
บทที่ 6 
การวางแผนและควบคุมคาใชจายการผลิต 

 
 ในการผลิตสินคาจะมีคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานเพื่อชวยในการผลิตสินคาให
สําเร็จซ่ึงเปนตนทุนในการผลิตที่นอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง  คาแรงงานทางตรง คาใชจาย
การผลิตนี้ ไมรวมถึงคาใชจาย  ในการขายและคาใชจายในการบริหาร  ซึ่งตามศัพทบัญชีได
กลาววา คาใชจายการผลิต (manufacturing overhead) คือคาใชจายในสวนที่เกี่ยวกับการผลิต
สินคาแตไมรวมถึงคาวัตถุทางตรง และคาแรงงานทางตรง   ดังน้ัน คาใชจายการผลิตที่เกิดขึ้น
ในการผลิตจะประกอบดวยคาแรงแรงทางออม   คาวัตถุดิบทางออม  คาไฟฟากําลัง   คาน้ํามัน
เชื้อเพลิง  คาเชาโรงงาน คาซอมแซมเครื่องจักร  คาเสื่อมราคาอาคารโรงงาน   และคาสวัสดิการ
คนงาน   โดยที่ตนทุนตางๆ ดังกลาวเปนตนทุนที่ไมอาจจะระบุลงไปไดชัดวาเปนตนทุนของ  
สินคาหนวยใด ชนิดใด งานใด และเปนจํานวนเทาใด 
 

ความหมายของคาใชจายการผลิต 
 คาใชจายการผลิต เปนคาใชจายที่สําคัญสวนหนึ่งที่มีผลตอการคิดตนทุนสินคา  และ
หากไมทราบคาใชจายการผลิตแลวจะทําใหการคํานวณตนทุนการผลิตสินคาผิดพลาดไป  ซึ่ง
อาจสูงหรือต่ํากวา ความเปนจริงไดมีนักวิชาการไดใหความหมายของคาใชจายการผลิตไวดังนี้ 
 ดวงมณี  โกมารทัต (2548, หนา 191) คาใชจายการผลิต (factory overhead, 
manufacturing overhead, indirect manufacturing expenses, factory  burden)  หมายถึง  
ตนทุนตางๆทีเ่กิดขึ้นในการผลิตซึ่งไมอาจคํานวณเขาเปนตนทุนของผลิตภัณฑไดโดยตรง เชน 
วัตถุดิบทางออม คาแรงงานทางออม คาน้ําคาไฟฟา  คาเสื่อมราคา คาเบี้ยประกันภัย เปนตน 
หรืออาจกวาวไดวา คาใชจายการผลิต ไดแก ตนทุนในการผลติอ่ืนๆ ซึ่งนอกเหนือไปจาก    
วัตถุดิบทางตรง และคาแรงงานทางตรง 
 สมนึก  เอ้ือจิระพงษพันธ (2547, หนา 32)  ใหความหมายคาใชจายการผลิตไววา  
หมายถึง  แหลงรวบรวมคาใชจายตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิตสินคา ซึ่งนอกเหนือจากวัตถุดิบ
ทางตรง คาแรงงานทางตรง เชน  วัตถุดิบทางออม  คาแรงงานทางออม  คาใชจายการผลิต
ทางออมอ่ืนๆ ไดแก คาน้ํา คาไฟฟา คาเสื่อมราคา คาประกันภัย เปนตน  
 จากความหมายที่กลาวขางตนสรุปไดวา   คาใชจายการผลิต  หมายถึง คาใชจาย
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานเปนตนทุนการผลิตชนิดหนึ่ง  คาใชจายการผลิตเปนตนทุนการผลิตที่
ตางจากวัตถุดิบทางตรงและคาแรงงานทางตรงในลักษณะที่ตนทุนคาใชจายการผลิตจะ
ประกอบดวย คาใชจายหลายประเภท  เชน  วัตถุดิบทางออม  คาแรงงานทางออม  และตนทุน
การผลิตอ่ืน ๆ  และอาจเรียกคาใชจายในการผลิตในชื่ออ่ืนๆที่แตกตางกันไปเชน โสหุยในการ
ผลิต หรือคาใชจายโรงงาน หรือคาใชจายทางออมในการผลิต แตไมวาจะเรียกชื่อแตกตางไป
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อยางไร หากลักษณะของรายการตรงตามความหมายดังกลาวขางตนรายการนั้นคือคาใชจาย
การผลิต 
 

คาใชจายการผลิตในแผนก 
 คาใชจายการผลิตในแผนกเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งในแผนกผลิตและแผนกบริการ
เน่ืองจาก ในกิจการขนาดใหญมีการแบงแผนกตางๆหลายแผนกซึ่งดําเนินงานในลักษณะที่ 
แตกตางกัน และจะมีการสะสมตนทุนแยกตามแผนก เพ่ือประโยชนในการควบคุมตามความ  
รับผิดชอบของหัวหนาแผนก โดยเรียกวา การรวบรวมตามศูนยตนทุน ซึ่งศูนยตนทุนเปนสวน
การดําเนินงานที่เล็กที่สุดของกิจการที่กอใหเกิดตนทุนหรือคาใชจายขึ้น ซึ่งอาจหมายถึงแผนก
หน่ึงแผนก ดังนั้นจึงอาจแบง เปน  2 แผนกใหญๆ  คือ แผนกผลิตและแผนกบริการ  โดยแผนกผลิต
เปนแผนกที่ทําใหปจจัยการผลิต อันไดแกวัตถุดิบ แรงงาน และคาใชจายการผลิตกลายเปนสินคา
สําเร็จรูป สวนแผนกบริการเปนแผนกที่ไมไดทําการผลิตสินคาสําเร็จรูปโดยตรงแตไดใหบริการ
ตางๆทั้งแกแผนกผลิตและในระหวางแผนกบริการดวยกัน แมวาแผนกบริการจะไมไดทําหนาที่
ผลิตสินคาโดยตรง แตก็ถือวาตนทุนและคาใชจายที่เกิดขึ้นในแผนกบริการเปนคาใชจายการผลิต 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของตนทุนในการผลิตสินคาดวยจึงตองมีการแบงสรรตนทุนและคาใชจายที่เกิดขึ้น
ในแผนกบริการเขาสูแผนกผลิต ดังน้ัน คาใชจายการผลิตจึงมีทั้งคาใชจายการผลิตในแผนกผลิต
และคาใชจายการผลิตในแผนกบริการ 
 
 1. คาใชจายการผลิตในแผนกผลิต      
  แผนกที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการผลิตสินคา  จํานวนแผนกผลิตและคาใชจายจะมี
มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความจําเปนของกิจการนั้นๆ ปจจัยที่กําหนดจํานวนแผนกผลิตไดแก 
กระบวนการผลิตสินคานั้นๆ  ในการผลิตสินคานั้นมีกระบวนการผลิตอยางไรและแตละ 
ขั้นตอนมีกรรมวิธีเหมือนกันหรือแตกตางกันมากนอยเพียงใด โดยฝายบริหารตองการ  
ขอมูลประกอบการตัดสินใจทั้งการวางแผน  การดําเนินงานและการควบคุม  ถาฝายบริหาร
ตองการขอมูลที่ละเอียดมากก็จะตองรวบรวมขอมูลในจุดยอย ๆ  แยกจากกัน  แตถาฝาย
บริหารไมตองการขอมูลที่ละเอียดมากก็อาจจะเก็บขอมูลรวมๆกันเปนหนวยงานใหญได เชน 
ในกิจการที่มีแผนกผลิตหลายแผนก โดยผลิตสินคาแตกตางกัน ในแผนกผลิตแตละแผนก
อาจจะมีเครื่องจักรหลายเครื่อง ถาฝายบริหารตองการขอมูลละเอียดก็อาจจะตองแยกศูนย
ตนทุนตามเครื่องจักรแตละเครื่อง  แตถาฝายบริหารตองการทราบขอมูลเปนรายแผนก ศูนย
ตนทุนก็อาจจะจัดขึ้นตามแผนกผลิตสินคา  เปนตน การกําหนดความรับผิดชอบของผูควบคุม
การผลิต ขึ้นอยูกับความตองการของฝายบริหาร   ในการกําหนดผูรับผิดชอบ  หากวาฝายบริหาร
ตองการใหบุคคลหนึ่ง ๆ  ทําหนาที ่ร ับผิดชอบมากก็จะกําหนดแผนกผลิตใหใหญ  แตถา
ตองการผูรับผิดชอบในหนวยงานยอยๆ  ก็อาจแบงแยกหนวยตนทุนใหเล็กลง 
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  อยางไรก็ดีในการกําหนดหนวยงานหรือแผนกผลิตออกไปมากเทาไร  ทางฝาย
บริหารก็จะไดขอมูลที่ละเอียดและใหประโยชนตอการจัดการมากเทานั้น ในขณะเดียวกัน ตนทุน
ตางๆ ก็จะสูงขึ้นดวย  ฉะนั้นในการกําหนดหนวยงานจึงตองพิจารณาถึงตนทุนที่จะเกิดตามมา  
โดยปกติแลวคาใชจายตางๆ  ที่เกิดขึ้นในแผนกผลิต อาจจะแบงออกไดเปน  2 ชนิดใหญๆ
ดวยกันคือ  คาใชจายที่เกิดขึ้นโดยตรงในแผนกผลิตน้ันเอง  และคาใชจายที่เกิดขึ้นทางออม  
ไดแก  คาใชจายที่ไดรับการจัดสรรมาจากแผนกบริการหรือแผนกผลิตอื่น ซึ่งแผนกผลิตนั้นๆ  
ไดเกี่ยวของดวย คาใชจายทางออมน้ีเปนคาใชจายที่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา 
ผูดูแลแผนกผลิตนั้น  ซึ่งคาใชจายการผลิตในแผนกผลิต ไดแก 
  1.1 คาควบคุมคนงาน คาแรงงานทางออม  ซึ่งหมายถึงคาแรงงานที่ไมไดเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพของวัตถุดิบทางตรงใหเปนสินคาสําเร็จรูปและในการทํางานลวงเวลา
ที่เกิดขึ้นในแผนกจะทําใหตองจายเงินเพิ่มสําหรับการทํางานลวงเวลาเงินเพิ่มน้ีเปนคาแรงงาน 
ทางออม ถาหากเปนเงินเพ่ิมในการทํางานลวงเวลาที่จายใหแกคาแรงงานทางตรงก็ถือวาเปน     
คาแรงงานทางตรงดวย 
  1.2 เงินสวัสดิการตาง ๆ ที่จายใหแกพนักงาน เพ่ือความสะดวกในการบันทึก
บัญชีจะถือวาเงินสวัสดิการที่เกิดขึ้นในโรงงานเปนคาใชจายการผลิต ทั้งนี้อาจจะคิดเปน
อัตราสวนจากจํานวนเงินสวัสดิการทั้งหมดที่จายใหแกพนักงานโรงงานตอเงินสวัสดิการ       
ทั้งหมดที่จายใหแกกิจการนั้น ๆ 
   1.3 วัสดุทางออม  วัสดุสิ้นเปลือง  และคาใชจายเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในโรงงาน  ถือเปนคาใชจายในการผลิต  วัสดุทางออม  หมายถึง  วัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคา  
แตวัตถุดิบเหลานี้ไมไดเปนปจจัยที่สําคัญในการผลิตสินคาสําเร็จรูป  วิธีการบัญชีเกี่ยวกับวัสดุ
ทางออมทําได 2 วิธีดวยกันคือ 
  วิธีบันทึกเปนสินทรัพยของกิจการ  เมื่อซื้อวัสดุทางออมเขามา  ในกิจการ
เม่ือแผนกใดขอเบิกวัสดุทางออมนี้ก็จะบันทึกเปนคาใชจายของแผนกนั้นๆ  วิธีนี้นิยมใชกับ
วัสดุที่ใชทั่วไปหลาย ๆ  แผนกในโรงงานเดียวกัน 
  วิธีบันทึกเปนคาใชจายของแผนกที่สั่งซื้อวัสดุทางออมชนิดนั้นๆ  โดยถือเปน
คาใชจายเมื่อซ้ือ  เม่ือวันสิ้นงวดบัญชีอาจจะทําการปรับปรุงปริมาณวัสดุคงเหลือเปนสินทรัพย
ของกิจการวิธีการนี้มักจะใชกับวัสดุที่ใชในแผนกใดแผนกหนึ่งโดยเฉพาะ 
  1.4 คาซอมแซม  เปนคาใชจายที่ เกิดขึ้นในแผนกตางๆ  ของโรงงาน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในแผนกผลิต  มักจะประสบปญหาเกี่ยวกับ เครื่องจักร  เครื่องมือเครื่องใช  
มีการชํารุดเสียหาย  ฉะนั้น  จึงตองทําการซอมแซม ในโรงงานบางแหงไมมีแผนกซอมแซมของ   
ตนเอง อาจจะตองอาศัยบริการจากภายนอก  ซึ่งคาบริการก็จะเสียไปเปนครั้งๆ เวลาที่ไดรับ
บริการซึ่งกิจการบันทึกคาใชจายที่เกิดขึ้นได โดยไมมีปญหายุงยาก แตในโรงงานบางแหง
มีแผนกบริการที่ทําหนาที่ซอมแซมใหกับแผนกอ่ืนๆทั้งกิจการ  ในกรณีเชนน้ีคาใชจายในการ
ซอมแซมจะรวมอยูที่แผนกเดียวคือ แผนกบริการซอมแซม เม่ือเปนเชนน้ีแลวก็เกิดความจําเปน
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ที่จะปนสวนคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแผนกซอมแซม  ไปยังแผนกอ่ืน ๆ  ซึ่งเปนผูรับบริการ  
โดยแผนกซอมแซมจะประมาณจํานวนคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด  พรอมทั้งประมาณเวลาที่ตน
สามารถใหบริการแกแผนกอื่นๆ ในงวดหนึ่งๆ  แลวคํานวณหาอัตราจัดสรรขึ้น  เม่ือแผนกใด
ไดรับบริการจากแผนกซอมแซมเปนจํานวนกี่ชั่วโมง  ก็จะคํานวณคาใชจายที่เกิดขึ้นได  การทํา
เชนนี้ยังใหประโยชนในการควบคุมการดําเนินงานของแผนกบริการซอมแซมดวย   โดย
การนําคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับตัวเลขที่ไดประมาณไว 
  1.5 คาเสื่อมราคา  คาเสื่อมราคาในที่นี้เปนคาเสื่อมราคาของเครื่องจักร  
เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ในแตละแผนกซึ่งถือเปนคาใชจายในแผนกนั้น  ในกรณีที่มีสินทรพัย
บางชนิดซึ่งใหประโยชนกับหลายแผนกก็จะจัดสรรไปตามประโยชนที่แตละแผนกไดรับ  เชน  
อาคารโรงงาน   เม่ือคิดคาเสื่อมราคาทั้งหมดวาเปนเทาไร  ก็จะจัดสรรไปยังแผนกอื่นตาม
ปริมาณเนื้อที่ซึ่งแผนกตางๆ ไดใชไป  เปนตน 
 
 2. คาใชจายการผลิตในแผนกบริการ     
  แผนกบริการเปนแผนกที่ดําเนินงานเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกแผนกผลิต
หรือแผนกบริการอ่ืน  จํานวนแผนกบริการจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน 
ความสําคัญของการบริการ  จํานวนพนักงานที่ตองใชในการใหบริการ  คาใชจายที่เกิดขึ้นใน
การใหบริการ ความตองการของกิจการเกี ่ยวกับการควบคุม และความรับผิดชอบในการ
ใหบริการตลอดจนคาใชจายเกี่ยวกับการใหบริการนั้น 
  ปจจัยตางๆ  ดังกลาวที่กําหนดจํานวนแผนกบริการ   ทําใหแผนกบริการใน
กิจการแตละแหงแตกตางกัน เชน  แผนกบริการในการขนถายวัสดุ  แผนกไฟฟากําลัง  แผนก
โรงงานทั่วไป  แผนกตาง ๆ  เหลานี้ทําหนาที่ใหประโยชนแกแผนกผลิต  และแผนกบริการอื่นๆ  
ฉะนั้นคาใชจายของแผนกบริการ  จึงมักจะสะสมไวในแผนกบริการ  แลวทําการจัดสรรไปตาม
แผนกที่เกี่ยวของตามบริการที่แผนกนั้นไดรับ  
 

ลักษณะของคาใชจายการผลิต 
 จากที่กลาวมาแลววาคาใชจายการผลิตจะอยูในแผนกผลิต  และแผนกบริการ   ซึ่ง
คาใชจายการผลิตมีลักษณะการเกิดและลักษณะที่แตกตางจากคาใชจายอ่ืนๆ 
 1. คาใชจายการผลิตเกิดจากรายการจายเงิน หรือสรางภาระผูกพัน เชน คาไฟฟา 
คาน้ําประปา คาซอมแซม วัสดทุางออม คาแรงงานทางออม เปนตน  รายจายเหลานี้มักจะบันทกึ
ลงในสมุดรายวันขั้นตน เชน สมุดเงินสด หรือทะเบียนใบสําคัญสั่งจาย แลวผานบัญชีไปยังบญัชี
แยกประเภทที่เกี่ยวของ 
 2. คาใชจายการผลิตเกิดจากรายการโอนบัญชี   เชน  การจายคาแรงงาน  การซื้อ
วัตถุดิบ  กิจการจะบันทึกไวในบัญชีคาแรงงานและบัญชีวัตถุดิบตามลําดับ แลวจึงโอนบัญชี
คาแรงงานไปเปนคาแรงงานทางตรงและคาแรงงานทางออม  หรือโอนบัญชีวัตถุดิบไปเปน
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วัตถุดิบทางตรง หรือวัตถุดิบทางออมแลวแตประโยชนที่ไดใชไป  ทั้งน้ีรายการโอนบัญชีจะ
บันทึกในสมุดรายวันทั่วไป  เพ่ือความสะดวกในการลงบัญชีและความประหยัดที่อาจเกิดขึ้นได  
จึงนิยมใชสมุดรายวันแยกประเภทรายการไวโดยเฉพาะ  เชนการแยกใบเบิกวัตถุดิบ
ออกเปนใบเบิกวัตถุดิบทางตรงและใบเบิกวัตถุดิบทางออม  แลวบันทึกลงในสมุดรายวันเบิก
วัตถุดิบเม่ือสิ้นงวดหนึ่งๆ เชน  หนึ่งสัปดาห หรือหนึ่งเดือนแลวจึงนํายอดรวมไปบันทึกบัญชี 
 3. คาใชจายการผลิตเกิดจากรายการปรับปรุงบัญชีเม่ือสิ้นงวด  รายการปรับปรุงน้ี
จะเกิดจากการปนสวนจากคาใชจายบางอยางมาเปนคาใชจายการผลิต  โดยปนสวนคาใชจายที่
เกิดจากการจายคาใชจายเพ่ือประโยชนของกิจการเปนสวนรวมมาเปนคาใชจายของโรงงาน  
ตัวอยางเชน คาน้ําคาไฟฟา คาประกันภัย คาเสื่อมราคา เงินเดือนของฝายบริหาร เปนตน  ซึ่ง
รายการปรับปรุงจะบันทึกลงในสมุดรายวันทั่วไป หรืออาจใชสมุดรายวันทั่วไปแยกชองพิเศษ
ตามความจําเปน  เชน คุมยอดคาใชจายการผลิต คุมยอดคาใชจายในการขาย  และคุมยอด
คาใชจายในการบริหาร  เปนตน 
 4. คาใชจายการผลิตไมสามารถกําหนดไดอยางแนนอนการผลิตสินคาแตละหนวย 
จะกําหนดไดลงไปอยางแนนอนวาใชวัตถุดิบทางตรง และคาแรงงานไปเปนจํานวนเทาใด แต
คาใชจายการผลิตน้ันจะเปนคาใชจายชนิดที่ไมอาจจะกําหนดไดลงไปอยางแนนอนวาในการ
ผลิตสินคาแตละหนวยนั้น ใชคาใชจายการผลิตตอหนวยเทาไร 
 5. คาใชจายการผลิตมีความสัมพันธกับปริมาณในการผลิตสินคาแตกตางกันตาม
ลักษณะของคาใชจายนั้นๆ คาใชจายการผลิตบางชนิดมีความสัมพันธโดยตรงกับปริมาณการ
ผลิต  ถาปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นคาใชจายการผลิตจะเพิ่มขึ้นตาม และในทางตรงกันขาม
ปริมาณการผลิตลดลง คาใชจายการผลิตจะลดลงตามดวย  ในกรณีเชนนี้จึงเรียกคาใชจาย
การผลิตชนิดนี้วาคาใชจายการผลิตผันแปร (variable factory overhead) นอกจากนี้  ยังมี
คาใชจายการผลิตอีกชนิดหนึ่งซ่ึงจะไมเปลี่ยนแปลงอยูในชวงระยะเวลาหนึ่ง  ถึงแมวาปริมาณ
การผลิตของกิจการจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ตาม  คาใชจายการผลิตชนิดนี้คือ  คาใชจายการผลิต
คงที่  (fixed  factory  overhead)  อยางไรก็ดีนอกจากคาใชจายการผลิตผันแปร และคงที่แลว
ยังมีคาใชจายการผลิตบางชนิดที่ไมอาจจะจัดเขาไปเปนคาใชจายการผลิตผันแปรหรือคงที่ได  
เน่ืองจากคาใชจายการผลิตชนิดนี้ จะมีอัตราเปลี่ยนแปลงอยูบางแตไมเปนไปตามอัตราเดียวกับ
หนวยที่ผลิตเหมือนกับคาใชจายการผลิตผันแปร  จึงจัดอยูในประเภทคาใชจายการผลิตกึ่งผันแปร 
(semi variable  cost)  เชน  คาจางและเงินเดือนคนงานทําการผลิตสินคาโดยตรง  จะจัดเขา
เปนคาใชจายการผลิตผันแปร  แตคาจางของหัวหนาคนงานที่ทําหนาที่ควบคุมดูแลคนงาน  
อาจจะอยูในลักษณะกึ่งผันแปร  เชน  ถาหัวหนาคนงานคนหนึ่งมีความสามารถคุมคนงานได
อยางมาก 20 คน  ดังน้ันถาคนงานไมเกิน 20 คน  กิจการก็เสียคาจางหัวหนาคนงานเพียงคน
เดียว  แตถาขยายการผลิตโดยการจางคนงานเพิ่มขึ้นเปน 21 - 40 คน ก็ตองเสียคาจางหัวหนา
คนงานเพิ่มอีก 1 คน  สวนเงินเดือนผูจัดการโรงงานจะเปนคาใชประเภทคงที่  เพราะกิจการจะ
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ผลิตกี่หนวยก็ตาม  ถายังอยูภายใตกําลังการผลิตของกิจการ หรือกิจการไมทําการผลิตก็ยังตอง
จายเงินเดือนผูจัดการโรงงานในอัตราคงที่ 
 

การจัดประเภทคาใชจายการผลิต 
 คาใชจายการผลิตสามารถจําแนกไดในหลายรูปแบบตามเจตนารมณในการบริหาร  
ควบคุมและวัดผลของฝายจัดการ  ลักษณะการจัดประเภทคาใชจายการผลิตที่นิยมใชกันใน
ปจจุบันมี  2  รูปแบบ  คือ  จัดตามลักษณะของคาใชจาย และจัดตามความสัมพันธตอปริมาณ
ผลผลิต 
 
 1. การจัดประเภทคาใชจายการผลิตตามลักษณะของคาใชจาย  
  แนวคิดการจัดประเภทคาใชจายวิธีนี ้ เนนถึงคุณลักษณะของคาใชจายที่
เกิดขึ ้นโดยออม เพื่อใหการผลิตดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ลักษณะของคาใชจาย
ทางออมที่สนับสนุนการผลิตใหดําเนินไปได   จําแนกได  3  ประเภท  คือ 
  1.1 คาวัตถุดิบทางออม  (indirect  materials)  หมายถึง  วัตถุดิบที่นํามาใช 
ในการผลิตสินคา แตใชเปนจํานวนนอย   รวมทั้งวัตถุดิบอ่ืนที่มิใชองคประกอบสําคัญในการ
ผลิตดวย  คาวัตถุดิบเหลานี้ไมสามารถคํานวณรวมเขาเปนตนทุนของผลิตภัณฑไดโดยตรง เชน  
น้ํามันหลอลื่นเครื่องตัดเหล็กเพื่อลดอุณหภูมิเครื่อง  สําลีหรือเศษผาเพื่อรักษาความสะอาดให
เครื่องจักรทํางานตอไปได  โดยทั่วไปแลวน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใหพลังงานจะถูกจัดประเภทไวใน
วัตถุดิบทางออมแทนที่จะจัดเปนวัตถุดิบทางตรง  แตการผลิตบางประเภทก็อาจจัดน้ํามัน      
ดังกลาวเปนวัตถุดิบทางตรงได  เชน  การเผาอิฐ  หรือการทําเครื่องเคลือบดินเผา  เชื้อเพลิงที่
ใหพลังงานในการเผาไหมจะจัดเปนวัตถุดิบทางตรง  แตอยางไรก็ตามการพิจารณารายการใด
เปนวัตถุดิบทางออม  จะพิจารณาที่วัตถุดิบน้ันไมไดปรากฏอยูในผลิตภัณฑสุดทาย  เพียงแต
สามารถชี้เฉพาะไดวาวัตถุดิบนั้นมีสวนทําใหไดผลิตภัณฑจํานวนนั้นออกมา  หรือในกรณีที่
วัตถุดิบปรากฏอยูในผลิตภัณฑขั้นสุดทาย  เชน  กาวในการประกอบติดชิ้นสวนตาง ๆ แตมี
ราคาต่ําหรือปริมาณนอยไมคุมคาที่จะตีราคาเขาเปนตนทุนผลิตภัณฑแตละหนวย  จึงนิยมจัด
ประเภทใหเปนตนทุนวัตถุดิบทางออม  ซึ่งเปนรายการหนึ่งที่คิดเปนตนทุนผลิตภัณฑประเภท
คาใชจายการผลิต 
  1.2 คาแรงงานทางออม  (indirect  labor)  หมายถึง คาแรงงานที่จายใหแกผูที่
มิไดทําหนาที่ในการผลิตโดยตรง แตมีสวนชวยใหกระบวนการผลิตดําเนินไปได  เชน  เงินเดือน
ของผูควบคุมงาน  ผูจัดการ  เลขานุการ  พนักงานพิมพดีด  รวมถึงคาลวงเวลา  (overtime  
premiums) คาแรงสูญเปลา(idle time) ในทางบัญชีจะรับรูคาแรงงานเหลานี้เปนตนทุนผลิตภัณฑ
ประเภทคาใชจายการผลิต  
  1.3 คาใชจายทางออมอ่ืนๆ  (other  indirect  expenses) หมายถึง  คาใชจาย
อ่ืน ๆ นอกเหนือจากคาวัตถุดิบทางออมและคาแรงงานทางออมที่จําเปนตองมีเพ่ือใหการผลิต
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ดําเนินไปไดและไมสามารถคิดเขาเปนตนทุนของงานชิ้นใดหรือขั้นตอนใดไดโดยตรง  เชน    
คาเชา  คาภาษี  คาไฟฟา  คาเบี้ยประกันภัย  คาเสื่อมราคาสินทรัพย  คาโทรศัพท  คาโทรสาร  
คาโทรเลขไปรษณีย  รวมทั้งคาซอมบํารุงรักษาโรงงาน  เครื่องจักร  เครื่องมือเครื่องใช  และ
ยานพาหนะตางๆ  เพ่ือใหอยูในสภาพใชงานไดดี     ซึ่งจะชวยใหกระบวนการผลิตทําไดอยาง
ตอเน่ืองไมหยุดชะงัก  เนื่องจากเครื่องจักรเสีย  เปนตน 
 
 2. การจัดประเภทคาใชจายการผลิตตามความสัมพนัธตอปริมาณผลผลติ   
  แนวคิดการจัดประเภทคาใชจายการผลิตในลักษณะนี้  เพ่ือจําแนกใหเห็นถึง
พฤติกรรมตนทุนคาใชจายการผลิตที่ผันแปรตามปริมาณการผลิตและไมผันแปรตามปริมาณ 
การผลิต  เพ่ือใชประโยชนในการวางแผนและตัดสินใจดานกําลังการผลิตที่กอใหเกิดตนทุน    
ต่ําที่สุด  คาใชจายการผลิตที่เกิดขึ้นมี  3  ลักษณะ  คือ 
  2.1 คาใชจายการผลิตผันแปร  (variable factory overhead) หมายถึง  คาใชจาย
การผลิตที่มีความสัมพันธตามปริมาณการผลิต  กลาวคือ  ถาผลิตมากก็จะใชจายมาก  ถาผลิต
นอยก็จะใชจายนอย เชน คาวัตถุดิบทางออม คาเสื่อมราคาที่คิดตามอัตราผลผลิต    หรือชั่วโมง
ทํางานของเครื่องจักร (hourly operation  depreciation cost)  คาใชจายในการตรวจนับ รับสง
ของที่จายมากนอยขึ้นกับปริมาณการผลิต  เปนตน 
  2.2 คาใชจายการผลิตคงที่ (fixed  factory  overhead)  หมายถึง  คาใชจาย
การผลิตที่มีจํานวนรวมคงที่ในชวงระยะเวลาหนึ่งและจะไมเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต  
กลาวคือจะมีจํานวนเงินคงที่ไมวาจะผลิตปริมาณเทาใดก็ตาม  เชน  คาเชา  ภาษีสินทรัพย  
ภาษีโรงเรือน   คาเบี้ยประกันภัย  คาเสื่อมราคาสินทรัพยตามวิธีเสนตรง  เงินเดือนฝายจัดการ
โรงงาน  เปนตน 
   อยางไรก็ตามผูใชขอมูลในการบริหารตองตระหนักเสมอวาไมมีคาใชจาย
การผลิตใดคงที่ตลอดไป  เชน เงินเดือนฝายจัดการอาจลดลงได  ถาการผลิตนอยลงเปนการ
ถาวรก็อาจปลดผูบริหารออกบาง  แตในชวงสั้นไมอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อลดคาใชจายได  ดังน้ัน
ในการพิจารณาคาใชจายการผลิตคงที่จึงหมายถึงคาใชจายการผลิตคงที่ในระยะเวลาหนึ่ง 
  2.3 คาใชจายการผลิตกึ่งผันแปร  หรือคาใชจายการผลิตผสม (semi – 
variable  factory  overhead)  หมายถึง  คาใชจายการผลิตที่มีลักษณะของคงที่และผันแปร  
อยูในรายการเดียวกัน  เชน  คาโทรศัพทจะประกอบดวยคาเชาเคร่ืองโทรศัพทซึ่งเปน
คาใชจายคงที่  และคาใชเครื่องซ่ึงเปนคาใชจายผันแปรตามจํานวนครั้งของการใชโทรศัพทตาม
เวลาที่ใช เปนตน 
 

การจัดสรรคาใชจายการผลิต 
 กิจการแตละแหงจะทราบคาใชจายการผลิตที่เกิดขึ้นก็ตอเมื่อการผลิตไดสิ้นสุดลง  
เนื่องจากลักษณะของคาใชจายการผลิตไมอาจจะระบุลงไปไดอยางแนชัดวา  ในการผลิตสินคา
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หนวยหนึ่ง ๆ นั้นตองใชคาใชจายการผลิตเทาไร  เชนการทํางานตามคําสั่ง  หรือเม่ือกิจการเลิก
ทําการผลิตสินคานั้น  แตในการประกอบธุรกิจน้ัน ธุรกิจไมอาจจะรอใหระยะเวลาผานไปนาน
เชนนั้นถึงจะมาคิดคาใชจายการผลิตได     เน่ืองจากตองการทราบผลการดําเนินงานและใน
บางครั้งก็มีความจําเปนที่จะตองทราบตนทุนในการผลิตลวงหนากอนที่การผลิตจะสิ้นสุดลง  
เชนในกรณีที่ธุรกิจรับคําสั่งซ้ือสินคาจากลูกคา  จําเปนตองกําหนดราคา  หรือถาลูกคาเสนอ
ราคามา  ก็ตองพิจารณาวาสมควรจะรับใบสั่งซ้ือหรือไม เปนการพิจารณาวาราคาสินคาที่จะ
ไดรับคุมกับตนทุนของสินคาที่ผลิตหรือไมนั่นเอง  เมื่อธุรกิจมีความจําเปนดังกลาว  ธุรกิจจึง
ตองการคิดตนทุนของงานหนึ่งหนวย  หรืองานหนึ่งชิ้นไวลวงหนา  ซึ่งจะทําโดยการกําหนด
อัตราการคิดคาใชจายการผลิตเขางานเปนตนทุนการผลิตไวลวงหนา  ซึ่งเรียกวาอัตราคาใชจาย
การผลิตคิดเขางาน  หรืออัตราคาใชจายการผลิตจัดสรร (predetermined  factory overhead 
rate)   

 
 1. การกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตจดัสรร 
  อัตราคาใชจายการผลิตจัดสรรอาจกําหนดขึ้นตาง ๆ กันสําหรับกิจการตาง ๆ หรือ
แมแตในกิจการเดียวกันก็อาจกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรรของแตละแผนกแตกตางกัน
ออกไปก็ได  ทั้งน้ีเพราะการกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรร  นอกจากจะตองพิจารณาถึง
ลักษณะของคาใชจายที่เกิดขึ้นในหนวยงานนั้น  ซึ่งอาจจะเปนโรงงานหรือแผนกผลิตในโรงงาน
ก็ได  และยังตองพิจารณาถึงวิธีการดําเนินงานการผลิตของหนวยงานนั้น  เพื่อที่จะเลือกวิธี
กําหนดอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรรที่เหมาะสม  ผลจากการใชอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรร
จึงจะไดจํานวนคาใชจายที่เหมาะสมและถูกตองใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด  ซึ่งการ
กําหนดอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรรตองมีการเลือกหนวยที่จะใชในการกําหนดอัตราคาใชจาย
การผลิตจัดสรร   ซึ่งวัตถุประสงคในการเลือกหนวยที่จะใชในการกําหนดอัตราคาใชจายการ
ผลิตจัดสรรมีสองประการคือ    
  ประการแรก   กิจการตองการกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตที่ใหผลในการ   
จัดสรรแลวไดจํานวนคาใชจายที่ถูกตองใกลเคียงความจริงมากที่สุด   
  ประการที่สอง  กิจการตองการหาหนวยที ่กําหนดอัตราคาใชจายการผลิต    
จัดสรรที่สะดวก  และงายที่สุด  
  จากวัตถุประสงคดังกลาว จึงทําใหการกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตตอง
พิจารณาวาคาใชจายการผลิตมีความสัมพันธกับปจจัยสิ่งใดที่เกิดขึ้นจากการผลิตมากที่สุด เชน
อาจจะสัมพันธกับคาแรงงานทางตรง  ชั่วโมงการทํางานโดยตรง  ชั่วโมงการใชเครื่องจักร  
ปริมาณวัตถุดิบทางตรงที่ใช หรือมูลคาวัตถุดิบทางตรงที่ใช  เปนตน นอกจากนั้นแลวถาหากวา
ความสัมพันธของคาใชจายการผลิตและปจจัยการผลิตที่เกิดขึ้นมีมากกวาหนึ่งชนิด   ซึ่งทําให
กิจการมีทางเลือกที่จะกําหนดหนวยจัดสรรแลว   กิจการควรเลือกหนวยจัดสรรที่สะดวกที่สุด  
เชน  จํานวนคาแรงงานทางตรงหรือปริมาณวัตถุดิบทางตรงที่ใช  เปนตน  เน่ืองจากหนวยที่อาจ
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ใชเปนหนวยจัดสรรทั้งสองเปนสิ่งที่กิจการมีการรวมขอมูลแยกไวตางหากอยูแลว ฉะนั้นการ
กําหนดคาใชจายจัดสรรตามคาแรงงานทางตรง  หรือมูลคาวัตถุดิบทางตรงจึงทําไดงายและ
สะดวกกวาการกําหนดคาใชจายจัดสรรตามชั่วโมงแรงงานหรือปริมาณวัตถุดิบทางตรง  เพราะ
กิจการจะตองรวบรวมตัวเลขเหลานี้เพ่ิมขึ้น  ซึ่งอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา  
ไดกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตเปนสวนรอยละของคาแรงทางตรงมากที่สุดคิดเปน 41 % และ
รอยละของชั่วโมงแรงงานทางตรง  หนวยผลผลิต  และชั่วโมงเครื่องจักรคิดเปน 11%  9% 
และ 4% ตามลําดับ (Neuner, & Deakin, 1977,  p.213) 
  1.1 การกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรรตอหนวยผลผลิต เปนวิธีกาํหนด
อัตราคาใชจายการผลิตที่งายที่สุด  วิธีการกําหนดก็ทําไดงาย ๆ  โดยประมาณวาในงวดหนาจะ
เกิดคาใชจายการผลิตขึ้นเทาใด และจะผลิตสินคากี่หนวย   ฉะนั้นก็จะคํานวณหาอัตราคาใชจาย
การผลิตตอหนวยได  เชน  สมมติวาคาใชจายการผลิตในงวดหนามีจํานวน 200,000 บาท และ
จะผลิตสินคา  10,000  หนวย  อัตราคาใชจายการผลิตจัดสรรหนวยละ 20 บาท  เปนตน 
     ในกรณีที่กิจการผลิตสินคาหลายๆ  ชนิด  การที่จะกําหนดวาคาใชจาย
การผลิตที่เกิดขึ้นนั้นเปนของสินคาชนิดใดเปนจํานวนเทาใดจะทําไดยาก  ฉะนั้นตองหาสาเหตุ
ของความแตกตางมากําหนดอัตราจัดสรรของคาใชจายการผลิตโดยใชกรรมวิธี และปจจัย
การผลิตตางๆ อยางเดียว  เวนแตความแตกตางบางอยางที่เกิดขึ้น  เชน  น้ําหนัก  ขนาด  
สมมติวากิจการหนึ่งทําการผลิตสินคา 3 ชนิด คือสินคา ก สินคา ข และสินคา ค เปนจํานวน 
100,000 หนวย 40,000  หนวย และ 60,000  หนวย  ตามลําดับ น้ําหนักตอหนวยของสินคา  ก  
ข  และ  ค ไดแก  5  กิโลกรัม  3  กิโลกรัม  และ 3  กิโลกรัม ตามลําดับ  คาใชจายการผลิต 
เกิดขึ้นทั้งสิ้น 200,000  บาท  ฉะนั้นอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรรจะคํานวณไดดังตารางที่ 6.1 
 
ตารางที่  6.1  การคํานวณอัตราคาใชจายการผลติจัดสรร 

รายการ 
สินคา 
ก 

สินคา 
ข 

สินคา 
ค 

จํานวนหนวย   100,000 40,000 60,000 
น้ําหนักตอหนวย   5 3 3 
 น้ําหนักทั้งหมด 500,000 120,000 180,000 
 คาใชจายการผลิตตอกิโลกรัม     0.25 0.25 0.25 
 คาใชจายการผลิตจัดสรร  125,000 30,000 45,000 
 คาใชจายการผลิตจัดสรรตอหนวย    1.25 0.75 3.00 
         
   กรณีที่การผลิตใชกรรมวิธี และปจจัยการผลิตแตกตางกันมาก  การจัดสรร
คาใชจายการผลิตตามวิธีขางตน   คือการเฉลี่ยตามหนวยของน้ําหนักยอมเปนการไมถูกตอง  
เน่ืองจากความพยายามในการผลิตที่แตกตางกันไมจําเปนตองสอดคลองกับนํ้าหนักของสินคา  
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ดังน้ันการคิดอัตราคาใชจายการผลิตจึงตองคิดตามความพยายามที่ใชในการผลิตสินคา ซึ่งใน
ที่นี้จะใหคาของความพยายามเปนแตม (points)  เชน ในกรณีที่กิจการผลิตสินคา 3 ชนิด คือ ก 
ข  และ  ค  เปนจํานวน  100,000  หนวย  40,000  หนวย และ  60,000  หนวย  ตามลําดับ
และความพยายามที่ใชในการผลิตสินคาทั้ง 3 ชนิดตางกัน  สมมติวาความพยายามที่ใชในการ
ผลิตสินคา ก นั้นใชนอยที่สุด ฉะน้ันจะใหแตมเพียง1 แตมตอการผลิตสินคาหนึ่งหนวย  สวน
สินคา ข  เปนสินคาที่ผลิตยากที่สุด  ฉะนั้นใหแตม 3 แตม  และสินคา  ค  จะเปนสินคาที่ใช
ความพยายามปานกลาง  จึงใหแตม   2  แตม  ดังน้ัน การจัดสรรคาใชจายการผลิตจะเปนดัง
ตารางที่ 6.2 
 
ตารางที่ 6.2  การจัดสรรคาใชจายการผลิต 
สินคา จํานวน

แตม 
จํานวนหนวย จํานวน

แตมรวม 
คาใชจาย
การผลิต    

คาใชจาย 
การผลิตแตม   

คาใชจาย 
การผลิตหนวย 

ก 1 100,000 100,000 58,824 0.59 0.59 
ข 3 40,000 120,000 70,588 0.59 1.76 
ค 2 60,000 120,000 70,588 0.59 1.18 

รวม 340,000 200,000   
             
  1.2 การกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรรเปนสวนรอยของวัตถุดิบ     
ทางตรง จะใชในกรณีที่คาใชจายการผลิตมีความสัมพันธโดยตรงกับวัตถุดิบทางตรง  คือ
กรณีที่คาใชจายการผลิตเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุดิบทางตรงที่ใชในการผลิต  การกําหนดอัตรา
จัดสรรทําไดโดยการประมาณคาใชจายการผลิตในงวดหนา  และปริมาณวัตถุดิบทางตรงที่
จะใชในงวดหนาเมื่อประมาณตัวเลขทั้งสองแลว  จึงหาความสัมพันธของตัวเลข  เชน กิจการ
คาดวาคาใชจายการผลิตและวัตถุดิบทางตรงในงวดหนามีจํานวน 200,000  บาท และ  
100,000 บาท ตามลําดับ กิจการ คาดวาคาใชจายการผลิตที่เกิดขึ้น มีความสัมพันธโดยตรงกับ
วัตถุดิบทางตรงความสัมพันธของคาใชจายการผลิตที่ใชก็คือ  คาใชจายการผลิตคิดเปน  200%  
ของวัตถุดิบทางตรง  ถาหากวากิจการใชวัตถุดิบทางตรง  1,000 บาท  กิจการก็สามารถ
คํานวณไดวาคาใชจายการผลิตที่เกิดขึ้น 2,000  บาท  เปนตน 
   การกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรรเปนสวนรอยของวัตถุดิบ
ทางตรง   เปนวิธีการที่สะดวก เน่ืองจากกิจการสวนใหญจะเก็บขอมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบทางตรงไว
เรียบรอยแลว   อยางไรก็ดี  คาใชจายการผลิตที่เกิดขึ้นมักจะไมมีความสัมพันธโดยตรงกับ
วัตถุดิบทางตรง  ฉะนั้นวิธีนี้จึงอาจใหขอมูลที่ไมใกลเคียงความจริงเทาที่ควร 
  1.3 การกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตเปนสวนรอยของคาแรงงานทางตรง   
วิธีนี ้มีวิธีการกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตเชนเดียวกับวิธีการกําหนดอัตราคาใชจาย   
การผลิตเปนสวนรอยของวัตถุดิบทางตรง  เชน  กิจการคาดวาคาใชจายการผลิตในงวดหนา  
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200,000  บาท  และคาแรงงานทางตรงในงวดหนาเกิดขึ้น  200,000  บาท  ฉะนั้น  คาใชจาย
การผลิต  100% ของคาแรงงานทางตรง ถาหากวากิจการใชคาแรงงานเพื่อการผลิต 1,000  บาท 
คาใชจายการผลิตจะเกิดขึ้น 1,000  บาท 
   วิธีการกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตเปนสวนรอยของคาแรงงานทางตรง 
เปนวิธีที่นิยมปฏิบัติกันมาก เน่ืองจากสะดวกในทางปฏิบัติ เพราะขอมูลเกี่ยวกับคาแรงงาน
ทางตรง  ในการทํางานแตละชิ้น หรือแตละแผนกนั้นมีการจดบันทึกไวแลว และการเกิด
คาใชจายการผลิตสวนใหญจะสัมพันธโดยตรงกับเวลาที่ใชในการผลิต    และการคํานวณ
คาแรงงานทางตรงก็จะคํานวณไดจากชั่วโมงหรือเวลาที่ใชในการทํางาน   
   จึงเห็นไดวาคาใชจายการผลิตจะมีความสัมพันธในลักษณะ เพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงตามจํานวนคาแรงงานที่จาย อยางไรก็ตาม การกําหนดอัตราคาใชจายการผลิต เปนสวน
รอยของคาแรงงานทางตรงอาจจะไมใชวิธีที่เหมาะสม  เม่ือคาแรงงานที่ใชในการทํางานไดรับ
อัตราคาแรงงานแตกตางกัน เชน  คนงานที่ทํางานมีความชํานาญแตกตางกัน  หรือเขามา
ทํางานไมพรอมกัน  ทําใหอัตราคาแรงงานที่จายไมเทากัน  แตชั่วโมงแรงงานในการทํางาน
เหมือนกัน  หากคาใชจายการผลิตเปลี่ยนแปลงไปตามชั่วโมงแรงงานแลว  การที่กิจการคิด
คาใชจายการผลิตตามจํานวนคาแรงงานที่จายจริงจึงไมถูกตอง และคาใชจายการผลิตบาง
รายการไมมีความสัมพันธกับคาแรงงานที่จาย   เชน   คาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวร   การ
กําหนดคาใชจายการผลิตตามคาแรงงานจึงไมใชวิธีการที่เหมาะสม 
  1.4 การกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตตอชั่วโมงแรงงานทางตรง เปนวิธีการ
กําหนดอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรรที่กําหนดขึ้นเพ่ือแกไขขอบกพรองของการกําหนดอัตรา
คาใชจายการผลิตจัดสรรคิดเปนสวนรอยของคาแรงงานทางตรง    กรณีที่กิจการจายคาแรงงาน
ในอัตราที่แตกตางกัน  การกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตตอชั่วโมงแรงงานทางตรงนี้จะทําได
โดยการประมาณวาในปหนาจะเกิดคาใชจายการผลิตขึ้นเทาไร  และจะตองใชคนงานทํางาน
เปนจํานวนกี่ชั ่วโมง  หลังจากนั้นแลวก็จะหาอัตราเฉลี่ยวาในหนึ่งชั ่วโมงแรงงานจะเกิด
คาใชจายการผลิตขึ้นเทาไร  เชน   กิจการคาดวาในงวดหนาจะเกิดคาใชจายการผลิตขึ้น 
200,000  บาท และจะตองใชคนงานทํางานทั้งสิ้น  40,000  ชั่วโมง  ฉะนั้น อัตราคาใชจาย
การผลิตจัดสรรชั่วโมงละ  5 บาท  ถากิจการไดรับใบสั่งซ้ือซ่ึงตองใชแรงงาน 1,000 ชั่วโมง  
คาใชจายการผลิตก็จะเกิดขึ้น 5,000 บาท  เปนตน 
   การกําหนดคาใชจายการผลิตตอชั่วโมงแรงงานทางตรงนี้ จะใหประโยชน
ตอกิจการที่ใชแรงงานของคนงานเปนสวนใหญ  และอัตราคาแรงงานที่จายใหคนงานมีอยู
หลายอัตรา      แตถาหากวากิจการที่จะกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตนั้นใชเครื่องจักร
เปนสวนใหญแลว  การกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตตามวิธีนี้ก็จะใหผลที่คลาดเคลื่อนไปจาก
ความเปนจริง   
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   อยางไรก็ดีการกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตตามชั่วโมงแรงงานทางตรง
นี้กอใหเกิดความไมสะดวก เม่ือกิจการนั้นจายคาแรงงานเปนรายชิ้นของงาน   ทําใหเกิดความ
ยุงยากแกกิจการโดยกิจการตองจดบันทึกชั่วโมงแรงงานในการทํางานอยางละเอียด   
  1.5 การกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตตอชั่วโมงทํางานของเครื่องจักร     
การกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตตามวิธีนี้จะทําไดโดยประมาณคาใชจายการผลิตที่จะเกิดขึ้น
ในงวดหนาและประมาณวาในปหนานั้นกิจการจะใชเครื่องจักรกี่ชั่วโมง  แลวจึงคํานวณหาอัตรา
เฉลี่ยของคาใชจายการผลิตตอชั่วโมงเดินเครื่องจักร  เชน ประมาณคาใชจายการผลิตที่จะ
เกิดขึ้นในงวดหนาจํานวน 200,000  บาท   และกิจการจะใชเครื่องจักรทั้งหมด   40,000  ชั่วโมง  
ฉะนั้น  อัตราคาใชจายการผลิตตอชั่วโมงเทากับ 5 บาท หากกิจการเดินเครื่องจักร  1,000 
ชั่วโมง  แสดงวาคาใชจายการผลิตจะเกิดขึ้น 5,000 บาท เปนตน 
   การกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตตอชั่วโมงเดินเครื่องจักรจะใหประโยชน
ตอกิจการเมื่อกิจการนั้นใชเครื่องจักรในการผลิตสินคาเปนสวนใหญ  และคาใชจายการผลิต
ของกิจการที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธอยางมากกับการทาํงานของเครื่องจักร   

   อยางไรก็ดีการกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตตามวิธีนี้จะกอใหเกิด
ความยุงยากตอกิจการมากขึ้น เพราะตองรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับจํานวนชั่วโมงการทํางาน
ของเครื่องจักร     โดยรวบรวมวาการผลิตสินคาหนึ่งหนวยตองใชชั่วโมงการทํางานเครื่องจักร
กี่ชั่วโมงหรือการผลิตสินคาในงวดหนึ่งตองใชชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักรกี่ชั่วโมง  
   กลาวโดยสรุปการกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรร  จะใชวิธีใดนั้น
ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสถานการณ และสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของเชนกรรมวิธีในการผลิต  
ลักษณะของสินคาและลักษณะของปจจัยการผลิตที่ใช เปนตน ฉะนั้นในกิจการแตละแหง     
หรือในกิจการแหงเดียวกันแตตางแผนกกัน    อาจจะใชวิธีการกําหนดอัตราคาใชจายการผลิต
จัดสรรแตกตางกันก็ได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมเพื่อใหไดตนทุนที่เหมาะสมใกลเคียงกับ
ความจริงมากที่สุด 
   จากวัตถุประสงคของการบัญชีตนทุนก็เพ่ือใหกิจการไดทราบตนทุนของ
ผลิตภัณฑที่ถูกตองในเวลาอันรวดเร็ว  ตนทุนผลิตภัณฑจะประกอบดวย 3 สวน คือ  คาวัตถุดิบ
ทางตรง   คาแรงงานทางตรง  และคาใชจายการผลิต  ซึ่งคาวัตถุดิบทางตรงและคาแรงงาน
ทางตรงเปนตนทุนที่คิดเขาเปนตนทุนผลิตภัณฑไดโดยตรง  ดังน้ัน  จึงไมมีปญหาในการ
คํานวณหาตนทุนตอหนวยของผลิตภัณฑ  แตคาใชจายการผลิตมีลักษณะที่แตกตางกันไป  คือ
ไมสามารถจะคิดเขาเปนตนทุนผลิตภัณฑไดโดยตรง  ซึ่งปญหาและวิธีการแกปญหาจะไดกลาว
ในหัวขอตอไป 
 
 2. ปญหาในการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑสําหรับคาใชจายการผลิต 
  สําหรับคาใชจายการผลิตนั้นมีลักษณะเปนคาใชจายทางออมที่ตองมีเพ่ือให  
การผลิตดําเนินไปได  แตไมสามารถจดบันทึกเขาเปนตนทุนผลิตภัณฑไดโดยตรงซึ่ ง
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ลักษณะเฉพาะของคาใชจายการผลิตที่ทําใหไมสามารถคํานวณตนทุนผลิตภัณฑไดชัดเจนสรุป
ได  3  ประการ  คือ 
  2.1  คาใชจายการผลิตเปนคาใชจายที่ยากจะชี้วัดวา ตองใชจํานวนเทาไร    
ในการผลิตสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง  เชน  น้ํามันหลอลื่นเครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ เปนตน
  
  2.2   คาใชจายการผลิตประกอบดวยรายการคาใชจายตางๆ มากมาย   ตั้งแต
วงเงินจํานวนนอย  เชน  ผาทําความสะอาดเครื่องจักร  จนถึงวงเงินจํานวนมาก เชน  เงินเดือน
หัวหนาผูควบคุมฝายผลิต  คาไฟฟา  คาน้ํามันเชื้อเพลิง  เปนตน    คาใชจายการผลิตสวนใหญ
แตละรายการจะมีวงเงินไมมาก  จึงไมคุมคาที่จะคิดคาใชจายการผลิตเขาเปนตนทุนผลิตภัณฑ
โดยตรง เพราะจะตองจัดระบบการเก็บขอมูลคาใชจายการผลิตที่เกิดขึ้นแตละรายการใหชัดเจน
และถูกตองซึ่งยุงยากและเสียคาใชจายมาก  ไมคุมคากับความถูกตองที่เกิดขึ้นอีกเพียงเล็กนอย 
  2.3   คาใชจายการผลิตมีความสัมพันธกับปริมาณการผลิตสินคาในลักษณะ
ตาง ๆ  กันตามลักษณะของคาใชจาย  คาใชจายการผลิตหลายรายการมีลักษณะเปน
คาใชจายคงที่  เชน  คาเชาโรงงาน  คาเสื่อมราคาเครื่องจักร  คาเบี้ยประกันภัยโรงงาน  เปนตน  
ทําใหอัตราคาใชจายการผลิตตอหนวยเปลี ่ยนแปลงถาปริมาณการผลิตเปลี ่ยนแปลง  
กลาวคือถาเดือนใดผลิตปริมาณมาก  ตนทุนคาใชจายการผลิตตอหนวยจะต่ํากวาเดือนที่ผลิต
ปริมาณนอย การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑยอมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกําลังการผลิต 
  2.4   คาใชจายการผลิตหลายรายการจะตองรอจนสิ้นงวดบัญชีจึงจะทราบ
จํานวนคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง หากงวดบัญชียาว  เชน 1 ป  ก็จะทําใหลาชาในการคิดตนทุน
ผลิตภัณฑ ในทางตรงกันขามหากงวดบัญชีสั้นแตคาใชจายนั้นขึ้นกับฤดูกาล  เชน   คาไฟฟา 
คาใชจายการผลิตอาจจะสูงๆ  ต่ําๆ ตามฤดูกาลดวย 
 

ประโยชนของการกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตลวงหนา 
 เพ่ือใหการคํานวณตนทุนไดถูกตองและรวดเร็ว  นักบัญชีจึงไดใชวิธีประมาณอัตรา
คาใชจายการผลิตที่กําหนดลวงหนา (predetermined overhead rate) ซึ่งอัตราดังกลาวสวนใหญ
จะกําหนดขึ้นจากฐานขอมูลจริงในอดีตที ่เกิดขึ ้นและปรับมาใชใหเหมาะสมในอนาคต     
อัตราคาใชจายการผลิตที่กําหนดลวงหนานี้  เปนวิธีการที่ชวยใหฝายจัดการไดทราบตนทุน
ผลิตภัณฑในทันทีที่ตองการและยังชี้ใหเห็นความไมมีประสิทธิภาพที่เกิดขึ้น  และชวยปรับลด
ความ      ผันผวนของตนทุนผลิตภัณฑแตละเดือนที่ เกิดขึ้นจากปจจัยที่ควบคุมไมได  
ประโยชนของอัตราคาใชจายการผลิตที่กําหนดลวงหนาที่กําหนดขึ้นสามารถจะนํามาใช
ประโยชนในดานตางๆ ดังนี้ 
 1. ทําใหทราบตนทุนผลิตภัณฑในทันททีี่ตองการ   
  ในระบบตนทุนงานสั่งทํา  (job  order)  เม่ืองานที่สั่งทําเสร็จสิ้น  จะสามารถ
คํานวณตนทุนคาวัตถุดิบทางตรงและคาแรงงานทางตรงที่ใชในแตละงานสั่งทําไดทันที  เพราะ
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ในทางปฏิบัติสามารถจะบันทึกวัตถุดิบเบิกใช   หรือคาแรงงานที่ใชในงานสั่งทําแตละงานได   
ชัดเจนและไมยุงยาก แตไมสามารถจะบันทึกคาใชจายการผลิต   เชน  คาเชาโรงงาน  เงินเดือน
ผูควบคุมงาน  เขาเปนตนทุนงานสั่งทําไดถูกตองทันที  หากไมใชวิธีอัตราคาใชจายการผลิตที่
กําหนดลวงหนามาชวยในการคํานวณตนทุนงานสั่งทําที่เสร็จแลว  กิจการจะตองใชคาใชจาย
การผลิตจริง  โดยจะตองรอจนสิ้นงวดบัญชีจึงจะทราบวาคาใชจายการผลิตตางๆ    ที่เกิดขึ้นจริง
มีจํานวนเทาไรและควรจะเปนของงานสั่งทําเทาไร  ซึ่งในทางปฏิบัติแลวไมตองการเพราะไม
สามารถจะกําหนดราคาขายที่เหมาะสมได  อัตราคาใชจายการผลิตที่กําหนดลวงหนาจึงมี
ความจําเปนมากในการดําเนินธุรกิจ 
 
 2. ทําใหเห็นความไมมีประสิทธิภาพที่เกิดข้ึน   
  วิธีอัตราคาใชจายการผลิตกําหนดลวงหนา ทําใหเกิดผลตางระหวางคาใชจาย
การผลิตที่คิดเขางาน  กับคาใชจายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง ผลตาง (variance)  อาจเกิดขึ้นในดาน
คาใชจายการผลิตคิดเขางานต่ําไป (under applied  overhead  cost)  หรือในดานคาใชจายการ
ผลิตคิดเขางานสูงเกินไป (over  applied  overhead  cost)  เพราะอัตราที่ใชคิดเขางานเปน
อัตราที่คิดไวลวงหนาอยางรอบคอบวาจะเปนเทาไรในระดับอัตราการผลิตปกติ  เม่ือมีผลตาง
เกิดขึ้น  ฝายจัดการจะตองวิเคราะหหาสาเหตุของผลแตกตาง  และพิจารณาหาสิ่งที่จะควบคุม
คาใชจาย   หากสาเหตุของผลตางเกิดจากปจจัยที่ควบคุมได     เชน   มีการเปลี่ยนแผนการ
ประกันภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร  เปนตน  แตถาสาเหตุของผลตางเกิดจากสิ่งที่ควบคุมไมได  เชน 
มีการนัดหยุดงานหรือเกิดภัยพิบัติทําใหคาใชจายตางๆ สูงขึ้น ก็จะไดทราบสาเหตุและหา
ทางแกไขใหทันเหตุการณตอไป 
 
 3. ชวยปรับลดความผันผวนของตนทุนตอหนวยผลติภัณฑในแตละชวงเวลา   
  อัตราคาใชจายการผลิตกําหนดลวงหนาหาไดจากคาประมาณของคาใชจาย  
การผลิตรวม หารดวยคาประมาณของหนวยที่เปนฐานการประมาณคาใชจายการผลิตรวม 
ตลอดปหรือชวงระยะเวลาการผลิตปกติระยะหนึ่ง จะประมาณมาจากขอมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต     
สวนหนวยผลิตหรือปจจัยที่ใชเปนฐานในการคํานวณจะตองคํานึงถึงฐานที่มีความสัมพันธกับ
คาใชจายการผลิตมากที่สุด  โดยปกติจะนิยมใชคาแรงงานทางตรงหรือชั่วโมงทํางานของ
เครื ่องจักร  ทั้งนี ้คาประมาณที่ใชเปนฐานจะเปนคาประมาณรวมทั้งปหรือเปนรายเดือน   
หรือไตรมาสแลวแตกรณี  ดังน้ันคาใชจายการผลิตที่คิดเขาเปนตนทุนผลิตภัณฑโดยใชอัตราที่
กําหนดลวงหนาจึงเปนอัตราเดียวกันสําหรับงวดที่ทําการผลิต  ฉะนั้นไมวาจะผลิตปริมาณมาก
นอยเทาไร  ตนทุนตอหนวยจึงคงที่ไมผันผวนตามปริมาณการผลิตที่เปลี่ยนแปลงแตละเดือน  
เพราะในหลักการแลวผลิตภัณฑชนิดเดียวกันที่ผลิตตางเดือนกันก็ควรจะมีราคาที่ใกลเคียงกัน  
โดยเฉพาะสินคาจากการผลิตแบบตอเน่ืองหรือมีกรรมวิธีการผลิตที่เหมือนกัน 
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การวางแผนคาใชจายการผลิต 
 กิจการที่ทําการผลิต มีภารกิจที่สําคัญในการวางแผนเพื่อบริหารคาใชจายการผลิต
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการวางแผนเกี่ยวกับคาใชจายการผลิตมีประสิทธิภาพ
จะตองมีความเขาใจในลักษณะของคาใชจายการผลิต 
  
 1. ลักษณะของคาใชจายการผลิต 
  คาใชจายการผลิตมีลักษณะหลากหลายกวาวัตถุดิบทางตรงและคาแรงงาน
ทางตรงในประเด็นตาง ๆ ที่สําคัญคือ 
 
  1.1 คาใชจายการผลิตจะอยูในรูปคาแรงงานทางออม  คาวัตถุดิบหรือวัสดุ
ทางออม  และคาใชจายการผลิตอ่ืนๆ เชน  คาเสื่อมราคา  คาเบี้ยประกันภัย  คาน้ํา  คาไฟฟา  คา
โทรศัพท  คาเชา  คาซอมบํารุงรักษา  เปนตน 
  1.2 คาใชจายการผลิตจะมีลักษณะที่เปนทั้งตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร            
ซึ่งแตกตางจากวัตถุดิบหรือคาแรงงานทางตรงซึ่งมีลักษณะเดียวกันคือเปนตนทุนผันแปร  
นอกจากนั้นคาใชจายการผลิตบางรายการยังเปนทั้งตนทุนคงที่และตนทุนผันแปรอีกดวย  
เชน กรณีคาโทรศัพท  บางสวนจายเทาๆกันทุกเดือน บางสวนจายตามจํานวนครั้งและเวลาที่ใช  
เปนตน 
  1.3 คาใชจายการผลิตแตละรายการมีความแตกตางกันในลักษณะของการ   
วัดผลและควบคุมตลอดจนการทํางบประมาณ  กลาวคือ  จะมีการวัดผลทั้งทางดานแรงงาน  
การใชวัสดุและคาใชจายอ่ืน ๆ ซึ่งฐานและวิธีการตั้งงบประมาณและวัดผลจะแตกตางจากฐาน
ในกรณีวัตถุดิบทางตรงและคาแรงงานทางตรง  และจะตองมีฐานหรือหนวยวัดที่เหมาะกับ
ลักษณะของคาใชจายการผลิตที่เกิดขึ้น 
  1.4 คาใชจายการผลิตเปนคาใชจายที่ไมสามารถหรือไมสะดวกที่จะคิดเขาเปน
ตนทุนทางตรงของผลิตภัณฑได  อาจจะดวยเหตุผลที่เปนคาใชจายทางตรงแตไมคุมคาใชจาย
และ เวลาที่คิดเขาเปนตนทุนทางตรง  หรือมีลักษณะเปนคาใชจายสวนรวมที่จําเปนตองเกิดขึ้น
เพ่ือใหการผลิตดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  คาใชจายสวนรวมเหลานี้จะเกิดขึ้นในทุกสาย
งานการบริหารการผลิตในโรงงาน  และแตละสายงานยังใหบริการซึ่งกันและกันอีกดวย จึงมี
ความจําเปนที่จะตองจัดสรรคาใชจายเหลานี้เขาเปนตนทุนผลิตภัณฑตามฐานที่เหมาะสม  
ความยุงยากในสวนนี้จึงมีมากกวาการคิดตนทุนคาแรงงานทางตรงและวัตถุดิบทางตรง 
  1.5 คาใชจายการผลิตซึ่งจําแนกเปนรายการคาใชจายตาง ๆ จะเนนในแง
ของการคิดตนทุนผลิตภัณฑแตในการวัดผลและประสิทธิภาพของการผลิตจะทําไดยาก  ดังน้ัน         
ในระยะหลังไดเริ่มแบงคาใชจายเหลานี้ออกเปนกิจกรรมตาง ๆ ใหสอดคลองกับกิจกรรมที่
สนับสนุนกระบวนการผลิตซ่ึงใหประโยชนทั้งดานการบริหารคุณภาพและตนทุนการผลิต  
นอกจากนั้นกิจกรรมที่สนับสนุนกระบวนการผลิตตางๆ  จะมีทั้งเพ่ิมคุณคา (value  added)  
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และไมเพ่ิมคุณคา  (non  value  added)  แตจําเปนจะตองมีในกระบวนการผลิต  ซึ่งการแยก
กิจกรรม  ในลักษณะนี้จะชวยฝายจัดการลดกิจกรรมที่ไมเพ่ิมคุณคาลงหรือใหมีนอยที่สุด 
 
 2. วิธีการวางแผนคาใชจายในการผลิต 
  โดยที่คาใชจายการผลิตมีหลายประเภท  ดังนั้นการวางแผนคาใชจายการผลิต
ดังกลาวยอมจะมีความยุงยากเพราะไมสามารถจะระบุไดชัดเจนวาผลิตกี่หนวย จะตองใช
คาใชจายการผลิตเทาใด  ตางกับกรณีของวัตถุดิบและคาแรงงานทางตรง  นอกจากนั้น   ในบาง
กรณีถาผลิตนอยคาใชจายการผลิตตอหนวยอาจจะสูง   ดังน้ันการวางแผนคาใชจายการผลิตจึง
นิยมที่จะทําตามสายงานความรับผิดชอบ (responsibility  center)  และหาวิธีการจัดสรร
คาใชจายการผลิตตามสายงานเขาเปนตนทุนผลิตภัณฑตอไป  ขั้นตอนที่สําคัญในการวางแผน
คาใชจายการผลิต  สรุปไดดังนี้ 
  2.1 กําหนดสายงานรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับการผลิต การวางแผนคาใชจาย
การผลิตที่ดีจะตองกําหนดตามสายงาน ซึ่งหากจะวิเคราะหสายงานที่เกี่ยวของกับการผลิต
แลวจะประกอบดวย สายงานหลัก 2   สายงาน คือ ฝายผลิตและฝายบริการดังภาพที่ 6.1 
 

ผูจัดการบริษทั 
 
 
 
          ฝายขาย      ฝายผลติ   ฝายบริหาร 
 
 
                                                                                       
    แผนกผลิต           แผนกบริการ 
 
 
               สายการผลติที่ 1 
                (ผลิตสินคา ก) 
 
              สายการผลิตที่ 2 
               (ผลิตสินคา ข)   

หนวยซอมบํารุงรักษา 

หนวยธุรการโรงงาน 

 
 
  ภาพที่ 6.1  สายงานหลัก  2  สายงานในฝายผลติ 
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  คาใชจายการผลิตจะเกิดขึ้นทุกแผนกในฝายผลิต  รายละเอียดของคาใชจาย
อาจจะแตกตางกันตามลักษณะการใหบริการ        การจัดเก็บและบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
คาใชจายการผลิตที่ถูกตองในชั้นตนจึงตองรวบรวมหรือใหจัดทําตามสายงานความรับผิดชอบ  
ลักษณะของคาใชจายการผลิตแตละสายงานเปนดังตารางที่ 6.3 
 
ตารางที่ 6.3  คาใชจายการผลิตแผนกผลติและแผนกบริการ 

แผนกบริการ แผนกผลติ 
หนวยซอมบํารุงรักษา หนวยธุรการโรงงาน 

-  คาแรงงานผูควบคุมงาน 
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง 
-  คาน้ํา  คาไฟฟา   
   คาโทรศัพท 
-  คาเบี้ยประกันภัย 
-  คาเสื่อมราคา 

 

-  คาแรงงานชางซอม 
-  คาอะไหลงานซอมและ  
   บํารุงรักษา 
-  คาน้ํา  คาไฟฟา  คาโทรศัพท 
-  คาเบี้ยประกันภัย 
-  คาเสื่อมราคา 

 

- คาแรงงานพนักงานธุรการ 
-  คาวัสดุสํานกังาน 
-  คาน้ําคาไฟฟา คาโทรศัพท 
-  คาเบี้ยประกันภัย 
-  คาเสื่อมราคา 

 
 

  
 
  2.2 วางแผนและกาํหนดคาใชจายการผลติตามสายงาน   
   สายงานที่รับผิดชอบในการบริหารหรือควบคุมการผลิตจะเปนผูที่วางแผน
และกําหนดคาใชจายที่เกิดขึ้นในสายงานที่ตนเองรับผิดชอบไดดีที่สุด  ซึ่งเทคนิคการวางแผน
เกี่ยวกับคาใชจายการผลิตนั้นมีหลากหลายและมีหลายหลักเกณฑ  ซึ่งอาจจะแยกพิจารณาได
ดังนี้ 
   2.2.1 วางแผนตามกลุมคาใชจาย  ซึ่งไดแก 
    1) การวางแผนคาใชจายการผลิตดานคาแรงงานทางออม  
วิธีการสามารถจะใชแนวทางเดียวกับการวางแผนคาแรงงานทางตรง 
    2) การวางแผนเกี่ยวกับวตัถุดิบทางออม หรือวัสดสุิ้นเปลือง
ตางๆ วิธีการสามารถจะใชแนวทางเกี่ยวกับการวางแผนวัตถุดิบหรืออาจจะใชวิธีประมาณ
การตามแนวโนมในอดีต  เชน  คาวัสดสุํานักงาน  หรือวัสดุสิ้นเปลอืง  เปนตน 
    3) การวางแผนคาใชจายการผลิตรายการอื่น ๆ เชน  คาน้ํา  
คาไฟฟา  คาโทรศัพท  คาเบี้ยประกันภัย  คาเชา  คาเสื่อมราคา  เปนตน  รายการเหลานี้
สามารถประมาณการไดตามแนวโนมที่เกิดขึ้นจริงในอดีตหรือจากสัญญาเชา หรือคาเสื่อมราคา
จะประมาณการไดตามทะเบียนประวัติของสินทรัพยถาวร  
   2.2.2 วางแผนคาใชจายการผลิตตามความสัมพันธกับปริมาณใชเปนฐาน   
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การวางแผนเกี่ยวกับคาใชจายการผลิตนอกจากจะพิจารณากําหนดตามกลุมคาใชจายแลว      
ที่นิยมทํากันคือพิจารณาแบงคาใชจายดังกลาวเปนคาใชจายคงที่และคาใชจายผันแปร  โดยจะ
กําหนดฐานที่เหมาะสมสําหรับคาใชจายการผลิตทุกประเภท   ฐานดังกลาวจะตองเปนหนวยวัด
ในเชิงปริมาณได  เชน ฐานจํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรง ฐานจํานวนชั่วโมงทํางานของเครื่องจักร  
ฐานจํานวนชั่วโมงซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร   ฐานจํานวนชิ้นที่ผลิต  เปนตน  ซึ่งหากจําแนก
คาใชจายการผลิตเปนตนทุนคงที่และตนทุนผันแปรตามฐานตางๆ แลว การวางแผน
ดานคาใชจายการผลิตก็จะเนนที่ตนทุนผันแปร ซึ่งจะตองเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามมาตรฐาน
ปริมาณที่กําหนดขึ้น  สวนตนทุนคงที่นั้นจะไมผันแปรไปตามปริมาณที่ผลิต  กลาวคือจะผลิต
เพ่ิมขึ้นหรือลดลง  หรือชั่วโมงทํางาน  ชั่วโมงซอมเครื่องจักร  ชั่วโมงแรงงานทางตรง จะเพ่ิม
หรือลดลงก็ตาม  ตนทุนคงที่จะไมมีการเปลี่ยนแปลง  วิธีการนี้นอกจากจะชวยในการวางแผน
ดานคาใชจายการผลิตแลว  ยังชวยในการวิเคราะหและควบคุมตนทุนใหมีประสิทธิภาพดวย  
เพราะการวางแผนกําลังการผลิตที่ดีจะชวยลดตนทุนคงที่ตอหนวย  ชวยใหตนทุนรวมตอหนวย
ต่ําลงและกิจการมีกําไรสูงขึ้นไดในที่สุด 
  2.3 การจัดสรรคาใชจายการผลิตตามสายงานความรับผิดชอบเขาเปนตนทุน
ผลิตภัณฑ คาใชจายการผลิตที่เกิดขึ้นในแตละสายงานความรับผิดชอบดังกลาวขางตน
จะตองมีการจัดสรรเขาเปนตนทุนผลิตภัณฑเพื่อใหทราบตนทุนผลิตภัณฑตอไปได  ซึ่งใน
การจัดสรรคาใชจายตามสายงานนั้น จะดําเนินการดังนี้ 
   2.3.1 จัดสรรคาใชจายแผนกบริการเขาแผนกผลิต  แผนกบริการเปน
แผนกที่ทํางานบริการใหกับแผนกผลิต  ดังน้ันในชั้นตนจะตองทําการจัดสรรคาใชจายแผนก
บริการเขาสูแผนกผลิตโดยใชฐานใดฐานหนึ่งที่เหมาะสมเปนเกณฑ  สวนใหญจะใชฐานชั่วโมง
แรงงานทางตรง  หรือชั่วโมงทํางานของเครื่องจักร  เปนตน 
   2.3.2 คํานวณหาตนทุนผลิตภัณฑ  เม่ือทราบตนทุนคาใชจายการผลิต
แลวจะทําการคํานวณหาตนทุนของผลิตภัณฑตอไป   
  กลาวโดยสรุป  คาใชจายการผลิตเปนสวนหนึ่งของตนทุนผลิตภัณฑ  จึงมี
ลักษณะแตกตางจากวัตถุดิบและคาแรงงาน  เม่ือตองการทราบตนทุนของผลิตภัณฑ  จึง
จําเปนตองมีการจัดสรรคาใชจายการผลิต  เพ่ือใหการจัดสรรคาใชจายการผลิตมีความเหมาะสม
และใหไดขอมูลที่ใกลเคียงความจริงมากที่สุด  จึงตองมีการวางแผนโดยการกําหนดเปนแผนก
ผลิตและแผนกบริการ  และจัดสรรคาใชจายตามสายงานความรับผิดชอบ  ซึ่งใชอัตราจัดสรร
จากฐานที่เหมาะสม   กรณีที่สายการผลิตทําการผลิตสินคาชนิดเดียวกัน การคํานวณตนทุน
ผลิตภัณฑอาจไมยุงยาก แตในความเปนจริงแลวธุรกิจจะผลิตสินคาหลายชนิด อาจเกิด
ปญหาในการกําหนดฐานในการปนสวน  ถาธุรกิจมีสายงานในฝายผลิตมากและผลิตสินคาหลาย
ชนิด  การกําหนดฐานปนสวนยอมจะมีความยุงยาก  และเปนเหตุใหตนทุนคาใชจายการผลิต
บิดเบือนจากความเปนจริง อาจจะเปนสาเหตุของความผิดพลาดในการตัดสินใจได  นอกจากนี้ 
อาจมีปญหาเกี่ยวกับเวลา กลาวคือ หากจะทราบตนทุนการผลิตที่แทจริงและจัดสรรเขาเปน
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ตนทุนยอมจะตองรอจนสิ้นงวดบัญชีกอนจึงจะกระทําได  ซึ่งไมทันเวลา และกิจการไมอาจรอได  
เน่ืองจากตองการทราบตนทุนเพื่อกําหนดราคาขายโดยเร็วที่สุด 
 

การกําหนดอัตราคาใชจายในการผลิต 
 การกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตลวงหนาเพื่อใชคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ  
นอกจากจะชวยใหทราบตนทุนไดรวดเร็วแลว ยังสามารถจะใชในการควบคุมตนทุนที่เกิดขึ้นจริง
ดวยวาแตกตางจากตนทุนที่กําหนดขึ้นลวงหนามากนอยเพียงใดดวย   ซึ่งอัตราคาใชจายการ
ผลิตที่กําหนดขึ้นลวงหนาสวนใหญจะมาจากขอมูลจริงในอดีต  นอกจากนี้  ยังตองมีการกําหนด
ฐานที่ใชคํานวณโดยจะเกี่ยวของกับระดับของปริมาณการผลิต   และเปนที่ทราบแลววาคาใชจาย
การผลิตของกิจการหนึ่งๆ นั้นแบงออกเปนประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภท คือ  คาใชจายการผลิต
ผันแปร และคาใชจายการผลิตคงที่  คาใชจายการผลิตผันแปรตอหนวยจะคงที่เสมอไมวากิจการ
จะผลิตสินคาเปนปริมาณมากนอยเพียงใด  แตถาคิดคาใชจายการผลิตผันแปรเปนจํานวนรวม
นั้นก็จะมีลักษณะแปรผันโดยตรงตามปริมาณการผลิต   สวนคาใชจายการผลิตคงที่จะคงที่อยู
ในระดับการผลิตระดับหน่ึง เม่ือเปนเชนนี้แลวระดับการผลิตระดับที่กาํหนดขึ้นจะมีอิทธิพล
ในการกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตคงที่ตอหนวย ประมาณการระดับการผลิต การประมาณการ
เพื่อหาปริมาณผลิตภัณฑที่ผลิตไดนั้นมีหลายชนิดอาจใชระดับสูงสุด  ระดับตามสวนแบงตลาด  
หรือระดับการผลิตเพื่อเก็บสินคาไวขายในอนาคต  
 วิจิตรา พูลเพ่ิมทรัพย (2544, หนา 91) ไดกลาววา  ระดับการผลิตที่จะใชเปนฐานใน
การกําหนดคาใชจายการผลิตมี  1. ระดับการผลิตตามทฤษฎี  หรือระดับการผลิตตามความนึก
ฝน  2. ระดับการผลิตที่ปฏิบัติได  3. ระดับการผลิตปกติ และ 4. ระดับการผลิตที่คาดคะเนไว 
 นอกจากนี้มีนักบัญชีหลายทานปฏิเสธการใชระดับการผลิตปกติ  โดยใหความเห็นวา
ควรจะพิจารณาปริมาณการผลิตแตละปแยกจากกัน  ตนทุนคาใชจายการผลิตที่เกิดขึ้นในปใด  
ก็ควรคิดเขากับปริมาณผลิตของปนั้นโดยตรง ไมควรใชอัตราซึ่งถัวเฉลี่ยมาจากการผลิต  
ในระยะยาว    
 สรุปไดวาการกําหนดอัตราคาใชจายการผลิต  ณ ระดับนี้จะเปนประโยชนตอการ
วางแผนและควบคุมคาใชจายการผลิตในระยะสั้น  โดยเฉพาะการวางแผนและควบคุมคาใชจาย
การผลิตคงที่แตละงวด   เชน  กิจการซื้อเครื่องจักร  โดยคาดวาเครื่องจักรสามารถผลิตสินคาได
ในปริมาณ  200,000  หนวยตอป  และคาดวาคาใชจายการผลิตทั้งหมดจะเกิดขึ้น  500,000 
บาท ดังน้ันกิจการนี้อาจจะสรุปไดวาคาใชจายการผลิตตอหนวยก็คือ  หนวยละ 2.50 บาท  แต
ถาหากกิจการคิดวากิจการจะผลิตสินคาเพียง 100,000 หนวยเทานั้น กิจการตองจายคาใชจาย
การผลิต 500,000 บาทเทาเดิมเมื่อเปนดังนี้คาใชจายการผลิตตอหนวยก็จะเปน  5 บาท 
จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวาคาใชจายการผลิตเฉลี่ยตอหนวยขึ้นอยูกับหนวยที่ทําการผลิต  ฉะนั้น
การกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรรจึงขึ้นอยูกับการกําหนดระดับการผลิต ในที่นี้ขอสรุป
ระดับการผลิตสินคาออกเปน 3 ระดับคือ   
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1. ระดับการผลติที่คาดวาจะเกิดข้ึน  
ระดับการผลิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (expected capacity level of production) นี้ 

จะเปนระดับการผลิตที่กิจการคาดวาจะเกิดขึ้นในงวดหนา  ซึ่งอาจจะสูงหรือต่ํากวาระดับการ
ผลิตที่เปนอยูก็ได  หรืออาจกลาวไดวาระดับการผลิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นในงวดหนาเปนระดับ
การผลิตที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เมื่อนําระดับการผลิตที่คาดวาจะผลิตในงวดหนาเปนสิ่ง
กําหนดอัตราคาใชจายการผลิตแลว  อัตราคาใชจายการผลิตจะเปลี่ยนแปลงอยูเสมอดังเชน  
กิจการมีคาใชจายการผลิต 500,000 บาท  ปริมาณการผลิตแตละปมีดังนี้ 
 

  ปที่ 1    ปที่ 2   ปที่ 3 
ปริมาณการผลิต (หนวย)   100,000 50,000  80,000 
อัตราคาใชจายการผลติตอหนวย       5    10    6.25 
 
  จะเห็นไดวา  คาใชจายการผลิตตอหนวยจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะตรงกันขาม
กับปริมาณการผลิต  เน่ืองจากเมื่อกิจการผลิตสินคาเพิ่มขึ้น ตนทุนคาใชจายการผลิตตอหนวย  
จะลดลง ดังในปที่ 1  ผลิตสินคาสูงกวาปที่  3  ตนทุนตอหนวยจะลดต่ําลงและในทางตรงกันขาม 
ถากิจการผลิตสินคาลดลงตนทุนคาใชจายการผลิตตอหนวยก็จะเพ่ิมขึ้น  ในปที่ 2  กิจการผลิต
ต่ํากวาปที่ 3 ตนทุนคาใชจายการผลิตตอหนวยจะเพ่ิมขึ้นจาก 6.25 บาท เปน 10  บาท 
  การกําหนดระดับการผลิตเชนน้ีมักจะใชกับกิจการที่เร่ิมดําเนินงานหรือเม่ือ
สภาพเศรษฐกิจไมแนนอน 
 
 2. ระดับการผลติปกติ  
  ระดับการผลิตปกติ  (normal capacity level of production) นี้เปนระดับการผลิต
ที่กิจการคาดวาจะผลิตสินคาในชวงระยะเวลาหนึ่งซ่ึงอาจจะเปนหลาย ๆ ป  การกําหนดระดับ
การผลิตเชนน้ี กิจการจะไมคํานึงถึงในงวดหนากิจการจะทําการผลิตสินคามากนอยเพียงใด  
อัตราคาใชจายการผลิตจะถูกกําหนดไวลวงหนาตามระดับที่กิจการคาดวาถาสภาพการณ
ตาง ๆ ของกิจการเปนไปตามปกติแลวกิจการจะสามารถผลิตสินคาไดกี่หนวย การพิจารณา
สภาพการณปกตินี้    กิจการจะตองคาดคะเนถึงเหตุการณบางประการที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
กิจการได  เชน  เครื่องจักรเสีย  วัตถุดิบขาดมือ  คนงานนัดหยุดงาน เปนตน สมมติกิจการ
สามารถผลิตสินคาได 200,000  หนวย  แตถากิจการคาดวาปกติจะผลิตเพียง 100,000  หนวย   
การผลิต ณ  ระดับ 100,000 หนวย ก็จะเปนระดับการผลิตปกติของกิจการ  อัตราคาใชจาย
การผลิตของกิจการในงวดหนาจะเปนเทาไร กิจการจะไมสนใจไมวาการผลิตจะสูงหรือต่ํา
กวาระดับ 100,000 หนวย  กิจการก็ยังคงใชอัตราคาใชจายการผลิตหนวยละ 5 บาท เสมอ
เน่ืองจากตองจายคาใชจายการผลิตจํานวน  500,000  บาท 
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 3.  ระดับการผลติอุดมคต ิ
  ระดับการผลิตอุดมคติ  หรือระดับการผลิตทางทฤษฎี  (ideal  capacity  level 
or theoretical   capacity  level of production)  ระดับการผลิตน้ีเปนระดับการผลิตระดับสูงที่
กิจการกําหนดขึ้น ซึ่งอาจจะเปนระดับที่สูงกวาความสามารถปกติของกิจการจะทําได เชน 
กําหนดใหผลิต 200,000  หนวย  อัตราคาใชจายการผลิตตอหนวย 5 บาท  ซึ่งเปนระดับที่
กิจการจะทําไดยาก  การตั้งระดับการผลิตตามระดับน้ีอาจจะมีผลทําใหผูมีหนาที่รับผิดชอบ
ทางการผลิตเกิดความทอแทเสียกําลังใจได 
 

การกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรรสําหรับแผนกบริการ   
 กิจการที่มีแผนกบริการ ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อใหบริการแกแผนกที่ทําหนาที่ผลิตโดยตรง  
มักจะจัดใหมีผูรับผิดชอบ แผนกบริการนั้น ๆ  ทําหนาที่ควบคุมดูแลพนักงานและคาใชจาย
ตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นในแผนกนั้น ๆ  การที่กิจการจัดใหมีผูรับผิดชอบเปนรายๆ ไป      ก็จะตองให
มีการสะสมตนทุนในแผนกนั้น ๆ เม่ือเปนเชนน้ีแลวแผนกบริการแตละแผนกก็อาจกําหนดอัตรา
จัดสรรของตนเองขึ้นมา โดยใชหลักในการกําหนดอัตราจัดสรรรวม เชน  แผนกบริการซอมแซม  
จะประมาณคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใหบริการซอมแซมภายในงวดหนึ่ง ๆ  แลวประมาณวา
ภายในงวดนั้น  กิจการจะใหบริการซอมแซมแกแผนกใด  ก็คิดคาใชจายใหกับแผนกนั้นโดย
คํานวณตามอัตราจัดสรร  เชน กําหนดอัตราจัดสรรชั่วโมงละ 5 บาท  ซึ่งถาใหบริการเปนเวลา 
20 ชั่วโมง ก็คํานวณไดวาแผนกซอมแซมใหบริการเปนเงิน 100 บาท  เปนตน การกําหนด
อัตราจัดสรรเชนนี้ใหประโยชนแกแผนกผลิตในการคํานวณคาใชจายที่เกิดขึ้นในแผนกไดอยาง
ถูกตองครบถวน 
 สําหรับกรณีที่กิจการนั้นมีแผนกผลิตหลายแผนกหรือทั้งแผนกผลิตและแผนกบริการ  
การกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตอาจจะแตกตางกันก็ได เชน การผลิตแผนกที่ 1 คาใชจาย
การผลิตอาจมีความสัมพันธกับวัตถุดิบทางตรง  ขณะที่แผนกผลิตที่ 2  คาใชจายการผลิตมี
ความสัมพันธกับชั ่วโมงแรงงานทางตรง  และแผนกผลิตที ่ 3 คาใชจายการผลิตมี
ความสัมพันธกับชั่วโมงเครื่องจักร  หากเปนเชนน้ีแลวอัตราจัดสรรของทั้ง 3  แผนกนี้ยอมจะ
แตกตางกัน  การกําหนดคาใชจายการผลิตเปนอัตราเดียวกัน ยอมจะเปนการไมเหมาะสมจึง
ควรจะกําหนดคาใชจายการผลิตแยกเปนรายแผนก  ดังนั้นการกําหนดอัตราคาใชจายเพื่อการ
นําไปใชมีดังนี้ 
 

1. การใชคาใชจายการผลิตจัดสรรเพียงอัตราเดียว  
  ตามที่กลาวขางตนวา หากคาใชจายการผลิตของกิจการเกิดขึ้นในแผนกตางๆ 
โดยมีความสัมพันธกับปจจัยในการผลิต   ในแตละแผนกแตกตางกัน  อัตราคาใชจายการผลิต
จัดสรรจะมีหลายอัตรา ถาแตละแผนกในกิจการมีลักษณะการผลิตอยางเดียวกันอัตราคาใชจาย



  

204 
 

การผลิตจัดสรรอาจจะใชอัตราเดียวกันได    ในที่นี้จะกลาวถึงกรณีที่กิจการใชอัตราคาใชจาย
การผลิตจัดสรรเปนอัตราเดียวกันตลอดโรงงาน 
  เมื่อกิจการกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรรขึ้นแลว  การบันทึกและ
จัดการเกี่ยวกับคาใชจายการผลิตจะทําไดเปนขั้นๆ ดังนี้ 

  ขั้นที่  1 เม่ือเกิดคาใชจายการผลิตขึ้นจริง   กิจการจะบันทึกรายการโดยการ 
เดบิตบัญชีคุมยอดคาใชจายการผลิต และเครดิตบัญชีที่เกี่ยวของ ไดแก  คาใชจายตางๆ เงินสด  
เจาหนี้  คาใชจายคางจาย  บัญชีปรับมูลคาสินทรัพย นอกจากนั้นกิจการอาจจะบันทึกบัญชียอย
ประกอบบัญชีคุมยอดคาใชจายการผลิต ไดแก บัญชียอยวัตถุดิบทางออม  บัญชียอยคาแรงงาน
ทางออม  บัญชียอยคาเสื่อมราคา  
  ขั้นที่ 2 เม่ือกิจการจะกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรรจะตองทําการ 
ประมาณคาใชจายการผลิตขึ้นมากอน วาในงวดถัดไปคาใชจายการผลิตจะเกิดขึ้นเปนจํานวน
เทาไร  ตัวอยางเชน  สมมติงบประมาณคาใชจายการผลิตในงวดหนาจะเกิดขึ้นดังนี้ 

 
งบประมาณคาใชจายการผลิต 

ประจําปสิ้นสดุเพียง 31 ธนัวาคม  2550 
 ตนทุนคงที ่ ตนทุนผันแปร ตนทุนรวม 
วัตถุดิบทางออม 
คาแรงงานทางออม 
เงินเดือนผูควบคุมงาน 
คาไฟฟาและพลังงาน 
คาภาษ ี
คาซอมแซม 
คาเสื่อมราคา 
คาประกันภัย 
รวมตนทุน 

50,000 
20,000 

    150,000 
70,000 
20,000 
20,000 
40,000 
10,000 

   380,000 

  80,000 
140,000 
- 
150,000 
  40,000 
  50,000 
- 
- 
460,000 

130,000 
160,000 
150,000 
220,000 
  60,000 
  70,000 
  40,000 
  10,000 
840,000 

   

  ขั้นที่  3  กิจการจะตองประมาณวาคาใชจายการผลติที่กําหนดขึ้น  840,000  บาท   
จะใชในการผลิตสินคาในระดับใด และเปนปริมาณเทาไร สมมติวาในระดับการผลิตปกติ  
สามารถผลิตสินคา 100,000  หนวย  ใชชั่วโมงแรงงาน  200,000  ชั่วโมง  กิจการสามารถ
กําหนดไดวาคาใชจายการผลิตจัดสรรตามชั่วโมงแรงงาน ชั่วโมงละ 4.20 บาท เปนอัตรา

คาใชจายการผลิตคงที่จัดสรรชั่วโมงละ   
200,000
380,000   =  1.90  บาท  อัตราคาใชจายการผลิต  

ผันแปรจัดสรรชั่วโมงละ  
200,000
460,000   =  2.30  บาท 
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  ขั้นที่ 4  เม่ือกิจการรับใบสั่งซ้ือสินคาในกรณีที่ใชตนทุนงาน (job  order cost)  
จะคิดตนทุนในการผลิตได โดยดูวางานที่รับมาใชแรงงานทางตรงกี่ชั่วโมงแลวใชอัตราจัดสรร
คูณ จะไดคาใชจายการผลิตจัดสรร เชน กิจการรับงานที่ตองใชแรงงานทางตรง 3,000 ชั่วโมง  
คาใชจายการผลิตจัดสรรเทากับ  21,000  บาท กิจการก็จะบันทึกโดยเดบิตบัญชีงานระหวางทํา  
และเครดิตบัญชีคาใชจายการผลิตจัดสรร  ถาหากวากิจการใชตนทุนชวง (processing cost) 
การบันทึกรายการนี้จะทําเม่ือสิ้นงวด  ซึ่งอาจจะเปนทุกๆ เดือน ทุกไตรมาส หรือป เปนตน 

  ขั้นที่ 5 กิจการจะปดบัญชีคาใชจายการผลิตจัดสรร ไปบัญชีคุมยอดคาใชจาย
การผลิต  โดยการเดบิตบัญชีคาใชจายการผลิตจัดสรรและเครดิตบัญชีคุมยอดคาใชจายการผลิต  
บัญชีคาใชจายการผลิตจัดสรรจะมียอดเปนศูนย     สวนบัญชีคุมยอดคาใชจายการผลิตจะมียอด
คงเหลือซึ่งอาจจะเปนยอดเดบิตหรือเครดิต  หรือไมมียอดคงเหลือก็ได  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความ
แตกตางของคาใชจายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง และคาใชจายการผลิตจัดสรร  หากวาจํานวนจัดสรร
มีจํานวนที่เกิดขึ้นนอยกวาจํานวนที่เกิดขึ้นจริง ยอดคงเหลือจะเปนยอดเดบิตหรือเปนผลตางที่
ไมนาพอใจ   ตรงกันขามถาหากวาจํานวนจัดสรรมากกวาจํานวนที่เกิดขึ้นจริง  ผลตางที่ออกมา
จะเปนยอดเครดิตหรือเปนผลตางที่นาพอใจ  แตถาหากวาเทากันผลตางก็ไมเกิดขึ้น  ผลตางที่
เกิดขึ้นน้ีสามารถนําไปวิเคราะหเพ่ือประโยชนทางดานการบริหารตอไป  

  ขั้นที่ 6   ผลตางที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนยอดเดบิตหรือเครดิต  กิจการจะโอนไปยัง 
บัญชีตนทุนสินคาขาย  หรืองบกําไรขาดทุน  ทั้งนี้แลวแตวากิจการคิดวา  ผลตางที่เกิดนี้เปน
ความผิดพลาดของแผนกใด  หากคิดวาผลตางที่เกิดขึ้นเปนความผิดพลาดของฝายผลิต         
ก็จะถือวาผลตางนี้เกิดจากตนทุนการผลิตจะโอนไปยังบัญชีตนทุนสินคาขาย  และแสดงในงบ
ตนทุนสินคาขาย  ถาคิดที่วาผลตางนี้เกิดจากความผิดพลาดของฝายบริหาร ถือวาเปนคาใชจาย
ที่เกิดจากความผิดพลาดในการตัดสินใจของฝายบริหารผลตางนี้จะปดไปยังบัญชีกําไรขาดทุน
และแสดงในงบกําไรขาดทุน  ในการบันทึกบัญชีก็จะเดบิตหรือเครดิตตนทุนสินคาขายหรือกําไร
ขาดทุน   แลวเครดิตหรือเดบิตบัญชีคุมยอดคาใชจายการผลิตแลวแตวาผลตางที่เกิดขึ้นเปน    
ผลตางชนิดใด ตัวอยางเชน บริษัทอุตสาหกรรมไทยการผลิต  จํากัด  ซึ่งมีคาใชจายการผลิต
คงที่  380,000  บาท  อัตราคาใชจายการผลิตคงที่ 1.90  บาทตอชั่วโมง  และผันแปร 2.30 บาท
ตอชั่วโมง  โดยมีระดับการผลิตปกติ  100,000  หนวย  ชั่วโมงแรงงาน 200,000  บาท    ตนทุน
คาใชจายการผลิตเกิดขึ้นจริง 700,000 บาท โดยที่กิจการผลิตเพียง 80% ของกําลังการผลิต
  จะเห็นวา  คาใชจายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง  700,000  บาท  และคาใชจายการ
ผลิตจัดสรร (4.20 x 160,000)  =  672,000  บาท  ดังน้ันกิจการนี้เกิดผลตางขึ้น 28,000 บาท  
จํานวนผลตาง 28,000  บาท  นี้จะปดไปบัญชีสรุปผลกําไรขาดทุน  หรือตนทุนสินคาขาย จะมี
ผลทําใหเกิดความแตกตางของการทํางบการเงิน   ผลตางคาใชจายการผลิตในงบตนทุน สินคา
ขายและงบกําไรขาดทุนมีดังนี้ 
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บริษทั  อุตสาหกรรมไทยการผลิต จํากัด 
งบตนทนุสินคาขาย 

สําหรับปสิ้นสดุลง 31 ธันวาคม 2550 
วัตถุดิบทางตรง 
คาแรงงานทางตรง 
คาใชจายการผลิตจัดสรร 
           ตนทนุการผลิต 
           หัก   ผลตางงานระหวางทํา 
ตนทุนสินคาสาํเร็จรูป 
           บวก  ผลตางสินคาสําเร็จรูป 
ตนทุนสินคาขาย 
           บวก  ผลตางคาใชจายการผลิต 
ตนทุนสินคาขายตามที่เปนจริง 

400,000 
500,000 
672,000 

1,572,000 
20,000 

1,552,000 
80,000 

1,632,000 
28,000 

1,660,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษทั  อุตสาหกรรมไทยการผลิต จํากัด 

งบกําไรขาดทนุ 
สําหรับป  สิ้นสุดลง 31 ธันวาคม 2550 

ขาย 
หัก  ตนทุนสนิคาขาย 
       ผลตางคาใชจายการผลิต 
กําไรขั้นตน 
หัก  คาใชจายในการขาย 
       คาใชจายในการบริหาร 
กําไรสุทธ ิ

 
1,632,000 

28,000 
 

200,000 
150,000

 
 
 
 
 
 

2,500,000 
 

1,660,000 
840,000 

 
350,000 
490,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. การใชคาใชจายการผลิตจัดสรรรายแผนก   

  ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขั้นตอนการผลิต และมีแผนกทําการผลิตเพียง
แผนกเดียว  การใชอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรรก็จะมีเพียงอัตราเดียว  แตในโรงงานบางแหง
อาจจะมีแผนกผลิตหลายแผนก นอกจากนั้นยังอาจมีแผนกบริการอีกคาใชจายการผลิตที่เกิดขึ้น
ในแผนกผลิตแตละแผนก ตลอดจนแผนกบริการ  อาจจะมีความสัมพันธกับปจจัยการผลิตที่มีอยู
ในลักษณะเดียวกันหรือไมก็ได ในกรณีที่คาใชจายการผลิตในแผนกผลิตทุกแผนกและแผนก
บริการมีความสัมพันธกับปจจัยการผลิตในลักษณะเดียวกัน  หรือในกรณีที่โรงงานอุตสาหกรรม
มีแผนกเพียงแผนกเดียว  อัตราคาใชจายการผลิตจัดสรรของโรงงานก็สามารถที่จะใชอัตรารวม
เพียงอัตราเดียวดังกลาวขางตน  แตถาหากวาโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีแผนกผลิตและแผนก
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บริการหลายแผนกโดยที่คาใชจายการผลิตที่เกิดขึ้นในแตละแผนกมีความสัมพันธกับปจจัยใน
การผลิตในแตละแผนกแตกตางกัน เชน คาใชจายการผลิตในแผนกผลิตแผนกที่ 1 มีความสัมพันธ
กับคาแรงงานทางตรง   คาใชจายการผลิตในแผนกผลิตแผนกที่ 2  มีความสัมพันธกับวัตถุดิบ
ทางตรง จะเห็นวาในกรณีเชนนี้  การที่กิจการจะใชคาใชจายการผลิตจัดสรรทั้งโรงงานเปนอัตรา
เดียวกันหมดยอมจะไมเหมาะสม  เนื่องจากความสัมพันธของการเกิดคาใชจายแตกตางกัน  
หากโรงงานนี้จะใชคาใชจายการผลิตจัดสรรในแผนกที่ 1  ตามคาแรงงานทางตรง และในแผนก
ที่ 2  คิดตามวัตถุดิบทางตรง  ก็จะไดคาใชจายการผลิตที่เหมาะสมและใกลเคียงกับความเปน
จริงมากกวาการใชอัตรารวมเปนอัตราเดียวทั้งโรงงาน  ฉะนั้นความจําเปนที่จะใชอัตราคาใชจาย
การผลิตจัดสรรรายแผนกจึงเกิดขึ้น ซึ่งการจัดสรรคาใชจายการผลิตลักษณะนี้อาจแบงเปน  2  
ขั้นตอนตามภาพที่  6.2 
 
คาใชจายการผลิต   คาแรงงานทางออม คาสาธารณูปโภค คาใชจายการผลิตอ่ืน 

ขั้นที่หนึ่ง                                           
รวมตนทุนเขาสูกลุมตนทุน 
 
กลุมตนทุน แผนก  1 แผนก  2 แผนก  3 

ขั้นที่สอง   
จัดสรรคาใชจายการผลติ 
ใหแกผลติภัณฑ 
 ผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ 
ภาพที่  6.2  กระบวนการจัดสรรคาใชจายการผลติ  2  ขั้น 
ที่มา  (Garrion &  Noreen, 1998, p. 181) 
   
  จากภาพที่ 6.2  แผนก 1 ใชแรงงานคนในการผลิต  สวนแผนก 2 ใชเครื่องจักรใน
การผลิต ดังนั้นจึงนําชั่วโมงแรงงานทางตรงมาเปนฐานในการแบงสรรคาใชจายการผลิต
สําหรับแผนก 1  และนําชั่วโมงของเครื่องจักรมาเปนฐานในการแบงสรรคาใชจายการผลิต
สําหรับแผนก  2  การจัดสรรโดยใชอัตราคาใชจายการผลิตแยกตามแผนกลักษณะนี้จะคํานวณ
ตนทุนผลิตภัณฑไดเหมาะสมกวาอัตราคาใชจายการผลิตอัตราเดียว  
 

วิธีการคิดอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรร 
 อุตสาหกรรมการผลิตมีกระบวนการผลติหลายขั้นตอนและมีแผนกหลายแผนก จึงมี
คาใชจายเกิดขึ้นในแตละแผนก ในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นเนื่องจากการใหบรกิารแผนกอื่นๆ
วิธีการคิดอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรรที่นิยมใชมีอยู 2  วิธีคือ 
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   1. การกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรร 
  การกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรร   โดยสมมติวาแผนกที่ใหบริการแก 
แผนกอ่ืน ๆ มากที่สุด  จะไมไดรับบริการจากแผนกบริการอ่ืน ๆ   วิธีการกําหนดอัตราคาใชจาย
การผลิตจัดสรรอาจจะทําไดเปนขั้น ๆ ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ประมาณคาใชจายตาง ๆ  ของแผนกผลติและแผนกบริการทุกแผนก 
  ขั้นที่ 2 จัดสรรคาใชจายของแผนกบริการไปยังแผนกอื่นๆตามอัตราที่เหมาะสม 
โดยถือหลักวาแผนกบริการแผนกใดใหบริการแกแผนกอื่นๆ  มากที่สุด ใหแบงคาใชจายของ
แผนกนั้นไปยังแผนกผลิตกอน แลวจึงแบงสรรคาใชจายของแผนกบริการที่ใหบริการแก
แผนกอ่ืนๆ รองลงมา  การแบงสรรคาใชจายจากแผนกบริการนี้อาจจะขัดกับความเปนจริงอยู
บาง  เนื่องจากแผนกบริการโดยทั่วไปมักจะใหบริการทั้งแผนกผลิตและแผนกบริการอื่น ๆ 
การตั้งขอสมมติขึ้นเชนนี้เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการแบงคาใชจาย เชน ในกิจการแหงหนึ่งมี
แผนกผลิต 3 แผนก คือ แผนกประกอบ แผนกตกแตง และแผนกอบความรอน  สวนแผนก
บริการมี 3 แผนก ไดแก แผนกขนถายวัสดุ  แผนกกําลังไฟ  และแผนกโรงงานทั่วไป  ถาแผนก
ขนถายวัสดุใหบริการแกแผนกตางๆ  ก็ใหแบงคาใชจายที่เกิดขึ้นแกแผนกผลิตทั้งสามกอน  
แลวจึงแบงไปใหแผนกบริการอ่ืนๆ  ที่ใหบริการรองลงมา  สมมติวาไดแก แผนกกําลังไฟ  และ
แผนกโรงงานทั่วไป  ฉะนั้นการแบงคาใชจายของแผนกบริการรองลงมาก็คือแบงคาใชจายใน
แผนกกําลังไฟ  แลวจึงแบงคาใชจายของแผนกโรงงานทั่วไปเปนอันดับสุดทาย  อยางไรก็ดีใน
บางครั้งอาจจะมีปญหาเรื่องการตัดสินใจวา  แผนกบริการแผนกใดเปนแผนกที่ใหบริการสูงสุด  
ปญหานี้อาจจะใชตัดสินใจโดยพิจารณาจากมูลคาของคาใชจายเปนสําคัญคาใชจายในแผนกใด
สูงใหถือวาแผนกนั้นใหบริการสูงสุด 
  ขั้นที่  3 เม่ือแบงคาใชจายที่เกิดขึ้นในแผนกบริการใหแผนกผลิตจนครบถวน
แลวก็จะทําใหคาใชจายในแผนกผลิตเพ่ิมขึ้นเทากับคาใชจายแผนกเดิมบวกดวยคาใชจายที่
ไดรับการแบงสรรจากแผนกบริการที่เกี่ยวของ  ดังน้ัน คาใชจายในแผนกผลิตจะประกอบดวย    
คาใชจายโดยตรงในการผลิต  และคาใชจายที่ไดรับการจัดสรรจากแผนกอื่น ๆ  ดังนั้นจะตอง
พิจารณาตอไปวาคาใชจายสวนใหญในแผนกผลิตเกิดขึ้นโดยสัมพันธกับปจจัยใดมากที่สุดแลว
ใหคํานวณอัตราจัดสรรขึ้น เชน สัมพันธกับวัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง  ชั่วโมงแรงงาน  
หรือชั่วโมงเดินเครื่องจักร เปนตน  
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 (1)   ขอมูลเกีย่วกับตนทนุโดยประมาณ 
 
            ตารางที่ 6.4 คาใชจายการผลติโดยประมาณ 

แผนกผลิต แผนกบริการ คาใชจาย ลักษณะ รวม 
(บาท) ประกอบ (บาท) มอเตอร (บาท) พนสี(บาท) ขนถายวัสดุ

(บาท) 
กําลังไฟ (บาท) โรงงานทั่วไป

(บาท) 
คาใชจายโดยตรงของแผนก 
      คาควบคุมคนงาน 
      คาแรงทางออม 
       
      คาสวัสดิการพนักงาน 
 
      วัสดุทางออม 
 
       คาซอมแซม 
 
       คาเสื่อมราคาอุปกรณ 

 
ค 
ค 
ป 
ค 
ป 
ค 
ป 
ค 
ป 
ค 

 
330,500 
45,000 

330,000 
52,175 

233,575 
20,000 
95,000 
15,000 
45,000 
65,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38,600 
5,000 

45,000 
7,500 

52,500 
2,500 

12,500 
3,000 
7,000 
7,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
66,900 
15,000 
40,000 
9,925 

106,000 
6,500 

28,500 
6,000 

14,000 
22,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40,000 
7,500 

27,500 
7,250 

39,575 
6,000 

24,000 
3,000 
9,000 

15,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50,000 
5,000 

55,000 
10,000 
9,000 
1,500 
8,500 

- 
2,500 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45,000 
5,000 

50,000 
7,500 
9,500 
1,000 
9,000 
1,500 
8,500 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
90,000 
7,500 

112,500 
10,000 
17,000 
2,500 

12,500 
1,500 
4,000 

20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาใชจายโดยตรงของแผนก  1,231,250  181,100  135,325  178,825  141,500  137,000  277,500  
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            ตารางที่ 6.4 คาใชจายการผลติโดยประมาณ (ตอ) 
แผนกผลิต แผนกบริการ คาใชจาย ลักษณะ รวม 

(บาท) ประกอบ (บาท) มอเตอร (บาท) พนสี(บาท) ขนถายวัสดุ   
   (บาท) 

กําลังไฟ (บาท) โรงงานทั่วไป
(บาท) 

คาใชจายทางออมของแผนก                
 คากําลังไฟ ค 20,000          20,000    
  ป 170,000          170,000    
 คาเสื่อมราคาโรงงาน ค 25,000  6,250  12,500  6,250       
 ภาษีโรงเรือน ค 20,000  5,000  10,000  5,000        
 คาประกันไฟโรงงาน ค 15,000  3,750  7,500  3,750        
รวมคาใชจายทางออม  250,000  15,000  30,000  15,000    19,000    
รวมคาใชจายทั้งหมดของแผนก  1,481,250  196,100  165,325  193,825  141,500  327,000  277,500  
คาใชจายคงที ่ ค 607,750  79,100  156,825  93,750  66,500  80,000  131,500  
คาใชจายผันแปร ป 873,575  117,000  188,500  78,000  78,000  247,000  146,000  

 
                  หมายเหตุ    ค : คาใชจายคงที่ 
                   ป : คาใชจายผนัแปร 
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(2) ขอมูลการใชปจจัยการผลิตโดยประมาณ  มีดังนี้ 

 
ตารางที่ 6.5  ขอมูลการใชปจจัยการผลิต 

คาแรงงาน การใชกําลังไฟ เครื่องจักร พื้นที่ ราคาวัสด ุแผนกผลติ 
บาท % กิโลวตัต % ชั่วโมง % ตร.ม. % บาท % 

แผนกประกอบ 
แผนกติดตั้งมอเตอร 
แผนกพนสี 

210,000 
315,000 
525,000 

20 
30 
50 

6,400 
12,800 
12,800 

20 
40 
40 

22,370 
44,740 
22,370 

25 
50 
25 

700 
700 
350 

40 
40 
20 

180,000 
80,000 

140,000 

45 
20 
35 

รวม 1,050,000 100 32,000 100 89,480 100 1,750 100 400,000 100 
 
 
 (3)  จัดสรรคาใชจายจากแผนกบริการไปยังแผนกผลติ   โดยเริ่มจัดสรรคาใชจายแผนกขนถายวัสดุ  ตามปรมิาณการใชวตัถุทางตรงแลว              
         จัดสรรคาใชจายในแผนกกาํลังไฟไปยังแผนกผลติตามอัตราการใชกาํลังไฟ ดังนี้ 20%  ตามจํานวนการใชกําลังไฟ 50%  ตามชั่วโมงเครื่องจักร        
         และ 30%  ตามการใชเนื้อที ่ และจัดสรรคาใชจายในแผนกโรงงานทั่วไป  ตามอัตราสวนการใชแรงงานทางตรง  ซึ่งจะไดผลดังตารางที่ 5.7 
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            ตารางที่ 6.6   การแบงสรรคาใชจายการผลติโดยประมาณของแผนกบริการ 

แผนกผลติ แผนกบริการ  รวม 
(บาท) ประกอบ 

(บาท) 
มอเตอร 
(บาท) 

พนสี 
(บาท) 

แผนกขน
ถายวัสดุ 
(บาท) 

แผนกกําลัง
ไฟ (บาท) 

คาใชจาย
โรงงาน

ทั่วไป (บาท) 
คาใชจายทั้งหมดของแผนก 
การแบงสรรคาใชจายแผนกบริการ 
      ขนถายวสัดุ (ตามอัตราสวน  
      ราคาวัสดุเบิกใช) 
      กําลังไฟ 20% ตามชัว่โมงกิโลวัตต 
                 50%  ตามชัว่โมงแรงมา 
                 30%  ตามเนือ้ที่ 
     โรงงานทั่วไป (ตามอัตราสวนคาแรง 
     ของแผนก) 
คาใชจายแบงสรรมาจากแผนกบริการ 
คาใชจายการผลิตทั้งหมด 

1,481,250 
 
 

141,500 
65,400 

163,500 
98,100 

 
277,500 

 
1,481,250 

196,100 
 
 

63,675 
13,080 
40,875 
39,240 

 
55,500 

212,370 
408,470 

345,325 
 
 

28,300 
26,160 
81,750 
39,240 

 
83,250 

258,700 
604,025 

193,825 
 
 

49,525 
26,160 
40,875 
19,620 

 
138,750 
274,930 
468,755 

141,500 
 
 

(141,500) 

327,000 
 
 
 

(65,400) 
(163,500) 
(98,100) 

277,500 
 
 
 
 
 
 
 

(277,500) 
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 (4)  เม่ือไดคาใชจายทั้งสิ้นของแผนกผลิตทุกแผนกแลวใหคํานวณอัตราจัดสรร 
แผนก ดังนี้ 
 แผนกประกอบ แผนกติดตั้งมอเตอร แผนกพนสี 
คาใชจาย 
เกณฑที่ใชในการตั้งอัตราจดัสรร 
อัตราจัดสรรคงที่ 
อัตราจัดสรรผันแปร 

408,470 
(ชม.แรงงาน) 

32,870 
2.42 

10.00 

604,025 
(ชม.เดินเครื่อง) 

44,740 
3.505 
9.995 

198,755 
(คาแรงทางตรง) 

525,000 
17.86% 
71.43% 

อัตราจัดสรร 12.42 13.50 89.29% 
  
 (5) การกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรรขึ้นมาลวงหนาเชนนี้ ก็ใหประโยชน  
ในการคิดตนทุนสินคา ตัวอยางเชน กิจการรับใบสั่งซ้ือมา  กิจการตองการคํานวณตนทุนในการ
ผลิตสินคาแตละแผนก หรือตนทุนรวมทั้งหมดก็สามารถทําไดเมื่อทราบอัตราจัดสรรโดยนํา
เกณฑที่ใชในการตั้งอัตราจัดสรร คูณดวยอัตราจัดสรรของแตละแผนก็จะไดคาใชจายการ
ผลิตของแตละแผนก  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตนทุนคาใชจายการผลิตนี้  จะแตกตางกันตาม
วิธีการตนทุนที่กิจการใชเชน 
  -  ถากิจการใชวธิีการตนทนุงาน (job order  cost)  จะบันทึกบัญชีโดย 
   เดบิต   งานระหวางทํา – คาใชจายการผลิต 
           เครดิต     คาใชจายการผลิตจัดสรร – แผนกประกอบ 
                           คาใชจายการผลติจัดสรร – แผนกติดตั้งมอเตอร 
                           คาใชจายการผลติจัดสรร – แผนกพนสี 
  -  ถากิจการใชการตนทนุตอน หรือตนทุนชวง (processing cost)   
  จะบันทึกบัญชีโดย 
   เดบิต   งานระหวางทํา – แผนกประกอบ 
              เครดิต คาใชจายการผลิตจัดสรร – แผนกประกอบ 
   บันทึกคาใชจายการผลติจัดสรรของแผนกประกอบ 
   เดบิต    งานระหวางทํา – แผนกติดตั้งมอเตอร 
              เครดิต งานระหวางทาํ – แผนกประกอบ 
   โอนตนทุนงานที่เกิดขึ้นในแผนกประกอบไปยังแผนกติดตั้งมอเตอร 
   เดบิต    งานระหวางทํา – แผนกติดตั้งมอเตอร 
           เครดิต  คาใชจายการผลิตจัดสรร – แผนกติดตั้งมอเตอร 
   บันทึกคาใชจายการผลติจัดสรรของแผนกมอเตอร 
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(6) เมื่อเกิดคาใชจายในแผนกตางๆ  ขึ้นจริงๆ  แลวกจ็ะตองแบงสรรตนทุนในแผนกบริการไปยังแผนกผลติ  เชนเดียวกบัการประมาณ 
          ตนทุนคาใชจายการผลิต ดังนี ้
 
     ตารางที่ 6.7   ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยการผลิตที่เกดิขึ้นแลว 

แผนก คาแรงงาน การใชกําลังไฟ ชม.เครื่องจักร พื้นที่ ราคาวัสด ุ
 บาท % กิโลวตัต % ชั่วโมง % ตร.ม. % บาท % 
แผนกประกอบ 
แผนกติดตั้งมอเตอร 
แผนกพนสี 

250,000 
250,000 
500,000 

25 
25 
50 

8,750 
12,250 
14,000 

25 
35 
40 

21,875 
25,000 
15,625 

30 
45 
25 

700 
700 
350 

40 
40 
20 

215,000 
68,000 

129,000 

50 
20 
30 

รวม 1,000,000 100 35,000 100 62,500 100 1,750 100 430,000 100 
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บริษัท  อุตสาหกรรมไทยการผลิต  จํากัด 
คาใชจายการผลิตประจําป  สิ้นสุด  31 ธันวาคม  2550 

แผนกผลิต แผนกบริการ คาใชจาย ลักษณะ รวม 
(บาท) ประกอบ

(บาท) 
มอเตอร 
(บาท) 

พนสี     
(บาท) 

ขนถายวัสดุ
(บาท) 

กําลังไฟ 
(บาท) 

โรงงานทั่วไป
(บาท) 

คาใชจายโดยตรงของแผนก 
   คาควบคุมงาน 
   คาแรงทางออม 
 
   คาสวัสดิการพนักงาน 
 
   วัสดุทางออม 
 
   คาซอมแซม 
 
   คาเสื่อมราคาอุปกรณ 

 
ค 
ค 
ป 
ค 
ป 
ค 
ป 
ค 
ป 
ค 

 
330,500 
45,000 

315,000 
52,175 

225,325 
20,000 

115,000 
15,000 
60,000 
65,000 

 
38,600 
5,000 

49,000 
7,500 

50,000 
2,500 

21,500 
3,000 
8,500 
7,500 

 
66,900 
15,000 
35,000 
9,925 

105,825 
6,500 

32,500 
6,000 

19,000 
22,500 

 
40,000 
75,000 
30,000 
7,250 

40,000 
6,000 

27,000 
3,000 

10,500 
15,000 

 
50,000 
5,000 

50,000 
10,000 
8,500 
1,500 
9,000 

- 
3,000 

- 

 
45,000 
5,000 

45,000 
7,500 
8,000 
1,000 

10,500 
1,500 

12,500 
- 

 
90,000 
7,500 

106,000 
10,000 
13,000 
2,500 

14,500 
1,500 
6,500 

20,000 
รวม  1,243,000 193,100 319,150 137,250 137,000 136,000 271,500 
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               คาใชจายการผลิตประจําป  (ตอ) 
แผนกผลิต แผนกบริการ คาใชจาย ลักษณะ รวม 

(บาท) ประกอบ
(บาท) 

มอเตอร(บาท) พนสี(บาท) ขนถายวัสดุ
(บาท) 

กําลังไฟ(บาท) โรงงานทั่วไป
(บาท) 

คาใชจายทางออมของแผนก         
  คากําลังไฟ ค 20,000     20,000  
 ป 120,000     120,000  
  คาเสื่อมราคาโรงงาน ค 25,000 6,250 12,500 6,250    
  ภาษีโรงเรือน ค 20,000 5,000 10,000 2,000    
  คาประกันภัยไฟโรงงาน ค 15,000 3,750 7,500 3,750    
รวมคาใชจายทางออม  200,000 15,000 30,000 15,000  140,000  
รวมคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงของ 
แผนกตาง ๆ 

 1,443,000 208,100 349,150 201,250 137,000 276,000      271,500 
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   ตารางที่ 6.8  การแบงสรรคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงของแผนกบริการ 
แผนกผลิต แผนกบริการ คาใชจาย รวม 

(บาท) ประกอบ 
(บาท) 

มอเตอร 
(บาท) 

พนสี 
(บาท) 

ขนถายวัสดุ 
(บาท) 

กําลังไฟ 
(บาท) 

โรงงานทั่วไป 
(บาท) 

คาใชจายทั้งหมดของแผนก 
การแบงสรรคาใชจายการผลิตของ 
      แผนกบริการ 
ขนถายวัสดุ (ตามราคาวัสดุที่เบิก 
กําลังไฟ (20%ตามชั่วโมงกิโลวัตต) 
             (50% ตามชั่วโมงแรงมา) 
             (30% ตามเนื้อที่) 
โรงงานทั่วไป(ตามคาแรงของแผนก) 
คาใชจายที่ไดรับแบงสรรจาก 
             แผนกบริการ) 
คาใชจายจริงทั้งหมดของแผนก 

1,443,000 
 
 

137,000 
55,200 

138,000 
82,800 

271,500 
 
 

1,443,000 

208,100 
 
 

68,500 
13,500 
41,400 
33,120 
67,875 

 
224,695 
432,795 

349,150 
 
 

27,400 
19,320 
62,100 
33,120 
67,875 

 
209,815 
558,965 

201,250 

 
41,100 
22,080 
34,500 
16,560 

135,750 
 

249,990 
451,240 

137,000 
 
 

(137,000)

276,000 
 
 
 

(55,200) 
(138,000) 
(82,800)

271,500 
 
 
 
 
 
 

(271,500)
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 (7)  จากตารางที่ทําขึ้นน้ี ทําใหทราบคาใชจายการผลิตรวมที่เกิดขึ้นในแผนกผลิต  
ทั้งสามแผนก  ซึ่งหมายถึงคาใชจายการผลิตที่เกิดขึ้นในแผนกผลิต  รวมคาใชจายการผลิตที่
ไดรับแบงสรรจากแผนกบริการที่เกิดขึ้นจริงเปนเทาไร   ขอมูลที่ไดมานี้จะใหประโยชนตอฝาย
บริหารในการวิเคราะหหาผลตาง ๆ  และสาเหตุแหงการเกิดผลตางนั ้น  ถาหากวามีการ
เปรียบเทียบตนทุนที ่ตั ้งขึ ้นโดยประมาณและตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงน้ี  ดังตัวอยางนี้อาจจะ
คํานวณหาตนทุนคาใชจายการผลิตจัดสรรของแตละแผนกและผลแตกตางที่เกิดขึ้นได ดังนี้ 
 
ตารางที่ 6.9  ผลแตกตางคาใชจายการผลิตแตละแผนก 

 รวม แผนกประกอบ แผนกติดตั้งมอเตอร แผนกพนสี 
เกณฑในการจัดสรร   ชั่วโมงแรงงาน ชั่วโมงเดินเครื่อง คาแรงทางตรง 
ขอมูลที่เกิดจริง   - 65,000 (ชม) 85,000 (ชม.) 1,010,00  

(บาท) 
อัตราคาใชจาย 
การจัดสรร  

- 12.40 13.50 89.29% 

คาใชจายการผลิต 
จัดสรร  

2,855,329 806,000 1,147,500 901,829 

คาใชจายการผลิต 
เกิดจริง        

2,886,000 865,590 1,117,930 902,480

ผลตาง (ไมนาพอใจ) (30,671) (59,590) (29,570) (651) 
 
จํานวนผลตางนี้จะแสดงในบัญชีคาใชจายการผลติของแตละแผนก  การโอนปดผลตางที่เกิดขึน้
นี้กิจการอาจจะโอนปดไปบญัชีตนทุนสินคาขายหรือกําไรขาดทุน   
 2. การกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรร  โดยคํานึงถึงขอเท็จจริงวาแผนก
บริการในโรงงานอุตสาหกรรมไมไดใหบริการแตเฉพาะแผนกผลิตเทานั้น  แตยังใหบริการแก
แผนกบริการดวย  ตัวอยางเชน  แผนกกําลังไฟ  นอกจากจะใหพลังงานและแสงสวางแกแผนก
ผลิตทุกแผนกแลว  ยังใหบริการแกแผนกวัสดุและแผนกโรงงานทั่วไปดวย  ฉะนั้นจึงเห็นไดวา
การจัดสรรคาใชจายดังวิธีที่กลาวมานั้นจะใหขอมูลที่ผิดพลาดจากความเปนจริง  เนื่องจาก    
ขอสมมติที่ใหแบงคาใชจายจากแผนกบริการที่ใหบริการมากที่สุด  ดังตัวอยางสมมติวาแผนก 
ขนถายวัสดุใหบริการมากที่สุด  ก็แบงคาใชจายจากแผนกขนถายวัสดุกอน  ซึ่งเปนการ        
ตัดโอกาสที่จะแบงคาใชจายจากแผนกบริการอื่น ๆ ใหแผนกขนถายวัสดุทั้ง ๆ ที่แผนกขนถาย
วัสดุใชบริการจากแผนกบริการนั้น  ดังน้ันจึงมีผูคิดวิธีการแบงสรรคาใชจายในแผนกบริการ    
ใหสมบูรณขึ้น โดยการใชความรูทางคณิตศาสตรเขาชวย 
  วิธีการกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตตามวิธีนี้    ยังคงเหมือนกับวิธีแรก           
ทุกประการจะแตกตางกันก็เพียงการจัดสรรคาใชจายการผลิตจากแผนกบริการมายังแผนกผลิต
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เทานั้น  วิธีการจัดสรรวิธีนี้จะนําไปใชกับการจัดสรรขอมูลที่เกิดขึ้นจริง  และขอมูลโดยประมาณ 
วิธีการจัดสรรคาใชจายของแผนกบริการไปยังแผนกผลิตจะทําได ดังนี้ 
  2.1 หาตนทุนโดยตรงที่เกิดขึน้ในแผนกผลติและแผนกบริการทุกแผนก 
  2.2 ประมาณการที่แผนกบริการใหประโยชนตอแผนกบริการและแผนกผลิต 
  2.3 จัดสรรคาใชจายหรือตนทุนของแผนกบริการไปยังแผนกผลิตและแผนก
บริการที่เกี่ยวของ 
  2.4 รวมตนทุนโดยตรงที่เกิดขึน้และคาใชจายที่รับจัดสรรมา  จะไดตนทุนรวม
ของแผนกผลติ 
  ตัวอยางเชน  สมมติวากิจการแหงหน่ึงมีแผนกผลิต 2 แผนก คือ แผนกตัด และ
แผนกเย็บ  และแผนกบริการ 2 แผนก  คือ  แผนกกําลังไฟ และแผนกบุคลากร  แผนกบริการนี้
จะใหบริการทั้งแผนกผลิตและแผนกบริการ  โดยแผนกกําลังไฟจะใหกําลังไฟตามพื้นที่  สวน
แผนกบุคลากรจะใหบริการตามจํานวนคนงานดังขอมูลดังตารางที่  6.10 
 

ตารางที่ 6.10  ขอมูลสําหรับการจัดสรรคาใชจายการผลิต 
แผนก คาใชจาย พ้ืนที่ (ตร.ม.) จํานวนคนงาน 

 ตัด 30,000 400 80 
 เย็บ 40,000 400 80 
 กําลังไฟ 21,000 100 40 
 บุคลากร 12,000 200 15
 รวม 103,000 1,100 215 

ผลิต 

บริการ 

 

ตารางที่  6.11  ขอมูลการบริการที่ใหแกแผนกอ่ืน ๆ  
บริการจากแผนกกําลังไฟ บริการจากแผนกบุคลากร แผนก คาใชจาย 

ต.ร.ม. % คน % 
 

ผลิต 
 

บริการ 

ตัด  
เย็บ  
กําลังไฟ  
บุคลากร  
รวม 

30,000 
40,000 
21,000 
12,000 

103,000 

400 
400 
- 

200 
    1,000 

 40 
 40 
- 

 20 
100 

 80 
80 
 40 
- 

200 

 40 
 40 
 20 
- 

100 
  

การปนสวนของแผนกบริการจะใชสมการดังนี้ 
คาใชจายของแผนกบุคลากรทั้งสิ้น   =  คาใชจายทางตรงของแผนก + 20%  ของ 
         คาใชจายแผนกกําลังไฟ 
คาใชจายของแผนกกําลังไฟทั้งสิ้น =  คาใชจายทางตรงของแผนก + 20% ของ 
          คาใชจายแผนกบุคลากร 
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ให  X เปนคาใชจายทั้งสิ้นของแผนกบุคลากร 
   Y เปนคาใชจายทั้งสิ้นของแผนกําลังไฟ 
  ดังนั้น  X =  1,200 + 20%  (y)      (1) 
    Y =  21,000 + 20% (x)     (2) 
 
  แทนคา  X  ในสมการ  (2) 
    Y =  21,000 + 20% (12,000 + 20% Y ) 
    Y =  21,000 + .20 (12,000 + .20 Y ) 
    Y =  21,000 + 2,400 + .04 Y  
         .96 Y =  23,400 

    Y =   
.96

23,400   

     =  24,375 
  แทนคา  Y  ในการสมการ  (1) 
    X =  12,000 + 20% (24,375) 
    X =  12,000 + .4,875 
    X =  16,875 
 
 นําคาใชจายของแผนกบุคลากรจํานวน 24,375 บาท และคาใชจายของแผนกกําลังไฟ
จํานวน 16,875 บาท ไปจัดสรรใหกับแผนกผลิตตอไป 
 คาใชจายในแผนกผลติ จะเปนดังนี้ 

คาใชจายแผนกตัด = คาใชจายทางตรงของแผน + 40% ของคาใชจาย
แผนกกําลังไฟ  +  40% ของคาใชจายแผนกบุคลากร 

     =  30,000 + 40% (16,875) + 40% (24,375) 
     =  30,000 + 6,750 + 9,750 
     =  46,500  บาท 
 

คาใชจายแผนกตัด =  คาใชจายทางตรงของแผนก + 40% ของคาใชจาย  
แผนกกําลังไฟ  +  40% ของคาใชจายแผนกบุคลากร 

     =  40,000 + 40% (16,875) + 40% (24,375) 
     =  40,000 + 6,750 + 9,750 
     =  56,500  บาท 
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 จะเห็นวาวิธีปนสวนตามตวัอยางโดยใชสมการจะใหผลที่ถูกตอง  เน่ืองจากไดมีการ
คํานึงถึงบริการที่ใหระหวางกัน  ซึ่งการเลือกเกณฑที่ใชในการปนสวนคาใชจายของแผนก
บริการไปสูแผนกผลิตจะตองมีความเหมาะสมซึ่ง ดวงมณี  โกมารทัต (2548, หนา 253) ได
เสนอเกณฑการปนสวนดังน้ี 
 
ตารางที่ 6.12  เกณฑการปนสวนตนทุน 

แผนกบริการ หลักเกณฑทีใ่ชในการปนสวนตนทุน 
แผนกอาคารและสถานที ่ จํานวนพื้นที่รวมทุกแผนก 
แผนกวิศวกรรม บริการที่ใหแตแผนกตางๆ  อาจจะจัดในรูป

ของชั่วโมงทีท่ํา 
แผนกจัดซื้อวัตถุดิบ จํานวนหนวยวัตถุดิบ  น้ําหนักวัตถุดิบ หรือ 

ชั่วโมงที่ใหบรกิาร ตนทุนวตัถุดิบจํานวนหนวย
ของสินคา น้ําหนักของสินคาหรือชั่วโมงที่
ใหบริการ 

แผนกวางแผนและควบคุมการผลิต บริการที่ใหแกแผนกตางๆ อาจจะอยูในรูปของ
ชั่วโมงที่ทํา 

แผนกบุคลากร จํานวนคนงานหรืออัตราการหมุนเวียนของ
แรงงาน 

แผนกคลังพัสดุ จํานวนวตัถุดิบที่เบิกไปใช 
แผนกซอมแซมและบํารุงรักษา จํานวนเครื่องจักร หรือชั่วโมงที่ใหบริการ หรือ

ตนทุนของเครื่องจักร 
แผนกกําลังไฟ จํานวนกิโลวตัตตอชัว่โมง 
แผนกบริการโรงงาน จํานวนคนงานหรือชั่วโมงที่ใหบริการ 
 จํานวนคนงานหรือชั่วโมงที่ใหบริการ 
แผนกโรงอาหาร จํานวนคนงาน 
แผนกบัญชีโรงงาน ชั่วโมงที่ใหบรกิารหรือจํานวนครั้งในการบนัทึก

รายการ 
 
 ดังนั้นการกําหนดอัตราคาใชจายการผลติ  เพ่ือใหไดผลใกลเคียงถกูตองจึงควรกาํหนด
เปนรายแผนก  โดยมีขั้นตอนการพิจารณาดังนี้ 
 1.  จัดเตรียมงบประมาณคาใชจายการผลิตทางตรงทั้งในแผนกผลติและแผนกบรกิาร  
โดยแยกเปนคาใชจายการผลิตคงที่และคาใชจายการผลิตผนัแปร 
 2.  พิจารณาความสัมพันธระหวางแผนกผลิตและแผนกบริการรวมทั้งในแผนกบริการ
ดวยกัน  เพื่อกําหนดเกณฑในการปนสวนคาใชจายการผลิตของแผนกบริการเขาสูแผนกผลติ 
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 3.  เลือกวิธทีีใ่ชจัดสรร  และพิจารณากิจกรรมที่เกิดขึน้ในแตละแผนกเพื่อกําหนดเกณฑ
ในการคํานวณอัตราคาใชจายการผลิต 
 4.  คํานวณอัตราคาใชจายการผลิตโดยนําผลลัพธที่ไดจากการจัดสรรหารดวยกิจกรรม
ที่พิจารณาแลววาเหมาะสม 

 อัตราคาใชจายการผลติ = 
กิจกรรม

สรรหลังการจัดการผลิตรวมคาใชจาย  

 อัตราคาใชจายการผลติของแผนกเหลานี้จะเปนประโยชนในการทาํงบประมาณรวมทั้ง
การวิเคราะหผลแตกตาง 
 

ผลแตกตางดานคาใชจายการผลิต 
 วัตถุประสงคในการวิเคราะหผลแตกตางตนทุนมาตรฐาน  คือ  ความตองการที่จะ
เปดเผยผลการปฏิบัติงานภายใตระบบมาตรฐานอยางรวดเร็ว  เพ่ือจะนําไปสูการปรับปรุงแกไข
หากพบวามีผลตางที่ไมนาพอใจหรือดํารงการปฏิบัติงานเดิมไวเม่ือพบวาเกิดผลตางที่นาพอใจ  
ประโยชนที่สําคัญของการวิเคราะหผลแตกตางก็คือ  การควบคุมตนทุน  (cost  control)  และ
ความสูญเสียจากผลแตกตางตนทุนมาตรฐานในอดีตไมอาจร้ือฟนใหดีได แตการศึกษาเกี่ยวกับ
ผลแตกตางถือเปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสูการปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคต 
 ผลตางคาใชจายการผลิต  ซึ่งเกิดจากคาใชจายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง  และคาใชจาย
การผลิตจัดสรรปรากฏในบัญชีคุมยอดคาใชจายการผลิต  จะใหประโยชนตอฝายบริหารเปน
อยางมากหากฝายบริหารจะใหความสนใจถึงสาเหตุของการเกิดผลแตกตางและทําการปรับปรุง
แกไขสาเหตุเหลานั้น  อยางไรก็ดีตัวเลขผลแตกตางจะไมใหประโยชนแตอยางไร  ถาหากวาไม
มีการวิเคราะหถึงสาเหตุของผลแตกตาง  การวิเคราะหสาเหตุของการเกิดผลแตกตางคาใชจาย
การผลิตมี  2  ประการ  คือ 
 
 1. ผลแตกตางงบประมาณ 
  ผลแตกตางงบประมาณ  (budget  variance  or  spending  variance)   เปน
ผลแตกตางที่เกิดจากคาใชจายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง และคาใชจายการผลิตที่ควรจะเกิดขึ้น
ในระดับการผลิตจริง  กลาวคือในการผลิตสินคากิจการมักจะตองจายคาใชจายจํานวนหนึ่ง
สําหรับการผลิตสินคาในปริมาณหนึ่ง  หากทําการผลิตที่อยูในระดับการผลิตนั้น  กิจการก็ตอง
จายคาใชจายจํานวนนั้น ซึ่งมักจะเปนคาใชจายการผลิตคงที่   นอกจากนั้นกิจการยังตองจาย       
คาใชจายอีกสวนหนึ่งซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปตามหนวยผลิต  ไดแกคาใชจายการผลิตผันแปร ฉะน้ัน
คาใชจายการผลิตที่ควรจะเกิดขึ้นในระดับการผลิตจริง จึงหมายถึง  คาใชจายการผลิตคงที่
เกิดขึ้นตามงบประมาณทั้งจํานวนรวมกับคาใชจายการผลิตผันแปรที่เกิดขึ้น ตามอัตราจัดสรร
คูณดวยหนวยที่ผลิตไดนั่นเอง  จะเห็นไดวาคาใชจายการผลิตที่ควรจะเกิดขึ้นในระดับการผลิต
จริง คือ คาใชจายการผลิตตามงบประมาณการผลิต  ถาหากวากิจการทราบลวงหนาวาจะผลิต 
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สินคาตามหนวยที่เกิดขึ้นจริง   กิจการก็จะวางแผนคาใชจายการผลิตหรือทํางบประมาณ        
คาใชจายการผลิตลวงหนาไดโดยใหคาใชจายการผลิตคงที่เกิดขึ้นตามงบประมาณที่กําหนดไว
ลวงหนา  และคิดคาใชจายการผลิตตามอัตราจัดสรรตามหนวยที่ประมาณวาจะผลิต  เม่ือผลิต  
สินคาแลวเกิดคาใชจายขึ้นเทาไร ก็นํามาเปรียบเทียบกับงบประมาณนี้     ก็จะเปนผลแตกตาง
งบประมาณ  หรือผลแตกตางที่เกิดจากการใชจายจริงตางจากงบประมาณที่ตั้งไว 
  ผลแตกตางงบประมาณที่ไดรับ จะใหประโยชนตอฝายบริหาร  ในการกําหนด
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับผลแตกตางที่เกิดขึ้น และใหทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตน
วาเปนไปตามมาตรฐานหรือตางจากมาตรฐานอยางไร  ควรจะหาทางปรับปรุงแกไขไดหรือไม
อยางไร  อีกทั้งยังเปนประโยชนในการกําหนดนโยบายการผลิตในอนาคต 
 
 2. ผลแตกตางปริมาณ 
  ผลแตกตางปริมาณ (volume variance) เปนผลแตกตางที่เกิดจากปริมาณการ
ผลิตจริง  แตกตางจากปริมาณการผลิตที่ประมาณหรือกําหนดไว เชน กําหนดวาจะผลิตสินคา 
200,000 หนวย เม่ือทําการผลิตจริง ผลิตเพียง 150,000 หนวย จึงทําใหอัตราคาใชจายการผลิต
คงที่จัดสรรกําหนดไวต่ําเกินไปหากสมมติตอไปวาการผลิตสินคา 200,000 หนวย กิจการคาดวา
มีคาใชจายการผลิตคงที่ 600,000 บาท อัตราคาใชจายการผลิตจัดสรรจะเทากับหนวยละ 3  
บาท  แตเม่ือทําการผลิตจริง ๆ แลว คาใชจายการผลิตคงที่เกิดขึ้นตามที่กําหนดไว  600,000 
บาท แตผลผลิตออกมาเพียง 150,000  หนวย  ดังน้ันคาใชจายการผลิตคงที่ตอหนวยก็จะตอง
เฉลี่ยจากจํานวนคาใชจายการผลิตที่เกิดขึ้นนั้นคิดหนวยละ  4  บาท  ผลแตกตางจึงเกิดขึ้น
หนวยละ 1 บาท ตามหนวยที่ผลิตจริง เม่ือทําการผลิตถึง 150,000 หนวย ผลแตกตางจึงเกิดขึ้น
รวม 150,000 บาท  ผลแตกตางนี้เกิดจากปริมาณ  จึงเรียกวาผลแตกตางปริมาณ 
  ผลแตกตางปริมาณนี้  ใหประโยชนตอฝายบริหารที่จะกําหนดตัวผูรับผิดชอบ
และสวนหนึ่งของผลตางคาใชจายการผลิตน้ี เกิดจากการกําหนดปริมาณในการผลิต โดยปกติแลว  
ฝายบริหารระดับสูงจะเปนผูกําหนด  ฉะนั้นผลตางปริมาณจึงอยูนอกเหนืออํานาจการควบคุม
และรับผิดชอบของฝายดําเนินงานผลิต ฝายดําเนินการผลิตจึงรับผิดชอบไดเพียงผลตาง
งบประมาณเทานั้น 
  การวิเคราะหหาผลตางนี้นอกจากใหประโยชนตอฝายบริหารกําหนดผูรับผิดชอบ
ผลตางที่เกิดขึ้นแลวยังใชวัดประสิทธิภาพในการทํางาน และใชเปนแนวทางในการวางแผนการ
ผลิตในอนาคต 
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การวิเคราะหผลแตกตางดานคาใชจายการผลิต     
 เม่ือทราบวาสาเหตุการเกิดผลแตกตาง คาใชจายการผลิตเกิดขึ้นได 2 ประการแลว  
จําเปนตองศึกษาวาหากเกิดผลแตกตางคาใชจายการผลิตแลว  จะมีวิธีวิเคราะหหาผลแตกตาง
คาใชจายการผลิตตามสาเหตุของการเกิดคาใชจายการผลิตขึ้นไดอยางไร   อัตราคาใชจายการ
ผลิตจัดสรรในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ  ตามปกติแลวอาจแยกไดเปน 2 ประเภท  คือ  โรงงาน
อุตสาหกรรมที่ใชอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรรเปนอัตรารวมเพียงอัตราเดียว   และโรงงาน  
อุตสาหกรรมที่ใชอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรรหลายอัตราตามแผนกตาง ๆ   
 
 1. การวิเคราะหผลแตกตางดานคาใชจายการผลิตรวม 
  การวิเคราะหผลตางคาใชจายการผลิตรวม เปนการวิเคราะหหาผลแตกตาง
คาใชจายการผลิต  ในกรณีที่กิจการมีอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรรเพียงอัตราเดียวขอมูล
คาใชจายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง ก็จะบันทึกสะสมไวในบัญชีคุมยอดคาใชจายการผลิตเพียงบัญชี
เดียว  สวนมูลคาคิดเขางานเปนตนทุนของสินคานั้นก็มีอัตราเดียว  เชน กิจการแหงหน่ึงทําการ
ผลิต สินคาในระดับการผลิตปกติ  50,000  หนวย  หรือ 100,000  ชั่วโมง  คาใชจายการผลิต
ทั้งสิ้น  400,000  บาท  เปนคาใชจายการผลิตคงที่  175,000  บาท  และอัตราคาใชจายการ
ผลิต     ผันแปรชั่วโมงละ  2.25 บาท  และในงวดที่กําลังพิจารณาอยูผลิต  80%  ของกําลังการ
ผลิต  มีคาใชจายเกิดขึ้น  350,000  บาท  การวิเคราะหผลแตกตางคาใชจายการผลิตมี ดังนี้ 
  1.1 ผลแตกตางงบประมาณ ซึ่งเกิดจากความแตกตางระหวางคาใชจายการ
ผลิตที่เกิดขึ้นจริง  และคาใชจายการผลติโดยประมาณ  ในระดับการผลิตจริง  ซึง่คํานวณไดดังนี้ 
   คาใชจายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง  350,000   บาท 
   คาใชจายการผลิตโดยประมาณตามระดับการผลติจริง  

 175,000 + (80,000 x 2.25)  355,000    บาท 
 ผลแตกตางงบประมาณ (นาพอใจ)                5,000    บาท 

  1.2 ผลแตกตางปริมาณ   ซึ่งเกิดจากคาใชจายการผลิตโดยประมาณในระดับ
การผลิตจริงหักดวยคาใชจายการผลติจัดสรร  ดังนี้ 
 
   ขั้นที ่1 คํานวณจากคาใชจายการผลิตโดยประมาณในระดับการผลิตจริง
หักดวยคาใชจายการผลิตจัดสรร  ดังนี้ 
   คาใชจายการผลิตโดยประมาณตามชั่วโมงการผลิตจรงิ 
   175,000 + (80,000 x 2.25)  355,000   บาท 
   คาใชจายการผลิตจัดสรร  (80,000 x 4) 320,000   บาท 
    ผลแตกตางปริมาณ       35,000    บาท   
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   ขั้นที่ 2 คํานวณจากผลตางรอยละของระดับการผลิตปกติและระดับการ
ผลิตจริงดังนี ้
   ในระดับการผลิตปกต ิ     100 % 
   ระดับที่ทําจริง        80 % 
   ผลแตกตางระดับการผลติจริงต่ํากวาระดับปกต ิ 20 %  
   คาใชจายการผลิตคงที่ในระดับการผลติจริง 175,000  บาท 
 

   ผลแตกตางปริมาณ (ไมนาพอใจ) = 
100

20175,000×   
 

        = 35,000  บาท 
   เปนผลแตกตางไมนาพอใจ  เน่ืองจากผลิตไดต่ํากวาระดับที่กําหนดให 
 
   ขั้นที่ 3 คํานวณจากชัว่โมงการทํางานที่ต่ํากวาระดับที่กําหนดไวคูณดวย
อัตราคาใชจายการผลติคงที่จัดสรร ดังนี้ 
   การทํางานในระดับปกต ิ  = 100,000  ชั่วโมง 
   การทํางานในระดับจริง  =   80,000  ชั่วโมง 
   ผลแตกตางชัว่โมงทํางาน  =   20,000    บาท 
   ผลแตกตางปริมาณ (ไมนาพอใจ) =   20,000x1.75 บาท 
        =   35,000  บาท 
 
 ขั้นที่ 4 คํานวณจากผลแตกตางของอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรรในระดับจริง
และระดับที่กําหนดไว 
   อัตราจัดสรรในระดับปกต ิ  =      1.75   บาท 
 

   อัตราจัดสรรในระดับจริง  = 
80,000

175,000  

        =               2.19  บาท 
   ผลแตกตางอัตรา   =           0.44  บาท 
   ชั่วโมงการทํางานจริง  =   80,000   บาท 
   ผลแตกตางปริมาณ (ไมนาพอใจ) =   35,000   บาท 
 
 2. การวิเคราะหผลแตกตางคาใชจายการผลิตรายแผนก   
  การคํานวณผลแตกตางคาใชจายรายแผนกมีวิธีการเชนเดียวกับการคํานวณหา
ผลแตกตางคาใชจายการผลิตรวม  แตเน่ืองจากกิจการใชอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรรแตกตาง
กันตามแผนกงานตาง ๆ  ฉะนั้นเพ่ือประโยชนในการจัดการ  กิจการจําเปนตองเก็บขอมูลของ
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ตนทุนในแตละแผนกแยกจากกัน   แลวนําขอมูลที่เกิดขึ้นจริงและขอมูลที่ประมาณขึ้นในแตละ
แผนกมาเปรียบเทียบกัน  หากมีผลแตกตางเกิดขึ้นก็จะวิเคราะหหาสาเหตุของผลแตกตางนั้น  
ทําใหกิจการทราบวาเกิดผลตางคาใชจายการผลิตในแผนกผลิตตางๆ     เปนผลแตกตางชนิด
นาพอใจบางไมนาพอใจบาง  อยางไรก็ดีกิจการก็บอกไมไดวาสาเหตุที่เกิดผลแตกตางในจํานวน
ที่แตกตางกันของแตละแผนกเกิดจากสาเหตุใด  ซึ่งยังไมใหประโยชนทางดานการบริหารจนกวา
จะไดมีการวิเคราะหสาเหตุของการเกิดผลแตกตางนั้น  ซึ่งอาจจะแยกวิเคราะหผลแตกตางไดดังนี้ 
  2.1   ผลแตกตางงบประมาณ ซึ่งเกิดจากความแตกตางของการใชจายการ
ผลิตที่เกิดขึ้นจริงและคาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ประมาณไว  กลาวคือผลแตกตาง
ระหวางคาใชจายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง  และคาใชจายการผลิตโดยประมาณตามระดับการ
ผลิตจริง ซึ่งคาํนวณไดจากผลรวมของคาใชจายการผลติคงที่และอัตราคาใชจายการผลิตผันแปร
จัดสรรคูณดวยเกณฑการจดัสรรที่เกิดขึน้จริง ดังนี้ 
 
ตารางที่  6.13  วิเคราะหผลแตกตางงบประมาณ 

รายการ 
คาใชจาย 
คงที่ 

คาใชจาย 
ผันแปร 

งบประมาณ 
คาใชจาย 
การผลิตรวม 

คาใชจาย 
การผลิต 
จริง 

จายจริง 
สูง(ต่ํา)กวา 
งบประมาณ 

คาแรงงานทางออม 1,500 1,121 2,621 2,700 79 
เงินเดือนผูควบคุมงาน 1,300 - 1,300 1,375 75 
วัตถุดิบทางออม 250 209 459 535 76 
คาเบี้ยประกันภัย 80 - 80 90 10 
คาเสื่อมราคา 500 - 500 500 - 
คาซอมบํารุง 600 760 1,360 1,300 (60) 
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร 780 380 1,160 1,100 (60) 
คาน้ํา - คาไฟฟา 540 1,140 1,680 1,750 70 
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 450 190 640 850 210 

รวม 
6,000 3,800 9,800 10,200 520 

(120) 
400 

 
 ภายใตชวงที่พิจารณา คาใชจายการผลิตคงที่จะเทากันทุกระดับการผลิต  คาใชจาย 
การผลิตคงที่จะเทากับ 6,000  บาท  ณ ระดับการผลิตปกติ 2,000  ชั่วโมงแรงงานทางตรง    

ดังน้ัน อัตราคาใชจายการผลิตคงที่  =  
2,000
6,000    =    3  บาทตอชั่วโมงแรงงานทางตรง  และ
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อัตราคาใชจายการผลิตผันแปรเทากับ 2 บาทตอชั่วโมงแรงงานทางตรงเขียนเปนสมการเสนตรง
ไดดังนี้ 
   Y =  a + bX 
   Y =   คาใชจายการผลติ  ณ ระดับการผลติทีต่องการ 
   a =   คาใชจายการผลิตคงที่ ณ ระดับการผลิตปกต ิ
   b =   อัตราคาใชจายการผลติผันแปรตอชัว่โมงแรงงานทางตรง 
   X =   ระดับการผลิตที่ตองการหา 
   Y =   6,000 + 2X 
 ถากิจการมีชั่วโมงแรงงานทางตรง  1,900  ชั่วโมง  งบประมาณคาใชจายการผลิต     
ณ ระดับ  1,900  ชั่วโมง  =  6,000 + 2(1,900)  =  9,800  บาท 
 ซึ่งรายการตางๆ  ก็จะมีการคํานวณอยางมีหลักเกณฑทําใหไดเปนงบประมาณ        
ดังตารางที่ 5.13 เม่ือวิเคราะหผลแตกตางงบประมาณทําใหทราบวา รายการใดที่จายจริงสูงกวา 
หรือต่ํากวางบประมาณ  ฝายบริหารไดนําไปวางแผนควบคุมการดําเนินงานตางๆ  รวมทั้งทําให
ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในคาใชจายตางๆไดทราบถึงผลการปฏิบัติงานของตนเองทําใหเกิด      
คาใชจายการผลิตแตกตางไปจากงบประมาณอยางไร  และเพราะเหตุใด เพ่ือการแกไข  และ
ปรับปรุงตอไป  
  2.2 ผลแตกตางปริมาณซึ่งเกิดจากปริมาณการผลิตจริงแตกตางจาก         
งบประมาณที่กําหนดไว  ซึ่งการกําหนดงบประมาณในการผลิตน้ัน  ทําใหกิจการคํานวณหา  
ตนทุนคาใชจายการผลิตตอหนวยตามอัตราที่ประมาณไว  หากกิจการไมทําการผลิตสินคา
ตามที่กําหนดไวก็จะทําใหการเฉลี่ยคาใชจายการผลิตคงที่เปนไปในอัตราที่ไมถูกตอง   ในการ
คํานวณหาผลตางปริมาณ  ก็จะคํานวณจากความแตกตางระหวางคาใชจายการผลิตคงที่ตาม 
งบประมาณ  และคาใชจายการผลิตคงที่ที่ควรจะเกิดขึ้นตอหนวย  จะคํานวณจากความแตกตาง 
ระหวางคาใชจายการผลิตโดยประมาณตามชั่วโมงจริง  และคาใชจายการผลติตามอัตราจัดสรร   
 
 ตัวอยางการวเิคราะหผลแตกตางคาใชจายการผลติ  สมมติ มีขอมูลดังนี้ 

1.  คาใชจายการผลิตจัดสรร  ณ  ระดับการผลิตจริง มีจํานวน 9,500 บาท 
2.  งบประมาณคาใชจายการผลิต  ณ  ระดับการผลติจริง  มีจํานวน 9,800 บาท 
3.  คาใชจายการผลิตที่เกดิขึ้นจริงมีจํานวน  10,200  บาท 
4.  จํานวนสินคา 1,900 หนวยอัตราคาใชจายการผลิตผันแปร 5 บาทตอหนวย และ   
    คาใชจายการผลิตคงที่ 2 บาทตอหนวย  การวิเคราะหผลแตกตางงบประมาณและ  
    ผลแตกตางปริมาณการผลิตดังภาพที ่ 
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    คาใชจายการผลิตจัดสรร           งบประมาณคาใชจายการผลิต คาใชจายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง 
  9,500  บาท           9,800  บาท                                   10,200 บาท 
 หรือ (1,900 x 5)     หรือ  6,000 + (1,900 x 2)        
 หรือ (1,900 x 3) + (1,900 x2 ) 
 
 
          ผลแตกตางปริมาณผลิต               ผลแตกตางงบประมาณ 
  =   300  บาท  (ไมนาพอใจ)  =  400  บาท  (ไมนาพอใจ) 
     

                                           ผลแตกตางคาใชจายการผลิตรวม (ไมนาพอใจ) 
         =  700  บาท 

   ภาพที่ 6.3  การวิเคราะหผลแตกตางคาใชจายการผลิต 
 
  โดยปกติแลวเม่ือกิจการกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรร มักจะไมได
เปลี่ยนแปลง  แตมักจะใชในชวงระยะเวลาหนึ่ง  อยางไรก็ดีกิจการไมควรจะใชอัตราคาใชจาย
การผลิตจัดสรรเปนอัตราเดียวกันตลอดไปโดยไมมีการปรับปรุงแกไข  เนื่องจากสภาพแวดลอม
ทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ   และการเปลี่ยนแปลงนี้ยอมสงผลกระทบตอปจจัยการผลิตบาง
ไมมากก็นอย  ฉะนั้นกิจการควรจะทําการเปลี่ยนแปลงอัตราคาใชจายการผลิตจัดสรร เพ่ือให
การวัดผลการดําเนินงานใหผลใกลเคียงกับความเปนจริง  เม่ือมีเหตุการณอยางใดเกิดขึ้น เชน 
ราคาโดยทั่วไปของปจจัยการผลิตเปลี่ยนแปลง  ระดับการผลิตของกิจการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธี
ในการผลิตเปลี่ยนแปลง  เปนตน 
 

การควบคมุคาใชจายการผลิต 
 เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามแผนที่วางไว และดําเนินไปสูเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ  ผูบริหารจึงมีหนาที่ทําการควบคุม การควบคุมคาใชจายการผลิตจึงมีสวนสําคัญ
ทําใหองคการสามารถดําเนินการผลิตไดตามแผนการผลิตที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเปาหมาย การควบคุมคาใชจายการผลิตทําไดโดยการเปรียบเทียบคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
กับคาใชจายตามแผนที่วางไว  แผนน้ันอาจเปนขอบเขต  งบประมาณ  หรือตนทุนมาตรฐาน  
ความแตกตางที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึก  นําเสนอในรูปของรายงานและการวิเคราะห  หากความ
แตกตางมีนัยสําคัญก็จะตองทําการแกไขหรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อปองกัน    หรือลด
ความแตกตางที่อาจเกิดขึ้นอีก 
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 1. แนวคิดของการควบคุมคาใชจายการผลิต 
  การควบคุมจะมีความสําคัญเพ่ิมขึ้นตามขนาดและความซับซอนขององคการ      
ในกิจการขนาดเล็กผูวางแผนและควบคุมอาจทําโดยบุคคลคนเดียวกัน  และใชดุลยพินิจของ
ตนเองในการตัดสินใจสิ่งที่เกิดขึ้นหรือบางครั้งก็ไมสนใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้น  แตจะวางแผน
ตามที่ตนคิดวาควรจะเปน  แตในกิจการขนาดใหญซึ่งประกอบดวยแผนกตางๆ หลายแผนกผลิต
สินคาหลายประเภท  การวางแผนและควบคุมไมอาจจะรวมอยูที่คนๆ เดียวหรือที่ผูบริหาร
ระดับสูงกลุมเดียวได  จําเปนจะตองกระจายอํานาจใหแกผูบริหารฝายตาง ๆ  ซึ่งหลักการ
ควบคุมก็ยังเปนหลักเดียวกัน  คือ  ทําการเปรียบเทียบระหวางแผนและผลที่เกิดขึ้น  แตจะทํา
ทุกระดับความรับผิดชอบเพ่ือใหสามารถติดตามผลไดชัดเจน  ตลอดจนวิเคราะหหาสาเหตุของ
ความ แตกตางที่เกิดขึ้นแลวทําการปรับแผนหรือกําหนดวิธีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น   ทั้งน้ีเพ่ือปองกันปญหามากกวาการตามแกปญหา 
  ดังน ั้น แนวคิดในการควบคุมคาใชจายการผลิตจึงใชหลักความรับผิดชอบ            
ในคาใชจายที่เกิดขึ้น  หากแผนกใดกําหนดงบประมาณคาใชจายของหนวยงานไว   แผนกนั้น
จะตองรับผิดชอบคาใชจายนั้นและรับผิดชอบผลแตกตางที่เกิดขึ้น กรณีคาใชจายเกินกวาเกณฑ   
หรืองบประมาณที่ยอมให  แผนกที่ตองรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดขึ้น ก็จะพยายามหาวิธี  
ควบคุมคาใชจายใหอยูในขอบเขตงบประมาณที่กําหนดไวหรือลดคาใชจายใหต่ํากวางบประมาณ
เพ่ือแสดงผลงานที่ดีของแผนกนั้น 
  ลักษณะที่สําคัญของการควบคุมคาใชจายการผลิตจะขึ้นกับ คาใชจายการผลิต           
เน่ืองจากคาใชจายการผลิตประกอบดวยคาใชจายหลายประเภท  แตละประเภทมีลักษณะของ
คาใชจายแตกตางกัน  บางรายการเปนคาใชจายที่รับปนสวนมาจากแผนกบริการซึ่งมีลักษณะ
เปนคาใชจายคงที่  แผนกผลิตไมสามารถควบคุมคาใชจายนี้ได  บางรายการเปนคาใชจาย    
ผันแปรที่เกิดขึ้นที่แผนกผลิตเองซ่ึงแผนกผลิตควบคุมได ดังนั้นการควบคุมคาใชจายการผลิต 
จะตองควบคุมตั้งแตจุดที่เกิดคาใชจาย เชน คาใชจายปนสวนมาจากแผนกบริการจะตองควบคุม
คาใชจายสวนน้ันที่แผนกบริการ  และวิธีการที่เหมาะสมที่สุดวิธีการหนึ่ง คือวิธีการบัญชีตาม
ความรับผิดชอบ  ซึ่งตนทุนภายใตความรับผิดชอบนั้นอาจจะเปนตนทุนที่ควบคุมไดและควบคุม
ไมได   
  จะเห็นไดวาแนวคิดในการควบคุมก็จะสอดคลองกับการวางแผนคาใชจาย
การผลิตกลาวคือ  ตองควบคุมตามสายงานความรับผิดชอบนั่นเอง 
 
 2. เครื่องมือที่ใชควบคุมคาใชจายการผลิต
  การวางแผนเกี่ยวกับคาใชจายการผลิต ซึ่งผูบริหารแผนกผลิตจะใชเปนแนวทาง 
ในการดําเนินงาน  หากเกิดความแตกตางจากแผน  ผูบริหารก็จะปรับปรุงแกไขเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยปกติในกิจการที่ทําการผลิตสินคาผูบริหารแผนก
ผลิตมักจะใหความสนใจกับการควบคุมคาวัตถุดิบทางตรง    และคาแรงงานทางตรงมากกวา 
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คาใชจายการผลิต   เน่ืองจากคาวัตถุดิบทางตรงและคาแรงงานทางตรงสามารถระบุเปนตนทุน
ในการผลิตของผลิตภัณฑ ขั้นใดขั้นหน่ึงไดโดยตรง   ทําใหทําการควบคุมคาใชจายไดงายและ
ชัดเจน  ในขณะที่คาใชจายการผลิตมีหลายลักษณะ  หลายประเภท  และอยูในความรับผิดชอบ
ของแผนกผลิตเพียงสวนเดียวเทานั้น  คาใชจายการผลิตอีกสวนหนึ่งเกิดจากการปนสวนมาจาก
แผนกบริการ ซึ่งเปนหนวยงานสนับสนุนและใหบริการตางๆ แกแผนกผลิตและหนวยงานอื่นๆ     
ในกิจการหนึ่งๆ    จํานวนและขนาดของแผนกบริการจะมากนอยเพียงใดขึ้นกับขนาดของ     
กิจการถึงแมการควบคุมจะทําไดยาก  แตผูบริหารก็มีหนาที่ตองควบคุมคาใชจายการผลิตใหอยู
ในอัตราที่เหมาะสมโดยใหเลือกใชเครื่องมือในการควบคุมตางๆที่มีอยูใหเหมาะสมกับหนวยงาน
และกิจกรรมแตละอยาง  เครื่องมือที่นิยมใชในการควบคุมคาใชจายการผลิตแตละประเภท 
ประกอบดวย  
  2.1 งบประมาณ การจัดทํางบประมาณคาใชจายการผลิตแตละรายการและของ
แตละหนวยงานสามารถดําเนินการได 2 ลักษณะ  คือ งบประมาณคงที่ และงบประมาณยืดหยุน 
   2.1.1 งบประมาณคงที่  ซึ่งเปนงบประมาณที่จัดทําขึ้น ณ ระดับการผลิต
ที่คาดวาจะทําเพียงระดับเดียว การจัดทํางบประมาณคงที่เหมาะสําหรับรายการคาใชจายการ
ผลิตที่มีลักษณะคงที่หรือเกือบคงที่ถึงแมระดับการผลิตจะเปลี่ยนแปลงไป 
   2.1.2 งบประมาณยืดหยุน  เปนงบประมาณที่จัดทําขึ้นสําหรับระดับ
การผลิตหลายระดับที่คาดวาจะผลิตได หลายกิจการนิยมใชงบประมาณยืดหยุนเปนเครื่องมือ
ในการควบคุมคาใชจายการผลิต  ทั้งนี้เนื่องจากสามารถจัดทํางบประมาณคาใชจายการผลิต
สําหรับปริมาณงานระดับตางๆ หลายระดับ  เม่ือสถานการณที่เกิดขึ้นจริงแตกตางจากที่คาดไว
การใชงบประมาณยืดหยุนนี้จะทําใหสามารถจัดทํางบประมาณคาใชจายการผลิต ณ  ระดับ
ที่คาดวาจะผลิตไดโดยทันที      ทําใหเปาหมายคาใชจายไดรับการปรับปรุงสอดคลองกับ
สถานการณที่คาดวาจะเกิดขึ้นจริงเสมอ การควบคุมการใชจายไดผลดียิ่งขึ้นเพราะเปนการ
เริ่มการควบคุมกอนที่คาใชจายนั้นจะเกิดขึ้น นอกจากนี้เม่ือมีการดําเนินงานหากผลงานที่ทํา
แตกตางไปจากที่ประมาณการไวจากงบประมาณที่ทําไวก็สามารถปรับงบประมาณคาใชจายให
เปนงบประมาณ  ณ  ระดับปริมาณงานที่เกิดขึ้นได 
  2.2 การบัญชีตามความรับผิดชอบ  การบัญชีตามความรับผิดชอบจะแบง
คาใชจายหรือตนทุนออกเปน 2 ประเภท คือ  คาใชจายที่หัวหนาแผนกสามารถตัดสินใจ
เกี่ยวกับคาใชจายนั้นได  สวนใหญจะเปนคาใชจายผันแปรในแผนก  ซึ่งจัดเปนคาใชจายที่
ควบคุมไดและคาใชจายที่หัวหนาแผนกไมมีสิทธิเปลี่ยนแปลง     หรือตัดสินใจเกี่ยวกับ
คาใชจายนั้นสวนใหญก็คือคาใชจายคงที่ที่เกิดขึ้นในแผนก  และคาใชจายที่รับปนสวนมา
จากแผนกอื่นเปนคาใชจายที่ควบคุมไมได 
  2.3 การบัญชีตนทุนกิจกรรม การบัญชีตนทุนกิจกรรมเปนแนวความคิด และ
เทคนิคในการควบคุมคาใชจายการผลิตที่ไดมีการพัฒนาและนํามาใชในปจจุบัน สาเหตุที่ไดนํา
การบัญชีตนทุนกิจกรรมมาใชนั้น เนื่องจากระบบการควบคุมคาใชจายการผลิตตามความรับผิดชอบ
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หรือตามวิธีงบประมาณยืดหยุนที่กลาวถึงเปนการควบคุมคาใชจายการผลิตตามรายการที่
เกิดขึ้น  ดังน้ันหากมีปญหาขอบกพรองเกิดขึ้นก็ไมอาจจะแกปญหาวาเกิดจากกิจกรรม   หรือ
ขั้นตอนการผลิตใด  เพราะระบบตนทุนแบบเดิมไมสามารถจะใหขอมูลละเอียดถึงกิจกรรมได      
ดังน้ัน   จึงไดมีการพัฒนาระบบการบัญชีควบคุมคาใชจายการผลิตตามประเภทคาใชจายเขาสู
การควบคุมเปนกิจกรรม  ซึ่งวิธีการจะจําแนกการควบคุมตนทุนตามกิจกรรมการผลิต ตาม
ประเภทคาใชจายเขาสูการควบคุมเปนกิจกรรม  ซึ่งวิธีการจะจําแนกการควบคุมตนทุนตาม
กิจกรรมในแตละสายงานความรับผิดชอบ    โดยหัวหนาแผนกจะมองวากิจกรรมใดมีการเพิ่ม
คุณคาผลิตภัณฑ  (value  added)  ก็จะควบคุมใหอยูในกรอบของงบประมาณตามกิจกรรมนั้น  
สําหรับกิจกรรมใดที่ไมมีคุณคา (non  value added)  อาจแบงเปน  2  กลุม  คือ  กลุมที่มีความ
จําเปนตอหนวยงาน  ในหลักการก็ควรจะควบคุมตนทุนใหอยูในระดับที่ยอมรับได  สวนกลุมที่
ไมมีความจําเปนตอหนวยงานก็อาจจะลดตนทุนใหอยูต่ําสุดเทาที่จะทําไดหรือเลิกกิจกรรมนั้นไป
ไดเลย วิธีการตนทุนกิจกรรมจะกลาวละเอียดในบทตอไป 
 โดยสรุป  หลักของการควบคุมคาใชจายการผลติ  มีดังนี้ 
 1. ควบคุมตามแผนที่วางไว โดยการเปรียบเทียบคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงกับคาใชจาย
ที่ตั้งงบประมาณไว นั่นคือ  จะตองมีการวางแผนหรือทํางบประมาณหรืออาจใชระบบตนทุน
มาตรฐานกําหนดไวลวงหนา  เพ่ือเปนแนวในการควบคุมคาใชจายแลววิเคราะหหาสาเหตุของ
ผลแตกตางตอไป 
 2. ควบคุมตามความรับผิดชอบ  แผนกใดที่สามารถควบคุมคาใช จายการผลิต   
รายการใดไดจะตองรับผิดชอบในผลตางระหวางคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นกับงบประมาณ  หรือ
มาตรฐาน  เม่ือผลแตกตางที่เกิดขึ้นน้ีถูกรายงานวาเปนความรับผิดชอบของแผนกใด  แผนกนั้นก็
จะพยายามที่จะหาวิธีการควบคุมคาใชจายการผลิตที่จะเกิด หรือหาวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือลดคาใชจายการผลิตลงใหมากที่สุด 
 3. ควบคุมตามแหลงที่เกิดคาใชจาย เน่ืองจากคาใชจายการผลิตประกอบดวยคาใชจาย
หลากหลายรายการและรวมถึงคาใชจายที่รับปนสวนมาจากแผนกบริการ ดังน้ัน การควบคุม  
คาใชจายการผลิตที่ไดผลจะตองควบคุมตั้งแตแหลงที่เกิดคาใชจาย  ซึ่งหมายถึงแผนก
บริการดวย  สวนคาใชจายที่เกิดที่แผนกผลิตก็ควบคุมโดยแผนกผลิต 
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สรุป 
  
 คาใชจายการผลิต เปนคาใชจายตางๆที่เกิดขึ้นในโรงงานถือเปนตนทุนการผลิตชนิด
หน่ึงที่สําคัญ  ซึ่งประกอบดวย วัตถุดิบทางออม  คาแรงงานทางออม  คาไฟฟา  คาโทรศัพท  
คาเสื่อมราคา เปนตน  ซึ่งมีหลายลักษณะแตกตางกัน  โดยจะเกิดในแผนกผลิตและบางรายการ
เกิดขึ้นในแผนกบริการในกรณีที่กิจการมีแผนกบริการ  การควบคุมคาใชจายการผลิตจึงเปน
สิ่งจําเปนสําหรับผูบริหาร  เนื่องจากลักษณะของคาใชจายการผลิตไมสามารถระบุหรือคิดเขา  
ผลิตภัณฑไดโดยตรง  ในขณะที่กิจการมีความจําเปนตองการขอมูลตนทุนผลิตภัณฑทันที และ
ถูกตองใกลเคียงความจริง คาใชจายการผลิตจําแนกตามลักษณะได 3 ประเภท ประกอบดวย 
คาวัตถุดิบทางออม คาแรงงานทางออม  และคาใชจายทางออมอ่ืนๆ  สําหรับคาใชจายการผลิต
จําแนกตามความสัมพันธตอปริมาณผลผลิต ประกอบดวย คาใชจายการผลิตผันแปร คาใชจาย
การผลิตคงที่ และคาใชจายการผลิตกึ่งผันแปร  
 กิจการจะทราบจํานวนคาใชจายการผลิตเม่ือการผลิตสิ้นสุดลง จึงตองมีความจําเปน
ที่จะตองกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตลวงหนาขึ้น   ซึ่งมีการกําหนดอัตราคาใชจายการผลิต
จัดสรรเปนตอหนวยผลผลิต   เปนสวนรอยของวัตถุดิบทางตรง  เปนสวนรอยของคาแรงงาน
ทางตรง และ ตอชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักร     ซึ่งการกําหนดอัตราลวงหนาทําใหทราบ
ตนทุนผลิตภัณฑทันที  ทําใหเห็นความไมมีประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นได รวมทั้งชวยปรับลดความ
ผันผวนของตนทุนตอหนวยผลิตภัณฑในแตละชวงเวลา  และจากการที่คาใชจายการผลิตมี
หลายลักษณะ  การวางแผนและควบคุมจึงใชความรับผิดชอบตามสายงาน เพ่ือจัดสรรคาใชจาย
การผลิต  โดยการกําหนดอัตราคาใชจายจัดสรรอัตราเดียว  หรือหลายอัตราเพื่อใหใกลเคียง
ความจริงมากที่สุด และเม่ือไดจํานวนของคาใชจายการผลิตแลว   สามารถนํามาวิเคราะหผล
แตกตางออกไป  ผลแตกตางงบประมาณและผลแตกตางปริมาณโดยเครื่องมือที่ใชในการควบคุม  
ประกอบดวยงบประมาณ  การบัญชีตามความรับผิดชอบ  และการบัญชีตนทุนกิจกรรมโดยการ
ควบคุมตามแผนที่วางไวตามความรับผิดชอบและแหลงที่เกิดของคาใชจายนั้นๆ 
 สําหรับการควบคุมคาใชจายการผลิตจะใชหลักความรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดขึ้น
โดยมีการควบคุมตั้งแตจุดที่เกิดขึ้น และเครื่องมือที่นิยมใชในการควบคุมคาใชจายการผลิต
ประกอบดวย งบประมาณหรือระบบตนทุนมาตรฐานที่กําหนดไวลวงหนา การบัญชีตามความ
รับผิดชอบ และ การบัญชีตนทุนกิจกรรม 
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