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สรุปและอภปิรายผล 

 
6.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาตนทุนและรายรับตอคร้ังของการใหบริการหนวยชันสูตรโรคสัตว สถานบริการ
สุภาพสัตว มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ทําการศึกษาโดยการเก็บขอมูลยอนหลัง ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 
31 ธันวาคม 2549  โดยใชวิธีการคิดเฉพาะตนทุนทางตรง (Direct Cost) ไมคิดตนทุนทางออม 
(Indirect Cost) และไมไดรวมคาสาธารณูปโภคดวย โดยจะกระจายตนทุนทางตรงท้ังหมดไปใน            
3 งานหลัก คือ งานดานการบริหารจัดการ  งานดานวิชาการ และงานบริการชันสูตรโรคสัตว และ
ศึกษาตามประเภทของงานบริการหนวยชันสูตรโรคสัตว 7 ประเภท คํานวณโดยเปล่ียนปริมาณงาน
ใหอยูในรูปของเวลา (ช่ัวโมง) โดยใชปริมาณงานท่ีไดจากการสํารวจการใชเวลาของผูปฏิบัติหนาท่ี 

ผลการศึกษาพบวาในงานหลัก 3 ดานนั้น งานบริการหนวยชันสูตรโรคสัตวมีจํานวน
ช่ัวโมงการทํางานมากท่ีสุด คือ 6,127.01 ช่ัวโมง  รองลงมาคือ งานบริหารมีช่ัวโมงการทํางาน 
2,297.20 ช่ัวโมง และงานวิชาการมีช่ัวโมงการทํางาน 66.10 ช่ัวโมง  ตามลําดับและเมื่อพิจารณา
เฉพาะประเภทของงานบริการหนวยชันสูตรโรคสัตว พบวางานตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา             
งานตรวจทางโลหิตวิทยา และงานตรวจวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา มีจํานวนช่ัวโมงการทํางานมากท่ีสุด 
คิดเปน 2,287.06 , 1,492.46 และ 1,133.98 ช่ัวโมง ตามลําดับ 

ผลการศึกษาพบวาตนทุนทางตรงของหนวยชันสูตรโรคสัตว มีจํานวนรวมท้ังส้ิน  
2,761,604.06 บาท  เปนตนทุนคาลงทุน 1,582,650.78 บาท คิดเปนรอยละ 57.31 ซ่ึงเปนตนทุนท่ีมี
ปริมาณมากท่ีสุด  รองลงมาไดแกตนทุนคาแรงงาน  869,583.01 บาท คิดเปนรอยละ 31.49  และ
ตนทุนคาวัสดุ 309,370.27  คิดเปนรอยละ 11.20   

เม่ือพิจารณาตนทุนของงานบริการหนวยชันสูตรโรคสัตว  พบวามีตนทุนทางตรงท้ังหมด 
1,810,736.83 บาท หรือคิดเฉล่ีย 65.99 บาทตอคร้ัง แยกเปนตนทุนคงท่ี 57.69 บาทตอคร้ัง และ
ตนทุนคาวัสดุ 8.30 บาทตอคร้ัง โดยเปนตนทุนคาลงทุน  ตนทุนคาแรงงาน และตนทุนคาวัสดุ คิด
เปนอัตราสวน  5.0 : 3.7 : 1.3  และงานท่ีมีตนทุนเฉล่ียตอคร้ังมากท่ีสุดคืองานตรวจวินิจฉัยดานสัตว
น้ํา และงานตรวจระดับฮอรโมน สวนงานท่ีมีตนทุนคาวัสดุเฉล่ียตอคร้ังมากท่ีสุดคือ งานตรวจ
ระดับฮอรโมน สวนงานท่ีมีตนทุนคงท่ีเฉล่ียตอคร้ังมากท่ีสุดคือ งานตรวจวินิจฉัยดานสัตวน้ํา  
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 ดานของรายรับจากการใหบริการหนวยชันสูตรโรคสัตว  พบวารายรับจริงท้ังหมดเปน 
2,643,662.00 บาท หรือ 96.34 บาทตอคร้ัง โดยงานท่ีมีรายรับมากท่ีสุดคือ งานตรวจวินิจฉัยทาง
ซีร่ัมวิทยาและภูมิคุมกัน สวนงานท่ีรายรับนอยท่ีสุดคือ งานตรวจวินิจฉัยทางปรสิตวิทยา 

เม่ือพิจารณาถึงอัตราการคืนทุน  พบวาอัตราการคืนทุนรวมเปนรอยละ 145.99  พบวาคาท่ี
ไดทําใหทราบวาในการตรวจแตละคร้ังจะไดรับผลกําไร 1.46 บาท โดยอัตราการคืนทุนคาวัสดุเปน
รอยละ 1,160.72  พบวาคาท่ีไดทําใหทราบวาในการตรวจแตละครั้งจะไดรับผลกําไร 11.61 บาท  
และอัตราคืนทุนคาตนทุนคงท่ีเปนรอยละ 167.00 พบวาคาท่ีไดทําใหทราบวาในการตรวจแตละคร้ัง
จะไดรับผลกําไร 1.67  บาทโดยงานท่ีมีอัตราคืนทุนรวมสูงสุดคืองานตรวจวินิจฉันทางซีร่ัมวิทยา
และภูมิคุมกัน เปนรอยละ 376.71 พบวาคาท่ีไดทําใหทราบวาในการตรวจแตละครั้งจะไดรับผล
กําไร 3.77 บาท มีโอกาสคืนทุนไดเร็วกวางานตรวจท้ังหมด จะเห็นวางานตรวจวินิจฉัยทาง               
ซีร่ัมวิทยาและภูมิคุมกันมีผลตอบแทนสูงซ่ึงถือวางานตรวจดังกลาวนาลงทุน  และงานท่ีมีอัตราคืน
ทุนรวมตํ่าท่ีสุดคืองานตรวจวินิจฉัยทางปรสิตวิทยา มีโอกาสคืนทุนนอยซ่ึงถามองในแงของผล
กําไร-ขาดทุน จะเห็นวางานตรวจวินิจฉัยทางปรสิตวิทยามีผลตอบแทนตํ่าถือวาไมนาลงทุน 

โดยสรุปแลวสามารถจําแนกตนทุนเฉล่ียตอคร้ัง  รายรับเฉล่ียตอคร้ัง  อัตราการคืนทุนรวม  
อัตราการคืนทุนคาวัสดุ และอัตราการคืนทุนคาตนทุนคงที่ ตามประเภทของงานบริการหนวย
ชันสูตรโรคสัตวไดดังนี ้

1. งานตรวจทางโลหิตวิทยา  มีตนทุนรวมเฉล่ีย 19.54  บาทตอคร้ัง คิดเปนตนทุนคาวัสดุ  
1.07 บาทตอคร้ัง มีรายรับเฉล่ีย 63.88  บาทตอคร้ัง  กําไร 62.81 บาทตอคร้ัง และคิดเปนตนทุนคา
ตนทุนคงท่ี 18.47 บาทตอคร้ัง  มีรายรับเฉล่ีย 63.88 บาทตอคร้ัง  กําไร 45.41 บาทตอคร้ัง อัตราการ
คืนทุนรวม รอยละ 326.92  อัตราการคืนทุนคาวัสดุ รอยละ 5,970.09 และอัตราการคืนทุนคาตนทุน
คงท่ี รอยละ 345.86   

2. งานตรวจวินิจฉัยทางซีร่ัมวิทยาและภูมิคุมกัน  มีตนทุนรวมเฉล่ีย 39.67  บาทตอคร้ัง 
คิดเปนตนทุนคาวัสดุ  4.94  บาทตอคร้ัง มีรายรับเฉลี่ย 130.83  บาทตอคร้ัง  กําไร 125.89 บาทตอ
คร้ัง และคิดเปนตนทุนคาตนทุนคงท่ี 34.73 บาทตอคร้ัง  มีรายรับเฉล่ีย 130.83  บาทตอคร้ัง  กําไร 
96.10 บาทตอคร้ัง  อัตราการคืนทุนรวม รอยละ 329.80  อัตราการคืนทุนคาวัสดุ รอยละ 2,648.38 
และอัตราการคืนทุนคาคงท่ี  รอยละ 376.72    

3.   งานตรวจวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา  มีตนทุนรวมเฉล่ีย 351.87  บาทตอคร้ัง คิดเปนตนทุน
คาวัสดุ  66.95  บาทตอคร้ัง มีรายรับเฉล่ีย 126.25  บาทตอคร้ัง  กําไร 59.30 บาทตอคร้ัง และคิดเปน
ตนทุนคาตนทุนคงท่ี 284.92 บาทตอคร้ัง  มีรายรับเฉล่ีย 126.25  บาทตอคร้ัง  ขาดทุน 158.67 บาท
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ตอคร้ัง  อัตราการคืนทุนรวม รอยละ 35.88  อัตราการคืนทุนคาวัสดุ รอยละ 188.57 และอัตราการ
คืนทุนคาตนทุนคงท่ี รอยละ 44.31  

4. งานตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา  มีตนทุนรวมเฉล่ีย 645.49  บาทตอคร้ัง คิดเปนตนทุน
คาวัสดุ  21.67  บาทตอคร้ัง มีรายรับเฉล่ีย 153.54  บาทตอคร้ัง  กําไร 131.87 บาทตอคร้ัง และคิด
เปนตนทุนคาตนทุนคงท่ี 623.82 บาทตอคร้ัง  มีรายรับเฉล่ีย 153.54  บาทตอคร้ัง  ขาดทุน 470.28 
บาทตอคร้ัง  อัตราการคืนทุนรวม รอยละ 23.79  อัตราการคืนทุนคาวัสดุ รอยละ 708.54 และอัตรา
การคืนทุนคาตนทุนคงท่ี รอยละ 24.61   

5. งานตรวจวินิจฉัยทางปรสิตวิทยา  มีตนทุนรวมเฉล่ีย 73.55  บาทตอคร้ัง คิดเปนตนทุน
คาวัสดุ  15.90  บาทตอคร้ัง มีรายรับเฉล่ีย 15.90  บาทตอคร้ัง  เทากับ 0.00 บาทตอคร้ัง และคิดเปน
ตนทุนคาตนทุนคงท่ี 57.65 บาทตอคร้ัง  มีรายรับเฉล่ีย 15.90  บาทตอคร้ัง  ขาดทุน 41.75 บาทตอ
คร้ัง  อัตราการคืนทุนรวม รอยละ 21.62  อัตราการคืนทุนคาวัสดุ รอยละ 100.00 และอัตราการคืน
ทุนคาตนทุนคงท่ี รอยละ 27.58 

6. งานตรวจวินิจฉัยดานสัตวน้ํา  มีตนทุนรวมเฉล่ีย 1,181.44  บาทตอครั้ง คิดเปนตนทุน
คาวัสดุ  66.84  บาทตอคร้ัง มีรายรับเฉล่ีย 730.67  บาทตอคร้ัง  กําไร 663.83 บาทตอคร้ัง และคิด
เปนตนทุนคาตนทุนคงท่ี 1,114.60 บาทตอคร้ัง  มีรายรับเฉล่ีย 730.67  บาทตอคร้ัง  ขาดทุน 383.93 
บาทตอคร้ัง  อัตราการคืนทุนรวม รอยละ 61.85  อัตราการคืนทุนคาวัสดุ รอยละ 1,093.16 และอัตรา
การคืนทุนคาตนทุนคงท่ี รอยละ 65.55 

7. งานตรวจระดับฮอรโมน  มีตนทุนรวมเฉล่ีย 784.98  บาทตอคร้ัง คิดเปนตนทุนคาวัสดุ  
321.02  บาทตอคร้ัง มีรายรับเฉล่ีย 251.14  บาทตอคร้ัง  ขาดทุน 69.88 บาทตอคร้ัง และคิดเปน
ตนทุนคาตนทุนคงท่ี 463.96 บาทตอคร้ัง  มีรายรับเฉล่ีย 251.14  บาทตอคร้ัง  ขาดทุน 212.82 บาท
ตอคร้ัง  อัตราการคืนทุนรวม รอยละ 31.99  อัตราการคืนทุนคาวัสดุ รอยละ 78.23 และอัตราการคืน
ทุนคาตนทุนคงท่ี รอยละ 54.13 

การศึกษาคร้ังนี้สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับเปรียบเทียบวิธีการศึกษาตนทุนตอ
หนวยการบริการหนวยชันสูตรโรคสัตวดานบัญชีตอไป  และเปนแนวทางในการศึกษาตนทุนตอ
หนวยการบริการหนวยอ่ืนๆ ในอนาคต นอกจากน้ีทําใหมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลเพื่อ
ไดมาซ่ึงขอมูลท่ีใชในเชิงบริหารไดอยางจริงจัง  และกระตุนใหเกิดการเก็บขอมูลใหครอบคลุม 
ถูกตองสมบูรณมากข้ึนโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อบันทึกและการวิเคราะห ท้ังนี้ผูบริหารตอง
เห็นถึงความสําคัญของการมีขอมูลขาวสารท่ีเหมาะสม เพื่อประกอบการตัดสินใจตางๆ และมุงท่ีจะ
เพิ่มประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรภายในหนวยงาน โดยเขาใจหลักการและแนวคิดของระบบ
บัญชีตนทุน และสนับสนุนใหมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติเพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลขาวสารที่



 68

 
6.2 ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 

1. จากการศึกษาตนทุนตอหนวยการใหบริการของหนวยชันสูตรโรคสัตว พบวาจากงาน
ตรวจท้ัง 7 ประเภท มีเพียง 2 งาน คือ งานตรวจวินิจฉัยทางซีร่ัมวิทยาและภูมิคุมกัน และงานตรวจ
ทางโลหิตวิทยา เทานั้นท่ีมีผลกําไร และมีอัตราการคืนทุนรวมมากท่ีสุด เปนงานท่ีนาลงทุน
เนื่องจากเม่ือพิจารณาทางดานรายรับและตนทุนแลวมีผลกําไรอยูในระดับสูง  และเปนงานตรวจท่ีมี
จํานวนการสงตรวจในงานตรวจมากท่ีสุด    สวนงานตรวจประเภทตางๆ ยังคงขาดทุน และมีอัตรา
การคืนทุนตํ่า   ซ่ึงจะทําใหผูบริหารสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อใชในการปรับปรุงงานบริการ
ท่ีขาดทุน หรืองานบริการท่ีสรางผลกําไร ซ่ึงจะทําใหมีการจัดสรรงบประมาณท่ีมีอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาใหไดกําไรเพ่ิมมากข้ึน โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

-  งานตรวจวิเคราะหท่ีสรางผลกําไร  ผูบริหารควรจะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของงานตรวจใหมีมาตรฐานอยางตอเนื่อง เพื่อจะไดสรางอัตลักษณของ
หนวยงานซ่ึงจะทําใหมีผูมารับบริการเพ่ิมมากข้ึน หรืออาจจะมีการสงเสริมทางดานการตลาด เชน           
ผูมารับบริการที่สงจํานวนตัวอยางในจํานวนท่ีมาก  จะไดรับสวนลดคาตรวจวิเคราะห 10% หรือ  
20% หรือ 30% ของการสงตัวอยางในจํานวน 100 ตัวอยางข้ึนไป เปนตน    

-   สวนงานตรวจวิเคราะหท่ียังขาดทุน เชน งานตรวจระดับฮอรโมน  งานตรวจวินิจฉัย
ทางพยาธิวิทยา  เปนตน  ควรจะมีการลดตนทุนทางดานคาวัสดุหรือคาแรงงาน  และเพิ่มกลุมผูมา
รับบริการโดยการหาแหลงผูมารับบริการสงตัวอยางเพ่ิมข้ึน เชน โรงพยาบาลรักษาสัตว/คลินิก
รักษาสัตว   เกษตรกรผูเล้ียงสัตว  เจาของฟารมตางๆ  และกรมปศุสัตว ฯลฯ เปนตน โดยการ
ประชาสัมพันธโดยใชส่ือตางๆ เชน แผนพับ วิทยุ  หนังสือพิมพ  และทางเว็บไซต เปนตน             
เพื่อใหทราบวาหนวยชันสูตรโรคสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มีบริการ
ตรวจวิเคราะหตัวอยางไดหลายรายการและหลายประเภท 

2. ตนทุนตอหนวยการใหบริการของหนวยชันสูตรโรคสัตว สามารถนําไปพิจารณา
ประกอบในการกําหนดราคาคาบริการเพ่ือใหไดราคาคาบริการที่หนวยชันสูตรโรคสัตวสามารถ
บริหารจัดการใหหนวยงานสามารถดําเนินกิจการไดดวยตนเอง เพื่อรองรับการออกนอกระบบของ
มหาวิทยาลัย  
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3. อาจมีการวิเคราะหระบบองคกรในการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชวยลดความ
ซํ้าซอนในการทํางาน และมีการพัฒนางานยิ่งๆ ข้ึน ควรมีการทําเปนระยะๆ อยางสมํ่าเสมอ  

4. ระบบบัญชีการเงิน บัญชีพัสดุ และระบบบริหารขอมูลท่ีสอดคลองเหมาะสมตรงตาม
สภาพการจัดการบริหารองคกรของหนวยงาน ตลอดจนการบันทึกหลักฐานขอมูลสถิติ ผลงานของ
ทุกหนวยงานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เปนส่ิงจําเปนสําหรับการศึกษาตนทุนโรงพยาบาล ดังนั้น 
ควรมีการปรับปรุงระบบการรายงาน สถิติ ผลงาน และการจัดเก็บขอมูลพัสดุใหถูกตองครบถวน
และเปนปจจุบันอยูเสมอ 

 
6.3 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

1.   ในการศึกษาตนทุนงานบริการหนวยชันสูตรโรคสัตวส่ิงท่ีสําคัญในการหาตนทุนก็คือ 
การรวบรวมตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงใหไดมาท้ังหมด หากไมสามารถรวบรวมตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงได
ท้ังหมดก็จะทําใหการศึกษาไดผลลัพธท่ีไมสะทอนถึงการดําเนินงานจริง  

2.   เนื่องจากปจจุบันยังไมมีการบันทึก หรือจัดเก็บขอมูลตนทุนคาวัสดุท่ีหนวยงานตางเบิก
ใช หรือจายใหแกผูใชบริการของหนวยงานตางๆ  หากบันทึกและจัดเก็บขอมูลจะทําใหคํานวณหา
ตนทุนตอหนวยการบริการไดถูกตองเหมาะสมยิ่งกวานี้ 

3.   ในการศึกษาคร้ังนี้  ไมไดรวมคาสาธารณูปโภค (คาน้ํา  คาไฟ) เนื่องจากไมสามารถหา
แยกเฉพาะของแตละงานได  นอกจากน้ียังไมไดคิดราคาท่ีดิน จึงอาจทําใหตนทุนท่ีไดต่ํากวาท่ีควร         
จะเปน  

4.   ควรมีการศึกษาวิเคราะหระบบการใหบริการดวยตอไปวา ควรจะปรับปรุงเปล่ียนแปลง
อยางไร และถามีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหบริการควบคูไปดวย ก็จะทําใหงานบริการมีผู
มารับบริการเพิ่มมากข้ึน 

5.  ตนทุนตอหนวยในการศึกษาคร้ังนี้ไมไดทําการศึกษาแยกชนิดของประเภทของการ
ตรวจของแตละประเภท (ยกตัวอยางเชน งานตรวจทางโลหิตวิทยา มีการตรวจ CBC , Blood 
parasite , Plasma protein เปนตน)  การตรวจวิเคราะหจึงไมไดขอมูลตนทุนตอหนวยของการตรวจ
แตละชนิด  

6. เม่ือหนวยชันสูตรโรคสัตว สถานบริการสุขภาพสัตว มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มีระบบใน
การจัดเก็บขอมูล รายงานท่ีดี ก็สามารถใชขอมูลเปนพื้นฐานในการศึกษาเศรษฐศาสตรสาธารณสุข
อ่ืนๆ ตอไปไดอีก อาทิเชน  การศึกษาพฤติกรรมของตนทุน (Cost Behavior) ตนทุน-ประสิทธิผล 
(Cost – Benefit) ตนทุน-ประสิทธิภาพ (Cost-Effectiveness) สมการตนทุน (Cost-Function) 
 


