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บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาต้นทุนการผลิตของกลุ่มแม่บ้านสตรีแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี 
หลักการคิดต้นทุนฐานกิจกรรมถูกน ามาใช้เพ่ือการบริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพ และการค านวณ
ต้นทุนตามระบบต้นทุนฐานกิจกรรม แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ (1) วิเคราะห์กิจกรรม (2) วิเคราะห์
ตัวผลักดันต้นทุนของทรัพยากร (3) ค านวณต้นทุนกิจกรรมเป็นการอาศัยตัวผลักดันต้นทุนทรัพยากร 
และ (4) ค านวณต้นทุนกิจกรรมเข้าสู่สิ่งที่จะน ามาคิดต้นทุน  

จากการค านวณต้นทุนการผลิตด้วยวิธีการค านวณต้นทุนตามบัญชีต้นทุนเดิมกับการค านวณ
ต้นทุนฐาน พบว่า การค านวณต้นทุนตามระบบบัญชีต้นทุน ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ เท่ากับ 2.40 
บาทต่อขวด ต้นทุนแรงงาน เท่ากับ 1.60 บาทต่อขวด และต้นทุนค่าโสหุ้ยการผลิต เท่ากับ 3.82 บาท
ต่อขวด รวมต้นทุนผลิตภัณฑ์เท่ากับ 7.82 บาทต่อขวด ส่วนการค านวณต้นทุนตามระบบต้นทุนฐาน
กิจกรรม จ าแนกการค านวณต้นทุนออกเป็น 6 กิจกรรม ประกอบด้วย (1) กิจกรรมการวางแผนการ
ผลิต มีอัตราต้นทุนเท่ากับ 0.39 (2) กิจกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบ มีอัตราต้นทุนเท่ากับ 0.31                      
(3) กิจกรรมการผลิตสินค้า มีอัตราต้นทุนเท่ากับ 1.3 (4) กิจกรรมการเก็บรักษาวัตถุดิบ มีอัตราต้นทุน
เท่ากับ 0.18 (5) กิจกรรมการจัดเก็บสินค้าส าเร็จรูป 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 
 
บทน า 

โครงการ “หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” (One Tumbol One Product หรือ OTOP) เป็น
แนวทางที่ จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่องคนในชุมชนใหดีขึ้น
โดยการ ผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ของ ตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจ าหน่ายในตลาดทั้ง
ภายในประเทศและ ต่างประเทศ (อรพรรณ บุลสถาพร, 2548: 1 อ้างอิงใน ทัศนา หงส์มา, 2553) 
โดยมีหลักการพ้ืนฐาน 3 ประการคือ1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global) 2) พ่ึงตนเอง
และ คิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity) และ 3) การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource Development) (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2563) จากแนวคิดของโครงการ “หนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์” นี้เองจึงท าให้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนหันมาให้ความสนใจและให้ความ
ร่วมมือที่จะพัฒนาสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพที่ดี และเป็น ที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอก
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มากยิ่งขึ้นเพราะในแต่ละต าบลในประเทศไทยนั้นล้วนมีของดีที่น่าให้การส่งเสริมทั้งสิ้น (ทัศนา หงส์มา
, 2553) และจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่านมา 

ในหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐประสบความส าเร็จในการผลักดันและสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั่วประเทศภายใต้โครงการ “หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ 
OTOP” ที่จัดท าขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในระดับรากหญ้าจนท าให้
สินค้า OTOP หลายผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในวงกว้าวในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 
นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการสรุปนโยบายการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP โดยการก าหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและพัฒนา ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
หลักๆ คือ 1) กลยุทธ์ในการส่งเสริมการผลิตให้ได้มาตรฐาน แนวทางใน การด าเนินการมี 3 
กระบวนงาน คือ การค้นหาผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมศักยภาพกลุ่ม
อาชีพในแต่ละชุมชน  2)กลยุทธ์การส่งเสริมการบริหารผลิตภัณฑ์ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด แบ่งการ
ด าเนินการเป็น 3 กระบวนการ ได้แก่ ส่งเสริมการจัดท าคลังความรู้ด้วยการสร้างคลังข้อมูลภูมิปัญญา
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างระบบเครือข่ายการผลิตและ การตลาด และส่งเสริมการเพ่ิม
ช่องทางการตลาด (เส้นทางเศรษฐี, 2553) ซึ่งแนวคิดของ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นแนวคิดที่จะ
เน้นกระบวนการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ในแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมให้ท้องถิ่น
สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ (Product) โดยมีกิจกรรมการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการตลาด 
การผลิตการบริหารการจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านการผลิตให้มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับและต้องการของตลาดสากลโดยที่ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาตังเอง (Self-Reliance) เป็นหลัก 
ดังนั้น โครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” จึงเป็นแนวทางการส่งเสริมและการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์โดยมีกิจกรรมทางการตลาด การผลิต การบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้าน
การผลิต ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาชนบท และสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนจนสามารถยกระดับฐานะ
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้
กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น จุดขาย และสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นเพ่ือให้เป็น
ที่รู้จักอย่างแพร่หลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความก้าวหน้าและ
การพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วตลอดจนการเปิดเสรีทางการค้าท าให้อุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่มีการแข่งขันกันมากขึ้นทั้งในเรื่องของคุณภาพและราคา การก าหนดราคาสินค้าจึงมี
ความส าคัญเนื่องจากราคาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริโภคใช้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ถ้าก าหนดราคาไว้สูง
เกินไปก็จะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งลดลง แต่ถ้าก าหนดราคาต่ าเกินไปก็จะท าให้
ความสามารถในการท าก าไรลดลงหรืออาจท าให้ขาดทุน กิจการที่มุ่งหวังผลก าไรจึงหันมาให้
ความส าคัญกับการบริหารต้นทุนเพ่ือให้ทราบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน 
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เดิมการค านวณต้นทุนที่เกิดขึ้นนั้นจะใช้วิธีคิดค านวณต้นทุนแบบง่ายๆหรือที่เรียกว่าแบบเดิม
โดยการคิดแบบเดิมจะไม่สามารถบอกต้นทุนที่แท้จริงได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิต (ชัยสิทธิ์ แซ่ลิ้ม, 2561) ในการค านวณต้นทุนของสินค้าหรือบริการมีการค านวณต้นทุนที่เกิดขึ้น
ซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตอ่ืนๆ ส าหรับต้นทุนวัตถุดิบ
ทางตรงและค่าแรงงานทางตรงจะสามารถค านวณเป็นต้นทุนของสินค้าได้โดยตรง ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต
จะค านวณเป็นต้นทุนของสินค้า โดยใช้ฐานที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการผลิต (Volume Bases) เช่น 
ชั่วโมงแรงงานทางตรง ชั่งโมงเครื่องจักร เป็นต้น ส าหรับการผลิตส่วนใหญ่ในปัจจุบันอยู่ภายใต้สภาวะ
การตลาดที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา อีกท้ังรูปแบบของสินค้ามีการปรับเปลี่ยนไป แนวโน้มการ
ผลิตตามค าสั่งพิเศษมีจ านวนมากขึ้นท าให้ค่าใช้จ่ายการผลิตต่างๆ มีมูลค่ามากขึ้นเมื่อเทียบกับ
ค่าแรงงานทางตรงและวัตถุดิบทางตรง การค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นต้นทุนสินค้าโดยอาศัยปริมาณ
การผลิตเป็นฐานจึงท าให้ต้นทุนสินค้าที่ค านวณไม่สะท้อนต้นทุนการด าเนินงานอย่างแท้จริง จึงเป็นที่มา
ของการประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing: ABC) หรือต้นทุนแบบใหม่ที่จะ
ช่วยให้การก าหนดราคาขาย เพ่ือน าไปใช้แข่งขันกับคู่แข่งขันได้อย่ามีประสิทธิภาพ การก าหนดราคา
ผลิตภัณฑ์จะใช้ข้อมูลแรงงานทางตรง (Direct labor) และวัตถุดิบทางตรง (Direct material) เป็นฐาน
และคิดค่าด าเนินการผลิต (Overhead costs) ใน ลักษณะอัตราส่วนเทียบกับค่าใช้จ่ายทางตรง (แรงงาน
ทางตรงและวัตถุดิบทางตรง) หมายความว่า จะผลิตน้อยหรือมาก การปันส่วนจะปันเท่าๆ กันทั้งหมดท า
ให้ผลิตภัณฑ์บางตัวที่มีการผ่านกิจกรรมน้อยกว่าเสียเปรียบ ซึ่งการก าหนดราคา ด้วยวิธีนี้จะใช้ได้เฉพาะ
ในโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลาย (แคปแลนด์ และโรเบิร์ต เอส, 2552 อ้างถึงใน ชัยสิทธิ์ แซ่ลิ้ม, 
2561) 

ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านเกษตรสตรีแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีประกอบธุรกิจประเภทผลิตและ                  
จัดจ าหน่ายแปรรูปผลไม้ โดยมีผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มน้ าผลไม้ชนิดหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
จากการน าวัตถุดิบที่มีอยู่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูป จากการศึกษาข้อมูล
ข้างต้นพบว่าทางกลุ่มแม่บ้านสตรีประสบปัญหาทางด้านการค านวณต้นทุนในการขายสินค้าที่จะ                  
ช่วยในการตรวจสอบท าให้ไม่ทราบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของสินค้าที่จ าหน่ายออกไป จากปัญหาดังกล่าว                      
จึงมีแนวความคิดที่จะท าการคิดต้นทุนที่แท้จริงของสินค้า โดยใช้วิธีการคิดต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity 
Based Costing : ABC) ซึ่งจะแยกตามทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม โดยจะเริ่มค านวณตั้งแต่กิจกรรม
รับค าสั่งซื้อจากลูกค้าจนกระทั่งการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ทั้งนี้ก็เพ่ือจะได้ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงที่
เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมและสามารถน าข้อมูลมาปรับใช้การค านวณต้นทุนมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือประยุกต์ใช้หลักการคิดต้นทุนฐานกิจกรรมมาปรับใช้ในการบริหารต้นทุนเพ่ือวางแผน
ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหา ทบทวนเอกสารจาก เอกสาร ต ารา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่เก่ียวกับต้นทุนฐานกิจกรรม  
 2. ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มสตรีแม่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี จ านวน                
40 คน 
 3. ขอบเขตด้านเวลา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 ถึง เดือนธันวาคม 
2563 รวมระยะเวลา 7 เดือน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์กิจกรรม (Activity Analysis) โดยพิจารณาว่ากิจกรรมใดบ้างเป็น

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กรเพ่ือที่จะน ามาคิดค านวณต้นทุน จากนั้นเริ่มการวิเคราะห์กิจกรรมโดยแบ่ง
องค์กรออกเป็นแผนกแล้วพิจารณากิจกรรมของแต่ละแผนก โดยการก าหนดกิจกรรมนั้นหาข้อมูล             
ได้จาก 
 (1) ผังโครงสร้างการบริหารองค์กร (Organization Chart) ซึ่งแสดงลักษณะของศูนย์ความ
รับผิดชอบโดยก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับศูนย์ความรับผิดชอบ 
 (2) เอกสารการบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ซึ่งจะแสดงสิ่งที่ต้องปฏิบัติในการ
ท างานของแต่ละต าแหน่งท าให้สามารถก าหนดกิจกรรมได้ง่ายและตรงตามวัตถุประสงค์ของงานแต่ละ
แผนก 
 (3) สัมภาษณ์จากผู้ด าเนินงาน (Interview) โดยจะสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นโดยตรง
ทั้งหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานเพื่อจะเข้าใจลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยู่จริง 
 (4) ผังกระบวนการธุรกิจ (Business Flow Chart) จะพิจารณากระบวนการในการด าเนิน
ธุรกิจเพ่ือพิจารณากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการธุรกิจให้ครบถ้วนและความต่อเนื่องของ
กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ตัวผลักดันต้นทุนของทรัพยากร  ในส่วนนี้จะวิเคราะห์ทรัพยากรที่เป็น
สาเหตุที่ท าให้เกิดต้นทุนในกิจกรรมต่างๆ  
 (1) ใช้การสัมภาษณ์เพ่ือรวบรวมข้อมูลปริมาณทรัพยากรที่ถูกใช้ไป ระบุตัวผลักดันต้นทุน
ทรัพยากรที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรม 



       วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)      ปีที่ 15  ฉบับที่ 2  พฤษภาคม – สิงหาคม  2564 
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 (3) ทบทวนลักษณะของตัวผลักดันต้นทุนทรัพยากรเพ่ือก าหนดตัวผลักดันต้นทุนทรัพยากรที่
แท้จริง 

ขั้นตอนที่ 3 ค านวณต้นทุนกิจกรรม เป็นการอาศัยตัวผลักดันต้นทุนทรัพยากร เป็นเครื่องมือ
ในการจัดสรรต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ (ต้นทุน) ที่เกิดขึ้นในแต่ละ
กิจกรรม ซึ่งอาศัยระบบบัญชีเดิมและพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากใบเสร็จต่างๆ ในแผนกบัญชี 
จากนั้นจะได้ต้นทุนของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม (Cost of Activity) 

ขั้นตอนที่ 4 การค านวณต้นทุนกิจกรรมเข้าสู่สิ่งที่จะน ามาคิดต้นทุน การปันส่วนต้นทุน
กิจกรรมที่ค านวณได้เข้าสู่ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่จะน ามาคิดต้นทุนโดยอาศัยตัวผลักดันต้นทุนของ
กิจกรรม (Activity Cost Driver) ที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการใช้ในกิจกรรมคือตัวผลักดันกิจกรรม
ในระดับ Unit, Batch หรือ Product เป็นเครื่องมือในการจัดสรรต้นทุน โดยค านวณหาอัตรากิจกรรม 
(Activity Rate) แล้วพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์มีการใช้อัตรากิจกรรมอย่างไรบ้างเพ่ือค านวณหาต้นทุนที่
แท้จริงของผลิตภัณฑ์ 

การวิเคราะห์กิจกรรมการด าเนินงาน 
กิจกรรมในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก คือ 
1. กิจกรรมการวางแผนการผลิต เนื่องจากการผลิตเป็นแบบ Make to stock การรับ         

ค าสั่งซื้อส่วนใหญ่จากลูกค้าจะเป็นการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ หรือจากการที่สมาชิกออกไปรับค าสั่งซื้อ      
มาจากร้านค้าโดยตรง โดยก่อนที่จะรับค าสั่งซื้อนั้นจะท าการตรวจเช็คจ านวนสินค้าคงคลังส าเร็จรูป
ด้วยการนับ ถ้าสินค้าคงคลังส าเร็จรูปมีไม่เพียงพอต่อความต้องการจะท าการสั่งผลิตสินค้าภายใน         
1 ถึง 2 วัน และต้องสามารถก าหนดวันส่งมอบสินค้าได้แน่นอนและหากสินค้ามีเพียงพอต่อความ
ต้องการของลูกค้า ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ในทันทีหรือจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ ตามความต้องการ      
ในการวางแผนการผลิตเริ่มจากการวิเคราะห์ปริมาณวัตถุดิบและก าหนดปริมาณที่ต้องใช้ (กิโลกรัม) 
เมื่อทราบจ านวนวัตถุดิบหลักที่ต้อง ท าการตรวจเช็ควัตถุดิบอื่นๆ ในสต็อกว่ามีปริมาณเพียงพอหรือไม่ 
เพ่ือการวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบเหล่านั้น หลังจากนั้นจะท าการแจ้งไปยังสมาชิกกลุ่มเพ่ือเตรียมพร้อม
ส าหรับการผลิตในวันถัดไป  

2. กิจกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบ เมื่อทราบรายการวัตถุดิบคงเหลือและวัตถุดิบที่ขาดแล้วจะ
ด าเนินการจัดซื้อวัตถุดิบซึ่งวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตที่มีอุปทานตามฤดูกาลโดยรับซื้อจากสมาชิก
ของกลุ่มฯ จากชุมชน และรับซื้อจากพ่อค้าส่งเป็นครั้งคราว โดยเปรียบเทียบคุณภาพและราคาเป็น
ส าคัญ การสั่งซื้อวัตถุดิบจะท าโดยการโทรศัพท์สอบถามผู้จัดหาวัตถุดิบว่ามีวัตถุดิบหรือไม่และก าหนด
วันที่จะไปรับวัตถุดิบกับผู้จัดหาวัตถุดิบประมาณ 1 วัน (หลังจากการสั่งซื้อ) และมีการจดบันทึก
รายรับ-รายจ่ายไว้เป็นลายลักษณ์ โดยจะมีผู้รับผิดชอบในการดูแลการจดบันทึกบัญชี  

 3. กิจกรรมการเก็บรักษาวัตถุดิบ เมื่อได้รับวัตถุดิบมาจากผู้จัดหาวัตถุดิบจะตรวจเช็ค
คุณภาพด้วยการสังเกตด้วยตาและการสัมผัสว่าได้ตามคุณภาพที่ต้องการหรือไม่ ถ้าไม่ได้คุณภาพแจ้ง
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ให้ผู้จัดหาวัตถุดิบทราบและจัดส่งวัตถุดิบใหม่ จากนั้นจะตรวจนับปริมาณด้วยการชั่งน้ าหนักและ                    
ลงบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งการจัดเก็บรักษาวัตถุดิบจะท าโดยน าวัตถุดิบใส่ตะกร้าแล้วน าผ้า
ชุบน้ ามาคลุมไว้ ส่วนวัตถุดิบส่วนผสมอ่ืนๆ จะจัดเก็บไว้ในตู้มีภาชนะจัดเก็บไว้เรียบร้อย เพ่ือให้ง่ายต่อ
การเบิกจ่ายวัตถุดิบไปใช้ในการผลิตต่อไป 

4. กิจกรรมการผลิตสินค้า เมื่อฝ่ายขายได้วางแผนการผลิตให้กับฝ่ายผลิต ฝ่ายผลิตจะ
เตรียมการผลิตและจัดเตรียมวัตถุดิบส าหรับการผลิต จากนั้นทางฝ่ายผลิตจะแจ้งเวลาและนัดกลุ่มฯ       
ว่าจะท าการผลิตในช่วงใดและด าเนินการผลิตและบรรจุ เมื่อได้ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปทางฝ่ายสต็อก
สินค้าจะบันทึกปริมาณสินค้าคงคลังต่อไป  

5. กิจกรรมการเก็บสินค้าส าเร็จรูป การเก็บรักษาสินส าเร็จรูปจะท าการบรรจุใส่ถุงพลาสติก
เป็นแพ็คๆ ละ 12 ขวด แล้วน าไปแช่ในตู้เย็นขนาดใหญ่ซึ่งสามารถท าการจัดเก็บไว้ในตู้เย็นมีอายุการ
เก็บจ ากัดประมาณ 2 อาทิตย์ และมีปริมาณตามความจุของตู้เย็นที่ใช้ในการจัดเก็บได้ 1,080 ขวด                    
มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในการรับเข้า-จ่ายออก และแยกสินค้าส าเร็จรูปตามวันที่ผลิตเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้สินค้าปนกันเนื่องจากอายุการจัดเก็บที่จ ากัด 

6. กิจกรรมการส่งมอบสินค้า เมื่อฝ่ายขายได้รับค าสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วจะตรวจสอบค าสั่งซื้อ
และตรวจสอบสินค้าว่ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ จากนั้นเบิกสินค้าจากฝ่ายสต็อก
สินค้าตามปริมาณค าสั่งซื้อ ในทางกลับกันทางฝ่ายสต็อกจะท าการจดบันทึกปริมาณสินค้าคงคลังที่
เหลือไว้เพ่ือประกอบการตัดสินในการผลิตครั้งต่อไป เมื่อสินค้าพร้อมส่งให้กับลูกค้าทางฝ่ายขายจะ
ออกใบส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า และจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าต่อไป ในกรณีที่สินค้าเกิดความ
เสียหายหรือไม่ได้คุณภาพทางลูกค้าจะโทรมาแจ้งกับฝ่ายขายและฝ่ายขายจะด าเนินการจัดส่งสินค้า
ให้กับลูกค้าใหม่อีกรอบ 

การค านวณต้นทุนระบบฐานกิจกรรม 
จากสภาพปัญหาของระบบการคิดต้นทุนแบบเดิมพบว่าควรมีการปรับปรุงระบบการคิด

ต้นทุน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม            
ซ่ึงเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์กิจกรรม วิเคราะห์ตัวผลักดันต้นทุนเพ่ือปันส่วนหรือระบุค่าใช้จ่ายจากข้อมูล
ทางบัญชีลงสู่ศูนย์ต้นทุน จากศูนย์ต้นทุนลงสู่กิจกรรม เมื่อได้ต้นทุนรวมต่อกิจกรรมแล้วท าการ
ค านวณหาอัตราต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วย แล้วจึงท าการค านวณเข้าสู่สิ่งที่ต้องการคิดต้นทุนต่อไป ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์กิจกรรม จากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้ท าการศึกษา สามารถวิเคราะห์
กิจกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งขั้นตอนของการระบุกิจกรรมจะเป็นการแบ่งการด าเนินงานภายในกลุ่ม โดยแบ่ง
ออกเป็นกิจกรรมย่อยๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นก่อให้เกิดผลงานซึ่งจะท าให้กลุ่มฯทราบว่าประกอบด้วย
กิจกรรมใดบ้าง เกิดการสูญเสียเวลาและทรัพยากรใด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อกลุ่มฯ
อย่างไร ในขั้นตอนนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการศึกษา
ข้อมูลจากกระบวนการขั้นตอนการท างานแต่ละขั้นตอน ในการระบุกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนนั้น                      
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ซ่ึงจะครอบคลุมกิจกรรมที่ท าอยู่ในปัจจุบันและกิจกรรมที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย (1) กิจกรรมวางแผน
การผลิต (2) กิจกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบ (3) กิจกรรมการผลิตสินค้า (4) กิจกรรมการเก็บรักษาวัตถุดิบ          
(5) กิจกรรมการเก็บสินค้าส าเร็จรูป และ (6) กิจกรรมการส่งมอบสินค้า 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ตัวผลักดันต้นทุน จากกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มฯ 
ขั้นตอนต่อไปเป็นการวิเคราะห์ถึงตัวผลักดันต้นทุน ในการประยุกต์ระบบต้นทุนกิจกรรมมาใช้กับ       
กลุ่มฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการลดต้นทุนโดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม ดังนั้นตัวผลักดันต้นทุนที่เลือกใช้
จึงอยู่ในรูปของสิ่งน าเข้า (Input) หรือที่เรียกว่า “ตัวผลักดันต้นทุน” ซึ่งในแต่ละกิจกรรมที่เกิดข้ึนนั้น  

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลิตภัณฑ์ต้นแบบการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยท าการคิดตามระบบต้น
ทุนเดิมของกลุ่มสตรีแม่บ้านสตรีแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีและระบบต้นทุนฐานกิจกรรมที่น ามา
ประยุกต์ใช้ พบว่าการคิดต้นทุนตามระบบบัญชีต้นทุนเดิมของกลุ่มแม่บ้านสตรีแห่งหนึ่งในจังหวัด
ชลบุรี มีค่าวัตถุดิบเท่ากับ 2.40 บาทต่อขวด ต้นทุนแรงงานเท่ากับ 1.60 บาทต่อขวด และต้นทุนค่า
โสหุ้ยการผลิตเท่ากับ 3.82 บาทต่อขวด ซึ่งรวมเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์เท่ากับ 7.82 บาทต่อขวด                  
ส่วนการคิดต้นทุนตามระบบต้นทุนฐานกิจกรรม สามารถจ าแนกกิจกรรมออกเป็น 6 กิจกรรมดังนี้ คือ 
กิจกรรมวางแผนการผลิต กิจกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบ กิจกรรมการผลิตสินค้า กิจกรรมการเก็บรักษา
วัตถุดิบ กิจกรรมการจัดเก็บสินค้าส าเร็จรูป และกิจกรรมการส่งมอบสินค้า ซึ่งผลจากการค านวณ
ต้นทุนในแต่ละกิจกรรมจะได้อัตราต้นทุนเท่ากับ 0.39, 0.31, 1.3, 0.18, 0.35 และ 0.79 ตามล าดับ 
เมื่อน าผลรวมจาการค านวณแต่ละกิจกรรมไปรวมกับค่าวัตถุดิบจะได้ต้นทุนผลิตภัณฑ์เท่ากับ 8.41 
บาทต่อขวด ซึ่งเมื่อท าการเปรียบเทียบต้นทุนทั้ง 2 แบบปรากฏว่าต้นทุนฐานกิจกรรมจะมีค่ามากกว่า
ต้นทุนแบบเดิมอยู่ 0.59 บาทต่อขวด ดังแสดงในตารางที ่1  

 
ตารางที ่1  แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้งสองแบบ 

 
ระบบการคิดต้นทุน 

หมวดต้นทุนผลิตภัณฑ์ (บาท/ชิ้น) 
วัตถุดิบ (DM) แรงงาน (DL) โสหุ้ย (FOH) รวม 

การค านวณต้นทุนแบบเดิม 2.40 1.60 3.82 7.82 
ระบบต้นทุนกิจกรรม 5.09 3.32 8.41 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากกรณีศึกษาการคิดต้นทุนของกลุ่มแม่บ้านสตรีแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี พบว่าการคิด
ต้นทุนแบบเดิมจะอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของหัวหน้ากลุ่มแม่บ้านสตรีแห่งหนึ่งใน
จังหวัดชลบุรี ซึ่งค านวณจากต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ได้แก่ วัตถุดิบที่น ามาผลิต รวมกับต้นทุนแรงงาน
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ทางตรง ได้แก่ ค่าแรงของพนักงานในการผลิต ค่าโสหุ้ย ซึ่งค่าโสหุ้ยที่เกิดขึ้นนี้อาจจะไม่สอดคล้องกับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ประมาณจากประสบการณ์ ในขณะที่การประยุกต์ใช้
ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมในการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์เป็นระบบการคิดต้นทุนกิจกรรมที่แสดงให้
เห็นถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี โดยสามารถ
พิจารณาได้ว่ากิจกรรมใดสามารถท่ีจะลดต้นทุนในกิจกรรมใดบ้างและเป็นข้อมูลในการก าหนดกลยุทธ์
ในการด าเนินการผลิตได้ดียิ่งขึ้น ในการค านวณต้นทุนในการวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้ง
กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยของกระบวนการผลิตต้นทุนฐานกิจกรรมจะสะท้อนต้นทุนการผลิตที่
แท้จริงของกิจกรรมการผลิต (กนกวรรณ กิ่งผดุง และ สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์, 2560) ในการผลิตภัณฑ์           
จะประกอบด้วยต้นทุน 3 ประเภท คือ ค่าวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง จะค านวณเข้าสู่
ผลิตภัณฑ์โดยตรงตามที่เกิดขึ้นจริง และค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือโสหุ้ยการผลิตจะใช้การปันส่วน                 
ด้วยการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ด้วยระบบฐานกิจกรรม จะส่งผลให้ผู้บริหารสามารถประมาณต้นทุน
ของผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ใกล้เคียงความจริง แม่นย้ า และถูกต้องมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อสามารถ              
ในการก าหนดราคาขายและการค านวณก้ าไรได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้  ยังทราบถึงกิจกรรมการผลิต
ที่สามารถปรับลดหรือควบคุมอันที่จะส่งผลต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
(วิภาดา ศุภรพันธ์, 2548 อ้างถึงใน กนกวรรณ กิ่งผดุง และ สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์, 2560)   
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
    การน าวิธีคิดต้นทุนฐานกิจกรรมมาประยุกตใช้อาจจะมีความยุ่งยากในช่วงแรกเนื่องจาก

การคิดต้นทุนฐานกิจกรรมมีความซับซ้อนมีขั้นตอนในการวางแผนของแต่ละขั้นตอนเพ่ือข้อมูลไปคิด
วิเคราะห์โดยเฉพาะการก าหนดค่าใช้จ่ายจากบัญชีลงสู่กิจกรรมในกระบวนการที่เกิดขึ้นซึ้ งจะต้อง
ได้รับการออกแบบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูลที่ดี และได้รับความร่วมมือกันในแต่ละฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องและจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจทั้ งในด้านบัญชีและด้านกระบวนการผลิตใน
การคัดกรองข้อมูล ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญและสร้างความเข้าใจกับสมาชิกเพ่ือให้สามารถน า
หลักการของต้นทุนฐานกิจกรรมไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาข้อมูลของต้นทุนการผลิตเพียง 3 เดือนเท่านั้น ควรท าการเก็บข้อมูล

เพ่ิมเติมและท าการศึกษาความอ่อนไหวของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของทุกๆ กิจกรรม
การผลิต 

ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลการคิดค านวณต้นทุนฐานกิจกรรมของกิจการเพ่ือให้ได้สะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริง 
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