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ก 

 

ค าน า 

ต าราวิชา การบัญชีต้นทุน 2 ผู้เรียบเรียบได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้ประกอบการสอน
วิชา การบัญชีต้นทุน 2 ซึ่งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชี ซึ่งเนื้อหาแบ่งเป็น 11 บท เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงข้อมูลทางการบัญชีที่น าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหาร ซึ่งเป็นการเรียนการบัญชีต้นทุนในเชิงการบริหาร
ต้นทุน เนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนนี้ น าเสนอข้อมูลเกีย่วกับการใช้ต้นทุนในลักษณะ
ต่างๆ เช่น การน าเสนอข้อมูลต้นทุนเพื่อน าไปใช้ประกอบการ วางแผน ควบคุม และ
ตัดสินใจ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และก าไร การน าเสนองบก าไร
ขาดทุนภายใต้ระบบต้นทุนรวม และระบบต้นทุนผันแปร ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม การ
จัดท างบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่น ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง การ
ก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามศูนย์ความรับผิดชอบ ราคาโอน และการวิเคราะห์การลงทุน  

ขอขอบพระคุณ ผู้มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนให้ต าราเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา พี่ บุตรสาว และ อาจารย์ ที่คอยช่วยเหลือและเป็นก าลังใจ 
ขอขอบพระคุณ เพื่อนๆ และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ไม่อาจกล่าวนามได้ทั้งหมด ที่
เป็นก าลังใจในการท าต าราครั้งนี้มาโดยตลอด 

ต าราเล่มนี้เหมาะส าหรับนักศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรียน ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และผู้ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนเพื่อใช้ในการ
บริหาร หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เรียบเรียงยินดีรับฟังและจะน าไปปรับปรุงแก้ไขใน
โอกาสต่อไป 

 

รชต สวนสวัสดิ ์
ธันวาคม 2559 
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ค 

 

สารบญั 

          หน้า 

ค าน า           (ก) 

สารบัญ           (ค) 

สารบัญภาพ          (ฌ)  

สารบัญตาราง          (ฎ) 

บทท่ี 1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการใช้ข้อมูลการบญัชีเพ่ือการตดัสินใจ 1 -  1 

ข้อมูลทางการบัญชี       1 -  2  
วัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน      1 -  3 
ความหมายของการบัญชีการเงนิ การบัญชีบริหารและการบัญชีต้นทุน 1 -  4  

ความสมัพันธ์ระหว่างการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร และ  
    การบัญชีต้นทุน        1 -  6 

ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลบัญชีบริหาร    1 - 12  

หน้าที่หลกัของผู้บริหาร       1 - 13  

ความหมายของตน้ทุน       1 - 15 
การจ าแนกประเภทของต้นทนุ      1 - 16  

สรุป         1 - 31 

แบบฝึกหัด        1 - 33 

บทท่ี 2 พฤติกรรมต้นทุน และการประมาณต้นทุน   2 -  1  

รูปแบบของพฤติกรรมต้นทุน      2 -  2  

การจ าแนกประเภทต้นทนุตามพฤติกรรมตน้ทนุ    2 -  3  

การวิเคราะห์ตน้ทุนผสม       2 - 13  

การประมาณค่าตน้ทุน        2 - 18  

สรุป         2 - 27  

แบบฝึกหัด        2 - 28 
 

 



 

 

ง 

 

สารบญั (ต่อ) 

          หน้า 

บทท่ี 3 การวิเคราะหต้์นทุน ปริมาณและก าไร    3 -  1  

ความหมายของการวิเคราะห์ต้นทนุ ปริมาณและก าไร   3 -  1   

ก าไรส่วนเกิน        3 -  2    
การน าเสนองบการเงินแบบแสดงก าไรส่วนเกิน    3 -  8    
การวิเคราะหจ์ุดคุ้มทุน       3 -  9    
การเปลี่ยนแปลงตัวแปรที่มีผลต่อการวิเคราะหต์้นทุน ปริมาณและก าไร 3 - 17   
การวางแผนก าไรที่ต้องการ      3 - 21   
การวางแผนก าไรที่ต้องการ กรณีมีภาษเีงินไดม้าเกีย่วข้อง  3 - 25   
ส่วนเกินที่ปลอดภยั       3 - 29  

การวิเคราะหจ์ุดคุ้มทุนส าหรับกจิการทีข่ายสินคา้หลายชนดิ  3 - 31   

ผลกระทบที่เกิดจากความแตกต่างของโครงสรา้งต้นทุน   3 - 33   

สรุป         3 - 36 

แบบฝึกหัด        3 - 37 

บทท่ี 4 ระบบต้นทุนเตม็ และระบบต้นทุนผนัแปร   4 -  1  

การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ ์      4 -  1  

ความแตกต่างระหว่างการค านวณต้นทุนผลิตภณัฑ์ภายใต้ระบบ              

    ต้นทนุเต็มและระบบต้นทุนผันแปร     4 -  3  

การน าเสนอรายงานทางการเงินตามระบบต้นทนุเต็มและ 
   ระบบต้นทุนผันแปร       4 -  3 
ความแตกต่างระหว่างผลก าไรจากการด าเนนิงานภายใต้ระบบ 

ต้นทุนเต็มและระบบต้นทุนผันแปร     4 - 11 

ผลต่างก าลังการผลิต       4 - 17  

การรายงานของส่วนงาน       4 - 24  

สรุป         4 - 30  

แบบฝึกหัด        4 - 32 

 

  



 

 

จ 

 

สารบญั (ต่อ) 

หน้า 

บทท่ี 5 ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม      5 -  1  

แนวคิดของการปันส่วนต้นทุน      5 -  2  

วัตถุประสงค์ของการปันส่วนต้นทุน     5 -  3 
องค์ประกอบของการปันส่วนต้นทุน     5 -  6  

การปันส่วนคา่ใช้จ่ายการผลิตเป็นต้นทนุผลิตภณัฑ์   5 -  8  

ขั้นตอนการค านวณต้นทุนตามระบบต้นทุนตามกิจกรรม   5 - 11  

ประเภทของกิจกรรม       5 - 16  

การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย     5 - 18  

ประโยชน์ของระบบต้นทุนกจิกรรม     5 - 31  

สรุป         5 - 31 

แบบฝึกหัด        5 - 33 

บทท่ี 6 งบประมาณ        6 -  1  

ความหมายของงบประมาณ      6 -  2  

วัตถุประสงค์ของการจัดท างบประมาณ     6 -  2 
ประโยชน์ของงบประมาณ      6 -  4 
ประเภทของงบประมาณ       6 -  5  

 ความสมัพันธข์องงบประมาณหลักประเภทตา่งๆ    6 -  9 
การจัดท างบประมาณส าหรับธุรกิจผลิตสินค้า    6 - 12 
การจัดท างบประมาณส าหรับธุรกิจที่ไม่ได้ผลิตสินค้า   6 - 38 
สรุป         6 - 40 
แบบฝึกหัด        6 - 41 

  



 

 

ฉ 

 

สารบญั (ต่อ) 

หน้า 

บทท่ี 7 งบประมาณยืดหยุ่น ต้นทุนมาตรฐานและ 

การวิเคราะหผ์ลต่าง       7 -  1 

งบประมาณคงที ่       7 -  2  

งบประมาณยืดหยุน่       7 -  4  

การจัดท างบประมาณยืดหยุ่น      7 -  7  

ความหมายของตน้ทุนมาตรฐาน      7 - 12  

การก าหนดตน้ทุนมาตรฐาน      7 - 13  

การวิเคราะห์ผลต่าง       7 - 20   

สรุป         7 - 34 
แบบฝึกหัด        7 - 35 

บทท่ี 8 การก าหนดราคาผลิตภณัฑ ์     8 -  1  

ปัจจัยที่มอีิทธิพลตอ่การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์    8 -  1  

แนวคิดพื้นฐานในการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์    8 -  3 
 ประเด็นส าคัญที่มีผลกระทบต่อการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์  8 -  5 

วิธีการก าหนดราคาผลิตภัณฑ ์      8 - 12 

ต้นทุนตามเป้าหมาย       8 - 24  

การก าหนดราคาตามค าสั่งซือ้พิเศษ     8 - 26  

สรุป         8 - 28 
แบบฝึกหัด        8 - 29 



 

 

ช 

 

สารบญั (ต่อ) 

หน้า 

บทท่ี 9 การใช้ข้อมูลทางการบญัชีเพ่ือการตดัสินใจ   9 -  1 
ขั้นตอนการตัดสินใจ       9 -  2  

ลักษณะข้อมูลทีน่ ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ    9 -  4  

รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทนุเพื่อการตัดสนิใจ   9 -  8  

ประเด็นปัญหาของการใชข้้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตดัสินใจ  9 - 12  

      การตัดสนิใจเกี่ยวกับการรับค าสั่งซื้อพิเศษ    9 - 12  

      การตัดสนิใจเกี่ยวกับผลิตเองหรือซือ้จากบุคคลภายนอก  9 - 14  

      การตัดสนิใจเกี่ยวกับการเพิ่มหรือการยกเลิกส่วนงาน 

                  หรอืสายผลิตภัณฑ ์      9 - 16 
      การตัดสนิใจเกี่ยวกับการจ าหน่ายหรือผลติต่อของผลิตภัณฑ์ร่วม 9 - 19  

      การตัดสนิใจเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยูอ่ย่างจ ากดั  9 - 21  

      การตัดสนิใจปิดโรงงานชั่วคราว     9 - 29  

สรุป         9 - 32  

แบบฝึกหัด        9 - 33 

บทท่ี 10 การบญัชีตามความรบัผิดชอบ และการก าหนดราคาโอน 10 -  1  

ประเภทของศูนย์ความรับผิดชอบ     10 -  2 
การก าหนดราคาโอน       10 - 14  

ความส าคัญของราคาโอน      10 - 14 

วิธีการก าหนดราคาโอน       10 - 15  

สรุป         10 - 22 

แบบฝึกหัด        10 - 23 

 

 

 

 

 



 

 

ซ 

 

สารบญั (ต่อ) 

หน้า 

บทท่ี 11 การวิเคราะหก์ารลงทุน      11 -  1 

 ความหมายของการลงทนุ      11 -  2 
ประเภทของการลงทนุ       11 -  2 

 ขั้นตอนการวิเคราะห์การลงทุน      11 -  4 

 ข้อมูลในการวิเคราะห์การลงทุน      11 -  6 

สรุป         11 - 28 

ตารางค่าปัจจุบันและค่าอนาคต      11 - 29 
แบบฝึกหัด        11 - 32 

  

บรรณานุกรม 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ฌ 

 

สารบญัภาพ 

หน้า 

  ภาพที่ 1.1  สรุปการจ าแนกตน้ทุนตามหน้าที่และจ าแนกเพือ่จัดท ารายงาน   

    ทางการเงนิ        1 - 20 
  ภาพที่ 1.2  ความสมัพันธข์องตน้ทุนผลิตภัณฑ์และต้นทนุประจ างวดและ 

   การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ 

   ส าหรับธุรกิจซือ้ขายสินค้า      1 - 21 
  ภาพที่ 1.3  ความสมัพันธข์องตน้ทุนผลิตภัณฑ์และต้นทนุประจ างวด 

   และการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุ 

   ส าหรับธุรกิจผลิตสินค้า      1 - 23 
  ภาพที่ 1.4  ความสมัพันธข์องตน้ทุนการบริการและต้นทนุประจ างวดและ 

   การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ 

   ส าหรับธุรกิจบริการ       1 - 26 

  ภาพที่ 2.1  แสดงพฤติกรรมของตน้ทุนผันแปรรวม     2 -  6 
  ภาพที่ 2.2  แสดงพฤติกรรมของตน้ทุนผันแปรต่อหน่วย    2 -  6 

  ภาพที่ 2.3  แสดงพฤติกรรมของตน้ทุนคงที่รวม     2 -  8 

  ภาพที่ 2.4  แสดงพฤติกรรมของตน้ทุนคงที่ต่อหน่วย     2 -  9 

  ภาพที่ 2.5  แสดงพฤติกรรมของตน้ทุนกึ่งคงที่      2 - 10 

  ภาพที่ 2.6  แสดงพฤติกรรมของตน้ทุนผสม      2 - 12 
  ภาพที่ 2.7  แสดงพฤติกรรมของตน้ทุนผสม โดยใช้วิธีแผนภูมิกระจาย   2 - 20 
  ภาพที 3.1  กราฟต้นทนุ ปริมาณและก าไร      3 - 15 
  ภาพที ่3.2  กราฟก าไร        3 - 17 

  ภาพที่ 5.1  แสดงองค์ประกอบของการปันส่วนต้นทุน     5 -  7 

  ภาพที่ 5.2  แสดงการปันส่วนตน้ทุนโดยใช้ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม  5 - 10 

  ภาพที ่5.3  ขั้นตอนของการค านวณต้นทุนภายใต้ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม 5 - 12 

  ภาพที ่5.4  ขั้นตอนการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีต้นทุนตามฐานกิจกรรม 5 - 13 

  ภาพที่ 6.1  ความสมัพันธข์องงบประมาณประเภทต่างๆ ส าหรับธุรกิจผลิตสินค้า 6 - 11 

  ภาพที่ 6.2  ความสมัพันธข์องงบประมาณประเภทต่างๆ ส าหรับธุรกิจซือ้ขายสินค้า 6 - 38 

  ภาพที่ 6.3 ความสมัพันธข์องงบประมาณประเภทต่างๆ ส าหรับธุรกิจการให้บริการ 6 - 39 

   
 



 

 

ญ 

 

สารบญัภาพ (ต่อ) 

หน้า 

 

  ภาพที่ 7.1  การก าหนดตน้ทุนการผลิตมาตรฐาน     7 - 20 

  ภาพที่ 7.2   ความสมัพันธข์องผลต่างแยกตามส่วนประกอบของต้นทนุการผลิต  7 - 22 
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บทท่ี  1  
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการใช้ข้อมูลทางการบญัชีเพื่อการตดัสินใจ 

 

 ข้อมูลทางการบัญชีถือเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ การที่ผู้บริหารจะ
ประสบความส าเร็จในการบริหารองค์กร จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่ มีความรู้และ
ความช านาญเกี่ยวกับการน าเอาขอ้มลูทางการบัญชีมาประยุกต์และน าข้อมูลที่มีมาประกอบการ
ตัดสินใจ และใช้ส าหรับการวางแผน การควบคุมและตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจ ท าให้บริษัทได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่บริษัทมี
ความเกี่ยวข้อง เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ดังเช่นในยุคปัจจุบัน 

ข้อมูลต้นทุนที่ได้จากการบัญชีถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญในกระบวนการของการ
บริหารจัดการองค์กร เนื่องจากการที่ผู้บริหารจะท าการวางแผนและการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
นั้น ข้อมูลที่น ามาประกอบการตัดสินใจควรที่จะมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร (Relevance) และที่ ส าคัญข้อมู ลต้ องมี ความถูกต้อง  (Accuracy) เชื่ อถื อได้ 
(Reliability) และมีความรวดเร็ว ทันต่อความต้องการของผู้บริหาร (Timeliness)  
 ดังนั้น นักบัญชีต้นทุน หรือนักบัญชีบริหาร จึงมีความส าคัญต่อองค์กร เพราะเป็นผู้ที่
น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบัญชีบริหารต่อผู้บริหารของธุรกิจ เพื่อผู้บริหารจะได้น าข้อมูล
ทางการบัญชีไปใช้ในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์หรือนโยบายต่างๆ ต่อไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในตลาดยุคปัจจุบันซึ่งมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง 

การประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า หรือธุรกิจผลิตสิน้า ซึ่ง
อาจจะมีรูปแบบของการประกอบธุรกิจที่หลากหลายประเภท ได้แก่ กิจการเจ้าของคนเดียว ห้าง
หุ้นส่วน และบริษัทจ ากัด เป็นต้น โดยทั่วไปธุรกิจมักจะมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลก าไรให้กับ
องค์กร โดยการเพิ่มรายได้จากการด าเนินธุรกิจ แต่อาจจะล้มเหลวในการท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการต้นทุนให้เหมาะสม อาจมีผลท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจก็
เป็นได้  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าข้อมูลทางการบัญชีมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ เพราะการ
บัญชีเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการบัญชีซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจแต่ละแห่ง โดยมีการจด
บันทึกรายการค้าหรือเหตุการณ์ต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ สรุปผลและจัดท าเป็นรายงานทาง
การเงินเสนอต่อบุคคลทั้งภายนอกและภายในกิจการ เพื่อน าข้อมูลทางการบัญชีไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของแต่ละฝ่ายซึ่งมีความแตกต่างกัน ส าหรับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ลงทุน
ต้องการข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน เป็นต้น 



          การบัญชีต้นทุน 2 
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ส่วนบุคคลภายใน เช่น ผู้บริหารและพนักงานต่างๆ จะน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ควบคุม
และใช้ประกอบการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆ จากการด าเนินงาน ดังนั้น จึงมีการ
จ าแนกประเภทการบัญชีเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การบัญชีการเงิน การบัญชีบริหารและการบัญชี
ต้นทุน ซึ่งการบัญชีแต่ละประเภทมีลักษณะ หรือความหมายที่แตกต่างกัน และการน าข้อมูล
ทางการบัญชีมาใช้ประกอบการตัดสินใจก็มีความแตกต่างกันเช่นกัน 

 

ข้อมูลทางการบญัชี 

ข้อมูลทางการบัญชี (Accounting Information) หมายถึง ขอ้มูลที่เกิดจากการจัดเก็บ 
รวบรวมได้จากหลักฐานอันเทีย่งธรรมทีม่ีความเชื่อถือได ้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกดิขึ้นทั้งในอดีตและที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งข้อมูลทางการบัญชี สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้  

การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) เป็นการบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยมีกระบวนการ
จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล บันทึก จ าแนกประเภทข้อมูลทางการบัญชี และสรุปผลที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปของรายงานทางเงินเพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานในอดีตต่อบุคคลภายนอกกิจการ หรือผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการ เช่น เจ้าหนี้ ผู้ถือ
หุ้น หน่วยงานรัฐบาล เช่น กรมสรรพากร หรือผู้ที่สนใจข้อมูลคนอื่น ๆ เป็นต้น โดยทั่วไป การ
บัญชีการเงินมีหลักการบัญชี และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีโดยใช้หลักการบัญชีที่รับรองกัน
โดยทั่วไป (Generally Accepted Accounting Principle: GAAP) เป็นหลักการบัญชีที่ใช้ในการ
จัดท างบการเงิน เพื่อเสนอข้อมูลให้กับบุคคลภายนอกให้ได้ข้อมูลครบถ้วน และน าข้อมูลไปใช้
ประกอบการตัดสินใจ (สมนึก เอื้อจิระพงศ์พันธ์, 2552) 

การบัญชีบริหาร หรือ การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting) เป็นการ
บัญชีที่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสนอข้อมูลการบัญชีให้กับผู้บริหารหรือบุคคลอื่นๆ 
ที่ต้องการข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการวางแผน การก ากับ การควบคุม และการตัดสินใจ (สมนึก 
เอื้อจิระพงศ์พันธ์, 2552) ซึ่งในการจัดท ารายงานทางการเงินและการบัญชีในลักษณะและ
รูปแบบต่างๆ กัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารในระดับต่างๆ ข้อมูล
ดังกล่าวอาจน าไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นเป็นประจ าหรือเป็นกรณี
พิเศษ (ดวงมณี โกมารทัต, 2559) 

การบัญชีต้นทุน (Cost Accounting) เป็นการบัญชีที่บันทึกและจัดท ารายงานการวัดค่า
ของต้นทุนในการผลิตสินค้าและการบริการ ขอบเขตงานของการบัญชีต้นทุนจึงได้แก่การ
รวบรวมข้อมูลต้นทุน บันทึก แยกประเภท แบ่งสรรหรือปันส่วน สะสมและจัดท ารายงาน
เกี่ยวกับต้นทุนในลักษณะต่างๆ ตามความประสงค์ของฝ่ายจัดการ (ดวงมณี โกมารทัต, 2559) 

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ข้อมูลทางการบัญชีมาจากหลายแหล่งอาจเป็นข้อมูลที่
ได้จากหลักการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร หรือ การบัญชีต้นทุน ดังนั้น การที่ธุรกิจจะ



                                    บทที่  1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการใช้ข้อมูลทางการบัญชเีพื่อการตัดสินใจ  1 - 3 

 

ประสบความส าเร็จได้หรืออยู่รอดได้ในตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเช่นปัจจุบัน กิจการ
ควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการบัญชีเพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ และน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุน (Cost Management) ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  

ดังนั้นในบทนี้จึงอธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน 
ความหมายของการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร และ การบัญชีต้นทุน ความสัมพันธ์ระหว่าง
การบัญชีทั้งสามลักษณะ นอกจากนี้ยังอธิบายถึงความส าคัญของการบัญชีในการบริหารธุรกิจ 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นทุน การจ าแนกประเภทต้นทุน ซึ่งข้อมูลต้นทุนแต่ละประเภทมี
วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลที่แตกต่างกัน หรือเป็นข้อมูลที่น าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร 
 

วตัถปุระสงคข์องการบญัชีต้นทุน  

โดยทั่วไปการบัญชีต้นทุนเป็นการน าเสนอข้อมูลทางการบัญชีให้กับผู้บริหารหรือบุคคล
อื่นที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ โดยข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับ
ความต้องการของผู้บริหาร และวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลนั้น ตัวอย่างข้อมูลการบัญชีที่
น าไปใช้ในการตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น  

1. ข้อมูลต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เพื่อจัดท างบ
การเงินไม่ว่าจะเป็นงบต้นทุนการผลิต และงบก าไรขาดทุน  เพื่อเสนอข้อมูลทางการเงินให้กับ
บุคคลภายนอกและภายในประกอบการตัดสินใจ 

2. ข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย เพื่อใช้ในการก าหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ 
3. ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆของธุรกิจบริการ เพื่อใช้ในการก าหนดอัตรา

ค่าบริการของธุรกิจนั้นๆ 

4. ข้อมูลต้นทุนซึ่งแบ่งไปตามพฤติกรรมต้นทุน ได้แก่ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร หรือ
ต้นทุนผสม เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนและควบคุม รวมไปถึงใช้ในการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และก าไร เช่น การค านวณหาจุดคุ้มทุน หรือการวางแผน
ก าไรของธุรกิจ 

5. ข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้ว ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่ได้แต่สามารถน าข้อมูลใน
อดีตมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นแนวโน้มในการจัดท างบประมาณ ใช้ประกอบการวางแผนก าไรใน
อนาคต 

6. ข้อมูลต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทีเ่กี่ยวกับวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง 
และค่าใช้จ่ายการผลิต เพื่อก าหนดเป็นต้นทุนมาตรฐานใช้ในการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์
มาตรฐาน 
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7. ข้อมูลต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์
แนวโน้มของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ก าหนดเป็นกลยุทธ์ของ
ธุรกิจเพื่อใช้ในการแข่งขันกับคู่แข่งต่อไป 

8. ข้อมูลอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เช่น ข้อมูลที่ 
เกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมไปถึง
นโยบาย และกลยุทธ์ต่างๆ ของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์การผลิต ใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อจัดท าแผนธุรกิจ และใช้ในการแข่งขันกับ
คู่แข่งต่อไป 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าบทบาทของขอ้มลูการบัญชีต้นทุนและการบัญชีบริหารมีความส าคัญ
ต่อธุรกิจแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่ง
กิจการมีความจ าเป็นจะต้องใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารแทบทั้งสิ้น เพราะถ้าผู้บริหารไม่มีข้อมูล
ดังกล่าว ผู้บริหารอาจตัดสินใจล่าช้า หรืออาจเกิดข้อผิดพลาดได้ 
 

ความหมายของการบญัชีการเงิน การบญัชีบริหารและการบญัชีต้นทุน 

ขอบเขตของหลักการบัญชีได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การบัญชีการเงิน การ
บัญชีต้นทุน และการบัญชีบริหาร ซึ่งการบัญชีการเงินมีความหมายและขอบเขตค่อนข้างกว้าง 
เนื่องจากเป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบการเงินเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ
กิจการในภาพรวมเสนอต่อบุคคลภายนอก งบการเงินต้องจัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไป ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินจึงเน้นไปที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต มีหลักฐาน
อ้างอิงที่ชัดเจน ถูกต้อง และมีความเชื่อถือได้ ส่วนการบัญชีต้นทุน เป็นหลักการบัญชีที่เกี่ยวกับ
การสะสมต้นทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ใช้เพื่อการ
วางแผน ควบคุม และการตัดสินใจเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นข้อมูลทางด้านต้นทุนจึงมีทั้ง
ข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเพื่อค านวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือจัดท าแผนธุรกิจเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งในอนาคต จึง
กล่าวได้ว่าการบัญชีต้นทุนถือเป็นส่วนหนึ่งของการบัญชีบริหาร ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในความหมายของการบัญชีทั้งสามประเภทมากยิ่งขึ้น จึงขออธิบายความหมายของการบัญชี
การเงิน การบัญชีต้นทุน และ การบัญชีบริหาร ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  
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1. การบญัชีการเงิน  
การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) หมายถึง กระบวนการทางการบัญชีที่

เกี่ยวกับการจัดเก็บรวบรวม จ าแนก และรายงานข้อมูลทางการเงินของกิจการที่เกิดขึ้นในอดีต
ของกิจการให้แก่บุคคลภายนอก (External users) ที่ต้องการใช้ข้อมูลทางการเงินนั้น เช่น นัก
ลงทุน ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และหน่วยงานของรัฐบาล เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความ
ผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลทางการเงินของบุคคลภายนอก และเพื่อให้การเสนอข้อมูลทาง
การเงินของกิจการต่างๆ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน การบัญชีการเงินจึงถูกจัดท าขึ้นภายใต้
หลักการบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป (Generally Accepted Accounting Principle: GAAP) 

(สมนึก เอื้อจิระพงศ์พันธ์, 2552) ซึ่งการบัญชีการเงินเป็นการเน้นที่ข้อมูลทางการเงินในอดีต 
เพื่อเตรียมและน าเสนอข้อมูลการบัญชีในรูปของงบการเงิน เพื่อรายงานข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของผู้ใช้งบการเงิน
ภายนอก (ดวงมณี โกมารทัต, 2559) 

 

2. การบญัชีต้นทุน  
การบัญชีต้นทุน (Cost Accounting) เป็นหลักการบัญชีที่เกี่ยวกับการสะสมและ

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร เพื่อการวางแผน ควบคุม และการตัดสินใจใน
เรื่องอื่นๆ โดยปกติ การบัญชีต้นทุนมีหน้าที่หลักในการสะสมข้อมูลทางด้านต้นทุนที่เป็นข้อมูล
ที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อค านวณหาต้นุทนผลิตภัณฑ์รวมทั้งใช้ประมาณมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
นอกจากนี้ การบัญชีต้นทุนยังเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมาณหรือการพยากรณ์ต้นทุนที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตเพื่อการตัดสินใจอีกด้วย (สมนึก เอื้อจิระพงศ์พันธ์, 2552) นอกจากนี้ การ
บัญชีต้นทุนยังเป็นการบัญชีที่บันทึกและจัดท ารายงานการวัดค่าของต้นทุนในการผลิตสินค้า
รวมถึงต้นทุนการให้บริการ ขอบเขตงานของการบัญชีต้นทุนจึงได้แก่การรวบรวมข้อมูลต้นทุน 
บันทึกแยกประเภท แบ่งสรรหรือปันส่วน สะสมและจัดท ารายงานเกี่ ยวกับต้นทุนในลักษณะ
ต่างๆ ตามความประสงค์ของฝ่ายจัดการ (ดวงมณี โกมารทัต, 2559) 

 

3. การบญัชีบริหาร  
การบัญชีบริหาร หรือ การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting) ถือเป็นการ

บัญชีแขนงหนึ่งที่เกี่ยวข้องการกระบวนการทางการบัญชี ซึ่งเริ่มตั้งแต่การแจกแจง การวัด การ
วิเคราะห์ การแปลผล และการสื่อสารข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการบัญชี เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของธุรกิจ ข้อมูลที่ได้จากการบัญชีบริหารเป็นข้อมูลที่มีความจ าเป็นต่อผู้บริหาร
หรือบุคคลอื่นที่มีหน้าที่ในการวางแผน การก ากับดูแล การควบคุม การตัดสินใจ และรวมไปถึง
การประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กร (ศศิวิมล มีอ าพล, 2558) ซึ่งการบัญชีบริหาร จะเน้น
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การน าเสนอข้อมูลการบัญชีให้กับบุคคลภายในองค์กร (Internal users)  เช่น ผู้บริหาร ผู้จัดการ
ของบริษัท ซึ่งการบัญชีบริหารเปรียบเสมือนเครื่องมือทางการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ ซึ่งข้อมูลทางการบัญชีบริหารจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารเพื่อน าไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ (Horngren et al., 2012) อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรของ
กิจการ รวมทั้งมีความรับผิดชอบในการบริหารที่มีต่อเจ้าของกิจการ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อการเสนอรายงานของมูลทางการเงินที่ไม่ใช่กลุ่มผู้บริหารของกิจการ (สมนึก 
เอื้อจิระพงศ์พันธ์, 2552) ดังนั้น การบัญชีบริหารจะเกี่ยวข้องกับการบัญชีที่น ามาใช้ในการ
วางแผน ควบคุม รวมไปถึงการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ข้อมูลที่ใช้จึง
ไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป (GAAP) และไม่มีมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินเป็นข้อบังคับ แตข่้อมูลที่น าเสนอเป็นไปตามความต้องการของผู้บริหาร 
  

ดังนั้น จากความหมายของการบัญชีการเงิน การบัญชีต้นทุนและการบัญชีบริหาร จะ
เห็นได้ว่าการบัญชีทั้งสามประเภท มีความเหมือนและความแตกต่างกันในบางประเด็น ซึ่งจะ
อธิบายรายละเอียดในหัวข้อถัดไป 

 

ความสมัพนัธร์ะหว่างการบญัชีการเงิน การบญัชีบริหาร และการบญัชีต้นทุน 

จากความหมายของการบัญชีการเงนิ การบัญชีต้นทุนและการบัญชีบริหาร ดังได้กล่าว
ไว้ในหัวขอ้ก่อนหนา้ จะเห็นได้ว่าการบัญชีทั้งสามประเภท มคีวามเหมือนและความแตกต่างกนั
ในบางประเด็น ซึ่งสามารถสรุปความสมัพันธ์ออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหวา่ง
การบัญชีต้นทุนและการบัญชีการเงิน ความสมัพันธ์ระหว่างการบัญชีต้นทุนและการบัญชีบริหาร 
และความสัมพันธ์ระหวา่งการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร ซึง่แต่ละความสมัพนัธ์สามารถ
อธิบายรายละเอียด ได้ดังนี ้ 

 
 

1. การบญัชีต้นทุนและการบญัชีการเงิน 

โดยทั่วไปการบัญชีต้นทุนจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลที่ใช้สนับสนุนหลักการบัญชีการเงนิและการบัญชีบริหาร เพราะการบันทึกบัญชีต้นทนุ
เพื่อจัดท างบการเงินเพื่อเสนอข้อมูลต้นทุนให้กับบุคคลภายนอกต้องใช้หลักการบัญชีการเงิน 
เช่น การบันทึกต้นทุนผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง
และค่าใช้จ่ายการผลิต จะต้องใช้ต้นทุนจริงในการบันทึกบัญชี ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต 
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เมื่อค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้ระบบต้นทุนรวม หรือต้นทุนเต็ม (Full Costing หรือ 
Absorption Costing) ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งเป็นหลักการของกร
บัญชีการเงิน แต่ถ้าหากนักบัญชีต้องการน าเสนอข้อมูลต้นทุนเพื่อน าเสนอในรูปของรายงาน
ต่างๆ ต่อผู้บริหารขององค์กร ผู้บริหารแต่ละระดับจะมีความต้องการข้อมูลที่แตกต่างกัน ทั้ง
รูปแบบการน าเสนอ ระยะเวลา และลักษณะของข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้ ในปัจจุบันสภาพการ
แข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตลอดเวลา ดังนั้น 
การบัญชีต้นทุนมีการพัฒนาไปในทางการบัญชีบริหารมากขึ้น หรือเรียกว่า การบัญชีต้นทุนเพื่อ
การบริหาร (Cost Management) ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง นักบัญชีจึงไม่จ าเป็นต้องยึดหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป อาจมีการคาดคะเน
หรือการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต เช่น พยากรณ์ยอดขาย ประมาณการค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินงานต่างๆ เป็นต้น ซึ่งการน าเสนอข้อมูลในลักษณะนี้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อมูลทาง
การเงิน อาจเป็นข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงิน เช่น คุณภาพของสินค้า ก าลังการผลิต สภาพทาง
เศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น 

 

2. การบญัชีต้นทุนและการบญัชีบริหาร 

 เมื่อพิจารณาข้อแตกต่างระหว่างการบัญชีต้นทุนและการบัญชีบริหาร จากต าราการ
บัญชีต้นทุนและการบัญชีบริหารหลายเล่ม จะเห็นได้ว่าการบัญชีต้นทุนเป็นส่วนหนึ่งของการ
บัญชีบริหาร เพราะต่างมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอในรูปของรายงานต่างๆ เพื่อเสนอข้อมูล
ให้กับผู้บริหารน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ แต่ถ้าเน้นที่วัตถุประสงค์ของการจัดท าบัญชี การ
บัญชีต้นทุนเน้นไปที่การประมวลผล และการประเมินค่าของข้อมูลต้นทุนในการผลิตสินค้าและ
การบริการ ตลอดจนต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน ในขณะที่การบัญชีบริหารจะเน้น
ไปที่การวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารธุรกิจ เพราะ
วิธีการประมวลผล การประเมินค่าและการใช้ประโยชน์มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน 
(ดวงมณี โกมารทัต, 2559) ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะแยกเนื้อหาระหว่างการบัญชีต้นทุน และ
การบัญชีบริหารออกจากกัน แต่ส าหรับต าราเล่มนี้ วิชาการบัญชีต้นทุน 2 เนื้อหาจะเน้นไปที่
การใช้ข้อมูลการบัญชีต้นทุนเพื่อใช้ส าหรับการวางแผน ควบคุม หรือน าไปใช้ส าหรับ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ดังนั้น ต าราเล่มนี้จึงเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารต้นทุน 
หรือเนื้อหาจะเน้นไปที่การบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร นั่นเอง 
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3. การบญัชีการเงินและการบญัชีบริหาร 

จากความหมายของการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร จะเห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้อง
กันในบางประเด็น เช่น การจัดท าข้อมูลบัญชีเพื่อน ามาใช้ในการวางแผนและการบริหาร นัก
บัญชีจ าเป็นต้องจัดท าข้อมูลทางการบัญชีตามหลักการบัญชีที่ได้รับการรับรองโดยทั่วไป 
(General Accepted Accounting Principle: GAAP) และต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (International Financial Reporting Standards: IFRS) รวมไปถึงการ
จัดท างบการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อมูล
ทางการเงินที่ได้น าเสนอไว้ในงบการเงินดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้บริหารและผู้ที่ต้องการข้อมูล
สามารถน าเอาข้อมูลทางการบัญชีที่ได้ตามหลักการบัญชีการเงินมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้
อย่างถูกต้อง ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการบัญชีการเงินมีความเกี่ยวข้องกับการน าเสนอข้อมูล
ทางการบัญชีเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนและการจัดการ นั่นเอง 

 

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าการบัญชีการเงินและการบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร 
หรือในที่นี่ คือ การบัญชีบริหาร นั่นเอง มีความแตกต่างกันในบางประเด็น ดังแสดงรายละเอียด
ในแต่ละหัวข้อ ซึ่งประกอบด้วย เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ข้อมูล รูปแบบของการน าเสนอข้อมูล 
ระยะเวลาในการน าเสนอ วัตถุประสงค์การน าเสนอ ลักษณะของข้อมูลที่น าเสนอ กระบวนการ
ตรวจสอบ  การวัดผลการด าเนินงาน ดังรายละเอียดแยกตามประเด็นต่างๆ ดังนี้  

 

3.1. ผูใ้ช้ข้อมูล 

ผู้ใช้ข้อมูลของการบัญชีการเงินจะมีทั้งบุคคลภายนอก ซึ่งได้แก่ ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ 
กรมสรรพากร หรือหน่วยงานราชการ เป็นต้น และบุคคลภายในองค์กร เช่น ผู้บริหาร พนักงาน 
เป็นต้น ส่วนผู้ใช้ข้อมูลการบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลภายในองค์กร 
ได้แก่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการตัดสินใจ  

 

3.2. รปูแบบของการน าเสนอข้อมูล 

การน าเสนอข้อมูลการบัญชีการเงิน จะถูกจัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่ได้รับการรับรอง
โดยทั่วไป (Generally Accepted Accounting Principle: GAAP) และเป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (International Financial Reporting Standard: IFRS) ส่วนการน าเสนอ
ข้อมูลการบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร ไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่ได้รับการรับรอง
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โดยทั่วไป (GAAP) หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS) แต่ให้เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้บริหาร 

 

3.3. ระยะเวลาในการน าเสนอ 

ช่วงเวลาการน าเสนอข้อมูลการบัญชีการเงินจะถูกก าหนดไว้แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับการ
ก าหนดรอบระยะเวลาบัญชีของแต่ละกิจการ ซึ่งอาจจะก าหนดเป็นรายไตรมาส รายครึ่งปี และ
รายปี แต่เมื่อก าหนดเป็นแบบใดต้องน าเสนอเป็นประจ าตามที่ก าหนด ส่วนการบัญชีต้นทุนเพื่อ
การบริหาร การน าเสนอข้อมูลไม่ได้ก าหนดไว้แน่นอน อาจเป็นรายสัปดาห์ รายเดือนหรือราย
ไตรมาส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริหาร 

 

3.4. วตัถปุระสงคก์ารน าเสนอ 

การน าเสนอข้อมูลการบัญชีการเงินจะเป็นการแสดงข้อมูลทางการบัญชีในภาพรวมของ
ทั้งองค์กร ที่มีความสอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เช่น งบก าไรขาดทุนของทั้ง
บริษัทที่มีการน าเสนอตามรูปแบบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส่วนการน าเสนอข้อมูล
การบัญชีบริหาร จะน าเสนอเป็นรายละเอียด แยกตามแผนกหรือส่วนงานย่อยที่อยู่ในบริษัท 
เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บริหาร เช่น งบก าไรขาดทุนแยกตามแผนก หรือสาย
ผลิตภัณฑ์ หรือแยกตามเขตการขาย หรือส่วนงานย่อยของบริษัทนั้นๆ เป็นต้น 

 

3.5. ลกัษณะของข้อมูลท่ีน าเสนอ 

การน าเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักการบัญชีการเงินจะเป็นในรูปตัวเงิน  ซึ่งเป็นข้อมูลที่
เกิดขึ้นแล้วในอดีต เช่น ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในงบการเงิน ไม่ว่าจะเ ป็นงบแสดงฐานะการเงิน งบ
ก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด เป็นต้น  

ส่วนข้อมูลที่ได้จากหลักการบัญชีต้นทุนเพือ่การบริหาร จะเป็นการน าเสนอข้อมูลที่เป็นทั้งข้อมูล
ในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน และเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกรายการทั้งในอดีตและสิ่งที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม แนวโน้มของตลาดใน
อนาคต การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อธุรกิจ เป็นต้น 
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3.6. กระบวนการตรวจสอบ 

  ข้อมูลที่ได้จากการบัญชีการเงิน ต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับ
อนุญาต (Certified Public Accountant: CPA) หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor: TA) 

แต่ส าหรับข้อมูลการบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหารไม่จ าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้
ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร เพียงแต่ข้อมูลนั้นสามารถสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริหาร ผู้บริหารได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง เกี่ยวข้องหรือสามารถน าข้อมูลไปใช้
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที ก็ถือว่าเพียงพอแล้ว 

 

3.7. การวดัผลการด าเนินงาน 

การวัดผลการด าเนินงานจากกระบวนการของการบัญชีการเงิน จะพิจารณาจากข้อมูลที่
เป็นตัวเงินเท่านั้น เช่น พิจารณาตัวเลขก าไรหรือขาดทุน โดยการเปรียบเทียบข้อมูลปีก่อนกับปี
ปัจจุบันว่ามีผลก าไรหรือขาดทนุสูงหรือต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เป็นต้น ส่วนการวัดผลการด าเนินงาน
ข้อมูลที่น าไปใช้เพื่อการจัดการ จะพิจารณาทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น คุณภาพ
ของสินค้าและการบริการ นโยบายขององค์กรว่ามีการค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจในระยะยาว ท าให้ลูกค้ามีความเชื่อถือ และซื้อ
สินค้ากับบริษัทต่อเนื่องยาวนาน เป็นต้น 

จากขอ้มูลทีอ่ธิบายข้างต้น เพือ่ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นสามารถสรุปประเด็นความแตกต่าง
กันในแต่ละหัวขอ้ ดังแสดงในตารางที่ 1.1 

 

ตารางท่ี 1.1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการบัญชีการเงนิและการบัญชีต้นทนุ (เพื่อการ
บริหาร) 
 

หวัข้อ การบญัชีการเงิน การบญัชีต้นทุน (เพื่อการบริหาร) 

1.ผู้ใช้ข้อมูล 

 

 

บุคคลทั้งภายนอก เช่น นกัลงทุน 
เจ้าหนี้ ธนาคาร กรมสรรพากร 
ผู้ขายสินค้า เป็นต้น 

บุคคลภายในองคก์ร เช่น ผู้บริหาร 
พนักงานในองคก์ร 

2.รูปแบบของการ
น าเสนอ 

 

 

เป็นไปตามหลกัการบัญชีทีไ่ด้รับ
การรับรองโดยทั่วไป (GAAP) และ
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ (IFRS) 

ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นไปตามหลกัการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป (GAAP) 
หรือตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน (IFRS) แต่ให้เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้บริหาร 
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หวัข้อ การบญัชีการเงิน การบญัชีต้นทุน (เพื่อการบริหาร) 

3.ระยะเวลาในการ
น าเสนอ 

 

 

ระยะเวลาของการน าเสนอข้อมูลจะ
ถูกก าหนดไว้แนน่อน รายเดอืน 
รายไตรมาส และรายปี แต่เมื่อ
ก าหนดเป็นแบบใดต้องน าเสนอ
เป็นประจ าตามช่วงระยะเวลานัน้ 

  

ระยะเวลาของการน าเสนอข้อมูล
ไม่ได้ก าหนดไว้แน่นอน จะน าเสนอ
ข้อมูลตามความต้องการของ
ผู้บริหาร อาจเป็นรายสัปดาห์ ราย
เดือนหรอืรายไตรมาสก็ได ้

4.วัตถุประสงค์การ
น าเสนอ 

 

 

แสดงข้อมูลทางการบัญชีใน
ภาพรวมของทัง้องค์กร ทีม่ีความ
สอดคลอ้งกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  

 

จะน าเสนอเป็นรายละเอียด แยกตาม
แผนกหรือส่วนงานยอ่ยทีอ่ยู่ใน
บริษัท เพื่อให้ผู้บริหารน าข้อมูลไปใช้
ประกอบการตัดสนิใจ 

5.ลักษณะของ
ข้อมูลทีน่ าเสนอ 

 

การน าเสนอข้อมูลจะเป็นในรูปของ
ของตัวเงิน ซึ่งเป็นขอ้มูลที่เกิดขึ้น
แล้วในอดีต เช่น ข้อมูลตา่งๆทีอ่ยู่
ในงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้
ถือหุ้น และงบกระแสเงนิสด  
เป็นต้น 

การน าเสนอข้อมูลจะมีทั้งที่แสดง
เป็นในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
เป็นข้อมูลทั้งในอดีตและคาดว่าจะ
เกิดขึน้ในอนาคต เช่น ขอ้มูลใน
งบประมาณประเภทต่างๆ ข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพการแข่งขันใน
อุตสาหกรรม แนวโน้มของตลาดใน
อนาคต การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่มีผลตอ่ธุรกิจ เป็นต้น  

6.กระบวนการ
ตรวจสอบ 

 

 

ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับ
อนุญาต หรือ ผู้สอบบัญชีภาษี
อากร 
 

ไม่มกีารตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบ
บัญชีรับอนุญาต หรือ ผู้สอบบัญชี
ภาษีอากร 
เพียงแต่ขอ้มูลนั้นสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริหาร ก็ถือว่า
เพียงพอแล้ว 

7.การวัดผลการ
ด าเนินงาน 

การวัดผลการด าเนินงานจะ
พิจารณาจากข้อมูลที่เป็นตัวเงิน
เท่านั้น  

การวัดผลการด าเนินงานจะพิจารณา
ทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัว
เงิน  

ที่มา : (ปรับปรุงจากศศิวิมล มีอ าพล, 2558 : 1 - 4) 
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ลกัษณะเชิงคณุภาพของข้อมูลบญัชีบริหาร 

ข้อมูลทางการบัญชีบริหาร เป็นข้อมูลส าคัญที่น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าวควรมีคุณลักษณะเชิงคุณภาพที่ส าคัญ 4 ประการ คือ ความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance) ความเชื่อถือได้ (Reliability)   ความรวดเร็วและทันต่อ
เวลา (Timeliness) และการค านึงถึงต้นทุนที่เสียไปและผลตอบแทนที่ได้รับ (Costs and 

Benefits) ซึ่งลักษณะเชิงคุณภาพแต่ละลักษณะมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. ความเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจ  

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารต้องเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
(Relevance) และช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งข้อมูลทางการบัญชีจะประกอบด้วย
ข้อมูลทั้งที่เกิดจากเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน รวมไปถึงตัวเลขที่เกิดจากการประมาณการ ตาม
แผนงานในอนาคต ตัวอย่างข้อมูลทางการบัญชีที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ถูกน าเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน เพื่อให้
ผู้บริหารทราบว่า กิจการมีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น รายการใดบ้าง และแต่ละ
รายการมีมูลค่าคงเหลือจ านวนเท่าใด หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ และค่าใช้จ่าย ที่ถูกน าเสนอ
ข้อมูลในงบก าไรขาดทุน เพื่อแสดงให้ทราบว่ากิจการมีผลการด าเนินงานเป็นก าไรหรือขาดทุน
สุทธิจ านวนเท่าใด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถน าไปวางแผนก าไรในอนาคตได้  

 

2. ความเช่ือถือได้  

ลักษณะของข้อมูลที่จะน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจต้องมีความน่าเชื่อถือ  (Reliability) 
ถูกต้อง ปราศจากความผิดพลาดอย่างมีนัยส าคัญ และความล าเอียง เพราะถ้าหากข้อมูลขาด
ความถูกต้อง หรือผิดพลาดอย่างมีนัยส าคัญแล้ว อาจจะมีผลท าให้การตัดสินใจผิดพลาดไปด้วย 
ดังนั้น ในทางปฏิบัติบริษัทต้องแสดงหรือเปิดเผยรายการทางบัญชีต่างๆ รวมไปถึงเหตุการณ์ที่
มีผลต่อการตัดสินใจในงบการเงิน หรืออธิบายเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้
ครบถ้วน เพื่อแสดงการเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของข้อมูล ไม่ว่าจะเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน
และไม่เกี่ยวกับทางการเงินก็ตาม  

 

3. ความรวดเรว็และทนัต่อเวลา  

ข้อมูลที่ผู้บริหารน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจนอกเหนือจากความเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจและมีความเชื่อถือได้แล้ว สิ่งส าคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือ ข้อมูลนั้นต้องมีความทันต่อ
เวลา (Timeliness) เป็นข้อมูลปัจจุบันและมีปรับเปลี่ยนแก้ไขไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ถ้าหากเป็นข้อมูลที่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือเป็นข้อมูลที่ล้าสมัย ข้อมูลที่เสนอต่อ
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ผู้บริหารอาจท าให้ผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาดได้ นอกจากนี้ การที่ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่ช้า
เกินไป ท าให้กิจการไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างทันท่วงที ไม่มีความได้เปรียบในเชิง
ของการแข่งขัน เพราะในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเป็นยุคของการแข่งขันด้านข้อมูล (Information 

era) ธุรกิจใดได้รับข้อมูลที่รวดเร็วกว่า ผู้บริหารน าข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่าง
รวดเร็วเท่าไหร่ยิ่งท าให้ส่งผลต่อธุรกิจนั้นมากยิ่งขึ้น ท าให้มีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน
มากกว่าคู่แข่งรายอื่น 

 

4. การค านึงถึงต้นทุนท่ีเสียไปและผลตอบแทนท่ีได้รบั  
โดยทั่วไปกิจการต้องค านึงถึงต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เสียไปและประโยชน์ที่ได้รับ (Costs 

and Benefits) เพื่อให้ได้มาซึ่งขอ้มลูที่น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ การจะให้ได้ข้อมลูที่มีความ
ถูกต้องและเชื่อถือได้ เพื่อน าไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจ รวมไปถึงการตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาจต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง เช่น บริษัทอาจต้องซื้อโปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่อใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวอย่างเช่น โปรแกรมเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลรายงานทาง
การเงิน เป็นต้น แต่ในทางปฏิบัติโปรแกรมที่สามารถน ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลมีหลายหลาย ไม่
จ าเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่แพงเกินไป ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรค านึงถึงต้นทุนที่เสียไปร่วมกับ
ผลประโยชน์ที่กิจการได้รับ ซึ่งโดยทั่วไปต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายไมค่วรจะสูงเกนิไปซึ่งอาจจะไม่คุ้ม
กับการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว  
 

หน้าท่ีหลกัของผู้บริหาร  

ผู้บริหารในแต่ละระดับของแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง หรือระดับกลางมี
หน้าที่ส าคัญอยู่ 4 หน้าที่ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การก ากับ (Directing) การควบคุม 

(Controlling)  และการตัดสินใจ (Decision Making) โดยแต่ละหน้าที่หลักของผู้บริหาร สามารถ
อธิบายได้ดังนี้ 

 

1. การวางแผน  

หน้าที่หลักของผู้บริหารเริ่มตั้งแต่การวางแผนธุรกิจ (Planning)  ก าหนดวัตถุประสงค์
หลักของการด าเนินธุรกิจ ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ ของแต่ละแผนก และก าหนด
นโยบายรวมไปถึงวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กร เช่น 
บริษัทต้องการเพิ่มยอดขาย หรือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด โดยการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ หรือ
ขยายฐานลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขายให้มีจ านวนมากขึ้น นอกจากนี้  ธุรกิจอาจมีการเพิ่ม
ภาพลักษณ์ขององค์กร โดยการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสังคมและการ
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อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทมีชื่อเสียงที่ดีขึ้น ในสายตาของผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การเพิ่มยอดขาย และมีผลต่อก าไรของกิจการในระยะยาวได้ 

 

2. การก ากบัดแูลและการสัง่การ  
หลังจากที่ผู้บริหารได้ท าการวางแผนแล้ว เพื่อให้แผนธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่

ผู้บริหารวางไว้ ดังนั้น หน้าที่หนึ่งที่มีความส าคัญคือ การก ากับดูแลและการสั่งการ  (Directing) 
เพื่อให้การด าเนินงานในแต่ละวันขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
กิจการ ตัวอย่างหน้าที่การก ากับดูแลและการสั่งการของผู้บริหาร เช่น ผู้จัดการฝ่ายขายมีหน้าที่
วางแผนการขายผลิตภัณฑ์ในแต่ละเดือน ข้อมูลที่ผู้จัดการฝ่ายขายต้องการคือ ข้อมูลจ านวน
สินค้าที่ขายได้ในแต่ละวัน ดังนั้นพนักงานขายต้องมีการเก็บข้อมูลจ านวนสินค้าที่ขายได้ในแต่
ละวัน รวมไปถึงยอดขายเพื่อเสนอให้กับผู้จัดการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น ข้อมูลแผนปริมาณการขายจากฝ่ายขาย จะถูกส่งต่อ
ให้กับผู้จัดการฝ่ายผลิต เพื่อจะได้ทราบว่าปริมาณสินค้าที่แผนกหรือโรงงานจะต้องผลิตมี
จ านวนเท่าใด เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า แต่ละฝ่ายในองค์กรหนึ่งๆ มีความเกี่ยวข้องกันอยู่
ตลอดเวลา แนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานจึงต้องมีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานใน
แต่ละขั้นตอนให้ละเอียดเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ง่าย และมีความเข้าใจในงานที่
เกี่ยวข้องกับงานของตน  

 

3. การควบคมุ  

เมื่อผู้บริหารได้วางแผนการปฏิบัติงานโดยการจัดท างบประมาณการด าเนินงาน 
ตัวอย่างเช่น งบประมาณการขาย งบประมาณการผลิต งบประมาณต้นทุนการผลิต งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เป็นต้น สิ่งที่จ าเป็นตามมาคือ การควบคุม (Controlling) ถ้าไม่มี
การควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า สิ่งที่ผู้บริหารวางแผนไว้จะไม่สามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งจะส่งผลต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร ผู้ที่มีหน้าที่เก็บ
และรวบรวมข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่เกิดขึ้นจริง ส่วนใหญ่จะเป็นนักบัญชีหรือบุคคลที่อยู่ใน
แผนกนั้นๆ แล้วน าข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงมาเปรียบเทียบกับตัวเลขที่อยู่ในแผนงบประมาณ
ดังกล่าวข้างต้น การเปรียบเทียบตัวเลขตามแผนงบประมาณกับตัวเลขจริงที่เกิดขึ้น เป็นเหมือน
การควบคุมให้ธุรกิจท าได้ตามเป้าหมาย จะน าเสนอในลักษณะเป็นรายงานผลการด าเนินงาน 
(Performance Reports) ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ
ด าเนินงานของแต่ละแผนกว่าเป็นไปตามแผนที่ก าหนดหรือไม่ ดังนั้นการควบคุมจึงถือว่าเป็น
หน้าที่ที่มีความส าคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะการควบคุมใช้ส าหรับเป็นเครื่องมือในการวัดผลการ
ด าเนินงานของผู้จัดการแต่ละแผนกว่าผลจากการปฏิบัติงานจริงเกิดผลต่างระหว่างตัวเลขตาม
แผนงบประมาณกับตัวเลขของจริงที่เกิดขึ้นหรือไม่ เป็นผลต่างที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ 
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หลังจากนั้นหาสาเหตุว่าถ้าหากไม่เป็นไปตามแผนเป็นเพราะเหตุใด เพื่อที่จะก าหนดเป็น
แนวทางในการปรับปรุง และแก้ไขให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

4. การตดัสินใจ  

หน้าที่หลักของผู้บริหารคือการตัดสินใจ (Decision Making) แต่การจะตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้องหรือไม่นั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องได้ข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเลขและไม่ใช่ตัวเลขที่มีความ
เกี่ยวข้องกับปัญหา ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ รวมไปถึงข้อมูลต้องรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้องค านึงถึงต้นทุน
และผลตอบแทนที่ได้รับด้วยเช่นกัน ตัวอย่างการตัดสินใจระยะสั้นของผู้บริหาร เช่น การ
ตัดสินใจรับค าสั่ งซื้อพิ เศษจากลูกค้า  การตัดสินใจผลิตสินค้าเองหรือซื้อสินค้าจาก
บุคคลภายนอก หรือการตัดสินใจยกเลิกหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง ตัวอย่าง
ประเด็นการตัดสินใจระยะยาวของผู้บริหาร เช่น การตัดสินใจลงทุนในโครงการใดโครงการหนึ่ง 
ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมาก และผลตอบแทนที่จะได้รับกลับคืนต้องใช้เวลานาน เช่น การ
ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ การสร้างโครงการบ้านจัดสรรหรือโครงการคอนโดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย 

เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ในแต่ละประเด็นการตัดสินใจ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีความ
แตกต่างกัน ดังนั้นการน าเสนอข้อมูลที่เสนอให้กับผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน 
และที่ส าคัญข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจจ าเป็นต้องมีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ (ตัวเลข) 
และข้อมูลเชิงคุณภาพ (ไม่เป็นตัวเลข) ประกอบการตัดสินใจเสมอ   
 

ความหมายของต้นทนุ 

ต้นทุน (Costs) หมายถึง เงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสดหรือทรัพยากรที่กจิการเสียไป
เพื่อแลกเปลี่ยนหรือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ และได้น าประโยชน์มาให้กิจการในปัจจุบัน
หรือในอนาคต (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2552; ศศิวิมล , 2556)  

แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องท าความเข้าใจก่อนที่จะน าเอาต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายมาวางแผน
หรือวิเคราะห์เพื่อใช้ในการตัดสินใจ คือ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของต้นทุนก่อน ซึ่ง
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายสามารถจ าแนกได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการน าข้อมูลไป
ใช้ เช่น การแบ่งประเภทเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า และต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตสินค้า เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ และค านวณหาต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน ซึ่งมีผลต่อการแสดงผลก าไรหรือขาดทุนสุทธิของกิจการ 
เป็นต้น แต่ในความเป็นจริง การแบ่งประเภทต้นทุนมีหลากหลายลักษณะ ซึ่งจะอธิบายโดย
ละเอียดในหัวข้อต่อไป 



          การบัญชีต้นทุน 2 

 

1 - 16 

การจ าแนกประเภทของต้นทุน 

โดยทั่วไปการบัญชีบริหารจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลทางการบัญชีที่มีความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือและที่ส าคัญมีความเกี่ยวขอ้งกับประเด็นปัญหาหรือเรื่องที่ผู้บริหารต้องการจะตัดสินใจ 
เพื่อให้ผู้บริหารน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจได้ ให้ทันกับความต้องการ 
ยิ่งผู้บริหารได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงประเด็น และได้ข้อมูลรวดเร็วเท่าไหร่หมายถึงการได้เปรียบ
ในเชิงการแข่งขันในทางธุรกิจมากเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงข้อมูลต้นทุนสามารถจ าแนกได้
หลากหลายประเภทตามวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมลู เช่น การจ าแนกต้นทุนไปตามพฤติกรรม
ของต้นทุน เพื่อใช้น าไปใช้ในวางแผนและควบคุม การจ าแนกต้นทุนเพื่อจัดท างบการเงิน หรือ
การจ าแนกต้นทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจ าแนกประเภทของ
ต้นทุนสามารถแบ่งได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการจัดแบ่ง รวมไปถึงวัตถุประสงค์ของ
การใช้ข้อมูลจากบุคคลแต่ละฝ่าย และการใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
แต่ละฝ่ายมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น การจ าแนกประเภทของต้นทุนจึงแบ่งไปตาม
วัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้ 

1. การจ าแนกต้นทุนตามหน้าที่ 
2. การจ าแนกต้นทุนตามแหล่งทีม่าของต้นทุน 

3. การจ าแนกต้นทุนส าหรับการจัดท ารายงานทางการเงิน 

4. การจ าแนกต้นทุนตามความสมัพันธ์ของต้นทุนกับหน่วยของต้นทนุ 

5. การจ าแนกต้นทุนตามพฤตกิรรมของต้นทนุ 

6. การจ าแนกต้นทุนเพื่อใช้ส าหรับการตดัสินใจ 

ในแต่ละประเภทของตน้ทุนจะมีองค์ประกอบยอ่ยอาจจะมสี่วนที่แตกต่างกันหรอืบาง
ประเภทอาจมีความสัมพันธก์ัน โดยจะอธิบายในรายละเอยีดในหัวข้อถัดไป 

 

1. การจ าแนกต้นทุนตามหน้าท่ี 

 ส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรม ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น กิจการสามารถแบ่งประเภท
ต้นทุนไปตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 
ลักษณะ ได้แก่ ต้นทุนการผลิต (Manufacturing Costs)  และต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต (Non 

- manufacturing Costs) 
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1.1. ต้นทุนการผลิต  

ต้นทุนการผลิต (Manufacturing Costs) หมายถึง ต้นทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
การผลิตสินค้าของกิจการ ซึ่งสามารถที่จะให้ค าตอบเกี่ยวกับมูลค่าของต้นทุนสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้าส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรูป เพื่อจ าหน่ายตาม
วัตถุประสงค์ของกิจการ (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2552) ต้นทุนการผลิต สามารถแบ่งได้ 3 

ประเภท ได้แก่ วัตถุดิบทางตรง (Direct Material)  ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) และ
ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) 

 

1.1.1. วตัถดิุบทางตรง  

วัตถุดิบทางตรง (Direct Material) คือ วัตถุดิบทุกชนิดที่เป็นวัตถุหลักในการผลิตสินค้า
ชนิดใดชนิดหนึ่ง และสามารถคิดปริมาณการใช้ และต้นทุนวัตถุดิบให้กับสินค้านั้นได้อย่าง
ชัดเจน เช่น แป้งที่ใช้ในการท าขนมเค้ก ไม้ที่ใช้ในการผลิตเก้าอี้ ผ้าที่ใช้ตัดเย็บกระเป๋าผ้า เป็น
ต้น นอกจากนี้ ยังมีวัตถุดิบที่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตสินค้าเช่นกัน แต่มูลค่าน้อยมาก ไม่มี
นัยส าคัญ เช่น เกลือที่ใช้เป็นส่วนผสมในการท าเค้ก ตะปูที่ใช้ในการประกอบเก้าอี้ กระดุมที่ติด
กับกระเป๋าผ้า ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าว เมื่อคิดต้นทุนแล้วจะเห็นได้ว่า ต้นทุนของวัตถุดิบต่ ามาก ซึ่ง
ถือว่าวัตถุดิบเหล่านี้ เป็นวัตถุดิบทางอ้อม (Indirect Material) หรือวัสดุในการผลิต ซึ่งวัตถุดิบ
ทางอ้อม ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายการผลิตชนิดหนึ่ง 

 

1.1.2. ค่าแรงงานทางตรง  

ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) เป็นค่าจ้างแรงงานที่จ่ายให้กับพนักงานหรือคนงาน
ที่มีหน้าที่ในการผลิตสินค้าโดยตรง การจ่ายค่าแรงงานทางตรงจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ปริมาณสินค้าที่ผลิต หรือตามจ านวนชั่วโมงที่คนงานท าการผลิตสินค้าชนิดนั้นๆ ดังนั้น
ค่าแรงงานทางตรงจึงสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่ามีต้นทุนเท่าใด แผนกที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิต เช่น คนงานในแผนกตัดเย็บเสื้อผ้า คนงานในแผนกประกอบชิ้นส่วนในโรงงานผลิต
รถยนต์ เป็นต้น  

นอกจากนี้ ยังมีค่าแรงงานหรือค่าจ้างที่จ่ายให้กับพนักงานที่อยู่ในโรงงาน แต่ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า เช่น พนักงานท าความสะอาดโรงงาน ยามที่ดูแลความเรียบร้อยใน
โรงงาน เป็นต้น ซึ่งค่าแรงงานเหล่านี้ เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโรงงาน แต่ไม่ถือว่า
เป็นต้นทุนในการแปรสภาพวัตถุดิบให้เปลี่ยนเป็นสนิคา้ส าเร็จรูป หรือไม่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า
โดยตรง โดยค่าแรงงานในลักษณะนี้ จะถือว่าเป็น ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect Labor) ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายการผลิต เช่นเดียวกับวัตถุดิบทางอ้อมนั่นเอง 
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1.1.3. ค่าใช้จ่ายการผลิต  

ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิเตอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิต เช่น 
วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าเช่าโรงงาน 
ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายการผลิตเหล่านี้ต้อง
เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในบริเวณโรงงานหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า หรือค่าใช้จ่าย
การผลิตนี้อาจถูกเรียกว่า ค่าใช้จ่ายโรงงาน (Factory Overhead) 

 

1.2. ต้นทุนท่ีไม่เก่ียวกบัการผลิต  
ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า (Non - manufacturing Costs) หรือในที่นี้หมายถึง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจอื่นๆที่นอกเหนือจากกระบวนการผลิต ซึ่งนั่นก็คือ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน นั่นเอง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ขาย (Selling Expenses)  และค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน (Administrative Expenses)   

 

1.2.1. ค่าใช้จ่ายในการขาย  

ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses)  คือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการ
ขายสินค้า หรือเป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มยอดขาย เช่น ค่าโฆษณา ค่านายหน้า เงินเดือน
พนักงานขาย ค่าเช่าส านักงานขาย ค่าสาธารณูปโภคของแผนกขาย ค่ารับรอง ค่าขนส่งออก 
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านักงานของแผนกขาย เป็นต้น 

 

1.2.2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน (Administrative Expenses)  คือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมการบริหารงาน ที่นอกเหนือจากกิจกรรมการผลิตและกิจกรรมการขายสินค้า เช่น 
เงินเดือนฝ่ายบริหาร เงินเดือนพนักงานแผนกบัญชี ค่าเสื่อมราคาอาคาร ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
ส านักงาน ค่าสาธารณูปโภคของส านักงาน เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น การจ าแนกประเภท
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายตามหน้าที่โดยสรุป ได้แสดงไว้ในภาพที่ 1.1 
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2. การจ าแนกต้นทุนตามแหล่งท่ีมาของต้นทนุ 

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า ซึ่งประกอบไปด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิต อาจน าเอาต้นทุนการผลิตบางประเภทเข้าด้วยกัน โดยพิจารณา
จากกระบวนการผลิตขั้นตอนแรกของการผลิต จนกระทั่งถึงขั้นตอนของการผลิตเป็นสินค้า
ส าเร็จรูป ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนขั้นต้น (Prime Costs)  และต้นทุน
แปรสภาพ (Conversion Costs) 

 

2.1. ต้นทุนขัน้ต้น  

ต้นทุนขั้นต้น (Prime Costs) เป็นการรวมต้นทุนการผลิตในส่วนของวัตถุดิบทางตรง
และค่าแรงงานทางตรง ซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการผลิตสินค้า โดยการแปรสภาพ
วัตถุดิบทางตรงเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยมีแรงงานคนมาคอยแปรสภาพวัตถุดิบนั้น 

 

2.2. ต้นทุนแปรสภาพ  

ต้นทุนแปรสภาพ (Conversion Costs) เป็นการรวมต้นทุนการผลิตในส่วนของ
ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิต เป็นกระบวนการผลิตที่ต่อเนื่องจากขั้นตอนแรกเพื่อ
แปรสภาพวัตถุดิบทางตรงให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป 

  

3. การจ าแนกต้นทุนส าหรบัการจดัท ารายงานทางการเงิน 

การจ าแนกต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการจัดท ารายงานทางการเงิน สามารถแบ่งได้ 
2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนผลิตภัณฑ์ และต้นทุนประจ างวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

3.1. ต้นทุนผลิตภณัฑ ์ 

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Costs) เป็นต้นทุนของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ยังคงอยู่ใน
กิจการ ถ้ายังไม่มีการขายสินค้าให้กับลูกค้า ต้นทุนสินค้าจะถือว่าเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
ที่ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) ส าหรับธุรกิจ
อุตสาหกรรม ต้นทุนผลิตภัณฑ์จะประกอบไปด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและ
ค่าใช้จ่ายการผลิต หรือหมายถึง ต้นทุนการผลิตนั่นเอง 

แต่เมื่อกิจการมีการขายสินค้านัน้ให้กบัลูกค้า ต้นทุนสินค้าจะกลายเป็นต้นทุนของสินค้า
ที่ขายได้ หรือเรียกว่า ต้นทุนสินค้าที่ขายได้ หรือต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold) ซึ่งถือว่า
เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดที่มีการขายหรือต้นทุนประจ างวดนั่นเอง 
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3.2. ต้นทุนประจ างวด  

ต้นทุนประจ างวด หรือ ต้นทุนงวดเวลา (Period Costs) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่
ก่อให้เกิดรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ค่าใช้จ่ายประเภทนี้จะน าไปหัก
ออกจากรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่รายได้นั้นเกิดขึ้น ต้นทุนประจ างวดคือค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ซึ่งต้นทุนประจ างวด ก็คือ ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิต
นั่นเอง โดยปกติต้นทุนประจ างวดหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จะปรากฏอยู่ในงบก าไร
ขาดทุน (Statement of Financial Position)  

การจ าแนกประเภทต้นทุนเพื่อจัดท าเป็นรายงานทางการเงินของธุรกิจแต่ละประเภท 
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจซื้อขายสินค้า รวมไปถึงธุรกิจบริการ จะมีความแตกต่างกัน 
ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น การจ าแนกประเภทต้นทุนส าหรับการจัดท ารายงานทางการเงิน 
ได้แสดงไว้ในภาพที่ 1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 สรุปการจ าแนกต้นทนุตามหน้าที่และจ าแนกเพือ่จัดท ารายงานทางการเงิน 

ต้นทุนการผลิต 

หรือ ต้นทนุผลิตภัณฑ ์

วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิต 

ต้นทุนที่ไม่เกีย่วกับการผลิต 

หรือ ต้นทนุประจ างวด 

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ต้นทุนขั้นตน้ ต้นทุนแปรสภาพ 
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3.3. การน าเสนอข้อมูลต้นทุนผลิตภณัฑแ์ละต้นทุนประจ างวดในงบการเงิน
ท่ีเก่ียวข้อง 

การน าเสนอข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์และต้นทุนประจ างวดในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง โดย
จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจซื้อขายสินค้า ธุรกิจผลิตสินค้า และ ธุรกิจบริการ 
สามารถแสดงรายละเอียด แต่ละประเภทได้ดังนี้  

 

3.3.1. ธรุกิจซ้ือขายสินค้า 

การจ าแนกต้นทุนเพื่อจัดท ารายงานทางการเงิน หากลักษณะของธุรกิจเป็นธุรกิจซื้อ
ขายสินค้า ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยต้นทุนจากการซื้อสินค้าสุทธิ (ซื้อสินค้า + ค่าขนส่ง
เข้า – (ส่งคืนสินค้า + ส่วนลดรับ)) การน าเสนอข้อมูลในงบการเงินในส่วนของต้นทุนผลิตภัณฑ์
จะน าไปใช้ในการค านวณมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ซึ่งจะแสดงรายการสินค้าคงเหลือในงบแสดง
ฐานะการเงิน เมื่อกิจการมีการขายสินค้า ต้นทุนสินค้าคงเหลือจะกลายเป็นต้นทุนขาย ซึ่งจะไป
ปรากฏอยู่ในงบก าไรขาดทุน ส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจะเป็นต้นทุนประจ างวด ดังแสดง
ไว้ในภาพที่ 1.2 

               งบแสดงฐานะการเงิน      งบก าไรขาดทุน 

 

             หัก 
  

           เท่ากับ 

 

              หัก 

 

 

 เท่ากับ 

    

 

ภาพท่ี 1.2 ความสัมพันธ์ของต้นทนุผลิตภัณฑแ์ละต้นทุนประจ างวดและการแสดงรายการ 

          ในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับธุรกิจซือ้ขายสินค้า 
 

ตัวอย่างของต้นทนุผลิตภัณฑ์และต้นทุนประจ างวดของธุรกิจประเภทซื้อขายสนิค้า 
สามารถน าเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน ได้ดังนี้   

 

ต้นทุนซ้ือสินค้า
(สุทธิ) 

สินค้าคงเหลือ ต้นทุนขาย 

ขายสินค้า 

ก าไรขั้นต้น 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

และการบริหาร 

ก าไรจากการด าเนินงาน 

ต้นทุนประจ างวด 

ต้นทุน 

ผลิตภณัฑ ์
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ธุรกิจซื้อขายสินคา้ 
งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

       หน่วย: บาท 

สินทรัพย ์

สินทรัพยห์มุนเวียน 

 เงินสด       150,000 

 ลูกหนี้การค้า      200,000 

 สินค้าคงเหลอื      300,000 

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน          650,000 

ธุรกิจซื้อขายสินคา้ 
งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

             หน่วย: บาท 

ขายสนิค้า                1,200,000 

หัก ต้นทนุขาย 

 สินค้าคงเหลอืต้นงวด      250,000 

 บวก ซื้อสุทธ ิ      550,000  

 ต้นทุนสินค้าทีม่ีไว้เพือ่ขาย     800,000 

 หัก สนิค้าคงเหลอืปลายงวด     300,000 500,000 

ก าไรขัน้ต้น          700,000 

หัก คา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย      180,000 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     165,000 345,000 

ก าไรจากการด าเนินงาน        355,000 

หัก ภาษีเงินได้ (20%)       71,000 

ก าไรสุทธิ          284,000 
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3.3.2. ธรุกิจผลิตสินค้า 

หากกิจการเป็นธุรกิจผลิตสินค้า ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ข้อมูลต้นทุนเหล่านี้ จะแสดงไว้ในงบต้นทุนการผลิต 
สินค้าคงเหลือของธุรกิจอตุสาหกรรม ประกอบด้วย วัตถุดิบคงเหลือ งานระหว่างท าคงเหลือและ
สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือ  

ส่วนต้นทุนประจ างวด หรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน จะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหักออกจากรายได้ ซึ่งปรากฏอยู่
ในงบก าไรขาดทุน ของธุรกิจแต่ละประเภท ดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง งบการเงินที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับธุรกิจผลิตสินค้า ดังแสดงไว้ในภาพที่ 1.3 

 

   งบต้นทุนการผลิต            งบแสดงฐานะการเงิน    งบก าไรขาดทุน 

 

 

          หัก 

 

            
          เท่ากับ 

 

            
            หัก 

 

  
     เท่ากับ 

    

 

 

ภาพท่ี 1.3 ความสัมพันธ์ของต้นทนุผลิตภัณฑแ์ละต้นทุนประจ างวดและการแสดงรายการ 

                    ในงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับธุรกจิผลิตสินคา้ 
 

ตัวอย่างของต้นทนุผลิตภัณฑ์และต้นทุนประจ างวดของธุรกิจประเภทผลิตสนิค้า 
สามารถน าเสนอในงบต้นทนุการผลิต งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน ได้ดังนี้  

 

วัตถุดิบทางตรง 

สินค้าคงเหลือ ต้นทุนขาย 

ขายสินค้า 

ก าไรขั้นต้น 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

และการบริหาร 

ก าไรจากการด าเนินงาน 

ต้นทุนประจ างวด 

ค่าแรงงานทางตรง 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 

งานระหว่างท า
คงเหลือ 

ต้นทุน 

ผลิตภณัฑ ์
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          ธุรกิจผลิตสินค้า 

งบต้นทุนการผลิต 

ส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด วันที3่1 ธันวาคม 25x1  
 หน่วย: บาท 

วตัถดิุบทางตรงใช้ไป 

 วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด      50,000 

 บวก ซื้อสุทธ:ิ       

  ซื้อวัตถุดิบ   120,000  

  บวก ค่าขนส่งเข้า    50,000 

  วัตถุดิบที่มีไว้ใช้ในการผลิต 170,000 

   

หัก ส่งคืนวัตถุดิบ 15,000 

           ส่วนลดรับ    8,000   23,000 147,000  

 ต้นทุนวัตถุดิบที่มไีว้ใช้ในการผลิต   197,000 

หัก วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด      80,000 

          ตน้ทุนวัตถุดิบทางตรงใช้ไป      117,000 

ค่าแรงงานทางตรง        250,000 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 

เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน    80,000 

ค่าแรงงานทางออ้ม      12,000 

ค่าสาธารณูปโภค      20,000 

ค่าเสื่อมราคาเครือ่งจักร      15,000 

ค่าเช่าโรงงาน       25,000 

ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน     30,000  182,000 

รวมต้นทุนการผลิต        549,000 

บวก งานระหว่างท าต้นงวด       100,000 

ต้นทุนสินค้าระหว่างผลิต       649,000 

หัก งานระหว่างท าปลายงวด        120,000 

ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ        529,000 
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     ธุรกิจผลิตสินค้า 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

       หน่วย: บาท 

สินทรพัย ์

สินทรัพยห์มุนเวียน 

 เงินสด          500,000 

 ลูกหนี้การค้า         125,000 

 สินค้าคงเหลอื: 

  สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือ   200,000  

  งานระหว่างท าคงเหลือ   120,000 

  วัตถุดิบคงเหลือ      80,000   400,000 

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน              1,025,000 
 

          ธุรกิจผลิตสินค้า 

งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

           หน่วย: บาท 

ขายสนิค้า              1,500,000 

หัก ต้นทนุขาย  

 สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือต้นงวด    180,000 

 บวก ต้นทุนสนิค้าที่ผลิตเสร็จ    529,000 

 ต้นทุนสินค้าทีม่ีไว้เพือ่ขาย    709,000 

 หัก สนิค้าส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด   200,000 509,000 

ก าไรขัน้ต้น         991,000 

หัก คา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย     275,000 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     220,000 495,000 

ก าไรจากการด าเนินงาน       496,000 

หัก ภาษีเงินได ้(20%)        99,200 

ก าไรสุทธ ิ        396,800 
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3.3.3. ธรุกิจบริการ 

หากกิจการเป็นธุรกิจบริการ ธุรกิจลักษณะนี้จะให้บริการลูกค้า จึงไม่มีผลิตภัณฑ์ ดังนั้น
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ไม่มี แต่มีเฉพาะส่วนที่เป็นต้นทุนการให้บริการ ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเท่านั้น ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ถือ
เป็นต้นทุนประจ างวด และจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหักออกจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการ ซึ่งปรากฏ
อยู่ในงบก าไรขาดทุน งบการเงินที่เกี่ยวข้องส าหรับธุรกิจบริการ ดังแสดงไว้ในภาพที่ 1.4 

           งบแสดงฐานะการเงิน     งบก าไรขาดทุน 

 

 

         หัก 

            
          

 

        เท่ากับ 

 

            
ภาพท่ี 1.4 ความสัมพันธ์ของต้นทนุการบรกิารและต้นทุนประจ างวดและการแสดงรายการ 

                    ในงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับธุรกจิบริการ 

 

ตัวอย่างของต้นทนุประจ างวดของธุรกจิประเภทให้บริการ สามารถน าเสนอในงบก าไร
ขาดทนุ ได้ดังนี ้ 

ธุรกิจบริการ 
งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

               หน่วย: บาท 

รายไดจ้ากการให้บริการ       500,000 

หัก ต้นทนุจากการบริการ หรือ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย      125,000 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร      120,000 245,000 

ก าไรจากการด าเนินงาน        255,000 

หัก ภาษีเงินได ้(20%)         51,000 

ก าไรสุทธ ิ         204,000 

ต้นทุนในการให้บริการ
หรือค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงาน 

รายได้จากการบริการ 

ก าไรจากการด าเนินงาน 

ต้นทุนประจ างวด 

สินทรัพย์ในการบริการ 
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4. การจ าแนกต้นทุนตามความสมัพนัธข์องต้นทุนกบัแหล่งท่ีเกิดของต้นทุน 

การจ าแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์ของต้นทุนกับแหล่งที่เกิดต้นทุน โดยพิจารณาว่า
ต้นทุนนั้นๆ สามารถจ าแนกหรือระบุได้ว่าเป็นของหน่วยต้นทุนใด (Cost Object) หรือต้นทุน
นั้นมาจากแหล่งใด ซึ่งหน่วยต้นทุน อาจเป็นชนิดของผลิตภัณฑ์ สาขา แผนก หรือเขตการขาย
ก็ได้ การแบ่งต้นทุนในลักษณะนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ต้นทุนทางตรง (Direct 

Costs)  และต้นทุนทางอ้อม (Indirect Costs)   
 

4.1. ต้นทุนทางตรง  

ต้นทุนทางตรง (Direct Costs)  เป็นต้นทุนที่สามารถจ าแนกได้โดยตรงหรือค านวณได้
อย่างชัดเจนและง่ายดายว่าเป็นของหน่วยต้นทุนใดหน่วยต้นทุนหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ถ้าหน่วย
ต้นทุนเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ถือเป็นต้นทุน
ทางตรงของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือถ้าหน่วยต้นทุนคือแผนก เงินเดือนผู้จัดการแผนก
บัญชี ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านักงานของแผนกบัญชี ถือเป็นต้นทุนทางตรงของแผนกบัญชี 
หรือถ้าหน่วยต้นทุนเป็นเขตการขาย ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่านายหน้า ค่าโฆษณา 
ค่ารับรอง ถือเป็นต้นทุนทางตรงของเขตการขายใดเขตการขายหนึ่ง เป็นต้น  

 

4.2. ต้นทุนทางอ้อม  

ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Costs)  เป็นต้นทุนที่ยากต่อการจ าแนกหรือหรือระบุว่าเป็น
ต้นทุนของหน่วยต้นทุนใดหน่วยต้นทุนหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เงินเดือนผู้บริหาร ถือเป็นต้นทุน
ทางอ้อมของแผนกขาย เนื่องจากผู้บริหารมีหน้าที่วางแผน ควบคุมและตัดสินใจปัญหาหรือเรื่อง
อื่นๆที่เกี่ยวกับธุรกิจ ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายของแผนกขายเท่าใด เป็นต้น ต้นทุน
ทางอ้อม บางครั้งถูกเรียกว่า ต้นทุนร่วม (Common Cost or Joint Cost) โดยปกติ การคิด
ต้นทุนทางอ้อมหรือต้นทุนร่วมให้กับหน่วยต้นทุน จะใช้วิธีการจัดสรรหรือปันส่ วนต้นทุนตาม
วิธีการที่เหมาะสม และยุติธรรมมากที่สุด 

การจ าแนกต้นทุนตามความสัมพันธข์องหน่วยต้นทุนหรือแหล่งที่เกิดของต้นทุน จะเป็น
ต้นทุนทางตรงหรือต้นทุนทางอ้อมได้นั้น สิ่งที่ต้องพิจารณาอันดับแรกคือ หน่วยต้นทุนหรือ
แหล่งของต้นทุนคืออะไร นักบัญชีหรือผู้น าเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหารจะได้คิดต้นทุนได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งการแบ่งประเภทต้นทุนในลักษณะเช่นนี้ เพื่อประโยชน์ในแง่ที่ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ
ในต้นทุนที่เกี่ยวข้องนั้น ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสมนั่นเอง  
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5. การจ าแนกต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุน 

การจ าแนกต้นทุนอีกลักษณะหนึ่งซึ่งพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับกิจกรรม  

ระดับของกิจกรรม เช่น ปริมาณการขายสินค้า ชั่วโมงแรงงานทางตรง ชั่วโมงการเครื่องจักร 
เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของระดับกิจกรรม จะมีผลต่อต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้น 

ถ้าระดับกิจกรรมเพิ่มขึ้น หรืออาจจะลดลงถ้าระดับกิจกรรมลดลง  
การจ าแนกต้นทุนตามพฤติกรรมต้นทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อน าข้อมูลต้นทุนไปใช้ในการ

วางแผนและการควบคุม ซึ่งแบ่งประเภทต้นทุนเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนผันแปร (Variable 

Costs)  ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) ต้นทุนกึ่งคงที่ (Semi - Fixed Costs)   และต้นทุนผสมหรือ
ต้นทุนกึ่งผันแปร (Mixed Costs or Semi – Variable Costs)  ซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดดังนี้ 

 

5.1. ต้นทุนผนัแปร  

ต้นทุนผันแปร (Variable Costs) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่ลักษณะของ
ต้นทุนรวม (Total Cost) จะเปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณ
ของกิจกรรม หรือสาเหตุของการเกิดต้นทุน ซึ่งเรียกว่า ตัวผลักดันต้นทุน (Cost Driver) นั่นคือ 
ต้นทุนผันแปรรวมจะมีจ านวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของกิจกรรม แต่เมื่อพิจารณา
ต้นทุนผันแปรในส่วนของต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (Variable Cost Per Unit) ในอีกประเด็นหนึ่ง 
ซึ่งลักษณะของต้นทุนผันแปรต่อหน่วยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือต้นทุนผันแปรต่อหน่วยจะ
คงที่ เพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น จะแสดงตัวอย่างต้นทุนผันแปรรวมและต้นทุนผันแปรต่อหน่วย เช่น 
ผลิตภัณฑ์กาแฟ 10 แก้ว จะมีต้นทุนเมล็ดกาแฟรวมเท่ากับ 100 บาท แต่ถ้าหากขายได้ 20 

แก้ว ต้นทุนกาแฟรวมจะเท่ากับ 200 บาท แต่ต้นทุนกาแฟต่อแก้วจะเท่ากับ 10 บาท เป็นต้น 

 

5.2. ต้นทุนคงท่ี 

 ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) คือ ต้นทุนชนิดที่ต้นทุนรวมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง  หรือ
เท่ากันตลอดช่วงของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Relevant Range) หรือหมายถึงต้นทุนที่ไม่
เปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าระดับของกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม แต่ทั้งนี้ต้นทุนคงที่จะไม่
เปลี่ยนแปลงภายในช่วงของกิจกรรมหนึ่งเท่านั้น นอกจากจะพิจารณาจากต้นทุนคงที่รวมแล้ว 
ยังสามารถพิจารณาในส่วนของต้นทุนคงที่ต่อหน่วย (Fixed Cost Per Unit) ได้เช่นกัน ลักษณะ
ของต้นทุนคงที่ต่อหนว่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับระดับของกิจกรรม นั่นคือ 
ยิ่งมีปริมาณของกิจกรรมมาก จะยิ่งท าให้ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยจะยิ่งลดลง ในทางตรงกันข้าม ถ้า
ยิ่งมีปริมาณของกิจกรรมน้อย ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยจะยิ่งสูงขึ้น 
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5.3. ต้นทุนก่ึงคงท่ี  

ต้นทุนกึ่งคงที่ (Semi - Fixed Costs)   เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะคงที่ ณ ช่วง
ของระดับกิจกรรมหนึ่งๆ หรืออยู่ในช่วงของการตัดสินใจ  (Relevant Range) แต่เมื่อมีการ
เปลี่ยนระดับของกิจกรรม ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายนั้นจะเปลี่ยนแปลง และจะคงที่อยู่เช่นเดิม 
จนกระทั่งมีการเปลี่ยนระดับของกิจกรรมเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่ง เช่น เงินเดือนผู้ควบคุมงานที่
บริษัทจ่ายให้กับหัวหน้างาน ซึ่งหัวหน้างาน 1 คน สามารถควบคุมระดับของปริมาณการผลิตได้ 
ไม่เกิน 10,000 หน่วย จ่ายเงินเดือน 15,000 บาท ดังนั้น ถ้าบริษัทมีการผลิตสินค้า จ านวน 
8,000 หน่วย บริษัทต้องจ่ายเงินเดือนให้กับหัวหน้างาน จ านวน 15,000 บาท แต่ถ้าระดับ
ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 20,000  หน่วย ต้องจ้างหัวหน้างาน 2 คน ท าให้บริษัทต้องจ่าย
เงินเดือนหัวหน้างาน จ านวน 30,000  บาท ถ้ากิจการเพิ่มระดับการผลิต เป็น 25,000   หน่วย 
ต้องจ้างหัวหน้างาน 3 คน เงินเดือนที่จ่ายให้กับหัวหน้างาน จะเท่ากับ 45,000   บาท  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ต้นทุนกึ่งคงที่ จะมีลักษณะคงที่ในช่วงของการผลิตหนึ่ง ๆ เท่านั้น 
แต่เมื่อเปลี่ยนระดับกิจกรรมหรือเปลี่ยนช่วงของการผลิต ต้นทุนคงที่อาจจะเปลี่ยนแปลง แต่จะ
คงที่อยู่ ณ ระดับการผลิตนั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็นขั้นๆ คล้ายกับขั้นบันได ดังนั้น ต้นทุน
กึ่งคงที่ สามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ต้นทุนคงที่แบบขั้นบันได (Step - Fixed Costs) 

 

5.4. ต้นทุนผสมหรือต้นทุนก่ึงผนัแปร  

ต้นทุนผสม หรือต้นทุนกึ่งผันแปร (Mixed Costs or Semi – Variable Costs)  เป็น
ต้นทุนที่รวมกันระหว่างต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่เข้าด้วยกัน ดังนั้น ลักษณะของต้นทุนผสม
จึงมีลักษณะพฤติกรรมต้นทุนที่เป็นของต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่รวมกัน นั่นคือ ต้นทุนส่วน
หนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของกิจกรรมหรือขึ้นอยู่กับตัวผลักดันต้นทุน (Cost Drivers) 

แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่เป็นสัดส่วนเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของระดับของกิจกรรม
เช่นเดียวกับลักษณะของต้นทุนผันแปร ตัวอย่างของต้นทุนผสมหรือต้นทุนกึ่งผันแปร 

การจ าแนกต้นทุนตามพฤติกรรมต้นทุนจะอธิบายโดยละเอียดในบทที่ 2 ซึ่งจะกล่าวถึง
ลักษณะของต้นทุนรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนอีกครั้งหนึ่ง 
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6. การจ าแนกต้นทุนเพื่อน าไปใช้ในการตดัสินใจ 

 การด าเนินธุรกิจ ผู้บริหารมีหน้าที่หลักๆ ได้แก่การวางแผน กาก ากับ การจูงใจ การ
ควบคุมและการตัดสินใจ ซึ่งการที่ผู้บริหารจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหรือไม่นั้น ข้อมูลที่
น าเสนอแก่ผู้บริหารต้องมีลักษณะที่ส าคัญคอื ต้องมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาหรือเรื่องที่
ต้องการจะตัดสินใจ ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ได้ข้อมูลทันต่อเวลา และมีความคุ้มค่า
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายกับผลประโยชน์ที่ได้รับ ดังได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 
1 ดังนั้น ข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงมีหลายลักษณะ ดังนี้ 
 

6.1. ต้นทุนท่ีควบคมุได้  

ต้นทุนที่ควบคุมได้ (Controllable Costs) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ผู้จัดการ
แผนกนั้นมีอ านาจ หน้าที่ในการควบคุม สั่งการหรือบริหารจัดการได้ เช่น เงินเดือนของ
พนักงานแผนกขาย ถือเป็นต้นทุนที่ควบคุมได้ของผู้จัดการแผนกขาย เพราะผู้จัดการแผนกนั้น 
มีอ านาจหน้าที่ในการเพิ่มหรือลดเงินเดือนหรือจ านวนพนักงานในแผนกขายได้ เพื่อให้การ
ท างานของแผนกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือตามแผนที่ก าหนด 

 

6.2. ต้นทุนท่ีควบคมุไม่ได้  

ต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Costs)หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่อยู่
นอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือการควบคุม การบริหารจัดการของผู้จัดการแผนกนั้นๆ เช่น 
เงินเดือนของพนักงานขาย ถือว่าเป็นต้นทุนที่ผู้จัดการแผนกบัญชีควบคุมไม่ได้ เนื่องจาก
ผู้จัดการแผนกบัญชี ไม่มีอ านาจ หน้าที่ในการสั่งการเพิ่มหรือลดเงินเดือนหรือจ านวนของ
พนักงานที่อยู่แผนกขายได้ เป็นต้น  

 

6.3. ต้นทุนค่าเสียโอกาส  

ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) หมายถึง ผลประโยชนหรือรายได้ที่กิจการ
สูญเสียไปจากการที่ไม่เลือกทางเลือกหนึ่ง แต่กิจการไปเลือกทางเลือกอื่นที่อาจเหมาะสมกว่า 
หรือให้ผลตอบแทนสูงกว่าทางเลือกนั้น เช่น กิจการมีเครื่องจักรที่สามารถจะน ามาใช้ในการ
ผลิตสินค้าได้ หรือกิจการสามารถเลือกที่จะน าเอาเครื่องจักรเครื่องนี้ไปให้เช่า ท าให้ได้รับค่าเช่า 
เช่น รายได้ค่าเช่า 50,000 บาท ถ้าผู้บริหารเลือกที่จะใช้เครื่องจักรเครื่องนี้ไปใช้ในการผลิต
สินค้า ดังนั้น ท าให้กิจการสูญเสียโอกาสที่จะได้รับค่าเช่าจ านวน 50,000 บาท ซึ่งถือว่ารายได้ที่
สูญเสียไปจากการตัดสินใจเช่นนี้ เป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสของกิจการ 
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6.4. ต้นทุนจม  

ต้นทุนจม (Sunk Cost) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
ในอดีต เช่น การซื้อเครื่องจักร ท าให้มีการคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร หรือ ค่าเช่า
ส านักงานที่มีการท าสัญญาระยะยาว เป็นต้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้ลดลงได้ ถือเป็นต้นทุนจม นอกจากนี้ต้นทุนจมจะไม่มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจใดๆของผู้บริหารในสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสม ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายนี้ ไม่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ
ก็ได้ 

 

6.5. ต้นทุนท่ีหลีกเล่ียงได้  

ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoidable Cost) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่จะไม่
เกิดขึ้น ถ้ากิจการไม่เลือกทางเลือกนั้น เช่น กิจการก าลังตัดสินใจว่าจะยกเลิกการผลิตสินค้า
ชนิดหนึ่ง ท าให้แผนกผลิตสินค้าชนิดนั้นลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลงได้ เช่น วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ใน
การผลิตสินค้านั้น รวมไปถึงค่าแรงงานที่จ่ายให้กับพนักงานในแผนกนั้น เป็นต้น ดั งนั้น 
โดยทั่วไป วัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง ซึ่งเป็นต้นทุนผันแปร จะถือว่าเป็นต้นทุนที่
หลีกเลี่ยงได้ของกิจการนั้น 

 

6.6. ต้นทุนท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้  

ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (Unavoidable Cost) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่
เกิดขึ้นไม่ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกทางเลือกนั้นก็ตาม โดยส่วนใหญ่ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มักจะ
เป็นต้นทุนคงที่ เช่น เงินเดือนผู้บริหาร ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าเช่าอาคาร เป็นต้น หรือใน
บางครั้ง ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไมได้ ถูกเรียกว่า ต้นทุนจม 

 

สรปุ  

โดยทั่วไปข้อมูลทางการบัญชี สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การบัญชีการเงิน
การบัญชีบริหาร และการบัญชีต้นทุน ทั้งสามลักษณะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน คือเป็นข้อมูล
ที่เกี่ยวกับรายการค้าที่เกิดขึ้นของธุรกิจและน าเสนอในรูปแบบของงบการเงินที่เป็นรูปแบบ
มาตรฐาน และมีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน แต่ในขณะเดียวกันการบัญชีการเงินการบัญชี
บริหารและการบัญชีต้นทุน ก็มีความแตกต่างกันในประเด็นต่างๆ คือ ผู้ใช้ข้อมูล รูปแบบของ
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การน าเสนอข้อมูล ระยะเวลาในการน าเสนอ วัตถุประสงค์การน าเสนอ ลักษณะของข้อมูลที่
น าเสนอ กระบวนการตรวจสอบ  การวัดผลการด าเนินงาน เป็นต้น  

การบัญชีการเงิน เป็นการน าเสนอให้กับบุคคลภายนอกองค์กร ดังนั้น ข้อมูลที่น าเสนอ
จ าเป็นต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ส่วนการบัญชีบริหาร เป็นการเสนอข้อมูลที่มีความจ าเป็นต่อผู้บริหารเพื่อน าไปใช้
ในการวางแผน การก ากับดูแลและการสั่งการ การควบคุม และการตัดสินใจ ดังนั้น การน าเสนอ
ข้อมูล จึงไม่จะเป็นต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด แต่ข้อมูลที่เสนอต้องเป็นข้อมูลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ มีความเชื่อถือได้ ได้ข้อมูลรวดเร็วและทันต่อความต้องการของ
ผู้บริหาร แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารก็ควรค านึงถึงต้นทุนที่เสียไป เปรียบเทียบกับผลประโยชน์
หรือผลตอบแทนที่ได้รับเพื่อให้ได้ข้อมูลมาเช่นกัน 

การน าข้อมูลต้นทุนมาใช้ประกอบการตัดสินใจ จะเห็นได้ว่า มีต้นทุนอยู่หลายประเภท 
แต่ละประเภทก็น ามาใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้บริหารหรือผู้ใช้
ข้อมูล ตัวอย่างประเภทของต้นทุน เช่น การแบ่งประเภทต้นทุนไปตามหน้าที่ สามารถแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนที่เกี่ยวกับการผลิต และต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต หรือแบ่ง
ต้นทุนเพื่อจัดท ารายงานทางการเงิน หรือแบ่งเพื่อใช้ในการวางแผนและการควบคุม รวมไปถึง
การแบ่งต้นทุนเพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจ เป็นต้น ดังนั้น การจะใช้ข้อมูลในลักษณะใด ต้อง
พิจารณาดูการจัดประเภทของข้อมูลให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ข้อมูล 
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. จงอธบิายความหมายของการบญัชเีพื่อการจดัการ 

ข้อ 2. จงอธบิายความแตกต่างระหวา่งการบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจดัการ   
ข้อ 3. หลกัการบญัชทีีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป (Generally Accepted Accounting Principles) คอื
อะไร และมคีวามส าคญัต่อขอ้มูลทางการบญัชขีององคก์รอย่างไร  
ข้อ 4. หน้าทีห่ลกัของผูบ้รหิาร ประกอบดว้ยหน้าทีอ่ะไรบา้ง 

ข้อ 5. ลกัษณะของเชงิคุณภาพของขอ้มูลการบญัชเีพื่อการจดัการ มลีกัษณะเป็นอย่างไร 

ข้อ 6. ความหมายของต้นทุน (Cost)  ตาม พรบ.วิชาชีพการบัญชี พ.ศ.2543 มีความหมายวา่
อย่างไร 
ข้อ 7. วัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทนุ (Cost Accounting) 

ข้อ 8. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างการบัญชีต้นทุน การบัญชีบริหารและการบัญชีการเงิน 

ข้อ 9. การแบ่งประเภทต้นทุนไปตามลักษณะหน้าที่  สามารถแบ่งได้ กี่ประเภท อะไรบ้าง 
ข้อ 10. จงขีดเครือ่งหมาย  ลงในช่องวา่งในขอ้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับตน้ทุนการผลิตแต่ละประเภท  
 

 

ข้อ 

 

ช่ือบญัชี 

ต้นทุนการผลิต 

วตัถดิุบ
ทางตรง 

ค่าแรงงาน
ทางตรง 

ค่าใช้จ่าย 

การผลิต 

1 เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน    

2 แป้งที่ใช้ในการผลิตเค้ก    

3 ค่าแรงที่จ่ายใหก้ับพนักงานนวดแป้ง    

4 ค่าน้ า ค่าไฟ ในโรงงาน    

5 ผงฟูที่ใช้ผสมเพือ่ท าเค้ก    

6 ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน    

7 ค่าเสื่อมราคาเครือ่งอบขนม    

8 สีผสมครมีเพื่อท าเคก้    

9 ค่าซ่อมแซมเครื่องอบขนมเคก้    

10 ค่าจ้างที่จ่ายให้กับพนักงานแต่งหน้าเคก้    

11 ค่าโทรศัพท์โรงงาน    

12 ค่าเสื่อมราคาเครือ่งจักร    

13 ไม้สกัที่ใช้ท าเก้าอี ้    

14 ค่าจ้างที่จ่ายให้กับยามประจ าโรงงาน    
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ข้อ 

 

ช่ือบญัชี 

ต้นทุนการผลิต 

วตัถดิุบ
ทางตรง 

ค่าแรงงาน
ทางตรง 

ค่าใช้จ่าย 

การผลิต 

15 ค่าแรงที่จ่ายใหก้ับช่างท าเฟอร์นิเจอร์    

16 แลคเกอร์ที่ใช้ทาสีเกา้อี ้    

17 ค่าภาษีขาเข้าวัตถุดิบที่สัง่มาจาก
ต่างประเทศ 

   

18 ค่าขนส่งเมือ่ซื้อวัตถุดิบ     

19 ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร    

20 ตะปูที่ใช้ท าโต๊ะ    

 

ข้อ 11. จงขีดเครือ่งหมาย  ลงในช่องวา่งในขอ้ที่ถูกต้อง  
 

 

ข้อ 

 

ช่ือบญัชี 

ต้นทุนท่ีเก่ียวข้อง 

กบัการผลิต 

ต้นทุนท่ีไม่เก่ียว 

กบัการผลิต 

 

DM DL MOH ค่าใช้จ่าย
ในการขาย 

ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร 

1 เงินเดือนผู้บริหาร      

2 ค่ารับรองลูกค้า      

3 เมล็ดกาแฟที่น ามาชงกาแฟ      

4 ค่าจ้างพนกังานหน้าร้าน      

5 ค่าน้ าค่าไฟส านักงาน      

6 ค่าแรงของพนกังานแผนก
ประกอบช้ินส่วน 

     

7 ค่าโฆษณา      

8 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
ส านักงาน 

     

9 เงินเดือนพนกังานขาย      

10 ค่าจ้างยามที่เฝ้าโรงงาน      

11 เงินเดือนพนกังานบัญชีที่
โรงงาน 

     

12 ค่าเสื่อมราคา – รถยนต ์      
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ข้อ 

 

ช่ือบญัชี 

ต้นทุนท่ีเก่ียวข้อง 

กบัการผลิต 

ต้นทุนท่ีไม่เก่ียว 

กบัการผลิต 

DM DL MOH ค่าใช้จ่าย
ในการขาย 

ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร 

13 แป้งที่ใช้ท าคุ้กกี ้      

14 ค่าโทรศัพท์โรงงาน      

15 เงินเดือนพนกังานบัญชี      

16 ค่าเช่าโรงงาน      

17 ค่าแรงที่จ่ายใหก้ับยาม
ประจ าโรงงาน 

     

18 ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน      

19 ค่าท าบัญชี      

20 ค่าสอบบัญช ี      

 

ข้อ 12. ข้อมูลต่อไปนี้เป็นขอ้มูลต้นทนุหรือค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นในบริษัท อุดรการค้า จ ากดั  

(หน่วย: บาท) 

วัตถุดิบทางตรง    250,000     

วัตถุดิบทางอ้อม     57,000 

ค่าแรงงานทางตรง   300,000 

ค่าแรงงานทางออ้ม    27,000 

ค่าสาธารณูปโภค-โรงงาน   89,000 

ค่าสาธารณูปโภค-ส านักงาน   78,000 

ค่าเบี้ยประกันภัย-โรงงาน   55,000 

ค่าเบี้ยประกันภัย-ส านักงาน   36,000 

ค่าเสื่อมราคา-โรงงาน    48,000 

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร    50,000 

ค่าเช่าส านักงาน     20,000 

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านกังาน   24,000 

เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน  150,000 

เงินเดือนพนกังานฝา่ยขาย   30,000 

เงินเดือนพนกังานฝา่ยบัญชี   24,000 

ค่าขนส่งออก     33,000 

ค่าโฆษณา     87,000 
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ให้ท า ค านวณต้นทนุหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ แยกตามการจ าแนกประเภทของต้นทุน ดังนี้ 
1. ค่าใช้จ่ายการผลิต 

2. ต้นทุนขั้นตน้ 

3. ต้นทุนแปรสภาพ 

4. ต้นทุนการผลิต 

5. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

7. ต้นทุนประจ างวด 

 

ข้อ 13. จงขีดเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่างในข้อที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเภทของต้นทุนที่
เกี่ยวข้อง 
 

 

ข้อ 

 

ช่ือบญัชี 

 

ต้นทุน
ผลิตภณัฑ ์

 

ต้นทุน 

ประจ างวด 

1 ค่านายหนา้   

2 ค่าออกแบบรถยนต ์   

3 ค่าขนส่งออก   

4 ค่าเสื่อมราคาเครือ่งจักร   

5 ค่าแรงงานของพนักงานแผนกประกอบช้ินส่วน   

6 ค่ารับรองลูกค้า   

7 เงินเดือนพนกังานแผนกบัญชี   

8 ค่าโฆษณา   

9 ค่าสาธารณูปโภคในโรงงาน   

10 เหล็กที่น ามาใช้ในการผลิตรถยนต์   
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ข้อ 14. ต่อไปนี้เป็นยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยยอดคงเหลอืมาจากบญัชี
ต่างๆ ของบริษัท ABC จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการทีท่ าการซือ้ขายสินค้า  

เงินสด    500,000 เงินฝากธนาคาร   250,000 
ลูกหนี้การค้า   175,000 สินค้าคงเหลอื (ปลายงวด)   92,000 
ตั๋วเงินรับ    80,000 เงินลงทุนระยะสั้น  153,000 
ที่ดิน    2,000,000 อาคาร (สุทธิ)          1,000,000 

อุปกรณ์ส านักงาน (สุทธิ)  550,000 เจ้าหนีก้ารคา้   500,000 
เงินกู้ระยะยาว  1,850,000 ทุนหุ้นสามัญ         2,000,000 
ก าไรสะสม (ปลายงวด)  450,000 

 

ให้ท า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 

 

ข้อ 15. บริษัท XYZ จ ากัด มขี้อมูลเกี่ยวกับรายได้ และค่าใช้จ่ายระหว่างปี 25x1 ดังนี ้
ขายสนิค้า   3,500,000 
ต้นทุนขาย   1,000,000 

ค่าน้ าค่าไฟ     120,000 
ค่าเช่าส านักงาน     200,000 
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านกังาน   180,000 
ค่ารับรอง     100,000 
ค่านายหนา้     350,000 
ค่าโฆษณา     500,000 
ก าไรสะสม (ต้นงวด)  1,200,000 
เงินปันผลจ่าย     500,000 

 

ให้ท า  
1. งบก าไรขาดทนุ ส าหรับปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 25x1 (ภาษีเงินได้ 20 %)  

2. งบก าไรสะสม ส าหรับปี สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 
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ข้อ 16. บริษัท อุดรการค้า จ ากดั มขี้อมูลต้นทนุและค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าปี 25x1 ดังนี ้
วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด    120,000 
ซื้อวัตถุดิบ (สุทธิ)    250,000 
วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด   100,000 
วัตถุดิบทางอ้อม       80,000 
ค่าแรงงานทางตรง    300,000 
ค่าแรงงานทางออ้ม      75,000 
ค่าเช่าโรงงาน     100,000 
ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร      70,000 
ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน     60,000 
งานระหว่างท าต้นงวด    250,000 
งานระหว่างท าปลายงวด    320,000 

 

ให้ท า งบต้นทุนการผลิต ส าหรับปี สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

 

ข้อ 17. บริษัท เจริญการค้า จ ากัด เป็นบริษทัที่ท าการผลิตสนิค้า โดยมีข้อมูลเกีย่วกับการผลิต 
การขายและ ค่าใช้จา่ยต่างๆ ดงันี ้
        หน่วย: บาท 

ยอดขาย            2,750,000 

วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด    150,000 
ซื้อวัตถุดิบ (สุทธิ)    275,000 
วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด   100,000 
วัตถุดิบทางอ้อม      60,000 

ค่าแรงงานทางตรง    375,000 
ค่าแรงงานทางออ้ม      50,000 
เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน   125,000 
เงินเดือนผู้บริหาร    250,000 
เงินเดือนพนกังานขาย    125,000 
ค่าเช่าโรงงาน     100,000 
ค่าเช่าส านักงานใหญ ่     40,000 

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร    140,000 
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านกังาน     50,000 
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ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน     75,000 
ค่าสาธารณูปโภคส านกังาน     37,500 
ค่าโฆษณา     150,000 
สินค้าคงเหลอืต้นงวด    375,000 
สินค้าคงเหลอืปลายงวด    400,000 
งานระหว่างท าต้นงวด    175,000 
งานระหว่างท าปลายงวด    150,000 

 

ให้ท า 

1. งบต้นทุนการผลิต ส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสดุวันที ่31 ธันวาคม 25x1  

2. งบก าไรขาดทนุ ส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 25x1  
 

ข้อ 18. จงขีดเครือ่งหมาย  ลงในช่องวา่งในขอ้ที่ถูกต้อง  
 

 

ข้อ 

 

ช่ือบญัชี 

ประเภทของต้นทุน 

ต้นทุนคงท่ี ต้นทุน 

ผนัแปร 

ต้นทุน
ผสม 

1 เหล็กที่ใช้ในการผลิตรถยนต ์    

2 ค่าจ้างที่จ่ายให้กับพนักงานพน่สีรถยนต์    

3 ค่าเสื่อมราคาเครือ่งจักร    

4 ค่าโทรศัพท ์    

5 ค่านายหนา้    

6 ค่าน้ าค่าไฟส านักงาน    

7 ค่าเช่าส านักงาน    

8 เงินเดือนพนกังานขาย    

9 ค่าโฆษณา    

10 ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร    
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ข้อ 19. จงขีดเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่างในข้อที่ถกูต้อง เกี่ยวกับประเภทของต้นทุนที่
เกี่ยวข้อง 
 

 

ข้อ 

 

ช่ือบญัชี 

 

ต้นทุนขัน้ต้น 

ต้นทุน 

แปรสภาพ 

1 แป้งที่ใช้ท าเส้นบะหมี ่   

2 ค่าแรงที่จ่ายใหก้ับคนงานแผนกผลิต   

3 ค่าน้ าค่าไฟโรงงาน   

4 ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร   

5 ค่าเสื่อมราคาโรงงาน   

6 ค่าเช่าโรงงาน   

7 เงินเดือนหัวหนา้แผนกผลิต   

8 ค่าจ้างที่จ่ายรายวันให้กับคนงานแผนกประกอบ
ชิ้นส่วน 

  

9 ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน   

10 ค่าภาษีน าเข้าวัตถุดิบหลกัที่ใช้ในการผลิต   

 



 

   

บทท่ี  2 

พฤติกรรมต้นทุนและการประมาณต้นทุน 

 

การจ าแนกต้นทุนสามารถจ าแนกได้หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งหรือ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล ดังที่ได้อธิบายไว้ในบทที่ 2 เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ต้นทุน ส าหรับเนื้อหาในบทที่ 3 เป็นการน าเสนอข้อมูลต้นทุนซึ่งเน้นที่การจ าแนกต้นทุนไปตาม
พฤติกรรมต้นทุน ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนกึ่งคงที่ และต้นทุนผสม  

เพราะการแบ่งประเภทต้นทุนในลักษณะนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
1. น าไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและก าไร (Cost – Volume - Profit 

Analysis) เช่น การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวางแผนก าไร การค านวณหาส่วนเกินที่ปลอดภัย  

เป็นต้น 

2. น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจระยะสั้น (Short - term Decision) เช่น การตัดสินใจ
ยอมรับหรือไม่ยอมรับค าสั่งซื้อพิเศษ การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ เป็นต้น 

3. น าเสนอข้อมูลในรูปของงบก าไรขาดทุนแบบแสดงก าไรส่วนเกิน (Contribution 

Approach) เพื่อใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานย่อยหรือผู้จัดการประจ าแต่ละ
แผนก เรียกว่า รายงานแยกตามส่วนงาน (Segment Report)  

4. ช่วยในการจัดท างบประมาณ (Budgeting) เพื่อใช้ในการวางแผนและควบคุม 

 

จากข้อมูลข้างต้น การจ าแนกประเภทต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆ ที่
แสดงในงบก าไรขาดทุนไปตามพฤติกรรมต้นทุนจึงมีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบ่ง
ประเภทต้นทุนในลักษณะนี้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน การควบคุม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมากขึ้น ดังนั้น การวิเคราะห์ต้นทุน
ตามพฤติกรรมต้นทุน รวมไปถึงการประมาณต้นทุน โดยใช้วิธีการที่น่าเชื่อถือจึงเป็นสิ่งที่มี
ความจ าเป็นส าหรับการบริหารจัดการในปัจจุบัน 
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รปูแบบของพฤติกรรมต้นทุน 

 พฤติกรรมต้นทุน (Cost Behavior) หมายถึง ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรม (เบญจมาศ อภิสิทธ์ภิญโญ , 2554: 

165) ต้นทุนจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของระดับปริมาณกิจกรรม ถ้าระดับ
ของกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็แล้วแต่ ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสัดส่วนอย่างไร หรืออาจ
เท่าเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง (ศศิวิมล มีอ าพล, 2556: 2 - 17) นั่นหมายถึงว่า ต้นทุนจะมีพฤติกรรม
หลักอยู่สองลักษณะ คือลักษณะของต้นทุนรวมบางประเภทจะผันแปรไปตามสัดส่วนของ
ปริมาณการผลิตหรือกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป หรืออาจเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุที่ท าให้ต้นทุนมี
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งเรียกว่า ตัวผลักดันต้นทุน (Cost Drivers) ส่วนต้นทุนบางชนิด ต้นทุนรวม
อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต หรือกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งต้นทุนใน
ลักษณะนี้ถึงแม้ว่ากิจการจะผลิตในปริมาณมากหรือน้อย ไม่มีผลกระทบต่อต้นทุนในลักษณะนี้  
(สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์,  2552: 107) 

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า พฤติกรรมต้นทุน คือ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ
ต้นทุน จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับระดับของกิจกรรม หรือที่เรียกว่า สาเหตุของการเกิด
ต้นทุน หรือ ตัวผลักดันต้นทุน (Cost Driver) ดังนั้น ต้นทุนบางลักษณะถ้ามีระดับของกิจกรรม
มาก ต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นก็มาก แต่ถ้าระดับของกิจกรรมน้อย ต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นก็น้อย แต่
ต้นทุนบางลักษณะถึงแม้ว่าจะมีระดับของกิจกรรมมากหรือน้อย ไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนรวม 
หรือ ต้นทุนรวมไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่ออยู่ในช่วงของระดับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Relevant 

Range)    
ข้อมูลต้นทุนที่มีการจ าแนกประเภทต้นทุนไปตามพฤติกรรมต้นทุน มักจะน ามาใช้ใน

การวางแผนและการควบคุมส าหรับผู้บริหาร ดังนั้นอาจเรียก การจ าแนกต้นทุนประเภทนี้ว่า 
การจ าแนกต้นทุนส าหรับการวางแผนและการควบคุม (ศศิวิมล มีอ าพล, 2556: 2-16) ดังนั้น จะ
เห็นได้ว่าการจ าแนกต้นทุนในลักษณะนี้ ส่วนใหญ่จะใช้เป็นข้อมูลทางการบัญชีเพื่อน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจ หรือใช้เพื่อการบริหารจัดการต้นทุนของกิจการนั่นเอง 
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การจ าแนกประเภทต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุน 

การจ าแนกประเภทต้นทุนตามพฤติกรรมต้นทุนมคีวามสัมพนัธ์กบัการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับปริมาณกิจกรรม หรือสาเหตุของการเกิดต้นทุน ซึ่งสาเหตุที่ท าให้ต้นทุนเกิดขึ้น มีหลาย
สาเหตุ เช่น ปริมาณการขาย (หน่วย) ปริมาณการผลิต (หน่วย) จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรง 
(ชั่วโมง) จ านวนชั่วโมงการท างานของเครื่องจักร (ช่ัวโมง)  เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ของกิจกรรมจะส่งผลต่อต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย เช่น ถ้าปริมาณสินค้าที่ขายได้มีจ านวนมาก จะ
ส่งผลต่อต้นทุนสินค้าที่ขายได ้ต้นทุนสินค้าที่ขายได้ก็จะมาก แต่ถ้าปริมาณการขายน้อย ต้นทุน
ขายก็จะน้อย หรือถ้าปริมาณสินค้าที่ผลิตมีจ านวนมาก จะมีผลท าให้ต้นทุนการผลิตมาก แต่ถ้า
ปริมาณสินค้าที่ผลิตน้อย ต้นทุนการผลิตก็จะน้อยตาม เป็นต้น 

การจ าแนกต้นทุนตามพฤติกรรมต้นทุน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อน าข้อมูลต้นทุนไปใช้ใน
การวางแผนและการควบคุม โดยแบ่งประเภทต้นทุนเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ต้นทุนผันแปร 
(Variable Costs)  2) ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs)  3) ต้นทุนกึ่งคงที่ (Semi - fixed Costs)  และ 
4) ต้นทุนผสมหรือต้นทุนกึ่งผันแปร (Mixed Cost หรือ Semi -variable Costs) ซึ่งต้นทุนแต่ละ
ประเภทสามารอธิบายได้ดังนี้ 

 

1. ต้นทุนผนัแปร  

ต้นทุนผันแปร (Variable Costs) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จา่ยใดๆ ที่ลักษณะของ
ต้นทุนรวม (Total Costs) จะเปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณ
ของกจิกรรม หรอืสาเหตุของการเกิดต้นทนุ ซึ่งเรียกว่า ตัวผลักดันต้นทนุ (Cost Driver) นั่นคอื 
ต้นทุนผันแปรรวมจะมีจ านวนมากหรอืน้อยขึน้อยู่กับปริมาณของกิจกรรม เชน่  

ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง (Direct Material) จะมตี้นทุนรวมมากหรอืน้อยขึ้นอยูก่ับปริมาณ
สินค้าที่ผลิตได้ ปริมาณผลิตยิ่งมาก วัตถุดบิทางตรงที่ใช้ในการผลิตก็ยิ่งมาก ท าให้ตน้ทุน
วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิตก็มากตามไปด้วย  

ต้นทุนคา่แรงงานทางตรง (Direct Labor) ต้นทุนรวมจะขึน้อยูก่ับจ านวนชั่วโมงแรงงาน
ที่พนักงานท าการผลิตสินค้า หรือเรียกว่า ชั่วโมงแรงงานทางตรง หรือค่าแรงงานทางตรงอาจจะ
ขึ้นอยูก่ับปริมาณสินค้าที่ผลิตกไ็ด้เช่นกัน ถ้าการจ่ายคา่แรงงานของบริษัทจา่ยตามจ านวน
ชิ้นงาน 

ค่านายหน้า (Commission expense) เป็นต้นทุนทางการตลาด (Marketing Cost) ซึ่ง
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับยอดขายหรือปริมาณสินค้าที่ขายได้ โดยทั่วไป ค่า
นายหน้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขาย เช่น 10 % จากยอดขาย หรือ อาจจ่ายไปตาม
จ านวนสินค้าที่ขายได้ เช่น ถ้าขายได้ 1 หน่วย จะจ่ายค่านายหน้า 10 บาท เป็นต้น ตัวอย่าง
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ของต้นทุนผันแปร โดยแยกตามประเภทของธุรกิจ รวมถึงสาเหตุของการเกิดต้นทุนแต่ละ
ประเภท ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1 ต้นทุนผันแปรแยกตามประเภทของธุรกิจ และสาเหตขุองการเกิดตน้ทุน 

 

ประเภทของธรุกิจ ต้นทุนผนัแปร สาเหตุของการเกิดต้นทุน  
หรือ ตวัผลกัดนัต้นทุน 

ธุรกิจบริการ ค่าสาธารณูปโภคร้าน (คา่น้ าค่าไฟ) ปริมาณการใช้น้ าและไฟฟ้า
(หน่วย) 

 ค่าวัสดุสิน้เปลืองใช้ไป ปริมาณการใช้วัสดุสิ้นเปลือง
(หน่วย) 

ธุรกิจซื้อขายสินคา้ ต้นทุนสินค้าทีข่ายได้หรอืต้นทนุขาย ปริมาณการขาย (หน่วย) 
 ค่านายหนา้ ยอดขาย (บาท) หรอื  

ปริมาณการขาย (หน่วย) 
 ค่าขนส่งเมือ่ขาย หรือ ค่าขนสง่ออก 

(ค่าน้ ามนั) 
ระยะทางการขนสง่ (กิโลเมตร) 

 ค่าสาธารณูปโภคส านกังานขาย ปริมาณการใช้น้ าและไฟฟ้า
(หน่วย) 

ธุรกิจผลิตสินคา้ วัตถุดิบทางตรง ปริมาณการผลิต (หน่วย) 
 ค่าแรงงานทางตรง ชั่วโมงแรงงานทางตรง (ช่ัวโมง) 
 ค่าแรงงานทางออ้ม ชั่วโมงการท างาน (ช่ัวโมง) 
 วัสดุโรงงาน ปริมาณการใช้วัสดุโรงงาน  

(หน่วย) 
 ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน (เฉพาะ

ส่วนที่แปรไปตามปริมาณการใช้) 
ปริมาณการใช้น้ าและไฟฟ้า
(หน่วย) 

 ค่าก าลงัไฟที่ใช้ในการผลิต ปริมาณการใช้ไฟในการผลิต 
(หน่วย) 

 ค่าเชื้อเพลงิ ปริมาณการใช้เช้ือเพลิง (หน่วย) 
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ลักษณะของต้นทนุผันแปร นอกจากจะพจิารณาส่วนที่เป็นต้นทนุรวมแล้ว เมือ่พิจารณา
ต้นทุนผันแปรในส่วนของต้นทนุผันแปรต่อหน่วย (Variable Cost Per Unit) ในอีกประเดน็หนึง่ 
ซึ่งลักษณะของตน้ทุนผันแปรต่อหน่วยจะไม่มกีารเปลี่ยนแปลง ดังแสดงขอ้มูลไว้ในตัวอย่างที่ 
2.1 ดังนี ้

 

ตวัอย่างท่ี 2.1  
บริษัท อุดรอุตสาหกรรม จ ากัด มีการผลิตสินค้า A ซึ่งในการผลิตสินคา้ 1 หน่วย ต้อง

ใช้วัตถุดิบทางตรงจ านวน 5 ชิ้น โดยมีต้นทุนชิน้ละ 6 บาท ถ้าบริษัทผลิตสินค้า A จ านวน 10 

หน่วย จะมีต้นทนุวัตถุดิบทางตรงเทา่กับ 300 บาท (ผลิตภัณฑ์ 10 หน่วย x วัตถุดิบ 5 ชิ้น x 6 

บาท) แต่ถ้าบริษัทผลิตสินค้าเพิ่มขึน้เป็น 40 หน่วย ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงจะเทา่กับ 100 บาท 
(40 หน่วย x 5 ชิ้น x 6 บาท) ดังนั้นจะเห็นไดว้่า ต้นทุนรวมจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพิ่มขึน้ 
ซึ่งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับจ านวนสนิค้าที่ผลิต แต่ต้นทุนต่อหน่วยจะยังคงเทา่กับ 5 บาท ไมม่ี
การเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเ้ห็นภาพชัดเจนมากขึ้น สามารถแสดงการค านวณต้นทุนวัตถุดิบ
ทางตรง ได้ตามตารางที่ 2.2  
 

ตารางท่ี 2.2 แสดงการค านวณต้นทุนวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิต  
 

ปริมาณการ 

ผลิตสินค้า 
(หน่วย) 

จ านวนวตัถดิุบท่ี
ใช้ในการผลิต 

(ช้ิน) 

ต้นทุนผนัแปร 

ต่อหน่วย 

(บาทต่อหน่วย) 

ต้นทุนผนัแปรรวม 
(บาท) 

 1 5 6     50 

10 50 6   300 

20 100 6   600 

40 200 6 1,200 

 

จากตารางข้างตน้ สามารถแสดงลักษณะของต้นทุนผันแปร ทั้งต้นทุนผันแปรรวมและ
ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย ดังแสดงในภาพที ่2.1 และ 2.2 ตามล าดับ 
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ภาพท่ี 2.1 แสดงพฤตกิรรมของต้นทุนผนัแปรรวม 

 

      
    

    

    

    

    

    

 

 

ภาพท่ี 2.2 แสดงพฤติกรรมของตน้ทุนผันแปรต่อหน่วย 

 

0 10 20 30 

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

40 

ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง (บาท) 

ปริมาณการผลิต (ช้ิน) 

ต้นทุนผันแปรรวม 

0 10 20 30 

5 

10 

15 

20 

25 

40 
ปริมาณการผลิต (ช้ิน) 

ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง (บาท) 

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 

= 6 บาทต่อหน่วย 
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2. ต้นทุนคงท่ี  

 ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) คือ ต้นทุนชนิดที่ต้นทุนรวม (Total Costs) จะไมม่ีการ
เปลี่ยนแปลง  หรือเท่ากนัตลอดช่วงของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Relevant Range) หรือหมายถึง
ต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าระดับของกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม แต่ทั้งนี้ต้นทุนคงที่
จะไม่เปลี่ยนแปลงภายในช่วงของกิจกรรมหนึ่งเท่านั้น ตัวอย่างของตน้ทุนคงที ่ โดยแยกตาม
ประเภทของธุรกิจ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2.3 

 

ตารางท่ี 2.3 ต้นทุนคงที่แยกตามประเภทของธุรกิจ  
 

ประเภทของธรุกิจ ต้นทุนคงท่ี 

ธุรกิจบริการ ค่าเช่าร้าน 

 เงินเดือนพนกังานในร้าน 

ธุรกิจซื้อขายสินคา้ ค่าเช่าส านักงานขาย 

 เงินเดือนผู้บริหาร 
 เงินเดือนพนกังานขาย 

 ค่าเบี้ยประกันภัยส านักงาน 

 ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์ส านักงาน 

ธุรกิจผลิตสินคา้ ค่าเช่าโรงงาน 

 ค่าเช่าคลังสินค้า 
 เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน 

 ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน 

 ค่าเสื่อมราคา – เครื่องจกัร 

 ค่าเสื่อมราคา – โรงงาน 

 ค่าภาษีทรัพย์สิน 

 ค่าสิทธิบัตรตัดจ าหน่ายตามอายุสิทธิบัตร 
  

 ลักษณะของต้นทุนคงที่ นอกจากจะพิจารณาจากต้นทุนคงที่รวมแล้ว ยังสามารถ
พิจารณาในส่วนของต้นทุนคงที่ต่อหน่วย (Fixed Cost Per Unit) ได้เช่นกัน ลักษณะของต้นทุน
คงที่ต่อหน่วยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับระดับของกิจกรรม นั่นคือ ยิ่งมี
ปริมาณของกิจกรรมมาก จะยิ่งท าให้ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยจะยิ่งลดลง ในทางตรงกันข้าม ถ้ายิ่งมี
ปริมาณของกิจกรรมน้อย ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยจะยิ่งสูงขึ้น 
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 จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 2.1 ถ้าบริษัท อุดรอุตสาหกรรม จ ากัด มีค่าเช่าโรงงาน ซึ่งมี
ลักษณะเป็นต้นทุนคงที่ จ านวน 20,000 บาท โดยบริษัทจ่ายเท่าเดิมทุกเดือน การค านวณค่า
เช่าโรงงานต่อหน่วย ค านวณโดยน าเอาต้นทุนรวมหารด้วยปริมาณการการผลิต เช่น ณ ระดับ
การผลิตที่ 10 หน่วย จ่ายค่าเช่าโรงงานต่อหน่วยเท่ากับ 2,000 บาท (20,000 บาท  10
หน่วย)  เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น สามารถแสดงการค านวณค่าเช่าโรงงานต่อหน่วย ได้ดัง
ตารางที่ 2.4 

 

แสดงการค านวณค่าเช่าโรงงานของบริษัท อุดรอุตสาหกรรม จ ากัด  

 

จากตารางข้างตน้ สามารถแสดงลักษณะของต้นทุนคงที่ ทัง้ต้นทุนคงที่รวมและต้นทนุ
คงที่ต่อหน่วย ดังแสดงในภาพที่ 2.3 และ 2.4 ตามล าดับ 

 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

                                        ภาพท่ี 2.3 แสดงพฤติกรรมของต้นทุนคงที่รวม 

ปริมาณการผลิต 
(หน่วย) 

ค่าเช่าโรงงานรวม (บาท) 
 

ค่าเช่าโรงงานต่อหน่วย  
(บาทต่อหน่วย) 

1 20,000 20,000 

10 20,000  2,000 

20 20,000  1,000 

40 20,000    500 

0 10 20 30 

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

40 
ปริมาณการผลิต (ช้ิน) 

ต้นทุนคงที่รวม 

ค่าเช่าโรงงาน (บาท) 
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                             ภาพท่ี 2.4 แสดงพฤติกรรมของต้นทนุคงที่ต่อหน่วย 

 

3. ต้นทุนก่ึงคงท่ี  

ต้นทุนกึ่งคงที่ (Step Fixed Costs) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะคงที่ ณ ช่วง
ของระดับกิจกรรมหนึ่งๆ หรืออยู่ในช่วงของการตัดสินใจ  (Relevant Range) แต่เมื่อมีการ
เปลี่ยนระดับของกิจกรรม ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายนั้นจะเปลี่ยนแปลง และจะคงที่อยู่เช่นเดิม 
จนกระทั่งมีการเปลี่ยนระดับของกิจกรรมเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่ง เช่น เงินเดือนผู้ควบคุมงานที่
บริษัทจ่ายให้กับหัวหน้างาน ซึ่งหัวหน้างาน 1 คน สามารถควบคุมระดับของปริมาณการผลิตได้ 
ไม่เกิน 10,000 หน่วย จ่ายเงินเดือน 15,000 บาท ดังนั้น ถ้าบริษัทมีการผลิตสินค้า จ านวน 
8,000 หน่วย บริษัทต้องจ่ายเงินเดือนให้กับหัวหน้างาน จ านวน 15,000 บาท แต่ถ้าระดับ
ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 20,000  หน่วย ต้องจ้างหัวหน้างาน 2 คน ท าให้บริษัทต้องจ่าย
เงินเดือนหัวหน้างาน จ านวน 30,000  บาท ถ้ากิจการเพิ่มระดับการผลิต เป็น 25,000   หน่วย 
ต้องจ้างหัวหน้างาน 3 คน เงินเดือนที่จ่ายให้กับหัวหน้างาน จะเท่ากับ 45,000   บาท  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ต้นทุนกึ่งคงที่ จะมีลักษณะคงที่ในช่วงของการผลิตหนึ่ง ๆ แต่เมื่อ
เปลี่ยนระดับกิจกรรม ต้นทุนคงที่อาจจะเปลี่ยนแปลง แต่จะคงที่อยู่ ณ ระดับการผลิตนั้น เป็น
ขั้นๆ คล้ายกับขั้นบันได ดังนั้น ต้นทุนกึ่งคงที่ สามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ต้นทุนคงที่เป็น
ขั้นบันได (Step Fixed Costs) ดังแสดงในภาพที่ 2.5  
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ต้นทุนคงที่ต่อหน่วย 
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ภาพท่ี 2.5 แสดงพฤตกิรรมของต้นทุนกึ่งคงที ่ 
 

4. ต้นทุนผสม หรือ ต้นทุนก่ึงผนัแปร  

ต้นทุนผสม หรือต้นทุนกึ่งผันแปร (Mixed Costs or Semi-variable Costs ) เป็นต้นทุน
ที่รวมกันระหว่างต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่เข้าด้วยกัน ดังนั้น ลักษณะของต้นทุนผสมจึงมี
ลักษณะพฤติกรรมต้นทุนที่เป็นของต้นทนุผันแปรและต้นทุนคงที่รวมกัน นั่นคือ ต้นทุนส่วนหนึ่ง
จะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของกิจกรรมหรือขึ้นอยู่กับตัวผลักดันต้นทุน (Cost Drivers) แต่
การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่เป็นสัดส่วนเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของระดับของกิจกรรม 
เช่นเดียวกับลักษณะของต้นทุนผันแปร ตัวอย่างของต้นทุนผสมหรือต้นทุนกึ่งผันแปร โดยแยก
ตามประเภทของธุรกิจ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2.5 
 

ตารางท่ี 2.4 ต้นทุนผสมแยกตามประเภทของธุรกิจ  
 

ประเภทของธรุกิจ ต้นทุนผสม สาเหตุของการเกิดต้นทุน 

ของต้นทุนผนัแปร 

ธุรกิจบริการ ค่าสาธารณูปโภคของร้าน (ค่า
เช่ามิเตอร์และค่าน้ าค่าไฟ) 

ปริมาณการใช้น้ าและไฟฟ้า
(หน่วย) 

 ค่าโทรศัพท์ร้าน (ค่าบริการ
คู่สาย และค่าโทรศัพท์ นาที
ละ 3 บาท) 

จ านวนครั้งของการโทร (ครั้ง) 

ปริมาณการผลิต (หน่วย) 

  เงินเดอืน (บาท) 

10,000 30,000 20,000 

15,000 

30,000 

45,000 

0 

ต้นทุนกึ่งคงที ่
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 
ประเภทของธรุกิจ ต้นทุนผสม สาเหตุของการเกิดต้นทุนของ

ต้นทุนผนัแปร 

ธุรกิจซื้อขายสินคา้ เงินเดือนและค่านายหน้า ยอดขาย (บาท) หรือ  
ปริมาณการขาย (หน่วย) 

 ค่าขนส่งออก (เงินเดือนพนักงานขับ
รถ และค่าน้ ามัน) 

ระยะทางการขนส่ง (กิโลเมตร) 

 ค่าสาธารณูปโภคส านักงาน ปริมาณการใช้น้ าและไฟฟ้า
(หน่วย) 

 ค่าโทรศัพท์ส านักงาน 

 

จ านวนครั้งของการโทร (ครั้ง) 

ธุรกิจผลิตสินคา้ ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน ปริมาณการใช้น้ าและไฟฟ้า
(หน่วย) 

 ค่าโทรศัพท์โรงงาน จ านวนครั้งของการโทร (ครั้ง) 
 ค่าเช่ารถบรรทุก (คา่เช่าและค่า

น้ ามันรถบรรทุก) 
ระยะทางการขนสง่ (กิโลเมตร) 

 ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร (เช่น 
เงินเดือนพนกังานซ่อม และวัสดุใน
การซ่อม) 

จ านวนวัสดุทีใ่ช้ในการซ่อม  

 

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ต้นทุนผสม ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร 
ซึ่งส่วนที่มีลักษณะเป็นต้นทุนผันแปร จะมีสาเหตุของการเกิดต้นทุน ดังแสดงในตารางที่ 2.5 
ดังนั้น การวิเคราะห์ต้นทุนผสม เป็นการแบ่งต้นทุนรวมออกเป็นส่วนของต้นทุนคงที่เป็นจ านวน
เงินเท่าใดและส่วนที่เป็นต้นทุนผันแปรเป็นสัดส่วนเท่าใด เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการ
วางแผนและควบคุมต่อไป 

 

ตวัอย่างท่ี 2.2 

บริษัท อุดรการค้า จ ากัด เป็นบริษัทที่ท าการผลิตสินค้า และส่งสินคา้ใหก้ับลูกคา้โดย
การเช่ารถบรรทุก (ถ้ารถบรรทุก 1 คัน สามารถบรรทุกสินค้าได้จ านวน 10,000 หน่วย) ดังนัน้ 
ค่าขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า ถือว่าเป็นเป็นตน้ทนุผสม ประกอบด้วย ตน้ทุนคงที่และต้นทุนผนั
แปร โดยต้นทุนคงที่ได้แก่ ค่าเช่าจ านวน 10,000 บาท และส่วนที่เป็นผนัแปรได้แก่ ค่าน้ ามัน 
ต้นทุนหน่วยละ 10 บาท ซึ่งสามารถน ามาแสดงรายละเอียด ได้ตามตารางดังนี้  
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(1)  

ปริมาณ 

การผลิต  
(หน่วย)  

(2) 

ต้นทุนผนัแปร 

ต่อหน่วย 

(บาท/หน่วย) 

(3) 

ต้นทุนผนัแปร
รวม  

(บาท) 

(4) 

ค่าเช่า
รถบรรทุก 

(บาท) 

(5) =  (3 )+ (4) 

ค่าขนส่งรวม 

(บาท)  

(6) = (5) / (1) 

ค่าขนส่งต่อ
หน่วย 

(บาท/หน่วย) 

1,000 10 10,000 10,000   20,000 20.00 

2,000 10 20,000 10,000   30,000 15.00 
5,000 10 50,000 10,000    60,000 12.00 
8,000 10 80,000 10,000   90,000 11.25 

10,000 10     100,000 10,000 110,000 11.00 

 

จากข้อมูลต้นทุนผสม ซึ่งในที่นี้ได้แก่ ค่าขนส่งรวม จะเห็นได้ว่า ค่าขนส่งรวม 
ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรรวมกัน ซึ่งต้นทุนรวมจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับ
ของกิจกรรมหรือปริมาณการผลิต แต่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนเดียวกันกบัปริมาณการผลิต แต่ส่วน
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสัดส่วนเดียวกันกับปริมาณการผลิต คือต้นทุนผันแปรเท่านั้น ซึ่งลักษณะ
ของข้อมูลต้นทุนผสมสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ภาพท่ี 2.6 แสดงพฤตกิรรมของต้นทุนผสม 

  

  ต้นทุน (บาท) 

  ปริมาณการผลิต (หน่วย) 

100,000 

5,000 10,000 

10,000 

50,000 

  ต้นทุนคงที่  
เช่น ค่าเช่ารถบรรทุก 

  ต้นทุนรวม เช่น ค่าขนส่งรวม 

0 

ต้นทุนผันแปร  
เช่น ค่าน้ ามัน 
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การวิเคราะหต้์นทุนผสม 

 การจ าแนกต้นทุนตามพฤติกรรมต้นทุน สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ต้นทุน
ผันแปร ต้นทุนคงที่ ต้นทุนกึ่งคงที่ และต้นทุนกึ่งผันแปรหรือต้นทุนผสม ซึ่งอธิบายความหมาย
และลักษณะของต้นทุนในแต่ละประเภทแล้วในหัวข้อที่ผ่านมา แต่จะเห็นได้ว่า ต้นทุนประเภทที่ 
1 – 3 สามารถระบุได้ชัดเจนว่ามีต้นทุนจ านวนเท่าใด หรือมีสัดส่วนเป็นอย่างไรเมื่อระดับของ
กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลง แต่ในกรณีที่กิจการมีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่มีลักษณะเป็นต้นทุน
ผสมจะค านวณหรือแบ่งส่วนของต้นทุนได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากต้นทุนรวมประกอบด้วย 
ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรรวมกัน ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลต้นทุนในลักษณะดังกล่ าว สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ประกอบการวางแผนและควบคุมได้ ต้องจ าแนกต้นทุนผสมออกเป็นต้นทุน
คงที่ และต้นทุนผันแปรว่ามีจ านวนเท่าใดหรือเป็นสัดส่วนอย่างไร ซึ่งสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์
ต้นทุนผสม ได้ 3 วิธี ได้แก่  

1. วิธีจุดสูงสุด – ต่ าสุด (High – Low Method)  
2. วิธีแผนภูมิกระจาย (Scatter Graph Method) 

3. วิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Least Squares Method) หรือ วิธีสมการถดถอยเชิง
เส้นตรงอยา่งง่าย (Simple Linear Regression Analysis) 

ซึ่งจะอธิบายการวิเคราะหข์้อมูลตน้ทุนผสมและแสดงการค านวณแต่ละวิธีโดยละเอียด 
ดังต่อไปนี ้

 

1. วิธีจดุสงูสดุ-ต า่สดุ 

วิธีจุดสูงสุด – ต่ าสุด (High-Low Method) เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนผสมโดยใช้
วิธีการค านวณทางคณิตศาสตร์ เพื่อแบ่งต้นทุนผสมออกเป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร โดย
ใช้ระดับของกิจกรรม หรือ สาเหตุของการเกิดต้นทุน หรืออ ตัวผลักดันต้นทุน (Cost Driver) ณ 
ระดับสูงสุดและต่ าสุดเท่านั้นในการพิจารณา โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ต้นทุนผสม ดังนี้  
 ขั้นที่ 1 เลือกจุดสูงสุด และต่ าสุด 

 ขั้นที่ 2 ค านวณหาตน้ทุนผันแปรต่อหน่วย 

 ขั้นที่ 3 ค านวณหาตน้ทุนผันแปรรวม 

 ขั้นที่ 4 ค านวณหาตน้ทุนคงที่รวม  
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 ขัน้ท่ี 1 เลือกจดุสงูสดุ และจดุต า่สดุ  

ในการเลือกจุดสูงสุดและจุดต่ าสุดนัน้ จะเลือกระดับของกิจกรรมหรือสาเหตุของการเกิด
ต้นทุน หรือที่เรียกว่า ตัวผลักดันต้นทุนที่สูงที่สุดและต่ าที่สุดเสมอ เช่น เลือกระดับของปริมาณ
การผลิตที่สูงที่สุดและต่ าที่สุด แล้วพิจารณาว่า ณ ระดับนั้นมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ
เท่าใด เมื่อได้ข้อมูลแล้วจะน าตัวเลข ทั้งปริมาณของกิจกรรมพร้อมทั้งต้นทุน มาใช้ในการ
ค านวณหาต้นทุนผันแปรต่อหน่วยในขั้นตอนถัดไป 

 

 ขัน้ท่ี 2 ค านวณหาต้นทุนผนัแปรต่อหน่วย  
การค านวณต้นทุนผันแปรต่อหน่วย สามารถค านวณโดยใช้สูตร ดังนี้ 
 

 

 

 

ขัน้ท่ี 3 ค านวณหาต้นทุนผนัแปรรวม 

 เมื่อค านวณต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (ที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 ได้แล้ว จะน ามาหาต้นทุนผัน
แปรรวมในขั้นตอนต่อไป โดยจุดที่น ามาแทนค่า อาจเป็นจุดสูงสุดหรือต่ าสุด (จากขั้นตอนที่ 1) 

ก็ได้ โดยใช้สูตรในการค านวณต้นทุนผันแปรรวม ดังนี้ 
 

 

 

ขัน้ท่ี 4 ค านวณหาต้นทุนคงท่ีรวม  
 เมื่อค านวณต้นทุนผันแปรรวม (ได้จากขั้นตอนที่ 3) ได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปให้แก้สมการ
เพื่อค านวณหาต้นทุนคงที่รวม โดยจากสมการต้นทุนผสม คือ 

 

 

 ดังนั้น ถ้าตอ้งการจะค านวณหาต้นทนุคงที่รวม จึงไดส้มการดังนี้ 
 

 

 

 

 

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย = ต้นทุนรวม ณ ระดับกิจกรรมสูงสุด – ต้นทุนรวม ณ ระดับกิจกรรมต่ าสุด 

   (บาทต่อหน่วย)             ระดับกิจกรรมสูงสดุ – ระดับกิจกรรมต่ าสุด 

 

ต้นทุนผันแปรรวม (บาท) = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย X ระดับกิจกรรม ณ จุดสูงสุด หรือจุดต่ าสดุ 

ต้นทุนรวม (บาท) =  ต้นทุนคงที่รวม + ต้นทนุผันแปรรวม 

ต้นทุนคงที่รวม (บาท)  =  ต้นทุนรวม - ต้นทุนผันแปรรวม 
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ตวัอย่างท่ี 2.3 

 บริษัท สยามอุตสาหกรรม จ ากัด ก าลังพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลและจ าแนกค่าใช้จ่ายใน
การขายรวม ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนผสม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้องการทราบว่าค่าใช้จ่ายในการขาย
ส่วนที่เป็นต้นทุนคงที่ (เช่น เงินเดือนพนักงานขาย ค่าเช่าส านักงานขาย ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
ส านักงานในแผนกขาย เป็นต้น) และส่วนที่เป็นผันแปร (เช่น ค่านายหน้า ค่าน้ ามัน ค่า
สาธารณูปโภคแผนกขาย เป็นต้น) มีจ านวนเท่าใด โดยเงื่อนไขของค่าใช้จ่ายในการขายรวมนี้มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณการขายสินค้า ซึ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ในระยะเวลา 10 เดือนที่ผ่าน
มามีดังนี้ 
 

เดือน ปริมาณการขาย (หน่วย) ค่าใช้จ่ายในการขาย (บาท) 

มกราคม 18,000 81,000 

กุมภาพันธ ์ 20,000 87,000 

มีนาคม 25,000 99,000 

เมษายน 15,000 75,000 

พฤษภาคม 12,000 69,000 

มิถุนายน 24,000 96,000 

กรกฎาคม 17,000 80,000 

สิงหาคม 10,000 64,000 

กันยายน 19,000 85,000 

ตุลาคม 22,000 92,000 

  

 จากข้อมูลข้างต้น ค่าใช้จ่ายในการขายเป็นต้นทุนผสมที่ต้องการจะน ามาวิเคราะห์ ส่วน
ปริมาณการขายเป็นสาเหตุของการเกิดต้นทุน หรือที่เรียกว่าตัวผลักดันต้นทุน ซึ่งสามารถน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ต้นทุนผสม โดยใช้วิธีจุดสูงสุด – ต่ าสุด (High - Low Method) และประมาณ
ค่าต้นทุน ตามขั้นตอนแต่ละขั้น ได้ดังนี้ 
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  ขัน้ท่ี 1 เลือกจุดสูงสุด และต่ าสุด     

     ปริมาณการขาย     ค่าใช้จ่ายในการขาย  
           (หน่วย)                  (บาท) 
 จุดสูงสดุ (เดือนมีนาคม)      25,000      99,000 

 จุดต่ าสุด (เดือนสิงหาคม)      10,000      64,000 

 

 ขัน้ท่ี 2 ค านวณหาตน้ทุนผันแปรต่อหน่วย  
การค านวณต้นทุนผันแปรต่อหน่วย สามารถค านวณโดยใช้สูตร ดังนี้ 
 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรต่อหน่วย  =     99,000 – 64,000 

      25,000 – 10,000 

     =  35,000 

      15,000  

     =  2.33* บาทต่อหน่วย 

 ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร เท่ากับ 2.33 บาทต่อหน่วย   

*ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรต่อหน่วยเท่ากับ 2.3333 บาทต่อหน่วย แต่ปัดเศษให้เหลอื 2 
ต าแหน่ง  

 

 ขัน้ท่ี 3 ค านวณหาตน้ทุนผันแปรรวม 

 การค านวณต้นทุนผันแปรรวม สามารถค านวณโดยใช้สูตร ดังนี้ 
 

 

 ถ้าเลือกจุดสูงสุดแทนระดับของกิจกรรม ซึ่งในที่นี้ คือข้อมูลปริมาณการขาย
เท่ากับ 25,000 หน่วย ส่วนต้นทุนผันแปรต่อหน่วย เท่ากับ 2.33 บาทต่อหน่วย ดังนั้น   

 ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรรวม =  2.33 x 25,000 

       = 58,250 บาท 

 ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรรวม มีจ านวน 58,250 บาท 

  

 

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย = ต้นทุนรวม ณ ระดับกิจกรรมสูงสุด – ต้นทุนรวม ณ ระดับกิจกรรมต่ าสุด 

   (บาทต่อหน่วย)             ระดับกิจกรรมสูงสดุ – ระดับกิจกรรมต่ าสุด 

 

ต้นทุนผันแปรรวม (บาท) = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย x ระดับกิจกรรม ณ จดุสูงสดุ หรอืจุดต่ าสดุ 
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 แตถ่้าหากเลือกจดุต า่สดุแทนระดับของกิจกรรม ซึ่งในทีน่ี้ คอืข้อมูลปริมาณการ
ขายเทา่กับ 10,000 หน่วย ส่วนต้นทนุผันแปรต่อหน่วย เท่ากับ 2.33 บาทต่อหน่วย ดังนัน้   
 ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร (บาท)  =  2.33 x 10,000 

       =  23,300 บาท 

 ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร มีจ านวน 23,300 บาท 

 

ขัน้ท่ี 4 ค านวณหาตน้ทุนคงที่รวม  
 ค านวณหาค่าใช้จ่ายในการขายคงที ่โดยจากสมการต้นทนุผสม คือ 

 

 

 ดังนั้น ถ้าตอ้งการจะค านวณหาต้นทนุคงที่รวม จะได้สมการดังนี้ 
 

 

 ดังนั้น ณ ระดับปริมาณการขายจดุสงูสดุที่ 25,000 หน่วย จะมคี่าใช้จ่ายในการขาย
รวม เท่ากับ 99,000 บาท และ ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร เท่ากับ 58,250 บาท น าไปแทนค่า
ในสมการข้างต้น 

 ค่าใช้จ่ายในการขายคงที ่  = ค่าใช้จ่ายในการขายรวม – ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร 
       = 99,000 – 58,250 

       = 40,750 บาท 

 ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่ มจี านวน 40,750 บาท 

  

 แต่ถ้าหากเลือกระดับปริมาณการขายจดุต า่สดุที่ 10,000 หน่วย จะมคี่าใช้จ่ายในการ
ขายรวม เท่ากับ 64,000 บาท และ ค่าใช้จา่ยในการขายผันแปร เท่ากับ 23,300 บาท น าไป
แทนค่าในสมการข้างต้น 

 ค่าใช้จ่ายในการขายคงที ่  = ค่าใช้จ่ายในการขายรวม – ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร 
       = 64,000 – 23,300 

       = 40,700 บาท 

 ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่ มจี านวน 40,700 บาท 

 

ซึ่งจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะใช้ระดับปริมาณการขายที่จุดสูงสุด หรือจดุต่ าสุด คา่ใช้จ่ายใน
การขายคงที่ จะมคี่าที่ไม่เท่ากัน มีผลต่าง 50 บาท (40,750 – 40,700) เนื่องจากต้นทุนผันแปร
ต่อหน่วยมีการปัดเศษลงเลก็น้อยจากต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 2.3333 บาทต่อหน่วย ให้เปน็ 

ต้นทุนรวม (บาท) =  ต้นทุนคงที่รวม + ต้นทนุผันแปรรวม 

ต้นทุนคงที่รวม (บาท)  =  ต้นทุนรวม - ต้นทุนผันแปรรวม 
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2.33 บาทต่อหน่วย จึงมีผลต่อคา่ใช้จ่ายในการขายคงที่แต่ละจุดมคีวามแตกต่างกนั แต่มีคา่ที่
ใกล้เคียงกัน 

 

การประมาณต้นทุน  

 จากข้อมูลข้างต้น สามารถน าข้อมูลต้นทุนมาใช้ในการประมาณการต้นทุน (Cost 

Estimation) หรือวางแผนต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยการก าหนดเป็นสมการ
ต้นทุนผสม ได้ดังนี้  
  

 

 หรือ 

  

 

 ดังนั้น จากข้อมูลตามตัวอย่างที่ 2.3 สมการต้นทุนผสมของค่าใช้จ่ายในการขาย คือ
ค่าใช้จ่ายในการขายรวม = ต้นทุนคงที่รวม+(ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย x ระดับของกิจกรรม) 
               

 

 

 จากสมการต้นทุนผสม ซึ่งในที่นี่  ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการขาย สามารถอธิบาย
ความหมายได้ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายรวม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่ จ านวน 
40,750 บาท และ ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรต่อหน่วยเท่ากับ 2.33 บาทต่อหน่วย ซึ่งต้นทุน
ผันแปรจะขึ้นอยู่กับจ านวนของปริมาณสินค้าที่ขายได้ ถ้าขายได้มากค่าใช้จ่ายในการขายผัน
แปรก็จะมาก และส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการขายรวมมากไปด้วย แต่ถ้าหากกิจการขายสินค้าได้
จ านวนน้อย ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรก็จะน้อย และส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายรวมจะน้อย
ตามไปด้วย  
  

 นอกจากนี้ กิจการสามารถน าเอาสมการต้นทุนไปใช้ในการวางแผนค่าใช้จ่ายในอนาคต
ได้อีกด้วย เช่น ถ้ากิจการประมาณการว่าในเดือนพฤศจิกายน คาดว่าจะมีปริมาณสินค้าที่ขาย
ได้จ านวน 23,000 หน่วย ค่าใช้จ่ายในการขายรวมโดยประมาณ จะเท่ากับ 94,340 บาท โดย
แสดงการค านวณได้ดังนี้  
  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายรวม   =    40,750 + (2.33 x ปริมาณการขาย (หนว่ย)) 
 

ต้นทุนผสม (บาท) =  ต้นทุนคงที่รวม + ตน้ทุนผันแปรรวม 

ต้นทุนผสม (บาท) =  ต้นทุนคงที่รวม + (ต้นทนุผันแปรต่อหน่วย x ระดับของกิจกรรม) 
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 จากสมการต้นทุนผสม  
 

  

 แทนค่า ปริมาณการขาย เทา่กับ 23,000 หน่วยในสมการขา้งต้น ได้ดงันี้ 
  ค่าใช้จ่ายในการขายรวม  = 40,750 + (2.33 x 23,000) 

      = 94,340 บาท 

 

2. วิธีแผนภมิูกระจาย  

วิธีแผนภูมิกระจาย (Scatter graph Method) นี้เป็นการน าเอาข้อมูลต้นทุนที่รวบรวม
ได้มาก าหนดจุดลงไปในแผนภาพ โดยให้แกนตั้ง (Y) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ต้องการ
วิเคราะห์ ส่วนแกนนอน (X) เป็นระดับของกิจกรรม หรือ ตัวผลักดันต้นทุน เช่น ปริมาณการ
ผลิต จ านวนชั่วโมงการท างาน หรือจ านวนชั่วโมงเครื่องจักร เป็นต้น เมื่อก าหนดจุดแต่จุดลงไป
ในแผนภาพแล้ว ให้ลากเส้นตรง โดยให้ผ่านจุดต่างๆ เกือบทุกจุด ไม่จ าเป็นต้องลากเส้นต่อจุด 

แต่ให้ลากผ่านจุดแต่ละจุดให้ใกล้เคียงมากที่สุด 

 

ตวัอย่างท่ี 2.4 

จากข้อมูลต้นทุนและปริมาณการขายตามตัวอย่างที่ 2.3 สามารถน ามาสร้างแผนภาพ
โดยใช้วิธีแผนภูมิกระจาย ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 
 ขัน้ท่ี 1 ก าหนดจุด โดยการสังเกตว่าแต่ละเดือนมีปริมาณการขาย (X) เท่าใด และ
ค่าใช้จ่ายในการขาย (Y) เท่าใด โดยก าหนดจุดแต่ละลงในกราฟ 

 ขัน้ท่ี 2 ลากเส้นตรงให้พยายามผ่านจุดแต่ละจุดให้มากที่สุด  
 ขัน้ท่ี 3 หาจุดตัดแกนตั้ง (Y) ซึ่งจุดตัดนี้ หมายถึง ต้นทุนคงที่หรือค่าใช้จ่ายในการขาย
คงที่นั่นเอง ซึ่งจากกราฟที่ได้ จุดตัดแกนตั้งอยู่ที่ 40,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายรวม (บาท) = 40,750 + (2.33 x ปริมาณการขาย (หน่วย)) 
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ภาพท่ี 2.7 แสดงพฤตกิรรมของต้นทุนผสม โดยใช้วิธีแผนภูมิกระจาย 

 

 ขัน้ท่ี 4  ค านวณต้นทุนผันแปรต่อหน่วย โดยการใช้ปริมาณการขาย (X) ที่ 20,000 
หน่วย เนือ่งจากจุดนี้ท าให้เกิดตน้ทุนรวมอยู่บนเส้นที่ลากไว้พอดี 
 ณ ปริมาณการขาย 20,000 หน่วย มคี่าใช้จา่ยในการขายรวม เท่ากับ 87,000 บาท 

 หัก ต้นทนุคงที่ (ที่ไดจ้ากขั้นที่ 3)           40,000 บาท 

 ต้นทุนผันแปรรวม          47,000 บาท 

  ดังนั้น ตน้ทุนผันแปรต่อหน่วย  =    ต้นทุนผันแปรรวม (บาท) 
                  ปริมาณการขาย (หน่วย) 
      =    47,000  
           20,000 

=    2.35 บาทต่อหน่วย 

จากขอ้มูลข้างต้น ท าให้ทราบต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปรต่อหน่วย จึงสามารถสร้าง
เป็นสมการตน้ทุนผสม (ค่าใช้จา่ยในการขาย) ได้ดังนี้ 

 

 

 

  ค่าใช้จา่ยในการขายรวม (บาท) 

ปริมาณการขาย 

(หน่วย) 
5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

100,000 

120,000 

0 

ค่าใช้จ่ายในการขายรวม (บาท) =  40,000 + ( 2.35 x ปริมาณการขาย (หน่วย)) 
 

140,000 
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3. วิธีก าลงัสองน้อยท่ีสดุ 

การวิเคราะห์ต้นทุนผสม เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ นอกเหนือจากวธิี
จุดสูงสุด – จุดต่ าสุดและวิธีแผนภูมิกระจายแล้ว ยังมีวิธีการจ าแนกต้นทุนผสมโดยใช้หลักการ
ทางสถิติศาสตร์มาใช้ เพื่อก าหนดสมการต้นทุน นั่นคือ วิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Least Squares 

Method) หรือวิธีสมการถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างง่าย (Simple Linear Regression Analysis) 

เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีความนิยมอย่างมาก เพราะวิธีนี้เป็นการน าเอาข้อมูลต้นทุนที่รวบรวมได้
ทั้งหมดมาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งถือได้ว่าวิธีการทางสถิตินี้ ท าให้ผลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนผสมวิธีการอื่น 

วิธีก าลังสองน้อยที่สุด จะน าเอาสมการเชิงเส้นตรงมาประยุกต์กับการวิเคราะห์ข้อมูล
ต้นทุนผสม  โดยก าหนดให้ต้นทุนผสมเป็นตัวแปรตาม (Dependent Variables หรือ Y) ส่วน
ระดับของกิจกรรม หรือสาเหตุของการเกิดต้นทุน หรือตัวผลักดันต้นทุน เป็นตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables หรือ X) จากนั้นหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัวนี้ เพื่อ
ค านวณหาต้นทุนคงที่ (a) และต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (b) ซึ่งแสดงเป็นในรูปของสมการ
ดังต่อไปนี้ 

 

    

 

 โดยที่  

  Y  = ต้นทุนผสมรวม (บาท) 

  X = ระดับของกิจกรรมหรือตัวผลักดันต้นทุน (หน่วย) 

  a = ต้นทุนคงที่ (บาท) 

  b   = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 

วิธีก าลังสองน้อยที่สุด หรือ วิธีสมการถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างง่าย ในการวิเคราะห์เพื่อ
ค านวณหาต้นทุนคงที่ (a) และต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (b) สามารถวิเคราะห์ได้ 2 วิธี ได้แก่ 

วิธีที่ 1 ค านวณจากสมการปกติ 2 สมการ 

วิธีที่ 2 ค านวณค่า a และ b จากสูตรส าเร็จ 

 

 

Y    =   a + bX 
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วิธีท่ี 1 ค านวณจากสมการปกติ 2 สมการ ดังนี้ 

  ∑Y   = n a + b ∑X  ………………….. (1) 

  ∑XY = a ∑X + b ∑X
2
 ………………….. (2) 

โดยที่    

n     = จ านวนข้อมูล 

Y  = ต้นทุนผสมรวม (บาท) 

  X = ระดับของกิจกรรมหรือตัวผลักดันต้นทุน (หน่วย) 

  a = ต้นทุนคงที่ (บาท) 

  b   = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 
 

วิธีท่ี 2 ค านวณค่า a และ b จากสตูรส าเรจ็ ได้ดังนี ้

b  = n ∑XY – (∑X) (∑Y) 

     n ∑X
2
 – (∑X)

2 

  a = Y – b X 

 

โดยที่    

Y = ∑Y / n 

X = ∑X / n 

 

การวิเคราะห์ตน้ทุนผสมโดยใช้วิธีก าลังสองน้อยที่สุด เพื่อค านวณหาค่า a และ b 

สามารถเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งได้ดังแสดงไว้ข้างต้น  
 

แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการค านวณ โดย
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่มีฟังก์ชันช่วยในการค านวณค่าทางสถิติ ตัวอย่างโปรแกรมที่มี
ฟังก์ชันเพื่อใช้ค านวณค่าทางสถิติ เช่น โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม SPSS เป็นต้น 
เพียงแต่กรอกข้อมูลต้นทุนที่เกี่ยวข้อง (ค่า Y) พร้อมทั้งข้อมูลระดับของกิจกรรมหรือสาเหตุของ
การเกิดต้นทุน (ค่า X) และใส่ในโปรแกรมดังกล่าว ก็สามารถค านวณจุดตัดแกนตั้ง (Intercept) 
ซึ่งก็คือค่า a หรือ ต้นทุนคงที่ นั่นเอง และนอกจากนี้ก็สามารถค านวณค่าความชัน (slope) ซึ่งก็
คือค่า b หรือ ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย นั่นเอง แต่เพื่อให้มีความเข้าใจในขั้นตอนของการ
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วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนผสม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสาเหตุของการเกิดต้นทุน หรือตัวผลักดัน
ต้นทุน ในเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ จึงเน้นให้สามารถค านวณด้วยมือได้ แทนการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปดังกล่าว   

 

ตวัอย่างท่ี 2.5 

จากขอ้มูลตัวอย่าง 2.3 ถ้าหากน าขอ้มูลต้นทนุมาวิเคราะห์ต้นทนุผสม โดยใช้วิธกี าลัง
สองน้อยที่สดุ สามารถน ามาแสดงการค านวณเพื่อน าไปแทนคา่ในสมการตา่งๆ ได้ดังนี้ 
 

เดือน 
X 

(พันหน่วย) 

Y 

(พันบาท) 

XY X
2 

มกราคม 18 81 1,458 324 

กุมภาพันธ ์ 20 87 1,740 400 

มีนาคม 25 99 2,475 625 

เมษายน 15 75 1,125 225 

พฤษภาคม 12 69 828 144 

มิถุนายน 24 96 2,304 576 

กรกฎาคม 17 80 1,360 289 

สิงหาคม 10 64 640 100 

กันยายน 19 85 1,615 361 

ตุลาคม 22 92 2,024 484 

ผลรวม (∑)         182       828      15,569      3,528 

 

วิธีท่ี 1  ค านวณค่า a และ b จากสมการปกติ 2 สมการ  

แทนค่าในสมการ (1) และ (2) 

∑Y  = na + b∑X  ………………….. (1) 

  ∑XY  = a ∑X + b ∑X
2
 ………………….. (2) 
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   828  = 10a + 182 b  ………………….. (1) 

15,569  = 182a + 3,528 b    …….……………. (2) 

(1)X 182         150,696 = 1,820a + 3,3124b  ………………….. (3) 

(2) X 10         155,690 = 1,820a + 35,280 b  ………………….. (4) 

เอาสมการ (4) – (3) 

  4,994  =  2,156 b 

   b =  4,994 

        2,156 

    =  2.316 บาทต่อหน่วย 

แทนค่า b = 2.316 ในสมการ (1) 

 828 = 10 a + 182(2.316)  

 10 a = 828 – 421.512 

    = 406.488 

        10 

  = 40.6488 พันบาท 

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่ เท่ากับ 40,648.8 บาท และค่าใช้จ่ายในการขายผัน
แปรต่อหน่วย เท่ากับ 2.316 บาทต่อหน่วย 

  จากขอ้มูลข้างต้น ค่าใช้จา่ยในการขายรวม สามารถก าหนดเป็นสมการต้นทุนผสม  
ได้ดังนี ้ 
   ค่าใช้จ่ายในการขายรวม = ต้นทุนคงที่รวม + ต้นทุนผันแปรรวม 

          = ต้นทุนคงที่รวม + (ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย x ระดับของกิจกรรม) 
 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายรวม  =    40,648.80+ (2.316 x ปริมาณการขาย (หน่วย)) 
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ตวัอย่างท่ี 2.6 

บริษัท ศรีฟ้า จ ากัด มีข้อมูลค่าบ ารุงรักษา และชั่วโมงการท างานเครื่องจักร ดังแสดงใน
ตาราง โดยชั่วโมงเครื่องจักร (ชั่วโมง) ถือว่าเป็น X ส่วนค่าบ ารุงรักษา (บาท) ถือว่าเป็น Y 

ดังนั้นน าข้อมูลค่าบ ารุงรักษา และชั่วโมงเครื่องจักร มาวิเคราะห์ต้นทุนผสม โดยค านวณหา
ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรต่อหน่วย โดยใช้วิธีก าลังสองน้อยที่สุด  

 

เดือน ชัว่โมงเครื่องจกัร (ชม.) ค่าบ ารงุรกัษา (บาท) 

มกราคม 2,800 158,000 

กุมภาพันธ์ 3,550 170,000 

มีนาคม 2,500 148,000 

เมษายน 3,250 164,000 

พฤษภาคม 3,650 182,000 

มิถุนายน 4,000 196,000 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนผสมซึ่งในที่นี่ คือ ค่าบ ารุงรักษา โดยใช้วิธีก าลังสองน้อยที่สุด 
สามารถน ามาแสดงการค านวณเพื่อน าไปแทนค่าในสมการต่างๆ ได้ดังนี้ 

 

เดือน 
X 

(ชม.เครื่องจักร) 

Y 

(บาท) 

XY X
2 

มกราคม 2,800 158,000 442,400,000   7,840,000 

กุมภาพันธ ์ 3,550 170,000 603,500,000 12,602,500 

มีนาคม 2,500 148,000 370,000,000   6,250,000 

เมษายน 3,250 164,000 533,000,000 10,562,500 

พฤษภาคม 3,650 182,000 664,300,000 13,322,500 

มิถุนายน 4,000 196,000 784,000,000 16,000,000 

ผลรวม (∑)       19,750   1,018,000 3,397,200,000 66,577,500 
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แทนค่าในสมการ (1) และ (2) 

∑Y  = na + b∑X  ………………….. (1) 

  ∑XY  = a ∑X + b ∑X
2
 ………………….. (2) 

1,018,000 = 6a + 19,750 b ………………….. (1) 

3,397,200,000 = 19,750a + 66,577,500 b   …………….. (2) 

(1)X 19,750    20,105,500,000 = 118,500a + 390,062,500 b …………….. (3) 

(2) X 6          20,383,200,000 = 118,500a + 399,465,000 b …………….. (4) 

เอาสมการ (4) – (3) 

  277,700,000 = 9,402,500 b 

   b = 277,700,000 

        9,402,500 

    = 29.53 บาทต่อชั่วโมงเครื่องจักร 

แทนค่า b = 29.53 ในสมการ (1) 

 1,018,000 = 6 a + 19,750 (29.53)  

  6 a =1,018,000 – 58,3217.5 

     = 434,782.5 

          6 

   = 72,463.75 บาท 

 

 จากขอ้มูลข้างต้น ค่าบ ารุงรกัษารวม สามารถก าหนดเป็นสมการต้นทุนผสม ได้ดังนี้ 
ค่าบ ารุงรักษารวม  = ต้นทุนคงที่รวม + ต้นทุนผันแปรรวม 

    = ต้นทุนคงที่รวม + (ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย x ระดับของกจิกรรม) 
 

 

 

ค่าบ ารุงรักษารวม = 72,463.75 + (29.53 x จ านวนชั่วโมงเครื่องจกัร (ช่ัวโมง)) 
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จากการวิเคราะห์ข้อมลูต้นทุนผสม โดยใช้วิธีก าลังสองน้อยที่สุด เป็นวิธีที่น่าเชื่อถือมาก
ที่สุด เมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ เนื่องจากมีหลักการทางคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานการค านวณ และมี
การใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มอียูม่าประกอบการพิจารณา แต่มีข้อเสียคือยุ่งยากต่อการค านวณ ดังนั้น
จะใช้วิธีการใดในการวิเคราะห์ข้อมูล ควรที่จะพิจารณาความเหมาะสม ให้ตรงกับวัตถุประสงค์
ของการใช้งาน 

 

สรปุ 

ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจ ถือเป็นข้อมูลทางการบัญชีที่มี
ความส าคัญต่อบุคคลทั้งภายใน และบุคคลภายนอก จึงมีผลท าให้ต้องมีการจ าแนกประเภท
ต้นทุนเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ซึ่งการจ าแนกต้นทุนตามพฤติกรรมต้นทุนที่ได้
อธิบายในบทที่ 3 มีการแบ่งประเภทต้นทุนออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุน
คงที่ ต้นทุนกึ่งคงที่ และต้นทุนผสม ซึ่งการแบ่งต้นทุนในลักษณะนี้ เป็นข้อมูลเพื่อน าใช้ไปใช้ใน
การวางแผนและการควบคุม รวมไปถึงการน าเสนอข้อมูลในรูปของงบก าไรขาดทุนเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น การวิเคราะห์ต้นทุนตามพฤติกรรมต้นทุนจึงมีความส าคัญ เพื่อให้
ข้อมูลมีความถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด จึงต้องใช้เทคนิควิธีการที่ได้การ
ยอมรับและน่าเชื่อถือ ซึ่งการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน รวมไปถึงการประมาณค่าต้นทุน
สามารถท าได้ 3 วิธี ได้แก่ วิธีการวิเคราะห์จุดสูงสุด – ต่ าสุด (High-Low Method) วิธีแผนภูมิ
กระจาย (Scatter Graph Method) และวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Least Square Regression 

Analysis) หรือ วิธีสมการถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างง่าย (Simple Linear Regression Analysis) 
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. ให้แบ่งประเภทต้นทุนตามพฤติกรรมต้นทุน โดยระบุว่าต้นทุนใดเป็นต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ 
หรือต้นทุนผสม โดยขีดเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างในขอ้ที่ถูกต้อง  
 

 

ข้อ 

 

ช่ือบญัชี 

ประเภทของต้นทุน 

ต้นทุนผนัแปร ต้นทุนคงท่ี ต้นทุนผสม 

1 เหล็กที่ใช้ในการผลิตรถยนต ์    

2 ค่าจ้างที่จ่ายให้กับพนักงานพน่สีรถยนต์    

3 ค่าเสื่อมราคาเครือ่งจักร (วิธีจ านวนผลผลิต)    

4 ค่าโทรศัพท ์    

5 ค่านายหนา้    

6 ค่าน้ าค่าไฟส านักงาน    

7 ค่าเช่าส านักงาน    

8 เงินเดือนพนกังานขาย    

9 ค่าโฆษณา    

10 ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร    

11 ค่าขนส่งออก    

12 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านักงาน  
(วิธีเส้นตรง) 

   

13 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง    

14 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขาย    

15 ค่าเบี้ยประกันภัยส านักงาน    

16 ค่าจ้างที่จ่ายให้กับยาม    

17 ค่าสอบบัญช ี    

18 ค่าภาษีทรัพย์สิน    

19 ค่าเช่ารถบรรทุกพรอ้มค่าน้ ามัน    

20 ค่าแรงที่จ่ายใหก้ับพนักงานท าความสะอาด    
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ข้อ 2. จงขีดเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่างในข้อที่ถูกต้องเกีย่วกับต้นทนุการผลิตแต่ละประเภท  
 

 

ข้อ 

 

ช่ือบญัชี 

ประเภทของต้นทุน 

ต้นทุนผนัแปร ต้นทุนคงท่ี ต้นทุนผสม 

1 เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน    

2 แป้งที่ใช้ในการผลิตเค้ก    

3 ค่าแรงที่จ่ายใหก้ับพนักงานนวดแป้ง    

4 ค่าน้ า ค่าไฟ ในโรงงาน    

5 ผงฟูที่ใช้ผสมเพือ่ท าเค้ก    

6 ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน    

7 ค่าเสื่อมราคาเครือ่งอบขนม    

8 สีผสมครมีเพื่อท าเคก้    

9 ค่าซ่อมแซมเครื่องอบขนมเคก้    

10 ค่าจ้างที่จ่ายให้กับพนักงานแต่งหน้า
เค้ก 

   

11 ค่าโทรศัพท์โรงงาน    

12 ค่าเสื่อมราคาเครือ่งจักร    

13 ไม้สกัที่ใช้ท าเก้าอี ้    

14 ค่าจ้างที่จ่ายให้กับยามประจ าโรงงาน    

15 ค่าแรงที่จ่ายใหก้ับช่างท าเฟอร์นิเจอร์    

16 แลคเกอร์ที่ใช้ทาสีเกา้อี ้    

17 ค่าภาษีขาเข้าวัตถุดิบที่สัง่มาจาก
ต่างประเทศ 

   

18 ค่าขนส่งเมือ่ซื้อวัตถุดิบ     

19 ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร    

20 ตะปูที่ใช้ท าโต๊ะ    
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ข้อ 3. ข้อมูลต่อไปนี้เป็นขอ้มูลต้นทนุหรือค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในบริษัท อุดรการค้า จ ากดั  

      หน่วย : บาท 

วัตถุดิบทางตรง    250,000    

วัตถุดิบทางอ้อม     57,000 

ค่าแรงงานทางตรง   300,000 

ค่าแรงงานทางออ้ม    27,000 

ค่าสาธารณูปโภค-โรงงาน   89,000 

ค่าสาธารณูปโภค-ส านักงาน   78,000 

ค่าเบี้ยประกันภัย-โรงงาน   55,000 

ค่าเบี้ยประกันภัย-ส านักงาน   36,000 

ค่าเสื่อมราคา-โรงงาน    48,000 

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร    50,000 

ค่าเช่าส านักงาน     20,000 

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านกังาน   24,000 

เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน  150,000 

เงินเดือนพนกังานฝา่ยขาย   30,000 

เงินเดือนพนกังานฝา่ยบัญชี   24,000 

ค่าขนส่งออก     33,000 

ค่าโฆษณา     87,000 

ค่ารับรองลูกค้า     30,000 

 

ให้ท า ค านวณต้นทนุหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ แยกตามการจ าแนกประเภทของต้นทุน ดังนี้ 
1. ค่าใช้จ่ายการผลิต 

2. ต้นทุนขั้นตน้ 

3. ต้นทุนแปรสภาพ 

4. ต้นทุนผลิตภัณฑ ์

5. ต้นทุนการผลิต 

6. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

8. ต้นทุนประจ างวด 
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ข้อ 4. จากข้อมูลต้นทนุหรือค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ ให้ระบุว่า อะไรคือสาเหตุของการเกิดตน้ทุน 

 

ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย สาเหตุของการเกิดต้นทุน (Cost Driver) 

วัตถุดิบทางตรง  

ค่าแรงงานทางตรง  

ค่าน้ าค่าไฟ  

ค่าบ ารุงรักษาเครือ่งจักร  

ค่าเสื่อมราคา – เครื่องจกัร (วิธีปริมาณการผลติ)  

 

ข้อ 5.  บริษัท สายตาดี จ ากัด เป็นบริษัทที่ท าการผลิตและจ าหน่ายแว่นตายี่ห้อหนึ่ง  โดยจาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัทมีการก าหนดสมการต้นทุนเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพราย
เดือนไว้เท่ากับ 20,000 + 150X โดยที่ X คือ ปริมาณการผลิตแว่นตา ถ้าในระหว่างเดือน
มกราคม 25X2 บริษัทคาดว่าจะผลิตแว่นตาจ านวนทั้งสิ้น 1,500 อัน 

 

ให้ท า 

1. ค านวณต้นทุนในการตรวจสอบคุณภาพต่อหนว่ยโดยประมาณของเดือนมกราคม 25X2 

จะเท่ากับเท่าใด 

2. ค านวณต้นทุนในการตรวจสอบคุณภาพรวมโดยประมาณของเดือนมกราคม 25X2 จะ
เท่ากับเท่าใด 

 

ข้อ 6.  บริษัท ตรงเวลา จ ากัด เป็นบริษัทที่ท าการผลิตและจ าหน่ายนาฬิกายี่ห้อหนึ่ง  โดย 
บริษัทมีการก าหนดสมการต้นทุนผสมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการออกแบบผลิตภัณฑ์รายเดือนไว้
เท่ากับ 50,000 + 50X โดยที่ X คือ จ านวนชั่วโมงในการออกแบบ ถ้าในระหว่างเดือนมกราคม 
25X2 บริษัทคาดว่าจะมีจ านวนชั่วโมงการออกแบบจ านวนทั้งสิ้น 500 ชั่วโมง 

 

ให้ท า 

1. ค านวณต้นทุนในการออกแบบต่อหน่วยโดยประมาณของเดือนมกราคม 25X2 จะ
เท่ากับเท่าใด 

2. ค านวณต้นทุนในการออกแบบรวมโดยประมาณของเดือนมกราคม 25X2 จะเท่ากับ
เท่าใด 
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ข้อ 7. บริษัท ยิ่งอุดมทรัพย์ จ ากัด ก าลังพิจารณาที่จะประมาณการต้นทนุเพือ่ท าการวางแผน
เกี่ยวกับต้นทนุซ่อมบ ารุงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งผู้บริหารไดพ้ิจารณาว่าต้นทุนที่จะเกิดขึ้น 

มักจะมคีวามสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงเครื่องจักร ข้อมูลการซ่อมบ ารุงที่เก็บรวบรวมไดใ้นช่วง 4 
เดือนที่ผ่านมา มีดงันี ้
 

เดือน 
จ านวนชัว่โมงเครื่องจกัร 

(ชัว่โมง) 
ต้นทุนค่าซ่อมบ ารงุ (บาท) 

มกราคม 2,500 7,000 

กุมภาพันธ ์ 1,500 5,000 

มีนาคม 2,000 6,000 

เมษายน 3,000 8,000 

 

ให้ท า  
1. จากขอ้มูลข้างต้น รายการใดคอืสาเหตุของการเกิดต้นทนุ (Cost driver) และรายการใด

คือคา่ใช้จ่ายหรือต้นทุนที่น ามาวิเคราะห์ 
2. วิเคราะห์ต้นทนุผสม (คา่บ ารุงรักษา) โดยใช้วิธคี่าสูงสดุ – ต่ าสุด (High – Low 

Method) เพื่อแบ่งส่วนของตน้ทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร 
3. จากขอ้มูลขา้งต้น ให้วิเคราะห์ต้นทนุผสม โดยใช้วิธี ก าลังสองน้อยที่สุด (Least Squares 

Regression Analysis)  

 

ข้อ 8. บริษัท อุดมโชค จ ากัด ก าลังพิจารณาที่จะประมาณการต้นทุนเพื่อท าการวางแผน
เกี่ยวกับค่าแรงงานทางอ้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งผู้บริหารได้พิจารณาว่าต้นทุนที่จะเกิดขึ้น  

มักจะมีความสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงการท างานของพนักงาน ข้อมูลค่าแรงงานทางอ้อมที่เก็บ
รวบรวมได้ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา มีดังนี้ 
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เดือน ค่าแรงงานทางอ้อม (บาท) 
จ านวนชัว่โมงการท างาน 

(ชัว่โมง) 

เมษายน 120,000 5,000 

พฤษภาคม 115,000 4,500 

มิถุนายน 128,000 6,000 

กรกฎาคม 130,000 8,000 

สิงหาคม 150,000 9,500 

 

ให้ท า  
1. จากขอ้มูลข้างต้น รายการใดคอืสาเหตุของการเกิดต้นทนุ (Cost driver) และรายการใด

คือคา่ใช้จ่ายหรือต้นทุนที่น ามาวิเคราะห์ 
2. วิเคราะห์ต้นทนุผสม (คา่บ ารุงรักษา) โดยใช้วิธคี่าสูงสดุ – ต่ าสุด (High – Low 

Method) เพื่อแบ่งส่วนของตน้ทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร 
3. จากขอ้มูลขา้งต้น ให้วิเคราะห์ต้นทนุผสม โดยใช้วิธี ก าลังสองน้อยที่สุด (Least Squares 

Regression Analysis)  
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ข้อ 9. บริษัท ฟ้าไทย จ ากัด ท าการผลิตพลาสติก ไดจ้ัดท างบก าไรขาดทุน ส าหรับงวด 3 เดอืน 
สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 25X1 โดยมขี้อมูลดังนี ้

 

บริษัท ฟ้าไทย จ ากัด 

งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 25 X1 

                                                                           หน่วย: บาท 

         ตลุาคม พฤศจิกายน     ธนัวาคม 

จ านวนหน่วยที่ขาย (หน่วย)            10,000      15,000      17,000 

ยอดขาย     2,000,000 3,000,000 3,400,000 
หัก ต้นทุนขาย      800,000 1,200,000 1,360,000 
ก าไรขั้นต้น    1,200,000 1,800,000 2,040,000 
หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 เงินเดือน      300,000        300,000    300,000 
 ค่าขนส่ง     200,000   250,000    270,000 
 ค่าไฟฟ้า     175,000   200,000    210,000 
 ค่าโฆษณา     120,000   120,000    120,000 
 ค่าเสื่อมราคา       50,000     50,000     50,000 
      รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   845,000   920,000    950,000 
ก าไรสุทธิ      355,000   880,000  1,090,000 
 

ให้ท า  

1. จากงบก าไรขาดทุนข้างต้น ให้ระบุว่าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายแต่ละชนิด ต้นทุนใดเป็น
ต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผสม และให้ระบุว่าอะไรคือสาเหตุของการเกิด
ต้นทุนผันแปรและต้นทุนผสม 

2. ให้วิเคราะห์แยกต้นทุนผสมเป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ โดยใช้วิธีสูงสุด -ต่ าสุด 
(High-Low Method)  
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ข้อ 10. บริษัท พลาสติกไทย จ ากดั ท าการผลติพลาสติก ไดจ้ัดท างบก าไรขาดทุน ส าหรับงวด 
3 เดือน สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 25 X1 โดยมีขอ้มูลดังนี ้

บริษัท พลาสตกิไทย จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 25X1 

                                                                           หน่วย: บาท 

       มกราคม กมุภาพนัธ ์     มีนาคม 

จ านวนหน่วยที่ขาย (หน่วย)      20,000    25,000     28,000 

ยอดขาย     7,000,000 8,750,000 9,800,000 

หัก ต้นทนุขาย    8,000,000 3,750,000 4,200,000 

ก าไรขัน้ต้น    4,000,000 5,000,000 5,600,000 

หัก คา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 

 เงินเดือน     800,000   800,000    800,000 

 ค่าขนส่ง     500,000   575,000    620,000 

 ค่าไฟฟ้า     520,000   605,000    656,000 

 ค่าโฆษณา     450,000   450,000    450,000 

 ค่าเสื่อมราคา     200,000   200,000    200,000 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  2,470,000 2,630,000  7,260,000 

ก าไรจากการด าเนินงาน   1,530,000 2,370,000  2,874,000 

 

ให้ท า 

1. จากงบก าไรขาดทุน ให้ระบุว่าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายแต่ละชนิด ต้นทุนใดเป็นต้นทุนผัน
แปร ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผสม 

2. หากต้นทุนรายการใดเป็นต้นทุนผสม ให้วิเคราะห์แยกต้นทุนผสมเป็นต้นทุนผันแปร
และต้นทุนคงที่ โดยใช้วิธีสูงสุด-ต่ าสุด (High-Low Method)  

3. จัดท างบก าไรขาดทุนโดยประมาณส าหรับเดือนเมษายน 25X2 ถ้าหากในเดือน
เมษายนมีจ านวนหน่วยที่ขายโดยประมาณเท่ากับ 30,000 หน่วย 
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ข้อ11. บริษัท อุดรอุตสาหกรรมไทย จ ากัด ท าการผลิตพลาสติก ได้จดัท างบก าไรขาดทุน 
ส าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 25X1 โดยมขี้อมูลดังนี ้

บริษัท อุดรอุตสาหกรรมไทย จ ากัด 

งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 25X1 

   หน่วย: บาท 

         ตุลาคม  พฤศจิกายน      ธันวาคม 

จ านวนหน่วยที่ขาย (หน่วย)      1,500   2,000    3,000 

ยอดขาย     4,500,000 6,000,000 9,000,000 
หัก ต้นทนุขาย    1, 800,000 2,400,000 3,600,000 
ก าไรขัน้ต้น    2,700,000 3,600,000 5,400,000 
หัก คา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 

 เงินเดือน     500,000   500,000    500,000 
 ค่านายหนา้     450,000   600,000    900,000 
 ค่าสาธารณูปโภค    375,000   400,000    450,000 
 ค่าโฆษณา     500,000   500,000    500,000 
 ค่าเสื่อมราคา     150,000   150,000    150,000 
    รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน      1,975,000  2,150,000       2,500,000 
ก าไรจากการด าเนินงาน     725,000  1,450,000  2,900,000 
 

ให้ท า 

1. จากงบก าไรขาดทุน ให้ระบุว่าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายแต่ละชนิด ต้นทุนใดเป็นต้นทุน
ผันแปร ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผสม 

2. หากต้นทุนรายการใดเป็นต้นทุนผสม ให้วิเคราะห์แยกต้นทุนผสมเป็นต้นทุนผัน
แปรและต้นทุนคงที่ โดยใช้วิธีสูงสุด-ต่ าสุด (High-Low Method)  

3. จัดท างบก าไรขาดทุนโดยประมาณส าหรับเดือนมกราคม 25X2 ถ้าหากในเดือน
มกราคม มีจ านวนหน่วยที่ขายโดยประมาณเท่ากับ 4,200 หน่วย 



 

   

บทท่ี 3 

การวิเคราะหต้์นทุน ปริมาณและก าไร 

 

ธุรกิจส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหวังผลก าไรสูงสุด ดังนั้นผู้บริหารของแต่ละธุรกิจ
จึงมีการวางนโยบาย และแนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นการที่ผู้บริหารจะ
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกบัปัจจัยต่างๆที่มากระทบ
กับผลก าไรของบริษัท ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้แก่ กลยุทธ์ทางการตลาด ความสามารถในการขาย
สินค้า คุณภาพของสินค้า การก าหนดราคาสินค้า และรวมไปถึงการควบคุมต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินธุรกิจ แต่ถ้าหากพิจารณาในส่วนของข้อมูลทางการบัญชีที่มีผลกระทบต่อก าไร
ของบริษัท ข้อมูลการบัญชีที่ส าคัญได้แก่ ต้นทุนซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร
และปริมาณการขาย ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้มีผลต่อการวางแผนก าไรของกิจการ หรือเครื่องมือ
ดังกล่าวก็คือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและก าไรนั่นเอง  
 

ความหมายของการวิเคราะหต้์นทุน ปริมาณและก าไร 

 การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและก าไร (Cost – Volume - Profit Analysis: CVP 

Analysis)  เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่น าเอาข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ประกอบการวางแผน 
การควบคุม และการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร  เพราะการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของต้นทุน 
ปริมาณและก าไร เป็นการพิจารณาถึงผลกระทบต่อก าไรของธุรกิจ ข้อมูลที่น ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน ปริมาณการขาย และก าไรของกิจการ ความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยแต่ละปัจจัย สามารถอธิบายได้ดังนี ้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน (ไม่ว่าจะเป็นต้นทุน
ผันแปรหรือต้นทุนคงที่) หรือปริมาณการขาย จะมีผลท าให้ผลการด าเนินงานของกิจการมีการ
เปลี่ยนแปลง เช่น หากพิจารณาในส่วนของปริมาณการขาย ถ้ากิจการขายผลิตภัณฑ์ได้ใน
ปริมาณมาก จะท าให้ก าไรของกิจการมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามถ้า
กิจการขายผลิตภัณฑ์ได้ในปริมาณที่ลดลง ผลก าไรของธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ลดลง แต่
ถ้าหากพิจารณาในประเด็นของต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่  การ
เปลี่ยนแปลงของต้นทุนที่ลดลง จะมีผลท าให้ก าไรของกิจการเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มขึ้น 
ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากต้นทุนเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มขึ้น จะมีผลท าให้ก าไรของกิจการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามคือต้นทุนจะลดลง เป็นต้น ดังนั้นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และก าไรจึงมีความส าคัญต่อการวางแผนก าไรของธุรกิจ  
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 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและก าไรในบทนี้ ตัวแปรที่ส าคัญที่
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ปริมาณการขาย (Volume or Quantity) ราคาขายต่อหน่วย 

(Selling Price per unit) ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (Variable Cost per unit) ต้นทุนคงที่รวม 
(Total Fixed Costs) และ สัดส่วนการขาย (Sales Mix) 

การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและก าไร จะอยู่ภายใต้ข้อสมมติดังต่อไปนี้ 
1. พฤติกรรมของรายได้และต้นทุนมีความสัมพันธ์เป็นแบบเส้นตรง อยู่ภายใต้ช่วง

ระดับของกิจกรรมหนึ่งๆ (Relevant Range) 

2. ต้นทุนที่น ามาพิจารณาจะจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ 
3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนหรือรายได้คือการเปลี่ยนแปลงในระดับของกิจกรรม

หรือสาเหตุของการต้นทุน คือ ปริมาณสินค้าที่ขาย 

4. ไม่มีสินค้าคงเหลือต้นงวดและสินค้าคงเหลือปลายงวด นั่นคือปริมาณสินค้าที่ขายจะ
เท่ากับปริมาณสินค้าที่ผลิต 

5. สัดส่วนการขายของสินค้าแต่ละชนิดไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

การจ าแนกต้นทุนส าหรับการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และก าไร สามารถจ าแนกได้เป็น
2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ ซึ่งต้นทุนทั้งสองประเภทได้อธิบายไว้โดย
ละเอียดแล้วในบทที่ 2 ดังนั้นก าไรส่วนเกินซึ่งเกิดจากผลต่างของรายได้หรือยอดขายกับต้นทุน
ผันแปรรวมจึงหมายถึงก าไรอีกลักษณะหนึ่งที่แตกต่างจากก าไรขั้นต้น ที่เคยกล่าวถึงก่อนหน้า
นี้ และก าไรส่วนนี้เรียกว่า ก าไรส่วนเกิน ดังนั้นก่อนจะอธิบายถึงการน าข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนและตัดสินใจ จะกล่าวถึงความหมายและการใช้ข้อมูลจากก าไรส่วนเกิน ในหัวข้อถัดไป 

 

ก าไรส่วนเกิน  

ก าไรส่วนเกิน (Contribution Margin: CM) คือรายได้ส่วนที่เหลือหลังจากมีการหัก
ต้นทุนผันแปรรวมแล้ว (ศศิวิมล มีอ าพล, 2556 : 5 - 3) หลังจากนั้นค่อยน าไปชดเชยส่วนของ
ต้นทุนคงที่รวม ซึ่งหมายความว่าถ้าก าไรส่วนเกินมีมากกว่าต้นทุนคงที่รวม จะท าให้กิจการมี
ก าไรจากการด าเนินงาน ทางตรงกันข้าม ถ้าก าไรส่วนเกินมีน้อยกว่าต้นทุนคงที่ แสดงว่าก าไร
ส่วนเกินไม่สามารถชดเชยส่วนที่เป็นต้นทุนคงที่ได้ นั่นคือจะท าให้กิจการมีผลขาดทุนจากการ
ด าเนินงานแทน ซึ่งในการพิจารณาก าไรส่วนเกิน สามารถพิจารณาได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ 

1. ก าไรส่วนเกินรวม (Total Contribution Margin) 

2. ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย (Unit Contribution Margin) 

3. อัตราส่วนก าไรส่วนเกิน (Contribution Margin Ratio) 
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เพื่อให้เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับก าไรส่วนเกินมากขึ้น จะอธิบายรายละเอียดการ
ค านวณ ในแต่ละหัวข้อตามล าดับ ดังนี้ 

 

1. ก าไรส่วนเกินรวม 

ก าไรส่วนเกินรวม (Total Contribution Margin : TCM) เป็นรายไดส้่วนที่เหลอืหลังจาก
หักต้นทนุผันแปร หรือก าไรส่วนเกินเกดิจากผลต่างระหว่างยอดขายหรือรายได้รวมกับต้นทนุ
ผันแปรรวม ซึ่งต้นทุนหรือคา่ใช้จ่ายที่มีลักษณะเป็นต้นทุนผันแปรไดอ้ธิบายโดยละเอียดไว้แลว้
ในบทที่ 2  

โดยที่รายได้หรอืยอดขายเกิดจากราคาขายตอ่หน่วยคูณกับจ านวนหรอืปริมาณการขาย 
ส่วนต้นทุนผันแปรรวมเกดิจากตน้ทุนผันแปรตอ่หน่วยคูณกับปริมาณการผลิต แต่เนือ่งในบทนี้
ให้ข้อสมมติฐานว่าปริมาณการผลิตและปริมาณการขายเท่ากัน ดงันั้นปริมาณสินค้าที่น ามาคณู
จะใช้ตัวแปรตัวเดียวกัน นอกจากนี ้ ต้นทุนที่มีลักษณะเป็นต้นทนุผันแปร ยกตัวอย่างเช่น 

วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง คา่น้ าค่าไฟ ค่านายหน้า ค่าน้ ามนั เป็นต้น ดังนั้น ก าไร
ส่วนเกินรวม สามารถแสดงการค านวณได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

โดยที่   TCM  = ก าไรส่วนเกินรวม หรือTotal Contribution Margin (บาท) 
  Q = ปริมาณการขาย หรือ Quantity (หน่วย) 
  S  = ราคาขายต่อหน่วย หรอื Selling price per unit (บาทต่อหน่วย) 
  V = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย หรือ Variable cost per unit (บาทต่อหน่วย) 
 

 

 

 

 

 

ก าไรส่วนเกินรวม (บาท) =    ยอดขาย         –         ต้นทนุผันแปรรวม 

     =  (ราคาขาย/หน่วย x ปริมาณการขาย) – (ต้นทุนผันแปร/หน่วย x ปริมาณการขาย) 

TCM  =        SQ          -             VQ 
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2. ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย 

ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย (Unit Contribution Margin: UCM) เป็นการพิจารณาผลต่าง
ระหว่างยอดขายและต้นทุนผันแปรต่อจ านวนสินค้าที่ผลิตหรือขายหนึ่งหน่วย ดังนั้น ก าไร
ส่วนเกินต่อหน่วย สามารถแสดงการค านวณได้ดังนี้ 
 

 

 

 

โดยที ่
UCM  = ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย หรือ Unit Contribution Margin (บาทต่อหน่วย) 
  S  = ราคาขายต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 
  V = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาทตอ่หน่วย) 

 

3. อตัราส่วนก าไรส่วนเกิน 

อัตราก าไรส่วนเกิน (Contribution Margin Ratio: CMR) เป็นการพิจารณาก าไร
ส่วนเกินเทียบกับยอดขาย ซึ่งสามารถพิจารณาได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 

3.1. พิจารณาจากก าไรส่วนเกนิรวมเทียบกับยอดขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย (บาท/หน่วย)   =  ราคาขายต่อหน่วย – ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 

   UCM  =     S            -             V 

 

อัตราส่วนก าไรส่วนเกิน     =      ก าไรส่วนเกนิรวม 

      ยอดขาย 

        =  ยอดขาย – ต้นทุนผันแปรรวม 

     ยอดขาย 

CMR      =    SQ     –     VQ 

              SQ 
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3.2. พิจารณาจากก าไรส่วนเกนิต่อหน่วยเทียบกับราคาขายต่อหน่วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างท่ี 3.1 

บริษัท ประกอบการค้า จ ากัด ท าการผลิตและขายกระเป๋าหนัง ในเดอืนที่ผ่านมาบริษัท
ขายกระเป๋าได้  1,500 ใบ ราคาขายต่อใบ 500 บาท โดยมขี้อมูลต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 

ต้นทุนการผลิต 

วัตถุดิบทางตรง           55  บาทตอ่หน่วย 

ค่าแรงงานทางตรง           50  บาทตอ่หน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร         25  บาทตอ่หน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่(รวม)    120,000  บาท 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 

ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร         20  บาทตอ่หน่วย 

ค่าใช้จ่ายในการขายคงที ่(รวม) 100,000  บาท 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานคงที ่(รวม) 130,000  บาท 

จากขอ้มูลข้างต้น ให้ค านวณหาก าไรส่วนเกินรวม ก าไรส่วนเกินตอ่หน่วย และอัตรา
ก าไรส่วนเกิน 

 

วิธีการค านวณ 

เนื่องจากข้อมูลต้นทุนข้างต้นยังไม่ได้รวมส่วนของต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงที่ ดังนั้น
ก่อนท าการค านวณก าไรส่วนเกินแต่ละลักษณะ  กิจการต้องค านวณหาต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
และต้นทุนคงที่รวม เพื่อใช้ประกอบการค านวณ ซึ่งสามารถค านวณได้ดังนี้  

 

อัตราส่วนก าไรส่วนเกิน     =        ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย 

              ราคาขายตอ่หน่วย 

          =  ราคาขายต่อหน่วย – ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 

     ราคาขายต่อหน่วย 

CMR      =     S     –     V 

                  S 
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1. ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่าย
การผลิตผันแปร และค่านายหน้า ตามล าดับ ซึ่งเท่ากับ 150 บาทต่อหน่วย (55 + 50 + 25 + 

20 ) 

2. ต้นทุนคงที่รวม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม) และค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารงานคงที่ (รวม) ซึ่งเท่ากับ 350,000 บาท (120,000 + 100,000 +130,000) 

 

จากข้อมูลต้นทุนผันแปรต่อหน่วย และต้นทุนคงที่ จะน ามาค านวณหาก าไรส่วนเกนิรวม 
ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย และอัตราส่วนก าไรส่วนเกิน ได้ดังนี้ 

 

1. ก าไรส่วนเกินรวม ค านวณจากผลต่างของยอดขาย และ ต้นทุนผันแปรรวม 

 

 

 

     TCM            =   SQ   –   VQ 

               =  (500 x 1,500) – (150 x 1,500) 

               =  750,000 – 225,000 

               =  525,000 บาท 

ดังนั้น ก าไรส่วนเกินรวม เท่ากับ 525,000 บาท 

 

2. ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย 

 

 

       UCM        =      S    - V 

          =      500 – 150 

          =      350  บาทต่อหน่วย 

ดังนั้น ก าไรส่วนเกินตอ่หน่วย เท่ากับ 350 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

ก าไรส่วนเกินรวม (บาท) =       ยอดขาย     –         ต้นทุนผันแปรรวม 

     =  (ราคาขาย/หน่วย x ปริมาณการขาย) – (ต้นทุนผันแปร/หน่วย x ปริมาณการ
ขาย) 

ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย (บาท/หน่วย)   = ราคาขายต่อหน่วย – ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 
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3. อัตราส่วนก าไรส่วนเกิน  
 

 

 

CMR       = S     –     V 

                        S 

   = 500 – 150 

        500 

     =      350 

      500 

     = 0.70 หรือ 70 % 

  

จากการค านวณก าไรส่วนเกินรวม 525,000 บาท และก าไรส่วนเกินตอ่หน่วย 350 บาท
ต่อหน่วย แสดงให้เหน็ว่า บริษัท ประกอบการค้า จ ากัด มยีอดขายที่สามารถน าไปชดเชยส่วน
ของต้นทนุคงที่รวม 350,000 บาทได้และเมื่อบริษัทน าไปหกัออกจากต้นทนุคงที่แล้ว บริษัทจะ
มีก าไรจากการด าเนินงาน หรอื จากการขายกระเป๋าหนัง 1 ใบ บริษัทจะมกี าไรเท่ากับ 350 

บาทที่สามารถน าไปชดเชยส่วนของต้นทนุคงทีร่วมได้ 
 ส่วนจากการค านวณอัตราส่วนก าไรส่วนเกิน เท่ากับ 0.70 หรือ 70 % หมายความว่า 
บริษัทจะมีก าไรเหลือเท่ากับ 70 บาทเมื่อขายสินค้าได้ 100 บาท ที่จะน าไปชดเชยส่วนของ
ต้นทุนคงที่ หลังจากนั้นน าก าไรที่ได้ไปหักออกจากต้นทุนคงที่ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นก าไรจาก
การด าเนินงานของบริษัท 

  

ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลก าไรส่วนเกิน ถ้ากิจการมีการผลิตและขายสินค้าหลายชนิด 
กิจการสามารถน าข้อมูลก าไรส่วนเกินต่อหน่วยมาประกอบการตัดสินใจได้ เช่น ถ้ากิจการมี
ข้อจ ากัดของเครื่องจักร ซึ่งมีเพียงเครื่องเดียว สามารถผลิตสินค้าได้เพียงชนิดเดียว ดังนั้นการ
จะเลือกผลิตสินค้าชนิดใด ผู้บริหารสามารถพิจารณาจากข้อมูลก าไรส่วนเกินต่อหน่วยได้ โดย
เลือกที่จะผลิตสินค้าที่มีก าไรส่วนเกินต่อหน่วยสูงที่สุดหรืออัตราส่วนก าไรส่วนเกินที่สูงที่สุด 

  

อัตราส่วนก าไรส่วนเกิน     =                 ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย 

              ราคาขายต่อหน่วย 

        =  ราคาขายต่อหน่วย – ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 

     ราคาขายต่อหน่วย 
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การน าเสนองบการเงินแบบแสดงก าไรส่วนเกิน 

การใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารเป็นการน าเสนอข้อมูลบัญชีที่ สามารถน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้ ซึ่งก าไรส่วนเกินจากที่ค านวณได้ก็ถือว่าเป็นการน าเสนอ
ข้อมูลที่น าไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการดังที่กล่าวแล้วข้างต้น รูปแบบ
ของการน าเสนอข้อมูลสามารถท าในรูปแบบของงบก าไรขาดทุน แต่การจ าแนกประเภทของ
ต้นทุนจะแบ่งไปตามพฤติกรรมของต้นทุน ซึ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือต้นทุนผันแปรและต้นทุน
คงที่โดยมีการแสดงก าไรส่วนเกินในงบการเงิน หรือเรียกว่า งบก าไรขาดทุนแบบก าไรส่วนเกิน 
(Contribution Approach) ดังนั้นรูปแบบของงบก าไรขาดทุนดังกล่าว จึงแตกต่างจากงบก าไร
ขาดทุนที่น าเสนอใหก้ับบุคคลภายนอก ซึ่งการน าเสนอข้อมูลต้นทุนต้องเสนอต้นทุนทุกประเภท
ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนคงที่หรือต้นทุนผันแปร โดยไม่มีการแยกส่วนต้นทุนไป
ตามพฤติกรรมของต้นทุน แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะน าเสนองบการเงินแบบแสดงก าไรส่วนเกิน 
หรืองบการเงินที่เสนอต่อบุคคลภายนอก ผลลัพธ์หรือก าไรสุทธิทั้งสองวิธีจะเท่ากัน (ถ้าปริมาณ
การผลิตเท่ากับปริมาณการขาย ไม่มีสินค้าคงเหลือต้นงวดและปลายงวดมาเกี่ยวข้อง) 

 

จากข้อมูลตัวอย่างที่ 3.1 สามารถน าเสนองบก าไรขาดทุนแบบแสดงก าไรส่วนเกิน  
ได้ดังนี้ 

ขายสนิค้า (500 x 1,500)      750,000 

หัก ต้นทนุผันแปร 
     ต้นทุนการผลิตผันแปร (130 x 1,500)  195,000 

     ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร (20 x 1,500)    30,000 225,000 

ก าไรส่วนเกิน (Contribution Margin)     525,000 

หัก ต้นทนุคงที ่
     ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่    120,000 

     ค่าใช้จ่ายในการขายคงที ่    100,000 

     ค่าใช้จ่ายในการบริหารคงที ่    130,000 350,000 

ก าไรจากการด าเนินงาน       175,000 

หกั ภาษีเงินได ้(20%ของก าไรจากการด าเนนิงาน)     35,000 

ก าไรสุทธ ิ        140,000 
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การวิเคราะหจ์ดุคุ้มทุน  

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและก าไร นอกเหนือจากก าไร
ส่วนเกินแล้ว การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Even Point Analysis) ก็ถือเป็นเครื่องมือทางการ
บัญชีอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้บริหารหรือผู้ใช้ข้อมูลน าไปใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจได้
เช่นกัน ซึ่งจุดคุ้มทุน (Break Even Point: BEP) คือจุดที่ท าให้กิจการไม่มีก าไรหรือไม่มีขาดทุน 
หรือเป็นจุดที่รายได้รวมกับต้นทุนรวมหรือค่าใช้จ่ายรวมเท่ากัน โดยปกติการค านวณหา
จุดคุ้มทุนจะเป็นการค านวณหาปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุน  

การค านวณจุดคุ้มทุน สามารถค านวณได้ 3 วิธี คือ 1. โดยการใช้สมการ 2. โดยใช้สูตร
ก าไรส่วนเกิน และ 3. โดยการวาดกราฟ แต่ละวิธีจะอธิบายในหัวข้อถัดไป 

 

1. โดยการใช้สมการ 

จากหลักการของจุดคุ้มทุนที่กล่าวว่า จุดคุ้มทุนคือจุดไม่มีผลก าไรและไม่ขาดทุน หรือ
ก าไรเท่ากับศูนย์พอดี หรือเป็นจุดที่ท าให้รายได้หรือยอดขายเท่ากับต้นทุนรวมหรือค่าใช้จ่าย
รวม ดังนั้น การค านวณหาจุดคุ้มทุนโดยการใช้สมการ คือ การค านวณหาปริมาณการขาย ณ 
จุดคุ้มทุนนั่นเอง จะสามารถแสดงการค านวณได้ดังนี้   

 

 

 

 

 

 

 

โดยที่  
S  = ราคาขายต่อหน่วย หรอื Selling price per unit (บาท/หน่วย) 
QBEP = ปริมาณการขาย ณ จดุคุม้ทุน หรือ Quantity at Break Even Point (หน่วย) 
V = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย หรือ Variable cost per unit (บาท/หน่วย) 
FC = ต้นทุนคงที่รวม หรือ Fixed Cost (บาท) 

 

 

 

        รายได้รวม   –    ต้นทุนรวม  =   ก าไร   
             รายได้รวม   –    ต้นทุนรวม  =   0                     

รายได้รวม  =  ต้นทุนรวม 

(ราคาขายต่อหน่วย x ปริมาณการขาย) =  ต้นทุนคงที่รวม + ต้นทุนผันแปรรวม 

              =  ต้นทุนคงที่รวม + (ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย x ปริมาณการขาย) 

SQBEP =         FC     +      VQBEP 
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ตวัอย่างท่ี 3.2  

จากตัวอยา่งที่ 3.1 บริษัท ประกอบการค้า จ ากดั สามารถสรุปข้อมูลไดด้ังนี ้
ราคาขายต่อหน่วย (S)   500 บาท 

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (V)  150 บาท 

ต้นทุนคงที่รวม  (FC)       350,000 บาท 

 

วิธีการค านวณ 

จากหลกัการของจดุคุม้ทุน สามารถสร้างเป็นสมการได้ดังนี้ 
    รายได้รวม   –    ต้นทนุรวม    =  0                     
   รายได้รวม    =  ต้นทุนรวม 

(ราคาขาย/หน่วย x ปริมาณการขาย)  =   ต้นทุนคงที่รวม + ต้นทุนผันแปรรวม 

               =  ต้นทุนคงที่รวม + (ต้นทุนผันแปร/หน่วย x ปริมาณขาย) 

SQBEP     =        FC     +      VQBEP 

500 QBEP   =      350,000 + 150 QBEP 

                500 QBEP -  150 QBEP  =      350,000 

   350 QBEP   =      350,000 

       QBEP =      350,000 

               350 

         =     1,000 ใบ 

 ดังนั้น ปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 1,000 หน่วย ซึ่งหมายความว่า บริษัท 
ประกอบการคา้ จ ากัด จะตอ้งขายกระเป๋าหนงัอย่างน้อย เดือนละ 1,000 ใบ จึงจะคุม้ทุน ถ้า
บริษัทขายได้ต่ ากว่า 1,000 ใบ แสดงว่าบริษัทจะขาดทนุ แต่ในทางตรงกนัข้าม ถ้าบริษัทขายได้
มากกว่า 1,000 ใบ แสดงว่าบริษัทได้ก าไรจากการขายกระเป๋าหนัง  

แสดงการพสิูจน์ว่า ณ ระดับปริมาณการขาย 1,000 ใบ จะคุ้มทุนหรอืไม่ สามารถแสดง
ได้ดังนี ้

ขายสนิค้า (500 x 1,000)    500,000 

หัก ต้นทนุผันแปร (150 x 1,000)   150,000  

ก าไรส่วนเกิน      350,000 

หัก ต้นทนุคงที ่      350,000 

ก าไรจากการด าเนินงาน          - 0 - 
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2. โดยการใช้สตูรก าไรส่วนเกิน 

จากหลักการของก าไรส่วนเกิน ก าไรส่วนเกินคือส่วนที่เหลือของรายได้หลังจากหัก
ต้นทุนผันแปรแล้วหรือเป็นส่วนของก าไรที่น าไปชดเชยต้นทุนคงที่ ส่วนที่เหลือหลังจากหัก
ต้นทุนคงที่คือก าไรของธุรกิจ ดังนั้นจุดคุ้มทุนเมื่อค านวณโดยพิจารณาจากก าไรส่วนเกินจึง
หมายถึงจุดที่ท าให้ก าไรส่วนเกินเท่ากับต้นทุนคงที่รวมนั่นเอง โดยการค านวณจุดคุ้มทุน
สามารถใช้ก าไรส่วนเกินต่อหน่วยหรืออัตราส่วนก าไรส่วนเกิน ใช้เป็นสูตรในการค านวณได้ทั้ง
สองรายการ โดยแสดงการค านวณได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

หรือ ค านวณหายอดขาย ณ จดุคุ้มทุน (บาท) สามารถแสดงการค านวณ ไดด้ังนี้ 
 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างท่ี 3.3  

จากตัวอยา่งที ่ 3.1 การค านวณจุดคุม้ทุนโดยใช้สูตรก าไรส่วนเกิน สามารถค านวณได้
ดังนี้  

จุดคุ้มทุน (หน่วย)  =         ต้นทุนคงที่รวม 

              ก าไรส่วนเกินตอ่หน่วย 

QBEP =         FC      

                S – V 

   =     350,000 

        500 – 150 

   =    350,000 

            350 

จุดคุ้มทุน (หน่วย)  =        ต้นทุนคงที่รวม 

       ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย 

QBEP =         FC      

          S - V 

ยอดขาย ณ จดุคุม้ทุน (บาท)  =         ต้นทนุคงที่รวม 

              อัตราส่วนก าไรส่วนเกิน 

        =            FC      

                  (S – V) / S 
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   =    1,000 ใบ 

ดังนั้น ปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุน เทา่กับ 1,000 ใบ 

 

หรือ ถ้าต้องการค านวณหายอดขาย ณ จุดคุม้ทุน สามารถค านวณได้ดังนี้ 
ยอดขาย ณ จดุคุม้ทุน (บาท)  =        ตน้ทุนคงที่รวม 

                   อัตราส่วนก าไรส่วนเกิน 

=             ต้นทุนคงที่รวม 

                  ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย / ราคาขายตอ่หน่วย 

      ยอดขาย ณ จุดคุม้ทุน  =        FC      

                         (S – V) / S 

   =       350,000 

    (500 – 150) / 500 

=   350,000 

        0.7 

=   500,000 บาท 

ดังนั้น ยอดขาย ณ จุดคุม้ทุน เท่ากับ 500,000 บาท 

 

หรือ อาจค านวณยอดขาย ณ จุดคุม้ทุน  โดยการคูณราคาขายตอ่หน่วยกับปริมาณการ
ขาย ณ จดุคุม้ทุนกไ็ด้เช่นกัน 

 ยอดขาย ณ จดุคุ้มทุน (บาท) =  ราคาขายต่อหน่วย x ปริมาณการขาย ณ จดุคุ้มทุน  
     =   S x QBEP 

    =   500 x 1,000  

    =   500,000 บาท 

 

ดังนั้น ไม่ว่าจะใช้สูตรก าไรส่วนเกิน หรือใชว้ิธีคูณด้วยราคาขายตอ่หน่วยกับปริมาณ
การขาย ณ จุดคุ้มทนุ ยอดขาย ณ จดุคุ้มทุน จะเท่ากับ 500,000 บาท เท่ากัน 

 

3. โดยการวาดกราฟ 

การค านวณหาจุดคุ้มทุนนอกจากจะใช้สมการ และสูตรก าไรส่วนเกินในการค านวณแล้ว 
สามารถหาจุดคุ้มทุนโดยการวาดกราฟได้เช่นกัน ซึ่งการวาดกราฟ สามารถพิจารณาได้ 2 

ลักษณะ ได้แก่ กราฟต้นทุน ปริมาณและก าไร (Cost – Volume – Profit Graph) และกราฟ
ก าไร (Profit – Volume Graph) 
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3.1. กราฟต้นทุน ปริมาณและก าไร  

การค านวณจุดคุ้มทุนโดยการวาดกราฟต้นทุน ปริมาณและก าไร (Cost – Volume – 

Profit Graph) นั้น เป็นการหาจุดตัดระหว่างเส้นรายได้รวมและเส้นต้นทุนรวม ดังนั้นก่อนจะ
วาดกราฟจ าเป็นต้องมีการก าหนดระดับของปริมาณการขายสินค้าแต่ละระดับ (หรือ แกน X) 
เพื่อค านวณหารายได้รวมและต้นทุนรวม (หรือ แกน Y) ก่อน เพื่อน าไปก าหนดปริมาณการขาย 
และรายได้หรือต้นทุนรวม (จุด X และ Y) ในกราฟ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
 

ขัน้ท่ี 1 ก าหนดระดับหรือปริมาณการขายแต่ละระดับ  

ส าหรับตัวอย่างนี้ มีการก าหนดระดับการขาย 4 ระดับ ได้แก่ ปริมาณการขาย 0 หน่วย 
500 หน่วย 1,000 หน่วย และ 1,500 หน่วย ตามล าดับ 

 

ขัน้ท่ี 2 วาดเส้นรายได้รวม  

ค านวณหารายได้รวมของแต่ละระดับการขาย โดยใช้ปริมาณการขายแต่ละระดับ คูณ
กับราคาขายต่อหน่วย เช่น ระดับการขาย ที่ 500 หน่วย ราคาขายต่อหน่วย 500 บาท รายได้
รวมเท่ากับ 250,000 เป็นต้น                                                                             

 

ขัน้ท่ี 3 วาดเส้นต้นทุนคงที่รวม 

ลักษณะของต้นทุนคงที่รวม จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่ออยู่ภายใต้ช่วงของการผลิต
หนึ่งๆ ซึ่งในตัวอย่างนี้ ก าหนดให้ต้นทุนคงที่รวม เท่ากับ 350,000 บาท ดังนั้น เส้นต้นทุนคงที่
รวมจึงเท่ากับ 350,000 บาท ในทุกระดับของการขาย หรือเป็นเส้นที่ขนานกับแกน X 

 

ขัน้ท่ี 4 วาดเส้นต้นทุนรวม 

การค านวณต้นทุนรวม เกิดจากการรวมกันระหว่างต้นทุนผันแปรรวมและต้นทุนคงที่
รวม หรือ สามารถเขียนเป็นสมการต้นทุนผสมได้ดังนี้  

ต้นทุนรวม = ต้นทุนผันแปรรวม + ต้นทุนคงที่รวม 

 

จากตัวอย่างที่ 3.1 ถ้ากิจการต้องการหาจุดคุ้มทุน โดยใช้วิธีการวาดกราฟต้นทุน 
ปริมาณและก าไร สามารถท าได้ ดังนี้ 
ณ ระดับการขายที่ 500 หน่วย ต้นทุนรวมจะเท่ากับ 

ต้นทุนรวม (ณ ระดับการขาย 500 หน่วย) = (500 หน่วย x 150) + 350,000 บาท  
              = 425,000 บาท  
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ณ ระดับการขายที่ 1,000 หน่วย ต้นทุนรวมจะเท่ากับ 

ต้นทุนรวม (ณ ระดับการขาย 1,000 หน่วย) = (1,000 หน่วย x 150) + 350,000 บาท  
                     = 500,000 บาท  

3.1.1. ค านวณหาจดุคุ้มทุน  
จุดคุ้มทุน คือ ปริมาณการขายหรือจุดที่ท าให้รายได้รวมและต้นทุนรวมเท่ากัน ไม่มี

ก าไรหรือขาดทุน ดังนั้น จุดคุ้มทุนที่ปรากฏในกราฟ คือจุดตัดของเส้นรายได้รวมและเส้นต้นทุน
รวม เมื่อท าการลากเส้นรายได้รวม และเส้นต้นทุนรวมได้แล้ว จุดที่ตัดกันนั่นคือ จุดคุ้มทุน ถ้า
ต้องการหาปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุน ให้ลากเส้นจากจุดคุ้มทุนไปหาแกนนอนหรือแกน X 

และถ้าต้องการหายอดขาย ณ จุดคุ้มทุนเป็นจ านวนเงิน ให้ลากเส้นจากจุดคุ้มทุนไปหาแกนตั้ง
หรือแกน Y  

 

จากขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นที่กล่าวมาข้างต้น สามารถแสดงรายละเอียด ในแต่ละขั้นตอนได้
ดังนี้ 

 

1) ก าหนดระดับหรือปริมาณการขาย เพื่อค านวณหารายได้รวมและต้นทนุรวม 

 

(1) 
ปริมาณการ

ขาย 

(หน่วย) 

(2) 
ราคาขาย
ต่อหน่วย 

(3) 
(1) x (2) 

รายได้รวม  
(บาท) 

(4) 
ต้นทุนคงท่ี
รวม(บาท) 

(5) 
ต้นทุนผนั
แปรต่อ
หน่วย 

(6) 
(1) x(5) 

ต้นทุนผนั
แปรรวม

(บาท) 

(7) 
(4) + (6) 

ต้นทุนรวม 

(บาท) 

0 500 0 350,000 150 0 350,000 

500 500 250,000 350,000 150 75,000 425,000 

1,000 500 500,000 350,000 150 150,000 500,000 

1,500 500 750,000 350,000 150 225,000 575,000 
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2) วาดเส้นรายได้รวมและต้นทุนรวม โดยใช้ข้อมูลจากตารางที่ไดจ้ากขั้นตอนที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.1 กราฟต้นทุน ปริมาณและก าไร 

 

3.2. กราฟก าไร  
การค านวณจุดคุ้มทุนโดยการวาดกราฟก าไร (Profit – Volume Graph) นั้น เป็นการ

แสดงจุดคุ้มทุนโดยจะเนน้ส่วนที่เป็นก าไรและส่วนที่ขาดทุน โดยกราฟจะแสดงแต่เฉพาะเสน้
ก าไรเทา่นั้น ซึ่งต่างจากกราฟต้นทุน ปริมาณและก าไรที่แสดงเส้นรายได้รวม ต้นทุนรวมพรอ้ม
ทั้งแสดงส่วนที่เป็นก าไรและขาดทนุในกราฟเดยีวกัน ส าหรับกราฟก าไร จะแสดงจุดคุ้มทนุโดย
จุดคุ้มทุนจะเป็นจุดที่เสน้ก าไรตัดกับแกน x และส่วนก าไรหรือขาดทุนจะแสดงตามจ านวน
ระยะห่างของเสน้ก าไรกับแกน x ณ ระดับหรือปริมาณการขายของแต่ละระดับ 

จากขอ้มูลตัวอย่าง 3.1 ของบริษัท ประกอบการค้า จ ากัด สามารถน ามาค านวณหา
จุดคุ้มทุนโดยการวาดกราฟก าไร โดยมขีั้นตอนดังนี้ 

 

3.2.1. แสดงจุดของต้นทนุคงที่ 
การก าหนดจดุต้นทนุคงทีท่ี่เส้นกราฟก าไร สามารถก าหนดได้โดยให้ระดับการขายเป็น 

0 หน่วย ต้นทุนคงที่เป็นเท่าใด จดุนั้นจะแสดงเป็นจุดต้นทุนคงที่ เช่น ตัวอย่างนี้ ณ ระดับการ
ขายที่ 0 หน่วย จะมีตน้ทุนคงที่เท่ากับ 350,000 บาท โดยแสดงที่แกน Y ส่วนที่ติดลบ 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

500 1,000
0 

1,500
0

0 ปริมาณการขาย (หน่วย) 

รายได้และต้นทุน (บาท) 

200,000
0 

400,000
0 

800,000
0 

600,000
0 

รายได้รวม 

100,000
0 

300,000
0 

500,000
0 

700,000
0 ต้นทุนรวม 

ต้นทุนคงที่รวม 

จุดคุ้มทุน 
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3.2.2. แสดงส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
การแสดงส่วนที่เป็นก าไรหรือขาดทุน สามารถหาได้โดยการก าหนดปริมาณการขายแต่

ละระดับ แล้วค านวณหาก าไรหรือขาดทุน จากสมการก าไร ดังนี้ 
ก าไร (ขาดทุน)    =    รายได้รวม – ต้นทุนรวม  
     =    รายได้รวม – (ต้นทุนผันแปรรวม+ต้นทนุคงที่รวม) 
 

จากขอ้มูลตัวอย่าง 3.1 ของบริษัท ประกอบการค้า จ ากัด สามารถค านวณก าไรหรอื
ขาดทนุ ของแต่ละระดับการขาย ได้ดงันี้ 

ณ ระดับการขายที่ 0 หน่วย 

ก าไร (ขาดทุน)  =  (0 x 500) – ((0 x 150) + 350,000)) 
   = - 350,000 บาท 

ณ ระดับการขายที่ 500 หน่วย 

ก าไร (ขาดทุน)  =  (500 x 500) – ((500 x 150) + 350,000)) 
  =   250,000 บาท – 425,000 

   =  - 175,000 บาท 

ณ ระดับการขายที่ 1,000 หน่วย 

ก าไร (ขาดทุน)  =  (1,000 x 500) – (1,000 x 150) + 350,000) 
  =   500,000 บาท – 500,000 

   =   0 บาท 

ณ ระดับการขายที่ 1,500 หน่วย 

ก าไร (ขาดทุน)  =  (1,500 x 500) – ((1,500 x 150) + 350,000)) 
  =   750,000 บาท – 575,000 

   =   175,000 บาท 

 

จากการค านวณส่วนก าไรหรือขาดทุน ของแตล่ะระดับการขายแล้ว หลังจากนั้น จะ
ลากเส้นตดัจุดก าไรหรอืขาดทุน ของแต่ละระดบัการขายที่เลือก เส้นที่ลากตัดกับแกน X จะเป็น
เส้นที่แสดงส่วนของก าไรหรือขาดทุน เสน้กราฟนี้เรียกว่า เส้นก ำไร  

 

3.2.3. ค านวณหาจดุคุ้มทุน 

จุดคุ้มทุน คอื จุดทีไ่มม่ีก าไรหรือขาดทุน ดังนัน้ จุดคุม้ทุนทีอ่ยู่บนกราฟก าไร จะเท่ากับ 
0 พอดี เชน่ จากข้อมูลตัวอย่างนี้ ปริมาณการขายที่ท าใหไ้ด้ก าไรเทา่กับ 0 อยู่ที่ระดับการขาย 
1,000 หน่วย จากที่ค านวณได้ในขั้นที่ 2 หลังจากนั้นลากเสน้จากจุดต้นทนุคงที่ ไปหาจุดคุม้ทนุ 
1,000 หน่วย  
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3.2.4. แสดงส่วนก าไรหรอืขาดทุน 

ส่วนที่เป็นก าไรจะมพีื้นทีอ่ยู่บนแกน X ส่วนที่เป็นขาดทุนจะมพีื้นทีอ่ยู่ใต้แกน X ดัง
แสดงในภาพที่ 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 กราฟก าไร 

 

การเปล่ียนแปลงตวัแปรท่ีมีผลต่อการวิเคราะหต้์นทุน ปริมาณและก าไร 

ในการด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดหรืออยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม จะเห็น
ได้ว่ามี ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการวิ เคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี  ไม่ว่าจะเป็น
สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม สภาพทางเศรษฐกิจ การแข่งขัน เป็นต้น จะพบว่าปัจจัย
ดังกล่าว มีผลกระทบต่อนโยบายของบริษัท รวมไปถึงกลยุทธ์ต่างๆ ที่ผู้บริหารใช้ในการ
ด าเนินงาน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ มีผลท าให้บริษัทมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาสินค้า อาจจะมีการก าหนดราคาสินค้าสูงขึ้นหรืออาจจะต่ าลง หรืออาจจะเปลี่ยนแปลง
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสอง
อย่างพร้อมๆกัน รวมไปถึง การเปลี่ยนแปลงปริมาณสินค้าที่ขายเช่นกัน ดังนั้นเมื่อตัวแปรที่

    

    

    

    

    

    

    

    

500 1,000
0

ปริมาณการขาย (หน่วย) 

     (X) 

รายได้และต้นทุน (บาท 

        (Y) 

1,500 2,000 

0 

100,000
0 

200,000
0 
300,000
0 

400,000
0 

100,000
0 

200,000
0 

300,000
0 

400,000
0 

จุดคุ้มทุน 

ต้นทุนคงที่รวม 350,000 บาท 
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เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ขอ้มลูเปล่ียน จะท าให้มีผลต่อการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และก าไรมี
การเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เช่น เมื่อต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น ก าไรส่วนเกินจะลดลง หรือต้นทุนคงที่
ลดลง ก าไรจากการด าเนินงานจะเพิ่มขึ้น หรือ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลต่อการ
ค านวณจุดคุ้มทุนใหม่อยู่เสมอ เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตัวแปรอาจเปลี่ยนแปลงที่ตัวใดตัว
หนึ่งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแปรมากกว่าหนึ่งรายการในเวลาเดียวกัน 

 

ตวัอย่างท่ี 3.4 

จากขอ้มูลเดิมของบริษัท ประกอบการคา้ จ ากดั (ตัวอย่างที่ 3.1) มีข้อมูลราคาขายและ
ต้นทุนต่างๆ ที่เกีย่วข้องดังนี ้

ราคาขายต่อหน่วย (S)  500 บาทต่อหน่วย 

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (V) 150 บาทต่อหน่วย 

ต้นทุนคงที่รวม  (FC)      350,000 บาท 

จุดคุ้มทุนเดมิ           1,000  ใบหรือเป็นจ านวนเงิน 500,000 บาท 

สมมติให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรที่เกี่ยวข้องกบัการวิเคราะห์ตน้ทุน ปริมาณและก าไร 
แยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้  

กรณีที่ 1 การเปลี่ยนแปลงราคาขาย 

กรณีที่ 2 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนผันแปร 
กรณีที่ 3 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนคงที่ 
เพื่อให้เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ

และก าไร จะแสดงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละกรณี ดังนี้  
 

กรณีท่ี 1 ถ้าบริษัทมีการเปล่ียนแปลงราคาขายของกระเป๋าหนังเพ่ิมขึ้น 20% 

เนื่องจากบริษัทได้น าเอาสินค้าไปขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูงและสถานที่ขายสินค้าเน้น
สินค้า Brand Name เป็นหลัก โดยที่ตัวแปรอื่นๆยังคงที่ จากผลของการเพิ่มราคาสินค้า ท าให้
จุดคุ้มทุนของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
 

วิธีการค านวณ 

ราคาขายใหม่ (SNew)      =  500 + (20%X500) 

           =  600 บาทต่อใบ 
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ค านวณหาจดุคุ้มทุน โดยการใช้สมการ สามารถแสดงการค านวณได้ดงันี้ 
         รายได้รวม   =   ต้นทุนรวม 

 (ราคาขาย/หน่วย x ปริมาณการขาย) =     ต้นทุนคงที่รวม + ต้นทุนผันแปรรวม 

               =    ต้นทุนคงที่รวม + (ต้นทุนผันแปร/หน่วย x ปริมาณการขาย) 

       SNew QBEP      =        FC     +      VQBEP 

 600QBEP   =    350,000 + 150 QBEP 

           600 QBEP     -  150 QBEP   =     350,000 

  (600 – 150) QBEP    =      350,000 

   450 QBEP   =      350,000 

     QBEP      =      350,000 

           450 

         =     777.78* หรือ ประมาณ 778 ใบ 

 *ปริมาณการผลิตสินค้า ตอ้งผลิตเป็นจ านวนเตม็เสมอ จึงตอ้งปัดตัวเลขเป็นจ านวนเต็ม  
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า เมือ่ราคาขายเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ 20% จุดคุม้ทุนจะลดลงจาก 

1,000 ใบเป็น 778 ใบ  
 

กรณีท่ี 2 (ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่1) ถ้าบริษัทมีการเปล่ียนแปลงต้นทุนการผลิตผนั
แปรของกระเป๋าหนัง ที่เกี่ยวกับวัตถุดิบทางตรงเพิ่มขึ้นเป็น 65 บาท และค่าแรงงานทางตรง
เพิ่มขึ้นเป็น 60 บาท เนื่องจากราคาวัตถุดิบทางตรงแพงขึ้นและรัฐบาลมีนโยบายปรับอัตรา
ค่าแรงงงานขั้นต่ าเพิ่มขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อค่าแรงงานที่จ่ายให้กับพนักงานแผนกผลิต โดยที่
ตัวแปรอื่นๆยังคงที่ จากผลของการเพิ่มต้นทุนวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง ท าให้
จุดคุ้มทุนของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
 

วิธีการค านวณ 

ต้นทุนผันแปรใหม่ (VNew) =  65 + 60 + 25 + 20 

              =   170 บาทต่อใบ 

ค านวณหาจดุคุ้มทุน โดยการใช้สตูรก าไรส่วนเกิน สามารถแสดงการค านวณได้ดังนี้ 
จุดคุ้มทุน (หน่วย)  =        ตน้ทุนคงที่รวม 

             ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย 

QBEP =         FC      

                     S - VNew  

 =        350,000      

                    500  - 170 
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 =     350,000      

                      330 

   =    1,060.61 หรือ 1,061 ใบ 

 

ดังนั้น จะเหน็ได้ว่า เมือ่ต้นทนุการผลิตผันแปรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ จุดคุม้ทุนจะเพิ่มขึ้น
จาก 1,000 ใบเป็น 1,061 ใบ 

 

กรณีท่ี 3 (ไม่เกีย่วข้องกับกรณีที ่1 และ 2 ) ถ้าบริษัทมีการเปล่ียนแปลงต้นทุนคงท่ี
ของกระเป๋าหนัง คือบริษัทมกีารเพิม่เงินเดือนพนักงานขาย และเปลี่ยนนโยบายการโฆษณา ท า
ให้ค่าใช้จา่ยในการขายคงที่เพิม่ขึ้น เป็น 150,000 บาท โดยที่ตัวแปรอื่นๆยังคงที่ จากผลของ
การเพิ่มตน้ทุนคงที่ดงักล่าว ท าให้จดุคุม้ทุนของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
 

วิธีการค านวณ 

ต้นทุนคงที่ใหม ่(FCNew)            =  120,000 +150,000 + 130,000 

                      =   400,000 บาท 

ค านวณหาจดุคุ้มทุน โดยการใช้สมการ สามารถแสดงการค านวณได้ดงันี้ 
         รายได้รวม    =   ต้นทุนรวม 

 (ราคาขาย/หน่วย x ปริมาณการขาย)  =     ต้นทุนคงที่รวม + ต้นทุนผันแปรรวม 

                =    ต้นทุนคงที่รวม + (ต้นทุนผันแปร/หน่วย x ปริมาณการขาย) 

        SQBEP       =      FCNew     +      VQBEP 

 500QBEP    =    400,000 + 150 QBEP 

             500 QBEP     -  150 QBEP  =     400,000 

  (500 – 150) QBEP     =      400,000 

   350 QBEP    =       400,000 

     QBEP       =      400,000 

        350 

          =     1,142.86 หรือ ประมาณ 1,143 ใบ 

ดังนั้น จะเหน็ได้ว่า เมื่อต้นทนุคงที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ จุดคุม้ทุนจะเพิ่มขึ้นจาก 1,000 

เป็น 1,143 ใบ 
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การวางแผนก าไรท่ีต้องการ  

การด าเนินธุรกิจโดยทั่วไป กิจการมีวัตถุประสงค์คือต้องการก าไร เพื่อความอยู่รอดของ
กิจการ ซึ่งโดยปกติผู้บริหารจะเป็นผู้วางแผนว่าต้องการก าไรจากการขายสินค้าหรือการบริการ
เท่ากับเท่าใด ซึ่งจุดคุ้มทุนเป็นเพียงจดุที่ท าให้กิจการคุ้มทุน แต่ไม่มีผลก าไรมาเกี่ยวข้อง ดังนั้น
ถ้าผู้บริหารมีแผนก าไรก าหนดไว้แล้วในแผนงบประมาณ หรือมีการก าหนดก าไรตามเป้าหมาย 
(Target Income) สิ่งที่นักบัญชีจะต้องมาพิจารณาต่อคือกิจการต้องขายสินค้าปริมาณเท่าใด 
หรือมียอดขายเท่าใดเพื่อให้ได้ก าไรตามที่ผู้บริหารวางแผนเอาไว้ การค านวณปริมาณการขาย
เพื่อให้ได้ก าไรตามต้องการจะค านวณโดยใช้หลักการเดียวกันกับการค านวณจุดคุ้มทุน ดังนี้ 

1. โดยใช้สมการ 
2. โดยใช้สูตรก าไรส่วนเกิน 

3. โดยการวาดกราฟ 

เพื่อให้เข้าใจวิธีการค านวณจุดคุ้มทุนโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แต่ละวิธี จะอธิบาย
รายละเอียดการค านวณ แต่ละวิธีตามล าดับ 

 

1. โดยใช้สมการ 

 

 

 

 

 

 

 

โดยที่  
S  = ราคาขายต่อหน่วย (Selling price per unit) 
Q = ปริมาณการขายเพื่อให้ไดก้ าไรตามต้องการ (Quantity)  

V = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (Variable cost per unit)  

FC = ต้นทุนคงที่รวม (Fixed Cost) 

OP = ก าไรที่ต้องการ หรือ ก าไรก่อนหักภาษี (Operating Profit) 

 

 

 

  รายได้รวม   -         ต้นทุนรวม       =   ก าไรท่ีต้องการ 

  รายได้รวม - (ต้นทุนคงที่รวม + ต้นทุนผันแปรรวม)  =  ก าไรท่ีต้องการ 

  รายได้รวม – (ต้นทุนคงที่รวม + (ต้นทนุผันแปร/หน่วย x ปริมาณการขาย)) = ก าไรท่ีต้องการ 

                         SQ  -  (FC  + VQ)   =            OP 
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ตวัอย่างท่ี 3.5 

จากขอ้มูลของบริษัท ประกอบการค้า จ ากัด ถ้าบริษัทต้องการก าไรจากการด าเนินงาน 
(ก าไรก่อนหกัภาษี) เท่ากับ 700,000 บาท ให้ค านวณหาปริมาณการขายเพือ่ใหไ้ดก้ าไรตาม
ต้องการ 
 

วิธีการค านวณ 

  รายได้รวม   -         ต้นทุนรวม       =   ก าไรที่ตอ้งการ 
  รายได้รวม - (ต้นทุนคงที่รวม + ต้นทุนผันแปรรวม)  =  ก าไรที่ตอ้งการ 
  รายได้รวม – (ต้นทุนคงที่รวม + (ต้นทนุผันแปร/หน่วย x ปริมาณการขาย)) = ก าไรท่ีต้องการ 

 หรือ   
       รายได้รวม  = ต้นทุนคงที่รวม + (ต้นทุนผันแปร/หน่วย x ปริมาณการขาย) + ก าไรที ่

  ต้องการ 
             SQ =   FC     +      VQ       +      OP 

  500Q = 350,000 + 150Q + 700,000 

 500Q – 150Q = 350,000 + 700,000 

         350Q  = 1,050,000 

    Q = 1,050,000 

            350 

   = 3,000 หน่วย 

 

ดังนั้น ถ้าบริษัทต้องการก าไรจากการด าเนินงาน (ก าไรก่อนหักภาษี) เท่ากับ 700,000 

บาท ปริมาณการขายเพื่อใหไ้ดก้ าไรตามต้องการ จะเท่ากับ 3,000 หน่วย 
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2. โดยใช้สตูรก าไรส่วนเกิน 

การค านวณปริมาณการขายหรือยอดขายเพื่อให้ไดก้ าไรตามต้องการ โดยใช้สูตรก าไร
ส่วนเกิน สามารถค านวณไดด้ังนี ้

 

 

 

 

 

 

หรือ  
 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างท่ี 3.6 

จากขอ้มูลของบริษัท ประกอบการค้า จ ากัด ถ้าบริษัทต้องการก าไรจากการด าเนินงาน 
(ก าไรก่อนหกัภาษี) เท่ากับ 700,000 บาท ใหค้ านวณหาปริมาณการขายและยอดขายเพื่อใหไ้ด้
ก าไรตามต้องการ  
 

วิธีการค านวณ 

ปริมาณการขายเพื่อให้ได ้ =    ต้นทุนคงที่รวม + ก าไรกอ่นหักภาษี 
ก าไรตามต้องการ(หน่วย)                ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย 

Q  =         FC    +   OP  

                S – V 

   = 350,000 + 700,000 

             500 – 150 

    

ปริมาณการขายเพื่อให้ได ้ =    ต้นทุนคงที่รวม + ก าไรก่อนหักภาษ ี

ก าไรตามต้องการ(หน่วย)                ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย 

Q  =         FC    +   OP  

                  S - V 

ยอดขายเพื่อใหไ้ด ้  =    ต้นทุนคงที่รวม + ก าไรก่อนหักภาษ ี

ก าไรตามต้องการ (บาท)                  อัตราส่วนก าไรส่วนเกิน 

    =         FC    +    OP  

                 CMR 

=         FC    +    OP  

                        (S – V) / S 
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=1,050,000 

          350 

   = 3,000 หน่วย 

ดังนั้น ถ้าบริษัทต้องการก าไรจากการด าเนินงาน (ก าไรก่อนหักภาษี) เท่ากับ 700,000 

บาท ปริมาณการขายเพื่อใหไ้ดก้ าไรตามต้องการ จะเท่ากับ 3,000 หน่วย 

ยอดขายเพื่อใหไ้ด ้  =    ต้นทุนคงที่รวม + ก าไรก่อนหักภาษ ี

ก าไรตามต้องการ (บาท)                  อัตราส่วนก าไรส่วนเกิน 

     =         FC    +    OP  

                CMR 

=         FC    +    OP  

                       (S – V) / S 

   =     350,000 + 700,000 

          (500 – 150)/500 

   =    1,050,000 

             0.7 

   =   1,500,000 บาท 

ดังนั้น ถ้าบริษัทต้องการก าไรจากการด าเนินงาน (ก าไรก่อนหักภาษี) เท่ากับ 700,000 

บาท ยอดขายเพือ่ให้ได้ก าไรตามตอ้งการ จะเท่ากับ 1,500,000 บาท 

 

พิสูจน ์ ณ ระดับหรอืปริมาณการขาย 3,000 หน่วยท าใหก้ิจการไดก้ าไรก่อนหักภาษี
เท่ากับ 700,000 บาท จริงหรือไม ่

วิธีการพิสูจน ์

ยอดขาย (3,000 หน่วย x 500 บาทต่อหน่วย)   1,500,000 

หกั ต้นทุนผันแปร (3,000 หน่วย x 150 บาทตอ่หน่วย)    450,000 

ก าไรส่วนเกิน       1,050,000 

หกั ต้นทุนคงที่          350,000 

ก าไรจากการด าเนินงาน        700,000 
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3. โดยการวาดกราฟ 

จากการวาดกราฟเพือ่หาจุดคุม้ทุน จะเหน็ได้วา่ กราฟต้นทุน ปริมาณและก าไรแสดงให้
เห็นส่วนของก าไรไว้แล้ว นั่นกค็ือระยะห่างระหว่างเส้นรายได้รวมหรือยอดขายกับต้นทุนรวม 
(ต้นทุนผันแปรรวมกับต้นทุนคงที่รวม) ดังนัน้ถ้าบริษัทต้องการก าไรตามที่ต้องการเท่าใด ก็
พิจารณาโดยการดูส่วนตา่งของเส้นรายได้รวมกับต้นทุนรวม ใหม้ีผลต่างเทา่กับผลก าไรที่บริษัท
ต้องการ แล้วตรวจสอบว่า ณ จุดนั้นมีปริมาณการขายทีจุ่ดใด 

 

การวางแผนก าไรท่ีต้องการ กรณีมีภาษีเงินได้มาเก่ียวข้อง 

การค านวณปริมาณการขายเพื่อให้ได้ก าไรตามต้องการ จะเห็นได้ว่า การค านวณเป็น
การพิจารณาก าไรจากการด าเนินงานหรือก าไรก่อนหกัภาษี ดงันั้นหากผู้บริหารมีการก าหนด
ก าสุทธหิรือพจิารณาก าไรหลังหกัภาษีแล้ว ต้องเปลี่ยนก าไรหลังหักภาษีเป็นก าไรก่อนหักภาษี 
ได้ดังนี้  
 

 

 

 

ดังนั้น ถา้หากก าไรที่ต้องการเป็นก าไรหลงัหักภาษีเงินได้แล้ว จะสามารถค านวณโดยใช้สมการ
และใช้สูตรก าไรส่วนเกิน ซึง่แสดงการค านวณได้ดังต่อไปนี้  

1. ใช้สมการ 

 

 

 

 

 

 

รายได้รวม  -   ต้นทุนรวม   +  ก าไรท่ีต้องการ 

 

 

 

       ก าไรก่อนหักภาษ ี      =     ก าไรหลังหกัภาษ ี

      1 – อัตราภาษ ี

 

  รายได้รวม   -         ต้นทุนรวม       =   ก าไรที่ตอ้งการ 
  รายได้รวม - (ต้นทุนคงที่รวม + ต้นทุนผันแปรรวม)  =  ก าไรหลังหักภาษ ี

                          1 – อัตราภาษ ี

 รายได้รวม – (ต้นทุนคงที่รวม + (ต้นทุนผันแปร/หน่วย x ปริมาณการขาย)) = ก าไรหลังหกัภาษี 
                          1 – อัตราภาษ ี

                         SQ  -  (FC  + VQ)   =            NP 

                       1 – อัตราภาษ ี
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โดยที่  
S  = ราคาขายต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 
Q = ปริมาณการขายเพื่อให้ไดก้ าไรตามต้องการ (หน่วย) 
V = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาทตอ่หน่วย) 
FC = ต้นทุนคงที่รวม (บาท) 
NP = ก าไรสุทธ ิ(Net Profit) หรือ ก าไรหลังหักภาษี  

 

2. ใช้สตูรก าไรส่วนเกิน 

 

 

 

 

 

 

 

โดยที่  
S  = ราคาขายต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 
Q = ปริมาณการขายเพื่อให้ไดก้ าไรตามต้องการ (หน่วย) 
V = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาทตอ่หน่วย) 
FC = ต้นทุนคงที่รวม (บาท) 
NP = ก าไรสุทธ ิ(Net Profit) หรือ ก าไรหลังหักภาษี  

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณการขายเพื่อให้ได ้ =    ต้นทุนคงที่รวม +    ก าไรหลังหักภาษ ี

ก าไรตามต้องการ(หน่วย)                     1 – อัตราภาษ ี

   ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย 

 

Q  =         FC    +          NP 

                 1 – อัตราภาษ ี

                            S - V 
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ตวัอย่างท่ี 3.7 

จากขอ้มูลของบริษัท ประกอบการค้า จ ากัด ถา้บริษัทต้องการก าไรหลังหกัภาษี (ก าไร
สุทธิ) เท่ากับ 1,400,000 บาท ให้ค านวณหาปริมาณการขายเพือ่ใหไ้ด้ก าไรตามต้องการ ถ้า
ก าหนดอัตราภาษีเงนิได้เท่ากับ 20%  

 

วิธีการค านวณ 

1. ใช้สมการ 

 รายได้รวม - (ต้นทุนคงที่รวม + ต้นทุนผันแปรรวม)  =  ก าไรหลังหักภาษ ี

                          1 – อัตราภาษ ี

 รายได้รวม – (ต้นทุนคงที่รวม + (ต้นทุนผันแปร/หน่วย x ปริมาณการขาย)) = ก าไรหลังหกัภาษี 
                             1 – อัตราภาษ ี

                         SQ  -  (FC  + VQ)   =            NP 

                       1 – อัตราภาษ ี

    500Q -    (350,000 +  150Q)  =   1,400,000 

                               1 - 0.2 

500Q – 150Q -  350,000  =  1,400,000 

                         1 - 0.2 

             350Q  - 350,000  =  1,750,000 

               350Q  =   1,750,000 + 350,000 

  Q   = 2,100,000 

                      350 

       =    6,000 หน่วย  

 

ดังนั้น ถ้าบริษทัต้องการก าไรหลังหักภาษี (ก าไรสุทธิ) เท่ากับ 1,400,000 บาท 
ปริมาณการขายเพื่อให้ได้ก าไรตามตอ้งการ เทา่กับ 6,000 หน่วย 
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2. ใช้สตูรก าไรส่วนเกิน 

ปริมาณการขายเพื่อให้ได ้ =    ต้นทุนคงที่รวม +    ก าไรหลังหักภาษ ี

ก าไรตามต้องการ(หน่วย)                     1 – อัตราภาษ ี

   ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย 

Q  =         FC    +         NP 

                 1 – อัตราภาษ ี

                      S - V 

= 350,000 + 1,400,000 

                          1 - 0.2 

        500 - 150 

=    350,000 + 1,750,000 

    350 

= 2,100,000 

                       350 

   =     6,000 หน่วย  

 

ดังนั้น ถ้าบริษทัต้องการก าไรหลังหักภาษี (ก าไรสุทธิ) เท่ากับ 1,400,000 บาท 
ปริมาณการขายเพื่อให้ได้ก าไรตามตอ้งการ เทา่กับ 6,000 หน่วย 

พิสูจน์ ณ ระดับหรือปริมาณการขาย 6,000 หน่วยท าให้กิจการได้ก าไรสุทธหิรือก าไร
หลังหักภาษีเทา่กับ 1,400,000 บาท จริงหรือไม่ 
 

วิธีการพิสจูน์ 

ยอดขาย (6,000 หน่วย x 500 บาทต่อหน่วย)   3,000,000 

หกั ต้นทุนผันแปร (6, หน่วย x 150 บาทต่อหน่วย)    900,000   
ก าไรส่วนเกิน       2,100,000 

หกั ต้นทุนคงที่          350,000 

ก าไรจากการด าเนินงาน      1,750,000 

หกั ภาษีเงินได้ 20%         350,000 

 ก าไรสุทธ ิ       1,400,000 

 

จากงบก าไรขาดทุนจะเห็นได้ว่า ณ ระดับการขายที ่6,000 หน่วย ท าให้กจิการได้ก าไร
สุทธิหรือก าไรหลังหักภาษีเท่ากับ 1,400,000 บาท จริง  
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ส่วนเกินท่ีปลอดภยั 

ส่วนเกินที่ปลอดภัย (Safety Margin or Margin of Safety) เป็นผลต่างระหว่าง
ยอดขายจริงที่ขายได้กบัยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน หรือ อาจพิจารณาจากยอดขายโดยประมาณกับ
ยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน ซึ่งส่วนเกินที่ปลอดภัยเป็นเครื่องมือที่น ามาใช้ในการพิจารณาลดราคา
สินค้า ก่อนที่จะขาดทุน  

การพิจารณาส่วนเกินที่ปลอดภัย สามารถวิเคราะห์ 2 ลักษณะ คือ ส่วนเกินที่ปลอดภัย
ในรูปของจ านวนเงินและอัตราส่วนเกินที่ปลอดภัย  

1. ส่วนเกินท่ีปลอดภยั (Safety Margin) 

 

 

 

 

2. อตัราส่วนเกินท่ีปลอดภยั (Safety Margin Ratio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส่วนเกินที่ปลอดภยั (บาท)     =  ยอดขายจริงหรือยอดขายตามงบประมาณ –  ยอดขาย ณ จุดคุ้มทนุ 

= (ราคาขายต่อหน่วย x ปริมาณขายจริง) – (ราคาขายต่อหน่วย x ปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุน) 

=        SQ        -       SQBEP 

 อัตราส่วนเกินที่ปลอดภัย     =  ยอดขายจริงหรือยอดขายตามงบประมาณ –  ยอดขาย ณ จุดคุ้มทนุ 

ยอดขายจริงหรือยอดขายตามงบประมาณ 

= (ราคาขายต่อหน่วย x ปริมาณขายจริง) – (ราคาขายต่อหน่วย x ปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุน) 

(ราคาขายต่อหน่วย x ปริมาณขายจริง) 
=        SQ        -       SQBEP 

                   SQ 
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ตวัอย่างท่ี 3.8 

จากข้อมูลเดิมของบริษัท ประกอบการค้า จ ากัด (ตัวอย่างที่ 3.1) มีจุดคุ้มทุนเท่ากับ 

1,000 ใบ หรือคิดเป็นจ านวนเงินเท่ากับ 500,000 บาท สมมติบริษัทมียอดขายจริงในเดือนนี้
เท่ากับ 850,000 บาท ดังนั้นบริษัทสามารถค านวณส่วนเกินที่ปลอดภัยและอัตราส่วนเกินที่
ปลอดภัย ได้ดังนี้ 

 

วิธีการค านวณ 

ส่วนเกินที่ปลอดภยั (บาท)  = ยอดขายจริง  –  ยอดขาย ณ จดุคุม้ทุน 

     = 850,000 – 500,000 

     = 350,000 บาท 

อัตราส่วนเกนิที่ปลอดภัย  = ยอดขายจริง –  ยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน 

              ยอดขายจริง  
     = 850,000 – 500,000 

             850,000 

     = 0.4118 หรือ 41.18 %  

 

จากการค านวณส่วนเกินที่ปลอดภัย (บาท) จะเห็นได้ว่า รายได้หรือยอดขายของบริษัท
ประกอบการค้าจ ากัด สามารถลดลงได้ถึง 350,000 บาทก่อนที่บริษัทจะขาดทุน ส่วนการ
ค านวณอัตราส่วนเกินที่ปลอดภัย จะเห็นได้ว่า ถ้ายอดขายเท่ากับ 100 บาท บริษัทมีส่วนเกินที่
ปลอดภัยเท่ากับ 41.18 บาท 

  

นอกจากนี้ ประโยชน์จากการค านวณส่วนเกินที่ปลอดภัยหรืออัตราส่วนเกินที่ปลอดภัย
น าไปใช้ส าหรับวัดความเสี่ยงของการด าเนินธุรกิจ กิจการใดมีส่วนเกินที่ปลอดภัยจ านวนมาก
หรืออัตราส่วนเกินที่ปลอดภัยสูง หมายถึงธุรกิจนั้นมีการด าเนินงานดี ความเสี่ยงมีน้อยกว่า
ธุรกิจที่มีส่วนเกินที่ปลอดภัยน้อยกว่าหรืออัตราส่วนเกินที่ปลอดภัยต่ ากว่า ดังนั้น ส่วนเกินที่
ปลอดภัยจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอีกลักษณะหนึ่งที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อ
การวางแผนการจัดการธุรกิจได้เช่นกัน 
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การวิเคราะหจ์ดุคุ้มทุนส าหรบักิจการท่ีขายสินค้าหลายชนิด  

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในหัวข้อที่ผ่านมา เป็นการหาจุดคุ้มทุนในกรณีที่กิจการขาย
สินค้าเพียงชนิดเดียว แต่ในกรณีที่กิจการมีการขายสินค้ามากกว่า 1 ชนิด สินค้าแต่ละชนิดมี
ราคาขายและต้นทุนผันแปรต่อหน่วยแตกต่างกัน ส่งผลท าให้ก าไรส่วนเกินต่อหน่วยไม่เท่ากัน 
นอกจากนี้ ต้นทุนคงที่ เช่น ค่าเช่าส านักงาน เงินเดือนพนักงาน เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายส าหรับ
สินค้าหลายชนิดพร้อมกัน ไม่สามารถแบ่งให้กับสินค้าแต่ละชนิดได้ ซึ่งเรียกว่าต้นทุนคงที่รวม 
หรือต้นทุนคงที่ร่วม (Common Cost) ดังนั้นการค านวณหาจุดคุ้มทุนจึงใช้สัดส่วนการขาย 
(Sales Mix) ช่วยในการค านวณหาจุดคุ้มทุนของสินค้าแต่ละชนิด โดยใช้วิธีการค านวณ
จุดคุ้มทุนของสินค้าเพียงชนิดเดียวมาประยุกต์ใช้  

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนกรณีขายสินค้าเพียงชนิดเดียว จะใช้ก าไรส่วนเกินต่อหน่วยใน
การค านวณจุดคุ้มทุน ดังนั้น กรณีที่กิจการขายสินค้ามากกว่า 1 ชนิด จะใช้ก าไรส่วนเกินถัว
เฉลี่ยในการค านวณหาจุดคุ้มทุนร่วมแทน ซึ่งมีสูตรในการค านวณดังนี้ 

 

 

 

 

หรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดคุ้มทุนร่วม (หน่วย)  =            ต้นทุนคงที่รวม 

       ก าไรส่วนเกินต่อหน่วยถัวเฉลี่ย 

ยอดขาย ณ จดุคุม้ทุนร่วม (บาท) =              ต้นทุนคงที่รวม 

                    อัตราส่วนก าไรส่วนเกินถัวเฉลี่ย 
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ตวัอย่างท่ี 3.9 

บริษัท ประหยัดการคา้ จ ากัด ไดท้ าการผลิตและขายสนิค้า 2 ชนิด ได้แก่ สนิคา้ ก และ
สินค้า ข ซึง่มีขอ้มูลเกี่ยวกับรายได้และต้นทุนตา่งๆ ดังนี้ 

     สินค้า A  สินค้า B 

ปริมาณการขาย (หน่วย)   12,000  8,000 

ราคาขายต่อหน่วย (บาท/หน่วย)      200    300 

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาท/หน่วย)     120    170 

ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย (บาท/หน่วย)      80    130 

ต้นทุนคงที่รวม (บาท)   750,000 

 

จากขอ้มูลข้างต้น สัดส่วนการขายของสินค้า ก และสินค้า ข มดีังนี้  
สัดส่วนการขายของสินค้า A = 12,000 

     20,000 

    =   3/5 หรือ 60% (3/5 X 100) 

สัดส่วนการขายของสินค้า B =  8,000 

     20,000 

    =   2/5 หรือ 40% (2/5 X 100) 

 

ค านวณหาก าไรส่วนเกินถัวเฉลี่ย 

     ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย  สัดส่วนการขาย  

สินค้า A       80  x      3  =  240 

สินค้า B     130  x         2  = 260 

            5   500 

ดังนั้น ก าไรส่วนเกินตอ่หน่วยถัวเฉลี่ย =  500  

         5 

      = 100 บาทต่อหน่วย 

ค านวณหาจดุคุ้มทุนร่วม 

    จุดคุ้มทุนร่วม (หน่วย)        =               ต้นทนุคงที่รวม 

                    ก าไรส่วนเกินตอ่หน่วยถัวเฉลีย่ 

      = 750,000 

                   100 

      =  7,500 หน่วย 
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ค านวณจุดคุม้ทุนของสินคา้แต่ละชนิด สามารถค านวณได้ดงันี้ 
  จุดคุ้มทุนของสินค้า A  =   7,500 x 3/5 

      =   4,500 หน่วย  

 หรือ ยอดขาย ณ จดุคุ้มทุนของสินค้า A =   4,500 x 200 

      =   900,000 บาท 

   

จุดคุ้มทุนของสินค้า B  =   7,500 x 2/5 

      =   3,000 หน่วย 

  

 หรือ ยอดขาย ณ จดุคุ้มทุนของสินค้า B =   3,000 x 300 

      =   900,000 บาท 

 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการค านวณจุดคุ้มทุนในกรณีที่มีสินค้ามากกว่า 1 ชนิด จะใช้ก าไร
ส่วนเกินถัวเฉลี่ยของสินค้าแต่ละชนิด และค านึงถึงสัดส่วนการขายของสินค้าทุกชนิดเพื่อใช้
ประกอบการค านวณ แต่ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงในราคาขายต่อหน่วย ต้นทุนผันแปรต่อ
หน่วย ซึ่งส่งผลกระทบต่อก าไรส่วนเกินต่อหน่วย รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการขาย
ของสินค้าแต่ละชนิด จะท าให้การค านวณจุดคุ้มทุนต้องท าการค านวณใหม่ 
 

ผลกระทบท่ีเกิดจากความแตกต่างของโครงสร้างต้นทุน 

การด าเนินงานของธุรกิจ จะเห็นได้ว่ามีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวางแผนก าไร ไม่ว่า
จะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด ความสามารถในการขายสินค้า คุณภาพของสินค้า การก าหนด
ราคาสินค้า และรวมไปถึงการควบคุมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีอีก
สิ่งหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการวางแผนก าไร นั่นคือโครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ของธุรกิจ 
ซึ่งลักษณะของโครงสร้างต้นทุนที่ส าคัญ ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร จะพบว่า
ถึงแม้กิจการจะมียอดขายและผลก าไรเท่ากัน แต่โครงสร้างต้นทุนแตกต่างกัน จะท าให้มี
ผลกระทบต่อการวางแผนก าไรของทั้ง 2 กิจการที่แตกต่างกัน ดังแสดงตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 



          การบัญชีต้นทุน 2 

 

3 - 34 

                 บริษทั                    บริษทั 

        อดุรการค้า จ ากดั                     กรงุเทพการค้า จ ากดั 

       จ านวนเงิน         %  จ านวนเงิน    % 

ปริมาณการขาย   15,000   หน่วย     15,000    หน่วย
 ยอดขาย            1,000,000        100            1,000,000       100 

หัก ต้นทุนผันแปร  400,000   40  200,000 20 

ก าไรส่วนเกิน   600,000   60  720,000 80 

หัก ต้นทุนคงที่   480,000   48  680,000 68 

ก าไรจากการด าเนินงาน  120,000   12  120,000 12 

 

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ทั้งสองบริษัทมียอดขายและก าไรจากการด าเนินงาน
เท่ากัน (12 % จากยอดขายทั้งสองบริษัท) แต่โครงสร้างของต้นทุนมีความแตกต่างกัน คือ 
บริษัท อุดรการค้า จ ากัด มีต้นทุนผันแปรรวมมากกว่าบริษัท กรุงเทพการค้า จ ากัด ในทาง
ตรงกันข้าม โครงสร้างของต้นทุนส่วนของต้นทุนคงทีร่วมจะต่ ากว่าบริษัท กรุงเทพการค้า จ ากัด 
ซึ่งความแตกต่างในโครงสร้างของต้นทุนดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงก าไรของ
บริษัททั้งสองแห่งท าให้การเปลี่ยนแปลงก าไรมีความแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณการขาย
หรือยอดขายเท่ากันก็ตาม ดังตัวอย่างแสดงการค านวณการเปลี่ยนแปลงก าไรจากการ
ด าเนินงานดังนี้ 

สมมติให้บริษัททั้งสองแห่งมียอดขายเพิ่มขึ้น 25% หรือเท่ากับ 250,000 บาทจะ
สามารถค านวณก าไรที่เพิ่มขึ้นของแต่ละบริษัทดังนี้ 

บริษทั       บริษทั 

        อดุรการค้า จ ากดั         กรงุเทพการค้า จ ากดั 

ยอดขายที่เพิ่มขึ้น            250,000                    250,000            

อัตราส่วนก าไรส่วนเกิน       60 %     80 % 

ก าไรส่วนเกินเพิ่มขึน้  150,000    200,000  

           (60% x 150,000)        (80% x 200,000)  

 % ของก าไรที่เพิม่ขึน้       60 %      80 % 

150,000  x 100  200,000  x 100 

250,000  250,000 
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นอกจากนี้ถ้าน าขอ้มูลข้างต้นไปค านวณหาจุดคุ้มทุนของบริษัททั้งสองแห่งจะสามารถ
ค านวณได้ดงันี ้
                 บริษทั             บริษทั 

        อดุรการค้า จ ากดั             กรงุเทพการค้า จ ากดั 

ราคาขายต่อหน่วย               50    50 

หัก ต้นทนุผันแปรต่อหน่วย    20    10 

ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย     30    40 

จุดคุ้มทุน (หน่วย)         = 480,000          = 680,000 

       30      40 

            = 16,000 หน่วย                  = 17,000 หน่วย 

 

จากการค านวณจุดคุ้มทุนของบริษัท อุดรการค้า จ ากัดและบริษัท กรุงเทพการค้า 
จ ากัด เท่ากับ 16,000 หน่วย และ 17,000 หน่วยตามล าดับ ซึ่งจุดคุ้มทุนไม่เท่ากัน ทั้งๆที่ 
ยอดขายและก าไรจากการด าเนินงานเท่ากัน เป็นเพราะทั้งสองบริษัทมีโครงสร้างต้นทุนที่
แตกต่างกัน จึงท าให้บริษัททั้งสองแห่งมีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะได้ก าไรหรือ ขาดทุนไม่
เท่ากัน จะเห็นได้ว่า บริษัทที่มีโครงสร้างต้นทุนคงที่ในสัดส่วนที่สูงกว่าจะมีความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานที่สูงกว่าบริษัทที่มีโครงสร้างต้นทุนคงที่ที่ต่ ากว่า ดังนั้นธุรกิจจึงควรบริหารจัดการ
โครงสร้างต้นทุนให้เหมาะสม ไม่ควรให้มีต้นทุนคงที่ในสัดส่วนที่มากเกินไป หรือพยายาม
ควบคุมต้นทุนในส่วนต้นทุนคงที่ให้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงของกิจการ 
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สรปุ 

การวิเคราะห์ตน้ทุน ปริมาณและก าไรเป็นเทคนิคในการพิจารณาถึงปัจจัยทีม่ีผลกระทบ
ต่อก าไรของธุรกิจซึ่งประกอบด้วยต้นทุน และปริมาณการขาย ถ้าต้นทนุไม่ว่าจะเป็นต้นทนุผัน
แปรหรือต้นทุนคงที่ เมือ่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงก าไรของกิจการเชน่กัน 
ดังนั้นผู้บริหารควรที่จะใหค้วามส าคัญกับปัจจัยต่างๆที่มสี่วนเกี่ยวข้องและน ามาใช้ประกอบการ
วางแผน การควบคมุ การก ากับและการตดัสนิใจ ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหาร การ
วิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างต้นทนุ ปริมาณและก าไรในบทนี ้ ได้ศึกษาถึงเรื่องก าไรส่วนเกนิ
ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ก าไรส่วนเกินรวม ก าไรส่วนเกินตอ่หน่วย และอัตราส่วนก าไรส่วนเกิน 
นอกจากนีไ้ด้ศึกษาถงึเรื่องจดุคุม้ทุนทั้งในกรณีที่มีสินค้าเพยีงชนิดเดียว และมากกว่าหนึ่งชนดิ 
นอกจากจดุคุ้มทุน ซึง่เป็นจุดทีท่ าให้รายได้เท่ากับค่าใช้จ่าย หรือเป็นจดุที่ไม่มกี าไรและไม่
ขาดทนุแล้ว ยังศึกษาเรื่องการวางแผนก าไรในกรณีที่ไม่มภีาษีเงนิได้มาเกี่ยวขอ้งและมีภาษีเงนิ
ได้มาเกี่ยวขอ้ง และส่วนเกินที่ปลอดภัยทั้งที่เป็นจ านวนเงนิและอัตราส่วนเกินที่ปลอดภัย 
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. ให้เติมตัวเลขในช่องว่างใหส้มบูรณ์ โดยแต่ละกรณีเป็นอิสระจากกัน 

 

ข้อ ราคาขาย
ต่อหน่วย 

ต้นทุนผนั
แปรต่อ
หน่วย 

ปริมาณ
การขาย 

ก าไรส่วนเกิน
รวม 

ต้นทุนคงท่ี
รวม 

ก าไรจาก
การ

ด าเนินงาน 

1 80 50 5000 ……………..  56000 

2 62 …………… 10000 180000 100000  

3 …………… 24 9000 90000 40000  

4 100 68 …………… 48000 …………... 24000 

5       

 

 

ข้อ 2. บริษัท บอส จ ากดั  ท าการผลิตและขายสินคา้ 2 ชนิด ได้แก่ สินค้า AA และสินค้า BB 
โดยบริษัทมีขอ้มูลสนิค้าทั้งสองชนิด ดังนี้ 
      สินค้า AA สินค้า BB 

ปริมาณการขายสินค้า (หน่วย)           15,000  10,000 

ราคาขายต่อหน่วย (บาท)     50     150 

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาท)     30      80 

ต้นทุนคงที่รวม (แยกสินค้าแต่ละชนดิ)   200,000          500,000 

 

ให้ท า  

1. ค านวณหาก าไรส่วนเกินรวม (Contribution Margin)  
2. ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย (Unit Contribution Margin)  
3. อัตราส่วนก าไรส่วนเกิน (Contribution Margin Ratio)  
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ข้อ 3. บริษัท บอส จ ากัด  ท าการผลิตและขายโทรศัพท์มือถือ 2 ยี่ห้อ ได้แก่ ซมัซุงฮีโร่   และ  
ออปโป โดยบริษัทมขี้อมูลสินคา้ทั้งสองชนิด ดงันี้ 
      ซมัซุงฮีโร่   ออปโป   

ปริมาณการขายสินค้า (หน่วย)           5,000     2,000 

ราคาขายต่อหน่วย (บาท)     500     2,500 

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาท)     280     1,800 

ต้นทุนคงที่รวม (แยกสินค้าแต่ละชนดิ)   300,000          500,000 

 

ให้ท า  

1. ค านวณหาก าไรส่วนเกินรวม (Contribution Margin)  
2. ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย (Unit Contribution Margin)  
3. อัตราส่วนก าไรส่วนเกิน (Contribution Margin Ratio)  

4. จากขอ้มูลข้างต้น ถ้าบริษัท บอส จ ากดั มีเงนิลงทุนจ ากัด สามารถผลิตสินคา้ได้
เพียงชนิดเดียว บริษัทจะเลือกสินคา้ชนิดใดเข้ามาจ าหน่าย เพราะเหตุใด 

 

ข้อ 4. บริษัท น้ าทิพย ์จ ากัด เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายน้ าขวดยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งผู้จดัการฝ่ายบัญชีและ
การเงินของบริษัทก าลังพจิารณาเกี่ยวกับการวางแผนก าไรของปี 25x1 โดยมีข้อมูลเกีย่วกับ
ต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ดงันี้  

ปริมาณการผลิตและขาย          2,000 หน่วย 

ราคาขายต่อหน่วย            500 บาทต่อหน่วย 

ต้นทุนการผลิต 

 วัตถุดิบทางตรง    70 บาทต่อหน่วย   

 ค่าแรงงานทางตรง           100 บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร  60 บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)     100,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 

 ค่านายหนา้และค่าขนส่งตอ่หน่วย  25 บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่รวม       80,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารคงที่รวม     120,000 บาท 

อัตราภาษเีงินได้นิติบุคคล 20% 

 

ให้ท า 

1. ค านวณหาปริมาณขาย ณ จดุคุ้มทุน และยอดขาย ณ จุดคุ้มทนุ 
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2. ถ้าบริษัทต้องการก าไรหลังหกัภาษีเท่ากับ 250,000 บาท จะต้องมียอดขายเท่าใด และ
พิสูจนย์อดขายทีท่ าใหไ้ดก้ าไรตามต้องการ 

3. ค านวณส่วนเกินที่ปลอดภัย และอัตราส่วนเกนิที่ปลอดภัย 

4. ค านวณปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุนใหม่ ในกรณีดังต่อไปนี ้ (แต่ละกรณีเป็นอิสระจาก
กัน) 
4.1. ค่าแรงงานทางตรงเพิม่ขึน้ 

4.2. ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น 

4.3. ราคาขายต่อหน่วยลดลงจาก 500 บาท เป็น 450 บาท 

4.4. ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยและราคาขายตอ่หน่วยเพิ่มขึน้ 10% 

 

ข้อ 5. บริษัท ประกอบการคา้ จ ากัด ท าการผลิตและขายกระเป๋าหนัง ในเดือนที่ผ่านมาบริษทั
ขายกระเป๋าได ้  3,000 ใบ ราคาขายตอ่ใบ 1,200 บาท โดยมีขอ้มูลต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ดังนี ้

ต้นทุนการผลิต 

- วัตถุดิบทางตรง         75   บาทต่อหน่วย 

- ค่าแรงงานทางตรง         80  บาทต่อหน่วย 

- ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร       55  บาทต่อหน่วย 

- ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่(รวม)           520,000  บาท 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 

- ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร       40  บาทต่อหน่วย 

- ค่าใช้จ่ายในการขายคงที ่(รวม)       400,000  บาท 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารคงที่ (รวม)   630,000  บาท 

 

ให้ท า 

1. ค านวณต้นทุนผันแปรต่อหน่วย และต้นทนุคงทีร่วม (บาท) 
2. ค านวณหาก าไรส่วนเกินรวม ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย และอัตราส่วนก าไรส่วนเกนิ 

3. ค านวณหาจดุคุ้มทุน (หน่วย) และยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน (บาท) 
 

 

 

 



          การบัญชีต้นทุน 2 

 

3 - 40 

ข้อ 6. ในระหว่างปี 2558 บริษัท สีฟ้า จ ากัด เป็นบริษัทที่ท าการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป จ านวน 
60,000 ชุด โดยบริษัทมีขอ้มูลที่แสดงในงบก าไรขาดทุนดังนี้ 

ขาย        9,000,000 
หัก ต้นทนุขาย 

 ต้นทุนการผลิตผันแปร   3,600,000 
 ต้นทุนการผลิตคงที ่   1,200,000 4,800,000 
ก าไรขัน้ต้น       4,200,000 
หัก คา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร 600,000 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที ่ 700,000 1,300,000 
ก าไรจากการด าเนินงาน      2,900,000 

 

ให้ท า 

1. ค านวณหาจดุคุ้มทุน ทัง้ที่เป็นจ านวนหน่วยและจ านวนเงิน   
2. ถ้าบริษัทต้องการก าไรสุทธิ (ก าไรหลังหกัภาษี) 3,500,000 บาท บริษัทต้องขายเสื้อผ้า

ส าเร็จรูปจ านวนกี่ชุด และคดิเป็นจ านวนเงินกี่บาท (อัตราภาษีเงินได้ 20%)  
3. ถ้าบริษัทต้องการตดัค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร ออกโดยให้ลกูคา้เป็น

ผู้รับผิดชอบส่วนนี้เอง 5 บาท กิจการจะต้องขายเสือ้ผ้ากี่ชุดจึงจะคุม้ทุน และคิดเป็น
จ านวนเงินเท่าไร  

4. ถ้าบริษัทต้องการเพิ่มราคาขายเป็นชดุละ 200 บาท และท าให้ต้นทนุคงที่เพิ่มขึ้นเป็น 
2,000,000 บาท ต้นทุนการผลิตผันแปรต่อหน่วยไดม้ากทีสุ่ดเทา่ไร จึงจะท าให้บริษัท
ขายเสือ้ผ้าได้คุม้ทุนพอดี ถา้ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหารผันแปรยังคงเทา่เดิม  

 

ข้อ 7. บริษัท เอสแอนด์เอม็  จ ากัด ท าการผลิตและขายขนมคุก้กี ้ ได้ประมาณการปริมาณการ
ขายของเดอืนหน้า โดยคาดว่าบริษทัจะขายได ้ 1,500 ถุง ราคาขายต่อถุง 150 บาท โดยมี
ข้อมูลประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดงันี้ 

ต้นทุนการผลิต  
- วัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย             45   บาทต่อหน่วย 

- ค่าแรงงานทางตรงต่อหน่วย          10  บาทต่อหน่วย 

- ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อหน่วย      15  บาทต่อหน่วย 

- ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)           22,000  บาท 
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 ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานโดยประมาณ 

- ค่านายหนา้                  12 บาทต่อหน่วย 

- ค่าโฆษณา (รวม)                15,000  บาท 

- ค่าเบี้ยประกันภัยส านักงาน (รวม)       16,000  บาท 

- เงินเดือนผู้บริหาร (รวม)   20,000  บาท 

- ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์ส านักงาน       8,600  บาท 

 

ให้ท า 

1. ค านวณต้นทุนผันแปรต่อหน่วย และต้นทนุคงทีร่วมเท่ากับกี่บาท  
2. ค านวณหาก าไรส่วนเกินรวม ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย และอัตราส่วนก าไรส่วนเกนิ  

3. ค านวณหาจดุคุ้มทุน (หน่วย) และยอดขาย ณ จุดคุ้มทุนเทา่กับกี่บาท  
 

 

ข้อ 8. ในระหว่างปี 25X1 บริษัท  ฟ้าประทาน จ ากัด เป็นบริษัทที่ท าการผลิตและขายจักรยาน
เสือภูเขา จ านวน  2,500  คัน โดยบริษัทมขี้อมลูที่แสดงในงบก าไรขาดทนุดังนี้ 
         หน่วย: บาท 

ขาย                  12,500,000 
หัก ต้นทนุขาย 

 ต้นทุนการผลิตผันแปร     3,000,000 
 ต้นทุนการผลิตคงที ่      3,500,000   6,500,000 
ก าไรขัน้ต้น         6,000,000 
หัก คา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย (ค่านายหน้า)               500,000 
 ค่าใช้จ่ายในการขายคงที ่(ค่าโฆษณา)     1,000,000 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานคงที ่      1,980,000  3,480,000 
ก าไรจากการด าเนินงาน      2,520,000 
หัก ภาษีเงินได้ 15%         378,000 
ก าไรสุทธ ิ       2,142,000 
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ให้ท า (การเปลี่ยนแปลงตัวแปรของโจทย์แต่ละข้อไม่เกี่ยวข้องกัน) 
1. ค านวณหาจุดคุ้มทุน ทั้งที่เป็นจ านวนหน่วย (คัน) และจ านวนเงิน (บาท)  
2. ถ้าบริษัทต้องการก าไรสุทธิ 4,250,000 บาท บริษัทต้องขายจักรยานจ านวนกี่คัน  และ

คิดเป็นจ านวนเงินกี่บาท (อัตราภาษีเงินได้ส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 15 %)  
3. ถ้าบริษัทต้องการเพิ่มงบโฆษณาอีก 20% จากงบเดิม ส่วนต้นทุนคงที่รายการอื่นๆ

ยังคงเท่าเดิม นอกจากนี้ผู้จัดการฝ่ายขายเพิ่มราคาสินค้าอีก 10 % จากราคาขายเดิม โดยที่
ต้นทุนผันแปรยังคงเท่าเดิม กิจการจะต้องขายจักรยานกี่คันจึงจะคุ้มทุน และคิดเป็นจ านวนเงิน
เท่าไร  

4. ถ้ารัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าโดยลดลงจากเดิม 10 
% มีผลท าให้ ต้นทุนการผลิตผันแปรลดลง ถ้าบริษัทขายสินค้าได้จ านวนเพิ่มขึ้นจากเดิม 20% 
บริษัทจะมีก าไรจากการด าเนินงานเท่ากับเท่าใด ถ้าราคาขายต่อหน่วยและต้นทุนคงที่อื่นๆไม่มี
การเปลี่ยนแปลง  
 

ข้อ 9. ในระหว่างปี 25X2 บริษัท  ฟ้าประทาน จ ากัด เป็นบริษัทที่ท าการผลิตและขายจักรยาน
ออกก าลังกาย จ านวน  3,000  คัน โดยบริษัทมีข้อมูลที่แสดงในงบก าไรขาดทุนดังนี้ 
         หน่วย: บาท 

ขาย                  15,000,000 
หัก ต้นทนุผันแปร: 
 ต้นทุนการผลิตผันแปร      3,600,000 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (ค่านายหน้า)              600,000   4,200,000 
ก าไรส่วนเกิน         10,800,000 
หัก ต้นทนุคงที:่  
 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่       3,500,000 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที ่     2,980,000   6,480,000 
ก าไรจากการด าเนินงาน        4,320,000 
หัก ภาษีเงินได้ 15%           648,000 
ก าไรสุทธ ิ         3,672,000 

 

ให้ท า 

1. ค านวณหาก าไรส่วนเกินรวม ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย และอัตราก าไรส่วนเกิน  
2. ค านวณหาจดุคุ้มทุนทั้งที่เป็นจ านวนหน่วย (คนั) และจ านวนเงิน (บาท)  
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3. ถ้าบริษัทลดราคาขายจักรยานลงอีก 10 % ท าให้ปริมาณการขายเพิม่ขึน้ 20% ส่วน
ต้นทุนและค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ยังคงเท่าเดมิ ใหค้ านวณหาก าไรสุทธิของบริษัทจะมจี านวน
เท่ากับเท่าใด บริษัทควรใช้นโยบายการลดราคาสินคา้หรือไม่ เพราะเหตุใด  

4. ถ้าบริษัทต้องการเพิ่มงบโฆษณาอีก 20% จากงบเดิม ส่วนตน้ทุนคงที่รายการอืน่ๆ
ยังคงเทา่เดิม โดยที่ราคาขายตอ่หน่วยเพิ่มขึ้นอีก 10%  ต้นทนุผันแปรต่อหน่วย
เปลี่ยนแปลงได้สูงสดุเท่าใด จึงจะท าใหก้ิจการขายจกัรยานไดคุ้้มทนุเท่าเดิม 

 

ข้อ 10. บริษัท ศรีชัย จ ากัด  มีปริมาณการผลติและขายสินค้า 2 ชนิด คือ สนิคา้ X และ Y มี
ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและขายดงันี้  

         สินค้า X     สินค้า Y  

ราคาขายต่อหน่วย       100               60 

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย         50        25 

ปริมาณการขาย (หน่วย)     1,000    2,000 
ต้นทุนคงที่รวม (เป็นต้นทุนของสินคา้ทั้ง 2 ชนดิ)   60,000  

ให้ท า 

1. ค านวณหาจดุคุ้มทุนร่วม (หน่วย) ของสินค้าทั้ง 2 ชนิด 

2. ค านวณหาจดุคุ้มทุน (หน่วย) และยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน (บาท) ของสินค้า X และสินค้า 
Y (แยกทีละชนิด) 

3. จัดท างบก าไรขาดทนุแบบแสดงก าไรส่วนเกนิ แยกสนิค้าแต่ละชนิด พรอ้มทั้งแสดง
ก าไรรวมของทั้งบริษทั 
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ข้อ 11. บริษัท ชัยพัฒนา จ ากดั  มีปริมาณการผลิตและขายสินคา้ 2 ชนิด คือ สินค้า X และ Y 
มีข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและขายดังนี ้ 

      สินค้า ก สินค้า ข สินค้า ค 

ราคาขายต่อหน่วย       100       60    200 

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย         50      25    110 

ปริมาณการขาย (หน่วย)     1,000  2,000  3,000 
ต้นทุนคงที่รวม (เป็นต้นทุนของสินคา้ทั้ง 3 ชนดิ)          120,000  

 

ให้ท า 

1. ค านวณก าไรส่วนเกินถัวเฉลี่ยต่อหน่วย 

2. ค านวณหาจดุคุ้มทุนร่วม (หน่วย) ของสินค้าทั้ง 3 ชนิด 

3. ค านวณหาจดุคุ้มทุน (หน่วย) และยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน (บาท) ของสินค้าทัง้ 3 ชนิด 

4. จัดท างบก าไรขาดทนุ แบบแสดงก าไรส่วนเกิน แยกสินค้าแต่ละชนิด พร้อมทั้งแสดง
ก าไรรวมของทั้งบริษทั 

5. ถ้าบริษัทต้องการก าไรก่อนหักภาษีจ านวน 150,000 บาท ต้องขายสนิค้าแต่ละชนดิ
จ านวนเท่าใด 



 

   

บทท่ี  4 

ระบบต้นทุนเตม็และระบบต้นทุนผนัแปร 

 

ธุรกิจอุตสาหกรรมมีวิธีการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และการน าเสนองบก าไรขาดทุน 
สามารถท าได้ 2 วิธี คือ วิธีต้นทุนรวมหรือต้นทุนเต็ม (Absorption Costing or Full Costing) 
และวิธีต้นทุนทางตรงหรือวิธีต้นทุนผันแปร (Direct Costing or Variable Costing)  ซึ่งธุรกิจแต่
ละแห่งจะน าเสนอวิธีการใดนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล ถ้าต้องการน าเสนอข้อมูล
ให้กับบุคคลภายนอก กิจการต้องใช้วิธีการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิ ธีต้นทุนเต็ม แต่ถ้า
ผู้บริหารต้องการน าข้อมูลไปใช้วางแผน และตัดสินใจ ผู้บริหารจะใช้วิธีการค านวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์แบบวิธีต้นทุนผันแปร ซึ่งการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการ
น าเสนอข้อมูลทางการบัญชีเพื่อก าหนดมูลค่าของสินค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน 
(Statement of Financial Position) รวมไปถึงการค านวณต้นทุนขายที่ไปปรากฏอยู่ในงบก าไร
ขาดทุน (Income Statement)  

 

การค านวณต้นทุนผลิตภณัฑ ์

แนวคิดของการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ได้ 2 วิธี ได้แก่ วิธีต้นทุนเต็ม และวิธีต้นทุน
ผันแปร ซึ่งมีรายละเอียดการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของแต่ละวิธี ดังนี้ 

 

1. ระบบต้นทุนเตม็  

การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีต้นทุนเต็ม หรือเรียกว่า ต้นทุนรวม  (Full 

Costing or Absorption Costing) จะน าเอาต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น
ต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่เป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ ดังนั้นค่าใช้จ่ายการผลิตซึ่งถือว่าเป็นส่วน
หนึ่งของต้นทุนการผลิตทั้งผันแปรและคงที่ จึงถูกรวมค านวณเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 
ดังนั้นต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุนเต็ม จึงประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง 
และค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งผันแปรและคงที่ ต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุนเต็มจะถูกน าไป
ค านวณหามูลค่าของสินค้าคงเหลือ เพื่อแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และเมื่อสินค้า
ถูกขายออกไป ต้นทุนนี้จะถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold) เพื่อแสดงรายการ
ในงบก าไรขาดทุน  
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2. ระบบต้นทุนผนัแปร  

ระบบต้นทุนผันแปร หรือเรียกว่า ต้นทุนตรง (Variable Costing or Direct Costing) 
โดยทั่วไปการจ าแนกต้นทุนผลิตภัณฑ์หรือต้นทุนการผลิตออกเป็นสองลักษณะ คือ ต้นทุนผัน
แปรและต้นทุนคงที่ โดยที่การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีนี้จะค านวณแต่เฉพาะส่วนที่เป็น
ต้นทุนการผลิตผันแปรเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและ
ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตเฉพาะส่วนที่เป็นต้นทุนผันแปรเท่านั้น 

ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตที่มีลักษณะเป็นต้นทุนคงที่จะไม่น ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีนี้ ซึ่งค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่จะถูกรวมไว้ในต้นทุนประจ างวดแทน เพราะถือ
ว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นเท่ากันทุกงวด จึง
ควรบันทึกเป็นต้นทุนประจ างวด ดังนั้นต้นทุนผลิตภัณฑ์จะถูกน าไปค านวณหามูลค่าของสินค้า
คงเหลือต้นงวดและสินค้าคงเหลือปลายงวด และแสดงรายการสินค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะ
การเงิน ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจ างวด โดยน าไปหัก
ออกจากรายได้ทั้งจ านวนในงบก าไรขาดทุน ซึ่งการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุนผัน
แปร จะถูกน ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร  

เพื่อให้เข้าใจส่วนประกอบของต้นทุนผลิตภัณฑ์ของระบบต้นทุนเต็มและระบบต้นทุน
ผันแปร ดังแสดงในภาพที่ 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 การจ าแนกต้นทนุผลิตภัณฑ์และต้นทุนประจ างวดตามวิธีต้นทนุเต็มและต้นทนุผัน
แปร 
 

ประเภทของต้นทุน ส่วนประกอบของต้นทุนผลิตภณัฑ ์

วิธีต้นทุนเตม็ 

(Full Costing) 

วิธีต้นทุนผนัแปร 

(Variable Costing) 

ต้นทุนผลิตภณัฑ ์

(Product Cost)  
1) วัตถุดิบทางตรง 
2) ค่าแรงงานทางตรง 
3) ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 
4) ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่

1) วัตถุดิบทางตรง 
2) ค่าแรงงานทางตรง 
3) ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 

ต้นทุนประจ างวด 

(Period Cost) 

1) ค่าใช้จ่ายในการขาย 

2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

1) ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่
2) ค่าใช้จ่ายในการขาย 

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
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ความแตกต่างระหว่างการค านวณต้นทุนผลิตภณัฑภ์ายใต้ระบบต้นทุนเตม็
และระบบต้นทุนผนัแปร 

 

ความแตกต่างระหว่างการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุนเต็มและวิธีต้นทุนผัน
แปรที่ส าคัญ คือส่วนประกอบที่เป็นค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (Fixed Manufacturing Overhead)  
การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีต้นทุนเต็ม ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของต้นทุนผลิตภัณฑ์  แต่วิธีต้นทุนผันแปรจะไม่น าเอาค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่มารวมค านวณ
เป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ เนื่องจากต้นทุนผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยต้นทุนที่มีลักษณะเป็นผันแปร
เท่านั้น โดยจะถือว่าค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่เป็นต้นทุนประจ างวด ซึ่งจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นในแต่ละรอบบัญชีในงบก าไรขาดทุน  

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ ที่ได้จากการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุนเต็ม จะ
น ามาค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่จัดสรรคิดเข้างานล่วงหน้าภายใต้ก าลังการผลิตปกติ 
(Normal Capacity) ดังนั้นถ้ารอบระยะเวลาบัญชีใดมีปริมาณการผลิตจริงมีความแตกต่างจาก
ก าลังการผลิตปกติ อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก าลังการผลิตปกติ ท าให้เกิดผลต่างของก าลัง
การผลิต (Capacity Variance) ซึ่งผลต่างก าลังการผลิตมีผลต่อการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อ
หน่วย ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนขายที่แสดงรายการในงบก าไรขาดทุน  

ดังนั้น การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ภายใต้ก าลังการผลิตปกติ อาจมีผลท าให้ต้นทุน
ขายที่ได้จากการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม ที่แสดงรายการในงบก าไรขาดทุนอาจ
สูงหรือต่ ากว่าความเป็นจริง จึงต้องปรับผลต่างก าลังการผลิตในงบก าไรขาดทุน จะอธิบาย
รายละเอียดในหัวข้อเรื่องผลต่างก าลังการผลิตต่อไป 

 

การน าเสนอรายงานทางการเงินตามระบบต้นทุนเตม็และระบบต้นทุนผนัแปร 

การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยทั้งวิธีต้นทุนเต็มและวิธีต้นทุนผนัแปร จะมีผลต่อ
การแสดงมูลค่าของสนิค้าคงเหลือ (สินคา้คงเหลือต้นงวด และ สนิค้าคงเหลอืปลายงวด) ในงบ
แสดงฐานะการเงิน ดงัแสดงรายการได้ดังนี้  
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บริษัท .................................... 
งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1  

         หน่วย: บาท 

สินทรัพย ์ 

สินทรพัยห์มุนเวียน 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด     xxx 

ลูกหนี้การค้า         xxx 

สินค้าคงเหลอื (ปริมาณสินค้าคงเหลือปลายงวด x ต้นทุนผลิตภัณฑ์/หน่วย*)  xxx 

 

*ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยที่น ามาค านวณหามูลค่าสินค้าคงเหลือ ขึ้นอยู่กับธุรกิจนั้น 
ว่าจะใช้การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีใด ซึ่งสามารถค านวณได้ 2 วิธี คือ วิธีต้นทุนเต็ม และ
วิธีต้นทุนผันแปร โดยมีส่วนประกอบของต้นทุนผลิตภัณฑ์ดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น 

 

นอกจากนี้ การน าเสนอข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์ในงบก าไรขาดทุน สามารถน าเสนอได้ 
2 วิธี ได้แก่ วิธีต้นทุนเต็ม และวิธีต้นทุนผันแปร ส าหรับการน าเสนองบก าไรขาดทุนระบบ
ต้นทุนเต็ม (Full Costing) จะประกอบด้วย รายได้จากการขาย และหักด้วยต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่าย ซึ่งส่วนของต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงาน  

ส่วนต้นทุนขาย จะประกอบด้วย มูลค่าสินค้าคงเหลือต้นงวด บวกต้นทุนสินค้าที่ผลิต
เสร็จ และหักส่วนของมูลค่าสินค้าคงเหลือปลายงวด ซึ่งส่วนของต้นทุนการผลิต จะค านวณโดย
ใช้วิธีต้นทุนเต็ม ประกอบด้วย ต้นทุนการผลิตทั้งผันแปร ได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตเฉพาะส่วนที่เป็นต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงที่ ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายการผลิตเฉพาะที่เป็นคงที่ เช่น ค่าเช่าโรงงาน เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน ค่าเสื่อมราคา
เครื่องจักร – วิธีเส้นตรง เป็นต้น รายการต้นทุนขายจะน าไปหักออกจากยอดขายหรือรายได้
จากการขาย ผลก าไรที่ได้ คือ ก าไรขั้นต้น (Gross Margin) 

หลังจากนั้นจะหักด้วยคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารทั้ งผันแปรและคงที่  เช่น เงินเดือนผู้บริหาร เงินเดือนพนักงานบัญชี ค่ า
สาธารณูปโภคส านักงาน ค่าเบี้ยประกันภัยส านักงาน เป็นต้น ผลการด าเนินงานที่ได้ เรียกว่า 
ก าไรจากการด าเนนิงาน เมื่อน าไปหักออกจากภาษีเงินได้นิติบุคคล ผลก าไรที่ได้ คือ ก าไรสุทธิ 

 



                                                              บทที่  4 ระบบต้นทุนเต็ม และระบบต้นทุนผันแปร  4 - 5 

 

ส่วนการน าเสนองบก าไรขาดทุนระบบต้นทุนผนัแปร (Variable Costing) จะ
ประกอบด้วย รายได้จากการขาย หักด้วยต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนของต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายนั้น จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงที่ ส่วนที่เป็นต้นทุนผัน
แปรรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขายเฉพาะที่เป็นผันแปร ซึ่งประกอบด้วย สินค้าคงเหลือต้นงวด 
ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จและหักออกด้วยส่วนของสินค้าคงเหลือปลายงวด โดยที่ต้นทุน
ผลิตภัณฑ์จะถูกค านวณโดยใช้วิธีต้นทุนผันแปร คือ ต้นทุนการผลิตเฉพาะที่เป็นผันแปร 
(ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรเท่านั้น) นอกจากนี้ จะ
รวมต้นทุนผันแปรส่วนอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จะประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหาร เฉพาะที่เป็นผันแปรเช่นกัน รวมต้นทุนผันแปรทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน แล้ว
จึงน าต้นทุนผันแปรรวมไปหักออกจากยอดขายหรือรายได้จากการขาย ผลก าไรที่ได้ เรียกว่า 
ก าไรส่วนเกิน (Contribution Margin)  

หลังจากนั้น จะหักส่วนที่เป็นต้นทุนคงที่ ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ และ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ เมื่อน าไปหักจากก าไรส่วนเกินข้างต้น จะได้ผลก าไรจาก
การด าเนินงาน ถ้ามีภาษีเงินได้นิติบุคคลน าไปหักออก ผลที่ได้จะเป็นก าไรสุทธิของกิจการ  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า งบก าไรขาดทุนวิธีต้นทุนผันแปร จะแยกต้นทุนไปตามพฤติกรรม
อย่างชัดเจน ต้นทุนส่วนแรกจะเป็นต้นทุนประเภทผันแปรทั้งหมด ส่วนต้นทุนส่วนที่สอง จะเป็น
ต้นทุนคงที่ทั้งหมด 

เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการน าเสนอข้อมูลรายการในงบก าไรขาดทุนมากยิ่งขึ้น สามารถ
สรุปเป็นตารางแสดงรายการโดยย่อในงบก าไรขาดทุนดังแสดงไว้ในตารางที่ 4.2 ทั้ง 2 วิธี 
ได้แก่ ระบบต้นทุนเต็ม และระบบต้นทุนผันแปร และแสดงรายละเอียดแต่ละรายการเพื่อ
น าเสนองบก าไรขาดทุนของแต่ละวิธี ได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.2 แสดงความแตกต่างระหว่างการน าเสนอรายการในงบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
โดยใช้ระบบต้นทุนเต็มและระบบต้นทุนผันแปร 

 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
ระบบต้นทุนเตม็ ระบบต้นทุนผนัแปร 

ยอดขาย                                       xxx ยอดขาย                                   xxx 

หัก ต้นทนุขาย                                xxx หัก ต้นทนุผันแปร                        xxx 

ก าไรขัน้ต้น                                    xxx ก าไรส่วนเกิน                             xxx 

หัก คา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน             xxx หัก ตันทนุคงที ่                           xxx 

ก าไรจากการด าเนินงาน                     xxx ก าไรจากการด าเนินงาน                xxx 
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1. การน าเสนองบก าไรขาดทุนโดยใช้ระบบต้นทุนเตม็ 

บริษัท............................ 
งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรับปี สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 25x1  

                                                                                 หน่วย: บาท 

ยอดขาย                                                                                xxx 

หัก ต้นทนุขาย: 

            สนิค้าคงเหลอืต้นงวด       xxx    
           (ปริมาณสินค้าคงเหลือต้นงวด x ต้นทุนผลิตภัณฑ์/หน่วยวิธีต้นทุนเต็ม)                                
          บวก ตน้ทุนสนิค้าที่ผลิตเสร็จ      xxx            

     (ปริมาณการผลิต x ต้นทุนผลิตภัณฑ์/หน่วยวิธีต้นทุนเตม็)  

           ต้นทุนสินค้าทีม่ีไว้เพื่อขาย                                             xxx 

           หกั สนิค้าคงเหลอืปลายงวด       xxx 

     (ปริมาณสินค้าคงเหลือปลายงวด x ต้นทุนผลิตภณัฑ์/หน่วยวิธีต้นทุนเต็ม)                                                         

    รวมต้นทนุขาย                                                                      xxx 

ก าไรขัน้ต้น                                               xxx                       

หัก คา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 

     ค่าใช้จ่ายในการขาย (ทั้งผันแปร และคงที่)                          xxx 

     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ทั้งผันแปร และคงที่)                      xxx 

     รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร                                           xxx 

ก าไรจากการด าเนินงาน                                                     xxx 
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2. การน าเสนองบก าไรขาดทุนโดยใช้ระบบต้นทุนผนัแปร 

บริษัท............................ 
งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรับปี สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 25x1  

             หน่วย: บาท 

ยอดขาย                                                                                  xxx 

หัก ต้นทนุผันแปร: 
          ต้นทุนขายผันแปร: 

            สินค้าคงเหลือตน้งวด                                             xxx 

            (ปริมาณสินค้าคงเหลือต้นงวด x ต้นทุนผลิตภัณฑ์/หน่วย วิธีต้นทุนผันแปร) 

             บวก ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ                                    xxx 

             (ปริมาณการผลิต x ต้นทุนผลิตภัณฑ์/หน่วยวิธีต้นทุนผันแปร) 

             ต้นทนุสินค้าทีม่ีไว้เพือ่ขาย                                        xxx 

             หกั สินค้าคงเหลอืปลายงวด                                       xxx 

             (ปริมาณสนิค้าคงเหลือปลายงวด x ต้นทนุผลิตภณัฑ์/หน่วยวิธีต้นทุนผันแปร) 

                       รวมต้นทุนขายผันแปร                                             xxx 

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร                              xxx 

               รวมต้นทุนผันแปร                                                                 xxx 

ก าไรส่วนเกิน         xxx 

หัก ต้นทนุคงที ่
     ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่                                                 xxx 

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่                                  xxx 

               รวมต้นทุนคงที ่                                                                    xxx 

ก าไรจากการด าเนินงาน                                                               xxx 

 

จากการแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนทั้งวิธีตน้ทุนเต็มและวิธีต้นทนุผันแปร เพื่อให้
เกิดความเขา้ใจในการจัดท าและการค านวณมูลค่าของรายการบัญชีต่างๆ ในงบก าไรขาดทุนทัง้
สองวิธี พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้งสองวิธี ดังแสดงตามตัวอยา่ง
ที่ 4.1 ดังนี ้
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ตวัอย่างท่ี 4.1  
บริษัท สยามอุตสาหกรรม จ ากัด เป็นบริษัททีท่ าการผลิตและจ าหน่ายกระเป๋าหนงั โดย

มีข้อมูลต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 
ปริมาณการผลิต           20,000  หน่วย   

ปริมาณการขาย           20,000  หน่วย 

ก าลังการผลิตปกต ิ          20,000  หน่วย 

ราคาขายต่อหน่วย     250  บาทต่อหน่วย 

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย  

วัตถุดิบทางตรง      50  บาทต่อหน่วย 

ค่าแรงงานทางตรง     30  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร    27  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่(รวม)        900,000  บาท 

ค่าใช้จ่ายการขายและการบริหาร 
 ค่าใช้จ่ายการขายและบริหารผันแปร          10  บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการขายและบริหารคงที่  (รวม)    500,000  บาท 

 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยตามวิธีต้นทุนเต็มและวิธี
ต้นทุนผันแปร ได้ดังนี้ 

             วิธีต้นทุนเตม็ วิธีต้นทุนผนัแปร 

  วัตถุดิบทางตรง         50          50 
  ค่าแรงงานทางตรง        30          30 
  ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร       27          27 

  ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่         45            - 
  (500,000 / 20,000 หน่วย) 
  รวมต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย      152          107 

 

การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยทั้งสองวิธีจะมีผลต่อการแสดงมูลค่าของสินค้า
คงเหลือทั้งสินค้าคงเหลือต้นงวดและสินค้าคงเหลือปลายงวดที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
และการค านวณต้นทุนขายในงบก าไรขาดทุน ดังแสดงรายการได้ดังนี้  
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1. การน าเสนองบก าไรขาดทนุโดยใช้ระบบต้นทุนเต็ม 

บริษัท สยามอุตสาหกรรม จ ากัด 

งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรับปี สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 25x1  

              หน่วย: บาท 

ยอดขาย (20,000 x 250)                                                        5,000,000 

หัก ต้นทนุขาย: 

           สนิค้าคงเหลอืต้นงวด      - 0 -      
           บวก ตน้ทุนสนิค้าที่ผลิตเสร็จ (20,000 x 152)        3,040,000             

           ต้นทุนสินค้าทีม่ีไว้เพื่อขาย                               3,040,000                  

           หกั สนิค้าคงเหลอืปลายงวด      - 0 -   

            รวมตน้ทุนขาย                                                               3,040,000 
ก าไรขัน้ต้น (Gross Margin)                                                   1,960,000                       

หัก คา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน: 

                ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารผันแปร          200,000 
      (20,000 x 10)                      

             ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหารคงที่                 500,000                                                
      รวมค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร                                     700,000   
ก าไรจากการด าเนินงาน                                                 1,260,000       

  

 จากงบก าไรขาดทุนวิธีต้นทุนเต็ม จะเห็นได้ว่า บริษัทจะน าเสนอข้อมูลต้นทุนขายโดย
ใช้ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยโดยใช้วิธีต้นทุนเต็ม คือ 152 บาทต่อหน่วยไปค านวณหาต้นทุน
ขาย ซึ่งเท่ากับ 3,040,000 บาท หลังจากแสดงรายการต้นทุนขายแล้ว น าต้นทุนขายไปหักออก
จากยอดขาย 5,000,000 บาท  ได้เป็นก าไรขั้นต้นเท่ากับ 1,960,000 บาท แล้วจึงหักส่วนที่เป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งที่เป็นผันแปรและคงที่ ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็นผันแปรเท่ากับ 
200,000 บาท และส่วนคงที่เท่ากับ 500,000 บาท น าค่าใช้จ่ายทั้งสองส่วนรวมกัน แล้วน าไป
หักออกจากก าไรขั้นต้น จะได้ก าไรจากการด าเนินงานเท่ากับ 1,260,000 บาท ดังแสดงรายการ
ในงบก าไรขาดทุนข้างต้น 
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2. การแสดงงบก าไรขาดทนุโดยใช้ระบบต้นทุนผนัแปร 

บริษัท สยามอุตสาหกรรม จ ากัด 

งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรับปี สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 25x1  

                    หน่วย : บาท 

ยอดขาย (20,000 x 250)                                                              5,000,000             
หัก ต้นทนุผันแปร: 

           ต้นทุนขายผันแปร: 
สินค้าคงเหลอืต้นงวด                                            - 0 -                  
บวก ต้นทุนสนิค้าที่ผลิตเสร็จ (20,000 x 107)          2,140,000                  
ต้นทุนสินค้าทีม่ีไว้เพือ่ขาย                                 2,140,000                    

หัก สนิค้าคงเหลอืปลายงวด                                    - 0 -               
           รวมต้นทุนขายผันแปร                                  2,140,000                            

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร(20,000 x 10)        200,000                        
     รวมตน้ทุนผันแปร                                                                 2,340,000        
ก าไรส่วนเกิน (Contribution Margin)                                               2,660,000        
หัก ต้นทนุคงที:่ 

                ค่าใชจ้่ายการผลิตคงที ่                                           900,000                           
                ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารคงที่                            500,000                            
                รวมต้นทนุคงที ่                                                                   1,400,000            

ก าไรจากการด าเนินงาน                                                           1,260,000         

 

จากงบก าไรขาดทุนวิธีตน้ทุนผันแปร จะเหน็ได้ว่า บริษัทจะน าเสนอข้อมูลต้นทุนเป็น
สองส่วน ได้แก่ ต้นทุนผันแปรรวม และต้นทุนคงที่รวม แยกออกจากกัน ส่วนของต้นทนุแปร จะ
ประกอบด้วย ต้นทุนขายผันแปร และค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารผันแปร ต้นทนุขายผันแปร
ส่วนแรก จะค านวณจากตน้ทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยโดยใช้วิธีต้นทุนผนัแปร คือ 107 บาทตอ่
หน่วย คูณกับจ านวนสนิค้าคงเหลอืต้นงวด จ านวนสินคา้ที่ผลิตได ้ และสินค้าคงเหลือปลายงวด 
ซึ่งเท่ากับ 2,140,000 บาท ส่วนค่าใช้จา่ยในการขายและบริหารจะน ามาแต่เฉพาะค่าใช้จา่ยทมีี
ลักษณะผันแปรเท่านั้น ซึ่งเท่ากับ 200,000 บาท หลังจากนั้นรวมต้นทุนผันแปรทั้งสองประเภท
เข้าด้วยกัน เทา่กับ 2,340,000 บาท จะน าต้นทนุผันแปรรวมไปหักออกจากยอดขาย 5,000,000 
บาท ได้เป็นก าไรส่วนเกิน เท่ากับ 2,660,000 บาท แล้วค่อยหักส่วนที่เป็นต้นทุนคงที่รวม ซึ่ง
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่ 900,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ 
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500,000 บาท แล้วน าไปหักออกจากก าไรส่วนเกินข้างต้น จะได้ก าไรจากการด าเนินงานเทา่กบั 
1,260,000 บาท ดังแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนขา้งต้น 

 

ความแตกต่างระหว่างผลก าไรจากการด าเนินงานภายใต้ระบบต้นทุนเตม็และ
ระบบต้นทุนผนัแปร  

 

ผลแตกต่างของก าไรจากการด าเนินงานภายใต้การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธี
ต้นทุนเต็มและต้นทุนผันแปร สามารถแบ่งเป็นกรณีได้ 3 กรณี ดังนี้  

กรณีท่ี 1 : ปริมาณการผลิต เท่ากบั ปริมาณการขาย 

กรณีท่ี 2 : ปริมาณการผลิต มากกว่า ปริมาณการขาย 

กรณีท่ี 3 : ปริมาณการผลิต น้อยกว่า ปริมาณการขาย 

 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์แต่ละกรณีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะ
อธิบายและแสดงตัวอย่างการค านวณแต่ละกรณี ตามตัวอย่างที่ 4.2  
 

ตวัอย่างท่ี 4.2  
จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 4.1 ของบริษัท สยามอุตสาหกรรม จ ากัด การค านวณต้นทุน

ผลิตภัณฑ์ภายใต้วิธีต้นทุนเต็ม เท่ากับ 152 บาท และวิธีต้นทุนผันแปร เท่ากับ 107 บาท ส่วน
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารยังคงเท่าเดิม โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณของสินค้า
คงเหลือต้นงวด สินค้าคงเหลือปลายงวด ปริมาณการผลิตและปริมาณการขาย ของปี 25X1 

25X2 และ25X3 มีดังนี้ 
25X1    25X2     25X3 

สินค้าคงเหลอืต้นงวด        -    - 0 -    5,000 
ปริมาณการผลิต    20,000  20,000  20,000 
ปริมาณการขาย    20,000  15,000  25,000 
สินค้าคงเหลอืปลายงวด*    - 0 -    5,000   - 0 - 

 

หมายเหตุ *การค านวณปริมาณสินค้าคงเหลอืปลายงวดของปี 25X1 25X2 และ25X3 

สินค้าคงเหลือปลายงวด (หน่วย) =  ปริมาณสินค้าคงเหลือต้นงวด + ปริมาณการผลิต – ปริมาณการขาย 

ปี 25X1  = 0 + 20,000 - 20,000 

  = 0 หน่วย 
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ปี 25X2  = 0 + 20,000 – 15,000 
  = 5,000 หน่วย 

ปี 25X3  = 5,000 + 20,000 – 25,000 
  =  0 หน่วย 

 

จากขอ้มูลข้างต้น บริษทัสามารถจัดท างบก าไรขาดทนุทั้ง 2 วิธี ไดด้ังนี ้
 

1. การแสดงงบก าไรขาดทนุโดยใช้ระบบต้นทุนเตม็ 

 

บริษัท สยามอุตสาหกรรม จ ากัด 

งบก าไรขาดทนุ – วิธีต้นทุนเต็ม 

ส าหรับปี สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 25X2 และ 25X3  

           หน่วย: บาท 

 25X2 25X3 

ยอดขาย          3,750,000  6,250,000 
หัก ต้นทนุขาย     

     สินค้าคงเหลือตน้งวด                                                                                           0  760,000  

     บวก ตน้ทุนสนิค้าที่ผลิตเสร็จ                3,040,000  3,040,000  

     ต้นทุนสินค้าทีม่ีไว้เพื่อขาย                   3,040,000  3,800,000  

     หกั สนิค้าคงเหลอืปลายงวด                 760,000  0  

     รวมตน้ทุนขาย                                    2,280,000  3,800,000 
ก าไรขัน้ต้น (Gross Margin)                          1,470,000  2,450,000 
หัก คา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน     

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร     150,000  250,000  

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่      500,000  500,000  

     รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร        650,000  750,000 
ก าไรจากการด าเนินงาน                             820,000  1,700,000 
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2. การแสดงงบก าไรขาดทนุโดยใช้ระบบต้นทุนผนัแปร 

 

บริษัท สยามอุตสาหกรรม จ ากัด 

งบก าไรขาดทนุ – วิธีต้นทุนผันแปร 
ส าหรับปี สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 25x2 และ 25x3  

                     หน่วย: บาท 

 25x2 25x3 

ยอดขาย          3,750,000  6,250,000 

หัก ต้นทนุผันแปร     

     ต้นทุนขายผันแปร     

          สินค้าคงเหลือตน้งวด                                                                                           0  535,000  

          บวก ต้นทุนสินคา้ที่ผลิตเสร็จ          2,140,000  2,140,000  

          ตน้ทุนสนิค้าที่มีไว้เพื่อขาย             2,140,000  2,675,000  

          หัก สนิคา้คงเหลือปลายงวด           535,000  0  

          รวมตน้ทุนขายผันแปร                   1,605,000  2,675,000  

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
     ผันแปร 

 

150,000 
  

250,000 
 

     รวมตน้ทุนผันแปร  1,755,000  2,925,000 
ก าไรส่วนเกิน  1,995,000  3,325,000 

หัก ต้นทนุคงที่      

     ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่ 900,000  900,000  

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่      500,000  500,000  

     รวมตน้ทุนคงที ่  1,400,000  1,400,000 

ก าไรจากการด าเนินงาน                             595,000  1,925,000 

 

 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปผลต่างระหว่างก าไรจากการด าเนินงานที่ได้ภายใต้วิธี
ต้นทุนเต็มและวิธีต้นทุนผันแปรแยกเป็นแต่ละกรณี ได้ดังแสดงในตารางที่ 4.3 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.3 สรุปความแตกตา่งของก าไรสุทธภิายใต้วิธีต้นทุนเต็มและต้นทุนผันแปร 
 

 

กรณี 

 

รายการ 

ก าไรจากการ
ด าเนินงาน 

วิธีต้นทุนเตม็ 

ก าไรจากการ
ด าเนินงาน 

วิธีต้นทุนผนัแปร 

ผลแตกต่าง 

ของก าไรทัง้ 2 วิธี 

กรณีที่ 1   : ปริมาณการผลิต = ปริมาณการขาย 

 หน่วยผลิต 20,000 
หน่วย = หน่วยขาย 
20,000 หน่วย  
 

1,260,000 1,260,000 ก าไรสุทธิวิธีต้นทุนเต็ม = 

ก าไรสุทธิวิธีต้นทุนผันแปร 

กรณีที่ 2   :  ปริมาณการผลิต > ปริมาณการขาย 

 หน่วยผลิต 20,000 
หน่วย > หน่วยขาย 
15,000 หน่วย 

 

820,000 595,000 ก าไรสุทธิวิธีต้นทุนเต็ม > 

ก าไรสุทธิวิธีต้นทุนผันแปร 

กรณีที่ 3  :  ปริมาณการผลิต < ปริมาณการขาย 

 หน่วยผลิต 20,000 
หน่วย < หน่วยขาย 
22,000 หน่วย 

 

1,700,000 1,925,000 ก าไรสุทธิวิธีต้นทุนเต็ม < 

ก าไรสุทธิวิธีต้นทุนผันแปร 

 

 เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับผลก าไรจากการด าเนินงานวิธีต้นทุนเต็มและวิธีต้นทุนผันแปรของ
แต่ละกรณีมากยิ่งขึ้น สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้  
 

กรณีท่ี 1 : ปริมาณการผลิต เท่ากับ ปริมาณการขาย 

ในปี 25X1 จ านวยหน่วยผลิตเท่ากับจ านวนหน่วยขาย (ดังแสดงในตัวอย่างที่ 4.1) จะ
เห็นได้ว่า การค านวณก าไรจากการด าเนินงาน ไม่ว่าจะค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีใดก็ตามจะ
ได้ก าไรจากการด าเนินงานเท่ากัน ซึ่งจากตัวอย่างที่ 4.1 บริษัท สยามอุตสาหกรรม จ ากัด ได้
ก าไรทั้งสองวิธี เท่ากับ 1,260,000 บาท ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ทั้ง 2 วิธี การค านวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ได้รับรู้รายการค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่เป็นค่าใช้จ่ายปรากฏในงบก าไรขาดทุนเท่ากบ
คือ เท่ากับ 900,000 บาท โดยวิธีการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ภายใต้วิธีต้นทุนเต็มนั้น 
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ที่คิดเข้างานล่วงหน้าได้บันทึกเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้งจ านวน และ
จ านวนหน่วยการผลิตในแต่ละปีเท่ากับ 20,000 หน่วย ก็เท่ากับก าลังการผลิตปกติ ซึ่งไม่มี
ผลต่างของก าลังการผลิต จึงไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงต้นทุนขายหรือก าไรขั้นต้นแต่อย่างใด 
นอกจากนี้จ านวนหน่วยที่ผลิตเท่ากบัจ านวนหน่วยขายเท่ากัน  จึงไม่มีสินค้าคงเหลือต้นทุนงวด
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และปลายงวด ดังนั้นค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่จัดสรรคิดเข้างานจ านวนหน่วยละ 45 บาท รวม
จ านวน 900,000 บาท จึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย คือคิดเป็นต้นทุนขายทั้งจ านวน และไม่มีค่าใช้จ่าย
การผลิตคงที่ไปติดกับสินค้าคงเหลือปลายงวด  

ส่วนวิธีการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปร ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ จ านวน 
900,000 บาท ถือเป็นต้นทุนงวดเวลาหรือต้นทุนประจ างวด ซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไร
ขาดทุนทั้งจ านวน โดยไม่ต้องพิจารณาว่ามีสินค้าคงเหลือต้นงวดและปลายงวดแต่อย่างใด  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเมื่อปริมาณสินค้าที่ผลิตเท่ากับปริมาณการขาย ถึงแม้ว่าต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยทั้ง 2 วิธีจะไม่เท่ากัน แต่ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไร
ขาดทุนทั้งจ านวนเท่ากันทั้ง 2 วิธี จึงท าให้ก าไรจากการด าเนินงานที่ได้ทั้ง 2 วิธีไม่มีความ
แตกต่างกัน 

 

กรณีท่ี 2 : ปริมาณการผลิต มากกว่า ปริมาณการขาย  

ในปี 25X2 ที่มีจ านวนสินค้าที่ผลิตมากกว่าปริมาณสินค้าที่ขาย (ดังแสดงในตัวอย่างที่ 
4.2)  จะเห็นได้ว่าการค านวณก าไรจากการด าเนินงานที่ค านวณภายใต้วิธีต้นทุนเต็มจะมีก าไร
จากการด าเนินงานมากกว่าวิธีต้นทุนผันแปร ในปี 25X2 จ านวนสินค้าที่ผลิตเท่ากับ 20,000 
หน่วย แต่จ านวนสินค้าที่ขายได้เท่ากับ 15,000 หน่วย ท าให้มีสินค้าคงเหลือปลายงวดจ านวน 
5,000 หน่วย เป็นผลท าให้การค านวณก าไรจากการด าเนินงานวิธีต้นทุนเต็มมีจ านวน 820,000 
บาท ส่วนก าไรจากการด าเนินงานวิธีต้นทุนผันแปรมีจ านวน 595,000 บาท ต่างกัน 225,000 
บาท เนื่องจาก การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่คิดเข้างาน
ล่วงหน้าได้รับการจัดสรรเข้าไปในตัวสินค้าหน่วยละ 45 บาท (900,000 บาท/20,000 หน่วย) 
ดังนั้นถ้ามีสินค้าคงเหลือปลายงวด ที่ขายไม่หมดในงวดนั้น จะท าให้ต้นทุนของค่าใช้จ่ายการ
ผลิตคงที่คิดเข้างานล่วงหน้าติดไปด้วยกับสินค้าคงเหลือปลายงวดหน่วยละ 45 บาท ซึ่งในปี 
25X2 มีจ านวนสินค้าคงเหลือปลายงวดถึง 5,000 หน่วย จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่จาก
งวดการผลิตปี 25X2 ยกไปกับสินค้าคงเหลือปลายงวดจ านวน 225,000 บาท (5000 หน่วย x 
45 บาท) ดังนั้นค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนในรายการต้นทุนขายของปี 25X2 จะมียอด
ปรากฏน้อยลง 225,000 บาท เพราะจะไปเป็นต้นทุนขายของปี 25X3 นั่นเอง 
 ส่วนวิธีการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปร ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ จ านวน 
900,000 บาท ถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย โดยถือว่าเป็นต้นทุนงวดเวลาหรือต้นทุนประจ างวดในปี 
25X2 ทั้งจ านวน โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนทั้งจ านวน โดยไม่ต้องพิจารณาว่ามี
สินค้าคงเหลือต้นงวดและปลายงวดแต่อย่างใด 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเมื่อปริมาณสินคา้ที่ผลิตมากกว่าปริมาณการขาย การค านวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนในรายการต้นทุนขายจะน้อยลง
เท่ากับ 225,000 บาท ซึ่งจ านวนเงินนี้จะถูกโอนไปงวดหน้า โดยติดไปกับสินค้าคงเหลือปลาย
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งวด แต่ส าหรับการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปร ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่รับรู้ในงบ
ก าไรขาดทุนในปี 25X2 เป็นต้นทุนงวดเวลาทั้งจ านวนไปแล้ว จึงท าให้ก าไรจากการด าเนินงาน
ที่ได้ตามวิธีต้นทุนเต็มมีก าไรจากการด าเนินงานที่มากกว่าก าไรที่ได้จากวิธีต้นทุนผันแปร
เท่ากับ 225,000 บาท 

 

กรณีท่ี 3 : ปริมาณการผลิต น้อยกว่า ปริมาณการขาย 

ในปี 25X3 ที่มีจ านวนสินค้าที่ผลิตน้อยกว่าปริมาณสินค้าที่ขาย (ดังแสดงในตัวอย่างที่ 
4.2)  จะเห็นได้ว่าการค านวณก าไรจากการด าเนินงานที่ค านวณภายใต้วิธีต้นทุนเต็มจะมีก าไร
จากการด าเนินงานน้อยกว่าวิธีต้นทุนผันแปร ในปี 25X3 จ านวนสินค้าที่ผลิตเท่ากับ 20,000 
หน่วย แต่จ านวนสินค้าที่ขายได้เท่ากับ 22,000 หน่วย เนื่องจากมีสินค้าคงเหลือต้นงวดยกมา
จากปี 25X2 จ านวน 5,000 หน่วย จากการน าเสนองบก าไรขาดทุนปี 25X3 ผลท าให้การ
ค านวณก าไรจากการด าเนินงานวิธีต้นทุนเต็มมีจ านวน 1,476,000 บาท ส่วนก าไรจากการ
ด าเนินงานวิธีต้นทุนผันแปรมีจ านวน1,566,000 บาท ต่างกัน 90,000 บาท เนื่องจาก การ
ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่คิดเข้างานล่วงหน้าได้รับการ
จัดสรรเข้าไปในตัวสินค้าหน่วยละ 45 บาท (900,000 บาท/20,000 หน่วย) ซึ่งได้รวมค านวณ
เข้าไปในต้นทุนผลิตภัณฑ์แล้ว ดังนั้นหากในปีการผลิตใดมีสินค้าคงเหลือต้นงวดยกมาจะท าให้
มีค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ยกมาจากงวดที่แล้วเท่ากับจ านวนสินค้าคงเหลือต้นงวด x อัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่อหนว่ย ซึ่งท าให้ต้นทุนขายในงวดนี้สูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากปีใดมี
สินค้าคงเหลือปลายงวดยกไป จะท าให้มีค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ยกไปงวดหน้าเท่ากับจ านวน
สินค้าคงเหลือปลายงวด x อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่อหน่วย ซึ่งท าให้ต้นทุนขายในงวดนี้
ลดลง  

จากข้อมูลของปี 25X3 มีจ านวนสินค้าคงเหลือต้นงวดยกมาจ านวน 5,000 หน่วย จึงท า
ให้มีค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่จากงวดการผลิตปี 25X2 ยกมาปี 25x3 จ านวน 225,000 บาท 
(5000 หน่วย x 45 บาท) ซึ่งภายใต้การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม จะมีผลท าให้
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ได้ยกมาจากปี 25X2 จ านวน 225,000 บาท ท าให้ต้นทุนขายปี 25X3 มี
จ านวนมากขึ้น 

 ส่วนวิธีการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปร ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ จ านวน 
900,000 บาท ถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย โดยถือว่าเป็นต้นทุนงวดเวลาหรือต้นทุนประจ างวดในปี 
25X3 ทั้งจ านวน โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนทั้งจ านวน  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเมื่อปริมาณสินคา้ที่ผลิตน้อยกว่าปริมาณการขาย การค านวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนในรายการต้นทุนขายของปี 25X3 จะ
สูงขึ้นเท่ากับ 225,000 บาท หรือการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็มจะมีค่าใช้จ่ายที่รับรู้
สูงกว่าการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปร เท่ากับ 225000 บาท จึงท าให้ก าไรจาก
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การด าเนินงานที่ได้ตามวิธีต้นทุนเต็มน้อยกว่าก าไรจากการด าเนินงานที่ได้จากวิธีต้นทุนผัน
แปรเท่ากับ 225,000 บาท 

 

ผลต่างก าลงัการผลิต 

การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีต้นทุนเต็ม เมื่อค านวณหาอัตราค่าใช้จ่า ยการ
ผลิตคงที่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตที่น าไปจัดสรรเข้าผลิตภัณฑ์จะใช้ฐานการค านวณจากก าลัง
การผลิตปกติ หรือเรียนกว่า อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรคิดเข้างาน หรือ อัตราค่าใช้จ่ายการ
ผลิตคงที่จัดสรร เป็นการค านวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ไว้ล่วงหน้า เพราะในความเป็นจริง กิจการ
อาจจะยังไม่ทราบจ านวนสินค้าที่ผลิตจริงเมื่อท าการค านวณต้นทุนสินค้า แต่กิจการจะมีข้อมูล
เกี่ยวกับก าลังการผลิตปกติของเครื่องจักร ที่ทราบจากโรงงานหรือบริษัทที่ขายเครื่องจักรให้กับ
กิจการ ดังนั้น จึงใช้ก าลังการผลิตปกติเป็นฐานในการค านวณตั้งแต่แรก จึงมีผลท าให้ต้ นทุน
ผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุนรวมหรือต้นทุนเต็มไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น เนื่องจากมีผลต่างของ
ปริมาณการผลิตจริงไม่เท่ากับก าลังการผลิตปกติ เรียกว่า ผลต่างก าลังการผลิต (Capacity 

Variance)  

 ดังนั้น เมื่อกิจการมีผลต่างก าลังการผลิต กิจการต้องท าการปรับปรุงต้นทุนผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในต้นทุนขายที่อยู่ในงบก าไรขาดทุน ซึ่งอาจจะบวก หรือ หัก ผลต่างก าลัง
การผลิตกับ ต้นทุนขาย หรือ น าไปปรับ บวก หรือ หัก กับ ก าไรขั้นต้น เพื่อให้ก าไรจากการ
ด าเนินงาน หรือก าไรสุทธิ มีความถูกต้อง  
การค านวณผลต่างก าลังการผลิต สามารถค านวณได้ดังนี้  
 

 

 

 

 

โดยที่ อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตคงที่ สามารถค านวณได้ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

ผลต่างก าลังการผลิต =    (ปริมาณการผลิตจริง – ปริมาณ ณ ก าลังการผลิตปกติ) 
          x อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่

 

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตคงที่   =        ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่
            ปริมาณ ณ ก าลังการผลิตปกต ิ
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1. ลกัษณะของผลต่างก าลงัการผลิต 

จากการที่กิจการมีปริมาณการผลิตจริงไม่เท่ากับก าลังการผลิต มีผลท าให้เกิดผลต่าง
ก าลังการผลิต ดังได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งสามารถแยกผลต่างก าลังการผลิตที่เกิดขึ้นได้ 2 กรณี 
ได้แก่ กรณีที่ 1 ปริมาณการผลิตจริงมากกว่าปริมาณ ณ ก าลังการผลิตปกติ และ กรณีที่ 2 
ปริมาณการผลิตจริงน้อยกว่าปริมาณ ณ ก าลังการผลิตปกติ ดังนี้ 

 

กรณีท่ี 1 : ปริมาณการผลิตจริง มากกว่า ปริมาณ ณ ก าลังการผลิตปกต ิ

ถ้าหากบริษัทมีปริมาณการผลิตจริงมากกว่าปริมาณ ณ ก าลังการผลิตปกติ เช่น ก าลัง
การผลิตปกติ เท่ากับ 10,000 หน่วย แต่ผลิตจริง 12,000 หน่วย ถ้าผลต่างเป็นเช่นนี้ถือว่าเป็น
ผลต่างเป็นที่น่าพอใจ เพราะถือว่าการผลิตมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กิจการต้องน าผลต่างก าลัง
การผลิตนี้ไปปรับปรุงรายการก าไรจากการด าเนินงานโดยต้องน าผลต่างก าลังการผลิตไปหัก
ออกจากต้นทุนขาย หรือ น าไปบวกเข้ากับก าไรขั้นต้นมาตรฐาน ซึ่งจะมีผลท าให้ก าไรจากการ
ด าเนินงานมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 

 

กรณีท่ี 2 : ปริมาณการผลิตจริง น้อยกว่า ปริมาณ ณ ก าลังการผลิตปกต ิ

ถ้าหากบริษัทมีปริมาณการผลิตจริงน้อยกว่าปริมาณ ณ ก าลังการผลิตปกติ เช่น ก าลัง
การผลิตปกติ เท่ากับ 10,000 หน่วย แต่ผลิตจริง 7,000 หน่วย ถ้าผลต่างเป็นเช่นนี้ถือว่าเป็น
ผลต่างไม่น่าพอใจ เพราะถือว่าการผลิตไม่มีประสิทธิภาพ ผลิตจริงต่ ากว่าความสามารถที่
เครื่องจักรสามารถท าได้ ดังนั้น กิจการต้องน าผลต่างก าลังการผลิตนี้ไปปรับปรุงรายการก าไร
จากการด าเนินงานโดยต้องน าผลต่างก าลังการผลิตไปบวกเข้ากับต้นทุนขาย หรือ น าไปหัก
ออกจากก าไรขั้นต้นมาตรฐาน ซึ่งจะมีผลท าให้ก าไรจากการด าเนินงานมีตัวเลขที่ลดลง  

 

ผลต่างก าลังการผลิตสามารถแสดงสรุปความแตกต่างของแต่ละกรณีดังแสดงในตาราง
ที่ 4.4 ดังนี้  
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ตารางท่ี 4.4 สรุปความแตกตา่งของผลต่างก าลังการผลิต และการปรับผลต่างก าลังการผลิต 

 

กรณี การปรบัผลต่างก าลงัการ
ผลิตกบัต้นทุนขาย 

 

การปรบัผลต่างก าลงั
การผลิต 

กบัก าไรขัน้ต้นมาตรฐาน 

ผลกระทบท่ีมีต่อ 

ก าไรจากการด าเนินงาน 

กรณีที่ 1  :   ปริมาณการผลิตจริง > ก าลังการผลิตปกติ 
  

หัก ต้นทุนขาย 

 

 

บวก ก าไรขั้นต้นมาตรฐาน 

ส่งผลให้ก าไรจากการ
ด าเนินงานเพิ่มขึ้น 

กรณีที่ 2  :    ปริมาณการผลิตจริง < ก าลังการผลิตปกติ 
  

บวก ต้นทุนขาย 

 

 

หัก ก าไรขั้นต้นมาตรฐาน 

ส่งผลให้ก าไรจากการ
ด าเนินงานลดลง 

 

ตวัอย่างท่ี 4.3  
บริษัท จ ากัด เป็นบริษัทที่เพิ่งเริ่มเปิดด าเนินงานในปี 25X1 กิจการต้องการวางแผน

เกี่ยวกับก าไร โดยได้รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของบริษัทในช่วง 2 ปีแรกที่เปิดการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

25X1    25X2     25X3 

สินค้าคงเหลอืต้นงวด (หน่วย)    - 0 -    - 0 -    1,000 
ปริมาณการผลิต (หน่วย)  40,000  42,000  37,000 
ปริมาณการขาย (หน่วย)   40,000  41,000  38,000 
สินค้าคงเหลอืปลายงวด (หน่วย)    - 0 -   1,000   - 0 - 

 

ราคาขายต่อหน่วย            320  บาทตอ่หน่วย   
ก าลังการผลิตปกติ (Normal Capacity)      40,000  หน่วย  

ต้นทุนการผลิตมีดังนี ้
วัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย            30  บาทต่อหน่วย   
ค่าแรงงานทางตรงต่อหน่วย           25  บาทต่อหน่วย   
ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อหน่วย               45  บาทต่อหน่วย   
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)    800,000  บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร          20  บาทต่อหน่วย 

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที ่(รวม) 750,000  บาท 
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จากข้อมูลข้างต้น สามารถค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยตามวิธีต้นทุนเต็มและ
ต้นทุนผันแปร ได้ดังนี้ 

             วิธีต้นทุนเตม็ วิธีต้นทุนผนัแปร 

  วัตถุดิบทางตรง         30          30 
  ค่าแรงงานทางตรง        25          25 
  ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร       45          45 

  ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่         20            - 
  (800,000 / 40,000 หน่วย) 
  รวมต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย      120          100 

 

แผนการผลิตในปี 25X1 25X2 และ 25X3 สามารถหาผลต่างก าลังการผลิตของแต่ละปี 
ได้ดังนี ้

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตคงที่   =       ค่าใช้จา่ยการผลิตคงที ่
                 ปริมาณ ณ ก าลงัการผลิตปกต ิ

     =  800,000 

               40,000 

     =   20  บาทต่อหน่วย 

ผลต่างก าลังการผลิต   =  (ปริมาณการผลิตจริง – ก าลังการผลิตปกติ)  
        x อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตคงที ่

ผลต่างก าลังการผลิต 25X1  =  (40,000 – 40,000)  x 20 

    =   0 x 20 

=   0 บาท 

ผลต่างก าลังการผลิต 25X2  =   (42,000 – 40,000)  x 20 

    =   2,000 x 20 

=  40,000 บาท เอาไปหกัออกจากต้นทนุขาย  
                    หรือ บวกก าไรขั้นต้นมาตรฐาน 

ผลต่างก าลังการผลิต 25X3  =   (37,000 – 40,000)  x 20 

    =   3,000 x 20 

=   60,000 บาท เอาไปบวกเข้ากับต้นทุนขาย 

                     หรือ หักออกจากก าไรขั้นตน้ 

                     มาตรฐาน 
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จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ปี 25X1 ปริมาณการผลิตจริงเท่ากับปริมาณ ณ ก าลัง
การผลิตปกติพอดี จึงไม่มีผลต่างก าลังการผลิต 

ปี 25X2 ปริมาณการผลิตจริงเท่ากับ 42,000 หน่วย มากกว่า ปริมาณ ณ ก าลังการ
ผลิตปกติ ซึ่งเท่ากับ 40,000 หน่วย จึงมีผลต่างก าลังการผลิต จ านวน 40 ,000 บาท ที่จะต้อง
น าไปปรับปรุงกับต้นทุนขาย โดยน าไป หัก ออกจากต้นทุนขาย หรือ บวก เข้ากับก าไรขั้นต้น
มาตรฐาน 

ปี 25X3 ปริมาณการผลิตจริงเท่ากับ 37,000 หน่วย มากกว่า ปริมาณ ณ ก าลังการ
ผลิตปกติ ซึ่งเท่ากับ 40,000 หน่วย จึงมีผลต่างก าลังการผลิต จ านวน 60 ,000 บาท ที่จะต้อง
น าไปปรับปรุงกับต้นทุนขาย โดยน าไป  บวก เข้ากับต้นทุนขาย หรือ หัก ออกจากก าไรขั้นต้น
มาตรฐาน 

การปรับผลต่างก าลังการผลิตในงบก าไรขาดทนุ จะสามารถแสดงรายการ ดังอธิบายใน
หัวข้อถัดไป  

 

2. การปรบัผลต่างก าลงัการผลิตในงบก าไรขาดทุนโดยใช้ระบบต้นทุนเตม็  

เมื่อกิจการมีผลต่างก าลังการผลิตเกิดขึ้น สามารถปรับผลต่างก าลังการผลิต ได้ 2 กรณี 
นั่นคือ 1) ปรับผลต่างก าลังการผลิตกับตันทุนขาย และ 2) ปรับผลต่างก าลังการผลิตกับก าไร
ขั้นต้นมาตรฐาน  

 

เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึน้เกีย่วกับการปรับผลต่างก าลังการผลิต จะใช้ตัวอย่างจากข้อมูล
ของตัวอยา่งที่ 4.3 ซึ่งสามารถปรับผลต่างก าลงัการผลิตกับต้นทุนขาย หรือปรับกับก าไรขั้นตน้
มาตรฐาน ในงบก าไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนเตม็ ซึ่งแต่ละวิธีสามารถแสดงรายการ ได้ดังนี ้
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2.1. ปรับผลต่างก าลังการผลิตกับต้นทนุขาย 

บริษัท อุดรอุตสาหกรรม จ ากัด 

งบก าไรขาดทนุ – วิธีต้นทุนเต็ม 

ส าหรับปี สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 25X2 และ 25X3  

           หน่วย: บาท 

                                                                      25X1    25X2     25X3 

ยอดขาย         12,800,000 13,120,000 12,160,000 

หัก ต้นทุนขาย 4,800,000 4,920,000 4,560,000 

      บวก / หัก ผลต่างก าลงัการผลิต 0 (40,000) 60,000 

     ต้นทุนขาย (หลังปรับผลต่าง) 4,800,000 4,880,000 4,620,000 

ก าไรขั้นต้น  8,000,000 8,240,000 7,540,000 

หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน    

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร              800,000 820,000 760,000 

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่                  750,000 750,000 750,000 

     รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร                  1,550,000 1,570,000 1,510,000 

ก าไรจากการด าเนินงาน                                     6,450,000 6,670,000 6,030,000 

 

2.2. ปรับผลต่างก าลังการผลิตกับก าไรขัน้ต้นมาตรฐาน 

บริษัท อุดรอุตสาหกรรม จ ากัด 

งบก าไรขาดทนุ – วิธีต้นทุนเต็ม 

ส าหรับปี สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 25X2 และ 25X3 

        หน่วย: บาท 

                                                              25X1 25X2 25X3 

ยอดขาย         12,800,000 13,120,000 12,160,000 

หัก ต้นทุนขาย 4,800,000 4,920,000 4,560,000 

ก าไรขั้นต้นมาตรฐาน  8,000,000 8,200,000 7,600,000 

บวก / หัก ผลต่างก าลงัการผลิต 0 40,000 (60,000) 

ก าไรขั้นต้น 8,000,000 8,240,000 7,540,000 

หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน    

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร          800,000 820,000 760,000 

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่              750,000 750,000 750,000 

     รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร              1,550,000 1,570,000 1,510,000 

ก าไรจากการด าเนินงาน                                 6,450,000 6,670,000 6,030,000 
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3. การแสดงงบก าไรขาดทุนโดยใช้ระบบต้นทนุผนัแปร 

 การปรับผลต่างก าลังการผลิต จะเกิดในกรณีที่ปริมาณการผลิตจริงไม่เท่ากับก าลัง
การผลิตปกติ ซึ่งปริมาณการผลิตอาจจะมากหรือนอ้ยกว่าก าลังการผลิตปกติก็ได้ ซึ่งถ้าเป็นการ
ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม การหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร จะค านวณภายใต้
ก าลังการผลิตปกติ  ดังนั้น เมื่อมีผลต่างก าลังการผลิต จะมีผลท าให้กิจการต้องปรับผลต่าง
ก าลังการผลิตเข้ากับต้นทุนขาย หรือก าไรขั้นต้นมาตรฐานดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น แต่ในกรณี
ของกิจการที่มีการน าเสนองบก าไรขาดทุนวิธีต้นทุนผันแปร การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธี
ต้นทุนผันแปร การหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยมีแต่เฉพาะต้นทุนผันแปร ซึ่งการค านวณอยู่
ภายใต้ปริมาณการผลิตจริงอยู่แล้ว จึงไม่ได้มีประเด็นเรื่องของผลต่างก าลังการผลิต และน าไป
ปรับกับต้นทุนขายส าหรับการน าเสนองบก าไรขาดทุนวิธีต้นทุนผันแปร  

 ดังนั้น จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 4.3 การน าเสนองบก าไรขาดทุนวิธีต้นทุนผันแปร 
สามารถแสดงรายการ ได้ดังนี้  

บริษัท อุดรอุตสาหกรรม จ ากัด 

งบก าไรขาดทนุ – วิธีต้นทุนผันแปร 
ส าหรับปี สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 25x2 และ 25x3  

          หน่วย: บาท 

 25X1 25X2 25X3 

ยอดขาย         12,800,000 13,120,000 12,160,000 

หัก ต้นทนุผันแปร    

     ต้นทุนขายผันแปร                              4,000,000 4,100,000 3,800,000 

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
     ผันแปร 

 

800,000 

 

820,000 

 

760,000 

     รวมตน้ทุนผันแปร 4,800,000 4,920,000 4,560,000 

ก าไรส่วนเกิน 8,000,000 8,200,000 7,600,000 
หัก ต้นทนุคงที่     

   ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่ 800,000 800,000 800,000 
   ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่          750,000 750,000 750,000 
   รวมต้นทนุคงที ่ 1,550,000 1,550,000 1,550,000 
ก าไรจากการด าเนินงาน                          6,450,000 6,650,000 6,050,000 
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แสดงผลต่างก าไรจากการด าเนินงาน ภายใต้วิธีต้นทุนเต็ม และวิธีต้นทุนผันแปร 

 25X1 25X2 25X3 

ก าไรจากการด าเนินงานภายใต้วิธีต้นทุนเตม็ 6,450,000 6,670,000 6,030,000 

ก าไรจากการด าเนินงานภายใต้วิธีต้นทุนผนัแปร 6,450,000 6,650,000 6,050,000 

ผลต่างก าไรจากการด าเนินงาน 0 20,000 (20,000) 

 

สรุปจากตารางแสดงผลต่างก าไรจากการด าเนนิงานขา้งต้น จะเห็นได้ว่า  
ปี 25X1 เป็นกรณีที่ปริมาณการผลิต เท่ากับ ปริมาณการขาย และไม่มีผลต่างก าลังการ

ผลิต จะแสดงผลก าไรจากการด าเนินงานภายใต้วิธีต้นทุนเต็ม เท่ากับ ผลก าไรจากการ
ด าเนินงานวิธีต้นทุนผันแปร 

ปี 25X2 เป็นกรณีที่ปริมาณการผลิต มากกว่า ปริมาณการขาย และมีผลต่างก าลังการ
ผลิต 40,000 บาท ไปหักออกจากต้นทุนขายวิธีต้นทุนเต็ม หรือบวกเข้ากับ ก าไรขั้นต้น
มาตรฐาน จะแสดงผลก าไรจากการด าเนินงานภายใต้วิธีต้นทุนเต็ม มากกว่า ผลก าไรจากการ
ด าเนินงานวิธีต้นทุนผันแปร 

ปี 25X3 เป็นกรณีที่ปริมาณการผลิต น้อยกว่า ปริมาณการขาย และมีผลต่างก าลังการ
ผลิต 60,000 บาท ไปบวกเข้ากับต้นทุนขาย หรือหักออกจาก ก าไรขั้นต้นมาตรฐาน ผลก าไร
จากการด าเนินงานภายใต้วิธีต้นทุนเต็ม น้อยกว่า ผลก าไรจากการด าเนินงานวิธีต้นทุนผันแปร 
 

การรายงานของส่วนงาน  

การจัดท ารายงานทางการเงินส าหรับงบก าไรขาดทุนวิธีต้นทุนผันแปรจะเป็นการ
น าเสนอข้อมูลทางการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานย่อยได้ดีกว่าการจัดท างบก าไรขาดทุนวิธีต้นทุนเต็ม ซึ่งการค านวณ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ต้นทุนการผลิตที่เป็นผันแปรทุกรายการ
ได้แก่ วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร (ดังได้แสดงใน
ตัวอย่างที่ 4.1 และ 4.2) กิจการสามารถน าเสนองบก าไรขาดทุนโดยแสดงรายการก าไรส่วนเกิน 
มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดท าเป็นรายงานของส่วนงาน (Segmented Report) เพื่อน าเสนอข้อมูลงบ
ก าไรขาดทุนแยกแตล่ะส่วนงานย่อยของกิจการ  

รายงานของส่วนงานเป็นการแสดงผลการด าเนินงานของกิจการโดยแสดงรายได้ 
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย และก าไรหรือขาดทุนแยกไปตามหน่วยของต้นทุน (Cost Objects) ที่
กิจการต้องการจะคิดต้นทุนให้หน่วยนั้นๆ  หรืออาจเรียกว่า ส่วนงานย่อย (Segments) ก็ได้ 
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ส่วนงานย่อยจะมีลักษณะเป็นเช่นไร ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารต้องการทราบผลการด าเนินงานส่วน
งานในลักษณะแบบใด  

ส่วนงานย่อยของธุรกิจ สามารถแบ่งได้เป็นหลายลักษณะ เช่น  ส่วนงานโดยแยกตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์ เช่น เสื้อผ้าผู้หญิง เสื้อผ้าผู้ชาย เสื้อผ้าเด็ก สินค้าอุปโภคบริโภค เป็น
ต้น ส่วนงานโดยแยกตามแผนกที่อยู่ในกิจการ เช่น แผนกบัญชี แผนกจัดซื้อ แผนกผลิต แผนก
ซ่อมบ ารุง เป็นต้น ส่วนงานโดยแยกตามประเภทของลูกค้า เช่น ลูกหนี้รายใหญ่ ลูกค้ารายย่อย 
เป็นต้น ส่วนงานโดยแยกตามเขตการขาย เช่น เขตภาคเหนือ เขตภาคใต้  เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เขตภาคกลาง เป็นต้น ส่วนงานโดยแยกตามศูนย์บริการ เช่น ศูนย์บริการ
ในเขตเทศบาล ศูนย์บริการนอกเขตเทศบาล เป็นต้น ส่วนงานโดยแยกตามโครงการ เช่น 
โครงการหมู่บ้านจัดสรรแสนสิริ 1 โครงการหมู่บ้านจัดสรรแสนสิริ 2 เป็นต้น 

จากค าอธิบายประเภทของส่วนงานย่อยข้างต้น ท าให้การน าเสนองบก าไรขาดทุนแยก
ตามส่วนงาน หรือที่เรียกว่า รายงานของส่วนงาน จะน าเสนอส่วนงานย่อยลักษณะใดก็ได้ตาม
ความต้องการของผู้บริหาร โดยการน าเสนอข้อมูลทางการเงิน จะประกอบด้วย การแบ่ง
ประเภทรายได้ และต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยจะแบ่งรายได้ และต้นทุนไปตาม
หน่วยงานย่อย หรือหน่วยของต้นทุน ซึ่งสามารถจัดแบ่งได้ดังนี้ 

 

1. รายได้จากการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานย่อย  

รายไดจ้ากการด าเนินงาน เช่น  ยอดขาย รายไดจ้ากการให้บริการ จะแบ่งไปตาม
หน่วยงานย่อย เช่น แผนกขายเสื้อผ้าผู้หญิง แผนกขายเสื้อผ้าผู้ชาย มีรายไดจ้ากการขายสนิค้า
แต่ละส่วนงานเท่ากับเท่าใด 

 

2. ต้นทุนผนัแปรของแต่ละส่วนงานย่อย 

ลักษณะของต้นทุนผันแปร เป็นต้นทุนรวมที่มีลักษณะแปรไปตามระดับของกิจกรรม
หรือขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเกิดต้นทุน ซึ่งสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของหน่วยต้นทุน
หรือส่วนงานใด สามารถแบ่งต้นทุนผันแปรได้ 2 ประเภท คือ ต้นทุนการผลิตผันแปร และ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร ดังนี้  

 

2.1. ต้นทุนขายผนัแปร  

ต้นทุนการผลิตผันแปร (Manufactured Variable Costs) เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตสินค้าที่มีลักษณะเป็นต้นทุนผันแปร ซึ่งสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของผลิตภัณฑ์
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ชนิดใด จ านวนเท่าใด ต้นทุนการผลิตผันแปร เช่น วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง 
ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร ที่สามารถระบุได้ว่าเป็นของสินค้าประเภทใด เป็นต้น 

 

2.2. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผนัแปร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร (Selling and Administration Variable 

Expenses) เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและการบริหารงานที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า
เป็นของหน่วยงานใด จ านวนเท่าใด เช่น ค่าน้ าค่าไฟ ค่านายหน้าที่สามารถระบุได้ว่าเป็นของ
แผนกขายสินค้าแผนกใด เป็นต้น 

 

3. ต้นทุนคงท่ี  

สามารถแบ่งเป็นส่วนย่อยได้ 2 ประเภท คือ ต้นทุนคงที่โดยตรง และต้นทุนคงที่โดย
อ้อม หรือ ต้นทุนคงที่ร่วม ดังนี้  

 

3.1. ต้นทุนคงท่ีโดยตรง  

ต้นทุนคงที่โดยตรง (Direct Fixed Cost) หมายถึง ต้นทุนคงที่ที่สามารถระบุได้อย่าง
ชัดเจนว่าเป็นของหน่วยต้นทุนใด เช่น หน่วยงานย่อย คือ แผนกขาย ส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้น
ในแผนกขาย ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงานขาย ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณา 
เป็นต้น ซึ่งต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเหล่านี้ สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของแผนกขาย ใด 
ดังนั้น ต้นทุนเหล่านี้จึงเป็นต้นทุนคงที่โดยตรงของแต่ละส่วนงานย่อย 

 

3.2. ต้นทุนคงท่ีโดยอ้อม หรือ ต้นทุนคงท่ีร่วม  

ต้นทุนคงที่ร่วม (Indirect Fixed Cost or Common Fixed Cost) หมายถึง ต้นทุนคงที่
ที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของหน่วยต้นทุนใด หรือเป็นต้นทุนที่หัวหน้าหรือผู้จัดการ
ของส่วนงานย่อยไม่สามารถที่จะควบคุมได้ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รับการปันส่วนมาจากแผนก
อื่น เช่น เงินเดือนผู้บริหารระดับสูง ค่าเช่าส านักงานใหญ่ ค่าเบี้ยประกันภัยค่าสอบบัญชี  

 

จากข้อมูลการแบ่งประเภทต้นทุนข้างต้น สามารถน าเสนองบก าไรขาดทุนแบบแสดง
ก าไรส่วนเกิน หรือน าเสนอในรูปแบบรายงานของส่วนงาน ได้ดังนี้ 
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ตัวอย่างรูปแบบของรายงานของส่วนงาน 

1) งบก าไรขาดทนุ แยกตามแผนก 

งบก าไรขาดทุน แยกตามแผนก 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

                                                                                                         หน่วย: บาท 

 แผนกขาย บริษทัโดยรวม 

 แผนกขายปลีก แผนกขายส่ง 

ยอดขาย xxx xxx xxx 

หัก ต้นทุนผันแปร    

      ต้นทุนขายผันแปร xxx xxx xxx 

      ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร xxx xxx xxx 

ต้นทุนผันแปรรวม xxx xxx xxx 

ก าไรส่วนเกิน  xxx xxx xxx 

หัก ต้นทุนคงที่     

     ต้นทุนคงที่โดยตรง  xxx xxx xxx 

ก าไรของส่วนงาน  xxx xxx xxx 

หัก ต้นทุนคงที่ร่วม   xxx 

ก าไรจากการด าเนินงาน   xxx 

 

2) งบก าไรขาดทุน แยกตามเขตการขาย 

งบก าไรขาดทุน แยกตามเขตการขาย 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย: บาท 

    เขตการขาย แผนกขายส่ง 

 เขตภาคกลาง เขตภาคเหนือ 

ยอดขาย xxx xxx xxx 

หัก ต้นทุนผันแปร    

      ต้นทุนขายผันแปร xxx xxx xxx 

      ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร xxx xxx xxx 

ต้นทุนผันแปรรวม xxx xxx xxx 

ก าไรส่วนเกิน  xxx xxx xxx 

หัก ต้นทุนคงที่     

     ต้นทุนคงที่โดยตรง xxx xxx xxx 

ก าไรของเขตการขาย  xxx xxx xxx 

หัก ต้นทุนคงที่ร่วม   xxx 

ก าไรของแผนกขายส่ง   xxx 
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ตวัอย่างท่ี 4.4 

บริษัท ผลไม้ไทย จ ากัด ได้ท าการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้กระป๋อง 
โดยมีผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด ได้แก่ สับปะรดกระป๋อง และเงาะกระป๋อง โดยบริษัทมีข้อมูลรายได้
และต้นทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด ดังนี้ 

1. ราคาขาย และต้นทนุผันแปรต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนดิ ดังนี้ 
  สับปะรดกระป๋อง   เงาะกระป๋อง 

ราคาขายต่อหน่วย (บาท) 40  55 

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาท) 25  30 

ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย (บาท) 15  25 

 

2. ปริมาณสินค้าทีข่ายไดข้องของผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด สับปะรดกระป๋องขายได้ 
30,000 กระป๋อง และเงาะกระป๋อง ขายได้ 60,000 กระป๋อง 

 

3. ต้นทุนคงที่ ของของผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด มีดงันี้ (หน่วย: บาท) 
         สับปะรดกระป๋อง เงาะกระป๋อง 

  ต้นทุนการผลิตคงที ่     50,000    60,000 

  ค่าใช้จ่ายในการขายคงที ่   100,000   110,000 

  ค่าใช้จ่ายในการบริหารคงที่    120,000   150,000 

 

4. ต้นทุนคงที่ร่วม 

ค่าใช้จ่ายในการขายของส านกังานใหญ่ 220,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของส านักงานใหญ่ 280,000 บาท  

 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถจัดท างบก าไรขาดทุนแยกตามส่วนงาน โดยแบ่งไปตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้  
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บริษัท ผลไม้ไทย จ ากัด 

งบก าไรขาดทนุ แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ 
ส าหรับปี สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 25X1 

หน่วย: บาท 

 สบัปะรดกระป๋อง เงาะกระป๋อง      รวม 

ยอดขาย   1,200,000(1)   3,300,000(2) 4,500,000 
หัก ต้นทนุผันแปร    750,000(3)   1,800,000(4) 2,550,000 
ก าไรส่วนเกิน  450,000 1,500,000 1,950,000 
หัก ต้นทนุคงที:่     

     ต้นทุนคงที่โดยตรง    

       ต้นทุนการผลิตคงที ่   50,000   60,000   110,000 

       ค่าใช้จา่ยในการขายคงที่  100,000 110,000   210,000 

       ค่าใช้จา่ยในการบริหารคงที่  120,000 150,000   270,000 

     รวมตน้ทุนคงที่โดยตรง 270,000 320,000   590,000 

ก าไรแต่ละผลิตภัณฑ์  180,000    1,180,000 1,360,000 

หัก ต้นทนุคงที่ร่วม    

ค่าใช้จ่ายในการขาย    220,000 

          ค่าใช้จ่ายในการบริหาร    280,000 

รวมต้นทุนคงที่ร่วม    500,000 

ก าไรจากการด าเนินงาน    860,000 

หัก ภาษีเงินได้ 20%    172,000 

ก าไรสุทธ ิ    688,000 
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ยอดขายของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 

(1) สับปะรดกระป๋อง  = 30,000 หน่วย x 40 บาทต่อหน่วย 

= 1,200,000 บาท 

(2) เงาะกระป๋อง = 60,000 หน่วย x 55 บาทต่อหน่วย 

= 3,300,000 บาท 

 

ต้นทุนผันแปรของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 

(3) สับปะรดกระป๋อง = 30,000 หน่วย x 25 บาทต่อหน่วย 

= 750,000 บาท 

(4) เงาะกระป๋อง = 60,000 หน่วย x 30 บาทต่อหน่วย 

= 1,800,000 บาท 

 

จากการน าเสนองบก าไรขาดทุนหรือแสดงเป็นรายงานของส่วนงานแยกตามประเภท
ของผลิตภัณฑ์ จะเห็นได้ว่าสับปะรดกระป๋อง มีก าไรจ านวน 180,000 บาท และเงาะกระป๋องมี
ก าไรจ านวน 1,180,000 บาท นั่นก็หมายความว่า ผลการด าเนินงานของเงาะกระป๋องมี
ประสิทธิภาพมากกว่าสับปะรดกระป๋อง ซึ่งข้อมูลก าไรแยกตามส่วนงานนี้ ผู้บริหารระดับสูง
สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจในประเด็นเรื่องการประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละ
ส่วนงานย่อย ผู้จัดการที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์เงาะกระป๋องควรได้รับการชมเชย หรือรา หรือ
เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทแต่ละแห่ง 
 

สรปุ 

 ในการจัดท างบก าไรขาดทุนต้องมีการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถค านวณได้ 
2 วิธีคือวิธีต้นทุนเต็มและวิธีต้นทุนผันแปร การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีต้นทุนเต็มจะ
น าเอาต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่เป็น
ต้นทุนผลติภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต
ทั้งผันแปรและคงที่ ส่วนการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีต้นทุนผันแปรจะน าเอาต้นทุนที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตเฉพาะส่วนของต้นทุนผันแปรเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย 
วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตเฉพาะผันแปร  
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 การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 วิธีมีผลต่อการน าเสนองบก าไรขาดทุนที่แตกต่างกัน 
ซึ่งสามารถน าเสนอได้ 2 แบบ ได้แก่ การน าเสนองบก าไรขาดทุนภายใต้ระบบต้นทุนเต็มและ
ระบบต้นทุนผันแปร  

นอกจากนี้ส าหรับกิจการที่มีการขายสินค้าหลายชนิดหรือมีการแบ่งส่วนงานเป็นส่วน
งานย่อย หรือมีหน่วยงานย่อย โดยผู้บริหารต้องการวัดหรือประเมินการรายงานผลการ
ด าเนินงานย่อย ตามความต้องการของผู้บริหาร เช่น แสดงผลการด าเนินงานตามสาย
ผลิตภัณฑ์ ตามเขตการขาย ตามชนิดของสินค้า เป็นต้น โดยในรายงานแยกตามส่วนงานนี้จะ
เป็นการเสนอข้อมูลทางการบัญชีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร เนื่องจากเป็นการแยกแสดงให้
เห็นต้นทุนแต่ละประเภทที่ชัดเจน และผู้บริหารสามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในด้านการ
วางแผน ควบคุม และสามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ 
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ มีกี่แนวคิด อะไรบ้าง  
ข้อ 2. การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ทั้ง 2 วิธี มีอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบ 

ข้อ 3. การน าเสนองบก าไรขาดทุนทัง้วิธีต้นทุนเต็มและวิธีต้นทุนผันแปร เสนอข้อมูลให้ใคร และ
มีวัตถุประสงค์หลักของการน าเสนอเพื่ออะไร 
ข้อ 4. ร้านสวีทเบเกอรี่ เป็นร้านขายขนมเค้ก มีการเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต (รวม) เกี่ยวกับ
ขนมเค้กขนาด 1 ปอนด์ จ านวน 100 ก้อน ดังนี้ วัตถุดิบทางตรง 7,500 บาท ค่าแรงทางตรง 
5,000 บาท และค่าใช้จ่ายการผลิตรวม 4,800 บาท โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 
2,800 บาท และค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ 2,000 บาท   
 

ให้ท า  
1. ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์รวมของขนมเค้ก โดยใช้วิธีต้นทุนเต็ม (Full Costing) และ

ต้นทุนผันแปร (Variable Costing) ตามล าดับ 

2. ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยของเค้ก 1 ปอนด์โดยใช้วิธีต้นทุนเตม็ (Full Costing) 

และต้นทุนผันแปร (Variable Costing) ตามล าดับ 

 

ข้อ 5. บริษัท รุ่งอรุณการไฟฟ้า จ ากัด ได้มีการประมาณการเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตและ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส าหรับการผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง (โดยก าลังการผลิตปกติเท่ากับ 
10,000 หน่วย) ดังนี้  

ต้นทุนผนัแปรต่อหน่วย ต้นทุนคงท่ีรวม 

          (บาท)       (บาท) 
วัตถุดิบทางตรง   50 

ค่าแรงงานทางตรง  40 

ค่าใช้จ่ายการผลิต  20 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  15     200,000 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  18     300,000 
  

ในระหว่างปี 25x1 บริษัทได้วางแผนการผลิตและจ าหน่ายเท่ากับ 10,000 หน่วย ราคา
ขายต่อหน่วย 300 บาท 
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ให้ท า 

1. ค านวณหาต้นทนุการผลิตตอ่หน่วยตามระบบต้นทุนเต็มและระบบต้นทุนผันแปร 
2. จัดท างบก าไรขาดทนุตามระบบต้นทนุเต็ม และระบบต้นทุนผันแปร ส าหรับปี สิน้สุด

วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

 

ข้อ 6. บริษัท แสงอรุณ จ ากัด เป็นบริษัททีท่ าการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ชนิดหนึ่ง มีข้อมลู
ต้นทุนการผลิต คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยบริษัทมีก าลังการผลิตปกติ จ านวน 2,000 

หน่วย และราคาขายต่อหน่วย 45 บาท 

ต้นทุนผันแปร: 
 วัตถุดิบทางตรง     8  บาทต่อหน่วย 

 ค่าแรงงานทางตรง    6  บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร   4  บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร      3  บาทต่อหน่วย 

ต้นทุนคงที:่ 
 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)         20,000  บาท 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที ่(รวม)450,000  บาท 

 

ให้ท า  

1. ค านวณหาต้นทนุการผลิตตอ่หน่วยตามวิธีต้นทุนเต็ม และต้นทนุผันแปร  
2. จัดท างบก าไรขาดทนุตามวิธีต้นทุนเต็ม ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 ถ้า

บริษัทคาดว่าจะผลิตและขายสนิค้าได้ 1,800 หน่วย 

3. จัดท างบก าไรขาดทนุวิธีต้นทุนผันแปร ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 25X1 ถ้า
บริษัทคาดว่าจะผลิตและขายสนิค้าได้ 2,200 หน่วย 
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ข้อ 7. บริษัท นรินทร์ จ ากัด การผลิตและจ าหน่ายสินคา้ชนิดหนึ่ง มีขอ้มูลการผลิต การขาย 
และค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน ประจ าปี 25x1 ดังนี ้

จ านวนหน่วยผลิต (หน่วย)            15,000  หน่วย 

จ านวนหน่วยขาย (หน่วย)         15,000  หน่วย 

ก าลังการผลิตปกติ (หน่วย)         15,000  หน่วย 

ราคาขายต่อหน่วย    200  บาท 

ต้นทุนการผลิต: 

 วัตถุดิบทางตรง      50  บาทต่อหน่วย 

 ค่าแรงงานทางตรง     30  บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร    10  บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)      600,000  บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร: 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร   20  บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที ่ 450,000  บาท 

 

ให้ท า  

1. ค านวณหาต้นทนุผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยตามวิธีต้นทุนเต็ม และต้นทุนผันแปร  
2. จัดท างบก าไรขาดทนุตามวิธีต้นทุนเต็ม ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 

3. จัดท างบก าไรขาดทนุวิธีต้นทุนผันแปร ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 25X1 

 

ข้อ 8. บริษัท ศรัทธา จ ากัด เป็นบริษทัที่ท าการผลิตและขายสนิค้าชนดิหนึง่ กจิการตอ้งการ
วางแผนเกี่ยวกับก าไร โดยได้รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของบริษัทในช่วง 2 ปีแรกที่เปิดการ
ด าเนินงาน ดังนี ้

ปริมาณสินค้าคงเหลอืต้นงวด ปริมาณการผลิต  
สินค้าคงเหลอืต้นงวด         3,000  หน่วย 

ปริมาณการผลิต      12,000  หน่วย 

ปริมาณการขาย      10,000  หน่วย 

ก าลังการผลิตปกติ (Normal Capacity)    10,000  หน่วย 

ราคาขายต่อหน่วย             120   บาทต่อหน่วย      
ต้นทุนการผลิตมีดังนี ้

วัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย                10  บาทตอ่หน่วย 

ค่าแรงงานทางตรงต่อหน่วย               12  บาทตอ่หน่วย 
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ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อหน่วย          15  บาทตอ่หน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)           100,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรต่อหน่วย             10 บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที ่(รวม) 450,000 บาท 

 

ให้ท า  

1. ค านวณหาต้นทนุผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยตามวิธีต้นทุนเต็ม และต้นทุนผันแปร  
2. ค านวณหาผลต่างก าลังการผลิต ปี 25X1  
3. จัดท างบก าไรขาดทนุตามวิธีต้นทุนเต็ม ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1  
4. จัดท างบก าไรขาดทนุวิธีต้นทุนผันแปร ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 25X1 

 

ข้อ 9. บริษัท สายฟ้า จ ากัด กิจการต้องการวางแผนเกี่ยวกับก าไร โดยได้จัดท างบประมาณ
ยืดหยุ่นประจ าปีขึ้น ได้มีการประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานของบริษัทใน
ปี 25X1 ดังนี้         

ปริมาณการผลิตและขาย             240,000 หน่วย  

ยอดขาย             2,880,000  บาท    
ต้นทุนการผลิต 

ต้นทุนผันแปร @4    960,000 บาท 

ต้นทุนการผลิตคงที่ (รวม)   720,000 บาท 

 รวมต้นทุนการผลิต           1,680,000  บาท 

 ก าไรขัน้ต้น            1,200,000  บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร   480,000  บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที ่  380,000  บาท 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   860,000 บาท 

ก าไรจากการด าเนินงาน     340,000 บาท 

การประมาณงบประมาณ ณ ก าลังการผลิตปกติ (Normal Capacity) 220,000 หน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่เกิดขึ้น จ านวน 720,000 บาท ขายสินค้าได้ในราคาหน่วยละ 24 บาท 
ค่าใช้จ่ายคงที่เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอตลอดทั้งปี 
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ให้ท า  

1. ค านวณหาต้นทนุผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยตามวิธีต้นทุนเต็ม และต้นทุนผันแปร  
2. จากขอ้มูลข้างต้น มีผลต่างก าลังการผลิตหรือไม่ ถ้ามี เท่ากับเท่าใด 

3. จัดท างบก าไรขาดทนุตามวิธีต้นทุนเต็ม และวิธีต้นทุนผันแปร ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 25X1 และ 25X2 ถ้ากิจการผลิตและขายได้ 250,000 หน่วย 

 

ข้อ 10 . บริษัท อุดรการค้า จ ากดั เป็นบริษัทที่เพิ่งเริ่มเปิดด าเนินงานในปี 25X1 กิจการ
ต้องการวางแผนเกี่ยวกับก าไร โดยได้รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของบริษัทในช่วง 2 ปีแรกที่
เปิดการด าเนินงาน ดังนี ้

      ปี 25X1  ปี 25X2 

ปริมาณสินค้าคงเหลอืต้นงวด ปริมาณการผลิต  
สินค้าคงเหลอืต้นงวด (หน่วย)   1,000  ........... 
ปริมาณการผลิต (หน่วย)  42,000  37,000 
ปริมาณการขาย (หน่วย)   40,000  35,000 
สินค้าคงเหลอืปลายงวด (หน่วย)  ............  ............. 
ก าลังการผลิตปกติ (Normal Capacity) 40,000  40,000 
ราคาขายต่อหน่วย     320    320 

ต้นทุนการผลิตมีดังนี ้
วัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย          30 บาทต่อหน่วย 

ค่าแรงงานทางตรงต่อหน่วย          25 บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อหน่วย   45 บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)     800,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรต่อหน่วย       10  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที ่(รวม)  450,000  บาท 

ให้ท า  

1. ค านวณหาต้นทนุผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยตามวิธีต้นทุนเต็ม และต้นทุนผันแปร  
2. ผลต่างก าลังการผลิต ปี 25X1 และ 25X2 

3. จัดท างบก าไรขาดทนุตามวิธีต้นทุนเต็ม และวิธีต้นทุนผันแปร ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 25X1 และ 25X2 
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ข้อ 11 . บริษัท ศรัทธา จ ากดั เป็นบริษัทที่ท าการผลิตและขายสนิค้าชนดิหนึง่ กิจการตอ้งการ
วางแผนเกี่ยวกับก าไร โดยได้รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของบริษัทในช่วง 2 ปีแรกที่เปิดการ
ด าเนินงาน ดังนี ้

      ปี 25X1  ปี 25X2 

ปริมาณสินค้าคงเหลอืต้นงวด ปริมาณการผลิต  
สินค้าคงเหลอืต้นงวด (หน่วย)    2,000  ........... 
ปริมาณการผลิต (หน่วย)  12,000  15,000 
ปริมาณการขาย (หน่วย)   10,000  18,000 
สินค้าคงเหลอืปลายงวด (หน่วย)  ............  ............. 
ก าลังการผลิตปกติ (Normal Capacity) 10,000  10,000 
ราคาขายต่อหน่วย       120      120 

ต้นทุนการผลิตมีดังนี ้
วัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย              10  บาทต่อหน่วย 

ค่าแรงงานทางตรงต่อหน่วย             12  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อหน่วย        15  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)   100,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรต่อหน่วย          10  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที ่(รวม) 450,000  บาท 

 

ให้ท า  

1. ค านวณหาต้นทนุผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยตามวิธีต้นทุนเต็ม และต้นทุนผันแปร  
2. ค านวณหาผลต่างก าลังการผลิต ปี 25X1 และ 25X2 

3. จัดท างบก าไรขาดทนุตามวิธีต้นทุนเต็ม ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 และ 
25X2 

4. จัดท างบก าไรขาดทนุวิธีต้นทุนผันแปร ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 25X1 และ 
25X2 
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ข้อ 12. บริษัท ไพศาลการไฟฟ้า จ ากัด ได้ท าการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 2 
ชนิด คือ เตาอบไมโครเวฟ และหม้อหุงข้าว โดยมีสาขาที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดนี้ แยก
เป็น 2 สาขา คือ สาขาห้าแยก และสาขานอกเมือง โดยมีข้อมูลราคาขายและต้นทุนเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด ดังนี้ 

1. ราคาขายและอัตราก าไรส่วนเกินของผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนดิ 

 เตาอบไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว 
 ราคาขายต่อหน่วย (บาทตอ่หน่วย) 6,000  1,500 

 อัตราก าไรส่วนเกนิ (%)    40%    45% 

 

2. ปริมาณสินค้าทีข่ายในสาขาทั้ง 2 แห่ง 
สาขาห้าแยก สาขานอกเมือง  รวม 

  เตาอบไมโครเวฟ (เครื่อง)  200      150   350  

  หม้อหุงข้าว (เครื่อง)     350      280   630 

 

3. ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย (หน่วย: พันบาท) 
    ชนิดของผลิตภัณฑ ์          สาขา 
เตาอบไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว ห้าแยก    นอกเมอืง 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่       150         100       -    - 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที ่ 180        90     100  80 

 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป 120,000 บาทต่อเดือน 

 

ให้ท า  

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามส่วนงานย่อย โดยจ าแนกตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์  

 



 

   

บทท่ี  5 

ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม 

 

การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของธุรกิจซื้อขายสินค้า ธุรกิจผลิตสินค้า รวมไปถึงการ
ค านวณต้นทุนบริการของธุรกิจให้บริการ จะประกอบด้วย ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยต้นทุน 
(Cost Objects) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ต้นทุนทางตรง (Direct Costs) และ
ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Costs) ซึ่งต้นทุนทางตรง เป็นต้นทุนที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า
เป็นของผลิตภัณฑ์หรือการบริการชนิดใด เช่น ส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรม ต้นทุนทางตรง 
ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง และค่าแรงงานทางตรง เป็นต้นทุนทางตรงของผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิด เนื่องจากกิจการทราบถึงปริมาณการใช้วัตถุดิบและจ านวนชั่วโมงแรงงานที่น ามาใช้ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้อย่างชัดเจนว่าต้องใช้จ านวนเท่าใด จึงสามารถบอกได้ว่ าต้นทุนของ
วัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรงมีจ านวนเท่าใด ดังนั้นส่วนใหญ่ธุรกิจแต่ละประเภทไม่มี
ปัญหาในการค านวณต้นทุนทางตรง ให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 

 ส่วนต้นทุนทางอ้อม ซึ่งเป็นต้นทุนที่ได้รับการจัดสรรให้กับผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ 
โดยใช้เกณฑ์หรือฐานการปันส่วนที่เหมาะสม เพื่อปันส่วนให้กับผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้นๆ 
ต้นทุนทางอ้อมของธุรกิจอุตสาหกรรม เช่น ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นในโรงงาน ได้แก่ ค่า
เสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เป็นต้น ซึ่งต้นทุนในลักษณะนี้ การปันส่วนให้กับผลิตภัณฑ์ค่อนข้างยาก เนื่องจากว่า ไม่
สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของผลิตภัณฑ์หรือการบริการชนิดใด แต่ละผลิตภัณฑ์หรือ
การบริการมีการใช้ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนเหล่านี้จ านวนเท่าใด ดังนั้น จึงเป็นผลท าให้การเลือกใช้
เกณฑ์ในการปันส่วนต้นทุน ระบุได้ค่อนข้างยาก จึงท าให้การปันส่วนต้นทุนทางอ้อมให้กับ
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการไม่มีความเหมาะสม ซึ่งมีผลต่อการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ท าให้
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ไม่มีความถูกต้องเท่าที่ควร  

นอกจากนี้ ต้นทุนทางอ้อมมีความส าคัญต่อธุรกิจแต่ละประเภทมากขึ้น เนื่องจากใน
ปัจจุบันต้นทุนทางอ้อมเกิดขึ้นมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกระบวนการผลิตมีความซับซ้อน
มากกว่าในอดีต แต่ผลิตภัณฑ์หรือการบริการมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น โรงงานผลิต
รถยนต์มีการผลิตรถยนต์หลายรุ่น แต่มีการใช้เครื่องจักรตัวเดียวกัน หรือ ใช้พื้นที่ในการผลิตที่
เดียวกัน มีการใช้น้ า ใช้ไฟร่วมกัน ค่าน้ าค่าไฟจึงเป็นของหลายแผนก เป็นต้น หรือถ้าพิจารณา
ในด้านการด าเนินงานของแต่ละแผนกที่อยู่ในกิจการเดียวกัน อาจมีการใช้อุปกรณ์ส านักงาน
ร่วมกัน ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน เป็นความรับผิดชอบของหลายแผนก
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ร่วมกัน ดังนั้น เพื่อให้การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์หรือการบริการมีความเหมาะสม จึงต้องมี
การปันส่วนต้นทุนทางอ้อมเหล่านี้ให้กับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรียกว่า การ
จัดสรรหรือปันส่วนต้นทุน (Cost Allocation) โดยใช้เกณฑ์การปันส่วนที่มีความสัมพันธ์โดยตรง
หรือมีความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล (Cause and Effect Relationship) กับสิ่งที่ต้องการจะ
คิดต้นทุน (Cost Objects) หรือมีการใช้เกณฑ์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด เพื่อให้การค านวณ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์หรือการบริการของแต่ละชนิดมีความถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริ ง
มากขึ้นนั่นเอง  
 

แนวคิดของการปันส่วนต้นทุน 

แนวคิดของการปันส่วนต้นทุน คือการปันส่วนต้นทุนเข้าสู่ตัวผลิตภัณฑ์หรือการบริการ 
โดยใช้เกณฑ์การปันส่วนที่มีความสัมพันธ์โดยตรง หรือมีความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
บหน่วยต้นทุนมากที่สุด (Garrison and et al., 2012 : 258) ซึ่งส่วนใหญ่ต้นทุนที่ถูกปันส่วน
มักจะเป็นต้นทุนทางอ้อม ดังอธิบายไว้แล้วข้างต้น 

ส าหรับต าราฉบับนี้ เน้นการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของธุรกิจผลิตสินค้า ดังนั้น ส่วน
ใหญ่ต้นทุนทางอ้อมของธุรกิจประเภทนี้ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งการปันส่วนค่าใช้จ่ายการ
ผลิตตามระบบการค านวณต้นทุนแบบเดิม ส่วนใหญ่จะปันส่วนไปตามปริมาณการผลิตเป็นหลัก 
เนื่องจากสมัยก่อนการผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ไดม้ีมกีระบวนการผลิตที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์มีเพียง
ไม่กี่ชนิดในหนึ่งโรงงานหรือมีผลิตภัณฑ์เพียงแค่ชนิดเดียว กระบวนการผลิตไม่ได้มีหลาย
ขั้นตอนหรือมีความซับซ้อนมากเช่นในปัจจุบัน ดังนั้น การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตให้กับ
ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง อาจใช้ปริมาณการผลิต หรือชั่วโมงแรงงานทางตรงเป็นเกณฑ์ใน
การปันส่วน หรือ ถ้าโรงงานนั้นใช้เครื่องจักรในการผลิตเป็นส่วนใหญ่ อาจใช้ชั่วโมงเครื่องจักร
เป็นเกณฑ์ในการปันส่วน ก็ถือว่ามีความถูกต้องแล้ว แต่ในปัจจุบันโรงงานหนึ่งๆ มีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีความทันสมัยมาก
ขึ้น ดังนั้น ค่าใช้จ่ายการผลิตไม่ได้มีความสัมพันธ์กับปริมาณการผลิต หรือชั่วโมงแรงงาน
ทางตรง หรือชั่วโมงเครื่องจักรโดยตรง จึงท าให้การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง หรือ
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว การค านวณต้นทุนโดยใช้ระบบต้นทุน
ตามฐานกิจกรรม (Activity - Based Costing : ABC) จึงได้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการ
ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ให้มีความถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น ซึ่งระบบการ
ค านวณต้นทุนตามฐานกิจกรรมนี้ ค านึงถึงกิจกรรมที่มีความหลายหลายในกระบวนการผลิต
ของการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด และแต่ละกิจกรรมมีสาเหตุที่ท าให้เกิดต้นทุนหรือตัวผลักดัน
ต้นทุน (Cost Drivers) ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปันส่วนต้นทุนโดยใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันไป
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ตามแต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ย่อมท าให้การปันส่วนต้นทุนมีความถูกต้องมากกว่าที่จะใช้
เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเป็นฐานในการค านวณส าหรับทั้งโรงงาน หรือแยกค านวณอัตราค่าใช้จ่าย
การผลิตของแต่ละแผนกในโรงงาน แต่อย่างไรก็ตาม การน าเอาระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม
มาใช้อาจไม่เหมาะกับทุกธุรกิจ ซึ่งแต่ละธุรกิจจ าเป็นจะต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ และ
ข้อจ ากัดของระบบการค านวณต้นทุนแบบใหม่นี้  
 

วตัถปุระสงคข์องการปันส่วนต้นทุน 

จากแนวคิดการปันส่วนต้นทุนข้างต้น จะเห็นว่าการปันส่วนต้นทุนทางอ้อมให้เหมาะสม
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์  ดังนั้น การปันส่วนต้นทุนให้มีความ
ถูกต้อง เหมาะสมในธุรกิจ เพื่อวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความ
ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

3) เพื่อให้เกิดการประเมินผลการด าเนินงานที่ดีมากขึ้น และ 4) เพื่อน าเสนอรายงานการเงิน
ให้กับบุคคลภายนอกให้มีความถูกต้องมากขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์ของการปันส่วนต้นทุนสามารถ
อธิบายรายละเอียดในแต่ละหัวข้อได้ดังนี้ (ปรับปรุงจากสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2552) 

 

1. เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีความถกูต้องและเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ 

การเกิดขึ้นของรายการต้นทนุหรือค่าใช้จ่ายบางรายการในงบก าไรขาดทุน เกิดจากการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันกับแผนกอื่นๆหรือ หน่วยงานอื่นในองค์กรเดียวกัน ท าให้ต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายรายการนั้น ๆ ควรได้รับการปันส่วนให้กับแผนกที่เกี่ยวข้อง ด้วยหลักเกณฑ์หรือฐาน
การคิดต้นทุนที่มีความถูกต้องหรือมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยตรงกับสิ่งที่
ต้องการคิดต้นทุนหรือหน่วยต้นทุนนั้นๆ เช่น ผู้จัดการแผนกผลิตสินค้าชนิดหนึ่ งได้ให้แผนก
ออกแบบผลิตภัณฑ์ท าการออกแบบสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้นต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกแบบของแผนก ควรได้รับการปันส่วนไปให้กับแผนกที่ท า
การผลิตสินค้านั้นๆ เพราะยิ่งถ้าการออกแบบมีความยุ่งยาก ซับซ้อนในการออกแบบหรือ ต้อง
ผ่านกระบวนการผลิตที่หลากหลายจะยิ่งท าให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายมีจ านวนมาก การปันส่วน
ต้นทุนดังกล่าวควรจะถูกปันส่วนให้กับแผนกผลิตด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสมมากที่สุด เพื่อให้แผนก
ผลิตสามารถค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง และจะส่งผลต่อการน าข้อมูลไปใช้ในการ
ตัดสินใจต่อไป เช่น น าข้อมูลไปใช้เป็นฐานในการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
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2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรพัยากรร่วมกนั 

การปันส่วนต้นทุนเป็นการค านวณต้นทุนการผลิตหรือการบริการให้กับหน่วยงานย่อย 
เช่น แผนกต่างๆ ในองค์กร ที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เนื่องจากหน่วยงานใดที่ได้รับการปัน
ส่วนต้นทุนตามการใช้ทรัพยากรหรือการบริการ หน่วยงานนั้นจะมีความตระหนักในภาระต้นทุน
ที่หน่วยงานนั้นๆ ได้รับการปันส่วนมา ซึ่งมีผลท าให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด แต่ถ้าหากไม่มีแนวคิดของการปันส่วนต้นทุน รวมไปถึงใช้เกณฑ์การปันส่วนไม่เหมาะสม
อาจจะส่งผลต่อการใช้ทรัพยากร ท าให้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น ผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทมีตัดสินใจซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อมาใช้ในการด าเนินงานของธุรกิจ แผนกต่างๆ มีการ
ใช้เครื่องถ่ายเอกสารร่วมกัน แต่ถ้าบริษัทไม่มีแนวคิดของการปันส่วนไปตามการใช้งาน อาจมี
ผลท าให้พนักงานแต่ละแผนกใช้เครื่องถ่ายเอกสารโดยไมม่ีประสิทธิภาพ อาจถ่ายเอกสารที่ไม่มี
ความจ าเป็นต่องาน ท าให้ค่าใช้จ่ายจากการใช้เครื่องถ่ายเอกสารสูงเกินความจ าเป็น ดังนั้น การ
ปันส่วนต้นทุนด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสม มีผลต่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และที่ส าคัญสามารถ
ส่งผลต่อการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

3. เพ่ือให้เกิดการประเมินผลการด าเนินงานได้ดีมากขึน้ 

ข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานย่อยในกิจการ เช่น แผนก สาขา เขตการขาย หรือ โครงการ เป็นต้น จ าเป็นต้อง
มีข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของหน่วยงานย่อยนั้นที่มีความถูกต้อง เพื่อ
ประเมินผลว่าผู้จัดการแผนกใดมีความสามารถของการท าก าไรได้ดีกว่าแผนกอื่น หรือผู้จัดการ
สาขาใดมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดีกว่า การจะวัดผลการด าเนินงานได้ถูกต้องตาม
ความเป็นจริงหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลต้นทุนของหน่วยงานย่อยต่างๆ มีความถูกต้องมาก
น้อยแค่ไหน การปันส่วนต้นทุนมีความส าคัญต่อการน าเสนอข้อมูล จ าเป็นอย่างยิ่งว่า ต้นทุนที่
เกิดขึ้นต้องจ าแนกให้ได้ว่าต้นทุนใดเป็นต้นทุนที่ควบคุมได้โดยหน่วยงานนั้นๆ (ต้นทุนทางตรง) 
และต้นทุนใดที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยหน่วยงานนั้นๆ หรือเป็นของทั้งองค์กร (ต้นทุน
ทางอ้อม หรือ ต้นทุนร่วม) เพราะการจะวัดผลการด าเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
ควรวัดแต่เฉพาะส่วนที่ผู้บริหารของหน่วยงานย่อยนั้นรับผิดชอบหรือควบคุมได้ ต้นทุนส่วนที่
ควบคุมไม่ได้ ไม่ควรจะน ามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ เพราะอาจท าให้ผลการประเมินมี
ความไม่ยุติธรรม ดังนั้นการน าเสนอข้อมูลแยกตามส่วนงานย่อยจึงควรพิจารณาถึงความ
สอดคล้องของการเกิดขึ้นหรือการใช้ข้อมูลหรือการใช้ทรัพยากร ซึ่งข้อมูลจะถูกต้องครบถ้วน
หรือไม่นั้น จ าเป็นต้องอาศัยแนวคิดของการปันสว่นต้นทุนทีถู่กต้องเหมาะสมมากที่สุด เพื่อช่วย
ในการน าเสนอข้อมูลให้มีความถูกต้องและยุติธรรมมากขึ้นนั่นเอง 
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4. เพื่อน าเสนองบการเงินให้กบับุคคลภายนอกให้มีความถกูต้องมากขึน้ 

การค านวณต้นทุนส าหรับกิจการซื้อขายสินค้า และกิจการอุตสาหกรรม กิจการแต่ละ
ประเภทจ าเป็นต้องค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ให้มีความถูกต้องมากที่สุดเพื่อน าเสนอรายงาน
ทางการเงินให้กับบุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลต้นทุนของสินค้าที่ขายได้ในงบก าไรขาดทุน รวม
ไปถึงมูลค่าสินค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งโดยทั่วไปการน าเสนอข้อมูลทางการบัญชี
ให้กับบุคคลภายนอก ต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป (Generally Accepted 

Accounting Principles : GAPP) จะใช้วิธีการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีต้นทุนเต็ม 
หรือ วิธีต้นทุนรวม (Full Costing or Absorption Costing) โดยบุคคลภายนอกจะได้น าข้อมูลที่
ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง การค านวณต้นทุนวิธีนี้ ประกอบด้วย วัตถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ซึ่งเป็นต้นทุนทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งผันแปรและคงที่ 
ซึ่งเป็นต้นทุนทางอ้อม  

ในการด าเนินธุรกิจของกิจการที่ท าการผลิตสินค้า การค านวณต้นทุนทางตรง (ทั้ง
วัตถุดิบทางตาง และค่าแรงงานทางตรง) เข้าสู่ตัวผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการค านวณ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์เพราะต้นทุนเหล่านี้ ผันแปรไปตามปริมาณการผลิต นั่นคือต้นทุนทางตรง
ทราบตัวผลักดันต้นทุนที่ชัดเจนอยู่แล้ว แต่ต้นทุนทางอ้อม เช่น ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เครื่องจักร ค่าเสื่อมราคาโรงงาน ค่าเช่าโรงงาน ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน เป็นต้น เป็นต้นทุนที่
มีการใช้ร่วมกันหลายแผนก แต่ละแผนกมีปริมาณการใช้ไม่เท่ากัน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องขึ้นอยู่กับ
ปริมาณการผลิต อาจจะขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ หรือจ านวนครั้งของการสั่งซื้อ หรือพื้นที่ที่ใช้
งาน หรือจ านวนชั่วโมงแรงาน หรือจ านวนชั่วโมงเครื่องจักร เป็นต้น ดังนั้นต้นทุนแต่ละรายการ 
จะมีจ านวนมากหรือนอ้ยเทา่ใดนัน้ ขึ้นอยู่กับตัวผลักดันต้นทุนซึ่งเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ แล้วแต่
ว่าต้นทุนนั้นๆ เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุอะไร ท าให้การปันส่วนต้นทุนทางอ้อมมีความยุ่งยาก
มากกว่าต้นทุนทางตรง เพราะต้องหาว่าตัวผลักดันต้นทุนตัวใดที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ต้นทุนรายการนั้นมากที่สุด ดังนั้น การปันส่วนต้นทุนโดยใช้เกณฑ์ที่สอดคล้องกับความเป็นจริง
มากที่สุด จะส่งผลให้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์หรือการบริการของธุรกิจแต่ละประเภทมีความ
ถูกต้องและท าให้การน าเสนอข้อมูลมีความถูกต้องด้วยเช่นเดียวกัน ผู้ใช้ข้อมูลก็สามารถน า
ข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 
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องคป์ระกอบของการปันส่วนต้นทุน 

จากวัตถุประสงค์ของการปันส่วนต้นทุนข้างต้น จะเห็นได้ว่า การจะปันส่วนต้นทุนให้
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จ าเป็นจะต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบส าคัญที่มีผลต่อการปันส่วน
ต้นทุน ซึ่งองค์ประกอบของการปันส่วนต้นทุน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ สิ่งที่ต้องการ
ค านวณต้นทุนหรือหน่วยต้นทุน การจัดกลุ่มต้นทุนทางอ้อม และ เกณฑ์การปันส่วนต้นทุนหรือ
ตัวผลักดันต้นทุน ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบได้ดังนี้ (ปรับปรุงจากสมนึก 
เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2552) 

 

1. ส่ิงท่ีต้องการค านวณต้นทุน  

การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์หรือการบริการ จะมีสิ่งที่ต้องการค านวณต้นทุนหรือหน่วย
ต้นทุนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะการด าเนินธุรกิจ หรือลักษณะของสินค้า เช่น บริษัท ดุสิต
ธานี จ ากัด เป็นธุรกิจโรงแรม ดังนั้น สิ่งที่ต้องการจะคิดต้นทุนของบริษัทคือ การบริการห้องพัก
ของโรงแรม การค านวณหาต้นทุนที่ใช้ทั้งหมดในการให้บริการห้องพักแต่ละห้อง รวมไปถึงการ
บริการอื่นๆที่บริษัทให้กับลูกค้า จะถือว่าเป็นหน่วยต้นทุน (Cost Objects) ของบริษัท 
ยกตัวอย่างเช่น บริษัท ฮอนด้า จ ากัด เป็นธุรกิจที่ท าการผลิตรถยนต์ สิ่งที่ต้องการจะคิดต้นทุน
การผลิตหรือหน่วยต้นทุนของบริษัท คือ รถยนต์แต่ละรุ่นที่บริษัทออกจ าหน่ายในท้องตลาด คิด
เป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อคันที่ผลิตได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการก าหนดสิง่ที่ต้องการค านวณต้นทุนหรือ
หน่วยต้นทุนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญตัวหนึง่ที่แต่ละกิจการต้องทราบเพื่อให้ง่ายต่อการก าหนด
เกณฑ์หรือฐานในการปันส่วนต้นทุน และท าให้การค านวณต้นทุนมีความถูกต้องและเหมาะสม
มากที่สุด 

 

2. การจดักลุ่มต้นทนุทางอ้อม  

นอกจากหน่วยต้นทุน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการปันส่วนต้นทุนแล้ว การจัด
กลุ่มต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost Pools) ที่กิจการต้องการปันส่วนให้กับหน่วยต้นทุนถือเป็น
องค์ประกอบที่มีความส าคัญเช่นกัน โดยทั่วไปต้นทุนทางอ้อม ของแต่ละธุรกิจจะเกิดขึ้นจาก
หลายแผนกที่มีการใช้ต้นทุนทางอ้อมเหล่านั้นร่วมกัน หรือเกิดจากกิจกรรมการด าเนินจาก
หลายกิจกรรม ลักษณะการเกิดขึ้นของต้นทุนทางอ้อมขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเกิดต้นทุนของ
การเกิดต้นทุนหรือตัวผลักดันต้นทุน (Cost Drivers) ที่มีความหลายหลาย ดังนั้นเพื่อให้การปัน
ส่วนต้นทุนมีความถูกต้องและเหมาะสมมากที่สุด จึงจ าเป็นต้องมีการจัดกลุ่มต้นทุนทางอ้อมที่
เกิดจากสาเหตุหรือตัวผลักดันต้นทุนที่คล้ายกันหรืออาจเป็นตัวเดียวกัน มารวมไว้ด้วยกันหรือ
จัดเป็นกลุ่มต้นทุนกลุ่มเดียวกัน โดยไม่ค านึงว่าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทางอ้อมนั้นเป็นต้นทุน
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ประเภทใด หรือเกิดขึ้นในแผนกใด แล้วท าการปันส่วนกลุ่มต้นทุนทางอ้อมเหล่านั้นตามสาเหตุ
หรือตัวผลักดันต้นทุนตัวเดียวกัน ท าให้การปันส่วนต้นทุนมีความถูกต้อง เหมาะสมหรือ
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

 

3. การเลือกเกณฑห์รือฐานในการปันส่วน  

องค์ประกอบสุดท้ายของการปันส่วนต้นทุนคือ การเลือกเกณฑ์หรือฐานการปันส่วน 
(Cost Allocation Base) หรือที่เรียกว่า ตัวผลักดันต้นทุน ที่เหมาะสมที่สุดในการปันส่วนต้นทุน
ทางอ้อม โดยการก าหนดตัวผลักดันต้นทุน ต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยต้นทุนกับ
สาเหตุของการเกิดต้นทุน ควรจะมีความสัมพันธ์กันโดยตรง หรือ มีความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุ
เป็นผลกัน (Cause and effect relationship) มากที่สุด เช่น ค่าน้ าค่าไฟในโรงงาน ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณการใช้ของแต่ละแผนกในโรงงาน ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องจักร ขึ้นอยู่กับจ านวนชั่วโมงของ
การใช้เครื่องจักร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนย้ายวัตถุดิบ ขึ้นอยู่กับจ านวนครั้งของการขนย้าย 
หรือถ้าเป็นการปันส่วนต้นทุนร่วม (Joint Costs or Common Costs) ให้กับผลิตภัณฑ์ร่วม 
(Joint Products) แต่ละประเภทของกิจการ อาจจะใช้มูลค่าการขายของผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละ
ประเภทเป็นเกณฑ์ในการปันส่วนต้นทุนร่วม เป็นต้น 

จากค าอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของการปันส่วนต้นทุนทางอ้อมข้างต้น เพื่อให้มี
ความชัดเจน สามารถแสดงดังภาพที่ 5.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1 แสดงองค์ประกอบของการปันส่วนต้นทุน  

กลุ่มต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost Pools) 

เช่น ค่าน้ าค่าไฟ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เครื่องจักร เป็นต้น 

สิ่งที่ต้องการค านวณต้นทุน (Cost Objects) 

เช่น ผลิตภัณฑ์ แผนก ลูกค้า โครงการ  
เป็นต้น 

การปันส่วนต้นทนค านึงถึงตัวผลักดันต้นทุน (Cost Drivers) 

ที่มีความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลมากที่สุด 
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การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นต้นทุนผลิตภณัฑ ์

การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าสู่ตัวผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในปัจจุบันสามารถแบ่งได้เป็น 2 
ระบบ ได้แก่ ระบบต้นทุนแบบเดิม (Traditional Cost System)  และระบบต้นทุนตามฐาน
กิจกรรม(Activity-based Costing) (ปรับปรุงจากศศิวิมล มีอ าพล, 2556)  

 

1. ระบบต้นทุนแบบเดิม  

 การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้ระบบต้นทุนแบบเดิม (Traditional Cost System) 

ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ในส่วนของต้นทุน
วัตถุดิบทางตรง และค่าแรงงานทางตรง เป็นต้นทุนที่สามารถค านวณและระบุได้อย่างชัดเจนว่า
มีต้นทุนเท่าใด เพราะต้นทุนทั้งสองประเภทนี้ จะผันแปรไปตามปริมาณการผลิต นั่นคือ 
ปริมาณการผลิตมาก ท าให้ต้องใช้วัตถุดิบจ านวนมากและชั่วโมงการท างานของแรงงานทางตรง
ก็มาก จึงเป็นผลท าให้ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง และค่าแรงงานทางตรงมีจ านวนมากตาม  

แต่ส าหรับค่าใช้จ่ายการผลิตซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนทางอ้อม จะถูกจัดสรรหรือปันส่วนเข้าสู่
ผลิตภัณฑ์โดยการค านวณหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead Rate) และใช้
อัตรานั้นเพียงอัตราเดียวปันส่วนให้กับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่อยู่ในโรงาน เกณฑ์ที่น ามาใช้ในการ
ค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต เช่น จ านวนหน่วยของสินค้าที่ผลิตได้ แรงงานทางตรง ชั่วโมง
แรงงานทางตรง ชั่วโมงเครื่องจักร เป็นต้น เหตุผลที่โรงงานใช้แรงงานทางตรง หรือชั่วโมง
แรงงานทางตรงเป็นเกณฑ์ในการค านวณ เพราะเห็นว่าการผลิตสินค้าส่วนใหญ่ใช้แรงงานคน
เป็นหลัก ดังนั้น ค่าใช้จ่ายการผลิตมีความสัมพันธ์โดยตรงกับแรงงานทางตรงหรือชั่วโมงการ
ท างานของคนที่ท าการผลิต ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ในอดีตกระบวนการผลิตสินค้าไม่ได้มีความ
ยุ่งยากซับซ้อน โรงงานหนึ่งผลิตสินค้าเพียงแค่ชนิดเดียว แต่มีจ านวนมาก การค านวณอัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตโดยใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงหรือชั่วโมงเครื่องจักรเป็นเกณฑ์ เพื่อน าไป
จัดสรรให้กับผลิตภัณฑ์ในโรงงานนั้นมีความถูกต้อง และเหมาะสมอยู่แล้ว  

แต่ในปัจจุบันสภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไป ในแต่ละอุตสาหกรรมมีการแข่งขันที่
สูงมากขึ้น มีการน าเอาเครื่องจักรซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิตสินค้ามากขึ้น 
ท าให้การใช้แรงงานคนเริ่มลดความส าคัญลง ส่งผลให้ค่าแรงงานทางตรงลงลง แต่ค่าใช้จ่ายการ
ผลิตมีจ านวนมากขึ้น นอกจากนี้ กระบวนการผลิตสินค้าของแต่ละโรงงานมีขั้นตอนหรือ
กิจกรรมในการผลิตสินค้าทีม่ีความหลากหลายและมีความซับซ้อนมากขึ้น โรงงานหนึ่งอาจผลิต
สินค้าหลายชนิด และแต่ละชนิดมีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน จ านวนที่ผลิตก็ไม่มากเหมือน
ในอดีต ขั้นตอนการผลิตซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่หลายหลาย และแต่ละกิจกรรมมีสาเหตุที่ท า
ให้เกิดต้นทุนที่แตกต่างกัน ประเภทของค่าใช้จ่ายการผลิตก็มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น 
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ค่าใช้จ่ายในการเตรียมเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาเครื่องจักร เป็นต้น ท าให้การใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตเพียงอัตราเดียวทั่วทั้ง
โรงงาน ที่ค านึงถึงแรงงานทางตรงหรือชั่วโมงแรงงานทางตรงเป็นเกณฑ์ในการค านวณเพื่อ
จัดสรรเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ ไม่มีความถูกต้องและเหมาะสมเท่าที่ควร ซึ่ งจะมีผลท าให้ต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องเช่นกัน และอาจส่งผลต่อการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ ท าให้ราคาสินค้าอาจสูง
เกินไปหรือต่ าเกินไป ดังนั้น การค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตภายใต้ระบบการค านวณต้นทุน
แบบเดิม เริ่มไม่มีความเหมาะสม ส าหรับกระบวนการผลิตสินค้าในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้การ
ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์มีความถูกต้องมากขึ้น จึงมีการพัฒนาระบบการค านวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์แบบใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นในปัจจุบัน 
และการค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตมีความถูกต้อง โดยค านึงถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดต้นทุน
โดยตรงมากขึ้น ระบบต้นทุนแบบใหม่นี้เรียกว่า ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม (Activity - 

based Costing System : ABC System) 

 

2. ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม  

 การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ได้สนองต่อการสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการผลิตสินค้า มีความซับซ้อนมากขึ้น จึงท าให้ค่าใช้จ่ายการผลิตมี
ความหลากหลาย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแรงงานคนเพียงอย่างเดียว ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม 
(Activity - based Costing : ABC) จึงเป็นระบบการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์แนวใหม่เพื่อมา
แก้ไขปัญหาของระบบการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์แบบเดิมให้มีความถูกต้อ งมากขึ้น โดย
ค านึงถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ท าใหเ้กิดต้นทุนหรือคา่ใช้จ่ายนั้น ซึ่งเรียกว่า การมีความสัมพันธ์อยา่ง
เป็นเหตุเป็นผล (Cause and effect relationship) มากขึ้น ดังนั้น ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม
เป็นระบบการจัดสรรต้นทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตให้กับกลุ่มหรือ
ศูนย์ของกิจกรรม (Activity Cost Pools) ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินคา้แต่ละชนิดก่อนอันดับแรก 
หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มหรือศูนย์ของกิจกรรมค่อยท าการค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อ
หน่วยของแต่ละกิจกรรม (Activity - based Overhead Rate) ตามจ านวนของสาเหตุที่ท าให้
เกิดต้นทุนของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ซึ่งสาเหตุที่ท าให้เกิดต้นทุน ถูกเรียกว่า ตัวผลักดันต้นทุน 
(Cost Drivers) หลังจากนั้นค่อยจัดสรรต้นทุนเข้าสู่ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ตามจ านวนของตัว
ผลักดันต้นทุน ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ถ้ามีกระบวนการผลิตที่มีความซับซ้อนแตกต่างกัน การใช้
จ านวนตัวผลักดันต้นทุนย่อมไม่เทา่กัน และจะส่งผลให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายการผลิตที่ถูกจัดสรร
เข้าสู่ตัวผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทไม่เท่ากันด้วย  

เพื่อให้เห็นถึงการปันส่วนต้นทุนโดยใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม สามารถแสดง
ความสัมพันธ์ของต้นทุน กิจกรรม และสิ่งที่ต้องการคิดต้นทุน ดังแสดงในภาพที่ 5.2 
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ภาพท่ี 5.2 แสดงการปันส่วนต้นทนุโดยใช้ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม 

(ปรับปรุงจาก Horngren, Datar and Rajan, 2015 : 180) 

 

จากค าอธิบายข้างต้น จะเห็นได้ว่าการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ภายใต้ระบบต้นทุนตาม
ฐานกิจกรรม (ABC) มีค าส าคัญ (Key words) ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กิจกรรม กลุ่มหรือศูนย์
กิจกรรม และตัวผลักดันต้นทุน เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ความหมายของค าต่างๆ ได้
อธิบายไว้ในตารางที่ 5.1 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 5.1 ความหมายของกิจกรรม กลุม่หรอืศูนย์กิจกรรม ตัวผลักดนัต้นทุน 

 

ค าศพัท ์ ความหมาย 

กิจกรรม  

(Activity) 

เหตุการณ์หรือการกระท าทางธุรกิจ ซึ่งเปน็สาเหตุที่ก่อให้เกดิต้นทุน
ผลิตภัณฑ์หรือต้นทุนการบริการ 

ตัวผลักดันต้นทุน  

(Cost Drivers) 

สาเหตุหรอืปัจจัยทีม่ีผลท าใหเ้กิดตน้ทุน ซึ่งต้องมีความสัมพนัธ์
โดยตรงกับการใช้ทรพัยากรในกจิกรรมหรือกลุม่ของกิจกรรมนั้นๆ  

กลุ่มหรือศูนย์กิจกรรม
(Activity Cost Pools)  

กลุ่มของเหตกุารณ์หรือการกระท าทางธุรกจิหลายๆเหตกุารณ์ อาจ
มีลักษณะการกระท าที่ไม่เหมือนกัน (กจิกรรม) แต่มีสาเหตุที่
ก่อให้เกิดต้นทุนลักษณะเดยีวกัน หรือตัวผลักดนัต้นทุนเหมือนกัน 
จะน ามาจัดเป็นกลุ่มหรอืศูนย์กิจกรรม 

  

 

กิจกรรม 
(Activities) 

 

ต้นทุนของแต่ละกิจกรรม 

(Costs of Activities) 

สิ่งที่ต้องการค านวณต้นทุน 

(Cost Objects)  

เช่น ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า  
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ขัน้ตอนการค านวณต้นทุนผลิตภณัฑต์ามระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม 

การน าเอาระบบการค านวณต้นทุนตามฐานกิจกิจกรรมมาประยุกต์ใช้ จะมีขัน้ตอนใน
การปฏิบัติดังนี ้

1. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งถึงกระบวน
สุดท้ายของการผลิต ระบุกิจกรรมหลกัๆในแต่ละกระบวนการ ที่เกี่ยวขอ้งกับการผลิตผลิตภัณฑ์
แต่ละชนิด (Activities)  

2. ก าหนดตัวผลักดันต้นทุน (Cost Drivers) หรือ สาเหตทุี่ท าให้เกิดตน้ทุน ซึ่งตัว
ผลักดันต้นทนุนั้นตอ้งมคีวามเกี่ยวขอ้งสัมพันธก์ับต้นทุนหรอืค่าใช้จ่ายนัน้ๆโดยตรง (Cause 

and effect relationship) 

3. จัดสรรค่าใชจ้่ายการผลิตให้กับแต่ละกจิกรรม หรือกลุ่มกจิกรรม (Activity Cost 

Pools) ที่อยู่ในกระบวนการผลิต 

4. ค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของตัวผลักดันต้นทุน ((Activity-based 

Overhead Rate or Cost per driver) ของแต่ละกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรม โดยการค านวณหา
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของตัวผลักดันต้นทุน สามารถค านวณได้ดังนี้  

 

 

 

 

5. จัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตส าหรับแต่ละกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรม (Manufacturing 

Overhead)  ให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดตามจ านวนตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละกิจกรรมที่
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ใช้ ซึ่งการค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตของแต่ละกิจกรรม สามารถค านวณได้ดังนี้   

 

 

 

 

 

6. ค านวณค่าใช้จา่ยการผลิตต่อหน่วยของผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด โดยรวมค่าใช้จ่ายการ
ผลติของแต่ละกิจกรรมที่เป็นของผลิตภัณฑ์นั้น และหารด้วยปริมาณสินค้าที่ผลิต ดังนี ้
 

 

 

 

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตต่อหน่วย  =        ค่าใช้จ่ายการผลิตของกิจกรรมนั้นๆ  
     ของตัวผลักดนัต้นทุน      จ านวนตัวผลักดันต้นทุนของกิจกรรมนัน้ๆ 

  ค่าใช้จา่ยการผลิตของแต่ละกจิกรรม =  จ านวนตัวผลักดันตน้ทุน X อัตราคา่ใช้จ่ายการ 

    ที่ผลิตภัณฑ์ใช้ผลิต          ผลิตต่อหน่วยของ  
    ของแต่ละกิจกรรม           ตัวผลักดันต้นทนุ 

  ค่าใช้จา่ยการผลิตต่อหน่วย =    ค่าใช้จ่ายการผลิตรวมทกุกิจกรรมของผลิตภัณฑ์นั้น  
             จ านวนหน่วยที่ผลิตได้ (หน่วย) 
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  เมื่อค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยได้แล้ว จะสามารถค านวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยได้ต่อไป (Product Cost per unit) ซึ่งประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย 

 

จากค าอธิบายขั้นตอนของระบบการค านวณต้นทุนตามฐานกิจกรรม สามารถสรุปเป็น
ขั้นตอนของการค านวณต้นทุนภายใต้ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม ดังแสดงในภาพที่ 5.3 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.3 ขั้นตอนของการค านวณต้นทุนภายใต้ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม 

  

 ดังนั้น เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ภาพที่ 5.4 ได้ยกตัวอย่างข้อมูลของบริษัท 
รุ่งเรือง จ ากัด โดยบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายการผลิตรวมและกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากการผลิต
ผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ A และผลิตภัณฑ์ B พร้อมทั้งตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละ

ระบุกิจกรรม (Activities) หรือ ศูนย์กิจกรรม (Activity Cost Pools) 

ก าหนดตัวผลักดันต้นทุน (Cost Drivers) 

ค านวณหาอัตราค่าใช้จา่ยการผลิตต่อหน่วยของตัวผลักดันต้นทุน 

(Activity - based Overhead Rate) 

 

จัดสรรค่าใชจ้่ายการผลิตของแต่ละศูนยก์ิจกรรม เข้าสู่ผลิตภัณฑ์  
โดยค านงึถึงจ านวนของตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละกิจกรรมที่ผลิตภัณฑ์ใช้

ในการผลิต (Product Costs) 

จัดสรรค่าใชจ้่ายการผลิตทั้งหมดที่ให้กับกิจกรรม หรือ ศูนย์กิจกรรม  

ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย (Product Cost per unit) 
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กิจกรรม ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนการจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตรวม และการค านวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์โดยใช้ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม ดังแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 5.2  

     กิจกรรม (Activities)          ตวัผลกัดนัต้นทุน (Cost Drivers) 

1. กิจกรรมการสั่งซื้อ   จ านวนครั้งของการสั่งซื้อ (ครั้ง) 
2. กิจกรรมการผลิต    จ านวนชั่วโมงเครื่องจักร (ชั่วโมงเครื่องจักร) 
3. กิจกรรมการตรวจสอบ  จ านวนครั้งของการตรวจสอบ (ครั้ง) 
4. กิจกรรมเก็บรักษา   จ านวนพื้นที่ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ (ตร.ม) 

การจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตรวมของทั้งโรงงาน จ านวน 1,5000,000 บาท โดยจัดสรร
ให้แต่ละกิจกรรมเท่ากับ 50,000 บาท 850,000 บาท 250,000 บาท และ 2,000,000 บาท 
ตามล าดับ และบริษัทฯมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละกิจกรรม  

ดังแสดงในตารางที่ 5.2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.4 ขั้นตอนการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีต้นทุนตามฐานกิจกรรม 

  

200 ครั้ง 
20,000 บ. 

 

4,000 ตร.ม 

80,000 บ. 
 

6,000 ตร.ม 

120,000 บ. 
 

80 ครั้ง 
100,000บ. 

120 ครั้ง 
150,000 บ. 

1000 ชม. 
340,000 บ. 

 

1,500 ชม. 
510,000 บ. 

ค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของ Cost Driver ของแต่ละกิจกรรม 

 ก าหนด Cost Driver และหาจ านวน Cost Driver ของแต่ละกิจกรรม 

จัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าสู่กิจกรรมต่างๆ 

ค่าใช้จ่ายการผลิตรวม เท่ากับ 1,500,000 บาท 

กิจกรรมการสั่งซื้อ 

50,000 บาท 

กิจกรรมเก็บรักษา 

200,000 บาท 

 

กิจกรรมการตรวจสอบ 

250,000 บาท 

 

กิจกรรมการผลิต 

850,000 บาท 

 

จ านวนครั้งของการสั่งซื้อ 
500 ครั้ง 

 

จ านวนชั่วโมงเครื่องจักร 

2,500 ชั่วโมง 
 

จ านวนครั้งของการตรวจสอบ 

200 ครั้ง 
 

จ านวนพื้นที่ (ตร.ม) 

10,000 ตร.ม 

 

อัตราค่าใช้จ่ายการผลิต 

ต่อครั้งของการโทรศพัท ์

100 บาทต่อครั้ง 

อัตราค่าใช้จ่ายการผลิต
ต่อชั่วโมงเครื่องจักร 
340 บาทต่อชั่วโมง 

อัตราค่าใช้จ่ายการผลิต 

ต่อครั้งของการตรวจสอบ 

1,250 บาทต่อครั้ง 

อัตราค่าใช้จ่ายการผลิต 

ต่อตารางเมตร 
20 บาทต่อตร.ม 

ผลิตภณัฑ์ A ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย = 324 บาท ผลิตภณัฑ์ B ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย = 180 บาท 

 

300 ครั้ง 
30,000 บ. 
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 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า บริษัท รุ่งเรือง จ ากัด ได้น าระบบต้นทุนตามฐาน
กิจกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อน ามาค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด คือ ผลิตภัณฑ์ A และ
ผลิตภัณฑ์ B โดยบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายการผลิตรวมทั้งสิ้น 1,5000,000 บาท และได้มีการจัดสรร
ให้กับแต่ละกิจกรรม ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการแบ่งประเภทของกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 กิจกรรมหลัก และมีตัวผลักดันต้นทุน ดังนี้  
 

ตารางท่ี 5.2 ตารางแสดงกจิกรรม ตัวผลักดันต้นทุน ค่าใช้จ่ายการผลิต จ านวนตัวผลักดัน
ต้นทุน และอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตตอ่หน่วยของตัวผลักดันต้นทุน 

 

 

กิจกรรม 
(Activities) 

 

ตวัผลกัดนัต้นทุน  
(Cost Drivers) 

ค่าใช้จ่าย
การผลิต 

(บาท) 

จ านวนตวั
ผลกัดนัต้นทุน

ของแต่ละ
กิจกรรม 

อตัราค่าใช้จ่าย 

การผลิตต่อ
หน่วยของตวั

ผลกัดนัต้นทุน* 

กิจกรรมการสั่งซ้ือ จ านวนครั้งของการสั่งซ้ือ 50,000 500 ครั้ง 100 บาท/ครั้ง 
กิจกรรมการผลิต จ านวนชั่วโมงเครื่องจักร 850,000 2,500 ชม. 340 บาท/ชม. 
กิจกรรมการ
ตรวจสอบ 

จ านวนครั้งของการ
ตรวจสอบ 

250,000 200 ครั้ง 1,250 บาท/ครั้ง 

กิจกรรมการเก็บ
รักษา 

จ านวนพื้นที่ในการ
จัดเก็บผลิตภัณฑ์ 

200,000 10,000 ตร.ม. 20 บาท/ตร.ม. 

  
*การค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของตัวผลักดันต้นทุน สามารถค านวณได้

โดยน าเอาค่าใช้จ่ายการผลิตของแต่ละกิจกรรมเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจ านวนตัวผลักดันต้นทุน
ของแต่ละกิจกรรม เช่น อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของตัวผลักดันต้นทุนของกิจกรรมการ
สั่งซื้อ จะได้จาก 50,000 บาท/500 ครั้ง เท่ากับ 100 บาทต่อครั้ง เป็นต้น 

ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ต้องการค านวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยของของผลิตภัณฑ์ A 

และผลิตภัณฑ์ B บริษัทฯ ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละกิจกรรมที่
ผลิตภัณฑ์ A และผลิตภัณฑ์ B ใช้ในกระบวนการผลิต  

เมื่อบริษัทฯ สามารถค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของตัวผลักดันต้นทุนได้
แล้ว บริษัทฯ จะสามารถค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดได้ โดย
พิจารณาจากจ านวนตัวผลักดันต้นทุนที่ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งแต่ละ
ชนิดมีการใช้ไม่เท่ากัน เพราะกระบวนการผลิตมีความซับซ้อนแตกต่างกัน  

จากภาพที่ 5.3 ผลิตภัณฑ์ A มีปริมาณการผลิตเท่ากับ 2,500 หน่วย ได้รับการจัดสรร
ค่าใช้จ่ายการผลิตจากกิจกรรมหลักทั้ง 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการสั่งซื้อ จ านวน 30,000 
บาท กิจกรรมการผลิต 510,000 บาทกิจกรรมการตรวจสอบ 150,000 บาท และกิจกรรมเก็บ
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รักษา 120,000 บาท ดังนั้น ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ A จะเท่ากับ 324 บาท
ต่อหน่วย ((30,000 + 510,000+150,000+120,000) บาท/ 2500 หน่วย)  

จากข้อมูลข้างต้น เพื่อให้ง่ายต่อการค านวณสามารถจัดท าเป็นตารางค่าใช้จ่ายการผลิต
ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ดังแสดงในตารางที่ 5.3  
 

ตารางท่ี 5.3 ตารางแสดงกิจกรรม จ านวนตัวผลักดันต้นทนุ อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย
ของตัวผลักดนัต้นทุนและคา่ใช้จ่ายการผลิตของผลิตภณัฑ ์A 

 

 

กิจกรรม (Activities) 

จ านวนตวั
ผลกัดนัต้นทุน
ของผลิตภณัฑ ์

A 

อตัราค่าใช้จ่าย 

การผลิตต่อหน่วย
ของตวัผลกัดนั

ต้นทุน 

ค่าใช้จ่าย 

การผลิตของ
ผลิตภณัฑ ์A 

(บาท) 

กิจกรรมการสั่งซ้ือ 300 ครั้ง 100 บาท/ครั้ง 30,000 

กิจกรรมการผลิต 1,500 ชม. 340 บาท/ชม. 510,000 

กิจกรรมการตรวจสอบ 120 ครั้ง 1250 บาท/ครั้ง 150,000 

กิจกรรมเก็บรักษา 6,000 ตร.ม. 20 บาท/ตร.ม. 120,000 

     รวม   810,000 

 

ส่วนผลิตภัณฑ์ B มีปริมาณการผลิตเท่ากับ 3,000 หน่วย ได้รับการจัดสรรค่าใช้จ่าย
การผลิตจากกิจกรรมหลักทั้ง 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการสั่งซื้อ จ านวน 20,000 บาท 
กิจกรรมการผลิต 340,000 บาท กิจกรรมการตรวจสอบ 100,000 บาท และกิจกรรมการเก็บ
รักษา 80,000 บาท ดังนั้น ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ B จะเท่ากับ 180 บาทต่อ
หน่วย ((20,000 + 340,000 + 100,000 + 80,000) บาท/ 3000 หน่วย) ดังแสดงในตารางที่ 5.4  
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ตารางท่ี  5. 4 ตารางแสดงกิจกรรม จ านวนตัวผลักดันต้นทุน อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย
ของตัวผลักดันต้นทุนและค่าใช้จ่ายการผลิตของผลิตภณัฑ ์B 

 

 

กิจกรรม  
(Activities) 

จ านวนตวัผลกัดนั
ต้นทุนของ

ผลิตภณัฑ ์B 

อตัราค่าใช้จ่าย 

การผลิตต่อ
หน่วยของตวั
ผลกัดนัต้นทุน 

ค่าใช้จ่าย 

การผลิตของผลิตภณัฑ ์
B 

(บาท) 

กิจกรรมการสั่งซ้ือ 200 ครั้ง 100 บาท/ครั้ง 20,000 

กิจกรรมการผลิต 1,000 ชม. 340 บาท/ชม. 340,000 

กิจกรรมการตรวจสอบ 80 ครั้ง 1250 บาท/ครั้ง 100,000 

กิจกรรมเก็บรักษา 4,000 ตร.ม. 20 บาท/ตร.ม. 80,000 

   540,000 

 

ประเภทของกิจกรรม 

การค านวณต้นทุนตามฐานกิจกรรม (ABC) เป็นวิธีการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์อีกวิธี
หนึ่ง โดยใช้วิธีการจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าสู่กลุ่มหรือศูนย์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ก่อน แล้วจึงปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตเหล่านั้นเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ตามล าดับ ดังนั้นการแบ่ง
ประเภทกิจกรรมจึงถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งในการแบ่งกิจกรรมหลักเป็นกลุ่ม
หรือศูนย์กิจกรรมของระบบต้นทุนตามฐานกจิกรรม สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระดับ ดังนี้ (ปรับปรุง
จากศศิวิมล มีอ าพล, 2556) 

 

1. กิจกรรมระดบัหน่วยผลิตภณัฑ์ (Unit – level Activities) เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
เมื่อมีการผลิตสินค้าหนึ่งหน่วย ค่าใช้จ่ายการผลิตของกิจกรรมระดับนี้จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ
ปริมาณสินค้าที่ผลิต กิจกรรมระดับนี้ เช่น การประกอบช้ินส่วน การทาสี เป็นต้น 

 

2. กิจกรรมระดบักลุ่มผลิตภณัฑ์ (Batch – level Activities) เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น
เมื่อมีการผลิตสินค้าจ านวนหนึ่งกลุ่ม ซึ่งอาจมีจ านวนสินค้าที่ผลิตมากกว่าหนึ่งหน่วย ตัวอย่าง
กิจกรรมระดับนี้ เช่น การเตรียมเครื่องจักร การสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น 

 

3. กิจกรรมระดบัชนิดผลิตภณัฑ์ (Product – level Activities) เป็นกิจกรรมที่เกิด
ขึ้นกับผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยค านึงถึงว่าจะมีปริมาณสินค้าเท่าใด กิจกรรมระดับนี้ เช่น 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การโฆษณาสินค้า เป็นต้น  
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4. กิจกรรมระดบัลูกค้า (Customer – level Activities) เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ
ลูกค้าขององค์กรรายใดรายหนึ่ง กิจกรรมระดับนี้ เช่น การโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า การให้บริการ
หลังการขายเป็นรายบุคคล โดยไม่มีความเกี่ยวข้องกับปริมาณของสินค้า เป็นต้น 

 

5. กิจกรรมระดบัทัว่ไป (Facility or General Operations – level Activities) เป็น
กิจกรรมที่สนับสนุนกิจกรรมหลักหรือเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้กระบวนการผลิตสินค้าหรือการ
ด าเนินธุรกิจเป็นไปได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาใดๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่ากิจกรรมระดับนี้ไม่
มีความสัมพันธ์กับปริมาณของผลิตภัณฑ์ กลุ่มของผลิตภัณฑ์ ชนิดของผลิตภัณฑ์ หรือ ลูกค้า
รายใดรายหนึ่ง ตัวอย่างของกิจกรรมระดับนี้ เช่น การท าความสะอาด การดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในองค์กร การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร เป็นต้น 

ดังนั้น การแบ่งประเภทของกิจกรรมที่ถูกน ามาใช้ประกอบการค านวณ มีหลายประเภท 
และท าให้ตัวผลักดันต้นทุนก็มีความหลากหลายเช่นกัน ขึ้นอยู่กับว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่
ท าให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งตัวผลักดันต้นทุนต้องมีความสัมพันธ์กับต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายอย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน (Cause and effect relationship) ตัวอย่างของกลุ่มหรือ
ศูนย์กิจกรรม พร้อมทั้งตัวผลักดันต้นทุน ดังแสดงไว้ในตารางที่ 5.5  
 

ตารางท่ี 5.5 ตัวอย่างกิจกรรมแต่ละระดับ และตัวผลักดันต้นทุน 

 

ระดบัของกิจกรรม กิจกรรม  

(Activities) 

ตวัผลกัดนัต้นทุน 

 (Cost Drivers) 

กิจกรรมระดับหน่วยผลิตภัณฑ์ 

(Unit – level Activities) 

กิจกรรมมีความสมัพนัธก์บั
เครื่องจกัร 

- การตัด 

- การพิมพ์ 
- การเจาะ 

 

 

- ชั่วโมงเครื่องจักร 

 

 

กิจกรรมมีความสมัพนัธก์บั
แรงงานคน 

- การประกอบชิ้นส่วน 

- การทาสี 
- การเย็บผ้า 

 

 

- ชั่วโมงแรงงานทางตรง 

- ปริมาณการผลิต 

 

กิจกรรมระดับกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

(Batch – level Activities) 

- การเตรียมเครื่องจักร 

- การสั่งซ้ือ 

- การตรวจสอบ 

 

- จ านวนครั้งการเตรียม 

- จ านวนครั้งการสั่งซ้ือ 

- จ านวนครั้งของการตรวจสอบ
หรือเวลาการตรวจสอบ 
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ตารางท่ี 5.5 (ต่อ) 

กิจกรรมระดับชนิดผลิตภัณฑ์ 

(Product – level Activities) 

- การเตรียมเครื่องจักร 

- การสั่งซ้ือ 

- การตรวจสอบ 

 

- จ านวนครั้งของการเตรยีม 

- จ านวนครั้งของการสั่งซ้ือ 

- จ านวนครั้งของการตรวจสอบ
หรือเวลาการตรวจสอบ 

กิจกรรมระดับลูกค้า(Customer 

– level Activities) 

-การโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า  
-การให้บริการหลังการขาย 

- จ านวนลูกค้าที่โทรติดต่อ 

- จ านวนลูกค้าที่ให้บริการ 
กิจกรรมระดับทั่วไป 

(Facility or General 

Operations – level Activities) 

- เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน 

- ค่าสาธารณูปโภค 

- ค่าเสื่อมราคาโรงงาน 

- ภาษีโรงเรือน 

- ค่าเบี้ยประกันโรงงาน 

- จ านวนพนักงาน 

- พื้นที่ตารางเมตร 

- พื้นที่ตารางเมตร 
- พื้นที่ตารางเมตร 
- พื้นที่ตารางเมตร 

 

การค านวณต้นทุนผลิตภณัฑต่์อหน่วย 

 การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์จากที่กล่าวมาขา้งต้น สามารถค านวณโดยใช้ระบบต้นทุน
แบบเดิมและระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม ดังนั้น เพือ่ให้เห็นถึงความแตกต่างของการค านวณ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ภายใต้ระบบต้นทุนแบบเดิม และระบบต้นทุนตามฐานกจิกรรม เพื่อให้เขา้ใจ
เกี่ยวกับการค านวณต้นทนุผลิตภัณฑ์ทั้งสองระบบ จะแสดงตัวอยา่งการค านวณของแต่ละระบบ 
ดังนี ้
 

1. การค านวณต้นทุนผลิตภณัฑต่์อหน่วยภายใต้ระบบต้นทุนแบบเดิม 

การค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตภายใต้ระบบต้นทุนแบบเดิม สามารถค านวณได้ 2 
วิธี ดังนี้  

1.1. การค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตเพียงอัตราเดียวทั้งโรงงาน  (Plant - Wide 

Overhead Rate) 

1.2. การค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแต่ละแผนก (Departmental 

Overhead Rate) 

 

การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ภายใต้ระบบต้นทุนแบบเดิม แต่ละวิธีสามารถแสดง
รายละเอียดการค านวณได้ดังนี้ 
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1.1. การค านวณอตัราค่าใช้จ่ายการผลิตเพียงอตัราเดียวทัง้โรงงาน   

การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตเพียงอัตราเดียว (Plant wide Overhead Rate) ถือว่า
เป็นวิธีการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตที่สะดวกและง่ายที่สุด เพราะวิธีนี้จะถือว่าค่าใช้จ่ายการ
ผลิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริงเป็นของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่อยู่ในโรงงาน และการปัน
ส่วนค่าใช้จ่ายให้กับผลิตภัณฑ์จะใช้เกณฑ์หรือฐานใดฐานหนึ่งเพื่อน ามาใช้ในการค านวณอัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิต เช่น ปริมาณการผลิต ชั่วโมงแรงงานทางตรง ชั่วโมงเครื่องจักร เป็นต้น แต่
การจะเลือกใช้เกณฑ์ใดนั้นต้องมีความสัมพันธ์กับลักษณะการด าเนินงานหรือกระบวนการของ
การผลิต เช่น ถ้าโรงงานมีการใช้แรงงานคนในการผลิตผลิตภัณฑ์เป็นส่วนใหญ่ กิจการนั้นก็จะ
เลือกใช้ช่ัวโมงแรงงานทางตรงเป็นเกณฑ์หรือฐานในการปันส่วน แต่ถ้าโรงงานนั้นใช้เครื่องจักร
ในการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นเป็นค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรหรือ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องจักร เช่น ค่าบ ารุงรักษาเครื่องจักร เป็นต้น กิจการก็มักจะใช้
ชั่วโมงเครื่องจักรเป็นเกณฑ์ในการปันส่วน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการปันส่วน
ค่าใช้จ่ายการผลิตโดยใช้วิธีการค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตเพียงอัตราเดียว สามารถสรุป
เป็นสูตรในการค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต ได้ดังนี้  

 

 

 

หรือ 

 

 

 

หรือ  
 

 

 

 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึน้ จะอธิบายวิธีการค านวณโดยใช้ตัวอย่างที ่5.1  
  

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิต    =          คา่ใช้จ่ายการผลิตรวม (บาท) 
(ต่อชั่วโมงแรงงานทางตรง) ชั่วโมงแรงงานทางตรงรวม (ชม.แรงงานทางตรง) 
 

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิต     =                 ค่าใช้จา่ยการผลิตรวม (บาท) 
      (ต่อหน่วย)            จ านวนหน่วยที่ผลิต หรอื ก าลังการผลติปกติ (หน่วย) 
 

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิต    =          คา่ใช้จ่ายการผลิตรวม (บาท) 
  (ต่อชั่วโมงเครื่องจักร)         ชั่วโมงเครื่องจักรรวม (ชม.เครื่องจักร) 
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ตวัอย่างท่ี 5.1 บริษัท ขนมหวาน จ ากัด ไดท้ าการผลิตขนมเค้ก 2 ชนิด คือ เคก้วานิลา  
เค้กนมสด โดยมขี้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนต่างๆ ของปี 25x1 ดังต่อไปนี ้

เค้กวานิลา     เค้กนมสด    

ปริมาณการผลิต          15,000  ปอนด ์  10,000 ปอนด์ 
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (บาท) 

วัตถุดิบทางตรง        55   70 
ค่าแรงงานทางตรง       20   20 

  

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

1) ค่าใช้จ่ายการผลิตรวมต่อปี 850,000 บาท  
2) เค้กวานิลา ใช้ช่ัวโมงแรงงานทางตรงในการผลิต 1.5 ชั่วโมงต่อกล่อง 
3) เค้กนมสด ใช้ช่ัวโมงแรงงานทางตรงในการผลิต 2 ชั่วโมงต่อหนึ่งกล่อง 
4) ค่าใช้จ่ายการผลิตแปรไปตามจ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรง 
5) อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตของบริษัทค านวณโดยใช้วิธีอัตราค่าใช้จ่ายการ

ผลิตเพียงอัตราเดียวทั้งโรงงาน 

 

จากข้อมูลข้างต้น บริษัท ขนมหวาน จ ากัด สามารถค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย 
ภายใต้วิธีอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตเพียงอัตราเดียวทั้งโรงงาน ได้ดังนี้ 
 

วิธีการค านวณ 

การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย แต่จากข้อมูลข้างต้น วัตถุดิบทางตรง และค่าแรงงาน
ทางตรง เป็นต้นทุนที่ระบุได้ว่าเป็นของผลิตภัณฑ์ชนิดใด หรือที่เรียกว่า ต้นทุนทางตรง (Direct 

Costs) ซึ่งสามารถจ าแนกต้นทุนต่อหน่วยให้กับผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดว่ามีจ านวนเท่าใดได้
อย่างชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตถือว่าเป็นต้นทุนที่มีลักษณะเป็นต้นทุนทางอ้อม 
(Indirect Costs) เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าผลิตภัณฑ์ชนิดใดใช้ค่าใช้จ่ายการผลิตแต่ละ
ประเภทจ านวนเท่าใด เพราะผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดมีการใช้ร่วมกัน ดังนั้นต้องท าการปันส่วน
ค่าใช้จ่ายการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งตัวอย่าง 5.1 บริษัท ขนม
หวาน จ ากัดได้ปันส่วนต้นทุนโดยใช้วิธีอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตโดยใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรง
เป็นเกณฑ์ในการค านวณ  

 

ดังนั้น เพื่อค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต ตอ้งมีการหาจ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรง
ของเค้กทั้งสองชนิด ซึ่งค านวณไดด้ังนี้ 
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ประเภทของผลิตภณัฑ ์ ปริมาณการผลิต 
(ปอนด)์ 

จ านวนชัว่โมงแรงงาน
ทางตรงต่อหน่วยท่ีใช้

ในการผลิต 

จ านวนชัว่โมงแรงงาน
ทางตรงทัง้ส้ิน 

เค้กวานิลลา 15,000 ปอนด์ 2 ชั่วโมง 30,000 ชั่วโมง 
เค้กนมสด 10,000 ปอนด์ 1.5 ชั่วโมง 15,000 ชั่วโมง 
    รวม 45,000 ชัว่โมง 

 

จากขอ้มูลข้างต้น บริษัทฯมีจ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงทัง้สิ้นเทา่กับ 42,500 ชั่วโมง 
สามารถค านวณหาอัตราค่าใชจ้่ายการผลิตต่อชัว่โมงแรงงานทางตรง ไดด้ังนี้ 

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิต     =      ค่าใช้จา่ยการผลิตรวม (บาท) 
     (ต่อชั่วโมงแรงงานทางตรง)       ชั่วโมงแรงงานทางตรงรวม (ชม.) 
          =   900,000 

             45,000 

     =   20 บาทต่อชั่วโมง 

 

แสดงการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตอ่หน่วยของเค้กวานิลาและเค้กนมสด  ได้ดังนี ้
         เค้กวานิลา  เค้กนมสด    

วัตถุดิบทางตรง      55       70 
ค่าแรงงานทางตรง    20       20  
ค่าใช้จ่ายการผลิต     40(1)                  30(2) 

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย  115      120 

 

แสดงการค านวณค่าใช้จา่ยการผลิตต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด สามารถค านวณได้ดังนี้ 
(1) ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย = (20 บาทต่อชั่วโมง x 30,000 ชั่วโมง)/ 15,000 ปอนด ์

 ของเค้กวานิลา      = 40 บาทต่อปอนด ์

 

(2) ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย = (20 บาทต่อชั่วโมง x 15,000 ชั่วโมง)/ 10,000 ปอนด ์

ของเค้กนมสด       = 30 บาทต่อปอนด ์
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1.2. การค านวณอตัราค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแต่ละแผนก  

การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตแยกตามแต่ละแผนก (Departmental Overhead Rate) 

ที่ท าการผลิตสินค้า ซึ่งมาจากหลักการที่ว่าแผนกผลิตแต่ละแผนกมีกิจกรรมหลักและการใช้
ทรัพยากรที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตมีความถูกต้องและ
เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง และให้เป็นไปตามลักษณะของกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลต่อ
การใช้ทรัพยากรของธุรกิจ เช่น โรงงานหนึ่งมี แผนกผลิตหลัก 2 แผนก ได้แก่ แผนกขึ้นรูป
ชิ้นส่วนและแผนกประกอบชิ้นส่วน ซึ่งทั้งสองแผนกมีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน ท าให้
ลักษณะการใช้ทรัพยากรแตกต่างกันไปด้วย ถ้าเป็นแผนกขึ้นรูป ส่วนใหญ่ต้องใช้เครื่องจักรใน
การขึ้นรูปชิ้นส่วน ดังนั้นเกณฑ์ที่ใช้ ในการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตควรจะเป็นชั่วโมง
เครื่องจักร แต่ถ้าเป็นแผนกประกอบชิ้นส่วน จะน าเอาชิ้นส่วนที่มีการขึ้นรูปสมบูรณ์แล้วมาท า
การประกอบให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป ส่วนใหญ่จะใช้แรงงานคนเป็นผู้ประกอบชิ้นส่วนเป็นหลัก 
ดังนั้นเกณฑ์ที่ใช้ในการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตควรจะเป็นชั่วโมงแรงงานทางตรง เป็นต้น  

นอกจากนี้การที่โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายชนดิ แต่ละชนิดมีกระบวนการผลิต
ที่แตกต่างกัน การใช้ทรัพยากรไม่เท่ากันในแต่ละแผนก ดังนั้น การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต
จ าเป็นต้องมีเกณฑ์หรือฐานการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตที่มีความสอดคล้องกับกระบวนการ
ผลิต และการใช้ทรัพยากร เพื่อให้การปันส่วนค่าใช้จ่ายมีความถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต โดยใช้วิธีการค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต
ประจ าแต่ละแผนก สามารถสรุปเป็นสูตรในการค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต จ าแนกตาม
ลักษณะการใช้ทรัพยากรของธุรกิจ ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

ตารางท่ี 5.6 ตัวอย่างการค านวณอัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตประจ าแต่ละแผนก 

 

แผนกผลิต การค านวณอตัราค่าใช้จ่ายการผลิตของแต่ละแผนก 

แผนกขึ้นรูป 

(ใช้เครื่องจักรเป็นหลกั) 
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิต =   ค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนกขึ้นรูป 

                         ชั่วโมงเคร่ืองจักรของแผนกขึ้นรูป 

 

แผนกประกอบช้ินส่วน 

(ใช้แรงงานคนเป็นหลัก) 
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิต =    ค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนกประกอบฯ 

                                 ชั่วโมงแรงงานทางตรงของแผนกประกอบฯ 

 

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตประจ าแผนก   =   ค่าใช้จ่ายการผลิตรวมของแต่ละแผนก 

        เกณฑ์การปันส่วนของแต่ละแผนก 
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ตวัอย่างท่ี 5.2  
จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 5.1 ก าหนดเพิ่มเติม โดยให้บริษัท ขนมหวาน จ ากัด มีการแบ่ง

หน้าที่หลักที่เกี่ยวกับการผลิตออกเป็น แผนกขึ้นรูป และแผนกบรรจุหีบห่อ โดยมีข้อมูลเกี่ยวกบั
ค่าใช้จ่ายการผลิตของแต่ละแผนก ดังนี้ 

ค่าใช้จ่ายการผลิต (แต่ละแผนก) 
 แผนกผสมและแต่งหน้า  350,000 บาท 

 แผนกอบ   550,000 บาท 

  รวม   900,000 บาท 

 

นอกจากนี้ บริษัท ขนมหวาน จ ากัดได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ที่เหมาะสม
ของแต่ละแผนกส าหรับเค้กนมสดและเค้กนมสม โดยมีข้อมูลดังนี้ 

         แผนกผสมแป้ง           แผนกอบเค้ก   
       และแต่งหน้าเค้ก 

ทรัพยากรหลักที่ใช้ในการผลิต   แรงงานคน  เครื่องจกัร 
จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงที่ใช้ผลิตต่อปอนด์         

เค้กวานิลลา                1.2     0.8   
 เค้กนมสด            0.9       0.6 

 

จ านวนชั่วโมงเครือ่งจักรที่ใช้ผลิตต่อปอนด์ 
 เค้กวานิลลา           0.3       0.7 

เค้กนมสด           0.3        1.0 

 

จากข้อมูลข้างต้น บริษัท ขนมหวาน จ ากัด สามารถปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตให้แต่ละ
ผลิตภัณฑ์ ภายใต้วิธีอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแต่ละแผนก ได้ดังนี้ 

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตประจ าแผนก   =   ค่าใช้จ่ายการผลิตรวมของแต่ละแผนก 

          เกณฑ์การปันส่วนของแต่ละแผนก 

 

จากขอ้มูลในตัวอย่างที่ 5.2 สามารถค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตของแต่ละแผนก ได้ดังนี้ 
     อัตราค่าใช้จา่ยการผลิต - แผนกผสมและแตง่หน้า  =     คา่ใช้จ่ายการผลิตของแผนก 

                                        ชั่วโมงแรงงานทางตรงของแผนกผสมฯ 

      =     350,000 
             27,000(1) 

      = 12.96 บาท/ชั่วโมงแรงงานทางตรง 
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     อัตราค่าใช้จ่ายการผลิต - แผนกอบ   =      ค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนก 

                                            ชั่วโมงเครื่องจกัรของแผนกอบ 

=     550,000 
                     20,500(2) 

      =    26.83 บาท/ชั่วโมงเครื่องจักร 
 

แสดงการค านวณจ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงและช่ัวโมงเครื่องจักรของแต่ละแผนก ซึ่ง
สามารถค านวณไดด้ังนี ้
 

1) ค านวณจ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงของแต่ละแผนก 

 

ประเภทของ
ผลิตภณัฑ ์

ปริมาณการ
ผลิต (ปอนด)์ 

แผนกผสมแป้ง 

และแต่งหน้าเค้ก 

แผนกอบเค้ก 

  ต่อหน่วย รวม (ชม.) ต่อหน่วย รวม (ชม.) 
เค้กวานิลลา 15,000 ปอนด์ 1.2 ชั่วโมง 18,000 0.8 ชั่วโมง 12,000 

เค้กนมสด 10,000 ปอนด์  0.9 ชั่วโมง  9,000 0.6 ชั่วโมง  6,000 

    รวม 27,000
(1) ชั่วโมง 18,000 

 

2) ค านวณจ านวนชั่วโมงเครื่องจกัรของแต่ละแผนก 

 

ประเภทของ
ผลิตภณัฑ ์

ปริมาณการ
ผลิต (ปอนด)์ 

แผนกผสมแป้ง 

และแต่งหน้าเค้ก 

แผนกอบเค้ก 

  ต่อหน่วย รวม (ชม.) ต่อหน่วย รวม (ชม.) 
เค้กวานิลลา 15,000 ปอนด์ 0.3 ชั่วโมง 4,500 0.7 ชั่วโมง 10,500 

เค้กนมสด 10,000 ปอนด์  0.3 ชั่วโมง 3,000 1.0 ชั่วโมง 10,000 

    รวม 7,500 ชั่วโมง    20,500
(2) 

 

เมื่อได้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตทีจ่ะน าไปจัดสรรให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแล้ว สามารถ
น าไปค านวณหาต้นทนุผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ได้ดังนี้ 
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การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย 

           เค้กวานิลา      เค้กนมสด   

วัตถุดิบทางตรง                55.00            70.00 
ค่าแรงงานทางตรง              20.00            20.00  
ค่าใช้จ่ายการผลิต   

แผนกผสมแป้งและแต่งหน้าเค้ก 25.92    19.44 

แผนกอบเค้ก   26.83 52.75
(1)

   34.88   54.32
(2) 

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย            127.75  144.32 

 

แสดงการค านวณค่าใช้จา่ยการผลิตต่อหน่วยของเค้กทั้งสองชนิด แยกแต่ละแผนก 

(1) ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย - เค้กวานิลา   

แผนกผสมแป้งและแต่งหน้าเค้ก = (12.96 บาทต่อชั่วโมง x 30,000 ชั่วโมง)/ 15,000 

= 25.92 บาทต่อปอนด ์

แผนกอบเค้ก   = (26.83 บาทต่อชั่วโมง x 15,000 ชั่วโมง)/ 15,000 

    = 26.83 บาทต่อปอนด ์

 ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย = 25.92 +26.83 บาทต่อปอนด ์

= 52.75 บาทต่อปอนด ์

 

(2) ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย - เค้กนมสด   
แผนกผสมแป้งและแต่งหน้าเค้ก = (12.96 บาทต่อชั่วโมง x 15,000 ชั่วโมง)/ 10,000 

= 19.44 บาทต่อปอนด ์

แผนกอบเค้ก   = (26.83 บาทต่อชั่วโมง x 13,000 ชั่วโมง)/ 10,000 

    = 34.88 บาทต่อปอนด ์

ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย = 19.44  +34.88  บาทต่อปอนด ์

= 54.32 บาทต่อปอนด ์
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2. การค านวณต้นทุนผลิตภณัฑต่์อหน่วยภายใต้ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม 

 

ในการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยภายใต้ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม จาก
ข้อมูลตามตัวอย่างที่ 5.3 สามารถด าเนินการตามขั้นตอน ได้ดังนี้ 

ขัน้ท่ี 1 ระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ขัน้ท่ี 2 จัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตให้แต่ละกิจกรรม 

 ขัน้ท่ี 3 ระบุตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งประมาณการใช้ทรัพยากร 
หรือจ านวนตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละกิจกรรม 

ขัน้ท่ี 4 ค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละ
กิจกรรม 

 

 

 

 

 ขัน้ท่ี 5 จัดสรรต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายการผลิตให้กับแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยการจัดสรร
ต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์ต้องมีการประมาณการใช้ทรัพยากรของแต่ละผลิตภัณฑ์ หรือประมาณ
การจ านวนตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละกิจกรรมหลักเสียก่อน 

 

 

 

 

เพื่อให้เข้าใจการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม จะแสดง
รายละเอียดการค านวณ ในตัวอย่างที ่5.3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตต่อหน่วย  =       ค่าใช้จ่ายการผลิตของกิจกรรมนั้น 

     ของตัวผลักดนัต้นทุน     จ านวนตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละกิจกรรม 

 

ค่าใช้จ่ายการผลิตที่จัดสรรให้กับผลิตภัณฑ ์=   ประมาณการตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละกิจกรรม  
                x อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อตัวผลักดันต้นทุน 
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ตวัอย่างท่ี 5.3  
จากข้อมูลเดิม ของบริษัท ขนมหวาน จ ากัด (ตัวอย่างที่ 5.1) ได้เก็บรวบรวมข้อมูล

ต้นทุนและก าหนดกิจกรรมหลักของการผลิตเค้กวานิลลาและเค้กนมสด พร้อมทั้งตัวผลักดัน
ต้นทุนของแต่ละศูนย์กิจกรรม เพื่อค านวณต้นทุนตามฐานกิจกรรม (ABC) ดังนี้ 

 

กิจกรรม  
(Activities) 

ตวัผลกัดนั 

(Cost Driver) 

จ านวนตวัผลกัดนั
ต้นทุนท่ีใช้ 

ค่าใช้จ่ายการผลิต         

(บาท) 
การสั่งซ้ือวัตถุดิบ จ านวนครั้งของสัง่ซ้ือ 1,000 ครั้ง 60,000 

การผสมแป้ง จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรง 45,000 ชั่วโมง 90000 

การอบเค้ก จ านวนชั่วโมงเครื่องจักร 28,000 ชั่วโมง 550,000 

การแต่งหน้าเค้ก จ านวนครั้งของการแต่งหน้า 2500 ครั้ง 75,000 

การบรรจุหีบห่อ จ านวนหน่วยผลิต 25,000 ปอนด์ 125,000 

   900,000 

  

จ านวนตัวผลักดันตน้ทุนของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด มดีังนี้   

              
ตวัผลกัดนั 

(Cost Drivers) 

จ านวนตวัผลกัดนั
ต้นทุนท่ีใช้ 

จ านวนตวัผลกัดนั
ต้นทุนเค้กวานิลลา 

 

จ านวนตวัผลกัดนั
ต้นทุนเค้กนมสด 

 

จ านวนครั้งของสัง่ซ้ือ 1,000 ครั้ง 400 ครั้ง 600 ครั้ง 

จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรง 45,000 ชั่วโมง 30,000 ชม. 15,000 ชม. 
จ านวนชั่วโมงเครื่องจักร 28,000 ชั่วโมง 15,000  ชั่วโมง 13,000 ชั่วโมง 
จ านวนครั้งของการแต่งหน้า 2,500 ครั้ง 1,500 ครั้ง 1,000 ครั้ง 
จ านวนหน่วยผลิต 25,000 ปอนด์ 15,000 ปอนด์ 10,000 ปอนด์ 

  

จากขอ้มูลข้างต้น บริษัท ขนมหวาน จ ากดั สามารถค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย 
ภายใต้ระบบการค านวณต้นทุนตามฐานกิจกรรม ไดด้ังนี้ 
 

วิธีการค านวณ 

การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย แต่จากข้อมูลข้างต้น วัตถุดิบทางตรง และค่าแรงงาน
ทางตรง สามารถระบุต้นทุนต่อหน่วยได้อย่างชัดเจน ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยต้อง
ค านวณหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตภายใต้ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม ตามขั้นตอนดังนี้ 
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ขัน้ท่ี 1 ระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  
กิจกรรมของบริษัท ขนมหวาน จ ากัด ประกอบด้วย กิจกรรมการสั่งซ้ือวัตถุดิบ การผสม

แป้ง การอบเค้ก การแต่งหน้าเค้ก และการบรรจุหีบห่อ 

ขัน้ท่ี 2 จัดสรรคา่ใช้จ่ายการผลิตให้แต่ละกจิกรรม  

ขัน้ท่ี 3 ระบุตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละกจิกรรม พร้อมทั้งประมาณการใช้ทรัพยากร 
หรือจ านวนตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละกิจกรรม 

ขัน้ท่ี 4 ค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของกิจกรรม หรือตอ่ตัวผลักดันตน้ทุน
ของแต่ละกิจกรรม 

ขัน้ท่ี 5 จัดสรรหรือปันส่วนต้นทุนหรือคา่ใช้จ่ายการผลิตให้กับแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยการ
จัดสรรต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์ต้องมีการประมาณการใช้ทรัพยากรของแต่ละผลิตภัณฑ์ หรือ
ประมาณการจ านวนตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละกิจกรรมหลักเสียก่อน 

แต่ละขั้นตอน สามารถแสดงรายละเอยีด ดังแสดงในตารางการค านวณอัตราค่าใช้จ่าย
การผลิตต่อหน่วยของตัวผลักดันต้นทนุ ดังนี้  

 

ค านวณอัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของตวัผลักดันต้นทุน 

กิจกรรม  
(Activities) 

 

ตวัผลกัดนัต้นทุน 

(Cost Driver) 

 

ค่าใช้จ่าย 

การผลิต 

จ านวนตวั
ผลกัดนัต้นทุน

ท่ีใช้ 

ต่อหน่วย 

อตัราค่าใช้จ่ายการ
ผลิตต่อหน่วยของตวั

ผลกัดนัต้นทุน 

การสั่งซ้ือวัตถุดิบ จ านวนครั้งของ
สั่งซ้ือ 

60,000 1,000 ครั้ง 60 

การผสมแป้ง จ านวนชั่วโมง
แรงงานทางตรง 

90000 45,000 ชั่วโมง 2 

การอบเค้ก จ านวนชั่วโมง
เครื่องจักร 

550,200 28,000 ชั่วโมง 19.65 

การแต่งหน้าเค้ก จ านวนครั้งของ
การแต่งหน้า 

75,000 2,500 ครั้ง 30 

การบรรจุหีบห่อ จ านวนหน่วยผลิต 124,800 25,000 ปอนด์ 5 

 

 

 

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 
ขั้นท่ี 4 
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การปันส่วนคา่ใช้จ่ายการผลิตให้ผลิตภัณฑ์แตล่ะชนิด - เค้กวานิลลา  

กิจกรรม  
(Activities) 

ตวัผลกัดนัต้นทุน 

(Cost Driver) 

จ านวนตวั
ผลกัดนัต้นทุนท่ี

เกิดข้ึนจริง 

 

อตัรา
ค่าใช้จ่ายการ
ผลิตต่อหน่วย

ของตวั
ผลกัดนัต้นทุน 

 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 

 

การสั่งซ้ือวัตถุดิบ จ านวนครั้งของ
สั่งซ้ือ 

400 ครั้ง 60 24,000 

การผสมแป้ง จ านวนชั่วโมง
แรงงานทางตรง 

30,000 ชม. 2 60,000 

การอบเค้ก จ านวนชั่วโมง
เครื่องจักร 

15,000  ชั่วโมง 19.65 294,750 

การแต่งหน้าเค้ก จ านวนครั้งของ
การแต่งหน้า 

1,500 ครั้ง 30 45,000 

การบรรจุหีบห่อ จ านวนหน่วยผลิต 15,000 ปอนด์ 5 75,000 

    498,750 

 

การปันส่วนคา่ใช้จ่ายการผลิตให้ผลิตภัณฑ์แตล่ะชนิด - เค้กนมสด 

กิจกรรม  
(Activities) 

ตวัผลกัดนัต้นทุน 

(Cost Driver) 

จ านวนตวั
ผลกัดนัต้นทุนท่ี

เกิดข้ึนจริง 

 

อตัรา
ค่าใช้จ่ายการ
ผลิตต่อหน่วย

ของตวั
ผลกัดนัต้นทุน 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 

การสั่งซ้ือวัตถุดิบ จ านวนครั้งของ
สั่งซ้ือ 

600 ครั้ง 60 36,000 

การผสมแป้ง จ านวนชั่วโมง
แรงงานทางตรง 

15,000 ชม. 2 30,000 

การอบเค้ก จ านวนชั่วโมง
เครื่องจักร 

13,000 ชั่วโมง 19.65 255,450 

การแต่งหน้าเค้ก จ านวนครั้งของ
การแต่งหน้า 

1,000 ครั้ง 30 30,000 

การบรรจุหีบห่อ จ านวนหน่วยผลิต 10,000 ปอนด์ 5 50,000 

    401,450 

 

ขั้นที่ 5 
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การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย 

             เค้กวานิลา        เค้กนมสด   

วัตถุดิบทางตรง            55.00            70.00 
ค่าแรงงานทางตรง           20.00            20.00  
ค่าใช้จ่ายการผลิต           33.25

(1)
   40.15

(2) 

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย        108.25          130.15 

 

(1) ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของเค้กวานิลลา  = ค่าใช้จ่ายการผลิตของเค้กวานิลลา 
                 ปริมาณการผลิตเค้กวานิลลา 
       =  498,750 
              15,000 
       =   33.25 บาทต่อปอนด ์

 

(2) ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของเค้กนมสด  = ค่าใช้จ่ายการผลิตของเค้กนมสด 

                  ปริมาณการผลิตเค้กนมสด 

=  401,450 
             10,000 
       =   40.15 บาทต่อปอนด ์

 

จากขอ้มูลต้นทุนผลิตภัณฑ์ทีค่ านวณจากระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม จะเห็นได้ว่า 
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยของเคก้วานิลลา และเค้กนมสด เท่ากับ 108.25 บาทและ 130.15 
บาท ตามล าดับ แต่เมือ่ไปเปรียบเทยีบกับตน้ทุนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการค านวณต้นทุนระบบ
ต้นทุนแบบเดิม ต้นทนุผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยของเค้กวานิลลา และเค้กนมสด เท่ากับ 127.75 บาท 
และ144.32 บาท ซึ่งจะพบว่า ต้นทุนของเคก้ทัง้สองชนิด ถ้าใช้ระบบต้นทุนแบบเดิมจะสูงกว่าที่
ควรจะเป็น ซึ่งมีผลต่อการตั้งราคาสินค้า กจิการอาจตั้งราคาทีสู่งเกนิไป ท าใหข้ายในราคาทีสู่ง
กว่าคู่แข่ง 
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ประโยชน์ของระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม 

 การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม ท าให้
ข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้องมากขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการ 
ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

1. การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์มีความถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากการค านวณค่าใช้จ่ายการ
ผลิต ได้พิจารณาแต่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ พร้อมทั้งได้ใช้ตัวผลักดัน
ต้นทุนที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมนั้นๆโดยตรง ท าให้การปันส่วนต้นทุนมีความถูกต้อง
มากกว่าที่จะใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเป็นฐานในการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ตามระบบการ
ค านวณต้นทุนแบบเดิม 

2. การก าหนดประเภทของกิจกรรมหรือศูนย์กิจกรรม ที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แต่
ละชนิด ท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการองค์กรได้ง่ายขึ้น เช่น การแบ่งประเภทกิจกรรม
เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมเพิ่มมูลค่า (Value - added Activities) และกิจกรรมไม่เพิ่ม
มูลค่า  มูลค่า (Nonvalue -  added Activities) ถ้าหากผู้บริหารสามารถลดหรือก าจัดกิจกรรมที่
ไม่เพิ่มมูลค่าได้ จะมีผลท าให้ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เป็นของกิจกรรมนั้นลดลง ซึ่งมีผลต่อต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยลดลง สามารถเป็นข้อได้เปรียบในเชิงการแข่งขันกับคู่แข่งได้  ซึ่งหลักการ
บริหารการจัดการในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ เรียกว่า การบริหารตามฐานกิจกรรม 
(Activity – based Management : ABM) 

3. การค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตตามระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม ท าให้ผู้บริหารมีข้อมูล
ทางการบัญชีที่มีความถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น เมื่อผู้บริหารน าข้อมูล
ทางการบัญชีดังกล่าว ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ท าให้การตัดสินใจมีความถูกต้องมากขึ้น 
นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุมต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

สรปุ 

การค านวณต้นทุนสินค้าตามระบบต้นทุนแบบเดิมจะจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตเป็น
ต้นทุนของสินค้าโดยก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานล่วงหน้า อาจเป็นอัตราเดียวทั้ง
โรงงานหรือทั้งกิจการ หรือมีหลายอัตราแยกแต่ละแผนก โดยใช้เกณฑ์ในการปันส่วนเป็น
จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงหรือจ านวนชั่วโมงเครื่องจักร ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสภาพการ
แข่งขันของธุรกิจมีการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้ามากขึ้น ดังนั้นเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ปันส่วนตามระบบต้นทุนแบบเดิมมีข้อจ ากัด เช่น ค่าใช้จ่ายการผลิตอาจจะไม่สัมพันธ์กับเกณฑ์
ที่น ามาใช้ในการค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตโดยตรง จึงต้องมีการน าเอาระบบการค านวณ
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ต้นทุนสินค้าตามฐานกิจกรรมมาช่วยในการค านวณ เพื่อให้ต้นทุนสินค้าต่อหน่วยมคีวามถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น  

ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม จะปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตไปตามกิจกรรมต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า นอกจากนี้ยังใช้ตัวผลักดันต้นทุนที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
กิจกรรมนั้นๆ เพื่อใช้ค านวณหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อตัวผลักดันต้นทุน ซึ่งขั้นตอนของการ
ค านวณต้นทุนสินค้าตามระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรมมีขั้นตอนดังนี้  1) ก าหนดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า 2) ก าหนดตัวผลักดันต้นทุนที่มีความสัมพันธ์กับแต่ละกิจกรรม 3) 
ค านวณการจัดสรรต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตส าหรับแต่ละกิจกรรม 4) ค านวณต้นทุนการผลิต
ของสินค้าแต่ละชนิดโดยใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตที่ค านวณจากขั้นที่ 3 ซึ่งการน าเอาการ
ค านวณต้นทุนตามฐานกิจกรรมมาช่วยในการค านวณต้นทุนสินค้า ท าให้ต้นทุนการผลิตมีความ
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น เพราะค านึงถึงสาเหตุของการเกิดต้นทุนที่มีความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็น
ผลกันโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามการค านวณต้นทุนตามฐานของกิจกรรมก็มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับ
ประโยชน์และต้นทุนที่เสียไป เพราะอาจต้องใช้ค่าใช้จ่ายจ านวนที่สูงเพื่อให้การค านวณต้นทุน
สินค้าเหมาะกับการค านวณต้นทุนตามฐานกิจกรรม  
 นอกจากนี้ การที่กิจการมีการค านวณต้นทุนตามฐานกิจกรรม ได้รับประโยชน์ในด้าน
ต้นทุนการผลิตที่มีความถูกต้องมากขึ้นและ ยังสามารถน าเอาข้อมูลกิจกรรมที่จัดเก็บรวบรวม
ได้มาใช้ในการบริหารจัดการที่เรียกว่า การบริหารตามฐานกิจกรรม (ABM) ให้เกิดความ
ได้เปรียบในเชิงการแข่งขันมากขึ้น 
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. การค านวณต้นทุนแยกตามฐานกิจกรรม (Activity-based Costing: ABC) มีลักษณะ
อย่างไร 
ข้อ 2. ระบบต้นทุนแบบเดิม (Traditional Costing) แบ่งได้เป็นกี่วิธี อะไรบ้าง 
ข้อ 3. ความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุน (Cost) หรือค่าใช้จา่ยการผลิต (Manufacturing Overhead) 
กิจกรรมของการเกดิต้นทุน (Activity) ตัวผลักดันต้นทุน  (Cost Driver) และต้นทุนผลิตภัณฑ์ 
(Product Cost) มีความสัมพันธก์ันอย่างไร 
ข้อ 4. ระดับของกิจกรรมที่ท าให้เกิดต้นทนุ แบ่งได้เป็นกี่ระดับ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
ข้อ 5. การค านวณต้นทุนแยกตามฐานกิจกรรม มีขั้นตอนในการค านวณอย่างไร 
ข้อ 6. จงระบุสาเหตุของการเกิดต้นทุน หรือ ตัวผลักดันต้นทุน (Cost Driver) ของแต่ละ
กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ กิจกรรม ตวัผลกัดนัต้นทุน 

1 การสั่งซือ้วัตถุดิบ  

2 การติดตั้งเครื่องจกัร  

3 การตรวจสอบคุณภาพ  

4 การพ่นส ี  

5 การบ ารุงรักษาเครื่องจักร  

6 การขนย้ายวัตถุดิบ  

7 การออกแบบผลิตภัณฑ์  

8 การบรรจุหีบห่อ  

9 การเดินเครื่องจักร  

10 การตัดแบบ  
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ข้อ 7. จงระบุกิจกรรมต่อไปนี้ว่าเป็นกิจกรรมเพิ่มมูลค่า (Value – added Activities) หรือเป็น
กิจกรรมทีไ่ม่เพิ่มมูลค่า (Nonvalue – added Activities) โดยใส่เครือ่งหมาย  ในช่องที่เห็นว่า
ถูกต้องที่สดุ 

 

ข้อ กิจกรรม กิจกรรมท่ีเพ่ิมมูลค่า กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมลูค่า 

1 การสั่งซือ้วัตถุดิบ   

2 การติดตั้งเครื่องจกัร   

3 การตรวจสอบคุณภาพ   

4 การพ่นส ี   

5 การบ ารุงรักษาเครื่องจักร   

6 การขนย้ายวัตถุดิบ   

7 การออกแบบผลิตภัณฑ์   

8 การบรรจุหีบห่อ   

9 การเดินเครื่องจักร   

10 การตัดแบบ   

11 การขนส่งสินค้าใหก้ับลูกค้า   

12 การประกอบช้ินส่วน   

13 การพิมพ์ลาย   

 

ข้อ 8. บริษัท เครื่องหนังไทย จ ากัด ได้มีแผนกผลิต 2 แผนก คือ แผนกเครื่องจักร และแผนก
ประกอบช้ินส่วน กิจการมีการผลิตสินค้า 2 ชนิด คือ รองเท้าหนัง และกระเป๋าหนัง โดยกิจการ
ได้ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนกเป็นหลักในการปันส่วนต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งในการผลิตสินค้าทั้งสองชนิดนี้ ต้องผ่านกระบวนการผลิตทั้งสองแผนก โดยมีข้อมูลการผลิต 
ดังนี้  

ผลิตภณัฑ ์

รองเท้าหนัง  กระเป๋าหนัง 

วัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)    100     250 

อัตราการใช้ช่ัวโมงในการผลิตต่อหน่วย (ชั่วโมง) 
 แผนกเครื่องจักร           1       2 

 แผนกประกอบ          2       2.5 

 

 



                                                                                   บทที่ 5 ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม  5 - 35 

 

ผลิตภณัฑ ์

รองเท้าหนัง  กระเป๋าหนัง 

อัตราค่าแรงงานทางตรงต่อชั่วโมง (บาทต่อชั่วโมง) 
แผนกเครื่องจักร        20      25 

 แผนกประกอบ        30      40 

ปริมาณสินค้าที่ผลิต (หน่วย)             1,000  1,500 
ค่าใช้จ่ายการผลิตแต่ละแผนก มีดังนี ้

แผนกเครื่องจักร         360,000  บาท 

 แผนกประกอบ         400,000  บาท 

 

ในการผลิตแผนกเครื่องจักรมีการใช้จ านวนชั่วโมงเครื่องจักรเป็นเกณฑ์ในการปันส่วน
ค่าใช้จ่ายการผลิต ส่วนแผนกประกอบชิ้นส่วน ใช้จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงเป็นเกณฑ์ใน
การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต  
 

ให้ท า 

1. ค านวณอัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตประจ าแผนกทีปั่นส่วนเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด 

2. ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยของสนิคา้ทั้งสองชนิด 

 

ข้อ 9.  บริษัท แสนอร่อย จ ากดั ได้ท าการผลิตขนมคุ้กกี ้2 ชนิด คือ คุ้กกี้เนย และคุ้กกี้เฮลตี้ 
โดยมีขอ้มูลเกี่ยวกับคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ดังต่อไปนี้ 

          คุ้กกี้เฮลต้ี            คุ้กกีเ้นย  
ปริมาณการผลิต (กล่อง)   10,000  80,000 
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (บาท) 

วัตถุดิบทางตรง        50   35 

ค่าแรงงานทางตรง       30   30 
ค่าใช้จ่ายการผลิตรวม       3,600,000 บาท 

 จ านวนชั่วโมงเครือ่งจักร   95,000 ชั่วโมง 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติม การผลิตสินค้าแต่ละชนิด มกีารใช้ช่ัวโมงเครื่องจกัร ในการผลิตสินคา้
ต่อ 1 หน่วย ดงันี้ คุ้กกี้เฮลตี้ ใช้ช่ัวโมงเครื่องจกัร 1.5 ชั่วโมง และคุ้กกี้เนย ใช้ช่ัวโมงเครื่องจกัร 

1 ชั่วโมง 
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ให้ท า  ค านวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยโดยใช้ระบบต้นทุนเดิม ในการก าหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตเพียงอัตราเดียวทั้งโรงงาน (Plant wide Rate) โดยใช้ชั่วโมงเครื่องจักรเป็น
เกณฑ์ในการค านวณ  

 

ข้อ 10. บริษัท แสนอร่อย จ ากัด (ต่อเนื่องจากข้อมูลเดิมในขอ้ 8) ได้เก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุน
และก าหนดกิจกรรม พร้อมทั้งตัวผลักดันตน้ทนุของแต่ละศูนยก์ิจกรรม เพือ่ค านวณต้นทุนตาม
ฐานกิจกรรม (Activity-based costing: ABC) ดังนี ้
 

กิจกรรม  
(Activities) 

ตวัผลกัดนั 

(Cost Driver) 

จ านวนตวัผลกัดนั
ต้นทุนท่ีใช้ต่อ

หน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิต        

(บาท) 

การเตรียมเครื่องจักร จ านวนครั้งของการเตรียม 900  900,000 

การบ ารุงรักษา จ านวนชั่วโมงเครื่องจักร
  

95,000 950,000 

การตรวจสอบคุณภาพ จ านวนครั้งของการ
ตรวจสอบ 

1,000 750,000 

สาธารณูปโภค จ านวนตารางฟุต 40,000 1,000,000 

   3,600,000 

 

 จ านวนตัวผลักดันตน้ทุนของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด มดีังนี้   

              
ตวัผลกัดนั 

(Cost Driver) 

 จ านวน 

ตวัผลกัดนัต้นทุน 

คุ้กก้ีเฮลต้ี 

จ านวน 

ตวัผลกัดนัต้นทุน 

คุ้กก้ีเนย 

จ านวนครั้งของการเตรียม 

(ครั้ง) 
900 ครั้ง 300  600 

ชั่วโมงเครื่องจักร (ช่ัวโมง
เครื่องจักร) 

95,000 ชม. 15,000 80,000 

จ านวนครั้งของการ
ตรวจสอบ (ครั้ง) 

1,000 ครั้ง 200 800 

จ านวนตารางฟุต (ตร.ฟตุ) 40,000 ตร.ฟุต 10,000 30,000 
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 ให้ท า  
1. ค านวณอัตราคา่ใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของตวัผลักดันต้นทุน 

2. ปันส่วนค่าใช้จา่ยการผลิตให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 

3. ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 

1. ค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของตัวผลักดันต้นทุน 

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................. ...........................

....................................................................................................... ................................................. 
กิจกรรม  

(Activities) 

ตวัผลกัดนัต้นทุน 

(Cost Driver) 

ค่าใช้จ่ายการ
ผลิต 

จ านวนตวั
ผลกัดนัต้นทุน 

ท่ีใช้ต่อหน่วย 

อตัราค่าใช้จ่าย
การผลิตต่อ

หน่วยของตวั
ผลกัดนัต้นทุน 

การเตรียมเครื่องจักร จ านวนครั้งของการ
เตรียม 

   

การบ ารุงรักษา ชั่วโมงเครื่องจักร     

การตรวจสอบคุณภาพ จ านวนครั้งของการ
ตรวจสอบ 

   

สาธารณูปโภค จ านวนตารางฟุต    

 

2. ปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด  

คุ้กกีเ้ฮลต้ี 

 

กิจกรรม  
(Activities) 

ตวัผลกัดนัต้นทุน 

(Cost Driver) 

จ านวนตวั
ผลกัดนัต้นทุน 

ท่ีเกิดข้ึนจริง 

อตัรา
ค่าใช้จ่ายการ
ผลิตต่อหน่วย

ของตวั
ผลกัดนัต้นทุน 

ค่าใช้จ่ายการ
ผลิต 

การเตรียมเครื่องจักร จ านวนครั้งของการ
เตรียม 

   

การบ ารุงรักษา ชั่วโมงเครื่องจักร     

การตรวจสอบคุณภาพ จ านวนครั้งของการ
ตรวจสอบ 

   

สาธารณูปโภค จ านวนตารางฟุต    
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คุ้กกีเ้นย 

 

กิจกรรม  
(Activities) 

ตวัผลกัดนัต้นทุน 

(Cost Driver) 

จ านวนตวั
ผลกัดนัต้นทุนท่ี

เกิดข้ึนจริง 

 

อตัรา
ค่าใช้จ่ายการ
ผลิตต่อหน่วย

ของตวั
ผลกัดนัต้นทุน 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 

การเตรียม
เครื่องจักร 

จ านวนครั้งของ
การเตรียม 

   

การบ ารุงรักษา ชั่วโมงเครื่องจักร     

การตรวจสอบ
คุณภาพ 

จ านวนครั้งของ
การตรวจสอบ 

   

สาธารณูปโภค จ านวนตารางฟุต    

     

 

ข้อ 11. บริษัท สยามอุตสาหกรรม จ ากดั เป็นบริษัทที่ท าการผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ 2 
ชนิด ซึ่งน าไปใช้ประกอบรถยนต์ โดยบริษทัมกีารค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ภายใต้ระบบต้นทุน
แบบเดิมและระบบต้นทุนแยกตามฐานกิจกรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตในปี
หน้า ข้อมูลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการผลิตตลอดทั้งปี มีดังนี้ 

 

 ช้ินส่วน A   ช้ินส่วน B 

วัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย (บาท)         50        80 
จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงต่อหน่วย (บาท)         2          3  
อัตราค่าแรงงานต่อชั่วโมง (บาท)         10        15 

ปริมาณชิ้นส่วนที่ผลิต (ชิ้น)      6,000    8,000 
 

ส าหรับข้อมูลที่เกีย่วกับการค านวณต้นทุนตามระบบต้นทุนแยกตามฐานกิจกรรม มีดังนี้ 
 

กิจกรรม  
(Activities) 

ตวัผลกัดนั 

(Cost Driver) 

จ านวนตวัผลกัดนั
ต้นทุนท่ีใช้ 

ค่าใช้จ่ายการผลิต   

(บาท) 
การสั่งซ้ือวัตถุดิบ จ านวนครั้งของการสั่งซ้ือ 100 ครั้ง 190,000 

การเตรียมเครื่องจักร จ านวนครั้งของการเตรียม 22  ครั้ง 220,000 

การเดินเครื่องจักร จ านวนชั่วโมงเครื่องจักร 5,000 ชั่วโมง 550,000 

การตรวจสอบคุณภาพ จ านวนครั้งของการตรวจสอบ 80 ครั้ง 120,000 



                                                                                   บทที่ 5 ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม  5 - 39 

 

จ านวนตัวผลักดันของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดังนี้ 
 

     ตวัผลกัดนั(Cost Driver)                          จ านวนตวัผลกัดนัต้นทุน 

ช้ินส่วน A 

จ านวนตวัผลกัดนัต้นทุน 

ช้ินส่วน B 

จ านวนครั้งของการสั่งซ้ือ  40 60 

จ านวนครั้งของการเตรียม 10 12 

จ านวนชั่วโมงเครื่องจักร 2,200 2,800 
จ านวนครั้งของการตรวจสอบ 35 45 

 

ให้ท า  

1. ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยภายใต้ระบบต้นทุนเดิม โดยใช้ชั่วโมงแรงงาน
ทางตรงเป็นฐานในการค านวณค่าใช้จ่ายการผลิต  

2. ค านวณต้นทุนสินค้าต่อหน่วย ภายใต้ระบบต้นทุนแยกตามฐานกิจกรรม โดยแบ่งไป
ตามขั้นตอน ดังนี้ 

2.1. ค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของตัวผลักดันต้นทุน  

2.2. ปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 

2.3. ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิด 

 

ข้อ 12. บริษัท กานดา จ ากัด ได้ท าการผลิตสินค้า เสื้อผ้าฝ้ายย้อมคราม และเสื้อผ้าไหมโดยได้
วางแผนการผลิตในเดือนหน้า ข้อมูลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการผลิตตลอดทั้งเดือน มีดังนี้ 

เส้ือผา้ฝ้ายย้อมคราม    เส้ือผา้ไหม 

วัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย (บาท)    100   150 
จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงต่อหน่วย (บาท)     6      8 

อัตราค่าแรงงานต่อชั่วโมง (บาท)      90     90 
ปริมาณสินค้าที่ผลิต (หน่วย)     800    500 

 

กิจการได้ใช้ระบบต้นทุนเดิมในการค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต โดยใช้ชัว่โมง
แรงงานทางตรงเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
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ส าหรับข้อมูลที่เกีย่วกับการค านวณต้นทุนตามระบบต้นทุนแยกตามฐานกิจกรรม มี
ดังนี ้

กิจกรรม  
(Activities) 

ตวัผลกัดนั 

(Cost Driver) 

จ านวนตวัผลกัดนั
ต้นทุนท่ีใช้ต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิต      

(บาท) 
การจัดซ้ือวัตถุดิบ จ านวนครั้งของการจัดซ้ือ 5 ครั้ง   10,000 

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

จ านวนชั่วโมงวิศวกรรม 20 ชั่วโมง   12,000 

การติดตั้งเครื่องจักร จ านวนครั้งของการติดตั้ง 2 ครั้ง 100,000 

การเดินเครื่องจักร จ านวนชั่วโมงเครื่องจักร 5 ชั่วโมง 200,000 

การตรวจสอบคุณภาพ จ านวนครั้งของการตรวจสอบ 10 ครั้ง   30,000 

   352,000 

 

จ านวนตัวผลักดันของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดังนี ้
 

     ตวัผลกัดนั (Cost Driver)                          จ านวนตวัผลกัดนัต้นทุน 

เสื้อผ้าฝ้ายย้อมคราม 

จ านวนตวัผลกัดนัต้นทุน 

เสื้อผ้าไหม 

จ านวนครั้งของการจัดซ้ือ (ครั้ง) 3 2 

จ านวนชั่วโมงวิศวกรรม (ช่ัวโมง)                   12 8 

จ านวนครั้งของการติดตั้ง (ครั้ง) 1 1 

จ านวนชั่วโมงเครื่องจักร (ช่ัวโมง) 2 3 

จ านวนครั้งของการตรวจสอบ (ครัง้) 6 4 

 

ให้ท า 

1. ค านวณต้นทุนสนิค้าตอ่หน่วย ภายใต้ระบบต้นทุนเดิม โดยการก าหนดอัตราคา่ใช้จ่าย
การผลิต ได้ใช้ช่ัวโมงแรงงานทางตรงเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

2. ค านวณต้นทุนสนิค้าตอ่หน่วย ภายใต้ระบบต้นทุนแยกตามฐานกจิกรรม โดยแยก
ค านวณทีละหัวข้อ ดังนี ้

2.1.  ค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของตวัผลักดันต้นทุน 

2.2.  ปันส่วนค่าใช้จา่ยการผลิตให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 

2.3.  ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยของผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด        

  

 



 

   

บทท่ี  6 

งบประมาณ 

 

การด าเนินธุรกิจเพื่อให้ประสบความส าเร็จ ได้ผลการด าเนินงานตามที่วางแผนไว้
หรือไม่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ท าไว้ เครื่องมือหนึ่งที่สามารถท า
ให้ธุรกิจด าเนินงานได้ตามแผนที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ คือ การจัดท างบประมาณ  (Budgeting) 

เป็นเครื่องมือที่น ามาใช้เพื่อเปลี่ยนเป้าหมายและกลยุทธ์ของธุรกิจให้อยู่ในรูปของตัวเลข จาก
การพยากรณ์หรือคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต จากสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  

ธุรกิจแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจผลิตสินค้า  
จะมีรูปแบบของการจัดท างบประมาณที่มีทั้งเหมือนและแตกต่างกัน เนื่องจากกิจการแต่ละ
ประเภทมีวิธีการด าเนินงานที่แตกต่างกันในรายละเอียด จึงมีผลท าให้งบประมาณที่จัดท าขึ้นมี
ทั้งเหมือนและแตกต่างกัน เช่น ธุรกิจบริการจะมีการจัดท างบประมาณรายได้จากการบริการ 
และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร แต่ธุรกิจซื้อขายสินค้า จะมีงบประมาณการซื้อ
สินค้าส าเร็จรูป งบประมาณสินค้าคงเหลือ และงบประมาณต้นทุนขาย นอกเหนือจาก
งบประมาณการขาย และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส่วนธุรกิจผลิตสินค้า จะ
เพิ่มในส่วนของกระบวนการผลิตสินค้า จึงต้องมีงบประมาณการผลิต งบประมาณวัตถุดิบ
ทางตรง งบประมาณค่าแรงงานทางตรง และงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต นอกเหนือจาก
งบประมาณการขายและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เป็นต้น 

การจัดท างบประมาณของธุรกิจเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน
ในภาพรวมของทั้งองค์กร จ าเป็นต้องแยกงบประมาณออกเป็นแต่ละด้าน ซึ่งประกอบด้วย 
งบประมาณการด าเนินงาน และงบประมาณการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพราะงบประมาณ
จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารให้ผู้บริหารแต่ละระดับน าไปใช้เพื่อเปรียบเทียบกับผล
การปฏิบัติงานจริง เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการควบคุม ให้ทราบว่าแต่ละแผนกมี
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม่ ซึ่งมีผลท าให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ผู้บริหารระดับสูงต้องการ และนอกจากนี้ งบประมาณยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
วัดและประเมินผลการปฏิบัติของผู้บริหารแต่ละแผนก ที่เป็นส่วนงานย่อยได้อีกด้วย  ดังนั้น 
เนื้อหาในบทนี้ จึงจะกล่าวถึงความหมาย ประโยชน์ ประเภทและขั้นตอนของการจัดท า
งบประมาณ รวมไปถึงความสัมพันธ์ของงบประมาณแต่ละประเภท ซึ่งจะอธิบายในรายละเอียด
ในหัวข้อต่อไปตามล าดับ 
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ความหมายของงบประมาณ  

งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง แผนงานของผู้บริหารที่จัดท าขึ้นเป็นลายลักษณ์
อักษร ส าหรับงวดเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต โดยการจัดท าในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากรที่เป็นตัวเงินให้กับงานและหน่วยงานต่างๆ และขององค์กรธุรกิจตามที่ก าหนดไว้  
(ธนภร เอกเผ่าพันธุ์, 2554)  

เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ (2554)ได้ให้ความหมายของงบประมาณ ไว้ดั งนี้ 
“งบประมาณ หมายถึง แผนการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการได้มาและใช้ไปของข้อมูลทางการเงิน
ซึ่งได้ถูกก าหนดไว้ล่วงหน้าส าหรับช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจท าได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว”  

นอกจากนี้ กชกร เฉลิมกาญจนา (2557) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “งบประมาณ คือ แผน
ทางการเงินที่เสดงถึงทรัพยากรที่จะเป็นต้องใช้ไปในการท ากิจกรรม และสอดคล้องกับ
เป้าหมายทางการเงินส าหรับแต่ละงวดเวลาในอนาคต งบประมาณจะแสดงภาพรวมของแผน
ทางการเงินของกิจการส าหรับระยะเวลาหนึ่งๆ”  

ดังนั้น จากความหมายข้างต้น งบประมาณ จึงหมายถึง แผนการด าเนินงานในภาพรวม
ของธุรกิจที่ผู้บริหารจัดท าขึ้น โดยแสดงในรูปของข้อมูลทางการเงินที่ได้มีการก าหนดไว้
ล่วงหน้าส าหรับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต ส าหรับงวดเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อแสดงให้ทราบ
ถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการในการท ากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานของธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจในแต่ละช่วงเวลาที่ผู้บริหาร
วางแผนและคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

วตัถปุระสงคข์องการจดัท างบประมาณ 

วัตถุประสงค์ของการจัดท างบประมาณเพื่อช่วยผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน
ทางการเงิน งบประมาณเป็นเหมือนเครื่องมือสื่อสารให้เกิดการประสานงานกันระหว่างแผนก
ต่างๆ ในองค์กร มีการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
ช่วยในการควบคุมก าไรจากการด าเนินงานขององค์กร รวมไปถึงน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการด าเนินงานหรือประสิทธิภาพการท างานของแผนกต่างๆ หรือทั้งองค์กร และ
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดสิ่งจูงใจในการท างานให้กับหัวหน้าหรือพนักงานในแต่ละ
ระดับ ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการจัดท างบประมาณ สามารถสรุปดังนี้ 
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1. เพื่อให้ผูบ้ริหารได้มีการก าหนดเป้าหมายในอนาคตให้กบัธรุกิจ  

เมื่อผู้บริหารมีการจัดท างบประมาณถือเป็นการสร้างเป้าหมายในอนาคตให้กับธุรกิจ
เป็นการล่วงหน้า ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นผู้บริหารสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

 

2. เพื่อสร้างแผนการท างาน 

เมื่อมีการวางแผนผลการด าเนินงานตามที่ต้องการ ท าให้กิจการสามารถสร้างแนวทาง
ในการท างานให้กับพนักงานปฏิบัติการว่าพนักงานควรจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่องค์กรต้องการ  

 

3. เพ่ือให้เกิดการประสานงานจากบุคคลทุกระดบัในองคก์ร 

ก่อนจัดท างบประมาณต้องมีการประชุมระหว่างแผนก เพื่อปรึกษาหารือกันว่า
วัตถุประสงค์ของแต่ละแผนกต้องการอะไร ดังนั้น การจัดท างบประมาณจึงเป็นการประสานงาน
กันระหว่างหลายๆ แผนกในองค์กร และท าการรวบรวมข้อมูลของแต่ละแผนกก่อนจะจัดท า
งบประมาณ เช่น แผนกขายต้องประสานงานกับแผนกผลิต โดยแจ้งว่าจ านวนสินค้ าที่แผนก
ขายต้องการจะขายมีจ านวนเท่าใด แผนกผลิตมีหน้าที่ผลิตตามความต้องการของแผนกขาย 
หรือถ้าแผนกคลังสินค้ามีสินค้าคงคลัง เหลืออยู่ในคลังจ านวนหนึ่ง แผนกผลิตต้องผลิตสินค้า
เพิ่มอีกจ านวนเท่าใดเพื่อให้เพียงพอกับปริมาณสินค้าที่ต้องขาย เป็นต้น 

 

4. เพื่อการควบคมุให้เป็นไปตามแผน 

เมื่อผู้บริหารมีแผนการด าเนินงานในรูปของงบประมาณที่ชัดเจนแล้ว ผู้บริหารจะท าการ
ควบคุมโดยการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยผู้บริหารน าข้อมูลที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานจริงมาเปรียบเทียบกับแผนการด าเนินงานตามงบประมาณที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่ง
ผลที่ได้อาจมีความแตกต่างกันระหว่างผลการด าเนินงานตามงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน
จริง ผู้บริหารจะได้มาหาสาเหตุว่าผลต่างที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุอะไรและหาคนรับผิดชอบ  

 

5. เพื่อการประเมินผลการด าเนินงานและสร้างจงูในในการท างาน 

การประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารแต่ละระดับว่ามีผลการด าเนินงานน่าพอใจ
หรือไม่น่าพอใจ จ าเป็นต้องมีการเปรียบเทียบว่าผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับแผนที่ตั้งเป้า
ไว้มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ผลลัพธ์ที่ได้สูงหรือต่ ากว่าที่ประมาณการไว้ ซึ่ง
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งบประมาณที่จัดท าขึ้นเป็นเหมือนเครื่องมือที่น ามาใช้เป็นเกณฑ์หรือฐานที่ผู้บริหารแต่ละแผนก
ใช้เป็นแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติงานง่ายขึ้น และสามารถด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ล่วงหน้า  หากแผนกใดที่ท าได้ตามแผนหรือเกินกว่าแผนที่วางไว้ ควรจะได้รับ
ผลตอบแทน เช่น ให้โบนัส เลื่อนต าแหน่ง หรือเป็นเงินรางวัล เป็นต้น  

 

6. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

การจัดท างบประมาณท าให้พนักงานพยายามปรับปรุงการท างานอยู่ตลอดเวลา ถ้าหาก
ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดพนักงานจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานเพื่อให้บรรลุผลตามที่
วางแผนไว้ ท าให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในแผนกที่พนักงานท างานอยู่ และมีการ
วางแผนหรือตั้งเป้าหมายผลการด าเนินงานในอนาคตอย่างสม่ าเสมอ 

 

ประโยชน์ของงบประมาณ 

งบประมาณเป็นเหมือนเครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการวางแผน และการควบคมุ ซึง่
เป็นประโยชน์ส าหรับธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยประโยชน์หลักของงบประมาณ สามารถแบ่งได้ 3 
ประการ ได้แก ่

1. งบประมาณเป็นเครื่องมือที่ท าให้ผู้บริหารวางแผนการด าเนินธุรกิจล่วงหน้า เหมือน
เป็นการมองอนาคต โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ท าให้สามารถคาดการณ์
ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น และหาทางแก้ไขไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยง
ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขั้น ยกตัวอย่างเช่น การจัดท างบประมาณจะท าให้ผู้บริหารทราบก่อน
ล่วงหน้าว่าในช่วงเวลาใดที่บริษัทอาจจะมีปัญหาเงินสดมีไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน
ตามปกติ ธุรกิจสามารถแก้ปัญหาโดยการวางแผนหาแหล่งกู้ยืมไว้ก่อนล่วงหน้า หรือ การจัดท า
งบประมาณจะท าให้ผู้บริหารทราบว่าช่วงใดที่ลูกค้ามีความต้องการสินค้าสูง ช่วงนั้นฝ่ายผลิตก็
จะท าการผลิตสินค้าให้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว ท าให้บริษัทไม่
สูญเสียรายได้จากการขายสินค้าไป หรือ ฝ่ายจัดซื้อจะได้ท าการสั่งซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอกับ
ปริมาณการผลิตที่มากขึ้น เป็นต้น 

2. งบประมาณเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้หน่วยงานต่างๆ ในองค์กรเกิดการร่วมมือ
และประสานงานระหว่างกัน ผู้บริหารระดับสูงสามารถสื่อสารกับผู้บริหารระดับล่างในฝ่ายต่างๆ 
ในองค์กร โดยใช้งบประมาณเพื่อให้ผู้บริหารระดับล่างทราบว่าผู้บริหารระดับสูงคาดหวังมาก
น้อยแค่ไหน เช่น ยอดขายที่ต้องการของฝ่ายขาย จะส่งข้อมูลไปให้กับฝ่ายผลิต เพื่อท าการผลิต
สินค้าให้สอดคล้องกับปริมาณการขาย หรือ ปริมาณสินค้าที่ผลิตจะท าให้ทราบว่าปริมาณ
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วัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตมีจ านวนเท่าใด และท าให้ฝ่ายจัดซื้อสั่งซื้อวัตถุดิบจ านวนเท่าใด และ
ปริมาณการผลิตจะท าให้ฝ่ายผลิตทราบว่าต้องเตรียมจ านวนคนงานจ านวนเท่าใดเพื่อผลิต
สินค้าจ านวนดังกล่าว เป็นต้น 

3. งบประมาณเป็นเครื่ องมือส าหรับการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
งบประมาณที่ดี ควรเป็นงบประมาณที่ช่วยจูงใจให้พนักงานท างานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ให้มากที่สุด การจัดท างบประมาณไม่สูงหรือต่ าเกินไป จะเป็นการกระตุ้นให้พนักงานท างาน 
และถ้ามีการให้รางวัลกับพนักงานทีท่ าได้ตามเป้าหมาย จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างานมาก
ขึ้น นอกจากนี้ งบประมาณเป็นเหมือนตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานด้วยว่าท างานได้ตามแผนหรือไม่ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมเป็นไปตาม
เป้าหมายหลักขององค์กร 

  

 แต่อย่างไรก็ตาม การจัดท างบประมาณก็มีข้อจ ากัด เนื่องจากจัดท างบประมาณเป็น
การวางแผนล่วงหน้า ซึ่งเหตุการณ์หรือปัจจัยต่างๆ ที่น ามาใช้ในการประมาณตัวเลข เพื่อจัดท า
งบประมาณ จะเป็นตัวเลขที่คาดการณ์ล่วงหน้า แต่ในทางปฏิบัติจริงอาจมีเหตุการณ์บางอย่างที่
ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์เอาไว้ ท าให้การประมาณการมีความผิดพลาด และอีกประเด็นหนึ่งที่
เป็นข้อจ ากัดคือ การจัดท างบประมาณต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย มาร่วม
ปรึกษาหารือกัน แต่ในความเป็นจริง อาจไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารจากแผนกต่างๆ ท า
ให้ตัวเลขประมาณการที่จัดท าขึ้นไม่ประสบความส าเร็จ ท าให้งบประมาณไม่สามารถน ามาใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานได้อย่างเต็มที่ 
 

ประเภทของงบประมาณ  

งบประมาณหลัก (Master Budget) หรืองบประมาณประจ าปี เป็นงบประมาณที่จัดท า
ขึ้นล่วงหน้าส าหรับระยะเวลา 1 ปี เป็นงบประมาณที่ครอบคลุมแผนงานของแผนกต่างๆ ใน
องค์กร ส าหรับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง งบประมาณหลัก จะประกอบด้วยงบประมาณของหน้าที่
งานต่างๆ ที่อยู่ในองค์กรจัดท าขึ้น ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) งบประมาณด าเนินงาน 
(Operating Budget) และ 2) งบประมาณการเงิน (Financial Budget)  

งบประมาณการด าเนินงาน จะครอบคลุมกิจกรรมการด าเนินงานที่วางแผนไว้ของ
องค์กร ส าหรับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ให้ได้รับผลก าไรตามเป้าหมายขององค์กร 
โดยงบประมาณด าเนินงานของธุรกิจจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการด าเนินงาน
ของแต่ละธุรกิจ งบประมาณของธุรกิจผลิตสินค้า จะแตกต่างจากงบประมาณของธุรกิจซื้อมา
ขายไป และงบประมาณของธุรกิจบริการ ซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดในหัวข้อต่อไป 
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ส าหรับงบประมาณการเงิน เป็นงบประมาณที่เน้นแหล่งที่มาของเงินทุน เพื่อรองรับการ
ด าเนินงานของกิจการ เช่น การรับเงินและการจ่ายเงินจากการด าเนินงานตามปกติของธุรกิจ 
เงินที่ลงทุนในสินทรัพย์เพื่อใช้ในการด าเนินงานหรือโครงการลงทุนอื่นๆ และการจัดหาเงินเพื่อ
น ามาใช้ในการด าเนินงาน งบประมาณส าหรับกิจกรรมเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน 
และส่วนของเจ้าของ ดังนั้น งบประมาณการเงินจะท าให้กิจการสามารถจัดท า งบประมาณงบ
แสดงฐานะการเงินได้ เพื่อให้เข้าใจประเภทของงบประมาณหลักทั้งสองประเภท จะอธิบาย
รายละเอียดแต่ละประเภท ดังนี้ 

 

1. งบประมาณด าเนินงาน 

งบประมาณด าเนินงาน (Operational Budget)  เป็นการจัดท างบประมาณที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมการด าเนินงาน เช่น การขายสินค้า การผลิต รวมไปถึงการซื้อวัตถุดิบ จ่ายค่าแรงงาน
ทางตรง จ่ายค่าใช้จ่ายการผลิต และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
คือให้ได้ก าไรตามที่ต้องการ ในการจัดท างบประมาณด าเนินงาน จะประกอบด้วยงบประมาณ
อะไรบ้างนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจที่จัดท า เช่น ถ้าเป็นธุรกิจประเภทการผลิตสินค้า 
งบประมาณด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1.1. งบประมาณขาย 

1.2. งบประมาณการผลิต 

1.3 งบประมาณวัตถุดิบทางตรง 

1.4. งบประมาณค่าแรงงานทางตรง 

1.5. งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 

1.6. งบประมาณต้นทุนการผลิต 

1.7. งบประมาณสินค้าคงเหลอื 

1.8. งบประมาณต้นทุนขาย 

1.9. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย 

1.10. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

1.11. งบประมาณงบก าไรขาดทุน 
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2. งบประมาณการเงิน 

งบประมาณการเงิน (Financial Budget) เป็นงบประมาณที่แสดงให้ทราบถึงฐานะ
การเงินของกิจการ และการได้มาและใช้ไปของเงินสด ซึ่งเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ 
ซึ่งประกอบด้วย 

2.1. งบประมาณเงินลงทุน 

2.2. งบประมาณเงินสด 

2.3. งบประมาณแสดงฐานะการเงิน 

2.4. งบประมาณแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

2.5. งบประมาณกระแสเงินสด 

 

นอกจากนี้ การจ าแนกประเภทงบประมาณหลักหรืองบประมาณประจ าปี เป็น
งบประมาณด าเนินงานและงบประมาณการเงินดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว งบประมาณหลักสามารถ
แบ่งตามลักษณะของธุรกิจ ซึ่งสามารแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ งบประมาณส าหรับธุรกิจ
การให้บริการ งบประมาณส าหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า และ งบประมาณส าหรับธุรกิจผลิตสินค้า  

ธุรกิจแต่ละประเภทจะมีลักษณะการด าเนินงานที่แตกต่าง ท าให้งบประมาณที่กิจการ
จัดท าขึ้นจึงมีความแตกต่างกัน ส าหรับธุรกิจผลิตสินค้า งบประมาณหลักจะประกอบด้วย
งบประมาณหลักมากกว่าธุรกิจประเภทอืน่ เนื่องจากมีลักษณะการด าเนินงานที่คอ่นขา้งซบัซ้อน 
และต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้า มีต้นทุนการผลิตมา
เกี่ยวข้อง ในขณะที่ธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจบริการไม่มีการผลิตสินค้า แต่ในกระบวนการ
ขายสินค้าธุรกิจผลิตสินค้าและขายสินค้าให้กับลูกค้า จะเหมือนกับธุรกิจซื้อขายสินค้า ดังนั้น 
งบประมาณเกี่ยวกับการขายสินค้า จะมีงบประมาณหลักที่เหมือนกัน ส าหรับธุรกิจการผลิต
สินค้าจะมีงบประมาณที่แตกต่างจากธุรกิจประเภทในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวกับต้นทุนการ
ผลิต เช่น งบประมาณการผลิต งบประมาณวัตถุดิบทางตรง งบประมาณค่าแรงงานทางตรง 
และงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต แต่งบประมาณการด าเนินงานอื่นๆ จะเหมือนกับธุรกิจซื้อ
ขายสินค้า และธุรกิจบริการ ซึ่งสามารถแสดงประเภทของงบประมาณหลักของธุรกิจแต่ละ
ประเภท ดังแสดงในตารางที่ 6.1 ได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 6.1 งบประมาณหลักแยกตามประเภทของธุรกิจ 
 

ประเภทของ
งบประมาณหลกั 

ประเภทของธรุกิจ 

ธรุกิจ 

ผลิตสินค้า 

ธรุกิจ 

ซ้ือขายสินค้า 

ธรุกิจ 

บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ
ด าเนินงาน 

งบประมาณขาย งบประมาณขาย งบประมาณรายได้จาก
การบริการ 

งบประมาณการผลิต งบประมาณซ้ือสินค้า - 

งบประมาณวัตถุดิบทางตรง งบประมาณสินค้าคงเหลือ - 

งบประมาณค่าแรงงาน
ทางตรง 

- - 

งบประมาณค่าใช้จ่ายการ
ผลิต 

- - 

งบประมาณต้นทุนการผลิต - - 

งบประมาณสินค้าคงเหลือ - - 

งบประมาณต้นทุนขาย งบประมาณต้นทุนขาย - 

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
ขาย 

งบประมาณค่าใช้จ่ายใน
การขาย 

งบประมาณค่าใช้จ่ายใน
การขาย 

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร 

งบประมาณค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร 

งบประมาณค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร 

งบประมาณก าไรขาดทุน งบประมาณก าไรขาดทุน งบประมาณก าไรขาดทุน 

 

 

 

งบประมาณ
การเงิน 

งบประมาณเงินลงทุน งบประมาณเงินลงทุน งบประมาณเงินลงทุน 

งบประมาณเงินสด งบประมาณเงินสด งบประมาณเงินสด 

งบประมาณแสดง 
ฐานะการเงิน 

งบประมาณแสดง 
ฐานะการเงิน 

งบประมาณแสดง 
ฐานะการเงิน 

งบประมาณแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

งบประมาณแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

งบประมาณแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

งบประมาณกระแส 

เงินสด 

งบประมาณกระแส 

เงินสด 

งบประมาณกระแส 

เงินสด 
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ความสมัพนัธข์องงบประมาณหลกัส าหรบัธรุกิจผลิตสินค้า 

การจัดท างบประมาณแต่ละประเภทจะมีความสัมพันธ์กัน จะเห็นได้ว่า งบประมาณขาย
เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดท างบประมาณ ซึ่งก่อนจัดท างบประมาณการขาย แผนกขายต้องท า
การพยากรณ์ยอดขายของกิจการก่อนอันดับแรก โดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการ
พยากรณ์ยอดขาย เช่น ยอดขายในอดีต สภาพเศรษฐกิจ สภาพการแข่งขัน คู่แข่ง แนวโน้มของ
อุตสาหกรรม  เป็นต้น เมื่อประมาณการยอดขายหรือพยากรณ์ยอดขายได้แล้ว แผนกขายจะ
จัดท างบประมาณขาย  

เมื่อมีข้อมูลจ านวนสินค้าที่คาดว่าจะขายได้แล้ว ขั้นต่อไป คือการจัดท างบประมาณการ
ผลิต ซึ่งแสดงจ านวนสินค้าที่ต้องผลิตเพื่อ ให้เพียงพอกับสินค้าที่คาดว่าจะขายได้ในแต่ละ
ช่วงเวลา ปริมาณสินค้าที่ผลิตอาจมีความแตกต่างจากปริมาณสินคา้ที่ขาย ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบาย
สินค้าคงเหลือของกิจการ โดยนโยบายสินค้าคงเหลือนี้จะเป็นสิ่งที่ก าหนดปริมาณของสินค้า
คงเหลือ ซึ่งจะไปปรากฏอยู่ในงบประมาณสินค้าคงเหลือ ดังนั้น ข้อมูลที่น ามาจัดท างบประมาณ
การผลิตจะประกอบด้วยปริมาณการขายโดยประมาณ นโยบายสินค้าคงเหลือ ค านวณเพื่อหา
ว่าแผนกผลิตควรผลิตสินค้าจ านวนเท่าใด  

เมื่อทราบจ านวนสินค้าทีค่าดว่าจะผลิตจากงบประมาณการผลิตแล้ว หลังจากนั้น จัดท า
งบประมาณการซื้อวัตถุดิบ การจัดท างบประมาณค่าแรงงานทางตรง และการจัดท างบประมาณ
ค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งงบประมาณการซื้อวัตถุดิบ ซึ่งจะเป็นการประมาณการปริมาณวัตถุดิบที่
ต้องซื้อในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณการผลิตตามแผนการผลิต ปริมาณการซื้อ
วัตถุดิบโดยประมาณจะเท่ากับเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้วัตถุดิบ (ปริมาณการผลิต x 
อัตราการใช้วัตถุดิบต่อหน่วยสินค้าที่ผลิต) และนโยบายส ารองวัตถุดิบคงเหลือปลายงวดของ
ธุรกิจ  

นอกจากนี้ จัดท างบประมาณค่าแรงงานทางตรง โดยพิจารณาจากจ านวนชั่วโมง
แรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิตตามแผนการผลิต และค านึงถึงอัตราค่าแรงงานทางตรงต่อ
ชั่วโมง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือต้นทุนค่าแรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิต 

และจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งเป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตแต่
ละช่วงเวลา โดยการแยกประเภทค่าใช้จ่ายการผลิตออกเป็นผันแปรและคงที่ และประมาณการ
ว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายการผลิตแต่ละรายการจ านวนเท่าใดส าหรับการผลิตตามที่วางแผนไว้  

หลังจากนั้น น าข้อมูลที่ได้จากปัจจัยการผลิตที่ประมาณการได้ทั้ งสามประเภท ซึ่ง
ประกอบด้วย งบประมาณวัตถุดิบทางตรง งบประมาณค่าแรงงานทางตรง และงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายการผลิต มาจัดท างบประมาณต้นทุนการผลิต จากงบประมาณย่อยทั้งสามงบ ท าให้
กิจการทราบว่าต้นทุนการผลิตโดยประมาณเท่ากับเท่าใด โดยรวมข้อมูลจากงบทั้งสามงบ เพื่อ
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จัดท าเป็นงบประมาณต้นทุนการผลิต และต้นทุนการผลิตโดยประมาณจะช่วยกิจการทราบว่า
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของสินค้าที่ผลิตได้มีต้นทุนเท่ากับเท่าใด  

ต่อมาจัดท างบประมาณสินค้าคงเหลือจากการค านวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
โดยประมาณ และน าไปจัดท างบประมาณต้นทุนขาย  

นอกจากนี้ ข้อมูลจากงบประมาณขายจะช่วยให้กิจการสามารถจัดท างบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ทั้งในส่วนที่เป็นผันแปรและคงที่  โดยข้อมูลต่างๆ จาก
งบประมาณด้านการด าเนินงานเหล่านี้ จะช่วยให้กิจการสามารถจัดท างบประมาณงบก าไร
ขาดทุนได้ ซึ่งการจัดท างบประมาณก าไรขาดทุน ตัวเลขที่ใส่ในงบประมาณก าไรขาดทุน จะเอา
ตัวเลขประมาณการจากจากงบประมาณการขาย งบประมาณต้นทุนขาย และงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมไปถึงดอกเบี้ยโดยประมาณจากงบประมาณการลงทุน  

หลังจากนั้น จะน าข้อมูลต่างๆ จากงบประมาณด าเนินงานแต่ละประเภทมาจัดท า
งบประมาณการเงิน ซึ่งแต่ละงบจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับงบประมาณการเงิน ซึ่งได้แก่ 
งบประมาณเงินสด ซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงินและการจ่ายเงินของกิจการในแต่ละ
ช่วงเวลา การรับเงินต้องอาศัยข้อมูลจากงบประมาณขายร่วมกับนโยบายการรับช าระเงินของ
กิจการ ส่วนการจ่ายเงินต้องอาศัยข้อมูลจากงบประมาณการซื้อวัตถุดิบและนโยบายการจ่าย
ช าระหนี้ควบคู่กัน งบประมาณค่าแรงงานทางตรง งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต และ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ร่วมกับนโยบายการจ่ายเงินของกิจการ เพื่อจัดท า
งบประมาณการเงิน 

นอกจากนี้ กิจการจ าเป็นต้องวางแผนเกี่ยวกับการลงทุน เพื่อรองรับการผลิตที่วางแผน
ไว้ เช่น กิจการอาจวางแผนการสร้างโรงงาน หรือซื้อเครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินส าหรับ
การลงทุนดังกล่าว จะไปปรากฏเป็นส่วนหนึ่งในงบประมาณเงินสดด้วย และเมื่อกิจการมีเงินสด
ไม่เพียงพอส าหรับการด าเนนิงานหรือการลงทุน กิจการจ าเป็นต้องวางแผนหาแหล่งเงินทุนจาก
ภายนอก เช่น กู้เงินจากธนาคาร หรือขายหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้น
หรือระยะยาว หรือการจัดหาเงินจากเจ้าของผ่านการเพิ่มทุน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็จะปรากฏใน
งบประมาณเงินสดด้วยเช่นกัน 

ดังนั้น ข้อมูลจากงบประมาณด าเนนิงาน และงบประมาณการเงิน จะช่วยให้กจิการ
จัดท างบประมาณงบแสดงฐานะการเงนิ (Statement of Budgeted Financial Position) ซึ่งจะ
แสดงข้อมูลเกีย่วกับสินทรพัย์โดยประมาณของกิจการ เชน่ เงินสด ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลอื 
และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นต้น หนีส้นิและส่วนของเจ้าของโดยประมาณ เช่น เจ้าหนี้
การค้า เงินกูย้ืมจากธนาคารทั้งระยะสัน้และระยะยาว ทุนเรือนหุน้ และก าไรสะสม เป็นต้น 
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จากความสัมพันธ์ของงบประมาณส าหรับธุรกิจผลิตสินค้าดังกล่าวข้างต้น สามารถ
แสดงความสัมพันธ์ของ งบประมาณด าเนินงาน และงบประมาณการเงินแต่ละงบ ดังแสดงใน
ภาพที่ 6.1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.1 ความสมัพนัธ์ของงบประมาณประเภทต่างๆ ส าหรับธุรกิจผลิตสินค้า 

 

งบประมาณการขาย 

งบประมาณวัตถุดิบทางตรง งบประมาณ 

ค่าแรงงานทางตรง 

งบประมาณการผลิต 

งบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 

งบประมาณต้นทุนการผลิต 

งบประมาณสินค้าคงเหลือ งบประมาณต้นทุนขาย 

งบประมาณ 

ก าไรขาดทุน 

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย 

 

งบประมาณเงินสด 

งบประมาณ 

แสดงฐานะการเงิน 

 

งบประมาณ 

กระแสเงินสด 

 

งบประมาณด าเนินงาน 

 

งบประมาณการเงิน 

งบประมาณเงินลงทุน 

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

นโยบายสินค้าคงเหลือ 
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การจดัท างบประมาณส าหรบัธรุกิจผลิตสินค้า 

การจัดท างบประมาณหลักของกิจการทั่วไปจะประกอบด้วยงบประมาณย่อยหลาย
ประเภท เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ จะแสดงรายละเอียดในการ
จัดท างบประมาณแต่ละประเภทตามล าดับ ดังนี้ 
  

1. งบประมาณการขาย  
งบประมาณการขาย (Sales Budget) เป็นงบประมาณที่กิจการต้องจัดท าขึ้นเป็นล าดับ

แรก เนื่องจากเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับแผนกอื่นๆ ซึ่งการจัดท างบประมาณการขายเกิดขึ้นจาก
การพยากรณ์ยอดขาย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพยากรณ์ยอดขาย ได้แก่ ยอดขายในอดีต 
เป้าหมายหลักขององค์กร นโยบายของบริษัท กลยุทธ์ทางการตลาดหรือแผนการตลาด สภาพ
เศรษฐกิจ สภาพการแข่งขัน คู่แข่ง แนวโน้มของอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
เป็นต้น ซึ่งการพยากรณ์ยอดขายอาจใช้วิธีวิเคราะห์ปัจจัยตลาด การใช้วิธีการทางสถิติ การ
ส ารวจความต้องการของผู้ซื้อ วิเคราะห์ยอดขายในอดีต และหาแนวโน้มยอดขายในอนาคต 
การพยากรณ์โดยใช้ความเห็นของผู้บริหารระดับสูง หรือใช้ความเห็นจากกลุ่มพนักงานขาย 
และการวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่กิจการด าเนินอยู่ เป็นต้น (ธนภร เอกเผ่าพันธุ์, 2554)  

การประมาณยอดขายเพื่อจัดท างบประมาณการขาย ต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
พยากรณ์ยอดขายเพื่อหาว่าปริมาณการขายโดยประมาณเท่ากับเท่าใด และราคาขายต่อหน่วย
ของสินค้าที่คาดว่าจะขายได้ ซึ่งสามารถแสดงการค านวณได้ดังนี้  
 

 

 

 ในกรณีที่กิจการมีนโยบายในการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ กิจการต้องประมาณการว่าจะมี
รับช าระหนี้จากลูกหนี้การค้าอย่างไร เนื่องจากมีผลต่อการค านวณเงินสดรับโดยประมาณจาก
การรับช าระหนี้จากลูกหนี้ที่เกิดจากขายสินค้า เพื่อจัดท างบประมาณเงินสด รวมไปถึงยอด
ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด ซึ่งจะไปแสดงในงบประมาณงบแสดงฐานะการเงินต่อไป 

   

เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นในการจัดท างบประมาณการขาย จะแสดงรายละเอียดการจัดท า
งบประมาณการขาย ดังแสดงในตัวอย่างที่ 6.1 

  

 

 

 

ยอดขายโดยประมาณ (บาท)  =   ปริมาณการขายโดยประมาณ(หน่วย)   x   ราคาขายต่อหน่วย 
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ตวัอย่างท่ี 6.1   
 บริษัท อนุรักษ์ไทย  จ ากัด เป็นกิจการที่ผลิตและจ าหน่ายสินค้าประเภทกระเป๋าที่ท า
จากผ้าฝ้าย โดยท าการผลิตและขายสินค้าเพียงชนิดเดียว ผู้บริหารของบริษัทก าลังวางแผนการ
ด าเนินงานและต้องการจัดท างบประมาณหลักประจ าปี 25X2 โดยมีนโยบายในการจัดท า
งบประมาณเป็นรายไตรมาส  โดยมีงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 ดังนี้ 

บริษัท  อนุรักษ์ไทย จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 

          หน่วย : บาท 

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มุนเวียน 

 เงินสด        610,000 

 ลูกหนี้การค้า       100,000 

 สินค้าคงเหลือ     

      สินค้าส าเร็จรูป (1,000 @90)  90,000 

      วัตถุดิบ     (260 @ 50)   13,000  103,000 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน      813,000 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

          ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

   ที่ดิน            2,900,000 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            2,900,000 

   รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น             3,713,000 

 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 

หน้ีสินหมุนเวียน 

 เจ้าหนีก้ารคา้     100,000 

     รวมหนี้สินหมุนเวยีน          100,000 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

เงินกู้จ านอง     744,000 

    รวมหนี้สินไมห่มุนเวียน           744,000 

         รวมหนี้สินทั้งสิ้น       844,000 
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บริษัท  อนุรักษ์ไทย จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 

          หน่วย : บาท 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

 ทุนเรือนหุ้น           2,000,000 

 ก าไรสะสม             869,000 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น            2,869,000 

 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                   3,713,000  

  

ข้อมูลเพ่ิมเติม  
1. บริษัทมีข้อมูลการพยากรณ์ยอดขายตลอดทั้งปี ดังนี้  

  ไตรมาส       ปริมาณการขายโดยประมาณ  
(หน่วย) 

ไตรมาสที ่1    4,500 
ไตรมาสที ่2   6,500 

ไตรมาสที ่3     7,000 
ไตรมาสที ่4   8,200 

   รวม             26,200 
2. นโยบายในการขายสินค้า 

2.1. บริษัทมีการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ราคาขาย 100 บาท 

2.2. นโยบายในการรับช าระหนี้ในไตรมาสที่ขายเท่ากับ 50% ของยอดขาย ที่
เหลืออีก 50% รับช าระในไตรมาสถัดไป 

3. มีลูกหนี้คงเหลือยกมา 100,000 บาท จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ วันที่ 31 

ธันวาคม 25X1 

 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถน ามาจัดท างบประมาณการขาย ได้ดังนี้ 
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บริษัท  อนุรักษ์ไทย จ ากัด 

 งบประมาณการขาย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 

หน่วย : บาท 

 ไตรมาส รวม 

1 2 3 4 

ปริมาณขาย (หน่วย) 4,500 6,500 7,000 8,200 26,200 
ราคาขายต่อหน่วย 200 200 200 200 200 

ยอดขายโดยประมาณ (บาท) 900,000 1,300,000 1,400,000 1,640,000 5,240,000 
 

ตารางแสดงการรบัช าระหน้ีจากลูกหน้ี*  
หน่วย : บาท 

 1 2 3 4 รวม 

ลูกหนี้คงเหลือตน้งวด 100,000 - - - 100,000 

ขายในไตรมาสที่ 1 450,000 450,000 - - 900,000 

ขายในไตรมาสที่ 2 - 650,000 650,000 - 1,300,000 

ขายในไตรมาสที่ 3 - - 700,000 700,000 1,400,000 

ขายในไตรมาสที่ 4 - - - 820,000(1) 820,000(2) 

รวมเงินสดเก็บจากลกูคา้ 550,000 1,100,000 1,350,000 1,520,000 4,520,000 

  

*นโยบายในการรับช าระหนี ้ : 50 %ของยอดขายโดยประมาณเก็บเงินสดได้ในไตรมาสที่
ขาย และ 50 %ของยอดขายโดยประมาณเก็บเงินสดได้ในไตรมาสถดัจากไตรมาสที่ขาย 

(1) แสดงจ านวนเงินรับช าระหนี้ได้จากยอดขายในไตรมาสที่ 4 คือ ยอดขาย 1,640,000 
บาท ซึ่งรับช าระหนี้ 50% (1,640,000 x  50 %) คิดเป็นเงิน 820,000 บาท  

(2) ยอดที่เหลือของยอดขายไตรมาสที่ 4 หักออกจากเงินที่ได้รับช าระแล้ว 820,000 บาท 
ที่เหลือจะเป็นยอดลูกหนี้คงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 25X2 จ านวนเท่ากับ 820,000 บาท 

(1,640,000 - 820,000)  
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2. งบประมาณการผลิต 

งบประมาณการผลิต (Production Budget) เป็นงบประมาณแสดงปริมาณสินค้าที่
กิจการคาดว่าจะผลิต เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณสนค้าที่คาดว่าจะขายได้ตามแผนการตลาด 
โดยปริมาณการผลิตโดยประมาณ ค านวณจากปริมาณการขายจากงบประมาณขายมาพิจารณา
ร่วมกับนโยบายการก าหนดสินค้าคงเหลือของกิจการ ดังนั้น ปริมาณสินค้าที่กิจการคาดว่าจะ
ผลิต จึงขึ้นกับ  

2.1. ปริมาณของสินค้าคงเหลือที่ยกมาจากงวดที่แล้ว (สินค้าคงเหลือต้นงวด) 
2.2. ปริมาณของสินค้าที่คาดว่าจะขาย (จากการพยากรณ์ยอดขาย หรือจาก

งบประมาณการขาย) 
2.3. ปริมาณของสินค้าคงเหลือที่จะส ารองไว้ในงวดถัดไป (สินค้าคงเหลือปลายงวด) 

ดงันั้นปริมาณสินค้าที่คาดว่าจะผลิตในแต่ละงวด สามารถค านวณได้ดังนี้ 
 

 

 

  

ตวัอย่างท่ี 6.2 

 จากข้อมูลตัวอย่างที่ 6.1 ของบริษัท อนุรักษ์ไทย จ ากัด สมมติให้บริษัทมีนโยบายที่จะ
ส ารองสินค้าคงเหลือแต่ละไตรมาสเท่ากับ 10% ของปริมาณการขายในไตรมาสถัดไป และ
บริษัทคาดว่าในไตรมาสที่ 4 ของปี 25X2 มีสินค้าคงเหลือยกไปไตรมาสที่ 1 ของปี 25X3 

จ านวน 900 หน่วย และจากงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 บริษัทมี
สินค้าคงเหลือปลายงวด จ านวน 1,000 หน่วย 

 

จากขอ้มูลข้างต้น สามารถน ามาจัดท างบประมาณการผลิต ได้ดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณสินค้าทีจ่ะผลิต = ปริมาณการขาย + สนิค้าคงเหลือปลายงวด - สินค้าคงเหลอืต้นงวด 
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บริษัท  อนุรักษ์ไทย จ ากัด 

งบประมาณการผลิต 

ส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 

 

 ไตรมาส รวม 

(หน่วย) 1 2 3 4 

ปริมาณการขาย (หน่วย) 4,500 6,500 7,000 8,200 26,200 
บวก สินคา้คงเหลือปลายงวด
ที่ต้องการ (1)   

 

 650 
 

700 
 

820 
 

900(3) 

 

900(4) 
ปริมาณสินค้าที่ตอ้งการ       5,150 7,200 7,820 9,100 27,100 
หัก สนิค้าคงเหลอืต้นงวด(2)

    1,000(5) 650 700 820 1,000(4) 
ปริมาณสินค้าที่ตอ้งการผลิต 4,150 6,550 7,120 8,280 26,100 
 

(1) 10% ของปริมาณการขายในไตรมาสถัดไป  
(2) สินค้าคงเหลือปลายงวดก่อน จะเป็นสินค้าคงเหลือต้นงวดของงวดถัดไป 

(3) ก าหนดสินค้าคงเหลือยกไปไตรมาสที่ 1 ของปี 25x3 โดยสินค้าคงเหลือไตรมาส 4 

ของปี 25x2 ก็คือสินค้าคงเหลือยกไปไตรมาส 1 ในปี 25x3 

(4) จ านวนหน่วยของสินค้าคงเหลือต้นงวดและปลายงวดของปีที่จัดท างบประมาณ
ไม่ใช่จ านวนรวมของทั้งปี 

(5) เป็นสินค้าคงเหลือยกมาจากปี 25x1 (ในงบแสดงฐานะการเงินปี25x1)  
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3. งบประมาณวตัถดิุบทางตรง 

หลังจากจัดท างบประมาณการผลิตแล้ว กิจการจะต้องจัดท างบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ
ต้นทุนการผลิต ได้แก่ งบประมาณวัตถุดิบทางตรง (Direct Materials Budget) งบประมาณ
ค่าแรงงานทางตรง และงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต  

ส าหรับงบประมาณวัตถุดิบทางตรง จะแสดงจ านวนวัตถุดิบทางตรงที่กิจการต้องจัดซื้อ
เพื่อประมาณการจัดซื้อวัตถุดิบทางตรงให้เพียงพอกับจ านวนที่ต้องการใช้ส าหรับการผลิตตาม
แผนการผลิต (จากงบประมาณการผลิต) รวมทั้งส ารองไว้เป็นวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด เพื่อ
ป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบส าหรับที่อาจจะใช้ในการผลิตงวดต่อไป หรือถ้าหากกิจการมี
วัตถุดิบทางตรงคงเหลือยกมาจากงวดที่แล้ว จะต้องน ามาพิจารณาประกอบด้วย ดังนั้นการ
ค านวณจ านวนวัตถุดิบทางตรงที่ต้องการซื้อ สามารถค านวณได้ดังนี้ 
  

วัตถุดิบทางตรงที่ต้องการใช้ในการผลิต    XXX
(1) 

 บวก วัตถุดิบทางตรงคงเหลือปลายงวด    XXX 

 รวมวัตถุดิบทางตรงที่ต้องการ     XXX 

 หัก วัตถุดิบทางตรงคงเหลือต้นงวด    XXX 

 ปริมาณวัตถุดิบทางตรงที่ต้องการซื้อโดยประมาณ(หน่วย)  XXX 

  

(1) ปริมาณวัตถุดิบทางตรงที่ต้องการใช้ในการผลิต = ปริมาณการผลิต x อัตราการใช้
วัตถุดิบทางตรงต่อหน่วยที่ผลิต 

  

โดยปกติแล้วการประมาณการซื้อวัตถุดิบทางตรง จะมีนโยบายการจ่ายช าระหนี้ให้กับ
เจ้าหนี้ด้วย ดังนั้น กิจการมักจะแสดงรายการช าระเงินแก่เจ้าหนี้ไว้ทางด้านท้ายของงบประมาณ
ด้วย เพื่อใช้ข้อมูลไปจัดท างบประมาณเงินสดต่อไป  
 

ตวัอย่างท่ี 6.3 

จากข้อมูลตัวอย่างที่ 6.1 ของบริษัท อนุรักษ์ไทย จ ากัด สมมติให้บริษัทมีอัตราการใช้
วัตถุดิบทางตรง ซึ่งในที่นี้คือ ผ้าฝ้ายเพียงอย่างเดียว โดยในการผลิตกระเป๋า 1 ใบ บริษัทจะใช้
วัตถุดิบทางตรงจ านวน 0.5 เมตร ผ้าฝ้ายราคาเมตรละ 50 บาท 

โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะส ารองวัตถุดิบทางตรงปลายงวดเท่ากับ 10% ของจ านวน
วัตถุดิบที่ต้องการใช้ในการผลิตส าหรับไตรมาสถัดไป และนโยบายการซื้อและการจ่ายช าระหนี้ 
ช าระเงินในไตรมาสที่มีการซื้อ 50% ที่เหลือน าไปจ่ายในไตรมาสถัดไป 50% 
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 นอกจากนี้บริษัทคาดว่าในไตรมาสที่ 4 ของปี 25X2 มีวัตถุดิบคงเหลือยกไปไตรมาสที่ 
1 ของปี 25X3 จ านวน 200 เมตร และจากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 

บริษัทมีวัตถุดิบทางตรงคงเหลือจ านวน 260 เมตร  
 

จากขอ้มูลข้างต้น สามารถน ามาจัดท างบประมาณวัตถุดิบทางตรง ไดด้ังนี ้
บริษัท  อนุรักษ์ไทย จ ากัด 

งบประมาณวัตถุดิบทางตรง 
ส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 

หน่วย : บาท 

 ไตรมาส รวม 

1 2 3 4 

ปริมาณการผลิต(1)  (หน่วย)     4,150 6,550 7,120 8,280 26,100 
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตต่อ
หน่วย 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

จ านวนวัตถุดิบทางตรงที่
ต้องการใช้ในการผลิต (เมตร) 2,075 3,275 3,560 4,140 13,050 

บวก วัตถุดิบทางตรงคงเหลือ           
ปลายงวดที่ต้องการ(2)  327.5 356 414 200

(4)
 200

(5)
 

จ านวนวัตถุดิบทางตรง        2,403 3,631 3,974 4,340 13,250 

หัก วัตถุดิบทางตรงคงเหลือ
ต้นงวด(3)

    260
(6)

 327.5 356 414 260
(5)

 

จ านวนวัตถุดิบที่ต้องซื้อ     2,143 3,304 3,618 3,926 12,990 

ราคาวัตถุดิบต่อหน่วย 50 50 50 50 50 
ต้นทุนการซื้อวัตถุดิบทางตรง   107,125 165,175 180,900 196,300 649,500 

 

(1) ปริมาณการผลิตมาจากงบประมาณการผลิต 

(2) จ านวนวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด เท่ากับ 10% จากปริมาณการใช้ในไตรมาสถัดไป  
(3) วัตถุดิบคงเหลือปลายงวดของไตรมาสที่แล้ว จะเป็นวัตถุดิบคงเหลือต้นงวดของไตร

มาสถัดไป 

(4) วัตถุดิบคงเหลือยกไปไตรมาสที่ 1 ของปี 25x3 ก็คือวัตถุดิบคงเหลือไตรมาสที่ 4 

ของปี 25X2 
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(5) จ านวนหน่วยของวัตถุดิบคงเหลือที่ต้องการที่จัดท าในงบประมาณไม่ใช่จ านวนรวม
ของทั้งปี 
(6) เป็นวัตถุดิบคงเหลือยกมาจากปี 25x2 (ในงบแสดงฐานะการเงินปี25X1) 

  

  ส าหรับตารางการจ่ายช าระหนี้โดยปกติจะแสดงสอบทานงบประมาณวัตถุดิบทางตรง
โดยต้องพิจารณาถึงเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบทางตรงที่ยกมาจากงวดที่แล้วถ้ามีรวมกับนโยบายการ
ช าระหนี้นอกจากนี้ตารางการจ่ายช าระหนี้จะแสดงยอดเจ้าหนี้คงเหลือปลายงวดเพื่อเป็น
รายการหนึ่งในงบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน 

  สมมติบริษัท อนุรักษ์ไทย จ ากัดมีนโยบายจะใช้จ่ายช าระเงินแก่เจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบ
ทางตรงจ านวน 50 % ของยอดซื้อในไตรมาสที่ซื้อ และจ่ายช าระที่เหลืออีก 50 % ในไตรมาส
ถัดไปและจากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31  ธันวาคม 25x1 บริษัทมีเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบ
ทางตรงจ านวน 100,000 บาท 

 

ตารางแสดงการจ่ายช าระเงินแก่เจ้าหน้ี 

       หน่วย : บาท 

 1 2 3 4 รวม 

เจ้าหนีย้กมา 1 ม.ค. 25X1  100,000.00 

   

100,000.00 

ซื้อในไตรมาสที่ 1 53,562.50 53,562.50   107125.00 

ซื้อในไตรมาสที่ 2  82,587.50 82,587.50  165175.00 

ซื้อในไตรมาสที่ 3   90,450.00 90,450.00 180,900.00 

ซื้อในไตรมาสที่ 4    98,150.00 98,150.00 

รวมเงินสดทีจ่ะต้องจา่ย
ซื้อวัตถุดิบ 153,562.50 136,150.00 173,037.50 188,600.00 651,350.00 

 

4. งบประมาณค่าแรงงานทางตรง 

งบประมาณค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor Budget) จัดแสดงจ านวนชั่วโมงแรงงาน
ทางตรงที่ต้องการใช้รวมถึงต้นทุนแรงงานทางตรงที่จะใช้ในการผลิตส าหรับแต่ละงวดเพื่อน าไป
จัดท างบประมาณเงินสดต่อไปในการค านวณจ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงที่ต้องการใช้จะน า
ข้อมูลมาจากงบประมาณการผลิตซึ่งสามารถแสดงการค านวณเป็นขั้นตอนได้ดังนี้  

 

 

 

 

จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรง =    ปริมาณสินค้าที่จะผลิต x จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรง 
ที่ต้องการ(ชั่วโมง)                     ในแต่ละงวด                ที่ต้องการใช้ในการผลิตสินค้า     
                                                                         1 หน่วย 
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ส าหรับการค านวณต้นทุนค่าแรงงานทางตรง สามารถค านวณ ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

งบประมาณแรงงานทางตรง เป็นงบประมาณที่แสดงรายการเกี่ยวกับการประมาณว่า
กิจการต้องการแรงงานกี่คน เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณสินค้าที่คาดว่าจะผลิตได้ เพื่อไม่ให้เกิด
การขาดแคลน และกิจการสามารถวางแผนได้ว่าต้องมีการฝึกอบรมแรงงานอย่างไรจึงเพียงพอ
ไม่ใช่การผลิตหยุดชะงักเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานเกิดขึ้น  

 

ตวัอย่างท่ี 6.4 

จากข้อมูลตัวอย่างที่ 6.1 ของบริษัท อนุรักษ์ไทย จ ากัด สมมติให้บริษัทใช้จ านวน
ชั่วโมงแรงงานทางตรง 2 ชั่วโมงต่อการผลิตสินค้าหนึ่งหน่วย  โดยก าหนดอัตราค่าแรงงาน
เท่ากับ 30 บาทต่อชั่วโมง 

 

จากขอ้มูลข้างต้น สามารถน ามาจัดท างบประมาณค่าแรงงานทางตรง ได้ดังนี ้
บริษัท  อนุรักษ์ไทย จ ากัด 

งบประมาณค่าแรงงานทางตรง 
ส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 

หน่วย : บาท 

 

ไตรมาส 

รวม 1 2 3 4 

จ านวนหน่วยผลิต 
(1)

(หน่วย) 4,150 6,550 7,120 8,280 26,100 

จ านวนชั่วโมงแรงงานที่ใช้ต่อ
หน่วย 2 2 2 2 2 

จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงที่
ต้องการทั้งหมด(ชั่วโมง) 8,300 13,100 14,240 16,560 52,200 

อัตราค่าแรงงานต่อชั่วโมง (บาท)  30   30   30   30   30  

ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง (บาท) 249,000 393,000 427,200 496,800 1,566,000 

 

(1) ปริมาณการผลิต มาจากงบประมาณการผลิต 

 

ต้นทุนคา่แรงงานทางตรง (บาท) = จ านวนชั่วโมงแรงงาน         X  อัตราค่าแรงงานทางตรง 
   ทางตรงที่ต้องการ (ชั่วโมง)      ต่อชั่วโมง 

 



           การบัญชีต้นทุน 2 
 

6 - 22 

จากงบประมาณแรงงานข้างต้นสมมุติว่าแรงงานทางตรงทุกคนได้รับค่าแรงในอัตรา
เดียวกันซึ่งในความเป็นจริงค่าจ้างแรงงานแต่ละคนอาจได้รับอัตราค่าแรงที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับ
งานที่ท า ประสบการณ์ หรือความช านาญของคนงานแต่ละคน ดังนั้น การจัดท างบประมาณ
ค่าแรงงานทางตรง อาจต้องแยกกลุ่มคนที่ท างานของแต่ละแผนก 

 

5.  งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 

งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead Budget) จะแสดงค่าใช้จ่าย
การผลิตที่นอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง เช่น ค่าเช่าโรงงาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตในการแสดงรายละเอียดในงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายการผลิตส่วนใหญ่จะแยกเป็นค่าใช้จ่ายการผลิต ส่วนที่แปรผันและส่วนที่คงที่ออกจาก
กัน นอกจากนี้ทางงบประมาณมักจะแสดงจ านวนเงินสดที่กิจการต้องจ่ายเป็นรูปตัวเงินเพื่อ
เตรียมข้อมูลบริษัทท างบประมาณเงินสดเนื่องจากมีรายการค่าใช้จ่ายการผลิตบางรายการที่
กิจการมิได้จ่ายในรูปของเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา หนี้สงสัยจะสูญ ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่
มีตัวตน เป็นต้น 

 

ตวัอย่างท่ี 9.5  
จากขอ้มูลตัวอย่างที่ 6.1 ของบริษัท อนุรักษ์ไทย จ ากดั สมมติให้บริษัทมคี่าใช้จ่ายการ

ผลิต ดังนี้  
นโยบายเกีย่วกับค่าใช้จ่ายการผลิต ของบริษัท อนุรักษไ์ทย จ ากดั มดีังนี้ 
1. ก าลังการผลิตปกติ 10000 ใบ จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงปกติ 20000 ชั่วโมง 
2. อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตผันแปร  

2.1. แรงงานทางอ้อม             2 บาทต่อชั่วโมง 
2.2. ค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่นๆ             1 บาทต่อชั่วโมง 

3. ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่อปี มดีังนี ้
3.1. เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน  137,600 บาท 

3.2. ค่าประกันภัย        100,000 บาท 

3.3. ค่าเสื่อมราคา           48,000 บาท 
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จากขอ้มูลข้างต้น สามารถน ามาจัดท างบประมาณค่าแรงงานทางตรง ได้ดังนี ้
บริษัท  อนุรักษ์ไทย จ ากัด 

งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 

ส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 

หน่วย : บาท 

 

 

ไตรมาส 

รวม 1 2 3 4 

จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงที่ใช้
ในการผลิต (1)

 (ชั่วโมง) 8,300 13,100 14,240 16,560 52,200 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผนัแปร 

      แรงงานทางอ้อม (2บาท/ชม.) 16,600 26,200 28,480 33,120 104,400 

 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่นๆ(1บาท/ชม.) 8,300 13,100 14,240 16,560 52,200 

รวมค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 24,900 39,300 42,720 49,680 156,600 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงท่ี:      

  เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน 34,400    34,400 34,400 34,400 137,600 

  ค่าประกันภัย   25,000  25,000  25,000 25,000 100,000 

  ค่าเสื่อมราคา 12,000    12,000 12,000 12,000 48,000 

  รวมค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ 71,400    71,400 71,400 71,400 285,600 

  รวมค่าใช้จ่ายการผลิต 96,300 110,700 114,120 121,080 442,200 

  หัก ค่าเสื่อมราคา (2) 
12,000 12,000 12,000 12,000 48,000 

เงินสดที่ต้องจ่าย 84,300 98,700 102,120 109,080 394,200 

 

(1)  จากงบประมาณคา่แรงงานทางตรง 

(2)  ค่าเสื่อมราคา เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ไดจ้่ายเป็นเงนิสด ดังนั้น จึงต้องน าไปหักออกจาก
ค่าใช้จ่ายการผลิตรวม เพื่อหาค่าใช้จ่ายทีจ่่ายเป็นเงินสดโดยเฉพาะ 
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6. งบประมาณต้นทุนการผลิต 

งบประมาณต้นทุนการผลิต (Manufacturing Cost Budget) จะเป็นการแสดงผลรวม
ของต้นทุนการผลิตโดยประมาณทั้งหมดที่กิจการใช้ไปส าหรับการผลิตสินค้า  ซึ่งข้อมูลที่
น ามาใช้ประกอบการค านวณหารต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ใน
การผลิตจากงบประมาณวัตถุดิบทางตรง (ใช้จ านวนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อหาต้นทุน
วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิต)  ค่าแรงงานทางตรงจากงบประมาณค่าแรงงานทางตรง  และ
ค่าใช้จ่ายการผลิตจากงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต แล้วน าต้นทุนการผลิตโดยประมาณทั้งสิ้น
ไปค านวณหาต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ซึ่งสามารถแสดงการค านวณได้ดังนี้ 

 

 

 

 

และ ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย สามารถค านวณได้ดังนี้  
 

 

 

 

 

ส าหรับต้นทุนการผลิตต่อหน่วยโดยประมาณ จะน าไปใช้ในการค านวณหาต้นทุนขาย
ซึ่งต้นทุนขายจะไปปรากฏในงบประมาณก าไรขาดทุน นอกจากนี้ยังน าไปใช้ในการค านวณ
ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวดด้วยเช่นกัน ซึ่งสินค้าส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด จะไป
แสดงเป็นรายการประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน ในงบประมาณแสดงฐานะการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นทุนการผลิต    =   วัตถุดิบทางตรงใช้ไป + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใช้จ่ายการผลิต 

    (บาท)                + งานระหว่างท าคงเหลือต้นงวด - งานระหว่างท าคงเหลือปลายงวด 

 

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย   =    ตน้ทุนการผลิตรวม (บาท) 
       ปริมาณสินค้าที่ผลิต (หน่วย) 
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ตวัอย่างท่ี 6.6  
จากข้อมูลของบริษัท  อนุรักษ์ไทย จ ากัด สมมติบริษัทไม่มีงานระหว่างท าคงเหลือต้น

งวดและปลายงวด จากข้อมูลข้างต้น สามารถน ามาจัดท างบประมาณต้นทุนการผลิตได้ดังนี้ 
บริษัท  อนุรักษ์ไทย จ ากัด 

งบประมาณต้นทุนการผลิต 

ส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 

      หน่วย : บาท 

  วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ (1)     652,500 
  ค่าแรงงานทางตรง (2)            1,566,000 

  ค่าใช้จ่ายการผลิต (3)     442,200 

   รวมต้นทุนการผลิต           2,660,700 
  ปริมาณหน่วยที่ผลิต (4)      26,100 
  ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (5) (บาทต่อหน่วย)   101.94 

 

(1) จากงบประมาณวัตถุดิบทางตรง  
วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ สามารถค านวณได้ดังนี้    
   วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ = จ านวนวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิต  

           X ราคาวัตถุดิบทางตรง/หน่วย 

                                     = 13,050 x 50 บาท 

                  = 652,500 บาท 

(2) จากงบประมาณค่าแรงงานทางตรง 
(3) จากงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 

(4) จากงบประมาณการผลิต 

(5) ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย สามารถแสดงการค านวณ ได้ดังนี้  
  

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย  =  2,660,700  

                    26,100 

           = 101.94 บาทต่อหน่วย 
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7. งบประมาณต้นทุนขาย 

งบประมาณต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold Budget) เป็นงบประมาณที่แสดงต้นทุน
ขายโดยประมาณของกิจการว่ามีต้นทุนของสินค้าที่ขายได้มีจ านวนโดยประมาณเท่ากับเท่าใด 
ซึ่งต้นทุนขายโดยประมาณจะมาจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือต้นงวดรวมกับต้นทุนสินค้าที่ท า
การผลิตในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แล้วหักออกจากมูลค่าของสิน้าคงเหลือปลายงวด ซึ่งต้นทุน
ขายโดยประมาณที่ได้จะน าไปเป็นรายการหักในงบก าไรขาดทุนโดยประมาณต่อไป ซึ่งสามารถ
แสดงการค านวณได้ดังนี้ 
 

 

 

ตวัอย่างท่ี 6.7 

จากข้อมูลของ บริษัท  อนุรักษ์ไทย จ ากัด ข้อมูลจากงบประมาณการผลิตบริษัทมีสินคา้
ส าเร็จรูปคงเหลือต้นงวด จ านวน 1,000 หน่วย และสินค้าส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด จ านวน 
900 หน่วย  

 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถน ามาจัดท างบประมาณต้นทุนขาย ได้ดังนี้ 
บริษัท  อนุรักษ์ไทย จ ากัด 

งบประมาณต้นทุนขาย 

ส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 

                     หน่วย : บาท 

สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือต้นงวด (1,000 หน่วยx 90)
(1)

      90,000 

บวก ต้นทุนการผลิต      2,660,700 
ต้นทุนสินค้าทีม่ีไว้เพือ่ขาย     2,750,700 

หัก สนิค้าส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด (900 หน่วย x101.94)
(2)

     91,746 

ต้นทุนขาย       2,658,954 

 

(1) สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือต้นงวด มาจากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
25X1 

(2) สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วย เท่ากับ 101.94 บาท 
ซึ่งต้นทุนต่อหน่วยนี้ได้มาจากการค านวณต้นทุนการผลิตจากงบประมาณต้นทุนการผลิตหาร
ด้วยปริมาณสินค้าที่ต้องการผลิต จากงบประมาณการผลิต 

 

 

ต้นทุนขาย (บาท)  =   สินค้าคงเหลือต้นงวด + ต้นทุนการผลิต – สินค้าคงเหลือปลายงวด 
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8. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Operating Expense Budget) เป็น
งบประมาณที่ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายการผลิต ข้อมูลในงบประมาณนี้จะน าไปแสดงใน
งบประมาณก าไรขาดทุน และงบประมาณเงินสดต่อไป โดยปกติแล้วถ้างบประมาณค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหาร กิจการแสดงการจ่ายค่าใช้จ่ายนั้นเป็นจ านวนเงินสดทั้งหมด รายการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ก็สามารถน าไปใส่เป็นยอดเงินที่จ่ายเพื่อเตรียมข้อมูลไว้จัดท างบประมาณเงินสด 
แต่ถ้าหากกิจการมีรายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารบางรายการที่ไม่ได้จ่ายในรูปของเงิน
สด เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สงสัยจะสูญ เป็นต้น รายการ
เหล่านี้ต้องบวกกลับเข้าไปซะก่อน เพื่อหาว่าจ านวนเงินที่กิจการจ่ายเป็นเงินสดเป็นเท่าใด 

โดยทั่วไปการจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะแสดงรายการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยแบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายส่วนที่เป็นผันแปร แยกออกจาก
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนที่เป็นคงที่ ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรมักจะก าหนดเป็น
สัดส่วนโดยตรงกับยอดขาย หรือเป็นอัตราร้อยละของยอดขาย ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารคงที่มักจะขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหาร เช่น จะมีนโยบายขึ้นเงินเดือนพนักงาน
อย่างไร หรือจะมีงบโฆษณาแต่ละปีจ านวนเท่าใด เป็นต้น 

นอกจากนี้บางกิจการอาจจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายแยกต่างหากจาก
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารก็ได้ หากมีรายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหลาย
รายการ และรายการเหล่านั้นสามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน จะจัดท างบประมาณเป็น 
2 งบ ได้แก่ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

ตวัอย่างท่ี 6.8 

จากข้อมูลของบริษัท อนุรักษ์ไทย จ ากัด โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารทั้งในส่วนผันแปรและคงที่ ดังนี้  

1. ค่าใช้จ่ายในการขาย  

1.1. ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร                   10 บาทต่อหน่วย 

1.2. ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่ต่อปี ประกอบด้วย 

  เงินเดือนพนักงานขาย   120,000 บาท 

  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      20,000 บาท 

         รวมค่าใช้จ่ายในการขายคงที่  140,000 บาท 
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2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

2.1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารผันแปรจะสมมติแสดงตัวเลขในแต่ละไตรมาส 

2.2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารคงที่ต่อปี ประกอบด้วย 

   เงินเดือน           400,000 บาท  

   ค่าเช่าส านักงาน            80,000 บาท 

   ค่ารับรอง            40,000 บาท 

   รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารคงที่        520,000 บาท 

 

จากขอ้มูลข้างต้น สามารถน ามาจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร ได้ดังนี ้

 

บริษัท  อนุรักษ์ไทย จ ากัด 

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย 

ส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 

หน่วย : บาท 

 

ไตรมาส 

รวม 1 2 3 4 

ค่าใช้จ่ายผนัแปร: 
      ปริมาณการขาย 

(1)
 4,500 6,500 7,000 8,200 26,200 

 ค่าใช้จ่ายผันแปรต่อหน่วย   10 10 10 10 10 

     รวม 45,000 65,000 70,000 82,000 262,000 

ค่าใช้จ่ายคงท่ี:      

    เงินเดือนพนกังานขาย 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 

    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5,000  5,000  5,000  5,000     20,000 

     รวม 35,000 35,000  35,000  35,000  140,000 

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 80,000 100,000 105,000 117,000 402,000 

 

(1) ปริมาณการขายมาจากงบประมาณการขาย 
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บริษัท  อนุรักษ์ไทย จ ากัด 

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 

            หน่วย : บาท 

 

ไตรมาส 

รวม 1 2 3 4 

ค่าใช้จ่ายผนัแปร 
: 

       ค่าสาธารณูปโภค 5,000 4,500 6,500 5,700 21,700 

  ค่าวัสดุส านกังาน 3,700 3,800 4,000 3,500 15,000 

  ค่าใช้จา่ยเบ็ดเตลด็ 2,200 3,200 3,800 2,500 11,700 

รวมค่าใช้จ่ายผันแปร 10,900 11,500 14,300 11,700 48,400 

ค่าใช้จ่ายคงท่ี : 
       เงินเดอืน 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 

  ค่าเช่าส านกังาน    20,000     20,000     20,000     20,000     80,000  

  ค่ารับรอง    10,000     10,000     10,000     10,000     40,000  

  รวมค่าใช้จา่ยคงที ่   130,000   130,000    130,000   130,000  520,000 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 140,900 141,500 144,300 141,700 568,400 

 

จากงบประมาณที่จัดท ามาทั้งหมดถือเป็นงบประมาณด าเนินงานซึ่งโดยปกติแล้ว
กิจการจะต้องจัดท างบประมาณด าเนินงานก่อนจึงจะจัดท างบประมาณการเงินต่อไป อย่างไรก็
ตามงบประมาณก าไรขาดทุนหรือเป็นงบประมาณด าเนินงานจะจัดท าทีหลังงบประมาณการเงิน
บางงบประมาณคืองบประมาณเงินลงทุนและงบประมาณเงินสดซึ่งจ าเป็นต้องจัดท าก่อน
เนื่องจากต้องการการประมาณการตัวเลขเพื่อน าไปใช้ในการจัดท างบประมาณก าไรขาดทุน
ต่อไปยกตัวอย่างเช่นในงบประมาณเงินลงทุนจะแสดงแผนงานที่กิจการต้องใช้เงินลงทุนเพื่อ
จัดหาสินทรัพย์ต่างๆส าหรับการด าเนินงานในอนาคตดังนั้นในการจะดูว่าเงินสดที่กิจการมีอยู่
นั้นพอเพียงหรือไม่กับการลงทุนจึงต้องจัดท างบกระแสเงินสดก่อนและเมื่อมีการกู้ยืมเกิดขึ้นใน
กรณีที่เงินสดไม่เพียงพอก็จะเกิดรายการดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเกิดขึ้นซึ่งจะต้องน าไป
แสดงในงบประมาณก าไรขาดทุนดังนั้นในการจัดท างบประมาณจึงต้องดูล าดับการจัดท า
งบประมาณด้วย ซึ่งหลังจากที่จัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและงบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการบริหารแล้ว ในตัวอย่างนี้จะจัดท างบประมาณตามล าดับดังนี้ 
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9. งบประมาณเงินลงทุน 

10. งบประมาณเงินสด 

11. งบประมาณก าไรขาดทุน 

12. งบประมาณก าไรสะสม 

13. งบประมาณแสดงฐานะการเงิน 

 

9. งบประมาณเงินลงทุน  
งบประมาณเงินลงทุน (Capital Budget) เป็นงบประมาณที่แสดงให้ทราบถึงแผนงานที่

กิจการต้องการจะลงทุนในสินทรัพย์ในการด าเนินงานหรือโครงการต่างๆ ในอนาคต ซึ่ง
โครงการเหล่านี้มีการใช้เงินจ านวนค่อนข้างมาก เช่น การขยายอาคารส านักงาน การซื้ออาคาร
โรงงาน การขยายกิจการ หรือการซื้อเครื่องจักรหรือสินทรัพย์เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
เป็นต้น โดยงบประมาณเงินลงทุนจะแสดงรายละเอียดของจ านวนเงินลงทุนที่ต้องการใช้ใน
อนาคต จ านวนเงินที่จ่ายช าระหนี้รวมถึงมีการก าหนดระยะเวลาการจ่ายเงินว่าจะจ่ายเงินช่วงใด 
เพื่อให้กิจการสามารถเตรียมตัวหาเงินลงทุนได้ทันเวลา หรือถ้ามีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การลงทุนดังกล่าว กิจการก็จะสามารถหาแหล่งเงินกู้ได้อย่างเพียงพอ และข้อมูลการจ่ายเงินนี้
จะเป็นข้อมูลในการจัดท างบประมาณเงินสดต่อไป 

 

ตวัอย่างท่ี 6.9  
จากข้อมูลของบริษัท อนุรักษ์ไทย จ ากัด สมมติให้กิจการมีแผนการลงทุนในปี 25X2 

ดังนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อตัดเย็บกระเป๋า ราคาประมาณ 200,000 บาท
โดยคาดว่าจะจ่ายช าระเงินในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 เป็นจ านวนเงิน 100,000 บาทและ 
100,000 ตามล าดับ 

 

จากขอ้มูลข้างต้น สามารถน ามาจัดท างบประมาณเงินลงทุน ได้ดังนี ้
บริษัท  อนุรักษ์ไทย จ ากัด 

งบประมาณเงินลงทุน 

ส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 

หน่วย : บาท 

 

ไตรมาส 

รวม 1 2 3 4 

เครื่องจกัรตัดเย็บ -  100,000    100,000  -   200,000  

เงินสดที่ตอ้งการ    100,000    100,000      200,000  
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            10. งบประมาณเงินสด  

งบประมาณเงินสด (Cash Budget) เป็นงบประมาณที่แสดงถึงเงินสดรับและเงินสดจ่าย
ของกิจการ เนื่องจากการด าเนินงานตามปกติหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ท าให้เงินสดเพิ่มขึ้นและ
ลดลง ซึ่งงบประมาณเงินสดเป็นงบประมาณที่บอกได้ว่ากิจการมีสภาพคล่องอย่างไร มีเงินสด
เพียงพอส าหรับการใช้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับกิจการพอจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆใน
กิจการหรือไม่ กิจการบางแห่งจัดท างบประมาณเงินสด แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ งบประมาณ
เงินสดรับ และงบประมาณเงินสดจ่าย แล้วน าเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากงบประมาณทั้งสอง
งบมารวมเป็นงบประมาณเงินสดทั้งสิ้น หรือรวมเงินสดรับและเงินสดจ่ายไว้ในงบประมาณเงิน
สดเพียบงบเดียวก็ได้ ดังนั้น งบประมาณเงินสด จึงประกอบด้วย รายการต่างๆ ดังนี้  

 

10.1. เงินสดรบั จะประกอบรายการต่างๆ ดังนี้ รับรายได้จากการขาย หรือการ
ให้บริการเป็นเงินสด และรับช าระหนีจ้ากลกูหนีก้ารค้า รวมไปถึง รับเงินสดจากแหล่งอื่นๆ เชน่ 
รับจากรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการขายสนิคา้ ขายเศษวัสดุเหลอืใช้ ขายสินทรัพย์
ที่หมดอายกุารใช้งานแล้ว รับจากเงินลงทุน ออกหุ้นทนุเพิ่มเติม และรับจากการกู้ยืม ขายหุ้นกู้ 
เป็นต้น 

 

10.2. เงินสดจ่าย จะประกอบรายการต่างๆ ดังนี้ จ่ายเงินสดจากการซื้อสินค้า หรือ 
ซื้อวัตถุดิบ จ่ายช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ จ่ายค่าแรงงาน จ่ายค่าใช้จ่ายการผลิต รวมถึง ค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานต่างๆ โดยเอามาเฉพาะส่วนที่เป็นเงินสด ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดให้
เอาไปหักออก เช่น ค่าเสื่อมราคา หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ เป็นต้น  รายจ่ายที่เกิดขึ้นไม่บ่อย 
เช่น ค่าท าบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และรายจ่ายอื่นๆ เช่น จ่ายเงินปันผล ช าระหนี้เงินกู้ จ่าย
ภาษีเงินได้ จ่ายเงินลงทุนเมื่อซื้อสินทรัพย์ จ่ายดอกเบี้ย เป็นต้น 

เมื่อรวบรวมเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากงบประมาณเงินสดทั้งสองประเภทได้แล้ว จะ
ค านวณหายอดเงินสดคงเหลือ โดยการเอารายการเงินสดคงเหลือยกมาต้นงวดรวมกับเงินสดที่
ได้รับทั้งสิ้น จากงบประมาณเงินสดรับ และหักด้วยเงินสดที่จ่ายออกไป จากงบประมาณเงินสด
จ่าย ผลแตกต่างระหว่างเงินสดที่ได้รับและเงินสดที่จ่ายออกไป จะแสดงให้เห็นว่ากิจการมีเงิน
สดส่วนเกินหรือเงินสดส่วนขาด ถ้ากิจการมีเงินสดส่วนเกินกิจการก็สามารถวางแผนในการ
ลงทุนอื่นๆ ได้ แตถ่้าหากกิจการมีเงินสดขาดมือ กิจการก็ต้องวางแผนในการกู้ยืมเงินต่อไป  

 

 

 

 



           การบัญชีต้นทุน 2 
 

6 - 32 

ตวัอย่างท่ี 6.10  
จากข้อมูลของบริษัท อนุรักษ์ไทย จ ากัด สมมติให้ผู้บริหารของบริษัทมีการก าหนด

นโยบายเกี่ยวกับเงินสดไว้ดังนี้ 
1. เพื่อไม่ให้เงินสดของกิจการขาดสภาพคล่อง จึงก าหนดให้แต่ละไตรมาสต้องส ารอง

เงินไว้อย่างน้อยไตรมาสละ 500,000 บาท 

2. หากไตรมาสใดมีเงินส ารองไม่เพียงพอ กิจการต้องไปกู้เงินจากธนาคารโดยก าหนด
ว่าการกู้ยืมเงินต้องกู้เป็นจ านวนเต็ม 100,000 บาท โดยธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 8 %ต่อปี 
และกู้ในวันแรกของไตรมาส 

3. หากไตรมาสใดกิจการมีเงินเกินกว่าจ านวนที่จ าเป็นต้องส ารอง 500,000 บาท แล้ว
กิจการสามารถน าเงินไปใช้คืนเงินกู้บางส่วนได้ โดยธนาคารก าหนดการใช้คืนเงินกู้  กิจการ
จะต้องจ่ายเงินต้นเป็นจ านวนเต็ม 1,000 บาท รวมทั้งต้องจ่ายช าระดอกเบี้ยทุกครั้งที่จ่ายช าระ
คืนเงินต้น โดยก าหนดจ่ายช าระคืนในตอนปลายไตรมาส 

4.บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในเดือนธันวาคม จ านวน 100,000 บาท 

 

จากขอ้มูลข้างต้น สามารถน ามาจัดท างบประมาณเงินสดได้ดังนี ้
บริษัท  อนุรักษ์ไทย จ ากัด 

งบประมาณเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 

หน่วย : บาท 

 

 

ไตรมาส 

รวม 1 2 3 4 

เงินสดคงเหลือยกมา (1)    610,000  552,237 580,887 879,230 610,000 

เงินสดรบั  
 

   

   จากการขายสินค้า (2) 550,000 1,100,000 1,350,000 1,520,000 4,520,000 

  จากการเพิ่มทุน  - - - - - 

  รวมเงินสดที่มี  1,160,000 1,652,237 1,930,887 2,399,230 5,130,000 

เงินสดจ่าย  

       ซ้ือวตัถุดิบทางตรง (3) 153,563 136,150 173,037 188,600 651,350 

  จ่ายค่าแรงงานทางตรง (4) 249,000 393,000 427,200 496,800 1,566,000 

  จ่ายค่าใช้จ่ายในการผลิต (5) 84,300 98,700 102,120 109,080 394,200 

  จ่ายค่าใช้จ่ายในการขาย (6) 80,000 100,000 105,000 117,000 402,000 

  จ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร (7) 140,900 141,500 144,300 141,700 568,400 
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ไตรมาส 

รวม 1 2 3 4 

เงินสดจ่าย (ต่อ)       

  จ่ายเพื่อซ้ือเครือ่งจักร (8) - 100,000 100,000 - 200,000 

  จ่ายเงินปันผล (9) - - - 100,000 100,000 

รวมเงินสดที่ใช้ไป  707,763 969,350 1,051,657 1,153,180 3,881,950 

การเปลี่ยนแปลงของเงินสดที่
ไม่เก่ียวข้องกับการกู้ยืมหรือ
จ่ายคืนเงินกู้  452,237 682,887 879,230 1,246,050 1,248,050 

กู้จากธนาคาร (10) 100,000
 

- - - 100,000 

จ่ายช าระคืนธนาคาร - เงินต้น (11) - (100,000) - - (100,000) 
                          -
ดอกเบี้ย (12) - (2,000)

 
- - (2,000) 

เงินสดคงเหลือยกไป (13) 552,237 580,887 879,230 1,246,050 1,246,050 

 

(1) เงินสดคงเหลือยกมา จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 

(2) งบประมาณการขาย และตารางการรับช าระหนี้ 
(3) งบประมาณวัตถุดิบทางตรง และตารางการจ่ายช าระหนี้ 
(4) งบประมาณค่าแรงงานทางตรง 
(5) งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต เฉพาะค่าใชจ้่ายที่จา่ยเป็นเงนิสด 

(6) งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย 

(7) งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย 

(8) งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
(9) นโยบายจา่ยเงนิปันผลในตอนสิ้นปี 100,000 บาท 

(10) เงินสดคงเหลอืปลายงวดมีนอ้ยกว่าเงินสดขั้นต่ า 500,000 บาท (ตามนโยบายของ
บริษัท) จึงต้องกู้เพิ่ม 100,000 บาท 

(11) ไตรมาสที่ 2 มีเงินสดคงเหลือเกิน เงนิสดขั้นต่ า จงึจ่ายเงินต้นคืน 100,000 บาท
และจ่าย ดอกเบี้ยคืน 8% ต่อปี 

(12) จ่ายดอกเบีย้เงินกู ้จ านวน 2,000 บาท (100,000 x 8% x 3/12 = 2,000 บาท) 

(13) เงินสดคงเหลอืยกไปในงวดถดัไป  
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11. งบประมาณก าไรขาดทุน 

งบประมาณก าไรขาดทุน (Budget Income Statement) จะแสดงการประมาณการผล
การด าเนินงานในรอบระยะเวลาหนึ่งของการด าเนนิงานเพื่อวางแผนให้ทราบว่ากิจการจะมีก าไร
หรือขาดทุนในการจัดท างบประมาณก าไรขาดทุนจะน าข้อมูลประมาณการมาจากงบประมาณ
ประเภทรายได้และงบประมาณประเภทค่าใช้จ่ายที่ได้จัดท าไว้ ล่วงหน้าแล้ว งบประมาณที่ 11 

แสดงงบประมาณก าไรขาดทุน  

 

ตวัอย่างท่ี 6.11 

จากขอ้มูลของบริษัท อนุรักษ์ไทย จ ากัด สามารถจัดท างบประมาณก าไรขาดทุนได้ดังนี ้
บริษัท  อนุรักษ์ไทย จ ากัด 

งบประมาณก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 

   หน่วย : บาท 

ขาย (1) (26,200 x @200)            5,240,000 

หัก ต้นทนุขาย (2)             2,658,954 

ก าไรขัน้ต้น              2,581,046 

หัก คา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน   

     ค่าใช้จ่ายในการขาย (3)   402,000 

     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (4)   568,400  970,400 
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน            1,610,646 

หัก ดอกเบี้ยจ่าย (5)          2,000 

ก าไรสุทธิก่อนหักภาษ ี             1,608,646 

หัก ประมาณการภาษีเงินได้ 20%              321,729 

ก าไรสุทธ ิ               1,286,917

   

(1) จากงบประมาณการขาย 

(2) จากงบประมาณต้นทุนขาย 

 (3) จากงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย 

     (4) จากงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
  (5) จากงบประมาณเงินสด เป็นการประมาณการดอกเบีย้จ่ายจากเงินกูย้ืม  

    (6) สมมตอิัตราภาษีเงินได้ 20%ของก าไรสุทธกิ่อนหกัภาษี 
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12. งบประมาณก าไรสะสม 

งบประมาณก าไรสะสม (Budgeted Retained Earning) เป็นงบประมาณที่แสดง
ประมาณการของก าไรสะสมของกิจการตั้งแต่เริ่มด าเนินงานจนถึงงวดที่จัดท างบประมาณงบ
ก าไรสะสม ในงบประมาณนี้ยังแสดงถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่งด้วย ดังนั้น งบประมาณก าไรสะสม จึงประกอบด้วย ผลรวมของก าไรสะสมต้นงวดกับก าไร
สุทธิประมาณการ จากงบประมาณงบก าไรขาดทุน แล้วหักด้วยเงินปันผลโดยประมาณ ดังนั้น 
ผลลัพธ์ที่ได้คือ ก าไรสะสมปลายงวดซึ่งจะน าไปแสดงเป็นส่วนหนึ่งของผู้ถือหุ้นในงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงินต่อไป 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  1 เรื่องการน าเสนองบการเงินนั้นไม่ได้
ระบุให้บริษัทท าแล้วเนื่องจากให้จัดท างบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของแทน  
 

ตวัอย่างท่ี 6.12 

จากขอ้มูลของบริษัท อนุรักษ์ไทย จ ากัด ถ้าหากกิจการมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้น จ านวน 100,000 บาท บริษัทสามารถจัดท างบประมาณก าไรสะสมได้ดงันี ้

บริษัท  อนุรักษ์ไทย จ ากัด 

งบประมาณก าไรสะสม 

ส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 

ก าไรสะสมต้นงวด (1)         869,000 

บวก ก าไรสุทธิ (2)      1,286,917 

 รวม        2,155,917 

 หัก  เงินปันผล(3)        100,000 
 ก าไรสะสมปลายงวด      2,055,917 

 

(1) ยอดคงเหลือของก าไรสะสมต้นงวด มาจากงบแสดงฐานะการเงินของปี 25x1 

(2) จากงบประมาณก าไรขาดทนุ 

(3) กิจการมีนโยบายประกาศจ่ายเงินปันผล 100,000 บาทตอนสิ้นปี 
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13. งบประมาณแสดงฐานะการเงิน 

งบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน (Budget Statement of Financial Position) เป็น
งบประมาณที่แสดงให้เห็นการประมาณการฐานะการเงินของกิจการโดยแยกเป็นสินทรัพย์
โดยประมาณ หนี้สินโดยประมาณ และส่วนของผู้ถือหุ้นโดยประมาณ การจัดท างบประมาณ
ประเภทนี้จะน างบแสดงฐานะการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้า มาปรับด้วยรายการที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นจากงบประมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณแสดงฐานะการเงินในอนาคต 

 

ตวัอย่างท่ี 6.13  
จากขอ้มูลของบริษัท อนุรักษ์ไทย จ ากัด สามารถจัดท างบประมาณแสดงฐานะการเงนิ

ได้ดังนี ้
บริษัท  อนุรักษ์ไทย จ ากัด 

งบประมาณแสดงฐานะการเงนิ 

ส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 

หน่วย:บาท 

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มุนเวียน     

    เงินสด  (1)   1,246,050 

    ลูกหนี้การค้า  (2)   820,000 

    สินค้าคงเหลอื      

       สินค้าส าเรจ็รูปคงเหลอื  (3)  91,746  

       วัตถุดิบคงเหลอื  (4)  10,000    101,746 

    รวมสนิทรัพยห์มุนเวียน     2,167,796 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน       

    ที่ดนิ  (5)  2,900,000  

    เครือ่งจกัร  (6) 200,000   

    หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักร  (7) 48,000 152,000  

    รวมทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์     3,052,000 

    รวมสนิทรัพยท์ั้งสิ้น     5,219,796 
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หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 

หน้ีสินหมุนเวียน      

    เจ้าหนีก้ารคา้  (8)  98,150  

    ภาษีเงินไดค้้างจา่ย  (9)         321,729  

    รวมหนี้สินหมุนเวียน     419,879 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน      

    เงินกู้จ านอง  (10)        744,000  

    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน     744,000 

    รวมหนี้สินทัง้สิ้น      1,163,879 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น      

    ทุนเรอืนหุน้  (11)  2,000,000  

    ก าไรสะสม  (12)        2,055,917  

    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น     4,055,917 

    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     5,219,796 

 

(1) จากงบประมาณเงินสด 

(2) จากงบประมาณการขาย ตารางการรับช าระหนีจ้ากลูกหนี้ ยอดขายไตรมาสที่ 4 
จ านวน 820,000 x 50% 

(3) จากงบประมาณการผลิต สินคา้คงเหลือปลายงวด จ านวน 900 หน่วย x 101.94 

เท่ากับ 91,746 บาท  
(4) จากงบประมาณวัตถุดิบทางตรง วัตถุดิบทางตรงคงเหลือปลายงวด 200 หน่วย x 50 

บาท เท่ากับ 10,000 บาท 

(5) จากงบแสดงฐานะการเงนิ ปี 25X1 

(6) จากงบประมาณเงินลงทุน 

(7) จากงบประมาณคา่ใช้จ่ายการผลิต 

(8) จากงบประมาณวัตถุดิบทางตรง ตารางการจ่ายช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ยอดซือ้วัตถุดิบ 
ไตรมาสที ่4 จ านวน 196300 x 50% เท่ากับ 98,150 บาท 

(9) จากงบประมาณก าไรขาดทุน 

(10) จากงบแสดงฐานะการเงนิ ปี 25X1 

(11) จากงบแสดงฐานะการเงนิ ปี 25X1 

(12) จากงบประมาณก าไรสะสม 
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การจดัท างบประมาณส าหรบัธรุกิจท่ีไม่ได้ผลิตสินค้า 

 การจัดท างบประมาณนอกจากธุรกิจผลิตสินค้าจะต้องจัดท างบประมาณแล้ว ธุรกิจ
ประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการให้บริการ และธุรกิจซื้อขายสินค้า ก็สามารถจัดท า
งบประมาณได้เช่นกัน เพื่อเอาข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการด าเนิน
ธุรกิจ เพียงแต่ประเภทของงบประมาณที่จัดท าจะมีความแตกต่างกัน เพื่อให้เข้าใจในการจัดท า
งบประมาณส าหรับธุรกิจการให้บริการ และธุรกิจซื้อขายสินค้า จะอธิบายรายละเอียดการจัดท า
งบประมาณส าหรับแต่ละประเภท ได้ดังนี้  
 

1. ธรุกิจซ้ือขายสินค้า 

การจัดท างบประมาณส าหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า จะจัดท างบประมาณเช่นเดียวกับ
งบประมาณส าหรับธุรกิจผลิตสินค้า โดยเริ่มต้นจากการจัดท างบประมาณการขาย โดยใช้ข้อมูล
จากการพยากรณ์ยอดขายจากพนักงานขาย หลังจากนั้น จัดท างบประมาณการซื้อสินค้า ซึ่ง
แตกต่างจากธุรกิจผลิตสินค้า เพราะธุรกิจซื้อขายสินค้าไม่มีกระบวนการของการผลิตสินค้า แต่
ซื้อสินค้าส าเร็จรูปมาเพื่อขาย หลังจากนั้น จัดท างบประมาณต้นทุนขาย งบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหาร งบประมาณเงินสด งบประมาณก าไรขาดทุน และงบประมาณแสดงฐานะ
การเงิน ตามล าดับ  

เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของงบประมาณแต่ละประเภท ส าหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า  
สามารถสรุปความสัมพันธ์งบประมาณแต่ละเภท ดังแสดงในภาพที่ 6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.2 ความสัมพนัธ์ของงบประมาณประเภทต่างๆ ส าหรับธุรกิจซือ้ขายสินค้า 

 งบประมาณการขาย 

งบประมาณซ้ือสินค้า 

งบประมาณต้นทุนขาย 

งบประมาณก าไรขาดทุน 

งบประมาณเงินสด 

งบประมาณค่าใช้จ่าย 

การขายและบริหาร 

งบประมาณแสดงฐานะการเงิน 
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2. ธรุกิจการให้บริการ 

การจัดท างบประมาณส าหรับธุรกิจการให้บริการ จะจัดท างบประมาณเพื่อใช้ในการ
วางแผน ควบคุม  และการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจการให้บริการ แต่ประเภทของ
งบประมาณที่จัดท าจะมีความแตกต่างจากธุรกิจผลิตสินค้า และธุรกิจซื้อขายสินค้า เนื่องจาก
ธุรกิจการให้บริการไม่มีสินค้าส าเร็จรูปเช่นเดียวกับธุรกิจซื้อขายสินค้า และไม่มีกระบวนการ
ผลิตสินค้าเช่นเดียวกับธุรกิจผลิตสินค้า มีเพียงแต่การให้บริการแก่ลูกค้า ดังนั้น งบประมาณที่
จัดท า จะเริ่มต้นจากการจัดท างบประมาณรายได้จากการให้บริการ หลังจากนั้น จะจัดท า
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร หลังจากนั้น จัดท างบประมาณเงินสด งบประมาณก าไรขาดทุน และงบประมาณแสดง
ฐานะการเงิน ตามล าดับ  

เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของงบประมาณแต่ละประเภท ส าหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า 
สามารถสรุปความสัมพันธ์งบประมาณแต่ละเภท ดังแสดงในภาพที่ 6.3 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.3 ความสมัพนัธ์ของงบประมาณประเภทต่างๆ ส าหรับธุรกิจการให้บริการ 
  

 
งบประมาณรายได้ 

จากการให้บริการ 

งบประมาณค่าใช้จ่าย 

ในการขายและบริหาร งบประมาณก าไรขาดทุน 

งบประมาณเงินสด งบประมาณแสดฐานะการเงิน 
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สรปุ 

งบประมาณหลักเป็นงบประมาณที่ครอบคลุมแผนต่างๆ ขององค์กรในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง งบประมาณหลัก ประกอบด้วย งบประมาณด าเนินงานและงบประมาณการเงิน ซึ่ง
งบประมาณด าเนินงานของธุรกิจแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน เนื่องจากมีลักษณะการ
ด าเนินงานที่แตกต่างกัน ส าหรับงบประมาณของกิจการที่ท าการผลิตสินค้าประกอบด้วย 
งบประมาณการขาย งบประมาณการผลิต งบประมาณการซื้อวัตถุดิบ งบประมาณค่าแรงงาน
ทางตรง งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต งบประมาณต้นทุนการผลิต งบประมาณสินค้าคงเหลือ 

งบประมาณต้นทุนขาย งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   และ งบก าไรขาดทุน
โดยประมาณ ส่วนกิจการซื้อขายสินค้า และธุรกิจบริการ จะไม่มีงบประมาณที่เกี่ยวกับต้นทุน
การผลิต เช่น งบประมาณวัตถุดิบทางตรง งบประมาณค่าแรงงานทางตรง งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายการผลิต และงบประมาณต้นทุนการผลิต 

ข้อมูลจากงบประมาณการด าเนนิงานจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับงบประมาณการเงิน 
ซึ่งงบประมาณการเงินเป็นงบประมาณที่เน้นแหล่งที่มาของเงินทุน เพื่อรองรับการด าเนินงาน
ของกิจการ งบประมาณการเงิน เช่น งบประมาณเงินสด จะแสดงรายการรับและจ่ายเงินสดของ
กิจการ เช่น การรับเงินจากการขายสินค้าและรับช าระหนี้จากลูกหนี้ และการจ่ายเงินเพื่อซื้อ
ขายสินค้าคงเหลือ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆ รวมถึงการจัดหาเงิน งบประมาณส าหรับ
กิจกรรมเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ดังนั้น งบประมาณ
การเงินจะท าให้กิจการสามารถจัดท างบประมาณแสดงฐานะการเงินได้ 
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. บริษัท รักษ์โลก จ ากัด ท าการผลิตและจ าหน่ายอาหารเสริมบ ารุงร่างกาย บริษัทต้องการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพี่อจัดเตรียมข้อมูลส าหรับท าการพยากรณ์ยอดขายของบริษัท 
ซึ่งนักวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดของบริษัทพบว่า ปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อยอดขายของ
บริษัทคือรายได้รวมของลูกค้า นักวิเคราะห์สถิติของบริษัทได้ท าการค านวณสมการแนวโน้ม
ยอดขายของบริษัทโดยใช้วิธีสมการถดถอย (Simple Regression Analysis) ได้สมการดังนี้  

 

 

 

โดยในปี 25X2 คาดว่า ลูกค้ามีรายได้รวม ทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท 

 

ให้ท า พยากรณ์ยอดขายของบริษัท รักษ์สุขภาพ จ ากัด ถ้ามีการประมาณการโดยใช้วิธีการทาง
สถิติช่วยในการประมาณการ 
 

ข้อ 2. บริษัท รักษ์สุขภาพ จ ากัด ท าการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ บริษัทต้องการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพี่อจัดเตรียมข้อมูลส าหรับท าการพยากรณ์ยอดขายของบริษัท
ส าหรับปีถัดไป ซึ่งผู้จัดการฝ่ายขายได้พยากรณ์ยอดขาย เพื่อเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหาร โดย
ค านึงถึงสภาวะการแข่งขัน ปัจจัยต่างๆ ที่กระทบกับยอดขายของบริษัท และนโยบายราคาของ
บริษัทที่คาดว่าจะขายในปีหน้า โดยมีข้อมูลปริมาณการขายของสินค้าแต่ละชนิด ดังนี้ 
 

วิตามินบ ารงุสขุภาพ  

(ราคาขายต่อหน่วย 40 บาท) 
อาหารเสริมสขุภาพ  

(ราคาขายต่อหน่วย 80 บาท) 
ปริมาณที่คาดว่า 
จะขายได้ (หน่วย) 

ความนา่จะเป็น ปริมาณที่คาดว่า 
จะขายได(้หน่วย) 

ความนา่จะเป็น 

185,000 40% 50,000 10% 

180,000 30% 45,000 20% 

170,000 20% 40,000 30% 

165,000 10% 35,000 40% 

 

นอกจากนี้ ข้อมูลการพยากรณ์ยอดขายของสินค้าทั้งสองชนิด ทั้งปริมาณและจ านวน
เงิน โดยมีสัดส่วนการขายแยกตามรายไตรมาส ดังนี้ 

 

ยอดขายรวมของกิจการ = 500,000 + 0.0035 รายได้รวมของลกูค้า 
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ไตรมาส วิตามินบ ารงุสขุภาพ อาหารเสริมสขุภาพ  
ไตรมาสที ่1 15% 10% 

ไตรมาสที ่2 20% 20% 

ไตรมาสที ่3 25% 30% 

ไตรมาสที ่4 40% 40% 

 

ให้ท า 

1. ค านวณหายอดขายโดยประมาณจากจากข้อมูลข้างต้น (2 คะแนน) 
2. พยากรณ์ยอดขายแยกตามรายไตรมาส ของปี 2561 โดยพิจารณาจากยอดขายที่

พยากรณ์จากผู้จัดการเขตการขาย (3 คะแนน) 
 

ข้อ 2.  บริษัท อุดรการคา้ จ ากัด มกีารจ าหน่ายสินคา้ 2 ประเภท ได้แก่ สนิค้า X และ สินค้า Y 

โดยสินคา้ทั้งสองชนิดมีการจ าหนา่ยสนิค้า 2 เขต คือ เขตภาคเหนือ และภาคกลาง โดยทั้งสอง
เขตมีขอ้มูลการขายและค่าใช้จา่ยเกีย่วกับการขายของสินค้าทั้งสองชนิด โดยประมาณ ดังนี้ 

1. ยอดขายโดยประมาณ (หน่วย) 
 สินค้า X สินค้า Y 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคกลาง 

ไตรมาสที ่1 1,000 2,500 5,000 7,500 

ไตรมาสที ่2 1,200 3,000 4,500 6,800 

ไตรมาสที ่3 1,500 3,300 3,700 5,700 

ไตรมาสที ่4 2,000 4,200 3,200 4,900 

   รวม 5,700 13,000 16,400 24,900 

 

2. ราคาขายสนิค้าแต่ละชนิด 

2.1. สินค้า X  

2.1.1. ภาคเหนือ ราคาขายต่อหน่วย 15 บาท  

2.1.2. ภาคกลาง ราคาขายตอ่หน่วย 17 บาท 

2.2. สินค้า Y  

2.2.1. ภาคเหนือ ราคาขายต่อหน่วย 5 บาท  

2.2.2. ภาคกลาง ราคาขายตอ่หน่วย 8 บาท 
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3. รับคืนสินค้าและส่วนลดจา่ย 

3.1. สินค้า X 2 % ของยอดขาย  

3.2. สินค้า Y 3 % ของยอดขาย 

 

ให้ท า 

1. เติมข้อมูลในตารางดังต่อไปนี้  
1.1. ตารางที่ 1 แผนการตลาด แยกตามเขตการขาย ชนดิสินค้า และเวลา 
1.2. ตารางที่ 2 สรุปแผนการตลาด แยกตามยอดขาย ปริมาณการขายและเขตการขาย 

ตารางท่ี 1 

แผนการตลาด 

แยกตามเขตการขาย ชนิดสนิค้า และเวลา 
         หน่วย: บาท 

 

ไตรมาส 

ภาคเหนือ ภาคกลาง จ านวน
เงินรวม สินค้า X สินค้า Y สินค้า X สินค้า Y 

ปริมาณ จ านวน
เงิน 

ปริมาณ จ านวน
เงิน 

ปริมาณ จ านวน
เงิน 

ปริมาณ จ านวน
เงิน 

 

ไตรมาส 1          

ไตรมาส 2          

ไตรมาส 3          

ไตรมาส 4          

   รวม          

หัก รับคืน          

ขายสุทธิ          

ตารางท่ี 2  
สรปุแผนการตลาด 

แยกตามยอดขาย ปริมาณการขาย และเขตการขาย 

หน่วย: บาท 

ไตรมาส ยอดขายรวม  ปริมาณสินค้า (หน่วย) 
ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม (บาท) ภาคเหนือ ภาคกลาง 

ไตรมาส 1      

ไตรมาส 2      

ไตรมาส 3      

ไตรมาส 4      

รวม      
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ข้อ 3. บริษัท รุ่งเรือง จ ากัด ได้ท าการผลติและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดหนึง่ โดยกิจการได้
จัดท างบประมาณการขายเพื่อวางแผนและควบคุม โดยมีขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งดังนี้ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณการยอดขายและราคาขายของผลิตภัณฑ์ชนิดนีใ้นช่วงไตร
มาสที่ 2 ปี 25X4 มีดงันี ้

    เมษายน  พฤษภาคม  มิถนุายน กรกฎาคม 

        ปริมาณการขาย (หน่วย)   2,000       2,500   2,800       2,300 
โดยกิจการไดก้ าหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เท่ากับ 100 บาทต่อหน่วย 

2. ข้อมูลสนิค้าคงเหลือโดยประมาณ ปี 25X4 

2.1. สินค้าคงเหลอืต้นงวด เดือนเมษายน 800 หน่วย 

2.2. นโยบายส ารองสินค้าคงเหลอืปลายงวดเทา่กับ 50% ของยอดขายเดือนถัดไป 

    เมษายน  พฤษภาคม  มิถนุายน กรกฎาคม 

สินค้าคงเหลอืต้นงวด (กลอ่ง)   ………… …………. …………. ………… 

สินค้าคงเหลอืปลายงวด (กล่อง)   ………… …………. …………. …………. 
 

ให้ท า    

1. งบประมาณขาย ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มิถุนายน  25X4 

2. งบประมาณการผลิต ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน สิน้สุดวันที่ 31 มิถุนายน  25X4 

ข้อ 4. บริษัท สายฟ้า จ ากดั ไดท้ าการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดหนึง่ โดยกิจการได้
จัดท างบประมาณการขายเพื่อวางแผนและควบคุม โดยมีขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งดังนี้ 
 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณการยอดขายและราคาขายของผลิตภัณฑ์ชนิดนีใ้นช่วง 
ไตรมาสที ่2 ปี 25X4 มีดังนี ้

    เมษายน  พฤษภาคม  มิถนุายน กรกฎาคม 

ปริมาณการขาย (หน่วย)   5,000      5,500      5,800       5,300 
โดยกิจการไดก้ าหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เท่ากับ 100 บาทตอ่หน่วย 

 

2. ข้อมูลสนิค้าคงเหลือโดยประมาณ ปี 25X4 

2.1. สินค้าคงเหลอืต้นงวด เดือนเมษายน 890 หน่วย 

2.2. นโยบายส ารองสินค้าคงเหลือปลายงวดเทา่กับ 30% ของยอดขายเดอืนถัดไป 
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ให้ท า    

1. งบประมาณขาย ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุายน  25X4 

2. งบประมาณการผลิต ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน  
25X4 

 

ข้อ 5. บริษัท ขนมไทย จ ากัด ได้ท าการผลติและจ าหน่ายขนมไทยชนิดหนึ่ง กจิการได้จัดท า
งบประมาณการขายเพื่อวางแผนและควบคุม โดยมขี้อมูลทีเ่กี่ยวข้องดงันี้ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณการยอดขายและราคาขายของผลิตภัณฑ์ในปี 25X5 มี
ดังนี ้
    ไตรมาส 1 ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ปริมาณการขาย (กล่อง)     18,000      20,000   22,000      25,000 
โดยกิจการไดก้ าหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เท่ากับ 50 บาทตอ่กล่อง 
 

2. ข้อมูลสนิค้าคงเหลือโดยประมาณ ปี 25X5 คิดเป็น 30% ของปริมาณการขายเดือน
ถัดไป 

    ไตรมาส 1 ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

สินค้าคงเหลอืต้นงวด (กลอ่ง)   7,000  ………… …………. …………. 
สินค้าคงเหลอืปลายงวด (กล่อง)   …........ ………… ………….    6,000
  

ให้ท า   

1. งบประมาณขาย ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  25X5 

2. งบประมาณการผลิต ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 25X5 

 

ข้อ 6.  บริษัท เทพพิทักษ ์ จ ากัด  ผลิตสินคา้ ซึ่งใช้วัตถุดิบ X และ Y มีนโยบายที่เกี่ยวกบั
วัตถุดิบ ดังนี ้

1. นโยบายในการจัดเก็บวัตถุดิบคงเหลือ ดงันี ้
วัตถุดิบ  X = 10% ของการใช้ในงวดนัน้ ๆ  
วัตถุดิบ  Y = 20% ของการใช้ในงวดนัน้ ๆ  

2. อัตราการใช้วัตถุดิบต่อหน่วย                           
วัตถุดิบ  X มีอัตราการใช้ต่อหน่วยที่ผลิต เท่ากับ 1.5 หน่วย 

วัตถุดิบ  Y มีอัตราการใช้ต่อหน่วยที่ผลิต เท่ากับ 2 หน่วย 
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                  ปริมาณผลิต (หน่วย) 
ไตรมาสที ่1                  10,000 

ไตรมาสที ่2                  20,000 

ไตรมาสที ่3                  30,000 

ไตรมาสที ่4                  40,000 

ให้ท า 

1. งบประมาณวัตถุดิบคงเหลือ 

2. งบประมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

 

ข้อ 7. บริษัท เอกราช จ ากัด มีแผนการจ้างคนงานเพื่อใช้ในการผลิตสนิค้า 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
รถจักรยานเสือภเูขา และรถจักรยานเสอืหมอบ โดยสินคา้ทั้งสองชนิดนี้ผ่านกระบวนการผลิตใน
แผนกที่ 1 2 และ 3 ดังแสดงในตารางการผลิต เวลามาตรฐานที่ใช้ในการผลิต และอัตราค่าจา้ง
แรงงานทางตรงของสนิค้าทั้ง 2 ชนิด มดีังนี้  
 

ประเภทของสินค้า ไตรมาส รวม 

(คนั) 1 2 3 4 

รถจกัรยานเสือภเูขา      

   ปริมาณการผลิต (คนั) 1,200 1,350 1,500 2,000  

รถจกัรยานเสือหมอบ      

   ปริมาณการผลิต (คนั) 500 750 650 800  

 

 

แผนกผลิต 

ชัว่โมงแรงงานมาตรฐาน อตัราค่าแรงงาน
ทางตรงถวัเฉล่ียต่อ

ชัว่โมง 

รถจกัรยานเสือภเูขา รถจกัรยานเสือ
หมอบ 

1 1.3 1.2 100 

2 1.2 1.4 150 

3 1.5  200 

 

ให้ท า 

1. งบประมาณชั่วโมงแรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิตสินค้าทัง้สองชนดิ โดยประมาณการ
ปริมาณการผลิต ดังแสดงในตาราง (เฉพาะแผนกที่ 1) 

2. งบประมาณค่าแรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิตสินค้าทั้งสองชนิด (เฉพาะแผนกที่ 1) 
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ข้อ 8. บริษัท ABC จ ากดัท าการผลิตและจ าหน่ายขนมคุกกี ้ 2 ชนดิ ได้แก ่ คกุกี้เนย และคุกกี้
เฮลตี้ ผู้จัดการฝ่ายขายสาขาอดุรธานี ก าลังจัดท างบประมาณคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ของสินค้าทัง้สองชนดิ โดยมีขอ้มูลค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ดังนี้ 
 

 ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 
4 

ยอดขาย (บาท) 250,000 300,000 420,000 550,000 
ค่าใช้จ่ายในการขาย     

ผนัแปร     

  ค่านายหน้า (5%จากยอดขาย)     

  ค่ารับรอง (10%จากยอดขาย)     

คงท่ี      

  เงินเดอืนพนักงานขาย 30,000 30,000 30,000 30,000 
  ค่าโฆษณา 50,000 50,000 50,000 50,000 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     

ผนัแปร     

  ค่าน้ าคา่ไฟ ค่าโทรศัพท ์ 25,000 27,000 30,000 45,000 
คงท่ี      

  เงินเดอืน 70,000 70,000 70,000 70,000 
  ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านกังาน 15,000 15,000 15,000 15,000 
 

ให้ท า งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจ าปี สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 25X1 

 

ข้อ 9. บริษัท แมคโครอาหารกระป๋อง จ ากัด ท าการผลิตและจ าหน่ายผลไม้กระป๋อง ฝ่ายขาย
ก าลังวางแผนคา่ใช้จ่ายในการขายเกี่ยวกับสินคา้ที่บริษัทคาดว่าจะจ าหน่ายในแต่ละเดอืนของป ี
25x1 โดยมีขอ้มูลรายได้และคา่ใช้จ่ายที่เกีย่วขอ้งแยกตามชนิดของผลิตภัณฑ์ทีข่าย ดังนี ้ 

1. ประมาณการปริมาณการขายและราคาขายต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ดังนี้  
สบัปะรดกระป๋อง   เมษายน  พฤษภาคม  มิถนุายน 

ปริมาณการขาย (กระป๋อง)   15,000   17,000   20,000 

ราคาขายต่อกระป๋อง  40 บาท   
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เงาะกระป๋อง 

ปริมาณการขาย (กระป๋อง)   12,000   18,000   22,000 

ราคาขายต่อตอ่กระป๋อง  50 บาท   

 

2. ค่าใช้จ่ายในการขายและส่งเสริมการขายต่อไตรมาส (ผู้จัดการฝ่ายขายของสินคา้แต่
ละชนิดไม่สามารถควบคุมได้) มดีังนี้ 

    สบัปะรดกระป๋อง เงาะกระป๋อง 

ค่าโฆษณา        75,000  81,000 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขาย      24,000  16,500 

 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายแยกตามชนิดของผลิตภัณฑ์ สามารถแยกได้ดังนี้  
 

ชนิดของผลิตภณัฑ ์ เดือน 

เมษายน พฤษภาคม มิถนุายน 

สบัปะรดกระป๋อง    

ค่าพาหนะและคา่รับรอง 50,000 ลดลงจากเดือน
เมษายน 10% 

เพิ่มขึน้จากเดือน
เมษายน 5% 

ค่านายหนา้  5%จากยอดขาย 5%จากยอดขาย 5%จากยอดขาย 

ค่าขนส่งออก  2 บาทต่อกระป๋อง 2 บาทต่อกระป๋อง 2 บาทต่อกระป๋อง 
เงาะกระป๋อง    

ค่าพาหนะและคา่รับรอง 75,000 ลดลงจากเดือน
เมษายน 5% 

เพิ่มขึน้จากเดือน
เมษายน 10% 

ค่านายหนา้  7%จากยอดขาย 7%จากยอดขาย 7%จากยอดขาย 

ค่าขนส่งออก 3 บาทต่อกระป๋อง 3 บาทต่อกระป๋อง 3 บาทต่อกระป๋อง 
 

ให้ท า งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 25x1 
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ข้อ 10. บริษัท กนก จ ากัด แบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 แผนก ได้แก่ แผนกบริหาร แผนก
บัญชี แผนกการเงิน โดยมคี่าใช้จา่ยผันแปรและคงที่ ดงันี้ 
 

ค่าใช้จ่ายผนัแปร (บาท) 

 ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

แผนกบริหาร     

  วัสดุส านักงานใช้ไป 2,000 2,500 2,300 2,700 
  ค่าสาธารณูปโภค 5,000 6,000 5,800 4,800 
แผนกบญัชี     

  วัสดุส านักงานใช้ไป 3,000 3,700 3,400 3,900 
  ค่าสาธารณูปโภค 8,000 9,500 8,800 7,800 
แผนกการเงิน     

  วัสดุส านักงานใช้ไป 2,500 2,800 2,400 2,100 
  ค่าสาธารณูปโภค 6,000 8,000 7,200 7,800 
 

ค่าใช้จ่ายคงท่ี (บาท) 

ค่าใช้จ่ายรายปี แผนกบริหาร แผนกบญัชี แผนกการเงิน 

เงินเดือน 80,000 120,000 100,000 
ค่ารับรอง 84,000 50,000 40,000 
ค่าเสื่อมราคา 20,000 20,000 20,000 
ค่าเบี้ยประกันภัย 52,000 80,000 100,000 
ค่าภาษ ี 40,000 48,000 40,000 
ค่าสอบบัญช ี 60,000 - - 

ค่าที่ปรึกษากฎหมาย 20,000 - - 

  
ให้ท า งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2561 แยกตาม
หน่วยงานและแยกตามรายไตรมาส 

 

 

 



           การบัญชีต้นทุน 2 
 

6 - 50 

ข้อ 11. กิจการต้องการจะประมาณการซื้อวัตถุดิบ เพื่อน ามาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยมี
ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการผลิต และวัตถุดิบดังนี้  

1. ปริมาณการผลิตแต่ละเดือน มีดังนี ้
เมษายน  พฤษภาคม  มิถนุายน กรกฎาคม 

ปริมาณการผลิตที่ต้องการ (หน่วย)  1,500   2,000    2,800    3,000 

 

2. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า โดยใช้วัตถุดิบหลักเพียงชนดิเดียว ในการผลิต มีข้อมูล
การใช้วัตถุดิบและปริมาณวัตถุดิบคงเหลือต้นงวดและปลายงวดดังนี้ 

2.1. ในการผลิตสินค้า 1 หน่วย ใช้วัตถุดิบ A จ านวน 2 หน่วย มีต้นทุนต่อหน่วย  
หน่วยละ 10 บาท 

2.2. วัตถุดิบ A มียอดคงเหลอืต้นงวดเดือนเมษายน จ านวน 500 หน่วย และมีนโยบาย
ส ารองวัตถุดิบคงเหลือปลายงวดเท่ากับ 20% ของปริมาณการใช้วัตถุดิบในเดือนถัดไป 

    เมษายน  พฤษภาคม  มิถนุายน กรกฎาคม 

วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด (หน่วย)   ……….. ………… ………… ……….. 
วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด (หน่วย) ……….. ………… …………  ……….. 
 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับค่าแรงงานทางตรง มีดังนี้ 
ในการผลิตสินค้า 1 หน่วย ใช้ช่ัวโมงแรงงานทางตรง จ านวน 1.5 ชั่วโมง และจ่าย

ค่าจ้างแรงงานเทา่กับ 12 บาท ต่อชั่วโมงแรงงานทางตรง 
 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต ดงันี้ 
 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผนัแปร ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อชัว่โมง 

วัตถุดิบทางอ้อม 1.5 

ค่าแรงงานทางออ้ม 2.5 

ค่าน้ า ค่าไฟ 3.0 
 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ ในแต่ละไตรมาส โดยประมาณ มีดังนี้ 
เงินเดือนผู้ควบคุมโรงงาน   9,000   บาท 

ค่าเช่าโรงงาน   15,000  บาท 

ค่าเบี้ยประกันภัย     7,500  บาท 

ค่าภาษีทรัพย์สิน   12,000  บาท 

ค่าบ ารุงรักษา     4,500  บาท 



                                                                                                   บทที่ 6 งบประมาณ   6 - 51 

 

ค่าเสื่อมราคา – เครื่องจกัร    6,750  บาท   

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโรงงาน    6,000  บาท 

5. ประมาณการค่าใช้จา่ยในการขายผันแปรในแตล่ะเดือน 10% จากยอดขายเดอืนนัน้ๆ 

6. ประมาณการค่าใช้จา่ยในการขายและบริหารคงที่แต่ละเดือน 10,000 บาท 

 

ให้ท า  
1. งบประมาณซื้อวัตถุดิบ ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน  25X5 

2. งบประมาณค่าแรงงานทางตรง ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน  
25X5 

3. งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน  
25X5 

4. งบประมาณต้นทุนการผลิต ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  
25X5 และค านวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 

5. งบประมาณสินค้าคงเหลอื ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  
25X5 

6. งบประมาณต้นทุนขาย ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน  25X5 

7. งบก าไรขาดทนุโดยประมาณ ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน  
25X5 

 

ข้อ 12. กิจการแห่งหนึ่งต้องการจะประมาณการซื้อวัตถุดิบ เพื่อน ามาใช้ในการผลิตขนมคุก้กี้ 
โดยมีขอ้มูลเกี่ยวกับวัตถุดิบดังนี ้ 
 

1. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคุก้กี้ โดยใช้วัตถุดิบหลกัเพียงชนดิเดยีว คอืวัตถุดิบ A ในการ
ผลิต มีข้อมูลการใช้วัตถุดิบและปริมาณวัตถุดิบคงเหลือตน้งวดและปลายงวดดังนี้ 

1.1. ในการผลิตคุก้กี้ 1 กล่อง ใช้วัตถุดิบ A จ านวน 3 หน่วย มีต้นทุนต่อหน่วยหน่วยละ 
20 บาท 

1.2. วัตถุดิบ A มียอดคงเหลือตน้งวดจ านวน 4,000 .หน่วย และประมาณการว่าจะมี
วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด ในแต่ละไตรมาสของปี 25X6 มีดังนี ้  
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    ไตรมาส 1 ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ปริมาณการผลิต (กล่อง)        4,000     4,200   5,000  5,500 
วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด (หน่วย)       4,000  ……….. ………… ………… 

วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด (หน่วย)    5,000     6,000   3,000  7,000 
 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับค่าแรงงานทางตรง มีดังนี้ 
ในการผลิตคุก้กี้ 1 กล่อง ใช้ช่ัวโมงแรงงานทางตรง จ านวน 2 ชั่วโมง และจ่ายคา่จ้าง

แรงงานเท่ากับ 15 บาท ตอ่ชั่วโมงแรงงานทางตรง 
 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต ดงันี้ 
ค่าใช้จ่ายการผลิตผนัแปร ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อชัว่โมง 

วัตถุดิบทางอ้อม 2 

ค่าแรงงานทางออ้ม 3 

ค่าน้ า ค่าไฟ 5 

 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ ในแต่ละไตรมาส โดยประมาณ มีดังนี้ 
เงินเดือนผู้ควบคุมโรงงาน  10,000   บาท 

ค่าเช่าโรงงาน   15,000  บาท 

ค่าเบี้ยประกันภัย     9,000  บาท 

ค่าภาษีทรัพย์สิน   12,000  บาท 

ค่าบ ารุงรักษา     8,000  บาท 

ค่าเสื่อมราคา – เครื่องจกัร    5,000  บาท   

 

ให้ท า  
1. งบประมาณซื้อวัตถุดิบ ส าหรับไตรมาส สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม  25X6 

2. งบประมาณค่าแรงงานทางตรง ส าหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X6 

3. งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต ส าหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 25X6 

4. งบประมาณต้นทุนการผลิต ส าหรับไตรมาส สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X6 และ
ค านวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 

5. งบประมาณสินค้าคงเหลอื ส าหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X6 

6. งบประมาณต้นทุนขาย ส าหรับไตรมาส สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X6 
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ข้อ 13. บริษัท ฟ้าครามการผลิต จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตผ้าฝ้ายย้อมคราม ให้กับวิสาหกิจชมุชน 
โดยบริษัทมีปริมาณการขายส าหรับระยะเวลา 4 เดือน ของปี 25X6 ดังนี ้

  เดือน       ปริมาณ (หน่วย) 
มกราคม    550 
กุมภาพันธ ์   400 
มีนาคม    500 
เมษายน   600 

 

ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการผลิต การขายและการบริหาร มดีังนี้ 
1. สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือในวนัที่ 1 มกราคม 25X6 มีจ านวน 240 หน่วย และบริษัท

ต้องการสนิค้าคงเหลอื 25% ของปริมาณการขายในเดือนถัดไป และวางแผนการขายในเดอืน
พฤษภาคม 2559 จ านวน 800 หน่วย 

 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบทางตรง (ผ้าฝ้าย)  
2.1. การผลิตกระเป๋าถือ 1 ใบ ใช้ผ้าฝ้ายที่ถอืเป็นวัตถุดิบทางตรง 0.5 เมตร 
2.2. ราคาของวัตถุดิบทางตรงเมตรละ 500 บาท  
2.3. ก าหนดนโยบายวัตถุดิบทางตรงใหม้ีคงเหลือปลายงวด 20% ของวัตถุดิบทาง

ตรงที่ต้องการใช้ในเดือนถัดไป 

 

3. วัตถุดิบทางตรงมียอดคงเหลือในวันที ่ 1 มกราคม 25X6 จ านวน 100 หน่วย และใน
เดือนพฤษภาคม 25X6 จ านนวน 100 หน่วย 

 

4. การผลิตกระเป๋า 1 ใบ ใช้แรงงานทางตรง 2 ชั่วโมง อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง 30 บาท 

 

5. ค่าใช้จ่ายการผลิต ในแต่ละเดือนประมาณการโดยใช้ช่ัวโมงแรงงานทางตรงเปน็เกณฑ์
ในการจดัสรร ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ และค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร ดังนี้ 

5.1. ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อชั่วโมง           6  บาท 

5.2. ค่าใช้จ่ายการผลติคงที่รวมต่อเดือน 

 ค่าเช่าโรงงาน       10,000  บาท 

 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์โรงงาน      2,000  บาท 

 เงินเดือนหัวหนา้ผู้ควบคมุงาน    20,000   บาท 
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6. ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร ในแต่ละเดอืนประมาณการโดยใช้ปริมาณหน่วยขายเป็น
เกณฑ์ในการจดัสรร ซึ่งประกอบด้วย คา่ใช้จ่ายการขายและบริหารคงที่ และค่าใช้จา่ยการขาย
และบริหารผันแปร ดังนี ้

6.1. ค่านายหนา้และค่าขนส่งตอ่หน่วย            5 บาท 

6.2. ค่าใช้จ่ายการขายและบริหารคงที่รวม 25,000  บาท 

6.3. เงินเดือนส านกังาน        1,000  บาท 

6.4. ค่าเสื่อมราคาเครือ่งใช้ส านักงาน      8,000  บาท 

 

7. ราคาขายต่อหน่วยของกระเป๋าผ้าฝ้ายยอ้มครามเท่ากับ 1200 บาท 

 

8. บริษัทมีนโยบายการซื้อและการขายเป็นเงินสด เงินสดคงเหลือยกมา วันที่ 1 มกราคม 

25x1 จ านวน 100,000 บาท และต้องการเงินสดคงเหลือขั้นต่ า 50,000 บาท ส่วนการกู้เพื่อ
ชดเชยเงินสดขาดจะกู้ในวันแรกของเดือนและต้องกู้เป็นจ านวนเต็มหลัก 5,000 บาท ในอัตรา
ดอกเบี้ย 10% ต่อปี การจ่ายคืนเงินกู้จะคืนพร้อมดอกเบี้ยในตอนสิ้นเดือน ถัดจากเดือนที่มีการ
กู้ยืม  
 

ให้ท า  

1. งบประมาณขาย ส าหรับไตรมาส สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  25X6 

2. งบประมาณการผลิต ส าหรับไตรมาส สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 25X6 

3. งบประมาณซื้อวัตถุดิบ ส าหรับไตรมาส สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม  25X6 

4. งบประมาณค่าแรงงานทางตรง ส าหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X6 

5. งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต ส าหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 25X6 

6. งบประมาณต้นทุนการผลิต ส าหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 25X6 และ
ค านวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 

7. งบประมาณสินค้าคงเหลอื ส าหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X6 

8. งบประมาณต้นทุนขาย ส าหรับไตรมาส สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X6 

9. งบก าไรขาดทนุโดยประมาณ (บางส่วน) ส าหรับไตรสาม สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 
25X6 

 



 

   

บทท่ี  7  
งบประมาณยืดหยุ่น ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะหผ์ลต่าง 

 

  งบประมาณเป็นเครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญส าหรับผู้บริหารเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ ซึ่งงบประมาณเป็นแผนการด าเนินงานที่เป็น
การน าเสนอข้อมูลการประมาณการในรูปของตัวเลข โดยงบประมาณจะเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหาร
ใช้เพื่อการวางแผน ควบคุม ก ากับ และการตัดสินใจ ซึ่งผู้บริหารจะประมาณการข้อมูลต่างๆ 
เป็นการล่วงหน้าภายใต้ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น สภาพทางเศรษฐกิจ 
การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของบริษัท 
เป้าหมายหลักขององค์กร เป็นต้น ซึ่งการจัดท างบประมาณอยู่ภายใต้ความแน่นอน ดังนั้น 
งบประมาณที่จัดท าเอาไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เมื่อสถานการณ์มีการ
เปลี่ยนแปลง กิจการอาจจัดท าระดับการผลิตใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
องค์การ การใชป้ระโยชน์จากงบประมาณคือ การน าเอาแผนที่จัดท าขึ้นล่วงหน้าไปเปรียบเทียบ
กับผลการด าเนินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งผลต่างที่เกิดขึ้นนั้นอาจเป็นได้ทั้งผลต่างที่น่าพอใจและไม่น่า
พอใจ ซึ่งผู้บริหารต้องน าผลต่างทั้งสองกรณีมาท าการวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าเกิดจากสาเหตุใด  
เพื่อท าการแก้ไข และปรับปรุงแผนงานในปีถัดไป รวมทั้งน ามาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจในหลายๆ เรื่อง เช่น การ
วางแผนงานล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละระดับสามารถปฏิบัติได้ง่าย
ขึ้น ใช้ส าหรับการประเมินผลงานของหนว่ยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง การกระตุ้นให้แต่ละส่วนงานเกิดการ
ระสานงานระหว่างหน่วยงาน และใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างจูงในในการท างาน ส่วนงานที่
ท างานได้ตามเป้าหมายจะมีการให้รางวัล เป็นต้น  
  จากงบประมาณที่ได้ศึกษามาแล้วในบทที่ 6 เนื้อหาจะเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ
หลัก (Master Budget) ซึ่งเป็นแผนงานการด าเนินงานของธุรกิจที่ฝ่ายบริหารได้คาดการณ์ไว้
ล่วงหน้า โดยงบประมาณหลักจะประกอบด้วย งบประมาณย่อยๆ หลายงบประมาณที่แต่ละ
แผนกที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณนั้นๆจัดท าขึ้น ซึ่งงบประมาณประกอบด้วยงบประมาณย่อยใด
นั้นขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจดังได้กล่าวไว้แล้วในบทก่อน ซึ่งในงบประมาณย่อยๆ ทุก
งบประมาณที่ประกอบกันเป็นงบประมาณหลัก ส่วนใหญ่จะจัดท าเป็นงบประมาณคงที่ (Static 

Budget หรือ Fixed Budget) แต่เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง งบประมาณคงที่อาจ
น ามาใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติไม่ได้ ดังนั้น จึงต้องมีประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ 
แต่ละระดับของกิจกรรม ซึ่งการจัดท างบประมาณแบบนี้ เรียกว่า การจัดท างบประมาณยืดหยุ่น 
(Flexible Budget หรือ Variable Budget)  
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งบประมาณคงท่ี 

  งบประมาณคงที่ (Static Budget หรือ Fixed Budget) เป็นงบประมาณที่ได้จัดท าขึ้น 
ณ ระดับกิจกรรมเพียงระดับเดียว เช่น ณ ปริมาณขายที่ 1,000 หน่วย หรือ ณ ปริมาณผลิตที่ 
2,000 หน่วย เป็นต้น ดังนั้น เมื่อมีการน าผลการปฏิบัติงานจริงมาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่
ได้จัดท าไว้นั้นก็จะเปรียบเทียบในระดับกิจกรรมที่ได้จัดท างบประมาณไว้โดยไม่ค านึงถึงว่าจะ
เป็นการเปรียบเทียบที่ระดับกิจกรรมเดียวกันหรือไม่ ดังนั้น การวิเคราะห์ผลต่างที่เกิดขึ้น อาจ
แสดงผลของความแตกต่างไม่ถูกต้อง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดตรงประเด็น เพราะใช้
ระดับของกิจกรรมที่มาเปรียบเทียบไม่เหมาะสมนั่นเอง 
  เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณคงที่ จะแสดงในตัวอย่างเป็นการจัดท างบประมาณ
ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead Budget) ของบริษัทชัยอนันต์ จ ากัด โดยจัดท า
เป็นงบประมาณคงที่  
 

ตวัอย่างท่ี 7.1 

 บริษัท ชัยอนันต์ จ ากัด ได้จัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต ส าหรับไตรมาสที่ 1 โดย
จัดท าที่ ณ ระดับการผลิต 4,000 หน่วย โดยงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นความรับผิดชอบ
ของแผนกผลิต ค่าใช้จ่ายการผลิตโดยประมาณ มีดังนี้   

บริษัท ชัยอนันต ์จ ากัด 

งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต  

ส าหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสดุวันที่ 31 มีนาคม 25x1 

  ปริมาณการผลิตตามงบประมาณ        4,000 หน่วย 

  งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 

   วัตถุดิบทางอ้อม  54,000 
   ค่าแรงงานทางอ้อม  64,000 
   ค่าน้ าค่าไฟ  12,000 
   ค่าเสื่อมราคา-โรงงาน  8,400 
   เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน  6,000  

           รวมค่าใช้จ่ายการผลิต  144,000 บาท 
 

   ในระหว่างปี 25X1 ความต้องการสินค้าของลูกค้ามีมากขึ้นท าให้บริษัท ชัยอนันต์ 
จ ากัด ต้องท าการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็น 5,000 หน่วย ท าให้ข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง 
ดังแสดงรายการ ดังนี้  
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  ค่าใช้จ่ายการผลิตจริงที่เกิดขึ้น ในปี 25X1 เป็นดังนี้ (ณ ระดับการผลิตจริง 5,000 
หน่วย) 

ค่าใช้จ่ายการผลิตจริง จ านวนเงิน (บาท) 
   วัตถุดิบทางอ้อม  68,000 

   แรงงานทางออ้ม  72,000 

   ค่าน้ าค่าไฟ  17,000 

   ค่าเสื่อมราคา-โรงงาน    8,400 
   เงินเดือนผู้จดัการโรงงาน   6,000 
       รวม 171,400 

 

  ผูบ้ริหารต้องการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับงบประมาณที่ได้จัดท าไว้ เพื่อ
น าข้อมูลไปใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนกผลิต สามารถจัดท ารายงานเปรียบเทียบ
งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตกับผลการปฏิบัติงานจริง ได้ดังนี้  

 

บริษัท ชัยอนันต ์จ ากัด 

รายงานการเปรียบเทียบงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตกับผลการปฏิบัติงานจริง 
ส าหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสดุวันที่ 31 มีนาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 งบประมาณ ผลการ 

ปฏิบติังานจริง 

ผลต่าง* 

จ านวนหน่วยผลิต (หน่วย) 4,000 5,000  

ค่าใช้จ่ายการผลิต :    

   วัตถุดิบทางอ้อม 54,000  68,000     14,000 U 

   ค่าแรงงานทางอ้อม    64,000     72,000 8,000 U 

   ค่าน้ าค่าไฟ  12,000  17,000 5,000 U 

   ค่าเสื่อมราคา-โรงงาน   8,400   8400            -0- 
   เงินเดือนผู้จดัการโรงงาน 6,000 6,000  -0- 
        รวม 144,400 171,400    27,000 U 

 

หมายเหตุ * 
F หมายถึง ผลต่างไม่นา่พอใจ (Favorable Variance)  

U หมายถึง ผลต่างที่น่าพอใจ (Unfavorable Variance) 
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  จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่า ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณกับผลการปฏิบัติงาน
จริง มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาทีละรายการพบว่า วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม
และค่าน้ าค่าไฟ มีผลต่างไม่น่าพอใจ เพราะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าค่าใช้จ่ายตาม
งบประมาณ ดังแสดงในรายงานการเปรียบเทียบงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตกับผลการ
ปฏิบัติงานจริง แสดงว่าผู้จัดการแผนกผลิตไม่มีการควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นในแผนก 
ท าให้ค่าใช้จ่าย 3 รายการ จากทั้งหมด 5 รายการ มีตัวเลขที่สูงกว่าที่ประมาณการไว้ ซึ่งเมื่อ
เทียบผลต่าง จะเท่ากับ 18.70% ของงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต (27,000/144,400) แสดงว่า
การปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายผลิตไม่มีประสิทธิภาพ แต่ในความเป็นจริง จะพบว่า การ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ ระดับการผลิตไม่ถูกต้อง เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม
งบประมาณอยู่ภายใต้ระดับการผลิตที่  4,000 หน่วย แต่ผลการปฏิบัติงานจริง ผลิต 5,000 
หน่วย นั่นหมายความว่า ค่าใช้จ่ายการผลิตสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ต้นทุนผันแปร และ
ต้นทุนคงที่ ส่วนที่เป็นต้นทุนผันแปร ซึ่งได้แก่ วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม และ ค่าน้ า
ค่าไฟ จะแปรไปตามระดับของกิจกรรม นั่นคือ ถ้าผลิตมากต้นทุนผันแปรจะมีจ านวนที่มากขึ้น 
ส่วนต้นทุนคงที่ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จากการเปลี่ยนระดับของการผลิต จาก 4 ,000 
หน่วย เป็น 5,000 หน่วย จะมีผลท าให้ต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิม่ขึน้ นั่นหมายความ
ว่า การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริง ณ ระดับการผลิต 5,000 หน่วย กับงบประมาณคงที่ 
ณ ระดับการผลิต 4,000 หน่วย ไม่สามารถจะน ามาใช้ในทางปฏิบัติได้  
  จากค าอธิบายข้างต้น จะเห็นได้ว่างบประมาณคงที่มีข้อจ ากัด งบประมาณคงที่จะใช้
กับผลการปฏิบัติงานจริงที่เท่ากับหรือใกล้เคียงกับระดับกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณ
คงที่ ที่เคยท าไว้เท่านั้น แต่ถ้าต้นทุนมีลักษณะเป็นต้นทุนผันแปร ต้องมีการเปลี่ยนระดับของ
กิจกรรมเพื่อปรับตัวเลขก่อนที่จะท าการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ซึ่งวิธีการจัดท า
งบประมาณหลายระดับ เรียกว่า งบประมาณยืดหยุ่น (Flexible or Variable Budget) 

   

งบประมาณยืดหยุ่น 

  งบประมาณยืดหยุ่น (Flexible or Variable Budget) เป็นงบประมาณที่จัดท าขึ้น
ภายใต้ระดับกิจกรรมที่แตกต่างกัน หรือเป็นการน าเอางบประมาณคงที่มาจัดท าในระดับ
กิจกรรมแต่ละระดับ ซึ่งงบประมาณยืดหยุ่นจะสามารถลดปัญหาของงบประมาณคงที่ได้
เนื่องจาก ถึงแม้ว่าระดับกิจกรรมของผลการปฏิบัติงานจริงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม การ
จัดท างบประมาณยืดหยุ่นก็สามารถจัดท าในทุกงบประมาณย่อยๆ ที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณ
หลัก โดยหลักการจัดท างบประมาณยืดหยุ่น จะน าข้อมูลที่ได้จากงบประมาณคงที่มาเป็นเกณฑ์
หรือฐานในการค านวณ ซึ่งจะต้องพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้น เป็นต้นทุนที่มีลักษณะเป็น
อย่างไร  เป็นต้นทุนคงที่หรือต้นทุนผันแปร เนื่องจากตามหลักการแล้วต้นทุนคงที่จะไม่
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เปลี่ยนแปลงตามระดับกิจกรรมในช่วงที่เกี่ยวข้อง (Relevant Range) แต่ส าหรับต้นทุนผันแปร
จะเปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนโดยตรงตามระดับของกจิกรรม ดังนั้น การจัดท างบประมาณยืดหยุ่น
จึงต้องค านวณหาต้นทุนผันแปรต่อหน่วย เพื่อจะได้น าข้อมูลนี ้ไปใช้ในการค านวณหาต้นทุนผัน
แปรรวมและน าไปเปรียบเทียบได้ 
  เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณยืดหยุ่น จะแสดงการค านวณและตัวอย่าง
การจัดท างบประมาณยืดหยุ่น ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.2   

 

ตวัอย่างท่ี 7.2  
  จากข้อมูลของบริษัท ชัยอนันต์ จ ากัด ในตัวอย่างที่ 7.1 เมื่อต้องจัดท างบประมาณ
ยืดหยุ่น กิจการต้องน ารายการคา่ใช้จ่ายต่างๆ มาพิจารณาว่าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ
เป็นต้นทุนประเภทต้นทุนคงที่หรือต้นทุนผันแปร จากข้อมูลในงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต
ของบริษัท ชัยอนันต์ จ ากัด จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่จัดเป็นต้นทุนผันแปร ได้แก่ วัตถุดิบทางอ้อม 
ค่าแรงงานทางอ้อม และค่าน้ าค่าไฟ ส าหรับต้นทุนที่เป็นต้นทุนคงที ่ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาโรงงาน
และเงินเดือนผู้จัดการโรงงาน  
   

  ดังนั้น จากข้อมูลในงบประมาณคงที่ จากตัวอย่างที่ 7.1 ภายใต้ระดับการผลิต 4,000 
หน่วย สามารถค านวณหาต้นทุนผันแปรต่อหนว่ย ได้ดงันี ้   

  รายการ           ต้นทุนรวม (4,000 หน่วย)  ต้นทุนผนัแปรต่อหน่วย 

 วัตถุดิบทางอ้อม             54,000 / 4,000   13.50  

 ค่าแรงงานทางออ้ม         64,000 / 4,000   16.00   

 ค่าน้ า-ค่าไฟ                   12,000 /4,000     3.00  

    รวม          130,000/4,000   32.50  

   

 จากข้อมูลต้นทุนผันแปรต่อหน่วย ถ้าหากกิจการผลิตสินค้าจ านวน 5000 หน่วย จะมี
ต้นทุนผันแปรรวม ดังนี้  
 รายการ          หน่วยผลิต          ต้นทุนผนัแปร        ต้นทุนรวม  
            (หน่วย)                ต่อหน่วย  (บาท) 
 วัตถุดิบทางอ้อม     5,000         13.50   67,500  
 ค่าแรงงานทางอ้อม     5,000      16.00   80,000 
 ค่าน้ า-ค่าไฟ             5,000        3.00    15,000  

       รวม                                32.50    162,500  
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  ส าหรับต้นทุนคงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตามระดับกิจกรรม ภายในช่วงที่เกี่ยวข้อง 
(Relevant Range) ดังนั้น การเปรียบเทียบในระดับกิจกรรมเดียวกับที่ปฏิบัติงานจริงสามารถ
แสดงรายงานการเปรียบเทียบงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตกับผลการปฏิบัติงานจริงของ 
บริษัท ชัยอนันต์ จ ากัด ณ ระดับการผลิต 5000 หน่วย ได้ดังนี้ 

 

บริษัท ชัยอนันต ์จ ากัด 

รายงานการเปรียบเทียบงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตกับผลการปฏิบัติงานจริง 
ส าหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสดุวันที่ 31 มีนาคม 25x1 

                                                                                                   หน่วย : บาท 

         งบประมาณ                                                                                     
ยืดหยุน่ 

ผลการด าเนนิจริง          ผลต่าง* 

จ านวนหน่วยผลิต (หน่วย)           5,000 5,000  

ต้นทุนผันแปร    

   วัตถุดิบทางอ้อม 67,500  68,000 500 U 

   แรงงานทางออ้ม 80,000  72,000 8,000 F 

   ค่าน้ าค่าไฟ 15,000  17,000          2,000 U 

   รวมต้นทนุผันแปร 162,500 157,000 5,500 F 

ต้นทุนคงที่     

   ค่าเสื่อมราคโรงงาน 8,400 8400 -0- 
   เงินเดือนผู้จดัการโรงงาน 6,000 6000                   -0-     
   รวมต้นทนุคงที ่ 14,400 14400 -0- 
   รวมต้นทุนทั้งสิ้น 176,900 171,400 5,500 F 

 

 *หมายเหตุ 
  F  หมายถึง ผลต่างที่น่าพอใจ  
   U หมายถึง ผลต่างที่ไม่น่าพอใจ  
 

  จากการรายงานการเปรียบเทียบผลปฏิบัติงานจริงกับงบประมาณยืดหยุ่น  ณ ระดับ
การผลิตที่ 5,000 หน่วย จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายการผลิตของบริษัท ชัยอนันต์ จ ากัด นั้นเป็น 
ผลต่างที่น่าพอใจ (F) คือเท่ากับ 5,500 บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการเปรียบเทียบใน
ตัวอย่างที่ 7.1 เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตที่ 4,000 หน่วยกับผลปฏิบัติงาน
จริงที่ 5,000 หน่วย พบว่าผลต่างเป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจ (U) เท่ากับ 27,000 บาท ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าเมื่อท าการเปรียบเทียบผลปฏิบัติงานจริงกับงบประมาณที่ระดับการผลิตที่เท่ากันจะท าให้



                                   บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่น ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง    7 - 7 

 

การเปรียบเทียบผลปฏิบัติงานมีความถูกต้องมากกว่าการเปรียบเทียบในระดับกิจกรรมที่มี
ความแตกต่างกัน 

 

การจดัท างบประมาณยืดหยุ่น 

  งบประมาณยืดหยุ่นเป็นงบประมาณที่จัดท าขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากงบประมาณคงที่เป็น
ฐานเพื่อจัดท างบประมาณในระดับที่แตกต่างกัน โดยมีขั้นตอนการจัดท าดังนี้ (ปรับปรุงจาก 

ธนภร เอกเผ่าพันธ์, 2554 และ ศศิวิมล มีอ าพล, 2556) 

1. วิเคราะห์และจ าแนกประเภทต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายแต่ละรายการตามพฤติกรรม
ต้นทุน โดยแบ่งเป็นต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร หรือ ต้นทุนผสม ถ้าหากเป็นต้นทุนผสมให้
วิเคราะห์แยกต้นทุนผสมว่าเป็นต้นทุนผันแปรต่อหน่วยเท่าใด และเป็นต้นทุนคงที่เท่าใด ซึ่งสาร
มารถใช้วิธีการประมาณต้นทุนโดยตรง วิธีหาจุดสูงสุดและต่ าสุด (High – Low Method) หรือ
วิธีการทางสถิติ (Statistical Analysis Method) ช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุนดังกล่าว 

2. เลือกหน่วยวัดปริมาณงาน หรือฐานกิจกรรม (Activity Index) หรือระดับของ
กิจกรรมที่ต้องการค านวณ และช่วงของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Relevant Range) โดยฐาน
กิจกรรมที่น ามาค านวณนั้นต้องเป็นฐานกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนแต่ละประเภทให้
มากที่สุด ฐานกิจกรรม เช่น ปริมาณการผลิต ปริมาณการขาย จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรง 
จ านวนชั่วโมงเครื่องจักร น้ าหนักเป็นกิโลกรัม ระยะทางเป็นกิโลเมตร เป็นต้น 

3. ต้นทุนที่มีพฤติกรรมเป็นต้นทุนผันแปรให้ค านวณหาต้นทุนผันแปรต่อหน่วยและ
ต้นทุนที่มีพฤติกรรมเป็นต้นทุนคงที่ให้แสดงจ านวนต้นทุนคงที่รวมของแต่ละรายการใน
งบประมาณ ซึ่งต้นทุนผันแปรต่อหน่วย สามารถค านวณได้ดังนี้  

 

 

 

 

ส่วนต้นทุนคงที่ ถ้าระดับของกิจกรรมอยู่ในช่วงของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนคงที่จะ
ไม่เปลี่ยนแปลง หรือเท่ากับต้นทุนที่อยู่ในงบประมาณคงที่ 

4. จัดเตรียมข้อมูลส าหรับจัดท างบประมาณยืดหยุ่นส าหรับระดับกิจกรรมแต่ละระดับ 
ในช่วงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยการน าเสนองบประมาณยืดหยุ่นในระดับกิจกรรมต่างๆ นั้น การ
ที่จะเลือกว่าจะใช้ระดับกิจกรรมใด ขึ้นอยู่กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเตรียมงบประมาณ 
โดยเรียงล าดับจากระดับกิจกรรมน้อยที่สุดไปหาระดับกิจกรรมากที่สุดตามล าดับ ซึ่งระดับ
กิจกรรมดังกล่าวจะต้องอยู่ในช่วงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น จัดท างบประมาณยืดหยุ่น ณ 

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยตามงบประมาณ   =     ต้นทุนผันแปรรวมของค่าใช้จา่ยนัน้ 

               ระดับของกิจกรรมตามงบประมาณคงที่ 
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ระดับปริมาณการผลิต 1,000 หน่วย 2,000 หน่วย และ 3,000 หน่วย โดยแยกต้นทุนใน
งบประมาณเป็นผันแปรและคงที่ ณ ระดับการผลิตดังกล่าว เป็นต้น 

  เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณยืดหยุ่น จะอธิบายและแสดงการค านวณ
ต้นทุนแต่ละประเภทเพื่อจัดท างบประมาณยืดหยุ่น ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.3 ดังนี้   
 

ตวัอย่างท่ี 7.3  

  ต่อไปนี้เป็นข้อมูลของบริษัท ฟ้าประทาน จ ากัด โดยหัวหน้าฝ่ายงบประมาณก าลัง
เตรียมข้อมูลค่าใช้จ่ายการผลิต เพื่อจัดท างบประมาณคงที่ส าหรับค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนก
ผลิต เป็นข้อมูลส าหรับระยะยาว 1 ปี ระดับของกิจกรรมที่น ามาใช้เป็นฐานคือ จ านวนชั่วโมง
แรงงานทางตรงที่ 264,000 ชั่วโมงต่อปี (โดยช่วงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่าง 20,000 - 
24,000 ชั่วโมง) โดยมีข้อมูลค่าใช้จ่ายการผลิต ดังนี้ 
 

   ค่าใช้การผลิตต่อปี ประกอบด้วย  
1) ต้นทุนผันแปร (บาท)    

     วัตถุดิบทางอ้อม  396,000              
     ค่าแรงงานทางออ้ม  528,000 
     ค่าสาธารณูปโภค  158,400             
     ค่าบ ารุงรักษาเครือ่งจักร  184,800                  

   รวม           1,267,200 

 

2) ต้นทุนคงที่ (บาท) 
     ค่าเสื่อมราคาโรงงาน          240,000 
     เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน      720,000 
       รวม             940,000 
 

  การจัดเตรียมงบประมาณยืดหยุ่น สามารถจัดเตรียมตามขั้นตอน ได้ดังนี้  
 

1. วิเคราะห์และจ าแนกประเภทต้นทุน จากข้อมูลข้างต้น บริษัทมีต้นทุนผันแปร 4 
รายการ ได้แก่ วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม ค่าบ ารุงรักษาเครื่องจักร และ ค่า
สาธารณูปโภค ส่วนต้นทุนคงที่ มี 2 รายการ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาโรงงาน และเงินเดือนผู้จัดการ
โรงงาน 

2. เลือกหน่วยวัดปริมาณงาน หรือฐานกิจกรรมและช่วงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยฐาน
กิจกรรมในที่นี้ คือ จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรง และช่วงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่าง 
20,000 - 24,000 ชั่วโมงแรงงานทางตรงต่อเดือน 
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   3. ค านวณต้นทุนผันแปรต่อหน่วยและระบุต้นทุนคงที่ 
3.1. ค านวณต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 

  ในการค านวณต้นทุนผันแปรต่อหน่วยส าหรับแต่ละรายการนั้นจะน า ต้นทุนผันแปร
รวมของแต่ละรายการหารด้วยจ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงต่อปีที่ใช้เป็นฐานกิจกรรมในการ
จัดท างบประมาณคงที่ คือ 264,000 ชั่วโมงแรงงานทางตรง 
                   ต้นทุนผนัแปรต่อชัว่โมง 

  ต้นทุนผนัแปร            การค านวณ                แรงงานทางตรง (บาท) 
 วัตถุดิบทางอ้อม   396,000/264,000           1.5  

 ค่าแรงงานทางอ้อม   528,000/264,000           2.0  

 ค่าสาธารณูปโภค   158,400/264,000           0.6 
 ค่าบ ารุงรักษาเครื่องจักร  184,800/264,000           0.7  

   รวม                4.8  

 

3.2. ค านวณต้นทุนคงที่ 
   การจัดท างบประมาณยืดหยุ่น ผู้บริหารควรแสดงรายละเอียดเป็นรายเดือน เพื่อให้
ง่ายต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้น ต้นทุนคงที่ต่อเดือน จะค านวณได้ดังนี้  
  ต้นทุนคงท่ี  การค านวณ  ต้นทุนคงท่ีต่อเดือน (บาท) 
 ค่าเสื่อมราคา-โรงงาน 240,000/12  20,000 
 เงินเดือนผู้จัดการ  720,000/12  60,000 
 

4. จัดเตรียมงบประมาณยืดหยุ่น โดยในการน าเสนอ ณ ระดับกิจกรรมต่างๆ ในช่วง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทมีการก าหนดระดับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องไว้ระหว่าง 20,000 – 
24,000 ชั่วโมงแรงงานทางตรง ดังนั้น สามารถจัดเตรียมงบประมาณยืดหยุ่น ได้ดังนี้ 
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บริษัท ฟ้าประทาน จ ากัด 

งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตยืดหยุ่น 

ส าหรับระยะเวลา 1 เดือน สิ้นสดุวันที่ 31 มกราคม 25X5 

หน่วย : บาท 

ระดับกิจกรรม  20,000 21,000 22,000 23,000 24,000 

(ชั่วโมงแรงงานทางตรง)    

ต้นทุนผันแปร :      

  วัตถุดิบทางอ้อม  1.5  30,000 31,500 33,000 34,500 36,000 

  ค่าแรงงานทางอ้อม  2.0  40,000 42,000 44,000 46,000 48,000 

  ค่าสาธารณูปโภค   0.6  12,000 12,600 13,200 13,800 14,400 

  ค่าบ ารุงรักษา        

  เครื่องจักร  0.7  14,000 14,700 15,400 16,100 16,800 

  รวม  4.8  96,000 100,800 105,600 110,400 115,200 

ต้นทุนคงที่ :       

   ค่าเสื่อมราคา-โรงงาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

   เงินเดือนผู้จดัการโรงงาน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

  รวม  80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

ต้นทุนรวม  176,000 180,800 185,600 190,400 195,200 

   

  จากงบประมาณยืดหยุ่นข้างตน้ สามารถแสดงการค านวณต้นทุนรวม ได้ดังนี ้
 
 

 

  

  โดยที่ ต้นทุนผันแปรตามงบประมาณ สามารถค านวณได้ดังนี้ 
 

 

 

  เมื่อผลปฏิบัติงานจริงเกิดขึ้นแล้วก็จะน า เอาค่าใช้จ่ายการผลิตจริงที่ เกิดขึ้นไป
เปรียบเทียบกับงบประมาณยืดหยุ่นที่ได้ท าไว้ล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผล
การปฏิบัตงิานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   

 

ต้นทุนรวมตามงบประมาณ  =  ต้นทุนคงทีร่วมตามงบประมาณ + ต้นทุนผันแปรรวมตามงบประมาณ 

 

ต้นทุนผันแปรรวมตามงบประมาณ = ต้นทุนผนัแปรต่อหน่วย x ระดับของกิจกรรม 
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ตวัอย่างท่ี 7.4  
  จากข้อมูลงบประมาณยืดหยุ่น ของบริษัท ฟ้าประทาน จ ากัด ตามตัวอย่างที่ 7.3

ผู้จัดการฝ่ายการผลิตมีการจัดท างบประมาณหลักของปี 25X5 ณ ระดับการผลิตที่ 21,000 
ชั่วโมงไว้ตั้งแต่เมื่อปี 25X4 สมมติให้แผนกผลิตมีการใช้ช่ัวโมงแรงงานทางตรงจริงของปี 25X5 

เท่ากับ 23,000 ชั่วโมง โดยมีค่าใช้จ่ายการผลิตจริง ดังแสดงในรายการดังต่อไปนี้ ผู้บริหาร
ต้องการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับงบประมาณยืดหยุ่น  ณ ระดับกิจกรรม หรือ 
จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงที่ระดับการผลิตที่เหมาะสม เพื่อน าไปประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของแผนผลิต  
  

 ดังนั้น จากข้อมูลงบประมาณยืดหยุ่นหัวหน้าฝ่ายงบประมาณได้จัดท าไว้ (ตามตัวอย่างที่ 
7.3) ที่สามารถแสดงการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับค่าใช้จ่ายการผลิต ณ ระดับ 
23,000 ชั่วโมง ได้ดังนี้ 
 

บริษัท ฟ้าประทาน จ ากัด 

รายงานการเปรียบเทียบงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตกับผลปฏิบัติงานจริง 
ส าหรับระยะเวลา 1 เดือน สิ้นสดุวันที่ 31 มกราคม 25X5 

 

 งบประมาณ
ยืดหยุ่น 

ผลการ
ปฏิบติังานจริง 

ผลต่าง 

จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรง 23,000 ชั่วโมง 23,000 ชั่วโมง  

ต้นทุนผันแปร :    

  วัตถุดิบทางอ้อม 34,500 37,000 2,500 U 

  ค่าแรงงานทางอ้อม 46,000 48,000 2,000 U 

  ค่าสาธารณูปโภค  13,800 12,000 1,800 F 

  ค่าบ ารุงรักษา    

  เครื่องจักร 16,100 15,000 1,100 F 

  รวม       110,400     112,000 1,600 U 

ต้นทุนคงที่ :    

   ค่าเสื่อมราคา-โรงงาน 20,000 20,000 0 

   เงินเดือนผู้จดัการโรงงาน 60,000 60,000 0 

  รวม 80,000 80,000 0 

ต้นทุนรวม      190,400     192000 1,600 U 
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  จากข้อมูลรายงานการเปรียบเทียบงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตกับผลการปฏิบัติงาน
จริง จะพบว่าในด้านการควบคุมการผลิตนั้นในงบประมาณหลักประมาณชั่วโมงแรงงานทางตรง
เท่ากับ 21,000 ชั่วโมง แต่ผลการปฏิบัติงานจริงใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงเท่ากับ  23,000  
ชั่วโมง  ซึ่งแสดงถึงผลต่างที่ไม่น่าพอใจด้านการผลิต จ านวน  2,000  ชั่วโมงแรงงานทางตรง 
เนื่องจากแผนกผลิตประมาณการว่าจะมีการใช้จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงเท่ากับ 21000 
ชั่วโมง แต่ชั่วโมงการท างานจริงเท่ากับ 23,000 ชั่วโมง  
  ส่วนผลต่างของต้นทุนรวม ที่มีผลต่างเท่ากับ 1 ,600 บาท เป็นผลต่างไม่น่าพอใจ 
ในทางปฏิบัติ ผู้บริหารต้องวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของความแตกต่างนั้นต่อไป ซึ่งอาจเกิดจาก
ผลต่างด้านปริมาณการใช้วัตถุดิบ หรือผลต่างด้านราคาของวัตถุดิบ หรือเป็นเพราะการท างาน
ไม่มีประสิทธิภาพ หรือ อาจเกิดจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่กิจการไม่สามารถควบคุมได้ 
ประเด็นสาเหตุอาจเกิดจากสาเหตุได้หลากหลายสาเหตุ ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป 

 

 

ความหมายของต้นทนุมาตรฐาน   

 ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Costs) หมายถึง ต้นทุนที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าอย่างมี
หลักเกณฑ์ โดยอยู่ภายใต้การผลิตที่มีประสิทธิภาพ และจะใช้ต้นทุนมาตรฐานนี้คิดเข้ากับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ปกติจะบันทึกไว้ในสมุดบัญชีเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบันทึก
ต้นทุนการผลิต ค านวณต้นทุนของคงเหลือและวัดผลปฏิบัติงานในงวดหนึ่งๆ ตลอดจนใช้เป็น
เครื่องมือในการวางแผนควบคุม และตัดสินใจในปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน (ดวง
มณี โกมารทัต, 2559 : 392)  

 นอกจากนี้ ไพบูลย์ ผจงวงศ์ (2554 : 122) ได้เพิ่มเติมความหมายของต้นทุน
มาตรฐานในประเด็นของ ต้นทุนมาตรฐานเป็นต้นทุนที่ถูกก าหนดขึ้นมาส าหรับการผลิตสินค้า
หรือเป็นการก าหนดต้นทุนต่อ 1 หนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์ การค านวณต้นทุนมาตรฐานนั้นตอนสิ้น
งวดก็จะมีการเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนจริงกับต้นทุนมาตรฐาน เพื่อหาผลต่างรายงานต่อ
ผู้บริหารเพื่อหาผู้รับผิดชอบและปรับปรุงความไม่มีประสิทธิภาพในการท างานให้ดีขึ้น  
 ดังนั้น ต้นทุนมาตรฐาน หมายถึง ต้นทุนที่ถูกก าหนดไว้ล่วงหน้าอย่างมีหลักเกณฑ์ 
ภายใต้การผลิตที่มีประสิทธิภาพ การก าหนดต้นทุนจะเป็นการก าหนดมาตรฐานส าหรับการผลิต
สินค้าส าเร็จรูปต่อ 1 หน่วย สามารถน าข้อมูลต้นทุนมาตรฐานไปเปรียบเทียบกับต้นทุนจริงที่
เกิดขึ้นเพื่อหาผลต่าง และวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงใช้ในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับด าเนินงาน 
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การก าหนดต้นทุนมาตรฐาน 

 การน าต้นทุนมาตรฐานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานนั้น การ
ก าหนดต้นทุนมาตรฐานส าหรับผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งหน่วย จ าเป็นต้องก าหนดต้นทุนการผลิตที่
เกี่ยวข้องทุกรายการที่อยู่ในกระบวนการผลิตทั้งหมด ได้ แก่   ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง  
ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต  ซึ่งการก าหนดต้นทุนมาตรฐาน อาจต้องให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องหลายฝ่ายมาช่วย และต้องใช้ความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับ
เรื่องนั้นๆ เช่น หัวหน้าหรือผู้จัดการฝ่ายผลิต จะเป็นที่มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิต จะ
สามารถก าหนดจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการผลิตสินค้าได้ หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ เป็นผู้ที่มีความ
ช านาญในการหาแหล่งวัตถุดิบในราคาที่เหมาะสม สามารถก าหนดราคาวัตถุดิบมาตรฐานได้ว่า 
ต้นทุนวัตถุดิบมาตรฐานจะเท่ากับเท่าใด เป็นต้น ดังนั้น กรก าหนดต้นทุนมาตรฐานจะเกี่ยวข้อง
ทั้งราคามาตรฐาน  (Standard  Price)  และปริมาณที่ใช้มาตรฐาน  (Standard  Quantity)  ซึ่ง
แต่ละรายการสามารถแสดงรายละเอียด ได้ดังนี้ 
 

1. วตัถดิุบทางตรงมาตรฐาน   

 การก าหนดต้นทุนวัตถุดิบทางตรง มาตรฐาน (Direct Material Standards) สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การก าหนดราคาวัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน และการก าหนด
ปริมาณการใช้วัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน   ซึ่งแต่ละลักษณะสามารถอธิบาย ได้ดังนี้  
 

1.1. ราคาวตัถดิุบทางตรงมาตรฐาน  
 ราคาวัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน (Direct  Material Price Standard)  หมายถึง ราคา
ซื้อสุทธิหรือต้นทุนต่อหน่วยของวัตถุดิบทางตรง ซึ่งเกณฑ์ในการก าหนดราคามาตรฐานของ
วัตถุดิบทางตรง จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย  เช่น  ราคาตลาด  ราคาที่เคยซื้อในอดีต  สภาพ
เศรษฐกิจ  จ านวนผู้ขาย  จ านวนวัตถุดิบที่มีในท้องตลาด คู่แข่ง เป็นต้น  อย่างไรก็ตามในการ
ก าหนดราคามาตรฐานของวัตถุดิบทางตรงนั้นจะประกอบด้วยต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาและเก็บรักษาวัตถุดิบทางตรงรวมเข้าไปด้วย  เช่น  ค่าขนส่งเมื่อซื้อหรือค่าขนส่งเข้า  
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับของ  เป็นต้น   
 เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนวัตถุดิบมาตรฐาน จึงขอยกตัวอย่างเพื่อแสดงการค านวณ
ต้นทุนวัตถุดิบมาตรฐาน ดังแสดงในตัวอย่างที่  7.5   
 

ตวัอย่างท่ี  7.5  

 บริษัท รักษ์ไทย จ ากัด เป็นบริษัทผลิตและจ าหน่ายกระเป๋าผ้าพื้นเมือง โดยมีข้อมูล
เกี่ยวกับผ้าพื้นเมือง ดังนี้ บริษัทซื้อผ้าจ านวน 150 เมตร กระเป๋าหนึ่งใบใช้ผ้าในการผลิต
จ านวน 1.5 เมตร (ซึ่งผ้า 150 เมตรน ามาผลิตกระเป๋าได้ 100 ใบ)โดยบริษัทซื้อผ้าราคารวม
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ทั้งสิ้น 7,500 บาท ค่าขนส่งเมื่อซื้อ 5 บาทต่อเมตร และมีต้นทุนในการเก็บรักษา 10 บาทต่อ
เมตร ดังนั้น ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงมาตรฐานต่อหน่วย สามารถค านวณได้ดังนี้  
 รายการ      ราคา    
 ราคาซือ้สุทธิ  (หลังหกัส่วนลดต่างๆ แล้ว)                   50  บาทต่อเมตร 
 ต้นทุนคา่ขนสง่เมือ่ซื้อ                                           5  บาทต่อเมตร 
 ต้นทุนในการเก็บรักษา                                         10  บาทต่อเมตร 
 ราคามาตรฐานต่อหน่วยของวัตถุดิบทางตรง                60  บาทต่อเมตร 
 

1.2. ปริมาณการใช้วตัถดิุบทางตรงมาตรฐาน   
 ปริมาณการใช้วัตถุดิบทางตรง (Direct Materials Quantity Standard)  หมายถึง การ
ก าหนดปริมาณที่ควรจะใช้ของวัตถุดิบทางตรงส าหรับการผลิตสินค้าหนึ่งหน่วยภายใต้การผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยปริมาณมาตรฐานของวัตถุดิบทางตรงนั้นจะแสดงอยู่ในรูปของหน่วย
วัด  เช่น  เมตร ชิ้น กิโลกรัม  เป็นต้น  ซึ่งการก าหนดปริมาณการใช้วัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน 
นอกจากจะพิจารณาด้วยปริมาณแล้ว ควรพิจารณาด้านคุณภาพของวัตถุดิบทางตรง
ประกอบการก าหนดปริมาณมาตรฐานดว้ย  นอกจากนี้การก าหนดมาตรฐานส าหรับปริมาณการ
ใช้ควรจะค านึงถึงการส ารองเผื่อการเสียหายร่วมด้วย  
  

 เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดปริมาณมาตรฐานต่อหน่วยของวัตถุดิบทางตรงจะ
แสดงการค านวณ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.6   
 

ตวัอย่างท่ี 7.6  

 จากตัวอย่างที่ 7.5 สมมติบริษัท รักษ์ไทย จ ากัด แสดงการก าหนดปริมาณมาตรฐาน
ของวัตถุดิบทางตรงส าหรับการผลิตกระเป๋าหนึ่งหน่วย 

 รายการ จ านวนหน่วย  (เมตร) 
 วัตถุดิบทางตรงที่ต้องการใช ้ 1.2 

 การส ารองเผื่อการเสียหาย 0.3 

 ปริมาณวัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน 1.5 

 

 เมื่อก าหนดราคาวัตถุดิบทางตรงมาตรฐานต่อหน่วยและปริมาณวัตถุดิบทางตรง
มาตรฐานต่อหน่วยผลิตแล้ว  จะน ามาใช้ในการค านวณต้นทุนวัตถุดิบทางตรงมาตรฐานต่อการ
ผลิตสินค้าหนึ่งหน่วยผลิต  (Direct Materials Standard Cost per Unit)  ซึ่งสามารถค านวณ 
ได้ดังนี้ 
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 จากข้อมูลราคาวัตถุดิบทางตรงมาตรฐานตัวอย่างที่  7.5  และปริมาณการใช้วัตถุดิบ
ทางตรงมาตรฐาน ตามตัวอย่างที่ 7.6  ท าให้สามารถก าหนดต้นทุนวัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน
ต่อหนึ่งหน่วยของกระเป๋า ได้ดังนี้  
  

 ราคาวัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน     60  บาทต่อเมตร 
 ปริมาณการใช้วัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน      1.5  เมตรต่อใบ 

 ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน    90  บาทต่อใบ   
 

 

2. ค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน   

  การก าหนดค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การ
ก าหนดอัตราค่าแรงทางตรงมาตรฐาน และจ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงมาตรฐาน ซึ่งแต่ละ
ลักษณะ สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

 2.1. อตัราค่าแรงทางตรงมาตรฐาน 

 การก าหนดอัตราค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน ( Direct Labor Price Standard)  คือ    
การก าหนดอัตราค่าแรงงานทางตรงมาตรฐานต่อชั่วโมงแรงงานทางตรง ซึ่งจะค านึงถึงปัจจัย
หลาย ๆ  ด้าน เช่น อัตราค่าแรงในตลาด  อัตราค่าแรงขั้นต่ าที่ถูกก าหนดโดยรัฐบาล หรือกลุ่ม
ของสหภาพ  และสภาพเศรษฐกิจ  เป็นต้น  ซึ่งโดยปกติต้องรวมผลประโยชน์และสวัสดิการต่าง 
ๆ  รวมทั้งภาษีที่เกี่ยวข้องด้วยในอัตราค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน 

 

 เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดอัตราค่าแรงทางตรงมาตรฐาน จะแสดงการค านวณ
ดังตัวอย่างที่  7.7   
 

 

 

 

 

ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงมาตรฐานต่อหน่ึงหน่วยผลิต 

    = ราคาวัตถุดิบทางตรงมาตรฐานต่อหน่วย  ปริมาณการใช้วัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน 

                                                     ต่อหน่ึงหน่วยผลิต 
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ตวัอย่างท่ี  7.7  

 บริษัท  รักษ์ไทย  จ ากัด ได้จ่ายค่าแรงงานให้กบัพนักงานตามอัตราค่าแรงขัน้ต่ า คือ
เท่ากับ 310 บาทต่อวัน โดยคนงานท างาน 8 ชั่วโมงต่อวัน นอกจากนี้ บริษัทมีการจ่ายค่า
สวัสดิการค่ารถประจ าทางให้กับพนักงานคนละ 10 บาท ดังนั้น บริษัทสามารถก าหนดอัตรา
ค่าแรงงานทางตรงมาตรฐานต่อชั่วโมง ได้ดังนี้  
 รายการ                                      อตัราค่าแรง  (บาท) 
 อัตราค่าแรงขั้นต่ า (310 บาท/8 ชั่วโมง) 38.75 

 สวัสดิการต่าง ๆ (10 บาท/8 ชั่วโมง) 1.25 

 อัตราค่าแรงมาตรฐานต่อชั่วโมง 40.00 

  

 2.2 จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงมาตรฐาน 

 จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงมาตรฐาน (Direct Labor Efficiency Standard)  เป็นการ
ก าหนดจ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงที่ควรจะใช้ในการผลิตสินค้าหนึ่งหน่วย  ซึ่งควรค านึงถึง
ปัจจัยอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานทางตรงด้วย  เช่น  เวลาในการเตรียมความพร้อมของ
เครื่องจักร  ส ารองเวลาเมื่อเครื่องจักรมีการซ่อมบ ารุง  เป็นต้น   
 เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงมาตรฐาน สามารถ
แสดงการค านวณจ านวนชั่วโมงแรงงานมาตรฐาน ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.8   
 

ตวัอย่างท่ี  7.8  

 จากข้อมูลตามตัวอย่างที่ 7.7 บริษัท รักษ์ไทย จ ากัด มีการก าหนดจ านวนชั่วโมง
แรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิตสินค้าหนึ่งหน่วย แสดงการก าหนดจ านวนชั่วโมงมาตรฐานของ
แรงงานทางตรงต่อหนึ่งหน่วยผลิต 

 รายการ                                                       จ านวนชัว่โมง (ชั่วโมง) 
 ชั่วโมงแรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิต                                 1.5 

 ส ารองเวลาในการเตรียมเครื่องจักร                                     0.2 

 ส ารองเวลาอื่น ๆ                                                           0.1 

 จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงมาตรฐาน                               1.8 

 

             เมื่อสามารถก าหนดอัตราค่าแรงงานทางตรงมาตรฐานต่อชั่วโมง  และจ านวนชั่วโมง
แรงงานทางตรงมาตรฐานต่อหน่วยแล้ว  จะน ามาใช้ในการค านวณต้นทุนแรงงานทางตรง
มาตรฐานต่อหนึ่งหน่วย  (of Direct Labor Standard Cost per Unit)  ดังนี้ 
 

 

 

 

ต้นทุนแรงงานทางตรงมาตรฐานต่อหนึ่งหน่วย 

 = อัตราค่าแรงมาตรฐานต่อชั่วโมง  จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงมาตรฐาน 
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จากข้อมูลในตัวอย่างที่  7.7  และ  7.8  ซึ่งแสดงการก าหนดอัตราค่าแรงมาตรฐานต่อ
ชั่วโมงและจ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงมาตรฐานต่อหนึ่งหน่วย  จะสามารถแสดงต้นทุน
แรงงานทางตรงมาตรฐานต่อหน่วยของบริษัท  รักษ์ไทย จ ากัด  ได้ดังนี้  

อัตราค่าแรงมาตรฐานต่อชั่วโมง       40 บาทต่อชั่วโมง 
จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงมาตรฐาน            1.8  ชั่วโมงต่อหน่วย 

ต้นทุนค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน            72  บาทต่อใบ 

 

3. ค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐาน   

 การก าหนดค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐาน จะเกิดจากการประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นในงวดหน้า โดยการประมาณค่าต้นทุนสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนมา
ช่วยในการประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งค่าใช้จ่ายการผลิต จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
ต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงที่ หรือได้จากข้อมูลค่าใช้จ่ายการผลิตจากงบประมาณยืดหยุ่นที่ได้
ท าไว้ ณ ระดับกิจกรรมต่างๆ  
 หลังจากที่ประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้แล้ว ขั้นต่อไปจะใช้อัตรา
ค่าใช้จ่ายกาคือเลือกระดับของกิจการที่คาดว่าจะผลิตในงวดหน้า หรืออาจใช้ก าลังการผลิตปกติ
ก็ได้ เพื่อมาก าหนดค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐาน หรือเรียกว่า อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร 
(Manufacturing Overhead Application Rate) หรือ อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน
ล่วงหน้า (Predetermined Manufacturing Overhead Standard Rate)  โดยค านวณจาก
ค่าใช้จ่ายการผลิตรวมตามงบประมาณ หารด้วยจ านวนของกิจกรรม  (Activity Base)  ที่
เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายการผลิตนั้น  ซึ่งฐานกิจกรรมที่จะน ามาใช้เป็นฐานในการค านวณอัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร ต้องเป็นฐานกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายการผลิตให้มาก
ที่สุด  เช่น  จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรง  จ านวนชั่วโมงเครื่องจักร  จ านวนหน่วยสินค้าที่ผลิต  
เป็นต้น  ซึ่งฐานกิจกรรมที่จะน ามาใช้ในการค านวณอาจใช้เพียงฐานกิจกรรมเดียว หรือใช้ฐาน
กิจกรรมมากกว่าหนึ่งฐานมาใช้ในการค านวณก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทมีนโยบายในการก าหนด
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตโดยใช้วิธีใด บริษัทอาจใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตแบบอัตราเดียวทั้ง
โรงงาน หรือใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตแยกแต่ละแผนก หรือใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตโดยใช้
ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม ก็ได้ ดังอธิบายรายละเอียดในบทที่ 5 แล้ว ดังนั้น กล่าวโดยสรุป
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร สามารถค านวณได้ดังนี้ 
 

 

 
 

  

 

อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร =  ค่าใช้จ่ายการผลิตรวมตามงบประมาณ
จ านวนฐานกิจกรรม
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 หรือ  
 

  

 

 และ น าอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร ไปค านวณหาค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร ซึ่ง
สามารถแสดงการค านวณได้ดังนี้ 
  

 

 

 

 

 เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการก าหนดค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐาน จะแสดงการ
ค านวณดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.9  

 

ตวัอย่างท่ี 7.9 

 สมมติบริษัท  รักษ์ไทย จ ากัด  ใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรในการประมาณ
ค่าใช้จ่ายการผลิต  โดยใช้ช่ัวโมงแรงงานทางตรงเป็นฐานกิจกรรมในการค านวณอัตราค่าใช้จ่าย
การผลิต  โดยบริษัทคาดว่าในปีหน้าจะผลิตกระเป๋าจ านวน  20,000  ใบ  ซึ่งจากการก าหนด
จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงมาตรฐานต่อหนึ่งหน่วยผลิตเท่ากับ  1.8  ชั่วโมง  ดังนั้นจ านวน
ชั่วโมงมาตรฐานของแรงงานทางตรงรวม  ส าหรับปีหน้าคาดว่าเท่ากับ  36,000  ชั่วโมง  
(20,000  หน่วย  ×  1.8  ชั่วโมง)  นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายการผลิตรวมตามงบประมาณปีหน้า
ประมาณการเท่ากับ  720,000  บาท  โดยจ าแนกเป็นต้นทุนคงที่ได้เท่ากับ  288,000  บาท  
และต้นทุนผันแปรได้เท่ากับ  432,000  บาท  โดยอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร สามารถแสดง
การค านวณ ได้ดังนี้ 

ค่าใช้จ่าย 

การผลิต  

ต้นทุนตาม 

งบประมาณ 

(บาท) 
(1)  

จ านวนชั่วโมง 
แรงงานทางตรง
ตามมาตรฐาน  

(ชั่วโมง) 
(2)  

อัตราค่าใช้จา่ย 

การผลิตต่อชั่วโมง
แรงงานทางตรง  

(บาท) 
(1)/(2) 

ผันแปร  432,000    36,000  12 

คงที่  288,000    36,000    8 

รวม  720,000      20 

  

อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร =  ค่าใช้จ่ายการผลิตรวมตามงบประมาณ
เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดสรร

 

ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร = อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร x 

        ระดับของกิจกรรมที่ใช้ในการผลิตสินค้า  
        1 หน่วย 
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 โดยค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐานต่อหนึ่งหน่วยผลิต  จะค านวณโดยน าอัตราค่าใช้จ่าย
การผลิตจัดสรร คูณด้วยจ านวนฐานกิจกรรมตามมาตรฐาน  ซึ่งสามารถสรุปการค านวณ
ค่าใช้จ่ายมาตรฐานต่อหนึ่งหน่วยผลิตได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 ดังนั้นจากข้อมูลของบริษัท  รักษ์ไทย จ ากัด  สามารถน ามาค านวณค่าใช้จ่ายการผลิต
มาตรฐานของต่อหนึ่งหน่วย ได้ดังนี้  
 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรมาตรฐาน  = 12 บาท x 1.8 ชั่วโมง 
      = 21.60 บาทต่อหน่วย 
 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่มาตรฐาน  = 8 บาท x 1.8 ชั่วโมง 
      = 14.40 บาทต่อหน่วย 
 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตรวมมาตรฐาน  = 20 บาท x 1.8 ชั่วโมง 
      = 36 บาทต่อหน่วย 

 

ตวัอย่างท่ี 7.10 

 จากข้อมูลต้นทุนมาตรฐานของบริษัท รักษ์ไทย จ ากัด ส าหรับการผลิตกระเป๋าผ้า
พื้นเมืองหนึ่งใบ สามารถค านวณต้นทุนการผลิตมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
 วัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน     90  บาทต่อหน่วย 

 ค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน     72  บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐาน      36  บาทต่อหน่วย 

     รวม     198  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐานต่อหนึ่งหน่วย   

= อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร  ปริมาณฐานกิจกรรมตามมาตรฐาน 
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จากขอ้มูลต้นทุนมาตรฐาน สามารถสรุปต้นทุนมาตรฐาน ได้เปน็ 3 ลักษณะ ดังแสดงใน

ภาพที ่7.1 ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7.1 การก าหนดต้นทุนการผลิตมาตรฐาน 

การวิเคราะหผ์ลต่าง 

 การด าเนินงานของธุรกิจจะด าเนินงานไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชี และกิจการจะทราบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง หลังจากนั้น กิจการจะท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ต้นทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และท าการควบคุม โดยเปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนจริงกับต้นทุน
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ฝ่ายผลิตท างานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ฝ่ายจัดซื้อมีการซื้อวัตถุดิบในราคาที่ก าหนด
หรือไม่ แต่ถ้าหากเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นกับต้นทุนมาตรฐานแล้ว เห็นว่าไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้  อาจจะมากหรือน้อยกว่าต้นทุนมาตรฐาน ให้วิเคราะห์และหาสาเหตุว่า
เป็นเพราะอะไร เพื่อท าการปรับปรุงและแก้ไขในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง การเปรียบเทียบ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนมาตรฐาน เรียกว่า ผลต่าง (Variance)  ซึ่งผลต่างนี้สามารถแบ่ง
ได้เป็น 2 ประเภท คือ ผลต่างที่น่าพอใจ  (Favorable Variance)  และผลต่างที่ไม่น่าพอใจ  
(Unfavorable Variance) นั่นคือ ถ้าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าต้นทุนมาตรฐาน จะถือว่าเป็น

 ต้นทุนการผลิตมาตรฐาน 

วัตถุดิบทางตรง
มาตรฐาน 

ค่าแรงงานทางตรง
มาตรฐาน 

ค่าใช้จ่ายการผลิต
มาตรฐาน 

ราคาวัตถุดิบ ปริมาณการใช้ อัตราค่าแรง จ านวนชั่วโมง
แรงงานทางตรง 

อัตราค่าใช้จ่าย
การผลิตจัดสรร 

ระดับกิจกรรม 
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ผลต่างที่น่าพอใจ แต่ถ้าในกรณีตรงกันข้าม ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าต้นทุนมาตรฐาน จะถือ
ว่าเป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจ โดยกิจการต้องมาท าการวิเคราะห์ผลต่าง ต่อไปว่าผลต่างทั้งสองกรณี
ดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด 

 เนื่องจากการวิเคราะห์ผลต่าง (Variance Analysis) เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง
ต้นทุนจริงกับต้นทุนมาตรฐาน ซึ่งมีต้นทุนมาตรฐานของวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง 
และค่าใช้จ่ายการผลิต ดังนั้น การวิเคราะห์ผลต่างจึงสามารถแยกได้เช่นเดียวกับการก าหนด
ต้นทุนมาตรฐาน คือ ผลต่างวัตถุดิบทางตรง ผลต่างค่าแรงงานทางตรง และผลต่า งค่าใช้จ่าย
การผลิต ผลต่างแต่ละประเภทก็เกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกัน ดังจะอธิบายรายละเอียดในหัวข้อ
ถัดไป  
 เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลต่างมากขึ้น จะขอยกตัวอย่างเพื่ออธิบายและ
แสดงการค านวณผลต่าง ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.11  
  
ตวัอย่างท่ี 7.11  
 จากข้อมูลต้นทุนมาตรฐานของบริษัท รักษ์ไทย จ ากัด ต้นทุนการผลิตมาตรฐาน
ส าหรับการผลิตกระเป๋าผ้าพื้นเมือง เท่ากับ 198 บาทต่อใบ ถ้าในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการผลิต
กระเป๋า18 ,000 ใบ มีต้นทุนการผลิตจริงรวมทั้งสิ้น  3,816,000 บาท ผู้บริหารต้องการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับต้นทุนมาตรฐาน เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและ
ควบคุมต่อไป  
  

 จากข้อมูลต้นทุนมาตรฐานต่อหนว่ยที่ค านวณได้จากตัวอย่างที่ 7.10 จะสามารถน ามา
ค านวณต้นทุนการผลิตมาตรฐานรวม ณ ระดับการผลิตจริง ได้ดังนี้ 

 ต้นทุนมาตรฐานต่อ
หน่วย (บาทต่อหน่วย) 

ต้นทุนมาตรฐานรวม 

(บาท) 
ปริมาณการผลิตจริง  18,000 ใบ 

วัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน 90 1,620,000 

ค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน 72 1,296,000 

ค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐาน 36 648,000 

 198 3,564,000 

   

 ดังนั้น ผลต่างของต้นทุนการผลิต จะค านวณได้ดังนี้  
 ผลต่างต้นทุนการผลิตรวม = ต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจริง – ต้นทุนการผลิตมาตรฐาน 

         = 3,816,000 - 3,564,000 

                  = 252,000 บาท (เป็นผลต่างไม่น่าพอใจ) 
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 จากข้อมูลข้างต้น บริษัทมีผลต่างรวม เท่ากับ 252,000 บาท ซึ่งเป็นผลต่างที่ไม่น่า
พอใจ เพราะต้นทุนการผลิตจริงที่เกิดขึ้นสูงกว่าที่ก าหนดต้นทุนการผลิตมาตรฐานไว้ ซึ่ง
ผู้บริหารต้องมาท าการวิเคราะห์ต่อไปว่า ผลต่างดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด ซึ่งการเกิดผลต่างที่
ไม่น่าพอใจ อาจเป็นเพราะมีต้นทุนการผลิตรายการใดรายการหนึ่ง หรือหลายรายการที่กิจการ
จ่ายสูงกว่าที่มาตรฐานก าหนด หรือการน าวัตถุดิบทางตรงที่ไม่มีคุณภาพมาใช้ในการผลิต หรือ
เป็นเพราะการก าหนดมาตรฐานสูงหรือต่ าเกินไป หรืออาจเกิดจากการท างานที่ ไม่มี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นผู้บริหารต้องมาวิเคราะห์หาสาเหตุของผลต่างให้ชัดเจนว่าเป็นเพราะอะไร 
เพื่อน าไปใช้ในการก าหนดมาตรฐานส าหรับงวดต่อไป รวมถึงน าไปประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและกระบวนการท างานต่อไป 

  

 การวิเคราะห์หาสาเหตุของผลต่าง ต้องแยกวิเคราะห์ทีละรายการของต้นทุนการผลิต 
ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น ดังนั้น การวิเคราะห์ผลต่าง จึงสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
ผลต่างวัตถุดิบทางตรง ผลต่างค่าแรงงานทางตรง และผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต  และแต่ละ
ประเภท จะเกิดจากประเด็นการพิจารณาใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1 ) ผลต่างด้านราคา (Price 

Variance)  และ 2) ผลต่างด้านปริมาณ (Quantity Variance) ดังแสดงความสัมพันธ์ของผลต่าง
แยกตามส่วนประกอบของต้นทุนการผลิตแต่ละประเภท ตามภาพที่ 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7.2  ความสัมพันธ์ของผลต่างแยกตามสว่นประกอบของตน้ทุนการผลิต 

 

 

 

 

ผลต่างต้นทุนการผลิตรวม 

ผลต่างวัตถุดิบทางตรงรวม ผลต่างค่าแรงงานทางตรงรวม ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตรวม 

ผลต่าง
ราคา 

ผลต่าง
ปริมาณ 

ผลต่างอัตรา
ค่าแรง 

ผลต่าง
ประสิทธิภาพ
การท างาน 

1 ผลต่าง 2 ผลต่าง 
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จากภาพที่ 7.2  จะเห็นได้ว่า การวิเคราะห์ผลต่างที่เกิดขึ้นจะสามารถแยกได้ตาม
ประเภทของปัจจัยการผลิต ที่เป็นส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต ซึ่งประกอบด้วย  
 1.  ผลต่างวัตถุดิบทางตรง 
 2.  ผลต่างค่าแรงงานทางตรง 
 3.  ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต 

  

เพื่อให้เข้าใจในการวิเคราะห์ผลต่างทั้งสามประเภท จะขออธิบายและแสดงการค านวณ
ประกอบ ในแต่ละหัวขอ้ ตามล าดับดังนี้  

 

1. ผลต่างวตัถดิุบทางตรง  
ผลต่างวัตถุดิบทางตรงรวม (Direct Material Variances) เป็นผลต่างต้นทุนวัตถุดิบทาง

ตรงที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนวัตถุดิบมาตรฐาน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ด้าน คือ ผลต่างราคา
วัตถุดิบทางตรง และผลต่างปริมาณการใช้วัตถุดิบทางตรง เพื่อให้เข้าใจในการวิเคราะห์ผลต่าง 

และทราบสาเหตุของผลต่างและน าข้อมูลไปใช้ในการประเมินผลการท างานของฝ่ายผลิตและ
ฝ่ายจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม จะขออธิบายสาเหตุของการเกิดผลต่างทั้งสอง
ด้าน ดังนี้  

 

1.1. ผลต่างราคาวตัถดิุบทางตรง 

ผลต่างราคาวัตถุดิบทางตรง (Direct Materials  Price  Variance)  เป็นผลต่างซึ่งเกิด
จากความแตกต่างกันของราคาต่อหน่วยของวัตถุดิบทางตรงที่ซื้อมาจริง กับราคาต่อหน่วยของ
วัตถุดิบทางตรงมาตรฐานที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า คูณกับปริมาณที่ซื้อมาจริงในงวดนั้นๆ ดังนั้น 
ฝ่ายจัดซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบ ถ้าหากฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบมาในราคาที่สูงกว่าที่ก าหนดมาตรฐาน
เอาไว้ ดังนั้น ผลต่างราคาวัตถุดิบทางตรง สามารถค านวณได้ดังนี้  

 

 

 

 

เพื่อให้เข้าใจในการค านวณผลต่างราคาวัตถุดิบทางตรง สามารถแสดงรายละเอยีดการ
ค านวณ ดังแสดงในตัวอยา่งที่ 7.12  

 

 

 

ผลต่างราคาวัตถุดิบทางตรง = (ราคาซ้ือจริงต่อหน่วย – ราคามาตรฐานต่อหน่วย) ×  ปริมาณซ้ือจริง 
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ตวัอย่างท่ี 7.12 

จากขอ้มูลของบริษัท รักษ์ไทย จ ากดั (จากตวัอย่างที่ 7.5 – 7.10) ภายใต้ก าลงัการ
ผลิตปกติที่ 20,000 ใบ หรือคดิเป็นจ านวนชั่วโมงแรงงานมาตรฐานเทา่กับ 36,000 ชั่วโมง โดย
มีข้อมูลต้นทุนมาตรฐานและต้นทนุที่เกดิขึ้นจริง โดยสรุป ดังนี ้

ต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วย: บาท 

วัตถุดิบทางตรง (ผ้าฝ้ายที่ใช้ในการผลิตต่อใบ 1.5 เมตรเมตรละ 60 บาท)   90.00                                                                                               
ค่าแรงงานทางตรง (จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อใบ 1.8 ชั่วโมงชั่วโมงละ 40 บาท) 72.00 
ค่าใช้จ่ายการผลิต  

ผันแปร (จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อใบ 1.8 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 12 บาท)    21.60  
คงที่ (จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อใบ 1.8 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 8 บาท)          14.40  

                     รวมต้นทนุผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย              198.00  

 

ข้อมูลต้นทุนจริงทีเ่กิดขึ้นระหว่างปี 

1) บริษัทผลิตกระเป๋าผ้าพื้นเมือง จ านวน 18,000 ใบ  

2) บริษัทซื้อผ้าฝ้าย จ านวน 28,800 เมตร ราคาเมตรละ 58 บาท เบิกใช้ใน
กระบวนการผลิต จ านวน 27,500 เมตร  

3) จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงใช้ไปจริงจ านวน 34,200 ชั่วโมง โดยจ่าย
ค่าแรงงานงานทางตรงจ านวน 1,402,200 บาท  

4) ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึน้จริง 612,000 ประกอบด้วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร จ านวน 352,800 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ จ านวน 259,200 บาท 

 

จากขอ้มูลข้างต้น บริษัท รักษ์ไทย จ ากัด สามารถค านวณหาผลต่างราคาวัตถุดิบ
ทางตรงมาตรฐาน ไดด้ังนี ้

 

ผลต่างราคาวัตถุดิบทางตรง  = (ราคาซื้อจริงตอ่หน่วย – ราคามาตรฐานต่อหน่วย) 
             × ปริมาณซื้อจรงิ 

= (58 – 60) x 28,800  

= 57,600 บาท (เป็นผลต่างที่น่าพอใจ)  

  

จากการวิเคราะห์ผลต่างราคาวัตถุดิบทางตรง จะเห็นว่า บริษัทมีผลต่างที่น่าพอใจ 
เท่ากับ 57,600 บาท เนื่องจากราคาซื้อของวัตถุดิบทางตรง ต่ ากว่า ราคามาตรฐานของวัตถุดิบ
นั้น แสดงว่าฝ่ายจัดซื้อมีการจัดหาและซื้อวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตที่ต่ ากว่าราคามาตรฐาน แต่
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ต้องพิจารณาในส่วนของคุณภาพของวัตถุดิบด้วยว่า มีคุณภาพตามที่ฝ่ายผลิตต้องการหรือไม่ 
ถ้ามีคุณภาพดีตามที่ต้องการ แสดงว่าฝ่ายจัดซื้อด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1.2. ผลต่างปริมาณวตัถดิุบทางตรง 

ผลต่างปริมาณวัตถุดิบทางตรง (Direct Materials  Quantity  Variance) จะแสดง
ผลต่างที่เกิดจากปริมาณการใช้วัตถุดิบจริงกับปริมาณการใช้วัตถุดิบทางตรงตามมาตรฐานของ 
คูณกับราคาของวัตถุดิบทางตรงมาตรฐานต่อหน่วย  ดังนั้นผลต่างปริมาณการใช้วัตถุดิบ
ทางตรง จะค านวณได้ดังนี้ 

 

 

 

 

ตวัอย่างท่ี 7.13 

จากขอ้มูลของบริษัท รักษ์ไทย จ ากัด ตามตวัอย่างที่ 7.12 สามารถค านวณผลต่าง
ปริมาณการใช้วัตถุดิบทางตรงได้ดังนี ้ 
 

ผลต่างปริมาณการใช้วัตถุดิบทางตรง = (ปริมาณใช้จริง  -  ปริมาณการใช้มาตรฐาน*  )   
      ×  ราคามาตรฐานต่อหน่วย 

          = (27,500 – 27,000) x 60 

          = 500 X 60 

          = 30,000 บาท (เป็นผลต่างทีไ่ม่นา่พอใจ)  

 

 *ปริมาณการใช้วัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน     = 18,000 ใบ X 1.5 เมตร 
                   = 27,000 เมตร 
 

จากการวิเคราะห์ผลต่างปริมาณการใช้วัตถุดิบทางตรง จะเห็นว่า บริษัทมีผลต่างที่ไม่
น่าพอใจ เท่ากับ 30,000 บาท เนื่องจากปริมาณการใช้จริงของวัตถุดิบทางตรง สูงว่า ปริมาณ
การใช้มาตรฐานของวัตถุดิบนั้น แสดงว่าผู้จัดการฝ่ายผลิตไม่มีการควบคุมปริมาณการใช้
วัตถุดิบ ซึ่งแสดงถึงความไม่มีประสิทธิภาพของการท างาน หรือใช้อาจเป็นเพราะคนงานไม่มี
ความช านาญในงาน หรือเครื่องจักรเก่า ล้าสมัย ท าให้มีวัตถุดิบสูญหายระหว่างกระบวนการ
ผลิต จึงท าให้มีการใช้วัตถุดิบสิ้นเปลือง ดังนั้น ผู้บริหารควรควบคุมการใช้วัตถุดิบ ไม่ให้ใช้มาก

ผลต่างปริมาณการใช้วัตถุดิบทางตรง  =  (ปริมาณใช้จริง  -  ปริมาณการใช้มาตรฐาน  )   
     × ราคามาตรฐานต่อหน่วย 
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เกินไป อาจต้องมีการฝึกอบรมพนักงานก่อนท าการผลิต และตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องจักร เพื่อป้องกันการสูญหายของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

 

จากการวิเคราะห์ผลต่างราคาวัตถุดิบทางตรงและผลต่างปริมาณการใช้วัตถุดิบทางตรง 
สามารถค านวณหาผลต่างวัตถุดิบทางตรงรวม ได้ดังนี้  

 

ผลต่างวัตถุดิบทางตรงรวม ประกอบด้วย 

   ผลต่างราคาวัตถุดิบทางตรง   57,600 บาท (F)     
   ผลต่างปริมาณการใช้วัตถุดิบทางตรง 30,000 บาท (U)   

รวม    27,600 บาท (F)  
 

 F = ผลต่างน่าพอใจ (Favorable Variance)  

 U = ผลต่างไมน่่าพอใจ (Unfavorable Variance) 

 

2. ผลต่างค่าแรงงานทางตรง  
การค านวณผลต่างค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor Variance) เป็นการหาผลต่างของ

ค่าแรงงานทางตรงที่เกิดขึ้นจริงกับค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน ซึ่งในการวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของผลต่าง จะเหมือนกับการวิเคราะห์ผลต่างของวัตถุดิบทางตรง เพียงแต่เรียกชื่อแต่ละผลต่าง
ต่างกันออกไป ซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็น  2 ด้าน คือ 1) ผลต่างราคา เรียกว่า ผลต่างอัตรา
ค่าแรงงานทางตรง และ 2) ผลต่างปริมาณ เรียกว่า ผลต่างประสิทธิภาพการท างานของแรงงาน
ทางตรง  เพื่อให้เข้าใจสาเหตุของผลต่างค่าแรงงงานทางตรงทั้งสองด้าน สามารถอธิบายและ
แสดงการค านวณในหัวข้อถัดไป 

 

2.1. ผลต่างอตัราค่าแรงงานทางตรง 

 ผลต่างอัตราค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor Rate Variance)  เป็นการหาผลต่าง
ระหว่างอัตราคา่แรงจริงต่อชั่วโมงกับอัตราคา่แรงมาตรฐาน คูณกับจ านวนชั่วโมงแรงงานที่ใชใ้น
การผลิตจริง โดยสามารถแสดงการค านวณ ไดด้ังนี ้
 

 

 

 

 

ผลต่างอัตราค่าแรง = (อัตราค่าแรงจริงต่อชั่วโมง – อัตราค่าแรงมาตรฐานต่อชั่วโมง)  
        x จ านวนชั่วโมงแรงงานที่เกิดขึ้นจริง 
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ตวัอย่างท่ี 7.14 

จากขอ้มูลของบริษัท รักษ์ไทย จ ากัด ตามตวัอย่างที่ 7.12 สามารถค านวณผลต่าง
อัตราค่าแรงงานทางตรงไดด้ังนี้  
 ผลต่างอัตราค่าแรง   = (อัตราค่าแรงจริงต่อชั่วโมง* – อัตราค่าแรงมาตรฐาน)  
                   x จ านวนชั่วโมงแรงงานที่เกิดขึ้นจริง 
      = (41 – 40) x 34,200 ชั่วโมง 
      = 34,200 บาท (เป็นผลต่างไม่น่าพอใจ) 
      
     *อัตราค่าแรงจริงตอ่ชั่วโมง =  1,402,200 บาท /34,200 ชั่วโมง 

         =   41 บาทตอ่ชั่วโมง 

 

จากการวิเคราะห์ผลต่างอัตราค่าแรงงานทางตรง จะเห็นว่า บริษัทมีผลต่างที่ไม่น่า
พอใจ เท่ากับ 34,200 บาท เนื่องจากอัตราค่าแรงจริง สูงว่า อัตราค่าแรงมาตรฐาน อาจมีสาเหตุ
เนื่องจากรัฐบาลมีการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าใหม่ ให้เพิ่มสูงขึ้น หรือการเรียกร้องการเพิ่ม
อัตราค่าแรงของสหภาพแรงงาน หรือผู้บริหารมีนโยบายเพิ่มค่าแรง เป็นต้น 

 

2.2. ผลต่างประสิทธิภาพการท างานของแรงงานทางตรง 

 การค านวณผลต่างประสิทธิภาพการท างานของแรงงานทางตรง (Direct Labor 

Quantity Variance หรือ Direct Labor Efficiency Variance) จะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
การท างานในกระบวนการผลิต ส าหรับการใช้จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงว่าแตกต่างจาก
มาตรฐานหรือไม่ โดยแสดงการค านวณได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

  

ผลต่างประสิทธิภาพการท างาน   =  (จ านวนชั่วโมงแรงงานจริง – จ านวนชั่วโมงแรงงานมาตรฐาน)  
                                 x อัตราค่าแรงมาตรฐาน 

 



           การบัญชีต้นทุน 2 

 

7 - 28 

ตวัอย่างท่ี 7.15 

จากขอ้มูลของบริษัท รักษ์ไทย จ ากัด สามารถค านวณผลต่างประสิทธิภาพการท างาน
ของแรงงานทางตรง ไดด้ังนี้  
  

 ผลต่างประสิทธิภาพการท างาน   =  (จ านวนชั่วโมงจริง – จ านวนชั่วโมงมาตรฐาน*)  
                                              x อัตราคา่แรงมาตรฐาน 

        = (34,200 – 32,400) x 40 

        = 72,000 บาท (เป็นผลต่างทีไ่ม่นา่พอใจ) 
 

*จ านวนชั่วโมงมาตรฐาน     = 18,000 ใบ x 1.8 ชั่วโมง 
 

จากการวิเคราะห์ผลต่างประสิทธิภาพการท างานของแรงงานทางตรง   จะเห็นว่า 
บริษัทมีผลต่างที่ไม่น่าพอใจ เท่ากับ 72,000 บาท บาท เนื่องจากจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการผลิต
จริง สูงว่า จ านวนชั่วโมงมาตรฐาน ซึ่งอาจมีสาเหตุเนื่องจากการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพของ
พนักงาน คนงานขาดความช านาญ หรือทักษะในการท างาน ท าให้ใช้เวลาในการผลิตสูงกว่า
มาตรฐาน มีการเปลี่ยนแปลงแบบการผลิต หรือผู้จัดการไม่มีการควบคุมการท างานของ
พนักงาน เป็นต้น 

 

จากการวิเคราะห์ผลต่างอัตราค่าแรงงานทางตรงและผลต่างประสิทธิภาพการท างาน
ของแรงงานทางตรง   สามารถค านวณหาผลต่างค่าแรงงานทางตรงรวม ได้ดังนี้  

 

ผลต่างค่าแรงงานทางตรงรวม ประกอบด้วย 

  ผลต่างอัตราค่าแรงงานทางตรง        34,200 บาท (U) 
  ผลต่างประสิทธิภาพการท างาน       72,000 บาท (U) 

รวม        106,200 บาท (U)  
 

F = ผลต่างน่าพอใจ (Favorable Variance)  

 U = ผลต่างไมน่่าพอใจ (Unfavorable Variance) 
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3. ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต 

 ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead Variance) เป็นผลต่างที่เกิด
จากความแตกต่างกันระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตจริง และค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรรวม โดยการ
วิเคราะห์ผลต่าง ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร จะใช้หลักการเดียวกับการวิเคราะห์
ผลต่างวัตถุดิบทางตรงรวม และผลต่างค่าแรงงานทางตรงรวม  
 การวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตรวม สามารถพิจารณา ได้ 4 ลักษณะ คือ การ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการผลิตแบบ 1 ผลต่าง 2 ผลต่าง 3 ผลต่าง และ 4 ผลต่าง ซึ่งส าหรับบทนี้จะ
กล่าวถึงเฉพาะ การวิเคราะห์แบบ 1 ผลต่าง และ 2 ผลต่างเท่านั้น ดังนั้น ผลต่างค่าใช้จ่ายการ
ผลิต สามารถวิเคราะห์ ได้  2 แบบ คือ 1) ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตแบบผลต่างเดียว และ 2)

ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตแบบสองผลต่าง  
  

 เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการหาผลต่ างค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งสองแบบ จะอธิบาย
รายละเอียด แต่ละหัวข้อตามล าดับ 

 

3.1. ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตแบบผลต่างเดียว 

การวิเคราะห์ผลต่างค่าใชจ้่ายการผลิตแบบผลต่างเดียว (One Way Analysis) เป็นการ
หาผลต่างระหว่างระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง และค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐานหรอืที่
เรียกว่า ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรรวม เป็นการวิเคราะห์ในภาพรวม เป็นการอยา่งง่าย ไม่มี
ความยุ่งยาก สามารถแสดงการค านวณ ไดด้ังนี้ 

 

 

 

โดยที่ คา่ใช้จ่ายการผลิตจัดสรร สามารถค านวณ ได้ดังนี ้ 
 

 

 

เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการหาผลตา่งค่าใช้จ่ายการผลิตแบบผลต่างเดียว จะขอแสดงการ
ค านวณและยกตัวอยา่งประกอบ ดังแสดงในตัวอย่างที ่7.16 

  

ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต = ค่าใช้จ่ายการผลิตจริง – ค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร 

ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร = อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร x จ านวนระดับกิจกรรมมาตรฐาน  
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ตวัอย่างท่ี 7.16 

จากขอ้มูลตามตัวอยา่งที ่ 7.9 และ 7.12 บริษัท รักษไ์ทย จ ากัด สามารถวิเคราะห์
ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตแบบผลต่างเดียว ได้ดงันี้  

 

ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต = ค่าใช้จ่ายการผลิตจริง – ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร* 
  =  (352,800 + 259,200) – 648,000 
  = 36,000 บาท (เป็นผลต่างที่น่าพอใจ) 
 

*ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร= อัตราค่าใช้จา่ยการผลิตจัดสรร  
              x จ านวนระดับกิจกรรมมาตรฐาน 

 = (720,000 / 36,000 ชั่วโมง) x 34,200 

    = 20 บาทต่อชั่วโมง x 34,200 

= 648,000 บาท 

 

จากการวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต จะเห็นว่า บริษัทมีผลต่างที่น่าพอใจ เท่ากับ 

36,000 บาท บาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายการผลิตจริงทั้งส่วนที่เป็นผันแปรและคงที่  ต่ ากว่า 
ค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐาน  แสดงว่าผู้บริหารมีการควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นไม่ให้
เกินจากที่วางแผนเอาไว้ แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้บริหารควรพิจารณาคือ การก าหนดมาตรฐาน
อาจจะต่ ากว่าที่ควรจะเป็น ก็เป็นได้  

 

3.2. ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตแบบ 2 ผลต่าง 

การวิเคราะหค์่าใช้จา่ยการผลิตแบบ 2 ผลตา่ง เป็นการจ าแนกผลต่างออกเป็น 2 
ลักษณะ คือ ผลต่างคา่ใช้จ่ายการผลิตด้านงบประมาณ และผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตดา้นก าลัง
การผลิต สามารถอธิบายแต่ละด้าน ไดด้ังนี้  
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3.2.1. ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตดา้นงบประมาณ 

ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตด้านงบประมาณ (Budget Variance) เป็นผลต่างระหว่าง
ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามงบประมาณยืดหยุ่น ณ ปริมาณการ
ผลิตที่วางแผนไว้ หรือเรียกว่า งบประมาณยืดหยุ่น ณ ระดับการผลิตมาตรฐาน การค านวณ
ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตด้านงบประมาณ สามารถค านวณได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

เพื่อให้เข้าใจในการค านวณผลต่างคา่ใช้จ่ายการผลิตด้านงบประมาณ จะขอยกตัวอย่าง
และแสดงการค านวณ ดังแสดงในตัวอยา่งที่ 7.17  

 

ตวัอย่างท่ี 7.17 

 จากขอ้มูลตามตัวอยา่งที่ 7.12 บริษัท รักษ์ไทย จ ากดั มีก าลังการผลิตปกติเทา่กับ 
20,000 ใบ หรือคดิเป็นจ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงเท่ากับ 36,000 ชั่วโมง ในขณะที่มีจ านวน
ชั่วโมงจริงที่เกิดขึ้น เทา่กับ 34,200 ชั่วโมง และชั่วโมงแรงงานมาตรฐาน เท่ากับ 32,400 ชั่วโมง 

  

ดังนั้น สามารถจัดท างบประมาณยืดหยุ่น แต่ละระดับกิจกรรม ไดด้ังนี้ 
บริษัท รักษ์ไทย จ ากัด 

งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตยืดหยุ่น 

ประจ าเดือน…………………….25X1 

หน่วย : บาท 

ระดับกิจกรรม  ต้นทุนต่อ
หน่วย 

ระดับการ
ผลิต

มาตรฐาน 

ระดับการ
ผลิตจริง 

ระดับการ
ผลิตปกติ 

ชั่วโมงแรงงานทางตรง (ช่ัวโมง)      32,400    34,200*    36,000 

ค่าใช้จ่ายการผลิต :-     

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร @12 388,800 352,800 432,000 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่   288,000 259,200 288,000 

  676,800 612,000 720,000 

 

ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตดา้นงบประมาณ 

= ค่าใช้จ่ายการผลิตจริง – งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตตามชั่วโมงมาตรฐาน  
                                 ณ ระดับการผลิตจรงิ 
 



           การบัญชีต้นทุน 2 

 

7 - 32 

จากขอ้มูลข้างต้น บริษัท รักษ์ไทย จ ากดั สามารถค านวณหาผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต
ด้านงบประมาณ ได้ดังนี้  
 

ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตดา้นงบประมาณ  

= ค่าใช้จ่ายการผลิตจริง – งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตตามชั่วโมงมาตรฐาน  
                                               ณ ระดับการผลิตจริง 
  = 612,000 – 676,800* 

  = 64,800 บาท (ผลต่างที่น่าพอใจ) 

 

*มาจากงบประมาณยืดหยุ่น ณ ระดับชั่วโมงแรงงานทางตรง 34,200 ชั่วโมง 
 

จากการวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จา่ยการผลิต จะเห็นว่า บริษัทมีผลตา่งที่น่าพอใจ เท่ากับ 

64,800 บาท เนือ่งจากค่าใช้จ่ายการผลิตจริงทั้งส่วนที่เป็นผันแปรและคงที่ ต่ ากว่า ค่าใช้จา่ย
การผลิต ณ ระดับช่ัวโมงแรงงานทางตรงมาตรฐาน 34,200 ชั่วโมง 

 

3.2.2. ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตดา้นก าลังการผลิต 

ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตด้านก าลังการผลิต (Production Volume Variance) เป็น
ผลต่างระหว่างจ านวนชั่วโมงแรงงาน ณ ก าลังการผลิตปกติ กับจ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรง
มาตรฐาน ณ ระดับการผลิตจริง คูณด้วยอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่จัดสรร ซึ่งในส่วนนี้จะท า
ให้ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ตามที่บริษัทจัดสรรไว้มีจ านวนน้อยกว่าหรือมากกว่างบประมาณ
ค่าใช้จ่ายการผลิต ณ ก าลังการผลิตปกติ การค านวณผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตด้านก าลังการ
ผลิต สามารถค านวณได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

เพื่อให้เข้าใจในการค านวณผลต่างคา่ใช้จ่ายการผลิตด้านก าลังการผลิต จะขอ
ยกตัวอยา่งและแสดงการค านวณ ดังแสดงในตวัอย่างที่ 7.18  
 

 

 

ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตดา้นก าลังการผลิต 

= จ านวนชั่วโมงแรงงาน ณ ก าลังการผลิตปกติ – จ านวนชั่วโมงแรงงาน
ทางตรงมาตรฐาน ณ ระดับการผลิตจริง x อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่จดัสรร 
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ตวัอย่างท่ี 7.18 

 จากขอ้มูล บริษัท รกัษ์ไทย จ ากัด มกี าลังการผลิตปกติเท่ากับ 20,000 ใบ หรือคดิเป็น
จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงเทา่กับ 36,000 ชั่วโมง ในขณะที่มีจ านวนชั่วโมงจริงที่เกิดขึน้ 
เท่ากับ 34,200 ชั่วโมง และชั่วโมงแรงงานมาตรฐาน เท่ากับ 32,400 ชั่วโมง 

 

ดังนั้น จะสามารถค านวณผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตด้านก าลังการผลิต ได้ดังนี้  
ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตดา้นก าลังการผลิต 

= จ านวนชั่วโมงแรงงาน ณ ก าลังการผลิตปกต ิ– จ านวนชั่วโมงแรงงาน 

   มาตรฐาน ณ ระดับการผลิตจริง x อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่จัดสรร 
= (36,000 – 32,400) x 8  

= 28,800 บาท (เป็นผลต่างไมน่่าพอใจ) 
 

จากการวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตด้านก าลังการผลิต จะเห็นว่า บริษัทมีผลต่าง
ที่ไม่น่าพอใจ เท่ากับ 28,800 บาท เนื่องจากบริษัทผลิตกระเป๋าต่ ากว่าก าลังการผลิตปกติ หรือ
เป็นใช้ก าลังการผลิตของเครื่องจักรที่มีอยู่ไม่เต็มที่ จึงท าให้เกิดก าลังการผลิตว่างเปล่าเกิดขึ้น 
แสดงว่ามีการใช้ประโยชน์ของเครื่องจักรน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

 

จากการวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตด้านงบประมาณ และผลต่างค่าใช้จ่ายการ
ผลิตด้านก าลังการผลิต สามารถค านวณหาผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตรวม ได้ดังนี้  

 

ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตรวม ประกอบด้วย 

  ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตด้านงบประมาณ   64,800 บาท (F) 
  ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตด้านก าลังการผลิต 28,800 บาท (U) 

รวม             36,000 บาท (F)  
 

F = ผลต่างน่าพอใจ (Favorable Variance)  

 U = ผลต่างไมน่่าพอใจ (Unfavorable Variance) 

 

 ข้อสังเกต : 

จากการวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จา่ยการผลิตแบบสองผลต่าง คอืผลต่างด้านงบประมาณ 
และผลต่างด้านก าลงัการผลิต แต่เมือ่รวมกนัแล้ว จะเท่ากับผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตแบบ
ผลต่างเดียวเสมอ   
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สรปุ 

 งบประมาณยืดหยุ่นเป็นงบประมาณที่จัดท าขึ้นส าหรับหลายระดับของฐานกิจกรรมเพื่อ
จะได้น าข้อมูลไปใช้ในการเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานจริง การจัดท างบประมาณยืดหยุ่น
จะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดต้นทุนมาตรฐาน ซึ่งการก าหนดต้นทุนมาตรฐานเป็นประโยชน์
ในด้านการวางแผนส าหรับผู้บริหาร ช่วยในการก าหนดราคาสินค้า สามารถค านวหาต้นทุนต่อ
หน่วยได้ ถึงแม้จะยังไม่มีการผลิตก็ตาม ช่วยในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน และใช้ใน
การควบคุม เป็นต้น ในการก าหนดต้นทุนมาตรฐานนั้น กิจการจะก าหนดส าหรับรายการต้นทุน
การผลิตทุกรายการ ได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง มาตรฐาน ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง
มาตรฐาน และค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐาน  

การก าหนดต้นทุนมาตรฐาน ต้องค านึงถึงปัจจัยหลายอย่างเพื่อประกอบการก าหนด
ต้นทุนมาตรฐาน เพื่อไม่ให้สูงหรือต่ าเกินไป เนื่องจากต้นทุนมาตรฐาน จะต้องน าไปใช้ใน
เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานจริงว่าเกิดผลต่างในลักษณะใด อาจเป็นผลต่างที่น่าพอใจ (F) 

หรือ ผลต่างที่ไม่น่าพอใจ (U) ถ้าเป็นผลต่างที่น่าพอใจแสดงว่าต้นทุนจริงเกิดขึ้นนอ้ยกว่าต้นทุน
มาตรฐาน แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจ แสดงว่าต้นทุนจริงมากกว่าต้นทุน
มาตรฐาน อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นผลต่างประเภทใด ผู้บริหารต้องน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของผลต่างในทุกกรณี 

 ซึ่งผลต่างของต้นทุนการผลิต จะสามารถแบ่งได้เป็น 3 ผลต่าง ได้แก่ ผลต่างวัตถุดิบ
ทางตรง ผลต่างค่าแรงงานทางตรง และผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งแต่ละผลต่างสามารถแยก
ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ผลต่างด้านราคา และผลต่างด้านปริมาณ   

แต่ส าหรับผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต อาจค านวณหาผลต่างได้ หลายแบบ อาจเป็นการ
หาผลต่างแบบผลต่างเดียว หรือ สองผลต่าง นั่นคือ มีผลต่างด้านงบประมาณและผลต่างด้าน
ก าลังการผลิต  เมื่อกิจการทราบว่ามีผลต่างเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตด้านใดบ้าง กิจการก็สามารถ
น าข้อมูลที่ได้ไปวางแผนและท าการแก้ไข หรือปรับปรุงการท างาน และหาคนรับผิดชอบ และน า
ข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. ต่อไปนี้เป็นขอ้มูลเกีย่วกับต้นทนุมาตรฐานของวัตถุดิบทางตรง เพือ่น ามาใช้เป็นข้อมลู
ต้นทุนการผลิตสนิค้าของบริษัท สหพัฒน์การคา้ จ ากดั ในปี 25X1 

วัตถุดิบ 5 กิโลกรัม ราคากิโลกรมัละ 40 บาท เท่ากับ 200 บาทต่อการผลิตสินค้าส าเร็จรูป 1 
หน่วย 

ในระหว่างเดอืนพฤษภาคม 25X1 บริษัทได้ท าการผลิตสินคา้ทั้งสิน้ 5,000 หน่วย และ
มีต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบ ดงันี้ 

ซื้อวัตถุดิบ 27,000 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 41 บาท 

เบิกใช้วัตถุดิบ 26,000 กิโลกรัม 

ให้ท า  
1. ค านวณผลต่างด้านราคาวัตถุดิบทางตรง และผลต่างปริมาณการใช้วัตถุดิบทางตรง 
2. ค านวณผลต่างรวมวัตถุดิบทางตรง 

 

ข้อ 2. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกีย่วกับต้นทุนมาตรฐานในส่วนของการใช้วัตถุดิบเพื่อการท าการผลติ 

คุ้กกี้ชนดิหนึง่ของบริษทั เอสแอนดพ์ี จ ากัด ในปี 2561 

วัตถุดิบ (แป้ง) 2 ถุง ราคาถุงละ 50 บาท ราคารวม 100 บาท ต่อการผลิตคุก้กี้ 1 กลอ่ง 
ในระหว่างเดอืนมิถนุายน 2559 บริษัทได้ท าการผลิตคุ้กกี้ทั้งสิน้ 4,000 กล่อง และมีตน้ทนุที่
เกิดขึน้จริงเกีย่วกับวัตถุดิบ ดังนี้ 

ซื้อวัตถุดิบ 10,000 ถุง ราคาถุงละ 52 บาท  
เบิกใช้วัตถุดิบ 10,000 ถุง  

ให้ท า  
1. ค านวณผลต่างด้านราคาและผลต่างด้านปริมาณของวัตถุดิบทางตรง 
2. ค านวณผลต่างรวมเกี่ยวกับวัตถุดิบทางตรง 

 

ข้อ 3. ต่อไปนี้เป็นขอ้มูลเกี่ยวกับต้นทนุมาตรฐานของค่าแรงงานทางตรง เท่ากับช่ัวโมงละ 
37.50 บาท เวลาที่ใช้ในการผลิตสินคา้มาตรฐานต่อหน่วยของสินค้าส าเร็จรูปเท่ากับ 3 ชั่วโมง 
ปริมาณการผลิตจริงเท่ากับ 2,500 หน่วย ระหว่างเวลาที่ท าการผลิต ใช้เวลาในการผลิตจริง
เท่ากับ 8,000 ชั่วโมง อัตราค่าจ้างแรงงานจริง ชั่วโมงละ 38 บาท 

ให้ท า  
1. ค านวณผลต่างด้านอัตราคา่แรงงานทางตรงและผลต่างด้านประสิทธภิาพการท างาน

ของแรงงานทางตรง 
2. ค านวณผลต่างรวมค่าแรงงานทางตรง 
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ข้อ 4. บริษัท เอสแอนด์พี จ ากดั มขี้อมูลเกีย่วกับอัตราคา่แรงงานทางตรงมาตรฐาน เท่ากบั
ชั่วโมงละ 20 บาท เวลาที่ใช้ส าหรับการผลิตมาตรฐานต่อกล่องของคุ้กกี ้ ใช้เวลา 1.5 ชั่วโมง 
ปริมาณการผลิตคุ้กกี้ เท่ากับ 4,000 กล่อง ระหว่างงวดเวลาที่ใช้ไปจริงจ านวน 5,800 ชั่วโมง 
อัตราค่าจ้างแรงงานที่จ่ายจริง ชั่วโมงละ 25 บาท  
 

ให้ท า  
1. ค านวณผลต่างด้านอัตราคา่จ้างแรงงานทางตรง และผลต่างด้านประสิทธภิาพการ

ท างาน 

2. ค านวณผลต่างรวมเกี่ยวกับค่าแรงงานทางตรง 
 

ข้อ 5. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐานตอ่การ
ผลิตสินค้าส าเร็จรูป 1 หน่วย ณ ระดับการผลิตที่ 10,000 หน่วย ของบริษัท อุดมการคา้ จ ากัด 

สินค้าส าเร็จรูป 1 หน่วย ใช้แรงงานทางตรง 4 ชั่วโมง 
อัตราค่าใช้จา่ยการผลิต 5 บาทต่อชั่วโมงแรงงานทางตรง 
ในระหว่างเดอืนมิถนุายน 25x1 บริษัทท าการผลิตสินค้าส าเร็จรูปทั้งสิ้น 8,000 หน่วย 

มีจ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรง 30,000 ชั่วโมง และมีค่าใช้จา่ยการผลิตเกิดขึน้จริงเทา่กับ 
175,000 บาท  
 

ให้ท า 

1. ค านวณหาผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต (แบบผลต่างเดียว) 
2. อธิบายสาเหตุของผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตในข้อ 1 

 

ข้อ 6. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐานตอ่การ
ผลิตสินค้าส าเร็จรูป 1 หน่วย ณ ระดับการผลิตที่ 20,000 หน่วย ของบริษัท ABC จ ากัด 

สินค้าส าเร็จรูป 1 หน่วย ใช้ช่ัวโมงแรงงานทางตรง 4 ชั่วโมง 
อัตราค่าใช้จา่ยการผลิต 5 บาท ตอ่ชั่วโมงแรงงานทางตรง 
ในระหว่างเดอืนมิถนุายน 2559 บริษทัมีการผลิตสินค้าส าเร็จรูปไดท้ั้งสิ้น 18,000 

หน่วย มีจ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรง 71,000 ชั่วโมง และมีค่าใช้จ่ายการผลิตเกิดขึ้นจรงิ
ทั้งสิ้น 337,250 บาท  
 

ให้ท า 

1. ค านวณหาผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต (ผลต่างเดยีว) 
2. อธิบายสาเหตุของการเกิดผลต่างค่าใช้จา่ยการผลิต 
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ข้อ 7.  บริษัท ฟ้าประทาน จ ากัด มีขอ้มูลเกีย่วกับค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐานในการผลิตสินค้า 
หนึ่งหน่วย ดังนี ้

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร (0.50 ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ 10 บาท)  5.0 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (0.50 ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ 7 บาท)  3.5 บาท 

  รวมค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย    8.5  บาท 

 ณ ระดับการผลิตปกติ 5,000 หน่วย หรือเทา่กับ 2,500 ชั่วโมง ระหว่างปี 25x1 มี
ต้นทุนคา่ใช้จ่ายการผลิตที่เกดิขึ้นจริง ดังนี้ 
 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร   27,500  บาท   

 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่     18,500  บาท 

จ านวนสินค้าที่ผลิต      5,500  หน่วย 

 

ให้ท า  
1. ค านวณหาผลต่างด้านงบประมาณ และอธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดผลต่าง 
2. ค านวณหาผลต่างด้านก าลังการผลิต และอธิบายถึงสาเหตทุี่ท าใหเ้กิดผลต่าง 
3. ค านวณหาผลต่างรวมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลติ 

4. ค านวณหาผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต (แบบผลต่างเดียว) 
 

ข้อ 8. บริษัท อุดรฟ้าไทย จ ากดั มขี้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐานต่อ 1 หน่วยของ
สินค้าส าเร็จรูป ดังนี ้

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร (จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อใบ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 0.8 บาท)   1.6 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อใบ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1 บาท)      2.0 บาท 

 รวมค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย           3.6 บาท 

จ านวนหน่วยที่ผลิตจริง        3,200  หน่วย 

ณ ระดับการผลิตปกติ 3,000 หน่วย หรอืเท่ากบั 6,000 ชั่วโมงปกติ  
ระหว่างปี 2559 มีคา่ใช้จ่ายการผลิตที่เกดิขึ้นจริงดังนี้ 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร   5,000 บาท  
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่   6,100 บาท 

ให้ท า  
1. ค านวณหาผลต่างด้านงบประมาณ และอธิบายเหตุผลถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดผลต่าง 
2. ค านวณหาผลต่างด้านก าลงัการผลิต และอธบิายเหตุผลถึงสาเหตุที่ท าให้เกดิผลต่าง 
3. ค านวณหาผลต่างรวมเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายการผลิต 
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ข้อ 9. บริษัท ผ้าไทย จ ากดั ท าการผลิตกระเป๋าผ้าฝ้ายทอมือ โดยกิจการต้องการประมาณการ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา 
โดยใช้หลักการวิเคราะห์ผลต่างมาช่วยในการตดัสินใจ โดยมีขอ้มูลต้นทุนมาตรฐานและต้นทนุ
จริงที่เกี่ยวข้องในการผลิตกระเป๋าผ้าฝ้ายทอมือ (ณ ระดับการผลิตปกติ 6,000 ใบหรือ จ านวน
ชั่วโมงแรงงานมาตรฐานเท่ากับ 12,000 ชั่วโมง) ดังนี ้

 

ต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วย: บาท 

วัตถุดิบทางตรง (ผ้าฝ้ายที่ใช้ในการผลิตต่อใบ 1.5 เมตร เมตรละ 80 บาท)  120   
ค่าแรงงานทางตรง (จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อใบ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 22 บาท)    44 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 

ผันแปร (จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อใบ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 8 บาท)         16  

คงที่ (จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อใบ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 10 บาท)           20  

                     รวมต้นทนุผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย              200  

 

ข้อมูลต้นทุนจริงทีเ่กิดขึ้นระหว่างปี 

1) บริษัทผลิตกระเป๋าผ้าฝ้ายทอมือจ านวน 5,000 ใบ  

2) บริษัทซื้อผ้าฝ้าย จ านวน 8,000 เมตร ราคาเมตรละ 82 บาท เบิกใช้ใน
กระบวนการผลิต จ านวน 7,600 เมตร  

3) จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรงใช้ไปจริงจ านวน 10,500 ชั่วโมง โดยจ่ายคา่แรงงาน
งานทางตรงจ านวน 246,750 บาท  

4) ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึน้จริง ประกอบด้วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร จ านวน 95,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ จ านวน 120,000 บาท  
 

ให้ท า 

1. ค านวณผลต่างวัตถุดิบทางตรง และอธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้เกดิผลต่าง  
2. ค านวณผลต่างค่าแรงงานทางตรง และอธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดผลต่าง  
3. ค านวณผลต่างค่าใช้จา่ยการผลิตแบบผลต่างเดียว และแบบ 2 ผลต่าง และอธิบายถึง

สาเหตุที่ท าให้เกิดผลต่าง  
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การก าหนดราคาผลิตภณัฑ์ 
 

การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ (Product Pricing) ของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น
ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจการผลิต การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ถือเป็นการตัดสินใจ
ประเด็นส าคัญอีกประเด็นหนึ่งของผู้บริหาร การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์
ถือเป็นการตัดสินใจระยะสั้น (Short – term Decision) เพราะการที่กิจการจะสามารถท าก าไรได้
ตามเป้าหมายหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการตั้งราคาของผลิตภัณฑ์หรือการบริการว่ามีความ
เหมาะสม ครอบคลุมต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรวมไปถึงค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานอื่นๆ ที่จัดสรรหรือปันส่วนเข้าสู่ผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้นหรือไม่  

โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ที่มีขายอยู่แล้วในท้องตลาด มักมีราคาขายของผลิตภัณฑ์ที่ถูก
ก าหนดโดยตลาดอยู่แล้ว ราคานี้ถูกเรียกว่า ราคาตลาด (Market Price) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ใน
ลักษณะนี้ไม่สามารถขายสินค้าในราคาที่เกินกว่าราคาตลาดได้ สินค้าในลักษณะนี้ เช่น สินค้า
อุปโภคบริโภค อาหาร สินค้าทางการเกษตร เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีสินค้าบางประเภท
ที่มีความแตกต่างจากสินค้าที่มีในท้องตลาดอย่างชัดเจน หรือเป็นสินค้าที่ไม่เคยมีขายใน
ท้องตลาดมาก่อน ผู้ขายอาจเป็นผู้ก าหนดราคาขายเอง เพราะไม่มีราคาตลาดของผลิตภัณฑ์
ชนิดนั้นๆ แต่ผู้ขายต้องระมัดระวังในการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ นั่นก็คือ ไม่ให้ราคาขายสูง
เกินไป จนท าให้ผู้ซื้อสินค้าซื้อสินค้าน้อยราย หรือไม่ซื้อสินค้าเลย และในท านองเดียวกัน ก็ไม่
ควรก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่ต่ าเกินไป ถึงแม้ผู้ขายจะสามารถขายสินค้าได้จ านวนมาก แต่อาจ
ท าให้ผู้ขายขาดทุนจากการขายสินค้าได้ ดังนั้น สินค้าบางประเภทผู้ขายไม่มีอิสระในการตั้ง
ราคาสินค้า ผู้ขายจึงไปใช้กลยุทธ์ในด้านการควบคุมต้นทุนของผลิตภัณฑ์แทน ซึ่งเรียกว่า 
ต้นทุนตามเป้าหมาย (Target Costing) ซึ่งแต่ละหัวข้อจะอธิบายในรายละเอียดต่อไป 

 

ปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดราคาผลิตภณัฑ ์

ปัจจัยส าคัญที่ผู้บริหารต้องค านึงถึงเพื่อน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการก าหนด
ราคาผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง ต้นทุน และปัจจัยอื่นๆ  
(ปรับปรุงจาก Horngren, et al. 2015 : 539 - 540)  
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1. ลูกค้า  

ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ปัจจัยแรก คือ ลูกค้า (Customers) 

เนื่องจากความต้องการของลูกค้า (Customer Demand) เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากต่อการก าหนด
ราคาขายของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ถ้าลูกค้ามีความต้องการสินค้ามากธุรกิจสามารถตั้งราคาสินค้าได้
ค่อนข้างสูง แต่ความต้องการสินค้าในท้องตลาดจะมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ที่ลูกค้า
ให้ความสนใจ เช่น ลักษณะของสินค้า คุณภาพของสินค้า หรือเป็นสินค้าที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ สินค้าที่ลูกค้ามีความต้องการสูง เช่น โทรศัพท์มือถือบางยี่ห้อ iPhone จะ
เห็นได้ว่าสินค้าชนิดนี้ มีคุณภาพดี ผู้ขายสามารถตั้งราคาสินค้าได้สูงมากเมื่อเทียบกับโทรศัพท์
ยี่ห้ออื่น ลูกค้ายอมจ่ายเงินในราคาที่สูงถ้าหากสินค้านั้นมีคุณภาพที่ดีหรือสามารถตอบสนอง
ความต้องการในการใช้งานได้  

 

2. คู่แข่ง  

ปัจจัยที่ส าคัญนอกเหนือจากลูกค้าแล้วยังมีปัจจัยด้านคู่แข่ง (Competitors) ที่มีผลต่อ
การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ เพราะถ้ากิจการมีการขายสินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับคู่แข่ง เช่น 
มีคุณภาพที่ใกล้เคียงกนั ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหมือนกัน ถ้าเป็นเช่นนี้กิจการไม่
สามารถตั้งราคาสินค้าได้สูงเกินกว่าราคาสินค้าของคู่แข่งได้ เพราะลูกค้าอาจไปซื้อสินค้าของ
คู่แข่งแทนการซื้อสินค้าของกิจการ 

 

3. ต้นทุน  

ปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ คือ ต้นทุน (Costs) ซึ่ง
ต้นทุนมผีลต่อการตั้งราคาขายของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทของกิจการ เนื่องจากต้นทุนถือว่า
เป็นส่วนประกอบพื้นฐานในการตั้งราคาสินค้า ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าหรือการ
ผลิตสินค้า ประกอบด้วย ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต และต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าทั้งที่เป็นต้นทุน
ประเภทผันแปรและคงที่ ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น ๆ เช่น ค่าเช่าร้าน ค่าน้ าค่า
ไฟ เงินเดือนพนักงานในแผนกต่างๆ ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านักงาน ค่าเบี้ยประกันภัย เป็นต้น 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าต้นทุนมีหลายหลายประเภท เพื่อให้กิจการมีผลก าไรตามเป้าหมาย จึงมี
ความจ าเป็นที่กิจการสามารถระบุได้ว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีต้นทุนอะไรเกี่ยวข้องบ้าง ก่อนที่
จะน าข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม
ต้นทุนจะมีลักษณะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ เช่น ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขาย
สินค้า และธุรกิจผลิตสินค้า  
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4. ปัจจยัอ่ืนๆ  
 

นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการตั้งราคา
ผลิตภัณฑ์ เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์ ถ้ากิจการขายสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกับคู่แข่งขันราย
อื่น การตั้งราคาสินค้าจะไม่สามารถตั้งราคาได้สูงกว่าท้องตลาด แต่ถ้าเป็นสินค้าที่มีความ
แตกต่างจากคู่แข่ง หรือเป็นสินค้าประเภทใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ธุรกิจสามารถตั้งราคาสินค้าได้สูง
กว่าตลาดได้ หรือเป็นปัจจัยเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ สินค้าที่อยู่ในประเภทสินค้าควบคุม เช่น 
สินค้าอุปโภคบริโภคหลายรายการ กิจการไม่สามารถตั้งราคาได้เอง ต้องค านึงถึงกฎหมายหรือ
นโยบายของรัฐบาล ตัวอย่างสินค้าที่เป็นสินค้าควบคุม เช่น ข้าวเปลือก ข้าวสาร นมผง นมสด 
ยารักษาโรค น้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น 

 

แนวคิดพ้ืนฐานในการก าหนดราคาผลิตภณัฑ ์

แนวคิดพื้นฐานที่ธุรกิจน ามาใช้ส าหรับการก าหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ นั่นคือ การ
ก าหนดราคาขายโดยรวมส่วนบวกเพิ่มจากต้นทุน หรือราคาขายของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Costs) บวกด้วยส่วนบวกเพิ่มของต้นทุนรวมเข้ากับต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคาตามแนวคิดนี้ เรียกว่า การก าหนดราคาขายบวกส่วนเพิ่มจาก
ต้นทุน (Cost – Plus Pricing)  ซึ่งต้นทุนผลิตภัณฑ์จะเท่ากับเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับว่ากิจการใช้
ฐานการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีใด ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 

ส่วนบวกเพิ่ม (Mark Up) หมายถึง ส่วนต่างระหว่างราคาขายของสินค้าและต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยส่วนใหญ่แล้ว ส่วนที่บวกเพิ่มมกัจะก าหนดเป็นอัตรารอ้ยละของต้นทนุของ
ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การก าหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ สามารถค านวณได้ ดังนี้  

 

 

 

โดยที่ ส่วนบวกเพิ่ม สามารถค านวณ ได้ดังนี้ 
 

  

 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์โดยบวกส่วนเพิม่ของต้นทนุ
แต่ละวิธี  สามารถอธิบายและแสดงการค านวณ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 8.1 ดังนี ้  

 

 

ราคาขายผลิตภัณฑ์ (บาท) = ต้นทุนผลิตภัณฑ ์+ ส่วนบวกเพิ่ม 

 

ส่วนบวกเพิ่ม (บาท) = ต้นทุนผลิตภัณฑ์ x อัตราส่วนบวกเพิ่ม 
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ตวัอย่างท่ี 8.1 

ร้านอนุรักษ์ไทย ต้องการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด โดยใช้นโยบายการตั้งราคา
สินค้าโดยบวกส่วนเพิ่มจากต้นทุน ซึ่งก าหนดให้อัตราส่วนบวกเพิ่ม (Mark Up Percentage) 

เท่ากับ 40% ของต้นทุนผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทที่บริษัทซื้อมาจ าหน่าย โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคาทุน ดังนี้ 
                     ประเภทของผลิตภณัฑ ์  ราคาทุนของผลิตภณัฑ ์ 

    (บาทต่อหน่วย) 

 กระเป๋าผ้าฝ้าย     280 

 เสื้อย้อมคราม    300 

กระโปรงผ้าย้อมคราม   350 

 กางเกงผา้ขาวมา้   250 

 

จากข้อมูลข้างต้นเจ้าของร้านต้องการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ประเภทโดยใช้
นโยบายการก าหนดราคาสินค้าข้างต้น 

 

วิธีการค านวณ 

จากแนวคดิการก าหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ ดังนี้  
 

 

 

 

ราคาขายของกระเป๋าผ้าฝา้ย   =  280 + (280 x 40%) 

     =  280 + 112 

     =  392 บาทต่อหน่วย 

 

ราคาขายของเสือ้ย้อมคราม    =  300 + (300 x 40%)  

     =  300 + 120 

     =  420 บาทต่อหน่วย 

  

ราคาขายของกระโปรงผ้ายอ้มคราม =  350 + (350 x 40%)  

=  350 + 140 

     =  490 บาทต่อหน่วย 

 

ราคาขายผลิตภัณฑ์  = ต้นทุนผลิตภัณฑ์ + ส่วนบวกเพิม่ 

= ต้นทุนผลิตภัณฑ์ + (ต้นทุนผลิตภัณฑ์ x อัตราร้อยละส่วนบวกเพิ่ม) 
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ราคาขายของกางเกงผา้ขาวมา้  =  250 + (250 x 40%)  

     =  250 + 100 

     =  350 บาทต่อหน่วย 

 

จากการค านวณข้างต้นจะเห็นได้ว่า เมื่อเจ้าของร้านบวกส่วนบวกเพิ่มในอัตรา 40% 

จากต้นทุนผลิตภัณฑ์ ท าให้ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทมีราคาขายต่อหน่วย ของกระเป๋าผ้าฝ้าย 
392 บาท เสื้อย้อมคราม 420 บาท กระโปรงผ้าย้อมคราม 490 บาท และกางเกงผ้าขาวม้า 350 

บาท 

 

ประเดน็ส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการก าหนดราคาผลิตภณัฑ ์

ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ จะมี 2 ประเด็นหลัก 
คือ 1) ต้นทุนที่ใช้เป็นฐานในการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ควรเป็นต้นทุนประเภทใด และ 2) 
อัตราส่วนเพิ่มควรก าหนดอย่างไร (วรรณี เตโชโยธิน, สมชาย สุภัทรกุล และมนวิกา ผดุงสิทธิ์, 
2558) ส าหรับต้นทุนที่ใช้เป็นฐานในการก าหนดราคาขาย จะมีต้นทุนใดเป็นส่วนประกอบบ้าง
นั้น ขึ้นอยู่กับวิธีการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ว่ากิจการจะใช้วิธีใดในการค านวณ ซึ่งแต่ละวิธีก็มี
ส่วนประกอบของต้นทุนที่รวมอยู่ในต้นทุนผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน และประเด็นเรื่องอัตราส่วน
เพิ่มจะก าหนดอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทแต่ละแห่ง รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการ
ก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ ซึ่งแต่ละประเด็นจะอธิบายรายละเอียด ดังนี้  
 

 

1. วิธีการค านวณต้นทนุผลิตภณัฑท่ี์ใช้เป็นฐานในการก าหนดราคาผลิตภณัฑ ์

การก าหนดราคาสินค้าโดยใช้ต้นทุนเป็นฐานในการค านวณ (Cost – Plus Pricing) เป็น
วิธีการที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากสินค้ามีหลายประเภท บางประเภทเป็นสินค้า
มาตรฐาน บางประเภทเป็นสินค้าที่รับค าสั่งซื้อพิเศษ บางประเภทเป็นสินค้าที่แตกต่างกับสินค้า
ที่อยู่ในท้องตลาด ดังนั้น ส่วนประกอบของต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่น ามาใช้เป็นฐานในการก าหนด
ราคาสินค้าจึงมีความแตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปถ้ากล่าวถึงต้นทุนผลิตภัณฑ์ จะประกอบด้วย 
วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งผันแปรและคงที่ หรือรวมไปถึง 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งผันแปรและคงที่ ดังนั้น ประเด็นแรกที่ควรจะท าความเข้าใจ 
ก่อนการก าหนดราคาสินค้า คือ ต้นทุนที่น ามาใช้เป็นฐานในการก าหนดราคาขายของสินค้า จะ
ประกอบไปด้วยต้นทุประเภทใดบ้างนั้นจะขึ้นอยู่กับวิธีการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ซึ่งวิธีการ
ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งวิธีการค านวณได้ 4 วิธี ได้แก่ 1) วิธีต้นทุนเต็ม (Full 

Costing or Absorption Costing) 2) วิธีต้นทุนผันแปร (Variable Costing or Direct Costing)  
3) วิธีต้นทุนผันแปรรวม (Total Variable Costing) และ 4) วิธีต้นทุนรวม (Total Cost)  
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เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบและวิธีการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 วิธี  
สามารถอธิบายรายละเอียดส่วนประกอบของต้นทุนของแต่ละวิธี ได้ดังนี้  

 

1.1. วิธีต้นทุนเตม็  

การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม (Full Costing) จะเป็นการรวมต้นทุนการ
ผลิตทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตทั้งผันแปรและคงที่ รวมเข้าสู่ตัวผลิตภัณฑ์ 
(Product Costs) ดังนั้น ต้นทุนการผลิตวิธีต้นทุนเต็ม จึงประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งที่เป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ ส่วนต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตจะถือว่าเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชีนั้นๆ 
หรือเรียกว่า ต้นทุนประจ างวด หรือต้นทุนงวดเวลา (Period Costs) ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารทั้งที่เป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่  

ดังนั้น สรุปได้ว่าการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม ต้นทุนผลิตภัณฑ์และ
ต้นทุนประจ างวด ประกอบด้วย  

ต้นทุนผลิตภณัฑ ์   ต้นทุนประจ างวด 

วัตถุดิบทางตรง    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร 
ค่าแรงงานทางตรง   ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที ่
ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่
 

1.2. วิธีต้นทุนการผลิตผนัแปร 

การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปร (Variable Manufacturing Costing) 

เปน็การรวมต้นทุนการผลิตเฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นต้นทุนการผลิตผันแปรเท่านั้นรวมเข้าสู่
ตัวผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ต้นทุนการผลิตวิธีต้นทุนผันแปร จึงประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิตเฉพาะที่เป็นต้นทุนผันแปร ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่มีลักษณะเป็นต้นทุนคงที่และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งผันแปรและคงที่ จะถือว่าเป็น
ต้นทุนประจ างวด หรือต้นทุนงวดเวลา ซึ่งต้นทุนเหล่านี้ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งที่เป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่  

ดังนั้น สรุปได้ว่าการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม ต้นทุนผลิตภัณฑ์และ
ต้นทุนประจ างวด ประกอบด้วย  

ต้นทุนผลิตภณัฑ ์   ต้นทุนประจ างวด 

วัตถุดิบทางตรง    ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่
ค่าแรงงานทางตรง   ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร 
ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที ่
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1.3. วิธีต้นทุนผนัแปรรวม 

การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปรรวม (Total Variable Costing) เป็นการ
รวมต้นทุนเฉพาะส่วนที่เป็นต้นทุนผันแปรทั้งหมดเท่านั้นรวมเข้าสู่ตัวผลิตภัณฑ์ โดยไม่น าเอา
ต้นทุนคงที่มารวมในตัวผลิตภัณฑ์เลย ดังนั้น ต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปรรวม จึง
ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิตเฉพาะที่เป็นต้นทุนผันแปร 
และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนที่เป็นต้นทุนผันแปรทั้งหมด ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นต้นทุนคงที่ จะถือว่าเป็นต้นทุนประจ างวดทั้งหมด ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายการ
ผลิตคงที่ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เป็นต้นทุนคงที่  

ดังนั้น สรุปได้ว่าการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปรรวม ต้นทุนผลิตภัณฑ์
และต้นทุนประจ างวด ประกอบด้วย  

ต้นทุนผลิตภณัฑ ์   ต้นทุนประจ างวด 

วัตถุดิบทางตรง    ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่
ค่าแรงงานทางตรง   ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที ่
ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร   

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร 
 

1.4. วิธีต้นทุนรวม 

การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนรวม (Total Costing) เป็นการรวมต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายทุกประเภททั้งที่เป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ทั้งหมดรวมเข้าสู่ตัวผลิตภัณฑ์ 
ดังนั้น ต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนรวม จึงประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง 
ค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งที่เป็นต้นทุนผันแปรและคงที่ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เป็น
ต้นทุนผันแปรและคงที่ ซึ่งมีผลท าให้ ไม่มีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดเป็นต้นทุนประจ างวดเลย 
เพราะต้นทุนทุกรายการรวมอยู่ในต้นทุนผลิตภัณฑ์หมดแล้ว 

ดังนั้น สรุปได้ว่าการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนรวม ต้นทุนผลิตภัณฑ์และ
ต้นทุนประจ างวด ประกอบด้วย  

ต้นทุนผลิตภณัฑ ์   ต้นทุนประจ างวด 

วัตถุดิบทางตรง                     - ไม่มี - 
ค่าแรงงานทางตรง    

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร   

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที ่
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เพื่อให้เข้าใจส่วนประกอบของต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 วิธีมากขึ้น สามารถสรุป
ส่วนประกอบต้นทุนผลิตภัณฑ์ของแต่ละวิธี ดังแสดงในตารางที่ 8.1 

 

ตารางท่ี 8.1 ส่วนประกอบของต้นทนุผลิตภัณฑ์  
  

 

ส่วนประกอบของ 

ต้นทุนผลิตภณัฑ ์

วิธีการค านวณต้นทุนผลิตภณัฑ์ 

วิธีต้นทุนเตม็ วิธีต้นทุน 

การผลิต 

ผนัแปร 

วิธีต้นทุน 

ผนัแปรรวม 

วิธีต้นทุนรวม 

วัตถุดิบทางตรง     

ค่าแรงงานทางตรง     

ค่าใช้จ่ายการผลิต 

ผันแปร 
    

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่  - -  

ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารผันแปร 

- -   

ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารคงที่ 

- - -  

 

เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการค านวณต้นทุนผลิตภณัฑ์มากขึน้ สามารถแสดงการค านวณ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์แต่ละวิธี ดังแสดงในตัวอยา่งที่ 8.2  
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ตวัอย่างท่ี 8.2 

บริษัท นิยมไทยการค้า จ ากัด เป็นบริษัทที่ท าการผลิตและจ าหน่ายกระเป๋าที่ท าจากผ้า
ไทย โดยในปีหน้า บริษัทมีแผนที่จะผลิตกระเป๋าเพื่อจ าหน่ายจ านวน 10,000 ใบ โดยมีข้อมูล
เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิตและจ าหน่ายกระเป๋า ดังนี้ 
      ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนรวม  
       (บาทต่อหน่วย)                (บาท) 

วัตถุดิบทางตรง     250 

ค่าแรงงานทางตรง     100 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร     80 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่         600,000 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร    50 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที ่       750,000 

 

การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีการค านวณทั้ง 4 วิธี สามารถแสดงรายละเอยีด
การค านวณ ได้ดังนี้  
 

วิธีการค านวณ 

การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยใช้ฐานการค านวณต้นทุนทั้ง 4 วิธี สามารถค านวณ
ได้ดังนี้  

 

 

ส่วนประกอบของ 

ต้นทุนผลิตภณัฑ ์

วิธีการค านวณต้นทุนผลิตภณัฑ์ 

วิธีต้นทุนเตม็ วิธีต้นทุน 

การผลิต 

ผนัแปร 

วิธีต้นทุน 

ผนัแปรรวม 

วิธีต้นทุนรวม 

วัตถุดิบทางตรง 250 250 250 250 

ค่าแรงงานทางตรง 100 100 100 100 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 

ผันแปร 
80 80 80 80 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ 60 - - 60 
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ส่วนประกอบของ 

ต้นทุนผลิตภณัฑ ์

วิธีการค านวณต้นทุนผลิตภณัฑ์ 

วิธีต้นทุนเตม็ วิธีต้นทุนการ
ผลิต 

ผนัแปร 

วิธีต้นทุน 

ผนัแปรรวม 

วิธีต้นทุนรวม 

ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารผันแปร 

- - 50 50 

ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารคงที่ 

- - - 75 

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย 490 430 480 615 

 

จากการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 วิธี จะเห็นได้วา่ ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยวิธี
ต้นทุนเต็ม มีต้นทุนต่อหน่วยเทา่กับ 490 บาท วิธีต้นทุนการผลิตผันแปร เท่ากับ 430 บาท วิธี
ต้นทุนผันแปรรวม เท่ากับ 480 บาท และวิธีต้นทุนรวม เท่ากับ 615 บาท 

 

2. การก าหนดอตัราส่วนเพ่ิม 

การก าหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ นอกจากการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์เป็นประเด็น
ส าคัญต่อการตั้งราคาผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีประเด็นของการก าหนดอัตราส่วนเพิ่ม ซึ่งโดยทั่วไป
อัตราส่วนเพิ่มจะถูกก าหนดโดยผู้บริหารของบริษัทแต่ละแห่ง อาจใช้ประสบการณ์ของผู้บริหาร
หรือสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจ แต่โดยส่วนใหญ่อัตราส่วนเพิ่มดังกล่าว ผู้บริหาร
ต้องก าหนดให้เพียงพอ หรือสามารถชดเชยต้นทุนในส่วนที่ไม่ได้รวมอยู่ในต้นทุนที่ใช้เป็นฐาน
ในการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งหมด  เพื่อให้การตั้ง
ราคาผลิตภัณฑ์ท าให้กิจการมีผลก าไรจากการด าเนินงานตามที่ต้องการ ถ้าอัตราส่วนเพิ่มไม่
สามารถชดเชยต้นทุนดังกล่าวได้ จะส่งผลให้กิจการมีผลขาดทุนจากการด าเนินงานได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากกิจการอยู่ในธุรกิจที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ผลิตภัณฑ์หรือการ
บริการสามารถถูกทดแทนด้วยสินค้าหรือการบริการที่เป็นของคู่แข่ง กิจการจะไม่สามารถ
ก าหนดอัตราส่วนเพิ่มได้สูงมากนัก  

การก าหนดอัตราส่วนเพิ่มที่นิยมใช้ส่วนใหญ่ จะค านึงถึงต้นทุนและก าไรที่ต้องการหรือ
ผลตอบแทนที่กิจการต้องการ ใช้เป็นฐานในการค านวณอัตราส่วนเพิ่ม โดยที่ก าไรที่ต้องการ
ส่วนมากมาจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI) ซึ่งอัตรา
ผลตอบแทนดังกล่าว มักถูกก าหนดโดยผู้บริหารของบริษัท หรืออาจพิจารณาจากอัตรา
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ผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนการใช้ต้นทุนเป็น
ฐานในการก าหนดอัตราส่วนเพิ่ม สามารถใช้การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีต้นทุนเต็ม 
วิธีต้นทุนผันแปร วิธีต้นทุนผันแปรรวม หรือวิธีต้นทุนรวม ดังได้อธิบายไว้แล้วในหัวข้อข้างต้น  

การค านวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน หรืออาจใช้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
(Return on Assets : ROA) ที่น ามาลงทุนก็ได ้ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวเป็นการวัดประสิทธิภาพ
ของกิจการในการบริหารเงินของกิจการหรือการบริหารสินทรัพย์ของผู้บริหารแต่ละแผนกหรือ
หน่วยงานย่อยว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ รวมถึงการวัดความสามารถการท าก าไรจากการลงทุน
ในสินทรัพย์ที่ลงทุนไป ซึ่งอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน สามารถค านวณได้ดังนี้  
 

 

 

 

หรือ การค านวณหาอัตราผลตอบแทนตอ่สินทรพัย์รวม สามารถค านวณ ไดด้ังนี้  
 

 

 

โดยที่ สินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่ เป็นการน าเอารายการสินทรัพย์รวมตน้งวดและปลายงวด
มารวมกนัแล้วหารด้วย 2 เพื่อหาคา่เฉลี่ย ดังนี ้

 

 

 

 ส าหรับการก าหนดอัตราส่วนเพิม่ (Markup Percentage) สามารถค านวณโดยใช้สูตร
ดังนี้  
 

 

โดยที่ ผลตอบแทนจากการลงทุน สามารถค านวณได้ดังนี้ 
 

 

 

อัตราส่วนเพิม่  = ผลตอบแทนจากการลงทนุ + ต้นทุนที่ไม่ได้รวมอยูใ่นต้นทนุผลิตภัณฑ์ 
 (% Markup)     จ านวนหน่วยผลิต x ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหนว่ย 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน =    ก าไรจากการด าเนินงาน 

 (ROI)       เงินลงทนุ 
x 100 

x 100 

อัตราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์รวม =    ก าไรจากการด าเนินงาน 

 (ROA)            สนิทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย 
x 100 

ผลตอบแทนจากการลงทุน   = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) x เงินลงทุน 

สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย =    สินทรัพย์รวมต้นงวด  + สินทรพัย์รวมปลายงวด 

2 
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ถ้าในกรณีที่ธุรกิจใช้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ในการค านวณหา
อัตราส่วนเพิ่ม จะค านวณผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมแทน โดยมีสูตรในการค านวณ ดังนี้  
 

 

 

การก าหนดอัตราส่วนเพิ่มจะมีคิดเป็นจ านวนเทา่ใดนั้นขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน หรืออัตราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์รวม และวิธีการค านวณต้นทนุผลิตภัณฑ์ ซึ่งฐาน
ที่ใช้ในการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ ์ กิจการอาจเลือกใช้วิธีต้นทุนเต็ม วิธีต้นทุนผนัแปร วิธี
ต้นทุนผันแปรรวม หรือวิธีต้นทุนรวม แล้วแต่ว่ากิจการมีนโยบายการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์
วิธีใดเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด 

หลังจากทราบถึงประเด็นส าคัญทีม่ีผลต่อการก าหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์แล้ว ซึ่ง
ได้แก่ วิธีการค านวณต้นทนุผลิตภัณฑ์ และการก าหนดอัตราส่วนเพิ่ม หลังจากนั้นกิจการจะใช้
ข้อมูลทัง้สองส่วนไปค านวณหาราคาขายของผลิตภัณฑ์ต่อไป   
 

วิธีการก าหนดราคาผลิตภณัฑ ์

การก าหนดราคาขายของผลิตภัณฑห์รือการบริการโดยส่วนใหญ่ราคาขายต้องสามารถ
ชดเชยต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือการก าหนดอัตราส่วนเพิม่ต้องมากพอทีจ่ะชดเชยต้นทนุ
อื่นๆ ที่นอกเหนอืจากต้นทนุการผลิตหรอืต้นทุนผลิตภัณฑ์ เพือ่ใหก้ิจการสามารถท าก าไรได้
ตามที่ผู้บริหารต้องการ แต่ถ้าก าหนดอัตราส่วนเพิ่มไม่เพียงพอหรือไมส่ามารถชดเชยต้นทุน
อื่นๆ ทีน่อกเหนอืจากต้นทุนการผลิต อาจมีผลท าให้กจิการมีผลขาดทุนได้ ซึ่งการก าหนดราคา
ผลิตภัณฑ์สามารถค านวณได ้ 3 วิธี ได้แก ่ 1) การก าหนดราคาโดยบวกส่วนเพิ่มจากต้นทุน 

(Pricing – based on Cost) 2) การก าหนดราคาโดยค านึงถึงก าไรที่ต้องการ (Pricing – based 

on Target Profit) และ 3) การก าหนดราคาโดยใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Pricing – 
based on Return on Investment) ในการก าหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์แต่ละวิธี จะอธิบาย
โดยละเอียดตามล าดับ ดังนี ้

 

1. การก าหนดราคาโดยบวกส่วนเพ่ิมจากต้นทุน 

การก าหนดราคาสินค้าโดยบวกส่วนเพิ่มจากต้นทุน (Pricing – based on Cost) เป็น
การตั้งราคาสินค้าโดยใช้ข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์เป็นฐานในการตั้งราคาสินค้า แล้วบวกส่วนเพิ่ม 
(Markup) เข้าไปในต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่วนเพิ่มที่เพิ่มเข้าไปในต้นทุนผลิตภัณฑ์เปรียบ
เหมือนก าไรที่บริษัทต้องการ ส่วนใหญ่จะบอกเป็นรูปของร้อยละ หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นของ

ผลตอบแทนต่อสินทรพัย์รวม  = อัตราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์รวม (%) x สินทรัพย์รวม 

                                                                           ถัวเฉลี่ย 
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ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Markup Percentage) ซึ่งการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์สามารถค านวณได้ 4 
วิธี ได้แก่ วิธีต้นทุนเต็ม วิธีต้นทุนการผลิตผันแปร วิธีต้นทุนผันแปรรวม และวิธีต้นทุนเต็ม ดัง
อธิบายในหัวข้อต้นทุนที่ใช้เป็นฐานในการก าหนดราคาขาย ดังนั้น การค านวณราคาขายของ
ผลิตภัณฑ์ สามารถค านวณ ได้ดังนี้  

 

 

 

โดยที่ ส่วนบวกเพิ่ม สามารถค านวณไดด้ังนี้  
 

 

 

เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการค านวณราคาขายของผลิตภัณฑ์โดยใช้ส่วนบวกเพิ่มจาก
ต้นทุน จึงขอแสดงการค านวณ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 8.3 

 

ตวัอย่าง 8.3  
จากตัวอยา่งที ่8.2 บริษัท นิยมไทยการค้า จ ากัด เป็นบริษัทที่ท าการผลิตและจ าหน่าย

กระเป๋าที่ท าจากผ้าไทย โดยในปีหน้าบริษัทมแีผนที่จะผลิตกระเป๋าจ านวน 10,000 ใบ โดยมี
ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตและคา่ใช้จ่ายตา่งๆที่เกี่ยวกับการผลิตและจ าหน่ายกระเป๋า ดังนี ้
      ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนรวม  
        (บาทต่อหน่วย)     (บาท) 

วัตถุดิบทางตรง     250 

ค่าแรงงานทางตรง     100 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร     80 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่         600,000 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร    50 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที ่       750,000 

 

ถ้าหากบริษัทมีนโยบายในการก าหนดราคาขายสินค้า โดยผู้บริหารก าหนดให้
อัตราส่วนบวกเพิ่มเท่ากับ 40 % ของต้นทุนสินค้า ถ้าการค านวณต้นทุนสินค้าใช้วิธีต้นทุนเต็ม
เป็นฐานในการก าหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ ราคาขายของกระเป๋าผ้าฝ้ายจะสามารถค านวณ ได้
ดังนี้ 

 

ราคาขายผลิตภัณฑ์ = ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหนว่ย  + ส่วนบวกเพิม่ 

 

      ส่วนบวกเพิม่  = ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย x อัตราส่วนเพิ่ม (%)  
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วิธีการค านวณ 

ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้ฐานการค านวณวิธีต้นทุนเต็ม 

วัตถุดิบทางตรง     250 บาทต่อหน่วย 

ค่าแรงงานทางตรง    100 บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร      80 บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่(600,000/10,000 หน่วย)   60 บาทต่อหน่วย  

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย   490 บาทต่อหน่วย 

 

จากข้อมูลข้างต้น บริษัทสามารถน าต้นทุนวิธีต้นทุนเต็มมาเป็นฐานการค านวณหาราคา
ขายของผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีบวกส่วนเพิ่มจากต้นทุน ถ้าหากบริษัทมีนโยบายในการก าหนด
ราคาขายผลิตภัณฑ์ โดยก าหนดให้อัตราส่วนบวกเพิ่มเท่ากับ 40 % ของต้นทุนสินค้า ดังนั้น 
ราคาขายของผลิตภัณฑ์ สามารถค านวณ ได้ดังนี้ 

ราคาขาย = ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย + (ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย  

  X อัตราส่วนบวกเพิม่) 

       = 490 +  490 x   40 

           100 

       = 490 + 196 

       = 686 บาทต่อใบ 

 

ดังนั้น ถ้าหากบริษัทใช้การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทนุเต็ม และมีนโยบายในการ
ก าหนดราคาสินค้าโดยบวกส่วนเพิ่มจากต้นทุน บริษัทจะตั้งราคากระเป๋าผ้าไทย ใบละ 686 
บาท และจากการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ผลการด าเนินงานของบริษัท สามารถแสดง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงในรูปของงบก าไรขาดทุนวิธีต้นทุนเต็ม ได้
ดังนี้  

บริษัท นิยมไทยการคา้ จ ากัด 

งบก าไรขาดทนุ – วิธีต้นทุนเต็ม 

ยอดขาย (10,000 ใบ x 686 บาท)      6,860,000 

หัก ต้นทนุขาย (10,000 ใบ x 490 บาท)     4,900,000 

ก าไรขัน้ต้น        1,960,000 

หัก คา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร (10,000 ใบ x 50 บาท) 500,000 

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่            750,000 1,250,000 

ก าไรจากการด าเนินงาน         710,000 
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ดังนั้น การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์โดยบวกส่วนเพิ่มจากต้นทุน 40% ของต้นทุนสินค้า
วิธีต้นทุนเต็ม เพียงพอที่จะท าให้บริษัทมีก าไรขั้นต้น เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารทั้งในส่วนที่เป็นต้นทุนผันแปรและคงที่ และส่งผลให้บริษัทมีก าไรจากการ
ด าเนินงานเท่ากับ 710,000 บาท  
 มีข้อสังเกตว่าการก าหนดราคาขายจากตัวอย่างข้างต้น จะแตกต่างจากการก าหนด
ราคาขายส าหรับค่ าสั่งซื้อพิเศษ ซึ่งเป็นการก าหนดราคาขายในระยะสั้น เนื่องจากในระยะสั้น 
ต้นทุนบางรายการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ถ้ากิจการมีอุปกรณ์การผลิตซึ่งมีก าลังการ
ผลิตเหลืออยู่ และใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในการผลิตสินค้าตามค าสั่งซื้อพิ เศษ ค่าเสื่อมราคาของ
อุปกรณ์จะไม่เพิ่มขึ้น แม้ว่ากิจการจะผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น ดังนั้น ค่าเสื่อมราคาในกรณีนี้จึงไม่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เป็นต้น  

แต่การก าหนดราคาขายในระยะยาวจะแตกต่างจากการก าหนดราคาสินค้าในระยะสัน 
ซึ่งในระยะยาวนั้น ต้นทุนทุกรายการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น กิจการสามารถเลือกประเภท
ของอุปกรณ์การผลิตที่จะใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ดังกล่าวน้อย
ที่สุด เป็นต้น นอกจากนี้ การก าหนดราคาขายในระยะยาวจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าการ
ก าหนดราคาขายในระยะสั้น เนื่องจากผู้บริหารมักจะบวกก าไรที่ต้องการไว้ในราคาขายด้วย ซึ่ง
ก าไรที่บวกเพิ่มจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการสินค้าของลูกค้าและปริมาณ
สินค้าในตลาด 
 

2. การก าหนดราคาโดยใช้ก าไรท่ีต้องการ 

การก าหนดราคาโดยใช้ก าไรที่ต้องการ (Pricing - based on Target Profit) เป็นฐานใน
การค านวณราคาของสินค้า เป็นการก าหนดราคาโดยผู้บริหารมีก าไรตามเป้าหมายหรือมีก าไร
ที่ต้องการซึ่งถูกก าหนดไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว หลังจากนั้นจึงน าเอาก าไรที่ต้องการมาเป็นส่วนบวก
เพิ่มเข้ากับต้นทุนของสินค้า ซึ่งสามารถแสดงการค านวณ ได้ดังนี้  
 

 

 

 

*การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ สามารถค านวณได้ 4 วิธี ได้แก่ วิธีต้นทุนเต็ม วิธีต้นทุน
ผันแปร วิธีต้นทุนผันแปรรวม และวิธีต้นทุนรวม ดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น 

 

 

 

ราคาขายผลิตภัณฑ์ = ต้นทุนผลิตภัณฑ์รวม* + ก าไรที่ต้องการ 
      จ านวนหน่วย 
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ตวัอย่างท่ี 8.4 

จากข้อมูลตัวอย่างที่ 8.2 ถ้าบริษัท นิยมไทยการค้า จ ากัด มีนโยบายในการก าหนด
ราคาสินค้าโดยผู้บริหารต้องการก าไรสูงสุดจ านวน 1,200,000  บาท จากวิธีต้นทุนผันแปร 
บริษัทจะต้องก าหนดราคาสินค้าหน่วยละเท่าใด  
 

วิธีการค านวณ 

ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้ฐานการค านวณวิธีต้นทุนผันแปรรวม 

วัตถุดิบทางตรง     250  บาทต่อหน่วย 

ค่าแรงงานทางตรง    100  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร      80  บาทต่อหน่วย 

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย   430  บาทต่อหน่วย 

 

ค านวณราคาขายของผลิตภัณฑ์ 
ราคาขายผลิตภัณฑ์  = ต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปรรวม + ก าไรที่ต้องการ 

          จ านวนหน่วย 

    = (430 x10,000) + 1,200,000 

                   10,000 

    = 4,300,000 + 1,200,000 

             10,000 

    = 550 บาทต่อใบ 

ดังนั้น ถ้าบริษัทตอ้งการก าไรเท่ากับ 1,200,000 บาท บริษัทต้องตั้งราคาสินคา้เท่ากับ 
550 บาทต่อใบจึงจะได้ก าไรตามต้องการ 

 

การก าหนดราคาสนิคา้โดยใช้ก าไรที่ต้องการเป็นฐานในการตั้งราคาสินค้า นอกจากจะ
น ามาใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมแล้ว ยังนยิมใช้กบัธุรกิจบริการเช่นกนั โดยน าไปค านวณหาอัตรา
ค่าบริการของธุรกิจนั้นๆ เพือ่ใหม้ีความเข้าใจมากขึ้น จะแสดงในตัวอยา่งที่ 8.4  
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ตวัอย่างท่ี 8.5 

บริษัท ฝันดอีพาร์ทเมนท ์ เป็นธุรกิจให้เช่าห้องพักรายเดือน โดยบริษัทมีนโยบายที่จะ
คิดอัตราค่าบริการจากลกูคา้ ซึ่งบริษัทมีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี ้

จ านวนหอ้งพกั          20   ห้อง  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 

 เงินเดือนพนกังาน  20,000  บาท 

 ค่าสาธารณูปโภค   8,000  บาท 

 ค่าโทรศัพท ์    5,000  บาท 

ค่าอินเตอร์เน็ต    1,500   บาท 

 ค่าวัสดุสิน้เปลือง           17,500   บาท 

 ค่าเบี้ยประกันภัย           10,000  บาท 

  รวม   62,000  บาท 

 

ถ้าหากบริษัทตอ้งการก าไรจากการด าเนินงานเดือนละ 30,000 บาท บริษัทสามารถ
ค านวณหาอัตราค่าบริการเช่าหอ้งพกัต่อเดอืน ได้ดังนี้ 
 

วิธีการค านวณ 

อัตราค่าบริการห้องพักตอ่ห้อง =   ต้นทุนรวม      +     ก าไรที่ตอ้งการ 
            จ านวนห้องพัก 

=   62,000 + 30,000 

                             20 

=   4,600 บาทต่อห้อง 

 

ดังนั้น ถ้าบริษัทต้องการก าไรจากการด าเนินงานต่อเดอืนเทา่กับ 30,000 บาท บริษัท
ควรก าหนดอัตราค่าเช่าห้องพักต่อเดือน เท่ากบั 4,600 บาทต่อห้อง  

 

 

 



          การบัญชีต้นทุน 2 

 

8 - 18 

3. การก าหนดราคาโดยใช้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 

การก าหนดราคาสินค้าโดยใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Pricing – based on 

Return on Investment) เป็นฐานในการตั้งราคา เป็นวิธีการค านวณที่ธุรกิจมีก าไรเท่ากับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ธุรกิจต้องการ การก าหนดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้น า
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับก าไรจากการด าเนินงานและเงินลงทุนของธุรกิจ เพื่อค านวณหาอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน หลักจากนั้นค่อยเอาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนไปค านวณหา
อัตราส่วนบวกเพิ่ม ก่อนจะท าการก าหนดราคาสินค้า  

การค านวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน สามารถค านวณ ได้ดงันี้ 
 

 

 

หรือ 

 

 

 

 

การค านวณอัตราส่วนบวกเพิม่ สามารถค านวณได้ดังนี ้
 

 

 

 

 

ดังนั้น การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ สามารถค านวณได้ดังนี้ 
 

 

 

 

*การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ สามารถค านวณได้ 4 วิธี ได้แก่ วิธีต้นทุนเต็ม วิธีต้นทุน
ผันแปร วิธีต้นทุนผันแปรรวม และวิธีต้นทุนรวม ดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น 

 

 

      อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน     =   ก าไรจากการด าเนินงาน 

                 (ROI)            เงินลงทุน 

 

 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรพัย ์   =   ก าไรจากการด าเนินงาน 

                 (ROA)                          สินทรัพย์รวม 

 

อัตราส่วนบวกเพิม่ = ผลตอบแทนจากการลงทนุ + ตน้ทุนทีไ่มไ่ด้บันทกึเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ 

   ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย* x ปริมาณการผลิต 

 

ราคาขายผลิตภัณฑ์ = ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย* + (อัตราส่วนบวกเพิ่ม x ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย) 

 

x 100 

x 100 
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จากข้อมูลการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ทั้ง 4 วิธี ได้แก่ วิธีต้นทุนเต็ม ต้นทุนการผลิต
ผันแปร ต้นทุนผันแปรรวม และต้นทุนรวม จะมีส่วนประกอบของต้นทุนผลิตภัณฑ์ดังได้กล่าวไว้
ในตารางที่ 8.1 ต้นทุนที่ไม่ได้รวมเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ของแต่ละวิธีจึงกลายเป็นต้นทุนประจ า
งวด ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนประเภทต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 8.2 

 

ตารางท่ี 8.2 การจ าแนกต้นทุนผลิตภัณฑ์และต้นทุนประจ างวด 

 

ประเภท 

ของต้นทุน 

วิธีการค านวณต้นทุนผลิตภณัฑ์ 
วิธีต้นทุนเตม็ วิธีต้นทุนการ

ผลิตผนัแปร 

วิธีต้นทุน 

ผนัแปรรวม 

วิธีต้นทุนรวม 

 

 

 

 

 

ต้นทุนผลิตภณัฑ ์

(Product Costs) 

วัตถุดิบทางตรง วัตถุดิบทางตรง วัตถุดิบทางตรง วัตถุดิบทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าแรงงานทางตรง 
ค่าใช้จ่ายการผลิต 

ผันแปร 
ค่าใช้จ่ายการผลิต 

ผันแปร 
ค่าใช้จ่ายการผลิต 

ผันแปร 
ค่าใช้จ่ายการผลิต 

ผันแปร 
ค่าใช้จ่ายการผลิต
คงที ่

 ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารผัน
แปร 

ค่าใช้จ่ายการผลิต
คงที ่

- - - ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารผัน
แปร 

- - - ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร
คงที ่

 

ต้นทุนประจ างวด 

(Period Costs) 

(หรือ 

ต้นทุนท่ีไม่ได้
บนัทึกเป็นต้นทุน
ผลิตภณัฑ)์ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารผัน
แปร 

ค่าใช้จ่ายการผลิต
คงที ่

ค่าใช้จ่ายการผลิต
คงที ่

- 

ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร
คงที ่

ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารผัน
แปร 

ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร
คงที ่

- 

- ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร
คงที ่

- - 
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ดังนั้น การก าหนดราคาสินคา้โดยใช้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Pricing – based 

on Return on Investment) เป็นฐานในการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ สามารถค านวณอัตราส่วนบวก
เพิ่ม ได้ 4 วิธี ขึ้นอยู่กับฐานในการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

 

3.1. การค านวณต้นทุนผลิตภณัฑวิ์ธีต้นทุนเตม็  

ต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม (Full Costing) ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร และค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ ดังนั้น ต้นทุนที่ไม่ได้
รวมอยู่ในต้นทุนผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปรและคงที่  จะเป็น
ต้นทุนประจ างวด ที่ธุรกิจต้องพิจารณาเพื่อใช้ในการค านวณอัตราส่วนบวกเพิ่ม ดังนั้น 
อัตราส่วนบวกเพิ่ม สามารถค านวณได้ดังนี้ 
 

 

 

ราคาขายของผลิตภัณฑ์ สามารถค านวณไดด้ังนี้  

 

 
 

3.2. การค านวณต้นทุนผลิตภณัฑวิ์ธีต้นทนุการผลิตผนัแปร  

ต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนการผลิตผันแปร (Variable Costing) ประกอบด้วย วัตถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร ดังนั้น ต้นทุนที่ไม่ได้รวมอยู่ใน
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งผันแปรและ
คงที่ ต้นทุนดังกล่าวจะเป็นต้นทุนประจ างวด ที่ธุรกิจต้องพิจารณาเพื่อใช้ในการค านวณ
อัตราส่วนบวกเพิ่ม ดังนั้น อัตราส่วนบวกเพิ่ม สามารถค านวณได้ดังนี้ 
 

 

 

 

ราคาขายของผลิตภัณฑ์ สามารถค านวณไดด้ังนี้  

 

1.  

อัตราส่วนบวกเพิ่ม = ผลตอบแทนจากการลงทุน + ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ + ค่าใช้จ่ายในการขาย 

  และบริหารผันแปรและคงที่ 

                     ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย – วิธีต้นทุนการผลิตผันแปร x ปริมาณการผลิต 

 

ราคาขายผลิตภัณฑ์ = ต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปร + (อัตราส่วนบวกเพิ่ม x ต้นทุนผลิตภัณฑ์/หน่วย) 

 

อัตราส่วนบวกเพิ่ม = ผลตอบแทนจากการลงทุน + ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปรและคงที่ 

                   ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย - วิธีต้นทุนเต็ม x ปริมาณการผลิต 

 

ราคาขายผลิตภัณฑ์ = ต้นทุนผลิตภัณฑ์ - วิธีต้นทุนเต็ม + (อัตราส่วนบวกเพิ่ม x ต้นทุนผลิตภัณฑ์/หน่วย) 

 



                                                                                           บทที่ 8 การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์  8 - 21 

 

3.3. การค านวณต้นทุนผลิตภณัฑวิ์ธีต้นทนุผนัแปรรวม  

ต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปรรวม (Total Variable Costing) ประกอบด้วย วัตถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผัน
แปร ดังนั้น ต้นทุนที่ไม่ได้รวมอยู่ในต้นทุนผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ต้นทุนคงที่ทั้งหมด ประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ ต้นทุนดังกล่าวจะเป็นต้นทุน
ประจ างวด ที่ธุรกิจต้องพิจารณาเพื่อใช้ในการค านวณอัตราส่วนบวกเพิ่ม ดังนั้น อัตราส่วนบวก
เพิ่ม สามารถค านวณได้ดังนี้ 
 

 

 

 

ราคาขายของผลิตภัณฑ์ สามารถค านวณไดด้ังนี้  

 

 

 
 

3.4. การค านวณต้นทุนผลิตภณัฑวิ์ธีต้นทุนรวม  

ต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนรวม (Total Costs) ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งผันแปร
และคงที่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทุกรายการรวมอยู่ในต้นทุนผลิตภัณฑ์ ดังนั้น จึงไม่มีต้นทุนประจ า
งวด ผลตอบแทนจากการลงทุนคือก าไรที่ครอบคลุมคา่ใช้จ่ายทุกส่วนแล้ว ดังนั้น อัตราส่วนบวก
เพิ่ม สามารถค านวณได้ดังนี้ 
 

 

 

 

ราคาขายของผลิตภัณฑ์ สามารถค านวณไดด้ังนี้  

 

 

 

อัตราส่วนบวกเพิ่ม = ผลตอบแทนจากการลงทุน + ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ +ค่าใช้จ่ายในการขาย 

  และบริหารคงที ่

                     ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย – วิธีต้นทุนผันแปรรวม x ปริมาณการผลิต 

 

ราคาขายผลิตภัณฑ์ = ต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปรรวม + (อัตราส่วนบวกเพิ่ม x ต้นทุนผลิตภัณฑ์/หน่วย) 

 

อัตราส่วนบวกเพิม่ =                                   ผลตอบแทนจากการลงทุน  

                     ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย – วิธีต้นทุนผันแปรรวม x ปริมาณการผลิต 

 

ราคาขายผลิตภัณฑ์ = ต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนรวม + (อัตราส่วนบวกเพิ่ม x ต้นทุนผลิตภัณฑ์/หน่วย) 
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ตวัอย่างท่ี 8.5 

บริษัท ฟ้าไทย จ ากัด ได้น าผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งออกจ าหน่าย โดยมีนโยบายการ
ก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ โดยใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นฐานในการค านวณ โดยใช้
การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุนเต็ม ซึ่งบริษัทมีข้อมูลเงินลงทุน ต้นทุนและอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนี้ 

ปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตได ้        5,000 หน่วย 

เงินลงทุน     7,000,000  บาท 

ก าไรจากการด าเนินงาน    1,400,000 บาท  
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 

 วัตถุดิบทางตรง    500 บาทต่อหน่วย 

 ค่าแรงงานทางตรง   300 บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร  120 บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)     500,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ผันแปร     140 บาทต่อหน่วย 

  คงที่ (รวม)       600,000 บาท 

จากขอ้มูลข้างต้น บริษทัควรก าหนดราคาขายผลิตภัณฑ์เท่ากับเท่าไร 
 

วิธีการค านวณ  

จากขอ้มูลข้างต้น บริษทัสามารถแสดงการค านวณ ได้ 4 ขั้นตอน ดังนี้  
ขัน้ท่ี 1 ค านวณต้นทนุผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเตม็  

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ –วิธีต้นทุนเต็ม = วัตถุดิบทางตรง + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใช้จ่ายการผลติ 

 ทั้งผันแปรและคงที่  
    = 500 + 300 + 120 + (500,000/5,000) 
    = 1,020 บาท 

 

ขัน้ท่ี 2 ค านวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน   =    ก าไรจากการด าเนินงาน 

                เงนิลงทุน 

    = 1,400,000    

     7,000,000 

    =  20% 

X 100 

X 100 
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ขัน้ท่ี 3 ค านวณหาอัตราส่วนบวกเพิ่ม  
อัตราส่วนบวกเพิม่ = ผลตอบแทนจากการลงทนุ + ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

   ผันแปรและคงที ่

                      ต้นทนุผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย - วิธีต้นทุนเต็ม x ปริมาณการผลิต 

       
    = (20% x 7,000,000)   + (5,000 x 140) + 600,000 

                 1,020 x 5,000 

    =  1,400,000   + 700,000 + 600,000 

  5,100,000 

      = 0.5294 X 100 

      = 52.95% 

 

ขัน้ท่ี 4 ค านวณหาราคาขายของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย  

ราคาขายผลิตภัณฑ์ = ต้นทุนผลิตภัณฑ์ + (อัตราส่วนบวกเพิ่ม x ต้นทุนผลิตภัณฑ์/หน่วย) 

       =1,020 + (52.95% x 1,020) 
       = 1,020 + 540 

       = 1,560 บาท  
 

ดังนั้น ถา้บริษัทมีนโยบายการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ โดยใช้อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนเป็นฐานในการค านวณ โดยใช้การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุนเต็ม ราคา
ขายของผลิตภัณฑ์จะเทา่กับ 1,560 บาท  

สามารถพสิูจน์ผลการด าเนินงาน โดยแสดงเปน็งบก าไรขาดทุน ได้ดังนี้ 
ยอดขาย (5,000 x 1,560)      7,800,000 

หัก ต้นทนุขาย (5,000 x 1,020)     5,100,000 

ก าไรขัน้ต้น       2,700,000 

หัก คา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร (5,000 x 140)    700,000 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที ่           600,000 1,300,000 

ก าไรจากการด าเนินงาน      1,400,000 

 

 

 

X 100 

X 100 

X 100 
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ถ้าบริษัทท าการค านวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งสามารถค านวณได้ดังนี้  
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน     =  ก าไรจากการด าเนนิงาน 

                 เงนิลงทุน 

     = 1,400,000 

        7,000,000 

     =  20% 

 

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ถ้าบริษัทขายในราคา  1,560 บาทต่อหน่วย ตามที่
วางแผนไว้ กิจการจะมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ 20% ของเงินลงทุน แต่ถ้าหาก
กิจการก าหนดราคาขายสินค้าที่ต ำ่กว่ำ 1,560 บาทต่อหน่วย จะมีผลท าให้อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนต ำ่กวำ่ 20% ของเงินลงทุน แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าขายในราคาที่สูงกว่ำ 1,560 
บาทต่อหน่วย อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจะสูงกวำ่ 20%  ของเงินลงทุน  
 

ต้นทุนตามเป้าหมาย 

การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มักจะถูกก าหนดราคาโดยใช้ต้นทุนเป็นฐานในการ
ค านวณ แล้วบวกส่วนเพิ่มเข้าไป แต่ในบางกรณีกิจการไม่สามารถใช้วิธีนี้ในการก าหนดราคา
สินค้าได้ เนื่องจากสินค้าที่ขายในท้องตลาดเป็นสินค้าที่มีอยู่แล้ว และมีคู่แข่งขันที่ขายสินค้า
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับสินค้าของกิจการ ซึ่งราคาสินค้านั้นถูกก าหนดโดยตลาดหรือ
คู่แข่งขัน ถ้ากิจการเป็นธุรกิจที่มีสินค้าในลักษณะนี้ จะท าให้กิจการไม่มีอิสระในการก าหนด
ราคาขาย กิจการจ าเป็นต้องตั้งราคาเท่ากับที่ขายในท้องตลาด หรือราคาที่คู่แข่งขันเคยตั้งราคา
ไว้ ดังนั้น สิ่งที่กิจการท าได้ก็คือ การวางแผนควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ าที่สุดเท่าที่ท าได้ 
เพื่อให้กิจการยังคงได้ก าไรตามที่ต้องการ แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมต้นทุนการผลิตใน
ลักษณะนี้ เรียกว่า ต้นทุนตามเป้าหมาย (Target Cost) ซึ่งสามารถสรุปเป็นหลักการเกี่ยวกับ
การค านวณต้นทุนตามเป้าหมาย ได้ดังนี้  

 

 

 

 

X 100 

X 100 

ต้นทุนตามเป้าหมาย   =  ราคาขายผลิตภัณฑ์         –     ก าไรที่ต้องการ             

   

           (ถูกก าหนดโดยตลาดหรอืคู่แขง่)   (ตามนโยบายของบริษัท)
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จากแนวคิดต้นทุนตามเป้าหมาย กิจการจะสามารถทราบว่าต้นทุนการผลิตที่กิจการ
ต้องควบคุมให้เป็นไปตามต้นทุนที่วางแผนไว้ เพราะถ้ากิจการไม่สามารถควบคุมให้ได้ตาม
เป้าหมาย จะมีผลท าให้กิจการได้ก าไรต่ ากว่าที่วางแผนไว้ ดังนั้น เพื่อให้ได้ต้นทุนตามที่
ต้องการ แผนกใดก็ตามที่เกี่ยวข้องการการผลิต เช่น แผนกออกแบบผลิตภัณฑ์ แผนกผลิต 
หรือแผนกบริหารที่มีความเกี่ยวข้อง ต้องพยายามควบคุมต้นทุนการผลิตรวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานเพื่อไม่ให้เกินกว่าต้นทุนตามเป้าหมายที่ค านวณได้  

เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนตามเป้าหมาย สามารถอธิบายและแสดงการค านวณ ดัง
แสดงในตัวอย่างที่ 8.6 ดังนี้ 
 

ตวัอย่าง 8.6  

บริษัท รักสุขภาพ จ ากัด มีการวางแผนการผลิตและจ าหน่ายเครื่องออกก าลังกายชนิด
หนึ่ง ผู้บริหารของบริษัทก าลังวางแผนการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อใช้ในการด าเนินงาน มีมูลค่า
สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยเท่ากับ 10,000,000 บาท โดยเงินลงทุนนีค้รอบคลมุตั้งแต่การออกแบบ 
การพัฒนา การผลิตและการตลาด จากการส ารวจราคาของคู่แข่งและความต้องการของผู้ซือ้
เป้าหมาย ราคาสินค้าชนดินี้คู่แข่งขันขายในราคาเครือ่งละ 7,000 บาท โดยบริษัทคาดการณ์ว่า
จะขายได้ 500 เครื่องต่อปี หากบริษัทมนีโยบายที่ต้องการอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
เท่ากับ 20% การก าหนดต้นทนุตามเป้าหมายของเครื่องออกก าลังกายจะเทา่กับกี่บาทต่อเครือ่ง 

 

วิธีการค านวณต้นทนุตามเป้าหมาย 

รายไดจ้ากการขายโดยประมาณ (500 เครื่อง x 7,000 บาท)    3,500,000 

หัก ก าไรที่ตอ้งการ (10,000,000 บาท x 20%)      2,000,000 

ต้นทุนตามเป้าหมายส าหรับสินค้า (5,000 เครือ่ง)      1,500,000 

ต้นทุนตามเป้าหมายต่อหน่วย (1,500,000/500 เครื่อง)              3,000 

 

จากการค านวณข้างต้น จะเห็นว่า หากบริษัทต้องการก าหนดราคาเครื่องออกก าลังกาย
เท่ากับ 7,000 บาทต่อเครื่อง โดยที่บริษัทต้องการอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ 20% 
ต้นทุนตามเป้าหมายที่บริษัทต้องควบคุมคือ เท่ากับ 1500000 บาท หรือ 3000 บาทต่อเครื่อง 
ดังนั้น เมื่อบริษัททราบต้นทุนตามเป้าหมายแล้ว บริษัทจะท าการวิเคราะห์ว่ากระบวนการผลิต
ของสินค้าประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง เช่น กิจกรรมการออกแบบ กิจกรรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการผลิต และกิจกรรมทางการตลาด แล้วพยายามควบคุมหรือลดต้นทุนที่
เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมหรือกระบวนการเหล่านี้ ให้มีต้นทุนน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ หรือ
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พยายามลดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า เมื่อลดกิจกรรมเหล่านี้ได้แล้ว ต้นทุนก็สามารถจะลดลงได้ 
และท าให้กิจการได้รับผลก าไรตามที่ต้องการหรือที่ได้วางแผนไว้ 

  

การก าหนดราคาตามค าสัง่ซ้ือพิเศษ 

ส าหรับธุรกิจที่มีค าสั่งซื้อพิเศษจากลูกคา้ มีความจ าเป็นต้องก าหนดราคาสนิค้า ซึ่งกรณี
การก าหนดราคาในลักษณะแบบนี้ เรียกว่า การก าหนดราคาสินค้าตามค าสั่งซื้อพิเศษ (Special 

Order Pricing) ลักษณะของสินค้าหรือค าสั่งซื้อพิเศษจะเป็นสินค้าที่ได้รับค าสั่งซื้อมาจากลูกค้า 
ที่ไม่ใช่เป็นการขายปกติ ราคาอาจสูงหรือต่ ากว่าท้องตลาด เนื่องจากลักษณะของสินค้ามีความ
เหมือนหรือแตกต่างจากสินค้าที่บริษัทขายในตลาดทั่วไป แต่ส่วนใหญ่การยอมรับค าสั่งซื้อ
พิเศษมักจะมีเงื่อนไขในการยอมรับค าสั่งซื้อพิเศษ 2 ประเด็น คือ การรับค าสั่งซื้อพิเศษต้องไม่
กระทบกับยอดขายตามปกติของบริษัท และต้องอยู่ภายใต้ก าลังการผลิตปกติของกิจการ เช่น 
ก าลังการผลิตของเครื่องจักร ก าลังการผลิตของแรงงานในแผนกผลิต เป็นต้น  

ดังนั้น การที่บริษัทรับค าสั่งพิเศษ คือการผลิตสินค้าเพิ่ม แต่ไม่เกินก าลังการผลิตปกติ
ของกิจการ จะท าให้ต้นทุนคงที่ส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่า
เช่าโรงงาน เป็นต้น บริษัทยังคงจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านี้จ านวนเท่าเดิม จะเปลี่ยนแปลงแต่เฉพาะ
ต้นทุนส่วนที่เป็นผันแปร เช่น วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 
รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการยอมรับค าสั่งซือ้พิเศษ ดังนั้น ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่
ใช้เป็นฐานในการค านวณราคาสินค้าตามค าสั่งซื้อพิเศษ จึงประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปรที่
เกี่ยวข้องกับการรับค าสั่งซือ้พิเศษนี้เท่านั้น ซึ่งต้นทุนเหล่านี้เมื่อพิจารณาแล้ว จะเห็นว่าเป็นการ
ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปรรวม (Total Variable Costing) นั่นเอง ดังนั้น การ
ค านวณราคาผลิตภัณฑ์ตามค าสั่งซื้อพิเศษ สามารถค านวณได้ดังนี้  
 

 

โดยที่ ส่วนบวกเพิ่ม สามารถค านวณไดด้ังนี้ 

 

เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการค านวณราคาผลิตภัณฑ์ตามค าสั่งซือ้พิเศษ จะขอยกตัวอยา่ง 
 

 

เพื่อให้เข้าใจในการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ จะแสดงรายละเอยีดการค านวณดังแสดงใน
ตัวอย่างที่ 8.7 

ราคาขายผลิตภัณฑ์  = ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหนว่ยภายใต้วิธีต้นทุนผันแปรรวม + ส่วนบวกเพิม่ 

ส่วนบวกเพิ่ม = อัตราส่วนบวกเพิ่ม x ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยภายใต้วิธีตน้ทุนผันแปรรวม 
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ตวัอย่างท่ี 8.7  
บริษัท พาณิช จ ากัด เป็นบริษัทที่ท าการผลิตและจ าหน่ายเพาเวอร์แบงค์ โดยมี

นโยบายบวกส่วนเพิ่มในอัตรา 40% จากต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยในปีนี้บริษัทมีปริมาณการผลิต
เท่ากับ 70 % ของก าลังการผลิตปกติ (ก าลังการผลิตปกติ  5,000  อัน) และมีข้อมูลต้นทุนการ
ผลิตและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้  

ต้นทุนการผลิต  

วัตถุดิบทางตรง     300  บาทต่อหน่วย 

 ค่าแรงงานทางตรง        120  บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร   150  บาทต่อหน่วย       

 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)       2,500,000  บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร  100  บาทต่อหน่วย 

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที ่(รวม) 3,000,000  บาท 

 

ถ้าบริษัทมีค าสั่งซื้อพิเศษจากลูกค้าของบริษัทแห่งหนึ่ง จ านวน 2,500 อัน โดยลูกค้า
แจ้งว่าจะน าเอาเพาเวอร์แบงค์นี้ ไปแจกให้กับลูกค้าของบริษัท เพื่อเป็นการขอบคุณในวันปีใหม่  
ดังนั้น ค าสั่งซื้อพิเศษนี้จะไมไ่ปกระทบกบัยอดขายปกติของบริษัท จากข้อมูลข้างต้น บริษัทควร
ก าหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยตามค าสั่งซื้อพิเศษนี้ เท่ากับเท่าใด  

 

วิธีการค านวณ 

ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ - วิธีต้นทุนผันแปรรวม  

       ต้นทุนต่อหน่วย (บาท) 
วัตถุดิบทางตรง     300 
ค่าแรงงานทางตรง     120 
ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร   150 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร  100 
   ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย    670  

 

จากข้อมูลข้างต้น บริษัทมีนโยบายในการบวกส่วนเพิ่มจากต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยมี
อัตราส่วนบวกเพิ่ม เท่ากับ 40% จากต้นทุนผลิตภัณฑ์ ราคาขายของสินค้าตามค าสั่งซื้อพิเศษ 
สามารถค านวณได้ดังนี้  
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ราคาขายผลิตภัณฑ์  = ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหนว่ย ภายใต้วิธีต้นทุนผันแปรรวม + ส่วนบวกเพิม่ 

        = 670 + (670 x 40 %)  

        = 670 + 268 

        = 938 บาทต่อหน่วย 

ดังนั้น ถ้าหากบริษัทมีนโยบายในการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์โดยบวกส่วนเพิ่มจาก
ต้นทุน บริษัทควรก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ตามค าสั่งซื้อพิเศษ เท่ากับ 938 บาทต่อหน่วย              
 

สรปุ 

การตัดสินในเกี่ยวกับการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ถือเป็นประเด็นการตัดสินใจระยะสั้นที่
ผู้บริหารต้องให้ความสนใจ เนื่องจากถ้าหากผู้บริหารมีการก าหนดราคาสินค้าไม่เหมาะสม เช่น
ถ้าตั้งราคาสินค้าต่ าไปอาจมีผลท าให้กิจการได้รับผลขาดทุนจากการด าเนินงาน หรือถ้าตั้งราคา
สินค้าสูงไปอาจท าให้ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ดังนั้น การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์จึงมี
ความส าคัญ ซึ่งแนวคิดพื้นฐานในการก าหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ กิจการจ าเป็นต้องเข้าใจถึง
ประเด็นส าคัญ 2 ประเด็นก่อนการตั้งราคาสินค้า นั่นคือ ต้นทุนที่ใช้เป็นฐานในการก าหนดราคา
ขายว่าควรจะประกอบด้วยต้นทุนอะไรบ้าง และอัตราส่วนเพิ่มควรมีการก าหนดอย่างไร ซึ่ง
ต้นทุนที่ใช้เป็นฐานในการก าหนดราคาสินค้า สามารถแบ่งได้เป็น 4 วิธี ได้แก่ วิธีต้นทุนเต็ม วิธี
ต้นทุนการผลิตผันแปร วิธีต้นทุนผันแปรรวมและวิธีต้นทุนรวม การก าหนดราคาสินค้าสามารถ
ท าได้ 3 วิธี คือ 1) การก าหนดราคาโดยบวกส่วนเพิ่มจากต้นทุน 2) การก าหนดราคาโดยใช้
ก าไรที่ต้องการ และ 3) การก าหนดราคาโดยใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

แต่ในบางกรณีบริษัทอาจจะทราบราคาสินค้าตั้งแต่แรก เพราะเป็นสินค้าที่มีอยู่แล้วใน
ท้องตลาด ราคาขายถูกก าหนดโดยท้องตลาด ประเด็นที่บริษัทต้องพิจารณาจึงไม่ใช่การก าหนด
ราคาขายของผลิตภัณฑ์ แต่เป็นการพัฒนาสินค้าให้สามารถท าก าไรได้ตามที่ต้องการ โดยตั้ง
ราคาขายตามตลาดหรือตามคู่แข่งขัน แต่บริษัทพยายามที่จะควบคุมต้นทุนให้ได้ตามที่วางแผน
ไว้ ดังนั้น ถ้ากิจการมีสินค้าที่เหมือนกับตลาดหรือคู่แข่ง ต้นทุนจึงเป็นประเด็นส าคัญที่บริษัท
ควรให้ความสนใจ แนวคิดที่น ามาใช้ในการตัดสินใจในกรณีเช่นนี้ คือ ต้นทุนตามเป้าหมาย หรือ
ท าให้ต้นทุนต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ หรือต้องไม่เกินจากที่ค านวณต้นทุนตามเป้าหมายเอาไว้
เพื่อให้กิจการได้รับก าไรตามที่ต้องการ  
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. ห้างหุ้นส่วน อุดรแสงเจริญ จ ากดั เป็นร้านสรรพสินค้าที่จ าหนา่ยสนิค้าอุปโภคและบริโภค
หลายชนิด โดยมีนโยบายในการก าหนดราคาสนิค้าแต่ละชนิดโดยบวกส่วนเพิม่จากต้นทนุ ตาม
อัตราส่วนบวกเพิม่ (Markup Percentage) ที่แตกต่างกันในแต่ละแผนก ดงันี้  

แผนก   อตัราส่วนบวกเพ่ิม (% Markup) 

แผนกเครื่องเขียน   30 % 

แผนกเสื้อผ้าส าเร็จรูป   50 % 

แผนกเครื่องใชไ้ฟฟา้   60 % 

แผนซุปเปอร์มาเก็ต   10 % 

 

บริษัทได้ท าการสั่งซื้อสนิค้าเพื่อมาจ าหน่ายในรา้นโดยมีรายละเอยีดดังตอ่ไปนี้ 
         ชนิดของผลิตภณัฑ ์  จ านวนหน่วย  ต้นทุนรวม (บาท) 

เครื่องซกัผ้า        10             80,000 

ปากกา        500              1,500 

เสื้อเชิ้ต          80          32,000 

กาแฟส าเรจ็รูป         50        10,000 

 

ให้ท า 

ก าหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ถ้าเจ้าของร้านมีนโยบายในการก าหนด
ราคาขายของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดโดยบวกส่วนเพิ่มจากต้นทุน ด้วยอัตราส่วนเพิ่มที่ก าหนด
ข้างต้น 

 

ข้อ 2. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลต้นทนุและค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานต่างๆ ของรา้นอนุรักษไ์ทย โดยมี
ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย ดังต่อไปนี้ 

ต้นทุนการผลิต 

 วัตถุดิบทางตรง   20 บาทต่อหน่วย 

 ค่าแรงงานทางตรง  15 บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 32 บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่  27 บาทต่อหน่วย  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย  37 บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  55 บาทต่อหน่วย 
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ถ้าเจ้าของร้านอนุรักษไ์ทย มนีโยบายการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์โดยใช้อัตราส่วนบวก
เพิ่มจากต้นทนุ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขายมีการตั้งราคาขายเท่ากับ 300 บาทต่อหน่วย ถ้าร้านนี้มีฐาน
การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน  
 

ให้ท า 

ค านวณหาอัตราส่วนบวกเพิ่ม (% Markup) ถ้าเจ้าของร้านอนุรักษ์ไทย ใช้ฐานการ
ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต่างๆ ดังนี้ 

1. วิธีต้นทุนเต็ม (Full Costing) 

2. วิธีต้นทุนผันแปร (Variable Costing) 

3. วิธีต้นทุนผันแปรรวม (Total Variable Costing) 

4. วิธีต้นทุนรวม (Total Costing) 

 

ข้อ 3. บริษัท สบายดอีพาทเมนท์ จ ากดั เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ย โดยด าเนินธุรกิจ
ให้เช่าห้องพักรายเดอืน มีข้อมูลต้นทนุและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องดงันี้ 

จ านวนหอ้งพกั          30   ห้อง  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 

 เงินเดือนพนกังาน  30,000  บาท 

 ค่าสาธารณูปโภค  25,000  บาท 

 ค่าโทรศัพท ์     5,000  บาท 

ค่าอินเตอร์เน็ต     3,000  บาท 

 ค่าวัสดุสิน้เปลือง  28,000  บาท 

 ค่าเบี้ยประกันภัย  17,000  บาท 

 

ให้ท า  
ค านวณหาอัตราค่าเช่าต่อห้องที่ธุรกิจควรก าหนด ถ้าบริษัทต้องการก าไร (Target 

Profit) เท่ากับ 75,000 บาท 
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ข้อ 4. อู่ล้างรถศรีสะอาด ให้บริการล้างรถให้กับลูกค้า โดยเจ้าของร้านได้ประมาณการข้อมูล
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องของเดือนมกราคม ไว้ดังนี้ 

จ านวนรถของลูกคา้ที่คาดว่าจะมาใช้บริการ        300   คัน  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน (ประมาณการ) 
 ค่าเช่าร้าน     5,000  บาท 

เงินเดือนพนกังาน    8,000  บาท 

 ค่าสาธารณูปโภค    7,000  บาท 

 ค่าโทรศัพท ์      1,000  บาท 

 ค่าวัสดุสิน้เปลืองในการล้างรถ   8,000  บาท 

 ค่ารับรอง      2,000  บาท 

 

ให้ท า ค านวณหาอัตราค่าบริการลา้งรถต่อคนั ถ้าบริษัทต้องการก าไร (Target Profit) เท่ากับ 
20,000 บาท 

 

ข้อ 5. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกีย่วกับต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของบริษัท สยามการคา้ จ ากดั ซึ่ง
บริษัทได้ท าการผลิตและขายรถจกัรยาน โดยมขี้อมูลประจ าเดือนกันยายน 25X1 

ปริมาณการขาย     200 คัน 

ต้นทุนการผลิต (ต่อหน่วย) 
วัตถุดิบทางตรง    220 บาท   

ค่าแรงงานทางตรง   150 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร  180 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่   200 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน (ต่อหน่วย) 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร   50 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที ่ 170 บาท 

 

ให้ท า  
1. ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย โดยใช้วิธีการค านวณดังนี ้

1.1. ต้นทุนผันแปร (Variable Costs) 

1.2. ต้นทุนเต็ม (Full Costs) 

1.3. ต้นทุนผันแปรรวม (Total Variable Costs) 

1.4. ต้นทุนรวม (Total Costs) 
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2. ก าหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ ถ้าบวกส่วนเพิ่มในอัตรา 60 % ของต้นทุนผลิตภัณฑ์ตาม
วิธีต้นทุนเต็ม  

3. ก าหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ ถ้าบวกส่วนเพิ่มในอัตรา 80 % ของต้นทุนผลิตภัณฑ์ตาม
วิธีต้นทุนผันแปร  
 

ข้อ 6. บริษัท อุดรการค้า จ ากัด ได้น าผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่าย โดยมีนโยบายการก าหนดราคา
ขาย โดยใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจากต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม ซึ่งบริษัทมี
ข้อมูลเงินลงทุน ต้นทุนและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนี้ 

ปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตได ้     10,000 หน่วย 

เงินลงทุน    1,000,000  บาท 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)           20% 

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 

 วัตถุดิบทางตรง    100 บาทต่อหน่วย 

 ค่าแรงงานทางตรง     50 บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร    30 บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)     400,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ผันแปร     15 บาทต่อหน่วย 

  คงที่ (รวม)      300,000 บาท 

 

ให้ท า 

1. ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย โดยใช้วิธีต้นทุนเต็ม ต้นทุนผันแปร ต้นทุนผันแปร
รวม และต้นทุนรวม 

2. ค านวณหาอัตราส่วนบวกเพิ่ม เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่ต้องการ โดย
ใช้วิธีการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปร 

3. ค านวณหาราคาขายของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย ตามอัตราส่วนบวกเพิ่มตามที่ค านวณได้
ในข้อ 2  

4. พิสูจน์อัตราผลตอบแทนที่ได้รับ โดยจัดท าในรูปของงบก าไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนผัน
แปร 
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ข้อ 7. บริษัท อุดรการค้า จ ากัด ได้น าผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่าย โดยมีนโยบายการก าหนดราคา
ขาย โดยใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจากต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม ซึ่งบริษัทมี
ข้อมูลเงินลงทุน ต้นทุนและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนี้ 

เงินลงทุน    2,000,000  บาท 

ปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตได ้     10,000 หน่วย 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)           15% 

ต้นทุนการผลิต 

 ต้นทุนการผลิตผันแปร   200 บาทต่อหน่วย 

 ต้นทุนการผลิตคงที่ (รวม)     500,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ผันแปร     25 บาทต่อหน่วย 

  คงที่ (รวม)      500,000 บาท 

 

ให้ท า 

1. ค านวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย โดยใช้วิธีต้นทุนเต็ม ต้นทุนผันแปร ต้นทุนผัน
แปรรวม และต้นทุนรวม 

2. ค านวณหาอัตราส่วนบวกเพิ่ม เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่ต้องการ  
3. ค านวณหาราคาขายของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย ตามอัตราส่วนบวกเพิ่มตามที่ค านวณได้

ในข้อ 2  
4. จัดท างบก าไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนเต็ม 

 

ข้อ 8. บริษัท สหพัฒน์ จ ากัด ท าการผลิตและจ าหน่ายสินค้าชนิดหนึ่ง ซึ่งในตลาดมีสินค้า
ลักษณะเดียวกัน โดยก าหนดราคาขายหน่วยละ 500 บาท ถ้าบริษัทต้องการก าไร 80 บาทต่อ
หน่วย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 20 บาทต่อหน่วย ให้ค านวณหาต้นทุนการผลิตที่
บริษัทนี้ควรจะควบคุมให้ได้หน่วยละเท่ากับเท่าใด จึงจะท าให้ได้ก าไรตามต้องการ (Target 

Costing) 

 

ข้อ 9. บริษัท หมูยอแสนอร่อย จ ากัด ท าการผลิตและจ าหน่ายหมูยอ ซึ่งในตลาดมีสินค้า
ลักษณะเดียวกัน โดยร้านอื่นมีการก าหนดราคาขายอันละ  75 บาท ถ้าบริษัทต้องการก าไรอัน
ละ 15 บาท และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอันละ 10 บาท ให้ค านวณหาต้นทุนการผลิตที่
บริษัทนี้ควรจะควบคุมให้ได้หน่วยละเท่ากับเท่าใด จึงจะท าให้ได้ก าไรตามต้องการ (Target 

Costing) 
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ข้อ 10. บริษัท สยามพาณิช จ ากัด เป็นบริษัทที่ท าการผลิตและจ าหน่ายรถจักรยาน โดยมี
นโยบายบวกส่วนเพิ่มในอัตรา 40% จากต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยในปีนี้บริษัทมีปริมาณการผลิต
เท่ากับ 70 % ของก าลังการผลิตปกติ และมีข้อมูลต้นทุนการผลิต ดังนี้  

ก าลังการผลิตปกติ (Normal Capacity)  5,000  คัน  
 วัตถุดิบทางตรง    1,200 บาทต่อหน่วย 

 ค่าแรงงานทางตรง         500  บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร    800 บาทต่อหน่วย       

 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)     1,250,000 บาท 

 

ถ้าบริษัทมีค าสั่งซื้อพิเศษจากลูกค้านาย เอ จ านวน 1,500 คัน โดยถ้าบริษัทรับค า
สั่งซื้อพิเศษของนาย เอ ค าสั่งซื้อนี้จะไม่ไปกระทบกับยอดขายปกติของบริษัท ดังนั้น ถ้าท่าน
เป็นผู้น าเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหาร  
 

ให้ท า จากข้อมูลข้างต้นท่านจะรับค าสั่งซื้อนี้หรือไม่ และจะก าหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์
เท่ากับเท่าใด ตามนโยบายที่ก าหนดข้างต้น 

 

ข้อ 11. บริษัท สยามพาณิช จ ากัด เป็นบริษัทที่ท าการผลิตและจ าหน่ายเครื่องชาร์จ โดยมี
นโยบายบวกส่วนเพิ่มในอัตรา 50% จากต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยในปีนี้บริษัทมีปริมาณการผลิต
เท่ากับ 80 % ของก าลังการผลิตปกติ และมีข้อมูลต้นทุนการผลิต ดังนี้  

ก าลังการผลิตปกติ (Normal Capacity)  5,000  หน่วย  
 วัตถุดิบทางตรง      150 บาทต่อหน่วย 

 ค่าแรงงานทางตรง          25  บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร     74 บาทต่อหน่วย       

 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)       320,000 บาท 

 

ถ้าบริษัทมีค าสั่งซื้อพิเศษจากลูกค้าเพื่อน าไปเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพนักงาน 
จ านวน 500 อัน โดยถ้าบริษัทรับค าสั่งซื้อพิเศษ ค าสั่งซื้อนี้จะไม่ไปกระทบกับยอดขายปกติของ
บริษัท  
 

ให้ท า จากข้อมูลข้างต้นท่านจะรับค าสั่งซื้อนี้หรือไม่ และจะก าหนดราคาขายของ
ผลิตภัณฑ์เท่ากับเท่าใด ตามนโยบายที่ก าหนดข้างต้น 

  



 

   

บทท่ี  9 

การใช้ข้อมูลทางการบญัชีเพ่ือการตดัสินใจ 

 

การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง ผู้บริหารของกิจการจึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาเพื่อน ามาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลทางการบัญชีไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
รายได้และต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้น เพราะข้อมูลทางการ
บัญชีเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับผลการด าเนินงานโดยตรงของธุรกิจ แล้วน าข้อมูลทางการ
บัญชีเหล่านั้นมาวางแผนและบริหารต้นทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อกิจการ ดังนั้น 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการบัญชี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ จึง
เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญ และส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร  

ทางปฏิบัติ ประเด็นปัญหาแต่ละประเด็นอาจมีทางเลือกในการแก้ไขปัญหาในหลาย
ทางเลือก ดังนั้น ผู้บริหารควรตัดสินใจจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น เพื่อพิจารณาว่า
ทางเลือกใดเป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุด ซึ่งการตัดสินใจของผู้บริหารควรพิจารณาทั้ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน หรือที่เรียกว่า ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Information) และ
ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน ที่เรียกว่า ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Information) ควบคู่กัน 
เพราะทางเลือกในแต่ละทางเลือกให้ผลตอบแทน หรือมีผลก าไรที่สูงที่สุด แต่เมื่อพิจารณาข้อมูล
เชิงคุณภาพแล้ว อาจไม่เหมาะสมต่อธุรกิจก็เป็นได้  

ในบทนี้เป็นการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจในระยะสั้นเท่านั้น ประเด็น
ปัญหาที่ผู้บริหารต้องตัดสินใจ ได้แก่ ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. การตัดสินใจเกี่ยวกับการรับค าสั่งซื้อพิเศษ 

2. การตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตเองหรือซื้อจากบุคคลภายนอก  

3. การตัดสินใจเกี่ยวกับการเพิ่มหรือการยกเลิกส่วนงานหรือสายผลิตภัณฑ์ 
4. การตัดสินใจเกี่ยวกับการจ าหน่ายหรือผลิตต่อของผลิตภัณฑ์ร่วม  

5. การตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

6. การปิดโรงงานชั่วคราว 

 

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารในประเด็นต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นจะมีขั้นตอนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลทางการบัญชี ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่มักจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น 
รายได้ และต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ก าลังการ
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ผลิตของธุรกิจ ก าลังคน สภาพเศรษฐกิจ และสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกันกับธุรกิจ เป็นต้น การตัดสินใจของผู้บริหารสิ่งแรกที่ต้องน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
คือ ข้อมูลใดบ้างที่เกี่ยวข้องและน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจในแต่ละประเด็น ซึ่งข้อมูลที่
น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น และมี
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างกันเช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาสาระของข้อมูล
ทางการบัญชีเพื่อน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ และสามารถเลือกทางเลือกที่ดีและเหมาะสม
ที่สุด ในแต่ละหัวข้อซึ่งจะได้ท าการอธิบายในรายละเอียดต่อไป 

 

ขัน้ตอนการตดัสินใจ 

โดยทั่วไปเมื่อผู้บริหารประสบกับปัญหาจากการด าเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาระยะ
สั้นหรือระยะยาวก็ตาม ผู้บริหารต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นๆ โดยมีขั้นตอนของการ
ตัดสินใจของผู้บริหารซึ่งสามารถแบ่งขั้นตอนได้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ (ปรับปรุงจาก Horngren, 

Datar and Rajan, 2015 : 448 และ ศศิวิมล มีอ าพล, 2556) 
 

1. การระบุปัญหา  

ขั้นตอนแรกของการตัดสินใจ เริ่มตั้งแต่ส ารวจและระบุให้ได้ว่าปัญหาของการท าธุรกิจ 
และความไม่แน่นอนของการท าธุรกิจคืออะไร (Identify the problem and Uncertainties) 
ค้นหาและระบุปัญหาให้ชัดเจน พร้อมทั้งบอกว่าความไมแ่น่นอนของ  และพิจารณาว่าปัญหานั้น
ใครเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้การแก้ปัญหามีความชัดเจนมากขึน้ เมื่อระบุปัญหาได้อย่างชัดเจนจะ
สามารถระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นได้อย่างชัดเจนเช่นกัน  

 

2. การก าหนดขอบเขตและทางเลือก 

เมื่อสามารถระบุปัญหาได้แล้ว ผู้บริหารควรระบุขอบเขต (Identify Criterion) ในการ
แก้ปัญหา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหานั้นๆ เพื่อน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ เช่น บริษัท
ต้องการก าไรที่สูงที่สุด ทางเลือกที่บริษัทเลือกอาจไปลดต้นทุนการผลิตลงท าใหส้ินคา้มีคุณภาพ
ที่ลดลง ดังนั้นในทางปฏิบัติกิจการต้องท าการก าหนดขอบเขตของแต่ละปัญหาให้ชัดเจน เพราะ
ในบางครั้งถ้าต้องการก าไรสูงสุด แต่คุณภาพของสินค้าลดลงอาจมีผลต่อชื่อเสียงของบริษัทใน
ระยะยาวได้ ดังนั้น การแก้ปัญหาบางปัญหาไม่สามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการได้
ทั้งหมด 



                                                             บทที่ 9 การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการตัดสินใจ  9 - 3 

 

เมื่อระบุปัญหาและก าหนดขอบเขตได้แล้ว ผู้บริหารต้องพยายามหาทางเลือก (Identify  

Alternatives) เพื่อแก้ปัญหานั้น โดยในแต่ละปัญหาอาจมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางเลือก 
ดังนั้นควรจะเปรียบเทียบแต่ละทางเลือกว่าทางเลือกเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด หรือเป็นทางเลือกที่
เหมาะสมที่สุดเมื่ออยู่ภายใต้สภาวการณ์นั้น 

 

3. การรวบรวมข้อมูล  

ในแต่ละทางเลือกเพื่อใช้แก้ปัญหาจ าเป็นต้องมีการเก็บและรวบรวมข้อมูล (Obtain 

Information) ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นจ านวนเงินหรือข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทางเลือกนั้น และข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการแข่งขันของธุรกิจนั้น ข้อมูลด้านกฎหมายและการเมือง ข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประเมิน
หาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ในช่วงเวลาหรือในสถานการณ์นั้นๆ 

 

4. การตดัสินใจ 

เมื่อมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางเลือกแต่ละทางเลือก ขั้นตอนต่อไปคือ การตัดสินใจเลือก
ทางเลือก (Make Decision by Choosing Among Alternatives) โดยการพิจารณาข้อมูลของแต่
ละทางเลือกว่า ทางเลือกใดให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด หรือมีต้นทุนที่ต่ าที่สุดและตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุดภายใต้สถานการณ์ขณะนั้น  การพิจารณาควรพิจาณาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดประกอบกัน เช่น ทางเลือกที่ให้ต้นทุนที่ต่ าที่สุด แต่อาจมีผลท าให้ชื่อเสียงของบริษัท
ลดลง หรือความพึงพอใจในตัวสินค้าหรือการบริการของลูกค้าลดลง ทางเลือกนั้นก็ไม่ใช่
ทางเลือกที่ดีที่สุด ดังนั้น การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ควรค านึงถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่
ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินก็ตาม 

 

5. การติดตามและประเมินผล  

เมื่อผู้บริหารตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ ปฏิบัติตาม
ทางเลือกที่เลือกไว้ มีการควบคุม เพื่อให้ตามเป้าหมายที่วางไว้ หลังจากนั้น ต้องมีการติดตาม
และประเมินผลทางเลือกนั้นๆ (Implement the Decision, Evaluate Performance and Learn) 

ว่าทางเลือกนั้นสามารถแก้ปัญหานั้นได้หรือไม่ หรือปัญหาลดลงหรือไม่ หากทางเลือกนั้นไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ผู้บริหารต้องท าการวางแผนใหม่ หรือถ้าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง 
ทางเลือกที่เคยเลือกอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด ในช่วงเวลานั้นอีกต่อไป จึงต้องท าการ
ประเมินปัญหาใหม่ และท าการเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละทางเลือกที่เหมาะสมใหม่ หรือเป็น
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การเริ่มต้นกระบวนการของการตัดสินใจใหม่ ตั้งแต่ เริ่มต้นและขั้นตอนต่างๆ ตามล าดับ ดัง
แสดงขั้นตอนการตัดสินใจ ดังภาพที่ 9.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ภาพท่ี 9.1 ขั้นตอนการตดัสินใจ 

 

ลกัษณะของข้อมูลท่ีน ามาใช้ประกอบการตดัสินใจ  

การแบ่งประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจสามารถจ าแนกตามลักษณะของ
ข้อมูลได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณเป็น
ข้อมูลที่สามารถวัดมูลค่าได้เป็นตัวเลข ซึ่งเป็นข้อมูลในรูปของตัวเงิน เช่น ต้นทุนการผลิต 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เป็นต้น หรือไม่อาจแสดงในรูปของตัวเงิน เช่น ระยะเวลาของ
การขนส่งสินค้า เวลาที่ใช้ในการผลิตสินค้า หรือจ านวนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 
เป็นต้น ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่วัดออกมาเป็นตัวเงินได้ค่อนข้างยาก เช่น ความพึง
พอใจของลูกค้า ความจงรักภักดีในตัวสินค้าของลูกค้า คุณภาพของสินค้า ขวัญและก าลังใจของ
พนักงาน ความเพียงพอของก าลังการผลิตของเครื่องจักร เป็นต้น จะเห็นได้ว่า  ข้อมูลทั้งสอง
ลักษณะนี้มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร เช่น ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิต
สินค้าเอง หรือซื้อจากบุคคลภายนอก การพิจารณาข้อมูลของผู้บริหารนอกจากจะค านึงถึง
ข้อมูลต้นทุนที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณในแต่ละทางเลือกแล้ว ซึ่งการตัดสินใจเลือกจะ
พิจารณาว่าทางเลือกไหนมีต้นทุนที่ต่ าที่สุด นอกจากนี้ผู้บริหารจ าเป็นต้องพิจารณาข้อมูลอื่นๆ 

1.การระบุปัญหา 

4.การเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละทางเลือก 

5. การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 

6. การติดตามและประเมินผล 

2.การก าหนดขอบเขตและทางเลอืก 
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ประกอบด้วยเช่นกัน เช่น ความพร้อมของก าลังการผลิตของเครื่องจักร หรือพิจารณาความ
ช านาญของพนักงานแผนกผลิต ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบการตัดสินใจนอกเหนือจาก
ข้อมูลเชิงปริมาณข้างต้น 

นอกจากการแบ่งประเภทต้นทุนในลักษณะข้างต้นแล้ว ข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจยังสามารถแบ่งไปตามความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ซึ่งข้อมูลต้นทุนสามารถแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevant Costs) และต้นทุนที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Irrelevant Costs)  ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดต้นทุนแต่ละ
ประเภท ได้ดังนี้ 

 

1. ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจ 

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการการตัดสินใจ (Relevant Costs) หมายถึง ต้นทุนที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับทางเลือกที่ผู้บริหารเลือก หรือเป็นต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
และมีความแตกต่างกันระหว่างทางเลือกต่างๆ ที่ก าลังพิจารณา (วรรณี เตโชโยธิน , สมชาย สุ
ภัทรกุล และมนวิกา ผดุงสิทธิ์, 2558 : 90) ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ประกอบด้วย 
ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ ต้นทุนที่ควบคุมได้ ต้นทุนส่วนต่าง หรือต้นทุนส่วนเพิ่ม และต้นทุนค่าเสีย
โอกาส ซึ่งต้นทุนแต่ละประเภทสามารถอธิบายรายละเอียด พร้อมทั้งยกตัวอย่างต้นทุนแต่ละ
ลักษณะ ได้ดังนี้  

 

1.1. ต้นทุนท่ีหลีกเล่ียงได้ 

ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoidable Costs) หมายถึง ต้นทุนที่สามารถลดได้ทั้งจ านวน
หรือบางส่วนจากการเลือกทางเลือกหนึ่งๆ โดยต้นทุนส่วนที่ลดได้จัดเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจ (วรรณี เตโชโยธิน, สมชาย สุภัทรกุล และมนวิกา ผดุงสิทธิ์, 2558 : 91) หรือ
ต้นทุนนี้จะไม่เกิดขึ้นหรือยกเลิกได้ ถ้าหากผู้บริหารไม่เลือกทางเลือกนั้น เช่น กิจการก าลัง
ตัดสินใจว่าจะยกเลิกการผลิตเค้กผลไม้ ท าให้แผนกผลิตเค้กผลไม้สามารถลดต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายบางส่วนลงได้ เช่น วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิตเค้กผลไม้ รวมไปถึงค่าแรงงานที่
จ่ายให้กับพนักงานในแผนกนั้น เป็นต้น หรือห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง มีปัญหาขาดทุนอย่าง
ต่อเนื่องส าหรับห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานี ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องการตัดสินใจที่
จะยกเลิกสาขาอุดรธานี ต้นทุนที่กิจการสามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น ค่าเช่า เงินเดือนพนักงาน 
และค่าสาธารณูปโภคของสาขาอุดรธานี จะสามารถลดลงได้ทั้งจ านวน เป็นต้น ดังนั้น ต้นทุนที่
ลดลงหรือหลีกเลี่ยงได้ดังกล่าว จะถือว่าเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ  
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1.2. ต้นทุนท่ีควบคมุได้ 

ต้นทุนที่ควบคุมได้ (Controllable Costs) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ผู้จัดการ
แผนกนั้นมีอ านาจ หน้าที่ในการควบคุม สั่งการหรือบริหารจัดการได้ เช่น เงินเดือนของ
พนักงานแผนกขาย ถือเป็นต้นทุนที่ควบคุมได้ของผู้จัดการแผนกขาย เพราะผู้จัดการแผนกนั้น 
มีอ านาจหน้าที่ในการเพิ่มหรือลดเงินเดือนหรือจ านวนพนักงานในแผนกขายได้ เพื่อให้การ
ท างานของแผนกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือตามแผนที่ก าหนด 

 

1.3. ต้นทุนส่วนต่าง  

ต้นทุนส่วนต่าง (Differential Costs) หมายถึง ต้นทุนที่มีความแตกต่างกันในแต่ละ
ทางเลือก ซึ่งต้นทุนอาจจะเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างทางเลือก
ต่างๆ ซึ่งต้นทุนส่วนต่างมีแนวคิดคล้ายต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal Cost หรือ Incremental 

Costs) สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งต้นทุนรวม หรือต้นทุนต่อหน่วยก็ได้ เช่น การตัดสินใจผลิต
ชิ้นส่วนเองหรือซื้อชิ้นส่วนจากบุคคลภายนอก ผู้บริหารจะพิจารณาว่า ต้นทุนการผลิตจากการที่
กิจการผลิตชิ้นส่วนเองมีต้นทุนรวมเท่ากับเท่าใด เปรียบเทียบกับต้นทุนที่กิจการไปซื้อจาก
บุคคลภายนอกว่าทางเลือกใดมีต้นทุนรวมต่ าทีสุ่ด แล้วผู้บริหารจะได้ตัดสินใจเลือกทางเลือกนั้น 
หรืออาจพิจารณาว่ามีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับเท่าใดในแต่ละทางเลือก เป็นต้น 

ส่วนต้นทุนที่ไม่แตกต่างกันในแต่ละทางเลือก จะถือว่าเป็นต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ เพราะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ เช่น การตัดสินใจผลิตชิ้นส่วนเองหรือซื้อชิ้นส่วนจาก
บุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกใดกิจการจ าเป็นต้องคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรที่ใช้
ในการผลิต ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร ถือเป็นต้นทุนที่ไม่มีความแตกต่าง
กันในแต่ละทางเลือก ซึ่งไม่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

1.4. ต้นทุนค่าเสียโอกาส 

ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Costs) หมายถึง มูลค่าของประโยชน์หรือ
ผลตอบแทนของทางเลือกที่ดีที่สุดรองลงมาที่ผู้ตัดสินใจสูญเสียโอกาสที่จะได้รับ เพราะผู้
ตัดสินใจไปเลือกทางเลือกอื่น (วรรณี เตโชโยธิน, สมชาย สุภัทรกุล และมนวิกา ผดุงสิทธิ์, 2558 

: 92) อาจเป็นเพราะทางเลือกอื่นเหมาะสมกว่า หรือให้ผลตอบแทนสูงกว่าทางเลือกนั้น เช่น 
กิจการมีเครื่องจักรที่สามารถจะน ามาใช้ในการผลิตสินค้าได้ หรือกิจการสามารถเลือกที่จะ
น าเอาเครื่องจักรเครื่องนี้ไปให้เช่า ท าให้ได้รับค่าเช่า 50,000 บาท ถ้าผู้บริหารเลือกที่จะใช้
เครื่องจักรเครื่องนี้ไปใช้ในการผลิตสินค้า จะมีผลท าให้กิจการสูญเสียโอกาสที่จะได้รับรายได้ค่า
เช่าจ านวน 50,000 บาท ซึ่งรายได้ที่สูญเสียไปจากการตัดสินใจเช่นนี้ ถือว่าเป็นต้นทุนค่าเสีย
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โอกาสของกิจการแห่งนี้ ถึงแม้ว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสจะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายทางการบัญชี แต่ต้นทุน
ลักษณะนี้เป็นต้นทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

 

2. ต้นทุนท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการตดัสินใจ 

ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Irrelevant Costs) หมายถึง ต้นทุนที่ไม่แตกต่าง
กันระหว่างทางเลือกไม่ว่าผู้บริหารจะตัดสินใจอย่างไรก็ตาม (ศรีสุดา อาจวานันทกุล , 2557 : 9) 

หรือ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนหรือรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในระหว่างทางเลือกใด
ทางเลือกหนึ่ง ต้นทุนเหล่านี้ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ เพราะไม่ว่าจะเลือกทางเลือกใด ต้นทุนหรือ
รายได้ของแต่ละทางเลือกไม่มีความแตกต่างกัน ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ สามารถ
แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้ และต้นทุนจม แต่
ละประเภท สามารถอธิบายรายละเอียด พร้อมทั้งยกตัวอย่างลักษณะของต้นทุน ได้ดังนี้  

 

2.1. ต้นทุนท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ 

ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (Unavoidable Costs) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่
ยังคงเกิดขึ้นไม่ว่ากิจการจะตัดสินใจอย่างไร ถึงแม้กิจการจะเลือกทางเลือกนั้นหรือไม่เลือกก็
ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจะมีจ านวนเท่าเดิม หรือไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละทางเลือก โดยส่วน
ใหญ่ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มักจะเป็นต้นทุนคงที่  เช่น เงินเดือนผู้บริหาร ค่าเสื่อมราคา
เครื่องจักร ค่าเช่าอาคาร เป็นต้น  

 

2.2. ต้นทุนท่ีควบคมุไม่ได้ 

ต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Costs) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่อยู่
นอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือการควบคุม การบริหารจัดการของผู้บริหารหรือผู้จัดการแผนก
นั้นๆ เช่น เงินเดือนของพนักงานขาย เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแผนกขาย ถือว่าเป็นต้นทุนที่
ผู้จัดการแผนกบัญชีควบคุมไม่ได้ เนื่องจากผู้จัดการแผนกบัญชี ไม่มีอ านาจ หน้าที่ในการสั่ง
การเพิ่มหรือลดเงินเดือน หรือจ านวนของพนักงานที่อยูแ่ผนกขายได ้เป็นต้น ดังนั้นค่าใช้จ่ายใด
ที่ผู้บริหารไม่มีอ านาจควบคุม หรือสั่งการให้เพิ่มหรือลดได้ ถือว่าเป็นต้นทุนที่ผู้บริหารคนนั้น
ควบคุมไม่ได้ ซึ่งต้นทุนที่ผู้บริหารควบคุมไม่ได้ จะไม่มีผลต่อการตัดสินใจ 
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2.3. ต้นทุนจม 

ต้นทุนจม (Sunk Costs) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
ในอดีต เช่น การซื้อเครื่องจักร ท าให้มีการคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร หรือ ค่าเช่า
ส านักงานที่มีการท าสัญญาระยะยาว เป็นต้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้ลดลงได้ ถือเป็นต้นทุนจม และเป็นต้นทุนที่ไม่สามารถ
ลดได้ถึงแม้ว่าจะไม่เลือกทางเลือกนั้นก็ตาม ต้นทุนจมจะไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจใดๆ 
ของผู้บริหารในสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม ต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายนี้ ไม่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจก็ได้ หรือบางครั้ง ต้นทุนจม 
จะหมายถึง ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นเอง 
 

รปูแบบการวิเคราะหข้์อมูลต้นทุนเพ่ือการตดัสินใจ 

ขั้นตอนของการตัดสนิใจ เป็นกระบวนการของการวิเคราะหข์้อมูลเพือ่ประเมินทางเลือก
ว่าทางเลือกใดมคีวามเหมาะสมและให้ผลประโยชน์ต่อกิจการมากทีสุ่ด กิจการสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลได้หลายรูปแบบขึ้นอยูก่ับลักษณะของปัญหาที่น ามาพิจารณาประกอบการตัดสนิใจ ซึ่งใน
บทนี้จะท าการวิเคราะหข์้อมูลต้นทุน สามารถวิเคราะหข์้อมูลได้ 3 รูปแบบ ดังนี้  

 

1. การวิเคราะหร์ปูแบบของต้นทุนรวม  

การวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบของต้นทุนรวม (Total Cost Format) เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการบัญชีทั้งต้นทุนที่มีความเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในแต่ละ
ทางเลือก หลังจากนั้นจึงพิจารณาว่าทางเลือกใดให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด หรือต้นทุนที่ต่ าที่สุด 

 

2. การวิเคราะหร์ปูแบบต้นทุนส่วนต่าง หรือการวิเคราะหต้์นทุนส่วนเพ่ิม 

การวิเคราะห์รูปแบบต้นทุนส่วนต่าง (Incremental Costs Format) หรือ ต้นทุนส่วน
เพิ่ม (Differential Costs Format)  เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจโดย
พิจารณาแต่เฉพาะต้นทุนที่มีความแตกต่างกันในแต่ละทางเลือก หลังจากนั้นจึงพิจารณาว่า
ทางเลือกใดมีต้นทุนที่ต่ ากว่า หรือมีรายได้ที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอีกทางเลือกหนึ่ง 
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3. การวิเคราะหต้์นทุนค่าเสียโอกาส  

การวิเคราะห์ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Costs Format) เป็นการวิเคราะห์ใน
รูปแบบของต้นทุนส่วนต่าง ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนหรือรายได้ส่วนที่มีความแตกต่างกันในแต่ละ
ทางเลือก รวมไปถึงต้นทุนค่าเสียโอกาส หมายถึงผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่กิจการจะ
ได้รับจากการตัดสินใจเลือกทางเลือกหนึ่ง แต่ถือว่าเป็นการสูญเสียโอกาสจากการตัดสินใจเลือก
อีกทางเลือกหนึ่ง 

การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนทั้ง 3 รูปแบบ เมื่อพิจารณาแล้วจะให้ผลของการตัดสินใจที่
ตรงกัน ซึ่งผู้บริหารหรือนักบัญชีจะเลือกรูปแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและลักษณะ
ของปัญหา เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ดีที่สุด การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละรูปแบบ ดังแสดงใน
ตัวอย่างที่ 9.1 

 

ตวัอย่างท่ี 9.1  
บริษัท ฟ้าไทยอุตสาหกรรม จ ากัด ประกอบธรุกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารกระป๋อง ใน

เดือนนี้บริษัทผลิตจ านวน 10,000 กระป๋อง โดยมีขอ้มูลเกีย่วกับต้นทนุการผลิตดังนี้ 
 

ต้นทุนการผลิต ต้นทุนต่อหน่วย(บาท)   จ านวนเงินรวม (บาท) 
วัตถุดิบทางตรง                  15   

ค่าแรงงานทางตรง               10  

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร               12  

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่                   150,000 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร             5 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที ่           250,000 

 

เนื่องจากปัจจุบันภาวการณ์แข่งขันอาหารกระป๋องค่อนข้างสูง มีคู่แข่งเข้ามาใน
อุตสาหกรรมอาหารกระป๋องจ านวนมากท าให้ยอดขายของบริษัทลดลง เหลือเพียง 8,000 
กระป๋อง ราคาขายปกติกระป๋องละ 150 บาท โดยผู้บริหารมีทางเลือกในการแก้ไขปัญหาส าหรับ
สินค้าที่ขายไม่ได้ จ านวน 2,000 กระป๋อง โดยมีทางเลือกที่พิจารณา คือ 

ทางเลือกท่ี 1  น าไปขายลดราคาเหลือกระป๋องละ 100 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
ขายเพิ่มเติมกระป๋องละ 5 บาท 

ทางเลือกท่ี 2 น าไปขายลดราคาลง เหลือกระป๋องละ 120 บาท แต่ท าการปรับปรุง
ป้ายติดข้างกระป๋อง มีผลท าให้ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรอยู่ที่กระป๋องละ 15 บาท แต่วัตถุดิบ
ทางตรงและค่าแรงงานทางตรงยังคงเท่าเดิม  
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จากข้อมูลข้างต้น ให้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ทั้ง 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์รูปแบบของต้นทุนรวม 

2. การวิเคราะห์รูปแบบของต้นทุนส่วนต่างหรอืตน้ทุนส่วนเพิ่ม 

3. การวิเคราะห์รูปแบบของต้นทุนค่าเสยีโอกาส 

 

วิธีการวิเคราะห ์

จากข้อมูลข้างต้น สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงการค านวณแต่ละทางเลือก ด้วย
วิธีการวิเคราะห์ทั้ง 3 รูปแบบ ได้ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์รูปแบบของต้นทุนรวม 

      ทางเลือกท่ี 1    ทางเลือกท่ี 2  
                         ขายลดราคา  ปรบัปรงุรปูแบบ 

ยอดขาย    200,000         240,000 
หัก ต้นทุนผันแปร: 

ต้นทุนการผลิต           74,000          74,000 
ค่าใช้จ่ายในการขาย         10,000          30,000 
รวมต้นทุนผันแปร    84,000                 104,000 

ก าไรส่วนเกิน    116,000        136,000 
หัก ต้นทุนคงที่: 
 ค่าใช้จ่ายการผลิต        150,000        150,000 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  250,000        250,000 
 รวมต้นทุนคงที่   400,000        400,000 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ           (284,000)       (264,000) 

 

จากการค านวณโดยวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนทั้งหมด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
และไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เมื่อเปรียบเทียบผลก าไรสุทธิของแต่ละทางเลือก จะเห็นได้ว่า
ทางเลือกที่ 1 มีขาดทุนสุทธิ เท่ากับ (284,000)  บาท ส่วนทางเลือกที่ 2 มีขาดทุนสุทธิเท่ากับ  
บาท 264,000 บาท ดังนั้น ผู้บริหารควรตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ 2 คือ น าไปขายลดราคาลง 
เหลือกระป๋องละ 120 บาท แต่ท าการปรับปรุงป้ายติดข้างกระป๋อง เพราะทางเลือกที่ 2 ถึงแม้จะ
มีผลขาดทุน แต่ขาดทุนน้อยกว่าทางเลือกที่ 1 ถึง 20,000 บาท 
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2) การวิเคราะห์รูปแบบของต้นทุนส่วนต่างหรอืตน้ทุนส่วนเพิ่ม 

ทางเลือกท่ี 1    ทางเลือกท่ี 2  
ขายลดราคา ปรบัปรงุรปูแบบ 

รายได้ส่วนเพิ่ม          200,000         240,000 
หัก ต้นทุนส่วนเพิ่ม: 

ต้นทุนการผลิต             74,000                  74,000 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  10,000              30,000 
รวมต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึ้น       84,000         104,000  

ก าไรส่วนเพิ่ม (ลดลง)      116,000                136,000 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้รูปแบบต้นทุนส่วนเพิ่มคือการพิจารณาเฉพาะต้นทุนที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ หรือรายได้และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือเฉพาะที่มีความแตกต่างกันใน
แต่ละทางเลือก เมื่อเปรียบเทียบแล้วจะเห็นได้ว่า ทางเลือกที่ 2 มีรายได้และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
เป็น 240,000 และ 104,000 บาท ตามล าดับ ซึ่งส่งผลให้ทางเลือกที่  2 มีก าไรเพิ่มขึ้นจ านวน 
136,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกที่ 1  

ดังนั้น ผู้บริหารควรตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ 2 คือ น าไปขายลดราคาลงเหลือกระป๋อง
ละ 120 บาท แต่ท าการปรับปรุงป้ายติดข้างกระป๋อง เพราะมีก าไรมากกว่าอีกทางเลือกหนึ่ง 

 

3) การวิเคราะห์รูปแบบของต้นทุนค่าเสยีโอกาส 

ทางเลือกท่ี 1     ทางเลือกท่ี 2  
ขายลดราคา  ปรบัปรงุรปูแบบ 

รายได้ส่วนเพิ่ม                200,000        240,000 
หัก ต้นทุนรวม: 

ต้นทุนการผลิต         74,000         74,000 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 10,000              30,000 
ตน้ทุนค่าเสยีโอกาส          136,000        116,000 
ต้นทุนรวม                 220,000  220,000  

ก าไรรวมเพิ่มขึ้น (ลดลง)             (20,000)             20,000 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้รูปแบบต้นทุนค่าเสียโอกาส คือการพิจารณาต้นทุนที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ หรือรายได้และค่าใช้จ่ายที่มีความแตกต่างกันในแต่ละทางเลือก 
รวมถึงต้นทุนค่าเสียโอกาส ที่ควรจะได้รับจากการเลือกทางเลือกหนึ่งแต่ไม่เลือกทางเลือกที่ให้
ผลตอบแทนล าดับรองลงมา นั่นคือ ถ้ากิจการเลือกทางเลือกที่ 1 ท าให้กิจการมีต้นทุนค่าเสีย
โอกาส 136,000 บาท ในทางตรงกันข้าม ถ้ากิจการเลือกทางเลือกที่ 2 ท าให้กิจการมีต้นทุนค่า
เสียโอกาสเท่ากับ 116,000 บาท ดังแสดงรายการข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบแล้วจะเห็นได้ว่า 
ทางเลือกที่ 2 มีก าไรรวมจ านวน 20,000 บาท 

ดังนั้น ผู้บริหารควรตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ 2 คือ น าไปขายลดราคาลง เหลือกระป๋อง
ละ 120 บาท แต่ท าการปรับปรุงป้ายติดข้างกระป๋อง เพราะทางเลือกที่ 2 มีก าไรรวมมากกว่า
อีกทางเลือกหนึ่ง 

 

ประเดน็ปัญหาของการใช้ข้อมูลทางการบญัชีเพ่ือการตดัสินใจ 

ประเด็นปัญหาที่ผู้บริหารน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจระยะสั้นที่เกิดจากการด าเนิน
ธุรกิจ ซึ่งข้อมูลทางการบัญชีที่น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
รูปแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์ และประเด็นของปัญหาที่ตัดสินใจ ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงปัญหาที่ใช้
ประกอบการตัดสินใจ มีดังนี้  

1. การตัดสินใจเกี่ยวกับการรับค าสั่งซื้อพิเศษ 

2. การตัดสินใจผลิตเองหรือซื้อจากบุคคลภายนอก 

3. การตัดสินใจเกี่ยวกับการเพิ่มหรือยกเลิกส่วนงานหรือ สายผลิตภัณฑ์  
4. การตัดสินใจจ าหน่ายหรือผลิตต่อของผลิตภัณฑ์ร่วม 

5. การตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

6. การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว 

 

ในแต่ละประเด็นปัญหาจะพิจารณาข้อมูลต้นทุนที่น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ที่
แตกต่างกัน โดยจะยกตัวอย่างพร้อมอธิบายในแต่ละประเด็น ในหัวข้อถัดไป 
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1. การตดัสินใจเก่ียวกบัการรบัค าสัง่ซ้ือพิเศษ  

การตัดสินใจยอมรับค าสั่งซื้อพิเศษ (Accept or reject special orders decision) เกิด
จากการที่กิจการมีการรับค าสั่งซื้อที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจปกติ เป็นค าสั่งซื้อที่
เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง ผู้บริหารจ าเป็นต้องตัดสินใจว่าควรรับค าสั่งซื้อพิเศษนี้ดีหรือไม่ ห าก
ตัดสินใจรับค าสั่งซื้อพิเศษ ราคาที่ควรยอมรับควรเป็นเท่าไร   

โดยทั่วไปการตัดสินใจรับค าสั่งซื้อพิเศษจะมีข้อพิจารณาส าคัญก่อนการรับค าสั่งซื้อ
พิเศษ ได้แก่ 

1. รายได้ส่วนเพิ่มต้องมากกว่าต้นทุนส่วนเพิ่ม 

2. กิจการมีก าลังการผลิตเหลือเพียงพอหรือไม่ 
3. การรับค าสั่งซื้อพิเศษ ต้องไม่มีผลกระทบกับส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าที่ขายปกติ

ของกิจการ และราคาขายของสินค้าที่รับค าสั่งซื้อพิเศษต้องไม่มีราคาที่ต่ ากว่าราคาสินค้าของ
กิจการ 

4. ผลการด าเนินงานของกิจการต้องไม่ลดลงจากเดิม 

 

เพื่อให้มีความเข้าใจในประเด็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการรับค าสั่งซื้อพิเศษ จะเสนอดัง
แสดงในตัวอย่างที่ 9.2  
 

ตวัอย่างท่ี 9.2  
บริษัท เครื่องใช้ไฟฟ้าไทย จ ากัด เป็นบริษัทที่ท าการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า กิจการได้รับ

ค าสั่งซื้อพิเศษจากลูกคา้ ให้บริษัทผลิตเครื่องคั้นน้ าผลไมข้นาดเล็ก เพื่อแจกให้กับพนักงานของ
บริษัทลูกค้าในวันปีใหม่ จ านวน 5,000 เครื่อง ซึ่งกระบวนการผลิตต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปทรง
ของโถพลาสติกที่ใช้ป่ัน และมีการใส่ชื่อบริษัทด้านข้างของเครื่องคั้นน้ าผลไม้ เสียค่าใช้จ่าย 50 
บาทต่อเครื่อง โดยปกติแล้วบริษัท เครื่องใช้ไฟฟ้าไทย จ ากัด ขายเครื่องคั้นน้ าผลไม้ในราคา
เครื่องละ 900 บาท โดยมีต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ดังต่อไปนี้ 

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 

วัตถุดิบทางตรง     200  บาท 

ค่าแรงงานทางตรง    150 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร   100 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่    120 บาท 

    รวม      570 บาท 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร     130 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที ่(รวม)    500,000 บาท 

 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้บริหารของบริษัทควรตัดสินใจอย่างไร ยอมรับค าสั่งซื้อนี้ ดีหรือไม่ 
เพราะเหตุใด ถ้าการรับค าสั่งซื้อพิเศษนี้ ไม่เกินก าลังการผลิตปกติของกิจการ และไม่มี
ผลกระทบต่อยอดขายปกติของธุรกิจ 

 

วิธีการวิเคราะห ์

รายไดส้่วนเพิ่ม (5000 เครื่อง x 900)    4,500,000 
หัก ต้นทนุส่วนเพิ่ม 

          ตน้ทุนการผลิต (5000 เครื่อง x 450) 2,250,000 
            ค่าใช้จา่ยส่วนเพิ่มอืน่ๆ (5000 เครื่อง x 50)    250,000  2,500,000 

ก าไรส่วนเพิ่ม       2,000,000 
 

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า บริษัท เครื่องใช้ไฟฟ้าไทย จ ากัดควรรับค าสั่งซื้อพิเศษ 
เพราะท าให้กิจการมีก าไรเพิ่มขึ้นถึง 2,000,000 บาท 

 

2. การตดัสินใจเก่ียวกบัการผลิตเองหรือซ้ือจากบุคคลภายนอก   

ส าหรับธุรกิจที่ท าการผลิตสินค้าส าเร็จรูป อาจมีการพิจารณาตัดสินใจว่าบริษัทควรท า
การผลิตสินค้าหรือชิ้นส่วนขึ้นใช้ เองหรืออาจจะเลือกซื้อสินค้าหรือชิ้นส่วนนั้นจาก
บุคคลภายนอก ซึ่งการตัดสินใจของธุรกจิในลักษณะนี้ เรียกว่า การตัดสินใจผลิตเองหรือซื้อจาก
บุคคลภายนอก (Make or buy decision) ข้อมูลที่บริษัทต้องน ามาใช้ประกอบการพิจารณาจะมี
ทั้งข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน ถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือตัวเลขที่ใช้
ในการพิจารณาเมื่อมีการตัดสินใจผลิตเองหรือซื้อจากบุคคลภายนอก ได้แก่ ต้นทุนการผลิต
สินค้าหรือชิ้นส่วน ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนเกี่ยวกับวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง 
ค่าใช้จ่ายการผลิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อผลิตสินค้านั้น  เช่น ค่าขนส่งสินค้า 
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ เป็นต้น  

ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือ ข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขที่กิจการต้องพิจารณา สามารถแบ่ง
การพิจารณาออกเป็น 2 ลักษณะตามทางเลือกที่ตัดสินใจ ดังนี้ ในกรณีที่กิจการตัดสินใจผลิต
เองแทนที่จะซื้อจากบุคคลภายนอก กิจการต้องค านึงถึง คุณภาพของสินค้า ความสัมพันธ์กับ
กิจการคู่ค้า และเทคโนโลยีที่สูงกว่าผู้ขายภายนอก ส่วนข้อมูลที่พิจารณา ส าหรับถ้ากิจการ
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ตัดสินใจซื้อจากบุคคลภายนอกแทนที่จะผลิตเอง ต้องค านึงถึง การควบคุมคุณภาพ การส่งของ
ตรงเวลา ขวัญและก าลังใจของพนักงาน ถ้าต้องเลิกจ้างเนื่องจากกิจการไม่ได้ผลิตสินค้าเอง 
เพื่อใหม้ีความเข้าใจในประเดน็การตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตเองหรอืซื้อจากบคุคลภายนอก 
มากยิง่ขึ้น สามารถแสดงได้ตัวอยา่งที่ 9.2 

 

ตวัอย่างท่ี 9.2 

บริษัท อุตสาหกรรมไทย จ ากดั เป็นบริษัททีท่ าการผลิตช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ จ านวน 
5,000 ชิ้นต่อปี โดยมีต้นทนุการผลิตดังนี้ 
        ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนรวม  

   (บาทต่อหน่วย)     (บาท) 
วัตถุดิบทางตรง      20  100,000 
ค่าแรงงานทางตรง    15   75,000 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร     8   40,000 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่    12   60,000 

        รวม     55          275,000 
บริษัท อุตสาหกรรมไทย จ ากัด ผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์เอง โดยมีต้นทุนการผลิต ดัง

แสดงข้างต้น แต่มีบริษัทอื่น มาเสนอราคา ให้กับบริษัทอุตสาหกรรมไทย จ ากัด โดยบริษัท
ภายนอกเสนอราคา ชิ้นละ 48.50 บาท ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้น ท าให้ผู้บริหารฝ่ายผลิตของ
บริษัทอุตสาหกรรมไทย จ ากัด มีทางเลือก 2 ทางเลือก คือ สามารถผลิตช้ินส่วนเองก็ได้ หรือไป
ซื้อชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์จากบริษัทหรือบุคคลภายนอกได้ ในราคาตามที่เสนอมา โดยที่
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ ไม่ว่าจะเป็น เงินเดือนผู้บริหาร ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าภาษี เป็น
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได ้จ านวน 45,000 บาท ถึงแม้ว่าบริษัทจะท าการผลิตเองก็ตาม 
ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้น ผู้จัดการฝ่ายการผลิตของบริษัท ฯ จะเลือกตัดสินใจเลือกทางเลือกใด 
จึงจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด จะเลือกผลิตเองหรือซื้อชิ้นส่วนจากบุคคลภายนอก ซึ่ง
สามารถโดยแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 
                                                          ทางเลือกที่ 1         ทางเลือกที ่2 

               ผลิตช้ินส่วนเอง    ซือ้ชิ้นส่วนจากบุคคลภายนอก 

วัตถุดิบทางตรง     100,000        - 
ค่าแรงงานทางตรง    75,000         - 
ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร     40,000         - 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที ่    60,000       45,000 
ต้นทุนจากการซื้อจากบุคคลภายนอก     242,500 

รวม    275,000  287,500 
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                                                          ทางเลือกที่ 1         ทางเลือกที ่2 

               ผลิตช้ินส่วนเอง    ซือ้ชิ้นส่วนจากบุคคลภายนอก 

ต้นทุนต่อหน่วย          275,000/5000      287,500/5000     
                                                    = 55 บาทต่อหน่วย     = 57.50   บาทต่อหน่วย 

 

จากขอ้มูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ต้นทุนต่อหน่วยของทางเลือกที่ 1 คือ ผลิตเอง เพราะ
ต้นทุนรวมและต้นทุนตอ่หน่วยต่ ากว่าตน้ทุนทีซ่ื้อจากบุคคลภายนอก ดังนั้น บริษัทควรทีจ่ะ
เลือกผลิตเอง นั่นคือมีตน้ทุนต่ ากว่าซือ้จากบุคคลภายนอก ถึง 1.50 บาทต่อหน่วย หรือ จ านวน
รวม 12,500 บาท  

 

3. การตดัสินใจเก่ียวกบัการเพ่ิมหรือการยกเลิกส่วนงานหรือสายผลิตภณัฑ ์

การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ดังนั้นธุรกิจอาจมีปัญหาเนื่องจากมี
จ านวนคู่แข่งสูง สินค้าล้าสมัย หรือเป็นสินค้าที่มีปัญหาท าให้ จ านวนสินค้าที่ขายได้ มีจ านวน
ลดลง หรือจนกระทั่งขาดทุน ท าให้กิจการต้องยกเลิกการขายสินค้าชนิดนี้ หรืออาจต้องหา
สินค้าชนิดใหม่เข้ามาขาย ซึ่งการตัดสินใจในลักษะนี้เรียกว่า การตัดสินใจเกี่ยวกับการเพิ่มหรือ
การยกเลิกส่วนงาน หรือสายผลิตภัณฑ์ (Add or drop a segment or a product line) ข้อมูลที่
ใช้ประกอบการตัดสินใจในประเด็นนี้มีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ข้อมูล
เชิงปริมาณ ได้แก่ รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องจากเพิ่มหรือยกเลิกส่วนงาน ต้นทุนที่
เกี่ยวข้องที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของแต่ละทางเลือก ก าไรส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ส่วนข้อมูล
เชิงคุณภาพ ได้แก่ ขวัญและก าลังใจของพนักงาน ภาพพจน์ของกิจการ เป็นต้น เพื่อให้มีความ
เข้าใจในประเด็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการเพิ่มหรือการยกเลิกส่วนงานหรือสายผลิตภัณฑ์มาก
ยิ่งขึ้น สามารถแสดงได้ดังตัวอย่างที่ 9.3 
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ตวัอย่างท่ี 9.3 

บริษัท วอลล์ จ ากดั ท าการผลิตและจ าหน่ายไอศกรีม 3 ประเภท ได้แก ่ ไอศกรมีชอค
โกเลต แมกนั่ม และวานิลลา ถ้าบริษัทต้องการจะยกเลิกการขายสินค้าไอศกรีมชอคโกเลต 
เนื่องจากมีผลการด าเนินงานในเดอืนที่ผ่านมาขาดทนุ ดังที่แสดงในงบก าไรขาดทุนประจ าเดอืน 
ดังต่อไปนี ้
 ไอศกรีม 

ชอคโกเลต 

ไอศกรีม
แมกนัม่ 

ไอศกรีม 

วานิลลา 

รวม 

ขาย 200,000 250,000 220,000 670,000 

หกั ต้นทุนผันแปร 160,000 180,000 165,000 505,000 

ก าไรส่วนเกิน 40,000 70,000 55,000 165,000 

หกั ต้นทุนคงที ่     

     ต้นทุนทางตรง 30,000 30,000 20,000 80,000 

     ต้นทุนจัดสรร 22,000 20,000 21,000 63,000 

    รวมต้นทนุคงที ่ 52,000 50,000 41,000 143,000 

ก าไรสุทธ ิ (12,000) 20,000 14,000 22,000 

 

จากข้อมูลในงบก าไรขาดทุน ผู้บริหารของบริษัท ฯ ควรตัดสินใจยกเลิกการขาย
ไอศกรีมชอคโกเลตหรือไม่ เพราะเหตุใด 

จากข้อมูลข้างต้น บริษัท วอลล์ จ ากัด มีต้นทุน 2 ลักษณะ คือ ต้นทุนผันแปร และ
ต้นทุนคงที่ (ต้นทุนคงที่ทางตรง และต้นทุนคงที่จัดสรร) ต้นทุนผันแปร (Variable Costs) ได้แก่ 
ต้นทุนที่มีลักษณะแปรไปตามปริมาณการผลิตหรือระดับของกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผัน
แปร ถ้ากิจการมีการยกเลิกผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้นทุนผันแปรจะลดลงหรือหลีกเลี่ยงได้
ทั้งจ านวน  

ส่วนต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) มีลักษณะเป็นต้นทุนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าจะ
ผลิตหรือไม่ผลิตก็ตาม ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ทางตรง และต้นทุนคงที่จัดสรร ลักษณะของ
ต้นทุนแต่ละลักษณะ มีลักษณะดังนี้ ต้นทุนคงที่ทางตรง (Direct Fixed Costs) โดยปกติจะ
สามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้ากิจการมีการยกเลิกผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่ในบางกรณีก็ไม่



    การบัญชีต้นทุน 2 

 

9 - 18 

สามารถหลีกเลี่ยงได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธุรกิจ ในทางตรงกันข้ าม ต้นทุนคงที่จัดสรร 
หรือ ต้นทุนคงที่ร่วม (Common Fixed Costs) ซึ่งกิจการได้จัดสรรมาให้กับสินค้าแต่ละชนิด
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยส่วนใหญ่ต้นทุนคงที่จัดสรรจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ถึงแม้กิจการจะ
ยกเลิกผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งก็ตาม  

จากตัวอย่าง 9.3 สามารถแสดงการวิเคราะห์โดยใช้วิธีเปรียบเทียบโดยรวม เพื่อ
ตัดสินใจว่ากิจการควรจะยกเลิกการจ าหน่ายไอศกรีมชอคโกเลตหรือไม่ ดังนี้ 
 

1) วิธีการวิเคราะห์รูปแบบต้นทุนรวม 

                  ทางเลือกที่ 1        ทางเลอืกที่ 2 

             ยกเลกิ                    ไมย่กเลิก 

ขาย     470,000  670,000 
หัก ต้นทนุผันแปร   345,000  505,000 
ก าไรส่วนเกิน    125,000  165,000 
หัก ต้นทนุคงที ่

           ต้นทุนทางตรง         50,000          80,000 
           ต้นทุนจัดสรร         63,000          63,000 
           รวมตน้ทุนคงที ่   113,000  143,000 

ก าไรสุทธ ิ     12,000      22,000 

 

นอกจากนี ้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีตน้ทุนส่วนต่าง (Differential Approach) 

ได้ดังนี้  
 

2) วิธีการวิเคราะห์รูปแบบต้นทุนส่วนต่าง 
ยอดขายลดลง       200,000 
หัก ต้นทนุที่ลดลง 
     ต้นทุนผันแปรที่หลีกเลีย่งได ้   160,000 
     ต้นทุนคงที่ทางตรงหลีกเลี่ยงได ้    30,000 190,000 
ก าไรสุทธิเพิม่ขึ้น (ลดลง)     (10,000) 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 วิธีข้างต้น จะเห็นได้ว่า กิจการไม่ควรยกเลิกจ าหน่าย
ไอศกรีมชอคโกเลต เพราะถ้ากิจการยกเลิกการจ าหน่ายสินคา้ชนิดนี้ จะท าให้ก าไรสุทธิรวมของ
กิจการลดลงไปจ านวน 10,000 บาท ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่าการขายไอศกรีมชอคโกเลตจะ
ขาดทุน แต่เนื่องจากต้นทุนที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ลดได้เพียง 190,000 บาท ในขณะที่รายได้
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จากการขายสินค้าลดลงถึง 200,000 บาท ซึ่งมากกว่าต้นทุนที่ลดได้ ดังนั้น ถ้าหากกิจการ
พบว่าก าไรส่วนเกินของการจ าหน่ายสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง ก็ยังมีจ านวนมากกว่าต้นทุนคงที่
ทางตรงกิจการก็ยังควรที่จะจ าหน่ายสินค้านั้นต่อไป 

 

4. การตดัสินใจเก่ียวกบัการจ าหน่ายหรือผลิตต่อของผลิตภณัฑร์่วม  

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วม (Joint Products Costs) เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่ม
กระบวนการผลิตจนถึงจุดแยกตัว (Split off point) ต้นทุนในลักษณะนี้เป็นต้นทุนที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในประเด็นที่ว่ากิจการควร
จะท าการผลิตผลิตภัณฑ์ร่วมหลังจากจุดแยกตัวหรือไม่ ดังนั้น ต้นทุนร่วมดังกล่าว จ าเป็นต้อง
เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ร่วมชนิดอื่นๆ และไม่ควรปันส่วนต้นทุนร่วมไปให้กับ
ผลิตภัณฑ์ร่วมที่ได้มาจากกระบวนการผลิตร่วม  

การตัดสินใจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วม จึงเป็นการตัดสินใจว่ากิจการควรจ าหน่ายหรือ
ผลิตต่อของผลิตภัณฑ์ร่วม (Sell or process further a joint product) ซึ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การผลิตต่อของผลิตภัณฑ์ร่วม เป็นการตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์ร่วมบางชนิดควรท าการผลิตต่อ
หลังจุดแยกตัว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นหรือไม่ เช่น   

ดังนั้น ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมไม่ควรน ามาพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์ของการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการขายหรือการผลิตต่อของผลิตภัณฑ์ร่วม เนื่องจากไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ  

การตัดสินใจในลักษณะนี้เรียกว่า การตัดสินใจขาย ณ จุดแยกตัวหรือผลิตต่อของ
ผลิตภัณฑ์ร่วมแล้วค่อยขาย (Sell or Process Further) กิจการจะได้ก าไรจากการผลิต
ผลิตภัณฑ์ร่วมต่อไปหลังจากจุดแยกตัว หากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตต่อไปมากกว่าต้นทุน
ที่เพิ่มขึ้น จากการผลิตต่อหลังจากจุดแยกตัว ส าหรับต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วม เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิตจนถึงจุดแยกตัวนั้น จะไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ดังนั้น  
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในประเด็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการขาย ณ จุดแยกตัว หรือผลิตต่อแล้ว
ค่อยขาย จะแสดงรายละเอียดการค านวณ ในตัวอย่างที่ 9.4 
 

ตวัอย่างท่ี 9.4 

โรงเลื่อยไม้แห่งหนึ่ง ผลิตและจ าหน่ายไม้แปรรูป เมื่อผ่านกระบวนการผลิตขั้นต้นแล้ว 
จากไม้ซุง น าไปผ่านกระบวนการผลิต โดยมีต้นทุนร่วมในการผลิตเป็นเงิน 200,000 บาท จะได้
ผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด คือ ไม้กระดานกับเศษไม้ ส าหรับไม้กระดาน กิจการขายทันที แต่เศษไม้นั้น 
กิจการจะขายทันที หรือน าไปผลิตต่อเป็นไม้อัดก็ได้ โดยมีข้อมูลรายได้และต้นทุนที่ เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 
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       ไม้กระดาน   เศษไม้ 
ต้นทุนการผลิตร่วม      200,000 
ต้นทุนผลิตร่วมที่จัดสรรให้สินค้าแต่ละชนิด  150,000     50,000 
มูลค่าการขาย ณ จุดแยกตัว   300,000   80,000 
มูลค่าการขายหลังการผลิตต่อ     180,000 
ต้นทุนการผลิตเมื่อมกีารผลิตต่อ       90,000 

 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้บริหารจะต้องพิจารณาว่า ผลิตภัณฑ์เศษไม้ ควรจะขายทันที ณ จุด
แยกตัว หรือผลิตเศษไม้ต่อเป็นไม้อัดแล้วค่อยขาย 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหารท าการตัดสินใจ สามารถใช้วิธีการ
วิเคราะห์ได้ทั้ง 3 วิธี คือ วิธีการวิเคราะห์รูปแบบต้นทุนรวม วิธีการวิเคราะห์รูปแบบต้นทุนส่วน
ต่าง และวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนค่าเสียโอกาส ซึ่งจะอธิบายแต่ละวิธี ดังนี้ 

 

1) วิธีการวิเคราะห์รูปแบบต้นทุนรวม 

       ทางเลอืกที่ 1      ทางเลือกที่ 2     

    ขาย ณ จดุแยกตัว ผลิตต่อแล้วค่อยขาย ผลต่าง 
    ยอดขาย 

 ไม้กระดาน  300,000       300,000               0  
 เศษไม ้      80,000   -    80,000 
 ไม้อดั        -        180,000  180,000 
 ยอดขายรวม  380,000       480,000  100,000 
    หกั ต้นทุนการผลิต 

 ต้นทุนการผลิตร่วม 200,000       200,000             0 
ต้นทุนการผลิตต่อ     -          90,000   90,000 

ต้นทุนรวม  200,000       290,000   90,000 

   ก าไรสุทธ ิ   180,000       190,000   10,000 

 

2) วิธีการวิเคราะห์รูปแบบต้นทุนส่วนเพิ่ม 

  รายไดส้่วนเพิ่มจากการขาย (180,000 – 80,000)   100,000 
     หกั ต้นทุนส่วนเพิ่ม        90,000 

       ก าไรส่วนเพิ่ม         10,000 
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3) วิธีการวิเคราะห์ตน้ทุนค่าเสยีโอกาส 

รายไดจ้ากการขายไม้อัด      180,000 
หกั ต้นทุน 

         ต้นทุนในการผลิตต่อ            90,000 
        ตน้ทุนค่าเสยีโอกาส (มูลคา่การขาย ณ จดุแยกตัว)  80,000 170,000 

ก าไรส่วนเพิ่ม         10,000 
 

จากการวิเคราะหข์้อมูลทั้ง 3 วิธีข้างต้น จะเหน็ได้ ไม่ว่าจะใช้วิธีการวิเคราะห์แบบใดก็
ตาม โรงเลือ่ยแห่งนี้ ควรตัดสินใจน าเศษไม้ไปท าการผลิตต่อเป็นไม้อดัแล้วค่อยขาย เพราะท า
ให้กิจการได้รับก าไรเพิ่มขึ้น เป็นจ านวน 50,000 บาท  

 

5. การตดัสินใจเก่ียวกบัการใช้ปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั 

ส าหรับกิจการที่มีปัจจัยการผลิตที่จ ากัด เช่น จ านวนวัตถุดิบ จ านวนคนงาน พื้นที่ที่ใช้
ในการผลิต หรือจัดเก็บผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงจ านวนเครื่องจักร มีจ านวนจ ากัด เป็นต้น จาก
ปัจจัยการผลิตที่จ ากัดข้างต้น เป็นผลท าให้ วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงหรือชั่วโมง
แรงงานทางตรง จ านวนพื้นที่ และชั่วโมงเครื่องจักร สามารถเป็นข้อจ ากัดของกิจการ อาจมี
ข้อจ ากัดเพียงแค่อย่างเดียวหรือมีปัจจัยหลายๆ อย่างมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกัน ดังนั้น 
การตัดสินใจในประเด็นของการใช้ปัจจัยการผลิตที่จ ากัด สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 

5.1. กรณีมีปัจจัยการผลิตชนิดเดียวที่มีอยู่จ ากัด 

5.2. กรณีมีปัจจัยการผลิตหลายชนิดที่มีอยู่จ ากัด 

 

เพื่อให้มีความเข้าใจในประเด็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดในแต่ละกรณีให้ชัดเจนมากขึ้น จะเสนอข้อมูลทางการบัญชีดังแสดงในตัวอย่างที่ 9.5  และ 
9.6 ตามล าดับ 

 

5.1. กรณีมีปัจจยัการผลิตชนิดเดียวท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั 

กิจการที่ท าการผลิตภายใต้การผลิตที่มีปัจจัยการผลิตที่จ ากัด โดยทั่วไปกิจการควร
เลือกท าการผลิตสินค้าหรือบริการที่ให้ผลตอบแทนหรือก าไรที่สูงที่สุดต่อกิจการ ดังนั้นถ้าหาก
กิจการนั้นมีปัจจัยการผลิตที่จ ากัด กิจการต้องน าเอาก าไรส่วนเกนิต่อหน่วยของปัจจัยการผลิตที่
จ ากัดมาพิจารณาเพื่อเลือกทางเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด แต่อย่ างไรก็ตาม ในการผลิต
สินค้าจ าเป็นต้องค านึงถึงความต้องการของตลาดของสินค้านั้นประกอบด้วยเสมอ เพราะถ้า
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หากกิจการเลือกผลิตสินค้าที่ให้ก าไรส่วนเกินต่อหน่วยของปัจจัยการผลิตที่สูงสุด แต่ผลิตสินค้า
เกินความต้องการของตลาด ก็อาจมีผลท าให้ธุรกิจขายสินค้าไม่หมด มีสินค้าค้า งสต็อก เสีย
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ สินค้าล้นตลาด หรือท าให้เกิดปัญหาสินค้าล้าสมัยตามมา  
 การพิจารณาผลิตสินค้าแต่ละชนิดจ านวนเท่าใด ถ้าหากธุรกิจมีปัจจัยการผลิตที่จ ากัด
เพียงอย่างเดียว ต้องพิจารณาจากก าไรส่วนเกินต่อหน่วยร่วมกับปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิต
สินค้าหนึ่งหน่วย ซึ่งเรียกว่า ก าไรส่วนเกินต่อหน่วยของปัจจัยการผลิตที่จ ากัด (Contribution 

Margin per unit of limited resource) ดังนี้ 
 

 

 

  

การตัดสินใจเลือกผลิตสินค้าแต่ละชนิดจ านวนเท่าใด ให้พิจารณาจากก าไรส่วนเกินต่อ 

หน่วยของปัจจัยการผลิตที่สูงสุด และพิจารณาควบคู่กับความต้องการของสินค้าชนิดนั้นๆ 
ประกอบการพิจารณาเสมอ เพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้น สามารถแสดงดังตัวอย่างที่ 9.5 ดังนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 9.5 

บริษัท อุดรพาณิช จ ากัด ท าการผลิตสินค้า 2 ชนิด ได้แก่ สินค้า A และสินค้า B โดยใน
เดือนหน้าบริษัทมีแผนซ่อมแซมเครื่องจักร 1 เครื่อง ท าให้จ านวนชั่วโมงเครื่องจักรจึงจ ากดัอยูท่ี่ 
5,000 ชั่วโมง ดังนั้นฝ่ายการผลิตจึงวางแผนที่จะผลิตสินค้าทั้ง 2 ชนิด เพื่อให้เกิดผลตอบแทน
ที่สูงที่สุด โดยมีข้อมูลราคาขาย ต้นทุนผันแปร และความต้องการของสินค้าแต่ละชนิด ดังนี้ 
               สินค้า A      สินค้า B 

 ราคาขายต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)  2,000  3,000 
 ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)  1,500  2,000 

จ านวนชั่วโมงที่ใช้ผลิตต่อหน่วย  (ชั่วโมง)        2               5  
ความต้องการของลูกค้า (หน่วย)   2,000  1,000 
จากข้อมูลข้างต้น ผู้จัดการแผนกผลิตควรผลิตสินค้าทั้งสองชนิด จ านวนเท่าไหร่เพื่อให้

ได้ก าไรสูงสุด 

ในการตอบค าถามเพื่อเสนอขอ้มลูให้กับผู้บริหาร บริษัท อุดรพาณิช จ ากัด ต้องค านวณ
ก าไรส่วนเกินต่อหน่วยของปัจจัยการผลิตที่จ ากัด ซึ่งในที่นี้ ปัจจัยการผลิตที่จ ากัดคือ ชั่วโมง
เครื่องจักร แล้วพิจารณาว่า สินค้าชนิดใดมีก าไรส่วนเกินต่อหน่วยของปัจจัยการผลิตที่จ ากัด
สูงสุด เลือกผลิตสินค้าชนิดนั้นก่อนอันดับแรก ตามความต้องการของตลาด แล้วตรวจสอบว่ามี
ก าลังการผลิตเหลือพอส าหรับผลิตสินค้าล าดับต่อไปหรือไม่ ถ้าเหลือพอก็ท าการผลิตสินค้า
ล าดับถัดมา ตามล าดับ 

   ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย  =           ก าไรส่วนเกินตอ่หน่วย 

ของปัจจยัการผลิตที่มจี ากดั     จ านวนปัจจัยการผลิตที่จ ากัดที่ใช้ผลิตต่อหน่วย 
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วิธีการวิเคราะห ์

สินค้า A      สินค้า B 

 ราคาขายต่อหน่วย (บาทตอ่หน่วย)  2,000  3,000 
 ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)  1,500  2,000 
 ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย (บาทตอ่หน่วย)    500  1,000 

 

จ านวนชั่วโมงที่ใช้ผลิตต่อหน่วย  (ชั่วโมง)       2                5  
 

ดังนั้น ก าไรส่วนเกินตอ่หน่วยของ  = 500  = 1,000 
     ปัจจัยการผลิตที่จ ากัด       2       5 

  (บาทต่อชั่วโมง)    = 250  = 200 
 

 เมื่อค านวณก าไรส่วนเกินต่อหน่วยของปัจจัยการผลิตที่จ ากัด ข้างต้น จะเห็นได้ว่า 
กิจการควรผลิตสินค้า A ล าดับแรก ให้มากที่สุด เนื่องจากก าไรส่วนเกินต่อชั่วโมงเครื่องจักรของ
สินค้า A มากกว่าสินค้า B  

  

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้บริหารตัดสินใจได้แล้วว่าควรผลิตสินค้าชนิดใดก่อน สิ่งที่ต้อง
พิจารณาต่อมาคือ ความต้องการของสินค้า ของสินค้าชนิดนั้นๆ  
 ดังนั้น ข้อพิจารณาในประเด็นถัดมาคือ ความต้องการของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้า A 

ซึ่งในที่นี้ สินค้า A มีความต้องการของตลาด 2,000 หน่วย ดังนั้น สินค้า A ผลิตได้เต็มที่ ไม่
เกิน 2,000 หน่วย  
 การพิจารณาความต้องการของลูกค้าของสนิค้า A ต้องค านวณเพื่อหาว่า จ านวนชั่วโมง
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า A ผลิตโดยใช้จ านวนชั่วโมงทั้งหมดกี่ชั่วโมง เหลือจ านวน
ชั่วโมงเครื่องจักร เพื่อน ามาใช้ในการผลิตสินค้า B หรือไม่ ถ้ามีชั่วโมงเหลือพอ จะสามารถผลิต
สินค้า B ได้จ านวนเท่าใด 

 

วิธีการค านวณ  
สินค้า A      สินค้า B 

จ านวนชั่วโมงที่ใช้ผลิตต่อหน่วย  (ชั่วโมง)          2                  5  
ก าไรส่วนเกินต่อหน่วยของปัจจยัการผลิตทีจ่ ากัด    250    200 
ความต้องการของลูกค้า     2,000  1,000 

 



    การบัญชีต้นทุน 2 

 

9 - 24 

ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ เลอืกผลิตสินค้า A ก่อนอนัดับแรก ภายใต้ความต้องการของลูกค้า 
จะมีจ านวนชั่วโมงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า A ดังนี ้

 

ความต้องการของลูกค้า 2,000 หน่วย 

จ านวนชั่วโมงเครือ่งจักรตอ่การผลิตสนิค้า A 1 หน่วย  เท่ากับ  2 ชั่วโมง 
ดังนั้น จ านวนชั่วโมงเครื่องจกัร     เท่ากับ   2,000 x 2  

                       = 4,000 ชั่วโมง 
 

จ านวนชั่วโมงเครือ่งจักรที่เป็นข้อจ ากดั    เท่ากับ     5,000 ชั่วโมง 
จ านวนชั่วโมงเครือ่งจักรที่ใช้ส าหรับผลิตสินค้า A       4,000 ชั่วโมง 
ดังนั้น จ านวนชั่วโมงเครื่องจกัรที่เหลอืส าหรับสนิค้า B เท่ากับ     1,000 ชั่วโมง 

   

จ านวนสินค้า B ที่สามารถผลิตได้ ภายใต้จ านวนชั่วโมงเครื่องจกัรที่เหลอื 

จ านวนชั่วโมงเครือ่งจักรที่เหลือส าหรับสินค้า B   เท่ากับ    1,000 ชั่วโมง 
จ านวนชั่วโมงเครือ่งจักรที่ใช้ผลิตสินค้า B 1 หน่วย  เท่ากับ          5 ชั่วโมง 
ดังนั้น จ านวนสนิค้า B ที่ผลิตได้     เท่ากับ    1,000 / 5  

 = 200 หน่วย 

 

จากข้อมูลการค านวณข้างต้น ภายใต้จ านวนชั่วโมงเครื่องจักรที่จ ากัด และความ
ต้องการของลูกค้าของสินค้าแต่ละชนิด บริษัท อุดรพาณิช จ ากัด สามารถผลิตสินค้า A และ
สินค้า B ได้ดังนี้สินค้า A ผลิตได้ 2,000 หน่วยเพื่อให้ได้ก าไรส่วนเกินต่อปัจจัยการผลิตที่จ ากัด
สูงสุด ตามความต้องการของลูกค้า และสินค้า B ผลิตได้ 200 หน่วย ภายใต้ปัจจัยการผลิตที่
เหลือจากการผลิตสินค้า A แล้ว  

 

กรณีที่ไม่มีเงื่อนไขของความต้องการของลูกค้ามาเกี่ยวข้อง การพิจาณาจ านวนสินค้าที่
ผลิตของสินค้าแต่ละชนิด สามารถค านวณได้ดังนี้ 
 

วิธีการค านวณ  
สินค้า A      สินค้า B 

จ านวนชั่วโมงที่ใช้ผลิตต่อหน่วย  (ชั่วโมง)          2                5  
ก าไรส่วนเกินต่อหน่วยของปัจจัยการผลิตที่จ ากัด   250  200 
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เนื่องจากข้อมูลข้างต้น สินค้า A มีก าไรส่วนเกินต่อหน่วยของปัจจัยการผลิตที่จ ากัดสูง
กว่าสินค้า B เพราะฉะนั้น สินค้า A สามารถผลิตโดยใช้จ านวนชั่วโมงเครื่องจักรที่จ ากดัได้เต็มที่ 
คือ 5,000 ชั่วโมง ดังนั้นจึงค านวณหาจ านวนสินค้า A ที่ผลิตได้ ภายใต้เงื่อนไขปัจจัยการผลิตที่
จ ากัด  

จ านวนชั่วโมงเครื่องจักรที่จ ากัด มีทั้งสิ้น     5,000 ชั่วโมง 
จ านวนชั่วโมงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า A ต่อ 1 หน่วย        2 ชั่วโมง 
ดังนั้น จ านวนสินค้า A ที่ผลิตได้ เท่ากับ 5,000/2            = 2,500 หน่วย 

 

ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขปัจจัยการผลิตที่จ ากัด แต่ไม่มีประเด็นของความต้องการของ
ลูกค้า สินค้าที่ผลิตมากที่สุด คือ สินค้า A ผลิตได้ 2,500 หน่วย โดยใช้จ านวนชั่วโมงเครื่องจักร 
เต็มก าลังการผลิตเพื่อผลิตสินค้า A  

สรุปได้ว่า สินค้าที่กิจการผลิต ต้องเป็นสินค้าที่มีก าไรส่วนเกินต่อหน่วยของปัจจัยการ
ผลิตที่จ ากัดสูงสุด โดยใช้ปัจจัยการผลิตที่จ ากัดนั้นเต็มจ านวนในการผลิตสินค้านั้น ๆ  
 

5.2. กรณีมีปัจจยัการผลิตหลายชนิดท่ีมีอยูจ่  ากดั 

กิจการที่ท าการผลิตสินค้า นอกจากจะอยู่ภายใต้การผลิตที่มีปัจจัยการผลิตที่จ ากัด
เพียบชนิดเดียวแล้ว ในทางปฏิบัติกิจการอาจมีปัจจัยการผลิตที่จ ากัดมากกว่าหนึ่งปัจจัยในเวลา
เดียวกัน เช่น จ านวนเครื่องจักรจ ากัด รวมถึงจ านวนคนงานที่มีหน้าที่ในการผลิตที่จ ากัด ซึ่ง
ข้อจ ากัดนี้เกิดขึ้นในเวลาพร้อมกัน ท าให้มีข้อจ ากัดทั้งในด้านชั่วโมงเครื่องจักร และชั่วโมง
แรงงานทางตรง หรือ อาจเป็นข้อจ ากัดด้านอื่นๆ เช่น จ านวนวัตถุดิบจ ากัด หรือพื้นที่จัดเก็บ
สินค้า เป็นต้น ในการตัดสินใจในกรณีที่มีปัจจัยการผลิตที่มีอยู่จ ากัด เพื่อให้ เกิดก าไรสูงสุดแก่
กิจการ ดังนั้น การตัดสินใจจึงพิจารณาว่าจ านวนสินค้าที่ผลิตควรมีสัดส่วนการผลิตเท่าใด 
เพื่อให้ได้ก าไรสูงสุด โดยมีขั้นตอนการพิจารณา ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 แจกแจงตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

ขั้นที่ 2 ก าหนดสมการวัตถุประสงค์ 
ขั้นที่ 3 ก าหนดสมการข้อจ ากัด 

ขั้นที่ 4 แก้สมการข้อจ ากัด 

 

แต่ละขั้นตอน สามารถอธิบายรายละเอียด ได้ดังนี้ 
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ขัน้ท่ี1 แจกแจงตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ  
ขั้นตอนนี้เป็นการระบุว่ามีสินค้าที่ต้องการพิจารณามีกี่ประเภท และแต่ละประเภท

ก าหนดให้เป็นตัวแปรอะไรบ้าง เช่น x ก าหนดให้เป็น จ านวนหน่วยที่ผลิตของสินค้าชนิดแรก y 
ก าหนดให้เป็นจ านวนหน่วยที่ผลิตของสินค้าชนิดที่สอง เป็นต้น 

 

ขัน้ท่ี 2 ก าหนดสมการวัตถุประสงค์หลักของกิจการ  
ในขั้นตอนนี้จะพิจารณาจากข้อมูลประกอบการก าหนดสมการวัตถุประสงค์ ซึ่งมี 2 

ลักษณะ ได้แก่ สมการแสดงค่าสูงสุด (Maximize) และสมการแสดงค่าต่ าสุด (Minimize) 

 

ขัน้ท่ี 3 ก าหนดสมการข้อจ ากัด  
ในขั้นตอนนี้จะพิจารณาจากข้อมูลปัจจัยการผลิตที่จ ากัดของกิจการว่า มีข้อจ ากัดด้าน

ใดบ้าง แล้วแสดงเป็นสมการข้อจ ากัด เช่น ชั่วโมงเครื่องจักร มีจ านวนจ ากัด 10,000 ชั่วโมง นั่น
คือ จ านวนชั่วโมงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าทุกชนิดรวมแล้วต้องไม่เกิน 10,000 ชั่วโมง 
 

ขัน้ท่ี 4 แก้สมการข้อจ ากัด 

ขั้นตอนนี้เป็นการแก้สมการข้อจ ากัดหรือปัจจัยการผลิตที่จ ากัด ซึ่งก าหนดไว้ในขั้นที่ 3 
โดยจะแก้สมการเพื่อค านวณหาว่าจ านวนสินค้าที่ผลิตที่เหมาะสม ต้องผลิตสินค้าจ านวนเท่าใด 
เมื่ออยู่ภายใต้ข้อจ ากัดที่ก าหนด 

 

ดังนั้นในการตอบค าถามประเด็นการตัดสินใจเพื่อค านวณหาสัดส่วนการผลิตที่
เหมาะสมที่สุด ในกรณีที่มีปัจจัยการผลิตที่จ ากัดมากกว่าหนึ่งปัจจัย เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนของ
การวิเคราะห์ข้อมูล สามารถแสดงรายละเอียดในตัวอย่างที่ 9.5 

 

ตวัอย่างท่ี 9.6  

บริษัท ผ้าไทย จ ากัด ผลิตและจ าหนา่ยสนิค้า 2 ชนิด คือ เสื้อย้อมครามและกระเป๋าย้อม
คราม โดยมขี้อมูลเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ 

                 เส้ือย้อมคราม  กระเป๋าย้อมคราม 

ราคาขายต่อหน่วย (บาทตอ่หน่วย)      300        550 
ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)      180        220 
ชั่วโมงเครื่องจกัรในการผลิต (ช่ัวโมง)          0.5          1.5 

ชั่วโมงแรงงานที่ใช้การผลิต (ชั่วโมง)       1.5                   2.0 
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บริษัทมีปัจจัยการผลิตที่เป็นขอ้จ ากัด คอื บริษัทมีชั่วโมงเครือ่งจักร เดือนละ 5,000 
ชั่วโมง และมีชั่วโมงแรงงาน เดือนละ 14,500 ชั่วโมง แต่ผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนดิ เมือ่ผลิตแล้วจะ
ขายได้ทั้งหมด ภายใต้ขอ้จ ากัดดังกล่าว บริษัทควรจะผลิตและขายสนิค้าแต่ละชนิดจ านวน
เท่าใดจึงจะเหมาะสมที่สุด และบริษัทจะได้รับก าไรส่วนเกนิเท่ากับกี่บาท 

การตอบค าถามข้างต้น การตัดสินใจเกีย่วกบัการหาสดัส่วนที่เหมาะสมภายใต้ปัจจยั
การผลิตที่จ ากดั กรณีมีปัจจัยการผลิตที่จ ากัดหลายปัจจัย 

 

ขัน้ท่ี 1 ก าหนดตัวแปร 

  x = จ านวนสินค้าที่ผลิตของเสือ้ยอ้มคราม (ตัว) 
  y = จ านวนสินค้าที่ผลิตของกระเป๋าย้อมคราม (ใบ) 
 

ขัน้ท่ี 2 ก าหนดสมการวัตถุประสงค์ 
ก าไรส่วนเกินต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิด= ราคาขายต่อหน่วย – ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 

 

ก าไรส่วนเกินต่อหน่วยของเสื้อย้อมคราม    = 300 – 180 
         = 120 บาทต่อหน่วย 

 

ก าไรส่วนเกินต่อหน่วยของกระเป๋า    = 550 – 220 
         = 330 บาทต่อหน่วย 

 

ดังนั้น สมการวัตถุประสงค์ของบริษัท ผ้าไทย จ ากัด คือ 

ก าไรสูงสุด   = ก าไรส่วนเกินรวม      +     ก าไรส่วนเกินรวม 

   ของเสื้อย้อมคราม            ของเสื้อย้อมคราม 

ก าไร (ส่วนเกิน) สูงสุด  =  120x + 330y 
 

ขัน้ท่ี 3 ก าหนดสมการข้อจ ากัด 

1) ชั่วโมงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตส าหรับสินค้าทั้งสองชนิด 

 ชั่วโมงเครื่องจักร: 0.5x + 1.5y = 5,000  ........................(1) 
 

2) ชั่วโมงแรงงานที่ใช้ในการผลิตส าหรับสินค้าทั้งสองชนิด 

ชั่วโมงแรงงาน:  1.5x + 2y = 14,500 ........................(2) 
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ขัน้ท่ี 4 แก้สมการ 

0.5x + 1.5y =   5,000  .................................... (1) 
  1.5x + 2y = 14,500  .................................... (2) 

(1) X 2   

  x + 3y =   10,000  .................................... (3) 
(2) X 1.5  

  2.25x + 3y = 21,750  .................................... (4) 
    (4) – (3) 
    1.25x  = 11,750 
        x   = 11,750 
       1.25 

    =  9,400 
 

แทนค่า x = 9400 ในสมการที่ (1) 
 (0.5 x 9,400) + 1.5y  = 5,000 

1.5y  = 5,000 – 4,700 
1.5y  = 300 
  y  =        300/1.5 

=  200  
ดังนั้น สัดส่วนการผลิตที่เหมาะสมภายใต้ปัจจัยการผลิตที่จ ากัดในกรณีที่มีปัจจัยการ

ผลิตที่จ ากัดหลายชนิด บริษัทควรผลิตเสื้อย้อมครามจ านวน 9,400 ตัว และกระเป๋าย้อมคราม 
จ านวน 200 ใบ 

  

นอกจากนี้ หากบริษัท ต้องการทราบก าไรสูงสุดที่บริษัทสามารถท าได้จากสัดส่วนการ
ผลิตที่เหมาะสมที่สุด สามารถค านวณโดยใช้สมการวัตถุประสงค์มาพิจารณาประกอบ ได้ดังนี้ 
จากสมการวัตถุประสงค์ ก าไรสูงสุด =  120x + 330y 
 โดยที่ x เท่ากับ 9,400  และ y เท่ากับ 200 แทนค่าในสมการวัตถุประสงค์ ข้างต้น ได้
ดังนี้ 
 ก าไร (ส่วนเกิน) สูงสุด  =  120 x + 330y 

=  (120 x 9,400) + (330 x 200) 
    =  1,128,000 + 66,000 
    =  1,346,000 บาท 

 



                                                             บทที่ 9 การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการตัดสินใจ  9 - 29 

 

ดังนั้น บริษัทสามารถท าก าไรส่วนเกินสูงสุด เท่ากับ 1,346,000 บาท ภายใต้ปัจจัยการ
ผลิตที่จ ากัดในกรณีที่มีชั่วโมงเครื่องจักรจ ากัดที่เดือนละ 5,000 ชั่วโมง และมีชั่วโมงแรงงาน
จ ากัดที่ เดือนละ 14,500 ชั่วโมง 
 

6. การตดัสินใจปิดโรงงานชัว่คราว 

การประกอบธุรกิจในบางช่วง กิจการอาจประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ หรือ
ปัญหาเศรษฐกิจ มีความผันผวนทางเศรษฐกิจ กิจการขายสินค้าได้จ านวนลดลง ก าไรส่วนเกิน
ไม่เพียงพอกับต้นทุนคงที่ที่เกิดขึ้น หรืออัตราค่าแรงงานสูง จนกิจการบางกิจการประสบผล
ขาดทุน เป็นผลท าให้ในบางกิจการแก้ปัญหาโดยการปิดโรงงานเป็นการชั่วคราว เพื่อความอยู่
รอด เมื่อเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น กิจการก็กลับมาด าเนินธุรกิจเช่นเดิม ดังนั้นประเด็นการตัดสินใจใน
กรณีนี้ จะถูกเรียกว่า การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว (Temporary Shutdown) แต่การตัดสินใจ
ในลักษณะนี้ เมื่อปิดโรงงานชั่วคราว จะมีต้นทุนบางส่วนที่ลดลงได้ บางส่วนลดไม่ได้ เรียกว่า 
ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ค่าเช่าโรงงาน ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร เป็นต้น  

นอกจากนี้ เมื่อมีการเปิดโรงงานเพื่อด าเนินงานอีกครั้ง จะมีต้นทุนบางส่วน ที่
จ าเป็นต้องเกิดขึ้นเมื่อเปิดโรงงาน เรียกว่า ต้นทุนปิดโรงงาน (Shutdown Cost) เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการทดลองเดินเครื่องจักรใหม่ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น  

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว เนื่องจากกิจการจะมี
ทางเลือก 2 ทางเลือก คือ ตัดสินใจด าเนินธุรกิจต่อไป และปิดโรงงานชั่วคราว ดังนั้น ข้อมูล
ต้นทุนที่น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ เมื่อแยกพิจารณาในแต่ละทางเลือก มีข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 

ทางเลือกท่ี 1 ด าเนินธุรกิจต่อ  
ข้อมูลจะพิจารณาจากรายได้ และต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงที่ ตามปริมาณการขายที่

ลดลง ผลการด าเนินงานอาจจะแสดงก าไรสุทธิหรือผลการด าเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ 
 

ทางเลือกท่ี 2 ปิดโรงงานชั่วคราว 

ข้อมูลที่ต้องพิจารณา จะไม่มีรายได้เนื่องจากปิดโรงงานชั่วคราวไม่มีการผลิตและ
จ าหน่าย ข้อมูลจะมีแต่เฉพาะส่วนของต้นทุนคงที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นเมื่อ
เปิดด าเนินธุรกิจอีกรอบ ผลการด าเนินงานที่ได้จากทางเลือกนี้ จึงแสดงเป็นผลขาดทุน 

 

ดังนั้น การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ถ้าพิจารณาข้อมูลในเชิงปริมาณผล
การด าเนินงานของแต่ละทางเลือกอาจเป็นผลขาดทุนทั้งสองทางเลือก ดังนั้น การตัดสินใจให้
พิจารณาว่าทางเลือกใดมีผลขาดทุนต่ าที่สุดให้เลือกทางเลือกนั้น เช่น ถ้าทางเลือกของการปิด
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โรงงานมีผลขาดทุนน้อยกว่าทางเลือกท าการด าเนินธุรกิจต่อ ผู้บริหารควรเลือกที่จะปิดโรงงาน
ชั่วคราว เป็นต้น  
 

ตวัอย่างท่ี 9.7 

บริษัท ผลไม้แสนอร่อย จ ากดั เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายผลไมก้ระป๋อง ปัจจุบันบริษัทนี้ท า
การผลิตและจ าหนา่ยสินค้าเดือนละ 150,000 กระป๋อง โดยมขี้อมูลเกี่ยวกับราคาขายและต้นทุน
การผลิต ดังนี ้

ราคาขาย    55  บาทต่อหน่วย 

ต้นทุนการผลิต 

ผันแปร    20 บาทต่อหน่วย 

คงที่ (รวม)      850,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
  ผันแปร             10 บาทต่อหน่วย 

  คงที่ (รวม)  1,000,000 บาท 

 

ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทประสบปัญหาอุทกภัย สวนผลไม้ทั่วประเทศประสบปัญหาน้ า
ท่วม จึงมีผลให้ขาดแคลนผลไม้สดเพื่อน ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลไม้กระป๋อง และ
เศรษฐกิจซบเซา จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท ท าให้ลดลงเหลือประมาณ 70,000 
กระป๋อง  

จากปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้บริหารพิจารณาว่า ควรจะปิดโรงงานชั่วคราวหรือจะผลิต
และจ าหน่ายผลไม้กระป๋องต่อ ถ้าบริษัทตัดสินใจปิดโรงงานมีผลท าให้บริษัทสามารถประหยัด
ต้นทุนการผลิตคงที่ได้ถึง 550,000 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารลดลงได้ 80% 

แต่เมื่อเปิดโรงงานอีกครั้งท าให้บริษัทต้องมีค่าใช้จ่ายในการทดลองเดินเครื่องจักรใหม่ จ านวน 
20,000 บาท จากข้อมูลข้างต้น ถ้าผู้บริหารต้องการข้อมูลเพื่อน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการปิดโรงงานชั่วคราวหรือท าการผลิตผลไม้กระป๋องต่อ ข้อมูลที่ต้องน าเสนอแต่ละ
ทางเลือก มีดังนี้  
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               ทางเลือกที่ 1      ทางเลือกที่ 2   

                 ท าการผลิตต่อ ปิดโรงงานชั่วคราว 

ยอดขาย     3,850,000   - 

หัก ต้นทนุผันแปร 

 ต้นทุนการผลิต    1,400,000  - 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร    700,000  - 

 รวมต้นทุนผันแปร   2,100,000  - 

ก าไรส่วนเกิน     1,750,000  - 

หัก ต้นทนุคงที่  
ค่าใช้จ่ายการผลิต     850,000       300,000 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร            1,000,000       200,000 

 ค่าใช้จ่ายในการทดลองเดินเครื่องจกัรใหม่          20,000  
รวมต้นทุนคงที่              1,850,000        520,000 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ            (100,000)                (520,000) 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าทางเลือกที่ 1 คือท าการผลิตต่อมีผลการ
ด าเนินงานเป็นขาดทุน จ านวน 100000 บาท ส่วนทางเลือกที่ 2 คือปิดโรงงานชั่วคราว ต้นทุน
ปิดโรงงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่หลีกเลี่ยงได้ 550,000 บาท ดังนั้นส่วนที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เท่ากับ 300,000 บาทและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหลีกเลี่ยงได้ 80% 

แสดงว่าส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เท่ากับ 20% คิดเป็นเงินเท่ากับ 200,000 บาท   และต้นทุนใน
การทดลองเดินเครื่องจักรเมื่อเปิดด าเนินธุรกิจใหม่ มีจ านวน 20000 บาท รวมเป็นต้นทุนของ
การปิดโรงงาน เท่ากับ 520,000 บาท 

ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้น บริษัทควรตัดสินใจท าการผลิตต่อ เพราะมีผลขาดทุนน้อยกว่า
ต้นทุนของการปิดโรงงานชั่วคราว จ านวน 420,000 บาท (520,000 – 100,000) 
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สรปุ 

 การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ หน้าที่หลักของผู้บริหารคอื
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเพื่อให้ผู้บริหารได้น าข้อมูลเหล่านี้ ไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในประเด็นที่ต้องการจะพิจารณา ยกตัวอย่างการตัดสินในระยะสั้นในทางธุรกิจ เช่น 
การตัดสินใจรับค าสั่งซื้อพิเศษ การผลิตเองหรือซื้อจากบุคคลภายนอก การเพิ่มหรือยกเลิกส่วน
งานหรือสายผลิตภัณฑ์ การจ าหน่ายหรือผลิตต่อของผลิตภัณฑ์ร่วม การใช้ปัจจัยการผลิตที่มี
อยู่อย่างจ ากัด และการปิดโรงงานชั่วคราว เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจควร
มีลักษณะที่ส าคัญ คือ ข้อมูลมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และที่ส าคัญต้องทันต่อเวลา วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลมี 3 รูปแบบ ได้แก่ การวิเคราะห์รูปแบบต้นทุนรวม การวิเคราะห์รูปแบบต้นทุน
ส่วนต่าง หรือต้นทุนส่วนเพิ่ม และการวิเคราะห์ต้นทุนค่าเสียโอกาส แต่ โดยส่วนมากการ
ตัดสินใจมักจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนส่วนต่าง คือ การใช้ข้อมูลที่
เกี่ยวกับรายได้ส่วนเพิ่มเปรียบเทียบกับต้นทุนส่วนเพิ่มเพื่อหาผลต่าง ถ้ารายได้ ส่วนเพิ่ม
มากกว่าต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึ้น ก็ควรพิจารณาว่ามีควรตัดสินใจทางเลือกนั้น แต่อย่างไรก็ตาม 
การใชข้้อมูลเพื่อน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจควรค านึงถึงข้อมูลที่เป็นข้อมูลไม่ใช่ตัวเงินหรือ
เชิงคุณภาพมาพิจารณาด้วย เช่น ชื่อเสียงของบริษัท สภาวะทางเศรษฐกิจ ความต้องการของ
ลูกค้า สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม หรือคุณภาพของสินค้า เป็นต้น ประกอบกับข้อมูล
ทางการเงินหรือข้อมูลที่เป็นตัวเลขประกอบการตัดสินใจเสมอ 
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แบบฝึกหดั 

ข้อ1. บริษัท เทคโนคอม จ ากัด เป็นกิจการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีราคาขาย
คอมพิวเตอร์เครื่องละ 30,000 บาท กิจการมีก าลังการผลิตต่อปี 1000 เครื่อง แต่ปัจจุบันใช้
ก าลังการผลิตเพียง 70% หรือผลิตเพียง 700 เครื่อง เพื่อขายให้กับลูกค้า โดยมีข้อมูลต้นทุน
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 

› วัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย  7,000  บาท 

› ค่าแรงงานทางตรงต่อหน่วย  4,000 บาท 

› ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อหน่วย 4,000 บาท 

› ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร 3,000 บาท 

› ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่       4,000,000 บาท 

› ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่  3,000,000 บาท 

 

จากข้อมูลข้างต้น ถ้ามีลูกค้าขอซื้อคอมพิวเตอร์อีก 300 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 
24,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานคงที่ ส าหรับการผลิต
ตามค าสั่งซื้อใหม่ยังคงเท่าเดิม บริษัทควรรับค าสั่งซื้อนี้หรือไม่  
 

ให้ท า  
1. แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจว่าบริษัทควรรับค าสั่งซื้อพิเศษหรือไม่ เพราะ

เหตุใด  
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพใดบ้างที่บริษัทควรน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจร่วมด้วย 
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ข้อ 2. บริษัท อุดรโบ้เบ้ จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายเสื้อยืดกีฬา โดยมีก าลังการผลติต่อเดือน 
จ านวน 10,000 บาท ในเดือนนี้บริษัทผลิตและขายได้จ านวน 8,000 บาท ต่อไปนี้เป็นข้อมูลใน
งบก าไรขาดทุน ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

บริษัท อุดรโบ้เบ้ จ ากัด 

งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรับปี สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ขาย (8,000 หน่วย @ราคา 320 บาทต่อหน่วย)   2,560,000 

หัก ต้นทุนผันแปร 
     วัตถุดิบทางตรง    640,000 

      ค่าแรงงานทางตรง   320,000 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร  240,000 

 ค่าใช้จ่ายการขายและบริหารผันแปร 160,000 1,360,000 

ก าไรส่วนเกิน       1,200,000 

หัก ต้นทุนคงที่ 
 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่   240,000 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่  360,000   600,000 

ก าไรสุทธิ         600,000 

 

จากข้อมูลข้างต้น เมื่อมีลูกค้าจากบริษัท อุดรเอฟซี จ ากัด จ านวน 3,000 บาท โดย
เสนอราคาตัวละ 350 บาท บริษัทต้องการรับค าสั่งซื้อพิเศษนี้ แต่ไม่มีก าลังการผลิตเพียงพอ 
ต่อการยอมรับค าสั่งซื้อพิเศษ ถ้าท่านเป็นพนักงานบัญชี ท่านจะน าเสนอข้อมูลอย่างไร เพื่อให้
ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจรับค าสั่งซื้อพิเศษหรือไม่ โดยถ้ามีการรับค าสั่งซื้อพิเศษ ต้องเสีย
ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงเพิ่มขึ้น 10% และค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร เพิ่มขึ้น 5 % เป็นค่า
สกรีนเสื้อ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปรเพิ่มขึ้นในอัตราเดิม ทางเลือกที่ต้อง
พิจารณามีดังนี้ 

ทางเลือกท่ี 1  ลดก าลังการผลิตและจ าหน่ายปกติของบริษัทลง จ านวน 1,000 ตัว 
ทางเลือกท่ี 2  ขยายก าลังการผลิตของบริษัทเป็นการชั่วคราว ซึ่งท าให้ต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่เพิ่มขึ้นในอัตราเดิม และเสียค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่จ านวน 
8,000 บาท 

 

ให้ท า ถ้าท่านเป็นพนักงานบัญชี ท่านจะน าเสนอข้อมูลทางการบัญชีเพื่อค านวณประกอบเพื่อ
ตัดสินใจว่าบริษัทควรยอมรับค าสั่งซื้อพิเศษนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

 



                                                             บทที่ 9 การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการตัดสินใจ  9 - 35 

 

ข้อ 3. บริษัท ABC จ ากัด ผลิตชิ้นส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1,000 ชิ้น โดยมี
ต้นทุนในการผลิต ดังนี้     

             ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย 

วัตถุดิบทางตรง     30,000  บาท      30 บาท 

ค่าแรงทางตรง      80,000   บาท      80 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร   50,000   บาท      50 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่            100,000  บาท      100 บาท 

 

จากข้อมูลข้างต้น ถ้ากิจการแห่งนี้ สามารถซื้อชิ้นส่วนจากบริษัทอื่นในราคาชิ้นละ 250 
บาท  ในส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ ถ้ากิจการไม่ได้ผลิตเองจะสามารถหลีกเลี่ยงได้จ านวน  
30% ของค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่รวม ดังนั้น บริษัทควรตัดสินใจซื้อชิ้นส่วนนี้ จากบริษัทอื่น
หรือไม่ 
 

ข้อ 4. ร้าน อุดรผ้าไทย ท าการผลิตสินค้าที่มาจากผ้าฝ้าย จ านวน 3 ชนิด คือ เสื้อผ้าฝ้าย 
กระโปรง และกระเป๋า ซึ่งในขณะนี้ผู้จัดการของบริษัทก าลังพิจารณาที่จะยกเลิกการตัดเย็บ
กระโปรง เพราะมีผลขาดทุนจากข้อมูลที่แสดงในงบก าไรขาดทุนของผลการด าเนินงานเดือนที่
ผ่านม ดังนี้ 
 เสื้อ กระโปรง กระเป๋า รวม 

ขาย 500,000 200,000 320,000 ....................... 

หกั ต้นทุนผันแปร 230,000 90,000 150,000 ....................... 

ก าไรส่วนเกิน 270,000 110,000 170,000 ....................... 

หกั ต้นทุนคงที ่     

      โดยตรง 55,000 40,000 62,000 ...................... 

     จดัสรร 73,000 82,000 54,000 ...................... 

    รวมต้นทนุคงที ่ 128,000 122,000 116,000 ...................... 

ก าไรสุทธ ิ 142,000 (12,000) 54,000 ...................... 
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การตัดสินใจของผู้บริหาร มี 2 ทางเลือก ดังนี้  
ทางเลือกท่ี 1 ยกเลิกผลิตกระโปรง แล้วท าการปรับปรุงเครื่องทอผ้า และอุปกรณ์อื่น 

เพื่อใช้ในการผลิตเสื้อแทน 

ทางเลือกท่ี 2 ไม่ยกเลิกการตัดเย็บกระโปรง  

หมายเหตุ ต้นทุนในการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อท าการผลิตเสื้อ จ านวน 8,000 บาท 
และหากยกเลิกตัดเย็บกระโปรง ต้นทุนคงที่โดยตรงจะหลีกเลี่ยงได้ทั้งจ านวน ส่วนต้นทุนคงที่
จัดสรร เป็นต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้แต่เฉพาะค่าเช่าร้าน จ านวน 10,000 บาท ส่วนปริมาณขาย
ของเสื้อจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 30% 

 

ให้ท า ถ้าท่านเป็นผู้เสนอข้อมูลต้นทุนให้กับผู้จัดการฝ่ายขาย เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะ
เลือกทางเลือกใดเหมาะสมที่สุด 

 

ข้อ 5. บริษัท ไพศาล จ ากัด ขายสินค้า 3 ชนิด ได้แก่ เสื้อผู้ชาย เสื้อผู้หญิง และชุดเด็ก ถ้า
บริษัทต้องการจะยกเลิกการขายสินค้าเสื้อผู้ชาย เนื่องจากมีผลการด าเนินงานขาดทุน ดังที่
แสดงในงบก าไรขาดทุนดังต่อไปนี้ 
 เสื้อผู้ชาย เสื้อผู้หญิง ชุดเด็ก รวม 

ขาย 2,000,000 1,600,000 200,000 3,800,000 

หกั ต้นทุนผันแปร 1,600,000 1,120,000 130,000 2,850,000 

ก าไรส่วนเกิน 400,000 480,000 70,000 950,000 

หกั ต้นทุนคงที ่     

     หลกีเลี่ยงได ้ 300,000 200,000 20,000 520,000 

     หลกีเลี่ยงไมไ่ด ้ 120,000 200,000 40,000 360,000 

    รวมต้นทนุคงที ่ 420,000 400,000 60,000 880,000 

ก าไรสุทธ ิ (20,000) 80,000 10,000 70,000 

 

จากขอ้มูลข้างต้น บริษทัควรตัดสนิใจยกเลิกการขายสบู่กอ้นหรอืไม่ 
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ข้อ 6. บริษัท อุดรพาณิช จ ากัด ผลิตสินค้าจ าหน่าย 2 ชนิด คือ AA และ BB โดยมีข้อมูล
เกี่ยวกับราคาขายและต้นทุนผันแปรต่อหน่วยดังนี้ 
            สินค้า AA      สินค้า BB 

 ราคาขายต่อหน่วย  2,000  3,000 
 ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย  1,500  2,000 

 

ถ้ากิจการนี้มีก าลังการผลิตอย่างจ ากัด คือชั่วโมงเครื่องจักร อยู่ที่ 5,000 ชั่วโมง โดยใน
การผลิต สินค้า AA หนึ่งหน่วย ใช้เวลาในการผลิต 2 ชั่วโมง ส่วนการผลิตสินค้า BB หนึ่งหน่วย 
ใช้เวลาในการผลิต 5 ชั่วโมง 
 

ให้ท า  
1. ค านวณก าไรส่วนเกินต่อหน่วย และก าไรส่วนเกินต่อชั่วโมงเครื่องจักรของสินค้าแต่ละ

ชนิด 

2. ถ้ากิจการเลือกผลิตสินค้า AA หรือ BB เพียงอย่างเดียว จะผลิตสินค้าแต่ละประเภทได้
กี่หน่วย และมีก าไรส่วนเกินรวมของสินค้าแต่ละประเภทเท่าใด ภายใต้ก าลังการผลิตที่
จ ากัด ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

3. ถ้าปริมาณความต้องการสินค้า AA มีจ านวน 2,000 หน่วย และความต้องการของสินคา้ 
BB มีไม่จ ากัด กิจการจะต้องผลิตสินค้า BB จ านวนเท่าใด เพื่อให้สอดคล้องกับก าลัง
การผลิตที่จ ากัด 

 

ข้อ 7. บริษัท กานดา จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายสินค้า 2 ชนิด คือ กระเป๋าหนังและรองเท้าหนัง 
โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ 

                     กระเป๋าหนัง  รองเท้าหนัง 

ราคาขายต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)    300        250 
ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)       250        150 
ชั่วโมงเครื่องจักรในการผลิต (ช่ัวโมง)              2           5 

ชั่วโมงแรงงานทางตรงที่ใช้การผลิต ((ชั่วโมง)   10                    4 

 

บริษัทมีปัจจัยการผลิตที่เป็นข้อจ ากัด คือ บริษัทมีชั่วโมงเครื่องจักร เดือนละ 5,000 
ชั่วโมง และมีชั่วโมงแรงงานทางตรง จ านวน 14,500 ชั่วโมง แต่ทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์เมื่อผลิตแล้วจะ
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ขายได้ทั้งหมด ภายใต้ข้อจ ากัดดังกล่าว บริษัทจะผลิตและขายสินค้าแต่ละชนิดจ านวนเท่าใดจึง
จะเหมาะสมที่สุด และบริษัทจะได้รับก าไรส่วนเกินเท่ากับกี่บาท 

 

ให้ท า 

1. ค านวณหาสัดส่วนการผลิตที่เหมาะสมส าหรับสินค้าทั้งสองชนิด ภายใต้ข้อจ ากัดที่
ก าหนด 

2. ค านวณหาก าไรส่วนเกินรวมของสินค้าทั้งสองชนิด 

 

ข้อ 8. บริษัท อุดรอุตสาหกรรม จ ากัด ได้ท าการผลิตและขายสินค้า 2 ชนิด คือ กระเป๋าถือ และ
กระเป๋าเป้ โดยมีปัจจัยการผลิตที่จ ากัดอยู่หลายชนิด ในเดือนหน้าคาดว่าจะท าการซ่อมแซม
เครื่องจักร 1 เครื่อง ท าให้ชั่วโมงเครื่องจักรมีจ ากัด อยู่เพียง 10,000 ชั่วโมง และมีคนงาน
ลาออกบางส่วน ท าให้ชั่วโมงแรงงานทางตรงจ ากัดอยู่เพียง 12,000 ชั่วโมง ดังนั้นฝ่ายบริหาร
ต้องท าการวางแผนการผลิตเพื่อให้เกิดก าไรสูงสุดแก่กิจการ ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
              กระเป๋าถือ        กระเป๋าเป้ 

 ราคาขายต่อหน่วย (บาทตอ่หน่วย)   550  800 
 ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (บาทตอ่หน่วย)   200  380 
 ชั่วโมงเครื่องจกัรที่ใช้ในการผลิตสินคา้ต่อหน่วย (ชม.)    2       3 
 ชั่วโมงแรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิตต่อหน่วย (ชม.)    1     4 
 

ให้ท า ค านวณสัดส่วนการผลิตที่เหมาะสมส าหรับการผลิตกระเป๋าผ้า และรองเท้าผ้าใบ ภายใต้
ปัจจัยการผลิตที่จ ากัด 

 

ข้อ 9. โรงสีข้าวแห่งหนึ่ง ผลิตและจ าหน่ายข้าวเปลือกและข้าวสาร เมื่อผ่านกระบวนการผลิต
ขั้นต้นแล้วจากข้าวเปลือกน าไปผ่านกระบวนการผลิต โดยมีต้นทุนร่วมในการผลิตเป็นเงิน 
200,000 บาท จะได้ผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด คือ ข้าวสารกับแกลบ ส าหรับข้าวสาร กิจการน าใส่บรรจุ
ภัณฑ์แล้วขายทันที แต่แกลบนั้น กิจการจะขายทันที หรือน าไปผลิตต่อเป็นถ่านอัดแท่งก็ได้ 
โดยมีข้อมูลรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องดังนี้ (หน่วย : บาท) 
       ข้าวสาร   แกลบ 

ต้นทุนการผลิตร่วม      200,000 
ต้นทุนผลิตร่วมที่จัดสรรให้สินค้าแต่ละชนิด  120,000   80,000 
มูลค่าการขาย ณ จุดแยกตัว   220,000 100,000 
มูลค่าการขายหลังการผลิตต่อ     170,000 
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ต้นทุนการผลิตเมื่อมีการผลิตแกลบต่อเป็นถ่านอัดแท่ง    90,000  
 

ให้ท า จากข้อมูลข้างต้น ผู้บริหารจะต้องพิจารณาว่า ผลิตภัณฑ์แกลบควรจะขายทันที ณ จุด
แยกตัว หรือ ผลิตต่อเป็นถ่านอัดแท่งแล้วจึงขายทีหลัง  
 

ข้อ 10. โรงงาน ฟ้าใสพาณิช จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ A และ B เมื่อผ่านกระบวนการ
ผลิตขั้นต้นแล้ว จากวัตถุดิบหลกั AB น าไปผ่านกระบวนการผลิต โดยมีต้นทุนการผลิตร่วม 
เป็นจ านวนเงนิ 360,000 บาท จะได้ผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด คอื ผลิตภัณฑ ์A-1 และ B-1 ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ A-1 กิจการขายทันที แต่ผลิตภัณฑ์ B-1 กิจการจะขายทนัที หรือ น าไปผลิตต่อเป็น 
ผลิตภัณฑ์ B-2 แล้วค่อยขายกไ็ด้ โดยมขี้อมูลรายได ้และต้นทุนที่เกี่ยวขอ้งดังนี้ (หน่วย : บาท) 

ผลิตภณัฑ ์A-1  ผลิตภณัฑ ์B-1 

ต้นทุนการผลิตร่วม          360,000 
มูลค่าขาย ณ จดุแยกตัว      240,000      150,000 
ต้นทุนการผลิต เมื่อมีการผลิตต่อ           90,000 
มูลค่าขายหลังการผลิตต่อ              300,000 
 

จากขอ้มูลข้างต้น ผู้บริหารควรจะตัดสินใจที่จะขายผลิตภัณฑ ์ B-1 ณ จุดแยกตัว หรือ 
ควรจะผลิตต่อ เป็นผลิตภัณฑ์ B-2 ก่อน และจงึค่อยขายทีหลัง 
 

ให้ท า แสดงการค านวณประกอบการตัดสินใจในเรื่องการตัดสินใจว่าควรจะขาย ณ จุดแยกตัว
หรือผลิตต่อแล้วค่อยขาย 

 

ข้อ 11. บริษัท อาหารกระป๋องสยามไทย จ ากัด เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายปลากระป๋อง ปัจจุบัน
บริษัทนี้ท าการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเดือนละ 250,000 กระป๋อง โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน
การผลิต ดังนี้ 

ราคาขาย      25  บาทต่อหน่วย 

ต้นทุนการผลิต 

ผันแปร     10  บาทต่อหน่วย 

คงที่ (รวม)       450,000  บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ผันแปร     8  บาทต่อหน่วย 

 คงที่ (รวม)    300,000  บาท 
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เนื่องจากอุตสาหกรรมปลากระป๋องในปัจจุบันมีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและ
เศรษฐกิจซบเซา จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท ท าให้ลดลงเหลือประมาณ 80,000 
กระป๋อง  

จากปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้บริหารพิจารณาว่า ควรจะปิดโรงงานชั่วคราวหรือจะผลิต
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อ ถ้าบริษัทตัดสินใจปิดโรงงานมีผลท าให้บริษัทสามารถประหยัด
ต้นทุนการผลิตคงที่ได้ถึง 350,000 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารลดลงได้ 80% 

แต่เมื่อเปิดโรงงานอีกครั้งท าให้บริษัทต้องมีค่าใช้จ่ายในการทดลองเดินเครื่องจักรใหม่ จ านวน 
10,000 บาท 

 

ให้ท า ถ้าท่านเป็นผู้บริหาร ท่านจะตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราวหรือจะผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ต่อหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 

ข้อ 12. บริษัท อร่อยดี จ ากัด เปน็ผู้ผลิตและจ าหน่ายน้ าผลไม้กระป๋อง ปัจจุบันบริษัทนี้ท าการ
ผลิตและจ าหน่ายสนิคา้เดือนละ 120,000 กระป๋อง โดยมขี้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ดังนี้ 

ราคาขาย         50  บาทต่อหน่วย 

ต้นทุนการผลิตผันแปร        25  บาทต่อหน่วย 

ต้นทุนการผลิตคงที่ต่อเดือน                     650,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร     10 บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ตอ่เดอืน  500,000 บาท 

เนื่องจากอุตสาหกรรมผลไมก้ระป๋องในปัจจุบันมีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ จึงส่งผล
กระทบต่อยอดขายของบริษัท ท าให้ปริมาณการขายลดลงเหลือ 72,000 กระป๋อง  

จากปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้บริหารพิจารณาว่า ควรจะปิดโรงงานชั่วคราวหรือจะผลิต
และจ าหน่ายผลไม้กระป๋องต่อดีหรือไม่ ถ้าบริษัทตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว จะมีผลท าให้
บริษัทสามารถประหยัดต้นทุนการผลิตคงที่ได้ถึง 70% ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
ลดลงได้ 80% แต่เมื่อเปิดโรงงานอีกครั้งท าให้บริษัทต้องมีค่าใช้จ่ายในการทดลองเดิน
เครื่องจักรใหม่ จ านวน 50,000 บาท 

 

ให้ท า ถ้าท่านเป็นผู้บริหารของบริษัท ท่านจะตัดสินใจผลิตและจ าหน่ายผลไม้กระป๋องต่อหรือ
ปิดโรงงานชั่วคราว เพราะเหตุใด  

 



 

   

บทท่ี  10 

การบญัชีตามความรบัผิดชอบและการก าหนดราคาโอน 

 

โครงสร้างของการบริหารงานขององค์กรธุรกิจโดยทั่วไป สามารถแบ่งได้เป็น 2 

ลักษณะ คือ การบริหารงานแบบรวมอ านาจ (Centralization) และการบริหารแบบกระจาย
อ านาจ (Decentralization) ซึ่งแต่ละธุรกิจจะมีโครงสร้างการบริหารงานลักษณะใดนั้น ขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารขององค์กร การบริหารแบบรวมอ านาจ เป็นการบริหารที่ผู้บริหารระดับสูงมีอ านาจการ
ตัดสินใจเพียงผู้เดียว ส่วนการบริหารแบบกระจายอ านาจจะมกีารมอบอ านาจการตัดสินใจให้กับ
ผู้บริหารในระดับต่างๆ โดยมีการกระจายอ านาจให้กับผู้บริหารระดับล่างลงมา เช่น ผู้จัดการแต่
ละแผนกตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการแผนก
บัญชี เป็นต้น แตโ่ดยส่วนใหญ่การบริหารงานของธุรกิจในปัจจุบันมักจะอยู่ระหว่างการกระจาย
อ านาจกับการรวมอ านาจแบบผสมผสานระหว่างสองวิธี   

ส าหรับองค์กรที่มีขนาดของบริษัทที่ใหญ่มีโครงสร้างการบริหารที่ค่อนข้างซับซ้อน เช่น 
มีเขตการขายหลายเขต หรือมีสาขาหลายแห่ง การจัดการองค์กรในลักษณะที่เป็นการรวม
อ านาจเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ ดังนั้น จึงมีการกระจายอ านาจและแบ่งแยกหน่วยงาน
ออกเป็นหน่วยงานย่อย ให้แต่ละหน่วยงานย่อยมีอ านาจหน้าที่ในระดบัหนึ่ง ที่สามารถจัดการได้ 
ดังนั้น เครื่องมือที่น ามาใช้ส าหรับการบริหารจัดการในลักษณะการกระจายอ านาจ คือ การแบ่ง
หน่วยงานออกเป็นศูนย์ความรับผิดชอบ (Responsibility Centers) ซึ่งการแบ่งศูนย์ไปตาม
ความรับผิดชอบนี้มีข้อดีที่ส าคัญ คือ ท าให้ผู้บริหารแต่ละระดับสามารถควบคุมดูแลหน่วยงาน
ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ การมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้กับผู้บริหารระดับล่าง ท าให้ผู้บริหารระดับสูงมีเวลาในการท ากิจกรรมอื่น ที่มี
ความส าคัญ เช่น การวางแผนและการตัดสินใจเรื่องทีมีความส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจ การก าหนดกลยุทธ์และก าหนดนโยบายต่างๆ เป็นต้น และนอกจากนี้ ยังถือเป็นการ
กระตุ้นให้พนักงานและผู้บริหารระดับล่างมีแรงจูงใจในการท างาน ได้ฝึกการท างานที่ต้องใช้
รับผิดชอบที่สูงขึ้น แต่จะเห็นได้ว่าศูนย์ความรับผิดชอบแต่ละศูนย์ที่อยู่ในองค์กร มีอ านาจ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ดังนั้น การจะวัดหรือประเมินผลการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่กิจการต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม 
ยุติธรรมต่อทุกหน่วยงาน ดังจะอธิบายในรายละเอียดในหัวข้อต่อไป 
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ประเภทของศนูยค์วามรบัผิดชอบ 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารของหน่วยงานย่อยหรือ
แผนกที่อยู่ในองค์กร จ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานว่า 
การปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ การบัญชีตาม
ความรับผิดชอบ (Responsibility Accounting) เป็นเครื่องมือหรือเป็นระบบที่คอยเก็บรวบรวม
และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้โดยศูนย์ความรับผิดชอบแต่ละแห่ง เช่น แผนกผลิต
จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตว่าต้องใช้ทรัพยากรเท่าใดส าหรับการ
ผลิตสินค้า แผนกบุคลากรมีการเก็บรวบรวมชั่วโมงการท างานของพนักงานในแต่ละแผนก เป็น
ต้น และผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรนั้น โดยทรัพยากรที่ใช้ไปของแต่ละแผนกจะวัดใน
ข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน แต่ส าหรับการบัญชีตามความรับผิดชอบ จะเน้นที่ข้อมูล
ทางการบัญชี ดังนั้น จึงจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ เป็นตัวเงิน ซึ่งได้แก่ ข้อมูลรายได้ (Revenue) 
ต้นทุน (Costs) หรือค่าใช้จ่าย (Expenses) รวมไปถึง ผลก าไรที่หน่วยงานนั้นท าได้  เป็นต้น 
ดังนั้น การจัดแบ่งอ านาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยจ าแนกประเภทตามลักษณะของ
ทรัพยากรที่ใช้ ได้ รวมถึงสิ่งที่น ามาประเมินผลการด าเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปที่เป็นตัว
เงิน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ต้นทุน (Cost Centers) ศูนย์รายได้ (Revenue 

Centers) ศูนย์ก าไร (Profit Centers) และ ศูนย์ลงทุน (Investment Centers) เพื่อให้เข้าใจ
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น และตัวชี้วัดผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ศูนย์ จะอธิบายในรายละเอียดแต่ละหัวข้อ ดังนี้  
 

1. ศนูยต้์นทุน 

ศูนย์ต้นทุน (Cost Centers) คือ หน่วยงานที่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นมีความ
รับผิดชอบ หรือมีอ านาจในการควบคุมต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแผนกของตน ซึ่งต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแผนก เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เป็นตัวเงินของทรัพยากรที่
ผู้บริหารใช้ในการด าเนินงาน แต่ผู้บริหารของหน่วยงานนี้ไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ก่อให้เกิดรายได้ ดังนั้น ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่น ามาใช้ในการประเมินผลการด าเนินงาน จึง
ควรเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ผู้บริหารผู้นั้นสามารถควบคุมได้ เช่น การเปรียบเทียบระหว่าง
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนตามงบประมาณหรือต้นทุนมาตรฐาน  ดังได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 6 
และบทที่ 7  

ตัวอย่างของการวัดผลการด าเนินงานของศูนย์ต้นทุน เช่น ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต
เป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าฝ่ายผลิต ถ้าต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตสูงกว่าที่ประมาณการไว้
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ตามงบประมาณ หรือค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐาน แสดงว่าหัวหน้างานผู้นั้นไม่มีการควบคุมการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  
 ศูนย์ต้นทุนมักเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้น มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการผลิตสินค้าหรือใหบ้ริการที่สามารถวัดระดับของการผลิตหรือการให้บริการกับแผนก
อื่น ตัวอย่างของศูนย์ต้นทุน เช่น แผนกผลิตสินค้าแต่ละประเภท แผนกซ่อมบ ารุงให้ลูกค้า 
แผนกติดตั้งระบบให้ลูกค้า แผนกบัญชี แผนกบุคลากร แผนประชาสัมพันธ์ แผนกวิจัยและ
พัฒนา แผนกสารสนเทศ เป็นต้น  

 ส าหรับศูนย์ต้นทุนนั้น ผู้บริหารมักจะมีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ และก าหนดงบประมาณเกี่ยวกับ
ต้นทุนที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินการตามระดับผลผลิตที่ก าหนดไว้ หรืออาจเป็นงบประมาณ
ก าหนดขึ้นโดยผู้บริหารระดับสูงหรือเป็นนโยบายของบริษัท 

 ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงต้องสามารถทราบหรือก าหนดระดับของผลผลิตหรือปริมาณ
งานที่ต้องการ และระดับของผลผลิตที่ศูนย์ต้นทุนผลิตได้จริง นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงต้อง
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับระดับของต้นทุนที่เหมาะสมด้วย ไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถก าหนดระดับ
ของงบประมาณที่เหมาะสมและเป็นธรรมได้ 
  

2. ศนูยร์ายได้ 

ศูนย์รายได้ (Revenue Centers) เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารของหน่วยงานั้นมีอ านาจ
หน้าที่ในการควบคุมและรับผิดชอบหลักในการก่อให้เกิดรายได้ ให้กับกิจการ ซึ่งรายได้เป็น
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่เป็นตัวเงิน เป็นตัวชี้วัดหลักที่น ามาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ หน่วยงานที่เป็นศูนย์รายได้จึงเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่มุ่งหา
รายได้เป็นหลัก ผู้บริหารของศูนย์มักจะมีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการ
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการขายสินค้าหรือการให้บริการลูกค้า เช่น การตลาด การจัดจ าหน่าย 
เป็นต้น ตัวอย่างของหน่วยงานที่มักจะออกแบบให้เป็นศูนย์รายได้ ได้แก่ แผนกการตลาดหรือ
แผนกขาย ที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ซึ่งศูนย์รายได้นี้ อาจแบ่งไปตามชนิดของสินค้า 
หรือสายผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้จัดการของแต่ละชนิดของสินค้า หรือสายผลิตภัณฑ์ เป็นผู้บริหาร
ศูนย์รายได้ เป็นต้น 

ส าหรับการวัดผลการปฏิบัติงานของศูนย์รายได้นั้น โดยปกติผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรมักจะเป็นผู้ก าหนดระดับรายได้ที่ศูนย์รายได้ควรท าให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ในแต่ละ
งวดเวลา และก าหนดงบประมาณของต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการสร้าง
รายได้ในระดับที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ความส าเร็จของศูนย์รายได้จึงประเมินได้จากการพิจารณา
รายได้ ท าให้รายได้ของแผนกมากที่สุดเท่าที่จะท าให้ หรือไม่ต่ ากว่าระดับรายได้ที่ก าหนดโดย
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ผู้บริหารระดับสูง การวัดผลการด าเนินงานของศูนย์รายได้คือ  การเปรียบเทียบรายได้ตาม
งบประมาณ กับผลการปฏิบัติงานจริง ว่าผู้บริหารสามารถสร้างรายได้ ได้จ านวนเท่าใด มี
ผลต่างในลักษณะแบบใด เป็นผลต่างที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ ถ้าท าได้ตามเป้าหมาย ก็ถือว่า
มีผลการด าเนินงานที่ดี แต่ถ้าได้ต่ ากว่าเป้าหมาย ต้องหาสาเหตุว่าเป็นเพราอะไร  
 

3. ศนูยก์ าไร 

ศูนย์ก าไร (Profit Centers) เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นมีอ านาจหน้าที่
ในการควบคุมและรับผิดชอบหลักในการก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่าย ท าให้หาผลการ
ด าเนินงานในรูปของก าไรได้ ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานที่เป็นตัวเงิน ซึ่งผลก าไรเกิดจาก
ผลต่างระหว่างระหว่างรายได้และต้นทุน และค่าใช้จ่าย 

 ศูนย์ก าไรโดยปกติจึงอาจประกอบด้วย ศูนย์รายได้และศูนย์ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย 
ผู้บริหารของศูนย์ก าไรมีหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งการสร้างรายได้ให้ได้มากที่สุด โดยที่มี
การใช้ทรัพยากร หรือก่อให้เกิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด ซึ่งจะเห็นได้ว่า หน้าที่และ
ความรับผิดชอบดังกล่าว จะครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบของทั้งศูนย์รายได้ และศูนย์
ต้นทุน ตัวอย่างของหน่วยงานที่เป็นศูนย์ก าไร ได้แก่ สาขาต่างๆ ของกิจการแต่ละแห่ง เป็น
ศูนย์ก าไรแทบทั้งสิ้น เป็นต้น 

ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ก าไร โดยปกติจะวัดจากผลก าไรทาง
บัญชี ดังนี้ 

 

 

 

ผลก าไรของศูนย์ก าไรหรือสาขาใดที่สูงกว่าก าไรตามเป้าหมายที่ก าหนดโดยผู้บริหาร
ระดับสูงย่อมแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการท างานของศูนย์ก าไร แต่อย่างไรก็ตาม
การก าหนดให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นศูนย์ก าไร อาจส่งผลเสียต่อองค์กรในภาพรวม 
เนื่องจากสาขานั้นต้องการสร้างผลก าไรให้กับตนเองมากจนเกินไป โดยไม่ค านึงภาพรวมของ
องค์กร เช่น มีการแย่งลูกค้าของสาขาอื่น หรือการขายสินค้าระหว่างแผนก โดยคิดราคาสินค้าที่
สูงเกินไป หรือการใช้บริการแผนกอื่นๆ โดยไม่ประหยัดต้นทุนให้กับแผนกอื่น เป็นต้น  
 นอกจากนี้ การวัดผลการปฏิบัติงานของศูนย์ก าไรจะพิจารณาจากผลก าไรแล้ว จึง
จ าเป็นต้องค านึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค านวณผลก าไร 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การก าหนด
ราคาโอน (Transfer Prices) ของสินค้าและบริการระหว่างศูนย์ก าไร และ 2) การก าหนดเกณฑ์
ในการปันส่วนค่าใช้จ่าย (Cost Allocation) ของส่วนกลางและศูนย์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อให้

ก าไร = รายได้ – ต้นทุนและค่าใช้จา่ย 
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เข้าใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ก าไร จะขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับการรายงานแยก
ตามส่วนงาน ดังแสดงในตัวอย่างที่ 10.1 

 

ตวัอย่างท่ี 10.1 

 ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายงานแยกตามส่วนงานของบริษัทผลไม้ไทย โดยแยกส่วน
งานไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์ คือ สับปะรดกระป๋อง และเงาะกระป๋อง โดยมีข้อมูลดังนี้  

บริษัท ผลไม้ไทย จ ากัด 

งบก าไรขาดทนุ แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ 
ส าหรับปี สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 25X1 

หน่วย: บาท 

 สับปะรดกระป๋อง เงาะกระป๋อง      รวม 

ยอดขาย   1,200,000   3,300,000) 4,500,000 
หัก ต้นทนุผันแปร    750,000   1,800,000 2,550,000 
ก าไรส่วนเกิน  450,000 1,500,000 1,950,000 
หัก ต้นทนุคงที:่     

     ต้นทุนคงที่โดยตรง    

       ต้นทุนการผลิตคงที ่   50,000  260,000   310,000 

       ค่าใช้จา่ยในการขายคงที่  100,000 310,000   410,000 

       ค่าใช้จา่ยในการบริหารคงที่  120,000 350,000   470,000 

     รวมตน้ทุนคงที่โดยตรง 270,000 920,000   1,190,000 

ก าไรแต่ละผลิตภัณฑ์  180,000      580,000    760,000 

หัก ต้นทนุคงที่ร่วม   200,000 

ก าไรจากการด าเนินงาน    560,000 

หัก ภาษีเงินได้ 20%    112,000 

ก าไรสุทธ ิ    488,000 

 

จากขอ้มูลตามรายงานแยกตามส่วนงาน จะเห็นได้วา่ผลิตภัณฑ์ชนิดเงาะกระป๋องมี
ก าไรแยกตามชนดิของผลิตภัณฑ์เท่ากับ 580,000 บาท ในขณะที่สัปปะรดกระป๋องมี 180,000 

บาท ซึ่งเงาะกระป๋องสามารถท าก าไรได้มากกว่าสัปปะรดกระป๋อง แสดงว่าผลการด าเนินงาน
ของสัปปะรดกระป๋องมีประสิทธภิาพในการท างานดีกว่านั่นเอง  

ดังนั้น รายงานแยกตามส่วนงานดังแสดงรายการข้างต้น สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อยที่เป็นศูนย์ก าไรได้เช่นกัน นอกเหนือจากการ
พิจารณาจากรายงานการเปรียบเทียบระหว่างผลการปฏิบัติงานตามงบประมาณกับผลการ
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ปฏิบัติงานจริง ดังได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 6 เรื่องงบประมาณยืดหยุ่น ต้นทนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์ผลต่าง 
 

4. ศนูยล์งทุน  

ศูนย์ลงทุน (Investment Centers) หมายถึง หน่วยงานที่ผู้บริหารของหน่วยงานมี
อ านาจหน้าที่ในการควบคุมและความรับผิดชอบหลักในการลงทุนในทรัพยากรที่น ามาใช้ในการ
ด าเนินงาน เช่น ซื้อเครื่องจักร ซื้ออุปกรณ์ส านักงาน การขยายโรงงาน การขยายสาขา หรือ
ลงทุนในโครงการอื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดผลตอบแทนให้กับหน่วยงานเป็นที่น่าพอใจ นั่นคือ 
ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อกระบวนการที่ก่อให้เกิดรายได้ ค่าใช้จ่าย และการลงทุนใน
สินทรัพย์เพื่อการด าเนินงาน ศูนย์ลงทุนมีวัตถุประสงค์หลักด้านการปฏิบัติงาน 2 ข้อ ได้แก่ ใช้
ทรัพยากรที่ลงทุนไปให้เกิดผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่สูงที่สุด และลงทุนเพิ่มเมื่อการลงทุน
นั้นให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม  
 ดังนั้น ศูนย์ลงทุนมีลักษณะคล้ายกับศูนย์ก าไร หรือศูนย์ลงทุนจะประกอบด้วย ศูนย์
ก าไร หลายๆ ศูนย์ก็ได้โดยมีอ านาจหน้าที่เพิ่มจากศูนย์ก าไร คือ สามารถบริหารสินทรัพย์ให้
เกิดผลตอบแทนให้มากหรือน้อยได้ด้วย หรือมีอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน นั่นคือ 
ผู้บริหารของศูนย์ลงทุนต้องค านึงถึงประสิทธิภาพในการลงทุนในสินทรัพย์ขององค์กรหรือ
หน่วยงานด้วยเสมอ 

 ผู้บริหารของศูนย์ลงทุนต้องบริหารเกี่ยวกับการสร้างรายได้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และต้องมีการลงทุนในสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ตัวอย่างของ
หน่วยงานที่มักจะออกแบบให้เป็นศูนย์ลงทุน ได้แก่ กิจการซึ่งบริหารงานโดยมีบริษัทย่อยเป็น
จ านวนมากอาจออกแบบให้บริษัทย่อยต่างๆ กิจการเป็นศูนย์ลงทุน เป็นต้น 

 การใช้ตัวชี้วัดผลผลการปฏิบัติงานที่เน้นก าไรเพียงอย่างเดียวจึงไม่เหมาะสม เนื่องจาก
ศูนย์ลงทุนแต่ละแห่งใช้เงินลงทุนในจ านวนที่ไม่เท่ากัน ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของศูนย์ลงทุนจะวัดผลตอบแทนการลงทุน โดยเครื่องมือที่น ามาใช้วัดผลตอบแทนจากการ
ลงทุน สามารถแบ่งได้ 3 วิธี ดังนี้ 1) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : 

ROI) 2)ก าไรส่วนที่เหลือ (Residual Income : RI) และ 3) อัตราก าไรส่วนที่เหลือจากการลงทุน 
(Residual Return on Investment : RRI) เพื่อให้เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดผลการด าเนินงาน
ของศูนย์ลงทุนทั้ง 3 วิธี จะอธิบายและแสดงการค านวณ แต่ละวิธีดังนี้ 
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4.1. อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI) เป็นเครื่องมือที่
น ามาใช้ในการวัดผลการด าเนินงาน โดยการค านวณจะน าเอาก าไรจากการด าเนินงาน 
(Operating Income) ของหน่วยงานที่เป็นศูนย์ลงทุน ด้วยเงินลงทุนในสินทรัพย์ (Invested 

Assets) ของหน่วยงานนั้น หรือเงินลงทุนในโครงการนั้น โดยก าไรจากการด าเนินงาน ได้แก่ 
ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ (Earnings Before Interest and Tax : EBIT) ส่วนเงิน
ลงทุนในสินทรัพย์อาจแทนค่าด้วยสินทรัพย์รวมสิ้นปี หรือ สินทรัพย์ถัวเฉลี่ยก็ได้  ดังนั้น การ
ค านวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน สามารถค านวณได้ดังนี้  

 

 

 

 

โดยที่ สินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่ สามารถค านวณ ได้ดังนี้  
 

 

 

 

เกณฑก์ารพิจารณา : 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนยิ่งมีค่ ามาก แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานนั้นมี

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ หรือน าสินทรัพย์นั้นไปก่อให้เกิดรายได้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่ขึ้นนั่นเอง 

 

เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการค านวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน สามารถ
แสดงการค านวณในตัวอย่างที่ 10.2  
 

ตวัอย่างท่ี 10.2  
บริษัท เครื่องหอม จ ากัด มีการแบ่งให้สาขาที่จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์ลงทุน โดยสาขา

อุดรธานี ก าไรจากการด าเนินงานส าหรับปีเท่ากับ 1,500,000 บาท และมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ
10,000,000 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ของสาขาจังหวัดอุดรธานี เท่ากับเท่าใด 

 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถค านวณ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ได้ดังนี้  

ROI       =    ก าไรจากการด าเนินงาน x 100 

         สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย 

 

สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย  = สินทรัพย์รวมต้นงวด + สนิทรัพย์รวมปลายงวด 

          2 
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อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) = ก าไรจากการด าเนินงาน  x 100 
         สินทรัพย์รวม 

            =    1,500,000  x 100 
                10,000,000 

             =   15 % 

   

ดังนั้น อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของสาขาอุดรธานี เท่ากับ 15 % 

 

 การค านวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทนุ นอกจากค านวณไดจ้ากสูตรข้างต้นแล้ว 
สามารถค านวณโดยใช้สูตร Du Pont Formula ได้เช่นกนั ซึ่งวิธีการนี้ จะแยกพิจารณาออกเปน็ 
2 ส่วน คือ การวัดความสามารถของการท าก าไรของหน่วยงาน และ การบริหารสินทรัพย์จาก
การด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งแสดงการค านวณ ได้ดังนี้ 

 

 

     

โดยที่ อัตราก าไร  สามารถแสดงการค านวณ ได้ดังนี้  
 

 

 

   

และ อัตราการหมุนเวียนของสินทรพัย์รวมถัวเฉลี่ย สามารถค านวณ ไดด้ังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROI  =    อัตราก าไร x อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย   
 

อัตราก าไร    =     ก าไรจากการด าเนินงาน                

                  (Profit Margin)                           ยอดขาย                X 100 

 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่ =           ยอดขาย 

              (Asset Turnover)                      สินทรพัย์รวมถัวเฉลีย่ 
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ตวัอย่างท่ี 10.3  
จากข้อมูลในตัวอย่าง 10.1 สามารถค านวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนโดยใช้ 

Du Pont Formula ศูนย์ลงทุนมีก าไรจากการด าเนินงานส าหรับปีเท่ากับ 1,500,000 บาท 
ยอดขายเท่ากับ 2,500,000 บาท และมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ10,000,000 บาท  

 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถค านวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนโดยใช้  
Du Pont Formula ได้ดังนี้ 

 

ROI  =   ก าไรจากการด าเนินงาน   X              ขาย 

                              ขาย                                    สินทรัพย์รวม 

=   1,500,000  x 100     x   2,500,000   
     2,500,000       10,000,000 

           
=       60 % x 0.25 เท่า 

  =       15 %              
 

ดังนั้น บริษัท เครื่องหอม จ ากัดสาขาอุดรธานี มีอัตราก าไรเท่ากับ 60% และอัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.25 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สาขาอุดรธานีมีความสามารถ
ในการท าก าไรได้สูงมาก แต่มีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ
เท่าไร เนื่องจากการหมุนเวียนของสินทรัพย์มีน้อย และจากผลดังกล่าว ท าให้บริษัทมี อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ 15 % ดังนั้น การค านวณหาค่า ROI โดยใช้สูตร Du Pont 

Formula มีความละเอียด และชัดเจน สามารถแยกประเด็นการพิจารณาได้ดีกว่าการหาค่า ROI 

โดยใช้สูตรแรก 

 

 

 

 

 

 

 

X 100 
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4.2. ก าไรส่วนท่ีเหลือ  

ก าไรส่วนที่เหลือ (Residual Income : RI) หมายถึง ก าไรส่วนที่เหลือส าหรับผู้ถือหุ้น 
หลังจากองค์กรได้จ่ายช าระคืนทรัพยากรทางการเงินที่ใช้ไปในกระบวนการทางธุรกิจ  หรือเป็น
การเปรียบเทียบก าไรจากการด าเนินงานกับผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการจากการลงทุน 
สามารถค านวณได้ดังนี้  

ก าไรส่วนที่เหลือ (Residual Income: RI) แสดงเป็นสูตรการค านวณ ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

เกณฑก์ารพิจารณา : 
ก าไรส่วนที่เหลือยิ่งมีจ านวนสูง แสดงว่าแผนก โครงการหรือการลงทุนนั้นมีความ

เหมาะสม น่าลงทุน หรือถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างโครงการแต่ละโครงการ โครงการที่มีก าไร
ส่วนที่เหลือสูงกว่า ย่อมน่าลงทุนมากกว่า 

 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ลงทุนโดยใช้
ก าไรส่วนที่เหลือมาพิจารณา จึงขอยกตัวอย่างและแสดงการค านวณ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 10.4 

 

ตวัอย่างท่ี 10.4  
บริษัท สหพัฒน์ จ ากัด ได้ก าหนดให้แผนกขายสินค้าชนิดหนึ่ง เป็นศูนย์ลงทุน โดย

แผนกนี้มีสินทรัพย์จากการด าเนินงานรวม 10,000,000 บาท รายได้จากการขายสินค้า 
3,500,000 บาท และมีต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 2,000,000 บาท บริษัทต้องการ
อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าจากการลงทุนในสินทรัพย์ 11.00 % ต่อปี กิจการสามารถค านวณก าไร
ส่วนที่เหลือ (ไม่ค านึงถึงภาษี) ได้เท่ากับเท่าไร 

 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถค านวณหาก าไรส่วนที่เหลือ ได้ดังนี้  
RI = ก าไรจากการด าเนินงาน – (อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการ X สินทรัพย์รวม) 

= 1,500,000 - (11.00 % x 10,000,000) 
= 1,500,000 - 1,100,000   
= 400,000 บาท 

 

 

RI    =    ก าไรจากการด าเนินงาน – ผลตอบแทนขัน้ต่ าที่ต้องการ 
=     ก าไรจากการด าเนินงาน – (อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการ X สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย) 

 



                                               บทที่ 10 การบัญชีตามความรับผิดชอบและการก าหนดราคาโอน  10 - 11 

 

4.3. อตัราก าไรส่วนท่ีเหลือจากการลงทุน  
 อัตราก าไรส่วนที่เหลือจากการลงทุน (Residual Return on Investment : RRI) เป็น
เครื่องมอืที่น ามาใช้ประเมนิผลการปฏิบัติงานศูนย์ลงทุนได้ และสามารถน ามาแทนวิธีก าไรส่วน
ที่เหลือ ในกรณีที่ถ้าโครงการหนึ่งมกี าไรส่วนที่เหลือนอ้ย อาจเป็นเพราะกิจการได้น าเงินมา
ลงทุนจ านวนน้อยกว่า เมือ่เทียบกับสินทรพัย์หรือโครงการอื่นที่ให้ก าไรส่วนที่เหลือจากการ
ลงทุนมากกว่า วิธนีี้จะน าเอาก าไรส่วนที่เหลือไปหารด้วยสนิทรัพย์ถัวเฉลี่ย หรอืเงินลงทนุใน
โครงการใดโครงการหนึ่ง ดงันั้น อัตราก าไรส่วนที่เหลือจากการลงทุน สามารถค านวณได้ดังนี้ 
 

 

ตวัอย่างท่ี 10.5  

เกณฑก์ารพิจารณา : 
ก าไรส่วนที่เหลือยิ่งมีจ านวนสูง แสดงว่าแผนก โครงการหรือการลงทุนนั้นมีความ

เหมาะสม น่าลงทุน หรือถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างโครงการแต่ละโครงการ โครงการที่มีก าไร
ส่วนที่เหลือสูงกว่า ย่อมน่าลงทุนมากกว่า 

 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ลงทุนโดยใช้
อัตราก าไรส่วนที่เหลือมจากการลงทุนมาพิจารณา จึงขอยกตัวอย่างและแสดงการค านวณ ดัง
แสดงในตัวอย่างที่ 10.5 

  

ตวัอย่างท่ี 10.5  
จากขอ้มูลในตัวอย่างที่ 10.4 บริษัทสามารถค านวณหาอัตราก าไรส่วนที่เหลือจากการ

ลงทุนไดด้ังนี้  

อัตราก าไรส่วนที่เหลือจากการลงทุน  =    ก าไรส่วนที่เหลือ 

                          สินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่ 

      =      400,000 

            10,000,000  

      = 4% 

  

อัตราก าไรส่วนที่เหลือจากการลงทุน  =    ก าไรส่วนที่เหลือ 

                สินทรพัย์รวมถัวเฉลี่ย 
X 100 

X 100 

X 100 
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ตวัอย่างท่ี 10.6 

บริษัท  เจริญศรี จ ากัด มีแผนกย่อยอยู่ 2 แผนก ประกอบด้วย แผนกสุภาพบุรุษ และ
สุภาพสตรี ซึ่งผู้จัดการแต่ละแผนกสามารถตัดสินใจในด้านการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานของแผนกได้ ซึ่งถือเป็นการบริหารแบบศูนย์ลงทุน โดยมีข้อมูลงบก าไรขาดทุนอย่าง
ย่อของแต่ศูนย์ (แผนก) ดังนี้ 

บริษัท เจริญศรี จ ากดั 

งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรับปี สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 25X1 

             หน่วย : บาท  

 แผนกสภุาพบุรษุ แผนกสภุาพสตรี รวม 

ยอดขาย 1,500,000 2,000,000 3,500,000 
หัก ต้นทนุผันแปร        600,000 890,000 1,490,000 
ก าไรส่วนเกิน           900,000 1,110,000 2,010,000 
หัก ต้นทนุคงที่โดยตรง 350,000          450,000 800,000 
ก าไรจากการด าเนินงาน     550,000            660,000 1,210,000 
 

 นอกจากนี ้ผู้จัดการแต่ละแผนกลงทุนในสินทรพัย์รวมถัวเฉลี่ยแยกตามแผนกดังนี ้
แผนกสุภาพบุรุษ   แผนกสุภาพสตร ี     

เงินลงทุนในสินทรพัย์ถัวเฉลี่ย      3,500,000                  5,000,000  
 อัตราผลตอบแทนขัน้ต่ า   10%       10% 

 

ผู้บริหารของบริษัทตอ้งการจะประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนกทั้งสองแผนก โดย
พิจารณาจากเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติทั้ง 3 วิธี  
 

จากขอ้มูลข้างต้น สามารถค านวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทนุ ได้ดังนี ้ 
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อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) = ก าไรจากการด าเนินงาน  x 100 
         สินทรัพย์รวม 

  

  ROI - แผนกสุภาพบุรุษ  =   550,000 

   3,500,000     

= 15.71% 

ROI – แผนกสุภาพสตรี  =   660,000 

   5,000,000     

= 13.20%    

 

ก าไรส่วนที่เหลือ (RI) = ก าไรจากการด าเนินงาน – (อัตราผลตอบแทนขั้นต่ า  
    X สินทรัพย์รวม) 

 

RI – แผนกสุภาพบุรุษ   = 550,000 – (10% x 3,500,000) 

     = 550,000 – 350,000 

     = 200,000 บาท 

RI – แผนกสุภาพสตรี  = 660,000 – (10% x 5,000,000) 

     = 660,000 – 500,000 

     = 160,000 บาท 

 

อัตราก าไรส่วนที่เหลือจากการลงทุน  =    ก าไรส่วนที่เหลือ 

                          สินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่ 

 

RRI - แผนกสุภาพบุรุษ  =    200,000 

    3,500,000     

=  5.71 % 

  RRI - แผนกสุภาพสตร ี  =    160,000 

    5,000,000     

=  3.20 % 

 

ดังนั้น จากข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของทั้งสองแผนก ได้แก่ แผนก
สุภาพบุรุษ และแผนกสุภาพสตรี จะเห็นได้ว่า ผลการด าเนินงานของแผนกสุภาพบุรุษมี ค่า 

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 



            การบัญชีต้นทุน 2 

 

10 - 14 

ROI เท่ากับ 15.71% ค่า RI เท่ากับ 200,000 บาท และค่า RRI เท่ากับ 5.71% ซึ่งมากกว่า 
แผนกสุภาพสตรี ซึ่งมีค่า ROI เท่ากับ 13.20% ค่า RI เท่ากับ 160,000 บาท และค่า RRI 

เท่ากับ 3.20%  แสดงว่า แผนกสุภาพบุรุษมีประสิทธิภาพในการท างานได้ดีกว่าแผนก
สุภาพสตรีนั่นเอง 
 

การก าหนดราคาโอน 

ราคาโอน (Transfer Price) หมายถึง ราคาหรือค่าตอบแทนที่เรียกเก็บระหว่าง
หน่วยงานภายในองค์กรส าหรับการขายสินค้าหรือให้บริการระหว่างกัน ราคาโอนเป็นเครื่องมือ
ของระบบควบคุมเชิงจัดการที่องค์กรซึ่งมีการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ สามารถน ามาใช้
ในการประสานงานเพื่อท าธุรกรรมระหว่างหน่วยงานย่อยภายในองค์กร รวมทั้งใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยงานย่อย   (วรรณี เตโชโยธิน, สมชาย สุภัทร
กุล และมนวิกา ผดุงสิทธิ์, 2558)   

ราคาโอน เกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่หน่วยงานหนึ่งโอนสินค้าหรือการบริการให้กับอีก
หน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน ซึ่งต้องมีการก าหนดราคาให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ใน
ภาพรวมของบริษัท ราคาโอนจะถือว่าเป็นต้นทุนของแผนกผู้รับโอน เช่น แผนกผู้ซื้อสินค้าหรือ
การบริการนั้น และจะเป็นรายได้ของแผนกผู้โอน ได้แก่ แผนกขายสินค้าหรือการบริการ  
 

ความส าคญัของราคาโอน 

ราคาโอนมีความส าคัญส าหรับหน่วยงานย่อยที่มีลักษณะเป็นศูนย์ก าไร และศูนย์ลงทุน 
เนื่องจากราคาโอนเป็นรายได้ของหน่วยงานของผู้โอนสินค้า (ผู้ขาย) และเป็นต้นทุนของ
หน่วยงานของผู้รับโอนสินค้า (ผู้ซื้อ) ที่อยู่ในองค์กรเดียวกนั ดังนั้น จึงส่งผลกระทบต่อก าไรของ
หน่วยงานที่มีการติดต่อประสานงานระหว่างกัน เนื่องจากผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารของ
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นผู้โอนหรือผู้รับโอนสินค้าจะถูกประเมินผลการด าเนินงานด้วยก าไรของ
หน่วยงานนั้นๆ ไม่ใช่ก าไรรวมขององค์กร ผู้บริหารจึงพิจารณาผลกระทบของรายได้และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีผลกระทบต่อก าไรของหน่วยงาน
ตนเองเป็นหลัก  

นอกจากนี้ ราคาโอนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของการท าก าไรในภาพรวมของ
บริษัทเช่นกัน เนื่องจากการก าหนดราคาโอนที่สูงหรือต่ ากว่าราคาตลาด ท าให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน ผู้บริหารของหน่วยงานหนึ่งอาจตัดสินใจไม่ท าการโอนสินค้าให้กับ
อีกแผนกหนึ่งก็ได้ ถ้าราคาขายต่ าเกินไป หรือผู้รับโอนไม่ยอมรับโอนสินค้าก็ได้ถ้าหากได้ราคา
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ที่สูงเกินไป ผู้บริหารของหน่วยงานผู้รับโอนอาจตัดสินใจจัดหาแหล่งซื้อสินค้าใหม่  โดยมุ่งเน้น
แต่ผลประโยชน์ของหน่วยงานตนเป็นหลัก เป็นต้น 

ธุรกิจส่วนใหญ่สามารถใช้ก าไรจากการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานย่อย เป็นตัวช้ีวัด
ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อยนั้น รวมทั้งใช้เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของผู้บริหารของหน่วยงานย่อย ดังนั้น การก าหนดราคาโอนที่
เหมาะสมจะช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานย่อยมีเป้าหมายร่วมกัน ท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในภาพรวม ตามที่ก าหนดไว้แผนกลยุทธ์ขององค์กร ราคาโอนที่เหมาะสมควร
เป็นราคาที่ท าให้ผู้บริหารของหน่วยงานย่อยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ว่าหน่วยงานสาม
รถเลือกที่จะท ากิจกรรมที่ท าให้ผลประโยชน์ทั้งของหน่วยงานและขององค์กรเพิ่มขึ้นหรือไม่  

การก าหนดราคาโอนที่เหมาะสมท าให้การวัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานมีความ
ถูกต้อง และส่งผลต่อการก าหนดผลตอบแทนของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อย
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้องมากขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ ราคาโอนมักจะเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
ศูนย์ก าไรและศูนย์การลงทุนที่มีรายการซื้อขายระหว่างกัน  

ดังนั้น การก าหนดราคาโอนจึงมีบทบาทส าคัญหลายประการต่อผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานย่อยและต่อองค์กรในภาพรวม ดังนี้  

1. บทบาทของราคาโอนในฐานะที่เป็นเครื่องมือวัดผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
ย่อย หากไม่มีราคาโอน จะท าให้ไม่สามารถวัดรายได้ของหน่วยงานผู้โอน หรือค่าใช้จ่ายของ
หน่วยงานผู้รับโอนได้ ท าให้ไม่สามารถจัดท ารายงานทางการเงินเพื่อประเมินผลงานของ
หน่วยงานย่อยที่ได้รับมอบอ านาจในการตัดสินใจได้ 

2. บทบาทในการก าหนดภาระภาษีขององค์กร เนื่องจากหน่วยงานย่อยบางหน่วยงาน 
เช่น สาขาของบริษัทบางแห่ง เป็นหน่วยงานอิสระตามกฎหมาย เช่น บริษัทข้ามชาติ ซึ่งมีการ
ด าเนินงานในพื้นที่ที่มีอัตราภาษีแตกต่างกัน ราคาโอนที่ถูกก าหนดต่างพื้นที่กัน จะท าให้ภาษี
ของหน่วยงานผู้โอนและผู้รับโอนที่ต้องจ่ายให้กับรัฐแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ถึงแม้ว่า
รายได้ของหน่วยงานผู้โอนและค่าใช้จ่ายของหน่วยงานผู้รับโอนจะเป็นจ านวนเดียวกันก็ตาม 

 

วิธีการก าหนดราคาโอน 

การก าหนดราคาโอนมีวิธีการคล้ายกับการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ นั่น
คือ การใช้ต้นทุนเพื่อก าหนดราคาโอน (Cost – Based Pricing) หรือการใช้ราคาตลาดเพื่อ
ก าหนดราคาโอน (Market – Based Pricing) ดังได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 8 แต่การก าหนดราคา
โอนเป็นราคาที่ตกลงซื้อขายระหว่างกันระหว่างหน่วยงานที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน ดังนั้น ราคา
โอนจึงอาจมีข้อจ ากัดมากกว่าราคาขายของสินค้าทั่วไปที่ขายในตลาด หลักเกณฑ์ทั่วไปในการ
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ก าหนดราคาโอนของหน่วยงานผู้โอนหรือผู้ขาย โดยทั่วไปวิธีการก าหนดราคาโอนการก าหนด
ราคาโอน สามารถจ าแนกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ ราคาโอนที่อิงกับราคาตลาด (Market – 
Based Transfer Price) ราคาโอนที่อิงกับต้นทุน (Cost - Based Transfer Price) และราคาโอน
ที่อิงกับการเจรจาต่อรองกัน (Negotiated Transfer Price) ซึ่งสามารถอธิบายแต่ละวิธี ดังนี้  

 

1. ราคาโอนท่ีอิงกบัราคาตลาด  

สินค้าหรือบริการที่หน่วยงานย่อยโอนให้แก่กันถ้าหากมีจ าหน่ายหรือให้บริการในตลาด
จะใช้การก าหนดราคาโอนโดยอิงกับราคาตลาด (Market – Based Transfer Price) คือ ราคา
ของสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันที่มีขายอยู่ทั่วไป และเป็นราคาที่บุคคลภายนอกซื้อขาย
กันในตลาดอยู่แล้ว ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว จะใช้ราคาตลาดหักด้วยต้นทุนที่หลีกเลี่ ยงได้ เช่น ค่า
นายหน้า ค่าขนส่ง เป็นต้น ในกรณีที่หน่วยงานผู้โอนไม่มีก าลังการผลิตเหลือ ราคาโอนที่ต่ า
ที่สุด ที่หน่วยงานผู้โอนยอมรับได้ คือ ราคาตลาด เพราะถ้าหน่วยงานผู้รับโอนเสนอราคารับซื้อ
ต่ ากว่านี้ หน่วยงานผู้โอนสามารถขายสินค้าใหก้ับลูกคา้ภายนอกในราคาตลาดได้ และในกรณีที่
หน่วยงานผู้รับโอนมีทางเลือกในการซื้อสินค้าจากผู้ขายรายอื่น ราคาโอนสูงสุดที่หน่วยงานผู้รับ
โอนยอมรับได้ คือ ราคาตลาด เช่นกัน เพราะถ้าหน่วยงานผู้โอนตั้งราคาโอนที่สูงกว่าราคา
ตลาด หน่วยงานผู้รับโอนก็สามารถซื้อสินค้านั้นได้จากผู้ขายภายนอก แต่อย่างไรก็ตาม ราคา
โอนอาจมีการปรับราคาเพื่อให้สะท้อนกับลักษณะของสินค้าหรือบริการที่โอนระหว่างกัน ซึ่ง
อาจจะมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างจากสินค้าหรือบริการอื่นๆ  

การใช้ราคาตลาดในกรณีที่ตลาดมีการแข่งขันท าให้หน่วยงานมีความเป็นอิสระต่อกัน 
สามารถใช้ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและความสามารถของการท าก าไร
ของแต่ละหน่วยงานย่อย ศูนย์ความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับการก าหนดราคาโอนวิธีราคา
ตลาด ได้แก่ ศูนย์ก าไรและศูนย์ลงทุน เนื่องจากผู้บริหารของหน่วยงานนี้มีหน้าที่ควบคุมและ
รับผิดชอบในการสร้างรายได้ และควบคุมต้นทุนในหน่วยงานของตน และสามารถท าให้เกิดผล
ก าไรของหน่วยงานได้ 
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2. ราคาโอนท่ีอิงกบัต้นทุน 

การก าหนดราคาโอนโดยอิงกับต้นทุน (Cost - Based Transfer Price) ซึ่งเป็นการ
ก าหนดราคาโอนโดยใช้ต้นทุนของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นฐานในการค านวณ ซึ่งสามารถ
ค านวณต้นทุนโดยใช้วิธีต้นทุนเต็ม หรือต้นทุนผันแปร และบวกก าไรส่วนเพิ่มเข้าไปกับต้นทุน  

ดังนั้น การก าหนดราคาโอนจากราคาต้นทุน สามารถก าหนดให้ราคาเท่ากับต้นทุนของ
หน่วยงานผู้โอน หรือผู้ผลิตสินค้าหรือบริการ หรือยอมให้หน่วยงานผู้ผลิตสินค้าหรือบริการบวก
ก าไรส่วนเพิ่มจากราคาทุนได้ ดังนี้  

 

 

 

ประเด็นของการก าหนดราคาโอนที่อิงกับต้นทุน ได้แก่ ต้นทุนที่จะใช้เป็นฐานในการ
ค านวณราคาโอนจะใช้ต้นทุนประเภทใด ซึ่งอาจจะเป็นต้นทุนมาตรฐาน (Standard Costs) หรือ
ต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น (Actual Costs) ซึ่งต้นทุนมาตรฐาน คือ ต้นทุนที่ควรจะเกิดขึ้น เมื่ออยู่
ภายใต้การผลิตที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด หากหน่วยงานผู้โอนผลิตสินค้าหรือบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนต้นทุนจริง คือ ต้นทุนที่หน่วยงานผู้โอนจ่ายจริงเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการที่
จะโอน  

ซึ่งต้นทุนแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน เช่น การใช้ต้นทุนมาตรฐานเป็น
ฐานในการก าหนดราคาโอน มีข้อดีคือ ความไม่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานผู้โอนหรือผู้ผลิตจะ
ไม่ถูกผลักไปเป็นภาระของหน่วยงานผู้รับโอน เพราะมีต้นทุนที่ก าหนดไว้ก่อนล่วงหน้าอยู่แล้ว 
แตท่างตรงกันข้าม หากต้นทุนที่ใช้ในการค านวณราคาโอน คือต้นทุนจริง นั่นคือต้นทุนเกิดขึ้น
จ านวนเท่าใด ก็จะผลักภาระไปให้กับผู้รับโอน ซึ่งผู้โอนไม่พยายามที่จะประหยัดต้นทุน หรือไม่
อยู่ภายใต้การผลิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะไม่ส่งผลดีต่อองค์กรโดยภาพรวม 

ดังนั้น ในทางปฏิบัติ การก าหนดราคาโอนโดยอิงกับต้นทุน ต้องก าหนดให้แผนกที่โอน
ไม่สามารถโอนความไม่มปีระสิทธิภาพในการท างานใหก้ับแผนกผูร้ับโอนได้ นั่นคือ การก าหนด
ราคาโอนโดยอิงจากงบประมาณของต้นทุนทั้งหมดหรือต้นทุนมาตรฐาน ดังนั้น ความไม่มี
ประสิทธิภาพในการท างานจึงไม่มีผลกระทบต่อราคาโอน 

การก าหนดราคาโอนโดยอิงกับต้นทุนได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งอาจจะมาจากความ
ง่ายในการน าไปปฏิบัติ 

 

 

ราคาโอน = ต้นทุน + ก าไรที่ต้องการ 
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3. ราคาโอนท่ีอิงกบัการเจรจาต่อรองกนั  

การก าหนดราคาโอนอีกวิธีหนึ่ง คือ การก าหนดราคาโอนโดยอิงกับการเจรจาต่อรอง 
(Negotiated Transfer Price) ของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานผู้โอนและผู้รับโอน โดยมี
ฝ่ายบริหารส่วนกลางมาร่วมในการเจรจาต่อรองด้วย เพื่อให้การต่อรองน าไปสู่ผลประโยชน์
สูงสุดขององค์กร ไม่ใช่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น  

ราคาโอนที่อิงกับการเจรจาต่อรองเป็นการก าหนดราคาโอนจากการตกลงร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานผู้โอนและผู้รับโอน โดยทั้งสองฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน ดังนั้น วิธีการ
ก าหนดราคาโอนวิธีนี้ จึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
สามารถใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ ดังนั้น ราคาโอนที่อิงกับการเจรจาต่อรองนี้น่าจะ
เป็นราคาโอนที่มีความเหมาะสมที่สุด เพราะเป็นราคาที่ฝ่ายต่างๆ มีส่วนร่วมในการก าหนด และ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยอมรับได้ เนื่องจากแต่ละฝ่ายต่างก็มองประเด็นที่ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ทุกๆ ฝ่าย และส่งผลให้องค์กรในภาพรวมได้ประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกัน 

แตอ่ย่างไรก็ตาม วิธีการก าหนดราคาโอนโดยอิงกับการเจรจาต่อรอง เป็นวิธีการที่ต้อง
ใช้เวลามาก ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารของฝ่ายที่เจรจาต่อรองและผู้บริหารระดับสูงที่ต้องก ากับดูแล
การต่อรอง หรือ การต่อรองอาจท าให้ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ 
ผลส าเร็จของหน่วยงานที่มาเจรจาต่อรองกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถหรือทักษะในการต่อรอง
ของผู้บริหารแต่ละฝ่าย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของการปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ 
โดยตรง และที่ส าคัญ คือ ราคาโอนที่ได้จากการเจรจาต่อรองอาจไม่เหมาะสม ส่งผลให้
ผลประโยชน์ขององค์กรในภาพรวมลดลงก็เป็นได้  

 

ดังนั้น จากข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการก าหนดราคาโอนทั้ง 3 วิธี สามารถสรุปเป็นหลักเกณฑ์
ทั่วไปในการก าหนดราคาโอนของหน่วยงานผู้โอน รวมไปถึงราคาที่ผู้รับโอนยอมรับได้ ซึ่ง
ก าหนดราคาโอนได้ดังนี้  
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ในส่วนของผู้โอนหรือผู้ขาย ราคาโอนจะต้องครอบคลุมต้นทุนผันแปรที่ผลิตสินค้าให้กับ
ผู้รับโอน รวมกับต้นทุนค่าเสียโอกาสที่จะขายให้กับบุคคลภายนอก ดังนั้น ราคาโอนที่ผู้รับโอน
ยอมรับได้ สามารถแสดงการค านวณ ได้ดังนี้  
 

 

 

 

โดยที่ ต้นทุนค่าเสียโอกาสต่อหน่วยของหน่วยงานผู้โอน สามารถค านวณได้ดังนี้ 
 

 

 

 

*ส าหรับกรณีที่หน่วยงานผู้โอนมีก าลังการผลิตเหลือพอจะผลิตสินค้าให้กับผู้รับโอนหรือ
ผู้ซื้อ  ต้นทุนค่าเสียโอกาสต่อหน่วยจะเท่ากับศูนย์ 

  

ส่วนของผู้รับโอนหรือผู้ซื้อ ราคาโอนจะต้องต่ ากว่าราคาตลาดหรืออย่างน้อยต้องเท่ากับ
ราคาตลาด ดังนี้  
 

 

 

เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดราคาโอนมากขึ้น จะขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับการ
ก าหนดราคาโอน ดังแสดงในตัวอย่างที่ 10.7 

 

ตวัอย่างท่ี 10.7 

บริษัท สัมพันธ์ จ ากัด มีแผนกผลิต 2 แผนก ได้แก่ แผนกผลิต A และแผนกผลิต B 

โดยแผนก A เป็นแผนกผลิตชิ้นส่วนที่ขายในท้องตลาด ในขณะเดียวกัน ชิ้นส่วนชนิดนี้เป็น
ชิ้นส่วนที่แผนกผลิต B น าไปใช้ประกอบเป็นชิ้นส่วนส าคัญในการผลิตสินค้า โดยแผนก B มี
ความต้องการช้ินส่วนจ านวน 1,500 หน่วย โดยมีข้อมูลต้นทุนของแผนกผลิต A ดังนี้ 

 

ก าลังการผลิตปกติตอ่เดือน             10,000 หน่วย 

ปริมาณการผลิต                8,000 หน่วย 

วัตถุดิบทางตรง     50 บาทต่อหน่วย 

ราคาโอน  ≥  ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยส าหรับการผลิตสินค้าที่โอน 

                        + ต้นทุนคา่เสียโอกาสตอ่หน่วยของหน่วยงานผู้โอน 

ต้นทุนคา่เสียโอกาสตอ่หน่วย     =     ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย X จ านวนที่เสียโอกาส*  
ของหน่วยงานผู้โอน       จ านวนสินค้าที่โอน 

ราคาโอนที่ยอมรับได้ส าหรับผู้รับโอน      ≤          ราคาตลาด 
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ค่าแรงงานทางตรง        30 บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร        70 บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่        80  บาทตอ่หน่วย 

ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร      60  บาทตอ่หน่วย 

 ราคาตลาดที่ขายใหก้ับบุคคลภายนอก   230  บาทต่อหน่วย 

 

จากขอ้มูลข้างต้น การก าหนดราคาโอน สามารถค านวณได้ดงันี้  
แผนก A : (ผู้โอนหรือผู้ขาย) 

      ราคาโอน  ≥ ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนค่าเสยีโอกาส 

    ≥ 150* + (230 – 150) x 0 
      1,500 

    ≥ 150 บาทต่อหน่วย 

 

*ต้นทุนผันแปร  = วัตถุดิบทางตรง + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใช้จ่ายการผลิต 

   ผันแปร 
   = 50 + 30 + 70 

   = 150 บาทต่อหน่วย 

 

แผนก B : (ผู้รับโอนหรือผู้ซื้อ) 
     ราคาโอน  ≤  ราคาตลาด  

≤ 230 บาทต่อหน่วย 

 

จากการก าหนดราคาโอนข้างตน้ จะเห็นว่า แผนก A จะก าหนดราคาโอนไม่ต่ ากว่า 150 
บาทต่อหน่วย ซึง่จะเท่ากับต้นทุนผนัแปรที่เกี่ยวกับการผลิตช้ินส่วนที่จะโอนให้กับแผนก B 

ส่วนแผนก B จะยอมรับราคาโอนที่ไม่เกิน 230 บาทต่อหน่วย หรือถ้าจะเจรจาตอ่รองราคา
ระหว่างสองแผนก จะต้องเจรจาตอ่รองกนัในชว่งราคา ดงันี้  

 

150    ≤    ราคาโอน    ≤    230 
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ตวัอย่างท่ี 10.8 

 จากขอ้มูลในตัวอย่างที่ 10.7 ถา้ในกรณีที่บริษทั สมัพันธ ์จ ากัด แผนก A มีการใช้ก าลัง
การผลิตเต็มที่ หรือขายชิ้นส่วนให้กับบุคคลภายนอกทั้งหมด หรือแผนก A ไมม่ีก าลังการผลติ
เหลืออยู่เลย  
 

จากขอ้มูลข้างต้น การก าหนดราคาโอน สามารถค านวณได้ดงันี้  
แผนก A : (ผู้โอนหรือผู้ขาย) 

      ราคาโอน  ≥ ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนค่าเสยีโอกาส 

    ≥ 150* + (230 – 150) x 1,500* 
      1,500 

    ≥ 150 + 80 

≥ 230 บาทต่อหน่วย 

 

*สินค้าจ านวน 1,500 หน่วย คือก าไรส่วนเกินที่แผนก A สูญเสียโอกาสทีข่าย
ให้กับบุคคลภายนอกตามจ านวนที่แผนก A ต้องมาผลิตสินค้าให้แผนก B แทน 

 

แผนก B : (ผู้รับโอนหรือผู้ซื้อ) 
     ราคาโอน  ≤  ราคาตลาด  

≤ 230 บาทต่อหน่วย 

 

จากการก าหนดราคาโอนข้างตน้ จะเหน็ว่า แผนก A จะก าหนดราคาโอน 230 บาทต่อ
หน่วย ซึ่งจะเท่ากับราคาตลาดที่จะขายให้กับบุคคลภายนอกพอดี ส่วนแผนก B จะยอมรับราคา
โอนที่ไมเ่กิน 230 บาทต่อหน่วย นั่นคือ ราคาที่เหมาะสมที่สดุส าหรับสองแผนก คือ ราคาตลาด
นั่นเอง  
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สรปุ 

การบัญชีตามความรับผิดชอบ (Responsibility Accounting) เป็นระบบที่มาใช้เพื่อการ
วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ข้อมูลทางการบัญชี แนวคิดของการบัญชีตามความ
รับผิดชอบอยู่บนหลักการของการบริหารแบบกระจายอ านาจและมีการมอบหมายอ านาจและ
ความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การบัญชีตามความรับผิดชอบจะมีการ
รวบรวมข้อมูลทางการบัญชีและน าเสนอข้อมูลตามหนา้ที่ความรับผิดชอบ เพื่อใช้ในการประเมิน
ผู้บริหารและหน่วยงานที่ผู้บริหารนั้นรับผิดชอบตามผลการปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของผู้บริหารนั้น ๆ โดยหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร เรียกว่า ศูนย์
ความรับผดิชอบ (Responsibility Centers) 

รูปแบบของหน่วยงานที่ออกแบบตามความรับผิดชอบ เพื่อให้ง่ายต่อการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น ซึ่งสามารถแบ่งหน่วยงานภายในขององค์กรตามหลักการ
ของการบัญชีตามความรับผิดชอบออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ศูนย์ต้นทุน (Cost Centers) ศูนย์
รายได้ (Revenue Centers)  ศูนย์ก าไร (Profit Centers)  และศูนย์ลงทุน (Investment 

Centers) ซึ่งแต่ละศูนย์ความรับผิดชอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ตามอ านาจ
หน้าที่ของผู้บริหารแต่ละแผนก 

 เครื่องมือที่น ามาใช้ในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เป็นศูนย์
ก าไรและศูนย์ลงทุน คือ ราคาโอน (Transfer Price) ซึ่งราคาโอน หมายถึง ราคาหรือ
ค่าตอบแทนที่เรียกเก็บระหว่างหน่วยงานที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน ส าหรับการขายสินค้าหรือ
ให้บริการระหว่างกัน ราคาโอนเป็นเครื่องมือของระบบการควบคุมและการประเมินผลการ
ด าเนินงานที่องค์กรน ามาประยุกต์ใช้กับองค์กรที่มีโครงสร้างการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ 
ซึ่งสามารถน ามาใช้ในส าหรับการประสานงานกันเมื่อมีธุรกรรมระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน
องค์กร รวมทั้งใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยงานย่อย ราคาโอนที่
เหมาะสมท าให้การวัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ท าให้มีการ
ก าหนดผลตอบแทนแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจะมีความเหมาะสมขึ้นด้วย ราคาโอนเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับศูนย์ก าไรและศูนย์การลงทุนที่มีรายการระหว่างกัน ราคาโอนที่เหมาะสม 
สามารถก าหนดได้โดยค านึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสเป็นทางเลือกของราคาโอน ซึ่งสามารถ
จ าแนกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ราคาโอนที่อิงกับราคาตลาด ราคาโอนที่อิงกับต้นทุน และราคา
โอนที่อิงกับการเจรจาต่อรอง                                          
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. บริษัท ฟ้าไทยอุตสาหกรรม จ ากดั ได้แผนกการผลิต ได้วางแผนการผลิตสินคา้ชนิดหนึ่ง 
ส าหรับเดือนธันวาคม 25X1 โดยประมาณการว่าจะผลิตสินค้า จ านวน 5,000 หน่วย โดยมี
ข้อมูลงบประมาณต้นทุนการผลิตผันแปร ดังนี ้

บริษัท ฟ้าไทยอุตสาหกรรม จ ากัด 

งบประมาณต้นทุนการผลิตผันแปร 
ส าหรับเดือนธันวาคม 25X1 

 ต้นทุนต่อหน่วย  
(บาทต่อหน่วย) 

ต้นทุนรวม 

(บาท) 
ปริมาณการผลิตโดยประมาณ  5,000 หน่วย 

ต้นทุนการผลิตผันแปร   

วัตถุดิบทางตรง  120 600,000 

ค่าแรงงานทางตรง 80 400,000 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร   

- ค่าแรงงานทางอ้อม 50 250,000 

- วัตถุดิบทางอ้อม 40 200,000 

- ค่าสาธารณูปโภค 30 150,000 

รวม              320 1,600,000 

 

ถ้าในเดือนธันวาคม ปรากฏว่ากิจการไดท้ าการผลิตสินค้าจริงจ านวน 4,000 หน่วย ให้
พิจารณาว่า ผลการด าเนนิงานของแผนกผลิตเป็นที่น่าพอใจหรอืไม่ เพราะเหตุใด ถ้าหากว่า
ข้อมูลต้นทุนการผลิตจริงที่เกดิขึ้นเป็นดังนี้ 

ข้อมูลต้นทุนการผลิตผันแปร ส าหรับเดอืนธันวาคม 25X1 

 ต้นทุนรวม  

(บาท) 
ปริมาณการผลิตจริง 4,000 หน่วย 

ต้นทุนการผลิตผนัแปร  

วัตถุดิบทางตรง  500,000 

ค่าแรงงานทางตรง 360,000 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร  

- ค่าแรงงานทางอ้อม 240,000 

- วัตถุดิบทางอ้อม 180,000 

- ค่าสาธารณูปโภค 140,000 

รวม 1,420,000 
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ให้ท า รายงานผลการด าเนนิงานของแผนกผลิต (ศูนย์ต้นทุน) โดยเปรียบเทียบระหว่าตน้ทุน
การผลิตโดยประมาณและต้นทุนการผลิตจริงทีเ่กิดขึน้ในเดอืนธันวาคม 25X1 

บริษัท ฟ้าไทยอุตสาหกรรม จ ากัด 

รายงานผลการด าเนินงานแผนกผลิต 

ส าหรับเดือนธันวาคม 2559 

 

 ต้นทุน 

ต่อหน่วย 

งบประมาณ เกิดข้ึนจริง ผลต่าง 

(น่าพอใจ/ไม่
น่าพอใจ) 

ปริมาณการผลิต (หน่วย)     

ต้นทุนการผลิตผนัแปร     

วัตถุดิบทางตรง      

ค่าแรงงานทางตรง     

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร     

- ค่าแรงงานทางอ้อม     

- วัตถุดิบทางอ้อม     

- ค่าสาธารณูปโภค     

รวม     

 

ข้อ 2. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และต้นทุนของสินคา้ 2 ชนดิ ได้แก่ เกา้อี้ และโต๊ะ  
  เก้าอ้ี      โต๊ะ 

 ยอดขาย     500,000 325,000 

 ต้นทุนผันแปร     257,000 180,000 

 ต้นทุนคงที่โดยตรง     82,000  55,000 

 เงินลงทุน      850,000 620,000 

 ต้นทุนคงที่โดยออ้มหรือต้นทนุคงที่ร่วม 73,000 บาท 

 

ให้ท า 

1. จัดท างบก าไรขาดทนุ แสดงผลการด าเนินงานของสินค้าแต่ละชนิด 

2. ค านวณหาอัตราก าไร อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์และอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน  

3. ค านวณหาก าไรส่วนที่เหลือ (RI) ของแต่ละแผนก ถ้ากิจการก าหนดอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนขั้นต่ าไว้ 10 %  
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4. ค านวณหาอัตราส่วนก าไรส่วนที่เหลือจากการลงทุน (RRI) ของแต่ละแผนก 

 

ข้อ 3. บริษัท ยดูีการไฟฟา้ จ ากดั มีแผนกยอ่ยอยู่ 3 แผนก ประกอบด้วย แผนกโทรทัศน ์ตู้เยน็ 
และเครื่องเสียง ซึ่งผู้จัดการแต่ละแผนกสามารถตัดสินใจในด้านการลงทนุในสินทรัพย์เพื่อใช้ใน
การด าเนินงานของแผนกได้ ซึ่งถอืเป็นการบรหิารแบบศูนย์ลงทุน โดยมีขอ้มูลงบก าไรขาดทนุ
อย่างย่อของแต่ศูนย์ (แผนก) ดังนี้ 

งบก าไรขาดทุน 

         แผนก     

   โทรทศัน์     ตู้เยน็ เครื่องเสียง 

ยอดขาย    5,600,000  6,720,000 7,500,000 
หัก คา่ใช้จ่ายทั้งสิ้น  4,900,000  5,880,000 6,750,000 
ก าไรสุทธ ิ      700,000    840,000   750,000  

 

นอกจากนี ้ผู้จัดการแต่ละแผนกลงทุนในสินทรพัย์ถัวเฉลี่ย โดยแยกไปตามแผนกดังนี้ 
 

        แผนก    

  

 โทรทศัน์   ตู้เยน็     เครื่องเสียง 

เงินลงทุนในสินทรพัย์ถัวเฉลี่ย 3,500,000  7,000,000 5,000,000 
 

ให้ท า 

1. ให้ค านวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของแต่ละแผนก 

2. ให้ค านวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของแต่ละแผนก โดยแยกเป็น 2 
ส่วน คือ อัตราก าไร และอัตราการหมุนเวียนของเงินลงทุนในสินทรัพย์ (Du Pont 

Formula)  

3. ถ้ากิจการก าหนดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนขั้นต่ าไว้ 10 % ก าไรส่วนที่เหลือ (RI) 

ของแต่ละแผนก มีค่าเท่ากับเท่าใด 

4. ค านวณหาอัตราส่วนก าไรส่วนที่เหลือจากการลงทุน (RRI) ของแต่ละแผนก 
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ข้อ 4.   บริษัท ขวัญข้าว จ ากัด  เป็นบริษัทผูผ้ลิตและจ าหน่ายของเด็กเล่นในประเทศไทย ในปี 
25X1  ต้องการที่จะประเมินผลการด าเนินงานของ 2 แผนก คือ แผนกของเด็กเล่นท าจากไม้ 
และแผนกของเดก็เล่นท าจากพลาสตกิ ที่จดัเป็นศูนย์ลงทุน โดยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ในรอบปี 25X1 มีดงันี ้
             ของเล่นท าจากไม้     ของเล่นท าจากพลาสติก            

ยอดขาย (บาท)    4,000,000   3,500,000 
หัก ต้นทนุขาย    1,300,000   1,000,000 

ก าไรขัน้ต้น    2,700,000   2,500,000 
หัก คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,200,000   1,500,000 
ก าไรจากการด าเนินงาน            1,500,000            1,000,000

   

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เงินลงทุนในสินทรพัย์รวมถัวเฉลี่ย (บาท) 6,000,000   2,500,000 
อัตราผลตอบแทนขัน้ต่ าที่ต้องการ      15%        15% 

 

ให้ท า 

1. ค านวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของแต่ละแผนก               

2. ค านวณหาอัตราส่วนก าไร (Profit Margin Ratio) ของแต่ละแผนก                                
3. ค านวณหาอัตราการหมุนเวียนของสินทรพัย์ (Asset Turnover)แต่ละแผนก                                                       
4. ค านวณก าไรส่วนที่เหลอื (RI) ของแต่ละแผนก                                 
5. ค านวณอัตราส่วนก าไรส่วนที่เหลอืจากการลงทนุ (RRI) ของแต่ละแผนก ท่านคิดว่า  

บริษัทควรเลือกลงทนุในโครงการใด  เพราะเหตุใด   
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ข้อ 5. บริษัท  ฟ้าไทย จ ากดั มีแผนกย่อยอยู ่ 2 แผนก ประกอบด้วย แผนกสุภาพบุรุษ และ
สุภาพสตรี ซึ่งผู้จดัการแต่ละแผนกสามารถตดัสินใจในด้านการลงทนุในสนิทรัพยเ์พื่อใช้ในการ
ด าเนินงานของแผนกได้ ซึ่งถือเป็นการบริหารแบบศูนย์ลงทุน โดยมขี้อมูลงบก าไรขาดทุนอยา่ง
ย่อของแต่ศูนย์ (แผนก) ดังนี ้

บริษัท ฟ้าไทย จ ากัด 

งบก าไรขาดทนุ – แยกตามแผนก 

ส าหรับปี สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2558 
       แผนกสภุาพบุรษุ   แผนกสภุาพสตรี    รวม    

ยอดขาย    1,600,000        1,920,000  3,520,000 
หัก ต้นทนุผันแปร     900,000           880,000       1,780,000 
ก าไรส่วนเกิน      700,000        1,040,000  1,740,000 
หัก ต้นทนุคงที่โดยตรง     250,000          330,000     580,000 
ก าไรจากการด าเนินงาน      450,000             710,000  1,160,000 

 

นอกจากนี้ ผู้จดัการแต่ละแผนกลงทนุในสนิทรัพย์ถัวเฉลี่ย โดยแยกไปตาม
แผนกดังนี ้    

แผนกสุภาพบุรุษ   แผนกสุภาพสตร ี     
เงินลงทุนในสินทรพัย์ถัวเฉลี่ย      3,500,000                  5,000,000  

 

ให้ท า 

1. ค านวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของแต่ละแผนก             

2. ค านวณก าไรส่วนที่เหลอื (RI) ของแต่ละแผนก                               
3. ค านวณอัตราส่วนก าไรส่วนที่เหลอืจากการลงทนุ (RRI) ของแต่ละแผนก ท่านคิด

ว่าบริษัทควรเลือกลงทนุในโครงการใด  เพราะเหตุใด   
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ข้อ 6. บริษัท บัณฑิต จ ากัด  เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายโทรศัพท์มือถอื   ก าลังพิจารณาทีจ่ะ
เลือกลงทุนในการผลิตมือถือรุ่นใหม ่  จากหนึ่งใน 2 รุ่น ซึ่งมขี้อมูลเกี่ยวกับการลงทนุของแตล่ะ
รุ่น ดังต่อไปนี ้
                  รุ่น ไอไอ  รุ่น เอฟเอฟ 

ยอดขาย (บาท)    6,500,000  3,000,000 

หัก ต้นทนุขาย    3,500,000  1,000,000 

ก าไรขัน้ต้น    3,000,000  2,000,000 

หัก คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,200,000    600,000 
ก าไรสุทธ ิ             1,800,000  1,400,000 

   

สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย (บาท)  4,000,000  3,000,000 

อัตราผลตอบแทนขัน้ต่ าที่ต้องการ   10%               10% 

 

ให้ท า 

1. ค านวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของแต่ละแผนก               

2. ค านวณหาอัตราส่วนก าไร (Profit Margin Ratio) ของแต่ละแผนก                                
3. ค านวณหาอัตราการหมุนเวียนของสินทรพัย์ (Asset Turnover)แต่ละแผนก                                                       
4. ค านวณก าไรส่วนที่เหลอื (RI) ของแต่ละแผนก                                 
5. ค านวณอัตราส่วนก าไรส่วนที่เหลอืจากการลงทนุ (RRI) ของแต่ละแผนก ท่านคิดว่า  

บริษัทควรเลือกลงทนุในโครงการใด  เพราะเหตุใด   
 

ข้อ 7. บริษัท ฟ้าประทาน จ ากดั มีแผนกผลิตช้ินส่วนอะไหล่รถยนต์ (แผนก A) โดยแผนกนี ้
สามารถจะน าชิ้นส่วนอะไหลไ่ปขายให้กับลกูค้าภายนอกได้ และสามารถจะขายให้กับแผนก
ประกอบช้ินส่วนรถยนต์ (แผนก B) ซึ่งอยู่ในบริษัทเดียวกันได้อกีด้วย โดยมีขอ้มูลต้นทุน
การผลิตและก าลังการผลิตของแผนกดังนี ้

แผนกประกอบช้ินส่วนรถยนต ์ต้องการซื้อชิน้สว่นจากแผนกผลิตช้ินส่วน 
จ านวน 5,000 ชิ้น เพื่อใช้ในการผลิตรถยนต ์

ก าลังการผลิตปกติ (Normal Capacity) จ านวน 40,000 ชิ้น 

ข้อมูลต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแผนกผลิตช้ินส่วน มดีังนี้ 
วัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย   40 บาท 

ค่าแรงงานทางตรงต่อหน่วย  25 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อหน่วย 20 บาท 
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ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)     600,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร 20 บาท 

ราคาขายต่อหน่วย (ราคาทีข่ายในท้องตลาด)    170 บาท 

ปริมาณการขาย (ต่อปี)       30,000 หน่วย 

ถ้าในกรณีที่แผนกประกอบช้ินส่วนรถยนต์ซือ้ชิน้ส่วนจากแผนกผลิต สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไดท้ั้งจ านวน 

ให้ท า 

1. ราคาโอนที่แผนกผลิตช้ินส่วนยอมขายให้กับแผนกประกอบรถยนต ์เท่ากับเท่าใด (ถ้า
กิจการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยใช้วิธีต้นทนุผันแปร เป็นเกณฑ์ในการค านวณ) 

2. ราคาโอนสูงสุดที่แผนกประกอบช้ินส่วน ยอมซือ้จากแผนกผลิตช้ินส่วน เทา่กับเท่าใด 

3. ถ้าผู้จัดการแผนกทั้งสองมีการเจรจาตอ่รอง โดยแผนกผลิตก าหนดราคาโอนโดยบวก
ส่วนเพิ่ม 20% จากตน้ทุนเตม็ แผนกผลิตช้ินสว่นจะก าหนดราคาโอนเท่ากับเทา่ใด 

 

ข้อ 8. บริษัท ประสานการค้า จ ากัด มีแผนกผลิต 2 แผนก ได้แก่ แผนกผลิต A และแผนกผลิต 
B โดยแผนก A เป็นแผนกผลิตช้ินส่วนที่ขายในท้องตลาด ในขณะเดียวกัน ชิ้นส่วนชนิดนี้เป็น
ชิ้นส่วนที่แผนกผลิต B น าไปใช้ประกอบเป็นชิ้นส่วนส าคัญในการผลิตสินค้า โดยแผนก B มี
ความต้องการช้ินส่วนจ านวน 2,000 หน่วย โดยมีข้อมูลต้นทุนของแผนกผลิต A ดังนี้ 

 

ก าลังการผลิตปกติตอ่เดือน                     20,000 หน่วย 

ปริมาณการผลิต                        18,000 หน่วย 

วัตถุดิบทางตรง       150 บาทต่อหน่วย 

ค่าแรงงานทางตรง          130 บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร          120 บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่          200  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร         50  บาทตอ่หน่วย 

ราคาตลาดที่ขายใหก้ับบุคคลภายนอก     500  บาทต่อหน่วย 
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ให้ท า  

1. ก าหนดราคาโอนที่แผนกผลิตที่ทั้งสองแผนกจะยอมรับได้ ถ้าหากแผนก A มีก าลังการ
ผลิตเหลือพอที่จะผลิตช้ินส่วนให้แผนก B   

2. ก าหนดราคาโอนที่แผนกผลิตที่ทั้งสองแผนกจะยอมรับได้ ถ้าหากแผนก A มีปริมาณ
การผลิตเต็มที่ 20,000 หน่วย หรือไมม่ีก าลังการผลิตเหลือจะผลิตช้ินส่วนให้แผนก B 



 

 

   

บทท่ี  11 

การวิเคราะหก์ารลงทุน 

 

การตัดสินใจเป็นหน้าที่หลักผู้บริหารของธุรกิจหรือบริษัทต่างๆ ซึ่งการตัดสินใจที่ส าคัญ
อีกลักษณะหนึ่ง คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์หรือโครงการต่างๆ (Capital 

Investment) ที่ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะทราบว่าได้รับผลตอบแทนเท่าใด คุ้มค่ากับเงินที่
ลงทุนไปหรือไม่ ซึ่งโครงการเหล่านี้จะเป็นลักษณะการตัดสินใจแบบระยะยาว (Long – term 

Decision Making) เนื่องจากโครงการแต่ละโครงการมีรอบระยะเวลาการลงทุนหรือการ
ด าเนินงานหลายปี จ านวนเงินที่ลงทุนใช้เงินทุนจ านวนมาก กิจการไม่สามารถคืนทุนได้ภายใน
หนึ่งปี ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งปีขึ้นไป ดังนั้นผู้บริหารต้องมีข้อมูลหรือเครื่องมือ
ที่น ามาใช้ประกอบการตัดสินในการเลือกที่จะยอมรับการลงทุนหรือปฏิเสธการลงทุน เพื่อให้
กิจการได้รับผลตอบแทนที่สูงที่สุด หรือได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุด ซึ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ลงทุนนี้ เช่น การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนที่จะขยายโรงงาน การตัดสินใจซื้อเครื่องจักรใหม่ 
หรือซื้ออุปกรณ์ส านักงานที่ราคาค่อนข้างแพง ดังนั้น การตัดสินในในลักษณะนี้มีปัจจัยที่ต้อง
น ามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ ได้แก่ กระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash flow) อัตรา
ผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (Average Rate of Return)  และ ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) ที่
กิจการได้รับตลอดอายุของการลงทุนในสินทรัพย์หรือโครงการที่ลงทุนไป นอกจากนี้ยังมีปัจจัย
เรื่องมูลค่าของเงินตามเวลา (Time Value of Money) มาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งธุรกิจต้องให้
ความส าคัญในการวิเคราะห์โครงการลงทุนด้วยเช่นกัน ได้แก่ มูลค่าปัจจุบัน (Present Value)  
มูลค่าอนาคต (Future  Value) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) และอัตราผลตอบแทน
ภายใน (Internal Rate of Return) เป็นต้น ดังนั้น การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์
และโครงการต่างๆ จ าเป็นต้องเข้าใจข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ เพื่อน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจว่า
คุ้มค่าควรที่กิจการจะตัดสินใจลงทุนหรือไม่  
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ความหมายของการลงทุน 

การลงทุน (Capital Investment) หมายถึง การลงทุนในสินทรัพย์ลงทุน หรือโครงการ
ลงทุนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลตอบแทนแก่กิจการในอนาคตระยะยาว (สมนึก เอื้อจิระ
พงษ์พันธ์,  2552) ซึ่งอาจเป็นการลงทุนในกิจกรรมหลักอย่างใดอย่างหนึ่งของการด าเนินธุรกิจ 
โดยกิจการคาดหวังกระแสเงินสดหรือผลตอบแทนที่ได้รับกลับมาในอนาคต (ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน , 

2554)  

การวิเคราะห์การลงทุนมีลักษณะที่ส าคัญ คือ การลงทุนจะใช้จ านวนเงินลงทุนที่ต้อง
จ่ายในช่วงแรก หรือการจ่ายเพิ่มในแต่ละครั้งมีจ านวนมาก  อายุของสินทรัพย์หรือโครงการที่
ลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับมีระยะเวลานาน ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้นๆ และเมื่อ
ผู้บริหารตัดสินใจลงทุนไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจนั้นได้ ดังนั้น กิจการจึง
จ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์ว่าผลตอบแทนที่จะได้รับคุ้มค่าที่จะลงทุนหรือไม่ (สมนึก เอื้อจิระ
พงษ์พันธ์,  2552) 

ซึ่งจากความหมายข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การลงทุน หมายถึง การลงทุนหรือการ
วางแผนลงทุนในสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 1 ปี หรือลงทุนในโครงการใดๆ ที่
กิจการลงทุน เพื่อก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคตระยะยาว ซึ่ง
ระยะเวลาการคืนทุนมักจะใช้เวลานานเกินกว่าหนึ่งปีขึ้นไป  
 

ประเภทของการลงทุน 

การลงทุนในสินทรพัย์หรอืโครงการใดโครงการหนึ่งของธุรกิจ มีหลายประเภท ขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์หรือการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งสามารถจ าแนกได ้6 ประเภท ดังนี ้ (ปรับปรุง
มาจากสมนึก เอื้อจิระพงษ์พนัธ์, 2552) 

 

1. การทดแทนและบ ารงุรกัษาสินทรพัยเ์ดิม  
 การลงทุนในลักษณะนี้ เ ป็นการซื้อ เครื่ องจักรใหม่มาทดแทนเครื่ องจักรเดิม
(Replacement and Maintenance)  โดยเครื่องจักรใหม่อาจมีความสามารถในการผลิต
เหมือนกับเครื่องจักรเดมิหรือดีขึ้น หรือเป็นการซ่อมแซมบ ารุงให้การใช้งานของเครื่องจักรเก่ามี
ประสิทธิภาพดีกว่าเดิม หรือสามารถใช้งานได้อีกหลายปี เช่น การยกเครื่องรถบรรทุก 
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2. การลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

 การลงทุนในลักษณะนี้เป็นการลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการท างาน เช่น ซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อมาแทนเครื่องจักรเดิม เพื่อให้ต้นทุนค่าแรงงาน 
เนื่องจากท าให้เวลาในการท างานลดลง หรือเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบ และประหยัดกระแสไฟฟ้า 
ท าให้ค่าไฟฟ้าลดลง เป็นต้น 

 

3. การลงทุนเพ่ือขยายก าลงัการผลิต  

การลงทุนเพื่อเพิ่มก าลังการผลิต (Expansion) ให้มากขึ้น หรือให้มีลูกค้าที่อยู่ในตลาด
เดิมมีลูกค้ามากขึ้น โดยการเพิ่มพนักงานขาย ช่องทางการจัดจ าหน่ายให้มีความหลายหลาย
มากขึ้น หรือเพิ่มสถานที่ให้มากขึ้น รวมถึงการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เป็นการสร้าง
ระบบการท างานระบบใหม่ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น มีการลงทุนใน
โปรแกรมทางการบัญชีหรือโปรแกรมอื่นๆ ในการบริหารสินค้าคงเหลือ  เพื่อก่อให้เกิด
ผลตอบแทนในอนาคตที่มากขึ้น เป็นต้น 

 

4. การลงทุนเพื่อขยายสายผลิตภณัฑแ์ละตลาดใหม่ๆ  
 การลงทุนในลักษณะนี้กิจการมีความต้องการเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์ใหม่ (Add 

New Product Lines) ซึ่งประเภทผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนใหม่นี้อาจจะเกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์เดิมหรือไม่
เกี่ยวข้องก็ได้ เพื่อขยายตลาดหรือกลุ่มลูกค้าให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทาง
การตลาดให้กับธุรกิจ 

 

5. การลงทุนเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัองคก์ร  
 การลงทุนในลักษณะนี้ เป็นการลงทุนในสินทรัพย์หรือโครงการที่ เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร (Image Improvement) ที่เป็นการควบคุมเกี่ยวกับการรักษา
สิ่งแวดล้อม หรือรักษาความปลอดภัยในที่ท างาน โครงการจะเน้นการปฏิบัติงานให้มีความ
ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งด้านระเบียบ แรงงาน การประกันภัย หรือ โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นว่ากิจการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ซึ่งโครงการเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรในอนาคตได้ 
 

6. การลงทุนในลกัษณะอ่ืนๆ (Other Investment) 

การลงทุนในลักษณะอื่นๆ เป็นการลงทุนที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เช่น การ
ลงทุนสร้างอาคารส านักงาน อาคารโรงงาน การลงทุนในพันธบัตรหุ้นกู้ การลงทุนในสินทรัพย์
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ลงทุนอื่นๆ หรือ การลงทุนในงานที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

เป็นต้น เพื่อส่งผลต่อการสร้างผลก าไรจากการด าเนินงานในอนาคตให้มากขึ้น 

 

ขัน้ตอนการวิเคราะหก์ารลงทุน 

การวิเคราะห์การลงทุนเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่กิจการได้รับผลตอบแทนจาก
การลงทุนตลอดอายุของโครงการลงทุนนั้น ว่าเงินที่ลงทุนไปในช่วงแรกให้ผลตอบแทนคุ้มค่า
หรือไม่ ดังนั้นเพื่อให้การวิเคราะห์โครงการลงทุนมีความสมบูรณ์ถูกต้อง สามารถก าหนดเป็น
ขั้นตอนในการวิเคราะห์การลงทุนตามล าดับ ดังนี้ (ปรับปรุงจากสมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์ , 
2552) 

 

1. การประมาณการกระแสเงินสดสทุธิ ตลอดอายขุองโครงการ 

 การประมาณกระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash Flow Forecast) เป็นการค านวณจาก
กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายตลอดอายุของโครงการ หรือประมาณการจากกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมการด าเนินงาน กิจกรรมการลงทุนในสินทรัพย์และกิจกรรมการจัดหาเงินจาก
ข้อมูลประมาณการในงบกระแสเงินสดแล้วน ามาค านวณเพื่อหากระแสเงินสดสุทธิของกิจการ 
เนื่องจากกระแสเงินสดสุทธิของการลงทุนในสินทรัพย์หรือโครงการที่กิจการได้รับ ไม่ได้รับแค่
ครั้งเดียว แต่ได้รับเป็นประจ าทุกปีตลอดอายุของโครงการที่ลงทุนไป 

 

2. การประเมินความเส่ียงของกระแสเงินสดสทุธิท่ีได้รบัในอนาคต 

 การประเมินความเสี่ยงของเงินสดสุทธิทีค่าดว่าจะไดร้ับในอนาคต (Risk Evaluation for  
Net Cash Flow Forecast) อาจอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอน หรือ อาจมีความน่าจะเป็นของการ
ได้รับกระแสเงินสดหรือการจ่ายออกไปของกระแสเงินสดของกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

3. การก าหนดอตัราผลตอบแทนขัน้ต า่ของของเงินลงทุน 

 การก าหนดอัตราผลตอบแทนขั้นต่ า (Minimum Rate of Return) ที่กิจการต้องการเพื่อ
ใช้ในการคาดคะเนว่ากระแสเงินสดสุทธิที่กิจการจะได้รับให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน เมื่อมีการ
พิจารณาถึงมูลค่าของเงินตามเวลา 

 

4. การประมาณการจ านวนเงินท่ีกิจการต้องจ่ายลงทุนครัง้แรก  

 การประมาณจ านวนเงินที่กิจการต้องลงทุนเริ่มแรก (Initial Investment Forecast) เพื่อ
น าไปพิจารณาถึงผลตอบแทนหรือกระแสเงินสดสุทธิที่กิจการควรจะได้รับแต่ละปีตลอดอายุ
โครงการลงทุน  
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5. การวิเคราะหข้์อมูลเก่ียวกบัการลงทุนด้วยเทคนิควิธีต่างๆ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในโครงการใดโครงการหนึ่งที่
ระยะเวลาการลงทุนมากกว่าหนึ่งปี จ าเป็นต้องค านึงถึงค่าของเงินด้วย ดังนั้น เครื่องมือที่
เหมาะสมในการพิจารณาต้องเป็นเครื่องมือที่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าของเงินตามเวลา ซึ่งเทคนิค
วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  
อัตราผลตอบแทนภายใน ดัชนีความสามารถในการท าก าไร เป็นต้น 

  

 เพื่อให้เข้าใจในขั้นตอนของการวิเคราะห์การลงทุน สามารถแสดงขั้นตอนการ
วิเคราะห์ ดังภาพที่ 11.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์การลงทุน 

 การประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ 

การประเมินความเสีย่งของเงินสดสุทธิ 
 

การก าหนดอัตราผลตอบแทนของเงนิ
ลงทุน 

การประมาณจ านวนเงินที่กจิการตอ้งจ่ายลงทุนครั้งแรก 

การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับการลงทนุด้วยเทคนิควิธีต่างๆ  

 

ระยะเวลาคืนทุน อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 

อัตราผลตอบแทนภายใน ดัชนีความสามารถในการท าก าไร 
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ข้อมูลในการวิเคราะหก์ารลงทุน 

การวิเคราะห์การลงทุนมีวิธีการวิเคราะห์ที่หลากหลายตามความเหมาะสมของแต่ละ
โครงการ และแต่ละวิธีมีการใช้ข้อมูลเพื่อน ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์การลงทุน คือ 1) กระแส
เงินสดสุทธิในแต่ละปีตลอดอายุของโครงการ 2) มูลค่าของเงินตามเวลา (วรรณี เตโชโยธิน, 

สมชาย สุภัทรกุล และมนวิกา  ผดุงสิทธิ์, 2558 และ ศศิวิมล มีอ าพล, 2557)  

 

1. กระแสเงินสดสทุธิในแต่ละปีตลอดอายขุองโครงการ 

 กระแสเงินสดรับสุทธิ (Net Cash Flow) ในแต่ละปีตลอดอายุของโครงการ หมายถึง 
กระแสเงินสดรับจากการด าเนินโครงการหักด้วยกระแสเงินสดจ่ายจากการด าเนินงานในแต่ละปี 
(วรรณี เตโชโยธิน, สมชาย สุภัทรกุล และมนวิกา  ผดุงสิทธิ์, 2558) ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กระแส
เงินสดสุทธิ จะประกอบด้วย กระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่ายจากการด าเนินโครงการ
นั้นๆ ซึ่งกระแสเงินสดรับจากการด าเนินงานในแต่ละปีจะเป็นกระแสเงินสดรับเนื่องจากการขาย
สินค้า ซึ่งถือเป็นกระแสเงินสดรับหลักของธุรกิจ หรืออาจได้มาเนื่องจากกิจกรรมอื่นๆ ที่
นอกเหนือจากการขายก็ได้ ส่วนกระแสเงินสดจ่ายจะเป็นกระแสเงินสดที่กิจการจ่ายไปส าหรับ
การผลิตสินค้าถ้าเป็นธุรกิจประเภทผลิตสินค้า หรือกระแสเงินสดที่จ่ายไปส าหรับการซื้อสินค้า
ถ้าหากเป็นธุรกิจซื้อขายสินค้า และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จ่ายค่าภาษีเงินได้ 
รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินงานของโครงการ ซึ่งกระแสเงินสดรับ และกระแสเงิน
สดจ่ายของกิจการเกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ สามารถจ าแนกได้เป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมการด าเนินงาน กิจกรรมการลงทุน และกิจกรรมการจัดหาเงิน ดังแสดงในตารางที่ 11.1 
ดังนี้  
 

ตารางท่ี 11.1 กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมต่างๆ  
 

กิจกรรม กระแสเงินสดรบั กระแสเงินสดจ่าย 

กิจกรรมการด าเนินงาน 

(Operating Activity) 

1) รับจากการขายสินค้าหรือบริการ 
2) รับจากรายได้ค่าสิทธิ 
3) รับจากค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า 

และรายได้อื่นๆ  
4) รับจากค่าสินไหมทดแทน 

5) รับจากรายได้ดอกเบี้ยและเงินปัน
ผลรับ 

 

 

1) ซ้ือสินค้าหรือให้บริการลูกค้า 
2) จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการ

ด าเนินงานของกิจการ 
3) จ่ายให้แก่พนักงานและจ่ายแทน

พนักงาน 

4) จ่ายค่าประกันภัย 

5) จ่ายค่าภาษีเงินได้ 

6) จ่ายค่าดอกเบี้ย 
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ตารางที่ 11.1 (ต่อ) 
กิจกรรม กระแสเงินสดรบั กระแสเงินสดจ่าย 

กิจกรรมการลงทุน 

(Investing Activity) 

1) ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
2) ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ

สินทรัพย์ระยะยาวอื่นๆ 

3) ขายหลักทรัพย์หรือเงินลงทุน 

4) ขายตราสารทุนหรือตราสาร
หนีของกิจการอื่น และส่วนได้
เสียในการร่วมค้า 

1) ซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
2) ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ

สินทรัพย์ระยะยาวอื่นๆ 

3) ซ้ือหลักทรัพย์หรือเงินลงทุน 

4) ซ้ือขายตราสารทุนหรือตรา
สารหนีของกิจการอื่น และ
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

กิจกรรมการจัดหาเงิน 

(Financing Activity) 

1) ออกหุ้นหรือตราสารทุนอื่น 

2) ออกหุ้นกู้ เงินกู้ยืม การจ านอง 
3) กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวอื่น 

1) ซ้ือหุ้นทุนคืน 

2) ไถ่ถอนหุ้นกู้ 

3) ช าระหน้ีเงินกู้ยืม 

4) จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 

ที่มา : (ปรับปรุงจาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ,์ 2558 และศศิวิมล มีอ าพล, 

2556)  
 

เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการประมาณกระแสเงินสดสุทธิมากยิ่งขึ้น  สามารถอธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวกับกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย พร้อมทั้งแสดงการค านวณกระแส
เงินสดสุทธิ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 11.1 ดังนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 11.1  
 บริษัท ประชาอุตสาหกรรม จ ากัด ผู้บริหารของบริษัทก าลังพจิารณาว่าจะซือ้เครื่องจักร
ใหม่เพือ่น ามาใช้ผลิตสินค้า โดยมมีูลค่า 600,000 บาท คาดว่าเครือ่งจักรใหมน่ี้จะมอีายกุารใช้
งานประมาณ 10 ปี เมือ่ครบอายุการใช้งานแล้วคาดว่าจะขายได้ 50,000 บาท ประมาณการ
รายไดจ้ากการขายสินค้ารายปีเท่ากับ 250,000 บาท และประมาณการว่าต้องจ่ายช าระคืนเงนิกู้
รายปีเท่ากับ 100,000 บาท  

 

จากขอ้มูลข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าข้อมูลที่น ามาใช้วิเคราะหก์ารลงทนุ มดีังนี้  
เงินลงทุนเริ่มแรก     600,000 บาท 

อายุการใช้งานของเครื่องจกัรโดยประมาณ         10 ปี 
มูลค่าทีค่าดว่าจะขายได้เมื่อครบอายุการใช้งาน   50,000 บาท 
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กระแสเงินสดสุทธิรายปี โดยประมาณ 

  กระแสเงินสดรับ          250,000 บาท 

  กระแสเงินสดจ่าย         100,000 บาท  

          กระแสเงินสดสุทธิรายปี             150,000 บาท 

 

ตวัอย่างท่ี 11.2  
บริษัท อุดรอุตสาหกรรม จ ากัด ก าลังพิจารณาลงทุนในโครงการผลิตสินค้าชนิดใหม่

ออกสู่ตลาด ซึ่งมีมูลค่า 800 ,000 บาท โดยประมาณการว่าจะมีรายได้และค่าใช้จ่าย
โดยประมาณตลอดอายุของการด าเนินโครงการ ดังนี้  

ขายสนิค้า      200,000 บาท 

ขายเครื่องจกัรเก่า     120,000 บาท 

กู้ยืมเงนิระยะยาว     100,000 บาท 

ซื้อสินค้า        80,000 บาท 

จ่ายคา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงานตา่งๆ     25,000 บาท 

ซื้อเครือ่งจักรใหม ่     200,000 บาท 

จ่ายช าระหนีเ้งินกูย้ืมระยะยาว      50,000 บาท 

 

จากขอ้มูลข้างต้น สามารถจ าแนกกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ได้ดังนี้  
               หน่วย : บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน : 

  ขายสนิค้า     200,000 
  ซื้อสินค้า      (80,000) 

จ่ายคา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงานตา่งๆ   (25,000) 
กระแสเงินสดสุทธิจากกจิกรรมการด าเนินงาน    95,000 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ : 

  ขายเครื่องจกัรเก่า    120,000 
ซื้อเครือ่งจักรใหม ่            (200,000) 

กระแสเงินสดสุทธิจากกจิกรรมการลงทุน     (80,000) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงิน : 

กู้ยืมเงนิระยะยาว    100,000 

จ่ายช าระหนีเ้งินกูย้ืมระยะยาว   (50,000) 
กระแสเงินสดสุทธิจากกจิกรรมการจัดหาเงนิ      50,000 
กระแสเงินสดสุทธ ิ         60,000 
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2. มูลค่าของเงินตามเวลา 

ข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกบัการลงทุน นอกจากกระแสเงินสดสุทธิ ดัง
ได้กล่าวแล้วข้างต้น ยังมีข้อมูลที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ควรค านึงถึง คือ มูลค่าของเงินตาม
เวลา (Time Value of Money) เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์ด าเนินงานหรือโครงการ มักจะ
เป็นการลงทุนในระยะยาว กิจการจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมานั้น อาจต้องใช้เวลานานเกิน
กว่าหนึ่งปีขึ้นไป ดังนั้น ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปีอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ 
ซึ่งเป็นการพิจารณาผลตอบแทนเป็นช่วงๆ อีกทั้ง มูลค่าของเงินของแต่ละช่วงเวลามีมูลค่าไม่
เท่ากัน การได้รับเงิน 100 บาทในวันนี้ ย่อมดีกว่าจะได้รับเงิน 100 บาท ในวันข้างหน้า เพราะ
กิจการสามารถใช้ประโยชน์จากเงินจ านวน 100 บาทได้ทันที ซึ่งมูลค่าของเงินที่มีความ
แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา เรียกว่า มูลค่าของเงินตามเวลา ซึ่งมูลค่าของเงินตามเวลา 
สามารถพิจารณาได้ 2 ลักษณะ คือ 1) มูลค่าปัจจุบัน และ 2) มูลค่าในอนาคต เพื่อให้เข้าใจใน
เรื่องมูลค่าของเงินตามเวลา จะขออธิบายรายละเอียดแต่ละหัวข้อตามล าดับ ดังนี้ 

 

2.1. มูลค่าปัจจบุนั 

มูลค่าปัจจุบัน (Present Value) หมายถึง มูลค่าของเงินที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ถ้า
ขอรับเงินในวันนี้หรือปัจจุบัน กิจการจะได้รับเงินจ านวนเท่าใด นั่นคือ ถ้าเงินที่กิจการคาดว่าจะ
ได้รับในอีก 5 ปีข้างหน้าเท่ากับ 1 บาท จ านวนเงินที่จะได้รับในวันนี้มีมูลค่าเท่ากับเท่าใด 
โดยทั่วไปเงินที่ได้รับในวันนี้ย่อมมีมูลค่าที่น้อยกว่า 1 บาท ซึ่งสามารถค านวณโดยใช้สูตรการ
ค านวณหามูลค่าปัจจุบัน ได้ดังนี้  

 

 

โดยที่    
PV  คือ มูลค่าปัจจุบันของเงิน 

Fn       คือ จ านวนเงินที่ได้รับในอนาคต หรือ มูลค่าในอนาคตของเงิน 

  r  คือ อัตราดอกเบี้ยต่อปี  

n  คือ จ านวนปี หรือ จ านวนงวด  

 

เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการค านวณมูลค่าปัจจุบันของเงิน จะขอยกตัวอย่างการ
ค านวณมูลค่าปัจจุบันดังแสดงในตัวอย่างที่ 11.3 ดังนี้ 

มูลค่าปัจจุบัน (PV)   =      Fn       หรือ    Fn        1 

   (1 + r)
n   

        (1 + r)
n 
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ตวัอย่างท่ี 11.3  
ในวันที่ 1 มกราคม 25X1 นาย อเนก ไดน้ าเงนิไปฝากธนาคารเป็นเงินฝากประจ าอัตรา

ดอกเบี้ย 5 % ต่อปี โดยเมื่อสิ้นปีนายอเนกได้รบัเงินตอนสิน้ปี จ านวน 52,500 บาท จากขอ้มลู
นี้ถ้าต้องการทราบว่านายอเนกน าเงินไปฝากธนาคารจ านวนเทา่ใด 

จากขอ้มูลข้างต้น สามารถแสดงการค านวณมูลค่าปัจจุบันของเงนิ ได้ดังนี้ 
   มูลค่าปัจจุบัน (PV)   =      Fn         

   
  

                  (1 + r)
n 

     =        52,500 

                                                           (1 + 0.05)
1 

     =      50,000 บาท 

ดังนั้น จ านวนเงินที่นายอเนกฝากธนาคารในวันที่ 1 มกราคม 25X1 คิดเป็นเงนิ 
50,000 บาท 

 

ตวัอย่างท่ี 11.4 

ในวันที่ 1 มกราคม 25X1 นาย อเนก ได้น าเงินไปฝากธนาคารเป็นเงินฝากประจ าอัตรา
ดอกเบี้ย 5 % ต่อปี โดยเมื่อสิ้นปีที่ 5 นายอเนกได้รับเงินตอนสิ้นปี 25X5 จ านวน 52,500 บาท 
ถ้าต้องการค านวณว่าเงินที่นายอเนกฝากในตอนต้นปี 25X1 จากข้อมูลนี้ถ้าต้องการทราบว่า
นายอเนกน าเงินไปฝากธนาคารจ านวนเท่าใดในวันที่ 1 มกราคม 25X1 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถแสดงการค านวณได้ดังนี้ 
มูลค่าปัจจุบัน (PV)   =      Fn         

   
  

                  (1 + r)
n 

     =        63,816 

                                                           (1 + 0.05)
5 

     =  63,816 
                                                            1.2763

* 

    =  50,000.78  บาท 

  

 *หมายเหตุ (1 + 0.05)
5
 มาจากการเปิดตาราง 11.4 (FVIF i=5%, n=5) เท่ากับ 1.2763 ซึ่ง

เป็นมูลค่าของเงนิในอนาคตของเงิน 1 บาท ส าหรับระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี 
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 จากตัวอยา่งที่ 11.4 สามารถค านวณหามูลค่าปัจจุบันไดอ้ีกวิธีหนึ่ง ดงันี้ 
มูลค่าปัจจุบัน (PV)   =      Fn       1  

   
  

                           (1 + r)
n 

     =        63,816         1 

                                                                        (1 + 0.05)
5 

     =  63,816 (0.7835*) 

     =  49,999.84 บาท 

  

 *หมายเหตุ 1/(1 + 0.05)
5
 มาจากการเปิดตาราง 11.2 (PVIF i=5%, n=5) เท่ากับ 0.7835 

ซึ่งเป็นมูลคา่ปัจจุบันของเงนิ 1 บาท ส าหรับระยะเวลา 5 ปี อัตราคิดลด 5% ต่อปี 

 

2.2. มูลค่าในอนาคต 

 มูลค่าในอนาคต (Future Value) หมายถงึ มูลค่าของเงนิปัจจุบันทีค่าดว่าจะได้รับใน
อนาคตเมื่อรวมกับผลตอบแทนที่น าไปลงทุนวา่ควรจะมีจ านวนเงินเทา่กับเทา่ใด หรือเงนิที่
ได้รับ 100 บาทในวันนี ้ เมื่อสิ้นปีหรืออีก 5 ปีขา้งหน้า จะมคี่ามากกว่า 100 บาทในอนาคต ซึง่
สามารถค านวณมูลคา่ในอนาคต ไดด้ังนี้  
 

 

โดยที่     
Fn       คือ จ านวนเงินที่ได้รับในอนาคต หรือ มูลค่าในอนาคตของเงิน 

  P  คือ จ านวนเงินในปัจจุบัน หรือ มูลค่าปัจจุบันของเงิน 

r  คือ อัตราดอกเบี้ยต่อปี  

n  คือ จ านวนปี หรือ จ านวนงวด  

 

เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการค านวณมูลค่าในอนาคตของเงิน จะขอยกตัวอย่างการ
ค านวณมูลค่าในอนาคตของเงิน ดังแสดงในตัวอย่างที่ 11.5 ดังนี้ 

 

 

 

 

มูลค่าในอนาคต (FV)  =  P(1 + r)
n
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ตวัอย่างท่ี 11.5  
บริษัท อุดรการค้า จ ากัด น าเงินของกิจการไปลงทุนซื้อหุ้นในวันที่ 1 มกราคม 25X1 

จ านวน 500,000 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 10% ต่อปี ให้ค านวณหามูลค่าในอนาคต
ของเงินพร้อมผลตอบแทนที่บริษัทได้รับในตอนสิ้นปี จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นจ านวน
เงินเท่ากับเท่าใด 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถแสดงการค านวณได้ดังนี้ 
มูลค่าในอนาคต (FV)   =  P(1 + r)

n
 

  = 500,000 (1 + 0.10)
1
  

    = 550,000 บาท 

ดังนั้น บริษัท อุดรการค้า จ ากัด จะได้รับเงินต้นพร้อมผลตอบแทนในวันสิ้นปี เท่ากับ 
550,000 บาท 

 

ตวัอย่างท่ี 11.6  
บริษัท อุดรการค้า จ ากัด น าเงินของกิจการไปลงทุนซื้อหุ้นในวันที่ 1 มกราคม 25X1 

จ านวน 500,000 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 10% ต่อปี ให้ค านวณหามูลค่าในอนาคต
ของเงินพร้อมผลตอบแทนที่บริษัทได้รับในตอนสิ้นปี 25X5 จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
จ านวนเงินเท่ากับเท่าใด 

มูลค่าในอนาคต (FV)   =  P(1 + r)
n
 

  = 500,000 (1 + 0.10)
5
  

    = 500,000 (1.6105*)  
    = 805,250 บาท 

ดังนั้น บริษัท อุดรการค้า จ ากัด จะได้รับเงินต้นพร้อมผลตอบแทนในวันสิ้นปี เท่ากับ 
805,250 บาท 

  

 *หมายเหตุ 1 + 0.10)
5
 มาจากการเปิดตาราง 11.4 (FVIF i=10%, n=5) เท่ากับ 1.6105 ซึ่ง

เป็นมูลค่าในอนาคตของเงนิ 1 บาท ส าหรับระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี 
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เคร่ืองมือในการวิเคราะหก์ารลงทุน 

การตัดสินใจของผู้บริหารที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน จ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้
ส าหรับการวิเคราะห์การลงทุนที่ใช้พิจารณาส าหรับการลงทุนในสินทรัพย์หรือโครงการที่มี
ผลตอบแทนหรือกระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับกลับคืน โดยระยะเวลาที่ได้รับผลตอบแทนจะใช้
เวลานานกว่าหนึ่งปีตลอดอายุของโครงการที่ลงทุน หรือเพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์เปรียบเทียบว่า
โครงการใดให้ผลตอบแทนของแต่ละโครงการดีหรือเหมาะสมที่สุด ซึ่งเครื่องมือในการวิเคราะห์
การลงทุน สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) เครื่องมือวิเคราะห์ที่ไม่ค านึงถึงมูลค่าปัจจุบัน 
และ 2) เครื่องมือวิเคราะห์ที่ค านึงถึงมูลค่าปัจจุบัน  เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิเคราะห์การลงทุน สามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละวิธีตามล าดับ ดังนี้ 

 

1. เครื่องมือวิเคราะหท่ี์ไม่ค านึงถึงมูลค่าปัจจบุนั 

การวิเคราะห์การลงทุนแบบไม่ได้ค านึงถึงมูลค่าปัจจุบัน เป็นวิธีการค านวณที่ไม่ยุ่งยาก 
พิจารณาจากกระแสเงินสดรับสุทธิ และก าไรสุทธิทางบัญชีก็สามารถตัดสินใจได้ว่าควรลงทุนใน
โครงการนั้นหรือไม่ ซึ่งไม่ต้องค านึงถึงค่าของเงินตามเวลา เครื่องมือในลักษณะนี้เหมาะกับการ
ประเมินโครงการที่มีการด าเนินงานช่วงเวลาสั้นๆ เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์การลงทุนวิธีนี้ ได้แก่ 
อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย และ ระยะเวลาคืนทุน  

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุน โดยใช้อัตราผลตอบแทนถัว
เฉลี่ยและระยะเวลาคืนทุน สามารถอธิบายและแสดงตัวอย่างการค านวณแต่ละวิธี ตามล าดับ 

 

1.1. อตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ีย 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการลงทุนโดยใช้อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (Average Rate 

of Return : ARR) เป็นการพิจารณาก าไรสุทธิถัวเฉลี่ยของกิจการเทียบกับเงินลงทุนถัวเฉลี่ย 
หรือ เงินลงทุนในสินทรัพย์ถัวเฉลี่ย ซึ่งวิธีนี้ไม่ต้องค านึงถึงกระแสเงินสดสุทธิของกิจการ หรือ
วิธีนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อัตราผลตอบแทนทางบัญชี (Accounting Rate of Return) สามารถ
ค านวณ โดยใช้สูตร ดังนี้  
 

 

 

โดยที่ เงินลงทุนถัวเฉลี่ย สามารถค านวณได้ดังนี้ 
 

 

อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย =    ก าไรสทุธิถัวเฉลี่ย 

        เงินลงทุนถัวเฉลี่ย 
X100 

เงินลงทุนถัวเฉลี่ย =   เงินลงทนุคงเหลือต้นงวด + เงินลงทนุคงเหลือปลายงวด 

          2 
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เกณฑก์ารตดัสินใจ 

กิจการควรตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการทีม่ีอตัราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยสูงทีสุ่ด หรอืมี
อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยสงูกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ตอ้งการ  

 

ข้อดี : อัตราผลตอบแทนถัวเฉลีย่ 

1. ง่ายต่อการค านวณ ไม่ซับซ้อนจึงค านวณได้อยา่งรวดเร็ว 

2. เป็นที่นิยมใช้ในการค านวณ เนือ่งจากใช้ก าไรสทุธิทางการบัญชีในการค านวณ 

 

ข้อเสีย : อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย 

1. ไม่ค านึงถึงมูลค่าของเงนิตามเวลา 

2. ไม่น าข้อมูลกระแสเงินสดมาพิจารณา เพราะใช้เพียงขอ้มูลทางการบัญชี ซึ่งอาจไม่
เพียงพอต่อการตัดสนิใจ 

 

เพื่อให้เข้าเกี่ยวกับการค านวณอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย จะขอยกตัวอย่างการค านวณ
ดังแสดงในตัวอย่างที ่11.7 ดังนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 11.7  
บริษัท อนันตพ์าณิช จ ากดั ก าลังตัดสนิใจลงทนุในโครงการหนึ่ง โดยมขี้อมูลดังนี ้ 
เงินลงทุนในโครงการ   1,000,000  บาท 

อายุของโครงการ    10  ปี 

ก าไรสุทธิถัวเฉลี่ยต่อปี       200,000  บาท 

อัตราผลตอบแทนขัน้ต่ า             15 % 

 

จากขอ้มูลข้างต้น สามารถค านวณหาอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย ได้ดังนี ้
อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย  =    ก าไรสุทธิถัวเฉลีย่ 

                เงนิลงทุนถัวเฉลีย่ 

     =    200,000   
    1,000,000 

      =    20 % 

 

X100 

X100 
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 จากขอ้มูลอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของบริษัทมีค่าเทา่กับ 20 % ซึ่งเมือ่พิจารณาแล้วมี
ค่าที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการ ดังนั้น กิจการควรยอมรับโครงการลงทุนนี้ 
 

1.2. ระยะเวลาคืนทุน 

 การพิจารณาว่าโครงการควรลงทุนหรือไม่นั้น อาจพิจารณาจากระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period : PP) ของโครงการที่กิจการลงทุน เพื่อหาว่ากิจการจะได้รับผลตอบแทน
กลับคืนมาเพื่อให้เท่ากับเงินที่ลงทุนไปเริ่มแรก หรือเป็นการพิจารณาว่าเมื่อไรที่กระแสเงินสด
สุทธิที่คาดว่าจะได้รับเท่ากับเงินลงทุนที่ลงทุนไปครั้งแรก  โดยในการค านวณระยะเวลาคืนทุน
นั้นถ้ากระแสเงินสดที่ได้รับแต่ละปีเท่ากันหรืออาจไม่เท่ากันก็ได้ ดังนั้นการค านวณระยะเวลา
คืนทุนจึงแยกเป็น 2 กรณี คือ กรณีกระแสเงินสดรับสุทธิเท่ากันทุกปี และกรณีกระแสเงินสดรับ
สุทธิแต่ละปีไม่เท่ากัน 

1.2.1. กรณีกระแสเงินสดรับสุทธิเท่ากันทุกปี กจิการสามารถแสดงการค านวณ
ระยะเวลาคืนทนุ ได้ดังนี ้

 

 

เกณฑก์ารตดัสินใจ 

กิจการควรตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการที่มีระยะเวลาการคืนทุนที่ใช้ระยะเวลาสั้น
ที่สุด เนื่องจากโครงการใดที่มีระยะเวลาคืนทุนเร็วแสดงว่าหลังจากนั้นกิจการจะได้รับ
ผลตอบแทนกลับคืนมาเร็วขึ้นนั่นเอง  

 

ข้อดี : ระยะเวลาคืนทุน 

1) เข้าใจงา่ย และง่ายต่อการค านวณ  
2) ท าให้ลดความเสี่ยงในการตัดสินใจลงทนุได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

ข้อเสีย : ระยะเวลาคืนทนุ 

1) ไม่ค านึงถึงมูลค่าของเงนิตามเวลา 

2) ไม่ได้ค านึงถึงกระแสเงนิสดสุทธิที่กจิการได้รับจากโครงการลงทุนหลังจากพ้น
ระยะเวลาคืนทนุ ซึ่งจริงๆแล้ว กระแสเงนิสดทีไ่ด้รับหลังจากนี้เป็นข้อมูลที่มคีวามส าคัญต่อการ
พิจารณาถึงความสามารถของการท าก าไรของกิจการด้วยเช่นกนั 

ระยะเวลาคืนทนุ  (PP) = เงินลงทุนเริ่มแรก 

                กระแสเงินสดทีไ่ด้รับแต่ละปี 

 



            การบัญชีต้นทุน 2 

 

11 - 16 

เพื่อให้เข้าเกี่ยวกับการค านวณระยะเวลาคืนทนุ จะขอยกตัวอย่างการค านวณดังแสดง
ในตัวอย่างที่ 11.8 ดังนี ้
 

ตวัอย่างท่ี 11.8   
บริษัท แสนสิริ  จ ากัด  ลงทุนในโครงการหนึ่งซึ่งต้องการเงินลงทุน 3,000,000 บาท  

โดยคาดว่าจะให้กระแสเงินสดสุทธิแต่ละปีเท่ากบั 500,000 บาท  ให้ค านวณหาระยะเวลาคืนทุน
ส าหรับโครงการนี้ 

ระยะเวลาคืนทนุ  = เงินลงทุนเริ่มแรก 

      กระแสเงินสดสุทธิทไีด้รับต่อปี 

     =       3,000,000   

500,000   

=       6 ปี 

ดังนั้น โครงการนี้จะมีระยะเวลาคืนทุนภายใน 5 ปี  
 

ตวัอย่างท่ี 11.9   
ต่อไปนี้เป็นข้อมูลของบริษัท แสนสิริ จ ากัด ก าลังพิจารณาว่าจะลงทุนในโครงการบ้าน

จัดสรร 2 โครงการ โดยมีข้อมูลเงินลงทุนเริ่มแรกและกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับแต่ละปี เป็น
ดังนี้ 

 โครงการ A โครงการ B 

เงินลงทุนเริ่มแรก 1,500,000 2,100,000 

กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับต่อปี   150,000   300,000 

 

จากขอ้มูลข้างต้น สามารถค านวณระยะเวลาคนืทุนของแต่ละโครงการ ไดด้ังนี้ 
 

ระยะเวลาคืนทนุ  = เงินลงทุนเริ่มแรก 

      กระแสเงินสดทีได้รับต่อปี 
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 โครงการ A โครงการ B 

ระยะเวลาคืนทนุ  
(Payback Period)     

=     1,500,000 

        150,000 

=     10 ปี 

  = 2,100,000 

            300,000 

  = 7 ปี 

 

จากการค านวณระยะเวลาคืนทุนของโครงการทั้งสอง แสดงให้เห็นว่า บริษัทควร
ตัดสินใจเลือกโครงการ B เพราะมีระยะเวลาคืนทุนเพียง 7 ปี ซึ่งเร็วกว่าโครงการ A 

 

1.2.2. กรณีกระแสเงินสดรับสุทธิแต่ละปีไม่เท่ากัน 

การค านวณระยะเวลาคืนทนุในกรณีที่กจิการได้รับกระแสเงินสดรับสทุธิแต่ละปีไม่
เท่ากัน ต้องพิจารณาแต่ละปีว่ากิจการมีกระแสเงินสดรับจ านวนเท่าใด แล้วพิจารณาว่าปีใดทีท่ า
ให้กิจการได้รับผลตอบแทนสะสมเท่ากับเงนิลงทุนเริ่มแรก  

เพื่อให้เข้าเกี่ยวกับการค านวณระยะเวลาคืนทนุ จะขอยกตัวอย่างการค านวณดังแสดง
ในตัวอย่างที่ 11.10 ดังนี ้
 

ตวัอย่างท่ี 11.10 

บริษัท ศุภาลัย  จ ากัด  ลงทุนในโครงการหนึง่ซึ่งต้องการเงินลงทนุ 1,500,000 บาท  
โดยคาดวา่จะใหก้ระแสเงินสดสุทธิแต่ละปีเป็นดังนี ้

เงินลงทุนเริ่มแรก          1,500,000  บาท 

กระแสเงินสดสุทธ ิ

     ปีที่ 1    400,000  บาท 

     ปีที่ 2    450,000  บาท 

     ปีที่ 3    500,000  บาท 

     ปีที่ 4    600,000  บาท 

     ปีที่ 5    650,000  บาท 

อัตราผลตอบแทนขัน้ต่ าที่ต้องการ        10  % 
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จากขอ้มูลข้างต้น สามารถค านวณระยะเวลาคนืทุนของโครงการนี้ ได้ดังนี้ 
     ปีที่ 1    400,000 

     ปีที่ 2    450,000 

     ปีที่ 3    500,000 

  3 เดือนในปีที่ 4   150,000  150,000 
       รวม           1,500,000  บาท 

 

*ในปีที่ 4 บริษัทจะได้รับคืนทนุบางส่วน 150,000 บาท จากทั้งหมด 600,000 บาท 

ดังนั้น จากการค านวณข้างต้น ระยะเวลาคืนทุนของโครงการนี้จะใช้เวลาคนืทุนเทา่กับ 
3 ปี 3 เดือน  

 

2. เครื่องมือวิเคราะหท่ี์ค านึงถึงมูลค่าปัจจบุนั 

การวิเคราะห์โครงการลงทุนแบบที่ค านึงถึงมูลค่าปัจจุบัน เป็นการค านวณที่พิจารณา
การประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่โครงการได้รับตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยค านึงถึง
มูลค่าของเงินตามเวลาประกอบด้วย ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่มีความเหมาะสมส าหรับโครงการที่ได้รับ
ผลตอบแทนคืนนานหลายปี เพราะถือว่ากระแสเงินสดที่เกิดขึ้นก่อนจะมีค่ามากกว่ากระแสเงิน
สดในอนาคต หรือเงิน 100 บาทในวันนี้ จะมีมูลค่ามากกว่าเงิน 100 บาทในอนาคต ซึ่งการ
วิเคราะห์โครงการลงทุนโดยค านึงถึงมูลค่าปัจจุบัน สามารถค านวณโดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ 1) 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 2) อัตราผลตอบแทนภายใน และ 3) ดัชนีความสามารถในการท าก าไร ซึ่ง
เครื่องมือวิเคราะห์แต่ละวิธีสามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละวิธี ดังนี้  

 

2.1. มูลค่าปัจจบุนัสทุธิ 

การวิเคราะห์โครงการลงทุนโดยใช้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) 

เป็นการค านวณหามูลค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดสุทธิตลอดอายุของโครงการที่กิจการไป
ลงทุน และน าไปเทียบกับเงินลงทุนเริ่มแรก ซึ่งวิธีการนี้เป็นการคิดลดมูลค่าของเงินในอนาคต 
สามารถแยกพิจารณาได้ 2 กรณี ดังนี้ กรณีที่กระแสเงินสดสุทธิเท่ากันทุกปี และกรณีที่กระแส
เงินสดสุทธิไม่เท่ากันในแต่ละปี 

 

2.1.1. กรณีที่กระแสเงินสดสุทธิเท่ากันทุกปี สามารถค านวณโดยใช้สูตร ดังนี้ 

 

150,000 x 12   = 3 เดือน* 
  600,000 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) = มูลค่าปัจจุบนัรวม – เงินลงทุนเริม่แรก 
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เกณฑก์ารตดัสินใจ 

กิจการควรตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวกหรือเท่ากับ
ศูนย์ แต่ถ้าหากมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นลบแสดงว่ามูลค่าปัจจุบันรวมที่กิจการจะได้รับมีน้อยกว่า
เงินลงทุนเริ่มแรก ถ้าเป็นเช่นนี้ กิจการไม่ควรเลือกลงทุนในโครงการนี้ 

 

ข้อดี : มูลคา่ปัจจุบันสุทธ ิ

วิธีนี้เป็นวิธีที่ค านึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลาซึง่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสนิใจ 

ข้อเสีย : มูลคา่ปัจจุบันสุทธ ิ

1) วิธีนี้ต้องค านึงถึงการประมาณกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตระยะยาว จึงอาจมี
ความผิดพลาดเนื่องจากการพยากรณ์ได้  

2) มีวิธีการค านวณที่ยุ่งยากกวา่กรณีที่ไมค่ านึงถึงมูลค่าของเงนิตามเวลา 

 

เพื่อให้เข้าเกี่ยวกับการค านวณมูลค่าปัจจุบันสทุธิจะขอยกตัวอย่างการค านวณดังแสดง
ในตัวอย่างที่ 11.11 ดังนี ้
 

ตวัอย่างท่ี 11.11  
 ต่อไปนี้เป็นขอ้มูลการลงทุนในโครงการหนึ่ง ของบริษัท ศุภาลัย จ ากัด โดยมีข้อมูลที่
เกี่ยวกับการลงทุน ดังนี ้

เงินลงทุนเริ่มแรก    1,200,000 บาท 

อายุโครงการ                   5 ป ี

กระแสเงินสดสุทธิต่อปี      400,000 บาท 

อัตราผลตอบแทนขัน้ต่ าที่ต้องการ     8 % 

 

จากขอ้มูลข้างต้น สามารถค านวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ ได้ดังนี ้
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)  = มูลค่าปัจจุบันรวม – เงินลงทุนเริ่มแรก 

     = (400,000 x 3.9927*) - 1,200,000 

     = 1,597,000 - 1,200,000 

     = 397,080 บาท 

 

*จาการเปิดตาราง 11.3 (PVIFA i=8%, n=5) ค่าที่ได้เท่ากับ 3.9927 เป็นมูลค่าปัจจุบันของ
เงิน 1 บาท ส าหรับระยะเวลา 5 ปี อัตราคิดลด 8% ต่อปีรวม  
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ดังนั้น จากการค านวณจะเห็นได้ว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิของบริษัทมีค่าเป็นบวก นั่นคือ 
เท่ากับ 397,080 บาท แสดงว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการนี้เหมาะสม ควรที่กิจการจะ
ลงทุน 

 

2.1.2. กรณีที่กระแสเงินสดสุทธิไม่เท่ากันในแต่ละปี  

ถ้าหากกระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับแต่ละปีไม่เท่ากัน ต้องค านวณหามูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดสุทธิแต่ละปี แล้วน ามารวมกัน หลังจากนั้นค่อยน ามาหักออกจากเงินลงทุน
เริ่มแรก เพื่อให้เข้าใจในการค านวณมากขึ้น สามารถแสดงการค านวณในตัวอย่างที่ 11.12 ดังนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 11.12 

บริษัท ขนส่งโลจิสติก จ ากัด ก าลังพิจารณาลงทุนซื้อรถบรรทุกเพื่อขนส่งสินค้า ราคา
รถบรรทุกเท่ากับ 1,500,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี อัตราคิดลด 10% และเมื่อน าเอา
รถบรรทุกมาใช้ด าเนินงานคาดว่าจะมีกระแสเงินสดสุทธิแต่ละปี ดังนี้  

   ปีที่    กระแสเงินสดสุทธ ิ

1 250,000 

2 300,000 

3 320,000 

4 350,000 

5 400,000 

 จากขอ้มูลข้างต้น สามารถแสดงการค านวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธขิองโครงการ ได้ดังนี้ 
 

ปีท่ี กระแสเงินสดสทุธิ ค่าเงินปัจจบุนั 

ของเงิน 1 บาท* 

มูลค่าปัจจบุนั 

1 250,000 0.9091 227,275 
2 300,000 0.8264 247,920 
3 320,000 0.7513 240,416 
4 350,000 0.6830 239,050 
5 400,000 0.6209 248,360 
         1,203,021 
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*มูลค่าปัจจุบันของเงนิ 1 บาทในแต่ละปี อัตราคิดลด 10 % ต่อปี ตามตาราง 11.2 
(PVIF) 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)  = มูลค่าปัจจุบันรวม – เงินลงทุนเริ่มแรก 

     = 1,203,021 - 1,500,000 

     = - 296,979 บาท 

 

จากการค านวณข้างต้น จะเห็นได้ว่า มูลคา่ปัจจุบันสุทธิของการลงทุนในรถบรรทกุมีคา่
เป็นลบ เท่ากับ 296,976 บาท แสดงว่ามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิมีนอ้ยกว่าเงินลงทนุ
เริ่มแรก ดังนัน้ บริษัทจงึไมค่วรลงทุนซือ้รถบรรทุกคันนี้  

 

2.2. อตัราผลตอบแทนภายใน 

การวิเคราะห์โครงการลงทุนโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ได้รับตลอดอายุของโครงการ
ลงทุน (Internal Rate of Return : IRR) โดยค่าที่ได้จะมีค่าเท่ากับอัตราคิดลดที่ท าให้มูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ เท่ากับกระแสเงินสดจ่าย หรืออัตราคิดลดจะเป็นตัวท าให้มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของโครงการเท่ากบัศูนย์ ดังนั้น อัตราผลตอบแทนภายใน อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งวา่ 
อัตราผลตอบแทนคิดลด (Discounted Rate of Return) การวิเคราะห์การลงทุนวิธีนี้ สามารถ
แยกพิจารณาได้ 2 กรณี ดังนี้  

 

2.2.1. กรณีที่กระแสเงินสดสุทธิเท่ากันทุกปี 

ถ้ากิจการมีกระแสเงินสดสุทธิแต่ละปีเท่ากัน จะสามารถค านวณอัตราผลตอบแทน
ภายในของโครงการลงทุน ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

เกณฑก์ารตดัสินใจ 

กิจการควรตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนภายในมีค่ามากกว่า
อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการ หรือมากกว่าต้นทุนของเงินลงทุน  

 

ข้อดีของการใช้อตัราผลตอบแทนภายใน 

1) เป็นวิธีที่ค านงึถึงมูลค่าของเงินตามเวลา 

2) หาอัตราผลตอบแทนของเงินลงทนุได้ 

ปัจจัยของอัตราผลตอบแทนภายใน =         เงนิลงทุนเริ่มแรก 

                           กระแสเงินสดสุทธิแต่ละปี 
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ข้อเสียของการใช้อตัราผลตอบแทนภายใน 

 1) โครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนและเงินลงทุนไม่เท่ากัน จะไม่สามารถน ามา
วิเคราะห์เพื่อลงทุนได้ 
 2) เสียเวลาในการค านวณค่อนข้างมาก ถ้าหากกิจการมีกระแสเงินสดสุทธิแต่ละปี
ไม่เท่ากัน ต้องใช้วิธีการทดลองค านวณเพื่อหาอัตราผลตอบแทนภายในที่เหมาะสมที่ท าให้
มูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งต้องใช้เวลานาน 

 

เพื่อให้เข้าเกี่ยวกับการค านวณปัจจัยของอัตราผลตอบแทนภายใน ในกรณีที่กิจการมี
กระแสเงินสดสุทธิเท่ากันทุกปี จะขอยกตัวอย่างการค านวณดังแสดงในตัวอย่างที่ 11.13 ดังนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 11.13 

 โรงงานแห่งหนึง่มีการตัดสินใจที่จะลงทนุซื้อเครื่องจักร มูลค่า 565,000 บาท มีอายุการ
ใช้งาน 10 ปี และถ้าเครื่องจักรเครือ่งนี้สามารถท าให้ต้นทนุการผลิตลดลงได้ปีละ 100,000 บาท 
บริษัทต้องการอัตราผลตอบแทนขัน้ต่ าที่ตอ้งการเท่ากับ 8% 

 

กิจการจะสามารถค านวณอัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุนซือ้เครื่องจักร ได้ดงันี้ 
ปัจจัยของอัตราผลตอบแทนภายใน  =       เงนิลงทุนเริม่แรก 

                                 กระแสเงินสดสุทธิแต่ละปี 

      =     565,000 

                 100,000 

  =    5.65 

  

จากการค านวณข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยของอัตราผลตอบแทนภายในมีค่าเท่ากับ 
5.65 จากนั้นน าข้อมูลไปหาค่าปัจจยัที่  5.65 โดยเปิดตารางมูลค่าปัจจุบันของเงิน 1 บาท โดยดู
ที่ n = 10 พบว่า ค่าที่ได้จะเท่ากับอัตราผลตอบแทนภายในที่ 10 % ซึ่งถ้ากิจการมีการก าหนด
อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการ 8% ผู้บริหารของบริษัทควรตัดสินใจลงทุนในโครงการนี้ 
เนื่องจากอัตราผลตอบแทนภายในสูงกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการ 
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ตวัอย่างท่ี 11.14 

 บริษัท มีการตดัสินใจที่จะลงทุนซื้อเครื่องจกัร มูลค่า 650,000 บาท มีอายกุารใช้งาน 
10 ปี และถ้าเครื่องจักรเครื่องนี้สามารถท าให้ตน้ทุนการผลิตลดลงได้ปีละ 100,000 บาท บริษทั
ต้องการอัตราผลตอบแทนขัน้ต่ าที่ต้องการเทา่กับ 10% 

กิจการจะสามารถค านวณอัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุนซือ้เครื่องจักร ได้ดงันี้ 
ปัจจัยของอัตราผลตอบแทนภายใน  =       เงนิลงทุนเริม่แรก 

                                 กระแสเงินสดสุทธิแต่ละปี 

      =   650,000 

               100,000 

  =    6.50 

 

จากการค านวณข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยของอัตราผลตอบแทนภายในมีค่าเท่ากับ 
6.50 จากนั้นน าข้อมูลไปหาค่าปัจจัยที่  6.50 โดยเปิดตารางมูลค่าปัจจุบันของเงิน 1 บาท ไม่มี
ค่าปัจจัยนี้ จึงไปดูที่อัตราผลตอบแทนที่ใกล้เคียง ที่ระยะเวลา (n) เท่ากับ 10 ปี ซึ่งอัตรา
ผลตอบแทนภายในจะอยู่ระหว่าง 8% และ 9% การค านวณอัตราผลตอบแทนภายในจึงสามารถ
ค านวณได้ดังนี้ 

         ปัจจยัของอตัราผลตอบแทนภายใน 

  (จากการเปิดตาราง PVIFA) 

อัตราผลตอบแทนภายใน 8%   6.7101  6.7101 

อัตราผลตอบแทนภายใน 9%  6.4177 

อัตราที่ค านวณได ้     6.5000 

ผลต่าง     0.2924  0.2101 

 

อัตราผลตอบแทนภายใน = 8% + 0.2101 

         0.2924 

     = 8.7185 % หรือประมาณ 8.72% 

 

จากการค านวณข้างต้น แสดงให้เห็นว่า อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการนี้จะมีค่า
เท่ากับ 8.72% ซึ่งมีค่าต่ ากว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการ ดังนั้น บริษัทไม่ควรตัดสินใจ
ลงทุนในเครื่องจักรเครื่องนี้ 
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2.2.2. กรณีที่กระแสเงินสดสุทธิไมเ่ท่ากนัในแตล่ะปี 

การค านวณอัตราผลตอบแทนภายในในกรณีที่กิจการมีกระแสเงินสดสุทธิไม่เท่ากันใน
แต่ละปี มีลักษณะการค านวณที่เหมือนกันกับกรณีที่มีกระแสเงินสดสุทธิเท่ากันทุกปี เพียงแต่
หามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดสทุธิของแต่ละปี แล้วใช้วิธีการทดลองค านวณจนกระทั่งท าให้
มูลค่าปัจจุบันเป็นศูนย์หรือใกล้เคียงมากที่สุด จึงจะถือว่าจุดนั้นเป็นอัตราผลตอบแทนภายในที่
เหมาะสมของโครงการนั้น ๆ 

 

เพื่อให้เข้าเกี่ยวกับการค านวณปัจจัยของอัตราผลตอบแทนภายใน ในกรณีที่กิจการมี
กระแสเงินสดสุทธิเท่ากันทุกปี จะขอยกตัวอย่างการค านวณดังแสดงในตัวอย่างที่ 11.15 ดังนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 11.15 

บริษัท ล้อมดาว จ ากดั มีขอ้มูลเกี่ยวกับการลงทุนซื้อเครื่องถา่ยเอกสารยี่ห้อหนึ่ง ซึง่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรพัย์ดังกล่าว ดงันี้ 

 

เงินลงทุนเริ่มแรก   190,000 บาท 

อายุการใช้งาน             5 ปี 

อัตราผลตอบแทนขัน้ต่ าที่ต้องการ        10 % 

กระแสเงินสดสุทธิแต่ละปี มีดังนี้     

ปีท่ี กระแสเงินสดสทุธิ 

1 50,000 

2 55,000 

3 60,000 

4 45,000 

5 50,000 

 

จากขอ้มูลข้างต้น สามารถแสดงการค านวณหาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
ได้ดังนี ้
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ปีท่ี กระแสเงินสดสทุธิ ค่าเงินปัจจบุนั 

ของเงิน 1 บาท* 

มูลค่าปัจจบุนั 

1 50,000 0.9091 45,455 

2 55,000 0.8264 45,452 

3 60,000 0.7513 45,078 

4 45,000 0.6830 30,735 

5 50,000 0.6209 31,045 

          197,765 

 

*มูลค่าปัจจุบันของเงนิ 1 บาทในแต่ละปี อัตราคิดลด 10% ต่อปี ตามตารางที่ 11.2          
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  = มูลค่าปัจจุบันรวม – เงินลงทุนเริม่แรก 

  = 197,765 - 190,000 

  =   7,765 บาท 

 

จากการค านวณข้างต้น จะเห็นได้ว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเทา่กับ 7,765 บาท ซึ่งมีค่าเป็น
บวกอยู่คอ่นขา้งมาก แสดงว่า อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนในโครงการตอ้งมคี่าทีสู่ง
กว่า 10 % ดังนัน้ จึงทดลองเพื่อหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิใหม่ โดยใช้อัตราคดิลด 12 % 

 

ปีท่ี กระแสเงินสดสทุธิ ค่าเงินปัจจบุนั 

ของเงิน 1 บาท* 

มูลค่าปัจจบุนั 

1 50,000 0.8929 44,645 

2 55,000 0.7972 43,846 

3 60,000 0.7118 42,708 

4 45,000 0.6355 28,598 

5 50,000 0.5674 28,370 

          188,167 

 

*มูลค่าปัจจุบันของเงนิ 1 บาทในแต่ละปี อัตราคิดลด 12% ต่อปี ตามตารางที่ 11.2 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  = มูลค่าปัจจุบันรวม – เงินลงทุนเริม่แรก 

  = 188,167 - 190,000 

  = - 1,833 บาท 
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จากการค านวณข้างต้น จะเห็นได้ว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ - 1,833 บาท ซึ่งมีค่า
เป็นลบ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนในโครงการต้องมีค่าน้อยกว่า 12% นั่น
คือ ค่าที่ถูกต้องจะอยู่ระหว่าง 10 % ถึง 12% ซึ่งมีวิธีการค านวณหาอัตราผลตอบแทนภายใน 
ได้ดังนี้ 

         อตัราคิดลด       มูลค่าปัจจบุนัรวม 

        10 %        197,765 

     12%        188,167 

ผลต่าง         2%           9,598 

 

            มูลค่าปัจจุบันรวมตา่งกัน    9,598 บาท         อัตราคิดลดต่างกัน   2% 

            ถ้ามูลค่าปัจจุบันตา่งกัน (197,765 - 190,000) อัตราคิดลดต่างกนั = 2% x 7,765 

            = 7,765  บาท                 9,598 

                             = 1.62 % 

 

ดังนั้น อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการลงทุนเท่ากับ 11.62% (10 % + 1.62 %) 

เมื่อไปเทียบกับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการแล้ว จะเห็นได้ว่า  อัตราผลตอบแทนภายใน
ของโครงการนี้จะมีค่าเท่ากับ 11.62% ซึ่งมีค่าสูงกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการ ดังนั้น 
บริษัทควรตัดสินใจลงทุนซื้ออุปกรณ์ส านักงานชนิดนี้ 

 

2.3. ดชันีความสามารถในการท าก าไร 

เครื่องมือที่น ามาใช้วิเคราะห์การลงทุนอีกเครื่องมือหนึ่ง คือ ดัชนีความสามารถในการ
ท าก าไร (Profitability Index : PI) ซึ่งค านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิรวม 
ตลอดอายุโครงการแล้วหารด้วยเงินลงทุนเริ่มแรก ซึ่งสามารถค านวณโดยใช้สูตรดังนี้ 

 

 

   

 

เกณฑก์ารตดัสินใจ 

กิจการควรตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการที่มีดัชนีความสามารถในการท าก าไรมีค่า
มากกว่า 1 ซึ่งหมายความว่า กิจการมีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิรวมมากกว่าเงิน
ลงทุนเริ่มแรก 

 

ดัชนีความสามารถในการท าก าไร =    มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิรวม  
                                        เงนิลงทุนเริม่แรก 
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ข้อดี : ดัชนีความสามารถในการท าก าไร 

                วิธีดัชนีความสามารถในการท าก าไรเป็นวิธีที่ค านึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลา 

ข้อเสีย : ดัชนีความสามารถในการท าก าไร 

        วิธีนี้ต้องค านึงถึงการประมาณกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตระยะยาว จึงอาจมี
ความผิดพลาดเนื่องจากการพยากรณ์ได้ 

 

เพื่อให้เข้าเกี่ยวกับการค านวณดัชนีความสามารถในการท าก าไร จะขอยกตัวอย่างการ
ค านวณดังแสดงในตัวอย่างที่ 11.16 ดังนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 11.16 

จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 11.15 บริษัท ล้อมดาว จ ากัดมีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
สุทธิรวมเท่ากับ 197,765 บาท เงินลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 190,000 บาท ดังนั้น สามารถ
ค านวณหาดัชนีความสามารถในการท าก าไร ได้ดังนี้ 

ดัชนีความสามารถในการท าก าไร  =    มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิรวม  
                                       เงินลงทุนเริ่มแรก 

      =   197,765  

     190,000 

      = 1.04 

 

จากการค านวณข้างต้น จะเห็นได้ว่า ค่าดัชนีความสามารถในการท าก าไรเท่ากับ 1.04 
ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่ากิจการควรตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อน ามาใช้ในการ
ด าเนินงาน 
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สรปุ 

การวิเคราะห์การลงทุนเป็นการตัดสินใจที่ส าคัญของผู้บริหาร ซึ่งมีทั้งการตัดสินใจระยะ
สั้นและระยะยาว จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ และ
ระมัดระวัง เพราะการลงทุนในสินทรัพย์และโครงการลงทุนต่างๆ ต้องใช้เงินจ านวน
ค่อนข้างมาก และผลตอบแทนหรือกระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับนั้นจะใช้เวลานาน ดังนั้น เพื่อให้
การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนให้ผลประโยชน์และผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุด และเป็นการลด
ความเสี่ยงในการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ขั้นตอนและเครื่องมือที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์การ
ลงทุนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ขั้นตอนการวิเคราะห์การลงทุน เริ่มตั้งแต่การประมาณกระแส
เงินสดสุทธิที่จะได้รับในอนาคต การประเมินความเสี่ยงของกระแสเงินสดสุทธิที่จะได้รับ การ
ก าหนดอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าทีต่้องการ การประมาณจ านวนเงินที่ต้องจ่ายลงทุนเริ่มแรก และ
การค านวณเพื่อวิเคราะห์การลงทุนในสินทรัพย์และโครงการลงทุน ที่กิจการต้องการลงทุนมี
ความคุ้มค่า น่าลงทุนหรือไม่ ซึ่งเครื่องมือต่างๆ ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ เครื่องมือวิเคราะห์ที่ไม่ค านึงถึงมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย 2 วิธี 
ได้แก่ อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย และระยะเวลาคืนทุน และเครื่องมือวิเคราะห์ที่ค านึงถึงมูลค่า
ปัจจุบัน ประกอบด้วย 4 วิธี ได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน ระยะเวลาคืน
ทุน และ ดัชนีความสามารถในการท าก าไร ซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของประเภทการลงทุนหรือระยะเวลาของการลงทุนนั้นๆ  
 

 

 

 

  



 

 

   

 

ตารางท่ี 11.2  Present Value of $1 Due at the End of n periods ((PVIFi,n) 
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ตารางท่ี 11.3  Present Value of an Annuity of $1 per period for n Periods (PVIFAi,n) 
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ตารางท่ี 11.4  Future Value of $1 at the end of n Periods (FVIFi,n) 



 

 

   

แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. นางสาวรชตซื้อกองทุนระยะยาวเมือ่วันที่ 1 มกราคม 25X1 จ านวน 200,000 บาท โดยมี
อัตราผลตอบแทนเท่ากับ 8% ต่อปี อยากทราบว่านายธนาจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจ านวน
เท่ากับเท่าใด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 

 

ให้ท า แสดงการค านวณจ านวนเงินที่จะได้รับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 

 

ข้อ 2. นายณัฐน าเงินไปฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจ าเมื่อวันที่ 1 มกราคม 25X1 จ านวน 
500,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 4.5 % ต่อปี อยากทราบว่านายณัฐจะได้รับเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยจ านวนเท่ากับเท่าใด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5 
 

ให้ท า แสดงการค านวณจ านวนเงินที่จะได้รับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5 

 

ข้อ 3. นายอเนกน าเงินไปฝากธนาคารโดยในอีก 5 ปีข้างหน้าจะได้รับเงินเท่ากับ 450,000 บาท 
โดยธนาคารแห่งนี้มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 3.5% ต่อปี อยากทราบว่าเงินที่นายเอนกขอรับใน
วันนี้จะเป็นเงินจ านวนเท่าใด 

 

ให้ท า แสดงการค านวณเพื่อหาจ านวนเงินที่จะได้รับในวันนี้ 
 

ข้อ 4. นายประชาน าเงินไปลงทุนซื้อหุ้น โดยในอีก 10 ปีข้างหน้าจะได้รับเงินเท่ากับ 1,500,000 
บาท โดยอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยจากการลงทุนในหุ้นเท่ากับ 12% ต่อปี อยากทราบว่าเงินที่
นายเอนกขอรับในวันนี้จะเป็นเงินจ านวนเท่าใด 

 

ให้ท า แสดงการค านวณเพื่อหาจ านวนเงินที่จะได้รับในวันนี้ 
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ข้อ 5. บริษัท หอมหมื่นลี ้ จ ากัด ก าลังตัดสนิใจว่าจะซือ้เครื่องจักรเพื่อน ามาใช้ผลิตสินค้า ซึ่ง
เครื่องจกัรนี้สามารถน ามาใช้แทนแรงงานคนได ้โดยมีราคาทุน 250,000 บาท ประมาณอายุการ
ใช้งาน 5 ปี เมือ่สิ้นสดุอายุการใช้งานแล้ว คาดว่าจะขายได ้20,000 บาท บริษัทค านวณค่าเสือ่ม
ราคาโดยใช้วิธีเส้นตรง และคาดว่าจะมีรายได้และต้นทุนการผลิตส าหรับโครงการลงทุนนี ้ดังนี ้ 
                                                                             หน่วย : บาท 

รายได ้       500,000 

หัก ต้นทนุขาย      170,000 

ก าไรขัน้ต้น      330,000 

หัก คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  55,000 

     ค่าเสือ่มราคา      12,000   67,000 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักภาษี   263,000 

หัก ภาษีเงินได้ 20%       52,600 

ก าไรสุทธ ิ      210,400 

   

ให้ท า ค านวณหาอัตราผลตอบแทนถัวเฉลีย่ (ARR) 

 

ข้อ 6. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกีย่วกับการตดัสินใจลงทุนของบริษัท ฟา้คราม จ ากัด 

เงินลงทุนตามโครงการ     300,000 บาท 

อายุของโครงการ              5 ป ี

ก าไรสุทธิถัวเฉลี่ยต่อปี       85,000 บาท 

มูลค่าคงเหลอื        10,000 บาท 

อัตราผลตอบแทนขัน้ต่ า             12 % 

 

ให้ท า ค านวณหาอัตราผลตอบแทนถัวเฉลีย่ พร้อมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการนี้ 
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ข้อ 7. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกีย่วกับการตดัสินใจลงทุนของบริษัท ฟา้ใส จ ากัด  
เงินลงทุนเริ่มแรกส าหรับอุปกรณ์การด าเนินงาน   100,000 บาท 

อายุการใช้งาน             10 ปี 

กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับแต่ละปีตลอดอายุการใช้งาน 20,000 บาท 

อัตราผลตอบแทนขัน้ต่ าที่ต้องการเทา่กับ         10% 

 

ให้ท า บริษัทควรตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ชนิดนี้หรอืไม ่ เพราะเหตุใด โดยพิจารณาจากเครื่องมือที่
ใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน ดงันี ้

1. ระยะเวลาคืนทนุ 

2. มูลค่าปัจจุบันสุทธ ิ

3. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

 

ข้อ 8. บริษัท สายน้ า จ ากัด ก าลังพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการซื้อเครื่องจักรเพื่อ
น ามาใช้ในการผลิตสินค้าชนิดใหม่ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 2,000,000 บาท และคาดว่าจะมี
กระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการปีละ 400 ,000 บาท เป็นระยะเวลา 8 ปี บริษัทมี
นโยบายการใช้วิธีคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง  
 

ให้ท า 

1. ระยะเวลาคืนทนุ 

2. มูลค่าปัจจุบันสุทธ ิ

3. อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย 

4. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

 

ข้อ 9. บริษัท อุดรขนส่งโลจิสติก จ ากัด ก าลังพิจารณาลงทุนซื้อรถบรรทุกเพื่อขนส่งสินคา้ ราคา
รถบรรทุกเท่ากับ 1,200,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี มูลค่าซาก 200,000 บาท และเมื่อน าเอา
รถบรรทุกมาใช้ด าเนินงานคาดว่าจะมีกระแสเงินสดสุทธิแต่ละปี ดังนี้  

ปีท่ี กระแสเงินสดสทุธิ (บาท) 
1 250,000 
2 300,000 
3 320,000 
4 350,000 
5 400,000 
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ให้ท า 

1. ค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของรถบรรทุก 

2. ค านวณอัตราผลตอบแทนภายใน 

3. บริษัทควรเลือกลงทุนซื้อรถบรรทุกนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด ถ้าบริษัทต้องการ
ผลตอบแทนขั้นต่ า 20 % จากการพิจารณาเครื่องมือที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนข้างต้น 

 

ข้อ 10. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลของบริษัท อเนกอนนัต์ จ ากดั 

เงินลงทุนเริ่มแรก   550,000 บาท 

อายุโครงการ    5 ป ี

อัตราคิดลด    10% 

กระแสเงินสดสุทธิแต่ละปี 

  ปีที่ 1    180,000 บาท 

 ปีที่ 2    200,000 บาท 

 ปีที่ 3    220,000 บาท 

 ปีที่ 4    250,000 บาท 

 ปีที่ 5    270,000 บาท 

 

ให้ท า 

1. ค านวณหาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 

2. ค านวณหาดัชนกีารท าก าไรส าหรับโครงการ 

3. จงวิเคราะห์ว่าโครงการนีเ้หมาะสมที่บริษทัควรจะลงทุนหรือไม่ 
 

ข้อ 11. บริษัท พระนคร จ ากดั ก าลงัพิจารณาที่จะเลือกลงทุนในโครงการ A และ โครงการ B 

โดยใช้ดัชนีการท าก าไรส าหรับโครงการทั้งสองโครงการ โดยมีขอ้มูลเงนิลงทุน กระแสเงินสด
สุทธิและมูลค่าปัจจุบันสุทธ ิของแต่ละโครงการดังนี้ (หน่วย : บาท) 

          โครงการ A      โครงการ B 

เงินลงทุนเริ่มแรก   400,000 400,000 
มูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดสุทธิรวม 500,000 600,000 
มูลค่าปัจจุบันสุทธ ิ   100,000 200,000 
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ให้ท า 

1. ค านวณหาดัชนกีารท าก าไรส าหรับแต่ละโครงการ 
2. จงวิเคราะห์และอธิบายเหตุผลของการเลือกลงทุนของแต่ละโครงการ 

 

ข้อ 12. ร้านหอมกรุ่น ก าลังพิจารณาที่จะเลือกลงทุนในเค้กแบบใหม่ 2 แบบ คือ เค้กดอกไม ้
และเค้กตุ๊กตา ซึ่งมขี้อมูลเกี่ยวกับการประมาณการลงทุนแต่ละเภท ดังนี้  
 

 เค้กดอกไม้ เค้กตุ๊กตา 

เงินลงทุนเริ่มแรก 50,000 80,000 

กระแสเงินสดสุทธ ิ   

     ปีที่ 1 20,000 18,000 

     ปีที่ 2 22,000 20,000 

     ปีที่ 3 25,000 21,000 

     ปีที่ 4 27,000 25,000 

     ปีที่ 5 29,000 27,000 

อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ 10% 10% 

ก าไรสุทธิถัวเฉลี่ย 35,000 45,000 

มูลค่าคงเหลอื 0 0 

 

ให้ท า 

1. จงค านวณหาค่าตอ่ไปนี้ของแต่ละโครงการ 
1.1. อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย 

1.2. ระยะเวลาคืนทนุ 

1.3. มูลค่าปัจจุบันสุทธ ิ

1.4. ดัชนีการท าก าไร 
2. จงวิเคราะห์และอธิบายเหตุผลว่ากิจการควรเลอืกลงทุนในสินค้าชนดิใด เพราะเหตุใด 
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