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 ----------การบัญชีทั่วไป หรือการบัญชีการเงินนั้น มักเน้นหนักไปในการจัดหมวดหมู่ บันทึก และ
อธิบายรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ซึ่งจะแสดงผลของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนกับธุรกิจนั้นๆ ทั้งในอดีต 
และปัจจุบัน การบัญชีประเภทนี้จะให้ข้อมูลแก่ฝ่ายจัดการและฝ่ายบริหารเป็นยอดรวมของต้นทุนใน
การผลิตและการบริการ แต่มิได้ให้ข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ในการควบคุมการด าเนินงานของกิจการ
ผลิตกรรม ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการขยายการบัญชีต้นทุน แยกออกมาเป็นการบัญชีอีกสาขา
หนึ่ง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการรวบรวม บริหาร และจัดการด้านข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของสินค้าโดยตรง 

 ----------การบริหารงานภายในองค์กร โดยทั่วไปแล้วแบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 ระดับ ด้วยกัน 
คือ 

 ----------1. ระดับบริหารขั้นสูง ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร และ
ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ระดับนี้จะรับผิดชอบต่อฝ่ายการตลาด ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายการผลิต และฝ่าย
วางแผนและควบคุม 

 ----------2. ระดับการบริหารขั้นกลาง ได้แก่ ผู้จัดการแผนกต่าง ๆ ผู้จัดการสาขา หรืออาจเรียกว่า 
หัวหน้าแผนก 

 ----------3. ระดับการบริหารขั้นต้น ได้แก่ หัวหน้าคนงาน และผู้ควบคุมดูแล เป็นต้น 
ฝ่ายบริหารทั้ง 3 ระดับนี้ ล้วนแล้วแต่ต้องการข้อมูลจากการบัญชีต้นทุนที่จัดท าอย่างไว้อย่างมีระบบ 
เพ่ือใช้ข้อมูลนั้นๆ ในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  

 ----------ลักษณะท่ัวไปของการบัญชีต้นทุน 

 ---------- “การบัญชีต้นทุน” หมายถึง การบัญชีที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ สะสม รวบรวม 
จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล ด้านต้นทุน ทั้งท่ีเกิดขึ้นในอดีต ตลอดไปจนถึงการประมาณการหรือ
พยากรณ์ต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือ 

 ----------1. ใช้ในการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ 
----------2. ใช้ในการวัดผลก าไรขาดทุนประจ างวด  
----------3. ใช้ในการวางแผนและควบคุม 
----------4. ใช้ในการก าหนดราคาขายสินค้า 
----------5. ใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ 
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----------6. ใช้ในการประเมินผลการใช้ทรัพยากรต่างๆ  

 ----------จากความหมายและวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การบัญชีต้นทุน เป็นการ
บัญชีที่เก่ียวข้องกับ ฐานข้อมูลด้านต้นทุน (Cost database) ที่สนับสนุนทั้งบัญชีบริหารและบัญชี
การเงิน คือ ข้อมูลด้านต้นทุนจ าเป็นทั้งต่อการจัดท างบการเงินเพ่ือเสนอบุคคลภายนอก และจ าเป็น
ต่อการน าข้อมูลไปใช้ในด้านการบริหารงาน ดังรูปภาพต่อไปนี้ 

 

 

 ----------หน้าที่ของการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ 

 ----------หน่วยบัญชีต้นทุนเป็นหน่วยงานย่อยซึ่งข้ึนตรงต่อ ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบัญชีที่เรียกว่า 
“ผู้อ านวยการบัญชี (Controller)” โดย ผู้อ านวยการบัญชีนี้จะมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมการบัญชี
อ่ืนๆ ด้วย อันได้แก่ การบัญชีทั่วไป การบัญชีเงินเดือนและค่าแรง หรือหน่วยงานงบประมาณ เป็นต้น 
หน้าที่หลักของหน่วยบัญชีต้นทุนส่วนใหญ่ ได้แก่ การเก็บรวบรวม สะสม บันท า และรายงานต้นทุน
การผลิตสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นภายในกิจการ หรือในบางกิจการหน้าที่ของหน่วยบัญชีต้นทุนอาจ
รวมไปถึงการวิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ ด้วย ฝ่ายบัญชีต้นทุนไม่มีหน้าที่
โดยตรงในการวางแผน ควบคุม หรือตัดสินใจ เป็นแต่เพียงเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมช่วยชี้แนะ
แนวทางตามข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ 

 ----------ความสัมพันธ์ของการบัญชีต้นทุนกับหน่วยงานของรัฐ 

 ----------การบัญชีต้นทุนจ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็น กรมสรรพากร ในเรื่อง
ของการค านวณภาษีเงินได้จากก าไรสุทธิ ภาษีมูลค่าเพ่ิม กระทรวงพาณิชย์ ในด้านการตีราคาสินค้า
คงเหลือ การก าหนดราคาสินค้าและค่าขนส่ง หรือแม้กระทั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ใน
ส่วนของการก าหนดอัตราค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น 

 ----------ขอบเขตของการบัญชีต้นทุน 

 ----------เมื่อกล่าวถึงการบัญชีเกี่ยวกับต้นทุน บุคคลส่วนใหญ่มักจะค านึงถึงการด าเนินงานที่เป็นธุรกิจ
ผลิตกรรมอย่างเดียว และพร้อมกันนั้นมักจะครอบคลุมไปถึงการวัดมูลค่าของค่าใช้จ่ายที่เป็นหน่วย
เงินตรา แต่การบัญชีต้นทุนมีขอบเขตกว้างกว่า เพราะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ 
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 ----------ต้นทุน หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรที่สามารถวัดเป็นจ านวนเงินได้ ซึ่งกิจการสูญเสีย หรือ
เสียสละไป เพ่ือแลกกับการได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งกลับมา ในที่นี้อาจหมายถึง สินค้าหรือบริการต่างๆ ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อกิจการ 

 ----------จากความหมายข้างต้น “ต้นทุน” หมายถึง ทรัพยากรที่วัดเป็นจ านวนเงินได้ ซึ่งอาจหมายถึง 
เวลา คน หรืออ่ืนๆ ที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ 

 ----------ในการแสดงหรือรับรู้มูลค่า “ต้นทุน” ที่กิจการสูญเสียหรือเสียสละไป กิจการจะต้องรับรู้ใน 2 
ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

 --------------------หากกิจการยังมิได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้รับกลับมา สินทรัพย์ 
--------------------เมื่อได้ใช้ประโยชน์แล้ว หรือสิ่งที่ได้รับไม่เกิดประโยชน์ ค่าใช้จ่าย 

 ตัวอย่างที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 46 บริษัท ก จ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ราคา 20,000 บาท คาดว่าจะ
มีอายุการใช้งาน 4 ปี ไม่มีมูลค่าซาก กิจการคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง 

 วิธีปฏิบัต ิ

 ----------ณ วันที่ 1 ม.ค. 46 (วันซื้อ) บริษัท ก จะต้องรับรู้คอมพิวเตอร์จ านวน 20,000 บาท ไว้เป็น
สินทรัพย์ โดยอาจ บันทึกไว้ในบัญชี เครื่องใช้ส านักงาน หรืออ่ืนๆ ก็ได้  
แต่ ในวันที่ 1 ม.ค. 47 (ปีถัดมา) บริษัท ก ได้มีการใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์นั้นไปแล้ว 1 ปี 
บริษัท ก จึงต้องรับรู้มูลค่าส่วนนั้น เป็น ค่าใช้จ่าย ในรูปของ ค่าเสื่อมราคา  
ค่าเสื่อมราคา = 20,000 / 4 = 5,000 บาท/ปี 
ดังนั้น ณ วันที่ 1 ม.ค. 47 บริษัท ก ต้องรับรู้มูลค่าของคอมพิวเตอร์เป็นสินทรัพย์ในงบดุล เพียง 
15,000 บาทเท่านั้น และตัดส่วนที่ใช้ประโยชน์ไปแล้ว 5,000 บาท ไปเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน 

 ----------จากความหมายของค าว่าต้นทุน จะเห็นได้ว่าตีความได้หลากหลายแง่มุมแตกต่างกันไป 
ขึ้นอยู่กับลักษณะการน าไปใช้ นอกจากนั้นแล้ว ในส่วนของการจ าแนกประเภทต้นทุนก็เช่นกัน 

 ประเภทของต้นทุน 

 ----------ต้นทุนมีมากมายหลากหลายชนิด แต่ละชนิดให้ความหมายที่แตกต่างกัน ตามแต่
วัตถุประสงค์การน าไปใช้ ความเข้าใจแนวคิดและการจัดแบ่งประเภทต้นทุน จะช่วยให้กิจการสามารถ
น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น การจัดแบ่งประเภทต้นทุนตามแต่ละลักษณะ และ
วัตถุประสงค์การน าไปใช้สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1. จ าแนกตามหน้าที่ทางการผลิต และส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 

 ----------1.1 ต้นทุนการผลิต (Manufacturing cost) 
----------หมายถึง ต้นทุนที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการผลิตสินค้า ซึ่งประกอบไปด้วย 
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--------------------1. วัตถุดิบ (Materials) หมายถึง วัตถุหรือส่วนประกอบที่กิจการน ามาใช้ในการแปร
สภาพให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ดังนั้น วัตถุดิบจึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ 
คือ 
- วัตถุดิบทางตรง (Direct material) ซึ่งหมายถึง วัตถุดิบหลัก หรือวัตถุดิบซึ่งเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการผลิตสินค้า และสามารถคิดค านวณเข้าเป็นมูลค่าของสินค้าโดยตรง ได้โดยง่าย  
- วัตถุดิบทางอ้อม (Indirect material) หมายถึง วัตถุดิบซึ่งเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆ น้อย ๆ หรือ 
เป็นส่วนประกอบหลัก แต่คิดค านวณมูลค่าเข้าเป็นต้นทุนของสินค้าได้ยาก ในทางบัญชี ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายการผลิต (3) 

 --------------------2. ค่าแรงงาน (Labor) หมายถึง ค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือ
คนงานที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า โดยปกติแล้วค่าแรงงานจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
ได้แก่ 
- ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor) หมายถึง ค่าแรงต่างๆ ที่จ่ายให้แก่คนงานหรือลูกจ้างที่ท าหน้าที่
เกี่ยวกับการผลิตสินค้าโดยตรง รวมไปถึงค่าแรงนั้นจะต้องสามารถคิดค านวณเข้าเป็นมูลค่าของสินค้า
ได้โดยง่าย อีกด้วย  
- ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect labor) หมายถึง เงินเดือนหรือค่าแรงซึ่งจ่ายให้กับคนงานหรือลูกจ้าง
ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตสินค้าหรือเก่ียวข้องโดยตรง แต่คิดค านวณมูลค่าเข้าเป็นต้นทุน
ของสินค้าได้ยาก ถือเป็นค่าใช้จ่ายการผลิต (3)  

 --------------------3. ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing overhead) หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เกิดข้ึนในการผลิตสินค้า นอกจากวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงทางตรง ตัวอย่างเช่น 

 ----------1.2 ต้นทุนที่ไม่เก่ียวกับการผลิต (Non - manufacturing cost) 
----------หรือ อาจเรียกว่าต้นทุนแผนกบริการ (cost of service department) หรือต้นทุนทางการ
บริหาร หมายถึง ต้นทุนต่างๆ ที่เกิดข้ึนในแผนกสนับสนุนการผลิต คือ แผนกที่ไม่ได้ท าหน้าที่ในการ
ผลิตโดยตรง แต่มีหน้าที่สนับสนุนให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แผนกบุคคล แผนก
คอมพิวเตอร์ แผนกท าความสะอาด เป็นต้น 
2. จ าแนกตามความส าคัญและลักษณะของต้นทุนการผลิต 

 ----------การจ าแนกตามลักษณะนี้ มีความคล้ายคลึงกับประเภทแรก แต่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการ
วางแผนและควบคุมมากกว่า เพ่ือการค านวณ โดยสามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 ----------2.1 ต้นทุนขั้นต้น (Prime cost) หมายถึง ต้นทุนรวมระหว่างวัตถุดิบและค่าแรงทางตรง โดย
ปกต ิต้นทุนขั้นต้นจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการผลิต รวมทั้งเป็นต้นทุนที่มีจ านวนมากเมื่อเทียบ
กับต้นทุนการผลิตทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม ในยุคปัจจุบันธุรกิจบางแห่งมีการใช้เครื่องจักรมากข้ึน ท า
ให้ต้นทุนค่าแรงทางตรงลดลง ในลักษณะเช่นนี้ ต้นทุนขั้นต้นจะมีลักษณะลดลงเมื่อเทียบกับต้นทุน
แปรสภาพ 

 ----------2.2 ต้นทุนแปรสภาพ (Conversion cost) หมายถึง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพหรือ
เปลี่ยนรูปแบบจากวัตถุดิบทางตรงให้กลายสภาพเป็น สินค้าส าเร็จรูป ต้นทุนแปรสภาพจะ
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ประกอบด้วยค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต จากท่ีกล่าวแล้ว เมื่อกิจการมีการลงทุนใน
เครื่องจักรมากขึ้น ค่าเสื่อมราคา ค่าซ่อมบ ารุง ซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายการผลิต ก็จะมีจ านวนมากตาม
ไปด้วย ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าในธุรกิจที่มีการใช้เทคโนโลยีสูงหรือลงทุนสูงในส่วนของอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ความส าคัญในส่วนของต้นทุนแปรสภาพก็จะมากขึ้น ตามไปด้วย 

 

 

 3. จ าแนกตามความสัมพันธ์กับระดับกิจกรรม 

 ----------การจ าแนกตามความสัมพันธ์กับระดับกิจกรรมนี้ บางครั้งเรียกว่า การจ าแนกตามพฤติกรรม 
(Behavior) ซึ่งมี่ลักษณะส าคัญ คือ เป็นการวิเคราะห์จ านวนของต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ
การผลิต โดยสามารถจ าแนกได้ 3 ชนิด คือ 

 ----------3.1 ต้นทุนผันแปร (Variable cost) หมายถึง ต้นทุน ซึ่งมียอดรวมเปลี่ยนแปลงไปตาม
สัดส่วนของปริมาณการผลิตหรือระดับกิจกรรมที่เกิดขึ้น ในขณะที่ต้นทุนต่อหน่วยจะคงท่ีเท่ากัน ทุกๆ 
หน่วย เช่น ค่าเชื้อเพลิง ค่าแรงงาน ยิ่งผลิตมาก ต้นทุนก็จะมากตามไปด้วย 

 ----------3.2 ต้นทุนคงท่ี (Fixed cost) หมายถึง ต้นทุน ซึ่งมียอดรวมคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ปริมาณการผลิต หรือระดับกิจกรรม แต่ยอดต่อหน่วยของต้นทุนชนิดนี้ จะเปลี่ยนไปในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับปริมาณผลิต คือ ยิ่งผลิตมาก ต้นทุนคงท่ีต่อหน่วยก็ยิ่งลดลง เช่น ค่าเช่า ยิ่งปริมาณการผลิต
สินค้ามาก ค่าเช่าต่อหน่วย ก็ยิ่งลดลง เป็นต้น 

 ----------3.3 ต้นทุนผสม (Mixed cost) หมายถึง ต้นทุนที่จะมีต้นทุนส่วนหนึ่งคงที่อยู่ในทุกระดับ
กิจกรรม และมีต้นทุนอีกส่วนหนึ่ง แปรไปตามระดับกิจกรรม เช่น ค่าโทรศัพท์ ซึ่งมีค่าคงที่ต่อเดือน 
100 บาท และส่วนของผันแปร 3 บาท/ครั้งของการโทร เป็นต้น 

 4. จ าแนกตามความสัมพันธ์กับหน่วยต้นทุน 

 ----------การจ าแนกตามความสัมพันธ์กับหน่วยต้นทุน เป็นการจ าแนกโดยพิจารณาตามความสามารถ
ในการระบุที่มาของต้นทุนได้ว่า เป็นต้นทุนของงาน แผนก ผลิตภัณฑ์ หรือหน้าที่ใด โดยสามารถ
จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท 

 ----------4.1 ต้นทุนทางตรง (Direct cost) หมายถึง ต้นทุนที่สามารถระบุได้ว่าเป็นต้นทุนของ
หน่วยงาน ของงาน ผลิตภัณฑ์ หรือแผนกใด เช่น ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรแผนกประกอบ ก็เป็น
ต้นทุนทางตรงของแผนกประกอบ หรือ เงินเดือนผู้ควบคุมการผลิตสินค้า ก ก็เป็นต้นทุนทางตรงของ
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สินค้า ก เป็นต้น 

 ----------4.2 ต้นทุนทางอ้อม (Indirect cost) หมายถึง ต้นทุนร่วม (common cost) ที่เกิดข้ึนโดยไม่
สามารถระบุได้ว่าเกิดจากหน่วยต้นทุนใด ดังนั้น กิจการจึงต้องใช้เทคนิคในการปันส่วน(allocation 
techniques) ต้นทุนดังกล่าว ไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น เงินเดือนของผู้จัดการโรงงาน 
แม่บา้นท าความสะอาด หรือ ยามรักษาความปลอดภัยของโรงงาน ซึ่งใช้ในการผลิตสินค้ามากกว่า 2 
ชนิด จึงไม่สามารถระบุได้ว่าเงินเดือนดังกล่าวเป็นของสินค้าใด เท่าไหร่ ต้องใช้การปันส่วน(แบ่ง)
ให้กับสินค้าแต่ละชนิด 

 5. จ าแนกตามงวดเวลาที่ก่อประโยชน์ 

 ----------เป็นการจ าแนกโดยพิจารณาตามหลักการจับคู่รายได้และค่าใช้จ่าย หมายถึง ต้นทุนบางชนิด
จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ เพราะยังไม่ก่อประโยชน์ให้กับกิจการ แต่เมื่อก่อประโยชน์แล้ว(เกิดรายได้) 
จะถูกตัดไปเป็นค่าใช้จ่าย การจ าแนกต้นทุนในลักษณะนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดท างบก าไรการเงิน
ของกิจการ สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ 

 ----------5.1 ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product cost) ต้นทุนซึ่งกิจการจ่ายไปแต่ไม่เกิดประโยชน์ในทันที 
และจะถูกสะสมเก็บรวบรวม ไว้ในตัวสินค้า ซึ่งต้องบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์ของกิจการ จนกว่าสินค้านั้น 
ๆ จะถูกขายออกไป ตัวอย่างเช่น วัตถุดิบ ค่าแรงคนงาน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ่ายเพ่ือการผลิตสินค้า 
เป็นต้น 

 ----------5.2 ต้นทุนงวดเวลา (Period cost) ต้นทุนซึ่งกิจการจ่ายไป และเกิดประโยชน์ในงวดบัญชี
นั้น ๆ ทันที ดังนั้น ต้นทุนประเภทนี้ จึงถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของงวดนั้น ๆ ไป โดยส่วนมากหมายถึง 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เช่น เงินเดือนพนักงานฝ่ายบุคคล ค่าวัสดุส านักงานใช้ไป เงินเดือน
พนักงานขาย เป็นต้น 

 

 

6. จ าแนกตามความสัมพันธ์กับเวลา 

 ----------1.1 ต้นที่ในอดีต (Historical cost) หมายถึง ราคาทุน หรือมูลค่าท่ีกิจการจ่ายไปจริงตามหลักฐานที่
ปรากฏ แต่ต้นทุนนี้ ผู้บริหารมักไม่น ามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจมากนัก เพราะถือเป็นการจ่ายเงินไปใน
อดีต มูลค่าของเงินแตกต่างจากปัจจุบัน อาจเนื่องมาจาก ภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย หรือความเจริญทาง
เศรษฐกิจ เป็นต้น 

 ----------1.2 ต้นทุนทดแทน (Replacement cost) หมายถึง ราคา หรือมูลค่าตลาดในปัจจุบันของสินทรัพย์
ชนิดนั้นๆ 

 ----------1.3 ต้นทุนในอนาคต (Future cost) หมายถึง ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
จากการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งของผู้บริหาร ซึ่งอาจได้จากการประมาณการณ์ กล่าวคือ ต้นทุนในอนาคตนี้ 
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จะเกิด หรือไม่เกิดข้ึนอยู่ที่การตัดสินใจของผู้บริหาร และในขณะเดียวกันผู้บริหารก็ต้องพิจารณาจากต้นทุนนี้
เช่นกัน ว่าควรจะตัดสินใจอย่างไรให้เกิดต้นทุนต่ าที่สุด ดังนั้น กิจการจึงควรระมัดระวังและพิจารณาอย่าง
รอบคอบในการประมาณต้นทุนประเภทนี้ เช่น บริษัท ข ก าลังพิจารณาเปลี่ยนเครื่องจักร และมีผู้มาเสนอขาย
หลายราย ตลอดจนมีบริษัทอ่ืนๆ ยื่นข้อเสนอให้เช่าเครื่องจักรดังกล่าวด้วย ดังนั้น ฝ่ายบัญชีต้องท าการ
ประมาณการณ์ ต้นทุนในอนาคตว่า ถ้าซื้อจากผู้ขายรายที่ 1 2 หรือ 3 ต้นทุนในอนาคตจะเป็นเท่าใด (ซึ่งอาจ
หมายถึง ค่าบ ารุงรักษา ค่าเสื่อมราคา ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น) หรือควรจะเช่าเครื่องจักรดี 

 7. จ าแนกตามความรับผิดชอบ 

 ----------7.1 ต้นทุนที่ควบคุมได้ (Controllable cost) หมายถึง ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายที่สามารถระบุหรือ
ก าหนดได้ว่า หน่วยงานใด หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อต้นทุนนั้น ๆ มีอ านาจสั่งการ 
สามารถควบคุม ให้ต้นทุนนั้นๆ เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ 

 ----------7.2 ต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable cost) หมายถึง ต้นทุน หรือค่าใช้จ่าย ที่ไม่ได้ภายใต้
อ านาจหน้าที่ ที่หน่วยงานหรือผู้บริหารในระดับนั้นๆ จะควบคุมไว้ได้ คือ ไม่สามารถจัดการ ก าหนด หรือสั่ง
การให้ต้นทุนนั้นๆ เพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ 

 8. จ าแนกตามการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อตัดสินใจ 

 ----------8.1 ต้นทุนจม (Sunk cost) หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจในอดีต ไม่มีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจในปัจจุบัน ถือเป็นต้นทุนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ไม่สามารถท าการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะมีการ
ตัดสินใจอย่างไรก็ตาม เช่น ค่าเช่าจากสัญญาเช่าระยะยาว ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ เป็นต้น 

 ----------8.2 ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoidable cost) หมายถึง ต้นทุนที่สามารถประหยัดได้ จากการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในอนาคต ดังนั้น จึงมีบทบาทมากต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

 ----------8.3 ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity cost) หมายถงึ ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่กิจการต้อง
สูญเสียไป เพราะไม่เลือกทางเลือกนั้น เช่น นาย ก. ต้องเสียโอกาสในการได้รับค่าเช่าเดือนละ 5,000 บาท 
เพราะนาย ก. เลือกท่ีจะน าร้านนั้นไปประกอบกิจการร้านอาหารแทนการให้เช่า เป็นต้น 

 ----------8.4 ต้นทุนส่วนต่าง (Differential cost) หมายถึง ต้นทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง(อาจเพ่ิมขึ้น
หรือลดลง)ไปจากการตัดสินใจเลือกกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยปกติมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิธี
ปฏิบัติแบบเดิม มาเป็นการปฏิบัติแบบใหม่ 

 ----------8.5 ต้นทุนส่วนเพิ่มต่อหน่วย (Marginal cost) หมายถึง ต้นทุนที่จะเพ่ิมขึ้นเมื่อการผลิตเพ่ิมข้ึนหนึ่ง
หน่วย ซึ่งเป็นต้นทุนที่เป็นแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารได้เป็น
อย่างดี 
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ก่อนที่จะท าการศึกษาถึงระบบบัญชีต้นทุน จ าเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะที่ส าคัญ
และความแตกต่างของธุรกิจแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการ ธุรกิจผลิตสินค้า หรือแม้กระทั้งการซื้อ
สินค้ามาจ าหน่ายหรือที่เรียกว่า ซื้อมาขายไป เพราะลักษณะและความแตกต่างของธุรกิจแต่ละประเภทมีผลต่อ
การจัดวางระบบด้านบัญชีต้นทุน ธุรกิจแต่ละประเภทต้องการระบบบัญชีต้นทุนที่แตกต่างกันไป ทั้งในส่วนของ
การเก็บรวบรวม การสะสมข้อมูล ความต้องการข้อมูล หรือแม้กระทั่งการรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนั้น ใน
เบื้องต้นจะขออธิบายถึงลักษณะของธุรกิจแต่ละประเภทพร้อมกับระบบบัญชีต้นทุนที่ธุรกิจนั้นต้องการ ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 ----------1. ธุรกิจบริการ หมายถึง กิจการที่ไม่ได้ขายสินค้าที่เป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้ แต่เป็นในลักษณะ
การอ านวยความสะดวก การให้ประโยชน์ที่เป็นนามธรรม ไม่มีรูปร่าง ไม่สามารถจับต้องได้ ธุรกิจประเภทนี้
ได้แก่ โรงพยาบาล ให้บริการรักษาคนไข้ สถานศึกษา บริการให้ความรู้ หรือ สถาบันการเงิน ให้บริการรับ – 
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ฝาก และท าธุรกรรมด้านการเงิน เป็นต้น ธุรกิจบริการถือเป็นธุรกิจที่มีกระบวนการของการผลิต เพียงไม่มีการ
น าวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต แต่มีการใช้ต้นทุนค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิตเพ่ือการแปรสภาพ ดังนั้น 
ต้นทุนผลิตจึงเกิดขึ้นเฉพาะในส่วนของต้นทุนแปรสภาพ (conversion cost) เท่านั้น การจัดท างบ “ต้นทุน
ผลิต” จะมีลักษณะคล้ายธุรกิจผลิตสินค้า เพียงแต่ไม่มีข้อมูล “ต้นทุนค่าวัตถุดิบ” เท่านั้นเอง 

 ----------2. ธุรกิจซื้อขายสินค้า หมายถึง กิจการที่ขายสินค้า โดยท าการซื้อสินค้าส าเร็จรูปมาจากผู้ผลิต หรือ
จากพ่อค้ารายอ่ืนๆ และน ามาขายต่อให้ผู้บริโภค เนื่องจากกิจการไม่ได้มีการผลิตสินค้าเอง ต้นทุนประเภท ค่า
วัตถุดิบ ค่าแรงคนงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต จึงไม่เกิดข้ึน ส่งผลให้ระบบบัญชีต้นทุนของธุรกิจประเภทนี้
ค่อนข้างง่าย ไม่จ าเป็นต้องจัดวางระบบในการเก็บข้อมูลต้นทุนทั้ง 3 ประเภท เมื่อไม่มีข้อมูลต้นทุนดังกล่าว ก็
ไม่จ าเป็นต้องจัดท า “งบต้นทุนผลิต” ต้นทุนจะเกิดขึ้นเฉพาะ “ต้นทุนขาย” ซึ่งหมายถึง มูลค่าซื้อสินค้าบวก
ด้วยค่าใช้จ่ายต่างที่เกิดข้ึนเพ่ือให้ได้สินค้ามา(เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย และ “ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน” 
เท่านั้น 

 ----------3. ธุรกิจผลิตสินค้า หมายถึง กิจการที่ด าเนินธุรกิจโดยสั่งซื้อวัตถุชนิดใดชนิดหนึ่ง(วัตถุดิบ) เข้ามาท า
การแปรสภาพ(เกิด conversion cost) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้ตัวสินค้า กลายเป็นสินค้าส าเร็จรูป ออกวางจ าหน่าย
ในท้องตลาด จากลักษณะดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ต้นทุนที่เกิดขึ้นในธุรกิจผลิตสินค้าครบทั้ง 3 องค์ประกอบ ไม่ว่า
จะเป็น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายการผลิตอีกด้วย ในธุรกิจประเภทนี้จึงมีความยุ่งยาก และ
สลับซับซ้อนในการวางระบบ ทั้งในส่วนของการเก็บรวบรวมและสะสมข้อมูลต้นทุนแต่ละชนิด การจ าแนก
ประเภท การบันทึกบัญชี ตลอดถึงการรายงานข้อมูลด้านต้นทุนด้วย ดังนั้น ในบทนี้จึงจะกล่าวเน้นหนักไปถึง
การวางระบบบัญชีต้นทุนของธุรกิจผลิตสินค้าเป็นส่วนใหญ่ 
 

 ----------เพ่ือความสะดวก เหมาะสมกับการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูลต้นทุน จึงมีการจัดแบ่ง
ระบบบัญชีต้นทุนออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะของกระบวนการผลิตสินค้าดังได้กล่าวไปแล้ว คือ 

 ----------1. ระบบต้นทุนงานสั่งท า (Job order cost system) 

 --------------------ระบบต้นทุนงานสั่งท านี้ เป็นระบบการสะสมต้นทุนที่ใช้ส าหรับการค านวณต้นทุน ในลักษณะ
ที่กิจการมีการผลิตสินค้าเพียงชนิดเดียว หรือการผลิตเป็นชุด ๆ ตามค าสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งจะมีลักษณะการ
ผลิตที่แตกต่างกันออกไปตามค าสั่งของลูกค้า ตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้น จึงเรียกระบบการผลิตแบบนี้
ว่า “งานสั่งท า” เมื่อการลักษณะการผลิตและตัวสินค้าแตกต่างกัน ต้นทุนการผลิต และราคาขายในแต่ละงาน 
หรือส าหรับลูกค้าแต่ละรายก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วย อย่างไรก็ตาม ต้นทุนของการผลิตลักษณะนี้ก็ยังคง
ประกอบไปด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต โดยเมื่อเริ่มท าการผลิตและเกิด
ต้นทุนขึ้น ต้นทุนที่เกิดขึ้นนั้น ๆ จะถูกโอนเข้าบัญชีงานระหว่างท าของแต่ละงาน และเมื่อท าการผลิตเสร็จ 
ต้นทุนรวมทั้งหมดของงานที่ผลิตเสร็จนั้นจะถูกโอนไปยังบัญชีสินค้าส าเร็จรูป เพื่อรอส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า 

 --------------------จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่ากิจการมีการบันทึก สะสมต้นทุนเป็นของแต่ละงาน ซึ่งอาจท า
ได้โดยการเปิดบัญชีแยกประเภท “บัญชีงานระหว่างท า” เป็นบัญชีคุม และ เปิดบัญชีแยกประเภทย่อยของแต่
ละงาน หรือใช้การบันทึก “บัตรต้นทุนงานสั่งท า” แทนการบันทึกบัญชีแยกประเภทย่อยก็ได้ แต่ในบางกิจการ
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ที่ต้องการระบบการควบคุมภายในที่ดี สามารถเช็คข้อมูลระหว่างกันได้ ก็จะจัดท าท้ังบัญชีแยกประเภทย่อย 
โดยเป็นหน้าที่ของแผนกบัญชีทั่วไป และบัตรต้นทุนงานสั่งท า ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของบัญชีต้นทุน จากนั้นก็จะน า
ยอดมาเช็คระหว่างกัน ซึ่งเราจะมีการศึกษาอย่างละเอียดในเรื่องนี้อีก ในบทที่ 6 

 ----------2. ระบบต้นทุนกระบวนการ (Process cost system) 

 --------------------ระบบต้นทุนช่วง หรือต้นทุนกระบวนการนี้ เป็นระบบการสะสมต้นทุน หรือการคิดต้นทุน
สินค้าในกรณีที่กิจการมีลักษณะการผลิตจ านวนมาก (Mass production) หรือการผลิตแบบต่อเนื่อง 
(Continuous processing) เช่น การผลิตอาหารส าเร็จรูป การผลิตวิทยุโทรทัศน์ สินค้าอุปโภค-บริโภค เป็น
ต้น ซึ่งลักษณะการผลิตเหล่านี้ จะเป็นการผลิตสินค้าท่ีมีลักษณะคล้ายกัน หรือเหมือนกันจ านวนมาก รวมทั้ง
ระบบการผลิตและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ก็ยากต่อการเปลี่ยนแปลง หรือโยกย้าย ส่วนประกอบต้นทุนการ
ผลิตในระบบการผลิตแบบนี้ ก็จะประกอบไปด้วยต้นทุนทั้ง 3 ประเภทเช่นกัน คือ วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต แต่จะมิได้ท าการสะสมต้นทุน ในลักษณะเป็นแต่ละงานเหมือนระบบต้นทุน
งานสั่งท า เพราะเป็นงานเดียวกัน แต่จะมีการสะสมต้นทุนที่เกิดขึ้นในลักษณะเป็นศูนย์ต้นทุน (Cost center) 
หรือแต่ละแผนก (Department) ที่กิจการได้ก าหนดไว้ในกระบวนการผลิต โดยที่แต่ละแผนกผลิตจะมีบัญชี
งานระหว่างท าของตน เมื่อแผนกใดท าการผลิตเสร็จก็จะมีการโอนต้นทุนไปยังแผนกต่อๆ ไป จนกระทั่งแผนก
สุดท้าย ก็จะโอนงานที่ผลิตเสร็จไปเป็นต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป ซึ่งจะสามารถศึกษาอย่างละเอียดได้ในบทที่ 7 

  
ในการจัดวางระบบบัญชีต้นทุนนั้น นอกจากจะพิจารณาจากกระบวนการผลิตและลักษณะสินค้าท่ีผลิตแล้ว 
กิจการยังจ าเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ อีก อันได้แก่ ขนาดของกิจการ ทรัพยากร และ ความต้องการใช้
ข้อมูล เพ่ือเลือกระบบการบันทึกบัญชีที่เหมาะสม และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีด้วยกัน 2 ระบบคือ 

 ----------1. การบันทึกบัญชีต้นทุนแบบส้ินงวด (Periodic Method) 

 --------------------การบันทึกบัญชีต้นทุนในระบบแบบสิ้นงวดนี้ เป็นการบันทึกบัญชีโดยไม่มีการบันทึกรับรู้การ
เกิดข้ึนของต้นทุนในระหว่างงวด กล่าวคือ ไม่ว่าจะมีการเบิกวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต การคิดค่าแรงงาน
เข้าสู่งาน หรือการจ่ายค่าใช้จ่าย ในระบบนี้จะไม่มีการโอนต้นทุนเหล่านี้เข้าสู่บัญชีงานระหว่างท า หรือ
แม้กระทั่งมีงานที่ผลิตเสร็จก็จะไม่มีการรับรู้เป็นสินค้าส าเร็จรูป กิจการจะมีการรับรู้ก็ต่อเมื่อ “สิ้นงวดบัญชี” 
ซึ่งอาจเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี แล้วแต่นโยบายของแต่ละกิจการ เมื่อสิ้นงวดแต่ละงวดจะมีการ
ตรวจนับจ านวนของสินค้าสินค้าคงเหลือ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ งานระหว่างท า หรือสินค้าส าเร็จรูป และค านวณ
เป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด (ซึ่งได้อธิบายไว้อย่างละเอียดในหลักการบัญชี 2) ระบบการคิด
ต้นทุนในลักษณะนี้เหมาะสมกับกิจการขนาดเล็ก มีระบบการผลิตที่ไม่สลับซับซ้อน ไม่เหมาะสมกับกิจการที่
ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านต้นทุนเพื่อการวางแผน การควบคุม หรือการตัดสินใจใดๆ ก็ตาม 

 ----------2. การบันทึกบัญชีต้นทุนแบบต่อเนื่อง (Perpetual Method) 

 --------------------การบันทึกบัญชีต้นทุนในระบบแบบต่อเนื่องนี้ ซึ่งตรงกันข้ามกับแบบแรกโดยสิ้นเชิง คือใน
ระบบนี้จะมีการบันทึกความเคลื่อนของต้นทุนตลอดเวลา ตั้งแต่การซื้อวัตถุดิบเข้ามา เบิกวัตถุดิบเข้าสู่
กระบวนการผลิต การคิดค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิต โดยจะมีการโอนรายการเหล่านี้เข้าสู่ “บัญชีงาน
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ระหว่างท า” และเม่ือการผลิตเสร็จก็จะโอนไปยัง “บัญชีสินค้าส าเร็จรูป” ตลอดจนเมื่อขายก็จะโอนเข้าสู่ 
“บัญชีต้นทุนขาย” จะเห็นได้ว่า การบันทึกบัญชีในระบบนี้ มีความยุ่งยากและซับซ้อน อาจใช้ทรัพยากรสูง (ท้ัง
คน งบประมาณ และเวลา) แต่ให้ประโยชน์ในด้านการบริหารได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การบันทึกบัญชีในระบบนี้ 
จึงเหมาะสมกับกิจการขนาดใหญ่ ที่จ าเป็นต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านต้นทุน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสู้กับคู่แข่งขันได้ จึงจะคุ้มกับการลงทุนใช้ระบบนี้ 
 

ดังที่ทราบกันไปแล้วว่าต้นทุนการผลิตสินค้านั้นประกอบไปด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และ
ค่าใช้จ่ายการผลิต ในเรื่องระบบการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์นี้ จะกล่าวถึงตัวเลขหรือข้อมูลจากต้นทุนทั้ง 3 
ชนิดนี้ ที่จะน ามาใช้ในการค านวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระบบคือ 

 ----------1. ระบบต้นทุนจริง (Actual cost system) 

 --------------------ระบบต้นทุนจริง คือ ระบบการคิดต้นทุนที่ค านวณต้นทุนการผลิตสินค้าจากข้อมูลจริง 
กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบทางตรงก็คิดจากที่ใช้จริง ค่าแรงงานที่จ่ายจริง และสุดท้ายค่าใช้จ่ายการผลิตก็
ต้องเป็นที่จ่ายไปจริงๆ ส าหรับการผลิตนั้น ๆ ส าหรับระบบนี้ในทางปฏิบัติจริงอาจจะมีความยุ่งยาก เพราะการ
เก็บข้อมูลจริงนั้นอาจต้องใช้เวลานาน ในทางปฏิบัติแล้ววัตถุดิบทางตรง และค่าแรงงานทางตรง อาจสามารถ
ทราบได้ แต่ค่าใช้จ่ายการผลิตอาจต้องรอเก็บข้อมูลการจ่ายค่าใช้จ่ายจริง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด เช่น ค่าน้ า – ค่า
ไฟ ต้องรอสิ้นเดือน ค่าโทรศัพท์ต้องรอบิลเรียกเก็บ หรือแม้แต่ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร เป็นต้น ดังนั้น ถึงแม้ว่า
ระบบนี้จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง แต่ก็อาจไม่ทันท่วงทีต่อการน าข้อมูลไปใช้ 

 ----------2. ระบบต้นทุนปกติ (Normal cost system) 

 --------------------ระบบต้นทุนปกติ เป็นระบบบัญชีที่พัฒนามาจากระบบต้นทุนจริง กล่าวคือ จากระบบต้นทุน
จริง เกิดปัญหาขึ้นในส่วนของการเก็บข้อมูลจริงของค่าใช้จ่ายการผลิต ดังนั้น ระบบต้นทุนปกติจึงค านวณ
ต้นทุนผลิต โดยใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายการผลิตจากการประมาณการขึ้นมาโดยเรียกว่า “ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร” 
หรือ “ค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน” แต่ในส่วนของข้อมูลวัตถุดิบทางตรง และค่าแรงงานทางตรง ยังคงใช้
ข้อมูลจริงในการค านวณ เช่นเดิม ระบบนี้จะช่วยให้กิจการไม่ต้องรอทราบถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน ท าให้กิจการ
สามารถค านวณต้นทุนการผลิตสินค้าได้ ณ วันที่ผลิตเสร็จ ถึงแม้จะไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นจริง แต่ก็อาศัยหลักการ
ประมาณการที่มีเหตุผล เชื่อถือได้ และทันท่วงทีต่อการน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการ
ตั้งราคา การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ดังนั้น วิธีนี้จึงเป็นที่นิยมของธุรกิจส่วนใหญ่ 

 ----------3. ระบบต้นทุนมาตรฐาน (Standard cost system) 

 --------------------ระบบต้นทุนมาตรฐาน หมายถึง ระบบการค านวณต้นทุนที่ใช้ข้อมูลจากการประมาณการ
ทั้งสิ้น ทั้งในส่วนของวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต กล่าวคือ กิจการจะมีการ
ก าหนดต้นทุนค่าวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตไว้ล่วงหน้า ว่าถ้าการผลิตเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพแล้วต้นทุนเหล่านี้จะมีจ านวนเท่าใด ซึ่งระบบต้นทุนแบบนี้ เหมาะส าหรับใช้ในการวางแผน และ
ควบคุมการปฏิบัติงาน แต่กิจการต้องมีความระมัดระวังในการก าหนดต้นทุนไม่ให้สูงหรือต่ าจนเกินไป และควร
มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ในเรื่องระบบต้นทุนมาตรฐานนี้ จะอธิบายไว้โดยละเอียดในบทที่ 8 
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การจ าแนกวิธีการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์นี้ จ าแนกโดยใช้แนวคิดในเชิงพฤติกรรมของต้นทุน กล่าวคือ 
โดยทั่วไปแล้วต้นทุนการผลิตของสินค้าหรือบริการ จะประกอบไปด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง 
และค่าใช้จ่ายการผลิต แต่การจ าแนกโดยใช้แนวคิดเชิงพฤติกรรมนั้น จะท าการวิเคราะห์ต่อว่า ต้นทุนแต่ละ
ชนิดนั้น เป็นต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงท่ี หรือว่าต้นทุนผสม จากการจ าแนกในเชิงพฤติกรรมนี้ จึงสามารถแบ่ง
วิธีการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ออกได้เป็น 2 รูปแบบด้วยกัน คือ 

 ----------1. ระบบต้นทุนทางตรง หรือต้นทุนผันแปร (Direct or Variable costing) 

 --------------------ระบบต้นทุนทางตรงหรือต้นทุนผันแปร คือ การค านวณต้นทุนที่น าเอาเฉพาะต้นทุนที่ถือเป็น
ต้นทุนผันแปรเท่านั้นมาค านวณเป็นต้นทุนของสินค้าที่ผลิต ส่วนต้นทุนคงที่จะถือเป็นค่าใช้จ่ายประจ างวดของ
งวดบัญชีนั้น ๆ กล่าวคือ จะรวมเฉพาะส่วนของ วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร เท่านั้น 
การค านวณต้นทุนในลักษณะนี้มีแนวคิดที่ว่า ต้นทุนผันแปรจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการผลิตสินค้า หากไม่มีการ
ผลิตสินค้าต้นทุนผันแปรก็ไม่เกิดข้ึน แต่ส าหรับต้นทุนคงที่นั้น ไม่ว่ากิจการจะผลิตหรือไม่ผลิตสินค้าก็ตาม 
ต้นทุนคงท่ีก็ยังคงเกิดขึ้น ระบบต้นทุนทางตรงหรือต้นทุนผันแปรนี้สามารถใช้ประโยชน์ในแง่การบริหารงานได้
อย่างเต็มที่ โดยมากจะใช้ภายในกิจการ อาจเป็นการน าเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร หรือต่อฝ่ายวางแผน ก็ได้ 

 ----------2. ระบบต้นทุนรวม หรือต้นทุนเต็ม (Full or Absorption costing) 

 --------------------ระบบต้นทุนรวม หรือต้นทุนเต็ม คือ การค านวณต้นทุนที่รวมต้นทุนการผลิตทุกชนิดเข้าเป็น
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยไม่มีการแยกว่าเป็นต้นทุนคงท่ีหรือผันแปร ตามแนวคิดนี้ถือว่า ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนคงท่ี 
หรือต้นทุนผันแปร ก็เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าทั้งสิ้น เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการค านวณต้นทุนสินค้าคงเหลือเพ่ือ
การจัดท างบการเงินของกิจการ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเป็นวิธีการค านวณต้นทุนที่ใช้เพ่ือ
การรายงานข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าต่อบุคคลภายนอก 
 

 

 

 

-เนื่องจากการผลิตสินค้า หมายถึง กระบวนการในการน าวัตถุดิบมาท าการแปรสภาพให้กลายเป็น
สินค้าส าเร็จรูป ดังนั้น วัตถุดิบจึงถือเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของการผลิตสินค้า และเป็นต้นทุน
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ส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับต้นทุนอ่ืนๆ ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายบริหารขอกกิจการจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความ
สนใจในการควบคุมวัตถุดิบ เริ่มตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ การเก็บรักษา ตลอดจนการเบิกจ่าย
วัตถุดิบ ทั้งนี้เพ่ือมิให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้นเนื่องจากขาดประสิทธิภาพในการจัดการเกี่ยวกับ
วัตถุดิบ 

--------ในปัจจุบัน เป้าหมายส าคัญของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตประการหนึ่ง คือ พยายามใช้
ต้นทุนของวัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มีการน าเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ เข้ามาใช้ใน
การบริหารวัตถุดิบ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ในการวางแผนและควบคุมการจัดซื้อ การเบิกใช้ 
ตลอดจนการค านวณต้นทุนวัตถุดิบ นอกจากนี้ยังได้มีการใช้หลักการเกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบ
เพ่ือให้เกิดความประหยัดมากที่สุด (Economic order quantity) เป็นต้น ซึ่งการอธิบายในบทนี้ 
จะขอแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ในการของการจัดการด้านบัญชีและการค านวณต้นทุนของวัตถุดิบ และ
อีกส่วนหนึ่งคือ การวางแผนและการควบคุมวัตถุดิบ 

 

--------ดังได้กล่าวไปแล้วว่าวัตถุดิบ ถือเป็นส่วนส าคัญในการผลิตสินค้า แต่ในการผลิตสินค้าชนิด
ใดชนิดหนึ่งนั้น โดยมากมักใช้วัตถุดิบมากมายหลายชนิด แต่อย่างไรก็ตามวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
เหล่านั้น อาจถูกจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ วัตถุดิบทางตรง และวัตถุดิบทางอ้อม 

 วัตถุดิบทางตรง (Direct Materials) คือ วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบหลักหรือ
ส่วนประกอบส าคัญในการผลิตสินค้า สามารถชี้ได้ชัดว่าใช้ผลิตสินค้าชนิดใด เป็นจ านวน
เท่าไหร่ และสามารถค านวณมูลค่าต่อการผลิตสินค้าหนึ่งหน่วยได้โดยง่าย เช่น ไม้ที่
น ามาใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์หนังสือ ผ้าที่น ามาตัดเสื้อ เป็นต้น 

 วัตถุดิบทางอ้อม (Indirect Materials) คือ วัตถุดิบที่ใช้เป็นเพียงส่วนประกอบ หรืออาจ
เป็นส่วนส าคัญแต่ใช้ในปริมาณท่ีน้อย มีมูลค่าต่ า ยากแก่การค านวณเข้าสู่สินค้าโดยตรง 
ดังนั้น ค่าวัตถุดิบทางอ้อม จึงถือเป็นค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งได้แก่ กาว ตะปู สี ด้าย หรือ
วัสดุสิ้นเปลืองอ่ืนๆ  
ในการพิจารณาว่ารายการใดเป็นวัตถุดิบทางตรง หรือทางอ้อมนั้น ต้องพิจารณาปัจจัย
ส าคัญ 

ในการพิจารณาว่ารายการใดเป็นวัตถุดิบทางตรง หรือทางอ้อมนั้น ต้องพิจารณาปัจจัยส าคัญ 2 
ประการประกอบกัน กล่าวคือ วัตถุดิบซึ่งถือว่าเป็นวัตถุดิบทางตรง นั้นต้องเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการผลิตสินค้าโดยตรง และสามารถค านวณเข้าเป็นต้นทุนของตัวสินค้าได้โดยง่าย 
หากขาดข้อใดข้อหนึ่งย่อมถือว่ารายการนั้น เป็นวัตถุดิบทางอ้อมไป และจะน ารายการวัตถุดิบ
ทางอ้อมนี้ไปแสดงไว้ในรายการค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งจะกล่าวถึงในบทที่ 5 การบัญชีเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายการผลิต 
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---จะมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปตามระบบการบันทึกบัญชีที่กิจการเลือกใช้ กล่าวคือ หากกิจการเลือกใช้
วิธีการบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวด (Periodic method) วิธีปฏิบัติทางการบัญชีจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนดังนี้ 
คือ เมื่อมีการสั่งซื้อ และการตีราคาเมื่อสิ้นงวดเท่านั้น   
  
แต่หากกิจการเลือกใช้การวิธีการบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง (Perpetual method) วิธีการทางการบัญชีก็จะ
ประกอบไปด้วย 2 ส่วนเช่นกัน คือ เมื่อมีการสั่งซื้อ และการตีราคาแต่เป็นการตีราคา ณ วันเบิกวัตถุดิบเข้าสู่
กระบวนการผลิต จากเหตุผลดังกล่าวในส่วนของการค านวณต้นทุนวัตถุดิบและการบันทึกบัญชีนี้ จะแยก
อธิบายออกเป็น 2 ส่วน คือ การค านวณต้นทุนเมื่อมีการจัดซื้อ และการตีราคาเมื่อมีการเบิกใช้ หรือวันสิ้นงวด
แล้วแต่กรณี 
  

 

--------กิจการที่ท าการผลิตสินค้าส่วนใหญ่ จะมีแผนกจัดซื้อ (Purchasing department) เพ่ือท าหน้าที่ใน
การจัดซื้อวัตถุดิบและวัสดุต่างๆ ทั้งที่ใช้ในการผลิตและไม่ได้ใช้ในการผลิต ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อมีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดซื้อดังกล่าว ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและระเบียบที่กิจการก าหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็น
เงื่อนไข คุณภาพ และราคาของวัตถุดิบและวัสดุที่จะท าการจัดซื้อ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อวัตถุดิบมี 3 
ชนิด ได้แก่ ใบขอซื้อ (Purchase requisition) ใบสั่งซื้อ (Purchase order) และใบรับของ (Receiving 
report) 
 

 
--------1. ใบขอซื้อ (Purchase requisition) 
------------ใบขอซื้อ คือ เอกสารที่จัดท าขึ้นจากผู้ที่ต้องการใช้วัตถุดิบหรือวัสดุนั้นๆ ส่งไปยังฝ่ายจัดซื้อ เพ่ือท า
การสั่งซื้อวัตถุดิบหรือวัสดุนั้น ๆ เข้ามา แต่บางกิจการที่มีขนาดใหญ่ต้องการให้ระบบการจัดซื้อมีการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ จะมอบหมายหน้าที่ในการจัดท าใบขอซื้อให้เป็นหน้าที่ของ “ฝ่ายคลังสินค้า” เพราะ
ฝ่ายคลังจะสามารถตรวจสอบได้ว่าวัตถุดิบที่ต้องการซื้อนั้น ไม่มีอยู่ในคลังจริง ดังนั้น ระบบการปฏิบัติก็คือ ผู้
ต้องการใช้จะแจ้งความประสงค์ต้องการเบิกวัตถุดิบชนิดนี้มายังคลัง จ านวนเท่าใด หากคลังวัตถุดิบท าการ
ตรวจสอบแล้ว วัตถุดิบดังกล่าวไม่มี หรือมีไม่เพียงพอ ทางคลังก็จะจัดท าใบขอซื้อขึ้น 2 ฉบับ โดยต้นฉบับส่งไป
ยังฝ่ายจัดซื้อ ส่วนที่เหลือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
แต่จะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะและประเภทของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ส่วนส าคัญ ๆ ก็จะ
ประกอบไปด้วย ชื่อแผนกหรือบุคคล ผู้ต้องการใช้ ชนิดและปริมาณที่ต้องการใช้ รายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ 
ราคา การขนส่ง วันที่ที่ต้องการใช้ เป็นต้น (ดังแสดงภาพที่ 3-1) 
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ภาพที่ 3-1 แสดงตัวอย่างใบขอซื้อ 
  
-------2. ใบสั่งซื้อ (Purchase order) 
-----------เมื่อแผนกจัดซื้อได้รับใบขอซื้อ ก็จะท าการตรวจสอบรายการวัตถุดิบ และรายละเอียดต่างๆ ที่จะ
จัดซื้อว่าควรที่จะจัดซื้อจากผู้จ าหน่าย (Supplier) รายใด จึงจะให้ผลประโยชน์ทั้งในด้านคุณภาพ และต้นทุนที่
ดีที่สุดกับกิจการ หลังจากนั้น แผนกจัดซื้อจะท าการออกใบสั่งซื้อพร้อมทั้งส าเนาอีก 4 ฉบับ ต้นฉบับจะถูก 
ส่งไปยังผู้จ าหน่าย ส่วนส าเนาฉบับที่ 1 จะส่งไปยังฝ่ายบัญชี เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานตรวจเช็คกับใบก ากับ
สินคา้ ส าเนาฉบับที่ 2 ส่งไปยังบัญชีเจ้าหนี้เพ่ือเตรียมการส าหรับการช าระเงินค่าวัตถุดิบ ส าเนาฉบับที่ 3 ส่งไป
ยังแผนกตรวจรับสินค้า เพ่ือเป็นหลักฐานในการยืนยันการเช็คสินค้า และส าเนาฉบับที่ 4 แผนกจัดซื้อจะเก็บไว้
เอง 
โดยปกติแล้วรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏในใบสั่งซื้อ จะต้องประกอบด้วยชื่อที่อยู่ของบริษัทที่ท าการสั่งซื้อ 
เลขที่ใบส่งซื้อ ชื่อและที่อยู่ของผู้จ าหน่าย วันที่ที่ท าการออกใบสั่งซื้อ วันที่ต้องการให้ส่งมอบวัตถุดิบ เงื่อนไข
การขนส่ง และเงื่อนไขในการช าระเงิน ปริมาณซื้อ ราคาวัตถุดิบต่อหน่วย และยอดรวมของจ านวนเงินทั้งหมด
ที่ท าการสั่งซื้อ นอกจากนี้จะต้องมีการลงรายชื่อผู้มีอ านาจในการสั่งซื้อ (ดังแสดงในภาพที่ 3-2) 
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ภาพที่ 3 – 2 แสดงตัวอย่างใบสั่งซ้ือ 
 

3. ใบรายงานการรับของ (Receiving report) 

  

----เมื่อสินค้าหรือวัตถุดิบได้ถูกจัดส่งมาที่กิจการ 

แผนกตรวจรับสินค้าจะท าหน้าที่ตรวจสอบรายการวัตถุดิบต่าง ๆ ว่ามีคุณภาพและปริมาณตรงตามใบสั่ง
ซื้อหรือไม่ รวมทั้ง ตรวจสอบถึงการช ารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการขนส่งด้วย หลังจากนั้น แผนกตรวจ
รับของจะท าการออกใบรายงานการรับของตามปริมาณและรายการของวัตถุดิบจริงที่ได้ตรวจรับไว้ โดยใน
ใบรายงานการรับของจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อผู้จ าหน่าย เลขที่ใบสั่งซื้อ วันที่ได้รับของ ปริมาณและ
รายละเอียดเกี่ยวกับของที่ได้รับ พร้อมทั้งมีการลงลายมือชื่อผู้ท าการตรวจรับของนั้น ๆ (ดังแสดงในภาพ 
3-3) 

แผนกรับของจะเป็นผู้เก็บต้นฉบับใบรายงานการรับของไว้เอง นอกนั้นต้องท าส าเนาอีก 4 ฉบับ โดย ฉบับ
ที่ 1 ส่งไปยังแผนกบัญชีทั่วไปเพ่ือตรวจเช็คกับใบสั่งซื้อและท าการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อ ฉบับที่ 2 
ส่งไปยังแผนกบัญชีเจ้าหนี้ ฉบับที่ 3 ส่งไปพร้อมกับวัตถุดิบหรือของที่ได้รับให้กับคลังวัตถุดิบ ฉบับสุดท้าย
ส่งไปยังฝ่ายจัดซื้อเพ่ือยืนยันว่า สินค้าที่สั่งได้รับเรียบร้อยแล้ว 
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ภาพที่ 3 -3 แสดงตัวอย่างใบรายงานการรับของ 

 

----------วัตถุดิบที่กิจการซื้อมาเพ่ือท าการผลิตสินค้านั้น มักมีมากมายหลายชนิด ดังนั้น ในการบันทึกบัญชี
เกี่ยวกับวัตถุดิบ จึงมักมีการใช้ ส่วนในด้านการคิดต้นทุนวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ได้รับ
สินค้ามา ซึ่งเรียกว่า “ค่าใช้จ่ายในการจัดหา (Ordering cost)” และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา (Carrying 
cost) ซึ่งในทางทฤษฏีแล้วค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องถือเป็นต้นทุนของวัตถุดิบ แต่โดยมากในการ
จัดซื้อแต่ละครั้งมักมีการสั่งซื้อวัตถุดิบมากกว่า 1 ชนิด ในกรณีนี้ กิจการจะต้องท าการจัดสรรหรือปันส่วน 
(Allocate) ค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ชนิดเข้าเป็นต้นทุนของวัตถุดิบแต่ละชนิดบัญชีคุมยอดซึ่งเป็นการบันทึกยอด
รวมและจัดท าบัญชีแยกประเภทย่อยรายตัว คือ เป็นบัญชีแยกประเภทซึ่งจะท าการบันทึกรายการเกี่ยวกับ
วัตถุดิบแต่ละชนิด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมการใช้วัตถุดิบ ตลอดจนท าให้เกิดความถูกต้อง
มากขึ้นในการคิดต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

นอกจากค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ชนิดนี้แล้ว ในการสั่งซื้อสินค้ายังเกิดต้นทุนส่วนอื่นตามมาอันได้แก่ ค่าขนส่ง หรือ
อาจเกิดผลตอบแทนคือในส่วนของ ส่วนลดรับ ซึ่งวิธีปฏิบัติในทางการบัญชีจะแตกต่างกันไปวิธีการบันทึก
บัญชีทีก่ิจการเลือกใช้ โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
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------------การตีราคาวัตถุดิบ หมายถึง การวัดมูลของวัตถุดิบ ณ วันที่กิจการต้องการทราบ ซึ่งวิธีการที่ใช้
ในการวัดมูลนั้น มีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกัน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การตีราคาตามราคาที่แท้จริง (Special identification method) เป็นการตีราคาของวัตถุดิบตามที่
จ่ายซื้อจริง ดังนั้น หากกิจการใดเลือกใช้วิธีนี้ ในการตีราคาวัตถุดิบ กิจการจะต้องมีการบันทึกแยกแยะ
อย่างละเอียดว่าวัตถุดิบชิ้นใด ซื้อมาราคาเท่าใด ที่เบิกใช้แต่ละครั้งเบิกจากการซื้อครั้งใด ราคาเท่าไหร่ 
และท่ีเหลือ เหลือจากการซื้อครั้งใด วิธีนี้เหมาะส าหรับใช้กับวัตถุดิบที่มีลักษณะเฉพาะ และราคาสูง 

2. การตีราคาแบบถัวเฉลี่ยอย่างง่าย (Simple average method) เป็นการตีราคาวัตถุดิบโดยน าต้นทุนต่อ
หน่วย ทั้งที่เหลือต้นงวดและซื้อในระหว่างงวด แต่ละครั้ง มาท าการเฉลี่ยเพ่ือหาต้นทุนต่อหน่วยเพียง
จ านวนเดียว เป็นการถัวเฉลี่ยอย่างง่าย ๆ เหมาะสมกับกิจการที่มีการซื้อวัตถุดิบแต่ละครั้งปริมาณเท่ากัน 
ทุกครั้ง 

---------3. การตีราคาแบบถ่วงน้ าหนัก (Weighted average method) เป็นการตีราคาวัตถุดิบโดยการถัว
เฉลี่ยต้นทุนเช่นกัน แต่จะขจัดปัญหาของการถัวเฉลี่ยอย่างง่าย เพราะวิธีนี้จะใช้การถัวเฉลี่ยโดยน าเอา
ต้นทุนรวมหรือมูลค่ารวมของวัตถุดิบต้นงวด และการซื้อทุกครั้งรวมกัน แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยของ
วัตถุดิบทั้งหมด เพ่ือให้ได้ราคาวัตถุดิบต่อหน่วย 
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---------4. การตีราคาแบบซื้อก่อน ใช้ก่อน (First-in, First-out method) เป็นการตีราคาวัตถุดิบคงเหลือ
ภายใต้สมมติฐานว่า วัตถุดิบที่ซื้อมาก่อน ย่อมจะถูกน าไปใช้ก่อน 

---------5. การตีราคาแบบซื้อหลัง ใช้ก่อน (Last-in, Last-out method) ส าหรับการตีราคาแบบ ซื้อหลัง
ใช้ก่อนนี้ เป็นการตีราคาวัตถุดิบภายใต้ข้อสมมติฐานที่ว่า ซื้อมาทีหลังอยู่ใกล้มือหยิบง่ายกว่า ดังนั้น 
วัตถุดิบที่ซ้ือมาภายหลังย่อมถูกน าไปใช้ก่อน 

---------การเลือกใช้วิธีการตีราคาวัตถุดิบนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร ควรเลือกท่ีเหมาะสมกับ
กิจการของตนมากที่สุด ซึ่งอาจพิจารณาจากขนาดกิจการ ลักษณะของวัตถุดิบ ระบบบัญชีที่กิจการใช้ 
---------ส่วนเวลาในการตีราคาวัตถุดิบของวัตถุดิบนั้น ขึ้นอยู่กับวิธีการบันทึกบัญชีที่กิจการเลือกใช้ 
กล่าวคือ หากกิจการใช้การบันทึกบัญชี แบบต่อเนื่อง (Perpetual) กิจการก็จะต้องท าการตีราคา ณ วัน
เบิกใช้วัตถุดิบ แต่หากกิจการเลือกใช้ การบันทึกบัญชี แบบสิ้นงวด (Periodic) กิจการก็จะท าการตรวจนับ
และตีราคา ณ วันสิ้นงวด โดยสามารถแยกอธิบายได้ ดังนี้ 

 

----------ส าหรับการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต สิ่งที่มีความส าคัญมากประการหนึ่งคือ การจัดการ
เกี่ยวกับวัตถุดิบ ทั้งนี้ เพราะการบริหารวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้การผลิตเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ
ในขณะเดียวกันก็เสียค่าใช้จ่ายน้อยด้วย เทคนิคในการบริหารจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบมีให้เลือกใช้มากมาย 
ได้แก่ 

 ระบบการวางแผนความต้องการใช้วัตถุดิบ (Material Requirements Planning systems) 
หรือ MRP 

 การสั่งซื้ออย่างประหยัด (Economic Order Quantity) หรือ EOQ 
 Min 
 Max method 
 Two – bin method 
 ABC plan 
 ฯลฯ  

---------ซึ่งกิจการสามารถเลือกใช้ที่เหมาะกับกิจการได้ แต่ในที่จะขอกล่าวถึงเครื่องมือที่เป็นนิยมใช้กัน นั่น
คือ “การสั่งซื้ออย่างประหยัด” (EOQ) 

 

----------เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบ โดยจะมีหลักเกณฑ์ในการค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อ
วัตถุดิบของกิจการในแต่ละครั้ง ว่ากิจการสั่งวัตถุดิบครั้งละเท่าใด จึงจะเกิดต้นทุนจากการสั่งซื้อวัตถุดิบนั้น
ต่ าที่สุด ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าการศึกษาถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบที่จะเกิดข้ึน เพ่ือบริหาร
ให้เกิดต้นทุนเหล่านั้น ต่ าที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
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----------1. ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ(Ordering costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดข้ึนเมื่อมีการสั่งซื้อ
วัตถุดิบแต่ละครั้ง เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับ เป็นต้น โดยปกติจะถูกประมาณ
การไว้เป็นต่อครั้ง (per order) 
----------2. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา (Carrying costs) หรอือาจเรียกว่า “ต้นทุนการถือครอง” หมายถึง 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน หลังจากท่ีได้รับวัตถุดิบเข้ามาแล้ว เป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการเก็บรักษา 
บ ารุง ดูแล วัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ ได้แก่ ค่าประกันภัย ค่าเช่าคลังเก็บวัตถุดิบ ค่าภาษี ค่าเสียหายที่
เกิดจากวัตถุดิบเสื่อมสภาพ ล้าสมัย เป็นต้น โดยมากมักประมาณการเป็นต่อหน่วย ต่อปี หรืออาจ
ประมาณการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าวัตถุดิบก็ได้ 
---------3. ต้นทุนตามราคาซื้อ (Acquisition costs) หมายถึง ต้นทุนค่าซื้อ หรือราคาซื้อวัตถุดิบ มักไม่มี
ผลต่อการวางแผนเพ่ือก าหนดปริมาณซื้อที่ประหยัดที่สุดเท่าใดนัก หากราคาซื้อขายไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ไม่ว่าจะซื้อมากหรือน้อยเพียงใด แต่ถ้ามีเงื่อนไขที่แตกต่างออกไปเช่น ราคาจะลดลงหากมีการซื้อมากข้ึน 
เช่นนี้ในกิจการควรน าราคาซื้อวัตถุดิบมาร่วมพิจารณาก าหนดปริมาณซื้อดังกล่าวด้วย 

---------จากลักษณะของต้นทุนที่เกี่ยวข้องจะพบว่า ค่าใช้จ่ายในการรักษา (Carrying costs) จะน้อยลงถ้า
กิจการท าการสั่งซื้อครั้งน้อยๆ แต่กิจการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อที่สูงขึ้น ทั้งนี้ เพราะการสั่งซื้อ
ครั้งละน้อยๆ จะท าให้กิจการต้องสั่งซื้อหลาย ๆ ครั้งจึงจะเพียงพอกับความต้องการใช้ ในทางกลับกันถ้า
กิจการท าการสั่งซื้อวัตถุดิบครั้งละมากๆ กิจการอาจมีค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาสูง แต่ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ
จะลดลง ดังนั้น ผู้บริหารจึงมีหน้าที่ที่จะก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีต้นทุนที่ต่ าที่สุด 

 

 

ค่าแรงงาน เป็นอีกส่วนประกอบส าคัญในการผลิตสินค้า ดังนั้น นักศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
ท าความเข้าใจกับ ค าว่า “ค่าแรงงาน” 

 ----------“ค่าแรงงาน” หมายถึง ค่าจ้าง (Wages) และ เงินเดือน (Salaries) ที่จ่ายให้แก่ลูกจ้าง
หรือพนักงานของกิจการ โดยทั่วไป ค่าจ้างมักหมายถึง การจ่ายค่าแรงให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว หรือ
พนักงานที่ได้รับค่าตอบแทนรายวัน รายชั่วโมง หรือต่อหน่วยของการผลิตสินค้า ส่วนเงินเดือนมัก
เป็นการจ่ายแก่พนักงานประจ า โดยค่าแรงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 ----------- ค่าแรงงานทางตรง หมายถึง ต้นทุนของค่าแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง และ
สามารถคิดค านวณมูลค่าได้โดยง่าย (ดังได้อธิบายไว้แล้วในบทที่ 1) 
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 ----------- ค่าแรงงานทางอ้อม หมายถึง ต้นทุนของค่าแรงงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น 
ค่าแรงงานของพนักงานคุมเครื่องจักร หัวหน้าคนงาน ผู้จัดการโรงงาน เป็นต้น โดยค่าแรงงาน
ทางอ้อมเหล่านี้ จัดเป็นค่าใช้จ่ายทางการผลิต 

 ----------อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาว่าค่าแรงชนิดใดเป็นค่าแรงงานทางตรง สามารถพิจารณาได้
จากเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อนี้ 

 ----------1. เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตสินค้า 
----------2. สามารถคิดค านวณเข้าเป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่ง ได้โดยง่าย 

 ----------นั่นหมายความว่า หากมีค่าแรงงานเกิดข้ึน และเข้าเงื่อนไขท้ัง 2 ข้อนี้ ถือ ได้ว่าค่าแรงงาน
นั้นๆ เป็นค่าแรงงานทางตรง แต่ถ้าเข้าเพียงข้อใดข้อหนึ่ง หรือไม่เข้าเง่ือนไขข้อใดเลย ค่าแรงงาน
นั้น ๆ ถือเป็นค่าแรงงานทางอ้อม จะถูกปัดไปเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตทันที 

 ----------เมื่อท่านสามารถจ าแนกได้แล้วว่าค่าแรงงานที่เกิดขึ้นเป็นค่าแรงงานประเภทใด ขั้นต่อไปก็
คือ ท่านจะมีวิธีการจัดการกับค่าแรงนั้นๆ อย่างไร โดยในบทนี้ จะกล่าวถึง กิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับค่าแรงงาน เริ่มตั้งแต่ข้ันตอนของการจดบันทึก การวิเคราะห์ การจ าแนกประเภท 
ตลอดไปจนถึง การจ่ายค่าแรงงาน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 ----------1. การจัดเก็บเวลาการท างานและการค านวณค่าแรงงาน หมายถึง ระบบการจัดเก็บ และ
รวบรวมเวลาการท างานในแต่ละหน่วยงาน อาจเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน ก็ได้ จากนั้น จะท า
การค านวณค่าแรงงานที่พนักงานแต่ละคนจะได้รับ 

 ----------2. การจ าแนกค่าแรงงาน หมายถึง การจ าแนกค่าแรงงานที่เกิดขึ้นว่าเป็นค่าแรงงาน
ทางตรง หรือค่าแรงงานทางอ้อม ตลอดจนแยกค่าแรงในส่วนของค่าการวางงาน (Idle Time) และ
ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนอ่ืนๆ โดยจะจัดไปเป็นค่าใช้จ่ายการผลิต และถือวิธีปฏิบัติทางบัญชีตาม
บทที่ 5 เรื่องการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต 

 ----------3. การจ่ายค่าแรงงาน ซึ่งอาจมีการค านวณหัก ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย รวมถึงเงิน
ประกันสังคม เงินสะสมต่างๆ เป็นต้น 

 ----------4. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน ในการจดบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน มีวิธี
ปฏิบัติโดยยึดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งจะมีการบันทึกบัญชีในทุกข้ันตอนที่กล่าวมา
ข้างต้น 

 

-โดยส่วนใหญ่ “ฝ่ายบัญชีค่าแรงงาน (Payroll Accounting Dept.) จะถูกมอบหมายให้ท าหน้าที่
จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเวลาการท างานของพนักงานและลูกจ้าง ค านวณค่าแรง ตลอดไปจนถึง
การบันทึกบัญชี แต่อย่างไรก็ตามในกิจการบางแห่ง หน้าที่ในการเก็บรวมรวมเวลาการท างานอาจ
เป็นหน้าที่ของ ฝ่ายบุคคล ส่วนฝ่ายบัญชีค่าแรงมีหน้าที่ในการ ค านวณและบันทึกบัญชี 
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----------  

 ----------การจัดเก็บเวลาการท างานของกิจการทั่วไป จะมีเอกสารที่ใช้ในการจัดเก็บเวลาการ
ท างาน อยู่ 2 ประเภทที่ส าคัญ คือ 

 ----------1. บัตรลงเวลา (Clock card) คือ บัตรที่ใช้บันทึกเวลาในการท างานของพนักงานและ
ลูกจ้าง การบันทึกเวลาการท างานของพนักงานและลูกจ้างนั้นมีหลายวิธี ได้แก่ 

 ----------- ใช้ระบบให้เกียรติ ใช้การบันทึกในแผ่นลงเวลา ตามปกติโดยไม่มีพนักงานเฝ้า หรือการ
กวดขั้นใด ๆ 
----------- ใช้ระบบอาศัยหัวหน้าส่วนงานคอยควบคุม โดยพนักงานและลูกจ้างแต่ละคนจะมีบัตร
ประจ าตัวบันทึกการเข้าและออกจากหน่วยงาน โดยให้หัวหน้าแต่ละส่วนงานเป็นผู้บันทึกเวลาเข้า
ท างานและเวลาเลิกงาน หรืออาจให้ตัวพนักงานและลูกจ้างเป็นผู้บันทึกและหัวหน้าเป็นผู้เซ็นต์
ยืนยันก็ได้ 
----------- ใช้ระบบบัตรนาฬิกา (Time clock) ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัย อาศัยเครื่องมือ
อิเล็คทรอนิคส์ช่วยควบคุม โดยคนงานแต่ละคนจะมีบัตรนาฬิกาหรือบัตรลงเวลาประจ าตัว เมื่อเริ่ม
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน แผนก หรือหน้าที่งานใด ก็จะน าบัตรลงเวลาดังกล่าวสอดเข้าไปในนาฬิกา
เพ่ือบันทึกเวลาการเข้าท างาน เมื่อท าเสร็จก็ท าการบันทึกเวลาเลิกงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
จ่ายค่าแรงและการจ าแนกค่าแรงงานของแผนกต่าง ๆ หรือแยกค่าแรงงานตามค าสั่งผลิตสินค้าแต่
ละรุ่น ในบัตรลงเวลา จะต้องมีชื่อของคนงาน รหัสประจ าตัว แผนกงานที่สังกัด ดังแสดงในรูป 4.1 
และต้องวางไว้ใกล้กับนาฬิกาและต้องเป็นทางเข้าและออกจากหน่วยงาน เพ่ือความสะดวกในการ
บันทึกเวลา อาจติดตั้งระบบปิดนาฬิกาอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาเข้าท างาน เพ่ือให้คนที่มาท างานสายไม่
มีโอกาสบันทึกเวลาได้ แผนกผู้ควบคุมเวลาการท างาน(ซึ่งอาจจะเป็นฝ่ายบัญชีค่าแรงหรือฝ่าย
บุคคล ดังได้กล่าวไปแล้ว) จะท าการตรวจสอบบัตรลงเวลานี้ จากนั้นจะท าการรวบรวมเพ่ือไปท า
การค านวณค่าแรงงาน หรืออาจส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการค านวณท าการค านวณต่อไป 

 ----------2. ใบสรุปเวลาการท างาน หรืออาจเรียกว่า “บัตรจ าแนกเวลาการท างาน” คือ หลักฐาน
ที่ใช้บันทึกเวลาในการท างานของพนักงานว่าได้ใช้เวลาในการท างานไปกับการผลิตงานใดบ้าง ซึ่ง
จะแสดงให้ทราบถึงประเภทงาน สถานที่ และเวลาที่พนักงานแต่ละคนปฏิบัติงาน โดยทั่วไป
หัวหน้าหรือผู้ควบคุมคนงานมักมีหน้าที่ในการกรอกใบสรุปเวลาการท างานดังกล่าว แต่ในบางครั้ง
อาจให้พนักงานเป็น ผู้จดบันทึกด้วยตัวเอง แต่หากเป็นในกรณีท่ีเป็นพนักงานประจ าได้รับ
ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ก็ไม่จ าเป็นต้องจัดท าบัตรบันทึกเวลาการท างาน ทั้งนี้ เพราะ
พนักงานเหล่านั้นท างานในแผนกเดียว หน้าที่เดียว ซึ่งค่าแรงงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดถือเป็น
ค่าแรงงานทางอ้อม และจะน าไปคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิต 

 ----------ลักษณะของบัตรบันทึกเวลาการท างานนั้น อาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ บัตรบันทึก
เวลาประจ างาน (Job Time Ticket) และบัตรบันทึกเวลาประจ าวัน (Daily Time Ticket) บัตร
บันทึกประจ างานนั้น ในทางปฏิบัติอาจมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละกิจการ แต่โดยทั่วไปแล้ว
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จะประกอบไปด้วย ข้อมูลของเวลาเริ่มและสิ้นสุดของงาน ลักษณะงานที่ท า อัตราค่าแรงและ
ต้นทุนรวมของค่าแรงงานที่ในการท างานประเภทนั้น ๆ ดังแสดงในรูป 4.2 ในกรณีท่ีพนักงานคน
ใด คนหนึ่งต้องมีการเปลี่ยนงานท าในหลายๆ ประเภทหรือหลายๆ ชิ้นงาน ในแต่ละวัน ดังนั้น
แทนที่กิจการจะมีการท าบัตรบันทึกเวลาประจ างานขึ้น หลายๆ ใบตามลักษณะและประเภทงานที่
เปลี่ยนไป ก็อาจเปลี่ยนมาใช้บัตรบันทึกเวลาประจ าวันดังแสดงในรูป 4.3 

 

การค านวณค่าแรงคนงาน 

 ----------เมื่อครบรอบการจ่ายค่าแรงงาน และฝ่ายบัญชีค่าแรงสามารถรวบรวมเวลาการท างานของ
คนงานแต่ละคนได้แล้ว หน้าที่ต่อไปของฝ่ายบัญชีค่าแรงคือท าการค านวณค่าแรงของคนงานแต่ละคนที่
ได้รับ ซึ่งในการค านวณค่าแรงงานนั้น จะพิจารณาจากชั่วโมงการท างาน ส าหรับคนงานที่ได้รับค่าจ้าง
เป็นรายชั่วโมง หรือตามจ านวนชิ้นงาน แต่โดยส่วนใหญ่กิจการนิยมจ่ายตามชั่วโมงการท างานมากกว่า 
การค านวณค่าแรงงานโดยปกติจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่ส าคัญ คือ การค านวณค่าแรงงานขั้นต้น 
(Gross payrolls) และการค านวณค่าแรงงานสุทธิ (Net payrolls) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

 ----------1. การค านวณค่าแรงงานขั้นต้น (Gross payrolls) 

 ----------ค่าแรงงานขั้นต้น หมายถึง ค่าแรงงานที่ค านวณได้จากเวลาการท างานจริงหรือชิ้นงานที่คนงาน
ผลิตได้ โดยที่ยังมิได้หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หักเงินประกันสังคม เงินสะสม หรือส ารองต่างๆ โดย
สามารถค านวณได้จาก 

 

 

 ----------1.1 การค านวณค่าแรงงานปกติ 

 --------------------ค่าแรงปกติ หมายถึง ค่าแรงจากเวลาการท างานปกติของกิจการ เช่น กิจการ
ก าหนดให้เวลาการท างานปกติ คือ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 17.00 
น. ดังนั้น ค่าแรงที่ค านวณได้จากเวลาการท างานดังกล่าว เรียกว่า ค่าแรงงานปกติ ดังจะเห็นได้จาก
ตัวอย่างต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่1 (การค านวณค่าแรงปกติ) บริษัท ศิริชัย จ ากัด ได้ว่าจ้างพนักงานผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง โดย
ก าหนดให้ท างานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง คือ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. พักเที่ยง 
1 ชม. อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 20 บาท หากนายวิชิต ซึ่งเป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัท มีชั่วโมงการ
ท างานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดังนี้ 
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 วิธีคิด 
----------จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าเวลาการท างานปกติของกิจการคือ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 
17.00 น. 
----------ดังนั้น ค่าแรงงานปกติ ของนายวิชิต ก็จะค านวณได้จากการท างานใน วันจันทร์-วันศุกร์ วันละ 
8 ชั่วโมง 5 วันจึงเท่ากับ 40 ชั่วโมง 
----------และ ค่าแรงปกติท่ีค านวณได้ (40*20) = 800 บาท 

 ----------1.2 การค านวณค่าแรงงานล่วงเวลา 

 --------------------จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า นายวิชิต มีการท างานเกินกว่าเวลาการท างานปกติ ที่
กิจการก าหนด ค่าแรงงานที่นายวิชิตจะได้รับจากเวลาการท างานที่เกินนั้น เราเรียกว่า “ค่าแรงงาน
ล่วงเวลา” ส าหรับกิจการที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2515 ได้บัญญัติไว้เกี่ยวกับการก าหนดเวลาการท างานว่า นายจ้างจะก าหนดชั่วโมงการท างาน
ปกติไว้เท่าใดก็ได้ แต่จะต้องไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง ในกรณีที่ลูกจ้างท างานได้เกินกว่าชั่วโมงการ
ท างานปกติ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าแรงงานล่วงเวลาให้ โดยมีอัตราการค านวณดังนี้ 

 --------------------ก. อัตราค่าแรงงานล่วงเวลาในวันท างานปกติ 
--------------------คือ ในกรณีท่ีลูกจ้างท างานนอกเวลา หรือเกินกว่าเวลาการท างานปกติที่กิจการ
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ก าหนดไว้ แต่เป็นวันท างานตามปกติ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าแรงให้แก่ลูกจ้างในอัตรา หนึ่งเท่าครึ่งของ
ค่าแรงปกติ โดยค านวณจากส่วนที่เกินนั้น ๆ เช่น จากตัวอย่างหากนายวิชิตมีการท างานในวันจันทร์ – 
วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ถือเป็นการท างานล่วงเวลาในวันท างานปกติ อย่างน้อยที่สุด
นายวิชิตต้องได้รับค่าแรงในอัตรา หนึ่งเท่าครึ่ง คือ 20 * 1.5 เท่ากับ 30 บาท/ชั่วโมง เป็นต้น 

 --------------------ข. อัตราค่าแรงงานล่วงเวลาในวันหยุด 
--------------------คือ ในกรณีท่ีลูกจ้างท างานในวันที่กิจการก าหนดให้เป็นวันหยุด ไม่ว่าจะเป็นวันหยุด
ตามปกติ หยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดของกิจการ โดยแยกการค านวณเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

 --------------------- ท างานในเวลาการท างานปกติ คือ ท างานในช่วงเวลาการท างานปกติ แต่เป็นวันหยุด 
กฎหมายก าหนดให้นายจ้างจะต้องจ่ายค่าแรงให้แก่ลูกจ้างในอัตรา เพ่ิมข้ึนอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของ
ค่าแรงปกติ โดยค านวณจากชั่วโมงการท างานปกติในวันหยุดนั้นๆ เช่นจากตัวอย่าง หากนายวิชิตมา
ท างานในวันหยุด คือ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ในเวลา 8.00 – 17.00 นายวิชิตก็จะได้รับค่าแรงเพ่ิมข้ึน
อีกไม่น้อยกว่า 1 เท่า ก็คือ 2 เท่า ดังนั้น อย่างน้อยที่สุดนายวิชิตต้องได้รับค่าล่วงเวลาส าหรับการ
ท างานเวลาปกติในวันหยุดนี้ 20 * 2 คือ 40 บาท/ชั่วโมง เป็นต้น 

 --------------------- ท างานนอกเวลาท างานปกติ คือ การท างานในวันหยุด และเป็นนอกเวลาปกติด้วย 
กฎหมายก าหนดให้นายจ้างจะต้องจ่ายค่าแรงให้แก่ลูกจ้างในอัตรา เพ่ิมข้ึนอีกไม่น้อยกว่าสองเท่าของ
ค่าแรงปกติ ดังนั้น ในกรณีของนายวิชิต ก็คือ หากนายวิชิตท างานในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 
17.00 น. ขึ้นไป นายวิชิตจะต้องได้รับค่าแรงเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 2 เท่า ซึ่งก็คือ 3 เท่า อย่างน้อยที่สุด
นายวิชิตต้องได้รับค่าแรงชั่วโมงละ 20 * 3 เท่ากับ 60 บาท 

 ตัวอย่างที่ 2 (การค านวณค่าล่วงเวลา) จากตัวอย่างเดิม บริษัท ศิริชัย จ ากัด มีนโยบายจ่ายค่า
ล่วงเวลาให้พนักงานในอัตราขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด คือ หากท างานล่วงเวลาวันท างานปกติ
กิจการจะจ่ายให้ 1.5 เท่า และถ้าท าในวันหยุด แต่เป็นเวลาการท างานปกติ จ่ายให้ 2 เท่า ส่วนถ้าเป็น
วันหยุดและนอกเวลาปกติ จ่ายให้ 3 เท่าของค่าจ้างปกติ 

 วิธีคิด ค่าล่วงเวลาที่นายวิชิตจะได้รับจะเท่ากับ 
----------ค่าล่วงเวลาวันท างานปกติ (6 ชั่วโมง @ 30 บาท) ------------------
                               180 บาท 
----------ค่าล่วงเวลาในเวลาปกติแต่เป็นวันหยุด (8 ชั่วโมง @ 40 บาท) ----------
                          320 บาท 
----------ค่าล่วงเวลาวันท างานปกติ (2 ชั่วโมง @ 60 บาท) -------------------------
                        180บาท 
--------------------รวมแล้วค่าล่วง --------------------------------------                                        680
บาท 

 ตัวอย่างที่ 3 (การค านวณค่าแรงขั้นต้น) 

 ----------จากตัวอย่างที่ 1 และ 2 สามารถค านวณค่าแรงงานขั้นต้นของนายวิชิตได้ดังนี้ 
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--------------------ค่าแรงปกติ ----------------------------------------                                          800 
บาท 
--------------------ค่าล่วงเวลา --------------------------------------                                            680
บาท 
--------------------รวมเป็นค่าแรงขั้นต้น --------------------------------                                    1,480
บาท 

 

--2. การค านวณค่าแรงงานสทุธิ (Net payrolls) 

 ---------- ในการได้รับค่าจ้างของพนักงานไม่ว่าจะเป็นในรูปของเงินเดือน หรือชั่วโมงการท างาน 
หรือตามจ านวนชิ้นงานก็ตาม นายจ้างจะต้องหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากค่าจ้างท่ีจ่ายให้แก่
ลูกจ้างเพ่ือน าส่งสรรพากรเขตที่กิจการนั้นๆ ตั้งอยู่ ตามที่กฎหมายก าหนดการหักภาษีเงินได้ ณ ที่
จ่ายที่กิจการจะหักจากลูกจ้างแต่ละบุคคลก็จะมีจ านวนที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจ านวน
รายได้ สถานภาพการสมรส และจ านวนเงินค่าลดหย่อนที่บุคคลนั้นจะได้รับสิทธิตามกฎหมาย เช่น 
ค่าเบี้ยประกันชีวิต จ านวนบุตร เป็นต้น นอกจากนี้แล้วกิจการต่างๆ อาจมีรายการหักอ่ืนๆ อีก 
เช่น เงินประกันสังคม เงินทุนสะสม และเงินกองทุนในลักษณะอื่นๆ ดังนั้น ค่าแรงงานสุทธิหรือเงิน
ได้สุทธิของลูกจ้าง ค านวณได้จาก 

 

 

 ตัวอย่างที่ 4 (การค านวณค่าแรงงานสุทธิ) 
----------จากตัวอย่างเดิม บริษัท ศิริชัย จ ากัด มีนโยบายให้พนักงานทุกคนเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
5% ของค่าแรงงานขั้นต้น และเงินประกันสังคมอีก 1.5% ของค่าแรงปกติ 

 วิธีคิด       ค่าแรงงานสุทธิของนายวิชิต จะเท่ากับ 
--------------------ค่าแรงงานขั้นต้น-------------------------------------------------1,480 บาท  
--------------------หัก ภาษี ณ ที่จ่าย (1,480*5%)-------------------------------------74 บาท  
------------------------ประกันสังคม (800*1.5%)----------------  12----------------86 บาท 
------------------- ค่าแรงงานสุทธิ-----------------------------------------------------1,394 บาท 

ดังนั้น     ในสัปดาห์นี้ นายวิชิต จะได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 1,394 บาท 

  

 การบันทึกบัญชี 
----------การบันทึกบัญชี ณ วันค านวณค่าแรงงานจะเป็นดังนี้ 
----------Dr. ค่าแรงงาน                                          1,480 
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--------------------Cr. ค่าแรงงานค้างจ่าย                        1,394 
-------------------------ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย                        74 
---------บันทึกการค านวณค่าแรงงานของนายวิชิต                    12 

 

 

จากบทท่ี 3 และ บทที่ 4 ได้กล่าวถึงการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง ซึ่งเป็น
องค์ประกอบหลักการผลิตสินค้า “ ค่าใช้จ่ายการผลิต” ก็เช่นกัน เป็นองค์ประกอบหลักตัวสุดท้ายซึ่งเราจะ
ท าการศึกษากันในบทนี้ 
---------ค่าใช้จ่ายการผลิต (Overhead) หรือบางแห่งอาจเรียก ค่าใช้จ่ายโรงงาน โสหุ้ยการผลิต ล้วนแต่
ความหมายเดียวกันทั้งสิ้น ซึ่งหมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการผลิต แต่ไม่ถือเป็นวัตถุดิบทางตรง 
และค่าแรงงานทางตรง ดังนั้นค่าใช้จ่ายการผลิตจึงหมายถึง ค่าวัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิเช่น ค่าน้ า ค่าไฟฟ้าโรงงาน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าโรงงาน เป็นต้น 
---------เนื่องจากค่าใช้จ่ายเป็นแหล่งรวมของรายจ่ายต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากการผลิต จึงมักมีปัญหาต่างๆ เกิดข้ึน 
ซึ่งแตกต่างจากวัตถุดิบทางตรง และค่าแรงงานทางตรง อันได้แก่ 
---------1. ค่าวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง นั้นเป็นต้นทุนผันแปร ซึ่งจะแปรหรือเปลี่ยนแปลงตาม
ปริมาณการผลิต ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตสามารถเป็นได้ทั้งต้นทุนคงท่ีและต้นทุนผันแปร โดยส่วนใหญ่มักจะ
เป็นต้นทุนคงที่ ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตแต่ละระดับแตกต่างกันไป ดังนั้น ต้นทุนต่อหน่วยของ
ผลิตภัณฑ์ในแต่ละงวดบัญชีจึงแตกต่างกันไปด้วย เป็นการยากในการน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานของกิจการ 
---------2. ในการผลิตผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ นั้น สามารถระบุชี้ชัดได้ว่า ใช้วัตถุดิบทางตรงอะไรบ้าง เป็นจ านวน
เท่าใด และคิดเป็นเงินเท่าไหร่ ส่วนค่าแรงงานทางตรงก็เช่นกัน กิจการสามารถระบุได้ว่าใช้เวลาในการผลิตไป
นานเท่าใด คิดเป็นเงินกี่บาท แต่ส าหรับค่าใช้จ่ายการผลิตเราไม่อาจแยกให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการผลิต
สินค้า 1 ชิ้น ประกอบไปด้วย ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเชื้อเพลิง หรือค่าเช่าเป็นจ านวน เท่าใด 
---------จากเหตุผล 2 ประการข้างต้น จึงท าให้การบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร และ
เหตุผลส าคัญอีกประการคือ มีการจ าแนกประเภทค่าใช้จ่ายออกไปในรูปแบบต่างๆ ตามแต่วัตถุประสงค์ท่ีผู้ใช้
ต้องการใช้ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

---------1. แบ่งตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งมี 3 ชนิด คือ 
---------ก. วัตถุดิบทางอ้อม ได้แก่ พวกน้ ามันหล่อลื่น วัสดุท าความสะอาดโรงงาน หรือเครื่องจักร วัสดุที่ใช้ใน
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โรงงานที่จ าเป็นต่อการผลิตแต่มิได้ใช้ให้เห็นเด่นชัด หรือเป็นวัตถุท่ีมีการใช้ในปริมาณน้อย ต้นทุนต่ า ถ้าแยก
บันทึกเป็นต้นทุนทางตรงแล้วไม่คุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการแยกนั้นๆ 
ข. ค่าแรงงานทางอ้อม ได้แก่ ค่าจ้าง หรือค่าแรงของพนักงานหรือคนงานที่ให้บริการแก่ฝ่ายต่างๆ ทั้งโรงงาน 
และช่วยให้การผลิตนั้นส าเร็จได้ แต่ไม่สามารถแยกให้เห็นเด่นชัดว่าเป็นของผลิตภัณฑ์ไหน จ านวนเท่าใด 
ข. ค่าแรงงานทางอ้อม ได้แก่ ค่าจ้าง หรือค่าแรงของพนักงานหรือคนงานที่ให้บริการแก่ฝ่ายต่างๆ ทั้งโรงงาน 
และช่วยให้การผลิตนั้นส าเร็จได้ แต่ไม่สามารถแยกให้เห็นเด่นชัดว่าเป็นของผลิตภัณฑ์ไหน จ านวนเท่าใด 
---------ค. ค่าใช้จ่ายทั่วไปในโรงงาน ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรต่างๆ ในโรงงาน 
ค่าเช่า ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 
---------2. แบ่งตามความสามารถในการระบุ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
---------ก. ค่าใช้จ่ายการผลิตทางตรง หมายถึง ค่าใช้จ่ายการผลิตที่สามารถระบุ สามารถจ าแนกได้ ว่าเป็น
ของโรงงานใด แผนกผลิตใด หรือผลิตภัณฑ์ชนิดใด ซึ่งค าว่า “ค่าใช้จ่ายการผลิตทางตรง” ท าให้ลักษณะของ
ค่าใช้จ่ายประเภทนี้คล้ายหรือแทบจะเหมือนกับ วัตถุดิบทางตรง และค่าแรงทางตรง ดังนั้น การใช้ประโยชน์
จากค่าใช้จ่ายประเภทนี้จึงค่อนข้างง่าย และเป็นที่นิยมผู้บริหารกิจการ 
---------ข. ค่าใช้จ่ายการผลิตทางอ้อม หมายถึง ค่าใช้จ่ายการผลิตที่ไม่สามารถระบุได้ ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า 
เป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงานใด ค่าใช้จ่ายการผลิตประเภทนี้จึงต้องอาศัยการปันส่วนให้กับทุกหน่วยงาน ทุก
แผนกผลิต และทุกผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องหรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายประเภทนี้ โดยกิจการต้องเลือกใช้ฐานที่
เหมาะสมเป็นเกณฑ์ในการปันส่วน  
การจ าแนกค่าใช้จ่ายในลักษณะนี้ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ด้านการบริหารงาน 
และนอกจากนั้น ยังจ าเป็นต่อการค านวณหาต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ด้วย 
---------3. การแบ่งค่าใช้จ่ายการผลิตตามหน้าที่ โดยทั่วไปในหน่วยผลิตหรือภายในโรงงานของกิจการมักแบ่ง
หน่วยงานออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตซึ่งเราเรียกว่า แผนกผลิต 
(Operation department) และแผนกบริการ (Service department) ซึ่งมีหน้าที่ อ านวยความสะดวก 
หรือช่วยสนับสนุนงานการผลิต ให้ประสบความส าเร็จ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แผนกซ่อมบ ารุง
เครื่องจักร แผนกควบคุมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การค่าใช้จ่ายการผลิตในลักษณะนี้ จึงสามารถจ าแนกได้เป็น 2 
ประเภท คือ 
---------ก. ค่าใช้จ่ายแผนกผลิต ซึ่งก็คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแผนกผลิตโดยตรง เช่น เงินเดือนผู้จัดการแผนก
ประกอบ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในแผนกผสม ค่าวัสดุในการบรรจุหีบห่อ เป็นต้น 
---------ข. ค่าใช้จ่ายแผนกบริการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในแผนกที่ไม่ได้ท าหน้าที่ผลิตโดยตรง 
แต่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการผลิต ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ได้แก่ ค่าวัสดุท าความสะอาดโรงงาน ค่าวัสดุ
ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เงินเดือนพนักงานซ่อมแซมเครื่องจักร เป็นต้น 
---------4. การจ าแนกค่าใช้จ่ายตามปริมาณการผลิต หรือจ าแนกตามพฤติกรรม ซึ่งจ าแนกได้ 3 ประเภท 
ดังนี้ 
---------ก. ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร (Variable overhead) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่มียอดรวมเปลี่ยนแปลงไป
ตามปริมาณการผลิต คือ ผลิตมากค่าใช้จ่ายก็มาก ผลิตน้อยค่าใช้จ่ายก็น้อย และยิ่งไม่ผลิตเลย ค่าใช้จ่ายก็จะ
ไม่เกิดขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายผลิตผันแปรต่อหน่วยจะเท่ากันทุกหน่วย ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ได้แก่ วัสดุที่ใช้ในโรงงาน 
หรือวัตถุดิบทางอ้อมที่ใช้ในการผลิต ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ส่วนค่าแรงทางอ้อมนั้น หากจ่ายเป็นรายชั่วโมง ก็ถือ
เป็นค่าใช้จ่ายประเภทนี้ได้ 
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--ข. ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (Fixed overhead) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลา โดยไม่
มีความสัมพันธ์กับปริมาณการผลิต กล่าวคือ ไม่ว่ากิจการจะผลิตสินค้ามาก ผลิตน้อย หรือไม่ผลิตเลย ก็ไม่
มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายดังกล่าว แต่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะสัมพันธ์กับเวลา คือเมื่อถึงเวลาหรือครบก าหนด
ค่าใช้จ่ายชนิดนี้ก็จะเกิดข้ึนเอง เช่น ค่าเช่าที่กิจการต้องจ่ายทุกสิ้นเดือน ค่าเสื่อมราคาที่ต้องมีการคิดทุกปี 
และเงินเดือนของพนักงานประจ า เป็นต้น ในการจ่ายค่าใช้จ่ายคงที่แต่ละครั้งนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นจ านวน
เดิม ดังนั้น ท าให้ค่าใช้จ่ายคงที่ต่อหน่วยในแต่ละงวดแตกต่างกันไป เพราะค่าใช้จ่ายคงท่ีต่อหน่วย
เปลี่ยนแปลง คือ ยิ่งผลิตมากค่าใช้จ่ายคงที่ต่อหน่วยยิ่งลดลง แต่หากผลิตน้อยค่าใช้จ่ายคงที่ก็จะสูง 
ตัวอย่างเช่น กิจการแห่งหนึ่งท าการเช่าเครื่องจักรเข้ามาใช้ผลิตสินค้าในอัตราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท 
ในเดือนมกราคม กิจการผลิตได้ 10,000 หน่วย ส่วนในเดือนกุมภาพันธ์ ผลิตได้ 20,000 หน่วย  
 
---------ค่าเช่าต่อหน่วยเดือน ม.ค. = 20,000/10,000 = 2 บาท/หน่วย 
---------เดือน ก.พ. = 20,000/20,000 = 1 บาท/หน่วย 
---------ค. ค่าใช้จ่ายการผลิตผสม (Mixed overhead) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่มีทั้งค่าใช้จ่ายคงท่ีและผันแปร
รวมอยู่ด้วยกัน นั่นหมายถึง ค่าใช้จ่ายประเภทนี้จะมีส่วนหนึ่งที่คงเดิม กล่าวคือ ไม่ว่าผลิตมาก ผลิตน้อย 
หรือไม่ผลิตเลย ก็ต้องจ่าย บวกกับส่วนของผันแปร ที่จะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ถ้ากิจการผลิตสินค้ามากขึ้น ดังนั้น 
ถึงแม้ว่ากิจการไม่มีการผลิตสินค้า แต่กิจการก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทนี้ เพราะมีส่วนของคงท่ีอยู่ ใน
ขณะเดียวกัน หากกิจการผลิตสินค้าและผลิตเพ่ิมข้ึน ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ก็จะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ แต่ไม่ได้
เพ่ิมข้ึนในสัดส่วนที่คงที่ เพราะค่าใช้จ่ายการผลิตผสมต่อหน่วยเปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอย่างเช่น ค่า
โทรศัพท์พ้ืนฐานประจ าบ้าน ซึ่งมีค่าบริการรายเดือน 100 บาท/เดือน และมีค่าโทรศัพท์อีกครั้งละ 3 บาท 
หากเดือน ม.ค. กิจการใช้โทรศัพท์ 100 ครั้ง และในเดือน ก.พ. ใช้ 200 ครั้ง 

---------ดังนั้น ค่าโทรศัพท์ที่ต้องจ่ายเดือน ม.ค. = 100 + (3*100) = 400 บาท 
---------และค่าโทรศัพท์ต่อครั้ง = 400/100 = 4 บาท/ครั้ง 
---------และ ในเดือน ก.พ. = 100 + (3*200) = 700 บาท 
---------และค่าโทรศัพท์ต่อครั้ง = 700/200 = 3.5 บาท/ครั้ง 

การต้องแยกค่าใช้จ่ายการผลิตออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ใน
การวางแผนการผลิตและการวางแผนงบประมาณ การวิเคราะห์ปริมาณ ต้นทุนและก าไร การตัดสินใจ
ก าหนดระดับการผลิตและการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์ 
  

 

---------จากการศึกษาในบทที่ 2 ระบบต้นทุนจริง (Actual costing) เป็นการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดย
จดบันทึกจากข้อมูลที่เกิดข้ึนจริง ทั้งในส่วนของ วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผล 
แต่การค านวณต้นทุนด้วยวิธีนี้ มักไม่ได้รับความนิยม เพราะสาเหตุส่วนใหญ่ที่กิจการต้องการทราบต้นทุน
ผลิตของผลิตภัณฑ์ ก็เพ่ือน ามาใช้ในบริหารงานด้านต่างๆ เช่น การก าหนดราคาขาย การประมาณการ
ก าไร การควบคุมต้นทุน เป็นต้น ซึ่งการกระท าดังกล่าวต้องกระท าให้ทันภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ปัญหา
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ที่เกิดขึ้นในระบบการคิดต้นทุนแบบนี้ก็คือ ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่มักจะเกิดขึ้นตามระยะเวลา นั่น
หมายความว่า เมื่อถึงเวลาจึงจะทราบว่าค่าใช้จ่ายการผลิตนั้น ๆ เกิดข้ึนหรือไม่ และมีจ านวนเท่าใด ซึ่ง
ระยะเวลาดังกล่าวอาจเป็นสิ้นเดือน หรือสิ้นปี ด้วยเหตุนี้ ต้นทุนจริงจึงมักให้ข้อมูลที่ไม่ทันต่อการตัดสินใจ 
หรือความต้องการของผู้บริหาร ดังนั้น จึงได้มีการพัฒนามาสู่การค านวณต้นทุนด้วย “ต้นทุนปกติ” 
(Normal costing) ซึ่งก็คือ การค านวณต้นทุนด้วย ข้อมูลจริงจากวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง ส่วน
ค่าใช้จ่ายการผลิตใช้จากข้อมูลประมาณการ หรือที่เรียกกันว่า “ค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน” หรือ 
“ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร”  
---------การค านวณต้นทุนการผลิตตามระบบต้นทุนปกตินี้ กิจการมักมีการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต
จัดสรร หรืออัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน (Manufacturing overhead application rate) ไว้
ล่วงหน้า  

 

---------การก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร หรือ อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน หมายถึง 
กระบวนการในการประมาณการ หรือการคาดการณ์ถึงค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย ต่อชั่วโมงแรงงาน
ทางตรง ต่อชั่วโมงเครื่องจักร หรือต่อต้นทุนวัตถุดิบทางตรงไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ แล้วแต่นโยบายของกิจการใน
การก าหนดฐานเพ่ือใช้ปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าเป็นต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์  
โดยสามารถค านวณได้จาก  

 

สิ่งส าคัญประการแรกที่กิจการจะต้องค านึงถึงในการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร คือ การ
ประมาณการระดับการผลิตที่คาดว่าจะท าการผลิตในงวดเวลาหนึ่ง ๆ ทั้งนี้เพราะการประมาณการระดับ
การผลิตที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับระดับการผลิตที่เกิดขึ้นจริง จะช่วยให้กิจการสามารถประมาณการ
ค่าใช้จ่ายการผลิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนทั้งหมดในช่วงเวลานั้น ได้อย่างแม่นย ามากขึ้น และข้อมูลด้านต้นทุนที่
ได้รับ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ข้อมูลในทางการบริหารมากขึ้น 
---------นอกจากนี้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของค่าใช้จ่ายการผลิต ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายผลิต ผันแปร 
ค่าใช้จ่ายคงที่ หรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายผสม แต่ละประเภทมีพฤติกรรม หรือลักษณะอย่างไร ก็จะช่วยให้การ
ประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตมีความเหมาะสมใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น 
การประมาณการระดับการผลิต สามารถพิจารณาได้ใน 3 ระดับ คือ 
. ระดับผลิตในเชิงทฤษฎี 
(Theoretical or ideal capacity)  
เป็นการประมาณการระดับการผลิตที่ให้ผลผลิตในสูงสุด (Maximum output) ซึ่งในลักษณะนี้ จะถือว่า
การด าเนินการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 100% กล่าวคือ กิจการสามารถที่จะท าการผลิตได้ตลอด 
24 ชั่วโมงในแต่ละวัน และสามารถท าการผลิตได้ทุกวันในหนึ่งปี โดยไม่มีการหยุดพักของเครื่องจักร และมี
ปัญหาใด ๆ ที่จะท าให้การผลิตต้องหยุดชะงัก ดังนั้น ในทางปฏิบัติจริง การประมาณระดับการผลิตตาม
แนวความคิดนี้ จึงเป็นไปได้ยาก 
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---------ก.ระดับการผลิตปกติ (Normal capacity) 
---------เป็นการประมาณการซึ่งค านึงถึงแผนการผลิตระยะยาว อาจเป็นช่วงระยะเวลา 3 – 5 ปี โดยปกติ
การผลิตในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ อาจไม่เท่ากัน เพราะระดับการผลิตในระยะสั้นมักขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของการตลาด แต่ส าหรับในระยะยาวแล้ว ปริมาณการผลิตควรจะเป็นไปตามระดับปกติที่ประมาณไว้ วิธีนี้
จะท าให้ปริมาณการผลิตไม่เปลี่ยนแปลงภายในช่วงระยะเวลาตามแผน ดังนั้น อัตราค่าใช้จ่ายการผลิต
จัดสรรก็จะไม่เปลี่ยนแปลงในแต่ละงวด ของช่วงเวลานั้นๆ ด้วย เว้นเสียแต่ค่าใช้จ่ายการผลิตบางรายการมี
มูลค่าสูงขึ้น ก็อาจต้องมีการปรับปรุงบ้าง 
---------ข.ระดับการผลิตที่คาดว่าจะผลิตจริง (Actual Expected capacity) 
---------เป็นการประมาณระดับการผลิตตามแผนในระยะสั้น ท าการประมาณการแบบปีต่อปี คือ ใช้ข้อมูล
ในการประมาณการจากระดับผลิตจริงที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในงวดถัดไป ดังนั้น การก าหนดอัตราค่าใช้จ่าย
การผลิตจัดสรรก็จะเกิดข้ึนทุกปี แต่ละปีอาจไม่เท่ากัน เพราะค่าใช้จ่ายที่ประมาณการในแต่ละปีอาจไม่
เท่ากัน หรือไม่ก็ระดับการผลิตในแต่ละปีอาจแตกต่างกันไป แต่การประมาณการระดับนี้จะให้ข้อมูลที่
ใกล้เคียงความเป็นจริงได้มากกว่าวิธีอ่ืน เนื่องจากเป็นการประมาณการในช่วงสั้น 

 
ตัวอย่างที่ 1 
---------บริษัท อนุรักษ์พัฒนา จ ากัด ก าลังพิจาณาเกี่ยวกับการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร ซึ่ง
ข้อมูลต่อไปนี้ เป็นข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างการใช้ระดับการผลิตปกติ และระดับการผลิตจริงในการก าหนด
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร 

 

  

 

---------เมื่อกิจการได้ท าการก าหนดระดับการผลิต (Level of production) ที่เหมาะสมได้แล้ว ในขั้นต่อไป
คือ กิจการต้องท าการประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตเพ่ือไปเป็นข้อมูลในการค านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต
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จัดสรรต่อไป ดังนั้น ในการจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตที่จะท าขึ้นเพ่ือใช้ในงวดต่อไป กิจการก็
จะต้องสามารถจ าแนกประเภทของค่าใช้จ่ายการผลิตออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 
(Variable manufacturing overhead) และค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (Fixed manufacturing overhead) 
ทั้งนี้ เพื่อให้การประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตในงบประมาณท่ีจัดท าขึ้น มีความเหมาะสมและแม่นย ามาก
ยิ่งขึ้น 
---------ตัวอย่างที่ 2 บริษัท สารสินอุตสาหกรรม จ ากัด เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายสินค้าชนิดหนึ่ง โดยในขณะนี้
ได้รวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ในการจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตส าหรับปี 2545 ซึ่งประกอบไปด้วย 
 
---------ระดับการผลิตปกติ (หน่วยผลิตภัณฑ์)------------------------------------------------- 250,000 บาท 
---------ระดับการผลิตปกติ (ชั่วโมงแรงงานทางตรง) ------------------------------------------500,000 บาท 
---------ช่วงการผลิตปกติท่ีมีนัยส าคัญ --------------------------------------------100,000 – 400,000 บาท------
-----------ค่าใช้จ่ายการผลิต : 
---------------------------ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร : 
------------------------------------วัตถุดิบทางอ้อม (เฉลี่ยต่อหน่วยผลิตภัณฑ์)-------------------- .50 บาท  
------------------------------------ค่าแรงงานทางอ้อม (เฉลี่ยต่อชั่วโมง) --------------------------5.00 บาท 
------------------------------------ชั่วโมงแรงงานทางอ้อม (3%ของชั่วโมงแรงงานทางตรง)- 15,000 ชั่วโมง 
------------------------------------ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องจักร (เฉลี่ยต่อชั่วโมง) --------------------30 บาท 
------------------------------------จ านวนชั่วโมงเครื่องจักร -------------------------------------15,000 ชั่วโมง 
------------------ค่าใช้จ่ายการผลิตคงท่ี : 
------------------------------------ค่าเช่าโรงงาน------------------------------------------------ 300,000 บาท 
------------------------------------ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์โรงงาน--------------------------------- 50,000 บาท 

 
---------จากข้อมูลข้างต้น บริษัทสามารถน ามาท าการจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing 
overhead budget) ณ ระดับการผลิตปกติ ส าหรับปี 2540 ได้ดังนี้ 
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---------ค าว่า “ตัวผลักดัน” ค่าใช้จ่าย หมายถึง ตัวแปร หรือปัจจัย ที่มีอิทธิพลสามารถผลักดันค่าใช้จ่ายให้
มากขึ้น หรือน้อยลงได้ กิจการต้องท าการพิจารณาเลือกตัวผลักดันที่มาเป็นฐานในการก าหนดอัตราค่าใช้จ่าย
การผลิตจัดสรร หรืออัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน ซึ่งตัวผลักดันที่เป็นที่นิยมมีอยู่มากมาย แต่พอจะ
สรุปได้ ดังนี้ 
---------1. ปริมาณหน่วยผลิต (Unit of production) วิธีนี้ถอืเป็นวิธีที่ง่ายมาก ทั้งนี้ เพราะการก าหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรจะถูกก าหนดมาเป็นจ านวนค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ ซึ่งใน
วิธีนี้ท าให้การคิดต้นทุนการผลิตท าได้ง่าย และมีความผิดพลาดน้อยลง ทั้งนี้ เพราะเราไม่ต้องค านึงถึง
ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่น ามาใช้ในการผลิตเลย สูตรที่ใช้ในการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรตามวิธีนี้ คือ 

 

ตัวอย่างที่ 3 จากข้อมูลของบริษัท สารสินอุตสาหกรรม จ ากัด ซึ่งได้มีการประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตไว้ 
1,000,000 บาทต่อปี และคาดว่าจะผลิต 25,000 หน่วย หากกิจการใช้การจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตตาม
หน่วยสินค้า  
---------ดังนั้น อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรต่อหน่วย ---------= 1,000,000 / 250,000 
-----------------------------------------------------------------------= 4.00 บาท  
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---------ค. ค่าใช้จ่ายทั่วไปในโรงงาน ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรต่างๆ ในโรงงาน 
ค่าเช่า ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 
---------2. แบ่งตามความสามารถในการระบุ  
-2. ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง (Direct material cost) วิธีนี้เหมาะส าหรับกิจการที่มีการใช้วัตถุดิบทางตรงเป็น
จ านวนมากในการผลิต รวมทั้งมูลค่าและการใช้วัตถุดิบมีความสัมพันธ์กับการเกิดค่าใช้จ่ายการผลิต ดังนั้น
สูตรที่ใช้ในการค านวณก็คือ 

 

ตัวอย่างที่ 4 จากตัวอย่างเดิม(บริษัท สารสินอุตสาหกรรม จ ากัด) หากกิจการดังกล่าวใช้วัตถุดิบทางตรง
ราคาชิ้นละ 0.5บาท จ านวน 4 ชิ้นส าหรับการผลิตสินค้า 1 หน่วย 
---------ดังนั้น จากที่กิจการคาดว่าจะผลิตสินค้า 250,000 หน่วย  
------------------กิจการต้องใช้วัตถุดิบทางตรง (250,000 * 4 ) -----= 1,000,000 ชิ้น 
------------------ซึ่งคิดเป็นต้นทุนค่าวัตถุดิบทางตรง ------------------= 500,000 บาท  
---------และ 
----------------- อัตราค่าใช้จ่ายผลิตจัดสรร 
---------------------------ต่อต้นทุนวัตถุดิบทางตรง --------------------= 1,000,000/500,000 
----------------------------------------------------------------------------= 2 บาท หรือ 200%  
---------------------------ต่อหน่วยของสินค้า (2 * 200%) ------------= 4 บาท 
---------3. ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง (Direct labor cost) การก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร ตามวิธี
นี้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการใช้ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงเป็นเกณฑ์ในการก าหนด ซึ่งในขั้นแรก กิจการ
จะต้องสามารถค านวณหรือประมาณค่าแรงงานทางตรงที่กิจการต้องจ่ายตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งต้อง
เท่ากับช่วงระยะเวลาที่ใช้ประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิต ดังนั้น จากสูตรการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต
จัดสรรต่อต้นทุนค่าแรงงานทางตรงสามารถแสดงได้ดังนี้ 

 

  
ตัวอย่างที่ 5 จากข้อมูลของบริษัท สารสินอุตสาหกรรม จ ากัด ซึ่งได้มีการประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตไว้ 
1,000,000 บาทต่อปี และคาดว่าจะผลิต 25,000 หน่วย ใช้เวลาผลิต 500,000 ชั่วโมง หากกิจการจ่าย
ค่าจ้างชั่วโมงละ 20 บาท ค 
---------ดังนั้น ---------ต้นทุนค่าแรงงานจะเท่ากับ 500,000 * 20 = 10,000,000 บาท  
-----------------------------อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร 
------------------------------------ต่อต้นทุนค่าแรงงานทางตรง = 1,000,000 / 10,000,000 
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---------------------------------------------------------------------= 0.1 บาท หรือ 10% 
---------------------------และ คิดต่อหน่วยสินค้าได้ ------------= 4.00 บาท/หน่วย 
---------------------------( 40 * 10%)  
  
---------4. ชั่วโมงแรงงานทางตรง (Direct labor hours) ส าหรับวิธีนี้เป็นเกณฑ์ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการ
ผลิตจัดสรร โดยถือว่าการใช้แรงงานหรือเวลาการท างานของคนงานมีความสัมพันธ์กับการเกิดต้นทุน
ทางอ้อม (Indirect costs) หรือค่าใช้จ่ายผลิต 

  

 

แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
---------ก. ค่าใช้ 
จ่ายการผลิตทางตรง หมายถึง ค่าใช้จ่ายการผลิตที่สามารถระบุ สามา 
ตัวอย่างที่ 6 จากตัวอย่างเดิม (บริษัท สารสินอุตสาหกรรม จ ากัด) --------หากกิจการจัดสรรค่าใช้จ่ายการ
ผลิตตามชั่วโมงแรงงานทางตรง  
---------จะได้ ---------อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร 
---------------------------ต่อชั่วโมงแรงงานทางตรง ---------= 1,000,000 / 500,000 
------------------------------------------------------------------= 2 บาท ต่อชั่วโมง 
---------------------------และ คิดต่อหน่วยสินค้าได้ ----------= 4.00 บาท/หน่วย 
---------------------------------( 2 * 2)  
  
---------5. ชั่วโมงเครื่องจักร (Machine hours) ใน อุตสาหกรรมหรือกิจการที่มีลักษณะการผลิตแบบ
อัตโนมัติ หรือไฮเทคโนโลยี (Hi-tech production) การผลิตส่วนใหญ่เป็นการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ ดังนั้น 
ในแนวคิดนี้จึงก าหนดให้ การเกิดข้ึนของค่าใช้จ่ายการผลิต สัมพันธ์กับการท างานของเครื่องจักร ดังนั้น สูตร
ค านวณก็จะเป็นดังนี้ 

 

 
  
ตัวอย่างที่ 7 จากตัวอย่างเดิม (บริษัท สารสินอุตสาหกรรม จ ากัด) หากกิจการจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตตาม
ชั่วโมงเครื่องจักร  
จะได้ -----------------------------อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร 
------------------------------------ต่อชั่วโมงเครื่องจักร = 1,000,000 / 15,000 
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-----------------------------------------------------------= 66.67 บาทต่อชั่วโมง 
---------------------------และ คิดต่อหน่วยสินค้าได้-- = 4.00 บาทต่อหน่วย 
-------------------------------( 0.06 * 66.67)  
---------จากเกณฑ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงบางตัวอย่างที่กิจการ สามารถน าไปใช้ในการก าหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร แต่อย่างไรก็ตาม กิจการบางแห่งอาจมีการใช้หลักเกณฑ์อ่ืนในการก าหนดอัตรา
ค่าใช้จ่าย การผลิตจัดสรรก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของการผลิตและเหตุผลที่จะสามารถอธิบายได้ถึง
ความสัมพันธ์ ระหว่างหลักเกณฑ์ที่น ามาใช้กับการเกิดค่าใช้จ่ายการผลิตในความเป็นจริง นอกจากนี้ กิจการ
บางแห่งอาจมีการแบ่งแผนกผลิต (Production Department) ออกเป็นหลายแผนก หรืออาจมีการผลิต
สินค้าหลายชนิด (Multi-product product) ซึ่งสาเหตุดังกล่าว ท าให้บริษัทหลายแห่งมีการใช้ หลักเกณฑ์
และวิธีการที่แตกต่างกันออกไปในการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร เพ่ือใช้ในแต่ละแผนกผลิต หรือ
แต่ละชนิดผลิตภัณฑ์ 
  

 

---------หลังจากท่ีกิจการได้ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร หรืออัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน
แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การน าอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรที่ได้ก าหนดไว้ไปท าการจัดสรรเข้าในต้นท  ุนการ
ผลิตของผลิตภัณฑ์ในลักษณะต่างๆ เพื่อค านวณหาต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่กิจการสามารถ
น าไปใช้ ในการก าหนดราคาขาย หรือเพ่ือการบันทึกบัญชีต่อไป ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
  
---------ตัวอย่างที่ 8 (จากตัวอย่างเดิม) หากบริษัท สารสินอุตสาหกรรม จ ากัด ได้ท าการผลิตสินค้าในเดือน 
ม.ค. 2545 จ านวนทั้งสิ้น 20,000 หน่วย โดยมีต้นทุนวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิตทั้งสิ้น 42,000 บาท 
ค่าแรงงานทางตรง 160,000 บาท และนอกจากนี้ยังมีการใช้ช  ั่วโมงเครื่องจักรอีกเท่ากับ 1,100 ชั่วโมง 
บริษัทได้ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรไว้เท่ากับ 50% ของค่าแรงงานทางตรง ดังนั้น การค านวณ
ต้นทุนการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์ 20,000 หน่วย ก็สามารถค านวณได้ดังนี้ 

 
ต้นทุนการผลิต รวม ต่อหน่วย 
---------วัตถุดิบทางตรง 42,000 บาท 2.1 บาท 
---------ค่าแรงงานทางตรง 160,000 บาท 8.0 บาท 
---------ค่าใชจ่ายการผลิตจัดสรร 80,000 บาท 4.0 บาท 
รวม 282,000 บาท 14.1 บาท 

 

รถจ าแนกได้ ว่าเป็นของโรงงานใด แผนกผลิตใด หรือผลิตภัณฑ์ชนิดฺBใด ซึ่งค าว่า “ค่าใช้จ่ายการผลิต
ทางตรง” ท าให้ลักษณะของค่าใช้จ่ายประเภทนี้คล้ายหรือแทบจะเหมือนกับ วัตถุดิบทางตรง และค่าแรง
ทางตรง ดังนั้น การใช้ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายประเภทนี้จึงค่อนข้างง่าย และเป็นที่นิยมผู้บริหารกิจการ 
---------ข. ค่าใช้จ่ายการผลิตทางอ้อม หมายถึง ค่าใช้จ่ายการผลิตที่ไม่สามารถระบุได้ ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า 
เป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงานใด ค่าใช้จ่ายการผลิตประเภทนี้จึงต้องอาศัยการปันส่วนให้กับทุกหน่วยงาน ทุก
แผนกผลิต และทุกผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องหรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายประเภทนี้ โดยกิจการต้องเลือกใช้ฐานที่
เหมาะสมเป็นเกณฑ์ในการปันส่วน  
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การจ าแนกค่าใช้จ่ายในลักษณะนี้ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ด้านการบริหารงาน 
และนอกจากนั้น ยังจ าเป็นต่อการค านวณหาต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ด้วย 
---------3. การแบ่งค่าใช้จ่ายการผลิตตามหน้าที่ โดยทั่วไปในหน่วยผลิตหรือภายในโรงงานของกิจการมักแบ่ง
หน่วยงานออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตซึ่งเราเรียกว่า แผนกผลิต 
(Operation department) และแผนกบริการ (Service department) ซึ่งมีหน้าที่ อ านวยความสะดวก 
หรือช่วยสนับสนุนงานการผลิต ให้ประสบความส าเร็จ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แผนกซ่อมบ ารุง
เครื่องจักร แผนกควบคุมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การค่าใช้จ่ายการผลิตในลักษณะนี้ จึงสามารถจ าแนกได้เป็น 2 
ประเภท คือ 
---------ก. ค่าใช้จ่ายแผนกผลิต ซึ่งก็คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแผนกผลิตโดยตรง เช่น เงินเดือนผู้จัดการแผนก
ประกอบ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในแผนกผสม ค่าวัสดุในการบรรจุหีบห่อ เป็นต้น 
---------ข. ค่าใช้จ่ายแผนกบริการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในแผนกที่ไม่ได้ท าหน้าที่ผลิตโดยตรง แต่
เป็นหน่วยงานสนับสนุนการผลิต ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ได้แก่ ค่าวัสดุท าความสะอาดโรงงาน ค่าวัสดุซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ เงินเดือนพนักงานซ่อมแซมเครื่องจักร เป็นต้น 
---------4. การจ าแนกค่าใช้จ่ายตามปริมาณการผลิต หรือจ าแนกตามพฤติกรรม ซึ่งจ าแนกได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
---------ก. ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร (Variable overhead) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่มียอดรวมเปลี่ยนแปลงไป
ตามปริมาณการผลิต คือ ผลิตมากค่าใช้จ่ายก็มาก ผลิตน้อยค่าใช้จ่ายก็น้อย และยิ่งไม่ผลิตเลย ค่าใช้จ่ายก็จะ
ไม่เกิดขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายผลิตผันแปรต่อหน่วยจะเท่ากันทุกหน่วย ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ได้แก่ วัสดุที่ใช้ในโรงงาน 
หรือวัตถุดิบทางอ้อมที่ใช้ในการผลิต ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ส่วนค่าแรงทางอ้อมนั้น หากจ่ายเป็นรายชั่วโมง ก็ถือ
เป็นค่าใช้จ่ายประเภทนี้ได้ 
 


