
1

บัญชีต้นทุน

อ.กฤตกร  มั่นสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ

มูลค่าของทรัพยากรท่ีสูญเสียไปเพือ่ให้ได้สินค้าหรือบริการ

มูลค่านั้นต้องวัดได้เป็นหน่วยเงินตรา

หมายถึง

11

22

ตน้ทุนตน้ทุน

เมื่อต้นทุนเกิดขึ้น

ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายรายได้รายได้ หัก
กําไรกําไร

ขาดทุนขาดทุน



2

วตัถุประสงค์
เพื่อทราบถึงมูลค่าสินค้าคงเหลือและบริการ

เพื่อทราบถึงต้นทุนการผลิต ต้นทุนการบริการ ตลอดจนทราบผล
กําไร(ขาดทุน) ซึ่งเกิดจากการนําต้นทนุไปหกักับรายได้

เพื่อได้มาซึ่งข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนและควบคุม ทั้งการ
กําหนดราคาขายและการบริหารควบคุมค่าใช้จา่ย

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะหป์ัญหาเพื่อตัดสินใจในการ
ธุรกิจทั้งปัญหาระยะส้ันและระยะยาว

1

2
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ประเภทธุรกิจ

11

ธุรกิจการผลิต

22

ซื้อมา-ขายไป

33

ธุรกิจบริการ

วัตถุดิบ
 

แปลงสภาพ

สินค้าสําเร็จรูป 

สินค้าสําเร็จรูป
 

แปลงสภาพ
(น้อย-ไม่แปลง)

สินค้าสําเร็จรูป 

วัสดุ, แรงงาน,
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

 
งานบริการ
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ค่าเสื่อมราคา = 

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า เช่น 
ค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าเช่า และค่าเสื่อมราคา* เป็นต้น

ค่าจ้างหรือผลตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือ
คนท่ีทําหน้าท่ีในการผลิต ซ่ึงอาจคิดเป็น รายชั่วโมง 
รายวัน รายเดือน รายชิ้น เป็นต้น

ส่วนประกอบสําคัญท่ีใช้ในการผลิตสินค้าสําเร็จรูป  เช่น
โต๊ะไม้ ประกอบด้วย ไม้ ตะปู  กาว เป็นต้น
เสื้อผ้า ประกอบด้วย  ผ้า , ด้าย เป็นต้น

11

ธุรกิจการผลิต

วัตถุดิบ

ค่าแรงงาน

ค่าใช้จ่าย
การผลิต

1

2

3

ราคาทุน - มูลค่าซาก
อายุการใช้งาน

วิธีการคิดรายจ่ายสินทรัพย์ถาวร(ค่าเสื่อมราคา)

กิจการซื้อจักรเย็บผ้าราคา 20,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี

ค่าเส่ือมราคาต่อปี     = 𝟐𝟎,𝟎𝟎𝟎

𝟓
   =    4,000 บาทต่อปี

ค่าเส่ือมราคาต่อเดือน =   𝟒,𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟏𝟐

      =  333.33 บาทต่อเดือน

ค่าเส่ือมราคาต่อวัน =   𝟑𝟑𝟑.𝟑𝟑
𝟑𝟎

   =  11.11 บาทต่อวัน
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ช่ือกลุ่ม……………บ้านโชคดี…………………
บัตรต้นทุนงาน

สินค้า…ผ้าพันคอย้อมคราม.. เลขท่ีงาน.................
วันท่ีเร่ิมผลิต…1/5/2562…. จํานวน....10 ผืน......
วันท่ีผลิตเสร็จ…7/5/2562….

วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิต ต้นทุน
รวมว.ด.ป. รายการ มูลค่า ว.ด.ป. รายการ มูลค่า รายการ มูลค่า

1/5/62 ฝ้าย 1.000 1/5/62 ย้อม 250 ค่าไฟฟ้า 100 1,350
1/5/62 น้ําคราม 1,000 5/5/62 ทอ 300 ค่าน้ํา 20 1,320

ค่าเสื่อม 10 10
  

2,000 550 130 2,680

ตัวอย่าง

สินค้า22

ซื้อมา-ขายไป
ต้นทุนในการ
แปลงสภาพ

สินค้าสําเร็จรูป

วัสดุ
33

ธุรกิจบริการ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ

การบริการค่าแรง
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เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

ชื่อวัตถุดิบ............................. จํานวนสูงสุด...................
จํานวนนับ.............................. จํานวนตํ่าสุด...................
สถานท่ีเก็บ.............................

ว.ด.ป.
รับ

(หน่วย)
จ่าย

(หน่วย)
คงเหลือ
(หน่วย)

หมายเหตุ

 
 
 
 
 

บัตรวัตถุดิบ
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บัตรคุมสินค้า

การจําแนกต้นทุนตามการวเิคราะห์ปัญหาเพื่อการตดัสินใจ

ต้นทุนจม (Sunk Cost)
เป็นต้นทุนในอดีตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซ่ึงเกิดจากการตัดสินใจในอดีต เช่น ค่า

เช่าที่เป็นสัญญาเช่า , ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น

1

ต้นทุนที่หลีกเล่ียงได้ (Avoidable Cost)
เป็นต้นทุนที่สามารถประหยัดได้จากการตัดสินใจเลือกทางเลือกใด

ทางเลือกหนึ่ง

2

ต้นทุนเสียโอกาส (Opportunity Cost)
ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนท่ีได้รับจากทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง แต่

กลับต้องสูญเสียผลประโยชนน์หรือผลตอบแทนจากอีกทางเลอืกหนึ่ง 

3



7

การจําแนกต้นทุนตามการวเิคราะห์ปัญหาเพื่อการตดัสินใจ

ต้นทุนส่วนที่แตกต่าง (Differential Cost)
เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติแบบเดิมมาเป็น

วิธีการปฏิบัติแบบใหม่ เช่น การตัดสินใจซื้อเครื่องมือที่มีต้นทุนสูง แต่เม่ือนํามาให้
ก็สามารถลดต้นทุนด้านอ่ืนลงได้

4

ต้นทุนส่วนที่เพิ่มต่อหน่วย (Marginal Cost)

เป็นต้นทุนที่เพิ่มจากการผลิตเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย เช่น
(เดิม) ผลิต 100 หน่วย ต้นทุน 100 บาท  = 1 บาทต่อหน่วย
(ใหม่) ผลิต 300 หน่วย ต้นทุน 150 บาท  = 0.75 บาทต่อหน่วย

5

ต่อ

ลําดับขั้นตอน กระบวนการผลิตสินคา้หรือบรกิาร

พิจารณาทรัพยากรท่ีสญูเสียไปในแต่ละขั้นตอนการผลติสินค้า
หรือบริการ

11

22

แนวทางการหาตน้ทุนแนวทางการหาตน้ทุน

ประเมินมูลค่าทรพัยากรท่ีสูญเสยีไปอย่างมีหลักเกณฑ์33

รวมมูลค่าของทรัพยากรท่ีสูญเสยีไปท้ังหมด = ต้นทุน44
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รายรับ = ปริมาณขาย
(Q) x ราคา(P)

จุดคุ้มทุน (Break Even Point)จุดคุ้มทุน (Break Even Point)

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวนสินค้า
(หน่วย)0

รายรับ

รายจ่าย

จุดคุ้มทุน

รายรับ = รายจ่าย รายจ่าย = จ่ายคงที่ + 
จ่ายผันแปร

QP = จ่ายคงท่ี + จ่ายผันแปร

ขายกี่
หน่วยจึง
จะคุ้มทุน

ขายหน่วย
ละกี่บาทจึง
จะคุ้มทุน

จุดคุ้มทุน (Break Even Point)จุดคุ้มทุน (Break Even Point)
ต่อ

ตัวอย่าง 1. ขายก่ีหน่วยจึงจะคุ้มทุน ?

สมมติ : ไปขายผ้าท่ีงานOTOP มีค่าเช่าล็อคละ 300 บาท ค่าเดินทางวันละ 200 บาท 
ต้นทุนผ้าผืนละ 100 บาท กําไรจากการขายผ้า 50 บาทต่อผืน 
จากเหตุการณ์ข้างต้นต้องขายผ้ากี่ผืน จึงจะคุ้มทุน ? QP = จ่ายคงท่ี + จ่ายผันแปร

150(Q) = (300+200)  +  100(Q)

150(Q) – 100(Q) = 500

50Q  = 500

Q  = 10 ผืน
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จุดคุ้มทุน (Break Even Point)จุดคุ้มทุน (Break Even Point)
ต่อ

ตัวอย่าง 2. ขายหน่วยละก่ีบาทจึงจะคุ้มทุน ?

สมมติ : ไปขายผ้าท่ีงานOTOP มีค่าเช่าล็อคละ 300 บาท ค่าเดินทางวันละ 200 บาท 
ต้นทุนผ้าผืนละ 100 บาท ทอผ้ามาขายท้ังหมด 120 ผืน
จากเหตุการณ์ข้างต้นต้องขายผ้าผืนละกี่บาท จึงจะคุ้มทุน ?

120(P) = (300+200)  +  100(120)

120(P) = 500 + 12,000

P = 12,500 / 120 

P  = 104.17 บาทต่อผืน

เทคโนโลยี

ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุน

การพัฒนาระบบ
และขั้นตอนการ
ผลิต/บริการ

การเน้นคุณภาพของ
สินค้า / บริการ

วิธีการคิด
ต้นทุน

1

2

3
4
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งบกําไรขาดทุน
หน่วย : บาท

รายได้ :
  รายได้จากการขาย  xxx

    รายได้จากการบริการ xxx
    รายได้อ่ืนๆ xxx
รายได้รวม xxx
ค่าใช้จ่าย :
     ต้นทุนขาย/บริการ xxx
     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร xxx
ค่าใช้จ่ายรวม xxx
กําไร(ขาดทุน) xxx

ลงมือทดลองคํานวณ
หาต้นทุนของแต่ละกลุ่ม

กระบวนการ/ขั้นตอน กิจกรรรมท่ีเกิดต้นทุน มูลค่าต้นทุน


