
บทที่ 4 
ตนทุนกิจกรรม 

 
 การดําเนินธุรกิจในปจจุบันมีการแขงขันที่รุนแรง  จึงเปนการยากที่ธุรกิจจะเพ่ิมกําไร  
ดังนั้น การที่ธุรกิจจะมีกําไรและอยูรอดไดในระยะยาวนั้นควรใหความสนใจกับการบริหารตนทุน
ทั้งตนทุนการผลิตและตนทุนในการบริหารงาน  ระบบตนทุนกิจกรรมจะชวยกระตุนใหผูบริหาร
ใหความสนใจกับการบริหารกิจการโดยใชฐานกิจกรรมและตนทุน  เนื่องจากระบบการคิดตนทุน
ควรใชกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเพื่อการประมาณการเขาหนวยตนทุนผลิตภัณฑ  
พรอมทั้งใหขอมูลที่สําคัญแกผูบริหารที่ เปนประโยชนตอการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ         
การบริหารเงินสดและสภาพคลอง  การตัดสินใจเชิงกลยุทธ  ซึ่งจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง     
เชิงพฤติกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสรางความยิ่งใหญใหแกกิจการ    

    นักวิชาการทางดานการบัญชีบริหารของประเทศสหรัฐอเมริกา  เชน คูเปอร (Cooper)  
แคพแลน (Kaplan)   และบริมสัน (Brimson)  ไดตั้งขอสังเกตวา   ขอมูลที่ผูบริหารใชในการ
ตัดสินใจมักจะมาจากระบบบัญชีการเงิน ซึ่งเนนการจับคูรายไดกับคาใชจาย จึงไดเสนอระบบ
การบริหารตนทุนแบบใหมที่เรียกวา ระบบการคิดตนทุนกิจกรรม (activity  based  costing  
system : ABC)  เพ่ือกระตุนใหผูบริหารหันมาใหความสําคัญกับการบริหารกิจกรรมและการ
คํานวณตนทุนผลิตภัณฑที่มีความถูกตองมากขึ้น  ในป ค.ศ. 1988  คูเปอร และ แคพแลน ไดนํา
คําวาระบบการคิดตนทุนกิจกรรมหรือ เอบีซี มาใชเปนครั้งแรก กระทั่ง ค.ศ. 1991 ระบบการคิด
ตนทุนกิจกรรม  เร่ิมเปนที่ยอมรับและแพรหลายไปทุกมุมโลก  สําหรับในประเทศไทย  
นักวิชาการและหนวยงานธุรกิจตางใหความสนใจและไดมีการประยุกตแนวคิดตนทุนกิจกรรมมา
ใชมากขึ้นเปนลําดับ   
 

ความสําคัญและแนวคิดเก่ียวกับตนทุนกิจกรรม 
 สภาพแวดลอมทางการผลิตสมัยใหมไมเพียงแตจะสงผลกระทบตอการคํานวณ    
ตนทุนผลิตภัณฑ การวางแผน และการควบคุม แตยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดเกี่ยวกบั
การบริหารสินคาคงเหลือและตัวแบบของการบัญชีเพ่ือการจัดการอื่นๆ ที่ใชในการตัดสินใจของ   
ผูบริหารดวย  โดยเฉพาะตัวแบบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ (strategic decision) และปจจัยตางๆ 
ที่มีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ  บทบาทของการบัญชีเพ่ือการจัดการจึงจําเปนตอง
มีการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหขอมูลที่จะชวยใหกิจการสามารถแขงขันในตลาดการคาไดมากขึ้น    
คุณคาของการบัญชีเพ่ือการจัดการจึงขึ้นอยูกับศักยภาพของตัวแบบตาง ๆ   ที่จะใหแนวทางอัน
เปนประโยชนแกผูบริหารในการพัฒนากลยุทธของกิจการ  ซึ่งจะชวยใหกิจการสามารถแขงขัน
ไดในระดับชาติและดําเนินงานภายใตสภาวะแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
ตลอดเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยเนนความสําคัญของเปาหมายเชิงกลยุทธของกิจการให
มากขึ้น 
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 1. ความสําคัญของตนทุนกิจกรรม 
  ระบบการคิดตนทุนกิจกรรม เปนระบบการบริหารตนทุนแบบใหม  ซึ่งจะกระตุน
ใหผูบริหารหันมาใหความสนใจกับการบริหารกิจกรรมและตนทุน  และใหขอมูลสําคัญแก
ผูบริหารอันจะเปนประโยชนตอการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ  การบริหารเงินสดและสภาพคลอง  
การตัดสินใจไดดีกวาระบบบัญชีตนทุนแบบเดิม  ขอมูลจะอยูในรูปของตนทุนของกระบวนการ
และผลิตภัณฑ  ที่มีความถูกตองนาเชื่อถือมากกวาระบบบัญชีแบบเดิม  ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
ผลกระทบของความแตกตางของปริมาณการผลิตและขนาดของผลิตภัณฑ (different  
production  volumes  and  physical  sizes  of  products)  การวางระบบตนทุนกิจกรรม  
ควรทําในลักษณะของระบบการรายงานเพื่อการบริหารงาน  มากกวาที่จะนําเอาระบบนี้มาใช
แทนที่ระบบบัญชีแบบเดิมที่ใชอยูในปจจุบัน  ซึ่งในความเปนจริงแลวไมมีระบบบัญชีใดที่
สามารถนําไปใชไดอยางสมบูรณ  โดยปราศจากการพัฒนาใหเหมาะสมกับกิจการ ระบบตนทุน
กิจกรรมเปนกระบวนการเก็บรวมขอมูลเพ่ือชวยในการบริหารและเขาใจถึงพฤติกรรมของตนทุน
ที่เกิดขึ้นภายใน   การบริหารและเขาใจถึงพฤติกรรมของตนทุนที่เกิดขึ้นภายในองคการจะ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรและการตัดสินใจที่เชื่อมโยงกับกลยุทธมากขึ้น 
ระบบการคิดตนทุนกิจกรรม  มีความสําคัญตอกิจการในประเด็นดังตอไปน้ี  
  1.1 การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ  หากผูบริหารทราบขอมูลตนทุนผลิตภัณฑ
ที่มีความถูกตองจะชวยใหการตัดสินใจดีขึ้น  ทั้งในแงของการตั้งราคาผลิตภัณฑ  การออกแบบ
หรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑเสียใหมเพื่อใหตนทุนต่ําสุด  รวมทั้งการยกเลิกผลิตภัณฑ 
  1.2 การบริหารเงินสดและสภาพคลองทางการเงิน  เงินสดและสภาพ
คลองทางการเงินเปน ปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยใหกิจการสามารถดํารงอยูได
โดยเฉพาะ ในสภาวการณที่กิจการตองเผชิญคือการแขงขันที่รุนแรง  มีความเสี่ยงและความไม
แนนอนสูงดังเชนในปจจุบัน  นอกจากนี้ยังชวยใหกิจการสามารถปรับตัวใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนสามารถนําเงินทุนที่มีอยู
อยางจํากัดไปลงทุนในกิจกรรมที่มีความจําเปนเรงดวนไดอยางเหมาะสม 
  1.3 การควบคุมตนทุน  การควบคุมตนทุนจะชวยใหกิจการมีความไดเปรียบ
ในเชิงการแขงขัน เพ่ิมขีดความสามารถในการทํากําไรและสามารถอยูรอดไดในระยะยาว  โดย
การพยายามบริหารกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ  ลดหรือตัดทอนกิจกรรมที่ไมเพ่ิมคา  เพ่ือลด
ความสูญเปลาใหเหลือนอยลงหรือหมดไป 
  1.4 การตัดสินใจเชิงกลยุทธ  ระบบตนทุนกิจกรรมจะใหข อมูลตนทุน
ผลิตภัณฑ ที่ถูกตองและเหมาะสม  ซึ่งจะมีประโยชนตอผูบริหารอยางมากในการนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจออกแบบผลิตภัณฑ  วางแผนเกี่ยวกับสวนผสมของผลิตภัณฑ ตั้งราคา 
รวมทั้งการยกเลิกผลิตภัณฑในขณะที่ระบบบัญชีตนทุนแบบเดิมจะใหขอมูลตนทุนผลิตภัณฑที่
บิดเบือนไปจากความเปนจริง  และไมไดสะทอนถึงตนทุนของผลิตภัณฑอยางแทจริงทําให
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ผูบริหารไมไดรับ   ขอมูลที่ชัดเจนเพียงพอถึงสาเหตุของการเกิดตนทุน  อาจทําใหการตัดสินใจ
ผิดพลาดได  อันจะเปนการบั่นทอนศักยภาพในเชิงการแขงขันของกิจการได 
  1.5 การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผูบริหารสามารถใช
ระบบตนทุนกิจกรรม  เปนเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการประกอบการ และลดตนทุนดําเนินการตางๆ ลงได  เชน 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการปฏิบัติงานในกิจกรรมตางๆใหมโดยการลดหรือตัดทอนการ
ปฏิบัติงานที่ไมจําเปนลง เชน การออกแบบผลิตภัณฑใหมโดยลดชิ้นสวนบางชิ้นสวนลง ซึ่งจะ
ชวยใหงานวิศวกรรมและการควบคุมวัตถุดิบลดลงได  แตยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑไว
เหมือนเดิม 
  1.6 สรางความเปนเลิศใหแกกิจการ  ระบบตนทุนกิจกรรมมีบทบาทสําคัญใน
การเสริมสรางความเปนเลิศใหกิจการโดยการใหขอมูลตนทุนผลิตภัณฑที่ใกลเคียงความจริงอัน
เปนประโยชนแกฝายบริหารในการปรับปรุงโครงสรางตนทุน พัฒนาการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ประเมินสวนผสมของผลิตภัณฑ  เขาใจความสัมพันธกันในระหวาง
กิจกรรมตาง ๆ ที่ถูกตอง เพ่ือลดความสูญเปลาใหหมดไป ยังจะชวยใหฝายบริหารมองเห็นถึง
ศักยภาพของธุรกิจ  ในการลดตนทุนใหชัดเจนขึ้น  สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน  
ชวยใหธุรกิจมีความไดเปรียบในเชิงการแขงขันที่จะนําไปสูการเพิ่มผลกําไรอยางตอเน่ือง 
  1.7 ทําใหไดขอมูลของตนทุนของผลิตภัณฑถูกตอง  รวดเร็ว  และสามารถ
สะทอนถึงสิ่งที่กอใหเกิดตนทุน รวมทั้งยังมองเห็นตนทุนของแตละกิจกรรมซึ่งบางกิจกรรม
จัดเปนกิจกรรมที่ไมเพ่ิมคาสามารถตัดทิ้งได  เพื่อลดตนทุนการผลิตลง ตนทุนกิจกรรมจะเปน
ขอมูลไปพิจารณาในระบบการบริหารตนทุนกิจกรรม  ซึ่งจะวิเคราะหกิจกรรมและตนทุนเทียบ
กับมูลคาเพิ่มที่มีตอลูกคา  ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาปรับลดและยกเลิกกิจกรรมบางประเภทที่ไม
สรางมูลคาเพิ่มตอลูกคา  หรือมีประสิทธิภาพต่ําของหนวยงานตอไป 
 กลาวโดยสรุป  การคิดตนทุนกิจกรรมเปนการใหความสําคัญกับการบริหารกิจกรรม
เพ่ือลดความสูญเปลา หรือทําใหกิจกรรมไมเพ่ิมมูลคาใหเหลือนอยที่สุดหรือหมดไป โดยเปน
การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ (product cost)  ตนทุนกิจกรรม (activity cost) และตนทุน
กระบวนการทางธุรกิจ (business  process cost)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน
ระยะยาว  เพ่ือไมใหเกิดการบิดเบือนตนทุนที่แทจริง ทั้งน้ีมีความจําเปนตองใชดุลยพินิจเขาชวย 
(arbitrary  allocation) เพ่ือความสําเร็จของกิจการ  โดยทุกหนวยงานในองคการตองมองกัน
เปนภาพรวมและเนนการพัฒนากิจกรรมตางๆ อยางตอเน่ืองทั้งในดานการผลิต  การวิจัยคนควา   
การออกแบบผลิตภัณฑ  การตลาด  การเงิน  การวางแผน  การบรรจุหีบหอ  การจัดซื้อวัตถุดิบ  
การบริหารงานบุคคล  เปนตน  เพ่ือนําไปสูการลดตนทุนตางๆ  และเพิ่มประสิทธิภาพในการสง
มอบสินคาและบริการ  เพ่ือสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกผูบริโภคเปนสําคัญ   
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 2. แนวคิดการคิดตนทุนกิจกรรม 
  การคํานวณตนทุนตอหนวยใหถูกตองเปนงานที่ยาก  โดยเฉพาะการกําหนด
จํานวนคาใชจายการผลิตอยางเหมาะสมที่ปนสวนเขาสูงานแตละงาน  หนวยของผลิตภัณฑ  
และกิจกรรมการใหบริการ ซึ่งวิธีการตางๆ นํามาใชในการปนสวนคาใชจายการผลิตจะแตกตาง
กันในระดับของความซับซอน  ดังนี้ 
  2.1 ระดับที่ 1  อัตราคาใชจายการผลิตแบบทั่วทั้งโรงงาน  เปนวิธีการปนสวน
คาใชจายการผลิตในโรงงานสวนใหญจะอิงอยูกับอัตราคาใชจายการผลิตแบบทั่วทั้งโรงงาน  
ปจจุบันความถูกตองของขอมูลที่ไดจากการใชอัตราดังกลาวยังเปนที่นาสงสัยอันเนื่องมาจาก
อัตราดังกลาวมีแนวโนมที่จะอิงอยูกับแรงงานทางตรงเทานั้น  ซึ่งทําใหตนทุนตอหนวยบิดเบือน
ไปจากความเปนจริง การใชแรงงานทางตรงเปนฐานในการปนสวน  เนื่องจากมีแนวคิดวา
แรงงานทางตรงเปนสวนประกอบสําคัญของตนทุนผลิตภัณฑ  เปนขอมูลงายและสะดวกตอการ
นํามาใชและยังเชื่อวา  คาแรงงานทางตรงมีความสัมพันธทางตรงกับคาใชจายการผลิต 
   อยางไรก็ตาม  ปจจุบันนี้ในกิจการขนาดใหญก็ยังใชคาแรงงานทางตรง
เปนเกณฑในการปนสวนคาใชจายการผลิต  เน่ืองจากมีองคประกอบที่เหมาะสมดังนี้ 
   2.1.1 แรงงานทางตรงเปนองคประกอบสําคัญของตนทุนรวมของ
ผลิตภัณฑ 
   2.1.2 ปริมาณของแรงงาน  และประมาณของเครื่องจักรที่เปนสิ่ง
นําเขาไมแตกตางกันมากระหวางผลิตภัณฑตาง ๆ 
   2.1.3 ผลิตภัณฑไมแตกตางกันมากนักในแงของปริมาณขนาดของ
จํานวนผลิต และความซับซอนของการผลิต 
   2.1.4 คาแรงงานทางตรงมีความสัมพันธ  หรือผลักดันใหเกิด
คาใชจายการผลิต 
   วิธีการปนสวนคาใชจายการผลิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เน่ืองจาก
สภาพแวดลอมทางการผลิตที่เปลี่ยนแปลง  เชน  การนําเครื่องจักรมาใชในการผลิต  จนทําให
การใชแรงงานลดลง  ผลิตภัณฑมีความหลากหลาย  และคาใชจายการผลิตมีสูงขึ้นจนไมมี
ความสัมพันธกับคาแรงงานทางตรง  หากมีการเปลี่ยนแปลงมากมายที่กลาวขางตน  แตถา
ยังคงยืนยันที่จะใชคาแรงงานทางตรงเปนเกณฑ  ผูบริหารจะไดขอมูลตนทุนที่บิดเบือนไปมาก  
ดังนั้นเพื่อขจัดปญหาดังกลาวจึงใชวิธีการปนสวนวิธีอ่ืนๆ ที่คิดวาเหมาะสมกวา 
  2.2 ระดับที่ 2  อัตราคาใชจายการผลิตเปนแตละแผนก  เปนการปนสวนเขาสู
กลุมตนทุนเขาไปในแตละแผนกของโรงงาน และในขั้นตอนที่สอง จึงจะปนสวนไปสูงานแตละ
งานโดยใชเกณฑหลายเกณฑ  ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะของงานที่ทําในแตละแผนก  ดังภาพที่ 4.1 
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คาใชจาย 
การผลิต 

 

คาแรงงานทางตรง 
 

คาสาธารณูปโภค คาใชจาย 
การผลิตอ่ืน ๆ 

ขั้นตอนที่สอง : 
การจัดสรร 
ตนทุนตาง ๆ 
เขาสูผลิตภัณฑ 

กลุมตนทุนตาง ๆ 

ขั้นตอนแรก : 
การปนสวน
ตนทุนตาง ๆ  
ลงกลุมตนทุน 

 
 
 
 
 
 

 

แผนกที่ 1 
 

 

แผนกที่ 3 
 

 

แผนกที่ 2 
 

ตนทุน  
วัตถุดิบ 

 

ชั่วโมง 
เครื่องจักร 

 

ชั่วโมง 
แรงงาน 
ทางตรง 

 
 
 
 
 
 

 

ผลิตภัณฑ  
 
            ภาพที่ 4.1   การคิดคาใชจายการผลิตสองขั้นตอน 
            ที่มา  (วรศักดิ์  ทุมมานนท, 2545, หนา 103) 
 
  การปนสวนโดยใชอัตราแตละแผนกอาจไมถูกตองเสมอไป  ถากิจการนั้น ๆ มี
ผลิตภัณฑหลายชนิด  และมีความแตกตางดานปริมาณ  ความซับซอนของการผลิต  การใช
ปริมาณการผลิตเปนเกณฑยอมไมถูกตองแตจะทําใหตนทุนผลิตภัณฑสูงเกินไปในกรณีที่ผลิต
ปริมาณมาก  และตนทุนจะต่ําลงหากกิจการผลิตปริมาณนอย  เหตุการณลักษณะนี้จะเกิดขึ้น 
ถาแมใชเกณฑโดยใชชั่วโมงแรงงานทางตรง  ชั่วโมงเครื่องจักร  หรือปริมาณวัตถุดิบที่ใช  
ดังนั้น กิจการควรหาวิธีการคิดตนทุนตอหนวยใหถูกตองมากขึ้นโดยใชตนทุนกิจกรรม  
  2.3 ระดับที่ 3  การคิดตนทุนกิจกรรมเปนกระบวนการปนสวนคาใชจายการ
ผลิตสองขั้นตอน โดยขั้นตอนแรก จะปนสวนคาใชจายการผลิตเขาสูกลุมตนทุนตางๆ  โดยใช
อัตราคาใชจายการผลิตของแตละแผนกเปนเกณฑในการปนสวน  โดยการใชกลุมตนทุนจํานวน
มาก  และกําหนดกลุมตนทุนดวยวิธีการที่แตกตางกันออกไปแทนที่จะกําหนดกลุมตนทุนโดย
พิจารณาเปนแตละแผนก ระบบตนทุนกิจกรรม  จะกําหนดกลุมตนทุนโดยพิจารณาเปนแตละ 
กิจกรรม เชน กิจกรรมการเตรียมการผลิต การจัดทําคําสั่งซื้อและการตรวจสอบในขั้นตอนที่สอง  
จึงปนสวนตนทุนเขาสูงานตางๆ  ตามปริมาณกิจกรรมที่จําเปนตอการผลิตงานนั้นๆโดยที่     
กิจกรรม หมายถึง   เหตุการณหรือรายการที่เปนตัวกอใหเกิด ตนทุนขึ้นในองคการนั้นๆ  ตัวอยาง
กิจกรรมที่เปนตัวผลักดันตนทุน (cost  drivers)  เชน  การเตรียมเครื่องจักร  การจัดทําคําสั่งซ้ือ  
การตรวจสอบคุณภาพ การจัดตารางการผลิต การจัดทําคําสั่งเปลี่ยนรายละเอียดผลิตภัณฑ  



  
92 

เวลาที่ใชในการเดินเครื่องจักร  กระแสไฟฟาที่ใชไป  การขนสงสินคา การตรวจรับวัตถุดิบ   
การขนถายสินคา การซอมบํารุง การจัดทําคําสั่งแกไขงาน  ชั่วโมงการใชคอมพิวเตอร  เปนตน 
  จํานวนของตัวผลักดันตนทุน  ขึ้นอยูกับความซับซอนของการดําเนินงาน  
ตัวอยางเชน  สินคาที่ผลิตครั้งละไมมาก  แตการผลิตตองมีการเตรียมเครื่องจักร  และมีคําสั่งซื้อ
วัตถุดิบหลายครั้งตามความซับซอนจึงตองมีการตรวจสอบคุณภาพอยางตอเน่ืองในขณะที่สินคา
อีกชนิดหนึ่งผลิตครั้งละมากๆ  การเตรียมเครื่องจักรและคําสั่งซ้ือมีไมบอย  และไมจําเปนตองมี
การตรวจสอบคุณภาพ  หากผูบริหารยังคงปนสวนคาใชจายการผลิตโดยใชเกณฑอยางงาย  
เชน  คาแรงงานทางตรง  ชั่วโมงการเดินเคร่ืองจักร หรือปริมาณวัตถุดิบที่ใช  โดยละเลยที่จะ
คํานึงถึง  ความแตกตางของกิจกรรมที่เกิดกับสินคาทั้งสองชนิด  จะมีผลทําใหตนทุนตอหนวย
บิดเบือนจากความจริง  โดยคาใชจายการผลิตจะสะสมในตนทุนของสินคากลุมที่ผลิตปริมาณ
มากๆ ที่สูงเกินไป  เพ่ือใหการคิดตนทุนไดถูกตอง จึงควรมีการสรางกลุมตนทุนขึ้นสําหรับแต
ละกิจกรรมหรือแตละรายการที่สามารถระบุตัวผลักดันตนทุนได  ดังนั้น สินคาที่ผลิตเพียง
เล็กนอยจะไดรับการปนสวนคาใชจายในการเตรียมเครื่องจักร  การจัดทําใบสั่งซ้ือ  และการ
ตรวจสอบคุณภาพเปนจํานวนมากทําใหตนทุนตอหนวยสูงและถูกตอง     ซึ่งการคิดตนทุน
กิจกรรมนี้เปนการคิดตนทุนรายการ (transaction costing)  จะทําใหระบุคาใชจายการผลิตเขาสู
ผลิตภัณฑไดดีขึ้น  ผูบริหารมีขอมูลตนทุนที่ถูกตองมากยิ่งขึ้น   
 

ความแตกตางระหวางระบบการคิดตนทุนกิจกรรมกับระบบตนทุนแบบเดิม 
 ในระบบบัญชีตนทุนแบบเดิมการปนสวนคาใชจายการผลิตเปนตนทุนของผลิตภัณฑจะ
มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกคาใชจายการผลิตจะปนสวนเขาสูกลุมตนทุนตาง ๆ ตามเกณฑที่
ถูกกําหนดวาเหมาะสม ผูบริหารจะไดขอมูลตนทุนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูรับผิดชอบกลุมตนทุนน้ัน ๆ  และขั้นตอนที่สอง  คาใชจายการผลิตที่สะสมอยูในแตละกลุม
ตนทุนจะถูกปนสวนเขาสูผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ  โดยใชความสัมพันธกับปริมาณการผลิต 
 ระบบการคิดตนทุนกิจกรรมเปนการบรหิารกิจการโดยแบงเปนกิจกรรมตางๆ ตนทุน
กิจกรรมตางๆ จะมีการปนสวนเขาสูผลติภัณฑนั้นๆไมวาจะเปนตนทุนผลติภัณฑ  บริการลูกคา
ตามปริมาณการใชกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งเปนการระบตุนทุนของทรัพยากรที่ใชไปในการประกอบ  
กิจกรรมตางๆโดยตรง นอกจากนี้ระบบการคดิตนทุนกิจกรรมถือวากิจกรรมทําใหเกิดตนทุน  
ดังนั้นขั้นตอนแรก จึงเปนการปนสวนตนทุนเขาสูกิจกรรมตางๆ เชน คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการปรับเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ เขาสูกิจกรรมการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ  หรือ
คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเตรยีมการผลิต เขาสูกิจกรรมการเตรียมการผลิต เปนตน 
การปนสวนทีต่องอาศัยการประมาณอยางมีหลักเกณฑโดยอาศัยดุลยพินิจสวนตัว เรียกเกณฑ
ลักษณะนี้วา ฐานปนสวน (allocation bases)  แตถาหากสามารถทราบความสมัพันธระหวาง 
คาใชจายรายการนั้นๆ กับกิจกรรมทีเ่กี่ยวของอยางชัดเจนหรือสามารถประมาณการไดอยาง 
สมเหตุสมผลการปนสวนจะใชตัวผลักดนัทรัพยากร (resource  driver) 
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 ขั้นตอนที่สอง  เปนการปนสวนตนทุนกิจกรรมตาง ๆ เขาสูผลิตภัณฑที่เกี่ยวของโดย
ใชอัตราตนทุนกิจกรรมตอหนวยของตัวผลักดัน (cost  per driver)  เปนเกณฑ  ตัวอยางเชน  
คาใชจายในการปรับเปลี่ยนแบบของผลิตภัณฑ หรือ คาใชจายในการเตรียมการผลิตก็จะปนเขา
สูผลิตภัณฑแตละชนิดโดยใชจํานวนครั้งของการปรับเปลี่ยนงานวิศวกรรม หรือจํานวนครั้งของ
การเตรียมการผลิตเปนเกณฑในการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑเม่ือผลิตภัณฑนั้น ๆ ผานไปตาม
กิจกรรมดังกลาว  ดังน้ันผลิตภัณฑที่มีการปรับเปลี่ยนงานวิศวกรรมบอยคร้ังหรือมีการ
เตรียมการผลิตบอยครั้งตองรับภาระคาใชจายวิศวกรรมหรือคาใชจายในการเตรียมการผลิตไป
มากกวาผลิตภัณฑที่มีกระบวนการผลิตที่ซับซอนนอยกวา 
 กลาวโดยสรุประบบการคิดตนทุนกิจกรรม  จะเนนการบริหารงานโดยแบงออกเปน
กิจกรรมตาง ๆ และถือวากิจกรรมเปนสิ่งที่ทําใหเกิดตนทุน  สวนผลิตภัณฑหรือบริการเปนสิ่งที่
ใชกิจกรรมอีกทีหน่ึง  ระบบการคิดตนทุนกิจกรรม จึงตางไปจากระบบบัญชีตนทุนแบบเดิม 2 
ประการ คือ 
 1. ระบบการคิดตนทุนกิจกรรมจะกําหนดกลุมตนทนุในรปูของกลุมตนทุนกิจกรรม 
(activity  cost pool)  มากกวาที่จะกําหนดในรูปของกลุมตนทุน (cost  pool) 
 2. ตัวผลักดันกิจกรรมหรือตัวผลักดันตนทุน (activity or cost driver) ซึ่งใชเปนฐาน 
ในการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑจะมีโครงสรางแตกตางไปจากฐานในการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ
ที่ใชในระบบบัญชีตนทุนแบบเดิม  กลาวคือในแตละกิจกรรมจะตองมีการวิเคราะหวาอะไรเปน
ตัวผลักดันหรือเปนสาเหตุสําคัญที่แทจริงที่ทําใหตนทุนของกิจกรรมนั้น ๆ เปลี่ยนแปลงไป 
 ระบบการคิดตนทุนกิจกรรม นอกจากจะชวยใหการคดิตนทุนผลติภัณฑมีความถูกตอง  
ใกลเคียงความจริงมากยิ่งขึ้นแลวยังใหขอมูลที่เปนประโยชนแกผูบริหารในการตดัสินใจเกี่ยวกบั
ผลไดและการประกอบกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนการตั้งราคาผลติภัณฑ การแนะนําผลิตภัณฑใหม 
การยกเลิกผลติภัณฑหรือบริการ การกําหนดปริมาณการผลิตและการตลาด  วิธีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การตดัทอนกิจกรรมบางประเภทที่มีตนทุนสูงและทดแทนดวย
กจิกรรมที่มีตนทุนต่ํากวาการปรบัเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกจิเพ่ือลดความสญูเปลาหรือกิจกรรม
ที่ไมเพ่ิมคาใหเหลือนอยที่สดุหรือออกแบบผลติภัณฑใหมเพ่ือลดกิจกรรมบางประเภทลง 
 จากการที่ระบบการคิดตนทุนกิจกรรมเปนระบบการบริหารตนทุน ซึ่งเชื่อมโยงขอมูล
ตนทุนกิจกรรมตาง ๆ และขอมูลตนทุนผลิตภัณฑเขาดวยกัน   จึงเปนประโยชนตอผูบริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงาน  โดยการระบุตนทุนทรัพยากรตาง ๆ ที่ใชไปในการ
ประกอบกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนเชื่อมโยงตนทุนกิจกรรมเขากับตัวผลิตภัณฑหรือบริการหรือ
ลูกคาที่ใชกิจกรรมนั้น ๆ โดยตรง ทําใหระบบการคิดตนทุนกิจกรรม  จึงไมไดเปนเพียงระบบ
บัญชีตนทุนเทานั้น  แตเปนระบบการควบคุม  ระบบการจัดทํางบประมาณและระบบการวางแผน
เพ่ือการบริหารงาน 
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ขั้นตอนการคิดตนทุนกิจกรรม 
 ระบบการคิดตนทุนกิจกรรมประกอบดวย  4  ขั้นตอน  ขั้นตอนตาง ๆ เหลานี้จะ
ประกอบไปดวย  การวิเคราะหคุณคาของกระบวนการ (process  value  analysis : PVA)  การ
ระบุศูนยกิจกรรม (activity  centers) การระบุตนทุนเขาสูศูนยกิจกรรม และการเลือกตัวผลักดัน
ตนทุน  หลังจากที่ไดอธิบายขั้นตอนตางๆ  เหลานี้แลว  จะไดยกตัวอยางการคิดตนทุนกิจกรรม
โดยใชตัวเลขประกอบตอไป 
 
 1. การวิเคราะหคุณคากระบวนการ 
  ระบบการคิดตนทุนกิจกรรมจะเริ่มตนจากการวิเคราะหคุณคากระบวนการ 
โดยจะวิเคราะหกิจกรรมตาง ๆ ที่จําเปนตอการผลิตสินคาหรือการใหบริการอยางมีระบบ  ซึ่งจะ
มีการระบุกิจกรรมทั้งหมดที่ใชทรัพยากรไปในการผลิตสินคาหรือใหบริการ  อีกทั้งจะตองระบุ
ดวยวากิจกรรมเหลานั้นมีลักษณะเปนกิจกรรมเพิ่มคาหรือไม  ซึ่งกระบวนการที่เกี่ยวของกับการ
ผลิตสินคาเทานั้นจึงจะถือเปนกิจกรรมเพิ่มคา  สวนขั้นตอนอ่ืน ๆ ที่รวมอยูในกระบวนการผลิต  
เชน  การขนถายสินคาจากสถานที่หนึ่งไปสูอีกสถานที่หนึ่ง   การตรวจสอบ และการรอคอยที่จะ
เขาสูกระบวนการผลิตตอไป จัดเปนกิจกรรมไมเพ่ิมคา  ทั้งน้ีก็เน่ืองมาจากวากิจกรรมเหลานี้ได
ใชทรัพยากรไปโดยไมไดเพ่ิมคาใหกับผลิตภัณฑ การที่กระบวนการวิเคราะหคุณคากระบวนการ
จะเสร็จสิ้นไดนั้น  จําเปนที่ผูบริหารจะตองดําเนินตามขั้นตอนตอไปน้ี 
  1.1 เตรียมแผนภูมิแสดงรายละเอียดการไหลเวียน (flowchart)     จะตอง
จัดเตรียมแผนภูมิแสดงรายละเอียดการไหลเวียนของแตละขั้นตอนที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ผลิต  นับตั้งแตการรับวัตถุดิบไปจนกระทั่งถึงการตรวจสอบสินคาสําเร็จรูปครั้งสุดทาย  ซึ่งการ
จัดเตรียมแผนภูมินี้จําเปนตองอาศัยการเดินผานไปแตละจุดของการดําเนินในโรงงานและจัดทํา
รายการละเอียดเกี่ยวกับทุก ๆ กิจกรรมที่  สังเกตได  นอกจากนี้แลวควรจะบันทึกเวลาที่ใชไป
ในแตละกิจกรรมไวในแผนภูมิดวย ทั้งน้ีเน่ืองจากเวลาสามารถใชเปนตัววัดถึงปริมาณทรัพยากร
ที่ใชไปในการผลิตสินคานั้น ๆ 
 
ตัวอยางที่  4.1  การวิเคราะหคุณคากระบวนการ  กําหนดให 
   VA (value activity)     = กิจกรรมเพิ่มคุณคา 
   NVA (non value activity) = กิจกรรมไมเพ่ิมคุณคา 
 

ตารางที่ 4.1 กิจกรรมเพิ่มคุณคาและกิจกรรมไมเพ่ิมคุณคา  เปาหมาย 20 วัน 
รับ   

วัตถุดิบ 
นําวัตถุดิบ
เขาผลิต 

ขนถาย     
และ รอเขา
กระบวนการ 

ดําเนินการ
ผลิต 

1  วัน 

ขนถาย 
และรอเขา
กระบวนการ 

ดําเนินการ
ผลิต 

2  วัน 

ผลิตภัณฑ บรรจุ     
และขนสง 

NVA 
 

NVA NVA VA NVA VA NVA VA 
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  รวมเวลาทั้งหมด VA =   3  
     NVA =  17 
    รวม      20 
 
ตารางที่ 4.2 กิจกรรมเพิ่มคุณคาและกิจกรรมไมเพ่ิมคุณคา  เปาหมาย 10 วัน 

รับ      
วัตถุดิบ 

นําวัตถุดิบ
เขาผลิต 

ดําเนินการ
ผลิต 
1 วัน 

ขนถาย       
และรอเขา
กระบวนการ 

ดําเนินการ
ผลิต 

2  วัน 

ผลิตภัณฑ บรรจุ      
และขนสง 

NVA 
 

NVA VA NVA VA NVA VA 

 

 รวมเวลาทั้งหมด VA =  3  
     NVA =  7 
    รวม      10 
 

  1.2  วิเคราะหกิจกรรมแตละประเภทที่ไดมีการจัดทําไวในแผนภูมิ  และใหระบุ
ลงไปดวยวากิจกรรมนั้นเปนกิจกรรมเพ่ิมคาหรือกิจกรรมไมเพ่ิมคา  ดังตารางที่ 7.1  จะแสดง
ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหคุณคากระบวนการที่แทจริงที่เกี่ยวของกับสินคาของบริษัทแหง
หน่ึงที่เปนผูผลิตขึ้น  ซึ่งการวิเคราะหคุณคากระบวนการไดแสดงใหเห็นวาตองใชเวลา 20  วัน
นับตั้งแตการตรวจรับวัตถุดิบจนกระทั่งมีการสงสินคาที่ผลิตเสร็จออกไปยังลูกคา  โดยที่เวลา
สวนใหญมีลักษณะเปนกิจกรรมที่ไมเพ่ิมคา 

  1.3  ระบุวิธีที่จะลดหรือขจัดกิจกรรมไมเพ่ิมคา จากตารางที่ 7.1และ 7.2  กิจการ
สามารถลดระยะเวลาในการผลิตโดยอาศัยการขจัดกิจกรรมตางๆ ที่ไมเพ่ิมคาใหหมดไป  ทําให
เกิดการไหลเวียนของผลิตภัณฑในกระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ตลอดจนกอใหเกิดการ
ประหยัดตนทุนการผลิตได  
   ในปจจุบันการวิเคราะหคุณคากระบวนการ ไดรับความสําเร็จที่ชวยให
บริษัทตาง ๆ  สามารถบริหารกิจกรรมไดดียิ่งขึ้น  ซึ่งการคิดตนทุนกิจกรรม  ไดเปดทางใหแก
แนวคิดที่กวางขึ้นไปกวาการคิดเพียงตนทุนกิจกรรมหรือที่เรียกวาการบริหารโดยอิงกิจกรรม 
(activity based management)   หรือการบริหารตนทุนกิจกรรม   (activity  based   cost  
management)  นอกจากจะเปนการเชื่อมโยงตนทุนเขากับกิจกรรมแลว  การบริหารโดยอิง
กิจกรรมยังจะชวยใหผูบริหารไดมีโอกาสเนนการพัฒนาการดําเนินงานและกระบวนการตางๆ 
ไดอยางตอเน่ือง 
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 2. การระบุศูนยกิจกรรม 
 ภายหลังจากที่ไดวิเคราะหคุณคากระบวนการเสร็จสิ้น  ก็จะสามารถจัดทํา     

รายละเอียดกิจกรรมตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการผลิตสินคาแตละชนิดไดอยางชัดเจน  ในรูปของ
แผนภูมิแสดงรายละเอียดการไหลเวียนของกระบวนการผลิต  เน่ืองจากกิจกรรมที่ระบุขึ้นอาจมี
จํานวนมาก  ดังน้ันจะตองตัดสินใจวาจะจัดกิจกรรมเหลานี้ในรูปของศูนยกิจกรรมแยกจากกัน
มากนอยเพียงใด โดยที่ศูนยกิจกรรมหนึ่งๆ จะหมายถึง สวนของกระบวนการผลิตที่ฝายจัดการ
ตองใหมีการรายงานตนทุนกิจกรรมที่เกี่ยวของแยกออกมาตางหาก 
     บริษัทสวนใหญจะจัดกิจกรรมแตละประเภทที่ระบุขึ้นเปนแตละศูนยกิจกรรมแยก
จากกันอาจจะไมกอใหเกิดประโยชนสูงสุด  ดังนั้น บริษัทหลาย ๆ  แหงจึงมักจะรวมหลาย ๆ  
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันเขาเปนศูนยกิจกรรมเดียวกัน    ทั้งน้ีก็เพ่ือที่จะลดตนทุนในการจัดเก็บ
ขอมูลและการจัดทํารายละเอียด  ตัวอยางเชน  การจัดการและการขนถายวัตถุดิบ  วัตถุดิบ
อาจจะเกิดจากการกระทําหลายฝาย แตโดยทั่วไปการกระทําเหลานี้มักจะยุบรวมกันเปนหน่ึง
ศูนยกิจกรรมหรือที่เรียกวาการจัดการวัตถุดิบน่ันเอง    การคิดตนทุนกิจกรรมใหถูกตองน้ัน  
จําเปนจะตองตระหนักถึงกิจกรรมทั้ง4ระดับ  จากน้ันจึงจะแบงระดับทั้ง 4 นี้ออกเปนศูนย
กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมในระดับหนวยผลิต  (unit - level  activities)  กิจกรรมนั้นจะเกิด 

ขึ้นในแตละครั้งที่มีการผลิตสินคาหนึ่งหนวย เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาจากปริมาณการผลิตรวมที่
ผานไปตามสิ่งอํานวยการผลิตในโรงงาน  ตัวอยางเชน การใชกระแสไฟฟาจะมากนอยเพียงใด
ขึ้นอยูกับจํานวนชั่วโมงเดินเครื่องจักรเพื่อใหสินคาทั้งหมดผลิตเสร็จและถือเปนกิจกรรมใน
ระดับหนวยผลิต ในทํานองเดียวกัน การซอมบํารุงที่เกิดขึ้น  แรงงานทางออมเพ่ือสนับสนุน
การผลิต  และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชไปในโรงงาน  โดยทั่วไปถือเปนกิจกรรมในระดับหนวยผลิต   
ทั้งน้ีก็เนื่องจากกิจกรรมเหลานี้จะขึ้นอยูกับปริมาณการผลิต  ซึ่งบางบริษัทจะรวมกิจกรรมตาง ๆ 
ในระดับหนวยผลิตเขาไวในศูนยกิจกรรมเดียวกัน ในขณะที่บางบริษัทจะจัดศูนยกิจกรรมใน
ระดับหนวยผลิตอยางนอยที่สุดออกเปนสองศูนย   โดยใหศูนยที่หน่ึงเปนศูนยกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับกิจกรรมการเดินเครื่องจักร  อีกศูนยหนึ่งจะเก่ียวของกับกิจกรรมที่ตองใชแรงงาน 

     2.2  กิจกรรมในระดับกลุมสินคา (batch – level  activities)  กิจกรรมนี้จะ
เกิดขึ้นในแตละครั้งที่มีการจัดการหรือการประมวลผลกลุมสินคา กิจกรรมนี้ประกอบไปดวยงาน
ตางๆ   เชน  การจัดทําใบสั่งซ้ือ  การเตรียมเครื่องจักร  การจัดสงสินคาไปยังลูกคา  และการ
ตรวจรับวัตถุดิบ  ดังน้ันตนทุนในระดับกลุม  สินคาจะผันแปรตามปริมาณกลุมสินคาที่ได
ประมวลผลมากกวาที่จะผันแปรตามปริมาณผลิต  ปริมาณขาย  หรือตัววัดปริมาณอ่ืน ๆ     
นอกจากนี้    ตนทุนในระดับกลุมสินคาโดยทั่วไปจะไมขึ้นอยูกับขนาดของกลุมสินคา   เชน   
ตนทุนการจัดทําใบสั่งซ้ือจะไมเปลี่ยนแปลงไมวาจะสั่งซ้ือวัตถุดิบเพียงหนึ่งหนวยหรือสั่งซ้ือ  
5,000 หนวย  ดังน้ันตนทุนรวมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในระดับกลุมสินคา  เชน  การจัดซื้อ  จะ
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ขึ้นอยูกับจํานวนคําสั่งซื้อที่จัดทําขึ้น  แตจะไมขึ้นอยูกับขนาดของคําสั่งซ้ือเหลานั้น  แนวคิดกลุม
สินคา (batch  concept)  เกิดขึ้นการคิดตนทุนกิจกรรมโดยการสรางศูนยกิจกรรมแยกตางหาก
ในแตละกิจกรรมของกลุมสินคาที่สามารถระบุได 
  2.3 กิจกรรมในระดับสินคา (product  level  activities)  กิจกรรมนี้จะเกิดขึ้น
เทาที่จําเปนตอการสนับสนุนการผลิตสินคาแตละชนิดที่แตกตางกัน ซึ่งกิจกรรมเพื่อสนับสนุน
สินคา คือ  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสินคาใดสินคาหนึ่ง  กิจกรรมเหลานี้จะเกิดขึ้นเทาที่จําเปน
ตอการสนับสนุนการผลิต   สินคาแตละประเภทที่แตกตางกัน  ดังน้ัน  กิจกรรมในระดับสินคาจะ
เกี่ยวของกับสินคาบางประเภทเทานั้น  และกิจกรรมในระดับสินคาจะประกอบไปดวยการ
กําหนดระดับชิ้นสวนคงเหลือ  การออกใบเปลี่ยนรายละเอียดงานวิศวกรรมเพื่อใหสอดคลองกับ
รายละเอียดจําเพาะที่ลูกคากําหนดมา  และการสรางแนวทางการทดสอบพิเศษ  โดยทั่วไปศูนย
กิจกรรมนี้จะตองกําหนดขึ้นตางหากสําหรับแตละกิจกรรมในระดับสินคาที่สามารถระบุได 
  2.4 กิจกรรมในระดับอํานวยการ (facility  level activities) กิจกรรมนี้จะ
เกิดขึ้นเพียงเพ่ือสนับสนุนกระบวนการผลิตโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นในโรงงาน กิจกรรมอํานวยการ
ผลิต  โดยทั่วไปจะรวมไวในศูนยกิจกรรมเพียงศูนยเดียว  เน่ืองจากกิจกรรมในระดับนี้จะ
เกี่ยวของกับการผลิตทั้งหมดและไมไดสัมพันธกับสินคาหรือกลุมสินคาใดโดยเฉพาะ ตนทุน
กิจกรรมในระดับสิ่งอํานวยการผลิตจะประกอบดวยตนทุนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงงาน 
การประกันภัย ภาษีโรงเรือน และอุปกรณสันทนาการสําหรับพนักงาน 

  ตนทุนในระดับสิ่งอํานวยการผลิตไมควรรวมไวเปนตนทุนสินคา เน่ืองจากการ
รวมเขาไปในตนทุนสินคาจําเปนตองใชเกณฑวัดที่อิงอยูกับปริมาณซึ่งเอนเอียงไปตามดุลยพินิจ
ของแตละบุคคล เชน  ชั่วโมงแรงงานทางตรง  ชั่วโมงเดินเคร่ืองจักร  เปนตน อยางไรก็ตาม 
โดยบริษัทจะรวมตนทุนในระดับสิ่งอํานวยการผลิตไวในตนทุนสินคา จะมีเพียงบางบริษทัเทานัน้
ที่ใชระบบการคิดตนทุนกิจกรรมเปนระบบการคิดตนทุนกิจกรรมเปนระบบหลักในการคิดตนทุน
สินคาและคํานวณตนทุนสินคาโดยรวมเพื่อวัตถุประสงคในการรายงานตอบุคคลภายนอก  ทั้งน้ี
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  แตก็ยังมีบริษัทจํานวนมากซึ่งไมไดใชระบบ
การคิดตนทุนกิจกรรมเปนระบบหลักเพื่อการคิดตนทุน  อาจจะปนสวนตนทุนในระดับสิ่ง
อํานวยการผลิตเขาสูสินคาตาง ๆ  เพียงเพราะวาเขาเคยปฏิบัติอยูแลวภายใตระบบการคิด
ตนทุนแบบด้ังเดิมซึ่งอิงอยูกับปริมาณการผลิต 
  ดังนั้น หากใชระบบการคิดตนทุนกิจกรรมเปนแคเพียงระบบบัญชีตนทุนทุติยภูมิ 
(secondary  costing system)  โดยมีจุดมุงหมายใหขอมูลเปนการภายในแกฝายจัดการเทานั้น  
ตนทุนในระดับสิ่งอํานวยการผลิตก็ไมควรรวมไวในตนทุนสินคา    การรวมตนทุนในระดับสิ่ง
อํานวยการผลิตไวในตนทุนสินคาอาจทําใหขอมูลเกิดการบิดเบือนและทําใหฝายบริหารตัดสินใจ
ผิดพลาดได  ภาพที่ 4.2  เปนตัวอยางของศูนยกิจกรรมที่มักพบในแตละระดับของตนทุน       
กิจกรรม  นอกจากนี้ภาพดังกลาวยังยกตัวอยางของตัวผลักดันตนทุนที่นํามาใชในแตละระดับ
ของตนทุนกิจกรรม  และตัวอยางตนทุนที่เกี่ยวของอีกดวย 
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กิจกรรมในระดับหนวยผลิต กิจกรรมในระดับกลุมสินคา 
ตัวอยางศูนยกิจกรรม ตัวอยางศูนยกิจกรรม 

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเดินเครื่องจักร การประมวลผลใบสั่งซื้อ 
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับแรงงาน  การประมวลผลคําสั่งผลิต 
ผลประโยชนพิเศษที่พนักงานไดรับ การเตรียมอุปกรณ 

ตัวอยางตัวผลักดันตนทนุ การจัดการวัตถุดิบ 
ชั่วโมงเครื่องจักร  การตรวจสอบคุณภาพ 
ชั่วโมงแรงงาน ตัวอยางตัวผลักดันตนทนุ 
จํานวนหนวยผลิต  จํานวนใบสั่งซื้อที่ไดรับการประมวลผลแลว 

ตัวอยางตนทนุที่สามารถตดิตามได จํานวนใบตรวจรับวัตถุดิบ 
คากระแสไฟฟา วัตถุดิบที่ไดมีการจัดเตรียม 
คาบํารุงรักษา  จํานวนครั้งของการเตรียมการผลิต 
คาแรง  ชั่วโมงที่ใชในการตรวจสอบ 
วัสดุโรงงาน จํานวนครั้งของการตรวจสอบ 
คาเสื่อมราคาเครื่องจักรและอุปกรณ  ตัวอยางของตนทุนที่สามารถติดตามได 
คาเสื่อมราคาอุปกรณที่มีไวใชเพ่ือบํารุงรักษา ตนทุนงานธุรการ 

กิจกรรมในระดับสินคา วัสดุที่ใชไป 

ตัวอยางศูนยกิจกรรม ตนทุนแรงงานที่ใชในการเตรียมการผลิต 
การทดสอบผลิตภัณฑ ตนทุนแรงงานที่ใชในการจัดการวัตถุดิบ 
การบริหารชิ้นสวนคงคลัง  คาเสื่อมราคาอุปกรณสํานักงาน   
การออกแบบผลิตภัณฑ ตนทุนการควบคุมคุณภาพ 

ตัวอยางตัวผลักดันตนทนุ กิจกรรมในระดับอํานวยการ 
จํานวนครั้งของการทดสอบ  ตัวอยางศูนยกิจกรรม 
ชั่วโมงที่ใชในการทดสอบ โรงงานทั่วไป 
จํานวนประเภทชิ้นสวน การครอบครองพื้นที่โรงงาน 
ชั่วโมงที่ใชในการออกแบบ การบริหารและการฝกอบรมบุคลากร 

ตัวอยางตนทนุที่สามารถตดิตามได ตัวอยางตนทนุที่สามารถตดิตามได 
ตนทุนการทดสอบสิ่งอํานวยการผลิต  เงินเดือนฝายจัดการโรงงาน 
ตนทุนการบริหารชิ้นสวน คาเสื่อมราคาโรงงาน 
ตนทุนการบริหารชิ้นสวนในคลัง ภาษีโรงเรือนและคาประกันภัย 
ตนทุนงานวิศวกรรมผลิตภัณฑ ตนทุนการบริหารบุคลากร 
ตนทุนการออกแบบ ตนทุนการฝกอบรมพนักงาน 
ภาพที่  4.2    ตัวอยางศูนยกิจกรรม  ตัวผลักดันตนทุน  และตนทุนที่สามารถติดตามได 
ที่มา (วรศักดิ์  ทุมมานนท, 2545, หนา 111) 
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 3. การปนสวนตนทุนเขาสูศูนยกิจกรรม 
 ดังไดกลาวไวในเบื้องตนวาการคิดตนทุนกิจกรรมจําเปนตองอาศัยกระบวนการ 

คิดตนทุนสองขั้นตอน ในขั้นตอนแรกเปนการปนสวนตนทุนเขาสูศูนยกิจกรรมเพื่อสะสมตนทุน    
ตาง ๆ  และปนสวนตอไปเขาสูผลิตภัณฑ  ตนทุนบางสวนจะสามารถปนสวนเขาสูศูนยกิจกรรม
ไดโดยตรงในขั้นตอนแรกนี้ และบางสวนสามารถปนสวนเขาสูศูนยกิจกรรมโดยการใชตัว
ผลักดันตนทุนในขั้นตอนแรก (first  stage cost drivers) 

  ในกรณีที่สามารถทําได  กิจการมักจะปนสวนตนทุนเขาสูศูนยกิจกรรมโดยตรง
มากกวา  เพ่ือหลีกเลี่ยงการบิดเบือนที่อาจเกิดขึ้นในการคิดตนทุน  ตัวอยางเชน  หากกิจการมี
ศูนยกิจกรรมชื่อวาการจัดการวัตถุดิบ กิจการมักจะระบุตนทุนทั้งหมดที่เกี่ยวของโดยตรงกับการ
จัดการวัตถุดิบและปนสวนตนทุนตาง ๆ  เขาสูศูนยกิจกรรมดังกลาวเม่ือตนทุนรายการนั้นเกิดขึ้น  
ตนทุนเหลานี้  ไดแก  เงินเดือน คาเสื่อมราคาและตนทุนวัสดุตางๆ ที่ใชไป ตนทุนอ่ืนๆที่
เกี่ยวของกับการจัดการวัตถุดิบอาจเกิดจากทรัพยากรบางรายการซึ่งใชรวมกันระหวางศูนย
กิจกรรมตั้งแตสองศูนยขึ้นไป  ตนทุนเหลานี้จําเปนตองปนสวนเขาสูศูนยตางๆเหลานั้นโดย
อาศัยตัวผลักดันตนทุนในขั้นตอนแรกซึ่งเปนตัวควบคุมการใชตนทุนเหลานั้นอีกทีหนึ่ง  
ตัวอยางเชน  พ้ืนที่โรงงานอาจจะใชรวมกันในหลายๆ ศูนยกิจกรรมตาง ๆ ตามปริมาณพื้นที่ ที่
แตละศูนยกิจกรรมครอบครองอยู   
 
 4. การคัดเลือกตัวผลักดันตนทุน 

 ขั้นตอนที่สองของกระบวนการคิดตนทุนจะเกี่ยวของกับการปนสวนตนทุนที ่
สะสมอยูในศนูยกิจกรรมเขาสูผลิตภัณฑ ขั้นตอนนี้สําเร็จลงไดดวยการเลือก   และใชตัวผลักดนั
ในขั้นตอนที่สอง (second  stage  cost  drivers) ในการคัดเลือกตวัเลือกตวัผลักดันตนทุนที่จะ
นํามาใชในขัน้ตอนที่สองนี้  มีสองปจจัยที่จะตองนํามาพิจารณา ดังนี้ 
  ปจจัยที่ 1   ความงายในการไดมาซึ่งขอมูลที่เกี่ยวของกับตวัผลักดันตนทุน 
  ปจจัยที่ 2   ตัวผลักดันตนทนุน้ัน  วัดปริมาณการใชกิจกรรมของผลติภัณฑ
ไดมากนอยเพียงใด 

  ความงายในการไดมาซึ่งขอมูลถือเปนหัวใจสําคัญของการคิดตนทุนกิจกรรม  
เน่ืองจากเปนการยากที่จะหารายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับตัวผลักดันตนทุนไดดโดยเฉพาะ      
สมมติวากิจการแหงหนึ่งตองการที่จะกําหนดศูนยกิจกรรมขึ้นหรือที่เรียกวา การจัดการวัตถุดิบ  
หลังจากที่ไดวิเคราะหอยางรอบคอบฝายจัดการไดตัดสินใจวาจํานวนครั้งที่ไดจัดการวัตถุดิบ  
เปนตัวผลักดันตนทุนที่เหมาะสมที่จะนํามาใชในการปนสวนตนทุนการจัดการวัตถุดิบเขาสู  
ผลิตภัณฑ  แตตอมาฝายจัดการพบวาไมสามารถหาแหลงขอมูลใดที่จะนํามาใชบันทึกจํานวน
ครั้งของการจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบรายการใดรายการหนึ่งในชวงเวลาหนึ่งๆไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ทําใหไมสามารถใชประโยชนจากศูนยกิจกรรมอันใหมที่กําหนดขึ้นไดอยางเต็มที่ 
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               การใชประโยชนไดอยางเต็มที่โดยมีตนทุนต่ําของศูนยกิจกรรมที่กําหนดขึ้น  จึงเปน
อุปสรรคสําคัญตอการนําระบบการคิดตนทุนกิจกรรมมาใช  และนับเปนปจจัยสําคัญที่บริษัท 
ตาง ๆ ไมนําระบบการคิดตนทุนกิจกรรมมาใช  ดังน้ันเพ่ือจะทําใหการคิดตนทุนกิจกรรม
สามารถนํามาใชงานไดอยางแทจริง  ผูบริหารตองคิดคนหาวิธีการในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของกับตัวผลักดันตนทุนหรือจะตองใชตัวผลักดันตนทุนเทาที่มีอยูในขณะนั้น 
  ในการเลือกตัวผลักดันตนทุนสําหรับศูนยกิจกรรม  ผูบริหารตองแนใจวาตัว
ผลักดันตนทุนที่เลือกมานั้นวัดปริมาณการใชกิจกรรมที่แทจริงของผลิตภัณฑที่บริษัททําอยู  
หากตัวผลักดันที่เลือกมานั้นกับปริมาณการใชกิจกรรมที่แทจริงของผลิตภัณฑไมมีความสัมพันธ
ที่สูงพอจะทําใหการคิดตนทุนเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นได 

 
วิธีการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑตอหนวย 
 จากที่กลาวมาขางตนถึงหลักการของการคํานวณตนทุนภายใตระบบตนทุนเดิมและ
ระบบตนทุนตามกิจกรรม  จะเห็นไดวาการคํานวณตนทุนภายใตระบบตนทุนตามกิจกรรม       
จะทําใหลดความคลาดเคลื่อนไดมากกวาการคํานวณตนทุนโดยใชระบบตนทุนเดิม วิธีการ
คํานวณตนทุนผลิตภัณฑตอหนวยโดยใชระบบตนทุนแบบเดิม และระบบตนทุนตามกิจกรรม  
ดังตัวอยางที่ 4.2 
 
ตัวอยางที่  4.2  กิจการแหงหนึ่งผลิตและจําหนายสินคา  2  ชนิด  คือชนิดที่ 1  คาดวาในปหนา
จะมียอดผลิตสินคาชนิดนี้จํานวน  20,000  หนวย  สําหรับผลติภัณฑชนิดที่ 2  คาดวาในปหนา
จะมียอดผลิตสินคาชนิดนี้จํานวน  8,000  หนวย  โดยมีขอมูลตนทุนที่เกี่ยวของดังนี้ 
 

       ชนิดที่ 1  ชนิดที่ 2 
 วัตถุดิบทางตรงตอหนวย (บาท)   960     720 
 แรงงานทางตรงตอหนวย (บาท)   308     308 
 
 นอกจากนี้มีขอมูลตนทุนเพิม่เติมดังนี้ 

แตละผลติภัณฑใชชัว่โมงแรงงานทางตรง  1  ชั่วโมง  ในการผลิตหนึง่หนวย 
คาใชจายการผลิตประมาณการตอป   8,400,000  บาท 
คาใชจายการผลิตแปรผันตามชั่วโมงแรงงานทางตรง 
 

 จากขอมูลขางตนใหคํานวณตนทุนผลติภัณฑตอหนวยภายใตระบบตนทุนเดิมและ
ระบบตนทนุกจิกรรม 
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 1. การคํานวณตนทุนตอหนวยภายใตระบบตนทุนเดิม 
  การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑตอหนวยตองประกอบดวยวัตถุดิบทางตรง  
แรงงานทางตรงและคาใชจายการผลิตคิดเขางานลวงหนา โดยจากขอมูลขางตนเราทราบตนทนุ
ตอหนวยของวัตถุดิบทางตรง  และแรงงานทางตรงแลว  สําหรับคาใชจายการผลิตเปนสิ่งที่ตอง
นํามาคํานวณหาอัตราคาใชจายการผลิตคิดเขางานลวงหนาไดดังนี้ 
  จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงที่ตองการใชสําหรับผลิตภัณฑทั้ง  2  ชนิดเทากับ  
28,000  ชั่วโมงแรงงานทางตรง (20,000 + 8,000) x 1 ชั่วโมงแรงงานทางตรง 
  คาใชจายการผลิตประมาณการตอป  8,400,000  บาท 
  ดังนั้นอัตราคาใชจายการผลิตคิดเขางานลวงหนาเทากับ  300  บาทตอชั่วโมง

แรงงานทางตรง  (8,400,000 Ö 28,000) 

เม่ือรวบรวมขอมูลไดทั้งหมดแสดงการคํานวณตนทุนตอหนวยไดดังตารางที่ 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 การคํานวณตนทุนรวมตอหนวย 

รายการ ผลิตภัณฑ 
ชนิดที่ 1 

ผลิตภัณฑ 
ชนิดที่ 2 

วัตถุดิบทางตรงตอหนวย 
แรงงานทางตรงตอหนวย 
คาใชจายการผลิตตอหนวย 
ตนทุนรวมตอหนวย (บาท) 

960 
308 
300* 
1,568

720 
308 
300* 
1,328

 *  อัตราคาใชจายการผลิตคิดเขางานลวงหนา  300  บาท ตอชั่วโมงแรงงานทางตรง 
 
 2. การคํานวณตนทุนตอหนวยภายใตระบบตนทุนกิจกรรม 
  การคํานวณตนทุนตอหนวยภายใตระบบตนทุนกิจกรรมจะตองดําเนินการ    
ตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1   ตองวิเคราะหกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตโดยแตละกิจกรรม
ตองแจกแจงทรัพยากรที่เกี่ยวของที่กิจกรรมนั้นๆ ใชดวย  นอกจากนี้  ตองรวบรวมเอกสารการ
ใชทรัพยากรทั้งหมด  สมมติวาได 3 กิจกรรมหลัก คือ 
 1. กิจกรรมเตรียมเครื่องจักร 
 2. กิจกรรมเดินเครื่องจักร 
 3. กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพ 
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 ขั้นตอนที่ 2  การจัดสรรคาใชจายการผลิตใหแตละกิจกรรม สมมติคาใชจายการผลิต
ทั้งหมดเกี่ยวของโดยตรงทั้งหมดกับการติดตั้งเครื่องจักร  ดังนั้นตองจัดสรรคาใชจายการผลิต
ทั้งหมดใหกับแตละกิจกรรม  สมมติวาจัดสรรไดดังตารางที่ 4.4 
 
 ตารางที่ 4.4 การจัดสรรคาใชจายการผลิตใหแตละกิจกรรม   

ศูนยกิจกรรม ประมาณการคาใชจายการผลิตจัดสรร  
(บาท) 

เตรียมเครื่องจักร 
เดินเครื่องจักร 
ตรวจสอบคุณภาพ 
รวมตนทุนคาใชจายการผลิต 

2,600,000 
3,400,000 
2,400,000 
8,400,000 

  
 ขั้นตอนที่ 3 แจกแจงตัวผลักดันตนทุน (cost  drivers) ของแตละกิจกรรม เม่ือ    
ตนทุนคาใชจายการผลิตไดถูกจัดสรรใหกับแตละกิจกรรมแลวขั้นตอนตอไปคือ  ตองกําหนดตัว
ผลักดันตนทุนซ่ึงตองสามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือ รวมทั้งมีความสัมพันธอยางมากกับกิจกรรม
หลัก  โดยขอมูลขางตนกําหนดตัวผลักดันตนทุนรวมทั้งประมาณการทรัพยากรที่ตองใชไดดัง 
ตารางที่ 4.5 
 
 ตารางที่ 4.5 ตัวผลักดันตนทุนของแตละกิจกรรม และทรัพยากรที่ตองใช 

ศูนยกิจกรรม ตัวผลักดันตนทุน ประมาณการทรัพยากรที่ใช 
เตรียมเครื่องจักร 
เดินเครื่องจักร 
ตรวจสอบคุณภาพ 

จํานวนครั้งการติดตั้ง 
จํานวนชั่วโมงเครื่องจักร 
จํานวนครั้งของการตรวจสอบ 

4,000  ครั้ง 
85,000  ชั่วโมงเครื่องจักร 
6,000  ครั้ง 

  
 ขั้นตอนที่ 4  คํานวณตนทุนคาใชจายการผลิตตอหนวยของกิจกรรม (activity 
based  overhead  rate)  โดยมีสูตรการคํานวณดังนี ้
 

 
  ตนทุนคาใชจายการผลิตตอหนวยของกิจกรรม (activity - based overhead rate) 
 

      =  
ใชรัพยากรที่ประมาณการท

รมรรของกิจกรารผลิตจัดส าใชจายกประมาณการค  
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 จากขอมูลขางตนสามารถแสดงการคํานวณตนทุนคาใชจายการผลิตตอหนวยไดดังนี้ 
 
 ตารางที่ 4.6  การคํานวณตนทุนคาใชจายการผลิตตอหนวย 

 
กิจกรรม 

ประมาณการคาใชจาย 
การผลิต (บาท) 

(1) 

ประมาณการ 
ทรัพยากรที่ใช 

(2) 

ตนทุนตอหนวย 
ของกิจกรรม 

(1)÷(2) 
เตรียมเครื่องจกัร 
เดินเครื่องจักร 
ตรวจสอบคุณภาพ 
   ตนทุนรวม 

2,600,000 
3,400,000 
2,400,000 
8,400,000 

4,000    ครั้ง 
85,000  ชั่วโมงเครื่องจักร 
6,000   ครั้ง 

650   บาทตอครั้ง 
40 บาทตอชั่วโมงเครือ่งจักร 
400 บาทตอครั้ง 

 
 ขั้นตอนที่ 5    จัดสรรตนทุนคาใชจายการผลิตใหกับแตละผลิตภัณฑ  ในการจัดแบง
ตนทุนการผลิตใหกับแตละผลิตภัณฑนั้นตองประมาณการใชทรัพยากรของแตละผลิตภัณฑ 
ภายใตแตละกิจกรรมหลักที่เราไดคํานวณตนทุนตอหนวยของกิจกรรม  สมมติใหขอมูลการใช
ทรัพยากรของแตละผลิตภัณฑเปนดังตารางที่ 4.7 
 
ตารางที่ 4.7  ขอมูลการใชทรัพยากรของแตละผลิตภัณฑ 

ประมาณการใชตัวผลักดัน
ตนทุนตอผลิตภัณฑ 

 
กิจกรรม 

 
ตัวผลักดันตนทุน 

ประมาณการทรัพยากร 
ที่ใชสําหรับกิจกรรม 

 ผลิตภัณฑ 
ชนิดที่ 1 

ผลิตภัณฑ 
ชนิดที่ 2 

เตรียมเครื่องจกัร 
เดินเครื่องจักร 
ตรวจสอบ -    
คุณภาพ 
    

จํานวนครั้งการติดต้ัง 
จํานวนชั่วโมงเครื่องจักร 
จํานวนครั้งของการ -
ตรวจสอบ 

4,000    ครั้ง 
85,000  ชั่วโมงเครื่องจักร 
 
6,000   ครั้ง 

 1,600 
36,000 

  
2,400 

 

2,400 
49,000  

 
3,600 

 

 
 เม่ือประมาณการการใชทรัพยากรของแตละผลิตภัณฑภายใตแตละกิจกรรมหลักแลว  
ก็จะนําตนทุนตอหนวยของกิจกรรม ซึ่งคํานวณไดจากขั้นตอนที่ 4 มาคูณกับจํานวนประมาณ
การใชตัวผลักดันตนทุนของกิจกรรมสําหรับผลิตภัณฑแตละชนิด ดังสูตรการคํานวณดังนี้ 
 
 ตนทุนคาใชจายการผลิตจัดสรรสําหรับแตละกิจกรรม = 
ประมาณการใชตัวผลักดันตนทุนของกิจกรรมสําหรับผลิตภัณฑแตละชนิด x ตนทุนตอหนวยของกิจกรรม 
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 จากขอมูลขางตน  สามารถแสดงการคํานวณตนทุนคาใชจายการผลติของผลติภัณฑ
ชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2  ตามระบบตนทุนตามกิจกรรมไดดังตารางที่ 4.8 และ 4.9 
 
ตารางที่ 4.8 การคํานวณตนทุนคาใชจายการผลติระบบตนทุนตามกิจกรรมผลิตภัณฑชนิดที่ 1 

กิจกรรม ประมาณการใชตวัผลักดัน    x   ตนทุนตอหนวย =  ตนทุนคาใชจาย 
   ตนทุนตอผลิตภัณฑ               ของกิจกรรม           การผลิต 

เตรียมเครื่องจักร 
เดินเครื่องจักร 
ตรวจสอบคุณภาพ 

  1,600 
36,000 
  2,400 

        ตนทุนรวม (1) 
        จํานวนหนวยผลิต (2) 

650 
 40 
400 

1,040,000 
1,440,000 
   960,000 
3,440,000 

20,000  หนวย  
       ตนทุนคาใชจายการผลิตตอหนวย (1)÷(2)   172  บาท 

 
ตารางที่ 4.9 การคํานวณตนทุนคาใชจายการผลติระบบตนทุนตามกิจกรรมผลิตภัณฑชนิดที่ 2 

กิจกรรม ประมาณการใชตวัผลักดัน    x   ตนทุนตอหนวย =  ตนทุนคาใชจาย 
   ตนทุนตอผลิตภัณฑ               ของกิจกรรม           การผลิต 

 เตรียมเครื่องจักร 
 เดินเครื่องจักร 
 ตรวจสอบคณุภาพ 

  2,400 
49,000 
  3,600 

        ตนทุนรวม (1) 
        จํานวนหนวยผลิต (2) 

650 
 40 
400 

1,560,000 
1,960,000 
1,440,000 
4,960,000 

8,000  หนวย 
       ตนทุนคาใชจายการผลิตตอหนวย (1)÷(2)       620  บาท 

 
 เม่ือสามารถคํานวณการจัดสรรคาใชจายการผลิตภายใตระบบตนทุนตามกิจกรรม
สําหรับผลติภัณฑ  2  ชนิด  แลวก็สามารถคํานวณหาตนทุนผลติภัณฑไดดังตารางที่ 4.10 
 
ตารางที่ 4.10 การคํานวณตนทุนผลติภัณฑรวมตอหนวย 

รายการ ผลิตภัณฑชนิดที่ 1 ผลิตภัณฑชนิดที่ 2 
วัตถุดิบทางตรงตอหนวย 
แรงงานทางตรงตอหนวย 
คาใชจายการผลิตตอหนวย 
ตนทุนรวมตอหนวย 

  960 
  308 
  172 
1,440 

 720 
 308 
 620 
1,648 
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 จากการคํานวณตนทุนคาใชจายการผลิตตอหนวยของผลิตภัณฑทั้ง 2 ชนิด แลว
พบวาผลิตภัณฑชนิดที่  1   ซึ่งทําการผลิต  20,000  ชั่วโมง จะถูกจัดสรรคาใชจายการผลิตเขา
เปนสวนหนึ่งของตนทุนผลิตภัณฑจํานวน  172  บาทตอหนวย  สําหรับผลิตภัณฑชนิดที่ 2 ซึ่ง
ทําการผลิตเพียง  8,000  ชั่วโมง จะถูกจัดสรรคาใชจายการผลิตเขาเปนสวนหนึ่งของตนทุน
ผลิตภัณฑจํานวน  620 บาทตอหนวย 
 จากการคํานวณขางตนระบบตนทุนตามกิจกรรมผลิตภัณฑที่กิจการทําการผลิต
จํานวนนอยจะไดรับการจัดสรรตนทุนคาใชจายการผลิตมากกวาผลิตภัณฑที่กิจการทําการผลิต
ในจํานวนมาก  ซึ่งหลักการนี้สนับสนุนใหการคํานวณตนทุนภายใตระบบตนทุนตามกิจกรรม   
มีความถูกตองมากขึ้น ในทางปฏิบัติก็จะเห็นไดวากิจการที่ทําการผลิตสินคา หรือผลิตภัณฑ
มากกวา 1 ชนิดขึ้นไป  ผลิตภัณฑประเภทที่กิจการทําการผลิตปริมาณนอยมักจะเปนผลิตภัณฑ
ที่ตองการเก็บรักษา  การตรวจสอบคุณภาพ  และอ่ืน ๆ  มากกวาผลิตภัณฑประเภทที่กิจการ
ทําการผลิตในปริมาณมาก  ซึ่งจะสนับสนุนคํากลาวที่วาการคํานวณตนทุนภายใตระบบตนทุน
ตามกิจกรรมสําหรับผลิตภัณฑที่ผลิตจํานวนนอยจะตองไดรับการจัดสรรอัตราคาใชจายการผลิต   
ตอหนวยสูงกวาผลิตภัณฑที่ผลิตจํานวนมาก 
 

การวิเคราะหตนทุนผันแปรตามแนวคิดตนทนุกิจกรรม 
 การบัญชีเพ่ือการจัดการแบบเดิมจะใหความสําคัญกับผลิตภัณฑหรือกลุมตนทุน 
(cost pool) โดยแบงตนทุนการผลิตรวมออกเปนตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ ตนทุนผลิตภัณฑ
จะคํานวณโดยการเก็บรวบรวมตนทุนตามกลุมตนทุน ซึ่งสอดคลองกับการแบงหนวยงาน       
ของกิจการ ตนทุนเหลานี้จะปนสวนเขาสูตัวผลิตภัณฑทั้งหลายโดยใชเกณฑการปนสวน 
หลายๆ เกณฑ  โดยพิจารณาจากตัวผลักดันตนทุน  (cost driver)  ของกลุมตนทุนน้ันๆ  หรือ
รวมตนทุนทางออมทั้งหมดของผลิตภัณฑไวหน่ึงจํานวน  และปนสวนเขาสูผลิตภัณฑ           
โดยอาศัยเกณฑการปนสวนเดียวเทานั้น  และในสภาพแวดลอมทางการผลิตสมัยใหมซึ่งมีความ
หลากหลายของประเภทผลิตภัณฑสูง  คาใชจายการผลิตคงที่รวมเกือบทั้งหมดที่สะสมไวใน  
แตละกลุมตนทุนซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากปจจัยตาง ๆ  ซึ่งไมไดมีความสัมพันธใดๆ กับปริมาณ     
การผลิต  ตนทุนบางสวนอาจจะเกิดจากการใชกิจกรรมไปในการผลิตผลิตภัณฑตัวนั้น
โดยเฉพาะ    ดังน้ัน  หากมีการยกเลิกผลิตภัณฑนั้นก็จะทําใหกิจกรรมบางสวนลดลงซึ่งจะชวย
ใหกิจการประหยัดรายจายไดมากขึ้น  จึงอาจกลาวไดวาการปนสวนตนทุนแบบเดิมจะใหขอมูลที่
ถูกตองพอๆกับการบัญชีตนทุนกิจกรรมในกรณีที่แตละกลุมตนทุนน้ันเปนตัวแทนหรือสอดคลอง
กับกิจกรรม      ดวยขอมูลที่ไดจากวิธีการบัญชีตนทุนผันแปรจะสอดคลองกับการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธของผูบริหารมากขึ้นเม่ือมีการนําเอาระบบการคิดตนทุนกิจกรรมมาใช 
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 1. การบัญชตีนทุนผันแปรแบบเดิม 
  ขอมูลที่ไดจากวิธีการบัญชีตนทุนผันแปรที่เพ่ิมขึ้นในสภาพแวดลอมทางการผลิต
สมัยใหมจะใหประโยชนได เชน ปจจุบันกิจการเปนผูผลิตชิ้นสวน และสวนประกอบตางๆ 
ที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร จากการดําเนินงานที่ผานมากิจการใชระบบการบริหารตนทุน
แบบเดิม  ระบบดังกลาวใชสิ่งที่มีความสัมพันธกับปริมาณการผลิตเปนเกณฑในการปนสวน
คาใชจายการผลิต แหลงจัดหาภายนอกไดเสนอขายสวนประกอบนี้ใหแกกิจการราคาหนวยละ 
10 บาท  โดยปกติกิจการผลิตสวนประกอบดังกลาวปละ 50,000 หนวย โดยใชแรงงานทางตรง
หนวยละ 0.50 ชั่วโมง ตนทุนการผลิตสวนประกอบจํานวน 100,000  หนวย  มีรายละเอียด ดังนี้ 
วัตถุดิบทางตรง   100,000  บาท 
คาแรงงานทางตรง   150,000  บาท 
คาใชจายการผลิตผนัแปร (1)   50,000   บาท 
คาใชจายการผลิตคงที่ :      
              ตนทุนทางตรง     
 เงินเดือนผูควบคุมการผลติ  80,000  บาท 
 คาเชาอุปกรณที่ใชในการผลิต 120,000  บาท 
ตนทุนรวม (2)    250,000  บาท 
 รวม 750,000  บาท 
ตนทุนตอหนวย 15  บาท 

(1) จัดสรรโดยใชอัตราคาใชจายการผลติผันแปร 2  บาทตอชั่วโมงแรงงานทางตรง  
[(50,000 x .50) x 2 = 50,000]  

(2) จัดสรรโดยใชอัตราคาใชจายการผลิตคงที่ 10  บาทตอชั่วโมงแรงงานทางตรง 
[(50,000 x .05) x 10 = 250,000] 
 การวิเคราะหวากิจการควรจะผลิตสวนประกอบเองหรือสั่งซื้อจากแหลงภายนอกตาม
วิธีการบัญชตีนทุนผันแปรแบบเดิมจะเปนดังนี้  
  ประเภทตนทนุ ผลิตเอง สั่งซื้อจากภายนอก 
วัตถุดิบทางตรง 
คาแรงงานทางตรง    
คาใชจายการผลิตผนัแปร 
คาใชจายการผลิตคงที่ : 
          ตนทุนทางตรง 
   เงินเดือนผูควบคุมการผลติ 
   คาเชาอุปกรณการผลิต 
          ตนทนุสั่งซื้อจากแหลงภายนอก 
รวมตนทุนที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ 

100,000 
150,000 
50,000 

 
 

80,000 
120,000 

 
500,000 

 - 
- 
- 
 
 
- 
- 

625,000 
625,000 
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 ผลการวิเคราะหบงชี้วากิจการควรจะผลิตสวนประกอบตอไป สังเกตวาตนทุนคงที่รวม 
(common  fixed  costs)  ไมไดนํามาใชประกอบการคํานวณ เพราะการบัญชีตนทุนผันแปรถือ
วาตนทุนคงที่รวมเปนตนทุนที่ไมเกี่ยวของกับการตัดสินใจ ไมวาปริมาณการผลิตจะเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงก็จะไมมีผลทําใหตนทุนดังกลาวแปรเปลี่ยนไป เชน  ผันแปรตามชั่วโมงแรงงานทางตรง  
การคํานวณในลักษณะนี้ถือวาการวางแผนกําไรจะไดรับผลกระทบจากตนทุนคงที่รวมนอยมาก
หรือไมไดรับผลกระทบเลย  และถือวาคาใชจายการผลิตผันแปรเปนตนทุนที่เกี่ยวของกับการ 
ตัดสินใจเพราะจะผันแปรตามชั่วโมงแรงงานทางตรงหรือตัวผลักดันอ่ืนที่มีความสัมพันธกับ
ปริมาณการผลิต ขอมูลในลักษณะนี้จึงเปนประโยชนเม่ือ  
 1. การวางแผนและประเมินผลกําไร ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิต   
 2. การเปลี่ยนแปลงสัดสวนของปริมาณขายของสินคาแตละประเภท   
 3. การตัดสินใจวาจะผลิตเองหรือสั่งซื้อจากภายนอก   
 4. การตัดสินใจซื้ออุปกรณเครื่องจักรใหม   
 นอกจากนี้ยังใหขอมูลสําคัญสําหรับผูบริหารในการประเมินวาผลิตภัณฑชนิดใด    
เปนตัวทํากําไรสูงสุด  หรือกลุมลูกคาหรือเขตการขายใดที่กิจการควรจะใหความสนใจเปนพิเศษ
เพ่ือเพ่ิมยอดขายและกําไรใหสูงขึ้น 
 
 2. การบัญชตีนทุนผันแปรตามตนทุนกิจกรรม 
  ขอมูลจากตัวอยางขางตน  สมมติวากิจกรรมตาง ๆ  ที่รวมอยูในคาใชจายการ
ผลิตผันแปรประกอบดวยการใชพลังงานไฟฟาและผลตอบแทนพิเศษอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจาก      
คาแรงงาน กิจกรรมตางๆ ที่รวมอยูในคาใชจายการผลิตคงที่รวม  ประกอบดวย การทดสอบ 
คุณภาพ งานวิศวกรรม การขนยายวัตถุดิบ การเตรียมการผลิต  และการเสื่อมราคาของโรงงาน
และเครื ่องจักร  ในระบบการคิดตนทุนกิจกรรม คาพลังงานไฟฟาและผลตอบแทนพิเศษ   
อ่ืน ๆ ที่จายใหแกคนงานจะจัดเปนตนทุนกิจกรรมในระดับหนวย (unit level) ในขณะที่คาใชจายใน
การตรวจสอบคุณภาพ การขนยายวัตถุดิบ และการเตรียมการผลิต  จะจัดเปนตนทุนกิจกรรมใน
ระดับกิจกรรม (batch level) คาใชจายอันเกี่ยวของกับงานวิศวกรรมจัดเปนตนทุนกิจกรรมใน
ระดับ สินคาหรือกระบวนการผลิต  (process level)  และคาเสื่อมราคาโรงงานและเครื่องจักร จะ
จัดเปนตนทุนกิจกรรมในระดับแผนกบริการ  หรืออํานวยการ  (facility) จากทั้งหมดที่กลาวมา
จะเห็นวา  ตนทุนกิจกรรมในระดับแผนกบริการเทานั้นที่จะถือวาเปนตนทุนที่ไมเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจ   สมมติตอไปวาอัตราตัวผลักดันตนทุนตอหนวยของกิจกรรมในระดับตางๆ
ดังตารางที่  4.11 
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ตารางที่ 4.11  ตัวผลักดันตนทุน 

กลุมตนทนุ ตัวผลักดันตนทุน 
อัตราตวัผลักดัน 
ตนทุนตอหนวย 

ระดับหนวย (unit level) 
         พลังงานไฟฟาและ        
         ผลตอบแทนพิเศษ  อ่ืนๆ 
ระดับกิจกรรม  (batch level) 
 การขนยายวตัถุดิบ 
 การทดสอบคณุภาพ 
 การเตรียมการผลิต 
ระดับกระบวนการผลิต (process   
                                            level) 
 งานวิศวกรรม 

 
 
 ชั่วโมงเครื่องจักร 
 
 จํานวนครั้งของการขนยาย 
 จํานวนชั่วโมงของการทดสอบ 
 จํานวนชั่วโมงของการเตรยีมการผลิต 
 
 
 จํานวนของคาํสั่งงานวิศวกรรม 

 
 

    6  
 

  30 
  20 
    5 

 
 

    5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สมมติวาการผลิตจําเปนตองใชตวัผลักดันตนทุนในปริมาณดังนี้ 
 ชั่วโมงเครื่องจักร    60,000    ชั่วโมง 
 จํานวนครั้งของการขนยายวตัถุดิบ      4,000    ครั้ง 
 จํานวนชัว่โมงของการทดสอบคุณภาพ 10,000     ชั่วโมง 
 จํานวนชัว่โมงของการเตรียมการผลิต  12,000   ชั่วโมง 
 จํานวนของคาํสั่งงานวิศวกรรม               20    คําสั่ง 
 การวิเคราะหวากิจการควรจะผลิตเองหรือสั่งซื้อจากแหลงภายนอกตามวธิีการคดิ 
ตนทุนกิจกรรม (ABC) จะเปนดังนี้ 

 
ประเภทตนทนุ 

ผลิตเอง 
 

สั่งซื้อจาก
ภายนอก 

คาเชาอุปกรณ 120,000  
วัตถุดิบทางตรง 100,000  
คาแรงงานทางตรง 150,000  
พลังงานไฟฟาและผลตอบแทนพิเศษ (60,000 x 6) 360,000  
การขนยายวตัถุดิบ (4,000 x 30) 120,000    
การทดสอบคณุภาพ (10,000 x 20) 200,000    
งานวิศวกรรม  (20 x 5,000) 100,000    
การเตรียมการผลิต  (12,000 x 5)  60,000    
คาใชจายในการสั่งซื้อจากแหลงจัดหาภายนอก   625,000  
        รวมตนทุนที่เกี่ยวของกับการตัดสนิใจ 1,210,000  625,000  
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 ผลการวิเคราะหใหขอมูลวากิจการควรจะสั่งซื้อสวนประกอบจากแหลงภายนอก         
ซึ่งขัดแยงกับผลที่ไดจากการวิเคราะหตามวิธีการบัญชีตนทุนผันแปรแบบเดิม  ซึ่งวิธีการบัญชี
ตนทุนผันแปรแบบเดิมจะพิจารณาแตเฉพาะตนทุนการผลิตที่ผันแปรตามปริมาณการผลิต     
จึงกอใหเกิดความรูสึกที่วาตนทุนทุกรายการที่รวมอยูในตนทุนคงที่รวมเปนตนทุนที่ไมเกี่ยวของ
กับการตัดสินใจ  ซึ่งที่จริงแลวการผลิตสวนประกอบเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตนทุนรวมบางสวน
เกิดขึ้น  และหากผูบริหารตัดสินใจที่จะไมผลิตสวนประกอบดังกลาวแลว  กิจกรรมของแผนก
บริการบางสวนยอมลดลง  เชน  การทดสอบคุณภาพ  การขนยายวัตถุดิบ  งานวิศวกรรม  และ
การเตรียมการผลิต   ซึ่งจะชวยใหกิจการประหยัดตนทุนไดมากขึ้น การคํานวณตนทุนทางตรง
ตามแนวคิดตนทุนกิจกรรม   จึงใหภาพที่มีความถูกตองชัดเจนมากกวาวิธีแบบเดิม  ขอมูล    
ในลักษณะนี้จะชวยใหผูบริหารทราบวามีกิจกรรมใดที่เปนกิจกรรมในระดับการผลิต  ซึ่งหากมี
การยกเลิกผลิตภัณฑนั้นก็จะทําใหตนทุนในระดับการผลิตลดลง  แตผลจากการวิเคราะห     
ตามแนวคิดตนทุนกิจกรรม อาจกอใหเกิดความสงสัยในแงที่วาทําไมแหลงจัดหาภายนอก      
จึงสามารถเสนอขายสวนประกอบดังกลาวไดในราคาเพียง 625,000 บาท  ซึ่งต่ํากวาตนทุน  
การผลิตของกิจการมากจํานวนถึง  585,000 บาท  (1,210,000 – 625,000) ที่เปนเชนนี้        
ก็เพราะการตัดสินใจผลิตสวนประกอบเองนั้นยอมทําใหเกิดกิจกรรมบางประเภทและตนทุน        
ที่เกี่ยวของตามมา  โดยเฉพาะตนทุนกิจกรรมในระดับหนวย (unit level) ระดับกิจกรรม (batch 
level) และกระบวนการผลิต (process level)  ขอมูลตนทุนในลักษณะนี้ไมสามารถทราบไดจาก
วิธีการบัญชีตนทุนผันแปรแบบเดิม  แตจะทราบไดจากการวิเคราะหตนทุนกิจกรรม 
 สมมติตอไปวา ผูบริหารระดับสูงไดขอใหฝายปฏิบัติการทําการวิเคราะหประเด็นตางๆ  
ที่ไดยกมาขางตน และจัดทํารายงานเพื่อใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง  ภายหลัง
จากที่ไดทําการวิเคราะหขอมูลตางๆ  ฝายปฏิบัติการไดจัดทํารายงานสงผูบริหารระดับสูง  
 โดยฝายปฏิบัติการใหความเห็นวา กิจการควรจะผลิตสวนประกอบตอไป เพราะ     
ในระยะที่ผานมากิจการไดใหความสนใจมากขึ้นกับการจัดการสินคาที่มีคุณภาพสูง ซึ่งชวยให
การสงมอบสินคาเปนไปตามกําหนดฝายปฏิบัติการมีความเชื่อม่ันวาการที่จะยังผลิต
สวนประกอบที่ใชในการผลิตเครื่องคอมพิวเตอรตอไปเปนเรื่องสมควรอยางยิ่ง  ทั้งน้ีโดยการ
อาศัยกลยุทธตางๆ  ที่จะชวยลดตนทุนการผลิตใหต่ํากวาตนทุนจากการสั่งซ้ือสวนประกอบจาก
แหลงภายนอก  ดังนี้ 
 1. การสั่งซ้ือสวนประกอบจากแหลงภายนอกจะทําใหภาระตนทุนอ่ืนๆเพิ่มสูงขึ้น
ตามมา โดยแผนกรับและแผนกตรวจสอบคุณภาพจะมีภาระงานมากขึ้น ทําใหกิจการจําเปนตอง
จางพนักงานเพ่ิมขึ้นอีก 1 คน  เพ่ือชวยในการตรวจรับสวนประกอบที่สั่งเขามาทําใหตนทุนเพ่ิม
สูงขึ้นโดยไมจําเปนอีกปละ 84,000 บาท   

2. คาใชจายในการขนยายสูงขึ้นอีกปละ  20,000 บาท  
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 3. กิจกรรมที่เพ่ิมขึ้นนี้จะทําใหประโยชนที่จะไดรับจากการสั่งซ้ือสวนประกอบจาก
แหลงภายนอกลดลงจาก 585,000 บาท เหลือเพียง 481,000 บาท ซึ่งก็ยังถือวาเปน
ผลตอบแทนที่นาพอใจ 

 อยางไรก็ตาม  ฝายปฏิบัติการมีความเชื่อม่ันวากิจการจะสามารถขจัดปญหาขางตน   
ใหหมดไปได  จากการวิเคราะหตนทุนโดยใชแนวคิดตนทุนกิจกรรม   พบวาถึงแมการผลิต  
สวนประกอบ จําเปนจะตองใชกิจกรรมที่มีตนทุนสูง  แตก็มีกิจกรรมบางสวนที่สามารถกําจัดให
หมดไปได  ตามที่ผูบริหารทราบดีฝายปฏิบัติการไดวางแผนที่จะนําเอาระบบจัดการแบบ
ทันเวลาพอดีมาทดลองใช  โดยในระยะแรกจะเลือกสินคามาเพียง 1 หรือ 2 ชนิด ทั้งน้ีเพ่ือแกไข
ปญหาหรือขอบกพรองตาง ๆ  อันอาจเกิดขึ้นในระยะแรกใหหมดไป กอนที่จะขยายการผลิต
ออกไปอยางเต็มรูปแบบและควรจะเลือกชิ้นงานนี้มาทําการทดลองในขั้นแรกนี้ดวย   
 การนําเอาระบบการผลิตใหมมาใชในการผลิต  จะชวยลดคาใชจายในการขนยาย
วัตถุดิบลงเกือบทั้งหมด  ผลจากการนี้กิจการจะประหยัดตนทุนไดถึง 120,000 บาท อีกทั้งลดคา
เตรียมการผลิตลง 40,000 บาท ซึ่งจะประหยัดตนทุนไดถึง 150,000 บาท นอกจากนี้การพัฒนา
คุณภาพโดยรวมจะชวยลดตนทุนวัตถุดิบและคาใชจายในการตรวจสอบคุณภาพลงอีกดวย  ฝาย
ปฏิบัติการคาดวาภายในเวลา 1 ปนับจากนี้  กิจการจะสามารถประหยัดตนทุนได 80,000  ถึง 
100,000  บาท  โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพซึ่งจะประหยัดตนทุนไดมากขึ้นเม่ือ 
กิจการมีประสบการณมากขึ้น 

 กลาวโดยสรุป  ผลจากการวิเคราะหชี้ชัดวากิจการควรจะผลิตสวนประกอบตอไป 
และจะเปนความผิดพลาดอยางยิ่งหากตัดสินใจสั่งซ้ือสวนประกอบจากแหลงภายนอกทามกลาง
กระแสการพัฒนาประสิทธิภาพอยางตอเน่ืองดังเชนที่เปนอยูในขณะนี ้
 ในการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกการตัดสินใจเชิงกลยุทธของฝายปฏิบัติการ  จะเห็น
ไดวาตามแนวคิดตนทุนกิจกรรมนั้น  จําเปนที่กิจการจะตองระบุกิจกรรมตาง ๆ ที่ใชในการผลิต 
ตนทุนกิจกรรมเหลานี้สามารถลดลงไดโดยการสั่งซ้ือสวนประกอบจากแหลงภายนอก           
หรือโดยการนําเอาระบบการจัดการแบบทันเวลาพอดีมาใช หากเปรียบเทียบกับการสั่งซ้ือจาก
ภายนอกแลว การตัดสินใจที่จะนําเอาระบบการบริหารการผลิตเม่ือมีการสั่งผลิตมาใชในกิจการ 
ดูจะสอดคลองกับความตองการของผูบริหารในการคงไวซึ่งการผลิตสวนประกอบตางๆ  อยาง
เต็มรูปแบบมากกวา  และสอดคลองกับปรัชญาการบริหารงานของกิจการในแงของการจัดหา 
สินคาที่ดีมีคุณภาพตามเวลาที่ตองการ 
 

การวิเคราะหจุดคุมทุนตามแนวคดิตนทนุกิจกรรม 
 การวิเคราะหจุดคุมทุนทําใหทราบวาจุดของการดําเนินงานที่รายไดรวมเทากับ
คาใชจายรวมไมวาจะเปนคาใชจายสวนที่ผันแปรหรือคาใชจายคงที่ หรือเปนจุดของการ
ดําเนินงานที่มีกําไรสวนเกินรวมเทากับคาใชจายคงที่พอดี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของ
ธุรกิจจะมีผลกระทบตอตนทุน รายไดในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะหจุดคุมทุนจึงเปน
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เทคนิคหนึ่งที่มีความสําคัญในการวางแผนกําไรของผูบริหาร ตามปกติการวิเคราะหจุดคุมทุนมัก
นิยมใชกับการวางแผนในระยะสั้นมากกวา  เพราะหลักการของการวิเคราะหจุดคุมทุนมีขอ
สมมติตางๆ มากมายที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  ตามสภาพแวดลอมทางธุรกิจหรือ
ตามลักษณะของกิจการ  การวิเคราะหจุดคุมทุนเปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตนทุน  
ปริมาณขาย และกําไรของกิจการโดย     พิจารณาการเปลี่ยนแปลงในตนทุนคงที่  ตนทุนผัน
แปร  ปริมาณขาย  ราคาขาย และปริมาณขายรวมของกลุมผลิตภัณฑวาจะมีผลกระทบตอกําไร
อยางไร   
 
 1. ขอสมมติของการวิเคราะหจุดคุมทุน 
  ในการวิเคราะหจุดคุมทุนมีขอสมมติของการวิเคราะหดังนี้ 
  1.1 ตนทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนตนทุนการผลิตหรือตนทุนในการ
ดําเนินงานจะตองแยกออกจากกันไดเปนตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่อยางชัดเจน 
  1.2 ตนทุนผันแปรจะตองมีความสัมพันธ เชิงเสนตรงกับยอดขายหรือ
แปรเปลี่ยนไปเปนอัตราสวนเดียวกันกับปริมาณการผลิต 
  1.3  ตนทุนคงที่จะตองคงที่ตลอดไปในระดับการผลิตที่ผูวิเคราะหใหความสนใจ
อยูหรือคงที่ตลอดชวงการผลิตหนึ่ง 
  1.4  ตนทุนวตัถุดิบตอหนวยไมเปลี่ยนแปลงในชวงระยะเวลาหนึ่ง 
  1.5  ราคาขายตอหนวยไมเปลีย่นแปลงในชวงระยะเวลาหนึ่ง 
  1.6  ความสามารถในการผลติไมเปลี่ยนแปลง 
  1.7  สวนผสมของผลิตภัณฑที่รวมกันเปนยอดขายไมเปลีย่นแปลง 
  1.8 ราคาขายและตนทุนจะตองเปรียบเทียบกันไดโดยใชหนวยผลิตภัณฑหรือ
หนวยมูลคาที่เหมือนกัน 
  1.9 การเปลี่ยนแปลงในสินคาคงเหลือตนงวดและปลายงวดมีเพียงเล็กนอย
หรือไมมีเลยจนกระทั่งไมมีผลกระทบตอการวิเคราะห 
 
 จุดคุมทุนอาจเขียนขึน้ในรูปสมการไดดังนี้ 
 

Y = F + VX         ……… (1) 
 โดยที่   Y    คือ   ตนทุนรวม 
      X    คือ   จํานวนหนวยสินคาที่ขายไป 
    F    คือ  ตนทุนคงที่   
    V    คือ  ตนทุนผันแปรตอหนวยสินคาที่ขายไป 
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 หากคํานึงถึงกําไรตามเปาหมายที่ตองการ  (I)  และให  P  เปนราคาตอหนวยสินคา   
จะจัดรูปสมการใหมไดดังนี้ 
    PX = I + F + VX 
         

    X  =  
V)(P
F)(I

−
+            ………(2) 

 
 ในระบบตนทุนกิจกรรมตนทุนอาจแบงออกไดเปน 2 ประเภท  คือ  ตนทุนที่ผันแปร
ตามจํานวนหนวยผลิต (unit  based costs) และตนทุนที่ไมผันแปรตามจํานวนหนวยผลิต (non  
unit  based costs) อยางไรก็ตาม แมวาแนวคิดตนทุนกิจกรรม จะมองวาตนทุนที่ไมผันแปร
ตามจํานวนหนวยผลิต จะคงที่ไมวาจํานวนหนวยผลิตจะเปลี่ยนแปลงไป  แตก็ยังยอมรับวามี
บางประเภทที่ผันแปรตามตัวผลักดันตนทุนอ่ืนที่ไมใชจํานวนหนวยผลิต เชน  จํานวนครั้งของ
การขนยายวัตถุดิบ เวลาที่ใชในการเตรียมการผลิต  เปนตน 
 การนําเอาระบบตนทุนกิจกรรมมาใช ไมไดหมายความวาคุณประโยชนของการ
วิเคราะหจุดคุมทุนจะหมดไปแตกลับทําใหการวิเคราะหจุดคุมทุนดูสมเหตุสมผลมากกวาการ
วิเคราะหจุดคุมทุนแบบเดิมเสียอีก  เนื่องจากระบบตนทุนกิจกรรมจะเนนการวิเคราะหและระบุ
วากิจกรรมนั้นเปนกิจกรรมในลําดับใด การวิเคราะหและระบุลําดับกิจกรรม (activity  hierarchy)  
จะทําใหทราบพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงตนทุนของกิจกรรมนั้น  ซึ่งจะมีสวนชวย ในการ
กําหนดตัวผลักดันตนทุนตอไป  ในแตละกิจกรรมจําเปนตองวิเคราะหวาอะไรเปนตัวผลักดัน
หรือเปนสาเหตุที่ทําใหตนทุนของกิจกรรมนั้นเปลี่ยนแปลงไป  ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจะใช
เปนฐานในการวิเคราะหจุดคุมทุน  ซึ่งจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงกลยุทธของผูบริหาร 
มากยิ่งขึ้น   
 อยางไรก็ตามสูตรในการวิเคราะหจุดคุมทุนตามแนวคิดตนทุนกิจกรรม  จําเปน
จะตองดัดแปลงเพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดตนทุนกิจกรรม  เพ่ือใหเขาใจการวิเคราะหจุดคุมทุน
ตามแนวคิดตนทุนกิจกรรม จะใชตัวอยางโดยสมมติวาสาเหตุที่ทําใหตนทุนของกิจกรรมแตละ
ประเภทเปลี่ยนแปลงไปมีดังนี้ 
 1. ตนทุนผลักดันจํานวนหนวย (unit  cost  driver)  ไดแก  จํานวนสินคาที่ขายไป 
 2. ตนทุนผลักดันระดับกิจกรรม (batch  cost  driver)  ไดแก  จํานวนครั้งของการ 
เตรียมการผลติ 
 3. ตนทุนผลักดันระดับกระบวนการผลิต (product  sustaining driver)  ไดแก  
จํานวนชั่วโมงของงานวิศวกรรม 
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 สมการวิเคราะหจุดคุมทุนตามแนวคิดตนทุนกิจกรรม จึงเปน ดังนี้ 
 

        .  .    ………(3) 
 

 โดยที่ Fa    = ตนทุนคงที่รวม   

Y = Fa + V1X1 + V2X2 + V3X3

   V1  = ตนทุนผันแปรตอหนวยสินคาที่ขายไป 

   V2   = ตนทุนผันแปรตอครั้งของการเตรียมการผลิต 

   V3   = ตนทุนผันแปรตอชั่วโมงของงานวิศวกรรม 

   X1   = จํานวนหนวยสินคาที่ขายไป 

   X2   = จํานวนครั้งของการเตรียมการผลิต 

   X3   = จํานวนชัว่โมงของงานวิศวกรรม 
 

 จะเห็นไดวาการคํานวณในลักษณะนี้  จําเปนที่ผูวิเคราะหจะตองแยกดวยวาตนทุน  
คงที่และตนทุนผันแปรของแตละกิจกรรมเปนจํานวนเทาไร  แตเพ่ือใหงายในสวนของการ
อธิบายการประยุกตแนวคิดกับการวิเคราะหจุดคุมทุน  จะขอสมมติวาตนทุนของกิจกรรม
ทั้งหลายเปนตนทุนผันแปรทั้งหมด  และสมมติตอไปวาคาขายตอหนวยเทากับ P ดังน้ัน  I คือ
กําไรกอนหักภาษี  สมการกําไรจะเปนดังนี้ 

 

         ...……(4) I  =  PX1 + V1X1 + V2X2 + V3X3 - Fa

 
 เม่ือจัดรูปสมการเสยีใหมจะไดคา X1 (จํานวนหนวยสินคาที่จะตองขายเพื่อใหไดกําไร   
เปาหมาย 1 บาท) ดังนี้ 
 

         ………(5) 
 

  เม่ือเปรียบเทยีบสมการ (5) กับสมการ (2) เดิม จะเห็นขอแตกตาง 2 ประการ  

X1 =  (I + Fa + V2X2 + V3X3)  
 (P  -  V1) 

 1. ตนทุนคงที่มีจํานวนแตกตางกัน  ตนทุนบางรายการซึ่งการวิเคราะหจุดคุมทุน
แบบเดิมถือวาเปนตนทุนคงที่  กับผันแปรตามตัวผลักดันอ่ืน ๆ  ที่ไมใชจํานวนหนวยผลิต     
(non – unit  cost  drivers)  
 2. ตัวตั้งในสมการ  (5)  จะประกอบไปดวยตนทุนที่ไมผันแปรตามจํานวน           
ใน 2 ระดับ คือ ตนทุนกิจกรรมในระดับกิจกรรม (batch) และระดับกระบวนการผลิต (product)  
เพ่ือใหเขาใจสมการขางตนไดดียิ่งขึ้น  จะขอเปรียบเทียบการวิเคราะหจุดคุมทุนแบบเดิมกับการ
วิเคราะหจุดคุมทุนตามแนวคิดตนทุนกิจกรรม   โดยสมมติวาผูบริหารตองการจะทราบวากิจการ
จะตองขายสินคาเปนจํานวนเทาใดจึงจะมีกําไรสุทธิกอนหักภาษี 400,000 บาท  ขอมูล
ประกอบการวิเคราะห  ดังตารางที่ 4.12 
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 ตารางที่ 4.12   ขอมูลตนทุน 
ตัวผลักดันตนทุน ตนทุนผันแปร 

ตอหนวย  (บาท) 
ปริมาณตัวผลกัดันตนทุน 

X1  (จํานวนหนวยขาย) 
X2  (จํานวนครั้งของการเตรยีมการผลิต) 
X3  (จํานวนชัว่โมงของงานวิศวกรรม) 

    20 
2,000 
    60 

- 
   20 
2,000 

 ขอมูลอ่ืนๆ 
 ตนทุนคงที่ (ตามแนวคิดเดิม)    200,000   บาท 
 ตนทุนคงที่  (ตามแนวคิดตนทุนกิจกรรม)  100,000   บาท 
 คาขายตอหนวย            40   บาท 
 
 การวิเคราะหจุดคุมทุนแบบเดิม 
 

 X   =      
V)(P
F)(I

−
+  

 

      =      
20)(40
200,000)(400,000

−
+  

 

    จุดคุมทุน  =   30,000    หนวย 
 
 การวิเคราะหจุดคุมทุนตามแนวคิดตนทุนกิจกรรม 
 

 X1  =     
)1V(P

)3X3V2X2VaF(I
−

+++
 

 

   =     
20)(40

60,000)40,000100,000(400,000
−

+++     

 

จุดคุมทุน   =     30,000  หนวย 
 

 จะเห็นไดวา   การวิเคราะหจุดคุมทุนทั้ง 2 วิธี ใหผลลัพธที่เทากัน  ซึ่งตามระบบการ
บริหารตนทุนแบบเดิมตนทุนคงที่รวมจะประกอบดวยตนทุนผันแปรที่ไมใชจํานวนหนวยผลิต 
(non  unit  based variable costs)  และตนทุนคงที่ ในขณะที่ในระบบตนทุนกิจกรรม  ตนทุน
จะแบงออกเปนตนทุนผันแปรที่ไมใชจํานวนหนวย (non  unit  based  variable  costs)  และ
ตนทุนอํานวยการ (facility  sustaining costs)   ซึ่งจะไมผันแปรตามปริมาณตัวผลักดันกิจกรรม
ใดๆทั้งสิ้น  นอกจากนี้ตนทุนผันแปรที่ไมใชหนวยผลิต ยังสามารถแบงออกเปนตนทุนกิจกรรม
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ในระดับกลุมกิจกรรม (batch level)  และตนทุนกิจกรรมในระดับกระบวนการผลิต (process 
level)  ซึ่งจะผันแปรตามปริมาณตัวผลักดันกิจกรรมอื่นที่ไมใชจํานวนหนวยผลิต  ตัวอยางของ
ตัวผลักดันกิจกรรมในระดับกิจกรรม  เชน  จํานวนครั้งของการเตรียมการผลิต 20 ครั้ง ในขณะ
ที่ตัวผลักดันกิจกรรมในระดับกระบวนการผลิต คือ  จํานวนชั่วโมงของงานวิศวกรรม การ
วิเคราะหจุดคุมทุนทั้ง  2 วิธีจะใหผลลัพธที่เทากันตราบใดที่ระดับของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับตัว
ผลักดันตาง ๆ ไมเปลี่ยนแปลง แตในสภาพแวดลอมทางการผลิตที่แทจริงน้ัน  ระดับของ
กิจกรรมตาง ๆ จะแปรเปล่ียนไปทําใหตัวเลขที่ไดจากการวิเคราะหทั้ง  2 วิธีแตกตางกันและ
สูตรในการคํานวณจุดคุมทุนก็จะซับซอนมากขึ้น  สมการคํานวณจุดคุมทุนตามแนวคิดตนทุน
กิจกรรม จะสะทอนถึงพฤติกรรมตนทุนที่ใกลเคียงความเปนจริงมากกวาจึงใหขอมูลอันเปน
ประโยชนตอการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนกําไรและแกไขปญหาตาง ๆ ที่ดีกวา  ในแงของ
การกําหนดปริมาณการผลิตและการขายสินคาที่จะพอดีทุน  หรือปริมาณขายที่จะคุมกับคาใชจาย  
หากคาใชจายของกิจการบางประเภทสูงขึ้น   
 
 2. กลยุทธที่ตางกันระหวางการวิเคราะหจุดคุมทุนแบบเดิมและตามแนวคิด
ตนทุนกิจกรรม 
  จากขอมูลเดิมสมมติวาภายหลังจากที่ไดทําการวิเคราะหจุดคุมทุนแบบเดิม  
สภาพการทางการตลาดชี้ชัดวาความเปนไปไดที่จะขายสินคาไดสูงถึง  30,000  หนวยนั้น      
มีนอยมาก  อันที่จริงแลวกิจการจะขายสินคาไดอยางมากไมเกิน  25,000  หนวย  ผูบริหารจึง
สั่งใหวิศวกรออกแบบผลิตภัณฑไปคนหาวิธีการที่จะชวยลดตนทุนการผลิตสินคาดังกลาว  
วิศวกรมองวาสมการ  Y = 200,000 + 20X  ยังสามารถนํามาใชคํานวณจุดคุมทุนได            
ในสภาพแวดลอมการผลิตที่เปนอยูในปจจุบัน  ตนทุนผันแปร 20 บาทตอหนวย  ประกอบดวย
คาวัตถุดิบ 10 บาท  คาแรงงานทางตรง  8 บาท  และคาใชจายการผลิตผันแปร  2 บาท  และ
เม่ือออกแบบผลิตภัณฑใหมทําใหคาแรงงานลดลงเหลือ 6 บาทตอหนวย   
 การคํานวณจุดคุมทุนเปนดังนี้ 
  

    =   1X
V)-(P

F
 

 

    =   
18)-(40

100,000
 

 

    =   9,091  หนวย 
 
 การคํานวณกาํไรจากการดําเนินงานที่จะเกิดขึ้น สมมตขิายสินคาได  12,000  หนวย  
จะเปนดังนี้ 
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 คาขาย  (40 x 12,000)    480,000   บาท 
 หัก  ตนทุนผนัแปร  (16 x 12,000)   192,000 บาท 
 กําไรสวนชดเชยตนทุนคงที ่    288,000 บาท 
 หัก  ตนทุนคงที่             (200,000) บาท 
 กําไรจากการดําเนินงาน      88,000    บาท 
 
 เม่ือ 1 ป หลังจากออกแบบผลิตภัณฑใหมก็พบวากําไรที่คาดวาจะสูงขึ้นไมอาจ   
เปนจริงไดตามนั้น  อันที่จริงแลวกิจการกลับประสบกับการขาดทุนอยางมาก   การวิเคราะห
จุดคุมทุนตามแนวคิดตนทุนกิจกรรมจะชวยใหทราบขอเท็จจริงได ดังนี้ 
 

 สมการแสดงความสัมพันธของตนทุนตามวิธตีนทุนกิจกรรม  เปนดังนี้ 
 

 Y  =   100,000 + 20X1 + 2,000X2 + 60X3
 

 สมมติวา   การเปลี่ยนแปลงแบบผลิตภัณฑสงผลใหกระบวนการเตรียมการผลิต     
ซับซอนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะสงผลใหคาเตรียมการผลิตเพิ่มขึ้นจากครั้งละ  2,000  บาท  เปน   
ครั้งละ  3,200  บาท  สมมติตอไปวาการออกแบบผลิตภัณฑใหมทําใหผลิตภัณฑมีรายละเอียด
ปลีกยอยเฉพาะตัวเพ่ิมขึ้น  และชั่วโมงการทํางานของวิศวกรออกแบบผลิตภัณฑเพ่ิมขึ้นจาก  
2,000  ชั่วโมงเปน  2,800  ชั่วโมง  สมการการคํานวณจุดคุมทุนใหม  ซึ่งสะทอนถึงผลกระทบ
ของการลดลงของตนทุนผันแปร  จะเปนดังนี้ 
 

 Y   =   1000,000 + 18X1 + 3,200X2 + 60X3
 
 

 จุดคุมทุนสามารถคํานวณไดโดยการ  กําหนดคา 1 ในสมการ  เทากับ  0  (สมมติวา
จํานวนครั้งของการเตรียมการผลิต  =  40  ครั้ง) 
 

 X1 =   ( ) ( )[ ]
( )1840

2,800×60+20×3,200+100,000  

  =   
22

332,000  

       =   15,091  หนวย 
 
 การคํานวณกําไรที่คาดวาจะไดรับจากยอดขายสินคา  12,000  หนวย ซึ่งเปน
ยอดขายสูงสุด จะเปนดังนี้   
 

 คาขาย  (40 x 12,000)      480,000 บาท 
 หัก  ตนทุนกจิกรรมในระดับหนวยผลติ            (400,000) บาท 
 กําไรสวนชดเชยตนทุนคงที ่       80,000 บาท 
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 หัก  ตนทุนกจิกรรมไมใชหนวยผลิต 
  การเตรียมการผลิต  (3,200 x 20)      64,000 
  งานวิศวกรรม  (60 x 2,800)     168,000  (232,000) บาท 
 กําไรที่สามารถติดตามได     (152,000) บาท 
 หัก  คาใชจายคงที่      (100,000) บาท 
 กําไร (ขาดทนุ)  จากการดําเนินงาน    (252,000) บาท 
 ขอมูลที่ไดจากการคํานวณขางตนทําใหเกิดความกระจางเชิงกลยุทธแกผูบริหาร    
มากขึ้น  และขัดแยงกับขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจุดคุมทุนแบบเดิม  ซึ่งการวิเคราะหจุดคุมทุน 
แบบเดิมทําใหวิศวกรเขาใจผิดไปวาการลดลงใดๆ ก็ตามเชนการลดลงของคาแรงงาน ซึ่งแมวาจะ
ไมมีผลกระทบตอคาวัตถุดิบหรือคาใชจายการผลิตผันแปร  ในที่สุดแลวจะสงผลใหตนทุนรวม 
ลดลงเสมอ  เพราะการวิเคราะหจุดคุมทุนตามแบบเดิมถือวาคาแรงงานที่ลดลงจะไมมีผลกระทบ
ตอตนทุนคงที่  ในขณะที่การวิเคราะหจุดคุมทุนตามแนวคิดตนทุนกิจกรรม  ชี้ใหเห็นวาแม
คาแรงงานทางตรง จะลดลง กิจกรรมในการเตรียมการผลิตและงานวิศวกรรมกลับมีมากขึ้น ทํา
ใหมีรายจายเพิ่มขึ้นตามมาซึ่งเปนสิ่งที่ไมนาพอใจ ขอมูลตนทุนกิจกรรมจึงชวยใหผูบริหาร
ตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑใหมไดเหมาะสมยิ่งขึ้น  ซึ่งจะเปนแนวทางแกวิศวกร
ออกแบบผลิตภัณฑในการพัฒนาผลิตภัณฑที่จะกอใหเกิดผลดีตอผูบริหารเชิงกลยุทธ 
 
 3. การวิเคราะหจุดคุมทุนและระบบจดัการทันเวลาพอดี 
  เม่ือกิจการนําเอาระบบจัดการทันเวลาพอดีมาใช ตนทุนผันแปรยอมมีแนวโนม 
ที่จะลดลง  ในขณะเดียวกันตนทุนคงที่จะมีแนวโนมสูงขึ้น  นอกจากนี้คาแรงงานทางตรงจะ
กลายเปนตนทุนคงที่มากขึ้นและผันแปรตามปริมาณการผลิตนอยลง  ในขณะที่วัตถุดิบทางตรง
จะผันแปรตามปริมาณการผลิตมากขึ้น อันเปนผลจากการใหความสําคัญกับการบริหารการผลิต
โดยเนนคุณภาพโดยรวมและการทําสัญญาสั่งซ้ือระยะยาวกับแหลงจัดหาภายนอก   โดยการลด
ความสูญเปลาและเศษวัสดุตาง ๆ  ใหเหลือนอยที่สุดหรือใหหมดไป  และเลิกใชนโยบายสวนลด
การคา  สําหรับตนทุนผันแปรอ่ืน ๆ เชน คาพลังงานไฟฟาและคานายหนาพนักงานขายจะยังคง
ผันแปรตามปริมาณการผลิตตอไป  และตนทุนกิจกรรมในระดับกลุมกิจกรรมจะคอย ๆ หมดไป
ในที่สุด เพราะในระบบจัดการแบบทันเวลาพอดี ขนาดของการผลิตที่ประหยัดที่สุดจะมีคา    
เขาใกล 1 หนวย ซึ่งจะชวยใหโรงงานผลิตสินคาเพื่อสนองความตองการของลูกคาไดอยาง
แทจริง  และผลิตสินคาไดหลาย ๆ  ชนิดในสายผลิตภัณฑเดียวกัน  สมการตนทุนในระบบ
จัดการแบบทันเวลาพอดี จะเปนดังนี้ 
 
             ……….. (6) Y   =   Fj + V1X1 + V3X3

 

  โดยที่  Fj   =  ตนทุนคงที่และตนทนุผันแปรอ่ืนๆ   
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ตนทุนกิจกรรมกับการวางแผนกําไรและตัดสินใจ 
 การบริหารตนทุนแบบเดิมจะเนนตัวผลิตภัณฑหรือศูนยตนทุนเปนหลัก  ตนทุน 
ผลิตภัณฑจะคํานวณขึ้นโดยการเก็บรวบรวมตนทุนตามศูนยตนทุน  ซึ่งเปนแนวคิดที่สอดคลอง
กับการแบงหนวยงานขององคการ นั่นคือจะรวมตนทุนทางออมทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการผลิต
สินคาแตละชนิดเปนจํานวนเดียวกันและใชสิ่งที่มีความสัมพันธกับปริมาณการผลิตเปนเกณฑใน
การปนสวนตนทุนทางออมเขาสูผลิตภัณฑ  หรือสะสมตนทุนไวในศูนยตนทุนตางๆ และปนสวน
เขาสูผลิตภัณฑโดยพิจารณาตัวผลักดันตนทุนเปนแตละศูนยตนทุนไป การปนสวนตนทุนใน
ลักษณะนี้จะใหขอมูลตนทุนที่ใกลเคียงกับขอมูลที่ไดจากระบบตนทุนกิจกรรมก็ตอเม่ือตัว
ผลักดันตนทุนของแตละศูนยตนทุนมีความสัมพันธกับตนทุนกิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นในศูนย
ตนทุน 
 
 1. ตนทุนกิจกรรมกับการวางแผนกําไร 
  งบแสดงผลการดําเนินงานตามวิธีการบัญชีตนทุนผันแปรจะเนนความมี
ประโยชนของขอมูลเปนหลัก  โดยถือวาขอมูลเกี่ยวกับตนทุนผันแปรมีประโยชนกวาขอมูล
ทางการบัญชีที่เคยใชกันมา ซึ่งรวมทั้งตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่หรือที่เรียกกันวาการบัญชี
ตนทุนรวม  ขอมูลที่ไดจากการบัญชีตนทุนผันแปรจึงเปนประโยชนตอการตัดสินใจและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมากกวางบแสดงผลการดําเนินงานตามวิธีตนทุนรวมเพราะจะไมมี
ผลกระทบจากตนทุนคงที่มาเกี่ยวของ  ผูบริหารซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผลกําไรจะ
สามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมายที่วางไวในแตละงวดโดยไมจําเปนตองนําไป
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของงวดที่ผานมา  การแยกตนทุนคงที่ซึ่งอยูนอกเหนือการ
ควบคุมของผูจัดการแผนกที่รับผิดชอบศูนยความรับผิดชอบนั้นๆโดยตรงออก ชวยใหการ
ประยุกตการบัญชีตามความรับผิดชอบไดผลดียิ่งขึ้น  อีกทั้งยังใหขอมูลที่เปนประโยชนในการ
คํานวณจุดคุมทุน 
  การรายงานผลการดําเนินงานแยกตามรายสินคาตามวิธีตนทุนกิจกรรม  ยอมให
ขอมูลที่เปนประโยชนตอผูบริหารกวาการรายงานผลการดําเนินงานตามวิธีการบัญชีตนทุนผัน
แปรแบบเดิม  และเม่ือมีการนําเอาระบบจัดการทันเวลาพอดี  มาใชขอมูลตนทุนผลิตภัณฑจะมี
ความถูกตองใกลเคียงความเปนจริงมากขึ้น  เน่ืองจากความสามารถในการติดตามตนทุนตาง ๆ  
ซึ่งเดิมถือวาเปนตนทุนรวมของผลิตภัณฑหลายชนิดมีมากขึ้น  เชน  คาบํารุงรักษาเครื่องจักร  
คาขนยายวัตถุดิบ  และคาทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ  และจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ตนทุนบางชนิด เชน คาแรงงานทางตรง  ซึ่งจะชวยใหการระบุคาใชจายการผลิตเขาสูผลิตภัณฑ
มีความถูกตองมากขึ้น  การมอบหมายความรับผิดชอบในการควบคุมตนทุนตางๆ  จะทําไดงาย
ยิ่งขึ้น  และการตัดสินใจวาควรจะผลิตสินคานั้นตอไปหรือเลิกผลิตก็จะสมเหตุสมผลมากขึ้น 
 ตอไปน้ีเปนตัวอยางการคํานวณกําไรขาดทุนแยกตามประเภทสินคา ตามแนวคิด
ตนทุนแบบเดิมและตนทุนกิจกรรม 
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การคํานวณกําไรขาดทุนแยกตามประเภทสินคา (แนวคิดตนทนุแบบเดิม) 

สินคา ก สินคา ข รวม  
คาขาย 
หัก ตนทุนผันแปร 
 คาวตัถุดิบ 
 คาแรงงานทางตรง 
 คาบํารุงรักษา 
 คาพลังงานไฟฟา 
 คานายหนา 
  กําไรสวนชดเชยตนทุนคงที ่
หัก ตนทุนคงที่ทางตรง 
 คาโฆษณา 
 กําไรสวนชดเชยตนทุนคงทีร่วม 
หัก ตนทุนคงที่รวม 
 คาเสื่อมราคา – เครื่องจักร 
 คาเสื่อมราคา – โรงงาน 
 คาเตรียมการผลิต 
 คาใชจายบคุลากร 
 คาบริหารทัว่ไป 
 คาขนยายวัตถุดิบ 
 คาบริหารการขาย 
  กําไรสุทธิกอนหักภาษ ี

1,000,000 
 
 
 

(300,000) 
(210,000) 
(90,000) 
(35,000) 
(30,000) 
335,000 

 
(80,000) 
255,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,600,000 
 
 

(400,000) 
(210,000) 
(90,000) 
(35,000) 
(40,000) 
825,000 

 
(60,000) 
765,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,600,000 
 
 

(700,000) 
(420,000) 
(180,000) 
(70,000) 
(70,000) 

 
 

140,000 
1,020,000 

 
(100,000) 
(160,000) 
(200,000) 
(120,000) 
(180,000) 
(140,000) 
(80,000) 
40,000 
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 การคํานวณกําไรขาดทุนแยกตามประเภทสินคา (แนวคิดตนทนุกิจกรรม) 

สินคา ก สินคา ข รวม  
คาขาย 
หัก ตนทุนผันแปร 
 คาวตัถุดิบ 
 คาแรงงานทางตรง 
 ตนทุนเกีย่วกบัเครื่องจักร* 
 คาพลังงาน 
 คานายหนา 
  กําไรสวนชดเชยตนทุนผันแปร 
                   อ่ืนๆและตนทุนคงที ่
หัก คาใชจายผันแปรที่ไมใชจํานวนหนวย  
        ผลิต (non-unit-based variable costs) 
 คาเตรียมการผลิต 
 คาขนยายวัตถุดิบ 
 คาบุคลากร 
 คาบริหารการขาย 
 ตนทุนคงที่ทางตรง 
 คาโฆษณา 
 กําไรสวนชดเชยตนทุนแผนก- 
         อํานวยการ (facility sustaining costs) 
หัก     ตนทุนแผนกอํานวยการ (facility 
          sustaining costs) 
 คาเสื่อมราคา – โรงงาน 
 คาใชจายในการบริหารทั่วไป 
  กําไรสุทธิกอนหักภาษ ี

1,000,000 
 

 

(300,000) 
(210,000) 
(140,000) 
  (35,000) 
  (30,000) 

 
 

285,000 
 
 

120,000 
(90,000) 
(40,000) 
(50,000) 

 
(80,000) 
(95,000) 

 1,600,000 
 

 

(400,000) 
(210,000) 
 (140,000) 
  (35,000) 
  (40,000)  

 
 

695,000 
 
 

 (80,000) 
(50,000) 
(80,000) 
(30,000) 

 
(60,000)
475,000 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,600,000 
 

 

(700,000) 
(420,000) 
(280,000) 
  (70,000) 
  (70,000) 

 
 
 

1,060,000 
 
  

(200,000) 
(140,000) 
(120,000) 
(80,000) 

  
(140,000)
  380,000 

  
  

 
(160,000) 
(180,000) 
  (40,000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งบกําไรขาดทนุแยกตามประเภทสินคา ซึ่งจัดทําขึ้นตามแนวคิดตนทุนกิจกรรม จะเห็น
ไดวาตามแนวคิดนี้ คาเสื่อมราคาเครื่องจักรถือเปนตนทนุกิจกรรมในระดับหนวย (unit)  เนื่องจาก
การคิดคาเสื่อมราคาตามวธิจํีานวนหนวยผลิต  สําหรับตนทุนกิจกรรมในระดับกลุมกิจกรรม (batch) 
จะประกอบดวยคาเตรียมการผลิตและคาขนยายวัตถุดิบ ตนทุนของกิจกรรมเหลานี้จะสามารถระบุ
เขาสูผลิตภัณฑไดโดยใชตวัผลักดันกิจกรรมในระดับกลุมกิจกรรม (batch) ซึ่งไดแก จํานวนครั้งของ
การเตรียมการผลิตและจํานวนครั้งของการขนยายวัตถุดิบ   สําหรับตนทุนกิจกรรมในระดับสินคา 
(product) ซึ่งไดแก คาบุคลากรและคาบริหารการขายสามารถระบุเขาสูผลิตภัณฑไดโดยใชจํานวน
พนักงาน และจํานวนคําสั่งซ้ือของลูกคา จะเห็นไดวางบกําไรขาดทุนแยกตามประเภทสินคาที่จัดทาํ
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ขึ้นตามแนวคดิตนทุนกิจกรรม ใหตวัเลขกําไรที่แตกตางไดจากงบกําไรขาดทนุแบบเดิมอยาง
มาก นอกจากสินคา ก จะไมกําไรแลวยังกอใหเกิดความสิ้นเปลืองทรัพยากรอีกดวย หากมีการ
ยกเลิกสินคา ก กําไรรวมของกิจการก็จะเพ่ิงสูงขึ้น  
 จากการทราบความสามารถในการทํากําไรของสินคาแตละชนิดที่ใกลเคียงความเปน
จริงมากขึ้น   จะเห็นไดวา  งบกําไรขาดทุนที่ปรากฏมีรายละเอียดมากกวาปกติเพ่ือใหเขาใจ
ผลกระทบอันเกิดจากการนําเอาแนวคิดตนทุนกิจกรรม  มาใชในการแสดงผลการดําเนินงาน
แยกตามประเภทสินคา  จะเห็นไดวาสินคา ก และ ข ตางมีกําไรที่ครอบคลุมถึงตนทุนคงที่รวม  
ดังน้ันโอกาสที่กิจการจะยกเลิกการผลิตสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งจึงมีนอยมาก  แตกําไรสุทธิรวม
ซึ่งสูงกวาจุดคุมทุนเพียงเล็กนอยน้ันถือวาเปนสิ่งที่ไมนาไววางใจอยางยิ่ง 
 
 2. กําไรขาดทุนแยกตามประเภทสินคา วิธีทันเวลาพอดี  (JIT)  และการ
จําแนกตนทนุตามวิธีตนทุนกิจกรรม (ABC) 
 ระบบจัดการแบบทันเวลาพอดี จะชวยเพิม่ความสามารถในการทํากําไรของสินคาทัง้ 2 
ชนิด ซึ่งหากกิจการตัดสินใจที่จะยังคงผลิตสินคา ก ตอไปก็จะถือเปนสิ่งที่ถูกตองอยางยิ่ง  สมมติ
วาภายหลังทีน่ําเอาระบบจดัการแบบทันเวลาพอดีมาใช  ไดมีการจัดทํางบกําไรขาดทุนแยกตามราย
สินคาขึ้นใหม จะเห็นไดวากิจกรรมในระดับกลุมกิจกรรม (batch) จะหมดไป อีกทั้งคาแรงงานทางตรง
ก็จะเพ่ิมขึ้น อันเนื่องมาจากภาระงานในสวนของการบํารุงรักษาเครื่องจักรที่มีมากขึ้น     สําหรับ
ตนทนุที่ไมผนัแปรตามจํานวน (non unit based costs) ในสวนที่เหลือจึงเปนตนทุนกิจกรรมใน
ระดับสินคาหรอืกระบวนการผลิต (product) 
 

 สินคา ก สินคา ข รวม 

คาขาย 1,000,000  1,600,000  2,600,000  

หัก   ตนทุนผันแปร       
 คาวตัถุดิบ (300,000)  (400,000)    
 คาพลังงานไฟฟา (35,000)  (35,000)    
 คานายหนา (30,000)  (40,000)    
 กําไรสวนชดเชยตนทุนผันแปรอ่ืน ๆ 

และตนทุนคงที่ 
 

625,000 
  

1,125,000 
   

หัก คาใชจายผันแปรที่ไมใชจํานวนหนวยผลติ       
         (non-unit-based variable costs)       
 คาบุคลากร (60,000)  (60,000)  (120,000)  
 คาบริหารการขาย (50,000)  (30,000)  (80,000)  
      ตนทุนคงที่ทางตรง       
 คาโฆษณา (80,000)  (60,000)  (140,000)  
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 สินคา ก สินคา ข รวม 
 คาแรงงานทางตรง (280,000)  (280,000)  (560,000)  
 คาเสื่อมราคาเครื่องจักร (40,000)  (60,000)  (100,000)  
        กําไรสวนชดเชยตนทุนคงที่รวม 125,000  625,000  760,000  
หัก   ตนทุนคงที่รวม       
 คาเสื่อมราคา – โรงงาน     (160,000)  
 คาบริหารทัว่ไป     (180,000)  
 กําไรสุทธิกอนหักภาษ ี     420,000  

  
 การนําเอาระบบจัดการทันเวลาพอดีมาใชมีผลกระทบตอการแสดงรายละเอียดในงบ
กําไรขาดทุนแยกตามรายสินคาหลายประการ    

1. ตนทุนผันแปรจะลดลงเนื่องจากคาแรงงานทางตรงซึ่งมีแนวโนมที่จะกลายเปน 
ตนทุนคงที่  ในขณะเดียวกันคาบํารุงรักษาเครื่องจักรและคาขนยายวัตถุดิบจะกลายเปนตนทุน
คงที่   

2. ขอมูลที่ไดจากการนําเอาระบบจัดการแบบทันเวลาพอดี  และตนทุนกิจกรรม     
มาใช ชวยใหผูบริหารทราบความสามารถในการทํากาํไรของสินคาแตละชนิดที่มีความถูกตอง
มากขึ้น   

3. มีการนําเอาระบบทันเวลาพอดีมาใชกิจการจะสามารถทํากําไรจากสินคาแตละชนิด 
ไดสูงขึ้น และเมื่อความสามารถในการทํากําไรสูงขึ้นจนถึงระดับที่ตองการแลว  การที่จะเพ่ิม
ราคาสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งหรือทั้ง 2 ชนิดพรอมๆ กันยอมทําไดงายขึ้น  หากฝายบริหาร
ตองการที่จะเพ่ิมราคาสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตนทุน  ปริมาณ  
และกําไรของสินคาจะเปนประโยชนยิ่งในการคํานวณหาราคาขายที่จะชวยใหกิจการคุมทุน หรือ
บรรลุเปาหมายกําไรที่ตั้งไว   
 4. ขอมูลตนทุนผลิตภัณฑที่มีความถูกตองใกลเคียงความเปนจริงมากขึ้น  ชวยเพิ่ม
คุณประโยชนใหกับตัวแบบของการบัญชีเพ่ือการจัดการที่ใชในการตัดสินใจเชิงกลยุทธของ
ผูบริหาร 
  การปนสวนตนทุนรวมเขาสูผลิตภัณฑจะมีความถูกตองใกลเคียงความเปนจริง
มากจะทําใหขึ้นเมื่อกิจการนําเอาระบบจัดการแบบทันเวลาพอดีมาใชควบคูไปกับระบบการคิด
ตนทุนกิจกรรม จากตัวอยางขางตน  คาบุคลากรจะกลายเปนตนทุนที่สามารถปนสวนเขาสู
ผลิตภัณฑแตละชนิดไดโดยตรง การระบุตนทุนผันแปรที่ไมใชหนวยผลิต  (non unit based 
variable costs) เขาสูผลิตภัณฑจะชวยใหการบัญชีตนทุนผันแปรยังคงเปนเครื่องมือสําคัญใน
การบริหารงาน  ทั้งกิจกรรมภายใน (internal activities)   และกิจกรรมภายนอก(external  
activities) 
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  เปนที่ทราบกันดีแลววาวิธีการบัญชีตนทุนผันแปร และวิธีการบัญชีตนทุนรวมจะ
มีวิธีในการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑที่แตกตางกัน  ตามวิธีการบัญชีตนทุนรวม  คาใชจายการ
ผลิตคงที่สวนหนึ่งจะรวมอยูในตนทุนผลิตภัณฑที่ขายไป  และอีกสวนหนึ่งจะรวมอยูในตนทุน
สินคาคงเหลือ  ในขณะที่วิธีการบัญชีตนทุนผันแปรจะถือวาคาใชจายการผลิตคงที่เปนตนทุน    
ประจํางวดหรือคาใชจายที่เกิดขึ้นตามงวดเวลา ทําใหไมสามารถนําไปใชการจัดทํางบการเงิน
เพ่ือเสนอบุคคลภายนอกได  เพราะไมเปนไปตามหลักการบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไป ดังน้ัน ตาม
วิธีการบัญชีตนทุนรวม  หากปริมาณการผลิตสูงกวาปริมาณขาย  คาใชจายการผลิตคงที่
บางสวนจะถือเปนคาใชจายตั้งพักและรวมอยูในสินคาคงเหลือ   และไมถือวาเปนคาใชจาย
จนกวาสินคานั้นจะขายออกไป  วิธีการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑที่แตกตางกันเชนน้ีจึงมีผลทําให
มูลคาสินคาคงเหลือที่ปรากฏในงบดุล  และผลการดําเนินงานที่ปรากฏในงบกําไรขาดทุน 
แตกตางกัน 
 การที่กิจการที่นําระบบการจัดการแบบทันเวลาพอดีสมบูรณแบบมาใช ระดับสินคา
คงเหลือและวัตถุดิบมีแนวโนมที่จะลดลงจนเกือบกลายเปนศูนย ตนทุนการผลิตสวนใหญ
จะกลายเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น  และจะไมมีคาใชจายการผลิตตั้งพักเพื่อรอการตัดเปน
คาใชจายอีกตอไป  ดังนั้นกําไรจากการดําเนินงานในแตละงวดบัญชีจะเทากันไมวากิจการจะ
คํานวณตนทุนผลิตภัณฑตามวิธีการบัญชีตนทุนรวมหรือวิธีการบัญชีตนทุนผันแปร  อีกทัง้ความ
จําเปนในการตีราคาสินคาคงเหลือจะหมดไป เพราะกิจการจะไมมีสินคาคงเหลืออีกตอไป  งบ
กําไรขาดทุนที่จัดทําขึ้นตามวิธีการทั้ง 2   จึงแตกตางกันเฉพาะรูปแบบในการนําเสนอรายการ
คาใชจายตางๆ  งบกําไรขาดทุนที่จัดทําขึ้นตามวิธีการบัญชีตนทุนรวมจะแบงตนทุนตาม 
หนาที่งาน ในขณะที่งบกําไรขาดทุนที่จัดทําขึ้นตามวิธีการบัญชีตนทุนผันแปรจะแบงตนทุนตาม
กิจกรรม  
 
 3. ตนทุนกิจกรรมกับการบริหารสินคา 
  การคํานวณตนทุนตามกิจกรรมใหขอมูลตนทุนผลิตภัณฑที่มีความถูกตองมากขึ้น  
ซึ่งมีความสําคัญยิ่งตอกิจการที่ ดําเนินการผลิตในสภาพแวดลอมทางการผลิตสมัยใหม  
ความสามารถในการทํากําไรของสินคาจะสัมพันธกับกลยุทธของกิจการ  ไมวาจะในดานของการ
กําหนดราคาผลิตภัณฑ สวนผสมของผลิตภัณฑ การแนะนําผลิตภัณฑใหม การคํานวณตนทุน
ผลิตภัณฑจึงตองมีความถูกตองใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด  เพราะตนทุนผลิตภัณฑที่   
ผิดพลาดยอมทําใหการตัดสินใจของผูบริหารผิดพลาด  อันจะนําความเสียหายมาสูกิจการได  
โดยเฉพาะในกรณีที่กิจการมีผลิตภัณฑหลายประเภท  การใชสิ่งที่มีความสัมพันธกับปริมาณ
การผลิตเปนเกณฑในการปนสวนคาใชจายการผลิตจะทําใหผลิตภัณฑที่ผลิตในปริมาณมากมี
ตนทุนสูงเกินไปและผลิตภัณฑที่ผลิตในปริมาณนอยมีตนทุนต่ําเกินไป 
 ระบบตนทุนกิจกรรม  เปนแนวคิดของระบบการบริหารตนทุนแบบใหมที่ชวยใหการ
คํานวณตนทุนผลิตภัณฑมีความถูกตองใกลเคียงความเปนจริงมากขึ้น  และกระตุนใหผูบริหาร



  
124 

หันมาใหความสนใจกับการบริหารกิจกรรมและตนทุนที่เกี่ยวของมากขึ้นระบบตนทุนกิจกรรม  
ถือวากิจกรรมตาง ๆ เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดตนทุน  และกลยุทธของกิจการเปนตัวผลักดันให
เกิดกิจกรรมตางๆ อีกทีหนึ่ง กลยุทธของกิจการจึงมีความสัมพันธโดยตรงกับกิจกรรม  กลาวคือ
กลยุทธที่แตกตางกันยอมทําใหเกิดกิจกรรมที่แตกตางกัน เชน  การนําเอาระบบการจัดการแบบ
ทันเวลาพอดีหรือการผลิตเม่ือมีคําสั่งผลิต (just  in  time  : jit) มาใชยอมทําใหการปรับปรุง  
คุณภาพวัตถุดิบมีมากขึ้นและการขนยายวัตถุดิบลดนอยลง  ตลอดจนคาใชจายการผลิตที่
เกิดขึ้นในระบบการผลิตเม่ือมีคําสั่งผลิต มีจํานวนแตกตางไปจากที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอม
ทางการผลิตแบบเดิม  ขอมูลในลักษณะนี้จะชวยใหผูบริหารตัดสินใจเชิงกลยุทธไดดียิ่งขึ้น โดย
อาศัยการคํานวณตนทุนของกลยุทธที่เปนทางเลือกตาง ๆ ระบุกิจกรรมและตนทุนกิจกรรม  
และเปรียบเทียบตนทุนของกลยุทธที่เปนทางเลือกตางๆ เชน  เปรียบเทียบตนทุนที่เกิดขึ้นใน
ระบบการผลิตแบบเดิมกับระบบทันเวลาพอดี ซึ่งจะชวยใหผูบริหารเลือกกลยุทธที่จะกอใหเกิด
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจแกกิจการสูงสุดไดเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
 4. ตนทุนกิจกรรมกับการตลาด 

  ประโยชนเชิงกลยุทธอีกประการหนึ่งที่เห็นไดชัดของระบบตนทุนกิจกรรม คือ 
ความสามารถของระบบในการใหขอมูลที่ครอบคลุมถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนอกโรงงานอัน
เกี่ยวเนื่องกับลูกคา  (post – plant, customer – level activities) การขยายขอบเขตการ
วิเคราะห  ตนทุนเพ่ือใหครอบคลุมถึงกิจกรรมทางดานการตลาดและกิจกรรมในการจัดจําหนาย
สินคา  จะชวยใหผูบริหารตัดสินใจเชิงกลยุทธไดดียิ่งขึ้น  เชน  กิจการแหงหน่ึงมีลูกคาเพียงราย
เดียวที่  สั่งซ้ือสินคาสูงถึง 50% ของยอดขายทั้งหมด  ในขณะที่ลูกคารายอื่น ๆ จะสั่งซ้ือสินคา
รวมกันเพียง  50% สมมติวาลูกคารายใหญสั่งซื้อสินคาจากกิจการเพียงปละ 2  ครั้ง    แตสั่งซ้ือ
ครั้งละมากๆ ในขณะที่ลูกคารายอื่น ๆ จะสั่งซ้ือสินคาเปนจํานวนเล็กนอยในแตละครั้ง แตสั่งซ้ือ
บอยคร้ัง  โดยปกติกิจการจะเรียกเก็บเงินจากลูกคาตามราคาที่บวกเพิ่มจากตนทุน   ซึ่ง
ครอบคลุมถึงคาใชจายในการขายดวย สมมติวาในปจจุบันกิจการใชยอดขายเปนเกณฑ    ใน
การปนสวนคาใชจายการบริหารการขาย ทําใหลูกคารายใหญรับภาระคาใชจายการบริหารการ
ขายสูงถึง 50%   ลูกคารายใหญนี้อาจจะไมรวมทําธุรกิจกับกิจการ  เนื่องจากคาใชจายในการ
บริหารการขายที่คิดไวสูงเกินไปทําใหกิจการเสียลูกคาไปในที่สุด 

 จากการตรวจสอบสาเหตุพบวาจํานวนคําสั่งซื้อที่กิจการตองดําเนินการคือตัวผลักดัน
ใหกิจกรรมการบริหารการขายเกิดขึ้น  ดังน้ันการที่ลูกคารายใหญจะตองรับภาระคาใชจายการ
บริหารการขายสูงถึง 50% จึงไมถูกตอง  เพราะลูกคารายใหญสั่งซื้อสินคาจากกิจการเพียง     
ปละ  2 ครั้ง    ผูบริหารจึงไดสั่งใหพนักงานบัญชีตนทุนทําการทบทวนการปนสวนคาใชจายการ
บริหารการขายเสียใหม  โดยใชแนวคิดตนทุนกิจกรรม  ซึ่งภายหลังจากที่คํานวณตนทุนใหม
โดยใชแนวคิดตนทุนกิจกรรมทําใหราคาสินคาที่กิจการควรจะขายใหแกลูกคารายยอยเพ่ิมขึ้น 
และราคาสินคาที่ควรจะขายใหแกลูกคารายใหญลดลง  การคํานวณขอมูลในลักษณะนี้ชวยกระตุน
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ใหผูบริหารหันมาใหความสนใจกับการบริหารกิจกรรมและตนทุนอีกดวย  ขอมูลตนทุนกจิกรรมจะ
เปนประโยชนยิ่งแกผูบริหาร  เพื่อใชประกอบการอธิบายใหลูกคาทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาขาย และใชประกอบการพิจารณาสวนลดใหแกลูกคาในกรณีที่สั่งซ้ือสินคาครั้งละมาก ๆ 

 การที่ระบบการคิดตนทุนกิจกรรม ใหขอมูลซ่ึงครอบคลุมถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
นอกโรงงานในระดับลูกคา จึงนับวามีความสําคัญยิ่งตอกิจการที่นําเอาระบบการผลิตเม่ือมีคําสั่ง
ผลิตหรือระบบการจัดการแบบทันเวลาพอดีมาใช  เพราะปรัชญาการบริหารการผลิตของระบบ
ทันเวลาพอดี จะเนนการลดกิจกรรมในระดับครั้งหรือกลุมกิจกรรม (batch) ใหเหลือนอยที่สุด
เทาที่จะทําได  และกอใหเกิดกิจกรรมในระดับคุณภาพสินคาหรือกระบวนการผลิต (product)  
ใหมากที่สุด  ประโยชนของระบบการจัดตนทุนกิจกรรม ในสวนของการบริหารการผลิตจึงเกิด
จากการวางผังการผลิตใหม  และจากการเปดโอกาสใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
กิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง  กิจการจะตองทําการประเมินลูกคา  สวนของลูกคา  และกิจกรรม
ทางการตลาดอันเกี่ยวเนื่องกับสินคาแตละชนิดดวยวิธีการตางๆ อยางตอเนื่อง การปนสวน
คาใชจายการบริหารการขายสะทอนใหเห็นถึงความสามารถของระบบตนทุนกิจกรรมในการให
ขอมูลอันเปนประโยชนแกผูบริหารที่นอกเหนือไปจากขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหคุณคาของ
กิจกรรมซึ่งผูบริหารตองการขอมูลไปใชในการบริหารจัดการไดจากประเด็นตอไปน้ี 
  
 5. ตนทุนกิจกรรมกับการวางแผนกําไรและตัดสินใจ 
  ขอมูลที่นักบัญชีเปนผูจัดทําขึ้นนั้น ควรใหความสําคัญของผลกระทบของระบบ
การคิดตนทุนกิจกรรม ที่มีตอการบัญชีตนทุนที่เกี่ยวของ เชน การวิเคราะหจุดคุมทุนและการ
วิเคราะหความสามารถในการทํากําไรของสินคา  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไมวาจะเปนการตัดสินใจ  การวางแผน  การควบคุมตนทุนและการลด
ตนทุน จากการนําเอาการบัญชีตนทุนผันแปรมาใชในทางปฏิบัติเร่ิมเปนที่แพรหลาย  โดยตั้งอยู
บนพื้นฐานของแนวคิดที่วาขอมูลที่ไดจากวิธีการบัญชีตนทุนผันแปรเหมาะสมสําหรับผูบริหารที่
จะนําไปใชในการวางแผน  การควบคุม และการตัดสินใจมากกวาวิธีตนทุนรวมกลาวคือกําไรที่
ไดจากการคํานวณโดยใชวิธีการบัญชีตนทุนผันแปรจะแปรเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันกับ
ปริมาณขาย  แมวาสภาพแวดลอมทางการผลิตจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก  วิธีการ
บัญชีตนทุนผันแปรก็ยังสามารถนํามาใชไดอยางเต็มที่ในสภาพแวดลอมการผลิตสมัยใหม    
คุณประโยชนที่เพ่ิมขึ้นของขอมูลที่ไดจากวิธีการบัญชีตนทุนผันแปรในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ
ในสภาพแวดลอมทางการผลิตสมัยใหม  เกิดจากการคํานวณตนทุนกิจกรรมซึ่งคํานึงถึงกิจกรรม
ในการผลิตผลิตภัณฑแตละชนิดอยางชัดเจนและใหความสําคัญกับตัวผลักดันกิจกรรมที่ไมได    
ผันแปรกับจํานวนหนวยผลิต (non-unit cost drivers)  มากขึ้น   
  นอกจากนี้ระบบจัดการแบบทันเวลาพอดี  ยังผลักดันใหเกิดสภาพแวดลอม
ทางการผลิตที่เนนการปรับเปลี่ยนรูปแบบของกระบวนการตางๆ เสียใหมโดยเนนความเรียบ
งายเปนหลักทําใหตนทุนหลายรายการซึ่งแตกอนถือวาเปนตนทุนรวม     และยากที่จะระบุเขาสู
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ผลิตภัณฑแตละชนิดไดโดยตรง ขอมูลในลักษณะนี้นอกจากจะสะทอนใหเห็นถึงความยากงายใน
การผลิตผลิตภัณฑแตละชนิดไดดีกวาขอมูลที่ไดจากระบบการบริหารตนทุนแบบเดิมแลว  ยัง
ชวยใหผูบริหารเขาใจถึงตนทุนตางๆ ที่ผันแปรตามกลยุทธและตัวผลักดันกิจกรรมในระดับที่ไม
ผันแปรตามจํานวนหนวย ไดแก  ตัวผลักดันกิจกรรมในระดับกิจกรรม  (batch level) และระดับ
กระบวนการผลิต  (process level) ซึ่งจะชวยใหการตัดสินใจของผูบริหารมีความถูกตองมากขึ้น 
 

การเพิ่มความสามารถในการทํากําไร 
 แมวาระบบตนทุนกิจกรรม  จะใหขอมูลที่ชัดเจนเพียงพอแกผูบริหารถึงแนวทาง   
ในการบริหารการใชทรัพยากรและการใชจายของกิจการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งชวยให  
เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปลาของกิจกรรมตาง ๆ  ผูบริหารจะตองตระหนัก
ดวยวาจะตองไมใชขอมูลตนทุนที่ไดจากระบบตนทุนกิจกรรม   ในการตัดสินใจปดโรงงานหรือ
ยกเลิกผลิตภัณฑอยางไมมีเหตุผล  ทั้งน้ีดวยเหตุผลเพียงวาการวิเคราะหความสามารถในการ
ทํากําไรบงชี้วาผลิตภัณฑนั้นมีความสามารถในการหากําไรต่ํา  ในทางกลับกันขอมูลที่ไดจาก
การวิเคราะหตนทุนกิจกรรม  ควรจะกระตุนใหผูบริหารดําเนินการแกไขปญหาเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการทํากําไรโดยใชมาตรการตอไปน้ี   
 1. เม่ือสภาวการณทางการตลาดเอื้ออํานวย  ผูบริหารควรปรับราคาผลิตภัณฑใหม
เพ่ือใหรายไดและคาใชจายเปนไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งถือวาเปนมาตรการที่งายที่สุด เพราะ
ไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในองคกร 
 2.  ผูบริหารควรปรับเปลี่ยนสวนผสมของผลิตภัณฑหรือสวนผสมของลูกคาใหม 
เพ่ือลดความตองการใชทรัพยากรบางประเภทลง โดยออกแบบผลิตภัณฑใหมเพ่ือลดการใช  
ชิ้นสวนบางประเภทลง  หรือใชชิ้นสวนรวมกับผลิตภัณฑอ่ืนมากขึ้น  ในขณะเดียวกันการผลิต
สินคาตามคําสั่งของลูกคาควรชะลอไปจนกวาจะถึงกระบวนการผลิตสุดทาย  นอกจากนี้ควร
กําหนดขนาดของคําสั่งซ้ือขั้นต่ําสุดและจูงใจใหลูกคาหันมาใหความสนใจกับสินคามาตรฐานที่
ผลิตอยูแลวใหมากขึ้น  และลดการผลิตสินคาที่ไมทํากําไรหรือลดการขายสินคาใหแกลูกคาที่ไม
ทํากําไรใหเหลือนอยที่สุด  ในที่สุดกิจการจะสามารถมุงเนนไปที่การผลิตสินคามาตรฐานใน
ปริมาณมากไดมากขึ้น  โดยที่ผลิตสินคาในปริมาณนอยตามคําสั่งของลูกคาจะไมเปนอุปสรรค
อีกตอไป 
 3. ดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเนนการพัฒนากิจกรรมอยาง 
ตอเน่ือง เชน เพ่ิมคุณภาพสินคา   ลดเวลาในการเตรียมการผลิต   ปรับเปลี่ยนผังโรงงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ควรมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาใชเพ่ือใหการ
ดําเนินการตามคําสั่งซ้ือสะดวก  รวดเร็วยิ่งขึ้น มาตรการเชนน้ีจะไมทําใหกิจกรรมตาง ๆ        
ที่ดําเนินอยูเปลี่ยนไป  แตจะชวยลดปริมาณการใชทรัพยากรลงอยางเห็นไดชัด 
 เม่ือผูบริหารสามารถลดความตองการใชทรัพยากรขององคกรลงไดแลว  กิจกรรม
สวนเกินหรือกิจกรรมที่ไมเพ่ิมคา (redundant activities) ก็จะปรากฏใหเห็นเดนชัด  การที่จะ
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พัฒนาการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและไดรับประโยชนจากการวิเคราะหการคิดตนทุน
กิจกรรมอยางเต็มที่นั้นจึงจําเปนที่ผูบริหารจะตองดําเนินกิจกรรมในสวนที่เหลืออยูโดยตระหนัก
ถึงความมีประสิทธิภาพทางดานตนทุนโดยใชวิธีการตอไปน้ี 
 1. เพิ่มผลผลิตและยอดขายใหมากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได โดยไมทําใหคาใชจาย 
การผลิต  และคาใชจายในการดําเนินงานเปลี่ยนแปลง หรือ 
 2. ปรับรูปแบบกระบวนกิจกรรมใหมเพ่ือลดความสูญเปลาหรือกิจกรรมที่ไมเพ่ิมคา 
ใหหมดไป การทําเชนนี้จะไมทําใหรายไดเพ่ิมขึ้น  แตจะชวยใหคาใชจายการผลิตและคาใชจาย
ดําเนินงานลดลง 
 ไมวาผูบริหารจะใชวิธีการใด  ความสามารถในการทํากําไรจากผลิตภัณฑยอม
เพ่ิมขึ้นดวยกันทั้งสิ้น และหากผูบริหารไมสามารถเพ่ิมผลไดจากการผลิตหรือลดกิจกรรมที่ไม
เพ่ิมคาใหหมดไปไดแลว  ปญหากําลังผลิตสวนเกินยอมเกิดขึ้นตามมาและผลกําไรที่คาดวาจะ
เพ่ิมขึ้นน้ันก็ไมอาจเปนจริงได  เม่ือเปนเชนน้ีผูบริหารอาจดวนสรุปวาคาใชจายในการ
ดําเนินงานทั้งหมดที่จริงแลวก็คือ  ตนทุนคงที่  การที่ผูบริหารมองวาคาใชจายดังกลาวเปน
ตนทุนคงที่  ก็เพราะผูบริหารยังไมไดมีการใชวิธีการใดๆ  ที่จะทําใหตนทุนเหลานั้นกลายเปน
ตนทุนผันแปร  ซึ่งโดยความเปนจริงแลวคาใชจายในการดําเนินงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะไมใช
ตนทุนคงที่  หรือตนทุนผันแปรอยางใดอยางหนึ่งตลอดกาล  ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหการคิด
ตนทุนกิจกรรม  จะชวยใหผูบริหารเขาใจสาเหตุของความผันแปรของคาใชจายตางๆ ไดชัดเจน
ยิ่งขึ้น  ซึ่งจะเปนประโยชนตอการลดความตองการใชทรัพยากรขององคการ   
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สรุป 
 
 ระบบตนทนุกจิกรรม (activity  based  costing   system : ABC) เริ่มเปนที่ยอมรับ
และแพรหลายมากขึ้น ซึ่งระบบ ABC มีความสําคัญตอกิจการในดานการคํานวณตนทนุ
ผลิตภัณฑ  การบริหารควบคุมตนทุน การตัดสินใจเชิงกลยุทธ การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม
เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ การใหขอมูลที่เปนจริงทําใหฝายบริหารไดมองเห็นศักยภาพที่แทจริงของ
กิจการ  ทําใหกิจการไดเปรียบเชิงกลยุทธ นอกจากนี้  ไดมีผูศึกษาเกีย่วกบัการคดิตนทนุ
กิจกรรมสรุปไดวา การคดิตนทุนกิจกรรมเปนการใหความสําคัญกบัการบริหารกิจกรรมเพื่อลด
ความสูญเปลา  หรือทําใหกิจกรรมไมเพ่ิมมูลคาใหเหลอืนอยที่สุด หรือหมดไป  เปนการคํานวณ
ตนทุนผลติภัณฑ ตนทุนกจิกรรม และตนทุนกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานในระยะยาว 
 การคิดตนทุนกิจกรรมเพื่อใหไดตนทุนทีถู่กตองควรมีการสรางกลุมตนทุนขึ้นสําหรับ
แตละกิจกรรม หรือแตละรายการที่สามารถระบตุวัผลักดันตนทุนได ระบบการคิดตนทุนกิจกรรม
ประกอบดวย  4 ขั้นตอน  คอื ขั้นตอนแรก เปนการวิเคราะหคุณคากระบวนการ   ขั้นตอนที่สอง   
การระบุศนูยกิจกรรม  ขั้นตอนที่สาม การปนสวนตนทุนเขาสูศูนยกิจกรรม และขั้นตอนสุดทาย
การคัดเลือกตวัผลักดันตนทนุ  
 จากขั้นตอนการคิดตนทุนกจิกรรมจะชวยใหผูบริหารนําระบบการจัดการที่เหมาะสม
มาใช เพ่ือลดกิจกรรมที่ไมเพ่ิมคาหรือตนทุน เชน ระบบการจัดการแบบทันเวลา (just  in time : 
JIT) นอกจากนี้ยังใหขอมูลเชิงระบบที่ครอบคลุมถึงกจิกรรมที่เกิดขึน้นอกโรงงาน เชน กิจกรรม
ทางการตลาด  กิจกรรมการจัดจําหนาย   ซึ่งจะสงผลใหกิจการเพิ่มความสามารถในการทํากําไร    
เพ่ิมประสิทธภิาพ ลดการสูญเปลา ทําใหคาใชจายการผลิต และคาใชจายดําเนินงานลดลง 
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