
บทที่  3 
การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ 

 
 การบัญชีตนทุนเปนเครื่องมือที่มีประโยชนตอฝายบริหารในการนําขอมูลไปวิเคราะห
ตนทุนเพื่อการวางแผนและการควบคุม  ซึ่งองคประกอบที่สําคัญของตนทุนการผลิตประกอบดวย
ตนทุนวัตถุดิบทางตรงที่ใชในการผลิต  คาแรงงานทางตรงที่ใชในการผลิต   และตนทุนคาใชจาย
ในการผลิต   สําหรับตนทุนคาใชจายในการผลิตเปนตนทุนการผลิตอ่ืนๆ   ที่นํามาแบงใหกับ
ผลิตภัณฑที่ผลิตซ่ึงมีลักษณะที่แตกตางจากตนทุนการผลิตอ่ืนๆ  และในการเสนอขอมูลตนทุน
แกผูบริหารเพื่อการตัดสินใจมีหลายลักษณะ   ขอมูลตนทุนโดยการใชวิธีการตนทุนผันแปรเปน
อีกวิธีการหนึ่งที่นักบัญชีเพ่ือการจัดการไดนํามาใชในการจัดทํารายงานและเสนอขอมูลเกี่ยวกับ
ผลการดําเนินงานที่มีลักษณะในเชิงการตัดสินใจแกผูบริหาร 
 สําหรับการจัดแบงตนทุนการผลิตทั้งหมดเขาสูผลิตภัณฑที่ผลิตเปนสิ่งที่ยุงยากมาก
อยางหนึ่งในการบัญชีตนทุน      กลาวคือ  ตนทุนที่ไมอาจระบุไดวาเปนตนทุนของแผนกใด
แผนกหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเขาหนวยงานหรือผลิตภัณฑใดไดโดยตรงจะตองนํามาคิดแบงเขา
งานหรือผลิตภัณฑในงวดนั้นๆ  โดยใชเกณฑการปนสวนหรือจัดสรรที่เหมาะสม 
 

แนวคิดเก่ียวกับตนทนุผลิตภัณฑ 
 การบัญชีตนทุนจะทําใหทราบตนทุนของผลิตภัณฑเพ่ือนําไปเปรียบเทียบกับรายได
ในงบกําไรขาดทุนและเพื่อใหสินคาคงเหลือแสดงราคาทุนเปนรายการสินทรัพยในงบดุล  นอกจากนี้ 
ขอมูลตนทุนยังมีความจําเปนสําหรับผูบริหารเพื่อนําไปใชในการวางแผน  การควบคุม  วัดและ
ประเมินผลการดําเนินงาน  รวมทั้งตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ   การคิด
ตนทุนผลิตภัณฑมี 2 ประเภท   

 
 1. การคิดตนทนุตามระบบตนทุนเต็ม 
  การคิดตนทุนผลิตภัณฑเพ่ือเสนอรายงานทางการเงินแกบุคคลภายนอก           
เปนแนวความคิดในการคํานวณหาตนทุนผลิตภัณฑเพ่ือเปนตนทุนสินคาขายหักจากรายได          
ในงบกําไรขาดทุน  และแสดงราคาทุนของสินคาคงเหลือเปนสินทรัพยในงบดุล เปนการรายงาน
ทางการเงินเสนอแกบุคคลภายนอก (external report) โดยวิธีการคํานวณตนทุนตามวิธีตนทุนเต็ม 
(full  costing) การคิดตนทุนตามระบบตนทุนเต็ม ถือหลักวา ตนทุนการผลิตทั้งหมดไมวาจะ
เปนตนทุนที่เกิดขึ้นในการผลิตทางตรง หรือเกิดขึ้นทางออมก็ควรใหเปนตนทุนของสินคาที่ผลิต
ไดในงวดนั้นๆ ตนทุนวัตถุดิบและตนทุนแรงงานจะวัดไดโดยตรง ตนทุนการผลิตทางออม 
ก็จะมีวิธีการปนสวนใหกับผลิตภัณฑแตละหนวย ดังน้ัน คาใชจายที่จายตามปกติในแตละงวด
จะกลายเปนตนทุนของผลิตภัณฑ  เชน  ตนทุนการผลิตของผลิตภัณฑจึงรวมทั้ง คาเชา       
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คาเสื่อมราคา เงินเดือนของเจาหนาที่ทําความสะอาด เงินเดือนยามรักษาความปลอดภัย และ
วัสดุตางๆ ที่ใชในแผนก เปนตน การบัญชีตนทุนตามระบบตนทุนเต็มนี้ คาใชจายการผลิตอาจมี
การยกยอดจากงวดเวลาหนึ่งไปอีกงวดเวลาหนึ่ง   เม่ือมีสินคาสําเร็จรูปคงเหลือ หรืองาน
ระหวางทําคงเหลือ คาใชจายการผลิตน้ีจะไมนําไปหักจากรายไดจนกวาจะไดขายผลิตภัณฑนั้น
ออกไป 
  การคิดตนทุนผลิตภัณฑตามระบบตนทุนเต็มจะถูกตองเพียงใดขึ้นอยูกับ
ความสามารถของระบบที่จะปนสวนตนทุนทางออมใหกับผลิตภัณฑอยางถูกตองตามความเปนจริง 
การปนสวนตนทุนจะถูกตองมากถาหากกิจการไดใชวิธีปนสวนที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
   กลาวไดวา  การคิดตนทุนตามวิธีตนทุนเต็มนี้ มีหลักวาตนทุนของ
ผลิตภัณฑ  คือตนทุนของการผลิตทั้งหมดซึ่งจะเปนตนทุนทางตรงและตนทุนทางออม  หรืออีก
นัยหน่ึง คือ  เปนตนทุนที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินคาในงวดนั้นๆ ไมวาจะเปนตนทุนทางตรง หรือ
ตนทุนทางออมก็ตามตองนํามาคํานวณเปนตนทุนผลิตภัณฑหรือสินคาที่ผลิตไดในงวดนั้นๆ   
ซึ่งประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบทางตรง  ตนทุนแรงงานทางตรงและคาใชจายการผลิตจัดสรรทั้ง
คาใชจายโรงงานคงที่ และผันแปร ดังนั้น  จึงตองมีวิธีการจัดสรรคาใชจายการผลิตคงที่ให
เหมาะสมเพื่อใหใกลเคียงกับความจริงมากที่สุด 
 
ตัวอยางที่ 3.1  การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑตามวิธีตนทุนเต็มโดย บริษัท ไทยเจริญ จํากัด 
ผลิตสินคาและจําหนายสินคามีขอมูล  ณ  31  ธันวาคม  2547  ดังตอไปน้ี 
  จํานวนหนวยของผลิตภัณฑที่ผลิตในแตละป  10,000   หนวย 
  ตนทุนผลิตผันแปรตอหนวย :       
   วัตถุดิบทางตรง        50   บาท 
   คาแรงงานทางตรง        80   บาท 
   คาใชจายการผลิตผันแปร        20   บาท 
  ตนทุนผลิตคงที่  :  
   คาใชจายการผลิตคงที่ 500,000   บาท 
   
  ดังนั้น  ตนทุนผลิตตอหนวยของผลิตภัณฑตามวิธีตนทุนเต็มจะเทากับ 
   วัตถุดิบทางตรง        50 บาท 
   คาแรงงานทางตรง         80 บาท 
   คาใชจายการผลิต  :   
    ผันแปร 20 
    คงที่  (500,000 ÷ 10,000) 50        70 บาท 
   ตนทุนผลิตตอหนวย       200 บาท 
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  การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑตามวิธีตนทุนเต็ม  ทําใหรายงานผลการดําเนินงาน 
หรืองบกําไรขาดทุนไดโดยสมมติเพ่ิมเติมวา ราคาขายของผลิตภัณฑหนวยละ 450 บาท ในปนี้
จําหนายได 8,000 หนวย มีคาใชจายในการขายและบริหารสวนที่ผันแปรหนวยละ 40 บาท  
และคาใชจายในการขายและบริหารสวนที่คงที่  200,000  บาท   
 

บริษทัไทยเจริญ  จํากัด 
งบกําไรขาดทนุ   

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม  2547 
(ตามวธิีตนทนุเต็ม) 

 

ขาย (8,000 x 450)   3,600,000 
หัก  ตนทุนขาย  (8,000 x 200)   1,600,000
กําไรขั้นตน   2,000,000 
หัก  คาใชจายในการขายและบริหาร :    
        ผันแปร  320,000  
        คงที ่  200,000    520,000
กําไรสุทธ ิ   1,480,000 
 

                                                                 ตนทุน 
   
  ตนทุนผลติ                     ตนทุนที่มิใชตนทุนผลติ 
 
 
  วัตถุดิบ     แรงงาน          คาใชจาย             คาใชจาย           คาใชจาย            คาใชจาย 
  ทางตรง          ทางตรง         การผลิต  ในการขาย       ในการบริหาร        ทางการเงิน 
 
 
           ผันแปร          คงที่ 

 
           
        งานระหวางทํา          สินคาสําเร็จรูป      ตนทุนขาย          งบกําไรขาดทุน 
 
               สินคาคงเหลือ   งบดุล 
 ตนทุนผลิตภัณฑ 
 ตนทุนงวดเวลา 
 

ภาพที่  3.1    การคิดตนทนุผลิตภัณฑตามวิธตีนทุนเต็ม 
ที่มา  (สมนึก  เอ้ือจิระพงษพันธ, 2547, หนา 89) 
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  จากภาพที่ 3.1 การคาํนวณตนทนุการผลติของผลติภัณฑตามวธิตีนทนุเต็ม ถือวา
ตนทุนวตัถุดิบทางตรง ตนทุนแรงงานทางตรง คาใชจายในการผลิต  จัดเปนตนทุนผลติภัณฑ 
(product cost)  ไมใชตนทนุงวดเวลา (period cost)  ซึ่งตนทุนผลิตภัณฑจะปรากฏอยูในรูปของ
ตนทุนผลติของสินคาสําเร็จรูป (finished goods) หรือตนทุนงานระหวางทํา (work in  process)  
จนกวาสินคาสําเรจ็รูปจะถกูขายออกไป  ก็จะถือเปนตนทุนขายและเปนตนทุนงวดเวลา (period 
cost) ในที่สุด  
  จากรายงานผลการดําเนินงานในงบกําไรขาดทุน  ตามวิธีตนทุนเต็มเปนการ
จัดทําภายใตแนวคิดเกี่ยวกับการจําแนกตนทุนตามหนาที่ (function) ซึ่งประกอบดวยตนทุน
ผลิต  คาใชจายในการขาย  และคาใชจายในการบริหาร  ซึ่งเปนรูปแบบของการรายงานที่
ยอมรับกันทั่วไปไมใชเฉพาะหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง และจากตัวอยางที่  3.1 ขางตน  
ตนทุนขายที่ปรากฏดวยจํานวน 1,600,000 บาท  นั้น เปนตนทุนขายที่คํานวณตามวิธีตนทุน
เต็ม  ซึ่งในจํานวนนี้จะประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบทางตรง  ตนทุนแรงงานทางตรง  และ
คาใชจายการผลิตทั้งสวนที่ผันแปรและสวนที่คงที่  ซึ่งแสดงรายละเอียด ดังตอไปน้ี 
 
วัตถุดิบทางตรง  (8,000 x 50)  400,000  บาท 
แรงงานทางตรง  (8,000 x 80)  640,000  บาท 
คาใชจายการผลิต :     
          ผันแปร  (8,000 x 20)                       160,000   
          คงที่  (8,000 x 50)                         400,000   560,000  บาท 
ตนทุนขายรวม                                        1,600,000  บาท 
  ดังนั้น สินคาคงเหลือ จํานวน 2,000  หนวย  ที่กิจการไดทําการผลติแตยังมิได
จําหนาย  ก็จะปรากฏมูลคา 400,000 บาท (2,000 x 200)  ในงบดุล โดยจะมีคาใชจายการผลติ
สวนที่คงที่อยู  จํานวน  100,000  บาท  (2,000 x 50) 
  เพ่ือใหเห็นความแตกตางมากยิ่งขึ้น ถาสมมติวากจิการสามารถที่จะเพ่ิมกําลัง
การผลิตจากปละ 10,000  หนวย  เปนปละ  20,000  หนวย  ในขณะที่ปริมาณการจําหนาย

ยังคงเดิม 
  การคํานวณตนทุนผลติตอหนวยก็จะเทากับ 
วัตถุดิบทางตรง    50 บาท 
แรงงานทางตรง    80 บาท 
คาใชจายการผลิต      
          ผันแปร                 20     
          คงที่  (500,000  ÷  20,000)       25  45 บาท 
ตนทุนผลติตอหนวย                                    175 บาท 
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  ดังนั้น ถาจํานวนที่กิจการจําหนายยังคงเทาเดิมคือ 8,000 หนวย และคาใชจาย
ในการขายและบริหารไมมีการเปลี่ยนแปลงการแสดงผลการดําเนินงานในงบกําไรขาดทุน ก็จะ

แสดงไดดังนี้ 
 

บริษทั  ไทยเจริญ  จํากัด 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2547 
                                          (ตามวธิีตนทุนเต็ม) หนวย : บาท 
 
ขาย (8,000 x 450) 

   
3,600,000 

หัก   ตนทุนขาย  (8,000 x 175)   1,400,000 
กําไรขั้นตน   2,200,000 
หัก   คาใชจายในการขายและบริหาร :    
        ผันแปร (8,000 x 40)  320,000  
        คงที ่  200,000   520,000
กําไรสุทธ ิ   1,680,000 

  
  จากการรายงานผลการดําเนินงานดังกลาวจะเห็นวาผลกําไรของกิจการมีจํานวน
เพ่ิมมากขึ้นจากเดิม  200,000  บาท (1,680,000-1,480,000) ทั้งที่กิจการยังจําหนายสินคาได
เทาเดิม   ในขณะที่ตองสูญเสียเงินทุนสวนหนึ่งเพ่ิมมากขึ้นในการผลิต  ดวยเหตุนี้เองการใช
วิธีการคํานวณตนทุนเต็ม  จึงไมเปนที่นิยมสําหรับผูบริหารที่ตองการขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ  
ทั้งน้ีก็เพราะวา ผลการดําเนินงานที่ดีนั้น  ควรจะเกิดจากการทํางานที่ดีขึ้นหรือทําใหยอดขาย
เพ่ิมขึ้น  ไมควรเกิดจากการเพิ่มเงินทุนในการผลิตสินคาใหมากขึ้น  เพ่ือทําใหตนทุนผลิตสวนที่
คงที่ไปปรากฏอยูในสินคาคงเหลือมากขึ้นนั่นเอง     ซึ่งลักษณะเชนนี้อาจจะทําใหผูบริหารเกิด
ความเขาใจผิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการดําเนินงานของกิจการก็เปนได 
 
 2. การคิดตนทนุตามวิธีตนทุนผันแปร 
  การคิดตนทุนผลิตภัณฑเพ่ือเสนอรายงานทางการเงินแกบุคคลภายในเปนการ
คิดตนทุนผลิตภัณฑเพ่ือใหขอมูลแกผูบริหารนําไปใชตัดสินใจวางแผน  ควบคุม วัดและ
ประเมินผลการดําเนินงาน  และเพื่อการตัดสินใจแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนิน
กิจกรรม  ซึ่งเปนรายงานทางการเงินแกบุคคลภายในกิจการเทานั้น (internal  report) โดยการ
คํานวณตนทุนตามวิธีตนทุนผันแปร  หรือตนทุนทางตรง (variable  costing  or  direct  
costing) ซึ่งการคิดตนทุนตามวิธีตนทุนผันแปรนี้บางครั้งก็เรียกวา  วิธีตนทุนทางตรง  (direct  
costing) หรือวิธี ตนทุนสวนเพิ่ม  (marginal  costing) เปนการคิดตนทุนเฉพาะตนทุนทางตรงที่
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เกี่ยวของกับการผลิตโดยตรง และเปนตนทุนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามปริมาณการผลิต  การคิด
ตนทุนตามวิธี   ตนทุนผันแปรมีแนวความคิดวา  ตนทุนการผลิตที่ไมผันแปรซ่ึง เกิดจากขอ
ผูกพันและการจัดหาเครื่องอํานวยความสะดวก ควรเปนคาใชจายในการเตรียมการสําหรับการผลิต  
เม่ือเปนดังนี้ จึงควรถือวาเปนตนทุนตามเวลานําไปหักจากรายไดในงวดที่เกิดคาใชจายนั้น ดังน้ัน 
ตนทุนสินคาที่ขายและตนทุนสินคาคงเหลือจึงประกอบดวย  ตนทุนวัตถุดิบทางตรง ตนทุน
คาแรงงานทางตรง และคาใชจายในการผลิตผันแปร โดยวิธีตนทุนผันแปรใหเหตุผลวาตนทุน
คงที่จะเกิดขึ้นไมวาจะไดทําการผลิตสินคาหรือไมก็ตาม ตนทุนของผลิตภัณฑจึงมีเฉพาะตนทุน
ผันแปรเทานั้น 
  วิธีการตนทุนผันแปร (variable  costing) อาจเรียกวาตนทุนทางตรง  (direct  
costing)  หรือตนทุนหนวยสุดทาย (marginal  costing)  แตไมนิยมเนื่องจากคําวาตนทุน
ทางตรงอาจเขาใจผิดวาหมายถึงเฉพาะวัตถุดิบทางตรง และคาแรงงานทางตรงเทานั้น และคํา
วาตนทุนหนวยสุดทาย อาจจะทําใหสนใจเพียงผลจากการนําเอาคาใชจายผันแปรไปหักจาก
รายไดเทานั้น วิธีตนทุนผันแปรเปนวิธีการคิดตนทุนการผลิตของผลิตภัณฑนั้นๆ เฉพาะตนทุนผัน
แปรสวนตนทุนที่จะถือเปนคาใชจายในการดําเนินงานในงวดที่เกิดรายการนั้นๆ  จะโอนปดเขา
งบกําไรขาดทุน 
  จากลักษณะของวิธีการตนทุนผันแปร กลาวไดวา วิธีการตนทุนผันแปรจะให
ความสนใจพฤติกรรมของตนทุน  (cost  behavior)  ที่เกิดขึ้นในการผลิต  ตนทุนของผลิตภัณฑ
จะคิดเฉพาะตนทุนที่ผันแปรกับปริมาณสินคาที่ผลิตเทานั้น ดังน้ัน ตนทุนการผลิตจึงประกอบดวย   
ตนทุนของวัตถุดิบทางตรง  คาแรงงานทางตรงและคาใชจายในการผลิตผันแปรเทานั้น  สําหรับ
คาใชจายในการผลิตคงที่จะถือเปนคาใชจายประจํางวด (period  cost)  แสดงในงบกําไรขาดทุน 
ทั้งจํานวน ซึ่งการจัดทํางบกําไรขาดทุนบางครั้งก็อาจเรียกวาวิธีกําไรสวนเกิน  (contribution  
margin  approach)   
  กลาวโดยสรุปไดวา ตามวิธีตนทุนเต็ม ตนทุนการผลิตคงที่ จะถูกนําไปหักจาก
รายไดเม่ือสินคานั้นไดขายไป  แตวิธีตนทุนผันแปร ตนทุนการผลิตผันแปรและตนทุนการผลิต
คงที่จะนําไปหักจากรายไดทั้งจํานวนทันที ดังนั้น สินคาคงเหลือจะมีเฉพาะตนทุนผันแปรเทานั้น  
ซึ่งแนวคิดของตนทุนเต็ม ถือวาตนทุนการผลิตคงที่ยังใหประโยชนอยูในกรณีที่ปริมาณการผลิต
มากกวาปริมาณการขาย   กิจการจะมีสินคาคงเหลือและจะเปนสินคาตนงวดของงวดถัดไป  ซึ่ง
กิจการจะขายไปทําใหมีรายได  ดังนั้น  ตนทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการผลิตสินคาควรนํามาคิด
รวมเปนตนทุนของสินคาดวย  กลาวคือ  ตนทุนคงที่เปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิต 
  สําหรับแนวคิดของตนทุนผันแปร     สินคาคงเหลือเปนสินทรัพยซึ่งจะมีเฉพาะ
ตนทุนการผลิตผันแปรเทานั้น  เนื่องจากตนทุนการผลิตคงที่ที่เกิดขึ้นในงวดหนึ่ง  ก็ยังคงตอง
เกิดขึ้นในงวดตอไป  ซึ่งกิจการไมอาจหลีกเลี่ยงตนทุนน้ีได  แสดงวาตนทุนลักษณะนี้จะไมมี
ความเกี่ยวของกับเหตุการณในอนาคตและไมมีประโยชนตอไป  ดังน้ัน  จึงไมรวมตนทุนคงที่
เปนตนทุนของสินคา  ทั้งสองแนวคิดที่กลาวจะมีการรับรูตนทุนเปนสินทรัพยตางกันกลาวคือ
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ตนทุนรวมจะรับรูทั้งตนทุนผันแปรและคงที่เปนสินทรัพย สําหรับแนวคิดตนทุนผันแปรจะรับรู
เฉพาะตนทุนผันแปรเปนสินทรัพยเทานั้น 
  การคํานวณตนทุนตามวิธีตนทุนผันแปร  ก็เพ่ือใหการเสนอขอมูลและรายงาน 
ผลการดําเนินงานสามารถชวยผูบริหารในการตัดสินใจไดอยางถูกตองและเหมาะสมไมวาจะใน
เร่ืองของการวางแผน การควบคุมหรือการตัดสินใจปญหาตางๆ การคิดตนทุนผลิตภัณฑโดยวิธีนี้
จะถือหลักที่วาตนทุนของผลิตภัณฑ จะเปนตนทุนผลิตที่มีลักษณะผันแปรไปตามจํานวนของ
การผลิตเทานั้นก็คือวัตถุดิบทางตรง แรงงานทางตรง  และคาใชจายการผลิตในสวนที่ผันแปร
เทานั้น  สําหรับคาใชจายในสวนที่คงที่ใหถือเปนตนทุนงวดเวลาเชนเดียวกับตนทุนคาใชจายที่
ไมเกี่ยวของกับการผลิต ซึ่งสามารถพิจารณาความสัมพันธของการคิดตนทุนตามวิธีตนทุนผันแปร
ในภาพที่  3.2 
 
 
                                                                 ตนทุน 
   
  ตนทุนผลติ                     ตนทุนที่มิใชตนทุนผลติ 
 
 
  วัตถุดิบ     แรงงาน          คาใชจาย             คาใชจาย           คาใชจาย            คาใชจาย 
  ทางตรง          ทางตรง         การผลิต  ในการขาย       ในการบริหาร        ทางการเงิน 
 
 
           ผันแปร          คงที่ 

 
           
        งานระหวางทํา          สินคาสําเร็จรูป      ตนทุนขาย          งบกําไรขาดทุน 
 
               สินคาคงเหลือ   งบดุล 
 ตนทุนผลิตภัณฑ 
 ตนทุนงวดเวลา 
 

ภาพที่  3.2   การคิดตนทุนผลิตภัณฑตามวิธตีนทุนผันแปร 
ที่มา (สมนึก   เอ้ือจิระพงษพันธ, 2547, หนา 92) 
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ตัวอยางที่ 3.2  การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑตามวธิตีนทุนผันแปร 
  จากขอมูลเกี่ยวกับตนทุนการผลิตของบริษัทไทยเจริญ จํากัด  คํานวณตนทุน
การผลิตตอหนวยไดดังนี้ 
 
 วัตถุดิบทางตรง 50 บาท  
 คาแรงงานทางตรง 80 บาท  
 คาใชจายการผลิตผันแปร 20 บาท  
 ตนทุนผลิตตอหนวย  150 บาท  

 
  เม่ือคํานวณตนทุนผลิตตอหนวยตามวิธีตนทุนผันแปรจะเห็นวามีตนทุนตอหนวย
เพียงหนวยละ 150 บาท ซึ่งหมายถึง การที่กิจการทําการผลิตสินคามากขึ้นหรือนอยลง   
ก็จะตองเสียตนทุนผลิตเพ่ิมขึ้นหรือลดลงหนวยละ 150 บาท นอกจากคาใชจายโรงงานคงที่ที่
จะตองจายอยางแนนอนปละ  500,000  บาท 
  สมมติจากขอมูลเดิม ถากิจการกําหนดราคาขายสินคาหนวยละ 450  บาท โดย
จําหนายไดปละ  8,000 หนวย มีคาใชจายในการขายและบริหารสวนที่ผันแปรหนวยละ 40 บาท 
และคาใชจายในการขายและบริหารสวนที่คงที่ มีจํานวน 200,000 บาท จะแสดงผลการดําเนินงาน
ในงบกําไรขาดทุนภายใตวิธีการคิดตนทุนผันแปรได ดังนี้ 
 

บริษทั  ไทยเจริญ  จํากัด 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2547 
                                        (ตามวธิตีนทุนผันแปร) หนวย : บาท 
ขาย (8,000 x 450)   3,600,000 
หัก    ตนทุนขาย  (8,000 x 150)  1,200,000  
        คาใชจายในการขายและบริหารผนัแปร 
        (8,000 x 40) 

  
   320,000

 
1,520,000

กําไรสวนเกิน   2,080,000 
หัก    คาใชจายการผลติคงที่     500,000  
        คาใชจายในการขายและบริหารคงที่     200,000    700,000
กําไรสุทธ ิ    1,380,000 
 
  จากการรายงานการดําเนินงานตามวิธีตนทุนผันแปรขางตนจะแสดงกําไรสุทธิ
เพียง 1,380,000 บาท  เม่ือเทียบกับกําไรสุทธิตามวิธีตนทุนเต็มซ่ึงเทากับ 1,680,000 บาท      
จะเห็นวา ผลกําไรสุทธิจะแตกตางกัน 300,000 บาท  โดยที่การคิดตนทุนตามวิธีตนทุนเต็มจะมี
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กําไรสุทธิที่มากกวาการคิดตนทุนตามวิธีตนทุนผันแปร  ทั้งน้ีเพราะ คาใชจายการผลิตคงที่
จํานวน 500,000  บาท  ตามวิธีตนทุนเต็มจะถูกแบงไปแสดงเปนตนทุนของสินคาคงเหลือ
จํานวน 100,000 บาท  (2,000 x 50) 
  เน่ืองจากการคิดตนทุนตามวิธีตนทุนเต็มจะถือวาคาใชจายการผลิตคงที่ก็คือ 
สวนหนึ่งของตนทุนผลิตภัณฑ  ดังน้ัน  ผลิตภัณฑที่ยังจําหนายไมไดหรือเปนสินคาคงเหลือก็
จะตองมีสวนของคาใชจายการผลิตคงที่รวมอยูดวย  สินคาคงเหลือตามวิธีตนทุนเต็มจึงแสดง
มูลคา  400,000 บาท  ในขณะที่สินคาคงเหลือตามวิธีตนทุนผันแปรจะแสดงเพียง 300,000 บาท 
โดยไมมีคาใชจายการผลิตคงที่รวมอยูเลย    ทั้งน้ีเพราะคาใชจายการผลิตคงที่ตามวิธีตนทุนผัน
แปรจะแสดงในงบกําไรขาดทุนทั้งจํานวน คือ  500,000 บาท  ดังน้ัน เม่ือเปรียบเทียบความ
แตกตางของกําไรสุทธิและมูลคาของสินคาคงเหลือตามการคิดตนทุนทั้ง 2 วิธีก็พอสรุปไดดังนี้ 
 

 วิธตีนทุนเต็ม วิธตีนทุนผันแปร 
          กําไรสุทธ ิ 1,680,000 1,380,000 

สินคาคงเหลือ   400,000   300,000 
   

  ถาพิจารณาตอไปถึงการเปลี่ยนแปลงในปริมาณการผลิตในขณะที่ปริมาณการ
จําหนายยังคงเทาเดิม ตัวอยางเชน จากขอมูลเดิม ถากิจการสามารถเพิ่มกําลังการผลิตจาก 
10,000 หนวย  เปน 20,000 หนวย  ในขณะที่ปริมาณการจําหนายยังคงเทากับ  8,000  หนวย  
และคาใชจายการผลิต คาใชจายในการขายและบริหารสวนที่คงที่ยังคงเทาเดิม  ตนทุนผลิต        
ตอหนวยตามวิธีตนทุนผันแปรก็ยังคงเทาเดิม  คือ 70 บาทตอหนวย  จากขอมูลน้ีสามารถ
แสดงผลการดําเนินงานในงบกําไรขาดทุนตามวิธีตนทุนผันแปรไดดังนี้ 
 

บริษทั  ไทยเจริญ  จํากัด 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่  31  ธนัวาคม  2547 
                                         (ตามวิธตีนทุนผันแปร)  หนวย : บาท 
  
ขาย (8,000 x 450)   3,600,000 
หัก  :  ตนทุนขาย  (8,000 x 150)  1,200,000    
        คาใชจายในการขายและบริหารผนัแปร 
        (8,000 x 40) 

  
320,000

 
 

 
1,520,000

กําไรสวนเกิน    2,080,000 
หัก  :  คาใชจายการผลติคงที่  500,000   
         คาใชจายในการขายและบริหารคงที่  200,000  700,000
กําไรสุทธ ิ    1,380,000 
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  จากการแสดงผลการดําเนินงานดังกลาว ทําใหเห็นความสําคัญของการใชวิธี     
ตนทุนผันแปรเพื่อการตัดสินใจของผูบริหารไดมากยิ่งขึ้น  ทั้งน้ีเพราะถึงแมวากิจการจะทําการ
ผลิตสินคามากขึ้น  แตถาสินคานั้นไมสามารถที่จะขายไดมากขึ้น     ก็ไมสามารถที่จะทําให
กําไรสุทธิของกิจการเพิ่มขึ้นแตอยางไรแตกลับจะทําใหกิจการตองสูญเสียเงินทุนจํานวนมากขึ้น  
โดยสะสมอยูในรูปของสินคาคงเหลือ  ซึ่งตามวิธีนี้สินคาคงเหลือจะมีมูลคาถึง 1,800,000 บาท 
(12,000 x 150) ดังนั้น การใชวิธีตนทุนผันแปรแสดงผลการดําเนินงาน ก็อาจจะชวยใหผูบริหาร
สามารถมองเห็นปญหาตางๆ ที่แฝงอยูในผลกําไรของกิจการไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  อยางไรก็ตาม      ถึงแมวาแนวคิดในการคํานวณตนทุนของผลิตภัณฑตามวิธี
ตนทุนเต็มและตนทุนผันแปรจะมีความแตกตางกันอยูบาง  แตไมวาจะเปนวิธีการคิดตนทุนวิธีใด  
ถาจํานวนที่ทําการผลิตเทากับจํานวนที่จําหนาย นั่นคือไมมีสินคาสําเร็จรูปคงเหลือ ผลกําไรสทุธิ
ของทั้ง 2  วิธีก็จะเทากัน เชน ถาสมมติวาบริษัท  สามารถจําหนายสินคาสินคาได 10,000 หนวย  
เทากับที่ผลิตได  โดยมีตนทุนการผลิตและคาใชจายในการขายและบริหารคงเดิม    การ
แสดงผลการดําเนินงานของทั้ง  2  วิธีสามารถแสดงได ดังนี้ 
 
                                บริษัท  ไทยเจรญิ  จํากัด 

งบกําไรขาดทนุ 
สําหรับปสิ้นสดุ  31  ธันวาคม  2547 

 
หนวย : บาท 

 
 วิธตีนทุนเต็ม  วิธตีนทุนผันแปร 
ขาย  (10,000  x  450)  4,500,000 4,500,000 
หัก     ตนทุนขาย  :     
 วัตถุดิบทางตรง (10,000 x 50)    500,000   500,000 
 คาแรงงานทางตรง  (10,000 x 80)    800,000   800,000 
 คาใชจายการผลิตผนัแปร (10,000 x 20)    200,000   200,000 
 คาใชจายการผลิตคงที ่    500,000           - 
 คาใชจายในการขายและบรหิารผันแปร (10,000 x 40)     -   400,000
กําไรขั้นตน 2,500,000  
กําไรสวนเกิน  2,600,000 
หัก   คาใชจายการผลติคงที่     -   500,000 
 คาใชจายในการขายและบรหิารผันแปร (10,000 x 40)   400,000             - 
 คาใชจายในการบริหารคงที ่   200,000   200,000
กําไรสุทธ ิ  1,900,000 1,900,000 
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การเปรียบเทียบวธิีตนทุนเต็มกับวิธีตนทุนผันแปร 
 วิธีตนทุนเต็มจํานวนตนทุนการผลิตคงที่จะคิดเขาผลิตภัณฑโดยถือเปนสวนหนึ่งของ
ตนทุนผลิตภัณฑนั้นๆ  แตถากิจการใชวิธีตนทุนผันแปรแลวตนทุนการผลิตเฉพาะสวนที่ผันแปร
ไดเทานั้นที่จะคิดเขาเปนตนทุนการผลิตของผลิตภัณฑนั้น ๆ สวนตนทุนคงที่จะถือวาเปนตนทุน
ที่จะตัดจายเปนรายจายของงวดการผลิตน้ัน ๆ ถือเปนตนทุนประจํางวด  เหตุนี้เองตนทุนคงที่
จะไมคิดรวมอยูในสินคาคงเหลือดวย 
 ความแตกตางระหวางการบัญชี ตนทุนผันแปรและการบัญชีตนทุนเต็มหรือตนทุนรวม
มี 4 ประการดังนี้ 
 1. การจดบันทึกขอมูลตนทุนแตละประเภท  การบัญชีตนทุนผันแปรจะแยกบันทึก  
สวนที่เปนตนทุนคงที่และสวนที่เปนตนทุนผันแปรคนละบัญชีกัน  สําหรับการบัญชีตนทุนรวมจะ
บันทึกรวมไวในบัญชีเดียวกัน 
 2. การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ     การบัญชีตนทุนผันแปรจะรวมเฉพาะตนทุน
วัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรงและคาใชจายการผลิตผันแปรเขาเปนตนทุนโดยที่การบัญชี
ตนทุนรวมจะรวมคาแรงงานทั้งทางตรงและคงที่    และคาใชจายการผลิตคงที่เขาเปนตนทุน
ผลิตภัณฑดวย 
 3. การรายงานตนทุนในงบกําไรขาดทุน  การบัญชีตนทุนผันแปรจะจําแนกประเภท
ตนทุนพฤติกรรม  คือ ตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่  ซึ่งภายใตหัวขอตนทุนผันแปรและตนทุน
คงที่จะจําแนกประเภทตนทุนออกตามหนาที่ตางๆ ในองคการดวยเพื่อใหสารสนเทศแกผูบริหาร
ภายใน 
 สําหรับการบัญชีตนทุนเต็มจะจําแนกประเภทตนทุนตามหนาที่ตาง ๆ ในองคกร เชน  
ตนทุนการผลิตเฉพาะสวนที่เปนคาใชจายในรูปตนทุนสินคาขาย  คาใชจายการบริหาร  ทั้งน้ี
เพ่ือใหสารสนเทศแกผูใชภายนอก 
 4. วิธีปฏิบัติเกี ่ยวกับตนทุนการผลิตคงที่    การบัญชีตนทุนผันแปรจะถือวา    
คาแรงงานทางตรงคงที่เปนตนทุนผลิตภัณฑ (product cost) จนกวาจะขายสินคาไดจึงจะเปน
คาใชจาย ซึ่งรวมอยูในตนทุนสินคาที่ขาย 
 ดังนั้น การคิดตนทุนการผลิตแบบตนทุนผันแปรกับตนทุนเต็มจึงมีลักษณะวิธีการคิด
แตกตางกัน  ซึ่งเราอาจแสดงใหเห็นถึงผลที่กิจการใชวิธีการคิดตนทุนการผลิตของผลิตภัณฑที่
แตกตางกันจะกอใหเกิดปญหาตอกิจการ  ซึ่งจะแสดงใหเห็นดังตัวอยางตอไปน้ี  โดยมีขอมูล
การผลิตและขายสินคาอยางหนึ่งดังนี้ 

 
          ตนทุนตอหนวยผลิตภัณฑ 
ราคาขาย        40 บาท 
ตนทุนการผลติผันแปรได    10  บาท 
คาใชจายในการขายและบรหิารผันแปรได       5 บาท 
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ตนทุนการผลติคงที่ประจําป    1,600,000    บาท 
คาใชจายในการขายและบรหิารคงที่ประจําป    200,000    บาท 
กิจการผลิตผลิตภัณฑได 200,000  หนวย  ตามกําลังผลิตปกต ิ
 สมมติวาในป 2547 กิจการไดผลิตและขายผลติภัณฑได 200,000 หนวย โดยไมมี
สินคาคงเหลือตนป 
 งบกําไรขาดทนุวิธตีนทุนผันแปรและตนทนุเต็ม โดยที่กจิการคิดภาษีเงินได 30%  
 เม่ือกิจการใชวิธีตนทุนเต็มแลว ตนทุนการผลิตที่จะคิดเขาผลิตภัณฑที่ผลิตโดยถือ
เปนสวนหนึ่งของตนทุนผลิตภัณฑนั้นๆ  เหลานี้กิจการจะตองคํานวณหาตนทุนการผลิตรวม  
ตอหนวยจากกําลังการผลิตปกติ  ดังนี้ 
  ตนทุนการผลติผันแปรตอหนวย   10 บาท 

  ตนทุนการผลติคงทีต่อหนวย       8 บาท 
  ตนทุนการผลติรวมตอหนวย     18 บาท 

  อยางไรก็ตาม ถากิจการใชวธิีตนทุนผันแปร  เฉพาะตนทุนการผลิตผนัแปร
หนวยละ  10  บาท  เทานัน้ที่จะคิดเขาผลิตภัณฑที่ทําการผลิต ดังตวัอยางของงบกําไรขาดทุน 
ตอไปน้ี 

บริษทัการผลติ  จํากัด 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิ้นสดุ  วันที่  31  ธันวาคม  2547 
 

  วิธตีนทุนเต็ม   วิธตีนทุนผันแปร 
จํานวนหนวยที่ผลติและขายได 200,000 200,000 
ขาย  (200,000 หนวยๆ ละ 40 บาท)  8,000,000   8,000,000    
ตนทุนสินคาทีผ่ลิตและขายได  :   
 ตนทุนการผลติผันแปรได(200,000 หนวย ๆ ละ 10 บาท) 2,000,000 2,000,000 
 ตนทุนการผลติคงที่ (200,000  หนวย  ๆ  ละ 8 บาท) 1,600,000     - 0 - 
 ตนทุนสินคาทีผ่ลิตและขายได 3,600,000 2,000,000
กําไรขั้นตน 4,400,000 
กําไรสวนเกิน  (ขั้นการผลติ)  6,000,000 
คาใชจายในการขายและการบริหาร  :   
 คาใชจายในการขายและการบริหารผันแปรได  
 (200,000 หนวย ๆ ละ 5 บาท) 1,000,000 1,000,000 
 คาใชจายในการขายและการบริหารคงที ่ 100,000      - 0 - 
รวมคาใชจายในการขายและการบริหาร 1,100,000  
กําไรสวนเกิน  5,000,000 
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ตนทุนคงที่  :   
 การผลิต                        1,600,000 
 การขายละการบริหาร             1,000,000
รวมตนทุนคงที่                      1,700,000
กําไรสุทธิกอนหักภาษีเงินได 3,300,000 3,300,000 
หัก  ภาษีเงินได  30  %   990,000 990,000
กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได 2,310,000 2,310,000 
 
 จากงบกําไรขาดทุนของกิจการขางตน จะเห็นไดวากําไรสุทธิจะเทากันทั้ง 2 วธิี  และ
ตนทุนคงที่ทั้งหมดไดนํามาหักออกจากรายไดของทั้งสองวิธี และตนทุนการผลติคงที่ไมไดยกมา
จากปกอนในฐานะทีเ่ปนสวนหนึ่งของตนทุนสินคาคงเหลือรวมอยูในสินคาคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 
 การคิดตนทุนตามวิธีตนทุนเต็มตนทุนการผลิตคงที่จะนําไปหักออกจากยอดขาย      
โดยถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนสินคาที่ขายไป  แตถาทําตามวิธีตนทุนผันแปร  ตนทุนการผลิต
คงที่จะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนประจํางวด       ซึ่งจะนําไปหักออกจากงบกําไรขาดทุนใน
ตอนทาย     และในงบกําไรขาดทุนที่แสดงไวตามวิธีตนทุนผันแปรนั้น ปรากฏวายอดขายมี
จํานวนมากกวาตนทุนการผลิตผันแปรไดของสินคาที่ขายไป เรียกผลตางนี้วากําไรสวนเกินของ
ขั้นการผลิต  (contribution  margin manufacturing) ซึ่งเปนจํานวนที่ไดเผ่ือชดเชยตนทุนการ
ผลิตคงที่ คาใชจายในการดําเนินงานและผลกําไร  สวนจํานวนผลตางระหวางรายไดและตนทุน
ผันแปรทั้งหมดเรียกวากําไรสวนเกินขั้นสุดทาย   (contribution   margin   final)   ซึ่งเทากับ
รายไดหักตนทุนผันแปรทั้งหมดและมีจํานวนมากพอที่จะชดเชยตนทุนคงที่และกําไร  สําหรับ
แนวความคิดเรื่องกําไรสวนเกินนี้นับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอฝายบริหาร  ซึ่งสามารถ
นําไปใชประโยชนในดานการวางแผน หาผลกําไรและการตัดสินใจตอไป 
 
 1. การขายและการผลิตมีจํานวนหนวยเทากัน 
     ถายอดขายและผลิตมีจํานวนเทากัน  ณ  ระดับการดําเนินงานระดับใดก็ตามจะ
มีผลทําใหกําไรสุทธขิองงบการเงินที่จัดทําขึ้นไมวาจะเปนวิธตีนทุนผันแปรหรือวธิีตนทุนเต็ม จะ
ไดผลลัพธเทากัน   
            ดังนั้นเม่ือจํานวนขายและจํานวนการผลิตมีจํานวนเทากันจะมีผลทําใหจํานวน
หนวยของสินคาคงเหลือตนงวดจะเทากับจํานวนหนวยของสินคาคงเหลือปลายงวด  และตนทนุ
สินคาคงเหลือตนงวดและปลายงวดจะเทากันดวย  จากผลอันน้ีตนทุนการผลติคงที่จะมีจํานวน
เทากันทั้ง 2 วิธี  ถาใชวธิตีนทุนเต็ม  ตนทุนคงที่จะนําไปหักออกจากรายไดโดยถือเปนตนทนุ
สินคาที่ขาย สวนวธิตีนทุนผนัแปร ตนทุนคงที่จะนําไปหักออกจากรายได   โดยถอืเปนคาใชจาย
ประจํางวดนั้น ๆ  
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ตัวอยางที่ 3.3  ขอมูลจากตัวอยางของบริษัทการผลิตจํากัดขางตน  สมมติตอไปวาบริษัทฯ   
มีสินคาคงเหลือตนงวด 20,000 หนวย และสินคาที่ผลิตและขายไดระหวางปมีจํานวน 200,000 
หนวย ราคาขายหนวยละ  40  บาท และตนทุนการผลิตผันแปรหนวยละ 10 บาท ตนทุนคงที่
หนวยละ 8 บาท  งบกําไรขาดทุนบางสวนซึ่งแสดงถึงการผลิตทั้ง  2 วิธี  จะแสดงใหเห็นดังนี้ 
 

บริษทัการผลติ จํากัด 
งบกําไรขาดทนุ (บางสวน) 

สําหรับปสิ้นสดุ  31  ธันวาคม  2547 
 

             วิธีตนทุนเต็ม วิธตีนทุนผันแปร 
จํานวนหนวยที่ผลติและขายได  (หนวย) 200,000 200,000 

ยอดขาย  (200,000 หนวย ๆ ละ 40 บาท)  8,000,000   8,000,000    

หัก     ตนทุนสินคาที่ขายไป  :   

 สินคาคงเหลือตนป   
(20,000  หนวย ๆ ละ 10 + 8 บาท) 360,000

 

 

 (20,000  หนวยๆ ละ 10 บาท) 200,000 

บวก ตนทุนการผลติ                

 (200,000 หนวย ๆ ละ 10 + 8 บาท) 3,600,000  

 (200,000  หนวย  ๆ ละ 10 บาท) 2,000,000

ตนทุนสินคาทีมี่ไวเพ่ือขาย 3,960,000 2,200,000 

หัก     สินคาคงเหลือปลายป  

 (20,000 หนวย ๆ ละ 10 + 8 บาท) 360,000  

 (20,000  หนวย  ๆ ละ 10 บาท) 200,000 

ตนทุนสินคาทีข่ายไป 3,600,000 2,000,000 

กําไรขั้นตน 4,400,000  

กําไรสวนเกิน  (ขั้นการผลติ) 6,000,000 

หัก     ตนทุนการผลิตคงที่  1,600,000 
กําไรสุทธิ  (ขั้นการดําเนินการผลิต)           4,400,000 4,400,000 
  จากตัวอยาง  ตนทุนคงที่จํานวน 1,600,000 บาท (200,000 หนวยๆ ละ 8 บาท)    
ไดหักออกจากคาขายแลว  โดยถือเปนตนทุนสินคาทีข่าย สวนในงบกําไรขาดทนุตามวธิีตนทนุ   
ผันแปร  ตนทนุคงที่จํานวนนี้ไดหักออกจากคาขาย  โดยถือเสมือนหน่ึงเปนตนทุนประจํางวด 
  ถาบริษัทดําเนินงานสูงหรือต่ํากวากําลังการผลิตปกติ  สวนหน่ึงของตนทุนการ
ผลิตคงที่ก็จะนําไปหักออกจากคาขาย  โดยถือเปนตนทุนผลิตภัณฑตามวิธีตนทุนเต็ม  และสวน
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ผลตางของตนทุนการผลิตคงที่จะแสดงเปนผลแตกตางเน่ืองจากกําลังการผลิต (capacity 
variance)  จํานวนทั้งหมดจะเทากับตนทุนการผลิตคงที่ของปจะถูกหักออกจากรายได   
  สมมติ ป2548 กิจการไมมีสินคาคงเหลือตนงวด และดําเนินงานในระดับ 90 % 
ของการผลิตปกติ ผลิตภัณฑที่ทําการผลิตและขายจํานวน 180,000 หนวย โดยไมมีการเปลี่ยนแปลง
ในราคาขายหรือตนทุน งบกําไรขาดทุนตามวธิีตนทุนเต็มและตนทนุผันแปร จะแสดงกําไรสุทธิ
ในงบกําไรขาดทุนดวยจํานวนเทากัน และตนทุนซ่ึงนาํไปหักออกจากรายไดมีจํานวนเทากันทัง้ 
2 กรณี   ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนความจริงไมวากิจการจะดําเนินงานผลิตภายใตกําลังผลิตปกติ   
หรือไมก็ตาม เพียงแตวากิจการมียอดขายและผลิตเทากันเทานั้นงบกําไรขาดทุนเปนดังนี้ 

บริษทัการผลติ  จํากัด 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่  31  ธนัวาคม  2548 
    วธิตีนทุนเตม็     วิธีตนทนุผันแปร 

จํานวนหนวยที่ผลติและขาย   180,000 180,000
คาขาย  (180,000 หนวย ๆ ละ 40 บาท) 7,200,000   7,200,000  
หัก  ตนทุนสนิคาที่ขายไป  :   
 ตนทุนผันแปร  (180,000 x 10) 1,800,000 1,800,000 
 ตนทุนคงที่ (180,000  หนวย  ๆ  ละ 8 บาท) 1,440,000   - 0 - 
 ตนทุนสินคาตามราคามาตรฐาน  3,240,000 1,800,000 
 ผลตางเนื่องจากกําลังผลติ  (20,000 x 8)   160,000    - 0 - 
 รวมตนทุนการผลิต 3,400,000 1,800,000 
กําไรขั้นตน 3,800,000  
กําไรสวนเกิน  (ขั้นการผลติ)  5,400,000
หัก   คาใชจายในการขายและบริหาร :   
 คาใชจายผันแปร (180,000 x 5)   900,000 900,000 
 คาใชจายคงที ่   100,000    - 0 - 
 รวมคาใชจายในการขาย 1,000,000 900,000
กําไรสวนเกินขั้นสุดทาย  4,500,000 
หัก    ตนทุนคงที่  :            
        ตนทุนการผลิต  1,600,000 
        คาใชจายในการขายและบริหาร  100,000
        รวมตนทุนคงที ่ 1,700,000
กําไรสุทธิกอนหักภาษีเงินได 2,800,000 2,800,000 
หัก    ภาษีเงินได  30 %   840,000 840,000
กําไรสุทธ ิ 1,960,000 1,960,000 
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  2. การขายและการผลิตที่มจีํานวนหนวยไมเทากัน 
  ความแตกตางของกําไรสุทธิจากการใชวิธีการคิดตนทุนการผลิตทั้งวิธีตนทุนเต็ม
และตนทุนผันแปรจะปรากฏใหเห็นเม่ือจํานวนหนวยที่ขายไดสําหรับปมีจํานวนหนวยไมเทากับ
ที่ผลิตได กลาวคือ  อาจสูงกวาหรือ ต่ํากวา เม่ือใชวิธีตนทุนเต็ม  ตนทุนคงที่จะโอนจากปหน่ึง
ไปยังปตอไป ซึ่งตนทุนน้ีสวนหนึ่งถือเปนของตนทุนที่ขาย และอีกสวนหนึ่งเปนตนทุนของสินคา
คงเหลือยกไป งวดหนา ถากิจการผลิตสินคามากกวาขายในแตละป ตนทุนคงที่ปปจจุบันที่
เกิดขึ้นทั้งหมดจะไมนํามาหักออกจากรายไดทั้งหมด     จะคิดเพียงสวนหนึ่งไปเปนตนทุน
สินคาคงเหลือปลายงวด  และจะขายออกไปในงวดตอมา ดังนั้นจะเห็นวาในปตอมาแมวา
ยอดขายจะสูงขึ้น  แตกําไรอาจจะไมสูงขึ้นดวย  เพราะเนื่องจากผลกระทบของตนทุนคงที่จากป
กอนมีจํานวนสูงกวากําไรสวนเกินที่เกิดขึ้นในปปจจุบัน  ผูบริหารอาจพบวาเปนการยากที่จะ
เขาใจวากําไรควรจะเพิ่มเม่ือยอดขายเพิ่มขึ้นเพราะราคาขายและตนทุนไมเปลี่ยนแปลง  ดังน้ัน
ยอดกําไรควรจะเพิ่มขึ้นเม่ือรายไดจากการขายเพิ่มขึ้น  แตเนื่องจากการโอนตนทุนคงที่จากป
หนึ่งไปสูอีกปหนึ่งเกิดขึ้นเม่ือใชวิธีตนทุนเต็ม 
  ลักษณะพเิศษเกี่ยวกบักําไรนี้ไดแสดงในงบกําไรขาดทนุ ดังตัวอยางตอไปน้ี  ซึ่ง
มีขอมูลการผลิตและขอมูลการขายตลอดจนราคาขายและตนทุนของกิจการ  ดังนี้ 
 

ตนทุนการผลติ 
ตอหนวย 

ป จํานวนที่ผลิต 
หนวย 

จํานวนที่ขาย 
หนวย 

ราคาขาย 
บาท 

ผันแปร คงที่ 
พ.ศ. 2547 200,000   180,000   40 2 8 
พ.ศ. 2548 180,000   200,000   40 2 8 

 
  จากงบกําไรขาดทุนตามวธิตีนทนุเต็ม บริษัทมีกาํไรในป 2548 นอยกวาป 2547 
ทั้งๆ ที่จํานวนหนวยทีข่ายไดในป 2548 มีจํานวนมากกวาป 2547 โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงใน
ราคาขายหรือองคประกอบของตนทุน ตามปกติแลวยอมเปนที่คาดวากําไรควรจะเพิ่มขึ้นเม่ือ
จํานวนหนวยที่ขายเพิ่มขึ้น 
  งบกําไรขาดทุนตามวิธีตนทุนเต็มจะไมเสนอขอเท็จจริงที่วาตนทุนการผลิตคงที่
จากป 2547  จํานวน  160,000  บาท  (20,000  หนวย ๆ ละ 8 บาท) ไดโอนเขาไปอยูในป 
2548 โดยถือเปนสวนหนึ่งของสินคาคงเหลือยกไปป  2548   
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บริษทัการผลติ จํากัด 
งบกําไรขาดทนุ  (วิธตีนทุนเต็ม) 

สําหรับปสิ้นสดุ  วันที่  31  ธันวาคม  2547  และ  2548 
         2548   2547 

จํานวนหนวยที่ผลติได (หนวย)      180,000 200,000
จํานวนหนวยที่ขายได (หนวย)      200,000  180,000    
คาขายสุทธ ิ   8,000,000 7,200,000
หัก ตนทุนสินคาทีข่าย :        
 สินคาคงเหลือตนป      360,000 - 0 - 
บวก ตนทุนการผลติปจจุบัน :    
 ตนทุนผันแปร  (หนวยละ 10 บาท)   1,800,000 2,000,000 
 ตนทุนคงที่ (หนวยละ 8 บาท)   1,440,000 1,600,000
 สินคามีไวเพ่ือขาย   3,600,000 3,600,000 
หัก สินคาคงเหลือปลายป    - 0 - 360,000
ตนทุนสินคาทีข่าย   3,600,000 3,240,000 
 ผลตางจากกาํลังการผลติปกติ (20,000 หนวยๆ ละ 8 บาท)       160,000    - 0 - 

ตนทุนสินคาขาย   3,760,000 3,240,00 
กําไรขั้นตน   4,240,000 3,960,000 
หัก     คาใชจายในการขายและบริหาร :   
 ตนทุนผันแปร  ( หนวยละ 5  บาท)   1,000,000 900,000 
 ตนทุนคงที ่      100,000 100,000
 คาใชจายในการขายและบรหิาร   1,100,000 1,000,000
กําไรสุทธิกอนหักภาษีเงินได   3,140,000 2,960,000 
หัก     ภาษีเงินได  (อัตรา  30 %)      942,000 888,000
กําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได   2,198,000 2,072,000 
รายไดเพ่ิม (20,000 หนวย x 40 บาท)  800,000 
หัก    ตนทุนผันแปรเพ่ิม   
(ตนทุนผนัแปรของสินคาเหลือตนปจํานวน 200,000 บาท  
และคาใชจายในการขายและบริหารผันแปรจํานวน100,000 บาท) 

 300,000

กําไรสวนเกินเพิ่มขึ้น  500,000 
หัก    ตนทุนคงที่ป 2547  โอนไปป 2548  (ลดตนทุนป 2547)  160,000  
ตนทุนคงที่ป 2547  คิดเปนของป 2548 (เพ่ิมตนทุนป 2548)  160,000
ตนทุนคงที่เพ่ิมขึ้น  320,000
กําไรสุทธิกอนหักภาษีเงินไดเพ่ิมขึ้น  180,000 
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สําหรับงบกําไรขาดทุนตามวิธตีนทุนผันแปร  จะแสดงใหเห็นไดดังนี้ 
 

บริษทัการผลติ  จํากัด 
งบกําไรขาดทนุ (วิธตีนทุนผนัแปร) 

สําหรับปสิ้นสดุ  วันที่  31  ธันวาคม  2547  และ  2548 
       2548      2547 
จํานวนหนวยที่ผลติได (หนวย) 180,000 200,000

จํานวนหนวยที่ขายได (หนวย)             200,000  180,000    

คาขายสุทธ ิ  8,000,000           7,200,000 

หัก ตนทุนสินคาทีข่าย :        

 สินคาคงเหลือตนป 200,000            - 0 - 

 ตนทุนการผลติปจจุบัน  ผันแปร 1,800,000 2,000,000

ตนทุนสินคาทีมี่ไวเพ่ือขาย 2,000,000 2,000,000 

หัก     สินคาคงเหลือปลายป        - 0 -  200,000 

ตนทุนสินคาทีข่ายไป 2,000,000 1,800,000 

กําไรสวนเกิน  (ขั้นการผลติ)          6,000,000 5,400,000 

หัก     คาใชจายผันแปรในการขายและบริหาร  1,000,000 900,000

กําไรสวนเกิน  (ขั้นสุดทาย) 5,000,000 4,500,000 

หัก      ตนทุนคงที่  :   

          ตนทนุการผลิต 1,600,000 1,600,00 

          การขายและบริหาร 100,000 100,000 

ยอดตนทุนคงที่ 1,700,000 1,700,000

กําไรสุทธิกอนหักภาษีเงินได 3,300,000 2,800,000 

หัก  ภาษีเงินได  30 % 990,000 840,000

กําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได 2,310,000 1,960,000 
 

  
 จากงบกําไรขาดทุนตามวิธีตนทุนผันแปรดังที่แสดงไวขางตนน้ี    แสดงใหเห็นวา
กําไรสวนเกินขั้นสุดทายเพ่ิมขึ้นในป  2548 เน่ืองจากการขายเพิ่มขึ้น 20,000 หนวย ตนทุนการ
ผลิตคงที่  ไมโอนจากปหนึ่งไปยังอีกปหนึ่งในรูปของสินคาคงเหลือ   
 งบกําไรขาดทุนตามวิธีตนทุนผันแปร  แสดงใหเห็นวากําไรสุทธิป  2548  เพ่ิมขึ้น
เม่ือจํานวนหนวยขายเพิ่มขึ้น กําไรสุทธิกอนหักภาษีป 2548 มากกวา ป2547 จํานวน 500,000  
บาท  ซึ่งเปนที่คาดหมายไวแลว  ทั้งน้ีเพราะจํานวนขายมากขึ้น  20,000  หนวย  แตละหนวย
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ทําใหมีกําไรสวนเกิน 25  บาท  เพ่ือใหคุมตนทุนคงที่และกําไร  ซึ่งราคาขายหนวยละ  40  บาท  
ตนทุนการผลิตผันแปรหนวยละ 10 บาท และหักคาใชจายการขายและบริหาร  หนวยละ 5 บาท  
ถาใชวิธีตนทุนผันแปรจํานวนกําไรยอมจะผันแปรตามจํานวนหนวยที่ขาย  อยางไรก็ตาม    
ตามวิธีนี้ผลแตกตางอันเนื่องจากจํานวนหนวยที่ขายไดไมเทากับจํานวนที่ผลิตจะไมปรากฏ  ซึ่ง
อาจทําใหสนใจการขายมากไปโดยไมสนใจตอการผลิต   อันที่จริงแลวกําไรของกิจการ
ยอมขึ้นอยูกับจํานวนสินคาที่ผลิตและจํานวนหนวยสินคาที่ขายไปดวย 
 
 
 

ความแตกตางระหวางวิธีตนทุนเต็มและวิธีตนทุนผันแปร 
 การจัดทํางบกําไรขาดทุนตามวิธีตนทุนเต็ม  จะนําตนทุนในการผลิตหักออกจาก   
คาขาย    ซึ่งเรียกวากําไรขั้นตน  หักดวยคาใชจายในการขายและการบริหาร  จึงเปนกําไรสุทธิ  
สําหรับการจัดทํางบกําไรขาดทุนตามวิธีตนทุนผันแปร  จะนําคาใชจายผันแปรทุกชนิด  หักจาก
คาขาย โดยไมคํานึงวา คาใชจายนั้นจะเกิดจากการผลิตหรือไม  แลวจึงนําคาใชจายไปหักจึง
เปนกําไรสุทธิ  จากวิธีการจัดทํางบกําไรขาดทุนและการคิดตนทุน  จึงสรุปความแตกตางเปน 2 
ประการ  คือ  ความแตกตางในสินคาคงเหลือ  และความแตกตางในการแสดงกําไรขาดทุน 
 
 1. ความแตกตางในสินคาคงเหลือ 
  ความแตกตางในสินคาคงเหลือ  เปนความแตกตางจากการวิธีการคิดตนทุนวิธี
ตนทุนผันแปร กับวิธีตนทุนเต็ม  สินคาคงเหลือตามวิธีตนทุนเต็มจะรวมสวนหนึ่งของคาใชจาย
ในการผลิตคงที่เขาไปดวย สําหรับสินคาคงเหลือในวิธีตนทุนผันแปรจะไมรวมคาใชจายคงที่  
แตจะรวมเฉพาะคาใชจายการผลิตผันแปรเทานั้น  ฉะนั้นสินคาคงเหลือตามวิธีตนทุนผันแปรจึง
มีคาต่ํากวาสินคาคงเหลือตามวิธีตนทุนเต็ม  และมูลคาของสินคาคงเหลือตามวิธีตนทุนผันแปร
ปรับใหเปนมูลคาของสินคาคงเหลือตามวิธีตนทุนเต็มได โดยการนําปริมาณสินคาคงเหลือคูณ
ดวยอัตราคาใชจายการผลิตคงที่ตอหนวย   
 
                                   สินคาคงเหลือ 
 2547 2548 2549 
ปริมาณในวันสิ้นงวด (หนวย) 10,000  50,000  50,000  
สินคาคงเหลือตามวธิีตนทุนเต็ม 
(ราคาตอหนวย 39  บาท) 

 
390,000 

 
 

 
1,950,000 

 
 

 
1,950,000 

 
 

สินคาคงเหลือตามวธิีตนทุนผันแปร 
(ราคาตอหนวย 33  บาท) 

 
330,000

 
 

 
1,650,000

 
 

 
1,650,000

 
 

ผลแตกตาง 
(ตนทุนคงที่ทีร่วมในสินคาคงเหลือ) 

 
60,000

 
 

 
300,000

 
 

 
300,000
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 2. ความแตกตางในการแสดงกําไรขาดทุน 
  จากความแตกตางในแนวความคิดในการหากําไรขาดทุนประจํางวดของวิธีการ
ตนทุนทั้งสองวิธี  จึงทําใหกําไรที่ไดแตกตางกันเทากับจํานวนคาใชจายการผลิตคงที่ที่รวมอยู      
ในสินคาคงเหลือสิ้นงวด  หรือกลาวไดวา  ผลตางของกําไรจะเทากับผลตางในมูลคาของสินคา
คงเหลือ กําไรที่เพ่ิมขึ้นโดยวิธีตนทุนเต็มน้ีจะถือเปนกําไรลวง (phantom  profits)  ซึ่งเปนกําไร
ชั่วคราวที่เกิดขึ้นเนื่องจากผลิตมากกวาขาย  เม่ือไรที่ยอดขายเพิ่มขึ้นดวยจํานวนผลตางนี้  
กําไรจะถูกลางออกไป  เนื่องจากเมื่อขายสินคาออกไปกําไรลวงสวนนี้จะถูกเปลี่ยนเปนตนทุน
สินคาที่ขาย  (Raiborn, Barfield., & Kinney., 2002, p. 449) 
 

ขอดีและขอเสียของวธิีตนทนุเตม็และวิธีตนทุนผันแปร 
 จากที่กลาวมาแลวขางตนวิธีการคํานวณตนทุนเต็มใชกับการคํานวณตนทุน
ผลิตภัณฑ และจัดทํางบกําไรขาดทุนเพ่ือเสนอตอบุคคลทั่วไปภายใตหลักการบัญชีที่ยอมรับกัน
ทั่วไป และวิธีตนทุนผันแปรที่ใชในการคํานวณและจัดทํางบกําไรขาดทุนเพื่อเสนอตอผูบริหาร
โดยมุงใหประโยชนตอการตัดสินใจ ซึ่งแตละวิธีมีขอดีและขอเสียดังน้ี 
 
 1. ขอดีและขอเสียของวิธีตนทุนเต็ม 
  ตามวิธีตนทุนเต็ม คาใชจายการผลิตคงที่จะถูกคิดเขาเปนตนทุนของผลิตภัณฑ 
ซึ่งจะเปลี่ยนเปนตนทุนงวดเวลาเมื่อมีการขายสินคานั้นออกไปซึ่งมีขอดีและขอเสียดังน้ี 
  1.1 ขอดีของวิธีตนทุนเต็มเปนวิธีการที่สะสมตนทุนผลิตภัณฑจนกวาสินคาจะ
ขายไดจึงโอนเปนตนทุนงวดเวลา สะดวก และงายตอการทําความเขาใจในรายงานที่เสนอตอ
บุคคลภายนอก 
  1.2 ขอเสียของวิธีตนทุนเต็ม คือการคิดตนทุนคงที่เขาผลิตภัณฑนั้นกอใหเกิด
ความยุงยากมากในการวิเคราะหเพ่ือใหนําขอมูลไปใช ผูบริหารจะไมสามารถพิจารณา
ความสามารถในการทํากําไรของสวนงานไดชัดเจน   เน่ืองจากตนทุนคงที่จากสวนกลางจะปนสวน
ไปใหสวนงานที่รับผิดชอบดวย  
 
 2. ขอดีและขอเสียของวิธีตนทุนผันแปร 
  ตามวิธีตนทุนผันแปรจะเนนที่การขาย   ตนทุนการผลิตตอหนวยจะไม
เปลี่ยนแปลง  เพราะการเปลี่ยนระดับการผลิต  ตนทุนผันแปรตอหนวยจะคงที่  ณ  ชวงระดับ
การผลิตหนึ่ง ๆ   อยางไรก็ดีทั้งตนทุนผันแปรตอหนวย  และตนทุนคงที่ที่รวมกันอาจเปลี่ยนไดใน
ระดับการผลิตหนึ่ง  แตขอมูลที่ใชในวิธีตนทุนผันแปรมักจะใชกับชวงผลผลิตที่ตนทุนผันแปรตอ
หนวยและตนทุนคงที่มีระดับคงที่พอประมาณ  วิธีตนทุนผันแปรใหขอมูลและประโยชนเพ่ือการ
แสดงความสัมพันธระหวางตนทุน  ปริมาณและราคาขาย 
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  2.1 ขอดีของวิธีตนทุนผันแปร ใหประโยชนตอฝายบริหารในการคํานวณกําไร
ของผลิตภัณฑชนิดตางๆเปรียบเทียบกัน หรือการคํานวณหาผลของการเปลี่ยนแปลงในจํานวน
ขาย  ราคาขาย และตนทุน  วิธีตนทุนผันแปรมีขอดี ดังนี้ 
   2.1.1 วธิีตนทุนผันแปรใหขอมูลเกีย่วกับความสมัพันธระหวางตนทนุ 
ปริมาณและกาํไรของสินคาแตละชนิดจะชวยฝายบริหารในการวางแผนกําไรใหกจิการ 
   2.1.2 กําไรสวนเกินเปนวิธีการขั้นตนที่ฝายบริหารใชประกอบการ
พิจารณาในการตัดสินใจวาจะเพิ่มการผลิตสินคานั้นตอไปเปนจํานวนมากนอยแคไหน และมีการ
สงเสริมการขายอยางไรหรือยกเลิกไมผลิตสินคานั้นๆ ตอไป  ทั้งน้ีดวยเหตุผลที่วาในระยะสั้น
นั้น  สินคานี้ใหกําไรสวนเกิน 
   2.1.3 กําไรสวนเกินชวยฝายบริหารในการประเมินผลเปรียบเทียบ
ระหวางผลติภัณฑ เขตการขายประเภทของลูกคาตลอดจนการแบงสวนธุรกิจแบบอ่ืนๆ โดยไม
ตองมีการแบงสรรปนสวนตนทุนคงที ่
   2.1.4 ชวยในการกําหนดราคาขาย  และการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ทางดานการขาย  เชน  การลดราคาขายสินคา การใหสวนลด การโฆษณาสินคา  การใหของ
แถมเพ่ือเพ่ิมปริมาณขาย  โดยคํานึงถึงวารายไดสวนเพิ่มมีมากกวาตนทุนสวนเพิม่ 
   2.1.5 วิธตีนทุนผันแปรมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนการควบคุม
ตนทุน  ซึง่มีประสิทธิภาพเชนเดียวกบัตนทุนมาตรฐานและงบประมาณยืดหยุนได  ตาม
ขอเท็จจริงแลว   งบประมาณยืดหยุนได   นับวาเปนลักษณะหนึ่งของวิธตีนทุนผันแปรและมี
หลายบรษิัทใชวธิี  ตนทุนผันแปรสําหรับวตัถุประสงคนี้  โดยไมทราบวาเปนวธิีดังกลาว 
   2.1.6 ชวยฝายบริหารในการเลือกใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด
ประโยชนแกกิจการมากที่สุด โดยผูบริหารจะนําเอากําไรสวนเกินมาใชเปนหลักในการวิเคราะห
ตัดสินใจที่จะเลือกดําเนินการตามทางเลือกที่ใหกําไรมากที่สุด 
   2.1.7 ตามวธิีตนทุนผันแปรจะแสดงใหเห็นไดชัดวากําไรของกิจการ
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการขายของสินคานั้น  มิใชเกิดจากการเปลีย่นแปลงไปตาม

ปริมาณการผลิตของสินคานั้น 
   2.1.8 มีการเนนผลของตนทุนคงที่ตอกําไร  เพราะจํานวนรวมของ
ตนทุนคงที่สําหรับงวดจะปรากฏในงบกําไรขาดทุน 
   2.1.9 ถาใชวิธีตนทุนผันแปร  กําไรสําหรับงวดจะไมกระทบกระเทือน
โดยการเปลี่ยนแปลงของจํานวนคาใชจายคงที่ที่คิดเขางาน  อันเปนผลจากการเพิ่มหรือลดลง
ของสินคาคงเหลือในเม่ือสิ่งอ่ืนๆ คงที่  เชน ราคาขาย  ตนทุนสงเสริมการขาย  ซึ่งกําไรจะ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับยอดขาย 
   2.1.10 งบตนทุนการผลิตและงบกําไรขาดทุนตามแบบวิธีตนทุนผัน
แปรจะสอดคลองเขากับแนวความคิดของฝายบริหารมากกวาแบบวิธีตนทุนเต็ม จากเหตุผลขอน้ี
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เอง  ผูบริหารพบวาเปนการงายสําหรับฝายบริหารเองที่จะทําความเขาใจและใชรายงานแบบ
ตนทุนผันแปรดีกวาการใชรายงานแบบอื่นๆ  
  2.2 ขอเสยีของวธิตีนทนุผันแปร วธิีตนทนุผันแปรจะกอใหเกิดความรูสึกวา   
ตนทนุผันแปรเปนตนทุนที่ไดรับชดเชยกอนแลวจึงมาชดเชยตนทุนคงที่และกําไรซึ่งตามความ
เปนจริงแลวรายไดจากการขายผลติภัณฑแตละหนวยประกอบดวยสวนที่เปนตนทุนผันแปร  
ตนทุนคงที่  และกําไรซึ่งตนทุนเหลานี้ไมมีตนทุนใดมสีิทธิเหนือกวาตนทุนอ่ืน  และแตละหนวย
ผลิตภัณฑยอมมีสวนทํากําไรสวนหนึ่ง  ซึ่งวิธตีนทุนผนัแปรมีขอบกพรอง ดังนี้ 
   2.2.1 การจําแนกตนทุนคงที่กระทําไดยากมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ตนทุนกึ่งผันแปร บางอยางอาจจะมีลักษณะก้ํากึ่งกันจนทําใหขาดหลักการที่ดีในการจําแนก

ตนทุนน้ีออกมาวามีสวนคงที่และผันแปรอยางไร 
   2.2.2 ถาเปลี่ยนจากวิธีตนทุนเต็ม เปนวิธีตนทุนผันแปร  ในการคิด
ตนทุนสินคาอาจจะตองเผชิญกับปญหาดานภาษีเงินได   
   2.2.3 นักบัญชีบางคนยังไมยอมรับวิธีตนทุนผันแปรเปนหลักในการ
คิดตนทุน สินคาคงเหลือในงบการเงินที่จัดทําขึ้นสําหรับผูถือหุนและประชาชนทั่วไปแมจะมีผูให
ความสนใจในวิธีตนทุนผันแปรไดอยางแพรหลายก็ตาม  แตความคิดเห็นในขอสงสัยน้ีก็ยังเปนที่
ถกเถียงกันอยู 
   2.2.4 ในกรณีที่ปริมาณสินคาที่ขายในงวดสูงกวาปริมาณที่ผลิตใน
งวดเดียวกัน     วิธีตนทุนผันแปรจะไมเหมาะสม  เน่ืองจากกําไรจะสูงเกินไป 
   2.2.5 วิธีตนทุนผันแปรจะใหขอมูลแกกิจการเพื่อประโยชนในการตั้ง
ราคาระยะสั้น  สําหรับระยะยาวนั้นจะตองใหราคาขายนั้นคุมกับตนทุนที่เกิดจากการผลิตทั้งหมด  
ไมวาจะเปนตนทุนผันแปรหรือคงที่  และตองมีกําไรมากพอที่จะทําใหกิจการดําเนินตอไปได  
รวมทั้ง    เจาของมีผลตอบแทนที่พอใจ 
   2.2.6 วิธีตนทุนผันแปรอาจใหขอมูลไมเพียงพอสําหรับการวางแผน
กําไร  และในการสะสมตนทุนตามระบบบัญชีไดมีการรวบรวมขอมูลตนทุนทั้งผันแปรและคงที่ไว
แลว และหากมีแคตนทุนผันแปร  อาจไมสามารถนําไปเปรียบเทียบงบการเงินในอุตสาหกรรม
เดียวกันได 
 จากวิธีการคิดตนทุนที่กลาว วิธีตนทุนผันแปรจึงใหขอมูลเพ่ือใชในการบริหารได
เน่ืองจากเปนแนวความคิดเรื่องตนทุนสินคาคงเหลือซ่ึงสอดคลองอยางใกลชิดกับรายจายใน
ปจจุบันที่จําเปนตองใชในการผลิตสินคาฝายบริหารสามารถทําความเขาใจในขอมูลที่ไดจากวิธี
ตนทุนผันแปรไดโดยงาย  โดยถือวาตนทุนคงที่เปนตนทุนประจํางวดแทนที่จะถือเปนตนทุน
ผลิตภัณฑ  ซึ่งทําใหสามารถเปรียบเทียบรายไดจากการขายกับตนทุนผันแปร  สําหรับผลตาง
ระหวางรายไดจากการขายและตนทุนผันแปรถือเปนกําไรสวนเกินของผลิตภัณฑเพ่ือจะใช    
ชดเชยใหคุมคากับตนทุนคงที่และกําไร 
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 การจัดทํางบกําไรขาดทุนแบบวิธีตนทุนผันแปร  จะใหขอมูลที่ทําใหฝายบริหารได
ทราบถึงตนทุนคงที่แยกไวใหเห็นอยางชัด  ชวยใหผูบริหารทราบขอมูลคาใชจายประเภทตนทุน
คงที่  หากมากเกินไปฝายบริหารจะกําหนดแนวทางแกไขอาจใชวิธีการควบคุมการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพขึ้น 
 งบกําไรขาดทุนแบบวิธีตนทุนผันแปรเหมาะสมกวางบกําไรขาดทุนแบบวิธีตนทุนเต็ม  
ในกรณีที่ตองการศึกษาความสามารถในการทํากําไรของผลิตภัณฑ  เขตการขาย  หรือของ
หนวยงานยอย  เน่ืองจากจะเนนในเรื่องของกําไรสวนเกินซ่ึงแตละสวนงานสามารถทําไดเพ่ือไป
ชดเชยกับตนทุนคงที่ของสวนงานนั้น การรายงานผลการดําเนินงานในลักษณะนี้นําไปใชในการ
วางแผน ควบคุมและประเมินผลงานได  
   

วิธีตนทุนผันแปรกับการจัดการ 
 แนวคิดการใชวิธีตนทุนผันแปรเพ่ือจัดทํางบการเงินเสนอตอบุคคลภายนอกและใช
เปนรายงานตองมีความระมัดระวังในการวิเคราะหเพ่ือการนําไปใช โดยเฉพาะการทํารายงาน
ภายนอก 
 สําหรับผูบริหารภายในองคการตองการความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนทุนที่มีตอ
การดําเนินการในสถานการณตางๆ กัน  งานดานการวางแผนและควบคุมของฝายบริหารน้ัน
เกี่ยวของกับตนทุนคงที่และตนทุนผันแปรมากกวาที่จะพิจารณาตนทุนในลักษณะที่รวมกัน  ซึ่ง
มีมูลคา ไมคอยแนนอนเนื่องจากการปนสวนตนทุนคงที่  ซึ่งวิธีตนทุนผันแปรขอมูลที่จําเปนตอง
ใชสําหรับการวางแผนและตัดสินใจจะรวบรวมไดสะดวกและงายจากการทําบัญชี     และจาก
รายงานการเงิน เชน  ความสัมพันธของตนทุน  ปริมาณ  กําไร  และผลจากการเปลี่ยนปริมาณ
ขายที่มีตอกําไรสุทธิ     ซึ่งสามารถคํานวณไดสะดวกจากรายงานกําไรขาดทุนที่จัดทําตามวิธี
ตนทุนผันแปร 
 การทํารายงานเพื่อใชภายในกิจการจะใชวิธีตนทุนผันแปรในการคิดตนทุนสินคา      
โดยไมตองนําคาใชจายคงที่มาปนสวนใหกับสวนรวมที่ตองการวิเคราะห      เน่ืองจากวิธีการ
ปนสวนอาจไมเหมาะสม  ผูบริหารภายในกิจการทุกระดับมีความตองการขอมูลเพื่อการบริหาร
ในกิจกรรมที่ตองรับผิดชอบวิธีการตนทุนผันแปรจะใหรายงานขอมูลที่สามารถนําไปใชไดดี
สําหรับการควบคุมตนทุน การกําหนดราคาขาย  และการตัดสินใจวางแผนการผลิต 
 
 1. การควบคุมตนทุน    
  ในระยะสั้นตนทุนอาจมีลักษณะควบคุมไดโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งในธุรกิจ   การ
นําขอมูลเพ่ือการจัดการตนทุนจะถูกแบงเปนตนทุนที่ควบคุมได (controllable costs) และตนทุนที่
ควบคุมไมได (uncontrollable  costs)  จะเปนการกําหนดความรับผิดชอบตนทุนที่เกิดขึ้น  และ
เพ่ือการรายงานตนทุนใหกับผูรับผิดชอบตนทุนนั้นๆ นําไปใชในการจัดการตอไป ดังน้ัน  รายงาน
การเงินตามวิธีตนทุนผันแปร  จะทําใหสะดวกที่จะระบุความรับผิดชอบ   และควบคุมตนทุน 
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เน่ืองจาก  ตนทุนผันแปรจะสามารถควบคุมไดในระดับปฏิบัติการแตตนทุนคงที่มักจะอยูใน
ความรับผิดชอบของผูบริหารระดับที่สูงกวาที่จะควบคุมหรือตัดสินใจ 
  คาใชจายในการขายและบริหาร  จะมีทั้งลักษณะที่ผันแปรตามปริมาณการขาย
และสวนที่คงที่  ในการจัดทํางบกําไรขาดทุนตามวิธีตนทุนผันแปรจึงแยกคาใชจายในการขาย
และบริหาร    ผันแปร  และคงที่จะทําใหสามารถระบุความรับผิดชอบและควบคุม 
  วิธีตนทุนผันแปรจะใหขอมูลที่มีประโยชนสามารถนําไปใชเพ่ือการจัดการไดดี  
เน่ืองจากจะมีขอมูลตนทุนผันแปรและคงที่  สามารถกําหนดความรับผิดชอบและควบคุมไดทํา
ใหนําไปวัดและประเมินผลผูที่รับผิดชอบได 
 

 2. การกําหนดราคาขาย  
  ตนทุนการผลิตสินคาเปนขอมูลที่สําคัญในการกําหนดราคาขาย  ซึ่งหากกิจการ
ตองหากําไร  ราคาขายจะตองมากกวาตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่     ซึ่งวิธีตนทุนผันแปรจะ
แสดงขอมูลเพ่ือนําไปใชกําหนดราคาขายได  นอกจากนี้  การกําหนดราคาขายในระยะยาวอาจจะมี
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อความอยูรอดของกิจการโดยใชเกณฑราคาขายตองสูงกวาตนทุนรวม  
ขอมูลตนทุนจึงไมจําเปนตองแยกเปนผันแปรและคงที่ 

  ดังนั้น การใชขอมูลเพ่ือการกําหนดราคาขายจึงใชไดทัง้วิธตีนทุนผันแปร และวิธี 
ตนทุนเต็ม แตในระยะสั้นวิธีตนทุนผันแปรจะนํามาใชกําหนดราคาขายไดดีกวา     เน่ืองจาก
เปนการกําหนดจากสิ่งที่มีอยูแลว เชน กิจการมีขอมูล ดังนี้ 
 

 

วัตถุดิบทางตรง  500,000  

คาแรงงานทางตรงและคาใชจายการผลติผันแปร  200,000  

คานายหนาขาย      5,000  

รวมคาใชจายผันแปรหรือราคาขายต่ําสุด  705,000  

คาใชจายคงที ่    70,000  

รวมคาใชจายทั้งหมด  775,000  

กําไร    25,000  

ราคาขายสูงสดุ  800,000  

 
  จากขอมูลดังกลาว  ราคาขายสูงสุดไมใชราคาที่คิดจากตนทุนทั้งหมด   และการ
สะสมขอมูลตนทุนจะนําคาจางแรงงานไปรวมกับคาใชจายการผลิตผันแปร  และจะรวม
คาใชจายคงที่ทุกชนิดไวดวยกัน  เพ่ือความสะดวกในการใชและงายตอการเขาใจ  ซึ่งการตั้ง
ราคาขายอาจจะตองทําโดยคณะผูบริหาร  เน่ืองจากจะมีผลกระทบตอฝายตางๆ เชน  ฝายขาย  
ฝายผลิต  เปนตน  นอกจากนี้วิธีการตนทุนผันแปรทําใหสามารถกําหนดแรงจูงใจในการทํางาน
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ของพนักงานเพื่อเพ่ิมผลกําไรใหแกกิจการ ได ซึ่งเปนแนวคิดที่เชื่อวากําไรกับปริมาณขาย
จะตองมีความสัมพันธกันคอนขางมาก รายไดมากก็ควรจะมีกําไรมากขึ้นตาม 
 
 3. การวางแผนการผลิต   
  ในการวางแผนการผลิตจะมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว  และสินคาบางชนิดมี
ยอดขายตามฤดูกาล  การวางแผนการผลิตเปนโอกาสของกิจการ  แตกิจการอาจประสบกับ
ปญหาหรือขอจํากัดดานกําลังการผลิตไมเพียงพอกับจํานวนความตองการผลิต   
  วิธีตนทุนผันแปรจะชวยใหขอมูลที่สามารถตัดสินใจวางแผนการผลิตในระยะสั้น
ไดดี  เน่ืองจากทราบปจจัยที่จะใชในการผลิตผันแปรในชวงนั้น ๆ แตถาเปนการวางแผนการ
ผลิตระยะยาวขอมูลจากวิธีตนทุนเต็มจะใหขอมูลที่เหมาะสมกวา  เนื่องจากตองนําตนทุนคงที่มา
พิจารณาดวย 

 
   4. การวิเคราะหกําไร   
  วิธีการตนทุนกับการวิเคราะหกําไร  วิธีการตนทุนผันแปร จะใหขอมูลที่มี
ประโยชนในการวิเคราะหกําไรของสวนการตลาด  (market  segment)  เชน  การแบงเปนเขต
การขายตามผลิตภัณฑ  และพนักงาน  เปนตน  วิธีการตนทุนผันแปรจะทําใหผูบริหารวิเคราะห
กําไรไดดังนี้ 
  4.1 กําไรจากเขตการขาย กิจการอาจมีกลยุทธการจําหนายผลิตภัณฑโดยการ
แบงเปนเขตการขาย  เชน  เขตภาคกลาง  เขตภาคเหนือ  เขตภาคอีสาน เปนตน  การแบงเปน
เขตจะทําใหสามารถระบุความรับผิดชอบ  และประเมินผลการบริหารจัดการได  โดยอาจใชกําไร
จากการขายเปนเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และนําไปวางแผนขายตอไป  ซึ่งวิธี
ตนทุนผันแปรจะแสดงขอมูลกําไรสวนเกินของแตละเขตการขายได ซึ่งหากแตละเขตการขายมี
กําไรสวนเกินไมเทากัน ทั้งๆ ที่จําหนายสินคาไดในปริมาณเทากันกําไรสวนเกินของแตละเขตจะ
สะทอนใหผูบริหารทราบสาเหตุของกําไรสวนเกินที่แตกตางกัน  
  4.2 กําไรของผลิตภัณฑ  กําไรที่กิจการจะไดรับกําหนดจากราคาขาย  หักดวย
ตนทุน  กิจการไมอาจกําหนดกําไรที่คาดวาจะไดรับจากความตองการได  เน่ืองจากตองคํานึงถึง
ปจจัยหลายประการ  เชน  ลูกคา  คูแขงขัน  และตนทุน 
      4.3  ลูกคา  กิจการไมอาจไดรับกําไรไดตามตองการ เพราะลูกคาอาจไมซื้อสินคา
ของกิจการเนื่องจากราคาของสินคาสูง อาจไปหาสินคาอ่ืนทดแทน เชน ราคาของน้ําผลไมสูงขึ้น  
ลูกคาอาจหันไปด่ืมนํ้าชาแทน  หรืออาจจัดหาสินคามาบริโภคเองแทนการซื้อ  เปนตน 
                  4.4 คูแขงขัน คูแขงขันจะมีอิทธิพลตอกําไรที่กิจการจะไดรับ มีผลตอการตัดสินใจ
ตั้งราคา ซึ่งอาจตองคํานึงถึงตนทุนของคูแขงเพ่ือนํามาใชในการตั้งราคากิจการมีความไดเปรียบ
หากรูถึงเทคนิคคูแขง กําลังการผลิตและนโยบาย ซึ่งจะทําใหสามารถคาดคะเนตนทุนของคูแขงขนั
ไดเพ่ือนํามากําหนดราคาตอไป 
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                  4.5 ตนทุน การกําหนดราคาจะตองไมทําใหกิจการเสียลูกคา การกําหนดราคา    
ที่เหมาะสม  จะทําใหสินคาไดรับความนิยม  ทําใหกิจการไดสวนแบงในตลาดมากขึ้น และมี
กําไรมากขึ้น ดังน้ัน  ตนทุน  ปริมาณ  และกําไร  จึงมีความสัมพันธกันและในระยะสั้น  ราคา
ต่ําสุดจะเทากับตนทุนผันแปร   ในการผลิตหากราคาต่ํากวาตนทุนผันแปรกิจการควรปฏิเสธไม
รับใบส่ังผลิต  กิจการที่มีการตั้งราคาที่เหมาะสมจะมีการหาปริมาณการขายที่เกิดขึ้นจากความ
ตองการของลูกคาในราคาตางๆ กัน  ในสถานการณเชนนี้การศึกษาความสัมพันธ  ตนทุน  
ปริมาณและกําไร จะขึ้นอยูกับสภาพตลาด  ความยืดหยุนของความตองการสินคาในอุตสาหกรรม 
ประสิทธิภาพการผลิต และปฏิกิริยาของคูแขงขัน  สําหรับกิจการที่ผูบริหารไมมีการตัดสินใจที่
รอบคอบอาจจะใชราคาของคูแขงขันมากําหนดราคาผลิตภัณฑของกิจการ  อยางไรก็ตาม  ขอมูล
ตนทุนผันแปรจะเปนปจจัยประการหนึ่งในการกําหนดราคาใหมีความเหมาะสมได   
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สรุป 
  

 การคํานวณตนทุนตามวิธีตนทุนเต็มจะจัดทํางบกําไรเพื่อเสนอตอบุคคลทั่วไป  ตาม
หลักการบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไป  และวิธีตนทุนผันแปรใชคํานวณเพื่อจัดทํางบกําไรขาดทุน  
เพ่ือแสดงขอมูลใหผูบริหาร  เพื่อนําไปบริหารจัดการทั้งดานวางแผน  ควบคุม  กําหนดราคา  
โดยที่วิธีตนทุนเต็ม หรือวิธีตนทุนคิดเขางานนั้น    คาใชจายในการผลิตคงที่จะถูกนํารวมเปน
ตนทุนของสินคา  และจะเปลี่ยนเปนตนทุนตามงวดเวลาเมื่อมีการขายออกไป  โดยจะแสดงเปน
ตนทุนสินคาที่ขาย  สําหรับวิธีตนทุนผันแปร  ตนทุนสวนที่ผันแปรเทานั้นที่จะเปนตนทุนขาย
สินคาซึ่งประกอบดวย  วัตถุดิบทางตรง  แรงงานทางตรง  และคาใชจายในโรงงานผันแปร  โดย
ที่กําไรสวนเกิน  หรือกําไรสวนที่ชดเชยตนทุนคงที่เปนผลตางของยอดขาย หักดวยตนทุนผัน
แปรซ่ึงรวมถึงตนทุนผลิตผันแปร  และคาใชจายในการขายและบริหารผันแปร 
 การคํานวณกําไรขาดทุนกรณีที่สินคาคงเหลือเพ่ิมมากขึ้น  ในระหวางงวด  วิธีตนทุน
ผันแปรจะแสดงกําไรสุทธิต่ํากวาวิธีตนทุนเต็ม แตหากสินคาคงเหลือในระหวางงวดลดลง  ซึ่ง
ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นวิธีตนทุนผันแปรจะแสดงกําไรสุทธิมากวาวิธีตนทุนเต็ม 
 ซึ่งการใชวิธีตนทุนผันแปรและวิธีตนทุนเต็มมีขอดีและเสีย  ซึ่งวิธีตนทุนผันแปร
มักจะกอใหเกิดความรูสึกวาตนทุนผันแปรเปนตนทุนที่ไดรับชดเชยกอน  แลวจึงมาชดเชย
ตนทุนคงที่  และกําไรซึ่งตามความเปนจริงแลวรายไดจากการขายผลิตภัณฑแตละหนวย
ประกอบดวยสวนที่เปนตนทุนผันแปร  สวนที่เปนตนทุนคงที่  และกําไรซึ่งตนทุนเหลานี้ไมมี
ตนทุนใดมีสิทธิเหนือกวาตนทุนอ่ืน  และแตละหนวยผลิตภัณฑยอมมีสวนทํากําไรสวนหนึ่ง   
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