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บทคัดยอ 

ผูบริหารที่จะกลาวไดวาเปนผูบริหารที่ประสบความสําเร็จจะตองสามารถนําพาธุรกิจของตนสูความเปนเลิศ 
โดยเฉพาะการประกอบธุรกิจในสภาวะการแขงขันที่รุนแรงดังเชนในชวงทศวรรษที่ผานมาจวบจนถึงปจจุบัน และเปนที่แน
ชัดวาสภาวะการแขงขันจะยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต สืบเนื่องจากการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วและความตองการของผูบริโภคในสินคาและบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น หลากหลายยิ่งขึ้น สงผลใหธุรกิจตองแขงขัน
กันในทุกๆ ดาน ผลักดันใหกิจการตองมีการปรับตัวใหทันตอการแขงขันอยูตลอดเวลา การนําพาใหกิจการเปนเลิศได
ผูบริหารจําเปนตองมีขอมูลชัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตและการดําเนินงานเพื่อเปนขอมูลใน
การพิจารณาชองทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการดําเนินงานรวมทั้งการลดตนทุนตางๆ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
การนําระบบบัญชีตนทุนกิจกรรมซึ่งเปนระบบการบริหารตนทุน โดยมีแนวคิดในการบริหารกิจกรรมและตนทุนที่เกี่ยวของ
ในแตละกิจกรรมจะสามารถใหขอมูลที่มีประโยชนแกผูบริหารเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนของกิจการโดยการ
ลดความสูญเปลาของกิจกรรมตางๆ ลงได นําพาใหกิจการสูความเปนเลิศตามที่มุงหวัง 
 
ABSTRACT 

A successful executive is the one who can lead his or her business to its best, particularly amid the intense 
business competition like today.  All forms of business competition exist and they are getting heated even more 
each passing day.  This phenomenon is clearly a result of the rapid development in technology, greater consumer 
demand as well as multifarious and high-quality services.  For the success of his or her business, an executive 
therefore needs be dynamic and constantly looking for as well as adopting different and practical strategies to 
run the business.  One of the things that he or she should always have is clear and ample information of 
production process and management.  This kind of information will help increase the effectiveness of production 
and management, keeping the cost to the minimum.  Adopting the activity – based costing, of which the 
emphasis is on activity-and-cost management, an executive will have useful information for cost-effective 
production and management that will lead the business to the expected goal. 
 
ความเปนเลิศของกิจการ 

Brimson ไดกลาวไววา “Enterprise excellence in the 
cost-effective integration of activities within all units of 
an organization to continuously improve the delivery of 
products and services that satisfy the customer. …  The 
ability to achieve and sustain enterprise excellence 
requires the deliberate and continuous improvement of all 
activity…….” (Brimson, 1991: 5) พอสรุป “ความเปนเลิศ
ของกิจการ” ไดวาควรประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 
กลาวคือ 

1. ผูบริหารควรประกอบกิจกรรมตางๆ ของกิจการ
โดยตระหนักถึงประสิทธิภาพทางดานตนทุนเปนสําคัญ 

 
ทั้งนี้ไมไดหมายความถึงการลดตนทุนเพื่อใหมีตนทุน
ตํ่าสุด แตหมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบ
กิจกรรมตางๆ และลดตนทุนตางๆ  ที่ เกิดขึ้นใหอยูใน
จํานวนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 

2. ผูบริหารควรมีความเขาใจถึงความเกี่ยวของและ
ความสัมพันธในระหวางกิจกรรมตางๆ ของกิจการยอมรับ
ถึงการกระทําและตนทุนของแผนกหนึ่งอาจสืบเนื่องและ
สงผลกระทบตอการตัดสินใจตลอดจนการกระทําและ
ตนทุนของแผนกอื่น ดังนั้นการจัดการบริหารที่ดีจึงควร
กําหนดวัตถุประสงคของกิจการโดยรวมและของแตละ
แผนกหรือหนวยงานอยางชัดเจนใหมีความสอดคลองกัน



ทั้งกิจการ เปนการมองกิจกรรมตางๆ ของกิจการเปน
ภาพรวม การตัดสินใจและการกระทํากิจกรรมใดๆ มุง
ประโยชนของกิจการเปนสวนรวมมากกวามุงประโยชน
ของแผนก ใหความสําคัญตอการแขงขันระหวางกิจการ
มากกวาการแขงขันระหวางแผนกภายในกิจการ ซึ่งเปน
แนวคิดเดิมของการบริหารงานและประเมินผลการปฏิบัติ 
งานของศูนยความรับผิดชอบ (Responsibility Center) ทํา
ใหเกิดการแขงขันกันระหวางแผนก สงผลใหการตัดสินใจ
และการกระทํากิจกรรมของแผนกคํานึงถึงประโยชนของ
แผนกมากกวาประโยชนตอกิจการโดยรวม 

3. ผูบริหารควรยอมรับวาความเปนเลิศของกิจการ
ไมอาจเปนไดเพียงแผนกใดแผนกหนึ่งหรือเพียงกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง แตความเปนเลิศของกิจการจะตองเกี่ยวของ
กับทุกๆ แผนกและทุกๆ กิจกรรมของกิจการ ผูบริหารที่มุง
ความเปนเลิศของกิจการจึงตองใหความสําคัญและความ
สนใจเทาเทียมกันในทุกๆ กิจกรรมที่เกิดขึ้น 

4. ผูบริหารตองใหความสําคัญตอการพัฒนากิจ-
กรรมตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อลดความสูญเปลาหรือกิจ-
กรรมที่ไมเพิ่มคา (Non-Value-Added Activities) ใหเหลือ
นอยที่สุดหรือหมดไป สงผลใหตนทุนของกิจการลดต่ําลง
ได เนื่องจากตนทุนของกิจกรรมที่ไมเพิ่มคาทําใหตนทุน
ของกิจการสูงขึ้นโดยไมจําเปนหรือไมคุมคา 

5. ความเปนเลิศของกิจการยอมเกิดขึ้นไมไดถา
สินคาหรือบริการไมสอดคลองกับความตองการหรือไม
สรางความพอใจตอผูบริโภค กิจการจึงควรมีการวิเคราะห
ความตองการของผูบริโภค ประเมินความพึงพอใจของ
ผูบริโภคดวยวิธีตางๆ อยางตอเนื่อง ชวยใหกิจการสามารถ
สรางและตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยาง
ถูกตองรวดเร็วดวยกลยุทธที่ เหมาะสมและเนนความมี
ประสิทธิภาพทางดานตนทุน 

6. ผูบริหารควรทราบวาการดําเนินงานของกิจการ
ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ อะไรบางและรูวิธีการบริหาร
กิจกรรมตางๆ ดังกลาว เพื่อใหเขาใจถึงโครงสรางตนทุน
และบริหารตนทุนไดอยางเหมาะสมฉะนั้นการรวบรวม
ตนทุนไวเปนยอดเดียวและปนสวนตนทุนใหแกผลิตภัณฑ
ตามระบบการบัญชีตนทุนแบบเดิม (Traditional Costing) 
โดยไมไดคํานึงถึงความสัมพันธระหวางกิจกรรมตางๆ ที่
กอใหเกิดตนทุนวาผลิตภัณฑหรือบริการแตละชนิดยอม
เกิดขึ้นจากกิจกรรมและการสนับสนุนของกิจกรรมที่แตก 

ตางกันทําใหผลสรุปตนทุนเกิดการบิดเบือน กลาวคือการ
ปนสวนตนทุนที่ไมเหมาะสมจะมีผลใหผลิตภัณฑบางชนิด
มีตนทุนสูงเกินไปและบางชนิดมีตนทุนต่ําเกินไป 

กิจการจะเปนเลิศไดผูบริหารจะตองมีขอมูลที่เหมาะ 
สมชัดเจนเพียงพอเพื่อชวยใหผูบริหารสามารถวางแผนและ
ตัดสินใจในดานตางๆ โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพและ
การลดความสูญเปลาของกิจกรรมตางๆ ของกิจการระบบ
บัญชีตนทุนแบบใหมซึ่งจะใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ 
ที่กิจการดําเนินการอยูไดชัดเจนเพียงพอแกผูบริหารให
ทราบและสามารถประเมินถึงประสิทธิภาพตลอดจนความ
สอดคลองของกิจกรรมตางๆ ที่กิจการดําเนินการอยูตอ
วัตถุประสงคของกิจการ ตลอดจนสาเหตุการเกิดตนทุนของ
กิจกรรมและตัวผลักดันใหเกิดตนทุน (Cost Drivers) ของ
กิจกรรมเหลานั้น แนวคิดพื้นฐานของระบบบัญชีตนทุน
แบบใหมนี้คือ “ระบบบัญชีตนทุนกิจกรรม (Activity-Based 
Costing: ABC)” 
 
ความแตกตางระหวางระบบบัญชีตนทุนแบบเดิม 
กับระบบบัญชีตนทุนกิจกรรม 

เพื่อใหเขาใจถึงขอบกพรองของระบบบัญชีตนทุน
แบบเดิม และความจําเปนตอการนําระบบบัญชีตนทุน
กิจกรรมมาใชในกิจการเพื่อนํากิจการสูความเปนเลิศ  ตลอด 
จนแนวความคิดในการจัดทําระบบบัญชีตนทุนกิจกรรม 
การพิจารณาถึงความแตกตางระหวางระบบบัญชีทั้ง 2 แบบ 
จะนําไปสูความเขาใจดังกลาวไดดังนี้ 

1. ระบบบัญชีตนทุนแบบเดิม คิดตนทุนผลิตภัณฑ
หรือบริการอยูภายใตขอสมมติฐานที่วา  ประเภทของ
ผลิตภัณฑและปริมาณการผลิตเปนสาเหตุของการเกิด
ตนทุน ดังนั้น ผลิตภัณฑที่ผลิตในปริมาณมากจึงควรรับ 
ภาระตนทุนการผลิตมาก ผลิตภัณฑที่ผลิตในปริมาณนอย
จึงควรรับภาระตนทุนการผลิตนอยปจจัยการผลิตและ
ตนทุนที่เกิดขึ้นลวนมีความสัมพันธเปนสัดสวนโดยตรง
เชนเดียวกับตนทุนทางตรงในการผลิตผลิตภัณฑ การ
สะสมตนทุนจะอยูในรูปของกลุมตนทุน (Cost Pool) และ
การปนสวนตนทุนเขาสูผลิตภัณฑจะใช เกณฑความ 
สัมพันธกับปริมาณการผลิต เชน จํานวนชั่วโมงเครื่องจักร 
จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรง จํานวนหนวยผลิต เปนตน 

ระบบบัญชีตนทุนกิจกรรม คิดตนทุนผลิตภัณฑหรือ
บริการอยูภายใตขอสมมติฐานที่วา กิจกรรมเปนสาเหตุของ



การเกิดตนทุน การผลิตผลิตภัณฑหรือบริการเปนการใช
กิจกรรมตางๆ เหลานั้นอีกตอหนึ่ง ดังนั้นผลิตภัณฑใด
จะตองรับภาระตนทุนมากนอยเพียงใดจึงขึ้นอยูกับการใช
ประโยชนจากกิจกรรมตางๆ ในสัดสวนมากนอยเพียงใด
หากใชกิจกรรมมากก็ควรรับภาระตนทุนมาก ใชกิจกรรม 
 

นอยก็ควรรับภาระตนทุนนอยไปตามสัดสวน การสะสม
ตนทุนจะอยูในรูปของกลุมตนทุนกิจกรรม (Activity Cost 
Pool) และจะอาศัยตัวผลักดันกิจกรรมหรือตัวผลักดันตนทุน 
(Activity or Cost Driver) เปนเกณฑการคํานวณปนสวนตน 
ทุนที่เกี่ยวของกับแตละกิจกรรมเขาสูผลิตภัณฑ เชน 
 

กิจกรรม ตัวผลักดนัตนทุน 
การสั่งซื้อและการรับวัตถุดิบ 
การขนยายวัตถุดิบ 
การจัดเตรียมเครื่องจักร 
 
การตรวจสอบผลิตภัณฑ 

จํานวนคําสั่งซื้อวัตถุดิบ 
จํานวนหนวยของวัตถุดิบ 
จํานวนครั้งหรือจํานวนชั่วโมงที่ตองใชเพื่อการจัดเตรียม
เครื่องจักร 
จํานวนหนวยหรือจํานวนชั่วโมงที่ตองใชในการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ 

 
2. ระบบบัญชีตนทุนแบบเดิม เนนการบริหารกิจการ

และจําแนกตนทุนหรือคาใชจายของกิจการออกเปนของ
หนวยยอยตามหนาที่งาน (Functions) หรือตามประเภทของ
ตนทุนหรือคาใชจาย (Cost Element) ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานหรือความรับผิดชอบเฉพาะอยางของหนวยงาน
นั้นๆ โดยมีการเก็บบันทึกรวบรวมตนทุนที่ เกิดขึ้นตาม
รูปแบบของชื่อบัญชี เชน ตนทุนแรงงานทางตรง คาเสื่อม
ราคาเครื่องจักร คาเชาโรงงาน คาพาหนะ เปนตน การสรุป
ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนจะสะทอนเพียงจํานวนตนทุนในแตละ
ประเภทบัญชีที่เกิดขึ้นไมสามารถใหขอมูลที่ชัดเจนเพียงพอ
ตอผูบริหารถึงสาเหตุของการเกิดตนทุนหรือประเมินไดวา
ตนทุนจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรหากกิจกรรมของแผนก
หรือการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงไป 

ระบบบัญชีตนทุนกิจกรรม เนนการบริหารกิจการ
โดยแบงการดําเนินงานของกิจการออกเปนกิจกรรมตางๆ 
ทั้งนี้กิจกรรม (Activity) หมายถึง การกระทําหรือกระบวน 
การในการปฏิบัติงานเพื่อเปลี่ยนทรัพยากรของกิจการ เชน 
เงินทุน แรงงาน วัตถุดิบ เทคโนโลยี ซึ่งถือเปนปจจัยการ
ผลิตที่ใชไป (Input) เพื่อกอเกิดผลได (Output) เปนผลผลิต
หรือบริการในลักษณะตางๆ ดังนั้นจึงมีการเชื่อมโยงขอมูล
ตนทุนของทรัพยากรที่ใชไปในแตละกิจกรรมที่มีการเก็บ
รวบรวมไวในชื่อบัญชีตางๆ ตาม Cost Element เขาเปน
ตนทุนของกิจกรรมที่ เกี่ยวของ  หากตนทุนตาม  Cost 
Element ใดเกิดจากกิจกรรมเดียวการระบุเขาเปนตนทุน
ของกิจกรรมนั้นสามารถทําไดโดยตรง แตหากตนทุน 

 
ตาม Cost Element ใดเกิดจากกิจกรรมหลายกิจ กรรมการ
ระบุเขาเปนตนทุนของแตละกิจกรรมจําเปนตองอาศัยการ
ปนสวนตนทุนตามสัดสวนของตัวผลักดันทรัพยากร 
(Resource Driver) ที่เกี่ยวของ เชน การปนสวนเงินเดือน
ของพนักงานเขาเปนตนทุนของแตละกิจกรรมที่พนักงาน
ทําโดยอาศัยสัดสวนเวลาของการทํางาน การสรุปขอมูล
ตนทุนตามกิจกรรมจะทําใหผูบริหารทราบถึงสาเหตุของ
การเกิดตนทุน สามารถประเมินตนทุนไววาจะเปลี่ยน 
แปลงไปอยางไรหากมีการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมหรือ
การปฏิบัติงาน 

3. ระบบบัญชีตนทุนแบบเดิม เนนการควบคุมและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปของตัวเงิน โดยการ
วิเคราะหผลแตกตางจากการดําเนินงานในลักษณะการ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนด เชน การวิเคราะหผล
แตกตางจากตนทุนมาตรฐานเกี่ยวกับตนทุนการผลิต การ
คํานวณอัตราผลตอบแทนในเรื่องตางๆ เชน อัตราผลตอบ 
แทนจากการใชสินทรัพย อัตราการหมุนเวียนของสินคา 
อัตรากําไรขั้นตนตอยอดขาย เปนตน มีผลใหขอมูลที่ไดไม
ทันตอเวลาที่ผูบริหารจะนําไปใชในการวางแผนและควบ 
คุมการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหขอมูลที่
ไมเพียงพอตอการประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละ
กิจกรรมไดอยางถูกตอง 

ระบบบัญชีตนทุนกิจกรรม เปนการกําหนดและการ
วิเคราะหกิจกรรมเพื่อระบุสาเหตุของการเกิดตนทุน เปน
การวัดผลการปฏิบัติงานที่สะทอนถึงตนทุนคุณภาพและ



ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมและ
ตนทุน เช่ือมโยงการวัดผลการปฏิบัติงานทั้งที่เปนตัวเงิน
และไมเปนตัวเงินเขาดวยกัน ทําใหผูบริหารสามารถประ 
เมินผลการปฏิบั ติงานเปนของแตละกิจกรรมไดอยาง 
 

ถูกตอง สามารถควบคุมและใชทรัพยากรไดอยางมีประ 
สิทธิภาพและประสิทธิผลนําไปสูการพัฒนาระบบตางๆ 
อยางตอเนื่อง ลดหรือขจัดกิจกรรมสูญเปลาตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สรุปความแตกตาง 
 

ระบบบัญชีตนทุนแบบเดิม ระบบบัญชีตนทุนกิจกรรม 

ขอสมมติฐานการคิดตนทุน
ผลิตภัณฑ 

ประเภทและปริมาณของผลิตภัณฑ 
เปนสาเหตุการเกิดตนทุน 

กิจกรรมเปนสาเหตุการเกิดตนทุน 
 

การสะสมตนทุน สะสมในรูปของกลุมตนทุน (Cost Pool) สะสมในรูปของกลุมตนทุนกิจกรรม 
(Activity Cost Pool) 

การปนสวนตนทุน ใชความสัมพันธกับปริมาณการผลิต 
เปนเกณฑการคํานวณปนสวนตนทุน 

ใชตัวผลักดันกิจกรรมหรือตัวผลักดัน
ตนทุนเปนเกณฑการคํานวณปนสวน
ตนทุน 

การจําแนกตนทุน จําแนกออกเปนหนวยยอยตามหนาที่งาน
หรือประเภทของตนทุนตามรูปแบบของ 
ช่ือบัญชี 

จําแนกออกเปนตนทุนของกิจกรรมตางๆ 
ที่เกี่ยวของ 

การควบคุมและประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

จัดทําในรูปตัวเงิน โดยการวิเคราะหเปรียบ 
เทียบตนทุนที่เกิดขึ้นกับมาตรฐานที่กําหนด 

จัดทําทั้งในรูปตัวเงินและไมเปนตัวเงิน 
โดยการวิเคราะหกิจกรรมเพื่อระบุสาเหตุ
ของการเกิดตนทุน 

 
ระบบบัญชีตนทุนกิจกรรมเสริมสรางความเปนเลิศ
ใหกิจการ 

จากความแตกตางระหวางระบบบัญชีตนทุนแบบเดิม
กับระบบบัญชีตนทุนกิจกรรมตามที่กลาวมาในขางตนจะ
เห็นไดวาระบบบัญชีตนทุนกิจกรรมเปนเครื่องมือสําคัญ
อยางหนึ่งในการเสนอขอมูลตนทุนที่ใกลเคียงกับความเปน
จริงและสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง ผูบริหารสามารถ
นําขอมูลไปใชเพื่อการพัฒนากิจกรรมตางๆ ไดอยางตอ 
เนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและประกอบ
กิจกรรมตางๆ ของกิจการภายใตขอจํากัดของทรัพยากรที่
กิจการมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและเพิ่มผลกําไรใหแก
กิจการไดอยางตอเนื่องโดย 

1. ใหขอมูลเกี่ยวกับตนทุนผลิตภัณฑและบริการโดย
สะทอนถึงตนทุนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่เกี่ยวของตางๆ กับ
การผลิตผลิตภัณฑและบริการ ทําใหเกิดความเขาใจความ 
สัมพันธระหวางกิจกรรมตางๆ กับกระบวนการผลิตเปน
ขอมูลที่เปนประโยชนแกผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การผลิตและผลิตภัณฑที่ไดจากการผลิต เชน การยกเลิก   

การผลิต การปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือออกแบบผลิตภัณฑ
ใหม การปรับกระบวนการผลิต การปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงาน 

2. ทําใหสามารถวิเคราะหกิจกรรมตางๆ ของกิจการ
วากิจกรรมใดเปนกิจกรรมที่ไมเพิ่มคุณคาหรือเกิดการสูญ
เปลา ผูบริหารจึงสามารถตัดสินใจและดําเนินการลดความ
สูญเปลาของกิจกรรมตางๆ ไดอยางถูกตองโดยยังรักษา
ประสิทธิภาพในดานตางๆ ไดคงเดิม ซึ่งสงผลใหลดตนทุน
โดยรวมของกิจการ 

3. การกําหนดตัวผลักดันตนทุน (Cost Driver) อันเปน
ปจจัยหรือสาเหตุที่ทําใหเกิดตนทุนและกิจกรรมตางๆ ตาม 
มา การวิเคราะหและการจัดการกับตัวผลักดันตนทุนเพื่อการ
พัฒนากิจกรรมตางๆ จะเปนวิธีการที่ไดผลที่สุดในการลด
หรือขจัดความสูญเปลาโดยลดกิจกรรมที่ไมเพิ่มคาลง 

4. ใหขอมูลแกผูบริหารเพื่อการปรับปรุงโครงสราง
กิจกรรม ลดหรือตัดทอนกิจกรรมที่ไมเพิ่มคาหรือเปน
อุปสรรค เปนการเชื่อมโยงกลยุทธในการดําเนินงานเขากับ
การตัดสินใจตางๆ ของผูบริหาร เพื่อการพัฒนากิจกรรม



ของกิจการ เสริมสรางความมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานจะ
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคทั้งในดานตนทุนและ
คุณภาพ 

5. ใหขอมูลที่เปนประโยชนในการประเมินผลการ
ใชกลยุทธตางๆ วาไดผลลัพธตามที่มุงหวังหรือไมเพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป พรอมกระตุนใหเกิดการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานอยางตอเนื่องและ
เปนแนวทางสําคัญเพื่อการควบคุมคุณภาพโดยรวม (Total 
Quality Control)  

6. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทํางบประมาณและ
การประเมินผล เนื่องจากมีการระบุความสัมพันธระหวาง
ตนทุนที่เกิดขึ้น กิจกรรมที่กอใหเกิดตนทุน และผลการ
ปฏิบัติงานของกิจกรรมในแตละระดับ จึงเปนเครื่องมือ
สําคัญในการตรวจและติดตามผลหากพบผลตางจากประ 
มาณการที่ไดทําไว ทําใหสามารถดําเนินการแกไขไดอยาง
เหมาะสม 

7. ใหขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตนทุน
และคาใชจายในการผลิตไดรวดเร็วและชัดเจนกวาการใช
ขอมูลตามระบบบัญชีตนทุนแบบเดิม จึงสามารถแกไข
ปญหาไดจากตนเหตุของปญหามากกวาการแกไขที่ปลาย
เหตุ สามารถติดตามตนทุนที่เกิดขึ้นตามกระบวนการผลิต
ของผลิตภัณฑไดอยางใกลชิด จึงสะทอนใหทราบถึงขีด
ความสามารถในการทํากําไรของผลิตภัณฑแตละชนิดได
ถูกตองชัดเจนขึ้น 

8. สงเสริมและสนับสนุนการกําหนดผลการปฏิบัติ 
งานเปาหมาย (Target Performance Goal) เปาหมายดาน
ตนทุน (Cost Goal) และเปาหมายดานกิจกรรม (Activity 
Goal) 
 
ขอควรคํานึงถึงกอนการนําระบบบัญชีตนทุน
กิจกรรมมาใชในกิจการ 

ผูบริหารควรตระหนักวาการนําระบบบัญชีตนทุน
กิจกรรมมาใชในกิจการจําเปนตองอาศัยทั้งเงินทุนเวลา
และกําลังคนในการรวบรวม วิเคราะหกิจกรรมและตัวผลัก 
ดันตนทุน  จัดทําขอมูลใหพรอมเพื่อนําไปใชเพื่อการ
วางแผนควบคุมและตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ฉะนั้นกอนนําระบบบัญชีตนทุนกิจกรรมมาใชจึงควรมีการ
ยอมรับและพรอมในดานตางๆ โดย 

 

ผูบริหาร ควรยอมรับและพรอมในดานตางๆ กลาวคือ 
1. ยอมรับและพรอมที่จะเปนผูผลักดันและสนับ 

สนุนการนําระบบบัญชีตนทุนกิจกรรมมาใชอยางจริงจัง 
เนื่องจากการนําระบบบัญชีตนทุนกิจกรรมมาใชแทนระบบ
เดิมจะสงผลกระทบตอหนวยงานในทุกๆ ระดับ จําเปนตอง
ไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่ทั้งดานเงินทุนและทรัพยากร
ตางๆ ที่จําเปน รวมทั้งกําหนดใหมีการวัดผลการปฏิบัติงาน
อยางจริงจังในรูปแบบที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริง
ในการปฏิบัติงาน 

2. ยอมรับและพรอมจะนําระบบบัญชีตนทุนกิจ- 
กรรมไปเชื่อมโยงกับกระบวนการวัดผลการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหระบบบัญชีตนทุนกิจกรรมมีการนําไปใชเพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดตนทุนของกิจการอยางไดผล โดย
ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่ใชควรเปนระบบที่สามารถ
วัดความมีประสิทธิภาพของกิจการโดยรวม ไมใชการวัดผล
การปฏิบัติงานเพียงผลงานใดผลงานหนึ่งหรือเพียงฝายใด
ฝายหนึ่งเทานั้น 

3. ควรตระหนักวาการนําระบบบัญชีตนทุนกิจ- 
กรรมมาใชจะสงผลกระทบตอพนักงานคอนขางมากและ
นับเปนปญหามากที่สุดของการนําระบบมาใช ทั้งการ
โยกยายสับเปลี่ยนงานใหม ดังนั้นการจัดการฝกอบรมเพื่อ 
ใหพนักงานมีความสามารถและเหมาะสมกับการปฏิบัติ 
งานใหมจึงเปนสิ่งจําเปน 

4. ควรเขาใจและยอมรับวาระบบบัญชีตนทุนกิจ- 
กรรมเปนระบบการบริหารตนทุนมากกวาการเปนระบบ
บัญชีตนทุนหรือระบบบัญชีการเงิน มุงเนนการบริหาร
กิจกรรมตางๆ ใหมีประสิทธิภาพอันจะสงผลในการลด
ตนทุนโดยรวมของกิจการ ไมไดมุงเนนเพียงการกําหนด
หรือประเมินมูลคาของผลิตภัณฑหรือบริการ 

ผูปฏิบัติงานหรือพนักงานในแตละหนวยงาน ควร
ยอมรับและพรอมในดานตางๆ กลาวคือ 

1. ยอมรับวาการประสบความสําเร็จของกิจการไม
อาจเกิดขึ้นจากเพียงหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ทุกๆ 
หนวยงานเปนองคประกอบของกิจการ การปฏิบัติและการ
ดําเนินการใดๆ ของหนวยงานยอมสงผลกระทบตอการ
การปฏิบัติและการดําเนินการใดๆ ของหนวยงานอื่นและ
ยอมไดรับผลกระทบในทํานองเดียวกัน ดังนั้นการมุงสู
ความสําเร็จจึงไมควรคํานึงถึงเฉพาะความสําเร็จภายใน 
 



หนวยงานแตควรคํานึงถึงความสําเร็จโดยรวมของกิจการ 
การนําระบบบัญชีตนทุนกิจกรรมมาใชจะผลักดันใหทุก
หนวยงานมีการวิเคราะหกิจกรรมและเขาใจสาเหตุของการ
เกิดตนทุน สงผลใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงาน
และปรับปรุงการปฏิบัติงานในแตละหนวยงานอยางตอ 
เนื่องโดยมุงผลโดยรวมของกิจการ 

2. ยอมรับและพรอมที่จะปรับเปลี่ยนการทํางาน 
การโยกยายสับเปลี่ยนงานใหมอาจเกิดขึ้นแตทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนโดยรวมกิจการ การรับการฝกอบรม การพัฒนา
ความรูความสามารถใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใหม
เพื่อรองรับการนําระบบบัญชีตนทุนกิจกรรมมาใชเปน
สิ่งจําเปน 

3. ยอมรับและพรอมที่จะปรับเปลี่ยนระบบการ
วัดผลการปฏิบัติงาน จากการวัดผลการปฏิบัติงานเพียง
ผลงานใดผลงานหนึ่งหรือเพียงหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง
ตามแนวทางการวัดผลของระบบบัญชีตนทุนหรือระบบ
บัญชีการเงิน เปลี่ยนเปนการวัดความมีประสิทธิภาพของ
กิจการโดยรวมตามแนวทางการวัดผลของระบบบัญชี
ตนทุนกิจกรรมอันเปนระบบการบริหารตนทุนโดยมุงหวัง
ใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ได 
ในปริมาณเทาเดิมแตใชทรัพยากรตางๆ ลดนอยลง 

 

เมื่อกิจการพรอมที่จะนําระบบบัญชีตนทุนกิจกรรม
มาใช ระหวางการติดตั้งระบบและระหวางการนําระบบมา
ใชงาน ผูบริหารควรมีการประเมินถึงความคุมคา (Cost 
Benefit) ประกอบเสมอวาตนทุนการนําระบบมาติดตั้งและ
ใชงาน เชน ตนทุนการเก็บรวบรวมขอมูล เวลาที่ตอง
สูญเสีย เปรียบเทียบกับผลประโยชนที่ไดรับ เชน การลด
ความสูญเสีย การเพิ่มผลผลิต คุมกันหรือไมเพื่อปรับระบบ
ใหเหมาะสมกับกิจการและเกิดความคุมคา 
 
ตัวอยางการนําระบบบัญชีตนทุนกิจกรรมมาใช
คํานวณตนทุนตอหนวย 

ระบบการบัญชีตนทุนกิจกรรมเปนระบบเพื่อการ
บริหารตนทุน ดังนั้นจึงเปนการบริหารโดยแบงการดําเนิน 
งานออกเปนกิจกรรมตางๆ และถือวากิจกรรมที่เกิดขึ้นเปน
สาเหตุของการเกิดตนทุน สวนผลิตภัณฑหรือบริการที่ได
เปนเพียงสิ่งที่ใชกิจกรรมตาง ๆ เหลานั้นอีกตอหนึ่ง โดย
กิจกรรม (Activity) คือ การนําเอาสิ่งที่นําเขา (Input) อัน
ไดแกทรัพยากรตางๆ ของกิจการมากระทําการใด ๆ เพื่อ
เปลี่ยนใหออกมาเปนผลได (Output) ในรูปแบบของ
ผลิตภัณฑหรือบริการตาง ๆ  
 
 
 

 
  สิ่งนําเขา     กิจกรรม                            ผลได 
                        (Input)                 (Activity)          (Output)  
 
 

ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะกอใหเกิดตนทุนหรือคาใชจาย
แกกิจการ ดังนั้น ตนทุนหรือคาใชจายทั้งหมดจึงคิดเปน
ตนทุนของกิจกรรมที่เกี่ยวของและคิดเขาเปนตนทุนของ
ผลไดตามจํานวนกิจกรรมที่ใชระบบบัญชีตนทุนกิจกรรม
จึงเปนการระบุกิจกรรมของกิจการและพยายามระบุตนทุน
ของกิจกรรมเพื่อใชในการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑหรือ
บริการ และเพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานตอไป 

เพื่อสามารถติดตามแนวคิดและการคํานวณตนทุน
ตามระบบบัญชีตนทุนกิจกรรมไดชัดเจนขึ้นในที่นี้จึงนํา
แนวคิดและหลักการของระบบบัญชีตนทุนกิจกรรมมาใช

จัดสรรคาใชจายในรูปแบบงาย ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจ
เบื้องตนตอระบบโดยอาศัยขอมูลสมมติเปนของฝายจัดซื้อ 
ดังนี้ 

1. การวิเคราะหกิจกรรม ในขั้นแรกของระบบจะ 
ตองมีการวิเคราะหการดําเนินงานของกิจการวาประกอบ 
ดวยกิจกรรมอะไรบาง ในทางปฏิบัติการกําหนดและการ
วิเคราะหกิจกรรมสามารถทําไดหลายวิธีขึ้นอยูกับการ
เลือกใชใหเหมาะสมและความพรอมของกิจการ อาทิ การ
กําหนดกิจกรรมโดยพิจารณาจากโครงสรางสายบังคับ
บัญชาโดยพิจารณารายละเอียดของกิจกรรมตามศูนยความ
รับผิดชอบหรือหนวยงาน นับเปนวิธีที่สามารถเขาใจได



งายสะดวกเพราะหนวยงานจะเปนผูกําหนดกิจกรรมของ
หนวยงานตนเอง ตัวอยางเชน 

ฝายจัดซื้อ กําหนดกิจกรรมออกไดเปน 
1) การเตรียมการเพื่อการจัดซื้อ 
2) ดําเนินการจัดซื้อ 
3) รวมกับผูขอซื้อและผูเกี่ยวของในการตรวจ

รับของที่จัดซื้อ 
4) การจัดทําเอกสารตาง ๆ 
5) การจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับผูขาย สินคา บริการ 

ฯลฯ 
6) ประสานงานกับฝายบัญชีและการเงิน 

นอกจากการกําหนดกิจกรรมแลว ในขั้นนี้ควรมีการ
แบงกิจกรรมตางๆ ออกตามคุณลักษณะเพื่อใหผูบริหารใช
เปนขอมูลในการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น คุณลักษณะของ
กิจกรรมสามารถจําแนกไดหลายคุณลักษณะ แตคุณลักษณะ
ของกิจกรรมที่สําคัญไดแก 

1) กิจกรรมปฐมภูมิ (Primary Activities) หมาย 
ถึง กิจกรรมเพื่อใหการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานเกิดผล
สําเร็จและถือเปนเหตุผลสําคัญของการจัดตั้งหนวยงานนั้น
ขึ้น เชน กิจกรรมเกี่ยวกับการติดตอผูขายสินคาและบริการ
ที่ตองการจัดซื้อ การตอรองราคา และการออกใบสั่งซื้อ 

2) กิจกรรมทุติยภูมิ (Secondary Activities) หมาย 
ถึง กิจกรรมที่ชวยใหการประกอบกิจกรรมปฐมภูมิเปนไป
อยางมีประสิทธิผล  เปนกิจกรรมที่ตองใช เวลาและ
ทรัพยากรสวนหนึ่งจากกิจกรรมปฐมภูมิจึงควรมีการ
บริหารดวยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อไมใหเกิดความ
สิ้นเปลืองหรือเกิดความเสียหายตอการปฏิบัติงาน เชน การ
เขารวมประชุมกับหนวยงานผูขอซื้อเพื่อทราบถึงความ
ตองการในสินคาหรือบริการที่ตองการใหจัดซื้อ การจัด
กลุมและเก็บขอมูลเกี่ยวกับผูขายตามประเภทสินคาและ
บริการ การเขารับการฝกอบรมของผูปฏิบัติงานฝายจัดซื้อ 

3) กิจกรรมเพิ่มคา (Value-Added Activities) 
หมายถึง  กิจกรรมที่ทํ าใหผลิตภัณฑและบริการของ
หนวยงานมีคุณคาหรือคุมราคาในมุมมองของลูกคาหรือ
ผูใชบริการ เปนกิจกรรมที่มีความจําเปนตอหนวยงานหรือ
กิจการเพื่อการดํารงอยู เชน การหาแหลงขายสินคาและ

บริการที่มีคุณภาพและคุณสมบัติตรงกับความตองการ การ
ตอรองราคา 

4) กิจกรรมไมเพิ่มคา (Non – Value - Added Acti- 
vities) หมายถึง กิจกรรมที่สามารถลดลงหรือขจัดออกไป
ไดในขณะที่หนวยงานหรือกิจการยังคงสามารถสนองตอบ
ตอความตองการและวัตถุประสงคตางๆ ได สวนใหญ
กิจกรรมไมเพิ่มคามักจะเกี่ยวกับการแกไขขอบกพรอง
ตางๆ ที่ไมควรมีหรือไมควรเกิดขึ้น มีผลใหมีการใชทรัพ- 
ยากรตางๆ ไปโดยไมเพิ่มมูลคาหรือคุณคาของผลิตภัณฑ
หรือบริการ ดังนั้นจึงควรลดหรือขจัดกิจกรรมไมเพิ่มคาให
เหลือนอยที่สุดหรือหมดไป เชน กิจกรรมการสงคืนของ
ดอยคุณภาพในฝายจัดซื้อ การยกเลิกใบสั่งซื้อและออก
ใบสั่งซื้อฉบับใหมเนื่องจากความผิดพลาดในการจัดทํา 

2. การระบุตนทุนกิจกรรม ตนทุนกิจกรรม หมายถึง 
ตนทุนของทรัพยากรทั้งหมดที่ใชไปในการกระทํากิจกรรม
นั้น เชน เงินเดือนและคาแรงงาน วัสดุสิ้นเปลืองใชไป คา
เสื่อมราคาเครื่องใชสํานักงานเปนตน ตนทุนเหลานี้ตาม 
ปกติจะถูกบันทึกสะสมไวตามรหัสบัญชีหรือตาม Cost 
Element ซึ่งระบุช่ือตามประเภทของตนทุนหรือคาใชจาย 
เชน บัญชีเงินเดือน บัญชีวัสดุสิ้นเปลืองใชไป บัญชีคา
เสื่อมราคาเครื่องใชสํานักงาน ดังนั้นจึงตองทําการระบุและ 
แบงแยกตนทุนตาม Cost Element ดังกลาวเขาสูกิจกรรม
แตละกิจกรรมที่เกี่ยวของ กรณีตนทุนตาม Cost Element ใด
ถูกใชไปเพื่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะการระบุ
ตนทุนเขาสูกิจกรรมจะกระทําไดงายโดยระบุเปนตนทุน
ของกิจกรรมนั้นไดโดยตรง แตกรณีตนทุนตาม Cost 
Element ใดถูกใชไปเพื่อกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมพรอมกัน 
การระบุจํานวนตนทุนเขาสูกิจกรรมแตละกิจกรรมตอง
อาศัยการปนสวนตนทุนตาม Cost Element นั้นเขาสู
กิจกรรมดวยเกณฑใดเกณฑหนึ่ งที่ เหมาะสมหรือมี
ความสัมพันธที่เปนเหตุเปนผลกันระหวางทรัพยากรที่ใช
กับกิจกรรมที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน เงินเดือนของเจาหนาที่
จัดซื้อที่ปฏิบัติหนาที่ในกิจกรรม 4 กิจกรรม ไดแก การ
เตรียมการเพื่อการจัดซื้อ การดําเนินการจัดซื้อ รวมตรวจรับ
ของที่จัดซื้อ จัดทําเอกสารตางๆ การปนสวนเงินเดือนของ
เจาหนาที่จัดซื้อเขาสูกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมอาจใชสัดสวน
เวลาที่เจาหนาที่ใชไปในแตละกิจกรรมเปนเกณฑ 
 

 



เงินเดือน สัดสวนเวลาที่ใช ตนทุนตามกิจกรรม 
 25 % เตรียมการจัดซื้อ             250,000   บาท 
 50 % ดําเนินการจัดซื้อ            500,000   บาท 
       1,000,000 บาท 10 % รวมตรวจรับของ           100,000   บาท 
  15 % จัดทําเอกสาร                 150,000   บาท 
                   100 % รวม                      1,000,000   บาท 

 
 

ตนทุนตาม Cost Element                                                                       ตนทุนตามกิจกรรม 
 

เงินเดือน                            1,150,000   บาท  เตรียมการจัดซื้อ                    350,000     บาท 
วัสดุสิ้นเปลื้องใชไป             200,000   บาท                            ดําเนินการจัดซื้อ                    770,000     บาท 
คาเสื่อมราคา-เครื่อง รวมตรวจรับของ                    180,000     บาท  
   ใชสํานักงาน                      400,000   บาท                           จัดทําเอกสาร                          240,000    บาท 
คาสาธารณูปโภค                  100,000   บาท                           จัดเก็บขอมูล                           200,000    บาท 
คาใชจายเบ็ดเตล็ด                  30,000   บาท                            ประสานกับฝายบัญชี             140,000    บาท 
      รวม                            1,880,000   บาท                                      รวม                            1,880,000    บาท 

 
การระบุตนทุนกิจกรรมหากมีการพิจารณาเพิ่มเติม

เพื่อแบงแยกตนทุนตามพฤติกรรมออกเปนตนทุนคงที่และ
ตนทุนผันแปรของแตละกิจกรรมจะชวยใหสามารถอธิบาย
และประเมินถึงการเปลี่ยนแปลงของตนทุนไดชัดเจนยิ่งขึ้น
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการจัดทํางบประมาณและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละกิจกรรม ซึ่งจะทําให
ระบบบัญชีตนทุนกิจกรรมสนองตอบตอการบริหารจัดการ
ไดผลดียิ่งขึ้น 

3. การระบุตัวผลักดันตนทุนของแตละกิจกรรม ตัว
ผลักดันตนทุน (Cost Driver) คือ เหตุการณหรือปจจัยที่เปน
สาเหตุที่กอใหเกิดตนทุนและการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ มีผล
ใหจํานวนตนทุนรวมของกิจรรมเปลี่ยนแปลงไป ตัวผลัก  
ดันตนทุนอาจระบุในลักษณะทางกายภาพของกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งในรูปของสิ่งนําเขา (Input) ที่กอใหเกิดกิจ- 
 
 
 
 
 

กรรม เชน เอกสารใบขอซื้อ หรือในรูปของผลได (Output) 
ที่เปนผลจากการทํากิจกรรม เชน เอกสารใบสั่งซื้อ ทั้งนี้ตัว
ผลักดันตนทุนของกิจกรรมหนึ่งอาจมีไดมากกวา 1 ชนิด 
ขึ้นอยูกับการวิเคราะหขอเท็จจริงของปจจัยที่เปนสาเหตุที่
กอใหเกิดตนทุนของกิจกรรมนั้น ๆการเลือกตัวผลักดัน
ตนทุนที่เหมาะสมนอกจากใชเปนฐานในการคํานวณอัตรา
ตนทุนกิจกรรมตอหนวยของตัวผลักดันตนทุนเพื่อแสดงถึง
ตนทุนของผลิตภัณฑหรือบริการเมื่อผานกิจกรรมตางๆ 
แลวยังเปนขอมูลสําคัญที่ชวยใหผูบริหารเขาใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงของตนทุนกิจกรรมตางๆ ไดชัดเจนขึ้นจึงเปน
ขอมูลสําคัญสําหรับผูบริหารเพื่อใชในการวางแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ควบคุมตนทุนและลดตนทุนที่ไมจําเปน
ของกิจการจากกิจกรรมตางๆ นั้น 

 
 
 

 
 
 
 



กิจกรรม                                ตนทุน ตัวผลักดันตนทุน                      จํานวน 
เตรียมการจัดซื้อ                 350,000   บาท จํานวนใบขอซื้อ                         7,000  ใบ 
ดําเนินการจัดซื้อ                770,000   บาท จํานวนใบสั่งซื้อ                         7,000  ใบ 
รวมตรวจรับของ               180,000   บาท            จํานวนชั่วโมงการตรวจรับ        4,000  ช่ัวโมง 
จัดทําเอกสาร                      240,000   บาท            จํานวนชั่วโมงการจัดทํา             3,000  ช่ัวโมง 
จัดเก็บขอมูล                       200,000   บาท จํานวนชั่วโมงการจัดเก็บ            2,000  ช่ัวโมง 
ประสานกับฝายบัญชี         140,000   บาท จํานวนใบสั่งซื้อ                          7,000  ใบ 

รวม                         1,880,000   บาท  
 
 

อัตราตนทุนกิจกรรมตอหนวยของตัวผลักดันตนทุน   =              ตนทุนกิจกรรม 
          จํานวนหนวยของตัวผลักดันตนทุน 
 
 

กิจกรรม อัตราตนทุนกิจกรรมตอหนวยของตัวผลักดันตนทุน 
เตรียมการจัดซื้อ 

 
 

ดําเนินการจัดซื้อ 
 
 

รวมตรวจรับของ 
 
 

จัดทําเอกสาร 
 
 

จัดเก็บขอมูล 
 
 

ประสานกับฝายบัญชี 

350,000 บาท                =              50 บาท/ใบขอซื้อ 
7,000   ใบ 

 
770,000 บาท                 =           110 บาท/ใบสั่งซื้อ 
7,000 ใบ 

 
180,000 บาท                  =             45 บาท/ช่ัวโมงการตรวจรับ 
4,000 ช่ัวโมง 

 
240,000 บาท                  =             80 บาท/ช่ัวโมงการจัดทํา 
3,000 ช่ัวโมง 

 
200,000 บาท                   =          100 บาท/ช่ัวโมงการจัดเก็บ 
2,000 ช่ัวโมง 

 
140,000 บาท                   =            20 บาท/ใบสั่งซื้อ 
7,000 ใบ 

 
 
4. การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑหรือบริการ  ใน

ระบบบัญชีตนทุนกิจกรรมอยูในแนวความคิดที่วากิจกรรม
เปนสิ่งที่กอใหเกิดตนทุนของผลิตภัณฑหรือบริการ ดังนั้น 
การคํานวณตนทุนของผลิตภัณฑหรือบริการจึงขึ้นอยูกับวา
ผลิตภัณฑหรือบริการแตละชนิดใชกิจกรรมใดมากนอย

เพียงใด ความถูกตองใกลเคียงความเปนจริงของตนทุน
ผลิตภัณฑจึงขึ้นอยูกับการระบุกิจกรรมไดถูกตองชัดเจน
เพียงพอและคํานวณตนทุนของกิจกรรมเขาสูผลิตภัณฑ
ตามปริมาณการใชกิจกรรมไดอยางถูกตอง ความยากงาย
ในการปฏิบัติงานหรือการผลิตจะสะทอนใหเห็นถึงความ



แตกตางของการใชกิจกรรมเพื่อการปฏิบัติงานหรือการผลิต
มีผลใหไดตนทุนที่แตกตางกัน จุดมุงหมายในการคํานวณ
ตนทุนผลิตภัณฑหรือบริการไมไดมุงเพียงใหทราบจํานวน
ตนทุนของผลิตภัณฑหรือบริการที่ไดมาเทานั้น แตยังมุง
หมายใหไดขอมูลรูปแบบของการใชกิจกรรมตางๆ เพื่อ
ประโยชนในการวางแผนควบคุมและประเมินความสามารถ
ในการทํากําไรทั้งในปจจุบันและอนาคต ลดความซ้ําซอน
ในการปฏิบัติงานขจัดและลดกิจกรรมที่ไมเพิ่มคา 

การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑหรือบริการ จะอาศัย
อัตราตนทุนกิจกรรมตอหนวยของตัวผลักดันตนทุนมาใช
เปนเกณฑการคํานวณตนทุนของผลิตภัณฑหรือบริการซึ่ง
ขึ้นอยูกับผลิตภัณฑนั้นๆ ใชกิจกรรมตางๆ มากนอยเพียง 
ใด เมื่อนําตนทุนที่คํานวณไดรวมกับตนทุนทางตรง (Direct 
Costs) ของผลิตภัณฑหรือบริการนั้น จะสามารถสรุปเปน
ตนทุนของผลิตภัณฑตอไป 

 
ตนทุนตาม Cost Element 

 
 
  

กิจกรรม 1              กิจกรรม 2                                 กิจกรรม 3 
 
 
 
 
 
                                      ตนทุนทางตรง            ตนทุนปนสวน 
 
 
 
                                                                       ตนทุนผลิตภัณฑหรือบริการ 
 

สมมติ การผลิตสินคาตองใชวัตถุดิบชนิดหนึ่งเพื่อการ
ผลิต จํานวนวัตถุดิบที่สั่งซื้อในระหวางงวด จํานวน 2,500 
กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 100 บาท แบงการสั่งซื้อเปน 5

ครั้ง ประมาณการใชกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสั่งซื้อวัตถุดิบ
ในฝายจัดซื้อและคํานวณตนทุนปนสวนของแตละกิจกรรม
เพื่อคิดเปนตนทุนปนสวนรวมของวัตถุดิบที่สั่งซื้อ ดังนี้ 

 
 กิจกรรม กิจกรรมที่ใช ตนทุนปนสวนจากฝายจัดซื้อ 

เตรียมการจัดซื้อ 5 ใบขอซื้อ 5 ใบ x 50 บาท/ใบ                    =      250  บาท 
ดําเนินการจัดซื้อ 5 ใบสั่งซื้อ 5 ใบ x 110 บาท/ใบ                  =     550   บาท 
รวมตรวจรับของ 3 ช่ัวโมงการตรวจรับ 3 ช่ัวโมง x 45 บาท/ช่ัวโมง       =     135   บาท 
จัดทําเอกสาร 2 ช่ัวโมงการจัดทํา 2 ช่ัวโมง x 80 บาท/ช่ัวโมง       =    160    บาท 
จัดเก็บขอมูล 1.5 ช่ัวโมงการจัดเก็บ 1.5 ช่ัวโมง x 100 บาท/ช่ัวโมง   =   150   บาท 
ประสานกับฝายบัญชี 5 ใบสั่งซื้อ 5 ใบ x 20 บาท/ใบ                     =   100   บาท 

รวมตนทุนปนสวนจากฝายจัดซื้อ  1,345  บาท 



 
ตนทุนรวมของวัตถุดิบที่จัดซื้อมาเพื่อการผลิตสินคา ประกอบดวย 

ตนทุนทางตรง  - ราคาวัตถุดิบ 2,500 กิโลกรัม @ 100 บาท     =       250,000   บาท 
ตนทุนปนสวน -  ฝายจัดซื้อ 1,345   บาท 
   - ฯลฯ (สมมติเพิ่มเติม) 10,655   บาท 

รวม 262,000   บาท 
เฉลี่ยตนทุนวัตถุดิบ =           262,000 บาท =                104.80   บาท/กิโลกรัม 
         2,500 กิโลกรัม 
 
จากตนทุนของวัตถุดิบที่คํานวณได เมื่อมีการนํา

วัตถุดิบไปใชเพื่อการผลิตรวมกับปจจัยการผลิตอื่นๆ ซึ่ง
สามารถคํานวณตนทุนตอหนวยของปจจัยการผลิตแตละ
ชนิดไดไปทํานองเดียวกันจนสามารถคํานวณสรุปตนทุน
ของผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่ได และในขณะเดียวกันผูบริหาร
สามารถพิจารณาไดวาตนทุนที่เกิดขึ้นเหมาะสมหรือไม
ภายใตกิจกรรมและตนทุนที่ เกิดขึ้นเพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่งจะสงผลตอการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และลดตนทุนไดในที่สุด ตัวอยางเชน ในการ
สั่งซื้อวัตถุดิบตามตัวอยางขางตนมีความจําเปนเพียงใดใน
การแยกการสั่งซื้อเปน 5 ครั้ง หากสามารถลดจํานวนครั้ง
การสั่งซื้อจะมีผลตอตนทุนโดยรวมได เนื่องจากกิจกรรมที่
เกี่ยวของจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสงผลใหตนทุนเพิ่มขึ้น
หรือลดลงได ทั้งนี้ผูบริหารจะตองระลึกอยูเสมอวาแตละ
กิจกรรมยอมสงผลกระทบตอกิจกรรมอื่นๆ การสั่งซื้อนอย
ครั้งลงมีผลในกิจกรรมการเตรียมการจัดซื้อลดลง สงผล
กระทบใหกิจกรรมดําเนินการจัดซื้อลดลงตาม แตอาจสงผล
ใหกิจกรรมการรวมตรวจรับของที่จัดซื้อกลับใชเวลาการ
ตรวจรับที่มากขึ้น เปนตน ซึ่งตางเปนกิจกรรมตางๆ ในฝาย
จัดซื้อเชนเดียวกัน และอาจสงผลกระทบตอกิจกรรมของ
ฝายอื่น ๆ ดวย เชน สงผลกระทบตอกิจกรรมในฝายคลัง
พัสดุ เนื่องจากมีจํานวนวัตถุดิบที่ตองจัดเก็บมากขึ้นนานขึ้น 
เปนตน ดังนั้น การพิจารณาเพื่อการลดตนทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จึงควรพิจารณาโดยรวมทั้ง
กิจการไมควรพิจารณาเพียงประโยชนของกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งหรือฝายใดฝายหนึ่ง 
 
บทสรุป 

ระบบตนทุนกิจกรรมเปนระบบการบริหารตนทุนที่
มีแนวความคิดวากิจกรรมเปนสิ่งที่กอให เกิดตนทุน

เนื่องจากการใชทรัพยากรของกิจการไปในการทํากิจกรรม
ตางๆ  ผลิตภัณฑหรือบริการที่ไดมาเปนเพียงสิ่งที่ใช
กิจกรรมตางๆ อีกตอหนึ่ง ดังนั้นผลิตภัณฑหรือบริการที่มี
การใชกิจกรรมที่แตกตางกันยอมมีตนทุนที่แตกตางกัน 
ระบบบัญชีตนทุนกิจกรรมจึงเปนการบริหารกิจกรรมและ
ตนทุนโดยแบงการผลิตและการดําเนินงานออกเปน
กิจกรรมตางๆ กําหนดกลุมตนทุนที่เกิดขึ้นออกเปนกลุม
ตนทุนกิจกรรม วิเคราะหกําหนดตัวผลักดันตนทุนที่ชวย
สะทอนความสัมพันธระหวางกิจกรรมกับตนทุนหรือ
คาใชจายตาง ๆ อันเปนสาเหตุสําคัญที่มีผลใหตนทุนของ
กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อกิจกรรมมีการเปลี่ยน 
แปลง นํามาใชเปนฐานในการคํานวณตนทุนของผลิตภัณฑ
หรือบริการซึ่งจะแตกตางกันไปตามการใชกิจกรรมที่
แตกตางกัน ชวยใหไดขอมูลตนทุนผลิตภัณฑหรือบริการที่
มีความถูกตองใกลเคียงกับความเปนจริงมากขึ้น และยังให
ขอมูลที่เปนประโยชนตอผูบริหารเพื่อทราบและเขาใจถึง
ความสัมพันธระหวางกิจกรรมตางๆ ที่สงผลตอตนทุน
รวมทั้งการทํางานที่เกี่ยวเนื่องกันนําไปใชเพื่อการวางแผน 
ตัดสินใจ ควบคุมการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตและการดําเนินงานสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิตและการดําเนินงาน ตัดทอนกิจกรรมที่ไมเพิ่มคา ลด
ความสูญเปลานําไปสูการลดตนทุนโดยรวมของกิจการ ซึ่ง
แตกตางไปจากการใชระบบบัญชีตนทุนแบบเดิมที่มุงแต
เพียงการสะสมตนทุนหรือคาใชจายตามกลุมตนทุน เนน 
เพียงตัวผลิตภัณฑหรือบริการและปริมาณการผลิตเปน
สําคัญ โดยมีแนวความคิดที่วาผลิตภัณฑและปริมาณเปน
สาเหตุการเกิดตนทุน จึงไมไดใหความสําคัญอยางเพียงพอ
ในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตและการดําเนินงาน
อยางแทจริง สงผลใหตนทุนที่สรุปได จากระบบบัญชี
ตนทุนแบบเดิมเกิดการบิดเบือน ไมสามารถทําความเขาใจ



ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในกิจการไดอยางถูกตอง อาจนําไปสูการบริหารที่ผิดพลาด
ได ดังนั้น ผูบริหารท่ีมุงหวังความเปนเลิศของกิจการจึงควร
ใหความสนใจและนําระบบบัญชีตนทุนกิจกรรมมาใชเปน
เครื่องมืออยางหนึ่งเพื่อการบริหาร 
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