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บทคัดย!อ 
 

 การไฟฟ0านครหลวง เป3นรัฐวิสาหกิจ ประเภทสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัด
กระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค'ในการจัดต้ังคือ การผลิตไฟฟ0า จัดใหไดมาและจําหนAายพลังงาน
ไฟฟ0า และดําเนินธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ0าและธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองหรือที่เป3นประโยชน'แกAการ
ไฟฟ0านครหลวงเพื่อเป3นการเรียนรูระบบทางการลงบันทึกตนทุนของบริษัทเพื่อพัฒนาความรูแกAผูท่ี
ตองการทราบแลวเป3นประโยชน'ตAอการเรียนรูของผูจัดทํา  
 โครงงานเลAมน้ีไดกลAาวถึงขั้นตอน การสรางสAวนประกอบตนทุน การเปล่ียนแปลง
สAวนประกอบตนทุน การสรางกลุAมสAวนประกอบตนทุน และ การเปล่ียนแปลงสAวนประกอบตนทุน  
 จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทําใหผูจัดทําเขียนโครงงานเลAมน้ี ซ่ึงทําใหผูจัดทําไดรูถึง
ขั้นตอนการสรางสAวนประกอบตนทุนและไดเรียนรูเก่ียวกับโปรแกรม SAP ซ่ึงสามารถนําส่ิงท่ีเรียนไป
ประยุกต'ใชในชีวิตประจําวันได  
 

คําสําคัญ  :  โปรแกรม SAP/ การสรางสAวนประกอบตนทุน      
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัด

กระทรวงมหาดไทย จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2501 มีวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งคือ การผลิตไฟฟ้า 

จดัให้ได้มาและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า และด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง 

หรือท่ีเป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้านครหลวง ซ่ึงต่อมาในปี 2504 ไดโ้อนโรงงานผลิตไฟฟ้าท่ีด าเนินการอยู่

ใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ การจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าในเขตพื้นท่ีจ  าหน่าย

รวม 3 จงัหวดั คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ และ เก่ียวเน่ือง ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการและ

คุณภาพไฟฟ้า เพื่อใหบ้ริการลูกคา้เฉพาะราย 

จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษาท่ี การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต ใน

ต าแหน่งพนงังานบญัชีได้มีโอกาสปฏิบติังานเก่ียวกบัการตรวจสอบค่าใช้จ่าย การแยกประเภทตน้ทุนค่า

ส่ือสารในแต่ละเดือน และ การสร้างส่วนประกอบตน้ทุน ซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ีดีและมีประโยชน์ท่ีส าคญั

มากต่อการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงานในอนาคต 

คณะผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจจดัท าโครงงาน เร่ือง ทฤษฎีตน้ทุนกิจกรรม ABC และ ขั้นตอนการ

สร้างกลุ่มส่วนประกอบตน้ทุน ของการไฟฟ้านครหลวง โดยใชโ้ปรแกรม SAP รวมทั้งการเผยแพร่ขอ้มูลท่ี

ไดรั้บจากการไปปฏิบติัสหกิจศึกษาในการสร้างกลุ่มส่วนประกอบตน้ทุนเพื่อใหง่้ายต่อการเรียกใชข้อ้มูล 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.2.1 เพื่อศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชีระบบ SAP 

 1.2.2 เพื่อศึกษาความรู้เร่ืองตน้ทุนกิจกรรม 

  

 

 



1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ดา้นระยะเวลา : ปฏิบติังานวนัท่ี 15 พฤษภาคม ถึง 25 สิงหาคม 2560 

 1.3.2 ดา้นสถานท่ี    : การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1.4.1 การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต สามารถน าโครงงานเล่มน้ีไปใช้เป็นคู่มือประกอบในการ

ปฏิบติังาน 

 1.4.2 พนกังานบญัชี สามารถน าโครงงานเล่มน้ีไปศึกษาขั้นตอนการสร้างส่วนประกอบตน้ทุน 

1.4.3 ผูส้นใจทัว่ไปสามารถน าเร่ืองกิจกรรมตน้ทุนน าไปศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 



บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ความหมายของการบัญชีต้นทุน 

การบัญชีต้นทุนเป็นวิธีทางบัญชีเพื่อท าหน้าท่ีในการรวบรวมข้อมูลทางด้านต้นทุนโดยมี

วตัถุประสงคใ์นการจดัท ารายงานทางการเงินจนถึงการวิเคราะห์และการจ าแนกขอ้มูลเพื่อใชใ้นการบริหาร

ตน้ทุนตามความตอ้งการของผูบ้ริหาร 

การบญัชีตน้ทุนเป็นสาขาหน่ึงของการบญัชีซ่ึงเก่ียวกบัการจ าแนก การประมาณตน้ทุน และการ

จดัระบบตน้ทุนเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการช่วยการควบคุมการปฏิบติังานทั้งปัจจุบนัและอนาคต ซ่ึงผูท่ี้ให้

ความหมาย คือ คณะอนุกรรมการบญัญติัศพัทบ์ญัชี 

การบนัทึกและจดัท าการวดัค่าของตน้ทุนในการให้บริการและการผลิตสินคา้ ขอบเขตงานของการ

บญัชีตน้ทุน ไดแ้ก่ การรวบรวมขอ้มูลตน้ทุน การจดัท ารายงาน ซ่ึงเก่ียวกบัตน้ทุนในลกัษณะต่างๆ ตามความ

ตอ้งการของ ฝ่ายการจดัการ ดวงมณี โกมารทตั เป็นผูใ้หค้วามหมาย 

2.2 ความหมายของต้นทุน 

 ตน้ทุน หมายถึง ทรัพยากรท่ีได้สูญเสียไปเพื่อให้ไดส่ิ้งหน่ึงส่ิงใดตามความตอ้งการ เช่น การซ้ือ

วตัถุดิบเพื่อน ามาผลิตอาหารส าเร็จรูปเพื่อน าไปจ าหน่าย ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน ได้แก่ ค่าขนส่ง วตัถุดิบ ค่าจา้ง

พนกังาน ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า เป็นตน้ 

 ตน้ทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้ หรือ บริการ อาจจะจ่ายเป็นเงินสด หรือ การ

ให้บริการ ทั้งน้ีรวมถึงผลขาดทุนท่ีวดัค่าเป็นตวัเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการ 

สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เป็นผูท่ี้ใหค้วามหมาย 

 ตน้ทุน หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรท่ีสามารถวดัเป็นจ านวนเงินซ่ึงกิจการไดสู้ญเสีย หรือ เสียสละ 

เพื่อแลกกับการได้รับส่ิงใดส่ิงหน่ึงกลับมา ซ่ึงในท่ีน้ีอาจจะหมายถึง สินค้าหรือบริการต่างๆซึงเป็น

ประโยชน์ต่อกิจการ อชัญา ไพค างาม เป็นผูท่ี้ใหค้วามหมาย 

 



2.3 ทฤษฏีและหลกัการเกีย่วกบับัญชีต้นทุนฐานกจิกรรม (Activity Based Costing) 

 ระบบตน้ทุนฐานกิจกรรม เป็นแนวคิดของระบบการบริหารตน้ทุนท่ีเกิดระหว่างปี 1988 ถึง 19901 

โดย Robin Cooper, Robert Kaplan และ H. Thomas Johnson ซ่ึงเป็นกลุ่มนกัวิจยัจาก Harvard Business 

School เน่ืองจากเจอขอ้บกพร่องท่ีส าคญัของแนวคิดการพิจารณาเฉพาะแต่เร่ืองตน้ทุนรวมท่ีส่งผลให้ตน้ทุน

ผลิตภณัฑท่ี์ค านวณไดบิ้ดเบือนจากความเป็นจริง โดยแนวคิดตน้ทุนฐานกิจกรรมน้ีถือเป็นแนวคิดของระบบ

การบริหารแบบใหม่ ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนหันมาให้ความสนใจกบัการบริหาร

กิจกรรมและตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยการแบ่งกิจกรรมต่างๆท่ีก่อให้เกิดผลผลิต และกิจกรรมนั้นเป็นส่ิงท่ี

ก่อใหเ้กิดตน้ทุนท่ีแทจ้ริง 

 ระบบตน้ทุนฐานกิจกรรม หมายถึง การคิดตน้ทุนผลิตภณัฑ์โดยแบ่งแยกตามกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน เม่ือ

ไดท้  าการแยกกิจกรรมแลว้ จะจดัสรรทรัพยากรให้กบัการท ากิจกรรมจึงจะน าไปสู่การพิจารณาค่าใช้จ่าย 

หลกัการค านวณตน้ทุนกิจกรรมจะค านวณในรูปแบบตน้ทุนต่อหน่วย ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนใน

กิจกรรมท่ีปฏิบติังานจริง หากน าตน้ทุนต่อหน่วยมาคูณด้วยจ านวนคร้ังท่ีท ากิจกรรมนั้นก็จะได้ต้นทุน

โดยรวมของแต่ละกิจกรรมออกมา 

 แนวคิดส าคญัของตน้ทุนกิจกรรม คือ การคิดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายต่างๆเขา้ไปในกิจกรรมของธุรกิจ

โดยอาศยัความสัมพนัธ์ของตวัผลักดันต้นทุน ( Cost Driver ) แล้วจึงจะคิดตน้ทุนนั้นเขา้สู่ตวัสินค้า 

สมมติฐานท่ีส าคญัของแนวคิดตน้ทุนกิจกรรม คือ กิจกรรมต่างๆของธุรกิจไดก่้อให้เกิดตน้ทุน และกิจกรรม

ต่างๆไดถู้กใชไ้ปในส่ิงท่ีจะคิดตน้ทุนนั้น 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

สมพงษ์ ปัญญายิ่งยง (2553) วิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรมของผูใ้ห้บริการรับจา้งขนส่งเพื่อให้ทราบถึง

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนและวเิคราะห์ตน้ทุนกิจกรรมการกระจายสินคา้ของศูนยก์ระจายสินคา้โดยไดใ้ชท้ฤษฏีการ

วิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรม ( Activity Based Costing ) และท าผงักิจกรรมการไหลของขอ้มูลสารสนเทศและ

วสัดุมาแสดงดว้ยตวัแบบของกิจกรรมและทรัพยากรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ซ่ึงสรุปไดว้่า เม่ือมีการวิเคราะห์

ตน้ทุนกิจกรรมมาใช้พบว่าตน้ทุนของศูนยกิ์จกรรมขนส่งสินคา้มีตน้ทุนเพิ่มข้ึนจากเดิมและเป็นตน้ทุนท่ีมี

ค่าใชจ่้ายสูงสุดคือ 86.26%  ซ่ึงผูป้ระกอบการจะตอ้งพิจารณาแนวทางในการลดตน้ทุนกิจกรรมขนส่งสินคา้

น้ีลงในอนาคตเพื่อลดรายจ่ายของบริษทัและสามารถแข่งขนัในธุรกิจได ้

กนัทิมา ลีลาสุขสันต ์(2550) ศึกษาการค านวณตน้ทุนการผลิตดว้ยระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมส าหรับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใช้ระบบตน้ทุนกิจกรรมมาวิเคราะห์ ซ่ึงได้ก าหนดขั้นตอนในการ

วิเคราะห์ ดังน้ี 1. ก าหนดกิจกรรมในกระบวนการผลิตสินค้า 2. ศึกษาตน้ทุนทั้งหมดและจ าแนกตาม

ทรัพยากรท่ีใช ้3. ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการกระจายตน้ทุน 4. ค  านวณตน้ทุนทั้งหมดของแต่ละกิจกรรม 5. 

ศึกษาปริมาณการปฏิบติังานของแต่ละกิจกรรม และ 6. ค  านวณหาตน้ทุนต่อหน่วยของสินคา้ท่ีท าการผลิต 

ผลการศึกษาพบวา่ การน าระบบตน้ทุนกิจกรรมมาใชท้  าให้ผูบ้ริหารไดท้ราบถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของสินคา้ท่ี

ไดท้  าการผลิตโดยตน้ทุนของสินคา้ท่ีไดน้ั้น มีความถูกตอ้งและเหมาะสมสอดคล้องกบักิจกรรมต่างๆใน

กระบวนการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 ช่ือสถานประกอบการ การไฟฟ้านครหลวง 

 ท่ีตั้งสถานประกอบการ  การไฟฟ้านครหลวง อาคารส านกังานใหญ่เพลินจิต เลขท่ี 30  

ซอยชิดลม  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั  

กรุงเทพมหานคร 10330 

    เวบ็ไซต ์ : webmaster@mea.or.th 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ การไฟฟ้านครหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ี การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต 



3.2 ลกัษณะประกอบการผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัด

กระทรวงมหาดไทย จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2501 มีวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งคือ การผลิตไฟฟ้า 

จดัให้ได้มาและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า และด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง 

หรือท่ีเป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้านครหลวง ซ่ึงต่อมาในปี 2504 ไดโ้อนโรงงานผลิตไฟฟ้าท่ีด าเนินการอยู่

ใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ธุร กิจหลัก  ได้แ ก่  การจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าในเขตพื้ น ท่ีจ  าหน่ายรวม 3  จังหวัด  คือ 

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซ่ึงเป็นภารกิจและวตัถุประสงคห์ลกัในการจดัตั้งการไฟฟ้า

นครหลวง มีสัดส่วนรายไดจ้ากธุรกิจหลกั คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของรายไดร้วม 

 ธุรกิจเก่ียวเน่ือง ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า เพื่อใหบ้ริการลูกคา้เฉพาะราย ทั้งดา้นบริการ

และด้านคุณภาพไฟฟ้า ผ่านการออกแบบ จดัหาอุปกรณ์ และด าเนินการจนแล้วเสร็จส่งมอบให้ลูกค้า 

ตลอดจนการให้บริการด้านระบบไฟฟ้าและธุรกิจเก่ียวเน่ืองให้กบัลูกคา้ต่างประเทศ ซ่ึงมีสัดส่วนรายได้

ธุรกิจเก่ียวเน่ือง คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของรายไดร้วม 

วสัิยทศัน์ 

 เป็นองคก์รชั้นน าดา้นธุรกิจพลงังานไฟฟ้าในระดบัสากล 

ภารกจิ 

 1. ด าเนินธุรกิจไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพ เช่ือถือได ้และปลอดภยั 

 2. ใหบ้ริการเชิงรุกโดยมุ่งเนน้ลูกคา้ 

 3. พฒันาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 

 4. พฒันาการบริหารจดัการองคก์รอยา่งย ัน่ยนื รวมทั้งรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

ค่านิยม 

 ระบบไฟฟ้ามัน่คง บริการมัน่ใจ ห่วงใยสังคม 



3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 ผงัโครงสร้างการแบ่งส่วนงานการไฟฟ้านครหลวง 

 

 

 



3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 แยกประเภทตน้ทุนค่าส่ือสารแต่ละเดือน 

 ตรวจสอบค่าใชจ่้าย รวบรวมค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน 

 สร้างส่วนประกอบตน้ทุน/กลุ่มส่วนประกอบตน้ทุน  

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 
 คุณ อชัรันต ์ขจรเกียรติพิสิฐ ต าแหน่ง :  พนกังานบญัชี 5 แผนกบญัชีบริหาร 

3.6 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน :  วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 – วนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 

1. ศึกษาข้อมูลรายละเอยีดของงาน 
 
2. ออกแบบโครงงาน 

 
3. วเิคราะห์ข้อมูล 

 
4. เกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
5. จัดท าโครงงาน 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงขั้นตอนและวธีิการศึกษาและออกแบบโครงงาน 

 

 



3.8 อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ 

 รายละเอียดของอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัท าโครงงาน โดยใชเ้คร่ืองมือดา้นฮาร์ดแวร์  

และซอฟตแ์วร์ เช่น 

ฮาร์ดแวร์ : 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
3. เคร่ือง printer 

ซอฟต์แวร์ : 

1. โปรแกรม SAP 
2. โปรแกรม Microsoft Office Excel 2010 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 



บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

 ผูจ้ดัท ำไดป้ฏิบติังำนสหกิจศึกษำท่ี กำรไฟฟ้ำนครหลวง ณ แผนกบญัชี กองบญัชีบริหำร ตั้งแต่วนัท่ี 

15 พฤษภำคม 2560 ถึงวนัท่ี 25 สิงหำคม 2560 

 ซ่ึงผูจ้ดัท ำไดรั้บมอบหมำยงำนจำกพนกังำนท่ีปรึกษำให้มีหน้ำท่ีในกำร สร้ำงส่วนประกอบตน้ทุน 

กำรเปล่ียนแปลงส่วนประกอบต้นทุน กำรสร้ำงกลุ่มส่วนประกอบต้นทุน และ กำรเปล่ียนแปลงกลุ่ม

ส่วนประกอบตน้ทุน ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

4.1 การสร้างส่วนประกอบต้นทุน (KA06) 

 ส่วนประกอบตน้ทุนแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

 4.1.1 ส่วนประกอบต้นทุนหลัก (Primary Cost Element) เป็นบญัชีท่ีสร้ำงข้ึนตำมผงับญัชีของ

ระบบบญัชีแยกประเภท โดยเม่ือมีกำรสร้ำงรหัสบญัชี ระบบจะสร้ำงส่วนประกอบต้นทุนหลักให้โดย

อตัโนมติั 

 4.1.2 ส่วนประกอบต้นทุนรอง (Secondary Cost Element) เป็นบญัชีท่ีสำมำรถสร้ำงไดโ้ดยอิสระ

จำกผงับญัชีแยกประเภท โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อใช้งำนในดำ้นกำรบญัชีบริหำรและกำรควบคุมเป็นหลกั 

เช่น กำรปันส่วนค่ำใชจ่้ำย ซ่ึงขอ้มูลท่ีเป็นส่วนประกอบตน้ทุนรองจะไม่กระทบกบัระบบบญัชีแยกประเภท 

4.2 การเปลีย่นแปลงส่วนประกอบต้นทุน (KA02) 

ใช้ส ำหรับเปล่ียนแปลงขอ้มูลพื้นฐำนของส่วนประกอบตน้ทุน เช่น ช่ือหรือค ำอธิบำย แต่จะไม่

สำมำรถแกไ้ขวนัท่ีเร่ิมตน้และวนัท่ีส้ินสุดกำรใชง้ำนส่วนประกอบตน้ทุนได ้

4.3 การสร้างกลุ่มส่วนประกอบต้นทุน (KAH1) 

 ใชส้ ำหรับจดักลุ่มส่วนประกอบตน้ทุน เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรออกรำยงำนตำมหลกับญัชีบริหำร

ในรูปแบบต่ำงๆ  ตำมควำมเหมำะสมของธุรกิจ และยงัใชเ้พื่อกำรปันส่วนค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ (Cost Allocation) 

ในระบบบญัชีศูนยต์น้ทุน 

4.4 การเปลีย่นแปลงกลุ่มส่วนประกอบต้นทุน (KAH2) 

 ใชเ้พื่อเปล่ียนแปลงหรือจดักลุ่มส่วนประกอบตน้ทุนใหม่  

 

 

 



ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 

4.5 การสร้างส่วนประกอบต้นทุน  

ในท่ีน้ีจึงจะกล่ำวถึงวิธีกำรสร้ำงส่วนประกอบตน้ทุนรอง (บญัชีท่ีข้ึนตน้ดว้ยเลข 8) เท่ำนั้นโดยเขำ้

หน้ำจอ SAP Menu  กำรบัญชี  กำรควบคุม  กำรบัญชีศูนย์ต้นทุน   ข้อมูลหลัก   

ส่วนประกอบตน้ทุน  กำรประมวลผลแต่ละรำยกำร   สร้ำงรำยกำรรอง หรือใช ้ T-Code “ KA06 “  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 กำรเขำ้สู่หนำ้กำรสร้ำงส่วนประกอบตน้ทุน 

 

 

 

 

 



ในช่องส่วนประกอบต้นทุน ให้ใส่รหัสส่วนประกอบต้นทุนรองท่ีต้องกำรสร้ำง ซ่ึงรหัส

ส่วนประกอบตน้ทุนรองจะข้ึนตน้ดว้ยหมำยเลข 8 เท่ำนั้น และใส่วนัท่ีเร่ิมตน้ใชง้ำนและก ำหนดวนัท่ีส้ินสุด

กำรใช้งำน ในช่องกำรอำ้งอิง ใช้ส ำหรับกำรคดัลอกขอ้มูลพื้นฐำนของส่วนประกอบตน้ทุนรองอ่ืนท่ีมีอยู่

แลว้ในระบบ และเขตกำรควบคุมใหร้ะบุ “1000” ซ่ึงเป็นรหสัส ำหรับกำรไฟฟ้ำนครหลวง  

จำกนั้นคลิกท่ี “ข้อมูลหลัก” หรือกด Enter เพื่อเขำ้สู่หน้ำจอกำรระบุรำยละเอียดส่วนประกอบ

ตน้ทุนต่อไป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 กำรใส่ขอ้มูลรำยละเอียดของหนำ้ขอ้มูลหลกั 

 

 

 

 

 

 



ในแถบ “ข้อมูลพืน้ฐาน.” ใหร้ะบุขอ้มูลดงัน้ี 

- ช่ือของส่วนประกอบตน้ทุน 

- ค ำอธิบำยเพิ่มเติมของส่วนประกอบตน้ทุน 

- หมวดส่วนประกอบตน้ทุน ซ่ึงหมำยถึงวตัถุประสงคข์องกำรใชง้ำนส่วนประกอบตน้ทุน ซ่ึงจะ

แบ่งไดด้งัน้ี 

“21” - กำรช ำระบญัชีภำยใน (Internal Settlement) ใช้ส ำหรับกำรบนัทึกรำยกำรปิดตน้ทุนงำน 

Work Order ประเภทต่ำงๆ ไปเป็น ค่ำใชจ่้ำยของหน่วยงำนหรือ ตน้ทุนของ Work Order 

อ่ืน 

“42” - กำรปันส่วนตน้ทุน (Assessment) ใชส้ ำหรับกำรบนัทึกกำรปันส่วนค่ำใชจ่้ำยกรณีไม่ตอ้งกำร

ใชบ้ญัชีตน้ทำงในกำรปันส่วน 

“43” - กำรปันส่วนกิจกรรมภำยใน (Internal activity allocation)) ใชส้ ำหรับกำรบนัทึกตน้ทุน

กิจกรรมระหวำ่งหน่วยงำน โดยตอ้งใชร่้วมกบัรหสัประเภทกิจกรรม (Activity type) 

- ในช่องกลุ่มคุณสมบติัและเขตตำมหนำ้ท่ี ไม่ตอ้งระบุ 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 กำรใส่รำยละเอียด หมวดส่วนประกอบตน้ทุน 

 



จำกนั้นกดแถบ “ตัวบ่งช้ี” เพื่อไปแถบขอ้มูลถดัไป 

ในแถบขอ้มูล “ตัวบ่งช้ี” เป็นรำยละเอียดของส่วนประกอบตน้ทุน ซ่ึงถำ้ไม่ตอ้งกำรใส่รำยละเอียดเพิ่มเติม 

สำมำรถปล่อยใหว้ำ่งไวไ้ด ้

 หำกตอ้งกำรใหร้ะบบบนัทึกขอ้มูลปริมำณกำรใชส้ ำหรับส่วนประกอบตน้ทุนรองน้ี ให้ต๊ิก 

  ในช่องปริมำณใชไ้ป 

 หำกตอ้งกำรระบุหน่วยนบัของส่วนประกอบตน้ทุน ใหค้ล๊ิก  เพื่อแสดงขอ้มูลหน่วยนบั

ท่ีสำมำรถใชไ้ด ้

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4 กำรใส่หน่วยนบัของส่วนประกอบตน้ทุน 

 

 

 



จำกนั้นกดแถบ “ประวัติ” เพื่อไปแถบขอ้มูลถดัไป (ในส่วนของแถบ “กำรก ำหนดบญัชีตั้งตน้” ไม่ตอ้งใส่

ขอ้มูล) 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 กำรตรวจสอบรำยละเอียดขอ้มูลส่วนประกอบตน้ทุน 

ในแถบข้อมูล “ประวัติ” ระบบจะแสดงรหัสผูส้ร้ำงและวนัท่ีสร้ำงส่วนประกอบต้นทุนโดย

อัตโนมัติ เม่ือตรวจสอบข้อมูลรำยละเอียดส่วนประกอบต้นทุนครบถ้วนแล้ว ให้กด  เพื่อสร้ำง

ส่วนประกอบตน้ทุน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6 กำรบนัทึกขอ้มูลในกำรสร้ำงส่วนประกอบตน้ทุน 



4.6  การเปลีย่นแปลงส่วนประกอบต้นทุน (KA02)  

โดยเขำ้หนำ้จอ SAP Menu  กำรบญัชี   กำรควบคุม  กำรบญัชีศูนยต์น้ทุน  ขอ้มูล

หลกั  ส่วนประกอบตน้ทุน  กำรประมวลผลแต่ละรำยกำร  เปล่ียนแปลง หรือใช ้T-Code “KA02 

“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.7 กำรเขำ้สู่หนำ้กำรเปล่ียนแปลงส่วนประกอบตน้ทุน 

ระบุรหัสส่วนประกอบตน้ทุนท่ีตอ้งกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูล จำกนั้นคลิกท่ี “ข้อมูลหลัก” หรือ กด 

Enter เพื่อเขำ้ไปเปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนประกอบตน้ทุน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.8 กำรระบุส่วนประกอบตน้ทุนท่ีตอ้งกำรเปล่ียนแปลง 



ในหนำ้จอกำรเปล่ียนบญัชีตน้ทุน : จอภำพพื้นฐำน น้ี สำมำรถแกไ้ขขอ้มูลพื้นฐำน โดยสังเกตจำก

ช่องท่ีเป็น “สีขำว” จะสำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ ส่วนช่องท่ีเป็น “สีฟ้ำ” ระบบจะล๊อคข้อมูลไว ้ท ำให้ไม่

สำมำรถแกไ้ขขอ้มูลได ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.9 กำรแกไ้ขขอ้มูลในส่วนท่ีตอ้งกำรแกไ้ข 

 

เม่ือท ำกำรเปล่ียนแปลง/แกไ้ข ขอ้มูลส่วนประกอบตน้ทุนเสร็จแลว้ ใหค้ลิก เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.10 กำรบนัทึกขอ้มูลในกำรเปล่ียนแปลงส่วนประกอบตน้ทุน 

 



4.7  การสร้างกลุ่มส่วนประกอบต้นทุน (KAH1)  

โดยเขำ้ท่ีหนำ้จอ SAP Menu  กำรบญัชี  กำรควบคุม  กำรบญัชีศูนยต์น้ทุน    ขอ้มูล

หลกั  กลุ่มส่วนประกอบตน้ทุน  สร้ำง หรือใช ้T-Code “KAH1 “ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปท่ี 4.11 กำรเขำ้สู่หนำ้กำรสร้ำงกลุ่มส่วนประกอบตน้ทุน 

ระบุช่ือกลุ่มส่วนประกอบตน้ทุนท่ีตอ้งกำรสร้ำง จำกนั้นกด               หรือ Enter เพื่อเขำ้สู่หนำ้จอ

ถดัไป 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.12 กำรระบุส่วนประกอบตน้ทุนท่ีตอ้งกำรสร้ำง 



ระบุค ำอธิบำยของกลุ่ม จำกนั้นสร้ำงกลุ่มส่วนประกอบต้นทุน โดยสำมำรถเลือกล ำดบัชั้นของ

ส่วนประกอบตน้ทุน โดยคล๊ิกท่ีช่ือกลุ่ม แลว้คล๊ิกท่ี 

   เม่ือตอ้งกำรเพิ่มส่วนประกอบตน้ทุนในระดบัเดียวกนั  

 เม่ือตอ้งกำรเพิ่มกลุ่มในระดบัต ่ำกวำ่  

  เ ม่ือต้องกำรระบุค่ำ ส่วนประกอบต้นทุนเป็นช่วง ซ่ึง เ ม่ือระบุรหัส

ส่วนประกอบตน้ทุนแลว้กด Enter ระบบจะแสดงค ำอธิบำยของส่วนประกอบตน้ทุนใหอ้ตัโนมติั 

*** กรณีท่ีตอ้งกำรเรียงล ำดบัรหสักลุ่มใหม่ ให้ใชเ้มนู “แกไ้ข  ส่วนประกอบตน้ทุน  เรียงล ำดบัจำก

นอ้ยไปหำมำก/เรียงล ำดบัจำกมำกไปหำนอ้ย 

เม่ือสร้ำงกลุ่มส่วนประกอบตน้ทุนเสร็จส้ิน จำกนั้นกดปุ่ม  เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.13 กำรระบุค ำอธิบำย 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.8  การเปลีย่นแปลงกลุ่มส่วนประกอบต้นทุน (KAH2) 

 ใชเ้พื่อเปล่ียนแปลงหรือจดักลุ่มส่วนประกอบตน้ทุนใหม่โดยเขำ้ท่ีหนำ้จอ SAP Menu  การบัญชี  

 กำรควบคุม   กำรบญัชีศูนยต์น้ทุน  ข้อมูลหลัก กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน  เปล่ียนแปลง 

หรือใช ้T-Code “KAH2 “ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.14 กำรเขำ้สู่หนำ้กำรเปล่ียนแปลงกลุ่มส่วนประกอบตน้ทุน 

ระบุกลุ่มส่วนประกอบตน้ทุนท่ีตอ้งกำรเปล่ียนแปลง จำกนั้นกด  หรือ Enter เพื่อเขำ้สู้หนำ้จอ

ถดัไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.15 กำรระบุกลุ่มส่วนประกอบตน้ทุนท่ีตอ้งกำรเปล่ียนแปลง 

 



ในหน้ำจอกำรเปล่ียนกลุ่มส่วนประกอบต้นทุน : โครงสร้ำง สำมำรถแก้ไขค ำอธิบำยกลุ่ม

ส่วนประกอบตน้ทุน หรือแทรกส่วนประกอบตน้ทุนเขำ้ไปในกลุ่มท่ีเคยมีกำรสร้ำงไวไ้ด ้รวมถึงกำรยำ้ย 

หรือลบส่วนประกอบตน้ทุนออกจำกกลุ่มได ้

โดยใชเ้มนูดงัน้ี 

 

 เม่ือตอ้งกำรเพิ่มส่วนประกอบตน้ทุนในระดบัเดียวกนั 

 เม่ือตอ้งกำรเพิ่มส่วนประกอบตน้ทุนในระดบัล่ำง 

 เม่ือตอ้งกำรระบุช่วงของส่วนประกอบตน้ทุน 

 เม่ือตอ้งกำรยำ้ยกลุ่มส่วนประกอบตน้ทุนในระดบัเดียวกนั 

 เม่ือตอ้งกำรยำ้ยกลุ่มส่วนประกอบตน้ทุนในระดบัล่ำง 

 เม่ือตอ้งกำรลบส่วนประกอบตน้ทุนออกจำกกลุ่ม 

เม่ือท ำกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลภำยในกลุ่มส่วนประกอบตน้ทุนเสร็จส้ินแลว้ กดปุ่ม  เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.16 กำรเปล่ียนแปลงกลุ่มส่วนประกอบตน้ทุน 

 



 
 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากการท่ีได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม และได้ศึกษาเร่ืองต้นทุน

กิจกรรม ABC ของการไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต ท าให้ได้รับประสบการณ์ในการท างานและ

ประโยชน์ต่างๆ ดงัน้ี 

1. ไดเ้รียนรู้การใชร้ะบบ SAP ในการท างาน 

2. ไดเ้รียนรู้ถึงขั้นตอนการเปรียบเทียบอตัราค่าไฟฟ้า 

3. ไดเ้รียนรู้การแยกประเภทของตน้ทุนค่าส่ือสาร เพื่อรวบรวมขอ้มูลในแต่ละเดือน 

4. ไดมี้โอกาสในการตรวจสอบค่าใชจ่้าย 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 จากการปฏิบติังานพบปัญหาในเร่ืองของการใช้ตวัย่อกับหน่วยงานในเขตต่างๆ ท าให้

บางคร้ังเราไม่สามารถรับรู้ไดว้า่ ตวัยอ่นั้น หมายถึง หน่วยงานไหน และ มีปัญหาในเร่ืองของ ขอ้มูล

บางอยา่งท่ีถูกจ ากดัไม่สามารถน ามาเปิดเผยได ้ท าใหย้ากต่อการรวบรวมขอ้มูล 

 5.1.3 ข้อเสนอแนะของโครงงาน 

 เน่ืองจากผูจ้ดัท าไม่สามารถน าขอ้มูลท่ีส าคญัของการไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต และเป็น

ความลับของการไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต มาน าเสนอได้ ผู ้จ ัดท าจึงน าข้อมูล ส่วนอ่ืนท่ีมี

ความส าคญัและไดรั้บการยนิยอมจากการไฟฟ้ามาน าเสนอแทน  



5.2  สรุปผลของการปฏิบัติงานสหกจิ 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิ 

 1. ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการสร้างกลุ่มส่วนประกอบตน้ทุน 

 2.ไดเ้รียนรู้การเขา้สังคม การเขา้หาพดูคุยกบัผูใ้หญ่และการสร้างมิตรภาพกบัผูอ่ื้น 

 3. ไดเ้รียนรู้การปฏิบติังานจริงในระบบ SAP  

 4. ไดเ้รียนรู้การเรียงล าดบัความส าคญัของงานแต่ละงาน วา่ควรท างานไหนก่อน งานไหนหลงั 

 5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 1. ปัญหาในการส่ือสารกบัพี่เล้ียงในช่วงแรกๆ ซ่ึงยงัไม่ค่อยกล้าถามท าให้ท างานในช่วงแรกๆมี 

ขอ้ผดิพลาด 

 2. ปัญหาในเร่ืองของการใชต้วัยอ่ของหน่วยงานต่างๆ 

 3. ในช่วงแรกๆ ยงัไม่ค่อยชินกบัระบบ SAP และ ใช้ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2010       

ไม่ค่อยคล่อง ท าใหท้  างานในบางอยา่งล่าชา้ 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

 1. พยายามพดูคุย ถามในเร่ืองท่ีสงสัยกบัพี่เล้ียงใหม้ากข้ึน 

 2. หาสมุดจดส าหรับตวัยอ่ท่ีเรายงัไม่คุน้เคย เพื่อท่ีจะไม่ตอ้งถามพี่เล้ียงหลายคร้ัง 

 3. ฝึกใชโ้ปรแกรม Microsoft Office Excel หรือ หาคู่มือการใชโ้ปรแกรม Microsoft Office Excel 

มาอ่านเพื่อท าความเขา้ใจใหม้ากข้ึน   
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