล้เคียงความจริงมากกว่าการวางแผนจดัท างบประมาณ
ต้นทนุผลิตสินค้าตามเกณฑ์เดิม  ดงันัน้จึงควรค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้าต้นทนุสินค้าตาม
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ 

 ธนภร  เอกเผา่พนัธุ์  (2558)   ได้กลา่วไว้วา่ ขัน้ตอนในการจดัท างบประมาณต้นทนุผลิต
โดยใช้ต้นทนุกิจกรรม มีขัน้ตอนดงันี ้ 

1. วิเคราะห์กิจกรรมของฝ่ายผลิต (Activity Analysis)   

โดยแยกเป็นกิจกรรมย่อย ๆ ตามท่ีใช้ในระบบบญัชีต้นทนุกิจกรรม (ABC)  กิจกรรม
ท่ีแบง่จะเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดผลได้ (Output)  ท่ีสามารถระบหุรือเข้าใจได้ง่าย  กิจกรรมท่ีระบุ
ควรสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้  และเป็นประโยชน์ตอ่การตดัสินใจของผู้บริหาร  กิจกรรมท่ี
เก่ียวกบัการผลิต  ได้แก่  การขนย้ายวตัถดุิบ  การขึน้แบบ (Set up)  การประกอบชิน้สว่นด้วย
เคร่ืองจกัรหรือด้วยมือ  การทดสอบคณุภาพ  การบริหารโรงงาน  เป็นต้น  กิจกรรมใดท่ีมีลกัษณะ
ใกล้เคียงกนัควรรวมไว้ในต้นทนุกิจกรรมเดียวกนั (Activity cost Pool)  เช่น  กิจกรรมการขนย้าย
วัตถุดิบรวมเข้าเป็นกิจกรรมเดียวกันกับกิจกรรมเตรียมการผลิต  เป็นต้น  เพื่อจะได้ลดความ
สิน้เปลืองแรงงานละเวลา 

2. รวบรวมข้อมูลต้นทุนกิจกรรม (Activity Costing)   

ฝ่ายผลิตต้องเตรียมหาข้อมลูต้นทนุหรือค่าใช้จ่ายการผลิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในงวด
หน้า  โดยอาจจะใช้ข้อมลูท่ีเกิดขึน้ในอดีตจากการบนัทกึบญัชีหรือศนูย์รับผิดชอบ  เช่น  ศนูย์ก าไร  
ศนูย์ลงทนุ  โดยน ามาปรับตามสภาพการณ์ท่ีอาจจะเปลี่ยนไปในอนาคต  แล้วปันส่วนเข้าสู่กลุ่ม
ต้นทุนกิจกรรม  กลุ่มต้นทุนกิจกรรมอาจอยู่ในรูปของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  หรืออยู่ในรูปของ
กลุม่กิจกรรมท่ีน ามารวมไว้ในกิจกรรมเดียวกนัก็ได้  เช่น  กิจกรรมขนย้ายวตัถดุิบ  กิจกรรมการตัง้
เคร่ืองจกัร  กิจกรรมการออกแบบการผลิต  รวมเข้าด้วยกนัเป็นกิจกรรมการเตรียมการผลิต  เป็น
ต้น  การปันสว่นคา่ใช้จ่ายเข้าสูกิ่จกรรมอาจใช้วิธีปันสว่นทางตรงในกรณีท่ีทราบปริมาณคา่ใช้จ่าย
หรือทรัพยากรท่ีใช้ไปจริงในแตล่ะกิจกรรมได้   
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3. ก าหนดตัวผลักดนัต้นทุน (Cost Driver)   

ตวัผลกัดนัต้นทนุนีเ้ป็นสาเหตท่ีุท าให้เกิดต้นทนุ  เช่น  ปริมาณผลิตเป็นสาเหตทุ าให้
เกิด  ซึง่ต้นทนุวตัถดุิบจะสงูขึน้หรือลดลงอยู่กบัปริมาณการผลิตท่ีแตกต่างกนัไปตามสาเหตท่ีุท า
ให้เกิดต้นทนุ  แนวคิดต้นทนุแบบเดิม (Traditional Costing Concept)  ซึง่ถือว่าตวัผลกัดนัต้นทนุ
ผลิตเข้าไปเป็นต้นทนุสนิค้า  จะเป็นรายการเก่ียวกบัปริมาณทัง้สิน  เช่น  ปริมาณการผลิต  ชัว่โมง
แรงงาน  ชัว่โมงเคร่ืองจกัร  เป็นต้น  ซึง่แตกต่างจากแนวคิดต้นทุนกิจกรรม  ซึง่ก าหนดตวัผลกัดนั
ต้นทุนแตกต่างกนัออกไปตามกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดต้นทุน  เช่น  ตวัผลกัดนัต้นทุนไฟก าลงัท่ีใช้ใน
การผลิตสินค้าก็คือจ านวนกิโลวตัต์  ในทางทฤษฎีแนวคิดต้นทุน  กิจกรรมต้องวิเคราะห์สาเหตท่ีุ
ท าให้เกิดต้นทนุ  หรือตวัผลกัดนัต้นทนุ  ตามล าดบัขัน้ของกิจกรรม (Activity Hierarchy)  ซึ่ง
แบง่เป็น  4  ระดบั  มีดงันี ้

ระดับกจิกรรม 
ความสัมพันธ์ 
ต่อกจิกรรม 

รายการต้นทุน ตัวผลักดันต้นทุน 

1.หน่วยผลิต   

(Unit Level) 

เกิดขึน้ตามจ านวน
หน่วยของสนิค้า 

 คา่วตัถดุิบทางตรง 

 คา่แรงงานทางตรง 

 คา่เสื่อมราคา-เคร่ืองจกัร 

 จ านวนวตัถดุิบ 

 ชัว่โมงแรงงาน 

 ปริมาณผลิต 

2.ค าสัง่ซือ้กลุม่   

(Batch Level) 

เกิดขึน้ตามค าสัง่ซือ้
กลุม่ 

 การสัง่ซือ้ 

 ต้นทนุจดัเตรียม
เคร่ืองจกัร 

 

 ต้นทนุในการตรวจสอบ 

 จ านวนสัง่ซือ้ 

 จ านวนค าสัง่หรือ 

 จ านวนครัง้ท่ีตัง้
เคร่ือง 

 จ านวนหน่วยในการ
ตรวจสอบ 

3.กระบวนการผลิต 

(Process  Level) หรือ
กลุม่ผลติภณัฑ์ 

(Product  Level) 

เกิดขึน้ตาม
กระบวนการการผลติ
หรือตามกลุม่ 

ผลติภณัฑ์ 

 ต้นทนุทางวิศวกรรม 

 

 

 คา่ซอ่มบ ารุงเคร่ืองจกัร 

 จ านวนใบสัง่ทาง
วิศวกรรม 

 จ านวนครัง้ในการซอ่ม
บ ารุง 

4.กิจกรรมรวมของ
กิจการ(Organizational 

Level) หรือกิจการ
ให้บริการรวม 

(Facility Level) 

เกิดขึน้จาการ
สนบัสนนุการผลติ
หรือการให้บริการรวม 

 คา่เสื่อมราคา-อาคาร 

 เงินเดือนผู้บริหารโรงงาน 

 คา่โฆษณา 

 พืน้ท่ี(ตาราง,ฟตุ) 
 

 จ านวนคน 

 สดัสว่นตามท่ีก าหนด 

ท่ีมา:  ธนภร  เอกเผ่าพนัธุ์ (2558: 7-14) 
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4. ค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตเพื่อคดิเป็นต้นทุนสินค้า (Product costing)   

ค านวณอัตราโดยการประมาณการเก่ียวกับปริมาณหรือตัวผลักดันต้นทุน  หรือ
กิจกรรมท่ีใช้เป็นตวัฐานท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในงวดงบประมาณหน้า  เช่น  จ านวนเวลาท่ีใช้ในการ
ผลิตทัง้หมดในงวดงบประมาณหน้าประมาณ  200  ชัว่โมง  หรือจ านวนไฟฟ้าก าลงัท่ีคาดว่าจะใช้
ในการผลิตทัง้หมดเท่ากบั  6,000  กิโลวตัต์  หรือจ านวนชัว่โมงเคร่ืองจกัรท่ีคาดว่าจะใช้ทัง้หมด  
3,000  ชัว่โมง  เป็นต้น   

หลงัจากนัน้น าไปค านวณหาอตัราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อตวัผลกัดนัต้นทุน  หรือต่อ
กิจกรรมท่ีเป็นตวัฐาน ค านวณโดยใช้สตูร ดงันี ้

 

ค่าใช้จ่ายการผลิตแต่ละกิจกรรม 

ปริมาณของตัวผลักดนัต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้แต่ละกิจกรรม 

 

ตัวอย่างที่ 7.5 บริษัท น า้ขิง จ ากัด มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับไฟก าลังในงวดงบประมาณเท่ากับ 
50,000 บาท ปริมาณการใช้ก าลงัไฟฟ้าทัง้หมดเท่ากบั 2,000 กิโลวตัต์ 

อตัราคา่ไฟก าลงั              = 
50,000 

=     25 บาท ตอ่กิโลวตัต์ 
2,000 

    

ถ้าในการผลิตสนิค้า ก คาดวา่ใช้ไฟก าลงั 100 กิโลวตัต์  
คา่ใช้จ่ายการผลิตท่ีคิดเป็นต้นทนุสนิค้า ก  =  100 x 25   =  2,500 บาท 

 

ตัวอย่างที่ 7.6 บริษัท น า้ตาลหวาน จ ากดั ได้จดัท างบประมาณคา่ใช้จ่ายผลิตต่อปี จ านวน 1.6 

ล้านบาท  คา่ใช้จ่ายการผลิตปันสว่นตามกิจกรรมและกิจกรรมท่ีใช้เป็นฐานในการปันสว่น มีดงันี ้
 

กิจกรรม งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต
(บาท) 

ประมาณการระดับกิจกรรม 

การขนย้ายวตัถดุิบ 500,000 20,000 ชัว่โมงแรงงาน 

การเดนิเคร่ืองจกัร 600,000 6,000 ชัว่โมงเคร่ืองจกัร 

การตัง้เคร่ือง 300,000 300 ครัง้ 

การเปลี่ยนแบบ 200,000 40 แบบ 

ค่าใช้จ่ายการผลิตรวม               1,600,000    
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การผลิตสินค้า ก ในเดือนมิถุนายน คาดว่าจะต้องใช้วัตถุดิบทางตรง จ านวน
100,000 บาท คา่แรงงานทางตรง จ านวน 300,000 บาท ในการผลิตสินค้า ก  มีการตัง้เคร่ืองจกัร 
5 ครัง้  และการออกแบบ 2 ครัง้     คาดวา่จะเดนิเคร่ืองจกัรในการผลติสินค้า ก จ านวน 50 ชัว่โมง  
คา่แรงงานคนงานในการขนย้ายวตัถดุิบ จ านวน 1,500 ชัว่โมง   

งบประมาณต้นทุนผลิตสินค้า ก ประกอบด้วย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง และ
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการผลติทัง้หมด ซึง่อตัราคา่ใช้จ่ายการผลิตท่ีจะคดิเข้างาน ค านวณได้ดงันี  ้

 

กิจกรรม อัตราค่าใช้จ่ายการผลิต 

การขนย้ายวตัถดุิบ               = 25 บาทตอ่ชัว่โมงแรงงานทางตรง 

 

การเดนิเคร่ืองจกัร             =  100  บาทตอ่ชัว่โมงเคร่ืองจกัร 

 

การตัง้เคร่ือง           =  1,000  บาทตอ่ครัง้ 
 

การเปลี่ยนแบบ          = 5,000 บาทตอ่ครัง้ 

 

หลงัจากได้อตัราคา่ใช้จ่ายการผลิตท่ีคิดเป็นต้นทนุสนิค้า ก แล้วงบประมาณต้นทนุ
การผลติสินค้า ก จะเป็นดงันี ้

 

งบประมาณต้นทุนการผลิตสินค้า ก 

ประจ าเดอืน มิถุนายน 

                                                              หน่วย : บาท 

วตัถดุิบทางตรง         100,000 

แรงงานทางตรง         300,000 

คา่ใช้จ่ายการผลิต 

 การขนย้ายวตัถดุิบ  (1,500 x 25)   37,500 

 การเดนิเคร่ืองจกัร (50 x 100)     5,000 

 การตัง้เคร่ือง  (5x 1,000)     5,000 

 การเปลี่ยนแบบ (2 x 5,000)   10,000  57,500 

ต้นทนุการผลิตสนิค้า ก รวมทัง้สิน้      457,500 
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 การค านวณต้นทุนคิดเข้างานโดยใช้ต้นทุนกิจกรรมในบางกิจกรรมจะน าเอาต้นทุน
ค่าแรงงานทางตรงรวมกบัค่าใช้จ่ายการผลิต เป็นค่าใช้จ่ายแปลงสภาพ  น ามาค านวณหาอตัรา
ต้นทุนคิดเข้างานต่อหน่วย เพื่อคิดเข้าเป็นต้นทุนของสินค้าได้  ถ้าสามารถกระจายค่าแรงงาน
ทางตรงแยกเข้าในกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีก าหนดขึน้ได้ 

 

ตัวอย่างที่ 7.7    การจดัท างบประมาณต้นทนุผลิตสินค้าโดยใช้ต้นทนุกิจกรรม  โรงงานแห่งหนึ่ง
ผลิตสินค้า 2 ชนิด  คือ A และ B  กิจการวางแผนท าการผลิตและใช้ระบบต้นทนุกิจกรรมในการ
คิดต้นทุนสินค้า  ข้อมูลในการวางแผนเพื่อจัดท างบประมาณต้นทุนผลิตประจ าปีโดยใช้ต้นทุน
กิจกรรม มีดงันี ้

 ต้นทุนกิจกรรม จ านวนเงนิ (บาท) 
1. การออกแบบทางวิศวกรรม 620,000  

2. การท าโปรแกรมทดสอบ 300,000  

3. การพฒันาระบบทดสอบ 600,000  

4. การตดิตัง้เคร่ืองจกัร 280,000  

5. การจดัเตรียมวตัถดุิบ 260,000  

6. การฉีดวตัถดุิบเข้าในแมพ่ิมพ์ 500,000  

7. การตรวจสอบผลติภณัฑ์ 200,000  

8. การจดัหาสาธารณปูโภค 90,000  

9. การบริการด้านอาคารสถานท่ี 150,000  

                                     
 ต้นทนุวตัถดุบิท่ีใช้ในการผลติ    A 

 

=     2,000,000  บาท 

                                          B =     2,800,000 บาท 

 

ปริมาณการผลติท่ีประมาณไว้ตามค าสัง่ซือ้  A 

 

=   2,000   หน่วย 

 

 

 B =   4,000   หน่วย  

  

การวิเคราะห์กิจกรรมทัง้ 9 กิจกรรมตามระดบักิจกรรม เพื่อหาตวัผลกัดนัต้นทนุ ระดบั
กิจกรรมแบง่ได้เป็น 4 ระดบั และประมาณการต้นทนุมีดงัตอ่ไปนี ้
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     ระดับ       รายการ หน่วยวัดกิจกรรม ต้นทุน (บาท) 
1) หนว่ยผลติ  
(Unit Level) 

ตรวจสอบผลติภณัฑ์ 

ฉีดวตัถดุิบเข้าแมพ่ิมพ์ 

รวม 

จ านวนแมพ่ิมพ์ 

จ านวนแมพ่ิมพ์ 

200,000 

500,000 

700,000 

2) ค าสัง่ 

(Bath Level) 

ติดตัง้เคร่ืองจกัร 

จดัเตรียมวตัถดุิบ 

รวม 

จ านวนครัง้ / ค าสัง่ 

จ านวนค าสัง่ 

280,000 

260,000 

540,000 

3) กลุม่ผลติภณัฑ์ 

(Product Level) 

พฒันาระบบทดสอบ 

ท าโปรแกรมทดสอบ 

รวม 

จ านวนผลติภณัฑ์ 

จ านวนผลติภณัฑ์ 

600,000 

300,000 

900,000 

4) บริการรวม 

(Facility Level) 

ออกแบบทางวิศวกรรม 

จดัสาธารณปูโภค 

บริการด้านอาคาร 

รวม 

จ านวนใบสัง่ 

พืน้ท่ีใช้งาน 

พืน้ท่ีใช้งาน 

620,000 

90,000 

150,000 

860,000 

 

ตารางประมาณการปริมาณตัวผลักดนัต้นทุน (หน่วย) 
 

ระดับ หน่วย A B รวม  

1 แม่พิมพ์ 1,000 2,500 3,500 แม่พิมพ์ 

2 ค าสัง่ 200 400 600 ค าสัง่ 

3 ใบสัง่ 

ผลิตภณัฑ์ 

30 

3 

60 

1 

90 

4 

ใบสัง่ 

ผลิตภณัฑ์ 

4 ตารางฟตุ 2,000 4,000 6,000 ตารางฟตุ 
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ขัน้ตอนการจัดท างบประมาณต้นทุนกิจกรรม 
 

1. ค านวณประมาณการต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วย 

ตารางประมาณการอตัราต้นทนุกิจกรรมตอ่หน่วย (บาท) 

ระดับ 

ต้นทุน
กิจกรรม  

(บาท) 

ปริมาณตวัผลักดนัต้นทนุ ต้นทุนกิจกรรม 

A B รวม 
อัตราต่อหน่วย 

(บาท) 
1) หน่วยผลิต  
(Unit Level) 

700,000 1,000 2,500 3,500 200 บาท/แมพ่ิมพ์ 

2) ค าส่ัง 

(Bath Level) 

540,000 200 400 600 900 บาท/ค าสัง่ 

3) กลุ่มผลิตภณัฑ์ 

(Product Level) 

900,000 

620,000 

30 

3 

60 

1 

90 

4 

10,000/ ผลิตภณัฑ์ 

155,000 / ใบสัง่ 

4) บริการรวม 

(Facility Level) 

240,000 2,000 4,000 6,000 40 / ตารางฟตุ 

 

2. จัดท างบประมาณต้นทุนการผลิตสินค้า 

งบประมาณต้นทุนการผลิต 

           A        B 

ปริมาณผลติ (หน่วย) 2,000 4,000 

คา่วตัถดุิบทางตรง (บาท) 2,000,000 2,800,000 

ต้นทนุกิจกรรม (บาท) :-   

     ระดับ 1 Unit - Level   

 A   200 x 1,000 200,000  

 B   200 x 2,500  500,000 

     ระดับ 2 Batch - Level   

 A   900 x 200 180,000  

 B   900 x 400  360,000 

    ระดับ 3 Product - Level   

 A   155,000 x 3 465,000  

 B   155,000 x 1  155,000 
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 A   10,000 x 30 300,000  

 B   10,000 x 60  600,000 

ระดับ 4 Facility - Level   

 A   40 x 2,000 80,000  

 B   40 x 4,000          _______ 160,000 

รวมต้นทุนกิจกรรม 1,225,000 1,775,000 

รวมต้นทุนผลิตทัง้สิน้ 3,225,000 4,575,000 

ต้นทุนต่อหน่วย (บาท) 1,612.5 1,143.75 

 

ประโยชน์การจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิต 

 การจดัท างบประมาณคา่ใช้จ่ายในการผลิต  มีประโยชน์ท่ีส าคญัดงันี ้

1. เพื่อใช้ในการค านวณหาต้นทนุการผลิตสนิค้าแตล่ะประเภทโดยประมาณ 

2. เพื่อใช้ในการควบคมุการด าเนินงานของหน่วยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 

3. เพื่อประโยชน์ในการจดัท างบประมาณเงินสดจ่าย  และวางแผนทางการเงินของฝ่าย
การเงินเพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ดงักล่าวกิจการจึงควรจดัท างบประมาณค่าใช้จ่ายการ
ผลิตตามหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ตามประเภทของสินค้าและตามงวดเวลา 

 

ตัวอย่างการจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 

 บริษัท จลุจกัรพงษ์ จ ากดั มีการแบ่งสายงานออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายผลิต ฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายขาย โดยฝ่ายผลิตแยกเป็นแผนกผลิต 3 แผนก และแผนกบริการ 3 แผนก  โดยแผนก
บริการ แบง่เป็น บริการทัว่ไป แผนกไฟฟ้าโรงงาน แผนกซอ่มบ ารุง โดยในการวดัปริมาณงานหรือ
ผลผลิตท่ีแตล่ะแผนกท าได้โดยใช้กิจกรรมเป็นตวัฐาน ดงันี ้

 

แผนก หน่วยวัดปริมาณงาน  (หรือกิจกรรมที่เป็นตัวฐาน) 
แผนกผลติ ชัว่โมงแรงงานทางตรงของแผนก 

แผนกบริการทัว่ไป ชัว่โมงแรงงานทางตรงของโรงงานรวม 

แผนกไฟฟ้าโรงงาน กิโลวตัต์ตอ่ชัว่โมง 

แผนกซอ่มบ ารุง ชัว่โมงซอ่มบ ารุง 
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 อาคารของบริษัท จุลจกัรพงษ์ จ ากัด ใช้เป็นท่ีท าการของทัง้ฝ่ายผลิต และฝ่ายบริการ 
โดยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารจะต้องปันส่วนให้ฝ่ายต่าง ๆ ตามพืน้ท่ีใช้สอยของแต่ละฝ่าย โดย
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคาร มีรายละเอียดดงันี ้
 

แผนก อัตราส่วนการใช้พืน้ที่อาคาร 

ฝ่ายผลิต 50% 

ฝ่ายขาย 25% 

ฝ่ายบริหาร 25% 

 

 จากข้อมลูข้างต้น บริษัท จลุจกัรพงษ์ จ ากดั จะต้องท าการปันสว่นคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบั
อาคาร ให้กบัฝ่ายผลติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายขาย ในงบประมาณคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคาร หลงัจาก
นัน้ จดัท างบประมาณคา่ใช้จ่ายผลติในแตล่ะแผนก ดงัแสดงรายละเอียดในงบท่ี 14 – 16 ดงันี ้

 

งบที่ 14 

บริษัท จุลจักรพงษ์ จ ากัด 

งบประมาณค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร 

ส าหรับปี สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

ค่าใช้จ่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

เงินเดือน 24,000 24,000 24,000 24,000 96,000 

คา่ซอ่มแซม 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 

คา่บ ารุงรักษา 8,000 8,000 8,000 8,000 32,000 

คา่เสื่อมราคา 60,000 60,000 60,000 60,000 240,000 

คา่เบีย้ประกนัภยั 3,600 3,600 3,600 3,600 14,400 

คา่แรงงาน 27,000 27,000 27,000 27,000 108,000 

คา่ไฟฟ้า 15,000 7,000 12,000 18,000 52,000 

คา่น า้ประปา 2,000 2,500 1,500 2,000 8,000 

คา่ภาษี 2,400 2,400 2,400 2,400 9,600 

 152,000 144,500 148,500 155,000 600,000 
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ปันส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร       

 หน่วย : บาท 

แผนก 
ไตรมาสที่ 

1 

ไตรมาสที่ 
2 

ไตรมาสที่ 
3 

ไตรมาสที่ 
4 

รวม 

แผนกผลิต 50% 76,000 72,250 74,250 77,500 300,000 

แผนกขาย 25% 38,000 36,125 37,125 38,750 150,000 

แผนกบริหาร 25% 38,000 36,125 37,125 38,750 150,000 

 152,000 144,500 148,500 155,000 600,000 

 

สมมติแผนปริมาณงานของแผนกบริการมีดงันี ้

 

ไตรมาส แผนกไฟก าลัง (กิโลวัตต์) แผนกซ่อมบ ารุง (ช่ัวโมงซ่อมบ ารุง) 
ไตรมาสที่ 1 2,325 940 

ไตรมาสที่ 2 2,550 1,000 

ไตรมาสที่ 3 2,400 970 

ไตรมาสที่ 4 2,725 1,090 

 10,000 4,000 
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งบที่ 15 

บริษัท จุลจักรพงษ์ จ ากัด 

งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต (แผนกบริการ) 
ส าหรับปี สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 ไตรมาสที่ 
1 

ไตรมาสที่ 
2 

ไตรมาสที่ 
3 

ไตรมาสที่ 
4 

รวม 

แผนกบริการทั่วไป           

จ านวนชม. แรงงานทางตรง (งบที่ 12) 345,600 347,600 288,800 397,200 1,379,200 

เงินเดือน* 120,000 120,000 120,000 120,000 480,000 

คา่รับรองและคา่พาหนะ 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 

คา่เสื่อมราคา* 2,200 2,200 2,200 2,200 8,800 

คา่เบีย้ประกนัภยั* 500 500 500 500 2,000 

คา่ไปรษณีย์โทรเลข 13,300 12,000 11,500 10,400 47,200 

คา่เคร่ืองเขียน 29,000 5,400 6,800 8,100 49,300 

คา่ภาษี* 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000 

รวม 186,500 161,600 162,500 162,700 673,300 

แผนกไฟฟ้าโรงงาน           

จ านวนชม. แรงงานทางตรง  2,325 2,550 2,400 2,725 10,000 

เงินเดือน* 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 

คา่รับรองและคา่พาหนะ 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 

คา่เสื่อมราคา* 890 890 890 890 3,560 

คา่เบีย้ประกนัภยั* 125 125 125 125 500 

คา่ไปรษณีย์โทรเลข 3,300 2,000 1,500 1,400 8,200 

คา่เคร่ืองเขียน 9,000 1,400 2,800 5,100 18,300 

คา่ภาษี* 500 500 500 500 2,000 

รวม 35,815 26,915 27,815 30,015 120,560 
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งบที่ 15 (ต่อ) 
บริษัท จุลจกัรพงษ์ จ ากัด 

งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต (แผนกบริการ) 
ส าหรับปี สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 ไตรมาสที่ 
1 

ไตรมาสที่ 
2 

ไตรมาสที่ 
3 

ไตรมาสที่ 
4 

รวม 

แผนกซ่อมบ ารุง           

จ านวนชม. แรงงานทางตรง 
(งบที่ 12) 

940 1,000 970 1,090 4,000 

เงินเดือน* 34,000 34,000 34,000 34,000 136,000 

คา่รับรองและคา่พาหนะ 4,000 4,000 4,000 4,000 16,000 

คา่เสื่อมราคา* 760 760 760 760 3,040 

คา่เบีย้ประกนัภยั* 320 320 320 320 1,280 

คา่ไปรษณีย์โทรเลข 2,100 1,900 642 8,400 13,042 

คา่เคร่ืองเขียน 1,000 2,400 4,800 9,600 17,800 

คา่ภาษี* 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000 

รวม 43,680 44,880 46,022 58,580 193,162 

รวมทัง้ 3 แผนก 265,995 233,395 236,337 251,295 987,022 
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งบที่ 16 

บริษัท จุลจักรพงษ์ จ ากัด 

งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต (แผนกผลิต) 
ส าหรับปี สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 ไตรมาสที่ 
1 

ไตรมาสที่ 
2 

ไตรมาสที่ 
3 

ไตรมาสที่ 
4 

รวม 

แผนกผลิตที่ 1           

จ านวนชม. แรงงานทางตรง  172,800 173,800 144,400 198,600 689,600 

เงินเดือน* 80,000 80,000 80,000 120,000 360,000 

คา่แรงงานทางอ้อม 100,000 120,000 106,754 145,282 472,036 

คา่บ ารุงรักษา 5,500 34,819 5,467 7,893 53,679 

คา่วสัดสุิน้เปลือง 18,393 6,575 7,391 3,418 35,777 

คา่เสื่อมราคา* 4,352 4,013 3,871 3,546 15,782 

คา่เบีย้ประกนัภยั* 750 750 750 750 3,000 

คา่ภาษี* 1,250 1,250 1,250 1,250 5,000 

รวม 210,245 247,407 205,483 282,139 945,274 

แผนกผลิตที่ 2      

จ านวนชม. แรงงานทางตรง  25,200 24,600 20,800 27,800 98,400 

เงินเดือน* 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 

คา่แรงงานทางอ้อม 112,000 167,000 142,000 232,000 653,000 

คา่บ ารุงรักษา 8,090 3,690 7,420 7,360 26,560 

คา่วสัดสุิน้เปลือง 12,500 7,625 3,421 9,834 33,380 

คา่เสื่อมราคา* 2,300 2,000 1,760 1,400 7,460 

คา่เบีย้ประกนัภยั* 463 463 463 463 1,852 

คา่ภาษี* 645 645 645 645 2,580 

รวม 185,998 231,423 205,709 301,702 924,832 
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งบที่ 16 (ต่อ) 
บริษัท จุลจกัรพงษ์ จ ากัด 

งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต (แผนกผลิต) 
ส าหรับปี สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 ไตรมาสที่ 
1 

ไตรมาสที่ 
2 

ไตรมาสที่ 
3 

ไตรมาสที่ 
4 

รวม 

แผนกผลิตที่ 3           

จ านวนชม. แรงงานทางตรง  147,600 149,200 123,600 170,800 591,200 

เงินเดือน* 74,000 74,000 74,000 74,000 296,000 

คา่แรงงานทางอ้อม 54,000 47,600 96,000 32,900 230,500 

คา่บ ารุงรักษา 7,604 4,220 6,930 3,700 22,454 

คา่วสัดสุิน้เปลือง 1,320 4,210 5,250 3,290 14,070 

คา่เสื่อมราคา* 2,420 1,990 1,642 840 6,892 

คา่เบีย้ประกนัภยั* 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 

คา่ภาษี* 99 99 99 99 396 

รวม 140,443 133,119 184,921 115,829 574,312 

รวมทัง้ 3 แผนก 536,686 611,949 596,113 699,670 2,444,418 

สรุปค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ      

อาคาร 50% 76,000 72,250 74,250 77,500 300,000 

แผนกบริการ 265,995 233,395 236,337 251,295 987,022 

แผนกผลิต 536,686 611,949 596,113 699,670 2,444,418 

 878,681 917,594 906,700 1,028,465 3,731,440 
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การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต 
 

 การปันส่วนค่าใช้จ่ายของแผนกบริการไปยงัแผนกผู้ รับบริการนัน้มีหลายวิธี  วิธีท่ีจะ
กลา่วตอ่ไปนีเ้ป็นวิธีเร่ิมปันสว่นคา่ใช้จ่ายของแผนกตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ปันสว่นแผนกท่ีให้บริการทัว่ไปให้แผนกท่ีให้บริการเฉพาะบางแผนก 

2. ปันสว่นคา่ใช้จ่ายจากแผนกให้บริการไปยงัแผนกผลติจนครบทกุแผนกให้บริการ   
3. ค านวณหาอตัราค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนกแต่ละแผนก  จะได้อตัราส่วนค่าใช้จ่าย

การผลติประจ าแผนกผลติทัง้ 3 แผนก ตามสตูรดงัตอ่ไปนี ้ดงัตวัอยา่งตามงบท่ี 17 

 

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนกผลิต  
=  ค่าใช้จ่ายทางตรงของแผนกผลิต +ค่าใช้จ่ายที่ปันส่วนมาจากแผนกให้บริการ 

ปริมาณช่ัวโมงแรงงานทางตรงของแผนกผลิต 

 

4. น าเอาอตัราคา่ใช้จ่ายการผลิตท่ีค านวณได้แตล่ะแผนก  เป็นอตัราคา่ใช้จ่ายการผลิตคิด
เข้างานของแผนกนัน้ ๆ  รวมเป็นต้นทุนของสินค้าแต่ละชนิดได้ ตามสตูรดงัต่อไปนี ้ดงัตวัอย่าง   
งบท่ี 18 

 

ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตสินค้าแต่ละชนิด  
=  ผลรวมอัตราส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนกผลิตแต่ละแผนก x จ านวนช่ัวโมง
แรงงานทางตรงตามงบประมาณแต่ละแผนก 

 

ตัวอย่างการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต 

 จากตวัอยา่งเดิม บริษัท จลุจกัรพงษ์ จ ากดั มีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคาร คา่ใช้จ่ายในการ
ให้บริการทั่วไป ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับไฟฟ้าโรงงาน ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการซ่อมบ ารุง  ซึ่งค่าใช้จ่าย
ดงักลา่ว จะต้องปันสว่นให้กบัแผนกผลิต โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคาร ฝ่ายผลิตได้รับส่วนแบ่งค่าใช้จ่ายมาจากแผนกอาคาร
เท่ากบั 50% ของทัง้หมด และปันสว่นให้แผนกตา่ง ๆ ในฝ่ายผลิต ตามสดัสว่นการใช้พืน้ท่ีอาคาร 
ดงันี ้
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แผนก สัดส่วนการใช้พืน้ที่อาคาร 

แผนกไฟฟ้าโรงงาน 10% 

แผนกซอ่มบ ารุง 5% 

แผนกผลติท่ี 1 37% 

แผนกผลติท่ี 2 18% 

แผนกผลติท่ี 3 30% 

รวม 100% 

 

2. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการทั่วไป 

ผู้บริหารโรงงานได้ตกลงใช้เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายของแผนกบริการทั่วไปให้
แผนกตา่ง ๆ ดงันี ้

แผนก ร้อยละของค่าใช้จ่าย 

แผนกไฟฟ้าโรงงาน 10% 

แผนกซอ่มบ ารุง 10% 

แผนกผลติท่ี 1 30% 

แผนกผลติท่ี 2 20% 

แผนกผลติท่ี 3 30% 

รวม 100% 
 

 

3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าโรงงาน 

การปันส่วนค่าใช้จ่ายเก่ียวกับไฟฟ้าโรงงาน ไปยงัแผนกบริการแต่ละแผนก ให้ใช้
หลกัเกณฑ์ก าลงัไฟฟ้าเป็นกิโลวตัต์ ท่ีแตล่ะแผนกใช้บริการ ตามข้อมลู ดงันี ้

แผนก กิโลวัตต์ / ช่ัวโมง 

แผนกซอ่มบ ารุง 500 

แผนกผลติท่ี 1 5,000 

แผนกผลติท่ี 2 1,500 

แผนกผลติท่ี 3 3,000 

รวม 10,000 

 



 

212 
การวางแผนค่าใช้จ่ายการผลิตและงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 

Overhead Planning and Budgeting ___________________________________  

4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุง 

การปันส่วนค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการซ่อมบ ารุงของแผนกต่าง ๆ ให้ปันส่วนค่าใช้จ่าย
ตามจ านวนชัว่โมงซ่อมบ ารุงท่ีแต่ละแผนกมาใช้บริการโดยตรง สดัส่วนการใช้ชัว่โมงบริการของ
แผนกตา่ง ๆ มีดงันี ้

แผนก ช่ัวโมง 

แผนกผลติท่ี 1 1,500 

แผนกผลติท่ี 2 500 

แผนกผลติท่ี 3 2,000 

รวม 4,000 

 

งบที่ 17 

บริษัท  จุลจักรพงษ์ จ ากัด 

ตารางค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก 

ส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 
อัตราค่าบริการตามมาตรฐาน   
แผนกไฟฟ้าโรงงาน = 217,890   

  10,000   

 = 21.789 บาท ตอ่กิโลวตัต์  

แผนกซ่อมบ ารุง  = 286,387   

  4,000   

 =   71.60 บาท ตอ่ชัว่โมงซอ่มบ ารุง  
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งบที่ 18 

บริษัท  จุลจักรพงษ์ จ ากัด 

งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานตามชนิดสินค้า 

ส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

หนว่ย : บาท 
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บทสรุป   
 

 การวางแผนกิจการท่ีท าการผลิตสนิค้า  ต้นทนุการผลิตเป็นเร่ืองท่ีส าคญัต้องวางแผนให้
รอบคอบ  ถ้าฝ่ายผลติประหยดัต้นทนุได้มากเพียงไร  หรือลดต้นทนุได้มากเพียงไร  ก็สามารถเพิ่ม
ก าไรได้เพียงนัน้  ภายหลงัท่ีกิจการได้วางแผนเก่ียวกับการขาย  การผลิต  การซือ้วตัถุดิบ  และ
การจ่ายค่าแรงงานแล้วของกิจการจะต้องวางแผนเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้  เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการขายและการผลิต  การวางแผนค่าใช้จ่ายของกิจการ  การวางแผนคา่ใช้จ่ายการผลิต การ
วางแผนคา่ใช้จ่ายในการขาย  และการวางแผนคา่ใช้จ่ายในการบริหาร  ส าหรับการวางแผน
ค่าใช้จ่าย  ควรเน้นในเร่ืองการคาดคะเนเงินสดจ่ายและการควบคมุต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  
ผู้บริหารควรวางแผนและควบคมุคา่ใช้จ่ายให้เหมาะสมกบัการด าเนินงานตามแผน  เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของกิจการ  ดงันัน้การวางแผนคา่ใช้จ่ายจึงควรมุ่งถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากทรัพยากร
ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั  มากกวา่ท่ีจะเพง่เลง็ลดคา่ใช้จ่าย  การวางแผนและควบคมุคา่ใช้จ่ายจึงอาจท า
ให้รายจ่ายเพิ่มขึน้หรือลดลงก็ได้  ในบางกรณีกิจการต้องการได้ก าไรและผลตอบแทนจากการ
ลงทนุท่ีเกิดจากการก าเนินงานท่ีดีกว่า  ก็อาจจ าเป็นต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึน้  เพื่อปรับปรุงคณุภาพ
ผลิตภณัฑ์ให้ดีขึน้  ระดบักิจกรรมเพิ่มขึน้และผลการด าเนินงานของพนกังานดีขึน้  การวางแผน
และควบคมุคา่ใช้จ่ายจะต้องพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างคา่ใช้จ่าย  และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ
จากค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ  กลา่วคือผลประโยชน์ท่ีกิจการได้รับจะต้องคุ้มกบัค่าใช้จ่ายท่ีกิจการต้องจ่าย
ตามแผนนัน้  กิจการท่ีต้องการวางแผนและควบคมุคา่ใช้จ่าย  จึงมีแนวคิดท่ีจะก าหนดมาตรฐาน
ในการท างานว่า  ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการควรเป็นเท่าใดภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนด  จึงจะได้รับ
ผลตอบแทนท่ีคุ้มคา่เป็นผลดีแก่กิจการ 
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แบบฝึกหดั 

 

ข้อ 1 บริษัท พฒุิภทัร จ ากดั ผลิต เคร่ืองปรับอากาศ ได้จดัท ารายละเอียดเก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายใน
การผลติ เพื่อจดัท างบประมาณคา่ใช้จา่ยในการผลิต โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

 

 ไตรมาสท่ี 1   ไตรมาสท่ี 2   ไตรมาสท่ี 3   ไตรมาสท่ี 4  

  ชัว่โมงแรงงานทางตรง  100,000 200,000 300,000 400,000 

  ชัว่โมงเคร่ืองจกัร  50,000 45,000 60,000 85,000 

  แผนกบริการทั่วไป       

 เงินเดือนหวัหน้าคนงาน   เงินเดือน ๆ ละ 30,000 บาท     

 คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด   ไตรมาสท่ี 1 เท่ากบั 150,000 และในไตรมาส 2 - 4 เพิ่มขึน้ 10%  
ของไตรมาสก่อนหน้า  

 คา่รับรองและคา่พาหนะ   10% ของคา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็ในไตรมาสนัน้ ๆ     

 แผนกซ่อมบ ารุง       

 เงินเดือนหวัหน้าคนงาน   เงินเดือน ๆ ละ 50,000 บาท     

 คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด   ไตรมาสท่ี 1 เท่ากบั 200,000 และในไตรมาส 2 - 4 เพิ่มขึน้ 5%  
ของไตรมาสก่อนหน้า  

 คา่รับรองและคา่พาหนะ   15% ของคา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็ในไตรมาสนัน้ ๆ     

 แผนกผลิต 1       

 เงินเดือนหวัหน้าคนงาน   เงินเดือน ๆ ละ 45,000 บาท     

  คา่แรงงานทางอ้อม   ไตรมาสท่ี 1 เท่ากบั 100,000 บาท และในไตรมาส 2 - 4 เพิ่มขึน้  
10% ของไตรมาสก่อนหน้า  

 คา่วสัดสุิน้เปลือง   10,000 บาท +  0.10 บาท ของคา่แรงงานทางตรงในไตรมาส 

นัน้ๆ   

 

 คา่บ ารุงรักษา   0.20  บาท ตอ่จ านวนชัว่โมงเคร่ืองจกัรในไตรมาสนัน้ ๆ    

 แผนกผลิต 2       

 เงินเดือนหวัหน้าคนงาน   เงินเดือน ๆ ละ 30,000 บาท     

  คา่แรงงานทางอ้อม   ไตรมาสท่ี 1 เท่ากบั 50,000 บาท และในไตรมาส 2 - 4 เพิ่มขึน้  
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%ของไตรมาสก่อนหน้า  

 คา่บ ารุงรักษา   0.15  บาท ตอ่จ านวนชัว่โมงเคร่ืองจกัรในไตรมาสนัน้ ๆ    

1. คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคารจ านวน 1,000,000 บาท ได้รับการปันสว่นมาจากแผนกอาคาร  

และจะต้องน ามาปันสว่นให้แผนกตา่ง ๆ ตามสดัสว่นการใช้พืน้ท่ีอาคาร  ดงันี ้

แผนก   สดัสว่นการใช้พืน้ท่ีอาคาร    

        แผนกบริการทัว่ไป                 0.20  

 

  

        แผนกซอ่มบ ารุง                 0.15  

 

  

        แผนกผลติ 1                 0.35  

 

  

        แผนกผลิต 2   

 

              0.30  

 

 

  

 2.  คา่ใช้จ่ายแผนกบริการทัว่ไปจะปันสว่นให้แผนกตา่ง ๆ  ดงันี ้   

แผนก  ร้อยละของคา่ใช้จ่าย   

 แผนกซอ่มบ ารุง                  0.20     

 แผนกผลติ 1                  0.30     

 แผนกผลติ 2                  0.50     

 3.    คา่ใช้จ่ายแผนกซอ่มบ ารุงจะปันสว่นให้แผนกผลติ 1 และ 2 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้  

แผนก  ร้อยละของคา่ใช้จ่าย   

 แผนกผลติ 1   0.40     

 แผนกผลติ 2   0.60     

  

ให้ท า  

     

 1. ตารางค านวณอตัราคา่ใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก     

 2. งบประมาณคา่ใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน      

     -  ชัว่โมงแรงงานทางตรงแผนกผลติ 1 เท่ากบั 400,000 ชัว่โมง   

      - ชัว่โมงแรงงานทางตรงแผนกผลติ 2 เท่ากบั 600,000 ชัว่โมง   
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ข้อ 2                                               บริษัท ต้มย าล าซิ่ง จ ากดั 

งบประมาณคา่ใช้จ่ายการผลติ 

ประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

แผนกบริการทั่วไป      

เงินเดือนหวัหน้าคนงาน 120,000 120,000 120,000 120,000 480,000 

คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 150,000 165,000 181,500 199,650 696,150 

คา่รับรองและคา่พาหนะ 15,000 16,500 18,150 19,965 69,615 

รวม 285,000 301,500 319,650 339,615 1,245,765 

แผนกซ่อมบ ารุง      

เงินเดือนหวัหน้าคนงาน 150,000 150,000 150,000 150,000 600,000 

คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 200,000 210,000 220,500 231,525 862,025 

คา่รับรองและคา่พาหนะ 30,000 31,500 33,075 34,729 129,304 

รวม 380,000 391,500 403,575 416,254 1,591,329 

แผนกผลิต 1      

เงินเดือนหวัหน้าคนงาน 135,000 135,000 135,000 135,000 540,000 

คา่แรงงานทางอ้อม 225,000 247,500 272,250 299,475 1,044,225 

คา่วสัดสุิน้เปลือง 65,000 75,000 45,000 85,000 270,000 

คา่บ ารุงรักษา 112,500 123,750 136,125 149,738 522,113 

รวม 537,500 581,250 588,375 669,213 2,376,338 

แผนกผลิต 2      

เงินเดือนหวัหน้าคนงาน 90,000 90,000 90,000 90,000 270,000 

คา่แรงงานทางอ้อม 500,000 525,000 551,250 578,813 2,155,063 

คา่วสัดสุิน้เปลือง 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 

คา่บ ารุงรักษา 75,000 105,000 82,688 86,822 349,509 

รวม 680,000 735,000 738,938 770,634 2,834,572 
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1. คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคารจ านวน 1,000,000 บาท ได้รับการปันสว่นจากแผนกอาคาร 

และจะต้องน ามาปันสว่นให้แผนกตา่ง ๆ ตามสดัสว่นการใช้พืน้ท่ีอาคาร ดงันี ้

 แผนก  สัดส่วนการใช้
พืน้ที่อาคาร 

 

 แผนกบริการทัว่ไป 20%   

 แผนกซอ่มบ ารุง  15%   

 แผนกผลติ 1  35%   

 

แผนกผลติ 2 

 

30% 

  2.  คา่ใช้จ่ายแผนกบริการทัว่ไปจะปันสว่นให้แผนกตา่ง ๆ ดงันี ้

  แผนก  ร้อยละของค่าใช้จ่าย 

   แผนกซอ่มบ ารุง  20%    

แผนกผลติ 1 

 

30% 

   แผนกผลติ 2 

 

50% 

   3.   คา่ใช้จ่ายแผนกซอ่มบ ารุงจะปันสว่นให้แผนกผลติ 1 และ 2 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

แผนก 

 

ร้อยละของค่าใช้จ่าย 

  แผนกผลติ 1 

 

              40% 

   แผนกผลติ 2 

 

             60% 

   ให้ท า 

     1. ตารางค านวณอตัราคา่ใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก 

   2. อตัราคา่ใช้จ่ายการผลิตตอ่ชัว่โมงแรงงานทางตรง   

       -  ชัว่โมงแรงงานทางตรงแผนกผลติ 1 เท่ากบั 1,000,000 ชัว่โมง 

       - ชัว่โมงแรงงานทางตรงแผนกผลติ 2 เท่ากบั 2,500,000 ชัว่โมง 
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ข้อ 3  บริษัท มาริสา จ ากดั ผลติ เคร่ืองท าน า้อุน่ ได้จดัท ารายละเอียดเก่ียวกบัคา่ใช้จา่ยในการ
ผลิต เพื่อจดัท างบประมาณคา่ใช้จ่ายในการผลิต โดยมีรายละเอียดดงันี ้

   ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ชัว่โมงเคร่ืองจกัร  100,000 200,000 300,000 400,000 

  

แผนกบริการทั่วไป  

     

 เงินเดือนผู้จดัการโรงงาน   เงินเดือน ๆ ละ 40,000 บาท     

 คา่วสัดสุ านกังานใช้ไป   ไตรมาสท่ี 1 เท่ากบั 40,000 และในไตรมาส 2 - 4 เพิ่มขึน้ 10%  
ของไตรมาสก่อนหน้า 

 คา่พาหนะ   5,000 + 10% ของคา่วสัดสุ านกังานใช้ไปในไตรมาสนัน้ ๆ     

 แผนกซ่อมบ ารุง       

 เงินเดือนหวัหน้าคนงาน   เงินเดือน ๆ ละ 55,000 บาท     

 คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด   ไตรมาสท่ี 1 เท่ากบั 100,000 และในไตรมาส 2 - 4 เพิ่มขึน้ 5%  
ของไตรมาสก่อนหน้า  

 คา่รับรองและคา่พาหนะ   10,000 + 15% ของคา่ใช้จา่ยเบด็เตล็ดในไตรมาสนัน้ ๆ     

 แผนกผลิต 1       

 เงินเดือนหวัหน้าคนงาน   เงินเดือน ๆ ละ 75,000 บาท     

  คา่แรงงานทางอ้อม   ไตรมาสท่ี 1 เท่ากบั 300,000 บาท และในไตรมาส 2 - 4 เพิ่มขึน้  
50% ของไตรมาสก่อนหน้า  

 คา่วสัดสุิน้เปลือง   3,500 บาท +  5% ของคา่แรงงานทางอ้อมในไตรมาสนัน้ ๆ    

 คา่บ ารุงรักษา   17,500 + 50% ของชัว่โมงเคร่ืองจกัรในไตรมาสนัน้ ๆ    

แผนกผลิต 2       

 เงินเดือนหวัหน้าคนงาน   เงินเดือน ๆ ละ 90,000 บาท     

  คา่แรงงานทางอ้อม   ไตรมาสท่ี 1 เท่ากบั 250,000 บาท และในไตรมาส 2 - 4  

เพิ่มขึน้ 25%ของไตรมาสก่อนหน้า  

 คา่วสัดสุิน้เปลือง   15,000 บาท + 5% ของคา่แรงงานทางอ้อมในไตรมาสนัน้ ๆ    

 คา่บ ารุงรักษา   45% ของชัว่โมงเคร่ืองจกัรในไตรมาสนัน้   
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1. คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคารจ านวน  2,500,000 บาท ได้รับการปันสว่นมาจากแผนกอาคาร  

และจะต้องน ามาปันสว่นให้แผนกตา่ง ๆ ตามสดัสว่นการใช้พืน้ท่ีอาคาร  ดงันี ้

แผนก  สดัสว่นการใช้พืน้ท่ีอาคาร    

 แผนกบริการทัว่ไป   10% 

 

  

 แผนกซอ่มบ ารุง   20% 

 

  

 แผนกผลติ 1   30% 

 

  

 แผนกผลติ 2   40% 

 

  

 2.  คา่ใช้จ่ายแผนกบริการทัว่ไปจะปันสว่นให้แผนกตา่ง ๆ  ดงันี ้   

แผนก  ร้อยละของคา่ใช้จ่าย   

 แผนกซอ่มบ ารุง   10%    

 แผนกผลติ 1   50%    

 แผนกผลติ 2   40%    

 3.    คา่ใช้จ่ายแผนกซอ่มบ ารุงจะปันสว่นให้แผนกผลติ 1 และ 2 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้  

แผนก  ร้อยละของคา่ใช้จ่าย   

 แผนกผลติ 1                  40%     

 แผนกผลติ 2      60%    

  

ให้ท า  
     

 1. ตารางค านวณอตัราคา่ใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก     

 2. งบประมาณคา่ใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน      

     -  ชัว่โมงแรงงานทางตรงแผนกผลติ 1 เท่ากบั 2,000,000 ชัว่โมง   

      - ชัว่โมงแรงงานทางตรงแผนกผลติ 2 เท่ากบั 2,500,000 ชัว่โมง   

 

ข้อ 4 บริษัท บ้านสวน จ ากดั ผลิตสินค้า 2 ชนิด คือ ตู้โชว์ และตู้ เซฟ โดยมีแผนกผลติ 2 แผนก 
และมีแผนกบริการ 2 แผนก คือ แผนกบริการโรงงานทัว่ไป และแผนกซอ่มบ ารุง โดยบริษัทได้
เลือกปริมาณงานหลกั ส าหรับการคิดคา่ใช้จ่ายในแตล่ะแผนก ดงันี ้

แผนก     หน่วยวัดปริมาณงาน 

แผนกผลติ 1    ชัว่โมงแรงงานทางตรงของแผนก 

แผนกผลติ 2     ชัว่โมงแรงงานทางตรงของแผนก 

แผนกบริการโรงงานทัว่ไป  จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงรวม 
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แผนกซอ่มบ ารุง    จ านวนชัว่โมงซอ่มบ ารุง 

1. งบประมาณการผลติส าหรับปี x1 มีรายละเอียดเป็นจ านวนหน่วยดงันี ้

สินค้า  ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ตู้โชว์      50,000  60,000  60,000  80,000 

ตู้ เซฟ  110,000 90,000  120,000 140,000 

2.ชัว่โมงแรงงานทางตรงท่ีใช้ในการผลติสนิค้าแตล่ะชนิดเป็นดงันี ้

แผนกผลิต 1       ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ตู้โชว์ 

 

50,000 60,000 60,000 80,000 

ตู้ เซฟ 

 

220,000 180,000 240,000 280,000 

     รวม 

 

270,000 240,000 300,000 360,000 

แผนกผลิต 2 

    ตู้โชว์ 

 

100,000 120,000 120,000 160,000 

ตู้ เซฟ 

 

275,000 225,000 300,000 350,000 

    รวม 

 

375,000 345,000 420,000 510,000 

3. งบประมาณคา่ใช้จ่ายของแผนกตา่งๆ มีรายละเอียดดงันี ้

 แผนกผลิต 1 แผนกผลิต 2 

เงินเดือนหวัหน้าคนงาน 40,000 บาทตอ่เดือน 30,000 บาทตอ่เดือน 

คา่แรงงานทางอ้อม 1.50 บาทตอ่ปริมาณการ
ผลิตในแตล่ะไตรมาส 

2.50 บาทตอ่ปริมาณการผลติในแต่
ละไตรมาส 

คา่วสัดสุิน้เปลือง
  

10,000 บาทตอ่ไตรมาส + 

2 บาทของปริมาณการผลติ
ในแตล่ะไตรมาส 

15,000 บาทตอ่ไตรมาส + 2 บาท
ของปริมาณการผลติในแตล่ะไตรมาส 

คา่บ ารุงรักษา 3 บาท ของปริมาณการ
ผลิตในแตล่ะไตรมาส 

2 บาท ของปริมาณการผลติในแตล่ะ
ไตรมาส 

 แผนกบริการทั่วไป แผนกซ่อมบ ารุง 

เงินเดือนหวัหน้าคนงาน 30,000 บาทตอ่เดือน 40,000 บาทตอ่เดือน 

คา่ใช้จ่ายเบด็เตล็ด 2,000 บาทตอ่เดือน +  3,000 บาทตอ่เดือน +  
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 1 บาทตอ่ปริมาณการผลติ
ในแตล่ะไตรมาส 

 1.50 บาทตอ่ปริมาณการผลติในแต่
ละไตรมาส 

คา่รับรองและคา่พาหนะ 4,000 บาทตอ่เดือน 3,000 บาทตอ่เดือน 

4. คา่ใช้จ่ายแผนบริการทัว่ไปจะปันสว่นให้แผนกตา่ง ๆ ดงันี ้

  แผนก    ร้อยละของค่าใช้จ่าย 

แผนกซอ่มบ ารุง    20% 

แผนกผลติ 1    30% 

แผนกผลติ 2    50% 

5. คา่ใช้จ่ายแผนกซอ่มบ ารุงจะปันสว่นให้แผนกผลติ 1 และ 2 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

  แผนก     ช่ัวโมง 

  แผนกผลติ 1    1,500 

  แผนกผลติ 2    4,500 

ให้ท า 1.  งบประมาณคา่ใช้จ่ายในแผนกบริการ 

2.  งบประมาณคา่ใช้จ่ายในการผลิตแยกตามแผนกผลติ 

3.  ตารางแสดงการค านวณอตัราคา่ใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนก 

 

ข้อ 5  บริษัท คอกาแฟ จ ากดั น าวิธีต้นทนุกิจกรรมมาใช้ในการค านวณต้นทนุการผลติสินค้า  
บริษัทผลติสินค้าจ าหน่าย 2 ชนิด คือ เอ็กเปรสโซ ่และคาปชิูโน่ ซึง่เอ็กเปรสโซเ่ป็นสนิค้าท่ีมีความ
ยุง่ยากในการท าและใช้เวลานาน ความละเอียดสงูในการผลิต รายละเอียดเก่ียวกบัต้นทนุและ
กิจกรรมตา่ง ๆ ส าหรับการผลิตในปี 2555  มีดงันี ้

รายละเอียด เอ็กเปรสโซ่  คาปูชิโน่  

ปริมาณผลติและขาย
สนิค้า 

ปริมาณชัว่โมงเคร่ืองจกัร 

ราคาขายตอ่หน่วย 

ต้นทนุวตัถดุิบทางตรง 

คา่แรงงานทางตรง 

3,000  

10,000 

200  

180,000 

90,000   

กลอ่งชม.บาทบาท 

บาท 

5,000  

5,000  

80 

300,000 

50,000    

กลอ่ง
ชม.บาท
บาท 

บาท 

คา่ใช้จ่ายการผลิตรวม        360,000     
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ซึง่สามารถจ าแนกตามกิจกรรม และตวัผลกัดนัต้นทนุได้ดงันี ้

ต้นทุน กิจกรรม 
ตัวผลักดนัต้นทุน 

เอ็กเปรสโซ่ คาปูชิโน่ 

คา่ซอ่มแซมเคร่ืองจกัร 

คา่เตรียมการผลิต 

คา่ตรวจสอบ 

คา่ไฟฟ้าการผลติ 

คา่ขนวตัถดุิบ 

45,000 บาท 

100,000 บาท 

75,000 บาท 

105,000 บาท 

35,000 บาท 

การใช้เคร่ืองจกัร 

การเตรียมผลติ 

การตรวจสอบ 

การใช้เคร่ืองจกัร 

การเตรียมผลติ 

10,000 

15  

35  

10,000 

15  

ชม. 

ครัง้  
ครัง้ 

ชม. 

ครัง้ 

5,000 

10 

15  

5,000  

10 

ชม. 

ครัง้ 

ครัง้ 

ชม. 

ครัง้ 

รวม 360,000 บาท      

 

ให้ท า 

1. การค านวณคา่ใช้จ่ายการผลติคิดเข้างาน ด้วยวิธีอตัราเดียวทัง้โรงงาน 

2. การค านวณต้นทนุแบบฐานกิจกรรม 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  8 

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 

หวัข้อเนือ้หาประจ าบท  

1. ความหมายของงบประมาณคา่ใช้จ่ายในการขาย  
2. วตัถปุระสงค์ของงบประมาณคา่ใช้จ่ายในการขาย 

3. การจดัท างบประมาณคา่ใช้จ่ายในการขาย 

4. ประโยชน์ของงบประมาณการคา่ใช้จ่ายในการขาย 

5. ตวัอยา่งงบประมาณคา่ใช้จ่ายในการขาย 

6. ความหมายของงบประมาณคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

7. วตัถปุระสงค์ของงบประมาณคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

8. การจดัท างบประมาณคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

9. ประโยชน์ของงบประมาณการคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

10. ตวัอยา่งงบประมาณคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

11. บทสรุป 

12. แบบฝึกหดั 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

1. ผู้ เรียนสามารถอธิบายความหมายของงบประมาณคา่ใช้จ่ายในการขาย  
2. ผู้ เรียนสามารถอธิบายขัน้ตอนการจดัท างบประมาณคา่ใช้จ่ายในการขาย 

3. ผู้ เรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของงบประมาณการคา่ใช้จ่ายในการขาย 

4. ผู้ เรียนสามารถอธิบายความหมายของงบประมาณคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

5. ผู้ เรียนสามารถอธิบายขัน้ตอนการจดัท างบประมาณคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

6. ผู้ เรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของงบประมาณการคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
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วธีิการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1.   วิธีการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

2.   การบรรยายเนือ้หา 

3.   ถามตอบในชัน้เรียน 

4.   ท าแบบฝึกหดัท้ายบท 

  

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน เร่ือง งบประมาณคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

2.   ชดุการสอน PowerPoint  

3.   แหลง่ข้อมลูอิเลคทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง 

4.   แหลง่ความรู้จากวารสารและหนงัสือพิมพ์ตา่ง ๆ 

 

การวัดผลและการประเมินผล  

1.  สงัเกตความสนใจขณะฟังบรรยายและการตอบค าถาม 

2.  สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรียน  
3.  สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการร่วมกิจกรรมในชัน้เรียน 

4.  ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัท้ายบท 
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งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 

 หลังจากท่ีกิจการจัดท างบประมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการผลิตเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
ล าดบัตอ่ไป กิจการจะต้องวางแผนเก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการผลิต แตเ่ป็นคา่ใช้จ่าย
ท่ีช่วยสนบัสนนุกระบวนการผลติให้ด าเนินไปอย่างราบร่ืน   นัน่คือ  ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร ซึง่ถือว่าเป็นคา่ใช้จ่ายท่ีส าคญัมากในการประกอบกิจการ เพราะบางกิจการคา่ใช้จ่ายใน
การขายและบริหารอาจสงูมาก เน่ืองจากเป็นคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการขายและการบริหารงาน
ทัง้หมด เพื่อท าให้ยอดขายเป็นไปตามท่ีแสดงไว้ในงบประมาณขาย ดงันัน้ ผู้บริหารจึงต้องให้
ความส าคญักับการวางแผน  และควบคมุค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้เหมาะสมกับการ
ด าเนินงานตามแผน  เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละแผนก ส่งผลให้บรรลุ
เป้าหมายของกิจการตอ่ไป   
 

ความหมายของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการในการขาย 

 ไพบลูย์  ผจงวงศ์ (2554: 112) ได้กลา่วไว้ว่า  คา่ใช้จ่ายในการขาย (Selling Expense 

Budget) หรือ คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน  ซึง่เป็นคา่ใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวกบัการผลิต งบประมาณนี ้
จะแสดงในงบก าไรขาดทุนโดยประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย แยกเป็นค่าใช้จ่ายผนัแปร และ
คา่ใช้จ่ายคงท่ี  
 ธนภร  เอกเผ่าพนัธุ์ (2558) ได้กลา่วไว้ว่า คา่ใช้จ่ายในการขาย  หมายถึง  คา่ใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้เพื่อก่อให้เกิดการขาย  หรือเป็นค่าใช้จ่ายท่ีมีความสัมพันธ์กับการขาย  ซึ่งรวมทัง้
ค่าใช้จ่ายในการวางแผนการขาย  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย  และค่าใช้จ่ายทุกอย่างท่ี
เก่ียวกบัการขายท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้  เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามท่ีแสดงไว้ในงบประมาณการขาย  
เช่น  เงินเดือนพนักงานฝ่ายขาย  และฝ่ายการตลาด  ค่านายหน้าพนกังานขาย  ค่าสวสัดิการ
พนักงานขาย  ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าให้ลูกค้า       ค่าพาหนะและเบีย้เลีย้งเดินทาง
พนักงานขาย  ค่าประกันภัย  ค่าไปรษณีย์โทรเลข  ค่าโทรศัพท์  ค่าสิ่งตีพิมพ์แจกลูกค้า  ค่า
รับรอง  ค่าเช่า  ค่าน า้ค่าไฟของส านกังานขาย  ค่าวสัดสุิน้เปลือง       ค่าโฆษณา  เป็นต้น  การ
วางแผนคา่ใช้จ่ายดงักล่าวอย่างระมดัระวงัและการควบคมุอย่างมีประสิทธิภาพ  จะมีผลกระทบ
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ต่อการท าก าไรของกิจการ  การวางแผนค่าใช้จ่ายในการขายสินค้า  มีหลกัส าคญั  2  ประการ  
คือ   

1. การวางแผนและการประสานงาน   

การจัดท าแผนด าเนินงานทัง้หมดจะอยู่ในแผนก าไร  จะต้องมีความสมดุล
ระหวา่งคา่ใช้จ่ายกบัรายได้  ไม่ใช่วางแผนคา่ใช้จ่ายสงูเกนรายได้  กิจการก็ไม่สามารถท าก าไรได้  
ถ้าวางแผนคา่ใช้จ่ายต ่าเกินไปก็ไม่สามารถท าให้เกิดรายได้ตามแผนได้ 

2. การควบคุมค่าใช้จ่ายในการจ าหน่ายสินค้า   

 ถ้าค่าใช้จ่ายในการจ าหน่ายสินค้าเป็นส่วนส าคญัของต้นทุนรวม  การควบคมุ
ค่าใช้จ่ายเหล่านีก็้มีความจ าเป็น  โดยใช้หลกัเกณฑ์ในการควบคมุเหมือนการควบคมุค่าใช้จ่าย
ในการผลิต  เช่น  สร้างแนวความคิด  ทศันคัติเก่ียวกบัหน้าท่ี  ความรับผิดชอบและวตัถปุระสงค์
ของการใช้จ่าย  ผู้ บริหารการขายมีความรับผิดชอบโดยตรงในการวางแผนค่าใช้จ่าย  โดย
ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างงบประมาณการขาย  งบประมาณค่าโฆษณา  งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการจ าหน่ายสินค้า  เป็นปัญหาท่ีต้องพิจารณาร่วมกนัเพื่อให้เกิดความสมัพนัธ์และ
ความสมดลุระหว่างกนั  งบประมาณการขายจะขึน้อยู่กบัแผนการสง่เสริมการขายด้วย   ในการ
งบก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายมกัจะเร่ิมด้วยการพยากรณ์การขาย  แล้วก าหนด
งบประมาณคา่ใช้จ่ายเป็นอตัราท่ีแน่นอนตอ่ยอดขาย  เช่น  คา่ใช้จ่ายในการขายเป็น  10%  ของ
ยอดขาย  เป็นต้น  แต่ในบางกิจการท่ีผู้บริหารการขายไม่ให้ความสนใจค่าใช้จ่ายเหล่านี ้ จะท า
ให้มีการจ่ายค่าใช้จ่ายฟุ่ มเฟือยเกินไป  เช่น  จ่ายค่ารับรองมากเกินไป  โดยท่ีไม่ได้มีผลท าให้
ยอดขายเพิ่มขึน้เลย 
 

วัตถุประสงค์ของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย 

 วตัถปุระสงค์ของการจดัท างบประมาณคา่ใช้จ่ายในการขาย มีดงันี ้

1. การประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย  เพื่อจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
ขาย  โดยทัว่ไปมกัใช้ข้อมลูในอดีตท่ีมาก าหนดค่าใช้จ่าย  ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้เป็นประจ า  
และไม่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมก็ใช้ข้อมูลจ านวนเงินของค่าใช้จ่ายในอดีตได้  แต่ถ้าใน
งบประมาณปีหน้ามีการเปลี่ยนแปลงกิจการบางอย่าง  หรือปริมาณการขายเปลี่ยนไป  กิจการก็
จะต้องปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับกิจกรรมใหม่และปริมาณท่ีเปลี่ยนไป  บางกิจการอาจใช้
วิธีการประมาณการคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้  ตามอตัราคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ก็ได้  เช่น  เพิ่มขึน้  5%  จาก
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ปีก่อน  เป็นต้น  นอกจากนัน้การประมาณการควรจะพิจารณาถึงปัจจยัภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วย เช่น  คู่แข่งขัน  รสนิยมของลูกค้า  ภาวะเศรษฐกิจ  ปัจจัยเหล่านีมี้ผลต่อการ
ประมาณการคา่ใช้จ่ายให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ 

2. การประมาณคา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขายและการโฆษณา  มกัไม่ก าหนดเป็น
ร้อยละของยอดขายไมว่า่จะเป็นยอดขายในอดีตหรือยอดขายในปีงบประมาณหน้า  ควรจะใช้วิธี
ก าหนดเป้าหมายของการส่งเสริมการขาย  หรือการโฆษณานัน้ ๆ ว่าต้องการให้ได้ผลอย่างไร  
เช่น  ต้องการแนะน าสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด  ต้องการขยายยอดขายหรือต้องการเพิ่มส่วนแบ่ง
ของตลาด  ส าหรับสินค้าเดมิให้มากขึน้  ต้องการขยายเขตขายให้กว้างขวางมากขึน้  เม่ือก าหนด
เป้าหมายเช่นนีแ้ล้ว  ก็จะมีการด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมายเหลา่นัน้  ต้องใช้คา่ใช้จ่ายมากน้อย
เพียงไร  นัน่คือจัดท าแผนส่งเสริมการขายหรือการโฆษณา  โดยระบุเป้าหมายท่ีต้องการ  เช่น  
ต้องการขยายเขตขายไปท่ีใด  สินค้าท่ีจะน าออกสู่ตลาดคืออะไร  ตัง้เป้าหมายให้ขายได้เท่าไร  
การจดัท าแผนส่งเสริมการขายโดยละเอียดเช่นนี ้ จะช่วยให้การพิจารณาว่างบประมาณการใช้
เงินเช่นนี ้ จะได้ผลตามต้องการหรือไม่   

3. ถ้าหากกิจการมีวงเงินจ ากดัก็สามารถตดัทอนได้  ผลของการตดัทอนคา่ใช้จ่ายลงจะ
มีผลต่อยอดขายอย่างไร  กระทบส่วนใดบ้างในการวางแผนการขาย  โดยก าหนดเป้าหมายใน
การด าเนินงานแล้วจงึประมาณการคา่ใช้จ่าย  เพื่อให้สามารถบรรลไุด้ตามเป้าหมายเช่นนี ้ ถือว่า
เป็นวิธีการวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายท่ีดีท่ีสุด  เน่ืองจากสามารถ
น ามาใช้ในการควบคมุการด าเนินงานในการสง่เสริมการขายหรือการโฆษณาได้ว่าด าเนินไปตาม
แผนหรือไม่  ด้วยการจดัท ารายงานเปรียบเทียบผลการปฏิบตัิงานกบัแผนงบประมาณท่ีวางแผน
ไว้ 

  

การจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย  

 Glenn A. Welsch and others (2012)  ได้กล่าวไว้ว่า ในการจดัท างบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการขายนี ้ โดยทัว่ ๆ ไปมกัจดัท าขึน้พร้อมกบัการจดัท างบประมาณขาย  เน่ืองจาก
คา่ใช้จ่ายในการขายเป็นรายการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการขาย  การจดัเตรียมงบประมาณคา่ใช้จ่ายใน
การขายของแตล่ะกิจกรรมมกัจะแตกตา่งกนั  โดยทัว่ไปมกัจะขึน้อยูก่บัการจดัรายงานของกิจการ  
และความต้องการในการควบคมุคา่ใช้จ่ายอยา่งใกล้ชิดของผู้จดัการฝ่ายขาย   
 ส าหรับกิจการขนาดเล็กอาจจะแบง่งบประมาณคา่ใช้จ่ายในการขายออกเป็น  2  สว่น  
คือ  ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ภายในกิจการ  และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ภายนอกกิจการ  ส าหรับกิจการ



 

230 
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
Selling and Administrative Expenses Planning and Budgeting ______________________ 

ขนาดใหญ่มักจะแบ่งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายตามหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  เช่น  
งบประมาณค่าใช้จ่ายฝ่ายการตลาด  งบประมาณค่าใช้จ่ายของฝ่ายขาย  ซึ่งงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายจะแบ่งออกเป็นเขตขายต่างๆ  ดังท่ีมีหัวหน้าเขตควบคุมตามท่ีปรากฏในแผน
งบประมาณขาย  และแยกตามเวลาท่ีแสดงอยู่ในงบประมาณอื่น  เช่น  แสดงเป็นรายเดือน  ราย
ไตรมาส  ส าหรับปีงบประมาณท่ีวางแผน 

 อย่างไรก็ตามในการจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย  กิจการควรมีแผน
ด าเนินงานเก่ียวกับการจ าหน่ายสินค้า  ซึง่ประกอบด้วย  แผนการโฆษณาและแผนการขายเพื่อ
จะได้จดัท างบประมาณค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกนั  นอกจากนีเ้พื่อให้สอดคล้องกับการควบคมุ
การปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบของหวัหน้าหน่วยงาน  การแสดงคา่ใช้จ่ายจึงแสดงให้เห็นว่า  
หัวหน้าหน่วยงานนัน้ ๆ มีค่าใช้จ่ายรายการใดบ้างท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมและรับผิดชอบ  
ค่าใช้จ่ายใดบ้างท่ีอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบหน่วยงานนัน้ๆ  และถ้าแยกค่าใช้จ่ายออกตาม
พฤติกรรม  เช่น  รายการใดเป็นคา่ใช้จ่ายคงท่ี  รายการใดเป็นคา่ใช้จ่ายผนัแปรตามปริมาณการ
ขาย  ก็จะท าให้การประมาณการและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ 

 

ประโยชน์ของงบประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย 

 การวางแผนเพื่อจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายให้มีประสิทธิภาพ  ควรมี
วตัถปุระสงค์ท่ีต้องการตัง้ไว้เพื่อให้รู้เป้าหมาย  และแนวทางท่ีกิจการต้องการ  การจดัท าแผนจะ
ได้สนองตอบความต้องการนัน้ได้  โดยทั่วไปวัตถุประสงค์ในการวางแผนจัดท างบประมาณ
คา่ใช้จ่ายในการขาย  มีดงันี ้

1. เพื่อทราบผลการด าเนินงานล่วงหน้าโดยงบประมาณ  จากประมาณการทัง้รายได้
และคา่ใช้จ่ายน ามาเปรียบเทียบกนั  รวมกนัเป็นงบประมาณก าไรขาดทนุ 

2. เพื่อก าหนดความรับผิดชอบและเป้าหมายในการใช้จ่ายของ ฝ่ายขายให้มี
ประสิทธิภาพ  โดยพิจารณาจากการปฏิบตัิงานให้ด าเนินตามแผนท่ีวางไว้  ควรจะมีค่าใช้จ่าย
เท่าใด 

3. เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการควบคมุและวดัผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายขายว่าเป็นไป
ตามแผนงบประมาณหรือไม่  หรือแตกตา่งจากแผนเป็นจ านวนเท่าไร  เพราะเหตใุด 

4. เพื่อให้รู้ข้อมูลในการจัดท างบประมาณ  ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขายต่างๆ  และ
ต้นทนุของฝ่ายการเงิน 
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ตัวอย่างงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย 

 บริษัท จุลจกัรพงษ์ จ ากัด ได้ประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย โดยมีข้อมลูแยกตามเขต
ขายและรายไตรมาส ดงันี ้
 

 คา่ใช้จ่ายในการขายคงท่ี ซึง่ฝ่ายขายควบคมุไมไ่ด้ ประกอบด้วย 

หนว่ย : บาท 

                  ส านักงานใหญ่         ภาคเหนือ        ภาคกลาง  ภาคใต้ 

เงินเดือนตอ่ไตรมาส  80,000  30,000  40,000  35,000 

คา่โฆษณาตอ่ไตรมาส  25,000  10,000  15,000  12,000 

คา่เสื่อมราคาเคร่ืองใช้ส านกังานตอ่ไตรมาส 1,500  บาท 

 คา่ใช้จ่ายในการขายผนัแปรซึง่ฝ่ายขายควบคมุได้  มีดงันี ้

หนว่ย : บาท 

ส านักงานใหญ่ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

คา่พาหนะและคา่รับรอง 22,000 ลดลง 10% ลดลง 10%จาก 
ไตรมาสท่ี 2 

เพิ่ม 15%  จาก 
ไตรมาสท่ี 2 

คา่เคร่ืองเขียน 5,500 4,500 4,200 6,800 

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัรถสง่ของ 12,000 13,000 11,500 14,500 

คา่โทรศพัท์ 4,000 3,000 2,800 4,200 

ภาคเหนือ     

คา่พาหนะและคา่รับรอง 15,000 14,000 13,000 16,000 

คา่นายหน้า 35,000 32,000 45,000 53,0000 

คา่ขนสง่ 10,500 11,000 70,000 13,500 

คา่โทรศพัท์ 3,500 3,200 2,800 4,500 

ภาคกลาง     

คา่พาหนะและคา่รับรอง 15,000 14,000 13,500 16,000 

คา่นายหน้า 55,000 45,000 58,000 65,000 

คา่ขนสง่ 7,500 6,500 5,800 8,000 

คา่โทรศพัท์ 5,500 4,500 6,700 7,300 
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 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ภาคใต้     

คา่พาหนะและคา่รับรอง 15,500 14,500 13,500 16,000 

คา่นายหน้า 40,000 38,800 35,000 55,000 

คา่ขนสง่ 8,500 5,800 5,500 9,500 

คา่โทรศพัท์ 4,000 3,700 4,200 5,200 

  

 จากข้อมลูดงักลา่ว สามารถจดัท างบประมาณคา่ใช้จา่ยการขายแยกตามเขตขายและ
ตามไตรมาส ตามงบท่ี 20 

งบที่ 20 

บริษัท  จุลจักรพงษ์ จ ากัด 

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย 

 ส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

  หนว่ย : บาท 

 ไตรมาส รวม 

1 2 3 4 

ส านักงานใหญ่      

คา่ใช้จ่ายผนัแปร (ควบคมุได้) :-      

   คา่พาหนะและคา่รับรอง 22,000 20,000 18,000 23,000 83,000 

   คา่เคร่ืองเขียน 5,500 4,500 4,200 6,800 21,000 

   คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัรถสง่ของ 12,000 13,000 11,500 14,500 51,000 

    คา่โทรศพัท์ 4,000 3,000 2,800 4,200 14,000 

คา่ใช้จ่ายคงท่ี (ควบคมุไมไ่ด้) :-      

   เงินเดือน 80,000 80,000 80,000 80,000 320,000 

   คา่โฆษณา 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 

   คา่เสื่อมราคาอปุกรณ์ส านกังาน 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000 

    รวม 150,000 147,000 143,000 155,000 595,000 
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งบที่ 20 (ต่อ) 
บริษัท  จุลจักรพงษ์ จ ากัด 

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย 

 ส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

  หนว่ย : บาท 

 ไตรมาส รวม 

1 2 3 4 

ภาคเหนือ      

คา่ใช้จ่ายผนัแปร (ควบคมุได้) :-      

   คา่พาหนะและคา่รับรอง 15,000 14,000 13,000 16,000 58,000 

   คา่นายหน้า 35,000 32,000 45,000 53,000 165,000 

   คา่ขนสง่ 10,500 11,000 10,000 13,500 45,000 

    คา่โทรศพัท์ 3,500 3,200 2,800 4,500 14,000 

คา่ใช้จ่ายคงท่ี (ควบคมุไมไ่ด้) :-      

   เงินเดือน 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 

   คา่โฆษณา 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 

    รวม 104,000 100,200 110,800 127,000 442,000 

ภาคกลาง      

คา่ใช้จ่ายผนัแปร (ควบคมุได้) :-      

   คา่พาหนะและคา่รับรอง 15,000 14,000 13,500 16,000 58,500 

   คา่นายหน้า 55,000 45,000 58,000 65,000 223,000 

   คา่ขนสง่ 7,500 6,500 5,800 8,000 27,800 

    คา่โทรศพัท์ 5,500 4,500 6,700 7,300 24,000 

คา่ใช้จ่ายคงท่ี (ควบคมุไมไ่ด้) :-      

   เงินเดือน 40,000 40,000 40,000 40,000 160,000 

   คา่โฆษณา 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 

    รวม 138,000 125,000 139,000 151,300 553,330 
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งบที่ 20 (ต่อ) 
บริษัท  จุลจักรพงษ์ จ ากัด 

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย 

 ส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

  หนว่ย : บาท 

 ไตรมาส รวม 

1 2 3 4 

ภาคใต้      

คา่ใช้จ่ายผนัแปร (ควบคมุได้) :-      

   คา่พาหนะและคา่รับรอง 15,500 14,500 13,500 16,000 59,500 

   คา่นายหน้า 40,000 38,800 35,000 55,000 168,800 

   คา่ขนสง่ 8,500 5,800 5,500 9,500 29,300 

    คา่โทรศพัท์ 4,000 3,700 4,200 5,200 17,100 

คา่ใช้จ่ายคงท่ี (ควบคมุไมไ่ด้) :-      

   เงินเดือน 35,000 35,000 35,000 35,000 140,000 

   คา่โฆษณา 12,000 12,000 12,000 12,000 48,000 

    รวม 115,000 109,800 105,200 132,700 462,700 

รวมทุกภาค 507,000 482,000 498,000 566,000 2,053,000 

บวก  คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคาร      

ปันสว่น 25% 38,000 36,125 37,125 38,750 150,000 

รวมทัง้สิน้ 545,000 518,125 535,125 604,750 2,203,000 

  

 จากงบท่ี 20 จะพบว่าคา่ใช้จ่ายในการขายรวมทกุภาค จ านวน 2,053,000 บาท โดย
ได้รับการปันสว่นคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคาร 150,000 บาท ดงันัน้ จึงมีคา่ใช้จ่ายในการขายทัง้สิน้ 
2,203,000 บาท 
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ความหมายของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ธนภร  เอกเผ่าพันธุ์   (2558) ได้กล่าวไว้ว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  หมายถึง  
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในการด าเนินงาน  นอกเหนือจากคา่ใช้จ่ายในการผลิต  คา่ใช้จ่ายประเภทนีจ้ะ
เกิดขึน้จากการควบคมุ  และการให้บริการต่อหน้าท่ีงานหลกัๆ ของกิจการโดยรวม  มากกว่าเกิด
จากงานในหน้าท่ีใดหน้าท่ีหนึง่  คา่ใช้จ่ายเหลา่นีม้กัเป็นคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้เป็นประจ า  และมกัจะ
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถควบคมุได้  เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการบริหารนีจ้ะถกูก าหนดนโยบาย
และการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร  เช่น  เงินเดือน  ค่าเสื่อมราคา  ค่าประกนัภยั  ค่าเช่า  ค่าภาษี  
ค่าสอบบญัชี  เป็นต้น  ซึง่ค่าใช้จ่ายเหล่านีเ้ป็นค่าใช้จ่ายคงท่ี  ส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายผนัแปร  เช่น  
ค่าวสัดสุ านกังาน  ค่าโทรเลข  โทรศพัท์  เป็นต้น  ส่วนท่ีเป็นกึ่งผนัแปร  เช่น  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั
เคร่ืองถ่ายเอกสาร  เป็นต้น 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีความสมัพนัธ์กบัผู้บริหาร  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานนีเ้ป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในการจดัการดแูลให้การด าเนินงานของทุกๆ หน่วยงาน  หรือทุกศนูย์เป็นไป
โดยราบร่ืนและประสานงานกัน  ในกิจการขนาดใหญ่งานด้านบริหารแบ่งออกเป็นแผนก  เช่น  
แผนกบัญชี  แผนกการเงิน  แผนกจัดซือ้  แผนกบริการทั่วไป  หัวหน้าแต่ละแผนกงานเป็น
ผู้ รับผิดชอบในการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ในหน่วยงานของตน  แล้ว
จดัท าเป็นงบประมาณและเสนอขึน้ตามล าดบัสายงานบงัคบับญัชา   
 โดยทัว่ไปงบประมาณคา่ใช้จ่ายในการบริหารจะเร่ิมทนัทีท่ีงบประมาณขายได้รับอนมุตัิ
แล้ว  โดยฝ่ายบริหารจะต้องก าหนดแผนงานท่ีคาดว่าจะด าเนินงาน  ส าหรับแต่ละแผนกท่ี
เก่ียวข้องกับงานบริหารในการประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร  จะพิจารณาทัง้ข้อมลูในอดีต  
สภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั  และแนวโน้มอนาคต  และนโยบายของกิจการท่ีเก่ียวกับการเพิ่ม/ลด
กิจกรรมท่ีจะกระท าในปีงบประมาณหน้า  โดยวิเคราะห์จากข้อมลูในอดีตเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การประมาณค่าใช้จ่ายในอนาคต  ค่าใช้จ่ายบางรายการกิจการทราบแน่นอนว่าจะต้องเกิดขึน้
เท่าใด  เช่น  เงินเดือน  ค่าเช่า  เบีย้ประกัน  เป็นต้น  กิจการก็สามารถก าหนดจ านวนเงินของ
ค่าใช้จ่ายเหล่านีไ้ด้  ส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายผนัแปร  มกัจะถือว่าให้ผนัแปรไปตามยอดขาย  เพราะ
เป็นกิจกรรมหลกัของกิจการ   
 แผนงบประมาณเม่ือได้รับอนุมตัิแล้วก็ถือเป็นเป้าหมายในการด าเนินงานและใช้เป็น
เคร่ืองมือในการวัดผลการปฏิบัติงาน  โดยการเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงเพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน  ในการจัดท างบประมาณ  ควรแยก
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ค่าใช้จ่ายคงท่ีและผันแปรออกจากกัน  จะช่วยให้การควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงโดยการ
เปรียบเทียบกบังบประมาณในระดบักิจกรรมท่ีจะท าจริงและได้ผลดียิ่งขึน้ 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งบประมาณคา่ใช้จ่ายในการบริหาร ถือเป็นงบประมาณท่ีเก่ียวข้องกบัคา่ใช้จ่ายในการ
บริหารจดัการ โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้

1. เพื่อทราบถึงงบประมาณปีหน้ามีการเปลี่ยนแปลง บางกิจการอาจใช้วิธีการ
ประมาณการคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้  ตามอตัราคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ก็ได้  ภาวะเศรษฐกิจ  ปัจจยัเหลา่นี ้
มีผลตอ่การประมาณการคา่ใช้จ่ายให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ 

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร บางครัง้อาจไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป ดงันัน้ กิจการจึงต้องจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทกุปี เพื่อให้สามารถวางแผนการบริหารเงิน ให้สอดคล้องกบัคา่ใช้จ่าย 

 3.  การจดัท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ท าให้กิจการสามารถตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้  โดยสามารถตดัทอน ในกรณีท่ีมีวงเงินจ ากัด หรือ เป็นค่าใช้จ่ายท่ีไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์กบักิจการ 

การจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 โดยทัว่ไปงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร  จะเร่ิมจดัท าเม่ือได้ก าหนดแผนงานท่ี
คาดว่าจะกระท าส าหรับแตล่ะแผนกท่ีเก่ียวข้อง  แล้วจึงประมาณการคา่ใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ในแต่
ละแผนกตามแผนงบประมาณท่ีก าหนด โดยพิจารณาจากข้อมูลค่าใช้จ่ายในอดีต  สภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบนั  และแนวโน้มคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต  เพื่อน ามาเป็นข้อมลูเบือ้งต้นใน
การประมาณคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง  โดยพิจารณาในกรณี  ดงันีต้อ่ไปนี ้

1. นโยบายของกิจการ  เก่ียวกบักิจกรรมท่ีจะกระท าในปีงบประมาณหน้า หากไม่
เปลี่ยนแปลง  หรือภาระงานและความรับผิดชอบของหน่วยงานไม่เปลี่ยนแปลง  ให้น าข้อมูล
ค่าใช้จ่ายในปีก่อนเป็นแนวทางในการประมาณค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณหน้า  เช่น  เงินเดือน  
ค่าเช่า  ค่าเบีย้ประกันภัย  ค่าเสื่อมราคา  เป็นต้น  ค่าใช้จ่ายเหล่านีท้ราบแน่นอนว่าจะต้อง
เกิดขึน้เท่าใดก็สามารถก าหนดวงเงินของปีประมาณหน้าได้  โดยปรับระดับราค าตาม
สภาพการณ์ปัจจุบนั  เช่น  เงินเดือนอาจปรับเพิ่มขึน้จากปีก่อน  10%  หรือในสภาพเศรษฐกิจ
ตกต ่าอาจจะปรับเงินเดือนลดลงต ่ากวา่เดมิก็ได้  แล้วแตน่โยบายของกิจการ 
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2. ถ้ากิจการมีการเพิ่มกิจกรรมมากขึน้จากเดิมหรือเพิ่มแผนก  จะต้องมีการ
ประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับส่วนท่ีเพิ่มขึน้  นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในอดีตซึ่งเป็นของ
กิจกรรมเดิม  ยกเว้น  ส าหรับค่าใช้จ่ายคงท่ีบางรายการอาจรับผิดชอบร่วมกันกบักิจกรรมเดิม
หรือหน่วยงานเดมิ  ก็ต้องประมาณการปันสว่นคา่ใช้จ่ายเหลา่นัน้ให้กิจกรรมท่ีเพิ่มขึน้นีด้้วย  เช่น  
กิจการหรือหน่วยท่ีเพิ่มขึน้ใช้เคร่ืองมืออปุกรณ์ส านกังานเดมิ  คา่เสื่อมราคาของเคร่ืองมืออปุกรณ์
ต้องน ามาเฉลี่ยปันสว่นเป็นคา่ใช้จ่ายให้กิจกรรมหรือหน่วยงานใหม่นีด้้วย  สว่นคา่ใช้จ่ายผนัแปร
จะประมาณขึน้ใหม่ตามท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากกิจกรรมหรือหน่วยงานใหม่  นอกเหนือจาก
คา่ใช้จ่ายเดมิ 

3. หากมีการลดกิจกรรมหรือยุบแผนกหรือลดหน่วยงาน  ข้อมลูค่าใช้จ่ายผนัแปร
ของกิจกรรมหรือหน่วยงานนัน้ๆ ก็จะถูกตัดออก  ไม่ปรากฏในงบประมาณค่าใช้จ่ายของ
งบประมาณใหม่  แต่ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายคงท่ีต้องน ามาเฉลี่ยให้หน่วยงานหรือกิจกรรมท่ีเหลือ  
รับภาระคา่ใช้จ่ายมากขึน้กวา่เดิม  เน่ืองจากจ านวนรวมคา่ใช้จ่ายคงท่ีเท่าเดิม 

เม่ือได้จดัท างบประมาณตามนโยบายดงักลา่วแล้ว  จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก
หัวหน้าหน่วยงานตามสายบังคับบัญชา  แล้วจึงเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณ  หรือผู้ มีอ านาจในการอนมุตัิงบประมาณของกิจการเช่นเดียวกบังบประมาณอ่ืน ๆ
จึงจะถือเป็นเป้าหมายในการปฏิบตัิงานตอ่ไปได้  และจะใช้เคร่ืองมือในการวดัผลการปฏิบตัิงาน
ตอ่ไป 

 

ประโยชน์งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 การจดัท างบประมาณคา่ใช้จ่ายในการบริหาร มีประโยชน์ดงันี ้

1. เพื่อให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้ในการจัดท า
งบประมาณก าไรขาดทนุ 

2. เพื่อใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อใช้ในการควบคุม และปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีผิดปกติ และไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการโดยรวม 

4. ใช้ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของแตล่ะแผนก   
5. ลดปัญหาเร่ืองสนิค้าขาดมือ  ซึง่อาจท าให้เสียโอกาสในการขายและเสียลกูค้าได้ 
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6. ท าให้สามารถวางแผนจดัท างบประมาณเงินสดได้ใกล้เคียงกบัข้อเท็จจริง 

7. ท าให้สามารถวางแผนขยายกิจการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. ช่วยให้มีการประสานงานกนัเป็นอยา่งดี  ท าให้พนกังานทกุระดบัชัน้  ทกุฝ่ายมีขวญั
และก าลงัใจในการปฏิบตัิงาน  ท าให้หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  เช่น  ฝ่ายขาย  ฝ่ายบริหาร  
บคุลากร  ฝ่ายการเงิน  เป็นต้น  สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งสอดคล้องกนั 

9. ช่วยให้มีการควบคุมการท างานของฝ่ายบริหารมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  โดยอาศยั
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตาม
แผนการใช้จ่ายนัน้ๆ 

10. ท าให้การปฏิบตัิงานมีระบบแบบแผน  ขจดัปัญหาเร่ืองความสบัสนในการท างาน  
เพราะมีแผนงานเป็นแนวทางปฏิบตัิงานท่ีแน่นอน 

11. ขจดัการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  เน่ืองจากมีการวางแผนการใช้จ่ายไว้ล่วงหน้า
แล้ว  ตลอดจนมีแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้จากแผนงานท่ีวางไว้  ท าให้ไม่ต้อง
เผชิญกบัปัญหาเฉพาะหน้าซึง่อาจจะแก้ไขไม่รัดกมุพอ 

 
 

ตัวอย่างการจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 บริษัท จุลจกัรพงษ์ จ ากดั มีการบริหารงานโดยแบ่งเป็น 3 แผนก คือ แผนกบริหาร 
แผนกบญัชี แผนกการเงิน คา่ใช้จ่ายผนัแปรและคงท่ีทัง้ 3 แผนกมีรายละเอียดดงันี ้

หนว่ย : บาท 

 ค่าใช้จ่ายผันแปร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 

แผนก
บริหาร 

วสัดสุ านกังานใช้ไป 1,500 1,800 1,300 2,000 

คา่โทรศพัท์ 1,000 1,700 1,200 2,500 

แผนก
บัญชี 

วสัดสุ านกังานใช้ไป 2,700 1,500 1,300 2,500 

คา่โทรศพัท์ 1,500 1,700 900 2,700 

แผนก
การเงนิ 

วสัดสุ านกังานใช้ไป 2,500 2,300 2,200 3,000 

หนีส้งสยัจะสญู 7,976 8,024 5,792 8,720 

คา่โทรศพัท์ 1,524 676 2,008 3,280 
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ค่าใช้จ่ายคงที่รายปี แผนกบริหาร แผนกบัญชี แผนกการเงนิ 

เงินเดือน 100,000 80,000 60,000 

คา่พาหนะและคา่รับรอง 20,000 12,000 12,000 

คา่สอบบญัชี 6,000 - - 

คา่ท่ีปรึกษากฎหมาย 4,000 - - 

คา่เสื่อมราคา 12,000 12,000 24,000 

คา่เบีย้ประกนั 8,000 8,000 16,000 

คา่ภาษี 4,000 3,200 4,000 

 จากข้อมลูข้างต้น น าไปจดัท างบประมาณคา่ใช้จ่ายในการบริหาร แยกตามหน่วยงาน
และแยกรายไตรมาส ดงังบท่ี 21 ได้ดงันี ้

งบที่ 21 

บริษัท  จุลจักรพงษ์ จ ากัด 

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

   ไตรมาส 
รวม 

1 2 3 4 

แผนกบริหาร 

คา่ใช้จ่ายผนัแปร (ควบคมุได้) 
     

     วสัดสุ านกังานใช้ไป 1,500 1,800 1,300 2,000 6,600 

      คา่โทรศพัท์ 1,000 1,700 1,200 2,500 6,400 

คา่ใช้จ่ายคงท่ี (ควบคมุไมไ่ด้)      

     เงินเดือน 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 

     คา่พาหนะและคา่รับรอง 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 

     คา่สอบบญัชี 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000 

     คา่ท่ีปรึกษากฎหมาย 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 

     คา่เสื่อมราคา 3,000 3,000 3,000 3,000 12,000 

     คา่เบีย้ประกนั 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 

     คา่ภาษี 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 

รวม 41,000 42,000 41,000 43,000 167,000 
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งบที่ 21 (ต่อ) 
บริษัท  จุลจักรพงษ์ จ ากัด 

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ไตรมาส รวม 

1 2 3 4 

แผนกบัญชี 

คา่ใช้จ่ายผนัแปร (ควบคมุได้) 
     

     วสัดสุ านกังานใช้ไป 2,700 1,500 1,300 2,500 8,000 

      คา่โทรศพัท์ 1,500 1,700 900 2,700 6,800 

คา่ใช้จ่ายคงท่ี (ควบคมุไมไ่ด้)      

     เงินเดือน 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 

     คา่พาหนะและคา่รับรอง 3,000 3,000 3,000 3,000 12,000 

     คา่ภาษี 800 800 800 800 3,200 

รวม 33,000 32,000 31,000 34,000 130,000 

แผนกการเงนิ 

คา่ใช้จ่ายผนัแปร (ควบคมุได้) 
     

     วสัดสุ านกังานใช้ไป 2,500 2,300 2,200 3,000 10,000 

     หนีส้งสยัจะสญู 7,976 8,024 5,792 8,720 30,512 

     คา่โทรศพัท์ 1,524 676 2,008 3,280 7,488 

คา่ใช้จ่ายคงท่ี (ควบคมุไมไ่ด้)      

     เงินเดือน 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 

     คา่พาหนะและคา่รับรอง 3,000 3,000 3,000 3,000 12,000 

     คา่เสื่อมราคา 6,000 6,000 6,000 6,000 24,000 

     คา่เบีย้ประกนั 4,000 4,000 4,000 4,000 16,000 

     คา่ภาษี 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 

รวม 41,000 40,000 39,000 44,000 164,000 

รวมค่าใช้จ่ายทุกแผนก 115,000 114,000 111,000 121,000 461,000 

บวก   คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคารปันส่วน 25% 38,000 36,125 37,125 38,750 150,000 

รวมทัง้สิน้ 153,000 150,125 148,125 159,750 611,000 
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 จากงบท่ี 21 พบวา่ กิจการมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทกุแผนก รวม 461,000 บาท และ
ได้รับปันสว่นจากคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัอาคาร รวม 150,000 รวมเป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหารทัง้สิน้ 
611,000 บาท 

 

บทสรุป 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้เพื่อก่อให้เกิดการขาย  หรือเป็น
คา่ใช้จ่ายท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการขาย  ซึง่รวมทัง้คา่ใช้จ่ายในการวางแผนการขาย  คา่ใช้จ่ายใน
การส่งเสริมการขาย  และค่าใช้จ่ายทุกอย่างท่ีเก่ียวกับการขายท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  เพื่อให้
ยอดขายเป็นไปตามท่ีแสดงไว้ในงบประมาณการขาย  เช่น  เงินเดือนพนกังานฝ่ายขาย  และฝ่าย
การตลาด  ค่านายหน้าพนกังานขาย  เป็นต้น  การวางแผนค่าใช้จ่ายดงักล่าวอย่างระมดัระวงั
และการควบคมุอย่างมีประสิทธิภาพ ในการประมาณค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและการ
โฆษณา  ควรจะใช้วิธีก าหนดเป้าหมายของการส่งเสริมการขาย  หรือการโฆษณานัน้ ๆ ว่า
ต้องการให้ได้ผลอย่างไร  นัน่คือจดัท าแผนสง่เสริมการขายหรือการโฆษณา  โดยระบเุป้าหมายท่ี
ต้องการ  เช่น  ต้องการขยายเขตขายไปท่ีใด  สินค้าท่ีจะน าออกสูต่ลาดคืออะไร  ตัง้เป้าหมายให้
ขายได้เท่าไร  การจัดท าแผนส่งเสริมการขายโดยละเอียดเช่นนี ้ จะช่วยให้การพิจารณาว่า
งบประมาณการใช้เงินเช่นนี ้ จะได้ผลตามต้องการหรือไม่   
 คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  หมายถึง  คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในการด าเนินงาน  นอกเหนือจาก
คา่ใช้จ่ายในการผลิต  คา่ใช้จ่ายประเภทนีจ้ะเกิดขึน้จากการควบคมุ  และการให้บริการต่อหน้าท่ี
งานหลกัๆ ของกิจการโดยรวม  มากกว่าเกิดจากงานในหน้าท่ีใดหน้าท่ีหนึ่ง  คา่ใช้จ่ายเหลา่นีม้กั
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้เป็นประจ า  และมกัจะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถควบคมุได้  เน่ืองจาก
คา่ใช้จ่ายในการบริหารนีจ้ะถกูก าหนดนโยบายและการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร  เช่น  เงินเดือน  
ค่าเสื่อมราคา  ค่าประกนัภยั  ค่าเช่า  ค่าภาษี  ค่าสอบบญัชี  เป็นต้น   หวัหน้าแต่ละแผนกงาน
เป็นผู้ รับผิดชอบในการวางแผนและประมาณการคา่ใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ในหน่วยงานของตน  แล้ว
จดัท าเป็นงบประมาณและเสนอขึน้ตามล าดบัสายงานบงัคบับญัชา   
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แบบฝึกหดั 

 

ข้อ 1 จงอธิบายความหมายของงบประมาณคา่ใช้จ่ายในการขายและคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

ข้อ 2 จงอธิบายประโยชน์ของงบประมาณคา่ใช้จ่ายในการขายและคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

ข้อ 3 จงอธิบายข้อแตกตา่งระหวา่งงบประมาณคา่ใช้จ่ายในการขายและคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
กบั งบประมาณคา่ใช้จ่ายในการผลิต 

ข้อ 4 กิจการใช้วิธีการวิเคราะห์ต้นทนุผสม แบบ High-Low Method Analysis (ใช้ทศนิยม 2 

ต าแหน่ง) 

เดือน  คา่ใช้จ่ายขายและบริหาร(บาท)  ปริมาณการขาย(หน่วย)  

   มค.    9,750      1,250  

   กพ.   12,400      2,000  

  มีค.   15,000      2,750  

  เม.ย.   13,500      2,400  

  พค.   10,200      1,500 

  มิ.ย.   14,000      2,500  

 

ให้ท า 

1. จากข้อมลูข้างต้น กิจการมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารคงท่ี เท่าใด 

2. จากข้อมลูข้างต้น กิจการมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารผนัแปร เท่าใด 

 

ข้อ 5 บริษัท รังนก จ ากดั มีเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายผนั
แปร และคา่ใช้จ่ายคงท่ี ดงันี ้

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารผนัแปรตอ่หน่วย ประกอบด้วย 

 คา่นายหน้าพนกังานขาย    20 บาทตอ่หน่วย 

 คา่ขนสง่ออก       2 บาทตอ่หน่วย 

รวมคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารผนัแปร  22 บาทตอ่หน่วย 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารคงท่ี ประกอบด้วย 

 คา่เสื่อมราคา     20,000 บาท 

 คา่เบีย้ประกนั     12,000 บาท 

 เงินเดือนพนกังานขาย    50,000 บาท  
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รวมคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารคงท่ี   82,000 บาท 

 

ให้ท า 

1. จดัท างบประมาณขายและบริหาร หากกิจการผลติสินค้า 10,000  หน่วย 

 

ข้อ 6 บริษัท พงษ์ศกัดิ์ จ ากดั มีการบริหารงานโดยแบ่งเป็น 2 แผนก คือ แผนกบริหาร แผนก
บญัชี คา่ใช้จ่ายผนัแปรและคงท่ีทัง้ 2 แผนกมีรายละเอียดดงันี ้

หน่วย : บาท 

 ค่าใช้จ่ายผันแปร ค่าใช้จ่ายผันแปรต่อหน่วย 

แผนกขาย คา่นายหน้า 30 

คา่โทรศพัท์ 2 

แผนกบริหาร คา่สาธารณปูโภค 15 

วสัดสุ านกังาน 4 

แผนกบัญชี วสัดสุ านกังาน 7 

คา่สาธารณปูโภค 3 

 ค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายคงที่แต่ละไตรมาส 

แผนกขาย เงินเดือน 90,000 

 คา่เสื่อมราคา 10,000 

 คา่เบีย้ประกนั 5,000 

แผนกบริหาร เงินเดือน 70,000 

 คา่เสื่อมราคา 12,000 

 คา่เบีย้ประกนั 4,000 

แผนกบัญชี เงินเดือน 40,000 

 คา่สอบบญัชี 30,000 

 คา่เสื่อมราคา 5,200 

 คา่เบีย้ประกนั 3,000 

 คา่ภาษี 15,000 

 

ให้ท า 

1. จดัท างบประมาณขายและบริหาร หากกิจการผลติสินค้า 500,000  หน่วย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  9 

งบประมาณยืดหยุ่น 

 

หวัข้อเนือ้หาประจ าบท  

1. ความหมายของงบประมาณยืดหยุน่  
2. วตัถปุระสงค์ของงบประมาณยืดหยุน่ 

3. รูปแบบการจดัท างบประมาณยืดหยุน่ 

4. การจดัท างบประมาณยืดหยุน่ 

5. ประโยชน์ของงบประมาณการยืดหยุน่ 

6. บทสรุป 

7. แบบฝึกหดั 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

1.   ผู้ เรียนสามารถอธิบายความหมายของงบประมาณยืดหยุน่ได้ 

2.   ผู้ เรียนสามารถประยกุต์ใช้ขัน้ตอนการจดัท างบประมาณยืดหยุน่ได้ 

3.   ผู้ เรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของการจดัท างบประมาณยืดหยุน่ได้ 

 

วธีิการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1.   วิธีการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

2.   การบรรยายเนือ้หา 

3.   ถามตอบในชัน้เรียน 

4.   ท าแบบฝึกหดัท้ายบท 

  

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน เร่ือง งบประมาณยืดหยุน่ 

2.   ชดุการสอน PowerPoint  

3.   แหลง่ข้อมลูอิเลคทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง 

4.   แหลง่ความรู้จากวารสารและหนงัสือพิมพ์ตา่ง ๆ 
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การวัดผลและการประเมินผล  

1.   สงัเกตความสนใจขณะฟังบรรยายและการตอบค าถาม 

2.   สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรียน  
3.   สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการร่วมกิจกรรมในชัน้เรียน 

4.   ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัท้ายบท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บทที่  9  
 

งบประมาณยืดหยุ่น 

 

การจัดท างบประมาณท่ีได้กล่าวมาแล้วในบทก่อนๆ เป็นการจัดท างบประมาณ
ค่าใช้จ่ายส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ  ในระดบักิจกรรมท่ีวางไว้เพียงอย่างเดียว  ซึ่งเป็นการจัดท า
งบประมาณเพื่อให้การด าเนินงานสามารถบรรลุไปตามแผนท่ีวางไว้    แต่ถ้าการผลิตจริงไม่ได้
เป็นไปตามงบประมาณการผลิต  การท่ีจะน าเอางบประมาณคา่ใช้จ่ายท่ีจดัท าไว้ในระดบัการผลิต
ท่ีวางไว้เพียงระดบัเดียว  ยอ่มไม่สามารถบอกได้ว่าคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงสงูหรือต ่ากว่าแผนท่ีวาง
ไว้  จึงไม่ได้ให้ประโยชน์ในการควบคมุการด าเนินงานและการติดตามการปฏิบตัิงานอย่างแท้จริง  
แผนงบประมาณท่ีจัดท าขึน้  ณ  ระดบักิจกรรมท่ีวางไว้เพียงระดบัเดียวตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว
เรียกว่า  งบประมาณคงท่ี (Fixed Budget)  ซึ่งเป็นงบประมาณท่ีแสดงค่าใช้จ่ายท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้ส าหรับระดบักิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ 

ในบทนีจ้ะกล่าวถึงการจดัท างบประมาณเพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคมุการปฏิบตัิงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ และใช้วัดผลการปฏิบตัิงานให้ได้ชัดเจน  คือ  งบประมาณยืดหยุ่น  หรือ
งบประมาณคา่ใช้จ่ายผนัแปร (Flexible or Variable Budget of Expenses) 

 

ความหมายของงบประมาณยืดหยุ่น  

ไพบลูย์ ผจงวงศ์  (2554 : 127) ได้กลา่วไว้ว่า  งบประมาณยืดหยุ่น หมายถึง การจดัท า
งบประมาณส าหรับการผลิตหลายระดบั ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการควบคุมต้นทุนในระดบัการ
ผลิตตา่ง ๆ กนั 

ธนภร  เอกเผ่าพนัธุ์ (2558 : 8-2) ได้กล่าวไว้ว่า งบประมาณยืดหยุ่น  หมายถึง  
งบประมาณคา่ใช้จ่ายในการผลิตหรือคา่ใช้จ่ายการด าเนินงาน  ซึง่จดัท า  ณ  ระดบักิจกรรมต่างๆ 
กนัหลายระดบัโดยแสดงทัง้คา่ใช้จ่ายคงท่ีและคา่ใช้จ่ายผนัแปรแยกจากกนั 

เน่ืองจากการจดัท างบประมาณคา่ใช้จ่ายเพียงระดบัเดียวตามระดบักิจกรรมท่ีวางแผน
ไว้  กิจการอาจจะประเมินผลการปฏิบตัิงานได้ไม่เต็มท่ี  เพราะในบางครัง้ในการด าเนินงานจริงไม่
เป็นไปตามแผนท่ีวางแผนไว้  อาจเน่ืองมาจากข้อจ ากัดของกิจการหรือเกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพการณ์ทัว่ไปท าให้กิจการต้องเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานจากแผนท่ีวางไว้ 
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ตัวอย่างที่ 9.1  กิจการวางแผนการผลิตไว้  150,000  หน่วย  โดยประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต  
500,000  บาท  ผลติจริง  155,000  หน่วย  เน่ืองจากมีลกูค้ารายใหมส่ัง่ซือ้สินค้าเพิ่ม  และกิจการ
มีก าลงัการผลิตว่างเปล่าเหลือพอท่ีจะผลิตได้  โดยเสียค่าใช้จ่ายการผลิต  510,000  บาท  กรณี
เช่นนี ้  
      แผนการผลิต      ผลิตจริง ผลต่าง 
  ปริมาณการผลติ(หน่วย)      150,000     155,000   5,000 

  ประมาณคา่ใช้จ่ายการผลิต(บาท)     500,000     510,000 10,000 
     

ถ้าจะวัดเฉพาะค่าใช้จ่ายการผลิตจริง  510,000  บาท  สูงกว่าค่าใช้จ่ายการผลิตท่ี
ประมาณไว้  10,000  บาท  ก็จะผิดจากข้อเท็จจริง  เน่ืองจากระดบักิจกรรมหรือระดบัการผลิต
ต่างกัน  ตามท่ีประมาณค่าใช้จ่ายไว้  500,000  บาท  ผลิตเพียง  150,000  หน่วย  แต่ผลิตจริง
คา่ใช้จ่ายสงูกวา่ท่ีประมาณไว้  10,000  บาท  เพราะปริมาณการผลติมากขึน้  50,000  หน่วย 

 

  ดงันัน้  เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการปฏิบตัิงานของแต่ละหน่วยงาน  กิจการจึง
ควรจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายหลาย ๆ ระดบั  โดยแยกตามหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหรือตาม
ความเหมาะสมของแต่ละกิจการ  และเม่ือการด าเนินงานจริงไม่เป็นไปตามท่ีวางแผนไว้กิจการก็
สามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบตัิงานจริง กบังบประมาณคา่ใช้จ่ายผนัแปรได้ทนัที  ในกรณีท่ีการ
ด าเนินงานจริงไม่ตรงกับปริมาณงานท่ีแสดงไว้ในงบประมาณ  กิจการก็สามารถค านวณหา
คา่ใช้จ่ายในระดบัเดียวกนักบัปริมาณงานท่ีปฏิบตัิได้จริงได้โดยง่าย 

 

วัตถุประสงค์ของงบประมาณยืดหยุ่น 

 การจดัท างบประมาณยืดหยุ่น มีวตัถปุระสงค์ เพื่อช่วยในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ในแตล่ะระดบักิจกรรม ดงันี ้

1. เพื่อจดัท างบประมาณค่าใช้จ่ายได้หลายระดบั ตามระดบักิจกรรมของกิจการแต่ละ
งวด 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบตัิงานในระดบัเดียวกนักบัปริมาณท่ีปฏิบตัิได้จริงได้ 

3. เพื่อใช้ในวางแผนและควบคมุผลการด าเนินงานในทกุระดบัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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รูปแบบการจัดท างบประมาณยืดหยุ่น 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในหน่วยงานทุกรายการจะต้องน ามาวิเคราะห์ว่า  ต้นทุนชนิดใดเป็น
ต้นทนุคงท่ีหรือต้นทนุผนัแปร  สว่นต้นทนุกึ่งผนัแปรก็น าไปวิเคราะห์แยกต้นทนุคงท่ีและต้นทนุผนั
แปรตามวิธีต่าง ๆ  ดงักล่าวมาแล้ว  หลงัจากนัน้ก็น าต้นทุนท่ีวิเคราะห์แล้วไปจดัท างบประมาณ
ยืดหยุน่ได้  ซึง่รูปแบบในการจดัท าได้  2  วิธี  คือ 

 

1. จัดท างบประมาณยืดหยุ่นแสดงเป็นตารางระดบักิจกรรม   

งบประมาณยืดหยุ่นตามแบบนีจ้ะแสดงรายการค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ  แยกตาม
ระดบักิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อสะดวกในการน างบประมาณมาใช้เป็นเคร่ืองมือวดัผลการด าเนินงาน
เพราะเม่ือระดบักิจกรรมของผลการปฏิบตัิงานจริงไม่ตรงกบังบประมาณยืดหยุ่นอ่ืน ๆ อีก    และ
ไม่สามารถวดัผลการปฏิบตัิงานจริงได้  เน่ืองจากงบประมาณอยู่คนละระดบั  ดงัรายละเอียดตาม
ตวัอยา่งที่ 9.2 

 

ตัวอย่างที่ 9.2    สมมติบริษัทมีรายละเอียดการจดัท างบประมาณยืดหยุน่ ประจ าปี 25x1 ดงันี ้
 

 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

จ านวนช่ัวโมงเคร่ืองจักร 
อัตราร้อยละ 

200,000 

50 

300,000 

70 

320,000 

80 

400,000 

100 

เงนิเดอืน 400,000 400,000 400,000 400,000 

วัสดสุิน้เปลือง        

302,000  

       

452,000  

       

482,000  

       

602,000  

ค่าแรงงานทางอ้อม 150,500 225,500 240,500 300,500 

 852,500 1,077,500 1,122,500 1,302,500 

  

สมมติบริษัทผลติจริง ณ ระดบั 380,000  ชัว่โมงเคร่ืองจกัร ดงันัน้กิจการจะต้องท าดงันี ้

 งบประมาณระดับ 

200,000 ช่ัวโมง 
งบประมาณระดับ  

400,000 ช่ัวโมง 
เงนิเดอืน 400,000 400,000 

วัสดสุิน้เปลือง 302,000 602,000 

ค่าแรงงานทางอ้อม 150,500 300,500 
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 *การค านวณวสัดสุิน้เปลืองของปริมาณการผลิต ณ ระดบั 380,000 ชัว่โมง  

 

โดย  วสัดสุิน้เปลือง ณ ระดบั 200,000 ชัว่โมงเท่ากบั 302,000  บาท 

 วสัดสุิน้เปลือง ณ ระดบั 400,000 ชัว่โมงเท่ากบั 602,000  บาท 

   ผลต่าง   200,000    300,000 

= 
300,000  

200,000 

               = 1.5   บาท/ ชัว่โมงเคร่ืองจกัร 
ค านวณหาต้นทุนคงที่ วสัดสุิน้เปลือง ณ ระดบั 200,00 ชัว่โมงเท่ากบั 302,000  บาท 

 302,000 = ต้นทนุคงท่ี + (200,000 x 1.5) 

 302,000 = ต้นทนุคงท่ี + 300,000 

 ต้นทนุคงท่ี = 302,000 – 300,000 

   = 2,000 
 

ดงันัน้ จากการค านวณข้างต้น จงึได้สมการ  
              วสัดสุิน้เปลือง  = 2,000 + (ปริมาณผลติ x 1.5) 
 

ดงันัน้ ณ ระดบัการผลติท่ี 380,000 บาท จะสามารถค านวณ ได้ดงันี ้

ต้นทนุวสัดสุิน้เปลือง  = 2,000 + (380,000 x 1.5) 

   = 572,000 บาท 
 

**การค านวณคา่แรงงานทางอ้อมของปริมาณการผลติ ณ ระดบั 380,000 ชัว่โมง  
 

โดย  คา่แรงงานทางอ้อม ณ ระดบั  200,000 ชัว่โมงเท่ากบั 150,500  บาท 

 คา่แรงงานทางอ้อม ณ ระดบั  400,000 ชัว่โมงเท่ากบั 300,500  บาท 

   ผลต่าง     200,000     150,000 

= 
150,000 

200,000 

= 0.75   บาท 

ค านวณหาต้นทุนคงที่ คา่แรงงานทางอ้อม ณ ระดบั  200,00 ชัว่โมง  เท่ากบั  150,500  บาท 
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 150,500 = ต้นทนุคงท่ี + (200,000 x 0.75) 

 150,500 = ต้นทนุคงท่ี + 150,000 

 ต้นทนุคงท่ี = 150,500 – 150,000 

   = 500 

ดงันัน้ จากการค านวณข้างต้น จงึได้สมการ  
              คา่แรงงานทางอ้อม = 500 + (ปริมาณผลติ x 0.75) 
 

 

2. จัดท างบประมาณยืดหยุ่นแสดงในรูปของสูตรค่าใช้จ่าย   

งบประมาณยืดหยุน่อาจจะแสดงได้ในรูปของสตูรคา่ใช้จ่าย  สตูรของงบประมาณจะ
แยกให้เห็นส่วนของค่าใช้จ่ายคงท่ีต่อเดือนหรือต่อปี  และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีผนัแปรซึ่งแสดงเป็น
อตัราตอ่หนึง่หน่วยวดัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัคา่ใช้จ่าย  เช่น  อตัราตอ่หน่วย  อตัราตอ่ชัว่โมงแรงงาน  
เป็นต้น  การแสดงในรูปสตูรเช่นนีท้ าให้สะดวกในการค านวณหาค่าใช้จ่ายท่ีควรจะเป็นส าหรับ
ปริมาณงานระดบัตา่ง ๆ 

 

ตัวอย่างที่  9.3 สมมติจากตวัอย่างท่ี 9.2 ค่าใช้จ่ายทัง้ 3  ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่าเงินเดือนเป็น
คา่ใช้จ่ายคงท่ี วสัดสุิน้เปลืองเป็นคา่ใช้จ่ายกึ่งผนัแปร  มีคา่ใช้จ่ายคงท่ี 2,000 บาท และต้นทนุผนั
แปรในอัตรา 1.50 บาทต่อชั่วโมงเคร่ืองจักร หรือ ค่าแรงงานทางอ้อมเป็นค่าใช้จ่ายกึ่งผันแปร
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายคงท่ี 500 บาท ต่อเดือน และเป็นค่าใช้จ่ายผนัแปร 0.75 บาทต่อชั่วโมง
เคร่ืองจกัร  
 

 ค่าใช้จ่ายคงที่ต่อเดือน อัตราค่าใช้จ่ายผันแปร 
ต่อช่ัวโมงเคร่ืองจักร 

เงนิเดอืน 400,000 - 

วัสดสุิน้เปลือง 2,000 1.50 

ค่าแรงงานทางอ้อม 500 0.75 

 หากกิจการคาดวา่ในปีหน้าจะเดินเคร่ืองจกัร 400,000 ชัว่โมง ก็สามารถประมาณการ
คา่ใช้จ่ายได้  แตห่ากเดนิเคร่ืองเพียง 380,000 ชัว่โมง ก็จะเปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงได้
ดงันี ้
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งบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายที่
ยอมให้ 

ค่าใช้จ่ายจริง ผลต่าง 

ระดับกิจกรรม  
(ชม.เคร่ืองจกัร) 

400,000 380,000 380,000 (3) – (2) 

เงนิเดอืน 400,000 400,000 405,000 5,000* 

วัสดสุิน้เปลือง 602,000 572,000* 570,000 -2,000 

ค่าแรงงานทางอ้อม 300,500 285,500** 286,000 500* 

 1,302,500 1,257,500 1,254,000 3,500 

  

 ดงันัน้ ณ ระดบัการผลติท่ี 380,000 บาท จะสามารถค านวณ ได้ดงันี ้

*ต้นทนุวสัดสุิน้เปลือง   = 2,000 + (380,000 x 1.50) 

    = 572,000 บาท 

**ต้นทนุคา่แรงงานทางอ้อม  = 500 + (380,000 x 0.75) 

    = 285,500 บาท 
 

 จากตวัอย่างจะเห็นได้ว่าประมาณการไว้ว่าจะเดินเคร่ืองจกัร 400,000 ชัว่โมง จึงได้
จดัท างบประมาณ ณ ระดบั 400,000 ชัว่โมง ซึง่เสียคา่ใช้จ่าย 1,302,500 บาท ในการผลิตจริง 
อาจเกิดจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่า มีคู่แข่งมาก จึงท าให้ผลิตน้อยลง  ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับ
คา่ใช้จ่ายจริง พบว่า มียอดผลตา่งท่ีไม่ดี 5,500 บาท เป็นคา่ใช้จ่ายเงินเดือนและแรงงานทางอ้อม
สงูกวา่งบประมาณ สว่นวสัดสุิน้เปลืองเป็นผลตา่งท่ีดี 2,000 บาท รวมผลตา่งไม่ดี 3,500 บาท ซึง่
หาทางแก้ไขได้ในงวดตอ่ไป 

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าการใช้งบประมาณยืดหยุ่น  ประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละ
หน่วยงานจะช่วยให้การควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าการใช้งบประมาณคงท่ี  ซึ่งเป็นงบประมาณ
คา่ใช้จ่ายท่ีแสดงจ านวนคา่ใช้จ่ายส าหรับระดบักิจกรรมเพียงระดบัเดียว  ส าหรับกิจการท่ีมีแผนก
ต่าง ๆ หลายแผนกในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีค่าใช้จ่ายคงท่ีและค่าใช้จ่ายผนัแปรต่างกนั  กิจการควร
แยกงบประมาณคา่ใช้จ่ายผนัแปรของแตล่ะแผนก  แล้วสรุปรวมเป็นงบประมาณยืดหยุ่นของฝ่าย
นัน้ ๆ  
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การจัดท างบประมาณยืดหยุ่น 

Glenn A. Welsch and others (2012) ได้กลา่วไว้ว่า การจดัท างบประมาณยืดหยุ่น
หรืองบประมาณผนัแปร  สามารถแบง่ขัน้ตอนในการจดัท าได้  3  ขัน้ตอน  คือ 

 

1. วิเคราะห์ลักษณะของต้นทุน  
 

ต้นทนุหรือค่าใช้จ่ายมีความสมัพนัธ์ตอ่ปริมาณงานหรือปริมาณผลิตได้  3  ลกัษณะ  
คือ 

1.1  ต้นทนุคงท่ีหรือคา่ใช้จ่ายคงท่ี (Fixed Cost or Fixed Expenses) หมายถึง  
ต้นทนุท่ีมีจ านวนรวมคงท่ี แตจ่ านวนต้นทนุตอ่หน่วยจะผนัแปรตามปริมาณการผลติ  ลกัษณะของ
ต้นทนุคงท่ีพิจารณาได้จากปัจจยัตา่ง ๆ  ดงันี ้

1.1.1.การควบคมุ  ฝ่ายบริหารสามารถควบคมุต้นทนุคงท่ีบางชนิดได้ในระยะ
สัน้  และสามารถควบคุมได้ในระยะยาวทัง้หมด  เน่ืองจากต้นทุนคงท่ีขึน้อยู่กับนโยบายของ
กิจการท่ีจะก าหนดวงเงินท่ีอยู่ในความควบคมุในแต่ละระดบั  ต้นทนุเหล่านีจ้ะไม่มีความสมัพนัธ์
กบัระดบัการผลติของกิจการ  เช่น  คา่โฆษณา  คา่เช่า  คา่วิจยัพฒันา  คา่เสื่อมราคา  ต้นทนุบาง
ชนิดถกูก าหนดโดยบคุคลภายนอก  เช่น  คา่สอบบญัชี  คา่ท่ีปรึกษา  คา่ภาษี  เป็นต้น 

 1.1.2 ความสมัพนัธ์กบัระดบักิจกรรม  ต้นทนุคงท่ีเป็นต้นทนุท่ีเกิดมาจากการ
ก่อตัง้กิจการ  เช่น  การตัง้อาคารโรงงานเพื่อด าเนินงาน  ไม่วา่กิจการจะด าเนินงานหรือไม่  ต้นทนุ
คงท่ีนีจ้ะเกิดในปริมาณคงท่ี  และจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามระดบักิจกรรม  จะคงท่ีส าหรับปริมาณ
หรือช่วงท่ีมีความหมาย   
 1.1.3 ต้นทุนคงท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อระยะเวลา  ต้นทุนคงท่ีมกัจะมี
ความสมัพนัธ์กบังวดเวลาไม่แปรผนัตามปริมาณ  เช่น  เงินเดือน  ค่าเช่า  ค่าเสื่อมราคา  ค่าเบีย้
ประกนัภยั  ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนเหล่านีเ้กิดขึน้ตามงวดเวลา  และเป็นจ านวนคงท่ีเป็นรายเดือน  
หรือรายปี  ไม่ว่าระดบัปริมาณหรือกิจกรรมจะมากน้อยเพียงไร  ต้นทุนคงท่ีนีจ้ะมีระดบัเดียว ดงั
ภาพท่ี 9.1 

1.1.4 ต้นทนุท่ีคงท่ีความสมัพนัธ์ตอ่ช่วงท่ีมีความหมาย  ซึง่เป็นต้นทนุกึ่งคงท่ี 
(Semi-Fixed Cost)  ต้นทนุคงท่ีจะคงท่ีเฉพาะเม่ือสมัพนัธ์กบังวดเวลาหนึ่งๆ ท่ีก าหนดไว้  ซึง่ถือ
เป็นช่วงท่ีมีความหมาย (Relevant range)  ความสมัพนัธ์ระหว่างต้นทนุและปริมาณจะเป็นไป
เช่นนัน้ตลอดช่วงของจ านวนแต่ไม่ใช่ตัง้แต่ระดบัท่ีไม่มีการผลิตเลย  อาจจะลดต้นทนุได้บางส่วน  
และไม่ใช้ปริมาณผลติท่ีสงูมากจนท าให้ต้องเสียต้นทนุในอตัราท่ีสงูขึน้กวา่ปกติ 
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ปริมาณกิจกรรม 

(หนว่ย) 

 

(บาท) 
        8 

        7         

6         

5   

    

ต้นทนุคงท่ีรวม (บาท) 
3   

          2   

      1 

          

 

     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ภาพท่ี 9.1 แสดงต้นทนุคงท่ีระดบัเดียว (มีความสมัพนัธ์ตอ่ระยะเวลา) 
 

ตัวอย่างที่ 9.4  ต้นทนุคงท่ี  1,000,000  บาท  ณ  ระดบัการผลิต  100,000 - 500,000  หน่วยตอ่
เดือน  ถ้าระดบัผลิตต ่ากว่า  100,000  หน่วยต่อเดือน  ต้นทุนคงท่ีเท่ากับ  400,000  บาท  
เน่ืองจากลดจ านวนคนงานลง  แต่ถ้าระดบัการผลิตเกินกว่า  500,000  หน่วยต่อเดือน  ต้นทุน
คงท่ีจะเท่ากบั  2,000,000  บาทต่อเดือน  เน่ืองจากต้องจ้างคนงานเพิ่ม  ต้นทนุกึ่งคงท่ีนี ้ อาจ
เรียกได้อีกช่ือหนึง่วา่  ต้นทนุเป็นขัน้ (Step cost)  ดงัภาพท่ี  9.2 

                 (ล้านบาท) 
8           

7           

6   

        ช่วงที่มี
ความหมาย 

5   

     

  

4 

    3 

     

ช่วงที่มี 

ความหมาย   2   

      

1 

ช่วงที่มี 

ความหมาย  
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ภาพท่ี 9.2  แสดงต้นทนุกึ่งคงท่ีหรือต้นทนุเป็นขัน้ 

ต้นทนุรวม 
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1.1.5 ข้อก าหนดของฝ่ายบริหาร   ต้นทุนคงท่ีหลายชนิดขึน้อยู่กับการ
ตดัสินใจของฝ่ายบริหาร  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการตดัสินใจจากเดิมจะมีผลท าให้ต้นทุนคงท่ี
เปลี่ยนแปลงไปด้วย  ดงันัน้ในการจดัท างบประมาณจ าเป็นต้องทราบนโยบายของฝ่ายบริหารท่ี
แน่ชดั  เช่น  อตัราคิดคา่เสื่อมราคา  อตัราคา่เบีย้ประกนัภยั  เป็นต้น 

 

1.2  ต้นทนุผนัแปรหรือคา่ใช้จ่ายผนัแปร (Variable Cost or Variable Expenses) 
หมายถึง ต้นทุนท่ีผันแปรไปตามระดบักิจกรรมโดยจ านวนรวมของต้นทุนจะเพิ่มขึน้ เม่ือระดับ
กิจกรรมหรือปริมาณเพิ่มขึน้ และจะลดลงเมื่อระดบักิจกรรมหรือปริมาณลดลงและต้นทนุตอ่หน่วย
จะคงท่ีทกุระดบักิจกรรม ลกัษณะของต้นทนุผนัแปรพิจารณาจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

1.2.1 การควบคมุ  ต้นทุนผนัแปรฝ่ายบริหารสามารถควบคมุได้ในระยะสัน้  
เช่น  คา่วตัถดุิบท่ีใช้ในการผลติ  คา่แรงงาน  คา่น า้คา่ไฟ  ค่าโทรเลข  คา่โทรศพัท์  เป็นต้น  

1.2.2 ความสมัพนัธ์กับระดบักิจกรรม  ต้นทุนผนัแปรรวมจะแปรผนัไปตาม
ระดบักิจกรรมโดยตรง  ถ้าปริมาณงานหรือระดบักิจกรรมเป็นศนูย์  คา่ใช้จ่ายหรือต้นทนุผนัแปรนี ้
จะไม่เกิดขึน้  ถ้าระดบักิจกรรมเพิ่มขึน้  20%  ต้นทุนผนัแปรจะเพิ่มขึน้  20% ด้วย  ทางตรงกัน
ข้าม  ถ้าสมมติระดบักิจกรรมลดลง  10%  ต้นทุนผนัแปรรวมจะลดลง  10%  ด้วยเช่นกัน  ส่วน
ต้นทุนผนัแปรต่อหน่วยจะคงท่ีไม่ว่าระดบักิจกรรมจะเพิ่มขึน้หรือลดลง  เช่น  วตัถดุิบท่ีใช้ในการ
ผลิตโต๊ะ  เก้าอี ้ คือ  ไม้  ในการท าโต๊ะ  1  ตวั  ใช้ไม้  1  ชิน้ ๆ  ละ  1,000  บาท  ไม่ว่าจะผลิตโต๊ะ  
10  ตวั  หรือ  100  ตวั  ต้นทนุคา่ไม้ในการท าโต๊ะตอ่  1  ตวั  คือ  1,000  บาท  เท่ากนั  แตต้่นทนุ
รวมการผลิตจะแตกต่างกนั  ผลิตมากก็มีต้นทุนมาก  ถ้าผลิตโต๊ะ  10  ตวั  ต้นทุนวตัถดุิบจะ
เท่ากบั  10,000  บาท  ผลติ  100  ตวั  ต้นทนุวตัถดุิบจะเท่ากบั  100,000  บาท  ดงัภาพท่ี 9.3 

1.2.3 ต้นทุนผันแปรจะมีความสัมพันธ์กับช่วงท่ีมีความหมาย  ในช่วงท่ีมี
ความหมายในระดับการด าเนินงานตามปกติต้นทุนผันแปรจะมีอัตราคงท่ีต่อหน่วย  โดยไม่
เปลี่ยนแปลง    แต่ถ้าระดบักิจกรรมหรือปริมาณงานอยู่นอกเหนือช่วงท่ีมีความหมายต้นทุนผนั
แปรต่อหน่วยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้  เช่น  ในการผลิตสินค้าเพิ่มขึน้มากกว่าเดิม  และซือ้
วตัถดุิบเป็นจ านวนมากอาจได้รับการลดราคาพิเศษ  เช่น  เดิมราคาไม้ในการท าโต๊ะชิน้ละ  500  
บาท  อาจจะลดลงเหลือชิน้ละ  450  บาท  ดงันัน้ต้นทุนในการผลิตโต๊ะท่ีใช้ไม้  1  ชิน้  จะลดลง
เหลือเท่ากบัต้นทนุวตัถดุิบของการผลิตโต๊ะตวัละ  450  บาท  ในทางตรงกนัข้ามถ้าปริมาณผลิต
ลดลงกว่าเดิมท าให้ต้องซือ้วตัถดุิบน้อยลงอาจจะต้องซือ้ในราคาท่ีสงูขึน้  ท าให้ต้นทนุวตัถดุิบใน
การผลติตอ่หน่วยสงูขึน้ด้วย   
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ปริมาณกิจกรรม 

(หนว่ย) 
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8            

7            

6   

          5 

        4        

3           

  2       
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ภาพท่ี 9.3  แสดงต้นทนุผนัแปร 

 

1.2.4 การตดัสินใจของฝ่ายบริหาร  การตดัสินใจในเร่ืองข้อก าหนดของฝ่าย
บริหารในเร่ืองคณุสมบตัิของประเภทคา่ใช้จ่ายหรือการก าหนดวงเงินส าหรับคา่ใช้จ่ายผนัแปรจะมี
ผลกระทบต่อต้นทุนผนัแปร  เช่น  ฝ่ายบริหารตดัสินใจเปลี่ยนชนิดวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิต  ซึ่งมี
ราคาต ่าลง  ก็จะมีผลท าให้ต้นทุนผนัแปรต่อหน่วยลดลง  ถ้าฝ่ายบริหารตดัสินใจใช้วตัถุดิบท่ีมี
ราคาสงูขึน้ก็จะท าให้ต้นทนุผนัแปรตอ่หน่วยสงูขึน้ 

1.2.5 กิจกรรมท่ีใช้เป็นฐาน  เน่ืองจากต้นทุนผนัแปรจะผนัแปรไปตามระดบั
กิจกรรมและเป็นไปในสดัส่วนเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของระดบักิจกรรม  ดงันัน้การเลือก
กิจกรรมท่ีใช้เป็นฐานส าหรับคิดต้นทนุผนัแปรจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีต้องพิจารณาให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกบัระดบักิจกรรม 

 

1.3 ต้นทนุหรือค่าใช้จ่ายกึ่งผนัแปร (Semi variable Cost or Semi variable 

Expenses) ต้นทุนกึ่งผันแปรเป็นต้นทุนท่ีมีส่วนของต้นทุนคงท่ี  และต้นทุนผันแปรรวมอยู่  
ลกัษณะของต้นทนุกึ่งผนัแปร  คือ  เป็นต้นทนุท่ีแปรผนัไปตามปริมาณหรือระดบักิจกรรม  แตไ่ม่ใช่
ผนัแปรในสดัส่วนเดียวกันกับปริมาณหรือระดบักิจกรรม  การผนัแปรของต้นทุนกึ่งผนัแปรตาม

ต้นทนุรวม
(พนับาท) 

ต้นทนุผนัแปรรวม 
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ต้นทนุผนัแปร 

ปัจจัย เช่น ระยะเวลา ปริมาณหรือระดับกิจกรรม และการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในเร่ือง
นโยบายการเงิน 

การจดัท างบประมาณการยืดหยุ่นจะต้องแยกต้นทนุกึ่งผนัแปรออกเป็นต้นทนุคงท่ีและ
ต้นทนุผนัแปร  โดยต้นทนุคงท่ีจะแสดงเป็นจ านวนรวม  และหาอตัราผนัแปรของต้นทนุท่ีเป็นสว่น
ผนัแปรตอ่ปริมาณงาน  ภาพท่ี 9.4 แสดงให้เห็นถึงต้นทนุกึ่งผนัแปรเป็นเส้นตรงขนานกบัแกนนอน  
สว่นต้นทนุผนัแปรแสดงเป็นเส้นตรง  เร่ิมจากจดุต้นทนุคงท่ีอตัราต้นทนุผนัแปรต่อหน่วย  เท่ากบั  
2,500  บาท  ในบางกรณีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนกึ่งผนัแปรมีลกัษณะเป็นเส้นโค้งแต่เพื่อสะดวกใน
การจดัท างบประมาณ  จะถือว่าในช่วงท่ีมีความหมาย  อตัราผนัแปรของต้นทนุจะมีลกัษณะเป็น
เส้นตรง   

  (พนับาท)  
       8              

 7              

 6    

 

  

       

 

 5    

      

 

 4    

 

  

         3    

 

  

         2    

 

  

  

  

 1    

            0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

               

ภาพท่ี 9. 4 แสดงภาพความสมัพนัธ์ของต้นทนุกึ่งผนัแปร 

 

2. การเลือกหน่วยวัดปริมาณงานส าหรับหน่วยงานต่างๆ 

การจดัท างบประมาณการยืดหยุ่นจะต้องหาอตัราของต้นทนุผนัแปรตอ่ปริมาณหรือ
ตอ่ผลผลิต  ดงันัน้หลงัจากวิเคราะห์แยกต้นทนุแตล่ะชนิดวา่เป็นต้นทนุคงท่ีและต้นทนุผนัแปรแล้ว  
ขัน้ตอ่ไปก็จะต้องพิจารณาเลือกหน่วยวดัปริมาณส าหรับแต่ละหน่วยงานให้เหมาะสม  ถ้ากิจการ
ผลิตสินค้าชนิดเดียวอาจใช้หน่วยผลผลิตของสินค้าเป็นหน่วยวดัของปริมาณงานได้  ถ้าผลิตมาก
ต้นทนุก็สงูไปตามผลผลิต  แตถ้่ากิจการผลติสินค้าหลายชนิดก็ควรหาหน่วยร่วมท่ีจะใช้วดัปริมาณ
งานในการผลิตของแผนกนัน้ ๆ ให้เหมาะสม  หน่วยวดัปริมาณให้เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
ควรมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

ต้นทนุคงท่ี 

ต้นทนุรวม 
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2.1 เป็นหน่วยวดัท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณหรือระดบักิจกรรม  เช่น  กิจการท่ี
ใช้แรงงานคนผลิตสินค้า  หน่วยวดัปริมาณงานท่ีเหมาะสม  ได้แก่  ชัว่โมงแรงงานทางตรงหรือ
คา่แรงงานทางตรง 

2.2 เป็นหน่วยวดัท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้  เช่น  กิจการท่ีมี
แผนกผลิตท่ีใช้เคร่ืองจกัรเป็นสว่นใหญ่  และต้นทนุของแผนกจะเกิดจากเคร่ืองจักร  กรณีนีค้วรใช้
ชัว่โมงเคร่ืองจกัรเป็นหน่วยวดัปริมาณงานของแผนกนัน้  จึงจะเหมาะสมเน่ืองจากปริมาณต้นทนุ
จะผนัแปรไปตามปริมาณการใช้เคร่ืองจกัร  ถ้าหากมีการใช้เคร่ืองจกัรมากค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน
แผนกนัน้ก็จะสงู  ถ้าใช้เคร่ืองจกัรน้อยคา่ใช้จ่ายก็น้อยตาม 

2.3 หน่วยวดัปริมาณงานท่ีเลือกใช้จะต้องเข้าใจได้ง่ายและง่ายตอ่การค านวณไม่
สิน้เปลืองเวลาและคา่ใช้จ่าย  เช่น  อาจใช้ต้นทนุคา่แรงงานทางตรงเป็นหน่วยวดัปริมาณงานแทน
ชัว่โมงแรงงานทางตรงได้ในกรณีท่ีกิจการไมไ่ด้บนัทกึชัว่โมงแรงงาน 

2.4 ในแผนกบริการหน่วยวดัปริมาณงานท่ีเหมาะสมก็คือ  ปริมาณงานท่ีให้บริการ
แก่แผนกอ่ืน ๆ  เช่น  แผนกซ่อมบ ารุง  ก็ควรใช้ชัว่โมงบริการซ่อมของแผนกบริการ  สว่นแผนกไฟ
ก าลงัปริมาณท่ีใช้วดั  ก็ควรใช้จ านวนกิโลวตัต์ท่ีใช้ไป  หรือฝ่ายบคุลากรก็ควรใช้ปริมาณพนกังาน
ท่ีต้องให้สวสัดิการ  ส่วนแผนกอ่ืน ๆ ท่ีให้บริการทั่ว ๆ ไปและไม่มีหน่วยวดัปริมาณงานให้เห็น
เด่นชัด  ก็อาจใช้ปริมาณผลผลิตทัง้หมดท่ีกิจการผลิตได้หรือปริมาณงานของแผนกท่ีรับบริการ
มากท่ีสดุเป็นหน่วยวดัปริมาณของแผนกบริการนัน้ ๆ ได้ 

การเลือกหน่วยวัดปริมาณงานของแผนกต่าง  ๆ นัน้ไม่จ าเป็นต้องใช้หน่วยวัดนัน้
ตลอดไป  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงลกัษณะการท างานของแผนก  หรือเม่ือเวลาผ่านไปอาจพบว่า
หน่วยวดันัน้ไมเ่หมาะสมก็ควรเปลี่ยนแปลงจากชัว่โมงแรงงานเป็นชัว่โมงเคร่ืองจกัรแทน  เป็นต้น 

 

3. การวิเคราะห์แยกต้นทุนกึ่งผันแปร 

หลงัจากท่ีวิเคราะห์ต้นทนุออกเป็นต้นทนุคงท่ี  ต้นทนุผนัแปร  ต้นทนุกึ่งผนัแปรของ
แตล่ะหน่วยงานแล้ว  ในการจดัท างบประมาณการยืดหยุน่  ต้นทนุกึ่งผนัแปรก็ต้องน ามาวิเคราะห์
แยกสว่นท่ีคงท่ีและสว่นท่ีผนัแปรออกจากกนั 

การแยกประเภทต้นทุนโดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมของต้นทุน  จะต้องใช้ความ
ระมดัระวงัและรอบคอบ เพื่อแยกส่วนของต้นทุนคงท่ีและส่วนต้นทุนผนัแปรออกจากกนัทัง้หมด  
ซึง่วิธีการท่ีใช้วิเคราะห์แยกต้นทนุท่ีนิยมใช้กนัมีอยู ่ 3  วิธี  คือ 
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3.1  วิธีประมาณต้นทนุโดยตรง (Direct Estimate Method) วิธีนีเ้ป็นการประมาณ
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนแต่ละประเภทของแต่ละหน่วยงาน  โดยมีวิธีในการประมาณการได้  2  วิธี  
คือ 

3.1.1  ประมาณการจากข้อมูลของวิศวกรโรงงาน  เน่ืองจากวิศวกรโรงงาน
หรือวิศวอุตสาหการเป็นผู้ ใกล้ชิดในการผลิต  โดยการเป็นผู้ รับผิดชอบในการออกแบบในการ
ติดตัง้เคร่ืองจกัรอปุกรณ์  และทราบถึงขบวนการในการผลิตตลอดจนปัญหาในการผลิต  ดงันัน้
วิศวกรโรงงานจะเป็นผู้ มีข้อมูลในการผลิตเป็นอย่างดี  กิจการจึงสามารถอาศยัข้อมูลเก่ียวกับ
ต้นทนุและข้อมลูเก่ียวกบัความผนัแปรของต้นทนุต่าง ๆ ท่ีใช้ในการผลิต  เพื่อน ามาประมาณการ
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในอนาคตวา่เป็นสว่นคงท่ีและสว่นผนัแปรเท่าไร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทนุในอดีต
ไม่เหมาะสมจะน ามาใช้ในการประมาณการต้นทนุในอนาคต  เน่ืองจากสภาพการณ์ในอนาคตมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  ข้อมูลจากวิศวอุตสาหการก็ยิ่งมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการ
ประมาณการต้นทนุ 

3.1.2 ประมาณการจากข้อมลูในอดีต  ควบคูก่บันโยบายของฝ่ายบริหารจะให้
ข้อมลูการประมาณการนีไ้ด้ วิธีประมาณการโดยตรงอาศยัข้อมลูจากวิศวอตุสาหการ  เหมาะสม
กบักิจการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิต  มีการใช้เคร่ืองมือใหม่  ๆ  หรือเป็นหน่วยงานท่ี
ตัง้ขึน้ใหม่  โดยไม่มีข้อมลูในอดีตท่ีจะน ามาใช้ในการประมาณการ  ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายในการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร  ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านต้นทุนและ
คา่ใช้จ่าย  ซึง่ท าให้ข้อมลูในอดีตไมส่ามารถน ามาใช้ได้ 

   
3.2  วิธีเปรียบเทียบต้นทนุในระดบักิจกรรมสงูสดุและต ่าสดุ (High and Low Point 

Method) การวิเคราะห์แยกต้นทุนกึ่งผันแปรออกเป็นต้นทุนคงท่ีและต้นทุนผนัแปร  วิธีนีใ้ช้
แนวความคิดในเร่ืองการจดัท างบประมาณคา่ใช้จ่าย  ณ  ระดบักิจกรรม  2  ระดบัของศนูย์ความ
รับผิดชอบ  โดยการน าเอาต้นทนุมาเทียบบญัญตัิไตรยางศ์จากงบประมาณ  2  ระดบั  และสมมติ
วา่งบประมาณนัน้มีความสมัพนัธ์แบบเส้นตรง  ขัน้ตอนในการวิเคราะห์มีดงันี ้

3.2.1 เลือกระดบักิจกรรมและระบชุ่วงที่มีความหมายของระดบักิจกรรมในแต่
ละศนูย์ความรับผิดชอบท่ีจะวิเคราะห์ต้นทนุ  ระดบักิจกรรมท่ีเลือกควรเป็นระดบักิจกรรมในระดบั
ท่ีสงูสดุและต ่าสดุ  ท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงขึน้ลงในงวดเวลางบประมาณ 

3.2.2 จดัท างบประมาณค่าใช้จ่าย  โดยการประมาณการตามท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้ในแตล่ะระดบักิจกรรม  โดยจดัท าเป็นรายละเอียดแยกคา่ใช้จ่ายหรือต้นทนุทีละรายการ 
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3.2.3 ค านวณหาผลต่างของค่าใ ช้จ่ ายหรือต้นทุนทีละรายการจาก
งบประมาณท่ีจดัท าขึน้ทัง้  2  ระดบั  เพื่อค านวณหาส่วนท่ีผนัแปรของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนทีละ
รายการ  โดยหาผลตา่งระหวา่งปริมาณในระดบัการผลิตสงูสดุกบัระดบัต ่าสดุ    ผลท่ีได้น าไปหาร
ผลต่างของต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย  ณ  ระดับกิจกรรมสูงสุดและต ่าสุด  ผลลัพธ์ท่ีได้  คือ  อัตรา
ต้นทนุผนัแปรตอ่ปริมาณ ตามสตูรดงันี ้

 

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย = 
ต้นทุน ณ จุดสูงสุด – ต้นทุน ณ จุดต ่าสุด  

ปริมาณ ณ จุดสูงสุด – ปริมาณ ณ จุดต ่าสุด 

 

3.2.4 ค านวณหาสว่นของต้นทนุคงท่ีรวมอยูใ่นต้นทนุกึ่งผนัแปร  โดยเอาอตัรา
ต้นทุนผันแปรท่ีค านวณได้จากข้อ  2.3  คูณด้วยปริมาณ  ณ  ระดับกิจกรรมสูงสุดหรือระดับ
กิจกรรมต ่าสุด  แล้วน าเอาผลคูณไปหักออกจากต้นทุนกึ่งผันแปรรวมของค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ  ณ  
ระดบักิจกรรมสงูสดุหรือระดบักิจกรรมต ่าสดุ  ผลต่างท่ีได้ก็คือ  ส่วนของต้นทนุคงท่ีของต้นทนุกึ่ง
ผนัแปรชนิดนัน้ ๆ ตามสตูรดงันี ้

 

ต้นทุนคงที่  = ต้นทุนรวม ณ ระดบัสูงสุด/ต ่าสุด – ต้นทุนผันแปรรวม 

 
 

ตัวอย่างที่ 9.5   บริษัทแห่งหนึ่งจดัท างบประมาณยืดหยุ่นระดบัการผลิต 100,000 หน่วย เสียค่า
วัตถุดิบทางอ้อม 270,000 บาท และระดับการผลิต 40,000 หน่วย ต้นทุนวัตถุดิบทางอ้อม 
120,000 บาท การค านวณแยกต้นทนุวตัถดุิบทางอ้อม ออกเป็นสว่นคงท่ีและผนัแปร ดงันี ้
 

 ระดบัสูงสุด ระดับต ่าสุด ผลต่าง 
ปริมาณการผลติ 100,000 40,000 60,000 

คา่วตัถดุิบทางอ้อม 270,000 120,000 150,000 

อตัราวตัถดุิบทางอ้อมผนัแปร 
150,000 

60,000 
=   2.5 บาท /หน่วย 
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สว่นของต้นทนุคงท่ี 

 ระดบัสูงสุด ระดับต ่าสุด  

วตัถดุิบทางอ้อม 270,000 120,000  

สว่นท่ีผนัแปร @ 0.25 250,000 100,000  

สว่นของต้นทนุคงท่ี 20,000 20,000  

  

 ดงันัน้ ต้นทุนวตัถุดิบทางอ้อมซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายกึ่งผนัแปร จะแยกออกเป็น ส่วนต้นทุน
คงท่ี 20,000 บาท สว่นท่ีผนัแปรหน่วยละ 0.25 บาท 

การประมาณต้นทนุจากระดบักิจกรรม  2  ระดบั  เป็นฐานในการค านวณ  ในบางกรณี
อาจใช้ข้อมูลในอดีต  ณ  ระดบักิจกรรมระดบัสูงสุดและระดบัต ่าสุด  เพื่อมาค านวณอตัราของ
ต้นทนุผนัแปรและต้นทนุคงท่ี  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดอตัราของต้นทุนผนัแปรและสว่นท่ี
คงท่ีในปีงบประมาณท่ีจดัท า  แตข้่อมลูในอดีตท่ีน ามาใช้มีข้อจ ากดั  ดงันี ้

1) นโยบายของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ  ในปีงบประมาณท่ีจดัท าอาจ
แตกต่างจากนโยบายเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในอดีต  ซึง่อาจไม่เหมาะสมท่ีจะน าข้อมลูมาใช้
เป็นฐานในการค านวณของปีงบประมาณใหม่ 

2) ปริมาณการผลิตท่ีจะผลิตในปีงบประมาณหน้าจะต้องอยู่ในช่วงปริมาณการ
ผลิตท่ีน าข้อมูลในอดีตมาพิจารณาจึงจะน าข้อมูลในอดีตมาเป็นหลกัฐานในการค านวณได้ผล  
เน่ืองจากถ้าปริมาณการผลิตของปีงบประมาณใหม่สงูกว่าระดบักิจกรรมหรือปริมาณผลิตระดบั
สงูสดุท่ีน าข้อมลูในอดีตมาใช้  จะท าให้ค่าใช้จ่ายสว่นท่ีคงท่ีและผนัแปรเปลี่ยนไปในระดบัท่ีสงูขึน้
ได้ 

3) ลกัษณะของค่าใช้จ่ายในอดีตจะต้องไม่ต่างจากลกัษณะในปัจจุบนัท่ีจดัท า
งบประมาณ  เช่น  ในเร่ืองการบนัทกึบญัชี  การจดัประเภทคา่ใช้จ่าย 

4) สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆของ
กิจการในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  ท าให้ค่าใช้จ่ายในอดีตและค่าใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณหน้าต่างกัน  เช่น  อัตราการใช้น า้ประปา  อัตราการใช้ไฟฟ้า  ซึ่งอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตไม่เหมือนในอดีต 

ดงันัน้  ในการน าข้อมลูในอดีตมาใช้ในการวิเคราะห์คา่ใช้จ่ายกึ่งผนัแปรออกเป็น
ส่วนคงท่ีและผนัแปร  ผลท่ีได้จะต้องน ามาพิจารณาให้รอบคอบ  เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในปีงบประมาณหน้า  ตลอดจนนโยบายใหม่ของกิจการเสียก่อน
จงึน าไปใช้ประโยชน์ 
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3.3  วิธีทางสถิติ (Statistic Method)  วิธีการวิเคราะห์ต้นทนุโดยน าเอาวิธีทางสถิติ
มาช่วยนี ้ คือ  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์หรือวิธีสหพนัธ์ (Correlation Method)  เป็นการ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน  กบัผลิตภณัฑ์หรือปริมาณงานในอดีต  เพื่อ
ค านวณว่าต้นทนุในอดีตจะผนัแปรไปตามปริมาณอย่างไร  และใช้เป็นแนวทางการคาดคะเนการ
ผนัแปรไปตามปริมาณการผลิตในอนาคตของต้นทุนนัน้ ๆ  วิธีสหสมัพนัธ์นีจ้ะต้องน าข้อมลูราย
เดือนย้อนหลงั  12  เดือน  หรือ  18  เดือน  และต้องมีข้อมลูท่ีมีลกัษณะโดยทัว่ไปเหมือนกนักบัปี
จดัท างบประมาณ  เช่น  การบนัทึกบญัชี  การจดัประเภทบญัชี  วิธีการผลิต  นโยบายฝ่ายบริหาร
เก่ียวกบัคา่ใช้จ่าย  เพราะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลท าให้ข้อมลูในอดีตไม่สามารถเป็นแนวทาง
ในการคาดคะเนข้อมลูในอนาคตได้อย่างเต็มท่ี  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายของฝ่ายบริหาร
และสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนไปจากเดิม  การกะประมาณต้นทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตต้อง
ปรับปรุงด้วยข้อมลูการเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ เสียก่อน  เม่ือประมาณการต้นทนุต่าง ๆ ได้แล้วก็ต้อง
น าเสนอให้หัวหน้าศูนย์ความรับผิดชอบรับรองเสียก่อน  จึงน าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารระดบัสงูตอ่ไป  ซึง่การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างต้นทนุและปริมาณงาน  หรือระดบั
กิจกรรมโดยใช้ข้อมลูในอดีตนี ้ กระท าได้  2  แบบ  คือ 

3.3.1 วิธีวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของต้นทนุโดยใช้กราฟ (Scatter Diagram) 
วิธีนีจ้ะน าข้อมลูเก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายท่ีต้องการวิเคราะห์ในระดบักิจกรรมตา่ง ๆ  ท่ีเกิดขึน้ในอดีตมา
แสดงเป็นกราฟ  โดยให้แกนตัง้แสดงจ านวนเงินของต้นทนุ  แกนนอนแสดงปริมาณงานหรือระดบั
กิจกรรม  น าข้อมูลของต้นทุนและระดบักิจกรรมของแต่ละเดือนมาจุดบนแกนตัง้และแกนนอน
แล้วลากเส้นต่อจดุเหล่านัน้ให้เป็นเส้นตรงกบัแนวตัง้  จดุตดันัน้คือระดบักิจกรรมเท่ากบัศนูย์  ซึง่
จะแสดงถึงจ านวนต้นทุนคงท่ี  ความชนัของเส้นตรงนีจ้ะเป็นส่วนของต้นทุนผนัแปร  ถ้าลากเส้น
ตรงจากระดบักิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในแกนนอนไปตดักับเส้นความสมัพันธ์ของต้นทุนระดบั
กิจกรรม  ก็สามารถอ่านค่าของต้นทนุในระดบักิจกรรมนัน้ ๆ ได้โดยลากเส้นจากจดุตดัไปยงัแกน
ตัง้  ก็สามารถทราบจ านวนต้นทนุวา่เป็นจ านวนเท่าใดในระดบักิจกรรมนัน้ ๆ  ต้นทนุท่ีอ่านคา่ได้นี ้
จะเป็นต้นทนุคงท่ีและต้นทนุผนัแปรรวมกนั  ดงัภาพท่ี 9.5  
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ปริมาณกิจกรรม 

(พนัหน่วย) 
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ภาพท่ี 9.5 แสดงการจ าแนกต้นทนุด้วยวิธีแผนภาพ 
 

การวิเคราะห์ต้นทนุโดยใช้กราฟนี ้ สะดวกในการจดัท าและเข้าใจได้ง่าย  แต่มีข้อเสียท่ี
จุดต่าง ๆ ซึ่งแสดงในกราฟอาจจะไม่อยู่ในแนวเส้นตรงทุกจุด  ดงันัน้การลากเส้นผ่านจุดต่าง ๆ 
อาจคลาดเคลื่อนได้  ซึ่งจะมีผลท าให้การลากเส้นตดักับแกนตัง้คลาดเคลื่อนไปด้วย  ซึ่งท าให้
ต้นทนุคงท่ีและต้นทนุผนัแปรต่างกนั  แต่การคลาดเคลื่อนของเส้นและผลตา่งของต้นทนุท่ีเกิดขึน้
มกัจะถือว่าเป็นสิ่งเล็กน้อย  และวิธีนีม้กัจะใช้เป็นการวิเคราะห์เบือ้งต้นเพื่อศึกษาดูว่าจะใช้วิธี
วิเคราะห์วิธีอ่ืนเพิ่มเตมิอีกหรือไม่ 

3.3.2 วิธีค านวณโดยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสดุ (Method of Least Squares) 
เป็นวิธีทางการสถิติน ามาใช้วิเคราะห์แนวโน้มของเส้นต้นทนุ  โดยมีข้อมลู  2  ชดุ  คือ  ต้นทนุและ
ปริมาณการผลิตหรือระดบักิจกรรม  เส้นต้นทุนท่ีหาได้จากวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสดุนีจ้ะเป็นเส้นท่ี
ผลรวมของส่วนเบี่ยงเบนจากเส้นนีเ้ป็นศนูย์  และยอดรวมของก าลงัสองของส่วนเบี่ยงเบนจาก
เส้นเป็นยอดรวมท่ีต ่าท่ีสดุ  ผลท่ีได้จากการค านวณจะได้เส้นแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างต้นทุน
และปริมาณผลิตเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันเสมอ  โดยการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ของตวัแปร  2  ตวั  
คือ 

1) ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)  ซึ่งเป็นตวัแปรท่ี
เปลี่ยนแปลงเป็นอิสระไม่ขึน้กบัการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรอ่ืน 

2) ตวัแปรตาม  (Dependent Variable)  เป็นตวัแปรท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
โดยขึน้กบัการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรอ่ืน (ตวัแปรอิสระ) 

ต้นทนุรวม
(แสนบาท) 

ต้นทนุผนัแปรรวม 

ต้นทนุคงท่ี 
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ความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้  2  น ามาใช้กบัการวิเคราะห์สหพนัธ์ของต้นทุน
ส าหรับงวดงบประมาณ  โดยอาศยัสมการสหสมัพนัธ์เส้นตรง  ดงันี ้

Y  =  a + bX 

Y  =  ต้นทนุรวม 

a  =  ต้นทนุคงท่ีรวม 

b  =  ต้นทนุผนัแปร/หน่วยกิจกรรมหรือปริมาณงาน 

X  =  ระดบักิจกรรมหรือปริมาณงาน 

ในการค านวณหาคา่ของ  a และ b จะใช้สตูรค านวณ ดงันี ้

a  = 
                      

 

b = 
                    

N = จ านวนข้อมลูในอดีตท่ีน ามาใช้ในการค านวณ 

เดือน 
ช่ัวโมงเดนิเคร่ืองจักร 

(พันชั่วโมง)  x  
ต้นทุนค่าแรง
ทางอ้อม (y) 

xy x
2
 

มกราคม 51 55,400 2,825,400 2,601 

กมุภาพนัธ์ 46 48,000 2,208,000 2,116 

มีนาคม 57 59,600 3,397,200 3,249 

เมษายน 52 54,700 2,844,400 2,704 

พฤษภาคม 49 44,000 2,156,000 2,401 

มิถนุายน 55 57,000 3,135,000 3,025 

กรกฎาคม 58 59,870 3,472,460 3,364 

สงิหาคม 48 55,480 2,663,040 2,304 

กนัยายน 64 67,850 4,342,400 4,096 

ตลุาคม 53 57,950 3,071,350 2,809 

พฤศจิกายน 54 53,500 2,889,000 2,916 

ธนัวาคม 47 49,500 2,326,500 2,209 

รวม 634 662,850 35,330,750 33,794 
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a  = 
                                                     

 

= 184.04  บาท 
 

b = 
                                               

   

= 1,042.02  บาท ตอ่ 1,000 ชัว่โมงเคร่ืองจกัร 

= 1.042 บาทตอ่ชัว่โมงเคร่ืองจกัร 

ดงันัน้  คา่แรงงานทางอ้อม  = 184.04 + 1.042 บาทตอ่ชัว่โมงเคร่ืองจกัร 
 

ผลลัพธ์ท่ีได้จากการค านวณตามวิธีก าลังสองน้อยท่ีสุดนีไ้ด้น าเอาข้อมูลในอดีตมา
ค านวณ  ดงันัน้ในการน ามาจดัท างบประมาณยืดหยุ่นในปีงบประมาณหน้า  ฝ่ายบริหารจะต้อง
น ามาพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกบันโยบายการด าเนินงานของกิจการตลอดจนสอดคล้องกบั
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต  เพื่อให้ต้นทุนคงท่ีและผนัแปรท่ีจะ
น าไปจดัท างบประมาณมียอดใกล้เคียงกบัข้อเท็จจริงท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้มากท่ีสดุ 

ผลท่ีได้จากการค านวณฝ่ายบริหารจะต้องน ามาพิจารณาโดยอาศัยความรู้และ
ประสบการณ์  ตลอดจนดลุยพินิจเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ยิ่งขึน้  ถ้าใช้แตต่วัเลข
จากการค านวณเพียงอย่างเดียว  อาจจะมีข้อจ ากดัและอาจจะคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงท่ีคาด
วา่จะเกิดขึน้ได้ 

 

ประโยชน์งบประมาณยืดหยุ่น 

งบประมาณยืดหยุน่มีประโยชน์ ดงันี ้

1. ท าให้จดัท างบประมาณคา่ใช้จ่ายในการผลิต  ณ  ระดบัท่ีคาดวา่จะผลติได้ทนัที   
2. ท าให้เป้าหมายในการใช้จ่ายได้รับการปรับปรุงให้เข้ากบัสถานการณ์ท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึน้จริงเสมอ   
3. ท าให้การควบคมุค่าใช้จ่ายได้ผลดียิ่งขึน้  เพราะเป็นการเร่ิมควบคมุก่อนค่าใช้จ่าย

นัน้จะเกิดขึน้  หัวหน้าหน่วยงานจะได้ทราบว่าเม่ือปริมาณงานได้มีการปรับปรุงจากแผนเดิม
คา่ใช้จ่ายก็ควรจะเกิดขึน้ในปริมาณท่ีเปลี่ยนไป   

4. การใช้งบประมาณยืดหยุ่นท าให้สามารถจดัท างบประมาณคา่ใช้จ่ายในระดบัใหม่
ท่ีลดปริมาณการผลิตลงไดทันทีท าให้เป้าหมายในการใช้จ่ายได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับ
สถานการณ์ท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จริงเสมอ   
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บทสรุป 

งบประมาณยืดหยุ่น (Variable or Flexible Budget)  เป็นการจดัท างบประมาณ
ค่าใช้จ่ายส าหรับปริมาณการผลิตหรือปริมาณท่ีคาดว่าจะท าไว้หลายๆ  ระดับ  ซึ่งจะแสดง
ค่าใช้จ่ายคงท่ีรายเดือนหรือรายปี  แยกออกมาจากค่าใช้จ่ายผนัแปรโดยแสดงเป็นอตัราผนัแปร
ต่อปริมาณงานหลายระดบั  โดยสามารถปรับปรุงงบประมาณยืดหยุ่นให้อยู่ในระดบัเดียวกับ
ระดบัท่ีท าจริงได้  ท าให้สามารถเปรียบเทียบได้ว่าค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายจริงสงูหรือต ่ากว่าท่ีคาดไว้ใน
งบประมาณ  เน่ืองจากเป็นระดบักิจกรรมเดียวกนั    

โดยจะต้องท าการแยกพฤตกิรรมต้นทนุของคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ออกเป็น ต้นทนุคงท่ี ต้นทนุ
ผนัแปร และต้นทุนกึ่งผนัแปร โดยเฉพาะต้นทุนกึ่งผนัแปร มีวิธีการแยกต้นทุน 3 วิธี คือ 1) วิธี
ประมาณต้นทนุโดยตรง 2) วิธีเปรียบเทียบต้นทนุในระดบักิจกรรมสงูสดุและต ่าสดุ และ 3) วิธีการ
ทางสถิติ  หลงัจากนัน้ ก็จะจดัท างบประมาณยืดหยุ่นแสดงในรูปของสตูรค่าใช้จ่าย  ท่ีสามารถ
ปรับงบประมาณยืดหยุ่นให้เป็นงบประมาณระดบัเดียวกบัปริมาณท่ีเกิดขึน้จริงได้  ท าให้สามารถ
จดัท ารายงานการปฏิบตัิงาน  เพื่อเปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงกบังบประมาณท่ีควรจะเป็น  
ณ  ระดบัผลิตจริงได้เสมอ  ซึ่งมีผลท าให้การติดตามควบคมุการปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ 
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แบบฝึกหดั 

 

ข้อ 1 จงอธิบายแนวคิดเก่ียวกบังบประมาณยืดหยุน่ 

ข้อ 2 จงอธิบายการค านวณต้นทนุกึ่งผนัแปรด้วยวิธี High – Low Method Analysis 

ข้อ 3 จงอธิบายประโยชน์ของการจดัท างบประมาณยืดหยุน่  
ข้อ 4 กิจการใช้วิธีการวิเคราะห์ต้นทนุผสม แบบ High-Low Method Analysis (ใช้ทศนิยม 2 

ต าแหน่ง) 

เดือน  คา่ใช้จ่ายขายและบริหาร(บาท)  ปริมาณการขาย(หน่วย)  

   มค.    9,750      1,250  

   กพ.   12,400      2,000  

  มีค.   15,000      2,750  

  เม.ย.   13,500      2,400  

  พค.   10,200      1,500 

  มิ.ย.   14,000      2,500  

ให้ท า  
1. จากข้อมลูข้างต้น กิจการมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารคงท่ี เท่าใด 

2. จากข้อมลูข้างต้น กิจการมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารผนัแปร เท่าใด 

 

ข้อ 5 บริษัท วรินทิรา จ ากดั ซึง่มีระบบการจดัท างบประมาณยืดหยุน่ โดยได้จดัท าต้นทนุ
คา่แรงงานทางอ้อม ณ ระดบักิจกรรมตา่งๆ กนั ตามชัว่โมงเคร่ืองจกัร ของงวด 12 เดือน  เพื่อ
ค านวณหาต้นทนุคา่แรงงานทางอ้อมคงท่ีและผนัแปร  

เดือน 

ช่ัวโมงเดนิ
เคร่ืองจักร 

ต้นทุน
แรงงาน

ทางอ้อม = Y 

XY X
2
 

(พันชั่วโมง)  = X 

มกราคม 25 5,600 140,000 625 

กมุภาพนัธ์ 30 5,700 171,000 900 

มีนาคม 40 5,800 232,000 1,600 

เมษายน 42 6,000 252,000 1,764 

พฤษภาคม 43 6,200 266,600 1,849 

มิถนุายน 51 6,300 321,300 2,601 
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ให้ท า 
1. จงหาสมการสหสมัพนัธ์เส้นตรง เพื่อค านวณหาต้นทนุทางอ้อมคงท่ีและผนัแปร ด้วยการ

วิเคราะห์โดยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสดุ  
 

ข้อ 6 บริษัท สหกิจ จ ากดั ได้จดัท างบประมาณยืดหยุ่น ประจ าปี x1 ตามช่วงท่ีมีความหมาย 
200,000 – 500,000 ชัว่โมงเคร่ืองจกัร / เดือน ดงัรายละเอียดดงันี ้  
 

จ านวนช่ัวโมง
เคร่ืองจักร 200,000 300,000 400,000 500,000 

เงินเดือน 100,000 100,000 100,000 100,000 

วสัดสุิน้เปลือง 65,000 95,000 125,000 155,000 

คา่แรงงานทางอ้อม 52,000 77,000 102,000 127,000 

 

217,000 272,000 327,000 382,000 

   
ให้ท า 

1. ให้ระบพุฤตกิรรมต้นทนุของคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ของบริษัท 

2. ให้วิเคราะห์ต้นทนุกึ่งผนัแปร เพื่อแยกเป็นต้นทนุผนัแปร และต้นทนุคงท่ี โดยใช้วิธี High – 
Low Method Analysis และเขียนสมการต้นทนุกึ่งผนัแปรแตล่ะประเภท 

3. ให้เปรียบเทียบผลตา่ง  หากกิจการ ณ ปลายปี x1  บริษัท สหกิจ จ ากดั ผลิตได้จริง ณ 
ระดบั 240,000 ชัว่โมงเคร่ืองจกัร โดยมีคา่ใช้จ่ายเงินเดือน  100,000 บาท วสัดสุิน้เปลือง 
76,000 บาท และคา่แรงงานทางอ้อม 64,000 บาท 

กรกฎาคม 52 6,350 330,200 2,704 

สงิหาคม 57 6,500 370,500 3,249 

กนัยายน 60 6,600 396,000 3,600 

ตลุาคม 62 6,700 415,400 3,844 

พฤศจิกายน 71 6,900 489,900 5,041 

ธนัวาคม 73 7,000 511,000 5,329 

รวม 606 75,650 3,895,900 33,106 
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ข้อ 7 บริษัท ลาเต้ จ ากดั ท าธุรกิจเก่ียวกบับริการล้างรถ โดยมีรายละเอียด ประจ าเดือนมกราคม  
ดงันี ้

 ต้นทนุคงท่ีตอ่
เดือน 

ต้นทนุตอ่คนัใน
การล้างรถ 

วสัดใุนการท าความสะอาด  120 

คา่ไฟฟ้า  20 

คา่บ ารุงรักษา 20,000  

คา่จ้างและเงินเดือน 100,000  

คา่เสื่อมราคา 5,000  

คา่เช่า 7,500  

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 5,200  

 โดยคาดวา่จะล้างรถได้ 5,000 คนัตอ่เดือน โดยเก็บเงินได้คนัละ 500 บาท ตอ่เดือน 

 

ให้ท า  
 1. งบประมาณตามแผนของบริษัทประจ าเดือน มกราคม  

2. หากการล้างรถท่ีเกิดขึน้จริงมีจ านวน 4,500 คนั  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  10 

งบประมาณจ่ายลงทุน 

 

หวัข้อเนือ้หาประจ าบท  

1. ความหมายของงบประมาณจ่ายลงทนุ 

2. วตัถปุระสงค์ของงบประมาณจ่ายลงทนุ 

3. รูปแบบการจดัท างบประมาณจ่ายลงทนุ 

4. การจดัท างบประมาณจ่ายลงทนุ 

5. วิธีประเมินผลโครงการจ่ายลงทนุ 

6. การจดัสรรเงินลงทนุตามโครงการในกรณีมีเงินลงทนุจ ากดั 

7. ประโยชน์ของงบประมาณการจ่ายลงทนุ 

8. ตวัอยา่งการจดัท างบประมาณจ่ายลงทนุ 

9. บทสรุป 

10. แบบฝึกหดั 

 

วัตถุประสงค์ เชิงพฤตกิรรม 

1.   ผู้ เรียนสามารถอธิบายความหมายของการวางแผนและควบคมุการจ่ายลงทนุได้ 

2.   ผู้ เรียนสามารถอธิบายวตัถปุระสงค์การการวางแผนและควบคมุการจ่ายลงทนุได้ 

3.   ผู้ เรียนสามารถประยกุต์ใช้ขัน้ตอนในการวางแผนการจ่ายลงทนุได้ 

4.   ผู้ เรียนสามารถอธิบายงวดเวลาของโครงการจ่ายลงทนุและการตดัสินใจจ่ายลงทนุ
ได้ 

5.   ผู้ เรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของการการวางแผนและควบคมุการจ่ายลงทนุได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  
 

1.   วิธีการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

2.   การบรรยายเนือ้หา 

3.   ถามตอบในชัน้เรียน 

4.   ท าแบบฝึกหดัท้ายบท 
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ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน เร่ือง การวางแผนและควบคมุการจ่ายลงทนุ   
2. ชดุการสอน PowerPoint  

3.   แหลง่ข้อมลูอิเลคทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง 

4.   แหลง่ความรู้จากวารสารและหนงัสือพิมพ์ตา่ง ๆ 

 

การวัดผลและการประเมินผล  

1.  สงัเกตความสนใจขณะฟังบรรยายและการตอบค าถาม 

2.   สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรียน  
3.   สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการร่วมกิจกรรมในชัน้เรียน 

4.   ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัท้ายบท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  10 
 

งบประมาณจ่ายลงทุน 

 

 การวางแผนด าเนินงานของกิจการให้เป็นไปโดยราบร่ืน  จะต้องมีก าหนดวตัถปุระสงค์
และเป้าหมายในการด าเนินงานว่ากิจการมุ่งไปในทิศทางใด  เช่น  จะน าผลิตภณัฑ์ใหม่ออกสู่
ตลาดหรือจะผลิตและขายสินค้าเดิมให้มากขึน้  เพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้มากขึน้  หรือจะขยายหา
ตลาดใหม่เพิ่มขึน้  การเจริญเติบโตหรือการขยายกิจกรรมจ าเป็นต้องมีการวางแผนในการ
ด าเนินงานในระยะยาว  และจะต้องเตรียมทรัพยากรท่ีต้องใช้ส าหรับการด าเนินงานตามแผนนัน้ ๆ 
ด้วย  ซึ่งรวมทัง้มีการวางแผนเก่ียวกบัการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในระยะยาว  เพื่อให้การขยาย
งานของกิจการส าเร็จตามวตัถปุระสงค์โดยราบร่ืน  เช่น  อาจมีการตอ่เติมอาคาร  การเปลี่ยนแทน
เคร่ืองจกัรเก่า  การสร้างโรงงานใหมเ่พิ่มขึน้  แผนเหลา่นีป้ระกอบกนัเป็นแผนการจ่ายลงทนุ 
 

ความหมายงบประมาณจ่ายลงทุน  
 

 ธนภร  เอกเผ่าพนัธุ์  (2558)  ได้กล่าวไว้ว่า  การจ่ายลงทนุ  หมายถึง  การลงทนุหรือ
การจ่ายเงินในงวดปัจจุบนั  ซึ่งเป็นเงินจ านวนสงูโดยหวงัจะได้รับผลตอบแทนในอนาคต  ซึง่เกิน
กว่า  1  ปี  นัน่คือ  เม่ือมีการจ่ายลงทนุไปแล้วผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจะเป็นในระยะยาว  แตถ้่า
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับกลบัภายในระยะเวลาสัน้ๆ  เช่น  ภายใน  1 - 2  เดือนข้างหน้าไม่ถือเป็น
การจ่ายลงทนุ  แตเ่ป็นการจ่ายคา่ใช้จ่ายเพื่อด าเนินงาน (Operating Expenditure)   
 ศศิวิมล  มีอ าพล (2558) ได้กลา่วไว้วา่ งบประมาณเงินลงทนุ เป็นแผนงานท่ีแสดงความ
ต้องการสินทรัพย์ต่าง ๆ ในการด าเนินงานของกิจการในอนาคต โดยจะแสดงรายละเอียดของ
จ านวนเงินลงทุน จ านวนท่ีจ่ายช าระหนี ้รวมถึงก าหนดเวลาช าระเงินด้วย ซึ่งจะท าให้กิจการ
สามารถเตรียมเงินทนุให้เพียงพอ อนัจะเป็นข้อมลูในการจดัท างบประมาณเงินสดตอ่ไป 

 การวางแผนการจ่ายลงทุนจะต้องสอดคล้องกับฐานะการเงินและฐานะเงินสดของ
กิจการโดยจะต้องพิจารณาวา่ในลงทนุนัน้ ๆ  จะใช้เงินทนุเท่าไร  จะได้เงินจากแหลง่ใดบ้าง  ถ้าหา
เงินทุนภายนอกจะได้จากแหล่งใดเสียค่าใช้จ่ายและดอกเบีย้มากน้อยเท่าไร  ผู้ บริหารต้อง
ตดัสินใจว่าผลตอบแทนท่ีจะได้รับมากกว่าหรือเท่ากับเงินท่ีต้องจ่ายลงทุน  เน่ืองจากเงินท่ีจ่าย
ลงทนุเป็นจ านวนมาก  เพื่อป้องกนัการเสี่ยงภยัในการจ่ายเงิน  จึงต้องมีการวางแผนและควบคมุ
การจ่ายลงทนุอยา่งใกล้ชิด 
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วัตถุประสงค์ของงบประมาณจ่ายลงทุน    

 การวางแผนการจ่ายลงทุนจะต้องสอดคล้องกับฐานะการเงินและฐานะเงินสดของ
กิจการโดยจะต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุน  วัตถุประสงค์ในการวางแผนการจ่าย
ลงทนุ  มีดงันี ้

1. เพื่อไมใ่ห้เกิดมีก าลงัการผลิตวา่งเปลา่ 

2. เพื่อไมใ่ห้มีการลงทนุในการด าเนินงานมากเกินความจ าเป็น  ซึง่ท าให้ไม่สามารถ
ควบคมุการด าเนินงานได้ทัว่ถึงและงานท่ีท าจะได้ผลคุ้มคา่ 

3. เพื่อไมใ่ห้มีการลงทนุในสนิทรัพย์ถาวรท่ีให้ผลตอบแทนจากการลงทนุในอตัราต ่า
กวา่ท่ีก าหนด  เช่น  ต ่ากวา่ดอกเบีย้เงินกู้ยืมท่ีกิจการต้องไปกู้ยืมมาลงทนุในโครงการ 

4. เพื่อประโยชน์ด้านการแข่งขนั  โดยตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ทนัเวลา
เพราะการลงทนุในโครงการหลกัต้องอาศยัระยะเวลาในการวางแผนด าเนินงาน 

5. เพื่อความต่อเน่ืองของการด าเนินธุรกิจ  ในการประกอบธุรกิจต้องการให้การ
ด าเนินงานธุรกิจอยูร่อดและมีความรุ่งเร่ืองก็ต้องมีการวางแผนพฒันาปรับปรุงหรือขยายกิจการ 

 

รูปแบบการจัดท างบประมาณจ่ายลงทุน 

 Glenn A. Welsch (2012) ได้กล่าวไว้ว่า การลงทนุในสินทรัพย์ถาวร  มกัจะต้องจ่าย
ลงทนุเป็นจ านวนมาก  ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการลงทนุนี ้ จงึเป็นเร่ืองส าคญัและมีผลกระทบตอ่
ฐานะทางการเงินของกิจการ  ผู้บริหารจะต้องวิเคราะห์และวางแผนอย่างระมัดระวัง  ถ้าฝ่าย
บริหารไม่ได้ให้ความสนใจอย่างเพียงพอในการวิเคราะห์โครงการจ่ายลงทุน  อาจมีผลท าให้การ
จ่ายลงทุนสูงหรือต ่าเกินไป  ผลท่ีตามมาก็คือ  ท าให้สถานการณ์การแข่งขันของกิจการใน
อตุสาหกรรมรุนแรง   
 ดงันัน้  การวางแผนจ่ายลงทนุควรกระท าอยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยใช้วิธีการท่ีเป็นระบบ
และก าหนดตารางเวลาการลงทนุให้ชดัเจน  การวางแผนการจ่ายลงทนุ  จึงต้องวางแผนทัง้ระยะ
สัน้และระยะยาว   โดยโครงการจ่ายลงทนุเป็นโครงการท่ีใช้เงินทนุจ านวนมาก  และมีผลกระทบ
ตอ่กิจการในระยะยาว  การจ่ายลงทนุนัน้มีทัง้ต้นทนุจมและต้นทนุคงท่ี  เม่ือตดัสินใจจ่ายลงทนุไป
แล้วยากท่ีจะแก้ไขได้  ดงันัน้  การพิจารณาโครงการและระยะเวลาของโครงการ  จึงเป็นสิ่งส าคญั
ในขัน้ตอนการวางแผนโครงการแตล่ะโครงการก่อนการลงทนุจะต้องน ามาวิเคราะห์อย่างละเอียด  
บางโครงการมีอาย ุ 2 - 3  ปี  แตบ่างโครงการมีอาย ุ 10 - 30  ปี  ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง  
ดงันัน้  วิธีการวางแผนจ่ายลงทุนขัน้แรกต้องเร่ิมท่ีตวัโครงการ  โครงการท่ีได้รับอนุมตัิให้ลงทุน
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จะต้องแสดงให้เห็นถึงแผนก าไรประจ าปีและแผนก าไรในระยะยาว  งบประมาณการจ่ายลงทนุจะ
ประกอบด้วย  การจ่ายลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึ่งมีลกัษณะของตนเอง  งบประมาณการจ่าย
ลงทนุจะรวมงวดเวลา  3  งวดไว้  คือ 

1. งวดเวลาของโครงการแตล่ะโครงการ 

2. งวดเวลาของการวางแผนด าเนินงานระยะสัน้ 

3. งวดเวลาของการวางแผนด าเนินงานระยะยาว 

ปี 1   :   2   :   3   :   4   :   5   :   6   :   7   :   8   :   9   :   10  :  11  :  12   :  13  :   14   :   15  : 

                                                    : 

                                                   : 

     : 

     :   

         :                           : 

  1ปี                                            : 

    :   แผนด าเนินงานระยะยาว   : 

    :       5  ปี                                : 

 

ภาพท่ี 10.1 แสดงแผนการจ่ายลงทนุในสนิทรัพย์ถาวร  (15  ปี)  ระยะยาว 

   ท่ีมา : ปรับปรุงจาก ธนภร เอกเผา่พนัธุ์ (2558) 

 

 จากภาพท่ี 10.1  แสดงให้เห็นว่ากิจการได้วางแผนระยะยาวว่า  จะขยายกิจการไป
อย่างไรบ้าง  โดยได้วางแผนการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรส าหรับ  15  ปีข้างหน้า  ซึ่งเป็นการ
วางแผนคร่าว ๆ ว่าภายใน  15  ปี  เพื่อให้การด าเนินงานบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้จะต้องมีการ
ลงทนุขยายงานทัง้หมด  6  โครงการต้องใช้เงินงบประมาณเท่าใด  โครงการใดเร่ิมเมื่อใด   
 จากภาพท่ี 10.1  โครงการ  A  อยู่ในแผนการด าเนินงานระยะสัน้  เช่น  ในปีท่ี  1  

โครงการ  A  เร่ิมมาแล้วตัง้แต่ปีก่อนจะต้องด าเนินการต่อ  ในการวางแผนระยะสัน้ในปีหน้า
จะต้องมาทบทวนว่าโครงการ  A  ในปีท่ีผ่านมาด าเนินการไปตามแผนหรือไม่  โครงการก าหนด
ตามเป้าหมายหรือไม่  ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายไปสูงหรือต ่ากว่าประมาณการอย่างไร  งวดเวลาของ
โครงการ  A  มีอายุ  4  ปี  ซึ่งเร่ิมตัง้แต่ปีก่อน  และอยู่ในแผนระยะสัน้เป็นปีท่ี  2  ของโครงการ  

โครงการ  A 

โครงการ  B 

โครงการ  D 

 

โครงการ  E 

 
โครงการ  F 

ฉ 

แผนด าเนินงานระยะสัน้ 
โครงการ  C 
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โครงการ  A  จะสิน้สดุโครงการปีท่ี  3  ซึง่อยูใ่นแผนการด าเนินงานระยะยาว  ในการวางแผนระยะ
สัน้จะมีการพิจารณาถึงโครงการ  A  ตอ่ไปในปีงบประมาณหน้าว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากแผน
เดิมหรือไม่  เช่น  อตัราคา่สร้างแรงงาน  ระดบัราคาวตัถดุิบ  วสัดอุปุกรณ์ท่ีจะน ามาใช้ในโครงการ  
เม่ือพิจารณาเก่ียวกบัโครงการ  A  ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในปีงบประมาณหน้า  แล้วก็จะน าไปรวมใน
แผนลงทนุระยะสัน้ส าหรับปีงบประมาณหน้า  สว่นโครงการ  B  งวดเวลาโครงการ  4  ปี  โดยจะ
เร่ิมลงทนุในปีงบประมาณหน้า  ผู้บริหารจะต้องพิจารณาตดัสินใจก่อนว่า  โครงการ  B  นี ้ จะเร่ิม
โครงการตามก าหนดเดิมหรือไม่  สภาพทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไปเหมาะสมท่ีจะเร่ิมโครงการหรือยงั  
ถ้ายังไม่เหมาะสมอาจจะเลื่อนโครงการ  B  นีอ้อกไปก่อน  เช่น  โครงการ  B  เป็นการขยาย
โรงงาน  แต่สภาพเศรษฐกิจก าลงัซบเซาไม่เหมาะในการขยายงาน  หรือกิจการไม่มีเงินทุนของ
ตนเองส าหรับขยายโรงงานต้องกู้ ยืมซึ่งอตัราดอกเบีย้ในการกู้ ยืมสูงมาก  กรณีเหล่านีผู้้บริหาร
อาจจะพิจารณาเลื่อนการลงทนุโครงการ  B  ออกไปก่อน  ไม่น ามาบรรจใุนงบประมาณการลงทนุ
สนิทรัพย์ถาวรในปีงบประมาณหน้า  เป็นต้น 

 สว่นแผนงบประมาณระยะยาวการลงทนุในสนิทรัพย์จะมีการทบทวนไปพร้อม ๆ กบัการ
จดัท าแผนการด าเนินงานระยะสัน้  เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้อยู่เสมอ  
เช่น  โครงการ  E  และโครงการ  F  ซึ่งวางแผนท่ีจะลงทนุในอีก  4   และ  5  ปี  ข้างหน้า
ตามล าดบั  สมมติเป็นโครงการสร้างโรงงานใหมใ่นตา่งประเทศเพ่ือขยายตลาดสินค้า  ในขณะท่ีมี
การทบทวนแผนอยูอ่าจพบวา่ความต้องการสินค้าในตา่งประเทศมีแนวโน้มไม่เพิ่มขึน้มากพอท่ีจะ
เปิดโรงงานได้  กิจการก็อาจจะยกเลิกโครงการหนัไปลงทนุผลิตสินค้าใหม่แทน  ปรับปรุงรูปแบบ
สนิค้าเก่าให้ดีขึน้  อาจจะเปลี่ยนโครงการนัน้เป็นการลงทนุในการวิจยัพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆแทน  
และจัดท าโครงการใหม่เตรียมเคร่ืองจักรอุปกรณ์และปัจจัยในการผลิต  ให้สามารถผลิต
สนิค้าออกสูต่ลาดทนัตามก าหนดเวลาท่ีจะน าสนิค้าใหมอ่อกออกสูต่ลาด 

 โครงการ  E  และ  F  เป็นโครงการท่ีอยู่ในอนาคตท่ียงัมาเร่งด่วนนัก  เป็นโครงการท่ี
ผู้บริหารเห็นควรจะจ่ายลงทนุ  แตเ่ม่ือใกล้จะถึงก าหนดเวลาและมีการทบทวนแผนระยะยาวใหม่
อาจจะมีสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจนท าให้ล้มเลิกโครงการใน อนาคตก็เป็นได้  ถ้า
ผลตอบแทนของโครงการไม่คุ้มค่ากบัการลงทุน  อย่างไรก็ตามแผนการจ่ายลงทุนตามรูปแบบนี ้
เป็นเพียงโครงร่างของการด าเนินงานการจ่ายลงทุนเท่านัน้  ก่อนท่ีจะถึงเวลาตามแผนแต่ละ
โครงการถ้ามีโครงการอ่ืนท่ีดีกวา่โครงการท่ีวางไว้ก็อาจจะยกเลิกโครงการเก่าแล้วเอาโครงการใหม่
ท่ีดีกวา่มาลงทนุแทน 

 แผนงบประมาณระยะยาวส าหรับลงทุนเป็นส่วนส าคญัของเป้าหมายระยะยาวของ
กิจการซึง่เก่ียวข้องกบัความต้องการท่ีจะอยู่ในอตุสาหกรรมระยะยาว  5  ปี  10  ปี  หรือ  15  ปี  
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เป็นการวางแผนคร่าว ๆ  เพื่อประมาณเงินลงทุนท่ีจ าเป็นจะต้องน ามาใช้จ่าย  เป็นการประเมิน
ฐานะทางการเงินและความคล่องตวัในระยะยาวของกิจการด้วย  แผนระยะยาวนีต้้องจดัท าเป็น
แผนและนโยบายอย่างกว้าง ๆ มีความยืดหยุ่นได้  เป็นแผนท่ีแสดงโครงการเก่ียวกบัการลงทนุใน
สินทรัพย์ถาวรทัง้หลาย  เช่น  การก่อสร้างโรงงานใหม่  การขยายโรงงาน  การซือ้เคร่ืองจกัรใหม ่ 
การซือ้สินทรัพย์ถาวรทดแทนของเดิม  การซ่อมบ ารุงเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของสินทรัพย์  
โครงสร้างเหล่านีมี้งวดเวลาของโครงการซึ่งแตกต่างกันออกไปสัน้บางยาวบาง  เช่น  การสร้าง
โรงงานใหม่  อายโุครงการกว่าจะเสร็จสิน้อาจใช้เวลา  2 - 3  ปี  ขณะท่ีโครงการซือ้และติดตัง้
เคร่ืองจกัรใหม่อาจเสียเวลาไม่ถึงปี  แผนการจ่ายลงทนุจะต้องมีอายเุกินกว่า  1  ปี  กิจการจึงจะ
น ามาจดัรวมอยูใ่นแผนระยะยาวได้ 

 การวางแผนการด าเนินงานระยะยาวจะก าหนดอย่างง่ายๆ  ว่าจะเร่ิมผลิตสินค้าชนิด
ใหม่เม่ือไร  จะขยายเขตขาย  หรือเพิ่มปริมาณขายควรเร่ิมเม่ือไร  จะมีการเปลี่ยนแทนเคร่ืองจกัร
เก่าเม่ือไร  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  ระยะเวลาการเร่ิมโครงการลงทนุต่างๆ  
ก็ต้องให้สอดคล้องกนัด้วย  ในการจดัท าแผนงบประมาณด าเนินงานประจ าปีจะต้องน าแผนการ
ลงทุนระยะยาวท่ีวางไว้คร่าวๆ มาพิจารณาว่าโครงการใดท่ีจะเร่ิมในปีงบประมาณหน้าหรือ
โครงการใดท่ีเร่ิมมาแล้วตัง้แต่ปีก่อน  ในปีงบประมาณหน้าจะต้องด าเนินการต่อไปอย่างไรบ้าง  
จะมีการปรับปรุงแก้ไขจากท่ีวางแผนไว้หรือไม่อย่างไร  เม่ือปรับปรุงโครงการท่ีจะต้องเร่ิมหรือ
ด าเนินการตอ่มารวมในแผนการด าเนินงานประจ าปีด้วย 

 การวางแผนงบประมาณการลงทุนในสินทรัพย์ระยะสัน้   ประกอบด้วยโครงการท่ีเร่ิม
ด าเนินงานมาแล้วในปีก่อน  โครงการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรโครงการใหม่ท่ีจะเ ร่ิมใน
ปีงบประมาณนัน้  การจดัซือ้สินทรัพย์ถาวรแทนของเดิม  และรายการซ่อมแซมสินทรัพย์ถาวรซึ่ง
จะใช้ประโยชน์ได้ต่อไปอีกเกินกว่า  1  รอบระยะเวลาบัญชีหรือ  1  ปี  เช่น  การซ่อมโรงงาน  
อาคาร  เพื่อให้อายุการใช้งานยืดออกไป  โครงการต่าง  ๆ เหล่านีเ้ม่ือน ามาบรรจุอยู่ในแผน
งบประมาณระยะสัน้แล้ว  จะยงัไมส่ามารถด าเนินการตามแผนได้จนกวา่จะได้รับการอนมุตัิให้เร่ิม
โครงการได้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้บริหารระดบัสงูท่ีมีอ านาจในการอนมุตัิเสียก่อน  เน่ืองจาก
สภาพการณ์ต่าง ๆ ขณะท่ีก าลงัจะเร่ิมด าเนินการตามโครงการจะแตกต่างไปจากเวลาท่ีมีการ
จัดท างบประมาณนัน้  จึงต้องมีการทบทวนถึงความเหมาะสม  ตลอดจนโอกาสท่ีจะได้ รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนนัน้อย่างรอบคอบเสียก่อน  เน่ืองจากเงินลงทุนท่ีใช้ในแต่ละโครงการ
เป็นจ านวนมาก  เพื่อความปลอดภยัของกิจการ  จึงควรมีการทบทวนโดยละเอียดถ่ีถ้วนอีกครัง้
ก่อน 
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การจัดท างบประมาณจ่ายลงทุน 

 แผนงานเบือ้งต้นส าหรับการวางแผนและควบคมุการจ่ายลงทนุ  สรุปได้ดงันี ้

1. การวางแผน  กิจการต้องพิจารณาถึงข้อเสนอต่างๆ  ว่ามีข้อเสนออะไรบ้างสามารถ
ด าเนินการได้  และท าการวิเคราะห์อย่างคร่าวๆ  พร้อมทัง้เลือกข้อเสนอท่ีพอจะเห็นได้ว่าสามารถ
จะให้ผลตอบแทนแก่กิจการและไม่เป็นความเสี่ยงจนเกินไป 

2. ประเมินอายุโครงการ  โครงการหรือข้อเสนอต่างๆท่ีมีอยู่  น ามาประเมินอายุ
โครงการว่าแต่ละโครงการมีอายุสัน้ยาวเท่าใด  โอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนมีก่ีปีในแต่ละ
โครงการ 

3. รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับโครงการแต่ละโครงการ  แต่ละโครงการต้องการเงินลงทุน
จ านวนมากน้อยเท่าไร  ผลตอบแทนจะได้รับเท่าไร  เป็นเวลาก่ีปี  รวมทัง้เง่ือนไขพิเศษต่างๆของ
แตล่ะโครงการ  เพื่อประกอบการประเมินผลโครงการในขัน้ตอนตอ่ไป 

4. การประเมินผลโครงการ  ท าการประเมินผลโครงการโดยพิจารณาถึงกระแสเงินสดท่ี
คาดวา่จะได้รับ  และจดักลุม่ข้อเสนอตา่งๆ  แตล่ะโครงการเปรียบเทียบกบัเงินสดท่ีต้องจ่ายลงทนุ  
เช่น  โครงการขยายตลาด  โครงการขยายสายผลิตภัณฑ์  แต่ละโครงการมีกระแสเงินสดเข้า
อย่างไร  ต้องจ่ายเงินลงทุนมากน้อยเพียงไร  เพื่อเตรียมการเลือกโครงการท่ีให้ผลตอบแทนแก่
กิจการมากท่ีสดุ  วิธีการประเมินผลโครงการจะกลา่วโดยละเอียดตอ่ไป 

5. การเลือกโครงการ  ท าการพิจารณาเลือกโครงการต่าง ๆ  โดยฝ่ายบริหารจะ
พิจารณาเลือกโครงการท่ีให้ผลตอบแทนแก่กิจการสงูสดุ  และจดัเรียงตามล าดบัโครงการท่ีสมควร
ได้รับเลือกลงทนุ  หลงัจากนัน้น าโครงการท่ีได้รับเลือกไปจดัท างบประมาณลงทนุ 

6. การด าเนินงาน  เม่ือเลือกโครงการมาจัดท างบประมาณการลงทุนแล้ว  หลงัจาก
ได้รับอนมุตัิงบประมาณให้เร่ิมด าเนินการตามโครงการได้  กิจการจะเร่ิมด าเนินการตามโครงการ
ตามก าหนดวนัเวลาท่ีระบไุว้ในงบประมาณทนัที 

7. การควบคมุการจ่ายลงทนุ  หลงัจากเร่ิมด าเนินการตามโครงการแล้ว  จะต้องมีการ
ควบคมุการลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณ  และพิจารณาว่าสินทรัพย์ต่างๆท่ีใช้ไปนัน้ได้ใช้ไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไร  และจะต้องควบคมุผลท่ีได้มานัน้ให้ตรงกบัท่ีคาดหมายไว้
หรือไม่  ถ้าไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดไว้ต้องหาสาเหตแุละรีบแก้ไขทนัที  

8. ตรวจสอบและติดตามผลการจ่ายลงทุน  เม่ือโครงการได้เสร็จสิน้ลงแล้ว  ผู้บริหาร
จะต้องประเมินของการด าเนินงานตามโครงการนัน้  ๆ  ว่าผลท่ีได้รับเป็นอย่างไร  มีข้อดี
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ข้อบกพร่องอะไรบ้าง  เพื่อท่ีจะได้ใช้การประเมินผลนีเ้ป็นแนวทางพืน้ฐานในการวางแผนและ
จดัท ากระแสเงินสดส าหรับโครงการใหม่ ๆ ท่ีจะเร่ิมขึน้อีก 

 

วธีิประเมินผลโครงการจ่ายลงทุน 

 การวางแผนและควบคุมการจ่ายลงทุนเพื่อให้มีประสิทธิภาพผู้บริหารจะต้องเลือก
ทางเลือกในการลงทุนเพิ่ม  และในการปันส่วนทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้แก่โครงการต่างๆ
อยา่งมีประสิทธิภาพ  ดงันัน้ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ เลือกแนวทางที่จะให้ประโยชน์และวิธีท่ีเช่ือถือได้
ในการประเมินโครงการตา่ง ๆ  เพราะเงินลงทนุท่ีจะน าไปลงทนุในสินทรัพย์ถาวรจะเป็นต้นทนุจม
และเป็นเงินจ านวนมากโอกาสท่ีจะเปลี่ยนแปลงมีน้อยงบประมาณมีจ ากัด  ผู้บริหารจึงต้องใช้
หลกัประเมินเป้าหมายการลงทนุโดยเลือกโครงการซึง่มีแนวโน้มท่ีจะให้ผลตอบแทนจากการลงทนุ
สงูสดุ  ดงันัน้ก่อนการตดัสินใจเลือกทางเลือกผู้บริหารจึงต้องพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ประกอบการ
ตดัสินใจ  มีดงันี ้

 

1. ความเร่งด่วนและความจ าเป็นในการใช้ทรัพย์สิน   

กรณีนีอ้าจจะต้องรีบตดัสินใจโดยไม่ต้องมีการวิเคราะห์  ไม่ต้องเสียเวลาในการหา
ข้อมลูมาเพื่อตดัสินใจ  เพราะเกิดความจ าเป็นเร่งด่วนต้องลงทุนทนัที  เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าท่ีเกิดขึน้เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือให้เสียหายน้อยท่ีสดุ  ปัจจยัเหลา่นีจ้ะท าให้
ผู้บริหารต้องรีบตดัสินใจ  เช่น  กรณีท่ีเคร่ืองจกัรท่ีใช้งานอยู่เสียหาย  ช ารุดซอ่มไม่ได้ต้องรีบสัง่ซือ้
มาทดแทนโดยดว่นมิฉะนัน้การผลิตต้องหยดุชะงกั  ท าให้การด าเนินงานอ่ืนๆต้องเสียหายไปด้วย  
โครงการเหล่านีถื้อว่าเป็นโครงการเร่งด่วนต้องซือ้เคร่ืองจกัรเข้ามาทดแทนเคร่ืองจกัรเก่าท่ีช ารุด  
ซึง่ถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัทีท าให้ต้องตดัสินใจลงทนุในสนิทรัพย์ถาวร 

2. ความสะดวกเกี่ยวกับการใช้บริการซ่อมบ ารุง   

การตดัสินใจซือ้สินทรัพย์ถาวรปัจจยัท่ีเก่ียวกับการให้บริการภายหลงัการซือ้  การ
ให้บริการซ่อมบ ารุงอย่างสม ่าเสมออาจมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้สินทรัพย์ถาวรบางยี่ห้อท่ีมี
บริการภายหลงัการซือ้  ปัจจยันีเ้ป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีผลท าให้ผู้บริหารอาจตดัสินใจไม่เลือกซือ้
เคร่ืองจกัรจากต่างประเทศท่ีไม่มีบริการซ่อมบ ารุงเหมือนกบัท่ีซือ้ภายในประเทศ  ซึง่บริษัทมีการ
ดแูลรักษาซอ่มบ ารุงภายหลงัการซือ้  และชิน้สว่นท่ีใช้ในการซอ่มก็มีราคาถกูหาได้ง่ายกวา่ 
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3. งวดเวลาในการช าระหนี ้  

กรณีท่ีซือ้สินทรัพย์ถาวรท่ีมีคณุภาพเท่าเทียมกนั  บริการภายหลงัการซือ้สะดวกและ
เท่าเทียมกัน  แต่การให้เครดิตในการช าระเงินต่างกัน  ก็เป็นปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซือ้ของ
ผู้บริหารได้  เช่น  สินทรัพย์ถาวรยี่ห้อ  A  ให้จ่ายเงินมดัจ าน้อยกว่ายี่ห้อ  B  และให้เวลาการช าระ
เงินยาวกว่ายี่ห้อ  B  โดยให้ผ่อนได้  12  งวด  แตย่ี่ห้อ  B  ให้ผ่อนได้  6  งวด  ปัจจยัเหลา่นีก็้เป็น
สิง่ส าคญัท่ีอาจท าให้ผู้บริหารตดัสินใจเลือกซือ้สินทรัพย์ถาวรย่ีห้อ  A  แทนยี่ห้อ  B  ได้ 

4. ผลตอบแทนจากการลงทุน   

การตดัสินใจเลือกการลงทุนท่ีเงินทุนของกิจการมีอยู่อย่างจ ากัด  ผู้บริหารก็ต้อง
จัดสรรเงินทุนท่ีมีอยู่ไปใช้ในสิ่งท่ีให้ประโยชน์แก่กิจการมากท่ีสุด  ดงันัน้การตดัสินใจลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวรผู้บริหารควรเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีจะได้รับระหว่างโครงการเสียก่อน  แล้วจึง
เลือกโครงการท่ีให้ผลตอบแทนสงูสดุและสอดคล้องกบัเป้าหมายในการลงทนุของกิจการ  ปัจจยั
ต่างๆ ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นถ้าไม่มีความส าคญัเฉพาะตวัแล้ว  ปัจจัยข้อนีจ้ะมีน า้หนักในการ
ตดัสินใจมากท่ีสดุ 

5. ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

นอกจากปัจจยัท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้นท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจของผู้บริหารแล้ว  ในบาง
กรณีอาจมีปัจจัยอย่างอ่ืนเข้ามามีส่วนในการเลือกโครงการลงทุนบางโครงการ  เช่น  ปัญหา
ชาตินิยม  ปัญหาการต่อต้านสินค้าจากต่างประเทศของบางประเทศ  ปัญหาความสมัพนัธ์ส่วน
บคุคลกบัผู้ มีอ านาจในการตดัสินใจ  ปัญหาความต้องการเป็นผู้น าในตลาดอตุสาหกรรม  เป็นต้น 

 

การจัดสรรเงนิลงทุนตามโครงการ 

การตดัสินใจเลือกลงทนุในโครงการใดโครงการหนึ่ง  โดยใช้การวดัผลตอบแทนจากการ
ลงทุนถือเป็นสิ่งส าคัญ  เพราะกิจการแต่ละแห่งมักจะมีเงินทุนจ ากัด ไม่สามารถลงทุนได้ทุก
โครงการพร้อมกัน  การวดัผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการต่าง ๆ  จะท าให้ทราบว่าการ
ลงทุนในโครงการใดได้รับผลตอบแทนดีท่ีสุดท่ีควรจะลงทุนตามล าดับก่อนหลัง  วิธีประเมิน
โครงการโดยการวัดผลตอบแทนจากการลงทุนในท่ีนีไ้ม่ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงของแต่ละ
โครงการ  ซึง่อาจจะมีไม่เหมือนกนัโดยสมมติว่าโครงการมีความเสี่ยงเท่าเทียมกนั  วิธีการท่ีใช้วดั
ผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีจะกลา่วถึงมี  6  วิธี  คือ 
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1. งวดเวลาที่ได้ทุนคืน (Payback Period : PB)   

งวดเวลาท่ีได้คืนทุน  หมายถึง  ระยะเวลาท่ีกิจการได้รับเงินท่ีลงทุนไปแล้วกลบัคืน
มาเป็นเงินสดจากโครงการ  ในกรณีเงินสดท่ีกิจการได้รับรายปีเท่ากัน  งวดเวลาคืนทุน  จะ
ค านวณได้จากสตูร  ดงันี ้

 

งวดเวลาที่ได้คืนทุน = 

 

เงนิจ่ายลงทนุสุทธิ 
 

เงนิสดรับสุทธิรายปี  
    

   

 ขัน้ตอน ของวิธีนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้

1) ก าหนดระยะเวลาท่ีกิจการจะยอมคืนทุนให้สงูสดุเป็นเท่าไรเพื่อให้ผลตอบแทน
จากการลงทนุนัน้คุ้มคา่ท่ีลงไป    

2) พิจารณาวา่เงินลงทนุท่ีลงไป  ผลตอบแทนท่ีจะได้รับคืนทนุในเวลาเท่าไร 

3) เปรียบเทียบงวดเวลาคืนทนุท่ีก าหนดกบังวดเวลาคืนทนุของโครงการท่ีค านวณ 

4) หากงวดเวลาคืนทนุของโครงการน้อยกวา่ท่ีก าหนดไว้จงึจะเลือกโครงการ 

 ข้อจ ากัด  ของวิธีนี ้ มีดงัตอ่ไปนี ้

1) วิธีนีไ้ม่ได้พิจารณาถึงเร่ืองมลูคา่ปัจจบุนัของเงิน 

2) วิธีนีไ้ม่ได้พิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะได้รับหลงัจากท่ีคืนทนุหมดแล้ว 

3) วิธีนีไ้ม่ได้วดัความสามารถในการท าก าไรหรือคณุคา่ทางการลงทนุ 

4) วิธีนีมุ้่งเฉพาะการคืนทุนให้ได้เร็ว  ซึ่งท าให้กิจการมีสภาพคล่องมากกว่ากรณีท่ี
คืนทนุได้ช้า  ซึง่สภาพคลอ่งนีอ้าจจะเป็นสิง่ส าคญัส าหรับบางกิจการ 

5) วิธีนีเ้ป็นการพิจารณาคืนทนุท่ีเร็วอาจจะให้เฉพาะผลตอบแทนต่อหุ้นในระยะสัน้  
และมีผลตอ่ราคาหุ้นมากกวา่โครงการท่ีมีผลตอบแทนในปีหลงั ๆ 
 

ตัวอย่างที่ 10.3  บริษัท รวมมิตร จ ากดั ก าลงัพิจารณาตดัสินใจซือ้เคร่ืองจกัร AA มาใช้ในการ
ผลิตเพิ่มอีก 1 เคร่ือง โดยมีต้นทนุและข้อมลูในการด าเนินงาน ดงันี ้

 ราคาเคร่ืองจกัร AA    200,000 บาท 

 คา่ขนสง่และคา่ระวาง      30,000 บาท 

 คา่ตดิตัง้และทดลองเคร่ือง     10,000 บาท 

 รวมลงทนุซือ้เคร่ืองจกัร    240,000 บาท 
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อายกุารใช้งานเคร่ืองจกัรประมาณ 10 ปี ไมมี่มลูคา่ซาก 

เม่ือน าเคร่ืองจกัรมาใช้คาดวา่กิจการจะประหยดัคา่ใช้จ่ายได้ปีละ 200,000 บาท เงินสดรับสทุธิแต่
ละปีตลอดอายเุคร่ืองจกัร มีดงันี ้

        หน่วย : บาท 

       ตามบัญชี     เงนิสด 

คา่ใช้จ่ายท่ีประหยดัได้รายปี    200,000  200,000 

หกั คา่เสื่อมราคาเคร่ืองจกัร AA เพิ่มขึน้ (240,000/10)   24,000 

ก าไรก่อนภาษีเพิ่มขึน้     176,000 

ภาษีเงินได้เพิ่มขึน้ (30%)       52,800    52,800 

ก าไรสทุธิหลงัภาษีเพิ่มขึน้    123,200  

เงินสดรับสทุธิเพิ่มขึน้รายปีตลอดอายเุคร่ืองจกัร                147,200 
 

งวดเวลาคืนทนุ =  240,000 / 147,200* =  1.63 ปี 

    *เงินสดรับสทุธิเพิ่มขึน้รายปี 147,200  บาท  หรือก าไรตามบญัชีหลงัหกัภาษีเพิ่มขึน้ 
123,200 บาท + คา่เสื่อมราคา 24,000 บาท 
 

 จากตวัอยา่งท่ี 10.3 บริษัทซือ้เคร่ืองจกัร AA โดยจ่ายลงทนุ 240,000 บาท บริษัทจะคุ้ม
ทนุในงวดเวลา 1.63 ปี นอกจากใช้สตูรค านวณงวดเวลาคืนทนุแล้วอาจค านวณได้อีกวิธีคือ น า
เงินได้สทุธิรายปีหรือก าไรเงินสดรายปีมาบวกกนั จะได้เท่ากบัจ านวนเงินท่ีจา่ยลงทนุสทุธิ ซึง่ก็จะ
ได้ผล 1.63 ปีเท่ากนั (147,200 + 92,800) 
 

 วิธีงวดเวลาคืนทุนนีจ้ะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในระดับหนึ่งเท่านัน้  คือ  เป็น
ประโยชน์ในขัน้ต้น  เมื่อ 

1. ใช้เป็นหลกัพืน้ฐานในการคดัเลือกโครงการท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมากขัน้หนึง่ก่อน 

2. โครงการท่ีพิจารณามีความเสี่ยงภยัสงู  หรือคาดว่าจะประสบปัญหายุ่งยากในการ
ช าระหนีใ้นอนาคต 

3. กิจการมีหนีม้ากอยูใ่นขัน้อนัตราย  เงินสดขาดความคลอ่งตวั 

4. ความถกูต้องในเร่ืองตวัเลขรายละเอียดไม่ใช่เป็นสิ่งส าคญัในกรณีท่ีเคร่ืองจกัรมีงวด
เวลาได้ทนุคืนเท่ากนั 

5. กิจการมีเงินทนุจ ากดั  จงึต้องเลือกโครงการท่ีได้คืนทนุเร็ว 
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 วิธีงวดเวลาคืนทนุของโครงการ  เป็นวิธีค านวณง่าย ๆ แตว่ิธีนีมี้จดุอ่อน  คือ  ไม่สามารถ
บอกได้ว่าโครงการนัน้จะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นเท่าใด  ซึ่งอาจจะท าให้การตดัสินใจ
เลือกโครงการท่ีให้ผลตอบแทนต ่าแตมี่งวดเวลาคืนทนุเร็วก็ได้ 
 

2. อัตราผลตอบแทนเฉล่ียจากการลงทุน (Average Rate of Return on 

investment) 

อตัราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยจากการลงทุน  เป็นการค านวณหาผลตอบแทนจากการ
ลงทนุในทางบญัชี  ซึง่วิธีนีจ้ะน าเอาก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีถวัเฉลี่ยตลอดอายโุครงการหรือเงินสด
รับสทุธิถวัเฉลี่ยตอ่ปี  เปรียบเทียบกบัเงินท่ีจ่ายลงทนุหรือมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ท่ีลงทนุใน
โครงการท่ีก าลงัพิจารณา  ซึง่แสดงเป็นสตูรได้ดงันี ้

 

อัตราผลตอบแทนถัวเฉล่ียจากการลงทุน   = เงนิสดรับถวัเฉล่ียหรือก าไรสุทธิ 

   เงนิลงทุน 

    

หรือ           = เงนิสดรับถวัเฉล่ียหรือก าไรสุทธิ(ก าไรเงนิสด)หลังภาษีถัวเฉล่ีย 

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ถัวเฉล่ีย 

 

 จากตวัอยา่งท่ี 10.3 การค านวณอตัราผลตอบแทนถวัเฉลี่ยจากการลงทนุ  
 

= 
147,200 

=      61.33% 
240,000   

 

 วิธีอตัราผลตอบแทนถวัเฉลี่ยจากการลงทนุ  เป็นสว่นกลบัของวิธีงวดเวลาคืนทนุ  วิธีนีมี้
ข้อบกพร่องเช่นเดียวกบังวดเวลาคืนทนุ  และถ้าน าเอาอตัราผลตอบแทนท่ีค านวณได้จากวิธีนีไ้ป
เปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบีย้อ่ืน ๆ ในท้องตลาดก็จะท าให้เกิดความคลาดเคลื่อน  เน่ืองจากไม่
สามารถเปรียบเทียบกนัได้  เพราะวิธีอตัราผลตอบแทนถวัเฉลี่ยนีไ้ม่ได้ค านึงถึงคา่ปัจจบุนัของเงิน  
และในการค านวณได้ใช้หลกัเกณฑ์ถัวเฉลี่ยถือว่าก าไรหรือเงินสดรับคงท่ีตลอดโครงการ  เงินสด
รับสุทธิท่ีจะได้รับในอนาคตในแต่ละปี  อาจจะแตกต่างจากผลเฉลี่ยรายปีท่ีน ามาใช้ในการ
ค านวณผลลพัธ์จะได้สงูกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริง  วิธีนีจ้งึไมน่ิยมใช้มากนกั 
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 ในการตดัสินใจด้วยวิธีอตัราผลตอบแทนถวัเฉลี่ยจากการลงทนุ    จะพิจารณาอตัรา
ผลตอบแทนท่ีค านวณได้  ถ้าอตัราสงูกว่าต้นทนุของเงินทนุ  หรืออตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าท่ีกิจการ
ต้องการก็จะเลือกโครงการ  ถ้าเท่ากันจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ (ต้นทุนของเงินลงทุน  เช่น  
ดอกเบีย้ท่ีต้องจ่ายในการหาเงินมาลงทนุ)  ถ้าต ่ากวา่ก็จะไมเ่ลือกโครงการนัน้ๆ 

 

3. อัตราผลตอบแทนถัวเฉล่ียจากการลงทุนถัวเฉล่ีย (Average Rate of Return 

on average investment : ARR)   
 

วิธีนีค้ล้ายกบัวิธีอตัราผลตอบแทนถวัเฉลี่ยจากการลงทนุแตกต่างกนัท่ีเงินลงทนุท่ี
น ามาเป็นตวัวดัเป็นเงินลงทนุถวัเฉลี่ย  โดยค านวณได้จากน าเงินลงทนุเร่ิมแรกหารด้วย  2  ซึง่เป็น
ผลมาจากการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร  มีผลท าให้ยอดเงินลงทุนสุทธิทุกปีเท่ากับ
จ านวนคา่เสื่อมราคาท่ีตดับญัชีในแต่ละปี  วิธีนีมี้ข้อบกพร่องเหมือนวิธีท่ีกลา่วมาแล้ว  คือ  ไม่ได้
ค านงึถึงมลูคา่ปัจจบุนัของเงิน  ซึง่แสดงเป็นสตูรได้ดงันี ้

 

อัตราผลตอบแทนถัวเฉล่ียจากการลงทุน   = เงนิลงทุนถัวเฉล่ีย 

   เงนิสดรับถัวเฉล่ียหรือก าไรสุทธิ(ก าไรเงนิสด) 
หลังภาษีถัวเฉล่ีย 

 

อตัราผลตอบแทนถวัเฉลี่ยจากการลงทนุถวัเฉลี่ย 

 

= 

147,200  

X 100 

 

200,000 

2 

 

           =   147.2% 

 

4. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  (Net Present Value : NPV)  

วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิเป็นวิธีท่ีน าเอามลูค่าปัจจบุนัของเงินมาพิจารณาในระยะเวลา
ท่ีก าหนด  โดยน าเอาเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรับในอนาคตปรับเป็นเงินท่ีมีมลูคา่ปัจจบุนัเพื่อเทียบกบั
มลูค่าปัจจุบนัของเงินลงทนุ  ผลต่างคือมลูค่าปัจจุบนัสทุธิ  วิธีนีเ้หมาะสมกบัการพิจารณาเลือก
โครงการจ่าย จากการค านวณตามสตูร ดงันี ้ 
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มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ = มูลค่าปัจจุบันเงนิสดรับเข้า – มูลค่าปัจจุบันเงนิสดจ่ายลงทนุ 

  

 ไพบลูย์  ผจงวงศ์ (2554)  ได้กลา่วไว้วา่ วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธินี ้เม่ือกิจการก าหนดอตัรา
ผลตอบแทนท่ีต้องการ หรือต้นทุนของเงินทุนแล้ว ถ้าโครงการใด มีมลูค่าปัจจุบนัสทุธิมีผลลพัธ์
เป็นบวก แสดงวา่ อตัราผลตอบแทนของโครงการนัน้สงูกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีต้องการ กิจการจะ
ยอมรับโครงการนัน้ แต่ถ้าโครงการใดมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีผลลัพธ์เป็นลบ แสดงว่าอัตรา
ผลตอบแทนของโครงการนัน่ต ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีต้องการ กิจการจะปฏิเสธโครงการนัน้  ซึง่
สรุปได้ดงันี ้
 

มูลค่า
ปัจจุบัน 

โครงการ
ลงทุน 

เน่ืองจาก 

บวก ยอมรับ ผลตอบแทนจากโครงการ > ผลตอบแทนขัน้ต ่าท่ีต้องการ 

ลบ ปฏิเสธ ผลตอบแทนจากโครงการ < ผลตอบแทนขัน้ต ่าท่ีต้องการ 

ศูนย์ ยอมรับ ผลตอบแทนจากโครงการ = ผลตอบแทนขัน้ต ่าท่ีต้องการ 

  

 

 ขัน้ตอนในการค านวณหามลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ 

1. ค านวณหาเงินสดจ่ายลงทุนในโครงการตลอดอายุโครงการ ซึ่งได้แก่ ต้นทุนของ
สนิทรัพย์ถาวร เงินท่ีจ่ายไปเพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียน 

2. ค านวณหาเงินสดรับท่ีเข้ามาตลอดอายโุครงการ ซึ่งรวมทัง้เงินทุนหมนุเวียนท่ีได้รับ
กลบัมา และราคาซากของสินทรัพย์เม่ือสิน้สดุโครงการ 

3. ก าหนดอตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าท่ีต้องการ เพื่อไปเปิดตารางหาตวัคณูอตัราคิดลดไป
ปรับเงินสดรับ และเงินสดจ่ายให้เป็นมลูคา่ปัจจบุนั 

4. น ามลูคา่ปัจจบุนัของเงินสดรับ หกัด้วย มลูคา่ปัจจบุนัของเงินสดจ่าย 

 

ตัวอย่างที่ 10.4  ถ้าน าเงิน 10,000 บาท ไปฝากธนาคาร ได้รับดอกเบีย้ในอัตรา 12% ต่อปี เม่ือ
ครบปีจะได้รับเงิน 1,120 บาท คือจะได้ดอกเบีย้เพิ่ม 120 บาท ถ้าน าเงินไปฝากตอ่ 3 ปี จะได้รับ
เงินรวม ดงันี ้
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ปีที่  ฝากเงนิ ได้รับดอกเบีย้  เป็นเงนิ          ได้เงนิรวม 

1  10,000      12%   1,200.00  11,200.00 

2  11,200      12%   1,340.00  12,544.00 

3  12,544      12%   1,505.28  14,049.28 

 

 จากกรณีข้างต้นสรุปได้ว่า เงินท่ีจะได้รับอีก 3  ปีข้างหน้าจ านวน 14,049.28 บาท มีคา่
เท่ากับ 10,000 บาท ในปัจจุบัน หรือต้องลงทุน ณ วันต้นปีเท่าไหร่ โดยมีอัตราดอกเบีย้ 12% 
ดงันัน้ ในเร่ืองมลูคา่ปัจจบุนัของเงินก็อาศยัเกณฑ์เดียวกบัการคิดอตัราดอกเบีย้ทบต้นนัน่เอง 

 ดงันัน้การคิดมลูค่าเงินปัจจุบนั (Present Value) ด้วยการเปิดตารางมลูค่าปัจจุบนั 
น าเอา Discount factor ส าหรับอตัราดอกเบีย้และระยะเวลาท่ีก าหนดคณูด้วยจ านวนเงินท่ีจะ
ได้รับในอนาคต เช่นตวัอย่างข้างต้น ต้องการให้ได้รับเงิน 14,049.28  บาท เม่ือสิน้งวดท่ี 3 อตัรา
ดอกเบีย้ 12%  จะต้องลงทนุเท่าไหร่  
 

 ดงันัน้จึงเปิดตารางมลูคา่ปัจจบุนั A  เม่ือสิน้ปีท่ี 3 อตัราดอกเบีย้ 12% จะได้ factor = 

0.712  

 มลูคา่ปัจจบุนัของเงิน  = 14,049.28 x 0.712 

     = 10,000  บาท 

 

 4.1 กรณีท่ีมีรายรับหรือรายจ่ายเงินสดเท่ากนัทุกๆ ปี  ในกรณีข้างต้นท่ีกล่าว
มาแล้วเป็นการหามลูค่าปัจจุบันของเงินจ านวนเดียว  แต่ถ้ากิจการมีการจ่ายเงินหรือรับเงินเป็น
รายปีๆ ละเท่าๆ กัน  ก็สามารถน ามาค านวณหามลูค่าปัจจุบนัของเงินท่ีได้รับ  หรือท่ีจ่ายตลอด
อายโุครงการได้  หรือกลา่วอีกนยัหนึ่ง  คือ  จ านวนเงินรวมท่ีจะต้องจ่ายลงทนุในโครงการ  ณ  วนั
ต้นปี       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ตัวอย่างที่ 10.5  กิจการได้รับรายได้ปีละ 100,000 บาท เทา่กนัทกุสิน้ปีเป็นเวลา 3 ปี อตัรา
ดอกเบีย้ 12% การหามลูคา่ปัจจบุนั  ซึง่สามารถใช้ตารางมลูคา่ปัจจบุนั ตาราง PVIFa เปิดหา 

Discount factor ณ ปีท่ี 3 อตัราดอกเบีย้ 12% ได้คา่ =  2.402  
 

 มลูคา่ปัจจบุนัของเงินรับทัง้ปี 3 ปี    = 100,000 x 2.402 

          = 240,200 บาท 
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ตัวอย่างที่ 10.6  บริษัท น า้หนึ่ง จ ากดั ก าลงัพิจารณาจะลงทนุในโครงการ ซึ่งใช้เงินลงทุน 
1,000,000 บาท  บริษัทต้องการอตัราผลตอบแทน 8% โดยมีเงินสดรับในปีท่ี 1 – 5 จ านวนเท่ากนั 
คือ 300,000 บาท 
 

 เงินสดรับ ปี 1 – 5  ปีละ      300,000 บาท 

 ตวัคณูอตัราคิดลด 8% ปีท่ี 5 (PVIFa)        3.993   บาท 

 มลูคา่ปัจจบุนัของเงินสดรับ   1,197,900 บาท 

 มลูคา่ปัจจบุนัของเงินสดจ่าย  (1,000,000) บาท 

 มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ        197,900 บาท 

 

  โครงการนีเ้ป็นโครงการท่ีน่าลงทุน เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ
เป็นบวก และให้ผลตอบแทนมากกวา่ 8% 

 

 4.2 กรณีท่ีมีรายรับหรือรายจ่ายเงินสดแต่ละปีไม่เท่ากัน  ในการลงทุนใน
โครงการโดยมีการจ่ายเงินสดและโครงการให้ผลตอบแทนเงินสดรายปีๆละไม่เท่ากัน  การหา
มลูคา่ปัจจบุนัให้หาแตล่ะปี  โดยใช้ตารางมลูคา่ปัจจบุนัตาราง  A  แล้วน ามลูคา่ปัจจบุนัแตล่ะปีท่ี
ค านวณได้มารวมกนั  ผลรับจะเป็นมลูคา่ปัจจบุนัของรายจ่ายหรือรายรับเงินสดทัง้หมด 

ตัวอย่างที่ 10.7 บริษัท รวมทอง จ ากดั ก าลงัพิจารณาจะลงทนุในโครงการเดียวจาก 3 โครงการ 
โดยจะแตล่ะโครงการใช้เงินลงทนุเท่ากนั คือ 100,000 บาท บริษัทต้องการอตัราผลตอบแทน 8% 

แตก่ระแสเงินรับของแตล่ะโครงการแตกตา่งกนัดงันี ้

 

ปีที่ โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 

1 50,000  

2 40,000  

3 30,000 40,000 

4  50,000 

5  40,000 
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โครงการที่ 1  เงินสดรับของโครงการไม่เท่ากนัในแตล่ะปี แตไ่ด้รับในช่วงต้นของโครงการ การหา
มลูคา่ปัจจบุนั  
 

 ปีท่ี   จ านวนเงินรับ (จ่าย)     แฟกเตอร์ P.V. มลูคา่ปัจจบุนั (บาท) 
 0  (100,000)    1          (100,000) 

 1    50,000  0.926   46,300 

 2    40,000  0.857   34,280 

 3    30,000  0.794   23,820 

                                    มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ                   4,400  

 

โครงการที่ 2  เงินสดรับของโครงการไม่เท่ากนัในแตล่ะปี แตไ่ด้รับในช่วงต้นของโครงการ การหา
มลูคา่ปัจจบุนั  
 

 ปีท่ี   จ านวนเงินรับ (จ่าย)     แฟกเตอร์ P.V. มลูคา่ปัจจบุนั (บาท) 
 0  (100,000)    1          (100,000) 

 1    40,000  0.794   31,760 

 2    50,000  0.735   36,750 

 3    40,000  0.681   27,240 

                                    มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ                                95,750 

 

 จากการค านวณข้างต้น จะเห็นวา่ ควรจะลงทนุในโครงการท่ี 1 เน่ืองจากเป็นโครงการท่ี
มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิสงูสดุ  และให้ผลตอบแทนมากกว่า 8% สว่นโครงการท่ี 2  ควรปฏิเสธ 
เน่ืองจากมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิติดลบ แสดงวา่ให้ผลตอบแทนต า่กวา่ 8% 

  

5. ดัชนีก าไร (Profitable Index : PI)   

วิธีการประเมินโครงการท่ีใกล้เคียงกบัวิธีมลูค่าปัจจุบนัสทุธิมากท่ีสดุ  คือวิธีดชันีก าไร  
ซึง่การน าเอามลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดเข้าหารด้วยเงินลงทนุในโครงการ 

   

 

 

ดัชนีก าไร       =   
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดเข้า 

เงนิลงทุนในโครงการ 
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  หรืออาจกล่าวได้ว่าดัชนีก าไร  คือ  อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนซึ่งคิดเป็น
มลูค่าปัจจบุนักบัเงินสดจ่ายลงทนุ  ถ้าอตัรานีมี้ค่ามากกว่า 1  จึงควรตดัสินใจลงทนุ  ซึง่แสดงว่า
โครงการให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินจ่ายลงทุน  ตรงข้ามถ้าอัตราส่วนมีค่าต ่ากว่า  1  แสดงว่า
ผลตอบแทนจากการลงทนุมีน้อยกวา่ลงทนุท่ีจ่ายลงทนุไป ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

 

ดัชนีก าไร โครงการลงทนุ เน่ืองจาก 

มากกว่า 1 ยอมรับ ผลตอบแทนจากโครงการ > เงินจ่ายลงทนุ 

ต ่ากว่า 1 ปฏิเสธ ผลตอบแทนจากโครงการ < เงินจ่ายลงทนุ 

เท่ากับ 1 ยอมรับ ผลตอบแทนจากโครงการ = เงินจ่ายลงทนุ 

 

ตัวอย่างที่  10.8 บริษัท บุญทิง้ จ ากัด ก าลงัพิจารณาลงทุนในโครงการ 2 โครงการ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 โครงการ  A โครงการ B 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดเข้า 1,000,000 850,000 

เงินลงทนุในโครงการ 750,000 600,000 

มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ 250,000 250,000 

 

โครงการ A ดชันีก าไร = 1,000,000 = 1.33 

   750,000 

 

  

โครงการ B ดชันีก าไร = 850,000 = 1.42 

   600,000   

 จากการค านวณข้างต้น จะเห็นวา่ โครงการ A  ถ้าลงทนุ 1 บาท จะได้มลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงินสดสทุธิ 1.33 บาท สว่นโครงการ B ถ้าลงทนุ 1 บาท จะได้มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงิน
สดสทุธิ 1.42 บาท   
 ดงันัน้  ถ้ากิจการต้องจดัอนัดบัในการลงทุนก่อนหลงั หรือมีเงินทุนจ ากดั ควรจะลงทุน
ในโครงการ B ก่อน 
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6. อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR)   

การวดัผลตอบแทนการลงทนุตามวิธีอตัราผลตอบแทนภายในนี ้ จะต้องค านวณหา
อตัราผลตอบแทนท่ีกิจการจะได้รับจากการลงทุนในโครงการท่ีจะน ามาวิเคราะห์โดยต้องก าหนด
ผลตอบแทนขัน้ต ่าท่ีต้องการไว้  วิธีนีย้งัต้องคงหาคา่ปัจจบุนัของเงินสดรับและเงินสดจ่ายในแตล่ะ
ปี  แล้วค านวณหาอตัราผลตอบแทนของแตล่ะโครงการท่ีจะท าให้มลูคา่ปัจจบุนัของเงินสดเข้าของ
โครงการเท่ากบัมลูคา่ปัจจบุนัของเงินสดจ่ายของโครงการ   นัน่คือหาอตัราผลตอบแทนท่ีจะท าให้
ผลต่างระหว่างมลูค่าปัจจุบนัของเงินสดรับ  และมลูค่าปัจจุบนัของเงินสดจ่ายมีค่าเท่ากับศนูย์
อตัราผลตอบแทนท่ีหาได้นี ้ คือ  อตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริงของโครงสร้างการลงทนุ 

 อตัราผลตอบแทนภายในนีไ้ม่สามารถค านวณหาได้โดยตรง  ดงันัน้จึงต้องใช้วิธีทดลอง
หาอตัราท่ีใกล้เคียงก่อนจนกวา่จะได้อตัราท่ีแท้จริง  วิธีการค านวณแยกออกเป็น  2  กรณี  ดงันี ้

1. กรณีท่ีเงินเข้าหรือรายรับรายปีตลอดอายโุครงการ  เท่ากนัทกุปี 

2. กรณีท่ีเงินเข้าหรือรายรับรายปีตลอดอายโุครงการ  ไม่เท่ากนั 

 

 กรณีที่  1 เงินสดเข้ารายปีเท่ากนัทกุปี  จะค านวณได้ง่ายกวา่กรณีท่ี  2  
 

ตัวอย่างที่ 10.9 การซือ้เคร่ืองจกัร  A  กิจการต้องจ่ายลงทนุเป็นเงินสด  300,000  บาท  วิธีนีต้้อง
ค านวณหาอตัราผลตอบแทนเพื่อปรับมลูค่าเงินรับรายปี ๆ ละ  90,000  บาท  เท่ากับเป็นเวลา  
10  ปี  ให้มีคา่เท่ากบั  300,000  บาท  พอดี  การค านวณแสดงได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

 มลูคา่ปัจจบุนัของเงินสดจ่ายลงทนุ  = มลูคา่ปัจจบุนัของเงินสดรับตลอดโครงการ 

   300,000  = P.V.  ของ  90,000 

   300,000  = factor X 90,000 

Factor            = 300,000 =       3.33 

  90,000  
  

 น าคา่ factor  ท่ีหาได้ไปเปิดตาราง  PVIFa  เน่ืองจากเงินเข้ารายปี ๆ ละเท่า ๆ กนั  โดย
ดปีูท่ี  10  ซึ่งเป็นอายโุครงการและหา factor  ท่ีใกล้เคียงกบั  3.33  โดยเลือกมาสองจ านวน  
จ านวนแรกให้มากกว่า  3.33  อีกจ านวนน้อยกว่า  เพื่อน ามาค านวณเทียบกับการเปิดตาราง  
PVIFa  จะได้คา่  ดงันี ้
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 อตัราผลตอบแทน  26% factor   3.465  3.465 

 อตัราผลตอบแทน  28% factor   3.269  

   Factor  ต้องการ     3.333 

 ผลตา่ง factor     0.196  0.132 

  

 Factor  ตา่งกนั 0.196  อตัราผลตอบแทนตา่งกนั  2% 

 Factor  ตา่งกนั 0.132  อตัราผลตอบแทนตา่งกนั   

Factor         = 2 x 
0.132 

=      1.35% 
0.196 

 อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุซือ้เคร่ืองจกัร A  = 26% + 1.35%  =  27.35% 

 วิธีนีจ้ะทราบแน่ชดัวา่  ถ้ากิจการซือ้เคร่ืองจกัร  A  จะให้ผลตอบแทน   27.35% 

 

 กรณีที่  2 เม่ือเงินสดรับรายปีไม่เท่ากัน  การค านวณหาอัตราผลตอบแทนของ
โครงการจะต้องใช้วิธีสุม่หาอตัราท่ีใกล้เคียง  แล้วถึงเทียบบญัญตัิไตรยางศ์ด้วยผลตา่งของมลูค่า
ปัจจบุนัของเงินสดเข้า  เพื่อหามลูคา่ปัจจบุนัของเงินเข้ารายปีเท่ากบัเงินลงทนุ  ในกรณีเงินสดรับ
รายปีไม่เท่ากนั  ต้องใช้ตาราง  PVIF  เพื่อหา factor 

 

ตัวอย่างที่ 10.10   กิจการก าลงัตดัสินใจจะซือ้เคร่ืองจกัร A  ซึง่มีราคาทนุ 36,000 บาท อายกุาร
ใช้งาน 5 ปี ไม่มีมลูค่าซาก โดยจะท าให้มีก าไรรายปีหลงัจากหกัภาษีแต่ก่อนหกัค่าเสื่อมราคา มี
ดงันี ้

  ปีท่ี  1   10,100 บาท 

   2   10,500 บาท 

   3   10,800 บาท 

   4   10,600  บาท 

   5   12,000  บาท 

  รวม               54,000  บาท 
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 จากการสุม่ตวัอยา่งเพื่อหาอตัราผลตอบแทนภายใน ได้ดงันี ้

 

ปีที่ เงนิสดรับ
สุทธิ 

อัตราผลตอบแทน 15% อัตราผลตอบแทน 14% อัตราผลตอบแทน 12% 

แฟกเตอร์ 
มูลค่า

ปัจจุบัน 
แฟกเตอร์ 

มูลค่า
ปัจจุบัน 

แฟกเตอร์ 
มูลค่า

ปัจจุบัน 

1 10,100 0.87 8,787 0.877 8,858 0.893 9,019 

2 10,500 0.756 7,938 0.769 8,075 0.797 8,369 

3 10,800 0.658 7,106 0.675 7,290 0.712 7,690 

4 10,600 0.572 6,063 0.592 6,275 0.636 6,742 

5 12,000 0.497 5,964 0.519 6,228 0.567 6,804 

  54,000   35,859   36,725   38,623 

  

เงินจา่ยลงทนุซือ้เคร่ืองจกัร ก = 36,000 บาท จะอยูร่ะหวา่งมลูคา่ปัจจบุนัของเงินรับท่ีให้
ผลตอบแทนระหวา่ง 14% - 15%  
 

 มลูคา่ปัจจบุนัเงินรับตา่งกนั 856 (36,725 – 35,859) อตัราผลตอบแทนตา่งกนั 1% 

 มลูคา่ปัจจบุนัเงินรับตา่งกนั 725 (36,725 – 36,000) อตัราผลตอบแทนตา่งกนั 
   

= 1 x 725 

 856 

= 0.85% 

 ดงันัน้ โครงการซือ้เคร่ืองจกัร ก จะให้ผลตอบแทน  
       = 14% + 0.85%  

       = 14.85% 

 

 อัตราผลตอบแทนภายในท่ีหาได้  จะต้องน าไปเทียบกับผลตอบแทนขัน้ต ่าท่ีกิจการ
ก าหนด ถ้าอตัราผลตอบแทนของโครงการสงูกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีต้องการก็ควรตดัสินใจลงทนุ
เพราะโครงการให้ผลตอบแทนคุ้ มค่า  แต่ถ้าอัตราผลตอบแทนของโครงการต ่ากว่าอัตรา
ผลตอบแทนขัน้ต ่าท่ีต้องการ  ก็ไม่ควรตดัสินใจลงทนุเพราะโครงการให้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า  แต่
ถ้าอตัราผลตอบแทนเท่ากนัก็จะตดัสินใจลงทนุหรือไม่ลงทนุก็ได้  เพราะโครงการให้ผลตอบแทน
เท่ากบัอตัราขัน้ต ่าท่ีต้องการ  แตค่วรน าปัจจยัอย่างอ่ืนมาพิจารณาประกอบการตดัสินใจเพิ่มเติม  
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ถ้ามีโครงการให้เลือกหลายโครงการ  ก็ควรจดัเรียงล าดบัโครงการท่ีควรลงทนุ  โดยเรียงล าดบัตาม
อตัราผลตอบแทนภายในจากอตัราสงูลงมาหาอตัราท่ีต ่ากวา่ตามล าดบั 

 

การจัดสรรเงนิลงทุนตามโครงการในกรณีมีเงนิลงทุนจ ากัด 

 โดยปกติกิจการมกัจะมีเงินลงทนุจ ากดั  ไม่สามารถลงทนุได้ทกุโครงการท่ีเสนอ  ดงันัน้
จงึต้องมีการจดัสรรเงินลงทนุในโครงการท่ีให้ผลตอบแทนดีท่ีสดุ  โดยจะน าโครงการตา่งๆท่ีได้ผ่าน
การประเมินผลด้วยวิธีต่างๆท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นมาจดัอนัดบั  และเลือกลงทุนในโครงการท่ีดี
ท่ีสดุภายใต้สถานการณ์ต่างๆก่อนท่ีจะศกึษาถึงการจดัอนัดบัและเลือกโครงการท่ีดีท่ีสดุ  ควรจะ
ท าความเข้าใจถึงประเภทของโครงการและข้อจ ากัดของเงินท่ีจะน ามาลงทุนเสียก่อน ประเภท
โครงการท่ีจะน ามาลงทนุในกิจการ  สามารถแบง่ได้เป็น  2  ประเภท  คือ 

  

1. โครงการที่แยกจากกันโดยเดด็ขาด (Mutually Exclusive Projects)   

เป็นโครงการท่ีท าหน้าท่ีแยกต่างหากจากกันเป็นคนละแบบ  คนละชนิด  มีต้นทุน
คา่ใช้จ่ายและผลตอบแทนท่ีตา่งกนัไม่มีความสมัพนัธ์หรือผลกระทบใดๆ ระหว่างโครงการ  ดงันัน้
ไม่จ าเป็นต้องลงทนุทกุโครงการ  เลือกเพียงโครงการใดโครงการหนึ่งท่ีเห็นว่าได้ผลประโยชน์มาก
ท่ีสุด  เพราะถ้าลงทุนมากกว่า  1  โครงการก็ไม่ได้ช่วยในการท างานคุ้มค่าขึน้  ตัวอย่างเช่น  
กิจการต้องการซือ้เคร่ืองถ่ายเอกสารชนิด  ก  ไม่จ าเป็นต้อซือ้เคร่ืองถ่ายเอกสารชนิดอ่ืนๆเพราะท า
หน้าท่ีได้เหมือนกนั  ไม่ว่าจะเป็นชนิดใด  ถ้าซือ้มาอีกก็เก็บไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์  หรือถ้าใช้ก็ไม่ได้
ประโยชน์ไม่คุ้มกบัเงินท่ีจ่ายลงทนุ  เพราะเพียงเคร่ืองเดียวก็เพียงพอกบัปริมาณท่ีต้องการใช้อยู่
แล้ว 

2. โครงการที่ขัดแย้งกันหรือท าหน้าที่พึ่งพิงกัน  (Conflicting Project or 

Dependency Project)   

โครงการประเภทนีใ้ช้ทดแทนกนัไม่ได้เหมือนโครงการประเภทแรก  แต่เป็นโครงการ
ท่ีต้องลงทนุควบคูก่นัไป  เพื่อให้การท าหน้าท่ีพึง่พิงกนัหรือเอือ้อ านวยขึน้กนัและกนั  จึงต้องท าให้
บรรลุวตัถุประสงค์การลงทุนได้  แต่ละโครงการจะท าหน้าท่ีและให้ประโยชน์คนละอย่างกันไม่
ซ า้ซ้อน  และให้การสนบัสนนุซึง่กนัและกนั  ดงันัน้การลงทนุโครงการนีอ้าจต้องลงทนุมากกวา่หนึง่
โครงการในเวลาเดียวกนั  ตวัอย่างเช่น  บริษัทเพิ่มผลผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า  
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จึงต้องพิจารณาลงทุนขยายโรงงานควบคู่กบัโครงการจดัซือ้เคร่ืองจกัรเพิ่มเติม  เพื่อให้การขยาย
การผลิตส าเร็จตามวตัถปุระสงค์  ถ้าลงทุนเพียงโครงการเดียวก็ไม่สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ได้  
คือ  ขยายแต่โรงงาน  ไม่มีเคร่ืองจกัรใหม่ก็ขยายการผลิตไม่ได้  หรือมีเคร่ืองจกัรเพิ่มแต่โรงงาน
เดิมคบัแคบไม่มีท่ีติดตัง้  ก็ขยายการผลิตไม่ได้เช่นกนั  ดงันัน้จึงต้องตดัสินใจเลือกการลงทนุทัง้  2  
โครงการพร้อมกนั  เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของกิจการ 

 

ขัน้ตอนการจดัสรรเงินทุนในโครงการ  การจดัสรรเงินลงทนุเพื่อลงทุนในโครงการท่ี
ให้ผลตอบแทนสงูสดุแก่กิจการ  สามารถแบง่ได้เป็น  2  ขัน้ตอน  ดงันี ้

1) การจดัอนัดบัโครงการ  ถ้ากิจการก าลงัพิจารณาเลือกลงทนุโครงการจากหลายๆ
โครงการ  จะต้องน าโครงการเหลา่นีไ้ปประเมินผลแตล่ะโครงการตามวิธีดงักลา่วมาแล้วก่อน  เช่น  
วิธีมูลค่าปัจจุบนัเงินสุทธิ  ดชันีก าไร  หรืออตัราผลตอบแทนภายใน  เป็นต้น  แล้วจึงน ามาจัด
เรียงล าดบัโครงการท่ีให้ผลตอบแทนสงูสดุลงมาตามล าดบั 

 

ตัวอย่างที่ 10.11  บริษัท ก จ ากดั ก าลงัพิจารณาโครงการ 4 โครงการ เพื่อเลือกโครงการลงทนุท่ี
ให้ผลคุ้มคา่ท่ีสดุ   จากการประเมินผลโครงการแตล่ะโครงการ ตามวิธีตา่ง ๆ ปรากฏ ดงันี ้
 

โครงการ เงนิจ่ายลงทนุ IRR NPV PI% PB ARR 

A 400,000 18% - 102 3.5 ปี 20% 

B 200,000 17% -10,000 86 4 ปี 21% 

C 700,000 20% 50,000 130 5 ปี 19% 

D 1,100,000 22% 70,000 185 4.5 ปี 18% 

จากการวิเคราะห์โครงการดงักลา่วน ามาจดัล าดบั ได้ดงันี ้

โครงการ IRR NPV PI% PB ARR 

A 3 3 3 1 2 

B 4 4 4 2 1 

C 2 2 2 4 3 

D 1 1 1 3 4 

 

การวิเคราะห์โครงการวิธีงวดเวลาคืนทุน (PB) และวิธีอตัราผลตอบแทนถวัเฉลี่ยไม่
เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์การตัดสินใจจ่ายลงทุน เน่ืองจากไม่ได้ค านึงถึงมูลค่า
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ปัจจบุนัของเงินแต่แสดงให้ดเูพื่อชีใ้ห้เห็นถึงวิธีการจดัอนัดบัเท่านัน้ การตดัสินใจจะน าเอาผลของ
วิธีอตัราตอบแทนภายใน วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ และดชันีก าไร  มาช่วยในการตดัสินใจ 

 

2) การเลือกโครงการ  หลกัการเลือกโครงการ  มีดงันี ้

 โครงการท่ีแยกจากกนัโดยเด็ดขาด (Mutually Exclusive Projects)  ซึง่กิจการ
จะเลือกเพียงโครงการเดียว 

2.1)  กรณีท่ีกิจการมีเงินทนุไมจ่ ากดั  กิจการจะต้องพิจารณาเลือกโครงการ  ดงันี ้

2.1.1)  ตามวิธีอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR)  พิจารณาเลือกโครงการท่ี
ให้ผลตอบแทนภายในสูงสุด  ซึ่งจะต้องสูงกว่าค่าของทุนหรืออตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าท่ีกิจการ
ก าหนดให้ จากตวัอยา่ง โครงการ C ให้ผลตอบแทนสงูสดุ 

2.1.2)  ตามวิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ (NPV)  กิจการควรเลือกโครงการท่ีมี
มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิมีคา่เป็นบวกสงูสดุแสดงวา่โครงการจะให้ผลตอบแทนสงูกว่าอตัราผลตอบแทน
ขัน้ต ่าท่ีต้องการมากท่ีสดุนัน่เอง โครงการ C ให้คา่ NPV สงูสดุ 

2.1.3)  ตามวิธีดชันีก าไร (PI)  กิจการควรเลือกโครงการท่ีมีคา่  PI  มาก
ท่ีสดุ  และมากกว่า  100%  หรือมากกว่า  1  ด้วย  ซึ่งแสดงว่ากิจการมีมลูค่าปัจจุบนัของเงินรับ
ตลอดโครงการมากกวา่เงินจ่ายลงทนุท่ีสดุนัน่เอง ตามตวัอยา่งนี ้โครงการ C มีคา่ PI สงูสดุ 

2.2) กรณีท่ีกิจการมีเงินลงทนุจ ากดั  ในกรณีท่ีกิจการมีเงินทนุจ ากดั  กิจการจะ
พิจารณาเลือกโครงการท่ีให้ผลตอบแทนสูงสุดและใช้เงินลงทุนไม่เกินวงเงินท่ีกิจการสามารถ
ลงทนุได้โดยใช้วิธีการเช่นเดียวกบักรณี  2.1   

 

ตัวอย่างที่ 10.12 จากตวัอยา่งที่ 10.11 สมมติกิจการมีวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท กิจการควร
เลือกลงทนุในโครงการท่ีมีผลตอบแทนสงูสดุภายในวงเงินท่ีลงทนุได้ คือ  

1. ลงทุนในโครงการ C ซึ่งใช้เงินลงทุน 700,000 บาท และมีผลตอบแทนสูงเป็น
อนัดบั 1 คือ 20%  

2. ส่วนโครงการ ง แม้ว่าจะให้ผลตอบแทนสงูสดุ คือ 22% แต่กิจการไม่สามารถ
ลงทนุได้ เน่ืองจากมีวงเงินจ่ายลงทนุเพียง 1,000,000 บาท ซึง่ไมเ่พียงพอท่ีจะลงทนุในโครงการ D 
ซึง่ต้องใช้เงินลงทนุถึง 1,100,000 บาท 
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3. โครงการที่ขัดแย้งกันหรือท าหน้าที่พึ่งพิงกัน  (Conflicting Project or 

Dependency Project) 
 

 เป็นลกัษณะท่ีต้องตดัสินใจลงทุนในโครงการท่ีมีขดัแย้งกนั เช่น โครงการ A และ
โครงการ B เป็นโครงการขดัแย้งกนั ดงันัน้ หากเลือกโครงการ A ก็จะต้องไม่เลือกโครงการ B 

ในทางตรงกนัข้าม หากโครงการ A และโครงการ B เป็นโครงการท าหน้าท่ีพึง่พิงกนั ดงันัน้ หาก
เลือกโครงการ A ก็ต้องเลือกโครงการ B ด้วย  ซึง่การตดัสินใจดงักลา่ว อยู่ภายใต้สถานกาณณ์
ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 กรณีท่ีกิจการมีเงินลงทนุไมจ่ ากดั  กรณีนีจ้ะเลือกลงทนุโครงการทกุโครงการท่ีให้
ผลตอบแทนภายในสงูกว่าอตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าท่ีกิจการต้องการหรือสงูกว่าค่าของทุน  หรือ
เลือกโครงการท่ีมีมลูค่า ปัจจบุนัสทุธิเป็นบวก  หรือโครงการท่ีมีดชันีก าไรเท่ากบัหรือมากกว่า  1  
หรือมากกว่า  100%   จากตวัอย่างท่ี 10.11 กิจการควรเลือกลงทนุโครงการ D, C, และ A ซึง่ให้
ผลตอบแทนสงูสดุตามล าดบั 

3.2 กรณีท่ีกิจการมีเงินลงทนุจ ากดั  ในกรณีนีกิ้จการจะต้องเลือกโครงการหรือ
กลุม่โครงการท่ีมีอตัราผลตอบแทนภายใน  มลูคา่ปัจจบุนั  และดชันีก าไรสงูสดุ   

 

ตัวอย่างที่ 10.13 จากตัวอย่างที่ 10.11 สมมติกิจการมีเงินลงทุน 2,000,000 บาท บริษัทมี
ทางเลือกลงทนุ ดงันี ้

1) เลือกโครงการ D ซึ่งให้ผลตอบแทนภายในสงูสดุถึง 22% มีมลูค่าปัจจุบนั
สทุธิสงูสดุ = 70,000 บาท มีดชันีก าไรสงูสดุ เท่ากบั 185% ซึง่ต้องใช้เงินลงทนุถึง 1,100,000 
บาท และมีเงินเหลืออีก 900,000 บาท ไปลงทนุอยา่งอื่น 

2) เลือกโครงการ C และ A ซึ่ง ใ ช้ เงินลงทุนรวม 1,100,000 บาท ซึ่ง มี
ผลตอบแทนภายในเป็นรองโครงการ D และมีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ  2  โครงการ รวม 50,000 บาท 
ซึง่น้อยกวา่โครงการ D 

  จากทางเลือกทัง้ 2 ทาง กิจการควรเลือกทางเลือกท่ี 1 คือ ลงทุนในโครงการ D จะให้
ผลตอบแทนดีกวา่โครงการ C  และ A รวมกนั 

 จะเห็นได้ว่าการตัดสินใจลงทุนท่ีส าคัญ  เพราะต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมากส่วน
ผลตอบแทนจะได้เป็นรายปีในอนาคตทีละน้อย  ซึ่งอาจมีความเสี่ยงเกิดขึน้และตลาดของ
สินทรัพย์ท่ีลงทนุไปแล้วก็มีจ ากดั  ดงันัน้ผู้วิเคราะห์จึงต้องระมดัระวงัในการวิเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง  
ควรใช้วิธีการประเมินผลโครงการตามท่ีกล่าวมาแล้ว  พร้อมทัง้จะต้องมีการพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆ  
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ท่ีไม่ใช่ตวัเลขมาประกอบการพิจารณาโดยอาศยัประสบการณ์ความรู้ความช านาญของผู้วิเคราะห์  
เน่ืองจากยงัมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีไม่ได้กล่าวถึงในท่ีนี ้ เช่น  เร่ืองขนาดและอายขุองโครงการ  ตลอดจน
ความเสี่ยง  ซึง่เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัตอ่การตดัสินใจลงทนุทัง้สิน้ 

 

ตัวอย่างที่ 10.14  การจัดสรรเงนิทุนกรณีมีเงื่อนไขก าหนดเพิ่มเตมิ 

 

 บริษัท  สุวณีย์ จ ากัด ก าลังพิจารณาเลือกโครงการท่ีจะลงทุน ซึ่งมีโครงการรอการ
พิจารณาอยู่ 5 โครงการ กิจการมีเงินลงทุนจ ากัดเพียง 300,000 บาท กิจการควรจะลงทุน
โครงการใดบ้าง ข้อมลูโครงการทัง้ 5 โครงการ มีดงันี ้
 

โครงการ เงนิลงทุน 
PI 

%ดัชนีก าไร 
มูลค่าปัจจุบนั เงนิรับ NPV 

A 100,000 110 110,000 10,000 

B 200,000 124 248,000 48,000 

C 450,000 107 481,500 31,500 

D 350,000 98 343,000 - 7,000 

E 80,000 114 91,200 11,200 
  

  

 วิธีการพิจารณา  จดัเรียงล าดบัโครงการตามล าดบั PI ซึง่เป็นอตัราร้อยละ ส่วน NPV 

สูงสุดอาจจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนสูงสุดก็ได้ เน่ืองจากจ านวนเงินลงทุนของโครงการไม่เท่ากัน  
สว่นโครงการท่ีมี NPV เป็นลบ และ PI ไม่ถึง 100%  ไม่ควรลงทนุ เพราะจะให้ผลตอบแทนต ่ากว่า
ผลตอบแทนท่ีต้องการ การเรียงล าดบัตาม PI ได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบั โครงการ เงนิลงทุน 
PI 

% ดัชนีก าไร 

1 B 200,000 124 

2 E 80,000 114 

3 A 100,000 110 

4 C 120,000 107 

5 D 350,000 98 
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กรณีไม่มีเงื่อนไข   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ทางเลือกที่ 1 ในกรณีมีวงเงนิจ ากัดเพียง 300,000 บาท 

       โดยหาก เลือก B ไม่เลือก E 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ทางเลือกที่ 2 เลือก  E ไม่เลือก B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ เงนิลงทุน 
มูลค่าปัจจุบนั

เงนิรับ 

PI 

% ดัชนีก าไร 

B 200,000 248,000 124 

E 80,000 91,200 114 

A 100,000 110,000 110 

C 120,000 128,400 107 

 500,000 577,600 115.52 

ดัชนีก าไร             = 
577,600 

 =  115.52% 
500,000 

โครงการ เงนิลงทุน 
มูลค่าปัจจุบนั

เงนิรับ 

PI 

% ดัชนีก าไร 

B 200,000 248,000 124 

A 100,000 110,000 110 

 300,000 358,000 119.33 

ดัชนีก าไร             = 
358,000  

=  119.33% 
300,000 

โครงการ เงนิลงทุน 
มูลค่าปัจจุบนั

เงนิรับ 

PI 

% ดัชนีก าไร 

E 80,000 91,200 114 

A 100,000 110,000 110 

C 120,000 128,400 107 

 300,000 329,600 109.87 

ดัชนีก าไร             = 
329,600 

 
= 109.87% 

300,000 
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 ทางเลือกท่ีควรเลือกคือ ทางเลือกท่ี 1 เลือกโครงการ  B ไม่เลือกโครงการ E เน่ืองจาก
ดชันีก าไรของทางเลือกท่ี 1 สงูกวา่ทางเลือกท่ี 2 

 

ประโยชน์ของงบประมาณการจ่ายลงทุน 

 ประโยชน์จากการจัดท างบประมาณการจ่ายลงทุนท่ีมีต่อฝ่ายบริหาร  แบ่งได้เป็น  3  
ด้าน  ดงันี ้
 

1. ด้านการวางแผน (Planning) 

การวางแผนจดัท างบประมาณการจ่ายลงทนุในสินทรัพย์ถาวร  ทัง้แผนระยะสัน้และ
แผนระยะยาว  ท าให้การวางแผนการจ่ายลงทนุเป็นไปอย่างกว้างขวาง  มีการค านึงถึงเงินลงทนุท่ี
ต้องใช้ในระยะเวลาต่าง ๆ กัน  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน  ก่อนอนุมตัิให้มีการจ่าย
ลงทุน  ต้องผ่านการกลั่นกรองพิจารณาทบทวนถึงจ านวนท่ีต้องการลงทุนในโครงการท่ีเลือก  
จังหวะหรือก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมในการลงทุนเพื่อให้แผนงบประมาณการจ่ายลงทุนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้  เม่ือวางแผนการลงทุนได้อย่างเหมาะสมแล้วก็จะทราบถึงแผนการใช้เ งิน
ลงทุนล่วงหน้า  ท าให้มีการจดัเตรียมหาเงินทุนท่ีต้องการไว้  จากการสะสมก าไรในกิจการเพื่อ
ประหยดัดอกเบีย้จากการกู้ยืม  และเม่ือยงัไม่ถึงก าหนดใช้เงินลงทนุมีเงินมีเงินท่ีเหลือในกิจการก็
อาจจะน าไปหาผลประโยชน์ในระยะสัน้ระหว่างยังไม่มีเงินลงทุนไดอีกด้วย  หรือในกรณี
สภาพการณ์เปลี่ยนไปจากตอนวางแผนงบประมาณการลงทนุ  เมื่อมีการทบทวนแผนงบประมาณ
ระยะยาวพบว่า  ความต้องการในสินค้าลดลง  อัตราดอกเบีย้สูง  ยังไม่เหมาะท่ีจะลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวรเพื่อขยายการผลิต  ก็อาจชะลอการลงทุนออกไป  เพราะอาจจะท าให้อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่คุ้มกับการจ่ายลงทุนได้  ดงันัน้การวางแผนงบประมาณการจ่าย
ลงทนุนีท้ าให้การวางแผนของแผนของฝ่ายบริหารเป็นไปอยา่งรอบคอบและมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านการประสานงาน (Organizing) 

การวางแผนงบประมาณการจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในระยะสัน้และระยะยาว
ช่วยให้เกิดการประสานงานระหวา่งหน่วยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง  ได้แก่ 

2.1. ฝ่ายการเงิน  การจดัท างบประมาณการจ่ายลงทนุระยะสัน้  ได้แสดงถึงความ
ต้องการเงินทนุ  เงินสดท่ีต้องใช้จ่ายตามงวดเวลาในงบประมาณ  ซึง่เป็นแผนท่ีช่วยให้ฝ่ายการเงิน
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มีเวลาเตรียมเงินสดไว้เพื่อใช้จ่ายตามแผนได้ทนั  สว่นงบประมาณจ่ายลงทนุในระยะยาว  ซึง่ต้อง
ใช้เงินลงทุนจ านวนมากส าหรับโครงการขยายงานต่าง ๆ  ซึ่งต้องการวางแผนทางการเงินไว้
ล่วงหน้าเป็นเวลานานเพื่อสะสมเงินให้เพียงพอในการใช้จ่ายตามแผน  เช่น  อาจต้องเตรียมเงิน
สดก าไรสะสมไว้  เตรียมแผนจ่ายเงินให้เหมาะสม  เตรียมจดัหาแหลง่เงินกู้ ระยะท่ีเสียคา่ใช้จ่ายต ่า
หรือเตรียมการหาเงินจากการออกหุ้นกู้   หรือเพิ่มทุนของกิจการโดยออกหุ้นทุนเพิ่มซึ่งต้องอาศยั
เวลาในการเตรียมการ  เม่ือมีการวางแผนงบประมาณจ่ายลงทนุในสินทรัพย์ถาวรล่วงหน้าท าให้
การเตรียมแผนของฝ่ายการเงินมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

2.2. ฝ่ายอาคารสถานท่ี  ในการวางแผนการจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเป็นการ
เสนอโครงการใหม่ ๆ เก่ียวกับสินทรัพย์ถาวร  เช่น  โครงการติดตัง้เคร่ืองจกัรใหม่ซือ้เคร่ืองจกัร
เพิ่มเตมิเพื่อขยายก าลงัการผลิต  หรือเปลี่ยนแปลงขบวนการผลิต  ซึง่ต้องใช้สถานท่ีเพิ่มเติม  เป็น
ต้น  โดยจะมีผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงอาคารสถานท่ีหรือต้องขยายอาคารโรงงานเพื่อรองรับ
การลงทนุในสนิทรัพย์ถาวรตามแผนงาน   

ดังนัน้  เม่ือมีแผนงานล่วงหน้าเช่นนีแ้ล้วท าให้มีการประสานงานกับฝ่ายอาคาร
สถานท่ีเพื่อเตรียมจดัสถานท่ีรับรองแผนงานการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มเติมให้ทนัการ  และ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทนัเวลาท่ีต้องการใช้  อนัจะท าให้ไม่ต้องสิน้เปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่
จ าเป็น  ตวัอยา่งเช่น  แผนการลงทนุต้องขยายก าลงัการผลิต  โดยซือ้เคร่ืองจกัรใหม่เพิ่มเติม  เม่ือ
รู้ล่วงหน้าว่าจะซือ้เท่าไร  ฝ่ายอาคารสถานท่ีก็มีเวลาเตรียมงานให้สอดคล้องกบัแผนลงทุน  คือ   
อาจมีการต่อเติมขยายสถานท่ีโรงงานได้ทนัการ  ซึง่จะมีผลท าให้แผนการด าเนินงานขยายก าลงั
การผลติเป็นไปตามเป้าหมายโดยราบร่ืน 

 

2.3. ฝ่ายบุคลากร  การวางแผนลงทุนในสินทรัพย์ถาวร  เช่น  การซือ้สินทรัพย์
ถาวรเพิ่มเติม  การขยายงาน  การเปลี่ยนแปลงขบวนการผลิต  หรือการเปลี่ยนแปลงปัจจยัการ
ผลิต  โครงการเหลา่นีย้อ่มมีผลกระทบถึงความต้องการบคุลากรเพิ่มขึน้และถ้าต้องการคนงานท่ีมี
ฝีมือ  ก็ต้องอาศยัเวลาในการฝึกอบรมให้มีความช านาญหรือต้องการเวลาในการเสาะหาคดัเลือก
คนงานท่ีมีคุณสมบตัิตามท่ีต้องการ  ดงันัน้การวางแผนโครงการลงทุนในสินทรัพย์ถาว ร  จึงมี
ผลกระทบตอ่แผนด าเนินงานของฝ่ายบคุลากร    เพื่อจะได้เตรียมจดัหาคนรองรับให้สอดคล้องกบั
แผนโครงการลงทนุเหลา่นัน้   

กิจการวางแผนขยายสาขาเพิ่มเติมในต่างจงัหวดั  แผนโครงการลงทุนจะเป็นเคร่ือง
บอกฝ่ายบุคคลทราบว่าต้องการพนักงานระดับใดบ้าง  จ านวนเท่าไร  เช่น  พ นักงานขาย  
พนกังานบญัชี  พนกังานการเงิน  ธุรการ  เป็นต้น  ฝ่ายบลุากรก็ต้องเตรียมรับพนกังานฝ่ายตา่ง ๆ 



 

 

 

 

 

301 
งบประมาณจ่ายลงทนุ 

Investment Budget  

ท่ีต้องการเหล่านีใ้ห้พร้อม  ควรจะวางแผนรับสมัครเม่ือไร  ต้องการความรู้ความช านาญด้าน
ใดบ้าง  ด้านละก่ีคนและต้องมาฝึกฝนให้มีความรู้ความช านาญงานอีกนานเท่าไร  เพื่อเตรียมการ
ให้พร้อมเม่ือการลงทนุสร้างสาขาใหมเ่สร็จจะได้มีพนกังานเข้าปฏิบตัิหน้าท่ีได้ทนัที 

2.4. ฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงาน  ฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวข้องในการ
ด าเนินงานของฝ่ายกิจการหรือฝ่ายปฏิบัติการ  เช่น  ฝ่ายขาย  ฝ่ายจัดซือ้  ฝ่ายผลิต  ฝ่าย
คลงัสินค้า  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงระดบักิจกรรมย่อมกระทบกบัฝ่ายต่าง ๆ เหลา่นีด้้วย  ดงันัน้ถ้า
มีการวางแผนลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเพิม่ขึน้  เช่น  โครงการขยายโรงงานเพื่อเพิ่มปริมาณการผลติ  
เม่ือวางแผนการจ่ายลงทุนท าให้รู้ก าหนดเร่ิมโครงการและสิน้สดุโครงการ  ซึ่งท าให้ฝ่ายต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องต้องวางแผนการด าเนินงานของตนเองล่วงหน้าให้สอดคล้องตามไปด้วย  เช่น  ฝ่าย
อาคารสถานท่ีก็ต้องเตรียมแผนการขยายโรงงานเพ่ือสร้างโรงงานเพิ่มเติม  ฝ่ายบคุคลก็ต้องเตรียม
พนกังานขายเพิ่มขึน้  ฝ่ายจดัซือ้ก็เตรียมการจดัซือ้วตัถุดิบต่างๆ ไว้ให้พร้อมเม่ือโรงงานท่ีขยาย
ใหมเ่สร็จจะได้เร่ิมการผลติได้  ฝ่ายคลงัสนิค้าต้องเตรียมจดัหาสถานท่ีเก็บวตัถดุิบ  วสัดตุา่งๆ ที่ใช้
ในการผลิต  ตลอดจนสินค้าส าเร็จรูปให้พร้อม  ฝ่ายขายก็ต้องก าหนดแผนการขายส าหรับส่วนท่ี
ผลิตเพิ่มขึน้  ก าหนดสง่สนิค้าให้ลกูค้าได้เม่ือไร  และถ้ามีปัญหาในการก่อสร้างท าให้ลา่ช้าก็ต้องมี
การประสานงานกบัฝ่ายตา่ง ๆ ดงักลา่ว  เพื่อเลื่อนก าหนดการด าเนินงานของฝ่ายตา่ง ๆ ออกไป 

 

3. ด้านการควบคุม (Controlling) 

การจดัท างบประมาณการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร  จะให้ประโยชน์ด้านการควบคมุ
แก่ฝ่ายบริหาร  ซึ่งประโยชน์ในการควบคมุการจ่ายลงทุนจะแยกพิจารณาระหว่างโครงการหลกั
และโครงการย่อยออกจากกัน  เ น่ืองจากโครงการหลักเป็นการจ่ายลงทุนจ านวนมาก  
ผลประโยชน์ของโครงการท่ีมีต่อกิจการเกิดขึน้จากกลยทุธ์ของผู้บริหารระดบัสงูท่ีน ามาวางแผน  
สว่นโครงการย่อยเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานตามปกติของกิจการ  และเก่ียวข้องกบัผู้ด าเนินการ
บริหารทุกคน  ดังนัน้การก าประมาณความต้องการลงทุนและตัดสินใจจ่ายลงทุนในเบือ้งต้น  
ขึน้อยูก่บัผู้บริหารระดบัลา่ง  การควบคมุจงึควรแยกตามประเภทของโครงการ  ดงันี ้

3.1. โครงการหลกั  โครงการหลกัจะควบคมุด้านความก้าวหน้าของโครงการท่ีท า
ไปแล้วรวมทัง้ควบคมุต้นทนุท่ีจ่ายไปแล้วในโครงการและสว่นท่ียงัไม่ได้จ่าย  การควบคมุการจ่าย
ลงทนุตามโครงการหลกัมีขัน้ตอน  ดงันี ้

3.1.1 การควบคมุในระยะเร่ิมการวางแผน  โครงการหลกัก่อนท่ีจะบรรจุใน
งบประมาณการจ่ายลงทนุ  จะต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบว่าโครงการเหล่านีจ้ะให้ผลดี
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แก่กิจการทัง้ในด้านผลตอบแทนจากการลงทนุโดยการประเมินโครงการมาเป็นอย่างดี  รวมทัง้ใน
ด้านท่ีสนับสนุนให้การด าเนินงานของกิจการเป็นไปตามแผนหรือวตัถุประสงค์ท่ีต้องการ  การ
ตดัสินใจเลือกโครงการท่ีจะน ามาบรรจใุนแผนงบประมาณการจ่ายลงทนุทัง้ระยะสัน้และระยะยาว
ของผู้บริหารจะต้องมีการเปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน ๆ ท่ีเสนอเข้ามาให้ตดัสินใจ  ทัง้ในแง่เงิน
ลงทุนท่ีต้องจ่ายลงทุน  ความเสี่ยง  อายุโครงการ  ผลตอบแทนจากโครงการ  ข้อดีข้อเสียแต่ละ
โครงการ  ซึง่ผา่นขบวนการประเมินโครงการมาแล้วเป็นอย่างดี  จึงมัน่ใจได้ว่าโครงการท่ีตดัสินใจ
เลือกจะเป็นโครงการท่ีดีท่ีสดุ  มีการกลัน่กรองการจ่ายเงินตามโครงการวา่เป็นการจ่ายเงินท่ีคุ้มคา่
และสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของกิจการ  จึงถือว่าเป็นการควบคมุค่าใช้จ่ายเงินของกิจการให้มี
ประสิทธิภาพตัง้แต่เร่ิมการวางแผนจ่ายลงทนุในสินทรัพย์ถาวร  และเม่ือโครงการผ่านการอนมุตัิ
ให้ด าเนินการได้แล้วควรมีการระบุอ านาจหน้าท่ีก่อนเร่ิมด าเนินงานตามโครงการ  โดยผู้บริหาร
ระดบัสูงเป็นผู้อนุมัติให้มีการด าเนินงานตามโครงการได้  และมอบหมายให้บุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลเป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินงานตามโครงการรวมถึงการจ่ายลงทุนท่ีเหมาะสมแม้ว่า
โครงการนัน้จะรวมอยูใ่นแผนก าไรแล้วก็ตาม 

3.1.2 การควบคมุในระหว่างการด าเนินงานตามโครงการ  เม่ือโครงการได้รับ
การอนุมตัิให้เร่ิมด าเนินการได้แล้วก็จะก าหนดรหสัประจ าโครงการ  ซึง่เป็นเคร่ืองหมายแสดงให้
ทราบว่าเป็นโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัหน่วยงานใด  และมีบตัรคมุต้นทุนเพื่อใช้ในการสะสมข้อมลู
ต้นทุนของโครงการ  การรวบรวมข้อมูลนีค้วรรวบรวมตามความรับผิดชอบ  ตามชนิดของงาน  
ตามโครงการซึ่งผู้ รับผิดชอบจะต้องรายงานให้ผู้บริหารได้ทราบ  โดยมีการเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานจริงกบัแผนงบประมาณเป็นระยะๆเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าของหน่วยงานว่าเป็นไป
ตามแผนหรือไม่  ข้อมลูท่ีรายการตอ่ผู้บริหารระดบัสงูควรรวบรวมรายการตา่งๆ  ดงันี ้

1) รายงานเก่ียวกบัต้นทนุของกิจการ  ประกอบด้วยจ านวนวงเงินตาม
งบประมาณ  วนัท่ีจ่ายลงทุนตามโครงการ  เง่ือนไขข้อผกูมดัต่างๆของโครงการ  จ านวนเงินจ่าย
ลงทุนท่ีได้จ่ายไปแล้ว  และท่ีคงเหลือตามงบประมาณ  ประมาณการต้นทุนของโครงการเม่ือท า
เสร็จ  เปรียบเทียบวงเงินท่ีจ่ายจริงกบังบประมาณเพื่อวิเคราะห์ว่ามีการได้มีเงินลงทุนสงูหรือต ่า
กวา่วงเงินท่ีได้รับอนมุตัิ 

2) รายงานความก้าวหน้าของงาน  ผู้ รับผิดชอบการด าเนินงานของ
โครงการจะต้องรายงานให้ทราบถึงความก้าวหน้าของงานระหว่างท่ีด าเนินโครงการ  โดยจะต้อง
รายงานถึงวนัเร่ิมด าเนินการ  จ านวนวนัท่ีใช้ในการด าเนินโครงการโดยประมาณเปอร์เซ็นต์ของ
โครงการท่ีด าเนินไปแล้วในแง่ของเวลาและเปอร์เซน็ต์ของต้นทนุท่ีจ่ายไปในการด าเนินโครงการ 
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3) ข้อเสนอแนะตอ่ผู้บริหาร  ในตอนท้ายของรายงานผู้ รับผิดชอบการ
ด าเนินงานของโครงการต้องให้ข้อมลูเสนอผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพของงานท่ีได้ท าไปแล้ว  
ผลท่ีเกิดขึน้ในการด าเนินงาน  อปุสรรคปัญหาในการด าเนินงานและผลท่ีไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

การตดิตามผลโดยการให้มีการรายงานเช่นนีจ้ะท าให้ฝ่ายบริหารประเมินได้วา่
หากโครงการต้องล่าช้ากว่าก าหนดเดิมผลท่ีมีต่อหน่วยงานอ่ืนจะเป็นอย่างไร  การแก้ไข
สถานการณ์ควรจะท าเช่นใดและประมาณการใช้จ่ายตามแผนส าหรับโครงการล่าช้านีจ้ะต้องมี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง  เป็นต้น 

3.1.3 การควบคมุหลงัจากเสร็จสิน้โครงการ  เมื่อโครงการเสร็จสิน้แล้วก็ต้องมี
การติดตามผลท่ีได้รับจากโครงการนัน้ว่าเป็นไปตามท่ีคาดหมายไว้หรือไม่  การติดตามผลท่ี
เกิดขึน้จริงหลงัจากสิน้สุดโครงการนี ้ จะแสดงให้เห็นถึงการประมาณการท่ีท าไว้คล าดเคลื่อน
หรือไม่  ถ้าคลาดเคลื่อนมาจากสาเหตใุด  ผลจากการคลาดเคลื่อนนีจ้ะได้น าไปเป็นข้อมลูในการ
ประมาณการในครัง้ต่อไปให้รัดกุมขึน้เพื่อการตดัสินใจได้ถูกต้องยิ่งขึน้  ตวัอย่างเช่น  โครงการ
เปลี่ยนเคร่ืองจักรในการผลิตเป็นระบบใหม่  ซึ่งคาดว่าจะท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ น้ชั่วโมงละ  100  
หน่วย  ลดปริมารของเสียลงได้  10%  จากการติดตามผลเม่ือใช้เคร่ืองจกัรใหม่นีแ้ล้ว  ปรากฏว่า
ผลิตได้ช้ากว่าเดิม  ท าให้ผลผลิตเพิ่มขึน้ชัว่โมงละ  70  หน่วย  ปริมาณของเสียลดลง  5%  ซึง่ไม่
เป็นไปตามท่ีคาดคะเน  โดยเกิดขึน้เน่ืองจากพนกังานยงัไม่ช านาญในการใช้เคร่ืองจกัรใหม่ดีพอ  
ระบบการติดตัง้ยงัไม่ถกูต้อง  100%  หรือเป็นเพราะเคร่ืองจกัรยี่ห้อนีย้งัมีจดุอ่อนท าให้ไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดหมาย  ข้อมลูเหลา่นีผู้้บริหารจะได้น าไปแก้ไขได้ถกูวิธี  หรือแก้ไขไม่ได้ก็จะเป็นข้อมลูใน
การตดัสินใจครัง้ใหมใ่นโอกาสหน้าตอ่ไป 

3.2. การควบคุมโครงการย่อย  การจ่ายลงทุนในโครงการย่อยผู้ บริหารมักจะ
เตรียมเงินส ารองไว้ให้ศนูย์ความรับผิดชอบแตล่ะแห่ง  และมอบให้ผู้จดัการศนูย์มีอ านาจหน้าท่ีใน
การจ่ายเงินลงทนุดงักล่าว  กิจการอาจก าหนดเป็นวงเงินท่ีจะให้อ านาจในการอนมุตัิการจ่ายเงิน
ตามระดบัผู้บริหารแตกต่างกันไป  ตวัอย่างเช่น  วงเงินงบประมาณท่ีก าหนดให้ผู้จัดการแต่ละ
ระดบัมีอ านาจอนมุตัิดงันี ้

                    จ านวนเงนิ(บาท)    ผู้มีอ านาจอนุมัต ิ

          0 -100,000   ผู้จดัการแผน 

  100,001-300,000   ผู้จดัการโรงงาน 

  300,001-500,000   รองประธานฝ่ายผลติ 

  500,001  ขึน้ไป    ประธานกรรมการบริษัท 
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 การควบคุมการจ่ายลงทุนโครงการย่อยตามวงเงินดงักล่าวสามารถจ่ายได้ทันที  เช่น  
การซือ้มอเตอร์ขนาดเล็กมาใช้ในกิจการ  ใช้เวลาอนมุตัิได้ไม่เกิน  1 สปัดาห์ เม่ือมีการอนมุตัิการ
จ่ายเงินส าหรับโครงการยอ่ยแล้วก็จะรวบรวมการจ่ายลงทนุท่ีจ่ายไปแล้วของศนูย์ความรับผิดชอบ
แต่ละแห่ง และน าไปเปรียบเทียบกบัจ านวนท่ียอมให้จ่ายได้ตามงวดงบประมาณของศนูย์ความ
รับผิดชอบแตล่ะแห่ง ในการรายงานการปฏิบตัิงานของศนูย์ความรับผิดชอบแตล่ะแห่งควรระบถุึง
ผลตา่งจากงบประมาณและยอดคงเหลือของเงินลงทนุท่ียงัไมไ่ด้จ่าย 

 

ตัวอย่างการจัดท างบประมาณการจ่ายลงทุน 

 

 เม่ือผ่านกระบวนการตดัสินใจเลือกโครงการตา่ง ๆ เรียบร้อยแล้ว โครงการท่ีได้รับอนมุตัิ
ให้ลงทนุได้จะถกูรวบรวมมาจดัท าเป็นงบประมาณการลงทนุประจ าปี เพื่อเป็นแผนการปฏิบตัิงาน
ในปีงบประมาณหน้า และเพื่อให้ฝ่ายการเงินได้เตรียมการเงินไว้  ส าหรับจ่ายตามงวดเวลาท่ีต้อง
ใช้เงินการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ตวัอย่างงบประมาณการลงทนุและข้อมลูการลงทุนของบริษัท 
จลุจกัรพงษ์ จ ากดั มีดงันี ้

  

 บริษัท จุลจกัรพงษ์ จ ากัด ได้วางแผนการลงทุนเพื่อจดัหาสินทรัพย์ถาวร ในระยะยาว 
และผ่านการอนมุตัิแล้วในกรณี ดงัตอ่ไปนี ้

1. ซือ้เคร่ืองจักร เพื่อทดแทนของเดิมท่ีหมดอายุ ในเดือนมิถุนายน 25x2 ราคา 
200,000 บาท 

2. สร้างอาคารเพ่ือการขยายงานในอนาคต ในปี 25x2 ประมาณราคา 700,000 บาท 

3. ซือ้เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ในเดือนธนัวาคม 25x1 ราคา 68,000 บาท 

4. ซือ้เคร่ืองใช้ส านกังานเพิ่มเตมิในเดือนมีนาคม 25x1 ราคา 1,600 บาท 

5. ในการเตรียมการสร้างอาคารใหม่ ในปี 25x2 นัน้   บริษัทได้จ่ายเงินสะสมใน       
ไตรมาสท่ี 1 เป็นเงิน 500,000 บาท 
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งบท่ี 22 

บริษัท จลุจกัรพงษ์ จ ากดั 

งบประมาณการลงทนุสนิทรัพย์ถาวร 

ส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

 
 

*ซือ้เพื่อทดแทนของเก่า ซึง่หมดอายกุารใช้งาน เคร่ืองใช้ส านกังานใหมห่มดอายกุารใช้งานเท่ากบั
ของเดิม 
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บทสรุป 
 

การตัดสินใจลงทุนควรพิจารณามูลค่าของเงินตามเวลา  เน่ืองจากเงินในวันนีมี้ค่า
มากกว่าเงินในอนาคต  วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิ และอตัราผลตอบแทนภายในสะท้อนมลูคา่ของเงิน
ตามเวลา  มลูค่าปัจจุบนัสทุธิ คือ กระแสเงินสดท่ีคิดลดเป็นค่าปัจจุบนัหกัด้วยเงินลงทนุแรกเร่ิม  
ผู้บริหารจะไม่ยอมรับโครงการท่ีมีค่าปัจจบุนัสทุธิติดลบ  อตัราท่ีใช้คิดลดกระแสเงินสด คือ อตัรา
ผลตอบแทนท่ีต้องการขัน้ต ่าของธุรกิจ  ส่วนอตัราผลตอบแทนภายในคือ อตัราผลตอบแทนท่ีท า
ให้กระแสเงินสดรับและจ่ายมีคา่ปัจจบุนัเท่ากนั   
 นอกจากวิธีการประเมินโครงการท่ีพิจารณามูลค่าของเงินตามเวลา ผู้ บริหารอาจ
พิจารณาเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ เช่น งวดเวลาท่ีได้ทุนคืน (Payback Period : PB) เป็น
ระยะเวลาท่ีกิจการได้รับเงินท่ีลงทนุไปแล้วกลบัคืนมาเป็นเงินสดจากโครงการ  อตัราผลตอบแทน
ถวัเฉลี่ยจากการลงทนุ  อตัราผลตอบแทนถวัเฉลี่ยจากการลงทนุถวัเฉลี่ย หรือ ดชันีก าไร  
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แบบฝึกหดั 

 

ข้อ 1 จงอธิบายความหมายของการวางแผนและควบคมุการจ่ายลงทนุ 

ข้อ 2 จงอธิบายวตัถปุระสงค์ในการวางแผนและควบคมุการจ่ายลงทนุ   
ข้อ 3 จงอธิบายงวดเวลาของโครงการจ่ายลงทนุ 

ข้อ 4 จงอธิบายกระบวนการตดัสินใจจ่ายลงทนุ 

ข้อ 5 จงอธิบายขัน้ตอนในการวางแผนการจ่ายลงทนุ 

ข้อ 6 จงอธิบายประโยชน์ของการจดัท างบประมาณการจ่ายลงทนุ 

ข้อ 7 บริษัทฟ้าใส จ ากดั ก าลงัพิจารณาเลือกลงทนุในโครงการจ่ายลงทนุ  โครงการB โดยมี
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจเลือกลงทนุ ดงันี ้ 

1) โครงการ B   ต้องใช้เงินลงทนุทัง้สิน้ 800,000 บาท ไมมี่มลูคา่ซาก  
2) อตัราผลตอบแทนขัน้ต า่ท่ีกิจการต้องการคือ 6% 

3) ทัง้สองโครงการมีอายโุครงการเทา่กนั โดยมีรายละเอียดเงินสดรับสทุธิในแตล่ะปี
ดงันี ้

สิน้ปีที่ เงนิสดรับสุทธิโครงการ B 

1 160,000 

2 160,000 

3 160,000 

4 160,000 

5 160,000 

6 160,000 

 

960,000 

 

หากกิจการใช้วิธีการประเมนิโครงการลงทนุด้วยวธีิอตัราผลตอบแทนซือ้ลด (IRR)   
(เปิดตาราง B อตัราผลตอบแทน 4% factor = 5.242 อตัราผลตอบแทน 6% factor = 

4.917)   
 

ให้ท า ค านวณอตัราผลตอบแทนภายใน IRR ส าหรับโครงการ  
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ข้อ 8 บริษัท  มงักรฟ้า จ ากดั ก าลงัพิจารณาเลือกลงทนุในโครงการจ่ายลงทนุ  โครงการหนึง่ โดย
มีข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสนิใจเลือกลงทนุ ดงันี ้ 

4) โครงการต้องใช้เงินลงทนุทัง้สิน้ 750,000 บาท ไมมี่มลูคา่ซาก  
5) อตัราผลตอบแทนขัน้ต า่ท่ีกิจการต้องการคือ 8%ทัง้สองโครงการมีอายโุครงการ

เท่ากนั โดยมีรายละเอียดเงินสดรับสทุธิในแตล่ะปีดงันี ้

สิน้ปีที่ เงนิสดรับสุทธิโครงการ  
1 250,000 

2 250,000 

3 250,000 

4 250,000 

5 250,000 

6 250,000 

รวม 1,250,000 
 

หากกิจการใช้วิธีการประเมนิโครงการลงทนุด้วยวธีิอตัราผลตอบแทนซือ้ลด (IRR)  (เปิด
ตาราง PVIFAi,n อตัราผลตอบแทน 18% factor = 3.1272 อตัราผลตอบแทน 20% factor = 

2.9906)   
 

ให้ท า ค านวณอตัราผลตอบแทนภายใน IRR ส าหรับโครงการ  
 

ข้อ 9 บริษัท ทวีชยั จ ากดั  ก าลงัพิจารณาโครงการ 9 โครงการ เพ่ือเลือกลงทนุ โดยมีข้อมลูดงันี ้

โครงการ เงนิลงทุน (บาท) NPV ดัชนีก าไร (PI) (%) 

A 700,000 96,000 128 

B 800,000 80,000 110 

C 400,000 (60,000) 90 

D 800,000 400,000 150 

E 2,000,000 300,000 115 

F 200,000 24,000 112 

G 2,500,000 750,000 130 

H 800,000 200,000 125 

I 600,000 84,000 114 
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กิจการมีเงินลงทนุจ ากดัเพียง  7,000,000 บาท และกิจการมีทางเลือก 2 ทาง คือ  
 ทางเลือกท่ี 1 หากเลือกโครงการ A ก็จะไมเ่ลือกโครงการ D 

 ทางเลือกท่ี 2 หากเลือกโครงการ D ก็จะไมเ่ลือกโครงการ A 

 และยงัมีเง่ือนไขการลงทนุหากลงทนุในโครงการ B จะต้องลงทนุในโครงการ E 

ด้วย   เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีจะต้องเลือกลงทนุพร้อมกนัทัง้ 2 โครงการ 
 

ให้ท า กิจการควรเลือกทางเลือกใดบ้าง ภายใต้เงินลงทนุจ ากดั 7,000,000 บาท  
 

ข้อ 10    บริษัท ชมพพูราว จ ากดั ได้คดัเลือกโครงการท่ีด าเนินการในปี 2560 โดยมีรายละเอียด
ดงัตารางข้างลา่ง และมีเง่ือนไขการลงทนุดงันี ้

6) หากเลือกโครงการ A ต้องไมเ่ลือกโครงการ B 

7) หากเลือกโครงการ C ต้องเลือกโครงการ D 

8) หากเลือกโครงการ  G ต้องเลือกโครงการ F 

9) หากเลือกโครงการ  F ต้องเลือกโครงการ I  และโครงการ L 

โครงการ เงนิลงทุน (บาท) NPV ดัชนีก าไร (PI) (%) 

  A 100,000 72,000 172 

B 210,000 175,000 183 

C 120,000 90,000 175 

D 90,000 45,000 150 

E 270,000 -27,000 90 

F 25,000 15,000 160 

G 105,000 80,000 176 

H 45,000 12,000 127 

I 85,000 5,000 106 

J 300,000 120,000 140 

K 450,000 -89,000 80 

L 75,000 24,000 132 

ให้ท า ท่านในฐานะผู้จดัการฝ่ายบญัชี จะแนะน าผู้บริหารในการคดัเลือกโครงการอยา่งไร หากมี
งบประมาณในการลงทนุในปีนี ้ 900,000 บาท 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทที่  11  

งบประมาณเงนิสด 
 

หวัข้อเนือ้หาประจาํบท  

1. ความหมายของงบประมาณเงินสด 
2. วตัถปุระสงค์ในการจดัทํางบประมาณเงินสด 

3. การจดัทํางบประมาณเงินสดระยะสัน้   

4. การจดัทํางบประมาณเงินสดรับ 

5. ตวัอยา่งการจดัทํางบประมาณเงินสดรับ 

6. การจดัทํางบประมาณเงินสดจ่าย 
7. ตวัอยา่งการจดัทํางบประมาณเงินสดจ่าย 
8.  ตวัอยา่งงบประมาณคา่ใช้จ่ายท่ีมิได้จ่ายสม่ําเสมอทกุไตรมาส คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  
และคา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 

9. ประโยชน์ของการจดัทํางบประมาณเงินสด 
10. บทสรุป 

11. แบบฝึกหดั 
 

วัตถุประสงค์ เชิงพฤตกิรรม 

1.   ผู้ เรียนสามารถอธิบายความหมายของงบประมาณเงินสดได้ 

2.   ผู้ เรียนสามารถอธิบายวตัถปุระสงค์งบประมาณเงินสดได้ 

3.   ผู้ เรียนสามารถประยกุต์ใช้ขัน้ตอนการจดัทํางบประมาณเงินสดรับและเงินสดจ่าย
ได้ 

4.   ผู้ เรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของงบประมาณเงินสดได้ 
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บทที่  11 
 

งบประมาณเงนิสด 
 

เม่ือกิจการจัดทํางบประมาณต่าง ๆ แล้วนัน้ งบประมาณต่อไปท่ีมีความสําคญัอย่าง
มาก คือ งบประมาณเงินสด เพราะกิจการจะต้องวางแผนไว้ว่า  ควรจะต้องมีเงินสดไว้จํานวน
เท่าไร จึงจะเพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เพราะหากมีเงินสดไว้มากเกินไป  ก็ไม่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่กิจการ  แตถ้่ามีน้อยเกินไปก็มีความเส่ียงตอ่การขาดสภาพคลอ่ง  และอาจจะต้อง
เส่ียงต่อการสูญเสียเครดิตทางการเงินอีกด้วย ดงันัน้ กิจการต้องวางแผนและควบคมุการใช้
จ่ายเงินสดอย่างระมดัระวงั เพราะหากเงินสดขาดมือ กิจการก้อจะสามารถวางแผนการจดัหาเงิน
ได้ทนัท่วงที หรือหากมีเงินสดเกิน กิจการก็สามารถวางแผนในการลงทนุตอ่ไป 

 

ความหมายของงบประมาณเงนิสด  

 

ศศิวิมล  มีอําพล  (2558) ได้กลา่วไว้ว่า   งบประมาณเงินสด จะแสดงถึงแนวทางในการ
บริหารเงินสดของกิจการ ซึง่ถือวา่มีความสําคญัอยา่งมาก เพราะจะทําให้ทราบถึงสภาพคลอ่งของ
เงินสด โดยในงบประมาณเงินสดจะระบถุึงเงินสดโดยประมาณท่ีกิจการจะได้รับเข้ามา ซึง่เรียกว่า 
เงินสดรับ และเงินสดโดยประมาณท่ีกิจการจะต้องจ่ายออกไป ซึง่เรียกว่า เงินสดจ่าย และผลตา่ง
คือ สว่นการเงิน ท่ีกิจการจะทําการจดัหาเงินสดมาเพ่ือใช้ในการดําเนินงาน 

ไพบลูย์  ผจงวงศ์  (2554) ได้ให้ความหมายว่า งบประมาณเงินสด เป็นงบประมาณท่ีมี
ความสําคญังบประมาณหนึ่ง เพราะเงินสดเป็นสิ่งสําคญัในการดําเนินธุรกิจ เพราะถ้าขาดเงินสด
แล้วกิจการจะขาดสภาพคลอ่ง งบประมาณเงินสดประกอบด้วย 3 สว่น คือ สว่นเงินสดรับ เงินสด
จ่าย และสว่นการเงิน 

ธนภร  เอกเผ่าพนัธุ์  (2558)  ได้กลา่วไว้ว่างบประมาณเงินสด หมายถึง การวางแผนและ
ควบคมุเงินสด  เพ่ือให้การบริหารงานของกิจการเพ่ือให้มีความคล่องตวั  มีเงินสดไว้ใช้ในกิจการ
ตลอดเวลา  ทัง้ในการใช้จ่ายสําหรับค่าใช้จ่ายประจํา  เช่น  เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่านํา้ค่าไฟ  จ่าย
ซือ้สินค้า  วตัถดุิบ  เคร่ืองใช้สํานกังาน  เป็นต้น  รวมทัง้ไว้ใช้จ่ายชําระหนีไ้ด้ทนัที  เม่ือถึงกําหนด  

และอาจต้องมีเก็บเพ่ือใช้จ่ายในกรณีมีเหตฉุกุเฉินท่ีไม่สามารถควบคมุได้  เช่น  การเกิดนํา้ท่วม  

การนดัหยดุงาน  การผิดนดัชําระหนีจ้ากลกูค้ารายใหญ่  ซึง่เหตกุารณ์ดงักล่าวทําให้แผนทางการ
เงินของกิจการได้รับความกระทบกระเทือน  และในบางกรณีอาจจะต้องเก็บเงินสดไว้เพ่ือเก็งกําไร  
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การท่ีกิจก
สินทรัพย์
สินทรัพย์
เคร่ืองมือ
ก่อให้เกิด
ดําเนินงา

 

วัตถุประ

 ก

ดําเนินงา

เงินสดขา

วางแผนล

 

การจัดท

งบประมา
โดยต้องอ
สดขึน้อยู
แผนการรั
แตกตา่งกั

และจากแ

คา่ใช้จ่าย

งบปร
Cash 

การถือเงินสด
์ท่ีให้ผลตอบ
ย์ดังกล่าวแล้
ในการวางแผ
ดความสมดุล
นและจ่ายลง

ะสงค์ในกา

การจดัทํางบป
1. เพ่ือให้เกิ
นและจ่ายลง
2. เพ่ือวาง
ดมือหรือมีเงิ
3. เพ่ือแสด
ลงทนุเพิ่มเตมิ

4. เพ่ือใช้ฐ
5. เพ่ือกําห

ทาํงบประม

Glenn A. W

าณเงินสด  ค
อาศยัการประ
ยู่กับแผนงาน
รับชําระหนี ้ แ
กนัไป  ในการ

1. จดัทํางบ
แหลง่อ่ืน ๆ ตา

2. จัดทํางบ
ยการจ่ายลงทุ

ระมาณเงินสด
Budget  

ดไว้เพ่ือเก็งกํ
แทนสูง  ซึ่งอ
ล้วโอกาสก็จ
ผน  คือการจั
ลระหว่างเงิน
งทนุ 

ารจัดทาํงบ

ประมาณเงินส
กิดความสมด
งทนุ 

แผนรับและจ
นเหลือ 
ดงให้เห็นคว
ม  เม่ือมีเงินส
ฐานะทางการ
หนดหลกัเกณ

มาณเงนิสด

Welsch and o

วรอยูใ่นความ
ะสานงานแล
นอ่ืน ๆ  เช่น 

แผนการจ่าย
รจดัทํางบประ
บประมาณเงิน
ามระยะเวลา
บประมาณเงิ
ทนุ  และอ่ืน ๆ

ด 

าไรก็เพ่ือท่ีจะ
อาจจะเกิดขึน้
ะหมดไป  ก
ดัทํางบประม
นสดท่ีกิจการ

ประมาณเงิ

สด มีวตัถปุระ
ดลุระหว่างเงิ

จ่ายเงินสดใน

ามจําเป็นใน
ดเหลือเกินคว
เงินเป็นหลกัก
ณฑ์ในการควบ

ด 

others (2012

มรับผิดชอบข
ะขอข้อมลูจา
  แผนการขา
ค่าใช้จ่าย  ต
ะมาณเงินสด
นสดรับ  จากก
าของปีงบประ
งินสดจ่าย  จ
  ท่ีคาดวา่จะ

 

ะทําให้กิจกา
น้ในขณะใดข
การวางแผน
มาณเงินสด  

รมีอยู่  และจํ

งนิสด 

ะสงค์ในการจั
นสดท่ีกิจการ

นระหวา่งงวดง

นการวางแผน
วามจําเป็น 

การกําหนดก
บคมุฐานะเงิน

2) ได้กลา่วไว้
ของผู้จดัการฝ
ากฝ่ายบริหา
าย  แผนกา
ลอดจนแผน
มีขัน้ตอนในก
การขาย  จาก
ะมาณ 

จากการจ่าย
ะต้องจ่ายตาม

ารมีความคล่อ
ขณะหนึ่ง  แล
เงินสดให้มีป
 การวางแผน
จํานวนเงินส

จดัทํา ดงันี ้

รมีอยู่  กบัเงิน

งบประมาณ  

นกู้ ยืมเงินเม่ื

ารให้สนิเช่ือแ
นสดในงวดตอ่

ว้ว่า การวางแ
ฝ่ายการเงิน  

รงานอ่ืนๆ  เนื
รซือ้วัตถุดิบ
การลงทนุ  ซึ่
การจดัทํา  ดงั
กการรับชําระ

ยชําระหนีจ้า
มงวดเวลาของ

องตวัท่ีจะนํา
ละถ้าหากไม่ ี
ประสิทธิภาพ
และควบคมุเ
ดท่ีจําเป็นต้อ

นสดจําเป็นต้

 โดยวิเคราะห

อมีเงินสดขา

แก่ลกูหนี ้

อไป 

แผนเงินสดแล
หรือผู้บริหาร
น่ืองจากงบป
  แผนการจ่า
งเก่ียวข้องกบั
งตอ่ไปนี ้

หนี ้ จากราย

กเจ้าหนี  ้ จ
งปีงบประมา

าไปลงทุนใน
ม่รีบลงทุนใน
พต้องอาศัย
เงินสดก็เพ่ือ
องใช้ในการ

ต้องใช้ในการ

ห์ว่ากิจการมี

าดมือ  หรือ

ละการจดัทํา
รฝ่ายการเงิน 

ประมาณเงิน
ายชําระหนี ้

บังวดเวลาท่ี

ยได้เบด็เตลด็ 

ากการจ่าย
ณ 

  

  

  



 

 

3

จะต้องจ่าย
4

เงินเพิ่มเติ
เน่ืองจากมี
ซึง่การปรับ
เงินปันผลรับ
ด้วยเป็นต้น

 

การจัดทาํ

ก
Received 

ซึง่เป็นรายไ
การลงทุนเ
ประเภท 

1

ถ้าเป็นกิจก
กิจการให้บ ิ

กิ
ขายสดและ
ประสบมาแ
แตกต่างจา
ขายเงินสดอ

ดั
เปลี่ยนแปล
การขายสด
ตามงบประ

3. นําเงินสดค
ตามงวดเวลา

4. ปรับยอดผ
ม  เน่ืองจาก
เงินสดมากเห
ยอดดงักลา่ว
ับท่ีได้จากกา
น   

างบประมา

การจัดทํางบป
Budget)  ซึ
ได้หลกั  รายไ
เพิ่มเติม  รา

. รายได้จาก

รายได้หลกั
การซือ้ขายสิน
ริการ  รายได้
กิจการท่ีมีกา
ะขายเช่ือ  สั
แล้ว  และนํา
ากอดีต  เช่น 

อาจจะไมค่ลอ่
ดงันัน้เปอร์เซ็
ลงนโยบายขอ
  ขายเช่ือ  แล
ะมาณขายท่ีจั

คงเหลือต้นง
าตา่ง ๆ ในงบ
ผลต่างของเงิน
กเงินสดขาด
หลือเกินความ
จะมีผลกระท
รนําเงินไปลง

าณเงนิสดรั

ประมาณเงิน
ซึง่เงินสดรับจ
ได้อ่ืน ๆ  นอก
ยได้จากการ

กการขาย  ห

กของกิจการซึ
นค้า  รายได้ห
ด้หลกัคือรายไ
รขายสินค้าท
ดัส่วนการขา
มาปรับสดัส่
 ปีงบประมา
องตวัเท่าขาย
ซ็นต์การขายเ
องผู้บริหารให้
ละประมาณเป
ดัทําขึน้และต

 

วดรวมกับเงิ
บประมาณ 

นสดจ่ายท่ีสงู
ดมือและปรับ
มจําเป็น  ด้ว
ทบตอ่ดอกเบีย้
งทนุเพิ่มเติม 

รับ  

นสด ขัน้แรก
ากหลายแหล
กเหนือจากกา
รขายหลักทรั

หรือการให้บ

ซึง่ได้รับเป็นป
หลกัคือรายได้
ได้จากการให้
ทัง้ขายสดแล
ายสดและขา
วนตามสภา
ณหน้าคาดว่
ยเช่ือ   
เช่ือย่อมสูงขึ ้
ห้มีการขายสด
ป็นเงินสดท่ีค
ตามเง่ือนไขก

 

นสดท่ีคาดว่

งกว่าเงินสดรั
บยอดผลต่าง
วยรายการนํา
ย้จ่ายท่ีเกิดจา
  จะมีผลกระ

ต้องเตรียมจั
ลง่  เช่น  รับจ
ารดําเนินงาน
รัพย์ เงินสดรั

บริการ   

ประจําจากกา
ด้จากการขาย
ห้บริการ 
ะขายเช่ือ  ง
ายเช่ือกิจการ
พการณ์ในปี
ว่าเศรษฐกิจแ

น้  ส่วนการข
ดเพิ่มขึน้  สิง่เห
คาดว่าจะได้รับ
การชําระเงินก

งบประมาณ
Cash

าจะได้รับ  หั

รับ  ด้วยยอด
งของเงินสด
เงินไปลงทนุ
ากการกู้ ยืม  ห
ทบตอ่ภาษีเงิ

ัดทํางบประม
จากการขายสิ
น  เช่น  รายได้
รับของกิจกา

ารดําเนินงาน
ย  ซึง่มีทัง้ขาย

บประมาณเงิ
รจะต้องอาศยั
งบประมาณ
และรายได้ปร

ขายสดก็จะล
หลา่นีก็้จะนํา
ับในแตล่ะเดือ
การขายเช่ือ  ถ้

ณเงินสด 

h Budget  

หักด้วยเงินสด

เงินกู้ ยืมหรือ
ดรับสูงกว่าเงิ
นระยะสัน้หรือ
หรือดอกเบีย้
งินได้ท่ีกิจการ

มาณเงินสด
สินค้าหรือการ
ด้เบ็ดเตล็ด  ร
ารท่ีสําคัญ  

น  แบ่งเป็น  2

ยสดและขาย

งินสดรับจะไ
ยัข้อมูลจากอ
ณหน้า  ตามท่ี
ระชาชาติจะตํ

ลดลง  หรือใน
ามากําหนดสั
อน  หรือแตล่
ถ้ากิจการมีสนิ
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ดท่ีคาดว่า

การจดัหา
งินสดจ่าย  
อระยะยาว  
รับ  และมี
รต้องชําระ

รับ (Cash 

รให้บริการ  
รายได้จาก
แบ่งได้  2 

2  ประเภท  

ยเช่ือ  ส่วน

ได้จากการ
อดีตท่ีเคย
คาดว่าจะ
ต่ําลง  การ

นกรณีการ
ดัสว่นของ
ละไตรมาส
นค้าหลาย
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ประเภทต้
แตกต่างก
ส่วนในกร
ประมาณ
เดือนแรก
เกิดขึน้จริ

ช้าหรือเร็ว

ตามกําหน

สดเร็ว  เนื
รัฐบาล  ก
สว่นใหญ่

การชําระห

ของกิจกา
ในเดือนต
ตลอดปีงบ

มีรายได้ที

ท่ีได้รับเป็
การลงทนุ
ได้รับ  เช่น

งบปร
Cash 

ต้องศึกษาถึง
กนัหรือไม่    
รณีท่ีเป็นกิจก
ณการ  ผู้บริหา
กหรือไตรมาส
รง  และปรับก
สําหรับการข
ว  ยอ่มขึน้อยู่

1) นโยบาย
2) นโยบาย
นดหรือก่อนกํ

3) อตัรากา
4) ประเภท
น่ืองจากลกูค้
การชําระหนีก็้
 

5) ภาวะเศ
หนีข้องลกูค้า
เม่ือพิจารณ
าร  จะมีอตัรา
ต่อ ๆ มาอี
บประมาณ 

2. เงนิสดรั

กิจการน
ท่ีเกิดขึน้นอกเ

2.1      เงิ
ปนประจํา  แต
น  ดอกเบีย้รับ
น  การขายเศ

ระมาณเงินสด
Budget  

งรายละเอียด
เพ่ือจะได้วาง
การท่ีตัง้ใหม
ารก็ต้องกําหน
สแรกก็ค่อย ๆ
การประมาณก
ขายเช่ือของกิ
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ยการให้สนิเช่ื
ยการให้ส่วนล
กําหนดให้สว่น
ารเกิดหนีส้ญูใ
ทลกูค้าท่ีกิจก
ค้ามีความต้อง
ก็ต้องผา่นกระ

ศรษฐกิจโดยท
า 
ณาถึงปัจจยัต่
าหนีส้ญูเท่าไ
กเท่าไร  กิจก

รับอ่ืน ๆ   

อกจากได้ราย
เหนือจากการ
งินสดรับจากร
ต่มิได้เกิดจาก
บจากเงินให้กู้
ศษวสัดท่ีุเหลื

ด 

ดด้วยว่าสัดส
งแผนรับเงินส
ม่หรือกิจการที
นดการประม
 พิจารณาว่า
การงวดตอ่ไป
กิจการ  การป
ไปนี ้

อของกิจการ 
ลดมากหรือน้
นลด 

ในอดีตและก
การขายสินค้า
งการส่วนลด
ะบวนการเบกิ

ทัว่ ๆไปของเข

างๆดงักล่าว
ไร  ยอดขายเ ื
การก็สามารถ

ยได้หลกัจาก
รดําเนินงานป
รายได้เบ็ดเต
กการดําเนินง
กู้ ยืม  หรืออา
อใช้  หรือราย

 

ส่วนขายสดก
สดตามเง่ือน
ท่ีไม่มีข้อมูลใ
มาณการขึน้ม
ายอดประมาณ
ปให้ใกล้เคียงก
ประมาณการ

  วา่จะให้ระย
น้อยของกิจก

การประมาณก
าให้  เช่น  ถ้า
ดเงินสดสงูกว่
กจ่ายนาน  ซึง่

ขตการขาย  ซึ

แล้ว  รวมทัง้
เช่ือท่ีจะชําระ
ถประมาณเงิ

กการขายสินค้
ประจําปีอีก รา
ล็ด  รายได้เบ
งานตามปกติ
จจะเป็นราย
ยได้จากกกา

กับขายเช่ือข
ไขของสินค้า
ในอดีตท่ีจะน
มาเอง  และเมื
ณการใกล้เคี
กบัความจริงขึ
รว่าจะได้รับเงิ

ยะเวลานานเท
าร  สําหรับลู

การท่ีจะเกิดขึ
าเป็นลกูค้าขา
ว่าลกูค้าปลีก 
งไมท่นักําหนด

ซึง่จะมีผลกระ

งข้อมลูในอดี
ะในเดือนท่ีขา
นสดท่ีคาดว่า

ค้า  และบริกา
ายได้อ่ืนๆ  ได้
บ็ดเตล็ดท่ีกิจ
ติ  เช่น  รายไ
ได้ท่ีไม่เกิดขึน้
รขายสินทรัพ

ของสินค้าแต่
แต่ละประเภ
นํามาเป็นพืน้
ม่ือถึงงวดงบป
ยง  หรือห่างจ
ขึน้เป็นลําดบั
งินสดเม่ือไรง

ท่าใด 

ลกูค้าท่ีนําเงิน

ขึน้ในปีงบประ
ายส่งมาก  ก็
  หรือลกูค้าที
ดเวลาท่ีได้รับ

ะทบตอ่ความ

ตว่ายอดขาย
ายร้อยละเท่า
าจะได้รับจาก

ารแล้ว  กิจกา
ด้แก่ 
การได้รับอาจ
ได้ค่าเช่า  เงิน
นเป็นประจําน
พย์ถาวรท่ีหมด

ต่ละประเภท
ภทได้ถกูต้อง 
นฐานในการ
ประมาณใน
จากข้อมลูท่ี
บ 

งวดละเท่าไร

นสดมาชําระ

ะมาณหน้า 
็จะได้รับเงิน
ท่ีเป็นองค์กร
บสว่นลดเป็น

มสามารถใน

ยแต่ละเดือน
าไรและชําระ
กการขายได้

ารยงัอาจจะ

จเป็นรายได้
นปันผลจาก
นาน ๆ จะ
ดอายกุารใช้

  



 

 

งานแล้ว  ห ื
ประมาณก
เอกสารสญั
ขายได้  แล
สนิทรัพย์ถา
ราคาตลาด
รับสําหรับแ

งาน  หรือโค
เงินทนุนีอ้า
เงินท่ีได้มาเ
เป็นคา่ดอก
จะต้องรวม
มิได้วางแผ
มือในบางเดื
การกู้ ยืมนีก้
รวมทัง้การช
เงินสดจ่ายด
 

ตวัอย่างก

 บ
หน้าจาก 2 

1

2

จ
ประมาณ 3

7

1

1

หรือขายสนิทรั
การจากแหล่ง
ญญาต่าง ๆ ท่ี
ะปรับยอดตา
าวรได้จากกา
ท่ีคาดวา่จะข
แตล่ะเดือน  ห

2.2      เงิน
ครงการลงทนุ
จจะได้มาจา
เหลา่นีจ้ะเป็น
กเบีย้จ่าย  หรื
รายการเหลา่
นไว้  แต่เป็น
ดือนหรือบาง
ก็้จะรวมอยู่ใ
ชําระเงินต้นใ
ด้วย 

การจัดทาํงบ

บริษัท จลุจกัร
 แหลง่ด้วยกนั
. รายได้จาก

2. รายได้เบด็
จากประสบก
32% ของยอด
75% จะเก็บไ
5% จะเก็บไ
0% จะเก็บไ

รัพย์ถาวรเก่าที
งท่ีมาของกา
ท่ีเก่ียวข้อง  ส่
ามปริมาณผ ิ
รตรวจดอูายุ
ขายได้  รายรับ
หรือแตล่ะไตร
สดรับจากกา
นในสินทรัพย์
กการออกหุ้น
นเงินสดรับขอ
อเงินปันผลใน
านีไ้ว้ด้วย  ตา
การกู้ ยืมเน่ือ
ไตรมาส  จํา
ในงบประมา
ในเดือนหรือไ

บประมาณ

รพงษ์ จํากดั 

น คือ 
การขายสนิค้
เตลด็ 

การณ์ของบริ
ดขายเช่ือ และ
ได้ในไตรมาส
ได้ในไตรมาส
ได้ในไตรมาส

 

ท่ีซือ้ของใหม่
ารรับ  เช่น  ด
ส่วนเศษวสัดทีุ
ลิตของปีงบป
การใช้งาน  ส
บเบด็เตลด็จา
รมาสท่ีคาดวา่
ารลงทนุและจ
ย์ถาวร  ก็จะต้
นทนุเพิ่มเติม 

องกิจการท่ีคา
นกรณีออกขา
ามงบประมาณ
องจากงบประ
เป็นต้องกู้ ยืม
ณเงินสดรับ
ไตรมาสท่ีมีเงิ

ณเงนิสดรับ 

ได้วางแผนเกี

ค้าเป็นเงินสด

ริษัท พบว่า ก
ะการเก็บเงินจ
สท่ีขาย 
สถดัจากไตรม
สท่ี 2 ถดัจากไ

 

มาทดแทน  ร
ดอกเบีย้รับ  

ท่ีเหลือจากกา
ประมาณใหม
สภาพเคร่ืองจั
ากแหลง่ตา่ง 
าจะได้รับ 
จากการกู้ ยืม 
ต้องวางแผนห
  หรือขายหุ้น
าดหมายไว้  ซึ
ายหุ้นทนุ  ใน
ณจ่ายเงิน  นอ
ะมาณเงินสด
มเพ่ือให้มีเงินไ

  และต้องเพิ
งินสดเหลือพอ

 

ก่ียวกบัเงินสด

และขายเช่ือ 

การเก็บเงินจ
จากลกูหนีร้า

มาสท่ีขาย 
ไตรมาสท่ีขาย

งบประมาณ
Cash

รายรับท่ีเป็นเ ิ
ค่าเช่ารับ  เงิ
ารผลิตก็อาศั
ม่ท่ีมีการเปลี่ย
จกัรท่ีควรเปล่ี
ๆ เหลา่นี ้ รว

 ในกรณีท่ีกิจ
หาแหล่งเงินทุ
นกู้   หรือกู้ ยืมจ
ซึง่จะมีผลการ
นการจดัทํางบ
อกจากนีย้งัอ
ท่ีจดัทําขึน้จะ
ไว้ใช้สอยอย่า
พิ่มรายจ่ายด
อชําระคืนเงิน

ดท่ีคาดว่าจะ

ซึง่มีสดัสว่นใ

จากลูกหนีข้
ยไตรมาส มีด

ย 

ณเงินสด 

h Budget  

เงินสดเหลา่นี ้
งินปันผลรับ 

ศยัข้อมลูจาก
ยนแปลง  ส่ว
ยนแปลงและ
วบรวมแสดงเ

จการวางแผน
ทนุเตรียมไว้ด้
จากแหลง่ภา
รจ่ายเงินสดต้
บประมาณเงิน
อาจมีรายการ
ะแสดงยอดเงิ
างพอเพียง  เ ิ
ดอกเบีย้สําห
นต้น  ไว้ในงบ

ะได้รับในปีงบ

ในการขายเท่

ายเช่ือ จะเกิ
ดงันี ้
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นีอ้าศยัการ
  ซึ่งดูจาก
อดีตท่ีเคย
นการขาย
ะประมาณ
เป็นเงินสด

นการขยาย
วย  แหล่ง
ยนอก  ซึง่
ต้องเพิ่มขึน้
นสดจ่ายก็
กู้ ยืมโดยท่ี
งินสดขาย
งินสดจาก
รับเงินกู้ นี ้ 

บประมาณ

บประมาณ

ากนั  

กิดหนีสู้ญ
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หนีส้งสยัจ

ในไตรมา
การตดัหนี
ไตรมาสที

ได้ในปีหน้
อาคารใน
จดัทํางบป

 

รายได้
ดอกเบี
(2% ข
 

งบปร
Cash 

ลกูหนีค้้างชํ
จะสญูไว้ในวั

ไตรมา
ปี 2

 

ลกูหนีท่ี้เ
สท่ี 3 และ 4 

นีส้ญู 20,000

ท่ี 1 ปี 25x1 

นอกจาก
น้า และดอกเ
นอตัรา 2% ซึง่
ประมาณเงิน

้เบด็เตลด็ 

บีย้รับ 

อง 500,000)

 

 

ระมาณเงินสด
Budget  

าระต้นงวด เ
นัต้นปี ดงัราย
าสที่ขาย 
25x0 

1 

2 

3 

4 

เกิดขึน้ในไตร
 ของปี 25x1 

0 บาทในปี 2

กนีบ้ริษัทมีรา
เบีย้จากเงินฝ
งจะได้รับปลา
สดรับจากราย

งบปร
สําหรับ

ไตร

) 

36

36

ด 

เกิดจากการข
ยละเอียดดงันี

ลูกห
1 

1

2

5

9

มาสท่ี 1 และ
เป็นจํานวน 2

25x1  สว่นลู

ยได้อ่ืน ๆ จา
ฝากสะสมในไ
ายปี (เงินฝาก
ยได้อ่ืน ๆ ดงันี

งบ
บริษัท จลุจั
ระมาณเงินส
บ สิน้สดุ ณ วนั

มาสที่ 
1 

ไตร

6,840 3

6,840 3

 

ขายของงวดเ
นี ้

หนีต้้นงวด 
 ม.ค. x1 

60,000 

120,000 

240,000 

540,000 

960,000 

ะ 2  ของปีก่อน
24,000 บาท 

กหนีไ้ตรมาส

ากการขายวสั
ไตรมาสท่ี 1 

กสะสมจํานวน
นี ้

บที่ 23 

กัรพงษ์ จํากั
ดรับจากรายไ
นัท่ี 31 ธนัวา

รมาสที่ 
2 

ไต

8,000 

8,000 

วลาต่าง ๆ กั

ค่า

นยงัไมไ่ด้เก็บ
 และ 117,60

สท่ี 3 เก็บเงิน

สดเุหลือจากก
 ของงบประ
น 500,000 บ

ดั 
ได้อ่ืน ๆ 
คม 25x1 

ตรมาสที่ 
3 

ไ

37,750 

37,750 

นั และได้มีก

าเผ่ือหนีส้งสั
1 ม.ค. 

36,00

2,400

4,800

10,80

54,000

บเงิน คาดวา่จ
0 บาท ตามล
นสว่นท่ีเหลือไ

การผลิต ท่ีคา
ะมาณ ซึ่งเก็บ
บาท)  จากข้อ

ห
ไตรมาสที่ 

4 

35,890 

 

10,000 

45,890 

ารตัง้ค่าเผ่ือ

สัยจะสูญ 

x1 

0 

0 

0 

0 

0 

จะเก็บเงินได้
ลําดบั และมี
ได้ทัง้หมดใน

าดว่าจะขาย
บไว้ก่อสร้าง
อมลูดงักลา่ว 

หนว่ย : บาท 

รวม 

148,480 

 

10,000 

158,480 

 

 



งบที่ 24 

บริษัท จลุจกัรพงษ์ จํากดั 

  

ุ
งบประมาณเงินสดรับจากการขายและเก็บเงินจากลกูหนี ้

สําหรับ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 

  

งบประมาณ
Cash ณ
เงินสด
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เงินสดรับ
ขายสด 

บวก เก็บ
ลกูหนี ้

รายได้อ่ืน
เงนิสดรับ

 

การจัดท

ประเภทใ

วตัถดุบิเป็
ให้ส่วนลด
ได้รับส่วน
การเงินส
ชําระ  แล
แตล่ะงวด

กิจการว่า

งบปร
Cash 

 ไต
จากการ 2

เงินจาก 2

น ๆ  
บรวม 5

ทาํงบประม

การจัดทําง
หญ่ ๆ  ดงันี ้

1. การชาํร

หนีส้่วนใ
ป็นเงินเช่ือ  ใน
ดหรือไม่  แล
นลดหรือไม่ 
ดจ่ายจ่ายชํา
ละจากเทอมก
ด 

2. การจ่าย

รายจ่าย
างวดการจ่าย

ระมาณเงินสด
Budget  

ง
สําหรับปี

ตรมาสที่ 1 

29,265,000 

22,431,234 

36,840 

51,733,074 

มาณเงนิสด

บประมาณเ ิ

ระหนี ้  

ใหญ่ท่ีต้องจ่า
นการจดัทํางบ
ะนโยบายใน
 หากกิจการ
าระเจ้าหนีจ้ะ
การชําระหนีโ้ด

ยค่าแรงงาน 

เงินสดท่ีต้อง
คา่แรงเป็นเช

ด 

งบ
บริษัท จลุจั
งบประมาณ 

ปี สิน้สดุ ณ วั

ไตรมาสที่ 
30,662,50

27,510,66

38,000 

58,211,16

ดจ่าย  

เงินสดจ่าย  ิ

ายชําระเป็นเ ิ
บประมาณเงิ
นการชําระหนี ้
รมีนโยบายก
เป็นยอดเจ้าห
ดยเฉลี่ยก็จะท

  

จ่ายประจําอี
ช่นไร  จ่ายสปั

 

บที่ 25 

กัรพงษ์ จํากั
 เงินสดรับทัง้ ิ
วนัท่ี 31 ธนัวา

 2 ไตรมาส
00 21,927

67 23,918

37,75

67 45,884

กิจการต้องร

เงินประจํา  ไ
นสดจ่ายต้อง
นีข้องกิจการจ
การชําระหนีใ้
หนีส้ทุธิหลงัห
ทราบจํานวน

อีกรายการก็คื
ปดาห์ละครัง้ 

ดั 
สิน้ 

าคม 25x1 

สที่ 3 ไตรม
7,500 33,6

,791 31,5

50 45

,041 65,2

รวบรวมข้อมู

ได้แก่  เจ้าหนี
งศกึษาเง่ือนไ
จะชําระหนีภ้า
ใ้ห้ได้ส่วนลด
หกัส่วนลดตา
เงินท่ีจะจ่ายช

คือค่าแรงงาน
 หรือ  2  สปั

ห
มาสที่ 4 

615,000 11

83,212 10

5,890 

44,102 22

ลการจ่ายชํา

นีก้ารค้าท่ีเกิด
ไขการซือ้วตัถุ
ายในกําหนด
ดทุกครัง้  ยอ
ามกําหนดระ
ชําระให้แตล่ะ

น ต้องศึกษาน
ดาห์ครัง้  กา

หนว่ย : บาท 

รวม 

15,470,000 

05,443,904 

158,480 

21,072,384 

าระเงินตาม

ดจากการซือ้
ถดุิบว่ามีการ
ดเวลาเพ่ือให้
อดประมาณ
ะยะเวลาการ
ะเดือน  หรือ

นโยบายของ
รจ่ายคา่แรง

 

 

 

 



 

 

ตรงกับวนัใ
แต่ถ้าเป็น
งบประมาณ

3

ไว้ในงบประ
จ่ายเป็นเงิน
ท่ีต้องจ่ายเ
สญู  การเบิ

4

รายการค้าง
และศึกษาข้
รายการค้า
ได้แก่  คา่ภ

5

สินทรัพย์ต่า
นโยบายก
โดยเฉพาะอ
งวดหรือไม ่

เงินกู้ศึกษา
เงินได้ท่ีค้าง
ได้ท่ีต้องจ่า
จ่ายเงินสด
เพิ่มขึน้สําห
จ่ายมีผลทํา

ใด  ถ้าวนัสิน้
เงินไม่มากนั
ณคา่แรงงาน 

3. ค่าใช้จ่ายข

งบประมาณ
ะมาณค่าใช้จ
นสดรวมอยูด้่ว
ป็นเงินสด  โ
บกิใช้วสัดสุิน้เ

4. รายจ่ายที่

รายจ่ายบ
งจ่ายหรือจ่า
ข้อมลูกําหนด
งจ่ายหรือจ่า
าษีตา่ง ๆ  คา่

5. รายจ่ายอ่ื

รายจ่ายอ่ื
างๆ  รายจ่าย
ารลงทุน  เพื
อยา่งยิ่งกรณี
  ในอตัราเท่า
าจากเอกสาร
งจ่าย  ต้องอ
ายมากน้อยเพ
เก่ียวกบัภาษี
หรับการกู้ ยืมค
าให้กําไรสทุธิ

เดือนหรือวนั
นักก็ถือว่าเงิ

ของฝ่ายต่าง

ณค่าใช้จ่ายจ
จ่ายในการขา
วย  ในการนํา
ดยเอารายกา
เปลืองตา่ง ๆ 

เกิดขึน้นาน

างรายการไม
ยล่วงหน้า  ณ
ดระยะเวลาก
ยล่วงหน้า  ณ
าประกนัภยั  

น ๆ   

นๆเช่น  ราย
ยเหล่านีต้้อง
พ่ือจะได้ทรา
การจ่ายเงินปั
าใด  ซึง่ต้องคํ
รเงินกู้ เพ่ือดกํู
าศยัการคําน
พียงเท่าไร  แ
ษ  ถ้าทําเกิดเงิ
ครัง้นี ้ ซึง่จะมี
ธิลดลง  และภ

 

นสิน้งวดไม่ตร
นสดท่ีต้องจ

ง ๆ ในกิจกา

จะมีรายการจ
ายและการบริ
ามาแสดงในง
ารท่ีไม่ได้จ่าย
  เป็นต้น 

น ๆ ครัง้   

ม่ได้เกิดขึน้ส
ณ  วนัสิน้งวด
การจ่ายเงินจ
ณ  งวดงบปร
 คา่สอบบญัชี

ยจ่ายเงินปัน
ดจูากนโยบา
าบกําหนดเ
ปันผล  ต้องขึ ้
านงึถึงเงินสด
าหนดชําระจ
นวณจากงบกํ
และเม่ือจัดทํ
งินสดขาดมือก
มีผลกระทบต่
ภาษีเงินได้ท่ีเ

 

รงกับวนัจ่าย
จ่ายเป็นค่าแ

าร   

จ่ายเงินสําหรับ
ริหาร  ซึง่ในง
งบประมาณเงิ
ยเป็นเงินสดไ

ม่ําเสมอ  อา
ดบญัชี  รายก
ากเอกสารหรื
ระมาณหน้าว
ชี  คา่ปรึกษาก

ผล  ชําระหนี
ายของกิจกา
วลาการจ่าย
น้กบันโยบาย
ดในมือด้วยวา่
จ่ายคืนเงินกู้ ส
กําไรขาดทุนที
ทางบประมาณ
ก็ต้องมีการกู้
อรายจ่ายในง
เสียก็ลดลงตา

งบประมาณ
Cash

เงินเดือนก็จ
แรงมีจํานวน

บคา่ใช้จ่ายข
งบประมาณน
งินสดจ่าย  จึ
ไปหกัออก  เช

าจเกิดขึน้เพีย
การเหล่านีค้ว
รือสญัญาต่า
ว่ามีปริมาณเ
กฎหมาย  เป็

นีเ้งินกู้   ภาษี
ร  เช่น  นโยบ
ยเงิน  และจํ
ยว่าจะต้องจ่า
ามีพอจ่ายหรื
ส่วนการประม
ท่ีประมาณขึน้
ณเงินสดเสร็จ
ยืมระยะสัน้ร
งบกําไรขาดท
ามไปด้วย  แ

ณเงินสด 

h Budget  

ะมีค่าแรงงา
นเท่ากับค่าแ

องฝ่ายต่างๆ
นัน้มีค่าใช้จ่า
จงึต้องนํามาเฉ
ช่น  ค่าเส่ือม

ยงปีละครัง้  
วรแยกออกม
างๆตลอดจน
เท่าใด  รายก
นต้น 

ษีเงินได้  จ่าย
บายการจ่าย
จํานวนเงินที
ายเงินปันผลใ
รือไม ่ สว่นกา
มาณการเก่ีย
นว่าจะต้องเสี
จแล้ว  รวมทั
รายจ่ายคา่ดอ
ทนุสงูขึน้ด้วย
และภาษีท่ีลด

323 

นค้างจ่าย  
แรงงานใน

  ซึง่จดัทํา
ยท่ีไม่ต้อง
ฉพาะสว่น
ราคา  หนี ้

มักจะเกิด
าต่างหาก  
ตรวจสอบ
การเหล่านี ้ 

ยลงทุนซือ้
เงินปันผล  
ท่ีต้องจ่าย  
ในระหว่าง
ารชําระหนี ้
ยวกบัภาษี
ยภาษีเงิน
ทัง้รายการ
อกเบีย้ก็จะ
ย  ดอกเบีย้
นีจ้ะนําไป
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ปรับในงบ
สัน้นี ้ ก็จะ
วางแผนไ
เวลาเดียว

ก็อาจจะน
กู้ ยืม  ซึ่ง
ผลกระทบ
เปล่ียนแป
สดคงเหลื
 

ตวัอย่าง

งบประมา
เจ้าหนีค้า่

การบริหา
รวมอยู่ด้ว
ออก เพ่ือ
เบีย้ประกั

รายการเห
ปรึกษากฎ

สิน้เปลือง
สดในระห
สําหรับคา่

งบปร
Cash 

บประมาณเงิ
ะแสดงประม
ไว้แล้วในงบป
วกนั 
การจดัทํางบ
นําเงินไปลงทุ
ก่อให้เกิดรา
บต่อเงินสดรั
ปลงหลงัจากป
ลอืโดยประมา

งการจัดทาํ

บริษัท จลุจกั
1. การซือ้วั
าณ จึงใช้ราค
าวตัถดุบิทัง้สิน้

2. เจ้าหนีย้อ
3. ค่าใช้จ่า
าร เป็นคา่ใช้จ
วย  เม่ือจดัทํ
หารายจ่ายที
กนัภยั คา่ภาษี

4. ค่าใช้จ่า
หล่านีอ้อกไม่
ฎหมาย จ่ายปี

5. ค่าวสัดสุิ ้
ง ซึง่เป็นสินท
หวา่งปี ถือเป็น
าใช้จ่ายทกุงว

ระมาณเงินสด
Budget  

นสดจ่ายตาม
าณในงบประ
ประมาณการจ

บประมาณเงิน
ทนุระยะสัน้เพื
ายได้จากกา
รับ  เงินสดได้
ปรับรายการที
าณในแตล่ะเดื

างบประมาณ

กัรพงษ์ จํากดั
วัตถุดิบ บริษ
คาซือ้หกัสว่นล
น้จะชําระเงิน
อดยกมาต้นง
ยต่าง ๆ เช่น
จ่ายท่ีเกิดขึน้ท
างบประมาณ
ท่ีต้องจ่ายเป็น
ษี 

ยบางรายกา
ม่รวมในท่ีน่ี แ
ปีละครัง้ในไต
สิน้เปลืองโรงง
ทรัพย์ และตดั
นรายการคา่ใ
วด จงึหกัราย

ด 

มท่ีคํานวณไว้
ะมาณจ่ายเงิน
จ่ายลงทนุ    

นสด  หากเดื
พ่ือหารายได้เ
รรับเงินปันผ
ด้รับมากขึน้  

ท่ีเกิดขึน้เหลา่
ดือนหรือแตล่

ณเงนิสดจ่า

ด มีนโยบายเ ี
ษัทมีนโยบา
ลดเรียบร้อยแ
นในไตรมาสถั
งวด มียอด 3,

 ค่าใช้จ่ายใน
ทัง้หมดตามง
ณเงินสดจ่าย
นเงินสด ราย

ารจ่ายเป็นเงิ
ต่นําไปจดัทํา
ตรมาสท่ี 1 คา่
งาน หมายถึง
มาเป็นคา่ใช้
ใช้จ่ายท่ีไม่ต้อ
การวสัดสุิน้เป

 

ว้เดิม  หากมีก
นสดนีด้้วย  ส
 ก็จะนํามาแส

อนใดหรือไต
เพิ่ม  เช่น  ซือ้
ผลหรือดอก
 จํานวนภาษี
านีแ้ล้ว  ก็จะ
ะไตรมาสของ

าย 

เก่ียวกบัการจ่
ยจะชําระโด
แล้ว และในก
ดัไป 

,000,000 บา
นการผลิต ค่า
งบประมาณ แ
ย จึงต้องนําค่
จ่ายท่ีมิได้จ่า

งินสด แต่มิไ
าเป็นรายการ
าสอบบญัชีจ่า
ง วสัดโุรงงาน
ช้จ่ายเม่ือสิน้ง
องจ่ายเป็นเงิน
ปลืองออก 

การชําระหนี ้
สว่นการจ่ายล
สดงไว้ในแผน

รมาสใดคงเห
อหุ้นในบริษัท
เบีย้รับแล้วแ
ษีเงินได้ท่ีเสีย
ได้งบประมา
งกิจการ 

จ่ายเงินสด ดงั
ดยได้ส่วนล
การชําระหนีค้่

าท 

าใช้จ่ายในกา
และมีคา่ใช้จ่
าใช้จ่ายท่ีไม่
ายเป็นเงินสด

ด้จ่ายสม่ําเส
รต่างหาก ค่า
ายปีละครัง้ใน
นใช้ไปเป็นกา
วด เม่ือมีการ
นสด ดงันัน้ใน

คื้นสําหรับกา
ลงทนุในสินทรั
นการจ่ายเงิน

หลือมากเกินค
อ่ืน  ฝากธนา
แต่กรณี  ราย
ก็ต้องปรับให
ณเงินสดท่ีแส

งนี ้

ดทัง้หมดใน
า่วตัถดุิบ 20

ารขาย และค
ายท่ีไม่ได้จ่าย
ได้จ่ายเป็นเงิ
ดได้แก่ ค่าเส่ือ

สมอทุกไตรม
ใช้จ่ายเหล่านี
นไตรมาสท่ี 2

ารตดับญัชีจา
รใช้ไปจึงไม่มี
นงบประมาณ

ารกู้ ยืมระยะ
รัพย์ถาวรได้
นสดตามงวด

ความจําเป็น 

าคารหรือให้
ยได้นีก็้จะมี
หม่ตามกาล
สดงยอดเงิน

นการจัดทํา
0% ของยอด

ค่าใช้จ่ายใน
ยเป็นเงินสด
งินสดมาหกั
อมราคา ค่า

มาส จึงแยก
นีไ้ด้แก่ ค่าท่ี

2 

ากบญัชีวสัดุ
มีการจ่ายเงิน
ณเงินสดจ่าย

  



 

 

จ
คา่ใช้จ่ายท่ี

 

ไตรมาสท่ี
ไตรมาสท่ี
ไตรมาสท่ี
ไตรมาสท่ี

 

จากข้อมูลดัง
เป็นเงินสด ไ

 เจ้าหนี
งวด

ท่ี 1 3,000,

ท่ี 2 6,703,

ท่ี 3 6,177,

ท่ี 4 6,758,

 

งกล่าว จัดทํ
ด้ดงังบท่ี 26 

บ
งบประ

สําหรับปี 

นีต้้น
ด 

ซือ้
(ง

,000 33,

,837 30,

,544 33,

,210 36,

134

 

างบประมาณ
และ งบท่ี 27

งบที่
บริษัท จลุจกัร
ะมาณ เงินสด
 สิน้สดุ ณ วนั
อวัตถุดบิ 

บที่ 10) 

,519,186 

,887,718 

,791,050 

,047,066 

4,245,020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณเงินสดจ่าย
7 

 ี26 

รพงษ์ จํากดั 
ดจา่ยคา่ซือ้วตั
นท่ี 31 ธนัวาค
รวม 

36,519,186

37,591,555

39,968,594

42,805,276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ
Cash

ย ค่าซือ้วัตถุ

ตถดุบิ 

คม 25x1 

เจ้าหนีป้
งวด 20

6 6,703,83

5 6,177,54

4 6,758,21

6 7,209,41

 

ณเงินสด 

h Budget  

ถุดิบ และงบ

ปลาย
0% 

เงิ

37.20 26,

43.60 24,

10.00 27,

13.20 28,

107

325 

ประมาณ

งนิสดจ่าย 

815,348.80 

710,174.40 

032,840.00 

837,652.80 

7,396,016.00

 

 

 

 

0 
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6 

งบ
ปร

Ca
sh
 ระม
าณ
เงิน
สด

Bu
dg

et
  

ด 

 

 สําหรับปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 

งบที 27 

บริษัท จลุจกัรพงษ์ จํากดั 

งบประมาณคา่ใช้จ่ายที่จ่ายเป็นเงินสด 

้ ่

ี่



   

งบที่ 27 

บริษัท จลุจกัรพงษ์ จํากดั 

ใ ้ ี่ ็งบประมาณคา่ใช้จ่ายทีจ่ายเป็นเงินสด 

สําหรับปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 

    

งบประมาณ
Cash ณ
เงินสด

 

h Budget  
327    
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ตวัอย่าง
จ่าย แล

 

ล่วงหน้า 
ดงักล่าว 
พงษ์ จํากั

หมดอายุ
จะต้องจา่

1 ของปีนี ้

บาท (30%

วางแผนก

บาทซึง่จะ

25x0 โดย

ถ้าไตรมา
จากผู้ ถือห
ไมไ่ด้จ่าย

งบปร
Cash 

งงบประมา
ละค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่า
 จะมีผลกระ
เพ่ือจดัทํางบ
กดั สรุปได้ดงันี

1. คา่เบี ้
กรมธรรม์ใน
ายคา่เบีย้ประ

2. ภาษีโ
น ้

3. ภาษี
%ของกําไรปี 

4. วสัดสุิ
การซือ้วตัถดุบิ

ไตรม
ไตรม
ไตรม
ไตรม

5. ค่าท่ีป
ะจ่ายในไตรม

6. ดอก
ยจะจ่ายทกุเดื

7. เงินปั
8. บริษัท

าสใดไม่มีเงินส
หุ้นบริษัท จ
สม่ําเสมอ คา่

ระมาณเงินสด
Budget  

าณค่าใช้จ่า
ยจ่ายล่วงห

ยมิได้จ่ายส
ะทบต่อกระบ
บประมาณกา
นี ้

บีย้ประกนัจ่าย
นวนัท่ี 1 มิ.ย. 

ะกนัในวนัท่ี 1

โรงเรือน มียอ

เงินได้ สําหรับ
  25x0) 

สิน้เปลือง เป็น
บดงันี ้

มาสท่ี 1  

มาสท่ี 2  

มาสท่ี 3  

มาสท่ี 4  

ปรึกษากฎหม
มาสท่ี 1 และ 2
เบีย้ค้างจ่าย
ดือน ต.ค. ของ
ปันผลจ่าย ในปี
ทมีนโยบายใ
สดพอจ่าย ให
จากข้อมลูข้า
าใช้จ่ายค้างจ

ด 

ยที่มิได้จ่าย
หน้า 

ม่ําเสมอทุก
บวนการบัญชี
รจ่ายเงินท่ีเกิ

ยล่วงหน้า มีย
 25x1  แล
 มิ.ย. 25x1 จ
อดค้างจ่าย ณ

บ 25x0 บริษ

นวสัดท่ีุใช้ในก

จํานว
จํานว
จํานว
จํานว

มายซึ่งจะจ่า
2 ตามลําดบั 

ยกมาต้นปี 4

งทกุปี 

ปี 25x1 คาด
ให้ปีงบประมา
ห้กู้ เงินเป็นเรือ
างต้น สามาร
จ่าย และคา่ใช้

 

ยสมํ่าเสมอ

ไตรมาส ค่า
ชี ดังนัน้ จะต
กิดขึน้จากราย

ยอดยกมาต้น
ละบริษัทคาด
จํานวน 90,90

ณ วนัท่ี 1 ม.ค

ษัทจะชําระใน

การผลติ มียอ

วน  3

วน  3

วน  2

วน  4

ายปีละ 4,00

 

4,500 บาท  

วา่จะจ่ายในไ
าณหน้า มีเงิ
อนหม่ืนเป็นอ
รถจดัทํางบป
ช้จ่ายจ่ายลว่ง

 

อทุกไตรมา

ใช้จ่ายค้างจ
ต้องเตรียมห
ยการเหล่านี ้

นปี 25x1 จํา
ว่าจะทําประ
00 บาท 

ค. 25x1 และจ

นเดือนมีนาค

อดยกมา 32,

36,000 บาท 

38,000 บาท 

26,000 บาท 

40,000 บาท 

0 บาทและค่

 เกิดขึน้จาก

ไตรมาสท่ี 4 เ
นสดขัน้ต่ําไต
อย่างต่ํา เสีย
ระมาณเงินส
งหน้า ได้ดงัง

าส ค่าใช้จ่า

จ่าย และค่า
หาข้อมูลสําห
ข้อมลูของบริ

นวน 25,250

ะกันต่อในงวด

จะต้องชําระใ

ม 25x1 จําน

300 บาท แล

 

 

 

 

าสอบบญัชี 

การกู้ ยืมเงิน

เป็นเงิน 48,0

ตรมาสละ 10

ดอกเบีย้อตัร
สดจ่าย สําหรั
บท่ี 28  

ายค้าง

ใช้จ่ายจ่าย
หรับรายการ
ริษัท จลุจกัร

0 บาท ซึง่จะ
ด 1 ½ ปี ซึ่ง

ในไตรมาสท่ี 

นวน 30,000 

ละในปี 25x1 

 ปีละ 6,000 

นเม่ือ 1 ต.ค. 

000 บาท 

00,000 บาท 

รา 5% โดยกู้
รับรายจ่ายท่ี

 

 

 

 

 

 



  

งบที่ 28 

บริษัท จลุจกัรพงษ์ จํากดั 
งบประมาณเงินสดจ่าย คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 

สําหรับปี สิน้สด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 สาหรบป สนสดุ ณ วนท 31 ธนวาคม 25x1 

                         งบประมาณ
Cash

                   ณ
เงินสด

 

h Budget  
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ประโยช

ฝ่ายบริหา

เป็นผลจา
ของกิจกา

ทําให้ทรา
เงินสดเห
สามารถจ
และวางแ
ใช้เงินมีป

ควบคมุก
เกิดขึน้จริ
และทราบ
ปรากฏผ
ติดตามท
พิจารณา
เงินสดรับ
ควบคุมข
ใกล้เคียง
พบวา่ราย
จ่ายเกินไ
ออกไปใน
เพราะ  ค
ปรับปรุง
งบประมา

งบปร
Cash 

ชน์ของการ

 การจดัทํ
ารของกิจการ

1. ทําให้ทร
ากการดําเนิน
ารได้ 

2. ช่วยให้มี
ายวา่กิจการมี
ลือมากเกินค
จัดเตรียมหา
แผนนําเงินไป
ระสทิธิภาพยิ
3. ช่วยในกา
การรับจ่ายเงิน
ริงกบัท่ีวางแผ
บถึงหน่วยงาน
ลแตกต่างขอ
ทวงหนีไ้ม่มีปร
ปลอ่ยสนิเช่ือ
บต่ํากว่าท่ีปร
ของกิจการ  
กบัสภาพคว
ยจ่ายจริงสงูก
ได้  และหาท
นงวดหน้า  ห
ค่าสูงครองชีพ
งบประมาณ
าณใกล้เคียง

ระมาณเงินสด
Budget  

รจัดทาํงบป

างบประมาณ
ร  ดงันี ้

าบเงินสดคง
นงานตามแผ

การบริหารก
มีฐานะเงินสด
ความจําเป็น  

แหล่งกู้ ยืมท่ี
ปลงทนุหาผลป
ยิ่งขึน้ 

ารควบคมุกา
นสด  โดยกา
ผนไว้  ทําให้ส
นท่ีต้องรับผิด
องเงินสดรับ 

ระสิทธิภาพ 

อไม่รัดกมุ  ซึง่
ะมาณการ  
ทางแก้ไขก็คื
ามเป็นจริง  
กวา่งบประมา
ทางปรับปรุงแ
หรือเล่ือนการ
พสูงขึน้  ระดั
ณเงินสดจ่าย
งกับฐานะเงิน

ด 

ระมาณเงนิ

ณเงินสดเพ่ือว

เหลือ  ณ  วนั
นงบประมาณ

ารเงินได้อย่า
เช่นไร  ช่วงไห
 ทําให้ฝ่ายกา
เสียดอกเบีย้
ประโยชน์ในช

ารใช้จ่ายเงินส
รจดัให้มีการ
สามารถทราบ
ดชอบในการรั
  เป็นเพราะเ
 ไม่เร่งรัดหนี ้
งจะได้แก้ไขป
เป็นเพราะสภ
คือกิจการกิจ
และพยายาม
ณจนทําให้เงิ
แก้ไขโดยลด
รลงทุนท่ียงัไม
บัราคาเปล่ีย
ยให้สอดคล้
นสดจริง  กา

 

นสด 

วางแผนการรั

นัสิน้เดือน  สิ
ณ  ซึง่ทําให้ผู้

างมีประสิทธิภ
หนกิจการปร
ารเงินสามาร
ต่ํา  ในช่วงที
ช่วงท่ีมีเงินสด

สดให้เป็นไปต
รรายงานฐาน
บถึงสาเหตขุอ
รับจ่ายเงินท่ีแ
เกิดหนีสู้ญม
นีอ้ย่างต่อเน่ือ
รับปรุงในสว่
ภาพเศรษฐกิ
จการต้องปร
มตดัท่อนค่าใ
งินสดขาดมือ 
รายจ่ายท่ียัง
ม่เร่งด่วนออ
ยนแปลงไป  

ล้องกับสภาพ
ารจัดทํางบป

รับจ่ายเงินสด

สิน้ไตรมาส  ห
ผู้บริหารทราบ

ภาพ  ในการจ
ระสบปัญหาเ ิ
รถวางแผนกา
ท่ีกิจการประส
ดมากเกินควา

ตามแผน  แล
นะเงินสด  มีก
องการใช้จ่าย
แตกต่างไปจา
ากกว่าท่ีคาด
อง  หรืออาจเ
นงานท่ีบกพร
กิจทั่ว ๆไปตก
ระมาณการร
ใช้จ่ายท่ียงัไม
  ก็ค้นหาสาเห
งไม่จําเป็นล
กไปก่อน  แต
 กิจการไม่สา
พเป็นจริงให
ระมาณเงินส

ด  ก่อให้เกิดป

หรือสิน้ปีงบป
บถึงสภาพคว

จดัทํางบประ
งินสดขาดมือ
ารบริหารการ
สบปัญหาเงิน
ามต้องการได้

ะมีประสิทธิภ
การเปรียบเที
ยเงินท่ีไม่เป็น
ากงบประมา
ดไว้  อาจเป็น
เป็นเพราะฝ่า
ร่องได้ทนั  หรื
กต่ําซึ่งอยู่นอ
รายรับของงว
ม่จําเป็นออก 
หตแุละหน่วย
งหรือเล่ือนก
ต่ถ้าการจ่าย
ามารถควบคุ
หม่  เพ่ือให้เ
สดจึงช่วยให้ก

ประโยชน์ต่อ

ประมาณอนั
วามคล่องตวั

ะมาณเงินสด
อ  ช่วงไหนมี
รเงินได้  โดย
นสดขาดมือ 
ด้  ทําให้การ

ภาพ  ในการ
ทียบเงินสดท่ี
นไปตามแผน
ณ  เช่น  ถ้า
นเพราะฝ่าย
ายให้สินเช่ือ
รือถ้าสาเหตุ
อกเหนือการ
วดต่อไปให้
  ส่วนกรณีท่ี
ยงานท่ีเป็นผู้
การชําระหนี ้
เงินเกินเป็น 

คุมได้  ก็ต้อง
เงินสดตาม
การติดตาม

  

  



 

 

ควบคมุการ
อยา่งราบร่ืน

ก
ช่วยให้การบ
สามารถปรั
เงินสดสําห
ยอดเงินสด
ซึง่จะมีผลทํ
 

บทสรุป 

ง
ฐานะทางก
ในแผนกําไร
เงินสดจ่าย 
คงเหลือท่ีมี
ควบคมุได้โ
ขาย  โดยให้

ก
ใช้จ่ายเงิน 

จําเป็นในกา
สดต้องอาศั
งบประมาณ
งบประมาณ
มีประสทิธิภ
เป็นสิง่สําคั

 

 

 

 

รบริหารการเงิ
น  ไมต้่องหยุ
การจดัทําราย
บริหารการเงิ
รับแผนงบประ
หรับระยะเวลา
ดคงเหลือในมื
ทําให้การบริห

งบประมาณเงิ
การเงิน  ทัง้ใน
รประจําปี  งบ
  งบประมาณ
มีเกินความจํา
โดยฝ่ายบริหา
ห้สว่นลดสิง่เห
การประเมินฐ
  ความจําเป็
ารวางแผนบริ
ศยัข้อมลูจาก
ณเงินสดจดัทํ
ณอ่ืน ๆ เก่ียวข้
ภาพ  สว่นหนึ่
ญัตอ่กิจการ 

งินเป็นไปอยา่
ดชะงกัเพราะ
ยงานฐานะเงิ
นเป็นไปอย่า
ะมาณให้สอด
าท่ีเหลือของง
มือท่ีเกิดขึน้จริ
หารเงินเงินเป็น

งินสดเป็นกา
นระยะสัน้แล
บประมาณเงิน
ณเงินสดยงัแส
าเป็นไปหาผ
าร  การกําหน
หลา่นีจ้ะมีผล
ฐานะเงินสดโ
ปนในการจัดห
ริหารเงินสดที
งบประมาณข
ทําโดยยึดงวด
ข้องกบังวดเว
นงได้จากการจ
  ไมว่า่จะเป็น

 

างมีประสิทธิ
ะเงินสดขาดมื
นสดประจําเ
างมีประสิทธิภ
ดคล้องกบัสภ
งบประมาณใ
ริงเป็นจุดเร่ิม
นไปอยา่งมีป

รวางแผนเงิน
ะระยะยาว  
นสดประกอบ
สดงให้เห็นถึง
ผลประโยชน์ 

นดนโยบายสิ
ลกระทบตอ่ระ
ดยการจดัทํา
หาเงินมาเพ่ือ
ท่ีมีเกินความจ
ขาย  งบประ
ดเวลาของเงิน
วลาท่ีเกิด  คือ
จดัทํางบประม
นกิจการขนาด

 

ธภาพเป็นผลใ
มือ 
เดือน  หรือปร
ภาพ  สามาร
ภาพการท่ีเป็น
ให้ใกล้เคียงกั
มต้น  ตามท่ีก
ระสทิธิภาพต

นสดในระหว่า
การคาดคะเน
บไปด้วย  งบป
ความจําเป็นใ
 ระยะเวลาก
สินเช่ือในการ
ะยะเวลาของ
างบประมาณ
อชดเชยเงินส
จําเป็นให้มีผล
ะมาณค่าใช้จ่า
นสดรับและเ
อใช้หลกัเงินค้
มาณเงินสดม
ดเลก็หรือขนา

งบประมาณ
Cash

ให้การดําเนิน

ระจําสปัดาห์
รถวางแผนกา
นจริงได้  โดย
กบัข้อเท็จจริง
กล่าวมาแล้วใ
ตามเป้าหมาย

างงวดซึง่จําเป็
นฐานะเงินสด
ประมาณเงิน
ในการหาเงิน
การหมุนเวียน
จ่ายชําระหนี ้
เงินสดรับและ
ณเงินสด  จะแ
สดขาดมือระ
ลประโยชน์เพิ
าย  งบประม
เงินสดจ่าย  โ
ค้าง  การบริห
มาใช้ในการวา
าดใหญ่  

ณเงินสด 

h Budget  

นงานของกิจก

ห์  จึงเป็นสิ่งจํ
ารเงินได้ลว่ง
ยการจดัทํางบ
งอยู่ตลอดเวล
ในเร่ืองการค
ย 

ป็นต้องมีการ
ดในระยะสัน้
นสดรับและงบ
นสดเพิ่ม  และ
นของเงินสด 

นีเ้ป็นงวด  นโ
ะเงินสดจ่าย 
แสดงให้เห็นถึ
ะหว่างงวด  แ
พิ่มขึน้  งบปร
มาณการจ่ายล
โดยใช้หลกัเงิ
หารการเงินให้
างแผนและค

331 

การเป็นไป

จําเป็นและ
หน้า  และ
บประมาณ
ลา  โดยใช้
วบคมุเงิน  

รคาดคะเน
นจะรวมอยู่
บประมาณ
ะนําเงินสด
  สามารถ
โยบายการ

ถึงแผนการ
และความ
ะมาณเงิน
ลงทนุ  แต่
งินสด  แต่
ห้ได้ผลและ
วบคมุ  ซึง่
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ข้อ 1 จงอ
ข้อ 2 จงอ
ข้อ 3 จงอ
ข้อ 4 จงอ
ข้อ 5 จงบ
ข้อ 6 บริษ
โดยคาดว
 5

3

2

ยอดลกูหน
ปี 25

ไตรมาสที
ไตรมาสที

ไตรมาสที
ไตรมาสที
 

25x

ไตรมาสที
ไตรมาสที
ไตรมาสที
ไตรมาสที
 

ให้ทาํ
        

งบปร
Cash 

อธิบายความ
อธิบายวตัถปุ
อธิบายการจดั
อธิบายการจดั
บอกประโยชน
ษัท ดอกไม้ จํ
วา่จะเกิดหนีสู้
50% จะเก็
30% จะเก็
20% จะเก็
นีค้งค้าง จาก
5x1 

ท่ี 1  

ท่ี 2 

ท่ี 3 

ท่ี 4 

x2 ย
ท่ี 1  

ท่ี 2 

ท่ี 3 

ท่ี 4 

า 1. รายละเอี
   2. งบประม

ระมาณเงินสด
Budget  

หมายของงบ
ประสงค์ในกา
ดทํางบประม
ดทํางบประม
น์ของการจดัท
จํากดั  มีนโยบ
สญู 1% ของย
บในไตรมาสท
บในไตรมาส
บในไตรมาสท
กปี 25x1 มีรา
ลูกหนีค้้าง

(บาท)

40,000

125,00

200,00

300,00

ยอดขายรวม
100,00

150,00

200,00

400,00

อียดการเก็บห
มาณเงินสดรับ

ด 

แ

บประมาณเงิน
รจดัทํางบปร
าณเงินสดรับ
าณเงินสดจ่า
ทํางบประมาณ
บายการขายเ ื
ยอดขายเช่ือโ
ท่ีขาย  

ถดัจากไตรมา
ท่ี 2 ถดัจากไ
ายละเอียดดงั
ชาํระ 
) 

0 ไ
00 ไ

ชํ
00 ไ
00 ไ

ม (บาท) 

00 

00 

00 

00 

หนี ้

บ 

 

แบบฝึกหัด
 

นสด 
ระมาณเงินสด
บ 

าย 
ณเงินสด 

เช่ือ 50% ของ
ดย   

  

าสท่ีขาย  

ตรมาสท่ีขาย
งนี ้

คา

ไตรมาสท่ี 1 

ไตรมาสท่ี 1 ค
ชําระ สว่นท่ีเห
ไตรมาสท่ี 1 ทั
ไตรมาสท่ี 1 แ

รายได้อ่ืน
24,0

25,0

28,0

22,5

ด 

ด 

งยอดขายรวม
 

  

 

ย  

าดว่าจะได้รั

คาดวา่จะได้รับ
หลือคาดวา่จะ
ทัง้หมด 
และ 2 (ตามน

น (บาท) 

000 

000 

000 

500 

ม มีนโยบายก
 

 

  

รับในปี 25x2

บ 30% ของลู
ะได้รับในไตร

นโยบายการเก็

การเก็บหนี ้

  

2 

ลกูหนีค้้าง
รมาสท่ี 2  

ก็บหนี)้  



 

 

ข้อ 7 บริษัท
โดยคาดวา่จ
 40

35

25

ยอดลกูหนีค้
ปี 25x

ไตรมาสท่ี 1

ไตรมาสท่ี 2

ไตรมาสท่ี 3

ไตรมาสท่ี 4

25x2

ไตรมาสท่ี 1

ไตรมาสท่ี 2

ไตรมาสท่ี 3

ไตรมาสท่ี 4

 สํา
1

งบประมาณ
ซือ้ 20% แ
และมีรายล

25x2 

ไตรมาสท่ี 1

ไตรมาสท่ี 2

ไตรมาสท่ี 3

ไตรมาสท่ี 4

ท ทกัษฎา จํา
จะเกิดหนีส้ญู
% จะเก็บใ
% จะเก็บใ
% จะเก็บใ
ค้งค้าง จากปี
x1 ลู
1  

2 

3 

4 

2 

1  

2 

3 

4 

หรับคา่ใช้จา่
. ค่าซื อ้วัตถ
ณ จงึใช้ราคาซื
และในไตรมาส
ละเอียดการไต

ค่า

1 

2 

3 

4 

ากดั  มีนโยบา
ญ 3% ของยอ
ในไตรมาสท่ีข
ในไตรมาสถดั
ในไตรมาสท่ี 

ป 25x1 มีราย
ลูกหนีค้้างชาํ

120,000 

75,000 

50,000 

240,000 

ยอดขายรว
600,0

750,0

900,0

1,000,0

ยท่ีเป็นเงินสด
ถุดิบ  บริษัท
ซือ้หลงัหกัสว่
สถดัไปอีก 50

ตรมาสดงันี ้

ซือ้วัตถุดบิ 

150,000 

200,000 

500,000 

600,000 

 

ายการขายเช่ื
อดขายเช่ือโดย
ขาย  

ดจากไตรมาส
 2 ถดัจากไตร
ละเอียดดงันี ้
าระ 
 ไตร

ไตร
ชํา
ไตร

 ไตร
ม (บาท) 

000 

000 

000 

000 

ด ได้แก่ 
มีนโยบายจ
นลดแล้ว แล
0% และ 30%

ค่าใช้จ
ผ

70

85

96

142

 

ช่ือ 60% ของย
ย   

   

สท่ีขาย  

รมาสท่ีขาย 
 ้

คาด
รมาสท่ี 1-3 (

รมาสท่ี 1 คา
ระ สว่นท่ีเหลื
รมาสท่ี 1 ทัง้ห
รมาสท่ี 1 แล
รายได้อ่ืน

12,5

15,0

18,0

22,5

จะชําระโดย
ละในการชําระ
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ให้จัดทาํ

 

ข้อ 8 บริ
ดงัตอ่ไปนี

 

เงนิสดต้น
บวก เงนิ
รวมเงนิส
หกั เงนิส
เงนิสดคงเ
งวดก่อนกู้
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ห
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ข้อ 9 บริษัท
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แผนบริหารการสอนประจาํบทที่  12 

การประมวลผลการดาํเนินงานจากงบประมาณ 

 

หวัข้อเนือ้หาประจาํบท  

1. ความหมายของการประมวลผลการดําเนินงานจากงบประมาณ 

2. ขัน้ตอนของการประมวลผลการดําเนินงานจากงบประมาณ 

3. ตวัอยา่งการประมวลผลการดําเนินงานจากงบประมาณ 

4. การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผนกําไร 
5. ทบทวนความสมบรูณ์ของแผนกําไร 
6. วิเคราะห์ ประเมินผล และทบทวนทางเลือก 
7. ตวัอยา่งการทดสอบแผนกําไร 
8. ประโยชน์ของการนําแผนกําไรไปใช้ 
9. บทสรุป 

10. แบบฝึกหดั 

 

วัตถุประสงค์ เชิงพฤตกิรรม 

1. ผู้ เ รียนสามารถอธิบายความหมายของการประมวลผลการดําเนินงานจาก
งบประมาณได้ 

2. ผู้ เรียนสามารถอธิบายวตัถปุระสงค์ประมวลผลการดําเนินงานจากงบประมาณได้ 

3. ผู้ เรียนสามารถประยุกต์ใช้ขัน้ตอนในการจัดทําประมวลผลการดําเนินงานจาก
งบประมาณได้ 

4. ผู้ เรียนสามารถสรุปผลการดําเนินงานจากงบประมาณได้ 

5. ผู้ เรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของประมวลผลการดําเนินงานจากงบประมาณได้ 
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บทที่  12 

 

การประมวลผลการดาํเนินงานจากงบประมาณ 

 

เม่ือได้จัดทํางบประมาณเงินสดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้บริหารก็จะทราบฐานะเงินสดท่ี
คาดไว้ในปีงบประมาณหน้า  แตย่งัไมท่ราบผลกําไรจากการดําเนินงานตามท่ีวางแผนไว้  ดงันัน้ใน
ขัน้นี ้ จงึต้องนํางบประมาณท่ีฝ่ายตา่งๆ  จดัทําขึน้มาประมวลผล  เพ่ือหาผลสรุปจากการวางแผน
ดําเนินงาน  ว่าจะมีกําไรโดยประมาณมากน้อยเพียงไร  และกิจการมีฐานะทางการเงินท่ี
เปล่ียนแปลงจากปีก่อนอยา่งไรบ้าง 
 

ความหมายการประมวลผลการดาํเนินงานจากงบประมาณ 
 

ศศวิิมล  มีอําพล (2558)  ได้กลา่วไว้วา่ การประมวลผลการดําเนินงานจากงบประมาณ 

เป็นการแสดงการประมาณผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาหนึ่งของการดําเนินงาน เพ่ือ
วางแผนให้ทราบวา่กิจการจะมีกําไรหรือขาดทนุ   

Glenn A. Welsch and others (2012) ได้กลา่วไว้ว่า การประมวลผลการดําเนินงาน
จากงบประมาณ เป็นกระบวนการควบคมุอย่างหนึ่งสําหรับองค์กร เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่ากิจการ
จะมีผลการดําเนินงานท่ีมีประสทิธิภาพ และบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
 

ขัน้ตอนของการประมวลผลการดาํเนินงานจากงบประมาณ 

 ธนภร  เอกเผา่พนัธุ์ (2558) ได้กลา่วไว้วา่ ขัน้ตอนในการจดัทํางบประมาณอนัดบัตอ่ไป  

เพ่ือสรุปผลการวางแผนดําเนินงานมีดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัทํางบประมาณต้นทุนการผลิตสินค้าแต่ละชนิดตามรายเดือน หรือราย ไตรมาส  
โดยคํานงึถึงสนิค้าระหวา่งผลติต้นงวดและปลายงวดด้วย  ซึง่เป็นข้อมลูจากงบประมาณท่ีจดัทําไว้
แล้ว  เช่น  งบประมาณต้นทุนวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต  ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง  และต้นทุน
คา่ใช้จ่ายในการผลติ 

2. จดัทํางบประมาณต้นทนุสนิค้าท่ีขาย  สําหรับสนิค้าแตล่ะชนิดตามรายเดือนหรือราย
ไตรมาส  โดยจดัทําตามนโยบายการคิดต้นทนุสินค้าคงเหลือของกิจการ  ว่าจะใช้วิธีผลิตก่อนขาย
ก่อน  หรือผลติท่ีหลงัขายก่อน  หรือต้นทนุถวัเฉลี่ย 
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งบประมา
งบประมา
ต้องการใ
หรือไม่  ห
เก่ียวข้อง 
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นี ้ ก็เพ่ือพิ
เช่น  ดอูตั
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งบประมา
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ดําเนินงา
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และผลสรุ

และใช้ไป
กิจการได้
จ่ายอะไร
งบประมา

เปล่ียนแป

 การประ
Evaluation
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าณกําไรขาดท
าณกําไรขาดท
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รเงินเป็นไปตา

5. จัดทํางบ
าณการเปล่ียน
นในปีงบประ
น  ซึง่ในงบป
ขึน้หรือลดลงข
รุปรวมการเพิ่

6. จดัทํางบ
ปของเงินสด 

ด้มีเงินสดจาก
รบ้าง  เหมา
าณนีนิ้ยมจดัท
ผู้บริหารจะ
ปลงฐานะกา

มวลผลการด
n Budgeting  

บประมาณกํา
ทนุ  แยกตาม
ทนุรวมทัง้ปีข
ในการตดัสิน
ขกําไรตามท่ี
กระทบตอ่กําไ
บประมาณแส
พ่ือพิจารณาว่
ซึ่งอาจจัดทํ
ของผู้บริหาร  
ฐานะการเงิน
ว่างหนีส้ินแล
ป็นอุปสรรคใ
กษาอตัราสว่น
วามสําคญักบั
ข้อผกูมดัตาม
ามข้อผกูพนัต
บประมาณแส
นแปลงเงินสด
ะมาณหน้า  จ
ประมาณการเ
ของเงินสดรว
พิ่มขึน้หรือลดล
บประมาณแห
  เพ่ือพิจารณ
กผลการดําเนิ
ะสมและเป็น
ทําให้สอดคล้
ะพิจารณางบ
ารเงินตลอด

ดาํเนินงานจา

าไรขาดทุน  เพ
มชนิดของสิน
ของสินค้าทกุ
นใจละเอียดม
ต้องการอย่า
ไรตอ่ไป 

ดงฐานะการเ
าแผนดําเนิน
า  ณ  วันสิน้
 ในการพิจาร
มากน้อยเพีย
ละส่วนของเจ้
ในการก่อหนีใ้
นสนิทรัพย์หม
บัอตัราส่วนต
มสญัญา  กิจก
ตามสญัญาขอ
สดงการเปล่ีย
ดและเงินทนุห
จะเพิ่มขึน้หรือ
เปล่ียนแปลงเ
วมทัง้สินทรัพ
ลงของเงินสด
หล่งท่ีมาและใ
ณาว่าการท่ีผ
นนงานตามแผ
นไปตามนโย
ล้อง  กบังบกร
ประมาณแส
จนงบประม

 

 

ากงบประมาณ

พ่ือหาผลสรุป
ค้าตามเขตข
ชนิดทกุเขต  

มากน้อยเพีย
างไร  เพ่ือจะไ

เงิน  การจดัทํ
นงานท่ีวางแผ
นเดือน  หรือ
รณาฐานะการ
ยงไร  เป็นท่ีเชื
จ้าของ  ถ้ามีห
ใ้นโอกาสต่อ
มนุเวียนและห
ตามข้อผกูมดั
การก็ต้องปรับ
องเจ้าหนี ้
ยนแปลงเงิน
หมนุเวียน  ก็
อลดลงจากเ
เงินสดและเงิ
พย์หมนุเวียนอื
ดและเงินทนุห
ใช้ไปของเงิน
ผลการดําเนิน
ผนเท่าไร  จา
ยบายของกิจ
ระแสเงินสดต
สดงผลการดํ
มาณกระแสเงิ

ณ 

ปการดําเนินง
าย  ตามประ
 แล้วแตค่วาม
งไร  และพอ
ได้นําไปปรับ

ทํางบประมาณ
ผนไว้มีผลกระ
อสิน้ไตรมาส
รเงิน  โดยจดั
ช่ือมัน่แก่เจ้า
หนีส้ินมากเกิ
อไป  หรือในก
หนีส้นิหมนุเวี
ดจากงบประม
บปรุงแผนกา

สดและเงินทุ
ก็เพ่ือแสดงให้
ดิม  อนัเน่ือง
นทนุหมนุเวีย
อ่ืน ๆ  หนีส้ิน
หมนุเวียน 

สด  การจดัทํ
นงานท่ีคาดไ
กแหล่งอ่ืนเท
จการสมควร
ตามมาตรฐาน
าเนินงานแล
งินสด  เพ่ือด

งานตามแผน
ะเภทลกูค้าหรื
มต้องการของ
ใจแผนงานที
ปรุงงบประม

ณแสดงฐานะ
ะทบต่อฐานะ
  หรือสิน้ปีง
ดทํางบประมา
หนีใ้นการขอ
นไป  เจ้าหนี ้
กรณีก่อหนีโ้ด
วียนตามท่ีเจ้า
มาณงบดลุ  ที
รดําเนินงานใ

ทุนหมุนเวียน
เห็นถึงเงินสด
งมาจากการว
ยน  จะแสดงร
นหมนุเวียนแต

ทํางบประมาณ
ไว้ในปีงบปร
ท่าไร  และนํา
รอนุมัติหรือไ
นบญัชี 
ะงบประมาณ
ดูถึงความเป็

น  โดยจดัทํา
รือจดัทําเป็น
งผู้บริหารว่า
ท่ีวางแผนไว้
มาณอ่ืน ๆ ท่ี

ะการเงินหรือ
ะการเงินของ
งบประมาณ 

าณงบดลุขึน้
อกู้ ยืมหรือไม ่

นีอ้าจจะขาด
ดยมีสญัญา
าหนีต้้องการ 
ท่ีจดัทําขึน้นี ้

ใหม่  เพ่ือให้

น  การจัดทํา
ดและเงินทนุ
วางแผนการ
รายละเอียด
ต่ละรายการ 

ณแหลง่ท่ีมา
ระมาณหน้า 
เงินสดไปใช้
ไม่  ปัจจุบัน

ณแสดงการ
ปนไปได้ของ

  

  

  

  

  

  



 

 

ส่วนรวม  แ
เพียงไร  ห
ดําเนินงาน
กําไรสุทธิต่ํ
คา่ใช้จ่ายบ
เม่ือแก้ไขผ
ผู้ บริหารก็จ
ปฏิบตังิานข

 

ตวัอย่างก

กา
บริษัท จุลจ
งบประมาณ

 

 1
 

 

วตัถุดิบท่ีใช้
คา่ใช้จ่ายก
งานระหวา่ง

ซึง่เป็นงานร

และเป็นไปต
ากยังไม่เป็น
นเสียใหม่  จน
ต่ําไป  ดงันัน้กิ
างอยา่งลง  ซึ
ผลการดําเนิน
จะพิจารณา
ของฝ่ายตา่ง 

การประมว

รจดัทํางบปร
จักรพงษ์ จํา
ณ  ได้แก่ 

. งบประมา
 

งบประมา
ช้ในการผลิต
ารผลิตคิดเข้
งทํา ดงันี ้

1. สนิค้าพ
2.  สินค้าท
ระหวา่งทําขอ

2.1 ง
ตามป
2.2 งบ
 

 

 

ก

ามวัตถุประส
นไปตามวัตถุ
นกว่าผู้บริหาร
กิจการอาจป
ซึง่จะมีผลกระ
นงานของฝ่า
อนุมัติในขัน้
ๆ ในปีงบประ

ลผลการดาํ

ระมาณ เพ่ือป
ากัด ท่ีจัดทํา

ณต้นทุนผลิ

ณต้นทุนผลิ
ต (งบท่ี 11) ง
างาน (งบท่ี 

พืน้สําเร็จรูป 

ท่อนํา้ มีงาน
องแผนกผลติท
บท่ี 33 เป็นง
ระเภทสนิค้า
บท่ี 34 เป็นงบ

 
การประมวลผ

สงค์ท่ีตัง้ไว้ห ื
ถุประสงค์หรือ
รจะพอใจ  เช
ปรับปรุงงบปร
ะทบตอ่เงินส
ยต่าง ๆ จน
นสุดท้าย  เพ่ื
ะมาณหน้าตอ่

าเนินงานจ

ประมวลผลก
าไปแล้ว จะน

ตสินค้าสาํเร็

ตตามงบท่ี 3

งบประมาณค
18)  นอกจาก

 ไมมี่งานระห
ระหว่างทําต้
ท่ี 2 และมีจํา
งบต้นทนุผลติ
และรายไตรม
บสรุปต้นทนุผ

 
ผลการดาํเนิน

หรือไม่  ผู้บริห
อยังไม่เป็นที
ช่น  งบประม
ระมาณขาย 

ดรับและเงินส
ผลท่ีได้รับจา
อจะได้นํางบ
อไป 

จากงบประม

การดําเนินงา
นํามาทํางบ

ร็จรูป 

33 จัดทําโดย
ค่าแรงงานท
กนีบ้ริษัท จลุ

วา่งทําต้นงว
นงวด 100,0

านวนคงท่ีตลอ
ตท่ีแสดงรายล
มาส 
ผลติสําหรับปี 

นงานจากงบป
Evaluation B

หารมีความพึ
ท่ีพอใจ  กิจก
าณการดําเนิ
 โดยเพิ่มปริม
สดจ่าย  และ
ากการดําเนิน
บประมาณเห

มาณ 

านจากงบปร
ประมาณใน

ยนําข้อมูลจา
างตรง (งบท่ี
จกัรพงษ์ จํา

ดและปลายง
00 หน่วย มลู
อดปี งบต้นทุ
ละเอียดของต้

 แยกประเภท

ประมาณ 

Budgeting  

พึงพอใจในแ
การก็อาจจะ
นินงานท่ีจดัทํ
มาณขาย  ล
ะงบประมาณอื
นงานเป็นท่ีพ
หล่านีไ้ปเป็น

ระมาณฝ่ายต
นขัน้ต่อไป  ท

ากงบประมา
ท่ี 13) และงบ
ากดั ได้มีข้อมู

งวด 

ลคา่  25,500

ทนุผลติท่ีจดัทํ
ต้นทนุและปร

ทสนิค้า 

339 

ผนเหล่านี ้
แก้ไขแผน
า  มีอตัรา
ลดปริมาณ
อ่ืน ๆ ด้วย  
พอใจแล้ว  
นแผนการ

ต่าง ๆ ของ
ทัง้หมด 3 

าณต้นทุน
บประมาณ
มลูเก่ียวกบั

,000 บาท 

า คือ 
ระเภทแยก



 340  การประ
Evaluation

มวลผลการด
n Budgeting  

งบ
สาํหรั

ดาํเนินงานจา

ง
บริษัท จุล

บต้นทุนการ
รับปี สิน้สุดว

 

 

ากงบประมาณ

งบที่ 33 

ลจกัรพงษ์ จํ
รผลิตสินค้าสํ
วันที่ 31 ธัน

ณ 

ากัด 
สาํเร็จรูป 

วาคม 25x1  

หนน่วย : บาท 

 



 

 

 

 

2
 

 

ประกอบด้ว

และปลายปี

25,500,000

  

 พืน้
 ทอ่

งบต

2. งบประมา
 

การจัดทํา
วย 

1. วตัถดุบิ
ปี จากงบท่ี 9 

2. งานระ
0 บาท 

3. สนิค้าสํ
 

นสําเร็จรูป (งบ
อนํา้  

ก

บ ิ
ต้นทุนการผ
สาํหรับปี

ณต้นทุนขาย

งบประมาณ

บคงเหลือ ซึง่มี
 

ะหว่างทํา หรื

สาํเร็จรูปคงเห
      ต้นงว
บท่ี 5) 70

 30

 
การประมวลผ

งบที่
ริษัท จุลจกัร
ลิตสินค้าสาํ
ป สิน้สุดวันที

ย 

ณต้นทุนขาย

มี 3 ชนิด คือ 

รือสินค้าระห

หลือมี 2 ชนิด
วดยกมา      
0,000   

0,000   

 
ผลการดาํเนิน

 ี34 

รพงษ์ จาํกัด
าเร็จรูปแยกป
ที่ 31 ธันวาค

 จะต้องทรา

 ปนูซีเมนต์ หิ

หว่างผลิต คือ

   

  ราคาหน่วย
120  

330  

 

 

 

นงานจากงบป
Evaluation B

ด 
ประเภทสินค
คม 25x1 

บถึงงบประ

หิน ทราย ซึง่แ

อ สินค้าท่อน

ยละ ปลายง
 

 

ประมาณ 

Budgeting  

ค้า 

หน่

ะมาณของคง

แสดงยอดคง

นํา้ โดยมีต้น

งวดราคาหน
121 

335 

341 

วย : บาท 

 

งเหลือ ซึ่ง

เหลือต้นปี

นทุนยกมา 

น่วยละ 
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ปูนซีเมนต์
หนิ 

ทราย 

สินค้าระหว่

สนิค้าสาํเร็
สนิค้า พืน้
สนิค้า ท่อ

 การประ
Evaluation

 

ต์ 

 

างผลติท่อนํา้ 

ร็จรูป 

นสาํเร็จรูป 

อนํา้ 
 

มวลผลการด
n Budgeting  

 สาํห

จาํนวน
หน่วย 

4,348,800

42,811,200

9,111,600

100,000

70,000

30,000

 

ดาํเนินงานจา

ง
บริษัท จุล
งบประม

รับปี สิน้สุด
ของคงคลัง
ราคา
ต่อ
หน่วย 

0 2.50 

0 0.15 

0 0.05 

  

0 255 

  

0 120 

0 330 

 

 

 

ากงบประมาณ

งบที่ 35 

ลจกัรพงษ์ จํ
มาณของคงค
วันที่ 31 ธัน
งต้นงวด 

จาํนวนเงนิ 

10,872,000

6,421,680

455,580

17,749,260

25,500,000

8,400,000

9,900,000

18,300,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ 

ากัด 
คลัง 
นวาคม 25x1

จาํนวน
หน่วย 

0 4,348,8

0 42,811,2

0 9,111,6

0 

0 100,0

 

0 5,4

0 24,0

0  

 

ของคงคลัง
ราคา
ต่อ
หน่วย 

800 2.45 

200 0.13 

600 0.07 

  

000 255 

  

400 121 

000 335 

 

งปลายงวด 

จาํนวนเงนิ

10,654,560

5,565,456

637,812

16,857,828

25,500,000

653,400

8,040,000

8,693,400

 

0 

6 

2 

8 

0 

 

0 

0 

0 



 

 

วตัถดุบิ
วตัถดุบิ
ซือ้ (งบ
 

หกั วตัถ
แรงงาน
คา่ใช้จ่า
รวมต้น
บวก สนิ
 

หกั สนิ
ต้นทนุก
บวก สนิ
 

หกั สนิ
ต้นทนุ
   

 

 

 

 

 

 

 

 

บท่ีใช้ในการผ
บต้นงวด (งบที
บท่ี 10) 

ถดุบิปลายงว
นทางตรง (งบ
ายการผลติ  

นทนุการผลติ 

นค้าระหวา่งผ

ค้าระหวา่งผลิ
การผลติสนิค้
นค้าสําเร็จรูป

ค้าสําเร็จรูปป
นขาย  

  

 

ก

สาํหรับ

ลติ 

ท่ี 9) 

วด (งบท่ี 34) 

บท่ี 13) 

(งบท่ี 18) 

 

ผลติต้นงวด 

ลติปลายงวด
าสําเร็จรูป 

ปต้นงวด 

ปลายงวด 

 

 
การประมวลผ

งบ
บริษัท จุลจั

งบต้น
บปี สิน้สุดวัน

 

 

 

 

 
ผลการดาํเนิน

บที่ 36 

จกัรพงษ์ จาํก
นทุนขาย 
นที่ 31 ธันวา

17,749,260

134,245,020

151,994,280

16,857,828

นงานจากงบป
Evaluation B

กัด 

าคม 25x1 

 

0 

0 

0 

  

8  

 

 

ประมาณ 

Budgeting  

หน

135

  19

    3

158

   25

183

25

158

18

  176,

   8

168

343 

นว่ย : บาท 

 

 

 

 

5,136,452 

9,407,200 

3,731,440 

8,275,092 

5,500,000 

3,775,092 

5,500,000 

8,275,092 

8,300,000 

575,8092 

8,040,000 

8,535,092 
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ผลกํา
37 

ขาย 
หกั ต้
กําไรข
หกั ค่
    คา่
รวม 

กําไรส
บวก 
กําไรส
ภาษีเ
ขาดท
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การประ
Evaluation

3. งบประ

ขัน้ตอน
าไร ท่ีคาดวา่จ

  

(งบท่ี 1) 

ต้นทนุขาย (งบ
ขัน้ต้น 

คา่ใช้จ่ายในกา
าใช้จา่ยในกา

สทุธิจากการ
รายได้อ่ืน ๆ  
สทุธิก่อนหกัภ
เงินได้ 

ทุนสุทธิ 
  

  

  

  

  

 

  

มวลผลการด
n Budgeting  

ะมาณกาํไรข

นตอ่ไป จะต้อ
จะได้รับจากก

  

สาํหรั

บท่ี35) 

ารขาย  
รบริหาร 

ดําเนินงาน 

 

ภาษีเงินได้ 

 

  

  

  

 

 

ดาํเนินงานจา

ขาดทุน 

องจดัทํางบปร
การดําเนินงา

 

ง
บริษัท จุล
งบประมา

รับปี สิน้สุดว

 

 

 

 

 

ากงบประมาณ

ระมาณกําไรข
นตามแผนท่ีว

  

งบที่ 37 

ลจกัรพงษ์ จํ
าณกาํไรขาด
วันที่ 31 ธัน

  

   

 

ณ 

ขาดทนุ ซึง่เป็
วางไว้ในปีงบ

 

ากัด 
ดทุน 

วาคม 25x1 

 

นงบการเงินที
ประมาณหน้

  

 

  ห
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168

(120,

2

2

(123,

(123,

(123,

  

ท่ีแสดงถงึ
น้า ดงังบท่ี 

  

หน่วย : บาท 

8,000,000 

8,535,092 

,535,092) 

2,203,000 

611,000 

2,814,000 

,349,092) 

158,480 

,190,612) 

0 

,190,612) 

 

 



 

 

การวเิครา
 

จ
ระหวา่งการ
การวางแผน

 

1
  

งบประมาณ
บริหาร  แล
จะได้รับจาก

2
 

จะมีผลทําใ

3

ดําเนินงาน
เท่าไร  และ
สดเหมาะส
จากกิจกรรม

กิ
ดําเนินการ 

 

 

าะห์ผลการ

จากกระบวน
รวางแผนระย
นท่ีกิจการใช้ก

1. งบประมา
 

ซึ่งประกอ
ณสินค้าคงเห
ะคา่ใช้จ่ายอ่ืน
กการวางแผน

 

2. งบประมา

ซึ่งเป็นงบแ
ให้สนิทรัพย์  ห

 

3. งบประมา
 

ซึง่เป็นงบแ
นตามแผนท่ีว
ะยงัได้แสดงถึ
สมตามวตัถปุ
มลงทนุ  กิจก
กิจการท่ีนําแ
  ดงัตอ่ไปนี ้

1) ทดสอบ
2) วิเคราะห
3) การนําแ

ก

รดาํเนินงาน

การวางแผน
ยะยาวกบัแผน
กนัอยู ่ สามา

าณดาํเนินงา

บด้วยงบย่อ
หลือ  งบประ
น ๆ  จนถึงงบ
นดําเนินงานภ

าณงบแสดงฐ

แสดงฐานะก
หนีส้นิ  และส

าณการเปล่ีย

แสดงถึงการเป
างไว้มีผลทํา
ถึงการได้มาแ
ประสงค์เพียง
กรรมการจดัห
ผนงบประมา

ความสมบรูณ
ห์  ประเมินผล
แผนกําไรไปใช

 
การประมวลผ

นตามแผน

นงบประมาณ
นกําไรระยะสั ้
รถสรุปมาเป็น

าน 

อยต่าง ๆ  คื
มาณต้นทุนข
บประมาณกํา
ภายใต้สถานก

ฐานะการเงนิ

ารเงินของกิจ
สว่นทนุของกิ

ยนแปลงเงนิ

ปลี่ยนแปลงเ ิ
าให้เงินทุนหม
และใช้ไปของเ
ไร  โดยแสด
หาเงินมากน้อ
าณไปใช้เพ่ือ

ณ์ของแผนกํา
ล  ทบทวนกา
ช้ 

 
ผลการดาํเนิน

นกาํไร 

ณดงักล่าวข้าง
ัน้  หรือแผนด
นงบการเงินไ

อ  งบประม
ขาย  งบประ
าไรขาดทนุ  ซึ
การณ์ท่ีคาดไ

น   

จการ  หลงัจ
จการมีปริมา

ทุน   

งินสดและเงิน
มนุเวียนในปี
เงินสดในปีงบ
งถึงเงินสดท่ีไ
อยเป็นท่ีพอใจ
อการวางแผน

าไร 
ารเลือกทางเลื

นงานจากงบป
Evaluation B

งต้น จะช่วยท
ดําเนินงานปร
ได้  3  งบ  คือ

าณขาย  งบ
มาณค่าใช้จ่
ซึง่ถือเป็นแผน
ไว้ 

ากได้ดําเนินก
ณเท่าไรในปีง

นทนุหมนุเวีย
งบประมาณ
บประมาณหน
ได้จากกิจกร
จของฝ่ายบริห
นและควบคุม

ลอืกตา่งๆในก

ประมาณ 

Budgeting  

ทําให้การปร
ระจําปีเข้าด้ว
อ 

บประมาณต้
ายในการขา
นกําไรประจําปี

การตามแผน
งบประมาณห

ยนของกิจการ
ณหน้าเพิ่มขึน้ห
น้าด้วยว่ากิจ
รรมการดําเนิ
หารหรือไม ่
มกําไรให้สม

การจดัทําแผน

345 

ะสานงาน
ยกนั  โดย

นทุนผลิต  

ย  ในการ
ปีท่ีคาดว่า

นกําไรแล้ว  
หน้า 

ร  จากการ
หรือลดลง
การใช้เงิน
นงานและ

มบูรณ์ควร

นกําไร 
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ทบทวน
 

และงบปร
เป็นการส
รายงานผ
ออกแบบง
ปรึกษาแ
ความรับผิ
จะต้องนํ
วางแผนแ
พิจารณา
หลีกเล่ียง

งบประมา
เสนอขออ
พิจารณา
พอดีกัน 

งบประม
งบประมา

วเิคราะห
 

ตดัสินใจเ
กรรมการ
ต้องมีการ
เน่ืองจาก
ปัจจยัท่ีต้
มีดงัตอ่ไป

 การประ
Evaluation

นความสมบู

การจดัทํางบ
ระมาณการเ
สรุป  รวบรว
ผลกระทบต่อ
งบประมาณแ
ละให้คําแนะ
ผิดชอบของผู้
าแผนงบปร
และเป็นการท
าปรับปรุงรูปแ
งข้อมลูท่ีไมจํ่า
การปรับปร
าณแล้วจึงสง่
อนมุตัิ  ในการ
ส่งรูปแบบกา
 โดยทั่วไปก
าณต้นทุน  ง
าณงบดลุ  รว

 

ห์  ประเมนิ

การวางแผน
เลือกทางเลือ
รบริหารและป
รพิจารณาทา
กผลกระทบต่
้องนํามาพิจา
ปนี ้

 

มวลผลการด
n Budgeting  

บรูณ์ของแผ

บการเงินโดย
เปล่ียนแปลงฐ
มรายละเอีย
ฐานะการเงิน
และพฒันาระ
ะนําต่อผู้บริห
ผู้บริหาร  และ
ะมาณท่ีฝ่าย
ทดสอบขัน้สุ
แบงบประมา
าเป็นให้มากที
รุงรูปแบบขอ
มอบรูปแบบ
รจดัทํางบตา่
ารเสนองบป
ารจัดทํางบป
งบประมาณ
มทัง้อาจมีงบ

นผล  และท

นดําเนินงาน 

อกดีท่ีสดุ  ดงัน
ประธานบริษัท
างเลือกต่าง ๆ
อการตดัสินใ
ารณาประกอ

ดาํเนินงานจา

ผนกาํไร 

ประมาณ  ได้
ฐานะทางกา
ยดของแผนง
นของกิจการ 
ะบบงบประม
หารและผู้ควบ
ะผู้ควบคมุงา
ยต่างๆจัดทํา
ดท้ายของรา
าณ  เพ่ือไม่ใ
ท่ีสดุเท่าท่ีจะท
องงบประมา
ของงบประม
ง ๆ ตามแผน
ระมาณท่ีดี  

ประมาณงบ
ณค่าใช้จ่าย  ง
บรายละเอียด

ทบทวนทา

  จําเป็นต้องมี
นัน้  ฝ่ายงบป
ทได้อนมุตัิ  ก่
ๆ ตามลําดบัข
ใจนัน้  จะปร
อบการตดัสินใ

 

 

ากงบประมาณ

ด้แก่  งบประม
ารเงิน  เป็นก
งานฝ่ายต่าง
  ผู้ อํานวยกา
าณ  ดงันัน้  ผ
บคุมงาน  เพื
นแต่ละคน  ห
าแล้วมารวม
ายละเอียดแผ
ให้มีข้อมูลท่ีใ
ทําได้ 

าณใหม่  คว
มาณท่ีปรับปรุ
นกําไรขัน้สดุท้
ควบคู่กบัคว
บการเงินจะต้
งบประมาณ
ตา่ง ๆ 

างเลือก 

มีการหาทาง
ประมาณจึงค
ก่อนการตดัสิน
ขัน้ตอน  ส่วน
ากฏต่อเม่ือไ
ใจเลือกทางเ

ณ 

มาณกําไรขา
ารจดัการแผ
ๆ สําหรับงบ
ารงบประมาณ
ผู้ อํานวยการง
พ่ือช่วยจัดทํา
หลงัจากนัน้ผู้
กัน  เพ่ือคํา
ผนงาน  ผู้ อํา
ใช้เทคนิคทาง

วรจัดให้มีกา
รุงแก้ไขแล้ว  
ท้าย  ผู้ อํานวย
ามพอใจของ
ต้องประกอบ
ณเงินสด  งบป

เลือกหลายๆ
วรเสนอร่างง
นใจดําเนินงา
นใหญ่แผนงา
ได้จดัทํางบกา
เลือกในการดํ

ดทนุ  งบประ
นกําไรในขัน้
บประมาณปีห
ณเป็นผู้ รับผิด
งบประมาณจ
าแผนงานในส
ผู้ อํานวยการง
นวณกําไรสุ
นวยการงบป
งการบญัชีมา

ารประชุมจัด
ให้หน่วยงาน
ยการงบประม
งฝ่ายบริหารใ
บด้วย  งบปร
ประมาณกา

ๆ ทาง  เพ่ือให้
บประมาณ  

านตามแผนท่ี
านท่ีร่างนีม้กั
ารเงินตามแผ
ดําเนินงานตา

ะมาณงบดลุ 
นสดุท้าย  ซึ่ง
หน้า  ซึ่งจะ
ดชอบในการ
จะต้องเป็นท่ี
ส่วนท่ีอยู่ใน
งบประมาณ
ทธิจากการ
ประมาณจะ
ากนัก  และ

ดทําในฝ่าย
นต่าง ๆ ก่อน
มาณจะต้อง
ให้เกิดความ
ระมาณขาย 
รจ่ายลงทุน 

ห้ผู้บริหารได้
 โดยให้คณะ
ท่ีวางไว้  โดย
กได้รับอนุมตัิ
ผนกําไรแล้ว 
ามแผนกําไร 

  

  

  

  

  



 

 

1

พิจารณาเป
รวมทัง้พิจา
ราคาให้เหม

2
 

และนโยบา
สําหรับกิจก
วางแผน  สิ
ค่าใช้จ่ายส
งบประมาณ
การขาย 

3
  

แนวโน้มทา
นอกจากนีต้
แข่งขนัสงูห ื
ข้อดีข้อเสีย
เพียงพอใน
หรือไม ่

4
 

ด้านทํากําไ
สินค้าแตล่ะ
ขายมากกว

1. ราคาขายง
 

ผู้บริหารต้
ปรียบเทียบจ
ารณาภาวะต
มาะสมท่ีสดุ 

 

2. นโยบายส่

ตรวจสอบ
ายนัน้เหมาะส
กรรมสง่เสริมก
สินค้าท่ีทํากําไ
ส่งเสริมการ
ณค่าใช้จ่ายมี

 

3. เขตขายแ
 

การขายโด
างการตลาดอ
ต้้องศึกษาทา
หรือไม่  หรือใน
เป็นตวัอยา่ง
นการขยายเข

 

4. ส่วนผสมก

สว่นผสมก
ไรให้แก่กิจกา
ะชนิดทํากําไร
ว่าสินค้าท่ีทํา

ก

งบประมาณ

องกําหนดนโ
ากต้นทุนสิน
ลาดและแนว

สงเสริมการข

นโยบายของ
สมเพียงไร  เนื
การขายสินค้า
ไรได้สงูควรไ
รขาย  สอดค
น้อย  ก็จะเป็

ละการขยาย

ดยมีข้อผูกพัน
อย่างรอบคอ
าทีของคู่แข่ง
นกรณีขายมี
เพ่ือประกอบ
ตขายหรือไม่

การตลาด   

ารตลาด  หม
าร  ซึ่งฝ่ายบริ
รได้ไม่เท่ากนั
ากําไรได้น้อย

 
การประมวลผ

ณ   

โยบายและค
นค้าและระดบั
วโน้มทางเศร

ขายและโฆษ

งบริษัทว่ามีก
น่ืองจากข้อจํา
า  จะแสดงให
ด้รับการส่งเส
คล้องกับนโย
ป็นตวักําหนด

ยเขตขาย 

นสญัญา  กา
อบ  โดยผู้ เช่ีย
ขนัด้วยว่าเม่ื
เง่ือนไขข้อผกู
การตดัสนิใจ
ม่  เงินทุนหมนุ

มายถึง  การข
ริหารต้องพิจ
น  ก็ควรตดัสิน
ย  การตัดสิน

 
ผลการดาํเนิน

คาดการณ์เก่ี
บราคาขายขอ
ษฐกิจ  เพ่ือน

ษณา   

ารส่งเสริมกา
ากดัทางการ
ห้เห็นทางเลือ
สริมการขายม
ยบายส่งเสริ
ทางเลือกใน

ารตดัสินใจใน
ยวชาญภายน
ม่ือขยายเขตข
กมดั  คูแ่ข่งมี
  นอกจากนัน้
นเวียนเพียงพ

ขายสินค้าหล
ารณาถึงส่วน
นใจเลือกสินค้
นใจต่างๆ เห

นงานจากงบป
Evaluation B

ยวกับยอดสิ
องคู่แข่ง  ท่ีข
นํามาเป็นปัจจ

ารขายในปีงบ
เงินในการจ่า
อกท่ีจะทําได้ 

มาก  และตร
รมการขายข
การดําเนินงา

นกรณีเหล่านี
นอกหรือฝ่าย
ขายไปแล้วต้อ
วิธีการอย่างไ
นต้องพิจารณ
พอท่ีจะใช้ในก

ายๆชนิด  โด
นผสมการตล
ค้าท่ีทํากําไรไ
หล่านีข้ึน้อยู่กั

ประมาณ 

Budgeting  

สินค้าท่ีจะขา
ขายสินค้าชนิ
จยัในการเลือ

บประมาณห
ายคา่โฆษณา
  ซึง่ต้องทําก่อ
รวจสอบในงบ
ของบริษัทหรื
านเก่ียวกบัก

นี ้ ขึน้อยู่กับก
ยการตลาดข
องเผชิญกับภ
ไร  เพ่ือนํามา
ณาว่ากิจการมี
กรณีขายโดย

ดยให้มีความส
ลาดท่ีดีท่ีสดุ  

ได้มากให้มีป ิ
กับการวิเครา

347 

ยได้  โดย
ดเดียวกัน  

อกกําหนด

น้าหรือไม ่ 

า  หรือจ่าย
อนในตอน
บประมาณ
รือไม่  ถ้า
ารส่งเสริม

การศึกษา
องกิจการ  
ภาวการณ์
าวิเคราะห์
มีคา่ใช้จ่าย
ยมีเง่ือนไข

สมัพนัธ์ใน
 เน่ืองจาก
ริมาณการ
าะห์ต้นทุน
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ผลิตภัณฑ
ผลติภณัฑ

ทางเลือก
วิธีการทา

การจ่ายล
เลือกโดย
ลงทุนในโ
ติดตามม
งบประมา

หรือค้นคว้
ขึน้อยู่กับ
ตลาดมาก
กบัคู่แข่งม
แตกตา่งกั

งบประมา
งบประมา
นํามาประ

 การประ
Evaluation

ฑ์  โดยใช้เท
ฑ์  เพ่ือแยกต้น

 

5. ความสม
  

ซึ่งจะทํา
ท่ีดีท่ีสดุ  เพ่ือ
างคณิตศาสต

 

6. การจ่าย
 

ตรวจสอ
ลงทุนและผล
ยใช้วิธีประเมิ
โครงการท่ีให้
มาภายหลงั  
าณเงินสดสอ

 

7. ค่าใช้จ่า
 

สินค้าท่ีมี
ว้าพฒันาผลิ
บเป้าหมายระ
กน้อยแคไ่หน
มากน้อยเพีย
กนัไป 

 

8. การทดส
 

ก่อนท่ีจะ
าณหรือแผน
าณต่าง ๆ เส
ะเมินวา่เหมา

มวลผลการด
n Budgeting  

คนิคการจัด
นทนุคงท่ีและ

มดุลระหว่าง

าให้กิจการป
อให้เกิดความ
ร์หรืออาจใช้โ

ยลงทุนเพิ่มเ

บนโยบายกา
ตอบแทนท่ีค
นโครงการล
ห้ผลคุ้มค่า  ใ
การตดัสินใจ
ดคล้องกบันโ

ยในการวิจัย

มีคู่แข่งสงู  จํา
ตภณัฑ์ใหม่ๆ
ะยะยาวของกิ
นและอาศยัดุ
ยงไร  และสาม

สอบการตดัสิ

ะนํางบประม
นกําไร  เก่ียวก
ร็จสิน้  จนสรุ
ะสมหรือไม ่ 

ดาํเนินงานจา

ทํางบประม
ะผนัแปรของผ

งการผลิตคง

ระหยัดต้นทุ
มสมดลุระหว่า
โปรแกรมคอม

ตมิ   

ารลงทุนเพิ่ม
คาดว่าจะได้รั
งทุนวิธีต่างๆ
ให้อตัราผลตอ
จจะต้องพิจา
โยบายการลง

ยพัฒนาผลิต

าเป็นต้องมีก
ๆออกสูต่ลาด
กิจการ  ว่าต้
ลยพินิจของผู้
มารถหาแหล

สินใจเลือกท

มาณหรือแผน
กับการตดัสิน
รุปได้กําไรปร
โดยพิจารณา

 

 

ากงบประมาณ

าณยืดหยุ่นเ
ผลติภณัฑ์ให้

ที่และระดบั

ทุนในการผลิ
างการผลิตคง
มพิวเตอร์เข้า

เติมของกิจก
รับของทางเลื
ๆ  รวมทัง้วิธีอ
อบแทนสงูท่ี
รณาให้จําน
งทนุและการว

ตภณัฑ์   

ารค้นคว้าวิจั
ก่อนคู่แข่งขนั
องการครอง
ผู้บริหารท่ีต้อง
ล่งเงินสมใช้จ่

ทางเลือก   

นกําไรเสนอข
นใจเลือกทา
ระจําปีจากกา
าตามแนวทา

ณ 

เป็นเคร่ืองมือ
เห็นเดน่ชดั 

บสินค้าคงคลั

ต  ดังนัน้  กิ
งท่ีและระดบั
มาช่วย 

ารให้ทัว่ถึง  
อกต่างๆ  แล
อตัราผลตอบ
สดุ  และต้อง
วนเงินและร
วางแผนทางก

จยัเพ่ือปรับปร
น  การตดัสินใ
ตลาดมากขึน้
งการไปในทิศ
ายในการวิจั

ขออนุมัติ  ค
งเลือกเสียก่อ
ารดําเนินงาน
ง  ดงัตอ่ไปนี ้

อในการวิเคร

ลัง  

กิจการจะตัด
สินค้าคงคลงั

และวิเคราะห
ละการพิจารณ
บแทนภายใน
งไม่มีปัญหาท
ะยะเวลาท่ีจ่
การเงินด้วย 

รุงรูปแบบสิน
ใจเก่ียวกบัปัญ
น้หรือไม่  ต้อ
ศทางใด  ต้อง
ยัและพฒันา

วรจะมีการท
อน  เม่ือกิจก
นโดยประมาณ
 ้

ราะห์ต้นทุน

ดสินใจเลือก
ง  ต้องอาศยั

ห์ต้นทุนของ
ณาตดัสินใจ
น  เพ่ือเลือก
ทางการเงิน
ายลงทุนใน

นค้าอยู่เสมอ 
ัญหาเหลา่นี ้
องการขยาย
งการแข่งขนั
าได้มากน้อย

ทดสอบแผน
การวางแผน
ณแล้ว  ต้อง

  



 

 

งบประมาณ
หรือมีสิง่ผิด

ระยะยาวว่า
ให้กําไรเพิ่ม
หรือไม ่ ถ้า

ดําเนินงาน
กําไรถัวเฉลี
ใกล้เคียง  1

ตัดสินใจเลื
ต้องการหรือ

จะต่ํากวา่ใน

ทดสอบการ
การประเมิ
ต้นทนุคงท่ี
ต้นทนุดําเนิ
จะเสียเปรีย
กิจการอ่ืน  

ห
พอใจในแผ
ผู้บริหารจะ
 

 

 

 

8.1. วิเคร
ณกําไรขาดทนุ
ดปกตเิกิดขึน้ 

8.2. ตรวจ
าสอดคล้องกั
ม  10%  ยอด
แตกตา่งมาก็

8.3. ตรวจ
เช่นเดียวกนั 

ลี่ยของอุตสา
10%  ก็ถือวา่

8.4. ตรวจ
ลือกโครงการ
อไม ่ หรืออยา่
การตรวจส
นอดีตและขอ

8.5. การวิ
รตดัสนิใจเลือ
นผลของปัจ
และต้นทนุผนั
นินงานว่ามีปัญ
ยบในการแขง่
 ทําให้แขง่ขนั
หลงัจากได้ตร
ผนกําไรแล้ว  
ต้องทําการต

ก

าะห์แนวโน้
นจะจดัทําขึน้
  

สอบเป้าหมา
กบัแผนกําไรป
ดขายเพิ่ม  10

็ต้องทบทวนแ
จสอบกําไรถั
  เพ่ือเปรียบเ
าหกรรม  10%

ใช้ได้ 

สอบเป้าหม
รจ่ายลงทุนท
างน้อยผลตอ
สอบกําไรต่อห้
องคูแ่ขง่ในกิจ
เคราะห์จดุคุ้ม
อกทางเลือกใน
จัยหลาย ๆ ป
นแปร  ท่ีกระท
ญหาในสว่นไ
ขนักบัคูแ่ขง่  
นกบักิจการอ่ืน
รวจสอบการ
ก็ควรดําเนินก
รวจสอบทาง

 
การประมวลผ

น้มในการทํา
นในปีงบประม

ายในการทํา
ประจําปีท่ีจดั
0%  ก็ตรวจส
แผนกําไรใหม
ถัวเฉลี่ยของ
เทียบการทํากํ
%ต่อยอดขา

ายผลตอบแ
ทุกโครงการ
อบแทนทกุโคร
หุ้น  ก็ต้องพิจ
จการประเภทเ
มทนุ  การคํา
นการดําเนินง
ปัจจัย  เช่น 

ทบตอ่กําไรแ
ไหน  ถ้าผลก
 เพราะต้องข
นได้ยาก 
รวิเคราะห์ปร
การวางแผนส
เลือกในการด

 
ผลการดาํเนิน

ากําไร   ของ
มาณหน้าเหม

กําไรในระยะ
ทําขึน้หรือไม
สอบว่าแผนง
ม ่

อุตสาหกรรม
กําไรของกิจก
ย  ถ้าแผนกํ

ทนการลงทุน
ว่าให้ผลตอบ
รงการจะต้อง
จารณาข้อมลู
เดียวกนั 

านวณหาจดุค้
งาน  การวิเค
 ราคาขาย  ป
และกําไรส่วน
การวิเคราะห์จ
ายปริมาณม

ระเมินผลและ
สว่นอ่ืนๆตอ่ไ
ดําเนินการให

นงานจากงบป
Evaluation B

งกิจการในอ
มาะสมหรือไม

ะยาว  ตรวจส
ม่  เช่น  เป้าห
บประมาณท่ี

ม  ควรตรวจ
ารว่าอยู่ระดบั
าไรท่ีทําไว้ป

น  และกําไร
บแทนสูงกว่า
งไมต่ํ่ากวา่อตั
ลในอดีตและข

คุ้มทนุเป็นวิธีก
คราะห์จดุคุ้มท
ปริมาณขาย
เกินซึง่สามาร
จดุคุ้มทนุ  ปร
ากจึงจะคุ้มทุ

ะทดสอบการ
ไป  ถ้าหากแผ
ม ่

ประมาณ 

Budgeting  

อดีตเป็นอย่
ม่  เป็นไปตา

สอบเป้าหมา
หมายระยะยา
ท่ีทําไว้เป็นแน

จสอบกับกิจ
บัใกล้เคียงหรื
รากฏมีกําไร

ต่อหุ้ น  ตรวจ
าอัตราขัน้ต่ํา
ตราดอกเบีย้ใน
ข้อมลูของคู่แ

การอย่างหนึ่
ทนุจะเป็นเครื
  ส่วนผสมใ
รถทราบถึงจุ
รากฏว่าจดุคุ้ม
ทนุและฐานกํ

รตดัสินใจทา
ผนกําไรยงัไม่
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างไรและ
มแนวโน้ม

ายในกําไร
าวต้องการ
นวเดียวกนั

จการอ่ืนท่ี
รือไม่  เช่น  

รประมาณ

จสอบการ
าท่ีกิจการ
นตลาด 
แข่งไม่ควร

นง  สําหรับ
ร่ืองช่วยใน
นการขาย  
ดอ่อนของ
มทนุสงู  ก็
าไรสงูกว่า

างเลือกจน
มเ่หมาะสม
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ตวัอย่าง
 

อตัราส่วน
ของกิจกา
มีความแ
จะต้องทบ
ระยะยาว

ตามแผน
เป้าหมาย
ไว้สงูถึง  

อตัราหมนุ
จากแผนง
ความผิดป

 การประ
Evaluation

งการทดสอ

การทดสอบ
น (Ratios)  โ
ารของอตุสาห
ตกต่างจากอั
บทวนใหม่  ตั
ของกิจการป

 

 

 จากข้
 

1. อัตรา

อตัรา
นงบประมาณ
ยกําไรในระยะ
12%  แสดงว

2. อัตรา
 

เป็นก
นเวียนในอดีต
งบประมาณ
ปกตด้ิานราย

 

 

มวลผลการด
n Budgeting  

อบแผนกาํไ

บการตัดสินใ
ดยใช้อตัราส่
หกรรมและเป้
อตัราส่วนท่ีนํ
ตวัอย่างแผนก
ปรากฏดงัตอ่ไ

ข้อมลูอตัรากา

าส่วนกาํไรจ

าสว่นท่ีใช้วิเคร
ณประจําปีมีย
ะยาวไม่มีปีใด
วา่กําไรประจํา

าหมุนเวียนข

การวิเคราะห์ร
ตโดยเฉล่ียเท
ณประจําปี  2.

ได้ 

ดาํเนินงานจา

ไร 

ใจเลือกทาง
วนจากข้อมลู
าหมายระยะ
ามาเปรียบเที
กําไรประจําปี
ปนี ้

ารเปรียบเทีย

จากยอดขาย

ราะห์หาสิง่ผิด
อด  12%  เที
ดถึง  12%  สู
าปีสงูผิดปกติ

ของเงนิลงทุ

รายได้จากกา
ท่ากบั  2.2  

4  ครัง้  ซึ่งอ

 

 

ากงบประมาณ

งเลือกในการ
ลงบประมาณ
ะยาวของกิจก
ทียบมากผิดป
ปี  เม่ือเปรียบ

บอตัราสว่น  

ย   

ดปกตจิากกํา
ทียบกับกําไร
สงูสดุเพียง  1
ต ิ

ทุน    

รขาย  โดยดจู
 ครัง้  ส่วนเป้
อาจเป็นไปได้

ณ 

รดําเนินการ
ณมาเปรียบเที
การ  จากการเ
ปกติ  แสดงว
บเทียบกบัข้อม

 พบวา่ 

าไรตามแผนง
รโดยเฉล่ีย  4

10.5%  ดงันัน้

จากอตัราหมุ
ป้าหมายระย
ด้  อยู่ในเกณ

โดยใช้การท
ทียบกบัอตัรา
เปรียบเทียบอั
ว่าการจดัทําง
มลูในอดีตแล

งาน  อตัราสว่
4  ปีมีเพียง  
นกําไรประจํา

นเวียนของเงิ
ะยาวประจํา ี
ฑ์ใกล้เคียงแ

ทดสอบด้วย
ส่วนในอดีต
อตัราสว่นถ้า
งบประมาณ
ละเป้าหมาย

วนกําไร/ขาย 
 8.5%  และ
าปีท่ีวางแผน

งินลงทนุ  ซึง่
าปี  2.8  ครัง้ 
แสดงถึงไม่มี

 

  

  



 

 

3

สูงถึง  18%

วางแผนสงู
เหมาะสม  

ผิดปกต ิ จงึ
หน่วยงานต

4

 

ผ
งบประมาณ
กําไรตอ่หุ้น

เ
ต่างๆ จะอ
งบประมาณ
 

  

ประโยชน์

เ
ฝ่ายงบประ
กรรมการบ
หน่วยงานแ

3. อัตราผลต

อตัราสว่นนี

 

 

ผลตอบแท
%  ซึ่งสูงกว่า
ผิดปกติ  ต้อ
 อาจจะมีการ
งทําให้อตัราผ
ตา่ง ๆ  ตรวจส

 

4. กาํไรต่อหุ้
อตัราสว่นนี

กาํไรต่อ

ผลท่ีได้รับจะ
ณกําไรประจํา
ในอดีตและเป้
ม่ือกิจการได้
อยู่ในเกณฑ์ใ
ณนัน้  จงึนําเส

น์ของการนํ

ม่ืองบประมา
ะมาณจะได้จดั
บริษัทในฐาน
แต่ละหน่วยง

ก

ตอบแทนจาก

นีนํ้ามาใช้เพ่ือ

กาํไร
ขาย 

ทนจากการลง
เป้าหมายใน
งย้อนไปพิจา
รไม่ให้นําค่าใ
ผลตอบแทนสู
สอบ  ทบทวน

หุ้น   

นีคํ้านวณได้จ

หุ้น 

ะแสดงถึงผู้ ถื
าปีไม่มีสิ่งผิด
ป้าหมายระย
ด้ปรับปรุงงบ
ใกล้เคียงกับ
สนอขออนมุตัิ

นําแผนงบป

าณได้นําเสน
ดพิมพ์เพ่ือแจ
ะผู้ อนุมัติงบ
านจะได้รับเฉ

 
การประมวลผ

กการลงทุน 

อวิเคราะห์ด้า

ร 
x 

 เงนิ

งทนุในอดีตเฉ
นระยะยาวกว
ารณาการจดั
ใช้จ่ายบางสว่
สงูกว่าปกติ  ใ
นคา่ใช้จ่ายให

จากสตูร  ดงันี

= 
จ

ถือหุ้ นมีส่วน
ปกติกําไรต่อ
ะยาวของกิจ
ประมาณแล
บเป้าหมายร
ตใิช้เป็นหลกัใ

ประมาณไป

นอขออนุมตัิให
จกจ่ายไปยงัห
ประมาณ  ซึ่
ฉพาะงบประ

 
ผลการดาํเนิน

   

นคา่ใช้จ่าย  

ขาย 
x

นลงทุน 

ฉลี่ย  13%  ส
ว่าทุกปีมาก  

ทําแผนค่าใช้
วนมาจดัทําง
ในกรณีนีต้้อง
หมอี่กครัง้ 

นี ้ 

กาํไร
จาํนวนหุ้นที่

นในกําไรหุ้ น
อหุ้น ๆ ละ  19

การ 
ละทดสอบอัต
ะยะยาว  แ
ในการดําเนิน

ปใช้ 

ห้ใช้เป็นแผน
หน่วยงานท่ีเกี
ซึ่งงบประมาณ
มาณท่ีเก่ียวข้

นงานจากงบป
Evaluation B

อตัราสว่นนีคื้

x 
กาํไร 
เงนิลงทุ

ส่วนแผนกําไ
 จะเห็นได้ว่า
ช้จ่ายว่างบปร
บประมาณ  ห
งสง่งบประมา

รสุทธิ 
ออกจาํหน่า

นละเท่าไร  จ
9  บาท  ซึง่อ

ตราส่วนอีกค
ละสอดคล้อ
งานตอ่ไป 

นการดําเนินง
ก่ียวข้อง  โดย
ณนีถื้อเป็นคู่ม
ข้องกบัการดํ

ประมาณ 

Budgeting  

คือ 

ร  

ทุน  

ไรประจําปีผล
าอัตราผลตอ
ระมาณค่าใช้
หรือแสดงคา่
าณคา่ใช้จ่าย

 

าย  

จากอัตราส่
อยู่ในแนวโน้ม

ครัง้  จนกว่าอ
องกับแนวโน้

งานผ่านการอ
ยมีลายเซ็นขอ
มือการปฏิบั
าเนินงานในห
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ลตอบแทน
บแทนปีท่ี
ช้จ่ายยงัไม่
าใช้จ่ายต่ํา
กลบัไปให้

วนนีแ้ผน
มของอตัรา

อัตราส่วน
น้มในอดีต

อนุมตัิแล้ว  
องประธาน
ตัิงานของ
หน่วยงาน
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ของตน  ง
หน่วยงาน
การดําเนิ
รับผิดชอบ
กําไรร่ัวไห
หัวหน้าห
สง่กลบัคืน

และระดบั
ได้รับงบป
เฉพาะเขต
เหลา่นีค้ว

ควบคมุก
ใหม่ให้แก
เป้าหมาย
แนวทางอ
ร่วมใจใน
ใช้งบประ
รับผิดชอ
ผู้จัดการฝ
สามารถต
ผู้ จัดการฝ
วางแผนง
ระหว่างฝ่
ของทกุฝ่า
 

 

 

 

 การประ
Evaluation

งบประมาณ
นท่ีให้คําปรึก
นนงาน  บางแ
บพร้อมทัง้ให้
หลไปยงัคู่แข่
หน่วยงานต่า
นมายงัผู้ อําน
นโยบายกา
บลา่ง  โดยเฉพ
ประมาณขาย
ตขายเท่านัน้
วรจะทําให้สม
หลงัจากท่ีไ
การดําเนินงา
ก่เจ้าหน้าท่ีใ
ย  นโยบายข
อย่างไร  และ
การปฏิบตัหิน้
ะมาณเป็นเค
บแต่ละแห่ง
ฝ่ายผลิตสาม
ตดัสินใจเลือก
ฝ่ายการเงินก
งบประมาณจึ
ฝายต่าง ๆ ภา
ายอีกด้วย 

มวลผลการด
n Budgeting  

ฉบบัท่ีสมบูร
กษาเท่านัน้แ
แห่งอาจจะส่ง
ถือเป้นความ
ง  ซึ่งจะทําให
งๆ ก่อนวันต้
นวยการงบปร
รส่งงบประม
พาะสว่นท่ีเก่ี
ย  งบประมา
  งบประมาณ
มบรูณ์ในตวัเอ
ได้แจกจ่ายส่ว
นของหน่วยง
ในหน่วยงาน
องกิจการ  ต
ะเปิดโอกาสใ
น้าท่ีให้เป็นไป
คร่ืองมือในก
สามารถอนุม
มารถอนุมตัิแ
กวตัถดุิบ  ปร
ก็มีข้อมูลในก
จึงเป็นหลกัใน
ายในกิจการแ

ดาํเนินงานจา

รณ์จะจัดทําสํ
ละอาจรวมถึ
งไปให้คณะก
มลบั  เน่ืองจา
ห้เกิดผลเสีย
ต้นปีงบประม
ะมาณ  เพ่ือจ
าณ  ควรจดัส
ยวข้องกบัคว
าณค่าใช้จ่าย
ณท่ีสมบรูณ์ไม
อง 
วนของงบปร
งานต่าง ๆ  ค
นทุกคน  เพ่ือ
ลอดจนวิธีกา
ห้ทุกคนซกัถ
ปตามแผนงาน
การดําเนินงา
มัติแผนดําเนิ
แผนการผลิต
ระเภท  คนงา
การคาดคะเน
นการปฏิบตัิง
และเป็นเคร่ือ

 

 

ากงบประมาณ

สําเนาจํานวน
ถึงผู้บริหารระ
กรรมการบริห
กบริษัทไม่ต้อ
แก่กิจการได้
มาณและเม่ือ
จดัเก็บให้มิดชิ
ส่งงบประมา
วามรับผิดชอบ
ย  งบประมา
ม่ควรมอบให้

ระมาณท่ีเก่ีย
ควรจดัให้มีกา
อให้เกิดความ
ารปฏิบตัิหน้า
ามเพ่ือความ
นท่ีวางไว้  ผู้จั
าน  งบประม
นินงานสําหรั
ต  ในส่วนท่ีส
านท่ีจะมาใช้ใ
นเงินสดรับ  

งานประจําวนั
องมือท่ีใช้เป็น

ณ 

นจํากัดเฉพา
ะดบัสงูเพียงไ
หารของบริษัท
องการให้แผน
  งบประมาณ
อสิน้ปี  สําเน
ชิดหรือทําลา
ณบางส่วนให
บของเขา  เช่น
าณค่าโฆษณ
ห้ผู้จดัการเขต

ยวข้องไปยงัห
ารประชุมชีแ้
มเข้าใจตรงก
าท่ี  เพ่ือให้บ
มเข้าใจตรงกนั
จดัการหรือหวั
มาณนีจ้ะช่ว
รับความรับผิ
อดคล้องกับ
ในขบวนการ
 เงินสดจ่ายแ
น  และก่อให้
นเกณฑ์ในกา

ะประธานบริ
ไม่ก่ีคนท่ีมีหน้
ทแต่ละคน  แ
นการดําเนินง
ณนีค้วรจะจดั
นางบประมา
ยตอ่ไป 

ห้กบัผู้บริหาร
น  ผู้จดัการเข
ณา  และส่งเส
ขาย  งบประ

หน่วยงานต่า
จงงบประมา
กันในเร่ืองวัต
รรลเุป้าหมา
น  และเพ่ือค
วหน้าหน่วยงา
วยให้หัวหน้า
ผิดชอบของต
เป้าหมายขอ
ผลิตได้  ทําน
และรายจ่าย
ห้เกิดการประ
ารควบคมุกา

ริษัทหัวหน้า
น้าท่ีควบคุม
แต่ระบคุวาม
งานและแผน
ดส่งให้ถึงมือ
าณนีจ้ะต้อง

รระดบักลาง
ขตขาย  ควร
สริมการขาย 
ะมาณย่อย ๆ 

าง ๆ แล้ว  ผู้
าณสําหรับปี
ัตถุประสงค์ 
ยนัน้ ๆ ว่ามี
ความร่วมมือ
านทกุคนจะ
าศูนย์ความ
ตนได้    เช่น 

องบริษัทเขา
นองเดียวกบั
ลงทุน  การ
ะสานงานกัน
รปฏิบตัิงาน

  

 

  

  



 

 

บทสรุป 

ก
ปีงบประมา
ยงัทําให้ผู้บ ิ
ทบทวนอา
รายการต้อง
ชํานาญ  กา

 

สํ
งบประมาณ
จะต้องจดัทํ
และทําการ ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจดัทํางบป
าณหน้า  และ
บริหารระดบัสู
จจะมีการทด
งได้รับการแก้
ารคาดการณ์

สําหรับการป
ณต้นทุนผลิต
ทําวิเคราะห์ผ
วิเคราะห์ ปร

ก

ประมาณแสด
ะแสดงให้เห็น
งมีโอกาสทบ
ดสอบงบประ
ก้ไขปรับปรุงใ
ณ์ท่ีเหมาะสม  

ระมวลผลกา
ตสินค้าสําเร็จ
ผลการดําเนิน
ะเมินผล และ

 
การประมวลผ

ดงให้เห็นถึงก
นถึงความร่วม
บทวนแผนงาน
ะมาณก่อนที
ให้เหมาะสมยิ
 และนโยบาย

ารดําเนินงาน
จรูป งบประม
นงานตามแผ
ะทบทวนทาง

 
ผลการดาํเนิน

การดําเนินงา
มมือและการ
นหรืองบประ
ท่ีจะอนุมัติให้
ยิ่งขึน้  ซึง่ขึน้อ
ยของผู้บริหาร

นจากงบประ
มาณต้นทุนข
นกําไร เพ่ือท
เลือกนัน้  

นงานจากงบป
Evaluation B

นของกิจการ
ประสานงาน
มาณอีกครัง้ 
ห้นําไปใช้  โด
อยู่กบัประสบ
รนัน่เอง 

มาณ มีขัน้ต
ขาย งบประม
ทบทวนความ

ประมาณ 

Budgeting  

ร  ท่ีคาดว่าจะ
นระหว่างฝ่าย
  ก่อนจะอนมุั
ดยอาจจะมีตั
บการณ์  ควา

อน 3 งบประ
มาณกําไรขา
มสมบูรณ์ของ
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ะเกิดขึน้ใน
ยต่างๆและ
มตัิ  ในการ
ตวัเลขบาง
มรู้  ความ

ะมาณ คือ 
ดทุน และ
งแผนกําไร 
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ข้อ 1 จงอ
ข้อ 2 จงอ
ข้อ 3 จงอ
ข้อ 4 จงอ
ข้อ 5 จงอ
ข้อ 6 จงย
ข้อ 7 จงย
ข้อ 8 จงอ
ข้อ 9 บริษ
งบประมา

ให้ทาํ  
1. ง
2. ง
3. ง
4. ง

 
วตัถดุบิที
คา่แรงงา
คา่ใช้จ่า
จํานวนห
งานระห
งานระห
ยอดขาย
คา่ใช้จ่า
คา่ใช้จ่า
รายได้อ่ืน
อตัราภา

 การประ
Evaluation

อธิบายความ
อธิบายวตัถปุ
อธิบายขัน้ตอ
อธิบายวธีิการ
อธิบายวธีิการ
ยกตวัอยา่งงบ
ยกตวัยา่งการ
อธิบายประโย
ษัท ทกัษิณา 
าณท่ีเก่ียวข้อง

งบต้นทนุผลติ
งบต้นทนุขาย
งบกําไรขาดทุ
งบประมาณข

ท่ีใช้ในการผลิ
านทางตรง 
ยการผลติคดิ
หน่วยผลติ 

วา่งทําต้นงวด
วา่งทําปลาย
ย 
ยในการขาย 
ยในการบริหา
น ๆ  
าษีเงินได้ 30%

มวลผลการด
n Budgeting  

หมายของกา
ประสงค์ของก
อนของการปร
รจดัทํางบประ
รจดัทํางบประ
บประมาณต้น
รทดสอบแผน
ยชน์ของการป
 จํากดั  ผลติสิ
งดงันี ้

ตสนิค้าสําเร็จ
 

ทนุ 

ของคงคลงั 

ลติ 

ดเข้างาน 

ด 
งวด 

  

าร  

% 

ดาํเนินงานจา

แ

ารประมวลผล
ารประมวลผ
ะมวลผลการ
ะมาณต้นทนุ
ะมาณต้นทนุ
นทนุผลติสนิค้
นกําไร 
ประมวลผลกา
สนิค้า 2 ชนิด

รูป 

 

 

ากงบประมาณ

แบบฝึกหดั

ลการดําเนินงา
ลการดําเนินง
รดําเนินงานจ
นผลติสนิค้าสํา
นขาย 
ค้าสําเร็จรูป แ

ารดําเนินงาน
ด ได้แก่ โต๊ะ แ
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ข้อ 10 บริษ
งบประมาณ

ให้ทาํ  
1. งบ
2. งบ
3. งบ
4. งบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วตัถดุบิท่ีใ
คา่แรงงาน
คา่ใช้จ่ายก
จํานวนหน
งานระหวา่
งานระหวา่
ยอดขาย 
คา่ใช้จ่ายใ
คา่ใช้จ่ายใ
รายได้อ่ืน 

อตัราภาษี

ษัท สมทรวง จ
ณท่ีเก่ียวข้องด

ต้นทนุผลติสิ
ต้นทนุขาย 
กําไรขาดทนุ 

ประมาณของ

ใช้ในการผลติ
นทางตรง 
การผลติคดิเข้
น่วยผลติ 

างทําต้นงวด 
างทําปลายงว

ในการขาย  
ในการบริหาร
 ๆ  
ษเงินได้ 30% 

ก

จํากดั ผลติสนิ
ดงันี ้

นค้าสําเร็จรูป

 

งคงคลงั 

 

ข้างาน 

วด 

ร  

 
การประมวลผ

นค้า 2 ชนิด ไ
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ผลการดาํเนิน

ได้แก่ เสือ้ แล

เสือ้ 
100

150

125

10

2

4

   1,000

     50

75

34

นงานจากงบป
Evaluation B

ละกระโปรง โด

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000  

,000  

,000 

,000 

 

ประมาณ 

Budgeting  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  13  

การรายงานผลการปฏบิัตงิานและการวัดผลการปฏบิัตงิาน 

 

หวัข้อเนือ้หาประจ าบท  

1. ความหมายการรายงานผลการปฏิบตัิงาน 

2. ลกัษณะส าคญัของรายงานผลการปฏิบตัิงาน 

3. รายงานผลการปฏิบตัิงานมีความสมัพนัธ์กบัโครงสร้างการจดัองค์กร 

4. การแสดงข้อมลูในรายงานผลการปฏิบตัิงานให้เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ใช้ 

5. รูปแบบของการรายงาน 

6. ข้อมลูและความถกูต้องของข้อมลูในการรายงานผลการปฏิบตัิงาน 

7. การวิเคราะห์ผลการปฏิบตัิงานและติดตามผลการปฏิบตัิงาน 

8. การก าหนดต้นทนุมาตรฐาน 

9. การวิเคราะห์ผลตา่งจากมาตรฐาน 

10. การวิเคราะห์ผลการปฏิบตัิงาน 

11. ตวัอยา่งการรายงานผลการปฏิบตัิงานและการวดัผลการปฏิบตัิงาน 

12. บทสรุป 

13. แบบฝึกหดั 

 

วัตถุประสงค์ เชิงพฤตกิรรม 

1. ผู้ เรียนสามารถอธิบายความหมายของการรายงานผลการปฏิบตัิงานได้ 

2. ผู้ เรียนสามารถอธิบายวตัถปุระสงค์ของการรายงานผลการปฏิบตัิงานได้ 

3. ผู้ เรียนสามารถแบง่ประเภทของการจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิงานได้ 

4. ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์ผลการปฏิบตัิงานและตดิตามผลการปฏิบตัิงานได้ 

5. ผู้ เรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของการรายงานผลการปฏิบตัิงานได้ 
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การรายงานผลการปฏิบัติงานและการวัดผลการปฏิบัติงาน 
Evaluation Budgeting  

วธีิการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1.   วิธีการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

2.  การบรรยายเนือ้หา 

3.   ถามตอบในชัน้เรียน 

4.   ท าแบบฝึกหดัท้ายบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน เร่ือง การรายงานและวดัผลการปฏิบตัิงาน 

2. ชดุการสอน PowerPoint  

3. แหลง่ข้อมลูอิเลคทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง 

4. แหลง่ความรู้จากวารสารและหนงัสือพิมพ์ตา่ง ๆ 

 

การวัดผลและการประเมินผล  

1.  สงัเกตความสนใจขณะฟังบรรยายและการตอบค าถาม 

2.  สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรียน  
3.  สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการร่วมกิจกรรมในชัน้เรียน 

4.  ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัท้ายบท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บทที่  13  
 

การายงานและการวัดผลการปฏบิัตงิาน 

 

หลงัจากได้อนุมตัิงบประมาณด าเนินงานแล้ว  และได้ส่งข้อมูลไปให้หน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อน าไปเป็นแนวปฏิบตัิแล้ว  หวัหน้าสว่นงานนัน้ๆ จะเป็นผู้ รับผิดชอบควบคมุผลการปฏิบตัิงาน
ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้  โดยใช้งบประมาณนัน้ ๆ เป็นเคร่ืองมือในการวัดผลการ
ปฏิบตัิงาน  และก่อให้เกิดการประสานงานภายในองค์กร  โดยอาศยัแผนการปฏิบตัิงานนีเ้ป็นหลกั  
การควบคมุการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพ  จ าเป็นต้องมีการวดัผลการปฏิบตัิงานและรายงาน
ให้ผู้บริหารทราบ  การรายงานผลการปฏิบตัิงานระยะสัน้เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคญัในการด าเนิน
ธุรกิจ  ท าให้ทราบถึงผลส าเร็จหรือล้มเหลวของกิจการ รวมทัง้ท าให้ทราบถึงปัญหาและอปุสรรค
ในการปฏิบตัิงาน  ซึง่สามารถแก้ไขปัญหาดงักลา่วได้ทนัท่วงที    
 

ความหมายการรายงานผลการปฏบิัตงิาน 

 ธนภร  เอกเผ่าพนัธุ์  (2558) ได้กล่าวไว้ว่า  การรายงานผลการปฏิบตัิงาน ถือเป็น
รายงานท่ีใช้ภายในกิจการ  ถือเป็นส่วนส าคัญของระบบการวางแผนและควบคุมก าไรท่ี มี
ประสิทธิภาพ  รายงานผลการปฏิบตัิงาน  ท่ีจดัท าอาจแบง่เป็นประเภทตา่งๆ ได้ดงันี ้

1. รายงานเสนอต่อบคุคลภายนอก  เป็นรายงานผลการด าเนินงานเสนอให้บุคคลท่ีไม่
เก่ียวข้องกบัการบริหารงานของกิจการ  โดยเสนอตามข้อบงัคบัหรือข้อก าหนดตามกฎหมายท่ีได้
ก าหนดไว้  เป็นการน าเสนอรายงานผลการปฏิบตัิงานให้องค์กรต่าง ๆ เช่น  รัฐบาล เจ้าหนี ้ ผู้
ลงทุน  ซึ่งรายงานชนิดนีจ้ะจัดท าแบบกว้าง ๆ เสนอถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีกิจการได้ท าในรอบ
ระยะเวลา มีระเบียบการปฏิบตัิท่ีก าหนดชดัเจน และเป็นรายงานท่ีมีการก าหนดการน าเสนอไว้
ชดัเจน  ซึง่รายงานประเภทนีเ้ป็นรายงานท่ีเสียคา่ใช้จ่ายสงู 

2. รายงานเสนอตอ่ผู้ เป็นเจ้าของ  รายงานประเภทนีเ้ป็นรายงานประจ าปี เสนอให้กบัผู้
เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ ถือหุ้น  รายงานประเภทนีบ้างครัง้มีการจดัท าเป็นกรณีพิเศษ หรือเพิ่มเตมิ
ตามความต้องการของผู้ เป็นเจ้าของ  เช่น  กรณีท่ีการบริหารงานมีปัญหาหรือมีเหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงท่ีน่าสนใจและมีผลกระทบต่อกิจการ  รายงานท่ีจัดท าขึน้นีจ้ะจดัท าตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองกนัโดยทัว่ไป  และข้อมลูในรายงานจะเป็นข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้สอบบญัชีท่ีจะ
ใช้ในการตรวจสอบกิจการตอ่ไป 
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3. รายงานภายในกิจการ  เป็นรายงานท่ีจัดท าขึน้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
ภายในกิจการ  เป็นรายงานข้อเท็จจริงท่ีเช่ือถือได้  และตรงกับความต้องการของผู้บริหาร  โดย
อาจจะจัดท าเป็นรายงานท่ีแสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ บริหาร  ซึ่งอาจจะไม่
จ าเป็นต้องเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  รายงานประเภทนีจ้ดัท าได้  3  แบบ  คือ 

3.1. รายงานเชิงสถิติ  เป็นรายงานท่ีน าเสนอเป็นตวัเลขแสดงถึงสถิติท่ีส าคญั ๆ 
ท่ีเกิดขึน้แล้วในอดีต  เก่ียวกับการด าเนินงานของกิจการ  ซึ่งจะเป็นข้อมูลเบือ้งต้นส าหรับการ
จัดท ารายงานท่ีเสนอต่อบุคคลภายนอก  และเสนอต่อผู้ เป็นเจ้าของ  และอาจเป็นข้อมูลเพื่อ
การศึกษาในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ  รายงานแบบนีจ้ะให้รายละเอียดเก่ียวกับฐานะทาง
การเงินและการปฏิบตัิงานท่ีผา่นมาแล้ว 

3.2. รายงานพิเศษ  รายงานนีจ้ดัท าขึน้เป็นครัง้คราวตามความจ าเป็น  เช่น  ถ้า
มีเหตุการณ์หรือมีปัญหาเกิดขึน้  ผู้บริหารจะให้มีการจดัท ารายงานขึน้มาเป็นพิเศษเพื่อหาทาง
แก้ปัญหานัน้ ๆ  ดงันัน้  รายงานแต่ละครัง้จะมีความสมัพนัธ์กบัปัญหาในการบริหารเฉพาะอย่าง  
เนือ้หาและรายละเอียดของรายงานจะมากน้อยขึน้กบัปัญหาแตล่ะปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

3.3. รายงานผลการปฏิบตัิงาน  เป็นรายงานท่ีจดัท าขึน้เป็นประจ าเพื่อรายงาน
ความกว้าหน้าและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน  โดยจัดท าเป็นรายสปัดาห์หรือรายละเอียดตาม
ความเหมาะสมของแต่ละกิจการ  โดยรายงานตามแบบฟอร์มท่ีกิจการก าหนดขึน้เป็นมาตรฐาน  
รายงานชนิดนีอ้อกแบบพิเศษเพ่ือช่วยในการควบคมุภายในเก่ียวการปฏิบตัิงานของทกุ ๆ ฝ่าย  ใน
การจดัท ารายงานชนิดนี ้ควรเลือกข้อมลูท่ีสมัพนัธ์กบัความรับผิดชอบของฝ่ายนัน้ๆและควรจะมี
การเปรียบเทียบผลการปฏิบตัิงานจริงเปรียบเทียบกบังบประมาณหรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  ซึ่ง
รายงานประเภทนีจ้ะแสดงให้เห็นถึงความมีประสทิธิภาพในการท างานของแตล่ะฝ่าย 

ลักษณะส าคัญของรายงานผลการปฏิบัตงิาน 

 รายงานผลการปฏิบตัิงานเพื่อเสนอฝ่ายบริหาร เป็นเคร่ืองมือช่วยในการควบคุมการ
ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีส่วนช่วยในการประสานงานใน
กิจการได้เป็นอย่างดี  การรายงานผลการปฏิบตัิงาน  ควรจะแสดงถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้  ถ้าผลงาน
ไม่เป็นไปตามงบประมาณ  ควรแสดงถึงแนวทางแก้ไขปัญหานัน้ ๆ มาด้วย  รายงานผลการ
ปฏิบตัิงานควรจะมีลกัษณะ  ดงัตอ่ไปนี ้
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Evaluation Budgeting  

1. จดัให้มีความสมัพนัธ์กบัโครงสร้างการจดัองค์กร  และเหมาะสมกบัการจดัแบ่ง
งานและควบคมุ 

2. ก าหนดหลกัเกณฑ์การบริหารท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับเพื่อสะดวกในการ
ประเมินผล 

3. ระบรุายการท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบและสามารถควบคมุได้ 

4. รายการในรายงานต้องสมัพนัธ์กบัรายการอ่ืนๆในแนวเดียวกนั 

5. รายละเอียดข้อมลูควรจดัให้เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ใช้และให้อ่านเข้าใจ
ง่ายชดัเจน 

6. แสดงถึงรายการท่ีปฏิบัติได้จริง  เปรียบเทียบกับงบประมาณพร้อมทัง้แสดง
ผลตา่งจากงบประมาณ 

7. จดัข้อมลูเรียงล าดบัโดยให้กลมกลืนกนั  และเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง 

8. แสดงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องแตไ่ม่สามารถควบคมุได้ไว้ด้วย 

9. รายงานต้องจดัท าเป็นระยะๆอย่างสม ่าเสมอ  อาจเป็นรายเดือนในกรณีมีปัญหา
ท่ีจ าเป็นต้องเสนอรายงานเป็นรายสปัดาห์หรือรายวนั 

10. รายงานต้องเสนอให้ทนัก าหนดเวลา  ไมล่า่ช้าเกินไป 

รายงานผลการปฏบิัตงิานมีความสัมพนัธ์กับโครงสร้างการจัดองค์กร 

 การรายงานผลการปฏิบตัิงาน  ควรรายงานตามล าดบัขัน้ตามการแบ่งสายงานของ
โครงสร้างการจัดองค์กร  เน่ืองจากการรายงานผลการปฏิบัติงานนี  ้ ต้องการรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบถึงการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานท่ีตนรับผิดชอบ  มีผลการด าเนินงาน
เป็นไปอย่างไร  รายงานผลการปฏิบตัิงานของแตล่ะหน่วยงาน  จึงแยกจากกนั  และรายงานจาก
หน่วยงานขัน้ต ่าท่ีสดุ  เสนอไปยงัหน่วยงานขัน้ท่ีสงูขึน้ไปตามล าดบั  รายงานของหน่วยงานระดบั
ต ่าหลาย ๆ หน่วยงานจะสรุปเป็นรายงานของหน่วยงานในระดับกลาง  และรายงานของทุก
หน่วยงานในระดับกลาง  ก็จะสรุปเป็นรายงานระดับสูงต่อไปตามล าดับ  ในรายงานผลการ
ปฏิบตัิงานควรแยกรายการท่ีควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ออกจากกัน  ในรายงานควรจะมีการ
วดัผลการปฏิบตัิงาน  โดยน าผลการปฏิบตัิงานจริงเปรียบเทียบกบังบประมาณท่ีวางแผนไว้  เพื่อ
แสดงให้เห็นว่าการปฏิบตัิงานจริงเป็นไปตามแผนงานหรือไม่  มีผลต่างจากงบประมาณอย่างไร
บ้าง  ผลต่างจากงบประมาณนีห้น่วยงานท่ีรับผิดชอบต้องหาสาเหตุว่าเกิดขึน้ได้อย่างไรและ
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หาทางแก้ไขโดยเร็ว  แตถ้่าผลตา่งจากงบประมาณเป็นไปในทางท่ีดีเป็นท่ีพอใจก็ต้องตรวจสอบหา
สาเหตเุช่นเดียวกนัเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื่นตอ่ไป 

 รายงานผลการปฏิบตัิงานจัดท าตามขอบเขตความรับผิดชอบตามโครงสร้างการจัด
องค์กรของกิจการ  จะช่วยให้การติดตามผลการปฏิบตัิงานภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ ท่ีได้รับ
มอบหมายสะดวกขึน้  และแยกความรับผิดชอบของแตล่ะหน่วยงานอย่างเห็นได้ชดั  การรายงาน
การปฏิบตัิงานจะจดัท าอย่างสม ่าเสมอ  เช่น รายเดือน  หรือรายสปัดาห์แล้วแต่ความเหมาะสม  
หากกรณีมีปัญหาต้องรีบน าเสนอ  อาจจะจดัท ารายงานเป็นรายวนัเพื่อรายงานปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

 

การแสดงข้อมูลในรายงานผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้ใช้ 

 Glenn A. Welsch and others (2010)  ได้กล่าวไว้ว่า การจดัท ารายงานผลการ
ปฏิบตัิงานเพื่อเสนอแก่ผู้บงัคบับญัชาตามสายงานหน้าท่ีในการบริหารงานของผู้บงัคบับญัชาแต่
ละระดบัแตกตา่งกนั  ความรับผิดชอบและหน้าท่ีในการตดัสินใจก็แตกตา่งกนัไปด้วย  ดงันัน้ความ
ต้องการรายละเอียดหรือข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละระดับก็ย่อม
แตกตา่งกนัตามความจ าเป็นท่ีต้องใช้  รายงานผลการปฏิบตัิงานควรจดัท าให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการจึงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ ใช้  ผู้บริหารแต่ละระดบัมีความต้องการข้อมลูในรายงานผลการ
ปฏิบตัิงาน  ดงันี ้

1. ผู้บริหารระดบัสูง   

 

ผู้บริหารระดบันีต้้องการรับรายงานทกุๆด้านอยา่งครบถ้วนแตต้่องการเฉพาะรายการ
สรุปเพื่อให้ทราบว่าผลการด าเนินงานของกิจการเป้นอย่างไรพร้อมทัง้เสนอแนะให้เห็นถึงรายการ
ท่ีส าคญัๆส่วนรายการทั่วๆไปควรเป็นรายการสรุปโดยเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณและมี
รายละเอียดประกอบอย่างเพียงพอ  เพื่อให้การตรวจสอบหาสาเหตุของผลงานท่ีแตกต่างจาก
งบประมาณจะได้พิจารณาหาทางแก้ไขโดยดว่น 

 

2. ผู้บริหารระดบักลาง  

  

ผู้บริหารระดบักลางเป็นผู้ควบคุมงานต่าง ๆ มีความใกล้ชิดและเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานมากกวา่ผู้บริหารระดบัสงู  ผู้บริหารระดบันี ้ ได้แก่  ผู้จัดการฝ่ายตา่ง ๆ  ซึง่ควบคมุงาน
ด้านการขาย  การผลติ  การเงิน  ฯลฯ  และความรับผิดชอบงานในสว่นย่อย ๆ ในแผนกหรือฝ่ายท่ี
เขาดแูลให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับหมอบหมายจากผู้บริหารระดบัสงู  และผู้บริหารระดบันีย้งัมี
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ความรับผิดชอบการวางแผนในส่วนงานท่ีตนรับผิดชอบ  รายงาน ผลการปฏิบัติงานส าหรับ
ผู้บริหารระดบันีจ้ะเป็นข้อมลูแบบสรุปและมีข้อมลูเฉพาะท่ีสนใจ  เพื่อให้สามารถเห็นได้ว่ามีจุด
ใดบ้างท่ีควรให้ความสนใจ  ท่ีเสนอต่อผู้บริหารระดบันีก็้จะต้องเปรียบเทียบกบัแผนงบประมาณ  
เพื่อหาผลต่างจากงบประมาณ  ผู้ บริหารระดับนีจ้ะให้ความสนใจเป็ นพิเศษกับผลต่างจาก
งบประมาณท่ีก าหนดไว้ท่ีมีจ านวนสงูกว่ามากท่ีจะสนใจต้นทนุท่ีเป็นไปตามแผนหรือแตกตา่งจาก
งบประมาณเพียงเล็กน้อย  เน่ืองจากเขาจะต้องติดตามหาสาเหตุของผลต่างและหาทางแก้ไข
ผลตา่งซึง่อยูใ่นความรับผิดชอบโดยดว่น 

 

3. ผู้บริหารระดบัล่าง  

  

ผู้บริหารระดบันี ้ คือ  ผู้ควบคมุงานหรือหวัหน้าคมุคนงานซึง่มีความเก่ียวข้องกบัการ
ควบคมุการด าเนินงานประจ าวนัให้เป็นไปตามแผนงาน  เช่น  ควบคมุให้มีการใช้วตัถดุิบในการ
ผลิตในปริมาณท่ีก าหนดไว้  ใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามแผน
งบประมาณ  ดงันัน้  รายงานผลการปฏิบตัิงานเสนอผู้บริหารระดบันีจ้ึงเป็นรายงานเก่ียวกบัการ
ผลิต  การควบคมุต้นทนุและรายละเอียดของการด าเนินงาน   วา่มีการใช้เวลาหรือวตัถดุิบเกินกวา่
ท่ีก าหนดไว้หรือไม่  โดยข้อมูลในรายงานจะต้องมีรายละเอียดท่ีเข้าใจง่าย  และจ ากัดเฉพาะ
รายการท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบในการด าเนินงานของผู้ควบคมุเท่านัน้  

 

รูปแบบของการรายงาน 

 การเสนอผลการปฏิบัติงานให้แก่ฝ่ายบริหารหรือผู้ บังคับบัญชานัน้  ในรายงานจะ
ประกอบด้วย  ข้อมูลท่ีเป็นตวัเลขและข้อมูลอ่ืน ๆ   ดงันัน้การรายงานควรจะเลือกวิธีการและ
รูปแบบให้เหมาะสม  กบัระดบัของฝ่ายบริหารท่ีใช้รายงาน  พืน้ฐานความรู้ของผู้ใช้รายงาน  และ
ลกัษณะการด าเนินงาน  ผู้บริหารบางรายชอบรูปแบบแผนผงั หรือกราฟซึ่งเข้าใจได้รวดเร็วและ
ชดัเจน  บางรายชอบตวัเลข  โดยเฉพาะถ้าเป็นรายงานทางการเงินมกัท าเป็นตารางการเงินตวัเลข  
บางแห่งก าหนดเป็นฟอร์มขึน้มาเพื่อความเข้าใจ  ดังนัน้การเลือกรูปแบบในการแสดงรายงานจึง
ขึน้อยูก่บัลกัษณะของใช้ข้อมลู 

 สิ่งท่ีควรตระหนักในการน าเสนอรูปแบบรายงานก็คือ  รายงานไม่ควรยาวเกินไปควร
หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความท่ีคลมุเครือ ไม่ชดัเจน หรือมีตารางมากเกินไป  ในรายงานควรมีเฉพาะ
ข้อมลูส าคญั ๆ เท่านัน้ ส่วนท่ีมากเกินความจ าเป็น  ไม่ควรแสดงและต้องให้มีความสมัพนัธ์
ต่อเน่ืองกนัระหว่างข้อมลูในรายงาน  การวางระบบรายงานผลการปฏิบตัิงานท่ีเหมาะสมจะช่วย
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ให้ลดการตดัสินใจท่ีผิดพลาดได้น้อยลงได้เช่นกัน    ช่วงเวลาตัง้แต่เร่ิมตดัสินใจกับการจัดท า
รายงานผลการปฏิบตัิงานควรจะให้สัน้ท่ีสดุ  เน่ืองจากถ้าปล่อยให้เกิดสถานการณ์ท่ีไม่น่าพอใจ
และมีปัญหาต่างๆ  เกิดขึน้นานเกินไปไม่รีบแก้ไขจะก่อให้เกิดผลเสียหายทางการเงินแก่กิจการ
มาก  ผู้ควบคุมงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใหม่  ๆ อยู่เสมอ  เม่ือปล่อยให้ระยะเวลาผ่านไปก็
อาจจะลืมหรือคลายความสนใจในเหตกุารณ์ท่ีผ่านมาได้  นอกจากนัน้ท าให้เกิดความเคยชินต่อ
เหตกุารณ์  ขาดความสนใจตอ่เหตกุารณ์ท่ีไม่เป็นท่ีน่าพอใจนัน้ ๆ จนถือวา่ความไม่มีประสิทธิภาพ
เป็นเร่ืองธรรมดา 

 รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติงาน  ควรท าเป็นมาตรฐานไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย
ผู้ บริหารจะเคยชินกับถ้อยค าและรูปแบบท่ีใช้เป็นประจ า  วิ ธีการน าเสนอข้อมูลไม่ควร
เปลี่ยนแปลงท าให้ผู้ อ่านรายงานติดตามท าความเข้าใจได้ยาก  ควรจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็นรูปแบบมาตรฐานแต่ต้องมีการปรับปรุงในกรณีจ าเป็นและเหมาะสม  ซึ่งการ
ปรับปรุงก็เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลง  แต่ต้องเปลี่ยนแปลงในจังหวะท่ีเหมาะสมและควรมี
ค าอธิบายรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงนัน้วา่เปลี่ยนจากเดมิอยา่งไร 

 รูปแบบการเสนอรายงานผลการปฏิบตัิงาน  โดยเปรียบเทียบกบังบประมาณจดัท า
ได้  ดงัตอ่ไปนี ้

ก. รายงานผลการปฏิบัตงิานในรูปข้อมูล 

รายงานผลการปฏิบัตงิานของฝ่ายขาย 

1  มกราคม   25x1- 31  กรกฎาคม  25x1 

         หนว่ย : พนับาท 

เดือน ขายตามงบประมาณ ขายจริง 
ผลต่างจาก
งบประมาณ 

มกราคม 

กมุภาพนัธ์ 

มีนาคม 

เมษายน 

พฤษภาคม 

มิถนุายน 

กรกฎาคม 

2,500 

2,300 

2,000 

2,100 

2,400 

2,600 

2,700 

2,300 

2,200 

2,100 

2,300 

2,500 

2,400 

2,300 

-200 

-100 

+100 

+200 

+100 

-200 

-400 
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ข.  รายงานผลการปฏิบัตงิานเป็นรูปกราฟ 

รายงานผลการปฏิบัตงิานของฝ่ายขาย 

1 มกราคม   25x1- 31 กรกฎาคม 25x1 

 
 

ค.  รายงานผลการปฏิบัตงิานเป็นรูปกราฟแท่ง 

รายงานผลการปฏิบัตงิานของฝ่ายขาย 

1  มกราคม   25x1- 31  กรกฎาคม  25x1 
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ข้อมูลและความถูกต้องของข้อมูลในการรายงานผลการปฏบิตังิาน 

 ความรวดเร็วในการท ารายงานผลการปฏิบตัิงานให้ทนักับเหตกุารณ์เป็นสิ่งส าคญัใน
การควบคมุการปฏิบตัิงาน  ความล่าช้าอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่กิจการมากยิ่งขึน้  ความ
ต้องการรายงานท่ีรวดเร็วเพื่อจะได้แก้ไขความเสียหายได้ทนัการ  แตข่ณะเดียวกนัรายงานผลการ
ปฏิบตัิงานก็ต้องประกอบไปด้วยข้อมลูท่ีถกูต้อง  ความต้องการของข้อมลูจ าเป็น  ต้องอาศยัเวลา
ในการจดัท าให้รายงานนัน้  ในกรณีเช่นนีอ้าจแก้ไขโดยการใช้ประมาณ  เช่น  การเปรียบเทียบ
คา่ใช้จ่ายจริงกบังบประมาณ  อาทิเช่น  คา่น า้ค่าไฟ  ยงัไม่ได้มีการเรียกเก็บอาจใช้วีการประมาณ
จากงวดก่อน ๆ ขึน้มา  เพื่อให้ค่าใช้จ่ายครบและรายงานออกมาทนัก าหนดท่ีต้องการใช้  รายงาน
ผลการปฏิบัติงานนีจ้ะรายงานทัง้ข้อดีและข้อบกพร่องในการปฏิบตัิงาน  จึงควรรายงานตาม
ข้อเท็จจริงตามหลกัฐานท่ีเกิดขึน้จริง  ในบางครัง้อาจรายงานในรูปของการประชุม  และชีแ้จง
เพิ่มเติมจากรายการท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ระหว่างผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้การรายงานนัน้
ชดัเจนยิ่งขึน้  ข้อมลูท่ีควรปรากฏอยูใ่นรายงานผลการปฏิบตัิงาน  มีดงัตอ่ไปนี ้

1. ระบถุึงความรับผิดชอบของผู้รายงาน 

2. ระบรุายการต้นทนุท่ีควบคมุได้และควบคมุไมไ่ด้แยกจากกนั 

3. ระบรุะยะเวลาที่รายงานและระยะเวลาสะสม  ตัง้แตต้่นปีจนถึงงวดปัจจบุนั 

4. รายละเอียดเก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายของหน่วยงาน  และการใช้บริการในหน่วยงานตา่งๆ 

5. ผลตา่งจากงบประมาณงวดท่ีรายงาน 

6. ผลตา่งจากงบประมาณสะสมจากต้นปีจนถึงวนัจดัท ารายงาน 

7. ปรับปรุงงบประมาณให้เป็นไปตามปริมาณท่ีเกิดขึน้จริงในกรณีท่ีงบประมาณท่ี
วางแผนไว้ไม่ตรงกบัระดบัท่ีปฏิบตัิได้จริง  (จดัท างบประมาณยืดหยุน่) 

8. ข้อคิดเห็นตา่ง ๆ และข้อเสนอแนะ 

 

รายงานผลการปฏิบตัิงานท่ีจดัท าขึน้  เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลงานในความรับผิดชอบของ
ผู้ควบคมุงานแตล่ะคนและควรให้มีการแจกจ่ายไปยงัหน่วยงานตา่งๆ  เช่น  เก่ียวกบัการแจกจ่าย
แผนงบประมาณผู้บริหารบางคนจ าเป็นต้องใช้รายงานผลการปฏิบตัิงานรานเดือนท่ีสมบรูณ์  แต่
ผู้บริหารอ่ืนๆอาจต้องการ  เพียงรายงานเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัความรับผิดชอบในหน่วยงาน
ของตนเท่านัน้  ไม่ควรเสนอรายงานผลการปฏิบตัิงานรายเดือนทกุฉบบัให้ผู้บริหารทกุคน  เพราะ
จะท าให้ผู้บริหารแต่ละคนได้รับรายงานจ านวนมากจนขาดความสนใจ  ซึง่รายงานบางฉบบัอาจ
เก่ียวข้องกบัการท างานของเขาโดยเฉพาะ  ดงันัน้ควรแจกจ่ายเฉพาะส่วนท่ีส่วนท่ีผู้บริหารผู้นัน้
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เก่ียวข้อง  เช่น  ผู้บริหารระดบัลา่ง  ควรให้รายงานอยา่งละเอียดเฉพาะแผนงานเพียงแผนกเดียวท่ี
เขารับผิดชอบ  ส่วนผู้บริหารระดับสูงต้องการรายงานโดยสรุปทัง้หมด  แต่ยอดสรุปจะต้องมี
รายละเอียดประกอบเก่ียวกบัการด าเนินงานของหน่วยงานแตล่ะแห่ง  การแจกจ่ายรายงานไปยงั
ผู้บริหารระดบัตา่ง ๆ ควรเป็นดงันี ้(ตวัอยา่งฝ่ายผลติ) 

 

ระดับหรือต าแหน่ง รายงานที่ควรได้รับ 

ประธานกรรมการบริษัท 

ผู้บริหารระดบัสงู,รองประธานบริษัทฝ่ายผลติ 

 

 

 

 

ผู้บริหารระดบักลาง,ผู้จดัการฝ่ายผลติ 

ผู้ควบคมุงานผลติ 

 

ผู้บริหารระดบัลา่ง,หวัหน้าคนงานแผนกผลติท่ี  1 

รายงานทัง้หมด 

สรุปต้นทนุโรงงาน 

สรุปผลงานของฝ่ายผลติทัง้หมด 

รายงานต้นทนุแผนกผลติทัง้หมด 

สรุปรายงานของแผนกบริการ 

รายงานต้นทนุแผนกบริการทัง้หมด 

รายงานต้นทนุ 

สรุปผลงานของฝ่ายผลติ 

รายงานต้นทนุของแผนกผลติทัง้หมด 

รายงานต้นทนุแผนกผลติท่ี  1   
เคร่ืองจกัรแผนกผลิตท่ี  1 

 

การวิเคราะห์ผลการปฏิบัตงิานและการตดิตามผลการปฏบิัตงิาน 

 จากการรายงานผลการปฏิบตัิงานจริง  เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบังบประมาณก็จะท าให้
ทราบผลต่างจากงบประมาณ  ซึ่งผลต่างนีห้ัวหน้าหน่วยงานจะเป็นผู้ รับผิดชอบ  และจะต้อง
วินิจฉัยค้นหาสาเหตผุลต่างจากการปฏิบตัิงานกับงบประมาณเกิดขึน้ได้อย่างไร  ถ้าเป็นผลต่าง
ในทางไม่ดีผู้ รับผิดชอบจะต้องเสนอแนวทางแก้ไข  เช่น  หวัหน้าแผนกต้องติดตาม  ดแูลการเบิก
วตัถดุิบมาใช้ในการผลิตว่ามีการเบิกใช้เกินงบประมาณหรือไม่  เป็นวตัถดุิบชนิดไหน  เพราะเหตุ
ใด  ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุวัตถุดิบคุณภาพไม่ดี   แตกหักง่าย  หรือเคร่ืองจักรเสีย  ท าให้
สิน้เปลืองวตัถดุิบหรือการเก็บรักษาไม่ดีจงึท าให้วตัถดุิบเสียหาย  หรือในกรณีผลตา่งเกิดจากราคา
ซือ้วตัถดุิบ  ฝ่ายจดัซือ้ก็ซือ้วตัถดุิบในราคาท่ีสงูกว่างบประมาณ  เน่ืองจากวตัถดุิบขาดแคลนหรือ
มีราคาสงูขึน้หรือการตัง้ราคาในงบประมาณไม่สอดคล้องกบัข้อเท็จจริงซึง่ต้องหาทางแก้ไขต่อไป  
การติดตามหาสาเหตจุะได้แก้ไขให้ถกูต้อง  กรณีการแก้ปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดขึน้  ต้องได้รับ
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การวินิจฉยัและอนมุตัิโดยผู้บริหารระดบัสงู  และวิธีการแก้ไขอาจจะกระทบตอ่การปฏิบตัิงานของ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ด้วย  ดงันัน้การติดตามผลการปฏิบตัิงานและการแก้ไขจะต้องมีการประชมุหารือ
ระหวา่งผู้บริหารของหน่วยงานระดบัตา่ง ๆ  เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกนั 

 กรณีท่ีผลตา่งเกิดขึน้  เน่ืองจากการตัง้งบประมาณยงัไมเ่หมาะสมกบัข้อเท็จจริง  กิจการ
จะต้องปรับปรุงแก้ไขการวางแผนงบประมาณในงวดต่อไปให้เหมาะสมยิ่งขึน้  ซึง่โดยปกติกิจการ
ควรจะใช้ระบบต้นทุนมาตรฐานในการจดัท างบประมาณ  และใช้เป็นเกณฑ์ในการบนัทึกบญัชี
ต้นทุนโอนจากแผนกหนึ่งไปอีกแผนกหนึ่งในวันสิน้งวด  การด าเนินงานการใช้ระบบต้นทุน
มาตรฐานมีข้อดีก็คือ  เสียค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมลูน้อยกว่าต้นทุนจริงและในการกะประมาณ
การต้นทุนในอนาคตท่ีคาดไว้สามารถกะประมาณได้อย่างสมเหตสุมผล  ซึ่งใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนของฝ่ายบริหารได้  และยงัใช้ประโยชน์ในการก าหนดราคาขายสินค้าใหม่  ในกรณีงานสัง่
ท าหรือวิเคราะห์การซือ้เพิ่มในระบบต้นทุนงานช่าง  และในการจดัท างบประมาณโดยใช้ระบบ
ต้นทุนมาตรฐาน  จะมีประโยชน์ในด้านการควบคุมต้นทุนเม่ือต้นทุนจริงแตกต่างจากต้นทุน
มาตรฐาน  ผู้บริหารจะต้องดวู่าความแตกต่างเน่ืองจากการด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพหรือไม ่ 
ถ้าเกิดขึน้เน่ืองจากการไม่มีประสิทธิภาพจะได้ด าเนินการแก้ไขตอ่ไป 

 

การก าหนดต้นทุนมาตรฐาน 

 กชกร เฉลมิกาญจนา  (2557)   ได้กลา่วไว้วา่ ในการตัง้มาตรฐานต้นทนุส าหรับสนิค้าท่ี
ผลิตกิจการจะต้องก าหนดให้เหมาะสมส าหรับการวดัการด าเนินงานในฝ่ายผลติ  ถ้า
มาตรฐานต ่าเกินไปโดยท่ีผู้ปฏิบตัิสามารถปฏิบตัิได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายาม  ก็จะไม่
เป็นการดงึดดูให้คนงานพยายามปฏิบตัิงานอยา่งมีประสทิธิภาพ  ในทางตรงกนัข้ามถ้า
มาตรฐานท่ีตัง้ไว้สงูเกินไปจนไมส่ามารถปฏิบตัิได้  คนงานก็จะไมส่นใจตอ่เป้าหมายการ
ดงึดดูคนงานให้ท างานอยา่งมีประสทิธิภาพก็ไมส่มัฤทธ์ิผลเช่นกนั 

 การก าหนดต้นทุนมาตรฐานของกิจการ  โดยใช้ประสบการณ์ในอดีตท่ีเคยท ามา
ประกอบกบัวิจารณญาณของผู้บริหารปรับข้อมลูในอดีตให้สอดคล้องกบัต้นทนุท่ีคาดว่าจะเป็นใน
อนาคต  แตกิ่จการสว่นใหญ่ก็อาจจะใช้วิศวกรเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานการประมาณการใช้วตัถดุิบ  
ปริมาณแรงงานทางตรงเน่ืองจากวิศวกรเป็นผู้ ใกล้ชิดกลบัฝ่ายผลิต  ทราบขัน้ตอนในการผลิตเป้
นอย่างดี  ส่วนราคาวตัถดุิบมาตรฐานและอตัราคา่จ้างมาตรฐานขึน้อยู่กบัภาวะของตลาด  ภาวะ
เศรษฐกิจ  และอตัราคา่แรงงานเก่ียวข้องกบัสหภาพแรงงานด้วย  อย่างไรก็ตามปริมาณและราคา
มาตรฐานท่ีก าหนดขึน้ก็ควรจะมีการทบทวนปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้  
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เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและภาวะเศรษฐกิจ  ซึง่มีผลกระทบตอ่ต้นทนุ
การผลติ  ตวัอยา่งในการก าหนดต้นทนุมาตรฐานในการผลิตสนิค้า  1  หน่วย  มีดงันี ้

 ต้นทุนมาตรฐาน ผลิตภณัฑ์สนิค้า  ก  1  หน่วย  ต้นทนุประกอบด้วย 

 วัตถุดบิทางตรง วตัถดุิบ  ก  1  ชิน้@ 5  =  5 

    วตัถดุิบ  ข  2  ชิน้ @ 4  =  8   13 

 ค่าแรงงานทางตรง 1  ชัว่โมง @ 25     25 

 ค่าใช้จ่ายการผลิต ใช้เวลา ½ ชม. ละ 30    15 

    รวมต้นทนุมาตรฐานตอ่  1  หน่วย   53 

 

การวิเคราะห์ผลต่างจากมาตรฐาน 

 ไพบลูย์  ผจงวงศ์  (2554)  ได้กล่าวไว้ว่า  การวิเคราะห์ผลตา่งจากมาตรฐานเพื่อใช้ใน
การควบคุมการปฏิบตัิงาน  เพื่อการตรวจสอบผลกสนปฏิบตัิงานว่าเป็นไปตามงบประมาณท่ี
จัดท าหรือไม่  โดยการน าผลงานท่ีปฏิบัติจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณเม่ือมีผลต่างจาก
งบประมาณเกิดขึน้  ฝ่าบริหารจะได้ตดัสินใจด าเนินการแก้ไขตอ่ไป 

 การวิเคราะห์ผลตา่งจากงบประมารท่ีจดัท าขึน้  โดยใช้ระบบบญัชีต้นทนุมาตรฐาน  จะ
เน้นการวิเคราะห์ผลต่างในเร่ืองต่อไปนี ้ คือเร่ือง  การขายวตัถุดิบทางตรง  ค่าแรงงานทางตรง  
และค่าใช้จ่ายการผลิต  ถ้าต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริงสงูกว่าต้นทนุมาตรฐานถือเป็นผลต่างท่ีไม่น่าพอใจ 
(Unfavorable Variance : U)  แตถ้่าผลตา่งเกิดขึน้จริงต ่ากว่าต้นทนุมาตรฐานถือเป็นผลตา่งท่ีน่า
พอใจ (Favorable Variance : F)   

 

1. การวิเคราะห์ผลต่างจากกการขาย 

การวิเคราะห์ผลต่างจากการขาย  เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าของกิจการขายได้ตาม
งบประมาณท่ีตัง้ไว้หรือไม่  ถ้าไม่เป็นไปตามงบประมาณมีผลตา่งก็จะได้วิเคราะห์ตอ่ไปว่าผลตา่ง
จากกการขายเกิดขึน้เน่ืองจากราคาขายเท่าไรและมีผลตา่งรวมเท่าใด 

ข้อสงัเกตในการค านวณ  ในการค านวณหาผลต่างเน่ืองจากราคาขายให้ใช้ปริมาณท่ี
ขายจริงคงท่ีและราคาขายเป็นตัวแปร  ส่วนการหาผลต่างเน่ืองจากปริมาณให้ใช้ราคาตาม
งบประมาณคงท่ีและให้ปริมาณเป็นตวัผนัแปร 
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2. การวิเคราะห์ผลต่างของวัตถุดบิ 

การรายงานผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัซือ้  จะเปรียบเทียบปริมาณวตัถดุิบซือ้จริง
ราคาซือ้จริงเปรียบเทียบราคาซือ้กบัปริมาณซือ้ตามงบประมาณ   ตามการค านวณดงันี ้

ต้นทนุวตัถท่ีุเกิดขึน้จริง   =  ปริมาณใช้จริง x ราคาจริง 

ต้นทนุวตัถมุาตรฐาน   = ปริมาณมาตรฐาน x ราคามาตรฐาน 

การวิเคราะห์หาผลตา่งรวมของวตัถ ุท าได้ดงันี ้คือ  

ผลตา่งรวมวตัถ ุ  =        ต้นทนุวตัถท่ีุเกิดขึน้จริง – ต้นทนุวตัถมุาตรฐาน 

 ผู้ ท่ีรับผิดชอบเร่ืองผลต่างเก่ียวกับวตัถุดิบมี  2  ฝ่ายด้วยกัน  คือ  ฝ่ายจัดซือ้จะ
รับผิดชอบเร่ืองผลตา่งของราคาซือ้วตัถดุิบ  และปริมาณซือ้วตัถดุิบ  ตลอดจนก าหนดเวลาการซือ้
ให้ทนัตามก าหนด  ผลตา่งในราคาซือ้และปริมาณซือ้จะแสดงให้เห็นในรายงานผลการปฏิบตัิงาน
ของแผนกจดัซือ้  ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์ผลตา่ง  คือ  ปริมาณ  และราคา   

2.1  ผลตา่งราคาวตัถดุิบ (Material Price Variance, MPV) ผลตา่งราคาวตัถุเป็น
ผลตา่งที่เกิดจากราคาวตัถท่ีุซือ้จริงเปรียบเทียบกบัราคามาตรฐาน  การค านวณหาผลตา่งวตัถทุ า
ได้ 2 วิธี คือ ผลตา่งราคาวตัถเุม่ือซือ้ และผลตา่งราคาวตัถเุม่ือใช้  

2.1.1  วิเคราะห์หาผลต่างวตัถเุม่ือซือ้ เป็นการเปรียบเทียบกบัระหว่างราคา
วตัถท่ีุซือ้จริงกบัราคามาตรฐานวตัถ ุคณูด้วย ปริมาณท่ีซือ้จริง มีสตูรการค านวณ ดงันี ้

 

ผลต่างราคาวัตถุ  = (ราคาจริง – ราคามาตรฐาน) x ปริมาณซือ้จริง 

 

2.1.2  วิเคราะห์หาผลตา่งวตัถเุม่ือใช้ ในกรณีนีจ้ะหาผลตา่งราคาวตัถดุิบตอน
เบิกใช้ ท าโดยเปรียบเทียบกนัระหว่างราคาวตัถท่ีุเบิกใช้ กบัราคามาตรฐานวตัถุ คณูด้วยปริมาณ
วตัถท่ีุเบกิใช้จริง มีสตูรการค านวณ ดงันี ้ 

ผลต่างราคาวัตถุ  = (ราคาจริง – ราคามาตรฐาน) x ปริมาณซือ้จริง 

 

2.2  ผลตา่งปริมาณวตัถ ุ(Material Quantity Variance : MQV)  ในรายงานผล
การปฏิบตัิงานของฝ่ายผลิต  ซึ่งเป็นผู้ เบิกใช้วตัถุดิบ  ผู้ จัดการฝ่ายผลิต   หรือหัวหน้าฝ่ายผลิต  
รับผิดชอบการเบิกใช้วตัถดุิบในการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามงบประมาณ  แต่ถ้าการเบิก
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ใช้ในปริมาณท่ีเกินกว่างบประมาณ  หมายถึง  เกิดผลต่างจากการใช้วตัถดุิบ  คือ  การใช้วตัถดุิบ
ไม่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งหวัหน้าฝ่ายผลิตต้องรับผิดชอบแต่ไม่ต้องรับผิดชอบในเร่ืองต้นทุนวตัถดุิบ  
ดงันัน้  ผู้จดัการฝ่ายผลติจะรับผิดชอบเร่ืองเดียว  คือ  ปริมาณการใช้วตัถดุิบเท่านัน้  การวิเคราะห์
ผลตา่งเน่ืองจากการใช้วตัถดุิบ 

การวิเคราะห์ผลต่างจากกการใช้วัตถุดิบ ให้ราคาคงท่ีโดยใช้ราคามาตรฐานตาม
งบประมาณคณูด้วยผลต่างของปริมาณวตัถใุช้จริงกบัปริมาณวตัถตุามงบประมาณ (ปัจจยัราคา
คงท่ีแตป่ริมาณผนัแปร) ตามสตูรดงันี ้

 

ผลต่างปริมาณวัตถุ   =   (ปริมาณวัตถุใช้จริง – ปริมาณวัตถุตามมาตรฐาน) x ราคามาตรฐาน 

 

3. การวิเคราะห์ผลต่างเน่ืองจากค่าแรงงานทางตรง 

รายงานผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายผลติ  นอกจากแสดงถึงผลตา่งจากงบประมาณใน
การใช้วตัถดุิบแล้วยงัแสดงถึงผลตา่งของการใช้ของแรงงานทางตรง  ซึง่อยูใ่นความรับผิดชอบของ
ฝ่ายผลิตท่ีต้องใช้ชั่วโมงแรงงานให้ได้ตามงบประมาณ  เม่ือไม่เป็นไปตามงบประมาณก็ต้องหา
สาเหตวุา่เกิดขึน้เน่ืองจากอะไร  ดงันัน้จงึมีการวิเคราะห์ผลตา่งจากแรงงาน  ซึง่เกิดขึน้ได้  2  กรณี  
คือ  ผลตา่งเน่ืองจากปริมาณหรือจ านวนชัว่โมงแรงงานท่ีใช้ในการผลิต  และผลตา่งจากราคาหรือ
คา่จ้างแรงงาน  โดย 

 

 ค่าแรงที่เกิดขึน้จริง = ช่ัวโมงจริง x อัตราจริง 

 ค่าแรงตามมาตรฐาน = ช่ัวโมงมาตรฐาน x อัตรามาตรฐาน 

 

การวิเคราะห์ผลตา่งรวมของคา่แรงท าได้ดงันี ้คือ  
 

ผลต่างรวมค่าแรง  =  ค่าแรงที่เกิดขึน้จริง – ค่าแรงตามมาตรฐาน 
 

3.1 ผลตา่งเน่ืองจากอตัราคา่จ้าง (Labor Rate Variance : LRV)   ค านวณโดยใช้
ชัว่โมงแรงงานทางตรงจริงคณูด้วยผลต่างของอตัราค่าแรงตามมาตรฐานกบัอตัราค่าแรงจ่ายจริง 
(ปัจจยัชัว่โมงแรงงานคงท่ี  แตอ่ตัราคา่จ้างผนัแปร) การค านวณผลตา่งท าได้ดงันี ้

 

ผลต่างอัตราค่าแรง  =     (อัตราค่าแรงจริง – อัตราค่าแรงมาตรฐาน) x ช่ัวโมงจริง 
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3.2  ผลต่างเน่ืองจากประสิทธิภาพค่าแรง (Labor Efficiency Variance, LEV)   
ค านวณโดยใช้อตัราค่าแรงตามมาตรฐานคณูด้วยผลต่างของชั่วโมงแรงงานจริงกับชั่วโมงตาม
มาตรฐาน (ปัจจยัอตัราคา่จ้างแรงงานคงท่ีแตช่ัว่โมงแรงงานผนัแปร)  ) การค านวณผลตา่งท าได้
ดงันี ้

 

ผลต่างประสิทธิภาพค่าแรง  =     (ช่ัวโมงจริง – ช่ัวโมงมาตรฐาน) x อัตรามาตรฐาน 

 

4. การวิเคราะห์ผลต่างเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต 

การวิเคราะห์ผลต่างเก่ียวกับค่าใช้จ่ายการผลิตยุ่งยากกว่าการวิเคราะห์ผลต่าง
เก่ียวกบัวตัถดุิบคา่แรงงานทางตรงและคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ในการวิเคราะห์ผลตา่งเก่ียวกบัค่าใช้จ่าย
ในการผลิตจะต้องค านวณหาอตัราค่าจ้างการผลิตตามงบประมาณขึน้มาก่อน  เพื่อน าไปจดัท า
งบประมาณยืดหยุ่นของค่าใช้จ่ายในการผลิต  ณ  ระดบัการผลิตจริง  แล้วน าไปเปรียบเทียบกบั
คา่ใช้จ่ายในการผลิตท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานจริงเพื่อหาผลตา่งจากงบประมาณ 

 

4.1  ผลตา่งจากงบประมาณ สามารถวิเคราะห์รายละเอียดได้  2  วิธี  คือ 

4.1.1  วิเคราะห์แบบ  2  ผลตา่ง  เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตขุองผลตา่ง  2  
ประการ  คือ   

1) ผลต่างเน่ืองจากงบประมาณ  หาได้โดยเปรียบเทียบผลต่าง
คา่ใช้จ่ายในการผลิตท่ีจ่ายจริงกบัคา่ใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณชัว่โมงมาตรฐานท่ียอมให้ 

2) ผลต่างเน่ืองจากก าลงัการผลิต  หาได้โดยเปรียบเทียบระหว่าง
คา่ใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณชัว่โมงจริงกบัคา่ใช้จ่ายในการผลิตคดิเข้างาน 

4.1.2 วิเคราะห์แบบ  4  ผลตา่ง   เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตขุองผลตา่ง  4  
ประการ  คือ   

1) ผลต่างเน่ืองจากการจ่ายเงิน  หาได้โดยเปรียบเทียบผลต่าง
คา่ใช้จ่ายในการผลิตท่ีจ่ายจริงกบัคา่ใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณชัว่โมงท าจริง 

2) ผลต่างเน่ืองจากประสิทธิภาพของคา่ใช้จ่ายในการผลิต  หาได้โดย
การเปรียบเทียบระหว่างคา่ใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณชัว่โมงจริงกบัคา่ใช้จ่ายในการผลิต
ตามงบประมาณชัว่โมงมาตรฐานท่ียอมให้ 
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3) ผลต่างงบประมาณ หาโดยเปรียบเทียบระหว่างคา่ใช้จ่ายการผลิต
คงท่ีจริง กบั คา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ีตามงบประมาณ 

4) ผลต่างเน่ืองจากก าลงัการผลิต  หาได้โดยเปรียบเทียบระหว่าง
คา่ใช้จ่ายในการผลิตคงท่ีตามงบประมาณชัว่โมงมาตรฐานท่ียอมให้กบัค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้า
งาน 

การจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลตา่ง  จะต้องค านงึถึงความแตกตา่งที่มีนยัส าคญัมี
การวดัด้วยเหตผุลท่ีถกูต้องโดยการแสดงผลการวิเคราะห์และอธิบายอย่างสัน้ๆให้ได้ใจความเป็น
ท่ีเข้าใจง่าย  

การแสดงผลการวิเคราะห์แยกเป็นรายงานเสนอได้  2  แบบ  คือ 

ก. เสนอรายงานการวิเคราะห์แยกเป็นรายงานเฉพาะเร่ืองเสนอผู้บริหาร  เพื่อแก้ไข
ปัญหาโดยการดจูากผลตา่งที่เกิดขึน้  และเป็นผลตา่งจากงบประมาณเป็นจ านวนมากมีนยัส าคญั 

ข. เสนอรวมกับรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน  เป็นเสมือนข้อคิดเห็น
เพิ่มเตมิของรายงานผลการปฏิบตัิงาน 

 

การวิเคราะห์ผลการปฏิบัตงิาน 

 รายงานผลการปฏิบตัิงานสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อเสนอผู้บงัคบับญัชา  สามารถ
วิเคราะห์ได้  4  ระดบั  ดงันี ้

 ระดับที่  1  การวิเคราะห์รวม  เป็นการวิเคราะห์แบบคร่าวๆเพื่อดูยอดรวมก าไรท่ี
กิจการท าได้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดหรือไม่  โดยการเปรียบเทียบก าไรตามงบประมาณกบั
ก าไรท่ีเกิดจากการด าเนินงานจริง  เพื่อดวู่ากิจการมีก าไรจากการด าเนินงานจริงสงูหรือต ่ากว่า
งบประมาณท่ีจดัท าไว้เป็นปริมาณเท่าไร 

 ระดับที่  2  การวิเคราะห์งบประมาณตามแผนงาน  เป็นการวิเคราะห์รายละเอียด
ตอ่จากระดบัท่ี  1  เพื่อดวู่าผลตา่งของก าไรตามระดบัท่ี  1  เกิดขึน้ทางด้านรายได้หรือคา่ใช้จ่าย
เป็นจ านวนเท่าไร  การวิเคราะห์ขัน้ท่ี  2  นีจ้ึงเป็นการเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายตาม
งบประมาณกบัรายได้และคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

 ระดับที่   3  การวิ เคราะห์ก าไรตามงบประมาณด าเนินงาน   กับก าไรตาม
งบประมาณยืดหยุ่น  และเปรียบเทียบก าไรตามงบประมาณยืดหยุ่น  กบัก าไรท่ีเกิดขึน้จริง  การ
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เปรียบเทียบก าไรตามงบประมาณด าเนินงาน  กับก าไรตามงบประมาณยืดหยุ่น  ณ  ระดบัจริง  
เพื่อหาผลต่างเก่ียวกบัปริมาณขายและการเปรียบเทียบก าไรตามงบประมาณยืดหยุ่น  ณ  ระดบั
จริง  กบัก าไรท่ีเกิดขึน้จริง  เพื่อหาผลตา่งรวมเก่ียวกบัราคาสนิค้าท่ีขาย  โดยเปรียบเทียบยอดขาย
ตามงบประมาณยืดหยุ่นได้กบัยอดขายท่ีเกิดขึน้จริงซึ่งอยู่ในระดบัเดียวกนั  ส่วนผลต่างท่ีเกิดขึน้
เน่ืองจากราคาต้นทุนและประสิทธิภาพในการด าเนินงานจะต้องท าการวิเคราะห์ในรายละเอียด
เก่ียวกบัวตัถดุิบ  แรงงานและคา่ใช้จ่าย  โดยอาศยัการวิเคราะห์ผลตา่งเก่ียวกบัต้นทนุมาตรฐานท่ี
กลา่วมาแล้วในตอนต้น 

 ระดับที่  4  เป็นการวิเคราะห์การด าเนินงานจริงกบังบประมาณยืดหยุ่นของแผนก
โดยเปรียบเทียบกบังบประมาณยืดหยุ่นกบัการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงแตล่ะหน่วยงานหรือแตล่ะ
แผนก  เป็นการวิเคราะห์ผลต่างท่ีเกิดขึน้ในแต่ละหน่วยงาน  การรายงานในระดบัท่ี  4  นี ้ จะใช้
ข้อมลูการวิเคราะห์ระดบัท่ี  1- 3  โดยหวัหน้าหน่วยงานย่อยจะเป็นผู้รายงานเสนอตอ่ผู้บริหาร
เรียงล าดบัตามสายการบงัคบับญัชาขององค์กร  เช่น  แผนกขายจะรับผิดชอบผลตา่งด้านจ านวน
และราคาขาย  ส่วนโรงงานจะรับผิดชอบเก่ียวกับผลต่างด้านวตัถุดิบ  แรงงาน  และค่าใช้จ่าย  
และแยกความรับผิดชอบตามแผนกละเอียดลงไปอีก  เช่น  แผนกพสัด ุ แผนกจดัซือ้  เป็นต้น 

 

ตัวอย่างการรายงานผลการปฏบิัตงิานและการวัดผลการปฏบิัตงิาน 
 

 บริษัท ศศิ จ ากดั ท าการผลิตสนิค้า และใช้ต้นทนุมาตรฐานในการค านวณต้นทนุ และ
บนัทกึบญัชี มีข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 ในระหวา่งปีมีการผลติสินค้า 1,000 หนว่ย ต้นทนุมาตรฐานในการผลิตนี ้มีดงันี ้

วตัถดุิบทางตรง 10,000 กิโลกรัม @  10  บาท 100,000 บาท 

คา่แรงงานทางตรง  1,500 ชม. @ 30 บาท 45,000 บาท 

คา่ใช้จ่ายการผลิตผนัแปร (1,500 ชม. @ 20) 30,000 บาท 

แผนต้นทุนมาตรฐาน  

วตัถดุิบทางตรง 10 กิโลกรัม @  10  บาท     100 บาท 

คา่แรงงานทางตรง  1.5 ชม. @ 30 บาท       45 บาท 

คา่ใช้จ่ายการผลิตผนัแปร (1.5 ชม. @ 20)       30 บาท 

คา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ี   (1.5 ชม. @ 10)       15 บาท 

 ต้นทนุมาตรฐานตอ่หนว่ย     190 บาท 
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คา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ี   (1,500 ชม. @ 10) 15,000 บาท 

 ต้นทนุมาตรฐานในการผลิต 1,000 หน่วย เท่ากบั 190,000 บาท 

  

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง รวบรวมได้จากใบเบกิวตัถดุิบ มีดงันี ้
 

วตัถดุิบทางตรง 11,000 กิโลกรัม @  11  บาท 121,000 บาท 

คา่แรงงานทางตรง  1,600 ชม. @ 28 บาท 44,800 บาท 

คา่ใช้จ่ายการผลิตผนัแปร  32,000 บาท 

คา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ี    16,500 บาท 

 ต้นทนุมาตรฐานในการผลิต 1,000 หน่วย เท่ากบั 214,300 บาท 

 

 บริษัท มีระดบัก าลงัการผลิตปกติ 1,200 หน่วยตอ่ปี (ชัว่โมงก าลงัการผลติปกติเท่ากบั 
1,200 x 1.5    =     1,800 ชัว่โมง)  

 

คา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ีตามงบประมาณเท่ากบั 1,200 x 1.5 x 10 = 18,000 บาท 
(ชัว่โมงก าลงัการผลิตปกติ x อตัราคา่ใช้จ่ายผลิตคงท่ีมาตรฐาน) 

 

การเปรียบเทียบระหว่างต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริงกบัต้นทนุมาตรฐานแสดงได้ดงันี ้

 ต้นทุนจริง ต้นทุนมาตรฐาน 
ผลต่าง (น่าพอใจ) 

ไม่พอใจ 

วตัถดุิบทางตรง 121,000 100,000 21,000 

คา่แรงงานทางตรง 44,800 45,000 (200) 

คา่ใช้จ่ายการผลิตผนัแปร 32,000 30,000 2,000 

คา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ี 16,500 18,000 500 

 214,300 190,000 23,300 

จากตารางพบว่า ผลตา่งรวมของวตัถสุงูกวา่มาตรฐาน 21,000 บาท ซึง่เป็นผลตา่งท่ีไม่
น่าพอใจ และผลตา่งของคา่แรงต ่ากวา่มาตรฐาน 200 บาท เป็นผลตา่งท่ีไมน่่าพอใจ สว่นผลตา่ง
คา่ใช้จ่ายการผลิตผนัแปรสงูกวา่ต้นทนุมาตรฐาน 2,000 บาท เป็นผลตา่งที่ไมน่่าพอใจ และ
คา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ีสงูกวา่ต้นทนุมาตรฐานจ านวน 1,500 บาท เป็นผลตา่งท่ีไมน่่าพอใจ 
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1. การวิเคราะห์ผลต่างวัตถ ุ

 การวิเคราะห์ผลตา่งวตัถแุบง่เป็น 2 ชนิด คือ ผลตา่งราคาวตัถ ุและผลตา่งปริมาณวตัถ ุ
ดงันี ้ 
 ผลตา่งราคาวตัถ ุ = (ราคาจริง – ราคามาตรฐาน) x ปริมาณใช้จริง 

    = (11 – 10) x 11,000 

    = 11,000   (ไม่น่าพอใจ) 
 

 จากการวิเคราะห์ข้างต้น ผลตา่งราคาวตัถเุท่ากบั 11,000 บาท เป็นผลตา่งที่ไมน่่าพอใจ 
ซึง่เกิดจากการซือ้วตัถดุิบในราคาท่ีสงูกวา่ราคามาตรฐานกิโลกรัมละ 1 บาท 

 ผลตา่งราคาวตัถ ุ = (ปริมาณจริง – ปริมาณมาตรฐาน) x ราคามาตรฐาน
    = (11,000 – 10,000) x 10 

    = 10,000  (ไม่นา่พอใจ) 
 

 จากการวิเคราะห์ข้างต้น ผลตา่งปริมาณวตัถดุิบเท่ากบั 10,000 บาท เป็นผลตา่งท่ีไมน่่า
พอใจ ซึง่เกิดจากการซือ้วตัถดุิบในราคาปริมาณท่ีสงูกวา่ปริมาณมาตรฐานอยู ่1,000 กิโลกรัม 

 

 ผลตา่งรวมของวตัถเุท่ากบั 11,000 + 10,000  =  21,000 บาท (ไม่น่าพอใจ) 
 

 สาเหตท่ีุเกิดผลตา่งวตัถท่ีุไมน่่าพอใจ อาจเกิดจาก ฝ่ายจดัซือ้ ท่ีมีการจดัซือ้ท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ หรืออาจเกิดจากราคาท่ีสงูขึน้ ซึง่ถือเป็นปัจจยัภายนอก เหนือการควบคมุของฝ่าย
จดัซือ้ 

 ผลตา่งปริมาณวตัถ ุอาจเกิดจาก ฝ่ายผลติท่ีมีคนงานไมมี่ประสิทธิภาพ เคร่ืองจกัรมี
ปัญหา การควบคมุไมมี่ประสิทธิภาพ แตบ่างครัง้อาจเกิดจากวตัถดุบิไม่มีคณุภาพ  ความ
รับผิดชอบก็อยูท่ี่แผนกจดัซือ้ เป็นต้น 
 

2. การวิเคราะห์ผลต่างค่าแรง 

  การวิเคราะห์ผลตา่งคา่แรง แบง่ได้เป็น 2 ชนิด คือ ผลตา่งอตัราคา่แรง และ
ผลตา่งประสทิธิภาพคา่แรง  
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   2.1 ผลต่างเน่ืองจากอัตราค่าจ้าง (Labor Rate Variance : LRV)   ค านวณ
โดยใช้ชัว่โมงแรงงานทางตรงจริงคณูด้วยผลต่างของอตัราค่าแรงตามมาตรฐานกบัอตัราค่าแรง
จ่ายจริง (ปัจจยัชัว่โมงแรงงานคงท่ี  แตอ่ตัราคา่จ้างผนัแปร) การค านวณผลตา่งท าได้ดงันี ้

 

ผลตา่งอตัราคา่แรง  =     (อตัราคา่แรงจริง – อตัราคา่แรงมาตรฐาน) x ชัว่โมงจริง 

=     (28 – 30) x 1,600 

= 3,200 (น่าพอใจ) 
 จากการวิเคราะห์ข้างต้น ผลตา่งอตัราคา่แรงเท่ากบั 3,200 บาท เป็นผลตา่งที่น่าพอใจ 
ซึง่เกิดจากการจ้างแรงงานในอตัราคา่แรงท่ีต ่ากว่าอตัราคา่แรงมาตรฐานอยู ่2 บาทตอ่ชัว่โมง  

 

2.2 ผลต่างเน่ืองจากประสิทธิภาพค่าแรง (Labor Efficiency Variance, LEV)   
ค านวณโดยใช้อตัราค่าแรงตามมาตรฐานคณูด้วยผลต่างของชั่วโมงแรงงานจริงกับชั่วโมงตาม
มาตรฐาน (ปัจจยัอตัราคา่จ้างแรงงานคงท่ีแตช่ัว่โมงแรงงานผนัแปร)  ) การค านวณผลตา่งท าได้
ดงันี ้

ผลตา่งประสทิธิภาพคา่แรง  =     (ชัว่โมงจริง – ชัว่โมงมาตรฐาน) x อตัรามาตรฐาน 

=     (1,600 – 1,500) x 30 

=     3,000  (ไม่น่าพอใจ) 
 จากการวิเคราะห์ข้างต้น ผลตา่งประสทิธิภาพคา่แรงเท่ากบั 3,000 บาท เป็นผลตา่งท่ีไม่
น่าพอใจ ซึง่เกิดจากการจ้างแรงงานในจ านวนชัว่โมงแรงงานท่ีสงูกวา่ชัว่โมงแรงงานมาตรฐานอยู ่
100 ชัว่โมง  

 

 ผลตา่งรวมของคา่แรงเท่ากบั   3,200 - 3,000  =  200 บาท (น่าพอใจ) 
 

 สาเหตท่ีุเกิดผลตา่งคา่แรงท่ีน่าพอใจ อาจเกิดจาก ฝ่ายบคุลากร ท่ีมีการจ้างแรงงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ หรืออตัราคา่แรงต ่า ซึง่ถือเป็นปัจจยัภายนอก เหนือการควบคมุของฝ่ายบคุลากร 

 ผลตา่งประสทิธิภาพคา่แรงงาน อาจเกิดจาก ฝ่ายผลิตท่ีมีคนงานไมมี่ประสทิธิภาพ ขาด
การฝึกอบรม การควบคมุแรงงานไม่มีประสทิธิภาพ แตบ่างครัง้อาจเกิดจากแรงงานไมมี่คณุภาพ  
ความรับผิดชอบก็อยูท่ี่แผนกบคุลากร เป็นต้น 
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3. การวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต 

3.1 วิเคราะห์แบบ  2  ผลต่าง  เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตขุองผลต่าง  2  
ประการ  คือ   

3.1.1 ผลต่างเน่ืองจากงบประมาณ  หาได้โดยเปรียบเทียบผลต่าง
ค่าใช้จ่ายในการผลิตท่ีจ่ายจริงกับค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณ
ชัว่โมงมาตรฐานท่ียอมให้ 

คา่ใช้จ่ายในการผลิตท่ีจ่ายจริง = 1,000 x 1.5 x 20 

   = 36,000 บาท 

ต้นทนุคงท่ีตามงบประมาณ  = 18,000 บาท 

 งบประมาณคา่ใช้จ่ายการผลิต : 

 ตามชัว่โมงมาตรฐาน = 48,000 บาท 

   คา่ใช้จ่ายการผลิตจริง = 48,500 บาท 

 ผลตา่งที่ควบคมุได้  =              500 บาท  (ไม่น่าพอใจ)  

3.1.2 ผลต่างเน่ืองจากก าลังการผลิต  หาได้โดยเปรียบเทียบระหว่าง
คา่ใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณชัว่โมงจริงกบัคา่ใช้จ่ายในการผลิตคดิเข้างาน 

 งบประมาณคา่ใช้จ่ายการผลิต : 

 ตามชัว่โมงมาตรฐาน = 48,000 บาท 

 คา่ใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน = (ชัว่โมงมาตรฐาน x อตัรามาตรฐาน) 
1,000 x 1.5 ชัว่โมง x 30 บาท  = 45,000 

 ผลตา่งก าลงัผลติ  = 3,000  (ไม่น่าพอใจ) 
สรุปผลตา่งคา่ใช้จ่ายการผลิตแบบ 2 ผลตา่ง มีดงันี ้

 ผลตา่งที่ควบคมุได้    500  บาท  (ไม่น่าพอใจ) 
 ผลตา่งก าลงัการผลิต  3,000 บาท  (ไมน่่าพอใจ) 
 ผลตา่งคา่ใช้จ่ายการผลิตรวม 2,500   บาท (ไม่น่าพอใจ) 
 สาเหตุท่ีเกิดผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต จากผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตท่ีเกิดขึน้ พอจะ
วิเคราะห์สาเหตไุด้ ดงันี ้
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 ผลต่างควบคมุได้มีจ านวน 500 บาท เป็นผลต่างท่ีไม่น่าพอใจ แสดงว่าค่าใช้จ่ายการ
ผลิตท่ีเกิดขึน้จริงสูงกว่างบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐาน ซึ่งผู้ ท่ีจะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเหล่านี ้ควรจะเป็นผู้ จัดการโรงงาน ซึ่งมีหน้าท่ีต้องควบคุมไม่ให้ค่าใช้จ่ายสูงเกิน
งบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

 ผลตา่งก าลงัการผลิต มีจ านวน 3,000 บาท  เป็นผลต่างท่ีไม่น่าพอใจ แสดงว่า ก าลงั
การผลิตของกิจการผลิตไม่ถึงระดบัการผลิตท่ีก าหนดเป็นมาตรฐาน คือ ก าลงัการผลิตปกติ นัน่
คือ 1,800 ชัว่โมง  แตก่ าลงัการผลิตท่ีควรจะเป็นตามมาตรฐาน เท่ากบั 1,500 ชัว่โมง แสดงว่ามี
ก าลงัการผลิตวา่งเปลา่ 300 ชัว่โมง  คือ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของต้นทนุคงท่ีได้เต็มท่ี  ซึง่ผู้ รับผิดชอบ
ในผลตา่งนี ้ควรเป็นผู้บริหารระดบัสงู ซึง่เป็นผู้วางแผนการผลติ 

3.2 การวิเคราะห์ผลต่างแบบ  4  ผลต่าง   เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตขุอง
ผลตา่ง  4  ประการ  คือ   

3.2.1 ผลต่างเน่ืองจากการจ่ายเงิน  หาได้โดยเปรียบเทียบผลต่าง
คา่ใช้จ่ายในการผลิตท่ีจ่ายจริงกบัคา่ใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณชัว่โมงท าจริง 

 คา่ใช้จ่ายการผลิตผนัแปรจริง    32,000 บาท 

 งบประมาณคา่ใช้จ่ายการผลิตผนัแปรตามชัว่โมงจริง 

 = 1,600 x 20      32,000  บาท 

 ผลตา่งการจ่ายเงิน     0 บาท  
  

3.2.2 ผลต่างเน่ืองจากประสิทธิภาพของค่าใช้จ่ายในการผลิต  หา
ได้โดยการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณชัว่โมงจริงกบัค่าใช้จ่ายใน
การผลติตามงบประมาณชัว่โมงมาตรฐานท่ียอมให้ 

งบประมาณคา่ใช้จ่ายการผลิตผนัแปรตามชัว่โมงจริง  32,000 บาท 

คา่ใช้จ่ายการผลิตผนัแปรตามมาตรฐาน 

(1,500 x 20)       30,000  บาท 

 ผลตา่งประสทิธิภาพ     2,000 บาท ( ไ ม่ พ อ ใ จ )
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3.2.3 ผลต่างงบประมาณ หาโดยเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายการ
ผลิตคงท่ีจริง กบั คา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ีตามงบประมาณ 

 คา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ีจริง    16,500 บาท 

 คา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ีตามงบประมาณ   18,000 บาท 

  ผลตา่งงบประมาณ     1,500 บาท  (พอใจ) 
 

3.2.4 ผลต่างเน่ืองจากก าลังการผลิต  หาได้โดยเปรียบเทียบระหว่าง
คา่ใช้จ่ายในการผลิตคงท่ีตามงบประมาณชัว่โมงมาตรฐานท่ียอมให้กบัค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้า
งาน 

 คา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ีตามงบประมาณ   18,000 บาท 

 คา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ีคิดเข้างาน 

 (1,500 x 10)       15,000 บาท 

  ผลตา่งก าลงัการผลิต    3,000 บาท 

 

สรุปผลตา่งของคา่ใช้จ่ายการผลิตแบบ 4 ผลตา่ง ดงันี ้

 ผลตา่งการจ่ายเงิน   0 บาท (น่าพอใจ) 
 ผลตา่งประสทิธิภาพ   2,000 บาท (ไม่น่าพอใจ) 
 ผลตา่งงบประมาณ   (1,500) บาท (น่าพอใจ) 
 ผลตา่งก าลงัการผลิต   3,000 บาท (ไม่น่าพอใจ) 
  ผลตา่งรวม   3,500 บาท (ไม่น่าพอใจ) 
จากผลตา่งของคา่ใช้จ่ายการผลิตแบบ 4 ผลตา่ง ท่ีเกิดขึน้พอจะวิเคราะห์สาเหตไุด้ดงันี ้

ผลตา่งการจ่ายเงิน มีจ านวน  0 บาท หรืออาจกลา่วได้วา่ไมมี่ผลตา่ง ซึง่ถือวา่เป็นผลตา่ง
ท่ีน่าพอใจ ซึ่งอาจเกิดจากผู้ จัดการโรงงาน ใช้จ่ายเงินได้อย่างประหยัดเท่ากับท่ีก าหนดไว้ใน
งบประมาณ 

 ผลตา่งประสทิธิภาพมีจ านวน 2,000 บาท ซึง่ถือว่าเป็นผลต่างท่ีไม่น่าพอใจ แสดงว่าการ
ท างานของคนงานใช้เวลาสูงกว่ามาตรฐานท่ีก าหนดไว้ จึงท าให้ค่าใช้จ่ายการผลิตสูงกว่า
มาตรฐานท่ีก าหนด หรืออาจเกิดจากการท างานของคนงานไม่มีประสิทธิภาพ หัวหน้าคนงาน
หละหลวมไมค่วบคมุงานได้ดีพอ 
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 ผลตา่งงบประมาณมีจ านวน 1,500 บาท ซึง่เป็นผลตา่งท่ีน่าพอใจ แสดงว่าคา่ใช้จ่ายการ
ผลิตคงท่ีท่ีเกิดขึน้จริง ต ่ากวา่คา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ีตามงบประมาณ  
 ผลตา่งก าลงัการผลิตมีจ านวน 3,000 บาท ซึง่เป็นผลตา่งที่ไม่น่าพอใจ แสดงวา่ก าลง 
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บทสรุป 

 

 การรายงานผลการปฏิบตัิงาน ถือเป็นรายงานท่ีใช้ภายในกิจการ  ถือเป็นสว่นส าคญัของ
ระบบการวางแผนและควบคุมก าไรท่ีมีประสิทธิภาพ  รายงานผลการปฏิบตัิงาน  ท่ีจัดท าอาจ
แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ รายงานเสนอต่อบุคคลภายนอก  รายงานเสนอต่อผู้ เป็นเจ้าของ  
รายงานภายในกิจการ  โดยรายงานเชิงสถิติ  รายงานพิเศษ  รายงานผลการปฏิบตัิงาน  ลกัษณะ
ส าคญัของรายงานผลการปฏิบตัิงาน  จะต้องจัดให้มีความสมัพนัธ์กับโครงสร้างการจดัองค์กร  
และเหมาะสมกบัการจดัแบง่งานและควบคมุ  และก าหนดหลกัเกณฑ์การบริหารท่ีเหมาะสมและ
เป็นท่ียอมรับเพื่อสะดวกในการประเมินผล ท่ีส าคญัรายงานต้องเสนอให้ทนัก าหนดเวลา  ไม่ลา่ช้า
เกินไป กิจการจะต้องแสดงข้อมลูในรายงานผลการปฏิบตัิงานให้เหมาะสมกบัความต้องการของ
ผู้ใช้ เช่น ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู  ผู้บริหารระดบันีต้้องการรับรายงานทกุๆ ด้านอย่างครบถ้วนแต่
ต้องการเฉพาะรายการสรุป ผู้บริหารระดบักลาง  จะเป็นข้อมลูแบบสรุปและมีข้อมลูเฉพาะท่ีสนใจ  
เพื่อให้สามารถเห็นได้วา่มีจดุใดบ้างที่ควรให้ความ สว่นผู้บริหารระดบัลา่ง จะเป็นรายงานเก่ียวกบั
การผลิต  การควบคมุต้นทุนและรายละเอียดของการด าเนินงาน   โดยข้อมลูในรายงานจะต้องมี
รายละเอียดท่ีเข้าใจง่าย  และจ ากดัเฉพาะรายการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบในการด าเนินงานของผู้
ควบคมุเท่านัน้ โดย รูปแบบของการรายงาน ควร  รายงานไม่ควรยาวเกินไปควรหลีกเลี่ยงการใช้
ข้อความท่ีคลมุเครือ ไม่ชดัเจน หรือมีตารางมาก โดยรูปแบบการเสนอรายงานผลการปฏิบตัิงาน  
โดยเปรียบเทียบกบังบประมาณจดัท าได้  เช่น รายงานผลการปฏิบตัิงานในรูปข้อมลู 

การวิเคราะห์ผลการปฏิบตัิงานและการติดตามผลการปฏิบตัิงาน จะต้องก าหนดต้นทนุ
มาตรฐาน  ส าหรับสินค้าท่ีผลิต  กิจการจะต้องก าหนดให้เหมาะสมส าหรับการวดัการด าเนินงาน
ในฝ่ายผลติ  และน ามาวิเคราะห์ผลตา่งจากมาตรฐาน นัน่คือน ามาเปรียบเทียบกบัต้นทนุจริง  ถ้า
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริงสงูกว่าต้นทนุมาตรฐานถือเป็นผลตา่งท่ีไม่น่าพอใจ (Unfavorable Variance : 

U)  แต่ถ้าผลต่างเกิดขึน้จริงต ่ากว่าต้นทุนมาตรฐานถือเป็นผลต่างท่ีน่าพอใจ (Favorable 

Variance : F) ได้แก่   การวิเคราะห์ผลต่างจากกการขาย  การวิเคราะห์ผลต่างของวตัถุดิบ
(ผลตา่งราคาวตัถดุิบ และผลต่างปริมาณวตัถ)ุ การวิเคราะห์ผลตา่งเน่ืองจากคา่แรงงานทางตรง 
(ผลต่างเน่ืองจากอัตราค่าจ้าง และ ผลต่างเน่ืองจากประสิทธิภาพค่าแรง) และการวิเคราะห์
ผลต่างเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งสามารถวิเคราะห์แบบ  2  (ผลต่าง  ผลต่างเน่ืองจาก
งบประมาณ  และผลตา่งเน่ืองจากก าลงัการผลิต)  และการวิเคราะห์แบบ  4  ผลตา่ง   (ผลตา่ง
เน่ืองจากการจ่ายเงิน  ผลต่างเน่ืองจากประสิทธิภาพของค่าใช้จ่ายในการผลิต  ผลต่าง
งบประมาณ และผลตา่งเน่ืองจากก าลงัการผลิต)   
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แบบฝึกหดั 

 

ข้อ 1 จงอธิบายความหมายของรายงานผลการปฏิบตัิงาน 

ข้อ 2 จงอธิบายลกัษณะส าคญัของรายงานผลการปฏิบตัิงาน 

ข้อ 3 จงอธิบายการรายงานผลการปฏิบตัิงานมีความสมัพนัธ์กบัโครงสร้างการจดัองค์กรอยา่งไร 

ข้อ 4 จงอธิบายการแสดงข้อมลูในรายงานผลการปฏิบตัิงานให้เหมาะสมกบัความต้องการของ
ผู้ใช้ 

ข้อ 5 จงบอกความแตกตา่งของรูปแบบของรายงาน 

ข้อ 6 จงอธิบายการวิเคราะห์ผลตา่งจากมาตรฐาน พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

ข้อ 7 บริษัท สายฟ้า จ ากดั มีก าลงัการผลติปกติ 1,000 หนว่ย และมีต้นทนุมาตรฐาน ดงั
รายละเอียด ดงันี ้

 จ านวน จ านวนเงิน  
วตัถดุิบทางตรง 2,500 หนว่ย 250,000  บาท 

คา่แรงงานทางตรง 2,000 ชัว่โมง 60,000 บาท 

คา่ใช้จ่ายการผลิตผนัแปร 2,000 ชัว่โมง 30,000 บาท 

คา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ี    2,000 ชัว่โมง 15,000 บาท 

 

ให้ท า  ก าหนดแผนต้นทนุมาตรฐานตอ่หน่วย 

 

ข้อ 8 บริษัท มงักร จ ากดั ได้จดัท าแผนต้นทนุมาตรฐาน ดงัรายละเอียดดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ท า ก าหนดต้นทนุมาตรฐานหากในระหวา่งปี บริษัท มงักร จ ากดั ผลิตสินค้าได้ 15,000 หนว่ย 

แผนต้นทุนมาตรฐาน  

วตัถดุิบทางตรง 2 กิโลกรัม @  150  บาท     300 บาท 

คา่แรงงานทางตรง  5 ชม. @ 20 บาท     100 บาท 

คา่ใช้จ่ายการผลิตผนัแปร (5 ชม. @ 10)       50 บาท 

 คา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ี (5 ชม. @ 5)       25 บาท 

 ต้นทนุมาตรฐานตอ่หนว่ย     475 บาท 
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ข้อ 9  จากข้อท่ี 7  ให้วิเคราะห์ผลตา่งมาตรฐาน หากบริษัทผลติสินค้า โดยมีต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง 
ดงันี ้

 

วตัถดุิบทางตรง 2,450 กิโลกรัม @  110  บาท 269,500 บาท 

คา่แรงงานทางตรง  1,800 ชม. @ 28 บาท 50,400 บาท 

คา่ใช้จ่ายการผลิตผนัแปร    28,000 บาท 

คา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ี    14,000 บาท 

 361,900 บาท 

ให้ท า 

1. วิเคราะห์ผลตา่งวตัถ ุ

2. วิเคราะห์ผลตา่งคา่แรงงานทางตรง 

3. วิเคราะห์ผลตา่งคา่ใช้จา่ยการผลิต แบบ 4 ผลตา่ง 

 

ข้อ 10  จากข้อท่ี 8  ให้วิเคราะห์ผลตา่งมาตรฐาน หากบริษัทผลติสินค้า โดยมีต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง 
ดงันี ้

 

วตัถดุิบทางตรง 28,000 กิโลกรัม @  140  บาท 3,920,000 บาท 

คา่แรงงานทางตรง  70,000 ชม. @ 22 บาท 1,540,000 บาท 

คา่ใช้จ่ายการผลิตผนัแปร  600,000 บาท 

คา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ี    450,000 บาท 

 ต้นทนุมาตรฐานในการผลิต 1,000 หน่วย เท่ากบั 6,510,000 บาท 

 

ให้ท า 

1. วิเคราะห์ผลตา่งวตัถ ุ

2. วิเคราะห์ผลตา่งคา่แรงงานทางตรง 

3. วิเคราะห์ผลตา่งคา่ใช้จา่ยการผลิต แบบ 4 ผลตา่ง 
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ข้อ 11  บริษัท ปิต ิจ ากดั ท าการผลิตสนิค้า และใช้ต้นทนุมาตรฐานในการค านวณต้นทนุ และ
บนัทกึบญัชี มีข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในระหวา่งปีมีการผลติสินค้า 10,000 หนว่ย ต้นทนุมาตรฐานในการผลตินี ้มีดงันี ้

วตัถดุิบทางตรง 10,000 กิโลกรัม @  100  บาท 1,000,000 บาท 

คา่แรงงานทางตรง  20,000 ชม. @ 50 บาท 1,000,000 บาท 

คา่ใช้จ่ายการผลิตผนัแปร (20,000 ชม. @ 40) 800,000 บาท 

คา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ี   (20,000 ชม. @ 30) 600,000 บาท 

 ต้นทนุมาตรฐานในการผลิต 10,000 หน่วย เท่ากบั 3,400,000 บาท 

  

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง รวบรวมได้จากใบเบกิวตัถดุิบ มีดงันี ้

 

วตัถดุิบทางตรง 11,000 กิโลกรัม @  110  บาท 1,210,000 บาท 

คา่แรงงานทางตรง  18,000 ชม. @ 48 บาท 864,000 บาท 

คา่ใช้จ่ายการผลิตผนัแปร  712,000 บาท 

คา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ี    522,000 บาท 

 ต้นทนุมาตรฐานในการผลิต 1,000 หน่วย เท่ากบั 3,308,000 บาท 

 

ให้ท า 

1. วิเคราะห์ผลตา่งวตัถ ุ

2. วิเคราะห์ผลตา่งคา่แรงงานทางตรง 

3. วิเคราะห์ผลตา่งคา่ใช้จา่ยการผลิต แบบ 4 ผลตา่ง 

แผนต้นทุนมาตรฐาน  

วตัถดุิบทางตรง 1 กิโลกรัม @  100  บาท     100 บาท 

คา่แรงงานทางตรง  2 ชม. @ 50 บาท     100 บาท 

คา่ใช้จ่ายการผลิตผนัแปร (2 ชม. @ 40)       80 บาท 

คา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ี   (2 ชม. @ 30)       60 บาท 

 ต้นทนุมาตรฐานตอ่หนว่ย     340 บาท 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  14 
 

การวางแผนและการควบคุมโดยงบประมาณ 

ส าหรับกิจการที่ไม่ได้ท าการผลิต 

 

หวัข้อเนือ้หาประจ าบท  

1. ความหมายของการการวางแผนและการควบคมุโดยงบประมาณส าหรับกิจการท่ี
ไม่ได้ท าการผลิต 

2. วัตถุประสงค์ของการวางแผนและการควบคุมโดยงบประมาณส าหรับกิจการท่ี
ไม่ได้ท าการผลิต 

3. ประเภทงบประมาณท่ีจดัท าส าหรับกิจการท่ีไม่ได้ท าการผลิต 

4. การวางแผนการขายและงบประมาณขาย  

5. ตวัอยา่งงบประมาณขาย 

6. งบประมาณซือ้และงบประมาณสินค้าคงเหลือ 

7. งบประมาณต้นทนุขาย 

8. งบประมาณคา่ใช้จ่าย 

9. งบประมาณการลงทนุ 

10. งบประมาณเงินสด 

11. งบประมาณอ่ืน ๆ  
12. การควบคมุการปฏิบตัิงานโดยงบประมาณ 

13. ประโยชน์ของการวางแผนและการควบคมุโดยงบประมาณส าหรับกิจการท่ีไม่ได้ท า
การผลติ 

14. บทสรุป 

15. แบบฝึกหดั 

 

วัตถุประสงค์ เชิงพฤตกิรรม 

1. ผู้ เรียนสามารถอธิบายความหมายของการวางแผนและการควบคมุโดยงบประมาณ
ส าหรับกิจการท่ีไม่ได้ท าการผลิตได้ 
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2. ผู้ เรียนสามารถอธิบายวตัถปุระสงค์การวางแผนและการควบคมุโดยงบประมาณ
ส าหรับกิจการท่ีไม่ได้ท าการผลิตได้ 

3. ผู้ เรียนสามารถประยกุต์ใช้ขัน้ตอนในการจดัท างบประมาณตา่ง ๆ ส าหรับกิจการท่ี
ไม่ได้ท าการผลติได้ 

4. ผู้ เรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของการวางแผนและการควบคมุโดยงบประมาณ
ส าหรับกิจการท่ีไม่ได้ท าการผลิตได้ 

 

วธีิการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1.  วิธีการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

2.  การบรรยายเนือ้หา 

3.  ถามตอบในชัน้เรียน 

4.  ท าแบบฝึกหดัท้ายบท 

  

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน เร่ือง การวางแผนและการควบคมุโดยงบประมาณส าหรับ
กิจการท่ีไม่ได้ท าการผลติ 

2. ชดุการสอน PowerPoint  

3.  แหลง่ข้อมลูอิเลคทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง 

4.  แหลง่ความรู้จากวารสารและหนงัสือพิมพ์ตา่ง ๆ 

 

การวัดผลและการประเมินผล  

1.  สงัเกตความสนใจขณะฟังบรรยายและการตอบค าถาม 

2.  สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรียน  
3.  สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการร่วมกิจกรรมในชัน้เรียน 

4.  ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัท้ายบท 

 

 

 



บทที่  14 
 

การวางแผนและการควบคุมโดยงบประมาณ 

ส าหรับกิจการที่ไม่ได้ท าการผลิต 

 

กิจการท่ีไม่ได้ท าการผลิต  คือ  กิจการท่ีซือ้สินค้าแล้วน าออกจ าหน่าย  โดยขายในราคา
ท่ีสงูกวา่ราคาท่ีซือ้มา  หรือเป็นกิจการท่ีให้บริการ  เช่น  โรงแรม  ธนาคาร  สถาบนัการเงิน  อู่ซอ่ม
รถ  บริการซกัรีดเสือ้ผ้า  กิจการเหล่านีไ้ม่ต้องน าวัตถุดิบมาเข้าขบวนการผลิตเพื่อแปรรูปเป็น
สนิค้าส าเร็จรูป  แตใ่ห้บริการแก่ลกูค้า  หรือถ้าเป็นกิจการขายสินค้าก็เป็นสินค้าท่ีซือ้จากผู้ผลิตมา
ขายต่อ  ดังนัน้การวางแผนงบประมาณส าหรับกิจการประเภทนี  ้ จึงไม่ต้องท างบประมาณ
เก่ียวกับการผลิตทัง้หมด  เช่น  งบประมาณการซือ้วัตถุดิบ  งบประมาณต้นทุนวัตถุดิบ  
งบประมาณค่าแรงงานทางตรง  งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตตลอดจนงบประมาณท่ีเก่ียวกับ
การผลิตอ่ืน ๆ  การจัดท างบประมาณจะมุ่งในเร่ืองงบประมาณเก่ียวกับตัวสินค้าแทน  เช่น  
งบประมาณการซือ้สินค้า  งบประมาณสนิค้าคงเหลือ  งบประมาณต้นทนุสนิค้าท่ีขาย 

 

ความหมายของการวางแผนและการควบคุมโดยงบประมาณส าหรับกิจการที่
ไม่ได้ท าการผลิต 

ศศิวิมล  มีอ าพล (2558 : 6 – 2 ) ได้กลา่วไว้ว่า กิจการประกอบธุรกิจพาณิชยกรรม การ
จัดท างบประมาณจะต่างจากกิจการผลิตสินค้า เฉพาะการจัดท างบประมาณการด าเนินงาน 
(Operating Budget) เท่านัน้ สว่นการจดัท างบประมาณการเงิน (Financial Budget) ไม่มีความ
แตกตา่งกนั 

Garrison, R., and others (2012 : 466) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  การวางแผนและการ
ควบคมุโดยงบประมาณ  ส าหรับกิจการท่ีไม่ได้ท าการผลิต หมายถึง การวางแผนและควบคมุการ
ด าเนินงานตามโครงสร้างการจดัองค์กร โดยความรับผิดชอบในการวางแผนและควบคมุ  เป็นไป
ตามสายบงัคบับญัชาตามโครงสร้างการจดัองค์กร  ส่วนการรายงานผลการปฏิบตัิงาน  รายงาน
ตามล าดบัขัน้ของสายบงัคบับญัชาเช่นกนั 

กิจการท่ีมีโครงสร้างการจัดองค์กรท่ีดี  แบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  จะช่วย
วางแผนและควบคุมก าไรได้ผลดี  การวางแผนควรได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารทุกระดับ  
เช่นเดียวกบักิจการท่ีท าการผลิต  ผู้อ านวยการงบประมาณจะมีหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและค าแนะน า
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เก่ียวกบัการจดัท าแผนงบประมาณ  สว่นการตดัสินใจในการวางแผนแตล่ะหน่วยงานอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้จดัการฝ่ายตา่ง ๆ  เช่น  ผู้จดัการฝ่ายขาย  ผู้จดัการฝ่ายบริหาร  เป็นต้น 

 

วัตถุประสงค์ของการวางแผนและการควบคุมโดยงบประมาณส าหรับกิจการที่
ไม่ได้ท าการผลิต 

 ศศิวิมล  มีอ าพล (2558) ได้กลา่วไว้วา่ งบประมาณเป็นเคร่ืองมือทางการเงินหนึง่ ซึง่
จะช่วยให้ฝ่ายบริหารด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพ  บรรลถุึงวตัถปุระสงค์ขององค์การ โดยทัว่ไป
แล้ววตัถปุระสงค์ของการจดัท างบประมาณส าหรับกิจการท่ีไม่ได้ท าการผลิต สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. เพื่อการวางแผนลว่งหน้า 

2. เพื่อการเป็นสื่อกลางในการประสานงานของแผนกตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3. เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการควบคมุการด าเนินงานของการวางแผนก าไร 

5. เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลงานของฝ่ายตา่ง ๆ ในองค์กร 

 

ประเภทงบประมาณที่จัดท าส าหรับกิจการที่ไม่ได้ท าการผลิต 

ธนภร  เอกเผ่าพนัธุ์ (2558) ได้กล่าวมาไว้ว่า กิจการประกอบธุรกิจประเภทพาณิชย- 
กรรม  การจัดท างบประมาณจะต่างจากกิจการประกอบธุรกิจประเภทผลิต  ส าหรับการจัดท า
งบประมาณด าเนินงานเท่านัน้  สว่นงบประมาณอ่ืนๆ จดัท าเช่นเดียวกบักิจการผลิต  งบประมาณ
ท่ีจดัท าได้แก่ 

1. งบประมาณด าเนินงาน  (Operating Budget)  ประกอบด้วย 

1.1  งบประมาณขาย 

1.2  งบประมาณสนิค้าคงเหลือ 

1.3  งบประมาณการซือ้สินค้า 

1.4  งบประมาณต้นทนุขาย 

1.5  งบประมาณคา่ใช้จ่ายในการขาย 

1.6  งบประมาณคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

1.7  งบประมาณคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 

1.8  งบประมาณก าไรขาดทนุ 
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2. งบประมาณการเงิน  (Financial Budget)  ประกอบด้วย 

2.1  งบประมาณการลงทนุ 

2.2  งบประมาณเงินสด 

2.3  งบประมาณงบดลุ 

2.4  งบประมาณแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน 

การจดัท างบประมาณต้องจดัท าเรียงตามล าดบัเช่นเดียวกับท่ีกล่าวมาแล้วในกิจการ
ผลิตสินค้า  เน่ืองจากงบประมาณบางอยา่งต้องอาศยัข้อมลูจากงบประมาณท่ีจดัท ามาก่อน  สว่น
งบประมาณการซือ้สินค้าจะจัดท าแทนงบประมาณการผลิตสินค้า  เน่ืองจากกิจการไม่ได้ผลิต
สินค้าเองแต่ซือ้มาแทน  งบประมาณการซือ้สินค้าต้องจัดท าหลงัท่ีได้จัดท างบประมาณ  และ
งบประมาณสินค้าคงเหลือแล้วจึงจะทราบปริมาณท่ีต้องจดัซือ้ให้เพียงพอกบัการขายและมีเหลือ
ในปริมาณท่ีต้องการท่ีท าการผลิตสนิค้า 

 

การวางแผนการขายและงบประมาณขาย  

การวางแผนการขาย  เป็นงานขัน้แรกท่ีต้องจดัท าเพื่อประมาณการรายได้ของกิจการ  
การประมาณการยอดขายอาศยัฝ่ายการตลาดท่ีต้องคาดคะเนยอดขาย  ซึ่งอาศยัการพยากรณ์
และวิธีการประมาณการจากผู้บริโภคเช่นเดียวกบักิจการท่ีท าการผลิต  วิธีการประมาณการมี  2  
วิธี  คือ 

1. ประมาณการจ านวนหน่วยท่ีขายของแตล่ะชนิด  ซึง่ใช้เฉพาะกิจการท่ีมีสินค้าราคา
คอ่นข้างแพง  และมีเพียงสนิค้าไมก่ี่ประเภท 

2. ประมาณยอดขายเป็นเงินโดยแบง่สนิค้าเป็นประเภทๆ ตามราคาขายท่ีใกล้เคียงกนั 

จากวิธีการ  ประมาณยอดขายทัง้  2  วิธี  แล้วน ามาจดัท างบประมาณขาย  โดยแยก
เป็นยอดขายตามแผนก  หรือตามประเภทสินค้าและแสดงเป็นยอดขายรวม  โดยการแยกขายสด
และขายเช่ือออกจากกนั 

การวางแผนการขาย และจัดท างบประมาณขาย จะต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อใช้
พิจารณาท่ีประกอบการจดัท างบประมาณ ดงันี ้
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1. สภาพแวดล้อมภายนอกกิจการ 

  

 สภาพแวดล้อมภายนอกกิจการเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการคาดคะเนยอดขาย
อยา่งมาก โดยปัจจยัภายในกิจการได้แก่ 

 

1.1. ฐานะทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป  ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในระหว่างงวดงบประมาณ  
ถ้าคาดว่าเศรษฐกิจโดยทัว่ไปดีการขายย่อมดีตามไปด้วย  ถ้าเศรษฐกิจซบเซาโอกาสขายสินค้า
ย่อมน้อยลง  โดยเฉพาะฐานะทางเศรษฐกิจในท้องถ่ินท่ีกิจการตัง้อยู่จะต้องค านึงถึงเป็นอย่างยิ่ง  
เน่ืองจากฐานะทางเศรษฐกิจจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะชีใ้ห้เห็นถึงอ านาจซือ้จะคาดว่าจะมีในงวด
งบประมาณ  ถ้าฐานะทางเศรษฐกิจในท้องถ่ินดี  ประชาชนมีอ านาจซือ้สูง  การขายสินค้าก็มี
โอกาสขายได้มาก  ถ้าฐานะทางเศรษฐกิจในท้องถ่ินซบเซายอดขายก็จะต ่าลง 

1.2. แนวโน้มจ านวนประชากรในเขตขาย  เป็นปัจจยัท่ีต้องพิจารณา  ถ้าแนวโน้ม
ประชากรเพิ่มขึน้โอกาสขายสินค้าจะได้มากขึน้  แต่ถ้าแนวโน้มประชากรน้อยลงผู้ ใช้สินค้าก็
น้อยลงตามไปด้วย  ยอดขายก็คาดวา่จะขายได้น้อยลง 

1.3. อ านาจซือ้อาจเปลี่ยนแปลงไป  ถ้าคาดคะเนวา่ในงวดงบประมาณอ านาจซือ้
ของลกูค้าลดลง  ยอดขายก็คาดว่าจะขายได้น้อยลงตามไปด้วย  แต่ถ้าอ านาจซือ้เปลี่ยนแปลง
ในทางดีขึน้การขายก็คาดคะเนได้วา่จะขายไดมากขึน้ 

1.4. สภาพการแข่งขนักบัคู่แข่ง  เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อยอดขาย  ถ้ากิจการ
มีคู่แข่งมากและคาดว่าคู่แข่งมีส่วนแบ่งในตลาดสงู  การคาดคะเนของกิจการในงวดงบประมาณ
หน้ายอ่มน้อยกวา่การท่ีคูแ่ข่งมีน้อย  และสว่นแบง่ในตลาดมีมากกวา่คูแ่ข่ง 

1.5. ความเปลี่ยนแปลงด้านแฟชั่นหรือความนิยม  เป็นปัจจัยหนึ่ง ท่ี เป็น
ตวัก าหนดยอดขาย  ถ้าสินค้าของกิจการเป็นประเภทสินค้าสมยันิยม  มีการเปลี่ยนแปลงแฟชัน่
รวดเร็ว  กิจการเปลี่ยนแปลงไมท่นัสมยันิยม  ยอดขายก็อาจจะลดลง     

 

2. สภาพแวดล้อมภายในกิจการ   
 

สภาพแวดล้อมภายในกิจการเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการคาดคะเนยอดขาย
เช่นกนั  ปัจจยัภายนอกกิจการได้แก่ 

2.1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่งเสริมการขาย  ถ้ากิจการมีนโยบายส่งเสริมการ
ขายมากขึน้  การคาดคะเนการขายย่อมมากตามไปด้วย  แต่ถ้ามีนโยบายลดการสง่เสริมการขาย
ก็ยอ่มกระทบตอ่ยอดขายให้ลดลงได้ 
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2.2. การเปลี่ยนแปลงสถานท่ีและจ านวนพืน้ท่ีของกิจการ  กระทบต่อยอดขาย
เช่นกนั  ถ้ากิจการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีขายท าให้ลกูค้าสะดวกในการซือ้  มีจ านวนพืน้ท่ีในการขาย
มากขึน้ก็จะท าให้คาดคะเนได้ว่ายอดขายจะเพิ่มขึน้  ในทางตรงกันข้ามถ้ากิจการเปลี่ยนแปลง
สถานท่ีท าให้ไม่สะดวกในการซือ้  ก็จะมีผลกระทบท าให้ยอดขายลดลงได้ 

2.3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายตวับคุลากร  ซึง่อาจกระทบตอ่การขายถ้าบคุคลท่ี
เปลี่ยนแปลงมีความรูความสามารถ  และเอาใจใส่รับผิดชอบในการขายเป็นอย่างดี  ก็มีผลให้
ยอดขายเพิ่มขึน้ได้ 

2.4. การเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิตสินค้า  ซึง่อาจมีผลกระทบต่อคณุภาพสินค้า
หรือต้นทนุสินค้าให้เปลี่ยนไป  และมีผลกระทบไปถึงยอดขายด้วย  ถ้าเปลี่ยนกรรมวิธีการผลิตท า
ให้คณุภาพสินค้าดีขึน้ก็มีผลให้ยอดขายเพิ่มขึน้ได้  หรือถ้าเปลี่ยนกรรมวิธีการผลิตท าให้ผลิตได้
เร็วขึน้ต้นทนุผลติต ่า  ท าให้การขายเพิ่มมากขึน้ก าไรจากการขายมากขึน้ด้วย 

2.5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายราคา  การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านราคาจะมี
ผลกระทบตอ่ปริมาณการขาย  ถ้านโยบายให้มีการลดราคา  ปริมาณการขายท่ีคาดว่าจะขายได้ก็
จะเพิ่มมากขึน้  ตรงกนัข้ามถ้านโยบายให้มีการเพิ่มราคาขาย  ปริมาณการขายท่ีคาดว่าจะขายได้
จะลดลง 

2.6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการขายเช่ือ  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการขายเช่ือจะ
มีผลกระทบตอ่ปริมาณการขาย  ถ้ากิจการมีนโยบายการขายเช่ือเข้มงวดขึน้ให้สินเช่ือน้อยลงการ
คาดคะเนการขายเช่ือยอ่ลดลง  แตถ้่านโยบายการขายเช่ือลดความเข้มงวดลงมีการขยายการขาย
เช่ือมากขึน้การคาดคะเนการขายก็ยอ่มมากขึน้เช่นกนั   
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ตัวอย่างงบประมาณขาย 

บริษัท สนิมณี จ ากดั เป็นกิจการขายปลีก ได้วางแผนการขายงวด 6 เดือน ตัง้แต ่1 ก.พ. 
ถึง 31 ก.ค. โดยมียอดขายขัน้ต้นรวม 1,600,000 บาท สว่นลดการขาย 10% ยอดขายแตล่ะเดือน
ได้ประมาณการจากประสบการณ์ในอดีต พร้อมทัง้ปรับปรุงให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทัว่ไป  

เดือน ยอดการขาย (%) 

กมุภาพนัธ์ 14 

มีนาคม 15 

เมษายน 17 

พฤษภาคม 19 

มิถนุายน 20 

กรกฎาคม 15 

การจดัท างบประมาณขายแยกตามรายเดือน  
  ขายขัน้ต้น    = 1,600,000 บาท 

  หกั สว่นลดการขาย 10%   =    160,000   บาท 

  ขายสทุธิ    = 1,440,000 บาท 

จากการค านวณข้างต้น สามารถจดัท างบประมาณขายแยกตามรายเดือน ได้ดงังบท่ี 1 

งบที่ 1 

บริษัท สินมณี จ ากัด 

งบประมาณการขาย 

ส าหรับงวด 6 เดือน ตัง้แต่ กุมภาพันธ์ สิน้สุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 

เดือน 
การขายที่คาดไว้ 

แยกตามรายเดือน (%) 

ยอดขายที่วางแผน 

แยกตามรายเดือน (บาท) 
กมุภาพนัธ์ 14 201,600 

มีนาคม 15 216,000 

เมษายน 17 244,800 

พฤษภาคม 19 273,600 

มิถนุายน 20 288,000 

กรกฎาคม 15 216,000 

รวม 100 1,440,000 
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ส าหรับกิจการท่ีสามารถแยกประมาณการขายแต่ละแผนกสินค้า และแต่ละเดือนได้ ก็
จะสามารถจดัท างบประมาณการขายแยกแตล่ะแผนก และแตล่ะเดือน ได้   

จากข้อมูล บริษัท สินเจริญ จ ากัด กิจการมีข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดการขายแต่ละ
แผนก แยกแตล่ะเดือนดงันี ้

หนว่ย : ร้อยละ 

แผนก กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม 

ของเด็กเลน่ 27 25 30 22 22 25 

เสือ้ผ้า 18 20 22 23 24 19 

ของใช้ในบ้าน 20 15 17 18 19 25 

เคร่ืองไฟฟ้า 25 28 23 27 28 24 

เบด็เตล็ด 10 12 8 10 7 7 

 100 100 100 100 100 100 

จากการค านวณข้างต้น สามารถจดัท างบประมาณขายแยกแตล่ะสนิค้า และตามราย
เดือน ได้ดงังบท่ี 2  

งบที่ 2 

บริษัท สินมณี จ ากัด 

งบประมาณการขายแยกตามแผนกและรายเดือน 

ส าหรับงวด 6 เดือน ตัง้แต่ กุมภาพันธ์ สิน้สุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 

หนว่ย : บาท 

แผนก กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม รวม 

ของเดก็เลน่ 54,432 54,000 73,440 60,192 63,360 54,000 359,424 

เสือ้ผ้า 36,228 43,200 53,856 62,928 69,120 41,040 306,432 

ของใช้ในบ้าน 40,230 32,400 41,616 49,248 54,720 54,000 272,304 

เคร่ืองไฟฟ้า 50,400 60,480 56,304 73,872 80,640 51,840 373,536 

เบด็เตลด็ 20,160 25,920 19,584 27,360 20,160 15,120 128,304 

 201,600 216,000 244,800 273,600 288,000 216,000 1,440,000 

รวม% 14 15 17 19 20 15 100 
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งบประมาณซือ้และงบประมาณสินค้าคงเหลือ  

หลังจากจัดท างบประมาณการขายเสร็จแล้ว งบประมาณขัน้ต่อไปท่ีต้องจัดท าคือ  
จดัท างบประมาณสินค้าคงเหลือปลายงวดตามนโยบายของกิจการ  เพื่อทราบวา่กิจการมีนโยบาย
เก่ียวกับสินค้าคงเหลือปลายงวดจ านวนเท่าใดในแต่ละงวดเวลา เม่ือได้จ านวนสินค้าคงเหลือ
ปลายงวดแล้ว  ก็สามารถหาจ านวนท่ีต้องซือ้แต่ละเดือนได้  โดยปัจจัยท่ีต้องน ามาพิจารณา
ประกอบการก าหนดปริมาณสนิค้าคงเหลือต้นงวด  มีดงันี ้

1. จ านวนสนิค้าท่ีต้องการให้มีอยูเ่พื่อความปลอดภยั  เพื่อท่ีจะสนองความต้องการของ
ลกูค้าได้ทันที  ซึ่งขึน้อยู่กับนโยบายของกิจการว่าต้องการเหลือไว้เพื่อความปลอดภยัมากน้อย
เพียงไร 

2. การส่งเสริมการขาย  ถ้ากิจการมีนโยบายส่งเสริมการขายมากขึน้เพื่อดึงดดูความ
สนใจของลกูค้า  ซึง่มีผลท าให้ความต้องการซือ้สินค้ามากขึน้  การประมาณจ านวนสินค้าคงเหลือ
ก็ต้องมีปริมาณมากขึน้ด้วย  

3. นโยบายของแผนก  นโยบายการวางแผนในระยะยาวและเพื่อแข่งขันกับผู้ อ่ืน
จ าเป็นต้องมีสนิค้าคงเหลือให้มากเพียงพอ  เพื่อป้องกนัสนิค้าขาดมือซึง่ท าให้เสียเปรียบคูแ่ข่งได้ 

4. ความสมัพนัธ์ของสินค้าคงเหลือกบัการขาย  และการหมนุเวียนของสินค้าสงูหรือต ่า  
กิจการท่ีไม่ได้ผลิตสินค้าเองจะต้องพิจารณาระดบัอัตราส่วนของการขายต่อสินค้าคงเหลือให้
เหมาะสม  เพื่อมิให้มีสินค้าคงเหลือในครอบครองมากเกินไป  หรือน้อยเกินไปซึง่ก่อให้เกิดผลเสีย
แก่กิจการ  ถ้ามีสนิค้าคงเหลือมากจะท าให้เกิดเงินทนุจมในสนิค้าคงเหลือ  ถ้ามีน้อยเกินไปก็จะไม่
เพียงพอส าหรับการขายให้แก่ลกูค้าท่ีมิได้คาดหมาย 

5. การคาดคะเนราคาสนิค้า  การคาดคะเนราคาสนิค้าในอนาคตก็เป็นตวัก าหนดระดบั
สินค้าคงเหลือได้อย่างหนึ่ง  ถ้าในอนาคตถ้าคาดว่าราคาจะสงูขึน้  กิจการก็ต้องมีสินค้าเก็บไว้ใน
ปริมาณสูงเป็นการซือ้ตุนไว้ก่อนท่ีราคาสินค้าจะสูงขึน้  แต่ถ้าคาดว่าราคาสินค้าในอนาคตจะ
ต ่าลงกิจการก็จะเก็บสินค้าคงเหลือเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นไว้รอซือ้ในขณะท่ีราคาต ่า 

 

ขัน้ตอนในการจัดท างบประมาณซือ้ จะประกอบด้วยขัน้ตอนต่าง ๆ ต่อไปนี ้

การจดัท างบประมาณซือ้  ส าหรับกิจการท่ีไม่ได้ท าการผลติ ถือเป็นงบประมาณส าคญั 
เน่ืองจาก แสดงให้เห็นถึงการวางแผนในสินค้าคงเหลือ ไมใ่ห้ขาดมือ และไม่ให้มีมากเกินความ
จ าเป็น ซึง่จะต้องเสียต้นทนุคา่เก็บรักษามากขึน้ โดยมีขัน้ตอนการจดัท างบประมาณซือ้ ดงันี ้
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 ขัน้ที่ 1   การวางแผนเก่ียวกับสินค้าคงเหลือ 

กิจการท่ีซือ้สินค้าจะต้องวางแผนการมีสินค้าคงเหลือ  ณ  วนัต้นเดือน  และ
วางแผนการซือ้เพื่อเพียงพอส าหรับแผนการขาย  และมีเหลือเก็บไว้เพื่อป้องกนัการเสี่ยงกบัการมี
สินค้าขาดมือ  การวางแผนเก็บสินค้าคงเหลือต้องไม่ให้มีมากเกินไป  ซึ่งจะท าให้เงินทุนจมใน
สนิค้า  ถ้าต้องกู้ยืมเงินมาซือ้สินค้าก็จะเพิ่มภาระดอกเบีย้แก่กิจการมากเกินความจ าเป็น  การเก็บ
สนิค้าคงเหลือมากเกินไปอาจประสบปัญหาสินค้าเสื่อมคณุภาพ  หรือเสี่ยงกบัสินค้าเปลี่ยนแปลง
รูปแบบท าให้สินค้าคงเหลือขายไม่ได้  เกิดผลขาดทนุแก่กิจการ  ดงันัน้การก าหนดปริมาณสินค้า
สามารถ ท าได้ดงันี ้

อตัราสว่นสนิค้าคงเหลือตอ่ยอดขายตามราคาขายปลกี   =     
สินค้าคงเหลือถวัเฉลี่ยตามราคาขาย

ขายสทุธิ
 

อตัราสว่นสนิค้าคงเหลือตอ่ยอดขายตามราคาทนุ            =     
สินค้าคงเหลือถวัเฉลี่ยตามราคาทนุ

ต้นทนุขายสทุธิ
 

 

 ในทางปฏิบัติการซือ้ขายสินค้ามักนิยมใช้ราคาขายปลีกค านวณอัตราส่วน
มากกว่าใช้ราคาทุน  และทัง้  2 วิธีจะให้ผลเหมือนกันเม่ือก าไรท่ีบวกเข้ากับยอดขายและสินค้า
คงเหลือมีจ านวนเท่ากนั 

ตัวอย่างที่ 14.1  อตัราสว่นสนิค้าคงเหลือตอ่ยอดขายของแผนกของเด็กเลน่ เท่ากบั 2 ยอดขายท่ี
วางไว้ในเดือนกมุภาพนัธ์ เท่ากบั 54,432 บาท สนิค้าคงเหลือต้นเดือนค านวณได้จากสตูร ตอ่ไปนี ้

สนิค้าคงเหลือถวัเฉล่ียตามราคาขาย
ขายสทุธิ

 =  2 

สนิค้าคงเหลือต้นงวด   =  2 x ขายสทุธิ 

     =  2 x 54,432 

สนิค้าคงเหลือต้นเดือน   =  108,864   บาท  

จากแผนการขายของบริษัท สนิมณี จ ากดั ตามงบท่ี 2 เฉพาะเดือนกมุภาพนัธ์ เมื่อทราบ
อัตราส่วนสินค้าคงเหลือต่อยอดขายแล้ว ก็สามารถค านวณสินค้าคงเหลือต้นงวดของเดือน
กมุภาพนัธ์ได้ตามงบท่ี 3 ดงันี ้
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งบที่ 3 

บริษัท สินมณี จ ากัด 

งบสินค้าคงเหลือต้นเดือนกุมภาพันธ์ 

หนว่ย : บาท 

แผนก 
อัตราส่วนสนิค้าคงเหลือ 

ต่อยอดขายตามต้องการ 

ขายสุทธิตามแผน 

(งบที่ 2 เดือน
กุมภาพันธ์) 

สินค้าคงเหลือต้นเดือน
ในราคาขาย 

ของเด็กเลน่ 2 54,432 108,864    

เสือ้ผ้า 1 36,228 36,228 

ของใช้ในบ้าน 1.5 40,230 60,480 

เคร่ืองไฟฟ้า 2.5 50,400 126,000 

เบด็เตล็ด 1.8 201,160 36,288 

 

ขัน้ที่ 2   การวางแผนการซือ้ 

 เม่ือวางแผนการขายแต่ละแผนกและได้ทราบปริมาณสินค้าคงเหลือต้นงวด
และปลายงวดตามนโยบายฝ่ายบริหารแล้ว  ก็สามารถวางแผนการซือ้สินค้าตามต้องการให้
เพียงพอกบัยอดท่ีขาย  และมีเหลือเป็นสินค้าคงคลงัตามปริมาณท่ีต้องการได้  การค านวณยอด
ซือ้หาได้จากสตูร 

 

 

 

หรือ 

 

 

 
 

จากสตูรข้างต้น  ยอดซือ้ท่ีค านวณได้จะอยู่ในราคาขาย  ยอดซือ้สินค้าคงเหลือต้นงวด
และปลายงวด  อยูใ่นราคาขายด้วย  สว่นยอดขายตามแผนจะเป็นยอดซือ้ขัน้ต้นก่อนท่ีจะมีการลด
ราคาหรือให้ส่วนลดใดๆ  แต่ถ้ายอดขายท่ีน ามาค านวณเป็นยอดขายสทุธิหลงัหกัส่วนลดจะต้อง
น าสว่นลดตา่งๆ มาบวกกลบัเข้าไป  เพื่อหายอดขายขัน้ต้นเสียก่อน  ดงันี ้

 

 

ยอดซือ้ตามแผน = ขายตามแผน + สินค้าคงเหลือปลายงวด –  สินค้าคงเหลือต้นงวด 

(ราคาขาย)     (ตามแผน)   (ตามแผน) 

การซือ้ = ขายสุทธิ + ส่วนลดตามแผน +  สนิค้าคงเหลือปลายเดือน –  สินค้าคงเหลือต้นเดือน 

              (ตามแผน)        (ตามแผน)         (ตามแผน)            (ตามแผน) 
 

ยอดซือ้ตามแผน = ขายตามแผน + ปริมาณสินค้าคงเหลือปลายงวด หรือ – ปริมาณสินค้าคงเหลือ 

(ราคาขาย)     ที่เพิ่มขึ้น            ปลายงวดที่ลดลง 
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ส่วนลด ท่ีจะน ามาบวกยอดขายสทุธิประกอบด้วยรายการตอ่ไปนี ้

1.สว่นลดราคาขายให้แก่ลกูค้า 

2.การลดของก าไรท่ีบวกเข้ากบัต้นทนุสนิค้าในการตัง้ราคาขาย 

3.สว่นลดท่ีลดให้ลกูค้าบางกลุม่ 

4.สนิค้าคงเหลือท่ีหายไปเน่ืองจากถกูขโมยหรือสาเหตอ่ืุนๆ 

 

ขัน้ที่ 3  การค านวณยอดซือ้ราคาทุน 

เม่ือค านวณยอดซือ้สินค้าแตล่ะแผนกได้แล้ว  ซึง่เป็นยอดซือ้ในราคาขาย  แต่
ในการจดัท างบประมาณการซือ้ควรจดัท าในราคาทนุท่ีซือ้  เพื่อฝ่ายการเงินจะได้ทราบยอดเงินท่ี
จะต้องเตรียมจ่ายเงินซือ้สินค้าได้ถกูต้อง  ดงันัน้จงึต้องแปลงยอดซือ้ในราคาขายมาเป็นยอดซือ้ใน
ราคาทนุ  โดยการน าเอาเปอร์เซ็นต์ของราคาทนุ  ร้อยละของราคาทนุค านวณได้จากอตัราก าไรท่ี
กิจการบวกเข้าไปในสินค้าเพื่อตัง้ราคาขาย  แล้วน ามาหกัออกจากราคาขาย (เท่ากบั  100%)  ก็
จะได้เปอร์เซน็ต์ของราคาทนุ  ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

 

ตัวอย่างที่ 14.2  สมมติกิจการบวกก าไรเพ่ือตัง้ราคาขายในอตัรา  20%  ของราคาขาย  ดงันัน้ 

  ราคาขาย   =  ราคาทนุ  +  ก าไร 

  100%        =  ราคาทนุ  +  20% 

  ราคาทนุ    =  100 -  20  =  80% 

ถ้าซือ้สินค้าในราคาขาย   =  10,000  บาท 

ซือ้สินค้าในราคาทนุ        =  10,000 x 80%  =  8,000  บาท 

 

ตัวอย่างที่ 14.3  การค านวณยอดซือ้ในกรณีต่าง ๆ ดงันี ้

1. สนิค้าท่ีขายตามแผน 50,000 บาท ไม่มีสนิค้าคงเหลือต้นงวดและปลายงวด 

2. สินค้าท่ีขายตามแผน 50,000 บาท มีส่วนลดให้ลูกค้าตามแผนงบประมาณ 
5,000 บาท ไม่มีสนิค้าคงเหลือต้นงวดและปลายงวด 

3. สินค้าท่ีขายตามแผน 50,000 บาท มีส่วนลดให้ลูกค้าตามแผนงบประมาณ 
5,000 บาท มีสนิค้าคงเหลือต้นงวด 8,000 บาท และปลายงวด 10,000 บาท 
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          กรณีที่ 1    กรณีที่  2        กรณีที่ 3 

ยอดขายตามงบประมาณ 

บวก   สว่นลดให้ลกูค้า 

50,000  
- 

50,000  
5,000 

50,000  
5,000 

รวม 50,000 55,000  55,000  
บวก สนิค้าคงเหลือปลายงวด - - 10,000 

รวม 50,000 55,000  65,000 

หกั สนิค้าคงเหลือต้นงวด - - 8,000 

ยอดซือ้ตามแผน 50,000 55,000  57,000 

 

งบที่ 4 

บริษัท สินมณี จ ากัด 

การค านวณสินค้าคงเหลือต้นเดอืนมีนาคม 

หนว่ย : บาท 

แผนก อัตราส่วนสนิค้าคงเหลือ 

ต่อยอดขายตามต้องการ 

ขายสุทธิตามแผน (งบที่ 
2 เดือนมีนาคม 

สินค้าคงเหลือต้นเดือน
ในราคาขาย 

ของเด็กเลน่ 2 54,432 108,864    

เสือ้ผ้า 1 36,228 36,228 

ของใช้ในบ้าน 1.5 40,230 60,480 

เคร่ืองไฟฟ้า 2.5 50,400 126,000 

เบด็เตล็ด 1.8 201,160 36,288 

 

ขัน้ที่ 4  การบวกก าไรเพื่อตัง้ราคาขาย 

การตัง้ราคาสินค้าเพื่อขายให้แก่ลกูค้า  กิจการจะต้องค านึงถึงก าไรท่ีต้องการ
ว่าต้องการก าไรมากน้อยเพียงไร  แล้วจึงน าก าไรนัน้บวกเข้ากับต้นทุน  ก็จะได้ราคาขายท่ีขาย
สนิค้าให้ลกูค้า  ดงันัน้ก าไรท่ีต้องการเพื่อน าไปบวกเข้ากบัต้นทนุ  จงึหมายถึงผลตา่งระหว่างราคา
ขายสินค้ากบัต้นทุนของสินค้าชนิดนัน้ ๆ  ก าไรท่ีบวกเข้ากับต้นทุนสินค้าเพื่อตัง้ราคาขายนี ้ คิด
เป็นร้อยละได้  2  วิธี  คือ 

4.1) ก าไรท่ีบวกเข้ากบัต้นทนุคิดเป็นร้อยละของราคาทนุ  หมายถึง  ก าไรท่ี
บวกเข้าไปเพื่อตัง้ราคาขายโดยบวกเข้าไปเป็นเปอร์เซน็ต์ของสินค้า   

 



               
 401 
การวางแผนและการควบคมุโดยงบประมาณส าหรับกิจการท่ีไมไ่ด้ท าการผลิต 

Planning and Budgeting for Merchandise firms  

ตัวอย่างที่  14.4  กิจการซือ้สินค้ามาราคาทุน  600  บาท  ก าไรท่ีบวกเข้าไปเพื่อตัง้ราคาขาย
เท่ากบั  400  บาท  ดงันัน้  ราคาขายเท่ากบั  1,000  บาท  ก าไรท่ีบวกเข้าไปคิดเป็น  %  ของราคา
ทนุได้  ดงันี ้

 ราคาทนุ  600 ก าไรท่ีบวกเข้าไป 400  บาท 

ราคาทนุ  100  ก าไรท่ีบวกเข้าไป              = 400 x 100 

  600 

 = 66.67% 

 ก าไรท่ีบวกเข้าไปเพื่อตัง้ราคาขาย  เท่ากบั  66.67%  ของราคาทนุ 

 

4.2) ก าไรท่ีบวกเข้ากบัต้นทนุคิดเป็นร้อยละของราคาขาย  หมายถึง  ก าไรท่ี
บวกเข้าไปเพื่อตัง้ราคาขายโดยบวกเข้าเป็นเปอร์เซน็ต์ของราคาขาย   

 

ตัวอย่างที่ 14.5 จากตวัอยา่งท่ี 14.4  

 ถ้าราคาขาย  1,000  บาท  เป็นก าไรท่ีบวกเข้าไป  เท่ากบั  400  บาท 

 ราคาขาย  100  บาท  เป็นก าไรท่ีบวกเข้าไป    =  400 x 
          

        =  40% 

 ก าไรท่ีบวกเข้าไปเพื่อตัง้ราคาขาย  เท่ากบั  40%  ของราคาขาย 

 

ขัน้ที่ 5  การวางแผนบวกก าไรเข้ากับต้นทุนสินค้า  
กิจการท่ีซือ้ขายสินค้าโดยท่ีมิได้ผลิตสินค้าเอง  มักจะขายสินค้าในราคาท่ี

แตกตา่งกนัในแตล่ะระยะเวลาที่แตกตา่งกนัออกไป  ในระยะเวลาแรกของการขายสินค้าชนิดหนึ่ง 
อาจตัง้ราคาไว้สงู  ต่อมาก็จะลดราคาขายลงแตก็่ยงัมีก าไรเหลืออยู่  ก าไรท่ีได้รับจากการขายครัง้
แรกกบัก าไรท่ีได้รับหลงัจากการขายลดราคาจะไม่เท่ากนั   

กิจการไมไ่ด้ท าการผลิตสนิค้าถือวา่  เร่ืองความแตกตา่งของก าไรท่ีบวกเข้ากบั
ต้นทนุ  เพื่อตัง้ราคาขายในครัง้แรก  และก าไรท่ีบวกเข้ากบัต้นทนุหลงัจากราคาได้เปลี่ยนแปลงไป
เป็นเร่ืองส าคญั  ส าหรับการก าหนดราคา  การจดัท างบประมาณและบนัทกึบญัชี   ก าไรท่ีบวกเข้า
กบัต้นทนุในครัง้แรก  คือผลตา่งระหว่างต้นทนุกบัราคาขายสินค้าในครัง้แรก  สว่นก าไรท่ีบวกเข้า
กบัต้นทุนท่ีเหลืออยู่คือ  ผลต่างระหว่างต้นทุนกับราคาขายปัจจุบนั    หลงัจากการเปลี่ยนแปลง
ราคาขายแล้ว   
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ตัวอย่างที่ 14.6  สินค้าชนิด X ราคาซือ้  600  บาท  ก าไรท่ีบวกเข้ากบัต้นทนุครัง้แรกคือ  400  
บาท  ดงันัน้ราคาขายครัง้แรก คือ  1,000  บาท  ต่อมาลดราคาลงเหลือ  900  บาท ก าไรท่ี
เหลืออยู ่ ค านวณได้ดงันี ้

         ก าไรครัง้แรก  ก าไรที่เหลืออยู่ 
ขาย     1,000    900 

หกั     ต้นทนุขาย   600    600 

ก าไรท่ีบวกเข้ากบัต้นทนุ  400    300 

ก าไรหรือเปอร์เซน็ต์ตอ่ยอดขาย 40%    33% (1/3) 

ดงันัน้ 

ก าไรท่ีบวกเข้าครัง้แรก  400  บาท    ก าไรท่ีบวกเข้าครัง้หลงั  300  บาท 

                 ดงันัน้ผลตา่งของก าไร  =  400 - 300     

   =  100  บาท   
 

  ดงันัน้ จ านวน 100 บาท เท่ากบัการลดราคาขายจาก  1,000  บาทเหลือ  900  บาท
นัน่คือ  ราคาขายลดลง  100  บาท  นัน่เอง   
 นอกจากนี ้ ผลต่างของก าไรอาจมีสาเหตอ่ืุนได้อีก  เช่น  การลดก าไร  การให้สว่นลด  และ
การท่ีสินค้าขาดมือและถ้าการขายในครัง้หลงัราคาสงูกว่าครัง้แรกผลต่างของก าไรท่ีบวกเข้ากับ
ต้นทนุทัง้  2  ครัง้จะเท่ากบัก่ีเพิ่มของราคาขายนัน่เอง 

 

ขัน้ที่ 6  การปรับก าไรที่บวกเข้ากับต้นทุน 

การบวกก าไรเข้ากบัต้นทนุจะต้องปรับปรุงให้เหมาะสม  เพื่อให้ได้ก าไรตามท่ี
ต้องการ  การก าหนดก าไรตามราคาขายสามารถปรับให้เป็นก าไรตามราคาทนุ  หรือเปลี่ยนจาก
ก าไรราคาทุนเป็นก าไรตามราคาขายได้  ซึ่งจะให้ผลของก าไรเหมือนกัน  การเปลี่ยนแปลงก าไร
ดงักลา่วต้องอาศยัความสมัพนัธ์ระหวา่ง  ราคาขาย  ต้นทนุ  และก าไร  ดงันี ้

   ราคาขาย  =  ต้นทนุ  +   ก าไรท่ีต้องการ 

   ถ้าก าไร   =   1/3  ของราคาขายปลีก   
     =   ก าไร / ขาย 

   ตวัเศษ    =   1  คือ ก าไร   
   ตวัสว่น   =   3  คือ ราคาขาย   
   ราคาทนุ   =   3 - 1    

     =   2 
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ดงันัน้ 

  เปลี่ยนก าไรของราคาทนุ  =   ก าไร / ทนุ  =  1/2 

 

 สรุป  การแปลงก าไรจากราคาขายปลีกเป็นก าไรจากราคาทุน  ท าได้โดยน าก าไร
ของราคาขายเป็นเศษ  (ตวัเศษใช้ตวัเดิม)  ตวัส่วนใช้ราคาทนุโดยค านวณจากผลต่างของตวัเศษ
และตวัสว่นตามราคาขายปลีก 

 ในกรณีเปลี่ยนจากก าไรของราคาทุนเป็นก าไรของราคาขาย  ท าได้โดยใช้เศษส่วน
ของก าไรคิดตามราคาทนุ  ตวัเศษใช้ตวัเดิม  คือ  ก าไร  ส่วนตวัส่วนใช้ผลบวกของตวัเศษและตวั
สว่นตามราคาทนุซึง่ก็คือราคาขายนัน่เอง 
 

งบประมาณต้นทุนขาย 

จากท่ีกล่าวมาแล้วได้กล่าวถึงเร่ืองเก่ียวกับงบประมาณขาย  การค านวณเพื่อจัดท า
งบประมาณสินค้าคงเหลือต้นงวด  ปลายงวด  งบประมาณการซือ้สินค้าในราคาขาย  และใน
ราคาทนุ   ต่อจากนีก็้จดัท างบประมาณต้นทนุขาย  ข้อมลูสินค้าคงเหลือ  และงบประมาณซือ้มา
จดัท างบประมาณ  ตามสตูรดงันี ้

 
   

 
 

งบประมาณค่าใช้จ่าย 

คา่ใช้จ่ายท่ีจดัท างบประมาณของกิจการซือ้ขายสินค้า  การจดัท าแยกตามลกัษณะของ
คา่ใช้จ่ายและตามหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ตามการแบง่สายงานตามบงัคบับญัชา  เพื่อสะดวกใน
การควบคุมค่าใช้จ่ายในแผนกท่ีมีความรับผิดชอบต้นทุน  ควรจะมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
จ าแนกคา่ใช้จ่าย   และควบคมุค่าใช้จ่ายตามความรับผิดชอบเช่นเดียวกนักบักิจการท่ีผลิตสินค้า  
การจ าแนกค่าใช้จ่ายในการขาย  ได้แก่  ค่าโฆษณา  ค่าหีบห่อ  ค่าเสื่อมราคารถยนต์ส่งของ  ค่า
นายหน้า  เป็นต้น  ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารได้แก่  เงินเดือน  ค่าประกันภยั  ค่าเสื่อมราคา
อาคาร  ค่าซ่อมแซม  หนีส้งสยัจะสญู  เป็นต้น  และในการจดัประเภทค่าใช้จ่ายควรแยกออกเป็น
ค่าใช้จ่ายคงท่ีและค่าใช้จ่ายผันแปร  และการจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายควรจัด ท าเป็น
งบประมาณยืดหยุ่น  เพื่อใช้ในการควบคมุและวดัผลการปฏิบตัิงานได้เต็มท่ีเช่นเดียวกบักิจการท่ี

 

ต้นทุนขาย   =   สินค้าคงเหลือต้นงวด  +  ซือ้สุทธิ  -  สินค้าคงเหลือปลายงวด 
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ผลิตสินค้า  ในการจดัท างบประมาณการยืดหยุ่นสิ่งท่ีควรระมดัระวงั  คือ  การเลือกเกณฑ์ท่ีจะใช้
วดักิจกรรมของแผนกให้สอดคล้องกบัต้นทนุผนัแปร 

ในการวางแผนค่าใช้จ่ายฝ่ายบริหารจะก าหนดวงเงินค่าใช้จ่าย   เพื่อให้งบประมาณ
คา่ใช้จ่ายท่ีจดัท าไมเ่กินวงเงินท่ียอมให้  เน่ืองจากกิจการซือ้ขายสินค้ามีก าไรน้อยกว่าการควบคมุ
คา่ใช้จ่ายให้อยูภ่ายในวงเงินท่ีก าหนดจงึเป็นสิง่ท่ีส าคญัและต้องควบคมุอยา่งจริงจงั 

ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานอาจใช้วิธีก าหนดวงเงินค่าใช้จ่ายโดยก าหนดก าไรท่ี
ต้องการขัน้ต ่า  ก าไรขัน้ต ่าท่ีได้จากการขายหกัต้นทนุขายแล้ว  ก็จะกนัไว้เป็นก าไรขัน้ต ่าท่ีต้องการ 
สว่นท่ีเกินจากก าไรท่ีต้องการจงึยอมให้จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายได้ 

เม่ือค่าใช้จ่ายของแต่ละแผนกถูกจัดท าในวงเงินท่ีก าหนดแล้วก็จะน าไปรวมกับ
งบประมาณอ่ืนๆ และเป็นข้อมูลในการจัดท างบประมาณเงินสด  เพื่อเตรียมเงินสดไว้จ่าย
คา่ใช้จ่ายตามงบประมาณตอ่ไป 

 

งบประมาณการลงทุน 

การจัดท างบประมาณลงทุนส าหรับกิจการท่ีมิได้ผลิตสินค้าใช้หลักเกณฑ์เดี ยวกับ
กิจการท่ีผลิตสินค้าและถือว่าเป็นงบประมาณท่ีส าคญั  เน่ืองจากการลงทนุในสินทรัพย์ถาวรต้อง
ใช้เงินทนุมาก  จึงต้องอาศยัการวิเคราะห์โครงการและตดัสินใจเลือกโครงการท่ีให้ผลตอบแทนสงู
ท่ีสดุท่ีได้อธิบายมาแล้วในกิจการท่ีท าการผลิต  สิง่ท่ีแตกตา่งก็คือ  การลงทนุในกิจการซือ้สินค้าไม่
ต้องลงทุนสูงมากเหมือนกิจการท่ีท าการผลิต  ซึ่งต้องสร้างโรงงาน  ซือ้เคร่ืองจักร  หรือขยาย
โรงงาน  กิจการซือ้ขายสินค้าอาจจะเพียงลงทนุสร้างอาคารส านกังาน  ซือ้รถบรรทกุ  ซือ้เคร่ืองใช้
ส านกังานเท่านัน้  แต่อย่างไรก็ตามการลงทนุในสินทรัพย์ถาวร  ก็ต้องวิเคราะห์โครงการและผ่าน
การอนมุตัิก่อนจงึจะจดัท าเป็นงบประมาณการลงทนุได้  แล้วน าไปประกอบเป็นแผนก าไรและเป็น
ข้อมลูในการจดัท างบประมาณเงินสด  เพื่อเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายลงทนุตามงวดเวลาในงบประมาณ
ตอ่ไป 

 

งบประมาณเงนิสด 

การบริหารเงินสด  เป็นหัวใจส าคญัส าหรับกิจการทุกประเภท  กิจการท่ีซือ้ขายสินค้า
การบริหารเงินสดเป็นสิ่งส าคญั  เน่ืองจากสินค้าคงเหลือจะต้องมีการเก็บไว้ในมือเสมอและสินค้า
นัน้มีต้นทุนสงู  กิจการต้องมีเงินสดไว้ใช้หมนุเวียนซือ้สินค้าอย่างเพียงพอ  การขายเงินเช่ือ  การ
ขยายเวลาการให้เครดิตย่อมมีผลกระทบตอ่เงินสดของกิจการ  ดงันัน้จึงต้องมีการวางแผนเงินสด
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เป้นอย่างดี  เพื่อมิให้กิจการเกิดภาวะเงินสดขาดมือ  หรือขาดความคลอ่งตวั  ดงันัน้การอนมุตัิให้
สนิเช่ือแก่ตวัแทนการขายจงึขึน้อยูก่บัการคาดคะเนเงินสดให้มีเพียงพอโดยมีแผนการด าเนินงานท่ี
ดี  การจดัท างบประมาณเงินสดและการควบคุมฐานะเงินสดของกิจการท่ีมิได้ท าการผลิต  ก้มี
ลกัษณะคล้ายคลงึกบักิจการท่ีท าการผลิตท่ีกลา่มาแล้ว 

 

งบประมาณอื่นๆ 

หลังจากการจัดท างบประมาณขาย  งบประมาณสินค้าคงเหลือ  งบประมาณซือ้  
งบประมาณต้นทุน  งบประมาณค่าใช้จ่าย  งบประมาณลงทุน  และงบประมาณเงินสดแล้ว  
กิจการก็สามารถน างบประมาณตา่งๆ นัน้มาสรุปรวมเป็นงบประมาณก าไรขาดทนุ  เพื่อดวู่าก าไร
ตามแผนท่ีคาดไว้เป็นเท่าไร  และจดัท างบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน  เพื่อแสดงฐานะของ
กิจการท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในปีงบประมาณหน้า  ตลอดจนงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน  
สว่นวิธีการจดัท า  เช่นเดียวกบัท่ีกลา่วมาแล้วในกิจการท่ีท าการผลิต 

 

การควบคุมการปฏบิัตงิานโดยงบประมาณ 

การวางแผนงบประมาณท่ีดีต้องเป็นแผนท่ีสามารถปฏิบตัิได้จริงโดยใช้ความพยายาม  
และงบประมาณก็จะเป็นเคร่ืองมือในการควบคมุและวดัผลการปฏิบตัิงานของแตล่ะฝ่ายว่าเป็นไป
ตามแผนท่ีวางไว้หรือไม่  มีผลแตกตา่งที่ควรได้รับการแก้ไขอะไรบ้าง 

กิจการขายปลีกและขายส่ง  การวดัผลการปฏิบตัิงานก็เป็นสิ่งส าคญั  การควบคมุการ
ด าเนินงานทัง้หมดต้องอาศยัระบบการรายงานผลการปฏิบตัิงาน  ดงันัน้การจดัท ารายงานผลการ
ปฏิบตัิงานจึงควรครอบคลมุถึงการด าเนินงานท่ีส าคญัๆ และจดัให้มีการรายงานเพื่อเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานจริง  กบังบประมาณอย่างสม ่าเสมอตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน  
และการรายงานผลการปฏิบตัิงานจะเป็นเคร่ืองมือช่วยฝ่ายบริหารในการควบคมุการท างานของ
ทุกฝ่ายเช่นเดียวกับ  กิจการท่ีท าการผลิตสินค้า  และยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
งบประมาณในงวดตอ่ไปให้เหมาะสมยิ่งขึน้อีกด้วย 
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ประโยชน์ของการวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ ส าหรับกิจการที่ไม่ได้
ท าการผลิต  

 ส าหรับกิจการท่ีไม่ได้ท าการผลิต  การวางแผนและควบคมุโดยงบประมาณมีประโยชน์
ในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้ 

1. งบประมาณมีประโยชน์ในการบริหารงานของฝ่ายต่าง ๆ ซึง่แผนงานสามารถน ามา
ก าหนดเป็นแผนการด าเนินงานโดยละเอียด เพื่อให้บรรลเุป้าหมายขององค์กรท่ีได้ก าหนดไว้ 

2. งบประมาณมีประโยชน์ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในกิจการซึ่งถือ
เป็นการบริหารงานท่ีให้ทกุแผนกมีสว่นร่วม ในการด าเนินงานขององค์กร ท าให้แตล่ะฝ่ายทราบถึง
การด าเนินงานในสว่นงานท่ีเก่ียวข้องกบัสว่นงานของตน 

3. ใช้ในการควบคุมการด าเนินงาน เป็นเคร่ืองมือในการติดตามและควบคุมการ
ด าเนินงานได้เป็นอย่างดี ซึง่สามารถวดัผลการปฏิบตัิงานได้รายแผนก สามารถทราบถึงแผนกท่ีมี
ประสิทธิภาพ และแผนกท่ีต้องรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายของกิจการ 

4. เป็นการวางแผนองค์กร ในภาพรวม  ท าให้ผู้บริหารสามารถวางแผนงานตา่ง ๆ ได้ทัง้
องค์กร และสามารถก าหนดนโยบายตา่ง ๆ เพื่อให้สอดรับกบัแผนงานตา่ง ๆ อยา่งสอดคล้องกนั 
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บทสรุป 

 

กิจการท่ีซือ้ขายสนิค้ามกัท าก าไรได้ต ่ากว่ากิจกรรมอตุสาหกรรมโดยทัว่ไปมกัท าก าไรได้
เพียง  3  ถึง  10  เปอร์เซน็ต์จากยอดขายสทุธิ  สว่นกิจการอตุสาหกรรมโดยทัว่ไปมกัจะท าก าไรได้
ถึง  10  ถึง  30  เปอร์เซ็นต์จากยอดขายเป็นอย่างน้อย  ดงันัน้กิจการซือ้ขายสินค้าจึงต้อง
ระมดัระวงัในการด าเนินงาน  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการวางแผนและควบคมุด้านการเงินในกิจการ
ขายปลีก  เช่น  ห้างสรรพสินค้าถือเอาว่าส าคญัมากกว่ากิจการท่ีท าการผลิต  เน่ืองจากก าไรน้อย
ถ้าควบคมุไม่รัดกุม  ค่าใช้จ่ายสงู  อาจท าให้เกิดผลขาดทุนได้ง่าย  หลกัพืน้ฐานในการวางแผน
และควบคมุก าไรท่ีใช้ส าหรับกิจการท่ีท าการผลิตสามารถน ามาใช้ส าหรับกิจการขายปลีกและขาย
สง่ได้เช่นเดียวกนั  คือ  การวางแผนงบประมาณด าเนินงานเพื่อคาดคะเนก าไรท่ีสามารถท าได้จริง
พยายามด าเนินตามแผนงบประมาณท่ีวางไว้อย่างสม ่าเสมอ   เพื่อให้บรรลเุป้าหมายท่ีต้องการ
ควบคมุการด าเนินงานโดยใช้รายงานผลการปฏิบตัิงานส าหรับศนูย์ความรับผิดชอบแตล่ะแห่ง 

และแก้ไขผลตา่งจากงบประมาณท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานซึง่ไมเ่ป็นไปตามแผนโดยทนัทีและใช้
เป็นข้อมลูในการปรับปรุงการวางแผนในปีตอ่ไป 
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แบบฝึกหัด 

 

ข้อ 1 จงอธิบายความหมายของการการวางแผนและการควบคมุโดยงบประมาณ 

ข้อ 2 จงบอกวตัถปุระสงค์ของการวางแผนและการควบคมุโดยงบประมาณส าหรับกิจการท่ีไม่ได้
ท าการผลิต 

ข้อ 3 จงบอกความแตกตา่งของประเภทงบประมาณท่ีจดัท าส าหรับกิจการท่ีไม่ได้ท าการผลิต กบั
กิจการท่ีท าการผลิต 

ข้อ 4 จงอธิบายวธีิการควบคมุการปฏิบตัิงานโดยงบประมาณ 

ข้อ 5 จงอธิบายประโยชน์ของการวางแผนและการควบคมุโดยงบประมาณส าหรับกิจการท่ีไม่ได้
ท าการผลิต 

ข้อ 6 บริษัท ทศพล จ ากัด ท าการขายผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากหนัง โดยมีสินค้า 3 ประเภทได้แก่ 
รองเท้า กระเป๋าและเข็มขดั ได้วางแผนการขาย ในไตรมาสท่ี 4 ปี 25x2 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

 

สัดส่วนการ
ขาย (%) 

สัดส่วนการขาย (%) 
รองเท้า กระเป๋า เข็มขัด 

ไตรมาส 1 10 50 30 20 

ไตรมาส 2 20 40 35 25 

ไตรมาส 3 30 30 50 20 

ไตรมาส 4 40 25 40 35 

 

ให้ท า  งบประมาณขายแยกตามแตล่ะผลิตภณัฑ์และงวดเวลา 

 

ข้อ 7 บริษัท ค าแก้ว จ ากดั เป็นกิจการขายปลีก ได้วางแผนการขายงวดไตรมาส ประจ าปี 2559  
โดยมียอดขายขัน้ต้นรวม 5,000 บาท ส่วนลดการขาย 10 %   ยอดขายแต่ละไตรมาส  ได้
ประมาณการจากประสบการณ์ในอดีต พร้อมทัง้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทัว่ไป 
ดงันี ้
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สัดส่วนการ
ขาย (%) 

สัดส่วนการขาย (%) 
เสือ้ผ้าบุรุษ เสือ้ผ้าสตรี เสือ้ผ้าเดก็ 

ไตรมาส 1 15 25 40 35 

ไตรมาส 2 20 30 20 50 

ไตรมาส 3 30 20 50 30 

ไตรมาส 4 35 30 30 40 

สนิค้าคงเหลือยกมา 10,000 20,000 25,000 

อตัราสว่นสนิค้า 10% ของยอดขายในไตรมาสนัน้ ๆ  

ซือ้สทุธิ      400,000      500,000      450,000  

คา่ใช้จ่ายประจ าแผนก 

   

 

 เงินเดือนผู้บริหาร       100,000      180,000      150,000  

 

 คา่โฆษณา         20,000       30,000       25,000  

 

 คา่เสื่อมราคา – อาคาร          5,000         7,500         6,000  

 

 คา่ประกนัภยั          2,400         5,000         3,600  

 

 คา่ซอ่มแซม         11,000         5,800       12,500  

 

ให้ท า 

1. งบประมาณขาย 

2. งบประมาณสนิค้าคงคลงั 

3. งบประมาณต้นทนุขาย 

4. งบประมาณก าไรขาดทนุ 
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ข้อ 8 บริษัท นาคี จ ากดั เป็นกิจการขายปลีก ได้วางแผนการขายงวดไตรมาส ประจ าปี 2559 โดย
มียอดขายขัน้ต้นรวม 1,000,000 บาท ส่วนลดการขาย 10 %   ยอดขายแต่ละไตรมาส  ได้
ประมาณการจากประสบการณ์ในอดีต พร้อมทัง้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทัว่ไป 
ดงันี ้

 

  
สัดส่วนการ

ขาย (%) 
สัดส่วนการขาย (%) 

กระเป๋าถือ กระเป๋าเดนิทาง กระเป๋าสะพาย 

ไตรมาส 1 40 30 45 25 

ไตรมาส 2 20 30 20 50 

ไตรมาส 3 30 35 40 25 

ไตรมาส 4 10 35 40 25 

สนิค้าคงเหลือยกมา 5,000 10,000 15,000 

อตัราสว่นสนิค้า 5% ของยอดขายในไตรมาสนัน้ ๆ 

ซือ้สทุธิ 150,000 120,000 75,000 

ค่าใช้จ่ายประจ าแผนก:       

  เงินเดือนผู้บริหาร 80,000 90,000 100,000 

  คา่โฆษณา 10,000 15,000 21,000 

  
คา่เสื่อมราคา - อปุกรณ์
ส านกังาน 

2,500 7,500 6,000 

  คา่ประกนัภยั 2,000 4,500 3,000 

  คา่ซอ่มแซม 10,000 12,600 14,700 

 

ให้ท า 

1. งบประมาณขาย 

2. งบประมาณสนิค้าคงคลงั 

3. งบประมาณต้นทนุขาย 

4. งบประมาณก าไรขาดทนุ 
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