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ระบบงานต้ นทุนเพื่อประโยชน์ ในการวางแผน
1. ที่มา
คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสยั ทัศน์ที่จะเป็ นสถาบัน
ทางการแพทย์ของแผ่นดิน ที่มงุ่ สูค่ วามเป็ นเลิศระดับสากล จากวิสยั ทัศน์นี ้แสดงเป้าหมายของการ
นําพาองค์กรไปสูค่ วามเป็ นเลิศ ซึง่ หนึง่ ในยุทธศาสตร์ ที่นําพาองค์กรไปสูค่ วามเป็ นเลิศคือ การผลิต
บัณฑิตและบุคลากรทางการแทพย์ที่มีคณ
ุ ภาพ การพัฒนางานวิจยั ความรู้ นวัตกรรม และบริการ
ทางสุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพ ได้ มาตรฐานวิชาชีพ
งานประเมินต้ นทุน ฝ่ ายการคลัง หนึง่ ในหน่วยงานภายใต้ คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราช
พยาบาล มีภารกิจหลักที่สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ของคณะฯ ด้ านการวางระบบบัญชีต้นทุน โดย
ใช้ ระบบ SAP (SAP: System Application products ซึง่ เป็ นโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจประเภท
ERP: Enterprise Resource Planning) มาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2548 หน้ าที่หลักคือ การรับผิดชอบใน
การคํานวณต้ นทุนกิจกรรมต่างๆ ทังด้
้ านการศึกษา การบริ การรักษาพยาบาล การวิจยั การบริการ
วิชาการ และการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม ซึง่ เป็ นพันธกิจของคณะฯ ซึง่ ต่อมาการทําหน้ าที่ของ
งานประเมินต้ นทุนได้ พฒ
ั นาจากการจัดทําบัญชีต้นทุน มาเป็ นการจัดทํา “บัญชีบริ หาร” โดยที่
บัญชีตน้ ทุน เน้ นที่การสะสมข้ อมูลต้ นทุน แต่ บัญชีบริ หาร เน้ นการใช้ ข้อมูลทางด้ านต้ นทุนเพื่อการ
วางแผน การควบคุมและการตัดสินใจ
ภาระงานในงานประเมินต้ นทุนนัน้ นอกจากจะมีความรู้ด้านบัญชีแล้ ว ยังต้ องมี
ความรู้ในเวชสถิติ และมีความเข้ าใจกระบวนการทํางานของหน่วยงานต่างๆ ที่เป็ นต้ นทางของการ
บันทึกข้ อมูลบัญชีเข้ าสูร่ ะบบด้ วย เช่น ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ฯ
เพราะนอกจากการทําหน้ าที่ปิดบัญชีต้นทุนรายเดือนแล้ ว ยังทําหน้ าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
นําข้ อมูลทางด้ าน Operation เช่น จํานวนผู้ป่วย จํานวนวันนอน ค่า AdjRW จํานวนใบสัง่ ยา เป็ น
ต้ น มาวิเคราะห์ร่วมกับข้ อมูลทางด้ านการเงิน โดยวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบข้ อมูลรายเดือน ราย
ไตรมาสและรายปี วิเคราะห์แนวโน้ มของรายได้ ต้ นทุนและจํานวนผู้ป่วย และวิเคราะห์/ค้ นหา
สาเหตุของความผิดปกติของข้ อมูลได้
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เป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้ วว่าในการบริหารจัดการนัน้
องค์กรต่างๆ จําเป็ นต้ องใช้
ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดนันให้
้ มีประสิทธิภาพสูงสุด คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาลเป็ น
องค์กรขนาดใหญ่ มีพนั ธกิจที่มงุ่ สูค่ วามเป็ นเลิศ ซึง่ จําเป็ นต้ องมีแหล่งเงิน มีบคุ ลากรที่ดี รวมทัง้
เครื่ องมือ เทคโนโลยีตา่ งๆ ที่ทนั สมัย มีการลงทุนในเครื่ องมือ/ ครุภณ
ั ฑ์ ที่เหมาะสม การจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อการลงทุนนัน้
มีการแต่งตังคณะกรรมการในการพิ
้
จารณากลัน่ กรอง
ชื่อว่า
“คณะกรรมการงบประมาณ” เพื่อทําหน้ าที่ วิเคราะห์ วางแผน และพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ของคณะฯ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด คณะกรรมการฯ ประกอบด้ วยผู้ที่ดํารงตําแหน่งรองคณบดี
ฝ่ ายต่างๆ โดยมีคณบดีเป็ นประธาน คณะกรรมการฯ จะประชุมร่วมกัน และร่วมกับภาควิชา/
หน่วยงานในการจัดสรรงบประมาณ โดยพิจารณาจากความจําเป็ น เร่งด่วน/ ความสําคัญ การ
คุ้มค่าในการลงทุน และที่ขาดไม่ได้ คือ การตอบสนองเพื่อมุง่ สูว่ ิสยั ทัศน์ขององค์กร
การประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน ใช้ เป็ นเครื่ องมือหนึง่ ในการช่วยคัดกรองถึง
ความเหมาะสมของการลงทุน
ในการใช้ เครื่ องมือนี ้นอกจากจะช่วยเป็ นการคัดกรองแล้ ว
ั ฑ์ เมื่อได้ จดั ทําแบบฟอร์ มนี ้แล้ ว จะได้ มีโอกาสทบทวนและ
หน่วยงาน/ภาควิชาที่เป็ นผู้ขอครุภณ
วางแผนการดําเนินงาน ทังทบทวนมู
้
ลค่างบประมาณที่ขอ การวางแผนผลผลิต รวมทังการกํ
้
าหนด
ราคาขายที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากคณะฯ มีพนั ธกิจอยูห่ ลายประการ ผลของการ
คํานวณความคุ้มค่าครุภณ
ั ฑ์นนั ้ จึงมิได้ เป็ นปั จจัยเดียวที่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณใช้
ประเมิน ยังมีปัจจัยอื่นๆ เข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย
ความรู้ของบุคลากรในงานประเมินต้ นทุนที่ต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้ ระบบ
สารสนเทศ ทักษะในการใช้ โปรแกรมการคํานวณชันสู
้ ง ประกอบกับเป็ นผู้ที่มีความรู้ทางด้ าน
การเงิน จึงพัฒนาเครื่ องมือ ที่ชว่ ยให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ าน สามารถทํางานได้ อย่างง่ายๆ และทราบผลของ
การประเมินว่าการลงทุนนันเป็
้ นการให้ ผลการดําเนินงานที่ก่อให้ เกิดรายได้ สงู หรื อตํา่ กว่าค่าใช้ จา่ ย
รวมทังระบบสารสนเทศที
้
่เชื่อมต่อโลกอย่างไร้ พรมแดน จึงทําให้ บคุ ลากรในคณะฯ สามารถดาวน์
โหลดแบบฟอร์ มนี ้ได้ อย่างทันที ทําให้ การทํางานมีความสะดวกและรวดเร็ว
งานประเมินต้ นทุนหวังว่าคูม่ ือการกรอกแบบฟอร์ มนี ้จะเป็ นประโยชน์สําหรับบุคลากร
ของคณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล
หรื อผู้สนใจที่จะนําเครื่ องมือนี ้ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์แก่
องค์กรของท่านต่อไป
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2. การประเมินความคุ้มค่ าในการลงทุน
จากความจําเป็ นในการจัดสรรงบประมาณอันมีอยูจ่ ํากัด ให้ กบั ภาควิชา/ หน่วยงาน
ของคณะฯ ที่มีอยูม่ ากกว่า 200 หน่วยงาน ทําให้ คณะกรรมการฯ จําเป็ นต้ องมีเกณฑ์บางประการ
ในการพิจารณาครุภณ
ั ฑ์ที่ขอเข้ ามามากว่า 100 รายการ มูลค่าสูงกว่า 300 ล้ านบาทต่อปี ซึง่
เกณฑ์นนคื
ั ้ อการพิจารณา “ความคุ้มค่าในการลงทุน” ของครุภณ
ั ฑ์แต่ละรายการ ที่มีมลู ค่าสูงกว่า
1 ล้ านบาท การพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะจัดดําเนินการล่วงหน้ าเป็ นเวลา 2 ปี เช่น การ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณของปี งบประมาณ 2554 จะเริ่มพิจารณาตังแต่
้ ปี 2552 เป็ นต้ น โดยจะ
้
างานเริ่มต้ นด้ วยการประสานงานจาก
จัดอยูใ่ นช่วงเดือน พฤศจิกายน – มกราคม ขันตอนการทํ
ภาควิชา/ หน่วยงานที่ต้องการซื ้อครุภณ
ั ฑ์ ส่งความต้ องการมายังงานประเมินต้ นทุน และ
ประสานงานร่วมกับฝ่ ายนโยบายและแผน ดังจะสรุปขันตอนการทํ
้
างานได้ ดงั ภาพด้ านล่าง
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ภาควิชา/ หน่วยงาน
- จัดลําดับความสําคัญ
ของครุภณ
ั ฑ์ มูลค่า > 1
ล้ านบาท
ภาควิชา/ หน่วยงาน
- กรอกข้ อมูลใน “NPV

ตรวจสอบ

ถูกต้ อง

ไม่
ถูกต้ อง

งานประเมินต้ นทุน
- รวบรวมรายการ
ครุภณ
ั ฑ์สง่ ฝ่ ายนโยบาย
และแผน

form”

งานประเมินต้ นทุน
- ตรวจสอบความถูกต้ อง
ทังสถิ
้ ติบริการ & อัตรา
ค่าบริการ

ภาควิชา/ หน่วยงาน
- ปรับแก้ ไข

ฝ่ ายนโยบายและแผน
- แจ้ งภาควิชา/
หน่วยงาน

ฝ่ ายนโยบายและแผน
- จัดประชุมคณกรรมการ
งบประมาณ

ภาควิชา/ หน่วยงาน
- ส่งจนท.ร่วมประชุม

คณะกรรมการ
งบประมาณ
- ประชุมพิจารณาพร้ อม
ภาควิชา/ หน่วยงาน

3. เครื่ องมือการประเมินความคุ้มค่ าในการลงทุน
การลงทุนในโครงการต่างๆ เงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนจะเกิดขึ ้นต่าง
เวลากัน การนําโครงการต่างๆ มาเปรี ยบเทียบผลตอบแทนกันตรงๆ จึงทําไม่ได้ จําเป็ นต้ องนําการ
ลงทุนและผลตอบแทนมาปรับให้ คา่ ของเงินอยู่ ณ เวลาเดียวกัน
การปรับให้ คา่ ของเงินการลงทุนและผลตอบแทนอยูใ่ นเวลาเดียวกัน คือการดูมลู ค่า
ของเงินที่ผนั แปรตามกาลเวลา โดยทําได้ ทงการคํ
ั้
านวณเป็ นมูลค่าอนาคต (Future value) หรื อ
การคํานวณให้ เป็ นมูลค่าปั จจุบนั (Present value) แล้ วแต่สภาวการณ์ วิธีที่แนะนําในครัง้ นี ้ มี 3
วิธี คือ
1. มูลค่ าปั จจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) คือผลต่างระหว่างมูลค่าเงินใน
ปั จจุบนั ที่จ่ายออกไป กับมูลค่าเงินที่คาดว่าจะได้ รับในแต่ละปี ตลอดอายุโครงการ ภายใต้ โครงการ
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ที่กําลังพิจารณา ณ อัตราลดค่า (Discount rate) ที่กําหนดจากคํานิยามข้ างต้ น การคํานวณหา
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ จะต้ องทราบข้ อมูลดังนี ้
 กระแสเงินสดจ่ายลงทุน สุทธิ
 กระแสเงินสดรับสุทธิรายปี ตลอดโครงการ
 ระยะเวลาโครงการ
 อัตราลดค่า
อัตราลดค่า (Discount rate) จะมีคา่ เดียวกันตลอดอายุโครงการ และ ขึ ้นอยูก่ บั อัตรา
ดอกเบี ้ยของตลาดที่ผ้ ลู งทุนเผชิญอยู่ ค่า NPV ที่ใช้ ในการตัดสินใจลงทุนคือ มากกว่าหรื อเท่ากับ 0
เพราะการที่ผลตอบแทนทําให้ NPV = 0 นัน้ แปลว่าได้ ทนุ คืน
2. อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) หมายถึงอัตราลด
ค่า (Discount rate) ที่ทําให้ มลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้ องจ่ายในการลงทุน
เท่ากับมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับจากการดําเนินการ ตลอดอายุโครงการ
IRR ที่ใช้ ในการตัดสินใจลงทุนไม่มีเกณฑ์ที่แน่นอน แต่โดยทัว่ ไปต้ องการ IRR ที่มีคา่ สูง และต้ องสูง
กว่าอัตราดอกเบี ้ย หรื อ ต้ นทุนค่าเสียโอกาสของทุน แต่หากค่า IRR ได้ ผลติดลบ ก็จะตัดสินใจไม่
ลงทุน
3. งวดเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) คือ ระยะเวลา (เป็ นจํานวนปี /เดือน
หรื อวัน) ที่กระแสเงินสดรับจากโครงการ สามารถชดเชยกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิตอนเริ่ ม
โครงการพอดี ในการเลือกโครงการ ค่า PB จะแสดงให้ เห็นว่า ต้ องใช้ เวลานาน เพียงใด ในการได้
ทุนคืน ถ้ าสามารถได้ ทนุ คืนเร็ว โครงการก็จะน่าสนใจ วิธีดงั กล่าวจะมีข้อเสีย คือ วิธีนี ้ไม่ให้ ความ
ซึง่ อาจจะมีผลตอบแทนภายหลัง
สนใจถึงเงินเข้ าสุทธิในส่วนที่ได้ หลังจากช่วงเวลาคืนทุนแล้ ว
มากกว่าโครงการที่มี PB เร็วก็ได้

4. ขัน้ ตอนในการวิเคราะห์ โครงการลงทุน
ขันตอนในการวิ
้
เคราะห์ที่สาํ คัญมี 5 ขันตอน
้
ขันตอนที
้
่1
ขันตอนที
้
่2

การกําหนดเลือกครุ ภณ
ั ฑ์ที่ต้องการลงทุน โดยเริ่ มศึกษาว่าจะลงทุนในครุ ภณ
ั ฑ์
จํานวนเท่าใด ที่รายการ
การประมาณกระแสเงินสดในการซื ้อครุภณ
ั ฑ์ มี 2 ส่วน
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ขันตอนที
้
่3
ขันตอนที
้
่4

ขันตอนที
้
่5

2.1 ประมาณกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ เป็ นการประมาณกระแสเงินสดจ่าย
เพื่อการซื ้อครุภณ
ั ฑ์ รวมทังการปรั
้
บปรุงสถานที่เพื่อการติดตังคุ
้ ภณ
ั ฑ์นนั ้ และการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อให้ สามารถใช้ งานครุภณ
ั ฑ์นนได้
ั ้ ด้วย
2.2 การประมาณกระแสเงินสดที่ได้ รับจากการดําเนินงานโครงการ หมายถึง
ผลต่างระหว่างกระแสเงินสด (รายได้ ) รับกับกระแสเงินสดจ่าย (ต้ นทุน) ที่เกิดขึ ้น
ในแต่ละปี ตลอดอายุของครุภณ
ั ฑ์นนั ้
การวิเคราะห์และประเมินค่าว่าสมควรจะลงทุนหรื อไม่ อย่างไร ผลตอบแทนจาก
การลงทุนโครงการคุ้มค่าหรื อไม่
ั ฑ์ที่เหมาะสม (ต้ องการเร่ งด่วน หรื อเพื่อการลงทุนในเทคดนโลยี
คัดเลือกครุ ภณ
ใหม่ หรื อเพื่อการซื ้อทดแทนครุ ภณ
ั ฑ์เดิม) โดยสามารถพิจารณาจาก NPV ของ
ครุภณ
ั ฑ์แต่ละรายการ ที่ได้ ผลตอบแทนสูงสุดก็ได้
การติดตามและประเมินผลว่าครุ ภัณฑ์ นัน้ สามารถก่อเกิ ดประโยชน์ ตามที่ ได้
วางแผนไว้ หรื อไม่ กิจการ ยังเป็ นการควบคุมการดําเนินงานโครงการลงทุนให้
เป็ นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้

5. แบบฟอร์ มการคํานวณความคุ้มค่ าในการลงุทน ด้ วยวิธี NPV
แบบฟอร์ มการคํานวณความคุ้มค่าในการลงทุนด้ วยวิธี NPV คือ เครื่ องมือที่งาน
ประเมินต้ นทุน ฝ่ ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ พฒ
ั นาขึ ้น
มา โดยการใช้ โปรแกรม Spreadsheet อย่างง่ายในการคํานวณ เพื่อความสะดวกต่อการกรอก
ั ฑ์ ที่มีมลู ค่าสูงกว่า 1 ล้ านบาท โดย
ข้ อมูลจากทุกหน่วยงานของคณะฯ ที่ต้องการลงทุนซื ้อครุ ภณ
การกําหนดเงื่อนไขบางส่วน เช่น การกําหนดค่า Discount rate = 5% การกําหนดต้ นทุนค่าแรง
และค่าบํารุ งรักษาเป็ นต้ นทุนคงที่ (Fixed cost) และการกําหนดให้ ต้นทุนค่าวัสดุสิ ้นเปลืองเป็ น
ต้ นทุนผันแปร (Variable cost) เป็ นต้ น
ลักษณะการใช้ งานแบบฟอร์ มนี ้ คือ การกรอกข้ อมูลลงในส่วนที่เป็ นสีเขียว ทังในส่
้ วน
ที่เป็ นข้ อมูลการลงทุนเริ่ มต้ น และผลตอบแทนที่ได้ คืนมาในแต่ละปี ส่วนที่เป็ นสีขาวจะไม่สามารถ
กรอกข้ อมูล เนื่องจากได้ ทําการ “ป้องกัน” ไว้
แบบฟอร์ มการคํานวณความคุ้มค่าในการลงทุนด้ วยวิธี NPV สามารถแบ่งออกได้ เป็ น
4 ส่วน ได้ แก่
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ส่วนที่ 1
Heading
ส่วนที่ 2 Initial
investment
ส่วนที่ 3
Operating
cash flow

ส่วนที่ 4 Net
cash flow

ส่วนที่ 1

Heading คือ ข้ อมูลเบื ้องต้ น ที่ให้ รายละเอียดเกี่ยวกับภาควิชา/ หน่วยงานผู้ที่
ต้ องการซื ้อครุ ภณ
ั ฑ์ ชื่อของครุ ภณ
ั ฑ์ที่ต้องการซื ้อ และมูลค่าต่อ 1 หน่วยของครุ ภณ
ั ฑ์นนั ้
ซึง่ ข้ อมูลส่วนนี ้ จะถูกเชื่อมโยง (Link) ไปยังข้ อมูลในส่วนที่เป็ น Initial investment ด้ วย
ส่วนที่ 2
Initial investment คือ ข้ อมูลกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายเมื่อเริ่ มต้ น ซึ่งนอกจาก
มูลค่าทังหมดของครุ
้
ภณ
ั ฑ์ในรายการที่ต้องจัดซื ้อแล้ ว ยังรวมถึงการปรับปรุ งพื ้นที่กรณีที่
ั ฑ์รายการนัน้ เช่น การปรับปรุ งพื ้นที่
ต้ องมีการปรับปรุ งเพื่อให้ รองรับกับการใช้ งานครุ ภณ
เพื่อรองรับการใช้ งานเครื่ อง MRI เป็ นต้ น นอกจากนี ้ หากครุ ภณ
ั ฑ์ นนเป็
ั ้ นเทคโนโลยี
สมัยใหม่ อาจต้ องมี การส่งบุคลากรไปอบรมเพื่อฝึ กฝนการใช้ งาน ซึ่งค่าใช้ จ่ายในการ
ฝึ กอบรมนี ้ก็ถือเป็ นกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายตอนเริ่ มต้ นลงทุนเช่นกัน
ส่วนที่ 3
Operating cash flow คือ มูลค่ากระแสเงินสดสุทธิ (กระแสเงินสดรับ หัก กระแส
เงินสดจ่าย) ตอลดอายุการใช้ งานของครุ ภณ
ั ฑ์ รายการนันๆ
้ โดยคํานึงถึงกระแสเงินสด
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จ่ายที่อาจต้ องจ่ายเพิ่มเติมเมื่อครุ ภณ
ั ฑ์ ดําเนินการใช้ งานไปแล้ วในระยะหนึ่งด้ วย เช่น
ค่าใช้ จ่ายในการบํารุงรักษา เป็ นต้ น
ส่วนที่ 4
Net cash flow คือ กระแสเงินสดสุทธิ ที่ได้ ถกู ลดทอนลงตามอัตรา Discount
rate เพื่อให้ มลู ค่ากระแสเงินสดสุทธิที่เกิดขึ ้นในอนาคตมีมลู ค่าเป็ นปั จจุบนั กระแสเงินสด
สุทธินี ้ จะถูกลดทอนมูลค่าลงมาเท่าใด ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขของ Discount rate ที่จะกําหนด
โดยทัว่ ไป จะทําหนดค่า Discount rate ให้ เท่ากับมูลค่าของเงินเฟ้อ หรื อ มูลค่าของอัตรา
ดอกเบี ้ยที่ต้องเสียโอกาสไปหากนํามูลค่าเงินนี ้มาลงทุน เป็ นต้ น
ผลสุดท้ ายในช่อง “โครงการนี ้กําไร (ขาดทุน)” จะระบุมลู ค่าตอบแทนของกระแสเงิน
สดสุทธิตลอดอายากรใช้ งานของครุ ภณ
ั ฑ์นนั ้ ที่ลดทอนค่าลงเป็ นปั จจุบนั โดยมูลค่าที่เป็ น “ลบ”
แสดงว่า ตลอดอายุการใช้ งานของครุ ภัณฑ์ ที่กําหนดนี ้ ให้ ผลตอบแทนเมื่อเที ยบกับเงินลงทุน
เริ่มต้ นแล้ ว ไม่ค้ มุ ที่ละลงทุน ซึง่ ในกรณีที่เป็ นค่า “บวก” ก็คือจะแปลความได้ วา่ คุ้มค่าต่อการลงุทน

