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บทคัดย่อ 

ในสภาวะปัจจุบันที่การแข่งขันมีแนวโน้มรุนแรง ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนจ าเป็นต้องมี
เครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นว่าบัญชี
บริหารเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน  สามารถสนับสนุนการบริหารงาน
ครอบคลุมบทบาทของผู้บริหารทั้ง 4 ด้าน คือ การวางแผน การสั่งการ การควบคุมประเมินผลและการ
ตัดสินใจ เทคนิคของการบัญชีบริหารทั้ง 9 เรื่อง ได้แก่ 1) งบประมาณเพ่ือการวางแผน 2) การวิเคราะห์การ
ลงทุน 3) การบัญชีตามความรับผิดชอบ 4) ต้นทุนฐานกิจกรรม 5) การบริหารกระแสเงินสด 6) ต้นทุนต่อ
หน่วย 7) การวิเคราะห์ผลแตกต่าง 8) การประเมินแบบสมดุล และ 9) การใช้ข้อมูลต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ 
สารสนเทศทางการบัญชีเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะสนับสนุนผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน  ให้สามารถ
บริหารงานและจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด 
 
ค าส าคัญ: สารสนเทศทางการบัญชี  เครื่องมือส าคัญส าหรับผู้บริหาร  สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 

ABSTRACT 

Nowadays, competition among many public institutions is tending to become even 
stronger, even in the education sector. This is particularly true for private vocational 
educational institutions. It is the view of the authors that the chief executive officers of such 
institutions should be aware of managerial accounting as a tool for managing their institutions 
effectively. This paper provides data to support this view. Managerial accounting can support 
all four management functions: Planning, Directing, Controlling & Evaluation and Decision 
Making. The support is in the 9 practices of managerial accounting: 1) Budgeting, 2) Capital 
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Budgeting, 3) Responsibility Accounting, 4) Activity-based Costing, 5) Cash Flow Management, 
6 Unit Cost Control, 7) Variance Analysis, 8) Balanced Scorecard Assessment, and 9) Using 
Cost in Decision Making. When these nine practices are employed, private vocational 
education executives are better able to provide the financial resources needed for quality 
teaching and learning. Ultimately, students will be the primary beneficiaries.   
 
KEYWORDS: Managerial Accounting, Private Vocational Education, Balanced Score Card 
 
บทน า 

สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนมีความส าคัญต่อ
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ
ประเทศ ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนในการเข้า
สู่ตลาดแรงงานเป็นที่ยอมรับของภาครัฐและภาคธุรกิจ 
อย่างไรก็ตามภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากรต่างๆ 
และสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจใน
ปัจจุบันและสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สถาบัน
อาชีวศึกษาเอกชนได้รับผลกระทบและมีปัญหาใน
หลายๆด้าน เช่น การลดลงของจ านวนผู้เข้าศึกษา
อาชีวะอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงแนวทางการ
ก ากับดูแลและการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานภาครัฐที่มา
ก ากับดูแลสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน การเปิด
หลักสูตรที่ซ้ าซ้อนของสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐท าให้
สถาบันการศึกษาเอกชนเริ่มประสบปัญหา ภายใต้
สภาพการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนไป นับเป็นความท้าทายต่อ
บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารของสถาบันอาชีวศึกษา
เอกชนที่จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการ
บริหารงาน การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการ
ตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม 

สารสนเทศที่ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ในการ
บริหารจัดการส่วนใหญ่เป็นสารสนเทศมีลักษณะของ
การให้ข้อมูลเพ่ือรายงานผลประกอบการหรือข้อมูล
ทางทะเบียนเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลรักษา
พัสดุหรือทรัพย์สิน ตามรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
มากกว่าจะให้ข้อมูลที่ให้ประโยชน์ที่จะน าไปใช้ในการ
บริหารจัดการงานในเรื่องต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของกรกมล พากเพียร (2552) เรื่องการ
จัดระบบบัญชีและการเงินอิเล็กทรอนิคส์ส าหรับ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ได้ผลการวิจัยว่าการบริหาร 
งานด้านการเงินของสถานศึกษาอาชีวศึกษามีปัญหา
เนื่องจากส่วนกลางน าข้อมูลจากระบบมาใช้เพ่ือ
มุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการงบประมาณของรัฐ
มากกว่า ซึ่งไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ปัญหาการขาดการน าข้อมูลสารสนเทศ
ทางบัญชี  มาใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยในการบริหาร
จัดการ  ท าให้การบริหารจัดการ การวางแผน การ
ด าเนินงาน การประเมินผลและการตัดสินใจ ขาด
ความแม่นย าชัดเจน ซึ่งเป็นผลมาจากสาเหตุต่างๆ 
หลายเรื่อง ได้แก่ 1) การขาดข้อมูลทางบัญชีและ
การเงินครบถ้วน สถาบันการศึกษาขาดข้อมูลทาง
บัญชีและการเงินที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น 
ข้อมูลต้นทุนเกี่ยวกับบุคลากร หรือต้นทุนค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆ หรือในบางครั้งอาจมี
ข้อมูลดังกล่าวแต่ก็เป็นข้อมูลที่ไม่อยู่ในรูปแบบที่จะ
สามารถน ามาใช้ช่วยในการตัดสินใจ 2) การขาดความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าและการบริหารงบประมาณ 
การจัดท างบประมาณเป็นเครื่องมือที่ส าคัญเรื่องหนึ่ง
ในการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการวางแผนงาน การ
ควบคุมและการจูงใจ (Davis, 1994, Arnold and 
Hope, 1989) แต่ผู้บริหารส่วนใหญ่ขาดความรู้ความ
เข้ าใจเกี่ ยวกับการจั ดท างบประมาณ จั ดท า
งบประมาณโดยไม่ได้พิจารณาถึงความเก่ียวข้องกัน
ของโครงการทั้งหมดที่จะใช้ตัดสินใจให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของสถาบันฯ โดยรวม 3 ) สถาบัน 
การศึกษาโดยมากไม่ได้มีการจัดโครงสร้างสถาบันฯ 
และไม่มีระบบบัญชีต้นทุนที่จะสามารถบันทึกรายการ
และรวบรวมข้อมูลตามลักษณะหรือกิจกรรม แต่เป็น
เพียงการบันทึกต้นทุนและค่าใช้จ่ายจ าแนกเป็นราย
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ประเภทค่าใช้จ่ายเท่านั้น ท าให้ไม่สามารถน าข้อมูล
ดังกล่าวมาจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผน การควบคุมและการตัดสินใจ 4) ผู้บริหารขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศบัญชีเพ่ือการ
บริหาร สอดคล้องกับผลการวิจัยของจิรัชญา ผาลา
และ  วีรพันธุ์ ศริฤทธิ์ (2556) เรื่องการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ของผู้บริหารสถานอาชีวศึกษาเอกชนในเขต
ภาคเหนือตอนบน ซึ่งท าการศึกษาพบปัญหาการ
บริหารด้านการวางแผนกลยุทธ์และด้านการติดตาม
และประเมินผล ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศบัญชีเพ่ือการ
บริหาร ไม่มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งและอุปสรรค
อย่างชัดเจน ผู้บริหารไม่มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนเชิงกลยุทธ์เพ่ือก าหนดทิศทางในการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างชัดเจน ขาดข้อมูลและการติดตาม
และประเมินผลมาทบทวนแก้ไขและปรับปรุงเพ่ือ
ก าหนดนโยบาย แผนงานและโครงการ อย่างชัดเจน 
ขาดผู้ เชี่ยวชาญที่ช านาญท าให้การติดตามและ
ประเมินผลเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง 

จากปัญหาการขาดสารสนเทศทางการบัญชี
ที่ดีและเหมาะสมจะท าให้เกิดปัญหาในการบริหารงาน
ทั้งด้านการวางแผน การอ านวยการ การประเมินผล 
ตลอดจนการตัดสินใจของผู้บริหาร ดังนั้นการน า
เทคนิคสารสนเทศทางบัญชีบริหารมาใช้เพ่ือช่วย
บริหารจัดการสถาบันอาชี วศึกษาเอกชนจึ งมี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง  เพราะเป็นการน า
ข้อมูลบัญชีการเงินซึ่งเป็นข้อมูลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาและเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมต่างๆ

ของสถานศึกษานั้น ๆ  มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพอ่ืน เพ่ือการบริหารงาน
ด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการวางแผน การสั่งการ การ
ควบคุม ประเมินผลและการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถานศึกษา ช่วยท าให้สามารถคาดการณ์สิ่งต่างๆใน
อนาคตได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น ช่วยลดความไม่
แน่นอนให้แก่ผู้ที่ท าการตัดสินใจ ท าให้การตัดสินใจ
ของผู้บริหารมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  
 
ความสัมพันธ์ของเครื่องมือทางการบัญชีต่อบทบาท
หน้าที่การบริหาร 

จากบทบาทหน้าที่ในการบริหารสถานศึกษา
ของผู้บริหารอาชีวะเอกชนทั้ง 4 ด้าน และการที่ต้อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบัน ทั้ งในส่วนของสภาพแวดล้อมของการ
ประกอบธุรกิจ (Environment of Business) และ
กระบวนการของการประกอบธุรกิจ (Business 
process) ท าให้มีความจ าเป็นที่ ผู้ บริหารต้องมี
สารสนเทศเพ่ือให้สามารถบริหารได้อย่างครอบคลุมใน
ทุกด้าน  และรองรับการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในแต่
ละด้านได้อย่างทันกาล สารสนเทศทางการบัญชี
บริหารที่วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลต้นทุนตาม
เทคนิคทางการบัญชีบริหารร่วมสมัยหลายๆเทคนิค 
สามารถตอบสนองและเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์
ต้นทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Cost Analysis) เพ่ือใช้
ในการตัดสินใจ จึงเป็นสารสนเทศที่ให้ประโยชน์และ
ตรงกับความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษา 
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ภาพที่ 1 บทบาทหน้าที่การบริหารกับเทคนิคการบัญชีบริหาร 
 
 จากภาพที ่1 แสดงถึงเครื่องมือการบัญชี
บริหารที่ส าคัญซึ่งสัมพันธ์ต่อหน้าที่การบริหารของ
ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในด้านต่างๆ 
ดังนี้ 

1. เครื่องมือการบัญชีบริหารที่ส าคัญ
เพื่อสนับสนุนในด้านการวางแผน 

บทบาทหน้าที่การวางแผนของผู้บริหารใน
ขั้นตอนการวางแผน (Planning) มีความส าคัญ ซึ่ง
ผู้บริหารจ าเป็นที่จะต้องรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ ในทุกๆด้าน เพ่ือน ามา
ก าหนดแผนงาน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของส่วนงานต่างๆในสถาบัน ก าหนดการจัดสรร
และแผนการสรรหาทรัพยากรที่จ าเป็นให้แผนงาน
ต่างๆมีความสัมพันธ์ สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน 

เครื่องมือทางการบัญชีบริหารที่ส าคัญเพ่ือ
การวางแผนงานได้ ได้แก่งบประมาณเพ่ือการ
วางแผน การวิเคราะห์การลงทุน และ การบัญชี
ตามความรับผิดชอบ  

งบประมาณเพื่อการวางแผน (Budgeting) 

งบประมาณ (Budget) เป็นแผนการจัดหา
และการใช้ทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากร
อ่ืนๆ ที่จัดแสดงในรูปของข้อมูลเชิงปริมาณอย่าง

ละเอียด ภายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต 
(นวพร บุศยสุนทรและคณะ, 2561) ซึ่งต้อง
สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศน์ และ เป้ า หมายขอ ง
สถานศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนและการ
ควบคุมการด าเนินงานให้มีการใช้ทรัพยากรทุก
ชนิดของสถาบันฯ  ที่มี อยู่ อย่ างจ ากัดให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (รัตนา วงศ์รัศมี
เดือน, 2562) 

งบประมาณของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน
ควรประกอบด้วยงบประมาณ 2 ชนิด คืองบ 
ประมาณการด าเนินงาน (Operation Budget) 
และงบประมาณหลักหรืองบประมาณการเงิน 
(Master or Financial Budget) งบประมาณการ
ด า เนินงาน เป็นงบประมาณที่ เ กี่ ย วกับการ
ปฏิบัติงานในลักษณะต่างๆ ส่วนงบประมาณ
การเงิน เป็นงบประมาณที่ ได้จากการสรุปผล
งบประมาณการด าเนินงานของสถาบันฯ ออกมาใน
รูปของงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบประมาณ
ก าไรขาดทุน และงบประมาณเงินสด งบทั้งสาม
ชนิดจะสะท้อนข้อมูลของทั้งสถาบันฯ จึงจัดเป็น
งบประมาณหลักหรืองบประมาณทางการเงิน  
(พัชนิจ เนาวพันธ์, 2549) 
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ภาพที่ 2 งบประมาณเพ่ือการวางแผน 
ที่มา: Susan V. Crosson and Belverd E. Needles. (2011) 

 
การ วิ เคราะห์ การลงทุ น  (Capital 

Budgeting) 
ข้อมูลจากการวิเคราะห์การลงทุนเป็น

ข้อมูลที่จ าเป็นและมีความส าคัญในการวางแผน
เกี่ยวกับการลงทุนที่มีผลผูกพันกับสถานศึกษาใน
ระยะยาว เช่น การลงทุนในอาคาร อุปกรณ์ส าคัญๆที่
ใช้เพ่ือการเรียนการสอน การพิจารณาเปิดแผนกหรือ
หลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของวิธีการประเมินการลงทุน
แต่ละวิธี จะท าให้การวิเคราะห์การลงทุนให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัย
ที่ต้องค านึงถึงในการวิ เคราะห์การลงทุนหลาย
ประการ ได้แก่ จ านวนเงินที่ลงทุน การจัดหาเงินทุน 
แหล่งเงินทุน ประเภทของเงินทุน ต้นทุนของเงิน
ลงทุน ค่าของเงิน (มูลค่าปัจจุบัน) ระยะเวลาคืนทุน 
อัตราผลตอบแทนของเงินลงทุนในปัจจุบัน การ
ประเมินโครงการลงทุนเป็นขั้นตอนที่ส าคัญเพ่ือที่จะ
ท าให้ผู้บริหารทราบว่าโครงการมีความคุ้มค่าที่จะ
ลงทุนหรือไม่ หรือเพ่ือที่จะเลือกโครงการลงทุนที่ดีที่
เหมาะสมที่สุด 

ก า ร บั ญ ชี ต า ม ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
(Responsibility Accounting) 
การบัญชี ตามความรับผิดชอบ (Responsibility 
Accounting) เป็นการรวบรวมจัดท าข้อมูลและราย 
งานผลการด าเนินงานหรือผลการปฏิบัติงานเสนอต่อ
ผู้บริหารในระดับต่างๆเพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานย่อยโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือ
แผนงานที่ก าหนดไว้ส าหรับหน่วยงานนั้น (ล าใย  
มากเจริญ, 2551) 
 ในการได้มาซึ่งสารสนเทศบัญชีตามความ
รับผิดชอบ สถาบันอาชี วศึ กษาต้องมี การจั ด
โครงสร้างอ านาจการด าเนินงานและการจัดการที่
ส าคัญ ดังนี้ 
 1. ต้องมีรูปแบบการบริหารแบบกระจาย
อ านาจ โดยการก าหนดความรับผิดชอบของแต่ละ
ส่วนงาน หรือที่ เรียกว่า ศูนย์ความรับผิดชอบ 
(Responsibility Center)  ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ 
(ล าใย มากเจริญ, 2551) คือ 
    1) ศูนย์ต้นทุน หมายถึงหน่วยงานย่อยที่
อยู่ในสถาบันฯ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต้นทุนที่เกิดขึ้น  
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    2) ศูนย์ก าไร หมายถึงหน่วยงานย่อยที่อยู่
ในสถาบันฯ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของรายได้
และต้นทุนที่เกิดขึ้น  
    3) ศูนย์การลงทุน หมายถึงหน่วยงานย่อย
ที่อยู่ในสถาบันฯ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของ
รายได้และต้นทุน และเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ใช้ใน
การด าเนินงานของหน่วยงานย่อย 
 2.  ต้ องมี การกระจายอ านาจ ความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วนงานที่ชัดเจน 
 3. ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลและ
การรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงาน 
หรือศูนย์ความรับผิดชอบเพ่ือให้สามารถประเมินผล
การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานว่ามีประสิทธิภาพ
มากน้อยเพียงใด 
 4. ต้องมีการก าหนดราคาโอนของผลิตภัณฑ์
หรือบริการที่ส่วนงานหนึ่งน าไปใช้ในอีกส่วนงานหนึ่ง 
(Transfer Pricing) ที่เหมาะสม 

2. เครื่องมือบัญชีบริหารที่ส าคัญเพื่อ
สนับสนุนในด้านการอ านวยการ 

ในขั้นตอนการอ านวยการ บทบาทของ
ผู้บริหารในการสั่งการ (Directing) เป็นสิ่งส าคัญให้
เกิดการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดผลตามแผนงานที่วางไว้ 
การสั่งการที่ดีและมีแบบแผนที่ชัดเจน ท าให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความต่อเนื่อง มีการปฏิบัติงานของ
ส่วนงานต่างๆที่ประสานกันและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ลดข้อขัดแย้งและความสับสนระหว่างผู้
ปฏิบัติที่ท างานร่วมกัน  สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนงานและบุคลกรผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติงานและต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้น เป็นเครื่องมือที่
มีความส าคัญอย่างยิ่งในการสั่งการมีความเหมาะสม
และทันต่อสถานการณ ์

เครื่องมือทางการบัญชีบริหารที่ส าคัญเพ่ือ
การอ านวยการ ได้แก่ ต้นทุนฐานกิจกรรม การ
บริหารเงินสด และต้นทุนต่อหน่วย  
         ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Based 
Costing) 

การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมเป็นแนวคิด
ของการบริหารต้นทุนซึ่งกระตุ้นให้ผู้บริหารหันมาให้
ความสนใจกับการบริหารกิจกรรมและต้นทุน โดย

รวบรวมข้อมูลต้นทุนตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น (Activity 
Cost Pools) และท าการค านวณเข้าเป็นต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่ต้องการคิดต้นทุน (Cost Object) 
ตามจ านวนกิจกรรมที่ผลิตภัณฑ์นั้นใช้ โดยอาศัย
จ านวนกิจกรรม (Cost Driver) มาเป็นฐานในการ
ค านวณจัดสรรในแต่ละกลุ่มท าให้ได้ข้อมูลที่เชื่อมโยง
กับข้อมูลกิจกรรมด าเนินงานอ่ืนๆที่ไม่ใช่ข้อมูลทาง
การเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้บริหาร ดังนี้  

1. การปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนและ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. การเข้ าใจความสัมพันธ์กั นใน
ระหว่างกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกต้องในการด าเนินการจะ
ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในระยะยาวของสถาบันฯ  

3. การลดความสูญเปล่าของกิจกรรมที่
ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตจะช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นถึง
ศักยภาพของสถาบันฯ ในการลดต้นทุนได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น (กชกร เฉลิมกาญจนา, 2557 หน้า 90 -91) 

ต้นทุนกิ จกรรมท าให้ สามารถระบุ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในการบริการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการน าไปสู่การ
แก้ปัญหาหรือวิธีการลดต้นทุน 
         การบริหารเงินสด (Cash Management) 

การบริหารเงินสดเป็นการวางแผนเพ่ือ
ก่อให้เกิดสภาพคล่องเกี่ยวข้องกับการประมาณ
การเงินสดรับ การประมาณการเงินสดจ่าย การ
ก าหนดเงินสดขั้นต่ า การชะลอเงินสดจ่าย และการ
จัดการเงินสดรับเงินสดจ่ายให้มีจังหวะเวลาที่สัมพันธ์
กัน (กมลวรรณ พิมพ์แพทย์, 2554) หลักการในการ
บริหารเงินสดประกอบด้วย 3 เรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ 1) 
การบริหารเงินสดรับให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินสด 
2) การบริหารวงจรเงินสด (Cash Cycle) 3) การ
ก าหนดยอดเงินสดที่เหมาะสม  (สุมาลี อุณหะนันทน์, 
2549) 

1. การบริหารเงินสดรับให้สอดคล้องกับการ
จ่ายเงินสด 

เครื่องมือที่ส าคัญในการวางแผนการ
บริหารการเงินที่จะช่วยให้เงินสดรับและจ่ายของ
สถาบันฯสอดคล้องกันได้ คือ งบประมาณเงินสด 
(Cash Budget) การจัดท างบประมาณเงินสดจะเริ่ม
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ตั้งแต่การประมาณการเกี่ยวกับรายรับเงินสดของ
สถาบันฯและรายจ่ ายเงินสดของสถาบันฯใน
ระยะเวลาต่างๆในอนาคต อาจจะจัดท างบประมาณ
เงินสดรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาสหรือ
รายปี แล้วแต่ความต้องการของผู้บริหาร งบประมาณ
เงินสดเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวางแผนทาง
การเงิน เพราะ 

ก. ท าให้ผู้บริหารการเงินทราบว่าเงินสด
รับและจ่ายในแต่ละเดือนมีมากน้อย เพียงใด สถาบัน
ฯ จะมีเงินสดเกินมือหรือขาดมือในเดือนใดบ้าง 
จ านวนเท่าใด 

ข. งบประมาณเงินสดแสดงถึงระยะเวลา
ที่สถาบันฯจะมีเงินสดเกินมือ หรือขาดมือว่าเป็น
ระยะสั้นหรือระยะยาวเพียงใด เพ่ือน าไปพิจารณาว่า
สถาบันฯควรจะน าเงินส่วนที่เกินไปลงทุนหรือกู้ยืม
เงินส่วนขาดในระยะเวลานานเพียงใด 

ค. ส าหรับสถาบันฯ ที่มีงบประมาณเงิน
สดที่ แสดงถึ งจ านวนเงินสดขาดมือตลอดงวด
งบประมาณ และยังมีท่าทางที่จะขาดมือเช่นนี้ต่อไป
ในงวดปีงบประมาณหน้า อาจจะชี้ให้เห็นว่า สถาบัน
ฯ ขาดเงินทุนหมุนเวียนเป็นการถาวร ควรจะหา
เงินทุนเพ่ิมเติมจากแหล่งระยะยาวอ่ืนบ้าง 

2. การบริหารวงจรเงินสด (Cash Cycle) 
หลักส าคัญในการบริหารเงินสด คือ การที่

สถาบันฯจะต้องถือเงินสดไว้ในจ านวนที่พอเพียงเพ่ือ
รักษาสภาพคล่อง (Minimum Operating Cash) 
และก็ไม่มากเกินไปที่จะท าให้เกิดการเสียประโยชน์
ในการลงทุนด้านอ่ืนๆ นั่นคือ การจัดวงจรเงินสดให้มี
การหมุนเวียนคล่องตัวไม่ติดขัดหรือหยุดชะงักในช่วง
ใดช่วงหนึ่ง การบริหารวงจรเงินสดของสถาบันฯให้มี
ประสิทธิภาพต้องพยายามเร่งเงินสดรับและชะลอเงิน
สดจ่าย นั่นคือ การบริหารวงจรเงินสดที่ดีจะมีผลให้
กระแสเงินสดรับมีเพียงพอกับการจ่ายกระแสเงินสด
ตลอดเวลา 

3. การก าหนดยอดเงินสดที่เหมาะสม 
เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องการ

ใช้จ่ายเงินสด สถาบันฯ ควรที่พิจารณาคาดการณ์การ
ใช้จ่ายกิจกรรมต่างๆที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตใน

ช่วงเวลาหนึ่งเพ่ือให้สามารถก าหนดจ านวนเงินสดขั้น
ต่ าที่สถาบันฯต้องถือไว้อย่างเหมาะสม 
             ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) 

ต้นทุนต่อหน่วย (ผลผลิต) เป็นสารสนเทศที่
มีความส าคัญซึ่งผู้บริหารน ามาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน และเป็น
ประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณในปีถัดไป การค านวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต ขึ้นอยู่กับวิธีการที่สถานศึกษาใช้ในการ
ค านวณ เช่น ต้นทุนรายหัว หรือต้นทุนต่อนักศึกษา 
อาจใช้วิธีการอย่างง่ายที่นิยมใช้กันคือ น าต้นทุน
ค่าใช้จ่ายรวมที่ เกิดขึ้นจากหน่วยงานต่างๆ ใน
สถานศึกษามาหารด้วยจ านวนนักเรียน หรือนักศึกษา
ทั้งหมด ซึ่งการน าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามหน่วยงาน
ต่างๆมาใช้ค านวณไม่ได้ให้ข้อมูลที่ส าคัญแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาในส่วนของความสัมพันธ์ของกิจกรรม
ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายกับจ านวนนักศึกษา 
ตลอดจนไม่ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับ
สาเหตุของการเกิดต้นทุนและการประเมิ นว่ า
ค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร 
เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนดังกล่าวในปัจจุบันจึงมีการน าระบบ
ต้นทุนฐานกิจกรรมซึ่งเป็นระบบที่มีการรวบรวม 
จ าแนกแยกแยะข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตาม
กิจกรรมและการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนวิธีการปัน
ส่วนค่าใช้จ่ายด าเนินการด้านสนับสนุนต่างๆ ผ่านตัว
ผลักดันต้นทุนที่ได้จากการวิเคราะห์กิจกรรมที่เป็น
สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายของกิจกรรมนั้นๆ
อย่างแท้จริง มาประยุกต์ร่วมกับการค านวณต้นทุน
ต่อหน่วยอย่างแพร่หลาย ซึ่ งจะท าให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาได้ข้อมูลที่ชัดเจนและทราบสาเหตุการ
เกิดของต้นทุนเพ่ือน าไปบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ได้อย่างถูกต้อง 

นอกจากการค านวณต้นทุนรายหัวซึ่งเป็น
ที่ใช้กันโดยทั่วไปแล้ว แนวคิดต้นทุนต่อหน่วยยังอาจ
น าไปใช้กับการค านวณต้นทุนในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 
ต้นทุนต่อหน่วยงานวิจัย  ต้นทุนผลิตบัณฑิต ต้นทุน
รายคณะหรือสาขาวิชา ต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตร  
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3. เครื่องมือบัญชีบริหารที่ส าคัญเพื่อ

สนับสนุนในด้านการควบคุมและการประเมินผล 
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการควบคุม

ติดตามจะท าให้ ทราบถึงข้อขัดข้องและปัญหาที่
อาจเกิดขึ้น งานในขั้นตอนการตรวจสอบ ท าให้
ทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถหา
แนวทางการแก้ไขป้องกันก่อนที่จะเกิดความ
สูญเสียต่อสถาบันฯ ผู้บริหารจ าเป็นที่จะติดตาม
ประเมินผลเ พ่ือให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของส่วนงานหรือ
ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
แผนงาน ให้ทราบถึงความแตกต่างที่มีสาระส าคัญ
ในเรื่องส าคัญ ๆ 

เครื่องมือทางการบัญชีบริหารที่ส าคัญเพ่ือ
การควบคุมและการประเมินผลที่ส าคัญ ได้แก่ การ
วิเคราะห์ผลแตกต่าง และ การประเมินแบบสมดุล 

 
การวิ เคราะห์ผลแตกต่ าง (Variance 

Analysis) 
การวิเคราะห์ผลแตกต่างเป็นกระบวนการ

วิเคราะห์ผลต่างระหว่างค่าที่มีการก าหนดมาตรฐาน
กับค่าที่เกิดขึ้นจริง และท าการจ าแนกหาสาเหตุของ
ผลแตกต่างนั้นเพ่ือประโยชน์ในการควบคุม เช่น การ
วิเคราะห์ผลแตกต่างของค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ

กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (Susan V. Crosson, 
Belverd E. Needles,  2011) การวิเคราะห์ส่วนต่าง 
(Differential Analysis) หรืออาจเรียกว่าการ
วิเคราะห์ส่วนเพ่ิม (Incremental Analysis) เป็น
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเลขโดยพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงตัวเลขเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่าย
ในแต่ละทางเลือก ซึ่งในบางทางเลือกอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย บางกรณีอาจ
เปลี่ยนแปลงในรายได้หรือค่าใช้จ่ายอย่างใดอย่าง
หนึ่ง อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ส่วนต่างนั้นนอกจาก
จะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายได้และ
ค่าใช้จ่ายแล้ว ในบางกรณีต้องพิจารณาผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นต่อก าไรสุทธิของสถาบันฯ ในอนาคตด้วย 
ซึ่งในการวิเคราะห์ส่วนต่างนั้นผู้วิเคราะห์ต้องค านึง
ด้วยว่าข้อมูลที่รวบรวมมานั้นเป็นข้อมูลประมาณการ
ซึ่งไม่แน่ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ ในปริมาณเท่าใด 
(ศศิวิมล มีอ าพล, 2560) 

กระบวนการวิเคราะห์ผลแตกต่าง เริ่มจาก
การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน และท าการ
วิเคราะห์ผลแตกต่างส าคัญที่พบ ท าการสอบถามผล
แตกต่างกับหน่วยงานหรือส่วนงานที่ เกี่ยวข้อง 
รวบรวมและสอบทานความสมเหตุสมผลของค าชี้แจง
ที่ได้รับ น ามาหาแนวทางการแก้ไขท่ีเหมาะสม เพ่ือ
น าไปวางแผนการแก้ไขปรับปรุงในการปฏิบัติงานใน
รอบถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 กระบวนการพ้ืนฐานวงจรการวิเคราะห์ผลแตกต่าง (Variance Analysis Cycle) 
(Ray H. Garrison, Eric W. Noreen, Peter C. Brewer, 2015) 
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ถึงแม้ว่าการค านวณหาผลแตกต่างจะมีความส าคัญ  
แต่การวิเคราะห์ผลแตกต่างไม่ใช่สิ่งที่จะป้องกัน
การเกิดขึ้นของผลต่างนั้น สิ่งที่ส าคัญคือการที่
ผู้บริหารต้องติดตามหาสาเหตุของผลแตกต่างว่า
เกิดจากเรื่องใด ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเรื่องใด 
และอะไรคือสาเหตุของปัญหา แล้วท าการหา
วิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
(Susan V. Crosson, Belverd E. Needles, 
2011) 

การประเ มิ นแบบสมดุ ล  (Balanced 
Scorecard) 

การประ เมิ นแบบสมดุ ล  ( Balanced 
Scorecard : BSC) เป็นการวัดผลการด าเนินงาน
ของสถาบันฯ ในด้านต่างๆซึ่งแบ่งเป็นมุมมอง    4 
ด้าน โดยทั้ ง  4 ด้านนั้นต้องมีความสมดุลกัน 
สถาบันฯ จึงจะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ 
การวัดผลการด าเนินงานทั้ง 4 ด้าน ตามแนวคิด  

ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ บ บ ส ม ดุ ล  ( Balance 
Scorecard) (สุนันทา สังขทัศน์, 2556) คือ  

1. ด้านการเงิน เป้าหมายด้านการเงินคือ 
การเติบโตทางการเงิน ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

2. ด้านการเรียน เป้าหมายด้านการเรียน 
คือ ความพึงพอใจของผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียน
มีความรู้ความสามารถ และภาคภูมิใจ  

3. ด้านกระบวนการภายใน เป้าหมายด้าน
กระบวนการภายใน คือ การด าเนินงานภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. ด้านการเรียนรู้และเติบโต เป้าหมาย
ด้านการเรียนรู้และเติบโต คือ การจูงใจและพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรมี
ความสามารถและความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
4. เครื่องมือบัญชีบริหารที่ส าคัญเพื่อสนับสนุน

ในด้านการตัดสินใจ 
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการตัดสินใจ 

(Decision Making) เป็นบทบาทหน้าที่ที่มีความ
เกี่ ยวข้องกับทุกขั้นตอนของการบริหารงาน 

กล่าวคือ ผู้บริหารต้องท าการตัดสินใจเลือกแผน 
งานที่เหมาะสมภายใต้ข้อสมมติฐานต่างๆที่ใช้ใน
การวางแผน การตัดสินใจสั่งการให้บุคลากรหรือ
ส่วนงานในสถาบันฯ ด าเนินการในเรื่องต่างๆ การ
ตัดสินใจในทางเลือกในการปรับปรุงแก้ไขต่อปัญหา
ที่พบ การตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องเฉพาะ
หน้า เช่น การตัดสินใจที่จะหยุดด าเนินการบาง
กิจกรรมหรือการด าเนินการต่อ ข้อมูลสารสนเทศที่
มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีความเกี่ยวพันกับเรื่องที่
ต้องตัดสินใจ และทันต่อสถานการณ์ มีส่วนส าคัญ
อย่างมากเพ่ือให้การตัดสินใจของผู้บริหารเป็นไป
อย่างถูกต้อง เหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ
เหล่านั้น (ไพบูลย์ ผจงวงศ์, 2561 และ รัตนา วงศ์
รัศมีเดือน, 2562) 

เครื่องมือทางการบัญชีบริหารที่ส าคัญเพ่ือ
การตัดสินใจ ได้แก่ การใช้ข้อมูลต้นทุนเพ่ือการ
ตัดสินใจ  

การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ 
(Using Cost in Decision Making) 

ในการด าเนินงานของสถานศึกษาต่างๆ 
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเป็นปัจจัยที่
ส าคัญปัจจัยหนึ่ง เพราะหากผู้บริหารไม่สามารถ
ควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้การ
ด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ข้อมูลต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายยังมี
ความส าคัญและมีผลต่อการตัดสินใจในหลายเรื่อง
ที่มีทางเลือกที่แตกต่างกัน ซึ่งจะท าให้เกิดการ
ตัดสินใจในทิศทางท่ีถูกต้องเหมาะสม  

การตัดสิน ใจ เป็นกระบวนการ เลื อก
ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งซึ่งผู้บริหารย่อมเลือก
ทางเลือกที่จะให้ประโยชนที่ดีที่สุดในการด าเนิน
ธุรกิจ เช่น การตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตการตลาด 
และการเงิน เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ผู้บริหารต้อง
รับผิดชอบและท าการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา การ
ตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ
สถาบันฯ จึงต้องอาศัยกระบวนการที่รัดกุมและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
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1. ค้นหาและระบุถึงปัญหาที่จะต้องท า
การตัดสินใจรวมทั้งหาสาเหตุของปัญหาที่ต้อง
ตัดสินใจ 

2. ก าหนดทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติ 
3 .  เก็ บรวบรวมข้อมู ลที่ จ ะใช้ และมี

ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 
4. ท าการประเมินทางเลือกในแต่ละ

ทางเลือกด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆโดยท าการ
วิเคราะห์จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ 

5.  ท าการตัดสิน ใจ เลื อกทาง เลื อกที่
เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้การตัดสินใจจะต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค ์

6. ติดตามและพิจารณาถึงผลกระทบต่อ
การตัดสินใจที่ได้บอกทางเลือกใดไปแล้วเพ่ือท า
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดข้ึน 

กระบวนการตัดสินใจทั้ง 6 ขั้นตอน ต้อง
อาศัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเพ่ือช่วยให้
การตัดสินใจมีประสิทธิภาพ และต้องมีเทคนิคและ
วิธีการที่น ามาใช้ในการตัดสินใจที่เหมาะสม (สาคร 
กล้าหาญ, 2550) 

นอกจากความเข้า ใจในกระบวนการ
ตัดสินใจแล้ว ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท 
ลักษณะและพฤติกรรมการเกิดขึ้นของต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความส าคัญ เพราะ
ข้อมูลต้นทุนเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญกับการ
ด าเนินงานและเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญอย่าง
มากต่อการอยู่รอดของสถาบันการศึกษา หาก
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาทราบถึงความแตกต่าง
และสามารถวิเคราะห์ถึงผลกระทบของต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทางเลือกต่างๆได้ รวมถึง
ความสามารถในการควบคุมต้ นทุนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จะท าให้สถาบันฯ ลดการสูญเสีย
หรือสูญเปล่าจากการด าเนินการที่ผิดพลาด และยัง
สามารถน าข้อมูลต้นทุนไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูล
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการวางแผนหรือ
การตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ 

ลักษณะและพฤติกรรมของข้อมูลต้นทุนที่
ส าคัญๆ สามารถจ าแนกได้ ดังนี้  

ต้นทุนที่ เ กี่ ย วข้ องกับการตั ดสิน ใจ 
หมายถึง ต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตและ
แตกต่างระหว่างทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ แบ่งได้เป็น 
3 ประเภท คือ ต้นทุนส่วนต่าง ต้นทุนที่หลีกเลี่ยง
ได้ และต้นทุนเสียโอกาส ดังนี้ (ศรีสุดา ธีรกาญจน์, 
2549) 

1. ต้นทุนส่วนต่าง (Differential Cost) 
หมายถึง ต้นทุนส่วนที่แตกต่างกันระหว่างทางเลือก
ที่ก าลังพิจารณา ซึ่งส่วนต่างนี้อาจเป็นได้ทั้งต้นทุน
ที่มากกว่าหรือต้นทุนที่น้อยกว่าอีกทางเลือกหนึ่ง 
ในกรณีที่ส่วนต่างเป็นต้นทุนที่มากกว่าอีกทางเลือก
หนึ่ งจะเรียกว่าต้นทุนส่วนเพ่ิม ( Incremental 
Cost) แต่ถ้าส่วนต่างนั้นเป็นต้นทุนที่น้อยกว่าอีก
ทางเลือกหนึ่งจะเรียกว่า ต้นทุนส่วนลด 
(Decremented Cost)  

ในส่วนของการตัดสินใจทางธุรกิจแต่
ละทางเลือกนั้นจะมีต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับเกิดขึ้น ดังนั้นในการตัดสินใจจึงต้องน าต้นทุน
และผลประโยชน์ที่มีความแตกต่างในระหว่าง
ทางเลือกมาพิจารณาโดยความแตกต่างของต้นทุน
ที่เกิดขึ้นในระหว่างทางเลือกเราเรียกว่า เป็นต้นทุน
ส่วนที่แตกต่าง (Differential Costs) ความ
แตกต่างในส่วนของรายได้แต่ละทางเลือกนั้น
เรียกว่า เป็นรายได้ส่วนที่แตกต่าง (Differential 
Revenue) (เบญจมาศ, 2555) 

2. ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoidable 
Cost) หมายถึง ต้นทุนที่ยังคงมีอยู่ตามการด ารงอยู่
ของผลิตภัณฑ์หรือหน่วยงานหนึ่งๆ นั่นคือ ถ้า
สถาบันฯ ยังคงมีสายงานปฏิบัติงานหรือหน่วยงาน
นั้น ๆ อยู่ จะมีต้นทุนเหล่านี้อยู่ด้วย แต่ถ้าสถาบันฯ 
ยกเลิกหรือยุบสายงานปฏิบัติงานหรือหน่วยงานนั้น
แล้ว ต้นทุนเหล่านี้จะลดลงหรือหมดไปตามสาย
งานปฏิบัติงานหรือหน่วยงานนั้น 

3. ต้นทุนเสียโอกาส (Opportunity 
Cost) หมายถึง ผลประโยชน์ที่สถาบันฯ สูญเสีย
โอกาสที่จะได้รับจากทางเลือกหนึ่งซึ่งสถาบันฯ 
ไม่ได้เลือก เพราะสถาบันฯ ตัดสินใจเลือกทางเลือก
อ่ืน ต้นทุนเสียโอกาสไม่ใช่ต้นทุนที่ต้องจ่ายเป็นเงิน
สดและไม่มีการบันทึกบัญชีเพราะไม่ใช่ค่าใช้จ่าย 
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ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
ต้นทุนที่ ไม่ เกี่ ยวข้องกับการตัดสินใจ 

หมายถึง ต้นทุนที่ไม่แตกต่างระหว่างทางเลือกไม่ว่า
ผู้บริหารจะตัดสินใจอย่างไรก็ตาม ในการตัดสินใจ
จึงไม่ต้องน าต้นทุนเหล่านี้มาพิจารณา ต้นทุนที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
คือ ต้นทุนจม และต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ ดังนี้ 

1. ต้นทุนจม (Sunk Cost) หมายถึง 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและเป็นต้นทุนที่ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าผู้บริหารจะตัดสินใจ
อย่างไร  

2. ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (Unavoidable 
Cost) หมายถึง ต้นทุนที่ยังคงมีอยู่หรือไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่ว่าสถาบันฯ จะยังคงด าเนินงานหรือยกเลิกการ
ด าเนินงานของสายงานปฏิบัติงานหรือหน่วยงานใด 
ต้นทุนเหล่านี้ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง  

ต้นทุนที่ควบคุมได้และต้นทุนที่ควบคุม
ไม่ได้ 

1 ต้นทุนที่ควบคุมได้ (Controllable Costs) 
หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นในหน่วยงานซึ่งผู้บริหาร
หน่วยงานนั้นเป็นผู้ก่อให้เกิดรายการดังกล่าว  

2 ต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้(Non Controllable 
Costs) หมายถึง ต้นทุนที่สามารถก าหนดได้ว่าเป็น
ของหน่วยงาน แต่เป็นรายการที่ผู้บริหารหน่วยงานนั้น
ไม่มีอ านาจตัดสินใจสั่งการได้ รวมถึงต้นทุนและค่าใช้ 
จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปันส่วน (กชกร เฉลิม
กาญจนา, 2557) 

ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร  
1. ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) หมายถึงต้นทุน

ต่างๆ ที่มีต้นทุนรวมคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
ระดับกิจกรรมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปภาย
ในช่วงที่มีความหมาย (Relevant Range) (เบญจมาศ, 
2555) 

2. ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) หมายถึง 
ต้นทุนต่างๆที่มีต้นทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของระดับกิจกรรม 
(เบญจมาศ, 2555) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ของเทคนิคการบัญชีเพ่ือการบริหารจัดการ 
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เครื่องมือของการบัญชีบริหารทั้ง 9 เรื่องที่
กล่าวข้างต้นสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการ
ตามบทบาทหน้าที่ทั้ง การวางแผน การสั่งการ การ
ควบคุมประเมินผล และการตัดสินใจได้อย่าง
ต่อเนื่อง จากแผนภาพที่ 4 แสดงให้เห็นถึง
เครื่องมือทางการบัญชีบริหารแต่ละเรื่องอาจมี
จุดเริ่มต้นเพื่อจะสนองบทบาทการบริหารจัดการใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในขณะเดียวกันยังให้สารสนเทศ
ที่สนับสนุนบทบาทการบริหารจัดการในเรื่องอ่ืนๆ 
ที่มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวพันกัน เช่น การจัดท า
งบประมาณมีจุดเริ่มต้นเพ่ือเป็นเครื่องมือของ
ผู้บริหารในการวางแผนงาน อย่ าง ไรก็ตาม
สารสนเทศการบัญชีในเรื่องงบประมาณก็จะมี
ความเกี่ยวพันต่อเนื่องเ พ่ือการบริหารงานใน
บทบาทอ่ืน เพราะงบประมาณที่จัดท าในขั้น
วางแผนจะเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญในการน ามา
ประกอบการพิจารณาประเมินผลงานของส่วนงาน
ต่างๆร่วมกับเครื่องมือการวิเคราะห์ผลแตกต่างใน
ขั้นตอนการควบคุมและประเมินผลงานและการ
จัดท างบประมาณเงินสดซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญ
ของการบริหารเงินสด เป็นต้น ดังนั้นในการน า
สารสนเทศที่ได้จากเครื่องทางการบัญชีบริหารมา
ใช้ช่วยในการบริหารจัดการนอกจากจะน ามาใช้
เพ่ือบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่หลักแล้ว ยังมี

ความส าคัญในการน าไปใช้ พิจารณาร่วมกับ
สารสนเทศที่ได้จากเครื่องมือการบัญชีบริหารใน
เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย 

 
สรุป 

การบริหารจัดการสถาบันอาชีวศึกษา
เอกชนในปัจจุบันที่มีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันที่รุนแรง ผู้บริหาร
สถาบันฯ จ าเป็นต้องมีการวางแผนงานที่ดี มีการ
ก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ 
ตลอดจนการควบคุมติดตามประเมินผลและการ
ตัดสินใจซึ่งต้องอาศัยข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นย า
และเชื่อถือได้ ซึ่งสารสนเทศที่ได้จากเครื่องมือการ
บัญชีบริหารของสถานศึกษา ที่เกิดจากการน า
ข้อมูลทางการบัญชีการเงิน ซึ่งรวบรวมและบันทึก
รายการของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างมีแบบ
แผน  มาท าการประมวลและวิเคราะห์โดยอาศัย
เทคนิควิเคราะห์ทางการบัญชีบริหาร (Managerial 
Accounting) จะท าให้ได้สารสนเทศทางการบัญชี
บริหารที่สนับสนุนการบริหารจัดการตามบทบาท
หน้าที่ ทั้งการวางแผน การสั่งการ การควบคุม
ประเมินผลและการตัดสินใจได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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