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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาต้นทุนต่อหน่วย จุดคุ้มทุนของการผลิต
นักศึกษา และศึกษาต้นทุนการจัดบริการวิชาการในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
เก็ บ ข้ อ มู ล ค่ า ใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น และเงิ น รายได้ จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
ในปีงบประมาณ 2562 ในมุมมองของผู้ผลิต โดยกระจายต้นทุนแบบลาดับขั้น โดยใช้แบบบันทึก
ต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน ต้นทุนโครงการรวม และผลผลิต วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป โดยใช้ความถี่ และ ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า
วิ ท ยาลั ย พยาบาลพระบรมราชชนนี สงขลา มี ต้ น ทุ น รวม 76,456,833.96 บาท
มีสัดส่วนต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุและ ครุภัณฑ์ เท่ากับ ร้อยละ 78.36, ร้อยละ 10.56 และร้อยละ
11.08 ต้ น ทุ น หลั กสู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต เท่ า กับ 142,533.69 บาท ต่ อ FTES ต้ น ทุน
ต่ อหน่ ว ยเท่ า กั บ 126,070.61 บาทต่ อปี และจุ ด คุ้ ม ทุ น ในการผลิ ต 446 คนต่ อปี หลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มีต้นทุนต่อนักศึกษาเต็มเวลา FTES และต้นทุนต่อหน่วยเท่ากัน
100,325.43 บาท ต่อ FTES และต่อปี จุดคุ้มทุนในการผลิต 163 คนต่อปี และต้นทุนต่อหน่วยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เท่ากับ 69,596.79 บาทต่อคน และการจัดฝึกอบรมเท่ากับ 3,596.15 บาทต่อคน
ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุน เป็นประโยชน์ในการจัดการด้านการเงินการกาหนด
จานวนการผลิตนักศึกษา เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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Abstract
Analysis of unit costs and calculation of break-even point are important for educational
managers. Firstly, this descriptive study aimed to identify the unit costs per student, the unit
cost per full-time equivalent students (FTES), and the break-even point for Bachelor of nursing
science students as well as for practical nursing students at Songkla's Boromarajonani College of
Nursing. Secondly, this study aimed to investigate the unit costs for academic services. The
secondary data was collected and calculated from annual government statements of expenditure
and revenue for fiscal years 2019. The College’s perspectives were analyzed and the step-down
method for cost allocation was applied. The labor, material, and capital costs were collected
by using unit cost forms. Data were analyzed and presented by frequency and percentages.
The results showed that the total cost was 76,456,833. 96 Baht. The percentages for
labor, material, and capital costs were 78.36, 10.56 and 11.08, respectively. The unit cost and
FTES for training a Bachelor of nursing science student were 126,070. 61 Bath/ person and
142,533.69 Bath/FTES, respectively. In addition, the break-event point was 446 person/year. The
cost and FTES for training on Practical nursing students were equally at 100,325. 43 Bath per
person and Bath/FTES. The break-event point was 163 person/year. Moreover, the unit cost of
nursery 69,596.79 Bath/person and academic training courses were 3,596.15 Bath/person.
The unit cost per student and per academic services are efficient management of
education resources. Additionally, the break- event point is essential to set up the minimum
number of students per year.
Keywords: Unit Cost, Undergraduate Student Production, Academic Service, Boromarajonani College
of Nursing Songkhla

บทนา
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 4
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ มาตรา 21 และตามนโยบายการ
ปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ด้านการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงิน (Council of Ministers, 2003) และ
การพัสดุได้ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting:
SPBB) (Robinson, & Last, 2009) ได้ กาหนดให้ ส่ วนราชการต้องจัด ทาบัญ ชีต้นทุ นในงานบริการสาธารณะ
สถาบันการศึกษานอกจากจะวัดความสาเร็จจากการผลิตบัณ ฑิตที่มีคุณภาพแล้ว สถาบันการศึกษาต้องมีการ
วิเคราะห์ต้นทุนของสถาบัน เพื่อที่จะได้ทราบถึงการบริหารจัดการทรัพยากรที่ใช้จัดการศึกษาว่ามีการบริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้ มค่าหรือไม่อีกทั้งเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนด้านการศึกษา ประกอบ
กับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสานักงานงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริการของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ เกณฑ์การ
ประเมินข้อที่ 2 กาหนดให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต้องกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะ ดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร (Office of the Higher Education Commission, 2014) ดังนั้นการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
การผลิต (Unit Cost Analysis) ของสถาบันการศึกษา จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรร
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ทรั พ ยากรการเงิ น ของสถาบั น (Cleland, & Mckibbin, 1990; Drummond, & McGuire, 2007) ตลอดจน
การตัดสินใจในเชิงธุรกิจการเงินในอนาคต
สถาบั น พระบรมราชชนก เป็ น สถาบั น อุ ด มศึกษาเฉพาะทางในสั ง กัด กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ ผ ลิ ต
บุคลากรทางด้านสาธารณสุขและการพยาบาล ให้กับกระทรวงสาธารณสุข (Singweratham, & Kantabanlang,
2017) โดยมีการรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลิตนักศึกษาพยาบาล ในสถาบันพระบรมราชชนก ที่ผ่านมาอยู่ระหว่าง
51,998.48-68,649.98 บาทต่ อ คน (Praboromarajchanok, 1998; Praboromarajchanok, 2002) ในปี
พ.ศ. 2561 สถาบันพระบรมราชชนก ศึกษาต้นทุนและจุดคุ้มทุนของการผลิตนักศึกษาพยาบาลศาตร์จานวน
14 วิทยาลัย มีต้นทุนต่อหน่วย 138,783.94 บาทต่อปี จุดคุ้มทุน 136 คน (Singweratham, Mualprasitporn,
Sawaengdee, Jitaram, & Tassabutr, 2018) วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ สถาบันพระบรมราชชนก
ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ย 129,589.42 บาทต่ อ ปี จุ ด คุ้ ม ทุ น 152 คน ( Usaho, 2019) รวมทั้ ง ในสถาบั น อื่ น ๆ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (Plan and Policy Division The office of President,
2018) การผลิ ต นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยนเรศวร (Sathagathonthon, 2020, Wattananon,
Boonthongand, & Athaseri, 2000) จะเห็นได้ว่า การนาเสนอข้อมูลต้นทุนร่วมกับจุดคุ้มทุน ส่งผลให้มีข้อมูล
เพิ่มเติมในการตัดสินใจในจานวนนักศึกษาที่ต้องรับต่อชั้นปี ถึงอย่างไรก็ตาม การศึกษาต้นทุนผลผลิตที่ผ่านมา
ของวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ยังไม่เป็นในทิศทางเดียวกัน จึงส่งผลกระทบต่อการ
พิจารณางบประมาณ ในการผลิตนักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน
วิ ท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ก่อตั้ ง ในปี พ.ศ. 2505 เดิ ม ชื่ อโรงเรียนพยาบาลผดุ งครรภ์
และอนามั ย ภาคใต้ สั ง กัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข วิ ท ยาลั ย พยาบาลอยู่ ในสั ง กัด กรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข ต่ อมาในปี พ.ศ.2536 ได้ โ อนย้ายมาอยู่ ในสถาบันพระบรมราชชนก สั ง กัด สานักงาน
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น สถาบั น การศึ ก ษามี ภ ารกิ จ หลั ก ในการผลิ ต นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รวมถึงการจัดบริการวิชาการให้กับงานบุคลากร และ
งานทางด้านสาธารณสุข ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้ จึงวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตนักศึกษาทั้งสองหลักสูตรต่อปี
ต้นทุนต่อนักศึกษาเต็มเวลา (Full-Time Equivalentstudents: FTES) รวมถึงการบริการวิชาการเพื่อให้ได้ข้อมูล
ต้นทุนต่อหน่วยที่เป็นปัจจุบัน และทราบจุดคุ้มทุนในการผลิตนักศึกษา ตลอดจนการบริการวิชาการ เพื่อที่จะมี
ข้อมูลในการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์วิจัย
1. เพื่อศึกษาต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนของการผลิตนักศึกษา ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
2. เพื่อศึกษาต้นทุนการจัดบริการวิชาการในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีกรอบแนวคิดการวิจัยตามการศึกษาต้นทุนแบบหน่วยงาน (Cost Center Approach)
(Kaewsonthi & Kamolrattanakul, 1993; Pemphonsub, 1997) ประกอบด้ ว ย 1) แบ่ ง หน่ ว ยงานต้ น ทุ น
2) หาต้นทุนทางตรงประกอบด้วยค่าแรง (Labor Cost: LC) ค่าวัสดุ (Material Cost: MC) และ ค่าครุภัณฑ์
(Capital Cost : CC) 3) การกระจายต้นทุนจากต้นทุนทางอ้อ ม (Indirect Cost) ไปสู่ต้นทุนทางตรง (Direct
Cost) 4) หาต้นทุนรวม (Total Cost) และ 5) หาต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) รายละเอียดดังภาพ 1
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หน่วยงำนสนับสนุน

LC

MC

CC

Indirect cost

บริกำรวิชำกำร

LC

MC

CC

กำรเรียนกำรสอน

LC

MC

CC

Direct cost

Direct cost

Total cost

Total cost

/จำนวนบริกำร

/จำนวนนั กเรียน
/จำนวน FTES

Unit cost

Unit cost

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) โดยการเก็บข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective Review)
ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) และข้อมูลรวบรวมข้อมูลไปข้างหน้า (Prospective
Review) ในข้อมูลต้นทุนที่ไม่ได้บันทึกไว้ในการกระจายต้นทุน โดยศึกษาในมุมมองของผู้ผลิต กระจายต้นทุนโดย
ใช้วิธีลาดับขั้น (Step-Down Method) (Kaewsonthi & Kamolrattanakul, 1993)
แหล่งข้อมูล
แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษาครั้ง นี้ เ ก็บ ข้อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ รวบรวมจากค่ า ใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณแผ่ น ดิ น และเงิ น รายได้ ในปี ง บประมาณ 2562 ของการผลิ ต นั กศึกษาและการบริ การวิ ช าการ
ประกอบด้วย ต้นทุนค่าแรง ต้นทุนค่าวัสดุ และต้นทุนค่าลงทุน (The Comptroller General’s Department, 2019)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ปรับปรุงมาจากการศึกษาต้นทุนต่อหน่วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ (Singweratham, Phonsakchat & Nansang, 2021) มีเครื่องมือในการเก็บข้อมูลดังนี้
1. แบบบันทึกต้นทุนค่าแรง (Labor Cost: LC) ได้ใช้แบบบันทึก LC1 ที่บันทึกข้อมูล เงินเดือน เงิน
ประจาตาแหน่งทางการบริหารและเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ ค่าตอบแทน ค่าเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มี
เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ค่าเดินทางไปราชการ และหมวดเงินสวัสดิการของ
บุคลากรทุกคนในวิทยาลัย แบบบันทึก LC2 เป็นแบบบันทึกสัดส่วนการทางานเพื่อใช้กระจายต้นทุนค่าแรง
2. แบบบันทึกค่าวัสดุ (Material Cost : MC) ได้ใช้แบบบันทึก MC1-MC8 โดยแยกไปตามหน่วยต้นทุน
โดยบันทึกวัสดุทั่วไปและวัสดุโครงการ บันทึกค่าสาธารณูปโภค (Utility Cost: UC) ประกอบด้วย สาธารณูปโภค
3. แบบบันทึกค่า ลงทุน (Capital Cost: CC) ได้ใช้แบบบันทึก CC1_1-CC1_8 โดยแยกไปตามหน่วย
ต้ น ทุ น เพื่ อ บั น ทึ ก ครุภั ณ ฑ์ ที่ มู ล ค่ า มากกว่ า 5,000 บาทตามเกณฑ์ ข องกรมบั ญ ชี ก ลาง ( The Comptroller
General’s Department, 2019) และแบบบันทึก CC2_1 ใช้บันทึกที่ค่าดิน/สิ่งก่อสร้าง
4. แบบบันทึกต้นทุนโครงการรวม (Project Cost: PC) ใช้แบบบันทึก PC โดยบันทึกข้อมูลของโครงการ
ประกอบด้วยค่าแรงและค่าวัสดุของโครงการ
5. แบบเก็บ รายได้ แต่ ล ะหลั กสู ต ร (Tuition Fee: TF) ใช้ แบบบั น ทึ ก TF ประกอบด้ ว ยค่า ใช้ จ่ า ยที่
นักศึกษาชาระเพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น เพื่อใช้ในการคานวณจุดคุ้มทุนในการผลิตนักศึกษา
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยใช้แบบบันทึกข้อมูล ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข ด้านพยาบาล และด้านบริหารการศึกษา จานวน 3 ท่าน ก่อนนาแบบบันทึกไปใช้เก็บข้อมูล
ขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้นที่ 1 จัดเก็บข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยการผลิตโดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 วิเคราะห์โครงสร้างและระบบงาน (System Analysis) ของวิทยาลัยโดยการศึกษาโครงสร้าง
ระบบการแบ่งส่วนงาน ลักษณะงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน (Kaewsonthi & Kamolrattanakul,
1993) โดยได้แบ่งหน่วยงานดังนี้
1.1.1 หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น (Support Unit) หรื อ หน่ ว ยงานที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ (NonRevenue Producing Cost Center: NRPCC) ประกอบด้วย งานบริหาร งานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา และ
งานวิจัย/บริการวิชาการ
1.1.2 บริ ก ารวิ ช าการ (Academic Service Unit) หรื อ หน่ ว ยงานที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้
(Revenue Producing Cost Center: RPCC) เป็นบริการที่วิทยาลัยให้บริการและจัดเก็บรายได้ ประกอบด้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและงานฝึกอบรม
1.1.3 หน่วยงานเพื่อการเรียนการสอน (Teaching Service Cost Center: TSCC) ประกอบด้วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล
1.2 หาต้นทุนทางตรงของแต่ละหน่วยงาน (Direct Cost Determination)
1.3 กาหนดเกณฑ์การกระจายต้นทุน (Allocation Criteria) การศึกษาครั้งนี้ใช้การกระจายแบบ
ลาดับขั้น (Step-Down Allocation) (Kaewsonthi & Kamolrattanakul, 1993) โดยการกระจายต้น ทุนของ
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ลงไปยังการผลิตนักศึกษาและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน
บริการวิชาการลงไปยังงานบริการวิชาการ หลังจากนั้นจึงกระจายลงไปยังชั้นปีด้วยจานวนหน่วยกิตสาหรับการ
จัดการเรียนการสอน และจานวนการให้บริการวิชาการตามลาดับ
1.4 การหาต้นทุนรวม (Total Cost) รวมทั้งหมด
1.5 คานวณต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) การผลิตนักศึกษาและจุดคุ้มทุมต่อการผลิตนักศึกษา
ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ปีงบประมาณ 2562 จากแหล่งข้อมูลจากค่า ใช้จ่า ยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน และเงินรายได้ของวิทยาลัย
ขั้น ที่ 3 ผู้ วิ จั ย ตรวจสอบการเก็บข้อมู ล และความถูกต้ องของข้อมู ล จากแบบบันทึกข้อมู ล หากพบ
ข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลให้ดาเนินการแก้ไขข้อมูล
ขั้นที่ 4 ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการใช้ชุดคาสั่งในการสุ่ม
ตรวจสอบความเท่ากันของข้อมูลที่บันทึกกับผลลัพธ์โดยรวมของการบันทึกข้อมูล
ขั้นที่ 5 สรุปและรวบรวมรายงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยนี้ ใช้การวิเคราะห์ด้วยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป Excel 2010 โดยใช้สถิติ จานวน และ ร้อยละ
การคานวณต้นทุนต่อหน่วยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. ค่าเสื่อมราคาต่อปี (Depreciation Cost) ของค่าเสื่อมราคา โดยยึ ดอายุการใช้งาน (Useful Life)
ตามกรมบั ญ ชี ก ลาง (The Comptroller General’s Department, 2014) (The Comptroller General’s
Department, 2019)
Depreciation cost =
Price
Useful Life
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2. ต้นทุนทั้งหมด (Total Cost) ของวิทยาลัยและแยกตามรายหลักสูตร
Total Cost =Labor Cost(LC)+Material Cost (MC)+Capital Cost (CC)
3. ต้นทุนต่อหน่วยการผลิต (Unit Cost) คิดจากต้นทุนรวมทั้งหมด (Total cost) หารด้วยจานวนผลลัพธ์
Unit cost =
Total Cost
Amount of Student
4. การคานวณภาระงานจากจานวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES)
คิดจากหน่วยกิตนักศึกษา (Student Course Credit Hour : SCCH) คูณจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
แต่ ล ะปี หารด้ ว ยค่า เฉลี่ ย หน่ ว ยกิต ต่ อปี (Average of FTES Per Year) โดยจ านวนหน่ ว ยกิต ต่ อปีการศึกษา
ปริ ญ ญาตรี มี ค่ า เท่ า กั บ 36 และต่ ากว่ า ระดั บ ปริ ญ ญามี ค่ า เท่ า กั บ 38 (Office of the Higher Education
Commission, 2014)
FTES = Student Course Credit Hour x Students
Average of FTES Per Year
5. ต้นทุนต่อหน่วยภาระงานจากจานวนนักศึกษาเต็มเวลา (Unit Cost Per FTES)
Unit Cost Per FTES = Total cost
FTES
6. การคานวณจุดคุ้มทุน (Break-Even Point: BEP) คิดได้จาก ต้นทุนคงที่ (Fix Cost) ต่อคน หาร ด้วย
รายได้ จ ากการลงทะเบี ย น (Income) ลบด้ ว ย ต้ น ทุ น ผั น แปรต่ อคน (Variable Cost) ประกอบด้ ว ยค่า วั ส ดุ
สิ้นเปลืองต่อคนต่อคนต่อปี (Kaewsonthi & Kamolrattanakul, 1993)
BEP =
Fix cost
(Income – Varible cost)

จริยธรรมวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ ผ่ า นคณะกรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
ได้พิจารณาโครงการวิจัยบนพื้นฐานของหลักจริยธรรมการวิจัยสากลตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการ
วิจัยในมนุษย์พิจารณาอนุมัติให้ดาเนินการศึกษาวิจัยเรื่องข้างต้นได้ และรหั สจริยธรรมการวิจัย คือ BCNSK
6/2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2562

ผลการศึกษา
1. ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนของการผลิตนักศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต การผลิตนั กศึกษาและการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีสงขลา พบว่าต้นทุนรวม 76,456,833.96 บาท โดยพิจารณาต้นทุนรวมแยกตามหน่วยต้นทุน พบว่า
หลั กสู ต รพยาบาลศาตรบั ณ ฑิ ต มี ต้ น ทุ น รวมสู ง ที่ สุ ด เท่ า กับ 29,873,706.53 บาท และ น้ อยที่ สุ ด หลั กสู ต ร
ประกาศนี ย บั ต รผู้ ช่ ว ยพยาบาล เท่ า กั บ 2,751,343.39 บาท โดยมี ต้ น ทุ น ต้ น ทุ น ค่ า แรง สู ง ที่ สุ ด เท่ า กั บ
59,912,956.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.36 รองลงมาค่าครุภัณฑ์ เท่ากับ 8,468,364.06 บาท คิดเป็นร้อยละ
11.08 ค่าวัสดุเท่ากับ 8,075,513.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.56 ตามลาดับ รายละเอียดดังตาราง 1
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ตาราง 1 จานวนและร้อยละต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ แยกตามหน่วยงาน
หน่วยต้นทุน
กลุ่มบริหาร
บริการวิชาการ
กิจการนักศึกษา/ทานุบารุง
วิจัย
บริการวิชากร
ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน
หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
ผู้ช่วยพยาบาล
รวม

ค่าแรง
(ร้อยละ)
14,426,893.49
(79.42)
7,946,939.19
(92.11)
3,631,595.36
(94.94)
5,411,853.03
(95.77)
3,160,489.32
(93.94)
1,693,593.93
(55.67)
802,280.90
(69.42)
20,716,514.76
(69.35)
2,122,796.48
(77.15)
59,912,956.45
(78.36)

ค่าวัสดุ
(ร้อยละ)
1,198,824.26
(6.60)
418,250.52
(4.85)
193,550.33
(5.06)
222,202.94
(3.93)
203,857.31
(6.06)
587,809.92
(19.32)
317,231.55
(27.45)
4,601,384.08
(15.40)
332,403,54
(12.08)
8,075,513.45
(10.56)

ค่าครุภัณฑ์
(ร้อยละ)
2,540,602.15
(13.98)
262,099.14
(3.04)
0.00
17,050.63
(0.30)
0.00
760,530.19
(25.00)
36,130.00
(3.13)
4,555,808.69
(15.25)
296,143.26
(10.76)
8,468,364.06
(11.08)

ต้นทุนรวม
(ร้อยละ)
18,166,319.89
(100.00)
8,627,288.85
(100.00)
3,825,145.69
(100.00)
5,561,106.59
(100.00)
3,364,346.63
(100.00)
3,041,934.04
(100.00)
1,155,642.44
(100.00)
29,873,706.53
(100.00)
2,751,343.29
(100.00)
76,456,833.96
(100.00)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา มีต้นทุนรวมในการผลิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสูงสุด
เท่ากับ 61,396,385.50 บาท รองลงมาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เท่ากับ 7,022,780.13 บาท และ
น้อยที่สุด คือต้นทุนรวมการฝึกอบรม เท่ากับ 1,913,150.55 บาท โดยพบว่าสัดส่วนต้นทุนทางอ้อมมากที่สุด
ร้อยละ 51.84 รองลงมา ต้นทุนทางตรง ร้อยละ 48.16 รายละเอียดดังตาราง 2
ตาราง 2 จานวนและร้อยละ ต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อมแยกตามหน่วยผลผลิต
หน่วยผลผลิต
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
งานบริการวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฝึกอบรม
รวม

ต้นทุนทางตรง
(ร้อยละ)

ต้นทุนทางอ้อม
(ร้อยละ)

ต้นทุนรวม
(ร้อยละ)

29,873,706.53
(48.66)
2,751,343.29
(39.18)

31,522,678.97
(51.34)
4,271,436.84
(60.82)

61,396,385.50
(100.00)
7,022,780.13
(100.00)

3,041,934.04
(49.67)
1,155,642.44
(60.41)
36,822,629.30
(48.16)

3,082,583.74
(50.33)
757,508.11
(39.59)
39,634,207.66
(51.84)

6,124,517.78
(100.00)
1,913,150.55
(100.00)
76,456,833.96
(100.00)
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ทุนต่อหน่วยการผลิตนักศึกษาแยกตามรายชั้นปี การผลิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พบว่า ชั้นปีที่
2 มีต้นทุนต่อหน่วยการผลิตมากที่สุดเท่ากับ 215,231.72 บาทต่อปี รองลงมาชั้นปีที่ 1 เท่ากับ 148,187.41 บาท
ต่อปี ชั้นปีที่ 3 เท่ากับ 109,985.56 บาทต่อปี ตามลาดับและชั้นปีที่ 4 น้อยที่สุด เท่ากับ 70,647.49 บาทต่อปี
ส่วนประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มีต้นทุนต่อปี เท่ากับ 100,325.43 บาทต่อปี รายละเอียดดังตาราง 3
ตาราง 3 ต้นทุนต่อหน่วยแยกตามรายชั้นปีการศึกษาหลักสูตรที่ผลิต
วิทยาลัย
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

148,187.41
100,325.43

215,231.72

109,985.56

70,647.49

ต้นทุนต่อ
หน่วย
126,070.61
100,325.43

ตาราง 4 พบว่าต้นทุนต่อภาระงานจากจานวนนักศึกษาเต็มเวลา FTES ของหลักสูตรพยาบาลศาสตร
เท่ากับ 142,533.69 บาทต่อ FTES มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 126,070.61 บาทต่อปี และจุดคุ้มทุนในการผลิต
446 คนต่อปี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลมีต้นทุนต่อภาระงานจากจานวนนักศึกษาเต็มเวลา FTES
และต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 100,325.43 บาทต่อ FTES และต่อปี จุดคุ้มทุนในการผลิต 163 คนต่อปี
ตาราง 4 จานวนหน่วยกิตและต้นทุนต่อ FTESจานวนนักศึกษาต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนแยกตามหลักสูตร
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

จานวน
FTES
430
70

ต้นทุนต่อ
FTES
142,533.69
100,325.43

จานวน
นักศึกษา
487
70

ต้นทุนต่อ
หน่วย
126,070.61
100,325.43

จุดคุ้ม
ทุน
446
163

2. ต้นทุนการจัดบริการวิชาการในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เท่ า กั บ 69,596.79 บาทต่ อ คน และการจั ด ฝึ ก อบรมเท่ า กั บ
3,596.15 บาทต่อคน รายละเอียดดังตาราง 5
ตาราง 5 จานวนหน่วยกิตและต้นทุนต่อ FTESจานวนนักศึกษาต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนแยกตามหลักสูตร
งานบริการวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฝึกอบรม

จานวนผลผลิต
88
532

ต้นทุนต่อหน่วย/คน
69,596.79
3,596.15

อภิปรายผล
การวิจัยนี้ใช้วิธีการการแบ่งต้นทุนตามหน่วยงาน (Cost Center Approach) (Pemphonsub, 1997)
ที่ทาให้ทราบข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย จุดคุ้มทุน และการคิดต้นทุนรายชั้นปี เช่นเดียวกับการศึกษาต้นทุนในระยะ
หลั ง ๆ (Singweratham, Mualprasitporn, Sawaengdee, Jitaram & Tassabutr, 2018; Phongsiri Kunthlda,
Waragkana, Chobchaing & Khanphupa, 2017; Sathagathonthon, 2020) ที่ ต่ า งจากการศึ ก ษาด้ ว ยวิ ธี
การศึ ก ษาต้ น ทุ น อย่ า งง่ า ย Quick Method ของการศึ ก ษาต้ น ทุ น ที่ ผ่ า นมา (Praboromarajchanok, 1998;
Praboromarajchanok, 2002; Klinchan, 2007; Chuakiat, Puttiwanit& Puttiwanit, 2008) ซึ่ ง จะเห็ น ได้
จากผลการศึกษาด้วยวิธีอย่างง่ายสามารถตอบคาถามเรื่องการหาต้นทุนและการบริหารจัดได้ (Kaewsonthi &
Kamolrattanakul, 1993; Pemphonsub, 1997) ดังนั้น การนาเสนอข้อมูลต้นทุนร่วมกับจุดคุ้มทุน (Teswanitch,
2010) ส่งผลให้มีข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจในการรับนักศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการ
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วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา มี ต้ น ทุ น รวม 76,456,833.96 บาท มี สั ด ส่ ว นต้ น ทุน ค่าแรง
มากที่สุด รองลงมาครุภัณฑ์และค่าวัสดุ เท่ากับ ร้อยละ 78.36,11.08 และ ร้อยละ 10.56 ตามลาดับ สอดคล้อง
กับการศึกษาต้นทุนการผลิตนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาในปี 2551 (Chuakiat,
Puttiwanit & Puttiwanit, 2008) รวมถึงการศึกษาต้นทุนการผลิตพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์
(Phongsiri Kunthlda, Waragkana, Chobchaing & Khanphupa, 2017) และต้ น ทุ น การผลิ ต นั ก ศึ ก ษา
พยาบาลของสถาบันพระบรมราชชนกในปี 2560 (Singweratham, Mualprasitporn, Sawaengdee, Jitaram
& Tassabutr, 2018) ที่มีการรายงานต้นทุนของวิทยาลัยพยาบาลจานวน 14 แห่ง จะเห็นได้ว่าในการพบว่าการ
ผลิตนักศึกษาพยาบาลมีต้นทุนค่าแรงมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนการสอนด้านการพยาบาลต้องใช้บุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถและมีจานวนเพียงพอตามเกณฑ์การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (Office of the
Higher Education Commission, 2014)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา มีผลผลิตประกอบด้วยการผลิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล และบริการวิชาการ ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็กและการฝึกอบรม พบว่ามีต้นทุนการผลิตหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เท่ากับ 126,070.61 บาทต่อปี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลมีต้นทุนเท่ากับ
100,325.43 บาทต่อ ต้นทุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เท่ากับ 69,596.79 บาทต่อคน และการจัดฝึกอบรมเท่ า กับ
3,596.15 บาทต่อคน จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมายังไม่มีการคานวณต้นทุนของทุกผลผลิตที่วิทยาลัยพยาบาลดาเนินการ
(Chuakiat, Puttiwanit & Puttiwanit, 2008; Phongsiri Kunthlda, Waragkana, Chobchaing & Khanphupa,
2017) จะมีแต่การรายงานต้นทุนต่อหน่วยการผลิตนักศึกษาเท่านั้น โดยการคานวณต้นทุนที่ผ่านมาน่าจะมีการ
รวมต้ น ทุ น การให้ บ ริการวิ ชาการเข้าไปด้ว ยจึง อาจส่ง ผลให้ ต้น ทุนต่ อหน่ วยในการผลิต สูง ขึ้น สอดคล้ องกับ
การศึ ก ษาต้ น ทุ น การผลิ ต ของสถาบั น พระบรมราชชนกในปี 2560 (Singweratham, Mualprasitporn,
Sawaengdee, Jitaram & Tassabutr, 2018) ที่มีการแยกหน่วยต้นทุนการบริการวิชาการของทั้ง 14 วิทยาลัย
และไม่ได้นาข้อมูลต้นทุนการบริการวิชาการมารวมด้วยกับการคิดต้นทุนต่อหน่วยการผลิตนักศึกษา ดังนั้นหาก
สถาบันการศึกษามีการดาเนินกิจกรรมบริการวิชาการ เช่น การฝึกอบรม ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์บริการการแพทย์แผน
ไทย หรืออื่น ๆ ควรแยกศูนย์ต้นทุนต่างหากเพื่อจะได้มีการกระจายต้นทุนทางอ้อมของสถาบันการศึกษาลงไปยัง
หน่วยบริการวิชาการ ที่จะทาให้ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตนักศึกษามีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นและทาให้ทราบต้นทุน
ต่อหน่วยในการผลิตของทุกผลผลิตของสถาบันการศึกษา (Division of Planning The office of President, 2019)
จุดคุ้มทุนในการผลิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเท่ากับ 446 คนต่อปี และหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ ช่ ว ยพยาบาล จุ ด คุ้ ม ทุ น ในการผลิต 163 คนต่ อปี พบว่ า ต้นทุ นต่อหน่ว ยและจุ ดคุ้ม ทุนมี ความใกล้ เคียงกับ
การศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก (Singweratham, Mualprasitporn, Sawaengdee, Jitaram &Tassabutr,
2018) และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิ์ประสงค์ Phongsiri Kunthlda,Waragkana, Chobchaing
& Khanphupa, 2017; Usaho, 2019) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ (Singweratham, Phonsakchat
& Nansang, 2021) ที่เป็นวิทยาลัยในสังกัดสถาบันเดียวกัน หากมีการคานวณต้นทุนการผลิตและมีการนาเสนอ
ข้อมูลจุดคุ้มทุนในการผลิตแล้วจะส่งผลได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์ สู ง สู ด ที่ จ ะส่ ง ผลในการระบุ จ านวนในการรั บ นั ก ศึ ก ษาต่ อ ปี (Singchungchai, Amphama, &
Nunkaew, 2001)
ข้อจากัดในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากระบบงบประมาณและการเปิดปิดภาคการศึกษาไม่สอดคล้องกัน
ดังนั้นในการนับจานวนนักศึกษาที่ใช้เพื่อเป็นตัวหารของการคิดต้นทุนในครั้งนี้ ใช้วิธีนับการเข้าออกจริงตามปี
การศึกษาที่ได้ลงทะเบียน
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การนาผลการวิจัยไปใช้
1. ต้นทุนที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้มีการนาเสนอครอบคลุมทุกผลผลิตของสถาบันการศึกษาที่สามารถนา
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณในการผลิตนักศึกษาและบริการวิชาการ การทราบจุดคุ้มทุนการ
การผลิตส่งผลให้สถานศึกษาสามารถกาหนดจานวนรับนักศึกษาได้
2. รายละเอียดข้อต้นทุนแต่ละประเภทเช่น ค่าแรง ค่าวัสดุ และค่าครุภัณฑ์ ทาให้ทราบถึงรายละเอียด
ของต้นทุนว่าสูงขึ้นเกิดจากกระบวนการและหน่วยงานใด ควรมีการนารายละเอียดดังกล่าวไปเป็นองค์ประกอบ
ในการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในระดับหน่วยงานต่อไป

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความอ่อนไหวของข้อมูลนาเข้าที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยเพื่อจะ
ได้ทราบว่าข้อมูลชุดใดเป็นตัวขับเคลื่อนต้นทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงการบริการจัดการในแต่ละรายการต้นทุน
2. ควรมีการศึกษาต้นทุนเปรียบเทียบรายปีงบประมาณเพื่อให้ทราบประสิทธิ ภาพในการบริหารจัดการ
ของวิทยาลัย
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