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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงการคานวณต้นทุนภายใต้วิธีต้นทุนแบบดั้งเดิม และต้นทุนกิจกรรม จากการศึกษา
พบว่าระบบต้นทุนทั้งสองให้ตัวเลขต้นทุนที่ แตกต่างกัน ในกรณีที่สินค้ามีปริมาณการใช้กิจกรรมที่แตกต่างกัน การนาระบบ
ต้นทุนกิจกรรมมาประยุกต์จะสามารถท าให้กิจการปรับปรุงความแม่ นยาของการคิดต้นทุ นเพื่ อ ช่วยในการตัดสินใจได้ ดี ขึ้ น
เพราะนอกจากจะให้ตัวเลขต้นทุนที่แม่นยาแล้ว ยังสามารถให้สารสนเทศเกี่ยวกับการใช้จ่ายของกิจกรรมเพื่อนาไปจัดการและ
ปรับปรุงกิจกรรรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คาสาคัญ: ต้นทุนฐานกิจกรรม , ต้นทุนแบบดั้งเดิม

Abstract
An objective of this article is to demonstrate the product costing determination under traditional
costing and activity- based costing (ABC). This study shows that these two costing systems provide the
different cost figures. In case of different activity consumption ratio, ABC would enable firms to improve
costing accuracy for better decision. ABC does not produce only more accurate cost information but also
provide useful information relating to activity resource spending for efficient and effective activity
management and improvement.
Keywords: Activity-Based Costing, Traditional Costing

บทนา
ปัจจัยแห่งความสาเร็จในธุรกิจโดยทั่ วไป
ได้แก่ ความได้เปรียบด้านต้นทุน ความได้เปรียบได้
เวลา ความได้ เ ปรี ย บด้ า นนวั ต กรรม และการ
พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Horngren, Foster, and
Datar, 2000) บทความนี้ต้องการนาเสนอวิธีการ
คานวณต้นทุ นโดยการเปรียบเที ยบการค านวณ
ต้นทุนแบบดั้งเดิมและการคานวณต้นทุนกิจกรรม
เพื่ อ น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และ
น าเสนอแนวคิ ด แบบรวบยอดของการค านวณ
ต้นทุนกิจกรรม สาหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดการ
ประยุกต์ต้นทุนกิจกรรมในเชิงลึกสามารถติดตาม
บทความที่ เ กี่ ยวข้อ งต่อ ไปได้ การคานวณต้นทุน
ดัง กล่าวจะท าให้ผู้ป ระกอบการเข้ าใจแนวคิดใน
การคานวณ เข้าใจข้อดี ข้อเสีย และสามารถนาไป
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ประยุ ก ต์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มการ
ดาเนินงานธุรกิจของตัวเอง เพื่อทาให้ได้สารสนเทศ
ต้นทุนที่มีความถูกต้อง เหมาะสม และนาไปสู่การ
วา ง แ ผ น ควบ คุ ม แ ล ะ ตั ด สิ นใ จได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล สอดคล้ อ งกั บ
เจตนารมณ์ของการดาเนินงานของผู้ประกอบการ
โดยทั่วไปการคานวณต้นทุนจะมีประโยชน์ต่อการ
บริห ารงานเป็นอย่างมาก กล่าวคือ เมื่ อคานวณ
ต้ น ทุ น ได้ แ ล้ ว ผู้ ป ระกอบการสามารถน าข้อมู ล
ต้นทุนไปใช้ประโยชน์ในการจัดทางบการเงินเพื่อ
น าเสนอต่ อ หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องต่ อไป ถ้ าไม่ มี
ข้อมูลต้นทุนที่ถูกต้องจะไม่สามารถคานวณสินค้า
คงเหลือ และคานวณต้นทุ นขายได้อย่างถูก ต้อง
ส่ ง ผลให้ ร ายงานทางการเงิ น ไม่ ส ะท้ อ นฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
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นอกจากนี้ ข้ อ มู ล ต้ น ทุ น ที่ ถู ก ต้ อ ง เหมาะสมยั ง
นามาใช้ป ระโยชน์ในการบริห ารงานภายในเพื่อ
ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้อย่างแม่นยายิ่งขึ้น
แนวคิดในการคานวณต้นทุนแบบดั้งเดิม
การคานวณต้นทุนแบบดั้งเดิมจะเน้นปัน
ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าสู่สินค้าหรือบริการด้วย
วิธีการอย่างง่าย คือจะใช้เกณฑ์ในการปันส่วนที่ อิง
กับประมาณการผลิตเป็นเกณฑ์ เช่น จานวนชั่วโมง
แรงงานทางตรง จานวนหน่วยผลิต จานวนชั่วโมง
เครื่ อ งจั ก ร ต้ น ทุ น ค่ า แรงงานทางตรง ต้ น ทุ น
วัตถุดิบ เป็นต้น กิจการอาจจะใช้ต้นทุนจริง ต้นทุน
ปกติ หรือต้นทุนมาตรฐานในการคานวณต้นทุนได้
อย่ า งไรก็ ต าม โดยทั่ ว ไปกิ จ การจะต้ อ งค านวณ
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตโดยใช้เกณฑ์ที่ ได้กล่ าวไว้
ข้ า งต้ น เป็ น เกณฑ์ เพื่ อ จะได้ น าไปใช้ ใ นการคิด
ต้นทุนเข้าสู่สินค้าหรือบริการต่อไป วิธีการดังกล่าว
เมื่อสินค้าหรือบริการใดมีจานวนมาก จะได้รับการ
ปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตในปริมาณมาก สินค้าใด
มีปริมาณน้อยจะได้รับการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการ
ผลิ ต น้ อ ยเช่ น เดี ย วกั น อย่ า งไรก็ ต าม วิ ธี ก าร
ดังกล่าวอาจทาให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความบิดเบือนได้
เพราะการปั น ส่ ว นดั ง กล่ า วไมได้ น าเรื่ อ งความ
ซับ ซ้อนของกระบวนการผลิตมาพิจารณา แต่นา
เพียงปัจ จัยด้านจ านวนหน่วยผลิตมาเป็นเกณฑ์
เท่ า นั้ น กล่ า วคื อ สิ น ค้ า บางชนิ ด แม้ จ ะผลิ ต ใน
ปริมาณน้อยแต่ถ้ากระบวนการผลิตมีความซับซ้อน
มาก สินค้าดังกล่าวควรได้รับการปันส่วนค่าใช้จ่าย
จ านวนมาก ดั ง นั้ น จึ ง ท าให้ เ กิ ด แนวคิ ด ในการ
ค านวณต้ น ทุ น สิ น ค้ า และบริ ก ารใหม่ ที่ เ รี ย กว่ า
ต้นทุนกิจกรรม (Activity-based Costing: ABC)
แนวคิดในการคานวณต้นทุนกิจกรรม
ต้นทุ นกิ จ กรรมเป็นนวัตกรรมในการคิด
ต้นทุนสินค้าและบริการที่พัฒนาโดย Cooper and
Kanplan (1988a) เพราะการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิม
จะท าให้ เ กิ ด การบิ ด เบื อ นได้ ต้ น ทุ น สิ น ค้ า หรื อ
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บริก ารบางชนิดอาจจะมีต้นทุนสูงหรือต่าไปจาก
ความเป็ น จริ ง ท าให้ ก ารตั ด สิ น ใจผิ ด พลาดได้
Cooper and Kanplan (1988b) ก า ร ค า น วณ
ต้นทุนกิจกรรมจะช่วยทาให้การคานวณค่าใช้จ่าย
การผลิตหรือค่าใช้จ่ายทางอ้อมมีความแม่นยามาก
ยิ่งขึ้น โดยขั้นตอนที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. การระบุกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้องกั บ การ
ด าเนิ น งานทั้ ง หมดของกิ จ การ โดยทั่ ว ไปเรา
สามารถจาแนกกิ จกรรมได้ 2 กลุ่ม คือ กิ จกรรม
หลั ก และกิ จ กรรมรอง โดยกิ จ กรรมหลั ก คื อ
กิจกรรมที่ทาหน้าที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการลูกค้า
โดยตรง ส่วนกิจกรรมรองคือกิจกรรมที่สนับสนุน
กิจกรรมหลักให้สามารถดาเนินได้ตามวัตถุประสงค์
ของกิจการ ในชั้นตอนนี้อาจใช้เวลาพอสมควรใน
การจาแนกกิจกรรม
2. การค านวณต้ น ทุ น จากบั ญ ชี แ ยก
ประเภทเข้ า สู่ กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ มี ทั้ ง หมด ตาม
สัดส่วนการใช้ท รัพยากรนั้นๆ ข้อมู ล นี้อาจได้ม า
จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนนี้จะทา
ให้ผู้บริการทราบว่าแต่ละกิจกรรมมีต้นทุนทั้งหมด
เท่าใด
3. การคิดต้นทุ นจากกิ จ กรรมรองเข้ า สู่
กิ จ กรรมหลั ก เพื่ อ จะได้ เ หลื อ เฉพาะต้ น ทุ น ใน
กิจกรรมหลักเท่านั้น กิจการจะต้องหาเกณฑ์ในการ
คิดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้เหมาะสม
4. การระบุตัวผลักดันต้นทุนของกิจกรรม
หลั ก เนื่ อ งจากจะน ามาใช้ ใ นการค านวณอัตรา
ต้นทุนกิจกรรมต่อไป ตัวผลักดันต้นทุน ของแต่ละ
กิจกรรมจะแตกต่างกันขึ้นอยู่ว่าอะไรเป็นผลลัพธ์ที่
ได้จากการทากิจรรมนั้นๆ หรืออะไรเป็นสิ่งที่ทาให้
ต้นทุ นเพิ่ม หรือลด เช่น กิ จ กรรมการตรวจสอบ
คุณภาพจะมีต้นทุนผันแปรกับชั่วโมงการตรวจสอบ
เป็นต้น กิจกรรมการเดินเครื่องจักรจะผันแปรตาม
ชั่วโมงเครื่องจักร กิจกรรมการออกแบบจะขึ้นอยู่
กับจานวนโมเดลของสินค้า กิจกรรมการเตรียมการ
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ผลิตจะมี ต้นทุ นผันแปรตามจานวนครั้งหรือรอบ
ของการผลิ ต เป็ น ต้ น สิ่ ง ส าคั ญ ของตั ว ผลั ก ดัน
ต้ น ทุ น คื อ ต้ อ งเป็ น สาเหตุ ข องการเปลี่ย นแปลง
ต้ น ทุ น ในทางปฏิ บั ติ กิ จ การจะต้ อ งสั ง เกตการ
เปลี่ยนแปลงของต้นทุนว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยใด หรือ
อาจต้องใช้เทคนิคทางสถิติช่วยในการเลือกสรรตัว
ผลักดันต้นทุนที่เหมาะสม
5. การคานวณอัตราต้นทุนกิจกรรมต่อตัว
ผลักดันต้นทุนที่ได้เลือกไว้ โดยการนาตัวเลขรวม
ของต้นทุนแต่ละกิจกรรมหลักมาหารด้วยจ านวน
ตัวผลักดันต้นทุน
6. การคิดต้นทุ นเข้าสู่สินค้าหรือ บริการ
โดยการนาอัตราต้นทุนตัวผลักดันต้นทุนที่คานวณ
ได้ในขั้นตอนที่ 5 คูณกั บ ปริม าณการใช้กิจกรรม
ของสินค้าหรือบริการแต่ละชนิด
กิจกรรมหลัก
การเดินเครื่องจักร
การตรวจสอบคุณภาพ
เตรียมการผลิต
จัดการวัตถุดิบ
ออกแบบสินค้า
วิศวกรรมบริหาร
อาคารสถานที่
บริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก
การเดินเครื่องจักร
การตรวจสอบคุณภาพ
เตรียมการผลิต
การเบิกใช้วัตถุดิบ
ออกแบบสินค้า
วิศวกรรมบริหาร
อาคารสถานที่
บริหารงานทั่วไป

7. นาค่าใช้จ่ายการผลิตที่ คานวณได้ ไ ป
รวมกั บ ต้ น ทุ น ทางตรง เช่ น วั ต ถุ ดิ บ ทางตรง
ค่าแรงงานทางตรง หรือค่าใช้จ่ายการผลิตทางตรง
อื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วคานวณต้นทุนต่อหน่วยต่อไป
กรณีศึกษา
กิ จ การแห่ง หนึ่ง ผลิตสินค้าหลากหลาย
ชนิด แต่ละชนิดมีสัดส่วนการใช้ทรัพยากรแตกต่าง
กั น ดัง นั้นเพื่อให้ก ารคานวณต้นทุ นผลิต ภั ณ ฑ์ มี
ความบิดเบือนน้อยลง กิจการจึงต้องการคานวณ
ต้ น ทุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยใช้ ตั ว ผลั ก ดั น ต้ น ทุ น ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของต้นทุน และใช้ต้นทุน
ปกติในการคานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ประมาณการ
ต้นทุนทั้งปีคือ 6,335,500 บาท สมมติว่าเมื่อผ่าน
ขั้นตอนที่ 1-3 จากที่ระบุไว้จาก 7 ขั้นตอนข้างต้น
แล้ว ผลลัพธ์ที่ได้มีดังนี้
ต้นทุนกิจกรรม (บาท)

950,000
850,000
689,000
585,000
985,000
678,000
998,500
600,000

ตัวผลักดันต้นทุน
จานวนชั่วโมงการใช้เครื่องจักร
จานวนชั่วโมงการตรวจสอบ
จานวนครั้งในการเตรียมผลิต
จานวนครั้งในการเบิกใช้
จานวนชั่วโมงในการออกแบบ
จานวนชั่วโมงงานด้านวิศวกรรม
จานวนพื้นที่(ตารางฟุต)
จานวนหน่วยที่ผลิต
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ประมาณการกิจกรรม
20,000
4,000
2,000
1,500
5,000
6,000
249,625
300,000
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ข้อมูลทีเ่ กิดขึ้นจริงสาหรับการผลิตสินค้าสองชนิด
สรุปได้ดังนี้
กิจกรรม
การเดินเครื่องจักร
การตรวจสอบคุณภาพ
เตรียมการผลิต
การเบิกใช้วัตถุดิบ
ออกแบบสินค้า
วิศวกรรมบริหาร
อาคารสถานที่
บริหารงานทั่วไป
ต้นทุนทางตรง (บาท)
วัตถุดิบทางตรง
ค่าแรงงานทางตรง

ตัวผลักดันต้นทุน
จานวนชั่วโมงการใช้เครื่องจักร
จานวนชั่วโมงการตรวจสอบ
จานวนครั้งในการเตรียมผลิต
จานวนครั้งในการเบิกใช้
จานวนดีไซน์
จานวนชั่วโมงงานด้านวิศวกรรม
จานวนพื้นที่(ตารางฟุต)
จานวนหน่วยที่ผลิต

ปริมาณกิจกรรม
รุ่นท๊อป
รุ่นธรรมดา
2,000
1,000
500
200
4
2
50
100
18
12
300
150
6,000
14,000
10,000
20,000
90,000
85,000

จากข้อมู ล ข้างต้นในกรณีที่ กิจ การคิดต้นทุ นตาม
วิธีก ารดั้ง เดิม กิ จ การจะใช้ชั่วโมงเครื่องจักรเป็น
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน

78,000
69,000

เกณฑ์ ในการคิดค่าใช้จ่ายการผลิตเข้างาน โดยมี
ขั้นตอนในการคานวณดังนี้

= 6,335,500/20,000 ชั่วโมงเครื่องจักร
= 316.78 บาทต่อชั่วโมงเครื่องจักรที่เกิดขึ้นจริง

ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิดคานวณได้
ดังนี้
ต้นทุน

รุ่นท๊อป

รุ่นธรรมดา

วัตถุดิบทางตรง

90,000

78,000

ค่าแรงงานทางตรง

85,000

69,000

ค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน (316.78*2,000;1,000)

633,560

316,780

รวมต้นทุนการผลิต

808,560
10,000
80.86

463,780
20,000
23.19

หารจานวนหน่วยผลิต
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย

ในกรณีที่กิจการใช้ต้นทุนกิจกรรมในการ
คานวณต้นทุนสินค้า โดยจะต้องคิดค่าใช้จ่ายจาก
ทุกกิจกรรมหลักเข้าสู่สินค้า จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
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การคานวณอัตราต้นทุนตามรายกิจกรรม
กิจกรรมหลัก
การเดินเครื่องจักร

การคานวณ
950,000/20,000

อัตรา(บาท)

การตรวจสอบคุณภาพ

850,000/4,000

212.50

เตรียมการผลิต

689,000/2,000

344.50

การเบิกใช้วัตถุดิบ

585,000/1,500

390.00

ออกแบบสินค้า

985,000/5,000

197.00

วิศวกรรมบริหาร

678,000/6,000

113.00

47.50

อาคารสถานที่

998,500/249,625

4.00

บริหารงานทั่วไป

600,000/300,000

2.00

ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิดคานวณได้ดังนี้
ต้นทุน

รุ่นท๊อป

รุ่นธรรมดา

วัตถุดิบทางตรง

90,000.00

78,000.00

ค่าแรงงานทางตรง

85,000.00

69,000.00

95,000.00

47,500.00

106,250.00

42,500.00

1,378.00

689.00

19,500.00

39,000.00

ออกแบบสินค้า

3,546.00

2,364.00

วิศวกรรมบริหาร

33,900.00

16,950.00

อาคารสถานที่

24,000.00

56,000.00

20,000.00
478,574.00

40,000.00
392,003.00

10,000.00
47.86

20,000.00
19.60

ค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน:
การเดินเครื่องจักร*
การตรวจสอบคุณภาพ
เตรียมการผลิต
การเบิกใช้วัตถุดิบ

บริหารงานทั่วไป
รวมต้นทุนการผลิต
หารจานวนหน่วยผลิต
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย

* 2,000x47.50 และ 1,000x47.5 สาหรับกิจกรรมอื่นคานวณในลักษณะเดียวกัน
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จากการคานวณข้างต้นจะเห็นว่าสินค้าทั้งสองชนิด
มีต้นทุนสูงกว่าความเป็นจริง เพราะจากผลลัพธ์ที่
ค านวณได้ ต ามวิ ธี ต้ น ทุ น ดั้ ง เดิ ม ที่ เ น้ น ใช้ ชั่ ว โมง
เครื่องจักรเป็นเกณฑ์ แต่เมื่อนาเรื่องของกิจกรรม
มาพิจารณาแล้วพบว่าต้นทุนที่เหมาะสมควรจะต่า
กว่ า วิ ธี ต้ น ทุ น ดั้ ง เดิ ม ในกรณี ที่ ใ ช้ ต้ น ทุ น ดั้ ง เดิ ม
กิจการอาจกาหนดราคาขายสูงกว่าความเป็นจริง
ทาให้ไม่สามารถแข่งขันได้ หรือตัดสินใจผิดพลาด
ได้ เมื่ อ น าระบบต้ น ทุ น กิ จ กรรมมาใช้ จ ะพบว่า
กิจการจะสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น เช่น ปรับราคา
ขายให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เปลี่ยนไป อย่างไรก็
ตาม จากตั ว อย่ า งข้ างต้น เป็ นเพี ย งการค านวณ
ต้นทุนของสินค้าสองชนิด ในความเป็นจริงกิจการ
อาจจะมี สิ น ค้ า มากกว่ า นี้ เมื่ อ กิ จ การน าระบบ
ต้นทุนกิจกรรมมาใช้อาจพบว่าสินค้าบางประเภท
อาจมีต้นทุนสูงไป หรือบางประเภทอาจมีต้นทุนต่า
ไป ซึ่ง เมื่ อได้ข้อ มู ลต้นทุนที่ แท้จ ริง แล้ว จะท าให้
กิ จ การสามารถน าไปวางแผน และตั ด สิ น ใจได้
แม่นยายิ่งขึ้น นอกจากนี้กิจการยังสามารถระบุได้
ว่ากิ จ กรรมใดมี ต้นทุ นมากไป เช่น สินค้าท็ อป มี
ต้ น ทุ น การเดิ น เครื่ อ งจั ก รและการตรวจสอบ

คุณภาพสูงเกินไป กิจการสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้
มาวางแผนเพื่อบริห ารต้นทุ นให้มี ป ระสิท ธิ ภ าพ
ยิ่งขึ้น ซึ่งระบบเดิมอาจมีข้อจากัดในเรื่องดังกล่าว
บทสรุป
จากการคานวณต้ นทุ น ข้ างต้ นจะพบว่ า
การคานวณต้นทุนกิจกรรมจะมีการจาแนกต้นทุน
ตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง มีการใช้ตัวผลักดันทุ นที่
สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนกิจกรรมได้เป็น
อย่างดี ส่งผลให้ตัวเลขต้นทุนมีความแม่ นยามาก
ขึ้น ทาให้การตัดสินใจแม่นยาขึ้น นอกจากนี้ ทาให้
กิจการสามารถบริหารต้นทุนได้ตามกิจกรรมได้ ใน
กรณี ที่ พ บว่ า ต้ น ทุ น กิ จ กรรมใดมี ต้ น ทุ น สู ง กว่ า
เป้าหมายทีกาหนดไว้ ในทางตรงกันข้าม ถ้ากิจการ
ใช้ ต้ น ทุ น แบบดั้ ง เดิ ม จะท าให้ มี ส ารสนเทศที่
ค่อนข้างจากัด ทาให้นาไปใช้ประโยชน์ได้ค่อ นข้าง
น้อย นอกจากการนาไปจัดท างบการเงินเท่านั้น
อย่างไรก็ตามเพื่อให้การนาต้นทุนกิจกรรมไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด กิจการควรคานึงถึงต้นทุนและ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย
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