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โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน ด้านบัญชีบริหาร การวางแผนการเงินล่วงหน้า (Budgeting)  
ให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัตกิารที่เกี่ยวขอ้ง ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การเงินส าหรับผู้บริหาร” (รุ่นที ่2) ผู้จัดท า : ธันวา 

สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการอบรม “โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน ด้านบัญชีบริหาร 
การวางแผนการเงินล่วงหน้า (Budgeting) ให้กบัผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 2562” 
หลักสูตร “การเงินส าหรับผู้บริหาร” (รุ่นที่ 2) 
ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
 

ด้วยศูนย์บริหารสินทรัพย์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการบริหารการเงิน ให้กับบุคลากร ให้มีความรู้และความเข้าใจเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์การเงิน 
เพ่ือให้สามารถน ามาปฏิบัติงานได้ ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดเอาไว้ จึงจัดโครงการอบรมนี้ข้ึน  

 
ค ากล่าวเปิดการอบรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายการคลัง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้ติดตามแนวโน้มการเงินมาสักระยะ และได้หารือกัน ถึงทิศทาง
อนาคตของมหาวิทยาลัยฯ ที่ต้องเริ่มพ่ึงตัวเองมากยิ่งขึ้น แนวทางการปรับตัว ซึ่งขณะนี้สถานะการเงินของ
มหาวิทยาลัยฯ ตกสัญญาณเตือนสีแดง เนื่องจาก ส่วนงานมากว่า 20 ส่วนงานมีผลประกอบการขาดดุล และ
ถึงแม้ว่าบางส่วนงานจะผลิตสินค้า เห็นว่ามีก าไร แต่ยังมองข้าม/ ไม่สนใจบางปัจจัยซึ่งส่งผลให้ที่จริงแล้วมีผล
ประกอบการขาดดุล ดังนั้นเราควรท าความเข้าใจและการวิเคราะห์การเงิน เพ่ือความอยู่รอดในอนาคต 

 
โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน ด้านบัญชีบริหาร การวางแผนการเงินล่วงหน้า (Budgeting) 

ให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2562” หลักสูตร “การเงินส าหรับผู้บริหาร” (รุ่นที่ 
2) โดยอาจารย์ธนเดช มหโภไคย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ ากัด เป็นวิทยากร โดยมีผู้ร่วมงาน 
จากหลายส่วนงานทั่วมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

 
การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน 
เป้าหมายหลักขององค์กรคือ การสร้างความมั่นคงให้แก่สมาชิก ซึ่งเป้าหมายของผู้บริหารคือ  การ

สร้างก าไรสูงสุด เช่น หุ้นเป็นภาพสะท้อนของผลประกอบการ 
งบการเงิน มักถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ

กิจการอยู่เสมอ ดังนั้นการตระหนักถึงประเด็นส าคัญที่ควรให้ความสนใจเมื่อต้องการใช้ข้อมูลในงบการเงิน
ข้อจ ากัดในการใช้ สัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ตลอดจนการตกแต่งงบการเงินน่าจะท าให้
ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงข่ายการสร้างมูลค่า มี 4 ขั้นตอน 
1. การตัดสินใจในการจัดการ จะเป็นแนวทางการท างาน/ ยุทธศาสตร์การลงทุน การจัดหาเงิน 

1.1 ผู้บริหารต้องการให้กิจการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และทางการเงินไม่เน้นการเติบโต
แบบก้าวกระโดดมากๆ แต่ไม่คงที ่

1.2 กิจการที่เติบโตสูง เช่น มีผลการด าเนินงานดีทั้งรายได้ และผลก าไร และหนี้มักมีมูลค่าสูง
เช่นกัน แต่ถ้าเศรษฐกิจชะลอตัว ธุรกิจควรจะมีการเฝ้าระวังการด าเนินธุรกิจ 
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1.3 ขณะนี้สถานะหนี้ของต่างประเทศค่อนข้างสูงจาก GDP เช่น สหรัฐ มากกว่า 100% จีน ญี่ปุ่น 
มากกว่า 200% ส่วนประเทศไทย ประมาณมากกว่า 60% 

1.4 การลงทุน จะมีการลงทุนใน 2 ลักษณะคือ เงินทุนหมุนเวียนและสินทรัพย์ถาวร  
2. ตัวสร้างมูลค่า 

2.1 ระยะการเติบโตของมูลค่า ซึ่งต้องใช้ทั้งเงินทุนและเวลา ไม่สามารถการรันตีผลการ
ด าเนินการได ้

2.2 อัตราการเติบโตของยอดขาย ก าไร รวมถึงการบริหารจัดการภาษีเงินได้ ซึ่งการบริหารจัดการ
ภาษีจะเน้นการจ่ายภาษีให้ถูกต้อง แต่จ่ายน้อยที่สุด 

2.3 การลงทุน ซึ่งนิยมลงทุนในเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากใช้เครดิตในการด าเนินงาน จึงเกิดหนี้
และเจ้าหนี้ ซึ่งมีเพ่ือให้เกิดการด าเนินการทางธุรกิจ เช่น  
ปีนี้มีเงินทุนหมุน 20% คือ เจ้าของลงทุน 80% เงินทุนหมุน 20%  
ซึ่งถ้าหากได้ก าไร 20%  
ปีหน้าจะมีเงินลงทุน 120% (เงินปีก่อน 80% + 20% รวมกับก าไร 20%) จะเท่ากับเงินทุน
หมุนเพ่ิมเป็น 24% เพ่ิมจากปีก่อน 4% 

2.4 ต้นทุน และเงินทุน มีจาก 2 แหล่งเงินคือ ส่วนของเจ้าของกิจการและเจ้าหนี้ 
3. องค์ประกอบการตีมูลค่า 

3.1 กระแสเงินสดอิสระ เป็นกระแสเงินสดที่เจ้าของด าเนินการได้ ภายหลังจากที่หักทุน
ด าเนินการออก 
3.2 อัตราลดค่า เป็นการคิดมูลค่าของเงินในอนาคต ซึ่งจะมีมูลค่าลดลง 
3.3 หนี้ ในส่วนการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ 

4. เป้าหมายขององค์กร 
4.1 การสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น 
4.2 ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น มี 2 ลักษณะคือ เงินปันผล และก าไรส่วนเกินทุน 

5. ปัจจุบันธุรกิจต้องการความรวดเร็ว จึงมีการ takeover ซึ่งผิดธรรมชาติในการสร้างธุรกิจ ซึ่งต้องใช้
เงินทุนและเวลา ถ้าหากผลการด าเนินกิจการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ จะส่งผลกระทบกับ 2 แหล่งเงินคือ 
ส่วนของเจ้าของกิจการและเจ้าหนี้ โดยเฉพาะเจ้าหนี้ ซึ่งเจ้าของจะต้องรับภาระทั้งจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย 

 
กิจกรรมหลักในการบริหารเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรในการบริหารการเงิน แบ่งเป็น 
เป้าหมาย เกิดจาก ความสามารถในการสร้างผลตอบแทน และสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึง

ความสามารถของกิจการในการจ่ายช าระค่าใช้จ่ายด าเนินงาน และภาระผูกพันที่ถึงก าหนดได้ในเวลาปกติ 
เพราะสภาพคล่องเป็นตัวเอ้ือ/ สนับสนุนให้การด าเนินการเป็นไปได้อย่างคล่องตัว/ ไม่ติดขัด 

กิจกรรมหลักในการบริหารเพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์กร เกิดจาก 3 ส่วนคือ การจัดหาเงิน/ 
ทรัพยากร การด าเนินงาน และการลงทุน ซึ่งใช้เงินทุนจาก 2 แหล่งเงิน (เจ้าของและเจ้าหนี้) กล่าวคือ เจ้าของ
ธุรกิจต้องหาทรัพยากรส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินธุรกิจ 
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เป้าหมายหลักของการบริหารเงิน แบ่งเป็น 2 ระยะ ซึ่งการให้ความส าคัญจะตรงข้ามกัน คือ 
เป้าหมายระยะสั้น จะให้ความส าคัญกับสภาพคล่องเป็นอันดับแรก รองมาเป็น ก าไรและการเติบโต

ของธุรกิจ เนื่องจาก เป้าหมายระยะสั้น จะเน้นว่ากิจการต้องมีเงินทุนในการด าเนินการ เพ่ือให้เกิดการท างาน 
เป้าหมายระยะยาว จะให้ความส าคัญกับก าไรอย่างมีเสถียรภาพเป็นอันดับแรก รองมาเป็น การ

เติบโตอย่างต่อเนื่องและสภาพคล่อง เนื่องจากการด าเนินธุรกิจจะต้องมีก าไรมาเกี่ยวข้อง และน าก าไรเข้ามา
เพ่ิมในส่วนเงินทุน เพ่ือขยายธุรกิจต่อไป 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการเงิน แบ่งเป็น 
1. พยากรณแ์ละวางแผน 
2. ตัดสินใจลงทุนและจัดหาเงินทุน ซึ่งธุรกิจมีความจ าเป็นต้องทราบปริมาณเงินทุนที่จ าเป็นต้องใช้ 

จึงจะสามารถวางแผนการหาเงินทุนให้เพียงพอ 
3. ประสานงานและควบคุม 
4. ติดต่อกับตลาดการเงิน 
5. จัดการความเสี่ยง เนื่องจากเสถียรภาพทางการเงินมีความส าคัญ และความเสี่ยงที่มักจะส่งผล

กระทบต่อค่าเงินบาท (ค่าเงินบาทแกว่งตัว) คือ สถานการณ์ทางการเมือง  
 
ส าหรับแหล่งเงินซึ่งมีจ ากัด เพราะมีจาก 3 แหล่งเงินทุนคือ เงินเดิม เงินที่หาได้และเงินในอนาคต 

ซ่ึงเงินอนาคต ธุรกิจทั่วไปจะหาได้จาก 2 เจ้าคือ เจ้าของกิจการ และเจ้าหนี้ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน 
แต่ถ้าธุรกิจมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เงินในอนาคตจะยังหาได้จาก 2 แหล่งเช่นเดิม แต่

การระดมทุนหลากหลายขึ้นเช่น ในส่วนเจ้าของ จะสามารถหาเพิ่มผู้ถือหุ้น ปริมาณหุ้น และเจ้าหนี้สามารถ
หาเพิ่มจากธนาคารในต่างประเทศ รวมถึงจากตราสารหนี้ 

 
การบัญชีและความส าคัญของข้อมูลในการบริหารธุรกิจ 
การบริหารองค์กร จ าเป็นต้องทราบถึงฐานะและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เพื่อทีมบริหารธุรกิจจะได้

มีข้อมูลประกอบการวางแผนในอนาคต ควบคุมดูแล รวมถึงพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจปัญหาต่างๆ ซึ่ง
เรียกข้อมูลนี้ว่า ข้อมูลทางการบัญชี 

 
การบัญชี คือ การจดบันทึกเหตุการณ์ที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้อง แล้วท าการสรุปและจัดท ารายงานทาง

การเงิน โดยใช้หน่วยเงินเป็นหน่วยวัด ซึ่งจะเป็นการบันทึกประเภทซื้อ-ขาย รับ-จ่าย 
 

 รายการค้า เป็นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สิน หนี้สิน ส่วนผู้ถือ
หุ้น รวมถึงฐานะการเงินที่เปลี่ยนแปลง เช่น การซื้อขายสินค้า การกู้เงิน การซื้ออุปกรณ์ เป็นต้น  

 
รายการปรับปรุงบัญชี  
1. รายได้ค้างรับ เช่น ลูกหนี้ 
2. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เช่น ค่าน้ า ค่าไ  
3. รายได้รับล่วงหน้า เช่น เงินจอง เงินมัดจ า 
4. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เช่น เงินค่าเบี้ยประกัน 
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5. หนี้สงสัยจะสูญ เป็นการตั้งค่าด้วยของสินค้า เช่น ยา สินค้าหมดอายุ 
6. ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ ซึ่งการมีสินทรัพย์มากๆ จะมีรายจ่ายซ่อมแซมสูงขึ้นตามกัน 
 
ระยะปิดบัญชี ถ้าท าใกล้ปัจจุบันที่สุดจะดี เช่น บริษัทเอกชน นิยมปิดบัญชีทุก 6 เดือน และ บริษัทใน

ตลาดหลักทรัพย์ ปิดบัญชีทุกไตรมาส 
และการท างบการเงิน ส่วนใหญ่จะอ้างอิงตามประเทศที่เคยเป็นอาณานิคม เช่น ลาวจะใช้แบบฝรั่งเศส 

มาเลเซียใช้แบบอังกฤษ ส่วนไทยจะใช้แบบอเมริกา 
สินทรัพย ์ประกอบด้วย สินทรัพย์อายุสั้นและอายุยาว  
1. สินทรัพย์อายุสั้น มีการเคลื่อนไหว มีการเปลี่ยนแปลงตลอดในระยะเวลา 1 ปี 
2. สินทรัพย์อายุยาว จะไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว หรือการเปลี่ยนแปลงใช้เวลามากกว่า 1 ปี  

 
ภาพรวมงบแสดงฐานนะการเงิน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ สินทรัพย ์และหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
1. สินทรัพย ์แบ่งได้ 2 แบบคือ สินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน (สินทรัพย์อายุส้ัน) มีการเคลื่อนไหว มีการเปลี่ยนแปลงตลอดใน
ระยะเวลา 1 ปี เช่น เงินสด เงินฝาก เงินลงทุน ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้อง (ต้องคิดดอกเบี้ย) สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  

1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (สินทรัพย์อายุยาว ) จะไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว หรือการ
เปลี่ยนแปลงใช้เวลามากกว่า 1 ปี เช่น เงินลงทุนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ซอ แวร์) สินทรัพย์อื่น 

2. หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น แบ่งได้ 3 แบบคือ หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน และส่วน
ของผู้ถือหุ้น 
2.1 หนี้สินหมุนเวียน เช่น เงินกู้ยืมจาสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
2.2 หนี้สินไม่หมุนเวียน เช่น เงินกู้ยืมระยะยาว หนี้สินอื่น 
2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น เช่น ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ก าไรสะสม 

 
ธุรกิจไม่จ าเป็นต้องมีเงินสดจ านวนมาก เพราะไม่ก่อประโยชน์ ไม่ก่อรายได้ ควรมีเท่าที่จ าเป็นกับ

สภาพคล่องของกิจการ และลูกหนี้ก็ไม่ควรมีมากหรือน้อยไป เพราะถ้ามีน้อยไปแสดงว่าบริษัทไม่ค่อยปล่อย
เครดิต 

ธุรกิจที่ดี ควรน าสินทรัพย์ระยะสั้นจ่ายหนี้สินระยะสั้น และสินทรัพย์ระยะยาวจ่ายหนี้สินระยะยาว 
เพราะถ้าน าสินทรัพย์ระยะสั้นไปจ่ายหนี้สินระยะยาว จะก่อให้เกิดสภาวะขาดสถาพคล่อง 

กรณีธุรกิจมีหนี้สินจ านวนมากจะเป็นภาระ ซึ่งถ้าธุรกิจมีรายได้ไม่แน่นอน ไม่สม่ าเสมอ จะส่งผลต่อ
สถานะการเงิน จากหนี้และดอกเบี้ย 

 
การอ่านและท าความเข้าใจเกี่ยวกับงบก าไรขาดทุน 
งบก าไรขาดทุน เป็นรายงานแสดงผลการด าเนินงานภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา โดย

เปรียบเทียบระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อหาผลต่างสุทธิ 
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ภาพรวมงบก าไรขาดทุน 
1. รายได้จากการด าเนินงาน ประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้จากการด าเนินงานอื่น รายได้

อ่ืน ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วม 
2. ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน 

รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
3. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ก าไร 

(ขาดทุน) จากกิจกรรมปกติ รายการพิเศษ-สุทธิจากภาษีเงินรายได้  
 
การอ่านงบก าไรขาดทุนในมุมมองด้านการจัดการ 
1. รายการก าไรขั้นต้นและก าไรจากการด าเนินงานจะบอกถึงความสามารถในการท าก าไรของ

กิจกรรมนั้นๆ 
2. กิจกรรมที่มีคุณภาพก าไรที่ดี มาจากก าไรรวมจากการค้าขายในงวดนั้น (ก าไรก่อนดอกเบี้ยและ

ภาษี) ส่วนมากมาจากก าไรธุรกิจหลัก (ก าไรจากการด าเนินงาน) 
3. ก าไรสุทธิ เป็นก าไรที่เหลือหลังหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมด ไม่ได้บ่งบอกถึงความสามารถ

ในการท าก าไรของกิจกรรมนั้นอย่างแท้จริง  
4. เราควรดูก าไรจากแหล่งที่มา ซึ่งถ้าหากมาจากก าไรด าเนินงานจะถือว่าเป็นก าไรที่ดี 
 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน มักเป็นปัจจัยที่เกิดจากสภาวะภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้ แต่ส่งผลต่อส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ผลก าไร/
ขาดทุนจากการประมาณการตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงงาน การแปลงค่างบการเงินของการ
ด าเนินงานในต่างประเทศ การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย (มีเจตนาระยะยาว) และตราสารอนุภัณฑ์ 

 
การวิเคราะห์และตีความหมายด้วยวิธีอัตราส่วนทางการเงิน 
การวิเคราะห์ด้วยอัตราส่วนทางการเงิน เป็นการเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ระหว่างรายการในงบ

การเงินส าหรับระยะเวลาหนึ่ง นิยมแสดงในรูปแบบสัดส่วน อัตราร้อยละ และท าเป็นค่ามาตรฐาน เพื่อดูจุดเด่น
ของบริษัทนั้นๆ ผลการค านวณไม่ได้ให้ความหมายอะไรมาก แต่จะนิยมน ามาแปลความและใช้เปรียบเทียบ  

 เนื่องจากมหาวิทยาลัย/ หน่วยงานภาครัฐ เป็นหน่วยงานไม่แสวงหาก าไร จึงมีแนวความคิดไม่
ก่อให้เกิดก าไรหรือขาดทุน ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยฯ จ าเป็นต้องมีก าไร ปัจจุบันไม่สามารถรอ
รับงบประมาณจากภาครัฐเพียงทางเดียวไม่ได้ ประกอบกับมีอัตราเงินเ ้อ ส่งผลให้งบประมาณสนับสนุนที่
ได้รับมีความสามารถใช้จ่ายลดลง เช่น แรกเริ่มเราสามารถซื้อซาลาเปาได้ ปัจจุบันอาจซื้อได้แค่หมั่นโถ และ
อนาคตอาจจะซื้อได้แค่กระดาษรองซาลาเปา เป็นต้น  

ดังนั้น ต่อไปมหาวิทยาลัย/ หน่วยงานภาครัฐ ต้องมีการปรับตัว ปรับแนวความคิดในการแสวงหาก าไร 
ซึ่งไม่จ าเป็นต้องหวังถึงก าไรสูงสุด แต่ต้องมีแนวคิดหวังก าไรจึงจะอยู่รอด ไม่อย่างนั้นเงินสะสมที่เคยมีจะถูกน า
ออกมาใช้เรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง 
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การบริหารการเงิน 
การวิเคราะห์งบจ่ายลงทุน 
งบจ่ายลงทุน เป็นกระบวนการศึกษา ประเมินและตัดสินใจลงทุนในโครงการ ซึ่งมีผลกระทบต่อ

ความสามารถในการท าก าไรและความเสี่ยงของธุรกิจในอนาคต เพราะ การลงทุนต้องใช้เงินทุนจ านวนมาก 
ผลตอบแทนที่ได้รับจะทยอยเข้ามาในอนาคต และระดับความเสี่ยงมักส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนด้วย 

 ส าหรับสัดส่วนเงินทุนโครงการลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งมาจาก 2 แหล่ง ควรมีสัดส่วนดังนี้ เจ้าของ 2 
ส่วน และเจ้าหนี้ 1 ส่วน และส าหรับการค านวณมูลค่าการลงทุนโครงการควรให้ความส าคัญกับ 3 สิ่งคือ ที่ดิน 
เครื่องมือ และสิ่งปลูกสร้าง เช่น ถ้า 3 สิ่งมีมูลค่ามากกว่า 100 ลบ. แต่เราค านวณไว้ 100 ลบ. แสดงว่าเราต้อง
คิดค านวณการลงทุนส าหรับโครงการนั้นใหม่ 

และเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญส าหรับการวิเคราะห์ลงทุนคือ ตลาด เทคนิค และการเงิน ซึ่งต้องท า
การวิเคราะห์ตลอดโครงการ แต่จะเน้นตลาดในช่วงแรก เทคนิคในช่วงกลาง และการเงินช่วงปลาย โครงการ 

 
1. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ด้านตลาด  

1.1 เพ่ือศึกษาและประเมินปริมาณความต้องการ แนวโน้มการเติบโตของผลิตภัณฑ์ในตลาด ว่า
สามารถเปิดด าเนินธุรกิจได้หรือไม่ 

1.2 เพ่ือประเมินความสามารถในการแข่งขันและส่วนแบ่งตลาดที่โครงการเข้ายึดครองได้ ซ่ึงวันนี้
เราต้องได้เปรียบในการแข่งขัน และต้องรู้ใครเป็นคู่แข่ง รวมถึงต้องให้ความส าคัญกับ 6 
ปัจจัยคือ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม 

1.3 เพ่ือประเมินศักยภาพในการท าก าไรอย่างยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ในโครงการ  ซึ่งดูได้จาก 
ปริมาณสินค้า ยอดขาย กลุ่มลูกค้า และในอีก 1 ปีสามารถขยายกิจการได้ไหม 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ด้านเทคนิค 

2.1 เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์/ การให้บริการ  ซึ่งการเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสม จะไม่เลือกที่ใหม่ที่สุด ดีที่สุด เพราจะท าให้มีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่ควร
เลือกจากที่เหมาะสมกับวัตถุดิบของเรา และตรงตามความต้องการของลูกค้า 

2.2 เพ่ือประเมินเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่ส าคัญ และค่าใช้จ่ายก่อนด าเนินงาน เนื่องจาก การ
ผลิตสินค้า เราต้องเลือกจากค่าใช้จ่ายองค์ประกอบต่างๆ เช่น ที่ตั้งโรงงานผลิตสินค้าก็ควรอยู่
ใกล้ๆ แหล่งผลิตวัตถุดิบ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และส าหรับค่าใช้จ่ายก่อน
ด าเนินงาน จะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก ค่าการทดลอง เป็นต้น 

2.3 เพ่ือประเมินการต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์/ การให้บริการ  
2.4 ส าหรับความเป็นไปได้ของโครงการสามารถดูได้จาก ข้อ 2.2 และ 2.3 ซึ่งรวมถึงเรื่องการ

จ่ายเงิน ปริมาณการเก็บสินค้า 
 

3. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ด้านการเงิน 
3.1 เพ่ือประมาณการเงินลงทุนในโครงการทั้งหมด และจัดสรรแหล่งที่มาของเงินทุนให้เหมาะสม

กับความเสี่ยงของโครงการ ซึ่งความเสี่ยงของแหล่งเงินควรมาจากเจ้าของ แต่ความเป็นจริง
มาจากเจ้าหนี้ 
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ให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัตกิารที่เกี่ยวขอ้ง ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การเงินส าหรับผู้บริหาร” (รุ่นที ่2) ผู้จัดท า : ธันวา 

3.2 ประเมินค่าของโครงการเพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบส าหรับตัดสินใจว่าควรลงทุนโครงการนี้
หรือไม่ ซึ่งได้จากการค านวณความคุ้มของโครงการ และผลตอบแทนที่แนะน าอย่างน้อยอยู่
ที่ร้อยละ 15 

3.3 พิจารณาขนาดของโครงการที่เหมาะสม 
3.4 ใช้ก ากับและควบคุมให้เป็นไปตามแผนการลงทุนและการด าเนินงาน 
3.5 คาดการณ์ปัญหาในอนาคต เพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไข 

 
ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ตัดสินใจลงทุนในโครงการ  
1. ระยะเวลาคืนทุน หมายถึง ระยะเวลาที่โครงการลงทุนได้รับผลประโยชน์เข้ามาจนสามารถชดเชย

กับเงินลงทุนตอนเริ่มโครงการพอดี นิยมใช้เป็นตัวตัดสินใจเสริม รองจากมูลค่าปัจจุบัน 
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ หมายถึง ผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุนในโครงการหลังปรับค่ากระแสเงิน

สดของโครงการด้วยต้นทุนของเงินทุนที่ประมาณการไว้ 
3. อัตราผลตอบแทนลดค่า หมายถึง อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยต่อปีจากการลงทุนตลอดอายุ

โครงการ และถ้าค านวณได้มากกว่าต้นทุนเงินทุนจะถือว่าดี 
4. ดัชนีการท าก าไร หมายถึง การวัดระดับความสามารถในการสร้างผลตอบแทนในอนาคตจาก

การจ่ายลงทุนของโครงการในฐานของค่าเงินปัจจุบัน ซึ่งการเลือกจะพิจารณาจากที่ค านวณได้
ค่าสูงสุด (กรณีมูลค่าโครงการเท่ากัน) แต่ถ้ามูลค่าไม่เท่ากันจะเลือกจากที่สามารถสร้างมูลค่าได้
มากกว่า 

 
ส าหรับเกณฑ์การตัดสินใจเลือกลงทุนโครงการ 
1. เลือกลงทุนในโครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนสั้นที่สุดก่อน เพราะความเสี่ยงน้อย 
2. เลือกลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุดไปหาน้อย ซึ่งต้องอ้างอิงจากเงินทุนของเราด้วย 
3. ลงทุนในโครงการที่มีผลตอบแทนสูงกว่าต้นทุนของเงินทุน 
4. ลงทุนในโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร 
 
โครงสร้างเงินทุน เป็นการศึกษา ประเมินและตัดสินใจถึงแหล่งเงินทุนที่จะจัดหามาเพ่ือลงทุนในธุรกิจ 

ว่าควรมาจากที่ไหน จ านวน/ สัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งต้องมีต้นทุนเฉลี่ยต่ าที่สุด ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่รับได้ 
 
ส าหรับระดับความเสี่ยงของแหล่งเงินทุน จากเจ้าของและเจ้าหนี้นั้น เจ้าของจะมีความเสี่ยงที่สุด 

เนื่องจากเจ้าหนี้ (สถาบันการเงิน) ปัจจุบันขอหลักทรัพย์รับประกัน ถ้าหากธุรกิจล้มละลาย/เลิกธุรกิจ เจ้าของ
จะเป็นคนที่เสียหายมากที่สุด 

 
ความเสี่ยงทางธุรกิจ 
1. ความไม่แน่นอนของก าไรจากการด าเนินงานในอนาคต 
2. ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธุรกิจ เช่น โครงสร้างต้นทุน และอ่ืนๆ 
ความเสี่ยงทางการเงิน 
1. ความเสี่ยงส่วนเพิ่มที่มีต่อผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจากการจัดหาเงินด้วยการก่อหนี้ 
2. ขึ้นอยู่กับจ านวนเงินที่จัดหามาจากการก่อหนี้และหุ้นบุริมสิทธิ 
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การลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน 
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์หมุนเวียน รวมถึงแหล่งเงิน

ส าหรับการลงทุนในรายการดังกล่าว โดยยังคงสภาพคล่องทางการเงินให้ไม่กระทบกับการด าเนินธุรกิจ
ประจ าวัน 

 
การบริหารสภาพคล่อง 
1. การจัดการและควบคุมกระแสเงินสดจากการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันและพยากรณ์กระแสเงินสด

ในอนาคต 
2. การลงทุนในสภาพคล่องส่วนเกินและการกู้ยืมเงินส่วนขาดที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 
3. การจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมให้มีปริมาณเพียงพอ 
4. การบริหารอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น เพ่ือให้การลงทุนได้ผลประโยชน์สูงสุด แต่มีภาระต้นทุนการ

กู้ยืมต่ าที่สุด 
 

งบประมาณเงินสด เป็นแผนการแสดงจ านวนเงินสดรับและจ่ายที่ประมาณขึ้นส าหรับช่วงเวลาใด 
เวลาหนึ่งโดยเฉพาะ รวมถึงจ านวนเงินที่ต้องจัดหาและคงไว้ เหมาะส าหรับการวางแผนเงินสดในระยะสั้น
ควบคู่กับแผนงบประมาณประจ าปี 

งบกระแสเงินสด เป็นรายงานที่แสดงแหล่งที่มาและใช้ไป รายการเทียบเท่าเงินสดของกิจกรรมใน
ระหว่างงวด เหมาะส าหรับใช้ประมาณการแผนเงินสดในระยะยาว 
 
 ประโยชน์ของงบประมาณเงินสด 

1. ท าให้ทราบถึงปริมาณเงินสดในแต่ละช่วงเวลา 
2. เพ่ือพิจารณาว่าธุรกิจควรน าเงินส่วนเกินไปลงทุนหรือกู้ยืมเงินในส่วนที่ขาดในระยะเวลานาน
เพียงใด 
3. หากธุรกิจประสบปัญหาขาดสภาพคล่องตลอดงวดงบประมาณ และมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องในปีหน้าอย่างต่อเนื่อง เจ้าของธุรกิจควรเตรียมจัดหาเงินทุนเพ่ิมเติมจากแหล่งระยะ
ยาวๆ 
4. ใช้ส าหรับพยากรณ์กระแสเงินสดรับ-จ่าย และเงินสดคงเหลือช่วงปลายงวด เพ่ือประมาณความ
ต้องการเงินกู้ระยะสั้นหรือน าเงินไปลงทุนชั่วคราว 
 
การวางแผนกลยุทธ์  
ส าหรับเป้าหมายขององค์กรคือ การท าก าไร การเติบโตของธุรกิจ และการรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้

การด าเนินธุรกิจนอกจากสร้างก าไรแล้วต้องให้ผลตอบแทนแก่เจ้าหนี้ด้วย  
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวางแผนกลยุทธ์คือ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึง

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ เป็นจุดแข็งที่ท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
 
แผนกลยุทธ์ เป็นแผนที่แสดงถึงขั้นตอนที่ต้องการบรรลุเป้าหมายขององค์กร กล่าวถึงการลงทุนที่

ส าคัญเพ่ือ บ ารุงรักษาอ านวยความสะดวก เพ่ิมก าลังการผลิต กระจายสินค้าหรือกระบวนการให้หลากหลาย 
และพัฒนาตลาดที่เฉพาะเจาะจง 
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และเพ่ือให้แผนกลยุทธ์สามารถด าเนินการและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และสามารถวัดผลความส าเร็จ
ได้ จึงนิยมท าแผนการเงินก ากับไว้กับแผนยุทธ์ทุกครั้ง ในทางปฏิบัติเรียกว่า การท างบประมาณกับการจัดท า
แผนด าเนินงานประจ าปี 

 
กระบวนการงบประมาณ ประกอบด้วย 
1. วางแผน จัดท างบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของกิจการ 
2. ด าเนินงาน บันทึกจ าแนกข้อมูล 
3. ควบคุมการด าเนินงาน เปรียบเทียบผลงานจริงกับแผนงาน 
4. เสนอข้อมูลเพื่อปรับปรุง โดยการวิเคราะห์และปรับปรุงงบประมาณ 

 
 ประโยชน์ของงบประมาณ 

1. ช่วยสื่อสารแผนงานของผู้บริหาร 
2. ผู้บริหารวางแผนในอนาคต  
3. ช่วยจัดสรรทรัพยากรไปให้ส่วนต่างๆ ขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4. สะท้อนให้เห็นจุดบกพร่องขององค์กร เป็นการเตือนภัยล่วงหน้า 
5. ช่วยประสานกิจกรรมต่างๆ ในองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพราะแผนไม่จ าเป็นต้องมาจาก
หน่วยงานเดียว  
6. เป็นค่าอ้างอิงให้กับองค์กรส าหรับใช้เปรียบเทียบและประเมินผลการด าเนินงาน 

 
การเปรียบเทียบระหว่างงบประมาณที่ก าหนดไว้กับประกอบการที่เกิดขึ้นจริง สามารถวิเคราะห์ความ

แตกต่างที่เกิดขึ้นได้เป็นวงจร เพราะถ้าองค์กรมีข้อมูลที่ดี จะช่วยให้แก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น ดังนี้ 
1. การระบุปัญหา 
2. หามูลเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น  
3. ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหา 
4. เตรียมแผนด าเนินการในงวดต่อไป 
5. จัดท างบประมาณประจ าปี 
6. วิเคราะห์ความแตกต่าง 
 
ค ากล่าวปิดการอบรมโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี ได้

กล่าวว่า ปีที่แล้วมหาวิทยาลัยมหิดล มีรายได้จากบริการวิชาการจ านวน 100 ลบ. และได้งบประมาณแผ่นดิน
จากส านักงบประมาณ 10,000กว่า ลบ. แต่รายจ่ายที่เกิดข้ึนจริง 65,000กว่า ลบ. ซึ่งไม่เพียงพอ  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงให้ความส าคัญกับการบริหารสินทรัพย์เป็นทางเลือก ขณะนี้มหาวิทยาลัยมี
การน าเงินทุนไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทน 4+ ถือว่าเยอะมาก เมื่อเทียบกับที่อ่ืน แต่กระนั้นทางผู้บริหารก็มอง
ว่ามีความเสี่ยงสูง แต่หากเปรียบเทียบกับความเสี่ยงในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ถือว่าน้อยมาก และการวาง
แผนการใช้งบประมาณของส่วนงานต่างๆ ไม่ควรเผื่อเหลือเผื่อขาดในจ านวนที่มากเกิดความจ าเป็น เพราะจะ
ตัดโอกาสการน าเงินเหล่านั้นไปลงทุน. 


