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บทคัดย่ อ

งานวิจัยนี้ มี ว ตั ถุป ระสงค์ เพื่ อ นําเสนอการประยุก ต์ใช้ระบบบริ ห ารต้น ทุ น การผลิ ต ในอุ ต สาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ไม้ โดยประยุกต์กบั ผลิตภัณฑ์บนั ไดไม้สําเร็ จรู ป เพื่อหาต้นทุนการผลิตต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์และ
เปรี ยบเทียบกับวิธีการประเมินต้นทุนในรู ปแบบดั้งเดิม โดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรมหรื อระบบต้นทุนเอบีซี (ActivityBased Costing: ABC) ต้นทุ น การผลิ ต ของโรงงานประกอบด้วย ต้นทุ น ทางตรงและต้น ทุ นทางอ้อม ในส่ วนของ
ต้นทุนทางอ้อมรู ปแบบเดิม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการผลิตและต้นทุนโสหุ้ยนั้น ยังไม่ได้มีวิธีการจัดสรรเข้าสู่ ผลิตภัณฑ์
อย่างเหมาะสม เนื่องจากระบบการประเมินต้นทุนในรู ปแบบดั้งเดิมไม่สอดคล้องกับปริ มาณและเวลาที่ใช้จริ งในการ
ผลิต งานวิจยั นี้จึงทําการประยุกต์ระบบต้นทุนเอบีซี และนําเสนอตัวผลักดันต้นทุนในกิจกรรมการผลิต และพัฒนา
โปรแกรมคํานวณต้นทุนการผลิตโดยประยุกต์ใช้วิธีประเมินต้นทุนกิจกรรม โดยเริ่ มจากการจําแนกต้นทุนในกิจกรรม
การผลิตและออกแบบระบบการเก็บและประเมินต้นทุน จากนั้นวิเคราะห์คุณค่ากิจกรรม กําหนดตัวผลักดันต้นทุน
เกณฑ์การปั น ส่ วนที่ เหมาะสมในแต่ละกิ จกรรม และทําการจัดสรรต้นทุ นของกิ จกรรมที่ ได้จากการคํานวณลงสู่
ผลิตภัณฑ์ ผลการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์จากระบบต้นทุนเอบี ซีพบว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับการคํานวณแบบเดิม มี
ต้นทุนที่แม่นยํายิง่ ขึ้น ส่งผลให้ตน้ ทุนลดลงประมาณ 5.98% ผลการวิจยั นี้ยงั สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิด
คุ ณ ค่ า และกิ จ กรรมที่ ต้น ทุ น การผลิ ต สู ง เกิ น ความจําเป็ น ซึ่ ง เป็ นข้อ มู ล สํ าคัญ สํ าหรั บ ผู ้บ ริ ห ารในการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิภาพการผลิตและใช้ในการจัดการต้นทุนการผลิตในอนาคต
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Cost Management Using ABC in the Wood Products Industry
Onpawee Lertkrai1 and Kanokporn Sripathomswat2*

Abstract

This research aimed to present the application of cost management system in the wood products
industry. The case study is applied Activity-Based Costing (ABC) with a product of wooden stairs group, in order to
determine the cost of production per unit which guided to cost reduction approach and compared with traditional
costing methods. The production costs comprised of direct costs and indirect costs, including overhead costs. The
factory had no appropriate cost allocation used for overhead cost because the traditional costing systems did not
comply with actual production quantities and production times. This research then applied the ABC costing system
and proposed applicable cost drivers with production activities to allocate overhead production costs. The proposed
cost system was calculated using Microsoft excel. This work started from production costs and activities
classification. The cost collection and cost evaluation systems were designed. Then, the activity value was analyzed
and the cost drivers were determined for appropriated cost allocation criteria. After the costs of activities are
calculated, the cost per unit of product calculation from the ABC cost system was compared to the traditional
system. The new model of costs is more precise. As a result, the cost was reduced by 5.98%. The results also reflect
non-value-added activities. This is important for executives to improve production efficiency and to manage
production costs.
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1. ที่มาและความสํ าคัญของปัญหา

ทั้ง รายใหญ่ แ ละรายเล็ก งานวิ จัย นี้ เริ่ ม จากการศึ ก ษา
กระบวนการผลิต วิเคราะห์วิธีประเมินต้นทุนที่โรงงาน
ใช้ และนําเสนอวิธีการปรับปรุ งระบบประเมิ นต้นทุน
โดยประยุ ก ต์ ร ะบบต้น ทุ น กิ จ กรรม (Activity Based
Costing: ABC) หรื อระบบต้น ทุ น เอบี ซี กับ ผลิ ตภัณ ฑ์
ต้น แบบ และนํา เสนอแนวทางการลดต้น ทุ น โดยใช้
หลักการวิเคราะห์กิจกรรม
ในงานวิจยั นี้ เลือกผลิตภัณฑ์ชุดบันไดไม้สําเร็ จรู ป
รุ่ น AAA มาวิเคราะห์และนําเสนอการปรับปรุ งระบบ
ต้น ทุ น แสดงตัว อย่ า งดัง รู ป ที่ 1 สิ น ค้า รุ่ น ดัง กล่ า วมี
ยอดขายสู งสุ ดและมี รูปแบบการผลิ ตเป็ นพื้ นฐานของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ด บัน ไดไม้สํ า เร็ จ รู ป ทั้ ง หมด 67 รุ่ น ของ
โรงงาน

ปั จจุบนั สภาวะเศรษฐกิจไทย ได้รับผลกระทบจาก
สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยลง ส่ งผลให้แต่ละองค์กร
ต้องปรับปรุ งทั้งเรื่ องของคุณภาพและราคาให้สามารถ
แข่งขัน ได้ การให้ ความสําคัญ กับเรื่ องต้น ทุนการผลิ ต
เป็ นประเด็ น สํ า คัญ ประเด็ น หนึ่ งที่ ภ าคการผลิ ต ใน
อุตสาหกรรมให้ความสนใจ เนื่องจากตัวชี้วดั ด้านต้นทุน
เป็ นสิ่ งสําคัญที่ช่วยแสดงผลการดําเนินงานขององค์กร
ได้อย่างชัดเจน
อุ ต สาหกรรมไม้ เป็ นอุ ต สาหกรรมหนึ่ งที่ มี ก าร
แข่งขันกันอย่างมาก การผลิตสิ นค้าที่มีความหลากหลาย
มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และให้
สามารถแข่งขันได้ แต่การผลิตสิ นค้าที่ หลากหลาย มัก
ส่ ง ผลให้ ต้น ทุ น การผลิ ต สู ง ขึ้ น อย่ างหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้
บริ ษัท ในอุ ต สาหกรรมไม้ โ ดยส่ ว นใหญ่ มั ก ใช้ ก าร
คํานวณต้น ทุ น การผลิ ตในรู ป แบบดั้งเดิ ม (Traditional
Costing Systems) ที่ยงั แยกการคํานวณต้นทุนตามหมวด
บั ญ ชี ก ารเงิ น และการคิ ด รวมต้ น ทุ น ที่ เป็ นไปตาม
หลักการบัญ ชี ที่รับรองทัว่ ไป ซึ่ งใช้ในการนําเสนองบ
การเงิ น อัน กําหนดให้ ต้น ทุ น สิ น ค้าที่ ผ ลิ ต ถู ก คิ ด ตาม
วิ ธี ก ารบั ญ ชี ก ารเงิ น เท่ า นั้ น [1-2] การใช้ ร ะบบการ
ประเมินต้นทุนแบบเดิม ทําให้ผบู ้ ริ หารมักได้รับข้อมูลที่
ไม่ทราบถึงที่มาของการใช้ไปของต้นทุน และตั้งอยู่บน
พื้นฐานของรู ปแบบของพฤติกรรมการดําเนิ นงานที่ไม่
ถู ก ต้อ ง ทํา ให้ เกิ ด การตัด สิ น ใจล่ า ช้ า ไม่ ทั น ต่ อ การ
ตัดสิ นใจต่อสภาพการแข่งขันในโลกธุรกิจปัจจุบนั [3]
งานวิจัยนี้ ดาํ เนิ น การในโรงงานแห่ งหนึ่ งในธุ รกิ จ
อุตสาหกรรมผลิตภัณ ฑ์ไม้ สิ นค้าของโรงงานเน้นการ
ป รั บ รู ป แ บ บ เพื่ อ ป ร ะ มู ล ง าน กั บ โ ค ร ง ก า ร
อสังหาริ มทรัพย์ ทําให้ตอ้ งแข่งขันกันอย่างมากกับคู่แข่ง

รูปที่ 1 สิ นค้ารุ่ น AAA
โรงงานกรณี ศึ ก ษาเป็ นโรงงานผลิ ต ไม้ บั น ได
สําเร็ จรู ป ที่ ให้ บ ริ การครบวงจร ตั้งแต่ ออกแบบ ผลิ ต
พร้ อ มติ ด ตั้ง การประเมิ น ต้น ทุ น การผลิ ต ในรู ป แบบ
ดั้งเดิ ม เบื้ องต้นพบปั ญหาในส่ วนของต้นทุนทางอ้อม
และต้นทุนโสหุ้ย เช่น ค่าแรงทางอ้อม ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
การผลิ ต เป็ นต้น ที่ ย งั ไม่ มี ก ารกําหนดวิธี ก ารจัด สรร
(Cost Allocation) เข้า สู่ ห น่ ว ยคิ ด ต้น ทุ น (Cost Object)
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ใช้กลยุทธ์ในระยะสั้น แล้วหันมาให้ความสําคัญกับการ
บริ หารกิจกรรมเพื่อลดความสู ญเปล่าหรื อกิจกรรมที่ไม่
เพิ่มคุณค่าให้เหลือน้อยที่สุด ตลอดจนเน้นความสําคัญ
ของการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Cost) ต้นทุน
กิ จ ก ร ร ม (Activity Cost) แ ล ะ ต้ น ทุ น ข อ ง ก า ร
กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Cost) รวมทั้ง
ให้ ความสํ า คั ญ กั บ การเพิ่ ม ป ระสิ ทธิ ภาพ ใน การ
ปฏิ บัติ ง านในระยะยาว ดัง เช่ น การปรั บ เปลี่ ย นแนว
ทางการบริ ห ารงาน โดยการลดกิ จ กรรมบางส่ ว นลง
มากกว่าที่จะลดแรงงานเพียงอย่างเดียว ตลอดจนดําเนิน
กิ จ กรรมที่ เหลื อ อยู่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อัน เป็ นอี ก
แนวทางหนึ่งของการลดต้นทุนและเพิ่มความได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขัน
ในธุรกิจที่ผลิตสิ นค้าหรื อบริ การ จําเป็ นต้องคํานวณ
ต้นทุนผลิ ตภัณฑ์ ไม่ว่าธุ รกิจจะผลิตสิ นค้าหรื อบริ การ
ลัก ษณะใด มี ข นาดเล็กหรื อใหญ่ [6] ในระบบต้น ทุ น
แบบเดิม การกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ พิจารณาจากต้นทุน
ทางตรงทั้งจากต้นทุนวัสดุทางตรงและต้นทุนแรงงาน
ทางตรงเป็ นพื้นฐาน ส่ วนข้อมูลจากต้นทุนทางอ้อมและ
ต้นทุนโสหุ้ย อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ มักคิด
จากการวิ เคราะห์ อ ัต ราส่ ว นเปรี ยบเที ย บกับ ต้น ทุ น
ทางตรง ในการผลิตที่มีจาํ นวนผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลาย
การคิ ด ต้ น ทุ น ด้ ว ยรู ปแบบดั้ งเดิ ม นี้ สามารถนํ า มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ดี แต่ สํ า หรั บ การผลิ ต ที่ มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
หลากหลาย ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ อาจเกิ ดขึ้นตาม
จํา นวนของผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เปลี่ ย นแปลง หรื อ ชั่ ว โมงที่
เปลี่ ยนแปลงของการทําการผลิต เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้งเครื่ องจักรก่ อนเริ่ มทําการผลิ ต หรื อค่าใช้จ่ายใน
การออกแบบ เป็ นต้น หากยังใช้แนวคิดในการคํานวณ
ต้ น ทุ น แบบเดิ ม อาจทํ า ให้ อ งค์ ก รประสบปั ญหา

อย่างเหมาะสม เนื่ องจากระบบการคํานวณต้นทุนการ
ผลิ ต ใน รู ป แบ บ ดั้ งเดิ ม ใช้ ค่ าป ระม าณ การจาก
ประสบการณ์ของผูบ้ ริ หาร ซึ่ งไม่สอดคล้องกับปริ มาณ
และเวลาที่ใช้จริ งในการผลิต ส่ งผลให้ตน้ ทุนต่อหน่ วย
คิดต้นทุนที่ ได้เป็ นเพียงการรวบรวมข้อมูลรายได้และ
ค่ า ใช้ จ่ า ย ข้อ มู ล ยัง ไม่ เอื้ อ ต่ อ การใช้ ตัด สิ น ใจในเชิ ง
บริ หาร เนื่องจากรู ปแบบรายงานยังไม่สามารถสะท้อน
ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของการใช้ท รั พ ยากรในการผลิ ต
ดังที่ระบุใน [1] เช่น ทรัพยากรแรงงาน ทรัพยากรด้าน
วัสดุที่ใช้ในแต่ละงาน เป็ นต้น เมื่อต้องแข่งขันด้านราคา
ในการประมูลงาน จึงเกิดคําถามว่าขาดทุนหรื อไม่ หรื อ
บางครั้ งก็ ไ ม่ ก ล้า ลดราคาสู ้ คู่ แ ข่ ง ดัง ใน [4] กล่ า วว่ า
วิธีการคํานวณต้นทุนโดยการประมาณการไม่สามารถ
สะท้อนถึงต้นทุนจริ งที่เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการผลิต
ได้ เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถวิ เคราะห์ ห าสาเหตุ ที่ ต้น ทุ น
สู งขึ้นได้ และไม่ทราบว่ากระบวนการผลิตหรื อกิจกรรม
ใด ไม่มีประสิ ทธิภาพจากการดําเนินการ ก่อให้เกิดความ
เสี ย หายโดยเปล่ า ประโยชน์ และอาจทํา ให้ ต้น ทุ น ที่
เกิดขึ้นสู งเกินกว่าปกติ
ดังนั้น ในขอบเขตของการศึ กษานี้ จึ งนําเสนอการ
จัดการต้นทุนด้วยระบบต้นทุนเอบีซี และนําเสนอเกณฑ์
ที่ ใช้ในการปั น ส่ ว นต้น ทุ น หรื อ ที่ เรี ย กว่ าตัว ผลัก ดัน
ต้นทุน (Cost Driver) ที่เหมาะสมกับการปั นส่วนต้นทุน
ที่อยู่ในกลุ่มต้นทุนเดียวกัน ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
ของต้นทุนในกลุ่มนั้นๆ เพื่อจะได้นาํ ต้นทุนที่ปรับปรุ ง
แล้วมาใช้ในการบริ หารและการวิเคราะห์กิจกรรม เพื่อ
กําหนดแนวทางที่ ตอบสนองการวัดผลการปฏิบัติงาน
และให้กิจการสามารถทําการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้
อีกทั้งต้นทุนดังกล่าวสามารถใช้เป็ นแนวทางในการลด
ต้นทุนในอนาคต ดังที่กล่าวใน [5] ผูบ้ ริ หารควรจะเลิก
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วิธีการคิดต้นทุนเอบีซีเป็ นวิธีการคิดต้นทุนที่นิยมใช้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง องค์กร
ธุ รกิ จที่ ต้อ งการสร้ างความได้เปรี ยบจะต้องเพิ่ มความ
หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า การ
ส่งสิ นค้าและการบริ การต้องเป็ นไปรวดเร็ ว ซึ่งจากเดิมที่
ใช้ร ะบบต้น ทุ น แบบเดิ ม อาจไม่ ส ามารถให้ ข้อ มู ล ที่
ถู ก ต้ อ ง นอกจากนี้ ปั ญหาสํ า คั ญ อยู่ ที่ ก ารปั นส่ วน
ค่าใช้จ่ายทางอ้อมหรื อต้นทุนค่าโสหุ้ย [10-11] ซึ่ งหาก
การปั นส่ วนไม่เหมาะสม จะส่ งผลต่อการคํานวณราคา
ผลิตภัณฑ์ หากสู งเกินไปไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง
อาจสู ญเสี ยโอกาสทางการค้า ในส่วนการประยุกต์ใช้มกั
มี การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่ วยประเมิ น
ต้นทุ นผลิ ตภัณฑ์ ด้วย [12-13] เพื่ อให้ ส ามารถประเมิ น
ระบบต้นทุนเอบีซีได้สะดวกและรวดเร็ วขึ้น
ขั้น ตอนการประยุกต์ใช้ระบบต้น ทุ น เอบี ซี ข้ ึ น กับ
ลั ก ษ ณ ะการดํ า เนิ น ธุ รกิ จ ของแต่ ล ะองค์ ก รและ
วัตถุประสงค์ของการนําข้อมูลไปใช้ โดยส่ วนใหญ่ [914, 16-17] มีลาํ ดับขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: กํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ใ นการประยุ ก ต์
ต้นทุนเอบีซี
ขั้นตอนที่ 2: วิเคราะห์ กิจ กรรม คือ ระบุ และอธิ บ าย
รวมถึงประเมินค่าของกิจกรรมต่างๆ ใน
ขอบเขตที่ศึกษา
ขั้นตอนที่ 3: วิ เ คราะห์ ตั ว ผลั ก ดั น ต้ น ทุ น นั่ น คื อ
การหาสาเหตุ ที่ ท ํ า ให้ เกิ ด ต้ น ทุ น ใน
กิ จ กรรมที่ เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ นํ า มาใช้ ใ นการ
คํานวณค่าใช้จ่ายของแต่ละศูนย์กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4: คํานวณต้นทุนกิจกรรม ได้แก่ การหา
ค่าใช้จ่ายหรื อ ทรัพยากรทั้งหมดที่ ใช้ไป
ในกิจกรรม

ไม่ ท ราบมู ล ค่ า ต้ น ทุ น ที่ แ ท้ จ ริ งว่ า มี ส าเหตุ เ กิ ด จาก
กระบวนการใดที่ เปลี่ ย นแปลงไป หลัก การแนวคิ ด
ระบบต้นทุนกิจกรรมจึงได้ถูกเสนอขึ้นเพื่อแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าว [7-8]
ระบบการคิดต้นทุนแบบเดิมนั้นมี ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตที่สะสมอยู่ตามกลุ่มต้นทุนต่างๆ มักจะปั นส่ วนเข้า
สู่ ผลิตภัณฑ์โดยใช้ส่ิ งที่ มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณการ
ผลิตเป็ นเกณฑ์ในการปั นส่ วนหรื อที่เรี ยกว่าตัวผลักดัน
ต้นทุน ส่วนหนึ่งก็เนื่องจากการคิดระบบต้นทุนแบบเดิม
จะเน้นที่ตวั ผลิตภัณฑ์และปริ มาณการผลิตเป็ นสําคัญ จึง
เท่ากับเป็ นการตั้งสมมุติฐานที่ว่าผลิตภัณฑ์และปริ มาณ
การผลิ ต เป็ นสาเหตุ ห ลัก ที่ ท ํา ให้ เกิ ด ต้น ทุ น ในทาง
ตรงกันข้าม การคิดโดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรมจะเน้น
การบริ หารงานโดยแบ่งออกเป็ นกิจกรรมต่างๆ และถือ
ว่ากิ จ กรรมเป็ นสิ่ ง ที่ ท ําให้ เกิ ด ต้น ทุ น ส่ ว นผลิ ต ภัณ ฑ์
หรื อบริ การเป็ นสิ่ งที่ ใช้กิ จกรรมอีกที ห นึ่ ง Vasusri [8]
กล่าวว่า ต้นทุนกิจกรรมเป็ นระบบการจัดการต้นทุนซึ่ ง
พั ฒ น ามาจากระบบ ต้ น ทุ น แบ บ ดั้ งเดิ ม เพื่ อเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพของข้อมูลต้นทุนให้ใกล้เคียงกับความเป็ น
จริ งมากยิ่ ง ขึ้ น Supornpan [9] กล่ า วว่ า การวิ เคราะห์
ผลต่ างต้น ทุ น การผลิ ต เป็ นการวัด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผลของการดําเนิ นงานในแต่ละกระบวนการ
โดยผ่านการเปรี ยบเทียบของต้นทุนมาตรฐานที่จดั ทําขึ้น
ล่ ว งหน้ า กับ ต้น ทุ น จริ ง ที่ ไ ด้จ ากการบัน ทึ ก ในแต่ ล ะ
กระบวนการผลิต ผลต่างที่ได้จากการวิเคราะห์น้ ีจะเป็ น
ตัวชี้วดั ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการผลิตและผลลัพธ์
ที่ได้ ได้แก่ ผลต่างที่ น่าพึงพอใจและผลต่างที่ไม่น่าพึง
พอใจ อย่างไรก็ตามผลต่างที่ไม่น่าพึงพอใจจําเป็ นต้อง
หาสาเหตุเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
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Boontham [17] พบว่าจากการนําต้นทุนเอบี ซีมาใช้ ทํา
ให้ทราบความแตกต่างของชิ้นงานทั้ง 4 รู ปแบบ โดยได้
เสนอการรวมกระบวนการตรวจสอบชิ้นงานก่อนส่ งให้
ลูกค้าเข้ารวมกัน และทําการปรับเปลี่ยนการตรวจสอบ
คุณภาพเป็ นแบบสุ่มตรวจ ทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลง
ได้
4. การเลือกกิจกรรมใหม่ เป็ นการพิจารณากิจกรรมใหม่
ที่กิจการไม่ได้ทาํ อยู่ในขณะนั้นเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
โดยเลือกจากกิจกรรมที่มีตน้ ทุนตํ่าที่สุด [5]
กล่าวโดยสรุ ป ระบบต้นทุน เอบี ซีมีบทบาทสําคัญ
อย่างยิ่งในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจ โดยการให้ขอ้ มูลต้นทุนที่ใกล้เคียงความเป็ นจริ ง
มากที่สุดอันเป็ นประโยชน์แก่ผบู ้ ริ หาร ในการปรับปรุ ง
โครงสร้ า งต้ น ทุ น และพั ฒ นาการปฎิ บั ติ ง านให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น และช่วยในการประเมินต้นทุนของ
สิ นค้า การเข้าใจความสัมพันธ์กนั ในระหว่างกิ จกรรม
จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทํากําไรในระยะยาว
ของกิจการ นอกจากนี้ ยงั นําไปช่วยกําหนดแนวทางใน
การลดความสู ญ เปล่ า ช่ ว ยให้ ผู ้บ ริ หารมองเห็ น ถึ ง
ศัก ยภาพขององค์ ก ร กํา หนดทิ ศ ทางในการบริ ห าร
ต้นทุนได้ชดั เจนยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 5: การคํานวณต้นทุนลงหน่วยคิดต้นทุน
ตามที่ได้กาํ หนดไว้ในวัตถุประสงค์
การคิดต้นทุนด้วยระบบต้นทุนเอบีซีทาํ ให้ทราบว่า
ภายในกิ จกรรมประกอบด้วยกิ จกรรมใดบ้างและเกิ ด
จากสาเหตุใด ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารมักจะนําข้อมูลที่ได้รับ ไป
บริ หารต้นทุ นของกิ จกรรม เพื่ อหาแนวทางลดต้นทุ น
และสร้างความได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขันต่อไป โดย
มี 4 แนวทาง คือ
1. การตัด ทอนกิ จ กรรม โดยเฉพาะกิ จกรรมที่ ไม่ เพิ่ ม
คุณค่าหรื อกิจกรรมที่ไม่จาํ เป็ น ซึ่ งหากกิจการตัดกิจกรรม
นี้ไปมักไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน Martkeaw [14]
กล่าวว่าหากกิจการสามารถตัดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มค่าลงได้
แล้ว ค่าใช้จ่ายผันแปรที่เกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมนี้ก็จะ
หมดไป เช่น ค่านํ้ามัน ค่าทนาย เป็ นต้น สอดคล้องกับ
ง า น วิ จั ย ข อ ง Kaeosasaen and Ketsarapong [15] ที่
ต้องการลดต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์ของโรงงานเสื้ อผ้า
สตรี สํ า เร็ จ รู ปโพลี เ อสเตอร์ อ ัด พลี ท เมื่ อ พิ จ ารณา
กิจกรรมแล้วพบว่า สามารถตัดทอนกิจกรรมออกบูธจัด
แสดงสิ นค้านอกสถานที่ออกทําให้สามารถลดต้นทุนใน
ส่วนของการขนส่งภายในประเทศได้
2. การลดกิจกรรม โดยการลดเวลาและทรัพยากรที่ใช้ใน
กิจกรรมที่ไม่จาํ เป็ นเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ของกิ จ กรรมที่ จ ํา เป็ นโดยการเพิ่ ม ผลได้จ ากการทํา
กิจกรรมที่จาํ เป็ นให้มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Onsanit [16] ที่ได้ทาํ การวิเคราะห์การลดต้นทุนหลังจาก
ใช้ต้นทุนเอบี ซี พบว่ามี ท้ งั กิจกรรมที่ มีคุณค่าและไม่มี
คุณค่า โดยได้เลือกการลดกิจกรรมการบรรจุถุงพลาสติก
หีบห่อ
3. การทํากิจกรรมร่ วมกัน คือ การมีกิจกรรมที่มีตน้ ทุน
สู งเกินไป จึงทําการยุบรวมหรื อใช้ร่วมกัน ดังแสดงใน

2. วิธีการวิจัย

2.1 ศึกษากระบวนการผลิตและวิธีการประเมินต้ นทุน
แบบเดิมของโรงงานกรณีศึกษา
ศึ ก ษาขั้น ตอนการคํา นวณต้ น ทุ น แบบเดิ ม ของ
โรงงานในผลิตภัณฑ์รุ่นที่เลือกโดยศึกษาโครงสร้างการ
บริ หารงาน ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และขั้นตอนกระบวนการ
ผลิต ดังแสดงในรู ปที่ 2 และ 3 พบว่าการประเมินต้นทุน
แบบเดิมของทางโรงงานใช้การประมาณ สรุ ปต้นทุนที่
ได้จากการคิดต้นทุนแบบเดิมดังตารางที่ 1
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ฝายจัดซื้อ

ฝายบัญชี

แผนกคลังสินคา

ฝายขาย

ฝายวิจัยและพัฒนา

รับแผนการสั่งผลิต

รับใบ PO
ใบกํากับสินคา
ใบรับสินคา
ใบสงของ

รับสินคาตามใบรอรับ
สินคา

รับออเดอรจากลูกคา

สํารวจหนางานจริง

แจงฝายวิจัยและพัฒนา
มีแบบบานขึ้นใหม

สั่งผลิตแบบไมตัวอยาง

สั่งสินคา
ออกคําสั่งซื้อ PO
อนุมัติ PO

ขั้นตอนการผลิต

ออกใบรอรับสินคาให
ผูที่เกี่ยวของ

สินคาสําเร็จรูป

ติดตามสินคา

ตรวจสอบขอมูล

เกรด R สงเครม
ใบ PO
สงใหฝายจัดซื้อ
ใบรับสินคาสงใหคลัง
สินคา

บันทึกรายการสินคา

สงใบ Payment
ใหฝายขาย

ตรวจสอบวัตถุดิบ

เกรด B ซอมแซมได

ถายรูปวัตถุดิบ

เกรด A
รับเขาคลังสินคา

จัดทําแผนคําสั่งซื้อ
รายเดือน
ออกใบสงสินคาและ
ใบขึ้นของ

บันทึกสินคา

สรุปเสนออนุมัติจาย
อนุมัติ
รอรับวางบิล

พิมพเอกสารใบรับ
สินคาที่ไมตั้งหนี้

ติดตั้งสินคาหนางาน

จัดเก็บสินคาเขาพื้นที่

รับเอกสารจากลูกคา

จัดวัตถุดิบสงใหฝายผลิต

ชางรับเหมาวางบิล

ตารางที่ 1 การคิดต้นทุนแบบเดิมของโรงงาน
Cost
1.ต้นทุน
วัตถุดิบ

ถอดรายการ
BOM,FG,RM
แจงการขึ้นรหัสสินคา
ใหม

2.ต้นทุน
แรงงาน
ทางตรง

รับสินคาสําเร็จรูปเขา
คลังสินคา
จัดสินคา

ออกใบกํากับภาษี
รับเงินจากลูกคา

จัดเตรียมสินคาตามใบขึ้นของ

3.ต้นทุน
ค่าโสหุ้ย
4.ต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ต่อ
หน่วย

ไดรุแนบบAAA
บับันนไดไม
NP07
ราว

ชานพัก

ลูกนอน

ตัดสมารทบอรด

ตัดไม

ตัดไม

ลบเหลี่ยม

ทําสีสมารทบอรด

ลบเหลี่ยม

ลบเหลี่ยม

ตีจมูก

ตีจมูก

ตีจมูก

เซาะรอง

เซาะรอง

เซาะรอง

ขัดโดยพนักงาน
รายวัน

แผนกขัด :

(ค่าแรงช่างรับเหมา:บ./วัน)/ จํานวนผลิต:หน่วย

แผนกทําสี :

(เวลาที่ใช้ผลิต:วัน*ค่าแรง:บ./วัน)/ จํานวนผลิต:หน่วย
ไม้ที่ใช้จริ ง :ตร.ม. *ประมาณโสหุ้ย 20เปอร์เซ็นต์

ได้เท่ากับ 1,765.28 บาทต่อหน่วย
ต้นทุนวัตถุดิบ+ต้นทุนแรงงาน
+ต้นทุนค่าโสหุ้ย
รวมเท่ากับ 6,051.63 บาทต่อหน่วย

2.2.2 การระบุกลุ่ม ระดับของกิจกรรม จัดกลุ่มขั้นตอน
การผลิตเป็ น 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การผลิต สนับสนุ น
การผลิ ต ปรั บ ตั้ง เครื่ อ งจัก ร ขนย้า ยวัส ดุ ตรวจสอบ
คุณภาพ และควบคุมวัสดุ และกําหนดกิจกรรมย่อย ดัง
ตารางที่ 2
2.2.3 การวิเคราะห์ คุณค่ ากิจกรรม นํากิจกรรมวิเคราะห์
ตามหลักการของการจัดการกิจกรรมและวิเคราะห์คุณค่า
โดยใช้ ห ลั ก การของลี น [18] กํ า หนดให้ VA เป็ น
กิ จ กรรมที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม NNVA คื อ กิ จ กรรมที่ ไ ม่ มี
มูลค่าเพิ่มแต่จาํ เป็ นต้องทํา ส่วน NVA เป็ นกิจกรรมที่ไม่
มีมูลค่าเพิ่ม โดยเพิ่มเติ มเกณฑ์ที่พิจารณาจากผูบ้ ริ หาร
คื อ คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ พลั ง งานที่ ใ ช้ การตรงตาม
มาตรฐาน การบริ หารจัดการ ความสะดวกรวดเร็ วและ
ความปลอดภัย ในงานวิจัยนี้ นําเสนอแนวการจําแนก
กิจกรรมเป็ น 4 ระดับ คือ

จัดรวมบลอก
ขัดโดยชางรับเหมา
จัดรวมบลอก

ทําสี

(เวลาที่ใช้ผลิต:วัน*ค่าแรง:บ./วัน)/ จํานวนผลิต:หน่วย

ได้เท่ากับ 397.65 บาทต่อหน่วย

รูปที่ 2 กระบวนการทํางานโดยรวมของโรงงาน

ลูกตั้ง

ได้เท่ากับ 3,888.87 บาทต่อหน่วย
แผนกแปรรู ป :

ชําระคาสินคา
รับสําเนาใบสงของ

Factory Traditional Cost System

ไม้ที่ใช้จริ ง :ตร.ม.*ราคาซื้อไม้:บ./ลบ.ม.

ทําสี
บรรจุภัณฑ

รูปที่ 3 กระบวนการผลิตบันไดไม้รุ่น AAA
2.2 วิเคราะห์ ระบุกิจกรรม คุณค่าและระดับกิจกรรม
2.2.1 การวิ เคราะห์ และระบุ กิ จ กรรม เพื่ อ เข้ า ใจถึ ง
ขอบเขต ทําให้ ส ามารถจําแนกและระบุ ลาํ ดับ ขั้น ของ
กิจกรรม ช่วยในการวิเคราะห์คุณค่าของกิจกรรม
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์กิจกรรม
Cost Center

Activity

ผ.แปรรู ป

การผลิต

ผ.ขัด

การผลิต

ผ.ทําสี

การผลิต

Sub-activity
ตรวจเช็คไม้ก่อนเข้าเครื่ องจักร
ปรับตั้งเครื่ องจักร
ตัดไม้
ลบเหลี่ยม
ตีจมูก
เซาะร่ อง
ตัดสมาร์ทบอร์ด
จัดร่ วมบล็อก
ขัดแต่งแบบหยาบ
ขัดแต่งละเอียด
ขัดมือแบบหยาบ
ลงขี้แป้ง
ขัดมือแบบละเอียด
ทาแชล็คและแอลกอฮอล์
ลงสีดา้ น
ลงสีเงา
ย้อมสีไม้
เช็ดทําความสะอาดหน้าไม้
ทําสีสมาร์ทบอร์ด
บรรจุ
ซ่อมบํารุ งเครื่ องจักร

ผ.ซ่อมบํารุ ง

สนับสนุนการผลิต

ผ.คลังสินค้า

ควบคุมผลิตภัณฑ์
ขนย้าย

ควบคุมวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบจํานวนวัตถุดิบ
ขนย้ายผลิตภัณฑ์

สนับสนุนการผลิต
ควบคุมผลิตภัณฑ์
สนับสนุนการผลิต

เบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง
ควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง
วางแผนและควบคุมการผลิต
วางแผนวัสดุคงคลัง
ทําเอกสารใบสั่งผลิต
ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนรับเข้า
สุ่มตรวจระหว่างการผลิต
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
ทําเอกสารค่าแรงช่างรับเหมา
ตรวจสอบสถานะการผลิตรายวัน
เก็บข้อมูลกิจกรรมประจําวัน

ผ.สโตร์
ผ.วางแผนผลิต

ผ.ตรวจสอบ
คุณภาพ

สนับสนุนการผลิต

ผ.ผลิต

สนับสนุนการผลิต

ระดับ B : เป็ นกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ แต่
สามารถพิจารณากําจัดออกได้หากมีการปรับปรุ ง
ระดับ C : เป็ นกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์
แต่มีความจําเป็ นที่ตอ้ งทํา ควรลดให้เหลือน้อยที่สุด
ระดับ D : เป็ นกิ จกรรมที่ ไม่เพิ่มคุณค่าให้ กับผลิ ตภัณฑ์
และไม่มีความจําเป็ น ควรพิจารณากําจัดออก
ตารางที่ 3 แสดงการเปรี ยบเที ยบการวิเคราะห์ คุ ณค่ า
กิจกรรมระหว่างการสร้างคุณค่าตามแนวคิดของลี น [18]
กับการวิเคราะห์คุณค่าของงานวิจยั นี้
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบการวิเคราะห์คุณค่ากิจกรรม
Value-added Our Research Value-added
Concept [18]
Concept
Activity

A
VA

B

NNVA
C

NVA
D

Necessary
Activity





2.3 ระบุต้น ทุน แต่ ละกิจกรรมและกําหนดตัวผลักดั น
ต้ นทุน
ตัวผลักดันต้นทุ น คื อปั จจัยหรื อสาเหตุ ที่ ท ําให้ เกิ ด
ต้นทุนของกระบวนการต่างๆ ตามมา เช่น ปริ มาณการผลิต
เป็ นตัวผลักดันต้นทุนให้เกิดต้นทุนวัตถุดิบ จํานวนครั้งที่
เตรี ยมการผลิตเป็ นตัวผลักดันที่ทาํ ให้เกิดต้นทุนการเตรี ยม
เป็ นต้น การวิเคราะห์และกําหนดตัวผลักดันต้นทุนจะเน้น
การระบุ สาเหตุ ต้นตอที่ ท ําให้ เกิ ดต้นทุ นกิ จกรรมนั้ นๆ
งานวิจยั นี้เสนอตัวผลักดันต้นทุน ดังแสดงตัวอย่างในตาราง
ที่ 4 หลั งจากวิ เคราะห์ แ ละระบุ กิ จ กรรมแล้ ว ต้ น ทุ น
ทรั พ ยากรจะถู ก จั ด สรรไปที่ ต้ น ทุ นกิ จกรรมหลั ก
(Activity Cost Pool) เพื่ อให้ ได้ต้ น ทุ น ในแต่ ละกิ จกรรม
(Cost Mapping) ถ้าต้ น ทุ น ทรั พ ยากรนั้ นเกิ ดจากการทํา

* ผ. = แผนก
ระดับ A : เป็ นกิ จกรรมที่ เพิ่มคุณค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ มี
ความจําเป็ นต้องทํา ไม่สามารถตัดออกหรื อลดกิจกรรม
ได้ในเวลานี้
8
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กิจกรรมเดียว จะสามารถระบุตน้ ทุนนั้นเข้าสู่ กิจกรรมได้
โดยตรง แต่ถา้ ทรั พยากรนั้นเกิดจากการทําหลายกิจกรรม
ต้องจัดสรรต้นทุนทรั พยากรนั้น เข้าสู่ กิจกรรมโดยใช้ตัว
ผลักดันต้นทุนทรัพยากร (Resource Driver) อย่างไรก็ตาม
ต้นทุนทรัพยากรแต่ละประเภทจะสามารถจัดสรรลงสู่ ศูนย์
ความรั บผิ ดชอบในระดับที่ แตกต่ างกันตามแต่ ล ักษณะ
ทรัพยากรที่ใช้ ดังแสดงตัวอย่างในตารางที่ 5

โดยใช้ตวั ผลักดันต้นทุนกิจกรรมที่ได้นาํ เสนอ หลังจาก
นั้นทําการคํานวณหาอัตรากิจกรรม และทําการจัดสรร
ต้ น ทุ น เข้ า สู่ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ดั ง สม การที่ (1) และ (2)
ตามลําดับ

ตารางที่ 4 ตัวอย่างตัวผลักดันต้นทุนและคุณค่า

= อัตรากิจกรรม x ปริ มาณการใช้กิจกรรมของผลิตภัณฑ์

Cost
Center

Activity

ผ.ขัด

การผลิต

ผ.ผลิต

สนับสนุน
การผลิต

Sub-activity
ขัดแต่งหยาบ
ขัดแต่งละเอียด
ทํา เอกสารค่ า แรง
ช่างรับเหมา
ตรวจสอบ
สถานะการผลิต
รายวัน
เก็บข้อมูลกิจกรรม
ประจําวัน

Cost
Driver

Value of
Activity

ชม.ทาํ งาน
ชม.ทาํ งาน
จํานวนครั้ง
ที่ทาํ

B
A

ชม.ทาํ งาน

D

ชม.ทาํ งาน

D

ตารางที่ 5 ตัวอย่างตัวผลักดันทรัพยากร
Resource

Resource Driver

ค่าแรงทางอ้อม

ระบุโดยตรงตาม
พนักงานที่สังกัด

ค่าวัสดุ
สิ้นเปลือง
ค่าเสื่อมราคา
เครื่ องจักร
ค่าเสื่อมโรงงาน

ระบุโดยตรงตามจํานวน
ชิ้นที่ใช้
ระบุโดยตรงตามจํานวน
ทรัพย์สินที่ถอื ครอง
ระบุโดยตรงตามพื้นที่ที่
ใช้งาน

โดยที่: ต้นทุนกิจกรรม

(2)

หลังจากดําเนินการจัดการต้นทุนและคํานวณต้นทุน
ด้วยระบบต้นทุนเอบีซีที่นาํ เสนอแล้ว ในขั้นตอนต่อไป
จะได้นาํ ต้นทุนที่ได้จากการประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนเอบี
ซีมาเปรี ยบเทียบกับต้นทุนที่ได้จาการศึกษาระบบต้นทุน
แบบเดิม เพื่อวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุน หลังจากนั้นจะ
ได้ พิ จ ารณากิ จ กรรมที่ ไ ม่ เ พิ่ ม คุ ณ ค่ า เพื่ อ นํ า ไปหา
แนวทางในการลดต้นทุนต่อไป
นอกจากนี้ ได้พ ฒ
ั นาระบบการประเมิ นต้น ทุนการ
ผลิตใน Microsoft Excel เพื่อใช้จดั การต้นทุนในอนาคต
ให้กบั โรงงานกรณี ศึกษาด้วย โปรแกรมดังกล่าวใช้ได้
กับผลิ ตภัณ ฑ์ กลุ่มบัน ไดไม้จาํ นวน 67 รู ปแบบ โดยมี
แนวทางการพัฒ นาเป็ นโปรแกรมกึ่ งอัตโนมัติ นั่นคื อ
กําหนดสู ตรการคํานวณต้นทุนทั้งหมดเข้าสู่ โปรแกรม
ผูใ้ ช้งานเป็ นผูบ้ นั ทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายเข้าสู่โปรแกรม และ
โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์เป็ นต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์
ต่อหน่ วย แยกรายละเอียดเป็ นต้น ทุน แรงงานทางตรง
ของแต่ ล ะแผนก ต้น ทุ น วัต ถุ ดิ บ ทางตรง และต้น ทุ น
โสหุ้ยการผลิตตามรู ปแบบที่นาํ เสนอ

C

Source

Document
รายงาน
เงินเดือน
พนักงาน
ใบเบิกวัสดุ
ใบรายงาน
ทรัพย์สิน
ใบรายงาน
ทรัพย์สิน

อัตรากิจกรรม = ต้นทุนกิจกรรม / ตัวผลักดันต้นทุน (1)

Department
ฝ่ ายบุคคล
ฝ่ ายผลิต
ฝ่ ายบัญชี
ฝ่ ายบัญชี

2.4 จัดสรรต้ นทุนกิจกรรมลงสู่ ผลิตภัณฑ์
เมื่อทําการจัดสรรต้นทุนทรัพยากรลงสู่ กิจกรรมแล้ว
จากนั้นเป็ นขั้นตอนการจัดสรรต้นทุ นเข้าสู่ ผลิ ตภัณ ฑ์
9
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3. ผลการวิจัย

ผลิตภัณฑ์) ในขณะที่ค่าแรงทางตรงแบบที่นาํ เสนอเก็บ
ข้อ มู ล และคํานวณจากชั่วโมงการปฎิ บัติ งานจริ งของ
ผลิตภัณฑ์ AAA ผลการคํานวณต้นทุนวัตถุดิบทางตรง
แสดงดั ง ตารางที่ 6 และต้ น ทุ น แรงงานทางตรงที่
นําเสนอแสดงดังตารางที่ 7

ผลการคํานวณต้น ทุ น ต้น ทุ น ทางตรง และต้น ทุ น
ทางอ้อมของผลิตภัณฑ์ชุดบันไดไม้สําเร็ จรู ป รุ่ น AAA
ดังนี้
3.1 การคํานวณต้ นทุนทางตรง
ต้ น ทุ น ทางตรงได้ แ ก่ ค่ า วัต ถุ ดิ บ ทางตรงและ
ค่ า แรงงานทางตรง ในส่ ว นของค่ า วัต ถุ ดิ บ ทางตรง
สามารถคํานวณได้จากจํานวนวัสดุที่ใช้จริ ง อ้างอิงจาก
ใบรายการวัสดุ แ ละใบเบิ กวัสดุ (ตารางเมตร) คู ณ กับ
ราคาวัต ถุ ดิ บ ต่ อ หน่ วย ซึ่ งเมื่ อ เปรี ยบเที ย บต้ น ทุ น
แบบเดิมกับแบบที่นาํ เสนอ พบว่าได้ค่าเท่ากัน
ในส่ วนของค่าแรงงานทางตรงเป็ นค่าใช้จ่ายที่ ทาง
โรงงานจ่ายให้กับพนักงานที่ ทาํ หน้าที่ โดยตรงในการ
ผลิต ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้แก่ ค่าจ้างพนักงานรายวัน ค่า
ล่ ว งเวลาของพนั ก งาน ค่ า จ้ า งที่ ต่ า งกั น จะขึ้ นกั บ
ความสามารถและประสบการณ์ของพนักงาน ในแผนก
ขั ด จะมี ท้ ั งค่ า แรงจากช่ า งรั บ เหมาและค่ า แรงจาก
พนัก งานประจํา ส่ ว นหน่ ว ยผลิ ต ส่ ว นอื่ น จะมี เฉพาะ
พนักงานประจํา โดยอัตราต้นทุนแรงงานทางตรง (บาท
ต่อชัว่ โมง) คํานวณจากสมการที่ (3)
อัตราต้นทุนแรงงานทางตรง (บาทต่อชัว่ โมง)
= ต้นทุนการผลิต (บาท) / ชัว่ โมงทีท่ าํ งาน (ชัว่ โมง)

ตารางที่ 6 ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงของผลิตภัณฑ์ AAA
Item
วัตถุดิบหลัก 1
วัตถุดิบหลัก 2
วัตถุดิบหลัก 3
วัตถุดิบหลัก 4
วัตถุดิบหลัก 5
วัตถุดิบหลัก 6
วัตถุดิบหลัก 7
วัตถุดิบหลัก 8

Unit
1
2
2
6
1
1
1
1.05

Cost (Baht/unit)
765.70
187.62
206.78
182.86
145.58
87.80
750.00
241.74
รวม

Total Cost (Baht)
765.70
375.24
413.56
1,097.16
145.58
87.80
750.00
253.82
3,888.87

ตารางที่ 7 ต้นทุนแรงงานทางตรงของผลิตภัณฑ์ AAA

(3)

เมื่อเปรี ยบเทียบค่าแรงงานทางตรงแบบเดิมกับแบบ
ที่ นํ า เสนอ พบว่ า แบบเดิ ม จะมี ต้น ทุ น สู ง กว่ า แบบที่
นํ า เส น อ เนื่ อ งจากแ บ บ เดิ ม คิ ด จาก ส ม ม ติ ฐ าน
กําหนดเวลาผลิ ตคงที่ 15 วัน ต่อการผลิ ตในแต่ละครั้ ง
และนําต้นทุนค่าแรงรวมที่จ่าย มาหารจํานวนผลิตภัณฑ์
จะได้เป็ นต้นทุนแรงงานทางตรงเฉลี่ย (บาทต่อหน่ วย
10

Cost
Center

Labor Cost
(Baht/month)

Used Manhour
(hr./month)

แปรรู ป
สินค้า

164,188.33

3,300

Job Rate
(Baht/hr.)

Manhour
of
AAA
(hr.)

Direct
Labor Cost
of AAA
(Baht)

49.75

1.40

69.65

ขัดสินค้า

36,515

732

49.89

0.5

24.95
(พนักงาน)
104.00
(รับเหมา)
รวม 128.95

ทํ า สี
สิ น ค้ า
สําเร็ จรู ป

54,294.15

1,292

42.02

4.00

168.08

รวม

366.68

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิ งหาคม 2562
The Journal of Industrial Technology, Vol. 15, No.2 May-August 2019

3.2 การคํานวณต้ นทุนทางอ้อม
ต้น ทุ น ทางอ้อ มหรื อ ต้น ทุ น ค่ าโสหุ้ ย ของการผลิ ต
เป็ นต้ น ทุ น ที่ ไ ม่ ส ามารถจั ด สรรลงสู่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้
โดยตรง ต้องใช้การจัดสรรตามลําดับดังที่ได้กล่าวไปใน
หัว ข้อ วิ ธีก ารวิ จัย กล่ าวคื อ ในส่ วนที่ 1 จัด สรรต้น ทุ น
ทรัพยากรลงสู่ กิจกรรม ด้วยการใช้ตวั ผลักดันทรัพยากร
ที่นาํ เสนอ หลังจากนั้นส่ วนที่ 2 จัดสรรต้นทุนกิจกรรม
ลงสู่ ผลิตภัณฑ์โดยใช้ตวั ผลักดันกิจกรรมที่นาํ เสนอ ดัง
ในสมการที่ 1 และ 2 ผลลัพธ์จากส่ วนนี้ จะได้ตน้ ทุนต่อ
หน่วยของผลิตภัณฑ์แต่ละกิจกรรม ที่ไม่สามารถจัดสรร
เข้าสู่ ผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง นั่นคือต้นทุนวัสดุทางอ้อม
และต้น ทุ น แรงงานทางอ้อ ม ดัง แสดงในตารางที่ 8
ตามลําดับดังนี้
ตารางที่ 8 ต้นทุนทรัพยากรที่ไม่สามารถจัดสรรเข้าสู่
ผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง
Cost Items
ค่าแรง
ทางอ้อม
ค่าสวัสดิการ
พนักงาน
ค่าวัสดุ
สิ้นเปลือง
ค่าวัสดุ
สิ้นเปลือง
สํานักงาน
ค่าซ่อมแซม
เครื่ องจักร
ค่าไฟฟ้า
ค่าเสื่อมราคา
โรงงาน
ค่านํ้าประปา
ค่าเบี้ย
ประกันภัย
โรงงาน
ค่าเสื่อมราคา
เครื่ องจักร
ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด

3.2.1 การจัดสรรต้นทุนทรัพยากรเข้ าสู่ กิจกรรม
แบ่ งค่ าใช้ จ่ ายออกเป็ นกลุ่ ม ต้ น ทุ น ได้ แ ก่ ค่ าแรง
ทางอ้ อ ม ค่ า สวัส ดิ ก ารพนั ก งาน ค่ า วัส ดุ สิ้ นเปลื อ ง
ค่าซ่ อมแซม ค่าไฟฟ้ า ค่าเบี้ ยประกันภัยโรงงาน ค่าเสื่ อม
ราคาโรงงาน ค่ าเสื่ อมราคาเครื่ องจัก ร และค่ าใช้ จ่ าย
เบ็ดเตล็ด หลังจากนั้นทําการบันทึกต้นทุนทรัพยากรซึ่งจะ
ใช้ในการจัดสรรค่าใช้จ่ายเข้าสู่ ศูนย์ความรับผิดชอบ ทํา
การระบุ ศู นย์กิ จกรรม ระบุ จ ํานวนพนักงานแต่ ละศู นย์
ความรับผิดชอบตามประเภทของต้นทุน
ค่ าแรงงานทางอ้อ มของโรงงานเก็ บ ข้ อมู ลได้จาก
เงิ น เดื อ นพนั ก งานในส่ ว นที่ เป็ นแรงงานทางอ้ อ มที่
เกี่ ยวข้องกับการผลิ ต ดังแสดงในตารางที่ 9 และนํามา
จั ด สรรให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บั น ไดไม้ รุ่ น AAA โดยนํ า
ค่าแรงงานทางอ้อมมาคูณกับสัดส่ วนการทํางาน ตามตัว
ผลักดันต้นทุนของทรัพยากรนั้น เช่น จํานวนใบสั่งผลิ ต
ชัว่ โมงในการทํางาน เป็ นต้น

Proposed Cost System

Value of
Resources
(Bath/month)

เงินเดือน x สัดส่วนการทํางาน

304,508.51

ค่าสวัสดิการในแผนก ÷ จํานวนพนักงานในแผนก

27,697.00

Cost Center

Number of Employees

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง x สัดส่วนการใช้งาน

169,133.65

ค่าวัสดุสิ้นเปลืองสนง. x สัดส่วนการทํางาน

8,910.24

ค่าซ่อมแซม/จํานวนเครื่ องจักรทั้งหมด

41,895.55

ผ.ซ่อมบํารุ ง
ผ.คลังสินค้า
ผ.สโตร์
ผ.วางแผนการผลิต
ผ.ประกันคุณภาพ
ผ.ผลิต

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง x สัดส่วนการใช้งาน
อาคารที่ตอ้ งจ่ายต่อเดือน x
(พื้นที่ใช้ทาํ งาน ÷ พื้นที่ท้งั หมด)
ค่านํ้าประปา x สัดส่วนการใช้งาน

55,966.87

6
13
1
1
2
3
Total

ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน÷จํานวนพนักงานในแผนก

7,883.59

มูลค่าเสื่อมปัจจุบนั ÷ 12

86,847.51

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดแผนก ÷จํานวนพนักงานในแผนก

28,076.50

ตารางที่ 9 ต้นทุนค่าแรงงานทางอ้อมของกรณี ศึกษา

30,641.93

Total Salary
(Baht/month)
49,968.16
132,206.22
17,666.66
17,500.00
58,167.47
29,000.00
304,508.51

ในการจัดสรรค่าใช้จ่ายจากศูนย์ความรับผิดชอบเข้าสู่
กิจกรรม ต้องมีการบันทึกรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม เพื่อ
หาอัตรากิจกรรมและต้นทุนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ โดยจะต้อง
ระบุตวั ผลักดันต้นทุนกิจกรรมต่อเดือนเพื่อหาอัตรากิจกรรม

538.22

11
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และกรอกจํานวนหน่ วยของผลิ ตภัณฑ์ ที่ จัดสรร เพื่ อหา
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย

ผลการจัด สรรต้ น ทุ น กิ จ กรรมเพื่ อ คํา นวณเป็ น
ค่ าใช้จ่ า ยในการผลิ ต (Overhead cost) ของผลิ ต ภัณ ฑ์
AAA แสดงได้ดงั ตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ค่าใช้จ่ายในการผลิต (Overhead cost) AAA

หลัง จากทํา การบั น ทึ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยเข้า สู่ ศู น ย์ค วาม
รับผิดชอบ โปรแกรมจะทําการจัดสรรค่าใช้จ่ายจากศูนย์
กิจกรรมเข้าสู่ ศูนย์ความรับผิดชอบ และจะทําให้ทราบ
ต้นทุนกิจกรรม แสดงตัวอย่างหน้าจอดังรู ปที่ 4

Cost
Center

แปรรู ป
สิ นค้า

Sub-activity
การตรวจเช็คไม้ก่อนเข้า
เครื่ องจักร
ปรับตั้งเครื่ องจักร
ตัดไม้
ลบเหลี่ยม
ตีจมูก
เซาะร่ อง
การจัดไม้รวมบล็อก
การตัดสมาร์ทบอร์ด

ขัดสิ นค้า

ทําสี
สําเร็จรู ป

รูปที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลการจัดสรรต้นทุน
ทรัพยากรลงสู่กิจกรรม
3.2.2 การจัดสรรต้ นทุนลงสู่ ผลิตภัณฑ์
การจัดสรรต้นทุนกิจกรรมเข้าสู่ ผลิตภัณฑ์ จะใช้ตวั
ผลักดันกิจกรรมเป็ นเกณฑ์ในการจัดสรรต้นทุน ในส่วน
ของกิจกรรมย่อยจะต้องนําต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ถูกจัดสรร
หารด้วยจํานวนหน่วยของผลิตภัณฑ์ จึงจะได้ค่าต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย ซึ่ งสามารถคํานวณอัตรากิจกรรมได้
จากสมการที่ 1 โดยแสดงตัวอย่างหน้าจอดังรู ปที่ 5

ซ่อมบํารุ ง
คลังสิ นค้า

สโตร์
วาง
แผนการ
ผลิต
ตรวจสอบ
คุณภาพ

ผลิต

ขัดแต่งแบบหยาบ
ขัดแต่งแบบละเอียด
ขัดมือแบบหยาบ
ลงขี้แป้ง
ขัดมือแบบละเอียด
ทาแชล็คและกอฮอล์
ลงสี ดา้ น
ลงสี เงา
เช็ดทําความสะอาดไม้
บรรจุภณั ฑ์
ทําสี สมาร์ทบอร์ด
ซ่อมบํารุ งเครื่ องจักร
ควบคุมผลิตภัณฑ์และ
วัตถุดิบ
ตรวจสอบจํานวนวัตถุดิบ
ขนย้ายผลิตภัณฑ์
เบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง
ควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง
วางแผนควบคุมการผลิต
วางแผนวัสดุคงคลัง
จัดทําเอกสารใบสั่งผลิต
ตรวจสอบวัตถุดิบจาก
ซัพพลายเออร์
สุ่มตรวจระหว่างผลิต
ตรวจสอบหลังการผลิต
ทําค่าแรงช่างรับเหมา
ตรวจสอบสถานะผลิต
ประจําวัน
บันทึกกิจกรรมการทํางาน
ของพนักงาน

Allocate cost
(Baht/lot)

Number of
jobs per lot

Overhead
(Baht/job)

2,826.08

160.00

17.66

11.96
82.53
63.22
63.22
81.47
7.85

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

11.96
82.53
63.22
63.22
81.47
7.85

82.53
34.24
42.80
5.60
2.40
7.33
97.60
172.99
50.62
2.34
64.30
148.34
57.34

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

82.53
34.24
42.80
5.60
2.40
7.33
97.60
172.99
50.62
2.34
64.30
148.34
57.34

1,352.55

160.00

8.45

5,880.67
1,183.36
2,584.79
2,929.42
5,234.95
1,570.48
6,579.00

160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00

36.75
7.40
16.15
18.31
32.73
9.82
41.12

3,458.68

160.00

21.62

555.86
248.53
6,303.23

160.00
160.00
160.00

3.47
1.55
39.40

60.61

1.00

60.61

60.61

1.00

60.61

รวม

1,454.33

หลั ง จากนั้ นข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการคํา นวณต้ น ทุ น
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละชนิ ดผลิตภัณฑ์จะเชื่ อมกลับไปยัง
บัตรต้นทุน งาน ซึ่ งภายในบัตรต้น ทุนงานจะแสดงผล

รูปที่ 5 หน้าจอตัวอย่างการรายงานผลการจัดสรรต้นทุน
กิจกรรมลงสู่ผลิตภัณฑ์
12
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4. สรุปและอภิปรายผล

รายงานต้นทุ นการผลิ ตสิ นค้า ดังรู ปที่ 6 ประกอบด้วย
ข้ อ มู ล ต้ น ทุ น วัต ถุ ดิ บ ทางตรง ค่ า แรงงานทางตรง
ค่าใช้จา่ ยในการผลิต และต้นทุนการผลิตต่อหน่วย

งาน วิ จั ย นี้ ดํ า เนิ น การศึ กษ าระบ บ ต้ น ทุ น ใน
อุตสาหกรรมไม้ โดยเลือกตัวอย่างผลิตภัณฑ์บันไดไม้
ของโรงงานกรณี ศึกษามาทําการวิเคราะห์ และนําเสนอ
วิธีการปรับปรุ งระบบการคิดต้นทุนโดยใช้ระบบต้นทุน
เอบีซี
ผลการคํานวณต้นทุน ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ
ทางตรง ต้นทุนแรงงานทางตรง ต้นทุนโสหุ้ยการผลิ ต
ซึ่งผลการคํานวณต้นทุนโสหุ้ยการผลิต โดยต้นทุนเอบีซี
ที่ได้ สรุ ปดังตารางที่ 11 และผลการเปรี ยบเทียบต้นทุน
กับการคิดต้นทุนแบบเดิมดังตารางที่ 12

รูปที่ 6 หน้าจอตัวอย่างการรายงานสรุ ปต้นทุนการผลิต

ตารางที่ 11 สรุ ปต้นทุนเอบีซีของผลิตภัณฑ์ที่ได้
Cost

เมื่อทราบต้นทุนการผลิตสิ นค้าในแต่ละรู ปแบบแล้ว
ข้อมูลในส่ วนนี้ จะเชื่ อมต่อกับการผลิตสิ นค้าทุกคําสั่ง
ผลิต และเชื่ อมโยงไปยังสรุ ปข้อมูลรายงานต้นทุนการ
ผลิตสิ นค้าประจําเดือน ทําให้ผบู ้ ริ หารทราบต้นทุนการ
ผลิตสิ นค้าในแต่ละเดือนแสดงตัวอย่างหน้าจอดังรู ปที่ 7

ต้นทุนทางตรง (Direct cost)
ต้นทุนวัสดุทางตรง
ต้นทุนแรงงานทางตรง
ต้นทุนทางอ้อม (Indirect cost)
แผนกแปรรู ปสินค้า
แผนกขัดสินค้า
แผนกทําสีสําเร็จรู ป
แผนกซ่อมบํารุ ง
แผนกคลังสินค้า
แผนกสโตร์
แผนกวางแผนการผลิต
แผนกตรวจสอบคุณภาพ
แผนกผลิต
รวม
ต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์

Activity cost
(Overhead cost)
(Baht/unit)

Direct cost
(Baht/unit)

3,888.87
366.68
410.46
77.04
551.52
57.34
52.61
67.18
83.65
39.40
121.22
1,454.33
5,709.88

จากการประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ป ระเมิ น ต้ น ทุ น เอบี ซี ใ น
ตัว อย่างผลิ ต ภัณ ฑ์ AAA ส่ ง ผลให้ ไ ด้ข้อ มู ล ที่ ถู ก ต้อ ง
แม่นยําใกล้เคียงกับต้นทุนจริ งมากขึ้น จากระบบการคิด
ต้นทุนแบบดั้งเดิม ได้ตน้ ทุนการผลิต 6,051.63 บาทต่อ
หน่ วยผลิตภัณฑ์ เมื่อประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนเอบีซี ทํา
ให้การปั นส่ วนต้นทุนค่าโสหุ้ยเหมาะสมสอดคล้องกับ

รูปที่ 7 หน้าจอตัวอย่างการรายงานสรุ ปต้นทุนการผลิต
สิ นค้าประจําเดือน
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ตัดสิ นใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต ข้อมูลที่ได้จาก
ระบบการประเมิ น ต้น ทุ น นี้ สามารถช่ ว ยให้ ผู ้บ ริ ห าร
คาดคะเนกิจกรรมในระดับผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ใหม่
ได้แม่นยํากว่าระบบต้นทุนแบบเดิม

การใช้ ท รั พ ยากรยิ่ ง ขึ้ น ทํา ให้ ต้ น ทุ น การผลิ ต เป็ น
5,709.88 บาทต่อหน่ วยผลิตภัณฑ์ หรื อคิดเป็ นต้นทุนที่
ลดลง 5.98% ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั [10-11] ที่พบว่า
การคํานวณต้นทุนแบบดั้งเดิมมักมีค่าสู งกว่าการคํานวณ
โดยใช้ตน้ ทุนเอบีซี

ตารางที่ 13 ผลวิเคราะห์ตน้ ทุนทางอ้อมของผลิตภัณฑ์
AAA ตามคุณค่าของกิจกรรมแยกตามศูนย์กิจกรรม

ตารางที่ 12 เปรี ยบเทียบต้นทุนของผลิตภัณฑ์กรณี ศึกษา
(หน่วย: บาทต่อหน่วยผลิตภัณฑ์)
Cost

Direct material cost
Direct labor cost
Overhead cost
Product unit cost

Factory
traditional costing
(baht/unit)
3,888.87
397.65
1,765.28
6,051.63

Activity - based
costing
(baht/unit)
3,888.87
366.68
1,454.33
5,709.88

Cost
Center

Activity
Cost
level A

Activity
Cost
level B

แปรรู ป

392.78

17.66

410.44

ขัด

42.80
551.52

34.24

77.04
551.52
57.34
52.60
34.46

ทําสี

57.34
44.15

ซ่อมบํารุ ง
คลังสินค้า
สโตร์
วาง
แผนการ
ผลิต
ตรวจสอบ
คุณภาพ
ผลิต

หลัง จากได้ต้น ทุ น กิ จ กรรมระดับ ต่ างๆในแต่ ล ะ
หน่ วยงานผลิต และทําการวิเคราะห์คุณค่ากิจกรรม ดัง
แสดงผลในตารางที่ 13 จะได้แนวทางพิจารณากิจกรรม
ในอนาคต เมื่ อพิ จ ารณาและทําการปรั บ ปรุ งกิ จ กรรม
ต่ างๆ ตามหลัก การปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพ คาดว่ าจะ
สามารถจัดการต้นทุนผลิ ตภัณฑ์ได้ตามมูลค่าเพิ่มของ
กิจกรรม
อีก ทั้งผลที่ ได้ ยังทําให้ ท ราบถึ งพฤติ กรรมต้น ทุ น
ของแต่ละกิจกรรม ซึ่ งเป็ นข้อมูลสําคัญให้กบั ผูบ้ ริ หาร
ในการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ทรัพยากรที่คาด
ว่าจะเกิ ด ขึ้น เมื่ อผูบ้ ริ ห ารตัด สิ น ใจอย่างใดอย่างหนึ่ ง
การใช้ระบบต้นทุนเอบีซี จะเป็ นตัวช่วยในการคาดคะเน
การใช้ท รั พ ยากรในแต่ ล ะกิ จกรรมได้ อี ก ทั้ง สามารถ
เปลี่ ย นแปลงไปสู่ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ล ดลงได้ ห รื อการใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าขึ้น สอดคล้องกับที่ได้ศึกษาและทํา
การสรุ ปไว้ ใ น [2] นอกจากนี้ ในกรณี ที่ ผู ้ บ ริ ห าร

รวม

Activity
Cost
level C

41.12

32.73

Activity
Cost
level D

8.45
34.46

9.82

83.67

26.64
1,028.22

111.27

Total cost
(Baht/unit)

26.64
39.40
150.71

121.22
164.13

160.62
1,454.33

จากการที่ ง านวิ จั ย นี้ มี ก ารนํ า ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ดว้ ย โดย
การพัฒ นาระบบคํา นวณต้น ทุ น ใน Microsoft Excel
สอดคล้องกับ ที่ ได้ด ําเนิ น การใน [12] ซึ่ งได้อ อกแบบ
ระบบสารสนเทศช่ ว ยประเมิ น ระบบต้น ทุ น เอบี ซี ไ ด้
สะดวกและรวดเร็ ว ขึ้ น โดยทําการจําแนกต้น ทุ น ใน
ลัก ษณะเดี ย วกัน ในอนาคตผู ว้ ิ จัย มี แ ผนจะเชื่ อ มโยง
ข้ อ มู ล ดั ง ที่ ไ ด้ ด ํา เนิ น การใน [13] ที่ มี ใ ช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงระหว่างโปรแกรมรายงานผลผลิต
กับโปรแกรมคํานวณต้นทุนเอบีซี เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
สิ่ งที่ ก่อให้เกิ ดต้นทุนที่ แท้จริ ง และเป็ นแนวทางในกา
บริ ห ารต้น ทุ น การผลิ ต ได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพยิ่ งขึ้ น
ต่อไป
14
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