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การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)  อ.ธีรชัย สิริปัญญานนท์ (ตอนที ่2) 
(สอบบัญชีบริหาร + วเิคราะห์งบการเงนิ จ านวน 22 ข้อ) 

8. ความสัมพนัธ์ของต้นทุน ปริมาณก าไร และงบก าไรขาดทุน 

          รูปแบบงบก าไรขาดทุน มี 2 ลกัษณะ คือ 
 งบก าไรขาดทุนโดยวิธีการบญัชีตน้ทุนผนัแปร (Variable costing) เป็นการแยกตน้ทุนตามลกัษณะ : แยก 

present ค่าใชจ่้ายผนัแปรและค่าใชจ่้ายคงท่ี   

ขาย xxx 
หกั  ค่าใชจ่้ายผนัแปร xxx 
ก าไรส่วนเกิน (Contribution margin) xxx 
หกั ค่าใชจ่้ายคงท่ี xxx 
ก าไรสุทธิ (Net profit) xxx 

**   ขอ้ดีของก าไรส่วนเกิน  

1) ช่วยในการตั้งราคาขาย ซ่ึงสามารถแสดงก าไรส่วนเกินต่อหน่วย ท าใหท้ราบ
ผลกระทบของตน้ทุนขายท่ีเกิดข้ึน 

2) สามารถวิเคราะห์ ตน้ทุน – ปริมาณ – ก าไร เพ่ือวางแผนก าไรของกิจการ 
3) วิธีการก าไรส่วนเกินจะเนน้ผลกระทบของตน้ทุนคงท่ีท่ีมีผลต่อก าไร ตน้ทุนคงท่ี

ทั้งหมดในการผลิตสินคา้ถกูแยกแสดงออกมา แทนท่ีจะฝังตวัอยูใ่นสินคา้คงเหลือ
และตน้ทุนขาย 

4) วิธีการน้ีท าใหผู้บ้ริหารประเมินเร่ืองต่าง ๆ ไดดี้เช่น ผลิตภณัฑ ์เขตจ าหน่าย ลกูคา้ 
หน่วยงานต่าง ๆ ของกิจการไดช้ดัเจน 

5) วิธีการน้ีช่วยควบคุมตน้ทุน 
6) ก าไรส่วนเกิน จะใกลเ้คียงกบักระแสเงินสดสุทธิมากกวา่เพราะ overhead เป็น

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดจ่้ายดว้ยเงินสดจะถกูแยกแสดงออกมา 
 งบก าไรขาดทุนโดยวิธีการบญัชีตน้ทุนรวม (Full/Absorption costing) เป็นการแยกตน้ทุนตามหนา้ท่ี : น า

ยอดขายหกัดว้ยตน้ทุนขายแลว้ไดก้ าไรขั้นตน้จากนั้นจึงน าค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารมาหกัจึงจะได้
ก าไรสุทธิ 

ขาย xxx 
หกั  ตน้ทุนขาย (Cost of good sold) xxx 
ก าไรขั้นตน้ (Gross margin) xxx 
หกั ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร xxx 
ก าไรสุทธิ (Net profit) xxx 
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 ตวัอย่าง การค านวณเปรียบเทียบต้นทุนรวม (Full costing) กบั ต้นทุนผนัแปร (Contribution costing) (***สอบ) 

 บริษทั โชคดี จ ากดั แสดงขอ้มลูการผลิตของสินคา้หน่ึงชนิดส าหรับปี 2552 ดงัน้ี 

 ปริมาณการผลิตต่อปี (หน่วย)      6,000 หน่วย 
 ปริมาณการขายของปี 2552      5,000 หน่วย (ขายหน่วยละ 20 บาท) 
 ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย (บาท) 
  วตัถุดิบทางตรง       2 
  ค่าแรงงานทางตรง      4 
  ค่าใชจ่้ายการผลิตผนัแปร      1 
  ค่าใชจ่้ายการขายและบริหารผนัแปร     3 
 ตน้ทุนคงท่ีต่อปี (บาท) 
  ค่าใชจ่้ายการผลิตคงท่ี      30,000 
  ค่าใชจ่้ายการขายและบริหารคงท่ี      10,000 
 ใหจ้ดัท างบก าไรขาดทุนแบบตน้ทุนรวมและตน้ทุนผนัแปร 
  
 จากโจทยต์น้ค านวณในใจก่อน เราตอ้งรู้แลว้วา่ค่าใชจ่้ายการผลิตคงท่ี (OH Fixed cost) ส าหรับการผลิตทั้งหมด 
6,000 หน่วย = 30,000/6,000 = 5 บาท/หน่วย เพราะตอ้งใชต้วัน้ีในการค านวณต่อไปนะคะ 
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งบก าไรขาดทุนแบบต้นทุนรวม (Full/Absorption costing) 
    ขาย (5,000 หน่วย * 20 บาท/หน่วย) 
  

 100,000.00  
 หกั ตน้ทุนขาย : 

                  สินคา้คงเหลือตน้งวด                   -    
  

*DM 2 + DL 4 + OH variable 1 + OH fixed 5 = 12 

              ตน้ทุนมีไวเ้พื่อขาย    72,000.00  
 

                หกั  สินคา้คงเหลือปลายงวด (1,000 หน่วย @ 12* บาท)    12,000.00  

                 ดงันั้นตน้ทุนขาย 
  

  60,000.00  
 ก าไรขั้นตน้ (Gross margin) 

  
40,000.00  

 หกั  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (5,000*3)+10,000 
  

25,000.00  
 ก าไรสุทธิ 

  
15,000.00  สินค้าคงเหลอืปลายงวดตามวธีิต้นทุนรวมมค่ีามากกว่า 

งบก าไรขาดทุนแบบต้นทุนผนัแปร (Variable costing) 
   

วธีิต้นทุนผนัแปร เพราะวธีิต้นทุนรวมมกีารน าต้นทุน 

ขาย (5,000 หน่วย * 20 บาท/หน่วย) 
  

 100,000.00  สินค้ารวมค่าใช้จ่ายคงทีไ่ว้ด้วยหน่วยละ 5 บาท จงึท าให้ 

หกั ค่าใชจ่้าย/ตน้ทุนขายผนัแปร : 
   

ก าไรสุทธิแตกต่างกนั 1,000*5 = 5,000 บาท 

              สินคา้คงเหลือตน้งวด                   -    
                 บวก  ตน้ทุนการผลิตผนัแปร (6,000 หน่วย @ 7 * บาท)    42,000.00  
  

*DM 2 + DL 4 + OH variable 1 = 7 

              ตน้ทุนมีไวเ้พื่อขาย    42,000.00  
                 หกั  สินคา้คงเหลือปลายงวด (1,000 หน่วย @ 7 บาท)      7,000.00  
                  ตน้ทุนขายผนัแปร    35,000.00  
                  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารผนัแปร (5,000 * 3)    15,000.00  
                  ดงันั้น ตน้ทุนขายผนัแปรทั้งส้ิน 

  
   50,000.00  

 ก าไรส่วนเกิน / ก าไรผนัแปร  (Contribution margin) 
  

   50,000.00  
 หกั ค่าใชจ่้ายคงท่ี    30,000.00  

         ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารคงท่ี    10,000.00  
 

   40,000.00  
 ก าไรสุทธิ 

  
   10,000.00  
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ข้อสังเกตุ  วิธีตน้ทุนรวม เม่ือสินคา้คงเหลือปลายงวดสูงมีผลท าใหต้น้ทุนขายต ่า            ผลพวงส่งใหก้ าไรสูง 
 สินคา้คงเหลือต่างกนั  5,000    PL เลยต่างกนั 5,000 ในปีแรก 

 ค าถาม ส าหรับปีถดัไปการค านวณแบบตน้ทุนผนัแปรจะมีก าไรมากกวา่แบบตน้ทุนรวม เพราะแบบ
ตน้ทุนรวมเป็นการหลอกดึงก าไรในอนาคตมา present  

ดงันั้น วิธีตน้ทุนผนัแปรเป็นวิธี conservative กวา่เพราะคิดตน้ทุน Fixed cost ไม่วา่จะขายของหรือยงั ก็ถือวา่
จ่ายทั้งหมดแลว้ นัน่คือใหถื้อเสมือนหน่ึงวา่เป็น period cost เป็นค่าใชจ่้ายทั้งกอ้น 

สินคา้คงเหลือปลายงวด เป็นลูกเล่นทางบญัชี ถา้ตีราคาสินคา้ปลายงวดสูง  ตน้ทุนจะต ่า ก าไรสูง 

ขอ้สอบจะถามแนว  1.  ความแตกต่างระหวา่ง 2 วิธีน้ี ก าไรสุทธิต่างกนัอยา่งไร ??? 
         2.  สินคา้คงเหลือปลายงวด ท าไมถึงต่างกนั ??? 

วิธีลดั Fixed cost ต่อหน่วย = 5 บาท จ านวนสินคา้คงเหลือ 1,000 หน่วย ดงันั้นสินคา้คงเหลือเลยต่างกนั         
= 1,000 * 5 = 5,000 บาท   ง่ายมะ๊........... 

วิธีตน้ทุนรวมเป็นวิธีตามมาตรฐานการบญัชี นกัลงทุนจะดูเขา้ใจง่ายกวา่ แต่ในเชิงบริหารแลว้วิธีตน้ทุนผนั
แปรผูบ้ริหารจะสามารถวิเคราะห์ไดลึ้กกวา่ วิเคราะห์ Breakeven point ได ้

9. การวเิคราะห์ต้นทุน ปริมาณ ก าไร 

1.    ก าไรส่วนเกนิ (Contribution Margin = CM) คือรายไดส่้วนท่ีเหลือหลงัจากหกัตน้ทุนผนัแปรแลว้  ก าไรใน
ส่วนท่ีจะไปชดเชยตน้ทุนคงท่ี ดงันั้นก าไรส่วนเกินก็คือ ส่วนเกินของยอดขายท่ีมีต่อตน้ทุนผนัแปรของการ
ด าเนินงานในกิจการ สูตรในการค านวณโดยทัว่ไปกคื็อ 

  ก าไรส่วนเกิน  = ยอดขาย (S) – ตน้ทุนผนัแปร (TV)  

2.   ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย (Unit Contribution Margin = UCM) ก็คือ ส่วนเกินของราคาขายต่อหน่วยต่อ
ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย ซ่ึงถา้ก าหนดให ้

P        = ราคาขายต่อหน่วย 
  V        = ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 
  UCM = P – V   <ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย (UCM) = ราคาขายต่อหน่วย – ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย> 
                

CM เป็นส่วนท่ีจะน าไปชดเชยตน้ทุนคงท่ี ดงันั้นหาก ก าไรส่วนเกิน > ตน้ทุนคงท่ี = กิจการมีก าไร 

3. อัตราก าไรส่วนเกิน (Contribution Margin Ratio = CMR) เป็นการก าหนดก าไรส่วนเกินในรูปของสัดส่วน
หรืออตัราร้อยละท่ีมีต่อยอดขาย ดงันั้น การค านวณหาอตัราก าไรส่วนเกินสามารถค านวณหาไดจ้าก 

อตัราก าไรส่วนเกิน = ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย (UCM)      หรือ ราคาขายต่อหน่วย – ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 
                                              ราคาขายต่อหน่วย                                           ราคาขายต่อหน่วย 

4. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-Even Point- BE) (*** สอบ) ปริมาณการขายหรือผลิตท่ีมีผลท าใหร้ายได้
ทั้งหมด เท่ากบัตน้ทุนรวมทั้งหมดพอดี และ ณ จุดน้ีกิจการจะไม่มีก าไรหรือขาดทุน   เป็นระดบัจ านวนหน่วย
ท่ีผลิตหรือขายได ้โดยโครงการไม่มีก าไรหรือขาดทุนหากผลิตหรือขายไดม้ากกว่าระดบัจุดคุม้ทุนน้ี หมายถึง 
โครงการมีก าไร หากผลิตหรือขายไดต้ ่ากวา่ระดบัจุดคุม้ทุนน้ี หมายถึง ขาดทุน 
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สูตร  
 จ านวนหน่วยขาย ณ จุดคุม้ทุน = ตน้ทุนคงท่ี/ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย   (หน่วย) 
 ยอดขาย ณ จุดคุม้ทุน = ตน้ทุนคงท่ี /อตัราก าไรส่วนเกินต่อหน่วย หรือ   (บาท) 

  (จ านวนหน่วยขาย ณ จุดคุม้ทุน X ราคาขายต่อหน่วย) 

 จ านวนหน่วยท่ีขายเพ่ือใหไ้ดก้ าไรตามตอ้งการ = ตน้ทุนคงท่ี + ก าไรท่ีตอ้งการ(ก าไรก่อนภาษี)   (หน่วย) 
            ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย 

 ยอดขายเพ่ือใหไ้ดก้ าไรตามตอ้งการ = ตน้ทุนคงท่ี + ก าไรท่ีตอ้งการ(ก าไรก่อนภาษี)  หรือ (บาท) 
       อตัราก าไรส่วนเกินต่อหน่วย 

    (จ านวนหน่วยท่ีขายเพ่ือใหไ้ดก้ าไรตามตอ้งการ X ราคาขายต่อหน่วย) 

 ยอดขายเพ่ือใหไ้ดก้ าไรหลงัภาษี = ตน้ทุนคงท่ี + ก าไรท่ีตอ้งการหลงัภาษี /1- อตัราภาษี         (บาท) 
       อตัราก าไรส่วนเกินต่อหน่วย 

  ตวัอยา่ง สมมติอตัราภาษี 30% = ตน้ทุนคงท่ี + ก าไรท่ีตอ้งการหลงัภาษี / (1- 0.3) 
               อตัราก าไรส่วนเกินต่อหน่วย 
***ถา้เป็นการหาจ านวนเงินยอดขาย ตวัหารจะใชอ้ตัราก าไรส่วนเกิน (CM Ratio) แต่ถา้เป็นการหา
จ านวนหน่วยตวัหารจะใชก้ าไรส่วนเกินต่อหน่วย (CM) 

การหาจุดคุ้มทุนส าหรับสินค้าหลายชนิด ซ่ึงมรีาคาขายต่างกนั ต้นทุนผนัแปรต่างกนั 

สูตร    จ านวนหน่วยขาย ณ จุดคุม้ทุน (หน่วย) = ตน้ทุนคงท่ี /ก าไรส่วนเกินถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

***การหาก าไรส่วนเกินถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั   
Ex. ยอดขายปากกา 32,000 ดา้ม, ดินสอ 8,000 แท่ง บริษทัมีตน้ทุนคงท่ีรวม 540,000 บาท  
       ราคาขายปากกา 45 บาทตน้ทุนผนัแปร 20 บาทต่อดา้ม  
       ราคาขายดินสอ 70 บาท ตน้ทุนผนัแปร 35 บาทต่อแท่ง 
วธีิ  น ายอดขายน ายอดขายทุกผลิตภนัฑม์ารวมกนัแลว้หา % ของแต่ละตวั 

ดงันั้น 32,000 +8,000 = 40,000  
ปากกา = 32,000  X 100  = 80%        ปากกา = 8,000  X 100  = 20% 

                   40,000                                               40,000 
ก าไรส่วนเกินของปากกา = ( P-V)   X ยอดขายถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

       = (45-20) X 80% = 20 บาท 
ก าไรส่วนเกินของดินสอ = ( P-V)  X ยอดขายถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

       = (70-35) X 20% = 7 บาท 
                             ก าไรส่วนเกินถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  = 20+7= 27 บาท 
                             จ านวนหน่วยขาย ณ จุดคุม้ทุน  = 540,000 = 20,000 หน่วย 
                                                                                      27 
     ดงัน้ัน 
               จุดคุม้ทุนของการผลิตปากกา = 20,000 x 0.8 = 16,000 หน่วย 
               จุดคุม้ทุนของการผลิตดินสอ  = 20,000 x 0.2 = 4,000 หน่วย 
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5. ส่วนเกินเพื่อความปลอดภัย (Margin Of Safety)  =  ใชว้ดัความแตกต่างระหว่างระดบัยอดขายจริง กบั
ยอดขาย ณ จุดคุม้ทุน (BE) ซ่ึงจะท าใหรู้้ว่า ปริมาณการขายยงัมีโอกาสท่ีจะลดลงไดใ้นจ านวนเท่าใดก่อนท่ี
กิจการจะประสบปัญหาการขาดทุน หรืออาจจะใช้ยอดขายตามงบประมาณเปรียบเทียบกบัยอดขาย ณ จุด
ระดบัคุม้ทุน เพ่ือหาอตัราเปอร์เซ็นตข์องส่วนเกินท่ีปลอดภยั 

             ส่วนเกินเพ่ือความปลอดภยั (%)   =            ยอดขายจริง (หรืองบประมาณยอดขาย)  - ยอดขาย ณ จุดคุม้ทุน 
                                                                                                       ยอดขายจริง (หรืองบประมาณยอดขาย) 
            ถ้าอตัราส่วนเกนิเพือ่ความปลอดภัยสูงมากขึน้ ความเส่ียงที่กจิการจะประสบกบัการขาดทุน ก็จะน้อยลง 

 การตรวจสอบภายในสามารถใชห้ลกัเกณฑน้ี์มาวิเคราะห์ต่อไดว้า่บริษทัมีความเส่ียงในการขายหรือไม่ 
เช่นถา้มีส่วนเกินเพียงแค่ 10% เราควรจะ comment ในแง่ฝ่ายขายอาจจะตอ้งปรับปรุงงบประมาณขายให้
มากข้ึนหรือไม่ เพราะถา้มีปัจจยัภายนอกเกิดวิกฤตข้ึนมาแลว้ 10% อาจจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได ้
นัน่จะท าใหบ้ริษทัอาจประสบภาวะขาดทุนได ้

10. บัญชีต้นทุนเพือ่การวางแผนก าไร : ต้นทุนมาตรฐาน (*****สอบแน่ ๆๆๆๆ) 

 ตน้ทุนมาตรฐาน เป็นเคร่ืองมือท่ีก าหนดข้ึนมาเพ่ือใชเ้ป็นฐานในการวดัผลการปฏิบติังาน (ทั้งดา้นราคา (P) 
และปริมาณ (Q)) เม่ือน าปริมาณมาตรฐานไปคูณดว้ยราคามาตรฐานจะไดต้้นทุนมาตรฐานต่อหน่วย 

ตน้ทุนมาตรฐานจะคลา้ยกบังบประมาณ แตกต่างกนัตรงท่ีตน้ทุนมาตรฐานจะแสดงเป็นตน้ทุนต่อหน่วย 
การก าหนดตน้ทุนมาตรฐาน ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการเก็บขอ้มูลในอดีตท่ีเกิดข้ึน ณ ระดบัการผลิตต่าง ๆ แลว้น า

ขอ้มูลมาปรับให้เขา้กบัสภาพตลาด เศรษฐกิจปัจจุบนั เพราะตอ้งการให้ตน้ทุนมาตรฐานเป็นเคร่ืองมือส าหรับการ
วางแผนและการควบคุมตน้ทุนผลิตภณัฑท่ี์ดีท่ีสุดในอนาคต 

ตวัอย่าง เร่ืองต้นทุนมาตรฐาน 
บริษทั ณรงคก์ารคา้ จ ากดั มีขอ้มลูการผลิตของบริษทั ดงัน้ี 
ขอ้มลูตน้ทุนมาตรฐานในระดบัการผลิต 10,000 หน่วย 

ผลิตสินคา้ส าเร็จรูป 1 หน่วยใช ้    ตน้ทุนต่อหน่วยของ FG 
วตัถุดิบ 3 หน่วย @ 2 บาท      6 บาท 
ค่าแรงงาน 2 ชัว่โมง @ 3 บาท     6 บาท 
ค่าใชจ่้ายโรงงาน : 

  ค่าใชจ่้ายคงท่ี 2 ชัว่โมง @ 2.5 บาท    5 บาท 
  ค่าใชจ่้ายผนัแปร 2 ชัว่โมง @ 4 บาท    8 บาท 
ขอ้มลูจริงเก่ียวกบัตน้ทุนจริง 

- วตัถุดิบ 25,000 หน่วยซ้ือมาในระหวา่งงวดหน่วยละ 2.10 บาท และไดมี้การเบิกใชใ้นการผลิต 24,000 
หน่วย, ค่าแรงงาน 17,000 ชัว่โมง @ 2.50 บาท 

- ค่าใชจ่้ายโรงงานแยกเป็นผนัแปร 69,000 บาท และคงท่ี 43,000 บาท 
- ปริมาณการผลิตจริงเท่ากบั 9,000 หน่วย 
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การวเิคราะห์ผลต่างต้นทุนวตัถุดบิทางตรง (บาท: หน่วย) 

 
 
 

 
 
    25,000*2.10 บาท         25,000*2.00 บาท  27,000 (9,000*3) *2.00 บาท 
 
      52,500 บาท        50,000 บาท               54,000 บาท 
 

      ผลต่างราคาวตัถุดบิ 2,500 U 
   ปริมาณการใชว้ถัตุจริง 

    24,000*2.00 บาท  
     
           48,000 บาท 
     ผลต่างปริมาณที่ใช้ 6,000 F 

ผลต่างรวมของวตัถุดบิ 3,500 บาท F 

 

การวเิคราะห์ผลต่างค่าแรงงานทางตรง (บาท: หน่วย) 
 
 
 

 
 

17,000 ชัว่โมง * 2.50 บาท        17,000 ชัว่โมง * 3.00 บาท  18,000 (9,000*2) *3.00 บาท 
 
     42,500 บาท        51,000 บาท               54,000 บาท 
 

      ผลต่างอตัราค่าแรง 8,500 F                ผลต่างประสิทธิภาพ 3,000 บาท F 
ผลต่างรวมของค่าแรงงานทางตรง 11,500 F 

ปริมาณจริง ปริมาณจริง ปริมาณมาตรฐาน 

ชัว่โมงจริง ชัว่โมงจริง ชัว่โมงมาตรฐาน 

ผลต่างอตัราค่าแรง (F or U) ผลต่างประสิทธิภาพ  (F or U) 

ผลต่างค่าแรงงานทางตรง 
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การวเิคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลติผนัแปร (บาท: หน่วย) 
 
 
 

 
 

         69,000 บาท                      17,000 ชัว่โมง * 4.00 บาท  18,000 (9,000*2) *4.00 บาท 
 
     69,000 บาท        68,000 บาท               72,000 บาท 
 

      ผลต่างการใช้จ่าย 1,000 U                  ผลต่างประสิทธิภาพ 4,000 บาท F 
ผลต่างรวมของค่าใช้จ่ายการผลติผนัแปร 3,000 F 

 
สาเหตุที่ท าให้ต้นทุนมาตรฐานบางคร้ังไม่เหมาะกบัสภาพปัจจุบัน (**สอบ มกัถามเร่ืองข้อจ ากดัของต้นทุน

มาตรฐานว่ามอีะไรบ้าง) 
1. กิจการใชเ้คร่ืองจกัรท่ีท างานอตัโนมติัมากข้ึน จะลดจ านวนค่าแรงงานทางตรง ท าใหมู้ลค่าค่าแรงงาน

ทางตรงนอ้ยลงเม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทุนการผลิตรวม และเป็นจ านวนท่ีค่อนขา้งคงท่ี ดงันั้นผลต่าง
เก่ียวกบัค่าแรงงานทางตรงจึงมีมลูค่าต ่ามาก 

2. กิจการท่ีตอ้งการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน จะผลิตสินคา้จ านวนมาก ในขณะท่ีแผนกขายประสบปัญหา
ของการแข่งขนัในตลาด ท าใหเ้กิดปัญหาเร่ืองสินคา้คงเหลือจ านวนมาก ซ่ึงเป็นการขดัแยง้ในระบบการ
ผลิตแบบใหม่ท่ีเนน้การลดสินคา้คงเหลือ 

3. บทบาทดา้นการวดัผลการปฏิบติังานนอ้ยลง แต่ตน้ทุนมาตรฐานไปใชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บนัทึกรายการบญัชี 

4. หากมีการประยกุตใ์ชร้ะบบ JIT จะไม่เกิดผลต่างของราคาซ้ือวตัถุดิบ ทั้งน้ีเพราะกิจการมีการท าสญัญาซ้ือ
ขายและก าหนดราคาล่วงหนา้ไวก้บัผูข้ายแลว้ 

5. ปัจจุบนัตน้ทุนมาตรฐานได ้ปรับจากมาตรฐานคงท่ีเป็นมาตรฐานท่ียึดหยุน่มากข้ึน 

11.  การบัญชีตามความรับผิดชอบ → ระบบขอ้มูลทางบญัชี เพ่ือการบริหาร หรือกระบวนการในการรวบรวมขอ้มูลให้
สอดคลอ้งกบัหน่วยงาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ     

1)  การวางแผนและการปันส่วนทรัพยากรของกิจการ    
2)  การควบคุมการปฏิบติังาน   
3)  การประเมินผลการด าเนินงาน 

 ระบบน้ี องคก์รจะตอ้งสามารถระบุตน้ทุนท่ีแบ่งไปให ้ผจก.ตามความรับผิดชอบ และควบคุมตน้ทุนโดย ผจก.
ประจ าระดบันั้น และขอ้มลูงบประมาณท่ีมีประสิทธิผล คือขอ้มลูท่ีสามารถใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการเปรียบเทียบกบั
ผลการปฏิบติังานจริง 

ชัว่โมงจริง x  อตัรา OH จริง ชัว่โมงจริง x  อตัรา OH มาตรฐาน ชัว่โมงมาตรฐาน x  อตัรา OH มาตรฐาน 

ผลต่างการใชจ่้าย (F or U) ผลต่างประสิทธิภาพ  (F or U) 

ผลต่างค่าใชจ่้ายการผลิตผนัแปร 
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 การกระจายอ านาจโดยแยกตามส่วนงาน (Segment)  

→ ศูนยต์น้ทุน (ถกูประเมินเทียบงบประมาณ) 

→ ศูนยก์ าไร (ถกูประเมินจากก าไรท่ีตั้งไวก้บัก าไรท่ีเกิดข้ึนจริง) 

→ ศูนยล์งทุน (ถกูประเมินโดยใช ้ROI หรือ RI ก าไรส่วนท่ีเหลือ) 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของศูนย์ลงทุน 

1)  ROI = Rate of return of Investment อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 
  ROI = รายไดจ้ากการด าเนินงาน (ควรใช ้EBIT) / เงินลงทุนในสินทรัพยท่ี์ใชด้ าเนินงาน 

2)  RI = Residual Income ก าไรส่วนท่ีเหลือ (ผลต่างยิ่งมากยิ่งดี) 
  RI = ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน – (อตัราผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีตอ้งการ x สินทรัพยด์ าเนินงาน) 

จากสูตร ROI ปรับโดยใชย้อดขายมาร่วม ดงัน้ี 
  ROI = ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน (EBIT)   x                       ยอดขาย 
                                               ยอดขาย                                      สินทรัพยท่ี์ใชใ้นการด าเนินงาน 

ยอดขาย          ค่าใชจ่้าย        สินทรัพย ์             =>    ROI  
* ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานท่ีใชใ้นการค านวณ ROI คือ EBIT เพราะตวัหารใชสิ้นทรัพยท่ี์ใชใ้นการ
ด าเนินงาน (ไม่รวมท่ีมีไวใ้ช ้ในอนาคต) 

ตวัอย่าง เร่ืองการบัญชีตามความรับผดิชอบ (*****สอบแนว ๆ นีล่้ะ....) 

บริษทั สวยใส จ ากดั มกีารแบ่งหน่วยงานที่มลีกัษณะเป็นศูนย์ลงทุนอยู่ 3 หน่วยงานและมข้ีอมูลทางการเงนิดังนี ้

หน่วยงาน  A   B   C  
  ขาย (บาท)      500,000.00   (d)   (g)  
  ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน (บาท)         25,000.00     30,000.00   (h)  
  สินทรัพยด์ าเนินงาน (บาท)      100,000.00   (e)    250,000.00  
  อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์(เท่า)  (a)   (f)                0.40  
  อตัราก าไร (%)  (b)  0.40% 5% 
  อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)  ©  2%  (i)  
  ให ้1) ค านวณหาตวัเลขท่ีขาดหายไปตามตารางขา้งตน้  
        2) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของแต่ละแผนก 
  

      (a) อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์                  5.00  =500,000/100,000 

(b) อตัราก าไร 5% =25,000/500,000 
© อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 25% =25,000/100,000 
(d) ยอดขาย   7,500,000.00  =30,000/0.4% 
(e) สินทรัพยด์ าเนินงาน   1,500,000.00  =30,000/2% 
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(f) อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์ 5.00  = (d)/(e) = 7,500,000/1,500,000 

(g) ยอดขาย      100,000.00  =250,000*0.40 
(h) ก าไรสุทธิ           5,000.00  =(g) * 5% = 100,000*5% 
(i) อตัราผลตอบแทนการลงทุน 2% = (h)/250,000 

      สรุปผลการด าเนินงาน  A   B   C  
  อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์(เท่า)               5.00             5.00                0.40  
  อตัราก าไร (%) 5% 0.40% 5% 
  อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 25% 2% 2% 
  

ผลการวเิคราะห์ 
o หน่วยงาน A มีผลการด าเนินงานดีท่ีสุด 
o หน่วยงาน B, C มีผลการด าเนินงานท่ีค่อนขา้งต ่ามากมาย ทั้ง ๆ ท่ี B มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์

เท่ากบัหน่วยงาน A แต่อตัราก าไรต ่ามาก ๆ ดงันั้นควรปรับปรุงก าไรของหน่วยงาน B ซ่ึงอาจท าไดโ้ดย
การลดตน้ทุนหรือควบคุมตน้ทุนใหมี้การใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือถึงขั้นตน้กลบัไปดูว่าราคา
ขายท่ีตั้ง OK หรือไม่...........เป็นตน้ 

o หน่วยงาน C มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยท่ี์ต ่ามากมาย ดงันั้นผูจ้ดัการแผนก C ตอ้งใหค้วามส าคญั
กบัการใชสิ้นทรัพยท่ี์มีอยูใ่หมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน คงตอ้งไปดูเคร่ืองจกัรแผนก C ยงัอยู่ในสภาพท่ีปกติ
อยู่หรือไม่ มีการ maintenance อย่างสม ่าเสมอหรือป่าว หรือเคร่ืองจกัรอาจจะปกติดี แต่พนกังานขายยงั
ขายไม่ไดป้ระสิทธิภาพ หรือค่า commission ไม่จูงใจ ไม่โดนใจ ท าใหพ้นกังานขายขายของไม่เต็มท่ี.....
เป็นตน้ 

8. ราคาโอน (Transfer Pricing ) 

 ราคาโอน คือราคาขายส าหรับหน่วยงานท่ีขาย / โอน และเป็นตน้ทุนส าหรับหน่วยงานท่ีซ้ือ นอกจากน้ีราคา
โอนยงัมีความส าคญัต่อผลของการตดัสินใจ จะผลิตหรือซ้ือ หรือ พิจารณาวา่จะเลือกซ้ือจากภายใน หรือภายนอก (ผลิต
เองหรือจา้งคนอ่ืน) 
 ธุรกิจสามารถเลือกก าหนดราคาโอนไดห้ลายวิธี คือ 

 วิธีราคาตลาด (Market price) 
 วิธีราคาทุน (Cost Base Price – ตน้ทุนรวม, ตน้ทุนผนัแปร)  
 วิธีต่อรองราคาตามความพึงพอใจ (Negotiated price) 

 ผูบ้ริหารจะเลือกวิธีใดข้ึนอยู่กบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การโอนจะตอ้งส่งเสริมเป้าหมายโดยรวมของกิจการ มี
ความเป็นธรรมต่อการประเมินผลงานหน่วยงานต่างๆ และมีความอิสระเก่ียวกบัอ านาจในการสั่งการ (การกระจาย
อ านาจ) อยา่งชดัเจน หรือท่ีส าคญัคือขอ้กฎหมาย => โดยประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (4) ระบุว่าการโอนสินทรัพย์
ตอ้งโอนดว้ยราคาตลาด เป็นตน้ 


