
บทที่  5 
การควบคุมตนทุนการผลิต 

 
 การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของกิจการ  นอกจากจะไดมาจากทาง
บัญชีการเงิน   โดยรายการคาของธุรกิจจะถูกจดบันทึกและจัดประเภทตางๆ   และแสดงผลของ
ขอมูลที่ผูใชงบการเงินตองการในรูปของการรายงานการเงิน  ในขณะเดียวกันผูบริหารยังมี
ความจําเปนที่ตองใชขอมูลลักษณะเฉพาะเจาะจง ที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อการบริหารกิจกรรม
ตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ เชน ตนทุนสําหรับงานที่ไดรับมอบหมายในหนวยงาน หรือตนทุน
แยกตามความรับผิดชอบในแผนกนั้น  เพื่อแสดงจํานวนตนทุนที่ใชในการดําเนินงานทั้งหมด  
โดยเฉพาะอยางยิ่งตนทุนการผลิต ซึ่งผูบริหารจะทราบขอมูลจากระบบบัญชีตนทุนเพ่ือใชในการ
วางแผน และควบคุมตนทุนการผลิต  ซึ่งประกอบดวยวัตถุดิบทางตรง  คาแรงงานทางตรง  และ
คาใชจายการผลิต ในบทนี้จะกลาวเฉพาะวัตถุดิบและคาแรงงาน 
 

ความสําคญัของการบัญชีตนทนุ 
 ขอมูลตนทุนการผลิตสามารถนําไปใชในการวางแผน และควบคุมกิจกรรม    
ทางธุรกิจ  และเพื่อการตัดสินใจดําเนินงานของผูบริหาร  ตลอดจนใชเปนหลักในการกําหนด   
ราคาขายผลิตภัณฑ (Heizer & Render, 1996, p. 221) และเนื่องจากการบัญชีตนทุนมี
ความสัมพันธกับการบัญชีการเงินของธุรกิจ  ซึ่งผูบริหารสามารถควบคุมการดําเนินงานและทํา
การบริหารอยางมีประสิทธิภาพ      โดยทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผลงานที่เกิด
ขึ้นกับตนทุนมาตรฐานที่ไดวางไวใกลเคียงหรือแตกตางกันเพียงไร  สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
ตนทุนซ่ึงไดทําการรวบรวมและวิเคราะหขึ้นในเวลานั้นๆ จะเปนขอมูลที่มีประโยชนในดาน
การตัดสินใจวากิจการควรจะซื้อหรือผลิตเอง หรือแมแตการตัดสินใจซื้อเครื่องจักรใหม  
ขอมูลตางๆ ที่รวบรวมขึ้นเกี่ยวกับตนทุนจะชวยในการพิจารณาวาควรจะซื้อเคร่ืองจักรใหมมา
แทนหรือไม  หรือในดานการตั้งราคาขายกิจการก็จะอาศัยขอมูลตางๆ  ที่รวบรวมไดมา
พิจารณากําหนดราคาสินคานั้น 
 อยางไรก็ตาม  ขอมูลจากระบบบัญชีตนทุนจะขึ้นกับปจจัยหลายประการ  เชน  
ขนาดของกิจการ  จํานวนผลิตภัณฑที่จะทําการผลิต  ลักษณะการผลิต  ขั้นตอนการผลิต  
ความสนใจในขอมูลของผูบริหาร  และคาใชจายที่เกิดขึ้นในการรวบรวมขอมูลตนทุน  เปนตน 
 การบัญชีตนทุนจะชวยใหสามารถแนะนําฝายบริหารที่ตองรับผิดชอบเกี่ยวกับ  
ตนทุนตางๆ ที่เกิดขึ้นแลว   และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในแงของการชวยฝายบริหารโดยตรง  
เพ่ือประโยชนในการวางแผน  การควบคุมองคการและการทํางานดานตางๆ     ซึ่งเปนการนํา
ขอมูลมาทําการวิเคราะห วิจารณ  ตลอดจนการใหคําแนะนําแกฝายบริหารเกี่ยวกับลักษณะของ
การทํางาน  เหตุนี้การจัดทํางบประมาณเปนหนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่งในการที่จะใหขอมูลเกี่ยวกับ
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ตนทุนในอนาคตแกฝายบริหาร  เพื่อใชเปนประโยชนในการใชเปนหลักในการดําเนินงาน
ดานตางๆ  โดยเฉพาะดานการควบคุมตนทุนการผลิตของกิจการตลอดจนชวยในการ
พิจารณาตัดสินใจและวางแผน  หนาที่ของผูจัดการดานธุรกิจตอการวางแผนการบริหารงาน
จะตองกระทําอยางมีวัตถุประสงคที่แนนอน  ถึงแมหลักการพื้นฐานของวัตถุประสงคของการ
บริหารงาน คือ การแสวงหากําไรก็ตาม 
 นอกจากนี้ เยาวพา  ณ  นคร (2545, หนา 64)  ไดกลาววาธุรกิจที่ประสบ
ความสําเร็จตองมีระบบบัญชีตนทุนที่ดี  เพ่ือใหไดขอมูลเกี่ยวกับตนทุนการผลิตที่ถูกตอง  
รวดเร็ว  ทันตอเวลาซึ่งนํามาใชประโยชนในดานตางๆ ดังนี้ 
 1. ทางดานการตลาด  ทําใหธุรกิจทราบตนทุนการผลิตสินคาที่ถูกตองตรงกับ
ความเปนจริง  จะทําใหเสนอราคาขายสูกับคูแขงขันได  โดยไดรับงานหรือขายสินคาไดและไม
ขาดทุน  ซึ่งจะทําใหธุรกิจอยูรอดได 
 2. การตีราคาสินคา  จะทําใหธุรกิจมีขอมูลตนทุนการผลิตสินคา    รวมทั้งตนทุน
สินคาสําเร็จรูปที่ผลิตเสร็จ  ตนทุนสินคาที่อยูระหวางการผลิตสิ้นงวด  และตนทุนของวัตถุดิบ 
ทั้งที่ใชไปในการผลิตและที่คงเหลืออยูสิ้นงวด 
 3. การวางแผนการดําเนินงาน  ขอมูลตนทุนจะเอ้ือประโยชนใหนําขอมูลไปใช    
ในการวางแผนดําเนินงานและการตัดสินใจของฝายบริหาร  โดยการสะสมขอมูลตามความ
ตองการของฝายบริหาร  เชน  การวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับการขยายสายผลิตภัณฑ    
ฝายบริหารจะตองรูจํานวนเงินที่ตองจายซื้ออุปกรณการผลิตใหม  และตนทุนรวมที่เกี่ยวของ  
กับการขยายงาน  เพ่ือนําขอมูลตนทุนสวนเพ่ิมและรายไดสวนเพ่ิมมาใชประกอบการตัดสินใจ  
เปนตน 
 4. การควบคุมและลดตนทุนการผลิต การใหขอมูลตนทุนการผลิตจะชวยใหฝาย
บริหาร   ทราบวาตนทุนการผลิตรายการใดสูงเกินปกติ เม่ือเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคและ
แผนงานที่ทําไว  ซึ่งไดแก งบประมาณ หรือตนทุนมาตรฐาน 
 การควบคุมมีหลายลักษณะซึ่งลักษณะอ่ืนไดกลาวไวในบทที่ 11 ในบทนี ้เปน
การศึกษาถึงการควบคุมตนทุนวัตถุดิบ และคาแรงงาน โดยถือวาตนทุนวัตถุดิบและแรงงาน
เปนตนทุนการผลิตที่สามารถคิดเขาผลิตภัณฑที่ผลิตไดโดยตรง      
 

ตนทุนวัตถดุิบ 
 เปนที่ทราบกันดีแลววาวัตถุดิบเปนรายการสินคาคงเหลือรายการหนึ่งที่แสดงใน   
งบดุล  ดังนั้น  การคํานวณตนทุนจึงเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31  
เร่ือง  สินคาคงเหลือ  สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย (2548,หนา 
2) กลาวคือ  ตนทุนสินคาคงเหลือ ประกอบดวย  ตนทุนทั้งในการซื้อในการแปลงสภาพและ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือใหสินคาคงเหลือน้ันอยูในสถานที่ และอยูในสภาพที่เปนอยูใน
ปจจุบัน และตนทุนในการซื้อประกอบดวยราคาซื้อ  อากรขาเขาและภาษีอื่น รวมทั้งคาขนสง  
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คาขนถาย และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อ และใหนําสวนลดการคา เงินที่ไดรับคืน
และรายการอื่น ๆ ที่คลายกันมาหักออก 
  ในการบริหารและควบคุม พูลนิจ  ปยะอนันต (2546, หนา 113)ไดจําแนกตนทุน
วัตถุดิบออกเปนตนทุนในการสั่งซื้อ  ตนทุนในการจัดหา และตนทุนในการมีวัตถุดิบหรือตนทุน
ในการเก็บรักษาวัตถุดิบ   และตนทุนวัตถุดิบขาดมือ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 1. ตนทุนในการสั่งซื้อวัตถุดิบ   
  ตนทุนในการสั่งซื้อวัตถุดิบ  หมายถึง  คาใชจายที่จายออกไปจริงเกี่ยวกับการ
สั่งซ้ือวัตถุดิบในแตละครั้ง  ลักษณะของคาใชจายมักจะเปนคาใชจายประเภทผันแปร  และ
คาใชจายในการสั่งซื้อประกอบดวย 
  1.1   คาใชจายในการออกใบขอซื้อและใบสั่งซื้อ 
  1.2   คาใชจายเกี่ยวกบัการจัดการวัตถุดิบเม่ือมาถึง 
  1.3   คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการจัดเตรียมใบรับสินคา 
  1.4   คาใชจายในการติดตอ แกไข เม่ือไดรับวตัถุดิบผดิพลาดหรือลาชา 
  1.5   คาใชจายที่เกิดจากการหาแหลงที่ซือ้ เชน คาใชจายในการติดตอสื่อสาร   

  คาใชจายในการสั่งซ้ือเหลานี้  จากสถิติที่เกิดขึ้นจริงจะมีประมาณ 5 %  ถึง 35 %   
ของเงินลงทุนในวัตถุดิบ กิจการสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ และลดตนทุนเหลานี้ลงได
โดยประยุกตความรูทางดานสถิติและคณิตศาสตร เพื่อชวยในการวิเคราะหและตัดสินใจ  
อยางไรก็ตาม หากตนทุนดังกลาวมีไมมากนัก  กิจการจะรับรูคาใชจายเหลานั้นเปนคาใชจาย
ในการผลิต 
 
 2. ตนทุนในการซื้อวัตถุดิบ   
  ตนทุนในการซื้อวัตถุดิบ  หมายถึง  ตนทุนที่เกิดขึ้นเพือ่ใหไดสินคานั้นมา  ไดแก  
ตนทุนของวัตถุดิบตามใบกํากับสินคารวมทั้งคาใชจายอ่ืน ๆ  เชน  คาขนสง คาประกันภัย  
คาใชจายแผนกตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ เชน แผนกตรวจรับ แผนกบัญช ี เปนตน รายการที่เกี่ยวกบั
การจัดซื้อไดแก 
  2.1 สวนลดรับ  เปนสวนลดที่เกิดจากการซื้อ  โดยปกติแลวผูขายจะกําหนด
ราคาไวในใบแจงราคาและเมื่อมีการซื้อขายเปนปริมาณมากๆ  จะลดราคาตอหนวยลง  ในกรณี
เชนน้ี  เรียกสวนลดนี้วา  สวนลดเนื่องจากการซื้อจํานวนมาก (quantity  discount)  นอกจากนี้    
ผูซื้ออาจจะไดรับสวนลดอีก  ถาหากวาชําระคาวัตถุดิบที่ซื้อในระยะเวลาที่กําหนดเรียกวา 
สวนลดเงินสด (cash  discount) โดยทางดานผูซื้อจะเรียกวาสวนลดรับ ตัวอยางเชน  เงื่อนไข
การชําระหนี้ 2/10, n/30  หมายความวา ผูซื้อจะตองชําระหนี้ภายใน   30 วัน  ถาชําระภายใน 
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10 วันจะไดสวนลด 2% คิดเปนอัตราดอกเบี้ย 36%ตอป  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×

20
3602%   ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ย

ที่สูง  ดังนั้น  กิจการควรจายชําระภายในระยะเวลาที่ไดรับสวนลดจะทําใหไดประโยชนมากกวา 
   2.2  คาขนสงที่เกิดจากการซื้อควรจะคิดเขาเปนตนทุนของวัตถุดิบดวย   
ตัวอยางเชน  วัตถุดิบมีราคา 1,000  บาท  ประกอบดวย วัตถุดิบจํานวน 10 รายการ  มีน้ําหนัก
รวม 500 กิโลกรัม มีคาใชจายที่เปนคาขนสงจํานวน 500 บาท ปญหาที่เกิดขึ้นก็คือ การที่จะคิด
คาขนสงที่เกิดขึ้นใหกับวัตถุดิบแตละชนิดเทาไร ถาน้ําหนักของวัตถุดิบแตละชนิดไมเทากัน    
ในกรณีน้ีหากวัตถุดิบแตละชนิดมีน้ําหนักไมเทากัน  อาจจะตองเฉลี่ยคาขนสงโดยใชน้ําหนัก 
เปนฐานในการแบงคาขนสงโดยคิดกิโลกรัมละ 1 บาท เปนตน โดยกิจการจะตองหา
ความสัมพันธที่เหมาะสมที่สุด 
   2.3  คาใชจายในแผนกอื่นที่เกี่ยวของ  ในการจัดซื้อวัตถุดิบจะตองเก่ียวของ
กับแผนกจัดซื้อ แผนกตรวจรับ แผนกบัญชี คาใชจายที่เกิดขึ้นควรเปนตนทุนของวัตถุดิบ แต
เน่ืองจากลักษณะของการเกิดขึ้นของคาใชจายมักจะเกิดขึ้นรวมกับแผนกอ่ืน ๆ  ซึ่งไมสามารถ
ระบุวาเปนการจัดซื้อครั้งใดได จึงมีการคิดคาใชจายโดยการจัดสรรไปเปนตนทุนของวัตถุดิบโดยใช
เกณฑที่เหมาะสม  เชน  จัดสรรตามจํานวนครั้งของการซื้อแตละงวด  จัดสรรตามยอดซื้อในแต
ละงวด  จัดสรรตามจํานวนรายการที่ซื้อหรือจัดสรรตามปริมาณ  ขนาด  น้ําหนัก  เปนตน 
 
 3. ตนทุนในการเก็บรักษา   
  เม่ือกิจการสั่งซ้ือวัตถุดิบเขามาแลว อาจจะไมไดนําเขาสูกระบวนการผลิตทันที  
จึงตองมีการเก็บวัตถุดิบไว  และบางครั้งการเก็บรักษาจะขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกหลายประการ
เชน ความตองการของลูกคา ความลาชาในการสงมอบ  ซึ่งตนทุนในการเก็บรักษาวัตถุดิบจะตอง
คํานึงถึง (Narasimhan., McLeavey., & Billington., 1995, pp. 231-232) 
  3.1 ดอกเบี้ย  หากกิจการไมนําเงินมาจมอยูในวัตถุดิบ สามารถนําเงินนั้น 
ไปลงทุนในโครงการอื่น ๆ  ซึ่งจะไดผลตอบแทนกลับมาและถากิจการไมมีเงินทุนของตัวเองก็
จะตองกูยืมทําใหเกิดตนทุนในลักษณะดอกเบี้ย 
  3.2 คาเบี้ยประกันภัย เพ่ือใหวัตถุดิบที่เก็บไวมีความปลอดภัย ซึ่งกิจการ     
สวนใหญจะทําการประกันอัคคีภัย อุทกภัย หรือโจรกรรมแลวแตสภาพแวดลอมของกิจการ 
  3.3 คลังสินคาและที่เก็บรักษา การเก็บรักษาตองใชพ้ืนที่ซึ่งอาจจะเชาผูอ่ืน
เปนที่เก็บ  ทําใหกิจการตองมีคาใชจาย  
  3.4 คาจางพนักงานดูแล เม่ือมีการเก็บรักษาวัตถุดิบแลวสิ่งที่ตามมา คือคาใชจาย
พนักงานดูแลมิใหสูญหาย  และควบคุมการเบิกจายวัตถุดิบ 
  3.5 ตนทุนที่เกิดจากวัตถุดิบเสื่อมสภาพ  วัตถุดิบบางชนิดเม่ือเก็บไวนาน
หรือเกิดความลาชาจากกระบวนการผลติอาจจะมีการเสื่อมสภาพเสียหายได 
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  3.6 ตนทุนที่เกิดจากวัตถุดิบลาสมัย วัตถุดิบบางชนิดอาจลาสมัยไดงาย   ซึ่ง
สวนใหญจะเปนวัตถุดิบที่ซื้อมาเพื่อใชผลิตสินคาประเภทที่ใชตามฤดูกาลหรือผลิตสินคาตาม
ความนิยมของแฟชั่น  กิจการจะมีความเสี่ยงสูงหากสินคาขายไมไดตามเปาหมายทําใหวัตถุดิบ
เหลือและลาสมัยในที่สุด 
 
 4. ตนทุนวัตถุดิบขาดมือ   
  ตนทุนวัตถุดิบขาดมือ  หมายถึง  ตนทุนเนื่องจากการที่กิจการไมมีวัตถุดิบ
เขาสูกระบวนการผลิตทําใหตองหยุดชะงัก  ทําใหกิจการมีตนทุนเกิดขึ้นไดแก 
  4.1   ตนทุนเพ่ิมขึ้นจากการสั่งซื้อพิเศษ  เชน  คาติดตอสั่งซื้อ  คาขนสงวัตถุดิบ  
และตนทุนอ่ืนจากการสั่งวัตถุดิบ 
  4.2 ตนทุนในการซื้อวัตถุดิบเพ่ิมเติมเพียงจํานวนนอย การสั่งซ้ือจํานวนนอย
จะทําใหตนทนุตอหนวยสูง 
  4.3   ตนทุนการผลิตที่เพ่ิมขึ้น  ในกรณีที่วัตถุดิบขาดมือจะทําใหกิจการมีตนทุน
การผลิตเพ่ิมขึ้น เชน เครื่องจักรหยุดเดินเครื่อง หากตองเริ่มเดินเครื่องใหม จะทําใหเกิดคาใชจาย
เพ่ิมขึ้น  เสียคาลวงเวลาหากตองเรงทําการผลิตเม่ือไดวัตถุดิบมา  เพ่ือใหมีสินคาสงมอบตาม
กําหนดเวลา  จะสงผลใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น 
  4.4   ตนทุนจากการสูญเสียคานิยม  ในกรณีที่วัตถุดิบไมเพียงพอ  ทําใหไม
สามารถผลิตสินคาไดตามความตองการของลูกคา อาจทําใหลูกคาไมเชื่อถือ เสียคานิยมในการ
ขายสินคาครั้งตอไป 
 

การควบคุมเกี่ยวกับวัตถุดิบ 
 การจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบ เปนสิ่งสําคัญมากประการหนึ่ง ทั้งน้ีเพราะการบริหาร
วัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพจะชวยใหกิจการมีวัตถุดิบปอนเขาสูกระบวนการผลิตอยางสม่ําเสมอ
และชวยใหตนทุนการผลิตต่ําสุดดวย การควบคุมวัตถุดิบซึ่งรวมถึงการจัดซื้อ ในการควบคุม
วัตถุดิบเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพโดยทั่วไปแลวจะมีประเด็นที่คํานึงถึงดังนี้ 
 
 1. การควบคุมภายในเก่ียวกับวัตถุดิบ 
  การควบคุมวัตถุดิบที่ใชในการผลิต เปนสิ่งที่ตองทําการควบคุมอยางรัดกุมและ   
ทั่วถึง  เนื่องจากกิจการที่ทําการผลิตสินคา จะตองเร่ิมตั้งแตการไดวัตถุดิบมาเพื่อเขาสู
กระบวนการผลิต  การไดมาของวัตถุดิบเปนรายจายของกิจการรายการหนึ่งที่ มีความ
จําเปนตองควบคุม 
  เดวิส (Davis,1999, p. 352)  ไดกลาววา   ไมวาจะเปนกิจการอุตสาหกรรม  
การผลิตหรือธุรกิจซ้ือขายสินคา  การจัดซื้อสินคามาเพื่อจําหนายหรือซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการ
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ผลิตเปนจุดเริ่มตนของวงจรคาใชจาย และระบบการจัดซื้อเปนระบบยอยหนึ่งที่อยูภายใน
วงจรคาใชจายและมีความสัมพันธเกี่ยวของกับระบบการรับของในการประกอบธุรกิจ   โดย   
ทั่วไปแลวรายการคาใชจายที่เกิดขึ้นในบริษัทตางๆ อาจจะสูงถึง 50% ของมูลคาคาใชจายทั้งหมด  
ธุรกิจตางๆ จึงจําเปนตองมีระบบการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ  ระบบเอกสารที่รัดกุม  และวิธีการ
ควบคุมภายในที่ดี  เพ่ือใหมีการควบคุมภายในที่ดีจึงมีวิธีการ ดังนี้ 
  1.1   ระบบการจัดซื้อ  ระบบการจัดซื้อเปนกิจกรรมการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือใหได
วัตถุดิบตามตองการ กิจการจึงควรจะไดมีการกําหนดนโยบายในการจัดซื้อ โดยวิธีการจัดซื้อจะ
ขึ้นอยูกับมูลคาของการจัดซื้อ  เชน  การจัดซื้อในมูลคาต่ํากวา  50,000  บาท  ไมจําเปนตองมี
การเสนอราคา  การจัดซื้อตั้งแต 50,000  - 100,000 บาท ตองมีการคัดเลือกโดยใหผูขายจัดทํา
ใบเสนอราคา การจัดซื้อตั้งแต 100,001 - 1,000,000 บาท กําหนดใหผูขายเสนอราคาและใหมี
คณะกรรมการทําหนาที่ตัดสินคัดเลือก  และการจัดซื้อเกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป กําหนดให
มีการยื่นซองประกวดราคา เปนตน 
  ทั้งน้ี การกําหนดวงเงินในการจัดซื้อขึน้อยูกับนโยบายของกิจการ ซึง่วิธกีารจัดซื้อ      
ในแตละลักษณะจะทําใหการจัดซื้อมีประสิทธิภาพ 
   1.2  ระบบเอกสาร  เอกสารเปนหลักฐานที่ใชประกอบการบันทึกบัญชี
และเปนหลักฐานทางกฎหมาย  ชลิตพันธ  บุญมีสุวรรณ  (2547, หนา 143)  ไดกลาววา  
เอกสารที่เกี่ยวของกับระบบการจัดซื้อ ประกอบดวย 
    1.2.1 ใบขอซ้ือ (purchase requisition)  จัดทําโดยแผนกคลังสินคา 
เม่ือ เห็นวาสมควรสั่งซื้อ  จึงสั่งใหแผนกจัดซื้อทําการจัดซื้อตอไป 
     1.2.2 ใบเชญิใหเสนอราคา (request  for  quotation)  เปนเอกสารที่
เชิญใหผูขายเสนอราคาใหทางกิจการคัดเลือก 
     1.2.3 ใบสั่งซื้อ (purchase order) เม่ือคัดเลือกผูขายไดแลวจะจัดทํา
ใบสั่งซื้อสงใหผูขายเปนหลกัฐานในการสัง่ซื้อ 
     1.2.4 ใบกํากับสนิคา (bill  of  lading)  เปนหลักฐานทีผู่ขายจัดทํา
ขึ้นเพื่อสงใหกบัผูซื้อพรอมกับสินคา  เพ่ือเปนหลักฐานในการสงมอบสินคา 
     1.2.5 ใบรับของ (receiving report) เปนเอกสารที่แผนกรบัของจัดทํา
ขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในการตรวจรบัสินคา และใชเปนหลักฐานในการบันทึกสินคาคงคลัง 
     1.2.6 ใบเรียกเก็บเงิน (invoice) เปนเอกสารที่ผูขายสงมาเพื่อเรียก
ชําระเงินคาสนิคา โดยกิจการจะตองทําการตรวจสอบกบัเอกสารอื่นๆ กอนการจายชําระเงิน 
   1.3 การควบคุมภายในของการจัดซื้อ   การควบคุมภายในจะเปนสิ่งที่ชวย
เพ่ิมความมั่นใจ ในกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบใหมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงคของฝาย
บริหาร โดยมีวิธีการที่สําคัญดังน้ี  
        1.3.1 แบงแยกหนาที่ในการจัดซื้อ  การรับของ  และการบันทึกบัญชี     
ออกจากกัน  ไมควรใหพนักงานคนเดียวรับผิดชอบงานตั้งแตตนจนจบ 
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         1.3.2 มีระบบการควบคุมเอกสารที่เกี่ยวของในการจัดซื้อ  และไดมี
วิธีปฏิบตัิเกี่ยวกับเอกสารทีส่ามารถตรวจสอบ และใชเปนหลักฐานไดอยางดี 
    1.3.3 กําหนดระเบียบ  และวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อไวเปนลายลักษณ
อักษร และปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
          1.3.4 จัดทําตารางการใชวัตถุดิบ  โดยประสานกับฝายผลิตเพ่ือ
กําหนดเปนแผนการใชไวลวงหนา  เพ่ือใหไดขอมูลในการจัดซื้อในแตละชวงเวลา 
          1.3.6 จัดซื้อ ณ ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด  เพื่อใหกิจการ
ไดรับประโยชนมากที่สุดจากการซื้อวัตถุดิบ 
          1.3.7 จํานวนที่สํารองไวในคลังสินคา ตองมีการกําหนดจํานวนคง
คลังของวัตถุดิบ  เพ่ือปองกันมิใหวัตถุดิบขาดมือ  หรือกระบวนการผลิตหยุดชะงัก 
          1.3.8  วัตถุดิบประเภทที่ไมเคยซื้อมากอนตองไดรับการพิจารณาจาก     
ผูบริหารระดับสูงกอนการสั่งซื้อ เพ่ือปองกันปญหาที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหาย เชน การ     
สงผลตอคุณภาพของสินคา ความสัมพันธระหวางผูขายวัตถุดิบ เปนตน 
 
 2. รายงานวตัถดุิบเพื่อการบริหาร 
  การรายงานวัตถุดิบเปนการควบคุมวัตถุดิบของกิจการอยางหน่ึง เน่ืองจากเปน
การรายงานการเปลี่ยนแปลงตั้งแตการจัดหาจนกระทั่งวัตถุดิบถูกเบิกไปใชในกระบวนการผลิต    
ทําใหนําขอมูลรายงานไปใชในการวางแผนไดโดยรายงานเพื่อการบริหารเปนการจดขอมูล
ทางการบัญชีเพ่ือรายงานขอมูลดังตอไปน้ี  (พูลนิจ   ปยะอนันต , 2546, หนา 144) 
  2.1    รายงานเกี่ยวกับความตองการวัตถุดิบ  แผนกผลิตอาจจะทํารายงาน   
ความตองการวัตถุดิบที่ตองใชในการผลิตสินคา    หรือแผนกคลังสินคารายงานความตองการ
วัตถุดิบเพื่อใหมีการจัดซื้อตรงตามความตองการทั้งปริมาณ และคุณภาพ 
  2.2   รายงานการตรวจรับวัตถุดิบ  เม่ือแผนกจัดซื้อ และผูขายไดจัดสงวัตถุดิบ  
แผนกตรวจรับจะทําการตรวจรับและจัดทํารายงานความถูกตองของปริมาณและคุณภาพ 
  2.3  รายงานการใชวัตถุดิบ  เปนรายงานแสดงการเปรียบเทียบวัตถุดิบ      
ที่ใชไปกับงบประมาณการใชที่ไดจัดทําไวลวงหนา หรือตามมาตรฐานการผลิต ซึ่งเปนการรายงาน
ทั้งปริมาณและจํานวนเงิน   ทําใหฝายบริหารทราบผลตางจากการประมาณไว   และทราบถึง
ประสิทธิภาพการใชวัตถุดิบเพื่อการผลิต 

 2.4  รายงานแสดงการหมุนเวียนวัตถุดิบ      เปนรายงานที่แสดงการหมุนเวียน 
ของวัตถุดิบแตละชนิด  โดยจะแสดงถึงประสิทธิภาพในการจัดการวัตถุดิบโดยการคํานวณได
ดังนี้ 
 

       อัตราการหมุนเวียนของวตัถุดิบ(ปริมาณ)  =  
ในการผลิต ุดิบที่ใชปริมาณวัตถ

อเฉล่ีย ุดิบคงเหลืปริมาณวัตถ365×
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 อัตราการหมุนเวียนของวตัถุดิบ (ตนทุน)   =  
ในการผลิต ุดิบที่ใชตนทุนวัตถ

อเฉลี่ย ุดิบคงเหลืตนทุนวัตถ365×
 

 

  2.5   รายงานวัตถุดิบขาดมือเปนรายงานที่แสดงใหผูบริหารทราบถึงความเสียหาย 
ที่เกิดจากไมมีวัตถุดิบปอนเขาสูกระบวนการผลิต ทําใหกิจการเกิดตนทุนเพิ่มมากขึ้น 
  2.6   รายงานวัตถุดิบลาสมัย  เปนรายงานวัตถุดิบที่ไมอาจใชในการผลิตได
เน่ืองจากไมใชวัตถุดิบที่ใชในการผลิตปจจุบัน จะสงผลใหอัตราการหมุนเวียนของวัตถุดิบชาลง  
ดังนั้นฝายบริหารจึงควรแยกวัตถุดิบที่ลาสมัยออกหรือควรจะจําหนายออกไป 
  2.7   รายงานการตรวจนับวัตถุดิบ เปนรายงานที่แสดงจํานวนวัตถุดิบที่มีอยูจริง  
จากการตรวจนับเม่ือนําไปตรวจสอบหรือเปรียบเทียบกับจํานวนที่มีอยูในบัญชี     รายงานนี้
นอกจากจะทราบถึงจํานวนที่ขาดหรือเกินแลวยังใหขอมูลความเคลื่อนไหว  หรือการชํารุดของ
วัตถุดิบดวย 
  2.8   รายงานการใชวัตถุดิบทดแทน เปนรายการใชวัตถุดิบทดแทน ซึ่งอาจจะ
ลดตนทุนลงได    แตการใชวัตถุดิบอ่ืนทดแทนอาจจะสงผลกระทบตอตนทุนคาแรงงาน        
และคาใชจายในการผลิตอ่ืนๆ  ดังนั้นควรรายงานถึงสาเหตุและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดวย 
  2.9   รายงานเศษวัตถุดิบและสินคามีตําหนิ   ในกระบวนการผลิตอาจทําใหมี
เศษวัตถุดิบและสินคามีตําหนิ จึงควรรายงานจํานวนที่เกิดขึ้นเพื่อใชในการควบคุมประสิทธิภาพ        
การทํางานของฝายผลิต 
  การควบคุมวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเปนสิ่งที่ตองทําการควบคุมอยางรัดกุมและ
ทั่วถึง กลาวคือ  เม่ือแผนกผลิตเบิกวัตถุดิบมาใชในการผลิตก็จะแจงใหแผนกจัดซื้อทราบเพื่อ
แผนกจัดซื้อจะไดสั่งซ้ือวัตถุดิบและของใชสิ้นเปลืองตางๆ   ตามที่ไดรับคําสั่งซ้ือจากแผนก
คลังสินคา  แผนกผลิตและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและมีความรับผิดชอบในเรื่องน้ีโดยซื้อ
วัตถุดิบชนิดตางๆ  ใหตรงตามแบบ ขนาด  คุณภาพ  และมีจํานวนตามตองการของฝายผลิตแต
จะตองจัดซื้อในราคาเหมาะสม   เม่ือของที่สั่งซ้ือมาถึงแผนกตรวจรับของจะทําการตรวจรับให
ตรงกับใบสั่งซ้ือและใบสงของ แลวสงไปยังแผนกคลังสินคาเพื่อใหวัตถุดิบตางๆ  ไดจัดเก็บไว
อยางปลอดภัย  สําเนาใบสําคัญเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ซื้อ  จะนําไปเปนหลักฐาน  ในการบันทึก
เกี่ยวกับรายการวัตถุดิบที่ซื้อและลงรายการในบัตรแยกประเภทวัตถุดิบ การบันทึกรายการซื้อ
วัตถุดิบโดย เดบิต บัญชีคุมวัตถุดิบ  เครดิต   บัญชีเจาหนี้/บัญชีเงินสด      
  เม่ือตองการใชวัตถุดิบเพ่ือทําการผลิตผลิตภัณฑใด ๆ เปนจํานวนเทาใดก็ตาม   
ฝายผลิต จะตองจัดทําใบเบิกวัตถุดิบขึ้นเพื่อขอเบิกวัตถุดิบมาใชในการผลิตตามที่ไดรับคําสั่ง  
ใหผลิต  ใบเบิกนี้ทําขึ้นโดยหัวหนาสวนที่ทําการผลิตหรือบุคคลอ่ืนที่รับผิดชอบในเรื่องน้ี
โดยเฉพาะ   ใบเบิกสําหรับงานใดก็จะรวบรวมไวในคําสั่งใหผลิต  สําหรับคําสั่งใหผลิตที่ยังไมแลว
เสร็จมีสภาพเปนบัญชีแยกประเภทชวยบัญชีคุมยอดเรียกวาบัญชีงานระหวางทํา  จํานวนของใบ
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เบิกในระยะหนึ่งซ่ึงปกติมักจะเปน 1 เดือนจะใชเปนหลักฐานในการโอนตนทุนวัตถุดิบจากบัญชี
คุมยอดวัตถุดิบไปยังบัญชีคุมยอดสินคาระหวางผลิตหรือบัญชีงานระหวางทํา ดังนี้ 
 
  เดบิต  บัญชีงานระหวางทํา  XX 
     เครดิต   บญัชีวตัถุดิบ   XX 
  บันทึกการโอนวัตถุดิบทางตรงไปยังบัญชีงานระหวางทํา 
 
  สําหรับวัตถุดิบทางออมน้ันเราไมสามารถจะคิดเขาผลิตภัณฑที่ไดรับคําสั่งให
ผลิตของงานใดงานหนึ่งไดโดยเฉพาะ ดังน้ัน  ตนทุนวัตถุดิบทางออมจะบันทึกในบัญชีคาใชจาย
ในการผลิต   
  เดบิต   บัญชคีาใชจายในการผลิต  XX 
      เครดิต   บัญชีวตัถุดิบ   XX 
  บันทึกเบิกวตัถุดิบทางออมเพ่ือใชในการผลิต 
 

  ปจจุบันปญหาดานการควบคุมไดทดสอบอยางมีหลักเกณฑ โดยคนงานฝาย
ดําเนินการ ไดคนควาหาเทคนิคใหมๆ  ในการคนควาวิจัยตามการดําเนินงานทางคณิตศาสตร  
สถิติ  ซึ่งใชในการแกไขปญหาตางๆ ของธุรกิจน้ัน   โดยการจัดทําแบบหรือตัวอยางที่ถูกขึ้น
โดยการตั้งสมมติฐานที่แนนอนเกี่ยวกับตนทุน    จํานวนที่ตองการ   การขนสงและอ่ืนๆ    
เครื่องคอมพิวเตอรสามารถจะใชแกปญหาตางๆ  สําหรับเลือกตัวปจจัยตางๆได 
  ในทางปฏิบัติสําหรับการบันทึกรายการวัตถุดิบที่ซื้อมาในสมุดบัญชีขั้นตน  บญัชี
แยกประเภททั่วไป  อาจกระทําไดโดยการบันทึกวัตถุดิบทางตรง  และวัตถุดิบทางออมไวใน
บัญชีเดียวกัน  เนื่องจากตอนที่จัดซื้อวัตถุดิบมาไมสามารถรูไดวาวัตถุดิบที่ซื้อมาน้ันเปนวัตถุดิบ
ทางตรงเทาไรและเปนวัตถุดิบทางออมเทาไร 
  เม่ือบันทึกบัญชีตอนจัดซื้อวัตถุดิบในสมุดขั้นตนเรียบรอยแลวจะผานรายการไป
บัญชีแยกประเภททั่วไป  และในบัตรแยกประเภทวัตถุดิบแตละชนิด  โดยจะแสดงใหเห็นถึง
จํานวนหนวย  ตนทุนตอหนวย  จํานวนเงินในบัตรแยกประเภทวัตถุดิบ  ตัวอยางเชน  ซื้อวตัถดิุบ  
50,000  หนวย  หนวยละ 5 บาท  สงคืน 5,000  หนวย  บันทึกบัญชีดังนี้ 
 
ในสมุดบันทึกรายการขั้นตน 
 (1) ซื้อวัตถุดิบ 
  เดบิต    บัญชวีัตถุดิบ   250,000 

  เครดิต  เจาหนี้/เงินสด    250,000 
บันทึกการซื้อวัตถุดิบ  50,000  หนวย ๆ ละ 5 บาท เปนเงิน  250,000  บาท 
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(2) สงคืน 
 เดบิต    บัญชีเจาหนี/้เงินสด  25,000 

        เครดิต  บัญชวีัตถุดิบ    25,000 
บันทึกการสงวัตถุดิบคืน  5,000  หนวย ๆ  ละ 5 บาท  เปนเงิน  25,000  บาท 
 บัญชีแยกประเภททัว่ไป 
 เปดบัญชวีตัถดิุบเพื่อใชบันทึกยอดเกี่ยวกับการซื้อวตัถุดิบและสงคนืสินคา 
 

      บัญชีวัตถุดิบ 
 

 

บัญชีแยกประเภทยอย 

ยอดยกมา                             XX (2)                                 25,000  
    (1)                           250,000  

 
 

บัตรแยกประเภทวตัถุดิบ 
รับ จาย คงเหลือ 

ว.ด.ป จํานวน
หนวย 

หนวยละ จํานวน 
เงิน 

จํานวน
หนวย 

หนวยละ จํานวน
เงิน 

จํานวน
หนวย 

หนวยละ จํานวน
เงิน 

 50,000 5 250,000 5,000 5 25,000 45,000 5 225,000 
          
          
          
          
 

 3. สวนลดในการซื้อ 
  ในการซื้อวัตถุดิบมักจะจัดซื้อภายใตเงื่อนไขที่จะไดรับสวนลดเงินสดเมื่อ
ชําระเงินภายในกําหนด  ฉะน้ันตนทุนของวัตถุดิบที่แทจริงจะเปนราคาตนทุนสุทธิจากการหัก
สวนลด  แตถาผูซื้อไมจายเงินภายในกําหนดเวลาที่ผูขายกําหนดเงื่อนไขไวก็จะไมมีสิทธิ์ไดรับ
สวนลด    สวนลดรับที่ไดนี้จะไมถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนวัตถุดิบทางตรงและไมควรจะคิด
รวมเขาเปนวัตถุดิบคงเหลือ 
  แตถาชําระคาวัตถุดิบที่ซื้อเชื่อภายในเงื่อนไขที่กําหนดไวจะมีผลทําใหผูซื้อ
สามารถซื้อในราคาไดสวนลด เชน  เง่ือนไขในการใหสวนลด 2/10, n/30 หมายความวา  ผูซื้อ
จะไดรับสวนลดเงินสด  2%  ถาสามารถจายชําระคาวัตถุดิบภายใน 10 วันนับจากวันที่ซื้อ  
ถาชําระเงินเม่ือครบ 30 วันนับจากวันซ้ือตองชําระเงินเต็มตามจํานวน ในใบสงของ 
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  ตัวอยางเชน กิจการไดสั่งซื้อวัตถุดิบตามใบสั่งซื้อราคา 20,000 บาท ใหชําระเงิน
ตามเงื่อนไข 2/10 , n/30  ซึ่งจะบันทึกรายการดังนี้ 
  เดบิต  บัญชีวตัถุดิบ   19,600 
     เครดิต   บญัชีเจาหนี้    19,600 
 

  บันทึกราคาวัตถุดิบ 20,000 บาท ใหเหลือ 19,600 บาท  โดยหวังวาจะไดรับ
สวนลด 2% ถาชําระตามเงื่อนไข  บัญชีเจาหนี้และเงินสดจะลดลงไปโดยจายเพียง 19,600 บาท 
แตถาชําระชาก็จะมีผลทําใหตองสูญเสียสวนลดไป สวนลดที่ขาดไปก็จะบันทึกเปนคาใชจาย ดังนี้ 
  เดบิต  บัญชีเจาหนี้   19,600 
       บัญชีสวนลดจากการซื้อสูญไป     400 
     เครดิต  บัญชีเงินสด    20,000 
  จายชําระเจาหนี้กรณีไมไดสวนลดเงินสด 
  สวนลดรบัที่มิไดรับจะรายงานในงบการเงินและทําหนาที่ควบคุมดานการจายเงิน
และจํานวนสวนลดรับที่มิไดรับจํานวนมากๆนี้จะเปนการชี้ หรือแสดงใหเห็นถึงการสูญเปลาที่
เกิดขึ้นอยางไมจําเปนและแสดงถึงการบรหิารงานในเรือ่งการจายเงิน 
 

 4. สวนเพิ่มของตนทุนวตัถุดบิ 
  ราคาวัตถุดิบตามใบสงของไมใชตนทุนของวัตถุดิบที่ใชในการผลิต  เพราะ
ยังมีคาใชจายอ่ืน ๆ  ที่ทําใหวัตถุดิบอยูในสภาพที่พรอมจะใชได ไดแก คาขนสง  คาใชจายของ
แผนกสั่งซื้อและแผนกตรวจรับวัตถุดิบ  คาเชาคลังเก็บรักษาวัตถุดิบ  คาใชจายเหลานี้จะบันทึก
ไวเปนสวนหนึ่งของตนทุนวัตถุดิบ แตก็มีอยูหลายกรณีที่เปนการยากที่จะชี้เฉพาะลงไปวาตนทุน
เหลานี้  เปนของวัตถุดิบรายการใดบาง  ในบางครั้งจึงใชวิธีคิดตนทุนวัตถุดิบตามอัตราสวนที่คิด
คาใชจายการผลิตเขาหนวยผลิต  ในการจัดทํางบประมาณของตนทุนประเภทตาง ๆ  ที่ควรจะ
คิดเขาวัตถุดิบน้ันตองมีความสัมพันธเกี่ยวของกับตนทุนวัตถุดิบตามใบสงของ  สําหรับอัตราที่
คิดคํานวณตามหลักการนี้เรานําเอาอัตราของตนทุนดังกลาวมาใชในการคํานวณหายอดตนทุน
เกี่ยวกับวัตถุดิบซึ่งจะเพ่ิมเติมเขาในใบสงของของตนทุนวัตถุดิบ สวนผลแตกตางระหวางตนทุน
จายจริงและคิดเขางานของวัตถุดิบซ่ึงหาไดนั้นจะปดโอนไปเขาบัญชีตนทุนสินคาที่ขายเสมือน
เปนยอดบวก หรือหักออกจากตนทุนสินคาที่ขายเมื่อสิ้นงวดบัญชี     เชน 

คาขนสงเขา  9,600  บาท 
คาใชจายแผนกสั่งซื้อ  27,500  บาท 
คาใชจายแผนกตรวจรับของ 16,400  บาท 
คาใชจายแผนกตรวจสอบ 8,300  บาท 
คาใชจายคลังเก็บรักษาวัตถุดิบ 8,200  บาท 
รวม 70,000  บาท 
ตนทุนที่ประมาณไว  875,000  บาท 
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 อัตรารอยละของตนทุนที่เพ่ิมขึ้น = 
มาณไว ุดิบที่ประตนทุนวัตถ

 ุดิบนธตอวัตถ ีความสัมพัตนทุนที่ม
 

 

       = 70,000
875,000

 

 

       = 8% 
 

  สมมติ ในระหวางปตนทุนวัตถุดิบที่ซื้อตามใบสงของมีจํานวน  1,200,000  บาท  
โดยมีคาขนสงเม่ือซ้ือและคาใชจายในการเก็บรักษารวมเปนเงิน  105,000  บาท  คาใชจาย
จํานวนนี้จะตองนําไปเพิ่มเปนตนทุนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต โดยการใชอัตราสวนที่หาไดขางตน  
คือ 8%  ก็จะไดยอดตนทุนที่ใชเพ่ิมเติมคาวัตถุดิบจากใบสงของอีก  96,000  บาท     สําหรับ
ผลแตกตางที่เกิดขึ้นในบัญชีถูกโอนจากบัญชีวัตถุดิบคงเหลือ  ไปเขาบัญชีตนทุนสินคาที่ขาย  
วิธีการบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภท ดังนี้ 

 
 

                                              บัญชีวตัถุดิบ 
- ตนทุนวัตถดิุบตามในสงของ   1,200,000 
- คาใชจายทีท่ําใหวตัถุดิบอยูใน 
   สภาพที่จะใชได                     96,000 

 

 

 

บัญชีคาใชจายในการเก็บรักษาวตัถุดิบ 
- โอนจากบัญชีคาใชจายตาง ๆ 
  ที่เกิดขึ้นจริง                       105,000 
 
                                         105,000 

- คาใชจายคิดเขาเปนตนทนุวัตถุดิบใชไป  96,000  
- ผลตางโอนไปบัญชตีนทุนสินคาขาย        9,000 
                                                      

105,000 
 

บัญชตีนทุนสนิคาขาย 
- ผลตางคาใชจายในการเกบ็ 
   รักษาวัตถดิุบ                        9,000 
 

 

 
  อัตราสวนที่หาไดอยางแนนอนน้ัน   สามารถคํานวณตนทุนของวัตถุดิบแตละ
รายการที่ใชไปได  อยางไรก็ตามอัตราสวนที่ใชจํานวนเงินบาทเปนฐานในการคิดอาจจะไม
เหมาะสมกับทุกกรณี  ตัวอยางเชน    รายการที่วัตถุดิบมีตนทุนสูงแตมีจํานวนหนวยนอยจะมี
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ตนทุนในการเก็บรักษาต่ํา  เม่ือเทียบกบัรายการที่มีราคาถูกแตมีจํานวนหนวยมาก  ถาถือตาม
หลักการแบบใชจํานวนเงินเปนพ้ืนฐานจะมีผลทําใหคาใชจายในการเก็บรักษาสูง หรือกรณี
คาระวางขนสงแบงออกอยางสมเหตุสมผลนั้นตองคาํนึงถึงน้ําหนัก  ระยะทางของการขนสง

เปนปจจัยในการแบงคาระวางนี ้
  การจัดแบงสวนเพ่ิมของตนทุนวัตถุดิบน้ี  จะแสดงใหเห็นถึงการรายงานตนทุน
เกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใชจริง และเปนการใหขอมูลมากพอซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับจุดมุงหมาย  
ในการควบคุมวัตถุดิบ  เพราะบางครั้งวัตถุดิบมีราคาตนทุนต่ํา  แตเสียคาใชจายในการจัดซื้อสูง  
ในการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางตนทุนตาง ๆ เกี่ยวกับวัตถุดิบและตนทุนวัตถุดิบ          
ตามใบสงของ จะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่เปลี่ยนแปลงไป  บางครั้งตนทุนที่เกี่ยวกับ
วัตถุดิบอาจมีจํานวนมากเกินไป และเม่ือตรวจสอบแลว จะเห็นวามีการใหบริการที่ดีกวาโดยที่     
ไมจําเปนตองเสียตนทุนมากเกิน  ตัวอยางเชน  คาขนสงอาจจะลดลงไดโดยการเลือกสายการ
ขนสงอ่ืนๆ  หรือเลือกผูขนสงรายอ่ืนหรือแบบอ่ืนๆ  เปนตน 
 
 5. ระดับของวัตถุดิบคงเหลือ 
  วัตถุดิบเปนรายการสินคาคงเหลือรายการหนึ่งของกิจการที่ทําการผลิตสินคา 
ระดับของวัตถุดิบคงเหลือนับวามีความสําคัญตอการควบคุมยอดวัตถุดิบคงคลัง  เนื่องจากการ
เก็บรักษาจะมีคาใชจายเกิดขึ้น  รวมทั้งจะสงผลตอสภาพคลองของกระแสเงินสดและคาใชจายที่
เกี่ยวของ 
  สุพัฒน เซียศิริวัฒนา (2547, หนา 54)  ไดกลาววา  มีหลายบริษัทที่แยก
หนวยงานจัดซื้อและพัสดุออกจากโครงสรางของฝายผลิต และหนวยงานดูเหมือนวามีตนทุนที่
ต่ําเพราะไมนําคาใชจ ายของหนวยจัดซื ้อและพัสดุมารวมดวย     ซึ ่งหากรวมตนทุน
คาใชจายทั้งหมดแลว (cost consolidation) จะเห็นวา มีตนทุนที่สูงขึ้นและไมอาจจะปฏิเสธ
คาใชจายสวนนี้ได 

  ดังน้ัน     ระดับของวัตถุดิบคงเหลือนับวามีความสําคัญตอการควบคุมวัตถุดิบ
คงคลัง    กิจการใดๆก็ตามไมควรเก็บวัตถุดิบคงเหลือในมือมากเกินไป หรือมีจํานวนนอย
จนเกินไป เพราะจะเสี่ยงตอการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต ธุรกิจที่ลงทุนในวัตถุดิบคงเหลือ
มากเกินไปจะทําใหเงินทุนของกิจการไปจม    ซึ่งควรนําเงินทุนนี้ไปใชในทางอื่นอันจะได
ผลตอบแทนที่ดีกวานี้  เพราะอัตราผลตอบแทนของกิจการจะต่ําลง ถากิจการปลอยใหสินทรัพย
หมุนเวียนอยูเฉยๆ  โดยไมไดใชประโยชน  ทําใหกิจการจะมีตนทุนเกิดขึ้นโดยมิไดผลตอบแทน 
  อยางไรก็ตาม  ถาธุรกิจลงทุนในวัตถุดิบซึ่งเปนรายการสินคาคงเหลือมาก
เกินไป  ก็จะทําใหเสียผลตอบแทนที่ควรจะไดรับ  ถานําสวนที่ลงทุนในสินคาคงเหลือ ถือเปน
การลงทุนอยางหนึ่งดวยเหตุผลเดียวกัน ถามีสินคาคงเหลือมาก   และทําการจัดเก็บสินคาไวใน
คลังเก็บสินคาจะมีผลทําใหเสียคาเชาประเภทนี้มากขึ้น หรืออาจมีผลทําใหคลังสินคาเสื่อมคา 
เร็วกวาที่ควรได  และแทนที่จะไดใชพ้ืนที่เก็บสินคาประเภทอื่น  ผลตอบแทนที่จะไปใชประโยชน
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อยางอ่ืนของพื้นที่โรงงานถือเปนตนทุนของคลังเก็บสินคา ยิ่งไปกวานี้คาใชจายเกี่ยวกับประกนัภัย
อาจจะตองสูงขึ้น  แตถาไมเสียคาประกันภัยมาก  ก็จะเสี่ยงตอความปลอดภัยของสินคาใน
คลังสินคา  และควรมีการจัดเก็บสินคาคงเหลือในระดับใดระดับหน่ึงเพียงระดับเดียวเทานั้น  จึง
จะทําใหสินคามีปริมาณพอเพียงไมขาดแคลนและมีประสิทธิภาพโดยปกติถาวัตถุดิบไม
เพียงพอจะทําใหการผลิตหยุดชะงักจึงตองมีการกําหนดจํานวนสูงสุดและต่ําสุดสําหรับ
วัตถุดิบแตละชนิด หลักการกําหนดจํานวนสูงสุดและต่ําสุดอาจทําไดจากปริมาณที่ใชประจํางวด
มีจํานวน   เทาไรและใชเวลาในการขนสงนานเทาใดนั่นคือชวงของการจัดหาที่ควรกระทํา  
ตัวอยางเชน  ในการสั่งซ้ือวัตถุดิบอยางหนึ่งตองใชเวลานานพอสมควรกวาจะไดรับวัตถุดิบน้ันๆ     
โดยอาจตองใชเวลาถึง 30 วัน  จากประสบการณการใชวัตถุดิบดังกลาวสามารถสรุปรายการ
ตาง ๆ  ไดดังตอไปน้ี  
 

  ปริมาณการใชโดยเฉลี่ยในขณะจัดหา 30 วัน 2,000 หนวย 
  ปริมาณที่ใชนอยที่สุดในชวงจัดหา  30  วัน 1,500 หนวย 
  ปริมาณที่ใชมากที่สุดในชวงจัดหา 30 วนั  2,000 หนวย 
 

ฉะน้ันควรจะออกใบสั่งซ้ือ  เม่ือจํานวนวัตถุดิบคงเหลือแค 2,500  หนวย มิฉะน้ันจะเกิดปญหา
ขึ้นเม่ือใชวัตถุดิบมาก  และไมสามารถจะสั่งซื้อวัตถุดิบนั้นมาไดทันตอความตองการใช  ดวย
เหตุนี้  อาจกลาวไดวาระดับของสินคาคงเหลือที่ควรมีนั้น หมายถึงจุดที่จะตองสั่งซ้ือสินคา
เพ่ิมเติมเพ่ือใหมีปริมาณสม่ําเสมอและพอเพียงกับความตองการใชซึ่งปริมาณการสั่งซ้ือที่
เหมาะสมจะเกี่ยวของกับคาใชจายตางๆดวย  
 
 6. ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Order Quantity : EOQ) 
  ในการสั่งซ้ือวัตถุดิบและการเก็บรักษาจะมีคาใชจายเกิดขึ้นดังที่ไดกลาวมาแลว
ขางตนกลาวคือ เม่ือเก็บสินคาไวในคลังเก็บสินคาจะทําใหตองใชพ้ืนที่ของคลังสินคา โดยมีผล
ทําใหกิจการตองเสียคาเชาพื้นที่  และตองเสียคาประกันภัยเพ่ิมสูงขึ้นดวย  และนอกจากนี้   
เงินทุนที่ใชซื้อวัตถุดิบจะผูกพันอยูจนไมสามารถนําไปใชในกิจการดานอ่ืนได  อีกประการหนึ่ง
ถากิจการซื้อสินคาครั้งละนอยแตซื้อบอยๆ ทําใหเกิดคาระวาง  คาใชจายในการจัดซื้อเพิ่ม
สูงขึ้นเพราะจํานวนใบสั่งซื้อมากขึ้น  และยิ่งไปกวานั้นการสั่งซ้ือบอยๆ  อาจจะตองเพ่ิมบุคลากร
ในแผนกสั่งซ้ืออีกเพราะงานมาก ทําใหมีตนทุนเกี่ยวกับคาจางสูงขึ้นไปดวย ในอุตสาหกรรมบาง
ชนิดมีวัตถุดิบที่ตองเก็บไวในภาชนะที่มีลักษณะเฉพาะเชน ในถังและเก็บรักษาไดนาน จึง
เปนปญหาที่ตองพิจารณาเปนพิเศษ การสั่งซ้ือบอยๆ คราวละไมมาก   ทําใหกิจการไมไดรับ
สวนลดในปริมาณ  เพราะการสั่งซ้ือมากๆ แลวไดสวนลดอาจจะพอคุมกับคาเก็บรักษาที่เพ่ิมขึ้น
ก็ได 
  ปจจัยตางๆ  ที่นํามาใชในการพิจารณาในเรื่องนี้ควรจะมีจํานวนมากพอเทาที่จะ
เปนไปได  ตนทุนในการสั่งซื้อและจัดเก็บวัตถุดิบควรจะใหมีจํานวนต่ําสุดในทุกกรณี  เม่ือตนทุน



 

147 
 

ในการจัดเก็บเทาก ับตนทุนในการสั ่ง ซื ้อ   ซึ ่งโดยปกติต นทุนในการสั ่งซื ้อจะเพิ ่มขึ ้น       
ตามจํานวนครั้งที่สั ่งซื้อ แตตนทุนในการจัดเก็บสินคาคงเหลือจะลดลง  ตนทุนรวมอาจจะมี
จํานวนต่ําสุดเม่ือตนทุนทั้ง 2 มีจํานวนเทากันโดยประมาณ 
  ตนทุนในการสั่งซื้อและจัดเก็บสามารถจัดทําเปนขอมูลได ดังตารางที่ 4.1 
โดยตั้งขอสมมติฐานตางๆ กัน เชน จํานวนครั้งที่มีการสั่งซื้อและการลงทุนในสินคาคงเหลือ 
  สมมติวากิจการไดคาดวาจะใชวัตถุดิบจํานวน 50,000 หนวยในปหนา ตนทุน
ของวัตถุดิบหนวยละ  5 บาท  จากประสบการณทีผ่านมาพบวาตนทุนในการจัดเก็บประมาณ 
5% ของเงินที่ลงทุน  ตนทนุในการสั่งซื้อเทากับ 10 บาท  ถามีการสั่งซื้อเพียงครั้งเดียวในปนั้น 
ซึ่งมีจํานวนเทากับ 5,000 หนวย และจํานวนหนวยถวัเฉลี่ยทีค่งคลงัในระหวางปเทากับ 2,500 

หนวย (5,000 ÷ 2) สมมติวาอัตราการเบิกไดกระทําอยางมีแบบแผน   โดยมีการสั่งซ้ือ 2 
ครั้งๆ ละ 2,500 หนวย และจํานวนคงเหลือถัวเฉลีย่จะมีจํานวนเพียง 1,250 หนวย ตนทุนในการ
สั่งซ้ือและจัดเก็บวตัถุดิบคงเหลือจะคํานวณใหเห็นภายใตขอสมมตติางๆกันของจํานวนคําสั่ง และ
การลงทุนในสนิคาคงเหลือในตารางที่ 4.1  หรือการคํานวณคาใชจายจะใชสตูรดังน้ี 

    Q = 2DO
S

 

 กําหนดให Q = จํานวนสูงสุดตอใบสั่งซ้ือ 
    D = ความตองการวัตถุดิบประจําปเทากับ  5,000 หนวย 
    O = ตนทุนตอใบสัง่ซื้อ 1 ใบเปนเงิน 10 บาท 
    S = ตนทุนการจัดเก็บเทากบั 50 สตางค 
   (10%  ของตนทุนวตัถุดิบ : 5 บาท) 
สูตรขางตนจะหาไดดังนี้ 
 

 ตนทุนใบสั่งซือ้ =       ื้อตอใบสั่งซคาใชจาย   X
ซ้ือดตอใบส่ังจํานวนสูงสุ

รประจําปความตองกา
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
 

 

 หรือ   = DO
Q

 
 

 ตนทุนการจัดเก็บ =       ็บในการจัดเกคาใชจาย    X
*2

ซ้ือดตอใบส่ังจํานวนสูงสุ
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
 

  

 หรือ   = DS
2 *

 
 

*ใช 2 หารเพื่อหายอดเฉลี่ย 
 

 DO
Q

   = QS
2
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 DO    = 
2Q S
2

 
 

    = 2 DO S2Q
 

    = 2Q 2DO
S

 
 

 Q    = 2DO
S

 

 
ตารางที่ 5.1   การคํานวณตนทุนการสั่งซ้ือ 
จํานวน
ใบสั่งซื้อ 

จํานวน
หนวยตอ
ใบสั่งซื้อ 

สินคา
คงเหลือ
ถัวเฉลี่ย 

ตนทุน
สินคา
คงเหลือ 

(@ 5 บาท) 

คาเก็บ
รักษา 10% 

ตนทุน 
ใบสั่งซื้อ 

(@ 10 บาท) 

ตนทุนรวม 

1 5,000 2,500 12,500 1,250.00 10 1,260.00 
2 2,500 1,250 6,250 625.00 20 645.00 
3 1,667 834 4,170 417.00 30 447.00 
4 1,250 625 3,125 312.50 40 352.50 
5 1,000 500 2,500 250.00 50 300.00 
6 834 417 2,085 208.50 60 268.50 
7 715 358 1,790 179.00 70 249.00 
8 625 313 1,565 156.50 80 236.50 
9 556 278 1,390 139.00 90 229.50 
10 500 250 1,250 125.00 100 225.00 
11 455 228 1,140 114.00 110 224.00 
12 417 209 1,045 104.50 120 224.50 
13 385 193 965 96.50 130 226.50 
14 358 179 895 89.50 140 229.50 
15 334 167 835 83.50 150 233.50 

 
 กิจการควรสั่งซ้ือจํานวน 11 ครั้ง ๆ ละ 455 หนวย  จะทําใหตนทุนรวมต่ําสุดคือ  
เทากับ 224  บาท  โดยจะมีคาใชจายในการเก็บรักษา 114  บาท และคาใชจายในการสั่งซื้อ 
110 บาท  หรืออาจคํานวณไดจากสูตรดังนี้ 
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 Q    = 
S

2DO  
 

     = × ×2 5,000 10
.5

 
   

     = 200,000  

  

 Q    = 448   หนวย 

  จํานวนหนวยที่ตองการใชตลอดปมีจํานวน 5,000 หนวย ดังนั้นควรสั่งซื้อ   
ครั้งละ 448  หนวย   จํานวน  11.16   ครั้ง  (5000÷448)  หรือควรสั่งซ้ือจํานวน 11 ครั้ง ๆ ละ  
455  หนวย (5000 ÷ 11)  ตามตารางที่ 5.1  
  ความสมดุลในการสั่งซื้อและตนทุนของการเก็บรักษาจะแสดงใหเห็นถึงการ
ควบคุมตนทุนไดอยางหนึ่ง และปจจัยอ่ืน ๆ อีกมากถาสามารถนํามาใชเปนเครื่องพิจารณา เชน  
การจัดหาวัตถุดิบชนิดอ่ืนมาใชแทนวัตถุดิบที่เคยใช โดยสามารถจัดหามาในราคาถูกกวาเดิม 
แตมีคุณภาพดีเหมือนกัน  และสามารถคาดคะเนความตองของวัตถุดิบไดอยางแนนอนถูกตอง  
เปนตน 
 
 7. วัตถุดบิที่ใชในการผลิต 
  การควบคุมวัตถุดิบเปนสิ่งสําคัญอยางหน่ึงของการผลิต      จํานวนวัตถุดิบที่
สูญหายไปในการผลิตนั้นเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมใหเกิดขึ้นไมได  แตสามารถควบคุมใหเกิดการ
สูญหายนอยที่สุดได    โดยกิจการใชวิธีจัดทํารายงานเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเสนอตอ  
ผูควบคุมการผลิต ซึ่งรายงานนี้จะแสดงถึงยอดวัตถุดิบที่ใชไปจริงเปรียบเทียบกับยอดวัตถุดิบที่
ทําการคาดคะเนไววาควรจะใชวัตถุดิบเทาไรตามมาตรฐาน   สําหรับมูลคาซากของวัตถุดิบ
มักจะถือเปนสวนคงเหลือของการดําเนินงานดานการผลิตอยูเสมอ ๆ  เชน  แผนกหลอมได
หลอมโลหะ  และในการนี้ทําใหสวนที่หลอมจากชิ้นของโลหะจะมีของคงเหลือเปนซากของโลหะ  
หรือชิ้นของโลหะอาจจะคงเหลือจากการดําเนินงานของฝายเครื่องจักร บางครั้งของเสียนี้
สามารถนํามาผลิตตอไดอีกครั้งหนึ่ง และทําใหเกิดผลเสียนอยลงได หรืออาจพบวาของเสีย
สามารถรวบรวมและขายได เปนตน 
  จํานวนเงินที่ไดจากการขายซากวัตถุดิบสามารถนําไปหักออกจากตนทุนการผลิต
หรือแสดงรายงานแยกตางหากถือเปนรายไดอ่ืนๆ มูลคาซากโดยตัวของมันเองสามารถจะ
ควบคุมได สวนในเรื่องของเสีย งานมีตําหนิ และเศษซาก การสิ้นเปลืองเหลานี้จะเกิดปญหา
อยูเสมอๆ ในกรรมวิธีการผลิต กลาวคอื ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทจะเกิดปญหาเรื่อง
ผลผลติทีไ่ด ทั้งหนวยดีและหนวยเสียเปนสิ่งที่ไมสามารถจะหลีกเลีย่งไดในกรรมวิธีการผลติของ
ผลิตภัณฑแตละประเภท  ถึงแมวาจะพยายามหาวิธกีารใหมๆ และนําเอาเทคนิคใหมๆมาใชใน
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การผลิตกต็าม  ปญหาเกี่ยวกับของเสีย งานมีตําหนิ การสิ้นเปลืองยังตองเกิดขึ้น และปญหาน้ี
นับวาเปนปญหาที่สําคัญอยางหนึ่งที่ผูบริหาร ควรจะเอาใจใสและวางแผนควบคุมเร่ือง
เหลานี้ใหอยูภายในขอบเขตจํากัดเพ่ือมิใหเกิดความเสียหายที่เกินขอบเขตขึน้ แตไมได
หมายความวาไมสามารถจะทําการควบคุมไมใหของเสียเกิดขึ้นเลย ในกรรมวธิีการผลิต ซึ่งอาจ
คิดวาเปนการประหยัด แตความเปนจรงิแลวอาจจะไมเปนการประหยัด ทั้งน้ีเพราะอาจใหผล
ในทางตรงกันขามก็ได   โดยจะมีผลทําใหตนทุนในการลดอัตราของเสียใหนอยลงมีปริมาณนอย

กวาตนทุนสินคาที่ผลติโดยวิธีนี้มียอดสูงกวาตนทุนของเสียทีต่ัดทิ้งไปก็ได   
 

ระบบตนทุนมาตรฐานสําหรับคิดตนทนุผลิตภัณฑ 
 ระบบตนทุนมาตรฐานมีจุดมุงหมายเพื่อใชในการควบคุม  การวิเคราะหเพ่ือการ
ควบคุมตนทุนน้ันโดยปกติผูบริหารมีความตองการจะทราบวาหัวหนาคนงานไดมีการปฏิบัติงาน 
โดยการใชคาใชจายการผลิตมากหรือนอยเกินไปซ่ึงเรียกผลตางนี้วาผลตางเนื่องจากงบประมาณ
หรือการใช (budget  variance  or  spending  variance) และใชชั่วโมงในการผลิตมากหรือ
นอยเกินไป ซึ่งเรียกผลตางนี้วาผลตางเนื่องจากประสิทธิภาพ (efficiency variance) 
 ประเด็นสําคัญในการควบคุม  คือการควบคุมตนทุนรวมและการหารายละเอียด
ขอมูลสําหรับการควบคุมตนทุนในการจัดทําการวิเคราะหตนทุนและเปนการสิ้นเปลืองคาใชจาย
มากที่จะใชระบบบัญชีเพ่ือจุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ดังน้ันกิจการสวนมากตองการใช
ระบบการบัญชีที่จะใหขอมูลมากพอที่จะชวยในการคํานวณหาผลกําไรและขอมูลอ่ืน ๆ  ซึ่งเม่ือใช
ระบบตนทุนมาตรฐานสําหรับคิดตนทุนแลวจะมีการวิเคราะหผลตางเพ่ือการนําไปใชตอไป  
 

 1. ผลแตกตางเนื่องจากกําลงัการผลติ 
  ผลตางเนื่องจากจํานวน (volume variance)  ซึ่งจะเกิดขึ้นกับตนทุนคาใชจาย
การผลิตคงที่เทานั้น ตัวอยางเชน คาใชจายการผลิตคงที่ จํานวน  300,000 บาท 
(160,000+62,000+24,000+54,000) สําหรับชวงการผลิต 140,000-100,000 ชั่วโมงเครื่องจักร  
และเพื่อเปนการลดตนทุนรวมคาใชจายการผลิตตอหนวยผลิตภัณฑคงที่ ในการนี้นับวาเปน
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะเลือกระดับจํานวนหนวยคาใชจายการผลิตคงที่ตอชั่วโมงเครื่องจักร  
สําหรับชั่วโมงเครื่องจักรระดับตาง ๆ  ที่ใชในการดําเนินงานโดยทําการคํานวณไดดังนี้ 
 

  คาใชจายการผลิตคงที่ ÷ ชั่วโมงเครื่องจักร = คาใชจายคงที่ตอชัว่โมงเครื่องจักร 
บาท ชั่วโมง บาท 

300,000  140,000  2.143  
300,000  160,000  1.875  
300,000  180,000  1.667  
300,000  200,000  1.500  
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 อัตราคาใชจายการผลิตคงที่โดยปกติจะจัดทําขึ้นลวงหนาและกิจการสวนมาก       
ไมตองการจะรอจนถึงสิ้นงวดบัญชีในการผลิตผลิตภัณฑ  ดังน้ันตนทุนคงที่ตอชั่วโมงจึงตองทํา
การคํานวณขึ้นลวงหนาของชวงการดําเนินงานโดยปกติจํานวน  หรือปริมาณการผลิตที่ตนทุน
คงที่ใชเปนพ้ืนฐานในการคิดตนทุนตอหนวย  เรียกวากําลังการผลิตปกติ  ทั้งน้ีเพ่ือเปนการ
ปองกันการขึ้นๆ ลง ๆ เปนจํานวนมาก ในเรื่องตนทุนตอหนวยในแตละงวดบัญชีกับงวดถัดไป  
ทั้งน้ีเน่ืองจากปริมาณการผลิตแตละงวดไมเทากัน  ปกติแลวถือวากําลังการผลิต   จะไดมาจาก
ผลเฉลี่ยเปนเวลาหลาย ๆ ป   จึงไมจําเปนตองเปลี่ยนทุกป 
 สมมติวา  กําลังการผลติปกติ  มี 200,000  ชั่วโมงเครื่องจักรตอป  ตนทุนคาใชจาย
การผลิต ตามมาตรฐานตอชั่วโมงเครื่องจักร  มีดังนี้ 
 ตนทุนคาใชจายการผลติ-ผันแปรตอชัว่โมง 1.55 
 ตนทุนคาใชจายการผลติ-คงที่ตอชัว่โมง 1.50
 รวมตนทุนคาใชจายการผลติ   3.05 
  
 ผลิตภัณฑหนวยหนึ่งควรใชเวลาผลติ 12 นาที (อัตรา 5 หนวยตอ ชั่วโมง)  ดังนั้น

ตนทุนคาใชจายการผลติตามมาตรฐานตอหนวยของผลิตภัณฑคือ 0.61 บาท ( 1
5

 ของ 3.05 บาท)  

อัตราคาใชจายการผลติ-คงที่ตอหนวยทีผ่ลิต  .30 บาท ( 1
5

 ของ 1.50  บาท)  ตนทุนมาตรฐาน

ของคาใชจายการผลิต  427,000  เปนของผลิตภัณฑ  จํานวน 700,000  หนวย  ซึ่งคํานวณได
ดังนี้ คือ 700,000  หนวย x .61 บาทตอหนวย  
 
 งบประมาณแสดงตนทุนคาใชจายการผลิต  517,000 บาท  ซึ่งเปนการทํา
งบประมาณไวสําหรับผลิตภัณฑ 700,000 หนวย  ผลตางระหวางคาใชจายการผลิตที่ตั้ง
งบประมาณไวของผลิตภัณฑ 700,000  หนวย  และตนทุนคาใชจายการผลิตผลิตภัณฑเรียกวา  
ผลแตกตางเนื่องจากกําลังการผลิต หรือแตกตางเนื่องจากปริมาณ (capacity or volume variance)  
จะมีจํานวน 90,000 บาท  ซึ่งสามารถคํานวณไดดังนี้   
งบประมาณสาํหรับผลติภัณฑ  700,000 หนวย (140,000  ชั่วโมงเครื่องจักร) 517,000 
ตนทุนมาตรฐานของคาใชจายการผลติทีค่ิดเขางาน (700,000 หนวย x .61 บาท) 427,000
ผลแตกตางเนือ่งจากกําลังการผลิต        90,000 
 
 ผลแตกตางเน่ืองจากกําลังผลิตจะเปนเครื่องวัดการใชกําลังการผลิตวา กระทําการ
ผลิตมากกวาหรือนอยกวาของตนทุนคาใชจายการผลิตคงที่ที่ไดคาดไว  สวนตนทุนคาใชจาย
การผลิตผันแปรไมเกี่ยวของกับผลแตกตางเนื่องจากกําลังการผลิต ตนทุนคาใชจายการผลิต
คงที่ตอหนวยของผลิตภัณฑที่ตั้งงบประมาณไว  .30  บาท  สําหรับ  1,000,000  หนวย   

(คาใชจายการผลิตคงที่  300,000 บาท ÷ ผลิตภัณฑ 1,000,000 หนวย)  แตกิจการทําการผลิต
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เพียง  700,000 หนวย ทําใหไมสามารถจะคิดคาใชจายการผลิตในอัตรา 1,000,000 หนวย  
ตามที่ตั้งงบประมาณไวไดจึงเกิดผลแตกตางขึ้นดังนี้ 
 
 งบประมาณคาใชจายการผลิต-คงที ่    300,000 
 คาใชจายการผลิต-คงที่ (700,000 หนวย x .30 บาท)  210,000
 ผลแตกตางเนือ่งจากกําลังผลิตไมนาพอใจ (unfavorable)   90,000 
 และจะเกิดผลอยางเดียวกันเม่ือกิจการดําเนินการโดยการคิดกับจํานวนผลแตกตาง
ในชั่วโมงเครื่องจักร หรือจํานวนหนวยของผลิตภัณฑและโดยการใชอัตราตนทุนคาใชจายการ
ผลิตคงที่ที่เกี่ยวของดังนี้ 
 
 300,000  หนวยที่ผลิตต่ํากวากําลังปกติ (1,000,000-700,000)  x  .30   (อัตรา    
คาใชจายการผลิตคงที่ตอหนวยผลิตภัณฑ)  =  90,000 บาท     เปนผลแตกตางเนื่องจากกําลัง
การผลิต (capacity-variance) หรือ    
 60,000  ชั่วโมงเครื่องจักรต่ํากวากําลังการผลิตปกติ (200,000 - 140,000)  x  1.50 
(อัตราคาใชจายการผลิตคงที่ตอชั่วโมงเคร่ืองจักร)  =90,000 บาท เปนผลแตกตางเน่ืองจาก
กําลังการผลิต 
            

 
 



 
 แผนภาพขางลางนี้แสดงถึงผลตาง 3 อยาง ของคาใชจายการผลติโดยจะแสดงใหเห็นถึงระบบทีใ่ชสําหรับตนทุนการผลติและการควบคมุมีดังนี้ 
         ผลแตกตาง 3 อยาง      ผลแตกตาง 2 อยาง 
(1) คาใชจายการผลิตเกิดขึน้จริง     558,000  บาท 
                  1. ผลตางเนื่องจากงบประมาณ             1.  ผลตางที่ควบคุม 
(2) งบประมาณ  80,000  ชั่วโมงที่ใชจรงิ   548,000  บาท              หรือการใช  10,000 บาท (1)-(2)        ได 42,000 บาท 
                              (2)-(3)                 ผลตางรวม 
                                (1)-(4) 
(3) งบประมาณ 70,000 ชั่วโมง ที่ตองการ  517,000  บาท          2. ผลตางดานประสิทธิภาพ                             =132,000 บาท 
             31,000 บาท (2)-(3) 
                 2. ผลตางเนื่องจาก 
(4) ตนทุนมาตรฐานของคาใชจายการผลติ              กําลังการผลิต 
     คิดเขางาน       427,000  บาท            90,000  บาท 

                  3. ผลตางเนื่องจากกําลังการ       (3)-(4) 
           ผลิตหรือปริมาณ 90,000 บาท 
           (3)-(4) 
 
 

ภาพที่ 5.1 สรุปผลแตกตางเกี่ยวกับคาใชจายการผลิต 
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การรายงานผลแตกตาง  
 การแสดงผลการดําเนินงานของแตละปนับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอกิจการซึ่งจะ
แสดงใหเห็นวาการบริหารงานของผูบริหารมีผลอยางไร  ไดผลตามมาตรฐานหรือไมและไมวาจะ           
ทํารายงานเกี่ยวกับตนทุนจายจริง  หรือรายงานตนทุนมาตรฐานก็ตามลักษณะของรายงานนี้   
จะแสดงใหเห็นถึงความสําคัญในตัวของมันเองอยูแลว  และเปนเรื่องสําคัญย่ิงที่จะตองทราบวา
ตนทุนชนิดใดที่แตกตางไปจากมาตรฐานและเปนจํานวนมากนอยเพียงไรในรายงานตนทุน    
ผลแตกตางจากมาตรฐาน ตัวอยางเชน  แผนกจัดซื้อจะทํารายงานใหเห็นถึงประสิทธิภาพ      
ในการดําเนินงานของตนตามแบบสรุปดังนี้ 
 

ตารางที่ 5.2 รายงานราคาวัตถุดิบ 
รายงานราคาวัตถุดิบ 

งาน 
เลขที ่

 

จํานวน 
หนวยที่ซื้อ 

ราคา 
มาตรฐาน 

ราคา 
จายจริง 

ราคาจายจริง 
สูงกวา      

(ต่ํากวา) 

ผลแตกตาง 
(เดบิต) เครดติ 

116 34,000 8  8.50   .50  17,000  
      
      
      
 

 ผลแตกตางที่มีจํานวนมากจะชวยใหผูบริหารสามารถตรวจสอบไดงายเกี่ยวกับ
รายการจัดซื้อโดยเฉพาะการติดตามผลการดําเนินงานของแผนกจัดซื้อวามีความรับผิดชอบ
มากนอยเพียงไร ถึงแมวาตามมาตรฐานที่วางไวนั้นใชไดหรือไมเพียงใดก็ตาม หรือวาควรเอาใจใส
ตอปจจัยดานอ่ืนๆ อยางไร 
 วัตถุดิบที่ตองการเปรียบเทียบกับมาตรฐานรายงานตามแบบชวงเวลาดังตารางที ่5.3 
โดยถือวาผลแตกตางที่เกิดขึ้นเปนมูลฐานในการดําเนินการควบคุมการสูญเสีย 

ตารางที่ 5.3 รายงานการเบิกใชวัตถุดิบ 
รายงานการเบิกใชวตัถุดิบ 

 งาน     
เลขที ่

จํานวนหนวย
ที่เบิกใช 

จํานวนหนวย
ตาม 

   มาตรฐาน 

ผลแตกตางดาน  
จํานวนมากกวา 

(นอยกวา) 

ราคามาตรฐาน 
ตอหนวย 

ผลแตกตาง 

116 28,600 28,500 100 8  800  
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 ในบางกรณีคาแรงงานจะแสดงผลแตกตางดานอัตราและประสิทธิภาพในรายงาน
รวมกันซ่ึงแสดงใหเห็นผลแตกตางของตนทุนทั้ง 2  เพราะวาการจายคาแรงงานมากกวาอัตรา
มาตรฐานและการใชชั่วโมงทํางานในดานการผลิตของคนงานมักเกิดขึ้นเสมอ ๆ  และในรายงาน
จะแสดงยอยออกไปสําหรับงานแตละงานซึ่งจะแสดงสวนของงานหรือแผนกงาน  ซึ่งจะแสดงวา
ใชชั่วโมงในการทํางานแตละงานอยางไร  สําหรับงานบางขั้นตอนจากแบบฟอรมขางลางจะ
แสดงขอมูลอยางสรุป แตในทางปฏิบัติจะตองมีรายละเอียดมากกวานี้ซึ่งตองแสดงงานแตละงาน
แตละแผนกตามลําดับ 
 
ตารางที่ 5.4 รายงานการเบิกใชวตัถุดิบประจําแผนก 

รายงานการเบิกใชวัตถุดิบ 
งาน
เลขที่ 

ชั่วโมง
มาตรฐาน 

ชั่วโมง 
จริง 

ชั่วโมงจริง 
มากกวา 

(นอยกวา) 

ประสิทธิภาพ
แรงงาน 
เดบิต 

(เครดิต) 

อัตรา     
มาตรฐาน 
ของแรงงาน 

(บาท) 

อัตราจริง
ของ

คาแรงงาน 
(บาท) 

อัตราจริง 
สูงกวา 

(ต่ํากวา) 
(บาท) 

คาแรงงาน 
สูงกวา 

(ต่ํากวา) 
(บาท) 

612 95,000 90,000 (5,000) (20,000) 4  4.20  .20  21,000 

         
         
         
         

 

  

 ตารางที่ 5.5 จะแสดงใหเห็นวาตนทุนคาใชจายการผลิตจะกระทบตอประสิทธิภาพ
ของแรงงานตนทุนคาใชจายการผลิตผันแปรจะสูงกวาหรือต่ํากวาขึ้นอยูกับเวลาที่ใชในการผลิต
ผลิตภัณฑ 
 
ตารางที่ 5.5 รายงานตนทนุคาใชจายการผลิตผันแปร 

รายงานตนทนุคาใชจายการผลิตผันแปร-ประสิทธิภาพ 
งานเลขที ่ เวลา     

มาตรฐาน 
(ชั่วโมง) 

เวลาจริง 
(ชั่วโมง) 

ชั่วโมงจริง
มากกวา 

(นอยกวา) 

อัตรา
คาใชจาย
การผลิต 
ผันแปร 

ผลแตกตาง
ดาน        

ประสิทธิภาพ 
(บาท) 

612 95,000 90,000 (5,000) 3.60  (18,000)  
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ขอมูลเพิ่มเตมิ  - คาใชจายการผลิต - ผันแปร  ณ กําลังผลิตปกต ิ        360,000   บาท 
  - ชั่วโมงแรงงานทางตรงทีต่ั้งงบประมาณ ณ กําลังผลิตปกต ิ     100,000   บาท 
  - อัตราคาใชจายการผลติ-ผันแปรตอชัว่โมงแรงงานทางตรง 

      (360,000  บาท ÷ 100,000 ชั่วโมง)             3.60    บาท 
 
 ในแตละแผนกงานหัวหนาแผนกจะไดรับรายงานผลการดําเนินงานเปนชวงเวลาวามี
การจายคาใชจายแตละอยางอยางไร  ซึ่งอยูในการควบคุมของตนเปรียบเทียบกับที่ทํางบประมาณ
ไว ผลแตกตางจะชี้ใหเห็นถึงการทํางานของหัวหนาแผนกวา มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
อยางไรเกี่ยวกับการไดรับงบประมาณ และการใชงบประมาณคาใชจายการผลิตที่หัวหนา
แผนกตองรับผิดชอบอยู 
 สําหรับตนทุนคาใชจายการผลิตอ่ืนๆ ที่ไมสามารถคิดเขาแผนกของตน หัวหนา
แผนกจะทําการเปรียบเทียบงบประมาณ  ดวยผลแตกตางที่ใชในอัตราสูงกวาระดับของการ
ดําเนินงาน  ใครจะเปนผูรับผิดชอบสําหรับตนทุนเหลานี้  ผลแตกตางเน่ืองจากกําลังการผลิต
บางครั้งผูบริหารระดับลาง หรือระดับกลางอาจจะควบคุมได  ความรับผิดชอบสําหรับการใชสิ่ง
อํานวยความสะดวกบางครั้งจะขึ้นอยูกับผูบริหารระดับสูง ดังน้ัน อาจกลาวไดวา ตนทุนคาใชจาย
การผลิตคงที่รวมถึงตนทุนจมจํานวนมาก  เชน คาเสื่อมราคา จํานวนผลตางนี้มีความหมายตอ
การควบคุม  หรือการตัดสินใจของผูบริหารมาก 
 

การใชมาตรฐาน 
 คําวามาตรฐานเปนที่รูจักและใชเปนหลักในการกําหนดคาใชจายไวลวงหนาสําหรับ
กิจกรรมตาง ๆ  ในองคการเพื่อประโยชนในการวัดผล    และเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน  
ตัวอยางเชน สถานศึกษาไดจัดวางมาตรฐานของความสําเร็จของการศึกษาและวัดความสัมฤทธิ์
ผลของนักเรียนเทียบกับมาตรฐานที่วางไว  หรือโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบผลิตภัณฑที่ผลิต
สําเร็จวาควรจะยอมรับหรือไมยอมรับ  โดยการเปรียบเทียบผลิตภัณฑเหลานั้น    กับมาตรฐาน
ที่ตั้งไว มาตรฐานโดยปกติใชเปนหลักหรือบรรทัดฐานโดยใชบางสิ่งบางอยางที่สามารถใหความ
ยุติธรรมพอ หรืออาจกลาวไดอีกนัยหน่ึงวามาตรฐานเปนหลักการขั้นพ้ืนฐาน สําหรับวัดความ
พอเพียงหรือไมพอเพียงของผลจากการดําเนินงานภายในกิจการนั้น ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับกระบวนการดําเนินงานใหไดผลตามมาตรฐานที่วางไว   
 ในการตั้งตนทุนมาตรฐานนั้น  เปนสิ่งที่เกิดจากการศึกษาวิธีการดําเนินงานการ
ปฏิบัติงานภายในกิจการนั้น แลวทําการประมาณราคาที่ควรจะเปนสําหรับสวนประกอบของ  
ตนทุนการผลิตที่สําคัญซ่ึง ไดแก  วัตถุดิบ  แรงงาน  และคาใชจายการผลิต  แตพึงระลึกเสมอ
วาในการศึกษาคนควาถึงวิธีการปฏิบัติงานจะตองศึกษาอยางกวางขวางและติดตามผลของการ
คนควาวา ในการผลิตผลิตภัณฑนั้น ๆ  กิจการมีกําลังผลิตปกติเทาไรและในการดําเนินงานตาม
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กําลังผลิตปกติที่มีอยูนั้นกิจการสามารถผลิตผลิตภัณฑนั้น ๆ หนึ่งหนวย  โดยใชวัตถุดิบเปน
จํานวนเทาไร  ใชชั่วโมงแรงงานกี ่ชั ่วโมงและคาใชจายการผลิตอยางไร  แลวจึงนํามา
วิเคราะหและตั้งเปนมาตรฐานวาในการผลิตสินคานั้น ๆ หน่ึงหนวยควรใชวัตถุดิบ  แรงงาน
เทาใด  และคํานวณหาคาใชจายการผลิตที่ควรจะใชในการผลิตผลิตภัณฑนั้น ๆ  โดยประมาณ
การออกเปนตัวเลขตนทุน   
 ซึ่งในการศึกษาวิธีการปฏิบัติงานเพื่อใชเปนแนวทางจัดตั้งมาตรฐานในการผลิต   
สินคานั้น ๆ ตามกําลังผลิตปกติที่มีอยูควรใชสวนประกอบของตนทุนทั้ง 3 อะไรบาง  มีจํานวน
เทาใดนั้นจะตองอาศัยหลักวิชาการอื่น ๆ มาชวยดวย  ซึ่งไดแก  การคิดหาวิธีการผลิตใหม ๆ  
ที่จะชวยใหผลิตเร็วขึ้นประหยัดทั้งตนทุน จํานวน  เวลาที่ใช  และศึกษาเรื่องการเคลื่อนไหวของ
คนงานที่ทํางานอยูแตควรจะทําการทดลองโดยนําเอามาตรฐานที่ตั้งไวมาใช และประเมินผลวา
การปฏิบัติงานของกิจการไดผลตามมาตรฐานนั้น ๆ จนกวาจะแนใจวาใชไดผลจริง ๆ จึงตั้งเปน
มาตรฐานในการทํางานนั้น ๆ อยางถาวร เพราะฉะนั้นในการตั้งมาตรฐานจึงเปนการยากมาก  
ไมควรตั้งไวสูงมากเกินไปหรือต่ําไป ในทางปฏิบัติจึงตองคอยปรับปรุงแกไขมาตรฐานอยูตลอดเวลา
โดยการใชวิธีการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐานที่ตั้งไว  และสภาพแวดลอมในการ
ผลิตซ่ึงมักจะเปลี่ยนแปลงอยูเสมอมาประกอบในการพิจารณาปรับปรุงแกไขมาตรฐานที่วางไว
ในเรื่องน้ัน ๆ จนไดมาตรฐานที่ดีเหมาะกับสิ่งแวดลอม  และสามารถนํามาใชไดทันกับเหตุการณ
นั้น ๆ สิ่งตาง ๆ  ดังกลาวขางตนน้ีฝายบริหารควรจะศึกษา เพ่ือจะไดนําเอามาตรฐานที่มีอยูมา
ใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานโดยใชเปนหลัก  หรือเปนแนวทางในการพิจารณาผลงานที่
กระทําวาไดผลงานตรงตามมาตรฐานหรือต่ํากวา หรือดีกวามาตรฐานที่ตั้งไว โดยการเปรียบเทียบ
ผลที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐานอยางละเอียดเกี่ยวกับตนทุนวัตถุดิบ  คาแรงงาน คาใชจายการผลติ 
และวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหเกิดขึ้น  ตลอดจนสิ่งที่ทําใหเกิดแลวฝายบริหารก็สามารถจะคนหา
วิธีแกไขใหดีขึ้น  และตรงประเด็นที่สุด   
 ในการนี้อาจกลาวไดวา  ในระบบตนทุนมาตรฐาน  เรื่องการวิเคราะหผลแตกตางนี้
นับวาเปนงานที่สําคัญที่สุด และเปนเหตุใหระบบตนทุนมาตรฐานแยกออกจากเทคนิคการบัญชี 
มาสูการวิเคราะหแบบแปลความ ซึ่งจะใชเปนแนวทางใหฝายบริหารไดเห็นถึงปญหาไดอยาง
รวดเร็ว   และแทนที่จะปลอยใหเกิดปญหามากขึ้นโดยไมคิดแกไขขอบกพรองนี้เลย ทั้งนี้เพราะ
ถาปลอยใหปญหานั้นไดเกิดขึ้นติดตอกันเปนเวลานานจนฝายบริหารไมสามารถคนหาสาเหตุ
ไดโดยการตรวจสอบแลวก็จะเกิดปญหาแกฝายบริหารมากยิ่งขึ้นในภายหลัง  เหตุนี้การวิเคราะห
หาผลแตกตางของตนทุนการผลิต  จึงใชวิธีการคํานวณหาผลแตกตางรวมกอนแลวจึงแยกผล
แตกตางเปนผลแตกตางยอยออกไปอีก 2 สวน  คือ ผลแตกตางดานราคาหรืออัตราคาแรงงาน
และผลแตกตางดานจํานวนหรือประสิทธิภาพแรงงาน  และอาจกลาวไดวาตนทุนมาตรฐานนี้ใช
เปนหลักในการควบคุมการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพซึ่งหมายถึง การใหไดมาซึ่งผลที่ดีสูงสุด
จากจํานวนทรัพยากรที่ลงไป หรือการใชทรัพยากรใหนอยที่สุดเพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิตที่ดี 
จํานวนหนึ่ง  การเขาใจถึงขอแตกตางระหวางทรัพยากรกับผลผลิตจะชวยใหเขาใจถึงการ
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วิเคราะหผลแตกตางดีขึ้น  และการวิเคราะหก็จะแสดงการผลิตออกมาในลักษณะควรใช
ทรัพยากรเทาใดแทนที่จะแสดงวาไดใชทรัพยากรไปจริงเทาใด 
 
 1. ประโยชนของการบัญชีตนทุนมาตรฐาน 
  วิธีการดําเนินการปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ  ควร
นําเอาสภาวะเศรษฐกิจทั่วไปเขามาพิจารณาดวย ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่มีตอตนทุน
ซึ่งจะเกิดขึ้นสําหรับวัตถุดิบและบริการสิ่งเหลานี้ตองนํามาคํานึงถึงดวย ฝายวิศวกรตอง
กําหนดมาตรฐานของเวลาที่ใชสําหรับการผลิตผลิตภัณฑชนิดหนึ่ง ๆ   ในโรงงาน และเวลาที่ใช
เปนมาตรฐานวาใกลเคียง หรือแตกตางกันแคไหน เพียงไร  สวนตนทุนมาตรฐานนั้น  คือตนทุน
ที่ไดกําหนดขึ้นลวงหนา  ซึ่งจะใชเปนเครื่องวัดการทํางานที่โรงงานทําไดปกติจะใชเปนหลักการ
วัดดานสถิติซึ่งมีการวางหลักเกณฑไว และมีความสัมพันธกับตนทุนมาตรฐาน เพราะเปนเรื่อง 
เกี่ยวกับสวนประกอบของสินคาที่ผลิตดานตนทุนของสินคาที่จะทําการผลิต   ระยะเวลาที่
ใชในการดําเนินงานภายในชวงการผลิตน้ันๆ  เหตุนี้เอง ตนทุนมาตรฐานจึงมีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับมาตรฐานที่กําหนดไว  เพื่อใชเปนเครื่องวัดตนทุนของการดําเนินงานซึ่งคิดเขา
กับงานที่ผลิต  จะปรากฏอยูเสมอวาตนทุนมาตรฐานมักจะแสดงตอหนึ่งหนวยของงาน โดย
จะแสดงถึงราคามาตรฐานตอหนวยของวัตถุดิบ ถาเมื่อใดการวิเคราะหผลการปฏิบัติงานแลว
เห็นวามาตรฐานที่ตั้งไวไมเหมาะสมก็อาจจะเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและจํานวนวัตถุดิบมาตรฐาน
ที่ตองใชสําหรับผลิตผลิตภัณฑ 1 หนวย  และแสดงถึงอัตรามาตรฐานของแรงงานตลอดจนเวลา  
มาตรฐานที่ใชในการผลิตในจํานวนที่แนนอน มาตรฐานที่วางไวจะคงที่อยูเสมอไมเปลี่ยนแปลง
เปนเวลานานเทานานที่ยังใชไดอยู ถาเม่ือใดวิเคราะหผลการปฏิบัติงานแลวเห็นวา   มาตรฐาน
ที่ตั้งไวไมเหมาะสมก็อาจจะปรับปรุงมาตรฐานนั้นใหม  แมวิธีการของการดําเนินงานหรือราคา
ของวัตถุดิบหรือการบริหารไมเปลี่ยนแปลงไปก็ตามจะเห็นไดวา งบประมาณมีลักษณะคลาย
มาตรฐาน ซึ่งในลักษณะเดียวกันน้ีคาใชจายการผลิตที่ประมาณไว ณ ระดับการดําเนินงานปกติ
ก็คือ มาตรฐานซึ่งสามารถนําคาใชจายการผลิตที่จายจริงเปรียบเทียบกับคาใชจายการผลิตที่
ประมาณไว และงบประมาณทําหนาที่คลายมาตรฐาน คือ ใชเปนหลักการในการควบคุมการ
ปฏิบัติงานของคนงาน  ควบคุมตนทุนและเพื่อการเปรียบเทียบ อาจกลาวไดวา ตนทุนมาตรฐาน
เปนสื่อกลางสําหรับใชเครื่องวัดความสําเร็จของผลงาน กําหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับ       
ผลแตกตางที่เกิดขึ้นวามีผลแตกตางเกิดขึ้นเปนจํานวนเทาใด     และเกิดผลแตกตางดังกลาว ณ 
จุดใด อะไรเปนสาเหตุใหเกิด ใครเปนผูที่มีหนาที่ตองรับผิดชอบในผลแตกตางที่เกิดขึ้นดังกลาว  
และจะมีผลตอตนทุนการผลิตของผลิตภัณฑนั้น ๆ อยางไร 
  ดวงมณี  โกมารทัต (2548, หนา  396)  ไดกลาววาการนําตนทุนมาตรฐานมาใช
ในกิจการจะอํานวยประโยชนแกฝายบริหารได  ดังนี้ 
  1.1  ตนทุนมาตรฐานเปนเครื่องมือของฝายบริหารในการควบคุมตนทุน ให
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวเพราะเมื่อมีผลแตกตางเกิดขึ้น  ฝายบริหารจะใหความสนใจ



 

159 
 

ไปที่รายการนั้นและจะมีการวิเคราะหสาเหตุ  ตลอดจนปรับปรุงแกไขในกรณีที่เปนผลตางที่   
ไมนาพอใจ  (unfavorable  variance)    
  1.2  ใชในการวางแผนการดําเนินงานในรูปของงบประมาณตางๆที่เกี่ยวของ
กับการผลิต การกําหนดตนทุนมาตรฐานไวลวงหนาทําใหสะดวกที่จะนําขอมูลไปจัดทํา
งบประมาณ  นอกจากนี้ขอมูลที่ไดมานี้เปนขอมูลที่นาเชื่อถือและมีหลักเกณฑ 
  1.3   ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานที่ดีสําหรับการ
ปฏิบัติงาน คือมาตรฐานที่ไมตึงหรอืหยอนเกินไป  หากกจิการกําหนดมาตรฐานไวอยาง
เหมาะสมแลว  พนักงานจะยึดถือเปนแนวปฏบิัติ  ทั้งนีโ้ดยมีความมั่นใจวาหากทํางานไดบรรลตุาม
มาตรฐานแลว  นาจะเรียกไดวามีประสิทธิภาพมีแรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน 
  1.4  ใชในการตีราคาสินคาคงเหลือ เน่ืองจากสะดวกและรวดเรว็กวาการใช
ขอมูลจริง  แตก็ตองระมัดระวังที่จะใชตนทุนมาตรฐานที่มาจากมาตรฐานปจจุบัน กลาวคือ  ได
ปรับมาตรฐานปจจุบันใหแสดงผลกระทบจากระดับราคาในขณะนัน้เรียบรอยแลวเพ่ือใหแสดง
ขอมูลที่เปนจริงมากที่สุด  เพราะจะสงผลกระทบกบัตนทุนสินคาขาย  และกําไรสุทธ ิ
  1.5. ใชในการกําหนดราคา กรณีที่กิจการกําหนดราคาขายจากตนทุนการผลิต
นั้นการพิจารณาราคาขายจากตนทุนมาตรฐานอาจมีผลดีมากกวาใชตนทุนจริงเนื่องจากการ
กําหนดมาตรฐานเปนการทําการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  ตนทุนมาตรฐานของวัตถุดิบ  
คาแรงงานและคาใชจายการผลิตจึงเปนตนทุนที่ไมไดรวมการสูญเสีย  สิ้นเปลืองเขาไปดวย และ
สามารถปรับตนทุนมาตรฐานตามระดับราคาที่เปลี่ยนแปลงได 
  1.6 ประหยัดเวลาและคาใชจายในการบันทึกบัญชี     กิจการที่นําระบบบัญชี
ตนทุนมาตรฐานมาใช  จะบันทึกบัญชีไดงาย  ประหยัดเวลา  เชน  การตีราคาสินคา หรือตนทุน
ของวัตถุดิบที่เบิกใชในการผลิต  ตนทุนสินคาคงเหลือ  ตนทุนของวัตถุดิบที่เบิกใชในการผลิต  
ตนทุนสินคาสําเร็จรูป  เปนตน 

  กลาวโดยสรุปมาตรฐานไดนําไปใชเปนประโยชนในการทํางาน  โดยเฉพาะใช
เปนหลักสําหรับประเมินคุณคาของการดําเนินงานดานตางๆ   ภายใตระบบการบัญชีตนทุน
มาตรฐาน  จะใชเปนเครื่องตรวจสอบวิเคราะหผลแตกตางจากมาตรฐานซึ่งสามารถจะทําการ
ปองกัน  และนําไปสูการควบคุมมิใหเกิดขึ้นอีก ขณะที่การปฏิบัติงานไดเจริญกาวหนาขึ้น  การ
นําเอาผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน  ยอมสามารถจะทําได  และ
ทําการแกไขใหดีขึ้นดีกวาปลอยใหความเสียหายนั้นๆ  สะสมกันไวเปนทวีคูณ  นอกจากนี้
วิธีการบัญชีตนทุนมาตรฐานยังใชประโยชนดานการควบคุมตนทุนใหใชตนทุนคาใชจายในการ
ผลิตประเภทตางๆ ตามมาตรฐานที่ยอมใหจาย  แตถาจายมากกวาก็หาสาเหตุที่เกิดวาเกิดจาก
อะไร    ใครเปนผูรับผิดชอบและหาทางแกไขปรับปรุง  และยังใชในการหาตนทุนของสินคาคง
คลัง การวางแผนโดยงบประมาณ การตั้งราคาขาย  และชวยในการลงบัญชีไดสะดวกขึ้น 
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 2. คุณลักษณะของมาตรฐาน  
  คําวามาตรฐาน มีความหมายแตกตางกันไป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับมาตรฐานที่จัดทําขึ้น
จะเปนแบบ ชนิดหรือ รูปใด ในการจัดวางมาตรฐานอาจจะจัดทําขึ้นตึงเกินไป (สูงไป) หรือวาง
มาตรฐานไวหยอนเกินไป (ต่ําไป)  ซึ่งเราอาจจะกําหนดแบบชนิดของมาตรฐานได 3 แบบดังนี้ 
  2.1  มาตรฐานที่กําหนดไวสูงเกินไปหรือตึงเกินไป  (strict or tight standards) 
เปนการจัดตั้งมาตรฐานที่ระดับการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการอาง
ถึงสถานการณที่สามารถจะกระทําการใดๆไดสําเร็จบริบูรณความเปนไปไดถาหากมีความตั้งใจ
จริงมาตรฐานแบบนี้จึงเปนมาตรฐานของการทํางานไดผลอยางสมบูรณ มากกวามาตรฐาน
ที่จัดตั้งขึ้นสําหรับวัดผลการปฏิบัติงาน  หรือการตั้งใจดําเนินงานใหไดประสิทธิภาพจาก    
ความหมายของมาตรฐานแบบนี้อาจกลาวไดวา เปนมาตรฐานที่ตั้งไวสูงเกินไป เพ่ือเปนหลัก
ของการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ซึ่งอาจไมมีการเผื่อไวสําหรับการสิ้นเปลืองใด ๆ  
และตั้งขึ้นเพ่ือจะใชเปนเครื่องกระตุนจูงใจคนงานใหทํางาน และเปนการควบคุมตนทุนที่ใชใน
การผลิตสินคาใหเสียตนทุนนอยที่สุด  แตใหไดผลงานอยางมีประสิทธิภาพที่สุด  แตอยางไรก็ดี
มาตรฐานแบบนี้แมวาจะเปนสิ่งที่ชวยบอกพนักงานใหทราบถึงวัตถุประสงคของการทํางาน  แต
ก็ไมสามารถจะรับผิดชอบสําหรับผลแตกตางที่จะเกิดขึ้นได  และไมอาจรับรองวาพนักงานจะ
สามารถทํางานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดผลเต็มรอยเปอรเซ็นตตามมาตรฐานที่ตั้งไว  
เพราะวาไมสามารถจะแยกแยะวาผลแตกตางที่เกิดขึ้นสวนใดที่อาจจะขจัดไมใหเกิดขึ้นไดและให
เกิดบางสวน  สวนใดเปนการแสดงถึงการทํางานขาดประสิทธิภาพและสวนใดเปนการลดตนทุน
ในการผลิตและการทํางานของพนักงานเพราะวาพนักงานอาจจะหาขอแกตัวตางๆ ไดเม่ือ
ทํางานไมไดผลตามมาตรฐานที่วางไวสูงเกินไป 
  2.2  มาตรฐานที่อาจทําได  (the attainable standard) เปนมาตรฐานที่ตั้งขึ้น
อยางสมเหตุสมผลโดยมีการเผื่อไวสําหรบัซอมแซมเครื่องจักร เครื่องจักรเสยี และสามารถใชใน
การปฏิบตัิงานไดอยางดี และจะใชเปนเคร่ืองกระตุนจูงใจใหพนักงานทํางานไดอยางเต็มใจที่สุด
เทาที่จะทําได ซึ่งบางครั้งก็รูสึกภูมิใจที่ตนสามารถทํางานไดตามมาตรฐาน อยางไรก็ตาม   
ในการดําเนินงานยอมจะเกิดผลแตกตางจากมาตรฐาน ผูบริหารงานและผูดําเนนิงานตามมาตรฐาน
แบบนี้พนักงานยอมไดรับรางวัลเพ่ิมเติมถาทํางานไดดี แตถามีการตั้งมาตรฐานไวหยอนเกินไป 
ผลแตกตางทีแ่นนอนซึ่งจะเกิดขึ้นจากประสิทธิภาพในการทํางานยอมเกิดขึ้นบาง    จากเหตุผล
ดังกลาวผูบริหารงานควรจะคาํนึงถึงเร่ืองตางๆ  และควรจะมีรายละเอียดที่เปนประโยชนตอ
การศึกษาถึงลักษณะงานและปจจัยการผลิตอ่ืนๆ กอน  ตัวอยางเชน  การเปรียบเทียบผล
การดําเนินงานใหไดผลตามมาตรฐานทีต่ั้งไวทั้ง  3  แบบ ตามตารางที่ 5.6 และ 5.7 
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ตารางที่ 5.6 ผลการดําเนินงานตั้งตามมาตรฐาน
แบบมาตรฐาน 

องคประกอบตนทุน 
เขมงวด อาจทําได หยอน 

วัตถุดิบ 
คาแรงงาน 
คาใชจายการผลิต 
      รวมตนทุนตอหนวย 

20.00 
 4.00 
  2.00 
26.00 

20.00 
  5.00 
  2.50 
27.50 

20.00 
 6.00 
 3.00 
29.00 

 

 ระหวางปผลิตภัณฑที่ผลติมีตนทุนรวมตอหนวยเทากบั  28.60  บาท  ซึง่จะ
แสดงผลการเปรียบเทียบอยางสรุปไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.7  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐาน 
องคประกอบ ตนทุน แบบมาตรฐาน จายจริงสูงกวา (ต่ํากวา) 

ตนทุน จายจริง เขมงวด อาจทําได หยอน เขมงวด อาจทําได หยอน 
วัตถุดิบ 
คาแรงงาน 
คาใชจายการผลิต 
       รวม 

20.00 
5.60 
3.00 

  28.60 

20.00 
 4.00 
 2.00 

 26.00 

20.00 
 5.00 
 2.50 
27.50 

20.00 
 6.00 
 3.00 
29.00 

-0- 
1.60 
1.00 
2.60 

-0- 
 .60 
 .50 
1.10 

-0- 
(.40) 
-0- 

(.40) 
 

  จะเห็นไดวามีผลแตกตางเกิดจากการทํางานดานคาแรงงานวาในการ
ทํางานจริงจายคาแรงงานต่ํากวามาตรฐานที่ตั้งไว ซึ่งแสดงถึงการตั้งมาตรฐานไวหยอนเกินไป  
และอาจสรุปไดวามาตรฐานที่อาจทําไดเปนมาตรฐานที่จะใชเปนเครื่องวัดผลการทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพที่สุด  และสามารถจะควบคุมผลตางที่เกิดขึ้นได  โดยการนําเอาประโยชนที่ได
เปนมาตรฐานที่สามารถจะเปนไปได  และตั้งไวไมสูงเกินไปจนทําใหคนงานไมสามารถจะกระทํา
การไดเพราะวามาตรฐานนี้ตั้งขึ้นอยางมีหลักเกณฑโดยคํานึงถึงหลักความยุติธรรมที่ใชวัดผล
แตกตางที่เกิดขึ้นอันจะชวยกระตุนใหคนงานเกิดความพอใจ  เต็มใจจะปฏิบัติงานและมี
ความรับผิดชอบในผลงานที่ทํา  ตลอดจนมีความตั้งใจทํางานซึ่งจะชวยสงเสริมใหคนงาน    
เกิดความมานะทํางาน ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงคที่ตั้งไว ในมาตรฐาน
แบบนี้   

  ดังนั้น สรุปไดวามาตรฐานที่อาจทําไดนี้ควรจัดตั้งขึ้นโดยทําการศึกษาลักษณะ
ของผูปฏิบัติงานในกิจการวาเปนผูที่มีความรูความสามารถขนาดปานกลาง  หรือโดยเฉลี่ย
สามารถจะทํางานไดผลมากที่สุดขนาดไหนวิธีที่ดีที่สุดควรจัดใหมีรางวัลผลตอบแทน  ใน
รูปแบบตางๆกัน เชน ใหโบนัส  เลื่อนตําแหนงเม่ือทํางานไดผลดีกวามาตรฐานที่ตั้งไว 
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  2.3 มาตรฐานที่ตั้งไวหยอนเกินไป  มาตรฐานที่กําหนดหรือวางไวหยอน
เกินไปหรือต่ําไป (loose or lax standards)ในบางครั้งอาจจะมีการตั้งมาตรฐานไวหยอนเกินไป 
เชน  ถาตั้งมาตรฐานไวโดยการคํานึงถึงการปฏิบัติงานใหไดผลเต็มรอยเปอรเซ็นต ตาม
มาตรฐานที่ตั้งไวก็จะเปนการจัดตั้งมาตรฐานที่หยอนเกินไป  เพราะวาเปนการงายในการที่จะ
ทํางานใหไดผลตามนั้น อันจะเปนเหตุใหคนงานไมสนใจทํางาน และเปนเหตุใหผลงานที่ไดรับ
ไมไดผลดีเทาที่ควรจะเปน แตในทางปฏิบัติบางครั้งก็อาจจะเปนการดีกวามาตรฐานที่ตั้งขึ้นแตไม
สามารถจะทํางานใหไดผลถึงมาตรฐานที่ตั้งไว เพราะฉะนั้นในเรื่องการตั้งมาตรฐานตอนแรกๆ
อาจจะเห็นวาตั้งไวสูงเกินไปในเวลาหนึ่ง แตตอมาเม่ือทุกคนรูงานและสามารถปฏิบัติงานนั้นๆได
อยางดีมาตรฐานนั้นก็อาจถือวาต่ําไปในเวลาตอมา เพราะฉะนั้นการจะใชอะไรเปนกฎเกณฑ
ตายตัวเพื่อวัดมาตรฐานใดยอมทําไดยาก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกาลเวลาและผูใชมาตรฐานตองรู
วัตถุประสงคของมาตรฐานที่ตั้งไววามีวิธีการจัดตั้งอยางไร ตั้งขึ้นเพ่ืออะไร มีความตึง  หยอน 
แคไหน  ตัวอยางเชน   ในโรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่งไดกําหนดเวลามาตรฐานของการ
ทํางานเพื่อผลิตสินคา 1,000 หนวย   เทากับ 500 ชั่วโมงแรงงาน  โดยคิดชั่วโมงทํางานชั่วโมง
ละ 4.50 บาท  มาตรฐานนี้อาจจะตั้งไวมากเกินไปถาพนักงานสามารถทําการผลิตสินคา 1,000 
หนวย ไดโดยใชเวลาทํางานเพียง 400 ชั่วโมง  ถาคนงานรูวาผูบริหารไดคาดวาในการผลิต
สินคา  1,000 หนวย ใหใชเวลาทํางาน 500 ชั่วโมงแลว ก็จะดึงเวลาทํางานของใหชาลง แตถามี
การจายเงินโบนัสสําหรับผูที่สามารถทํางานใหไดผลตามมาตรฐานแลว  การคํานวณหาผล
แตกตางดานตนทุนการทํางานก็จะดีขึ้นก็ได 

 เม่ือสถานการณเปลี่ยนแปลงไปก็จะมีผลทําใหมาตรฐานเปลี่ยนแปลงไป แตก็ไม
เปลี่ยนแปลงไปแตละปแตจะมีการแกไขปรับปรุงขอมูลจํานวนที่ใชเล็กนอย เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
ดานราคา  อัตราคาแรงงาน     แตถามีการเปลี่ยนแปลงดานลักษณะของการผลิตแลวมาตรฐาน
แบบนี้จะเปลี่ยนแปลงไป   ซึ่งจะใชเปนตัวเลขสถิติ  ขอมูลเพ่ือวัตถุประสงคในการควบคุมจึงจะ
รักษามาตรฐานแบบนี้ใหมีตัวเลขคงเดิมไมเปลี่ยนแปลง     เพ่ือจะใชคํานวณหาแนวโนมของผล
แตกตาง 

 

การวิเคราะหผลของการใชระบบตนทุนวัตถดุิบ 
 ระบบบัญชีตนทุนอาจจะใชระบบตนทุนมาตรฐานหรือระบบตนทุนจายจริง  ซึ่งทั้ง 2 
ระบบนี้มีลักษณะแตกตางกันไป  คือมีการแบงแยกลักษณะพิเศษของแตละระบบออกไป   ทั้งน้ี
มิไดหมายความวาจะมีความแตกตางกันในเรื่องการปฏิบัติทางการบัญชี  ตรงกันขามคุณลักษณะ
พิเศษนั้นจะบันทึกเกี่ยวกับชนิดของตนทุนที่ใชในระบบบัญชีตนทุนจายจริงและตนทุนใน
อดีต  ตนทุนที่เกิดขึ้นจะบันทึกเสมือนเปนตนทุนการผลิต อาจกลาวไดวาระบบการบัญชีตนทุน
มาตรฐานนั้นเปนวิธีการที่จะนําไปใชเปนมาตรฐานของการกระทําหรือการปฏิบัติงาน โดยการ
พยากรณไวลวงหนาวาตนทุนควรจะเปนเทาใดภายใตภาวะการณที่วางแผนไว  การบัญชีตนทุน
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มาตรฐานเปนเปาหมายเพื่อใหการทํางานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนสื่อกลางวัด
ความสําเร็จของผลงานที่กระทําในปจจุบัน เพ่ือกําหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับผลแตกตางที่
เกิดขึ้นระหวางตนทุนจายจริงและตนทุนตามมาตรฐาน  ตลอดจนเปนแนวทางในการตั้งราคา
ขายหรือหาตนทุนที่ควรจะเปนภายใตการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  ในเรื่องการกําหนดราคานั้น
ไดมาจากการศึกษาถึงการดําเนินงานและการคาดคะเนราคา   โดยการใชตนทุนมาตรฐาน
เปนแนวทางในการตั้งราคาโดยประมาณในอนาคตภายใตสถานการณบางอยาง วิธีตนทุน
มาตรฐานโดยปกติจะนํามาใชในการบันทึกทางการบัญชี และเปนตนทุนการผลิต สําหรับผล
แตกตางของตนทุนจายจริงกับตนทุนมาตรฐานนั้นจะใชเปนพื้นฐานสําหรับการตีราคา  วัด
คุณคา  และการควบคุมในการดําเนินงาน 
 สําหรับการวัดผลแตกตางจากมาตรฐาน  สามารถวัดไดจากตนทุนจายจริง
เปรียบเทียบกับตนทุนมาตรฐาน  ตามที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป  เราสามารถจําแนกผลแตกตาง
ออกได 2 แบบ คือ ผลแตกตางดานราคา และผลแตกตางดานจํานวน 

 ผลแตกตางอาจมีหลายแบบตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายใดเปาหมายหนึง่โดยเฉพาะ 
แตอยางไรก็ตาม  สําหรับแตละกรณีเราก็สามารถจําแนกชนิดของผลตางนี้  ออกเปนผลตางดาน
ราคาของวัตถุดิบ  และผลตางดานจํานวนที่ใช  หรืออาจรวมผลตางทั้งราคาและจํานวนเปน
ผลตางรวม 
 ในการเปรียบเทียบตนทุนจายจริงและตนทุนมาตรฐาน หากปรากฏวาตนทุนจายจริง  
มีจํานวนมากกวาตนทุนมาตรฐาน  ผลแตกตางนี้เรียกวาผลแตกตางที่ไมยอมรับ (unfavorable) 
สวนผลตางที่เกิดจากตนทุนจายจริงจายนอยกวาตนทุนมาตรฐาน  เรียกผลตางนี้วา  ผลตางที่
ยอมรับ (favorable) 
 การวิเคราะหผลแตกตางของวัตถุดิบจะจําแนกออกเปนผลแตกตางเนื่องจากราคา 
(price  variance)  และผลตางดานจํานวน (quantity  variance)    ซึ่งผลแตกตางของตนทุน
วัตถุดิบคือ  จํานวนผลตางระหวางตนทุนจายจริงกับตนทุนมาตรฐานของวัตถุดิบ ชนิด
ประเภทที่เราทําการเปรียบเทียบวา  ผลแตกตางของตนทุนประเภทนั้นๆ เกิดขึ้นจากการใช
เทาใด  และเกิดจากราคาที่ผิดจากมาตรฐานเทาใด  การแยกแสดงผลตางดังกลาวจะชวย
ชี้ใหเห็นถึงความรับผิดชอบของแผนกผลิตและแผนกจัดซื้อ เพราะฉะน้ัน สามารถคํานวณ
ตนทุนวัตถุดิบมาตรฐานรวมสําหรับงวดบัญชีหนึ่งไดโดยนําเอาราคาวัตถุดิบมาตรฐาน ตอ
หนวย คูณดวยจํานวนหนวยที่ผลิตไดระหวางงวดนั้น ดังน้ันสามารถทําการวิเคราะห  ผล
แตกตางนี้ออกไดเปน 

 
 1. ผลแตกตางเน่ืองจากราคาวัตถุดิบ 
  ผลแตกตางเนื่องจากราคาวัตถุดิบ  (material  price  variations)  ซึ่งราคาของ
วัตถุดิบมาตรฐานจะตั้งขึ้นเปนมาตรฐานสําหรับวัตถุดิบที่ซื้อแตละชนิด ดังน้ันถาจะซ้ือวัตถุดิบ
มาใชในการผลิต  ควรจะซื้อตามราคามาตรฐานที่วางไวเปนเปาหมาย   ในการกระทําการ
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ใหไดตามมาตรฐานนั้น ในทางปฏิบัติเม่ือซ้ือวัตถุดิบไดในราคาต่ํากวามาตรฐาน  ผลตางดาน
ราคาที่จะบันทึกในบัญชีนั้น  ถือเปนผลตางที่พอใจ  (favorable)  ซึ่งจะเปนเครื่องชี้หรือแสดงวา
แผนกจัดซื้อ  จัดซื้อวัตถุดิบไดในราคาถูกกวามาตรฐานที่วางไว   แตในทางตรงกันขาม  ถาซื้อ
วัตถุดิบมาในราคาที่สูงกวามาตรฐานก็จะแสดงวา แผนกจัดซื้อดําเนินการไมดีเทาที่ควรจะเปน
ผลแตกตางดานราคาวัตถุดิบที่เกิดขึ้นถือวาเปนผลแตกตางที่ไมนาพอใจ (unfavorable) ซึ่ง
แสดงถึงการดําเนินงานของแผนกจัดซื้อทํางานไมไดผลตามมาตรฐานที่ตั้งไว  สําหรับจํานวน
วัตถุดิบที่ควรใชตามมาตรฐานจะตั้งขึ้นสําหรับผลิตภัณฑที่ผลิตแตละชนิด และผลแตกตางที่
เกิดขึ้นระหวางจํานวนจริงที่ใชกับมาตรฐาน  อาจวัดไดในบัญชีผลแตกตางดานจํานวนวัตถุดิบ  
กรณีผลแตกตางดานจํานวนวัตถุดิบที่ใชจริงและตามมาตรฐาน  สมมติวาเกิดขึ้นภายในแผนก
โรงงาน ถาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไมไดสัดสวนกับผลิตภัณฑที่ผลิต  ผลแตกตางจะเกิดจากการ
สูญเสียไปสําหรับผลแตกตางเนื่องจากราคาวัตถุดิบ    ผลแตกตางนี้เราสามารถวัดไดจากผล
แตกตางระหวางราคาวัตถุดิบที่ซื้อมา และราคาวัตถุดิบมาตรฐานที่ตั้งขึ้น ในเรื่องนี้ผูจัดการฝาย
ผลิตมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ควรจะใชวาควรมีจํานวนเทาไร  แตก็ไมอาจจะควบคุม
ราคาวัตถุดิบที่จะจายได  เปนความจริงที่วาถาแผนกจัดซื้อไมสามารถจัดซื้อวัตถุดิบมาในราคา
ที่เหมาะสมแลว ผลกําไรของกิจการที่ควรจะไดก็จะลดลงไปกอนที่โรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ 
จะเริ่มดําเนินการ  เหตุนี้อาจกลาวไดวา    ผลแตกตางดานราคาวัตถุดิบเปนผลกระทบจาก
สถานการณภายนอกมากกวาสถานการณภายใน   
  สถานการณภายนอกซึ่งนับวามีอิทธิพลตอราคาวัตถุดิบที่ซื้อไดแก  ภาวะ
เศรษฐกิจ ระดับราคาทั่วไป  แหลงของวัตถุดิบที่จัดซื้อหายาก การนัดหยุดงาน  ภาวะการณ
เหลานี้นับวาเปนการยากแกการควบคุมของฝายบริหาร แตการที่กิจการตั้งราคามาตรฐานของ
วัตถุดิบจะเปนการชวยใหแยกผลตางของตนทุน  ซึ่งเกิดจากการใชวัตถุดิบมากเกินไป  และ
สถานการณอ่ืน ๆ ที่สามารถควบคุมไดออกจากผลแตกตางของตนทุนอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในราคาที่จายไปของวัตถุดิบและสถานการณภายนอกที่ไมอาจควบคุมได  และ
เพ่ือใหสามารถควบคุมราคาวัตถุดิบผูดําเนินการควรจะคํานวณหาผลแตกตางเนื่องจากราคา ณ 
เวลาที่ซื้อวัตถุดิบมา โดยการวัดผลตางระหวางราคาวัตถุดิบที่ซื้อมากับราคาที่ควรจะเปน
มาตรฐานตอหนวยคูณดวยจํานวนจริงที่ซื้อมา แตมีอยูบางกิจการใชวิธีหาผลแตกตางดาน
ราคาวัตถุดิบในเวลาอื่นแทนที่จะหาเมื่อไดรับวัตถุดิบมาเม่ือซ้ือ  เชน การหาผลแตกตางดาน
ราคาวัตถุดิบ  ณ วันที่เบิกวัตถุดิบออกใช ซึ่งวิธีนี้ทําใหเสียประโยชนของขอมูลที่ใชสําหรับการ
ควบคุม เพราะวา ณ เวลาดังกลาวจะทําใหยากแกการแกไข  เหตุนี้อาจกลาวไดวาวิธีการหาผล
แตกตางดานราคาวัตถุดิบเม่ือซ้ือหรือไดรับวัตถุดิบมาเปนวิธีที่ดีที่สุด 
  การทํารายงานประจํางวด  แสดงใหเห็นถึงราคาวัตถุดิบที่จายจริงกับราคา    
มาตรฐานของวัตถุดิบที่ซื้อมาวาเปนอยางไร  วิธีคํานวณหาผลตางดานราคาของวัตถุดิบ  ณ  
วันที่ซื้อเทากับจํานวนวัตถุดิบที่ซื้อมาคูณผลตางดานราคาจายจริงกับราคามาตรฐานตอหนวย 
ปกติการทํารายงานผลตางดานราคาจะกระทําเปนรายเดือน  สวนเรื่องความรับผิดชอบในดาน
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ราคานั้นอยูในความรับผิดชอบของหัวหนาแผนกจัดซื้อ    เหตุนี้ในการจัดซื้อวัตถุดิบมาผูที่มี
หนาที ่จ ัดซื ้อวัตถุดิบจะตองเปรียบเทียบราคาที ่ซื ้อวัตถุดิบมาไมใหสูงกวาราคาวัตถุดิบ   
มาตรฐานที่ตั้งไวมากนัก แตในบางครั้งผูบริหารอาจชวยหัวหนาแผนกจัดซื้อโดยการหาแหลง
วัตถุดิบที่จะจัดหาวัตถุดิบตามตองการได หรืออาจทําการวิเคราะหหาวัตถุดิบอ่ืนที่ใชแทนกันได
และมีราคาถูกกวา สําหรับตนทุนมาตรฐานนั้นจะชวยใหเขาใจวาผลตางที่เกิดจากการคาดคะเน
นั้นเกิดขึ้นไดอยางไรโดยแยกออกตางหากเมื่อซื้อวัตถุดิบมา  จํานวนวัตถุดิบที่ซื้อมาจริง
สามารถบันทึกในบัญชีคุมยอดวัตถุดิบในราคามาตรฐานเปนยอดเดบิต สวนบัญชีเจาหนี้ของ
วัตถุดิบที่ซื้อมานั้นจะบันทึกโดยการใชจํานวนจริงที่ซื้อมาคูณดวยราคาจริงที่ซื้อเปนยอดเครดิต  
ผลตางระหวางยอดเดบิตคุมยอดวัตถุดิบและเครดิตเจาหนี้เปนผลมาจากการบันทึกผลตาง
ดานราคาวัตถุดิบในบัญชีผลตางดานราคาวัตถุดิบ ณ  วันซื้อหรือรับวัตถุดิบที่ซื้อน่ันเอง 

 
 ตัวอยางเชน  แผนกจัดซื้อสามารถทํางานไดผลดีกวามาตรฐานที่ตั้งไว  โดยการ
ซื้อวัตถุดิบ 1,000 หนวย  ในราคาหนวยละ .70 บาท ขณะที่ราคามาตรฐาน .80  บาท ตอหนวย
 การบันทึกบญัชีในสมุดรายวันทัว่ไปอาจแสดงใหเห็นไดดังนี้คือ 
 เดบิต  บัญชีคมุวัตถุดิบ (จํานวนซื้อ x  ราคามาตรฐาน)  800 
      เครดิต  บัญชีผลตางดานราคาวตัถุดิบ (.70 -.80) x 1,000 100 
             บัญชีเจาหนี้ (จํานวนซื้อ x ราคาจริง)   700 
 บันทึกการซื้อวัตถุดิบในราคาต่ํากวามาตรฐานถือเปนผลตางดานราคาที่พอใจ 
 
 2. ผลแตกตางดานจํานวนวัตถุดบิ 
  ผลแตกตางดานจํานวนวัตถุดิบ (materials  quantity variation)   วัตถุดิบที่เบิก
ออกมาและใชในการผลิตอาจมากกวาหรือนอยกวาจํานวนมาตรฐานกําหนดใหใช    ทั้งนี้
แลวแตลักษณะการผลิต  และความสามารถของผูบริหารงานดานการผลิต  ผลแตกตางของ
วัตถุดิบที่ใชเรียกวา  ผลแตกตางดานการใชหรือผลแตกตางเนื่องจากจํานวนวัตถุดิบ     ซึ่ง
ผลแตกตางนี้สามารถคํานวณไดโดยการเปรียบเทียบจํานวนวัตถุดิบมาตรฐานกับจํานวนวัตถุดิบ
ที่ใชไปจริง คูณดวยราคามาตรฐานตอหนวย     ผลแตกตางนี้บางครั้งจะบันทึกโดยตรงในบัญชี
ผลแตกตางดานจํานวนวัตถุดิบ ณ เวลาที่วัตถุดิบโอนเขาสูการผลิต และจะรายงานเกี่ยวกับ
จํานวนวัตถุดิบที่ใชโดยอยูในความรับผิดชอบของบุคคลที่ทําการผลิต  ตัวอยางเชน  ผูทํา
การผลิตจะไดรับรายงานสรุปเปนประจําวัน หรือรายสัปดาหวาจํานวนวัตถุดิบที่ใชในแผนกนี้มี
จํานวนเทาไร เปรียบเทียบกับจํานวนวัตถุดิบมาตรฐาน ณ ระดับการบริหารงาน  การใชวัตถุดิบ
ตางๆในการผลิตนั้นฝายผลิตสามารถควบคุมไดโดยตรง ซึ่งผูบริหารควรจะไดรับรายงานแตละวัน 
หรือแตละสัปดาหเกี่ยวกับการผลิต  ดังน้ัน ความถูกตองดานตางๆ สามารถแกไขไดกอนที่ผล
เสียหายจะเกิดขึ้นจนกลายเปนเรื่องใหญ  รายงานสรุปของวัตถุดิบที่ใชจริงและมาตรฐาน 
สามารถแสดงเปนจํานวนเงินกับแสดงผลแตกตางเปนอัตรารอยละของผลแตกตางจากมาตรฐาน
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เพ่ือเสนอตอผูบริหาร โดยจัดทําเปนรายเดือน ถาผลแตกตางในแผนกมีจํานวนมากผูบริหาร
จะตองหาทางลดผลแตกตางเหลานี้ และพยายามลดขั้นตอนใหนอยลงสําหรับในเดือนตอไป เปน
การแนนอนที่ผูรับผิดชอบจะคาดหวังไววาในระหวางเดือนสามารถดูแลการใชวัตถุดิบ และถา
สามารถทํางานไดอยางถูกตอง  ผลแตกตางที่รวบรวมขึ้นสําหรับเดือนควรจะมีจํานวนนอยลง   
  โดยปกติแลวผลแตกตางดานจํานวนของวัตถุดิบจะคิดเขาแผนกผลิตภัณฑ
โดยถือวาเปนวัตถุดิบสิ้นเปลืองหรือถือวาเปนเศษวัตถุดิบจากการผลิต  เพราะผลิตภัณฑเหลานี้
ตองมีเศษซากของเหลือจากการผลิต  ซึ่งผลิตผิดไปจากแบบอยางที่วางไว  แตก็ไมเปนความ
จริงเสมอไป ถามีวัตถุดิบเกินความตองการจะคิดวาแผนกนั้นดําเนินงานอยางไมมีประสิทธิภาพ  
และไมไดหมายความวาวัตถุดิบที่เกินความตองการนั้นจะผลักใหกับแผนกผลิต โดยถือวาทาํงาน
ไมมีประสิทธิภาพไมได   เพราะจะพบวาบอยคร้ังที่แผนกซื้อทํางานผิดพลาดจึงควรแบงความ
รับผิดชอบในผลแตกตางนี้ดวย  เพราะบางครั้งการซื้อจะไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ําเพื่อใหได
ราคาถูก  ซึ่งสิ่งเหลานี้มีผลใหกําไรลดลง  และเปนสิ่งที่ฝายบริหารจะตองปองกันและกําจัด
ปญหาเหลานี้ใหหมดไป  สําหรับผลแตกตางที่วัดไดจะแสดงออกในสถานการณแนนอนแตไม
สามารถจะบอกใหรูวาทําไมจึงขึ้นอยูกับสถานการณนั้นๆ ในเรื่องน้ีผูบริหารควรจะจัดทําและให
ขอมูลที่เปนพ้ืนฐานวาควรจะคิดเขางานอยางไร   โดยการคนหาสาเหตุตางๆ ที่ทําใหเกิดผล
แตกตางเหลานั้น 
 
 ตัวอยางเชน  สมมติวาไดเบิกวัตถุดิบ  1,000  หนวย  ราคาหนวยละ 50 บาท  ไปใช
ในโรงงานซึ่งมาตรฐานยอมใหใช 900 หนวย ฉะนั้นผลแตกตางเน่ืองจากจํานวนวัตถุดิบมีจํานวน    
100 หนวย  ซึ่งเปนผลแตกตางจากการใชระหวางจํานวนจริงที่ใช  มากกวามาตรฐาน    คูณ
ดวยตนทุนมาตรฐานตอหนวยเทากับ 50 บาท จะไดผลแตกตางเนื่องจากจํานวนวัตถุดิบ
เทากับ 5,000 บาท  [(1,000-900) x 50] และเปนผลตางที่ไมพอใจ  (unfavorable)  ถาตนทุน
มาตรฐานบันทึกในบัญชีงานระหวางทํา  จะคิดดวยจํานวนมาตรฐานคูณราคามาตรฐานตอหนวย 
และอาจกลาวอีกนัยหน่ึงวาบัญชีงานระหวางทําจะคิดในราคามาตรฐาน และบัญชีวัตถุดิบจะ
เครดิตดวยจํานวนจริงที่ใชคูณราคามาตรฐานตอหนวย  และบันทึกรายการ ดังนี้ 

 

 เดบิต  บัญชีงานระหวางทํา (900 x 50)   45,000 
      บัญชีผลตางเนื่องจากจํานวนวตัถุดิบ (100 x 50)   5,000 
   เครดิต  บัญชวีัตถุดิบ (1,000 x 50)      50,000 
 บันทึกวัตถุดิบคิดเขางานในราคามาตรฐาน 
 

 เมื่อมีตนทุนวัตถุดิบทางออมใชจํานวนจริงจะบันทึกในราคามาตรฐาน   และถือ
เปนคาใชจายในการผลิตจะเห็นไดวาไมมีผลตางที่วัดได ณ จุดนี้ สมมติตอไปวา 100 หนวยของ
วัตถุดิบที่โอนเขาโรงงานสําหรับใชเปนวัตถุดิบทางออมรายการนี้จะบันทึกในสมุดรายวันทั่วไป
ดังนี้ 



 

167 
 

 เดบิต  บัญชีคมุยอดคาใชจายในการผลติ  (100 x 50) 5,000 
      เครดิต  บัญชีคุมยอดวตัถุดิบ 5,000 
 บันทึกการเบกิวัตถุดิบออกใชในราคามาตรฐานตอหนวย 5 0  บาท  สําหรับวตัถุ

ทางออมที่ใชในการดําเนินงานของโรงงาน 
 
 

                                     การวิเคราะหแรงงานของแผนกเปนรายเดือน 
สําหรับเดือน   ธันวาคม  2550                                                                แผนก ก 
วันที ่ ชั่วโมงแรงงาน คาจางรายวัน แรงงานทางตรง แรงงานทางออม 

1 
2 
3 

1,800 
………… 
………… 

5,400 
………… 
………… 

- 4,700 
………… 
………… 

- 700 
………… 
………… 

- 

รวม 32,000 46,000 - 31,000 - 15,000 - 
ภาพที่ 5.2 การแยกบันทึกคาจางแรงงานตามแผนก 
 
 

สรุปการจําแนกคาแรงงาน 
สําหรับเดือน  ธันวาคม  2550 

แผนก คาจางรวมสําหรับเดือน แรงงานทางตรง แรงงานทางออม 
ก 
ข 
ค 
ง 

46,000 
………… 
………… 
………… 

- 31,000 
………… 
………… 
………… 

- 15,000 
………… 
………… 
………… 

- 

รวม 510,000 - 350,000 - 160,000 - 
ภาพที่ 5.3 การบันทึกคาจางแรงงานของแผนกเปนรายเดือน 
 
 บางครั้งตนทุนคาแรงงานมีรายการเพิ่มเติม  ตนทุนคาแรงงานสวนที่เพิ่มเติมนี้มี
ความสัมพันธกับคาแรงงานที่ไดรับตามปกติ ซึ่งมีความคลายคลึงกับตนทุนวัตถุดิบมาก  
และคนงานจะไดคาแรงงานเพิ่มขึ้นเพราะมีการทํางานนอกเวลา ทั้งน้ีเปนผลเนื่องมาจากโรงงาน
รับงานมากเกินกวาที่จะทําการผลิต   ตามใบสั่งใหผลิตสําเร็จไดภายในเวลาปกติ  สําหรับ
คาจางแรงงานของเวลาวางเปลา   เกิดจากคาจางที่จายไปสําหรับเวลาที่ไมกอใหเกิดผลผลิต
อาจเนื่องมาจากเครื่องจักรติดขัด  วัตถุดิบขาดมือ     คาจางที่ตองจายเม่ือมีการหยุดพักผอน 
คาจางที่ตองจายใหในขณะเจ็บปวย  เงินโบนัสเหลานี้ถือเปนตนทุนแรงงานการผลิต  คาใชจาย
เพ่ิมเติม ดังกลาวใหถือเปนคาใชจายในการผลิต 
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 4. วิธีการบันทึกบัญชีคาแรงงาน 
  วิธีการบันทึกคาแรงงานโดยปกติแลวในทางปฏิบัติจะมีบัตรเวลาทํางานสําหรับ
คนงานแตละคนลงเวลาทํางานแตละงาน  โดยแผนกผลิตจะทําหนาที่ตรวจสอบเวลาทํางาน
ของคนงานอีกครั้งในตั๋วงานของคนงาน แตละคนก็จะมีบัตร ซึ่งบันทึกเวลาเขาออกที่ทํางานซึ่ง
ใชเปนหลักฐานในการคิดคาจางแรงงานของแตละคน  เพราะฉะนั้นจะมีการบันทึกชั่วโมงการ
ทํางานของคนงานแตละคนในบัตรทํางานนี้ทุกครั้งที่คนงานเริ่มปฏิบัติหนาที่การงานและ ทํางาน
เสร็จ  บัตรบันทึกงานที่จดเวลาที่ใชในการทํางานจึงเปนแหลงที่สะสมขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการ
คํานวณคาจางแรงงานที่ใชสําหรับงานแตละงานในแผนกผลิตนั้น ๆ   ตนทุนรวมของแรงงานจะ
คํานวณจากบัตรตนทุนแรงงานซึ่งเปนคาแรงงานทางตรงและทางออม และบันทึกบัญชีโดย 
 

 เดบิต บัญชีคาแรงงาน    XX 
   เครดิต  บัญชคีาแรงงานคางจาย/เงินสด  XX 
 

ตอมาเมื่อมีการสะสมตนทุนคาจางแรงงานแลวก็จะจําแนก  ปนสวนตนทุนของงานแตละงานซึ่ง
อาจทําเปนรายเดือนหรือรายสัปดาหก็ไดโดยการรวบรวมบัตรทํางานเปนงาน ๆ กลุมเดียวกัน    
คาจางแรงงานสวนที่เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑรายการนั้น ๆ โดยตรง   ก็จะบันทึกเปนคาจาง      
แรงงานโดยตรงคิดเขาบัญชีงานระหวางทําที่เปนบัญชีคุมยอด  และบันทึกในแผนตนทุน      
งานสั่งทําสําหรับแตละงานที่ใชแรงงานนั้นๆ  โดยการ 
 

 เดบิต  บัญชีงานระหวางทํา   XX 
   เครดิต  บัญชคีาแรงงาน  XX 
 

ตัวอยางเชน  คาแรงงานสําหรับเดือนธันวาคม  2550  จํานวนรวม 150,000 บาท มีคาจาง
แรงงานทางตรงอยู 100,000  บาท และแรงงานทางออม  50,000  บาท  แรงงานทางตรง     
คิดเขางานตาง ๆ ที่ผลิตในเดือนธันวาคม  2550  ดังนี้ 

 
  งานเลขที่ 110  40,000 
  งานเลขที่ 120  20,000 
  งานเลขที่ 130  10,000 
  งานอ่ืนๆ   30,000
  รวม                    100,000 
การบันทึกรายการมีดังนี้ 
 

(1) เดบิต   บัญชีคาแรงงาน   150,000 
       เครดิต  บัญชคีาแรงงานคางจาย/เงินสด  150,000 
 บันทึกคาจางแรงงานของเดือนธันวาคม 
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 (2) เดบิต   บัญชีคาใชจายในการผลติ 50,000 
       บัญชีคุมยอดงานระหวางทํา  100,000 
        เครดิต  บัญชคีาแรงงาน    150,000 
 บันทึกคาแรงงานทางตรงและทางออม 
 

บัญชีคุมยอดคาแรงงาน  บัญชีคาใชจายในการผลติ 
(1)        150,000 
 

(2)        150,000 

 
 (2)            50,000  

 

บัญชีคุมยอดงานระหวางทํา 
(2)            100,000 
 

 

 
 สําหรับคาแรงงานทางตรงของงาน จะตองบันทกึในแผนตนทุนงานสั่งทําเลขที่ 110 
120  และ130  
 

บัตรตนทุนคาใชจายในการผลิตของแผนก  แผนตนทุนงานสั่งทํา-งานเลขที่ 110 
วัตถุดิบ
ทางออม 

แรงงาน    
ทางออม 

……….  วัตถุดิบ 
แรงงาน   
ทางตรง 

คาใชจาย 
ในการผลติ 

 50,000    40,000  
       
       
       
       
       

 
แผนตนทุนงานสั่งทํา-งานเลขที่ 120 

  
แผนตนทุนงานสั่งทํา-งานเลขที่ 130 

วัตถุดิบ 
แรงงาน    
ทางตรง 

คาใชจาย 
ในการผลติ 

 วัตถุดิบ 
แรงงาน   
ทางตรง 

คาใชจาย 
ในการผลติ 

 20,000    10,000  
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การวิเคราะหผลแตกตางดานคาแรงงาน 
 คาแรงงานมีลักษณะคลายวัตถุดิบ  กลาวคือ  ตองมีการควบคุมดานราคาและจํานวน
ชั่วโมงที่ใชสําหรับงานแตละงาน โดยตองมีการตรวจสอบวาคนงานไดรับการจายคาจางแรงงาน
ในอัตราปกติสําหรับงานที่ทําสําเร็จหรือไม  และถาเกิดผลตางที่ผิดไปจากมาตรฐานก็ตอง
สามารถวัดไดและควรจะมีการควบคุม  ทั้งน้ีโดยการเปรียบเทียบเวลาจริงที่ใชสําหรับผลิตกับ
เวลามาตรฐาน  ผลตางดานตนทุนเปนผลตางดานประสิทธิภาพซึ่งสามารถวัดและชี้เฉพาะได  
ผลตางเกี่ยวกับตนทุนของแรงงานก็เชนเดียวกับวัตถุดิบ  ตนทุนแรงงานมาตรฐานของผลิตภัณฑ
ที่ผลิตสําเร็จตอหนวย คํานวณไดโดยการคูณเวลามาตรฐาน  จํานวนชั่วโมงแรงงานที่ใชใน
การผลิตสินคานั้นๆ 1 หนวยที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑดวยอัตราคาจางแรงงานมาตรฐานตอ  
ชั่วโมง  เม่ือทราบตนทุนมาตรฐานแรงงานตอหนวยผลิตภัณฑที่ผลิตได ก็จะคํานวณตนทุน
แรงงานมาตรฐานสําหรับงวดนั้น ๆ ได  โดยการคูณตนทุนแรงงานมาตรฐานตอหนวยดวยจํานวน
ผลิตภัณฑที่ผลิตทั้งสิ้น ตัวอยางเชน  โรงงานอุตสาหกรรมแหงหน่ึงทําการผลิตผลิตภัณฑโดยมี   
ตนทุนมาตรฐาน ดังนี้ 
 

ผลิตภัณฑ  ใชเวลา 1 หนวยมาตรฐานเทากับ 20  ชั่วโมง 
อัตราคาจางแรงงานตามมาตรฐานตอชัว่โมง ๆ ละ 100  บาท 
ผลิตภัณฑทั้งสิ้น  1,000   หนวย 

 
 ดังนั้น ตนทุนแรงงานมาตรฐานของผลิตภัณฑ 1 หนวยเทากับ 100 x 20 = 2,000  บาท 
 ตนทุนมาตรฐานของผลิตภัณฑ 1,000 หนวย = 20 x 100 x 1,000 = 2,000,000  บาท  
สําหรับตนทุนแรงงานที่จายจริงงวดหนึ่ง ๆ หาไดโดยการนําชั่วโมงทํางานจริงทั้งสิ้นคูณดวย
อัตราคาแรงงานจายจริงตอชั่วโมง  เมื่อทราบตนทุนแรงงานตามมาตรฐานและจายจริง   ก็
สามารถนําตนทุนทั้ง 2  นี้ มาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของธุรกิจน้ัน ๆ  ไดวาในการผลิต
กิจการตองเสียตนทุนการผลิตดานแรงงานไปเทาไร    และตนทุนนี้ไดจายไปมากกวาหรือ
นอยกวามาตรฐานที่วางไวหรือไม  และจํานวนเทาไร ความสัมพันธนี้จะชวยใหหาผลตาง
ระหวางงานทั้ง  2 นี้ออกเปนผลแตกตาง 2 สวนคือ 

 
 1. ผลแตกตางดานอัตราคาแรงงาน 
  ผลแตกตางดานอัตราคาแรงงาน (labor price  variations)  คือ ผลแตกตาง
ระหวางอัตรามาตรฐานตอชั่วโมงกับอัตราจายจริงตอชั่วโมงคูณดวยชั่วโมงจริงที่ใชในการผลิต  
ผลแตกตางของตนทุนแรงงานสามารถแสดงใหเห็นถึงอัตราที่แตกตางกัน  รายงานผลแตกตาง
ดานอัตราแรงงานจะเปนการพิสูจนในตัววาทั้งผูบริหารระดับสูง และบุคคลที่มีความรับผิดชอบ
สําหรับการกําหนดอัตราคาแรงงาน วาอะไรเปนสาเหตุที่กอใหเกิดผลแตกตางนี้  เพราะฉะน้ันผล
แตกตางจะสะทอนใหเห็นผลที่มีตอตนทุน  ซึ่งสถานการณบางอยางเปนสาเหตุทําใหเกิดขึ้น ใน
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บางครั้งผูบริหารควรจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อวิเคราะหวามีอะไรบางที่จะเปน
สาเหตุใหเกิดผลตางนี ้  เพ่ือหาทางแกไขไมใหเกิดขึ้น  ตลอดจนจะไดใชเปนหลักในการ
ควบคุมการจายเงินคาแรงงานไมใหสูงกวามาตรฐานที่วางไว 
 โดยปกติเม่ือมีการจายคาแรงงานใหแกคนงานทั้งหมด จะบันทึกในบัญชีคาแรงงาน 
และเม่ือมีการจัดแบงคาแรงงานนี้ออกเปนคาแรงงานทางตรง และคาแรงงานทางออมก็จะทําการ
บันทึกบัญชีโดยโอนคาจางแรงงานทางตรงเขาบัญชีงานระหวางทํา และบัญชีคาจางแรงงาน
ทางออมเขาบัญชีคาใชจายในการผลิต  โดยโอนออกจากบัญชีคาแรงงานที่บันทึกไวครั้งแรก แต
บางครั้ง จะใชวิธีการบันทึกคาจางแรงงานทางตรงเขาบัญชีคาแรงงานและทําการเปรียบเทียบ
คาจางที่จายไปจริงกับมาตรฐาน  ผลตางนี้จะบันทึกในบัญชีผลแตกตางดานอัตราคาจางแรงงาน 
เชน คาจางแรงงานสําหรับคนงานที่ผลิตโดยตรงแสดงยอดคาจางสุทธิ  100,000  บาท  
สําหรับคาแรงงานในชวงน้ันบันทึกรายการไดดังน้ี 
 

 เดบิต บัญชีคาแรงงาน    100,000 
          เครดิต บัญชีคาประกนัสังคมหัก ณ ที่จาย       5,000 
    บัญชีภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย     5,000 
    บัญชีคาแรงงานคางจาย     90,000 
 บันทึกคาแรงงานทางตรงสาํหรับระยะเวลานั้น  
 

 เม่ือบัญชีคาแรงงานไดแบงออกเปนคาแรงงานทางตรงดังรายการขางตนน้ี จะบันทึก
รายการโดยเดบิตบัญชีคาแรงงานทางตรงดวยชั่วโมงจริงคูณอัตรามาตรฐานสวนบัญชีคาแรงงาน
จะลดยอดลงดวยจํานวนชั่วโมงจริงที่ใชคูณอัตราคาแรงงานจายจริงเปนยอดเครดิต  ฉะนั้น
จึงเกิดผลตางขึ้นระหวางยอดเดบิตบัญชีคาแรงทางตรง  และยอดเครดิตบัญชีคาแรงงาน คือ
ผลตางดานราคาหรืออัตราคาแรงงาน 
 ในรายการตอไปน้ี ตนทุนคาจางแรงงานสําหรับงวดมีจํานวนคาจางแรงงานทางตรง 
90,000  บาท ซึ่งหาไดจากชั่วโมงจริงทีใ่ชในการผลติ 20,000  ชั่วโมงแรงงานทางตรง  โดยมี
การจายคาแรงงานจริงชั่วโมงละ 4.50 บาท อัตราจางแรงงานตามมาตรฐาน 4.25 บาทตอชัว่โมง 
 

 เดบิต บัญชีคาแรงงานทางตรง   85,000 
   บัญชีผลตางดานอัตราคาแรงงาน    5,000 
   เครดิต บัญชีคาแรงงาน     90,000 
 โอนตนทุนคาแรงงานทางตรงออกจากบัญชีคาจางแรงงานเขาบัญชคีาแรงงาน 
 ทางตรงกับผลตางดานอัตราคาแรงงาน 
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 สําหรับคาแรงงานทางออมจะบันทึกในบัญชีคุมคาใชจายในการผลิตโดยตรงหรือโอน
จากบัญชีคาแรงงานเขาบัญชีคุมคาใชจ ายในการผลิต เมื ่อรายละเอียดนั ้นเชื ่อถือได       
และสามารถแบงแยกตนทุนคาแรงงานไดวาเปนทางตรงเทากับเทาไร  ทางออมเทากับเทาไร     

 
 2. ผลแตกตางดานประสิทธิภาพแรงงาน 
  ผลแตกตางดานประสิทธิภาพแรงงานหรือผลแตกตางดานปริมาณแรงงานคือผล
แตกตางระหวางจํานวนชั่วโมงที่ใชในการทํางานจริง  กับจํานวนชั่วโมงมาตรฐานที่คิดตามอัตรา
มาตรฐาน  สําหรับผลแตกตางนี้เรียกวา  ผลแตกตางดานการใชหรือผลแตกตางดานปริมาณ  
แตสําหรับในที่นี้จะเรียกผลแตกตางดานการใชเวลาผลิตจริงแตกตางไปจากมาตรฐานที่ยอมใหใช  
ผลแตกตางดานประสิทธิภาพแรงงานก็จะวัดไดเชนกัน    เม่ือแรงงานใชอยางมีประสิทธิภาพ  
ตนทุนตอหนวยของผลิตภัณฑจะต่ํา  และตนทุนคาใชจายในการผลิตตอหนวยของผลิตภัณฑก็
จะต่ําดวย จึงนับไดวาเปนการยากที่จะทําความเขาใจวาทําไมผูจัดการจึงพยายามที่จะเพิ่ม
การผลิตโดยการควบคุมดานแรงงาน  และใหใชวิธีทํางานที่ใหไดผลมากที่สุด โดยใหมีการใช
เครื่องมือที่ทันสมัย   ทั้งน้ีเนื่องจากประโยชนของคาแรงงาน   และตนทุนคาใชจายในการผลิต
ตอหนวยที่จะลดลงได    โดยการทํางานอยางใชแรงงานใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดที่เรียกวา  
การเปรียบเทียบโดยแผนกและโดยงานที่ถือเปนมาตรฐาน  รายงานที่นิยมจัดทําเปนรายวันหรือ
รายสัปดาหโดยหัวหนางานและผูจัดการโรงงาน   ซึ่งจะแสดงใหเห็นวาชั่วโมงแรงงานใชจริงเปน
อยางไร  เม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐาน แตก็นับวาเปนการยากที่จะกลาววา   งานเฉพาะอยาง
หรือแผนกนั้นๆ สามารถจัดทําไดอยางงาย  และสามารถแกไขโดยรวดเร็ว     ผูจัดการโรงงาน
ควรจะไดรับรายงานเปนสัปดาหหรือรายเดือนซ่ึงจะแสดงใหเห็นวางานและแผนกการผลิตได
ยึดถือตนทุนแรงงานทางตรงอยางไร ผลตางของงานและแผนกจะแสดงใหเห็นวางานไมสามารถ
จะถือหลักตนทุนมาตรฐานของแรงงานหรือแผนกไมสามารถจะดําเนินงานอยางเฉพาะได 
  เม่ือบัญชีแรงงานทางตรงโอนเขาบัญชีงานระหวางทําผลิตภัณฑที่คิดเขางานตาม 
ตนทุนมาตรฐาน โดยการคูณชั่วโมงมาตรฐาน ดวยอัตราคาแรงงานมาตรฐาน   บัญชีคาแรงงาน
ทางตรงจะคิดตนทุนที่แทจริงโดยการคูณชั่วโมงจริงดวยอัตรามาตรฐาน เหตุนี้ ผลตางดาน
ประสิทธิภาพแรงงานทางตรง   คํานวณไดโดยการหาผลตางระหวาง ชั่วโมงจริง  และ  
มาตรฐานคูณดวยอัตรามาตรฐาน  ตัวอยางเชน  ใชชั่วโมงแรงงานไปจริง  2,000  ชั่วโมง เพ่ือ
ผลิตผลิตภัณฑใหเสร็จ แตตามมาตรฐานควรจะผลิตเสร็จใน 2,100 ชั่วโมง อัตราคาแรงงาน
ชั่วโมงละ 50 บาท บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปดังนี้ 

 
 เดบิต บัญชีงานระหวางทํา (2,100x50)  105,000 
      เครดิต  บัญชีผลตางดานประสิทธิภาพ-แรงงาน (100 x 50)       5,000 
     บัญชีแรงงานทางตรง (2,000x50)             100,000 
 บันทึกคาจางแรงงานคิดเขางานตามมาตรฐาน 
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ผลตางดานประสิทธิภาพ =   ชั่วโมงทํางานจริงหักชั่วโมงทํางานมาตรฐานคูณ 
     อัตราคาแรง 
    =   (2,000 - 2,100) x 50 
 

    =   5,000   
 ในกรณีนี้จะแสดงผลตางทีพ่อใจ  (favorable)  จํานวน 5,000  บาท เพราะวางานนี้
ทําเสร็จโดยใชเวลาทํางานจริงนอยกวามาตรฐาน 
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สรุป 
  
 การวางแผนและควบคุมกิจกรรมการบริหารธุรกิจบางประการตองอาศัยขอมูล
ตนทุนการผลิต  เน่ืองจากเปนขอมูลที่สามารถตรวจสอบและใชเปนหลักเกณฑไดเปนอยางดี          
ซึ่งผูบริหารสามารถนําไปใชดานการตลาดเพื่อกําหนดราคาขาย  การตีราคาสินคา  การวางแผน
การผลิต  ตลอดจนการควบคุมและลดตนทุนการผลิต  และเปนที่ทราบกันแลววาการผลิตสินคา  
จะประกอบดวย  วัตถุดิบทางตรง  คาแรงงาน  และคาใชจายการผลิต  ซึ่งตนทุนวัตถุดิบจะ
ประกอบดวยตนทุนในการสั่งซ้ือ ตนทุนในการซื้อหรือจัดหาและตนทุนในการเก็บรักษา  กิจการ
จะตองมีการควบคุมโดยจัดใหมีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดหาและจัดใหมีการ
รายงานวัตถุดิบ ระดับของวัตถุดิบคงเหลือ จุดสั่งซ้ือ ความสมดุลในการสั่งซ้ือและตนทุนในการ
จัดเก็บ  เพ่ือใหมีตนทุนของการจัดซื้อต่ําที่สุด  และเมื่อมีการนําวัตถุดิบไปใชจะทําการวิเคราะห
ผลแตกตางของวัตถุดิบดานราคา  เน่ืองจากราคาวัตถุดิบที่ซื้อควรจะเปนตามมาตรฐาน หาก
แผนกจัดซื้อจัดหามาในราคาที่สูงกวาจะเกิดผลแตกตางที่ไมนาพอใจ และหากมีการเบิกวัตถุดิบ
ไปใชก็ควรจะเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดเชนเดียวกัน  หากฝายผลิตมีการใชมากกวา จะ
เกิดผลแตกตางปริมาณที่ไมนาพอใจ 

 สําหรับตนทุนคาแรงงานและคาใชจายการผลิตก็มีการควบคุมเชนเดียวกัน และ
วิเคราะหผลแตกตางดานอัตราคาแรงงานและประสิทธิภาพการทํางานของแรงงานดานคาใชจาย
การผลิตจะมีการควบคุมโดยการเปรียบเทียบจํานวนที่เกี่ยวของกับงบประมาณซึ่งจะมีการ
วิเคราะหผลแตกตางเชนเดียวกัน  นอกจากนี้ระบบตนทุนมาตรฐานจะชวยใหวิเคราะหและควบคุม
ผลแตกตางไดโดยมาตรฐานจะนําไปจัดทําเปนงบประมาณดานตาง ๆ รวมทั้งใชเปนเครื่องมือ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  มาตรฐานจะมี 3 ลักษณะคือ มาตรฐานที่กําหนดไวสูงหรือตึงเกินไป 
มาตรฐานที่อาจทําไดและมาตรฐานที่ตั้งไวต่ําหรือหยอนเกินไป  อยางไรก็ตาม การตั้งมาตรฐาน
จะตองมีความเหมาะสม  โดยไมตั้งมาตรฐานที่สูงหรือต่ําเกินไป 
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