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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ในปัจจุบันแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกในไทยมีความ

เจริญกา้วหนา้ข้ึนเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากสถานการณ์อุตสาหกรรมพลาสติกมีแนวโนม้การเติบโต

ข้ึนในทุกๆไตรมาสของแต่ละปี ซ่ึงมีปัจจยัท่ีช่วยกระตุน้ในการพฒันาเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ มาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ , การจดัตั้ งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน , การลงทุนใน

โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐและการลงทุนของภาคเอกชนเพื่อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงแนวโนม้การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารและภาคการ

ท่องเท่ียวของประเทศไทย เช่นน้ีเม่ือเศรษฐกิจไทยเติบโตข้ึนโดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

และเคร่ืองด่ืมท่ีใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติก (พิชญสิ์นี โพธิจิตติ, 2559 : ออนไลน์)  ส่งผลให้ธุรกิจกรรม

อุตสาหกรรมพลาสติกบรรจุภณัฑ์เติบโตตามไปด้วย จึงท าให้ธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติกบรรจุ

ภณัฑ์มีการแข่งขนัสูงมากยิ่งข้ึน ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกจึงตอ้งมีการต่ืนตวัในการเร่ง

พฒันาผลิตภณัฑ์และปรับใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทั้งน้ีเพื่อ

ช่วยให้ธุรกิจไดส่้วนแบ่งทางการตลาดและเป็นการท าก าไรให้กบัองคก์ร การเขา้ถึงผูบ้ริโภคคือส่ิง

ส าคญัท่ีผูป้ระกอบการควรค านึงถึง ในเร่ืองการตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านราคาและ

คุณภาพ ถา้องคก์รมีการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีดีเพื่อน าไปก าหนดราคาขาย ยอ่มเป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ี

ส าคญัขององคก์รอยา่งแน่นอน  

อุตสาหกรรมในยุคก่อนนั้นภาคการผลิตจะใช้แรงงานคนเป็นหลักในการผลิต แต่ใน

ปัจจุบนัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมมีความเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว มีการพฒันาและน าเคร่ืองจกัรมา

ใชง้านเพื่อทุ่นแรงงานคน ซ่ึงเทคโนโลยเีคร่ืองจกัรมีความแม่นย  าหรือมีความผดิพลาดในการท างาน

น้อยกว่าคนและมีความเร็วในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่

ลงทุนในการซ้ือเคร่ืองจกัรมาใชใ้นการท างานถึงแมจ้ะมีราคาท่ีสูง ท าใหธุ้รกิจเกิดตน้ทุนท่ีใชใ้นการ

ผลิตท่ีสูงซ่ึงถา้หากขาดการควบคุมการจดัการค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต อาจจะท าให้

ไม่สามารถค านวณตน้ทุนเพื่อไปก าหนดราคาขายไดอ้ยา่งถูกตอ้งเพื่อไปแข่งขนักบัคู่แข่งได ้ 
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แต่เดิมการค านวณตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนนั้นจะใช้วิธีคิดค านวณตน้ทุนแบบง่ายๆหรือท่ีเรียกว่า 

แบบเดิมโดยการคิดแบบเดิมจะไม่สามารถบอกตน้ทุนท่ีแทจ้ริงไดเ้น่ืองจากมีค่าใชจ่้ายหลายปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกับการผลิต จึงเป็นท่ีมาในการประยุกต์ใช้วิธีคิดต้นทุนฐานกิจกรรม Activity Based 

Costing (ABC) หรือตน้ทุนแบบใหม่ท่ีจะช่วยใหก้ารก าหนดราคาขาย เพื่อน าไปใชแ้ข่งขนักบัคู่แข่ง

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การก าหนดราคาผลิตภณัฑ์นั้น จะใชข้อ้มูลแรงงานทางตรง (Direct labor) 

และวตัถุดิบทางตรง (Direct material) เป็นฐานและคิดค่าด าเนินการผลิต (Overhead costs) ใน

ลกัษณะอตัราส่วนเทียบกบัค่าใช้จ่ายทางตรง (แรงงานทางตรงและวตัถุดิบทางตรง) หมายความว่า

จะผลิตน้อยหรือมาก การปันส่วนจะปันเท่าๆ กันทั้ งหมดท าให้ผลิตภัณฑ์บางตัวท่ีมีการผ่าน

กิจกรรมนอ้ยกวา่เสียเปรียบ ซ่ึงการก าหนดราคาดว้ยวธีิน้ี จะใชไ้ดเ้ฉพาะในโรงงานท่ีผลิตผลิตภณัฑ์

ไม่หลากหลาย แต่ส าหรับโรงงานท่ีผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีความหลากหลายนั้น ค่าใชจ่้ายด าเนินงานการ

ผลิตจะมีบทบาทและส่งผลกระทบมากข้ึนอย่างเห็นไดช้ัด ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งเคร่ือง 

(Setup) , วตัถุดิบทางทางออ้ม (Indirect material) ค่าตรวจวดัช้ินงาน ( Quality Assurance ) รวมถึง

ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ เป็นตน้ จึงท าให้การก าหนดราคาด้วยวิธีดั้ งเดิมนั้นไม่มีความแน่นอน

(แคปแลนดแ์ละโรเบิร์ต เอส, 2552) 

ดงันั้นหากท าการศึกษาการประยุกต์ใช้วิธีการคิดตน้ทุนฐานกิจกรรม ของโรงงานบรรจุ

ภณัฑ์พลาสติกเพื่อใช้ในการก าหนดราคาขาย จะท าให้สามารถทราบถึงตน้ทุนแฝงท่ีแทจ้ริงของ

ผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านแต่ละฐานกิจกรรมและมีลกัษณะรูปร่างลกัษณะท่ีแตกต่างกนัได ้เพื่อน าขอ้มูลไป

วเิคราะห์ในเร่ืองการควบคุมตน้ทุนหรือการลดค่าใชจ่้ายในการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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รูปที ่1.1 มูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑพ์ลาสติก 

ท่ีมา : ศูนยว์เิคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก (PIU) 

 

 จากตารางท่ี 1.1 แสดงถึงมูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑ์พลาสติก โดยในไตรมาสท่ี 1 ของปี 

2559 ท่ีมีมูลค่าส่งออก 32,812.16 ลา้นบาท มีอตัราการขยายตวั 11.73 % เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 1 ปี 

2558 ซ่ึงผลิตภณัฑพ์ลาสติกบรรจุภณัฑจ์ะมีอตัราการเติบโตอยูท่ี่ 8 %   
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รูปที ่1.2 กระบวนการผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 
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จากรูปท่ี 1.1 แสดงใหเ้ห็นถึงขั้นตอนการผลิตพลาสติก โดยแต่ละขั้นตอนอธิบายไดด้งัน้ี 

1. การเตรียมเม็ดพลาสติก หวัหนา้แผนกผลิตจะไดรั้บแผนผลิตจากหน่วยงานวางแผนการ

ผลิต แล้วเบิกเม็ดพลาสติกจากหน่วยงานคลังวตัถุดิบ หลังจากนั้ นพนักงานคลังวตัถุดิบจะ

เคล่ือนยา้ยเม็ดพลาสติกมาไวย้งัจุดพกัเม็ดพลาสติกเพื่อรอการผลิต ฝ่ายผลิตจะมาน าเม็ดพลาสติกท่ี

เตรียมไวสู่้กระบวนการผลิต โดยเม็ดพลาสติกท่ีน าเขา้สู่กระบวนการผลิตนั้นมาจาก 2 แหล่ง ไดแ้ก่ 

จากคลงัวตัถุดิบและจากกระบวนการถ่ายเม็ดพลาสติก โดยเม็ดพลาสติกท่ีไดจ้ากกระบวนการถ่าย

เมด็พลาสติกนั้นมาจากกระบวนการฉีดพลาสติก เน่ืองจากกระบวนการฉีดพลาสติกนั้นจะมีการดูด

เมด็พลาสติกจากถุงบ๊ิกแบค็ขนาดถุงบรรจุ 1,300 กิโลกรัม เม่ือเคร่ืองจกัรดูดเม็ดพลาสติกไปเร่ือย ๆ 

เม็ดพลาสติกจะเหลือปริมาณนอ้ยลง ประมาณ 200 - 300 กิโลกรัม ดงัรูปท่ี 1.1 ซ่ึงเคร่ืองดูดเม็ดจะ

ไม่สามารถดูดเมด็พลาสติกไดอ้ยา่งเตม็ท่ี จึงตอ้งมีการน าถุงบ๊ิกแบค็มาท าการถ่ายเมด็จากท่ีเหลือจาก

หลาย ๆ ถุงมารวมเป็นถุงเดียว เพื่อน ากลบัมาใชผ้ลิตอีกคร้ังจนกวา่เมด็จะหมด 

2. การอบเม็ดพลาสติก ขั้นตอนน้ีพนกังานช่างประจ าโรงผลิตจะท าการขนยา้ยเม็ดจากจุด

พกัเมด็รอผลิตมายงัเคร่ืองอบเมด็ และท าการล าเลียงเมด็เขา้สู่เคร่ืองอบโดยใชส้ายดูดเม็ดในขั้นตอน

การอบเม็ดพนกังานจะตอ้งตั้งค่าอุณหภูมิในการอบท่ี 160 ċ เป็นเวลาทั้งส้ิน 3 ชัว่โมงเพื่อเป็นการ

ไล่ความช้ืนออกจากเมด็ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถน าไปผลิตได ้

3. หลอมเมด็พลาสติกและฉีดเม็ดพลาสติก ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนหลงัการอบเม็ดพลาสติก

เพื่อไล่ความช้ืนเสร็จแลว้สายดูดเม็ดท่ีเช่ือมต่อระหวา่งเคร่ืองอบเม็ดและกรวยเติมเม็ดท่ีถูกติดตั้งไว้

บริเวณด้านบนของชุดฉีด เม็ดพลาสติกท่ีอยู่ในกรวยเติมเม็ดจะถูกป้อนเข้าสู่ชุดฉีดและถูก

หลอมเหลว หลงัจากนั้นพลาสติกเหลวจะถูกฉีดเขา้สู่แม่พิมพจ์นเต็มโพรงแม่พิมพ ์(Cavity) แลว้

ปล่อยใหเ้ยน็ตวั เม่ือพลาสติกเยน็ตวัแลว้แม่พิมพจ์ะเปิดออกแลว้ดีดช้ินงานออกจากพิมพ ์

4. ตรวจสอบ ขั้นตอนน้ีพนกังานผลิตประจ าเคร่ืองจะท าการตรวจสอบช้ินงาน ช้ินงานท่ี

ผา่นการตรวจสอบจะถูกห่อดว้ยถุงพลาสติก 1 ชั้นก่อนจะบรรจุลงลงับรรจุพรีฟอร์ม ส่วนช้ินงานท่ี

ไม่ผา่นการตรวจสอบจะตอ้งถูกคดัแยกไวเ้พื่อจะส่งไปท าการโม่บดและผสมเม็ดเพื่อน ากลบัมาใช้

ในการผลิตไดอี้กคร้ัง 
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5. การส่งมอบผลิตภณัฑ์ ขั้นน้ีพนกังานจะส่งมอบสินคา้ท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วไปยงั

คลงัสินคา้ ส่วนช้ินงานท่ีไม่ผา่นการตรวจสอบจะถูกคดัแยกไวเ้พื่อส่งไปท าการโม่บดและผสมเม็ด

เพื่อน ากลบัมาใชใ้นการผลิตไดอี้กคร้ัง 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

 1.2.1 เพื่อเปรียบเทียบวธีิคิดตน้ทุนแบบเดิมกบัแบบตน้ทุนฐานกิจกรรม (Activity Based 

Costing , ABC) 

 1.2.2  เพื่อศึกษาการค านวณต้นทุนต่อหน่วยของบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยใช้วิธีคิด

ตน้ทุนฐานกิจกรรม (ABC) ท าใหท้ราบถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริง 

 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1.3.1  ท าให้ทราบถึงผลการเปรียบเทียบการคิดต้นทุนแบบเดิมกับแบบต้นทุนฐาน

กิจกรรม (ABC) 

 1.3.2  ท าใหท้ราบถึงตน้ทุนโดยการคิดแบบตน้ทุนฐานกิจกรรม (ABC) เพื่อท่ีจะสามารถ

น าไปก าหนดราคาขายทางการตลาดได ้และสามารถน าไปวิเคราะห์เก่ียวกบัตน้ทุนของผลิตภณัฑ์

ในเร่ืองการลดตน้ทุนเม่ือทราบตน้ทุนของผลิตภณัฑ ์  

 

1.4 ขอบเขตของกำรวจัิย 

 1.4.1 ผลิตภณัฑ์ท่ีจะน ามาค านวณหาต้นทุน จะใช้กลุ่มท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปท่ีมี

ยอดขายสูงสุด 5 อนัดบัแรก ของปี 2558 

1.4.2 การคิดตน้ทุนฐานกิจกรรม (ABC) จะใช้ขอ้มูลจากกรณีศึกษาของโรงงานท่ีท า

เก่ียวกบับรรจุภณัฑพ์ลาสติก ในช่วงปี เดือนมกราคม – เดือนธนัวาคม ปี พ.ศ.2558 

 



 

 

บทที ่2 

ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ตน้ทุนในธุรกิจผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกโดยใช้ระบบ

ตน้ทุนฐานกิจกรรม ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาประเด็นเน้ือหาดา้นแนวคิดทฤษฎีต่างๆ และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีมีผูท้  ามาแลว้ โดยจ าแนกเน้ือหาท่ีดงัต่อไปน้ี คือ 

            2.1 แนวคิดเร่ืองตน้ทุนและการจ าแนกประเภทตน้ทุน  

2.2 ทฤษฎีตน้ทุนแบบเดิม 

 2.3 ทฤษฎีตน้ทุนแบบฐานกิจกรรม 

 2.4 ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 ต้นทุนการผลติและแนวคิดเกี่ยวกบัต้นทุน 

ประภาภรณ์ เกียรติกุลวฒันา (2559)  กล่าวถึงเร่ืองตน้ทุนการผลิตและแนวคิดเก่ียวกบั

ตน้ทุนว่า ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีเก่ียวกบัการวางแผน การควบคุม และการตดัสินใจ ดงันั้นผูบ้ริหารจะ

ท างานแต่ละหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค ์การบริหารตอ้งไดรั้บขอ้มูลเพื่อ

น ามาประกอบการวางแผน การควบคุมและการตดัสินใจ อย่างละเอียดจากนกับญัชีบริหาร การ

บญัชีตน้ทุนจะเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนช่วยฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการวางแผน การควบคุม และการ

ตัดสินใจ ดังนั้ น ฝ่ายบริหารควรท าความเข้าใจเก่ียวกับต้นทุนในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถ

บริหารงานไดผ้ลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.1.1 ความหมายของค าว่า ต้นทุน 

ตามศพัทบ์ญัชีท่ีบญัญติัโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยให้

นิยามค าวา่ “ตน้ทุน” (Cost) ไวด้งัน้ี 

“รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการซ่ึงอาจจ่ายเป็นเงินสด สินทรัพยอ่ื์น หุ้น

ทุนหรือการให้บริการหรือการก่อหน้ี ทั้ งน้ีรวมถึงผลขาดทุนท่ีวดัค่าเป็นตวัเงินได้ท่ีเก่ียวข้อง

โดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการ” 

หรือตน้ทุน หมายถึงขอ้มูลทางบญัชี เพื่อใชใ้นการวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน ใน

ดา้นการวางแผนขอ้มูลตน้ทุนท่ีจะช่วยในการท างบประมาณ และประมาณตน้ทุนการผลิต ก าหนด
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ราคาขาย ประมาณการก าไรได ้และใช้ในการตดัสินใจการลงทุนและการขยายงาน ในด้านการ

ควบคุมจะใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกบังบประมาณตน้ทุนท่ีก าหนดไวเ้พื่อช่วยฝ่ายบริหาร

รับรู้ถึงการปฏิบติัท่ีไม่มีประสิทธิภาพเม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

หรือตน้ทุน หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรท่ีใช้ในการผลิต หรือการให้บริการเป็นส่วนท่ี

เรียกวา่ มูลค่าของปัจจยัเขา้ (Input Value) ของระบบ ตน้ทุนจึงเป็นเงินสด หรือค่าใชจ่้ายในรูปแบบ

อ่ืนท่ีจ่ายไปเพื่อจะให้ไดม้าซ่ึงบริการหรือผลผลิตทางธุรกิจ ตน้ทุน คือ ค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีจ่ายไป

เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนหรือรายได ้ตน้ทุนจึงเป็นส่วนส าคญัในการตดัสินใจทางธุรกิจ 

กิจการประเภทบริการ ตน้ทุนจะหมายถึง จ านวนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการให้บริการแก่

ลูกคา้ เช่น ตน้ทุนบริการซ่อมรถ มีตน้ทุนประกอบด้วย ค่าอะไหล่รถยนต์ ค่าน ้ ามนั ค่าแรงงาน

ส าหรับท าการซ่อม เป็นตน้ 

กิจการประเภทจ าหน่ายสินคา้ ตน้ทุนจะหมายถึง มูลค่าของสินคา้ส าเร็จรูปท่ีซ้ือมาบวกค่า

ขนส่งในการจดัซ้ือสินคา้ 

กิจการประเภทอุตสาหกรรม ตน้ทุนจะหมายถึง จ านวนเงินท่ีจ่ายไปเพื่อใช้ในการผลิต

สินคา้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การแปรสภาพวตัถุดิบเป็นสินคา้ส าเร็จรูป 

2.1.2 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบับัญชีต้นทุน 

ในการท่ีจะท าการศึกษาบญัชีตน้ทุนให้เขา้ใจควรจะท าการศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั

บญัชีตน้ทุนก่อน ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 
 

การจัดแบ่งประเภทต้นทุน 

2.1.2.1 การจดัแบ่งประเภทตน้ทุนตามหนา้ท่ี 

นกับญัชีบริหารจดัประเภทตน้ทุนเพื่อให้ขอ้มูลในการวางแผนและควบคุมตน้ทุน

แก่ผูบ้ริหาร โดยการแบ่งต้นทุนตามหน้าท่ีการผลิตดังน้ี คือ วตัถุทางตรง ค่าแรงทางตรง และ

ค่าใชจ่้ายการผลิต 

วตัถุทางตรง (Direct Materials) หมายถึง วตัถุดิบท่ีเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของสินคา้

ส าเร็จรูปสามารถวดัจ านวนได้ง่าย และสังเกตเห็นได้ชัดว่าเป็นส่วนประกอบของสินค้า เช่น 

โรงงานเยบ็เส้ือผา้ส าเร็จรูป ผา้จะเป็นวตัถุทางตรง ส่วนดา้ย กระดุม กาว จะถือเป็นวตัถุทางออ้ม  
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เพราะวดัจ านวนการใชไ้ด้ไม่แน่นอน หรือ โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ ไมจ้ะเป็นวตัถุทางตรง ส่วนสี

และตะปู จะถือเป็นวตัถุทางออ้ม วตัถุทางตรงของการผลิตอาจมีมากกว่า 1 ชนิดก็ได้ เช่น หาก

โรงงานเยบ็เส้ือผา้ส าเร็จรูปใช้ผา้ 2 ชนิดในการตดัเย็บ คือ ผา้ตดัเส้ือ และผา้ซับใน จะถือว่าวตัถุ

ทางตรงคือผา้ทั้ง 2 ประเภท 

แรงงานทางตรง (Direct Labor) หมายถึง แรงงานท่ีเกิดข้ึนโดยตรงในการน าวตัถุดิบมาแปร

สภาพให้เป็นสินคา้ส าเร็จรูป สามารถระบุได้ว่าค่าแรงนั้นเกิดข้ึนจากการผลิตสินคา้ชนิดใด เป็น

จ านวนเท่าใด และค านวณเป็นต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าท่ีผลิตได้ง่าย เช่น ค่าแรงคนงานท่ี

ประกอบช้ินส่วนผลิตภณัฑ ์ค่าแรงงานของคนงานท่ีคุมเคร่ืองจกัร เป็นตน้ 

ในกระบวนการผลิตจะมีค่าแรงงานบางประเภทเกิดข้ึนแต่ไม่สามารถระบุไดแ้น่ชดัว่าเกิด

จากการผลิตสินคา้ชนิดใด เช่นเงินเดือนผูจ้ดัการโรงงาน เงินเดือนยามเฝ้าโรงงาน เงินเดือนคนท า

ความสะอาดโรงงาน ค่าสวสัดิการคนงาน เป็นต้น ค่าแรงงานประเภทน้ีจะถือเป็นค่าแรงงาน

ทางออ้มท่ีเกิดจากการผลิต 

ค่าใช้จ่ายการผลิต (Production Overhead) หมายถึง ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการผลิตทั้งหมด

ยกเวน้วตัถุทางตรงและค่าแรงงานทางตรง เช่น วตัถุทางออ้ม ค่าแรงงานทางออ้ม ค่าน ้ าประปา ค่า

ไฟฟ้าและแสงสว่าง ค่าเช่าโรงงาน ค่าเส่ือมราคาโรงงาน ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร ค่าประกนัภยั

โรงงาน เป็นตน้ 

2.1.2.2 การจดัแบ่งประเภทตน้ทุนตามพฤติกรรมตน้ทุน 

เพื่อจะน าตน้ทุนไปใชป้ระโยชน์ในการควบคุมและวางแผนงาน พฤติกรรมของตน้ทุนเป็น

ส่วนประกอบท่ีใชใ้นการตดัสินใจในการควบคุมและวางแผนงาน เพราะจะเป็นแนวทางช้ีให้เห็นวา่

ตน้ทุนนั้นมีความสัมพนัธ์กบัระดบัของกิจกรรมอยา่งไร พฤติกรรมตน้ทุนสามารถแยกไดด้งัน้ี 

ตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นอตัราส่วนโดยตรง

กบัการเปล่ียนแปลงระดบักิจกรรมหรือหน่วยผลิต เช่น ถา้ท าการผลิตมาก ตน้ทุนประเภทน้ีจะเกิด

มาก หรือถา้ท าการผลิตนอ้ยตน้ทุนประเภทน้ีจะเกิดนอ้ย  

ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีมีลกัษณะคงท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปตามระดบัการ

ผลิต หรือระดบักิจกรรม ซ่ึงจะมีจ านวนรวมคงท่ีตลอดช่วงการผลิตระดบั  
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ต้นทุนคงท่ีในการผลิต ได้แก่ เงินเดือนผูจ้ ัดการโรงงาน เงินเดือนคนท าความสะอาด

โรงงาน เงินเดือนยามเฝ้าโรงงาน ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร เป็นตน้ 

ตน้ทุนคงท่ีในการขายและบริหาร ไดแ้ก่ เงินเดือนผูจ้ดัการส านกังาน เงินเดือนคนท าความ

สะอาดส านกังาน เงินเดือนพนกังานขาย ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใชส้ านกังาน เป็นตน้ 

ตน้ทุนก่ึงผนัแปร (Semi Variable Cost) เป็นการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนผนัแปรในอตัราของการ

เพิ่มท่ีไม่คงท่ี ซ่ึงอาจเพิ่มข้ึนในอตัราการเพิ่มท่ีเพิ่มข้ึนหรือเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีลดลงดงัน้ี 

ตน้ทุนก่ึงผนัแปรสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ ตน้ทุนผสม (Mixed Cost) และ

ตน้ทุนขั้น (Step Cost) 

ตน้ทุนผสม (Mixed Cost) ได้แก่ ต้นทุนบางประเภทท่ีมีทั้งส่วนคงท่ีและส่วนผนัแปร

รวมอยูด่ว้ยกนั  

ตน้ทุนขั้นเป็นตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนตามระดบักิจกรรม หรือระดบัการผลิต แต่การเพิ่มข้ึนเป็น

ช่วงๆ คลา้ยขั้นบนัได ตน้ทุนส่วนแตกต่างมกัจะเพิ่มข้ึนในลกัษณะคงท่ี  

2.1.2.3 การจดัแบ่งประเภทตน้ทุนตามความสัมพนัธ์ของตน้ทุนกบัเหตุแห่งตน้ทุน  

ตน้ทุนอาจเกิดจากเหตุเดียว กิจกรรมเดียว แผนกเดียว หรืออาจมีหลายกิจกรรม หลายแผนก

มาร่วมท าใหเ้กิดตน้ทุนเดียวกนั ตวัอยา่ง เงินเดือนพนกังานบญัชีเป็นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในแผนกบญัชี

เท่านั้น เป็นกิจกรรมเดียวคืองานบญัชี ค่าน ้า ค่าไฟ หรือค่าแม่บา้นท าความสะอาดอาคารท่ีเกิดข้ึนใน

กิจการ เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากหลายแผนกรวมกนัซ่ึงเป็นการเกิดหลายกิจกรรม นักบญัชีบริหาร

จะตอ้งให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร จึงพยายามวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุน

กบัเหตุแห่งตน้ทุน เพื่อใชใ้นการบริหารตน้ทุน จากแนวคิดน้ีตน้ทุนจะแบ่งได ้2 ประเภท คือ ตน้ทุน

ท่ีเกิดข้ึนโดยตรงด้วยเหตุเดียว หรือกิจกรรมเดียวเรียกว่าตน้ทุนทางตรงกบัตน้ทุนทางออ้ม หรือ

ตน้ทุนร่วมท่ีเกิดจากหลายเหตุหรือหลาย กิจกรรมหรือหลายแผนก 

ตน้ทุนทางตรง (Direct Cost) หมายถึงตน้ทุนท่ีสามารถติดตาม หรือคิดเขา้กบัผลิตภณัฑ์ได ้

ง่ายและชดัเจน เช่น วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในแผนกโดยตรง 

ซ่ึงอาจวดัเป็นจ านวนหน่วยและค านวณเป็นจ านวนเงินได ้
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ตน้ทุนทางออ้ม (Indirect Cost) หมายถึง ตน้ทุนผลิตภณัฑ์ท่ีไม่สามารถคิดเขา้โดยตรงกบั 

ผลิตภณัฑ ์หรือกบัแผนกผลิตไดอ้ยา่งชดัเจน มีลกัษณะเกิดข้ึนร่วมกนั เช่น ค่าน ้ า ค่าไฟฟ้า เงินเดือน

ผูค้วบคุม งาน ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร ค่าประกนัภยัโรงงาน เป็นตน้ จึงจ าเป็นตอ้งมีเกณฑ์ในการ

ปันส่วน เช่น ใชปั้นส่วนตามเกณฑช์ัว่โมงแรงงานทางตรง เป็นตน้ 

2.1.2.4 การจดัแบ่งประเภทตน้ทุนตามงวดเวลาท่ีก่อประโยชน์ 

เป็นการแบ่งตน้ทุนโดยยึดหลกัเวลาท่ีตน้ทุนจะก่อประโยชน์ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีก่อ

ประโยชน์ในอนาคต เรียกวา่ ตน้ทุนผลิตภณัฑ์ ส่วนกรณีเกิดประโยชน์ในปัจจุบนั เรียกว่า ตน้ทุน

งวดเวลา 

ตน้ทุนผลิตภณัฑ์ (Product Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตผลิตภณัฑ์โดยตรง 

บางคร้ังเรียกว่า ตน้ทุนท่ีเป็นตวัสินคา้ ไม่ว่าผลิตภณัฑ์นั้นจะผลิตส าเร็จหรือไม่ก็ตามตน้ทุนของ

ผลิตภัณฑ์จะถือเป็นสินทรัพย์จนกว่าผลิตภัณฑ์นั้ นจะถูกขายออกไป ต้นทุนท่ีถือเป็นต้นทุน

ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายในการผลิต ส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ี

ถูกขายไปตน้ทุนผลิตภณัฑ์ซ่ึงเป็นส่วนของผลิตภณัฑ์ท่ีขายกลายเป็นตน้ทุนขาย ส่วนผลิตภณัฑ์ท่ี

ผลิตเสร็จแต่ยงัไม่ขายเรียกว่าสินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ และผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตไม่เสร็จเรียกว่าสินคา้

ระหวา่งผลิต หรืองานระหวา่งท า 

ตน้ทุนงวดเวลา (Period Cost) หมายถึง ตน้ทุนผลิตภณัฑ์ในส่วนท่ีถูกขายออกไประหวา่ง

งวดเรียกว่า ตน้ทุนขายกบัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใชจ่้ายใน

การบริหารท่ีเกิดข้ึนในงวดบญัชีนั้นๆ 

2.1.2.5 การจดัแบ่งประเภทตน้ทุนเพื่อการควบคุม 

การแบ่งต้นทุนประเภทน้ีใช้ลักษณะความสัมพนัธ์ต้นทุนกับความรับผิดชอบของฝ่าย

บริหาร เพื่อวดัความสามารถหรือประเมินผลของฝ่ายบริหาร และเพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจ

เลือกแนวทางปฏิบติัต่างๆ และควบคุมของฝ่ายบริหาร 

ตน้ทุนทุกชนิดของกิจการจะสามารถควบคุมไดโ้ดยฝ่ายบริหารระดบัสูงสุด แต่ไม่สามารถ

ควบคุมไดข้องฝ่ายบริหารระดบัล่างลงมา ฝ่ายบริหารระดบัล่างสามารถควบคุมตน้ทุนไดเ้ฉพาะแต่

ตน้ทุนในความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น 
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ตน้ทุนท่ีควบคุมได้ (Controllable Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนซ่ึงผูจ้ดัการหรือหัวหน้า

แผนกหรือศูนยมี์อ านาจในการตดัสินใจการเกิดข้ึนของตน้ทุนนั้นไดก้ล่าวถึงคือ สามารถควบคุมให้

เกิดมากหรือเกิดนอ้ยไดเ้ช่น วตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง เป็นตน้ 

ตน้ทุนท่ีควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนซ่ึงผูจ้ดัการหรือ

หวัหนา้แผนกหรือศูนยไ์ม่มีอ านาจควบคุมหรือไม่มีอิทธิพลต่อตน้ทุนนั้น ตน้ทุนเหล่าน้ีเป็นตน้ทุน

ท่ีอยูใ่นอ านาจการตดัสินใจและสั่งการของผูบ้ริหารระดบัสูงข้ึนไป หรือเป็นตน้ทุนท่ีไดรั้บการปัน

ส่วนมาจากส่วนกลางหรือจากแผนกอ่ืน เช่น แผนกผลิตรับปันส่วนตน้ทุนจากแผนกซ่อมบ ารุง แต่

แผนกผลิตไม่สามารถควบคุมประสิทธิภาพการท างานหรือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในแผนกซ่อม

บ ารุงได ้ดงันั้น ตน้ทุนท่ีไดรั้บปันส่วนมาจึงเป็นตน้ทุนท่ีควบคุมไม่ได ้

2.1.2.6 การจดัแบ่งประเภทตน้ทุนเพื่อการตดัสินใจ 

ในการด าเนินงานของกิจการ ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีส าคญัอนัหน่ึงก็คือการตดัสินใจท่ีจะก าหนด

ทางเลือกหรือก าหนดนโยบายการด าเนินงาน ทั้งท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าวนัหรือปัญหาเฉพาะหนา้ นกั

บญัชีจะมีหน้าท่ีรวบรวมขอ้มูลต่างๆ รวมถึงตน้ทุนท่ีจะใช้ประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหาร เม่ือ

พิจารณาตน้ทุนต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงานโดยสัมพนัธ์กับเร่ืองท่ีจะตดัสินใจจะสามารถ

แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

ก.ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ (Relevant Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีมีความสัมพนัธ์

เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ในทางทฤษฎีตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจมีหลายประเภท 

1. ตน้ทุนท่ีแตกต่าง (Differential Cost) หมายถึงตน้ทุนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากตน้ทุนการ

ด าเนินงานตามแบบท่ีเคยปฏิบติัอยู่ก่อน โดยท่ีกิจการจะท าการเปล่ียนหรือปรับปรุงกิจกรรมท่ีเคย

ปฏิบติัอยู่ก่อนให้ดีกว่าเดิม ซ่ึงอาจจะเป็นผลท าให้กิจการมีผลก าไรเพิ่มข้ึน ตน้ทุนท่ีแตกต่างเป็น

ตน้ทุนท่ีใชว้เิคราะห์ส าหรับการเลือกปฏิบติัตามวธีิใหม่กบัวธีิเดิม 

2. ตน้ทุนท่ีหลีกเล่ียงได ้(Avoidable Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีกิจการสามารถหลีกเล่ียงได้

หรือไม่ตอ้งจ่ายเม่ือยกเลิกกิจกรรมนั้น เช่น การยกเลิกเขตขาย การยกเลิกสาขา การปิดโรงงาน

ชัว่คราว จะมีตน้ทุนบางประเภทท่ีไม่ตอ้งจ่าย เช่น การยกเลิกเขตขายหน่ึง ตน้ทุนท่ีหลีกเล่ียงได ้

ไดแ้ก่ เงินเดือนของพนกังานท่ีออกไป ค่าโฆษณาของเขตขาย ค่าน ้ าประปา ค่าไฟฟ้าของเขตขายท่ี

ท าการยกเลิก เป็นตน้ 
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3. ตน้ทุนของโอกาสท่ีเสียไป (Opportunity Cost) เป็นรายไดท่ี้ควรจะไดรั้บแต่ไม่ไดรั้บ

เพราะปฏิเสธทางเลือกนั้น หมายถึง รายได้จะเกิดข้ึนจ านวนหน่ึงหากได้ใช้ทรัพยากรไปในการ

กระท าอยา่งหน่ึง แต่กลบัไม่ไดรั้บรายไดน้ั้นเพราะไดน้ าทรัพยากรส่วนนั้นไปใชใ้นการกระท าอยา่ง

อ่ืนแทน 

ข. ต้นทุนท่ีไม่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ (Irrelevant Cost) หมายถึง ต้นทุนท่ีไม่มี

ความสัมพนัธ์เก่ียวกบัการตดัสินใจของฝ่ายบริหารไม่วา่ฝ่ายบริหารจดัตดัสินใจกระท าการหรือไม่

กระท าการ ตน้ทุนท่ีไม่เก่ียวกบัการตดัสินใจมีดงัน้ี 

1. ตน้ทุนจม (Sunk Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงแกไ้ขให้เป็น

อยา่งอ่ืนไม่ไดไ้ม่วา่การตดัสินใจจะกระท าในปัจจุบนั หรืออนาคตจะถือเป็นตน้ทุนท่ีไม่มีผลต่อการ

พิจารณาตัดสินใจในทางเลือกต่างๆ เ ช่น การลงทุนซ้ือเค ร่ืองจักรใหม่  โดยจ่ายเ งินซ้ือ

เท่ากบั 200,000 บาท เม่ือกิจการจ่ายเงินซ้ือไปแล้วจ านวน 200,000 บาท เงินจ านวนน้ีหรือตน้ทุน

จ านวนน้ีไม่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจอีกต่อไป เพราะถือว่ากิจการไดจ่้ายเงินจ านวนน้ีออกไป

แลว้ 

2. ต้นทุนท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ (Unavoidable Cost) จะเป็นต้นทุนท่ีตรงข้ามกับต้นทุนท่ี

หลีกเล่ียงได ้หมายความวา่ถึงแมจ้ะยกเลิกกิจกรรมต่างๆ เช่น การยกเลิกเขตขายหรือยกเลิกสาขา แต่

ต้นทุนประเภทน้ีย ังคงเกิดข้ึนเหมือนเดิม เช่น เดิมกิจการมีเขตขาย  3 เขตขาย คือ  A , 

B และ C กิจการใชผู้จ้ดัการ 1 คน โดยจ่ายเงินเดือนให้เดือนละ 100,000 บาท ผูจ้ดัการคนน้ีจะดูแล

เขตขายทั้ ง 3 เขต ต่อมายกเลิกเขตขาย C ซ่ึงมีผลขาดทุนในการด าเนินงาน เงินเดือนผูจ้ดัการ

จ านวน 100,000 บาท ยงัคงตอ้งจ่ายให้ผูจ้ดัการเท่าเดิมถึงแมจ้ะเหลือเขตขายเพียง 2 เขตก็ตาม เงิน

จ านวนน้ีเรียกวา่ตน้ทุนท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้
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2.1.2.7 การจดัแบ่งประเภทตน้ทุนตามเวลาท่ีตน้ทุนปรากฏ 

ตามหลกัการบญัชีการเงินจะบนัทึกตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้ แต่ในทางบญัชีบริหารตน้ทุนไม่

จ  าเป็น ตอ้งเป็นตน้ทุนจริงท่ีเกิดข้ึน เป็นเพียงตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตก็ได ้ตามแนวคิดน้ี

ตน้ทุนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

ตน้ทุนจริง (Actual Cost) หรือตน้ทุนท่ีเป็นอดีต (Historical Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน

แล้วและได้จ่ายไปแล้วจริง ตวัอย่างตน้ทุนต่างๆ ท่ีบนัทึกตามหลกัการบญัชีการเงิน เช่น ค่าเช่า 

เงินเดือน ค่าน ้า ค่าไฟ เป็นตน้ทุนจริงหรือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้ 

ตน้ทุนมาตรฐาน (Standard Cost) หรือตน้ทุนประมาณการ (Budgeted Cost) หมายถึง

ตน้ทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงแต่ประมาณการไวว้า่จะเกิดข้ึนถา้ด าเนินงานตามแผนท่ีวางไวต้น้ทุนน้ีมี

ประโยชน์มากในการบริหารเพราะจะใช้ในการวางแผนควบคุมและประเมินผลงาน เช่น ค่าวตัถุ

ทางตรงมาตรฐาน ค่าแรงงานทางตรงมาตรฐานและค่าใชจ่้ายในการผลิตมาตรฐาน เป็นตน้ 

 

2.2 การจัดท ารายงานการผลติ หรือ งบต้นทุนการผลติและงบการเงิน 

2.2.1 การจดัท างบตน้ทุนผลิต ส าหรับกิจการประเภทอุตสาหกรรมจะจดัท างบน้ีเพื่อเป็น 

รายงานถึงตน้ทุนการผลิตของสินคา้ส าเร็จรูปท่ีผลิตเสร็จงวดน้ีวา่มีจ  านวนเท่าไร ท าไดโ้ดย

น าตน้ทุนการผลิตซ่ึงประกอบดว้ย วตัถุทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใชจ่้ายในการผลิตมารวมกนั 

และน างานระหวา่งท าตน้งวดซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตไวจ้ากงวดก่อน แต่ผลิตไม่เสร็จมาผลิตต่อซ่ึง

จะกลายเป็นสินคา้ส าเร็จรูปงวดน้ีส่วนหน่ึงมารวมกบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในงวดน้ี และน าตน้ทุนของ

งานระหว่างท าปลายงวดซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเร่ิมตน้ในงวดน้ีแต่ยงัไม่เสร็จมาหักออกจะไดต้น้ทุน

ของสินคา้ท่ีผลิตส าเร็จ 

2.2.2 การจดัท างบก าไรขาดทุน การจดัท างบก าไรขาดทุนของกิจการประเภทอุตสาหกรรม 

จะมีลกัษณะคลา้ยกบักิจการซ้ือสินคา้มาขาย ต่างกนัตรงท่ีว่ากิจการท่ีผลิตสินคา้ข้ึนมาขาย

จะไม่มีรายการซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป แต่จะมีรายการตน้ทุนผลิตสินคา้ส าเร็จรูป จากงบตน้ทุนผลิตมา

แสดงแทน 
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2.2.3 การจดัท างบดุล การจดัท างบดุลของกิจการประเภทอุตสาหกรรม จะมีลกัษณะ 

เหมือนกบักิจการซ้ือสินคา้มาขาย คือ ประกอบดว้ย สินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 

ต่างกนัตรงท่ีวา่กิจการประเภทอุตสาหกรรม สินคา้คงเหลือจะประกอบดว้ย 

- ส าเร็จวตัถุดิบคงเหลือ 

- งานระหวา่งท าคงเหลือ หรือสินคา้ระหวา่งผลิตคงเหลือ 

- สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ 

- วสัดุโรงงานคงเหลือ 

 

2.3 ความสัมพนัธ์ของต้นทุน และวงจรบัญชีต้นทุน 

ในการผลิตสินคา้จะแบ่งส่วนประกอบของต้นทุนออกเป็น 3 ประเภท คือวตัถุทางตรง 

แรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการผลิตประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทุกรายการท่ี

เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต (ยกเวน้วตัถุทางตรงและแรงงานทางตรง) โดยหลงัจากบนัทึกค่าใชจ่้าย

แต่ละประเภทแลว้ตอ้งโอนปิดไปยงับญัชีค่าใชจ่้ายการผลิตซ่ึงเป็นบญัชีคุม 

การโอนตน้ทุนการผลิตไปเป็นตน้ทุนของผลิตภณัฑ์นั้น ในช่วงท่ีผลิตภณัฑ์ยงัผลิตไม่เสร็จ 

ตน้ทุนของผลิตภณัฑท่ี์ก าลงัอยูใ่นกระบวนการผลิตจะถูกโอนไปยงับญัชีงานระหวา่งท า 

เม่ือผลิตภณัฑใ์ดผลิตส าเร็จก็จะโอนตน้ทุนหน่วยท่ีผลิตไปบญัชีตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป และ

เม่ือมีการขายสินคา้ตน้ทุนของสินคา้ส่วนท่ีขายจะถูกโอนจากบญัชีสินคา้ส าเร็จรูปเขา้บญัชีตน้ทุน

สินคา้ท่ีขาย 
 

2.4 ทฤษฎต้ีนทุนแบบเดิม 

สมพงษ ์ปัญญายิ่งยง ( 2553 ) กล่าวถึงการคิดตน้ทุนแบบเดิมคือ Professor Kaplan and 

Johnson นกัวชิาการบญัชีชาวอเมริกา ไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่มูลเหตุส าคญัท่ีท าให้หลายกิจการตอ้งตกอยู่
ในสภาพท่ีเสียเปรียบทางดา้นตน้ทุนเป็นเพราะยงัคิดตน้แบบเดิมอยู ่แมว้า่สภาพการแข่งขนัในตลาด

และการบริหารการผลิตในปัจจุบนัจะเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยา่งไรก็ตาม ระบบบญัชีตน้ทุนส่วน

ใหญ่ของหลายกิจการกลบัตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดตน้ทุนท่ีได้มีการพฒันาข้ึน ในช่วง ค.ศ. 

1880-1925 ซ่ึงมีสภาพตลาดและการผลิตแตกต่างจากปัจจุบนัอยา่งมาก จนกระทัง่ในรอบศตวรรษท่ี

ผ่านมานกัวิชาการและนกัปฏิบติัการไดพ้ยายามช้ีให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบบญัชีตน้ทุน
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แบบเดิมตลอดจนไดเ้สนอระบบการบริหารตน้ทุนแบบใหม่เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องของระบบบญัชี

ตน้ทุนแบบเดิม 
 

Kaplan ไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่ระบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิมจะให้ขอ้มูลตน้ทุนผลิตภณัฑ์ท่ีมีความ

ถูกตอ้งน่าเช่ือถือตามสมควรก็ต่อเม่ือการใชกิ้จกรรมของผลิตภณัฑน์ั้นๆ ผนัแปรโดยตรงกบัปริมาณ

การผลิต เช่น ผนัแปรตามวตัถุดิบ แรงงานทางตรง ชัว่โมงเดินเคร่ืองจกัร เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามใน

ความเป็นจริงแลว้การใชกิ้จกรรมบางประเภทของสินคา้อาจไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบัปริมาณการ

ผลิตแต่จะเพิ่มมากข้ึนตามจ านวน หรือตามความหลากหลายของสินคา้ เช่น การเตรียมการผลิตการ

ขนยา้ยวตัถุดิบ การออกแบบผลิตภณัฑ์ เป็นตน้ นอกจากน้ีผลิตภณัฑ์ท่ีมีปริมาณการผลิตซับซ่อน

ตลอดจนอายุของผลิตภณัฑ์ ( ผลิตภณัฑ์ท่ีใกลจุ้ดอ่ิมตวัเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ์ท่ีเพิ่งออกสู่ตลาด ) 

ต่างกันย่อมใช้กิจกรรมต่างๆ ในการผลิตสัดส่วนท่ีแตกต่างกัน การใช้ส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์กับ

ปริมาณการผลิตเป็นเกณฑ์ในการปันส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวย่อมท าให้ข้อมูลต้นทุนผลิตภณัฑ์

บิดเบือน อีกทั้งไม่ไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัแก่ผูบ้ริหารท่ีบอกถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมท่ีท าให้

เกิดค่าใชจ่้ายการผลิตของตวัผลิตภณัฑน์ั้น ๆ อยา่งแทจ้ริง 

 

2.5 ทฤษฎต้ีนทุนแบบฐานกจิกรรม 

จิรพฒัน์ เงาประเสริฐวงศ์ (2557, น. 235-251) กล่าวว่า วิธีการบญัชีจน้ทุนตามกิจกรรม 

(Activity-based costing : ABC) ท่ีสะสมค่าโสหุ้ยการผลิตตามแต่ละกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร 

จากนั้นจึงจ าแนกตน้ทุนเหล่าน้ีไปตามสินคา้ ตามบริการอ่ืนๆ ท่ีท าใหกิ้จกรรมนั้นเกิดข้ึน 
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   วธีิการบญัชีตน้ทุนแบบเดิม              วธีิการบญัชีตน้ทุนตามกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.1 วธีิการบญัชีตน้ทุนแบบเดิมและวธีิการบญัชีตน้ทุนตามกิจกรรม (จิรพฒัน์ เงาประเสิรฐวงศ,์ 2557) 

 

 รูปท่ี 2.1 แสดงการเปรียบเทียบวิธีการบญัชีตน้ทุนแบบเดิมและวิธีการบญัชีตน้ทุนตาม

กิจกรรม ซ่ึงเม่ือค านวณตน้ทุนตามวิธีการบญัชีต้นทุนแบบเดิมนั้น ค่าโสหุ้ยการผลิตทั้งหมดท่ี

เกิดข้ึนนั้นจะไดรั้บการจดัสรรเขา้สู่ผลิตภณัฑ์ตามสัดส่วนจ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงท่ีเกิดใน

การผลิต แต่เม่ือใช้วิธีการบญัชีตน้ทุนตามกิจกรรมเร่ิมตน้ดว้ยการระบุกิจกรรมต่างๆ ท่ีก่อให้เกิด

โสหุ้ยการผลิต จากนั้นจึงจดัสรรโสหุ้ยการผลิตเขา้สู่ผลิตภณัฑ์ตามสัดส่วนของเกณฑ์ต่างๆ วิธีการ

บญัชีตน้ทุนตามกิจกรรมจะแบ่งโสหุ้ยการผลิตรวมออกเป็นโสหุ้ยการผลิตย่อยต่างๆส าหรับแต่ละ

กิจกรรม 

 

วตัถุดิบ
ทางตรง 

แรงงาน
ทางตรง 

โสหุย้
การผลิต 

เขา้สู่
โดยตรง 

ชัว่โมง

แรงงาน
ทางตรง 

ผลติภัณฑ์ 

เขา้สู่
โดยตรง 

วตัถุดิบ
ทางตรง 

แรงงาน
ทางตรง 

         โสหุย้การผลิต 

เขา้สู่โดยตรง 

ตน้ทุน

กิจกรรม
การกลึง 

ตน้ทุน

กิจกรรม
ประกอบ 

ตน้ทุน

ตรวจสอบ
คุณภาพ 

ชัว่โมง
เคร่ืองจกัร 

จ านวน
ช้ินงาน 

จ านวน
ตรวจสอบ 

ผลติภัณฑ์ 
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ขั้นตอนการค านวณตน้ทุนผลิตภณัฑ์ด้วยวิธีการบญัชีตน้ทุนตามกิจกรรมมีอยู่ส่ีขั้นตอน

ดงัน้ี 

2.5.1 ระบุถึงกิจกรรมท่ีใชท้รัพยากรนั้น จากนั้นจึงค านวณตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กิจกรรม

การจดัซ้ือวตัถุดิบ เป็นตน้  

2.5.2 ระบุประเภทต้นทุนและปัจจยัท่ีมีผลต่อตน้ทุนของกิจกรรม ซ่ึงกิจกรรมหน่ึงอาจมี

หลายปัจจยัท่ีมีผลต่อตน้ทุนกิจกรรมก็ได ้ 

2.5.3 ค านวณตน้ทุนต่อหน่วยปัจจยัท่ีมีผลต่อตน้ทุนกิจกรรม  

2.5.4 จดัสรรตน้ทุนเขา้สู่ผลิตภณัฑ์ จากผลคูณระหวา่งตน้ทุนต่อหน่วยของปัจจยัท่ีมีผลต่อ

กิจกรรมและปริมาณปัจจยัท่ีใชใ้นกิจกรรม 
 

2.6 ผลกระทบของเทคโนโลยกีารผลติสมัยใหม่ต่อกจิกรรม 

 ระบบการผลิตในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงจากเดิมอยา่งมาก กล่าวคือ เปล่ียนจากการใชแ้รงงาน

เป็นหลกัเขา้สู่ระบบการผลิตอตัโนมติัมากยิ่งข้ึน จากการใช้แรงงานเป็นหลกัท าให้ในอดีตนั้น 

โสหุ้ยการผลิตมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัแรงงาน นักบญัชีจึงใช้อตัราโสหุ้ยท่ีค  านวณจากฐาน

แรงงานในการค านวณโสหุ้ยการผลิต และแนวโน้มท่ีอุตสาหกรรมการผลิตจะเปล่ียนแปลงเขา้สู่

ระบบอตัโนมติัมีมากข้ึนเร่ือยๆส่งผลให้ตน้ทุนแรงงานมีความส าคญัลดลง ซ่ึงประโยชน์ของการ

จดัสรรโสหุ้ยการผลิตตามแรงงานคือ ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการลดตน้ทุนแรงงานลง เพราะการลด

ตน้ทุนแรงงานลงท าใหโ้สหุย้การผลิตลดลงตามล าดบั 

ระบบการจดัการตน้ทุน 

 ขอ้ดีของการค านวณต้นทุนตามกิจกรรม คือ ท าให้สถานะความสามารถแข่งขนัในเชิง

ธุรกิจดีข้ึน ในแง่การก าหนดราคาขายสินคา้ และช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการวิเคราะห์

คุณค่ากระบวนการ (Process Value Analysis : PVA) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์กิจกรรมท่ีจ าเป็นในการ
ผลิตสินคา้หรือบริการ โดยจ าแนกกิจกรรมท่ีใช้ทรัพยากรต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต หรือการ

บริการวา่เป็นกิจกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือไม่สร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ตวัสินคา้หรือบริการ 
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2.7 ข้อด้อยของระบบบัญชีต้นทุนตามกจิกรรม 

 แนวคิดในเร่ืองระบบบญัชีตน้ทุนตามกิจกรรมแตกต่างจากระบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิมอยา่ง

มาก เช่นเม่ือค านวณตน้ทุนดว้ยวิธีการบญัชีตน้ทุนตามกิจกรรม สามารถบ่งช้ีไดว้า่การขายสินคา้ท่ี

ผลิตปริมาณนอ้ยมกัก่อใหเ้กิดผลขาดทุนข้ึน แมว้า่ก าไรส่วนเกิน (ผลต่างของราคาขายกบัตน้ทุนผนั

แปรต่อหน่วย) มีค่ามากกวา่ศูนยก์็ตาม ซ่ึงการวเิคราะห์ก าไรส่วนเกิน เหมาะกบัการวิเคราะห์ในช่วง

ระยะสั้นเท่านั้น แต่ไม่เหมาะกบัการวิเคราะห์ในช่วงระยะยาวนานทั้งน้ีเพราะการวิเคราะห์ก าไร

ส่วนเกินนั้นพิจารณาตน้ทุนคงท่ี เป็นต้นทุนท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการตดัสินใจผลิตสินคา้ใหม่หรือ

ยกเลิกการผลิตสินคา้เก่า 

 นอกจากน้ีการน าระบบการบญัชีตน้ทุนตามกิจกรรมไปใช้จ  าเป็นตอ้งมีการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลมากข้ึนกวา่ระบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิมอีกดว้ย 
 

2.8 ผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

สมพงษ์ ปัญญายิ่งยง (2553)  ไดท้  าการศึกษาวิจยัการวิเคราะห์ระบบตน้ทุนฐานกิจกรรม

ของผูใ้หบ้ริการรับจา้งขนส่งโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากิจกรรมท่ีเกิดข้ึนและวิเคราะห์ตน้ทุนฐาน

กิจกรรมครอบคลุมกิจกรรมตั้ งแต่รับสินค้าจากลูกค้าท่ีศูนย์กระจายสินค้าตัวอย่างจนถึงการ

ด าเนินการขนส่งไปตามศูนยก์ระจายสินคา้ตามภูมิภาคทั้ง 6 ศูนย ์จากการวิเคราะห์กิจกรรมของ

ศูนยก์ระจายสินคา้ตวัอยา่งสามารถสรุปไดว้า่มีกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 26 กิจกรรมย่อย และไดร้วบรวม

ไวใ้น 8 ศูนยกิ์จกรรม ผลจากการกระจายตน้ทุนค่าใช้จ่ายเขา้ศูนยกิ์จกรรมพบว่าศูนยกิ์จกรรมการ

ขนส่งสินคา้มีตน้ทุนค่าใช้จ่ายสูงสุดคิดเป็น 86.26 เปอร์เซ็นต์ โดยตน้ทุนประมาณ 51 เปอร์เซ็นต์

เป็นตน้ทุนในส่วนของค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง และไดว้ิเคราะห์ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการกระจายสินคา้ต่อ

ช้ินของศูนย์กระจายสินค้าตวัอย่างไปศูนย์ภูมิภาคทั้ง 6 ศูนย์ พบว่าศูนย์กระจายสินค้าจังหวดั

นครราชสีมามีค่าใชจ่้ายในการกระจายสินคา้ต่อช้ินต ่าท่ีสุด และศูนยก์ระจายสินคา้จงัหวดัขอนแก่น

มีค่าใชจ่้ายในการกระจายสินคา้ต่อช้ินสูงท่ีสุด โดยมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายแตกต่างกนั 0.19 บาทต่อช้ิน 

เบญจรัตน์ คู่กระสังข ์(2556) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการค านวณตน้ทุนการผลิตของธุรกิจ

น ้าด่ืมบรรจุขวดโดยใชร้ะบบตน้ทุนฐานกิจกรรมโดยคิดตน้ทุนจากผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืม 5 ประเภทและ

ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต จากการศึกษาตน้ทุนผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมทั้ง 5 

ประเภท ท่ีค านวณโดยระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมจะมีต้นทุนสูงกว่าต้นทุนท่ีค านวณจากระบบ
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ตน้ทุนแบบเดิม และเม่ือเปรียบเทียบตน้ทุนจากระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมกบัราคาขายหนา้โรงงาน 

พบวา่ มี 4 ผลิตภณัฑ์ท่ีตน้ทุนต ่ากวา่ราคาขายหน้าโรงงาน ส่วนอีก 1 ผลิตภณัฑ์มีตน้ทุนสูงกวา่ ซ่ึง

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจะเกิดจากการปฏิบติังานบางขั้นตอนซ ้ าซ้อนและใชเ้คร่ืองจกัรไม่เต็มประสิทธิภาพ 

แนวทางในการลดตน้ทุน คือ การลดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีซ ้ าซอ้นและหากลยุทธ์ในการเพิ่มส่วน

แบ่งทางการตลาดเพื่อรองรับปริมาณผลผลิตท่ีจะเพิ่มข้ึนรวมถึงการปรับราคาขายให้เหมาะสมแต่

ตอ้งปรับไม่เกินราคาตลาดและคู่แข่งขนัในระดบัเดียวกนั 

ภทัรธิรา เก้ือก้ิม (2550) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการประยุกต์ใช้หลกัการของตน้ทุนฐาน

กิจกรรมเพื่อวิเคราะห์ตน้ทุนในการด าเนินงานคลงัสินคา้ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแสดงตน้ทุนแยก

ตามกิจกรรม และตน้ทุนแฝงคลงัสินคา้ในการศึกษาน้ีไดว้ิเคราะห์ถึงปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลถึงตน้ใน

การจดัการคลงัสินคา้ของบริษทัตวัอยา่ง พบวา่ตน้ทุนแฝงท่ีเกิดจาการเก็บสินคา้คงคลงั เป็นตน้ทุนท่ี

มีสัดส่วนมากเม่ือเทียบกบัตน้ทุนในการด าเนินการคลงัสินคา้ทั้งหมด โดยสินคา้ท่ีเก็บในคลงัสินคา้

ส่วนใหญ่เป็นสินค้าท่ีลูกคา้ยงัไม่มารับและสินค้าคืนเน่ืองจากมีการเปล่ียนแบบ จึงได้น าเสนอ

แนวทางลดตน้ทุนของการเก็บสินคา้คงคลงัโดยการใชร้ะบบ “สินคา้คงคลงัถูกจดัการโดยผูข้าย” มา

ประยกุตใ์ชก้บับริษทัตวัอยา่ง 

ดุษฎี บุญธรรม (2556) ไดท้  าการศึกษาตน้ทุนการผลิตของแท่งช้ินงานในอุตสาหกรรมแห่ง

หน่ึง ซ่ึงลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้ นจะมีอยู่ด้วยกัน 4 ชนิดโดยผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนั้ นก็ มี

กระบวนการผลิตท่ีแตกต่างกนั ท าใหต้น้ทุนการผลิตแท่งช้ินงานแต่ละชนิดแตกต่างกนัดว้ย ปัจจุบนั

การก าหนดราคาขายแท่งช้ินงานพนักงานขายจะใช้ประสบการณ์ในการก าหนดราคาขายแท่ง

ช้ินงาน แต่เม่ือเกิดการแข่งขนัด้านราคาระหว่างบริษทัคู่แข่งหรือกบัลูกคา้ท าให้เสียเปรียบคู่แข่ง

เน่ืองจากไม่ทราบตน้ทุนท่ีชดัเจน ดงันั้นผูว้ิจยัไดน้ า ระบบการคิดตน้ทุนกิจกรรมมาใช้ในการหา

ตน้ทุนของแท่งช้ินงานต่อหน่วย โดยน าค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนปันไปยงักิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

กระบวนการผลิตจากการศึกษาสามารถค านวณตน้ทุนของแท่งช้ินงานต่อหน่วยในแต่ละชนิดได้

ดงัน้ีชนิดท่ี 1 ตน้ทุนต่อหน่วยคือ 27.97 บาทต่อช้ิน ชนิดท่ี 2 ตน้ทุนต่อหน่วยคือ 29.30 บาท ต่อช้ิน 

ชนิดท่ี 3 ตน้ทุนต่อหน่วยคือ 11.99 บาทต่อช้ิน และชนิดท่ี 4 ตน้ทุนต่อหน่วยคือ 13.7 บาทต่อช้ิน 

ศศิธร อ่อนสนิท (2554) ไดท้  าการศึกษาวเิคราะห์กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นโลจิสติกส์ 

และวิเคราะห์การลดตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ โดยใช้ระบบตน้ทุนฐานกิจกรรม (ABC) ของบริษทั 
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จอห์นสัน คอนโทรลแอนด ์ซมัมิท อินทิเรียส์ จ  ากดั โดยการรวบรวมขอ้มูลจากการวิเคราะห์เน้ือหา

ท่ีได้จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัและการสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายต่างๆในบริษทั ผลการวิจยั

พบว่า บริษทั จอห์นสัน คอนโทรลแอนด์ ซัมมิท อินทิเรียส์ จ  ากดั ก าหนดโครงสร้างขององค์กร

ตามลกัษณะหน้าท่ีการท างาน ประกอบดว้ยกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั และผูจ้ดัการฝ่ายจ านวน 

11 ฝ่าย จากนั้นวิเคราะห์กิจกรรมตามฝ่ายแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ การระบุกิจกรรม การรายงาน

กิจกรรม และตวัผลกัดนัตน้ทุนกิจกรรม แลว้น ามาวิเคราะห์จ าแนกกิจกรรมดา้นโลจิสติกส์โดยใช้

แผนผงัสายธารคุณค่า (VSM) จากการน าขอ้มูลมาวิเคราะห์กิจกรรมดา้นโลจิสติกส์ ท าให้สามารถ
แยกกิจกรรมย่อยได้ทั้ งหมด 43 กิจกรรม แบ่งเป็นกิจกรรมท่ีเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร 13 กิจกรรม 

กิจกรรมท่ีไม่เพิ่มมูลค่าแก่องค์กรแต่จ าเป็น 18 กิจกรรม กิจกรรมท่ีไม่เพิ่มมูลค่าแก่องค์กร 12 

กิจกรรม จากนั้นน าทรัพยากรทั้ง 4 ดา้น มาใชใ้นการค านวณตน้ทุนโลจิสติกส์ การน าระบบตน้ทุน

ฐานกิจกรรมมาใช้น้ีจะท าให้บริษทัสามารถทราบตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของกิจกรรมดา้นโลจิสติกส์ซ่ึง

ระบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิมไม่สามารถทราบรายละเอียดของตน้ทุนแต่ละตวัไดแ้นวทางในการลด

ตน้ทุนในการวิจยัน้ีไดเ้สนอ 3 แนวทาง คือ การลดตน้ทุนดา้นทรัพยากรการลดตน้ทุนกิจกรรมการ

บรรจุถุงพลาสติกหีบห่อ และการลดตน้ทุนโดยการท ากิจกรรมร่วมกนั ซ่ึงส่งผลให้บริษทัสามารถ

ลดตน้ทุนลงไดแ้ละเพิ่มผลก าไรข้ึน 



 

 

บทที ่3 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 

 การท าวิจยัน้ี เพื่อศึกษาการประยุกตใ์ช้ตน้ทุนฐานกิจกรรมและสามารถตอบสนองต่อกลยุทธ์

ทางการตลาดในดา้นของการก าหนดราคาขายอย่างมีประสิทธิภาพและเปรียบเทียบให้เห็นถึงความ

แตกต่างระหว่างการคิดตน้ทุนฐานกิจกรรมและแบบเดิม โดยผูว้ิจยัจะท าการศึกษาและเก็บขอ้มูลเพื่อ

ท าการศึกษาดงัน้ี 

3.1 ศึกษาสภาพทัว่ไปในการท างานของโรงงานผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 

3.2 ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดเก่ียวกบัวธีิคิดตน้ทุนฐานกิจกรรม 

3.3 เก็บขอ้มูลจากโรงงานท่ีผูว้ิจยัท างานอยูโ่ดยจะใช้ขอ้มูลตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม ปี 

2558 

3.4 ท าการวเิคราะห์ตน้ทุนฐานกิจกรรม 

3.5 ท าการเปรียบเทียบและวเิคราะห์ผลระหวา่งการคิดตน้ทุนฐานกิจกรรมกบัตน้ทุนแบบเดิม 

3.6 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

3.1 ศึกษำสภำพทัว่ไปในกำรท ำงำนของโรงงำนผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก 

โรงงานผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกเป็นโรงงานฉีดพลาสติกในรูปแบบรับจา้งผลิต ด าเนินธุรกิจ

แบบครอบครัว ในยุคท่ีธุรกิจน ้ าด่ืมก าลงัเป็นท่ีนิยม ไดริ้เร่ิมท าขวดน ้ าด่ืมชนิดขุ่น โดยใช้วสัดุประเภท 

HDPE โดยแบ่งพื้นท่ีบางส่วนในโรงงานติดตั้งเคร่ืองเป่าและศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต 

ขณะเดียวกนัขวดลกัษณะดงักล่าวมีผูผ้ลิตท่ีท าเก่ียวกบัขวดน ้ าด่ืมเป็นจ านวนมาก Cheap Designer 

Watch ท าใหก้ารแข่งขนัในตลาดสูงมาก จึงไดมี้การปรับเปล่ียนกลยุทธ์ใหม่โดยการเปล่ียนวสัดุท่ีใชท้  า

ขวดน ้ าด่ืมจาก HDPE มาเป็น PET ซ่ึงมีคุณสมบติัใสเหมือนแกว้และก าลงัเป็นท่ีนิยมอยา่งสูงในตลาด

ต่างประเทศ จึงได้ใช้โอกาสน้ีไปดูงานท่ี จีน ไตห้วนั และญ่ีปุ่น เก่ียวกบัการผลิต PET รวมถึงการ

ประยกุตใ์ชว้สัดุดงักล่าวในต่างประเทศ จนเกิดความมัน่ใจและเห็นช่องทางในการท าธุรกิจ จึงตดัสินใจ

สร้างโรงงานเป่าขวด PET และใช้เวลาศึกษาคุณสมบติัต่าง ๆ จนได้แนวทางในการแก้ปัญหาใน
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กระบวนการผลิต เพื่อใหลู้กคา้มีความมัน่ใจในคุณภาพผลิตภณัฑข์องบริษทั และตลอดเวลาท่ีผา่นมาได้

มีลูกคา้เพิ่มมากข้ึนเพราะมีความนิยมของขวดและโหล PET เพื่อมาบรรจุผลิตภณัฑ์ของลูกคา้จึงท าให้

บริษทัมีการเจริญเติบโตจนถึงปัจจุบนั 

โดยกระบวนการท างานหลกัๆ ของโรงงานจะแบ่งออกเป็น 8 ส่วนดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.1 กระบวนการท างานของโรงงาน 

 

 จากรูปท่ี 3.1 จะพูดถึงกระบวนการท างานของโรงงานท่ีผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติก ประกอบไป

ดว้ย 8 กระบวนการสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

ค าสั่งซ้ือลูกคา้ 

วางแผนผลิต 

ผลิต ประกนัคุณภาพ วตัถุดิบ 

คลงัสินคา้  

ขนส่ง 

ความพึงพอใจ 
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กระบวนการท่ี 1 ค าสั่งซ้ือลูกคา้ ทางโรงงานจะรับค าสั่งซ้ือจากลูก ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยขอ้มูล

ท่ีลูกคา้ตอ้งการไดแ้ก่ ประเภทของบรรจุภณัฑ ์จ านวนทีตอ้งการ วนัท่ีท่ีตอ้งการสินคา้ เป็นตน้ 

กระบวนการท่ี 2 วางแผนผลิต เม่ือไดค้  าสั่งซ้ือจากลูกคา้แลว้ ทางฝ่ายวางแผนจะตอ้งน าค าสั่ง

ซ้ือของลูกคา้มาก าหนดลงในแผนเดินเคร่ืองจกัร เพื่อท าให้ทราบว่าก าลงัการผลิตท่ีมีอยู่สามารถผลิต

และส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ไดใ้นวนัไหนเน่ืองจากมีลูกคา้หลายราย 

กระบวนการท่ี 3 ผลิต เม่ือแผนเดินเคร่ืองจกัรก าหนดแผนออกมาแลว้ ฝ่ายผลิตมีหน้าท่ีผลิต

หรือเดินเคร่ืองจกัรตามคิวของลูกคา้แต่ละรายท่ีระบอยูใ่นแผนเดินเคร่ืองจกัร 

กระบวนการท่ี 4 วตัถุดิบ เม่ือแผนเดินเคร่ืองจกัรก าหนดแผนออกมาแลว้จากฝ่ายวางแผน ฝ่ายจดัเตรียม

วตัถุดิบตอ้งจดัวตัถุดิบตามแผนท่ีระบุไว ้แลว้จดัส่งใหก้บัฝ่ายผลิตเพื่อด าเนินการผลิต 

กระบวนการท่ี 5 ประกนัคุณภาพ เม่ือมีการผลิตสินคา้ตามแผนผลิตในช่วงการผลิต จะมีการ

ควบคุมคุณภาพตลอดจนก่อนส่งมอบให้กบัลูกคา้ โดยฝ่ายประกนัคุณภาพจะท าการวดัค่าต่างๆ ของ

ผลิตภณัฑแ์ละควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวก้บัทางลูกคา้ 

กระบวนการท่ี 6 คลงัสินคา้ เป็นส่วนท่ีค่อยจดัเก็บสินคา้ท่ีผลิตเสร็จแลว้เพื่อเตรียมส่งมอบ

ใหก้บัทางลูกคา้ต่อไป 

กระบวนการท่ี 7 ขนส่ง เม่ือถึงเวลาส่งมอบตามก าหนดส่งมอบใหก้บัทางลูกคา้ ฝ่ายขนส่งจะท า

การขนส่งสินคา้ตามใบสั่งซ้ือจนถึงมือของลูกคา้ 

กระบวนการท่ี 8 ความพึงพอใจ เป็นกระบวนการสุดทา้ยของโรงงาน โดยฝ่ายการตลาดจะท า

การส่งแบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจในกระบวนการการบริการตั้งแต่กระบวนการรับค า

สั่งซ้ือไปจนถึงกระบวนการส่งมอบสินคา้ และน าขอ้มูลท่ีเก็บไดน้ ามาปรับปรุงกระบวนการภายใน

ต่อไป 

3.1.1 ตวัอยา่งของผลิตภณัฑข์องโรงงานท่ีผูว้จิยัไดท้  าการศึกษา ผูว้จิยัไดย้กตวัอยา่งมา 5  

ตวัอยา่งเพื่อใหม้องเห็นภาพของตวัผลิตภณัฑท่ี์ท าการวจิยัในเร่ืองการคิดตน้ทุนดงัน้ี 
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รูปที ่3.2 ขวดโหล รหสั A1 

 

ขวดโหล รหสั A1 ชนิด PET 

ปริมาตรบรรจุ : 300 ซีซี 

น ้าหนกั : 23 กรัม 
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รูปที ่3.3 ขวดโหล รหสั A2 

 

ขวดโหล รหสั A2 ชนิด PET 

ปริมาตรบรรจุ : 780 ซีซี 

น ้าหนกั : 48 กรัม 
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รูปที ่3.4 ขวดโหล รหสั A3 

 

ขวดโหล รหสั A3 ชนิด PET 

ปริมาตรบรรจุ : 1,490 ซีซี 

น ้าหนกั : 71 กรัม 
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รูปที ่3.5 ขวดโหล รหสั A4 

 

ขวดโหล รหสั A4 ชนิด PET 

ปริมาตรบรรจุ : 2,350 ซีซี 

น ้าหนกั : 93 กรัม 
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รูปที ่3.6 ขวดโหล รหสั A5 

 

ขวดโหล รหสั A5 ชนิด PET 

ปริมาตรบรรจุ : 3,300 ซีซี 

น ้าหนกั : 116 กรัม 
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3.2 ศึกษำทฤษฏีและแนวคิดเกีย่วกบัวธีิคิดต้นทุนฐำนกจิกรรม 

ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัวธีิคิดตน้ทุนแบบฐานกิจกรรมเพื่อท่ีจะน ามาประยุกตใ์ชใ้นการ

คิดตน้ทุนการผลิตของผลิตภณัฑ์ซ่ึงแต่เดิมใชว้ิธีคิดแบบดัง่เดิมและศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามา

เปรียบเทียบถึงวธีิคิดตน้ทุนในแบบต่างๆ ท่ีใกลเ้คียง 

 

3.3 เกบ็ข้อมูลจำกโรงงำนทีผู้่วจัิยท ำงำนอยู่โดยจะใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือน มกรำคม - ธันวำคม ปี 2558 

3.3.1 เก็บขอ้มูลจากโรงงานท่ีผูว้จิยัปฏิบติังานอยูโ่ดยจะน าขอ้มูลของปี 2558 ซ่ึงไดรั้บ 

อนุญาตจากเจา้ของโรงงานเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยจะแบ่งขอ้มูลออกเป็นกลุ่มๆจากแหล่งท่ีมาดงัน้ี 

3.3.1.1 ขอ้มูลจากฝ่ายบญัชีซ่ึงจะท าการสรุปรายการบญัชีท่ีเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการผลิต 

และวตัถุดิบทางตรงท่ีใช้ไปเป็นประจ าทุกเดือนโดยจดัเป็นหมวดหมู่ตามกลุ่มค่าใช้จ่ายในการผลิต 

ผูว้จิยัจะน าขอ้มูลทั้ง 12 เดือนของปี 2558 มาท าการวจิยัในคร้ังน้ี 

3.3.1.2 ค่าแรงทางตรงจากฝ่ายบุคคล ขอ้มูล มกราคม – ธนัวาคม ปี 2558 

3.3.2 ผลิตภณัฑท่ี์น ามาใชค้  านวณตน้ทุนฐานกิจกรรมจะใชข้อ้มูลผลิตภณัฑท่ี์มียอดขาย 

สูงสุด 5 อนัดบัแรก ประจ าปี 2558 

 

3.4 ท ำกำรวเิครำะห์ต้นทุนฐำนกจิกรรม 

3.4.1 ศึกษาวเิคราะห์และก าหนดฐานกิจกรรม 

3.4.1.1 ก าหนดฐานกิจกรรมตามงานท่ีเกิดข้ึน โดยดูวา่ผลิตภณัฑผ์า่นกิจกรรมอะไรบา้ง 

จนเสร็จเป็นผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปในท่ีน้ีจะก าหนดเป็นแผนกท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.4.2 รวบรวมขอ้มูลค่าใชจ่้ายในการด าเนินการผลิต 

3.4.2.1 น าขอ้มูลจากแผนกบญัชีท่ีท าการปิดบญัชีประจ าเดือน มาจดัหมวดหมู่ของ 

ค่าใชจ่้าย เพื่อน ามาค านวณในการคิดตน้ทุนฐานกิจกรรม 

3.4.3 ก าหนดเกณฑใ์นการปันส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนินการผลิตโดยใชเ้กณฑ์ตวัผลกัดนั 

ตน้ทุนเป็นตวัจดัสรรค่าใชจ่้ายเขา้สู่กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.4.4 เม่ือก าหนดเกณฑก์ารปันส่วนตน้ทุนและจดัหมวดหมู่ค่าใชจ่้ายแลว้จะท าการปันส่วน 
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เขา้กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตามตวัผลกัดนัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน 

3.4.5 จดัสรรค่าใชจ่้ายในการผลิตตามหน่วยของตวัผลกัดนัตน้ทุน 

3.4.6 ท าการค านวณตน้ทุนฐานกิจกรรม 

3.5 ท ำกำรเปรียบเทยีบและวเิครำะห์ผลระหว่ำงต้นทุนฐำนกจิกรรมกบัต้นทุนแบบเดิม 

ท าการวเิคราะห์ถึงผลท่ีไดใ้นการประยกุตใ์ชต้น้ทุนแบบฐานกิจกรรมวา่มีความแตกต่างกบัการ

คิดต้นถึงแบบเดิมอย่างไร และสามารถแสดงให้เห็นถึงทางเลือกส าหรับผูป้ระกอบการในการคิด

ค านวณต้นทุนในแบบต้นทุนฐานกิจกรรมและอธิบายถึงผลดีผลเสียในการประยุกต์ใช้ต้นทุนฐาน

กิจกรรมในกาค านวณตน้ทุนผลิตภณัฑต่์อหน่วย 

 

3.6 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

3.6.1 สรุปผลงานวจิยัในบทถดัไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.7 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ศึกษำวเิครำะห์และก ำหนดฐำนกจิกรรม 

รวบรวมข้อมูลของค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำรผลติ 

ก ำหนดเกณฑ์ในปันส่วนต้นทุนโดยใช้ต้นผลกัดนัต้นทุน 

จดัสรรค่ำใช้จ่ำยในกำรผลติตำมหน่วยของตวัผลกัดนัต้นทุน 

ค ำนวณต้นทุนผลติภณัฑ์ 



 

 

บทที ่4 
ผลการด าเนินงาน 

 
 ขั้นตอนการด าเนินงานวจิยัในการประยกุตใ์ชว้ธีิค  านวณตน้ทุนในธุรกิจผลิตบรรจุภณัฑ์

พลาสติก มีขั้นตอนในการท าดงัต่อไปน้ี 

1. ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลของธุรกิจผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑพ์ลาสติกพร้อมทั้งก าหนดกิจกรรม

ต่างๆท่ีเกิดข้ึน 

2. ท าการค านวณตน้ทุนโดยใชร้ะบบการคิดตน้ทุนแบบเดิมและระบบการคิดตน้ทุนฐาน

กิจกรรม 

 

4.1 ท าการวเิคราะห์ข้อมูลของธุรกจิผลติภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกพร้อมทั้งก าหนดกจิกรรมต่างๆที่

เกดิขึน้ 

เร่ิมจากการเก็บขอ้มูลต่างๆ ท่ีใชใ้นการคิดค านวณตน้ทุน โดยจะมีตารางท่ีแสดงขอ้มูลตวัเลข

และกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดตน้ทุนดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่4.1 รายการผลิตภณัฑท่ี์มียอดขายสูงสุด 5 อนัดบัแรก 

ล าดับที ่ รายการผลติภัณฑ์ ยอดขาย / ใบ จ านวนบรรจุ / ถุง 
1 ขวดโหล รหสั A1 383,266 80 
2 ขวดโหล รหสั A2 306,196 70 
3 ขวดโหล รหสั A3 164,261 40 
4 ขวดโหล รหสั A4 127,046 24 
5 ขวดโหล รหสั A5 50,778 24 

 

 ใชร้ายการผลิตภณัฑท่ี์มียอดขายสูงสุด 5 อนัดบัแรกเพื่อน ามาค านวณตน้ทุนโดยมีรายการตาม

ตารางดงักล่าว 
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ตารางที ่4.2 รายการค่าใชจ่้ายในการผลิต 

ล าดับที ่ รายการค่าใช้จ่ายการผลติ จ านวนเงิน / บาท 
1 ค่าวสัดุส้ินเปลืองโรงงาน 90,194 
2 ค่าสาธารณูปโภค 401,785 
3 ค่าซ่อมบ ารุง 69,242 
4 ค่าเส่ือม-เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 300,078 
5 ค่าส่วนกลาง 37,948 

รวม 899,247 
 

รายการค่าใชจ่้ายในการผลิตไดจ้ากการเก็บตวัเลขของทางบญัชี ซ่ึงไดท้  าการแยกประเภทของ

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนไวแ้ลว้ 

ตารางที ่4.3 รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต 

รายการข้อมูลที่เกีย่วกบัการผลติ 
ขวดโหล        
รหัส A1 

ขวดโหล 
 รหัส A2 

ขวดโหล  
รหัส A3 

ขวดโหล  
รหัส A4 

ขวดโหล  
รหัส A5 

จ านวนท่ีผลิตได ้(ช้ิน) 383,266 306,196 164,261 127,046 50,778 
ตน้ทุนการผลิตขั้นตน้ (บาท) 500,640 593,652 555,612 603,627 261,251 
ชัว่โมงเคร่ืองจกัร (ชัว่โมง) 1,703 1,105 593 458 183 
ชัว่โมงแรงงานทางตรง (ชัว่โมง) 1,420 920 494 381 152 
จ านวนคร้ังในการ Set Up เคร่ือง (คร้ัง) 38 25 13 10 4 
จ านวนการตรวจสอบคุณภาพ (คร้ัง) 567 368 197 152 61 
จ านวนคร้ังในการเตรียมวตัถุดิบ (คร้ัง) 7 11 9 10 5 
จ านวนท่ีขนยา้ยเขา้คลงั (เท่ียว) 11 13 15 24 9 
 

  ในการผลิตของผลิตภณัฑน์ั้นจะมีกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนต่างๆ เพื่อใหส้ามารถผลิตผลิตภณัฑ์ได ้โดย

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมีจ านวนคร้ังของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนของยอดผลิตท่ีผลิตไดจ้ากตารางจะแสดงให้

เห็นถึงจ านวนคร้ังของกิจกรรมท่ีเกิดของผลิตภณัฑท่ี์ผา่นกิจกรรมต่างๆ 
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ตารางที ่4.4 ตารางแจกแจงชัว่โมงท างานของผลิตภณัฑใ์นแต่ละกิจกรรม 

รายการ 
เตรียม
วตัถุดิบ 

Set up 
เคร่ืองจักร 

ผลติ 
ประกนั
คุณภาพ 

คลงัสินค้า รวม 

ค่าใชจ่้ายการผลิต (บาท) 19,154 95,680 497,463 105,212 181,738 899,247 
ชัว่โมงเคร่ืองจกัร (ชัว่โมง) 
   ขวดโหล รหสั A1 37 181 942 199 344 1,703 
   ขวดโหล รหสั A2 24 118 611 129 223 1,105 
   ขวดโหล รหสั A3 13 63 328 69 120 593 
   ขวดโหล รหสั A4 10 49 253 54 92 458 
   ขวดโหล รหสั A5 4 20 101 21 37 183 
รวม 88 431 2,235 472 816 4,042 
ชัว่โมงแรงงานทางตรง (ชัว่โมง) 
   ขวดโหล รหสั A1 30 147 786 166 291 1,420 
   ขวดโหล รหสั A2 19 95 509 108 189 920 
   ขวดโหล รหสั A3 11 51 273 58 101 494 
   ขวดโหล รหสัA4 8 39 211 45 78 381 
   ขวดโหล รหสั A5 3 16 84 18 31 152 
รวม 71 348 1,863 395 690 3,367 
 

ตารางการแจกแจงชัว่โมงท่ีเกิดข้ึนของแต่ผลิตภณัฑท์ั้งชัว่โมงเคร่ืองจกัรและชัว่โมงแรงงาน

ทางตรงของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปตามกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 
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ตารางที ่4.5 ตารางวิเคราะห์อตัราค่าใชจ่้ายในการผลิตท่ีเกิดข้ึนแต่ละกิจกรรม 

รายการ ตัวผลกัดัน 
กจิกรรม 

เตรียม
วตัถุดิบ 

Set up 
เคร่ืองจักร 

ผลติ 
ตรวจสอบ
คุณภาพ 

คลงัสินค้า 

ค่าวสัดุส้ินเปลือง
โรงงาน 

มูลค่าท่ีเบิก
ใช ้

5% 20% 55% 10% 10% 

ค่าสาธารณูปโภค พื้นท่ี 5% 15% 55% 10% 15% 
ค่าซ่อมบ ารุง ชม.ท างาน 20% 10% 60% 5% 5% 
ค่าเส่ือม-เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

ชม.ท างาน 10% - 80% - 10% 

ค่าส่วนกลาง พื้นท่ี 5% 15% 55% 10% 15% 
 

ในแต่ละกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งวิเคราะห์ถึงอตัราของค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแต่ละกิจกรรมเพื่อท่ี

สามารถแจกแจงเป็นค่าใชจ่้าย โดยสัดส่วนท่ีเกิดข้ึนนั้นวิเคราะห์มาจากจ านวนตวัผลกัดนัท่ีเกิดข้ึนใน

กิจกรรมนั้นๆ 

 

ตารางที ่4.6 ตารางค่าใชจ่้ายในการผลิตตามกลุ่มกิจกรรม 

รายการค่าใช้จ่าย 
กจิกรรม 

รวม เตรียม
วตัถุดิบ 

Set up 
เคร่ืองจักร 

ผลติ 
ตรวจสอบ
คุณภาพ 

คลงัสินค้า 

ค่าวสัดุส้ินเปลืองโรงงาน 4,509.70 18,038.80 49,606.70 9,019.40 9,019.40 90,194 
ค่าสาธารณูปโภค 20,089.25 60,267.75 220,981.75 40,178.50 60,267.75 401,785 
ค่าซ่อมบ ารุง 13,848.40 6,924.20 41,545.20 3,462.10 3,462.10 69,242 
ค่าเส่ือม-เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

30,007.80 - 240,062.40 - 30,007.80 300,078 

ค่าส่วนกลาง 1,897.40 5,692.20 20,871.40 3,794.80 5,692.20 37,948 
รวม 70,352.55 90,922.95 573,067.45 56,454.80 108,449.25 899,247 
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เม่ือไดอ้ตัราค่าใชจ่้ายท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ก็ท าการแจกแจงค่าใชจ่้ายตามอตัราท่ีเกิดข้ึนของแต่

ละกิจกรรม 

 

ตารางที ่4.7 อตัราค่าใชจ่้ายในการผลิตต่อกลุ่มกิจกรรม 

รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท) 
ตัวผลกัดัน
กจิกรรม 

จ านวนทีเ่กดิตัว
ผลกัดัน 

อตัราค่าใช้จ่ายต่อตัว
ผลกัดันทีเ่กดิ 

เตรียมวตัถุดิบ 70,352.55 จ านวนคร้ัง 42 1,675.06 บาท / คร้ัง 
Set up เคร่ืองจกัร 90,922.95 จ านวนคร้ัง 90 1,010.26 บาท / คร้ัง 
ผลิต 573,067.45 จ านวนชม. 4,042 141.78 บาท / ชม. 
ตรวจสอบคุณภาพ 56,454.80 จ านวนคร้ัง 1,345 41.97 บาท / คร้ัง 
คลงัสินคา้ 108,449.25 จ านวนเท่ียว 72 1,506.24 บาท / เท่ียว 

รวม 899,247    
 

รายการสุดท้ายท่ีส าคญัในการค านวณต้นทุนฐานกิจกรรมคือการหาอัตราค่าใช้จ่ายต่อตัว

ผลกัดนัท่ีเกิดข้ึนในการผลิตซ่ึงจะเป็นตวัปันส่วนค่าใชจ่้ายในแต่ละกิจกรรมลงสู่ผลิตภณัฑ ์

เม่ือไดข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมาครบแลว้ก็จะท าการค านวณตน้ทุนแบบเดิมและการค านวณตน้ทุน

ฐานกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

 

4.2 การคิดต้นทุนแบบเดิม 

 ในการคิดตน้ทุนแบบเดิมจะเป็นแบบง่ายๆ โดยจะใชช้ัว่โมงเคร่ืองจกัรท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ

ผลิตมาเป็นอตัราค่าใชจ่้ายในการผลิตดงัน้ี 

  
 อตัราค่าใชจ่้ายในการผลิต =     ค่าใชจ่้ายการผลิตทั้งหมด 

            ชัว่โมงเคร่ืองจกัรทั้งหมด 
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=         899,247 

                  4,042 

=   222.48   บาทต่อชัว่โมงเคร่ือง 

 
สูตรหาค่าใชจ่้ายการผลิต  =   (อตัราค่าใชจ่้ายการผลิต x ชัว่โมงเคร่ืองจกัร) 

    จ านวนท่ีผลิตของผลิตภณัฑ ์

 
สูตรการค านวณตน้ทุนแบบเดิม  =   (อตัราค่าใชจ่้ายการผลิต x ชัว่โมงเคร่ืองจกัร) + ตน้ทุนขั้นตน้ผลิตภณัฑ ์

        จ านวนท่ีผลิตของผลิตภณัฑ ์

 

 เร่ิมตน้โดยการค านวณค่าใชจ่้ายการผลิตของขวดโหลประเภทต่างๆ โดยค านวณค่าใช้จ่ายใน

การผลิตเป็นต่อขวด เพื่อท าให้ทราบถึงตน้ทุนการผลิตขั้นตน้ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต โดยใช้

วธีิการคิดตน้ทุนแบบเดิมดงัน้ี 
 

  ขวดโหล รหสั A1     

จ านวนชัว่โมงเคร่ืองจกัร =    1,703   ชัว่โมง 

        =    222.48 x 1,703 

        =   378,883.44 บาท 

        =   378,883.44 

               383,266 

        =   0.99 บาท / ขวด 

 

ขวดโหล รหสั A2    

 จ านวนชัว่โมงเคร่ืองจกัร =   1,105   ชัว่โมง 

        =   222.48 x 1,105 

        =   245,840.40 บาท 
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        =   245,840.40 

                306,196 

        =   0.80 บาท / ขวด 

 

ขวดโหล รหสั A3    

 จ  านวนชัว่โมงเคร่ืองจกัร =   593   ชัว่โมง 

        =   222.48 x 593 

        =   131,930.64 บาท 

        =   131,930.64 

                164,261 

        =   0.80 บาท / ขวด 

 

ขวดโหล รหสั A4     

จ านวนชัว่โมงเคร่ืองจกัร =   458   ชัว่โมง 

        =   222.48 x 458 

        =   101,895.84 บาท 

        =   101,895.84 

                127,046 

        =   0.80 บาท / ขวด 

 

ขวดโหล รหสั A5     

จ านวนชัว่โมงเคร่ืองจกัร =   183   ชัว่โมง 

        =   222.48 x 183 

        =   40,713.84 บาท 
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        =   40,713.84 

                50,778 

        =   0.80 บาท / ขวด 

 

ตารางที ่4.8 สรุปตน้ทุนการผลิตขั้นตน้ต่อขวดโดยวธีิคิดตน้ทุนแบบเดิม 

ผลติภัณฑ์ ต้นทุนการผลติข้ันต้นต่อขวด 
ขวดโหล รหสั A1 0.99 
ขวดโหล รหสั A2 0.80 
ขวดโหล รหสั A3 0.80 
ขวดโหล รหสั A4 0.80 
ขวดโหล รหสั A5 0.80 

 

 จากตารางคือต้นทุนขั้นต้นต่อขวดท่ีมาจากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต เม่ือท าการค านวณ

ตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อขวดแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการค านวณหาตน้ทุนรวมของการผลิต

ขวดโหล ซ่ึงจะรวมค่าแรงและค่าวตัถุดิบเขา้ไปดว้ยโดยใชว้ธีิคิดตน้ทุนแบบเดิมดงัน้ี 

 

  ขวดโหล รหสั A1     

จ านวนชัว่โมงเคร่ืองจกัร =    1,703   ชัว่โมง 

        =    222.48 x 1,703 

        =   378,883.44 บาท 

        =   378,883.44 + 500,640 

             383,266 

        =   2.29 บาท / ขวด 
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ขวดโหล รหสั A2     

จ านวนชัว่โมงเคร่ืองจกัร =   1,105   ชัว่โมง 

        =   222.48 x 1,105 

        =   245,840.40 บาท 

        =   245,840.40 + 593,652 

             306,196 

        =   2.74 บาท / ขวด 

 

ขวดโหล รหสั A3    

 จ  านวนชัว่โมงเคร่ืองจกัร =   593   ชัว่โมง 

        =   222.48 x 593 

        =   131,930.64 บาท 

 

        =   131,930.64 + 555,612 

             164,261 

        =   4.19 บาท / ขวด 

 

ขวดโหล รหสั A4     

จ านวนชัว่โมงเคร่ืองจกัร =   458   ชัว่โมง 

        =   222.48 x 458 

        =   101,895.84 บาท 

        =   101,895.84 + 603,627 

             127,046 

        =   5.55 บาท / ขวด 
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ขวดโหล รหสั A5     

จ านวนชัว่โมงเคร่ืองจกัร =   183   ชัว่โมง 

        =   222.48 x 183 

        =   40,713.84 บาท 

        =   40,713.84 + 261,251 

             50,778 

        =   5.95 บาท / ขวด 

 

ตารางที ่4.9 สรุปตน้ทุนการผลิตรวมโดยวธีิคิดตน้ทุนแบบเดิม 

ผลติภัณฑ์ ต้นทุนการผลติรวมต่อขวด 
ขวดโหล รหสั A1 2.29 
ขวดโหล รหสั A2 2.74 
ขวดโหล รหสั A3 4.19 
ขวดโหล รหสั A4 5.55 
ขวดโหล รหสั A5 5.95 

 

4.3 การคิดต้นทุนแบบฐานกจิกรรม 

 การคิดตน้ทุนฐานกิจกรรมจะใชต้วัผลกัดนัท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมต่างๆ มาเป็นตวัปันส่วน

ค่าใชจ่้ายในการผลิตลงสู่ผลิตภณัฑด์งัน้ี 

 
สูตรหาค่าใชจ่้ายการผลิต   =   (อตัราค่าใชจ่้ายต่อตวัผลกัดนั x จ านวนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจริง)…+ N 

     จ านวนท่ีผลิตของผลิตภณัฑ ์

 
สูตรฐานกิจกรรม   =   ตน้ทุนขั้นตน้ผลิตภณัฑ ์+ (อตัราค่าใชจ่้ายตอ่ตวัผลกัดนั x จ านวนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจริง)…+ N 

                      จ านวนท่ีผลิตของผลิตภณัฑ ์
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 เร่ิมตน้โดยการค านวณค่าใชจ่้ายการผลิตของขวดโหล ประเภทต่างๆ โดยค านวณค่าใชจ่้ายใน

การผลิตเป็นต่อขวดโหลเพื่อท าใหท้ราบถึงตน้ทุนขั้นตน้ท่ีเกิดข้ึนของวธีิการคิดตน้ทุนฐานกิจกรรมดงัน้ี 
 

ขวดโหลรหสั A1 = (1,675.06 x 7) + (1,010.26 x 38) + (141.78 x 1,703) + (41.97 x 567) + (1,506.24 x 11) 

383,266 

  = 0.87 บาท / ขวด 

 

ขวดโหลรหสั A2 = (1,675.06 x 11) + (1,010.26 x 25) + (141.78 x 1,105) + (41.97 x 368) + (1,506.24 x 13) 

306,196 

  = 0.77 บาท / ขวด 

 

ขวดโหล รหสั A3 = (1,675.06 x 9) + (1,010.26 x 13) + (141.78 x 593) + (41.97 x 197) + (1,506.24 x 15) 

164,261 

  = 0.87 บาท / ขวด 

 

ขวดโหล รหสั A4 = (1,675.06 x 10) + (1,010.26 x 10) + (141.78 x 458) + (41.97 x 152) + (1,506.24 x 24) 

127,046 

  = 1.06 บาท / ขวด 

 

ขวดโหล รหสั A5 = (1,675.06 x 5) + (1,010.26 x 4) + (141.78 x 183) + (41.97 x 61) + (1,506.24 x 9) 

50,778 

= 1.07 บาท / ขวด 
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ตารางที ่4.10 สรุปตน้ทุนการผลิตขั้นตน้ต่อขวดโดยวธีิคิดตน้ทุนฐานกิจกรรม 

ผลติภัณฑ์ ต้นทุนการผลติข้ันต้นต่อขวด 
ขวดโหล รหสั A1 0.87 
ขวดโหล รหสั A2 0.77 
ขวดโหล รหสั A3 0.87 
ขวดโหล รหสั A4 1.06 
ขวดโหล รหสั A5 1.07 

 

จากตารางคือต้นทุนขั้นต้นต่อขวดท่ีมาจากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต เม่ือท าการค านวณ

ตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อขวดแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการค านวณหาตน้ทุนรวมของการผลิต

ขวดโหล ซ่ึงจะรวมค่าแรงและค่าวตัถุดิบเขา้ไปดว้ยโดยใชว้ธีิคิดตน้ทุนฐานกิจกรรมดงัน้ี 

 

ขวดโหลรหสั A1 = 500,640 + (1,675.06 x 7) + (1,010.26 x 38) + (141.78 x 1,703) + (41.97 x 567) + (1,506.24 x 11) 

383,266 

             =          2.17 บาท / ขวด 

 

ขวดโหลรหสั A2 = 593,652+(1,675.06 x 11) + (1,010.26 x 25) + (141.78 x 1,105) + (41.97 x 368) + (1,506.24 x 13) 

306,196 

                              =          2.71 บาท / ขวด 

 

ขวดโหล รหสั A3 = 555,612 + (1,675.06 x 9) + (1,010.26 x 13) + (141.78 x 593) + (41.97 x 197) + (1,506.24 x 15) 

164,261 

               =          4.25 บาท / ขวด 

 

ขวดโหล รหสั A4 = 603,627 + (1,675.06 x 10) + (1,010.26 x 10) + (141.78 x 458) + (41.97 x 152) + (1,506.24 x 24) 

127,046 

               =           5.81 บาท / ขวด 
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ขวดโหล รหสั A5 = 61,251 + (1,675.06 x 5) + (1,010.26 x 4) + (141.78 x 183) + (41.97 x 61) + (1,506.24 x 9) 

50,778 

                              =          6.22 บาท / ขวด 

 

ตารางที ่4.11 สรุปตน้ทุนการผลิตรวมโดยวธีิคิดตน้ทุนฐานกิจกรรม 

ผลติภัณฑ์ ต้นทุนการผลติรวมต่อขวด 
ขวดโหล รหสั A1 2.17 
ขวดโหล รหสั A2 2.71 
ขวดโหล รหสั A3 4.25 
ขวดโหล รหสั A4 5.81 
ขวดโหล รหสั A5 6.22 

 

4.4 การเปรียบเทยีบวธีิคิดต้นทุนแบบเดิมและแบบใหม่ Activity Based Costing  (ABC) 
จากการน าวิธีคิดตน้ทุนฐานกิจกรรมมาประยุกตใ์ช ้ท าให้เห็นภาพของกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน

และสามารถแจกแจงสัดส่วนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ย่างเห็นได้ชดักว่าวิธีคิดตน้ทุน
แบบเดิม เน่ืองจากกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีการเติบโตมากข้ึน การคิดต้นทุนแบบเดิมไม่
สามารถตอบสนองตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของผลิตภณัฑ์ได ้ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์มีความหลากหลายมากข้ึน มี
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตมากข้ึน ท าใหก้ารก าหนดราคาขายอาจยงัไม่ถูกตอ้ง  )สมนึก เอือจิ
ระพงษ์พนัธ์ , 3552  ( การน าวิธีคิดตน้ทุนฐานกิจกรรมมาประยุกต์ใช้สามารถตอบโจทยเ์ร่ืองการคิด
ตน้ทุนเพื่อก าหนดราคาขาย โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดฐานกิจกรรมได ้ 5  ฐานกิจกรรมในการน ามาคิดตน้ทุน 
ไดแ้ก่ กิจกรรมการเตรียมวตัถุดิบ  , กิจกรรมการเตรียมเคร่ืองจกัร , กิจกรรมการผลิต , กิจกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพ , กิจกรรมการขนส่งเขา้คลงัจดัเก็บ ในแต่ละฐานกิจกรรมนั้นผูว้ิจยัไดก้  าหนดตาม
หนา้งานท่ีเกิดข้ึนจริง และน าตวัอยา่ง 5  ผลิตภณัฑ์ท่ีมียอดขายสูงสุดและความแตกต่างกนัมาวิเคราะห์

ตน้ทุน ซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจริงมีมากกวา่ 322 รายการ  
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ตารางที ่4.12 ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการผลิตขั้นตน้ 

ผลติภัณฑ์ 
การค านวณต้นทุน 

แบบเดิม 

การค านวณต้นทุน 
ฐานกจิกรรม (แบบ

ใหม่) 

ผลต่าง 
(แบบเดิม - แบบใหม่) 

ขวดโหล รหสั A1 0.99 0.87 0.12 
ขวดโหล รหสั A2 0.80 0.77 0.03 
ขวดโหล รหสั A3 0.80 0.87 - 0.06 
ขวดโหล รหสั A4 0.80 1.06 - 0.26 
ขวดโหล รหสั A5 0.80 1.07 - 0.27 

 
 ตารางท่ี 4.12 ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการผลิตต่อขวดของขวดโหลขนาดต่างๆ ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีเป็น

ค่าใชจ่้ายในการผลิตไม่รวมค่าวตัถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง จากตารางจะเห็นวา่วิธีคิดตน้ทุน

ค่าใชจ่้ายในการผลิตขั้นตน้ของวิธีคิดแบบเดิมตวัเลขจะออกใกลเ้คียงกนั เม่ือเทียบกบัวิธีคิดตน้ทุนฐาน

กิจกรรมความแม่นย  าของวธีิคิดตน้ทุนฐานกิจกรรมจะมีความแม่นย  ามากกวา่ เน่ืองจากกระบวนการคิด

จะเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วม ท าให้มองเห็นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในแต่ละฐานกิจกรรมแต่วิธีคิด

ตน้ทุนแบบเดิมจะใชแ้ค่ชัว่โมงเคร่ืองจกัรท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตมาคิดเพียงเท่านั้น 



 

 

บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษา 
5.1 ผลสรุป 

จากการด าเนินการวิจยัสามารถท่ีจะสรุปได้ออกเป็นในส่วนของ การเปรียบเทียบวิธีคิด
ตน้ทุนแบบเดิมและแบบใหม่และการศึกษาการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยของบรรจุภณัฑ์พลาสติก 
โดยใชว้ิธีคิดตน้ทุนฐานกิจกรรม (ABC) โดยรายละเอียดของการสรุปผลการศึกษาจะประกอบไป
ดว้ย 

ตารางที ่5.1 การเปรียบเทียบตน้ทุนระหวา่งวธีิคิดแบบเดิมกบัวธีิคิดแบบฐานกิจกรรม 

ผลติภัณฑ์ 
การค านวณต้นทุน 

แบบเดิม 

การค านวณต้นทุน 
ฐานกจิกรรม (แบบ

ใหม่) 
ราคาขายจริง 

ขวดโหล รหสั A1 2.29 2.17 3.20 
ขวดโหล รหสั A2 2.74 2.71 3.83 
ขวดโหล รหสั A3 4.19 4.25 5.87 
ขวดโหล รหสั A4 5.55 5.81 7.77 
ขวดโหล รหสั A5 5.95 6.22 8.33 

 
จากตารางแสดงให้เห็นถึงต้นทุนท่ีเกิดข้ึนของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทโดยใช้วิธีคิด

แบบเดิมและแบบใหม่ เม่ือท าการวเิคราะห์ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแต่ละผลิตภณัฑ์จะพบวา่วิธีคิดทั้ง 2 แบบ
เม่ือเทียบกบัราคาขายจริงจะเห็นวา่ก าไรท่ีไดจ้ะแตกต่างกนั  
 

ตารางที ่5.2 วเิคราะห์ผลต่างระหวา่งการคิดตน้ทุนทั้ง 2 แบบ 

ผลติภัณฑ์ 
การค านวณต้นทุน 

แบบเดิม 
การค านวณต้นทุน 

ฐานกจิกรรม (แบบใหม่) 
ผลต่าง 

(แบบเดิม – แบบใหม่) 
ขวดโหล รหสั A1 2.29 2.17 0.12 
ขวดโหล รหสั A2 2.74 2.71 0.03 
ขวดโหล รหสั A3 4.19 4.25 - 0.06 
ขวดโหล รหสั A4 5.55 5.81 - 0.26 
ขวดโหล รหสั A5 5.95 6.22 - 0.27 



47 
 

 

ผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนท่ีเกิดข้ึนโดยวิธีคิดต้นทุนแบบฐานกิจกรรมจะมี
ผลิตภณัฑข์วดโหล รหสั A1 , ขวดโหล รหสั A2 ซ่ึงจากการค านวณจะไดต้น้ทุนต่อหน่วยผลิตภณัฑ์
ออกมาต ่ากวา่วธีิคิดตน้ทุนแบบเดิมอยู ่0.12 และ 0.03 ตามล าดบั ส่วนผลิตภณัฑ์ขวดโหล รหสั A3 , 
ขวดโหล รหสั A4 , ขวดโหล รหสั A5 จะไดต้น้ทุนท่ีค านวณไดต่้อหน่วยผลิตภณัฑ์ออกมาสูงกวา่
วธีิคิดตน้ทุนแบบเดิมอยู ่ 0.06 , 0.26 และ 0.27 ตามล าดบั 

จากราคาขายท่ีบวกก าไรไวป้ระมาณ 40 % โดยใช้ตน้ทุนท่ีไดจ้ากการคิดตน้ทุนแบบเดิม 
น ามาก าหนดราคาขายท าใหท้ราบถึงการก าหนดราคาขายท่ีผดิพลาด ซ่ึงในความเป็นจริงก าไรท่ีบวก
ไว ้40 % อาจไดก้ าไรไม่ได้ตามท่ีตั้งไวเ้ม่ือน าวิธีคิดตน้ทุนฐานกิจกรรมมาเปรียบเทียบในการ
ก าหนดราคาขาย ดงัแสดงในตารางดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่5.3 วเิคราะห์ผลต่างก าไรระหวา่งการคิดตน้ทุนทั้ง 2 แบบ 

ผลติภัณฑ์ 
การค านวณต้น 
ทุนแบบเดมิ 

การค านวณต้น 
ทุนฐานกจิกรรม (แบบใหม่) 

ผลต่างก าไร 
(แบบเดมิ – แบบใหม่) 

ต้นทุน ราคาขาย ก าไร% ต้นทุน ราคาขาย ก าไร% 
ขวดโหล รหสั A1 2.29 3.20 40.00 2.17 3.20 47.46 7.46 % 
ขวดโหล รหสั A2 2.74 3.83 40.00 2.71 3.83 41.32 1.32 % 
ขวดโหล รหสั A3 4.19 5.87 40.00 4.25 5.87 38.11 - 1.89 % 
ขวดโหล รหสั A4 5.55 7.77 40.00 5.81 7.77 33.73 - 6.27 % 
ขวดโหล รหสั A5 5.95 8.33 40.00 6.22 8.33 33.92 - 6.08 % 

 
จากตารางจะเห็นวา่ขวดโหล รหสั A3 , ขวดโหล รหสั A4 , ขวดโหล รหสั A5 ก าไรท่ีได้

จากการก าหนดราคาขายโดยใชร้าคาตน้ทุนท่ีไดจ้ากการคิดตน้ทุนแบบเดิม จะเกิดการขาดทุนก าไร
อยูท่ี่ 1.89 % , 6.27 % , และ 6.08 % ตามล าดบั 
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ตารางที ่5.4 ตารางแสดงก าไรขาดทุนของแต่ละผลิตภณัฑ์ 

ผลติภัณฑ์ ยอดขาย ผลต่างก าไร 
คิดเป็นต้นทุน

ผลต่าง 
ก าไรขาดทุน 

ขวดโหล รหสั A1 383,266 7.46 % 0.16 - 
ขวดโหล รหสั A2 306,196 1.32 % 0.04 - 
ขวดโหล รหสั A3 164,261 - 1.89 % - 0.08 13,140.88 
ขวดโหล รหสั A4 127,046 - 6.27 % - 0.36 45,736.56 
ขวดโหล รหสั A5 50,778 - 6.08 % - 0.38 19,295.64 

รวม 78,173.08 
 

เม่ือท าการวเิคราะห์ผลก าไรขาดทุนจากการคิดตน้ทุนทั้ง 2 แบบ ท าให้ทราบวา่การก าหนด
ราคาขายโดยใชว้ิธีตน้ทุนแบบเดิมท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดในการก าหนดราคา ซ่ึงขวดโหล รหสั A3 , 
ขวดโหล รหสั A4 , ขวดโหล รหสั A5 จะขาดทุนก าไรอยูท่ี่ 13,140.88 บาท , 45,736.88 บาท และ 
19,295.08 ตามล าดบั เม่ือคิดเป็นมูลค่าท่ีขาดทุนก าไรไปจะเป็นมูลค่ารวม 78,173.08 บาท ท าให้
ไม่ไดก้  าไรตามท่ีตั้งไวเ้น่ืองจากวธีิคิดท่ีไม่เหมาะสม เพราะผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภท มีความแตกต่าง
กนัทั้งในเร่ืองของขนาด เวลาท่ีใชใ้นการผลิต และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตก็มีความ
แตกต่างกนั 

ดงันั้นการจะค านวณตน้ทุนของผลิตภณัฑ์จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผลิตภณัฑ์ชนิดนั้นๆ เพื่อความแม่นย  าในการค านวณตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนได้อย่างชัดเจนและมีความ
ถูกตอ้งมากท่ีสุด 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 การน าวิธีคิดตน้ทุนฐานกิจกรรมมาประยุกตใ์ชใ้นองคก์ร อาจจะมีความยากล าบากในช่วง
เร่ิมตน้ เน่ืองจากการคิดต้นทุนฐานกิจกรรมมีความซับซ้อนมีขั้นตอนในการวางแผนของแต่ละ
ขั้นตอนเพื่อข้อมูลไปคิดวิเคราะห์ โดยเฉพาะการก าหนดค่าใช้จ่ายจากบัญชีลงสู่กิจกรรมใน
กระบวนการท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะตอ้งได้รับการออกแบบกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัเก็บขอ้มูลท่ีดี 
ได้รับความร่วมมือกันในแต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวข้องและจะต้องมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจทั้ ง
ทางดา้นบญัชีและทางดา้นกระบวนการผลิตในกาคดักรองขอ้มูล ซ่ึงทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้น ผูบ้ริหาร
จะตอ้งให้ความส าคญัและการสนบัสนุนทั้งดา้นเทคโนโลยี และการฝึกอบรมบุคลากรให้เกิดความ
เขา้ใจและท าอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นตน้ และการศึกษางานวิจยัคร้ังต่อไป คือ การก าหนดกกรอบ
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ในการเก็บขอ้มูลแต่ละกิจกรรมให้ชดัเจน  เช่น  แผนกแต่ละแผนกตอ้งเก็บขอ้มูลอะไรบา้งในการน า
ขอ้มูลมาใชใ้นการคิดตน้ทุนและก าหนดตวัผลกัดนัตน้ทุน ซ่ึงมีความส าคญัในการปันส่วนตน้ทุน 
ตอ้งใหค้วามส าคญัในการเก็บขอ้มูลตวัผลกัดนัตน้ทุนของแต่ละกิจกรรม 
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