
บทที่ 11 
งบประมาณและการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
 องคการธุรกิจทุกองคการจะแบงการทํางานออกเปนสวนงานยอยๆ เพื่อทําหนาที่
ต างๆ  ตามความรับผิดชอบเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเพ่ือเปาหมายของกิจการ          
ฝายบริหารขององคการจะตองวางแผนการดําเนินงาน  และจัดใหมีการประสานงานทั้งหมด       
ทุกขั้นตอนภายในองคการ  เพ่ือใหทุกสวนงานไดทราบแนวทางในการปฏิบัติงานลวงหนา
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ฝายบริหารจะตองทําการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่กําหนดไวลวงหนา  เพ่ือใชในการควบคุมการปฏิบัติงานของ 
แตละสวนในองคการ  งบประมาณ  (budgeting)  จะเปนเครื่องมือชวยใหฝายบริหารสามารถ
ควบคุมการปฏิบัติงานได  ซึ่งงบประมาณอาจจะจัดทําขึ้นโดยแยกเปนตามหนวยงานตางๆ  
ของกิจการ แตละหนวยงานจะมีงบประมาณของตนเอง  และงบประมาณของหนวยงานทั้งหมด
จะรวมเปนงบประมาณของกิจการ 
 

ความหมายของงบประมาณ 
 งบประมาณเปนระบบการวางแผนที่เปนตัวเลขเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตการจัดทํางบประมาณอาจทําไดหลายลักษณะ  ซึ่งการจัดทํางบประมาณ    จะทําใหเกิด
การประสานงานความรวมมือระหวางหนวยงานใหเกิดกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกัน  ทําใหเกิด
การควบคุมการทํางานและใหประโยชนในเชิงการบริหารงานกับกิจการ  นักวิชาการหลายทาน
ไดใหความหมายไว  ดังนี้       
 การงบประมาณ หมายถึง  การวางแผนอยางกวาง ๆ และมีระบบเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของกิจการในอนาคตในรูปของขอมูลที่เปนตัวเลข   (เมธากุล  เกียรติกระจาย  และ
พูลนิจ  ปยะอนันต, 2541, หนา 17) 
 เพ็ญแข   สนิทวงศ  ณ  อยุธยา (2545, หนา 1)   ไดกลาววา   คําวา  
การงบประมาณ (budgeting)  มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดทํางบประมาณ   (budget  
preparation)   และการควบคุมโดยงบประมาณ    (budgetary  control)   การจัดทํา
งบประมาณหรือวางแผนงบประมาณ  คือ การจัดทําแผนการดําเนินงานอยางเปนลายลักษณ
อักษรขององคการใดองคการหนึ่งสําหรับระยะเวลาใดเวลาหนึ่งในภายหนา    สวนการควบคุม
โดยงบประมาณ    หมายถึง   การติดตามเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับแผน
งบประมาณที่วางไวเพ่ือดูวาการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่วางไว   หรือไม   แตกตางจาก
แผนมากนอยเพียงไร 
         จากความหมายของการงบประมาณดังกลาวจะเห็นวางบประมาณ เปนสิ่งที่จัดทําขึ้น
โดยการประมาณ (estimate) ในชวงระยะเวลาหนึ่งเพื่อชวยใหการปฏิบัติงานประสานงานกัน
ระหวางหนวยงานตางๆ  ภายในกิจการที่มีกิจกรรมตาง ๆ กันการงบประมาณจะแสดงใหเห็นถงึ
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การประสานงานระหวางกิจกรรมตางๆ ในหนวยงานทั้งหมดของกิจการ ดังนั้น ขอมูลดําเนินงาน
ในอดีตจึงเปนปจจัยอยางหนึ่งในการจัดทํางบประมาณอาจกลาวไดวา  งบประมาณเปนรายงาน
ที่เปนตัวเลขซึ่งคาดการณระดับกิจกรรมที่เกิดขึ้น หรือระดับกิจกรรมที่ตองการและสะทอน     
ใหเห็นเปาหมายที่ดีและสามารถที่จะปฏิบัติใหบรรลุผลตามที่กําหนดไว  

 

ความสําคญัของงบประมาณ 
  การดําเนินธุรกิจมีความยุงยากมากขึ้นเนื่องจากผลกระทบของปจจัยภายใน  และ
ภายนอกของกิจการ การจัดเตรียมงบประมาณ  เปนการเตรียมจัดหาขอมูลที่ชวยฝายบริหารใน
การตัดสินใจและสรางแรงจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานตามงบประมาณที่จัดทําไว  ซึ่งการ
บริหารธุรกิจใหประสบความสําเร็จในสภาวะปจจุบัน  ผูบริหารจะตองทําหนาที่วางแผน   จัด
องคการ  จัดบุคลากร  และควบคุม  งบประมาณจะเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการบริหารจัดการ
ธุรกิจ  ดังนี้       
   

 1. เพื่อการวางแผน  
  งบประมาณเปนการวางแผนงานในอนาคตเพื่อใหไดกําไรสูงสุด   ฝายบริหาร
จะตองดําเนินงานอยางระมัดระวังตอสิ่งที่จะสงผลกระทบตอกําไรสุทธิ  เชน  ตนทุนการผลิต     
ตนทุนสินคา  คาใชจายในการขายและบริหาร เปนตน ซึ่งการวางแผนสําหรับระยะเวลาใดเวลา
หนึ่งที่กําหนดขึ้นน้ันจะตองทําการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณ  
อันเปนสาเหตุใหฝายบริหารตองศึกษาไวลวงหนาถึงสถานการณและปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นแลว
และอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  เม่ือจะตัดสินใจกําหนดหลักเกณฑใดๆ  ในขั้นสุดทายที่จะเลือก
ทางเลือกในการตัดสินใจ ตองใชความระมัดระวังอยูเสมอทําใหฝายบริหารตื่นตัวตอสภาพแวดลอม 
  การวางแผนที่จะบรรลุความมุงหมายก็ตอเมื่อไดพิจารณาทางเลือกตาง ๆ 
อยางรอบคอบ ซึ่งการใชงบประมาณเปนเครื่องมือเพ่ือการควบคุมและวางแผน งบประมาณจะตอง
มีรายละเอียดที่จําเปนเพียงพอ เชน กิจการดําเนินงานจนไดผลกําไรตามเปาหมายที่วางไว  แต
กําไรนั้นมิไดหมายความวากิจการจะมีเงินสดเพียงพอที่จะชําระหนี้ระยะสั้น และคาใชจายได
เพียงพอเสมอไป ฝายบริหารจะตองรูลวงหนาวา กิจการจะขาดเงินสดหรือมีไมเพียงพอเมื่อใด 
และจะตองทําการกูยืมเพ่ิมเติมอีกเทาไร  สถานการณเหลานี้ ฝายบริหารจะตองศึกษาไว
ลวงหนาและเสนอทางที่จะแกปญหากอนที่กิจการจะเขาสูขั้นวิกฤตหรือเผชิญกับปญหาที่เกิด 
 
 2. เพื่อการประสานงาน   
  งบประมาณควรจะครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดภายในกิจการได  โดยเริ่มตั้งแต  
ผูบริหารสูงสุดลงมาจนถึงเจาหนาที่ระดับลาง การนําระบบงบประมาณมาใชจะเปดโอกาสให
บุคคลระดับตางๆ ไดเขามารวมมือกันจัดทํางบประมาณใหสอดคลองกับเปาหมายรวมของ    
กิจการ และงบประมาณที่จะถือเปนแผนงานหลักที่จะตองปฏิบัติจะตองแสดงใหเห็นถึงการ
ประสานงานทั้งหมดของกิจการมากกวาที่จะเปนผลงานหรือเพ่ือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ 
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  เน่ืองจากถาหากกิจการไมใชระบบงบประมาณเพื่อการประสานงานแลว หัวหนา
แผนกตางๆ มักจะเลือกปฏิบัติงานตามวิธีทางดั้งเดิมเทาที่เคยปฏิบัติมาแลวในอดีต  เพราะคิด
วาแผนกของตนไดทําดีที่สุดแลว  ซึ่งโดยขอเท็จจริงการปฏิบัติงานตามวิถีทางเชนนั้นจะทําให
กิจการทั้งองคการตองขาดผลประโยชนที่ควรจะไดไปอยางมหาศาล  เพราะขาดการพัฒนาให
ทันกับวิทยาการใหมๆ อีกประการหนึ่งในองคการหนึ่งๆ ไมมีแผนกใดแผนกหนึ่งที่จะปฏิบัติงาน
ดีเดนแลวจะทําใหองคการบรรลุเปาหมายรวมได  แผนกตางๆ ในองคการจะตองประสานงาน
กันและไดใชความพยายามรวมกันที่จะทําใหกิจการไดบรรลุเปาหมายรวมได 
 

 3. เพื่อการควบคุม   
  งบประมาณเปนเครื่องมือชวยในการควบคุม เม่ือแผนกตางๆ มีกิจกรรมแตกตาง
กันออกไป  เพ่ือใหแตละแผนกไดอยูในขอบขายของแผนงาน  ฝายบริหารจําตองติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของแผนกตางๆโดยจะกําหนดเปาหมายหรือแผนการปฏิบัติงานของแตละงวดเวลา 
ในรูปของงบประมาณและนํามาใชในการดําเนินงาน   จากนั้นจะวัดผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น
จริงมาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่วางไว  ในการเปรียบเทียบนี้จะกอใหเกิดผลตาง  และ
ผลตางที่เปนจํานวนมากตองนํามาวิเคราะหและประเมินผลเพื่อคนหาสาเหตุ    ถาปรากฎวา
ผลตางที่เกิดขึ้นกอใหเกิดประโยชนสูงกวาตนทุนในการวิเคราะหนําผลน้ันมาทําการแกไขให
ถูกตอง  โดยอาจเพิ่มการควบคุมการดําเนินงาน หรือเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานใหม  ซึ่งจะเปน
ผลใหมีการแกไขผลงานขององคการแลวนําขอมูลน้ันกลับเขามาใชในการจัดทํางบประมาณสําหรบั
อนาคต 
  งบประมาณและการควบคุมโดยงบประมาณก็คือ  ระบบการบริหารทั้งหมดที่มี
ลักษณะสําคัญและจําเปน  ระบบการดําเนินการงบประมาณเขียนภาพไดดังภาพที่ 11.1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

กําหนด 
เปาหมาย 

วางแผนและจัดทํา 
งบประมาณ 

เปรียบเทียบ ปอนขอมูลที ่
วิเคราะหเพ่ือการ 
ควบคุมในอนาคต 

วิเคราะหผลตาง ปอนขอมูลที่วเิคราะหได 
เพ่ือการวางแผนใน

แกไขใหถูกตอง 

วัดผลการ 
ปฏิบตัิงานจริง 

ภาพที่ 11.1   ระบบการดําเนินการงบประมาณ 
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 จากภาพที่ 11.1 ถาการวิเคราะหผลตางแสดงออกมาใหเห็นวาการวางแผนเหมาะสม
แลวแตการปฏิบัติงาน จะตองทําการปรับปรุงขั้นตอนในการดําเนินงานก็จะนํามาแกไขการ
ปฏิบัติงานในอนาคต  และในการวางแผนดวย  ถาการวิเคราะหขอมูลแสดงออกมาใหเห็นวา
ผลตางที่เกิดขึ้นเนื่องจากการวางแผนไมถูกตองก็จะตองทําการแกไข  การแกไขน้ีจะทําในรูป
ของการปอนขอมูลกลับไปสูการปฏิบัติงานและการวางแผน 
 

ประโยชนของงบประมาณ 
 ผูบริหารทุกคนมักจะมีแผนงานอยูในใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการในอนาคต  เพ่ือให
แผนงานเหลานั้นบรรลุวัตถุประสงค   ผูบริหารจะตองมีการถายทอดความคิดและแผนงาน   
ออกมาใหทุกสวนงานไดมีการปฏิบัติได  จึงมีการจัดทําเปนระบบงบประมาณ และนํามาใชเพ่ือ
การควบคุมการบริหารงาน  ซึ่งจะไดประโยชนจากวิธีการของงบประมาณ แมวางบประมาณ  
จะไมสําเร็จเสร็จสิ้นในตัวเองก็ตาม การจัดเตรียมงบประมาณนี้เปนการบังคับฝายบริหารใหมอง
ไปขางหนา  และพิจารณาวาหนาที่การงานตางๆ ของกิจการจะผสานกันไดเหมาะสมอยางไร  
ประโยชนที่สําคัญของการใชงบประมาณพอจะสรุปได ดังนี้ 
 1. งบประมาณเปนสื่อของการประสานงานกิจกรรมตางๆในองคการโดยอาศัย
ความรวมมือของฝายตาง ๆ ที่ตางก็มุงใหบรรลุวัตถุประสงค  หรือเปาหมายรวมกันเปน
เครื่องมือสื่อสารแผนงานของผูบริหารกับผูปฏิบัติและสวนงานที่เกี่ยวของ 
 2. งบประมาณชวยใหผูบริหารตองคํานึงถึงปญหาตางๆที่จะตองเผชิญ และปจจัย
อยางอ่ืนที่จะเขามาเกี่ยวของในการปฏิบัติงานทําใหผูบริหารวางแผนในอนาคตหรือเตรียมการณ
ไดลวงหนาสําหรับสถานการณที่จะเกิดในอนาคต 
 3. งบประมาณเปนแบบแผนของการดําเนินงานที่จะตองปฏิบัติตาม  มิใชเปนเพียง
การพยากรณ
 4. งบประมาณทําใหกิจการตองจัดทําการบันทึกขอมูลทางการเงินใหเพียงพอเพ่ือ
การเปรียบเทียบงบประมาณกับผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง 
 5. งบประมาณทําใหเจาหนาที่ทุกคนในกิจการจะตองเพ่ิมความระมัดระวังมากขึ้น
ในการใชทรัพยากรที่ไดรับการจัดสรรอยางมีประสิทธิภาพ 
 6. งบประมาณแสดงผลของการใชทรัพยสิน จะแสดงออกมาใหเห็นในงบประมาณ
ถึงการใชอยางมีประสิทธิภาพหรือไมมีประสิทธิภาพสําหรับวัตถุประสงคนั้น ๆ  
 7. งบประมาณเปนเครื่องมือใหฝายจัดการไดประเมินความสามารถของตัวเอง  
และใชวัดความกาวหนาของกิจการดวย  ผูบริหารจะนําไปใชเปนจํานวนอางอิงเปรียบเทียบกับ
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
  ตัวอยางเชน  กิจการธนาคารแหงหน่ึงบริหารงานโดยไมมีการจัดทํางบประมาณ
ผูบริหารเชื่อวาธุรกิจธนาคารไมมีความจําเปนตองจัดทํางบประมาณก็ยังมีกําไร  ภาพพจนที่
ปรากฏกับบุคคลภายนอกยังแสดงใหเห็นวากิจการมีการจัดการที่ดี    แตเม่ือพิจารณากันอยาง
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จริงจัง การทํางานมีความวุนวาย  จํานวนเงินสดอยูในระดับวิกฤติอยูเสมอ  ทุกสิ้นวันไมทราบ
จํานวนเงินสดคงเหลือ  และไมทราบวาเพียงพอสําหรับลูกคาถอนและปลอยสินเชื่อหรือไม  
แผนกตาง ๆ  มีปญหาและเกิดความขัดแยงกัน  เน่ืองจากไมมีการปรึกษาหารือถึงปญหาที่
เกี่ยวของกัน  พนักงานมีอัตราการเขาออกจากงานสูง  ขาดขวัญและและกําลังใจในการทํางาน 
  ตอมามีการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนกลุมใหม  และมีการกําหนดใหมีการจัดทํา
งบประมาณเพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน  หลังจากนั้นไดเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด มี
การวางแผนลวงหนาเกี่ยวกับเงินสด  แผนกตางๆ มีการปรึกษา    และรวมมือกันทํางานให
บรรลุเปาหมาย  มีการติดตอสื่อสารที่ดี  งบประมาณทําใหมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  
บริษัท  มีกําไรสูงขึ้น เปนตน 
 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการงบประมาณ 
 การจัดทํางบประมาณจะทําใหหนวยงานในกิจการมีการประสานงาน  มีการ
ติดตอสื่อสารทําใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ  เน่ืองจากมีระบบการควบคุมที่เปนรูปธรรม 
เพ็ญแข  สนิทวงศ  ณ  อยุธยา (2545, หนา 27) ไดกลาววา  การจัดทํางบประมาณจะมีปจจัยที่
เกี่ยวของดังนี้   
 
 1. การงบประมาณตองไดรับการสนับสนุนจากฝายบริหาร 

  เม่ือมีการไดรับนโยบาย  และสมมติฐานในการวางแผนเกี่ยวกับขอมูลที่ใช 
ในการงบประมาณแลวจะตองไดรับความรวมมือ หรือใหระดับหัวหนามีสวนรวมในการจัดทํา 
เน่ืองจาก จะทําใหมีความรูสึกของความรับผิดชอบ   โอกาสที่งบประมาณจะสําเร็จจะมีมาก 
นอกจากการมีสวนรวมในการใหขอมูลแลว  การเอาใจใสติดตามผลการดําเนินงานเปนไปตาม
แผนหรือไม  ควรแกไขหรือมีวิธีการแกไขอยางไรหากมีขอขัดของเกิดขึ้น   จะเห็นวาฝายบริหาร
จะตองมีความตั้งใจที่จะสงเสริมใหการบริหารงบประมาณเปนไปดวยดีในทุกระดับของการจัดการ  
เพ่ือการงบประมาณจะเปนเครื่องมือของการบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 2. การงบประมาณตองสอดคลองกับการจัดสายงาน 
  การงบประมาณจะตองไดรับการสนับสนุนและไดรับความรวมมือจากหัวหนา      
ทุกระดับทั้งในดานการใหขอมูลเพ่ือใชวางแผนและการใชงบประมาณใหไดผลนั้นควรจะสอดคลอง
กับผังการจัดสายงาน  หัวหนาหนวยงานเปนผูบังคับบัญชาการดําเนินงานภายในหนวยงาน 
รวมทั้งควบคุมรายงานผลการปฏิบัติงาน  วิเคราะหสาเหตุของผลตางระหวางการปฏิบัติงานจริง
และงบประมาณนั้นเกิดจากเหตุใดและควรจะแกไขเชนใด 
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 3. การงบประมาณและระบบบัญชีตองสอดคลองกัน 
  ระบบบัญชีที่ใชรวบรวมขอมูลของกิจการเพ่ือนํามาประมวลผลการดําเนินงาน  
เน่ืองจากการงบประมาณจําเปนตองนําขอมูลมาวางแผนการดําเนินงานในอนาคต  และการใช
งบประมาณจะตองมีการติดตามเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับแผนงบประมาณ
ซึ่งการเปรียบเทียบกันของขอมูลจะตองมาจากระบบบัญชีที่ใชอยูสอดคลองกัน  และมีการบนัทกึ
บัญชีตามความรับผิดชอบ  เพ่ือบันทึกรายการที่เกิดขึ้นและอยูภายใตความรับผิดชอบของ    
หัวหนาหนวย  เนื่องจากการงบประมาณจะตองสอดคลองกับการจัดสายงาน  เชน  ในกิจการ 
อุตสาหกรรมการผลิต หากมีการกําหนดอัตราคาใชจายในการผลิตไวลวงหนาเพื่อคิดเปนตนทุน
การผลิต  การทํางบประมาณคาใชจายในการผลิตก็ควรใชอัตราที่กําหนดนี้ในการทํางบประมาณ 
เปนตน 
 
 4. ความเขาใจในหลักการและประโยชนของการงบประมาณ 
  การใชการงบประมาณเปนเครื่องมือในการบริหารตองไดรับความรวมมือจาก
บุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบตางๆ  และการไดขอมูลจากหนวยงานตางๆ  จะตองมีความ       
คลาดเคลื่อนนอยที่สุด  จึงจะเปนแผนงานที่ดีและนําไปใชได  เชนการประมาณการคาใชจาย
จะตองไมสูงกวาควรจะเปน  หรือยอดขายไมควรต่ํากวาความเปนจริง เปนตน  ดังน้ันผูที่จะ
มารวมในการทํางบประมาณจะตองไดรับคําชี้แจงเ พ่ือใหทราบถึงวัตถุประสงคของ
การงบประมาณ และประโยชนที่มีตอการวางแผน  เพื่อใหเกิดประโยชนจากการงบประมาณ
มากที่สุด 
 
 5. การปรับงบประมาณใหเขากับสภาวการณ 
  การจัดทํางบประมาณเปนการประเมินสภาวการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ปจจัย
ภายนอกที่ เกิดขึ้นธุรกิจไมสามารถควบคุมได  ดังนั้นหากสภาวการณภายนอกมีการ
เปลี่ยนแปลงกิจการก็ควรจะมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนงบประมาณใหสอดคลองกับการ       
เปลี่ยนแปลง  ดังนั้น จึงควรมีการติดตามผลและมีการประเมินขอสมมติฐานที่ไดกําหนดไวอยาง
สม่ําเสมอ เพ่ือนํามาใชปรับปรุงแกไขการงบประมาณไดทันทวงที  
 
 6. ขอจํากัดของงบประมาณ 
  จากปจจัยที่เกี่ยวของกับการงบประมาณที่กลาวขางตนอาจสรุปเปนขอจํากัด
ของการงบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณได ดังนี้ 
  6.1 งบประมาณทําขึ้นโดยใชการกะประมาณ  ซึ่งจะตองทําขึ้นโดยอาศัย
ขอเท็จจริงทั้งหมด  และดุลยพินิจที่ดี  การกะประมาณการขายและคาใชจาย  ใชเทคนิคทาง
สถิติและอ่ืน ๆ เขาชวย  ซึ่งเม่ือผสมกับเหตุผลและดุลยพินิจที่ดีก็อาจจะทําการกะประมาณได  
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และใหผล       ที่นาพอใจ  การแปลความและใชผลที่ไดจากงบประมาณจะตองอาศัยดุลยพินิจ
เปนอยางดี 
  6.2 งบประมาณจะตองดัดแปลงใหเขากับเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ    
ซึ่งจะตองใชเวลานานกวาจะสมบูรณและไดผลตามที่ตั้งใจ  กิจการจะตองลองใชเทคนิคตาง ๆ  
เพ่ือทําใหดีขึ้นหรืออาจยกเลิกไป  หรือใชวิธีอ่ืนแทน  ผูบริหารจะตองไมหวังอะไรมากในระยะ
เริ่มตน  นอกจากนั้นจะตองฝกอบรมผูบริหารในระดับตาง ๆ ใหเขาใจถึงงบประมาณ 
  6.3 การบริหารตามงบประมาณจะไมเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ  แตจะเกิดขึ้นไดก็
ตอเม่ือฝายบริหารผูรับผิดชอบทั้งหมดเต็มใจและสนับสนุน  และพยายามอยางเต็มที่ที่จะทําให
สําเร็จตามนั้น  ความสนใจในงบประมาณจะตองมีติดตอกันตลอดทั้งกิจการ  ฝายบริหารทุก
ระดับตองเต็มใจใหมีงบประมาณ และตองเขารวมในการงบประมาณอยางเขมแข็ง 
  6.4 งบประมาณไมใชสิ่งที่เขามาแทนที่ฝายบริหารแตเปนเพียงเครื่องมืออยางหนึ่ง
ของฝายบริหารในการบริหารงาน 
 

ลักษณะของงบประมาณ 
 งบประมาณเกี่ยวกับการดําเนินงานของกิจการจะครอบคลุมถึง  รายได  ตนทุน  
และคาใชจายตางๆ ในการขายและบริหาร  และกําไรสุทธิ หรือก็คืองบกําไรขาดทุน
โดยประมาณ ซึ่งเปนผลสรุปจากงบประมาณยอยๆที่แสดงรายละเอียดประกอบเพื่อใชในการ
ควบคุมการปฏิบัติงานของแผนกตางๆ  ขั้นตอนในการจัดทํางบประมาณจะแตกตางกันออกไป
ตาม 
ประเภทของธุรกิจ  อยางไรก็ตามการจัดทํางบประมาณก็จะมีลักษณะคลายคลึงกันดังนี้                                
 1. ผูบริหารสูงสุดเปนผูรับผิดชอบตองบประมาณของกิจการ และผูบริหารระดับ
รองลงมาจะรับผิดชอบตองบประมาณในแผนกของตนทั้งในดานการจัดทํา และการปฏิบัติให
เปนไปตามงบประมาณนั้น   ดวยเหตุนี้ผูบริหารสูงสุดตองพยายามใหผูบริหารระดับรองลงมา
ตลอดจนหัวหนาแผนก และหัวหนาหนวยงานตางๆ  ไดเขาใจถึงประโยชนของการใช
งบประมาณเพื่อการควบคุมและแผนกตางๆ ควรใหความรวมมือและกอใหเกิดความเขาใจซึ่งกัน
และกัน 
 2. ความรับผิดชอบขั้นตนในการประมาณการ เพ่ือจัดทํางบประมาณควรอยูใน
ความรับผิดชอบของหัวหนาแผนกที่จะรับผิดชอบหนวยตาง ๆ ในแผนกของตน  บุคคลในหนวย   
และแผนกเหลานั้นควรจะมีสวนไดรวมออกความเห็นและรวมจัดทํางบประมาณดวย เพ่ือให
งบประมาณของแผนกไดเปนที่ยอมรับและปฏิบัติตาม  เพราะตามหลักจิตวิทยาบุคคล  เม่ือ
ยอมรับขอกําหนด กฎเกณฑที่ตนเองตั้งขึ้นก็จะพยายามปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
 3. กิจการควรจัดแบงสวนงานพรอมทั้งอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของแต
ละหนาที่ใหชัดเจน  และแผนการจัดทํางบประมาณจะตองกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบไว 
เชนเดียวกันดวย 
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 4. งบประมาณจะเปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงตนทุนในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผล
กําไรภายใตเง่ือนไขที่กําหนดไวในปงบประมาณ 
 5. งบประมาณควรจัดทําขึ้นภายในขอบเขตของขอมูลและสถิติของกิจการในอดีต 
เชน  ปริมาณขาย ราคาขายตอหนวย  อัตราคาจางแรงงาน  กําลังบุคลากร  ประสิทธิภาพ  ใน
การผลิต  ราคาวัตถุดิบ  แนวโนมของราคา  และสภาวะเศรษฐกิจ เปนตน  ขอมูลเหลานี้ควร
นํามาศึกษาและปรับปรุงใหเหมาะกับสภาวะของกิจการที่ดําเนินอยูในปจจุบัน 
 6. งบประมาณควรมีรายละเอียดเพียงพอที่จะวิเคราะหและใหสามารถอธิบายถึง
เหตุของผลแตกตางที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและสามารถนํามาปรับปรุงแกไขได 
 7.  ตัวเลขในงบประมาณควรจําแนกแยกหมวดหมูใหเปนแบบฟอรมเพื่อความ
รับผิดชอบและการควบคุม 
 8.  ในระหวางปงบประมาณควรทํารายงานเปรียบเทียบผลที่ เกิดขึ้นจริงกับ
งบประมาณที่ไดจัดทําไว ผลตางที่เกิดขึ้นควรศึกษาวิเคราะหและแกไขเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 
 9. การแกไขงบประมาณควรกระทําทันทีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นับวาสําคัญ         
ซึ่งอาจจะเปนไดวาตัวเลขตามงบประมาณเปนตัวเลขที่ไมอาจจะเปนจริงไดหรือผิดพลาด             
ในสถานการณเชนนี้อาจจะแกไขงบประมาณเฉพาะเดือนที่ยังเหลืออยู  โดยไมตองแกไขสวนที่
ผานมาแลว  
 

การควบคุมองคการโดยงบประมาณ       
 งบประมาณที่จะใชไดผลตามความมุงหมาย  จะตองไดรับความรวมมือจากผูบริหาร
ทุกระดับ  ในกิจการขนาดเล็กการจัดทํางบประมาณมักอยูในความรับผิดชอบของหัวหนาฝาย
บัญชี  และกิจการขนาดกลางผูจัดการแผนกการเงินและบัญชีจะเปนผูรับผิดชอบ     การกระทํา
เชนนี้จะสะดวกงายตอการจัดทําขอมูล และไมสิ้นเปลืองคาใชจาย 
 ในกิจการขนาดใหญ  การจัดทํางบประมาณจะตั้งคณะกรรมการงบประมาณขึ้นเปน
สวนกลางรายงานผลโดยตรงตอผูบริหารสูงสุด  ซึ่งคณะกรรมการงบประมาณจะมีประธาน  1  
คน  และกรรมการอื่น ๆ จะประกอบดวยหัวหนาหรือผูจัดการแผนกตาง ๆ ในองคการนั้น ๆ  
โดยทั่วไปแลวผูจัดการฝายบัญชีและการเงินมักจะไดรับการแตงตั้งเปนประธานคณะกรรมการ
งบประมาณ 
 
 1. หนาที่ของคณะกรรมการงบประมาณ 
  งานหลักที่คณะกรรมการงบประมาณจะตองปฏิบัติพอสรุปไดดังนี้ 
  1.1  ปรับปรุงขอมูลทั่วๆ ไป  และแนวความคิดขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาวะ
เศรษฐกิจที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระหวางปงบประมาณ    รวมทั้งแนวโนมของระดับราคาและ
คาแรงงาน 

  1.2  ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทั่ว ๆ ไป  ที่จะมีผลกระทบตอแผนกตาง ๆ  
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  1.3  ใหคําปรึกษาและแกปญหาใหกับเจาหนาที่ระดับตางๆ ในขณะที่กําลัง 
จัดทํางบประมาณ 

  1.4  ใหขอมูลที่จําเปนแกเจาหนาที่งบประมาณ เชน  สถิติหรือขอจํากัดตาง ๆ  
ในอดีต 

1.5 ประเมินงบประมาณของแตละแผนก  ใหคําแนะนําและตรวจทานหรือแกไข 
ตวัเลขที่เสนอมา 

  1.6  ประเมินและแกไขขอมูลที่ไดมาในอดีตและรวบรวมไวเปนแผนแมบทของ 
งบประมาณ 

1.7 อนุมัติงบประมาณฉบับสมบูรณและเสนอตอประธานพรอมทั้งใหคําอธิบาย 
และเสนอแนะแกผูบริหารระดับสูง 

1.8 จัดทํารายงานเปนรายสัปดาห  รายเดือน  รายงวดเพื่อแสดงผลการปฏิบัติ 
ตามงานเปรียบเทียบกับงบประมาณ 

  1.9  ใหคําแนะนําแกไขเพื่อใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 2. งวดเวลาของงบประมาณ  
  ชวงเวลาของงบประมาณ  (budget  period)  ไมมีการกําหนดไวแนนอนวา   
ควรจะเปนระยะเวลาเทาใด  ดังนั้นงบประมาณอาจจะจัดทําขึ้นสําหรับการดําเนินงานภายใน    
1  สัปดาห 1  เดือน  3  เดือน 1 ป หรือเกินกวา 1 ปก็ได  ทั้งน้ีแลวแตจุดมุงหมายของการใช 
งบประมาณนั้นๆ    การใชงบประมาณในกรณีใดๆ ก็ตามควรจะไดดําเนินงานตั้งแตเริ่มตน    
จนกระทั้งเสร็จสิ้นกิจกรรมนั้นๆ เพ่ือการติดตามกิจกรรมหรือโครงการที่เร่ิมดําเนินงานไปจนสิ้นสุด  
เชน งบประมาณในการดําเนินงานธุรกิจ  หรือเหตุการณอยางอ่ืนที่ควรจะอยูในชวงเวลาการ
ดําเนินงานใหครบวัฏจักร (cycle of operation) แผนการจัดซื้อวัตถุดิบจะเปนเพียงสวนหนึ่งของ
งบประมาณเทานั้น เพราะงบประมาณจะตองแสดงใหครอบคลุมถึงวาสินคาที่ผลิตไดนั้นจะขาย
ไปอยางไร การจัดเก็บเงินสดจากการขายและมีหน้ีสินอะไรบางที่เกิดจากการซื้อน้ันไดรับชําระ
ใหเสร็จสิ้นดวย บางครั้งการดําเนินงานบางชนิดอาจจะแลวเสร็จภายใน 1 สัปดาห งบประมาณก็
จะจัดทําเปนรายสัปดาห  ถาการดําเนินงานของธุรกิจตามปกติจะมีวัฏจักรยาวนานงบประมาณ 
ก็ควรจะขยายเวลาใหไดเหมาะสมกับวัฏจักรของธุรกิจ หรือภายใน 1 ป 
  งบประมาณเกี่ยวกับความตองการใชเงินทุนอาจจะจัดทําขึ้นภายในเวลาชวง      
5  ป  หรือมากกวานั้นขึ้นไป  การวางแผนในอนาคตเชนน้ีจะไมใชแผนที่เฉพาะเจาะจงและเปน 
แผนกวาง ๆ  เพราะเปนแผนการระยะยาวจึงขาดรายละเอียดปลีกยอย เมื่อเวลาผานไปแผน
ที่วางไวนี้จะตองแกไขเทาที่จําเปนตามภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป  เพ่ือทําให
งบประมาณที่จะนํามาใชในปตอไปเปนงบประมาณที่ใกลเคียงกับความจริงมากที่สุด 
  ตามปกติ งบประมาณจะตั้งขึ้นสําหรับเวลา 1 ป  และภายใน 1 ปจะแบงออกเปน
งวด ๆ  หรือเปนเดือน  ปงบประมาณจะตองสอดคลองกับปการเงินดวย เพ่ือสะดวกแกการ
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เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณ ถางบประมาณแบงออกเปนรายเดือนหรืองวด  ก็จะ
ทําใหเกิดการจํากัดแผนการลวงหนา และมีแนวโนมกอใหเกิดการพิจารณาเหตุการณในระยะสั้น  
ในทางตรงกันขามถางบประมาณขยายเวลา ครอบคลุมไปในอนาคตอีกไกลจะกอใหเกิดความ 
ผิดพลาดในการประมาณการ  เชน  ในการประมาณยอดขายของเดือนตอไปทําไดงาย  และ
เกือบจะถูกตองเพราะดูจากคําสั่งซื้อของลูกคาในเดือนปจจุบัน  แตเปนการยากที่จะประมาณ
ยอดขายของอีก 1 ปขางหนาใหใกลเคียงได  เหตุการณที่ไมอาจจะมองเห็นไดในปจจุบันมักจะ
เกิดขึ้น  และทําใหการประมาณในระยะสั้นผิดพลาด  ดังนั้นยิ่งเปนงบประมาณของระยะยาวแลว  
โอกาสประมาณผิดมีมาก  จึงไดมีการแกไขโดยจัดทํางบประมาณเปนงวด ๆ ของแตละป  และ
เม่ืออยูในแตละงวดของงบประมาณก็จะแบงออกมาเปนรายเดือน 
  เม่ือดําเนินการใชงบประมาณไปสําหรับงวดแรกก็จะมีการติดตาม และแกไข   
งบประมาณโดยการขอเปลี่ยนแปลงรายการในระหวางงวด  เพ่ือใหงบประมาณเหมาะสมกับ
ปจจุบัน  หลังจากพบขอผิดพลาด 2 – 3  เดือนก็จะเปนหลักฐานเพียงพอวางบประมาณสําหรับ
ปนั้นควรจะนํามาใชหรือไม ตามปกติเม่ือสิ้นงวดแรกหรือตามแตจะกําหนดเวลาไว  จะเอาขอมูล
และเหตุการณมาแกไขงบประมาณสวนที่ยังไมไดนําออกไปใชเทาที่จําเปนและเหมาะสม 
  กิจการบางประเภทจะใชงบประมาณแบบตอเนื่อง คือขณะที่ใชงบประมาณอยูก็
จะวางแผนของงบประมาณของเดือนตอไป  เชนขณะที่กําลังใชงบประมาณของเดือนมกราคมก็
จะวางแผนงบประมาณของเดือนกุมภาพันธ  พออยูในเดือนกุมภาพันธก็จะวางแผนงบประมาณ
ของเดือนมีนาคม  และตอ ๆ ไป  คือจะใชงบประมาณตอเนื่องกันไป  หรืออาจจะใชสําหรับ
การวางแผน งบประมาณเปนรายเดือนของปงบประมาณตอไป  โดยนําเอาเหตุการณที่ผาน
มาแลวมาปรับตัวเลขใหเหมาะสม 
  อยางไรก็ตามการเปรียบเทียบงบประมาณเดือนตอเดือนอาจจะเกิดขอยุงยาก
ตรงที่แตละเดือนมีจํานวนวันไมเทากัน  เชนเดือนมกราคมมี  31  วัน  สวนเดือนกุมภาพันธ    
มี  28  วัน  เพ่ือตัดขอยุงยากเนื่องจากเวลาไมเทากันรายการอาจจะมากนอยเปรียบเทียบกัน 
ไมไดกิจการบางแหงจะแบงงบประมาณออกเปน  13  งวดๆละ  4  สัปดาห 
 
 3. การจัดทํางบประมาณ 
  ในการจัดทํางบประมาณ  หนาที่และกิจกรรมตาง ๆ ในธุรกิจจะตองประสานกัน
อยางดี  เชน  แผนการผลิตของหนวยผลิตจะตองมีความสัมพันธกับแผนของแผนกขาย  เน่ืองจาก
ถาฝายขายจะขายสินคาจํานวนมากๆ ใหแกลูกคาในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะแผนกผลิต 
จะตองรับผิดชอบในการผลิตสินคาใหเพียงพอแกการขายนั้น ๆ ภายในเวลาที่ตองการ  ยิ่งไป
กวานั้นฝายคลังวัตถุดิบจําเปนที่จะตองมีวัตถุดิบในคลังไวใหเพียงพอแกความตองการใชกอน
เวลาที่จะทําการผลิต  ถามีวัตถุดิบไมเพียงพอก็จะตองสั่งซ้ือ  ซึ่งตองใช เวลาพอสมควรเพื่อ     
ผูขายจะไดจัดสงมาให  เพ่ือใหมีวัตถุดิบอยูในคลัง ณ  เวลาที่ตองการใชจะเห็นวาเปนสิ่งสําคัญ
สําหรับเหตุการณตางๆ ตามขั้นตอนของการปฏิบัติงานและการดําเนินการจัดทํางบประมาณ 
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  งบประมาณจึงจัดทําขึ้นจากความพยายามของหนวยงานตาง ๆ ในองคการ  ผูมี
หนาที่รับผิดชอบในหนาที่แตละอยางจะทําการประมาณการขึ้น  การประมาณการจะทําแยกกัน
เปนรายแผนกหรือหนวยงานที่ทํางานคลายๆ กัน  แลวจึงนําตัวเลขของแผนกตางๆ มารวมเขา
เปนงบประมาณของกิจการ  เชน  การประมาณการขายอาจจะประมาณตามเขตการขายแลวจึง
นําตัวเลขของทุกเขตมารวมเขาเปนงบประมาณของกิจการ   การประมาณเกี่ยวกับกิจกรรม
อยางอ่ืนก็จัดทําเชนเดียวกันกับงบประมาณขาย  เชน  งบประมาณการผลิต  งบประมาณซื้อ  
และงบประมาณอื่น ๆ  
  การใชงบประมาณเพื่อการควบคุมจะใหไดผล  งบประมาณที่ใชนั้นควรจะเปน 
งบประมาณที่หนวยงานนั้น ๆ เปนผูจัดทําขึ้น และถามีการแกไขเปลี่ยนแปลง  คณะกรรมการ
งบประมาณควรจะได ชี้แจงแกหนวยงานที่ถูกแกไขนั้น  เพ่ือชี้แจงเหตุผลใหทราบและถายอมรบั
ก็เทากับงบประมาณที่จะใชเพ่ือการควบคุมก็คืองบประมาณที่เขาจัดทําขึ้นเองเขาจะมีความรูสึก
รับผิดชอบที่จะปฏิบัติใหเปนไปตามงบประมาณที่ตนไดวางไว   
 การจัดทํางบประมาณ  อาจจําแนกได งบประมาณคงที่ (fixed  budget or static 
budget คือ งบประมาณที่จัดทําขึ้น ณ ระดับกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมโดยเฉพาะ และงบประมาณ
ยืดหยุน (flexible budget or dynamic budget) ซึ่งเปนงบประมาณซึ่งจัดทําขึ้นสําหรับระดับ  
กิจกรรมหลายกิจกรรมแทนที่จะทําขึ้นสําหรับกิจกรรมเดียว เปนงบประมาณที่จัดทําเพื่อ
ประมาณรายได  และตนทุนการผลิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น  โดยการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตใน
ระดับกิจกรรมตางๆ   งบประมาณยืดหยุน  เรียกอีกอยางวางบประมาณผันแปรได  (variable  
budget)  ซึ่งมีระดับกิจกรรมมากกวา 1 ระดับโดยระดับกิจกรรม หมายถึง ชั่วโมงแรงงานทางตรง
หรือจํานวนหนวยของผลิตภัณฑหรือกิจกรรมอ่ืนๆที่มีความสัมพันธกับงบประมาณยืดหยุนได
มากที่สุด และสามารถปรับระดับกิจกรรมใหเปนไปตามการทํางานที่เกิดขึ้นจริงไดเม่ือระดับของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงไมตรงกับงบประมาณ  
 

งบประมาณหลักของกิจการ 
 งบประมาณมีชนิดตาง ๆ แตกตางกันออกไปตามสภาพและชนิดของธุรกิจบางแหง
อาจจะเรียกงบประมาณวา  งบการเงินโดยประมาณ  (pro – forma  statements)  เพราะเปน     
งบการเงินที่ทําการพยากรณขึ้นเทานั้น งบประมาณของกิจการ เปนงบประมาณที่จัดทําขึ้นเปน
ปกติประจําป  ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารงานของธุรกิจทุกดาน  ซึ่งสามารถแยกตามลักษณะ
งานของธุรกิจได 2 ลักษณะ คือ 
 1. งบประมาณดําเนินงาน ประกอบดวย 
   - งบประมาณขาย 
   - งบประมาณจํานวนหนวยที่ผลิต 
   - งบประมาณวัตถุดิบทางตรง 
   - งบประมาณคาแรงทางตรง 
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   - งบประมาณคาใชจายการผลิต 
   - งบประมาณตนทุนการผลิต 
   - งบประมาณตนทุนขาย 
   - งบประมาณคาใชจายในการบริหาร 
   - งบประมาณคาใชจายในการขาย 
   - งบกําไรขาดทุนโดยประมาณ 
 2. งบประมาณการเงิน  ประกอบดวย 
   - งบประมาณรายจายลงทุน   
   - งบประมาณเงินสด  
   - งบประมาณงบดุล  
   - งบกระแสเงินสด 
 
 นอกจากจะมีการจัดทํางบประมาณดําเนินการและงบประมาณการเงินแลวกิจการจะ
มีการรายงานเกี่ยวกับงบประมาณ ซึ่งเปนรายการเงินเปรียบเทียบงบประมาณเปนผลการ
ปฏิบัติงานจริง และงบประมาณเงินทุนในระยะยาวสําหรับโครงการพิเศษ 
 งบประมาณหลัก  (master  budget)  เปนงบประมาณที่จัดทําขึ้นในแตละป  หรือ
บางหนวยงานอาจเรียกวา  แผนกําไร  (profit  plan)  หรืองบประมาณที่ครอบคลุมอยางกวาง 
(comprehensive budget)  ซึ่งหมายถึง  เปนแผนทางการเงินอยางกวางสําหรับทั้งองคกร  ซึ่ง
เปนการนํางบประมาณของหลายหนวยงานมารวมกัน  โดยจะจัดทําขึ้น  ณ  ระดับกิจกรรมที่
เฉพาะเจาะจง  งบประมาณหลักจะเริ่มตนดวยงบประมาณขาย รวมทั้ง  งบการเงินโดยประมาณ  
(pro-forma  financial  statements)  ซึ่งงบประมาณหลักจะแตกตางกันตามลักษณะของธุรกิจ  
งบประมาณหลักของธุรกิจอุตสาหกรรม  จะประกอบดวย  เปาหมายประจําปและขอสมมติของ
แผน งบประมาณดําเนินงาน  งบประมาณโครงการ  และงบการเงินโดยประมาณ  โดยมี
ความสัมพันธกัน(วันฤดี  สุขสงวน  ธารินี   พงศสุพัฒน  และนิพันธ  เห็นโชคชัยชนะ ,2545,
หนา 7)  
 งบประมาณหลัก  คือชุดของงบประมาณยอยๆ รวมกัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงแผนงาน
ของธุรกิจโดยภาพรวมในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งขางหนา  งบประมาณหลักสามารถแยก
ออกเปน  2  ลักษณะ  คือ  งบประมาณดําเนินการ  และ งบประมาณการเงิน ซึ่งมีความสัมพันธ
กันดังภาพที่ 11.2 และ 11.3  แสดงความสัมพันธของงบประมาณประเภทตาง ๆ ของกิจการ
พาณิชยกรรม และกิจการอุตสาหกรรม 
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การวางแผนการเงิน 

(วัตถุประสงค, เปาหมาย, กลยุทธ) 
 
 

งบประมาณขาย 
(แยกตามศูนยความรับผิดชอบ, สินคา) 

 
 
 
 งบประมาณตนทุนสินคาขาย      งบประมาณคาใชจาย 
 
  
 
 งบประมาณสนิคาคงเหลือ         คาใชจายการขาย 
      (แยกตามสินคา)             (แยกตามความรบัผิดชอบ) 
 
 
       งบประมาณซื้อ      คาใชจายบรหิารทั่วไป 
      (แยกตามสินคา)            (แยกตามความรับผดิชอบ) 
 
 
 

งบการเงินโดยประมาณ 
 
 
 งบกําไรขาดทนุ  งบประมาณ  งบดุล   งบกระแสเงนิสด    
 โดยประมาณ      เงินสด         โดยประมาณ    โดยประมาณ 
 
 
ภาพที่ 11.2  ความสัมพันธของงบประมาณในกิจการพาณิชยกรรม 
ที่มา  (จินดา  ขันทอง, 2540, หนา 8 -14) 
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การวางแผนการเงิน 

(วัตถุประสงค, เปาหมาย, กลยุทธ) 
 

  
งบประมาณ 

 
 
  งบประมาณ 
  ของคงเหลือ 
 
 
             งบประมาณผลติ    งบประมาณ  งบประมาณ 
     คาใชจายบริหาร  คาใชจายขาย 
 
 
 
 
 งบประมาณวตัถุดิบ          งบประมาณคาแรง          งบคาใชจายผลติ 
 
 
 

งบประมาณตนทุนผลติ 
 
 

งบประมาณกาํไรขาดทุนโดยประมาณ 
 
 
 

             งบกระแสเงินสด      งบดุล        งบประมาณ           งบประมาณ 
  โดยประมาณ  โดยประมาณ           เงินสด               เงินลงทุน 

  การวางแผนระยะยาว 

 
ภาพที่ 11.3 ความสัมพันธของงบประมาณในกิจการอุตสาหกรรม 
ที่มา  (จินดา  ขันทอง, 2540, หนา 8 -12) 
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งบประมาณดําเนินการ   
  งบประมาณดําเนินการ   (operating  budgets)  เปนงบที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
ที่กอใหเกิดรายไดแกกิจการ  เชน  งบประมาณการขาย  งบประมาณการผลิต  และงบประมาณ
สินคาสําเร็จรูป  ผลผลิตของงบประมาณดําเนินงานคือ งบกําไรขาดทุนลวงหนาหรืองบประมาณ
กําไรขาดทุน (pro forma or  budgeted income statements) 
  ในการจัดทํางบประมาณดําเนินการจะดําเนินการในชวงปงบประมาณเปนหลัก  
หรือที่เรียกวางบประมาณฐานศูนย  (zero  base)  เชนการประมาณคาใชจาย จะไมใชคาใชจาย
ปงบประมาณที่ผานมาเปนฐาน  ดังน้ัน การประมาณคาใชจายแตละรายการจะใชคาใชจาย      
ที่จายจริงแลวพิจารณาเพื่อกําหนดวาคาใชจายดังกลาวจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงรอยละเทาใด
โดยทั่วไปคาใชจายยอมเพ่ิมขึ้นตามดัชนีคาครองชีพ  เชน  กําหนดใหคาใชจายเพิ่มขึ้นรอยละ 5 
ของคาใชจายในปที่ผานมา เปนตน งบประมาณดําเนินการ ประกอบดวยงบประมาณตอไปน้ี 
  
 1. งบประมาณขาย 
  งบประมาณขาย (sales  budget)  คือ  การประมาณยอดขายที่คาดวาจะเกิดขึ้น  
(sale  forecast)  ในการดําเนินธุรกิจรายไดเปนรายการสําคัญที่จะทําใหธุรกิจอยูรอด  ในการ
จัดทํางบประมาณจุดแรกที่ตองวางแผนคือรายได (ศศิวิมล มีอําพล, 2546, หนา 129) ซึ่งตองมี
การประมาณการทั้งระยะยาวและระยะสั้น   ในธุรกิจซ้ือขายสินคาจะตองจัดทํางบประมาณการ
ขาย  เพื่อใชเปนขอมูลในการประมาณการคาใชจายในการดําเนินงาน  และคาใชจายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของกับการขายในการจัดทํางบประมาณการขายจะตองเกี่ยวของกับบุคคลหลายกลุม เชน
ผูบริหารระดับสูง  หัวหนาฝายขาย  หัวหนาฝายการงบประมาณ  เปนตน 
  จํานวนเงินคาขายมักจะใชเปนตัวกําหนดขอบเขตของงบประมาณ  ดังน้ัน การ
จัดทํางบประมาณมักจัดทํางบประมาณขายขึ้นเปนอันดับแรก  โดยงบประมาณอื่น ๆ จะเปนงบ
ที่จัดทําเปนอันดับตอมา  เพราะตองอาศัยการขายเปนหลัก  แตอยางไรก็ตาม  กอนที่จะทําการ
ประมาณการขายในรูปของหนวยเงินตรา  หรือจํานวนหนวยของสินคา  จะตองพยากรณ 
(forecast)    การขายของปที่จะจัดทํางบประมาณนั้น  และการพยากรณนี้อาจจะตองขึ้นอยูกับ
ปจจัยหลายอยาง  ไดแก  นโยบายราคา  ภาวะเศรษฐกิจ  ความแตกตางของภูมิภาค  สภาพ
ของอุตสาหกรรม  ฐานะหรือตําแหนงของกิจการในภาวะเศรษฐกิจนั้น  ๆ  
  1.1  การประมาณการยอดขาย  การประมาณการยอดขายมีหลายวิธี  ซึ่ง
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ  เชน ลักษณะของธุรกิจ  ตนทุนในการจัดทํางบประมาณ  
บุคลากร  และระยะเวลาของงบประมาณ ซึ่ง เพ็ญแข  สนิทวงศ  ณ  อยุธยา  (2545, หนา 69) 
ไดแบงการจัดทํางบประมาณการขายออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้ 
    1.1.1   การจัดทําแผนงบประมาณการขายโดยพิจารณาถึงปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการดําเนินงาน (causal approach) เปนการพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของทั้งหมดมา
พิจารณาเพื่อใชเปนพ้ืนฐานในการประมาณการยอดขาย 
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    1.1.2   การจัดทําแผนงบประมาณการขายโดยใชขอมูลในอดีตเปนพ้ืนฐาน 
(no causal  approach)   เปนการนําขอมูลการขายในอดีตมาเปนพ้ืนฐาน  โดยมีขอสมมติวา
ปจจัยใดก็ตามที่ผลกระทบตอการดําเนินงานในอดีตจะยังคงมีผลเชนเดียวกันนั้นตอไปในอนาคต  
วิธีการนี้อาจจะใชวิธีการทางสถิติชวยในการหาแนวโนม 
    1.1.3   การประมาณยอดขายทางออม (indirect  approach)  เปนวิธีการ
ประมาณการยอดขายจากยอดของอุตสาหกรรมที่กิจการดําเนินการอยูแลวจึงนําขอมูลมา
ประเมินตามอัตราสวนที่กิจการเปนอยู  ทําใหกิจการนําไปวิเคราะหตามนโยบายที่กําหนดไว
รวมทั้งคาดคะเนความเคลื่อนไหวของคูแขง 
    1.1.4   การประมาณการยอดขายโดยตรง   (direct  approach)  เปน
วิธีการประมาณจากความจําเปนของสินคาที่จําเปนตอการบริโภค  จึงเหมาะกับสินคาที่มีอุป
ทานของสินคานอยกวาอุปสงค  และสามารถประมาณการยอดขายไดงาย 
   กลาวไดวา การที่ใชในการพยากรณการขายแตกตางกันมากในแตละ    
อุตสาหกรรม และแตละบริษัทซึ่งจะมีลักษณะพิเศษเดนชัดที่จะทําใหเห็นความแตกตางนั้นได  
โดยทั่ว ๆ ไปการพยากรณการขายจะขึ้นอยูกับการวิเคราะหการขายในอดีต  ประกอบกับการ
คาดคะเนภาวะเศรษฐกิจในอนาคต  การขายในอดีตอาจจะแบงตามชนิดของสินคา  ภูมิภาค  
พนักงานขาย  เพ่ือใชเปนพ้ืนฐาน  ในการประมาณคาขายที่จะเปนไปไดในอนาคต  ผูจัดการ
ฝายขายหรือพนักงานขายจะทําประมาณการขาย  (estimated  sales)  ของตนขึ้นมาโดยอาศัย
ประสบการณจากอดีตแตบุคคลเหลานี้อาจจะเนนหนักหรือใหความสําคัญแกงานของตนเอง 
มากเกินไป  และมองสภาพแวดลอมโดยทั่ว ๆ ไปไมลึกซึ้งพอ  ดังน้ันการประมาณของผูจัดการ
ฝายขายและพนักงานขายยังไมถือวาเปนขอมูลที่เพียงพอ  ผูบริหารระดับสูงที่มีความรูเกี่ยวกับ
สภาวะเศรษฐกิจและสภาพการณ  แนวโนมของธุรกิจของตนในอุตสาหกรรมชนิดนั้นๆ  จะใช
ความรูความชํานาญเหลานั้นมาชวยปรับปรุงตัวเลขของการพยากรณการขายเพื่อใหได        
งบประมาณการขายที่ใกลเคียงกับภาวะปจจุบันมากที่สุด 
   การพยากรณการขายบางครั้งตองอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตรเขาชวย  
เพ่ือใหเหมาะสมกับกิจกรรมของบริษัท  จะพบวาแนวโนมของธุรกิจขึ้นอยูกับจํานวนประชากร  
รายไดประชาชาติ   รสนิยมของผูบริหารและอ่ืน ๆ สิ่งเหลานี้จะเปนปจจัยที่ทําใหการพยากรณ
ตองประสบกับปญหายุงยาก  เพราะกิจการตองการที่จะพยายามผลิตสินคาเพื่อสนองความ
ตองการของผูบริโภคใหไดมากที่สุดเทาที่จะเปนได  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับลักษณะอุปสงค  (demand)  
ของผูบริโภค  เพราะสินคาบางอยางจะกอใหเกิดอุปสงคตอเน่ือง  ทําใหตองผลิตสินคาชนิดหนึ่ง
เพ่ิมขึ้นตามไปดวย เชน  ความตองการใชเสื้อผาไหมมีสูงขึ้น  อุปสงคตอเน่ืองที่เกิดจากความ
ตองการผา  ก็คือความตองการเสนไหม สี  เครื่องทอผาไหม  เพ่ือผลิตผาไหม ดังน้ันในการ
พยากรณการขายจําเปนตองคํานึงถึงอุปสงคตอเน่ืองที่อาจจะเกิดขึ้นดวย 
   ในการพยากรณการขายนอกจากจะคํานึงถึงดานอุปสงคของผูบริโภคแลว  
ผูทําการพยากรณตองพิจารณาฐานะของกิจการในอุตสาหกรรมนั้นในตลาดดวย  วากิจการของ
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ตนมีสวนของตลาดเทาใด  และนโยบายของกิจการจะพยายามหาทางขยายสวนของตลาดของ
ตนหรือไม  ผูพยากรณตองทําการศึกษาตลาดประกอบดวย และการพยากรณการขายจะเปน
รากฐานของการวางแผนเกี่ยวกับกําไรและงบประมาณขาย งบประมาณการขายก็จะเหมือนกับ
การพยากรณการขาย  ซึ่งอาจจะจําแนกออกมาเปนตามชนิดของสินคา  ภูมิภาค ประเภทลูกคา 
และตามพนักงานขาย ตามปกติแผนการขายในอนาคตจะทําไดยากเพราะการเปลี่ยนแปลง
สภาพของเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงในกิจการเอง 
   ในการพยากรณหรือการคาดคะเนจําเปนที่จะตองตั้งขอสมมติฐานหลาย ๆ  
แบบขึ้น  เพ่ือใหเขากับสภาวะเศรษฐกิจ  เชน  กําหนดตามปริมาณขาย  ราคา  และตนทุน  ถา
ใชเครื่องคอมพิวเตอร  เพ่ือคนหาคําตอบจะตองกําหนดแบบตาง ๆ ที่จะตั้งขึ้นเพื่อทําการ
ทดสอบวาอะไรคือสิ่งที่คาดหวัง  ถามีโอกาสที่จะเปนไปได  (probabilities)  ก็จะตองนําเขามา
เปนขอสมมติดวย  เพ่ือขอมูลเหลานั้นจะทําใหไดงบประมาณที่ใกลความจริงมากขึ้น  และใน
ขณะเดียวกันผลการเปลี่ยนแปลงในปจจัยบางอยางอาจจะสามารถติดตามหรือวัดได  หรือวา
กําไรเปลี่ยนแปลงไดงายตามปริมาณการขายและราคา  ดังนั้น  อาจกลาวไดวา  การเสนอขอมูล
ใหแกฝายจัดการจึงไมเพียงแตขอมูลตัวเลขเทานั้น  แตจะตองเสนอขอมูลตางๆ เพ่ือแสดงให
เห็นถึงสาระตาง ๆ ในการดําเนินงานที่ตองใหความเอาใจใส 
  1.2 การจัดทํางบประมาณขายตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมภาพนอก และ
สภาพแวดลอมภายในกิจการ ดังนี้ 
   1.2.1    สภาพแวดลอมภายนอกกิจการที่สงผลตอกิจการประกอบดวย 

1) สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วๆ  ไป  ที่คาดวาจะเกิดขึ้นอยางเห็น 
ไดชัดเจนในระหวางงวดงบประมาณ 

2) สภาพเศรษฐกิจในทองถิ่นที่คาดวาจะเกิดขึ้นที่จะกระทบกับ 
กิจการทั้งทางตรงและทางออม 
    3)  จํานวนประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของกิจการ 
    4)  อํานาจซื้อของผูบริโภคที่อาจจะเปลี่ยนไป 
           5)  สภาพการแขงขันที่จะเกิดขึ้น 
           6)  แนวโนมของความนิยมของผูบริโภค 
   1.2.2    สภาพแวดลอมภายในกิจการที่เกี่ยวของหรือมีผลตอการจัดทํา 
งบประมาณขายมักประกอบดวย 
    1)  การเปลี่ยนแปลงนโยบายสงเสริมการขาย 
    2)  การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดจําหนาย 
    3)  การเปลี่ยนแปลงนโยบายดานบุคลากร 
    4)  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตสินคา 
    5)  การเปลี่ยนแปลงนโยบายราคา 
           6)  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใหสินเชื่อ 
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  1.3 วิธีการคํานวณประมาณการยอดขาย จากการจัดทํางบประมาณดังกลาว
ขางตน สามารถจัดทํางบประมาณการขายโดย 1.การใชวิจารญาณ  2. การใชสถิติ  และ  3. 
วิธีการอ่ืนๆ มีรายละเอียดพอสังเขปดังน้ี 
   1.3.1 วิธีการใชวิจารญาณเปนวิธีการไดขอมูลจากความเห็นของพนักงานขาย  
ผูควบคุมการขาย และผูบรหิารระดับสูง ดังนี้ 
     1) การไดขอมูลจากความเห็นของพนักงานขายเปนการนํามาใช
ในการจัดทําเปนแผนการระยะสั้นเหมาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก  มีผลิตภัณฑไมมากชนิด  
เน่ืองจากพนักงานขายมีความใกลชิดกับลูกคาและตลาด  พนักงานขายไดมีสวนรวมในการ
จัดทํางบประมาณทําใหเกิดความรับผิดชอบที่จะตองทําใหสําเร็จ 
      2)  การไดขอมูลจากความเห็นของผูควบคุมการขาย โดยการสํารวจ
ความตองการของลูกคารายใหม ๆ   ในเขตตาง ๆ  เพ่ือนําขอมูลมาใชในการประมาณการ
ยอดขายของเขตตางๆ  เหมาะสําหรับกิจการคาสงมีลูกคาไมมากราย  วิธีนี้จะใชในการจัดทํา
แผนระยะสั้น 
     3) การไดขอมูลจากผูบริหารระดับสูง  ผูบริหารจะใชประสบการณ
ในการบริหาร  และขอมูลในอดีตวิเคราะหปจจัยตางๆ  ที่สงผลกระทบตอกิจการ  แลวทําการ
ประมาณยอดขายโดยไมตองสงพนักงานไปเก็บขอมูล  ซึ่งเปนวิธีที่งายและประหยัด 

1.3.2 วิธีการทางสถิติ  เปนการใชขอมูลในอดีตเพื่อใชเปนพ้ืนฐานในการ 
คาดการณเหตุการณในอนาคต โดยมีขอสมมติวาปจจัยที่สงผลตอเหตุการณในอดีตจะยังคงมีใน
อนาคต  นํามาวิเคราะหโดยใชวิธีการสถิติตาง ๆ  ผลการวิเคราะหนี้ผูบริหารจะตองนํามา
วิเคราะหใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันและปจจัยตาง ๆ  ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต  
เพ่ือใหไดงบประมาณการขายที่เหมาะสมที่สุด 
   1.3.3  วิธีการอ่ืนๆ  เปนวิธีการการประมาณการนอกเหนือจากที่กลาวแลว  
เชน   การวิเคราะหอุตสาหกรรม  การวิเคราะหผลิตภัณฑ  เปนตน  การวิเคราะหอุตสาหกรรม
เปนการนําปริมาณการขายของอุตสาหกรรมที่กิจการดําเนินการอยู  หรือวิเคราะหอุปสงคของ
ผลิตภัณฑของกิจการ  ซึ่งอาจนํามาวิเคราะหโดยการใชวิธีการทางสถิติตอไปก็ได 
 
    เน่ืองจากงบประมาณไดมีการจัดทําขึ้นตามสายงานที่รับผิดชอบ  เชน  ยอดขาย
และคาใชจายในการขายแสดงตามเขตการขาย หรือตามประเภทผลิตภัณฑ  เปนตน ซึ่งเม่ือ
แสดงตามความรับผิดชอบแลวทําใหสะดวกในการควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนงาน
ที่วางไว  และเม่ือมีการนําผลการปฏิบัติงานจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณหากมีผลตาง
ระหวางการปฏิบัติงานจริงก็สามารถระบุความรับผิดชอบไดเปนการควบคุมการปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพ  รายงานผลการปฏิบัติงานออกมาอยางทันเวลา และนําขอมูล ในการติดตามมา
ใชไดทันเวลาและใหขอมูลที่เหมาะสมแกผูบริหารไดนําไปใชตอไป 
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 เม่ือไดมีการจัดทํางบประมาณการขายแลว  จะมีการจัดทําแผนเกี่ยวกับจํานวนสินคา
คงเหลือที่ควรมีไวตนงวด จํานวนสินคาที่ควรจัดซื้อระหวางงวด และจํานวนสินคาคงเหลือ ณ  
วันสิ้นงวด  โดยที่สินคาคงเหลือปลายงวด  จะเปนสินคาคงเหลือตนงวดของงวดถัดไป 
 การวางแผนและควบคุมสินคาคงเหลือเปนปญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเมื่อไดกําหนด
จํานวนขายและสินคาคงเหลือที่ตองการแลว จะคํานวณหาจํานวนที่จะตองจัดซื้อ  โดยมีหลักใน
การพิจารณาสินคาคงเหลือดังนี้ 
 1. จํานวนสินคาที่ตองการใหมีอยูเพ่ือสามารถสนองความตองการของลูกคาไดทันที 
 2. การสงเสริมการขายซึ่งจะทําใหตองกะประมาณจํานวนที่ตองการเพิ่มขึ้น 
 3. มีการกําหนดนโยบายในระยะยาวเพื่อการแขงขันกับผูอ่ืนได 
 4. ความสัมพันธของสินคาคงเหลือกับการขาย และการหมุนเวียนของสินคา 
 5. การคาดคะเนราคาสินคา 
 

นอกจากการวางแผนจัดซื้อแลวยังมีการกําหนดจํานวนสินคาคงคลังเพื่อสอดคลอง 
กับแผนการขายเพื่อนําไปกําหนดปริมาณที่จะจัดซื้อซ่ึงสินคาคงคลังของกิจการจะประกอบดวย
สินคาคงเหลือตนงวดบวกกับจํานวนที่ซื้อ  โดยจะตองเก็บไวในจํานวนที่ไมใหเกิดความเสี่ยง
จากความลาสมัย  สินคา  เสื่อมคุณภาพและเงินทุนไปจมอยูกับสินคามากเกินไป  การกําหนด
จํานวนสินคาคงเหลือ  ตองนําผลการวิเคราะหอัตราสวนมาพิจารณา  ซึ่งการคํานวณอัตราสวน
การขายตอสินคาคงเหลือมี  2  วิธี 
 

 1.   ตามราคาขายปลีก = 
ขายสุทธิ

ขายปลีก ี่ยตามราคาลือถัวเฉลีสินคาคงเห  

 

 2. ตามราคาทุน  = 
 ุทธิตนทุนขายส

ทุน ี่ยตามราคาลือถัวเฉลีสินคาคงเห
 

 
 จํานวนที่ซื้อตามแผนที่วางไวจะเทากับ 
 ขายสุทธิ + สวนลด + สินคาคงเหลือปลายงวด -  สินคาคงเหลือตนงวด 
 
ในการซื้อสินคาจะตองเทากับจํานวนที่ขายบวกหรือหักดวยการเปลี่ยนแปลงในจํานวนสินคา
คงเหลือคงคลัง   ซึ่งจํานวนที่เปลี่ยนแปลงหรือสวนลดจะประกอบดวย    การลดกําไรที่บวกเขา
กับตนทุนสินคา  สวนลดที่ใหกับลูกคาหรือสวนลดที่ใหกับลูกคาเฉพาะกลุม  และจํานวนที่ขาด
หายเนื่องจากการถูกขโมยหรือสาเหตุอ่ืน  ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 กรณีกิจการไมมีสินคาคงเหลือตนงวดปลายงวดและสวนลด  กิจการมีสินคาราคา
ขายปลีก จํานวน 20,000  บาท 
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 จํานวนที่ตองซื้อตามราคาขาย =   จํานวนการขายปลีก + สวนลด + สินคาคงเหลือ 
         ปลายงวด - สินคาคงเหลือ 
                                =  20,000 +0 + 0 – 0 

 จํานวนที่ตองซื้อ  =  20,000 

 ดังนั้น จํานวนที่ตองซื้อ  =  จํานวนการขายปลีก 
 
 กรณีกิจการมีนโยบายการใหสวนลดจํานวน 2,000  บาท   
 จํานวนที่ตองซื้อตามราคาขาย   =  20,000 + 2,000 - 0 - 0 

    =  22,000 
 

 กรณีกิจการมีนโยบายการใหสวนลด  2,000  บาท   และมีสินคาคงเหลือตนงวด       
ยกมาจํานวน  5,000  บาท  จํานวนที่ตองซื้อคํานวณไดดังนี้  
          จํานวนที่ตองซื้อตามราคาขาย   =  จํานวนที่ตองซื่อ + สวนลด – สินคาคงเหลือ 
          ตนงวด 
    =  20,000 + 2,000 - 5,000 
             จํานวนที่ตองซื้อ =  17,000  บาท 
    
 กรณีกิจการมีนโยบายการใหสวนลดจํานวน  2,000  บาท  มีสินคาคงเหลือตนงวด
ยกมาจํานวน  5,000  บาท  และตองการใหมีสินคาคงเหลือปลายงวดจํานวน  4,000  บาท 
จํานวนที่ตองซื้อคํานวณไดดังนี้ 
            จํานวนที่ตองซื้อตามราคาขาย   =  จํานวนที่ตองซื้อ + สวนลด – สินคาคงเหลือ 
             ตนงวด + สินคาคงเหลือปลายงวด 
      =  20,000 + 2,000 – 5,000 + 4,000 
           จํานวนที่ตองซื้อ  =  21,000  บาท 
 จํานวนที่ตองซ้ือที่ไดจากการคํานวณเปนราคาขายปลีก  หากตองการจํานวนที่ตอง
ซื้อเปนราคาทุนจะตองมีการปรับลดดวยกําไรที่กิจการบวกเพิ่มเขาเพื่อตั้งเปนราคาขาย  เชน  
กิจการมีการบวกเพิ่มกําไรเขากับตนทุนในอัตรา  60%  หากจํานวนที่ตองซื้อเปนราคาขายปลีก
มีจํานวน  20,000  บาท  ดังน้ันราคาทุนจะเทากับ  8,000  บาท  (20,000 x 40%)  จํานวนซื้อ
ตามราคาทุนจะนําไปใชในการจัดทํางบประมาณเงินสดตอไป 
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 อยางไรก็ตาม  บางกิจการจัดทํางบประมาณอาจเริ่มดวยงบประมาณผลิตหรือ      
งบประมาณซื้อทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะธุรกิจโดยเฉพาะ  เชน ธุรกิจที่เกี่ยวกับสินคาเกษตรที่มี
ตามฤดูกาลซึ่งตองขายสินคาเกษตรแนนอน  และกิจการตองซ้ือสินคาเกษตรมาเปนวัตถุดิบ 
เปนตน 
 การจัดทํางบประมาณขาย  อาจแยกเปนเขตหรือพ้ืนที่  ประเภทสินคาและเวลา  รวมทั้ง
ตามความรับผิดชอบ  ตอไปน้ีเปนตัวอยางงบประมาณขาย  บริษัทไทยเจริญการผลิต  จํากัด 
ซึ่งผลิตและขายสินคา  2  ชนิด  คือ  สินคา ก  ราคาขายหนวยละ  16  บาท  สินคา  ข  ราคาขาย
หนวยละ 20 บาท  งบประมาณขายประจําป 2555  มีดังตารางที่ 11.1 
 
 2.    งบประมาณสินคาคงคลัง 
       งบประมาณสินคาคงคลังเปนงบประมาณที่แสดงใหเห็นถึงปริมาณและมูลคา
ของสินคาคงเหลือของกิจการ เพ่ือมิใหสินคาขาดมือเนื่องจากการที่ของคงเหลือขาดมือเม่ือขาย  
ยอมจะทําใหกิจการขาดกําไรที่ควรจะได  รวมทั้งผลกระทบตอลูกคาอาจไมพอใจ  และใน
ทางตรงขาม  หากมีของคงเหลือมากยอมสงผลใหเกิดคาใชจายการเก็บรักษา  คาดอกเบี้ยของ
เงินลงทุนในของคงเหลือ  รวมทั้งการเสื่อมคุณภาพสินคาเหลานี้  เปนตน 
  การกําหนดจํานวนสินคาคงเหลือ  อาจทําไดหลายวิธีดังนี้ 
 1. กําหนดระดับต่ําสุดและสูงสุด (minimum  and  maximum)  วิธีนี้เปนการ
กําหนดไมใหสินคาคงเหลือสูงหรือต่ําเกินกวาที่กําหนดไว การกําหนดจุดสูงสุดจะตองคํานึงถึง
ระยะเวลาที่ผลิตวานานเทาใด สินคาเสื่อมคุณภาพเร็วหรือไม คาใชจายในการเก็บรักษามากนอย
เพียงไร สําหรับการกําหนดจุดต่ําสุดก็จะตองคํานึงถึงความตองการของลูกคาวามีความตองการ
ในเดือนหนาเทาใด ระยะเวลาผลิตนานเทาไร และจํานวนเผื่อเหลือเผื่อขาด 
 2. กําหนดจํานวนคงที่สําหรับระยะเวลาที่กําหนดวิธีนี้จะระบุสินคาคงเหลือใหมี 
เทากับจํานวนที่ตองการในเดือนถัดไป 
 3. กําหนดการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ  วิธีนี้เปนการกําหนดวงจรของสินคา 
เชน  2  ครั้ง  4  ครั้ง  การหมุนเวียนของสินคาคงเหลือคํานวณไดจากยอดขายหารดวยปริมาณ
สินคาคงเหลือ  เชน ยอดขาย  200,000 บาทตอป  และมีสินคาคงเหลือ 100,000 บาท  จะมีการ
หมุนเวียนของสินคา  2  ครั้ง  (200,000 /100,000) และหากกําหนดใหการหมุนเวียนของสินคา
คงเหลือเปน   4 ครั้ง  ปริมาณของสินคาคงเหลือจะมี 25,000 บาท  (200,000/50,000 = 4 ครั้ง) 
 ตารางที่ 11.2 งบประมาณสินคาคงเหลือ  บริษัท ไทยเจริญการผลิต  จํากัด สําหรับ
วัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป ป 2555 สินคาสําเร็จรูปตนงวด  มีดังนี้ 
 สินคา ก 400 หนวย ราคาทุนหนวยละ  8 บาท 
 สินคา ข 300 หนวย ราคาทุนหนวยละ  10 บาท 
 กิจการคํานวณตนทุนสินคาคงเหลือวิธีเขากอน – ออกกอน (First – in, First – out : 
FIFO) 
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 3.   งบประมาณการผลิต 
  งบประมาณการผลิต  (production  budget)  เปนงบที่แสดงถึงจํานวนหนวย
ของสินคาที่กิจการควรผลิตเพ่ือใหสอดคลองกับประสิทธิภาพการผลิต  ยอดขายสินคาและ
สินคา  คงเหลือปลายงวด     ซึ่งจากการจัดทํางบประมาณขายทําใหทราบถึงปริมาณสินคาที่
กิจการคาดวาจะขาย  หากกิจการไมมีการกําหนดจํานวนสินคาคงเหลือตนงวดและปลายงวด  
กิจการจะผลิตสินคาในปริมาณเทากับยอดขายในระบบที่มีการผลิตแบบทันที (just in time : 
JIT)  เน่ืองจากจะผลิตตอเม่ือไดรับคําสั่งซ้ือจากลูกคาจะทําใหกิจการประหยัดคาใชจายในการ  
เก็บรักษาสินคาคงคลัง   โดยทั่วไปแลว กิจการจะมีการคํานวณสินคาคงคลังไวเพ่ือปองกัน
สินคาขาดมือ  หรือลดความเสี่ยงจากความไมแนนอนในอุปสงคของสินคา 
 
 

 

ปริมาณสินคาที่ผลติ = ปริมาณที่คาดวาจะขาย+ปริมาณสินคาปลายงวด-ปริมาณสินคาตนงวด 
 

 

 ในกรณีที่เปนธุรกิจที่ไมมีการผลิต จะจัดทํางบประมาณซื้อ (purchase budget)  เพ่ือ
คํานวณจํานวนสินคาที่จะตองซื้อเชนเดียวกัน  คือ 
 

 

ปริมาณสินคาที่ซื้อ = ปริมาณที่คาดวาจะขาย + ปริมาณสินคาปลายงวด–ปริมาณสินคาตนงวด 
 

      
  3.1  ปจจัยที่ตองคาํนึงถึง เม่ือกิจการไดจัดทํางบประมาณการขายแลว ฝายการ
ผลิตจะทําการวางแผนการผลิตเพ่ือใหมีสินคาเพียงพอภายในระยะเวลาทีต่องการซึ่งฝายผลติ
จะตองคํานึงถงึปจจัยตอไปนี้ 
    3.1.1    ปริมาณที่จะตองผลิตโดยตองคํานึงถึงแผนการขายสินคา 
    3.1.2    นโยบายสินคาคงคลังและงานระหวางทําสิ้นงวด 
    3.1.3    นโยบายเกี่ยวกับระดับการผลติ จะสูงหรือต่ําไดมากนอยเพียงใด 
    3.1.4  ความเพียงพอของกําลังการผลติ  จะขยายหรือลดลงไดมากนอย
เพียงใด 
    3.1.5   ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบ สวนประกอบอื่นๆ และแรงงาน 
    3.1.6   ระยะเวลาในการผลติ 
    3.1.7   ระดับการผลิตโดยประหยัด 
    3.1.8    การกระจายปริมาณผลิตตลอดปงบประมาณ 
  3.2 ประโยชนของงบประมาณการผลิต   เ ม่ือฝายผลิตรับแผนการขายและ
นโยบายที่เกี่ยวของมาแลวจะนําขอมูลน้ันมา  วางแผนการผลิตเพ่ือใหตนทุนการผลิตเปนไปโดย
ประหยัด  ซึ่งงบประมาณการผลิตจะมีประโยชน ดังนี้ 
   3.2.1   การวางแผน  แผนการผลิตจะเกี่ยวของและตองสอดคลองกับงาน
อ่ืน ๆ ดวย เชน การจัดหาวัตถุดิบ  แรงงาน และคาใชจายที่เกี่ยวของ รวมทั้งเงินที่จะลงทุนใน
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   3.2.2   การประสานงาน   งบประมาณการผลิต  จัดทําขึ้นเพ่ือใหสินคามี
ขายตามที่กําหนดและมีสินคาคงคลังตามนโยบาย  ซึ่งหากแผนกขายไมสามารถขายสินคาได
ตามงบประมาณที่วางไว  อาจจําหนายไดมากกวาหรือนอยกวา  ซึ่งจํานวนที่แตกตางจากที่ได
ประมาณไวจะสงผลตอแผนการผลิต  ซึ่งตองมีการประสานงานกันเพื่อลดกําลังการผลิตหรือเพ่ิม
กําลังการผลิต  อยางไรก็ดีการเพิ่มการผลิตอาจไมมีผลดีเสมอไป  เนื่องจากตนทุนการผลิตตอ
หนวยอาจจะสูงก็ได  ซึ่งผูบริหารตองมีการประสานงานกันเพื่อการจัดการที่เหมาะสมที่สุด 
   3.2.3   การควบคุม ผูบริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานไดจาก  
รายงานการปฏิบัติงานและเมื่อมีการเปรียบเทียบกับงบประมาณที่วางไวจะทําใหเกิดการควบคุม  
และหากเกิดขอผิดพลาดก็สามารถแกไขไดทันเวลา  โดยการรายงานที่เหมาะสมจะใหขอมูลเพ่ือ
การควบคุมที่ดีเชน รายงานจํานวนหนวยการเบิกใชวัตถุดิบรายสัปดาหสําหรับหัวหนาผูควบคุม
การผลิต  และรายงานการใชวัตถุดิบรายเดือนที่เปนหนวยเงินตราสําหรับผูบริหารระดับสูง เปน
ตน 
ตารางที ่ 11.3 งบประมาณการผลิต 

บริษทัไทยเจริญการผลติ จํากัด 
งบประมาณการผลิต 
สําหรับป 2555 

   ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 รวม 
สินคา ก 
 งบประมาณ 3,800 4,800 5,000 5,000 18,600 
 บวก สินคาคงเหลือปลายงวด 800 900 1,000 900 900
  4,600 5,700 6,000 5,900 19,500 
 หัก สินคาคงเหลือตนงวด 400 800 900 1,000 400
 จํานวนหนวยที่ตองผลิต 4,200 4,900 5,100 4,900 19,100 
สินคา ข 
 งบประมาณ 4,100 6,200 6,900 7,500 24,700 
 บวก สินคาคงเหลือปลายงวด 500 700 900 800 800
  4,600 6,900 7,800 8,300 25,500 
 หัก สินคาคงเหลือตนงวด 300 500 700 900 300
 จํานวนหนวยที่ตองผลิต 4,300 6,400 7,100 7,400 25,200 
 รวมจํานวนหนวยที่ผลิตทั้งหมด 8,500 11,300 12,200 12,300 44,300 
ที่มา (จินดา  ขันทอง, 2540, หนา 8-14) 
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 งบประมาณการผลิตสําหรับกิจการอุตสาหกรรมตองจัดทําขึ้น หากเปนกิจการพาณิช
ยกรรมจะจัดทํางบประมาณซื้อสินคาขึ้นแทนงบประมาณการผลิต และจํานวนซื้อสินคา     แตละ
งวดคํานวณเชนเดียวกับปริมาณผลิตแตละงวดเชนกัน กลาวคือ ปริมาณซื้อ = ปริมาณขาย + 
สินคาคงเหลือปลายงวด – สินคาคงเหลือตนงวด 
 
 4. งบประมาณวัตถุดิบ 
  หลังจากที่ไดทราบจํานวนหนวยที่จะตองผลิตแลว กิจการสามารถประมาณการ
จํานวนของวัตถุดิบที่จะใชในการผลิตไดเพ่ือเตรียมวัตถุดิบใหเพียงพอกับความตองการ โดยการ
ประมาณจํานวนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคาแตละประเภทจะตองทําอยางรอบคอบเพราะจะมี
ผลตอจํานวนเงินที่จะตองจัดซื้อ  การผลิตอาจจะติดขัดและวัตถุดิบอาจจะมีเหลือมากเกินไป
งบประมาณวัตถุดิบเปนการวางแผนวัตถุดิบที่ตองการ   ซึ่งสามารถใชคอมพิวเตอรมาชวยใน
การจัดทํา วัตถุประสงคของงบประมาณนี้ก็เพ่ือใหมีวัตถุดิบที่ถูกตองคงเหลือในคลังในจํานวนที่
เพียงพอสําหรับการผลิตและในเวลาที่เหมาะสม การคํานวณวัตถุดิบมีดังนี้ 
 
 วัตถุดิบที่ตองใช    xx 
 บวก วัตถุดิบคงเหลือปลายงวดที่ตองการ   xx 
 รวมวัตถุดิบที่ตองการ    xx 
 หัก  วัตถุดิบคงเหลือตนงวด    xx 
 วัตถุดิบที่ตองซื้อ     xx 
 
 ปริมาณวัตถุดิบที่ใช =  ปริมาณผลติสินคา x อัตราการใชวตัถดิุบตอสินคา 1 หนวย  
และ 
 ปริมาณวัตถุดิบที่ซื้อ =  ปริมาณวัตถุดิบทีใช + วัตถุดิบคงเหลอืปลายงวด 
        -  วัตถุดิบคงเหลือตนงวด 
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ตารางที่ 11.4  งบประมาณวัตถุดิบ 
บริษทัไทยเจริญการผลติ จํากัด 

งบประมาณวตัถุดิบ 
สําหรับป 2555 

 
   ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 รวม 
สินคา A 
ปริมาณผลิตสินคา ก 4,200 4,900 5,100 4,900 19,100 
อัตราการใชวัตถุดิบ 2 2 2 2 2 
จํานวนวัตถุดิบที่ใช (กก.) 8,400 9,800 10,200 9,800 38,200 
บวก วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด 700 1,000 900 1,200 1,200
 รวม 9,100 10,800 11,100 11,000 39,400 
หัก วัตถุดิบคงเหลือตนงวด 500 700 1,000 900 500
จํานวนวัตถุดิบที่ซื้อ (กก.) 8,600 10,100 10,100 10,100 38,900 
ราคาซื้อกิโลกรัมละ 1 1 1 1 1 
จํานวนซื้อวัตถุดิบ A (บาท) 8,600 10,100 10,100 10,100 38,900 
 
สินคา B 
ปริมาณผลิตสินคา ข 4,300 6,400 7,100 7,400 25,200 
อัตราการใชวัตถุดิบ 1 1 1 1 1 
จํานวนวัตถุดิบที่ใช (กก.) 4,300 6,400 7,100 7,400 25,200 
บวก วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด 900 800 1,000 900 900
 รวม 5,200 7,200 8,100 8,300 26,100 
หัก วัตถุดิบคงเหลือตนงวด 600 900 800 1,000 600
จํานวนวัตถุดิบที่ซื้อ (กก.) 4,600 6,300 7,300 7,300 25,500 
ราคาซื้อกิโลกรัมละ 2 2 2 2 2 
จํานวนซื้อวัตถุดิบ B (บาท) 9,200 12,600 14,600 14,600 51,000 
รวมจํานวนซื้อทั้งสิ้น (บาท) 17,800 22,700 24,700 24,700 89,900 

 

ที่มา (จินดา  ขันทอง, 2540, หนา 8 -19) 
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 5. งบประมาณคาแรงงานทางตรง  
  งบประมาณคาแรงงานทางตรง  จัดทําโดยอาศัยขอมูลจากงบประมาณการผลิต 
กลาวคือ เม่ือทราบจํานวนหนวยของสินคาที่ตองการผลิตแลว จะนําไปคูณกับอัตราการใช     
ชั่วโมงแรงงานตอสินคา 1 หนวย  
 ปริมาณชั่วโมงที่ใช = ปริมาณผลิตสินคา x อัตราการใชชั่วโมงแรงงานตอสินคา  
    1 หนวย 
 คาแรงงาน =  จํานวนชั่วโมงที่ใช x อัตราคาแรงงานตอชั่วโมง 
  
  การจัดทํางบประมาณคาแรงงานทางตรง ทําใหสะดวกในการคิดตนทุนการผลิต  
การควบคุมชั่วโมงการทํางาน และการคิดคาแรงงานไวลวงหนาชวยใหฝายบุคลากรเตรียมหา
คนงานได นอกจากนี้ ยังชวยในการทํางบประมาณเงินสดเพื่อการเตรียมเงินสดไวสําหรับการ
จายคาแรงงาน  ในการจัดทํางบประมาณคาแรงงานทางตรง จะตองทราบถึงอัตราการใชชั่วโมง
แรงงานที่ทําการผลิตสินคา 1 หนวย ซึ่งตองคาดคะเนอยางระมัดระวังเชนเดียวกับปริมาณการ
ใชวัตถุดิบ  ซึ่งอาจกําหนดมาตรฐานการใชชั่วโมงแรงงานไว  การคํานวณสามารถทําไดงายและ
ถูกตอง  สําหรับอัตราคาแรงงานนั้นปกติจะกําหนดโดยอัตราคาแรงงานมาตรฐานหรือสัญญา  
วาจางอยูแลว  แตการคาดคะเนอาจมีปญหา หรือสถานการณทําใหอัตราคาแรงงานเปลี่ยนไป
หรือคาครองชีพสูง  ในการคํานวณอัตราคาแรงงาน ตองคํานึงถึงปจจัยอ่ืน ๆ เชน  บําเหน็จ  
การประกันสังคม  และสวัสดิการตาง ๆ  
  อยางไรก็ตาม กิจการอาจมีนโยบายการจางงานโดยใชสัญญาวาจาง เพ่ือมิใหมี
การปลดคนงานออกและจางกลับเขามาใหมเม่ือตองการ ทําใหกิจการไมตองทําการทดลองงาน 
หรือเสียเวลาในการปฐมนิเทศคนงานใหม รวมทั้งกิจการจะไดความชํานาญจากคนงานที่มี
ประสบการณแลว เชน กิจการมีสัญญาวาจางคนงาน จํานวน 100 คน แตละคนทํางาน 500   
ชั่วโมงตอไตรมาส มีอัตราคาแรงงาน 20 บาท ตอชั่วโมง  ดังน้ัน  ตนทุนคาแรงงานทางตรง
อยางต่ําตอไตรมาส คือ คนงาน 100 คน x 500 ชั่วโมง x อัตราคาแรงงาน 20 บาท = 
1,000,000 บาท  
 
  ตารางที่ 11.5  งบประมาณคาแรงงานทางตรงของบริษัทไทยเจริญการผลิต 
จํากัด  ซึ่งผลิตสินคา ก  และสินคา ข 1 หนวย ใชแรงงาน 0.5 และ 1 ชั่วโมง ตามลําดับ  อัตรา
คาแรงงานชั่วโมงละ 6 บาท 
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ตารางที ่ 11.5 งบประมาณคาแรงงานทางตรง 
บริษทัไทยเจริญการผลติ จํากัด 
งบประมาณคาแรงงานทางตรง 

สําหรับป 2555 
 

   ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 รวม 
สินคา ก 
ปริมาณผลิต 4,200 4,900 5,100 4,900 19,100 
อัตราการใชแรงงานตอหนวย  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
จํานวนแรงงานที่ใช (ชม.) 2,100 2,450 2,550 2,450 9,550 
อัตราคาแรงงานตอชั่วโมง 6 6 6 6 6 
คาแรงงาน (บาท) 12,600 14,700 15,300 14,700 57,300 
สินคา ข 
ปริมาณผลิต 4,300 6,400 7,100 7,400 25,200 
อัตราการใชแรงงานตอหนวย 1 1 1 1 1 
จํานวนแรงงานที่ใช (ชม.) 4,300 6,400 7,100 7,400 25,200 
อัตราคาแรงงานตอชั่วโมง 6 6 6 6 6 
คาแรงงาน (บาท) 25,800 38,400 42,600 44,400 151,200 
รวมคาแรงงานทั้งสิ้น (บาท) 38,400 53,100 57,900 59,100 208,500 

 

ที่มา (จินดา  ขันทอง, 2540, หนา 8 -20) 
 
 
 6. งบประมาณคาใชจายในการผลิต 
  ในการจัดทํางบประมาณคาใชจายในการผลิต   จะแยกประเภทเปนคาใชจาย
ผันแปรกับคาใชจายคงที่  เพ่ือประโยชนในการเปรียบเทียบคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและเพื่อการ
ควบคุมตอไป  การคํานวณคาใชจายนั้นจะตองประมาณอยางระมัดระวังและหากไดกําหนด
อัตราคาใชจายตางๆ ไว  ก็จะสะดวกในการจัดทํางบประมาณ 
  การจัดทํางบประมาณคาใชจายการผลิต ควรวิเคราะหวาคาใชจายแตละ
รายการจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตหรือไม ซึ่งทําใหแยกออกเปนคาใชจายการผลิต  
สวนที่ผันแปร และคาใชจายการผลิตคงที่ เพ่ือการประมาณการจะไดถูกตอง 
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  ตารางที่ 11.6 และตารางที่ 11.7  เปนงบประมาณคาใชจายการผลิตมีคาใชจาย
ประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

คาวัสดุ 10 % ของวัตถุดิบที่ซื้อ 
คาไฟฟา 0.25 บาทตอสินคา  ก และสินคา ข 1 หนวยเทากัน 
คาแรงงานทางออม   5 % ของคาแรงงานทางตรง 
คาเสื่อมราคาโรงงาน 6,000 บาทตอป 
คาเบี้ยประกันภัยโรงงาน  9,000 บาทตอป 
เงินเดือนหัวหนาคนงาน 18,000 บาทตอป 

 
ตารางที่ 11.6 งบประมาณคาใชจายการผลิต 

บริษทัไทยเจริญการผลติ จํากัด 
งบประมาณคาใชจายการผลิต 

สําหรับป 2555 
   ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 รวม 
คาใชจายผันแปร 
   คาวัสดุ (1)          1,780 2,270 2,470 2,470 8,990 
   คาไฟฟา (2)        2,125 2,825 3,050 3,075 11,075 
   คาแรงงานทางออม (3) 1,920 2,655 2,895 2,955 10,425
      รวม                5,825 7,750 8,415 8,500 30,490 
คาใชจายคงที่ 
   คาเสื่อมราคาโรงงาน 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000 
   คาเบี้ยประกันโรงงาน 2,250 2,250 2,250 2,250 9,000 
   เงินเดือนหัวหนาคนงาน   4,500 4,500 4,500 4,500 18,000
      รวม            8,250 8,250 8,250 8,250 33,000 
รวมคาใชจายการผลิตทั้งสิ้น 14,075 16,000 16,665 16,750 63,490 

  
ที่มา (จินดา  ขันทอง, 2540, หนา 8 -22) 

 

การคํานวณประกอบ 
 (1) คาวัสดุ  =  จํานวนซื้อวัตถุดิบทั้งสิ้น x 10 %  
    เชน ไตรมาส 1 =  17,800 x 10 % = 1,780 บาท 
 (2) คาไฟฟา  =  (ปริมาณผลิต ก + ปริมาณผลิต ข) x 0.25   
    เชน ไตรมาส 1 =  (4,200 + 4,300)  x 0.25  = 2,125 บาท 
 (3) คาแรงทางออม =  คาแรงงานทางตรงทั้งสิ้น x 5 %  
    เชน  ไตรมาส 1 =  38,400 x 5 % = 1,920 บาท 
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ตารางที่ 11.7 งบประมาณคาใชจายการผลิตสรุป 
บริษทัไทยเจริญการผลติ จํากัด 

งบประมาณคาใชจายการผลิตสรปุ 
สําหรับป 2555 

คาใชจายผันแปร (4)  สินคา ก สินคา ข รวม 
   คาวัสดุ  3,800 5,100 8,990 
   คาไฟฟา  4,775 6,300 11,075 
   คาแรงงานทางออม  2,865 7,560 10,425
      รวม  11,530 18,960 30,490 
คาใชจายคงที่ (5)     
   คาเสื่อมราคาโรงงาน  2,000 4,000 6,000 
   คาเบี้ยประกันภัยโรงงาน  3,000 6,000 9,000 
   เงินเดือนหัวหนาคนงาน  6,000 12,000 18,000
      รวม  11,000 22,000 33,000 
รวมคาใชจายในการผลิต  22,530 40,960 63,490 
ที่มา (จินดา  ขันทอง, 2540, หนา 8 -23) 

 
การคํานวณประกอบ  

 (4) สินคา ก  คาวัสด ุ = จํานวนซื้อวตัถุดิบ A รวม x 10 %                         
        เชน  38,900 x 10 %  
   = 3,890  บาท 
   คาไฟฟา = ปริมาณผลิต ก x 0.25   
         เชน  19,100 x 0.25   
    = 4,775  บาท 
   คาแรงทางออม  =  คาแรงงานสินคา ก x 5 %  
        เชน 57,300 x 5 % 
    = 2,865  บาท 
   สินคา ข คํานวณทํานองเดียวกัน   
 (5) กําหนดใหแบงตนทุนคงที่ ก : ข  =  1 : 2 
 
 7. งบประมาณตนทุนการผลิต 
  เม่ือไดคํานวณงบประมาณวัตถุดิบ   งบประมาณคาแรงงาน  และงบประมาณ
คาใชจายการผลิตแลว ก็จะสามารถจัดทํางบประมาณตนทุนการผลิต และคํานวณหาตนทุนผลิต
ตอหนวยสินคาได ดังนี้ 
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 ตนทุนการผลิต =   วัตถุดิบที่ใชไป + คาแรงงานทางตรง + คาใชจายการผลิต 
 
 ตนทุนผลิตตอหนวย =  
     

ตนทุนผลติ 
ปริมาณผลิต

 
ตารางที่ 11.8  งบประมาณตนทุนการผลิต 

บริษทัไทยเจริญการผลติ จํากัด 
งบประมาณตนทุนการผลติ 

สําหรับป 2555 
 

 สินคา ก สินคา ข รวม 
คาวัตถุดิบที่ใช  (6) (ตารางที่ 11.4) 38,200 50,400 88,600 
คาแรงงาน (ตารางที่ 11.5)  57,300 151,200 208,500 
คาใชจายการผลิต (ตารางที่ 11.7) 22,530 40,960 63,490
   รวมตนทุนการผลิต  118,030 242,560 360,590 
ปริมาณผลิต (หนวย)  19,100 25,200  
ตนทุนผลติตอหนวย (บาท)  6.18 9.62  
ที่มา (จินดา  ขันทอง, 2540, หนา 8 -24) 
 
การคํานวณประกอบ 
 (6) คาวัตถุดิบที่ใช =  จํานวนวัตถุดิบที่ใชรวม x ราคาวัตถุดิบตอหนวย  
    เชน  สินคา ก = 38,200 ก.ก. x 1 บาท = 38,200 บาท 
 ในป 2555 ตนทุนผลิตสินคาสําเร็จรูปโดยประมาณสินคา ก หนวยละ 6.18 บาท   
สินคา ข หนวยละ 9.62 บาท  ซึ่งต่ํากวาตนทุนผลิตป 2554 ซึ่งมีตนทุนสินคา ก  8 บาท       
สินคา ข 10 บาท (ดูตาราง 11.2  สินคาสําเร็จรูปตนงวด) 
 
 8.   งบประมาณคาใชจายบริหารและคาใชจายในการขาย 
  คาใชจายของกิจการมักจําแนกออกตามลักษณะของคาใชจายนั้นๆ  เชน คาจาง
เงินเดือน  คาแรงงาน  คาเชา  คาใชจายในการรับรอง  คาใชจายในการขาย  เปนตน  และอาจ
ทําการจําแนกตามความรับผิดชอบ  เพ่ือการควบคุมและบริหารตามสายงาน  ซึ่งในแตละแผนก
ที่มีความรับผิดชอบควรไดมีสวนรวมในการวางแผนคาใชจายดวย    โดยคาใชจายควรแยก 
ออกเปนสวนที่คงที่กับสวนที่ผันแปร  ดังน้ันงบประมาณคาใชจายผันแปรจะถูกนํามาใชเพ่ือการ
บริหารมาก  ซึ่งการจัดทํางบประมาณคาใชจายผันแปร จะตองกําหนดเกณฑที่วัดกิจกรรมของ
แผนกใหเหมาะสม  เพ่ือใหสัมพันธกับคาใชจายผันแปรนั่นเอง  และหากงบประมาณคาใชจายที่



 
 
 

453 

จัดทําขึ้นสูงกวาจํานวนที่ถูกจํากัดไว  ผูบริหารจะทําการศึกษาเพื่อลดคาใชจายใหเหลือตาม
จํานวนที่กําหนดไว  ซึ่งจะนําไปรวมเปนแผนกําไร และขอมูลเพื่อจัดทํางบประมาณเงินสด 
  8.1  งบประมาณคาใชจายบริหาร การจัดทํางบประมาณคาใชจายบริหาร  จะ
คลายคลึงกับงบประมาณคาใชจายการผลิต  โดยอาจแบงเปนคาใชจายผันแปร และคาใชจาย 
คงที่  แยกตามไตรมาสหรือสินคา  ฝายบริหารจะตองประมาณหรือคาดคะเนคาใชจายบริหาร
ประเภทตางๆ โดยอาจดูจากขอมูลที่ทางบัญชีบันทึกไวเปนเกณฑ 
 
ตารางที ่ 11.9 งบประมาณคาใชจายในการบริหาร 

บริษทัไทยเจริญการผลติ จํากัด 
งบประมาณคาใชจายในการบริหาร 

สําหรับป 2555 
 

   ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 รวม 
คาใชจายผันแปร 
   วัสดุสํานักงาน        1,800 1,700 1,900 2,000 7,400 
   คาไฟฟา           2,100 2,000 2,100 2,300 8,500 
   คาโทรศัพท     950 890 800 900 3,540 
   คาใชจายเบ็ดเตล็ด        1,250 1,100 1,050 1,200 4,600
      รวม               6,100 5,690 5,850 6,400 24,040 
คาใชจายคงที่             

   เงินเดือน             3,000 3,000 3,000 3,000 12,000 
   คาเสื่อมราคา 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 
   ดอกเบี้ยประกันภัย 3,500 3,500 3,500 3,500 14,000
      รวม            8,500 8,500 8,500 8,500 34,000 
รวมคาใชจายในการบริหาร 14,600 14,190 14,350 14,900 58,040 
ที่มา (จินดา  ขันทอง, 2540, หนา 8 -25) 
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  8.2   งบประมาณคาใชจายในการขาย จัดทําคลายกับงบประมาณคาใชจาย
บริหาร  โดยที่ฝายบริหารจะตองคาดคะเนคาใชจายประเภทตาง ๆ อยางระมัดระวัง 
         บริษัทไทยเจริญการผลิต จํากัด ไดประมาณคาใชจายในการขาย  ซึ่ง
ประกอบดวยคานายหนา 3 % ของยอดขาย  คาขนสงออกหนวยละ 0.20 บาท  ทั้งสินคา ก 
และสินคา ข  งบประมาณคาใชจายในการขายดังตารางที่ 11.10 
 
ตารางที่ 11.10  งบประมาณคาใชจายในการขาย 

บริษทัไทยเจริญ จํากัด 
งบประมาณคาใชจายในการขาย 

สําหรับป 2555 
 

   ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 รวม 
คาใชจายผันแปร 
   คานายหนา         4,284 6,024 6,540 6,900 23,748 
   คาขนสงออก        1,580 2,200 2,380 2,500 8,660 
   คาโทรศัพท     2,000 2,300 2,250 1,990 8,540
      รวม                7,864 10,524 11,170 11,390 40,948 
คาใชจายคงที่             
   เงินเดือนพนักงานขาย    2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 
   คาเลี้ยงรับรอง 1,200 1,200 1,200 1,200 4,800
      รวม            3,200 3,200 3,200 3,200 12,800 
รวมคาใชจายขายทั้งสิ้น    11,064 13,724 14,370 14,590 53,748 
ที่มา (จินดา  ขันทอง, 2540, หนา 8 -26) 
 

งบประมาณการเงิน 
 งบประมาณการเงิน (financial budget) เปนงบประมาณที่แสดงถึงการวางแผนทาง
การเงินขององคการในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง  ซึ่งจะมีการวางแผนเกี่ยวกับการลงทุน โดย 
จัดทําเปนงบประมาณเงินลงทุนและงบประมาณงบดุลและงบประมาณยอยซ่ึงงบประมาณการเงิน
จะประกอบดวย   
 
 1.   งบประมาณเงินลงทุน 
  งบประมาณเงินลงทุน  (capital  budget)   เปนงบประมาณที่แสดงรายการ
เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพยประจําตางๆ มีจํานวนเงินสูง กิจการจึงตองคํานึงถึงรายจาย
ประเภทนี้ โดยจัดทําเปนแผนงานที่แสดงใหเห็นถึงความตองการสินทรัพยตางๆ ในการ
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ดําเนินงานของกิจการในอนาคต  เชน อาคาร  เครื่องจักร  และการลงทุนในสินทรัพยอ่ืนๆ  
งบประมาณการลงทุนน้ีอาจเรียกวางบประมาณคาใชจายทางทุน (capital  expenditure  
budget)  งบประมาณนี้เปนสวนหนึ่งของแผนการลงทุนระยะยาวของกิจการ  
  งบประมาณเงินลงทุนจะแสดงเกี่ยวกับสินทรัพยที่ตองการ  จํานวนเงินลงทุน  
จํานวนที่จายชําระหนี้  และกําหนดเวลาชําระ  ซึ่งการวางแผนลวงหนาทําใหกิจการสามารถ  
วางแผนการจัดหาเงิน เพ่ือการเตรียมเงินทุนไดเพียงพอและทันเวลา 
 
  สมมติวากิจการวางแผนซื้อเครื่องใชสํานกังาน  ในเดอืนเมษายน 2555 ราคา 
50,000 บาท  จายชําระ 2 งวดๆ ละเทากัน  คือ  เดือนเมษายน  และกรกฎาคม งบประมาณ
การลงทุนดังตารางที ่ 11.11 
 
ตารางที ่ 11.11 งบประมาณการลงทุน 

บริษทัไทยเจริญการผลติ จํากัด 
งบประมาณการลงทุน 

สําหรับป 2555 
 

   ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 รวม 
 
เครื่องใชสํานักงาน   - 25,000 25,000 - 50,000 
เงินสดที่ตองการ        - 25,000 25,000 - 50,000 
ที่มา (จินดา  ขันทอง, 2540, หนา 8 -29) 
 
 2. งบประมาณเงินสด 
  ฝายบริหารนอกจากจะสนใจในการทํากําไรของกิจการแลวยังตองสนใจเกี่ยวกับ
รายรับและรายจายอีกดวย เพ่ือมิใหมีการขาดเงินสดในการดําเนินงาน ดังนั้นจึงตองมีการจัดทํา
งบประมาณเงินสด (cash budget)   ซึ่งเปนงบที่แสดงเกี่ยวกับรายการเงินสดที่ไดรับ     และ
เงินสดจายในอนาคตตามแผนที่ไดวางไว เงินสดรับสวนใหญของกิจการมาจากรายไดจากการ
ดําเนินงานตามปกติ คือการขายสินคาหรือบริการ  ดังน้ันในการจัดทํางบประมาณเงินสดจึงควร
ทราบเงื่อนไขของการขายสินคา และ รายไดอ่ืนๆ  
  เงินสดจายของกิจการ  โดยปกติจะเปนการจายคาสินคา  คาใชจายดําเนินงาน
และจายชําระหนี้  รวมทั้งการจายซื้อสินทรัพยตาง ๆ ในการซื้อสินคา  เง่ือนไขการจายชําระหนี้
คาสินคาจะตองนํามาพิจารณาเพื่อคํานวณหาจํานวนเงินสดที่ตองจาย  คาใชจายตาง ๆ หากมี
จํานวนที่คางชําระจะไมนํามาแสดงในงบประมาณเงินสด คาเสื่อมราคา  คาตัดจําหนายสินทรัพย 
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ไมมีตัวตน  และคาใชจายที่เกิดขึ้นแตมิไดทําใหตองจายเงินสดจะไมนํามาแสดงในงบประมาณ
เงินสด 
 จํานวนเงินสดรับและเงินสดจายคํานวณจากงบประมาณดําเนินงานซึ่งประกอบดวย  
งบประมาณขาย  งบประมาณซื้อวัตถุดิบ  หรืองบประมาณซื้อสินคา  งบประมาณคาแรงงาน  
งบประมาณคาใชจายในการผลิต  งบประมาณคาใชจายในการขาย  งบประมาณคาใชจาย
บริหารและงบประมาณการลงทุน   
 
 ตอไปน้ีเปนขอมูลที่ใชทํางบประมาณเงินสด  สมมติใหการขายมีเง่ือนไขดังนี้ 
 ขายเงินสด 60 % ขายเชื่อ 40 % และชําระในไตรมาสถัดไป 
 การซื้อวัตถุดิบ  ชําระไตรมาสที่ซื้อ 70 % และชําระไตรมาสถัดไป 30 %  
 คาแรงงาน  คาใชจายในการผลิต  และคาใชจายดําเนินงานตาง ๆ จายเงินสดใน 
ไตรมาสที่เกิดขึ้น 
 ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2554 มีลูกหนี้การคาคางชําระ 16,500 บาท  เจาหนี้การคา 
3,000 บาท  เงินสด 20,000 บาท 
 ในการคํานวณหาเงินสดรับอาจจัดทําตารางรับชําระเงินจากลูกคาดังนี้ 
 
ตารางที ่ 11.12  ตารางการรับชําระเงินจากลูกคา 

บริษทัไทยเจริญการผลติ จํากัด 
ตารางการรับชําระเงินจากลูกคา 

สําหรับป 2555 
 

   ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 รวม 
ลูกหนี้การคายกมา 16,500 57,120 80,320 87,200 16,500 
ขาย (ตารางที่ 11.1)       142,800 200,800 218,000 230,000 791,600
รวม     159,300 257,920 298,230 317,200 808,100 
เงินสดรับ      
     60 % ในงวดที่ขาย 85,680 120,480 130,800 138,000 474,960 
     40 % ในงวดถัดไป    16,500 57,120 80,320 87,200 241,100
รวมเงินสดรับ      102,180 177,600 211,120 225,200 716,100 
ลูกหนี้การคายกไป 57,120 80,320 87,200 92,000 92,000 
ที่มา (จินดา  ขันทอง, 2540, หนา 8 -30) 
 
 
 
 



 
 
 

457 

 การชําระคาสนิคาหรือคาวตัถุดิบ  สามารถคํานวณโดยจัดทําตารางการจายชําระคา
วัตถุดิบ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 11.13  ตารางการจายชําระคาวตัถุดิบ 

บริษทัไทยเจริญการผลติ จํากัด 
ตารางการจายชําระคาวัตถดิุบ 

สําหรับป 2555 
 

   ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 รวม 
 
เจาหนี้การคายกมา 3,000 5,340 6,810 7,410 3,000 
ซื้อ (ตารางที่ 11.4)       17,800 22,700 24,700 24,700 89,900 
รวม     20,800 28,040 31,510 32,110 92,900 
เงินสดจาย      
     70 % ในไตรมาสซื้อ 12,460 15,890 17,290 17,290 62,930 
     30 % ในไตรมาสถัดไป 3,000 5,340 6,810 7,410 22,560 
รวมเงินสดจาย     15,460 21,100 24,700 85,490 85,490 
เจาหนี้การคายกไป 5,340 6,810 7,410 7,410 7,410 
ที่มา (จินดา  ขันทอง, 2540, หนา 8 -31) 
 
 จากนั้นนําจํานวนเงินสดรบัจากขายและเงินสดจายไปจัดทํางบประมาณเงินสดได  
ดังตารางที่ 11.14 
 
 จากงบประมาณเงินสดพบวาเงินสดของกิจการแตละไตรมาสมีเพียงพอกับการจาย
ชําระคาใชจายตางๆ และซื้อเครื่องใชสํานักงาน  นอกจากนี้ยังมีคงเหลือ ณ วันสิ้นปจํานวน 
228,912 บาท  งบประมาณเงินสดจะบอกใหฝายบริหารทราบเกี่ยวกับสถานการณเงินสดและ
ฝายบริหารอาจนําเงินสดไปลงทุนในดานอ่ืน ๆ อีกได  หากมีเงินสดคงเหลือมาก  เชน เงินสด
คงเหลือในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 มีจํานวนมากและหากเงินสดไมเพียงพอใชจายก็จะทําให
ฝายบริหารวางแผนจัดหาเงินไดทันเวลา 
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ตารางที่ 11.14  งบประมาณเงินสด 
บริษทัไทยเจริญการผลติ จํากัด 

งบประมาณเงนิสด 
สําหรับป 2555 

 
   ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 รวม 
เงินสดยกมา 20,000 30,081 67,937 130,172 20,000 
เงินสดรับ       
ขาย (ตารางที่ 11.12) 120,180 177,600 211,120 225,200 716,100
รวม           122,180 207,681 279,057 355,372 736,100 
เงินสดจาย      
   ซื้อวัตถุดิบ (ตารางที่ 11.13) 15,460 21,230 24,100 24,700 85,490 
   คาแรงงาน (ตารางที่ 11.5) 38,400 53,100 57,900 59,100 208,500 
  * คาใชจายการผลิต(ตารางที่ 11.6) 12,575 14,500 15,165 15,250 57,490 
  * คาใชจายบริหาร (ตารางที่ 11.9) 14,600 12,190 12,350 12,900 52,040 
  * คาใชจายขาย (ตารางที่11.10) 11,064 13,724 14,370 14,590 53,748 
รายจายลงทุน (ตารางที่ 11.11) - 25,000 25,000 - 50,000
      รวม 92,099 139,744 148,885 126,540 507,268 
เงินสดยกไป 30,081 67,937 130,172 228,832 228,832 

*  ไมรวมคาเสื่อมราคา 
*  รวมเงินเดอืนคางจายยกมา 
ที่มา (จินดา  ขันทอง, 2540, หนา 8 -32) 
 
 2. งบการเงินโดยประมาณ 
  งบการเงินโดยประมาณ (forecast  financial statement)  เปนการประมาณการ
ฐานะการเงินของกิจการโดยแสดงในลักษณะงบดลุโดยประมาณ หรืองบดุลลวงหนา (budgeted 
balance sheet or pro forma  balance sheet)  และงบประมาณทีแ่สดงผลการดําเนินงานของ
งวดงบประมาณในลักษณะของงบกําไรขาดทุนโดยประมาณ  (forecast  statement  of income 
and  expense) 
  2.1 งบกําไรขาดทุนโดยประมาณ   (forecast  statement of  income and 
expense)  เปนการแสดงผลการดําเนินงานตามแผนที่ไดวางไวทําใหทราบจํานวนกําไรขาดทุน
โดยประมาณ  ถือเปนสวนของงบประมาณหลักของกระบวนการจัดทํางบประมาณ ในการจัดทํา
งบกําไรขาดทุนโดยประมาณจะนําขอมูลจากงบประมาณดําเนินการ เชนรายการขายจะนําขอมูล
จากงบประมาณการขาย  ตนทุนสินคาขาย  ขอมูลจากงบประมาณตนทุนการผลิต  เปนตน 
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  การจัดทํางบกําไรขาดทุนโดยประมาณทําใหทราบถึงความแตกตางจากแผน   
ที่ไดวางไว เพ่ือจะไดแกไขปรับปรุงแผนงานตาง ๆ ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว         
งบกําไรขาดทุนโดยประมาณทําจากงบประมาณประเภทรายได  และคาใชจายตางๆ ที่ไดจัดทํา
ไวแลว ลักษณะงบกําไรขาดทุนโดยประมาณจะเหมือนกับงบกําไรขาดทุนตามปกติ ตางเพียงแต
ตัวเลขเทานั้นที่เกิดจากการประมาณ 
 

ตารางที่ 11.15 งบกําไรขาดทุนโดยประมาณ 
บริษทัไทยเจริญการผลติ จํากัด 
งบกําไรขาดทนุโดยประมาณ 

สําหรับป 2555 
ขาย (ตารางที ่11.1)  791,600 
หัก  ตนทุนขาย   
       สินคาสําเร็จรูปตนงวด (ตารางที่ 11.2) 6,200  
       บวก  ตนทุนสินคาผลิต (ตารางที่ 11.8) 360,590  
          รวม  366,790  
       หัก  สินคาสําเร็จรูปปลายงวด (ตารางที่ 11.2) 13,258 353,532 
กําไรขั้นตน  438,068 
หัก  คาใชจายดําเนินงาน   
       คาใชจายบริหาร (ตารางที่ 11.9) 58,040  
       คาใชจายในการขาย (ตารางที่ 11.10) 53,748 111,788
กําไรกอนภาษ ี  326,280 
หัก  ภาษีเงินได 35 %  114,198
กําไรสุทธ ิ  212,082 
ที่มา (จินดา  ขันทอง, 2540, หนา 8 -27) 
  

 จากงบกําไรขาดทุนโดยประมาณ  ปรากฏวากิจการมีกําไรสุทธใินจํานวนที่สูงมาก

พอสมควรคือประมาณรอยละ 26.77 ของยอดขาย (212,082÷791,600 x 100) 
  2.2 งบดุลโดยประมาณ (forecast  balance sheet)  เปนการนําขอมูลตัวเลข
มาจากงบดุลตนป มารวมกับขอมูลตัวเลขจากงบประมาณตาง ๆ ในงบประมาณหลัก จะทําให
กิจการไดงบดุลโดยประมาณหรืองบดุลลวงหนา   เปนการประมาณการฐานะการเงินของกิจการ 
  การจัดทํางบดุลโดยประมาณ  ขอมูลบางสวนมาจากงบดุลของงวดกอน
และขอมูลจากงบประมาณตาง ๆ ที่วางไว  เนื่องจากสินทรัพยตาง ๆ ของกิจการที่มีเหลือจาก
การดําเนินงานงวดกอนก็จะนํามาใชดําเนินงานตอในงวดถัดไป ดังนั้น สินทรัพยบางประเภท
อาจไมมีการซื้อเพ่ิมเติม  เชน  ที่ดิน  โรงงาน  เปนตน  สินทรัพยบางประเภทซื้อเพ่ิมหรือ
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการดําเนินงานที่วางแผนไว  เชน  เงินสด  ลูกหนี้  สินคาคงเหลือ  
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เครื่องใชสํานักงาน  ทํานองเดียวกันรายการดานหนี้สินและสวนของผูถือหุนก็จะเปลี่ยนแปลงไป
เน่ืองจากการดําเนินงาน  เชน เจาหนี้  เงินเดือนคางจาย  เปนตน  ดังน้ัน  งบดุลโดยประมาณ
จะชี้ใหเห็นถึงฐานะการเงินในปที่วางแผนวาเปนอยางไร  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลกระทบของการ
ดําเนินงานที่มีตอสินทรัพย  หนี้สิน  และสวนของผูถือหุน  
  งบดุลโดยประมาณของป 2554  ดังตารางที่ 11.16  เพ่ือประกอบการจัดทํา   
งบดุลโดยประมาณของป 2555   
 

ตารางที่ 11.16 งบดุลโดยประมาณ ป 2554 
บริษทัไทยเจริญการผลติ จํากัด 

งบดุลโดยประมาณ สําหรับป 2554 
สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน                
   เงินสด               20,000  
   ลูกหนี้การคา                         16,500  
   ของคงเหลือ    
      สินคาสําเร็จรูป 6,200   
      วัตถุดิบ 1,700 7,900 44,400 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ    
   ที่ดิน                 600,000  
   โรงงาน                           120,000   
   หัก  คาเสื่อมราคาสะสม – โรงงาน         12,000 108,000  
   เครื่องใชสํานักงาน 30,000   
   หัก  คาเสื่อมราคาสะสม – เครื่องใชสํานักงาน 6,000 24,000 732,000
รวม   776,400 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สินหมุนเวยีน    
   เจาหนี้การคา  3,000  
   เงินเดือนคางจาย  2,000 5,000 
หนี้สินระยะยาว    
   เงินกูจํานอง   260,000 
สวนของผูถือหุน    
   ทุนเรือนหุน  466,400  
   กําไรสะสม  45,000 511,400
รวม   776,400 
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ตารางที่ 11.17  งบดุลโดยประมาณ ป 2555 
บริษทัไทยเจริญการผลติ จํากัด 

งบดุลโดยประมาณ 
สําหรับป 2555 

 
สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน                
   เงินสด (ตารางที่ 11.14)  228,832  
   ลูกหนี้การคา (ตารางที่ 11.12)  92,000  
   ของคงเหลือ    
      สินคาสําเร็จรูป  (ตารางที่ 11.2) 13,258   
      วัตถุดิบ (ตารางที่ 11.2) 3,000 16,258 337,090 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ    
   ที่ดิน                 600,000  
   โรงงาน                           120,000   
   หัก  คาเสื่อมราคาสะสม – โรงงาน         18,000 102,000  
   เครื่องใชสํานักงาน 80,000   
   หัก  คาเสื่อมราคาสะสม – เครื่องใชสํานักงาน 14,000 66,000 768,000
รวม   1,105,090 
    

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สินหมุนเวยีน    
   เจาหนี้การคา (ตารางที่ 11.13)  7,410  
   ภาษีเงินไดคางจาย (ตารางที่ 11.11)  114,198  
   เงินปนผลคางจาย   50,000 171,608 
หนี้สินระยะยาว     
   เงินกูจํานอง    260,000 
สวนของผูถือหุน    
   ทุนเรือนหุน  466,400  
   กําไรสะสม  207,082 673,482
รวม   1,105,090 
ที่มา (จินดา  ขันทอง, 2540, หนา 8 –34,35) 
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 3.   งบกระแสเงินสดโดยประมาณ 
      งบกระแสเงินสดโดยประมาณ  หรืองบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
โดยประมาณเปนงบประมาณทางการเงินแสดงการเคลื่อนไหวของเงินสดของกิจการในอนาคต   
ตามแผนงานที่วางไว  ซึ่งจะแสดงเกี่ยวกับแหลงที่มาของเงินสดและแหลงที่ใชไปของเงินสด 
รวมทั้งสิ้นที่เพ่ิมขึ้นและลดลง 
  การจัดทํางบกระแสเงินสดโดยประมาณ  จะทําจากขอมูลของบดุล 2 งวด  และ
งบกําไรขาดทุนประจํางวดที่จัดทํางบกระแสเงินสดนั้น รวมทั้งงบประมาณการลงทุนดังตารางที่ 
11.18 
 
ตารางที่ 11.18 งบกระแสเงนิสดโดยประมาณ 

บริษทัไทยเจริญการผลติ จํากัด 
งบกระแสเงินสดโดยประมาณ 

สําหรับป 2555 
 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน          
   กําไรสุทธิ                 212,082  
   บวก  คาเสื่อมราคา            14,000  
   เงินทุนจากการดําเนินงาน  226,182  
   บวก  หนี้สินหมุนเวียนเพิ่ม         
           เจาหนี้การคา           4,410   
           ภาษีคางจาย   114 ,198 118,608  
   หัก    สินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิม    
           หนี้สินหมุนเวียนลด                 
               ลูกหนี้การคา         75,500   
               สินคาสําเร็จรูป    7,058   
               วัตถุดิบ 1,300   
               เงินเดือนคางจาย 2,000 (85,858) 258,832 
กระแสเงินสดจากการลงทุน                       
   ซื้อเครื่องใชสํานักงาน   (50,000)
เงินสดเพิ่ม   208,832 
บวก  เงินสดตนงวด   20,000
เงินสดปลายงวด   228,832 
ที่มา (จินดา  ขันทอง, 2540, หนา 8 -36) 
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 เม่ือกิจการนํางบประมาณไปใชดําเนินงานแลว จะนําผลการปฏิบัติจริงมาเปรียบเทียบ
กับงบประมาณ  เชน  งบประมาณคาใชจายในการผลิตเปรียบเทียบกับคาใชจายในการผลิตที่
เกิดจริง  หากปรากฏวาคาใชจายในการผลิตเกิดขึ้นจริง  สูงกวางบประมาณที่วางไว ฝายบริหาร
จะตองทําการวิเคราะหผลตางและสาเหตุ เพ่ือควบคุมคาใชจายตางๆ เหลานั้น  หรืองบประมาณ
ขายจะนํามาเปรียบเทียบกับยอดขายจริง หากยอดขายจริงต่ํากวางบประมาณที่วางไว        
ฝายบริหารจะตองปรับปรุงยอดขายใหเพ่ิมขึ้น   งบประมาณจึงเปนเครื่องมือในการควบคุม  
การดําเนินงานที่สําคัญ  ตอไปน้ีเปนการเปรียบเทียบงบประมาณขายกับยอดขายที่เกิดจริง 
 
ตารางที่ 11.19 การเปรียบเทียบงบประมาณขายกับยอดขายจริง 

บริษทัไทยเจริญการผลติ จํากัด 
การเปรียบเทยีบงบประมาณขายกับยอดขายจริง 

สําหรับป 2555 
             ผลตาง 
สินคา ก งบประมาณ ขายจริง  สูงกวา (ต่ํากวา) รอยละ 
   ไตรมาส  1 60,800 56,200 (4,600) (7.6) 
   ไตรมาส  2 76,800 69,000 (7,800) (10.1) 
   ไตรมาส  3 80,000 81,000 1,000 1.3 
   ไตรมาส  4 80,00 78,000 (2,000) (2.5) 
      รวม  (บาท) 297,600 284,200 (13,400) (4.5) 
สินคา ข   
   ไตรมาส  1 82,000 83,000 1,000 1.2 
   ไตรมาส  2 124,000 125,000 1,000 0.8 
   ไตรมาส  3 138,00 136,000 (2,000) (1.4) 
   ไตรมาส  4 150,000 149,000 (1,000) (0.6) 
      รวม  (บาท) 494,000 493,000 (1,000) (0.2) 
รวมทั้งสิ้น (บาท) 791,600 777,200 (14,400) (1.81) 
ที่มา (จินดา  ขันทอง, 2540, หนา 8 -37) 
 
 จากการเปรียบเทียบงบประมาณขายกับยอดขายจริง  พบวายอดขายจริง สินคา ก 
ในไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2 ต่ํากวางบประมาณอยางมาก รวมทั้งยอดขายไตรมาสที่ 4 ก็      
ต่ํากวางบประมาณ  ฝายขายจะตองคนหาสาเหตุและปรับปรุงยอดขายสินคา ก  อยางเรงดวน  
มิเชนนั้นจะทําใหกําไรไมไดตามแผนที่วางไว   
 สําหรับสินคา ข ยอดขายจริงในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4  ต่ํากวางบประมาณ
เล็กนอยซ่ึงฝายขายจะตองปรับปรุงเชนกัน    โดยสรุปแลวยอดขายจริงต่ํากวางบประมาณ   
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รวมทั้งสิ้น 14,400  บาท หรือประมาณ 1.81 %หากไดกําหนดอัตราผลตางที่ยอมรับไดไวที่ 5 % 
ผลตางที่เกิดขึ้นไมสูงกวาเกณฑที่กําหนด  ผูบริหารการขายก็ไมจําเปนตองปรับปรุงอยางใด  
แตหากพิจารณาโดยละเอียดเปนรายไตรมาสแตละชนิดสินคา การขายไตรมาสที่ 1 และ 2  ของ
สินคา ก จะตองไดรับการปรับปรุง 
 
ตารางที่ 11.20  การเปรียบเทียบงบประมาณคาใชจายการผลติ 

บริษทัไทยเจริญการผลติ จํากัด 
การเปรียบเทยีบคาใชจายการผลิตจริงกบังบประมาณ 

สําหรับป 2555 
           ผลตาง 
 งบประมาณ ขายจริง  สูงกวา (ต่ํากวา) รอยละ 
คาใชจายผันแปร     
   คาวัสดุ 8,990 9,100 110 1.20 
   คาไฟฟา 11,075 14,500 3,425 31.00 
   คาแรงงานทางออม 10,425 10,430 5 ____ 
      รวม  (บาท) 30,490 34,030 3,540 11.61 
คาใชจายคงที ่  
   คาเสื่อมราคาโรงงาน 6,000 6,000 - - 
   คาเบี้ยประกันโรงงาน 9,000 9,000 - - 
   เงินเดือนหัวหนาคนงาน 18,000 20,000 2,000 11.10 
      รวม  (บาท) 33,000 35,000 2,000 6.00 
รวมทั้งสิ้น (บาท) 63,600 69,030 5,540 8.71 
ที่มา (จินดา  ขันทอง, 2540, หนา 8 -38) 
 
 จากการเปรียบเทียบงบประมาณกับคาใชจายการผลิตจริงปรากฏวา  คาใชจายการ
ผลิตผันแปรจริงสูงกวาคาใชจายตามงบประมาณ 11.61 % และคาใชจายคงที่สูงกวางบประมาณ 
6 % สําหรับรายการที่มีผลตางเปนจํานวนมากที่สุดคือ คาไฟฟา  มีจํานวนเงิน 3,425  บาท  
หรือสูงกวา 31% จากงบประมาณ  หากกําหนดอัตราผลตางของคาใชจายการผลิตที่ยอมรับได
ไวที่ 10 % จากงบประมาณ  ผลตางที่เกิดจากคาไฟฟาและเงินเดือนจะเปนรายการที่ผูบริหาร 
จะตองวิเคราะหหาสาเหตุและแกไข  เพ่ือการควบคุมและวางแผนตอไป  สวนผลตางที่เกิดจาก
คาวัสดุและคาแรงงานทางออม  จะยกเวนไมนํามาวิเคราะหและแกไข  เพราะมีจํานวนเล็กนอย
และอยูในเกณฑที่ยอมรับได กลาวคือต่ํากวา 10 % จากงบประมาณ 
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การวัดผลการปฏิบัติงาน 
 เม่ือไดจัดหาทุนและลงทุนในสินทรัพยที่จําเปนตอการดําเนินงานดานตางๆ  แลวก็
จะดําเนินธุรกิจเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว  ดังน้ัน  องคการตางๆ  จึงตองการทราบ
ผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมตางๆ  ที่ดําเนินงานเพ่ือนํามาวัดหรือประเมินผลการปฏิบัติงาน  
วาเปนไปตามเปาหมายหรือไม  ถาผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเปาหมาย     ฝายบริหารก็
จะดําเนินการแกไขปรับปรุงและควบคุมตอไป  การรายงานผลการปฏิบัติงานตามสวนงานยัง
เปนขอมูลยอนกลับแกผูปฏิบัติเพ่ือทราบผลงานของตนเอง  นอกจากนี้ผูบริหารระดับสูง ก็
ตองการทราบผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเพื่อประเมินประสิทธิภาพ เพ่ือการตัดสินใจ
ใหรางวัลและควบคุมเพ่ือใหการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ทําให    
องคการบรรลุเปาหมายและอยูรอดตอไปในอนาคต 
 

1.  โครงสรางขององคการ 
           องคการธุรกิจหน่ึงๆ  ยอมมีผูมีสวนไดเสีย  (stakeholders)  หรือผูที่เกี่ยวของกับ  
ผลการดําเนินงานขององคการมากมายหลายฝาย  ผูมีสวนไดสวนเสียขององคการคือกลุมคน
หรือบุคคลที่ไดรับผลจากการตัดสินใจของฝายบริหารหรือเปนผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ   ซึ่ง
ผูบริหารขององคการยอมมีภาระที่ตองตอบสนองแกผูมีสวนไดเสียแตกตางกันไป รวมทั้งความ
ยุงยากซับซอนของการดําเนินงานที่มีการแขงขันสูง  ดังน้ัน  การดําเนินงานเพื่อใหบรรลุ        
เปาหมายและวัตถุประสงค  จึงเปนหนาที่งานที่สําคัญมากสําหรับผูบริหารและโดยที่องคการ
ประกอบดวยกลุมบุคคลที่มีความรูแตกตางกันมารวมกันเพ่ือดําเนินงานรวมกัน  องคการจึงตอง
จัดโครงสรางสายงานเพื่อใหองคการดําเนินกิจกรรมดานตางๆ  มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ที่สามารถทําใหผลงานเปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไวลวงหนา 
 ในการจัดโครงสรางสายงานขององคการนั้นจะตองคํานึงถึง  การแบงงานของ     
องคการ  (business  segmentation)  และรูปแบบการบริหารงานขององคการ  (type  of  
authority) 
   1.1   การแบงงานขององคการ  คือการแบงกิจกรรมการดําเนินงานทั้งหมดของ 
กิจการออกเปนหนวยงานยอยเพ่ือปฏิบัติงานเฉพาะดานตามความจําเปนของการดําเนินงาน
และความรูความสามารถเพื่อประสานประโยชนแกองคการรวมกัน  การแบงงานอาจใหเกณฑ   
แตกตางกันไปแลวแตความเหมาะสมตามสถานะการณและลักษณะองคการ  เชน แบงงานเปน  
แผนก  สวน ฝาย  เขต  สาขา  หรือ แผนกผลิต  แผนกเสื้อสตรี  แผนกลูกคาสวนราชการ  
แผนกสวนขายสง  สวนใหสินเชื่ออุตสาหกรรม  สาขาตางประเทศ  สาขาตางจังหวัด  เปนตน  
การแบงงานขององคการอาจใหเกณฑแบงดังนี้ 
  1.1.1  หนาที่งานทางธุรกิจ  (business  function)  การแบงงานจะใชหนาที่งาน
ที่ทําทางธุรกิจเปนเกณฑ  เชน  การเงิน  การตลาด  การผลิต  และบุคลากร  ซึ่งเปนหนาที่หลัก
ทางธุรกิจ  (line  function)  รวมทั้งยังแบงงานที่เปนงานสนับสนุนหนาที่หลัก  (staff  function)  
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เชนงานการบัญชี  งานที่ปรึกษา  งานตรวจสอบและควบคุมภายใน   การแบงงานตามหนาที่
ทางธุรกิจน้ีกอใหเกิดแผนกหรือฝายการเงิน  แผนกหรือฝายการตลาด  แผนกหรือฝายการผลิต
และแผนกหรือฝายบุคลากร 
  1.1.2 ประเภทสินคา  (products)  การแบงงานจะรวมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่  
จําเปนที่เกี่ยวกับตัวสินคา  เชน การออกแบบผลิตภัณฑ  การลงทุน  การผลิต  การจัดจําหนาย  
การเงิน  การแบงโดยการใชเกณฑสินคาทําใหมี  แผนกสินคาสําเร็จรูป  แผนกเครื่องเขียน  
แผนกสินคาประเภทอาหาร  สวนงานเคร่ืองจักรกล  เปนตน  ซึ่งถือไดวาเปนการจัดโครงสราง
องคการ  แบบสวนงานหรือแผนก  (divisional  organization)  การจัดโครงสรางแบบนี้
กอใหเกิดการพัฒนาสินคาที่สอดคลองกับ  ความตองการของตลาดทําใหสามารถตอสูกับคูแขง
ขันได 
  1.1.3  ประเภทลูกคา  (customers)  ลูกคาเปนบุคคลที่สําคัญ  ซึ่งมีความ
ตองการหลากหลาย  รวดเร็วและทันใจ  ดังน้ันองคการจึงตองคอยดูแลเอาใจใสอยางสม่ําเสมอ  
จึงตองจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับลูกคาจะนํามารวมกัน  องคการ
จึงแบงงานตามประเภทลูกคา  เชน  การแบงงานออกเปนสวนงานที่เกี่ยวของกับลูกคา
ตางประเทศ  สวนงานที่เกี่ยวของกับลูกคาในประเทศ  ตัวแทนจําหนาย  สวนงานที่เกี่ยวกับ
ลูกคาราชการ  แผนกลูกคา    โรงพยาบาล  แผนกลูกคาสง  แผนกลูกคาปลีก  เปนตน  รูปแบบ
การจัดองคการเปนแบบสวนงานหรือแผนก เชนเดียวกับการแบงตามประเภทสินคา  หรือใช
ลูกคาเปนเกณฑ  การจัดองคการแบบนี้ทําใหทราบความตองการรวมทั้งรสนิยมของลูกคา  ซึ่ง
ชวยใหการพัฒนาสินคาเปนไปตามความตองการของลูกคาประเภทตาง ๆ 
  1.1.4  ภูมิภาคหรือพ้ืนที่  (geographical  territories  or  areas)  การแบงงาน
จะกําหนดตามเขตพื้นที่ภายในประเทศหรือภูมิภาคตางๆ  ทั่วโลกซึ่งจะนํากิจกรรมตางๆ           
ที่เกี่ยวของกับพื้นที่มารวมกันเพ่ือความรวดเร็วและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตัวอยาง  
การแบงงานเปนเขตการขายในภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต  แผนกหรือสวนงานตลาด
ตางประเทศ  สาขาตางประเทศ  เปนตน  ทํานองเดียวกับการแบงงานเกณฑประเภทสินคา         
และประเภทลูกคารูปแบบการจัดองคการจะเปนแบบสวนงานหรือแผนก   เชนเดียวกับการจัด
องคการตามประเภทลูกคา  การจัดองคการแบบนี้ชวยใหฝายบริหารทราบความตองการสินคา
ในพื้นที่ตางๆ  ทําใหสามารถพัฒนาสินคาใหเปนไปตามความตองการของแตละเขตพื้นที่ตางๆ  
ชวยใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย   
 

รูปแบบการบริหารงาน   
เม่ือไดแบงกิจกรรมดําเนินงานตางๆ  แลวผูบริหารจะตองพิจารณาเลือกรูปแบบการ

บริหารงานใหเหมาะสมกับงานของหนวยงานยอยแตละหนวย  ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานตาม
หนาที่ความรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพ  บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค  รูปแบบการ
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บริหารงานแบงออกเปน  แบบรวมอํานาจ  (centralized  authority)  และแบบกระจายอํานาจ  
(decentralized  authority)  หรืออาจใชผสมทั้งสองแบบเขาดวยกัน 

1.  แบบรวมอํานาจ   
         แบบรวมอํานาจ  เปนการบริหารงานแบบที่รวมอํานาจ  หรือสิทธิในการตัดสินใจ
ไวศูนยกลางแหงเดียว  กลาวคือเปนการบริหารงานที่ผูบริหารระดับสูงทําหนาที่ตัดสินใจ          
ในเรื่องตางๆ  ทั้งหมดและเปนผูรับผิดชอบวางแผนรวมทั้งควบคุมการดําเนินงานทั้งหมดภายใน
องคการ การบริหารรูปแบบน้ีทําใหเกิดความลาชา ไมคลองตัวตอการเปลี่ยนแปลงของสถานะการณ  
รวมทั้งไมไดใชความรู  ความสามารถของบุคคลตางๆขององคการเทาที่ควร  การบริหารรูปแบบ
นี้เหมาะกับองคการขนาดเล็กหรือองคการครอบครัวและกิจกรรมการดําเนินงานทีมีไมมากและ
ไมยุงยากซับซอน แตเม่ือองคการมีขนาดใหญกิจกรรมดานตางๆ มีเพ่ิมขึ้น  ความยุงยากซับซอน
ของกิจกรรมแตละดานมีมากขึ้น เชน การแขงขันดานการตลาด  สินคามีคุณลักษณะหลากหลาย  
ทําใหผูบริหารไมสามารถดูแลงานดานตางๆ  ทั่วถึงเน่ืองจากเวลาและความรูความชํานาญ
เฉพาะดานมีไมเพียงพอหรือไมจํากัด  องคการตางๆ จึงนิยมใชรูปแบบการบริหารงานแบบ
กระจายอํานาจมากขึ้น 
 

2.  แบบกระจายอํานาจ   
        แบบกระจายอํานาจ  เปนการบริหารงานที่มีการมอบหมายอํานาจหนาที่หรือสิทธิ
และความรับผิดชอบแกผูบริหารระดับรองลงมาตามลําดับขั้น  การแบงงานในองคการ  ผูบริหาร
แตละระดับจะมีอิสระภายในขอบเขตหนึ่งในการตัดสินใจ  วางแผนและควบคุมตามความ
เหมาะสมของเหตุการณ  การบริหารรูปแบบการกระจายอํานาจ  กอใหเกิดความคลองตัว
รวดเร็วในการดําเนินกิจกรรมของผูที่เกี่ยวของ  ดังนั้นผูที่ไดรับมอบหมายอํานาจจึงตองเปน
ผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานในสวนงานของตน  ผลงานการปฏิบัติจะเกิดจากการใชความรู
ความสามารถ  และประสบการณที่ตนเองมีอยูเปนสําคัญ  ซึ่งหากมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานยอยหรือสวนงานตางๆ  ขอมูลที่จะนํามาวัดหรือประเมินประสิทธิภาพ
ของผูบริหารจึงควรเปนขอมูลที่เขาเหลานั้นรับผิดชอบเทานั้น  หนาที่งานการบัญชีจะเปนผู
รวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงานของหนวยงานยอยหรือสวนงานขององคการ  และนําเสนอ
ขอมูลเหลานั้นอยางมีระบบ  แบบแผนในรูปของรายงานตางๆโดยเฉพาะ เชน  งบกําไรขาดทุน 
งบกําไรสะสม  งบดุล  และงบกระแสเงินสด  เพ่ือองคการจะไดทราบผลการดําเนินงานที่ได
ปฏิบัติมาวาเปนไปในทิศทางใดบางเพ่ือการควบคุมการปฏิบัติงานตอไป  โดยทั่วไปการนําเสนอ
ขอมูลนักบัญชีการเงินจะเสนอในภาพรวมสรุปขององคการเทานั้น  อยางไรก็ตาม  การ
บริหารงานผูบริหารตองการขอมูลที่ละเอียดเพ่ือการวัดผลการปฏิบัติงานและเพื่อการควบคุม
การปฏิบัติงานยอยหรือสวนงานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามเปาหมายและวัตถปุระสงคที่
กําหนดไว  การรายงานขอมูลทางการบัญชีจึงตองสะทอนใหเห็นผลการปฏิบัติของหนวยงาน
ยอยหรือสวนงานตางๆ  ดวยเปนความสําคัญ  การรายงานตามสวนงาน  (segment  reports)  
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เปนรายงานที่นักบัญชีใชในการนําเสนอขอมูลแกผูเกี่ยวของ  ซึ่งชวยใหเห็นรายละเอียดมากขึ้น  
นอกจากนี้แลวหากผูบริหารระดับสูงตองการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือประสิทธิภาพของ
ผูบริหารระดับรองลงมาหรือผูที่ไดรับมอบหมายอํานาจหนาที่  ขอมูลบัญชีจะตองตอบสนองตาม
ตองการเหลานี้ได  การบัญชีตามความรับผิดชอบ (responsibility  accounting)  จะเปน
เครื่องมือในการวัดผลการปฏิบัติงาน  ทั้งในสวนของหนวยงานยอยและในสวนขององคการเปน
สวนรวม 
 

การรายงานตามสวนงาน 
 การรายงานตามสวนงาน  เปนรายงานที่แสดงผลการปฏิบัติงานกิจกรรมตางๆ  
ของสวนงานยอยที่ไดแบงกิจกรรมการดําเนินงานเพ่ือการปฏิบัติโดยเฉพาะ  ซึ่งในการปฏิบัติงาน
ในกิจกรรมตางๆ  ผูบริหารตองใหทรัพยากรจึงกอใหเกิดตนทุนและคาใชจายตางๆ  โดยมุงหวัง
ใหมีรายไดเกิดขึ้นจากกิจกรรมนั้นและมีเหลือเปนผลกําไรแกองคการ  ตัวอยางการรายงานตาม
สวนงานคือ  งบกําไรขาดทุนตามเขตการขาย  งบกําไรขาดทุนตามประเภทสินคา  รายงานผล
การปฏิบัติรายแผนก  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ  เปนตน   
 ปญหาสําคัญอยางหนึ่งสําหรับการจัดทํารายงานตามสวนงาน คือ การแบงสรรตนทุน
หรือคาใชจายที่เกิดใหกับสวนงานตางๆ ที่เกี่ยวของหรือสวนงานที่ทําใหเกิดตนทุนและคาใชจาย
เหลานั้น  การวิเคราะหตนทุนจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับการรายงานตามสวนงาน ผูวิเคราะหตนทุน
จะตองติดตามไดวาตนทุนน้ันเกิดโดยหนวยงานใดเปนจํานวนเทาไร  ตนทุนบางชนิดอาจ
เกิดขึ้นในองคการหรือแผนกเปนสวนรวมตามลักษณะการดําเนินงานก็ไมสามารถจะจัดสรรให 
หนวยงานยอยไดถือวาเปนตนทุนรวม  (common  cost)  เชน ตนทุนที่เกิดขึ้นในสํานักงานใหญ  
หนวยงานบริการหรือหนวยสนับสนุน  ตนทุนที่จะจัดสรรใหกับสวนงานใดสวนงานหนึ่ง  จะตอง
เปนตนทุนที่เกี่ยวของกับสวนงานนั้น  ที่มีสวนกอใหเกิดประโยชนแกองคการโดยรวมและเปน
ลูกโซของมูลคา (value chain) กลาวคือ ตนทุนจะเกิดขึ้นสะสมกันไปตลอดอายุกิจกรรมหนึ่ง  
เชน  ในการขายสินคาชนิดหนึ่งตนทุนจะประกอบดวย  ตนทุนงานวิจัยและพัฒนา     ตนทุน
การออกแบบ  ตนทุนตรวจสอบ  ตนทุนการผลิต  ตนทุนดานการตลาด  ตนทุนการจัดจําหนาย  
ตนทุนในการหีบหอ  รวมทั้งคาบริการลูกคาภายหลังที่ไดขายสินคาไปแลว  ซึ่งตนทุนที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดนี้ทําใหมูลคาของสินคาสูงขึ้นบางครั้งเรียกวา  วงจรการคํานวณตนทุน  (life  cycle  
costing)  ซึ่งการคํานวณตนทุนจะตองรวมตนทุนทุกอยางที่เกี่ยวของกับสินคานั้นตลอดอายุ  
สินคาใหครบถวน 
 เกณฑในการจัดสรรตนทุนเปนอีกเรื่องหน่ึงที่ผูจัดรายงานตามสวนงานตองคํานึงถึง
และหากการใหเกณฑการจัดสรรที่ไมเหมาะสม  ยอมทําใหเกิดการบิดเบือนตนทุนของ
หนวยงานยอย และสงผลใหการวัดผลการปฏิบัติงานผิดพลาด บอยครั้งที่การจัดสรรตนทุนใช
ยอดขายเปนเกณฑ  กลาวคือเม่ือแผนกใดทํายอดขายใหกับองคการในอัตรา  20%  ของ
ยอดขายรวม  ตนทุนสินคาขายและคาใชจายในการขายและบริหารก็จะจัดสรรใหแผนกนั้นในอัตรา 
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20%เชนกัน  ซึ่งเปนเรื่องที่ไมถูกตองเพราะมิไดดูความสัมพันธของรายไดที่ไดมากับตนทุนและ
คาใชจายที่เกิดขึ้นเปนเหตุเปนผลตอกัน  เพราะบางสวนงานอาจตองมีคาใชจายมากในการ
ดําเนินงาน  เนื่องจากทําเลที่ตั้ง  หรือความรูความสามารถของเจาหนาที่ดอยกวาสวนงานอื่น
เปนตน  ดังนั้น  ยอดขายจึงไมไดเปนสาเหตุการเกิดคาใชจายตางๆ  เหลานั้น 
 ในการจัดทํารายงานตามสวนงานนั้น  การคํานวณตนทุนการผลิตใชตนทุนผันแปร  
(variable costing) เหมาะสมกวาวิธีตนทุนเต็มซึ่งรวมตนทุนคงที่ที่เปนตนทุนทางออมรวมไว
และพฤติกรรมของตนทุนไมสัมพันธกับปริมาณกิจกรรม 
 

1.  ลําดับการรายงานตามสวนงาน   
         ลําดับการรายงานตามสวนงาน  การรายงานตามสวนงานลําดับการรายงานจะ
ขึ้นอยูกับการแบงกิจกรรมการดําเนินงานหรือโครงสรางขององคการเปนสําคัญ  จากเกณฑการ
แบงงานขางตน  สามารถจัดทํารายงานตามสวนงานเปนลําดับดังหนาถัดไป 

 จากรายงานผลการปฏิบัติงานดังตัวอยางกําไรของสวนงาน  กําไรของสวนงาน  
ประกอบดวย  กําไรของแผนก  กําไรของสินคา  และกําไรของเขตพื้นที่  ซึ่งกําไรของสวนงานนี้
จะนําไปชดเชยกับตนทุนรวมของกิจการ  และหากเหลือก็จะเปนกําไรสุทธิของกิจการนั่นเอง  
ดังนั้นหากสวนงานตางๆสามารถทํากําไรไดมากจะสงผลใหกําไรสุทธิของกิจการมากตามไปดวย 

 กําไรของสวนงาน คํานวณจาก รายไดของสวนงานหักดวยตนทุนผันแปรตนทุนคงที่ 
ทั้งสวนที่เปนตนทุนทางตรงของสวนงานและตนทุนรวม  ดังน้ันการควบคุมใหกําไรของสวนงาน
ใหมีมากจะตองควบคุมดานการขาย  ตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ของสวนงาน  ตามลําดับ 

 ตนทุนรวมของสวนงาน  คือ ตนทุนที่สามารถแบงแยกไดวาเปนของสวนงานยอย
ใดไดชัดเจนเนื่องจากการไดรับบริการไมสามารถวัดไดนั่นเอง  จึงไมนิยมแบงสรรตนทุนรวม
ใหกับสวนงานใด  แตจะนํามาหักเปนยอดรวมของสวนงานโดยตรงทั้งหมด 

 การประเมินประสิทธิภาพของสวนงานตางๆ นั้น  กําไรของสวนงานยอยนั้นจะไม
รวมตนทุนรวมของสวนงาน  ทั้งน้ีถือวาสวนงานยอยไมสามารถควบคุมไดและไมทราบจํานวนที่
แนนอนได  การจัดสรรตนทุนรวมอาจไมถูกตองสงผลใหการดําเนินงานไมดีและหากมีการตัดสินใจ
ยกเลิกหรือเพ่ิมสวนงานก็จะพิจารณากําไรของสวนงานยอยที่ไมรวมตนทุนรวมเชนกัน 
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บริษัทยูงทอง  จํากัด 

รายงานผลการปฏิบัติงานของกิจการ – แยกตามประเภทลูกคา 
สําหรับป  2550 

 
 แผนกขายสง แผนกขายปลีก รวม 
ขาย 200,000 400,000 600,000
หัก  ตนทุนผนัแปร    
      ตนทุนผลิต 40,000 100,000 140,000 
      คาใชจายขาย 20,000 30,000 50,000 
      คาใชจายบริหารทัว่ไป 50,000 60,000 110,000
      รวม 110,000 190,000 300,000
กําไรสวนเกิน 90,000 210,000 300,000
หัก  ตนทุนคงที่ของแผนก    
      ตนทุนผลิต 30,000 100,000 130,000 
      คาใชจายขาย 10,000 34,000 44,000 
      คาใชจายบริหารทัว่ไป 20,000 36,000 55,000
      รวม 60,000 170,000 230,000
กําไรของแผนก 30,000* 40,000 70,000 
หัก  ตนทุนรวม    
      ตนทุนผลิต   12,000 
      คาใชจายขาย   4,000 
      คาใชจายบริหารทัว่ไป   8,000
      รวม   24,000
กําไรสุทธขิองกิจการ   46,000 
 
 
ที่มา (จินดา  ขันทอง, 2540, หนา 10 -11) 
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บริษัทยูงทอง  จํากัด 

รายงานผลการปฏิบัติงานของแผนกขายสง - แยกตามชนิดสนิคา 
สําหรับป  2550 

 สินคา  ก สินคา  ข รวม 
ขาย 80,000 120,000 200,000
หัก  ตนทุนผนัแปร    
      ตนทุนผลิต 10,000 30,000 40,000 
      คาใชจายขาย 10,000 30,000 20,000 
      คาใชจายบริหารทัว่ไป 24,000 26,000 50,000
      รวม 44,000 66,000 110,000
กําไรสวนเกิน 36,000 54,000 90,000
หัก  ตนทุนคงที่ของแผนก    
      ตนทุนผลิต 8,000 16,000 24,000 
      คาใชจายขาย 2,000 6,000 8,000 
      คาใชจายบริหารทัว่ไป 8,000 8,000 16,000
      รวม 18,000 30,000 48,000
กําไรของแผนก 18,000 24,000 42,000 
หัก  ตนทุนรวม    
      ตนทุนผลิต   6,000 
      คาใชจายขาย   2,000 
      คาใชจายบริหารทัว่ไป   4,000
      รวม   12,000
กําไรสุทธขิองแผนกขายสง   30,000 

 
ที่มา (จินดา  ขันทอง, 2540, หนา 10 -12) 

 
ในสวนงานของแผนกขายสงมีขายสินคา  2  ชนิด  คือสินคา ก  และสินคา ข  เม่ือ

รายงานแยกตามชนิดของสินคาพบวาสินคา  ก  ขายไดนอยกวาสินคา ข  ในขณะที่สินคา ข  มี
ความสามารถทํากําไรสูง  ทั้งๆ ที่สินคา ข  มีตนทุนทางตรงของแผนกสูง 
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บริษัทยูงทอง  จํากัด 

รายงานผลการปฏิบัติงานขายสินคา ก - แยกตามเขตพื้นที ่
สําหรับป  2550 

 เขตเหนือ กทม. รวม 
ขาย 24,000 56,000 80,000
หัก  ตนทุนผนัแปร    
      ตนทุนผลิต 3,000 7,000 10,000 
      คาใชจายขาย 4,000 6,000 10,000 
      คาใชจายบริหารทัว่ไป 8,000 16,000 24,000
      รวม 15,000 29,000 44,000
กําไรสวนเกิน 9,000 27,000 36,000
หัก  ตนทุนคงที่ของแผนก    
      คาใชจายขาย 200 800 1,000 
      คาใชจายบริหารทัว่ไป 2,000 4,000 6,000
      รวม 2,200 4,800 7,000
กําไรของแผนก 6,800 22,200 29,000 
หัก  ตนทุนรวม    
      ตนทุนผลิต   8,000 
      คาใชจายขาย   1,000 
      คาใชจายบริหารทัว่ไป   2,000
      รวม   11,000
กําไรสุทธขิองแผนก   18,000 
 
ที่มา (จินดา  ขันทอง, 2540, หนา 10 -13) 
 

 
เม่ือพิจารณาสินคา ก  ซึ่งเปนสินคาที่ทํากําไรไดนอยกวาสินคา ข  โดยแสดงแยก

ตามเขตการขายวาเขตใดที่อาจขายไดนอยเพ่ือการปรับปรุงตอไป  สินคา ก  ของกิจการมีเขต
การขาย 2 เขต คือเขตเหนือ  และเขตกรุงเทพ  จากรายงานแยกตามเขตพบวาเขตเหนือ    
เปนเขตที่ขายสินคา ก ไดนอยมากและทํากําไรนอย  ทั้งๆ  ที่ตนทุนทางตรงของแผนกมีจํานวน
นอย  สําหรับเขตกรุงเทพ  สินคา ก  ขายไดจํานวนมากจึงเปนเขตที่ทํากําไรสูง 
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ศูนยการรับผิดชอบ 
เม่ือองคการไดจัดโครงสรางขององคการออกเปนสวนงานยอย   ตามลักษณะ       

กิจกรรมที่สําคัญ  รวมทั้งไดกระจายอํานาจใหแกบุคคลที่ปฏิบัติงานในสวนงานยอยน้ัน  โดยให
ผูปฏิบัติหรือผูจัดการรับผิดชอบในการวางแผน  ควบคุมและตัดสินใจดําเนินกิจกรรมตางๆ      
ที่เปนประโยชนตอองคการและทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคการเปนสวนรวม  อาจ
เรียกการบริหารในลักษณะนี้วาการบริหารตามวัตถุประสงค  (management  by  objective) 
(จินดา  ขันทอง, 2540, หนา 10 -14) 

 
ศูนยความรับผิดชอบ(responsibility center) เปนความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน 

ยอย โดยที่แตละศูนยความรับผิดชอบจะมีหนาที่จัดการ  หรือดําเนินการเฉพาะกิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมาย  ศูนยความรับผิดชอบบางหนวยงานรับผิดชอบเฉพาะกิจกรรมที่กอใหเกิดตนทุนและ
คาใชจายเทานั้น  บางศูนยรับผิดชอบเฉพาะกิจกรรมที่มีแตรายได  และในบางศูนยรับผิดชอบ
ทั้งรายไดและคาใชจาย  เปนตน ศูนยความรับผิดชอบโดยทั่วไปแบงเปน  4  ประเภทดังนี้ 

1.  ศูนยตนทนุ  (cost  center)  เปนหนวยงาน  หรือสวนงานที่รบัผดิชอบดูแล 
ตนทุนและคาใชจายใหกับองคการ  ในศูนยรับผิดชอบนี้กิจกรรมตางๆ  จะเปนกิจกรรมที่
กอใหเกิดตนทุน  และคาใชจายเปนสําคัญ  เชน  แผนกผลิตตางๆ  แผนกซอม  เพ่ือบริการ
แผนกผลิตหรือแผนกอื่นๆ  ในองคการ  สรุปแลวหนวยงานใดขององคการที่ทํากิจกรรมแลวมี
ตนทุนและ คาใชจายเกิดขึ้นอยางเดียวเรียกวา  ศูนยตนทุน 

ความรับผิดชอบของผูจัดการศูนยตนทุน  อยูภายในขอบเขตที่จํากัดโดยงบประมาณ  
หรือตนทุนมาตรฐาน 

2.  ศูนยรายได  (revenue  center) เปนหนวยงาน  หรือสวนงานที่รับผิดชอบดูแล 
กิจการจัดหารายไดใหกับองคการเปนการเฉพาะ  ในศูนยนี้กิจกรรมหลักเปนกิจกรรมที่
กอใหเกิดรายได  ตัวอยางแผนกขายตางๆ  เชน  ตัวแทนจําหนายสินคาตามจังหวัดตางๆ  
ผูจัดการขายตามหางสรรพสินคาทั้งหมดนี้เปนผูจัดการศูนยรายได   ดังน้ันในองคการหนึ่งจะมี
ศูนย   รายไดหลายหนวยงาน 

ผูจัดการศูนยรายได  จะใชงบประมาณการขาย  ราคาสินคาและสัดสวนการขาย  
เปนมาตรฐานความรับผิดชอบ  ดังนั้น  หากมีผลตางปริมาณการขาย  ราคาและสัดสวนการขาย
เกิดขึ้น  ผูจัดการจะตองควบคุมผลตางเหลานั้น 

ในการปฏิบัติงานของศูนยรายได  อาจมีคาใชจายเกิดขึ้นเพ่ือใหการจัดหารายได
เปนไปตามงบประมาณที่วางไว  การควบคุมคาใชจายจะตองไมใหเกิดงบประมาณคาใชจายที่
กําหนดไว  แตการควบคุมคาใชจายเปนเพียงวัตถุประสงคเทานั้น  เพราะคาใชจายจะมีจํานวน
ไมมากนัก  วัตถุประสงคหลักของศูนยนี้คือ  รายได 
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3.  ศูนยกําไร  (profit  center)  เปนหนวยงาน  หรือสวนงานที่รบัผดิชอบดูแลทั้ง 
รายไดและคาใชจายเพื่อใหบรรลุกําไรตามเปาหมาย เชน ผูจัดการแผนกสินคา ก ซึ่งการแบงสวน
เปนแบบประเภทสินคา  ผูจัดการแผนกตองรับผิดชอบตั้งแตงานผลิต  ขาย  รวมทั้งการจัดหา
บุคลากร  ดังน้ัน  ผูจัดการตองดูแลกิจกรรมการผลิตซ่ึงเปนกิจกรรมกอใหเกิดตนทุน  ใน
ขณะเดียวกันตองดูแลกิจกรรมการขายสินคา ก  ใหรายไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวในรูป
ของงบประมาณ  รวมทั้งคาใชจายดานอ่ืนๆ  และบุคลากรของแผนก  เปนตน 

การประเมินประสิทธิภาพของแผนกตางๆจะดูที่กําไรของแผนกเปนหลัก   ผูจัดการ
ศูนยกําไรจะใชกําไรสวนเกิน  ตนทุนมาตรฐาน  งบประมาณ  และผลตางๆ  ปริมาณขายเปนตัว
ควบคุมกําไรของศูนย ในองคการหนึ่ง อาจมีศูนยรายไดหลายหนวยงาน  เชน  การแบงสวนงาน
ตามประเภทสินคา  หรือเขตพ้ืนที่  จํานวนศูนยรายไดจะมีจํานวนเทากับการแบงสวนงาน  เปน
ตน 

4.  ศูนยลงทุน  (investment center)  เปนหนวยงาน  หรือสวนงานที่ควบคุมรายได  
คาใชจาย  และการลงทุนขององคการใหสามารถบรรลุผลตอบแทนที่กําหนดไว ความรับผิดชอบ
ของผูจัดการศูนยลงทุนมีมากกวาผูจัดการศูนยกําไร  โดยที่ตองดูแลตัดสินใจในการลงทุนใน  
สินทรัพยถาวรและตองควบคุมการใชสินทรัพยที่ลงทุนใหมีประสิทธิภาพ 

ความรับผิดชอบของผูจัดการศูนยลงทุนมีมากตรงที่หากการตัดสินใจซ้ือหรือลงทุน
ในทรัพยสินผิดพลาดจะกอใหเกิดตนทุนจม สงผลใหผลตอบแทนของหนวยงานต่ํา  การวัด
ประเมินประสิทธิภาพเพื่อการควบคุมทางศูนยนี้ใชอัตราผลตอบแทนเงินลงทุน  (Return  on  
Investment : ROI)  โดยคํานวณดังนี้ 

อัตราผลตอบแทน = กําไรสุทธิของศูนย 
             เงินลงทุนของศูนย 
 
 

เคร่ืองมือในการวัดผลการปฏิบัติงาน 
     กระบวนการวัดผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือสวนงาน
ตางๆ  ในองคการ  โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ  รายงานเพื่อวัดผลการดําเนินงานทางการเงิน
และรายงานเพื่อการควบคุม โดยที่การรายงานเพื่อวัดผลการดําเนินงานทางการเงิน เปนรายงานที่
รวบรวมขอมูลที่เกิดขึ้นอันเน่ืองจากการดําเนินงานของหนวยงานทั้งหมด  เพื่อวัดผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน และการรายงานเพื่อการควบคุมเปนรายงานที่รวบรวมขอมูลที่เกิดขึ้น
ตามความรับผิดชอบของผูบริหารโดยเฉพาะ กลาวคือขอมูลที่ผูบริหารรับผิดชอบเทานั้นที่จะมา
บันทึกแลรายงานใหผูบริหารทราบขอมูลใดที่ไมเกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูบริหารไมไดรับผิดชอบ
จะไมนํามารายงานใหทราบเพราะผูบริหารไมสามารถดําเนินการใดๆ ไดนั่นเอง 
 การวัดผลการปฏิบัติงาน  (performance  measurement)  สามารถวัดผลการ
ปฏิบัติงานดวยรายการทางการเงินหรือการวัดผลปฏิบัติงานทางการเงิน  (financial  measurement)  
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และการวัดผลปฏิบัติงานดวยรายการที่ไมใชทางการเงิน  (non – financial  measurement) 
 การวัดผลการปฏิบัติงานทางการเงิน  ซึ่งเปนวิธีการอดีต  หรือแบบเกานั้นไม
เพียงพอในปจจุบัน  โดยที่วิธีการวัดผลทางการเงินน้ันเนนการวัดผลตอบแทนหรือกําไรเปน
สําคัญ  ในสวนของลูกคา  พนักงาน  ความเสี่ยง  วิธีการและการควบคุมของการดําเนินธุรกิจให
ความสําคัญนอยมากทั้งๆที่รายการเหลานี้เปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันความสําเร็จและความอยู
รอดในอนาคต  กลาวคือเปนตัวผลักดันกําไรใหกิจการนั่นเอง  การวัดผลปฏิบัติงานทางการเงิน
แบบเกา  เชน  อัตราผลตอบแทนเงินทุน  กําไรตอหุน  ชวยในการตัดสินใจระยะสั้นเทานั้น  แต
ไมชวยในเรื่องการแขงขัน การปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่องและการประดิษฐคิดคนสิ่งใหม  
เพราะอัตราสวนทําใหกิจการไดรับผลทางการเงินในระยะสั้นเทานั้น 
 ลิขิตสมดุล (balanced  scorecard : BSC) เปนเครื่องมือในการควบคุมและวัดผล
การปฏิบัติงานในปจจุบันที่นิยมใช  ซึ่งจะมีทั้งการวัดผลการปฏิบัติงานที่เปนรายงานทางการเงิน
และผลการปฏิบัติงานที่มิใชรายการทางการเงิน  เนื่องจากปจจุบันนี้ธุรกิจมีการแขงขันกันมาก
สภาพแวดลอมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  มีปจจัยหลายประการที่สงผลตอความ
อยูรอดของกิจการ  ความตองการของลูกคาจะเปนปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของกิจการใน
ระยะยาว    ผลตอบแทนจากการลงทุนเปนปจจัยที่ชวยในการตัดสินใจระยะสั้นเทานั้น 

 การวัดผลการปฏิบัติงานทางการเงิน  ซึ่งเนนการวัดผลตอบแทนไมเพียงพอสําหรับ
การดําเนินธุรกิจในสภาพปจจุบัน  เน่ืองจากการอยูรอดของธุรกิจในระยะยาวจะขึ้นกับปจจัย
หลายประการเชน   ความตองการของลูกคา   บุคลากร  การควบคุมการดําเนินงาน  ลิขิตสมดลุ 
(balanced  scorecard) จะเปนระบบการบริหารที่จะใหความสําคัญกับ 4 มุมมอง คือ  ดาน
ลูกคา (customer perspective) ดานการเงิน  (financial   perspective)  ดานกระบวนการ
ภายใน  (internal perspective)  และดานการเรียนรูและการเติบโต  (learning and growth 
perspective) โดยแตละมุมมองประกอบดวย 4 องคประกอบคือวัตถุประสงค (objectives) ตัวชี้วัด 
(measures) เปาหมาย (targets) และการริเริ่ม (initiatives) ดังภาพที่ 11.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

476 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

477 

 1.  ดานลูกคา  ธุรกิจจะประสบความสําเร็จในระยะยาวไดปจจัยดานลูกคาจะเปนตัว
ผลักดันที่สําคัญ  ความตองการของลูกคาจะสงผลใหธุรกิจประสบความสําเร็จไดโดยการใช    
กลยุทธ ดังนี้ 
 1.1  ธุรกิจจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดโดยการใหบริการเชิงรุก 
 1.2  กําหนดราคาสินคาที่แขงขันได 
 1.3  มีสินคาหลากหลาย  และสงมอบสินคาตรงเวลา  ซึ่งสามารถวัดผลงานได
จากอัตราของยอดขายที่เพ่ิมขึ้น  มีสวนแบงตลาดมากขึ้น  สํารวจความพึงพอใจของลูกคา   
อัตราการสงมอบสินคาตรงเวลา  อัตราขอรองเรียนจากลูกคาลดลง 
 2.  ดานการเงิน  กําไรเปนเปาหมายแรกของการดําเนินธุรกิจ  ผูที่เกี่ยวของกับกิจการ
ยอมตองการผลตอบแทน  และผลประโยชนที่คาดหวังไว  ปจจัยสําคัญที่สงผลตอกําไรมาจาก
ยอดขาย  ตนทุนสินคา  และการดําเนินกิจกรรมที่กอใหเกิดรายได  ซึ่งมุมมองดานการเงินน้ีเปน
การสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจจากการขายสินคาเดิมและสินคาใหม  และการนําระบบการ
บริหารตนทุนกิจกรรมมาใช  เพื่อสรางผลตอบแทนใหกับเจาของ  และทําใหธุรกิจเจริญเติบโต  
นอกจากนี้การที่ธุรกิจขายสินคาใหม ทําใหมีรายไดและมีลูกคารายใหม รวมทั้งระบบการคิดตนทุน
โดยใชตนทุนกิจกรรมจะทําใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งสามารถวัดผลงานไดจากอัตราการเติบโต
ของกําไร  รายได  และตนทุนตอหนวย  หากกิจการมีสินคาใหม และลูกคารายใหมสามารถ
วัดผลการปฏิบัติงานไดจากสัดสวนของรายไดระหวางกลุมลูกคาเดิมและกลุมลูกคารายใหม 
 3.  ดานกระบวนการจัดการภายใน  เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคากิจการ
ตองมีระบบการจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งเปนการปฏิบัติงานของหนวยงานยอยภายใน 
กระบวนการจัดการภายในที่มีประสิทธิไดแก 
 3.1  การจัดสงมอบสินคาอยางมีประสิทธิภาพ  โดยการใชบริการขนสงจาก
หนวยงานภายนอก (out  source)  การนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการจัดมอบสินคา 
 3.2  การผลิตที่ทันสมัยโดยใชเทคโนโลยีการผลิต  รวมทั้งหนวยงานบริการที่มี
คุณภาพทําใหไดสินคาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ลูกคาไดบริโภคสินคาที่มีคุณภาพสราง
ความพึงพอใจใหลูกคาการรองเรียนของลูกคานอยลง 
 3.3  การบริหารตนทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  โดยการใชหนวยงานขางนอก
หรือใหผูผลิตมีสวนไดเสีย  ทําใหลดของเสียและตนทุนของสินคาได 
 4.  ดานการเรียนรูและการเติบโต  การเรียนรูและการเติบโตเปนรากฐานของทั้งสาม
ดานที่กลาวแลว  เพราะทุกดานตองเริ่มจากบุคลากรที่มีความรูความสามารถ  ดังน้ันการเรียนรู
ทําใหบุคลากรมีศักยภาพ  มีความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึง
ตองมีการพัฒนาในลักษณะดังตอไปน้ี 
 4.1  การพัฒนาความสามารถและคุณภาพชีวิตของบุคลากร  เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
และเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  จึงจะสงผลตอความสามารถของการปฏิบัติงาน 
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 4.2  การพัฒนาทักษะ  เพ่ือพัฒนาทักษะในการทํางานใหไดมาตรฐาน  เชน  
ทักษะดานการใชภาษา  การใชอุปกรณ  การใชคอมพวิเตอร  และทกัษะการทํางาน  เปนตน 
 4.3  การพัฒนาผลิตภัณฑที่หลากหลายและตอเนื่อง  โดยการริเริ่มการวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาสินคาและเปนเจาของลิขสิทธิ์  และสิทธิบัตร 
 
 

สรุป 
  
 การวางแผนและควบคุมจะใชงบประมาณเปนเครื่องมือเพ่ือชวยใหผูบริหารสามารถ
ควบคุมการปฏิบัติงานได งบประมาณจะชวยในการวางแผน เพ่ือการประสานงาน และเพ่ือการ
ควบคุม และเพื่อใหการจัดทํางบประมาณไดสําเร็จตามเปาหมายและสามารถนําไปใชได  การ
จัดการทํางบประมาณจะมีปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ คือ จะตองไดรับการสนับสนุนจาก
ฝายบริหารตองสอดคลองกับการจัดสายงานในองคการมีความเขาใจในหลักการของงบประมาณ 
และมีการปรับงบประมาณใหเขากับสภาวการณได ในกิจการขาดใหญการควบคุมโดยงบประมาณ
จะมีการตั้งเปนคณะกรรมการงบประมาณ เพ่ือทําหนาที่ใหการจัดทํางบประมาณสําเร็จ         
งบประมาณหลักของกิจการประกอบดวยงบประมาณดําเนินการและงบประมาณการเงิน 
 งบประมาณมีชนิดตาง ๆ แตกตางกันออกไปตามสภาพและชนิดของธุรกิจบางแหง
อาจจะเรียกงบประมาณวา     งบการเงินโดยประมาณ  (pro – forma  statements)   ซึ่ง      
งบประมาณหลักของกิจการเปนงบประมาณที่จัดทําขึ้น เปนแผนทางการเงินอยางกวางสําหรับ
ทั้งองคกร  ซึ่งเปนการนํางบประมาณของหลายหนวยงานมารวมกัน โดยจะจัดทําขึ้น ณ  ระดับ
กิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง  งบประมาณหลักประกอบดวยงบประมาณดําเนินการ จะเร่ิมตนดวย
งบประมาณขาย ซึ่งงบประมาณหลักจะแตกตางกันตามลักษณะของธุรกิจ   

องคการธุรกิจตองรับผิดชอบตอสังคมและผูที่เกี่ยวของมากมายหลายฝายซึ่งความ
รับผิดชอบมากมายดังกลาว  ทําใหองคการตองแบงกิจกรรมออกเปนสวนงานตางๆ  รวมทั้ง
กระจายอํานาจแกผูที่เกี่ยวของเพ่ือสามารถตัดสินใจ  วางแผนและควบคุมไดรวดเร็วเพื่อ
ประโยชนแกองคการโดยสวนรวม  ศูนยความรับผิดชอบในองคการตางๆ  มีหนาที่รับผิดชอบใน
กิจกรรมที่ไดรับมอบหมายใหสวนรวมของตนสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมายหรือ
งบประมาณที่วางไว  ฝายบริหารแตละหนวยงานมีหนาที่ในการวางแผน  การประเมินผล  การ
ควบคุมและตัดสินใจในเรื่องตางๆ  ดังนั้น  ฝายบริหารจึงตองการขอมูลที่สามารถแสดงถึงผล
การปฏิบัติงานที่ตรง  ถูกตองและสะทอนใหเห็นถึงกิจกรรมตางๆ  หรือหนวยงานตางๆ  
ประกอบการบริหารงานของตนเอง  รายงานตามสวนงานและการบัญชีตามความรับผิดชอบจะ
ชวยให ขอมูลที่ฝายบริหารของสวนงานตางๆ  บริหารงานบรรลุเปาหมายไดดวยดี   
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ดานการเงิน 
(financial perspective)  

กลย

 

 

 

 

ภาพที่ 11.4  การวัดผลการปฏิบัติงานโดยใชลิขิตสมดุล (balanced  scorecard) 
ที่มา  (Jackson  &  Sawyers, 2006, p.414)  
 

ุทธ 
(strategy)        

ดานกระบวนการภายใน 
(internal perspective)  

ด
(

านลูกคา 
customer perspective)  

ดานการเรียนรูและเติบโต 
(learning and growth 

perspective)
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