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การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)  อ.ธีรชัย สิริปัญญานนท์ (ตอนที ่1) 
(สอบบัญชีบริหาร + วเิคราะห์งบการเงนิ จ านวน 22 ข้อ) 
 
1. ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัการบัญชีบริหาร  
 

วงจรในการบริหารธุรกจิ (** สอบ) 
 
 
 
 
 
 
 

 

“การบัญชีต้นทุนเป็นหัวใจของบัญชีบริหาร” สุดท้ายแล้วเราต้องเรียนรู้การบัญชีต้นทุนเพือ่ให้ได้ข้อมูล 
1. สะสมข้อมูลต้นทุนเพือ่การก าหนดต้นทุนของผลติภัณฑ์ และเพือ่การตรีาคาสินค้าคงเหลอื 
2. และท าให้ทราบต้นทุนต่อหน่วย เพราะถ้าเราไม่ทราบต้นทุนต่อหน่วย เราจะตั้งราคาขายไม่ได้ 

 
บญัชีการเงินและบญัชีบริหารเป็นการใชฐ้านขอ้มลูทางการบญัชีร่วมกนั แต่กมี็ความแตกต่างระหวา่ง 2 บญัชีคือ (** สอบ) 

บัญชีการเงนิ (Financial Accounting) บัญชีบริหาร (Managerial Accounting) 
น าเสนอรายงานแก่บุคคลภายนอก เช่น ผูถื้อหุน้ เจา้หน้ี 
หน่วยงานราชาการ เป็นตน้ 

น า เสนอรายงานแก่บุคคลภายในองค์กร เ พ่ือเ ป็น
เคร่ืองมือในการบริหารกิจการ 

มุ่งเนน้ไปท่ีการสรุปผลการด าเนินงานในอดีต มุ่งเน้นไปท่ีการตัดสินใจท่ีมีผลกระทบต่อกิจการใน
อนาคต 

เนน้การใชข้อ้มลูท่ีมีหลกัฐานสามารถตรวจสอบได ้ เนน้การใชข้อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งและมีลกัษณะยืดหยุน่ 
เนน้ความถกูตอ้งของขอ้มลูและสารสนเทศ ตอ้งการขอ้มลูและสารสนเทศท่ีทนัเวลาท่ีตอ้งการใช ้
แสดงการสรุปข้อมูลเป็นรายงานทางการเงินเม่ือส้ินงวด
แสดงภาพรวมส าหรับทั้งองคก์ร 

สามารถจัดท ารายงานได้หลายรูปแบบตามความ
ตอ้งการใชภ้ายใน เช่น ท ารายงานแยกตามส่วนงานตาม
ผลิตภณัฑ ์ลกูคา้หรือพนกังาน 

การจดัท ารายงานทางการเงินตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

ไม่จ าเป็นต้องปฏิบติัตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป 

ตอ้งจดัท ารายงานเสนอต่อหน่วยงานภายนอกในเวลาท่ี
ก าหนด 

สามารถจดัท ารายงานเม่ือใดก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชภ้ายในองคก์ร 

3.การจัดโครงสร้างองค์การ 
การรวบรวมทรัพยากรองค์กร 
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2. การค านวณต้นทุน – การจ าแนกต้นทุน 
 
2.1 การจ าแนกตามหน้าที่ แบ่งเป็น 2 ประเภท (** สอบ) 

 ต้นทุนการผลติ (Manufacturing Costs)  

- วตัถุดิบทางตรง (Direct Materials)  
  - ค่าแรงทางตรง (Direct Labor) 
  - ค่าใชจ่้ายโรงงาน (Factory Overhead)  

 ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต (Non manufacturing cost or period cost) หรือค่าใชจ่้ายด าเนินงาน
หรือตน้ทุนประจ างวด ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย (Selling Expense) และค่าใชจ่้ายในการ
บริหาร (General and administrative expenses) 

   
  
 
     แบ่งตามลกัษณะตน้ทุน 
 
 

แบ่งตามลกัษณะการบนัทึกบญัชี 
 

 Direct material – DM คือวสัดุท่ีใชเ้ร่ิมตน้ผลิตสินคา้ซ่ึงเป็นส่วนประกอบหลกัและ
สามารถวดัจ านวนของวตัถุดิบท่ีประกอบเป็นสินคา้ส าเร็จรูปในแต่ละหน่วยได ้

 Direct labor – DL คือแรงงานท่ีท าการผลิตสินคา้นั้นโดยตรงกบักระบวนการผลิตสินคา้
ส าเร็จรูปและสามารถวดัปริมาณชัว่โมงในการผลิตได ้

 Overhead cost – OH or Manufacturing cost คือตน้ทุนอ่ืนท่ีไม่ใช่ DM และ DL เป็น
ค่าใชจ่้ายในโรงงานทั้งหมด เช่น ค่าน ้ าค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ ค่าเส่ือมราคา ค่าบ ารุงรักษา
เคร่ืองจกัร เป็นตน้ 

  นอกจากน้ี ยงัมีอีก 2 wording ท่ีชอบออกขอ้สอบคือ  

1. วตัถุดิบทางออ้ม (Indirect material) เช่น ตะปู ลวดเช่ือม เป็น Component cost 
2. ค่าแรงงานทางออ้ม (Indirect labor) เช่น เงินเดือนของพนกังานคุมการผลิตของโรงงาน 
 ซ่ึงสองตวัน้ีถือเป็น Overhead นะคะ.....OH 

 Selling expenses ค่าใชจ่้ายในการขาย คือ ค่าใชจ่้ายเพ่ือใหไ้ดก้ารสั่งซ้ือของลูกคา้จนถึง
การน าสินคา้ส าเร็จรูปหรือบริการไปถึงมือลูกคา้ เช่น ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายการตลาด 
เงินเดือนพนกังานขาย เป็นตน้ 

ตน้ทุนขั้นตน้ (Prime Costs) 

  ตน้ทุนแปรสภาพ (Convention Costs) 

ต้นทุนงวดเวลา 
 

ค่าใช้จ่ายขาย และบริหาร DL DM 

              

      แปรสภาพ 
ปรสภาพ        า  ร  

OH 

       า      
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 Administrative expenses ค่าใชจ่้ายในการบริหาร คือค่าใชจ่้ายส านกังาน เช่น เงินเดือน
ผูบ้ริหาร ค่าใชจ่้ายฝ่ายบญัชีการเงิน เป็นตน้ 

(** สอบ) DM + DL + OH คือต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product cost) คือตน้ทุนทั้งหมดท่ีใชใ้น
การผลิตท่ีสะสมในต่ละหน่วยสินคา้จนกระทัง่ผลิตสินคา้เสร็จสมบูรณ์พร้อมขาย ถา้กรณียัง
ขายไม่ได้กจ็ะแสดงในงบดุลเป็นสินค้าคงเหลอื (Inventory) โดย Inventory จะประกอบด้วย  

- งานระหวา่งท าท่ียงัผลิตไม่เสร็จ (Work in Process – WIP) 
- สินคา้ส าเร็จรูปท่ียงัไม่ไดข้าย (Finished Good) 
- วสัดุโรงงานท่ีเหลืออยู ่

แต่กรณีมีการขายสินค้าไปแล้วก็จะแสดงในงบก าไรขาดทุนเป็นต้นทุนขาย (Cost of good 
sold)  
 

ต้นทุนประจ างวด (Period cost) คือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ไม่สนใจเลยว่ามีการขาย
สินค้าไปหรือยงั แต่เมือ่เกดิค่าใช้จ่ายแล้วต้องบันทึกในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑ์สิทธิ 

 ปัจจุบนับริษทัส่วนใหญ่มกัจะมี Overhead สูงกวา่ตน้ทุนตรงเพราะเด๋ียวน้ีมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
มีเร่ืองของงานวิจยัและพฒันาเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพใหเ้คร่ืองจกัรมากข้ึน ดงันั้นการปันส่วนของ Overhead ส าคญัมาก..ถา้
ปันส่วนถกูกจ็ะท าใหก้ารค านวนตน้ทุนถกูตอ้งและมีผลต่อเน่ืองไปถึงการตั้งราคาขายท่ีสมเหตุสมผล แต่ถา้ปันส่วน
ผิด ..การค านวนตน้ทุนผิด ก็จะส่งผลต่อเน่ืองไปถึงการตั้งราคาขายผิดท่ีอาจจะต ่าไป หรือคิดตน้ทุนท่ีมากเกินไป ก็
ท าให้งบการเงินแสดงผลขาดทุนได ้ดงันั้นควรพิจารณาหลกัการการปันตน้ทุน Overhead อย่างระมดัระวงัให้
เหมาะสมกบักิจการของตวัเอง โดยตอนน้ีมีหลกัการปันส่วน Overhead 2 วิธี คือ การใช้วิธีผลิตมากถูกปันมาก 
(Volume base) หรือการใชวิ้ธีปันตามกิจกรรม (Activity Base Cost – ABC) อย่างไรก็ตามในหลกัสูตรน้ีจะอธิบาย
เฉพาะวิธี Volume base เท่านั้น... 

 เช่น ปากกายี่หอ้ Big เม่ือก่อนผลิตสีแดงและน ้าเงิน ขายดีมากมาย...ต่อมามีการผลิตปากกาสี
ม่วงเพ่ิมข้ึน แลว้ขายดว้ยราคาเท่ากนั แต่จริง ๆ แลว้การผลิตสีม่วงท าไดย้ากกว่า ตน้ทุนการผลิตเป็น 2 เท่าของสีแดง
และน ้าเงิน ตอ้งใชแ้ม่สีเยอะกว่า ตอ้งใชเ้ทคนิคเยอะกว่า แต่บริษทัใชวิ้ธีปัน Overhead cost แบบ volume base คือดู
วา่สีอะไรขายไดม้ากกว่าก็ไดรั้บปันตน้ทุน Overhead cost สูงกว่า ท าใหง้บของบริษทัไม่ส่ือภาพท่ีแทจ้ริงสีแดงและ
น ้าเงินควรไดรั้บตน้ทุนท่ีนอ้ยกวา่สีม่วงและ ปากกาสีม่วงเองกถ็กูตั้งราคาขายต ่าไป       เ ป็ น เ ห ตุ ใ ห้บ ริ ษัท
ปากกา Big มีปัญหาเลย....ผลประกอบการแย่ลง ซ่ึงถา้ใชว้ิธีการปัน Overhead cost แบบ ABC จะท าใหเ้ห็นภาพชดั
ข้ึนวา่จริง ๆ แลว้เราควรตั้งราคาขายเท่าไหร่ สินคา้ประเภทไหนใชต้น้ทุนการผลิตมากกว่า ......จะท าใหก้ารวางแผน
เชิงบริหารดีข้ึน 
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2.2 การจ าแนกต้นทุนตามพฤตกิรรม 

 ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost) คือต้นทุนต่าง ๆ ท่ีมีตน้ทุนรวมคงท่ีในขณะท่ีตน้ทุนต่อหน่วยจะ
เปล่ียนแปลงผกผนักบัระดบัของกิจกรรม เช่น ค่าเช่า เงินเดือน ภาษีท่ีดิน ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย 
เป็นตน้ ถา้ผลิตสินคา้ยิ่งเยอะ ตน้ทุนต่อหน่วยของ Fixed cost ยิ่งลดลง 

 ตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost) คือตน้ทุนท่ีมีตน้ทุนรวมเปล่ียนแปลงตามสัดส่วนโดยตรงของระดบั
กิจกรรม แต่ตน้ทุนต่อหน่วยจะคงท่ี เช่น ค่าน ้ามนั ค่าล่วงเวลา ค่าน ้า ค่าไฟ เป็นตน้ ยิ่งผลิตมาก ตน้ทุน
รวมยิ่งมากข้ึน 

 ตน้ทุนก่ึงผนัแปร (Mixed Cost) คือตน้ทุนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณหรือระดบัของกิจกรรมบา้ง 
เช่น ค่าเช่ารถบรรทุก จะมีส่วนหน่ึงจ่ายเป็นค่าเช่ารายเดือนดว้ย (Fixed cost) แต่ก็มีอีกส่วนเปล่ียนไป
ตามระยะทางท่ีใชง้าน (Variable cost) 

 (** สอบ) ผลิตสินคา้ 100 หน่วย ตน้ทุนคงท่ี 100 บาท ตน้ทุนผนัแปร 2 บาท/หน่วย ถามว่า..
ตน้ทุนผลิตภณัฑต่์อหน่วยเป็นเท่าใด ....... 

ตอบ  ตน้ทุนต่อหน่วย = (ตน้ทุนคงท่ี 100 บาท / 100 หน่วย) + ตน้ทุนผนัแปร 2 บาท = 3 บาท/หน่วย 

ถา้ผลิตสินคา้ 5 หน่วย ถามวา่มีตน้ทุนผลิตภณัฑต่์อหน่วยเป็นเท่าใด  

ตอบ  ตน้ทุนต่อหน่วย = (ตน้ทุนคงท่ี 100 บาท / 50 หน่วย) + ตน้ทุนผนัแปร 2 บาท = 4 บาท/หน่วย 

3. การสะสมต้นทุน 

3.1 ประเภทของการสะสมต้นทุน ม ี2 ประเภท 

 ระบบสะสมตน้ทุนแบบส้ินงวด (Periodic cost) เกิดจากการตรวจนับส้ินงวด คิดแบบหยาบ ๆ 
เหมาะกบักิจการขนาดเลก็ 

 ระบบสะสมตน้ทุนแบบต่อเน่ือง (Perpetual cost) มีการสะสมคิดตน้ทุนการขายอยู่ตลอดเวลา โดย
ตน้ทุน DM + DL + OH จะถูกโอนไปเป็น Work in process – WIP เพ่ือพร้อมจะโอนออกไปเป็น
ตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูป (Finished goods - FG) ในระหว่างงวด ส่วนงานท่ียงัไม่เสร็จก็จะถือเป็น 
WIP ส้ินงวด ถา้มีการขายกจ็ะโอน FG ไปเป็นตน้ทุนขาย…..งงมะ??? 



 

 

                                                                              5 of 12                                   by Aubonrat K. CPIAT 19 

ต้นทุนขาย 

DM + DL + OH WIP FG 

          
วตัถดุิบต้นงวด 2,400,000.00        
บวก ซือ้วตัถดุิบทางตรงระหวา่งงวด 10,600,000.00        
หกั  วตัถุดบิทางตรงปลายงวด (4,000,000.00)       
วตัถดุิบทางตรงที่ใช้ในการผลิต  ต้อง
ตรงกบัการเบกิใน Stock card ด้วย 9,000,000.00  

 

  

 

  
คา่แรงงานทางตรง 5,000,000.00        
คา่ใช้จ่ายการผลิตรวม 6,000,000.00        
          
รวมต้นทุนการผลิตหรืองาน
ระหว่างท า (WIP) ในระหว่างงวด 

 

20,000,000.00  
 

 

  

 

  
    งานระหว่างท า (WIP) ต้นงวด 2,000,000.00     
    บวก ต้นทุนการผลิตระหว่างงวด 20,000,000.00     
    หัก   งานระหว่างท า (WIP) ปลายงวด (6,000,000.00)    

    ต้นทุนการผลิตสุทธิ 16,000,000.00     

       สินค้าส าเร็จรูป (FG) ต้นงวด 5,000,000.00  
       ต้นทุนการผลิตระหว่างงวด 16,000,000.00  
       หัก สินค้าส าเร็จรูป (FG) ปลายงวด (1,000,000.00) 

       ต้นทุนขายสุทธิ (Cost of Good Sold) 20,000,000.00  

  

  

 

  

ถ้าโจทย์ถามว่า สมมตขิายได้ทัง้หมด 
1,000,000 หน่วยแล้ว ต้นทนุขายต่อหน่วย
เป็นเท่าไหร่ = 20,000,000 / 1,000,000 

       ตอบ 20.00  

ต้นทุนผลติ 
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(** สอบแน่ ๆๆๆๆ)  

สรุปการค านวนต้นทุนขาย 

ต้นทุนขายในการกจิการซ้ือมาขายไป = สินค้าต้นงวด + ซ้ือ – สินค้าปลายงวด  

ต้นทุนขายในการกจิการผลติสินค้า      = สินค้าส าเร็จรูปต้นงวด + ต้นทุนการผลติ – สินค้าส าเร็จรูปปลายงวด  

    

ต้นทุนการผลติ = งานระหว่างท าต้นงวด + (DM+DL+OH) - งานระหว่างท าปลายงวด 

 

  DM ใช้ไประหว่างงวด = DM ต้นงวด + ซ้ือวตัถุดบิทางตรง – DM ปลายงวด 

3.2 การค านวณต้นทุน ตามลกัษณะกระบวนการผลติ ม ี2 กระบวนการคือ 

 ระบบต้นทุนช่วงหรือต้นทุนกระบวนการหรือต้นทุนต่อเน่ือง (Process cost system) เหมาะส าหรับการผลิต
สินคา้เหมือน ๆ กนัดว้ยระบบการผลิตท่ีต่อเน่ือง วีธีการคิดตน้ทุนช่วงจะรวบรวมตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ
งวดตามขั้นตอนการผลิตและน าตน้ทุนท่ีรวบรวมไวม้าเฉล่ียใหแ้ก่สินคา้แต่ละหน่วยมีการผลิตในงวดนั้น 

o ตน้ทุนต่อหน่วย = ตน้ทุนการผลิตทั้งหมด / จ านวนหน่วยผลิต  

    ทางเดินบญัชีในระบบตน้ทุนกระบวนการหรือตน้ทุนช่วงคือ 

  ใส่ DM + DL + OH 

  ผลิตเสร็จเป็น WIP    ใส่ DM + DL + OH เพ่ิมเติม 

   

  ผลิตเสร็จเป็น WIP    ใส่ DM + DL + OH เพ่ิมเติม 

 

 มกีารสะสมต้นทุนสินค้ามาเร่ือย ๆ  
 จนได้เป็นต้นทุนสินค้าต่อหน่วย              หลกัการส าคัญคือหาต้นทุนต่อหน่วยให้ได้ 

 

บันทึกเป็นต้นทุนขายเมือ่ม ี
การจ าหน่าย 

แผนกผลิต A 

แผนกผลิต B 

แผนกผลิต C 

Finished good เขา้คลงั 

ตน้ทุนขายในงบก าไร
ขาดทุน 
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 ระบบต้นทุนงานส่ังท า (Job order cost system) เหมาะส าหรับกิจการท่ีผลิตสินคา้หลายหลากชนิด หลายรุ่น
หรือหลายงาน ในแต่ละงวดจะแตกต่างกนัข้ึนอยู่กับชนิดของสินคา้ท่ีลูกค้าสั่งซ้ือ เช่น กิจการรับเหมา
ก่อสร้าง กิจการผลิตเคร่ืองบิน เป็นตน้ 

 ข้อแตกต่างระหว่าง Process cost system & Job order cost system (** สอบ)  

ต้นทุนงานส่ังท า ต้นทุนกระบวนการ 
สินคา้ท่ีผลิตจะแตกต่างกนัออกไป สินคา้ท่ีผลิตจะเป็นขั้นตอนเดียวกนั ทุกหน่วยไม่แตกต่าง

กนั 
รวบรวมและสะสมตน้ทุนไวต้ามงานท่ีผลิต รวบรวมและสะสมตน้ทุนไวต้ามแผนกผลิต 
งบต้นทุนงานจดัท าข้ึนเพ่ือควบคุมการรวบรวมต้นทุน
ของแต่ละงาน 

แสดงรายงานตน้ทุนการผลิตของแต่ละแผนก โอนตน้ทุน
ออกจากแผนกหน่ึงท่ีผลิตเสร็จจะถูกโอนต่อไปยงัแผนก
ผลิตถดัไป 

ตน้ทุนต่อหน่วยจะค านวณจากงบตน้ทุน ตน้ทุนต่อหน่วยจะค านวณจากรายงานต้นทุนการผลิต
ของแต่ละแผนก 

 

4. ชนิดของต้นทุน 

 ตน้ทุนจริง (Actual cost) เป็นการใชข้อ้มลู DM + DL + OH ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

 ตน้ทุนปกติ (Normal cost) เป็นการสะสมตน้ทุน ใชใ้นกรณีการไดข้อ้มูล OH ตอ้งใชร้ะยะเวลาหากรอ
ชา้จะท าใหก้ารค านวนตน้ทุนล่าชา้ไปดว้ย เช่น ค่าน ้าค่าไฟตอ้งรอเดือนหนา้ถึงจะรู้ว่าค่าใชจ่้ายจริงเป็น
เท่าไหร่ เลยตอ้งประมาณการ OH ไวก่้อน โดย 

i. DM + DL เป็นการสะสมตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 

ii. OH เป็นการสะสมตน้ทุนโดยวิธีประมาณการ แลว้ใชวิ้ธีปันส่วนใหก้บัแต่ละ product โดยใช้
อตัราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร เช่น อตัราต่อชั่วโมง, แรงงานทางตรง, อตัราต่อชั่วโมง
เคร่ืองจกัร เป็นตน้ ทั้งนีเ้มื่อมีการใช้การประมาณการบันทึกแล้วในตอนแรก ต่อมาเมื่อทราบ
ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง ณ ส้ินงวดกต้็องน าผลต่างมาปรับปรุงด้วย 

การปรับปรุงอตัราค่าใชจ่้ายการผลิต (** สอบ) 

1. ปิดเขา้บญัชีตน้ทุนขายทั้งจ านวนถา้บญัชีค่าใชจ่้ายการผลิต (OH) มียอดคงเหลือดา้นเดบิต
เน่ืองจากจดัสรรไม่หมด การปิดบญัชีค่าใชจ่้ายการผลิต (OH) ตอ้งเครดิต 
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Ex: ค่าใชจ่้ายการผลิตจริง   155,000 บาท 
        ค่าใชจ่้ายการผลิตท่ีประมาณไว ้  150,000 บาท 
        ผลต่างประมาณการต ่าไป        5,000 บาท 

 Dr. ตน้ทุนขาย (ตน้ทุนขายเพ่ิมเน่ืองจากบนัทึก OH ต ่าไป) 5,000 
Cr. ค่าใชจ่้ายการผลิตจริง (ท่ีคา้งอยูเ่น่ืองจากจดัสรรนอ้ยไป) 5,000 

2. ปิดบญัชีผลต่างท่ีเกิดข้ึนเขา้ไปยงับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น งานระหว่างท าคงเหลือตน้งวด, 
สินคา้คงเหลือ และตน้ทุนขาย  จะไม่ไปกระจุกท่ีตน้ทุนขายรายการเดียว วิธีน้ีถูกตอ้งกว่า 
แต่ใชก้นันอ้ยเพราะใชเ้วลาและยุ่งยากจะไม่ใชถ้า้ผลต่างมีจ านวนนอ้ย เช่นตวัอย่างขา้งบน 
เป็นการน าผลต่าง 5,000 บาทไปปันส่วนเขา้ 3 บญัชี เช่น โจทยจ์ะก าหนดจ านวนของบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

งานระหวา่งท าคงเหลือ ณ ส้ินงวด                 72,000.00  30% 

สินคา้คงเหลือ ณ ส้ินงวด                 49,500.00  21% 

ตน้ทุนขาย               118,500.00  49% 

รวม               240,000.00  100% 

วิธีปันส่วนจึงใช้ผลต่างจ านวน 5,000 บาท ปันส่วนเขา้ไปทั้งสามบญัชีตามสัดส่วนท่ีมี
ดงันั้นจึงบนัทึกบญัชีดงัต่อไปน้ี 

Dr. งานระหวา่งท า    1,500.00 (5,000*30%) 
        สินคา้ส าเร็จรูป    1,031.25  (5,000*21%) 
        ตน้ทุนขาย     2,468.75 (5,000*49%) 

 Cr. ค่าใชจ่้ายการผลิตจริง (ท่ีคา้งอยูเ่น่ืองจากจดัสรรนอ้ยไป) 5,000 

 ตน้ทุนมาตรฐาน (Standard cost) เป็นการสะสมตน้ทุน DM+DL+OH ดว้ยการใชม้าตรฐานทั้งจ านวน
หน่วยและราคาดว้ยการใชข้อ้มูลทางสถิติ ฝ่ายบริหารจะวิเคราะห์จากผลต่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างตน้ทุน
จริงกบัตน้ทุนมาตรฐาน แต่วิธีน้ีใชก้บัเมืองไทยยาก เพราะตอ้งมีขอ้มูลสถิติท่ีเจ๋งจริง ปัญหาคือจะหา
มาตรฐานไดต้อ้งมีขอ้มูลมากพอสมควร ซ่ึงตอ้งแม่นจริง ไม่ใช้เปล่ียน Standard บ่อย ๆ จะท าให้
เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน ์

 ขอ้สังเกตุ ......เวลาสอบให้อ่านโจทยใ์ห้ดี ๆ ว่าเขาอยากไดค้ าตอบอะไร..โจทยอ์าจหลอกได.้..เช่น 
โจทยบ์อกว่าอตัราค่าแรงงานทางตรง = 6 ชัว่โมงต่อสินคา้หน่ึงช้ิน ค่าแรงคิดเป็น 50 บาท/ชัว่โมง..
อตัราค่าใชจ่้ายการผลิตมาตรฐานคิดเป็น 150% ของค่าแรงงาน ซ่ึงหมายความวา่ตอ้งแปลงเป็น 

อตัราค่าใชจ่้ายการผลิตมาตรฐาน / หน่ึงช้ิน = 150%*6 ชัว่โมง* 50 บาท = 450 บาท / หน่ึงช้ิน เป็นตน้ 
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ดงันั้นเวลาวางระบบบญัชี เราตอ้งรู้ก่อนว่าธุรกิจเราผลิตสินคา้ประเภทอะไร Job order หรือ Process cost 
ต่อจากนั้นเราจะคิดตน้ทุนแบบ Actual หรือ Normal หรือ Standard 

5. ตวัอย่างการค านวณต้นทุนงานส่ังท า (แบบต้นทุนปกต)ิ 

บริษทั สุดยอด จ ากดั เป็นบริษทัผลิตเกา้อ้ีเฟอร์นิเจอร์ตามค าสั่งของลูกคา้ในเดือนธนัวาคม 54 ไดรั้บค าสั่งจากลูกคา้
ใหท้ าการผลิตเกา้อ้ี 200 ตวั ในราคาตวัละ 2,000 บาทมีรายละเอียดเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิตดงัน้ี 

 1 ธนัวาคม เบิกวตัถุไมเ้ขา้งาน      53,000 บาท 
3 – 10 ธนัวาคม ท าการผลิตท่ีมีค่าแรงทางตรง    20,000 บาท 
10 ธนัวาคม คิดค่าใชจ่้ายการผลิตเขา้งาน 120% ของค่าแรงทางตรง 
11 ธนัวาคม เบิกวตัถุไมเ้ขา้งาน     34,000 บาท 
11 – 17 ธนัวาคม ท าการผลิตมีค่าแรงทางตรง     10,000 บาท 
10 ธนัวาคม คิดค่าใชจ่้ายการผลิตเขา้งาน 120% ของค่าแรงทางตรง 
สมมติวา่ไม่มีงานระหวา่งท าและสินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด งานระหวา่งท าและสินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด 

 
แผ่นต้นทุนงานส่ังท า (Job – Order Cost Sheet) 

บริษทั สุดยอด จ ากดั      งานเลขท่ี 234 
ลกัษณะสินคา้ เฟอร์นิเจอร์รุ่น 100      วนัสัง่ผลิต 1 ธนัวาคม 2554 
ปริมาณ 200 ตวั       วนัเร่ิมผลิต 1 ธนัวาคม 2554 
        วนัก าหนดเสร็จ 24 ธนัวาคม 2554 
        วนัผลิตเสร็จ 24 ธนัวาคม 2554 
 

วตัถุดิบทางตรง  ค่าแรงงานทางตรง  ค่าใชจ่้ายการผลิตตามปกติ 

วนัท่ี 
 เลขท่ี
ใบเบิก   จ านวนเงิน  วนัท่ี 

 เลขท่ีบตัร
ลงเวลา   จ านวนเงิน  วนัท่ี 

 อตัราคิด
ล่วงหนา้   จ านวนเงิน  

1-ธ.ค.-54 15 
   

53,000.00  
3-10 ธนัวาคม 
2554 2040 

   
20,000.00  10-ธ.ค.-54 120% 

   
24,000.00  

11-ธ.ค.-54 16 
   

34,000.00  

11-17 
ธนัวาคม 
2554 2050 

   
10,000.00  18-ธ.ค.-54 120% 

   
12,000.00  

รวม   
   

87,000.00      
   

30,000.00      
   

36,000.00  

รวมต้นทุนการผลติทั้งส้ิน 153,000.00  

ผลติเก้าอีจ้ านวน        200.00  

ต้นทุนต่อหน่วย        765.00  
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6. ตวัอย่างการค านวณต้นทุนกระบวนการ 

บริษทั มัง่มี จ ากดั เป็นผูผ้ลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดแ้บ่งกระบวนการผลิตออกเป็น 2 แผนก ซ่ึงแผนกท่ี 1 จะมีการใช้
วตัถุดิบทางตรงในตน้กระบวนการผลิต โดยแผนกท่ี 2 จะไม่มีการใชว้ตัถุดิบแต่จะมีแรงงานและค่าใชจ่้ายการผลิตเกิดข้ึน
อยา่งสม ่าเสมอตลอดกระบวนการผลิต แผนกท่ี 2 จะรับโอนช้ินส่วนต่าง ๆ มาจากแผนกท่ี 1 และเม่ือผลิตเสร็จจากแผนก
ท่ี 2 จะโอนไปยงัคลงัสินคา้ส าเร็จรูป โดยขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิตท่ีเกิดข้ึนในระหว่างเดือนธันวาคม 2554 มี
ดงัต่อไปน้ี (ไม่มีงานระหวา่งผลิตตน้งวดยกมาของแต่ละแผนก)  

 
หน่วยผลติ (หน่วย)  แผนกที่ 1    แผนกที่ 2    สินค้าส าเร็จรูป  

เร่ิมน าเขา้กระบวนการผลิต 60,000.00  
 
 
 

   

แผนกท่ี 1 โอนเขา้แผนกท่ี 2  
 

   45,000.00  
 
 
 

 
      
แผนกท่ี 2 ผลิตเสร็จโอนเขา้สินคา้ส าเร็จรูป             40,000.00  
หน่วยระหวา่งผลิตปลายงวด (หน่วย)      
แผนกท่ี 1 (DM100%, ตน้ทุนแปรสภาพ 40%)      15,000.00      
แผนกท่ี 2 (ตน้ทุนแปรสภาพ 50%)        5,000.00    

ต้นทุนการผลติ (บาท)      
วตัถุดิบทางตรง      60,000.00                 -      
ค่าแรงงานทางตรง      40,800.00      65,875.00    
ค่าใชจ่้ายการผลิต (จดัสรร)      15,300.00      36,125.00    
รวม     116,100.00    102,000.00    

            
จากโจทยใ์หค้ านวนหาหน่วยเทียบเท่าการผลิตของแต่ละแผนก, ตน้ทุนรวมและตน้ทุนต่อหน่วย, สินคา้ปลายงวด 

1. รายงานต้นทุนการผลติของแผนกที่ 1 

ขั้นตอนที่ 1 ค านวณหน่วยเทียบเท่าผลติเสร็จ (หน่วย) 
ต้นทุนการผลติ  วตัถุดบิทางตรง    ต้นทุนแปรสภาพ  
หน่วยผลิตเสร็จและโอนไปแผนกท่ี 2        45,000.00            45,000.00  
หน่วยระหวา่งผลิตปลายงวด    
(15,000*100%)        15,000.00    
(15,000*40%)              6,000.00  
รวม        60,000.00            51,000.00  

A 
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ขั้นตอนที่ 2 ค านวณต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วย 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งงวดของแผนก 1  ตน้ทุนรวม  
 หน่วย
เทียบเท่า   ตน้ทุนต่อหน่วย  

วตัถุดิบ        60,000.00         60,000.00                   1.00  
ค่าแรงงานทางตรง        40,800.00         51,000.00                   0.80  
ค่าใชจ่้ายในการผลิตจดัสรร        15,300.00         51,000.00                   0.30  
รวม      116,100.00                    2.10  

 
ขั้นตอนที่ 3 การค านวณและแสดงสรุปผลการผลติ (บาท) 

สรุปการผลิต    
ผลิตเสร็จและโอนออกไปยงัแผนกท่ี 2   (45,000*2.10)           94,500.00  
งานระหวา่งทางผลิตปลายงวด    
วตัถุดิบ        15,000.00   (15000*100%*1.00)   
ค่าแรงงานทางตรง          4,800.00   (15000*40%*0.80)   
ค่าใชจ่้ายในการผลิตจดัสรร          1,800.00   (15000*40%*0.30)           21,600.00  
รวม          116,100.00  

2. รายงานต้นทุนการผลติของแผนกที่ 2 

ขั้นตอนที่ 1 ค านวณหน่วยเทียบเท่าผลติเสร็จ (หน่วย) 

ตน้ทุนการผลิต    ตน้ทุนแปรสภาพ  
หน่วยผลิตเสร็จและโอนไปสินคา้ส าเร็จรูป            40,000.00  
หน่วยระหวา่งผลิตปลายงวด    
(5,000*50%)              2,500.00  
รวม            42,500.00  

ขั้นตอนที่ 2 ค านวณต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วย 

  ตน้ทุนรวม   หน่วยเทียบเท่า   ตน้ทุนต่อหน่วย  
ตน้ทุนท่ีรับโอนจากแผนกท่ี 1 (45,000*2.10)        94,500.00                 45,000.00                   2.10  
ตน้ทุนการผลิตระหวา่งงวดของแผนก    
ค่าแรงงานทางตรง        65,875.00                 42,500.00                   1.55  
ค่าใชจ่้ายในการผลิตจดัสรร        36,125.00                 42,500.00                   0.85  
รวม      196,500.00                    4.50  

B 
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ขั้นตอนที่ 3 การค านวณและแสดงสรุปผลการผลติ (บาท) 

ผลิตเสร็จและโอนออกไปยงัสินคา้ส าเร็จรูป   (40,000*4.50)         180,000.00  
งานระหวา่งทางผลิตปลายงวด    
ตน้ทุนรับโอนจากแผนกท่ี 1        10,500.00   (5000*2.10)   
ค่าแรงงานทางตรง          3,875.00   (5000*50%*1.55)   
ค่าใชจ่้ายในการผลิตจดัสรร          2,125.00   (5000*50%*0.85)           16,500.00  
รวม          196,500.00  

 

สรุป วิธีง่ายสุดเม่ือเจอโจทยแ์บบน้ีแนะน าใหข้อ้มูลท่ีโจทยใ์หเ้ร่ืองตน้ทุนการผลิต        จากโจทยบ์อกวา่ตน้ทุน
ทั้งหมดของแผนกท่ี 1 คือ 116,100 บาทและตน้ทุนของแผนกท่ี 2 คือ 102,000 บาท ดงันั้นตน้ทุนการผลิตทั้งส้ินคือ 
=116,100+102,000 = 218,100 บาท แบ่งออกเป็นสินค้าปลายงวดดงันี้ 

1. สินคา้ส าเร็จรูป  180,000 

2. WIP แผนกท่ี 1    16,500 

3. WIP แผนกท่ี 2    21,600 

218,100 

7. ผลติภัณฑ์ร่วม (Joint products) 

หลกัเกณฑใ์นการแบ่งสรรตน้ทุนร่วมใหผ้ลิตภณัฑร่์วม มีทั้งการแบ่งตาม cost approach, income approach และ 
moving average approach ซ่ึงจะใชห้ลกัเกณฑอ์ะไรตอ้งดูวา่ขอ้มลูท่ีกิจการมีอยูเ่ป็นลกัษณะใด โดยวิธี  

1. Cost approach ใชเ้ม่ือสามารถแบ่งแยกปริมาณหน่วยของการผลิตและใชก้บัผลิตภณัฑร่์วมท่ีสามารถนบั
ชัง่ตรง หรือวดัเป็นหน่วยเดียวกนัได ้ 

2. Income approve ใชวิ้ธีมลูค่าขายยท่ีหกัค่าใชจ่้าย NRV ของผลิตภณัฑร่์วมแต่ละชนิด ณ จุดแยก 
ผลิตภณัฑใ์ดท่ีมีมลูค่าสูงกวา่ก็จะไดรั้บแบ่งสรรตน้ทุนท่ีสูงดว้ยจะมีความเท่ียงธรรมมากกวา่ 

3. Moving average approach ใชต้น้ทุนโดยเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัเป็นวิธีท่ีจะก าจดัขอ้บกพร่องในกรณีท่ี
ผลิตภณัฑมี์ขนาด ไม่เท่ากนั เวลาและความยากง่ายในการผลิต 

A 

B 

C 

C 

D 

D 


