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ค ำน ำ 
 

เอกสารประกอบการสอนวิชาการบญัชีเพ่ือการจดัการ รหสั AC10301  เล่มนี ้ข้าพเจ้า
เขียนขึน้โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้มีเอกสารเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาท่ีมี
เนือ้หาเก่ียวกับการบัญชีเพ่ือการจัดการ ส าหรับนักศึกษาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตาม
หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

 เนือ้หาภายในเล่มประกอบด้วย 9 บท ได้แก่  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับการบญัชีเพ่ือการ
จดัการ แนวคิดเก่ียวกับการบญัชีต้นทุน  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ
และก าไร  การรายงานก าไรขาดทุนวิธีต้นทนุและวิธีต้นทนุผนัแปร  ระบบต้นทนุตามกิจกรรม 
งบประมาณ  การใช้ข้อมูลทางบญัชีเพ่ือการตดัสินใจ  การบญัชีตามความรับผิดชอบและการ
วดัผลการปฏิบตังิาน  และงบกระแสเงินสด 

 ท้ายสุดนี  ้ ข้าพเจ้าขอเทิดทูนพระคุณของบิดา มารดา  ครูอาจารย์  ขอบคุณ
ผู้ทรงคณุวุฒิผู้ตรวจผลงานทางวิชาการท่ีกรุณาให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์และมีคุณค่ายิ่ง  
ค าแนะน าของผู้ทรงคณุวุฒินอกจากจะช่วยให้ข้าพเจ้ามองเห็นแนวทางการปรับปรุงเอกสาร
ประกอบการสอนเล่มนีแ้ล้ว  ยังเป็นก าลังใจให้มีความมุ่งมั่นท่ีจะเขียนผลงานทางวิชาการ
ตอ่ไป  

 

              อรชุมำ  มูลศรี 
   เมษำยน  2558 
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รายวิชา  การบญัชีเพ่ือการจดัการ                         3(2-2-5) 

              Managerial Accounting 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศกึษาความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัต้นทนุ การงบประมาณ การบญัชีต้นทนุรวมและการบญัชี

ต้นทุนผนัแปร การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และก าไร การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการบญัชี และข้อจ ากัดของข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผน การควบคุมและการตดัสินใจ 
การค านวณต้นทนุโดยแยกตามฐานกิจกรรม การจดัท าบญัชีตามความรับผิดชอบ และการจดัท า
งบกระแสเงินสด  

 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 1. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความรู้เบือ้งต้นของการบญัชีเพ่ือการจดัการ  
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับต้นทุน  การบัญชีต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร การค านวณ
ต้นทนุโดยแยกตามฐานกิจกรรม 

 2. เพ่ือให้ผู้ เรียนความรู้ความเข้าใจ ในเร่ืองของการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างต้นทนุ 
ปริมาณ และก าไร การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบญัชี และข้อจ ากัดของข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการ
วางแผน การควบคมุและการตดัสินใจ 

 3. เพ่ือให้ผู้ เรียนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการงบประมาณ  การจดัท าบญัชีตามความ
รับผิดชอบ และการจดัท างบกระแสเงินสด  

4. เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถปฏิบตัแิละรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ เป็นอยา่งดี 
 5. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขเพ่ือน าไปใช้ในการตดัสินใจ และสามารถ
น าเสนอข้อมลูทางการบญัชีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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เนือ้หา 
บทที่ 1 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการบัญชีเพ่ือการจัดการ   4  ชัว่โมง 

ความหมายและความส าคญัของการบญัชีเพ่ือการจดัการ 
บทบาทของการบญัชีเพ่ือการจดัการ 
ลกัษณะข้อมลูทางการบญัชี 

ความแตกตา่งระหวา่งการบญัชีการเงินกบัการบญัชีเพ่ือการจดัการ 
บทบาทหน้าท่ีหลกัของผู้บริหาร 
คณุสมบตัขิองข้อมลูทางการบญัชีเพ่ือการจดัการ 
ข้อมลูทางการบญัชีท่ีจ าเป็นตอ่การบริหาร  
จรรยาบรรณของนกับญัชีและจรรยาบรรณของผู้บริหาร 
บทสรุป 

แบบฝึกหดั 

เอกสารอ้างอิง 

         

บทที่ 2 แนวคิดเก่ียวกับการบัญชีต้นทุน     8  ชัว่โมง 

ความหมายของการบญัชีต้นทนุ 

การจ าแนกประเภทต้นทนุ 

การวิเคราะห์ต้นทนุผสม 

งบการเงินส าหรับกิจการผลิตสินค้า 

บทสรุป 

แบบฝึกหดั 

เอกสารอ้างอิง 

 

บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและก าไร  8  ชัว่โมง 
 ความหมายของการวิเคราะห์ต้นทนุ  ปริมาณ และก าไร 
 ข้อสมมตฐิานในการวิเคราะห์ต้นทนุ ปริมาณ และก าไร 

การวิเคราะห์ก าไรสว่นเกิน 

การวิเคราะห์จดุคุ้มทนุ 

การก าหนดก าไรตามต้องการ 
การวิเคราะห์สว่นเกินท่ีปลอดภยั 
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การวิเคราะห์จดุคุ้มทนุกรณีขายสินค้าหลายชนิด 

บทสรุป 

แบบฝึกหดั 

เอกสารอ้างอิง 

 

บทที่ 4 การรายงานก าไรขาดทุนวิธีต้นทุนเตม็และวิธีต้นทุนผันแปร  8  ชัว่โมง 
แนวคิดการค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ 

การค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ตามวิธีต้นทนุเตม็  
การค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ตามวิธีต้นทนุผนัแปร 

การจดัท างบก าไรขาดทนุตามวิธีต้นทนุเตม็และต้นทนุผนัแปร 
ข้อดีและข้อเสียของการค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์วิธีต้นทนุเตม็และต้นทนุผนัแปร 
บทสรุป 

แบบฝึกหดั 

เอกสารอ้างอิง 

 

บทที่ 5  ระบบต้นทุนตามกิจกรรม      8  ชัว่โมง 
ความส าคญัของระบบต้นทนุตามกิจกรรม 

ระบบต้นทนุเดมิ 

ระบบต้นทนุตามกิจกรรม  

บทสรุป 

แบบฝึกหดั 

เอกสารอ้างอิง 

 

บทที่ 6 งบประมาณ        8  ชัว่โมง 
ความหมายของงบประมาณ 

วตัถปุระสงค์ของการจดัท างบประมาณ  
ประเภทของงบประมาณ 

การจดัท างบประมาณ  
งบประมาณส าหรับกิจการท่ีไมไ่ด้ผลิตสินค้า  
บทสรุป 
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แบบฝึกหดั 

เอกสารอ้างอิง 

 

บทที่ 7 การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพ่ือการตัดสินใจ    8  ชัว่โมง 

ความหมายของข้อมลูทางการบญัชีเพ่ือการตดัสินใจ 

 ขัน้ตอนการตดัสินใจ  
ต้นทนุท่ีใช้ในการตดัสินใจ 

การตดัสินใจผลิตเองหรือซือ้จากภายนอก 

การตดัสินใจรับค าสัง่ซือ้พิเศษ 

การตดัสินใจเพิ่มหรือยกเลิกสินค้าหรือสว่นงาน 

การตดัสินใจเก่ียวกบัต้นทนุร่วม 

การตดัสินใจเก่ียวกบัการใช้ปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดั 

บทสรุป 

แบบฝึกหดั 

เอกสารอ้างอิง 

 

บทที่ 8  การบัญชีตามความรับผิดชอบและการวัดผลการปฏิบัตงิาน  4  ชัว่โมง 

การบริหารงานแบบกระจายอ านาจ 

ความหมายของการบญัชีตามความรับผิดชอบ  
ศนูย์ความรับผิดชอบ 

การวดัผลการปฏิบตังิานของศนูย์ความรับผิดชอบ 

การก าหนดราคาโอน 

บทสรุป 

แบบฝึกหดั 

เอกสารอ้างอิง 

 

บทที่ 9 งบกระแสเงินสด       8  ชัว่โมง 
ความหมายของงบกระแสเงินสด 

วตัถปุระสงค์ในการจดัท างบกระแสเงินสด 

การจ าแนกรายการในงบกระแสเงินสด 



ด 

 

ขัน้ตอนในการจดัท างบกระแสเงินสด 

การแสดงรายการในงบกระแสเงินสด 

 การจดัท างบกระแสเงินสด 

บทสรุป 

แบบฝึกหดั 

เอกสารอ้างอิง 

 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ศกึษาเอกสารประกอบการสอน การบญัชีเพ่ือการจดัการ  
2. ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเอกสาร ต ารา แหลง่เรียนรู้อิเล็คทรอนิคส์ 

3. บรรยายสรุปสาระส าคญั และตอบข้อซกัถาม 

4. ท าแบบฝึกหดัท้ายบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน วิชาการบญัชีเพ่ือการจดัการ 

2. แหลง่เรียนรู้อิเล็คทรอนิคส์ 

3. ชดุการสอน Power point 

4. แหลง่ความรู้จากวารสารและหนงัสือตา่ง ๆ 

  

การวัดผลและประเมินผล 

การวัดผล 

1.  คะแนนระหวา่งภาคเรียน 

1.1  การเข้าชัน้เรียนและการมีสว่นร่วม    10 คะแนน 

1.2  การท าแบบฝึกหดั      10 คะแนน 

1.3  การสอบเก็บคะแนน         40 คะแนน 

2.  การสอบปลายภาคเรียน      40 คะแนน 

 

 

 



ต 

 

การประเมินผล 

คะแนนระหว่าง    80 - 100   ได้ระดบั  A
 

คะแนนระหว่าง    75 - 79  ได้ระดบั  B+
 

คะแนนระหว่าง    70 - 74  ได้ระดบั  B
 

คะแนนระหว่าง    65 - 69  ได้ระดบั  C+
 

คะแนนระหว่าง    60 - 64  ได้ระดบั  C 
 

คะแนนระหว่าง    55 - 59    ได้ระดบั  D+
 

คะแนนระหว่าง    50 – 54   ได้ระดบั  D 

คะแนนระหว่าง     0 – 49   ได้ระดบั  F 
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บทที่ 1  ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการบัญชีเพ่ือการจัดการ                          อรชุมา  มูลศรี 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  1 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ 
 

หวัข้อเนือ้หาประจ าบท  

1.  ความหมายของการบญัชีเพ่ือการจดัการ 
2.  บทบาทของการบญัชีเพ่ือการจดัการ 
3.  ลกัษณะของข้อมลูทางการบญัชี 

4.  ความแตกตา่งระหวา่งการบญัชีการเงินกบัการบญัชีเพ่ือการจดัการ 
5.  บทบาทหน้าท่ีหลกัของผู้บริหาร 
6.  คณุสมบตัขิองข้อมลูทางการบญัชีเพ่ือการจดัการ  
7.  ข้อมลูทางการบญัชีท่ีจ าเป็นตอ่การบริหาร  
8.  จรรยาบรรณของนกับญัชีและจรรยาบรรณของผู้บริหาร  
9.  บทสรุป 

10. แบบฝึกหดั 

 

วัตถุประสงค์ เชิงพฤตกิรรม 

1.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายความหมายของการบญัชีเพ่ือการจดัการได้ 

2.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายบทบาทของการบญัชีเพ่ือการจดัการได้ 

3.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายลกัษณะของข้อมลูทางการบญัชีได้ 

4.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างการบญัชีการเงินกับการบญัชีเพ่ือการ
จดัการ ได้ 

5.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายบทบาทหน้าท่ีหลกัของผู้บริหารได้ 

6.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงคณุสมบตัขิองข้อมลูทางการบญัชีเพ่ือการจดัการได้ 

7.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงข้อมลูทางการบญัชีท่ีจ าเป็นตอ่การบริหาร ได้ 

8.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงจรรยาบรรณของนกับญัชีและจรรยาบรรณของผู้บริหาร ได้ 
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บทที่ 1  ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการบัญชีเพ่ือการจัดการ                          อรชุมา  มูลศรี 

วิธีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1.  ชีแ้จงรายละเอียดรายวิชา วิธีการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

2.  การบรรยายเนือ้หา 

3.  ถามตอบในชัน้เรียน 

4.  ท าแบบฝึกหดัท้ายบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1.  เอกสารประกอบการสอน เร่ือง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการบญัชีเพ่ือการจดัการ 
2.  ชดุการสอน PowerPoint  

3.  แหลง่ข้อมลูอิเลคทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง 

4.  แหลง่ความรู้จากวารสารและหนงัสือพิมพ์ตา่ง ๆ 

 

การวัดผลและการประเมินผล  

1.  สงัเกตความสนใจขณะฟังบรรยายและการตอบค าถาม 

2.  สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรียน  
3.  สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการร่วมกิจกรรมในชัน้เรียน 

4.  ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัท้ายบท 
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บทที่ 1  ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการบัญชีเพ่ือการจัดการ                          อรชุมา  มูลศรี 

บทที่ 1 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ 
 

 ปัจจุบนัธุรกิจต้องด าเนินงานภายใต้ภาวการณ์แข่งขันและการเปล่ียนแปลงอย่างมาก 
ดงันัน้ผู้บริหารในธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทบริการ ธุรกิจประเภทซือ้มาขายไป หรือ
ธุรกิจประเภทอตุสาหกรรม หากไม่มีความเช่ียวชาญด้านการจดัการและการควบคมุภายในอย่าง
เพียงพอ ธุรกิจอาจประสบความล้มเหลวได้  ข้อมูลทางการบัญชีเป็นข้อมูลประเภทหนึ่งท่ีมี
ความส าคญัส าหรับใช้ในการบริหารงานในปัจจบุนัซึ่งมีประโยชน์ทัง้ตอ่บุคลภายนอกและภายใน
องค์กร โดยการบญัชีการเงินจะเป็นการจัดท ารายงานทางการเงินเพ่ือเสนอต่อบุคคลภายนอก
องค์กร ส่วนการบัญชีบริหารจะเป็นการจัดท ารายงานและน าเสนอข้อมูลต่าง  ๆ  แก่ผู้ บริหาร
ภายในองค์กร เพ่ือให้ผู้บริหารน าไปใช้ประโยชน์ในการจดัการธุรกิจ จึงสามารถเรียกช่ืออีกอย่าง
หนึง่วา่ “การบญัชีเพ่ือการจดัการ” 
 

ความหมายของการบัญชีเพื่อการจัดการ 
 การบญัชีเพ่ือการจดัการ หรือเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่  การบญัชีบริหาร นัน้ ได้มีบคุคลตา่ง ๆ 
ให้ความหมายไว้ ดงันี ้

 เบญญาภา  โสอุบล (2557 : 2)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบญัชีเพ่ือการจัดการ คือ 
กระบวนการทางบญัชีท่ีพฒันาขึน้ เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมลูท่ีเกิดขึน้แล้วและท่ีคาดว่าเกิดขึน้ ทัง้ข้อมลูท่ีเป็นจ านวนเงินและข้อมลูท่ีมิใช่จ านวนเงิน เพ่ือ
ใช้ในการจัดท ารายงานทางการเงิน ซึ่งใช้ในการบริหารงาน จัดท างบประมาณ ก าหนดต้นทุน
มาตรฐาน การตดัสินใจระยะสัน้ และตดัสินใจลงทนุในโครงการระยะยาว  
 ไพบลูย์  ผจงวงศ์  (2554 : 8) ได้ให้ความหมายไว้วา่ การบญัชีบริหาร หมายถึง การจดัท า
บญัชีและการรายงานทางการเงินของส่วนงานตา่งๆ ในองค์กรเพ่ือใช้ในการวางแผน ควบคมุและ
การตดัสินใจ การจดัท าข้อมูลทางการบญัชีส าหรับการบญัชีบริหารนัน้จะท าตามความเหมาะสม
และตามความต้องการของฝ่ายบริหาร โดยอาจไมมี่ข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ใดๆ บงัคบั 

 ศศิวิมล  มีอ าพนัธ์ (2552 : 1-2) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบญัชีบริหารเป็นการบญัชี
แขนงหนึ่งท่ีประกอบด้วนกระบวนการการแจกแจง การวดั การวิเคราะห์ การจดัเตรียม การแปล
ความหมาย และการส่ือสารของข้อมูลทางการบญัชีซึ่งใช้ภายในองค์กร เพ่ือให้ผู้บริหารหรือผู้ มี
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อ านาจในองค์กรใช้ในการวางแผน การตดัสินใจรวมถึงการประเมินผล การควบคมุภายในองค์การ
และการก ากบัดแูล 

จากความหมายข้างต้น  การบญัชีเพ่ือการจัดการ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การบญัชี
บริหาร จึงเป็นการจดัท าบญัชีเพ่ือน าเสนอข้อมลูทางการเงินท่ีเกิดขึน้แล้วในอดีต  หรือข้อมลูทาง
การเงินท่ีได้จากการประมาณการว่าจะเกิดขึน้ในอดีตก็ได้   เพ่ือน าเสนอข้อมูลเหล่านัน้ให้ฝ่าย
บริหารภายในองค์กรธุรกิจได้ทราบและใช้เป็นแนวทางในการวางแผน   การควบคุม  และ
ประกอบการตดัสินใจในประเด็นต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเวลา   โดยจะน า
ข้อมูลในเชิงวิเคราะห์เฉพาะส่วนภายในองค์กรธุรกิจท่ีผู้บริหารให้ความสนใจในขณะนัน้   ดงันัน้
ข้อมูลท่ีได้จึงอาจไม่ได้ยึดแนวคิดตามาตรฐานการบัญชีการเงินใดๆทัง้หมดและไม่มีก าหนด
ระยะเวลาในการจดัท าท่ีแนน่นอน  ขึน้อยูก่บัความต้องการของฝ่ายบริหาร 

 

บทบาทของการบัญชีเพื่อการจัดการ 
ศศิวิมล  มีอ าพนัธ์ (2552 : 1-2) ได้กล่าวไว้ว่า การบญัชีบริหารหรือบญัชีเพ่ือการจดัการ

จะเก่ียวข้องกับการน าเสนอข้อมูลท่ีให้ประโยชน์แก่ผู้ บริหารหรือผู้ ใช้ภายในองค์กรเท่านัน้  ซึ่ง
น ามาใช้ในธุรกิจทุกประเภท ทัง้ธุรกิจบริการ ธุรกิจซือ้ขาย หรือธุรกิจผลิตสินค้า  ไม่ว่าจะเป็น
กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากดั ดงันัน้การศกึษาถึงการบญัชีเพ่ือการจดัการ
จึงเป็นสิ่งส าคญัส าหรับนักบญัชีและผู้ ท่ีสนใจทั่วไป  ตวัสอย่างการน าข้อมูลการบัญชีเพ่ือการ
จดัการมาจะใช้ภายในกิจการตามความต้องการของผู้บริหารหรือผู้ใช้ภายในองค์กร เชน่ 

1.  น าเสนอข้อมลูต้นทนุการผลิตและต้นทนุท่ีไมใ่ชต้่นทนุการผลิต 

 2.  ค านวณต้นทนุตอ่หนว่ย 

 3.  ศกึษาพฤตกิรรมต้นทนุและคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ภายในองค์กร และน ามาวิเคราะห์หา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งต้นทนุ ปริมาณและก าไร 

 4.  ใช้ในการวางแผนก าไรโดยก าหนดในรูปของการจดัท างบประมาณ 

 5.  ใช้ก าหนดต้นทนุมาตรฐาน  

 6.  ใช้วิเคราะห์ความแตกตา่งระหวา่งต้นทนุและคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ กบัต้นทนุมาตรฐาน
รวมทัง้งบประมาณท่ีก าหนดไว้ลว่งหน้า 

 7.  ใช้ในการวิเคราะห์สภาพกิจการ 
8.  ใช้ในการวางแผนเพื่อการตดัสินใจ เป็นต้น 
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จากท่ีกล่าวมาข้างต้นถึงบทบาทของการบญัชีเพ่ือการจดัการจะเห็นได้ว่าเป็นการบญัชีท่ี
จดัท าขึน้เพ่ือน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นเป็นประโยชน์แก่บุคคลภายในองค์กร ซึ่งตรงข้ามกับการบญัชี
การเงินท่ีน าเสนอข้อมลูแก่บคุคลภายนอกองค์กร 
 

ลักษณะข้อมูลทางการบัญชี 

 ศรีสุดา  อาชวานนัทกุล  (2557 : 1-2)  ได้กล่าวไว้ว่า การบญัชีเป็นการรวบรวม จดัท า 
และน าเสนอข้อมูลทางการเงินแก่ผู้ ใช้ข้อมูลทางการเงินทัง้บุคคลภายนอกองค์กรและบุคคล
ภายในองค์กร  ซึ่งมีวตัถปุระสงค์ในการใช้ข้อมูลเหล่านัน้แตกต่างกันไป  ลกัษณะข้อมูลทางการ
บญัชีเพ่ือน าเสนอแก่ผู้ ต้องการใช้ข้อมูลสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ตามประเภทของการ
บญัชี คือ 

 

1.  การบัญชีทางการเงิน  (Financial   Accounting)  เป็นการจดัท าบญัชีเพ่ือน าเสนอ
ข้อมูลทางการเงินท่ีเกิดขึน้ในอดีตให้แก่บคุคลทัว่ไปได้ทราบ   ซึ่งอาจเป็นผู้ เก่ียวข้องหรือไม่มีส่วน
เก่ียวข้องกบัผลการด าเนินงานของธุรกิจเหล่านัน้ก็ได้  เช่น ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน เจ้าหนี  ้ หน่วยงาน
ของรัฐบาล พนกังาน  หรือบุคคลท่ีสนใจทัว่ไป  เป็นต้น  โดยจะน าเสนอในรูปของงบการเงินโดย
ภาพรวมของธุรกิจ  ซึ่งเป็นผลมาจากการจดัท าตามข้อปฏิบตัิทางกฎหมายและการปฏิบตัิตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรองรับโดยทัว่ไป 

 

2.  การบัญชีเพื่อการจัดการหรือการบัญชีบริหาร (Management Accounting)  เป็น
การจดัท าบญัชีเพ่ือน าเสนอข้อมลูทางการเงินท่ีเกิดขึน้แล้วในอดีตหรือข้อมลูทางการเงินท่ีได้จาก
การประมาณการว่าจะเกิดขึน้ในอดีตก็ได้   เพ่ือน าเสนอข้อมูลเหล่านนัน้ให้ฝ่ายบริหารภายใน
องค์กรธุรกิจได้ทราบและใช้เป็นแนวทางในการวางแผน  การควบคมุ  และประกอบการตดัสินใจ
ในประเดน็ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ได้อย่างเหมาะสมและทนัตอ่เวลา รายงานทางการบญัชีเพ่ือการจดัการ
มีได้หลากหลายรูปแบบขึน้อยูก่บัความต้องการของผู้บริหารในระดบัตา่ง ๆ 

ข้อมูลทางการบัญชีท่ีน ามาใช้ตามท่ีกล่าวมามักเก่ียวข้องกับต้นทุน หากมีการบริหาร
จดัการต้นทนุให้มีประสิทธิภาพแล้วยอ่มท าให้ธุรกิจได้เปรียบคูแ่ขง่ขนั ได้  
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ความแตกต่างระหว่างการบัญชีการเงนิกับการบัญชีเพื่อการจัดการ 
จากลกัษณะของการบญัชีการเงินและการบญัชีเพ่ือการจดัการดงักล่าวข้างต้น  การบญัชี

การเงินและการบญัชีเพ่ือการจดัการมีลกัษณะแตกตา่งกนัหลายประการ ได้แก่ 
 

1.  ผู้ใช้งบการเงนิ  การบญัชีการเงินมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือน าเสนอข้อมลูแก่ผู้ ใช้ท่ีเป็น
บคุคลภายนอก ซึ่งน าข้อมูลไปใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ต่าง ๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ คูแ่ข่งขนั เจ้าหนี  ้
นกัลงทนุ เป็นต้น และบคุคลภายในก็สามารถใช้ข้อมลูการบญัชีการเงินได้ด้วย สว่นการบญัชีเพ่ือ 

การจดัการนัน้ มีวัตถุประสงค์หลกัเพ่ือน าเสนอข้อมูลแก่บุคคลภายในองค์กร คือ ผู้บริหาร เพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารจดัการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

 

 2.  รูปแบบการน าเสนอ  การบญัชีการเงินจะเสนอรายงานทางการเงินเป็นภาพรวม
ของทัง้องค์กร เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุ ส่วนการบญัชีเพ่ือการจดัการจะมุ่งเน้น
เสนอรายงานทางการเงินตามหน่วยงานย่อยขององค์กร เช่น รายงานของแต่ละแผนก รายงาน
ตามสายผลิตภณัฑ์ เป็นต้น 

 

 3.  เวลาการน าเสนอ  การบญัชีการเงินจะต้องจดัท ารางานทางการเงินอย่างน้อยปีละ
หนึง่ครัง้ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไว้ ในขณะท่ีการบญัชีเพ่ือการจดัการไม่มีก าหนดเวลาตาม
กฎหมาย จะจดัท ารายงานเม่ือไหร่ก็ได้ตามความต้องการของผู้บริหารหรือบคุคลภายในองค์กรท่ี
ต้องการใช้ข้อมลู ซึง่จะเน้นการน าเสนอท่ีทนัเวลากบัความต้องการใช้ข้อมลูนัน้ 

 

 4.  เนือ้หาในการน าเสนอ  การบญัชีการเงินจะน าเสนอข้อมลูท่ีมาจากระบบบญัชี  
โดยจะรายงานผลการด าเนินงานทัง้องค์กร ซึ่งเป็นข้อมูลในอดีตและเป็นตวัเลขทางการเงิน เน้น
ความถกูต้องและตรวจสอบได้ของข้อมลูเหล่านัน้ ส่วนการบญัชีเพ่ือการจดัการ จะน าเสนอข้อมลู
โดยละเอียดเฉพาะเร่ืองตามความต้องการของผู้ ใช้  ใช้หลกัการท่ีนอกเหนือจากหลกัระบบบญัชีคู่   
ส่วนใหญ่น าเสนอข้อมูลในอนาคต  การรวบรวมข้อมูลท่ีจะน าเสนอรายงานทางการเงินจะ
เก่ียวข้องกบัข้อมลูหลายด้าน เชน่ การเงิน การตลาด การจดัการ การวิจยั  เศรษฐศาสตร์  เป็นต้น 
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 5.  วัตถุประสงค์การน าเสนอ  การบญัชีการเงินจะน าเสนอข้อมูลรายงานทั่วไป โดย
ต้องจัดท าตามมาตรฐานการบญัชีและหลักการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เพ่ือให้บุคคลภายนอกท่ีใช้
ข้อมูลนัน้สามารถเข้าใจข้อมูลได้ตรงกัน  นอกจากนีก้ารบัญชีการเงินยังต้องปฏิบตัิตามกฎ
ข้อบังคับของหน่วยงานท่ีธุรกิจนัน้ ๆ เก่ียวข้องอยู่ เช่น กฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยส าหรับธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เป็นต้น ส่วนการบญัชีเพ่ือการจดัการ
ไม่ต้องจัดท าตามมาตรฐานหรือกฎข้อบังคับของหน่วยงานใด จัดท าตามความต้องการของ
ผู้บริหาร เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ได้ตามวตัถปุระสงค์ 

 

    6.  กระบวนการตรวจสอบ  การบญัชีการเงินเม่ือน าเสนอรายงานทางการเงินแล้ว
จะต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ส่วนการบญัชีเพ่ือการจดัการรายงานท่ี
น าเสนอนัน้ไม่ต้องได้รับการตรวจสอบจากผุ้สอบบญัชีรับอนุญาตเพราะเป็นข้อมูลท่ีใช้ภายใน
องค์กร 
 

จากความแตกตา่งระหวา่งการบญัชีการเงินและการบญัชีเพ่ือการจดัการข้างต้น สามารถ
สรุปความแตกตา่งได้ตามตาราง 1.1 ดงันี ้
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บทที่ 1  ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการบัญชีเพ่ือการจัดการ                          อรชุมา  มูลศรี 

ตาราง 1.1  สรุปความแตกตา่งระหวา่งการบญัชีการเงินกบัการบญัชีเพ่ือการจดัการ 

 

รายการ การบัญชีการเงนิ การบัญชีเพื่อการจัดการ 

1.  ผู้ ใช้งบการเงิน -  โดยหลกัแล้วเป็นบคุคล  
   ภายนอกองค์กรท่ีมีสว่นได้เสีย    
   อยา่งไรก็ตามบคุคลภายใน 

   องค์กรก็ น ามาใช้พิจารณาด้วย  

-  โดยหลกัแล้วเป็นบคุคล 

   ภายในองค์กร อยา่งไรก็ตาม 

   บคุคลภายนอกองค์กรท่ีมีสว่น 

   ได้เสียก็น ามาใช้พิจารณาด้วย 

 

2.  รูปแบบการน าเสนอ -  รายงานในรูปงบการเงิน  เชน่   
   งบก าไรขาดทนุ งบแสดงฐานะ   
    การเงิน 

-  ไมมี่รูปแบบการน าเสนอ โดย 

   จะน าเสนอตามความต้องการ 
   ของผู้ใช้ 

 

3.  เวลาน าเสนอ -  ไตรมาสหรือประจ าปี (อย่าง 
   น้อยปีละครัง้) 

-  บอ่ยครัง้ตามความต้องการ 
 

 

4.  เนือ้หาในการ 
     น าเสนอ 

-  รายงานผลการด าเนินงานทัง้ 

   องค์กร 
-  ใช้หลกัระบบบญัชีคู ่ 
   (Double – entry accounting) 

-  น าเสนอข้อมลูในอดีต 

-  รวบรวมข้อมลูท่ีจะน าเสนอ 

   รายงานทางการเงินจะเก่ียวข้อง 

   เฉพาะกบัข้อมลูทางบญัชี 

-  รายงานผลโดยละเอียดเฉพาะ 

   เร่ืองตามความต้องการของ 

   ผู้ใช้ 

-  ใช้หลกัการท่ีนอกเหนือจาก 

   หลกัระบบบญัชีคู ่
-  สว่นใหญ่น าเสนอข้อมลูใน 

   อนาคต 

-  การรวบรวมข้อมลูท่ีจะ 

   น าเสนอรายงานทางการเงิน 

   จะเก่ียวข้องกบัข้อมลูหลาย 

   ด้าน    
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บทที่ 1  ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการบัญชีเพ่ือการจัดการ                          อรชุมา  มูลศรี 

ที่มา : ศศวิิมล  มีอ าพล (2552 : 1-4) 
 

อย่างไรก็ตาม  แม้ว่าการบัญชีการเงินและบัญชีเพ่ือการจัดการมีความแตกต่างกัน
ดงักลา่วข้างต้นแล้วก็ตาม  แตใ่นส่วนของข้อมลูทางบญัชีส่วนใหญ่ท่ีน ามาใช้ในทางบญัชีเพ่ือการ
จดัการนัน้ก็มาจากข้อมลูในทางบญัชีการเงินด้วย  เน่ืองจากการจดัท าบญัชีการเงินจะต้องยืดหลกั
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  เพ่ือให้ข้อมลูนัน้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกนัและเป็นท่ีเช่ือถือ
ได้  ฝ่ายบริหารของธุรกิจก็ต้องการข้อมลูในทางด้านบญัชีท่ีมีคณุภาพและในบางครัง้การประมาณ
การข้อมลูท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ก็จ าเป็นต้องอาศยัหลกัเกณฑ์ข้างต้นเป็นตวัประมาณ
การ  เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ในข้อมลูท่ีจะน ามาใช้ในการตดัสินใจ   ดงันัน้จึงอาจกล่าวได้ว่าการ
บญัชีการเงินกบัการบญัชีเพ่ือการจดัการนัน้ยงัคงคล้ายคลงึหรือเหมือนกนัอยูบ้่างในบางเร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ การบัญชีการเงนิ การบัญชีเพื่อการจัดการ 

5.  วตัถปุระสงค์การ 
     น าเสนอ 

 

-  ให้ข้อมลูรายงานทัว่ไป 

-  ถกูบงัคบัให้น าเสนอตาม 

   มาตรฐานวิชาชีพ กฎและ 

   ข้อบงัคบัของหนว่ยงานท่ีก ากบั 

   ดแูล 

 

-  ให้ข้อมลูรายงานตาม 

   วตัถปุระสงค์เฉพาะของผู้ใช้ 

-  ไมจ่ าเป็นต้องน าเสนอก็ได้ 

6.  กระบวนการ 
    ตรวจสอบ 

-  งบการเงินต้องได้รับการ 
   ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับ 

   อนญุาต 

-  รายงานการน าเสนอไม่ต้อง 

   ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ 

   บญัชีรับอนญุาต 
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บทที่ 1  ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการบัญชีเพ่ือการจัดการ                          อรชุมา  มูลศรี 

บทบาทหน้าที่หลักของผู้บริหาร 
การด าเนินกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการท่ีมุ่งหวังก าไรหรือไม่  จะต้องมีการบริหารงานใน

กิจการนัน้ ๆ  เก่ียวกับเร่ืองของการวางแผน การประสานงาน การควบคมุ การตดัสินใจและการ  

ประเมินผล เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์หลกัท่ีกิจการก าหนดไว้แตกิ่จกรรมการบริหารงานจะมีมาก  

หรือน้อยขนาดไหนขึน้อยู่กับประเภทของธุรกิจนัน้  ๆ ลักษณะส าคญัของการบริหารคือ การ
รวบรวมและน าไปใช้ซึ่งสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และการวินิจฉัยแนวทาง
ปฏิบตัิ โดยอาศยัเทคนิคต่าง ๆ การบริหาร เป็นกระบวนการร่วมมือของบคุคลตา่ง ๆ  เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน การใช้เทคนิคของผู้ บริหารจะก่อให้เกิดกิจกรรมร่วมกันของบุคคล  โดยท่ี
ผู้บริหารมิได้เป็นผู้ลงมือปฏิบตักิิจกรรมด้วยตนเอง  

 ไพบลูย์  ผจงวงศ์  (2554 : 9)  ได้กล่าวไว้ว่า  ผู้บริหารขององค์กรจะมีหน้าท่ีหลกัอยู่ 4 
ประการ คือ  การวางแผน  การสัง่การและจูงใจ  การควบคมุ  และการตดัสินใจ ซึ่งหน้าท่ีหลกั ๆ 
ของผู้ บริหารจะประสบผลส าเร็จได้จะต้องใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหาร และต้องได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายในองค์กร จึงจะท าให้หน้าท่ีเหล่านีบ้รรลุวตัถุประสงค์ได้  โดยบทบาทหน้าท่ี
หลกัของผู้บริหารสามรถอธิบายได้ดงันี ้
 

1.  การวางแผน (Planning)  เป็นกระบวนการในการตัง้เป้าหมาย ก าหนดวตัถปุระสงค์
และกลยุทธ์ท่ีจะท าให้เป้าหมายนัน้ส าเร็จลง โดยมากการวางแผนจะค านึงถึงทัง้อนาคตในระยะ
สัน้และระยะยาว มกัอยู่ในความ รับผิดชอบของผู้บริหารระดบัสูง เป้าหมายต่าง ๆ นัน้ เช่น การ
วางแผนก าไร  การวางแผนเก่ียวกบัภาษีอากร การขยายการผลิต การปรับปรุงการตลาด เป็นต้น    

 

2.  การส่ังการและการจูงใจ (Directing and motivating)   จากการท่ีมีการก าหนด 
วัตถุประสงค์และการวางแผนการด าเนินงานแล้ว จะต้องมีการสั่งการและจูงใจเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนและบรรลุวัตถูประสงค์ท่ีวางไว้  มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีความ 

รับผิดชอบของพนกังานในระดบัตา่ง ๆ เพ่ือปฏิบตัิงานได้ถกูต้อง  พนกังานต้องจดัท ารายงานการ
ด าเนินงานประจ าวนัเป็นใช้เป็นข้อมลูในการควบคมุตอ่ไป 
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3.  การควบคุม (Controlling)  เป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
พนกังานว่าได้ด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้หรือไม่  โดยการเปรียบเทียบข้อมูลท่ีเกิดขึน้จริงตาม
รายงานกบัแผนงานท่ีวางไว้หรือกับผลการด าเนินงานในอดีต  การประเมินผลการด าเนินงานนัน้
อาจจะประเมินในภาพรวมทัง้องค์กร หรือประเมินพนกังานในแต่ละฝ่าย แต่ละแผนก หรือแต่ละ
บคุคลก็ได้ 

 

4.  การตัดสินใจ  (Decision making)  เม่ือผู้บริหารได้ท าหน้าท่ีหลกัทัง้ 3 หน้าท่ีตามท่ี
กล่าวมาแล้วนัน้  ผู้ บริหารต้องท าการตัดสินใจในทุกขัน้ตอนของการปฏิบัติงาน และเลือก
ทางเลือกท่ีดีท่ีสดุเพ่ือท าให้กิจการสามารถบรรลเุป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ท่ีได้วางแผนไว้ 

 

จากข้างต้นสามารถสรุปบทบาทหน้าท่ีหลกัของผู้บริหาร  แสดงได้ตามภาพท่ี 1.1 ดงันี ้

 

 
 

ภาพที่ 1.1  แสดงบทบาทหน้าท่ีหลกัของผู้บริหาร 
 

 

 

 

การตัดสินใจ 

การวางแผน 

การควบคุม 
การส่ังการและ

การจูงใจ 
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คุณสมบัตขิองข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการจัดการ  
 กชกร  เฉลิมกาญจนา  (2557 :  4)  ได้กล่าวไว้ว่า  ลกัษณะของข้อมูลทางการบญัชี
บริหารจะต้อง มีความเก่ียวข้อง ความทนัเวลา สามารถเข้าใจได้ และประหยดัต้นทนุ 

ดงันัน้ข้อมลูทางการบญัชีมีความส าคญัตอ่การบริหารมาก ข้อมลูทางการบญัชีท่ีจะใช้ใน
การบริหาร ควรเป็นข้อมลูทางการบญัชีท่ีดีหรือมีประโยชน์ จะมีลกัษณะ 6 ประการ คือ 

 

1. ความเก่ียวข้องกับปัญหา (Related problem) ข้อมลูทางการบญัชีเพ่ือการจดัการ
จะต้องมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับปัญหาท่ีก าลงัตดัสินใจอยู่ และเป็นข้อมลูท่ีมีประโยชน์ตอ่การ
ตดัสินใจ ถ้าไมท่ราบข้อมลูจะท าให้ตดัสินใจผิดพลาดได้ 

 

2. ความทันต่อเวลา  (Timely) ข้อมลูทางการบญัชีเพ่ือการจดัการท่ีมีประโยชน์ตอ่การ
ตดัสินใจ  จะต้องเป็นข้อมลูท่ีทนัตอ่เวลา และทนัตอ่เหตกุารณ์ปัจจบุนั ไมล้่าสมยัหรือเป็นข้อมลูใน
อดีต สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ทนัเวลา  

 

3. ความถูกต้องและเช่ือถือได้ (Accuracy and reliability) ข้อมลูทางการบญัชีเพ่ือการ
จัดการถึงแม้จะเก่ียวข้องกับปัญหา และมีความทันเวลา แต่ถ้าข้อมูลนัน้ไม่ถูกต้องก็จะไม่มี
ประโยชน์ตอ่การบริหาร เพราะข้อมลูท่ีได้มาผิดจะท าให้ผู้บริหารวางแผน ควบคมุ และตดัสินใจผิด
ไป ซึ่งความถูกต้องและเช่ือถือได้ควร จะต้องมีเอกสาร หลกัฐานอ้างอิงหรือระบุแหล่งท่ีมาของ
ข้อมลูได้และการน าเสนอข้อมลูจะต้อง เป็นไปด้วยความระมดัระวงั และมีความเป็นกลางในการ
แสดงข้อมลูท่ีเป็นตวัแทนของรายการหรือ เหตกุารณ์ทางบญัชี  

 

4. การเปรียบเทียบกันได้  (Comparability) ข้อมลูทางการบญัชีเพ่ือการจดัการจะต้อง
สามารถเปรียบเทียบกนัได้ เพ่ือประโยชน์ตอ่ผู้ ใช้ในการน าไปเปรียบเทียบสถานการณ์ทางการเงิน
ท่ีเกิดขึน้ของกิจการในอดีต กบัในอนาคต หรือของกิจการกบัธุรกิจประเภทเดียวกนัว่าแตกตา่งกนั
อย่างไร ข้อมูลทางการบญัชี ท่ีจะเปรียบเทียบกันได้นัน้ จะต้องยึดหลักความสม ่าเสมอในการ
จดัท าเก่ียวกบัวิธีการทางบญัชีท่ี น ามาใช้ การรับรู้รายการหรือการวดัมลูคา่ของรายการตา่ง ๆ ท่ี
ปรากฏในงบการเงิน  
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5. สามารถเข้าใจได้ (Understandability) ข้อมูลทางการบญัชีเพ่ือการจดัการควรเป็น
ข้อมลูท่ีสัน้ กะทดัรัด และเข้าใจง่าย เป็นรายงานท่ีสรุปผลได้ตรงประเดน็  

 

6. ความประหยัดต้นทุน (Cost saving) ข้อมูลทางการบญัชีเพ่ือการจดัการท่ีได้มา 
จะต้องให้ประโยชน์คุ้มคา่กบัรายจา่ยท่ีเสียไปในการได้ข้อมลู  

 

ข้อมูลทางการบัญชีที่จ าเป็นต่อการบริหาร  

จากข้อมลูเบือ้งต้นได้ทราบถึงความสมัพนัธ์ของข้อมลูทางการบญัชีกบัการบริหาร แล้วจะ
เห็นได้วา่ผู้บริหารมีความจ าเป็นท่ีจะใช้ข้อมลูทางการบญัชีในการบริหารธุรกิจ ข้อมลูท่ีฝ่ายบริหาร
ต้องการย่อมแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อม และปัญหาท่ีเกิดขึน้  อย่างไรก็ดี
ข้อมลูตา่ง ๆ ท่ี ผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้ในการบริหารงาน ได้แก่  

1.  ข้อมูลเก่ียวกับต้นทุน เช่น แนวความคิด พฤติกรรมและวิธีการสะสมต้นทุนท่ีใช้ใน  

กิจการ  
2.  ข้อมลูเก่ียวกบัต้นทนุในการซือ้ การขายสินค้าและการบริการของกิจการ  
3.  ข้อมลูเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรของกิจการ เช่น วตัถดุิบ  คา่แรง งาน 

คา่ใช้จา่ยการผลิต คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน  

4.  ข้อมลูเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการควบคมุข้อมลูต้นทนุในแตล่ะหนว่ยงานย่อย  

5.  ข้อมลูเก่ียวกบัการวางแผนก าไร  
6.  ข้อมลูเก่ียวกบัเหตท่ีุก าไรไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย  

7.  ข้อมลูแสดงประสิทธิภาพของผู้บริหารระดบัหน่วยงานย่อย ตลอดจนความ  สมัพนัธ์
ระหวา่งความส าเร็จของหนว่ยงานยอ่ยกบัวตัถปุระสงค์ของกิจการ  

8.  ข้อมลูเก่ียวกบัอปุสงค์ของการขายและการบริหารในระดบัราคาขายท่ีแตกตา่งกนั  

9.  ข้อมูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ในอปุสงค์ของสินค้ากบัความพยายามในการขาย  ของ
กิจการ  

10. ข้อมลูเก่ียวกบัต้นทนุทัง้หมดในหนว่ยงานยอ่ยทกุหนว่ยงาน  

11. ข้อมูลท่ีจะต้องเสนอต่อฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัเพ่ือเป็นการติดต่อประสานงาน 

ระหวา่งหนว่ยงาน  
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บทที่ 1  ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการบัญชีเพ่ือการจัดการ                          อรชุมา  มูลศรี 

12. ข้อมลูเก่ียวกบัก าไรท่ีน่าเช่ือถือ เพ่ือท่ีจะใช้ในการพยากรณ์ฐานะการเงินและผล  การ
ด าเนินงานในอนาคต  

13. ข้อมูลเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงต้นทุนและก าไรเม่ือปริมาณการผลิตและการขาย  

เปล่ียนแปลง  
14. ข้อมูลท่ีฝ่ายบริหารต้องการใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกับปัญหาต่าง ๆ เช่น การให้ 

รางวลัหรือผลตอบแทนกบัพนกังาน การลงทนุในรายจา่ยฝ่ายทนุ ฯลฯ  

15. ข้อมูลเก่ียวกับการประเมินผลในการลงทุนระยะยาว และการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
อยา่งจ ากดั  

16. ข้อมลูเก่ียวกบัแหลง่ท่ีมาและใช้ไปของเงินทนุและเงินสด  

17. ข้อมลูท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการก าหนดราคาโอนระหวา่งหนว่ยงาน  

18. ข้อมลูท่ีส าคญัในการจดัการทางการเงินและการด าเนินงาน รวมทัง้สถิติเก่ียวกบัก าไร 
ความเส่ียง และสภาพคลอ่ง  

19. ข้อมลูเก่ียวกบัพนกังาน ผลตอบแทนท่ีพนกังานได้รับ ประสิทธิภาพของแรงงาน  

20. ข้อมลูเก่ียวกบัแนวโน้มทางเศรษฐกิจ ผลกระทบตอ่ความต้องการในผลผลิต และ  

บริการของกิจการ ตลอดจนสมรรถภาพในการผลิต 

 

จรรยาบรรณของนักบัญชีและจรรยาบรรณของผู้บริหาร  
 ไพบลูย์  ผจงวงศ์  (2554 : 13)  ได้กล่าวไว้ว่า  นกับญัชีบริหารก็เช่นเดียวกบัวิชาชีพอ่ืน
จะต้องมีจรรยาบรรณตอ่องค์กรและสาธารณชนอ่ืน ซึ่งจรรยาบรรณของนกับญัชีเพ่ือการจดัการ
และจรรยาบรรณของผู้บริหาร  สามารถสรุปได้ดงันี ้

 

1.  จรรยาบรรณของนักบัญชีเพื่อการจัดการ  
     จรรยาบรรณส าหรับนกับญัชีเพ่ือการจดัการเป็นจรรยาบรรณของอีกประเภท ซึ่งผู้

ประกอบวิชาชีพทางการบัญชีจะต้องปฏิบตัิตามสมาคมนักบัญชีเพ่ือการจัดการของประเทศ  

สหรัฐอเมริกา (The institute of management accountants หรือ IMA ) ได้ก าหนดมาตรฐาน 

จรรยาบรรณของวิชาชีพเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิและรับผิดชอบส าหรับนักบญัชีไว้ 4 ด้าน 
คือ  
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บทที่ 1  ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการบัญชีเพ่ือการจัดการ                          อรชุมา  มูลศรี 

     1.1  ความรู้ความสามารถและความช านาญ  (Competence) เป็นความรับผิดชอบท่ี
นกับญัชีการจดัการต้องปฏิบตัคืิอ  

            1.1.1  รักษาระดบัของความรู้ความสามารถและความช านาญทางวิชาชีพไว้ 

อยา่งเหมาะสม โดยการพฒันาความรู้และทกัษะอยา่งตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ  

            1.1.2  ประกอบวิชาชีพ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบงัคบั และ มาตรฐาน
ทางการปฏิบตังิาน  

            1.1.3  จดัท ารายงานท่ีสมบรูณ์ชดัเจน และให้ข้อเสนอแนะภายหลงัการ วิเคราะห์ 
อยา่งเหมาะสมในข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและนา่เช่ือถือ  

     1.2  ความลบั  (Confidentiality) เป็นการรักษาความลบัท่ีนกับญัชีเพ่ือการจดัการ
จะต้องปฏิบตัคืิอ  

            1.2.1 ละเว้นจากการเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นความลบัท่ีได้มาจากการปฏิบตัิงาน เว้น
แตจ่ะได้รับอนญุาตหรือกฎหมายก าหนดไว้  

           1.2.2  แจ้งผู้ ใต้บงัคบับญัชาไม่ให้เปิดเผยข้อมูลความลบั จากการปฏิบตัิงาน 

พร้อมทัง้ก าหนดมาตรฐานในการรักษาความลบั  

           1.2.3   ไม่แสวงหาผลประโยชน์ จากข้อมลูความลบัซึ่งได้มาจากการ  ปฏิบตัิงาน 
ในทางท่ีผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฎหมาย ทัง้โดยสว่นตวั หรือผู้ อ่ืน  

     1.3  ความซ่ือสตัย์สจุริต (Integrity) เป็นความรับผิดชอบท่ีนกับญัชีเพ่ือการจดัการ 
จะต้องปฏิบตั ิคือ  

           1.3.1  หลีกเล่ียง การกระท าใด ๆ และการให้ค าปรึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิด  ความ
ขดัแย้ง ระหวา่งบคุคลของฝ่ายตา่ง ๆ  

           1.3.2  ละเว้นการเจรจาให้ร่วมกิจกรรมใด ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดอคติต่อการปฏิบตัิ 
หน้าท่ีตามจรรยาบรรณ  

           1.3.3  ปฏิเสธของขวญั ของรางวัลหรือของก านัลใด ๆ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการ 

ปฏิบตังิาน  

           1.3.4  หลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ท่ีจะเป็นปฏิปักษ์ ต่อ
การบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย หรือวตัถปุระสงค์ตาม จรรยาบรรณ       

           1.3.5  รับรู้และแจ้งข้อจ ากดัทางวิชาชีพหรือข้อจ ากดัอ่ืน ซึ่งอาจมีผลกระทบ ตอ่
ดลุยพินิจ หรือการปฏิบตังิานให้ส าเร็จ  
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           1.3.6  แจ้งข้อมลู ดลุยพินิจและความเห็นทางวิชาชีพทัง้ท่ีดีและไมดี่  

           1.3.7  หลีกเลียงจากการเข้าไปเก่ียวข้องหรือสนบัสนนุกิจกรรมใด ๆ ท่ีน ามา ซึ่ง
ความเส่ือม เสียตอ่เกียรตศิกัดิวิ์ชาชีพ   

     1.4  ความเท่ียงธรรม (Objectivity) เป็นความรับผิดชอบท่ีนกับญัชีการจดัการจะต้อง
ปฏิบตัคืิอ  

           1.4.1  ส่ือสารข้อมลูอยา่งถกูต้อง และมีหลกัฐานอนัเท่ียงธรรมสนบัสนนุ  

           1.4.2  เปิดข้อมูลท่ีมีความเหมาะ ท่ีมีอิทธิพลต่อความเข้าใจของผู้ ใช้รายงาน 

ข้อสงัเกตข้อแนะน าท่ีน าเสนอได้  

 

2.  จรรยาบรรณของผู้บริหาร 
      ผู้บริหารจะเป็นบริหารท่ีดี จะต้องเป็นบริหารท่ีมีจริยธรรมและมีจรรยาบรรณ ผู้บริหาร

ท่ีมีจริยธรรม จะต้องเป็นผู้ มีระเบียบวินัย การรู้จักคิดสร้างสรรค์ การมีศีลธรรม การมี  ความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม เป็นผู้ประพฤตปิฏิบตัท่ีิชอบท่ีควร มีคณุคา่ควรยดึถือเป็นเย่ียงอย่าง ปฏิบตัิตน
เพ่ืออดุมการณ์ มีการใช้อ านาจอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างสมบรูณ์ ถกูต้อง
และสม ่าเสมอเป็นผู้ ท่ีสามารถรักษาความยุติธรรมระหว่างกิจการท่ีท ากับบุคคลหรือองค์กร 
จรรยาบรรณของผู้บริหารมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดงันี ้

     2.1  จรรยาบรรณพืน้ฐานเป็นเร่ืองปฏิบตัทิัว่ไป ดงันี ้ 

             2.1.1  เป็นพลเมืองดี เคารพตอ่กฎหมาย  

             2.1.2  มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม มากวา่มุง่แสดงหาก าไรอยา่งเดียว  

             2.1.3  ละเว้นการปฏิบตังิานโดยใช้อิทธิพล  

     2.2  จรรยาบรรณของการบริหาร จะต้องเป็นท่ียอมรับและต้องพฒันา มีดงันี ้ 

             2.2.1  มีความซ่ือสตัย์ ตอ่องค์กร ตอ่ตนเองและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง  

             2.2.2  บริหารงานด้วยเหตผุลและความชอบธรรม มีศีลธรรม  

             2.2.3  บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ มีความคดิสร้างสรรค์  
             2.2.4  รักษาผลประโยชน์ของสถาบนั ใช้ทรัพยากรอยา่งเหมาะสม  

             2.2.5  ใช้วิธีแขง่ขนัท่ีชอบธรรม  

             2.2.6  มุง่ให้บริการลกูค้าให้ประทบัใจ  

             2.2.7  รักษาความลบัของลกูค้า  
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    2.3  จรรยาบรรณในอดุมคต ิอาจยงัไมเ่ป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป  

            2.3.1  การรักษาวินยั เพ่ือมีประสิทธิภาพในการท างานร่วมกนั  

            2.3.2  ความส านึกต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนตอ่องค์กร ลกูค้า  และ
ผู้บงัคบับญัชา โดยอทุิศ เวลาได้เตม็ท่ี  

            2.3.3  มีคณุธรรม มีเมตตากรุณา และท างานให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืน  

            2.3.4  รักษาเกียรติและศกัดิ์ ศรีในตนเองและวิชาชีพปฏิบตัิตนเองให้ เหมาะสม
กบัต าแหนง่หน้าท่ี เป็นท่ียอมรับของสงัคม  

            2.3.5  ไม่กระท าการอนัใดท่ีขดัตอ่ประโยชน์ของสถาบนัไม่ท าธุรกิจแข่งขนั กับ
สถาบนัหรือขดักบัผลประโยชน์ตอ่สถาบนั  

            2.3.6  ไมใ่ช้อ านาจเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองหรือให้ประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืน  

            2.3.7  มุง่พฒันาตนเองเพ่ือความรอบรู้ และการให้บริการท่ีดีขึน้  

            2.3.8  มุง่พฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชา เม่ือความเจริญก้าวหน้าขององค์กร  
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บทสรุป  

การด าเนินธุรกิจ ระบบข้อมูลถือเป็นเร่ืองส าคญัในการบริหารงาน เพราะผู้บริหาร งาน
ต้องน ามาใช้ในการวางแผน ควบคมุและตดัสินใจ ระบบข้อมลูทางการบญัชีเป็นระบบข้อมลูหนึ่งท่ี
ผู้บริหารใช้ในการบริหาร ตัง้แต่การวางแผนการด าเนินการ จนถึงการควบคมุ ซึ่ง อาจจะแสดง
ออกมาในรูปของการสรุปผล เป็นงบการเงินแสดงถึงผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินหลงัจาก
ด าเนินงานจริงแล้ว ซึ่งสามารถน าไปเปรียบเทียบ วตัถปุระสงค์หรือเป้าหมาย ท่ีตัง้ไว้ เพ่ือจะได้
ทราบว่า ผลการด าเนินงานจริงเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้หรือไม่ เพ่ือจะได้แก้ไขปรับปรุงต่อไป 
ข้อมูลทางการบัญชีท่ีจะท าให้ผู้ บริหารบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  จะต้องเป็นข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีตัดสินใจ มีความทันต่อเวลาไม่ล้าสมัย มีความถูกต้องและ  เช่ือถือได้
เปรียบเทียบกนัได้ สามารถเข้าใจได้และมีประโยชน์ท่ีได้รับคุ้มกับต้นทนุท่ีเสียไป ข้อมูล  ทางการ
บญัชีถ้าแบง่ตามลกัษณะของผู้ ใช้ข้อมลู สามารถแบง่เป็นการบญัชีการเงินและการบญัชีเพ่ือการ
จดัการ  

การบญัชีเพ่ือการจดัการแตกต่างจากการบญัชีการเงิน คือ  ผู้ ใช้ข้อมูลเป็นผู้ ใช้ภายใน 

ประเภทและความถ่ีของการรายงานเป็นไปตามความต้องการใช้ของผู้บริหาร   วตัถปุระสงค์ของ
รายงานเป็นการให้ข้อมลูท่ีมีวตัถุประสงค์เฉพาะแก่ผู้ ใช้ โดยเฉพาะในการตดัสินใจในแตล่ะเร่ือง 

และองค์ประกอบของการรายงานเป็นการรายงานในรายละเอียดแต่ละส่วนงาน  อาจ 
นอกเหนือไปจากระบบบญัชีคู ่ และให้สมัพนัธ์กบัเร่ืองท่ีผู้บริหารสนใจ  
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แบบฝึกหดั 

 

1.  จงอธิบายถึงความหมายของการบญัชีเพ่ือการจดัการ  

2.  จงอธิบายถึงบทบาทของการบญัชีเพ่ือการจดัการ  
3.  จงอธิบายถึงลกัษณะข้อมลูทางการบญัชีวา่มีก่ีประเภท อะไรบ้าง 

4.  จงอธิบายถึงบทบาทหน้าท่ีหลกัของผู้บริหารวา่ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

5.  จงอธิบายถึงคณุสมบตัขิองข้อมลูทางการบญัชีเพ่ือการจดัการวา่ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
6.  จงอธิบายถึงความแตกตา่งของการบญัชีเพ่ือการจดัการกบัการบญัชีการเงิน  

7.  จงอธิบายถึงจรรยาบรรณของนกับญัชีเพ่ือการจดัการว่าแบง่เป็นก่ีด้าน อะไรบ้าง  

8.  จงอธิบายถึงจรรณยาบรรณของผู้บริหารวา่มีองค์ประกอบอะไรบ้าง  

9.  จงอธิบายถึงข้อมลูทางการบญัชีท่ีจ าเป็นตอ่การบริหาร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  2 

แนวคดิเก่ียวกับการบัญชีต้นทุน 

 

หวัข้อเนือ้หาประจ าบท  

1.  ความหมายของการบญัชีต้นทนุ 

2.  การจ าแนกประเภทต้นทนุ 

     2.1  การจ าแนกประเภทต้นทนุตามหน้าท่ีของการเกิดต้นทนุ 

     2.2  การจ าแนกต้นทนุตามความส าคญัและลกัษณะของต้นทนุการผลิต 

     2.3  การจ าแนกประเภทต้นทนุตามความสมัพนัธ์กบัแหลง่ต้นทนุ  

     2.4  การจ าแนกประเภทต้นทนุส าหรับการจดัท ารายงานทางการเงิน  

     2.5  การจ าแนกประเภทต้นทนุเพ่ือการควบคมุ 

     2.6  การจ าแนกประเภทต้นทนุเพ่ือการตดัสินใจ 

     2.7  การจ าแนกประเภทต้นทนุตามพฤตกิรรมต้นทนุ 

3.  การวิเคราะห์ต้นทนุผสม 

4.  งบการเงินส าหรับกิจการผลิตสินค้า 

5.  บทสรุป 

6.  แบบฝึกหดั 

 

วัตถุประสงค์ เชิงพฤตกิรรม 

1.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงความหมายการบญัชีต้นทนุได้ 

2.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายการจ าแนกประเภทต้นทนุได้ 

3.  ผู้ เรียนสามารถค านวณต้นทนุแตล่ะประเภทได้ 

4.  ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์ต้นทนุผสมได้ 

5.  ผู้ เรียนสามารถจดัท างบการเงินของกิจการผลิตสินค้าได้ 
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วิธีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1.  การบรรยายเนือ้หา 

2.  ถามตอบในชัน้เรียน 

3.  ท าแบบฝึกหดัท้ายบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1.  เอกสารประกอบการสอน เร่ือง แนวคิดเก่ียวกบัการบญัชีต้นทนุ 

2.  ชดุการสอน PowerPoint  

3.  แหลง่ข้อมลูอิเลคทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง 

4.  แหลง่ความรู้จากวารสารและหนงัสือพิมพ์ตา่ง ๆ 

 

การวัดผลและการประเมินผล  

1.  สงัเกตความสนใจขณะฟังบรรยายและการตอบค าถาม 

2.  สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรียน  
3.  สงัเกตจากพฤติกรรมความสนใจ และการร่วมกิจกรรมในชัน้เรียน 

4.  ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัท้ายบท 
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บทที่  2 

แนวคดิเก่ียวกับการบัญชีต้นทุน 

 

ผู้บริหารมีหน้าท่ีเก่ียวกับการวางแผน การควบคมุ และการตดัสินใจ ดงันัน้ผู้บริหารจะ
ท างานแตล่ะหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลวุตัถปุระสงค์ การบริหารต้องได้รับข้อมลูเพ่ือ
น ามาประกอบการวางแผน การควบคมุและการตดัสินใจ อย่างละเอียดจากนกับญัชีบริหาร การ
บญัชีต้นทุนจะเป็นการจัดท าบญัชีโดยแสดงต้นทุนสินค้าอย่างละเอียด องค์ประกอบของต้นทุน
สินค้าจะถูกบนัทึกไว้ ต้นทุนมีความส าคญัส าหรับฝ่ายบริหาร ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ทางเลือก
ปฏิบตัติา่งๆ ได้ถกูต้องซึง่อาจสรุปได้ดงันี ้

1.  การวางแผนก าไรโดยการงบประมาณเป็นเคร่ืองมือ 

2.  การควบคมุต้นทนุ 

3.  การวดัผลก าไรประจ างวดรวมทัง้การค านวณต้นทนุสินค้าคงเหลือ 

4.  ชว่ยในการก าหนดราคาขายและนโยบายเก่ียวกบัราคา 

5.  ชว่ยให้ข้อมลูส าหรับการวิเคราะห์ในการตดัสินใจ 

จะเห็นว่าข้อมลูเก่ียวกบัต้นทนุช่วยฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการวางแผน การควบคมุ และการ
ตัดสินใจ ดังนัน้ ฝ่ายบริหารควรท าความเข้าใจเก่ียวกับต้นทุนในด้านต่างๆ เพ่ือให้สามารถ
บริหารงานได้ผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ความหมายของต้นทนุ 

 กชกร  เฉลิมกาญจนา  (2557 : 17)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า ต้นทุน หมายถึง จ านวน
ทรัพยากรท่ีใช้ไปเพ่ือวตัถปุระสงค์หนึ่งวตัถุประสงค์ใด เพ่ือให้ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมา ส่วนใหญ่ต้นทุน
จะแสดงในรูปตวัเงิน หรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือ การแลกเปล่ียนเพ่ือให้ได้วตัถดุิบ สินค้า  หรือบริการ
เพ่ือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ 

วิวฒัน์ อภิสิทธ์ิภิญโญ  (2554)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  ต้นทนุ คือ จ านวนท่ีจ่ายไป ทัง้ท่ี
เป็นการจ่ายจริง หรือต้นทุนในทางความคิดว่ามีความเก่ียวข้องกับกิจกรรม หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยเฉพาะ โดยกิจกรรมหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะอาจจะเป็นได้ทัง้ผลิตภัณฑ์ หน้าท่ีงาน การ
บริการ กระบวนการ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 
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ไพบลูย์  ผจงวงศ์  (2554 : 16) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  ต้นทนุ หมายถึง การใช้ทรัพยากร
ของกิจการ การหมดไปของมูลค่าสินทรัพย์ หรือการก่อหนี ้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในรูปของ
สินค้าหรือบริการ 

ศรีสุดา  อาชวานนัทกุล  (2557 : 1- 6)  ได้กล่าวไว้ว่า  ต้นทุน  หมายถึง เงินสดหรือสิ่ง
เทียบเท่าเงินสดท่ีจ่ายไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจทัง้ในปัจจุบนั
หรือในอนาคต 

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ต้นทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีกิจการได้จ่ายไปซึ่งอาจจะ
เป็นเงินสดหรือสิ่งท่ีเทียบเท่าเงินสด เพ่ือให้ได้ทรัพยากรมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ  
ซึ่งให้ประโยชน์แก่กิจการในปัจจบุนัและอนาคต  โดยกิจการแตล่ะประเภทก็จะมีต้นทุนแตกต่าง
กนั ดงันี ้

1.  กิจการให้บริการ ต้นทุนคือจ านวนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในการให้บริการแก่ลูกค้า เช่น 
ต้นทนุบริการซ่อมรถ มีต้นทนุประกอบด้วย ค่าอะไหล่รถยนต์ คา่น า้มนั คา่แรงงานส าหรับท าการ
ซอ่ม เป็นต้น 

2.  กิจการซือ้ขายสินค้า ต้นทุนคือมูลค่าของสินค้าคงเหลือท่ีซือ้มาบวกค่าขนส่งในการ
จดัซือ้สินค้า หกัด้วยสง่คืนสินค้าและสว่นลด 

3. กิจการผลิตสินค้า ต้นทุนคือจ านวนเงินท่ีจ่ายไปเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าทุกขัน้ตอน 
ตัง้แตก่ารแปรสภาพวตัถดุบิเป็นสินค้าส าเร็จรูป ประกอบด้วย วตัถดุิบทางตรง คา่แรงงานทางตรง 
และคา่ใช้จา่ยการผลิต 

การบญัชีต้นทุน เป็นการจัดท าข้อมูลทางบญัชี เพ่ือใช้ในการวางแผนและควบคุมการ
ด าเนินงาน ในด้านการวางแผนข้อมูลต้นทนุท่ีจะช่วยในการท างบประมาณ และประมาณต้นทุน
การผลิต ก าหนดราคาขาย ประมาณการก าไรได้ และใช้ในการตดัสินใจการลงทุนและการขยาย
งาน ในด้านการควบคุมจะใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับงบประมาณต้นทุนท่ีก าหนดไว้  
เพ่ือชว่ยฝ่ายบริหารรับรู้ถึงการปฏิบตัท่ีิไมมี่ประสิทธิภาพเม่ือสิน้รอบระยะเวลาบญัชี 
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การจ าแนกประเภทต้นทนุ 

 ไพบลูย์  ผจงวงศ์  (2554 : 17)  ได้กลา่วไว้วา่ การจ าแนกประเภทต้นทนุตา่ง ๆ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในการน าบญัชีต้นทนุมาใช้  สิ่งจ าเป็นท่ีจะต้องท าความเข้าใจก่อนท่ีจะน าข้อมลูต้นทุน
มาใช้ในการวางแผน ควบคมุและตดัสินใจก็คือ  แนวคิดและประเภทของต้นทนุท่ีแตกตา่งกนัจะมี
วตัถปุระสงค์ในการน ามาใช้ประเมินผลท่ีแตกตา่งกนัไปด้วย  การจ าแนกประเภทของต้นทนุ จึงมี
ความส าคัญส าหรับนักบัญชีต้นทุนในการน าเสนอข้อมูลท่ีมีคุณค่าและถูกต้องแก่ผู้ บริหารท่ี
ต้องการข้อมลูดงักล่าวเพ่ือใช้ในการค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์  การวางแผน การควบคมุและการ
ตดัสินใจ การจ าแนกต้นทนุแตล่ะประเภทมีดงันี ้

 

1.  การจ าแนกประเภทต้นทุนตามหน้าที่ของการเกิดต้นทุน 

     การจ าแนกประเภทต้นทุนตามหน้าท่ีของการเกิดต้นทุน จะแบ่งต้นทุนออกเป็น 2 
ประเภท คือ ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิต และต้นทนุท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการผลิต 

      1.1  ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต  
ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตหรือต้นทนุผลิต  คือต้นทนุท่ีเป็นสว่นประกอบใน 

การผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งจะประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง  ค่าแรงงานทางตรง และ
คา่ใช้จา่ยการผลิต ดงันี ้

           1.1.1 วัตถุดิบทางตรง (Direct materials)  หมายถึง  วัตถุดิบท่ีเป็น
ส่วนประกอบท่ีส าคญัของสินค้าส าเร็จรูปสามารถวดัจ านวนได้ง่าย และสงัเกตเห็นได้ชัดว่าเป็น
ส่วนประกอบของสินค้า เช่น โรงงานเย็บเสือ้ผ้าส าเร็จรูป ผ้าจะเป็นวตัถทุางตรง ส่วนด้าย กระดมุ 
กาว จะถือเป็นวตัถทุางอ้อม เพราะวดัจ านวนการใช้ได้ไม่แน่นอน หรือ โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ ไม้
จะเป็นวัตถุทางตรง ส่วนสีและตะป ูจะถือเป็นวตัถุทางอ้อม วตัถุดิบทางตรงของการผลิตอาจมี
มากกวา่ 1 ชนิดก็ได้ เชน่ หากโรงงานเย็บเสือ้ผ้าส าเร็จรูปใช้ผ้า 2 ชนิดในการตดัเย็บ คือ ผ้าตดัเสือ้ 
และผ้าซบัใน จะถือวา่วตัถทุางตรงคือผ้าทัง้ 2 ประเภท 

            1.1.2  ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor) หมายถึง ค่าแรงงานท่ีเกิดขึน้
โดยตรงในการน าวตัถดุิบมาแปรสภาพให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป สามารถระบไุด้ว่าคา่แรงนัน้เกิดขึน้
จากการผลิตสินค้าชนิดใด เป็นจ านวนเท่าใด และค านวณเป็นต้นทนุตอ่หน่วยของสินค้าท่ีผลิตได้
ง่าย เช่น คา่แรงคนงานท่ีประกอบชิน้ส่วนผลิตภัณฑ์ ค่าแรงงานของคนงานท่ีคมุเคร่ืองจกัร  เป็น
ต้น  ในกระบวนการผลิตจะมีคา่แรงงานบางประเภทเกิดขึน้แตไ่ม่สามารถระบไุด้แน่ชัดว่าเกิดจาก
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การผลิตสินค้าชนิดใด เช่นเงินเดือนผู้ จัดการโรงงาน เงินเดือนยามเฝ้าโรงงาน เงินเดือนคนท า
ความสะอาดโรงงาน ค่าสวัสดิการคนงาน เป็นต้น ค่าแรงงานประเภทนีจ้ะถือเป็นค่าแรงงาน
ทางอ้อมท่ีเกิดจากการผลิต ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของคา่ใช้จา่ยการผลิต 

                1.1.3  ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing overhead) หมายถึง ต้นทุนท่ี
เกิดขึน้ในการผลิตทัง้หมดยกเว้นวัตถุทางตรงและค่าแรงงานทางตรง เช่น วัตถุดิบทางอ้อม 
คา่แรงงานทางอ้อม ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน คา่เช่าโรงงาน คา่เส่ือมราคาโรงงาน ค่าเส่ือมราคา
เคร่ืองจกัร คา่ประกนัภยัโรงงาน เป็นต้น 

 

     จากส่วนประกอบของต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตสามารถแสดงได้ตามภาพท่ี 2.1 
ดงันี ้

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

วตัถดุิบ

วตัถทุางอ้อม

1. วตัถดุิบทางตรง

แรงงานทางอ้อม

คา่แรงงาน 2. แรงงานทางตรง ต้นทนุ     
การผลิต

3. คา่ใช้จ่ายการผลิต
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

ในการผลิต
 

ภาพที่  2.1  สรุปต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิต 
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    1.2  ต้นทุนท่ีไม่เก่ียวข้องกับการผลิต 

            ต้นทนุท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการผลิต คือ ต้นทนุทกุประเภทท่ีเกิดขึน้ซึ่งไม่เก่ียวข้องกบั
กระบวนการผลิต ซึง่ประกอบด้วยคา่ใช้จา่ยในการขาย และคา่ใช้จา่ยในการบริหาร 

           1.2.1  ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling expenses) หมายถึง คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้
เก่ียวกบักิจกรรมการขาย และสง่มอบสินค้าให้ลกูค้า เชน่ คา่นายหน้า  คา่โฆษณา  คา่ส่งเสริมการ
ขาย  เงินเดือนพนกังานขาย  เป็นต้น 

           1.2.2  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (Administration expenses) หมายถึง  
คา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารทัว่ไปในส านกังาน  ได้แก่  คา่เช่าส านกังาน  เงินเดือนผู้บริหาร 
คา่เส่ือมราคา – อปุกรณ์ส านกังาน  คา่สาธารณปูโภคส านกังาน เป็นต้น 

 

จากข้อมลูข้างต้น สามารถสรุปการจ าแนกต้นทนุตามหน้าท่ีของการเกิดต้นทุน แสดงได้
ตามภาพท่ี  2.2  ดงันี ้

ต้นทุนที่เก่ียวข้องกับการผลิต ต้นทุนที่ไม่เก่ียวข้องกับการผลิต

วตัถุดบิทางตรง

แรงงานทางตรง

คา่ใช้จ่ายการผลิต

ต้นทุนรวม

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร

คา่ใช้จ่ายในการขาย

 
 

ภาพที่ 2.2  สรุปการจ าแนกต้นทนุตามหน้าท่ีของการเกิดต้นทนุ 
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2.  การจ าแนกต้นทุนตามความส าคัญและลักษณะของต้นทุนการผลิต 

     การจ าแนกต้นทนุตามความส าคญัและลกัษณะของต้นทนุการผลิตนัน้ จะมีลกัษณะท่ี
คล้ายคลึงกับการจ าแนกต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต ซึ่งวตัถุประสงค์ของการจ าแนกต้นทุนใน
ลกัษณะนี ้ก็เพ่ือใช้ในการวางแผนและควบคุมมากกว่าท่ีจะจ าแนกเพ่ือการค านวณต้นทุนของ
สินค้าหรือบริการ การจ าแนกต้นทนุตามความส าคญัและลกัษณะของต้นทนุการผลิต เราสามารถ
จ าแนกได้ 2 ลกัษณะคือ 

     2.1  ต้นทุนขัน้ต้น (Prime costs) หมายถึง ต้นทนุรวมระหว่างวตัถดุิบทางตรงและ
คา่แรงงานทางตรง ซึ่งตามปกติเราจะถือว่า ต้นทุนขัน้ต้นจะมีความสมัพนัธ์โดยตรงกับการผลิต 
รวมทัง้เป็นต้นทุนท่ีมีจ านวนมากเม่ือเทียบกับต้นทุนการผลิตทัง้หมด แต่อย่าง ไรก็ตามในยุค
ปัจจบุนั การผลิตในธุรกิจบางแหง่มีการใช้เคร่ืองจกัรมากขึน้ ท าให้ต้นทนุคา่แรงงานทางตรงลดลง 
ในลกัษณะเชน่นีต้้นทนุขัน้ต้นก็จะมีความส าคญัลดลงเม่ือเทียบกบัต้นทนุแปรสภาพ 

     2.2  ต้นทุนแปรสภาพ (Conversion costs) หมายถึง ต้นทนุท่ีเก่ียวกบัแปรสภาพ
และเปล่ียนรูปแบบจากวัตถุดิบทางตรงให้กลายเป็นสินค้าส าเร็จรูป ต้นทุนแปรสภาพจะ
ประกอบด้วย คา่แรงงานทางตรง และคา่ใช้จ่ายการผลิต จากท่ีกล่าวแล้วก็คือ   เม่ือกิจการมีการ
ลงทนุในเคร่ืองจกัรมากขึน้ คา่เส่ือมราคา คา่ซ่อมบ ารุง ซึ่งจดัเป็นคา่ใช้จ่ายการผลิต ก็จะมีจ านวน
มากขึน้ตามไปด้วย ดงันัน้ในปัจจบุนันี ้ส าหรับธุรกิจท่ีมีการใช้เทคโนโลยีชัน้สงู ก็จะให้ความส าคญั
กบัต้นทนุแปรสภาพมากกวา่ต้นทนุขัน้ต้น 

 

จากข้อมลูข้างต้น สามารถสรุปการจ าแนกต้นทนุตามความส าคญัและลกัษณะของต้นทนุ
การผลิต  แสดงได้ตามภาพท่ี 2.3 ดงันี ้



29 

 

บทที่ 2  แนวคิดเก่ียวกับการบัญชีต้นทุน                             อรชุมา  มูลศรี 

ต้นทุนขัน้ต้น ต้นทุนแปรสภาพ

วตัถดิุบทางตรง

คา่แรงงานทางตรง

ต้นทุนรวม

คา่ใช้จา่ยการผลิต

คา่แรงงานทางตรง

 
ภาพที่ 2.3  สรุปการจ าแนกต้นทนุตามความส าคญัและลกัษณะของต้นทนุการผลิต 

 

3.  การจ าแนกประเภทต้นทุนตามความสัมพันธ์กับแหล่งต้นทุน 

     ต้นทุนอาจเกิดจากเหตุเดียว กิจกรรมเดียว แผนกเดียว หรืออาจมีหลายกิจกรรม 
หลายแผนกมาร่วมท าให้เกิดต้นทนุเดียวกัน ตวัอย่าง เงินเดือนพนกังานบญัชีเป็นต้นทุนท่ีเกิดขึน้
ในแผนกบญัชีเทา่นัน้ เป็นกิจกรรมเดียวคืองานบญัชี คา่น า้ คา่ไฟ หรือคา่แม่บ้านท าความสะอาด
อาคารท่ีเกิดขึน้ในกิจการ เป็นคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดจากหลายแผนกรวมกนัซึ่งเป็นการเกิดหลายกิจกรรม 
นกับญัชีบริหารจะต้องให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริหาร จึงพยายามวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์
ระหว่างต้นทุนกับเหตุแห่งต้นทุน เพ่ือใช้ในการบริหารต้นทุน จากแนวคิดนีต้้นทุนจะแบ่ง
ได้ 2 ประเภท คือ ต้นทุนท่ีเกิดขึน้โดยตรงด้วยเหตเุดียว หรือกิจกรรมเดียวเรียกว่าต้นทนุทางตรง
กบัต้นทนุทางอ้อม หรือต้นทนุร่วมท่ีเกิดจากหลายเหตหุรือหลายกิจกรรมหรือหลายแผนก 

      3.1  ต้นทุนทางตรง (Direct  costs) หมายถึง  ต้นทุนท่ีเกิดขึน้โดยตรงจากการ
ปฏิบตัิงานหรือภายในหน้าท่ีของหน่วยต้นทุนนัน้ๆ  ซึ่งสามารถระบุได้ว่าต้นทุนใดเป็นของหน่วย
ผลิตใด เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเคร่ืองจักรจัดเป็นต้นทุนทางอ้อมของแผนกผลิต  แต่ใน
ท านองเดียวกนัก็จะถือเป็นต้นทนุทางตรงของแผนกซอ่มบ ารุงก็ได้ 
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     3.2  ต้นทุนทางอ้อม (Indirect costs) หมายถึง ต้นทนุผลิตภณัฑ์ท่ีไม่สามารถคิดเข้า
โดยตรงกับผลิตภณัฑ์ หรือกับแผนกผลิตได้อย่างชดัเจน มีลกัษณะเกิดขึน้ร่วมกัน เช่น คา่น า้ ค่า
ไฟฟ้า เงินเดือนผู้ ควบคุมงาน  ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจักร ค่าประกันภัยโรงงาน เป็นต้น จึง
จ าเป็นต้องมีเกณฑ์ในการปันสว่น เชน่ ใช้ปันสว่นตามเกณฑ์ชัว่โมงแรงงานทางตรง เป็นต้น 

 

จากข้อมลูข้างต้น สามารถสรุปการจ าแนกต้นทนุตามความส าคญัและลกัษณะของต้นทนุ
การผลิต  แสดงได้ตามภาพท่ี 2.4 ดงันี ้

ต้นทุนทางตรง

ต้นทุนรวม

ต้นทุนทางอ้อม

ภาพที่ 2.4  สรุปการจ าแนกต้นทนุตามความสมัพนัธ์กบัแหลง่ต้นทนุ 

 

4.  การจ าแนกประเภทต้นทุนส าหรับการจัดท ารายงานทางการเงิน 

     การจ าแนกต้นทนุเพ่ือจดัท ารายงานทางการเงินเป็นการแบง่ต้นทนุโดยยึดหลกัเวลาท่ี
ต้นทนุจะก่อประโยชน์ แบง่เป็น 2 กรณี คือ กรณีก่อประโยชน์ในอนาคต เรียกว่า ต้นทนุผลิตภณัฑ์ 
สว่นกรณีเกิดประโยชน์ในปัจจบุนั เรียกวา่ ต้นทนุงวดเวลา 

    4.1  ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product cost) หมายถึง ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต
ผลิตภณัฑ์โดยตรง บางครัง้เรียกว่า ต้นทนุท่ีเป็นตวัสินค้า ไม่ว่าผลิตภณัฑ์นัน้จะผลิตส าเร็จหรือไม่
ก็ตามต้นทนุของผลิตภณัฑ์จะถือเป็นสินทรัพย์จนกว่าผลิตภณัฑ์นัน้จะถกูขายออกไป ต้นทนุท่ีถือ
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เป็นต้นทนุผลิตภณัฑ์ ได้แก่ วตัถดุบิทางตรง คา่แรงงานทางตรง และคา่ใช้จ่ายในการผลิต ส าหรับ
ผลิตภณัฑ์ท่ีถกูขายไปต้นทนุผลิตภณัฑ์ซึ่งเป็นส่วนของผลิตภณัฑ์ท่ีขายกลายเป็นต้นทนุขาย ส่วน
ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตเสร็จแต่ยงัไม่ขายเรียกว่าสินค้าส าเร็จรูปคงเหลือ และผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตไม่เสร็จ
เรียกวา่สินค้าระหวา่งผลิต หรืองานระหวา่งท า 

    4.2  ต้นทุนงวดเวลา (Period cost) หมายถึง ต้นทุนผลิตภัณฑ์ในส่วนท่ีถูกขาย
ออกไประหว่างงวดเรียกว่า ต้นทุนขายกบัคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน ได้แก่ คา่ใช้จ่ายในการขาย 
และคา่ใช้จา่ยในการบริหาร ท่ีเกิดขึน้ในงวดบญัชีนัน้ๆ 

 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปการจ าแนกต้นทุนส าหรับการจดัท ารายงานทางการเงิน  
แสดงได้ตามภาพท่ี 2.5 ดงันี ้

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ต้นทุนงวดเวลา

วตัถดิุบทางตรง

คา่แรงงานทางตรง

คา่ใช้จา่ยการผลิต

ต้นทุนรวม

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร

คา่ใช้จา่ยในการขาย

 
 

ภาพที่ 2.5  สรุปการจ าแนกต้นทนุส าหรับการจดัท ารายงานทางการเงิน   
 

 

 

 



32 

 

บทที่ 2  แนวคิดเก่ียวกับการบัญชีต้นทุน                             อรชุมา  มูลศรี 

5.  การจ าแนกประเภทต้นทุนเพื่อการควบคุม 

     การแบ่งต้นทนุประเภทนีใ้ช้ลกัษณะความสมัพนัธ์ต้นทนุกบัความรับผิดชอบของฝ่าย
บริหาร เพ่ือวดัความสามารถหรือประเมินผลของฝ่ายบริหาร และเพ่ือประโยชน์ในการตดัสินใจ
เลือกแนวทางปฏิบตัิต่างๆ และควบคุมของฝ่ายบริหาร  ต้นทุนทุกชนิดของกิจการจะสามารถ
ควบคุมได้โดยฝ่ายบริหารระดับสูงสุด แต่ไม่สามารถควบคุมได้ของฝ่ายบริหารระดบัล่างลงมา 
ฝ่ายบริหารระดับล่างสามารถควบคุมต้นทุนได้เฉพาะแต่ต้นทุนในความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายเทา่นัน้ 

    5.1  ต้นทุนที่ควบคุมได้ (Controllable cost) หมายถึง ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ซึ่งผู้จดัการ
หรือหัวหน้าแผนกหรือศูนย์มีอ านาจในการตัดสินใจการเกิดขึน้ของต้นทุนนัน้ได้ แก่ ต้นทุนท่ี
สามารถควบคมุให้เกิดมากหรือเกิดน้อยได้ เชน่ วตัถดุบิ คา่แรงงานทางตรง เป็นต้น 

    5.2  ต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable cost) หมายถึง ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ซึ่ง
ผู้จดัการหรือหวัหน้าแผนกหรือศนูย์ไมมี่อ านาจควบคมุหรือไมมี่อิทธิพลตอ่ต้นทนุนัน้ ต้นทนุเหล่านี ้
เป็นต้นทุนท่ีอยู่ในอ านาจการตดัสินใจและสั่งการของผู้บริหารระดบัสูงขึน้ไป หรือเป็นต้นทุนท่ี
ได้รับการปันส่วนมาจากส่วนกลางหรือจากแผนกอ่ืน เช่น แผนกผลิตรับปันส่วนต้นทุนจากแผนก
ซอ่มบ ารุง แตแ่ผนกผลิตไมส่ามารถควบคมุประสิทธิภาพการท างานหรือต้นทนุท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดใน
แผนกซอ่มบ ารุงได้ ดงันัน้ ต้นทนุท่ีได้รับปันสว่นมาจงึเป็นต้นทนุท่ีควบคมุไมไ่ด้ 

 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปการจ าแนกต้นทุนเพ่ือการควบคมุ  แสดงได้ตามภาพท่ี  
2.6 ดงันี ้

ต้นทุนท่ีควบคุมได้ ต้นทุนท่ีควบคุมไม่ได้

ต้นทุนรวม

 
ภาพที่ 2.6  สรุปการจ าแนกต้นทนุเพ่ือการควบคมุ   



33 

 

บทที่ 2  แนวคิดเก่ียวกับการบัญชีต้นทุน                             อรชุมา  มูลศรี 

6.  การจ าแนกประเภทต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ 

     การด าเนินงานของกิจการ ผู้ บริหารมีหน้าท่ีส าคัญอันหนึ่งก็คือการตัดสินใจท่ีจะ
ก าหนดทางเลือกหรือก าหนดนโยบายการด าเนินงาน ทัง้ท่ีเกิดขึน้เป็นประจ าวนัหรือปัญหาเฉพาะ
หน้า นักบัญชีจะมีหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลต่างๆ รวมถึงต้นทุนท่ีจะใช้ประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร เม่ือพิจารณาต้นทุนต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในการด าเนินงานโดยสัมพันธ์กับเร่ืองท่ีตัดสินใจ      
จะสามารถแบง่เป็น 2 ประเภทคือ 

    6.1  ต้นทุนที่ เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ (Relevant Cost) หมายถึง ต้นทุนท่ีมี
ความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัการตดัสินใจของผู้บริหาร ในทางทฤษฎีต้นทนุท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจมี
หลายประเภท ดงันี ้

           6.1.1  ต้นทุนที่แตกต่าง (Differential cost) หมายถึงต้นทนุท่ีเปล่ียนแปลงไป
จากต้นทนุการด าเนินงานตามแบบท่ีเคยปฏิบตัอิยูก่่อน โดยท่ีกิจการจะท าการเปล่ียนหรือปรับปรุง
กิจกรรมท่ีเคยปฏิบตัิอยู่ก่อนให้ดีกว่าเดิม ซึ่งอาจจะเป็นผลท าให้กิจการมีผลก าไรเพิ่มขึน้ ต้นทนุท่ี
แตกตา่งเป็นต้นทนุท่ีใช้วิเคราะห์ส าหรับการเลือกปฏิบตัติามวิธีใหมก่บัวิธีเดมิ 

          6.1.2  ต้นทุนที่หลีกเล่ียงได้ (Avoidable cost) หมายถึง ต้นทุนท่ีกิจการ
สามารถหลีกเล่ียงได้หรือไม่ต้องจ่ายเม่ือยกเลิกกิจกรรมนัน้ เช่น การยกเลิกเขตขาย การยกเลิก
สาขา การปิดโรงงานชัว่คราว จะมีต้นทุนบางประเภทท่ีไม่ต้องจ่าย เช่น การยกเลิกเขตขายหนึ่ง 
ต้นทนุท่ีหลีกเล่ียงได้ ได้แก่ เงินเดือนของพนกังานท่ีออกไป คา่โฆษณาของเขตขาย ค่าน า้ประปา 
คา่ไฟฟ้าของเขตขายท่ีท าการยกเลิก เป็นต้น 

           6.1.3  ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity cost) เป็นรายได้ท่ีควรจะได้รับแต่
ไมไ่ด้รับเพราะปฏิเสธทางเลือกนัน้ หมายถึง รายได้จะเกิดขึน้จ านวนหนึ่งหากได้ใช้ทรัพยากรไปใน
การกระท าอย่างหนึ่ง แตก่ลบัไม่ได้รับรายได้นัน้เพราะได้น าทรัพยากรส่วนนัน้ไปใช้ในการกระท า
อยา่งอ่ืนแทน 

    6.2  ต้นทุนที่ไม่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ (Irrelevant cost) หมายถึง ต้นทนุท่ีไมมี่
ความสมัพนัธ์เก่ียวกบัการตดัสินใจของฝ่ายบริหารไมว่า่ฝ่ายบริหารจงึตดัสินใจกระท าการหรือไม่
กระท าการ ต้นทนุท่ีไมเ่ก่ียวกบัการตดัสินใจมีดงันี ้

          6.2.1 ต้นทุนจม (Sunk cost) หมายถึง ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในอดีต ซึ่งจะท าการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขให้เป็นอย่างอ่ืนไม่ได้ไม่ว่าการตดัสินใจจะกระท าในปัจจบุนั หรืออนาคตจะถือ
เป็นต้นทุนท่ีไม่มีผลต่อการพิจารณาตดัสินใจในทางเลือกตา่งๆ เช่น การลงทุนซือ้เคร่ืองจกัรใหม ่
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โดยจ่ายเงินซือ้เท่ากับ 200,000 บาท เม่ือกิจการจ่ายเงินซือ้ไปแล้วจ านวน  200,000 บาท เงิน
จ านวนนีห้รือต้นทุนจ านวนนีไ้ม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจอีกต่อไป เพราะถือว่ากิจการได้
จา่ยเงินจ านวนนีอ้อกไปแล้ว 

           6.2.2  ต้นทุนที่หลีกเล่ียงไม่ได้ (Unavoidable cost) จะเป็นต้นทนุท่ีตรงข้าม
กบัต้นทนุท่ีหลีกเล่ียงได้ หมายความว่าถึงแม้จะยกเลิกกิจกรรมตา่งๆ เช่น การยกเลิกเขตขายหรือ
ยกเลิกสาขา แต่ต้นทุนประเภทนีย้ังคงเกิดขึน้เหมือนเดิม เช่น เดิมกิจการมีเขตขาย  3 เขตขาย 
คือ A, B และ C กิจการใช้ผู้จดัการ 1 คน โดยจ่ายเงินเดือนให้เดือนละ 100,000 บาท ผู้จดัการคน
นีจ้ะดแูลเขตขายทัง้ 3 เขต ต่อมายกเลิกเขตขาย C ซึ่งมีผลขาดทุนในการด าเนินงาน เงินเดือน
ผู้ จัดการจ านวน  100,000 บาท ยังคงต้องจ่ายให้ผู้ จัดการเท่าเดิมถึงแม้จะเหลือเขตขาย
เพียง 2 เขตก็ตาม เงินจ านวนนีเ้รียกวา่ต้นทนุท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 

 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปการจ าแนกต้นทุนเพ่ือการตดัสินใจ  แสดงได้ตามภาพท่ี 
2.7 ดงันี ้

ต้นทนุที่เก่ียวข้องกับการตดัสินใจ ต้นทนุที่ไม่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ

ต้นทนุที่แตกตา่ง

ต้นทนุที่หลีกเล่ียงได้

ต้นทนุคา่เสียโอกาส

ต้นทุนรวม

ต้นทนุที่หลีกเล่ียงไมไ่ด้

ต้นทนุจม

 
 

ภาพที่ 2.7  สรุปการจ าแนกต้นทนุเพ่ือการตดัสินใจ   
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7.  การจ าแนกประเภทต้นทุนตามพฤตกิรรมต้นทุน 

     การน าต้นทนุไปใช้ประโยชน์ในการควบคมุและวางแผนงาน พฤติกรรมของต้นทนุเป็น
สว่นประกอบท่ีใช้ในการตดัสินใจในการควบคมุและวางแผนงาน เพราะจะเป็นแนวทางชีใ้ห้เห็นว่า
ต้นทนุนัน้มีความสมัพนัธ์กบัระดบัของกิจกรรมอยา่งไร พฤตกิรรมต้นทนุสามารถแยกได้ดงันี ้

           7.1  ต้นทุนผันแปร (Variable cost) หมายถึง ต้นทุนท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็น
อัตราส่วนโดยตรงกับการเปล่ียนแปลงระดับกิจกรรมหรือหน่วยผลิต เช่น ถ้าท าการผลิตมาก 
ต้นทนุประเภทนีจ้ะเกิดมาก หรือถ้าท าการผลิตน้อยต้นทนุประเภทนีจ้ะเกิดน้อย โดยต้นทนุผนัแปร
จะมีลกัษณะยอดรวมเปล่ียนแปลงไปตามระดบักิจกรรมหรือหนว่ยผลิต แตต้่นทนุผนัแปรตอ่หน่วย
คงท่ี  เช่น  การผลิตโต๊ะ 1 ตวั จะมีต้นทุนผนัแปรในการผลิตต่อหน่วยเท่ากับ 100 บาท ถ้าผลิต
โต๊ะ 50 ตวั  ต้นทุนผนัแปรรวมจะเท่ากับ 100 x 50 เท่ากับ 5,000 บาท แต่ถ้าผลิตโต๊ะ 100 ตวั 
ต้นทุนผันแปรรวมจะเท่ากับ 100 x 100 เท่ากับ 10,000 บาท  เป็นต้น ซึ่งต้นทุนผันแปรจะ
ประกอบด้วย  ต้นทุนการผลิตผันแปร และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร  โดย
ความสัมพันธ์ของต้นทุนผันแปรรวมและต้นทุนผันแปรต่อหน่วยกับปริมาณกิจกรรม  สามารถ
แสดงได้ตามภาพท่ี 2.8 และ ภาพท่ี 2.9 ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.8  แสดงความสมัพนัธ์ของต้นทนุผนัแปรรวมกบัปริมาณกิจกรรม 

ปริมาณกิจกรรม 

(หนว่ย) 

ต้นทนุ 
(บาท) 

ต้นทนุผนัแปรรวม 
(บาท) 

x 

y 
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ภาพท่ี 2.9  แสดงความสมัพนัธ์ของต้นทนุผนัแปรตอ่หนว่ยกบัปริมาณกิจกรรม 

 

     7.2  ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) หมายถึง ต้นทนุท่ีมีลกัษณะคงท่ีไม่เปล่ียนแปลงไป
ตามระดบัการผลิต หรือระดบักิจกรรม ซึ่งจะมีจ านวนรวมคงท่ีตลอดช่วงการผลิตระดบัหนึ่ง โดย
ต้นทนุคงท่ีจะมีลกัษณะยอดรวมไม่เปล่ียนแปลงไปตามระดบักิจกรรม หรือจ านวนหน่วยผลิต แต่
ต้นทุนคงท่ีตอ่หน่วยจะเปล่ียนแปลงตามระดบักิจกรรม หรือจ านวนหน่วยผลิต  เช่น โรงงานผลิต
น า้ผลไม้กระป๋อง ต้องจ่ายค่าเช่าโรงงานต่อเดือน เดือนละ  20,000 บาท ไม่ว่าโรงงานจะผลิตน า้
ผลไม้กระป๋องเป็นจ านวนเท่าใด โรงงานก็ต้องจ่ายคา่เช่าโรงงานเป็นจ านวน20,000 บาททกุเดือน 
หรือโรงงานเย็บเสือ้ผ้าส าเร็จรูปต้องจ้างผู้จดัการโรงงานมาเพ่ือคมุงาน โดยจ้างผู้จดัการโรงงาน
เดือนละ 50,000 บาท ถึงแม้ว่าจะผลิตเสือ้เป็นจ านวนเท่าใดทางโรงงานก็ต้องจ่ายเงินเดือน
ผู้จดัการโรงงาน 50,000 บาททุกเดือน เป็นต้น  ซึ่งต้นทุนคงท่ีจะประกอบด้วย  ต้นทุนการผลิต
คงท่ี และ ต้นทุนขายและบริหารคงท่ี  โดยความสัมพันธ์ของต้นทุนคงท่ีรวมและต้นทุนคงท่ีต่อ
หนว่ยกบัปริมาณกิจกรรม  สามารถแสดงได้ตามภาพท่ี 2.10 และ ภาพท่ี 2.11 ดงันี ้

 

 

ปริมาณกิจกรรม 

(หนว่ย) 

ต้นทนุ 
(บาท) 

ต้นทนุผนัแปรตอ่หนว่ย 
(บาท) 

x 

y 
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ภาพท่ี 2.10  แสดงความสมัพนัธ์ของต้นทนุคงท่ีรวมกบัปริมาณกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.11  แสดงความสมัพนัธ์ของต้นทนุคงท่ีตอ่หนว่ยกบัปริมาณกิจกรรม 

ปริมาณกิจกรรม 

(หนว่ย) 

ต้นทนุ 
(บาท) 

ต้นทนุคงท่ีรวม 

 (บาท) 

x 

y 

ปริมาณกิจกรรม 

(หนว่ย) 

ต้นทนุ 
(บาท) 

ต้นทนุคงท่ีตอ่หน่วย 
(บาท) 

x 

y 
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    7.3  ต้นทุนผสม ( Mixed  costs)  หมายถึง  เป็นต้นทนุท่ีมีพฤติกรรมผสมระหว่าง
ต้นทนุคงท่ีและต้นทนุผนัแปร  ซึง่เป็นการยากท่ีจะก าหนดหรือระบวุ่าต้นทนุส่วนใด  จ านวนเท่าใด 
เป็นต้นทนุคงท่ี และส่วนใด  จ านวนเท่าใด  เป็นต้นทนุผนัแปร เช่น คา่โทรศพัท์ คา่ซ่อมบ ารุง เป็น
ต้น ดงันัน้  การท่ีจะทราบวา่ต้นทนุผสมสว่นใดเป็นต้นทนุคงท่ี  และสว่นใดเป็นต้นทนุผสม  จึงต้อง
อาศยัเทคนิคในการประมาณต้นทนุเพ่ือเป็นการจ าแนกต้นทนุผสมดงักล่าว โดยความสมัพนัธ์ของ
ต้นทนุผสมกบัปริมาณกิจกรรม  สามารแสดงได้ตามภาพท่ี 2.12 ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.12  แสดงความสมัพนัธ์ของต้นทนุผสมกบัปริมาณกิจกรรม 

 

 

 

 

ปริมาณกิจกรรม 

(หนว่ย) 

ต้นทนุ 
(บาท) 

ต้นทนุคงท่ี 

x 

y 

ต้นทนุผนัแปร 



39 

 

บทที่ 2  แนวคิดเก่ียวกับการบัญชีต้นทุน                             อรชุมา  มูลศรี 

จากข้อมลูข้างต้นท่ีกล่าวมาทัง้หมด สามารถสรุปการจ าแนกต้นทนุตามพฤติกรรมต้นทนุ  
แสดงได้ตามภาพท่ี 2.13 ดงันี ้

ต้นทุนรวม

ต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงท่ี

ต้นทุนผสม

 
ภาพที่ 2.13  สรุปการจ าแนกต้นทนุตามพฤตกิรรมต้นทนุ 
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ต้นทนุ ณ จดุสงูสดุ – ต้นทนุ ณ จดุต ่าสดุ 

การวิเคราะห์ต้นทนุผสม 

 การวิเคราะห์ต้นทนุผสมเพ่ือจ าแนกต้นทนุคงท่ี และต้นทนุผนัแปรออกจากต้นทนุผสม 
และท าการประมาณต้นทนุท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตมีหลายวิธีแตท่ี่นิยมใช้และง่ายตอ่การน าไปใช้ 
คือ วิธีสงูสดุ – ต ่าสดุ (High – low  method)  วิธีแผนภาพ  (The scatter  graph method)  วิธี
สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple linear regression)  
 

 1.  วิธีสูงสุด – ต ่าสุด  (High – low method) เป็นวิธีท่ีใช้ในการจ าแนกต้นทนุผนัแปร
ออกจากต้นทนุผสม โดยใช้ข้อมลู 2 ข้อมลู คือ ข้อมลูต้นทนุผสมท่ีระดบักิจกรรมต ่าสดุ  และข้อมลู
ต้นทนุผสมท่ีระดบักิจกรรมสงูสดุ ซึง่มีขัน้ตอนในการจดัท า  ดงันี ้

      1.1  เลือกระดบักิจกรรมสงูสดุ และระดบักิจกรรมต ่าสดุ 

    1.2  ค านวณต้นทนุผนัแปรตอ่หนว่ย สามารถค านวณได้ตามสตูรดงันี ้ 
 

    ต้นทนุผนัแปรตอ่หน่วย  =  

      

1.3  ค านวณต้นทนุผนัแปรรวม สามารถค านวณได้ตามสตูรดงันี ้

 

   ต้นทนุผนัแปรรวม  =   ต้นทนุผนัแปรตอ่หนว่ย x ปริมาณ ณ จดุสงูสดุ/ต ่าสดุ 

 

1.4  ค านวณต้นทนุคงท่ี สามารถค านวณได้ตามสตูรดงันี ้

 

        ต้นทนุคงท่ี       =   ต้นทนุรวม ณ ระดบัสงูสดุ/ต ่าสดุ – ต้นทนุผนัแปรรวม  
 

1.5  เขียนสมการต้นทนุ   y = a + bx 

   เม่ือ    y = ต้นทนุรวม 

            a = ต้นทนุคงท่ีรวม 

       b = ต้นทนุผนัแปรตอ่หนว่ย 

     x = ปริมาณหรือกิจกรรม  

ปริมาณ ณ จดุสงูสดุ – ปริมาณ ณ จดุต ่าสดุ 
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ต้นทนุ ณ จดุสงูสดุ – ต้นทนุ ณ จดุต ่าสดุ 

ตัวอย่าง  2.1   บริษัท  ประภาพร จ ากดั ก าลงัพิจารณาท่ีจะวิเคราะห์ต้นทนุผสมว่าส่วนใด  เป็น
ต้นทุนคงท่ี และส่วนใดเป็นต้นทุนผันแปรโดยพบว่า ค่าใช้จ่ายการผลิตจะมีความสัมพันธ์กับ
ปริมาณการผลิต ข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมมาได้ในระยะเวลา 6  เดือน ท่ีผา่นมามีดงัตอ่ไปนี ้

 เดือน  ปริมาณการผลิต  ค่าใช้จ่ายในการผลิต  

    (หน่วย)  (บาท)  

 มกราคม   1,000   15,000  

 กมุภาพนัธ์   1,250   20,000  

 มีนาคม   2,500   30,000  

 เมษายน   3,500   45,000  

 พฤษภาคม   3,000   38,000  

  

จากข้อมลูเก่ียวกบัคา่ใช้จา่ยในการผลิต และระดบักิจกรรมท่ีมีความสมัพนัธ์กนั สามารถ
น ามาวิเคราะห์ต้นทนุผสมโดยวิธีสงูสดุ – ต ่าสดุ เพ่ือหาคา่ใช้จา่ยในการผลิตท่ีอาจเกิดขึน้ในงวด
หน้าได้ดงันี ้

 

 ขัน้ท่ี 1   เลือกระดับกิจกรรมสูงสุด  และต ่าสุด  

          ปริมาณการผลิต  ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

              (ระดับกิจกรรม)           (ต้นทุนรวม)     .      
 จดุสงูสดุ (เม.ย.)   3,500    45,000 

 จดุต ่าสดุ (ม.ค.)    1,000    15,000 

 

 ขัน้ท่ี 2  ค านวณหาต้นทุนผันแปรต่อหน่วย  

    

    ต้นทนุผนัแปรตอ่หน่วย  =  

      

       = 
1,000 - 3,500

15,000 - 45,000
 

 

ปริมาณ ณ จดุสงูสดุ – ปริมาณ ณ จดุต ่าสดุ 
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        = 
2,500

30,000
 

 

        = 12  บาท/หน่วย 

 

 ขัน้ท่ี 3  ค านวณต้นทุนผันแปรรวม 

   ต้นทนุผนัแปรรวม   =  ต้นทนุผนัแปรตอ่หนว่ย  x  ปริมาณ ณ จดุสงูสดุ 

       =  12  x  3,500 

       =  42,000  บาท 

 

ขัน้ท่ี 4  ค านวณต้นทุนคงที่  
   ต้นทนุคงท่ี          =  ต้นทนุรวม ณ ระดบัสงูสดุ  –  ต้นทนุผนัแปรรวม  
  =  45,000  –  42,000 

  =  3,000  บาท 

 

ขัน้ท่ี 5  เขียนสมการต้นทุน  y = a + bx 

    จะได้   y    =  3,000 + 12x 

 

 ถ้าในเดือนมิถนุายน  ผู้บริหารต้องการท่ีประมาณคา่ใช้จา่ยในการผลิตท่ีจะเกิดขึน้ว่าควร
จะมีจ านวนเทา่ไร  โดยคาดว่าจะมีปริมาณการผลิตเทา่กบั  4,000 หน่วย  
  จากสมการต้นทนุ y  =  3,000 + 12x 

  จะได้   y  =  3,000 + (12 x 4,000) 
         y  =  51,000 บาท 

 

  ดงันัน้ ในเดือนมิถนุายน จะมีคา่ใช้จา่ยการผลิตเกิดขึน้เทา่กบั 51,000 บาท 
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 2. วิธีแผนภาพ (The scatter graph method)  คือ  เทคนิคการวิเคราะห์ต้นทนุผสมจาก
กราฟกระจาย โดยก าหนดให้แกนตัง้ (y) เป็นจ านวนเงิน (ต้นทุนรวม) และให้แกนนอน (X) เป็น
ระดบักิจกรรม ซึ่งท าได้โดยการน าข้อมลูต้นทนุชนิดนัน้ๆ ท่ีได้มีการเก็บรวบรวมมาจากในอดีตมา
ท าการก าหนดจุดลงในแผนภาพหรือกราฟ เพ่ือแสดงให้เห็นลกัษณะของการเกิดต้นทุนนัน้  ๆ ว่า
พฤตกิรรมหรือแนวโน้มไปในทิศทางใด  
 

ตัวอย่าง  2.2  จากข้อมลูของบริษัท ประภาพร จ ากดั  สามารถแสดงการวิเคราะห์ต้นทนุผสมวิธี
แผนภาพ  แสดงได้ตามภาพท่ี  2.14  ดงันี ้ 

    

 
 

ภาพที่ 2.14  แสดงการจ าแนกต้นทนุด้วยวิธีแผนภาพ  
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ต้นทนุผนัแปรรวม 

 จากรูปภาพ 2.14  จดุท่ีเส้นสมการตดักบัแกน y (คา่ใช้จา่ยการผลิต) ดงันัน้ ต้นทนุคงท่ี
ได้ประมาณเทา่กบั  3,000 บาท สว่นต้นทนุผนัแปรค านวณได้ดงันี ้

   ต้นทนุรวม ( ณ ระดบั 3,000 หนว่ย)  38,000  บาท 

   หกั ต้นทนุคงท่ี       3,000  บาท 

   ต้นทนุผนัแปรรวม    35,000  บาท 

 

    ต้นทนุผนัแปรตอ่หน่วย  =  

      

     = 
3,000

35,000
 

 

         = 11.67  บาท 

 

 เขียนสมการต้นทนุจะได้        y   =  3,000 + 11.67x 

 

ถ้าในเดือนมิถนุายน  ผู้บริหารต้องการท่ีประมาณคา่ใช้จา่ยในการผลิตท่ีจะเกิดขึน้ว่าควร
จะมีจ านวนเทา่ไร  โดยคาดว่าจะมีปริมาณการผลิตเทา่กบั  4,000 หน่วย  
  จากสมการต้นทนุ  y  =  3,000 + 11.67x 

  จะได้      y  =  3,000 + (11.67 x 4,000) 
         y  =  49,680 บาท 

 

   ดงันัน้ ในเดือนมิถนุายน จะมีคา่ใช้จา่ยการผลิตเกิดขึน้เทา่กบั 49,680 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณหนว่ย 
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 3. วิธีสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple linear regression) เป็นเทคนิค
ทางด้านสถิตเิข้ามาชว่ยในการวิเคราะห์เพ่ือหาคา่ต้นทนุคงท่ีและต้นทนุผนัแปร โดยค านวณได้
จากสตูรตอ่ไปนี ้

 

                      ………… 1 

  …………. 2 

    
  โดยก าหนดให้   a = ต้นทนุคงท่ี 

       b = อตัราต้นทนุผนัแปรตอ่หน่วย 

       n = จ านวนข้อมลูต้นทนุท่ีน ามาท าการวิเคราะห์ 

           x = ระดบัของกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะงวด 

           y = ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะงวด 

 

ตัวอย่าง 2.3  จากข้อมลูของบริษัท ประภาพร จ ากดั สามารถน ามาวิเคราะห์การประมาณต้นทนุ
โดยใช้วิธีสมการถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่าย (Simple linear regression) ตามขัน้ตอนดงันี ้  

 

ขัน้ท่ี 1   ก าหนดตัวแปรให้ระดับกิจกรรม และต้นทุนรวม 

 ก าหนดให้    x  แทน ปริมาณการผลิต 

      y  แทน  คา่ใช้จา่ยในการผลิต 

 

n x y xy x
2
 

1 1,000 15,000 15,000,000 1,000,000 

2 1,250 20,000 25,000,000 1,562,500 

3 2,500 30,000 75,000,000 6,250,000 

4 3,500 45,000 157,500,000 12,250,000 

5 3,000 38,000 114,000,000 9,000,000 

รวม  11,250 148,000 386,500,000 30,062,500 

 

   2
xbxaxy

  xbnay
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ขัน้ท่ี 2  แทนค่าในสมการ 

                                                              .....................   1 

                                                                            ….……….…   2 

 

 จะได้  386,500,000   = 11,250a  +  30,062,500b    ……….……..    1 

       148,000  =     5a      +  11,250b           …….………...    2 

 

ขัน้ท่ี 3  แก้สมการเพื่อหาค าตอบ 

  จาก  386,500,000  = 11,250a  +  30,062,500b    ……….……..    1 

       148,000  =     5a      +  11,250b           …….………...    2 

 

  น า 2,250  คณูสมการท่ี 2 ทัง้สองข้าง  จะได้ 

      333,000,000 = 11,250a   +  25,312,500b   ………………   3 

  น า สมการท่ี 1 - สมการท่ี 3  จะได้ 

       53,500,000 = 4,750,000b 

      b        = 11.26  บาทตอ่หนว่ย 

 

  แทนคา่  b ในสมการท่ี 2 เพ่ือหาคา่ a 

   จาก         148,000 = 5a      +  11,250b           

   จะได้      148,000 = 5a      +  11,250 (11.26) 

       5a  = 148,000 – 126,675 

       5a  = 21,325 

         a  = 21,325 / 5 

         a   = 4,265  บาท 

 

ขัน้ท่ี  4  เขียนสมการต้นทุน  จาก   y   =  a + bx 

       จะได้     y    =  4,265  +  11.26x 

 

   2
xbxaxy

  xbnay
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ถ้าในเดือนมิถนุายน  ผู้บริหารต้องการท่ีประมาณคา่ใช้จา่ยในการผลิตท่ีจะเกิดขึน้ว่าควร
จะมีจ านวนเทา่ไร  โดยคาดว่าจะมีปริมาณการผลิตเทา่กบั  4,000 หน่วย  
  จากสมการต้นทนุ  y  =  4,265 + 11.26x 

  จะได้      y  =  4,265 + (11.26 x 4,000) 
         y  =  49,305 บาท 

 

   ดงันัน้ ในเดือนมิถนุายน จะมีคา่ใช้จา่ยการผลิตเกิดขึน้เทา่กบั 49,305 บาท 

 

งบการเงนิส าหรับกจิการผลิตสินค้า 
 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการน าเสนองบการเงิน  ได้
ก าหนดให้ทกุกิจการต้องจดัท างบการเงิน ณ วนัสิน้งวด เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน และแสดง
ฐานะทางการเงินของงวดนัน้ ๆ  ซึ่งงบการเงินกิจการผลิตสินค้าท่ีต้องจัดท า ประกอบด้วย         
งบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทนุ  และงบต้นทนุการผลิต  ซึ่งงบต้นทนุการผลิตเป็นเพียงงบ
ประกอบของงบก าไรขาดทนุเทา่นัน้  โดยแตล่ะงบมีรายละเอียดดงันี ้

 

 1.  งบแสดงฐานะการเงิน 

     งบแสดงฐานะการเงินเป็นงบท่ีแสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการในงวดบญัชีหนึ่ง 
ซึ่งประกอบด้วย สินทรัพย์ หนีส้ิน และส่วนของเจ้าของ  การจัดท างบแสดงฐานะการเงินของ
กิจการผลิตสินค้าจะเหมือนกบักิจการซือ้ขายสินค้า  จะแตกตา่งกนัเพียงบญัชีสินค้าคงเหลือ โดย
กิจการซือ้ขายสินค้าจะมีสินค้าคงเหลือเพียงชนิดเดียว คือ สินค้าคงเหลือปลายงวด ส่วนกิจการ
ผลิตสินค้าจะมีสินค้าคงเหลือ 3 ชนิด ได้แก่ วัตถุดิบปลายงวด  งานระหว่างท าปลายงวด  และ
สินค้าส าเร็จรูปปลายงวด  ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

     1.1  วตัถดุิบปลายงวด (Raw  materials inventory) คือ ต้นทนุวตัถดุิบท่ีกิจการซือ้มา
และยงัไมไ่ด้น าเข้าสูก่ระบวนการผลิต 

      1.2  งานระหวา่งท าปลายงวด  (Work in process inventory) คือ ต้นทนุสินค้าท่ี
กิจการน าเข้าสูก่ระบวนการผลิตแตย่งัผลิตไมเ่สร็จเป็นสินค้าส าเร็จรูป 

      1.3  สินค้าส าเร็จรูปปลายงวด  (Finished goods inventory) คือ ต้นทนุสินค้าท่ีผลิต
เสร็จเป็นสินค้าส าเร็จรูป 
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สินค้าคงเหลือเหล่านีจ้ะแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  ภายใต้หัวข้อสินทรัพย์
หมุนเวียน   ณ วนัสิน้งวดบญัชี  แล้วยกยอดคงเหลือไปในบญัชีงวดใหม่  ซึ่งในงวดบญัชีใหม่นัน้
วตัถุดิบจะถูกเบิกไปใช้ในกระบวนการผลิตรวมทัง้มีการซือ้เพิ่มระหว่างปี  งานระหว่างท าปลาย
งวดจะถกูน าไปผลิตตอ่เพ่ือจะได้เป็นสินค้าส าเร็จรูป และสินค้าส าเร็จรูปส่วนท่ีขายไปจะถกูโอนไป
เป็นต้นทนุขาย 

รูปแบบงบแสดงฐานะการเงินส าหรับกิจการผลิตสินค้าจะเป็นดงันี ้

บริษัท ................... จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี ................................ 
(หนว่ย : บาท) 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

          เงินสด         xx 

           สินค้าคงเหลือ:- 

  วตัถดุบิ    xx 

  งานระหวา่งท า   xx 

  สินค้าส าเร็จรูป   xx    xx  xx       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

         ท่ีดนิ         xx 

        อาคาร     xx 

         หกั คา่เส่ือมราคาสะสม   xx    xx  xx 

รวมสินทรัพย์                  xx 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีส้ินหมุนเวียน       

        เจ้าหนีก้ารค้า        xx 

        คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย       xx                xx 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน  

เงินกู้ ยืมระยะยาว              xx 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น     

 ทนุเรือนหุ้น    

         หุ้นบริุมสิทธิ     xx 

         หุ้นสามญั        xx    xx 

 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั       xx  

 ก าไรสะสม        xx  xx 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น       xx  

 

 2.  งบก าไรขาดทุน 

      งบก าไรขาดทนุเป็นงบท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาบญัชี
หนึ่ง ประกอบด้วยรายได้ และค่าใช้จ่าย  การจัดท างบก าไรขาดทุนของกิจการผลิตสินค้าจะ
แตกต่างกับงบก าไรขาดทุนของกิจการซือ้ขายสินค้าตรงการค านวณต้นทุนสินค้าท่ีขาย  โดยการ
ค านวณต้นทนุขายของกิจการผลิตสินค้าจะต้องจดัท างบประกอบซึ่งก็คืองบต้นทนุการผลิต  เพ่ือ
น ามาใช้ในการค านวณด้วย  ซึ่งการค านวณต้นทุนขายของกิจการซือ้ขายสินค้าและกิจการผลิต
สินค้า สามารถแสดงความแตกตา่งได้ตามภาพท่ี  2.15 ดงันี ้  

                  
                   

ต้นทุนขาย:-

สินค้าคงเหลือต้นงวด   xx

บวก ซือ้              xx

      คา่ขนส่งเข้า       xx

xx

หัก  ส่งคนื          xx

     ส่วนลดรับ xx xx xx

ต้นทุนสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย xx

หัก  สินค้าคงเหลือปลายงวด xx

ต้นทุนขาย                       xx

                
ต้นทุนขาย:-

สินค้าส าเร็จรูปต้นงวด xx

บวก ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ xx  

(ตวัเลขจากงบต้นทุนการผลิต)
ต้นทุนสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย xx

หัก สินค้าส าเร็จรูปปลายงวด xx

ต้นทุนขาย xx

 
 

ภาพที่ 2.15  แสดงการค านวณต้นทนุขายของกิจการซือ้ขายสินค้าและกิจการผลิตสินค้า 
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รูปแบบงบก าไรขาดทนุส าหรับกิจการผลิตสินค้าจะเป็นดงันี ้

บริษัท ………………… จ ากดั 

งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรับ......... สิน้สดุ ................................ 
(หนว่ย : บาท) 

ขายสินค้า            xx 

หกั สินค้ารับคืนและส่วนลด          xx 

ขายสทุธิ         xx 

หกั  ต้นทนุขาย:- 

 สินค้าส าเร็จรูปต้นงวด     xx 

 บวก ต้นทนุสินค้าท่ีผลิตเสร็จ (จากงบต้นทนุการผลิต) xx 

 สินค้าท่ีมีไว้เพ่ือขาย     xx 

 หกั  สินค้าส าเร็จรูปปลายงวด    xx       xx 

ก าไรขัน้ต้น         xx 

หกั คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน   

 เงินเดือนพนกังานขาย     xx 

 คา่ขนสง่เม่ือขาย          xx    

 คา่โฆษณา        xx  

 คา่สาธารณูปโภคส านกังาน    xx    

 คา่เชา่ส านกังาน      xx  xx 

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน          xx 

บวก รายได้อ่ืน         xx 

ก าไรสทุธิก่อนหกัภาษี        xx 

หกั  ภาษีเงินได้         xx 

ก าไรสทุธิ         xx 
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3.  งบต้นทุนการผลิต 

      งบต้นทุนการผลิตหรืองบต้นทุนสินค้าท่ีผลิตเสร็จ เป็นงบท่ีจัดท าขึน้เ พ่ือแสดง
รายละเอียดการค านวณต้นทุนสินค้าท่ีผลิตเสร็จท่ีจะน าไปแสดงในงบก าไรขาดทุน   ซึ่งการ
ค านวณต้นทนุสินค้าท่ีผลิตเสร็จมีสตูรการค านวณดงันี ้
 

  

 ต้นทนุการผลิต    =   วตัถดุิบทางตรงใช้ไป + คา่แรงงานทางตรง + คา่ใช้จา่ยการผลิต 
 

 

 วตัถดุิบทางตรงใช้ไป   =   วตัถดุิบทางตรงต้นงวด + ซือ้วตัถดุิบทางตรง  – วตัถดุิบทางตรงปลายงวด 

 

 

  ต้นทนุสินค้าท่ีผลิตเสร็จ  =  งานระหวา่งท าต้นงวด + ต้นทนุการผลิต – งานระหวา่งท าปลายงวด 
 

 

  ต้นทนุขาย  =   สินค้าส าเร็จรูปต้นงวด + ต้นทนุสินค้าท่ีผลิตเสร็จ   –   สินค้าส าเร็จรูปปลายงวด 

 

 

รูปแบบงบต้นทนุผลิตส าหรับกิจการผลิตสินค้าจะเป็นดงันี ้
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บริษัท ........................ จ ากดั 

งบต้นทนุการผลิต 

ส าหรับ ............ สิน้สดุวนัท่ี ............................. 
(หนว่ย : บาท) 

วตัถดุบิทางตรงใช้ไป 

 วตัถดุบิทางตรงต้นงวด     xx 

 บวก ซือ้วตัถดุบิทางตรง     xx 

 วตัถดุบิทางตรงท่ีมีไว้ใช้ในการผลิต   xx 

 หกั  วตัถดุบิทางตรงปลายงวด    xx  xx         

คา่แรงงานทางตรง        xx 

คา่ใช้จา่ยในการผลิต 

 วตัถดุบิทางอ้อมใช้ไป     xx 

 คา่แรงงานทางอ้อม     xx 

 คา่เชา่โรงงาน      xx 

 คา่สาธารณูปโภคโรงงาน     xx 

 คา่เบีย้ประกนัโรงงาน     xx 

 คา่เส่ือมราคา – เคร่ืองจกัร    xx 

 คา่ใช้จา่ยการผลิตอ่ืน     xx  xx 

ต้นทนุการผลิต         xx 

บวก งานระหวา่งท าต้นงวด       xx 

รวมต้นทนุการผลิตระหว่างงวดทัง้สิน้      xx 

หกั  งานระหวา่งท าปลายงวด       xx 

ต้นทนุสินค้าท่ีผลิตเสร็จหรือต้นทนุสินค้าส าเร็จรูป      xx 
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การจัดท างบการเงินส าหรับกิจการผลิตสินค้า สามารถแสดงได้ตามตัวอย่าง 2.4  
ตวัอยา่ง 2.5 และตวัอยา่ง 2.6   ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 2.4  ตวัอยา่งงบแสดงฐานะการเงินของกิจการผลิตสินค้า 

บริษัท  สนุทรี  จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

          เงินสด         32,500 

         ลกูหนีก้ารค้า        90,000 

 ตัว๋เงินรับ        10,000 

         สินค้าคงเหลือ:- 

  วตัถดุบิ    15,000 

  งานระหวา่งท า   20,000 

  สินค้าส าเร็จรูป   30,000    65,000   

         คา่เบีย้ประกนัภยัจา่ยลว่งหน้า        7,500        205,000 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

         ท่ีดนิ       600,000 

        อาคาร     200,000 

         หกั คา่เส่ือมราคาสะสม   128,000   72,000 

           เคร่ืองจกัร    450,000 

         หกั คา่เส่ือมราคาสะสม   127,000 323,000               995,000 

รวมสินทรัพย์                      1,200,000 
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บริษัท  สนุทรี  จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่) 
ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีส้ินหมุนเวียน       

        เจ้าหนีก้ารค้า        37,500 

        ตัว๋เงินจา่ย        28,000 

        คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย       24,500                  90,000 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน  

เงินกู้ ยืมระยะยาว     150,000 

หุ้นกู้        200,000      350,000 

รวมหนีส้ิน              440,000 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

 ทนุเรือนหุ้น    

      ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 

         หุ้นบริุมสิทธิ12%  2,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 50 บาท 100,000 

         หุ้นสามญั  5,000  หุ้น มลูคา่หุ้นละ  100  บาท 500,000      600,000 

 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั              60,000 

 ก าไรสะสมท่ียงัไมจ่ดัสรร            100,000
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น             760,000 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น                    1,200,000 
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ตัวอย่าง 2.5  ตวัอยา่งงบก าไรขาดทนุของกิจการผลิตสินค้า 

บริษัท  สนุทรี  จ ากดั 

งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31  ธนัวาคม  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
ขายสินค้า              1,200,000 

หกั สินค้ารับคืนและส่วนลด                 55,000 

ขายสทุธิ           1,145,000
หกั  ต้นทนุขาย:- 

 สินค้าส าเร็จรูปต้นงวด       80,000 

 บวก ต้นทนุสินค้าท่ีผลิตเสร็จ (จากงบต้นทนุการผลิต) 550,000 

 สินค้าท่ีมีไว้เพ่ือขาย     630,000 

 หกั  สินค้าส าเร็จรูปปลายงวด      30,000      600,000 

ก าไรขัน้ต้น              545,000
หกั คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน   

 คา่ใช้จา่ยในการขาย 

        เงินเดือนพนกังานขาย  120,000 

        คา่ขนสง่เม่ือขาย       10,000     

        คา่โฆษณา        70,000 200,000 

 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 

        คา่สาธารณูปโภคส านกังาน    52,000    

        คา่เชา่ส านกังาน     60,000    

        คา่เส่ือมราคา-อาคารส านกังาน 128,000 240,000 440,000 

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน          105,000 

บวก รายได้อ่ืน           20,000 

ก าไรสทุธิก่อนหกัภาษี        125,000 

หกั ภาษีเงินได้ 20%               25,000 

ก าไรสทุธิ               100,000 
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ตัวอย่าง 2.6  ตวัอยา่งงบต้นทนุการผลิต 

 

บริษัท  สนุทรี  จ ากดั 

งบต้นทนุการผลิต 

ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31  ธนัวาคม  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
วตัถดุบิทางตรงใช้ไป 

 วตัถดุบิทางตรงต้นงวด       20,000 

 บวก ซือ้วตัถดุบิทางตรง     195,000 

 วตัถดุบิทางตรงท่ีมีไว้ใช้ในการผลิต   215,000 

 หกั  วตัถดุบิทางตรงปลายงวด      15,000 200,000         

คา่แรงงานทางตรง        120,000 

คา่ใช้จา่ยในการผลิต 

 วตัถดุบิทางอ้อมใช้ไป       15,000 

 คา่แรงงานทางอ้อม       20,000 

 คา่สาธารณูปโภคโรงงาน       10,000 

 คา่เบีย้ประกนัโรงงาน         8,000 

 คา่เส่ือมราคา – เคร่ืองจกัร    127,000 180,000 

ต้นทนุการผลิต         500,000 

บวก งานระหวา่งท าต้นงวด         70,000 

รวมต้นทนุการผลิตระหว่างงวดทัง้สิน้      570,000 

หกั  งานระหวา่งท าปลายงวด         20,000 

ต้นทนุสินค้าท่ีผลิตเสร็จหรือต้นทนุสินค้าส าเร็จรูป      550,000 
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บทสรุป 

การบญัชีต้นทุน เป็นการจัดท าข้อมูลทางบญัชี เพ่ือใช้ในการวางแผนและควบคุมการ
ด าเนินงาน ในด้านการวางแผนข้อมลูต้นทนุท่ีจะช่วยในการท างบประมาณ และประมาณต้นทุน
การผลิต ก าหนดราคาขาย ประมาณการก าไรได้ และใช้ในการตดัสินใจการลงทุนและการขยาย
งาน ในด้านการควบคมุจะใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกบังบประมาณต้นทนุท่ีก าหนดไว้เพ่ือ
ชว่ยฝ่ายบริหารรับรู้ถึงการปฏิบตัท่ีิไมมี่ประสิทธิภาพเม่ือสิน้รอบระยะเวลาบญัชี 

การจ าแนกประเภทต้นทุนสามารถจ าแนกได้เป็น 7 ประเภท คือ (1) การจ าแนกประเภท
ต้นทนุตามหน้าท่ีของการเกิดต้นทนุ ประกอบด้วย ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตและต้นต้นทนุท่ีไม่
เก่ียวข้องกับการผลิต  (2)  การจ าแนกต้นทุนตามความส าคญัและลกัษณะของต้นทุนการผลิต  
ประกอบด้วย ต้นทนุขัน้ต้นและต้นทนุแปรสภาพ  (3) การจ าแนกประเภทต้นทนุตามความสมัพนัธ์
กบัแหล่งต้นทนุ  ประกอบด้วย ต้นทุนทางตรงและต้นทนุทางอ้อม  (4) การจ าแนกประเภทต้นทุน
ส าหรับการจัดท ารายงานทางการเงิน  ประกอบด้วย ต้นทุนผลิตภัณฑ์และต้นทุนงวดเวลา  (5)  
การจ าแนกประเภทต้นทนุเพ่ือการควบคมุ  ประกอบด้วย  ต้นทนุท่ีควบคมุได้และต้นทนุท่ีควบคมุ
ไม่ได้ (6) การจ าแนกประเภทต้นทุนเพ่ือการตดัสินใจ  ประกอบด้วย ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการ
ตดัสินใจและต้นทุนท่ีไม่เก่ียวข้องกับการตดัสินใจ  (7) การจ าแนกประเภทต้นทนุตามพฤติกรรม
ต้นทนุ  ประกอบด้วย ต้นทนุผนัแปร  ต้นทนุคงท่ี  และต้นทนุผสม 

การวิเคราะห์ต้นทนุผสมเพ่ือจ าแนกต้นทุนคงท่ี และต้นทนุผนัแปรออกจากต้นทนุผสม มี
หลายวิธี แตท่ี่นิยมใช้และง่ายตอ่การน าไปใช้ คือ วิธีสงูสดุ – ต ่าสดุ  วิธีแผนภาพ  และวิธีสมการ
ถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่าย 
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แบบฝึกหดั 

 

ข้อ 1.  จงอธิบายถึงความหมายของการบญัชีต้นทนุ 

ข้อ 2.  จงอธิบายถึงการจ าแนกประเภทต้นทนุ  มีก่ีประเภท อะไรบ้าง 

ข้อ 3.  จงอธิบายถึงการจ าแนกประเภทต้นทนุตามหน้าท่ีของการเกิดต้นทนุ 

ข้อ 4.  จงอธิบายถึงการจ าแนกประเภทต้นทนุเพ่ือการตดัสินใจ 

ข้อ 5.  จงพิจารณาต้นทุนต่อไปนีว้่า เป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ หรือต้นทุนงวดเวลา  ถ้าเป็นต้นทุน
ผลิตภณัฑ์ให้ระบดุ้วยวา่เป็นวตัถดุบิทางตรง  คา่แรงงานทางตรง หรือคา่ใช้จา่ยการผลิต 

 1.  เงินเดือนพนกังานขาย 

 2.  มะเขือเทศท่ีใช้ในการผลิตซอสมะเขือเทศ 

 3.  คา่แรงคนงานแผนกผลิต 

 4.  คา่เชา่โกดงัเก็บสินค้า 

 5.  คา่สาธารณปูโภคโรงงาน 

 6.  คา่โฆษณาสินค้า 

 7.  เงินเดือนแมบ้่านท าความสะอาดโรงงาน 

 8.  ด้ายท่ีใช้ในการผลิตเสือ้ผ้าส าเร็จรูป 

 9.  คา่บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร 

 10. คา่เส่ือมราคาอาคารโรงงาน 

 11. คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 

 12. เงินเดือนผู้จดัการโรงงาน 

 13. แป้งท่ีใช้ในการผลิตขนมปัง 

 14. คา่เบีย้ประกนัภยัโรงงาน 

 15. คา่แรงชา่งไม้ของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
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ข้อ 6.  ตอ่ไปนีเ้ป็นเป็นต้นทนุตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ของบริษัท มสัยา จ ากดั 

 วตัถดุบิทางตรง     175,000  บาท 

วตัถดุบิทางอ้อม       72,000  บาท 

 คา่นายหน้าในการขาย      56,000  บาท 

 คา่เส่ือมราคาอาคารโรงงาน     98,800  บาท 

เงินเดือนพนกังานขาย      45,000  บาท 

 คา่สาธารณูปโภคโรงงาน      87,000  บาท  

 คา่โฆษณา       60,000  บาท  

 คา่เส่ือมราคาเคร่ืองจกัร      90,000  บาท 

 เงินเดือนยามเฝ้าโรงงาน      18,500  บาท 

 คา่แรงงานทางตรง    215,000  บาท 

 คา่เบีย้ประกนัภยัโรงงาน      32,000  บาท 

 คา่เชา่ส านกังาน       20,000  บาท 

 คา่ขนสง่สินค้าท่ีขาย      12,000  บาท 

 เงินเดือนผู้ควบคมุคนงานผลิต     38,000  บาท 

 คา่รับรองลกูค้า       10,000  บาท 

   

ให้ท า   ค านวณหาต้นทนุตา่ง ๆ ดงันี ้

 1.  ต้นทนุขัน้ต้น 

 2.  คา่ใช้จ่ายการผลิต 

 3.  ต้นทนุแปรสภาพ 

 4.  ต้นทนุผลิตภณัฑ์ 

 5.  ต้นทนุงวดเวลา 
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ข้อ 7.  ตอ่ไปนีเ้ป็นข้อมลูสรุปแตล่ะบญัชีของบริษัทแก้วตายาใจ จ ากดั ในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

เงินเดือนพนกังานขาย      90,000  บาท 

 วตัถดุบิทางอ้อมใช้ไป      75,000  บาท 

 คา่นายหน้า         7,000  บาท 

 คา่เส่ือมราคาอาคารโรงงาน     60,000  บาท 

 คา่สาธารณูปโภค (โรงาน 70% ส านกังาน 30%) 135,000  บาท 

 คา่เบีย้ประกนัภยั (โรงาน 60% ส านกังาน 40%)   70,000  บาท 

 คา่โฆษณา       27,000  บาท 

 เงินเดือนผู้บริหาร    150,000  บาท  

 คา่เส่ือมราคาเคร่ืองจกัร      45,000  บาท 

 คา่แรงงานทางอ้อม      76,000  บาท 

 คา่แรงงานทางตรง    220,000  บาท 

 วตัถดุบิทางตรง     350,000  บาท 

 คา่โทรศพัท์ตดิตอ่ลกูค้า      15,000  บาท 

 คา่เชา่ส านกังาน       25,000  บาท 

  

ให้ท า    ค านวณหาต้นทนุตา่ง ๆ ดงันี ้

 1.  ต้นทนุขัน้ต้น 

 2.  ต้นทนุแปรสภาพ 

 3.  คา่ใช้จ่ายการผลิต 

 4.  คา่ใช้จ่ายในการขาย 

 5.  คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

 6.  ต้นทนุผลิตภณัฑ์ 

 7.  ต้นทนุงวดเวลา 
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ข้อ 8.  ตอ่ไปนีเ้ป็นข้อมลูสรุปแตล่ะบญัชีของบริษัทแก้วตายาใจ จ ากดั ในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

เงินเดือนผู้บริหาร    448,000  บาท 

 วตัถดุบิทางอ้อมใช้ไป    212,000  บาท 

 คา่นายหน้าในการขาย    125,000  บาท 

 คา่เส่ือมราคาอาคารโรงงาน   125,800  บาท 

 วตัถดุบิทางตรงต้นงวด    246,000  บาท 

 วตัถดุบิทางตรงปลายงวด   221,200  บาท 

 คา่ไฟฟ้าโรงงาน     172,000  บาท  

 คา่โฆษณา       85,000  บาท  

 คา่เส่ือมราคาเคร่ืองจกัร    110,000  บาท 

งานระหวา่งท าต้นงวด    143,500  บาท 

 งานระหวา่งท าปลายงวด    152,000  บาท 

 คา่แรงงานทางอ้อม    123,400  บาท 

 คา่แรงงานทางตรง    375,000  บาท 

 ซือ้วตัถดุิบทางตรง    426,500  บาท 

 สินค้าส าเร็จรูปต้นงวด    125,400  บาท 

 สินค้าส าเร็จรูปปลายงวด    132,000  บาท 

 คา่เบีย้ประกนัภยัโรงงาน      98,000  บาท 

 คา่เชา่ส านกังาน       30,000  บาท 

 

ให้ท า   งบต้นทนุการผลิต ส าหรับ 1 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31  ธนัวาคม  25x1 
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บทที่ 2  แนวคิดเก่ียวกับการบัญชีต้นทุน                             อรชุมา  มูลศรี 

ข้อ 9.  ตอ่ไปนีเ้ป็นข้อมลูสรุปแตล่ะบญัชีของบริษัท เขีย้วเพชร จ ากดั ในวนัท่ี 30  เมษายน 25x1  
 วตัถดุบิทางตรงต้นงวด      66,000  บาท 

 วตัถดุบิทางตรงปลายงวด     82,200  บาท 

ซือ้วตัถดุิบทางตรง    227,500  บาท 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร    148,000  บาท 

 วตัถดุบิทางอ้อมใช้ไป    114,000  บาท 

 เงินเดือนพนกังาน      75,000  บาท 

 คา่เส่ือมราคาอาคารโรงงาน     52,800  บาท 

 คา่สาธารณูปโภคโรงงาน      92,000  บาท   

 คา่เส่ือมราคาเคร่ืองจกัร      90,000  บาท 

งานระหวา่งท าต้นงวด      53,500  บาท 

 งานระหวา่งท าปลายงวด      72,000  บาท 

 คา่แรงงานทางอ้อม      93,400  บาท 

คา่แรงงานทางตรง    185,000  บาท 

คา่เบีย้ประกนัภยัโรงงาน      68,000  บาท  

 คา่ขนสง่สินค้าเม่ือขาย        9,000  บาท 

 สินค้าส าเร็จรูปต้นงวด    115,400  บาท 

 สินค้าส าเร็จรูปปลายงวด    162,000  บาท 

   

ให้ท า   งบต้นทนุการผลิต ส าหรับ 1 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30  เมษายน 25x1   
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บทที่ 2  แนวคิดเก่ียวกับการบัญชีต้นทุน                             อรชุมา  มูลศรี 

ข้อ 10.  บริษัท  อาทิตยา จ ากัด  ได้มีการก าหนดแผนจัดท างบประมาณ  โดยผู้ จัดการฝ่าย
งบประมาณ ได้มอบหมายให้ผู้จัดการในแผนกต่างๆ ท าการประมาณต้นทุนผสมท่ีจะเกิดขึน้ใน
เดือนสิงหาคม ผู้จดัการแผนกผลิตได้รับมอบหมายให้ประมาณคา่บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร  โดยมี
ความสมัพนัธ์กบัชัว่โมงเคร่ืองจกัร ดงันี ้

 

ปี 25x1 ชัว่โมงเคร่ืองจกัร 
(ชม.) 

        คา่ใช้จา่ยในการผลิต 
(บาท) 

มกราคม 1,000   75,000 

กมุภาพนัธ์ 2,000 100,000 

มีนาคม 2,100 110,000 

เมษายน 2,500 120,000 

พฤษภาคม 1,500   80,000 

มิถนุายน 1,800   85,000 

กรกฎาคม 1,300   70,000 

 

ให้ท า   
           1.  จ าแนกต้นทนุผสมโดยวิธี High-low Method  

       1.1  ก าหนดสมการต้นทนุคา่บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร 

       1.2  ถ้าในเดือนสิงหาคม คาดวา่จะมีชัว่โมงแรงงานทางตรง 3,000 ชัว่โมง  
 คา่บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรโดยประมาณจะเทา่กบัเทา่ใด   

 2.  จ าแนกต้นทนุผสมโดยวิธี วิธีสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple linear  

      regression)  และก าหนดสมการต้นทนุคา่บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร 
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บทที่ 2  แนวคิดเก่ียวกับการบัญชีต้นทุน                             อรชุมา  มูลศรี 

ข้อ 11. บริษัท ฟ้าลดา จ ากัด เป็นบริษัทท่ีผลิตสินค้าและจดัจ าหน่ายเอง งบก าไรขาดทนุส าหรับ
ระยะเวลา 3  เดือน สิน้สดุ 30  กนัยายน  25x1 

บริษัท ฟ้าลดา  จ ากดั 

งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรับเดือน  สิน้สดุวนัท่ี 30  กนัยายน  25x1 

                    กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 

จ านวนหน่วยท่ีขาย  (หนว่ย)                      4,000    4,500     5,000 

ขายสินค้า       400,000 450,000  500,000 

หกั  ต้นทนุขาย            240,000 270,000 300,000 

ก าไรขัน้ต้น     160,000 180,000 200,000 

หกั  คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน 

 คา่โฆษณา                  21,000   21,000   21,000 

คา่ขนสง่สินค้า                  34,000   36,000   38,000 

 เงินเดือนและคา่นายหน้า                  78,000   84,000   90,000 

 คา่ประกนั                     6,000         6,000     6,000  

 คา่เส่ือมราคา                  15,000   15,000   15,000  

รวมคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน   154,000 162,000 170,000 

ก าไรสทุธิ        6,000   18,000     30,000 

 

ให้ท า 
1. ระบคุา่ใช้จ่ายทกุประเภทในงบก าไรขาดทนุ วา่เป็นต้นทนุผนัแปร ต้นทนุคงท่ี หรือ

ต้นทนุผสม 

2. ให้วิเคราะห์ต้นทนุผสม เพ่ือแยกเป็นต้นทนุผนัแปร และต้นทนุคงท่ี โดยใช้วิธีสงูสดุ – 
ต ่าสดุ (Hight-low method)  และเขียนสมการต้นทนุผสมแตล่ะประเภท 

3. หากเดือนตลุาคม 25x1  บริษัทมียอดขาย 6,000 หน่วย ให้จดัท างบก าไรขาดทนุ ณ 
ระดบัยอดขายท่ีต้องการ 
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บทที่ 2  แนวคิดเก่ียวกับการบัญชีต้นทุน                             อรชุมา  มูลศรี 

ข้อ 12.  บริษัท ณภัทร จ ากัด เป็นบริษัทท่ีผลิตสินค้าและขายสินค้า งบก าไรขาดทุนส าหรับ
ระยะเวลา 3  เดือน สิน้สดุ 31 มีนาคม 25x1 

บริษัท ณภทัร  จ ากดั 

งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรับเดือน  สิน้สดุวนัท่ี 31  มีนาคม  25x1 

               มกราคม  กมุภาพนัธ์      มีนาคม 

จ านวนหนว่ยท่ีขาย  (หนว่ย)                   3,000     3,750          4,500 

รายได้จากการขาย    420,000    525,000      630,000 

หกั  ต้นทนุขาย       168,000     210,000     252,000 

ก าไรขัน้ต้น     252,000    315,000     378,000 

หกั  คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน 

 คา่โฆษณา         70,000      70,000      70,000 

คา่สาธารณปูโภค                107,000    125,000     143,000 

 คา่เบีย้ประกนั                     9,000        9,000        9,000 

 คา่เส่ือมราคา                  80,000      80,000      80,000 

รวมคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน   226,000     284,000     302,000 

ก าไรสทุธิ    (14,000)       31,000      76,000 

 

ให้ท า 
1. ระบคุา่ใช้จ่ายทกุประเภทในงบก าไรขาดทนุ วา่เป็นต้นทนุผนัแปร ต้นทนุคงท่ี หรือ

ต้นทนุผสม 

2. ให้วิเคราะห์ต้นทนุผสม เพ่ือแยกเป็นต้นทนุผนัแปร และต้นทนุคงท่ี โดยใช้วิธีสงูสดุ – 
ต ่าสดุ (Hight-low method)  และเขียนสมการต้นทนุผสมแตล่ะประเภท 

3. หากเดือนเมษายน 25x1  บริษัทมียอดขาย 7,000 หน่วย ให้จดัท างบก าไรขาดทนุ ณ 
ระดบัยอดขายท่ีต้องการ 
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บทที่ 2  แนวคิดเก่ียวกับการบัญชีต้นทุน                             อรชุมา  มูลศรี 

ข้อ 13.  บริษัท กาสะลอง จ ากดั  มียอดคงเหลือของบญัชีตา่ง ๆ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 ดงันี ้

 เงินสด          80,000 

 เงินฝากธนาคาร         60,000 

 ตัว๋เงินรับ         35,000 

 ลกูหนีก้ารค้า         67,000 

 วตัถดุบิทางตรงต้นงวด        95,600 

 งานระหวา่งท าต้นงวด        69,000 

 สินค้าส าเร็จรูปต้นงวด        90,000 

 อปุกรณ์ส านกังาน      280,000 

 คา่เส่ือมราคาสะสม – อปุกรณ์       30,000 

 ท่ีดนิและอาคาร       575,000 

 เจ้าหนีก้ารค้า         56,800 

 ภาษีเงินได้ค้างจา่ย        28,200 

 เงินกู้ ยืมระยะยาว      150,000 

 ทนุหุ้นสามญั (5,000 หุ้น)     900,000 

 ก าไรสะสม         50,000 

 ขายสินค้า       885,000  

 รับคืนและสว่นลด        10,000 

 ซือ้วตัถดุิบทางตรง      134,400 

 คา่แรงงานทางตรง      260,000 

 คา่แรงงานทางอ้อม        16,300 

 วสัดโุรงงานใช้ไป         23,700 

 คา่ใช้จา่ยในการขาย        40,000 

 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร        60,000 

 คา่เชา่โรงงาน         24,000 

 คา่สาธารณูปโภคโรงงาน        50,000 

 คา่ใช้จา่ยเบด็เตล็ดโรงงาน       30,000 
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 วตัถดุบิทางตรงปลายงวด       30,000 

 งานระหวา่งท าปลายงวด        40,000 

 สินค้าส าเร็จรูปปลายงวด        50,000 

 

ให้ท า   
1.  งบต้นทนุการผลิต  ส าหรับปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 25x1 

2.  งบก าไรขาดทนุ ส าหรับปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 25x1 (อตัราภาษีเงินได้ 20%) 
3. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1   
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บทที่ 3  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และก าไร       อรชุมา  มูลศรี 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  3 

การวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน  ปริมาณและก าไร 
 

หวัข้อเนือ้หาประจ าบท  

 1.  ความหมายของการวิเคราะห์ต้นทนุ  ปริมาณ และก าไร 

 2.  ข้อสมมตฐิานในการวิเคราะห์ต้นทนุ ปริมาณ และก าไร 
3.  การวิเคราะห์ก าไรสว่นเกิน 

4.  การวิเคราะห์จดุคุ้มทนุ 

5.  การก าหนดก าไรตามต้องการ 
6.  การวิเคราะห์ส่วนเกินท่ีปลอดภยั 

7.  การวิเคราะห์จดุคุ้มทนุกรณีขายสินค้าหลายชนิด 

8.  บทสรุป 

9.  แบบฝึกหดั 

 

วัตถุประสงค์ เชิงพฤตกิรรม 

1.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายความหมายของการวิเคราะห์ต้นทนุ  ปริมาณ และก าไร 

2.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงการวิเคราะห์ก าไรสว่นเกินได้ 

3.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงวิเคราะห์จดุคุ้มทนุได้ 

4.  ผู้ เรียนสามารถค านวณจดุคุ้มทนุด้วยวิธีตา่ง ๆ ได้ 

5.  ผู้ เรียนสามารถค านวณหายอดขายให้ได้ก าไรตามต้องการได้ 

6.  ผู้ เรียนสามารถการวิเคราะห์สว่นเกินท่ีปลอดภยั 

7.  ผู้ เรียนสามารถค านวณจดุคุ้มทนุกรณีขายสินค้าหลายชนิดได้ 
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บทที่ 3  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และก าไร       อรชุมา  มูลศรี 

วิธีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1.  การบรรยายเนือ้หา 

2.  ถามตอบในชัน้เรียน 

3.  ท าแบบฝึกหดัท้ายบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1.  เอกสารประกอบการสอน เร่ือง การวิเคราะห์ต้นทนุ  ปริมาณและก าไร 

2.  ชดุการสอน PowerPoint  

3.  แหลง่ข้อมลูอิเลคทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง 

4.  แหลง่ความรู้จากวารสารและหนงัสือพิมพ์ตา่ง ๆ 

 

การวัดผลและการประเมินผล  

1.  สงัเกตความสนใจขณะฟังบรรยายและการตอบค าถาม 

2.  สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรียน  
3.  สงัเกตจากพฤติกรรมความสนใจ และการร่วมกิจกรรมในชัน้เรียน 

4.  ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัท้ายบท 
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บทที่ 3  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และก าไร       อรชุมา  มูลศรี 

บทที่ 3 

การวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และก าไร 

 

 ธุรกิจสว่นใหญ่มีการก าหนดวตัถปุระสงค์ของการด าเนินธุรกิจคือ ให้เกิดผลก าไรสงูท่ีสดุ
เพ่ือความอยูร่อดของธุรกิจ ดงันัน้ ผู้บริหารจงึต้องวางนโยบายและก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ให้มากท่ีสดุ เคร่ืองมือหนึ่งท่ีช่วยในการวางแผนก าไรของธุรกิจ คือ การ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างต้นทนุ ปริมาณ และก าไร ซึ่งจดัเป็นลกัษณะของการวิเคราะห์เพ่ือ
การตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผนทางด้านก าไรในระยะสัน้อย่างหนึ่งของกิจการทัง้นีเ้พ่ือให้กิจการ
สามารถท าการตดัสินใจได้อย่างถูกต้องถึงผลกระทบท่ีจะมีต่อต้นทุนของสินค้า ปริมาณหรือ
จ านวนสินค้าท่ีจะท าการผลิตและจ าหนา่ย ตลอดจนเป้าหมายทางด้านก าไรท่ีกิจการต้องการ   
 

ความหมายของการวิเคราะห์ต้นทนุ  ปริมาณ และก าไร  (Cost-volume-profit 

analysis) 

 เบญญาภา  โสอุบล  (2557 : 47)  ได้กล่าวไว้ว่า  การวิเคราะห์ต้นทนุ ปริมาณ และก าไร  
หรือเรียกยอ่วา่ CVP เป็นการศกึษาผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้เม่ือต้นทนุปรือปริมาณขายเปล่ียนแปลง
ไป จะมีผลท าให้ก าไรเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร 
 ศศิวิมล  มีอ าพล  (2552 : 5-2)  ได้กล่าวไว้ว่า  การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และก าไร  
เป็นการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และก าไร  โดยการศึกษาผลกระทบท่ีจะ
เกิดขึน้ตอ่ก าไรเมื่อมีการเปล่ียนแปลงของต้นทนุหรือปริมาณขาย 

ดงันัน้ การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างต้นทนุ ปริมาณ และก าไร จึงเป็นการวิเคราะห์
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในต้นทนุ  การเปล่ียนแปลงปริมาณขาย หรือการเปล่ียนแปลงราคาขาย 
ซึ่งจะมีผลท าให้ก าไรของกิจการเปล่ียนแปลงด้วย  การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหวา่งต้นทนุ ปริมาณ และก าไร สิ่งส าคญัท่ีสดุของการวิเคราะห์ก็คือ การมีข้อมลูท่ีเช่ือถือได้และ
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลทางด้านต้นทุน ซึ่งเป็นข้อจ ากัด
พืน้ฐานของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และก าไร   โดยข้อมูลทางด้าน
ต้นทุนทัง้หมดท่ีจะเกิดขึน้จะต้องสามารถแบง่ได้เป็น 2 ลกัษณะเท่านัน้ คือ ต้นทนุผนัแปร และ
ต้นทนุคงท่ี  
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ต้นทุนผันแปร (Variable cost) หมายถึง ต้นทนุท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นอตัราส่วนโดยตรง
กบัการเปล่ียนแปลงระดบักิจกรรมหรือหน่วยผลิต ถ้าท าการผลิตมาก ต้นทนุประเภทนีจ้ะเกิดมาก 
หรือถ้าท าการผลิตน้อยต้นทุนประเภทนีจ้ะเกิดน้อย โดยต้นทุนผันแปรจะมีลักษณะยอดรวม
เปล่ียนแปลงไปตามระดบักิจกรรมหรือหน่วยผลิต แต่ต้นทุนผนัแปรต่อหน่วยคงท่ี  ซึ่งต้นทุนผัน
แปรจะประกอบด้วย ต้นทนุการผลิตผนัแปร และคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารผนัแปร 

ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) หมายถึง ต้นทนุท่ีมีลกัษณะคงท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปตามระดบั
การผลิต หรือระดบักิจกรรม ซึ่งจะมีจ านวนรวมคงท่ีตลอดช่วงการผลิตระดับหนึ่ง โดยต้นทนุคงท่ี
จะมีลกัษณะยอดรวมไม่เปล่ียนแปลงไปตามระดบักิจกรรม หรือจ านวนหน่วยผลิต แตต้่นทนุคงท่ี
ตอ่หนว่ยจะเปล่ียนแปลงตามระดบักิจกรรม หรือจ านวนหน่วยผลิต ซึ่งต้นทนุคงท่ีจะประกอบด้วย 
ต้นทนุการผลิตคงท่ี และ ต้นทนุขายและบริหารคงท่ี  
 การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของต้นทนุ ปริมาณ และก าไร จะศกึษาถึงความสมัพนัธ์ของ
องค์ประกอบดงันี ้

 1.  ปริมาณการขาย (Volume or level of activity)  

2.  ราคาขายตอ่หนว่ย (Selling price per unit) 

3.  ต้นทนุผนัแปรตอ่หนว่ย (Variable cost per unit) 

4.  ต้นทนุคงท่ีรวม (Total fixed costs) 

5.  สดัสว่นการขาย (Sales mix) 

 

ข้อสมมตฐิานในการวิเคราะห์ต้นทนุ ปริมาณ และก าไร 

 กชกร  เฉลิมกาญจนา  (2557 : 109)  ได้กล่าวถึงข้อสมมติฐานในการวิเคราะห์ต้นทุน 

ปริมาณ และก าไร โดยสรุปได้ดงันี ้

 1.  ต้นทนุทัง้หมดสามารถแยกได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ ต้นทนุผนัแปร และต้นทนุคงท่ี  

2.  ต้นทนุผนัแปรจะต้องผนัแปรโดยตรงกบัปริมาณขายหรือปริมาณการผลิต 

3.  ราคาขายต่อหน่วยและต้นทุนผนัแปรตอ่หน่วย ไม่มีการเปล่ียนแปลงในช่วงของการ
วิเคราะห์ 

4.  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่ต้นทนุมีเพียงปัจจยัเดียวคือการเปล่ียนแปลงในระดบักิจกรรม  

หรือปริมาณการผลิต 
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5.  สดัสว่นการขายของสินค้าแตล่ะชนิดจะคงท่ีในทกุๆ ระดบัของการขาย 

6.  ไม่มีสินค้าคงเหลือต้นงวดและสินค้าคงเหลือปลายงวด (ปริมาณขายเท่ากบัปริมาณ
การผลิต) 

  

การวิเคราะห์ก าไรส่วนเกนิ (Contribution margin analysis) 

 การวิเคราะห์ก าไรส่วนเกินเป็นวิธีการวิเคราะห์ผลก าไรโดยพิจารณาจากพฤติกรรม
ต้นทุน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และก าไร เพ่ือ
น าไปใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการวิเคราะห์จดุคุ้มทนุ และการวางแผนก าไรของกิจการ 
 

 1.  ความหมายของก าไรส่วนเกิน 

    Garrison, R. and others. (2012 : 153)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า ก าไรส่วนเกิน  
หมายถึง  รายได้ส่วนท่ีเหลือหลังจากหัดต้นทุนผันแปร ก าไรส่วนเกินจ านวนนีจ้ะน าไปชดเชย
ต้นทนุคงท่ีทัง้หมดของกิจการ ถ้าชดเชยได้ทัง้หมดสว่นท่ีเหลือคือก าไรของกิจการ 

     ดงันัน้ ก าไรส่วนเกิน คือ ก าไรส่วนท่ีเหลือหลงัจากรายได้หกัต้นทุนผนัแปรแล้ว  โดย
ก าไรสว่นท่ีเหลือจ านวนนีจ้ะน าไปชดเชยต้นทนุคงท่ี  ถ้าก าไรส่วนเกินมีเท่ากบัต้นทนุคงท่ีแสดงว่า
กิจการไมมี่ก าไรหรือขาดทนุ  ถ้าก าไรส่วนเกินมีมากกว่าต้นทนุคงท่ีกิจการจะเกิดผลก าไรจากการ
ด าเนินงาน  ในทางตรงกนัข้ามหากก าไรส่วนเกินน้อยกว่าต้นทนุคงท่ีกิจการจะเกิดผลขาดทนุจาก
การด าเนินงาน 

 

 2.  ประโยชน์ของก าไรส่วนเกิน 

      จากความหมายของก าไรสว่นเกิน สามารถสรุปประโยชน์ของก าไรสว่นเกินได้ ดงันี  ้

     1.  สามารถน าไปใช้ในการวางแผนก าไรและก าหนดราคาขายของกิจการ 

     2.  สามารถน าไปใช้ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานตา่ง ๆ  ได้ 

     3.  สามารถน าไปใช้ใช้ในการจดัท ารายงานทางการเงินเพ่ือใช้ภายในองค์กร 

     4. สามารถน าไปใช้ชว่ยในการค านวณหาจดุคุ้มทนุ 
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 3.  ก าไรส่วนเกินรวม (Total contribution margin) 

     ก าไรสว่นเกินรวม คือ ก าไรสว่นท่ีเหลือทัง้หมดหลงัจากรายได้รวมหกัต้นทนุผนัแปร
รวมแล้ว  การค านวณก าไรส่วนเกินรวมสามารถค านวณได้ดงันี ้

 

      ก าไรสว่นเกินรวม    = รายได้รวม – ต้นทนุผนัแปรรวม  

     หรือ     TCM           =                 SX    –     VX 

 

  โดย TCM    =    ก าไรสว่นเกินรวม 

    S      =    ราคาขายตอ่หนว่ย 

    V     =    ต้นทนุผนัแปรตอ่หนว่ย  

    X      =    ปริมาณการขาย (หนว่ย) 

 

ตัวอย่าง 3.1   บริษัท สชุาดา จ ากดั ผลิตและจ าหนา่ยสินค้า  ราคาขายหนว่ยละ  150  บาท  
ต้นทนุผนัแปรหนว่ยละ  120 บาท  ต้นทนุคงท่ี 25,000 บาท   ปัจจบุนับริษัทมียอดขายทัง้สิน้ 
1,000 หน่วย  ให้ค านวณก าไรสว่นเกินรวมของบริษัท 

  ก าไรสว่นเกินรวม    =   รายได้รวม  –   ต้นทนุผนัแปรรวม 

     =    (1,000 x 150) – (1,000 x 120) 

     =    150,000 – 120,000 

     =    30,000  บาท 

  

 4.  ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย (Unit contribution margin) 

       ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย คือ ก าไรส่วนท่ีเหลือต่อหน่วยหลงัจากรายได้ต่อหน่วยหัก
ต้นทนุผนัแปรตอ่หนว่ยแล้ว  การวิเคราะห์เก่ียวกบัก าไรสว่นเกินตอ่หน่วยนัน้ เป็นการวิเคราะห์เพ่ือ
พิจารณาว่า ในการจ าหน่ายสินค้า 1 หน่วย เม่ือหกัค่าของต้นทนุผนัแปรตอ่หน่วยแล้ว จะมีก าไร
สว่นเกินไปชดเชยต้นทนุคงท่ีได้เทา่ไร  การค านวณก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ยสามารถค านวณได้ดงันี ้

            

ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ย   =   ราคาขายตอ่หนว่ย – ต้นทนุผนัแปรตอ่หนว่ย 

                       หรือ UCM               =                         S       –         V    
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โดย UCM     =    ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ย 

    S        =    ราคาขายตอ่หนว่ย 

   V       =    ต้นทนุผนัแปรตอ่หนว่ย  

    X         =    ปริมาณการขาย (หนว่ย) 

 

ตัวอย่าง 3.2   จากตวัอยา่ง 3.1  บริษัท สชุาดา จ ากดั ผลิตและจ าหนา่ยสินค้า ราคาขายหนว่ย
ละ  150  บาท  ต้นทนุผนัแปรหนว่ยละ  120 บาท  ต้นทนุคงท่ี 30,000 บาท   ปัจจบุนับริษัทมี
ยอดขายทัง้สิน้ 1,000 หนว่ย  การค านวณก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ยของบริษัทจะเป็นดงันี ้

 

  ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ย   =  ราคาขายตอ่หนว่ย – ต้นทนุผนัแปรตอ่หนว่ย 

     =   150  –   120 

     =    30  บาท/หนว่ย 

  

 5.  อัตราก าไรส่วนเกิน (Contribution margin ratio) 

     การวิเคราะห์อตัราก าไรส่วนเกิน เป็นการเปรียบเทียบก าไรสว่นเกินท่ีจะเกิดขึน้วา่เป็น
ก่ีเปอร์เซ็นต์หรือเป็นร้อยละเทา่ไรของยอดขาย  การค านวณอตัราก าไรส่วนเกินสามารถค านวณได้
ดงันี ้

 

  อตัราก าไรสว่นเกิน =  

      

หรือ   CMR      =       
VS

UMR

  

  

โดย CMR     =    อตัราก าไรสว่นเกิน 

   UMR      =    ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ย 

    S          =    ราคาขายตอ่หนว่ย 

    V       =    ต้นทนุผนัแปรตอ่หนว่ย  

 

ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ย 

ราคาขายตอ่หนว่ย 
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ตัวอย่าง 3.3   จากตวัอยา่ง 3.1  บริษัท สชุาดา จ ากดั ผลิตและจ าหนา่ยสินค้า ราคาขายหนว่ย
ละ  150  บาท  ต้นทนุผนัแปรหนว่ยละ  100 บาท  ต้นทนุคงท่ี 30,000 บาท  ปัจจบุนับริษัทมี
ยอดขายทัง้สิน้ 1,000 หนว่ย  ให้ค านวณอตัราก าไรสว่นเกินของบริษัท 

 

 อตัราก าไรสว่นเกิน =         

     

    = 
150

30
    

     

    =      0.2  หรือ  20 % 

 

การวิเคราะห์จุดคุ้มทนุ (Break even analysis) 

 การค านวณจุดคุ้ มทุนเป็นเทคนิควิธีหนึ่ง ท่ีน ามาใช้ในการวางแผนและควบคุมการ
ด าเนินงานของกิจการ โดยอาศยัความสมัพนัธ์ระหวา่งต้นทนุ ปริมาณ และก าไร 
 

 1.  ความหมายและการค านวณจุดคุ้มทุน 

     Garrison, R. and other.  (2012 : 154) ได้ให้ความหมายไว้ว่า จดุคุ้มทนุ หมายถึง 
ระดับการขายท่ีท าให้ก าไรก่อนหักภาษีเท่ากับศูนย์   หรือรายได้เท่ากับค่าใช้จ่าย หรือก าไร
สว่นเกินเทา่กบัต้นทนุคงท่ี 

        ดงันัน้ จุดคุ้มทุนจึงเป็นจุด ณ ระดบัปริมาณการขายท่ีท าให้รายได้รวมเท่ากับต้นทุน
รวมของกิจการพอดี ซึ่งจะท าให้กิจการไม่มีก าไรหรือขาดทนุจากการด าเนินงาน  ซึ่งการวิเคราะห์
จดุคุ้มทนุเป็นจ านวนหนว่ยและเป็นจ านวนเงินสามารถท าได้ 3 วิธี ดงันี ้

      1.1  วิธีสมการ  (Equation approach)   

   การค านวณจดุคุ้มทนุวิธีสมการเป็นการค านวณโดยใช้สมการท่ีท าให้รายได้รวม
เทา่กบัต้นทนุรวมพอดี สามารถเขียนสมการได้ดงันี ้ 
 

   รายได้รวม = ต้นทนุผนัแปรรวม + ต้นทนุคงท่ี 

   หรือ  SX =   VX    +  FC 

 

ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ย 

ราคาขายตอ่หนว่ย 
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   โดย S       =    ราคาขายตอ่หนว่ย 

    V      =    ต้นทนุผนัแปรตอ่หนว่ย  

     X        =    ปริมาณการขาย (หนว่ย) 

    FC =    ต้นทนุคงท่ี 

 

ตัวอย่าง 3.4  บริษัท อรธิรา จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายสินค้า โดยมีต้นทนุคงท่ีรวม  100,000  บาท  
ราคาขายหนว่ยละ  200  บาท  ต้นทนุผนัแปรหนว่ยละ  150 บาท  บริษัทจะต้องขายสินค้าก่ีหน่วย 
คดิเป็นเงินก่ีบาท จงึจะคุ้มทนุ 

 

ปริมาณขาย ณ จดุคุ้มทนุ (หนว่ย)  
     SX  =   VX    +    FC 

   200X  = 150X  +  100,000  

   200X  –  150X = 100,000 

   50X  = 100,000 

   X  = 
50

100,000
 

   X  = 2,000  หนว่ย 

 

ยอดขาย ณ จดุคุ้มทนุ (บาท) =    ปริมาณขาย ณ จดุคุ้มทนุ  x  ราคาขายตอ่หนว่ย 

   = 2,000  x  200 

   = 400,000  บาท 

 

     1.2  วิธีก าไรส่วนเกิน  (Cortribution  margin approach) 

             การค านวณจดุคุ้มทุนวิธีก าไรส่วนเกินเป็นการค านวณโดยใช้ก าไรส่วนเกิน โดย
ก าไรสว่นเกินจะเทา่กบัต้นทนุคงท่ีพอดี สามารถค านวณได้ดงันี ้
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ต้นทนุคงท่ี 

ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ย 

 

ปริมาณขาย ณ จดุคุ้มทนุ (หนว่ย) =      

                       

   หรือ     X        =       
VS

FC

         

  

 

  ยอดขาย ณ จดุคุ้มทนุ (บาท)       =   
    

   หรือ   SX       =    
SUMR / 

FC
             

   

  โดย  FC         =    ต้นทนุคงท่ีรวม 

     S     =    ราคาตอ่หนว่ย 

    V   =    ต้นทนุผนัแปรตอ่หนว่ย  

    UMR  =    ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ย 

 

ตัวอย่าง 3.5  จากตวัอย่าง 3.4  บริษัท อรธิรา จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายสินค้า โดยมีต้นทนุคงท่ี
รวม  90,000  บาท  ราคาขายหน่วยละ  200  บาท  ต้นทุนผันแปรหน่วยละ  155 บาท  บริษัท
จะต้องขายสินค้าก่ีหนว่ย คดิเป็นเงินก่ีบาท จงึจะคุ้มทนุ 

 

 ปริมาณขาย ณ จดุคุ้มทนุ (หนว่ย) =       

 

      =      
150 - 200

100,000
 

 

      =      
50

100,000
 

 

      =     2,000  หนว่ย 

ต้นทนุคงท่ี 

ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ย 

ต้นทนุคงท่ี 

อตัราก าไรสว่นเกิน 



79 

  

บทที่ 3  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และก าไร       อรชุมา  มูลศรี 

ต้นทนุคงท่ี 

อตัราก าไรสว่นเกิน 
 ยอดขาย ณ จดุคุ้มทนุ (บาท)            =       

 

      =      
50/200

100,000
 

 

      =      
0.25

100,000
 

 

      =     400,000  บาท 

 

     1.3  วิธีกราฟ  (Graphical  approach) 

           การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนสามารถหาได้จากกราฟโดยอาศยัความสมัพนัธ์ระหว่าง
ต้นทุน ปริมาณ และก าไร ซึ่งจะท าให้ทราบข้อมูลต่าง ๆ  เช่น ยอดขาย  ณ จุดคุ้มทุน  ปริมาณ
หน่วย ณ จุดคุ้มทุน  ก าไรหรือขาดทุน ณ ระดบัการขายต่าง ๆ เป็นต้น ขัน้ตอนการการวิเคราะห์
จดุคุ้มทนุวิธีกราฟ มีดงันี ้

  1.3.1  วาดเส้นแกนตัง้และแกนนอน โดยให้แกนตัง้เป็นยอดขาย  และแกนนอน
เป็นปริมาณขาย 

  1.3.2  วาดเส้นรายได้รวม โดยเร่ิมจากโดยเร่ิมจากปริมาณขายท่ีศนูย์  และเพิ่ม
ยอดขายรวมเม่ือปริมาณขายเปล่ียนแปลงไป 

  1.3.3  วาดเส้นต้นทนุคงท่ี  โดยถือว่าต้นทนุคงท่ีไม่เปล่ียนแปลงตามปริมาณขาย
ท าให้เส้นต้นทนุคงท่ีขนานกบัแกนนอน 

  1.3.4  วาดเส้นต้นทนุรวม โดยเร่ิมจากจดุเส้นต้นทนุคงท่ี  และเพิ่มต้นทนุรวมโดย
น าต้นทนุผนัแปรมาค านวณด้วย 

  1.3.4  ค านวณจุดคุ้มทุน โดยหาจุดตดัของเส้นรายได้รวมและเส้นต้นทุนรวม 
เน่ืองจากจดุคุ้มทนุเป็นจดุท่ีรายได้รวมเทา่กบัต้นทนุรวมคือไมมี่ก าไรหรือขาดทนุนัน่เอง 
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ตัวอย่าง 3.6  จากตวัอย่าง 3.4  บริษัท อรธิรา จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายสินค้า โดยมีต้นทนุคงท่ี
รวม  90,000  บาท  ราคาขายหน่วยละ  200  บาท  ต้นทุนผันแปรหน่วยละ  150 บาท  การ
ค านวณหาจดุคุ้มทนุวิธีกราฟ สามารถท าได้จากข้อมลูดงันี ้

 

ปริมาณขาย ยอดขายรวม 

(หนว่ยละ 200 บาท) 
ต้นทนุผนัแปรรวม 

(หนว่ยละ 150 บาท) 
ต้นทนุคงท่ี ต้นทนุรวม 

500 100,000  75,000 100,000 175,500 

1,000 200,000 150,000 100,000 250,000 

1,500 300,000 225,000 100,000 325,000 

2,000 400,000 300,000 100,000 400,000 

2,500 500,000 375,000 100,000 475,000 

 

 

ภาพที่ 3.1  แสดงกราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งต้นทนุ ปริมาณ และก าไร 
 

 

0 

100,000 

200,000 

300,000 

400,000 

500,000 

600,000 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 

ยอดขาย 

(บาท) 

ปริมาณขาย 

(หน่วย) 0 

รายได้รวม 

ต้นทนุรวม 

ต้นทนุคงท่ี 

จุดคุ้มทุน 

ต้นทนุผนัแปร 

ก าไร 
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2.  การเปล่ียนแปลงตัวแปรที่เก่ียวข้อง 
     การค านวณจดุคุ้มทนุจะมีตวัแปรท่ีมาเก่ียวข้อง ได้แก่  ต้นทนุคงท่ี  ราคาขายตอ่หน่วย 
และต้นทนุผนัแปรตอ่หนว่ย หากมีการเปล่ียนแปลงตวัแปรใดตวัแปรหนึง่หรือหลายตวั จะส่งผลท า
ให้จดุคุ้มทนุของกิจการเปล่ียนแปลงไปด้วย 

     2.1  การเปล่ียนแปลงต้นทุนคงที่   
           หากต้นทุนคงท่ีของกิจการมีการเปล่ียนแปลงจะส่งผลให้จุดคุ้มทุนของกิจการ
เปล่ียนแปลงไปด้วย เน่ืองจากก าไรส่วนเกินจะเป็นส่วนท่ีไปชดเชยต้นทนุคงท่ีของกิจการ  โดยถ้า
ต้นทนุคงท่ีเพิ่มขึน้มีผลท าให้จดุคุ้มทนุของกิจการเพิ่มขึน้  ถ้าต้นทนุคงท่ีลดลงจะมีผลให้จดุคุ้มทนุ
ของกิจการลดลงด้วย 

 

ตัวอย่าง 3.7  จากตวัอย่าง 3.4  ถ้าต้นทนุคงท่ีรวมเพิ่มขึน้จากเดิม 20%  ส่วนราคาขายตอ่หน่วย 
และต้นทุนผันแปรต่อหน่วยไม่มีการเปล่ียนแปลง  จ านวนหน่วย ณ จุดคุ้มทุนใหม่ของบริษัทจะ
ค านวณได้ดงันี ้

 

 ต้นทนุคงท่ีใหม ่  = 100,000  +  (100,000 x 20%) 

     = 120,000 

 

 ปริมาณขาย ณ จดุคุ้มทนุ (หนว่ย)  =        

 

=      
150 - 200

120,000
 

       

=      
50

108,000
 

      

      =    2,400  หนว่ย 

 

 

 

 

ต้นทนุคงท่ี 

ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ย 
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      2.2  การเปล่ียนแปลงต้นทุนผันแปร  
            ต้นทุนผนัแปรมีผลต่อการค านวณก าไรส่วนเกิน   หากต้นทุนผันแปรมีการ
เปล่ียนแปลงจะส่งผลให้จุดคุ้ มทุนเปล่ียนแปลงไป โดยถ้าต้นทุนผันแปรเพิ่มขึน้มีผลท าให้
จดุคุ้มทนุของกิจการเพิ่มขึน้  ถ้าต้นทนุผนัแปรลดลงจะมีผลให้จดุคุ้มทนุของกิจการลดลงด้วย 

 

ตัวอย่าง 3.8  จากตวัอย่าง 3.4  ถ้าต้นทุนผนัแปรตอ่หน่วยลดลงหน่วยละ  10  บาท  ส่วนราคา
ขายตอ่หนว่ย และต้นทนุคงท่ีรวมไมมี่การเปล่ียนแปลง  จ านวนหน่วย ณ จดุคุ้มทนุใหม่ของบริษัท
จะค านวณได้ดงันี ้

 

 ต้นทนุผนัแปรตอ่หนว่ยใหม่  = 150  -  10 

      = 140  บาท 

 

 ปริมาณขาย ณ จดุคุ้มทนุ (หนว่ย)  =       

       

      =      
140 - 200

100,000
 

       

      =      
60

100,000
 

 

      =    1,666.67 หรือ 1,667  หนว่ย 

 

     2.2  การเปล่ียนแปลงราคาขาย  
           ราคาขายมีผลตอ่การค านวณก าไรส่วนเกิน  หากราคาขายมีการเปล่ียนแปลงจะ
ส่งผลให้จุดคุ้มทุนเปล่ียนแปลงไป  โดยถ้าราคาขายเพิ่มขึน้มีผลท าให้จุดคุ้มทุนของกิจการลดลง
ถ้าราคาขายลดลงจะมีผลให้จดุคุ้มทนุของกิจการเพิ่มขึน้ 

 

 

 

ต้นทนุคงท่ี 

ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ย 
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ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ย 

อตัราก าไรสว่นเกิน 

ตัวอย่าง 3.9  จากตวัอย่าง 3.4  ถ้าราคาขายต่อหน่วยเปล่ียนแปลงจากเดิม  200  บาท เป็น  
225  บาท  ส่วนต้นทุนผนัแปรต่อหน่วย และต้นทุนคงท่ีรวมไม่มีการเปล่ียนแปลง  จ านวนหน่วย 
ณ จดุคุ้มทนุใหมข่องบริษัทจะค านวณได้ดงันี ้

 

 ปริมาณขาย ณ จดุคุ้มทนุ (หนว่ย)  =       

       

      =      
150 - 225

100,000
 

 

      =      
75

100,000
 

 

      =     1,333.33  หรือ 1,334  หนว่ย 

 

การก าหนดก าไรตามต้องการ 

 หากกิจการมีการวางแผนก าไรไว้  การค านวณหาปริมาณการขายหรือยอดขายเพ่ือให้ได้
ก าไรตามนโยบายของบริษัทหรือแผนท่ีวางไว้  สามารถค านวณโดยใช้ก าไรสว่นเกิน ดงันี ้

 

 

      ปริมาณขายเพ่ือให้ได้ก าไรท่ีต้องการ  =  

              

     

 

       ยอดขายเพ่ือให้ได้ก าไรท่ีต้องการ   =      
 

 

 

 

 

ต้นทนุคงท่ี + ก าไรก่อนภาษีท่ีต้องการ 

ต้นทนุคงท่ี + ก าไรก่อนภาษีท่ีต้องการ 

ต้นทนุคงท่ี 

ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ย 
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ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ย 

อตัราก าไรสว่นเกิน 

ตัวอย่าง 3.10  จากตวัอย่าง 3.4  บริษัท อรธิรา จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายสินค้า โดยมีต้นทนุคงท่ี
รวม  100,000  บาท  ราคาขายหน่วยละ  200  บาท  ต้นทุนผันแปรหน่วยละ  150 บาท  หาก
บริษัทต้องการก าไรก่อนหกัภาษี  20,000  บาท จะต้องขายสินค้าก่ีหน่วย และมียอดขายเท่ากบัก่ี
บาท จงึจะได้ก าไรตามต้องการ 
      ปริมาณขายเพ่ือให้ได้ก าไรท่ีต้องการ  =     
 

      =    
150 -  200

20,000  100,000
  

 

      =    
50

120,000
 

 

      =     2,400  หนว่ย 

 

       ยอดขายเพ่ือให้ได้ก าไรท่ีต้องการ   =    
 

      =     
200 / 50

20,000  100,000
  

 

      =     
0.25

120,000
 

 

      =     480,000  บาท 

      

 หากบริษัทมีการก าหนดก าไรโดยมีภาษีเงินได้เข้ามาเก่ียวข้องการค านวณหาปริมาณ
ขายหรือยอดขายเพ่ือให้ได้ก าไรหลงัหกัภาษีตามท่ีกิจการต้องการ สามารถค านวณได้ดงันี ้

 

 ก าไรก่อนหกัภาษีท่ีต้องการ  =       
 

 

ต้นทนุคงท่ี + ก าไรก่อนภาษีท่ีต้องการ
ต้องการ

ต้นทนุคงท่ี + ก าไรก่อนภาษีท่ีต้องการ
ต้องการ

ก าไรหลงัภาษีท่ีต้องการ 
1 – อตัราภาษี 
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บทที่ 3  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และก าไร       อรชุมา  มูลศรี 

ต้นทนุคงท่ี  + 

ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ย 

ก าไรหลงัภาษีท่ีต้องการ 

ต้นทนุคงท่ี  + 
ก าไรหลงัภาษีท่ีต้องการ 

อตัราก าไรสว่นเกิน 

ต้นทนุคงท่ี  + 
ก าไรหลงัภาษีท่ีต้องการ 

ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ย 

 

 

     ปริมาณขายท่ีท าให้ได้ก าไรท่ีต้องการ        =         

  

 

 

 

     ยอดขายท่ีท าให้ได้ก าไรท่ีต้องการ            =     
     

    

ตัวอย่าง 3.11  จากตวัอย่าง 3.4  บริษัท อรธิรา จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายสินค้า โดยมีต้นทนุคงท่ี
รวม  90,000  บาท  ราคาขายหนว่ยละ  200  บาท  ต้นทนุผนัแปรหน่วยละ  150 บาท  หากบริษัท
ต้องการก าไรหลงัหกัภาษี  28,000  บาท อตัราภาษี  20%  จะต้องขายสินค้าก่ีหน่วย และมี
ยอดขายเทา่กบัก่ีบาท จงึจะได้ก าไรตามต้องการ 
 

 

 ปริมาณขายท่ีท าให้ได้ก าไรท่ีต้องการ   =   

       

=    
150 - 200

0.2 -1

28,000
  100,000

  

       

=     
50

 35,000 100,000
 

       

      =     2,700  หนว่ย 

 

 

 

1 – อตัราภาษี 

1 – อตัราภาษี 

1 – อตัราภาษี 
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ต้นทุนคงท่ี  + 1 – อตัราภาษี 

ก าไรหลงัภาษีท่ีต้องการ 
1 – อตัราภาษี 

อตัราก าไรสว่นเกิน 

 

ยอดขายท่ีท าให้ได้ก าไรท่ีต้องการ       =          

 

     =    
200 / 50

0.2 -1

28,000
   100,000 

  

 

     =    
0.25

 35,000 100,000
 

 

      =     540,000  บาท 

 

การวิเคราะห์ส่วนเกนิที่ปลอดภัย (Margin of safety) 

การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งต้นทนุ ปริมาณ และก าไรจะท าให้กิจการทราบผลกระทบ
ท่ีจะเกิดขึน้ต่อก าไรเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของต้นทุนหรือปริมาณขาย นอกจากการวิเคราะห์
จุดคุ้มทุนแล้ว กิจการต้องท าการวิเคราะห์ส่วนเกินท่ีปลอดภัยด้วย  ซึ่งมีผู้ ให้ความหมายของ
สว่นเกินท่ีปลอดภยั ดงันี ้

 เบญญาภา  โสอบุล  (2557 : 59)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  ส่วนเกินท่ีปลอดภยัคือการวดั
ความแตกตา่งระหวา่งระดบัยอดขายโดยประมาณ กนั ระดบัยอดขาย ณ จดุคุ้มทนุ 

ศศิวิมล  มีอ าพล  (2552 : 5-18)  ได้กล่าวไว้ว่า  ส่วนเกินเพ่ือความปลอดภัยจะแสดง
ผลตา่งระหวา่ยอดขายจริงกบัยอดขายท่ีจดุคุ้มทนุ 

 ดงันัน้ ส่วนเกินท่ีปลอดภัย จึงหมายถึง ผลต่างท่ีเป็นส่วนเกินระหว่างยอดขายจริงหรือ
ยอดขายโดยประมาณของกิจการ กบัยอดขาย ณ จุดคุ้มทนุ ซึ่งการวิเคราะห์ส่วนเกินท่ีปลอดภัย
จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถน าไปใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกับการก าหนด และยอมรับนโยบาย
บางอย่าง ท่ีอาจจะมีผลท าให้ยอดขายในปัจจุบนัหรือยอดขายตามเป้าหมายลดลง แต่ไม่ต ่ากว่า
จุดคุ้มทุน หรือไม่ท าให้ขาดทุนนั่นเอง  การค านวณส่วนเกินท่ีปลอดภัยและอัตราส่วนเกินท่ี
ปลอดภยั สามารถค านวณได้ตามสตูรดงันี ้
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สว่นเกินท่ีปลอดภยั 

ยอดขายจริงหรือยอดขายโดยประมาณ
โดยประมาณ 

สว่นเกินท่ีปลอดภยั 

ยอดขายจริงหรือยอดขายโดยประมาณ
โดยประมาณ 

 

        ส่วนเกินท่ีปลอดภยั  =  ยอดขายจริงหรือยอดขายโดยประมาณ  –  ยอดขาย ณ จดุคุ้มทนุ 

 

 

 

         อตัราสว่นเกินท่ีปลอดภยั =             

 

 

ตัวอย่าง 3.12  จากตวัอย่าง 3.4 บริษัท อรธิรา จ ากดั ถ้าบริษัทมียอดขายทัง้สิน้  500,000  บาท  
สามารถค านวณหาสว่นเกินท่ีปลอดภยัและอตัราสว่นเกินท่ีปลอดภยั ได้ดงันี ้

 

        ส่วนเกินท่ีปลอดภยั    =    ยอดขายจริงหรือยอดขายโดยประมาณ – ยอดขาย ณ จดุคุ้มทนุ 

      =    500,000  –  400,000 

      =    100,000  บาท 

 

       อตัราสว่นเกินท่ีปลอดภยั =        

 

= 
500,000

100,000
 

     

    =    0.2  หรือ  20% 

 

 จากการค านวณจะเห็นได้ว่า ยอดขายของบริษัท อรธิรา จ ากัด สามารถลดลงได้ถึง 
100,000 บาท ก่อนท่ีจะขาดทนุ หรืออาจกล่าวได้ว่า หากบริษัทมียอดขาย 100 บาท จะมีส่วนเกิน
ท่ีปลอดภยั 20 บาท 
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ต้นทนุคงท่ี 

ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ยถวัเฉล่ีย
โดยประมาณ 

การวิเคราะห์จุดคุ้มทนุกรณีขายสินค้าหลายชนิด 

 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนท่ีผ่านมาเป็นการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในกรณีท่ีกิจการขายสินค้า
เพียงชนิดเดียว  หากกิจการมีการขายสินค้าหลายชนิดแตล่ะชนิดท่ีราคาขาย  ต้นทนุผนัแปร และ
ก าไรส่วนเกินท่ีไม่เท่ากนั ดงันัน้กิจการต้องหาสดัส่วนการขาย (Sales mix) ของสินค้าแตล่ะชนิด 
เพ่ือค านวณหาก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ยถวัเฉล่ีย แล้วน ามาค านวณหาจุดคุ้มทนุรวมของกิจการ โดย
ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ยถวัเฉล่ีย และจดุคุ้มทนุรวม  สามารถค านวณได้ดงันี ้

 
 

ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ยถวัเฉล่ีย     =      ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ย  x  สดัสว่นการขาย  

 

 

 

จดุคุ้มทนุรวม (หนว่ย)  =        

 
 

 

ตัวอย่าง 3.13  บริษัท ณฐัณิชา จ ากดั ท าการผลิตและขายสินค้า 2 ชนิด ได้แก่ ยาสีฟัน และ
แปรงสีฟัน  โดยมีข้อมลูการผลิตและการขายตอ่เดือนของสินค้าทัง้ 2 ชนิด ดงันี ้

      สินค้ายาสีฟัน  สินค้าโฟมล้างหน้า 
 จ านวนหน่วยขาย (หนว่ย)          2,000          3,000 

ราคาขายตอ่หนว่ย (บาท)        50   90 

 ต้นทนุผนัแปรตอ่หนว่ย (บาท)        30   60 

 ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ย (บาท)        20   30 

 

บริษัทมีต้นทุนคงท่ีรวมส าหรับการผลิตสินค้าทัง้ 2 ชนิดทัง้สิน้  78,000 บาท การ
ค านวณหาจดุคุ้มทนุของสินค้าแตล่ะชนิดจะเป็นดงันี ้
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ต้นทนุคงท่ี 

ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ยถวัเฉล่ีย 

ค านวณหาสัดส่วนการขาย 

  สดัสว่นการขายของสินค้ายาสีฟัน  = 
5,000

2,000
  = 

5

2
 

  สดัสว่นการขายของสินค้าโฟมล้างหน้า = 
5,000

3,000
  = 

5

3
 

 

ค านวณก าไรส่วนเกินต่อหน่วยถัวเฉล่ีย  

ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ยถวัเฉล่ีย =   ก าไรสว่นเกินตอ่หน่วย  x  สดัสว่นการขาย 

 สินค้ายาสีฟัน  =          20    x 
5

2
           =     8 

  สินค้าโฟมล้างหน้า =          30    x 
5

3
      =     18 

   รวม        26 

 

ค านวณจุดคุ้มทุนรวม 

จดุคุ้มทนุรวม (หนว่ย)  =        

        

     = 
26

78,000
 

 

     = 3,000  หนว่ย 

 

ค านวณจุดคุ้มทุนของสินค้าแต่ละชนิด 

 จดุคุ้มทนุของสินค้าแตล่ะชนิด = จดุคุ้มทนุรวม   x   สดัสว่นการขาย 

  สินค้ายาสีฟัน  = 3,000  x
   5

2
   

     = 1,200  หนว่ย 

สินค้าโฟมล้างหน้า = 3,000  x
   5

3
   

     = 1,800  หนว่ย 
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ตัวอย่าง 3.13  บริษัท ชวนากร จ ากดั ท าการผลิตและขายสินค้า 3 ชนิด ได้แก่ แป้งหอม  น า้หอม 
และสบูห่อม  โดยมีข้อมลูการผลิตและการขายตอ่เดือนของสินค้าทัง้ 3 ชนิด ดงันี ้

     แป้งหอม  น า้หอม       สบูห่อม 

 จ านวนหน่วยขาย (หนว่ย)   2,000           3,000        5,000 

ราคาขายตอ่หนว่ย (บาท)      50      80           20 

 ต้นทนุผนัแปรตอ่หนว่ย (บาท)      30      30             8 

 ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ย (บาท)      20      50           12 

 

บริษัทมีต้นทุนคงท่ีรวมส าหรับการผลิตสินค้าทัง้ 3 ชนิดทัง้สิน้  90,000 บาท  การ
ค านวณหาจดุคุ้มทนุของสินค้าแตล่ะชนิดจะเป็นดงันี ้

 

ค านวณหาสัดส่วนการขาย 

  สดัสว่นการขายของแป้งหอม = 
10,000

2,000
  = 

10

2
 

  สดัสว่นการขายของน า้หอม = 
10,000

3,000
  = 

10

3
 

สดัสว่นการขายของสบูห่อม = 
10,000

5,000
  = 

10

5
 

 

ค านวณก าไรส่วนเกินต่อหน่วยถัวเฉล่ีย  

ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ยถวัเฉล่ีย =   ก าไรสว่นเกินตอ่หน่วย  x  สดัสว่นการขาย
 แป้งหอม  =         20     x 

10

2
         =      4 

  น า้หอม   =          50   x 
10

3
   =     15 

สบูห่อม   =          12    x 
10

5
   =       6 

   รวม        25 
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ต้นทนุคงท่ี 

ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ยถวัเฉล่ีย 

ค านวณจุดคุ้มทุนรวม 

จดุคุ้มทนุรวม (หนว่ย)  =        

        

     = 
25

90,000
 

 

     = 3,600  หนว่ย 

 

ค านวณจุดคุ้มทุนของสินค้าแต่ละชนิด 

 จดุคุ้มทนุของสินค้าแตล่ะชนิด = จดุคุ้มทนุรวม   x   สดัสว่นการขาย 

  แป้ง   = 3,600  x
   10

2
   

     = 720  หนว่ย 

น า้หอม   = 3,600  x
   10

3
   

     = 1,080  หนว่ย 

สบูห่อม   = 3,600  x
   10

5
   

     = 1,800  หนว่ย 
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บทสรุป 

 การวิเคราะห์ต้นทนุ ปริมาณ และก าไร (Cost-volume-profit analysis) เป็นการวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งต้นทนุ ปริมาณ และก าไร โดยการศกึษาผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ก าไรเม่ือมี
การเปล่ียนแปลงของต้นทนุหรือปริมาณขาย  ซึ่งการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ต้นทนุ ปริมาณ และก าไร ต้นทนุทัง้หมดท่ีเกิดขึน้สามารถแบง่ได้เป็น 2 ลกัษณะเท่านัน้ คือ ต้นทนุ
ผนัแปร และต้นทนุคงท่ี  
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างต้นทนุ ปริมาณ และก าไร สามารถท าได้โดย (1) การ
วิเคราะห์ก าไรสว่นเกินเพ่ือหาก าไรท่ีจะสามารถไปชดเชยต้นทนุคงท่ีได้  (2) การวิเคราะห์จดุคุ้มทนุ
เพ่ือหาปริมาณขายหรือยอดขายท่ีส่งผลให้กิจการไม่มีก าไรและไม่ขาดทุน  (3) การวิเคราะห์
สว่นเกินท่ีปลอดภยัเพ่ือเป็นตวัท่ีใช้วดัความเส่ียงในการด าเนินงานของกิจการ  รวมทัง้การก าหนด
ก าไรท่ีต้องการเพ่ือทราบปริมาณขายและยอดขายเพ่ือให้ได้ก าไรตามท่ีกิจการต้องการ 
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บทที่ 3  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และก าไร       อรชุมา  มูลศรี 

แบบฝึกหดั 

 

ข้อ 1.  จงอธิบายถึงความหมายของการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งต้นทนุ ปริมาณ และก าไร  
ข้อ 2.  จงอธิบายถึงข้อสมมตฐิานในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งต้นทนุ ปริมาณ และก าไร  
ข้อ 3.  จงอธิบายถึงความหมายของก าไรสว่นเกิน  
ข้อ 4.  จงอธิบายถึงความหมายของจดุคุ้มทนุ และตวัแปรท่ีใช้ในการค านวณจดุคุ้มทนุ 

           ประกอบด้วยอะไรบ้าง  
ข้อ 5.   การวิเคราะห์จดุคุ้มทนุสามารถท าได้ก่ีวิธี  อะไรบ้าง  
 

ข้อ 6.   บริษัท  คณิน จ ากัด  มีข้อมูลเก่ียวกับรายได้และต้นทุนส าหรับผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่ง  ซึ่ง
บริษัทท าการผลิตและจ าหน่ายในราคาขายหน่วยละ 50 บาท ต้นทุนผนัแปรต่อหน่วยเท่ากับ 30 

บาท ต้นทนุคงท่ีทัง้หมด 60,000 บาท และจ านวนหนว่ยผลิตและขายปกตเิทา่กบั 5,000 หนว่ย 

 

ให้ท า ค านวณหาค าตอบตอ่ไปนี ้ (พิจารณาแตล่ะข้อไมเ่ก่ียวข้องกนั) 

 1.  ปริมาณขาย และยอดขาย ณ จดุคุ้มทนุ 

 2.  ถ้าราคาขายเพิ่มขึน้จากเดิม 20% ให้ค านวณหาปริมาณขาย และยอดขาย ณ 
จดุคุ้มทนุใหม ่

 3.  ถ้าต้นทุนคงท่ีลดลงจากเดิมจ านวน 10% บาท และต้นทนุผนัแปรต่อหน่วยเพิ่มขึน้ 5 
บาท  ให้ค านวณหาปริมาณขาย และยอดขาย ณ จดุคุ้มทนุใหม่ 
 4.  ถ้าบริษัทต้องการก าไรก่อนหกัภาษี  90,000 บาท  จะต้องขายสินค้าให้ได้ก่ีหน่วยจึง
จะได้ก าไรตามต้องการ 
 5.  ถ้าบริษัทต้องการก าไรหลงัหกัภาษี  52,500 บาท  จะต้องขายสินค้าให้ได้ก่ีหน่วยจึง
จะได้ก าไรตามต้องการ  (อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคล 20%) 

6.  ฝ่ายตลาดได้ให้ข้อมลูเพิ่มเตมิวา่ ถ้าบริษัท ลดราคาขายเหลือหน่วยละ 45 บาท จะท า
ให้มียอดขายเพิ่มขึน้ 500 หน่วย  บริษัทควรตดัสินใจตามข้อเสนอของฝ่ายการตลาดหรือไม ่ 
เพราะเหตใุด 
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บทที่ 3  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และก าไร       อรชุมา  มูลศรี 

ข้อ 7.  ร้านกหุลาบ ได้ท าการผลิตและจ าหนา่ยขนมเค้ก โดยในเดือนท่ีผา่นมามียอดขายจ านวน  

3,000 ปอนด์ ราคาปอนด์ละ 250 บาท มีต้นทนุการผลิตผนัแปรตอ่หนว่ยเทา่กบั 200 บาท 

คา่ใช้จา่ยการผลิตคงท่ีเท่ากบั 80,000 บาท นอกจากนี ้ ยงัมีคา่นายหน้าในการขายปอนด์ละ 20  

บาท และคา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหารคงท่ีรวม 20,000 บาท 

 

ให้ท า  

 1.  ให้ค านวณหาก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ย และอตัราก าไรส่วนเกิน 

 2.  ค านวณหาปริมาณขาย และยอดขาย ณ จดุคุ้มทนุ โดยใช้ก าไรสว่นเกิน 

 

ข้อ 8.  บริษัท คะนงึนิจ จ ากดั ท าการผลิตและขายสินค้า 3 ชนิด ได้แก่ ตุ๊กตาไม้ ตุ๊กตายาง  และ
ตุ๊กตาผ้า  โดยมีข้อมลูการผลิตและการขายตอ่เดือนของสินค้าทัง้ 3 ชนิด ดงันี ้

             ตุ๊กตาไม้         ตุ๊กตายาง           ตุ๊กตาผ้า 
 จ านวนหน่วยขาย (หนว่ย)  2,000  3,000  5,000 

ราคาขายตอ่หนว่ย (บาท)    180     120     150 

 ต้นทนุผนัแปรตอ่หนว่ย (บาท)    120      70      75 

 บริษัทมีต้นทนุคงท่ีรวมส าหรับการผลิตสินค้าทัง้ 3 ชนิดทัง้สิน้  277,500 บาท 

 

ให้ท า 
 1.  หาสดัสว่นการขายและค านวณก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ยถวัเฉล่ีย 

 2.  ค านวณปริมาณขาย ณ จดุคุ้มทนุรวม และปริมาณขาย ณ จดุคุ้มทนุของสินค้าแตล่ะ 

ชนิด 

 3.  ค านวณยอดขาย ณ จดุคุ้มทนุรวม และยอดขาย ณ จดุคุ้มทนุของสินค้าแตล่ะชนิด 

 

 

 

 

 

 



95 

  

บทที่ 3  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และก าไร       อรชุมา  มูลศรี 

ข้อ 9.  บริษัท มะลิลา จ ากดั  เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายสินค้าชนิดหนึง่ ซึง่ในขณะนีผู้้จดัการ
ฝ่ายบญัชีของบริษัทฯ ก าลงัพิจารณาเก่ียวกบัการวางแผนก าไรของปี 25x1 ข้อมลูท่ีน ามาใช้
ประกอบการพิจารณาเป็นข้อมลูของปี 25x1 มีดงันี ้

  ปริมาณการผลิตและจ าหนา่ย   9,000 หนว่ย 

  ราคาขายตอ่หนว่ย      800  บาท 

  ต้นทนุการผลิตตอ่หนว่ย:- 

   วตัถดุบิทางตรง     210 บาท 

   คา่แรงงานทางตรง    120 บาท 

   คา่ใช้จา่ยการผลิตผนัแปร    50 บาท 

   คา่ใช้จา่ยการผลิตคงท่ี    100 บาท 

  คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน:- 

   คา่นายหน้า      40 บาทตอ่หน่วย 

   คา่ใช้จา่ยในการขายคงท่ี (รวม)       240,000  บาท 

   คา่ใช้จา่ยในการบริหารคงท่ี (รวม)      400,000  บาท 

   

ให้ท า  (แต่ละข้อไม่มีความเกี่ยวข้องกนั) 
   1.  ค านวณหาปริมาณขาย ณ จดุคุ้มทนุ และยอดขาย ณ จดุคุ้มทนุ           

2.  ค านวณหาส่วนเกินท่ีปลอดภยั และอตัราสว่นเกินท่ีปลอดภยั 

3.  ถ้าบริษัทต้องการก าไรหลงัหกัภาษีเท่ากบั 840,000 บาท บริษัทต้องขายสินค้าจ านวน
ก่ีหนว่ย  (อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคล 20%)                         

4.  ถ้าบริษัทค่าใช้จ่ายในการขายคงท่ีเพิ่มขึน้  60,000 บาท ปริมาณขาย ณ จุดคุ้มทุน
ใหมจ่ะเทา่กบัเทา่ไร             

5.  ถ้าหลังจากเพิ่มค่าโฆษณาซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการขายคงท่ี  60,000 บาทแล้ว ฝ่าย
การตลาดคาดว่าจะท าให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึน้อีก 15% โดยท่ีราคาขายและ คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ไมมี่การเปล่ียนแปลง บริษัทควรตดัสินใจเพิ่มงบโฆษณาดงักลา่วหรือไม ่เพราะเหตใุด 
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บทที่ 3  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และก าไร       อรชุมา  มูลศรี 

ข้อ 10.  ร้าน ดนัดารา ขายสินค้าชนิดหนึง่มีข้อมลูเก่ียวกบัรายได้และต้นทนุ ดงันี ้ 
(หนว่ย : บาท) 

 ราคาขายตอ่หนว่ย      45  

 ต้นทนุผนัแปรตอ่หนว่ย : 
  ต้นทนุผลิต     20  
  คา่นายหน้า      5 

 ต้นทนุคงท่ีรวม : 

  คา่โฆษณา        30,000 

  คา่เส่ือมราคา        20,000 

  เงินเดือน        50,000 

 ปริมาณการผลิตและขาย    8,000 หนว่ย 

 

ให้ท า  (แตล่ะกรณีเป็นอิสระกนั) 
 1.  ค านวณหาปริมาณขาย ณ จดุคุ้มทนุ และยอดขาย ณ จดุคุ้มทนุ 

 2.  สว่นเกินท่ีปลอดภยั มีจ านวนเงินเทา่ไร 

 3.  ถ้าขายสินค้าได้เพียง 8,000 หน่วย ร้านดนัดารา ควรจะมีผลการด าเนินงานเป็นก าไร
หรือขาดทนุจ านวนเทา่ไร เพราะเหตใุด 

 4.  ถ้ากิจการตดัสินใจวา่จะพิจารณาเพิ่มคา่นายหน้าอีก 20%  การเปล่ียนแปลงในกรณีนี ้
จะสง่ผลตอ่ปริมาณขาย ณ จดุคุ้มทนุ และยอดขาย ณ จดุคุ้มทนุอยา่งไร 
 

ข้อ 11.  บริษัท วรรณภา จ ากดั ท าการผลิตและขายสินค้า 2 ชนิด ได้แก่ โต๊ะท างาน และโต๊ะ
รับแขก  โดยมีข้อมลูการผลิตและการขายตอ่เดือนของสินค้าทัง้ 2 ชนิด ดงันี ้

      โต๊ะท างาน  โต๊ะรับแขก 

 จ านวนหน่วยขาย (หนว่ย)  3,000           9,000 

ราคาขายตอ่หนว่ย (บาท)  1,200   2,000 

 ต้นทนุผนัแปรตอ่หนว่ย (บาท)     750   1,250     

 

 บริษัทมีต้นทนุคงท่ีรวมส าหรับการผลิตสินค้าทัง้ 2 ชนิดทัง้สิน้  950,000 บาท 
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บทที่ 3  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และก าไร       อรชุมา  มูลศรี 

ให้ท า 
 1.  หาสดัสว่นการขายและค านวณก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ยถวัเฉล่ีย 

 2.  ค านวณปริมาณขาย ณ จดุคุ้มทนุรวม และปริมาณขาย ณ จดุคุ้มทนุของสินค้าแตล่ะ
ชนิด 

 3.  ค านวณยอดขาย ณ จดุคุ้มทนุรวม และยอดขาย ณ จดุคุ้มทนุของสินค้าแตล่ะชนิด 
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บทที่ 3  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และก าไร       อรชุมา  มูลศรี 
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บทที่ 4 การรายงานก าไรขาดทุนวิธีต้นทุนเตม็และต้นทุนผันแปร             อรชุมา  มูลศรี 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  4 

การรายงานก าไรขาดทุนวธีิต้นทุนเตม็และวธีิต้นทุนผันแปร 
 

หวัข้อเนือ้หาประจ าบท  

1.  แนวคดิการค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ 

2.  การค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ตามวิธีต้นทนุเตม็   
3.  การค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ตามวิธีต้นทนุผนัแปร 

4.  การจดัท างบก าไรขาดทนุตามวิธีต้นทนุเตม็และวิธีต้นทนุผนัแปร 
     4.1  รูปแบบงบก าไรขาดทนุวิธีต้นทนุเตม็ 

      4.2  รูปแบบงบก าไรขาดทนุวิธีต้นทนุผนัแปร 

5.  ข้อดีและข้อเสียของการค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ต้นทนุเตม็และต้นทนุผนัแปร 
6.  บทสรุป 

7.  แบบฝึกหดั 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

1.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงแนวคดิการค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ได้ 

2.  ผู้ เรียนสามารถค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ตามวิธีต้นทนุเตม็และต้นทนุผนัแปรได้ 

3.  ผู้ เรียนสามารถจดัท างบก าไรขาดทนุตามวิธีต้นทนุเตม็และต้นทนุผนัแปรได้  
4.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงข้อดีและข้อเสียของการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุน

เตม็และวิธีต้นทนุผนัแปรได้ 

 

วิธีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1.  การบรรยายเนือ้หา 

2.  ถามตอบในชัน้เรียน 

3.  ท าแบบฝึกหดัท้ายบท 
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บทที่ 4 การรายงานก าไรขาดทุนวิธีต้นทุนเตม็และต้นทุนผันแปร             อรชุมา  มูลศรี 

ส่ือการเรียนการสอน  

1.  เอกสารประกอบการสอน  เร่ือง การรายงานก าไรขาดทุนวิธีต้นทนุเต็มและวิธีต้นทุน
ผนัแปร 

2.  ชดุการสอน PowerPoint  

3.  แหลง่ข้อมลูอิเลคทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง 

4.  แหลง่ความรู้จากวารสารและหนงัสือพิมพ์ตา่ง ๆ 

 

การวัดผลและการประเมินผล  

1.  สงัเกตความสนใจขณะฟังบรรยายและการตอบค าถาม 

2.  สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรียน  
3.  สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการร่วมกิจกรรมในชัน้เรียน 

4.  ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัท้ายบท 
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บทที่ 4 การรายงานก าไรขาดทุนวิธีต้นทุนเตม็และต้นทุนผันแปร             อรชุมา  มูลศรี 

บทที่  4 

การรายงานก าไรขาดทุนวธีิต้นทุนเตม็และวธีิต้นทุนผันแปร 
 

 การค านวณต้นทุนเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือจะท าให้ทราบถึงต้นทุนผลิตภัณฑ์นัน้ สามารถ
น าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดราคาขายได้  ซึง่โดยทัว่ไป ต้นทนุผนัแปรคือต้นทนุชนิดท่ีผู้บริหาร
ใช้มากท่ีสุดในการตดัสินใจ เพราะจะเป็นต้นทุนท่ีเกิดขึน้ทนัทีท่ีมีกิจกรรมการด าเนินงานเกิดขึน้ 
ส่วนต้นทุนคงท่ีเป็นต้นทุนท่ีมีลกัษณะเกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอไม่มีการเปล่ียนแปลงไม่ว่ากิจกรรม
ด าเนินงานเปล่ียนแปลงอยา่งไรต้นทนุคงท่ีไม่มีผลตอ่การตดัสินใจ ดงันัน้ผู้บริหารจึงใช้ต้นทนุคงท่ี
เป็นสิ่งส าคญัในการค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ 

 

แนวคิดการค านวณต้นทนุผลิตภัณฑ์ 

 ศศิวิมล  มีอ าพล (2552 : 8-2)  ได้กล่าวไว้ว่า  การจดัแบง่ว่าต้นทนุรายการใดเป็นต้นทนุ
ผลิภณัฑ์หรือรายการใดเป็นต้นทนุงวดเวลานัน้ สามารถอธิบายเป็นหลกัเกณฑ์ได้คือ คา่ใช้จ่ายใน
การขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารนัน้ถือเป็นต้นทนุงวดเวลาเสมอ ส าหรับต้นทุนผลิตภัณฑ์นัน้
จะถือเป็นต้นทนุผลิตภณัฑ์หรือต้นทนุงวดเวลาขึน้อยูก่บัวิธีการค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ ซึ่งในทาง
ปฏิบติมีวิธีการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์อยู่ 2 วิธีด้วยกันคือ วิธีต้นทุนเต็มหรือต้นทุนรวม แลวิธี
ต้นทนุผนัแปรหรือต้นทนุตรง 

เบญญาภา  โสอุบล  (2557 : 71) ได้กล่าวไว้ว่า แนวคิดเก่ียวกับการค านวณต้นทุน
ผลิตภณัฑ์แบง่ออกเป็น 2 แนวคดิ คือ วิธีต้นทนุเตม็ หรือต้นทนุรวมต้นทนุผนัแปร หรือต้นทนุตรง 

จากข้างต้นแนวคดิการค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์สามารถสรุปได้ดงันีส้รุปได้ดงันี ้

 

 1.  การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม (Full costing) หรือต้นทุนรวม
(Absorption costing)   

     เป็นการค านวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์เพ่ือน าไปหกัออกจากรายได้ในงบก าไรขาดทุน
และแสดงราคาทุนเป็นราคาทุนของสินค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน เพ่ือเสนอรายงาน
ทางการเงินแก่บคุคลภายนอก  
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บทที่ 4 การรายงานก าไรขาดทุนวิธีต้นทุนเตม็และต้นทุนผันแปร             อรชุมา  มูลศรี 

2.  การค านวณต้นทุนตามวิธีต้นทุนผันแปร (Variable costing) หรือต้นทุนตรง 
(Direct costing)   

     เป็นการค านวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งให้ข้อมูลแก่ผู้ บริหาร เพ่ือใช้ในการ
ตดัสินใจด้านการวางแผน การควบคมุ การวัดผลและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งรายงานทางการเงินจากแนวคิดนีจ้ะเสนอให้แก่บุคคลภายในของกิจการ
เทา่นัน้  
 

การค านวณต้นทนุผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทนุเตม็   
 การค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ตามวิธีต้นทนุเต็ม  จะน าต้นทนุการผลิตท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดมา
รวมเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยต้นทุนผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง  ค่าแรงงาน
ทางตรง  และคา่ใช้จ่ายการผลิตทัง้ผนัแปรและคงท่ี ส่วนคา่ใช่จ่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการผลิต
จะถือเป็น ต้นทนุงวดเวลา ซึ่งต้นทนุจะปรากฏอยู่ในรูปของ ต้นทนุสินค้าส าเร็จรูป และต้นทนุงาน
ระหว่างท า จะเป็นต้นทนุขายหรือต้นทนุงวดเวลาก็ตอ่เม่ือได้ขายสินค้าส าเร็จรูปออกไป  ต้นทนุท่ี
น ามาใช้ในการผลิตสินค้าจะเตม็ทัง้ต้นทนุคงท่ีและผนัแปร   

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม  แสดงได้ตาม
ภาพท่ี  4.1 ดงันี ้

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ต้นทุนงวดเวลา

คา่แรงงานทางตรง

คา่ใช้จา่ยการผลิตผนัแปร

คา่ใช้จา่ยการผลิตคงที่

คา่ใช้จา่ยในการขาย
และบริหารคงที่

คา่ใช้จา่ยในการขาย
และบริหารผนัแปร

วตัถดิุบทางตรง

ต้นทุนเตม็

 
 

ภาพที่ 4.1  การค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ตามวิธีต้นทนุเตม็ 
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บทที่ 4 การรายงานก าไรขาดทุนวิธีต้นทุนเตม็และต้นทุนผันแปร             อรชุมา  มูลศรี 

การค านวณต้นทนุผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทนุผันแปร 
การค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ตามวิธีต้นทนุผนัแปร  จดัท าขึน้เพ่ือเสนอข้อมลูและรายงาน

ผลการด าเนินงาน สามารถช่วยผู้บริหารในการตดัสินใจได้อย่างเหมาะสม   ไม่ว่าจะในเร่ืองของ
การวางแผน การควบคมุหรือการตดัสินใจปัญหาต่างๆ ดงันัน้ ต้นทนุท่ีน ามาใช้ในการผลิตสินค้า
จึงมีลกัษณะเป็นต้นทนุผนัแปรเท่านัน้  ประกอบด้วย วตัถดุิบทางตรง  คา่แรงงานทางตรง  และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร  ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตคงท่ีจะถือเป็นต้นทุนงวดเวลาเหมือน
คา่ใช้จา่ยในการขายและคา่ใช้จา่ยในการบริหาร 

จากข้างต้นสามารถสรุปการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปร  แสดงได้ตาม
รูปภาพ 4.2 ดงันี ้

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ต้นทุนงวดเวลา

คา่แรงงานทางตรง

คา่ใช้จา่ยการผลิตผนัแปร

คา่ใช้จา่ยการผลิตคงที่

คา่ใช้จา่ยในการขาย
และบริหารคงที่

คา่ใช้จา่ยในการขาย
และบริหารผนัแปร

วตัถดิุบทางตรง

ต้นทุนผันแปร

 
 

ภาพที่ 4.2  การค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ตามวิธีต้นทนุผนัแปร 
 

 จากภาพท่ี 4.1 และภาพท่ี 4.2 จะเห็นได้ว่า การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามตามวิธี
ต้นทุนเต็มจะแตกตา่งกับการค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ตามวิธีต้นทุนผนัแปรเฉพาะคา่ใช้จ่ายการ
ผลิตคงท่ีเท่านัน้  โดยวิธีต้นทุนเต็มค่าใช้จ่ายการผลิตคงท่ีจะถือเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์   ส่วนวิธี
ต้นทนุผนัแปรคา่ใช้จา่ยการผลิตคงท่ีจะถือเป็นต้นทนุงวดเวลา 



104 

 

บทที่ 4 การรายงานก าไรขาดทุนวิธีต้นทุนเตม็และต้นทุนผันแปร             อรชุมา  มูลศรี 

ตัวอย่าง 4.1  บริษัท  สายน า้ผึง้  จ ากดั ท าการผลิตและจ าหน่ายสินค้า  โดยราคาขายตอ่หน่วย 
200 บาท  ข้อมลูเก่ียวกบัการผลิตประจ าปี 25x1  ดงันี ้ (ก าลงัการผลิตปกต ิ 5,000 หนว่ย) 

 ต้นทนุการผลิต ประกอบด้วย 

   วตัถดุบิทางตรง                30  บาทตอ่หนว่ย 

   คา่แรงงานทางตรง                40  บาทตอ่หนว่ย 

   คา่ใช้จา่ยการผลิตผนัแปร       10  บาทตอ่หนว่ย 

   คา่ใช้จา่ยการผลิตคงท่ีรวม               200,000  บาท 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร ประกอบด้วย 

  คา่ใช้จา่ยการขายผนัแปร                       20  บาทตอ่หนว่ย 

  คา่ใช้จา่ยการขายและบริหารคงท่ีรวม       150,000  บาท  

  

การค านวณต้นทนุการผลิตภณัฑ์ตอ่หนว่ยตามวิธีต้นทนุเตม็  และวิธีต้นทนุผนัแปร  จะ
เป็นดงันี ้ 

วิธีต้นทุนเตม็         วิธีต้นทุนผันแปร 

วตัถดุบิทางตรง     30   30     

คา่แรงงานทางตรง    40   40 

คา่ใช้จา่ยในการผลิตผนัแปร   10   10 

คา่ใช้จา่ยในการผลิตคงท่ี (200,000/5,000) 40     - 

  รวมต้นทนุการผลิตตอ่หน่วย            120        80 

  

 จากตวัอย่างข้างต้นจะเห็นว่า  การค านวณต้นทนุผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทนุเต็มจะสูงกว่า
วิธีต้นทุนผนัแปรจ านวน 40 บาท (120 – 80) เน่ืองจากตามวิธีต้นทุนเต็มน าค่าใช้จ่ายการผลิต
คงท่ีมารวมเป็นต้นทนุผลิตภณัฑ์ด้วย แตว่ิธีต้นผนัแปรจะน าคา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ีเป็นคา่ใช้จ่าย
ประจ างวดหรือต้นทนุงวดเวลานัน่เอง 
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บทที่ 4 การรายงานก าไรขาดทุนวิธีต้นทุนเตม็และต้นทุนผันแปร             อรชุมา  มูลศรี 

การจัดท างบก าไรขาดทนุตามวิธีการต้นทนุเต็มและวิธีต้นทนุผันแปร 

ไพบลูย์  ผจงวงศ์  (2554 : 152)  ได้กล่าวไว้ว่า การจดัท างบก าไรขาดทนุตามวิธีต้นทนุ
เต็มและวิธีต้นทุนผันแปร ก าไรสุทธิจะแตกต่างกันหรือไม่นัน้ ขึน้อยู่กับปริมาณการผลิตและ
ปริมาณการขาย โดยสมมติว่าต้นทนุการผลิตตอ่หน่วยไม่เปล่ียนแปลง  ดงันัน้การค านวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ตามวิธีการต้นทุนเต็มและวิธีต้นทุนผนัแปร สามารถสรุปความแตกต่างของก าไรสุทธิ 
ได้ 3  กรณีดงันี ้

1.  กรณีปริมาณผลิตเทา่กบัปริมาณขาย  ก าไรสทุธิวิธีต้นทนุเตม็ จะเทา่กบั  ก าไรสทุธิวิธี
ต้นทนุผนัแปร 

2.  กรณีปริมาณผลิตมากกว่าปริมาณขาย ก าไรสทุธิวิธีต้นทนุเตม็ จะมากกวา่ ก าไรสทุธิ
วิธีต้นทนุผนัแปร 

3.  กรณีปริมาณผลิตน้อยกว่าปริมาณขาย ก าไรสทุธิวิธีต้นทนุเตม็ จะน้อยกวา่ ก าไรสทุธิ
วิธีต้นทนุผนัแปร 
 จากข้างต้นสามารถสรุปการเปรียบเทียบก าไรขาดทนุตามวิธีต้นทนุเตม็กบัวิธีต้นทนุผนั
แปร ได้ตามตาราง 4.1  ดงันี ้

 

ตาราง 4.1 เปรียบเทียบงบก าไรขาดทนุตามวิธีต้นทนุเตม็กบัวิธีต้นทนุผนัแปร 

 

 

 

 

 
เปรียบเทียบปริมาณการ
ผลิตและปริมาณการขาย 

เปรียบเทียบผลก าไรทัง้ 2 วิธี 

กรณีท่ี 1 ปริมาณผลิต = ปริมาณขาย ก าไรสทุธิวิธีต้นทนุเตม็  =  ก าไรสทุธิวิธีต้นทนุผนัแปร 

กรณีท่ี 2 ปริมาณผลิต >  ปริมาณขาย ก าไรสทุธิวิธีต้นทนุเตม็  >  ก าไรสทุธิวิธีต้นทนุผนัแปร 

กรณีท่ี 3 ปริมาณผลิต < ปริมาณขาย ก าไรสทุธิวิธีต้นทนุเตม็  <  ก าไรสทุธิวิธีต้นทนุผนัแปร 
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การจัดท างบก าไรขาดทุนวิธีต้นทุนเต็มนัน้จะถือว่าค่าใช้จ่ายการผลิตคงท่ีเป็นต้นทุน
ผลิตภณัฑ์ และเป็นสว่นหนึง่ของต้นทนุสินค้าคงเหลือ  ส่วนการจดัท างบก าไรขาดทนุวิธีต้นทนุผนั
แปรจะถือว่าคา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ีเป็นต้นทนุงวดเวลาซึ่งจะรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน
ทัง้จ านวน ไมร่วมเป็นต้นทนุของสินค้าคงเหลือ  โดยรูปแบบงบก าไรขาดทนุตามวิธีต้นทนุเต็ม และ
วิธีต้นทนุผนัแปร จะเป็นดงันี ้

 

 รูปแบบงบก าไรขาดทุนวิธีต้นทุนเตม็ 

 

ขาย                   xx 

 ต้นทนุขาย :-  

  สินค้าคงเหลือต้นงวด     xx 

  บวก ต้นทนุสินค้าท่ีผลิตเสร็จ   xx 

  ต้นทนุสินค้าท่ีมีไว้เพ่ือขาย   xx 

  หกั สินค้าคงเหลือปลายงวด   xx  xx 

ก าไรขัน้ต้นมาตรฐาน       xx 

บวก (หกั)  ผลตา่งก าลงัการผลิต      xx 

ก าไรขัน้ต้น        xx 

หกั คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน :- 
  คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารผนัแปร  xx 

  คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารคงท่ี  xx  xx 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ       xx 

           

กิจการท่ีใช้วิธีต้นทุนเต็ม (Full costing) ในการจัดท างบก าไรขาดทุนเพ่ือวัดผลการ
ด าเนินงานประจ างวด ก าไรสทุธิหรือขาดทนุสทุธิของวิธีจะขึน้อยู่กบัปริมาณของสินค้าคงเหลือต้น
งวด ปริมาณการผลิตสินค้าประจ างวด และสินค้าคงเหลือปลายงวดจะเห็นได้ว่างบก าไรขาดทุน
วิธีการบัญชีต้นทุนเต็มจะแสดงก าไรขัน้ต้นซึ่งไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าก าไรเปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจากการขายอย่างไร และต้นทุนผลิตคงท่ีจะถือว่าและต้นทุนการผลิตคงท่ีจะถือเป็นต้นทุน
สว่นหนึง่ของสินค้า 
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การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม ค่าใช้จ่ายการผลิตคงท่ีต่อหน่วยจะเป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีก าหนดเพ่ือจัดสรรเข้างานซึ่งใช้ฐานจากก าลังการผลิตปกติ  คือระดับการผลิตของ
กิจการท่ีคาดว่าจะท าการผลิตได้  โดยมีการก าหนดก าลงัการผลิตไว้ล่วงหน้า  แตใ่นการผลิตจริง
ปริมาณการผลิตของกิจการอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก าลังการผลิตปกติท่ีก าหนดไว้ก็ได้  
ดงันัน้ในการจัดท างบก าไรขาดทุนวิธีต้นทุนเต็ม จะต้องน าผลต่างก าลังการผลิต ท่ีแตกต่างกับ
ก าลงัการผลิตปกต ิมาปรับปรุงกบัก าไรขัน้ต้นมาตรฐาน โดยผลตา่งก าลงัการผลิตสามารถเกิดขึน้
ได้ 2 กรณีคือ 

 

1.  ผลต่างก าลังการผลิตเป็นที่น่าพอใจ  (Favorable = F) จะเกิดขึน้เม่ือปริมาณ
หนว่ยการผลิตจริง มากกว่า ปริมาณหน่วย ณ ก าลงัการผลิตปกติ  ผลตา่งท่ีเกิดขึน้จะเป็นผลตา่ง
ท่ีนา่พอใจ ถือวา่การผลิตมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถผลิตได้มากกว่าก าลงัการผลิตท่ีก าหนดไว้  
ดงันัน้ผลต่างท่ีเกิดขึน้ ให้น าไปปรับปรุงโดยบวกกบัก าไรขัน้ต้นมาตรฐาน ซึ่งมีผลท าให้ก าไรสทุธิ
ของกิจการเพิ่มขึน้ 

 

2.  ผลต่างก าลังการผลิตเป็นที่ไม่น่าพอใจ  (Unfavorable = U) จะเกิดขึน้เม่ือ
ปริมาณหน่วยการผลิตจริง น้อยกว่า  ปริมาณหน่วย ณ ก าลงัการผลิตปกติ  ผลต่างท่ีเกิดขึน้จะ
เป็นผลตา่งท่ีไม่น่าพอใจ ถือว่าการผลิตไม่มีประสิทธิภาพ เพราะผลิตได้น้อยกว่าก าลงัการผลิตท่ี
ก าหนดไว้  ดงันัน้ผลตา่งท่ีเกิดขึน้ ให้น าไปปรับปรุงโดยหกักบัก าไรขัน้ต้นมาตรฐาน ซึ่งมีผลท าให้
ก าไรสทุธิของกิจการลดลง 
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รูปแบบงบก าไรขาดทุนวิธีต้นทุนผันแปร 
 

ขาย                   xx 

 ต้นทนุผนัแปร :- 
  ต้นทนุผลิตผนัแปร :-  

        สินค้าคงเหลือต้นงวด   xx 

        บวก ต้นทนุสินค้าท่ีผลิตเสร็จ  xx 

        ต้นทนุสินค้าท่ีมีไว้เพ่ือขาย  xx 

        หกั สินค้าคงเหลือปลายงวด  xx      xx 

  คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารผนัแปร       xx  xx 

ก าไรสว่นเกิน        xx

 หกั ต้นทนุคงท่ี :- 
  ต้นทนุผลิตคงท่ี          xx 

  คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารคงท่ี       xx  xx 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ       xx 

 

กิจการท่ีใช้วิธีต้นทุนผนัแปร (Variable costing) ในการจดัท างบก าไรขาดทนุเพ่ือวดัผล
การด าเนินงานประจ างวด การค านวณต้นทุนค านวณเฉพาะต้นทุนผลิตผันแปรเพ่ือวิเคราะห์
จ านวนก าไรส่วนเกินซึ่งเกิดจากขายหกัต้นทนุผนัแปร  ส่วนต้นทนุการผลิตคงท่ีถือเป็นคา่ใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้  และหมดประโยชน์ไปตามงวดบญัชีไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวัสินค้า  และไม่มีมลูคา่เหลือ
ในอนาคต  
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ตัวอย่าง 4.2  จากตวัอย่าง 4.1 บริษัท  สายน า้ผึง้  จ ากัด ท าการผลิตและจ าหน่ายสินค้าโดยมี
ก าลงัการผลิตปกต ิ 5,000 หน่วย สามารถค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ตอ่หน่วยตามวิธีต้นทนุเต็มได้
ดงันี ้

ต้นทนุผลิตภณัฑ์ตอ่หนว่ยตามวิธีต้นทนุเตม็  และวิธีต้นทนุผนัแปร เป็นดงันี ้  

  วิธีต้นทุนเตม็         วิธีต้นทุนผันแปร 

วตัถดุบิทางตรง     30   30     

คา่แรงงานทางตรง    40   40 

คา่ใช้จา่ยในการผลิตผนัแปร   10   10 

คา่ใช้จา่ยในการผลิตคงท่ี (200,000/5,000) 40     - 

  รวมต้นทนุการผลิตตอ่หน่วย            120        80 

 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร ประกอบด้วย 

 คา่ใช้จา่ยการขายผนัแปร                       20  บาทตอ่หนว่ย 

  คา่ใช้จา่ยการขายและบริหารคงท่ีรวม      150,000  บาท 

 

สมมตข้ิอมลูปริมาณการผลิตและปริมาณการขายของบริษัท ในระยะเวลา 3 ปี เป็นดงันี ้

           25x1        25x2        25x3 

สินค้าคงเหลือต้นงวด (หน่วย)        0        0  2,500 

             หนว่ยผลิต                                      5,000       6,000     4,500 

            หนว่ยขาย                     5,000    3,500    6,000 

สินค้าคงเหลือปลายงวด (หนว่ย)        0  2,500  1,000 

 

จากข้อมลูทัง้ 3 ปี สามารถจดัท างบก าไรขาดทนุวิธีต้นทนุเตม็และวิธีต้นทนุผนัแปร ได้
ดงันี ้
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งบก าไรขาดทุนวิธีต้นทุนเตม็ 

 

บริษัท สายน า้ผึง้ จ ากดั 

งบก าไรขาดทนุ (วิธีต้นทนุเต็ม) 
ส าหรับปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม  

(หนว่ย : บาท) 
 25x1 25x2 25x3 

หนว่ยผลิต                              5,000     6,000        4,500 

หนว่ยขาย                          5,000     3,500        6,000 

    

ขาย (หนว่ยละ 200 บาท) 1,000,000 700,000 1,200,000 

ต้นทนุขาย :-     

     สินค้าคงเหลือต้นงวด             (1)               0            0   300,000 

     บวก ต้นทนุสินค้าท่ีผลิตเสร็จ  (2)   600,000 720,000   540,000 

     ต้นทนุสินค้าท่ีมีไว้เพ่ือขาย    600,000 720,000   840,000 

     หกั สินค้าคงเหลือปลายงวด   (3)              0    300,000   120,000 

ต้นทนุขาย   600,000 420,000   720,000 

ก าไรขัน้ต้นมาตรฐาน      400,000 280,000   480,000 

บวก (หกั)  ผลตา่งก าลงัการผลิต (4)              0   40,000(F)     (20,000)(U) 
ก าไรขัน้ต้น   400,000 320,000   460,000 

หกั คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน :-    

     คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารผนัแปร  (5)   100,000   70,000   120,000 

     คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารคงท่ี   150,000 150,000   150,000 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ    150,000 100,000   190,000 
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(1) สินค้าคงเหลือต้นงวด  =  จ านวนหน่วยสินค้าคงเหลือต้นงวด x ต้นทนุการผลิตตอ่หนว่ย          
ปี 25x3 =   2500  x  120  = 300,000  บาท 

  

(2) ต้นทนุสินค้าท่ีผลิตเสร็จ = จ านวนหน่วยผลิต  x  ต้นทนุการผลิตตอ่หนว่ย 

ปี 25x1 = 5,000  x  120  = 600,000  บาท 

ปี 25x2 = 6,000  x  120  = 720,000  บาท 

ปี 25x3 = 4,500  x  120  = 540,000  บาท 

 

(3) สินค้าคงเหลือปลายงวด =  จ านวนหน่วยสนิค้าคงเหลือปลายงวด x ต้นทนุการผลติต่อหน่วย      
ปี 25x2 = 2,500  x  120  = 300,000  บาท 

ปี 25x3 = 1,000  x  120  = 120,000  บาท 

 

(4) ผลต่างก าลงัการผลติ = (ปริมาณการผลติจริง – ปริมาณก าลงัการผลติปกติ) 
  x  อตัราค่าใช้จ่ายการผลติคงท่ี 

ปี 25x1 = (5,000 – 5,000)  x  40 =          0  บาท 

ปี 25x2 = (6,000 – 5,000)  x  40 = 40,000  บาท (F) นา่พอใจ 

ปี 25x3 = (4,500 – 5,000)  x  40 = 20,000  บาท (U) ไม่น่าพอใจ 

ผลตา่งก าลงัการผลิต ปี 25x2 เท่ากับ 40,000 บาท เป็นผลตา่งท่ีน่าพอใจ (F) แสดงว่า
กิจการสามารถผลิตจริงได้มากกว่าก าลงัการผลิตปกติท่ีก าหนดไว้  มีผลท าให้คา่ใช้จ่ายการผลิต
คงท่ีตอ่หนว่ยลดลง จงึต้องน าไปปรับยอดโดยบวกกบัก าไรขัน้ต้นมาตรฐาน 

ส่วนผลต่างก าลงัการผลิต ปี 25x3 เท่ากับ 20,000 บาท เป็นผลต่างท่ีไม่น่าพอใจ (U) 
แสดงว่ากิจการสามารถผลิตจริงได้น้อยกว่าก าลงัการผลิตปกติท่ีก าหนดไว้  มีผลท าให้คา่ใช้จ่าย
การผลิตคงท่ีตอ่หนว่ยเพิ่มขึน้ จงึต้องน าไปปรับยอดโดยหกัจากก าไรขัน้ต้นมาตรฐาน 

 

(5) คา่ใช้จา่ยในการขาย  =  จ านวนหน่วยขาย x ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผนัแปรต่อหน่วย      
     และบริหารผนัแปร 

ปี 25x1  = 5,000  x  20  = 100,000  บาท 

ปี 25x2  = 3,500  x  20  =   70,000  บาท 

ปี 25x3  = 6,000  x  20  = 120,000  บาท 
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งบก าไรขาดทุนวิธีต้นทุนผันแปร 

 

บริษัท สายน า้ผึง้ จ ากดั 

งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรับปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 

(หนว่ย : บาท) 
 25x1 25x2 25x3 

หนว่ยผลิต                              5,000       6,000 4,500 

หนว่ยขาย                          5,000       3,500 6,000 

    

ขาย (หนว่ยละ 200 บาท) 1,000,000   700,000 1,200,000 

หกั  ต้นทนุผนัแปร :-     

      ต้นทนุขายผนัแปร      

             สินค้าคงเหลือต้นงวด           (1)               0            0   200,000 

            บวก ต้นทนุสินค้าท่ีผลิตเสร็จ (2)   400,000   480,000   360,000 

            ต้นทนุสินค้าท่ีมีไว้เพ่ือขาย    400,000   480,000   560,000 

            หกั สินค้าคงเหลือปลายงวด  (3)               0      200,000   80,000 

      รวมต้นทนุขายผนัแปร   400,000   280,000   480,000 

      คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารผนัแปร (4)   100,000     70,000   120,000 

รวมต้นทนุผนัแปร   500,000   350,000   600,000 

ก าไรสว่นเกิน     500,000   350,000   600,000 

หกั ต้นทนุคงท่ี :-    

     คา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ี   200,000   200,000   200,000 

     คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารคงท่ี   150,000   150,000   150,000 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ    150,000                 0       250,000 
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(1) สินค้าคงเหลือต้นงวด  =  จ านวนหน่วยสินค้าคงเหลือต้นงวด x ต้นทนุการผลิตตอ่หนว่ย          
ปี 25x3 =   2,500  x  80  = 200,000  บาท 

  

(2) ต้นทนุสินค้าท่ีผลิตเสร็จ = จ านวนหน่วยผลิต  x  ต้นทนุการผลิตตอ่หนว่ย 

ปี 25x1 = 5,000  x  80  = 400,000  บาท 

ปี 25x2 = 6,000  x  80  = 480,000  บาท 

ปี 25x3 = 4,500  x  80  = 360,000  บาท 

 

(3) สินค้าคงเหลือปลายงวด =  จ านวนหน่วยสนิค้าคงเหลือปลายงวด x ต้นทนุการผลติต่อหน่วย      
ปี 25x2 = 2,500  x  80  = 200,000  บาท 

ปี 25x3 = 1,000  x  80  =   80,000  บาท 

 

(4) คา่ใช้จา่ยในการขาย  =  จ านวนหน่วยขาย x ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผนัแปรต่อหน่วย      
     และบริหารผนัแปร 

ปี 25x1  = 5,000  x  20  = 100,000  บาท 

ปี 25x2  = 3,500  x  20  =   70,000  บาท 

ปี 25x3  = 6,000  x  20  = 120,000  บาท 

 

 จากการเปรียบเทียบงบก าไรขาดทนุตามวิธีต้นทนุเต็มและวิธีต้นทนุผนัแปร  สามารถสรุป
ถึงความแตกตา่งของก าไรทัง้ 2 วิธีดงันี ้

 1.  การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุนเต็มจะน าค่าใช้จ่ายการผลิตคงท่ีมารวม
ค านวณเป็นต้นทนุผลิต  ท าให้ต้นทนุผลิตวิธีต้นทนุเต็มสงูกว่าวิธีต้นทนุผนัแปรอยู่ 40 บาท เม่ือมี
สินค้าคงเหลือปลายงวด  วิธีต้นทนุเต็มจะมีคา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ีรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือปลาย
งวดหน่วยละ 40 บาท ซึ่งคา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ีนีจ้ะไม่คิดเป็นค่าใช้จ่ายในงวดปัจจบุนั แตจ่ะคิด
เป็นคา่ใช้จา่ยในงวดถดัไป   

     ส่วนการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุนผนัแปรไม่น าค่าใช้จ่ายการผลิตคงท่ี
มารวมค านวณเป็นต้นทุนผลิต  ท าให้ต้นทุนต ่ากว่าวิธีต้นทุนเต็มอยู่ 40 บาท ดังนัน้ในสินค้า
คงเหลือปลายงวดจะไมมี่คา่ใช้จา่ยการผลิตรวมอยู ่ส าหรับคา่ใช้จา่ยในการผลิตคงท่ีทัง้หมดจะคิด
เป็นคา่ใช้จา่ยในงวดปัจจบุนันัน้ 
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2.  ในปี 25x1 เม่ือหน่วยผลิตเท่ากับหน่วยขาย แสดงว่าไม่มีสินค้าคงเหลือต้นงวดและ
ปลายงวด  ก าไรสทุธิทัง้ 2 วิธีจะเทา่กนั เน่ืองจากวิธีต้นทนุเตม็จะไม่มีคา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ีอยู่ใน
สินค้าต้นงวดและปลายงวด 

3.  ในปี 25x2  เม่ือหน่วยผลิตมากกว่าหน่วยขาย แสดงว่ามีสินค้าคงเหลือปลายงวด 
ก าไรสุทธิวิธีต้นทุนเต็มจะมากกว่าวิธีต้นทุนผันแปร จ านวน  100,000 บาท (100,000 – 0)  
เน่ืองจากวิธีต้นทุนเต็มจะมีค่าใช้จ่ายการผลิตคงท่ีรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือปลายงวดจ านวน 
2,500 หนว่ย หนว่ยละ 40 บาทเป็นเงิน  100,000  บาท โดยคา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ีจ านวนนีจ้ะไม่
คิดเป็นค่าใช้จ่ายงวดปัจจุบัน แต่จะน าไปคิดเป็นค่าใช้จ่ายในงวดถัดไป เม่ือมีการขายสินค้า
จ านวนนี ้ ส่วนวิธีต้นทนุผนัแปรคา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ีทัง้หมดถกูคิดเป็นคา่ใช้จ่ายในงวดปัจจบุนั
แล้ว 

      4.  ในปี 25x3  เม่ือหน่วยผลิตน้อยกว่าหน่วยขาย แสดงว่ามีสินค้าคงเหลือต้นงวด 
ก าไรสุทธิวิธีต้นทนุเต็มจะน้อยกว่าวิธีต้นทนุผนัแปร จ านวน  60,000 บาท (190,000 – 250,000) 
เน่ืองจากหน่วยผลิตน้อยกว่าหน่วยขายอยู่ 1,500 หน่วย (4,500 – 6,000)  จึงต้องน าสินค้า
คงเหลือจากงวดท่ีแล้วมาขาย  ท าให้วิธีต้นทุนเต็มมีค่าใช้จ่ายการผลิตคงท่ีของงวดท่ีแล้วมาคิด
เป็นคา่ใช้จ่ายของงวดปัจจบุนัจ านวน 1,500 หน่วย หน่วยละ 40 บาทเป็นเงิน  60,000  บาท  ท า
ให้คา่ใช้จา่ยในงวดปัจจบุนัตามวิธีต้นทนุเตม็มากกวา่วิธีต้นทนุผนัแปร 
 

ข้อดีและข้อเสียของการค านวณต้นทนุผลิตภัณฑ์วิธีต้นทนุเตม็และวิธีต้นทุนผัน
แปร 

การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุนเต็มและวิธีต้นทุนผันแปรมีข้อดีและข้อเสีย
ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ข้อดีและข้อเสียของวิธีต้นทุนเตม็ 

     1.1  ข้อดีของวิธีต้นทุนเตม็ 

            1.1.1  วิธีนีแ้สดงต้นทุนของสินค้าได้ครบถ้วน  ทัง้ส่วนท่ีเป็นต้นทนุการผลิตผนั
แปรและคงท่ีท าให้ผู้บริหารและบุคคลภายนอกได้รับข้อมูลท่ีดีต่อการตดัสินใจ   โดยเฉพาะการ
ตดัสินใจระยะยาว  เช่นการก าหนดราคาขายของสินค้า  เต็มทัง้การวิเคราะห์และเปรียบเทียบผล
การด าเนินงานของกิจการ  เป็นต้น 
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1.1.2  จดัท าง่ายและสะดวก  เพราะวิธีนีเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองกนั 

โดยทัว่ไป 

    1.2  ข้อเสียของวิธีต้นทุนเตม็ 

            วิธีนีไ้ม่สามารถให้ข้อมูลท่ีตรงต่อความต้องการของฝ่ายบริหารในการตดัสินใจ
ระยะสัน้  เชน่  การตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองการรับค าสัง่ซือ้เป็นพิเศษ  เป็นต้น 

 

2.  ข้อดีและข้อเสียของวิธีต้นทุนผันแปร 
     2.1  ข้อดีของวิธีต้นทุนผันแปร   
            2.1.1  อตัราส่วนก าไรส่วนเกินช่วยผู้บริหารในการตดัสินใจในเร่ืองผลิตภัณฑ์ว่า

ผลิตภณัฑ์ใดควรส่งเสริมการขาย  และผลิตภณัฑ์ใดควรยกเลิก  โดยดผูลตอบแทนของยอดขาย
ในแตล่ะผลิตภณัฑ์ 

            2.1.2  ชว่ยในการก าหนดราคาขายได้ เพราะต้นทนุการผลิตส่วนใหญ่จะประกอบ
ไปด้วยต้นทนุผนัแปร 

            2.1.3  ก าไรส่วนเกินช่วยฝ่ายบริหารในการค านวณจ านวนหน่วยท่ีต้องการ
ขาย  ณ  จดุก าไรท่ีต้องการได้  โดยน าต้นทนุคงท่ีบวกด้วยก าไรท่ีต้องการหารด้วยก าไรส่วนเกินตอ่
หนว่ย 

           2.1.4  ในกิจการท่ีประกอบอตุสาหกรรมท่ีมีราคาขายท่ีแน่นอน  ก าไรส่วนเกินจะ
เป็นประโยชน์ตอ่กิจการประเภทนีเ้พราะปัญหาของธุรกิจ   คือ  การประสบกบัปัญหาในเร่ืองของ
ต้นทนุผนัแปรทัง้สิน้ท่ีเกิดขึน้จากผลิตภัณฑ์ควรจะเป็นจ านวนเท่าใดจึงจะยอมรับได้ และขายใน
ปริมาณเทา่ไร 

           2.1.5  การใช้วิธีการต้นทนุผนัแปรจะท าให้เห็นว่า  ก าไรของบริษัทเปล่ียนแปลงไป
ตามขนาดของการขาย  ไมไ่ด้เปล่ียนแปลงไปตามขนาดของการผลิต 

           2.1.6  ก าไรส่วนเกินช่วยในการเปล่ียนแปลงและก าหนดนโยบายในด้านการลด
ราคาขาย  การให้ส่วนลดพิเศษ  การให้ของแถม  การเพิ่มโบนสัเพ่ือเพิ่มการขาย  การตดัสินใจ
ดงักลา่วมีหลกัการส าคญั  คือ  ต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้จะต้องน้อยกวา่รายได้เพิ่ม  สามารถค านวณได้โดย
การเปรียบเทียบต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้กบัยอดขายท่ีคาดวา่จะเพิ่มขึน้ 

           2.1.7  ก าไรส่วนเกินช่วยให้ฝ่ายบริหารเลือกวิธีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่กิจการ  โดยฝ่ายบริหารจะใช้ก าไรส่วนเกินเป็นหลกัส าคญัส าหรับการตดัสินใจ
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ท่ีถกูต้อง คือ  วิธีก าไรส่วนเกินจะท าให้รู้ก าไรส่วนเกินตอ่หน่วยของผลิตภณัฑ์ทัง้หมด  ซึ่งจะช่วย
ให้ฝ่ายบริหารตดัสินใจได้วา่ผลิตภณัฑ์ใดให้ก าไรกิจการมากท่ีสดุ 

    2.2  ข้อเสียของวิธีต้นทุนผันแปร 
           2.2.1 การตดัสินใจโดยใช้ก าไรส่วนเกินจะใช้ได้ในการตดัสินใจระยะสัน้มากกว่า

การตดัสินใจระยะยาว เพราะการตดัสินใจโดยใช้ก าไรสว่นเกินจะมีแนวโน้มของราคาขายต ่าจนท า
ให้ราคาขายต ่ากวา่ต้นทนุเตม็ซึง่จะสง่ผลตอ่ก าไรเตม็ของธุรกิจ 

           2.2.2  อาจเป็นสาเหตทุ าให้เสียลกูค้าของกิจการในระยะยาวในกรณีท่ีราคาขาย
ท่ีตัง้ ไ ว้ไม่คุ้ มกับค่าใช้จ่ายคงท่ี กิจการอาจต้องน าสินค้าบางส่วนไปขายในตลาดอ่ืน ท่ี
นอกเหนือไปจากตลาดปกตขิองกิจการในราคาท่ีต ่ากวา่ก าหนดขึน้โดยใช้ต้นทนุเตม็ 

 

บทสรุป 

 การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์จะมี 2 วิธี คือ วิธีต้นทุนเต็ม และวิธีต้นทุนผนัแปร โดยวิธี
ต้นทนุเตม็จะน าต้นทนุการผลิตท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดมาเต็มเป็นต้นทนุผลิตภณัฑ์ โดยต้นทนุผลิตภณัฑ์
จะประกอบด้วย วตัถดุิบทางตรง  ค่าแรงงานทางตรง  และคา่ใช้จ่ายการผลิตทัง้ผนัแปรและคงท่ี  
ส่วนวิธีต้นทุนผนัแปร ต้นทุนท่ีน ามาใช้ในการผลิตสินค้าจึงมีลักษณะเป็นต้นทุนผันแปรเท่านัน้   

ประกอบด้วย วตัถดุบิทางตรง คา่แรงงานทางตรง  และคา่ใช้จ่ายในการผลิต ผนัแปร  การค านวณ
ต้นทนุผลิตภณัฑ์ตามตามวิธีต้นทนุเต็มจะแตกตา่งกบัการค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ตามวิธีต้นทนุ
ผนัแปรเฉพาะค่าใช้จ่ายการผลิตคงท่ี  ซึ่งจะถือเป็นต้นทุนงวดเวลาเหมือนค่าใช้จ่ายในการขาย
และคา่ใช้จา่ยในการบริหาร 

การจดัท างบก าไรขาดทนุตามวิธีการบญัชีต้นทนุเต็มและตามวิธีการบญัชีต้นทนุผนัแปร
สามารถแยกได้  3  กรณีคือ  ถ้าปริมาณผลิตเท่ากบัปริมาณขายก าไรสทุธิวิธีต้นทนุเต็มจะเท่ากบั
ก าไรสุทธิวิธีต้นทุนผันแปร  ถ้าปริมาณผลิตมากกว่าปริมาณขาย ก าไรสุทธิวิธีต้นทุน เต็มจะ
มากกว่าก าไรสทุธิวิธีต้นทุนผนัแปร  ถ้าปริมาณผลิตน้อยกว่าปริมาณขาย ก าไรสทุธิวิธีต้นทนุ เต็ม
จะน้อยกวา่ก าไรสทุธิวิธีต้นทนุผนัแปร 
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แบบฝึกหดั 

 

ข้อ 1.  จงอธิบายถึงแนวคดิการค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง  
ข้อ 2.  จงอธิบายถึงการค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ตามวิธีต้นทนุเตม็ 

ข้อ 3.  จงอธิบายถึงการค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ตามวิธีต้นทนุผนัแปร 
ข้อ 4.  จงอธิบายถึงการจดัท างบก าไรขาดทนุตามวิธีต้นทนุเตม็และวิธีต้นทนุผนัแปรว่ามีความ 

           แตกตา่งกนัอยา่งไรบ้าง 

ข้อ 5.  จงอธิบายถึงข้อดีและข้อเสียของการค านวณต้นทนุตามวิธีต้นทนุเตม็และวิธีต้นทนุผนั 

         แปร 
 

ข้อ 6.  บริษัท  สุกานดา  จ ากัด ท าการผลิตสินค้าและจ าหน่าย โดยมีข้อมูลเก่ียวกับการผลิต
ประจ าปี 25x1  ดงันี ้

 ยอดขายขาย (12,000 หนว่ย)       1,800,000 บาท 

  ต้นทนุการผลิต ประกอบด้วย 

   วตัถดุบิทางตรง                 50 บาทตอ่หนว่ย 

   คา่แรงงานทางตรง               25  บาทตอ่หนว่ย 

   คา่ใช้จา่ยการผลิตผนัแปร        5  บาทตอ่หนว่ย 

   คา่ใช้จา่ยการผลิตคงท่ีเตม็        150,000  บาท 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร ประกอบด้วย 

  คา่ใช้จา่ยการขายผนัแปร                    10  บาทตอ่หนว่ย 

  คา่ใช้จา่ยการขายและบริหารคงท่ีเตม็  120,000  บาท  

 (ก าลงัการผลิตปกต ิ 10,000 หนว่ย) 
   

ให้ท า   
1.  ค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ตอ่หนว่ยตามวิธีต้นทนุเตม็  และวิธีต้นทนุผนัแปร  
2.  จดัท างบก าไรขาดทนุวิธีต้นทนุเตม็  และวิธีต้นทนุผนัแปร 
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ข้อ 7.  บริษัท อรุณศรี จ ากดั ท าการผลิตสินค้าและจ าหน่ายสินค้าชนิดหนึง่ โดยมีข้อมลูเก่ียวกบั
การผลิตสินค้า  9,000 หน่วย ประจ าปี 25x1  ดงันี ้

  ต้นทนุการผลิต ประกอบด้วย 

   วตัถดุบิทางตรง             270,000  บาท 

   คา่แรงงานทางตรง            225,000  บาท 

   คา่ใช้จา่ยการผลิตผนัแปร            360,000  บาท 

   คา่ใช้จา่ยการผลิตคงท่ีเตม็          585,000  บาท 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 
  คา่ใช้จา่ยในการขายคงท่ีเตม็    80,000 บาท 

  คา่ใช้จา่ยในการบริหารคงท่ีเตม็    40,000 บาท 

 

ให้ท า  ค านวณต้นทนุตอ่หน่วยของผลิตภณัฑ์ตามวิธีต้นทนุเตม็  และต้นทนุผนัแปร 
 

ข้อ 8.  บริษัท กรวิภา จ ากดั  ได้มีการจดัท างบประมาณเก่ียวกบัต้นทนุการผลิตและคา่ใช้จา่ยใน
การขายและบริหารส าหรับการผลิตผลิตภณัฑ์ชนิดหนึง่  ดงันี ้

        ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาท)      ต้นทุนคงที่รวม (บาท 

 วตัถดุบิทางตรง       70 

 คา่แรงงานทางตรง      30 

 คา่ใช้จา่ยในการผลิต       20   200,000 

 คา่ใช้จา่ยในการขาย     10   100,000 

 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร     20   150,000 

 

 ในระหวา่งปีแรกของการผลิตและจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ใหม ่บริษัทได้วางแผนการผลิต
และจ าหนา่ยเท่ากบั 15,000 หนว่ย  (ราคาขายตอ่หนว่ย  250 บาท) 

 

ให้ท า     
1.  ค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ตอ่หน่วยตามวิธีต้นทนุเตม็  และวิธีต้นทนุผนัแปร  
2.  จดัท างบก าไรขาดทนุวิธีต้นทนุเตม็  และวิธีต้นทนุผนัแปร  
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ข้อ 9.  บริษัท  ขวญัข้าว จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายรองเท้าผ้าใบ บริษัทมีก าลงัการผลิตปีละ 5,000 
คู ่ ข้อมลูการผลิตและจ าหน่ายส าหรับปี 25x1 – 25x3  มีดงันี ้

          25x1       25x2       25x3 

            หนว่ยผลิต                                     20,000       23,000    18,000 

            หนว่ยขาย                     20,000   18,000   19,000 

    

ราคาขายตอ่หนว่ย         900  บาท 

 ต้นทนุผนัแปรตอ่หนว่ย :- 

  วตัถดุบิทางตรง        250  บาท 

       คา่แรงงานทางตรง            100  บาท 

  คา่ใช้จา่ยในการผลิต            150  บาท 

  คา่ใช้จา่ยในการขาย                       50  บาท  

 ต้นทนุคงท่ีรวม :- 

  คา่ใช้จา่ยในการผลิตคงท่ี        800,000  บาท  

  คา่ใช้จา่ยในการบริหารคงท่ี       450,000  บาท 

   

ให้ท า    
1.  ค านวณต้นทนุการผลิตตอ่หนว่ยตามวิธีต้นทนุเตม็ และ วิธีต้นทนุผนัแปร  
2.  จดัท างบก าไรขาดทนุวิธีต้นทนุเตม็  และวิธีต้นทนุผนัแปร  
3.  อธิบายความแตกตา่งของก าไรทัง้สองวิธี 
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ข้อ 10.  บริษัท วนันิภา จ ากดั ท าการผลิตสินค้าและจ าหนา่ยสินค้าชนิดหนึง่ โดยมีข้อมลูเก่ียวกบั
การผลิตประจ าปี 25x1  ดงันี ้

  สินค้าคงเหลือต้นงวด     1,000 หนว่ย 

  จ านวนหน่วยผลิต   10,000 หนว่ย 

  จ านวนหน่วยขาย       9,000 หนว่ย 

  ราคาขายตอ่หนว่ย       400 บาท 

 

  ต้นทนุการผลิต ประกอบด้วย 

   วตัถดุบิทางตรง        80  บาทตอ่หนว่ย 

   คา่แรงงานทางตรง       60  บาทตอ่หนว่ย 

   คา่ใช้จา่ยการผลิตผนัแปร      40  บาทตอ่หนว่ย 

   คา่ใช้จา่ยการผลิตคงท่ีเตม็       300,000  บาท 

 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 
  คา่ใช้จา่ยในการขายผนัแปร       5%  ของยอดขาย 

  คา่ใช้จา่ยในการขายคงท่ีเตม็ 80,000  บาท 

  คา่ใช้จา่ยในการบริหารคงท่ีเตม็ 40,000  บาท 

 

ให้ท า    
1.  ค านวณต้นทนุการผลิตตอ่หนว่ยตามวิธีต้นทนุเตม็ และ วิธีต้นทนุผนัแปร  
2.  จดัท างบก าไรขาดทนุวิธีต้นทนุเตม็  และวิธีต้นทนุผนัแปร  
3.  อธิบายความแตกตา่งของก าไรทัง้สองวิธี 
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ข้อ 10.  บริษัท ตลุาการ จ ากดั  ได้สรุปข้อมลูเก่ียวกบัการผลิตและจ าหนา่ย  โดยราคาขายตอ่
หนว่ย 50 บาท มีก าลงัการผลิตปกต ิ 50,000 หนว่ย  ข้อมลูเก่ียวกบัการผลิต มีดงันี ้  
       25x1   25x2 

  สินค้าคงเหลือต้นงวด  (หนว่ย)      20,000    10,000 

  จ านวนหน่วยผลิต  (หนว่ย)  40,000    60,000  

  สินค้าคงเหลือปลายงวด (หนว่ย)  10,000    30,000 

   

ต้นทนุการผลิต ประกอบด้วย 

   วตัถดุบิทางตรง                12  บาทตอ่หนว่ย 

   คา่แรงงานทางตรง                  8  บาทตอ่หนว่ย 

   คา่ใช้จา่ยการผลิตผนัแปร       10  บาทตอ่หนว่ย 

   คา่ใช้จา่ยการผลิตคงท่ีรวม               180,000  บาท 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร ประกอบด้วย 

  คา่ใช้จา่ยการขายผนัแปร                       5  บาทตอ่หนว่ย 

   คา่ใช้จา่ยการขายและบริหารคงท่ีรวม       100,000  บาท 

ให้ท า      
1.  ค านวณต้นทนุการผลิตตอ่หนว่ยตามวิธีต้นทนุเตม็ และ วิธีต้นทนุผนัแปร  
2.  จดัท างบก าไรขาดทนุวิธีต้นทนุเตม็  และวิธีต้นทนุผนัแปร  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  5 

ระบบต้นทุนตามกจิกรรม 

 

หวัข้อเนือ้หาประจ าบท  

1.  ความส าคญัของระบบต้นทนุตามกิจกรรม 

2.  ระบบต้นทนุเดมิ 

3.  ระบบต้นทนุตามกิจกรรม 

     3.1  ประเภทของกิจกรรม 

     3.2  การจดัสรรคา่ใช้จา่ยการผลิตตามระบบต้นทนุตามกิจกรรม 

     3.3  ประโยชน์ของระบบต้นทนุตามกิจกรรม 

4.  บทสรุป 

5.  แบบฝึกหดั 

 

วัตถุประสงค์ เชิงพฤตกิรรม 

1.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงความส าคญัของระบบต้นทนุตามกิจกรรม 

2.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงระบบต้นทนุเดมิได้ 

3.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงระบบต้นทนุตามกิจกรรมได้ 

 

วิธีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1.  การบรรยายเนือ้หา 

2.  ถามตอบในชัน้เรียน 

3.  ท าแบบฝึกหดัท้ายบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1.  เอกสารประกอบการสอน เร่ือง ระบบต้นทนุตามกิจกรรม 

2.  ชดุการสอน PowerPoint  

3.  แหลง่ข้อมลูอิเลคทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง 

4.  แหลง่ความรู้จากวารสารและหนงัสือพิมพ์ตา่ง ๆ 
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การวัดผลและการประเมินผล  

1.  สงัเกตความสนใจขณะฟังบรรยายและการตอบค าถาม 

2.  สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรียน  
3.  สงัเกตจากพฤติกรรมความสนใจ และการร่วมกิจกรรมในชัน้เรียน 

4.  ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัท้ายบท 
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บทที่  5 

ระบบต้นทุนตามกจิกรรม 

 

ต้นทนุตามกิจกรรม (Activity based costing : ABC) เป็นแนวคิดของระบบการบริหาร
ต้นทนุแบบใหมซ่ึง่มีจดุมุ่งหมายให้ผู้บริหารหนัมาให้ความสนใจกบัการบริหารกิจกรรมและต้นทนุ
ท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้จงึมีการบริหารโดยแบง่ออกเป็นกิจกรรมตา่ง ๆ และถือว่ากิจกรรมเป็นสิ่งท่ีท าให้
เกิดต้นทนุ สว่นผลิตภณัฑ์นัน้เป็นสิ่งท่ีใช้กิจกรรมตา่ง ๆ อีกทีหนึง่ กิจกรรม คือ การกระท าท่ีเปล่ียน
ทรัพยากรของกิจการออกมาเป็นผลผลิตได้ ดงันัน้ การบญัชีต้นทุนกิจกรรมนอกจากเน้นการระบุ
กิจกรรมของกิจการแล้ว ยงัระบตุ้นทนุของกิจกรรมเพ่ือใช้ในการค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ และเพ่ือ
เป็นแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 

 ความส าคัญของระบบต้นทนุตามกจิกรรม 

กชกร  เฉลิมกาญจนา  (2557 : 90 – 91)  ได้กล่าวไว้ว่า ระบบต้นทนุตามกิจกรรม เป็น
แนวคิดของการบริหารต้นทุนแบบใหม่ ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้ บริหารให้ความสนใจกับการบริหาร
กิจกรรมและต้นทนุเพ่ือใช้ในการตดัสินใจ  โดยให้ข้อมลูท่ีส าคญัแก่ผู้บริหารอนัเป็นประโยชน์ ดงันี ้

 

1.  การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ผู้บริหารต้องการข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้
ประกอบการตดัสินใจในเร่ืองตา่ง ๆ เช่น การตัง้ราคาผลิตภณัฑ์ การออกแบบหรือการปรับเปล่ียน
แบบผลิตภณัฑ์ การยกเลิกผลิตภณัฑ์เป็นต้น ข้อมลูต้นทนุผลิตภณัฑ์จะถือว่ามีความถกูต้องหาก
ข้อมูลนัน้สะท้อนถึงกระบวนการผลิตหรือความยากง่ายในการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด หาก
ข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์มีความถูกต้องมากขึน้เท่าไร การตัดสินใจของผู้ บริหารก็ย่อมมีความ
ผิดพลาดลดลง และยงัส่งผลให้ผู้บริหารสามารถประเมิน และมีข้อมูลท่ีใช้ก าหนดสดัส่วนในการ
ผลิตผลิตภณัฑ์และสว่นของตลาดเป็นไปอยา่งเหมาะสมยิ่งขึน้ 

 

2.  การบริหารเงินสดและสภาพคล่องทางการเงิน  เงินสดและสภาพคล่องทาง
การเงินถือว่ามีความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าก าไรทางบญัชี ในสภาวการณ์ท่ีมีการแข่งขนักัน
อยา่งรุนแรง มีความเส่ียงและความไมแ่นน่อนสงูดงัเช่นท่ีเป็นอยู่ในขณะนี ้เงินสดและสภาพคล่อง
ทางการเงินนบัวา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะชว่ยให้กิจการสามารถยืนหยดัอยู่ได้ในสถานการณ์ท่ีอาจ
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เกิดขึน้อย่างไม่คาดฝัน อีกทัง้สามารถปรับตวัให้เข้ากับสภาวะการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึน้ได้อยา่งรวดเร็ว และสามารถน าเงินทนุท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ไปลงทนุในผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ
จากรายจ่ายในการลงทุนระยะสัน้ เช่น ยอดขายท่ีเพิ่มขึน้หรือต้นทุนท่ีลดลงโดยไม่พิจารณาถึง
ความพร้อมของเงินทุนและต้นทนุของการถือเงินสดไว้ในมือ ตลอดจนกิจกรรมท่ีท าให้ต้นทนุของ
กิจการเพิ่มสูงขึน้โดยไม่จ าเป็น เช่น งานระหว่างท า ทัง้นีเ้พียงเพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาสินค้าขาดมือ
และการปรับปรุงคณุภาพสินค้า 

 

3.  การควบคุมต้นทุน ความเป็นเลิศของกิจการส่วนหนึ่งเกิดจากการท่ีผู้บริหารได้รับ
ข้อมลูต้นทนุท่ีถกูต้องอนัเป็นประโยชน์ตอ่การตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคญั
กบัการบริหารกิจกรรม เพ่ือลดความสญูเปลา่ให้เหลือน้อยท่ีสดุหรือให้หมดไป การท ากิจกรรมควร
มีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ขององค์การ การออกแบบผลิตภณัฑ์จะต้องค านึงถึงประโยชน์ท่ี
ผู้บริโภคจะได้รับเป็นส าคญั สินค้าหรือบริการจะต้องได้มาตรตามตามท่ีได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
มาตรตามนีค้วรจะเทียบเคียงได้หรือเหนือกวา่สินค้าหรือบริการในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั 

 

4.  การตัดสินใจ ข้อมลูต้นทนุผลิตภณัฑ์จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารเพ่ือใช้ประกอบการ
ตดัสินใจเก่ียวกับการตัง้ราคาผลิตภณัฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การยกเลิกผลิตภณัฑ์ ผู้บริหาร
มกัตดัสินใจโดยใช้ข้อมลูต้นทุนท่ีไม่ได้มาจากระบบการบริหารต้นทุนกิจกรรม เพราะเข้าใจว่าจะ
ได้รับข้อมูลไม่ทนัต่อเวลาและไม่เหมาะสมต่อการท่ีจะน ามาใช้ในการตดัสินใจ และเป็นเพียงตวั
เลขท่ีจดัท าขึน้โดยสมมติตามว่า กิจกรรมสนับสนุนการผลิตสัมพันธ์กับปริมาณการผลิต อีกทัง้
ค่าใช้จ่ายของแผนกต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะเหมือนกันจะน ามารวมเป็นยอดเดียว โดยไม่ได้ค านึงถึง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีก่อให้เกิดคา่ใช้จา่ยของแผนกกบัตวัผลิตภณัฑ์ 

 

5.  การเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหารของหลายกิจการ
ใช้ข้อมลูระบบต้นทนุกิจกรรมเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรม
ของพนกังาน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการและเพ่ือลดต้นทนุตา่ง ๆ เช่น กิจการบาง
แห่งใช้ข้อมลูต้นทนุกิจกรรมในการลดจ านวนชิน้ส่วนในการผลิตสินค้า โดยออกแบบผลิตภณัฑ์ ท่ี
ช่วยให้งานวิศวกรรมและการควบคมุวัตถุดิบลดลง และใช้จ านวนชิน้ส่วนเป็นตวัผลกัดนัต้นทุน
กิจกรรม เชน่ กิจกรรมการจดัซือ้ชิน้สว่น การน าชิน้สว่นเข้าเก็บในคลงั การตรวจรับชิน้สว่น เป็นต้น  
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6.  การสร้างความเป็นเลิศแก่กิจการ ระบบต้นทนุตามกิจกรรมมีบทบาทส าคญัในการ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของกิจการโดยการให้ข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์ท่ีมีความถูกต้องใกล้เคียง
ความเป็นจริง ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในประเดน็ตอ่ไปนี ้

    6.1  การปรับปรุงโครงสร้างต้นทนุและพฒันาการปฏิบตังิานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

    6.2  การประเมินส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ส่วนผสมของบริการ การเข้าใจความ
เก่ียวเน่ืองและความสมัพนัธ์กนัในระหวา่งกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเหมาะสม จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการหาก าไรในระยะยาวของกิจการ 

    6.3  การลดความสูญเปล่าให้หมดไปจะช่วยให้ผู้ บริหาร มองเห็นถึงศักยภาพของ
องค์กรในการลดต้นทนุได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

 

เม่ือมีการน าข้อมูลต้นทุนตามกิจกรรมไปใช้ร่วมกับข้อมูลท่ีไม่เป็นตัวเงิน เช่น ข้อมูลท่ี
เก่ียวกับคุณภาพ ข้อมูลเก่ียวกับของคงเหลือ ข้อมูลเก่ียวกับอัตราการเพิ่มผลผลิต และข้อมูล
เก่ียวกับผู้ปฏิบตัิงาน การบริหารงานจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ข้อมูลกิจกรรมจึงเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและเพิ่มก าไรให้แก่กิจการอยา่งตอ่เน่ือง 

ระบบการบริหารต้นทนุโดยทัว่ไปมกัระบแุตเ่ฉพาะจดุท่ีมีปัญหาเกิดขึน้ การท่ีจะตดัสินว่า 
ระบบการบริหารต้นทุนประสบความส าเร็จหรือไม่ จึงขึน้อยู่กับการน าข้อมูลท่ีได้จากระบบการ
บริหารต้นทุนนัน้ไปใช้ก่อนเร่ิมท าการวิเคราะห์กิจกรรมและตัวผลักดันต้นทุน ผู้ บริหารควร
ตระหนกัด้วยว่า การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ และการจดบนัทึกข้อมลูกิจกรรมจ าเป็นต้องอาศยั
ทัง้เวลา เงินทุน และก าลังคน ก่อนเร่ิมท าการวิเคราะห์กิจกรรมผู้ บริหารควรท าการส ารวจสิ่ง
ตอ่ไปนี ้

1.  ผู้บริหารระดบัสูงตระหนักถึงคุณค่าของการน าเอาระบบต้นทุนตามกิจกรรมมาใช้ 
ตลอดจนมีความมุง่มัน่ตอ่การปฏิบตัิตามก าหนดเวลา เงินทนุและทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การ
ตดิตัง้ระบบต้นทนุตามกิจกรรม มากน้อยเพียงใด 

2.  ผู้จดัการแผนกและผู้ควบคมุงานเข้าใจการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้เม่ือมีการ
น าเอาระบบต้นทุนตามกิจกรรมมาใช้ ตลอดจนผลกระทบของการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีมีต่อ
พนกังานมากน้อยเพียงใด 
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ระบบต้นทนุเดมิ (Traditional costing system)   

Garrison, Noreen, and Brewer (n.d. : 224 แปลโดย  นวพร  บุศยสุนทรและคณะ)  
กล่าวไว้ว่า  ระบบต้นทุนเดิมเป็นการค านวณต้นทนุสินค้าโดยพิจารณาเพียงต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกับ
การผลิตเท่านัน้ ได้แก่ วัตถุดิบทางตรง  ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต  ส าหรับ
วตัถดุบิทางตรงและคา่แรงงานทางตรงซึ่งเป็นต้นทนุทางตรงนัน้ไม่คอ่ยยุ่งยากมากนกั  และมกัจะ
ไม่เกิดข้อผิดพลาดเน่ืองจากวตัถดุิบทางตรงและคา่แรงงานทางตรงสามารถระบไุด้ชดัเจนว่าเป็น
ของผลิตภัณฑ์ชนิดใด แต่ส าหรับค่าใช้จ่ายการผลิตซึ่งจดัเป็นต้นทุนทางอ้อมจะมีปัญหาในการ
จดัสรรโดยตรงให้กบัแตล่ะผลิตภณัฑ์  เน่ืองจากค่าใช้จ่ายการผลิตบางชนิดเป็นต้นทนุร่วมจะต้อง
มีการจดัสรรให้กบัผลิตภณัฑ์  ซึง่ลกัษณะการจดัสรรคา่ใช้จ่ายในการผลิตจะเป็นอตัราเดียว ซึ่งท า
ได้ง่ายแตมี่ความยุง่ยากในค านวณต้นการผลิตให้กบัผลิตภณัฑ์แตล่ะชนิด เพราะต้นทนุท่ีค านวณ
ได้อาจมากหรือต ่ากว่าความเป็นจริง  ซึ่งการจดัสรรคา่ใช้จ่ายการผลิตตามตามระบบต้นทุนเดิม
สามารถสรุปได้ดงันี ้

1.  ค่าใช้จ่ายการผลิตจะถูกจดัเข้าสู่กลุ่มต้นทุนต่างๆ ตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งท่ีเห็นว่า
เหมาะสม ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการประเมินผลการปฏิบตัิงานผู้ รับผิดชอบกลุ่มต้นทนุ
นัน้ ๆ 

2.  ค่าใช้จ่ายการผลิตซึ่งสะสมอยู่ในแต่ละกลุ่มต้นทุนจะถูกจัดสรรเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องโดยใช้สิ่งท่ีมีความสัมพนัธ์กับปริมาณการผลิต เช่น จ านวนชั่วโมงเคร่ืองจกัร จ านวน
ชัว่โมงแรงงานทางตรง  จ านวนหนว่ยผลิต  เป็นต้น 

 

การค านวณอตัราคา่ใช้จ่ายการผลิตตามระบบต้นทนุเดิม จะใช้เพียงเกณฑ์ท่ีก าหนดขึน้
เพียงเกณฑ์เดียว โดยสามารถค านวณได้ดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อตัราคา่ใช้จ่ายการผลิตตอ่หนว่ย    =         

     

 

       

     

 

คา่ใช้จา่ยการผลิตรวม 

จ านวนชัว่โมง หรือ จ านวนหนว่ย 
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ตัวอย่าง 5.1  บริษัท แฮนด์ดีไซน์ จ ากัด  ผลิตและจ าหน่ายกระเป๋าถือ  Size M และ  Size L 
บริษัทคาดว่าในปีหน้าจะผลิตกระเป๋าถือ Size M จ านวน  4,000  ใบ  และกระเป๋าถือ Size L 
จ านวน  8,000  ใบ มีค่าใช้จ่ายการผลิตรวมทัง้หมด 840,000  บาท ค่าใช้จ่ายการผลิตมี
ความสมัพนัธ์โดยตรงกบัจ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรง โดยการผลิตกระเป๋าถือ  Size M  1 หน่วย 
ใช้เวลาผลิต 3 ชัว่โมง  และกระเป๋า  Size L 1 หน่วย ใช้เวลาผลิต 2 ชัว่โมง  ข้อมลูการผลิตอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง มีดงันี ้

กระเป๋าถือ Size M กะเป๋าถือ Size L 

 วตัถดุบิทางตรงตอ่หนว่ย          80   95 

 คา่แรงงานทางตรงตอ่หนว่ย            45   50 

  

หากบริษัทค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามระบบต้นทุนเดิม  อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อ
หนว่ย สามารถค านวณได้ ดงันี ้

 

จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรง 

ผลิตกระเป๋าถือ  Size M   = 4,000 x 3  = 12,000  ชัว่โมง 

ผลิตกระเป๋าถือ  Size L    = 8,000 x 2  = 16,000  ชัว่โมง 

รวม      28,000  ชัว่โมง       

 

 

 

 

   

 อตัราคา่ใช้จ่ายการผลิตตอ่หนว่ย    =         

     

     = 
28,000

840,000
  

 

     = 30  บาท/ชัว่โมง 

 

 

 

 

คา่ใช้จา่ยการผลิตรวม 

จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรง 
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สามารถค านวณหาต้นทนุการผลิตตอ่หนว่ยของสินค้าแตล่ะชนิดได้ดงันี ้

 กระเป๋าถือ Size M กระเป๋าถือ Size L 

วตัถดุบิทางตรง     85 95 

คา่แรงงานทางตรง    45 50 

คา่ใช้จา่ยการผลิต     90 60 

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย             220             205 

 

จากตวัอย่าง 5.1 หากบริษัท แฮนด์ดีไซน์ จ ากดั  ค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ตามระบบต้น
ทนุเดิม โดยค่าใช้จ่ายการผลิตมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัจ านวนหน่วยผลิต  อตัราคา่ใช้จ่ายการ
ผลิตตอ่หนว่ย สามารถค านวณได้ ดงันี ้

 

 อตัราคา่ใช้จ่ายการผลิตตอ่หนว่ย    =         

     

     = 
12,000

840,000
  

 

     = 70  บาท/หนว่ย 

 

สามารถค านวณหาต้นทนุการผลิตตอ่หนว่ยของสินค้าแตล่ะชนิดได้ดงันี ้

 กระเป๋าถือ Size M กระเป๋าถือ Size L 

วตัถดุบิทางตรง     85 95 

คา่แรงงานทางตรง    45 50 

คา่ใช้จา่ยการผลิต     70 70 

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย             200             215 
 

 

 

 

 

คา่ใช้จา่ยการผลิตรวม 

จ านวนหน่วยผลิต 
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ระบบต้นทนุตามกจิกรรม (Activity-based costing system)   
สมนกึ  เอือ้จิระพงษ์พนัธ์  (2552 : 87)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  ระบบต้นทนุตามกิจกรรม 

เป็นการก าหนดอตัราคา่ใช้จ่ายการผลิตตามฐานกิจกรรมตา่ง ๆ ของกระบวนการผลิตท่ีกิจการได้
ก าหนดขึน้ในการแปรรูปวตัถุดิบให้เป็นสินค้า การคิดค้นต้นทุนผลิตภัณฑ์ของสินค้าแต่ละชนิดท่ี
กิจการท าการผลิตให้มีความเป็นธรรมและสะท้อนมูลค่าในต้นทุนการผลิตของสินค้าได้อย่าง
ถกูต้องใกล้เคียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ 

ดังนัน้ระบบต้นทุนตามกิจกรรม จึงเป็นระบบของการจัดสรรต้นทุนโดยในขัน้แรกจะ
จดัสรรคา่ใช้จา่ยการผลิตให้กบักลุม่ หรือศนูย์กิจกรรม หลงัจากนัน้จึงจะจดัสรรคา่ใช้จ่ายในแตล่ะ
กิจกรรมเข้าเป็นต้นทนุผลิตภณัฑ์   ตามจ านวนกิจกรรมท่ีผลิตภณัฑ์นัน้ ๆ ใช้  โดยจ านวนกิจกรรม
ท่ีน ามาเป็นฐานในการค านวณต้นทนุภายในแตล่ะศนูย์กิจกรรมนัน้เรียก ตวัผลกัดนัต้นทนุ  

ตัวผลักดันต้นทุน (Cost driver)  หมายถึง  ปัจจยัหรือกิจกรรมท่ีเป็นสาเหตโุดยตรงตอ่
การเกิดต้นทนุ 

 

1.  ประเภทของกิจกรรม 

      กิจกรรม (Activity)  หมายถึง กระบวนการหรือเหตกุารณ์ตา่ง ๆ  ท่ีก่อให้เกิดต้นทนุ
ในการผลิตสินค้าหรือบริการ  ในระบบต้นทุนตามกิจกรรมแบ่งกิจกรรมในการผลิต ออกเป็น 4 
ระดบั ดงันี ้

      1.1  กิจกรรมระดบัหน่วยผลิต (Unit – level activity) หมายถึง กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ใน
แตล่ะหนว่ยผลิต โดยจ านวนครัง้ท่ีท ากิจกรรม จะผนัแปรโดยตรงกบัปริมาณการผลิตหรือยอดขาย 
เช่น จ านวนชิน้ส่วนท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณกระแสไฟฟ้าในการเดินเคร่ืองจักร 
ปริมาณวตัถดุบิทางตรงท่ีใช้ในการผลิต เป็นต้น 

      1.2  กิจกรรมระดบักลุ่มผลิตภัณฑ์ (Batch – level activity) หมายถึง กิจกรรมท่ี
เกิดขึน้ส าหรับแตล่ะ Batch ของการผลิตหรือการให้บริการ โดยจ านวนครัง้ท่ีท ากิจกรรมจะผนัแปร
โดยตรงกับจ านวน Batch และไม่ได้มีความสมัพันธ์ใด ๆ กับจ านวนหน่วยในแต่ละกลุ่ม ต้นทุน
กิจกรรมดังกล่าวสามารถระบุเ ข้าสู่ผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงเช่นเดียวกับต้นทุนกิจกรรมใน
ระดบั Unit เชน่ จ านวนครัง้ของการเตรียมการผลิต จ านวนครัง้ของการขนย้ายวตัถดุิบ จ านวนครัง้
ของการตรวจสอบคณุภาพชิน้สว่น จ านวนครัง้ของการสัง่ซือ้ชิน้สว่น เป็นต้น 



132 

 

บทที่ 5  ระบบต้นทุนตามกิจกรรม                                                    อรชุมา  มูลศรี 

      1.3  กิจกรรมระดบัชนิดผลิตภณัฑ์ (Product – level activity) หมายถึง กิจกรรมท่ีท า
โดยรวมเพ่ือให้สามารถผลิตและขายสินค้าหรือบริการแตล่ะชนิดได้ โดยมีเครือข่ายความสมัพนัธ์
กนัเพ่ือให้การผลิตทนัตอ่เวลาและสามารถขายสินค้าแตล่ะชนิดได้ และไม่มีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบั
ปริมาณการผลิตหรือจ านวน Batch แต่จะเก่ียวข้องโดยตรงกับการผลิตและการขายสินค้า เช่น 
การควบคมุงาน การจดัท าใบเบกิวตัถดุบิ การเปล่ียนแปลงแบบผลิตภณัฑ์ การตรวจสอบคณุภาพ
สินค้า การตรวจและซอ่มบ ารุงเคร่ืองจกัร เป็นต้น 

      1.4  กิจกรรมระดบัทัว่ไป (General operations –level activity)  หมายถึง กิจกรรมท่ี
เกิดขึน้โดยรวมเพ่ือให้การด าเนินงานทั่วไปเป็นไปตามปกติ กิจกรรมประเภทนีจ้ะไม่มี
ความสัมพันธ์ใด ๆ กับจ านวนหน่วยผลิต  หรือความหลากหลายของประเภทหรือส่วนผสม
ผลิตภัณฑ์ เช่น การท าความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงาน การจัดยามรักษา
ความปลอดภัยโรงงาน การเส่ือมค่าของโรงงาน การตกแต่งสวนบริเวณรอบโรงงาน เป็นต้น  
ต้นทุนของกิจกรรมในขัน้นีจ้ึงมีลักษณะเป็นต้นทุนรวมซึ่งไม่สามารถระบุเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการได้โดยอาศยัการประมาณอยา่งมีหลกัเกณฑ์ การจดัสรรต้องใช้ดลุยพินิจสว่นตวัเข้าชว่ย 

 

2.  การจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตตามระบบต้นทุนตามกิจกรรม   
    การจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตตามระบบต้นทุนตามกิจกรรม  สามารถสรุปได้             

5 ขัน้ตอน  ดงันี ้

     2.1  ก าหนดและแบ่งกิจกรรมหลกัๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต  โดยรวบรวมกิจกรรมท่ี
เหมือนกันไว้ในศูนย์กิจกรรมเดียวกัน แล้วรวบรวมค่าใช้จ่ายในการผลิตให้กับศูนย์กิจกรรมให้
เหมาะสม 

     2.2  ก าหนดตวัผลกัดนัต้นทนุ โดยให้สมัพนัธ์กบัศนูย์กิจกรรม โดยตวัผลกัดนัต้นทนุนี ้
กิจการต้องก าหนดให้มีความสมัพนัธ์อย่างมากกบักลุ่มหรือศนูย์กิจกรรมนัน้  รวมทัง้ต้องสามารถ
หาข้อมูลเก่ียวกับตัวผลักดันต้นทุนได้และสามารถวัดกิจกรรมนัน้ ๆ ได้จริง โดยต้นทุนต้องไม่
มากกวา่ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ ตวัอยา่งเชน่ 
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  กิจกรรม    ตัวผลักดันต้นทุน 

 กิจกรรมการเตรียมเคร่ืองจกัร   จ าวนครัง้ของการเตรียม 

 กิจกรรมการตรวจสอบคณุภาพ   จ านวนครัง้ท่ีตรวจสอบ 

 กิจกรรมการจดัซือ้วตัถดุบิ   จ านวนครัง้ของการจดัซือ้ 

 กิจกรรมการสัง่ซือ้    จ านวนครัง้ของการสัง่ซือ้ 

 กิจกรรมการออกแบบผลิตภณัฑ์   จ านวนครัง้ของการออกแบบ 

 กิจกรรมการใช้เคร่ืองจกัร    จ านวนชัว่โมงเคร่ืองจกัร 

 

     2.3  ค านวณหาอตัราค่าใช้จ่ายการผลิตตอ่หน่วยของตวัผลกัดนัต้นทุน  โดยสามารถ
ค านวณได้ดงันี ้

  

   อตัราคา่ใช้จ่ายการผลิตตอ่หนว่ยของกิจกรรม   =         

     

 

     2.4  จดัสรรคา่ใช้จา่ยการผลิตของแตล่ะศนูย์กิจกรรมให้กบัผลิตภณัฑ์แตล่ะชนิด 

โดยสามารถค านวณได้ดงันี ้

 

  คา่ใช้จา่ยการผลิตของแตล่ะกิจกรรม  =  ปริมาณตวัผลกัดนัต้นทนุของผลิตภณัฑ์แตล่ะชนิด  
                                                               x  อตัราคา่ใช้จา่ยการผลิตตอ่หนว่ยของแตล่ะกิจกรรม 

 

 

     2.5  ค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด โดยสามารถ
ค านวณได้ดงันี ้

   

  อตัราคา่ใช้จา่ยการผลิตตอ่หนว่ยของผลิตภณัฑ์   =         

     

 

 

คา่ใช้จา่ยการผลิตของแตล่ะกิจกรรม 

ปริมาณตวัผลกัดนัต้นทนุของแตล่ะกิจกรรม 

คา่ใช้จา่ยการผลิตของแตล่ะผลิตภณัฑ์ 

จ านวนหน่วยผลิตของแตล่ะผลิตภณัฑ์ 
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ตัวอย่าง 4.2  จากตวัอยา่ง 4.1  บริษัท แฮนด์ดีไซน์ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายกระเป๋าถือ  Size M 

และ  Size L บริษัทคาดว่าในปีหน้าจะผลิตกระเป๋าถือ Size M จ านวน  4,000  ใบ  และกระเป๋า
ถือ Size L จ านวน  8,000  ใบ มีค่าใช้จ่ายการผลิตรวม 840,000  บาท  ข้อมูลการผลิตอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง มีดงันี ้

       กระเป๋าถือ Size M กะเป๋าถือ Size L 

 วตัถดุบิทางตรงตอ่หนว่ย            80   95 

 คา่แรงงานทางตรงตอ่หนว่ย   45   50 

 

ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการค านวณต้นทนุภายใต้ระบบต้นทนุตามกิจกรรมมีดงันี  ้

กิจรรม 

 

 

                         .  

ตวัผลกัดนัต้นทนุ 

 

 

                               .                            

คา่ใช้จา่ยการ
ผลิต (บาท) 

 

                   .      

ปริมาณตวั
ผลกัดนัต้นทนุ 

 

                    .       

ปริมาณการใช้ตวั
ผลกัดนัต้นทนุของ

กระเป๋าถือ 

Size M    Size L 

การสัง่ซือ้วตัถดุบิ     จ านวนครัง้สัง่ซือ้               90,000 60 ครัง้ 20 40 

การเดนิเคร่ืองจกัร    จ านวน ชม.เคร่ืองจกัร    500,000 5,000  ชม. 2,800 2,200 

การตรวจคณุภาพ     จ านวนกลุม่     130,000 50  กลุม่ 15 35 

การบรรจ ุ จ านวนหน่วย                  120,000 12,000 หนว่ย 4,000 8,000 

 

การจดัสรรคา่ใช้จา่ยการผลิตตามระบบต้นทนุตามกิจกรรม 

1.  ก าหนดและแบง่กิจกรรมหลกัๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิต 

      กิจรรม   ค่าใช้จ่ายการผลิต (บาท)    
การสัง่ซือ้วตัถดุบิ               90,000              
การเดนิเคร่ืองจกัร        500,000      
การตรวจคณุภาพ         150,000       
การบรรจ ุ           100,000        

    รวม         840,000 
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2.  ก าหนดตวัผลกัดนัต้นทนุ 

     กิจรรม   ตัวผลักดันต้นทุน 

จ านวนครัง้สัง่ซือ้       การสัง่ซือ้วตัถดุบิ     
การเดนิเคร่ืองจกัร     จ านวน ชม.เคร่ืองจกัร 

การตรวจคณุภาพ      จ านวนกลุม่ 

การบรรจ ุ  จ านวนหน่วย               
 

3.  ค านวณหาอตัราคา่ใช้จา่ยการผลิตตอ่หนว่ยของตวัผลกัดนัต้นทนุ  เป็นดงันี ้

       
   อตัราคา่ใช้จ่ายการผลิตตอ่หนว่ยของกิจกรรม   =         

     

กิจรรม 

 

                         . 

ตวัผลกัดนัต้นทนุ 

 

                              . 

คา่ใช้จา่ยการ
ผลิต (บาท) 

                   . 

ปริมาณตวั
ผลกัดนั 

     ต้นทนุ    .     

อตัราคา่ใช้จ่ายการ
ผลิตตอ่หนว่ยของ      

        กิจกรรม        . 
การสัง่ซือ้วตัถดุบิ     จ านวนครัง้สัง่ซือ้            90,000      60  ครัง้   1,500  บาท/ครัง้ 

การเดนิเคร่ืองจกัร    จ านวน ชม.เคร่ืองจกัร 500,000  5,000  ชม.      100  บาท/ชม. 
การตรวจคณุภาพ     จ านวนกลุม่  130,000      50  กลุม่   2,600  บาท/กลุม่ 

การบรรจ ุ จ านวนหน่วย               120,000 12,000 หนว่ย        10  บาท/หน่วย 

 

4.  จดัสรรคา่ใช้จา่ยการผลิตของแตล่ะศนูย์กิจกรรมให้กบัผลิตภณัฑ์แตล่ะชนิด 

 

คา่ใช้จา่ยการผลิตของแตล่ะกิจกรรม  =    ปริมาณตวัผลกัดนัต้นทนุของผลิตภณัฑ์แตล่ะชนิด  
                                                               x  อตัราคา่ใช้จา่ยการผลิตตอ่หนว่ยของแตล่ะกิจกรรม 

 

 

 

 

 

คา่ใช้จา่ยการผลิตของแตล่ะกิจกรรม 

ปริมาณตวัผลกัดนัต้นทนุของแตล่ะกิจกรรม 
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คา่ใช้จา่ยการผลิตของกระเป๋าถือ  Size M 

 

  

 

 

 

 

 

 

คา่ใช้จา่ยการผลิตของกระเป๋าถือ  Size L 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ค านวณคา่ใช้จา่ยการผลิตตอ่หนว่ยของผลิตภณัฑ์แตล่ะชนิด 

   

  อตัราคา่ใช้จา่ยการผลิตตอ่หนว่ยของผลิตภณัฑ์   =         

    

กระเป๋าถือ  Size M  =     
4,000

411,000
  

 

=   102.75 บาท/หนว่ย 

 

 

กิจรรม 

                          . 
ปริมาณการใช้ตวั

ผลกัดนัต้นทนุ 

อตัราคา่ใช้จ่ายการผลิต
ตอ่หนว่ยของกิจกรรม 

ค่าใช้จ่าย 

การผลิต (บาท) 

การสัง่ซือ้วตัถดุบิ     40        1,500  บาท/ครัง้ 60,000 
การเดนิเคร่ืองจกัร    2,200          100  บาท/ชม. 220,000 
การตรวจคณุภาพ     35       2,600  บาท/กลุม่            91,000 

การบรรจ ุ 4,000            10  บาท/หนว่ย 40,000 
       รวม 411,000 

กิจรรม 

                          . 
ปริมาณการใช้ตวั

ผลกัดนัต้นทนุ 

อตัราคา่ใช้จ่ายการผลิต
ตอ่หนว่ยของกิจกรรม 

ค่าใช้จ่าย  
การผลิต (บาท) 

การสัง่ซือ้วตัถดุบิ     20        1,500  บาท/ครัง้ 30,000 
การเดนิเคร่ืองจกัร    2,800           100  บาท/ชม. 280,000 
การตรวจคณุภาพ     15        2,600  บาท/กลุม่ 39,000 
การบรรจ ุ 8,000             10  บาท/หนว่ย 80,000 
       รวม 429,000 

คา่ใช้จา่ยการผลิตของแตล่ะผลิตภณัฑ์ 

จ านวนหน่วยผลิตของแตล่ะผลิตภณัฑ์ 
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กระเป๋าถือ  Size L  =     
8,000

429,000
 

 

=   53.63 บาท/หนว่ย 

 

สามารถค านวณหาต้นทนุการผลิตตอ่หน่วยของสินค้าแตล่ะชนิดได้ดงันี  ้

 กระเป๋าถือ  Size M กระเป๋าถือ  Size L 

วตัถดุบิทางตรง     85.00 95.00 

คา่แรงงานทางตรง    45.00 50.00 

คา่ใช้จา่ยการผลิต                  102.75 53.63 

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย           232.75           198.63 

 

3.  ประโยชน์ของระบบต้นทุนตามกิจกรรม 

      การค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ระบบต้นทนุตามกิจกรรม มีประโยชน์ดงันี  ้

      3.1  การค านวณการจัดสรรต้นทุนผลิตภัณฑ์จะมีความเท่ียงตรงมากขึน้ เน่ืองจาก
ระบบต้นทุนตามกิจกรรมจะใช้ตวัผลักดันต้นทุนหลายตัวเป็นฐานกิจกรรม  ท าให้การจัดสรร
คา่ใช้จา่ยการผลิตขึน้อยูก่บัตวัผลกัดนัท่ีมีความสมัพนัธ์กนัระหวา่งกิจกรรมกบัตวัผลกัดนัต้นทนุ 

      3.2  ระบบต้นทุนตามกิจกรรมช่วยให้ได้ข้อมูลทางบัญชีท่ีมีความถูกต้องมากขึน้  
ผู้บริหารสามารถน าข้อมลูไปใช้ในการตดัสินใจได้อยา่งถกูต้องและมีประสิทธิภาพ 

      3.3  ระบบต้นทนุตามกิจกรรมท าให้ผู้บริหารแตล่ะฝ่ายสามารถควบคมุคา่ใช้จ่ายการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
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  บทสรุป 

 การค านวณต้นทุนผลิตภณัฑ์สามารถค านวณได้ 2 วิธี คือ ค านวณต้นทนุผลิตภัณฑ์โดย
ใช้ระบบต้นทุนเต็มและระบบต้นทุนตามกิจกรรม  ซึ่งการใช้ระบบต้นทุนเต็มจะค านวณอัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตเพียงอัตราเดียว อาจใช้ปริมาณการผลิต จ านวนชั่วโมงเคร่ืองจักร หรืออ่ืน ๆ 
เป็นเกณฑ์ในการจดัสรรต้นทนุ  ท าให้ต้นทนุการผลิตท่ีค านวณได้ไม่ถกูต้องตามความเป็นจริงมาก
นกั  เพราะบางครัง้คา่ใช้จา่ยการผลิตท่ีเกิดขึน้อาจจะไมส่มัพนัธ์กบัเกณฑ์ท่ีน ามาใช้ในการจดัสรร   

สว่นการค านวณต้นทนุตามระบบต้นทนุตามกิจกรรม  จะมีการแบง่ศนูย์กิจกรรมละหาตวั
ผลกัดนัต้นทุนท่ีเหมาะสมและมีความสมัพนัธ์กับกิจกรรม  เพ่ือน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการจดัสรร
คา่ใช้จ่ายการผลิต  ท าให้ต้นทนุการผลิตท่ีค านวณได้ถกูต้องและใกล้เคียงความเป็นจริงมากท่ีสดุ  
โดยขัน้ตอนการค านวณต้นทนุตามกิจกรรม จะประกอบด้วย  

1.  การก าหนดและแบง่กิจกรรมหลกัๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิต   
2.  การก าหนดตวัผลกัดนัต้นทนุโดยให้สมัพนัธ์กบัศนูย์กิจกรรม  
3.  การค านวณหาอตัราคา่ใช้จา่ยการผลิตตอ่หนว่ยของตวัผลกัดนัต้นทนุ   
4.  การจดัสรรค่าใช้จ่ายการผลิตของแต่ละศนูย์กิจกรรมให้กบัผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดและ 
5.  ค านวณคา่ใช้จา่ยการผลิตตอ่หนว่ยของผลิตภณัฑ์แตล่ะชนิด  
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แบบฝึกหดั 

 

ข้อ 1.  จงอธิบายถึงความส าคญัของระบบต้นทนุตามกิจกรรม 

ข้อ 2.  จงอธิบายถึงการค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ตามระบบต้นทนุเดมิ 

ข้อ 3.  จงอธิบายถึงการค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ตามระบบต้นทนุตามกิจกรรม 

ข้อ 4.  จงอธิบายถึงประโยชน์ของระบบต้นทนุตามกิจกรรม 

ข้อ 5.  จงพิจารณาวา่กิจกรรม ควรใช้อะไรเป็นตวัผลกัดนัต้นทนุ โดยเตมิในชอ่งวา่งให้ถกูต้อง 

 ก.  จ านวนชัว่โมงวิศวกรรม  ข.  จ านวนครัง้ตดิตัง้ 

 ค.  จ านวนชัว่โมงเคร่ืองจกัร  ง.  จ านวนกลุม่ 

 จ.  จ านวนครัง้ของการสัง่ซือ้  ฉ.  กิโลวตัต์ 

 ช.  จ านวนพนกังาน   ซ.  จ านวนครัง้ของการตรวจสอบ 

  

 1.  ..............  การเดนิเคร่ืองจกัร 

 2. ...............  การจา่ยเงินเดือนพนกังาน 

 3. ...............  การออกแบบผลิตภณัฑ์ 

 4. ...............  การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร 

 5. ...............  การสัง่ซือ้วตัถดุบิ 

6. ...............  พลงังาน 

7. ...............  การบรรจผุลิตภณัฑ์ 

 8. ...............  การตรวจสอบคณุภาพ 

 9. ...............  การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร 

10. .............  การตรวจรับวตัถดุบิ 
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ข้อ 6.  บริษัท ไม้เมือง จ ากดั ท าการผลิตสินค้า2 ชนิด คือ  ตู้ เสือ้ผ้า  เตียงนอน มีข้อมลูการผลิต
ของสินค้าทัง้สองชนิด ดงันี ้

      ตู้เสือ้ผ้า เตียงนอน      รวม 

ปริมาณการผลิต (หนว่ย)     1,500    1,000      2,500 

วตัถดุบิทางตรงตอ่หนว่ย (บาท)        650       500 

คา่แรงงานทางตรงตอ่หนว่ย (บาท)       380       280      
คา่ใช้จา่ยการผลิตรวม (บาท)       945,000 

จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงตอ่หนว่ย (บาท)               5            3 

 

ให้ท า 
 1.  ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยภายใต้ระบบต้นทุนเดิม โดยค่าใช้จ่ายการผลิต
สมัพนัธ์โดยตรงกบัชัว่โมงแรงงานทางตรง 

 2.  ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยภายใต้ระบบต้นทุนเดิม โดยค่าใช้จ่ายการผลิต
สมัพนัธ์โดยตรงกบัปริมาณการผลิต 

 

ข้อ 7.  บริษัท สารถี จ ากดั เป็นบริษัทผลิตและจ าหนา่ยคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทฯ วางแผนท่ีจะท า
การผลิตในเดือนหน้าจ านวน  20,000 เคร่ือง จงึได้รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัการผลิตตลอดทัง้เดือน
ดงันี ้

  วตัถดุบิทางตรง    2,100,000 บาท 

  คา่แรงงานทางตรง     800,000 บาท 

 

ภายใต้ระบบต้นทนุเดมิ ก าหนดให้อตัราคา่ใช้จา่ยในการผลิตจดัสรรคิดเข้างาน 60%  
ของต้นทนุแรงงานทางตรง 

ข้อมลูเก่ียวกบัการใช้ระบบต้นทนุตามกิจกรรม มีดงันี ้

  ศนูย์กิจกรรม   ตวัผลกัดนัต้นทนุ 

 การสัง่ซือ้วตัถดุบิ   จ านวนครัง้ 

 การด าเนินการผลิต   จ านวนชัว่โมงเคร่ืองจกัร 

 ตรวจสอบคณุภาพ   จ านวนชัว่โมงตรวจสอบ 
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 โดยบริษัทฯ มีการสั่งซือ้วัตถุดิบโดยประมาณทัง้ปี  200 ครัง้ ใช้เวลาในการด าเนินการ
ผลิต 24,000 ชัว่โมงเคร่ืองจกัร  และการตรวจสอบคณุภาพใช้เวลา 5,000 ชัว่โมงตรวจสอบ โดยมี
คา่ใช้จา่ยตลอดทัง้ปีในการด าเนินธุรกิจเท่ากบั 700,000 บาท ซึ่งได้จดัสรรคา่ใช้จ่ายให้แตล่ะศนูย์
กิจกรรมตามสดัสว่น  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

    ค่าใช้จ่าย การส่ังซือ้  การด าเนิน ตรวจสอบ 

        ทัง้ปี    วัตถุดบิ  การผลิต  คุณภาพ 

เงินเดือนผู้ควบคมุงาน  100,000      -     50%     50%  

คา่วสัดโุรงงาน   300,000   10%     80%     10% 

คา่เส่ือมราคาอปุกรณ์  200,000     -     90%     10% 

คา่ใช้จา่ยเบด็เตล็ด  100,000   30%     35%     35% 

 

ให้ท า  

1.  ค านวณการจดัสรรคา่ใช้จา่ยให้แตล่ะศนูย์กิจกรรม   

2.  ค านวณอตัราคา่ใช้จา่ยการผลิตของแตล่ะศนูย์กิจกรรม    

3.  ค านวณต้นทนุคา่ใช้จา่ยในการผลิตรวม      

     ข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการค านวณต้นทนุคา่ใช้จา่ยในการผลิตมีดงันี ้   

                     การใช้ตวัผลกัดนัต้นทนุ 

  การสัง่ซือ้วตัถดุบิ       150 ครัง้    

  การด าเนินการผลิต   18,000 ชัว่โมงเคร่ืองจกัร  

  ตรวจสอบคณุภาพ     3,000 ชัว่โมงตรวจสอบ     
4.  ค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ตอ่หนว่ยตามระบบต้นทนุกิจกรรม   

5.  ค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ตอ่หนว่ยตามระบบต้นทนุเดมิ 
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ข้อ 8. บริษัท มาริสา  จ ากดั  เป็นบริษัทผลิตและจ าหนา่ย อาหารสตัว์ 2 ชนิด คือ อาหารเป็ด และ 
อาหารไก่  มีข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

           อาหารเป็ด        อาหารไก่ 

 จ านวนหน่วยท่ีผลิต (หน่วย)           2,000  600 

 เวลาท่ีใช้ในการผลิต (ชัว่โมงเคร่ืองจกัร)              1                         1      
 วตัถดุบิทางตรงตอ่หน่วย(บาท)    40   30 

 คา่แรงงานทางตรงตอ่หน่วย (บาท)   20   15 

 คา่ใช้จา่ยในการผลิตท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด 52,000 บาท 

 จ านวนชัว่โมงเคร่ืองจกัรท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้    2,600 ชัว่โมง 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการค านวณต้นทนุตามระบบกิจกรรม มีดงันี  ้

การรวบรวมคา่ใช้จา่ยการผลิตในศนูย์กิจกรรมหลกั ๆ  
คา่สาธารณูปโภค   12,000  บาท 

คา่ซอ่มบ ารุงรักษา   26,000  บาท 

คา่บริหารโรงงาน    9,000  บาท 

การตรวจสอบคณุภาพ    5,000  บาท   

   รวม    52,000  บาท 

ก าหนดตวัผลกัดนักิจกรรม 

   ต้นทุน           ตัวผลักดันต้นทุน 

  คา่สาธารณูปโภค   พืน้ท่ีตารางฟตุ 

  คา่ซอ่มบ ารุงรักษา   ชัว่โมงเคร่ืองจกัร 

  คา่บริหารงานโรงงาน   จ านวนพนกังาน 

  การตรวจสอบคณุภาพ   จ านวนครัง้ของการตรวจสอบ 

ปริมาณตวัผลกัดนัท่ีเกิดขึน้ในสินค้าแตล่ะชนิด 

 พืน้ท่ีตารางฟตุ 

                     . 
ชัว่โมง

เคร่ืองจกัร 

จ านวน
พนกังาน 

จ านวนครัง้ของการ 

      ตรวจสอบ     . 
อาหารเป็ด 4,000 2,000 80 200 

อาหารไก่ 1,000 600 10 50 

รวม 5,000 2,600 90 250 
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ให้ท า    
1.  ค านวณต้นทนุการผลิตตอ่หนว่ยตามระบบต้นทนุเดมิ 

2.  ค านวณต้นทนุตามระบบต้นทนุตามกิจกรรม 

     2.1  ค านวณหาอตัราคา่ใช้จา่ยการผลิตตอ่หน่วยของตวัผลกัดนัต้นทนุ   
     2.2  การจดัสรรคา่ใช้จา่ยการผลิตของแตล่ะศนูย์กิจกรรมให้กบัผลิตภณัฑ์แตล่ะชนิด     
     2.3  ค านวณคา่ใช้จา่ยการผลิตตอ่หนว่ยของผลิตภณัฑ์แตล่ะชนิด  
     2.4  ค านวณต้นทนุการผลิตตอ่หนว่ยตามระบบต้นทนุตามกิจกรรม 

 

ข้อ 9.  บริษัท พนิดา จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายสินค้า A  และสินค้า B  บริษัทคาดว่าในปีหน้าจะ
สินค้า A  10,000  หนว่ย  และสินค้า B  15,000 หน่วย  คา่ใช้จ่ายการผลิตรวม  2,250,000  บาท  
ข้อมลูการผลิตอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง มีดงันี ้

       สินค้า A   สินค้า B  

 วตัถดุบิทางตรงตอ่หนว่ย              150      200   

 คา่แรงงานทางตรงตอ่หนว่ย        120      160  

  

ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการค านวณต้นทนุภายใต้ระบบต้นทนุตามกิจกรรมมีดงันี  ้

 

 

 

กิจรรม 

 

 

                               . 

ตวัผลกัดนัต้นทนุ 

 

 

                        . 

คา่ใช้จา่ยการ
ผลิต (บาท) 

 

                   . 

ปริมาณตวั
ผลกัดนัต้นทนุ 

 

                      . 

ปริมาณการใช้ตวั
ผลกัดนัต้นทนุของ

กระเป๋าถือ 

สินค้า A    สินค้า B 

คา่สาธารณูปโภค พืน้ท่ีตารางฟตุ 600,000   6,000  ตร.ฟตุ 2,500 3,500 

คา่ซอ่มบ ารุงรักษา ชัว่โมงเคร่ืองจกัร 700,000 10,000  ชม. 4,800 5,200 

คา่บริหารงานโรงงาน จ านวนพนกังาน  500,000 10,000  คน 3,500 6,500 

การตรวจสอบคณุภาพ จ านวนครัง้ของ
การตรวจสอบ 

450,000   5,000  ครัง้ 2,000 3,000 
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ให้ท า    
1.  ค านวณต้นทนุการผลิตตอ่หนว่ยตามระบบต้นทนุเดมิ 

2.  ค านวณต้นทนุตามระบบต้นทนุตามกิจกรรม 

     2.1  ค านวณหาอตัราคา่ใช้จา่ยการผลิตตอ่หน่วยของตวัผลกัดนัต้นทนุ   
     2.2  การจดัสรรคา่ใช้จา่ยการผลิตของแตล่ะศนูย์กิจกรรมให้กบัผลิตภณัฑ์แตล่ะชนิด     
     2.3  ค านวณคา่ใช้จา่ยการผลิตตอ่หนว่ยของผลิตภณัฑ์แตล่ะชนิด  
     2.4  ค านวณต้นทนุการผลิตตอ่หนว่ยตามระบบต้นทนุตามกิจกรรม 

 

ข้อ 10.  บริษัท  จักรสาน จ ากัด  ผลิตและจ าหน่ายสินค้า 2 ชนิด คือ  กระเป๋าถือจากผ้า และ  
กระเป๋าถือจากหนงัเทียม  การผลิตสินค้าทัง้ 2 ชนิด มีค่าใช้จ่ายการผลิตเกิดขึน้ทัง้หมดจ านวน  
896,000  บาท  โดยระบบต้นทุนเดิมค่าใช้จ่ายการผลิตจะผันแปรตามจ านวนชั่วโมงแรงงาน
ทางตรง  ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตมีดงันี ้

      กระเป๋าถือจากผ้า   กระเป๋าถือจากหนงัเทียม   
 วตัถดุบิทางตรงตอ่หน่วย (บาท)        120        140 

 คา่แรงงานทางตรงตอ่หน่วย (บาท)         90        100 

ปริมาณการผลิต (หนว่ย)      4,000   10,000  

จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงตอ่หน่วย           3            2 

 

ส าหรับข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการค านวณต้นทนุภายใต้ระบบต้นทนุตามกิจกรรมมีดงันี  ้

 

กิจรรม ตวัผลกัดนัต้นทนุ คา่ใช้จา่ย
การผลิต 
(บาท) 

ปริมาณตวั
ผลกัดนัต้นทนุ 

ปริมาณการใช้ตวั
ผลกัดนัต้นทนุของ

กระเป๋าถือ 

    ผ้า       หนงัเทียม 

การสัง่ซือ้วตัถดุบิ จ านวนครัง้สัง่ซือ้ 90,000   40  ครัง้ 15 25 

การเดนิเคร่ืองจกัร    จ านวนชัว่โมง เคร่ืองจกัร   600,000   6,000  ชัว่โมง 2,500 3,500 

การตรวจสอบคณุภาพ จ านวนกลุม่ 126,000        60  กลุม่ 28 32 

การบรรจ ุ จ านวนหน่วย 80,000 10,000  หน่วย 4,000 6,000 



145 

 

บทที่ 5  ระบบต้นทุนตามกิจกรรม                                                    อรชุมา  มูลศรี 

ให้ท า 
1.  ค านวณต้นทนุการผลิตตอ่หนว่ยตามระบบต้นทนุเดมิของกระเป๋าทัง้ 2 ชนิด 

2.  ค านวณต้นทนุตามระบบต้นทนุตามกิจกรรมของกระเป๋าทัง้ 2 ชนิด 

     2.1  ค านวณหาอตัราคา่ใช้จา่ยการผลิตตอ่หน่วยของตวัผลกัดนัต้นทนุ   
     2.2  การจดัสรรคา่ใช้จา่ยการผลิตของแตล่ะศนูย์กิจกรรมให้กบัผลิตภณัฑ์แตล่ะชนิด     
     2.3  ค านวณคา่ใช้จา่ยการผลิตตอ่หนว่ยของผลิตภณัฑ์แตล่ะชนิด  
     2.4  ค านวณต้นทนุการผลิตตอ่หนว่ยตามระบบต้นทนุตามกิจกรรม 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  6 

งบประมาณ 

 

หวัข้อเนือ้หาประจ าบท  

1.  ความหมายของงบประมาณ 

2.  วตัถปุระสงค์ของการจดัท างบประมาณ 

3.  ประเภทของงบประมาณ 

4.  การจดัท างบประมาณ 

     4.1  งบประมาณการขาย 

     4.2  งบประมาณการผลิต  
     4.3  งบประมาณวตัถดุบิทางตรง  
     4.4  งบประมาณคา่แรงงานทางตรง 

     4.5  งบประมาณคา่ใช้จา่ยการผลิต  
     4.6  งบประมาณต้นทนุการผลิต  
     4.7  งบประมาณคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน  
     4.8  งบประมาณเงินสด  
     4.9  งบประมาณงบก าไรขาดทนุ 

     4.10 งบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน 

5.  งบประมาณส าหรับกิจการท่ีไมไ่ด้ผลิตสินค้า 

6.  บทสรุป 

7.  แบบฝึกหดั 
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วัตถุประสงค์ เชิงพฤตกิรรม 

1.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายความหมายของงบประมาณได้ 

2.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงวตัถปุระสงค์ของการจดัท างบประมาณได 

3.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายประเภทของงบประมาณได้ 

4.  ผู้ เรียนสามารถจดัท างบประมาณได้ 

5.  ผู้ เรียนสามารถจดัท างบประมาณส าหรับกิจการท่ีไมไ่ด้ผลิตสินค้าได้ 

 

วิธีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1.  การบรรยายเนือ้หา 

2.  ถามตอบในชัน้เรียน 

3.  ท าแบบฝึกหดัท้ายบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1.  เอกสารประกอบการสอน เร่ือง งบประมาณ 

2.  ชดุการสอน Power Point  

3.  แหลง่ข้อมลูอิเลคทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง 

4.  แหลง่ความรู้จากวารสารและหนงัสือพิมพ์ตา่ง ๆ 

 

การวัดผลและการประเมินผล  

1.  สงัเกตความสนใจขณะฟังบรรยายและการตอบค าถาม 

2.  สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรียน  
3.  สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการร่วมกิจกรรมในชัน้เรียน 

4.  ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัท้ายบท 
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บทที่  6 

งบประมาณ 

 

การด าเนินกิจการนัน้ ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีหลกัคือ การวางแผน  การสัง่การและการจูงใจ 
การควบคมุ และการตดัสินใจ  เพ่ือให้ผลการด าเนินงานบรรลเุป้าหมายและมีก าไรสงูสุด   ดงันัน้
กิจการจะต้องมีการวางแผนก าไร (Profit planning)  ซึ่งการวางแผนก าไรของกิจการให้มี
ความส าเร็จได้นัน้  ต้องมีการเตรียมงบประมาณตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร
จดัการทรัพยากรตา่ง ๆ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

 

ความหมายของงบประมาณ 

 Garrison, R. and others  (2012 : 460)  ได้ให้ความหมายไว้วา่  งบประมาณ (Budget) 

คือ แผนการจดัหาและการใช้ทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีจดัแสดงในรูปของข้อมลู
เชิงปริมาณอย่างละเอียดภายในชว่งเวลาใดเวลาหนึง่ในอนาคต 

อนาคต 

 ศศิวิมล  มีอ าพล  (2552 : 6-3)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  งบประมาณ หมายถึง แผนงาน
ในรูปตวัเลขท่ีแสดงรายละเอียดของการจดัหาและใช้ทรัพยากรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือน ามา
เป็นแนวทางการด าเนินงานในอนาคตและควบคมุการด าเนินงานในปัจจบุนั  

 ดงันัน้สามารถสรุปได้ว่า  งบประมาณ (Budget)  หมายถึง แผนทางการเงินท่ีแสดงถึง
การจดัหาและการใช้ทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานในระยะเวลาหนึ่งในอนาคต เพ่ือใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้   งบประมาณจึงเปรียบเสมือนการท านาย
เหตกุารณ์ท่ีจะเกิดขึน้ และถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงินชนิดหนึ่งท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการวางแผน
และควบคมุ  การจดัท างบประมาณต้องสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หลกัขององค์กรรวมทัง้นโยบาย
ของฝ่ายบริหารด้วย  
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วัตถุประสงค์ของการจัดท างบประมาณ 

 ศรีสดุา  อาชวานนัทกลุ (2557 : 4-2)  ได้กล่าวถึงวตัถปุระสงค์ของการจดัท างบประมาณ
ไว้โดยสรุป ดงันี ้

 1.  เพ่ือแสดงข้อมูลการวางแผนการปฏิบตัิงานของฝ่ายต่าง ๆ ออกมาเป็นตวัเลขอย่าง
ชดัเจน 

 2.  เพ่ือก่อให้เกิดการประสานงานและการส่ือสารท่ีดีระหวา่งหนว่ยงานภายในองค์กร 
 3.  เพ่ือจดัสรรทรัพยากรของกิจการท่ีมีอยู่จ ากดัให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสดุ 

 4.  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการควบคมุการปฏิบตังิานและการวางแผนก าไร 
 5.  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่าง ๆ และสร้าง
แรงจงูใจแก่บคุลากรภายในองค์กร 
 

 ประเภทของงบประมาณ 

 งบประมาณท่ีจัดท าขึน้ในแต่ละปีจะเรียกว่า งบประมาณหลัก (Master budget) ซึ่ง
งบประมาณหลักจะแสดงภาพรวมทัง้องค์กรประกอบด้วยหลายงบประมาณ โดยสรุปแล้ว
งบประมาณหลกัจะประกอบด้วยงบประมาณ 2 ประเภท ดงันี ้ (ศรีสดุา  อาชวานนัทกลุ , 2557 : 
4-2)   

 

 1.  งบประมาณการด าเนินงาน (Operating budgets) เป็นงบประมาณท่ีก าหนด
เป้าหมายขององค์กร ซึ่งจะแสดงแผนการด าเนินงานขององค์กรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
ประกอบด้วย 

      1.1  งบประมาณการขาย 

      1.2  งบประมาณการผลิต 

      1.3  งบประมาณวตัถดุบิทางตรง 

      1.4  งบประมาณคา่แรงงานทางตรง 

      1.5  งบประมาณคา่ใช้จา่ยการผลิต 

      1.6  งบประมาณต้นทนุการผลิต 

      1.7  งบประมาณคา่ใช้จา่ยการด าเนินงาน 
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       2.  งบประมาณการเงิน  (Financial budget) เป็นงบประมาณท่ีแสดงถึงผล
การด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะงวดเพ่ือใช้ในการด าเนินงานและ
การลงทนุ ประกอบด้วย 

      2.1  งบประมาณเงินสด 

      2.2  งบประมาณงบก าไรขาดทนุ 

      2.3  งบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน 

 

การจัดท างบประมาณ 

 การจดัท างบประมาณจะเร่ิมจากก าหนดวตัถปุระสงค์ และแนวทางการด าเนินงานของแต่
ละหน่วยงานในองค์กร จากนัน้แต่ละหน่วยงานก็จดัท างบประมาณขึน้มา โดยเร่ิมต้นต้องจดัท า
งบประมาณการด าเนินงาน ได้แก่ งบประมาณการขาย  งบประมาณการผลิต  งบประมาณ
วตัถุดิบทางตรง  งบประมาณค่าแรงงานทางตรง  งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต  งบประมาณ
คา่ใช้จ่ายการด าเนินงาน   หลงัจากนัน้ก็จดัท างบประมาณการเงิน  ได้แก่ งบประมาณเงินสด  
งบประมาณงบก าไรขาดทนุ  และงบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน 

 

 1.  งบประมาณการขาย (Sales budget)  

      งบประมาณการขายเป็นงบประมาณท่ีต้องจดัท าขึน้ก่อนเป็นอนัดับแรก  โดยต้องมี
การพยากรณ์ยอดขาย ซึ่งขึน้อยู่กับหลายปัจจัย เช่น ยอดขายในอดีตและแนวโน้มในอนาคต       
คู่แข่งขนั  นโยบายของกิจการ  สภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น  ซึ่งการพยากรณ์เป็นสิ่งส าคญัจะต้อง
พยากรณ์ให้ถูกต้อง เพราะหากไม่ถูกต้องก็จะมีผลกระทบต่อก าไรของกิจการด้วย  ซึ่งการ
ประมาณยอดขายของกิจการสามารถท าได้ดงันี ้

 

       ยอดขายโดยประมาณ (บาท)    = จ านวนหนว่ยขาย x ราคาขายตอ่หนว่ย    
 

 หากกิจการมีการขายสินค้าเป็นเงินเช่ือในการจัดท างบประมาณการขายควรจัดท า
รายละเอียดการรับช าระเงินด้วย เพ่ือน าไปประกอบการจดัท างบประมาณเงินสด 
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ตัวอย่าง 6.1  บริษัท เพียงฟ้า จ ากดั เป็นบริษัทผู้ผลิตและขายสินค้า  งบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี  31 ธนัวาคม 25x0  เป็นดงันี ้

 

บริษัท  เพียงฟ้า  จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  25x0 

         (หนว่ย : บาท) 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

          เงินสด       150,000 

         ลกูหนีก้ารค้า        50,000 

 วสัดสุ านกังาน             30,000 

สินค้าคงเหลือ 

       สินค้าส าเร็จรูป   25,500 

       วตัถดุบิทางตรง          6,000    31,500      261,500 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

         ท่ีดนิ       300,000 

        อาคารโรงงาน    250,000 

         หกั คา่เส่ือมราคาสะสม     50,000 200,000 

           เคร่ืองจกัร    300,000 

         หกั คา่เส่ือมราคาสะสม     60,000 240,000    
อปุกรณ์ส านกังาน   180,000 

หกั  คา่เส่ือมราคาสะสม                30,000 150,000      890,000 

รวมสินทรัพย์                                 1,151,500 
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หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีส้ินหมุนเวียน       

        เจ้าหนีก้ารค้า                 60,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทนุเรือนหุ้น             900,000 

 ก าไรสะสม             191,500 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น                               1,151,500 

 

ในปี 25x1  บริษัทมีการพยากรณ์ยอดขายทัง้ปี 10,000 หน่วย ราคาขายหน่วยละ  150 
บาท โดยในแตล่ะไตรมาสคาดวา่จะมียอดขายดงันี ้

 ไตรมาสท่ี 1 จ านวน  1,500  หนว่ย 

 ไตรมาสท่ี 2 จ านวน  2,000  หนว่ย 

 ไตรมาสท่ี 3 จ านวน  3,000  หนว่ย 

ไตรมาสท่ี 4 จ านวน  3,500  หนว่ย 

 

บริษัทมีนโยบายขายสินค้าเป็นเงินเช่ือ โดยเก็บเงินในไตรมาสท่ีขาย 80% ส่วนท่ีเหลือ 

20%  เก็บในไตรมาสถดัไป  การจดัท างบประมาณการขายจะเป็นดงันี ้

บริษัท เพียงฟ้า จ ากดั 

งบประมาณการขาย 

ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

 ไตรมาส   

 1  2  3  4  รวม 

ปริมาณหนว่ยขาย 1,500  2,000  3,000  3,500  10,000 

ราคาขายตอ่หนว่ย 150  150  150  150  150 

ยอดขาย (บาท) 225,000  300,000  450,000  525,000  1,500,000 

  

 

 

 

        



154 

 

บทที่ 6  งบประมาณ                                                                     อรชุมา  มูลศรี 

ตารางการรับช าระเงนิจากลูกค้า (บาท) 
ลกูหนีก้ารค้า 1 ม.ค. 25x1 50,000        50,000 

ไตรมาสท่ี 1 180,000  45,000      225,000 

ไตรมาสท่ี 2   240,000  60,000    300,000 

ไตรมาสท่ี 3     360,000  90,000  450,000 

ไตรมาสท่ี 4          420,000  420,000 

รวม 230,000  285,000  420,000  510,000  1,445,000 

  

2.  งบประมาณการผลิต (Production budget) 

      งบประมาณการผลิตเป็นงบประมาณท่ีจัดท าเพ่ือแสดงให้เห็นถึงปริมาณหน่วยท่ี
กิจการต้องผลิต  ซึ่งมาจากงบประมาณการขายและนโยบายเก่ียวกับสินค้าคงเหลือของกิจการ  
โดยปริมาณหนว่ยผลิตสามารถค านวณได้ดงันี ้

 

 ปริมาณหนว่ยผลิต  =  ปริมาณหนว่ยขาย  +  สินค้าคงเหลือปลายงวด –  สินค้าคงเหลือต้นงวด 
 

 

ตัวอย่าง 6.2  จากตวัอย่าง 6.1 หากบริษัท เพียงฟ้า จ ากดั มีนโยบายท่ีจะมีสินค้าคงเหลือ 20%  

ของยอดขายโดยประมาณในไตรมาสถดัไป  (สมมตถ้ิาปี 25x2 ในไตรมาสท่ี 1 มีจ านวนหน่วยขาย 
4,000 หนว่ย) การจดัท างบประมาณการผลิตจะเป็นดงันี ้
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บริษัท เพียงฟ้า จ ากดั 

งบประมาณการผลิต 

ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

 

 ไตรมาส   

 1  2  3  4  รวม 

ปริมาณหนว่ยขาย  1,500  2,000  3,000  3,500  10,000 

บวก สนิค้าคงเหลือปลายงวด (1) 400  600  700  800  800 

ปริมาณสินค้าท่ีต้องการทัง้สิน้ 1,900  2,600  3,700  4,300  10,800 

หกั  สินค้าคงเหลือต้นงวด (2) 300  400  600  700  300 

ปริมาณสินค้าท่ีต้องผลิต 1,600  2,200  3,100  3,600  10,500 

          

(1) สินค้าคงเหลือปลายงวด  =  ปริมาณหนว่ยขายของไตรมาสถดัไป  x  20% 

 ไตรมาสท่ี 1  =  2,000  x  20%  = 400  หนว่ย 

ไตรมาสท่ี 2  =  3,000  x  20%  = 600  หนว่ย 

ไตรมาสท่ี 3  =  3,500  x  20%  = 700  หนว่ย 

ไตรมาสท่ี 4  =  4,000  x  20%  = 800  หนว่ย 

 

(2) สินค้าคงเหลือต้นงวด  =  ปริมาณหนว่ยขายของแตล่ะไตรมาส  x  20% 

 ไตรมาสท่ี 1  =  1,500   x  20%  = 300  หนว่ย 

ไตรมาสท่ี 2  =  2,000  x  20%  = 400  หนว่ย 

ไตรมาสท่ี 3  =  3,000  x  20%  = 600  หนว่ย 

ไตรมาสท่ี 4  =  3,500  x  20%  = 700  หนว่ย 

     หรือ สินค้าคงเหลือต้นงวด คือสินค้าคงเหลือปลายงวดของไตรมาสก่อนหน้า 
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3.  งบประมาณวัตถุดบิทางตรง (Direct materials budget) 

     งบประมาณวัตถุดิบทางตรงจะท าหลังจากท างบประมาณการผลิตท่ีท าให้ทราบ
ปริมาณหน่วยผลิตแล้ว   ส่วนจ านวนวตัถดุิบทางตรงคงเหลือนัน้ขึน้อยู่กบันโยบายของกิจการว่า
จะมีมากน้อยเพียงใดเหมือนกบัสินค้าคงเหลือ โดยปริมาณซือ้วตัถดุิบทางตรง สามารถค านวณได้
ดงันี ้

 ปริมาณซือ้วตัถดุิบทางตรง =   วตัถดุิบทางตรงท่ีใช้ในการผลิต + วตัถดุบิทางตรงปลายงวด  
      –  วตัถดุบิดบิทางตรงต้นงวด 

 

ตัวอย่าง 6.3  จากตวัอย่าง 6.1 หากบริษัท เพียงฟ้า จ ากัด มีนโยบายเก่ียวกับวตัถุดิบคงเหลือ
ปลายงวด 5%  ของปริมาณวตัถดุิบท่ีต้องใช้ไตรมาสถดัไป   และในการผลิตสินค้า 1 หน่วย ต้อง
ใช้วตัถดุบิทางตรง 3 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 10 บาท  (สมมติปี 25x2 ในไตรมาสท่ี 1 ประมาณ
ยอดการใช้วตัถดุบิเทา่กบั 12,000 กิโลกรัม) 

บริษัทมีนโยบายจ่ายช าระค่าวัตถุดิบ  โดยจ่ายช าระในไตรมาสท่ีซือ้ 70% ส่วนท่ีเหลือ 

30% จา่ยช าระในไตรมาสถดัไป การจดัท างบประมาณวตัถดุบิทางตรงจะเป็นดงันี ้

บริษัท เพียงฟ้า จ ากดั 

งบประมาณวตัถดุบิทางตรง 

ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

 ไตรมาส   

 1  2  3  4  รวม 

ปริมาณหนว่ยผลิต (1) 1,600  2,200  3,100  3,600  10,500 

ปริมาณวตัถดุบิท่ีใช้ผลิตตอ่หนว่ย 3  3  3  3  3 

ปริมาณวตัถดุบิท่ีใช้ทัง้สิน้ 4,800  6,600  9,300  10,800  31,500 

บวก วตัถดุิบทางตรงปลายงวด (2) 330  465  540  600  600 

ปริมาณวตัถดุบิทางตรงท่ีต้องการ 5,130  7,065  9,840  11,400  32,100 

หกั วตัถดุบิทางตรงต้นงวด (3) 600  330  465  540  600 

ปริมาณซือ้วตัถดุิบทางตรง (บาท) 4,530  6,735  9,375  10,860  31,500 

ราคาวตัถดุิบทางตรงตอ่หนว่ย 10  10  10  10  10 

ต้นทนุซือ้วตัถดุิบทางตรง (บาท) 45,300  67,350  93,750  108,600  315,000 
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(1) ปริมาณหน่วยผลิต มาจากงบประมาณการผลิต 

 

(2)   วตัถดุิบทางตรงปลายงวด  =  ปริมาณวตัถดุบิท่ีใช้ทัง้สิน้ของไตรมาสถดัไป  x  5% 

 ไตรมาสท่ี 1  =    6,600  x  5%  = 330  กิโลกรัม 

ไตรมาสท่ี 2  =    9,300  x  5%  = 465  กิโลกรัม 

ไตรมาสท่ี 3  =  10,800  x  5%  = 540  กิโลกรัม 

ไตรมาสท่ี 4  =  12,000  x  5%  = 600  กิโลกรัม 

 

(3)   วตัถดุิบทางตรงต้นงวด  =  ปริมาณหนว่ยขายของแตล่ะไตรมาส  x  20% 

 ไตรมาสท่ี 1  =    4,800   x  5%  = 240  กิโลกรัม 

ไตรมาสท่ี 2  =    6,600  x  5%  = 330  กิโลกรัม 

ไตรมาสท่ี 3  =    9,300  x  5%  = 465  กิโลกรัม 

ไตรมาสท่ี 4  =  10,800  x  5%  = 540  กิโลกรัม 

     หรือ วตัถดุบิทางตรงต้นงวด คือวตัถดุิบทางตรงปลายงวดของไตรมาสก่อนหน้า 

 

 

 

 

 

 

ตารางการจ่ายช าระเงินแก่เจ้าหนี ้(บาท) 
เจ้าหนีก้ารค้า 1 ม.ค. 25x1 60,000        60,000 

ไตรมาสท่ี 1 31,710  13,590      45,300 

ไตรมาสท่ี 2   47,145  20,205    67,350 

ไตรมาสท่ี 3     65,625  28,125  93,750 

ไตรมาสท่ี 4       76,020  76,020 

รวม 91,710  60,735  85,830  104,145  342,420 
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4.  งบประมาณค่าแรงงานทางตรง  (Direct labor budget) 

      งบประมาณคา่แรงงานทางตรงเป็นงบประมาณท่ีแสดงให้กิจการทราบถึงปริมาณ
ชัว่โมงแรงงานทางตรงและอตัราคา่แรงตอ่ชัว่โมงในการผลิตสินค้า ซึง่การจดัท าจะมีลกัษณะ
เชน่เดียวกบังบประมาณวตัถดุบิทางตรง จะมีข้อแตกตา่งคือคา่แรงงานทางตรงจะมีมียอดคงเหลือ
ต้นงวดและปลายงวด  โดยต้นทนุคา่แรงงานทางตรงสามารถค านวณได้ดงันี ้

 

ต้นทนุคา่แรงงานทางตรง  = ปริมาณหนว่ยผลิต x เวลาท่ีใช้ผลิตตอ่หนว่ย x อตัราคา่แรงตอ่ชัว่โมง 

 

 

ตัวอย่าง 6.4  จากตวัอย่าง 6.1 หากของบริษัท เพียงฟ้า จ ากัด ท าการผลิตสินค้า 1 หน่วย ใช้
เวลาการผลิต 2 ชัว่โมง อตัราคา่แรงชัง่โมงละ 15 บาท  การจดัท างบประมาณคา่แรงงานทางตรง
จะเป็นดงันี ้

บริษัท เพียงฟ้า จ ากดั 

งบประมาณคา่แรงงานทางตรง 

ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

 ไตรมาส   

 1  2  3  4  รวม 

ปริมาณหนว่ยผลิต (1) 1,600  2,200  3,100  3,600  10,500 

จ านวนชัว่โมงแรงงานท่ีใช้ตอ่หนว่ย 2  2  2  2  2 

จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงทัง้สิน้ 3,200  4,400  6,200  7,200  21,000 

อตัราคา่แรงงานตอ่ชัว่โมง 15  15  15  15  15 

ต้นทนุคา่แรงงานทางตรง (บาท) 48,000  66,000  93,000  108,000  315,000 

 

(1) ปริมาณหน่วยผลิต มาจากงบประมาณการผลิต 
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 5.  งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing overhead budget) 

      งบประมาณคา่ใช้จ่ายการผลิตเป็นงบท่ีแสดงคา่ใช้จ่ายการผลิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ใน
การผลิตสินค้าตามงบประมาณการผลิต นอกเหนือจากวตัถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง 
โดยการจดัท างบประมาณคา่ใช้จา่ยการผลิตต้องแยกคา่ใช้จ่ายการผลิตผนัแปรและคา่ใช้จ่ายการ
ผลิตคงท่ี หากคา่ใช้จา่ยการผลิตตวัใดไมไ่ด้จา่ยเป็นเงินสดจะต้องน ามาหกัออกด้วย 

 

ตัวอย่าง 6.5  จากตวัอย่าง 6.1 ของบริษัท เพียงฟ้า จ ากัด ท าการผลิตสินค้า โดยมีรายละเอียด
เก่ียวกบัคา่ใช้จา่ยการผลิตผนัแปรและคา่ใช้จา่ยการผลิตคงท่ี ดงันี ้

คา่ใช้จา่ยการผลิตผนัแปรตอ่ไตรมาส ประกอบด้วย 

วตัถดุบิทางอ้อม    10  บาทตอ่ปริมาณการผลิต 

คา่แรงงานทางอ้อม     5  บาทตอ่ปริมาณการผลิต 

คา่สาธารณปูโภค     2  บาทตอ่ปริมาณการผลิต 

 

 คา่ใช้จา่ยการผลิตคงท่ีตอ่ไตรมาส ประกอบด้วย 

  คา่เบีย้ประกนัโรงงาน     5,000  บาท  

  คา่เส่ือมราคาอาคารโรงงาน  10,000  บาท 

  คา่เส่ือมราคาเคร่ืองจกัร   15,000  บาท 

 

การจดัท างบประมาณคา่ใช้จา่ยการผลิตจะเป็นดงันี ้
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บริษัท เพียงฟ้า จ ากดั 

งบประมาณคา่ใช้จา่ยการผลิต 

ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

 ไตรมาส   

 1  2  3  4  รวม 

ปริมาณหนว่ยผลิต (1) 1,600  2,200  3,100  3,600  10,500 

คา่ใช้จา่ยการผลิตผนัแปร           

  วตัถดุิบทางอ้อม  (10 บาท/หนว่ย) 16,000  22,000  31,000  36,000  105,000 

  คา่แรงงานทางตรง(5 บาท/หนว่ย) 8,000  11,000  15,500  18,000  52,500 

  คา่สาธารณปูโภค ( 2 บาท/หนว่ย) 3,200  4,400  6,200  7,200  21,000 

รวมคา่ใช้จา่ยการผลิตผนัแปร 27,200  37,400  52,700  61,200  178,500 

คา่ใช้จา่ยการผลิตคงท่ี          

  คา่เบีย้ประกนัภยัโรงงาน 5,000  5,000  5,000  5,000  20,000 

  คา่เส่ือมราคาอาคารโรงงาน 6,000  6,000  6,000  6,000  24,000 

  คา่เส่ือมราคาเคร่ืองจกัร 10,000  10,000  10,000  10,000  40,000 

รวมคา่ใช้จา่ยการผลิตคงท่ี 21,000  21,000  21,000  21,000  84,000 

รวมคา่ใช้จา่ยการผลิตทัง้สิน้ 48,200  58,400  73,700  82,200  262,500 

หกั คา่เส่ือราคาอาคารโรงงาน (2) 6,000  6,000  6,000  6,000  24,000 

      คา่เส่ือมราคาเคร่ืองจกัร    (2) 10,000  10,000  10,000  10,000  40,000 

เงินสดจา่ยคา่ใช้จา่ยการผลิต (บาท) 32,200  42,400  57,700  66,200  198,500 

 

(1) ปริมาณหน่วยผลิต มาจากงบประมาณการผลิต 

(2)  หมายถึง คา่ใช้จา่ยท่ีไมใ่ชเ่งินสด 
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6.  งบประมาณต้นทุนการผลิต  ((Manufacturing cost budget) 

     งบประมาณต้นทนุการผลิตจดัท าขึน้เพ่ือแสดงองค์ประกอบของต้นทนุการผลิตทัง้สิน้ 
ประกอบด้วย งบประมาณวัตถุดิบทางตรง  งบประมาณค่าแรงงานทางตรง และงบประมาณ
คา่ใช้จา่ยการผลิต โดยต้นทนุการผลิตสามารถค านวณได้ดงันี ้

 

 

 ต้นทนุการผลิต  =  วตัถดุบิทางตรง  +  คา่แรงงานทางตรง  +  คา่ใช้จา่ยการผลิต 

 

ตัวอย่าง 6.6  จากตวัอยา่ง 6.1 ของบริษัท เพียงฟ้า จ ากดั การจดัท างบประมาณต้นทนุการผลิต
จะเป็นดงันี ้

บริษัท เพียงฟ้า จ ากดั 

งบประมาณต้นทนุการผลิต 

ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

 ไตรมาส   

 1  2  3  4  รวม 

วตัถดุบิทางตรง (1) 45,300  67,350  93,750  108,600  315,000 

คา่แรงงานทางตรง (2) 48,000  66,000  93,000  108,000  315,000 

คา่ใช้จา่ยการผลิต (3) 48,200  58,400  73,700  82,200  262,500 

     รวมต้นทนุการผลิต 141,500  191,750  260,450  298,800  892,500 
 

 

 

 ต้นทนุการผลิตตอ่หนว่ย  =         

     

    = 
10,500

892,500
 

 

    = 85  บาท / หนว่ย 

 

 

 

 

 

 

ต้นทนุการผลิตรวม 

ปริมาณหนว่ยผลิต (4) 
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(1)  วตัถดุบิทางตรง  มาจากงบประมาณวตัถดุบิทางตรง 

(2)  คา่แรงงานทางตรง  มาจากงบประมาณคา่แรงงานทางตรง 

(3)  คา่ใช้จา่ยการผลิต  มาจากงบประมาณคา่ใช้จา่ยการผลิต 

(4)  ปริมาณหนว่ยผลิต มาจากงบประมาณการผลิต 

 

 7.  งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Operating expense budget) 

       ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานคือค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวข้องกับการผลิต ซึ่งประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร  โดยการจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานต้องแยกคา่ใช้จ่ายผนัแปรและคา่ใช้จ่ายคงท่ี หากคา่ใช้จ่ายตวัใดไม่ไดจ้่ายเป็นเงนิสด
จะต้องน ามาหกัออกด้วย 

 

ตัวอย่าง 6.7  จากตวัอย่าง 6.1 บริษัท เพียงฟ้า จ ากัด มีรายละเดียดเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ดงันี ้

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารผนัแปรหนว่ยละ  15  บาท   
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารคงท่ีตอ่ไตรมาส ประกอบด้วย 

  คา่เชา่ส านกังาน      7,500  บาท  

  คา่เส่ือมราคาอปุกรณ์ส านกังาน  12,500  บาท 

  คา่โฆษณา    30,000  บาท 

 

การจดัท างบประมาณคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานจะเป็นดงันี ้
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บริษัท เพียงฟ้า จ ากดั 

งบประมาณคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน 

ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

 ไตรมาส   

 1  2  3  4  รวม 

ปริมาณหนว่ยขาย (1) 1,500  2,000  3,000  3,500  10,000 

คา่ใช้จา่ยผนัแปรตอ่หนว่ย 15  15  15  15  15 

รวมคา่ใช้จา่ยผนัแปร 22,500  30,000  45,000  52,500  150,000 

คา่ใช้จา่ยคงท่ี          

  คา่เชา่ส านกังาน 7,500  7,500  7,500  7,500  30,000 

  คา่เส่ือมราคาอปุกรณ์ส านกังาน 12,500  12,500  12,500  12,500  50,000 

  คา่โฆษณา 30,000  30,000  30,000  30,000  120,000 

รวมคา่ใช้จา่ยคงท่ี 50,000  50,000  50,000  50,000  200,000 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 72,500  80,000  95,000  102,500  350,000 

หกั คา่เสือ่มราคาอปุกรณ์ส านกังาน (2) 12,500  12,500  12,500  12,500  50,000 

เงินสดจา่ยคา่ใช้จา่ยการด าเนินงาน 60,000  67,500  82,500  90,000  300,000 

 

(1)  ปริมาณหนว่ยขาย มาจากงบประมาณการขาย 

(2)  หมายถึง คา่ใช้จา่ยท่ีไมใ่ชเ่งินสด 
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8.  งบประมาณเงินสด  (Cash budget) 
      งบประมาณเงินสดจะแสดงถึงแนวทางในการบริหารเงินทนุของกิจการ ซึง่ถือวา่มี
ความส าคญัเพราะจะท าให้ทราบถึงสภาพคล่องของเงินสด โดยในงบประมาณเงินสดจะระบถุึง
เงินสดโดยประมาณท่ีกิจการจะได้รับเข้ามาและเงินสดโดยประมาณท่ีกิจการจะต้องจ่ายออกไป 
ซึง่จะประกอบด้วย 3 สว่น คือ 

      8.1  สว่นเงินสดรับ (Cash receipts)  คือเงินสดท่ีกิจการได้รับมาจากการด าเนินงาน 
เชน่ การขายสินค้า การรับช าระหนี ้การขายสินทรัพย์ การขายหุ้นทนุ ดอกเบีย้รับ เป็นต้น 

      8.2  สว่นเงินสดจ่าย (Cash disbursements) คือเงินสดท่ีกิจการจา่ยออกไปตาม
งบประมาณ เชน่ ซือ้วตัถดุบิทางตรง  จา่ยคา่แรงงานทางตรง จา่ยคา่ใช้จา่ยการผลิต  คา่ใช้จา่ยใน
การด าเนินงาน เป็นต้น 

      8.3  สว่นการเงิน  (Financial) คือการจดัหาเงินสดเพ่ือมาใช้ในการด าเนินงาน เช่น  
การกู้ ยืมเงิน การจา่ยคืนเงินกู้  เป็นต้น 

 

ตัวอย่าง 6.8  จากตวัอย่าง 6.1 บริษัท เพียงฟ้า จ ากัด  มีการจัดท างบประมาณเงินสด โดยมี
นโยบายเก่ียวกบัเงินสดดงันี ้

1.  บริษัทต้องมีเงินสดคงเหลือขัน้ต ่าแตล่ะไตรมาส  150,000 บาท เพ่ือป้องกนัการขาด
สภาพคลอ่ง หากไมพ่อต้องกู้ เงินเพิ่ม  

2.  การกู้ ยืมเงินจะกู้ วันแรกของไตรมาส และกู้ เป็นจ านวนเต็มหลัก 10,000 บาท โดย
ธนาคารคดิดอกเบีย้ 7% ตอ่ปี 

3.  การจ่ายคืนเงินกู้ จะจ่ายช าระคืนหากเงินสดเกินกว่าเงินสดขึน้ต ่า โดยจะคืนเงินกู้
จ านวนเตม็หลกั 10,000 บาท พร้อมดอกเบีย้ โดยคดิในวนัสดุท้ายของไตรมาสนัน้ 

 

 การจดัท างบประมาณเงินสดจะเป็นดงันี ้
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บริษัท เพียงฟ้า จ ากดั 

งบประมาณเงินสด 

ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

 ไตรมาส   

 1  2  3  4  รวม 

เงินสดยกมา (1) 150,000  158,090  196,105  297,075  150,000 

เงนิสดรับ:-          

  รับช าระจากลกูหนีก้ารค้า (2) 230,000  285,000  420,000  510,000  1,445,000 

รวมเงินสดทัง้สิน้ 380,000  443,090  616,105  807,075  1,595,000 

เงนิสดจ่าย:-          

  ช าระหนีค้า่วตัถดุบิทางตรง (3) 91,710  60,735  85,350  104,145  342,420 

  คา่แรงงานทางตรง (4) 48,000  66,000  93,000  108,000  315,000 

  คา่ใช้จา่ยการผลิต (5) 32,200  42,400  57,700  66,200  198,500 

 คา่ใช้จา่ยในการการด าเนินงาน (6) 60,000  67,500  82,500  90,000  300,000 

รวมเงินสดจา่ยทัง้สิน้ 231,910  236,635  319,030  368,345  1,155,920 

เงินสดรับมากกว่าเงินสดจ่าย 148,090  206,455  297,075  438,730  439,080 

การเงนิ:-          

  เงินกู้ ยืม  10,000  -  -  -  10,000 

  จา่ยคืนเงินกู้  (7) -  (10,000)  -  -  (10,000) 
  ดอกเบีย้จา่ย (8) -  (350)  -  -  (350) 
รวมการเงิน 10,000  (10,350)  -  -  (350) 
เงินสดปลายงวด 158,090  196,105  297,075  438,730  438,730 

 

(1)  เงินสดยกมาจากงบแสดงฐานะการเงิน และยอดยกมาของไตรมาสก่อน (ไตรมาส 2,3 และ 4) 
(2)  จากงบประมาณการขาย (ตารางการรับช าระเงินจากลกูหนี)้ 
(3)  จากงบประมาณวตัถดุบิทางตรง (ตารางการจา่ยช าระเงินแก่เจ้าหนี)้ 
(4)  จากงบประมาณคา่แรงงานทางตรง 

(5)  จากงบประมาณคา่ใช้จ่ายการผลิต 
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(6)  จากงบประมาณคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน 

(7)  จา่ยคืนเงินกู้ของไตรมาสท่ี 1 ทัง้หมด 

(8)  ดอกเบีย้เงินกู้   =  (10,000 x 7% x 6/12)   =  350  บาท 

 

9.  งบประมาณงบก าไรขาดทุน  (Income statement budget) 
งบประมาณงบก าไรขาดทุน จะแสดงถึงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลา

บญัชีหนึง่ ซึง่จะท าให้กิจการทราบผลก าไรขาดทนุของกิจการวา่เป็นไปตามแผนหรือไม ่ 
 

ตัวอย่าง 6.9  จากตัวอย่าง 6.1 บริษัท เพียงฟ้า จ ากัด  สามารถจัดท างบประมาณงบก าไร
ขาดทนุได้ดงันี ้

บริษัท เพียงฟ้า จ ากดั 

งบประมาณงบก าไรขาดทนุ 

ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

   (หน่วย : บาท) 
 ขายสินค้า (1)       1,500,000 

 หกั  ต้นทนุขาย   (2)            850,000 

 ก าไรขัน้ต้น          650,000 

 หกั  คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน (3)       350,000 

 ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน        300,000 

 หกั  ดอกเบีย้จา่ย (4)                350 

 ก าไรสทุธิก่อนภาษี         299,650 

 หกั  ภาษีเงินได้ 20%           59,930 

 ก าไรสทุธิ          239,720 

 

(1)  ขายสินค้า มาจากงบประมาณการขาย 

(2)  ต้นทนุขาย   = ปริมาณขาย x ต้นทนุการผลิตตอ่หนว่ย  (จากงบประมาณการผลิต) 
  =  10,000 x 85  =  850,000  บาท 

(3)  จากงบประมาณคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

(4)  จากงบประมาณเงินสด 
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 10.  งบประมาณงบแสดงฐานะการเงนิ  (Statement of financial status budget) 
        งบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน จะแสดงถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ วนัใดวนั
หนึ่ง โดยจะน าตวัเลขจากงบแสดงฐานะการเงินปีท่ีผ่านมา  ปรับปรุงกับตวัเลขในงบประมาณ 
ตา่ง ๆ ท่ีจดัท าขึน้ 

 

ตัวอย่าง 6.10  จากตวัอย่าง 6.1 บริษัท เพียงฟ้า จ ากัด  สามารถจัดท างบประมาณงบแสดง
ฐานะการเงินได้ดงันี ้

บริษัท เพียงฟ้า จ ากดั 

งบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

(หนว่ย : บาท) 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

          เงินสด                          (1)    438,730 

         ลกูหนีก้ารค้า             (2)    105,000 

 วสัดสุ านกังาน             (3)           30,000 

สินค้าคงเหลือ 

       สินค้าส าเร็จรูป (4)  68,000 

       วตัถดุบิทางตรง (5)     6,000    74,000      647,730 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

         ท่ีดนิ   (6)    300,000 

        อาคารโรงงาน  (7)  250,000 

         หกั คา่เส่ือมราคาสะสม (8)    74,000 176,000 

           เคร่ืองจกัร  (9)  300,000 

         หกั คา่เส่ือมราคาสะสม (10)  100,000 200,000    
อปุกรณ์ส านกังาน (11)  180,000 

หกั  คา่เส่ือมราคาสะสม (12)               80,000 100,000      776,000 

รวมสินทรัพย์                                 1,423,730 
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หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีส้ินหมุนเวียน       

        เจ้าหนีก้ารค้า      (13)        32,580 

 ภาษีเงินได้ค้างจา่ย (14)        59,930        92,510 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทนุเรือนหุ้น       (15)           900,000 

 ก าไรสะสม               (16)           431,220 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น                               1,423,730 

 

(1)  จากงบประมาณเงินสด 

(2)  จากงบประมาณการขาย ตารางการรับช าระเงินจากลกูค้า  ยอดขายไตรมาสท่ี 4 จ านวน  
       525,000 x 20%  =  105,000 บาท 

(3)  จากงบแสดงฐานะการเงิน ปี 25x0 

(4)  จากงบประมาณการผลิต  จ านวน  800 หนว่ย x 85 บาท  เทา่กบั  68,000 บาท 

(5)  จากงบประมาณวตัถดุบิทางตรง 

(6)  จากงบแสดงฐานะการเงิน ปี 25x0 

(7)  จากงบแสดงฐานะการเงิน ปี 25x0 

(8)  จากงบแสดงฐานะการเงิน ปี 25x0 บวกคา่เส่ือมราคาปี 25x1 (งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลติ) 
(9)  จากงบแสดงฐานะการเงิน ปี 25x0 

(10) จากงบแสดงฐานะการเงิน ปี 25x0 บวกคา่เส่ือมราคาปี 25x1(งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลติ) 
(11) จากงบแสดงฐานะการเงิน ปี 25x0 

(12) จากงบแสดงฐานะการเงิน ปี 25x0 บวกคา่เส่ือมราคาปีปัจจบุนั (งบประมาณคา่ใช้จา่ย 

        การผลิต) 
(13) จากงบประมาณวตัถดุบิทางตรง ตารางการจา่ยช าระเงินแก่เจ้าหนี ้ ยอดซือ้วตัถดุบิไตรมาส 

        ท่ี 4 จ านวน  108,600 x 30%  =  32,580 บาท 

(14) จากงบประมาณเงินสด 

(15) จากงบแสดงฐานะการเงิน ปี 25x0 

(16) จากงบแสดงฐานะการเงิน ปี 25x0 บวกก าไรสทุธิปีปัจจบุนั (งบประมาณงบก าไรขาดทนุ) 
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งบประมาณส าหรับกจิการที่ไม่ได้ผลิตสินค้า 
 ศศิวิมล  มีอ าพล  (2552 : 6-2) ได้กล่าวไว้ว่า กิจการประกอบธุรกิจพาณิชยกรรม การ
จัดท างบประมาณจะต่างจากกิจการผลินสินค้าเฉพาะการจัดท างบประมาณการด าเนินงาน
เท่านัน้ ส่วนการจัดท างบประมาณการเงินจะไม่มีความแตกต่างในการจัดท างบประมาณ
ด าเนินงานของธุรกิจพาณิชยกรรม จะมีจ านวนงบประมาณน้อยกว่ากิจการผลิตสินค้า กล่าวคือ
จะมีงบประมาณดงันี ้

 1.  งบประมาณขาย 

 2.  งบประมาณซือ้ 

 3.  งบประมาณคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 
 4.  งบประมาณก าไรขาดทนุ 

 กิจการพาณิชยกรรมจะจัดท างบประมาณซือ้สินค้า (Merchandise budget) แทน
งบประมาณการผลิต ในงบประมาณการซือ้จะแสดงถึงจ านวนของสินค้าท่ีต้องการซือ้ในแตล่ะงวด 
การค านวณสินค้าท่ีต้องการซือ้จะเป็นดงันี ้

ประมาณการสินค้าท่ีจะขาย (หนว่ย)     xx 

 บวก สินค้าคงเหลือปลายงวดท่ีต้องการ     xx 

 รวมสินค้าท่ีต้องการ      xx   

 หกั  สินค้าคงเหลือต้นงวด     xx 

 ปริมาณสินค้าท่ีต้องการซือ้ (หนว่ย)    xx 

 

ดงันัน้การจัดท างบประมาณสามารถน าไปใช้กับกิจการท่ีไม่ได้ผลิตสินค้า ไม่ว่าจะเป็น
กิจการซือ้ขายสินค้า  กิจการให้บริการ  หรือกิจการท่ีไม่แสวงหาผลก าไรก็ได้  การจัดท า
งบประมาณจะมีข้อแตกต่างกันตรงต้นทุนสินค้าของกิจการแต่ละประเภท  โดยกิจการซือ้ขาย
สินค้าจะมีการจดัท างบประมาณเชน่เดียวกบักิจการผลิตสินค้า คือจะต้องท างบประมาณขายเป็น
งบประมาณแรกก่อน ส่วนท่ีแตกตา่งกนัในการจดัท างบประมาณหลกัของกิจการซือ้ขายสินค้ากบั
กิจการผลิตสินค้า คือ กิจการซือ้ขายสินค้าจะจัดท างบประมาณซือ้สินค้าแทนการจัดท า
งบประมาณท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต  ส่วนกิจการให้บริการการจดัท างบประมาณการผลิตจะง่าย
กว่ากิจการซือ้ขายสินค้าและกิจการผลิตสินค้า เน่ืองจากไม่มีสินค้าคงเหลือ สิ่งส าคญัของกิจการ
ให้บริการคือการประมาณยอดขายและคา่ใช้จา่ย ซึง่สว่นใหญ่คือคา่แรงงานทางตรง 
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ตัวอย่าง 6.11  บริษัท สุรินทร์ จ ากดั จดัท างบประมาณซือ้สินค้าในเดือนมกราคม 25x1 โดยมี
ข้อมลูดงันี ้

 ประมาณยอดขายในเดือนมกราคม  500,000  บาท 

 ประมาณยอดขายในเดือนกมุภาพนัธ์  400,000  บาท 

 

ต้นทนุของสินค้าท่ีขาย (ประมาณการสินค้าท่ีจะขาย) คิดเป็น  70%  ของยอดขาย  และ
บริษัทมีนโยบายส ารองสินค้าคงเหลือปลายงวด  20% ของปริมาณขายเดือนถัดไป การจดัท า
งบประมาณซือ้สินค้าจะเป็นดงันี ้

บริษัท สริุนทร์ จ ากดั 

งบประมาณซือ้สินค้า 

ส าหรับเดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มกราคม 25x1 

(หนว่ย : บาท) 
 ประมาณการสินค้าท่ีจะขาย (500,000 x 70%)    350,000 

 บวก สินค้าคงเหลือปลายงวด (400,000 x 20%)      80,000 

 รวม         430,000 

 หกั  สินค้าคงเหลือต้นงวด (500,000 x 20%)    100,000 

 ปริมาณสินค้าท่ีต้องการซือ้      330,000 
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บทสรุป 

 งบประมาณเป็นแผนงานท่ีก าหนดเป็นตวัเลขไว้ล่วงหน้าเพ่ือช่วยผู้บริหารในการวางแผน 
ควบคมุ ตดัสินใจ และประเมินผลการปฏิบตัิงาน  งบประมาณจะแสดงแผนทางการเงินเก่ียวกับ
การจดัหาและการใช้ทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานในระยะเวลาหนึ่งในอนาคต โดยปกติจะ
ท าส าหรับ 1 ปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบตัิงานให้บรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้   ซึ่งงบประมาณหลกั
จะประกอบด้วยงบประมาณ 2 ประเภท ได้แก่  งบประมาณการด าเนินงาน  และงบประมาณ
การเงิน   
  งบประมาณการด าเนินงาน เป็นงบประมาณท่ีก าหนดเป้าหมายขององค์กร ซึ่งจะแสดง
แผนการด าเนินงานขององค์กรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ประกอบด้วย งบประมาณการขาย
งบประมาณการผลิต  งบประมาณวตัถดุิบทางตรง  งบประมาณคา่แรงงานทางตรง  งบประมาณ
คา่ใช้จา่ยการผลิต  งบประมาณต้นทนุการผลิต  และงบประมาณคา่ใช้จา่ยการด าเนินงาน 

งบประมาณการเงิน  เป็นงบประมาณท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน
ของกิจการท่ีเกิดขึน้ในแต่ละงวดเพ่ือใช้ในการด าเนินงานและการลงทุน ประกอบด้วย  
งบประมาณเงินสด  งบประมาณงบก าไรขาดทนุ  และงบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน 
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แบบฝึกหัด 

 

ข้อ 1. จงอธิบายถึงความหมายของงบประมาณ 

ข้อ 2. จงอธิบายถึงวตัถปุระสงค์ของงบประมาณวา่มีอะไรบ้าง  
ข้อ 3. จงอธิบายถึงประเภทของงบประมาณ มีก่ีประเภท อะไรบ้าง 

ข้อ 4. บริษัท เอกมยั จ ากดั ประมาณการยอดขายปี 25x1 มียอดขายสินค้าทัง้หมด 5,000 หน่วย 
ราคาขายหนว่ยละ 120 บาท โดยมีประมาณการยอดขายแตล่ะไตรมาสดงันี ้

ไตรมาสท่ี 1 จ านวน  1,000  หนว่ย 

  ไตรมาสท่ี 2 จ านวน  1,400  หนว่ย 

  ไตรมาสท่ี 3 จ านวน  1,600  หนว่ย 

ไตรมาสท่ี 4 จ านวน  2,000  หนว่ย 

บริษัทมีนโยบายขายสินค้าเป็นเงินเช่ือ โดยเก็บเงินในไตรมาสท่ีขาย 60% ส่วนท่ีเหลือ 

40%  เก็บในไตรมาสถดัไป   (ต้นงวดมียอดลกูหนีห้นีก้ารค้ายกมา 20,000 บาท) 
 

ให้ท า   
1. งบประมาณการขายรายไตรมาสและยอดขายรวมทัง้ปี 

 2. ตารางการรับช าระเงินจากลกูค้าในแตล่ะไตรมาส 

 

ข้อ 5.  บริษัท สรัุช จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายโต๊ะคอมพิวเตอร์ งบประมาณการขายในรอบ 4 เดือน
แรกของปี 25x1 ท่ีได้พยากรณ์ไว้มีดงันี ้

     เดือน    ปริมาณขาย (หน่วย) 
  มกราคม    180 

  กมุพาพนัธ์   250 

  มีนาคม    200 

  เมษายน   270 

 บริษัทมีนโยบายส ารองสินค้าคงเหลือปลายงวด  20% ของปริมาณขายเดือนถดัไป 

ราคาขายโต๊ะคอมพิวเตอร์ตวัละ  750 บาท 
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ให้ท า   
1. งบประมาณการขายรายเดือนส าหรับไตรมาสท่ี 1 

 2. งบประมาณการผลิตรายเดือนส าหรับไตรมาสท่ี 1 

 

ข้อ 6.  จากข้อมูลข้อ 5.  ถ้าการผลิตโต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตวั ต้องใช้ไม้  10 ตารางเมตร  ตาราง
เมตรละ 30 บาท บริษัทมีนโยบายเก่ียวกับไม้ซึ่งเป็นวตัถุดิบต้องมียอดคงเหลือปลายงวด 10%  

ของปริมาณวตัถดุบิท่ีต้องใช้ในเดือนถดัไป    
บริษัทมีนโยบายจ่ายช าระคา่วตัถดุิบ  โดยจ่ายช าระในเดือนท่ีซือ้ 60% ส่วนท่ีเหลือ 40% 

จา่ยช าระในเดือนถดัไป (ต้นงวดมียอดเจ้าหนีก้ารค้ายกมา 15,000 บาท) 
 

ให้ท า   
1. งบประมาณวตัถดุบิทางตรงรายเดือนส าหรับไตรมาสท่ี 1 

 2. ตารางการจา่ยช าระเงินแก่เจ้าหนีร้ายเดือนส าหรับไตรมาสท่ี 1 

 

ข้อ 7.  จากข้อ 5 และ ข้อ 6.  ถ้าในการผลิตโต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตวั ใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรง 3 
ชัว่โมง อตัราชัว่โมงละ 50 บาท และมีคา่ใช้จา่ยการผลิตผนัแปรและคา่ใช้จา่ยการผลิตคงท่ีดงันี ้

คา่ใช้จา่ยการผลิตผนัแปรตอ่เดือน ประกอบด้วย 

วตัถดุบิทางอ้อม     20  บาทตอ่ปริมาณการผลิต 

คา่น า้คา่ไฟ         5  บาทตอ่ปริมาณการผลิต 

 คา่ใช้จา่ยการผลิตคงท่ีตอ่เดือนประกอบด้วย 

  เงินเดือนผู้ควบคมุคนงาน       28,000  บาท 

  คา่เชา่โรงงาน         12,000  บาท  

  คา่เส่ือมราคา         10,000  บาท 

 

ให้ท า   
1. งบประมาณคา่แรงงานทางตรงรายเดือนส าหรับไตรมาสท่ี 1 

 2. งบประมาณคา่ใช้จา่ยการผลิตรายเดือนส าหรับไตรมาสท่ี 1 

 3.  งบประมาณต้นทนุการผลิตส าหรับไตรมาสท่ี 1 และต้นทนุการผลิตตอ่หนว่ย 
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ข้อ 8.  บริษัท  ชาตรี จ ากดั  มีข้อมลูเก่ียวกบัเงินสดในปี 25x1 ดงันี ้

        เงนิสดรับ (บาท)    เงนิสดจ่าย (บาท) 
  ไตรมาสท่ี 1  350,000    320,000 

  ไตรมาสท่ี 2  420,000    450,000 

  ไตรมาสท่ี 3  550,000    480,000 

  ไตรมาสท่ี 4  680,000    600,000 

บริษัทต้องมีเงินสดคงเหลือขัน้ต ่าแตล่ะไตรมาส  50,000 บาท เพ่ือป้องกนัการขาดสภาพ
คล่อง หากไม่พอต้องกู้ เงินเพิ่ม  โดยการกู้ ยืมเงินจะกู้ วันแรกของไตรมาส และกู้ เป็นจ านวนเต็ม
หลกั 10,000 บาท โดยธนาคารคิดดอกเบีย้ 10% ตอ่ปี  และการจ่ายคืนเงินกู้จะจ่ายช าระคืนหาก
เงินสดเกินกว่าเงินสดขึน้ต ่า โดยจะคืนเงินกู้จ านวนเต็มหลกั 10,000 บาท พร้อมดอกเบีย้ โดยคิด
ในวนัสดุท้ายของไตรมาสนัน้ บริษัทมีเงินสดคงเหลือต้นงวด จ านวน  30,000  บาท 

 

ให้ท า   งบประมาณเงินสดรายไตรมาสของปี 25x1 

 

ข้อ 9.  บริษัท ดาวกระจาย จ ากดั มีรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัท างบประมาณซือ้สินค้าในระหว่าง
เดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม  25x1  โดยมีข้อมลูดงันี ้

  เดือน          ยอดขาย (บาท) 
  เมษายน    380,000 

  พฤษภาคม    450,000 

  มิถนุายน    570,000 

  กรกฎาคม    600,000 

ต้นทุนของสินค้าท่ีขายคิดเป็น  60%  ของยอดขาย  และบริษัทมีนโยบายส ารองสินค้า
คงเหลือปลายงวด  15% ของปริมาณขายเดือนถดัไป  
 

ให้ท า   งบประมาณซือ้สินค้าไตรมาสท่ี 2 ของปี 25x1 
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ข้อ 10.  บริษัท อริสา จ ากดั  ผลิตและจ าหนา่ยสินค้า มียอดคงเหลือของบญัชีตา่ง ๆ  ปรากฏในงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1  มกราคม  25x1 ดงันี ้

บริษัท  อริสา  จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี  1  มกราคม  25x1 

         (หนว่ย : บาท) 
สินทรัพย์        

สินทรัพย์หมุนเวียน 

          เงินสด         50,000 

         ลกูหนีก้ารค้า        24,000 

สินค้าคงเหลือ 

       สินค้าส าเร็จรูป   27,000 

       วตัถดุบิทางตรง          9,000    36,000      110,000 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

         เคร่ืองจกัร    500,000 

         หกั คา่เส่ือมราคาสะสม   100,000 400,000    
อปุกรณ์ส านกังาน   120,000 

หกั  คา่เส่ือมราคาสะสม                30,000   90,000      490,000 

รวมสินทรัพย์                                           600,000 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีส้ินหมุนเวียน       

        เจ้าหนีก้ารค้า                 30,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทนุเรือนหุ้น             500,000 

 ก าไรสะสม              70,000 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น                                  600,000 
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บริษัทเตรียมจัดท างบประมาณส าหรับปี 25x1 โดยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ปี 25x1  บริษัทมีการประมาณยอดขายทัง้ปี 5,000 หน่วย ราคาขายหน่วยละ  250 
บาท โดยในแตล่ะไตรมาสคาดวา่จะมียอดขายดงันี ้

  ไตรมาสท่ี 1 จ านวน  1,000  หนว่ย 

  ไตรมาสท่ี 2 จ านวน  1,200  หนว่ย 

  ไตรมาสท่ี 3 จ านวน  1,500  หนว่ย 

ไตรมาสท่ี 4 จ านวน  1,300  หนว่ย 

2.  บริษัทมีนโยบายขายสินค้าเป็นเงินเช่ือ โดยเก็บเงินในไตรมาสท่ีขาย 70% ส่วนท่ีเหลือ 

30%  เก็บในไตรมาสถดัไป   
3.  บริษัทมีนโยบายท่ีจะมีสินค้าคงเหลือ 20%  ของยอดขายโดยประมาณในไตรมาส

ถดัไป  (สมมตถ้ิาปี 25x2 ในไตรมาสท่ี 1 มีจ านวนหนว่ยขาย 2,000 หนว่ย)  
4.  บริษัทมีนโยบายเก่ียวกบัวตัถดุิบคงเหลือปลายงวด 10%  ของปริมาณวตัถดุิบท่ีต้อง

ใช้ไตรมาสถดัไป   และในการผลิตสินค้า 1 หนว่ย ต้องใช้วตัถดุบิทางตรง 4 กิโลกรัม ราคากิโลกรัม
ละ  15 บาท  (ถ้าปี 25x2 ในไตรมาสท่ี 1 ประมาณยอดการใช้วตัถดุบิเทา่กบั 6,000 กิโลกรัม) 

5.  บริษัทมีนโยบายจ่ายช าระคา่วตัถดุิบ  โดยจ่ายช าระในไตรมาสท่ีซือ้ 75% ส่วนท่ีเหลือ 

25% จา่ยช าระในไตรมาสถดัไป  
6. การผลิตสินค้า 1 หนว่ย ใช้เวลาการผลิต 2 ชัว่โมง อตัราคา่แรงชัง่โมงละ 20 บาท  การ

จดัท างบประมาณคา่แรงงานทางตรงจะเป็นดงันี ้

7.  บริษัทมีคา่ใช้จา่ยการผลิตผนัแปรหน่วยละ  10 บาท  และมีคา่ใช้จ่ายการผลิตคงท่ีตอ่
ไตรมาส ประกอบด้วย 

  คา่เชา่โรงงาน   15,000  บาท  

  คา่บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร  25,000  บาท 

  คา่เส่ือมราคาเคร่ืองจกัร  10,000  บาท 

 8.  บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารผนัแปรหน่วยละ  8  บาท  และมีคา่ใช้จ่ายใน
การขายและบริหารคงท่ีตอ่ไตรมาส ประกอบด้วย 

  เงินเดือนพนกังานขาย  36,000  บาท  

  คา่เส่ือมราคาอปุกรณ์ส านกังาน 24,000  บาท 
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9.  บริษัทต้องมีเงินสดคงเหลือขัน้ต ่าแต่ละไตรมาส  30,000 บาท เพ่ือป้องกันการขาด
สภาพคลอ่ง หากไมพ่อต้องกู้ เงินเพิ่ม  

10.  การกู้ ยืมเงินจะกู้ วันแรกของไตรมาส และกู้ เป็นจ านวนเต็มหลัก 5,000 บาท โดย
ธนาคารคดิดอกเบีย้ 5% ตอ่ปี 

11.  การจ่ายคืนเงินกู้ จะจ่ายช าระคืนหากเงินสดเกินกว่าเงินสดขึน้ต ่า  โดยจะคืนเงินกู้
จ านวนเตม็หลกั 5,000 บาท พร้อมดอกเบีย้ โดยคดิในวนัสดุท้ายของไตรมาสนัน้ 

 

ให้ท า 
      1.  งบประมาณการขาย 

 2.  งบประมาณการผลิต 

3.  งบประมาณวตัถดุบิทางตรง 

 4.  งบประมาณคา่แรงงานทางตรง 

 5.  งบประมาณคา่ใช้จา่ยการผลิต 

 6.  งบประมาณต้นทนุการผลิต 

 7.  งบประมาณคา่ใช้จา่ยการด าเนินงาน 

 8.  งบประมาณเงินสด 

 9.  งบประมาณงบก าไรขาดทนุ 

 10.  งบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  7 

การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ 

 

หวัข้อเนือ้หาประจ าบท  

 1.  ความหมายของข้อมลูทางการบญัชีเพ่ือการตดัสินใจ 

 2.  ขัน้ตอนการตดัสินใจ 

3.  ต้นทนุท่ีใช้ในการตดัสินใจ 

4.  การตดัสินใจผลิตเองหรือซือ้จากภายนอก 

5.  การตดัสินใจรับค าสัง่ซือ้พิเศษ 

6.  การตดัสินใจเพิ่มหรือยกเลิกสินค้าหรือส่วนงาน 

7.  การตดัสินใจเก่ียวกบัต้นทนุร่วม 

8.  การตดัสินใจเก่ียวกบัการใช้ปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดั 

     8.1  กรณีปัจจยัการผลิตท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัเพียงปัจจยัเดียว 

     8.2  กรณีปัจจยัการผลิตท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัหลายปัจจยั 

9.  บทสรุป 

10.  แบบฝึกหดั 

 

วัตถุประสงค์ เชิงพฤตกิรรม 

 1.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงความหมายของข้อมลูทางการบญัชีเพ่ือการตดัสินใจ 

 2.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงขัน้ตอนการตดัสินใจได้ 

3.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงต้นทนุท่ีใช้ในการตดัสินใจได้ 

4.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงการตดัสินใจผลิตเองหรือซือ้จากภายนอกได้ 

5.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงการตดัสินใจรับค าสัง่ซือ้พิเศษได้ 

6.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงการเพิ่มหรือยกเลิกสินค้าหรือสว่นงานได้ 

7.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงการตดัสินใจเก่ียวกบัต้นทนุร่วมได้ 

8.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงการตดัสินใจเก่ียวกบัการใช้ปัจจยัการผลิตท่ีมีอยูจ่ ากดัได้ 
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วิธีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1.  การบรรยายเนือ้หา 

2.  ถามตอบในชัน้เรียน 

3.  ท าแบบฝึกหดัท้ายบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1.  เอกสารประกอบการสอน เร่ือง การใช้ข้อมลูทางบญัชีเพ่ือการตดัสินใจ 

2.  ชดุการสอน PowerPoint  

3.  แหลง่ข้อมลูอิเลคทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง 

4.  แหลง่ความรู้จากวารสารและหนงัสือพิมพ์ตา่ง ๆ 

 

การวัดผลและการประเมินผล  

1.  สงัเกตความสนใจขณะฟังบรรยายและการตอบค าถาม 

2.  สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรียน  
3.  สงัเกตจากพฤติกรรมความสนใจ และการร่วมกิจกรรมในชัน้เรียน 

4.  ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัท้ายบท 
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 บทที่  7 

การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ 

 

 การตดัสินใจถือเป็นหน้าท่ีหลกัท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งของผู้บริหาร  เพราะการด าเนิน
กิจการให้ประสบความส าเร็จ ยอ่มหลีกเล่ียงไมไ่ด้ท่ีจะต้องพบกบัปัญหาและอปุสรรคตา่ง ๆ ดงันัน้ 
ผู้บริหารจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องรู้จกัและเข้าใจถึงกระบวนการตดัสินใจ  รวมถึงเทคนิคและ
ข้อมูลตา่งๆ ท่ีจะเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจ  เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผน  การสัง่การและควบคมุ 
การท่ีผู้ บริหารจะตดัสินใจเร่ืองอะไรนัน้จะต้องท าอย่างรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุด  โดย
ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีน ามาตดัสินใจจะต้องมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ ครบถ้วน ให้ประโยชน์และรวดเร็ว
ทนัตอ่การตดัสินใจ   
 

ความหมายของข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ 

 เบญญาภา  โสอุบล  (2557 : 155)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  ข้อมูลทางการบญัชีท่ี
เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ หมายถึง ข้อมูลของต้นทุนหรือรายได้ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ใน
อนาคต ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างทางเลือก  ต้นทุนหรือรายได้นัน้จะมีลักษณะเพิ่มขึน้หรือ
ลดลงระหว่างทางเลือก ซึ่งจะต้องเป็นต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการตดัสินใจ เพ่ือจะได้น าไปสู่การ
ตดัสินใจในอนาคต 

 ศรีสุดา  อาชวานันทกุล  (2557: 8-2) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  ข้อมูลทางการบญัชีท่ี
เก่ียวข้องกับการตดัสินใจ หมายถึง รายได้หรือต้นทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในเร่ืองท่ีผู้บริหารต้อง
พิจารณาตดัสินใจ และมีความแตกตา่งระหวา่งทางเลือก 

 ดงันัน้จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  ข้อมูลทางการบญัชีเพ่ือการตดัสินใจ 
หมายถึง  ข้อมลูต้นทนุและประโยชน์ท่ีใช้ในกระบวนการตดัสินใจในการเลือกทางเลือกท่ีมีตัง้แต่
สองทางขึน้ไป ผู้บริหารต้องพิจารณาต้นทุนและประโยชน์ท่ีจะได้รับของแตล่ะทางเลือก เพ่ือท า
การเปรียบเทียบต้นทุนและประโยชน์ท่ีจะได้รับท่ีแตกต่างกันระหว่างทางเลือกต่าง ๆ  ซึ่งการ
ตดัสินใจเป็นหน้าท่ีส าคญัของผู้บริหาร ส่วนนกับญัชีบริหารจะเป็นผู้ เก็บรวมรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
กบัการตดัสินใจให้แก่ผู้บริหารเทา่นัน้ 
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ขัน้ตอนการตัดสินใจ 

 ศศวิิมล  มีอ าพล  (2552 : 10-3)  ได้กลา่วไว้วา่ ในกระบวนการตดัสินใจโดยหลกัแล้วจะมี
ขัน้ตอนตา่ง ๆ  6 ขัน้ตอน  ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

 

 1.  แจกแจงปัญหา  ในขัน้แรกของกระบวนการตัดสินใจคือการส ารวจว่าปัญหาท่ี
เกิดขึน้คืออะไร แล้วพิจารณาเพิ่มเติมต่อว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ รับผิดชอบในบางกรณีปัญหามี
ความชดัเจน เช่น ควรจะผลิตสินค้านีจ้ านวนเท่าใด ในทางตรงกันข้ามบางกรณีไม่สามารถระบุ
ปัญหาได้ชดัเจน ดงันัน้ผู้บริหารต้องให้ความส าคญัและระบปัุญหาให้ชดัเจนเพ่ือให้สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อยา่งถกูต้อง 

 

 2.  ก าหนดขอบเขต  เม่ือสามารถระบุปัญหาได้แล้ว ฝ่ายบริหารจะต้องระบุขอบเขต
ภายใต้การตดัสินใจท่ีก าลงัพิจารณา ผู้บริหารต้องก าหนดขอบเขตของแต่ละปัญหาเพ่ือก าหนด
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา เน่ืองจากทางเลือกในการแก้ปัญหานัน้ ๆ ไม่สามารถท าให้
วตัถปุระสงค์ทกุวตัถปุระสงค์บรรลไุด้ทัง้หมด 

 

 3.  ก าหนดทางเลือก  เม่ือสามารถก าหนดขอบเขตของปัญหาได้แล้ว ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ปัญหาจะต้องพยายามก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหานัน้ ซึ่งการแก้ไขปัญหาอาจจะมีหลาย
ทางเลือก ผู้บริหารจะต้องพิจารณาประโยชน์และต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการตดัสินใจ เพ่ือเลือก
ทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ 

 

 4.  รวบรวมข้อมูล  นกับญัชีจะต้องรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการตดัสินใจทัง้หมด
ให้แก่ผู้บริหาร ไมว่า่จะเป็นข้อมลูท่ีเป็นตวัเลข หรือข้อมลูท่ีไมเ่ป็นตวัเลข 

 

 5.  การตัดสินใจ เม่ือฝ่ายบริหารม่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการตดัสินใจได้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบั
ประโยชน์และต้นทุนของทางเลือกแต่ละทางเลือกแล้ว ก็จะน ามาประเมินแต่ละทางเลือกโดย
อาศยัข้อมลูท่ีได้น ามารวมทัง้ต้องค านงึถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ประกอบด้วย โดยฝ่ายริหารจะต้องตดัสินใจ
เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสดุและเป็นประโยชน์ตอ่กิจการสงูสดุ 
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 6.  ตดิตามและประเมินผล  เม่ือน าทางเลือกท่ีผู้บริหารตดัสินใจแล้วมาปฏิบตัิ ขัน้ตอน
ตอ่ไปคือจะต้องมีการตดิตามละประเมินผลวา่ทางเลือกนัน้สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ ถ้าแก้ไข
ไมไ่ด้จะต้องวางแผนและเร่ิมขัน้ตอนการตดัสินใจใหม่ 
 จากขัน้ตอนการตดัสินใจข้างต้นนัน้ ข้อมลูท่ีจะน ามาใช้พิจารณาในการตดัสินใจเป็นไปได้
ทัง้ข้อมูลท่ีเป็นตวัเลข ซึ่งจะเก่ียวกับรายได้และต้นทุนอนัจะส่งผลต่อการด าเนินงานของกิจการ
และข้อมลูท่ีไมใ่ชต่วัเลข ซึง่จะเก่ียวข้องกบัปัจจยัตา่ง ๆ ทางคณุภาพท่ีไม่สามารถวดัเป็นตวัเลขได้ 
เชน่ ช่ือเสียงกิจการ ความพงึพอใจของลกูค้า สภาพการแขง่ขัน้ เป็นต้น 

 

ต้นทนุที่ใช้ในการตัดสินใจ 

การด าเนินงานของกิจการ ผู้บริหารมีหน้าท่ีส าคญัอนัหนึ่งก็คือการตดัสินใจท่ีจะก าหนด
ทางเลือกหรือก าหนดนโยบายการด าเนินงาน ทัง้ท่ีเกิดขึน้เป็นประจ าวนัหรือปัญหาเฉพาะหน้า นกั
บญัชีจะมีหน้าท่ีรวบรวมข้อมลูต่างๆ รวมถึงต้นทนุท่ีจะใช้ประกอบการตดัสินใจของผู้บริหาร เม่ือ
พิจารณาต้นทุนต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในการด าเนินงานโดยสัมพันธ์กับเร่ืองท่ีตัดสินใจ สามารถ
แบง่เป็น 2 ประเภทคือ 

 

1. ต้นทุนที่ เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ (Relevant Cost)  หมายถึง ต้นทุนท่ีมี
ความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัการตดัสินใจของผู้บริหาร  ซึง่ต้นทนุท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจ มีดงันี ้

     1.1  ต้นทุนที่แตกต่าง (Differential cost)  หมายถึงต้นทุนท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก
ต้นทุนการด าเนินงานตามแบบท่ีเคยปฏิบตัิอยู่ก่อน โดยท่ีกิจการจะท าการเปล่ียนหรือปรับปรุง
กิจกรรมท่ีเคยปฏิบตัิอยู่ก่อนให้ดีกว่าเดิม ซึ่งอาจจะเป็นผลท าให้กิจการมีผลก าไรเพิ่มขึน้ ต้นทนุท่ี
แตกตา่งเป็นต้นทนุท่ีใช้วิเคราะห์ส าหรับการเลือกปฏิบตัติามวิธีใหมก่บัวิธีเดมิ 

     1.2  ต้นทุนที่หลีกเล่ียงได้ (Avoidable cost)  หมายถึง ต้นทุนท่ีกิจการสามารถ
หลีกเล่ียงได้หรือไม่ต้องจ่ายเม่ือยกเลิกกิจกรรมนัน้ เช่น การยกเลิกเขตขาย การยกเลิกสาขา การ
ปิดโรงงานชั่วคราว จะมีต้นทุนบางประเภทท่ีไม่ต้องจ่าย เช่น การยกเลิกเขตขายหนึ่ง ต้นทุนท่ี
หลีกเล่ียงได้ ได้แก่ เงินเดือนของพนกังานท่ีออกไป คา่โฆษณาของเขตขาย คา่น า้ประปา คา่ไฟฟ้า
ของเขตขายท่ีท าการยกเลิก เป็นต้น 
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     1.3  ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity cost) เป็นรายได้ท่ีควรจะได้รับแตไ่ม่ได้รับ
เพราะปฏิเสธทางเลือกนัน้ หมายถึง รายได้จะเกิดขึน้จ านวนหนึ่งหากได้ใช้ทรัพยากรไปในการ
กระท าอยา่งหนึง่ แตก่ลบัไมไ่ด้รับรายได้นัน้เพราะได้น าทรัพยากรส่วนนัน้ไปใช้ในการกระท าอย่าง
อ่ืนแทน 

 

2.  ต้นทุนที่ไม่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ (Irrelevant cost) หมายถึง ต้นทนุท่ีไมมี่
ความสมัพนัธ์เก่ียวกบัการตดัสินใจของฝ่ายบริหารไมว่า่ฝ่ายบริหารจดัตดัสินใจกระท าการหรือไม่
กระท าการ ต้นทนุท่ีไมเ่ก่ียวกบัการตดัสินใจมีดงันี ้

     2.1 ต้นทุนจม (Sunk cost)  หมายถึง ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในอดีต ซึ่งจะเปล่ียนแปลง
แก้ไขให้เป็นอยา่งอ่ืนไมไ่ด้ไมว่า่การตดัสินใจจะกระท าในปัจจบุนั หรืออนาคตจะถือเป็นต้นทนุท่ีไม่
มีผลต่อการพิจารณาตดัสินใจในทางเลือกต่างๆ เช่น การลงทุนซือ้เคร่ืองจกัรใหม่ โดยจ่ายเงินซือ้
เทา่กบั 200,000 บาท เม่ือกิจการจา่ยเงินซือ้ไปแล้วจ านวน 200,000 บาท เงินจ านวนนีห้รือต้นทนุ
จ านวนนีไ้ม่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจอีกต่อไป เพราะถือว่ากิจการได้จ่ายเงินจ านวนนีอ้อกไป
แล้ว 

     2.2  ต้นทุนที่หลีกเล่ียงไม่ได้ (Unavoidable cost) จะเป็นต้นทุนท่ีตรงข้ามกับ
ต้นทุนท่ีหลีกเล่ียงได้ หมายความว่าถึงแม้จะยกเลิกกิจกรรมต่างๆ เช่น การยกเลิกเขตขายหรือ
ยกเลิกสาขา แตต้่นทนุประเภทนีย้งัคงเกิดขึน้เหมือนเดมิ  
 

ในการด าเนินธุรกิจผู้บริหารมกัจะต้องเผชิญกบัปัญหาตา่ง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่การ
ด าเนินงานงาน ซึง่ปัญหาตา่ง ๆ ท่ีผู้บริหารจะต้องเผชิญเพ่ือการตดัสินใจโดยทัว่ไป ได้แก่ 

1.  การตดัสินใจผลิตเองหรือซือ้จากภายนอก 

2.  การตดัสินใจรับค าสัง่ซือ้พิเศษ 

3.  การเพิ่มหรือยกเลิกสินค้าหรือสว่นงาน 

4.  การตดัสินใจเก่ียวกบัต้นทนุร่วม 

5.  การตดัสินใจเก่ียวกบัการใช้ปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดั 
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การตัดสินใจผลิตเองหรือซือ้จากภายนอก (Make or buy decisions) 

 ปัจจุบันการผลิตสินค้าแต่ละชนิด  กิจการอาจะซือ้วัตถุดิบหรือชิน้ส่วนต่าง ๆ จาก
ภายนอก หรืออาจจะผลิตชิน้ส่วนต่าง ๆ เองก็ได้  หากกิจการเลือกผลิตเองก็จะมีต้นทนุการผลิต
เกิดขึน้  หากซือ้จากภายนอกกิจการไม่ต้องเสียเวลาในการผลิตเอง  แต่จะต้องมีต้นทุนซือ้และ
คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ  เกิดขึน้เม่ือตดัสินใจสัง่ซือ้ เช่น  คา่ขนส่งสินค้า  คา่ตรวจสอบคณุภาพของสินค้า  
เป็นต้น ดงันัน้เพ่ือการตดัสินใจท่ีให้ประโยชน์สงูสุด  กิจการต้องเปรียบเทียบข้อมลูของทางเลือก
ทัง้สองทางเลือก  และตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีมีต้นทนุต ่าท่ีสดุ  

 

ตัวอย่าง 7.1   บริษัท  นครา จ ากดั  เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ าหนา่ยรถจกัยาน  โดยบริษัทได้ท าการ
ผลิตชิน้สว่นรถจกัรยานชนิดหนึง่ขึน้ใช้เอง จ านวน  9,000  หนว่ยตอ่ปี ซึง่ ณ ระดบัการผลิตนีมี้
ต้นทนุการผลิตรวมประกอบด้วย 

  วตัถดุบิทางตรง    400,000 บาท 

  คา่แรงงานทางตรง   350,000 บาท 

  คา่ใช้จา่ยการผลิตผนัแปร  180,000 บาท 

  คา่ใช้จา่ยการผลิตคงท่ี   150,000 บาท 

 ฝ่ายบริหารก าลงัท าการตดัสินใจท่ีจะซือ้ชิน้สว่นจกัรยานชนิดนีจ้ากภายนอก  เน่ืองจากมี
บริษัทภายนอกมาเสนอราคาขายหน่วยละ  140  บาท  ซึ่งถ้าบริษัทสัง่ซือ้จากภายนอกจะสามารถ
ลดคา่ใช้จา่ยการผลิตคงท่ีลงไปได้ 40%   
 จากข้อมลูเบือ้งต้นบริษัทจะเลือกผลิตเองหรือซือ้จากภายนอก สามารถวิเคราะห์ต้นทนุ
ของแตล่ะทางเลือกได้ดงันี ้

              ผลิตเอง      ซือ้จากภายนอก        
วตัถดุบิทางตรง   545,000  

 คา่แรงงานทางตรง  380,000  

 คา่ใช้จา่ยการผลิตผนัแปร 170,000  

 คา่ใช้จา่ยการผลิตคงท่ี  300,000     180,000  

 ต้นทนุซือ้ (9,000 x 140)     1,260,000 

  ต้นทนุรวม          1,395,000  1,440,000 

 ต้นทนุตอ่หนว่ย        155            160 
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จากการวิเคราะห์ต้นทนุข้างต้น  จะเห็นว่า ต้นทุนผลิตเองหน่วยละ 155 บาท  ในขณะท่ี
ต้นทุนซือ้จากภายนอกตามท่ีเสนอมาหน่วยละ 140 บาท แต่กรณีซือ้จากภายนอกจะมีคา่ใช้จ่าย
การผลิตคงท่ีเกิดขึน้ 180,000 บาท (300,000 x 60%)  ซึ่งถือเป็นต้นทุนท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ท าให้
ต้นทนุซือ้จากภายนอกรวมเป็นหน่วยละ 160 บาท ดงันัน้บริษัทจึงควรตดัสินใจเลือกผลิตชิน้ส่วน
จกัรยานเอง เพราะมีต้นทุนต ่ากว่าซือ้จากภายนอก จ านวน  45,000  บาท  (1,440,000 – 
1,395,000) 
 

การตัดสินใจรับค าสั่ งซือ้พเิศษ  (Special order decision) 

 การผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่าย  บางครัง้กิจการอาจมีค าสัง่ซือ้พิเศษจากลกูค้าให้กิจการท า
การผลิตเพิ่มให้  โดยเสนอราคาต ่ากว่าราคาขายปกติของกิจการ  หากกิจการมีก าลังการผลิต
เหลืออยู่ ผู้บริหารจะต้องพิจารณาว่าควรท่ีจะรับค าสัง่ซือ้พิเศษนีห้รือไม่ โดยในการพิจารณานัน้
จะต้องค านงึถึงปัจจยัตา่ง ๆ ดงันี ้

1.  กิจการมีก าลงัการผลิตเหลือเพียงพอท่ีจะรับค าสัง่ซือ้พิเศษหรือไม ่

2.  การสัง่ซือ้พิเศษนีต้้องไมมี่ผลกระทบตอ่ยอดขายตามปกตขิองกิจการ 
3.  กิจการมีรายได้ส่วนเพิ่มมากกวา่คา่ใช้จ่ายสว่นเพิ่มหรือไม ่

 

ตัวอย่าง 7.2  บริษัท ฟ้าลดา จ ากัด  ผลิตและจ าหน่ายผลไม้กระป๋อง บริษัทมีก าลงัการผลิตแต่
ละเดือนเท่ากับ 7,500  กระป๋อง  ยอดขายปกติเดือนละ  5,000  กระป๋อง  ราคากระป๋องละ  50  
บาท  โดยมีข้อมลูต้นทนุการผลิตละคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องมี ดงันี ้

 ต้นทนุการผลิตผนัแปรตอ่หนว่ย      20 บาท 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารผนัแปรตอ่หนว่ย      5 บาท 

คา่ใช้จา่ยการผลิตคงท่ี            45,000 บาท 

 คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารคงท่ี          20,000 บาท 

บริษัทมีค าสัง่ซือ้พิเศษจากลกูค้าในการสัง่ผลไม้กระป๋องจ านวน  2,000  กระป๋อง    โดย
เสนอราคาซือ้กระป๋องละ  35  บาท โดยค าสัง่ซือ้นีไ้มมี่ผลกระทบตอ่ยอดขายปกติของกิจการ และ
ในการรับค าสั่งซือ้พิเศษนี ้บริษัทต้องเสียค่าขนส่งจ านวน 5,000  บาท บริษัทควรรับค าสั่งซือ้นี ้
หรือไม ่ 
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 จากข้อมลูเบือ้งต้น กิจการมีก าลงัการผลิตเหลือเพียงพอท่ีจะรับค าสัง่ซือ้ และค าสัง่ซือ้นัน้
ไม่มีผลกระทบต่อยอดขายของกิจการ  กิจการจะรับค าสัง่ซือ้พิเศษหรือไม่นัน้  สามารถวิเคราะห์
ต้นทนุของแตล่ะทางเลือกได้ดงันี ้

                 รับค าส่ังซือ้         ไม่รับค าส่ังซือ้ 

ยอดขาย  (5,000x 50)  250,000   250,000   

       (2,000x 35)  70,000        -     .   

ยอดขายรวม  320,000   250,000   

หกั ต้นทนุผนัแปร        

      ผลิตผนัแปร     (5,000x 20)  100,000   100,000   

                            (2,000x 20)  40,000          -   

      ขายและบริหาร (5,000x 5)  25,000   25,000   

                              (2,000x5)  10,000        -    .   

รวมต้นทนุผนัแปร  175,000   125,000   

ก าไรสว่นเกิน  145,000   125,000   

หกั ต้นทนุคงท่ี        

      ผลิตคงท่ี  45,000   45,000   

      ขายและบริหารคงท่ี  20,000   20,000   

      คา่ขนสง่  ..5,000        -    .       

รวมต้นทนุคงท่ี  70,000   65,000   

ก าไรสทุธิ  75,000   60,000   

 

จากการวิเคราะห์ต้นทุนข้างต้น  จะเห็นว่า ถ้าไม่รับค าสัง่ซือ้พิเศษบริษัทจะมีก าไรสุทธิ  
60,000 บาท แต่ถ้ารับค าสั่งซือ้พิเศษบริษัทจะมีก าไรสุทธิ 75,000 บาท  ดังนัน้บริษัทจึงควร
ตดัสินใจรับค าสัง่ซือ้พิเศษ เพราะมีก าไรสทุธิมากกว่าไม่รับค าสัง่ซือ้พิเศษ จ านวน  15,000  บาท  
(75,000 – 60,000) 
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หากบริษัทท าการการวิเคราะห์รายได้ส่วนเพิ่มและต้นทุนส่วนเพิ่ม การค านวณจะเป็น
ดงันี ้

     รายได้ส่วนเพิ่ม 

 ยอดขาย (2,000 กระป๋อง x 35 บาท)     70,000   

     ต้นทุนส่วนเพิ่ม 

 ต้นทนุผลิตผนัแปร (2,000 กระป๋อง x 20 บาท)        40,000 

 คา่ใช้จา่ยขายและบริหารผนัแปร (2,000 กระป๋อง x 5 บาท)      10,000  

คา่ขนสง่              5,000 55,000 

     ก าไรเพิ่มขึน้         15,000 

 จากการวิเคราะห์รายได้สว่นเพิ่มและต้นทนุสว่นเพิ่ม จะเห็นวา่ก าไรเพิ่มขึน้  15,000 บาท
ดงันัน้บริษัทควรรับค าสัง่ซือ้พิเศษนี ้

 

การตัดสินใจเพิ่มหรือยกเลิกสินค้าหรือส่วนงาน (Add or drop a product/or 

department decision) 

 การด าเนินงานแตล่ะกิจการอาจมีการผลิตสินค้าหลายชนิด หรืออาจมีแผนกหลายแผนก  
กิจการอาจมีการตดัสินใจว่าควรมีการผลิตเพิ่มเติมหรือยกเลิกแผนกงาน ครอบคลุมถึงการ  การ
เพิ่ม/ยกเลิกสินค้า หรือสายการผลิต หลกัเกณฑ์การตดัสินใจ คือ ควรเพิ่มแผนกงานถ้าก าไรของ
กิจการสูงขึน้หลังจากการเพิ่มแผนกงาน หรือควรยกเลิกแผนกงานถ้าก าไรของกิจการสูงขึน้
หลงัจากการยกเลิกแผนกงาน  และการตดัสินใจอาจวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบรายได้ส่วนตา่งและ
ต้นทนุสว่นตา่ง  ถ้าการยกเลิกแผนกงานให้ความสนใจการสญูเสียรายได้และต้นทนุท่ีหลีกเล่ียงได้ 

สว่นการเพิ่มแผนกงานให้ความสนใจกบัรายได้และต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้  

 

ตัวอย่าง 7.3   บริษัท  ฟู๊ ดดิง้ จ ากดั  ด าเนินธุรกิจจ าหนา่ยอาหาร 3 ประเภท  ได้แก่  อาหาร
ส าเร็จรูป  อาหารกระป๋อง และอาหารสด บริษัทก าลงัพิจารณาท่ีจะหยดุการจ าหนา่ยอาหาสด
เน่ืองจากเกิดผลขาดทนุขึน้ โดยมีข้อมลูงบก าไรขาดทนุดงันี ้
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บริษัท  อุมาพร  จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี  31  ธันวาคม  25x1 

 

    อาหารส าเร็จรูป    อาหารกระป๋อง  อาหารสด     รวม 

ยอดขาย           150,000      180,000   200,000   530,000 

หกั  ต้นทนุผนัแปร            90,000   108,000   120,000   318,000 

ก าไรสว่นเกิน             60,000      72,000     80,000   212,000   
หกั  ต้นทนุคงท่ี :- 
 หลีกเล่ียงได้            25,000           40,000     65,000   130,000
 หลีกเล่ียงไมไ่ด้               20,000        20,000     20,000     60,000 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ          15,000        12,000    (5,000)     22,000 

 

 จากตวัอย่างข้างต้นจะเห็นว่า อาหารสดมีผลขาดทุนจากการด าเนินงาน ผู้บริหารของ
บริษัทต้องพิจารณาว่าควรตดัสินใจยกเลิกขายอาหารสดหรือไม่ สามารถวิเคราะห์ก าไรของแตล่ะ
ทางเลือกได้ดงันี ้

        ยกเลิกขายอาหารสด  ไม่ยกเลิกขายอาหารสด 

ยอดขาย               330,000       530,000 

หกั  ต้นทนุผนัแปร     198,000     318,000 

ก าไรสว่นเกิน                 132,000     212,000   
หกั  ต้นทนุคงท่ี :- 
 หลีกเล่ียงได้                  65,000     130,000
 หลีกเล่ียงไมไ่ด้                     60,000       60,000 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ              7,000       22,000 

 

 จากการวิเคราะห์จะเห็นว่าถ้าบริษัทไม่ยกเลิกเลิกขายอาหารสด บริษัทจะมีก าไรรวม 
22,000 บาท แต่ถ้าบริษัทยกเลิกขายอาหารสดจะมีก าไรรวม 7,000 บาท  ดังนัน้บริษัทควร
ตดัสินใจไม่ยกเลิกขายอาหารสด เพราะถ้ายกเลิกจะมีผลท าให้ก าไรรวมของบริษัทลดลง จ านวน 
15,000 บาท (22,000 – 7,000) 
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หากบริษัทท าการการวิเคราะห์รายได้และต้นทนุสว่นตา่ง การค านวณจะเป็นดงันี ้

     รายได้ส่วนที่ลดลง 
 ยอดขายของอาหารสด      200,000   

     ต้นทุนที่หลีกเล่ียงได้ 

 ต้นทนุผนัแปร           120,000 

 ต้นทนุคงท่ีท่ีหลีกเล่ียงได้ 10,000     65,000 185,000 

     ก าไรสว่นตา่ง          15,000 

 

 จากการวิเคราะห์จะเห็นวา่รายได้สว่นท่ีลดลงมากกวา่ต้นทนุท่ีหลีกเล่ียงได้ ท าให้มีก าไร
สว่นตา่ง 15,000 บาท ดงันัน้บริษัทควรตดัสินใจไมย่กเลิกขายอาหารสด  

  

การตัดสินใจเกี่ยวกับต้นทนุร่วม (Joint cost decisions) 

ผู้บริหารจะพิจารณาว่าสินค้าท่ีใช้กระบวนการผลิตร่วมกันควรขายตามสภาพท่ีเป็นอยู ่
หรือน าสินค้านัน้ ไปผลิตตอ่ ผลิตภณัฑ์ร่วม (Joint product) คือ สินค้าหลายชนิดท่ีเป็นผลผลิต
ของกระบวนการผลิตร่วมกัน ใช้ปัจจยัการผลิตร่วมกนั เม่ือถึงจดุแยกออก (Split-off point) แนว
ทางการตดัสินใจคือ จะผลิตสินค้าตอ่เม่ือรายได้ท่ีเพิ่มขึน้จากการผลิตตอ่ มากกว่าต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้
จากการผลิตตอ่   โดยสามารถพิจารณาได้ดงันี ้

1.  ต้นทนุการผลิตท่ีเพิ่มขึน้ ถือเป็นต้นทนุสว่นเพิ่ม  

2.  ต้นทนุการผลิตท่ีเกิดในช่วงก่อนจดุแยกออก ถือเป็นต้นทนุร่วมของการขายหรือผลิต
ตอ่ ซึง่เป็นต้นทนุท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการตดัสินใจ  

3. การตัดสินใจเป็นอิสระจากการค านวณต้นทุนสินค้า เน่ืองจากต้นทุนสินค้า
ประกอบด้วยต้นทุนร่วม และต้นทุนในอดีต ในการตดัสินใจขายหรือผลิตตอ่จะพิจารณาเฉพาะ
ต้นทนุและรายได้ในปัจจบุนัและอนาคตท่ีท่ีเก่ียวข้อง  

4. การตดัสินใจขึน้กับทางเลือก การขาย และการผลิตต่อเท่านัน้ ถ้าก าลังการผลิตมี
เพียงพอ  กิจการสามารถด าเนินการทัง้สองทางเลือก ถ้าทางเลือกนัน้สร้างก าไรสว่นเกินเพิ่มขึน้  
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ตัวอย่าง 7.4 บริษัท  ฟาล์วเวอร์  จ ากดั ด าเนินกิจการผลิตน า้หอมจากดอกไม้  มีต้นทนุร่วมของ
การผลิต 50,000 บาท ซึ่งจะได้น า้หอม 2 ชนิด คือ น า้หอมทอมม่ี 100 ออนซ์  และน า้หอมเบอร์ร่ี 
200 ออนซ์ ราคาขายน า้หอมทอมม่ีออนซ์ละ 250 บาท และราคาขายน า้หอมเบอร์ร่ีออนซ์ละ 120 

บาท ผู้บริหารมีความเห็นว่า น า้หอมเบอร์ร่ีสามารถผลิตเป็นน า้หอมซากรุะได้จ านวน 150 ออนซ์
ราคาขายออนซ์ละ 300 บาท โดยมีต้นทนุการผลิตเพิ่มเตมิ 12,500 บาท กระบวนการดงักล่าวเป็น
ดงัภาพท่ี  7.1 ดงันี ้

น า้หอม
ต้นทุนร่วม  

น า้หอมซากุระ

น า้หอมเบอร์ร่ี น า้หอมทอมม่ี

จุดแยก

ขาย ขาย

 
ภาพที่ 7.1  แสดงผลิตภณัฑ์ร่วมและต้นทนุร่วม 

 

การวิเคราะห์ข้อมลูข้างต้น เพ่ือการตดัสินใจขาย ณ จดุแยกหรือผลิตตอ่ของน า้หอมเบอร์ร่ี 
สามารถค านวณได้ดงันี ้ 

รายได้จากการขายน า้หอมซากรุะ (150 ออนซ์ x 300 บาท)    45,000  

หกั รายได้จากการขายน า้หอมเบอร์ร่ี (200 ออนซ์ x 140 บาท)   28,000  

รายได้สว่นเพิ่ม        17,000 

หกั ต้นทนุสว่นเพิ่ม (ผลิตตอ่)      12,500 

ก าไรสว่นเพิ่มจากการผลิตตอ่        4,500 

จากการวิเคราะห์  บริษัทควรตดัสินใจผลิตตอ่น า้หอมเบอร์ร่ีเป็นน า้หอมซากรุะ เพราะจะ
ท าให้บริษัทได้ก าไรเพิ่มมากขึน้กวา่การขาย ณ จดุแยกออก จ านวน 4,500 บาท  
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การตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างจ ากัด (Utilization of a 

constrained resource decisions) 

 ปัจจยัการผลิตถือเป็นสิ่งส าคญัในการผลิตสินค้า หากกิจการมีปัจจยัการผลิตท่ีจ ากัด 
เช่น วัตถุดิบ  จ านวนชัว่โมงแรงงาน  จ านวนชัว่โมงเคร่ืองจักร  เป็นต้น  ผู้บริหารจะต้องท าการ
ตดัสินใจว่าภายใต้ปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  กิจการจะใช้ปัจจยัการผลิตอย่างไรจึงจะท า
ให้กิจการเกิดประโยชน์มากท่ีสดุ การตดัสินใจเก่ียวกบัการใช้ทรัพยากรการผลิตท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั
แบง่ได้เป็น 2 กรณี คือ กรณีปัจจยัการผลิตท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัเพียงปัจจยัเดียว  และกรณีปัจจยัการ
ผลิตท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัหลายปัจจยั  
 

 1.  กรณีปัจจัยการผลิตท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดเพียงปัจจัยเดียว  
      การตดัสินใจใช้ปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัเพียงปัจจยัเดียว ต้องค านวณหาก าไร
สว่นเกินตอ่หน่วยของปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั หากสินค้าชนิดใดมีก าไรส่วนเกินตอ่หน่วย
สงูสุด กิจการควรตดัสินใจเลือกผลิตสินค้าชนิดนัน้ก่อน โดยการผลิตต้องผลิตตามความต้องการ
ของลกูค้าด้วย  ซึง่ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ยของปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัสามารถค านวณ ได้
ดงันี ้

  ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ยของปัจจยัการผลิตท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดั  
   

= 

  
 

 

ตัวอย่าง 7.5  บริษัท เซรามิค  จ ากัด ท าการผลิตสินค้า 2 ชนิด คือ กระถางต้นไม้ และแจกัน
ดอกไม้  โดยกระถางต้นไม้มีความต้องการของท้องตลาด 3,000 ใบ และแจกันดอกไม้มีความ
ต้องการ 2,000 ใบ เน่ืองจากบริษัทมีปัจจยัการผลิตท่ีจ ากัดคือ จ านวนชัว่โมงแรงงาน ซึ่งสามารถ
ผลิตได้เตม็ท่ีได้ 5,000 ชัว่โมง ข้อมลูการผลิตของบริษัทมีดงันี ้

          กระถางต้นไม้    แจกันดอกไม้ 

 ราคาขายตอ่หนว่ย    120   180 

 ต้นทนุผนัแปรตอ่หนว่ย      70     90 

 ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ย      50     90 

 จ านวนชัว่โมงแรงงานตอ่หนว่ย      1      2 

ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ย 

ปริมาณการใช้ปัจจยัการผลิตท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดัตอ่หนว่ย 



193 

 

บทที่ 7  การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ                             อรชุมา  มูลศรี    

 จากข้อมูลจะเห็นว่าบริษัทไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอตามความต้องการของ
ท้องตลาด จึงต้องมีการค านวณก าไรส่วนเกินต่อหน่วยของปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือ
เลือกสินค้าท่ีจะผลิตก่อน ซึง่สามารถค านวณได้ดงันี ้

 

ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ยของปัจจยัการผลิตท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดั = 
   

  

กระถางต้นไม้     =  
1

50
 

       =  50  บาท/ใบ 

 

 แจกนัดอกไม้     =  
2

90
 

       =  45  บาท/ใบ 

 

 จากการค านวณจะเห็นว่า ก าไรส่วนเกินต่อหน่วยของปัจจัยการผลิตท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด
ของกระถางต้นไม้เท่ากับ 50 ใบ และแจกันดอกไม้เท่ากับ 45 ใบ  ดงันัน้  บริษัทควรเลือกผลิต
กระถางต้นไม้ก่อนตามความต้องการของท้องตลาด  สว่นท่ีเหลือจงึผลิตแจกนัดอกไม้ ดงันี ้

 จ านวนชัว่โมงแรงงานทัง้หมด     5,000  ชัว่โมง 

 หกั   ผลิตกระถางต้นไม้ จ านวน 3,000 ใบ x 1 ชัว่โมง  3,000  ชัว่โมง 

 คงเหลือ        2,000  ชัว่โมง 

 หกั  ผลิตแจกนัดอกไม้ (2,000 ÷ 2 )จ านวน 1,000 ใบ x 2 ชัว่โมง  2,000  ชัว่โมง 

 คงเหลือ               0  ชัว่โมง 

 

จากการค านวณข้างต้น  ภายใต้จ านวนชัว่โมงแรงงานท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั  5,000  ชัว่โมง  

บริษัทควรเลือกผลิตกระถางต้นไม้ก่อน จ านวน  3,000  ใบ  และผลิตแจกนัดอกไม้จ านวน 1,000 
ใบ  จงึจะท าให้บริษัทมีก าไรสงูสดุ เทา่กบั  240,000  บาท  (3,000 x 50) + (1,000 x 90)  

 

 

 

จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงตอ่หนว่ย 

ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ย 
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2.  กรณีปัจจัยการผลิตท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดหลายปัจจัย 

      กรณีท่ีกิจการผลิตสินค้าแล้วมีใช้ปัจจัยการผลิตท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดหลายชนิด  การ
ตดัสินใจในลกัษณะนีจ้ะมีความยุ่งยากมากว่ากรณีมีปัจจยัท่ีจ ากดัเพียงชนิดเดียว ดงันัน้จึงต้องมี
การวิเคราะห์โดยใช้สมการเส้นตรง เพ่ือช่วยให้ผู้ บริหารตดัสินใจผลิตสินค้าในสดัส่วนท่ีจะท าให้
กิจการมีก าไรสงูสดุ ซึง่มีขัน้ตอนดงันี ้

      1.  แจกแจงตวัแปรท่ีใช้ในการตดัสินใจ 

      2.  ก าหนดสมการวตัถปุระสงค์ท่ีจะท าให้กิจการมีก าไรสงูสดุ 

      3.  ก าหนดสมการข้อจ ากดัของปัจจยัการผลิตท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 

      4.  การแก้สมการ 
 

ตัวอย่าง 7.5  บริษัท หงส์หยก จ ากัด  ผลิตและจ าหน่ายสินค้า 2 ชนิด  คือ  ชุดท างานสตรี และ
ชดุท างานบรุุษ  โดยในเดือนหน้าบริษัทมีปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่จ ากัด  คือ มีจ านวนวตัถดุิบ 6,000 
เมตร   และมีจ านวนชัว่โมงแรงงาน 9,000 ชัว่โมง โดยมีข้อมลูการผลิตของสินค้าทัง้ 2  ชนิด  ดงันี ้

       ชุดท างานสตรี     ชุดท างานบุรุษ        
ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ย (บาท)            450  300 

จ านวนวตัถดุบิท่ีใช้ในการผลิตตอ่หนว่ย (เมตร)  2     5 

จ านวนชัว่โมงแรงงานท่ีใช้ในการผลิตตอ่หนว่ย ( ชัว่โมง)  6                      3 

  

จากข้อมลูข้างต้น สามารถค านวณหาสดัสว่นการผลิตเพ่ือให้เกิดก าไรสงูสดุได้ดงันี ้ 
 

ขัน้ท่ี 1  แจกแจงตวัแปรท่ีใช้ในการตดัสินใจ โดยก าหนดให้    

  X    =    จ านวนหนว่ยผลิตของชดุท างานสตรี 
  Y     =    จ านวนหนว่ยผลิตของชดุท างานบรุุษ 

 

ขัน้ท่ี  2  ก าหนดสมการวตัถปุระสงค์ท่ีจะท าให้กิจการมีก าไรสงูสดุ   

ก าไรสงูสดุ   =   450X  +  300Y 
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ขัน้ท่ี  3  ก าหนดสมการข้อจ ากดัของปัจจยัการผลิตท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 

สมการวตัถดุิบท่ีมีจ ากดัจ ากดั  2X + 5Y               6,000 

สมการจ านวนชัว่โมงแรงงานท่ีมีจ ากดั 6X + 3Y              9,000  

 

  ขัน้ท่ี  4  การแก้สมการ 
2X + 5Y        =         6,000 …..……...…    

6X + 3Y          =         9,000 …..…….…..    

 

น าสมการ    คณู  3  จะได้  

6X + 15Y   =      18,000 …..…….…..    

 

 

น าสมการ  – สมการ   จะได้ 

(6X – 6X) + (15Y – 3Y) =      18,000 – 9,000 

                                           12Y      =       9,000 

      Y =       
12

9,000
 

      Y =       750  ชดุ 

 

แทนคา่ Y  ในสมการ    

2X + 5Y        =       6,000  

     2X + (5 x 750) =       6,000 

   2X + 3,750 =       6,000 

2X =       6,000 – 3,750 

2X =       2,250 

      X =      
2

2,250
 

     X =       1,125  ชดุ 
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แทนคา่  X  และ  Y  ในสมการวตัถปุระสงค์   

ก าไรสงูสดุ =      450X + 300Y 

     =      (450 x 1,125)  + (300  x 750) 

=       506,250  +  225,000 

=       731,250  บาท 

 

จากการแก้สมการข้างต้น  ภายใต้ปัจจยัการผลิตท่ีมีอยูจ่ ากดัหลายปัจจยั  บริษัทควร
ตดัสินใจเลือกผลิตชดุท างานสตรี จ านวน  1,125 ชดุ และผลิตชดุท างานบรุุษ จ านวน 750 ชดุ  

จะท าให้บริษัทเกิดก าไรสว่นเกินสงูสดุเทา่กบั  731,250  บาท 

  

บทสรุป 

 การตดัสินใจเป็นหน้าท่ีหลกัประการหนึ่งของผู้บริหาร ข้อมลูทางการบญัชีถือเป็นข้อมลูท่ี
มีความส าคญัอย่างมากท่ีน ามามาใช้วิเคราะห์เพ่ือการตดัสินใจ การตดัสินใจโดยใช้ข้อมูลทาง
บัญชีนัน้ ผู้ บริหารจะต้องทราบถึงประเภทของต้นทุนท่ีต้องใช้ในการตัดสินใจ ได้แก่ ต้นทุนท่ี
หลีกเล่ียงได้ ต้นทนุท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ ต้นทนุท่ีแตกตา่ง ต้นทนุคา่เสียโอกาส ต้นทนุจม  โดยในการ
ตดัสินใจในเร่ืองตา่ง ๆ นัน้ ต้นทนุท่ีน ามาพิจารณาจะต้องเป็นต้นทนุท่ีมีความส าคญัและเก่ียวข้อง
กับการตดัสินใจ ซึ่งจะต้องเป็นต้นทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตและไม่แตกต่างกันในแต่ละ
ทางเลือก 

ปัญหาตา่ง ๆ ท่ีผู้บริหารจะต้องเผชิญเพ่ือการตดัสินใจโดยทัว่ไป ได้แก่  การตดัสินใจผลิต
เองหรือซือ้จากภายนอก  การตดัสินใจรับค าสัง่ซือ้พิเศษ  การเพิ่มหรือยกเลิกสินค้าหรือส่วนงาน 
การตดัสินใจเก่ียวกบัต้นทนุร่วม  การตดัสินใจเก่ียวกบัการใช้ทรัพยากรการผลิตท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั 

ซึง่ถือเป็นการตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาระยะสัน้เทา่นัน้ 
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แบบฝึกหดั 

 

ข้อ 1.  จงอธิบายถึงความหมายของข้อมลูทางการบญัชีเพ่ือการตดัสินใจ 
ข้อ 2.  จงอธิบายถึงขัน้ตอนการตดัสินใจวา่มีก่ีขัน้ตอน อะไรบ้าง 

ข้อ 3.  จงอธิบายถึงต้นทนุท่ีใช้ในการตดัสินใจ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

ข้อ 4.  บริษัท  เพียงฟ้า   จ ากดั  เป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตนิตยสาร  โดยบริษัทได้
แบ่งแผนกออกเป็น 3 แผนก  คือ  นิตยสารด้านสุขภาพ  นิตยสารแม่และเด็ก  นิตยสารบ้านและ
สวน  แตผู่้จดัการของบริษัทก าลงัพิจารณาท่ีจะยกเลิกการผลิตนิตยสารแม่และเด็ก   เน่ืองจากใน
ปีท่ีผา่นมา  บริษัทเกิดผลขาดทนุจากแผนกนี ้ ดงัปรากฏในงบก าไรขาดทนุดงันี ้

บริษัท  เพียงฟ้า จ ากดั 

งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรับปีสิน้สดุ  วนัท่ี  31  ธันวาคม  25x1 

    สุขภาพ  แม่และเดก็ บ้านและสวน รวม 

ขาย    120,000 45,000   40,000  205,000 

หัก  ต้นทนุผนัแปร    84,000 31,500  28,000  143,500 

ก าไรสว่นเกิน     36,000 13,500  12,000    61,500 

หัก  ต้นทนุคงท่ี :- 
 เงินเดือน       7,200  10,800    2,400  20,400 

 คา่เชา่ส านกังาน     5,400    6,750    1,800  13,950 

 คา่ประกนัภยั     1,800   4,050       600    6,450 

 คา่เส่ือมราคา     3,600   1,350    1,200    6,150 

รวมต้นทนุคงท่ี    18,000  22,950    6,000  46,950 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ   18,000  (9,450)    6,000  14,550 
 

หมายเหตุ:  ในการรวบรวมข้อมูลพบว่าต้นทุนคงท่ีทุกประเภทเป็นต้นทุนท่ีได้รับการจดัสรรมา
จากบริษัท  โดยถือเป็นต้นทนุร่วม  ยกเว้น  เงินเดือนเป็นต้นทนุเฉพาะของแตล่ะผลิตภณัฑ์ 

 

ให้ท า    บริษัท เพียงฟ้า จ ากดั ควรตดัสินใจยกเลิกแผนกนิตยสารแม่และเด็กหรือไม่  ถ้ายกเลิก
แผนกนี ้ จะมีผลกระทบตอ่ก าไรรวมของกิจการอยา่งไร   
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ข้อ 5.   บริษัท กนิษฐา จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายกระเป๋าหนงั  บริษัทมีก าลงัการผลิตแต่ละเดือน
เท่ากับ 10,000 ใบ  มีลูกค้ามาขอสัง่ซือ้กระเป๋าหนงัจากบริษัทเพิ่มจ านวน 2,000 ใบ  โดยเสนอ
ราคาซือ้ใบละ 350  บาท โดยบริษัทมีข้อมลูในงบก าไรขาดทนุก่อนท่ีลกูค้าจะสัง่ซือ้เพิ่ม ดงันี ้

     

ขาย (7,000 ใบ x 500 บาท)    3,500,000  

หัก  ต้นทนุผนัแปร  (7,000 ใบ x 300 บาท)  2,100,000  

ก าไรสว่นเกิน        1,400,000  

หัก  ต้นทนุคงท่ี          800,000 

ก าไรสุทธิ         600,000 
  

ให้ท า   
1.  บริษัท กนิษฐา จ ากัด ควรตัดสินใจรับค าสั่งซือ้พิเศษนีห้รือไม่  ถ้าสั่งซือ้นี ไ้ม่มี

ผลกระทบตอ่ยอดขายปกตขิองบริษัท และบริษัทจะต้องเสียคา่นายหน้า จ านวน 50,000  บาท  
2.  ถ้าบริษัทรับค าสัง่ซือ้นีจ้ะท าให้ยอดขายปกติของบริษัทลดลง 10%  และไม่มีค่า

คา่ใช้จา่ยเพิ่ม  บริษัทควรรับค าสัง่ซือ้นีห้รือไม่  
 

ข้อ 6.  บริษัท หงส์หยก จ ากัด  ผลิตและจ าหน่ายสินค้า 2 ชนิด  คือ  ครีมบ ารุงผิว  และ ครีม
อาบน า้  โดยในเดือนหน้าบริษัท ฯ  มีปัจจัยการผลิตจ ากัด  คือ  ชั่วโมงเคร่ืองจักรและชั่วโมง
แรงงาน  โดยมีข้อมลูการผลิตของผลิตภณัฑ์ทัง้ 2  ชนิด  ดงันีคื้อ 

              ครีมบ ารุงผิว      ครีมอาบน า้ 
ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ย (บาท)      200   110 

ชัว่โมงเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิตตอ่หนว่ย (ชัว่โมง)       4      6 

ชัว่โมงแรงงานท่ีใช้ในการผลิตตอ่หนว่ย (ชัว่โมง)        3                                2 

 

โดยมีปัจจัยการผลิตจ ากัดต่อเดือนดังนี ้

1.  ชัว่โมงเคร่ืองจกัรจ านวน  1,500   ชัว่โมง 

2.  ชัว่โมงแรงงานจ านวน      700   ชัว่โมง 

 

ให้ท า   ค านวณหาสดัสว่นการผลิตท่ีก่อให้เกิดก าไรสงูสดุแก่กิจการ 
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ข้อ 7.  บริษัท  หมูแฮม จ ากัด  ได้ท าการผลิตชิน้ส่วนล าโพงชนิดหนึ่งขึน้ใช้เอง จ านวน  1,000  
หนว่ยตอ่ปี ซึง่ ณ ระดบัการผลิตนีมี้ต้นทนุการผลิตรวมประกอบด้วย 

  วตัถดุบิทางตรง    50,000   บาท 

  คา่แรงงานทางตรง   20,000   บาท 

  คา่ใช้จา่ยการผลิตผนัแปร  15,000   บาท 

  คา่ใช้จา่ยการผลิตคงท่ี   10,000   บาท 

 ฝ่ายบริหารก าลังท าการตดัสินใจท่ีจะซือ้อะไหล่ชนิดนีจ้ากภายนอกเน่ืองจากมีบริษัท
ภายนอกมาเสนอราคาขายหน่วยละ  80  บาท  ซึ่งผู้บริหารค านวณแล้วพบว่า  ถ้าบริษัทตดัสินใจ
รับข้อเสนอจากบริษัทฯ ภายนอก  ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ คือถ้าไม่ผลิตเองจะสามารถลดค่าใช้จ่าย
การผลิตคงท่ีลงไปได้คร่ึงหนึง่  ซึง่ถือวา่เป็นต้นทนุท่ีหลีกเล่ียงได้ 

 

ให้ท า    บริษัท  หมแูฮม จ ากดั ควรตดัสินใจผลิตชิน้สว่นล าโพงหรือซือ้ชิน้ส่วนจากบริษัทภายนอก 
เพราะเหตใุด  
 

ข้อ 8.  บริษัท  กรกนก จ ากดั  ผลิตสินค้าสามชนิด คือ สินค้าเอ สินค้าบี และสินค้าซี โดยสินค้าทัง้ 
3 ชนิด  ใช้กระบวนการผลิตเดียวกนั และมีต้นทนุร่วมท่ีเกิดขึน้ ดงันี ้

  วตัถดุบิทางตรง    320,000 บาท 

  คา่แรงงานทางตรง   280,000 บาท 

  คา่ใช้จา่ยการผลิต   170,000 บาท 

 ยอดขายของสินค้าแตล่ะชนิดมีดงันี ้  
  สินค้าเอ     425,000 บาท 

  สินค้าบี     250,000 บาท 

  สินค้าซี     160,000 บาท 

 ผู้บริหารของบริษัทต้องการน า สินค้าซี ไปผลิตต่อหลังจากจุดแยก เพ่ือเพิ่มมูลค่าเป็น 
สินค้าเอฟ  ซึง่จะท าให้ยอดขายสินค้าเอฟ เป็นจ านวน 20,000  บาท โดยมีต้นทนุการผลิตตอ่หลงั
จดุแยกเพิ่มขึน้ 10% ของต้นทนุการผลิตทัง้หมด 

 

ให้ท า   บริษัท กรกนก จ ากัด ควรตดัสินใจขายสินค้าซี ณ จดุแยก หรือจะผลิตตอ่เป็นสินค้าเอฟ 
แล้วคอ่ยขาย 
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ข้อ 9.  บริษัท แพรวา จ ากัด  ผลิตและจ าหน่ายผ้าพันคอไหมพรม บริษัทมีก าลงัการผลิตแต่ละ
เดือนเท่ากับ 6,000  ผืน  ยอดขายปกติเดือนละ  4,000  ผืน  ราคาขายผืนละ  200  บาท  โดยมี
ข้อมลูต้นทนุการผลิตละคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องมี ดงันี ้

 ต้นทนุการผลิตผนัแปรตอ่หนว่ย    70 บาท 

 คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารผนัแปรตอ่หนว่ย  10 บาท 

 คา่ใช้จา่ยการผลิตคงท่ีตอ่เดือน          70,000 บาท 

 คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารคงท่ี         20,000 บาท 

 ในช่วงปลายปีบริษัทมีค าสั่งซือ้พิเศษจากลูกค้าในการสั่งซือ้ผ้าพันคอไหมพรมจ านวน  
1,000  ผืน  โดยลูกค้าต้องการจะน าไปใช้เป็นของท่ีระลึกแจกลกูค้าในช่วงปีใหม่  โดยเสนอราคา
ซือ้ใบละ  150  บาท  บริษัทควรรับค าสัง่ซือ้นีห้รือไม่  ซึ่งในการรับค าสัง่ซือ้พิเศษนี ้บริษัทต้องเสีย
คา่ท าป้ายพิเศษเพิ่มในจ านวน  10,000  บาท 

  

ให้ท า   บริษัท แพรวา จ ากดั  ควรตดัสินใจรับค าสัง่ซือ้พิเศษดีหรือไม ่ เพราะเหตใุด  
 

ข้อ 10.  บริษัท อินทิรา จ ากัด  ได้ท าการผลิตอะไหล่รถยนต์ชนิดหนึ่งขึน้ใช้เอง จ านวน 5,000 
หนว่ยตอ่ปี โดยมีต้นทนุการผลิตดงันี ้ซึง่ ณ ระดบัการผลิตนีมี้ต้นทนุการผลิตรวมประกอบด้วย 

  วตัถดุบิทางตรงตอ่หนว่ย    50  บาท 

  คา่แรงงานทางตรงตอ่หนว่ย   35 บาท 

  คา่ใช้จา่ยการผลิตผนัแปรตอ่หนว่ย  15  บาท 

  คา่ใช้จา่ยการผลิตคงท่ีรวม      150,000 บาท 

 ฝ่ายบริหารก าลังท าการตดัสินใจซือ้อะไหล่ชนิดนีจ้ากภายนอกเน่ืองจากมีบริษัทจาก
ภายนอกมาเสนอ ราคาขายหน่วยละ 120 บาท ซึ่งผู้บริหารค านวณแล้วพบว่า  ถ้าบริษัทตดัสินใจ
รับข้อเสนอจากบริษัทภายนอก  ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ คือ  บริษัทจะสามารถลดค่าใช้จ่ายการผลิต
คงท่ีลงได้   40 %  และสามารถน าเคร่ืองจกัรไปให้ไปให้บริษัทอ่ืนเชา่ ได้รับคา่เชา่ 20,000 บาท 

 

ให้ท า  บริษัท อินทิรา จ ากดั  ควรตดัสินใจผลิตอะไหลร่ถยนต์เองหรือซือ้จากบริษัท เพราะเหตใุด                     
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ข้อ 11.  บริษัท แต้มฝัน จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายสินค้าตุ๊กตา 2 ชนิด คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจาก
พลาสติก และผ้า โดยในเดือนหน้าบริษัทมีปัจจยัการผลิตจ ากัด คือ ชัว่โมงเคร่ืองจกัร  มีจ านวน 
9,000  ชัว่โมง โดยมีข้อมลูการผลิตของผลิตภณัฑ์ทัง้ 2 ชนิด ดงันีคื้อ 

      ผลิตภัณฑ์พลาสตกิ      ผลิตภัณฑ์ผ้า 
 ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ย (บาท)      200   110 

 ชัว่โมงเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิตตอ่หนว่ย (ชม.)        4       5 

ความต้องการของลกูค้า (หนว่ย)   1,500   800 

 

ให้ท า 1.  ค านวณหาก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ยของปัจจยัการผลิต 

2. ค านวณจ านวนหน่วยท่ีบริษัทควรท าการผลิตเพ่ือให้เกิดก าไรสูงสุดภายใต้ความ
ต้องการของลกูค้า 

 

ข้อ 12.  บริษัท ยุพิน จ ากดั ได้ท าการผลิตและขายสินค้า 2 ชนิด โดยมีปัจจยัการผลิตท่ีจ ากดัอยู่
หลายชนิด ในเดือนหน้าคาดว่าจะท าการซ่อมแซมเคร่ืองจกัร 1 เคร่ือง ท าให้ชัว่โมงเคร่ืองจกัรมี
จ ากดั อยูเ่พียง 8,000ชัว่โมง และคนงานลาออกท าให้ชัว่โมงแรงงานทางตรงจ ากดัอยู่เพียง 3,000 
ชัว่โมง ดงันัน้ฝ่ายบริหารต้องท าการวางแผนการผลิตเพ่ือให้เกิดก าไรสงูสุดแก่กิจการ ซึ่งข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องมีดงันี ้

                กระเป๋า        รองเท้า 
 ราคาขายตอ่หนว่ย     500  350 

 ต้นทนุการผลิตตอ่หนว่ย     250  180 

 ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ย     250  170 

 ชัว่โมงเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิตสินค้าตอ่หนว่ย (ชม.)     9      5 

 ชัว่โมงแรงงานทางตรงท่ีใช้ในการผลิตตอ่หนว่ย (ชม.)     3      2 

 

ให้ท า  ค านวณสดัสว่นการผลิตท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตกระเป๋า และรองเท้า ภายใต้ปัจจยั
การผลิตท่ีจ ากดั  
 



202 

 

บทที่ 7  การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ                             อรชุมา  มูลศรี    

เอกสารอ้างองิ 
 

เบญญาภา  โสอบุล. (2557).  การบัญชีเพื่อการจัดการ.  อดุรธานี : ศกัดิศ์รีอกัษรการพิมพ์ 

ศศวิิมล  มีอ าพล.  (2552).  การบัญชีเพื่อการจัดการ.  พิมพ์ครัง้ท่ี 22.  กรุงเทพมหานคร  :  
อินโฟไมนิ่ง. 

ศรีสดุา  อาชวานนัทกลุ.  (2557).  การบญัชีบริหาร.  กรุงเทพมหานคร : ทีพีเอ็น เพลส. 



203 

 

บทที่ 8  การบัญชีตามความรับผิดชอบและการวัดผลการปฏิบัตงิาน        อรชุมา  มูลศรี 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  8 

การบญัชีตามความรับผิดชอบและการวัดผลการปฏิบัตงิาน 

 

หวัข้อเนือ้หาประจ าบท  

1.  การบริหารงานแบบกระจายอ านาจ 

2.  ความหมายของการบญัชีตามความรับผิดชอบ 

3.  ศนูย์ความรับผิดชอบ 

4.  การวดัผลการปฏิบตังิานของศนูย์ความรับผิดชอบ 

     4.1  การวดัผลการปฏิบตัิงานของศนูย์รายได้ 

     4.2  การวดัผลการปฏิบตัิงานของศนูย์ต้นทนุ 

       4.3  การวดัผลการปฏิบตัิงานของศนูย์ก าไร 

     4.4  การวดัผลการปฏิบตัิงานของศนูย์ลงทนุ 

5.  การก าหนดราคาโอน 

6.  บทสรุป 

7.  แบบฝึกหดั 

 

วัตถุประสงค์ เชิงพฤตกิรรม 

1.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงการบริหารงานแบบกระจายอ านาจได้ 

2.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงความหมายของการบญัชีตามความรับผิดชอบได้ 

3.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงศนูย์ความรับผิดชอบได้ 

4.  ผู้ เรียนสามารถวดัผลการปฏิบตังิานของศนูย์ความรับผิดชอบแตล่ะศนูย์ได้ 

5.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงการก าหนดราคาโอนได้ 

 

วิธีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1.  การบรรยายเนือ้หา 

2.  ถามตอบในชัน้เรียน 

3.  ท าแบบฝึกหดัท้ายบท 
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ส่ือการเรียนการสอน  

1.  เอกสารประกอบการสอน เร่ือง การบญัชีตามความรับผิดชอบและการวดัผลการ
ปฏิบตังิาน 

2.  ชดุการสอน PowerPoint  

3.  แหลง่ข้อมลูอิเลคทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง 

4.  แหลง่ความรู้จากวารสารและหนงัสือพิมพ์ตา่ง ๆ 

 

การวัดผลและการประเมินผล  

1.  สงัเกตความสนใจขณะฟังบรรยายและการตอบค าถาม 

2.  สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรียน  
3.  สงัเกตจากพฤติกรรมความสนใจ และการร่วมกิจกรรมในชัน้เรียน 

4.  ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัท้ายบท 
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บทที่  8 

การบญัชีตามความรับผิดชอบและการวัดผลการปฏิบัตงิาน 

 

การด าเนินงานของกิจการให้ประสบผลส าเร็จ  การควบคมุการด าเนินงานถือเป็นหนึ่งใน
กิจกรรมส าคญัของผู้บริหารท่ีจะสามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้  ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้อง
เข้าใจเก่ียวกบัเทคนิคและวิธีการหรือเคร่ืองมือท่ีจะสามารถน ามาใช้ในการควบคมุการด าเนินงาน
ของกิจการได้   หากกิจการมีขนาดเล็กอาจสามารถควบคมุได้คนเดียว แตเ่ม่ือกิจการมีขนาดใหญ่
ขึน้ การควบคมุการด าเนินงานไม่สามารถท าได้โดยล าพงั จึงจ าเป็นต้องจดัรูปแบบการบริหารงาน
ตามความรับผิดชอบขึน้ คือมีการกระจายอ านาจเพ่ือง่ายตอ่การบริหารจดัการ  เม่ือมีการกระจาย
ความรับผิดชอบแล้ว  หากมีการโอนสินค้าหรือบริการระหว่างศูนย์ต่าง ๆ จึงต้องมีการก าหนด
ราคาโอนท่ีเหมาะสมระหวา่งกนัด้วย   
 

การบริหารงานแบบกระจายอ านาจ 

 การด าเนินกิจการหากการวางแผน การควบคมุ และการตดัสินใจขึน้อยู่กบักลุ่มผู้บริหาร
หรือผู้บริหารระดบัสงูเพียงคนเดียว ถือเป็นการบริหารงานแบบรวมอ านาจ  แตถ้่ากิจการขยายตวั
ขึน้ การบริหารงานต้องมีการแบง่หนว่ยงานเป็นฝ่ายหรือเป็นแผนก เพ่ือให้การบริหารงานในแตล่ะ
ฝ่ายมีความคลอ่งตวัมากขึน้  ผู้บริหารจงึต้องแบง่ความรับผิดชอบให้กบัผู้จดัการหรือหวัหน้าแตล่ะ
ฝ่าย การบริหารงานแบบนีเ้รียกว่า การบริหารงานแบบกระจายอ านาจ ซึ่งจะเป็นการแบง่อ านาจ
การตัดสินใจเก่ียวกับการก าหนดนโยบาย แผนงาน และการแก้ไขปัญหาของแต่ละฝ่าย การ
บริหารงานแบบกระจายอ านาจมีข้อดีและข้อเสียดงันี ้(ไพบลูย์  ผจงวงศ์,  2554 : 197) 

 

 1.  ข้อดีของการบริการงานแบบกระจายอ านาจ 

      การบริหารงานแบบกระจายอ านาจมีข้อดีดงัตอ่ไปนี ้

      1.1   การแก้ปัญหาท าได้ทันท่วงที  การบริหารงานแบบรวมอ านาจ เวลาเกิดปัญหา
จะใช้เวลาสง่ข้อมลูจากสว่นงานไปสู่ผู้บริหารระดบัสงู และท าการตดัสินใจแล้วก็ต้องส่งกลบัไปให้
ส่วนงานนัน้น าไปปฏิบตัิ  จะท าให้เสียเวลาและอาจท าให้เกิดความผิดพลาดได้ แต่ถ้าเป็นการ
บริหารแบบกระจายอ านาจ เม่ือเกิดปัญหาผู้จดัการมีอ านาจในการตดัสินใจแก้ไขปัญหานัน้ทนัที 
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     1.2  ความเช่ียวชาญของผู้จัดการส่วนงาน  เม่ือกิจการมีการขยายตวัเป็นวงกว้าง
ในสินค้าหรือบริการ  ก็จะเป็นการยากท่ีผู้บริหารระดบัสูงจะมีความเช่ียวชาญในทุกสายการผลิต
สินค้าหรือบริการ ดงันัน้การบริหารงานแบบกระจายอ านาจซึ่งให้อ านาจกบัผู้จดัการส่วนงานท่ีมี
ความเช่ียวชาญในสายงานท่ีมีความเช่ียวชาญและมีอ านาจรับผิดชอบจงึจะท าให้ได้ผลดีมากกวา่ 

     1.3  การฝึกฝนผู้จัดการส่วนงาน การบริหารงานแบบกระจายอ านาจท าให้ผู้จดัการ
ส่วนงานมีโอกาสได้รับการฝึกหัดการบริหารงานเพ่ือวันข้างหน้าจะได้ก้าวสู่การเป็นผู้ บริหาร
ระดบัสงู  
     1.4  ความพอใจของลูกค้า  โดยปกติผู้จัดการส่วนงานจะมีความใกล้ชิดกับลูกค้า
มากกว่าผู้บริหารระดบัสูง ท าให้ทราบความต้องการของลูกค้าและข้อเสนอแนะจากลูกค้า  ซึ่ง
สามารถตดัสินใจปรับปรุงสินค้าและบริการเพ่ือสร้างความพอใจให้กบัลกูค้าได้ 

     1.5  ผู้บริหารระดับสูงมีเวลามากขึน้  การบริหารงานแบบกระจายอ านาจท าให้
ผู้บริหารไมต้่องตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ทกุ ๆ วนั จึงท าให้ผู้บริหารระดบัสงูมีเวลามากขึน้
ส าหรับการวางแผนระยะยาว หรือตดัสินใจในเร่ืองส าคญั ๆ 

     1.6  การจูงใจผู้จัดการส่วนงาน  การบริหารงานแบบกระจายอ านาจได้มอบหน้าท่ี
และความรับผิดชอบให้กับผู้จดัการส่วนงาน ท าให้ผู้จดัการส่วนงานมีความภาคภูมิใจต่ออ านาจ
และหน้าท่ีท่ีได้รับ ซึง่เป็นการจงูใจให้ท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 2.  ข้อเสียของการกระจายอ านาจ 

      การบริหารงานแบบกระจายอ านาจมีข้อเสียดงัตอ่ไปนี ้

      2.1  การตัดสินใจผิดพลาด  ผู้ จัดการส่วนงานอาจจะขาดประสบการณ์และไม่
เข้าใจนโยบายหลกัของกิจการท าให้เกิดการตดัสินใจผิดพลาดได้ ดงันัน้กิจการจะต้องมีการฝึกฝน
และอบรมผู้จดัการสว่นงานเพ่ือให้ทราบถึงนโยบายหลกัของกิจการ 
      2.2  การแข่งขันกันเองของแต่ละส่วนงาน  เม่ือผู้ จดัการส่วนงานมีอ านาจในการ
ตดัสินใจ  อาจมีผลกระทบตอ่ส่วนงานอ่ืน ๆ ในกิจการ และอาจท าให้ก าไรรวมของกิจการลดลง
      2.3  ค่าใช้จ่ายของกิจการสูงขึน้  เม่ือกิจการกระจายอ านาจไปแตล่ะส่วนงาน ในแต่
ละสว่นงานก็จะต้องมีบคุลากรทัง้สว่นของฝ่ายขายและฝ่ายบริหารเป็นของสว่นงานเอง   ซึง่จะท า 

ให้คา่ใช้จา่ยโดยรวมของกิจการเพิ่มขึน้มากกวา่การบริหารงานแบบรวมอ านาจ 
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ความหมายของการบัญชีตามความรับผิดชอบ 

 เบญญาภา  โสอบุล  (2557 : 177) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบญัชีตามความรับผิดชอบ 
(Responsibility accounting) คือ ระบบบญัชีท่ีมีการรายงานข้อมูลเก่ียวกับรายได้ ต้นทุนของ
หนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีมีความรับผิดชอบ 

ไพบลูย์  ผจงวงศ์  (2554 : 198) ไ ด้กล่ า ว ไ ว้ ว่ า  กา รบัญ ชีตามความ รับผิ ดชอบ 
(Responsibility accounting) เป็นกระบวนการวดัผลและรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละ
ศนูย์ความรับผิดชอบ 

ศรีสุดา  อาชวานนัทกุล  (2557 : 7-3)  ได้กล่าวไว้ว่า  การบญัชีตามความรับผิดชอบ 
(Responsibility accounting) เป็นการจดัท าข้อมลูและรายงานผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหาร
และหนว่ยงานย่อยแตล่ะระดบัตามสายงาน โดยเน้นการแสดงรายการท่ีผู้บริหารสามารถควบคมุ
ได้เพ่ือการวางแผน การควบคมุการปฏิบตัิงาน และเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
ยอ่ยตามความรับผิดชอบ 

ส านึก  เอือ้จิสระพงษ์พนัธ์  (2552 : 289) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบญัชีตามความ
รับผิดชอบ (Responsibility accounting) หมายถึง ระบบการรายงานผลการด าเนินงานหรือผล
การปฏิบตัิงานของหน่วยงานหรือส่วนงานใดส่วนงานหนึ่ง โดยพิจารณาถึงขอบเขตของอ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีผู้บริหารส่วนงานนัน้ จะสามารถควบคมุผลการด าเนินงานหรือผล
การปฏิบตังิานได้จากการตดัสินใจด้วยตวัเอง  

ดงันัน้สามารถสรุปได้ว่า การบญัชีตามความรับผิดชอบ หมายถึง กระบวนการในการ
รวบรวม จดบนัทกึ จดัประเภท และจดัท ารายงานข้อมลูตา่ง ๆ แก่ผู้บริหาร เพ่ือน าไปเปรียบเทียบ
กบัเป้าหมายหรือแผนงานท่ีก าหนดไว้ ดงันัน้การบญัชีตามความรับผิดชอบจึงถือเป็นเคร่ืองมือใน
การควบคมุและประเมินผลการปฏิบตังิานของฝ่ายตา่ง ๆ  
 

ศูนย์ความรับผิดชอบ 

ศรีสุดา  อาชวานันทกุล (2557 : 7-4) ได้กล่าวไว้ว่า  ศูนย์ความรับผิดชอบ 
(Responsibility center)  คือ หน่วยงานย่อยภายในองค์กรท่ีสามารถเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบั
ต้นทุนหรือรายได้ซึ่งสามารถระบไุด้ว่าต้นทุนหรือรายได้นัน้เก่ียวข้องกับหน่วยงานนัน้ ๆ โดยศนูย์
ความรับผิดชอบจะแบ่งตามอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีผู้ บริหารแต่ละศูนย์ความ
รับผิดชอบได้รับมอบหมาย 
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สมนกึ  เอือ้จิระพงษ์พนัธ์  (2552 : 290) ได้กลา่วไว้วา่ การออกแบบระบบบญัชีตามความ
รับผิดชอบท่ีนิยมใช้กันทั่วไป คือ การก าหนดศูนย์ความรับผิดชอบภายใต้รูปแบบขององค์กร 
ดงันัน้ ศนูย์ความรับผิดชอบก็คือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในกิจการท่ีซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องในการ
ควบคมุต้นทนุ รายได้ และหรือเงินลงทนุ  

ดงันัน้จากค ากล่าวข้างต้น ศูนย์ความรับผิดชอบจึงสามารถแบ่ง เป็น 4 ประเภทหลกั ๆ 
ดงันี ้

 

1.  ศูนย์รายได้ (Revenue center) หมายถึง หน่วยงานท่ีอยู่ในองค์กรซึ่งมีหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบเก่ียวกบัรายได้  เชน่ แผนกขาย ศนูย์การขาย หรือสาขาท่ีรับผิดชอบเฉพาะการหา
รายได้ เป็นต้น  การวดัผลการปฏิบตัิงานของศูนย์รายได้จะเป็นการเปรียบเทียบรายได้ท่ีเกิดขึน้
จริงกบัรายได้ตามงบประมาณ  

 

2.  ศูนย์ต้นทุน (Cost center) หมายถึง หน่วยงานท่ีอยู่ในองค์กรซึ่งมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบเฉพาะต้นทุน เช่น แผนกผลิต แผนกซ่อมบ ารุง เป็นต้น การวัดผลการปฏิบตัิงานของ
ศนูย์ต้นทนุจะเป็นการเปรียบเทียบต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริงกบัต้นทนุตามงบประมาณท่ีก าหนดไว้  

 

3.  ศูนย์ก าไร (Profit center) หมายถึง หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในส่วน
ของรายได้และต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในศนูย์นัน้ เชน่ แผนกขายในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น การวดัผลการ
ปฏิบตังิานของศนูย์ก าไรจะเป็นการวดัจากความสามารถในการท าก าไรของแตล่ะสว่นงาน 

 

4.  ศูนย์ลงทุน (Investment center) หมายถึง หน่วยงานท่ีอยู่ในองค์กรซึ่งมีหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบ ในส่วนของรายได้ ต้นทนุ  และจ านวนเงินลงทุนท่ีต้องใช้ในการลงทุนของศนูย์
ลงทุนนัน้  จะเห็นว่าศูนย์ลงทุนเป็นศูนย์ท่ีมีอิสระ มีอ านาจในการควบคมุตดัสินใจและมีความ
รับผิดชอบมากกว่าศนูย์ความรับผิดชอบอ่ืน ๆ ถือเป็นลกัษณะการกระจายอ านาจขนาดใหญ่  ซึ่ง
การวัดผลการปฏิบตัิงานของศูนย์ลงทุนจะวดัจากอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน ก าไรส่วนท่ี
เหลือ และอตัราก าไรสว่นท่ีเหลือตอ่การลงทนุ  
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การวัดผลการปฏบิัตงิานของศูนย์ความรับผิดชอบ 

จากข้างต้น ศนูย์ความรับผิดชอบ คือ หนว่ยงานย่อยภายในองค์กรท่ีสามารถเก็บรวบรวม
ข้อมลูเก่ียวกบัต้นทนุหรือรายได้ ซึ่งสามารถระบไุด้ว่าต้นทนุหรือรายได้นัน้เก่ียวข้องกบัหน่วยงาน
นัน้ ๆ โดยศนูย์ความรับผิดชอบจะแบง่ตามอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีผู้บริหารแตล่ะศนูย์
ความรับผิดชอบได้รับมอบหมาย การวดัผลการปฏิบตังิานนบัวา่เป็นสิ่งส าคญัอีกประการหนึ่งท่ีจะ
ช่วยสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานและก่อให้เกิดความสมัฤทธ์ิผลของหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งการ
วดัผลการปฏิบตังิานของศนูย์ความรับผิดชอบแตล่ะศนูย์ จะเป็นดงันี ้

 

1.  การวัดผลการปฏิบัตงิานของศูนย์รายได้  ศนูย์รายได้เป็นศนูย์ท่ีมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบเฉพาะรายได้รายได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแผนกขายของกิจการจ่าง ๆ  การวัดผลการ
ปฏิบตัิงานของศนูย์รายได้จะเป็นการเปรียบเทียบรายได้ท่ีเกิดขึน้จริงกับรายได้ตามงบประมาณ
เพ่ือวิเคราะห์หาผลตา่งท่ีเกิดขึน้ 

  
ตัวอย่าง 8.1  บริษัท มาริสา จ ากดั มีงบประมาณการขายของแผนกขายส าหรับปี  25x1 ดงันี ้

    ปริมาณหน่วยขาย ราคาขายต่อหน่วย 

  สินค้า A   1,400   100 

  สินค้า B   3,000   120 

  สินค้า C  2,000   150 

 ยอดขายจริงท่ีเกิดขึน้ในปี  25x1 มีดงันี ้

ปริมาณหน่วยขาย  

  สินค้า A   1,700    

  สินค้า B   3,500    

  สินค้า C  1,900  

   

 การวัดผลการปฏิบตัิงานของแผนกขาย สามารถแสดงในลักษณะของรายงานผลการ
ด าเนินงาน ดงันี ้
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บริษัท มาริสา จ ากดั 

รายงานผลการด าเนินงานของแผนกขาย 

ส าหรับปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม  25x1 

 ยอดขายตามงบประมาณ ยอดขายจริง ผลต่าง 
สินค้า A 140,000 170,000  30,000 

สินค้า B 360,000 420,000  60,000 

สินค้า C 300,000 285,000 (15,000) 
รวม 800,000 875,000  75,000 

  

 จากการรายงานผลการด าเนินงานของแผนกขายจะเห็นได้ว่า บริษัทมียอดขายตาม
งบประมาณเท่ากับ 800,000 บาท  ยอดขายท่ีเกิดขึน้จริงเท่ากับ 875,000 บาท ซึ่งถือว่าการ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ เพราะมียอดขายจริงสงูกวา่ท่ีประมาณไว้จ านวน 75,000 บาท 

 

2.  การวัดผลการปฏิบัติงานของศูนย์ต้นทุน ศนูย์ต้นทนุเป็นศนูย์ท่ีมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบเฉพาะต้นทนุหรือคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในหน่วยงานของตน เช่น แผนกผลิต แผนก
ซ่อมบ ารุง เป็นต้น เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรของกิจการเป็นไปอย่างประหยัดและก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสดุตามแผนท่ีกิจการได้ก าหนดไว้  การวดัผลการปฏิบตัิงานของศนูย์ต้นทนุจะ
เป็นการเปรียบเทียบต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริงกบัต้นทนุตามงบประมาณท่ีก าหนดไว้  

 

ตัวอย่าง 8.2  บริษัท สิมิลนั จ ากดั  ต้องการวดัผลการปฏิบตังิานของแผนกผลิตซึง่จดัเป็นศนูย์
ต้นทนุ โดยมีข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตตามงบประมาณ และตามท่ีเกิดขึน้จริงในปี 25x1 ดงันี ้

            งบประมาณ         เกิดขึน้จริง 
 ระดบัการผลิต (หนว่ย)        3,000       2,500 

ต้นทนุการผลิต:- (บาท) 
     วตัถดุิบทางตรง   360,000  312,000 

     คา่แรงงานทางตรง   255,000  200,000 
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     คา่ใช้จ่ายการผลิต:- 

 วตัถดุบิทางอ้อม     54,000    48,000 

 คา่สาธารณูปโภค    60,000    55,000 

 คา่ซอ่มบ ารุงรักษา    39,000    30,000 

 รวม     768,000  645,000 

 

การวดัผลการปฏิบตัิงานของแผนกผลิต  สามารถแสดงในลกัษณะของรายงานผลการ
ด าเนินงาน ณ ระดบัการผลิตเดียวกนัดงันี ้

 

บริษัท สิมิลนั จ ากดั 

รายงานผลการด าเนินงานของแผนกผลิต 

ส าหรับปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม  25x1 

              ต้นทุน  ต้นทุนตาม  ต้นทุนที่ 
ต่อหน่วย        งบประมาณ     เกิดขึน้จริง ผลต่าง 

ระดบัการผลิต (หนว่ย)             2,500     2,500 

ต้นทนุการผลิต:- (บาท) 
     วตัถดุิบทางตรง     120  300,000 312,000  (12,000) 

     คา่แรงงานทางตรง       85  212,500 200,000   12,500 

     คา่ใช้จ่ายการผลิต:- 

 วตัถดุบิทางอ้อม       18    45,000   48,000   (3,000) 
 คา่สาธารณูปโภค      20    50,000   55,000   (5,000) 
 คา่ซอ่มบ ารุงรักษา      13    32,500   30,000    2,500 

 รวม     640,000 645,000   (5,000) 

 

 จากการรายงานผลการด าเนินงานของแผนกผลิตจะเห็นได้ว่า ณ ระดบัการผลิตเดียวกัน 
คือ 2,500 หน่วย  บริษัทมีต้นทนุการผลิตตามงบประมาณเท่ากบั 640,000 บาท ในขณะท่ีต้นทุน
การผลิตท่ีเกิดขึน้จริงเท่ากับ 645,000 บาท ซึ่งถือว่าการด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ เพราะมี
ต้นทนุการผลิตท่ีเกิดขึน้จริงสงูกวา่ต้นทนุตามงบประมาณจ านวน 5,000 บาท 
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3.  การวัดผลการปฏิบัติงานของศูนย์ก าไร ศนูย์ก าไรเป็นศนูย์ท่ีมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในสว่นของรายได้และต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในศนูย์นัน้ เช่น แผนกขายในห้างสรรพสินค้า เป็น
ต้น การวดัผลการปฏิบตัิงานของศนูย์ก าไรจะเป็นการวดัจากความสามารถในการท าก าไรของแต่
ละสว่นงาน 

 

ตัวอย่าง 8.3  บริษัท อิเล็กทอร์  จ ากดั เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ท าการผลิต
สินค้า 3 ชนิด ซึ่งจดัเป็นศนูย์ก าไร โดยแยกส่วนงานเป็น 3 แผนก ได้แก่ แผนกโทรทัศน์  แผนก
ตู้เย็น  แผนกเคร่ืองซกัผ้า ซึง่มีรายละเอียดรายได้ และต้นทนุของแตล่ะแผนกดงันี ้

       โทรทัศน์    ตู้เยน็           เคร่ืองซักผ้า 

 ยอดขาย    190,000 250,000 150,000 

ต้นทนุผลิตผนัแปร     80,000 100,000   70,000 

 คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารผนัแปร   30,000   50,000   20,000 

ต้นทนุผลิตคงท่ี        20,000   35,000   15,000 

 คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารคงท่ี   12,000   25,000   10,000 

 

 นอกจากนี ้บริษัทมีต้นทุนคงท่ีร่วม ซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งได้ 
จ านวน 45,000 บาท   

การวดัผลการปฏิบตัิงานของสินค้าแตล่ะชนิด  สามารถแสดงในลกัษณะของรายงานผล
การด าเนินงาน ณ ระดบัการผลิตเดียวกนัดงันี ้
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บริษัท อิเล็คทอร์ จ ากดั 

งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรับปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม  25x1 

 โทรทัศน์ ตู้เยน็ เคร่ืองซักผ้า รวม 

ยอดขาย 190,000    250,000   150,000  590,000 

หกั ต้นทนุผนัแปร      

     ต้นทนุผลิตผนัแปร     (80,000)   (100,000)    (70,000)         (250,000) 

     คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร   (30,000)     (50,000)    (20,000)     (100,000) 

ก าไรสว่นเกิน 80,000    100,000     60,000     240,000 

หกั ต้นทนุคงท่ี     

     ต้นทนุผลิตคงท่ี (20,000)     (35,000)    (15,000)     (70,000) 

     คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร   (12,000)     (25,000)    (10,000)     (47,000) 
ก าไรสว่นงาน       48,000       40,000    35,000    123,000 

หกั ต้นทนุคงท่ีร่วม        (45,000) 
ก าไรสทุธิ         78,000 

 

จากการรายงานผลการด าเนินงานของแผนกสินค้าทัง้ 3 ชนิดจะเห็นได้ว่า แผนกโทรทศัน์
มีผลการปฏิบตังิานดีกว่าแผนกอ่ืนเพราะมีจ านวน 48,000 บาท ซึ่งสงูกว่าแผนกอ่ืน  รองลงมาคือ
แผนกตู้ เย็นมีก าไรจ านวน 40,000 บาท  และสดุท้ายคือแผนกเคร่ืองซกัผ้ามีก าไรจ านวน 35,000 
บาท 

 

4.  การวัดผลการปฏิบัติงานของศูนย์ลงทุน ศนูย์ลงทนุเป็นศนูย์ท่ีมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ ในส่วนของรายได้ ต้นทุน  และจ านวนเงินลงทุนท่ีต้องใช้ในการลงทุนของศนูย์ลงทุน
นัน้  จะเห็นวา่ศนูย์ลงทนุเป็นศนูย์ท่ีมีอิสระ มีอ านาจในการควบคมุตดัสินใจและมีความรับผิดชอบ
มากกว่าศนูย์ความรับผิดชอบอ่ืน ๆ ถือเป็นลกัษณะการกระจายอ านาจขนาดใหญ่  ซึ่งการวดัผล
การปฏิบตังิานของศนูย์ลงทนุจะมีวิธีปฏิบตัอิยู ่3 วิธี คือ 
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ก าไรสทุธิ 

สินทรัพย์รวมถวัเฉล่ีย 

สินทรัพย์รวมต้นงวด + สินทรัพย์รวมปลายงวด 

2 

    4.1  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on investment : ROI)   

         อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ เป็นการวดัผลการปฏิบตัิงานของศนูย์ลงทนุโดย
ท าการเปรียบเทียบระหว่างสินทรัพย์ท่ีน าไปลงทุนกับผลตอบแทนท่ีได้กลบัคืนมาในรูปของก าไร 
ซึง่สามารถค านวณได้ตามสตูรดงันี ้  

 

 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (ROI)     =        

        

      

โดยสินทรัพย์รวมถวัเฉล่ีย สามารถค านวณได้ดงันี ้ 
 

 

  สินทรัพย์รวมถวัเฉล่ีย =        

        

      

ตัวอย่าง 8.4  บริษัท  กีรติ จ ากัด มีการบริหารงานแบบศูนย์ลงทุน โดยแบ่งเป็นแผนกผลิต 2 
แผนก คือ แผนกรองเท้า  และแผนกกระเป๋า โดยมีงบก าไรขาดทนุ และสินทรัพย์ท่ีน ามาลงทนุของ
ศนูย์ลงทนุทัง้ 2 แผนก ดงันี ้

บริษัท กีรต ิจ ากดั 

งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรับปี สิน้สดุ 31  ธนัวาคม  25x1 

            แผนกรองเท้า      แผนกกระเป๋า 
ขายสินค้า      600,000             1,000,000 

หกั ต้นทนุขาย    (300,000)  (500,000) 
ก าไรขัน้ต้น      300,000    500,000 

หกั คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน  (120,000)  (290,000) 
ก าไรสทุธิ      180,000    210,000 

 

สินทรัพย์ท่ีน ามาลงทนุ   1,000,000           1,250,000  
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ก าไรสทุธิ 

สินทรัพย์รวมถวัเฉล่ีย 

จากข้อมูลงบก าไรขาดทุน ถ้าพิจารณาผลการปฏิบตัิงานจากก าไรสุทธิ จะเห็นได้ว่า 
แผนกกระเป๋า มีผลการปฏิบตังิานดีกวา่แผนกรองเท้า เพราะมีก าไรสทุธิมากกว่าจ านวน 100,000 
บาท แต่หากจะพิจารณาให้ละเอียดกว่านีจ้ะต้องพิจารณาถึงสินทรัพย์ท่ีน าไปลงทุนของแต่ละ
แผนกด้วย ซึ่งถือเป็นการวัดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของแต่ละแผนกว่าแผนกไหนมี
ประสิทธิภาพมากกวา่กนั  โดยอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของแตล่ะแผนกจะเป็นดงันี ้

 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (ROI)     =        

 

ROI  แผนกรองเท้า  = 
1,000,000

180,000
 x  100  

 

=      18% 

 

ROI  แผนกกระเป๋า  = 
1,250,000

220,000
 x  100  

 

=     17.6% 

 

จากการค านวณข้างต้นจะเห็นว่า อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของแผนกรองเท้า 
เท่ากับ 18%  ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของแผนกกระเป๋าเท่ากับ 17.6% ซึ่ง
ถึงแม้วา่แผนกรองเท้าจะมีก าไรสทุธิน้อยกวา่แผนกกระเป๋า แตอ่ตัราผลตอบแทนจากการลงทนุนัน้
มากกวา่ แสดงให้เห็นได้วา่แผนกรองเท้านัน้มีผลการปฏิบตังิานดีกวา่แผนกกระเป๋า 

 

 นอกจากนีก้ารวัดผลการปฏิบัติศูนย์ลงทุนโดยใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

สามารถท่ีจะวิเคราะห์ได้ละเอียดขึน้ โดยแบง่สตูรการค านวณอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุเป็น 
2 สว่น ดงันี ้

      4.1.1  อัตราส่วนของก าไรสุทธิต่อยอดขาย  แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ
ศนูย์ลงทนุในการหาก าไรตอ่ยอดขาย โดยสามารถค านวณได้ตามสตูรดงันี ้
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ก าไรสทุธิ 

ยอดขาย 

ยอดขาย 

สินทรัพย์รวมถวัเฉล่ีย 

ก าไรสทุธิ 

ยอดขาย 

ยอดขาย 

สินทรัพย์รวมถวัเฉล่ีย 

ก าไรสทุธิ 

ยอดขาย 

ยอดขาย 

สินทรัพย์รวมถวัเฉล่ีย 

 

อตัราสว่นก าไรสทุธิตอ่ยอดขาย     =        

        

  

       4.1.2  อัตราส่วนยอดขายต่อการลงทุน  แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้
สินทรัพย์ท่ีน ามาลงทนุกบัยอดขายท่ีได้รับ  โดยสามารถค านวณได้ตามสตูรดงันี ้
 

 

อตัราสว่นยอดขายตอ่การลงทนุ        =        

        

      

 จากอตัราสว่นข้างต้นทัง้ 2 อตัราสว่น สามารถค านวณอตัราผลตอบแทนจากากรลงทนุได้
ดงันี ้

 

   อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (ROI)     =                       x                                              

  

   

 จากตวัอยา่ง 8.4  บริษัท หมูหนั จ ากดั สามารถวดัผลการปฏิบตัิโดยใช้อตัราผลตอบแทน
จากการลงทุนโดยพิจารณาจากอตัราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขาย และอตัราส่วนยอดขายต่อการ
ลงทนุ จะเป็นดงันี ้ 
 

   อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (ROI)   =                        x                                              

  

  ROI  แผนกรองเท้า  = 
600,000

180,000
 x  

1,000,000

600,000
  

 

=       0.3  x  0.6 

 

     = 0.18  หรือ 18% 
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ROI  แผนกกระเป๋า  = 
1,000,000

220,000
 x  

1,250,000

1,000,000
 

  

=       0.22  x  0.8 

 

     = 0.176  หรือ 17.6% 

 

จากท่ีได้อธิบายมาข้างต้นทัง้หมดจะเห็นว่า การวัดผลการปฏิบัติงานโดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทนุนัน้จะต้องพิจารณาถึงปัจจยัตา่ง  ๆ ไม่ว่าจะเป็น ยอดขาย ต้นทนุ ก าไร 
หรือสินทรัพย์ท่ีน ามาลงทุน  ดังนัน้หากกิจการต้องการเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
สามารถปฏิบตัไิด้ดงันี ้

1.  เพิ่มยอดขาย  หากยอดขายของกิจการเพิ่มขึน้ก็จะส่งผลให้ก าไรสุทธิของกิจการ
เพิ่มขึน้ 

2.  ลดต้นทุนหรือลดค่าใช้จ่าย  หากกิจการไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้ กิจการต้องหา
วิธีการลดต้นทนุหรือลดคา่ใช้จ่ายลง ซึ่งเม่ือต้นทนุหรือคา่ใช้จ่ายลดลงก็จะส่งผลให้ก าไรสุทธิของ
กิจการเพิ่มขึน้ 

3.  ลดมูลค่าของสินทรัพย์ท่ีน ามาลงทุน  หากกิจการไม่สามารถเพิ่มยอดขายหรือลด
ต้นทุนได้ กิจการต้องลดมูลค่าของสินทรัพย์ท่ีน ามาลงทุน หรือต้องบริหารการใช้สินทรัพย์ให้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสดุ  
 

    4.2  ก าไรส่วนที่เหลือ (Residual income : RI) 

         ก าไรส่วนท่ีเหลือ เป็นการวัดผลการปฏิบัติงานของศูนย์ลงทุนโดยท าการ
เปรียบเทียบระหว่างก าไรสุทธิท่ีเกิดขึน้จริงกับก าไรสุทธิหรือผลตอบแทนขัน้ต ่าท่ีกิจการต้องการ  
ซึง่สามารถค านวณได้ตามสตูรดงันี ้  

 

 

 ก าไรสว่นท่ีเหลือ (RI) =  ก าไรสทุธิ – (สินทรัพย์รวมถวัเฉล่ีย x อตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าท่ีต้องการ) 
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 ก าไรสว่นท่ีเหลือ (RI) 

สินทรัพย์รวมถวัเฉล่ีย 

ตัวอย่าง 8.5  จากตวัอย่าง 8.4 บริษัท กีรติ จ ากัด หากบริษัทก าหนดอตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าไว้  
12%  การค านวณก าไรสว่นท่ีเหลือจะเป็นดงันี ้

ก าไรสว่นท่ีเหลือ (RI)   =    ก าไรสทุธิ – (สินทรัพย์รวมถวัเฉล่ีย x อตัราผลตอบแทน 

ขัน้ต ่าท่ีต้องการ) 
 

RI  แผนกรองเท้า = 180,000 – (1,000,000 x 12%) 

   = 180,000 – 120,000 

   = 60,000 บาท 

 

RI  แผนกกระเป๋า = 220,000 – (1,250,000 x 12%) 

   = 220,000 – 150,000 

   = 70,000  บาท 

 

จากการค านวณข้างต้นจะเห็นว่า ก าไรส่วนท่ีเหลือของแผนกรองเท้าเท่ากบั 60,000 บาท
และก าไรส่วนท่ีเหลือของแผนกกระเป๋าซึ่งมีเท่ากบั 70,000 บาท  แสดงว่าแผนกกระเป๋ามีผลการ
ปฏิบตังิานดีกวา่แผนกรองเท้า เพราะสามารถท าก าไรสว่นท่ีเหลือได้มากกวา่ 
 

   4.3  อัตราส่วนก าไรส่วนที่เหลือต่อการลงทุน (Residual return on investment : 

RRI) 

           อตัราสว่นก าไรสว่นท่ีเหลือตอ่การลงทนุ เป็นการวดัผลการปฏิบตัิงานเพิ่มเติมจาก
ก าไรส่วนท่ีเหลือ โดยจะเปรียบเทียบระหว่างก าไรส่วนท่ีเหลือท่ีได้กับสินทรัพย์ท่ีน ามาลงทุน  ซึ่ง
สามารถค านวณได้ตามสตูรดงันี ้  

 

 

   อตัราส่วนก าไรส่วนท่ีเหลือตอ่การลงทนุ (RRI)    =                                                           
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 ก าไรสว่นท่ีเหลือ (RI) 

สินทรัพย์รวมถวัเฉล่ีย 

ตัวอย่าง 8.6  จากตวัอย่าง 8.4 และตวัอย่าง 8.5  บริษัท กีรติ จ ากดั สามารถค านวณอตัราส่วน
ก าไรสว่นท่ีเหลือตอ่การลงทนุได้ดงันี ้ 
 

   อตัราส่วนก าไรส่วนท่ีเหลือตอ่การลงทนุ (RRI)    =                                                           

    

RRI  แผนกรองเท้า  = 
1,000,000

60,000
  x  100  

 

= 6% 

 

ROI  แผนกกระเป๋า  = 
1,250,000

70,000
x 100  

 

=       5.6% 

 

จากการค านวณข้างต้นจะเห็นว่า ถึงแม้ว่าแผนกกระเป๋าจะมีก าไรส่วนท่ีเหลือมากกว่า
แผนกรองเท้าจ านวน  10,000 บาท  แตถ้่าหากค านวณอตัราส่วนก าไรส่วนท่ีเหลือตอ่การลงทนุซึ่ง
น าสินทรัพย์ท่ีใช้ในการลงทุนค านวณด้วย  อัตราส่วนก าไรส่วนท่ีเหลือต่อการลงทุนของแผนก
รองเท้าสงูกวา่แผนกกระเป๋า ดงันัน้แผนกรองเท้าจงึมีผลการปฏิบตังิานดีกวา่แผนกกระเป๋า 

 

การก าหนดราคาโอน (Transfer price)  
เบญญาภา  โสอบุล (2557 : 193)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  ราคาโอน  หมายถึง มลูค่า

ของสินค้าหรือบริการท่ีศูนย์ความรับผิดชอบหนึ่งคิดเอากับอีกศูนย์ความรับผิดชอบหนึ่งอัน
เน่ืองมาจากการโอนสินค้าหรือบริการ  ซึ่งกิจการท่ีมีการประเมินผลหน่วยงานย่อย มกัเกิดค าถาม
ว่าการโอนสินค้าจากแผนกหนึ่งไปยงัอีกแผนกหนึ่งควรอยู่ในราคาใด  ท าให้เกิดการก าหนดราคา
โอน  ซึ่งเป็นการก าหนดราคาขึน้ภายในกิจการ  ราคาดงักล่าวจะเป็นต้นทนุของแผนกซือ้สินค้า
หรือบริการ  และเป็นรายได้ของแผนกขายสินค้าและบริการ 

สมนึก  เอือ้จิระพงษ์พนัธ์  (2552 : 290) ได้ให้ความหมายไว้ว่า รายคาโอน หมายถึง 
มลูคา่ของสินค้าหรือบริการท่ีศนูย์ความรับผิดชอบหนึ่งคิดเอากบัอีกศนูย์ความรับผิดชอบหนึ่ง อนั
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เน่ืองมาจากการโอนสินค้าหรือให้บริการ ดงันัน้การก าหนดราคาโอนท่ีเหมาะสมจึงเป็นเร่ืองท่ีมี
ความส าคญัเป็นอยา่งมากตอ่การบริหารงานแบบกระจายอ านาจ 

การก าหนดราคาโอนผู้บริหารจะต้องค านึงถึงนโยบายและวิธีการก าหนดราคาโอนท่ีจะ
เลือกใช้ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 

1.  นโยบายการก าหนดราคาโอน 

      วิธีการก าหนดราคาโอนเพียงวิธีเดียวอาจไม่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์  ดงันัน้
จะต้องมีโยบายการก าหนดราคาโอนเพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  
หลกัเกณฑ์ท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการตดัสินเลือกราคาโอน ประกอบด้วย   

      1.1  เป้าหมายร่วม (Goal congruence) ราคาโอนจะกระตุ้นให้ผู้บริหารแตล่ะคน
ตดัสินใจเพ่ือสร้างผลก าไรสงูสดุให้แก่กิจการ กิจการท่ีมีการกระจายอ านาจจะพบปัญหาการชกัจงู
ให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยสนใจเป้าหมายร่วมกนั เพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จทางการเงินร่วมกันของ
กิจการ ความส าเร็จของหน่วยงานย่อยแต่ละหน่วยงานไม่สามารถประกันว่ากิจการจะประสบ
ความส าเร็จ 

      1.2  การประเมินผลงาน (Performance evaluation) ราคาโอนจะชว่ยให้ผู้บริหาร
ระดบัสงูวดัผลการปฏิบตังิานของผู้บริหารระดบัหน่วยงานอยา่งยตุธิรรม 

      1.3  ความเป็นอิสระ (Autonomy) นโยบายราคาโอนจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร
ระดบัหน่วยงานมีความเป็นอิสระในการด าเนินธุรกิจ ถ้าผู้บริหารระดบัหน่วยงานจะต้องขออนมุตัิ
จากผู้บริหารระดบัสงูขึน้ไป ลกัษณะเชน่นีจ้ะท าให้ความเป็นอิสระหายไป และเป็นผลตอ่ระบบการ
กระจายอ านาจ 

      1.4  ต้นทนุการบริหาร (Administrative cost) ระบบราคาโอนจะต้องง่ายและไม่แพง
เม่ือน ามาปฏิบตันิอกจากนีต้้นทนุการบริหารจะรวมต้นทนุการรอคอย การตดัสินใจด้วย 

 

2.  วิธีการก าหนดราคาโอน  

      การก าหนดราคาท่ีใช้โดยทัว่ไปมี 3 ประเภท คือ ราคาตลาด  ราคาทนุซึง่อาจเป็น
ต้นทนุเตม็หรือต้นทนุผนัแปร  และราคาท่ีตอ่รองกนั  โดยมีรายละเอียดดงันี ้ (ไพบลูย์  ผจงวงศ์,  
2554 : 208) 
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     2.1 ราคาตลาด (Market price)  เป็นราคาท่ีก าหนดระหว่างผู้ ซือ้ และผู้ขายอิสระ 

ราคาตลาดเป็นราคาท่ีผู้ ซือ้และผู้ขายของกิจการสามารถตรวจสอบ  โดยการเปรียบเทียบกบัผู้ ซือ้
และผู้ขายรายอ่ืน ในกรณีสินค้าท่ีไมมี่ราคาตลาด ก็สามารถสร้างราคาแทนได้โดยการเปรียบเทียบ
กบัสินค้าท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกนั หรือตรวจสอบข้อเสนอของบคุคลภายนอกส าหรับสินค้าแบบ
เดียวกนั ราคาตลาดเป็นราคาท่ีสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาโอนมากท่ีสดุ แตก่ารหา
ราคาตลาดจะเป็นงานท่ียุ่งยาก เน่ืองจากราคาตลาดของสินค้าบางตวัไม่มีท าให้เสียเวลาและ
คา่ใช้จ่ายในการเทียบเคียงสินค้า หรือการตรวจสอบข้อเสนอจากบคุคลภายนอก และในบางครัง้
ราคาตลาดของสินค้าอาจเป็นราคาท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดย
ปกตริาคาตลาดจะกระตุ้นให้ผู้บริหารหน่วยงานย่อยด าเนินการเชิงรุก เน่ืองจากเกิดการแข่งขนัใน
เชิงบริหารซึ่งต้องแสวงหาผลก าไรเพิ่มขึน้  ราคาตลาดสามารถสร้างเกณฑ์การประเมินผลได้ดี 

เน่ืองจากไมมี่ใครสามารถตบแตง่ผลก าไรของหนว่ยงาน นอกจากนีร้าคาตลาดจะช่วยลดเวลาการ
เจรจาตอ่รองเก่ียวกบัต้นทนุ และความยตุิธรรม เน่ืองจากการก าหนดราคาโอนโดยใช้ราคาตลาด
เป็นระบบปกตขิองผู้ ซือ้และผู้ขาย ดงันัน้ ต้นทนุจึงไม่สงูมากนกั  อย่างไรก็ตามถ้าหน่วยงานย่อยมี
ก าลงัการผลิตเหลืออยู ่ราคาตลาดอาจน าไปสูค่วามขดัแย้งระหวา่งหนว่ยงาน และอาจท าลายการ
รักษาเป้าหมายร่วมกนัในองค์กรได้ 

     การใช้ราคาตลาดในการก าหนดราคาโอนถือว่าเป็นวิธีการน าไปใช้อย่างแพร่หลาย
มากท่ีสดุ และเป็นวิธีท่ีสมเหตสุมผลในการท่ีกิจการจะมีก าไรรวมสงูสดุ ถ้าเป็นไปตามเง่ือนไขดงันี  ้

(สมนกึ  เอือ้จิระพงษ์พนัธ์,  2552 : 294) 
     2.1.1  ราคาตลาดเป็นราคาท่ีใช้ในการแขง่ขัน้อยา่งแท้จริง 

     2.2.2  หนว่ยงานตา่ง ๆ มีอิสระจากกนั 

     ถ้าหากการก าหนดราคาโอนโดยใช้ราคาตลาดไม่เป็นไปตามเง่ือนไขเหล่านี ้ราคา
ตลาดนีจ้ะไมส่ามารถน าไปสูก่ารตดัสินใจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กิจการ 

     2.2  ราคาทุน (Cost - based prices) เน่ืองจากราคาตลาดของสินค้าอาจไม่มีทกุตวั 

ดงันัน้ ราคาโอนมกัจะขึน้กบัต้นทนุการผลิต โดยอาจพิจารณาราคาต้นทุนเต็มกับต้นทนุผนัแปร 
การก าหนดราคาโอนแบบต้นทนุผนัแปรจะสร้างแรงกระตุ้นการสร้างก าไรสงูสดุของกิจการโดยร่วม 

(กิจการมีก าลงัการผลิตเหลืออยู่) แตปั่ญหาคือ หน่วยงานจะต้องรับภาระต้นทนุคงท่ี ซึ่งอาจท าให้
หน่วยขายขาดทนุ  ราคาโอนแบบต้นทนุเต็มจะท าให้ก าไรรวมของกิจการต ่ากว่าก าไรท่ีเหมาะสม  

สว่นราคาโอนแบบต้นทนุผนัแปรจะท าให้ก าไรรวมของกิจการอยู่ในระดบัเหมาะสม   ถ้ากิจการอยู่



222 

 

บทที่ 8  การบัญชีตามความรับผิดชอบและการวัดผลการปฏิบัตงิาน        อรชุมา  มูลศรี 

ในสภาวะก าลงัการผลิตเหลืออยู่  โดยทัว่ไปราคาโอนท่ีจะบรรลุเป้าหมายร่วมคือ ต้นทุนท่ีจ่าย 

(Out of pocket cost) บวกต้นทนุเสียโอกาส  ถ้าโอนสินค้าให้กบัแผนกซือ้ ตามปกติต้นทนุท่ีจ่าย
คือ ต้นทนุผนัแปร ส่วนต้นทนุเสียโอกาส คือ ก าไรส่วนเกินท่ีได้รับจากการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ 

เพ่ือเพิ่มก าลงัการผลิตของแผนกขาย ถ้าหากไม่มีก าลงัการผลิตเหลืออยู่ ต้นทนุท่ีจ่ายบวกต้นทนุ
เสียโอกาสเท่ากับราคาตลาด ดงันัน้โดยทั่วไปราคาโอนจึงพิจารณาจากต้นทุนท่ีจ่ายบวกด้วย
ต้นทนุเสียโอกาสในการโอนสินค้า 

 

ตัวอย่าง 8.7   บริษัท อคัคี  จ ากดั มีแผนกผลิต 2 แผนก  ได้แก่ แผนกท่ี 1 ผลิตสินค้า A  เพ่ือขาย
ให้แผนกท่ี 2 หรือขายให้ตลาด  แผนกท่ี 2  รับสินค้า A มาผลิตตอ่เป็นสินค้า B และขายให้
บคุคลภายนอก ข้อมลูรายได้และต้นทนุเป็นดงันี ้

  แผนกที่ 1           แผนกที่ 2  
ผลิตสินค้า A         ผลิตสินค้า B 

ต้นทนุผนัแปรตอ่หนว่ย      100 บาท     200 บาท 

ราคาขายตอ่หนว่ย      175 บาท     350 บาท 

กิจการควรก าหนดราคาโอนสินค้า A จากแผนกท่ี 1 ไปยงัแผนกท่ี 2  ตามสภาวะ
ดงัตอ่ไปนี ้

ถ้ามีก าลงัการผลิตเหลืออยู่ ราคาโอน     =   ต้นทนุท่ีจา่ย + ต้นทนุเสียโอกาส 

= 100 บาท + 0 บาท  

= 100 บาท 

 

ถ้าไมมี่ก าลงัการผลิตเหลืออยู่ ราคาโอน  = ต้นทนุท่ีจ่าย + ต้นทนุเสียโอกาส 

= 100 บาท + (175 บาท - 100 บาท)  

= 175 บาท 

 

วิธีก าหนดราคาโอนแบบต้นทนุผนัแปร จะท าให้การประเมินผลงานในลกัษณะศนูย์ก าไร
มีก าไรน้อยมากและต้องการการควบคมุอย่างใกล้ชิดพร้อมกบัการแลกเปล่ียนข้อมลู  แตถ้่าใช้วิธี
ก าหนดราคาโอนแบบต้นทนุเตม็บวกก าไรสง่ผลให้แผนกขายมีก าไรมากกว่า การก าหนดราคาโอน
จากราคาทนุนีค้อ่นข้างง่าย เน่ืองจากข้อมูลตา่ง ๆ มาจากระบบบญัชีต้นทนุ ดงันัน้ แม้วิธีการ
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ก าหนดราคาโอนโดยใช้วิธีราคาทนุจะมีจดุอ่อน แตย่งัเป็นท่ีนิยมใช้ เน่ืองจากไม่จ าเป็นต้องลงทนุ
เพิ่มเตมิในการหาข้อมลู 

     2.3  ราคาเจรจาต่อรอง (Negotiated price) กิจการจะใช้ราคาเจรจาตอ่รองเป็น
เคร่ืองมือประนีประนอมระหวา่งราคาตลาดกบัราคาทนุ  เพ่ือบรรลผุลประโยชน์ร่วมกบัของกิจการ 

ในกรณีท่ีคูเ่จรจามีอ านาจตอ่รองท่ีใกล้เคียงกนั  การเจรจาตอ่รองจะสร้างตลาดเสรีขึน้ นอกจากนี ้
ข้อขดัแย้งและความรู้สึกท่ีไม่ดีอนัเป็นผลมาจากการควบคมุจากส่วนกลางจะลดลง  ท าให้กิจการ
โดยรวมได้รับประโยชน์เน่ืองจากแผนกซือ้และแผนกขายได้ตกลงราคากันเองอย่างเสรี  ซึ่งราคา
เจรจาต่อรองสามารถแทนท่ีราคาตลาด หากยินยอมให้แผนกซือ้และแผนกขายเป็นอิสระท่ีจะ
ออกไปด าเนินกิจการข้างนอก การเจรจาตอ่รองจดัขึน้ระหว่างแผนกซือ้กบัแผนกขาย  หรืออาจมี
ตวัแทนของกิจการเข้าร่วมเป็นผู้ ชีข้าด การเจรจาตอ่รองจะใช้คา่ใช้จา่ยสงูมาก เน่ืองจากจะใช้เวลา
ของผู้บริหารระดบัสูง  และถ้าการซือ้-ขายระหว่างหน่วยงานมีความส าคญัมาก ผู้บริหารจะให้
ความส าคญัการเจรจาตอ่รอง ซึง่สง่ผลให้ต้นทนุเจรจาตอ่รองสงูตามไปด้วย 

 

บทสรุป 

การบริหารงานแบบกระจายอ านาจซึ่งมีการจัดแบ่งสายงานออกเป็นหน่วยงานย่อย ๆ  
โดยผู้บริหารของหนว่ยงานยอ่ยจะมีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย วางแผน และตดัสินใจใน
ส่วนงานของตนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรวมขององค์กร  โดยการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ
ผู้บริหารระดบัสูงจะก าหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเรียกว่า ศนูย์ความ
รับผิดชอบ ซึง่แบง่ออกเป็น 4 ประเภท คือ  ศนูย์รายได้  ศนูย์ต้นทนุ  ศนูย์ก าไร  และศนูย์ลงทุน 

การวัดผลการปฏิบตัิงานของศนูย์รายได้จะเป็นการเปรียบเทียบรายได้ท่ีเกิดขึน้จริงกับ
รายได้ตามงบประมาณ  การวดัผลการปฏิบตัิงานของศนูย์ต้นทนุจะเป็นการเปรียบเทียบต้นทนุท่ี
เกิดขึน้จริงกับต้นทนุตามงบประมาณท่ีก าหนดไว้ การวดัผลการปฏิบตัิงานของศนูย์ก าไรจะเป็น
การวดัจากความสามารถในการท าก าไรของแตล่ะสว่นงาน  และการวดัผลการปฏิบตัิงานของศนูย์
ลงทนุจะมีวิธีปฏิบตัิอยู่ 3 วิธี คือ อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ  ก าไรส่วนท่ีเหลือ  และอตัรา
ก าไรสว่นท่ีเหลือตอ่การลงทนุ  นอกจากนีก้ารบริหารงานแบบกระจายอ านาจสิ่งท่ีควรค านึงถึงอีก
อย่างคือ การก าหนดราคาโอน  ซึ่งเป็นการก าหนดราคาของสินค้าหรือบริการท่ีมีการโอนระหว่าง
ศนูย์ความรับผิดชอบ โดยวิธีการก าหนดราคาโอนท่ีใช้โดยทัว่ไปมี 3 ประเภท คือ ราคาตลาด  

ราคาทนุ และราคาท่ีตอ่รองกนั 
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แบบฝึกหดั 

 

ข้อ 1.  จงอธิบายถึงการบริหารงานแบบกระจายอ านาจมาให้เข้าใจ 

ข้อ 2.  จงอธิบายถึงความหมายของการบญัชีตามความรับผิดชอบมาให้เข้าใจ 

ข้อ 3.  จงอธิบายถึงศนูย์ความรับผิดชอบมีก่ีศนูย์ อะไรบ้าง 

ข้อ 4.  จงอธิบายถึงวิธีการวดัผลการปฏิบตังิานของศนูย์ความรับผิดชอบแตล่ะศนูย์ 

ข้อ 5.  จงอธิบายถึงการก าหนดราคาโอนและวิธีการก าหนดราคาโอนมาให้เข้าใจ 

ข้อ 6. บริษัท สขุภณัฑ์ จ ากดั  จ าหน่ายสินค้า 2 ชนิด ได้แก่ นาฬิกา และ สร้อยข้อมือ   ซึ่งจดัแบง่
ส่วนงานเป็นศนูย์ก าไร โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับยอดขาย และต้นทุนของสินค้าแต่ละชนิดในปี 
25x1  ดงันี ้

        นาฬิกา  สร้อยข้อมือ 

 ขาย      600,000 450,000  

ต้นทนุขายผนัแปร      320,000 220,000    

 คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารผนัแปร    125,000   82,000   

 คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารคงท่ี      68,000   45,000   

 นอกจากนี ้บริษัทมีต้นทุนคงท่ีร่วม ซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งได้ 
จ านวน 90,000 บาท   

 

ให้ท า จดัท างบก าไรขาดทนุเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของสินค้าแตล่ะชนิด 

 

ข้อ 7.  บริษัท การะเกด จ ากดั  ต้องการวดัผลการปฏิบตังิานของแผนกผลิตซึง่จดัเป็นศนูย์ต้นทนุ 
โดยมีข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตตามงบประมาณ และตามท่ีเกิดขึน้จริงในปี 25x1 ดงันี ้

            งบประมาณ        เกิดขึน้จริง 
 ระดบัการผลิต (หนว่ย)   6,000   4,500 

วตัถดุบิทางตรงตอ่หน่วย        80        90 

คา่แรงงานทางตรงตอ่หน่วย     120      100 

คา่ใช้จา่ยการผลิตตอ่หน่วย       50       70      

  

ให้ท า   จดัท ารายงานการวดัผลการปฏิบตังิานของแผนกผลิต  
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ข้อ 8.  บริษัท  หมอูร่อย จ ากดั มีการบริหารงานแบบศนูย์ลงทนุ โดยแบง่เป็นแผนกผลิต 3 แผนก 
คือ หมหูวาน  แผนกหมกูรอบ  และแผนกหมแูผน่  โดยมีข้อมลูของศนูย์ลงทนุทัง้ 3 แผนก ดงันี ้

    แผนกหมูหวาน        แผนกหมูกรอบ        แผนกหมูแผ่น 

ขายสินค้า      200,000              500,000  300,000 

ก าไรสทุธิ        50,000  120,000    80,000 

สินทรัพย์ท่ีน ามาลงทนุ     400,000              600,000  500,000 

อตัราผลตอบแทนขัน้ต ่า        10%      10%      10% 

 

ให้ท า   

1.  ค านวณอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (ROI)  ของแตล่ะแผนก  

2.  ค านวณอตัราส่วนก าไรสทุธิตอ่ยอดขาย 

 3.  ค านวณอตัราส่วนยอดขายตอ่การลงทนุ 

4.  ค านวณก าไรส่วนท่ีเหลือ(RI) ของแตล่ะแผนก  

5.  ค านวณหาอตัราสว่นก าไรสว่นท่ีเหลือตอ่การลงทนุ(RRI) ของแตล่ะแผนก 

 

ข้อ 9.  บริษัท ดาวรุ่ง จ ากดั  ต้องการวดัผลการปฏิบตังิานของแผนกผลิตซึง่จดัเป็นศนูย์ต้นทนุ 
โดยมีข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตตามงบประมาณ และตามท่ีเกิดขึน้จริงในปี 25x1 ดงันี ้

            งบประมาณ         เกิดขึน้จริง 
 ระดบัการผลิต (หนว่ย)       7,000       7,500 

ต้นทนุการผลิต:- (บาท) 
     วตัถดุิบทางตรง   105,000  120,000 

     คา่แรงงานทางตรง   140,000  180,000 

     คา่ใช้จ่ายการผลิต:- 

 คา่วสัดโุรงงาน     63,000    78,000 

 คา่สาธารณูปโภค    42,000    55,000 

 คา่ใช้จา่ยเบด็เตล็ด    38,500    43,250 

 รวม     388,500  476,250 

 

ให้ท า   จดัท ารายงานการวดัผลการปฏิบตังิานของแผนกผลิต  
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ข้อ 10.  บริษัท กรองแก้ว จ ากดั มีรายงานเก่ียวกบัการขายสินค้า 4 ชนิด ของแผนกขายซึ่งจดัเป็น
ศนูย์รายได้ ส าหรับปี  25x1 ดงันี ้

        หน่วยขาย  หน่วยขาย  ราคาขาย 

ตามงบประมาณ      จริง        ต่อหน่วย 

 แก้วน า้    3,500     4,000       35 

 กระตกิน า้   2,000     1,800       90 

 จานรองแก้ว   1,500     1,200       15 

 ผ้าปโูต๊ะ    1,000       800     120 

 

ให้ท า  รายงานผลการปฏิบตังิานของแผนกขาย 

 

ข้อ 11. บริษัท  ขวญัข้าว จ ากดั  เป็นบริษัทท่ีมาด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตชิน้ส่วนตุ๊กตา ในปี 
2550  ต้องการท่ีจะประเมินผลการด าเนินงานของ 2 แผนก คือ แผนกตุ๊กตายาง  และแผนกตุ๊กตา
ไม้  ท่ีได้ถกูจดัเป็นศนูย์ลงทนุ (Investment Centers) โดยข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินงานในรอบปี  
25x1 ท่ีผา่นมาดงันี ้

                      ตุ๊กตายาง              ตุ๊กตาไม้ 

 ยอดขาย(บาท)       300,000  1,800,000 

 สินทรัพย์รวมถวัเฉล่ีย   1,000,000           3,000,000 

 ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน          250,000                         900,000 

 อตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าท่ีต้องการ           10%                                       10% 

    

ให้ท า   

1.  ค านวณอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (ROI)  ของแตล่ะแผนก  

2.  ค านวณก าไรส่วนท่ีเหลือ(RI) ของแตล่ะแผนก  

3.  ค านวณหาอตัราสว่นก าไรสว่นท่ีเหลือตอ่การลงทนุ(RRI) ของแตล่ะแผนก   

 4.  ถ้าบริษัทต้องการเพิ่มอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของแตล่ะแผนก (ROI) สามารถ
ท าได้อยา่งไรบ้าง 
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ข้อ 12. บริษัท ดาริกา จ ากดั  จ าหน่ายสินค้า 2 ชนิด ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และ โทรศพัท์มือถือ   ซึ่ง
จดัแบง่สว่นงานเป็นศนูย์ก าไร โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัยอดขาย และต้นทนุของสินค้าแตล่ะชนิด
ในปี 25x1  ดงันี ้

             คอมพวิเตอร์       โทรศัพท์มือถือ 

 ขาย      450,000  800,000 

ต้นทนุผนัแปร      

 ต้นทนุผลิตผนัแปร   120,000  250,000

    คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารผนัแปร   60,000    100,000 

 ต้นทนุคงท่ี 

  ต้นทนุผลิตคงท่ี      50,000    70,000 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารคงท่ี      90,000    120,000 

นอกจากนีบ้ริษัทมีต้นทุนคงท่ีร่วม ซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งได้ 
จ านวน 100,000 บาท   

 

ให้ท า จดัท างบก าไรขาดทนุเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของสินค้าแตล่ะชนิด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  9 

งบกระแสเงนิสด 

 

หวัข้อเนือ้หาประจ าบท  

1.  ความหมายของงบกระแสเงินสด 

2.  วตัถปุระสงค์ในการจดัท างบกระแสเงินสด 

3.  การจ าแนกรายการในงบกระแสเงินสด 

4.  ขัน้ตอนในการจดัท างบกระแสเงินสด 

5.  การแสดงรายการในงบกระแสเงินสด 

     5.1  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

     5.2  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ  

      5.3  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 6.  การจดัท างบกระแสเงินสด 

     6.1  การจดัท างบกระแสเงินสดวิธีทางตรง 

      6.2  การจดัท างบกระแสเงินสดวิธีทางอ้อม 

7.  บทสรุป 

8.  แบบฝึกหดั 

 

วัตถุประสงค์ เชิงพฤตกิรรม 

1.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงความหมายของงบกระแสเงินสดได้ 

2.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงวตัถปุระสงค์ในการจดัท างบกระแสเงินสดได้ 

3.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงการจ าแนกรายการในงบกระแสเงินสดได้ 

4.  ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงขัน้ตอนในการจดัท างบกระแสเงินสดได้ 

6.  ผู้ เรียนสามารถจดัท างบกระแสเงินสดวิธีทางตรงและวิธีทางอ้อม และแสดงรายการใน
งบกระแสเงินสดได้ 
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วิธีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1.  การบรรยายเนือ้หา 

2.  ถามตอบในชัน้เรียน 

3.  ท าแบบฝึกหดัท้ายบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1.  เอกสารประกอบการสอน เร่ือง งบกระแสเงินสด 

2.  ชดุการสอน PowerPoint  

3.  แหลง่ข้อมลูอิเลคทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง 

4.  แหลง่ความรู้จากวารสารและหนงัสือพิมพ์ตา่ง ๆ 

 

การวัดผลและการประเมินผล  

1.  สงัเกตความสนใจขณะฟังบรรยายและการตอบค าถาม 

2.  สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรียน  
3.  สงัเกตจากพฤติกรรมความสนใจ และการร่วมกิจกรรมในชัน้เรียน 

4.  ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัท้ายบท 

 



231 

 

บทที่ 9  งบกระแสเงินสด                                                               อรชุมา  มูลศรี 

บทที่  9 

งบกระแสเงนิสด 

 

งบการเงินเป็นรายงานทางการเงินท่ีจดัท าขึน้โดยอาศยัข้อมลูทางการเงิน  ท่ีกิจการได้จด
บนัทึกไว้ในรอบระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะแสดงถึงผลการด าเนินการ  ฐานะการเงิน ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาหนึ่ง  งบการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ ใช้ใน
การน าไปใช้ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ  ผู้บริหาร เจ้าหนี ้ หรือ         

นกัลงทนุ งบการเงินท่ีส าคญัประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทนุ งบก าไรสะสม 

และงบกระแสเงินสด  จากงบการเงินดงักล่าวข้างต้น เม่ือพิจารณาแล้วจะเห็นว่า งบแสดงฐานะ
การเงิน เป็นงบการเงินท่ีส าคญัอนัดบัต้น ๆ ท่ีทกุคนมกัให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเงินสด
ท่ีปรากฏอยูใ่นงบนี ้จดัเป็นรายการหนึง่ท่ีแสดงถึงสภาพคล่องของกิจการว่าเป็นอย่างไร    มีความ
คล่องตวัในการประกอบธุรกิจเพียงใด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตดัสินใจด าเนินงานต่าง ๆ ใน
ส่วนท่ีเก่ียวกับเงินสด ด้วยเหตนีุผู้้บริหารจึงมกัให้ความสนใจตอ่การเปล่ียนแปลงของเงินสด  งบ
กระแสเงินสดจึงเป็นแหล่งข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นถึงนโยบายเก่ียวกับการบริหารจดัการเงินสดของ
กิจการ ตลอดจนการวางแผนการตดัสินใจทางด้านการเงินในอนาคต 

 

ความหมายของงบกระแสเงนิสด 

พิมพ์พนา  ปีตธวชัชยั,  และณฐัชานนท์  โกมทุพฒุิพงษ์  (2556 : 317)  ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า งบกระแสเงินสด (Statement of cash flows) หมายถึง รายงานการเงินท่ีแสดงให้ผู้ ใช้งบ
การเงินได้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการในระหว่าง
รอบระยะเวลาบญัชี โดยจะบอกถึงแหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใน
ระหว่างงวดบัญชีท่ีเกิดจากการตัดสินใจทางการเงินของกิจการใน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรม
ด าเนินงาน กิจกรมลงทนุ และกิจกรรมจดัหาเงิน 

พรรณิภา  รอดวรรณะและคณะ  (2552 : 295)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า งบกระแสเงินสด  
(Statement of cash flows) คือ  รายงานการเงินท่ีแสดงให้เห็นวา่ในระหว่างรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
ผ่านมากิจการได้รับเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดมาจากทางใด และใช้เงินสดไปในการ



232 

 

บทที่ 9  งบกระแสเงินสด                                                               อรชุมา  มูลศรี 

บริหารงานอย่างไร โดยจัดจ าแนกกระแสเงินสดท่ีเปล่ียนแปลงออกตามการตดัสินใจทางด้าน
การเงินเป็น 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทนุ และกิจกรรมจดัหาเงิน  

ดงันัน้สรุปได้ว่า งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงเงินสดของ
กิจการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น รอบปีบญัชี โดยจะแสดงการได้มาและใช้ไปของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดของ 3 กิจกรรมหลกัคือ กิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทนุ และ กิจกรรม
จดัหาเงิน ช่วยให้ผู้ ใช้สามารถประเมินสภาพคล่องของกิจการ โดยเฉพาะความสามารถในการ
ช าระหนี ้

 

วัตถุประสงค์ในการจัดท างบกระแสเงนิสด 

 การจดัท างบกระแสเงินสดเพ่ือให้ข้อมลูเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของเงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสดของกิจการ ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้งบการเงินดงัตอ่ไปนี ้(พิมพ์พนา  ปีตธวชัชยั  
และณฐัชานนท์  โกมทุพฒุิพงษ์,  2556 : 318)   
 1.  เพ่ือประเมินความสามารถของฝ่ายบริหารของกิจการในกรก่อให้เกิดเงินสดและ
รายการเทียบเทา่เงินสดในอดีต 

 2.  เพ่ือประเมินการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ  โครงสร้างทางการเงินของกิจการ 
สภาพคลอ่ง ความสามารถในการช าระหนีข้องกิจการ ความสามารถของฝ่ายบริหารในการจดัการ
เก่ียวกบัเงินสด และระยะเวลาท่ีกิจการคาดวา่จะได้รับหรือจา่ยเงินสด 

 3.  เพ่ือใช้พยากรณ์กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจา่ยในอนาคต  
 4.  เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตขุองความแตกต่างระหว่างก าไรสทุธิและกระแสเงินสดรับและ
กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมด าเนินงาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ ใช้งบการเงินเข้าใจและวิเคราะห์การ
ด าเนินงานของกิจการได้ดียิ่งขึน้ 

 5.  เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์การเตบิโตของกิจการ 
 

การจ าแนกรายการในงบกระแสเงนิสด 

 ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด ได้ก าหนดไว้วา่ 
งบกระแสเงินสดต้องแสดงกระแสเงินสดในระหว่างรอบระยะเวลา โดยจ าแนกเป็นกระแสเงินสด
จากิกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทนุ และกิจกรรมจดัหาเงิน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.happymass.com/cash
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
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1.  กิจกรรมด าเนินงาน (Operating activities) เป็นกิจกรรมหลกัของกิจการท่ีท าให้เกิด
รายได้และคา่ใช้จ่าย โดยมกัจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับสินทรัพย์หมนุเวียนและหนีส้ิน
หมนุเวียน  

   ตวัอยา่งแหลง่ท่ีมาหรือกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน มีดงันี ้ 

 -   เงินสดรับจากการขายสินค้าและการให้บริการ  
 -  เงินสดรับจากดอกเบีย้รับ เงินปันผล  และรายได้อ่ืน ๆ 

 ตวัอยา่งแหลง่ใช้ไปหรือกระแสเงินสดจา่ยจากกิจกรรมด าเนินงาน มีดงันี ้

 -  เงินสดจา่ยส าหรับซือ้สินค้า  

 -  เงินสดจา่ยคา่ใช้จา่ยด าเนินงานตา่ง ๆ เชน่ คา่สาธารณปูโภค คา่เชา่ เงินเดือน  

 -  เงินสดจา่ยคา่ดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ และคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ 

 

2.  กิจกรรมลงทุน (Investing activities) เป็นกิจกรรมท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ
เงินสดท่ีได้รับหรือต้องจา่ยไปเก่ียวกบั สินทรัพย์ระยะยาวและเงินลงทนุอ่ืน ๆ  

 ตวัอยา่งแหลง่ท่ีมาหรือกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมลงทนุมีดงันี ้

 -  เงินสดรับจากการขายท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์  

 -  เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุระยะยาว หรือสินทรัพย์อ่ืน ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือจาก
กิจกรรมด าเนินงาน  

 ตวัอยา่งแหลง่ใช้ไปหรือกระแสเงินสดจา่ยจากกิจกรรมลงทนุมีดงันี ้

 -  เงินสดจา่ยส าหรับซือ้ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์  

 -  เงินสดจา่ยส าหรับซือ้เงินลงทนุระยะยาว  

 -  เงินสดจ่ายส าหรับซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน หรือสินทรัพย์อ่ืน ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือจาก
กิจกรรมด าเนินงาน  

 

3.  กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing activities) เป็นกิจกรรมท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ของเงินสดท่ีได้รับหรือต้องจ่ายไปในส่วนท่ีเก่ียวกบัการกู้ ยืมระยะยาว และท่ีเก่ียวข้องกบัส่วนของ
เจ้าของในการออกหุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิ  

 ตวัอยา่งแหลง่ท่ีมาหรือกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจดัหาเงินมีดงันี ้

 -  เงินสดรับจากการออกจ าหนา่ยหุ้นทนุ หรือหลกัทรัพย์หุ้นทนุอ่ืน  
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 -  เงินสดรับจากการขายหุ้นกู้    
 -  เงินสดรับจากการกู้ ยืมเงินระยะยาว 

 -   เงินสดรับจากการขายหุ้นสามญั หรือหุ้นบริุมสิทธิ 

 ตวัอยา่งแหลง่ใช้ไปหรือกระแสเงินสดจา่ยจากกิจกรรมจดัหาเงินมีดงันี ้

 -  เงินสดจา่ยช าระหนีร้ะยะยาว  

 -  เงินสดจา่ยเงินปันผล  

 -  เงินสดจา่ยส าหรับซือ้หรือไถ่ถอนหุ้นทนุของกิจการ  
 

ขัน้ตอนในการจัดท างบกระแสเงนิสด 

 พรรณิภา  รอดวรรณะและคณะ  (2557 : 304 – 305)  ได้กล่าวไว้ว่า  การจดัท างบกระแส
เงินสดจะแตกตา่งจากการจดัท างบการเงินอ่ืน คือไม่ได้จดัท าจากงบทดลอง แตจ่ะจดัท าจากการ
เปล่ียนแปลงของยอดคงเหลือของบญัชีตา่ง ๆ ระหว่างยอดคงเหลือต้นปีปัจจบุันหรือปลายปีก่อน 
กับยอดคงเหลือปลายปีปัจจุบนั  และงบกระแสเงินสดจะเก่ียวข้องกับเงินสดรับและเงินสดจ่าย
ตามเกณฑ์เงินสด ไม่ได้จัดท าโดยใช้เกณฑ์คงค้างเหมือนงบการเงินอื่น  โดยข้อมูลท่ีใช้ในการ
จดัท างบกระแสเงินสด ประกอบด้วยดงันี ้   

1. งบก าไรขาดทนุของปีปัจจบุนั 

 2.  งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบของปลายปีปัจจุบนัและปลายปีก่อน ซึ่งจะท าให้
ทราบถึงการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ หนีส้ิน และสว่นของเจ้าของ 

 3.  ข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 

 จากข้อมูลท่ีใช้ในการจัดท างบกระแสเงินสดดงักล่าว  การจัดท างบกระแสเงินสดจะมี
ขัน้ตอนดงันี ้

 ขัน้ตอนท่ี 1  หาการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ หนีส้น และสว่นของเจ้าของ ในงบแสดง
ฐานะการเงินเปรียบเทียบระหวา่งยอดคงเหลือต้นปี และยอดคงเหลือปลายปี ซึง่การเปล่ียนแปลง
นีจ้ะท าให้ทราบถึงการได้มาและใช้ไปของเงินสดในระหว่างงวดบญัชี โดยการเปล่ียนแปลงจะมีผล
ตอ่เงินสดดงันี ้
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 การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ 

  สินทรัพย์เพิ่มขึน้  มีผลท าให้ เงินสดลดลง 

  สินทรัพย์ลดลง  มีผลท าให้ เงินสดเพิ่มขึน้ 

 การเปล่ียนแปลงในหนีส้ิน 

  หนีส้ินเพิ่มขึน้  มีผลท าให้ เงินสดเพิ่มขึน้ 

  หนีส้ินลดลง  มีผลท าให้ เงินสดลดลง 

 การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ 

  สว่นของเจ้าของเพิ่มขึน้ มีผลท าให้ เงินสดเพิ่มขึน้ 

  สว่นของเจ้าของลดลง  มีผลท าให้ เงินสดลดลง 

 ขัน้ตอนที่ 2  หาเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน โดยวิเคราะห์จากงบก าไรขาดทนุปี
ปัจจบุนัและการเปล่ียนแปลงในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ โดยสามารถท าได้ 2 วิธี คือ วิธี
ทางตรง และวิธีทางอ้อม ซึ่งทัง้ 2 วิธีนีเ้งินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานท่ีค านวณได้จะมียอด
เทา่กนั 

 ขัน้ตอนท่ี 3  หาเงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุและกิจกรรมจดัหาเงิน โดยวิเคราะห์จาก
งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบและข้อมลูเพิ่มเตมิท่ีเก่ียวข้องกบัเงินสด 

 ขัน้ตอนท่ี 4  รวมยอดเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทนุ และกิจกรรม
จดัหาเงิน  โดยยอดท่ีค านวณได้จะเทา่กบัการเปล่ียนแปลงยอดเงินสดท่ีค านวณไว้ในขัน้ตอนท่ี 1 

 

การแสดงรายการในงบกระแสเงนิสด 

การแสดงรายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมหลักทัง้ 3  กิจกรรมในงบกระแสเงินสด 
สามารถแสดงได้ดงันี ้

  

 1.  กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

      ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด ได้ก าหนด
ไว้วา่ กิจการต้องแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานโดยวิธีใดวิธีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

     1.1  วิธีทางตรง (Direct method)  

              วิธีนีเ้ป็นวิธีท่ีจดัแสดงกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน  ทัง้เงินสดรับ
และเงินสดจ่ายจากกิจกรรมด าเนินงาน โดยวิเคราะห์รายการตา่ง ๆ ท่ีปรากฏในงบก าไรขาดทุน



236 

 

บทที่ 9  งบกระแสเงินสด                                                               อรชุมา  มูลศรี 

ปรับรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างให้อยู่ในรูปของเงินสดรับและเงินสดจ่าย  โดยการ
ค านวณหาจ านวนเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการด าเนินงานวิธีทางตรงสามารถ
ค านวณได้ดงันี ้

1.1.1  ปรับยอดรายได้จากการขายเป็นเงินสดรับจากการขาย สามารถค านวณ 

ได้ดงันี ้

   +  ลกูหนีก้ารค้าลดลง   

   –  ลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 

 

  1.1.2  ปรับรายได้อ่ืน ๆ เป็นเงินสดรับจากรายได้อ่ืน ๆ สามารถค านวณได้ดงันี ้

    +  รายได้รับลว่งหน้าเพิ่มขึน้ 

    –  รายได้รับลว่งหน้าลดลง   
    + รายได้ค้างรับลดลง 

   –  รายได้ค้างรับเพิ่มขึน้ 

 

  1.1.3  ปรับต้นทนุสินค้าขายไปเป็นเงินสดจา่ยส าหรับซือ้สินค้า 

   +  สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ 

-  –  สินค้าคงเหลือลดลง 

   +  เจ้าหนีก้ารค้าลดลง 

   –   เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 

  

  1.1.4  ปรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเป็นเงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน สามารถค านวณได้ดงันี ้

   +  คา่ใช้จา่ยลว่งหน้าเพิ่มขึน้ 

-  –  คา่ใช้จา่ยลว่งหน้าลดลง 

   +  คา่ใช้จา่ยค้างจา่ยลดลง 

   –   คา่ใช้จา่ยค้างจา่ยเพิ่มขึน้ 

 

รายได้จากการขาย = เงนิสดรับจากการขาย 

รายได้อ่ืน ๆ 

(ดอกเบีย้รับ   
เงินปันผลรับ ฯลฯ) 

= เงนิสดรับจากรายได้อ่ืนๆ 

ต้นทนุขาย = เงนิสดจ่ายส าหรับซือ้สินค้า 

คา่ใช้จา่ย 

ในการด าเนินงาน 

= 
เงนิสดจ่ายค่าใช้จ่าย 

ในการด าเนินงาน 
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  1.1.5  ปรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเป็นเงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน  สามารถค านวณได้ดงันี ้

   +  คา่ใช้จา่ยลว่งหน้าเพิ่มขึน้ 

-  –  คา่ใช้จา่ยลว่งหน้าลดลง 

   +  คา่ใช้จา่ยค้างจา่ยลดลง 

   –   คา่ใช้จา่ยค้างจา่ยเพิ่มขึน้ 

     
การแสดงรายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานวิธีทางตรงในงบกระแสเงินสด จะเป็นดงันี ้

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

       เงินสดรับ:- 

  เงินสดรับจากการขาย     xx 

  เงินสดรับจากรายได้อ่ืน     xx   xx 

        เงินสดจา่ย:- 

  เงินสดจา่ยส าหรับซือ้สินค้า   (xx) 

เงินสดจา่ยคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน  (xx) 

เงินสดจา่ยคา่ใช้จา่ยอ่ืน    (xx)  (xx) 

 กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน      xx 

  

    1.2  วิธีทางอ้อม (Indirect method)  

             วิธีนีเ้ป็นวิธีท่ีจะแสดงกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงานทัง้เงินสดรับและ
เงินสดจ่าย โดยใช้ก าไรสุทธิหรือขาดทนุสทุธิก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ท่ีปรากฏในงบ
ก าไรขาดทุนในปีนัน้ แล้วปรับกระทบด้วยรายการท่ีไม่เก่ียวกับเงินสด หรือไม่กระทบต่อเงินสด 

การ การค านวณเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานโดยวิธีทางอ้อมการประกอบด้วยรายการตา่ง ๆ ท่ี
ต้องน ามาปรับปรุงดงันี ้

  1.2.1  คา่ใช้จา่ยท่ีไมไ่ด้จา่ยเป็นเงินสด เชน่ หนีส้งสยัจะสญู คา่เส่ือมราคา มลูคา่
เส่ือมสิน้  เป็นต้น 

  1.2.2  รายการก าไรขาดทุนจากการลงทุนและการจ าหน่ายสินทรัพย์ เช่น ก าไร
ขาดทนุจากการขายอปุกรณ์ส านกังาน เป็นต้น 

คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ 

(ดอกเบีย้จา่ย  
ภาษีเงินได้ ฯลฯ) 

= 
เงนิสดจ่าย 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
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  1.2.3  การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์หมนุเวียนท่ีมีผลตอ่รายได้และคา่ใช้จ่าย เช่น 
ลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้  สินค้าคงเหลือลดลง เป็นต้น 

  1.2.4  การเปล่ียนแปลงในหนีส้ินหมุนเวียนท่ีมีผลต่อรายได้และค่าใช้จ่าย เช่น 
เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ คา่ใช้จา่ยค้างจา่ยลดลง เป็นต้น 

  1.2.5  การตดัสว่นเกินหรือสว่นลดมลูคา่หุ้นกู้  
  1.2.6  การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้รอตดับญัชี 

การแสดงรายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานวิธีทางอ้อมในงบกระแสเงินสด จะ
เป็นดงันี ้

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

  ก าไรสทุธิ           xx 

  ปรับปรุงรายการก าไรสทุธิให้เป็นตามเกณฑ์เงินสด    

   บวก  คา่ใช้จา่ยท่ีไมไ่ด้จา่ยเป็นเงินสด                xx

  รายการก าไรขาดทนุท่ีเกิดจากการลงทนุและการจ าหนา่ยสินทรัพย์  

   บวก  ขาดทนุจากการลงทนุและการจ าหน่ายสินทรัพย์    xx 

   หกั    ก าไรการลงทนุและการจ าหนา่ยสินทรัพย์              (xx) 

  การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์หมนุเวียน 

   บวก  สินทรัพย์หมนุเวียนลดลง      xx 

   หกั    สินทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มขึน้                (xx)

   การเปล่ียนแปลงในหนีส้ินหมนุเวียน 

บวก  หนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้                 xx 

หกั     หนีส้ินหมนุเวียนลดลง                           (xx) 

การตดับญัชีส่วนเกินและส่วนลดมลูคา่หุ้นกู้  
บวก   สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้ตดับญัชี                 xx 

หกั     สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้ตดับญัชี                          (xx) 

การเปล่ียนแปลงในบญัชีภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

บวก   ภาษีเงินได้รอตดับญัชีเพิ่มขึน้                xx 

หกั     ภาษีเงินได้รอตดับญัชีลดลง                          (xx) 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน     xx 
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2.  กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

         กิจการจะแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนต่อจากกิจกรรมด าเนินงาน โดย
ค านวณการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน และน ายอดการเปล่ียนแปลงไปแสดงรายการ
ในงบกระแสเงินสด การแสดงรายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุในงบกระแสเงินสด จะเป็น
ดงันี ้

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

       แหลง่ได้มา:- 

  เงินสดรับจากการขายท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์   xx 

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุระยะยาว    xx    xx 

        แหลง่ใช้ไป:- 

  เงินสดจา่ยส าหรับซือ้ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  (xx) 

เงินสดจา่ยส าหรับซือ้เงินลงทนุระยะยาว   (xx) 

เงินสดจา่ยส าหรับซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน หรือสินทรัพย์อ่ืน (xx)             (xx) 

 กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ        xx 

 

3.  กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

         กิจการจะแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินต่อจากกิจกรรมลงทุน โดย
ค านวณการเปล่ียนแปลงในหนีส้ินไมห่มนุเวียนและสว่นของเจ้าของ  และน ายอดการเปล่ียนแปลง
ไปแสดงรายการในงบกระแสเงินสดการแสดงรายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินในงบ
กระแสเงินสด จะเป็นดงันี ้

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

       แหลง่ได้มา:- 

  เงินสดรับจากการขายหุ้นกู้       xx 

   เงินสดรับจากการกู้ ยืมเงินระยะยาว    xx 

เงินสดรับจากการขายหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสิทธิ  xx    xx 
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        แหลง่ใช้ไป:- 

  เงินสดจา่ยส าหรับไถ่ถอนหุ้นกู้     (xx) 

เงินสดจา่ยช าระหนีเ้งินกู้ ยืมระยะยาว   (xx) 

เงินสดจา่ยส าหรับซือ้หุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสิทธิคืน  (xx)              

เงินสดจา่ยเงินปันผล     (xx)             (xx) 

 กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน        xx 

 

การจัดท างบกระแสเงนิสด 

จากการแสดงรายการในงบกระแสเงินสดของทัง้ 3 กิจกรรมข้างต้น สามารถน ามาจดัท า
งบกระแสเงินสดได้ 2 วิธีคือ วิธีทางตรงและวิธีทางอ้อม ซึ่งงบแกระแสเงินสดวิธีทางตรงและวิธี
ทางอ้อมจะแตกต่างกันเฉพาะกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงานเท่านัน้ โดยรูปแบบการ
จดัท างบกระแสเงินสดทัง้ 2 วิธีจะเป็นดงันีด้งันี ้

 

1.  การจัดท างบกระแสเงนิสดวิธีทางตรง   งบกระแสเงินสดวิธีทางตรง สามารถจดัท า
ได้ตามรูปแบบ ดงันี ้

บริษัท................... 
งบกระแสเงินสด (วิธีทางตรง) 

ส าหรับปี สิน้สดุ  31   ธนัวาคม  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

       เงินสดรับ:- 

  เงินสดรับจากการขาย      xx 

  เงินสดรับจากรายได้อ่ืน      xx    xx 

        เงินสดจา่ย:- 

  เงินสดจา่ยส าหรับซือ้สินค้า    (xx) 

เงินสดจา่ยคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน   (xx) 

เงินสดจา่ยคา่ใช้จา่ยอ่ืน     (xx)             (xx) 

 กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน        xx 
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

       แหลง่ได้มา:- 

  เงินสดรับจากการขายท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์   xx 

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุระยะยาว    xx    xx 

        แหลง่ใช้ไป:- 

  เงินสดจา่ยส าหรับซือ้ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  (xx) 

เงินสดจา่ยส าหรับซือ้เงินลงทนุระยะยาว   (xx) 

เงินสดจา่ยส าหรับซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน หรือสินทรัพย์อ่ืน (xx)             (xx) 

 กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ        xx 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

       แหลง่ได้มา:- 

  เงินสดรับจากการขายหุ้นกู้       xx 

   เงินสดรับจากการกู้ ยืมเงินระยะยาว    xx 

เงินสดรับจากการขายหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสิทธิ  xx    xx 

        แหลง่ใช้ไป:- 

  เงินสดจา่ยส าหรับไถ่ถอนหุ้นกู้     (xx) 

เงินสดจา่ยช าระหนีเ้งินกู้ ยืมระยะยาว   (xx) 

เงินสดจา่ยส าหรับซือ้หุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสิทธิคืน  (xx)              

เงินสดจา่ยเงินปันผล     (xx)             (xx) 

 กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน        xx 

 เงินสดสทุธิเพิ่มขึน้ (ลดลง)        xx 

 บวก  เงินสดต้นปี         xx 

 เงินสดปลายปี          xx 
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2.  การจัดท างบกระแสเงินสดวิธีทางอ้อม  งบกระแสเงินสดวิธีทางอ้อม สามารถ
จดัท าได้ตามรูปแบบ ดงันี ้

บริษัท................... 
งบกระแสเงินสด (วิธีทางอ้อม) 

ส าหรับปี สิน้สดุ  31   ธนัวาคม  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

  ก าไรสทุธิ           xx 

  ปรับปรุงรายการก าไรสทุธิให้เป็นตามเกณฑ์เงินสด    

   บวก  คา่ใช้จา่ยท่ีไมไ่ด้จา่ยเป็นเงินสด                xx 

รายการก าไรขาดทนุท่ีเกิดจากการลงทนุและการจ าหนา่ยสินทรัพย์  

  บวก  ขาดทนุจากการลงทนุและการจ าหน่ายสินทรัพย์    xx 

   หกั    ก าไรการลงทนุและการจ าหนา่ยสินทรัพย์              (xx) 

  การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์หมนุเวียน 

   บวก  สินทรัพย์หมนุเวียนลดลง      xx 

   หกั    สินทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มขึน้                (xx)

   การเปล่ียนแปลงในหนีส้ินหมนุเวียน 

บวก  หนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้                 xx 

หกั     หนีส้ินหมนุเวียนลดลง                           (xx) 

การตดับญัชีส่วนเกินและส่วนลดมลูคา่หุ้นกู้  
บวก   สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้ตดับญัชี                 xx 

หกั     สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้ตดับญัชี                          (xx) 

การเปล่ียนแปลงในบญัชีภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

บวก   ภาษีเงินได้รอตดับญัชีเพิ่มขึน้                xx 

หกั     ภาษีเงินได้รอตดับญัชีลดลง                          (xx) 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน     xx 
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

       แหลง่ได้มา:- 

  เงินสดรับจากการขายท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์   xx 

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุระยะยาว    xx    xx 

        แหลง่ใช้ไป:- 

  เงินสดจา่ยส าหรับซือ้ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  (xx) 

เงินสดจา่ยส าหรับซือ้เงินลงทนุระยะยาว   (xx) 

เงินสดจา่ยส าหรับซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน หรือสินทรัพย์อ่ืน (xx)             (xx) 

 กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ        xx 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

       แหลง่ได้มา:- 

  เงินสดรับจากการขายหุ้นกู้       xx 

   เงินสดรับจากการกู้ ยืมเงินระยะยาว    xx 

เงินสดรับจากการขายหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสิทธิ  xx    xx 

        แหลง่ใช้ไป:- 

  เงินสดจา่ยส าหรับไถ่ถอนหุ้นกู้     (xx) 

เงินสดจา่ยช าระหนีเ้งินกู้ ยืมระยะยาว   (xx) 

เงินสดจา่ยส าหรับซือ้หุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสิทธิคืน  (xx)              

เงินสดจา่ยเงินปันผล     (xx)             (xx) 

 กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน        xx 

เงินสดสทุธิเพิ่มขึน้ (ลดลง)        xx 

 บวก  เงินสดต้นปี         xx 

 เงินสดปลายปี          xx 
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ตัวอย่าง 9.1   บริษัท ปิตพิทัธ์ จ ากดั มีงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 2 ปี คือปี 25x1 และ 
25x2 และมีข้อมลูงบก าไรขาดทนุส าหรับปี 25x2 ดงันี ้

บริษัท  ปิตพิทัธ์  จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม 25x1 และ 25x2 

(หนว่ย : บาท) 
 25x1 25x2 การเปล่ียนแปลง 

เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
     สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมนุเวียน    

          เงินสด  95,000 152,000 57,000 

          ลกูหนีก้ารค้า 63,000 50,000 (13,000) 
          สินค้าคงเหลือ 52,500 75,000 22,500 

          ดอกเบีย้ค้างรับ 36,000 20,000 (16,000) 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน    

          เงินลงทนุระยะยาว 100,000 60,000 (40,000) 
          ท่ีดิน 300,000 350,000 50,000 

          อปุกรณ์ส านกังาน 120,000 150,000 30,000 

          หกั  คา่เสื่อมราคาสะสม-อปุกรณ์ (15,000)     (40,000) 25,000 

รวมสินทรัพย์  751,500 817,000 65,500 

     หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนีส้ินหมนุเวียน    

          เจ้าหนีก้ารค้า  100,000 125,000 25,000 

          ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 29,500 14,800 (14,700) 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน    

          เงินกู้ ยืมระยะยาว  200,000 120,000 (80,000) 
สว่นของผู้ ถือหุ้น    

          ทนุหุ้นสามญั  350,000 400,000 50,000 

           ก าไรสะสม 72,000 157,200 85,200 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น    751,500 817,000 65,500 
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บริษัท  ปิตพิทัธ์  จ ากดั 

งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรับปี สิน้สดุ  31  ธนัวาคม   25x2 

(หนว่ย : บาท) 
ขายสทุธิ       650,000 

หกั ต้นทนุขาย       300,000 

ก าไรขัน้ต้น       350,000 

หกั คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน  

 เงินเดือนพนกังาน   50,000     

 คา่เชา่     40,500 

 คา่เส่ือมราคา – อปุกรณ์ส านกังาน 30,000  

 คา่สาธารณูปโภค   45,000  165,500 

ก าไรจากการด าเนินงาน      184,500 

บวก (หกั)  รายได้และคา่ใช้จา่ยอ่ืน 

 ดอกเบีย้รับ    10,000 

 ขาดทนุจากการขายอปุกรณ์ส านกังาน (8,000)  

 ก าไรจากการขายเงินลงทนุระยะยะยาว  7,500      9,500 

ก าไรก่อนหกัภาษีเงินได้      194,000 

 หกั ภาษีเงินได้ 20%        38,800 

 ก าไรสทุธิ       155,200 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ 

 1.  บริษัทขายเงินลงทนุระยะยาวเป็นเงิน  47,500 บาท  ราคาทนุ 40,000 บาท 

 2.  บริษัทซือ้อปุกรณ์ส านกังานเพิ่ม  75,000 บาท 

 3.  บริษัทขายอปุกรณ์ส านกังานเป็นเงิน 32,000 บาท  ราคาทนุ  45,000 บาท คา่เส่ือม
ราคาสะสม 5,000 บาท 

 4.  บริษัทจา่ยเงินปันผล 70,000 บาท 
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จากตวัอย่างข้างต้นสามารถวิเคราะห์และค านวณหาตวัเลขเพื่อจดัท างบกระแสเงินสด
ตามวิธีทางตรง  ได้ดงันี ้

 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

 1.  เงินสดรับจากการขาย  = ยอดขาย + ลกูหนีก้ารค้าลดลง 

     = 650,000 + 13,000 

     = 663,000  บาท 

 

 2.  เงินสดรับจากดอกเบีย้รับ = ดอกเบีย้รับ + ดอกเบีย้ค้างรับลดลง 

     = 10,000 + 16,000 

     = 26,000  บาท 

 

 3.  เงินสดจา่ยคา่ซือ้สินค้า = ต้นทนุขาย + สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้  
–  เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 

     = 300,000 + 22,500 – 25,000 

     = 297,500  บาท 

 

 4.  เงินสดจา่ยคา่ใช้จ่ายในการ = คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน – คา่เส่ือมราคา  
      ด าเนินงาน   = 165,500 – 30,000 

     = 135,500  บาท 

 

 5.  เงินสดจา่ยคา่ภาษีเงินได้ = คา่ภาษีเงินได้ + ภาษีเงินได้ค้างจา่ยลดลง 

     = 38,800 + 14,700 

     = 53,500  บาท  
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

 1.  เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุ 47,500 บาท  เน่ืองจากเงินลงทนุระยะยาวของบริษัท
ลดลง 40,000 บาท และมีก าไรจากการขายเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุน 7,500 บาท แสดงว่า
บริษัทขายเงินลงทนุได้ในราคา 47,500 บาท 

 2.  เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ส านกังาน  32,000 บาท เน่ืองจากบริษัทขายอปุกรณ์
ส านักงาน ราคาทุน 45,000 บาท ค่าเส่ือมราคาสะสม 5,000 บาท และมีขาดทุนจากการขาย
อปุกรณ์ส านกังานในงบก าไรขาดทนุ 8,000 บาท  แสดงวา่บริษัทขายอปุกรณ์ส านกังานได้ในราคา 
32,000 บาท 

 3.  เงินสดจ่ายซือ้อุปกรณ์ส านักงาน  75,000 บาท เน่ืองจากบริษัทมียอดอุปกรณ์
ส านักงานเพิ่มขึน้ 30,000 บาท  และบริษัทได้ขายอุปกรณ์ส านักงานไปราคาทุน 45,000 บาท
แสดงวา่บริษัทมีการซือ้อปุกรณ์ส านกังานเพิ่ม  75,000 บาท 

 4.  เงินสดจ่ายซือ้ท่ีดิน 50,000 บาท เน่ืองจากบริษัทมียอดท่ีดินเพิ่มขึน้ 50,000 บาท 

แสดงวา่บริษัทมีการซือ้ท่ีดนิเพิ่ม  

 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

1.  เงินสดรับจากการออกขายหุ้นสามัญ  50,000 บาท เน่ืองจากบริษัทมียอดทุนหุ้น
สามญัเพิ่มขึน้ 50,000 บาท แสดงวา่บริษัทมีการออกจ าหนา่ยหุ้นสามญัเพิ่ม 

2.  เงินสดจ่ายช าระเงินกู้ ยืมระยะยาว  80,000 บาท เน่ืองจากบริษัทมียอดเงินกู้ ยืมระยะ
ยาวลดลง 80,000 บาท แสดงวา่บริษัทมีการจา่ยช าระหนีเ้งินกู้ ยืมระยะยาว 

3.  เงินสดจา่ยเงินปันผล  70,000 บาท  เน่ืองจากบริษัทมียอดก าไรสะสมเพิ่มขึน้ 85,200 
บาท แตบ่ริษัทมีก าไรสทุธิประจ าปี 155,200 บาท แสดงวา่มีการจา่ยเงินปันผลไป 70,000 บาท 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูตวัอยา่ง 9.1 สามารถจดัท างบกระแสเงินสดวิธีทางตรง  ได้ดงันี ้
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บริษัท ปิตพิทัธ์ จ ากดั 

งบกระแสเงินสด (วิธีทางตรง) 
ส าหรับปี สิน้สดุ  31  ธนัวาคม   25x2 

 (หนว่ย : บาท) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

       เงินสดรับ:- 

  เงินสดรับจากการขาย      663,000 

  เงินสดรับจากดอกเบีย้รับ        26,000  689,000 

        เงินสดจา่ย:- 

  เงินสดจา่ยคา่ซือ้สินค้า    (297,500) 

เงินสดจา่ยคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน  (135,500) 

เงินสดจา่ยคา่ภาษีเงินได้      (53,500) (486,500) 

 กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน      202,500 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุระยะยาว       47,500 

  เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ส านกังาน       32,000
     เงินสดจา่ยซือ้อปุกรณ์ส านกังาน       (75,000) 

เงินสดจา่ยซือ้ท่ีดนิ        (50,000) 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ       (45,500) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

  เงินสดรับจากการออกขายหุ้นสามญั        50,000 

  เงินสดจา่ยช าระหนีเ้งินกู้ ยืมระยะยาว      (80,000) 

  เงินสดจา่ยเงินปันผล        (70,000) 
 กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน      (100,000) 
 เงินสดสทุธิเพิ่มขึน้ (ลดลง)         57,000 

 บวก  เงินสดต้นปี          95,000 

 เงินสดปลายปี         152,000 
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จากข้อมลูตวัอยา่ง 9.1 สามารถจดัท างบกระแสเงินสดวิธีทางอ้อม ได้ดงันี ้

บริษัท ปิตพิทัธ์ จ ากดั 

งบกระแสเงินสด (วิธีทางอ้อม) 
ส าหรับปี สิน้สดุ  31  ธนัวาคม   25x2 

  (หนว่ย : บาท) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

  ก าไรสทุธิ        155,200 

  ปรับปรุงรายการก าไรสทุธิให้เป็นตามเกณฑ์เงินสด    

   คา่เส่ือมราคา                    30,000 

รายการก าไรขาดทนุท่ีเกิดจากการลงทนุและการจ าหนา่ยสินทรัพย์  

  ขาดทนุจากการขายอปุกรณ์ส านกังาน       8,000
   ก าไรจากการขายเงินลงทนุระยะยาว      (7,500) 

  การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์หมนุเวียน 

   ลกูหนีก้ารค้าลดลง       13,000
   สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้      (22,500) 
   ดอกเบีย้ค้างรับลดลง       16,000 

   การเปล่ียนแปลงในหนีส้ินหมนุเวียน 

เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้           25,000 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ยลดลง            (14,700) 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน    202,500 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุระยะยาว      47,500 

  เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ส านกังาน      32,000
     เงินสดจา่ยซือ้อปุกรณ์ส านกังาน     (75,000) 

เงินสดจา่ยซือ้ท่ีดนิ      (50,000) 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ     (45,500) 
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

  เงินสดรับจากการออกขายหุ้นสามญั       50,000 

  เงินสดจา่ยช าระหนีเ้งินกู้ ยืมระยะยาว     (80,000) 

  เงินสดจา่ยเงินปันผล       (70,000) 
 กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน      (100,000) 
 เงินสดสทุธิเพิ่มขึน้ (ลดลง)        57,000 

 บวก  เงินสดต้นปี         95,000 

 เงินสดปลายปี        152,000 

 

 จากตวัอย่างงบกระแสเงินสดวิธีทางอ้อมข้างต้น  สามารถอธิบายการปรับปรุงรายการ
ก าไรสทุธิตามเกณฑ์คงค้างให้เป็นก าไรสทุธิตามเกณฑ์เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน ได้ดงันี ้

 1.  ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 30,000 บาท  มาจากข้อมูลในงบก าไร
ขาดทนุ หรือมาจากงบแสดงฐานะการเงินท่ีบริษัทมีคา่เส่ือมราคาสะสมเพิ่มขึน้ 25,000 บาทบวก
กบัคา่เส่ือมราคาสะสมของอปุกรณ์ท่ีขายไประหวา่งปี 5,000 บาท  

2.  ก าไรจากการขายเงินลงทนุระยะยาว 7,500 บาท บริษัทต้องน ามาหกัออกจากก าไร
สุทธิ เน่ืองจากก าไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวไม่ใช่ได้มาจากการด าเนินงานตามปกติ แต่
เป็นก าไรท่ีได้มาจากกิจกรรมลงทุน ซึ่งกิจกรรมลงทุนน าก าไรนีไ้ปรวมเป็นเงินสดรับจากการขาย
เงินลงทนุแล้ว  

3.  ขาดทนุจากการขายอปุกรณ์ส านกังาน 8,000 บาท บาท บริษัทต้องน ามาบวกกบัก าไร
สทุธิ เน่ืองจากขาดทนุจากการขายอปุกรณ์ส านกังานไมใ่ช่มาจากการด าเนินงานตามปกติ แตเ่ป็น
ขาดทนุจากกิจกรรมลงทนุ ซึ่งกิจกรรมลงทนุน าขาดทนุนีไ้ปหกัจากเงินสดรับจากการขายอปุกรณ์
จงึต้องน ามาบวกกลบัในกิจกรรมการด าเนินงาน 

4.  ลกูหนีก้ารค้าลดลง 13,000 บาท  บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าลดลง แสดงว่ามีการรับช าระ
หนีจ้ากการขายสินค้า จะต้องน าลกูหนีล้ดลงมาบวกกบัก าไรสทุธิ 

5.  สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ 22,50 บาท บริษัทมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ แสดงว่าบริษัทมีการ
ซือ้สินค้าเพิ่มท าให้ต้นทนุขายเพิ่มขึน้ จะต้องน าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้มาหกัออกจากก าไรสทุธิ 

6.  ดอกเบีย้ค้างรับลดลง 16,000 บาท บริษัทมีดอกเบีย้ค้างรับลดลง แสดงว่าบริษัทได้รับ
เงินจากดอกเบีย้ท่ียงัไมไ่ด้รับ จะต้องน าดอกเบีย้ค้างรับลดลงมาบวกกบัก าไรสทุธิ 
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7.  เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 25,000 บาท บริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ แสดงว่าบริษัทมีการ
ซือ้สินค้าและยงัไมไ่ด้จา่ยช าระ จะต้องน าเจ้าหนีเ้พิ่มขึน้มาบวกก าไรสทุธิ 

8.  ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 14,700 บาท บริษัทมีภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง แสดงว่า
บริษัทมีการจา่ยเงินซึง่เป็นคา่ใช้จ่ายจากงวดท่ีแล้ว จะต้องน าภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลงมาหกัออก
จากก าไรสทุธิ 

สว่นการค านวณกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุและกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรม
จดัหาเงิน จะค านวณเชน่เดียวกนักบัการจดัท างบกระแสเงินสดวิธีทางตรง 

 

บทสรุป 

 งบกระแสเงินสด คืองบการเงินท่ีรายงานถึงการเปล่ียนแปลงของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดของกิจการในระหว่างงวด  โดยงบกระแสเงินสดช่วยผู้ ใช้งบการเงินในการ
พยากรณ์กระแสเงินสดในอนาคตของกิจการได้  การเปล่ียงแปลงของกระแสเงินสดในงบกระแส
เงินสดมาจากกิจกรรมตา่ง ๆ 3 กิจกรรมด้วยกนั คือ กิจกรรมการด าเนินงาน  กิจกรรมการลงทุน  
และกิจกรรมการจัดหาเงิน โดยกิจกรรมการด าเนินงานเก่ียวข้องกับสินทรัพย์หมุนเวียน หนีส้ิน
หมุนเวียน รายได้และค่าใช้จ่ายหลักของกิจการ  กิจกรรมการลงทุนเก่ียวข้องกับสินท รัพย์ไม่
หมนุเวียนและเงินลงทนุอ่ืนของกิจการ  และกิจกรรมการจดัหาเงินเก่ียวข้องกบัหนีส้ินไม่หมนุเวียน
และสว่นของเจ้าของของกิจการ   
 การจดัท างบกระแสเงินสดสามารถจดัท าได้ 2 วิธี คือ วิธีทางตรง และวิธีทางอ้อม  ซึ่งจะ
แตกตา่งกนัเฉพาะกิจกรรมการด าเนินงาน ถ้าวิธีทางตรงจะแสดงกิจกรรมการด าเนินงานเป็นเงิน
สดรับและเงินสดจ่าย เช่นเงินสดรับจากลกูค้า  เงินสดจ่ายช าระหนี ้ เป็นต้น  ส่วนวิธีทางอ้อมจะ
แสดงกิจกรรมการด าเนินงานโดยเร่ิมการค านวณด้วยก าไรสทุธิจากการด าเนินงานและจะกระทบ
ยอดก าไรดงักลา่วให้เป็นเงินสดสทุธิจากการด าเนินงาน 
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แบบฝึกหดั 

 

ข้อ 1.   จงอธิบายถึงความหมายความหมายของงบกระแสเงินสด 

ข้อ 2.  จงอธิบายถึงวตัถปุระสงค์ในการจดัท างบกระแสเงินสด 

ข้อ 3.  จงอธิบายถึงการจ าแนกรายการในงบกระแสเงินสด 

ข้อ 4.  จงอธิบายถึงขัน้ตอนในการจดัท างบกระแสเงินสด 

ข้อ 5.  จงอธิบายถึงการแสดงรายการในงบกระแสเงินสด 

ข้อ 6.  จากรายการค้าตอ่นีใ้ห้ระบวุา่เป็นแหลง่ได้มาของเงินสด หรือแหลง่ใช้ไปของเงินสด และ
ต้องแสดงรายงานในงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมประเภทใด 

 1.  ซือ้เงินเงินทนุระยะยาว 

 2.  ขายอปุกรณ์ส านกังานและมีก าไรจากการขายเงินลงทนุ 

 3.  ออกจ าหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มเตมิ 

 4.  เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 

 5.  จ่ายเงินปันผลหุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิ 

 6.  ลกูหนีก้ารค้าลดลง 

 7.  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพิ่มขึน้ 

 8.  ซือ้ท่ีดนิและอาคารเพิ่ม 

 9.  คิดคา่เส่ือมราคาอาคาร 
 10. ขายเงินลงทนุระยะยาว 

 11.  เงินปันผลค้างจา่ยเพิ่มขึน้ 

 12.  สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ 

 13.  ออกจ าหนา่ยหุ้นกู้อาย ุ5 ปี 

 14.  คา่ใช้จา่ยล่วงหน้าลดลง 

 15.  กู้ เงินจากธนาคารระยะเวลา 10 ปี 
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ข้อ 7.  บริษัท สมุินตรา จ ากดั มีงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 2 ปี คือปี 25x1 และ 25x2 

ดงันี ้

บริษัท  สมุินตรา  จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม 25x1 และ 25x2 

(หนว่ย : บาท) 
 ปี 25x1 ปี  25x2 
สินทรัพย์   

          เงินสด  60,000 35,000 

          ลกูหนีก้ารค้า 32,000 50,000 

          สินค้าคงเหลือ 27,500 20,000 

          คา่เชา่จา่ยล่วงหน้า 15,500 10,000 

          ท่ีดนิ 250,000 200,000 

          อาคาร 120,000 150,000 

          หกั  คา่เส่ือมราคาสะสม-อาคาร (30,000)     (45,000) 

รวมสินทรัพย์  475,000 420,000 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

          เจ้าหนีก้ารค้า  31,000 45,000 

          ดอกเบีย้ค้างจา่ย 12,000 7,500 

          เงินกู้ ยืมระยะยาว  50,000 20,000 

          ทนุหุ้นสามญั  250,000 280,000 

          ทนุหุ้นบริุมสิทธิ 100,000 47,500 

          ก าไรสะสม 32,000 20,000 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น    475,000 420,000 
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บริษัท  สมุินตรา  จ ากดั 

งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรับปี สิน้สดุ  31  ธนัวาคม   25x2 

(หนว่ย : บาท) 
ขายสินค้า       200,000 

หกั ต้นทนุขาย       120,000 

ก าไรขัน้ต้น         80,000 

หกั คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน     

 คา่เชา่     12,500 

 คา่เส่ือมราคา – อปุกรณ์ส านกังาน 15,000  

 คา่สาธารณูปโภค   21,000    48,500 

ก าไรจากการด าเนินงาน        31,500 

หกั  คา่ใช้จา่ยอ่ืน 

 ดอกเบีย้จา่ย          9,000 

ก าไรก่อนหกัภาษีเงินได้        22,500 

 หกั ภาษีเงินได้ 20%          4,500 

 ก าไรสทุธิ         18,000 

 

 ในระหวา่งปี 25x2 บริษัทจ่ายเงินปันผลจ านวน 30,000 บาท 

 

ให้ท า 
 1.  งบกระแสเงินสดวิธีทางตรง ส าหรับปี สิน้สดุ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  25x2   
 2.  งบกระแสเงินสดวิธีทางอ้อม ส าหรับปี สิน้สดุ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  25x2   
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ข้อ 8.   ตอ่ไปนีเ้ป็นข้อมลูงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 2 ปีของบริษัทรอยมาร จ ากดั 

บริษัท  รอยมาร  จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม 25x1 และ  25x2 

     สินทรัพย์ ปี 2551 ปี  2552 
สนิทรัพย์หมนุเวียน   

           เงินสด  70,000 100,000 

          ลกูหนีก้ารค้า 86,000 81,000 

          ค่าใช้จ่ายลว่งหน้า 120,000 100,000 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน   

           ที่ดิน 120,000 115,000 

           อปุกรณ์ส านกังาน 90,000 130,000 

           หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม-อปุกรณ์ (10,000)     (18,000) 

รวมสนิทรัพย์  476,000 508,000 

     หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

หนีส้ินหมนุเวียน   

          เจ้าหนีก้ารค้า  100,000 80,000 

          ตัว๋เงินจ่าย 25,000 10,000 

          ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5,000 16,000 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน   

          เงินกู้ ระยะยาว  90,000 100,000 

สว่นของผู้ ถือหุ้น   

          ทนุหุ้นสามญั  200,000 240,000 

           ก าไรสะสม 56,000 62000 

รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น    476,000 508,000 

     ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  25x2  บริษัทมีก าไรสทุธิ  42,000 บาท  และจา่ยเงินปันผล  
36,000 บาท 

ให้ท า 
 งบกระแสเงินสด ส าหรับปี  สิน้สดุ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2552  (วิธีทางอ้อม)  



256 

 

บทที่ 9  งบกระแสเงินสด                                                               อรชุมา  มูลศรี 

ข้อ 9.  บริษัท  ญาดา จ ากดั มีงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 2 ปี คือปี 25x1 และ 25x2 และ
มีข้อมลูงบก าไรขาดทนุส าหรับปี 25x2 ดงันี ้

บริษัท  ญาดา  จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม 25x1 และ 25x2 

(หนว่ย : บาท) 
 ปี 25x2 ปี  25x1 
     สินทรัพย์   

สินทรัพย์หมนุเวียน   

          เงินสด  144,000 184,000 

          ลกูหนีก้ารค้า 186,000 160,000 

          ดอกเบีย้ค้างรับ 6,000 2,000 

          สินค้าคงเหลือ 170,000 176,000 

          คา่เชา่จา่ยลว่งหน้า 16,000 14,000 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน   

          เงินลงทนุระยะยาว 122,000 100,000 

          ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,262,000 803,000 

          หกั  คา่เสื่อมราคาสะสม (356,000) (365,000) 
รวมสินทรัพย์  1,550,000 1,074,000 

     หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น   

หนีส้ินหมนุเวียน   

          เจ้าหนีก้ารค้า  182,000 114,000 

          ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 1,200 2,500 

          เงินเดือนค้างจา่ย 8,000 12,000 

          ดอกเบีย้ค้างจา่ย 8,800 11,500 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน   

          หุ้นกู้  250,000 154,000 

สว่นของผู้ ถือหุ้น   

          ทนุหุ้นสามญั  880,000 608,000 

           ก าไรสะสม 220,000 172,000 
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รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,550,000 1,074,000 

บริษัท  ญาดา  จ ากดั 

งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรับปี สิน้สดุ  31  ธนัวาคม   25x2 

(หนว่ย : บาท) 
 รายได้:- 

 รายได้จากการขาย   668,000 

ดอกเบีย้รับ      42,000 

 ก าไรจากการขายอปุกรณ์ส านกังาน   16,000  726,000 

คา่ใช้จา่ย:- 

ต้นทนุขาย    400,000 

 เงินเดือนและคา่แรง   112,000 

คา่เส่ือมราคา      36,000 

 คา่ใช้จา่ยเบด็เตล็ด     34,000  

 ดอกเบีย้จา่ย      32,000 

 ภาษีเงินได้      30,000  644,000 

 ก าไรสทุธิ          82,000 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ 

 1.  บริษัทขายอปุกรณ์ส านกังานเป็นเงิน  197,000 บาท  ราคาทนุ  226,000 บาท คา่
เส่ือมราคาสะสม 45,000 บาท 

 3.  บริษัทซือ้ท่ีดนิเพิ่ม  685,000 บาท 

 4.  บริษัทจา่ยเงินปันผล 34,000 บาท 

 

ให้ท า 
 1.  งบกระแสเงินสดวิธีทางตรง ส าหรับปี สิน้สดุ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  25x2   
 2.  งบกระแสเงินสดวิธีทางอ้อม ส าหรับปี สิน้สดุ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  25x2   
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ข้อ 10.  บริษัท  ก าไลมาศ จ ากดั มีงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 2 ปี คือปี 25x1 และ 25x2 

และมีข้อมลูงบก าไรขาดทนุส าหรับปี 25x2 ดงันี ้

บริษัท ก าไลมาศ จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม 25x1 และ 25x2 

(หนว่ย : บาท) 
 ปี 25x1 ปี  25x2 
สินทรัพย์   

          เงินสด  37,000 54,000 

          ลกูหนีก้ารค้า 26,000 68,000 

          สินค้าคงเหลือ 0 54,000 

          คา่ใช้จา่ยล่วงหน้า 6,000 4,000 

          ท่ีดนิ 70,000 45,000 

          อาคาร 200,000 200,000 

          หกั  คา่เส่ือมราคาสะสม – อาคาร (11,000) (21,000) 
          อปุกรณ์ส านกังาน 68,000 193,000 

          หกั  คา่เส่ือมราคาสะสม – อปุกรณ์ส านกังาน (10,000) (28,000) 
รวมสินทรัพย์  386,000 569,000 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

          เจ้าหนีก้ารค้า  40,000 33,000 

          หุ้นกู้  150,000 110,000 

          ทนุหุ้นสามญั  60,000 220,000 

           ก าไรสะสม 136,000 206,000 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 386,000 569,000 
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บริษัท ก าไลมาศ จ ากดั 

งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรับปี สิน้สดุ  31  ธนัวาคม   25x2 

(หนว่ย : บาท) 
 ขายสินค้า        890,000 

ต้นทนุขาย    465,000 

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน  221,000 

ดอกเบีย้จา่ย      12,000 

ขาดทนุจากการขายอปุกรณ์ส านกังาน     2,000  (700,000) 
ก าไรจากการด าเนินงาน       190,000  

ภาษีเงินได้         (65,000) 
 ก าไรสทุธิ        125,000 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ 

 1.  ในปี 25x2 จา่ยเงินสดปันผล 55,000 บาท 

 2.  ขายท่ีดนิเป็นเงินสดในราคาตามบญัชี 

 3.  จ่ายดอกเบีย้จา่ย 12,000 บาท 

 4.  คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมคา่เส่ือมราคา 33,000 บาท และตดับญัชีคา่ใช้จา่ย
ลว่งหน้า 2,000 บาท 

 5.  ซือ้อปุกรณ์ส านกังานราคาทนุ  166,000 บาท เป็นเงินสด และระหว่างปีขายอปุกรณ์
ส านกังานได้เงินสด  34,000 บาท ราคาทนุ  41,000 บาท คา่เส่ือมราคาสะสม  5,000 บาท 

 6.  จา่ยเงินสดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในราคาตามบญัชี 

 7.  น าหุ้นสามญัออกจ าหนา่ยเพิ่มเตมิ 160,000 บาท 

  

ให้ท า 
 1.  งบกระแสเงินสดวิธีทางตรง ส าหรับปี สิน้สดุ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  25x2   
 2.  งบกระแสเงินสดวิธีทางอ้อม ส าหรับปี สิน้สดุ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  25x2   
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ข้อ 11.  ตอ่ไปนีเ้ป็นงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุของบริษัท วนิดา จ ากดั ส าหรับปี 
25x1 และปี 25x2 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท วนิดา จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม 25x1 และ 25x2 

(หนว่ย : บาท) 
 ปี 25x1 ปี  25x2 
สินทรัพย์   

          เงินสด  90,000 120,000 

          ลกูหนีก้ารค้า 40,000 110,000 

          คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (2,000) (5,500) 
          สินค้าคงเหลือ 104,000 76,000 

          คา่ใช้จา่ยล่วงหน้า 2,000 5,500 

          อาคารและอปุกรณ์ส านกังาน 200,000 250,000 

          หกั  คา่เส่ือมราคาสะสม – อปุกรณ์ส านกังาน (60,000) (80,000) 
รวมสินทรัพย์  374,000 470,000 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

          เจ้าหนีก้ารค้า  79,000 80,000 

          คา่สาธารณูปโภคค้างจา่ย 24,000 12,000 

          เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 11,000 20,000 

          เงินกู้ ยืมระยะยาว 20,000 100,000 

          ทนุหุ้นสามญั  210,000 210,000 

           ก าไรสะสม 30,000 54,000 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 374,000 476,000 
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บริษัท วนิดา จ ากดั 

งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรับปี สิน้สดุ  31  ธนัวาคม   25x2 

(หนว่ย : บาท) 
 ขายสินค้า        1,000,000 

ต้นทนุขาย           600,000 

ก าไรขัน้ต้น           400,000 

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน         360,000 

 ก าไรสทุธิ             40,000 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ 

 1.  คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมคา่เส่ือมราคา 20,000 บาท และหนีส้งสยัจะสญู 
3,500 บาท 

 5.  ซือ้อาคารเพิ่มเตมิเป็นเงินสด 50,000 บาท  
   

ให้ท า งบกระแสเงินสดวิธีทางอ้อม ส าหรับปี สิน้สดุ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  25x2   
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