
บทที่ 2 
แนวความคิดและประเภทของตนทุน 

 
 ความตองการขอมูลของผูบริหารทุกระดับในองคการเพื่อใชในกระบวนการบริหาร
ตามหนาที่และความรับผิดชอบมีลักษณะตางๆ กัน  เชน ฝายผลิตตองการขอมูลเพื่อการสั่งซ้ือ
วัตถุดิบ  และการบริหารจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบ ฝายขายตองการขอมูลเพ่ือชวยในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางดานการตลาด  ฝายบัญชีและการเงินตองการขอมูลเพื่อตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดการเงินทุน  นโยบายทางดานบัญชีและการเลือกวิธีปฏิบัติทางดานรายการทาง
บัญชี  หรือฝายทรัพยากรบุคคลตองการขอมูลเพ่ือการตัดสินใจและวางแผนเกี่ยวกับการบริหาร
คาจางแรงงาน  เปนตน  การศึกษาแนวความคิดและการจัดประเภทของตนทุนจึงเปนสิ่งสําคัญ
ในการไดมาของขอมูลเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางมีคุณภาพ  เน่ืองจากขอมูล
เกี่ยวกับตนทุนเปนขอมูลที่ผูบริหารทุกระดับในองคการจะนําไปใชในกิจกรรมตางๆ กัน 
 

ความหมายของตนทนุ 
 ขอมูลตนทุนมีความสําคัญกับกิจการ  เน่ืองจากจะสงผลกับจํานวนกําไรขาดทุนของ
กิจการในชวงระยะเวลาที่วัดผลการดําเนินงานนั้นๆ   ซึ่งไดมีการใหความหมายไว  ดังน้ี 
 สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย   (2538, หนา 36)    
ตนทุน (cost) หมายถึงรายจายที่เกิดขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ  ซึ่งอาจจายเปนเงินสด  
สินทรัพยอ่ืนๆ หุนทุน หรือการใหบริการ หรือการกอหน้ีรวมถึงผลขาดทุนที่วัดคาเปนตัวเงินได
ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ 
 ดวงมณี  โกมารทัต (2548, หนา 26) กลาววา ตนทุน หมายถึง มูลคาที่วัดไดเปน
จํานวนเงินของสินทรัพย หรือความเสียสละที่กิจการไดลงทุนไปเพื่อใหไดสินคา สินทรัพยหรือ
บริการตางๆ ซึ่งกิจการคาดวาจะนําไปใชเพ่ือใหเกิดประโยชนในภายหลัง 
 ตนทุน หมายถึง การวัดคาของทรัพยากรที่ใชไปเพื่อวัตถุประสงคบางอยาง โดยวัด
คาออกมาในรูปของหนวยเงินตรา ความหมายของตนทุนประกอบดวย แนวความคิด 3 ประการ  
ดังนี้ (Robert & Glenn, 1981, p. 26)  

1. การวัดคาของปริมาณทรัพยากรที่ใชไป  ไดแก  ปริมาณของวัตถุดิบ  ปริมาณ 
ของแรงงาน  และปริมาณของบริการอ่ืนๆ  วามีจํานวนทั้งสิ้นเทาใด 

2. การวัดคาออกมาในรูปของหนวยเงินตรา  ดวยเหตุที่ทรัพยากรแตละชนิดที่ใชไป 
ในหนวยที่ใชวัดคาของทรัพยากรแตละชนิดไมเหมือนกัน  การแปลงหนวยวัดคาของแตละชนิด
ใหอยูในรูปของหนวยเงินตราทําใหสามารถรวมมูลคาทรัพยากรทุกชนิดเขาดวยกันได 
 3. การวัดคาตองสัมพันธกับวัตถุประสงคเสมอ 
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 กิจการที่ผลิตสินคา ตนทุนการผลิต (cost of production)  หมายถึง คาใชจายหรือ
รายจายในปจจัยการผลิตที่ใชในกระบวนการผลิต เน่ืองจากปจจัยการผลิตแบงออกเปน 2 
ประเภท คือ ปจจัยคงที่กับปจจัยผันแปร  นอกจากนี้ ยังอาจแบงตนทุนการผลิตออกเปนตนทุน
ทางบัญชี และตนทุนทางเศรษฐศาสตร ซึ่งทั้ง 2 ประเภทมีความแตกตางกัน ดังนี้ 
 ตนทุนทางบัญชีหรือตนทุนทางธุรกิจ (accounting cost or business cost) หมายถึง 
คาใชจายตางๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากการผลิตซึ่งคิดเฉพาะรายจายที่เห็นชัดเจนมีการจายเกิดขึ้นจริงๆ 
(explicit cost)  รายจายที่เห็นชัดเจนวามีการจายจริงไดแก คาใชจายตางๆที่จายออกไปเปน  
ตัวเงิน เชน เงินเดือน คาจางแรงงาน คาดอกเบี้ย คาวัตถุดิบ คาเชา คาขนสง เปนตน 
 ตนทุนทางเศรษฐศาสตร (economic cost)  หมายถึง  คาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
เน่ืองจากการผลิต  ทั้งรายจายที่เห็นชัดเจนวามีการจายจริงและรายจายที่มองไมเห็นชัดเจนหรือ  
ไมตองจายจริง (implicit cost) รายจายที่มองไมเห็นชัดเจนวามีการจายจริง  เปนคาใชจายที่
ไมไดจายออกไปเปนตัวเงิน  แตผูผลิตหรือผูประกอบการจะตองประเมินขึ้นมาและถือเปนตนทุน
การผลิตสวนหนึ่ง ไดแก ราคา หรือผลตอบแทนของปจจัยการผลิต ในสวนที่ผูผลิตเปนเจาของ
เองและไดนําปจจัยน้ันมาใชรวมในการผลิตดวย  เชน  นายกรรชัยเปดรานขายของที่บานของ
ตนเองและนําบานมาใชในการประกอบกิจการดังกลาว ซึ่งถานายกรรชัยนําบานไปใหผูอ่ืนเชา
เพ่ือดําเนินกิจการเขาจะตองไดรับคาเชา  ดังน้ัน   คาเชาบานที่ควรจะไดแตกลับไมไดถือวาเปน
ตนทุนของคาเสียโอกาส  (opportunity cost)  ซึ่งตนทุนนี้จะนํามารวมอยูในตนทุนทาง
เศรษฐศาสตร  นอกจากนี้  คาจางของเจาของที่ควรจะไดรับหากไปรับจางทํางานใหผูอ่ืนแตกลับ
ไมไดรับ เพราะตองดําเนินกิจการเอง เงินคาจางนี้ก็ตองนํามารวมในตนทุนทางเศรษฐศาสตร
ดวยเชนกัน  ตนทุนที่มอง ไมเห็นเหลานี้จะถูกนับรวมเขาไปดวย  ทําใหตนทุนทางเศรษฐศาสตร
สูงกวาตนทุนทางบัญชี  ดังนั้นกําไรในทางเศรษฐศาสตรจึงนอยกวากําไรในทางบัญชี 
 จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ตนทุนหมายถึงทรัพยากรตางๆที่ใชเพ่ือใหไดสินคา
หรือบริการมา ทรัพยากรที่ใชอาจวัดไดในรูปของเงินสดที่จายไป มูลคาของทรัพยสินที่เอาไป
แลกเปลี่ยน บริการที่ใหและอ่ืนๆ สําหรับความหมายของตนทุนเพื่อการจัดการ มีความหมาย
ตางกันทั้งนี้เพราะตนทุนมีหลายประเภทแตกตางกันตามความตองการของฝายบริหาร  
 

ความสําคัญของตนทุน 
 การคํานวณตนทุนสินคาหรือบริการ ซึ่งจะนําไปคํานวณตนทุนขายในงบกําไรขาดทุน
และราคาสินคาตนทุนของคงเหลือในงบดุล    ทั้งงบกําไรขาดทุนและงบดุลเปนงบการเงินที่กิจการ
จัดทําขึ้นเพ่ือเสนอตอบุคคลและหนวยงานภายนอก  แตปรากฏวาขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ
สําหรับผูบริหารภายในซึ่งตองการตนทุนไปเพื่อวางแผน ควบคุมและตัดสินใจ ขอมูลตนทุนจึงมี
ความสําคัญ ดังนี้ 
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1. ใชในการคํานวณตนทุนในการผลิตสินคาหรือบริการ   ในกรณีที่เปนกิจการผลิต 
สินคาก็จะนําตนทุนที่คํานวณไดไปตีราคาตนทุนของคงเหลือ ไดแก งานระหวางทํา และสินคา
คงเหลือเพ่ือแสดงในงบดุล 
 2. ใชในการวัดผลกําไรขาดทุนประจํางวด  การวัดผลกําไรจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือ
ทราบตนทุนสินคาขาย ซึ่งตนทุนขายจะเปนเทาไรก็จะขึ้นอยูกับตนทุนในการผลิต 

3. ใชในการวางแผนและควบคุม  ในการดําเนินงานของกิจการฝายบริหารอาจวาง 
แผนงานลวงหนาโดยการจัดทํางบประมาณทั้งกิจการหรือแผนกใดแผนกหนึ่ง เม่ือสิ้นงวดก็จะมี
การนําขอมูลที่เกิดขึ้นจริงมาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่กําหนดไว หากมีผลแตกตางที่ไมนา
พอใจหรือพบขอบกพรองในการดําเนินงาน ฝายบริหารจะไดแกไขโดยทันทวงที 

4.  ใชในการกําหนดราคาขายของสินคาและบริการ ซึ่งธุรกิจบางประเภท จําเปนตอง 
ประมาณตนทุนขึ้นมากอนการผลิตจริง ทั้งน้ีเพ่ือใชเปนฐานในการกําหนดราคาขายเสนอตอ   
ลูกคา หรือใชในการประมูลงานตางๆ ปกติผูที่ประมูลงานไดมักเปนผูที่เสนอราคาต่ําสุด ในกรณี
ที่กิจการไมทราบตนทุนการผลิตก็อาจประมูลงานนั้นไมไดเพราะเสนอราคาสูงเกินไป หรือถาได
ก็อาจประสบการขาดทุนในเวลาตอมา เน่ืองจากเสนอราคาต่ํากวาตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 

5. ใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจ ผูบริหารตองเผชิญกับการตัดสินใจทั้งในปญหา 
ที่เกิดขึ้นเปนประจําหรือปญหาเฉพาะหนา ทั้งที่เปนปญหาระยะสั้นหรือปญหาระยะยาว   เชน  
การตัดสินใจรับคําสั่งพิเศษ การปดโรงงาน การเพิ่มหรือลดสายการผลิต เปนตน 
 6. ใชในการประเมินผลการดําเนินงานของทรัพยากรตางๆที่ใชในการดําเนินงาน 
ทั้งน้ีเพ่ือพิจารณาประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทรัพยากรเหลานั้น  
 

ประเภทของตนทุน 
 แนวความคิดของตนทุนไดมีการนํามาประยุกตใชในองคการธุรกิจหลายๆ ลักษณะ
ไมเฉพาะในองคการที่ผลิตสินคาเทานั้น  ตัวอยางเชน  ธุรกิจอาหารจานดวนเคเอฟซี (Kentucky  
Fried  Chicken : KFC)  พิซซาฮัท (Pizza  Hut)  และทาโคเบลล (Taco  Bell) ธุรกิจโรงถายทํา
ภาพยนต เชน ดิสนีย (Disney)  พาราเมาท (Paramount)  และยูไนเต็ทอารติสท (United  
Artists) เปนตน  ตนทุนที่เกิดขึ้นในธุรกิจดังกลาวบางอยางอาจเหมือนหรือไมเหมือนกับตนทุนที่
เกิดขึ้นในกิจการ ผลิตสินคา เน่ืองจากการดําเนินงานที่แตกตางกัน ดังน้ันชื่อที่ใชเรียกตนทุนจึง
มีความแตกตางกัน    อยางไรก็ตามแนวคิดตนทุนของทุกองคการทุกลักษณะจะมาจากพื้นฐาน
เดียวกัน (ดวงมณี  โกมารทัต, 2548, หนา 26) 
 นอกจากนี้  ตนทุนอาจจะจําแนกเปนตนทุนที่ยังไมไดใช  (unexpired  costs)  และ
ตนทุนที่ใชไปแลว  (expired  costs)  ตนทุนที่ยังไมไดใช หมายถึง   ตนทุนในสวนที่จะไดรับ
ประโยชนในรอบบัญชีหนาแสดงรายการเปนสินทรัพยในงบดุล สวนตนทุนที่ใชไปแลว  หมายถึง
ตนทุนในสวนที่ไดใชในการหารายไดในรอบบัญชีปจจุบันเปนคาใชจาย (expenses)  นาํไปแสดง
ในงบกําไรขาดทุน   
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 ในที่นี้จะจําแนกตนทุนในลักษณะตางๆ  เพราะการจําแนกประเภทของตนทุนใน
ลักษณะตางๆกัน มีเปาหมายหรือมีวัตถุประสงคของการนําไปใชเพ่ือการจัดการตนทุนหรือ    
ตัดสินใจที่แตกตางกันไป ดังนั้นเพื่อการใชขอมูลทางดานตนทุนของผูบริหารเปนไปอยางถูกตอง  
ควรที่จะทําความเขาใจเกี่ยวกับการจําแนกประเภทของตนทุนในลักษณะตางๆ ดังตอไปน้ี 
 
 1.  การจําแนกตนทุนตามลักษณะสวนประกอบของผลิตภัณฑ 
  สวนประกอบของตนทุนที่ใชในการผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑแตละชนิด  (cost  of  
a  manufactured  product)  ก็จะประกอบดวยวัตถุดิบทางตรง  คาแรงงานทางตรง  และ  
คาใชจายการผลิต   ซึ่งถาพิจารณาในดานทรัพยากรที่เปนสวนประกอบของสินคาแลวก็จะ  
ประกอบดวย 
    1.1  วัตถุดิบ  (material)  ซึ่งวัตถุดิบนับวาเปนสวนประกอบสําคัญของการผลิต 
สินคาหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปโดยทั่วไป  และตนทุนที่เกี่ยวกับการใชวัตถุดิบในการผลิตสินคา
อาจจะแบงออกเปน  2  ลักษณะคือ 
    1.1.1  วัตถุดิบทางตรง  (direct  material)  หมายถึง  วัตถุดิบหลักที่ใชใน   
การผลิตและสามารถระบุไดอยางชัดเจนวาใชในการผลิตสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งในปริมาณและ
ตนทุนเทาใด  รวมทั้งจัดเปนวัตถุดิบสวนใหญที่ใชในการผลิตสินคาชนิดนั้นๆ  เชนกระดาษที่ใช
ในธุรกิจสิ่งพิมพ  ผาที่ใชในอุตสาหกรรมเสื้อผา  ยางดิบที่ใชในการจัดผลิตยางรถยนต   เปนตน 
    1.1.2  วัตถุดิบทางออม  (indirect  material)  หมายถึง วัตถุดิบตางๆ           
ที่เกี่ยวของโดยทางออมกับการผลิตสินคา  แตไมใชวัตถุดิบหลักหรือวัตถุดิบสวนใหญ  เชน  
ตะปู  กาว กระดาษทรายที่ใชเปนสวนประกอบของการทําเฟอรนิเจอร  น้ํามันหลอลื่นเครื่องจักร  
เสนดายที่ใชในการตัดเย็บเสื้อผา  เปนตน  วัตถุดิบทางออมซ่ึงจะถือวาเปนคาใชจายการผลิต
ชนิดหนึ่ง โดยปกติแลวอาจเรียกวา วัสดุโรงงาน   
 1.2  คาแรงงาน  (labor)  คาแรงงาน  หมายถึง  คาจางหรือผลตอบแทนที่จายใหแก
ลูกจางหรือคนงานที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการผลิตสินคา  โดยปกติแลวคาแรงงานจะแบงออกเปน  
2  ชนิดคือ  คาแรงงานทางตรง  (direct  labor)  และคาแรงงานทางออม  (indirect  labor) 
  1.2.1  คาแรงงานทางตรง  (direct  labor)  หมายถึง คาแรงงานตางๆ  ที่จาย
ใหแกคนงานหรือลูกจางที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการผลิตสินคาสําเร็จรูปโดยตรง  รวมทั้งเปนคา   
แรงงานที่มีจํานวนมากเมื่อเทียบกับคาแรงงานทางออมในการผลิตสินคาหนวยหนึ่งๆ  และจัดเปน
คาแรงงานสวนสําคัญในการแปรรูปวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูป   
  1.2.2  คาแรงงานทางออม (Indirect  labor)  หมายถึง  คาแรงงานที่ไมเกี่ยวของ
กับคาแรงงานทางตรงที่ใชในการผลิตสินคา  เชน  เงินเดือนผูควบคุมโรงงาน    เงินเดือน
พนักงานทําความสะอาดเครื่องจักรและโรงงาน  พนักงานตรวจสอบคุณภาพ  ชางซอมบํารุง  
ตลอดจนตนทุนที่เกี่ยวของกับคนงาน  อาทิ  คาภาษีที่ออกใหลูกจาง  สวัสดิการตางๆ  เปนตน  
ซึ่งคาแรงงานทางออมเหลานี้จะถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายการผลิต 
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 1.3  คาใชจายการผลิต  (manufacturing  overhead)  คาใชจายการผลิต  หมายถึง  
แหลงรวบรวมคาใชจายตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการผลิตสินคาซึ่งนอกเหลือจากวัตถุดิบทางตรง  
คาแรงงานทางตรง  เชน  วัตถุดิบทางออม  คาแรงงานทางออม  คาใชจายในการผลิตทางออม
อ่ืนๆ  ไดแก  คาน้ํา  คาไฟฟา  คาเชา คาเสื่อมราคา  คาประกันภัย  คาภาษี  เปนตน  ซึ่งเปน
คาใชจายที่เกี่ยวกับการดําเนินการผลิตเทานั้น   ไมรวมถึงเงินเดือน  คาเชา  คาไฟฟา  คาเสื่อม
ราคาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานในสํานักงาน  และในบางกรณีก็มีการเรียกคาใชจายการผลติใน
ชื่ออ่ืนๆ  เชน  คาใชจายโรงงาน  (factory  overhead)  โสหุยการผลิต  (manufacturing  
burden)  ตนทุนผลิตทางออม  (indirect  cost)  เปนตน 
 
 2 .  การจําแนกตนทุนตามความสําคัญและลักษณะของตนทุนการผลิต 
       การจําแนกตนทุนตามความสําคัญและลักษณะของตนทุนการผลิตนั้นจะมี
ลักษณะที่คลายคลึงกับการจําแนกตนทุนตามสวนประกอบของการผลิต  ซึ่งวัตถุประสงคของ
การจําแนกตนทุนในลักษณะนี้ก็เพ่ือใชในการวางแผนและควบคุมมากกวาที่จะจําแนกเพื่อการ
คํานวณตนทุนของสินคาหรือบริการ  การจําแนกตนทุนตามความสําคัญและลักษณะของตนทุน
การผลิตจําแนกได  2  ชนิดคือ 
     2.1  ตนทุนขั้นตน  (prime  cost)  หมายถึง  ตนทุนรวมระหวางวัตถุดิบทางตรง
และคาแรงทางตรง  ซึ่งตามปกติเราจะถือวาตนทุนขั้นตนจะมีความสัมพันธโดยตรงกับตนทุน  
การผลิตทั้งหมด  แตในยุคปจจุบัน  การผลิตในธุรกิจบางแหงมีการใชเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี
ขั้นสูงมากขึ้นทําใหตนทุนคาแรงงานทางตรงลดลง  ในลักษณะเชนนี้ตนทุนขั้นตนก็จะมี
ความสําคัญลดลงเมื่อเทียบกับตนทุนแปรสภาพ 
    2.2  ตนทุนแปรสภาพ  (conversion  cost)  หมายถึง  ตนทุนที่เกี่ยวกับการแปร
สภาพและเปลี่ยนรูปแบบจากวัตถุดิบทางตรงใหเปนสินคาสําเร็จรูป  ตนทุนแปรสภาพจะ
ประกอบดวยคาแรงงานทางตรง  และคาใชจายการผลิต  จากที่กลาวแลวก็คือ  เม่ือกิจการมีการ
ลงทุนในเครื่องจักรมากขึ้น  คาเสื่อมราคา  คาซอมบํารุง  ซึ่งจัดเปนคาใชจายการผลิตก็จะมีการ
จํานวนมากขึ้นตามไปดวย  ดังนั้นในปจจุบันน้ีสําหรับธุรกิจที่มีการใชเทคโนโลยีชั้นสูงก็จะให
ความสําคัญกับตนทุนแปรสภาพมากกวาตนทุนขั้นตน 
 ดวยเหตุนี้ตนทุนการผลิตสินคาของกิจการที่มีการใชเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงจึง
ประกอบดวยตนทุน  2  สวน  คือ  วัตถุดิบทางตรงและตนทุนแปรสภาพ 
 
 3.  การจําแนกตนทุนตามความสัมพันธกับระดับของกิจกรรม 
     การจําแนกตนทุนตามความสัมพันธกับระดับของกิจกรรมหรือ  การจําแนกตนทุน
ตามพฤติกรรมของตนทุน  (cost  behavior)  ซึ่งมีลักษณะที่สําคัญคือเปนการวิเคราะหจํานวน
ของตนทุนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต  หรือระดับของกิจกรรมที่เปนตัว
ผลักดันใหเกิดตนทุน  (cost  driver)  ในการผลิตทั้งที่เกี่ยวกับการวางแผน  การควบคุม  การ
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ประเมินและวัดผลการดําเนินงาน  การจําแนกตนทุนตามความสัมพันธกับระดับของกิจกรรม  
เราสามารถที่จะจําแนกตนทุนได  3  ชนิด คือ  ตนทุนผันแปร  ตนทุนคงที่  ตนทุนผสม  
อยางไรก็ตามแนวคิดในการจําแนกตนทุนน้ี  เปนการจําแนกตนทุนที่อยูในชวงของตนทุนที่มี
ความหมายตอการตัดสินใจ  (relevant  range)  ซึ่งก็คือ  เปนชวงที่ตนทุนคงที่รวมและตนทุน
ผันแปรตอหนวยยังมีลักษณะคงที่หรือไมเปลี่ยนแปลง 
    3.1  ตนทุนผันแปร (variable cost) หมายถึง ตนทุนที่จะมีตนทุนรวมเปลี่ยนแปลง
ไปตามสัดสวนของการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมหรือปริมาณการผลิต ในขณะที่ตนทุน    
ตอหนวยจะคงที่เทากันทุก ๆ  หนวย  โดยทั่วไปแลวตนทุนผันแปรนี้สามารถ  ที่จะควบคุมได
โดยแผนกหรือหนวยงานที่ทําใหเกิดตนทุนผันแปรนั้น ในการบริหารตนทุนผันแปรจะเขามามี
บทบาทอยางมากตอการตัดสินใจของฝายบริหาร เชน  การกําหนดราคาสินคาก็จะตอง
กําหนดใหคลอบคลุมทั้งสวนที่เปนตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ทั้งหมด  ในกรณีที่กิจการจะทํา
การผลิตและจําหนายสินคาในสวนที่นอกเหนือจากกําลังการผลิตปกติแตไมเกินกําลังการผลิต
สูงสุดของกิจการ  การตัดสินใจกําหนดราคาสินคาในใบสั่งซ้ือพิเศษก็ไมควรที่จะต่ํากวาตนทุน
ผันแปร   ตอหนวย เปนตน 
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ภาพที่  2.2  แสดงพฤติกรรมของตนทุนผันแปรตอหนวย 
 
 3.2  ตนทุนคงที่  (fixed  cost)  หมายถึง  ตนทุนรวมที่มิไดเปลี่ยนแปลงไปตาม
ระดับของการผลิตในชวงของการผลิตระดับหน่ึง  แตตนทุนคงที่ตอหนวยก็จะเปลี่ยนแปลง
ในทางลดลงถาปริมาณการผลิตเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ตนทุนคงที่ยังแบงออกเปนตนทุนคงที่ระยะ
ยาว  (committed  fixed  cost)  เปนตนทุนคงที่ที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดในระยะสั้น  เชน  
สัญญาระยะยาว  คาเสื่อมราคา  และตนทุนคงที่ระยะสั้น  (discretionary  fixed  cost)  เปน
ตนทุนคงที่ที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราวจากการตัดสินใจของผูบริหาร  เชน  คาโฆษณา  คาใชจายใน
การคนควาและวิจัย  เปนตน ในการบริหารแลวตนทุนคงที่สวนใหญมักจะควบคุมไดดวย
ผูบริหารระดับสูงเทานั้น 
 สมมติวากิจการแหงหนึ่งมีตนทุนคงที่รวมเทากับ  20,000  บาทตอป  ถากิจการ    
ทําการผลิตในระดับ  5-10  หนวย  แตถากิจการทําการผลิตนอยกวา  5  หนวย  ตนทุนคงที่
รวมก็จะสามารถลดลงเหลือเพียง  15,000  บาท  กลาวคือ  ในลักษณะชวงของระดับกิจกรรม   
ที่มีความหมายตอการตัดสินใจจะมีอยู  2  ชวง  ในขณะที่ลักษณะของตนทุนคงที่ตอหนวยจะ  
ลดลง  ถากิจการยิ่งทําการผลิตมากขึ้น  เชน  ถาตนทุนคงที่รวมเทากับ 20,000  บาท  และ   
กิจการทําการผลิต 5 หนวย  ก็จะมีตนทุนคงที่ตอหนวยเทากับ  4,000  บาท  (20,000  หาร 5)  
หรือถากิจการทําการผลิต  10  หนวย  ก็จะมีตนทุนคงที่ตอหนวยเทากับ  2,000  บาท  
(20,000  หาร 10)  ดังจะเห็นลักษณะของตนทุนคงที่ในแตละชวงการผลิต  ดังภาพที่  2.3   
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ภาพที่  2.3  แสดงพฤติกรรมของตนทุนคงที่รวม 
 

 

 3.3  ตนทุนผสม  (mixed  cost)  หมายถึง  ตนทุนที่มีลักษณะของตนทุนคงที่และ 
ตนทุนผันแปรรวมอยูดวยกัน  ในชวงของการดําเนินกิจกรรมที่มีความหมายตอการตัดสินใจโดย
ตนทุนผสมนี้จะแบงออกเปน 2 ชนิด คือ ตนทุนกึ่งผันแปรและตนทุนกึ่งคงที่ 
 3.4  ตนทุนกึ่งผันแปร  (semi variable  cost)  หมายถึง ตนทุนที่จะมีตนทุนสวนหนึ่ง
คงที่ทุกระดับของกิจกรรม  และมีตนทุนอีกสวนหนึ่งจะผันแปรไปตามระดับของกิจกรรม  เชน  
คาโทรศัพท  คาโทรสาร  เปนตน  ในบางครั้งก็เปนการยากที่จะระบุไดวาตนทุนสวนใดเปนตนทุน
ผันแปร  ดังนั้น จึงจําเปนตองใชเทคนิคในการประมาณตนทุนเขามาชวยในการวิเคราะห 
 ตัวอยางเชน  บริษัทแหงหน่ึงไดใชเครื่องโทรสาร  โดยจะตองเสียคาบํารุงปละ  
4,000  บาท  และจะเสียคาบริการอีกครั้งละ  10  บาท  ตอแผน  ถาสมมติวาในปนั้นบริษทัไดใช
บริการเครื่องโทรสารเทากับ  600  ครั้ง  เราสามารถที่จะแสดงการคํานวณตนทุนทั้งสิ้นไดดังนี้ 
 คาบํารุง   4,000 บาท 
 คาบริการ  (600x10)  6,000 บาท 
 รวม                    10,000 บาท 
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ภาพที่  2.4  แสดงพฤติกรรมของตนทุนกึ่งผันแปร 
 

 3.5  ตนทุนเชิงขั้น  (step  cost)  หรือตนทุนกึ่งคงที่  (semi fixed  cost)  หมายถึง
ตนทุนที่จะมีจํานวนคงที่ ณ  ระดับกิจกรรมหนึ่งและจะเปลี่ยนแปลงไปคงที่ในอีกระดับ          
กิจกรรมหนึ่ง  เชน  เงินเดือนผูควบคุมคนงาน  ถาผูควบคุมคนงาน  1  คน  สามารถที่จะดูแล
และควบคุมการทํางานของคนงานได  10  คน  และถาผูควบคุมคนงาน  2  คน  ก็จะสามารถ
คุมคนงานได  20  คน  ถาสมมติวาเงินเดือนผูควบคุมคนงาน 1 คน เทากับ 100,000  บาทตอป  
ดังนั้นก็จะแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของตนทุนกึ่งคงที่  ดังภาพที่ 2.5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.5  แสดงพฤติกรรมของตนทุนเชิงชั้นหรือตนทุนกึ่งคงที ่
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 4.   การจําแนกตนทุนตามความสัมพันธกับหนวยตนทุน 
       การจําแนกตนทุนตามความสัมพันธกับหนวยตนทุนเราสามารถที่จะจําแนกได  
2  ชนิด  คือ  ตนทุนทางตรง  (direct  cost)  และตนทุนทางออม  (indirect  cost)  โดย
พิจารณาตามความสามารถที่จะระบุไดวาตนทุนใดเปนตนทุนของงานใด  แผนกใด   
   4.1  ตนทุนทางตรง  หมายถึง  ตนทุนที่ฝายบริหารสามารถที่จะระบุไดวา    
ตนทุนใดเปนของหนวยตนทุนใดนั่นเอง  เชน  วัตถุดิบทางตรง  และคาแรงงานทางตรงที่ใชใน
การผลิตงานผลิตชิ้นใดชิ้นหนึ่ง  หรือคากําลังไฟฟาที่ใชเดินเครื่องจักรในแผนกประกอบก็คือ  
ตนทุนทางตรงของแผนกประกอบนั่นเอง 
  4.2  ตนทุนทางออม  หมายถึง  ตนทุนรวม (common  cost)     ที่เกิดขึ้นโดย
ไมสามารถระบุไดวาเกิดจากหนวยตนทุนใด  โดยปกติแลวตนทุนทางออมน้ีจะถูกแบงสรรใหแก
หนวยตนทุนตาง ๆ ดวยเทคนิควิธีในการจัดสรรตนทุน  (allocation  techniques)  ซึ่งโดยทั่วไป
ตนทุนเกี่ยวกับการผลิตนั้น  ตนทุนทางออมก็หมายถึงคาใชจายการผลิตของสินคา 
 กลาวโดยสรุป ตนทุนชนิดใดชนิดหนึ่งอาจจะมีลักษณะเปนทั้งตนทุนทางตรง   หรือ
ตนทุนทางออมก็ไดขึ้นอยูกับการพิจารณาความสัมพันธของตนทุนชนิดนั้นกับหนวยตนทุนใด
นั่นเอง 
 
 5.    การจําแนกตนทุนตามหนาที่งานในสายการผลิต 
  การดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมตาง ๆ  มักจะประกอบไปดวยแผนก
ตางๆ  จํานวนมากในสายการผลิตสินคาและแตละแผนกก็ทําหนาที่งานที่ไดรับมอบหมาย
สําหรับกิจการที่ทําการผลิตสินคาเราสามารถที่จะจําแนกแผนกตาง ๆ  ออกเปน  2  ลักษณะ
ใหญๆ  คือ 
  5.1  ตนทุนแผนกผลิต  (cost  of  production  departments) หมายถึง ตนทุน
ตางๆ  ที่เกี่ยวกับการทํางานของเครื่องจักร  คนงานและคาใชจายอ่ืนๆ  ที่เกิดขึ้นในแผนกผลิต
สินคาของกิจการ  เชน  แผนกตัด  แผนกเชื่อม  แผนกประกอบ แผนกบรรจุ  เปนตน 
  5.2  ตนทุนแผนกบริการ  (cost  of  service  departments)  หมายถึง  ตนทุน   
ตาง ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการผลิตโดยตรง  โดยแผนกตางๆ  เหลานี้จะทําหนาที่ในดานการ
บริการใหแกแผนกอื่นๆ  เชน  แผนกเงินเดือนและคาจาง  แผนกบุคคล  แผนกซอมบํารุง  
แผนกธุรการโรงงาน  เปนตน  และการจัดสรรตนทุนจากแผนกบริการใหแกแผนกผลิตก็จะตอง
คํานึงถึงการที่แผนกผลิตไดใชประโยชนจากแผนกบริการนั้นๆ 
 สมมติวาบริษัทแหงหน่ึงมีแผนกผลิตอยูเพียงแผนกเดียว  และมีแผนกบริการอยูอีก
หลายแผนก  เชน  แผนกซอมบํารุง  แผนกบุคคล  แผนกบัญชี  เปนตน  ในกรณีนี้สมมติวาถา
กิจการตองการที่จะจัดสรรตนทุนที่เกิดขึ้นในแผนกซอมบํารุงใหแกแผนกผลิตและแผนกอื่นๆ  
ดังนั้นเราก็จะพิจารณาวาตนทุนในแผนกซอมบํารุงสัดสวนเทาไร  ที่ควรที่ จัดสรรใหแก      
แผนกผลิต  และสวนใดที่ไมเกี่ยวกับแผนกอ่ืนๆ  ที่ไมใชแผนกที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการผลิต  เชน  
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แผนกขาย  แผนกขนสง  เปนตน  ซึ่งตนทุนตางๆ  ที่เกิดขึ้นในแผนกตางๆ ที่ไมเกี่ยวกับ   
แผนกผลิตก็จะถูกนําไปเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน  สวนตนทุนในแผนกผลิตซ่ึงรวมทั้ง
สวนที่ไดรับจัดสรรจากแผนกซอมบํารุงก็จะถูกนําไปคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ  
 
 6.  การจําแนกตนทุนตามหนาที่งานในกิจการ 
      การจําแนกตนทุนตามหนาที่งานเปนการพิจารณาตนทุนที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานหรือปฏิบัติงานของหนาที่งานตางๆ  โดยปกติแลวจะสามารถแบงหนาที่งานใน
กิจการตางๆ  ออกเปน  4  หนาที่งานคือ  การผลิต  การตลาด  การบริหาร  การเงิน  ดังนั้น
ตนทุนที่จะเกิดขึ้นในหนาที่งานตางๆ  ก็คือ 
     6.1  ตนทุนเกี่ยวกับการผลิต  (manufacturing  cost)  ไดแก  ตนทุนที่มี
ความสัมพันธกับการผลิต  คือ  วัตถุดิบทางตรง  คาแรงงานทางตรงและคาใชจายการผลิต   
     6.2  ตนทุนที่เกี่ยวกับการตลาด  (marketing  cost)  หมายถึง  ตนทุนตางๆ        
ที่เกี่ยวกับการสงเสริมการจําหนายสินคาหรือบริการ  คาโฆษณา  คานายหนาพนักงานขาย 
     6.3  ตนทุนที่เกี่ยวกับการบริหาร  (administrative  cost)  ไดแก ตนทุนที่เกิดขึ้น
ในลักษณะที่เกี่ยวกับการสั่งการ  การควบคุมและการดําเนินงานของกิจการ  รวมถึงเงินเดือน
ของผูบริหารและพนักงานในแผนกตางๆ  ที่ไมเกี่ยวกับแผนกผลิตและแผนกขาย 
 
 7.  การจําแนกตนทุนโดยพิจารณาจากชวงเวลาในการคํานวณกําไร 
     การจําแนกตนทุนในลักษณะนี้  เปนการพิจารณาตามหลักของการจับคูรายได
และคาใชจาย  ทั้งน้ีเพราะตนทุนบางอยางจะมีลักษณะเปนสินทรัพยและจะเปลี่ยนเปนคาใชจาย
ในภายหลังเม่ือไดถูกใชประโยชนหมดสิ้นไปแลวในงวดที่มีการคํานวณหารายไดที่เกิดขึ้นน้ัน        
ดังนั้นการจําแนกตนทุนในลักษณะนี้จึงแบงออกเปน  2 ชนิดคือ  ตนทุนผลิตภัณฑและตนทุน
งวดเวลา 
     7.1  ตนทุนผลิตภัณฑ  (product  cost)  ไดแก  ตนทุนที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือ      
โดยออมในการผลิตสินคา  เชน  วัตถุดิบทางตรง  คาแรงงานทางตรง  คาใชจายการผลิต      
ตนทุนเหลานี้จะถือเปนตนทุนผลิตภัณฑไมวาการผลิตสินคานั้นจะผลิตสําเร็จ  (finished  
goods) หรือยังผลิตไมเสร็จ  (work in  process) จนกวาสินคานั้นจะถูกจําหนายออกไป  ตนทุน
ในการผลิตสินคาที่ถูกจําหนายออกไปนั้นก็จะกลายเปนตนทุนงวดเวลาซึ่งอยูในรูปของตนทุนขาย 
      7.2  ตนทุนงวดเวลา  (period  cost)  ไดแก  ตนทุนที่ไมเกี่ยวของกับการผลิต  
ซึ่งตนทุนงวดเวลานั้นโดยปกติจะเปนตนทุนที่เกิดขึ้นและไดใหประโยชนแกกิจการสิ้นสุดลงใน
งวดบัญชีนั้นๆ  เชน  เงินเดือนพนักงานบัญชี  เงินเดือนพนักงานในสํานักงาน  คาเสื่อมราคา
ของอุปกรณสํานักงาน  ดอกเบี้ยจาย  คาเชาสํานักงาน  คาโฆษณา  เปนตน  ซึ่งตนทุนงวด
เวลานั้นจะถูกนํามาเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน  ในขณะที่ตนทุนผลิตภัณฑจะถูกนําไป
แสดงเปนสินทรัพยในงบดุล 
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 8.  การจําแนกตนทุนตามความสัมพันธกับเวลา 
     การจําแนกตนทุนตามความสัมพันธกับเวลาเปนการจําแนกตนทุนเพ่ือการศึกษา
ถึงจํานวนของตนทุนที่เกิดขึ้น ณ เวลาตางๆ 
      8.1  ตนทุนในอดีต  (historical  cost)  หมายถึง  ตนทุนที่กิจการไดจายไปจริง
ตามหลักฐานอันเที่ยงธรรมที่ปรากฏ  จํานวนเงินที่กิจการไดจายไปนั้นจึงถือเปนมูลคาหรือ
ตนทุนของสินคาหรือสินทรัพยของกิจการในอดีต  แตตนทุนในอดีตน้ีอาจจะไมมีความเหมาะสม
ในการนํามาใชเพ่ือการตัดสินใจของฝายบริหารในปจจุบัน  ทั้งน้ีเพราะคาของเงินในอดีตกับ
ปจจุบันยอมมีความแตกตางอันเนื่องมาจากภาวะเงินเฟอและความเจริญทางดานเศรษฐกิจ 
      8.2  ตนทุนทดแทน  (replacement  cost)  หมายถึง  มูลคาหรือราคาตลาด
ปจจุบันของสินทรัพยประเภทเดียวกันกับที่กิจการใชอยู  หรือเปนสินทรัพยที่กิจการเคยซื้อมาใน
อดีต  ถาตองการที่จะซื้อใหมในขณะนี้จะตองจายเงินจํานวนเทาไร  ซึ่งโดยปกติมูลคาหรือราคา
ตนทุนทดแทนยอมมีมูลคาสูงกวาตนทุนในอดีต  เพราะภาวะเงินเฟอสวนหน่ึงและจากการ
เปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีของสินทรัพยเพ่ือใหมีประสิทธิภาพการทํางานที่สูงขึ้นสวนหนึ่ง 
      8.3  ตนทุนในอนาคต  (future  cost)  หมายถึง  ตนทุนหรือคาใชจายที่กิจการ 
คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งของผูบริหาร  ซึ่งตนทุนในอนาคต
นั้นอาจจะไดมาจากการประมาณการหรือการพยากรณก็ได  การประมาณตนทุนในอนาคตจึง
ตองทําดวยความระมัดระวังและรอบคอบ เพราะบางครั้งที่ตนทุนในอนาคตจะถูกนํามาใชในการ
วางแผน   

 
 9.  การจําแนกตนทุนตามลักษณะของความรับผิดชอบ 
      การดําเนินกิจกรรมตางๆในองคการจะมีการแบงหนาที่และความรับผิดชอบตาม
โครงสรางการบริหารงาน ซึ่งผูบริหารในแตละหนวยงานจะตองควบคุมตนทุนที่เกิดขึ้น 
     9.1  ตนทุนที่ควบคุมได  (controllable  cost)  หมายถึง  ตนทุนหรือคาใชจายที่
สามารถระบุหรือกําหนดไววา  หนวยงานใดหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูรับผิดชอบโดยตรง  
ซึ่งมีอํานาจหนาที่หรือมีความสามารถที่จะทําใหตนทุนจํานวนนั้นเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากการ    
ตัดสินใจของตน ซึ่งถาจะพิจารณาใหมากขึ้นก็พอที่จะสรุปไดวา ตนทุนที่ควบคุมไดในหนวยงาน
หรือผูบริหารคนใดคนหนึ่ง  ก็อาจจะเปนตนทุนที่ควบคุมไมไดในอีกหนวยงานหรือผูบริหารอีก
คนหนึ่งก็ได  
    9.2  ตนทุนที่ควบคุมไมได  (uncontrollable  cost)  หมายถึง  ตนทุนหรือคาใชจาย 
ที่ไมอยูภายใตอํานาจหนาที่ที่หนวยงานหรือผูบริหารในระดับน้ันๆจะควบคุมไวได คือไม
สามารถกําหนดตนทุนประเภทนี้ใหเพ่ิมขึ้นหรือใหลดลงได โดยปกติตนทุนที่ควบคุมไมไดของ  
ผูบริหารระดับลางก็มักจะเกิดการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง 
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 10.  การจําแนกตนทุนตามลักษณะของการวเิคราะหปญหาเพื่อตัดสินใจ 
       การดําเนินธุรกิจผูบริหารมักจะตองประสบปญหาตางๆ  มากมายและที่สําคัญก็คือ 
ผูบริหารจะตองพยายามทําการตัดสินใจแกไขปญหา  หรือเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดขอมูลทางดาน
ตนทุนที่เขามามีบทบาทในการตัดสินใจจึงมักจะถูกจําแนกเปน 
       10.1 ตนทุนจม (sunk cost)  หมายถึง ตนทุนที่หลีกเลี่ยงไมได  (unavoidable)  
หรือไมสามารถที่จะทําการเปลี่ยนแปลงไดไมวาผูบริหารจะทําการตัดสินใจอยางไร     ดังนั้น 
ตนทุนจมจึงเปนตนทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจในอดีต  ซึ่งจะไมมีผลกระทบตอการตัดสินใจใน
ปจจุบัน  เชน  คาเชาที่เปนสัญญาเชาระยะยาว  คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร เปนตน  ถึงแมวา
ตนทุนจมจะไมมีผลตอการตัดสินใจในปจจุบัน  แตผูบริหารก็ควรที่จะทําการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่สามารถใชประโยชนจากตนทุนจมใหไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
      10.2  ตนทุนที่หลีกเลี่ยงได  (avoidable  cost)  หมายถึง  ตนทุนที่สามารถ
ประหยัดไดจากการตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง  ตนทุนที่หลีกเลี่ยงไดมักจะมีบทบาทที่สําคัญ
ตอการตัดสินใจของผูบริหารเสมอ 
     10.3  ตนทุนเสียโอกาส  (opportunity  cost)  คือผลประโยชนหรือผลตอบแทนที่
กิจการจะไดรับจากการตัดสินใจเลือกทางเลือกหนึ่ง  แตกลับตองสูญเสียไปจากการที่เลือก     
ตัดสินใจในอีกทางเลือกหนึ่ง เชน  ถากิจการมีเงินจํานวนหนึ่งและสามารถนําไปฝากธนาคารได
ดอกเบี้ยปละ  80,000  บาท  แตถากิจการตองการนําเงินที่มีอยูนั้นไปลงทุนทําธุรกิจ  ก็จะถือวา
การที่กิจการลงทุนทําธุรกิจจึงทําใหสูญเสียดอกเบ้ียที่จะไดรับ  80,000  บาท  จึงถือวากิจการ
เลือกทําธุรกิจก็จะมีตนทุนเสียโอกาสเกิดขึ้น  80,000  บาท  โดยปกติตนทุนเสียโอกาสจะไมมี
การบันทึกลงในบัญชีของกิจการเพราะมิไดเปนตนทุนที่เกิดขึ้นจริง  แตเปนตนทุนที่ถูกสมมติ
เพ่ือการตัดสินใจ 
    10.4  ตนทุนสวนที่แตกตาง  (differential  cost)  หมายถึง  ตนทุนที่เกิดการ  
เปลี่ยนแปลงไปจากการตัดสินใจเลือกกระทําอยางใดอยางหนึ่ง  ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงในทาง
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงก็ได  (incremental  cost  or  decremented  cost)  โดยปกติตนทุนประเภท
นี้จะเกิดก็ตอเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติแบบเดิมมาเปนวิธีการปฏิบัติแบบใหม  เชน        
ถาผูบริหารกําลังทําการตัดสินใจวาควรที่จะซื้อเครื่องจักรรุนใหมเขามาทําการผลิตแทน    
เครื่องจักรเกาที่มีอยูหรือไม  ทั้งน้ีเครื่องจักรใหมอาจจะตองลงทุนสูง  แตก็สามารถที่จะประหยัด
ตนทุนผันแปรตอหนวยลงไปได  ซึ่งผูบริหารจะตองทําการตัดสินใจโดยพิจารณาจากตนทุน  
สวนที่แตกตางรวมสุทธิ  (net  total  differential  cost) 
   10.5  ตนทุนสวนเพิ่มตอหนวย  (marginal  cost)  หมายถึง  ตนทุนที่จะเพ่ิมขึ้น
จากการผลิตเพ่ิมขึ้นหน่ึงหนวย  ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับตนทุนสวนเพ่ิม  (incremental  cost)  
แตตนทุนสวนเพิ่มตอหนวยเปนการพิจารณาสวนที่เพ่ิมจากการเพิ่มของการผลิตเพียง  1  
หนวย  ตามที่กลาวแลวตนทุนเพ่ิมตอหนวยนี้เปนแนวความคิดของตนทุนในทางเศรษฐศาสตร
แตก็สามารถนํามาชวยผูบริหารเพื่อการตัดสินใจไดเชนกัน 
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การกะประมาณตนทุน 
 การผลิตจะมีตนทุนแตกตางกันหลายอยาง เชน คาวัตถุดิบ คาจางแรงงาน คาภาษี
และคาประกันภัย    เปนตน ซึ่งแตละชนิดตางก็มีคุณลักษณะเฉพาะตัว  เพราะฉะนั้น ความรู
เร่ืองตนทุนตางๆ วาตนทุนเหลานั้นมีผลตอการดําเนินงานของกิจการอยางไรก็จะเปนหลักการ
ขั้นตนในการศึกษาเรื่องการจัดทํางบประมาณและการควบคุมตนทุนตอไป 
 
 1. วิธีการประมาณตนทุน     
  การศึกษาเรื่องตนทุนนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปพรอมกับพฤติกรรมของตนทุนซึ่งจะ
เปลี่ยนไปตามกาลเวลา  และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป    ในเรื่องการจัดทํางบประมาณ
ฝายบริหารจะศึกษาถึงพฤติกรรมตาง ๆ   ของตนทุนเพ่ือใชเปนประโยชนในการทํางบประมาณ
ใหถูกตองแนนอนและใกลเคียงกับขอเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นมากที่สุด 
  นโยบายเรื่องตนทุนของแผนกงานตาง ๆ  อาจจะทําการกะประมาณหรอื
คาดคะเนขึ้นโดยการนําสิ่งสองสิ่งตอไปน้ีมาใชประกอบการพิจารณาในการกระทําการนี้คือ การ
คาดคะเนทางวิศวกรของตนทุนวตัถุดิบ งานที่ตองการและการทดสอบพฤติกรรมของตนทุนในอดีต 
  วิศวกรเปนบุคคลที่มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคตางๆ ที่สามารถนํามาใชในการ    
กะประมาณจํานวนวัตถุดิบที่ตองใชในการผลิตภัณฑและแรงงานหรือชั่วโมงเครื่องจักรที่ตองการ
ใชสําหรับผลิตภัณฑชนิดตางๆ  ราคาและอัตราการใชเปนเครื่องวัดทางกายภาพในการคิด
ประมาณตนทุน 
  ในการจัดทํางบประมาณควรคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงในปจจัยตางๆ ที่ใชในการ
พิจารณาตัดสินใจ เชน ราคาวัตถุดิบ อัตราคาจางแรงงาน ชั่วโมงเครื่องจักรที่ใชในการดําเนินงาน
ตองนําพิจารณาในชวงการผลิต และการควบคุมภายในเกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง  
นอกจากนี้ควรศึกษาพฤติกรรมของตนทุนในอดีตเพ่ือใชทํานายยอดตนทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยประมาณ  ทั้งน้ีเพราะโดยปกติแลวตนทุนในอดีตคือตนทุนการผลิตของผลิตภัณฑชนิดตางๆ  
ที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลาการผลิตในอดีต  ดังน้ันการศึกษาเรื่องพฤติกรรมของตนทุนในอดีตจะ
ชวยใหเราสามารถทํานายตนทุนทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นได    ตัวอยางเชน ตนทุนในการซอมแซม  
50,000 บาท  เม่ือกิจการดําเนินงาน 10 ชั่วโมง  และ 70,000  บาท ในชวงระยะเวลาตอไป  ซึ่ง
ใชเวลาทํางานเทากัน     อัตราของตนทุนผันแปรตอชั่วโมงไมอาจจะคาดคะเนจํานวนที่แนนอน
ถูกตองได แตตามหลักการโดยทั่วๆไปแลว ปญหาเรื่องพฤติกรรมของตนทุนที่กะประมาณ คือ 
การคาดคะเนอัตราตนทุนผันแปรโดยถัวเฉลี่ย 
       การจําแนกตนทุน (cost  segregation) ตางๆ  ออกมาเพื่อจุดมุงหมายในการ
คาดคะเนอัตราของตนทุนผันแปรในอดีต หลังจากทําการคาดคะเนตนทุนผันแปรไดก็สามารถทาํ
การกะประมาณตนทุนคงที่ได  มีวิธีการดังนี้   
  1.1 วิธีระดับสูงสุด-ต่ําสุด (high-low point method) เปนวิธีพ้ืนฐานที่ใชในการ
วิเคราะหซึ่งนิยมใชปฏิบัติกันตนทุนที่ไดจากการสังเกตหรือการคาดคะเนในระดับตางๆ ของงาน
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จะบันทึกจากงานระดับสูงสุดมายังระดับต่ําสุด และนําเอาความแตกตางของชั่วโมงทํางานหรือ
เปอรเซ็นตระหวางระดับสูงสุดกับต่ําสุดมาแยกใหเห็นตนทุนที่ตางกันสําหรับระดับของงานที่
รับผิดชอบเพื่อใหไดอัตราความผันแปรตอชั่วโมงหรือเปอรเซ็นต ตัวอยางเชน  คาซอมแซม
ําหรับชั่วโมงทํางานตาง ๆ กันอาจจะเกิดขึ้นไดดังนี้ ส

  

 ชั่วโมงทํางาน ตนทุนคาซอมแซม (บาท) 
(สูง)              7,000   150,000  

 6,000   130,000  
 5,000  110,000  
 4,000  90,000  
             3,000  70,000  

(ต่ํา)             2,000    50,000  
  
  ชั่วโมงทํางานที่ตางกันอยูระหวางระดับสงูสุด และต่ําสดุเทากับ  5,000  ชั่วโมง 
(7,000 – 2,000 ชั่วโมง) และตนทุนรวมตางกันอยู 100,000 บาท (150,000 – 50,000 บาท)  
ดังนั้น ตนทุนคาซอมแซมผันแปร คํานวณหาไดจากสูตรดังนี้ 

  ตนทุนคาซอมแซมผันแปรตอชั่วโมง =    
น ั่วโมงทํางาผลตางของช

 นทุนรวมผลตางของต
  

 

        =    
ช.ม.  5,000
บาท  100,000  

 

        =    20  บาทตอชั่วโมง 
 

  เม่ือทราบตนทุนผันแปรตอหนวยก็นําไปใชหาตนทุนผันแปรทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นของ  
งานนี้ ณ ระดับใดระดับหน่ึงที่ตองการคํานวณหาไดโดยการหาวางานนั้นๆมีตนทุนคงที่และตนทุน
ผันแปรเทากับเทาใด ถาทํางาน ณ ระดับ 7,000 ชั่วโมง ตนทุนผันแปรเทากับ 140,000 บาท   
(20 x 7,000)  
  ตนทุนคงที่  =   ตนทุนรวม – ตนทุนผันแปร   
    =   150,000 – 140,000   
          =   10,000 บาท  
  จากตัวอยางนี้ สมมติวาอัตราตนทุนผันแปรตอหนวยคงที่  ดังน้ัน สําหรับทุก ๆ  
1,000  ชั่วโมงที่เพ่ิมขึ้นตนทุนจะเพ่ิมขึ้น 20,000  บาท 
  ในบางกรณี อัตราตนทุนผันแปรจะเปลี่ยนไปซึ่งเปนสิ่งที่อาจเปนไปไดและตอง
ทําการพิจารณาตัดสินใจในการวิเคราะหตนทุนน้ัน ๆ 
  ตัวอยางเชน โรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่ง  ไดบันทึกขอมูลชั่วโมงการทํางาน
ของเครื่องจักรและคาซอมแซมที่เกิดขึ้นเปนรายเดือน  ดังนี้ 
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 เดือน      ชั่วโมงการทาํงาน   ตนทุนคาซอมแซม 
 มกราคม   200   1,500 
 กุมภาพันธ    170     1,350 
 มีนาคม     150     1,250 
 เมษายน     195     1,400 
 พฤษภาคม    300     1,650 
 มิถุนายน    175     1,400 
 กรกฎาคม    145     1,150 
 สิงหาคม    150     1,200 
 กันยายน    210     1,600 
 ตุลาคม     180     1,400 
 พฤศจิกายน   155     1,300 
 ธันวาคม    205     1,500 
 การคํานวณหาตนทุนคาซอมแซมสวนที่ผนัแปรตอชัว่โมง  และตนทุนคาซอมแซม
สวนคงทีต่ามวิธีสูงสุด - ต่ําสุด (high-low point  method) มีดังนี้ 

 
       ชั่วโมงการทํางาน          ตนทุนคาซอมแซม (บาท) 
 สูงสุด   300    1,650 
 ต่ําสุด   145    1,150
 ผลตาง   155       500 
 
 

 อัตราตนทนุผนัแปรตอชัว่โมง    =   
       
    =     3.23  บาท ตอชั่วโมง 

500 
155 

 ตนทุนคงที่คํานวณไดดังนี้ 
 ณ  จุดต่ําสุด  ตนทุนผันแปร =    145 ช.ม.ๆ ละ  3.23  บาท   

    =    468.35   บาท 

        ตนทุนคงที่ =    ตนทุนรวม – ตนทุนแปร 

    =    1,150 – 468.35          

    =    681.65  บาท 
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  1.2 การแบงแยกตนทุนโดยเสนถดถอย  (line of regression) ในทางปฏิบัติ
พบวา การจําแนกตนทุนการผลิตเปนเรื่องยาก ดังตัวอยางที่แลว  ตนทุนอาจจะผันแปรไปตาม
ชั่วโมงทํางาน แตตนทุนก็ไมจําเปนที่จะตองผันแปรเปนจํานวนแนนอนสัมพันธกับการ
เปลี่ยนแปลงในชั่วโมงทํางาน 
   อยางไรก็ตาม อัตราถัวเฉลี่ยของความผันแปรของตนทุนสามารถ
คํานวณหาได   ซึ่งโดยปกติตนทุนของชั่วโมงทํางานนี้แตกตางกัน     ซึ่งอาจจะกําหนดจุดลงใน
กราฟเสนที่แสดงตนทุนถัวเฉลี่ยสามารถที่จะทําใหเหมาะสมกับขอมูลโดยแสดงใหเห็นได เสน
ตนทุนถัวเฉลี่ย เรียกวา เสนถดถอย (line of regression) อัตราของตนทุนผันแปรตอชั่วโมงจะ
ชี้ใหเห็นโดยความชัน (slope) ของเสน  และตนทุนคงที่จะแสดงใหเห็นที่จุดเริ่มตนของเสนเม่ือยัง
ไมมีชั่วโมงทํางานตางๆกัน ดังตอไปน้ี 

 
  เดือน      ชั่วโมงการทาํงาน   ตนทุนคาซอมแซม 
  มกราคม   200   1,500 
  กุมภาพันธ    170     1,350 
  มีนาคม     150     1,250 
  เมษายน    195     1,400 
  พฤษภาคม    300     1,650 
  มิถุนายน    175     1,400 
  กรกฎาคม    145     1,150 
  สิงหาคม    150     1,200 
  กันยายน    210     1,600 
  ตุลาคม     180     1,400 
  พฤศจิกายน   155     1,300 
  ธันวาคม    205     1,500 
 
 

จุดที่แสดงถึงชั่วโมงการทํางานเปรียบเทยีบกับคาซอมแซมบํารุงรักษาปรากฏในภาพที่ 2.6 และ
ปรับเสนถดถอย  (line of regression)  ใหเทากับขอมูลตามหลักวิชาการ เสนจะถกูลากขึ้นเพื่อ
วาระยะตั้งจากเสนกับจุดซึง่อยูเหนือจะเทากับระยะตั้งจากเสนกับจุดซึ่งอยูใตเสน  เรียกไดอีก
อยางหนึ่งวาจํานวนของความแปรปรวนเหนือเสนเฉลี่ยเทากับความแปรปรวนใตเสนเฉลี่ย 
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ภาพที่  2.6  เสนถดถอย แสดงคาบํารุงรักษากับชัว่โมงการทํางาน 
  
 
 จากสมการประมาณการตนทุน     y   =   a + bx  
           y   =   ตนทุนคาบํารุงรักษา 
         a   =   ตนทุนคงที่ 
         b  =   ตนทุนผันแปรตอหนวย 
         x  =   ระดับของกิจกรรม 

 
 

 การคํานวณเพื่อหาคา  a หรือตนทุนคงที่ และ b คือ อัตราตนทุนผันแปรตอหนวย
จากโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  จะไดคา a = 797.214 และคา b =  3.192  นั้นคืออัตราตนทนุ
ผันแปรตอหนวยจะเทากับ 3.192 บาท ถากิจการคาดวา ในเดือนมกราคม ปหนา จะมีการใช 
ชั่วโมงเครื่องจักร ทํางานประมาณ 550 ชั่วโมง ตนทนุคาบํารุงรักษามีดังนี้ 
 ตนทุนคาบํารงุรักษาผันแปร (3.192x 550) = 1,755.60 
 ตนทุนคงที ่     =  797.214 
 ตนทุนรวม     = 2,552.814 
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1.3  เทคนิคสมการถดถอยเชิงซอน  (multiple  regression) เปนเทคนิคในการ
ประมาณตนทุนอีกลักษณะหนึ่งที่จะขอกลาวถึงก็คือ  เทคนิคสมการถดถอยเชิงซอนโดยเคร่ือง
คอมพิวเตอรเขามาชวยในการคํานวณ  ซึ่งจะใหผลการวิเคราะหที่มีความรวดเร็วและถูกตอง 
ดวยความซับซอนในการคํานวณก็คือ  เทคนิคสมการถดถอยเชิงเสนตรงอยางงายจะทําการ
ประมาณตนทุน โดยพิจารณาจากตัวแปรอิสระ (x) เพียงตัวเดียว ในขณะที่เทคนิคสมการถดถอย
เชิงซอน จะทําการประมาณตนทุนโดยมีการพิจารณาถึงปจจัย  หรือตัวแปรอิสระที่จะมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงในตนทุนที่เกิดขึ้นตั้งแต  2  ตัวขึ้นไป  (x1, x2,  x3 …..xn) 
 การวิเคราะห  หรือประมาณตนทุนดวยเทคนิคสมการถดถอยเชิงซอนน้ีจะใหผลของ
การวิเคราะหที่มีความถูกตอง  และใกลเคียงความจริงมากยิ่งขึ้น  แตอยางไรก็ตามการคํานวณ
ตามเทคนิคสมการถดถอยเชิงซอนไมใชเร่ืองงายที่จะทําการคํานวณดวยมือ  จึงทําใหมีการนํา
เครื่องคอมพิวเตอรเขามาชวยในการคํานวณ  จึงจะใหผลการวิเคราะหที่มีความรวดเร็วและ   
ถูกตอง  ดวยเหตุนี้เอง  ถาการประมาณตนทุนน้ันๆ  ไมใชสาระสําคัญ  หรือมีความจําเปนที่
จะตองใหไดขอมูลที่รวดเร็วและถูกตองมากที่สุดแลว  ก็ไมจําเปนที่จะตองใชเทคนิคสมการ
ถดถอยเชิงซอนที่มีความยุงยากเชนนี้  เพราะจะทําใหเกิดการสูญเสียเวลาและคาใชจายโดยไม
จําเปน 
 จากลักษณะของเทคนิคสมการถดถอยเชิงซอนดังกลาว  จึงทําใหสูตรในการ
ประมาณตนทุนสามารถที่จะกําหนดไดดังนี้ 
 
 
 y =   a + b1  x1+ b2  x2+ b3  x3+…… bn  xn 

 โดยกําหนดให 
 y = ตนทุนรวมโดยประมาณ 
 a = ตนทุนสวนที่คงที่ 
 b1,2,3...ก = อัตราการผันแปรของตนทุนที่มีตอตัวแปรอิสระแตละตัว 
          x1,2..n = ระดับกิจกรรมหรือตัวแปรอิสระที่คาดวาจะมีผลตอการ  
                              เปลี่ยนแปลงของตนทุนน้ันๆ 

 
 

 ตัวอยางเชน กิจการกําลังพิจารณาที่จะกําหนดหลักเกณฑในการประมาณตนทุน
เกี่ยวกับพัสดุ  คาแรงงานตางๆ  ที่จะใชในแผนกจัดจําหนาย  โดยไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลใน
รอบปที่ผานมาดังนี้ 
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เดือน จํานวนหนวยที่ขาย 
(หนวย) 

จํานวนใบสั่งซื้อ 
(ใบ) 

ตนทุนรวม 
(บาท) 

มกราคม 25,000 18 9,100 
กุมภาพันธ 32,000 20 11,300 
มีนาคม 27,000 22 10,500 
เมษายน 39,000 30 13,750 
พฤษภาคม 18,000 7 5,000 
มิถุนายน 24,000 16 8,400 
กรกฎาคม 41,000 31 14,000 
สิงหาคม 36,000 28 12,900 
กันยายน 35,000 30 14,200 
ตุลาคม 56,000 42 18,750 
พฤศจิกายน 52,000 40 17,800 
ธันวาคม 28,000 21 10,000 
 

 จากขอมูลขางตน  เราสามารถที่จะกําหนดสมการในการประมาณตนทุน  ดังนี้ 
 y = a  +  b1 x1+  b2 x2 

 โดยกําหนดให 

 y =   ตนทุนรวมโดยประมาณ 
 a =   ตนทุนสวนทีค่งที่ 
 x1 =   จํานวนหนวยที่ขาย 
 b1 =   อัตราตนทนุผนัแปรที่จะเกิดจากจํานวนหนวยทีข่าย 
 x2 =   จํานวนใบสั่งซื้อ 
 b2 =   อัตราตนทนุผนัแปรที่จะเกิดจากจํานวนใบสั่งซื้อ 
 โดยสามารถที่จะใชสมการตอไปน้ีในการคาํนวณเพื่อหาคา  a1 b1 และ  b2 

 

 จากขอมูลตามตัวอยางเม่ือแทนคาลงในสูตร และทําการคํานวณ  ซึ่งอาจจะใชเครื่อง
คอมพิวเตอรในการคํานวณเพื่อใหผลลัพธที่รวดเร็ว  ถูกตองยิ่งขึ้นก็ได  ซึ่งจะทําใหไดคา  a = 
1,797.55  ซึ่งหมายถึงตนทุนสวนที่คงที่ b1 =  .08 และคา  b2  =  304 ซึ่งหมายถึงอัตราตนทุน
ผันแปรที่เปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนหนวยที่ขาย  และตอจํานวนใบสั่งซ้ือตามลําดับ  ดังน้ัน  
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จากคาของตนทุนดังกลาวจึงสามารถนํามากําหนดเปนสมการทางบัญชี  ในการประมาณตนทุน  
เกี่ยวกับตนทุนวัสดุและคาแรงงานในแผนกจัดจําหนาย  ไดคือ 
  y =   a  +  b1 x1+  b2 x2 

 แทนคา y =   1,797.55  +  .08x1  +  304x2 

  
 ถาผูบริหารตองการที่จะประมาณตนทุนที่จะเกิดขึ้นในแผนกจําหนาย  สําหรับในเดือน
ถัดไป  โดยประมาณวาจะมีจํานวนหนวยของสินคาที่ขายเทากับ  37,000  หนวย  และจํานวน
ใบสั่งซื้อเทากับ  25  ใบ  ดังนั้นตนทุนโดยประมาณก็จะเทากับ 
 จาก y =   a  +  b1 x1+  b2 x2 

   =   1,797.55  +  .08x1  +  304x2 

 ดังนั้น y =   1,797.55  +  .08 (37,000)  +  304 (25) 
y        =   12,357.55  บาท 

 
 ในการประมาณตนทุนดวยเทคนิคสมการถดถอยเชิงซอน  คอนขางที่จะมีความ     
ยุงยาก ซับซอนกวาการประมาณตนทุนดวยเทคนิคอ่ืน  ดวยเหตุนี้เอง  ในกรณีที่กิจกรรมที่มี
ความสัมพันธกับตนทุนหรือตัวแปรอิสระมีมากกวา  2  ตัวขึ้นไป  การคํานวณดวยมือจึงกระทํา
ไดยาก    การนําเครื่องคอมพิวเตอรเขามาชวยในการประมาณจะทําใหมีความรวดเร็วและได  
ขอมูลที่มีความถูกตองเชื่อถือไดมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้สําหรับการประมาณตนทุนที่มีลักษณะ
เปนชวง  (range)  ก็จะมีลักษณะการคํานวณเชนเดียวกับที่ไดกลาวและอธิบายไวแลวขางตน 
 

 1.4  เทคนิคการประมาณจากกราฟ  (the  scatter graph  method) เปนเทคนิคใน
การประมาณตนทุนอีกวิธีหน่ึงที่จะกลาวถึงก็คือ  เทคนิคการประมาณตนทุนจากกราฟกระจาย  
ซึ่งทําไดโดยการนําขอมูลตนทุนชนิดนั้นๆ  ที่ไดมีการเก็บรวบรวมมาจากในอดีตมาทําการ
กําหนดจุดลงในแผนภูมิ  หรือกราฟ  เพ่ือแสดงใหเห็นลักษณะของการเกิดตนทุนนั้นๆ วามี
พฤติกรรมหรือแนวโนมไปในทางใด  จากน้ันนักวิเคราะหก็จะทําการพิจารณา  และกะประมาณ
ดวยสายตา  เพ่ือลากเสนใดเสนหนึ่งใหผานหรือใกลเคียงกับทุกๆ  จุดที่อยูในกราฟใหมากที่สุด
เทาที่จะเปนไปได  ซึ่งโดยวิธีนี้บางครั้งเราเรียกวา  การประมาณดวยสายตา  (visual  curve  
fitting  method) 
 ดวยเหตุนี้  เทคนิคในการประมาณตนทุนจากกราฟจึงเปนเทคนิคที่งาย  เพราะไม
ตองอาศัยวิธีการคํานวณแตอยางไร  แตในขณะเดียวกัน  ถาขอมูลที่นํามากําหนดจุดลงในกราฟ
มีจํานวนนอยเกินไป  ก็จะทําใหนักวิเคราะหไมสามารถมองเห็นแนวโนมของการเกิดตนทุนได
อยางชัดเจน  รวมทั้งการพิจารณาลากเสนตรงใหผาน  ก็อาจจะมีความแตกตางกันในการ
วิเคราะหของนักวิเคราะหแตละคน  ทั้งๆ ที่เปนขอมูลชุดเดียวกันที่เปนเชนน้ีเพราะดุลพินิจและ
ความคิดในเชิงวิเคราะหของนักวิเคราะหแตละคนยอมมีความแตกตางกันออกไป 
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 ตัวอยางเชน กิจการกําลังพิจารณาที่จะกําหนดหลักเกณฑในการประมาณตนทุน
เกี่ยวกับ  คาน้ํามันเชื้อเพลิงที่จะเกิดขึ้นในงวดตอๆ ไป  เพื่อเปนแนวทางในการจัดทํา
งบประมาณและวางแผนการผลิตตอไป  ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้น มีดังนี้ 
 
เดือน ชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักร   

(ชั่วโมง) 
ตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิง   

(บาท) 
1 4,800 10,400 
2 6,000 10,800 
3 4,000 9,200 
4 3,600 8,800 
5 4,400 10,000 
6 5,200 9,600 
7 3,200 8,800 
8 5,600 10,400 

  
 
จากขอมูลที่เก็บรวบรวมมา  สามารถนํามาวิเคราะหดวยกราฟ  เพ่ือกําหนดหลักเกณฑในการ
ประมาณตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิง  ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.7  การประมาณตนทุนดวยสายตา   
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 จากภาพที่ 2.7  การประมาณตนทุนคาน้าํมันเชื้อเพลิงดวยสายตา  พบวา  ตนทนุใน
สวนที่คงที่จะเทากับ  6,000  บาท และตนทุนในสวนทีผ่ันแปรจะสามารถคํานวณไดจาก 

 
ตนทุนรวม  (ณ ระดับกิจกรรม  4,000  ชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักร)       =    9,200  บาท 
หัก  :  ตนทุนในสวนที่คงที ่          6,000  บาท 
ตนทุนผันแปรรวม        3,200  บาท 

ดังนั้น  อัตราตนทุนผันแปรตอหนวย   =  
ดตนทุนกรรมที่เกิระบบของกิจ

ปรรวมตนทุนผันแ
 

     =  
4,000
3,200  

     = 80  บาท/ชัว่โมงการทํางานของเครื่องจักร 
 
 ถาในเดือนที่  9  ผูบริหารตองการที่จะประมาณตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิง  โดยคาด
วาจะมีการใชชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักร  5,500  ชั่วโมง  การประมาณตนทนุสามารถที่จะ
คํานวณโดยสมการดังนี้ 
   y = a + bx 
    = 3,200 + .8x 
    = 3,200 + .8(5,500) 
    = 7,600  บาท 
 
 ตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ประมาณวาจะเกิดขึ้นในเดือนที่ 9 ณ ระดับการผลิตที่มี
การใชชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักร  5,500  ชั่วโมง  ก็จะเทากับ  7,600  บาท 
 เม่ือการตัดสินใจของผูบริหารเปนเร่ืองที่มีสวนเกี่ยวของและสงผลกระทบตอการ   
ดําเนินงานของกิจการในอนาคต  ดังนั้นความสําเร็จหรือการบรรลุเปาหมายในการดําเนินกิจการ  
จึงขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ  และดวยหลักการในทํานองเดียวกันก็คือ  
การตัดสินใจของผูบริหารจะถือไดวามีประสิทธิภาพก็ตอเม่ือการตัดสินใจนั้น  เปนการตัดสินใจ
โดยใชขอมูลที่เชื่อถือไดหรือเปนขอมูลที่มีความถูกตองแมนยําที่สุดผูบริหารหลายคนยอมที่จะ
ลงทุนดวยเงินจํานวนมาก  เพ่ือซ้ือเทคโนโลยีหรือขอมูลขาวสารตางๆ  โดยหวังวาจะไดรับ    
ขอมูลที่เชื่อถือไดและมีประโยชนตอการตัดสินใจ 
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ประโยชนของขอมูลตนทุน 
 ผูบริหารจะนําขอมูลตนทุนมาใชในการวางแผน  สั่งการและควบคุม  ดังนั้น  จึงควร
จําแนกประเภทตนทุนเปน  1. ตนทนุเพื่อการวางแผน  2.  ตนทุนเพือ่การสั่งการ และ 3. ตนทนุ
เพ่ือการควบคุม 
 

1. ตนทุนเพื่อการวางแผน   
  การบริหารจัดการทรัพยากรขององคกร  ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคได
ผูบริหารตองทําการวางแผนซึ่งเปนกิจกรรมสําคัญในหนาที่การบริหารของผูบริหารองคการ  
กระบวนการกําหนดวัตถุประสงค  และการกําหนดกิจกรรมหรือวิธีปฏิบัติการวางแผนจะชวยให
ผูบริหารมีขอมูลในการใชเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่จะปฏิบัติรวมทั้งมีแนวทาง
ที่จะแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  เน่ืองจากการเกิดปญหาและการแกไขปญหาเฉพาะหนา
อาจเกิดโอกาสความผิดพลาดไดมากกวา ดังน้ัน ผูบริหารจึงจําเปนตองมีขอมูลที่ทันเหตุการณ  
ครบถวน  และถูกตอง  เพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจในการบริหารกิจกรรมตางๆ   
  การวางแผนจะชวยใหบุคลากรไดทราบแนวทางของหนวยงานเพื่อการปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกันใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว การวางแผนจึงเปนกระบวนการ
กําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรมของฝายตางๆ ขององคการ รวมทั้งกําหนดวิธีการที่จะใหบรรลุ
ถึงวัตถุประสงคเหลานั้นอยางเปนขั้นตอน  การวางแผนในองคกรมีหลายประเภทขึ้นกับระดับ
ของการบริหารในองคกร ไดแก 
  การวางแผนเชิงกลยุทธ  เปนการวางแผนที่กําหนดทิศทางในอนาคตของ
องคการ และกําหนดวิธีการและกลยุทธตาง ๆ เพ่ือใหองคการสามารถบรรลุเปาหมาย  การ
วางแผนเชิงกลยุทธเปนความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงที่มีวิสัยทัศนกวางไกล 
  การวางแผนดานยุทธวิธี เปนการวางแผนอีกประเภทหนึ่ง โดยการใชเทคโนโลยี
เพ่ือชวยในการประสานกิจกรรมตางๆ ภายในองคการเพื่อใหองคการสามารถบรรลุถึงเปาหมาย
ตามแผนเชิงกลยุทธที่กําหนดไว  ผูบริหารระดับกลางจะเปนผูรับผิดชอบ  วางแผนดานยุทธวิธีนี้ 
  การวางแผนปฏิบัติการ  เปนการจัดตารางปฏิบัติงานตามความจําเปนในแตละ
วันขององคการ  รวมทั้งการออกแบบวิธีการทํางาน  เพ่ือใหงานในแตละสวนประสบความสําเร็จ
โดยผูบริหารระดับตนจะเปนผูรับผิดชอบวางแผนปฏิบัติการ 
  นอกจากนี้ การบริหารจะมีการกําหนดวัตถุประสงคขององคการ ซึ่งการดําเนิน
ธุรกิจมักจะมีวัตถุประสงค 3 ดาน คือ 
  ดานการทํากําไร  เปนวัตถุประสงคของกิจการในรูปของการสรางกําไรเปนการ
วัดความสามารถในการใชทรัพยากร 
  ดานการแขงขัน  เปนวัตถุประสงคที่แสดงใหเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของอัตรายอดขาย  
และอัตราการเพิ่มขึ้นของสวนแบงตลาด 
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  ดานประสิทธิภาพ      เปนวัตถุประสงคดานความสามารถในการใชทรัพยากร
แตละดาน เชน ดานบริหารการผลิต จะคํานึงถึงการประหยัดตนทุน จํานวนของสินคาที่ไมได
มาตรฐาน  เปนตน 
  ขอมูลตนทุนเพ่ือการวางแผน จากวัตถุประสงคขององคการ ขอมูลตนทุนจะ
นํามาใชเพ่ือการวางแผน ดังนี้ 
  1.1 วางแผนกําไร การทํากําไรจากการใชทรัพยากรเปนวัตถุประสงคของกิจการ  
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคกิจการจะมีกระบวนการวางแผน โดยอาศัยขอมูลตนทุนวางแผนกําไร
ซึ่งขอมูลที่นํามาใช เชน ตนทุนผลิตภัณฑและตนทุนประจํางวดตามที่กลาวแลวขางตน  ตนทุน
ผลิตภัณฑ ประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบใชไป  คาแรงงานทางตรงและคาใชจายในการผลิต ซึ่งจะ
ทําใหผูบริหารสามารถทราบกําไรขั้นตนไดจากรายไดจากการขาย หักดวยตนทุนสินคาที่ขายไป 
และตนทุนประจํางวดจะทําใหผูบริหารประมาณการกําไรจากการดําเนินงานได ดังนั้น การรวบรวม
ตนทุนเปนตนทุนผลิตภัณฑและตนทุนประจํางวดจะเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
ในการวางแผนกําไรได 
  1.2 วางแผนดานการแขงขัน วัตถุประสงคของกิจการดานการแขงขันกับคูแขง
เพ่ือสวนแบงตลาด เพ่ือใหกิจการมียอดขายเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับคูแขงในตลาดอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน ซึ่งในการวางแผน ผูบริหารตองการขอมูลตนทุนที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
การตลาด   ซึ่งตองมีการรวบรวมตามหนาที่การขายและการบริการ  ตัวอยางเชน  ตนทุนการใน
การประชาสัมพันธ  ตนทุนการวิจัยตลาด  เปนตน นอกจากนี้ขอมูลตนทุนจะทําใหสามารถ
กําหนดราคาสินคาแตละชนิดไดเหมาะสม เพ่ือการแขงขัน 
  1.3 วางแผนดานประสิทธิภาพ  เปนการวางแผนการใชทรัพยากรของกิจการให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งวัดประสิทธิภาพการทํางานของแตละแผนก ซึ่งขอมูลตนทุนเปน
สวนหลักที่ผูบริหารสามารถนํามาวางแผนดานประสิทธิภาพได เชน แผนกผลิตมีหนาที่รับผิดชอบ
ผลิตสินคาใหมีปริมาณ และคุณภาพตามที่กําหนดและภายในเวลาที่ตองการ และเพื่อใหการ
ผลิตเกิดประสิทธิภาพผูบริหารจะใชขอมูลตนทุนที่เกิดขึ้นจริงในแผนกผลิตเปนเครื่องมือกําหนด
ประสิทธิภาพ  
   แผนกบุคลากร  เปนแผนกที่มีหนาที่ในการจัดหาใหเหมาะสมกับงานตางๆ 
รวมทั้งรวบรวมประวัติการทํางานของบุคลากรเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ในการทํางาน  และนําขอมูลมากําหนดคาตอบแทน  รางวัล  โบนัส   และสวัสดิการตาง ๆ  
 
 2. ตนทุนเพื่อใชในการสั่งการ   
  การสั่งการเปนองคประกอบการบริหารเพื่อใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงาน
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ  ปจจัยสําคัญที่จะชวยใหผูบริหารสามารถทําหนาที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ   ผูบ ริหารตองมีภาวะผูนํ าซึ่ ง เปนความสามารถชักจูงใจให
ผูใตบังคับบัญชาทํางานไดตามความมุงหมาย  โดยทั้งนี้จะขึ้นอยูกับความรู  ความสามารถ  และ
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ลักษณะของบุคคลที่เปนผูนํา  ในการสั่งการผูบริหารจะนําขอมูลเกี่ยวกับตนทุนมาเปนเครื่องมือ
ประกอบการสั่งการ  หรือเปนกรอบใหพนักงานไดปฏิบัติงานตามที่ไดกําหนดไว  

 
 3. ตนทุนเพื่อการควบคุม   
  การรวบรวมขอมูลตนทุนเพื่อใหเปนเครื่องมือในการควบคุม    เปนการนําขอมูล
ตนทุนที่เกิดขึ้นจริง  เปรียบเทียบกับประมาณการที่ไดกําหนดไว จะทําใหเกิดผลตางที่นาพอใจ
หรือไมนาพอใจ  จะนําผลตางนี้ไปแกไขขอบกพรองตอไป 
  กิจการที่มีการผลิตสินคาเพื่อขาย มักจะมีการกําหนดตนทุนมาตรฐานของสินคา 
เพ่ือใชควบคุม  ซึ่งตนทุนมาตรฐาน (standard  cost) หมายถึง ตนทุนที่กําหนดขึ้นลวงหนา
อยางมีหลักเกณฑ ณ ระดับการผลิตหนึ่งภายใตภาวการณผลิตที่มีประสิทธิภาพ     (สุรียพร  
จารุวัสตร, 2542, หนา 11 – 1) 
  ในการกําหนดมาตรฐานจะมี 2 ลักษณะ คือ  มาตรฐานตามอุดมคติหรือมาตรฐาน
ตามทฤษฎี  และมาตรฐานที่สามารถปฏิบัติไดในปจจุบัน   
  มาตรฐานตามอุดมคติ   หรือมาตรฐานตามทฤษฎีเปนตนทุนการผลิตสินคาที่ต่ํา
ที่สุด  เปนการกําหนดตนทุนภายใตการใชทรัพยากร หรือปจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
เชน การทํางานของเครื่องจักรตลอดเวลาโดยไมทําใหผลผลิตเสียหายหรือมีตําหนิ   
  สําหรับมาตรฐานที่สามารถปฏิบัติไดในปจจุบัน  เปนตนทุนมาตรฐานที่กําหนด
ขึ้นแลวสามารถปฏิบัติไดจริง  เน่ืองจากในการกําหนดจะคํานึงถึงประสิทธิภาพการทํางานของ
พนักงาน   เครื่องจักร  และเหตุการณที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได  ดังน้ัน    ตนทุนมาตรฐานจะสูงกวา
ตนทุนอุดมคติ   ซึ่งผูบริหารจะกําหนดมาตรฐานไวไมสูงหรือต่ําเกินไป  และเปนที่ยอมรับใน
สภาพการณปกติ  ตนทุนมาตรฐาน  จึงสามารถนําขอมูลมาเทียบกับตนทุนที่เกิดขึ้นจริง  จึงจะ
เกิดประโยชนกับองคการ 

  3.1 การกําหนดตนทุนมาตรฐาน ตนทุนผลิตภัณฑจะประกอบดวย วัตถุดิบ
ทางตรงใชไป  คาแรงงานทางตรง  และคาใชจายในการผลิต  ดังน้ันการกําหนดมาตรฐานของ
ตนทุนสินคาที่ผลิต  จึงเปนการกําหนดตนทุนมาตรฐานวัตถุดิบทางตรง  ตนทุนมาตรฐานคาแรง
ทางตรง และตนทุนมาตรฐานคาใชจายในการผลิต   
   3.1.1 ตนทุนมาตรฐานวัตถุดิบทางตรงเปนสวนประกอบหลักของตนทุน
สินคา  การกําหนดมาตรฐานวัตถุดิบจึงเปนการกําหนดปริมาณของวัตถุดิบทางตรงที่ใชในการ
ผลิตสินคาตอหนวยภายใตภาวะการผลิตที่กําหนด  ในการกําหนดจํานวนมาตรฐานของวัตถุดิบ
อาจไดขอมูลมาจากการทดลองผลิตสินคาตนแบบ การวิจัย และการพัฒนาหรืออาจมาจาก
วิศวกรการผลิต  ซึ่งมีความรู  ความสามารถ  และมีความชํานาญ 
   3.1.2 ตนทุนมาตรฐานคาแรงงานทางตรง การจายคาตอบแทนพนักงาน    
ที่เกี่ยวของกับการผลิตสินคาโดยตรง  อาจจายเปนรายเดือน  รายสัปดาห  หรือรายวัน  การ
สะสมตนทุนคาแรงงานทางตรงสําหรับการผลิตจะเก่ียวของเวลาการทํางานของพนักงาน และ
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อัตราคาตอบแทนการกําหนดคาแรงงานมาตรฐานตอหนวยของกิจการผลิตสินคาจึงกําหนดเปน
ชั่วโมงการทํางานและอัตราคาตอบแทนตอชั่วโมง   เชน    ตนทุนมาตรฐานคาแรงงานทางตรง  
สินคา 1 หนวย คือ  3 ชั่วโมงๆ ละ 30 บาท  เปนตน  ในการกําหนดอัตราคาตอบแทนองคการ
ตองคํานึงถึงความเปนไปไดเน่ืองจากอัตราคาแรงงานของพนักงานจะถูกกําหนดดวย กฎหมาย
แรงงาน  ตลาดแรงงาน 
   3.1.3 ตนทุนมาตรฐานคาใชจายในการผลิต  คาใชจายในการผลิตเปน
สวนประกอบของตนทุนผลิตภัณฑที่ประกอบดวยหลายประเภท  บางประเภทมีพฤติกรรม    
ผันแปรไปตามจํานวนการผลิต  บางประเภทมีพฤติกรรมที่คงที่  การกําหนดมาตรฐานคาใชจาย
ในการผลิตจึงมี 2 สวน คือ  คาใชจายการผลิตคงที่  และคาใชจายการผลิตผันแปร  ดังนั้น   
 

คาใชจายในการผลิตตอหนวย =   
จํานวนหนวย

 ันแปรในการผลิตผคาใชจายงที่ในการผลิตคคาใชจาย +  

 
คาใชจายในการผลิตผันแปร  =   คาใชจายผันแปรตอหนวย x จํานวนผลิต  
 
   เชน  คาใชจายในการผลิตผันแปรในการผลิตสินคา 1 หนวย 1 ชั่วโมงๆ ละ
10 บาท  และคาใชจายคงที่ ณ  ระดับการผลิตปกติ  จํานวน 10,000  บาท เปนตน นอกจาก
การกําหนดคาใชจายในการผลิตในลักษณะที่กลาวแลวสามารถกําหนดเปนอัตรารอยละของตนทุน  
เชน  คาใชจายในการผลิตเปนอัตรารอยละ 10 ของตนทุนวัตถุดิบทางตรง       
  3.2 การวิเคราะหผลแตกตางเพ่ือการควบคุม การนําขอมูลตนทุนมาใชควบคุม
จะตองทําการหาผลแตกตางระหวางตนทุนมาตรฐานกับตนทุนที่เกิดขึ้นจริง เน่ืองจากตนทุน
มาตรฐานเปนตนทุนที่เกิดขึ้นภายใตเง่ือนไขการดําเนินกิจกรรมการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ  
สําหรับตนทุนที่เกิดขึ้นจริง เปนตนทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินกิจกรรมการผลิต  ซึ่งผล
แตกตางจะมีทั้งนาพอใจ  และผลตางที่ไมนาพอใจ 
   ตามที่กลาวแลววามาตรฐานของตนทุนประกอบดวยมาตรฐานตนทุนวัตถุดิบ
ทางตรง  มาตรฐานตนทุนคาแรงงานทางตรง  และมาตรฐานตนทุนคาใชจายในการผลิต ดังน้ัน  
การวิเคราะหผลแตกตางจึงมี 3 ประเด็น  ดังนี้ 
   3.2.1 การวิเคราะหผลแตกตางของวัตถุดิบทางตรง   เปนผลแตกตาง
ระหวางตนทุนวัตถุดิบทางตรงมาตรฐานกับตนทุนวัตถุดิบที่เกิดขึ้นจริง  คํานวณไดดังนี้ 
 ตนทุนวัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน   =  จํานวนมาตรฐาน x ราคามาตรฐาน 
 ตนทุนวัตถุดิบทางตรงที่เกิดขึ้นจริง   =  จํานวนที่ใชจริง x ราคา 
    ในการวิเคราะหผลแตกตางวัตถุดิบทางตรงมี 2 ชนิด คือผลแตกตาง
เน่ืองจากราคาวัตถุดิบและผลแตกตางเนื่องจากปริมาณ 
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    1) ผลแตกตางเนื่องจากราคาวัตถุดิบ  ในการวัดราคาวัตถุดิบ
มาใชในการผลิต อาจมีราคาสูงกวา หรือต่ํากวา  ราคาที่กําหนดไวเปนมาตรฐาน เนื่องจาก
สภาพแวดลอมภายนอกในขณะนั้นเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผลตางจากราคามาตรฐานนี้ผูบริหาร
สามารถนําไปใชในการควบคุมการผลิตตอไป 
    2) ผลแตกตางเนื่องจากปริมาณในกิจกรรมการผลิตสินคา 1 
หนวย  จะกําหนดปริมาณการใชวัตถุดิบไวเปนมาตรฐานและเมื่อมีการผลิตจริงแผนกผลิตไดมี
การเบิกใชวัตถุดิบไปเพื่อใชในการผลิต  ดังน้ัน  จะเกิดผลแตกตางระหวางประมาณที่กําหนดไว
เปนมาตรฐานกับปริมาณที่มีการเบิกไปใชของวัตถุดิบ  ซึ่งผูบริหารสามารถนําขอมูลนี้ไปตรวจสอบ
และควบคุมการใชวัตถุดิบได 
   3.2.2 วิเคราะหผลแตกตางของคาแรงงานทางตรง  ผลแตกตางระหวาง
คาแรงงานทางตรง  เกิดจากจํานวนคาแรงงานทางตรงมาตรฐานเปรียบเทียบกับจํานวนคาแรงงาน
ทางตรงที่เกิดขึ้นจริง   โดยผลแตกตางเกิดขึ้น เนื่องจากผลแตกตางของจํานวนชั่วโมงการ
ทํางาน  และผลแตกตางของอัตราคาแรงงาน 
    1) ผลแตกตางของจํานวนชั่วโมงการทํางาน   เกิดจากการแตกตาง
ระหวางจํานวนชั่วโมงที่กําหนดไวเปนมาตรฐาน กับจํานวนชั่วโมงการทํางานที่เกิดขึ้นจริงในการ
ผลิตซึ่งโดยปกติชั่วโมงการทํางานมาตรฐานจะกําหนดเปนอัตราตอหนวยการผลิต  เม่ือนํามา
เปรียบเทียบกับที่เกิดขึ้นจริง  จะสามารถแกไขและปรับปรุงใหการทํางานมีประสิทธิภาพตอไปได 
    2) ผลแตกตางของอัตราคาแรงงานเกิดจากการแตกตางระหวาง
อัตราคาแรงงานที่กําหนดไวเปนมาตรฐาน กับอัตราคาแรงงานที่จายจริงเม่ือผูบริหารไดรับขอมูล
ไวอาจตองนํามาทบทวนเพื่อกําหนดอัตราคาแรงงาน  เน่ืองจากอัตราคาแรงงานบางประเภท          
ไมสามารถควบคุมหรือกําหนดได  เพราะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย 
    จากการวิเคราะหผลแตกตางของคาแรงงานทางตรงโดยแยกเปน
ผลแตกตางของเวลาการทํางาน  และอัตราคาแรงงานทําใหผูบริหารไดขอมูลที่ชัดเจนมากขึ้น  
ทําใหควบคุมการผลิตใหมีประสิทธิภาพ 
   3.2.3 วิเคราะหผลแตกตางของคาใชจายในการผลิต  คาใชจายในการ
ผลิตประกอบดวยคาใชจายในการผลิตคงที่  และคาใชจายในการผลิตผันแปร  การวิเคราะหผล
แตกตางของคาใชจายในการผลิตจึงมี 2 สวนคือ  
        1) ผลแตกตางของคาใชจายในการผลิตผันแปร ซึ่งเปนผลแตกตาง
ระหวางคาใชจายในการผลิตผันแปรมาตรฐานกับคาใชจายในการผลิตผันแปรที่เกิดขึ้นจริง     
ในการวิเคราะหหาผลตางจะทําใหทราบถึงประสิทธิภาพการทํางาน 
        2) ผลแตกตางของคาใชจายในการผลิตคงที่  ในการกําหนด    
มาตรฐานของคาใชจายในการผลิตคงที่อาจกําหนดโดยการ จัดทําเปนงบประมาณ  การวิเคราะห
ขอมูลตนทุนเพ่ือใชในการควบคุมจึงเปนการเปรียบเทียบระหวางคาใชจายคงที่ตามงบประมาณ
กับคาใชจายคงที่ที่เกิดขึ้นจริง  
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สรุป 
  

 ขอมูลตนทุนที่มีความสําคัญตอกิจการและผูบริหารตองการขอมูลตนทุนไปใชในการ
บริหารจัดการ โดยที่ตนทุน หมายถึง รายจายที่เกิดขึ้นเพ่ือใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ ซึ่งอาจ
จายเปนเงินสด สินทรัพยอ่ืนๆ หุนทุน  หรือการใหบริการหรือการกอหนี้   รวมถึงผลขาดทุนที่
วัดคาเปนตัวเงินไดที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ 
 สําหรับการผลิตสินคาตองใชปจจัยการผลิตประเภทคงที่และผันแปร ตนการผลิตจึง
แบงออกเปนตนทุนคงที่ และตนทุนผันแปร โดยที่ตนทุนคงที่ หมายถึง คาใชจายหรือรายจายใน
การผลิตที่เกิดจากการใชปจจัยคงที่ สวนตนทุนผันแปรเปนคาใชจายหรือรายจายที่ขึ้นอยูกับ
ปริมาณการผลิต การจัดประเภทของตนทุนมีไดหลายลักษณะตามการนําไปใช โดยทั่วไปจะจัด
ประเภทเปน ตนทุนผลิตภัณฑและตนทุนสําหรับงวด ตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร ตนทุน
ทางตรงและตนทุนทางออม ตนทุนควบคุมไดและตนทุนที่ควบคุมไมได ตนทุนสวนเพิ่มหรือ
ตนทุนสวนแตกตาง ตนทุนจม และตนทุนของโอกาสที่เสียไป อยางไรก็ตาม การจําแนกตนทุน
อาจจําแนกตามลักษณะและวัตถุประสงคในการนําไปใช  

 ผูบริหารไดนําขอมูลตนทุนไปใชหลายๆ ลักษณะตามหนาที่ เชน การวางแผนกําไร  
การกําหนดกลยุทธดานการแขงขัน และวางแผนดานประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังใชเพ่ือการสั่งการ
และเพ่ือการควบคุม โดยการใชมาตรฐานเปนตัวชี้วัดนําขอมูลตนทุนที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบ
กับประมาณการหรือมาตรฐานที่ไดมีการกําหนดไว  ทําใหเกิดผลแตกตางผลตางที่เกิดขึ้น
สามารถนํามาวิเคราะห เพ่ือเปนหลักในการกะประมาณตนทุนในอนาคตได และชวยใหผูบริหาร
ตัดสินใจเลือกทางเลือกจากหลายๆทางเลื่อกที่มีอยูโดยการเปรียบเทียบตนทุนที่เปลี่ยนแปลง 
หรือตนทุนสวนเพ่ิม ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงาน และจากการที่ตนทุนมี
ความสําคัญตอการบริหารจัดการ  และการผลิตสินคาประกอบดวย   ตนทุนวัตถุดิบ  คาแรงงาน 
และคาใชจายในการผลิต  ดังน้ัน   จึงมีการบริหารจัดการสวนประกอบของตนทุนเพ่ือใหการ
สะสมตนทุนมีประสิทธิภาพ 
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