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ใน
กำรวำงแผนกลยุทธ์ และกำรวำงแผนเพื่อควบคุมก�ำไรใน

ปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลำยวิธี แต่มีอยู่อีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิ-

ภำพทีผู่บ้รหิำรมกัมองข้ำม และไม่ได้เอำใจใส่มำกนกัในกำรน�ำมำใช้

วำงแผน และควบคุม นั่นก็คือ กำรใช้งบประมำณหลักมำเป็น 

เคร่ืองมือในกำรวำงแผน ประสำนงำน และควบคุมกำรด�ำเนินงำน

ขององค์กรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ที่องค์กรวำงไว้ 

ดังนั้น ผู้บริหำรควรจะให้ควำมส�ำคัญกับกำรศึกษำแนวคิด และ

พฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรจัดท�ำงบประมำณ ทั้งนี้ ก็

เพื่อท�ำให้ผู้บริหำรได้ทรำบถึงผลกระทบของกำรใช้งบประมำณที่

จัดสรรต่อกำรด�ำเนินงำนขององค์กรที่เป็นอยู่ กำรจัดท�ำงบประมำณ

จะช่วยในกำรวำงแผน และกำรควบคุมกิจกำรได้ในทุกๆ ด้ำน ไม่ว่ำ

จะเป็นด้ำนกำรผลติสนิค้ำ ด้ำนกำรบรกิำร หรอืด้ำนกำรตลำด ซึง่ล้วน

แล้วแต่ต้องอำศัยกำรวำงแผน  และควบคุมก�ำไรให้เป็นไปตำมเป้ำ-

หมำยที่องค์กรตั้งไว้ นอกจำกนี้กำรจัดท�ำงบประมำณยังสำมำรถน�ำ

ไปใช้ในกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กรให้

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร และยังท�ำให้องค์กรสำมำรถ

จัดหำ และใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัดให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

และน�ำไปสู่ผลก�ำไร หรือควำมส�ำเร็จที่องค์กรต้องกำรอย่ำงยั่งยืน  

ในกำรจดัท�ำงบประมำณในทีน่ีจ้ะกล่ำวถงึกำรจดัท�ำงบประมำณ

หลัก (Master budget) หรือบำงครั้งเรียกว่ำงบประมำณประจ�ำปี มี

ลักษณะเป็นงบประมำณระยะส้ันโดยปกติก็จะมีระยะเวลำส�ำหรับปี

ต่อปี และแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภททีห่นึง่ กค็อื งบประมำณ

ด�ำเนินงำน (The Operational Budget) ประกอบด้วย งบประมำณ

กำรขำย งบประมำณกำรผลติ งบประมำณวตัถดุบิทำงตรง งบประมำณ

ค่ำแรงทำงตรง งบประมำณค่ำใช้จ่ำยกำรผลติ งบประมำณต้นทนุขำย 

งบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย และกำรบรหิำร และงบก�ำไรขำดทนุ

โดยประมำณ และประเภทที่สอง ก็คือ งบประมำณกำรเงิน (The  

Financial Budget) ประกอบด้วย งบประมำณเงินสด และงบแสดง

ฐำนะกำรเงินโดยประมำณ 

ครำวนี้เรำมำลองพิจำรณำสิ่งที่เกี่ยวข้องแยกเป็นรำยงบ

ประมำณหลัก ดังต่อไปนี้

งบประมาณขาย มีประเด็นที่ส�ำคัญคือ เนื่องจำกเป็นจุดแรก

ในกำรวำงแผนทั้งหมด ทั้งนี้แผนรำยได้หรือแผนกำรขำยขององค์กร

เป็นจุดเริ่มต้นของแผนกำรใช้ทรัพยำกรทั้งหมดขององค์กรอย่ำงมี

ประสิทธิภำพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่วำงไว้คือ  

ผลก�ำไรขององค์กร ส่ิงที่ส�ำคัญในกำรวำงแผนงบประมำณนี้จะต้อง

ค�ำนึงถึงอัตรำกำรเติบโตของอุตสำหกรรมที่ตนเองเป็นอยู่ ภำวะ-

เศรษฐกิจ ตัวเลขทำงสถิติต่ำงๆ และข้อมลูจำกฝ่ำยบรหิำร ทัง้นีข้้อมลู

ดังกล่ำวจะถูกน�ำมำจัดท�ำงบประมำณขำยเพื่อวัดผลกำรปฏิบัติงำน 

(Performance) ของหัวหน้ำฝ่ำยขำย และฝ่ำยกำรตลำด

การจัดทำางบประมาณหลัก
อาจารย์ โกศวัต รัตโนทยานนท์ 

อาจารย์ประจำาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ TNI

เพื่อการวางแผนและควบคุมกำาไรอย่างยั่งยืน
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งบประมาณการผลิต เป็นกำรวำงแผนกำรผลิตที่กระจำย

ปริมำณผลติท่ีค�ำนวณได้ตลอดปีกำรผลติว่ำในแต่ละเดอืนหรอืแต่ละ

ไตรมำสจะต้องผลิตก่ีหน่วยจึงจะเพียงพอต่อยอดขำยของเดือนหรือ

ไตรมำสนัน้ๆ สิง่ทีต้่องค�ำนึงถึงคอื ฤดกูำล นโยบำย ระดบักำรถอืสนิค้ำ

คงคลัง ก�ำลังกำรผลิต และระดับกำรผลิต เป็นต้น ทั้งนี้หัวหน้ำฝ่ำย

กำรผลิตจะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก

งบประมาณวัตถุดิบทางตรง เนื่องจำกวัตถุดิบเป็นส่วน

ประกอบส�ำคญัในกำรผลิตสินค้ำ ในกระบวนกำรผลิตวตัถดุบิทำงตรง

จะถูกเปลี่ยนให้เป็นสินค้ำส�ำเร็จรูป เจ้ำของธุรกิจจ�ำเป็นต้องทรำบ

ปริมำณของวัตถุดิบที่จะน�ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิต ปริมำณของ

วตัถดุบิท่ีจะต้องจดัซือ้ให้เพยีงพอในกำรผลติสนิค้ำ และประมำณกำร

ต้นทุนของวัตถุดิบเหล่ำนั้น ทั้งนี้หัวหน้ำฝ่ำยกำรผลิตจะเป็นผู้รับผิด-

ชอบหลัก

งบประมาณค่าแรงทางตรง ทั้งนี้ในกำรผลิตสินค้ำจ�ำเป็น 

ต้องมีแรงงำนทำงตรงท่ีจะต้องเปล่ียนวัตถุดิบให้กลำยเป็นสินค้ำ

ส�ำเร็จรูป โดยผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบหลัก ได้แก่ หัวหน้ำฝ่ำยกำรผลิต 

และหัวหน้ำฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์

งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลติ จดัท�ำขึน้เพือ่ประมำณกำรค่ำ

ใช้จ่ำยอื่นที่ต้องจ่ำยนอกเหนือจำกวัตถุดิบ และค่ำแรง วัตถุประสงค์

หลัก คือ รวบรวมค่ำใช้จ่ำยแต่และแผนกในกระบวนกำรผลิตนั่นเอง 

เช่น ค่ำจ้ำงผู้ควบคุมโรงงำน วัตถุดิบทำงอ้อม แรงงำนทำงอ้อม ค่ำ

ก�ำลงัไฟ ค่ำใช้จ่ำยเบด็เตลด็ ค่ำท�ำควำมสะอำด ค่ำเสือ่มคณุภำพของ

เคร่ืองจกัร ค่ำเช่ำโรงงำน ค่ำประกันวัตถดุบิ และค่ำซ่อมบ�ำรงุเครือ่งจกัร 

เป็นต้น ผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ หัวหน้ำฝ่ำยกำรผลิต หัวหน้ำฝ่ำย

ทรัพยำกรมนุษย์ 

งบประมาณต้นทนุขาย ท�ำให้กจิกำรทรำบถงึต้นทนุทีจ่ะเกดิ

ขึน้ในช่วงระยะเวลำต่ำงๆ และเป็นข้อมลูส�ำคญัต่อกำรจดัท�ำงบก�ำไร

ขำดทุนต่อไป ผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย และกำรบริหำร นอกจำก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตที่เกิดขึ้นในกิจกำรแล้ว กิจกำรยังมีค่ำใช้จ่ำยใน

กำรด�ำเนินงำนอื่นๆ อีก เช่น ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยที่

เกิดขึ้นในกำรจัดกำร และดูแลให้กำรด�ำเนินงำนของทุกๆ หน่วยงำน

เป็นไปโดยรำบรืน่ และประสำนกนั เพรำะฉะนัน้หวัหน้ำแต่ละฝ่ำยไม่

ว่ำฝ่ำยบัญชี กำรเงิน ฝ่ำยขำย ฝ่ำยกำรตลำด ฝ่ำยกำรผลิต หรือฝ่ำย

บริหำรก็ต้องมีกำรวำงแผน และประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่คำดว่ำจะ

เกิดขึ้นในกำรด�ำเนินงำน

งบก�าไรขาดทุนโดยประมาณ เป็นกำรสรุปรำยได้ และ 

ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ทีค่ำดว่ำจะเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลำหนึง่ อย่ำงไรกต็ำม

เพื่อประโยชน์ในกำรวำงแผนควบคุม กำรจัดท�ำงบก�ำไรขำดทุน อำจ

มีกำรแบ่งช่วงเวลำให้สั้นลงก็ได้ เช่น เป็นงบก�ำไรขำดทุนรำยเดือน 

รำยไตรมำสหรือรำยครึ่งปี เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรของ 

ผู้บริหำร โดยมีหัวหน้ำฝ่ำยบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบหลัก

งบประมาณเงนิสด เป็นงบประมำณทีจ่ดัท�ำขึน้เพือ่แสดงกำร

รบั และจ่ำยเงนิสด ซึง่เป็นแผนเพือ่ป้องกนัไม่ให้ธรุกจิเกดิภำวะเงนิสด

ขำดมือหรือมีเงินสดอยู่ในมือมำกเกินควำมจ�ำเป็น หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี 

และหัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน เป็นผู้รับผิดชอบ

งบแสดงฐานะการเงินโดยประมาณ งบนี้ถูกจัดท�ำขึ้นโดย

อำศัยข้อมลูเบือ้งต้นในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วันสิน้ปี โดยมหีวัหน้ำ

ฝ่ำยบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบหลัก

แต่ทั้งนี้งบประมำณจะไม่ได้ผลเลยถ้ำขำดปัจจัยส�ำคัญที่ 

ส่งเสรมิและสนบัสนนุ อนัได้แก่ งบประมำณทีต้่องสำมำรถปรบัให้เข้ำ

กับสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องสอดคล้องกับกำรจัดสำยงำน

ในองค์กร (Organization chart) พนักงำนทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 

(Related parties) ที่มีควำมเข้ำใจในหลักกำร และประโยชน์ของ 

งบประมำณ และประเด็นสุดท้ำยที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ กำรได้รับกำร

สนบัสนนุจำกฝ่ำยบรหิำรขององค์กรในกำรมส่ีวนร่วมกบัพนกังำนใน

ทุกระดับชั้นเพื่อท�ำให้เกิดเป็นกำรท�ำงบประมำณแบบร่วมมือ (Par-

ticipative budgeting) นั่นเอง 

สรปุได้ว่ำ ถ้ำเรำรูจั้กใช้งบประมำณหลกัให้เป็น เรำจะสำมำรถ

สื่อสำรกับพนักงำนทุกคนในองค์กร เพื่อให้พนักงำนได้ทรำบถึงแผน

ธรุกจิในภำพรวม นอกจำกนีย้งัสำมำรถบงัคบัให้ผูบ้รหิำรคดิถงึอนำคต 

เกิดประสิทธิภำพในกำรจัดสรรทรัพยำกรไปยังส่วนต่ำงๆ ในองค์กร 

ท�ำให้ค้นพบปัญหำคอขวดทีค่ำดไม่ถงึก่อนทีปั่ญหำนัน้จะเกิดขึน้ ช่วย

ประสำนงำนกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กรเข้ำด้วยกัน ท�ำให้ม่ันใจว่ำ

หน่วยงำนต่ำงๆ ได้ด�ำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกัน และยังช่วยให้

องค์กรสำมำรถก�ำหนดค่ำเป้ำหมำย (Key Performance Indicators: 

KPIs) เป็นค่ำอ้ำงองิในกำรประเมนิผลกำรปฏบิติังำนของพนกังำนใน

องค์กร ซึ่งในที่สุดสิ่งเหล่ำนี้จะช่วยท�ำให้องค์กรเจริญเติบโตได้อย่ำง

ยั่งยืน



49TPA news

 ประตูสู่ TNI

February 2016 ●  No. 230

ภาษาไทย

กว ีวงศ์พฒุ. (2549). การวางแผนและควบคมุก�าไร. กรงุเทพฯ:  สถำบัน

พัฒนำวิสัยทัศน์นักบริหำร.

กิ่งกนก พิทยำนุคุณ และสุนทรี จรูญ. (2543). การวางแผนก�าไร. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์.

ณัฐภรณ์ จรรยำงำม. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการ

บริหารงบประมาณกับความส�าเร็จขององค์การของธุรกิจส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า

ในประเทศไทย. วิทยำนิพนธ์ ปริญญำบัญชีมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัย

มหำสำรคำม.

ธนกร เอกเผ่ำพันธ์. (2554). การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ. 

กรุงเทพฯ : ธนำเพรส.   

ปิยะรัตน์ อนงค์ไชย. (2552). ผลกระทบของประสิทธิภาพการวางแผน

งบประมาณทีม่ต่ีอผลการด�าเนนิงานธรุกจิ SMEs ในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ของประเทศไทย. วิทยำนิพนธ์ ปริญญำบัญชีมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัย

มหำสำรคำม.

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์. (2552). การบัญชีบริหาร. กรุงเทพฯ : ส�ำนัก

พิมพ์แมคกรอ-ฮิล.

สมร เทพมังกร. (2550). กำรจัดท�ำงบประมำณหลักของธุรกิจ: กรณี

ศึกษา บริษัท แดนเทิร์ม ฟิลเทรชั่น จ�ากัด. กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ บริหำรธุรกิจ

มหำบัณฑิต บัณฑิตวิทยำลัยมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช.

อภิชำต พงศ์สุพัฒน์. (2555). การเงินธุรกิจ. กรุงเทพฯ:  บริษัทวชิรินทร์

สำส์น พริ้นท์ติ้ง จ�ำกัด.

ภาษาอังกฤษ

Baek I. G. (2015). The Effect of Participative Budgeting on Per-

formance-to-Goal. Retrieved November 15, 2015, from http://ssrn.com/

abstract=2646177.

Tánase G. L. (2013). An Overall Analysis of Participatory Budget-

ing Advantages and Essential Factors for an Effective Implementation in 

Economic Entities [Electronic version]. Journal of Eastern Europe Re-

search in Business and Economics, 2013, 1-12. 

อ้างอิง


