
ใครได้ ใครเสีย ของการขึน้แรงงานขัน้ต ่า 

ระวังเป็นผู้รับกรรมของตลาดผูกขาด ที่อาจเกิดขึน้ในประเทศไทยเป็นท่ีแรก Part I 

To focus on Actual Cost data being collected while work progresses or gets completed reported 

by the Control Account Manager(s). My ulterior motive is to push the term’ Cost Accrual’ or 

‘Accrual’ to the background and put the term ‘Estimated Actuals’ on the foreground. 

Cr.https://thepmocompany.com/the-case-for-estimated-actuals/. 

กิตตนัินต์  พิศสุวรรณ 

นักวิชาการอิสระ 

E mail : coachphetnj@gmail0com 

......ปัญหาด้านตา่ง ๆยงัไมน่ิ่ง …. ปัญหาทกุครัง้ ทกุคราว เม่ือมีการเปล่ียนแปลงคา่แรงขัน้ต ่า …… 

………ใครได้ใครเสีย………….ผู้บริโภค(คือประชาชน ) ผู้ผลิตสินค้าและบริการ ……….มนัไมไ่ด้เกิดขึน้

ครัง้แรกของประเทศไทย แตม่นัมีมานานแล้ว ท ามงึต้องเกิดซ า้แล้วซ า้อีก เพราะอะไร?  ในฐานะนกั

เศรษฐศาสตร์คนหนึง่  ท าไมไมน่ าปัญหาในอดีต แล้วมาแก้ไข สถานการณ์ในปัจจบุนั ….มาดเูหตกุารณ์ท่ี

ส าคญัเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจไทย (เฉพาะคา่แรงงานและราคาสินค้าท่ีเพิ่มขึน้จากการขึน้คา่แรงงานัน้ต ่า) 

มาดตูวันีก้่อนครับ........ 

Accrual: Where cost is incurred during an accounting period, but which has not been paid or 

received. This language can be heard in the CFO office of a corporation. 

ความเข้มแข็งของผู้บริหาร (ผมใช้ค านีน้ะครับ) กลยทุธ์ด้านการตลาด หรือการเข้าถึงข้อมลูท่ีแท้จริง อยูท่ี่

ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ เพราะแนน่อนครับวา่ ผู้บริหารอาจมีการตกแตง่บญัชีให้สวยหรู หรือ ท ากิจการให้

เกิดก าไร เพราะต้องการส่ือให้รู้วา่บริษัทตนเองเข้มแข็ง เพราะนกัลงทนุจะได้มัน่ใจในการซือ้หุ้นตา่ง ๆ( 

Heard in the CFO office of a Corporation) โดยเฉพาะกลุม่สินค้าผกูขาด ตราบใดเศรษฐกิจไทยยงัมี

ระบบเงินทอน (Cr. ผู้บริหารป่ินทองกรุ๊ป ในการประชมุในเดือนกมุภาพนัธ์)มนัอาจจะเกิด Cluster ได้ อะไร

คือ มารวมตวัด าเนินกิจการอยูใ่นพืน้ท่ีใกล้เคียงกนั (Geographic Proximity) มีความร่วมมือเกือ้หนนุ 

เช่ือมโยงและเสริมกิจการซึง่กนัและกนัอยา่งครบวงจร (Commonality and Complementary) ทัง้ใน



แนวตัง้และแนวนอน โดยความเช่ือมโยงในแนวตัง้ (Vertical Linkage) เป็นความเช่ือมโยงของ

ผู้ประกอบการธุรกิจอตุสาหกรรม ตัง้แตธุ่รกิจต้นน า้จนถึงปลายน า้ และความเช่ือมโยงในแนวนอน 

(Horizontal Linkage) เป็นความเช่ือมโยงกบัอตุสาหกรรมสนบัสนนุด้านตา่งๆ รวมทัง้ธุรกิจให้บริการ 

สมาคมการค้า สถาบนัการศกึษาและฝึกอบรม สถาบนัวิจยัพฒันา ตลอดจนหนว่ยงานภาครัฐตา่งๆ ท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัท่ียัง่ยืน ด้วยการ

เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และสร้างนวตักรรมร่วมกนัอ่านเพิ่มเตมิได้ท่ี http://info.dip.go.th/โครงการ/

โครงการหลกกสอ/Cluster/tabid/137/Default.aspx 

(ท่ีมา เว็บไซต์กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม) เพราะอะไรครับ เพราะต้นทนุในการซือ้วตัถู

ดบิมนัแพง กลุม่เหล่านีก็้จบัมือกนั เพ่ือก าหนดราคาขายไงครับ  

Estimated Actual Cost: In situations where earned value is claimed but the invoice/hours has not 

been booked/paid. This language should be heard in the Project Management Office. 

แนน่อนท่ีสดุครับ อตุสาหกรรมตา่ง ๆ ยอ่มมีการบริหารแบบต้นทนุมาตรฐาน กบัต้นทนุจริงท่ีเกิดขึน้ 

แนวคิดนีคื้อการคาดเดาต้นทนุท่ีอาจเกิดขึน้อะไรคือต้นทนุมาตรฐาน และต้นทนุจริง  

 ต้นทนุมาตรฐานถกูจดัท าขึน้ เพื่อเป็นการวางการด าเนินงานไว้ล่วงหน้า โดยงบประมาณที่

จัดท าขึน้จะประมาณการต้นทุนการด าเนินงานและผลก าไรท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ ณ ระดับกิจกรรม

การด าเนินงานหน่ึง ๆ ซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากว่าจะเกิดเหตุการณ์เหล่านัน้ เช่น คาดว่า

จะผลิตและขายในปีต่อไปได้ประมาณ 5,000 หน่วย จากการที่ได้ส ารวจและวิจัยตลาด รวมถงึ

ประมาณการถึงสภาวะทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไปแล้ว เป็นต้น(ท่ีมา 

http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=1337&section=30&issues=80) 

โดยการท า Action Plan ในแตล่ะแผนกต้องท าการประมาณการท่ีคาดจะเกิดขึน้ในวนัพรุ่งนี(้เดมิใช้ค าว่า
เกิดในอนาคต แตปั่จจบุนั สถานการณ์เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วจงึต้องใช้ค าวนัพรุ่งนี)้อะไรคือ Action 
Plan  เม่ือองค์กรก าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัเรียบร้อยแล้ว ภาระอนัหนกัอึง้อยา่งหนึง่ของ
คนท างาน โดยเฉพาะหวัหน้าหนว่ยงานตา่งๆคือ การจดัท าแผนงาน/โครงการพร้อมกบัแผนการด าเนินงาน
หรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ Action Plan นัน่เอง หลายคนมีค าถามวา่จะท าอยา่งไรให้ Action Plan มี
ประสิทธิภาพ แตก็่ยงัมีอีกหลายคนถามวา่มนัคืออะไร เจ้านายบอกให้ท า Action Plan ถ้าให้แปลเป็นไทยก็
พอเข้าใจวา่มนัคือแผนปฏิบตังิานหรือแผนการด าเนินงาน ประเด็นส าคญัไมไ่ด้อยู่ท่ีความหมายของค าวา่ 
Action Plan แต.่..อยูท่ี่วา่จะเร่ิมต้นตรงไหนและใน Action Plan ควรมีอะไรบ้าง  

http://info.dip.go.th/โครงการ/โครงการหลกกสอ/Cluster/tabid/137/Default.aspx
http://info.dip.go.th/โครงการ/โครงการหลกกสอ/Cluster/tabid/137/Default.aspx
http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=1337&section=30&issues=80


Action Plan ก่อนนะครับ ถ้าแปลเป็นไทยแบบตรงๆตวัก็น่าจะเรียกวา่ "แผนปฏิบตัิ" บางทา่นก็เรียกวา่ 
แผนการด าเนินการ แผนการด าเนินงาน ก็แล้วแตใ่ครจะชอบแบบไหนนะครับ ผมขอเรียกวา่แผนปฏิบตัก็ิ
แล้วกนั แผนปฏิบตัมีิความส าคญัตรงท่ีเป็นเคร่ืองมือในการแปลงแผนงาน/โครงการไปสูกิ่จกรรมยอ่ยในเชิง
ปฏิบตัแิละชว่ยในการควบคมุให้ผู้ปฏิบตังิานด าเนินงานปฏิบตังิานได้สะดวกมากยิ่งขึน้ ลดภาระในการ
ตดัสินใจวา่จะท าอะไรเม่ือไหร่ ลดความเส่ียงในการควบคมุให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 
1.  ช่ือแผนปฏิบัติ เน่ืองจากแตล่ะปีมีแผนงาน/โครงการเยอะมาก ดงันัน้ เราควรจะตัง้ช่ือแผนปฏิบตัใิห้
ชดัเจนและท่ีส าคญัควรจะตัง้ช่ือโดยอาศยัแนวคิดทางการตลาดเข้ามาด้วย เพราะจะชว่ยให้ทกุคนท่ี
เก่ียวข้องสามารถจดจ าแผนปฏิบตันิัน้ได้ดียิ่งขึน้ เป็นการสร้างแบรนด์เนมของแผนปฏิบตันิัน้ๆ  
 
2.  ขัน้ตอนหลัก ในแผนปฏิบตัิควรจะก าหนดขัน้ตอน/กระบวนการหลกัๆไว้ให้ชดัเจนโดยเร่ิมจาก
กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสดุท้ายก่อน เชน่ ขัน้ตอนแรกจดัฝึกอบรมให้ความรู้ ขัน้ตอนท่ีสอง
ประชมุเชิงปฏิบตักิาร ขัน้ตอนท่ีสามให้เก็บรวบรวมข้อมลู ขัน้ตอนท่ีส่ี...ห้า....ฯลฯ  
 
3.  กิจกรรม เม่ือเราได้ขัน้ตอนหรือกระบวนการหลกัแล้วให้ก าหนดกิจกรรมยอ่ยๆของแตล่ะขัน้ตอนวา่มี
อะไรบ้าง เชน่ ขัน้ตอนการฝึกอบรม จะมีกิจกรรมย่อยๆตา่งๆ อาจจะเป็น การก าหนดหลกัสตูรฝึกอบรม 
การติดตอ่วิทยากร แจ้งก าหนดการฝึกอบรมให้หนว่ยงานตา่งๆรับทราบ ฯลฯ  
 
4.  วิธีการหรือแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือป้องกนัปัญหาในการน ากิจกรรมไปปฏิบตัคิวรจะระบแุนวทาง
ในการปฏิบตัิตามกิจกรรมนัน้ๆด้วย เชน่ ประชาสมัพนัธ์โดยใช้การติดประกาศ การใช้อีเมล เสียงตามสาย 
และมีการติดตามผลทกุสปัดาห์ ฯลฯ  
 
5.  ก าหนดวันเวลาสถานที่ ให้ระบวุา่กิจกรรมแตล่ะข้อนัน้จะท าเม่ือไหร่ ถ้าระบวุนัเวลาและสถานท่ีได้จะ
ดีมาก ทัง้นีเ้พ่ือจะสามารถดภูาพรวมของแผนปฏิบตัไิด้ว่ามีกิจกรรมไหนบ้างท่ีสามารถท าไปพร้อมกนัได้ 
กิจกรรมไหนบ้างท่ีต้องรอให้กิจกรรมอ่ืนเสร็จก่อนจงึจะด าเนินการได้  
 
6.  ความเส่ียงของขัน้ตอนหรือกิจกรรม เพ่ือให้แผนปฏิบตัเิป็นแผนท่ีค านงึถึงการปฏิบตัจิริงๆจงึควรมี
สว่นท่ีเราเรียกวา่การวิเคราะห์ความเส่ียงหรือปัญหาอปุสรรคของขัน้ตอนหรือกิจกรรมนัน้ๆด้วยวา่มี
อะไรบ้าง เชน่ ความเส่ียงของกิจกรรมการจดัฝึกอบรมคือหนว่ยงานตา่งๆงานเยอะไมส่ามารถสง่คนเข้ามา
รับการฝึกอบรมพร้อมกนัได้ครัง้ละมากๆ  
 



7.  แผนปฏิบัติรองรับ/แผนปฏิบัตสิ ารอง ให้น าเอาความเส่ียงหรือปัญหาอปุสรรคท่ีอาจจะเกิดขึน้มา
วิเคราะห์หาทางป้องกนัแก้ไข ผอ่นหนกัให้เป็นเบา เพ่ือป้องกนัหรือลดผลท่ีจะเข้ามากระทบตอ่แผนปฏิบตัิ
โดยรวม เชน่ อาจจะต้องแบง่การฝึกอบรมออกเป็นกลุม่ย่อยๆ หรืออาจจะเร่ิมก าหนดการฝึกอบรมให้เร็วขึน้
และทยอยฝึกอบรมทัง้ปี  
 
8.  งบประมาณ ควรจะมีการวิเคราะห์และก าหนดงบประมาณจากทกุกิจกรรม ทัง้นีเ้พ่ือให้แผนปฏิบตัมีิ
ความใกล้เคียงกบัความเป็นจริงมากย่ิงขึน้ เพราะถ้าเราประมาณการงบประมาณย่อยมากเทา่ไหร่ โอกาสท่ี
งบประมาณโดยรวมจะผิดพลาดก็ยอ่มมีน้อยลง  
 
9.  ผู้รับผิดชอบ ควรจะมีการก าหนดต าแหนง่หรือช่ือบคุคลผู้ ท่ีรับผิดชอบแผนปฏิบตัหิลกั (Action Plan 
Leader/Owner) ไว้หนึง่คน และในแตล่ะกิจกรรมควรจะก าหนดผู้ รับผิดชอบให้ชดัเจนเชน่เดียวกนั ทัง้นีเ้พ่ือ
จะได้พิจารณาดวู่าใครรับผิดชอบมากน้อยเกินไป น้อยเกินไป คนท่ีรับผิดชอบมีความเหมาะสมกบักิจกรรม
นัน้ๆหรือไม่  
 
  จากรายละเอียดของแผนปฏิบตัิดงักลา่วนี ้นา่จะพอมีประโยชน์กบัทา่นผู้อา่นท่ีก าลงัจดัท า
แผนงาน/โครงการและแผนปฏิบตัสิ าหรับปีงบประมาณหน้าได้บ้างนะครับ ก่อนท่ีจะจดัท าแผนปฏิบตัใินปี
หน้ากรุณาทบทวนข้อดีข้อด้อยของแผนปฏิบตัใินปีนีก้่อนนะครับวา่ จะน าไปพฒันาปรับปรุงการจดัท า
แผนปฏิบตัใินปีหน้าได้อยา่งไรบ้าง และหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าปีหน้าแผนปฏิบตัขิองทา่นจะชว่ยให้ทา่นบรรลุ
เป้าหมายในการบริหารงานได้ดียิ่งขึน้นะครับ 
 
คดัลอกข้อมลูจาก http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poramags&month=14-11-
2008&group=1&gblog=1 

"Plan your work, work you plan, your plan will work" ถึงแม้เราได้มีการวางแผนงาน/โครงการไว้อยา่งดี
แคไ่หน แตถ้่าเราไมท่ าตามแผนท่ีวางไว้ แผนงานนัน้ๆก็ไมมี่ความหมายอะไร อะไรท่ีจะชว่ยให้เราท าตาม
แผนงาน/โครงการท่ีก าหนดไว้ สิ่งนัน้ก็คือ Action Plan  
 

ต้นทนุจริง  เราลองมาดวูา่ Actual Cost  คือ ระบบการคิดต้นทนุท่ีค านวณต้นทนุการผลิตสินค้าจากข้อมลู
จริง กลา่วคือ ไมว่า่จะเป็น วตัถดุบิทางตรงก็คดิจากท่ีใช้จริง คา่แรงงานท่ีจ่ายจริง และสดุท้ายคา่ใช้จา่ยการ
ผลิตก็ต้องเป็นท่ีจา่ยไปจริงๆ ส าหรับการผลิตนัน้ ๆ ส าหรับระบบนีใ้นทางปฏิบตัจิริงอาจจะมีความยุง่ยาก 
เพราะการเก็บข้อมลูจริงนัน้อาจต้องใช้เวลานาน ในทางปฏิบตัแิล้ววตัถดุบิทางตรง และคา่แรงงานทางตรง 
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อาจสามารถทราบได้ แตค่า่ใช้จา่ยการผลิตอาจต้องรอเก็บข้อมลูการจา่ยคา่ใช้จา่ยจริง ๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด 
เชน่ คา่น า้ – คา่ไฟ ต้องรอสิน้เดือน คา่โทรศพัท์ต้องรอบิลเรียกเก็บ หรือแม้แตค่า่ซ่อมแซมเคร่ืองจกัร เป็น
ต้น ดงันัน้ ถึงแม้ว่าระบบนีจ้ะให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง เท่ียงตรง แตก็่อาจไมท่นัท่วงทีตอ่การน าข้อมลูไปใช้  

In order to set-up the stage for my case around ‘Estimated Actuals’ I’m presenting the following 
five (5) definitions below; 

1. Planned Value and Earned Value are intended to permit measurement of events which 
reflect progress in contract performance. 

แคเ่ราประกาศร้องว่าคา่จ้างจะขึน้ มนัก็เป็นกระบอกขา่วให้ผู้ผลิตขึน้ราคา รวมตวั หรือ อ่ืน ๆ ท่ี
สามารถได้เพ่ือให้ต้นทนุการผลิตต ่าท่ีสดุ 

2. Planned Value and Earned Value are NOT for measurement of administrative or financial 
events. 

ผู้บริหารหรือผู้ผลิต เขาเหล่านัน้ไมไ่ด้มีผลกระทบทางการเงินขององค์กรเลย และไมไ่ด้เป็นตวัวดัคา่
ทางการเงิน 

3. Planned Value should normally be scheduled in accordance with a contract event. 

แนน่อนท่ีสดุเป็นเร่ืองธรรมดา ของเหตกุารณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะวนั พวกเขาเห็นวา่มนั
ไมไ่ด้ส าคญัอะไร 

4. Earned Value should be earned when the event occurs / completes. 

พวกเขาสามารถสร้างรายได้ของพวกเขาโดยผ่านระบบเศรษฐกิจท่ีผนัแปรได้ 

5. To avoid distortion, actual cost should be recorded when EV is earned. 

นัน่คือการลดต้นทนุ 

How many of you have done your project performance measurement analysis using actual cost 
from the system and overtime constantly being confronted with disturbing deviations (artificial 
variances?) which questions the quality of your reporting? 



Often the project management team has to deal with long lead-times within the CFO department 
to book cost on supplier invoices, or face unprocessed time-cards, or struggle with change 
orders whereby the actual work is ahead of the supporting administrative work. 

The devil is in the details and zooming in on those actual cost details often shows that not all 
actual cost have been collected in the system, providing perhaps ‘favorable’ but at least 
incorrect performance status. These are the moments in time that the Project Manager and 
Control Account Manager should be aware that in situations where Earned Value is claimed and 
the invoice has not been paid, estimated actual cost needs to be incorporated into Actual Cost 
data. 

The Control Account Manager has to take the lead to create those ‘Estimated Actuals’ using the 
various sources of information which is at his disposal including; 

สรุปตอนที่ 1  

ที่ส าคัญต้นทุนที่เหน็ได้แบบชัดแจ้งคือค่าแรง  มันเป็นตัวเลขท่ีเหน็ได้ชัดเจน และผู้ประกอบการ
มักจะท า แรงงานเพิ่มค่าจ้าง สินค้าก็เพิ่มต้นทุกการผลิต  ใครได้ใครเสียของ “เงนิทอน” อย่าลืม
แรงงานต่างด้าวมาจ่อคิวอยู่นะครับ  

พบกันตอนต่อไปนะครับ ว่าอะไรมีผลกระทบต่ออะไร  

While setting up the project, mobilizing the resources, creating the Project Management Plan, it’s important to set-up a 
process that captures ‘Estimated Actuals’ before Project Performance Measurement Reports are created and shared with 
all the relevant stakeholders. 

 A process that enables you to estimate actual cost for equipment and materials together with your procurement 
lead. 

 A process that enables you to estimate actual labor hours (on missing time-cards) with the Control Account 
Manager(s)*. 

*) tip: When time-cards are missing and the Control Account Manager is unable to support, one can e.g. estimate the 
actual labor hours based on trends (actual labor hours from previous time-cards). 

รักนะในฐานะคนใช้แรงงานเหมือนกัน /ค าแก้ว 

 



 

 


