
บทที่  4 
วิธีการศึกษา 

 
4.1  รูปแบบการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนายอนหลัง (Retrospective – Descriptive Study) 
โดยจะทําการศึกษาตนทุนและรายรับตอคร้ังของการใหบริการหนวยชันสูตรโรคสัตว                   
สถานบริการสุขภาพสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จําแนกตามประเภทของ
งานบริการ และดําเนินการเก็บขอมูล ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2549   
 
4.2   ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 
 ขอมูลท่ีใชในการศึกษา  คือขอมูลตนทุนคาแรง  คาวัสดุ  คาลงทุนของหนวยงานท่ี
เกี่ยวของกับงานบริการของหนวยชันสูตรโรคสัตว  สถานบริการสุขภาพสัตว  คณะสัตว-
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2549   
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 4.3   
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบบันทึกขอมูลท่ีผูศึกษาสรางขึ้นเอง สําหรับเก็บขอมูล 
ไดแก 

1.   แบบฟอรมบันทึกขอมูลคาแรง (ภาคผนวก ก : 1) 
2.   แบบฟอรมบันทึกขอมูลคาวัสด ุ (ภาคผนวก ก : 2) 
3.   แบบฟอรมบันทึกขอมูลคาลงทุน (ภาคผนวก ก : 3) 
 

4.4   แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1.    ขอมูลปฐมภูมิ 

โดยการสัมภาษณผูอํานวยการสถานบริการสุขภาพสัตว  รองผูอํานวยการสถานบริการ
สุขภาพสัตว(ดูแลหนวยชันสูตรโรคสัตว)  นายสัตวแพทย   นักวิทยาศาสตรประจําหนวยงาน  
เจาหนาท่ีธุรการหนวยชันสูตรโรคสัตว เพ่ือใหทราบถึงระบบการบริหารและการทํางานของแตละ
ฝายและหาเกณฑการปนสวนตนทุน 
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2.     ขอมูลทุติยภูมิ 
 เก็บขอมูลจากรายงานสถิติการใหบริการของหนวยงานตางๆ  ขอมูลคาแรง                 

คาวัสดุ  คาใชจายในการบริการอ่ืนๆ  ครุภัณฑ  ส่ิงกอสราง จากฝายธุรการของหนวยชันสูตรโรค
สัตว  รวมท้ังศึกษาคนควาจากหนังสือ  เอกสารตางๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   

 
4.5   กรอบและแนวคิดในการศึกษา 
 เนื่องจากลักษณะของงานบริการหนวยชันสูตรโรคสัตว สถานบริการสุขภาพสัตว มี
ลักษณะคอนขางจะเปนเอกเทศ ทํางานรวมกับฝายอ่ืนๆ นอย ดังนั้นการศึกษาตนทุนตอคร้ังของการ
ใหบริการหนวยชันสูตรโรคสัตว และตนทุนตอคร้ังจําแนกตามประเภทของงานบริการหนวย
ชันสูตรโรคสัตว  จึงคิดเฉพาะตนทุนทางตรง (Direct Cost) เทานั้น โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1.  แบงบทบาทหนาท่ีของหนวยชันสูตรโรคสัตว  สถานบริการสุขภาพสัตว ออกเปน 
3 งานหลัก และแบงประเภทของหนวยชันสูตรโรคสัตว  ออกเปน 7 งานบริการ 

2.  หาตนทุนรวม (Total Cost) ท้ังหมดของหนวยชันสูตรโรคสัตว  สถานบริการ
สุขภาพสัตว  โดยแยกเปน 

-    ตนทุนคาลงทุน (Capital Cost : CC) 
-    ตนทุนคาแรงงาน (Labor Cost : LC) 
-    ตนทุนคาวสัดุ (Material Cost : MC) 

3.   กระจายตนทุนท้ังหมดไปตามสัดสวนของ 3 งานหลัก และ 7 ประเภทงานบริการ  
โดยใชปริมาณงาน (Workload) ของแตละงาน เปนหลักในการคํานวณ แลวเปล่ียนปริมาณงานให
อยูในรูปของเวลา (ช่ัวโมง) 

4.   หาตนทุนตอคร้ังของการใหบริการหนวยชันสูตรโรคสัตว (Unit Cost / Visit) 
5.   หาตนทุนตอคร้ังของงานบริการหนวยชันสูตรโรคสัตว แตละประเภท             

(Unit Cost / Case) 
6.   หารายไดตอคร้ังของการใหบริการหนวยชันสูตรโรคสัตว  (Revenue / Visit) 
7.   หารายไดตอคร้ังของการใหบริการหนวยชันสูตรโรคสัตว แตละประเภท (Revenue 

/ Case) 
8.   หาอัตราการเก็บเงินได คิดเปนคารอยละ 
9.   หาสัดสวนการไดทุนคืนของงานบริการหนวยชันสูตรโรคสัตว โดยแยกเปน อัตรา

การคืนทุนรวม(Net Cost Recovery)  อัตราการคืนทุนคาวัสดุ (Material Cost Recovery) และอัตรา
การคืนทุนคาตนทุนคงท่ี (Fixed Cost Recovery) 
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4.6   วิธีการศึกษา 
         การคิดตนทุนงานบริการหนวยชนัสูตรโรคสัตว 

1)    การศึกษาตนทุนตอคร้ังของการใหบริการหนวยชันสูตรโรคสัตวและตนทุนตอคร้ัง
จําแนกตามประเภทของงานบริการหนวยชันสูตรโรคสัตว จะคิดเฉพาะตนทุนตรง (Direct Cost) ซ่ึง
ประกอบดวยตนทุนคาลงทุน (Capital Cost : CC) ตนทุนคาแรงงาน (Labor Cost : LC) และตนทุน
คาวัสดุ (Material Cost : MC)  

Total Cost = CC + LC + MC 
 

ก.  ตนทุนคาลงทุน (Capital Cost : CC) ในการศึกษานี้ประกอบดวยตนทุนคา
เส่ือมราคาของครุภัณฑและส่ิงกอสราง ท้ังนี้คิดคาเส่ือมราคาของอาคารส่ิงกอสรางของแตละ
หนวยงานตามสัดสวนพื้นท่ีการใชงาน โดยคิดคาเส่ือมราคาแบบเสนตรง (Straight Line Method) 
อายุการใชงานหรือการใชประโยชนของส่ิงกอสรางและครุภัณฑ  โดยในการศึกษานี้คํานวณหาคา
เส่ือมราคาประจําปของส่ิงกอสราง และครุภัณฑ ดังนี้ 

ส่ิงกอสราง : คิดคาเส่ือมราคาอายุการใชงาน 20 ป  
ครุภัณฑ      : คิดคาเส่ือมราคาอายุการใชงาน 10 ป  

 
ข.  ตนทุนคาแรงงาน (Labor Cost : LC) ในการศึกษานีป้ระกอบดวย 

1. เงินเดือนของเจาหนาท่ี ท่ีปฏิบัติงานในหนวยชันสูตรโรคสัตว 
2. คารักษาพยาบาลของเจาหนาที่ 
3. คาตอบแทนลวงเวลา 
 

ค.  ตนทุนคาวัสดุ (Material Cost : MC) ในการศึกษานี้จะเก็บขอมูลคาวัสดุทุก
ชนิดท่ีหนวยชันสูตรโรคสัตว ไดเบิกใช ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2549  ซ่ึงไดแกวัสดุ
สํานักงาน  วัสดุงานบาน  วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย  น้ํามันเช้ือเพลิง  คาซอมแซม  บํารุงรักษา
ตางๆ รวมท้ังเคร่ืองมือท่ีตีความวาเปนวัสดุ โดยไมรวมคาสาธารณูปโภค เนื่องจากไมสามารถหา
แยกเฉพาะหนวยชันสูตรโรคสัตวได   
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2)  การกระจายตนทุนของหนวยชันสูตรโรคสัตว 
  วิธีการกระจายตนทุน (ตนทุนคาลงทุน  ตนทุนคาแรงงาน  และตนทุนคาวัสดุ) ใน
การศึกษานี้ใชการกระจายตามสัดสวนของปริมาณกิจกรรมในรูปของเวลา ซ่ึงกระจายใน 3 งาน
หลัก คือ งานบริหาร  งานบริการ และงานวิชาการ โดยใชปริมาณงานท่ีไดจากแบบบันทึกการ
สํารวจการใชเวลาของผูปฏิบัติหนาท่ี (ภาคผนวก ก : 4)  
 

3) การกระจายตนทุนของประเภทงานบริการหนวยชันสูตรโรคสัตว 
  ในการศึกษาคร้ังนี้จะคํานวณตนทุนบริการหนวยชันสูตรโรคสัตวเฉพาะผูท่ีมารับ
บริการ ซ่ึงการกระจายตนทุนงานบริการชันสูตรโรคสัตวแตละประเภท  ก็ใชวิธีเดียวกับการกระจาย
ตนทุนของหนวยชันสูตรโรคสัตว  
 

4) การคิดอัตราการคืนทุน 
  อัตราการคืนทุน = รายได / ตนทุน 
  อัตราการคืนทุนจะเปนตัวบอกวา รายรับจากคาบริการคิดเปนรอยละเทาไรของ
ตนทุนของการบริการนั้น  
  อัตราการคืนทุนของรายไดท่ีไดรับจริง  จะแสดงถึงความตองการงบประมาณใน
การสนับสนุน 
  อัตราการคืนทุนของตนทุนท้ังหมด แสดงในแงกําไร-ขาดทุนของโรงพยาบาลใน
ภาพรวม 
  อัตราการคืนทุนตนทุนคาวัสดุ แสดงในแงกําไร-ขาดทุนในการดําเนินงานเปนการ
แสดงใหเห็นวารายรับจริงเปนรอยละเทาไรของตนทุนคาวัสดุ 

อัตราการคืนทุนคาตนทุนคงท่ี  แสดงในแงกําไร-ขาดทุนในการลงทุนในดาน
ตนทุนคาแรงงานและตนทุนคาลงทุน เปนการแสดงใหเห็นวารายรับจริงเปนรอยละเทาไรของ
ตนทุนคาตนทุนคงท่ี 

 
 


