
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ภายใตนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลท่ีไดกําหนดแผนปฏิรูประบบบริหาร
ภาครัฐโดยมีเปาหมายปรับเปล่ียนไปสูระบบบริหารภาครัฐแนวใหมท่ีมุงเนนผลงานและผลลัพธ 
(Outcome) แทนการควบคุมปจจัยนําเขา (Input) และกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงิน
ใหหนวยงานมีอิสระและมีความคลองตัวในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อผลิตผลงานตามพันธกิจ  
เปาหมายและวัตถุประสงคของแตละหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานจึงจําเปนตองมี
ขอมูลทางบัญชีท่ีสมบูรณเพียงพอตอการวิเคราะหฐานะการเงินและประเมินผลการดําเนินงานทาง
การเงินและมีขอมูลตนทุนในการผลิตผลผลิตและบริการเพื่อใชเปนเกณฑในการขอจัดสรร
งบประมาณและมีขอมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการทรัพยสินและการ
ตรวจสอบกํากับดูแลองคกรของผูบริหารและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได
วางบทบัญญัติเพื่อสรางเง่ือนไขของการบริหารราชการแนวใหมไวหลายประการ  โดยประการหนึ่ง
ไดบัญญัติใหมีการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐและ
ในมาตรา 21 ของพระราชกฤษฎีกาดังกลาว กําหนดใหสวนราชการจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการ
สาธารณะแตละประเภทข้ึนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานผลการ
คํานวณรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะท่ีอยูในความรับผิดชอบใหสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร ทราบ ท้ังนี้สวนราชการท่ีเปนหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีอยูใน
กํากับของราชการฝายบริหาร หมายถึง หนวยงานตาง ๆ ทุกหนวยงานท่ีกฎหมายไดกําหนดให
หนวยงานดังกลาวอยูในกํากับของฝายบริหารไมวาจะอยูในกํากับของนายกรัฐมนตรีหรือของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง เชน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานท่ีเปนองคการมหาชน ซ่ึงตามกฎหมาย
จัดต้ังหนวยงานกําหนดใหรัฐมนตรีผูรักษาการเปนผูกํากับดูแล 

กรมบัญชีกลางไดดําเนินการศึกษามาตรฐานเก่ียวกับการคํานวณตนทุนผลผลิตท้ังในและ
ตางประเทศเพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดหลักเกณฑวิธีการคํานวณตนทุนผลผลิตตั้งแตป พ.ศ. 
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2547  ประกอบกับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2548  ไดมีการเร่ิมใชระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ใน
การบันทึกขอมูลทางบัญชี ดังนั้นกรมบัญชีกลางจึงไดประสานงานกับโครงการ GFMIS) ในท่ีนี้คือ
รายการบัญชีบริหาร(ระบบ Controlling: Co)  เพื่อใหม่ันใจวาการทํางานของระบบ CO สอดคลอง
เปนไปในทิศทางเดียวกันกับหลักเกณฑวิธีการคํานวณตนทุนท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

ตนทุนผลผลิตเปนเคร่ืองมือสําคัญสําหรับผูบริหารขององคกรตางๆ รวมถึงหนวยงาน
ภาครัฐท่ีใชในการประเมินผลการดําเนินงานท่ีผานมาของหนวยงาน และนําไปใชในการตัดสินใจ
ในการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดในอนาคต ในปจจุบันการคํานวณ
ตนทุนของสวนราชการ เพื่อใหการบริหารของหนวยงานภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนั้นถูก
กําหนดตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย “หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546” 
มาตรา 21 ซ่ึงกําหนดใหสวนราชการจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะแตละประเภท และ
รายงานผลการคํานวณรายจายตอหนวยของบริการสาธารณะท่ีอยูในความรับผิดชอบใหสํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ (กรมบัญชีกลาง สํานักมาตรฐานดานการ
บัญชีภาครัฐ, 2549)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดเร่ิมใชวิธีการคิดตนทุนผลผลิตในแบบ Output Costing  โดยมี
วัตถุประสงคของการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต คือ ตองการทราบ ตนทุนผลผลิตของ
แผนงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  ตนทุนการเรียนการสอนในแตละรายวิชา และตนทุน
การผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยในระยะเร่ิมแรกนี้มหาวิทยาลัยมุงเนนการคิดตนทุนผลผลิตท่ี
เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต ซ่ึงเปนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้ผลท่ีไดจากการวิเคราะหตนทุน 
จะทําใหไดขอมูลตนทุนของผลผลิตสามารถนําไปเปนเคร่ืองมือสําหรับผูบริหารในการวางแผนการ
บริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินงาน  อีกท้ังขอมูลตนทุนของ
ผลผลิตสามารถนําไปใชในจัดสรรงบประมาณตามระบบบัญชีกองทุน  โดยเกณฑ พึงรับ–พึงจาย 
ลักษณะ 3 มิติ ตลอดจนขอมูลตนทุนของผลผลิตสามารถใชในการควบคุมคุณภาพงาน ใหเกิดความ
เหมาะสม    ในการใชทรัพยากรในการผลิตอยางคุมคา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเร่ิมดําเนินการคํานวณตนทุนผลผลิตมาต้ังแต ป 2547  และ ในป 
2548 ไดมีการพัฒนารูปแบบการคํานวณตนทุนผลผลิตเพื่อใหเกิดความถูกตองมากยิ่งข้ึน อีกท้ัง
มหาวิทยาลัย ไดลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ในตัวช้ีวัดท่ี 
12 เร่ืองระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอผลผลิต ในมิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ ซ่ึงนอกจากการกําหนดใหสวนราชการตองคํานวณตนทุนแลว ยังตองนําเอาผลการคํานวณ
ตนทุนมาเปรียบเทียบ วิเคราะห และจัดทําแผนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
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แตเนื่องจากวาในปแรกๆนั้น กระบวนการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตไดจัดทําข้ึน
ในโปรแกรมประยุกตของไมโครซอฟทออฟฟศ (Microsoft Office) ท่ีช่ือวา ไมโครซอฟท เอ็คเซล 
(Microsoft Excel) โดยใชการทํางานแบบเรียนรูและจําทําควบคูกัน (Learning by Doing) มีการ
ออกแบบ การคิดคํานวณ ภายในเซล ซ่ึงเกิดปญหามากมายในกระบวนการคิดคํานวณ การออก
รายงาน การตรวจสอบความถูกตอง เนื่องจากวา หลักสูตรแตละหลักสูตรมีกระบวนวิชามากมาย 
ท้ังวิชาเลือกเรียน(Elective) เลือกเสรี (Free Elective) ซ่ึงไมสามารถกําหนดไดในแตละหลักสูตร 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม 
 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

ไดระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมซ่ึง
จะเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารและยังชวยใหเจาหนาท่ีท่ีตรวจสอบขอมูล สามารถ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดรวดเร็ว และถูกตอง 
 
1.4 ขอบเขตและวิธีการศึกษา 

ขอบเขตดานขอมูล 
1. ขอมูลท่ีไดเปนขอมูลจาก ระบบงานงบประมาณ พัสดุ และบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึง

รับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม สํานักทะเบียนประมวลผล และ แนวคิดการ
คํานวณของกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม 

3. จัดทํารายงานเพ่ือชวยผูใชงานในการตรวจสอบขอมูล 
4. จัดทํารายงานเพ่ือนําเสนอแนวทางการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ชวยในการวิเคราะห ของบประมาณประจําป ในรูปแบบ การเปรียบเทียบตนทุนในแตละ
ปงบประมาณ การเปรียบเทียบตนทุนในแตละคณะ การเปรียบเทียบตนทุนในแตละหลักสูตร แตละ
ปงบประมาณ การหาตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต เฉล่ีย เพื่อใชอางอิงในแตละหลักสูตร 
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วิธีการศึกษา 
1. ศึกษาการเขียนโปรแกรมดวยภาษาเอเอสพีดอทเน็ต(ASP.NET), จาวาสคริปต(Java 

Scripts) ติดตอกับฐานขอมูลมายเอสคิวเอล(MySQL) และออกรายงานโดยใชคริสตอลรีพอรท 
(Crystal Report) 

2. ศึกษาวิธีการคํานวณ การตรวจสอบ การจัดทํารายงาน เพื่อวิเคราะห ออกแบบฐานขอมูล 
และหนาจอติดตอกับผูใชงาน 

3. ศึกษากระบวนการชวยเหลือในการตัดสินใจเลือกกระบวนวิชา ในกระบวนวิชาเลือกเสรี 
และการตัดสินใจเลือกแกไจสูตรการคํานวณเม่ือ ตนทุนสูงผิดปกติ 

4. ศึกษารูปแบบรายงานท่ีตอบสนองตามความตองการทั่วไป และสําหรับผูบริหาร ในการ
จัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
 
1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

1. ฮารดแวร 
1.1 หนวยประมวลผลกลางเพนเทียม 4 ความเร็ว 1.6 กิกะเฮิรทซ 
1.2 หนวยความจําหลัก ความจุ 256 เมกะไบต 
1.3 หนวยความจําฮารดดิสก ความจุ 40 กิกะไบต 

2. ซอฟตแวร 
2.1 ระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กซพี เซอรวิสแพ็ค 2 
2.2 โปรแกรมประยุกต วิชวลสตูดิโอ 2005, ดรีมวีฟเวอร 8, มายเอสคิวเอล ฟรอนท,  

พีเอชพี มายแอดมิน, จาวาสคริปต 
2.3 ฐานขอมูล มายเอสคิวเอล 
2.4 รายงาน คริสตอลรีพอรท 2008 

 
1.6 นิยามศัพท 
 ตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต หมายถึง คาใชจายท่ีเปนตัวเงินของนกัศึกษา 1 คน ในแตละ
กระบวนวิชาท่ีเปดสอน 
 ตนทุนผลผลิต หมายถึง รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงสินคาและบริการ ซ่ึงอาจจายเปนเงินสด 
สินทรัพยอ่ืน หรือการกอหนี้ผูกพัน ท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซ่ึงสินคาและบริการ 
 ตนทุนทางตรง หมายถึง คาใชจายท่ีสามารถระบุไดวาเกิดข้ึนท่ีคณะจํานวนเทาใด ไดแก 
ตนทุนจากแผนงานการเรียนการสอนของภาควิชาและสํานักงานเลขานุการคณะ 
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 ตนทุนทางออมในคณะ หมายถึง คาใชจายท่ีเกิดข้ึนใน คณะ ท่ีใชรวมกันในการผลิต ไดแก 
ตนทุนจากแผนงานสนับสนุนวิชาการ และแผนงานบริหารมหาวิทยาลัยจากสํานักงานเลขานุการ
คณะ  
 ตนทุนทางออมนอกคณะ หมายถึง คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากหลายๆ คณะ ที่ใชรวมกันในการ
ผลิต ไดแก ตนทุนจากหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแก สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล สํานักหอสมุด สํานักบริการคอมพิวเตอร กองบริการการศึกษา กองกิจการนักศึกษา  
และจากกองอ่ืนๆ ในสํานักงานอธิการบดี    
 ตนทุนคาแรง หมายถึง คาใชจายท่ีเกิดข้ึนในหมวดงบดําเนินการ ไดแก เงินเดือนและคาจาง
ประจํา คาจางช่ัวคราว คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย และคาใชจายงบกลาง 
 ตนทุนคาวัสดุ หมายถึง คาใชจายท่ีเกิดข้ึนในหมวดวัสดุ ไดแก คาตอบแทนใชสอยวัสดุ คา
สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน คาครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ คาใชจายอ่ืนๆ คาใชจายเงินนอกงบประมาณ 
คาใชจายจากเงินกองทุน และคาใชจายจากเงินอุดหนุนวิจัยภายนอก  
 ตนทุนคาลงทุน หมายถึง คาใชจายท่ีเกิดข้ึนในหมวดงบลงทุน ไดแก คาเส่ือมราคาของ
ส่ิงกอสราง และครุภัณฑ 
 งบประมาณคาแรงทางตรง หมายถึง งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในแตละปงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย ในงบบุคลากร ท้ังเงินแผนดิน และเงินนอกงบประมาณ ของแตละคณะ 
 งบประมาณคาแรงทางออม หมายถึง งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในแตละปงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย ในงบบุคลากร ท้ังเงินแผนดิน และเงินนอกงบประมาณของหนวยงานสนับสนุน 
 งบประมาณคาวัสดุทางตรง หมายถึง งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในแตละปงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย ในงบดําเนินงาน ท้ังเงินแผนดิน และเงินนอกงบประมาณของแตละคณะ 
 งบประมาณคาวัดสุทางออม หมายถึง งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในแตละปงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัย ในงบดําเนินงาน ท้ังเงินแผนดิน และเงินนอกงบประมาณของหนวยงาน
สนับสนุน 
 งบประมาณคาลงทุนทางตรง หมายถึง งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในแตละปงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัย ในงบลงทุน ท้ังเงินแผนดิน และเงินนอกงบประมาณของแตละคณะ 
 งบประมาณคาลงทุนทางออม หมายถึง งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในแตละปงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัย ในงบลงทุน ท้ังเงินแผนดิน และเงินนอกงบประมาณของหนวยงานสนับสนุน 
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1.7 สถานท่ีท่ีใชในการดําเนนิการ และรวบรวมขอมูล 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 


