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บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาต้นทุน การผลิตของกลุ่มแม่บ้านสตรีแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
หลักการคิดต้นทุนฐานกิจ กรรมถูกนามาใช้เพื่อ การบริหารต้นทุน มีประสิ ทธิภาพ และการคานวณ
ต้นทุนตามระบบต้นทุนฐานกิจกรรม แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ (1) วิเคราะห์กิจกรรม (2) วิเคราะห์
ตัวผลักดันต้นทุนของทรัพยากร (3) คานวณต้นทุนกิจกรรมเป็นการอาศั ยตัวผลักดันต้นทุนทรัพยากร
และ (4) คานวณต้นทุนกิจกรรมเข้าสู่สิ่งที่จะนามาคิดต้นทุน
จากการคานวณต้นทุนการผลิตด้วยวิธีการคานวณต้นทุนตามบัญชีต้นทุนเดิมกับการคานวณ
ต้นทุนฐาน พบว่า การคานวณต้นทุนตามระบบบัญชีต้นทุน ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ เท่ากับ 2.40
บาทต่อขวด ต้นทุนแรงงาน เท่ากับ 1.60 บาทต่อขวด และต้นทุนค่าโสหุ้ยการผลิต เท่ากับ 3.82 บาท
ต่อขวด รวมต้นทุนผลิตภัณฑ์เท่ากับ 7.82 บาทต่อขวด ส่วนการคานวณต้นทุนตามระบบต้นทุนฐาน
กิจกรรม จาแนกการคานวณต้นทุนออกเป็น 6 กิจกรรม ประกอบด้วย (1) กิจกรรมการวางแผนการ
ผลิ ต มี อั ต ราต้ น ทุ น เท่ า กั บ 0.39 (2) กิ จ กรรมการจั ด ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ มี อั ต ราต้ น ทุ น เท่ า กั บ 0.31
(3) กิจกรรมการผลิตสินค้า มีอัตราต้นทุนเท่ากับ 1.3 (4) กิจกรรมการเก็บรักษาวัตถุดิบ มีอัตราต้นทุน
เท่ากับ 0.18 (5) กิจกรรมการจัดเก็บสินค้าสาเร็จรูป มีอัตราต้นทุนเท่ากับ 0.35 และ (6) กิจกรรมการ
ส่งมอบสินค้า มีอัตราต้นทุนเท่ากับ 0.79 รวมต้นทุนกิจกรรมกับกับค่าวัตถุดิบจะได้ต้นทุนผลิตภัณฑ์
เท่ากับ 8.41 บาทต่อขวด
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Abstract
This research to study the production cost of a housewife group in Chonburi
Province. The activity-based costing principles are used for effective cost management
and cost calculation according to the activity-based costing system is divided into 5
steps, (1) analyze activities (2) analyze resource cost drivers (3) calculate activity costs
based on resource cost drivers and (4) calculate the activity cost into costs.
From the calculation of production costs using the cost accounting method
with the base cost calculation, that found the calculation cost accounting method the
consists of raw material costs equal to 2.40 baht per bottle, labor cost is 1.60 baht per
bottle and production expenses cost is 3.82 baht per bottle, Total product cost is 7.82
baht per bottle. The cost calculation part according to the activity base costing system
classify costing into 6 activities, (1) production planning activities cost rate of 0.39 (2)
raw material procurement activities cost rate of 0.31 (3) product production activities
cost rate of 1.3 (4) raw material storage activities cost rate of 0.18 (5) finished goods
storage activities cost rate of 0.35 and (6) delivery activities cost rate of 0.79, combine
the cost of activities with the cost of raw materials to get the product cost equal to
8.41 baht per bottle.
Keywords: Activity Based Costing, Calculation of Production Cost, Accounting Costs
บทนา
โครงการ “หนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณ ฑ์ ” (One Tumbol One Product หรือ OTOP) เป็ น
แนวทางที่ จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่องคนในชุมชนใหดีขึ้น
โดยการ ผลิ ตหรื อจั ดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นสิ นค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็น
เอกลั ก ษณ์ ข อง ตนเองที่ ส อดคล้ อ งกั บ วัฒ นธรรมในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น สามารถจาหน่ า ยในตลาดทั้ ง
ภายในประเทศและ ต่างประเทศ (อรพรรณ บุลสถาพร, 2548: 1 อ้างอิงใน ทัศนา หงส์มา, 2553)
โดยมีหลักการพื้นฐาน 3 ประการคือ1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global) 2) พึ่งตนเอง
และ คิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity) และ 3) การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human
Resource Development) (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2563) จากแนวคิดของโครงการ “หนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์” นี้เองจึงทาให้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนหันมาให้ความสนใจและให้ความ
ร่วมมือที่จะพัฒนาสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพที่ดี และเป็น ที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอก
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มากยิ่งขึ้นเพราะในแต่ละตาบลในประเทศไทยนั้นล้วนมีของดีที่น่าให้การส่งเสริมทั้งสิ้น (ทัศนา หงส์มา
, 2553) และจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่านมา
ในหลายปี ที่ผ่ า นมา หน่ ว ยงานภาครั ฐ ประสบความส าเร็ จ ในการผลั ก ดั น และสนั บ สนุ น
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั่วประเทศภายใต้โ ครงการ “หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ
OTOP” ที่จัดทาขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างรายได้ให้ กับชุมชนในระดับรากหญ้าจนทาให้
สินค้า OTOP หลายผลิ ตภัณฑ์เป็น ที่รู้จักและได้รับความนิยมในวงกว้าวในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยและหน่ว ยงานที่ เกี่ย วข้ องได้ ด าเนิน การสรุปนโยบายการส่ ง เสริ ม
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP โดยการกาหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและพัฒนา ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
หลั ก ๆ คื อ 1) กลยุ ท ธ์ ใ นการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ให้ ไ ด้ ม าตรฐาน แนวทางใน การด าเนิ น การมี 3
กระบวนงาน คือ การค้นหาผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ส่งเสริมการพั ฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มศักยภาพกลุ่ม
อาชีพในแต่ละชุมชน 2)กลยุทธ์การส่งเสริมการบริหารผลิตภั ณฑ์ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด แบ่งการ
ดาเนินการเป็น 3 กระบวนการ ได้แก่ ส่งเสริมการจัดทาคลังความรู้ด้วยการสร้างคลังข้อมูลภูมิปัญญา
สิ น ค้ าหรื อ ผลิ ตภัณ ฑ์ OTOP สร้ างระบบเครื อข่ ายการผลิ ตและ การตลาด และส่ งเสริ มการเพิ่ ม
ช่องทางการตลาด (เส้นทางเศรษฐี, 2553) ซึ่งแนวคิดของ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นแนวคิดที่จะ
เน้นกระบวนการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ในแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมให้ท้องถิ่น
สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ (Product) โดยมีกิจกรรมการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
การผลิตการบริหารการจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านการผลิตให้มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับและต้องการของตลาดสากลโดยที่ท้องถิ่นจาเป็นต้องพึ่งพาตังเอง (Self-Reliance) เป็นหลัก
ดั ง นั้ น โครงการ “หนึ่ ง ต าบล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ” จึ ง เป็ น แนวทางการส่ ง เสริ ม และการสร้ า งสรรค์
ผลิตภัณฑ์โดยมีกิจกรรมทางการตลาด การผลิต การบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้าน
การผลิต ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาชนบท และสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนจนสามารถยกระดับฐานะ
ความเป็ น อยู่ ของคนในชุม ชนให้ ดีขึ้ น โดยการผลิ ตหรือการจั ดการทรั พยากรที่ มีอยู่ในท้ องถิ่นให้
กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น จุดขาย และสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นเพื่อให้เป็น
ที่รู้จักอย่างแพร่หลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความก้าวหน้าและ
การพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วตลอดจนการเปิดเสรีทางการค้าทาให้อุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่มีการแข่งขันกันมากขึ้นทั้งในเรื่องของคุณภาพและราคา การกาหนดราคาสินค้าจึงมี
ความสาคัญเนื่องจากราคาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริโภคใช้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ถ้ากาหนดราคาไว้สูง
เกินไปก็จะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งลดลง แต่ถ้ากาหนดราคาต่าเกินไปก็จะทาให้
ความสามารถในการท าก าไรลดลงหรื อ อาจท าให้ ข าดทุ น กิ จ การที่ มุ่ ง หวั ง ผลก าไรจึ ง หั น มาให้
ความสาคัญกับการบริหารต้นทุนเพื่อให้ทราบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งในสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน
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เดิมการคานวณต้นทุนที่เกิดขึ้นนั้นจะใช้วิธีคิดคานวณต้นทุนแบบง่ายๆหรือที่เรียกว่าแบบเดิม
โดยการคิดแบบเดิมจะไม่สามารถบอกต้นทุนที่แท้จริงได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิต (ชัยสิทธิ์ แซ่ลิ้ม, 2561) ในการคานวณต้นทุนของสินค้าหรือบริการมีการคานวณต้นทุนที่เกิดขึ้น
ซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นๆ สาหรับต้นทุนวัตถุดิบ
ทางตรงและค่าแรงงานทางตรงจะสามารถคานวณเป็นต้นทุนของสินค้าได้โดยตรง ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต
จะคานวณเป็นต้นทุนของสินค้า โดยใช้ฐานที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการผลิต (Volume Bases) เช่น
ชั่วโมงแรงงานทางตรง ชั่งโมงเครื่องจักร เป็นต้น สาหรับการผลิตส่วนใหญ่ในปัจจุบันอยู่ภายใต้สภาวะ
การตลาดที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งรูปแบบของสินค้ามีการปรับเปลี่ยนไป แนวโน้มการ
ผลิ ตตามค าสั่ งพิ เศษมี จ านวนมากขึ้ น ท าให้ ค่ าใช้ จ่ ายการผลิ ตต่ างๆ มี มู ลค่ ามากขึ้ นเมื่ อเที ยบกั บ
ค่าแรงงานทางตรงและวัตถุดิบทางตรง การคานวณค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นต้นทุนสินค้าโดยอาศัยปริมาณ
การผลิตเป็นฐานจึงทาให้ต้นทุนสินค้าที่คานวณไม่สะท้อนต้นทุนการดาเนินงานอย่างแท้จริง จึงเป็นที่มา
ของการประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing: ABC) หรือต้นทุนแบบใหม่ที่จะ
ช่วยให้การกาหนดราคาขาย เพื่อนาไปใช้แข่งขันกับคู่แข่งขันได้อย่ามีประสิทธิภาพ การกาหนดราคา
ผลิตภัณฑ์จะใช้ข้อมูลแรงงานทางตรง (Direct labor) และวัตถุดิบทางตรง (Direct material) เป็นฐาน
และคิดค่าดาเนินการผลิต (Overhead costs) ใน ลักษณะอัตราส่วนเทียบกับค่าใช้จ่ายทางตรง (แรงงาน
ทางตรงและวัตถุดิบทางตรง) หมายความว่า จะผลิตน้อยหรือมาก การปันส่วนจะปันเท่าๆ กันทั้งหมดทา
ให้ผลิตภัณฑ์บางตัวที่มีการผ่านกิจกรรมน้อยกว่าเสียเปรียบ ซึ่งการกาหนดราคา ด้วยวิธีนี้จะใช้ได้เฉพาะ
ในโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลาย (แคปแลนด์ และโรเบิร์ต เอส, 2552 อ้างถึงใน ชัยสิทธิ์ แซ่ลิ้ม,
2561)
ปั จจุ บั นกลุ่ มแม่บ้ านเกษตรสตรี แห่ งหนึ่ งในจังหวัดชลบุรี ประกอบธุ รกิ จประเภทผลิ ตและ
จัดจาหน่ายแปรรูปผลไม้ โดยมีผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มน้าผลไม้ชนิดหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
จากการนาวัตถุดิบที่มีอยู่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูป จากการศึกษาข้อมูล
ข้างต้ นพบว่ าทางกลุ่ มแม่ บ้ านสตรี ประสบปั ญหาทางด้ านการค านวณต้ นทุ นในการขายสิ นค้ าที่ จะ
ช่วยในการตรวจสอบทาให้ไม่ทราบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของสินค้าที่จาหน่ายออกไป จากปัญหาดังกล่าว
จึงมีแนวความคิดที่จะทาการคิดต้นทุนที่แท้จริงของสินค้า โดยใช้วิธีการคิดต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity
Based Costing : ABC) ซึ่งจะแยกตามทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม โดยจะเริ่มคานวณตั้งแต่กิจกรรม
รับคาสั่งซื้อจากลูกค้าจนกระทั่งการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงที่
เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมและสามารถนาข้อมูลมาปรับใช้การคานวณต้นทุนมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อประยุกต์ใช้ หลักการคิดต้นทุนฐานกิจกรรมมาปรับใช้ในการบริหารต้นทุนเพื่อวางแผน
ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตเนื้อหา ทบทวนเอกสารจาก เอกสาร ตารา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับต้นทุนฐานกิจกรรม
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่ มสตรีแม่บ้า นแห่ งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี จานวน
40 คน
3. ขอบเขตด้านเวลา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 ถึง เดือนธันวาคม
2563 รวมระยะเวลา 7 เดือน
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ
ขั้น ตอนที่ 1 วิเคราะห์ กิ จ กรรม (Activity Analysis) โดยพิจารณาว่า กิจกรรมใดบ้างเป็ น
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อที่จะนามาคิดคานวณต้นทุน จากนั้นเริ่มการวิเคราะห์กิจกรรมโดยแบ่ง
องค์กรออกเป็นแผนกแล้วพิจารณากิจกรรมของแต่ละแผนก โดยการกาหนดกิจกรรมนั้นหาข้อมูล
ได้จาก
(1) ผังโครงสร้างการบริหารองค์กร (Organization Chart) ซึ่งแสดงลักษณะของศูนย์ความ
รับผิดชอบโดยกาหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับศูนย์ความรับผิดชอบ
(2) เอกสารการบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ซึ่งจะแสดงสิ่งที่ต้องปฏิบัติในการ
ทางานของแต่ละตาแหน่งทาให้สามารถกาหนดกิจกรรมได้ง่ายและตรงตามวัตถุประสงค์ของงานแต่ละ
แผนก
(3) สัมภาษณ์จากผู้ดาเนินงาน (Interview) โดยจะสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นโดยตรง
ทั้งหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานเพื่อจะเข้าใจลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยู่จริง
(4) ผังกระบวนการธุรกิจ (Business Flow Chart) จะพิจารณากระบวนการในการดาเนิน
ธุร กิ จ เพื่อ พิจ ารณากิจ กรรมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการธุ รกิจ ให้ ครบถ้ ว นและความต่อ เนื่ องของ
กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ตัวผลักดันต้นทุนของทรัพยากร ในส่วนนี้จะวิเคราะห์ทรัพยากรที่เป็น
สาเหตุที่ทาให้เกิดต้นทุนในกิจกรรมต่างๆ
(1) ใช้การสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลปริมาณทรัพยากรที่ถูกใช้ไป ระบุตัวผลักดันต้นทุน
ทรัพยากรที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรม
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(3) ทบทวนลักษณะของตัวผลักดันต้นทุนทรัพยากรเพื่อกาหนดตัวผลักดันต้นทุนทรัพยากรที่
แท้จริง
ขั้นตอนที่ 3 คานวณต้นทุนกิจกรรม เป็นการอาศัยตัวผลักดันต้นทุนทรัพยากร เป็นเครื่องมือ
ในการจัดสรรต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ (ต้นทุน) ที่เกิดขึ้นในแต่ละ
กิจกรรม ซึ่งอาศัยระบบบัญชีเดิมและพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากใบเสร็จต่างๆ ในแผนกบัญชี
จากนั้นจะได้ต้นทุนของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม (Cost of Activity)
ขั้น ตอนที่ 4 การคานวณต้น ทุน กิจกรรมเข้าสู่ สิ่ งที่จ ะนามาคิดต้นทุน การปันส่ ว นต้นทุ น
กิจ กรรมที่ ค านวณได้ เข้ า สู่ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ห รื อ สิ่ ง ที่จ ะนามาคิ ด ต้น ทุ นโดยอาศัย ตั ว ผลั กดั น ต้น ทุ นของ
กิจกรรม (Activity Cost Driver) ที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการใช้ในกิจกรรมคือตัวผลักดันกิจกรรม
ในระดับ Unit, Batch หรือ Product เป็นเครื่องมือในการจัดสรรต้นทุน โดยคานวณหาอัตรากิจกรรม
(Activity Rate) แล้วพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์มีการใช้อัตรากิจกรรมอย่างไรบ้างเพื่อคานวณหาต้นทุนที่
แท้จริงของผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์กิจกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรมในการดาเนินงาน ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก คือ
1. กิ จ กรรมการวางแผนการผลิ ต เนื่ อ งจากการผลิ ต เป็ น แบบ Make to stock การรั บ
คาสั่งซื้อส่วนใหญ่จากลูกค้าจะเป็นการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ หรือจากการที่สมาชิกออกไปรับคาสั่งซื้อ
มาจากร้านค้าโดยตรง โดยก่อนที่จะรับคาสั่งซื้อนั้น จะทาการตรวจเช็คจานวนสินค้าคงคลังสาเร็จรูป
ด้วยการนับ ถ้าสินค้าคงคลังสาเร็จรูปมีไม่เพียงพอต่อความต้องการจะทาการสั่งผลิตสินค้าภายใน
1 ถึง 2 วัน และต้องสามารถกาหนดวันส่งมอบสินค้าได้ แน่นอนและหากสินค้ามีเพียงพอต่อความ
ต้องการของลูกค้า ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ในทันทีหรือจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ ตามความต้องการ
ในการวางแผนการผลิตเริ่มจากการวิเคราะห์ปริมาณวัตถุดิบและกาหนดปริ มาณที่ต้องใช้ (กิโลกรัม)
เมื่อทราบจานวนวัตถุดิบหลักที่ต้อง ทาการตรวจเช็ควัตถุดิบอื่นๆ ในสต็อกว่ามีปริมาณเพียงพอหรือไม่
เพื่อการวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบเหล่านั้น หลังจากนั้นจะทาการแจ้งไปยังสมาชิกกลุ่มเพื่อเตรียมพร้อม
สาหรับการผลิตในวันถัดไป
2. กิจกรรมการจัดซื้ อวัตถุดิบ เมื่อทราบรายการวัตถุดิบคงเหลือและวัตถุดิบที่ขาดแล้วจะ
ดาเนินการจัดซื้อวัตถุดิบซึ่งวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตที่มีอุปทานตามฤดูกาลโดยรับซื้อจากสมาชิก
ของกลุ่มฯ จากชุมชน และรับซื้อจากพ่อค้าส่งเป็นครั้งคราว โดยเปรียบเทียบคุณภาพและราคาเป็น
สาคัญ การสั่งซื้อวัตถุดิบจะทาโดยการโทรศัพท์สอบถามผู้จัดหาวัตถุดิบว่ามีวัตถุดิบหรือไม่และกาหนด
วัน ที่จ ะไปรั บ วัตถุดิบ กับ ผู้ จั ดหาวัตถุดิบ ประมาณ 1 วัน (หลั งจากการสั่ งซื้อ) และมี การจดบันทึก
รายรับ-รายจ่ายไว้เป็นลายลักษณ์ โดยจะมีผู้รับผิดชอบในการดูแลการจดบันทึกบัญชี
3. กิจ กรรมการเก็ บ รั กษาวัต ถุดิบ เมื่ อได้รับ วัต ถุดิบ มาจากผู้ จัด หาวัตถุ ดิบ จะตรวจเช็ ค
คุณภาพด้วยการสังเกตด้วยตาและการสัมผัสว่าได้ตามคุณภาพที่ต้องการหรือไม่ ถ้าไม่ได้คุณภาพแจ้ง
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ให้ผู้จัดหาวัตถุดิบ ทราบและจัดส่ งวัตถุดิบใหม่ จากนั้นจะตรวจนับปริมาณด้วยการชั่งน้าหนักและ
ลงบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งการจัดเก็บรักษาวัตถุดิบจะทาโดยนาวัตถุดิบใส่ตะกร้าแล้วนาผ้า
ชุบน้ามาคลุมไว้ ส่วนวัตถุดิบส่วนผสมอื่นๆ จะจัดเก็บไว้ในตู้มีภาชนะจัดเก็บไว้เรียบร้อย เพื่อให้ง่ายต่อ
การเบิกจ่ายวัตถุดิบไปใช้ในการผลิตต่อไป
4. กิ จ กรรมการผลิ ตสิ น ค้า เมื่อ ฝ่ ายขายได้ว างแผนการผลิ ตให้ กับฝ่ า ยผลิ ต ฝ่ ายผลิ ตจะ
เตรียมการผลิตและจัดเตรียมวัตถุดิบสาหรับการผลิต จากนั้นทางฝ่ายผลิตจะแจ้งเวลาและนัด กลุ่มฯ
ว่าจะทาการผลิต ในช่วงใดและดาเนิน การผลิตและบรรจุ เมื่อได้ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปทางฝ่ายสต็อ ก
สินค้าจะบันทึกปริมาณสินค้าคงคลังต่อไป
5. กิจกรรมการเก็บสินค้าสาเร็จรูป การเก็บรักษาสินสาเร็จรูปจะทาการบรรจุใส่ถุงพลาสติก
เป็นแพ็คๆ ละ 12 ขวด แล้วนาไปแช่ในตู้เย็นขนาดใหญ่ซึ่งสามารถทาการจัดเก็บไว้ในตู้เย็นมีอายุการ
เก็บจากัดประมาณ 2 อาทิตย์ และมีปริมาณตามความจุของตู้เย็นที่ใช้ในการจัดเก็บได้ 1,080 ขวด
มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในการรับเข้า-จ่ายออก และแยกสินค้าสาเร็จรูปตามวันที่ผลิตเพื่อ
ป้องกันไม่ให้สินค้าปนกันเนื่องจากอายุการจัดเก็บที่จากัด
6. กิจกรรมการส่งมอบสินค้า เมื่อฝ่ายขายได้รับคาสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วจะตรวจสอบคาสั่งซื้อ
และตรวจสอบสินค้าว่ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ จากนั้นเบิกสินค้าจากฝ่ายสต็อ ก
สินค้าตามปริมาณคาสั่งซื้อ ในทางกลับกันทางฝ่ายสต็อ กจะทาการจดบันทึกปริมาณสินค้าคงคลังที่
เหลือไว้เพื่อประกอบการตัด สินในการผลิตครั้งต่อไป เมื่อสินค้าพร้อมส่งให้กับลูกค้าทางฝ่ายขายจะ
ออกใบส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า และจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าต่อไป ในกรณีที่สินค้าเกิดความ
เสียหายหรือไม่ได้คุณภาพทางลูกค้าจะโทรมาแจ้งกับฝ่ายขายและฝ่ายขายจะดาเนินการจัดส่ง สินค้า
ให้กับลูกค้าใหม่อีกรอบ
การคานวณต้นทุนระบบฐานกิจกรรม
จากสภาพปั ญหาของระบบการคิดต้นทุนแบบเดิมพบว่าควรมีการปรับปรุงระบบการคิด
ต้น ทุน เพื่อใช้เป็ น แนวทางในการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิ ทธิภ าพโดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม
ซึง่ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์กิจกรรม วิเคราะห์ตัวผลักดันต้นทุนเพื่อปันส่วนหรือระบุค่าใช้จ่ายจากข้อมูล
ทางบั ญชีล งสู่ ศูน ย์ ต้น ทุ น จากศูน ย์ต้นทุนลงสู่ กิจกรรม เมื่อได้ต้ นทุนรวมต่ อกิจกรรมแล้ ว ทาการ
คานวณหาอัตราต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วย แล้วจึงทาการคานวณเข้าสู่สิ่งที่ต้องการคิดต้นทุนต่อไป ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์กิจกรรม จากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้ทาการศึกษา สามารถวิเคราะห์
กิจกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งขั้นตอนของการระบุกิจกรรมจะเป็นการแบ่งการดาเนินงานภายในกลุ่ม โดยแบ่ง
ออกเป็นกิจกรรมย่อยๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นก่อให้เกิดผลงานซึ่งจะทาให้กลุ่ม ฯทราบว่าประกอบด้วย
กิจกรรมใดบ้าง เกิดการสูญเสียเวลาและทรัพยากรใด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อกลุ่มฯ
อย่างไร ในขั้นตอนนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการศึกษา
ข้อมูลจากกระบวนการขั้นตอนการทางานแต่ล ะขั้นตอน ในการระบุกิจกรรมในแต่ล ะขั้นตอนนั้น
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ซึ่งจะครอบคลุมกิจกรรมที่ทาอยู่ในปัจจุบันและกิจกรรมที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย (1) กิจกรรมวางแผน
การผลิต (2) กิจกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบ (3) กิจกรรมการผลิตสินค้า (4) กิจกรรมการเก็บรักษาวัตถุดิบ
(5) กิจกรรมการเก็บสินค้าสาเร็จรูป และ (6) กิจกรรมการส่งมอบสินค้า
ขั้น ตอนที่ 2 การวิเ คราะห์ตั ว ผลักดั น ต้น ทุน จากกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ ม ฯ
ขั้นตอนต่อไปเป็นการวิเคราะห์ถึงตัวผลักดันต้นทุน ในการประยุกต์ระบบต้นทุนกิจกรรมมาใช้กับ
กลุ่มฯ เพื่อเป็นแนวทางในการลดต้นทุนโดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม ดังนั้นตัวผลักดันต้นทุนที่เลือ กใช้
จึงอยู่ในรูปของสิ่งนาเข้า (Input) หรือที่เรียกว่า “ตัวผลักดันต้นทุน” ซึ่งในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้น
ผลการวิจัย
จากการศึกษาผลิตภัณฑ์ต้นแบบการคานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยทาการคิดตามระบบต้น
ทุน เดิ มของกลุ่ ม สตรี แม่ บ้ า นสตรี แห่ งหนึ่ ง ในจัง หวั ดชลบุ รี แ ละระบบต้น ทุน ฐานกิ จกรรมที่ นามา
ประยุกต์ใช้ พบว่าการคิดต้นทุนตามระบบบัญชีต้นทุนเดิมของกลุ่มแม่บ้านสตรีแห่งหนึ่ง ในจังหวัด
ชลบุรี มีค่าวัตถุดิบเท่ากับ 2.40 บาทต่อขวด ต้นทุนแรงงานเท่ากับ 1.60 บาทต่อขวด และต้นทุนค่า
โสหุ้ ย การผลิ ตเท่ากั บ 3.82 บาทต่ อขวด ซึ่ ง รวมเป็น ต้ นทุน ผลิ ตภัณ ฑ์เท่ ากับ 7.82 บาทต่อ ขวด
ส่วนการคิดต้นทุนตามระบบต้นทุนฐานกิจกรรม สามารถจาแนกกิจกรรมออกเป็น 6 กิจกรรมดังนี้ คือ
กิจกรรมวางแผนการผลิต กิจกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบ กิจกรรมการผลิตสินค้า กิจกรรมการเก็บรักษา
วัตถุดิบ กิจกรรมการจัดเก็บสินค้าสาเร็จรูป และกิ จกรรมการส่งมอบสินค้า ซึ่งผลจากการคานวณ
ต้นทุนในแต่ละกิจกรรมจะได้อัตราต้นทุนเท่ากับ 0.39, 0.31, 1.3, 0.18, 0.35 และ 0.79 ตามลาดับ
เมื่อนาผลรวมจาการคานวณแต่ละกิจกรรมไปรวมกับค่าวัตถุดิบจะได้ต้นทุนผลิตภัณฑ์เท่ากับ 8.41
บาทต่อขวด ซึ่งเมื่อทาการเปรียบเทียบต้นทุนทั้ง 2 แบบปรากฏว่าต้นทุนฐานกิจกรรมจะมีค่ามากกว่า
ต้นทุนแบบเดิมอยู่ 0.59 บาทต่อขวด ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้งสองแบบ
หมวดต้นทุนผลิตภัณฑ์ (บาท/ชิ้น)
ระบบการคิดต้นทุน
วัตถุดิบ (DM) แรงงาน (DL) โสหุ้ย (FOH)
การคานวณต้นทุนแบบเดิม
2.40
1.60
3.82
ระบบต้นทุนกิจกรรม
5.09
3.32

รวม
7.82
8.41

อภิปรายผลการวิจัย
จากกรณีศึกษาการคิดต้น ทุนของกลุ่มแม่บ้านสตรีแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี พบว่าการคิด
ต้นทุนแบบเดิมจะอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของหัวหน้ากลุ่ม แม่บ้านสตรี แห่งหนึ่งใน
จังหวัดชลบุรี ซึ่งคานวณจากต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ได้แก่ วัตถุดิบที่นามาผลิต รวมกับต้นทุนแรงงาน
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ทางตรง ได้แก่ ค่าแรงของพนักงานในการผลิต ค่าโสหุ้ย ซึ่งค่าโสหุ้ยที่เกิดขึ้นนี้อาจจะไม่สอดคล้องกับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ประมาณจากประสบการณ์ ในขณะที่การประยุกต์ใช้
ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมในการคานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ เป็นระบบการคิดต้นทุนกิจกรรมที่แสดงให้
เห็ น ถึ ง ต้ น ทุ น ที่เ กิ ด ขึ้ น ในแต่ล ะกิ จ กรรมของกลุ่ ม แม่ บ้ านแห่ ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด ชลบุ รี โดยสามารถ
พิจารณาได้ว่ากิจกรรมใดสามารถที่จะลดต้นทุนในกิจกรรมใดบ้างและเป็นข้อมูลในการกาหนดกลยุทธ์
ในการดาเนิน การผลิตได้ดียิ่ งขึ้น ในการคานวณต้นทุน ในการวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้ง
กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยของกระบวนการผลิตต้นทุนฐานกิจกรรมจะสะท้อนต้นทุนการผลิตที่
แท้จริงของกิจกรรมการผลิต (กนกวรรณ กิ่งผดุง และ สุ จินต์ วุฒิชัยวัฒน์, 2560) ในการผลิตภัณฑ์
จะประกอบด้ว ยต้น ทุ น 3 ประเภท คือ ค่าวั ตถุดิ บทางตรง ค่า แรงงานทางตรง จะคานวณเข้า สู่
ผลิตภัณฑ์โดยตรงตามที่เกิดขึ้นจริง และค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือโสหุ้ยการผลิตจะใช้การปันส่วน
ด้วยการคานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ด้วยระบบฐานกิจกรรม จะส่ งผลให้ผู้บริหารสามารถประมาณต้นทุน
ของผลิ ตภัณฑ์ต่างๆได้ใกล้เคีย งความจริง แม่นย้า และถูกต้องมากยิ่งขึ้น อันจะส่ งผลต่อสามารถ
ในการกาหนดราคาขายและการคานวณก้าไรได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยังทราบถึงกิจกรรมการผลิต
ที่สามารถปรับลดหรือควบคุมอันที่จะส่งผลต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(วิภาดา ศุภรพันธ์, 2548 อ้างถึงใน กนกวรรณ กิ่งผดุง และ สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์, 2560)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการนาไปใช้
การนาวิธีคิดต้นทุนฐานกิจกรรมมาประยุกตใช้อาจจะมีความยุ่งยากในช่วงแรกเนื่องจาก
การคิดต้นทุนฐานกิจกรรมมีความซับซ้อนมีขั้นตอนในการวางแผนของแต่ละขั้นตอนเพื่อข้อมูลไปคิด
วิเคราะห์โดยเฉพาะการกาหนดค่าใช้จ่ายจากบัญชีลงสู่กิจกรรมในกระบวนการที่เกิดขึ้นซึ้ งจะต้อง
ได้รับการออกแบบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูลที่ดี และได้รับความร่วมมือกันในแต่ละฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องและจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจทั้ งในด้านบัญชีและด้านกระบวนการผลิตใน
การคัดกรองข้อมูล ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสาคัญและสร้างความเข้าใจกับสมาชิกเพื่อให้สามารถนา
หลักการของต้นทุนฐานกิจกรรมไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาข้อมูลของต้นทุนการผลิตเพียง 3 เดือนเท่านั้น ควรทาการเก็บข้อมูล
เพิ่มเติมและทาการศึกษาความอ่อนไหวของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของทุกๆ กิจกรรม
การผลิต
ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลการคิดคานวณต้นทุนฐานกิจกรรมของกิจการเพื่อให้ได้สะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริง
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