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การบญัชีต้นทุน

ขอ้มลูทางการบญัชเีพือ่การบรหิาร

การบนัทกึบญัชตีน้ทุน

การปนัสว่นคา่ใชจ้า่ยการผลติและการปนัสว่น
การบญัชตีน้ทุนฐานกจิกรรมและการบรหิารฐานกจิกรรม

ระบบบญัชตีน้ทุนงานสัง่ท า

ระบบบญัชตีน้ทุนชว่งการผลติ

ระบบบญัชตีน้ทุนมาตรฐานและการวเิคราะหผ์ลต่าง

การบญัชผีลติภณัฑร์ว่มและผลติภณัฑพ์ลอยได้

การบญัชเีกีย่วกบัวตัถุดบิ

การบญัชเีกีย่วกบัคา่แรงงาน
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ข้อมูลทางการบัญชี

เพื่อการบริหาร
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ข้อมลูทางการบญัชีเพ่ือการบริหาร
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ข้อมลูทางการบญัชีเพ่ือการบริหาร

ขอ้มลูกบัการบรหิารงาน

ความส าคญัของขอ้มลูบญัชตีน้ทุนต่อการบรหิารงาน

การจ าแนกขอ้มลูตน้ทุนเพือ่การบรหิาร
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ข้อมูลกับการบริหารงาน
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ข้อมลูกบัการบริหารงาน

การบรหิารธุรกจิ วงจร  Deming

ผลติ

ขาย

ออกแบบ

วจิยั

ออกแบบผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบั
ขัน้ตอนการวางแผนของฝา่ยบรหิาร

ผลติใหส้อดคลอ้งกบั
ผลติภณัฑท์ีไ่ดอ้อกแบบ

ท าการวจิยัเพือ่ปรบัปรุง
ผลติภณัฑใ์หด้ขีึน้

ยอดขายยอ่มยนืยนัไดว้า่ลกูคา้
พงึพอใจในผลติภณัฑห์รอืไม่
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ข้อมลูกบัการบริหารงาน

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบและฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร พนักงาน

ปฏิบติั

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/PDCA_Cycle.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/PDCA_Cycle.svg
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ข้อมลูกบัการบริหารงาน

มาตรฐาน

มาตรฐาน

มาตรฐาน

ปรบัปรงุและยกระดบั
มาตรฐานเดมิใหส้งูขึน้

ปรบัปรงุ
อยา่งต่อเนื่อง

คุม้ค่ากบัการปฏบิตัิ (Rewarding) 

เฉพาะเจาะจง มคีวามชดัเจน (Specific)

สามารถวดัและประเมนิผลได้ (Measurable)

เป็นทีย่อมรบัไดข้องผูป้ฏบิตัิ (Acceptable)

ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นจรงิ (Realistic)

มกีรอบเวลาก าหนด (Time Frame)

ทา้ทาย และเพิม่ศกัยภาพของผูป้ฏบิตั ิ(Extending)เป้
าห

มา
ยท

ีด่ี
S
M
A
R
T
E
R

SMARTER TARGET

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/PDCA_Cycle.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/PDCA_Cycle.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/PDCA_Cycle.svg
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ข้อมลูกบัการบริหารงาน

ขอ้มลูเพือ่การตดัสนิใจเชงิปรมิาณ ขอ้มลูเพือ่การตดัสนิใจเชงิคุณภาพ

ขอ้มลูภายนอกองคก์ร

2. การตลาด

1. บริหารจดัการ

3. การผลิต 4. การเงิน

5. การบญัชี
ก าหนดเป้าหมาย

ก าหนดทิศทาง

รองรบัเป้าหมายท่ีวางไว้ เพ่ิมพลงัเช้ือเพลิง

ควบคมุ ดแูล รายงานผล

กปัตนั

หวัเรือ

เครื่องยนต์ เช้ือเพลิง

หางเสือ

ขอ้มลูภายในองคก์ร

ขอ้มลูลกูคา้

ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิ

ขอ้มลูดา้นเทคโนโลยี

ขอ้มลูดา้นกฎหมาย

ขอ้มลูดา้นวฒันธรรม ขอ้มลูดา้นการเมอืง

ขอ้มลูดา้นสงัคม

ขอ้มลูคูแ่ขง่ขนั
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ข้อมลูกบัการบริหารงาน

กระบวนการในการตดัสนิใจแกป้ญัหา

Defining the problems 

Identifying alternatives 

Accumulating relevant information 

Analysis and comparison of alternatives 

Decision making 
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ความส าคัญของข้อมูลบัญชี

ต้นทุนต่อการบริหารงาน
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ความส าคญัของข้อมลูบญัชีต้นทุนต่อการบริหารงาน
บทบาทของการบญัชีต้นทนุต่อการบริหาร

ขอ้มลูดา้นตน้ทุน
-วตัถุดบิ
-คา่แรงงาน
-คา่ใชจ้า่ยในการผลติ

ประมวลผล
รายงาน

ตน้ทุนการผลติ

ขอ้มลูดา้นการเงนิ ประมวลผล
รายงานการเงนิ

งบก าไรขาดทุน, งบดุลฯ

ปรบัปรุงแผน รายงานเพือ่วดัผล

-เสนอแนะเพือ่ปรบัปรุง
-ก าหนดนโยบาย
-ตดัสนิใจ

-รายงานขอ้เทจ็จรงิ
- รายงานผลงาน

วเิคราะหผ์ล

บญัชบีรหิาร 
(การบญัชเีพือ่
การจดัการ)

บญัชี
การเงนิ

การบญัชี
ตน้ทุน
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ความส าคญัของข้อมลูบญัชีต้นทุนต่อการบริหารงาน

วตัถปุระสงคข์องการบญัชีต้นทุน

1. เพือ่ใหท้ราบถงึตน้ทุนการผลติ และตน้ทุนขาย

2. เพือ่ใชใ้นการตรีาคาสนิคา้คงเหลอื

3. เพือ่ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการตดัสนิใจวางแผนและควบคุม

4. เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการวเิคราะหป์ญัหาเพือ่
ตดัสนิใจ
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พฒันาการของหลกัการบญัชีต้นทุน

การบญัชตีน้ทุน
อุตสาหกรรม
การผลติ

กลยุทธเ์พือ่การแขง่ขนั

การพฒันาระบบจดัซือ้

การพฒันาระบบการผลติ

การพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ

พฒันาการแนวคดิตน้ทุนฐานกจิกรรม

พฒันาการการแขง่ขนัทางธุรกจิ

พฒันาการของ
อุตสาหกรรมการผลติ

การพฒันาหลกัการบญัชตีน้ทุน

ธุรกจิอื่น
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สถาบนัวิชาชีพบญัชี

GAAP IAS

FAP

IFRS

IASB
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จรรยาบรรณของนักบญัชี

FAP
Integrity

Objectivity

Professional Competence 

and Due Care

Confidentiality

Professional Behavior

Transparency

Independence

Professional Standards

Accountability

Cost Accountant

CIMAIMA

CMA

Standard of Ethical Conduct for 

Management Accounts

Competence

Confidentiality

Integrity

Objectivity
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การจ าแนกต้นทุน

เพื่อการบริหาร
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การจ าแนกต้นทุนเพ่ือการบริหาร

การจ าแนกต้นทุน

มูลค่าของทรพัยากรที่สูญเสยีไปเพื่อให้ได้สนิค้าหรือบรกิาร โดย
มูลค่านัน้จะต้องสามารถวดัได้เป็นหน่วยเงนิตรา ซึ่งเป็นลักษณะของ
การลดลงในสนิทรพัย์หรอืเพิม่ขึ้นในหน้ีสนิต้นทุนที่เกิดขึ้นอาจจะให้
ประโยชน์ในปจัจุบนัหรอืในอนาคตกไ็ด ้เมื่อตน้ทุนใดทีเ่กดิขึน้แลว้และ
กจิการไดใ้ชป้ระโยชน์ไปทัง้สิน้แล้ว ต้นทุนนัน้กจ็ะถอืเป็น “ค่าใชจ้่าย”
(Expenses)

ตน้ทุนมคีวามหมายหลายลกัษณะซึง่จะแตกต่างกนัไป
ตามวตัถุประสงคข์องการน าไปใช้
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การจ าแนกต้นทุนเพ่ือการบริหาร

ตามลกัษณะส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์

วตัถุดบิ (Materials)
วตัถุดบิทางตรง (Direct materials)

วตัถุดบิทางออ้ม (Indirect materials)

คา่แรงงาน (Labor)
คา่แรงงานทางตรง (Direct labor)

คา่แรงงานทางออ้ม (Indirect labor)

คา่ใชจ้า่ยในการผลติ (Manufacturing overhead)

ผล
ติภ

ณั
ฑส์

 าเร
จ็ร
ปู 
(F

ini
sh

ed
 G

oo
ds
)
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การจ าแนกต้นทุนเพ่ือการบริหาร
ตวัอย่างท่ี 1 บรษิทัแหง่หนึ่งท าการผลติเกีย่วกบัโต๊ะชนิดตา่ง ๆ ทีท่ าดว้ยไม ้
มขีอ้มลูเกีย่วกบัวตัถุดบิ แรงงาน คา่ใชจ้า่ยอื่น เกดิขึน้ดงันี้

คา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ : 
คา่เช่าโรงงาน 800,000
คา่น ้าค่าไฟในโรงงาน 300,000
คา่เชา่ส านกังาน 260,000
เงนิเดอืนพนกังานในส านกังาน  800,000
คา่เสือ่มราคาอุปกรณ์ในโรงงาน 210,000
คา่เสือ่มราคาเครือ่งใชส้ านกังาน 80,000

ใหจ้ าแนก เพือ่หาวตัถุดบิทางตรง 
คา่แรงงานทางตรง คา่ใชจ้า่ยการ
ผลติ ตลอดจนตน้ทุนรวม

คา่แรงงาน : 
ชา่งเลือ่ยไม ้ 1,850,000
ชา่งประกอบตวัโต๊ะ   1,950,000
ชา่งทาส ี 1,700,000
ผูค้วบคุมโรงงาน 250,000
พนกังานท าความสะอาดโรงงาน  150,000

วตัถุดบิ :
ไมส้กัแปรรปู 2,500,000
ไมอ้ดัแปรรปู 2,100,000
กาว 8,000
ตะปู 10,000
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การจ าแนกต้นทุนเพ่ือการบริหาร

ไมส้กัแปรรปู 2,500,000 2,500,000

ไมอ้ดัแปรรปู 2,100,000 2,100,000

กาว 8,000 8,000

ตะปู 10,000 10,000

ชา่งเลื่อยไม ้ 1,850,000 1,850,000

ชา่งประกอบตวัโต๊ะ 1,950,000 1,950,000

ชา่งทาส ี 1,700,000 1,700,000

ผูค้วบคมุโรงงาน 250,000 250,000

พนกังานท าความสะอาดโรงงาน 150,000 150,000

คา่เชา่โรงงาน 800,000 800,000

คา่น ้าคา่ไฟในโรงงาน 300,000 300,000

คา่เชา่ส านกังาน 260,000

เงนิเดอืนพนกังานในส านกังาน 800,000

คา่เสือ่มราคาอุปกรณ์ในโรงงาน 210,000 210,000

คา่เสือ่มราคาเครือ่งใชส้ านกังาน 80,000

รายการ                    วตัถุทางตรง     ค่าแรงทางตรง   คาใชจ้า่ยการผลติ ตน้ทุนการผลติ  ค่าใชจ้า่ยบรหิาร

รวม            4,600,000 5,500,000 1,728,000 11,828,000 1,140,000
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การจ าแนกต้นทุนเพ่ือการบริหาร

ตามความส าคญัและลกัษณะต้นทนุการผลิต

วตัถุดบิ คา่แรงงาน คา่ใชจ้่ายในการผลติ

ตน้ทุนการผลติ

ตน้ทุนขัน้ตน้ ตน้ทุนแปรสภาพ

1. ตน้ทุนขัน้ตน้ (Prime costs)

2. ตน้ทุนแปรสภาพ (Conversion costs)
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การจ าแนกต้นทุนเพ่ือการบริหาร

ตามความสมัพนัธก์บัระดบัของกิจกรรม

1. ตน้ทุนผนัแปร (Variable costs)
ตน้ทุนผนัแปรอยา่งแทจ้รงิ (True variable costs) 

ตน้ทุนผนัแปรตามระดบั (Step-variable costs) 

2. ตน้ทุนคงที ่(Fixed costs) 
ตน้ทุนคงทีอ่ยา่งแทจ้รงิ (True fixed costs) 

ตน้ทุนคงทีต่ามระดบั (Step-fixed costs) 

3. ตน้ทุนผสม (Mixed costs) 
ตน้ทุนผสมอยา่งแทจ้รงิ (True mixed costs) 

ตน้ทุนผสมเชงิประยุกต ์(Applied of mixed costs) 

4. ตน้ทุนทีไ่มท่ราบพฤตกิรรม (Unknown costs behavior) 
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การจ าแนกต้นทุนเพ่ือการบริหาร
1. ตน้ทุนผนัแปร (Variable costs)

ตน้ทุนผนัแปรอยา่งแทจ้รงิ (True variable costs) 

ตน้ทุนทีม่ลีกัษณะผนัแปรไปตามระดบัของปรมิาณการผลติในสดัสว่นหรอื
อตัราสว่นทีค่อ่นขา้งแน่นอน

ตน้ทุนทีม่ลีกัษณะตน้ทุนต่อหน่วยคงที่ ในขณะทีต่น้ทุนรวมจะเปลีย่นแปลงไป
ตามระดบัของปรมิาณการผลติหรอืระดบักจิกรรม

ตวัอย่างท่ี 2 บรษิทัพรนุรกัษ์ จ ากดั ท าการผลติสนิคา้โดยสนิค้า 1 หน่วยตอ้งใช้
วตัถุดบิในการผลติ 3 หน่วย ราคาวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติมรีาคาหน่วยละ 12 บาท 

1 36 36
5,000 36 180,000

10,000 36 360,000
20,000 36 720,000

หน่วย ต้นทุน/หน่วย ต้นทุนรวม



27

ตน้
ทุน

รว
ม
(=

 y)

0 5,000 10,000 15,000

100,000

200,000

300,000

400,000

ระดบัการผลติสนิคา้ (= x)

500,000

600,000

700,000

800,000

ความชนั

20,000

b = 36

การจ าแนกต้นทุนเพ่ือการบริหาร
y = bx
y = ตน้ทุนรวม
b = ตน้ทุนต่อหน่วย
x = จ านวนระดบัของกจิกรรม

y = 36x
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การจ าแนกต้นทุนเพ่ือการบริหาร
ตน้ทุนผนัแปรตามระดบั (Step-variable costs) 

จดัเป็นต้นทุนปนัแปรที่มีลกัษณะใกล้เคียงความเป็นจริงมาก คือมีต้นทุนต่อ
หน่วยคงที ่ณ ระดบัการผลติหน่ึง และจะมตีน้ทุนต่อหน่วยเปลีย่นแปลงไป อกีระดบั
การผลติหนึ่ง

ไมเ่กนิ 1,000 4
1,001 – 2,000 6
2,001 – 4,000 8
4,001 – 10,000 10
10,001 ขึน้ไป 12

ปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีใช้ (หน่วย) ต้นทนุต่อหน่วย  (บาท)
ตวัอย่างท่ี 3 บรษิทัพรนุรกัษ์ จ ากดั ท าการผลติสนิคา้ โดยมคีา่ไฟฟ้าเป็นดงัน้ี
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การจ าแนกต้นทุนเพ่ือการบริหาร

ในเดอืนมกราคม 2550 กจิการท าการผลติโดยใชก้ระแสไฟฟ้า 5,000 หน่วย 

1,000
1,000
2,000
1,000

หน่วย
หน่วย
สะสม

ต้นทนุ/
หน่วย

ต้นทนุรวมแต่
ละระดบั

ต้นทนุรวม
สะสม

1,000 4 4,000 4,000
2,000 6 6,000 10,000
4,000 8 16,000 26,000
5,000 10 10,000 36,000
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ตน้
ทุน

กา
รใ
ชก้

ระ
แส

ไฟ
ฟ้า

(=
 y)

0 1,000 2,000 3,000

5,000

10,000

15,000

20,000

ระดบัปรมิาณกระแสไฟฟ้า (= x)

25,000

30,000

35,000

40,000

4,000

b = 8

5,000

b = 6

b = 4

b = 10

การจ าแนกต้นทุนเพ่ือการบริหาร
y = b1x1 + b2x2 + b3x3… + bnxn

y = ตน้ทุนรวม
b1,2,3…n = ตน้ทุนต่อหน่วย
x1,2,3…n = จ านวนระดบัของกจิกรรม

y = 4x1 + 6x2 + 8x3 + 10x4
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ทุน

รว
ม

ระดบักจิกรรม

ตน้
ทุน
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ม

ระดบักจิกรรม

การจ าแนกต้นทุนเพ่ือการบริหาร
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การจ าแนกต้นทุนเพ่ือการบริหาร
2. ตน้ทุนคงที ่(Fixed costs) 

ตน้ทุนคงทีอ่ยา่งแทจ้รงิ (True fixed costs) 

ต้นทุนที่มตี้นทุนรวมคงที่ตลอดทุกระดบัการผลติในช่วงของต้นทุนที่มคีวามหมาย
ต่อการตดัสนิใจ (Relevant range) โดยตน้ทุนต่อหน่วยจะเปลีย่นแปลงไปตามระดบัของ
ประมาณการผลติ

ตน้ทุนทีไ่มเ่ปลีย่นแปลงไปตามระดบัของปรมิาณการผลติ ไมว่า่จะท าการผลติสนิคา้ 
ณ ระดบัใดกต็าม
ตวัอย่างท่ี 4 บรษิทัพรนุรกัษ์ จ ากดัมคีา่เชา่โรงงานทีต่อ้งจา่ยปีละ 300,000 บาท ดงันัน้ 
สามารถวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลง ณ ระดบัการผลติต่าง ๆ ไดด้งัน้ี

หน่วย           ต้นทนุคงท่ีรวม  ต้นทนุคงท่ี/หน่วย
10,000
20,000
40,000
80,000

300,000 30.00
300,000 15.00
300,000 7.50
300,000 3.75
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ตน้
ทุน

รว
ม
(=

 y)

0 20,000 40,000 60,000

50,000

100,000

150,000

200,000

ระดบัการผลติสนิคา้ (= x)

250,000

300,000

350,000

400,000

80,00010,000

การจ าแนกต้นทุนเพ่ือการบริหาร

y = a
y = ตน้ทุนรวม
a = ตน้ทุนคงทีท่ีต่อ้งจา่ยในงวดระยะเวลาหน่ึง

y = 300,000
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การจ าแนกต้นทุนเพ่ือการบริหาร
ตน้ทุนคงทีต่ามระดบั (Step-fixed costs) 

ตน้ทุนทีค่งทีอ่ยูใ่นชว่งกจิกรรมหน่ึง ๆ และจะเปลีย่นไปหากมรีะดบักจิกรรมมากขึน้

ตวัอย่างท่ี 5 บรษิทัพรนุรกัษ์ จ ากดั ตดัสนิใจวางแผนการผลติโดยมตี้นทุนเกี่ยวกบั
เงนิเดอืนผูค้วบคุมโรงงานเดอืนละ 40,000 บาท ต่อการท างาน 1 ช่วง สามารถผลติ
สนิคา้ได ้100,000 หน่วย ดงันัน้สามารถวเิคราะหต์น้ทุนคงทีท่ีจ่ะเกดิขึน้ ณ ระดบัการ
ผลติต่าง ๆ ไดด้งัน้ี

0 - 100,000 40,000
100,001 – 200,000 80,000
200,001 – 300,000 120,000

จ านวนช่วง ระดบัปริมาณการผลิต ต้นทนุคงท่ีรวม

1
2
3
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ตน้
ทุน

รว
ม
(=

 y)

0 100,000 200,000 300,000

40,000

80,000

ระดบัการผลติสนิคา้ (= x)

120,000

การจ าแนกต้นทุนเพ่ือการบริหาร
y = a1… if   0 <= x <= x1

= a2… if  x1 <= x <= x2

= a3… if  x2 <= x <= x3

y = ตน้ทุนรวม
a1,2,3…n = ตน้ทุนต่อหน่วย
x1,2,3…n = จ านวนระดบัของระดบักจิกรรม

y = 40,000… if   0 <= x <= 100,000
= 80,000… if  100,000 < x <= 200,000
= 120,000.. if  200,000 < x <= 300,000
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การจ าแนกต้นทุนเพ่ือการบริหาร
3. ตน้ทุนผสม (Mixed costs) 

ตน้ทุนผสมอยา่งแทจ้รงิ (True mixed costs) 

ตน้ทุนทีม่พีฤตกิรรมสว่นหน่ึงคงที่ และสว่นหน่ึงผนัแปรไปตามระดบัของกจิกรรม 

ตน้ทุนทีม่พีฤตกิรรมสว่นหนึ่งเป็นตน้ทุนคงทีอ่ยา่งแทจ้รงิ และส่วนหนึ่งเป็นตน้ทุนผนั
แปรอยา่งแทจ้รงิเชน่กนั 
ตวัอย่างท่ี 6 บรษิทัพรนุรกัษ์ จ ากดั ตดัสนิใจเชา่เครือ่งบรรจุขวดมาใชง้านในอตัราปี
ละ 400,000 บาท เมือ่ใชง้านจะตอ้งจา่ยคา่เชา่เพิม่อกีขวดละ 30 บาท 

0
40,000
60,000
70,000

หน่วย ต้นทนุคงท่ีอย่าง
แท้จริง

ต้นทนุผนัแปรอย่าง
แท้จริง

ต้นทุนผสม
รวม

400,000 0 400,000
400,000 1,200,000 1,600,000
400,000 1,800,000 2,200,000
400,000 2,100,000 2,500,000
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ตน้
ทุน

รว
ม
(=

 y)

0 20,000 40,000 60,000

500,000

1,000,000

จ านวนหน่วยการผลติ (= x)

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

70,000

ตน้ทุนคงที่ = a

ตน้ทุนผนัแปร = bx

ตน้ทุนรวม

400,000

b = 30

y = a + bx
y = ตน้ทุนรวม
a = ตน้ทุนคงที่
b = ตน้ทุนต่อหน่วย
x = จ านวนระดบัของกจิกรรม

y = 400,000 + 30x
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การจ าแนกต้นทุนเพ่ือการบริหาร
ตน้ทุนผสมเชงิประยุกต ์(Applied of mixed costs) 

ตน้ทุนผสมระหวา่งตน้ทุนคงที ่และตน้ทุนผนัแปรทีม่ลีกัษณะและรปูแบบไมแ่น่นอน แต่
สามารถระบุได ้หรอืทราบอตัราของการเปลีย่นแปลงในรปูของตน้ทุนคงทีแ่ละต้นทุนผนั
แปรไดอ้ยา่งชดัเจน
ตวัอย่างท่ี 7 บรษิทัพรนุรกัษ์ จ ากดั ก าหนดรปูแบบของการจา่ยคา่แรงงานใหก้บั
พนกังานรายเดอืนไวเ้ดอืนละ 2,000 บาท และจา่ยตามจ านวนหน่วยผลติหน่วยละ 1 
บาท หากสามารถท าการผลติไดม้ากกวา่ 2,000 ชิน้ต่อเดอืน จะไดร้บัโบนสัอกีเดอืน
ละ 500 บาท หากมากกวา่ 3,000 ชิน้ขึน้ไป จะไดอ้กี 500 บาท และ ถา้มากกวา่
4,000 ชิน้ขึน้ไป จะไดอ้กี 500 บาท
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การจ าแนกต้นทุนเพ่ือการบริหาร

0
2,000          
2,500
3,000
3,500          
4,000
4,500
5,000

หน่วย ตน้ทุนคงที่ ตน้ทุนผนัแปร โบนสัสะสม ตน้ทุนรวม

2,000               0           0        2,000
2,000          2,000           0       4,000
2,000          2,500        500       5,000
2,000          3,000        500       5,500
2,000          3,500      1,000      6,500
2,000          4,000      1,000      7,000
2,000          4,500      1,500      8,000
2,000          5,000      1,500      8,500
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ตน้
ทุน

รว
ม
(=

 y)

0 1,000 2,000 3,000
จ านวนหน่วยการผลติ (= x)

4,000 5,000

ตน้ทุนรวม

1,000

2,000

3,000

8,000

7,000

9,000

4,000

5,000

6,000

b = 1

b = 1

b = 1
a = 500

a = 500

a = 500
b = 1
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การจ าแนกต้นทุนเพ่ือการบริหาร

a1… if   0  <= x <= x1

a2… if  x1 <= x <= x2

a3… if  x2 <= x <= x3

y = ตน้ทุนรวม
a = ตน้ทุนคงทีท่ีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัระดบัของกจิกรรม
a1,2,3 = ตน้ทุนคงทีท่ีเ่พิม่ขึน้ตามระดบัของกจิกรรม
x = ระดบัของปรมิาณการผลติ หรอืกจิกรรม
x1,2,3 = จุดของระดบักจิกรรมทีจ่ะท าใหต้น้ทุนเปลีย่นไป
b = ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย

y    = a + + bx

500… if   2,000  < x <= 3,000 
1,000… if  3,000  < x <= 4,000
1,500… if  x > 4,000

y    = 2,000 + + 1x

a1… if   X1 < x <= x2

a2… if  x2 < x <= x3

a3… if  x > x3

y    = a + + bx
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การจ าแนกต้นทุนเพ่ือการบริหาร

4. ตน้ทุนทีไ่มท่ราบพฤตกิรรม (Unknown costs behavior) 

ต้นทุนบางชนิดไม่สามารถทราบหรือระบุอัตราส่วนการ
เปลีย่นแปลงไดอ้ย่างชดัเจนหรอืไม่สามารถก าหนดไดว้่าอะไรเป็น
สาเหตุของการเกดิต้นทุน การก าหนดและศกึษาต้นทุนชนิดนี้เป็น
เรือ่งคอ่นขา้งยาก จงึตอ้งอาศยัเทคนิคในการประมาณตน้ทุนต่าง ๆ 
เขา้มาชว่ย
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การจ าแนกต้นทุนเพ่ือการบริหาร
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การจ าแนกต้นทุนเพ่ือการบริหาร

ตามความสมัพนัธก์บัหน่วยต้นทนุ

ตน้ทุนทางตรง ตน้ทุนทางออ้ม

ตน้ทุน

แผนกที ่1

ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็น
ของหน่วยต้นทุนใด 

(Common Cost) จึงต้อง
อาศยัการประมาณการ 
(Allocation Techniques)

สามารถระบไุด้ว่าเป็นของ
หน่วยต้นทุนใด (Cost 

Object)

1. ตน้ทุนทางตรง (Direct cost)

2. ตน้ทุนทางออ้ม (Indirect cost)
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การจ าแนกต้นทุนเพ่ือการบริหาร

ตามหน้าท่ีงานในสายการผลิต

ฝา่ยผลติ

แผนกซ่อมบ ารุง
คา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท

แผนกผลติที ่1

แผนกผลติที ่2

แผนกผลติที ่3

ฝา่ย....

ผูจ้ดัการทัว่ไป

แผนกซ่อมบ ารุง ใหบ้รกิาร
แก่ แผนกผลติ ดงัน้ี
แผนกผลติที ่1 = 5/10
แผนกผลติที ่2 =2/10
แผนกผลติที ่3 = 3/10

5/10 = 5,000 บาท

2/10 = 2,000 บาท

3/10 = 3,000 บาท

1. ตน้ทุนแผนกผลติ (Cost of production departments)

2. ตน้ทุนแผนกบรกิาร (Cost of service departments)
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การจ าแนกต้นทุนเพ่ือการบริหาร

ตามหน้าท่ีงานในกิจการ

1. ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการผลติ (Manufacturing costs 

2. ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการตลาด (Marketing costs)

3. ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการบรหิาร (Administrative costs)

4. ตน้ทุนทางการเงนิ (Financial costs)
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การจ าแนกต้นทุนเพ่ือการบริหาร

ตามความสมัพนัธก์บัเวลา

1 ตน้ทุนในอดตี (Historical cost)

2 ตน้ทุนทดแทน (Replacement cost)

3 ตน้ทุนในอนาคต (Future cost)

อดีต - เกิดขึน้แล้ว

Historical Costs

ปัจจบุนั - เปรียบเทียบได้

Replacement Costs

อนาคต - คาดไว้ล่วงหน้า

Future Costs
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การจ าแนกต้นทุนเพ่ือการบริหาร

ตามลกัษณะของความรบัผิดชอบ

1 ตน้ทุนทีค่วบคุมได ้(Controllable cost)

2 ตน้ทุนทีค่วบคุมไมไ่ด ้(Uncontrollable cost) 

ผูจ้ดัการทัว่ไป

ฝ่ายผลิตฝ่ายฯลฯ

แผนกประกอบ แผนกตกแต่ง

เงนิเดอืนผูจ้ดัการทัว่ไป
10,000 บาท

เงนิเดอืนหวัหน้า
ฝา่ย5,000 บาท

เงนิเดอืนผูจ้ดัการ
ทัว่ไป 2,000 บาท

ปนัสว่น

เงนิเดอืนหวัหน้า
แผนก 3,000 บาท

เงนิเดอืนหวัหน้าฝา่ย
1,000 บาท

ปนัสว่น

+

+
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การจ าแนกต้นทุนเพ่ือการบริหาร

ตามลกัษณะของการวิเคราะหปั์ญหาเพ่ือตดัสินใจ

1 ตน้ทุนจม (Sunk cost)

2 ตน้ทุนทีห่ลกีเลีย่งได ้(Avoidable cost)

3 ตน้ทุนเสยีโอกาส (Opportunity cost)

4 ตน้ทุนสว่นแตกต่าง (Differential cost)

5 ตน้ทุนเพิม่ต่อหน่วย (Marginal cost)

ตน้ทุนทีจ่า่ยไปแลว้ไมส่ามารถบรหิารได ้เชน่ ตน้ทุนซือ้อาคาร

ตน้ทุนทีไ่มต่อ้งจา่ยหากเลอืกทางเลอืกใดทางเลอืกหนึ่ง

ผลตอบแทนทีเ่สยีไปจากการเลอืกทางเลอืกใดทางเลอืกหนึ่ง

ตน้ทุนการเปรยีบเทยีบระหวา่งสองทางเลอืก

ตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการเปลีย่นแปลงปรมิาณ 1 หน่วย
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Question?


