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บทคัดย่อ: สหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
(Work-based learning) โดยที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้นักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับปริญญาตรีไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อน
สาเร็จการศึกษาโดยที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานจริงเสมือนเป็นพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราวซึ่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ (1 ภาคการศึกษา) ซึ่งในการ
ปฏิบัติงานนั้นสถานประกอบการอาจกาหนดให้นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนโดยงานที่ได้รับมอบหมายเป็ นงานที่มี
คุณภาพ จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อานวยเภสัช) จากัด ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตาแหน่งนักศึกษา
ฝึกปฎิบัติงานในแผนกบัญชี ได้แก่ บัญชีลูกหนี้ และบัญชีต้นทุน จากการปฏิบัติงานทาให้ข้าพเจ้ามีความสนใจเกี่ยวกับกระบวนการคานวณต้นทุนการผลิต ทา
ให้ทราบวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าจึงได้จัดทาคู่มือที่ เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
ต้นทุน ระบบขั้นตอนกระบวนการการคานวณต้นทุน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสามารถเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตตามมาตรฐาน
กับต้นทุนการผลิตจริง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อพนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานรุ่นต่อๆ ไป และผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูล สามารถ
นาไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถเข้าใจระบบงานและเกิดประสิทธิภาพในการทางานที่ดียิ่งขึ้น
ABSTRACT: Co-operative Education: Co-op is an education system that focuses on the experience gained from the work-based.
learning in the workplace The university provides students studying in undergraduate to work in the establishment of a system
before graduation, the students will be performing as temporary employees, which is not. less than 16 weeks (one semester),
which, in practice, the establishment may require students to work in cooperative education positions to receive. Nothing, of
course, the task is assigned a quality work. In this work, cooperative educational institutions can assign responsibility to students.
The quality of education jobs received in A.N.B Laboratories Co., Ltd., the company, the company, the company, the tasks I
received. Students in the accounting department, that is, accounts receivable and cost accounting, make me interested. I have
made relevant manuals for the steps in the calculation of production cost. Responsible for related cost accounting system, cost
accounting procedure and frequency. Accuracy of data and comparison of standard production cost and actual production cost.
The workplace can designate cooperative education students in a specific position of responsibility. From the A.N.B Laboratories
Co., Ltd., to the quality of six educational jobs, limited, I was assigned an internship student position in the program. Accounting
including accounts receivable and cost accounting makes me interested in the calculation of production cost. In order to
understand the relevant operation steps, I have developed the relevant responsibility manual. In the cost accounting process of
cost accounting system, the accuracy of cost calculation and related data. Comparison of standard cost and actual production
cost.It can be used to perform tasks in order to be able to understand the system and to perform better performance.

คาสาคัญ: ต้นทุน, ขั้นตอนกระบวนการคานวณต้นทุน, ต้นทุนการผลิตมาตรฐาน, ต้นทุนการผลิตจริง, การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต
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ที่มาและความสาคัญของปัญหา
บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อานวยเภสัช) จากัด เดิมก่อตั้งในนาม “โรงงานอานวยเภสัช” ได้เปิดดาเนินการ
ในปี พ.ศ. 2498 ผลิตยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปัจจุบันบริษัท เอ.เอ็น.บี.ฯ ยังคงมุ่งมั่นผลิตยาและเวชภัณฑ์ ทั้งชนิด
ปราศจากเชื้อและไม่ปราศจากเชื้อ ด้วยกระบวนการ ผลิตและควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด ภายใต้มาตรฐานหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice, GMP) เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ในการ
ผลิต เวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงแก่ประชาชน ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่(อานวยเภสัช)
จากัด เป็นผู้ชานาญการผลิตยาปราศจากเชื้อ โรงงานผลิตซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้รับการรับรอง มาตรฐาน
Good Manufacturing Practice (GMP) และ ISO 9001:2008 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับความเชื่อถือ และเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการส่งออกในหลายประเทศ อาทิเช่น กัมพูชา ลาว มาเลเซีย
พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เอธิโอเปีย ฮ่องกง เนปาล ศรีลังกาและเยเมน
จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อานวยเภสัช) จากัด ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานในตาแหน่งนักศึกษาฝึกงานแผนกบัญชี ได้แก่ บัญชีลูกหนี้ และบัญชีต้นทุน จากการปฏิบัติงานทาให้
ข้าพเจ้ามีความสนใจเกี่ยวกับกระบวนการคานวณต้นทุนการผลิต ทาให้ทราบวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ
ที่เกี่ย วข้อง ข้าพเจ้าจึ งได้จั ดทาคู่มือที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีต้นทุน
ระบบขั้น ตอนกระบวนการการค านวณต้ น ทุ น และตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อมู ล ที่ เ กี่ย วข้ อ ง และสามารถ
เปรี ยบเทียบต้น ทุน การผลิตตามมาตรฐานกับต้นทุนการผลิตจริง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อพนักงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานรุ่นต่อๆ ไป และผู้ที่สนใจ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีต้นทุน
2. เพื่อศึกษาระบบขั้นตอนกระบวนการการคานวณต้นทุนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตตามมาตรฐานกับต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจริง
แนวคิดและทฤษฏี
ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน (Cost Accounting)
ความหมายของต้นทุน (Cost)
อัชญา ไพคางาม (2545) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ต้นทุน คือ มูลค่าของทรัพยากรที่สามารถวัดเป็นจานวนเงินได้
ซึ่งกิจการสูญเสียหรือเสียสละไปเพื่อแลกกับการได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งกลับมาในที่นี้อาจหมายถึง สินค้าหรือบริการต่างๆ
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2551) ได้กล่าวไว้ว่า ต้นทุน หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรที่สูญเสียไปเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สินค้าและบริการ โดยมูลค่านั้นจะต้องสามารถวัดได้เป็นหน่วยเงินตราซึ่งเป็นลักษณะของการลดลงในสินทรัพย์หรือ
เพิ่มขึ้นในหนี้สิน โดยต้นทุนที่เกิดขึ้นอาจให้ประโยชน์ในปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้เมื่อต้นทุนใดเกิดขึ้นแล้วและกิจการได้
ใช้ประโยชน์ไปทั้งสิ้นแล้วต้นทุนนั้นจะถือเป็นค่าใช้จ่าย ดังนั้นค่าใช้จ่ายจึงหมายถึงต้นทุนที่ได้ให้ประโยชน์และกิจการ
ได้ใช้ประโยชน์ทั้งหมดไปแล้วในขณะนั้น และสาหรับต้นทุนที่กิจการสูญเสียไป แต่จะให้ประโยชน์แก่กิจการในอนาคต
เรียกว่าสินทรัพย์
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มนวิกา ผดุงสิทธิ์ (2554) ได้กล่าวไว้ว่า ต้นทุน หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรที่ใช้ประโยชน์เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ได้กาหนดไว้ มักจะถูกวัดมูลค่าเป็นจานวนเงินที่จะต้องจ่ายออกไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ
โดยอาจจะแบ่งเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง หรือเรียกว่าต้นทุนในอดีต และต้นทุนประมาณการซึ่งเป็นต้นทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต
แนวคิดการจาแนกองค์ประกอบต้นทุน
สมาคมนั ก บั ญ ชี แ ละผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตแห่ ง ประเทศไทยได้ บั ญ ญั ติ ไ ด้ แ นวคิ ด องค์ ป ระกอบต้ น ทุ น 1
องค์ประกอบ และ 3 ประเภท ดังนี้
1) องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต
(1) วัตถุดิบทางตรง (Direct Material) หมายถึง วัตถุดิบที่เป็นส่วนสาคัญของผลิตภัณฑ์
ที่คิดเข้าหน่วยผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง เช่น ในการผลิต น้าเกลือ วัตถุดิบที่เป็นส่วนสาคัญคือ Sodium Chloride
ส่วนวัตถุดิบประกอบอื่นๆ เช่น ขวด ฝา กล่องโหล สติ๊กเกอร์ ถือว่าเป็นวัสดุสิ้นเปลือง
(2) แรงงานทางตรง (Direct Labor) หมายถึง ค่าแรงงานที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงสภาพ วัตถุดิบทางตรงให้
เป็นสินค้าสาเร็จรูป ได้แก่ เงินเดือนพนักงาน, โอที, โบนัส
(3) ค่าใช้จ่ายโรงงาน (Overhead Cost) หมายถึง ต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการผลิตสินค้าที่ไม่ใช่
ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงและแรงงานทางตรง
ความหมายของการบัญชีต้นทุน (Cost Accounting)
ดวงมณี โกมารทัต (2546) การบัญชีต้นทุน หมายถึง การบัญชีที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ สะสมรวบรวม
จาแนกและวิเคราะห์ข้อมูลด้านต้นทุนทั้งที่เกิดขึ้นในอดีตตลอดไปจนถึงการประมาณการหรือพยากรณ์ต้นทุนที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคต
อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ (2548) บัญชีต้นทุนเป็นหลักการบัญชีที่เกี่ยวกับการสะสมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ทั้งเพื่อการวางแผน ควบคุม และการตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ โดยปกติแล้วการบัญชีต้นทุนจะทา
หน้าที่หลักในการสะสมข้อมูลทางด้านต้นทุนที่เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต เพื่อคานวณหาต้นทุนของผลิตภัณฑ์
รวมทั้งใช้ประมาณมูลค่าของสินค้าคงเหลือ นอกจากนี้การบัญชีต้นทุนยังเป็นส่วนที่เกี่ย วข้องกับการประมาณหรือการ
พยากรณ์ต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อการตัดสินใจอีกด้วย
คานาย อภิปรัชญาสกุล (2551) การบัญชีต้นทุน เป็นวิธีการทางบัญชีที่ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลทางด้านต้นทุน
ของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์พื้นฐานในการจัดทารายงานทางการเงิ นตลอดจนวิเคราะห์และ
จาแนกข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารต้นทุน (Cost Management) ตามความต้องการของผู้บริหาร
พฤติกรรมต้นทุน(Cost Behavior)
สาคร กล้าหาญ (2550) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมต้นทุนไว้ว่า พฤติกรรมของต้นทุนเป็นลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของต้นทุนมีประโยชน์ต่อการพิจารณาถึงผลกระทบของปริมาณผลิตและขายที่เปลี่ยนไปต่อกาไร
ฐานันดร ปรีดากัญญารัตน์ (2551) พฤติกรรมต้นทุน หมายถึง ลักษณะการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวเลขที่แตกต่างกันของแต่ละรายการในงบการเงิน
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แนวคิดการจาแนกพฤติกรรมต้นทุน
อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ (2548) ได้กล่าวไว้ว่าพฤติกรรมต้นทุนหมายถึง การวิเคราะห์จานวนของต้นทุนที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตหรือระดับของกิจกรรมที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดต้นทุน (Cost Driver) ในการผลิต
ทั้งที่เกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมิน และวัด ผลการดาเนินงาน การจาแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับ
ระดับของกิจกรรม เราสามารถที่จะจาแนกต้นทุนได้ 3 ชนิด คือ ต้นทุนผันแปร ต้นทุ นคงที่ ต้นทุนผสม อย่างไรก็ตาม
แนวคิดในการจาแนกต้นทุนใน 3 ชนิดนี้ เป็นการจาแนกต้นทุนที่อยู่ในช่วงของต้นทุนที่มีความหมายต่อการตัดสินใจ
(Relevant range) นั่ น ก็ คือ เป็ น ช่ว งที่ ต้ น ทุน คงที่ ร วม และต้น ทุ น ผั น แปรต่ อ หน่ว ยยั ง มี ลั ก ษณะคงที่ ห รื อ ไม่
เปลี่ยนแปลง
ฐานันดร ปรีดากัญญารัตน์ (2558) ได้แบ่งประเภทต้นทุน ไว้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1)
ต้ น ทุ น คงที่ (Fixed
Cost)
ของกิ จ การ หมายถึ ง ต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการจั ด หาหรื อ
จัดเตรียมทรัพย์สินเพื่อใช้ในการดาเนินการผลิต การจาหน่าย และการดาเนินงานอื่นๆของกิจการซึ่งต้นทุนคงที่นี้จะมี
ลักษณะของต้นทุนจานวนรวมคงที่ ไม่ว่าปริมาณของกิจกรรมในการผลิตหรือการให้บริการ หรือการกระทาจะมาก
น้อยเพียงไรก็ตาม นั่นคือลักษณะของต้นทุ นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณของการผลิตหรือการ
กระทากิจกรรมใดใดของกิจ การ เช่น ค่าเสื่อมราคาอาคารกิจการ ค่าเช่าอาคารสถานที่ ค่าเบี้ยประกันภัย จะไม่
เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะมีการบริการเป็นจานวนเท่าใดก็ตาม
ต้ น ทุ นผั น แป ร ( Variable
Cost) ข อง กิ จ ก าร หม ายถึ ง ต้ น ทุ นที่ จ าน ว นร ว ม มี ลั ก ษณ ะ
เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของกิจกรรมในการผลิตหรือการกระทาของกิจการ นั่นคือลักษณะของต้นทุนผันแปรรวม
จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปริมาณของการผลิตหรือการกระทากิจกรรมใดใดของกิจการหรือจานวนครั้งของการ
ให้ บ ริการ เช่น ต้น ทุนค่าวัส ดุที่ใช้ในการผลิต ค่าแรงงานของพนักงาน เป็นต้น ต้นทุนลักษณะนี้จะมีจานวนรวม
เปลี่ยนแปลงไปเป็นสัดส่วนเดียวกันกับปริมาณของกิจกรรมการผลิตหรือการให้บริการ แต่ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยจะ
คงที่ไม่ว่าปริมาณการผลิตหรือการให้บริการจะเปลี่ยนแปลงไป
ต้นทุนรวม (Mixed cost) หมายถึง ต้นทุนลักษณะผสมระหว่างต้นทุนคงที่กับ ต้นทุนผันแปร กล่าวคือ ต้นทุน
ส่วนหนึ่งจะคงที่ไม่ว่าปริมาณของกิจกรรมจะเปลี่ยนแปลงเป็นเท่าไรก็ตาม ในขณะที่ต้นทุนส่วนหนึ่งจะผันแปรไปตาม
ปริมาณของกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ค่าไฟฟ้า ไม่ว่ากิจการจะดาเนินการหรือไม่ก็ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเป็นจานวน
เงินคงที่จานวนหนึ่ง (ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า) แต่ถ้ากิจการมีการใช้ไฟจานวนมากขึ้นก็จะมีค่ากระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
(ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้) หรือ ค่าโทรศัพท์ส่วนที่เป็นค่าบารุงรักษาต่อเดือนจะคงที่
การกาหนดค่าใช้จ่ายการผลิตขึ้นเป็นต้นทุน
สมใจ บุญหมื่นไวย และบุษบงกช บุญกุศล (2558) การคานวณค่าใช้จ่ายการผลิตขึ้นเป็นต้นทุน อาจทาได้ 3 วิธี คือ
การคานวณค่าใช้จ่ายการผลิตขึ้นเป็นต้นทุนตามตัวเลขต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
ระบบต้นทุนจริง (Actual Cost System) เป็นการบันทึกข้อมูลต้นทุนเข้าเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามที่เกิดขึ้นจริงใน
กระบวนการผลิต ทั้งต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต ตามวิธีนี้จะให้
ข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามที่เกิดขึ้นจริง มีหลักฐานแน่นอนซึ่งสามารถตรวจสอบได้
การคานวณค่าใช้จ่ายการผลิตขึ้นเป็นต้นทุนตามอัตราจัดสรร
ต้นทุนตามปกติ (Normal Cost System) จากปัญหาในการคานวณค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ตาม
วิธีต้นทุนจริงนั้นไม่สามารถทาได้โดยง่าย จึงมีการประประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า
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ซึ่งเรียกว่าค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร หรือค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน ดังนั้นวิธีต้นทุนตามปกติจึงคานวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ โดยมีต้นทุนวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรงตามที่เกิดขึ้นจริง ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตคานวณเป็น
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าตามวิธีการจัดสรร
การคานวณค่าใช้จ่ายการผลิตขึ้นเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า
ต้นทุนที่กาหนดล่วงหน้า (Predetermined Cost) เป็นวิธีการคานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ขึ้นล่วงหน้า ทั้งต้นทุน
วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร โดยต้นทุนที่ถูกกาหนดขึ้นล่วงหน้านี้อาจกาหนดในรูปของต้นทุนโดยประมาณหรือต้นทุนมาตรฐาน ซึ่งต้นทุน
ที่กาหนดล่วงหน้านี้จะถูกนาไปเปรียบเทียบต้นทุนกับต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น โดยผลแตกต่างจะนาเสนอฝ่ายบริหารเพื่อ
วิเคราะห์หาสาเหตุและกาหนดแนวทางปรับปรุงต่อไป
แนวคิดการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตและระบบบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม (ABC)
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับระบบต้นทุนฐานกิจกรรม
อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ (2548) ให้ความหมายของการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมไว้ว่า (Activity based costing :
ABC) เป็นแนวคิดของระบบการบริหารต้นทุนแบบใหม่ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ผู้บริหารหันมาให้ความสนใจกับการบริหาร
กิจกรรมและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงมีการบริหารโดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมต่างๆ และถือว่ากิจกรรมเป็นสิ่งที่ทาให้
เกิดต้นทุน ส่วนผลิตภัณฑ์นั้นเป็นสิ่งที่ใช้กิจกรรมต่ างๆ อีกทีหนึ่ง กิจกรรม คือ การกระทาที่เปลี่ยนทรัพยากรของ
กิจการออกมาเป็นผลผลิตได้ ดังนั้นการบัญชีต้นทุนกิจกรรมนอกจากเน้นการระบุกิจกรรมของกิจการแล้วยังพยายาม
ระบุต้นทุนของกิจกรรมเพื่อใช้ในการคานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน
จากความหมายของแนวคิดและทฤษฎีของต้นทุนกิจกรรมได้สรุปได้ว่า เป็นต้นทุนซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ผู้บริหารหัน
มาให้ความสนใจกับการบริหารและต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นอัตราเดียว คานวณและผลักดัน
อัตราเดียวเข้าสู่ผลิตภัณฑ์
ระเบียบวิธี หรือการทาการแก้ไขปรับปรุงการทางาน
จากการศึกษาพบว่าบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่(อานวยเภสัช) จากัด มีการคานวณต้นทุนด้วยวิธีการปัน
ส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตด้วยระบบบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม คือการคิดต้นทุนแบ่งแยกตามกิจกรรม เป็นการจัดสรร
หรือปันส่วนต้นทุนการใช้ทรัพยากรขององค์กรผ่านกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในองค์กร ต้นทุนของผลิตภัณฑ์จะสูงหรือจะ
ต่าก็ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์นั้นมีกิจกรรมต่างๆ มากน้อยเพียงใดทาให้การปันส่วนต้นทุนให้ผลิตภัณฑ์สามารถคานวณ
ต้นทุนที่ใกล้เคียงกับความจริงที่สุดซึ่งการคานวณต้นทุนนี้จัดทาขึ้นเพื่อทาเป็นรายงานบัญชี สาหรับผู้บริหารเพื่อใช้ใน
การตัดสินใจและวางแผนการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมวิธีการดาเนินงานไว้ดังนี้
1. ศึกษากระบวนการผลิตจากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. รวบรวมข้อมูลต้นทุนการผลิต โดยการสังเกต สอบถาม ข้อมูลจากฝ่ายผลิต
3. ดึงข้อมูลต้นทุนการผลิตมาตรฐาน และข้อมูลการผลิตจริงจากระบบ SAP ของแผนกผลิตของกิจการและ
จัดทาคู่มือการคานวณต้นทุนการผลิต บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อานวยเภสัช) จากัด
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อานวยเภสัช) จากัด มีแผนกการผลิตสินค้าของบริษัททั้งหมด 6 แผนก ดังนี้
1. LVP1 ผลิตสารละลายปราศจากเชื้อสาหรับชะล้างทาความสะอาด
2. LVP2 ผลิตสารละลายหยดเข้าเส้นเลือดชนิดถุงกึ่งแข็ง
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3. LVP3 ผลิตสารละลายหยดเข้าเส้นเลือดชนิดถุงนิ่ม
4. SVP ผลิตยาฉีดปราศจากเชื้อกลุ่มสารอาหารและวิตามิน
5. Hormones ผลิตยาฉีดปราศจากเชื้อกลุ่มฮอร์โมน
6. Others ผลิตยาอื่นๆเช่น ยาทาสูดดม, น้ายาล้างไต เป็นต้น
ต้นทุนการผลิตที่ผู้ศึกษาทาการศึกษา คือ ต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นเป็นประจาในกระบวนการผลิตเฉพาะสินค้า
ประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์น้าเกลือคลีนแอนด์แคร์ แผนกLVP1 ตั้งแต่กระบวนการผสม ไปจนถึง กระบวนการบรรจุหีบ
ห่อ ซึ่งต้นทุนดังกล่าวได้แก่
วัตถุดิบในการผลิต คือ วัตถุดิบที่ซื้อเข้ามาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า ซึ่งวัตถุดิบทั้งหมดจะมีการสั่งซื้อจากผู้ขาย
ภายนอกโดยผ่านกระบวนการจัดซื้อจากแผนกจัดซื้อ ได้แก่
1. Sodium Chloride
2. Bottle
3. ฟิล์มหด
4. Inner cap plastic
5. Ring green color
6. กล่องโหล
7. หน้าโหล
8. Sticker
9. Cap white color
ค่าแรงงาน คือ ค่าแรงงานที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตตั้งแต่กระบวนการผสมไปจนถึงกระบวนการ บรรจุหีบห่อ
ค่าใช้จ่ายการผลิต คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เช่น ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าน้า ค่าไฟฟ้า
เป็นต้น
ซึ่งองค์ประกอบของต้นทุนข้างต้นสามารถแสดงเป็นรูปภาพประกอบการจัดประเภทต้นทุนดังภาพที่ 1 ดังนี้
DM
DL

RM
PM

ขวด/ฝาใน/ฝานอก/วงแหวน/ฟิล์มหด/สติ๊กเกอร์/กล่องโหล

เงินเดือนพนักงาน/ โบนัส/โอที
OH

OH

Sodium Choloride

MACH
WFI
STM

ค่าน้า ค่าไฟ
ค่าเสื่อมราคา
ค่าน้ากลั่น
ค่าน้า ค่าไฟที่ใช้ในขั้นตอนนึ่ง

ภาพที่ 1: ผังมโนภาพแสดงการจัดประเภทของต้นทุน
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ขั้นตอนที่1
ขั้นตอนที่2
ขั้นตอนที่3

ขั้นตอนที่4

ขั้นตอนที่5

ขั้นตอนที่6

ขั้นตอนที่7
ขั้นตอนที่8

ภาพที่ 2: แผนผังแสดงกระบวนการผลิต
จากภาพที่ 2 แสดงแผนผังขั้นตอนกระบวนการการผลิตที่จัดทาขึ้นจากการสังเกตการณ์ของผู้ศึกษาและ
สอบถามผู้ที่มีส่วนเกีย่ วข้องเบื้องต้น อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างผังการผลิตสินค้าจากแผนก LVP1 เท่านั้น ซึ่งคาดการณ์ว่ามี
กระบวนการผลิตสินค้า โดยมีรายละเอียดในการศึกษา ดังนี้
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กระบวนการผลิตสินค้า จะมีทั้งหมด 8 ขั้นตอน โดยจะเริ่มจาก
1. ขั้นตอนการผสม(Mixing) จะเป็นการนา Sodium Chloride ผ่านเข้าเครื่องผสมจนกระทั่ง กลายเป็นน้าเกลือ
2. ขั้นตอนการบรรจุและปิดฝา ขั้นตอนนี้จะมีการล้างและเตรียมขวดเพื่อนาน้าเกลือที่ผ่านขั้นตอนการผสมมา
บรรจุและปิดฝาใน วงแหวนและปิดฝานอกโดยการใช้เครื่องในการบรรจุและปิดฝา
3. ขั้นตอนการนึ่ง(อบไอน้า) เมื่อผ่านขั้นตอนการบรรจุและปิดฝาแล้วจะนาน้าเกลือเข้าเครื่องAutoclave เพื่อนึ่ง
ฆ่าเชื้อโดยใช้ไอน้าร้อนแรงดันสูง
4. ขั้นตอนการตรวจรั่ว หลังจากน้าเกลือผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วจะต้องผ่านการตรวจการรั่วในบริเวณต่างๆ
ของขวดน้าเกลือ เพื่อให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุน้าเกลือมีความสมบูรณ์
5. ขั้นตอนการตรวจผง เมื่อผ่านการตรวจรั่วแล้วจะตรวจสารปนเปื้อนหรือตรวจความใสของน้าเกลือที่ผลิต
เพื่อให้มั่นใจว่าน้าเกลือที่ผลิตไม่มีสารปนเปื้อนเจือปนอยู่
6. ขั้นตอนการบรรจุหีบห่อ ในส่วนของขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการผลิต หลังจากที่ผ่านขั้นตอนข้างต้นที่
กล่าวมาแล้วจะนาขวดน้าเกลือมาติดสติ๊กเกอร์หน้าขวดและซีลฟิล์มเคลือบขวดน้าเกลือ จากนั้นจะนาไปบรรจุ
ใส่กล่องโหลเมื่อบรรจุแล้วจะติดสติ๊กเกอร์หน้ากล่องโหล
7. ขั้นตอนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ เมื่อผลิตสินค้าเสร็จสิ้นแล้วแผนกตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
จะสุ่มหยิบสินค้าที่ผลิตไปทาการตรวจคุณภาพ
8. ขั้นตอนการจัดเก็บสินค้า สินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วจะถูกนาไปจัดเก็บไว้ที่คลังสินค้าของทางบริษัทเพื่อเตรียมนา
ออกจาหน่ายและขนส่งให้กับลูกค้า
ตารางที่ 1: แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตตามประเภทต้นทุน

จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการคานวณต้นทุนการผลิตสินค้าระหว่างต้นทุนการผลิต
ตามมาตรฐานและต้นทุน การผลิ ตสินค้าที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการผลิ ตของสินค้าน้าเกลือคลีนแอนด์แคร์ ขนาด
100 mL รหัสสินค้า 048592
จากการศึกษาผู้ศึกษาจึงสามารถสรุปได้ว่า ต้นทุนการผลิตสินค้า ที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการผลิตของสินค้า
ชนิดนี้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่าต้นทุนการผลิตตามมาตรฐานที่บริษัทประมานการณ์ไว้เท่ากับ 0.09 บาท/ขวด หรือ
3,809.40 บาท/lot size ซึ่งผลต่างเกิดจากต้นทุนประเภทPM หรือวัสดุที่ใช้บรรจุหีบห่อในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้น
จริงราคาซื้อขวดมีราคาที่ต่ากว่าราคาซื้อขวดตามต้นทุนตามมาตรฐาน รวมทั้งกล่องโหลที่ใช้จริงใช้น้อยกว่าที่ประมาณ
การณ์ไว้ ทาให้ต้นทุนการผลิตสินค้าชนิดนี้มีต้นทุนการผลิตที่ต่าลง
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ผลที่ได้จากการทาการแก้ไขปรับปรุงงาน
1. จากการฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการทาให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนงานที่
เกี่ยวข้องกับบัญชีต้นทุน
2. ผลการศึก ษาทาให้ ทราบถึง ขั้น ตอนกระบวนการคานวณต้นทุนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ที่
เกี่ยวข้อง มีขั้นตอนกระบวนการผลิตทั้งหมด 8 ขั้นตอน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนประกอบไปด้วยต้นทุนการผลิ ต
ได้แก่ RM,PM,DL,OH
3. ทาให้ทราบวิธีการเปรียบเทียบการคานวณต้นทุนมาตรฐานการผลิตที่กาหนดไว้กับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โดย
การเปรียบเทียบ ปริมานการผลิต ราคาวัตถุดิบ อัตราค่าแรงงานและต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆในการผลิต จาก
สถิติการผลิตในอดีตของกิจการในการกาหนดประมานการต้ นทุนการผลิตตามมาตรฐาน กับ ต้นทุนการ
ผลิตที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประโยชน์ที่ได้จากการสหกิจศึกษา
1. ทาให้ทราบถึงกระบวนการคานวณต้นทุนการผลิตและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี
2. ทาให้ได้เรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านบัญชีต้นทุนกระบวนผลิตสินค้าและคานวณต้นทุนการผลิตเพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถดาเนินงานได้อย่างรวดเร็วชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ทาให้รู้และเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีต้นทุน
4. สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคต
5. การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทาให้เกิดการพัฒนาตนเองด้านความรับผิดชอบการเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน
6. เพื่อให้พนักงานของบริษัทและนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นถัดไปสามารถนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาคู่มือไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริงและนาไปพัฒนาความรู้เพิ่มเติมให้มากขึ้น
7. ได้เรียนรู้ถึงความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานทางด้านงานบัญชีจากพนักงานบัญชีโดยตรงประสบการณ์
ทางานจากสถานที่การปฏิบัติงานจริง
8. ได้เรียนรู้ทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่นการปรับตัวและการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น
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