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บทที่ 1 บทบาทของการบัญชีต้นทุน

โดยทั่วไปลักษณะการด�าเนินงานของธุรกิจสามารถจ�าแนกได้ 3 ประเภท คือ ธุรกิจให้บริการ 

ธุรกิจซื้อมาขายไป และธุรกิจผลิตสินค้า ซึ่งธุรกิจทั้ง 3 ประเภทนี้ล้วนแล้วแต่มีต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจ

เพื่อก่อให้เกิดรายได้ ดังนั้นต้นทุนสินค้าหรือบริการเป็นสิ่งที่ทุกกิจการให้ความส�าคัญและต้องการทราบ

ข้อมูลอย่างละเอียด เนื่องจากเป็นข้อมูลที่กิจการน�าไปใช้ก�าหนดราคาขายของสินค้าและบริการ และยัง 

ส่งผลต่อก�าไรขั้นต้นและก�าไรสุทธิของกิจการ

เพื่อเป็นการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน ในบทนี้จึงอธิบายความหมายของการบัญชี

ต้นทุน ความแตกต่างระหว่างการบัญชีต้นทุน การบัญชีบริหาร และการบัญชีการเงิน รวมทั้งอธิบาย

วัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน ประโยชน์ของการบัญชีต้นทุน หน้าที่ของนักบัญชีต้นทุน และองค์กร

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีต้นทุน ตามล�าดับ

1.1 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน

การบัญชีต้นทนุ หมายถงึกระบวนการการเก็บรวบรวม การบนัทกึ และการวเิคราะห์ข้อมลูมลูค่า

ของปัจจยัการผลติต่างๆทีใ่ช้ในการผลติสนิค้าหรอืบรกิารของกจิการ ซึง่การบญัชต้ีนทนุนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของ

การบัญชีบรหิาร เนือ่งจากข้อมลูต้นทนุการผลติถกูน�าไปใช้เพือ่ช่วยในการตดัสนิใจของฝ่ายบรหิารและเพือ่

ควบคมุต้นทุน ทางด้านความหมายของการบัญชีบรหิารทีก่�าหนดโดยสถาบนันักบัญชีบริหารแหง่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา (The Institute of Management Accountants, IMA) จะหมายถึงกระบวนการในการ

ระบุ การวัดค่า การรวบรวม การวิเคราะห์ การจัดเตรียม การแปลความหมาย และการส่ือสารข้อมูล 

เพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุมกิจการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และท�าให้ใช้และบริหารทรัพยากรของ

กิจการได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นความหมายของการบัญชีต้นทุนก็มีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกับการบัญชี

บริหารบางส่วน โดยข้อมูลจากการบัญชีต้นทุนถูกน�าไปใช้ในการวางแผน เช่น การก�าหนดราคาสินค้า 

การท�างบประมาณการผลิต ใช้ในการควบคุมกิจการ เช่น การควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามต้นทุน

มาตรฐาน และใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น การวิเคราะห์และหาสาเหตุของการเกิดผลต่าง
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บทที่ 1 บทบาทของการบัญชีต้นทุน

โดยทั่วไปลักษณะการด�าเนินงานของธุรกิจสามารถจ�าแนกได้ 3 ประเภท คือ ธุรกิจให้บริการ 

ธุรกิจซื้อมาขายไป และธุรกิจผลิตสินค้า ซึ่งธุรกิจทั้ง 3 ประเภทนี้ล้วนแล้วแต่มีต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจ

เพื่อก่อให้เกิดรายได้ ดังนั้นต้นทุนสินค้าหรือบริการเป็นสิ่งท่ีทุกกิจการให้ความส�าคัญและต้องการทราบ

ข้อมูลอย่างละเอียด เนื่องจากเป็นข้อมูลที่กิจการน�าไปใช้ก�าหนดราคาขายของสินค้าและบริการ และยัง 

ส่งผลต่อก�าไรขั้นต้นและก�าไรสุทธิของกิจการ

เพื่อเป็นการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน ในบทนี้จึงอธิบายความหมายของการบัญชี

ต้นทุน ความแตกต่างระหว่างการบัญชีต้นทุน การบัญชีบริหาร และการบัญชีการเงิน รวมท้ังอธิบาย

วัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน ประโยชน์ของการบัญชีต้นทุน หน้าที่ของนักบัญชีต้นทุน และองค์กร

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีต้นทุน ตามล�าดับ

1.1 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน

การบญัชต้ีนทนุ หมายถงึกระบวนการการเกบ็รวบรวม การบนัทกึ และการวเิคราะห์ข้อมลูมลูค่า

ของปัจจยัการผลติต่างๆทีใ่ช้ในการผลติสนิค้าหรอืบรกิารของกจิการ ซึง่การบญัชต้ีนทนุนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของ

การบญัชบีรหิาร เนือ่งจากข้อมูลต้นทนุการผลติถกูน�าไปใช้เพือ่ช่วยในการตดัสนิใจของฝ่ายบรหิารและเพือ่

ควบคมุต้นทุน ทางด้านความหมายของการบัญชีบรหิารทีก่�าหนดโดยสถาบนันักบัญชีบริหารแหง่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา (The Institute of Management Accountants, IMA) จะหมายถึงกระบวนการในการ

ระบุ การวัดค่า การรวบรวม การวิเคราะห์ การจัดเตรียม การแปลความหมาย และการสื่อสารข้อมูล 

เพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุมกิจการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และท�าให้ใช้และบริหารทรัพยากรของ

กิจการได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นความหมายของการบัญชีต้นทุนก็มีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกับการบัญชี

บริหารบางส่วน โดยข้อมูลจากการบัญชีต้นทุนถูกน�าไปใช้ในการวางแผน เช่น การก�าหนดราคาสินค้า 

การท�างบประมาณการผลิต ใช้ในการควบคุมกิจการ เช่น การควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามต้นทุน

มาตรฐาน และใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น การวิเคราะห์และหาสาเหตุของการเกิดผลต่าง
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บทที่ 1 บทบาทของการบัญชีต้นทุน1010

ระหวำ่งต้นทุนจริงกับต้นทุนมำตรฐำนที่ก�ำหนดไว้	ดังนั้นกำรบัญชีต้นทุนจึงมีควำมส�ำคัญส�ำหรับผู้บริหำร

เป็นอยำ่งยิ่ง

1.2 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการบัญชีต้นทุน การบัญชีบริหาร  

และการบัญชีการเงิน

ดังที่ได้กล่ำวไว้แล้วในควำมหมำยของกำรบัญชีต้นทุนว่ำ	 ต้นทุนของสินค้ำหรือบริกำรจะแสดง 

ออกมำในหน่วยของเงนิตรำ	และรำยกำรต่ำงๆทีเ่กีย่วข้องกบักำรผลติจะถกูบนัทึกตำมมำตรฐำนกำรบญัชี

ที่รับรองทั่วไปหรือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	 ซึ่งเป็นข้อบังคับของกำรจัดท�ำกำรบัญชีกำรเงิน	 ใน

ประเทศไทยมีมำตรฐำนกำรบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำรบัญชีต้นทุน	 คือ	 มำตรฐำนกำรบัญชี	 ฉบับที่	 2	 เรื่อง	

สินคำ้คงเหลือ	 ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบันทึกบัญชีและกำรรำยงำนสินคำ้คงเหลือ	 โดยมำตรฐำนฯ

ก�ำหนดไว้วำ่	 สินค้ำคงเหลือหมำยถึงสินทรัพย์ซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

1)	 ถือไว้เพื่อขำยตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจตำมปกติของกิจกำร

2)	 อยู่ในระหว่ำงกระบวนกำรผลิตเพื่อให้เป็นสินคำ้ส�ำเร็จรูปเพื่อขำย

3)	 อยู่ในรูปของวัตถุดิบ	 หรือวัสดุที่มีไว้เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตสินค้ำหรือบริกำร

ข้อมูลมูลค่ำสินค้ำคงเหลือที่น�ำไปใช้เพื่อกำรรำยงำนทำงกำรเงินต้องอำศัยระบบกำรบัญชีต้นทุน

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำสินค้ำส�ำเร็จรูป	 มูลค่ำงำนระหว่ำงท�ำ	 และมูลค่ำวัตถุดิบคงเหลือ	 

จึงนับว่ำข้อมูลจำกกำรบัญชีต้นทุนช่วยท�ำให้กิจกำรสำมำรถจัดท�ำงบกำรเงินเพื่อรำยงำนรำยกำรค้ำที่

เกี่ยวข้องกับกำรผลิต	 กำรจ�ำหนำ่ย	 และกำรรำยงำนมูลคำ่สินคำ้คงเหลือได้

แต่อย่ำงไรก็ดี	 ข้อมูลท่ีฝ่ำยบริหำรน�ำไปใช้ตัดสินใจในกำรบริหำรอำจไม่มีรูปแบบรำยงำนที่เป็น

แบบแผนเช่นเดียวกับรำยงำนทำงกำรเงินที่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี	 เนื่องจำกวัตถุประสงค์ในกำร

จัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินนั้นจัดท�ำขึ้นเพื่อตอบสนองผู้ใช้งบกำรเงินทั้งภำยในและภำยนอกกิจกำร	 ซึ่งใน

ควำมเป็นจริงแล้วผู้ใช้ข้อมูลภำยในกิจกำรอำจมีวัตถุประสงค์ในกำรใช้ข้อมูลทำงกำรเงินแตกต่ำงไปจำก 

ผู้ใช้งบกำรเงินภำยนอกกิจกำร	ในบำงครั้งกำรแสดงรำยงำนจะเป็นเฉพำะเรื่องที่ผู้บริหำรต้องกำรตัดสินใจ	

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบกำรตัดสินใจน้ันอำจเป็นท้ังข้อมูลในอดีต	 ปัจจุบัน	 และท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 

ในอนำคต	โดยข้อมูลบำงรำยกำรอำจมีลักษณะเป็นตัวเลขโดยประมำณ	เช่น	ประมำณกำรยอดขำยที่อำจ 

เกิดขึ้นในอนำคต	 อีกทั้งข้อมูลที่น�ำเสนอต่อผู้บริหำรบำงรำยกำรเป็นควำมลับ	 ไม่สำมำรถเปิดเผยให้แก่ 

ผู้ใช้งบกำรเงินภำยนอกได้	 ดังนั้นกำรบัญชีบริหำรจึงต้องจัดท�ำรำยงำนในรูปแบบท่ีช่วยผู้บริหำรตัดสินใจ

ในกำรด�ำเนินงำนได้สะดวก	 รวดเร็ว	 ทันต่อเวลำ	 ซึ่งรูปแบบกำรจัดท�ำรำยงำนดังกล่ำวอำจไม่สอดคล้อง

กับค�ำนิยำมตำมมำตรฐำนกำรบัญชีกำรเงิน	 ข้อมูลต้นทุนก็เป็นหนึ่งในข้อมูลที่ส�ำคัญที่ผู้บริหำรต้องน�ำไปใช้

ในกำรตัดสินใจ	 วำงแผน	 ควบคุม	 และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเช่นกัน	 ดังนั้นกำรบัญชีต้นทุนจึงนับวำ่

เป็นส่วนหนึ่งของกำรบัญชีบริหำร	เพียงแต่วัตถุประสงค์ของกำรบัญชีต้นทุนมีลักษณะเฉพำะ	คือ	เพื่อกำร

ค�ำนวณต้นทุนกำรผลิตหรือต้นทุนค่ำบริกำรของกิจกำร
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1.3 ประโยชน์ของการบัญชีต้นทุน 1111

1.3 ประโยชน์ของการบัญชีต้นทุน

ข้อมูลต่ำงๆที่เกิดขึ้นในระบบบัญชีต้นทุนได้น�ำไปใช้ทั้งในงำนทำงด้ำนกำรบัญชีกำรเงินและกำร

บัญชีบริหำร	 ดังนี้

	 ข้อมูลจากการบัญชีต้นทุนจะนำาไปใช้ในการรายงานทางการเงิน

กิจกำรที่ผลิตสินค้ำจะจัดท�ำงบต้นทุนกำรผลิตซึ่งเป็นรำยงำนเพื่อกำรบริหำรภำยใน

กจิกำร	โดยกำรจดัท�ำงบต้นทนุกำรผลติจะอำศยัข้อมลูจำกระบบบญัชต้ีนทุน	วัตถปุระสงค์ในกำร

จดัท�ำงบต้นทนุกำรผลติ	คอื	เพ่ือให้ทรำบถงึมลูค่ำของสนิค้ำผลติเสรจ็ในแต่ละรอบระยะเวลำบญัชี	

หรือทรำบถึงมูลค่ำทรัพยำกรที่กิจกำรใช้ไปในกำรผลิตสินค้ำ	 จึงท�ำให้กิจกำรสำมำรถค�ำนวณ

ต้นทุนสินค้ำขำย	 ก�ำไรข้ันต้น	 และก�ำไรสุทธิ	 ที่แสดงในงบก�ำไรขำดทุนในรอบระยะเวลำบัญช ี

นั้นได้	นอกจำกนี้	กำรบัญชีต้นทุนยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือทั้งที่อยู่ในรูปของ

วัตถุดิบคงเหลือปลำยงวด	 งำนระหว่ำงท�ำปลำยงวด	 และสินค้ำส�ำเร็จรูปปลำยงวด	 เพื่อแสดง

ยอดคงเหลือเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐำนะกำรเงินในวันสิ้นงวดบัญชี

	 ข้อมูลจากการบัญชีต้นทุนสามารถนำาไปใช้ในการวางแผน

กจิกำรสำมำรถน�ำข้อมลูต่ำงๆทีเ่กีย่วข้องกบักำรผลติไปใช้ร่วมกบัข้อมลูอืน่เพือ่ใช้ในกำร

วำงแผนได้	 เช่น	 กิจกำรต้องอำศัยข้อมูลต้นทุนเพื่อก�ำหนดจ�ำนวนสินค้ำในแต่ละชนิดท่ีจะต้อง

ขำยเพื่อให้ถึงจุดคุ้มทุน	 (break-even	 point)	 หรือก�ำไรตำมเป้ำหมำย	 (target	 profit)	 ข้อมูล

ที่เกี่ยวกับกำรผลิตยังมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรวำงแผนกำรจัดท�ำงบประมำณ	 โดยปกติแล้ว

กำรท�ำงบประมำณในกจิกำรผลติสนิค้ำจะเริม่จำกประมำณกำรกำรขำยและเรยีกเกบ็เงนิ	จำกข้อมลู

ประมำณกำรกำรขำย	 กิจกำรสำมำรถจัดท�ำงบประมำณกำรผลิต	 เพื่อให้ทรำบถึงจ�ำนวนสินค้ำ 

ที่จะผลิตให้มีปริมำณที่เพียงพอกับยอดขำยที่ได้ประมำณไว้	 จำกนั้นกิจกำรจะต้องท�ำงบประมำณ

ท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยกำรผลิตต่ำงๆ	 เพื่อจัดเตรียมให้มีปัจจัยกำรผลิตเพียงพอกับควำมต้องกำร 

ในกำรผลิตตำมงบประมำณในแต่ละงวด	 โดยอำศัยข้อมูลต้นทุนกำรผลิตสินค้ำต่อหนึ่งหน่วย

	 ข้อมูลจากการบัญชีต้นทุนสามารถนำาไปใช้ในการตัดสินใจ

หน้ำทีง่ำนหนึง่ทีผู่บ้ริหำรต้องท�ำกค็อืกำรตดัสนิใจทำงธรุกจิ	ซึง่ข้อมลูบญัชต้ีนทนุจ�ำเป็น

อย่ำงยิ่งต่อกำรตัดสินใจของผู้บริหำร	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรตัดสินใจในรูปแบบระยะสั้นหรือระยะยำว	

เช่น	 กำรตัดสินใจเพื่อก�ำหนดรำคำสินค้ำขำย	 กำรก�ำหนดรำคำสินค้ำเพื่อยื่นประมูลแข่งขัน	 

กำรพิจำรณำรับค�ำสั่งซื้อพิเศษในกรณีที่ลูกค้ำมีค�ำสั่งซื้อสินค้ำในรำคำและลักษณะกำรผลิต 

แตกต่ำงไปจำกกำรผลิตที่กิจกำรปฏิบัติงำนอยู่ตำมปกต	ิ กำรตัดสินใจยกเลิกกำรผลิตผลิตภัณฑ์

บำงชนิดที่ไม่สร้ำงก�ำไร	 รวมทั้งกำรตัดสินใจขยำยโรงงำนเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่	 เป็นต้น	 

ในกำรตัดสินใจเหล่ำนี้ผู้บริหำรต้องกำรทรำบข้อมูลต้นทุนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตัดสินใจในเรื่อง 

ดังกล่ำวได้อย่ำงถูกต้อง
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บทที่ 1 บทบาทของการบัญชีต้นทุน1212

	 ข้อมูลจากการบัญชีต้นทุนสามารถนำาไปใช้ในการควบคุมการทำางาน

เมื่อผู้บริหำรได้วำงแผนงำนแล้ว	เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำงำนต่ำงๆได้ด�ำเนินไปตำมแผนที่ได้

วำงไว้	 ผู้บริหำรต้องอำศัยข้อมูลต้นทุนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปตำม

แผนที่ได้วำงไว้หรือไม่	 โดยระบบบัญชีต้นทุนของกิจกำรจะเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้น 

เปรียบเทียบกับต้นทุนตำมงบประมำณ	 หรือต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนตำมมำตรฐำนที่ได้

ก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำ	 ระบบบัญชีต้นทุนที่ดีควรให้ข้อมูลเพื่อกำรควบคุมแก่ผู้บริหำรอย่ำงทันเวลำ	

เน่ืองจำกหำกมีควำมแตกต่ำงระหว่ำงต้นทุนจริงกับต้นทุนตำมงบประมำณแล้ว	 ผู้บริหำรจะ

สำมำรถติดตำมและแก้ไขปัญหำได้ทันท่วงที

	 ข้อมูลจากการบัญชีต้นทุนสามารถนำาไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

กจิกำรมีทรัพยำกรทีจ่�ำกดัท้ังทำงด้ำนเวลำและแรงงำน	ผูบ้รหิำรต้องอำศยัข้อมูลต้นทุน

ในกำรประเมินควำมมีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนต่ำงๆ	 โดยกำรประเมินผล 

กำรปฏบิตังิำนอำจอยูใ่นรปูของกำรวเิครำะห์และหำสำเหตขุองผลต่ำงระหว่ำงต้นทนุจรงิกบัต้นทนุ

ที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำหรือต้นทุนมำตรฐำน	 นอกจำกนี้	 ในกิจกำรซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลำยชนิด 

หรือมีลูกค้ำที่มีลักษณะแตกต่ำงกัน	 ข้อมูลจำกกำรบัญชีต้นทุนมีประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำร 

ประเมินกำรปฏิบัติงำนในรูปของกำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของแต่ละผลิตภัณฑ	์

กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของลูกค้ำแต่ละรำย	 เพื่อวิเครำะห์และแสวงหำโอกำส

ในกำรท�ำก�ำไรเพิ่มขึ้นโดยส่งเสริมกำรขำยให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มลูกค้ำที่สร้ำงก�ำไรสูง

 งานวิจัยของ Ruttanaporn (2005) ได้ศึกษาการน�าบัญชีบริหารไปใช้ในประเทศไทย  

โดยศึกษากับบริษัทต่างๆที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2545 จ�านวน 55 

บริษัท พบว่ากิจการใช้ระบบต้นทุนจริงเพื่อการจัดท�างบการเงินในอัตราร้อยละ 96.23 ใช้เพื่อการ

วางแผนในอัตราร้อยละ 96.23 แต่น�าไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพียงอัตราร้อยละ 58.49 

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประภาภรณ์ (2555) ที่ได้ศึกษาการใช้เทคนิคการบริหารต้นทุน 

และการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการบริหารของบริษัทในประเทศไทย โดยศึกษากับบริษัทใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้ตอบแบบสอบถามกลับ จ�านวน 38 แห่ง ในปี พ.ศ. 2555 

ซ่ึงพบว่ากิจการส่วนใหญ่ใช้งานระบบข้อมูลต้นทุนเพื่อจัดท�ารายงานทางการเงินของธุรกิจต่อ 

หน่วยงานภายนอกอย่างสม�่าเสมอในอัตราร้อยละ 100 และน�าไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุน

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างสม�า่เสมอในอัตราร้อยละ 68 แต่น�าไปใช้เพื่อการวัดข้อมูลต้นทุนภายใต้

แนวคิดการบริหารต้นทุนใหม่ๆ เช่น ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนลูกค้า ต้นทุนคู่ค้า เป็นต้น  

อย่างสม�่าเสมอเพียงอัตราร้อยละ 47
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1.4 หน้าที่ของนักบัญชีต้นทุนและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1313

 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การน�าข้อมูลจากระบบบัญชีต้นทุนไปใช้ในประเทศไทยมักจะเป็นไป

เพื่อการรายงานทางการเงินเป็นส�าคัญ หากผู้บริหารกิจการมีวัตถุประสงค์ที่จะน�าข้อมูลบัญชีต้นทุน

มาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานมากข้ึน กิจการต้องปรับวัตถุประสงค์ของระบบต้นทุนและลักษณะ 

การจัดท�ารายงานให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศาสตราจารย์

โรเบิร์ต แคปแลน (Prof. Robert Kaplan) ผู้เป็นอาจารย์ที่มีช่ือเสียงทางด้านบัญชีบริหารของ 

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้แสดงความคิดเห็นไว้ในบทความเรื่อง One cost 

system isn’t enough. (1988) ว่า การใช้ระบบบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน

แต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบสนองความต้องการการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารได้

1.4 หน้าที่ของนักบัญชีต้นทุนและจรรยาบรรณวิชาชีพ

นกับญัชต้ีนทนุเป็นผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลูทีเ่ป็นควำมลบัของกจิกำรและเกีย่วข้องกบักำรรำยงำน

ข้อมูลต่อผู้ที่ต้องกำรใช้ข้อมูลทั้งภำยในและภำยนอกของกิจกำร	 ดังนั้นนักบัญชีต้นทุนจึงต้องเป็นผู้ที่มี

จรรยำบรรณวิชำชีพ	โดยจรรยำบรรณวิชำชีพส�ำหรับนักบัญชีบริหำรที่ก�ำหนดโดยสถำบันนักบัญชีบริหำร

แห่งประเทศสหรัฐอเมริกำ	 มีดังนี้

1. การมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน (competence)
นักบัญชีบริหำรมีควำมรับผิดชอบต่อกำร

	 รักษำระดับควำมสำมำรถเชิงวิชำชีพโดยกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะอย่ำงต่อเนื่อง

 ปฏิบัตงิำนในหนำ้ท่ีวิชำชพีโดยสอดคลอ้งกบักฎหมำย	ระเบยีบ	และมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง

	 จดัเตรยีมรำยงำนทีส่มบรูณ์และชดัเจน	ใหค้�ำแนะน�ำภำยหลงัวิเครำะหข์อ้มูลท่ีเกีย่วขอ้ง	

และมีควำมน่ำเชื่อถือ

2. การรักษาความลับของธุรกิจ (confidentiality)
นักบัญชีบริหำรมีควำมรับผิดชอบต่อกำร

	 งดเว้นกำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับที่ได้มำจำกกำรปฏิบัติงำนเว้นแต่ได้รับอนุญำต	

หรือกฎหมำยอนุญำตให้เปิดเผยได้

 ชี้แจงแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำถึงควำมเหมำะสมในกำรรักษำควำมลับที่ได้มำจำกกำรปฏิบัติ

งำน	และสอดสอ่งกจิกรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้ำ่มกีำรรกัษำควำมลบัน้ัน

	 งดเว้นกำรใช้หรือแสดงว่ำจะใช้ข้อมูลที่ได้มำจำกกำรปฏิบัติงำนในทำงที่สร้ำงประโยชน์

แก่ตนเองหรือบุคคลที่สำมอย่ำงไม่มีจริยธรรมหรือผิดกฎหมำย
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บทที่ 1 บทบาทของการบัญชีต้นทุน1414

3. การเป็นผู้เที่ยงธรรมและซื่อสัตย์ (integrity)
นักบัญชีบริหำรมีควำมรับผิดชอบต่อกำร

 หลกีเลีย่งกำรเกดิผลประโยชนท์ีข่ดัแยง้	และใหค้�ำแนะน�ำกลุม่ตำ่งๆเมือ่เกดิควำมขดัแยง้

	 งดเวน้กำรเขำ้ไปเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมทีก่อ่ใหเ้กดิควำมล�ำเอยีงในกำรปฏบิตัหินำ้ทีอ่ยำ่ง

มีจริยธรรม

	 ไม่รับของขวัญ	 สิทธิพิเศษ	 และกำรต้อนรับที่อำจมีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติงำน

	 งดเว้นกำรท�ำลำยกฎข้อบังคับขององค์กรและวัตถุประสงค์ทำงด้ำนจริยธรรม	 ไม่วำ่ทั้ง

ทำงตรงหรือทำงอ้อม

	 ตระหนกัและสือ่สำรถงึขอ้จ�ำกดัทำงวชิำชพีหรอืขอ้จ�ำกดัอืน่ทีจ่ะขดัขวำงกำรตดัสนิอยำ่ง

มีควำมรับผิดชอบหรือต่อกำรปฏิบัติกิจกรรมให้ประสบควำมส�ำเร็จ

 สื่อสำรข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลที่น่ำพอใจและไม่น่ำพอใจ	 และกำรตัดสินใจหรือควำมคิดเห็น

ในเชิงวิชำชีพ

	 งดเวน้จำกกำรเข้ำไปเกีย่วขอ้งหรอืสนบัสนนุกจิกรรมท่ีท�ำใหค้วำมเชือ่มัน่ในเชงิวชิำชพี

ลดลง

4. การเป็นผู้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ (objectivity)
นักบัญชีบริหำรมีควำมรับผิดชอบต่อกำร

	 สื่อสำรข้อมูลอย่ำงเที่ยงธรรมและตรงตำมวัตถุประสงค์

	 เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งมีเหตุผลที่คำดได้ว่ำมีอิทธิพลต่อควำมเข้ำใจของ 

ผู้ใช้รำยงำนควำมคิดเห็นและค�ำแนะน�ำ

ในประเทศไทย	 สภำวิชำชีพบัญชีแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมรำชูปถัมภ์	 ได้ออกข้อบังคับ 

สภำวิชำชีพบัญชี	 (ฉบับที	่ 19)	 เรื่อง	 จรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี	 พ.ศ.	 2553	 โดยมีเนื้อหำ

เกี่ยวข้องกับหน้ำที่และจรรยำบรรณของนักบัญชีต้นทุน	 ซึ่งมีเนื้อหำสำระคล้ำยกับคุณสมบัติที่กล่ำวไว ้

ข้ำงต้นแล้ว	 จึงขอแสดงข้อบังคับโดยย่อในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชีต้นทุนดังนี้

1.	 ผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีต้องปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส	 ควำมเป็นอิสระ	 ควำมเที่ยงธรรม	 และ

ควำมซื่อสัตย์สุจริต

	 ต้องปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส

	 ต้องใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นอิสระภำยใต้กรอบวิชำชีพบัญชี

	 ต้องไม่ปฏิบัติงำนที่ตนขำดควำมเป็นอิสระภำยใต้กรอบวิชำชีพบัญชี

	 ต้องปฏิบัติงำนด้วยควำมยุติธรรม	 ซ่ือตรงต่อวิชำชีพ	 และต้องไม่มีส่วนได้เสียในงำน 
ที่ตนประกอบวิชำชีพ	 นอกจำกค่ำตอบแทนที่ได้รับจำกกำรประกอบวิชำชีพนั้น
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1.4 หน้าที่ของนักบัญชีต้นทุนและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1515

	 ต้องใช้ดุลยพินิจบนหลักฐำนที่เชื่อถือได้โดยปรำศจำกควำมมีอคติและควำมล�ำเอียง

 ต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงเที่ยงธรรม	 โดยหลีกเลี่ยงควำมสัมพันธ์หรือสถำนกำรณ์ใดๆที่อำจ
ท�ำใหผู้้ประกอบวชิำชีพบญัชไีม่สำมำรถปฏบัิตงิำนได้โดยโปรง่ใส	อสิระ	และซือ่สตัยส์จุรติ

	 ต้องปฏิบัติงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ	 จริงใจ	 ซื่อตรงต่อวิชำชีพ	 ไม่คดโกง	 ไม่หลอกลวง

	 ต้องปฏิบัติงำนตรงตำมหลักฐำนที่เป็นจริง

	 ต้องไม่อ้ำงหรือยินยอมให้บุคคลอื่นอำ้งวำ่ได้ปฏิบัติงำนโดยที่ไม่ได้มีกำรปฏิบัติงำนจริง

2.	 ผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีต้องมีควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	 และมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน
	 ต้องใช้ควำมรู้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ	 วิธีปฏิบัติ	 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง	 ควำมช�ำนำญ 
และประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพด้วยควำมมีสติ	 เอำใจใส่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ	 และ
ระมัดระวังรอบคอบ

	 ต้องมีควำมสำมำรถเพียงพอที่จะปฏิบัติงำนให้ส�ำเร็จได้

	 ต้องปฏิบัติงำนด้วยควำมมุ่งมั่นและขยันหมั่นเพียร

	 ต้องศึกษำหำควำมรู้และควำมช�ำนำญทำงวิชำชีพเพิ่มเติมอย่ำงต่อเนื่อง

	 ต้องประกอบวิชำชีพให้สอดคล้องกับมำตรฐำนวิชำชีพและมำตรฐำนทำงวิชำกำรที่
เกี่ยวข้อง

	 ต้องปฏิบัติงำนด้วยควำมระมัดระวังรอบคอบ	 และด้วยควำมช�ำนำญตำมมำตรฐำน
วิชำชีพและมำตรฐำนทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง

3.	 ผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีต้องเป็นผู้รักษำควำมลับ
	 ต้องไม่น�ำข้อมูลที่เป็นควำมลับขององค์กรที่ตนได้มำจำกกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพ	 และ
ควำมสัมพันธ์ในทำงธุรกิจ	รวมทั้งควำมลับขององค์กรที่ตนสังกัด	ไปเปิดเผยต่อบุคคล
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทรำบ	 โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกองค์กร	 เว้นแต่ในกรณีที่
เป็นกำรเปิดเผยตำมสิทธิหรือหน้ำที่ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมำย	 หรือในฐำนะผู้ประกอบ
วิชำชีพบัญชี

	 ต้องไม่น�ำข้อมูลที่เป็นควำมลับขององค์กรที่ตนได้มำจำกกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพ	 และ
ควำมสัมพันธ์ในทำงธุรกิจ	 รวมทั้งควำมลับขององค์กรที่ตนสังกัด	 ไปใช้เพื่อประโยชน์
ของตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ

4.	 ผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีต้องมีควำมรับผิดชอบต่อผู้รับบริกำร
	 ต้องมีควำมรับผิดชอบตำมกรอบวิชำชีพบัญชีต่อผู้รับบริกำร

	 ต้องปฏิบัติงำนตำมกรอบวิชำชีพบัญชี	 เพื่อให้เกิดควำมน่ำเชื่อถือและมีประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริกำร

5.	 ผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีต้องมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	 ผู้เป็นหุ้นส่วน	 บุคคลหรือนิติบุคคลที่ 

ผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีปฏิบัติหนำ้ที่ให้
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บทที่ 1 บทบาทของการบัญชีต้นทุน1616

6. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องมีความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป เช่น

 ต้องประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร สำานึกในหน้าที่ และไม่ปฏิบัติตนในลักษณะ

ที่ทำาให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี

1.5 องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีต้นทุน

 สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Federation of Accounting 
Professions Thailand)

สภาวชิาชพีบญัชแีห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ พฒันามาจากสมาคมนกับญัชี

แห่งประเทศไทยซึ่งได้ก่อต้ังข้ึนในปี พ.ศ. 2491 โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนามาตรฐาน 

การบัญชีในประเทศไทยและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพบัญชี ต่อมาในปี พ.ศ. 

2547 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และได้เปลี่ยนสถานะจากสมาคม

นักบัญชีแห่งประเทศไทยเป็นสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภา 

วชิาชพีบญัชฯีมีวสิยัทศัน์ในการดำาเนนิงานเพือ่เป็นองค์กรชัน้นำาในภมูภิาคเพ่ือพฒันาผูป้ระกอบ

วิชาชพีบญัชใีห้เป็นมืออาชพี มจีรรยาบรรณเพือ่ให้บรกิาร และพร้อมรบัการแข่งขนัในระดบัสากล  

โดยมีพันธกิจ 5 ประการ คือ

1. พัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ก้าวสู่ระดับสากล

2. ยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีแนวคิดทันสมัย และมีทักษะเป็นนักวิชาการ 

ข้ามศาสตร์และเป็นนักปฏิบัติ

3. สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ให้บริการด้านวิชาชีพบัญชี

4. สร้างสรรค์การทำางานร่วมกันกับหน่วยงานที่กำากับดูแล

5. เสริมสร้างการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ เข้าใจในวิชาชีพบัญชี

โดยในปัจจุบันได้มีคณะกรรมการที่ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีด้านต่างๆ รวมทั้ง

มีคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหารท่ีดูแลการพัฒนาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการ

บัญชีบริหารโดยเฉพาะ

 สถาบันนักบัญชีบริหารแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The Institute of Management 
Accountants, IMA)

เป็นสถาบันที่ดูแลและส่งเสริมวิชาชีพแก่นักบัญชีบริหารในประเทศสหรัฐอเมริกา เดิม

ได้ก่อตั้งขึ้นในชื่อ National Association of Cost Accountants ในปี ค.ศ. 1919 ต่อมา 

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น National of Accounting Association สถาบันนี้ได้กำาหนดพันธกิจเพื่อ 

ส่งเสริมการทำาวิจัย การพัฒนาการปฏิบัติงาน การศึกษา แบ่งปันความรู้ และเสริมสร้าง 

จริยธรรม รวมทั้งแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีที่สุดด้านการบัญชีบริหารและการเงิน สถาบันนี้มี
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1.5 องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีต้นทุน 1717

บทบำทต่อกำรบญัชต้ีนทนุและกำรบญัชบีรหิำรอย่ำงสม�ำ่เสมอ	เพรำะมกีำรจดัท�ำวำรสำรของทำง

สถำบันชื่อ	 Management	 Accounting	 Quarterly	 เพื่อเผยแพร่ให้แก่สมำชิกได้ทรำบถึง 

เทคนิคและวิธีกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีบริหำรและกำรบัญชีต้นทุนท่ีทันสมัยอยู่อย่ำงสม�่ำเสมอ	 

และยังส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนทำงด้ำนกำรบัญชีบริหำร	 โดยมีวำรสำร	 IMA	 Educational	

Case	 Journal	 เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรศึกษำ	 นอกจำกนี้	 สถำบันนักบัญชีบริหำรแห่งประเทศ

สหรัฐอเมริกำยังมอบใบอนุญำตแก่นักบัญชีบริหำร	 (Certified	 Management	 Accountant,	

CMA)	 ผู้มีคุณสมบัติและสอบผ่ำนกำรสอบข้อสอบเชิงวิชำชีพอีกด้วย

	 สถาบันนักบัญชีบริหารรับอนุญาต	 (The	 Chartered	 Institute	 of	 Management	
Accountants,	 CIMA)

เป็นสถำบันที่ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำวิชำชีพทำงด้ำนกำรบัญชีบริหำรและกำร

บัญชีต้นทุนเช่นเดียวกับสถำบันนักบัญชีบริหำรแห่งประเทศสหรัฐอเมริกำ สถำบันน้ีจัดต้ังขึ้นท่ี

ประเทศอังกฤษในปี	ค.ศ.	1919	โดยใช้ชื่อวำ่	The	Institute	of	Cost	and	Works	Accountants 

(ICWA)	 เพ่ือให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นในกำรวำงแผนและจัดกำรธุรกิจสมัยใหม่	 เนื่องจำกจัดตั้งขึ้นใน

ประเทศอังกฤษ	 ดังนั้นในระยะเริ่มแรกจึงเป็นสถำบันท่ีมีอิทธิพลต่อวิชำชีพบัญชีบริหำรทั้งใน

ประเทศอังกฤษและประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ	 ปัจจุบันสถำบันมีพันธกิจเพื่อช่วยเหลือ

ประชำชนและธุรกิจทั้งภำครัฐและเอกชนให้ประสบควำมส�ำเร็จ	 สถำบันนี้มีกำรมอบใบอนุญำต 

ให้แก่นักบัญชีบริหำรเช่นเดียวกับสถำบันนักบัญชีบริหำรแห่งประเทศสหรัฐอเมริกำ	 ในปัจจุบัน 

ผู้ได้รับใบอนุญำตสำมำรถท�ำงำนทำงด้ำนกำรบัญชีบริหำรได้ทุกประเทศทั่วโลก

	 สมาพันธ์บัญชีอเมริกัน	 (American	Accounting	Association,	 AAA)

เป็นสมำพันธ์ที่ริเริ่มโดยอำจำรย์ทำงด้ำนกำรบัญชีของมหำวิทยำลัยในประเทศ

สหรัฐอเมริกำในปี	ค.ศ.	1916	ในชื่อ	American	Association	of	University	Instructors	in	

Accounting	 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น	 American	 Accounting	 Association	 ในป	ี ค.ศ.	 1936	

โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรส่งเสริมกำรศึกษำ	 กำรน�ำควำมรู้ทฤษฎีและงำนวิจัยทำงด้ำนกำรบัญชี

ทุกประเภทไปใช้ในภำคธุรกิจในวงกว้ำง	 ด้วยกำรก�ำหนดพันธกิจที่จะเป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยน

ควำมรู้ในวงกำรบัญชี	 ดังนั้นสมำพันธ์มีกำรจัดประชุมวิชำกำรทุกปี	 และเผยแพร่วำรสำรต่ำงๆ

มำกมำยในวงกำรวิชำชีพบัญช	ี เช่น	 The	 Accounting	 Review,	 Issues	 in	 Accounting	

Education,	Accounting	Horizons,	Behavioral	Research	 in	Accounting	 เป็นต้น	 โดย

วำรสำรแต่ละฉบับจะมีวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้ำหมำยแตกต่ำงกันไป	 นอกจำกนี้	 ยังมีวำรสำรที่

เกี่ยวข้องกับกำรบัญชีบริหำรโดยตรง	เช่น	Journal	of	Management	Accounting	Research

	 สถาบันนักบัญชีนานาชาติ	 (International	 Federation	 of	 Accountants,	 IFAC)

สถำบันนี้ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 7	 ตุลำคม	 ค.ศ.	 1977	 ที่เมืองมิวนิค	 ประเทศเยอรมนี	

ในกำรประชุม	World	Congress	of	Accountants	ครั้งที่	 11	 ในระยะเริ่มแรกมีสมำชิกผู้ก่อตั้ง
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บทที่ 1 บทบาทของการบัญชีต้นทุน1818

จ�ำนวน	 63	 คน	 จำก	 51	 ประเทศทั่วโลก	 โดยได้เริ่มพัฒนำมำตรฐำนกำรสอบบัญชีสำกล	 และ

ส่งเสรมิกำรศึกษำอืน่ๆ	ให้กำรสง่เสรมิควำมร่วมมอืระหว่ำงสมำชกิและองค์กรในระดบันำนำชำติ	

ในปัจจุบันสถำบันนี้มีสมำชิกจ�ำนวน	 173	 คน	 จำก	 129	 ประเทศจำกทั่วโลก

องค์กรนีก้�ำหนดพนัธกจิเพือ่รบัใช้สำธำรณชนทำงด้ำนกำรพฒันำมำตรฐำนและแนวทำง

ทำงกำรบัญชีที่มีคุณภำพสูง	 กำรช่วยเหลือเพื่อน�ำมำตรฐำนและแนวทำงทำงกำรบัญชีท่ีมี

คุณภำพสูงไปใช้	 มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งขององค์กรวิชำชีพบัญชีและบริษัท 

สอบบัญชี	 และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิชำชีพบัญชี	 เพิ่มคุณค่ำให้แก่ 

วิชำชีพบัญชีในระดับสำกล	 และชี้ให้เห็นถึงประเด็นต่ำงๆท่ีเป็นท่ีสนใจของสังคม	 และก�ำหนด 

วิสัยทัศน์ไว้ว่ำวิชำชีพบัญชีในระดับสำกลนั้นควรมีบทบำทที่ส�ำคัญต่อควำมเข้มแข็งและควำม

ยั่งยืนขององค์กร	 ตลำดกำรเงิน	 และเศรษฐกิจ

กำรบัญชีต้นทุนนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในกิจกำร	 เพื่อ

ตอบสนองควำมต้องกำรใช้ข้อมูลของผู ้บริหำร	 เพื่อกำรควบคุม	 วำงแผน	 ประเมินผลกำร 

ปฏิบัติงำน	 และน�ำไปใช้ตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	 นอกจำกนี้	 ข้อมูลจำกกำรบัญชีต้นทุนยังให้

ข้อมลูเพือ่กำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงนิ	เพือ่แสดงมูลค่ำสนิค้ำคงเหลอืและต้นทุนขำยในงบกำรเงนิ

นักบัญชีต้นทุนมีควำมเกี่ยวข้องกับข้อมูลภำยในท่ีเป็นควำมลับขององค์กรและเกี่ยวข้อง

กับข้อมูลทำงกำรเงิน	 ดังนั้นนักบัญชีต้นทุนจึงควรเป็นผู้ท่ีมีจรรยำบรรณในวิชำชีพ	 และควรเป็น 

ผูม้คีวำมใฝ่รูแ้ละพฒันำควำมรูข้องตนเอง	โดยกำรเป็นสมำชกิหรอืตดิตำมข้อมลูข่ำวสำรขององค์กร

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบัญชีต้นทุนอยำ่งต่อเนื่อง

บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและระบบบัญชีต้นทุน

ในบทนี้จะอธิบำยถึงควำมหมำยของต้นทุน	 แสดงวัตถุประสงค์ในกำรใช้ต้นทุนในรูปแบบต่ำงๆ	

นอกจำกนี้	 ยังแสดงกำรจ�ำแนกประเภทต้นทุนตำมควำมเกี่ยวข้องกับกำรผลิต	 เพื่อก่อให้เกิดควำมเข้ำใจ

ถึงประเภทและลักษณะของปัจจัยกำรผลิต	 และอธิบำยกำรจ�ำแนกระบบบัญชีต้นทุน	 พร้อมทั้งแสดงวงจร

กำรบันทึกบัญชีต้นทุนกำรผลิตที่เกิดขึ้นในกิจกำรผลิตสินค้ำ	 รวมถึงแสดงงบต้นทุนกำรผลิตของกิจกำร 

อันเป็นงบกำรเงินที่ใช้ภำยในกิจกำรที่แสดงข้อมูลต้นทุนสินค้ำที่ผลิตเสร็จในแต่ละรอบระยะเวลำ

2.1 ความหมายของต้นทุน

ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี	ฉบับที่	2	เรื่อง	สินค้ำคงเหลือ	ได้กล่ำวถึงต้นทุนของสินค้ำไว้ว่ำ	“ต้นทุน

สนิค้าต้องประกอบด้วยต้นทนุทัง้หมดในการซือ้ ต้นทนุแปลงสภาพ และต้นทนุอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ เพือ่ให้สนิค้า

คงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน”

ต้นทุนในกำรซื้ออำจมีควำมหมำยกว้ำงกว่ำรำคำซื้อ	 โดยอำจหมำยควำมรวมถึงอำกรขำเข้ำ 

และภำษีอื่น	 รวมทั้งค่ำขนส่ง	 ค่ำขนถ่ำย	 และต้นทุนอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำซึ่งสินค้ำ 

ส�ำเร็จรูป	 วัตถุดิบ	 และบริกำร	 นอกจำกนี้	 ยังรวมถึงต้นทุนแปลงสภำพ	 (conversion	 cost)	 ซึ่งต้นทุน

แปลงสภำพของสินค้ำคงเหลือคือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้ำที่ผลิตแต่ไม่ใช่ต้นทุนวัตถุดิบทำงตรง	

เช่น	 ค่ำแรงงำนทำงตรง	 ค่ำเสื่อมรำคำ	 และค่ำบ�ำรุงรักษำอำคำรโรงงำนและอุปกรณ์โรงงำน	 และต้นทุน

เกี่ยวกับฝ่ำยจัดกำรโรงงำนและกำรบริหำรโรงงำน	 วัตถุดิบทำงอ้อม	 ค่ำแรงงำนทำงอ้อม	 เป็นต้น

อย่ำงไรก็ดี	 มำตรฐำนกำรบัญชีฯไม่อนุญำตให้น�ำต้นทุนบำงชนิดมำรวมเป็นต้นทุนสินค้ำคงเหลือ

และให้รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดขึ้น	 เช่น

 วัตถุดิบ ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นที่สูญเสียเกินกว่าปกติ	 เนื่องจำกหำกน�ำ

ต้นทุนดังกล่ำวไปรวมค�ำนวณเป็นมูลค่ำสินค้ำส�ำเร็จรูปแล้ว	 อำจท�ำให้ต้นทุนสินค้ำ

ส�ำเร็จรูปคลำดเคลื่อนและแตกต่ำงไปตำมมูลค่ำกำรสูญเสียเกินปกติที่เกิดขึ้นในแต่ละงวด
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บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและระบบบัญชีต้นทุน

ในบทนี้จะอธิบายถึงความหมายของต้นทุน แสดงวัตถุประสงค์ในการใช้ต้นทุนในรูปแบบต่างๆ 

นอกจากนี้ ยังแสดงการจ�าแนกประเภทต้นทุนตามความเกี่ยวข้องกับการผลิต เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจ

ถึงประเภทและลักษณะของปัจจัยการผลิต และอธิบายการจ�าแนกระบบบัญชีต้นทุน พร้อมทั้งแสดงวงจร

การบันทึกบัญชีต้นทุนการผลิตที่เกิดข้ึนในกิจการผลิตสินค้า รวมถึงแสดงงบต้นทุนการผลิตของกิจการ 

อันเป็นงบการเงินที่ใช้ภายในกิจการที่แสดงข้อมูลต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จในแต่ละรอบระยะเวลา

2.1 ความหมายของต้นทุน

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ ได้กล่าวถึงต้นทุนของสินค้าไว้ว่า “ต้นทุน

สนิค้าต้องประกอบด้วยต้นทนุทัง้หมดในการซือ้ ต้นทุนแปลงสภาพ และต้นทุนอืน่ๆท่ีเกดิขึน้ เพือ่ให้สนิค้า

คงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน”

ต้นทุนในการซื้ออาจมีความหมายกว้างกว่าราคาซื้อ โดยอาจหมายความรวมถึงอากรขาเข้า 

และภาษีอื่น รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าขนถ่าย และต้นทุนอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซ่ึงสินค้า 

ส�าเร็จรูป วัตถุดิบ และบริการ นอกจากนี้ ยังรวมถึงต้นทุนแปลงสภาพ (conversion cost) ซึ่งต้นทุน

แปลงสภาพของสินค้าคงเหลือคือต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าที่ผลิตแต่ไม่ใช่ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง 

เช่น ค่าแรงงานทางตรง ค่าเสื่อมราคา และค่าบ�ารุงรักษาอาคารโรงงานและอุปกรณ์โรงงาน และต้นทุน

เกี่ยวกับฝ่ายจัดการโรงงานและการบริหารโรงงาน วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม เป็นต้น

อย่างไรก็ดี มาตรฐานการบัญชีฯไม่อนุญาตให้น�าต้นทุนบางชนิดมารวมเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือ

และให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น เช่น

 วัตถุดิบ ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นที่สูญเสียเกินกว่าปกติ เนื่องจากหากน�า

ต้นทุนดังกล่าวไปรวมค�านวณเป็นมูลค่าสินค้าส�าเร็จรูปแล้ว อาจท�าให้ต้นทุนสินค้า

ส�าเร็จรูปคลาดเคลื่อนและแตกต่างไปตามมูลค่าการสูญเสียเกินปกติที่เกิดขึ้นในแต่ละงวด
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บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและระบบบัญชีต้นทุน2020

 ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้า	 เพรำะค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำไม่ได้ก่อให้เกิด 

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจกำร	 หรือไม่ได้เพิ่มมูลค่ำให้แก่สินค้ำคงเหลือ	 แต่ต้นทุน 

ในกำรเก็บรักษำสินค้ำที่จ�ำเป็นในกระบวนกำรผลิตก่อนจะถึงขั้นตอนกำรผลิตถัดไป

สำมำรถน�ำมำรวมเป็นต้นทุนสินคำ้คงเหลือได้	 เช่น	 ต้นทุนในกำรบ่มไวน์	 เป็นต้น

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ไม่เกี่ยวกับการทำาให้สินค้าอยู่ในสถานท่ีและอยู่ในสภาพท่ี 

เป็นอยู่ในปัจจุบัน	 เช่น	 เงินเดือนฝ่ำยบริหำร	 เงินเดือนฝ่ำยจัดซื้อ	 เป็นต้น

 ต้นทุนในการขาย	 เนื่องจำกเป็นต้นทุนท่ีก่อให้เกิดรำยได้จำกกำรขำยในแต่ละงวด	 

จึงควรรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเกิดขึ้น	 เช่น	 ค่ำขนส่งในกำรขำย	 ค่ำนำยหน้ำ 

พนักงำนขำย	 เป็นต้น

2.2 วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลต้นทุน

ดังที่ได้อธิบำยไว้ในบทที่	 1	 แล้วว่ำกำรบัญชีต้นทุนนั้นมีควำมสัมพันธ์กับทั้งกำรบัญชีกำรเงิน 

และกำรบัญชีบริหำร	 ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลต้นทุนจึงสำมำรถใช้ข้อมูลได้หลำยวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อทราบถึงมูลค่าคงเหลือของสินค้า
กิจกำรต้องรำยงำนมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชี	ตำมที่มำตรฐำน

กำรบัญชี	 ฉบับที่	 2	 เรื่อง	 สินค้ำคงเหลือ	 ได้ก�ำหนดไว้	 โดยส่วนใหญ่กิจกำรประเภทผลิตสินค้ำ

จะมีสินค้ำคงเหลือหลำยประเภท	 ได้แก่	 วัตถุดิบทำงตรง	 วัตถุดิบทำงอ้อม	 งำนระหว่ำงท�ำ	 

สินค้ำส�ำเร็จรูป	 รวมทั้งเศษวัสดุและสินค้ำมีต�ำหนิด้วย	 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของสินค้ำเหล่ำน้ี 

ได้มำจำกระบบต้นทุน	 โดยกิจกำรอำจมีรูปแบบในกำรจัดท�ำข้อมูลต้นทุนท่ีแสดงรำยละเอียด 

แตกต่ำงกันตำมควำมต้องกำรใช้งำนข้อมูลต้นทุน	 กิจกำรต้องแสดงมูลค่ำสินค้ำคงเหลือแยก 

ตำมประเภทของสินค้ำ	 เพ่ือกำรบริหำรงำนภำยในกิจกำร	 และต้องแสดงยอดรวมของมูลค่ำ 

สินค้ำคงเหลือในงบแสดงฐำนะกำรเงิน	 โดยอำจแสดงรำยละเอียดประกอบไว้ในหมำยเหตุ

ประกอบงบกำรเงิน	 เพื่อให้ผู้ใช้งบกำรเงินมีควำมเข้ำใจมำกขึ้น

2. เพื่อประมาณการต้นทุนของสินค้าที่จะผลิต
กำรทรำบประมำณกำรต้นทุนสินค้ำที่จะผลิต	 มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งส�ำหรับกิจกำรที่

ต้องกำรออกสินค้ำใหม่	 กิจกำรสำมำรถก�ำหนดรำคำสินค้ำขำย	 ส่วนลด	 หรือก�ำหนดรำคำของ

สินค้ำเพ่ือกำรแข่งขันกำรประมูลรำคำได้จำกข้อมูลต้นทุน	 นอกจำกนี้	 ประมำณกำรต้นทุนของ

สินค้ำเป็นข้อมูลที่จ�ำเป็นในกำรบริหำรต้นทุนสินค้ำได้ในรูปแบบต่ำงๆ	 เช่น	 กำรก�ำหนดต้นทุน

เป้ำหมำย	 (target	 costing)	 กำรก�ำหนดต้นทุนตลอดช่วงอำยุผลิตภัณฑ์	 เป็นต้น
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3. เพื่อน�ำไปใช้ในกำรวำงแผน
กิจการมักจะประมาณยอดขายโดยใช้ทั้งข้อมูลจากภายในองค์กร เช่น กำาลังการผลิต  

แผนการขาย และข้อมูลภายนอกองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจของประเทศหรือของโลก เพื่อ 

นำายอดขายโดยประมาณไปจัดทำางบประมาณการขายท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น หลังจากน้ันกิจการ 

จะนำาข้อมูลยอดขายโดยประมาณไปจัดทำางบประมาณการผลิต เพื่อให้กิจการจัดเตรียมทรัพยากร 

ในการผลิตอย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดเตรียมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการผลิต เพื่อจ่ายแก่ 

ผู้ขายวัตถุดิบ จ่ายค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต ดังนั้นข้อมูลต้นทุนจึงจำาเป็นอย่างยิ่ง 

ในการทำางบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและต้นทุนขาย

4. เพื่อประเมินประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
กิจการสามารถนำาข้อมูลต้นทุนไปใช้ประเมินประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าได้ โดยนำา

ข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้กำาหนดไว้ การประเมินประสิทธิภาพอาจทำาใน

ลักษณะประจำาวันเพื่อติดตามการปฏิบัติงาน หรืออาจทำาเป็นยอดสรุปในแต่ละรอบระยะเวลาใน 

รูปแบบการรายงานประสิทธิภาพการทำางาน หรือทำารายงานสรุปเมื่อได้ผลิตงานหนึ่งๆแล้วเสร็จ

อย่างไรก็ดี การกำาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลบัญชีที่แตกต่างกันเป็นปัจจัยในการเลือกใช้

ระบบบัญชีต้นทุนให้เหมาะสม ดังนั้นกิจการจึงควรกำาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลต้นทุนอย่าง

ชัดเจน เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากระบบต้นทุนตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานของกิจการ และใน 

บางครั้งกิจการที่มีระบบบัญชีต้นทุนเพ่ือใช้ในการรายงานทางการเงินอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอกับการ 

นำาข้อมูลบัญชีต้นทุนไปใช้ในการบริหารงาน (Kaplan, 1988)

2.3 การจ�าแนกประเภทต้นทุน

การจัดจำาแนกค่าใช้จ่ายในกิจการผลิตสินค้าตามความเกี่ยวข้อง สามารถจัดแบ่งต้นทุนได้เป็น  

2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต หรือเรียกว่าต้นทุนผลิตภัณฑ์ 

(product costs) ประเภทที่ 2 คือ ค่าใช้จ่ายประจำางวด (period costs) ซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่

เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและไม่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการต่อไปในอนาคต หรือหมดประโยชน์

ลงในแต่ละงวดบัญชี จึงบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดนั้นๆ ซึ่งก็คือค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน เช่น  

เงินเดือนผู้บริหาร ค่าเสื่อมราคาอาคารสำานักงาน ค่าโฆษณา เป็นต้น

จากความหมายของต้นทุนตามมาตรฐานการบัญชีฯ พบว่าต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือ

ต้นทุนผลิตภัณฑ์สามารถจัดจำาแนกประเภทตามลักษณะของปัจจัยที่นำามาใช้ผลิตได้ 3 ประเภท คือ

1. วัตถุดิบ (raw material)
วัตถุดิบ หมายถึงวัตถุซึ่งกิจการนำามาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ สามารถจำาแนกได้เป็น 2 

ประเภทใหญ่ คือ วัตถุดิบทางตรง (direct material) และวัตถุดิบทางอ้อม (indirect  
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material) การจัดประเภทว่าวัตถุดิบใดเป็นวัตถุดิบทางตรงหรือวัตถุดิบทางอ้อมน้ัน ควรใช ้

เกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุดิบกับผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูป หากจำานวนการใช้ของวัตถุดิบใน

กระบวนการผลิตมีความสัมพันธ์โดยตรงกับจำานวนของผลผลิต กิจการควรจัดประเภทวัตถุดิบ 

ทีใ่ช้นัน้เป็นวตัถดุบิทางตรง แต่อย่างไรกด็ ีแม้ว่าวตัถดุบิบางชนดิมคีวามสมัพนัธ์กบัจำานวนหน่วย

ของผลผลิตอย่างชัดเจน แต่มีต้นทุนในการจัดเก็บข้อมูลหรือมีมูลค่าต้นทุนจำานวนน้อยมาก 

กิจการอาจจัดประเภทต้นทุนวัตถุดิบน้ันเป็นต้นทุนทางอ้อมก็ได้ ซ่ึงตรงกับมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ ที่ได้จัดประเภทวัตถุดิบทางอ้อมไว้ในค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 

โดยอธิบายว่าเป็นต้นทุนการผลิตทางอ้อมที่ผันแปรโดยตรงหรือค่อนข้างจะผันแปรโดยตรงกับ

ปริมาณการผลิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายการผลิต ตัวอย่างเช่น กิจการผลิตโต๊ะต้องใช้

วัตถุดิบ คือ ไม้ ตะปู แล็กเกอร์ และกระดาษทรายในการผลิตโต๊ะ ดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบทางตรง

ของโต๊ะคือมูลค่าไม้ เนื่องจากกิจการสามารถกำาหนดได้ว่าการทำาโต๊ะ 1 ตัวต้องใช้ไม้จำานวนที่

แน่นอน ส่วนต้นทุนวัตถุดิบทางอ้อมในกิจการนี้ คือ ตะปู แล็กเกอร์ และกระดาษทราย แม้ว่า

ปริมาณการใช้วัตถุดิบเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการผลิตโต๊ะเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณการใช้วัตถุดิบ 

เหล่านี้ยากที่จะกำาหนดหาความสัมพันธ์กับโต๊ะ 1 ตัวได้อย่างชัดเจน เช่น กระดาษทรายแต่ละ

แผ่นนำาไปใช้กบัโต๊ะได้หลายตวั จงึเป็นการยากทีจ่ะหามลูค่าการสกึหรอของกระดาษทรายต่อโต๊ะ 

1 ตัว หรือหากต้องการทราบก็จะต้องมีต้นทุนในการจัดทำาข้อมูลซึ่งไม่คุ้มกับประโยชน์ที่จะได้รับ

2. ค่ำแรงงำน (labor costs)
ค่าแรงงาน คือค่าจ้างแรงงานหรือค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่พนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การผลิตสินค้า ต้นทุนค่าแรงงานสามารถจัดประเภทได้เป็น 2 ประเภทเช่นเดียวกับวัตถุดิบ  

คือ ค่าแรงงานทางตรง (direct labor costs) เป็นค่าแรงงานที่จ่ายให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง

กับการผลิตและสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงงานท่ีจ่ายกับปริมาณผลผลิตท่ีได้จาก

พนักงานอย่างชัดเจน และค่าแรงงานทางอ้อม (indirect labor costs) ซึ่งเป็นค่าแรงงานหรือ

เงนิเดือนทีจ่่ายให้แก่พนกังานทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติเช่นเดยีวกนั แต่ไม่สามารถหาความสมัพนัธ์

ระหว่างค่าแรงงานหรือเงินเดือนกับผลผลิตที่ได้จากพนักงานได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น หาก

กจิการจ่ายค่าแรงงานให้แก่ช่างไม้ตามจำานวนชัว่โมงการทำางานซึง่มคีวามสัมพนัธ์กบัจำานวนโต๊ะ

ที่ผลิตได้ ค่าแรงงานทางตรงของกิจการผลิตโต๊ะคือค่าแรงงานรายชั่วโมงที่จ่ายให้แก่ช่างไม้ 

เนือ่งจากกจิการต้องจ่ายค่าแรงงานให้แก่ช่างไม้มากขึน้หรอืน้อยลงขึน้อยูก่บัจำานวนการผลติโต๊ะ 

สมมติให้ในการผลิตปกติช่างไม้ใช้เวลา 2 ชั่วโมงในการผลิตโต๊ะ 1 ตัวโดยจ่ายค่าแรงงาน 

ชั่วโมงละ 100 บาท หากกิจการผลิตโต๊ะ 2 ตัวกิจการก็ต้องจ่ายค่าแรงงานสำาหรับ 4 ชั่วโมง

เป็นเงิน 400 บาทให้แก่ช่างไม้ ส่วนค่าแรงงานทางอ้อมคือเงินเดือนวิศวกรผู้ควบคุมงานใน

โรงงาน ซึ่งหาความสัมพันธ์กับจำานวนของผลผลิตได้ยาก เนื่องจากกิจการมักจ่ายค่าตอบแทน

แก่วิศวกรในรูปของเงินเดือน โดยในเดือนที่กิจการมีการผลิตสินค้า 100 ชิ้นหรือ 1 ชิ้น กิจการ

ยงัคงต้องจ่ายเงนิเดอืนในจำานวนทีเ่ท่าเดมิแก่วศิวกร ดงันัน้จำานวนเงนิทีจ่่ายจึงไม่มคีวามสมัพนัธ์
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กับจ�ำนวนหน่วยของผลผลิต นอกจำกนี้ วิศวกร 1 คนอำจสำมำรถควบคุมดูแลกำรผลิตสินค้ำ

ได้จ�ำนวนหนึ่ง เช่น สำมำรถควบคุมกำรผลิตได้ 10,000 ชิ้น หำกกิจกำรมีระดับกำรผลิตสินค้ำ

ที่มำกกว่ำนี้กิจกำรต้องจ้ำงวิศวกรเพิ่มขึ้น ท�ำให้ต้นทุนเงินเดือนวิศวกรต่อสินค้ำแต่ละหน่วย 

ในแต่ละระดับกำรผลิตไม่เทำ่กัน ซึ่งตำมมำตรฐำนกำรบัญชี เรื่อง สินค้ำคงเหลือ ได้แสดงค่ำ 

แรงงำนทำงอ้อมไว้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนเกี่ยวกับฝ่ำยจัดกำรโรงงำนและกำรบริหำรงำน ซึ่ง 

จัดเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตเช่นเดียวกับวัตถุดิบทำงอ้อม

3. ค่าใช้จ่ายการผลิต (manufacturing overhead costs)
ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้องกับกำรผลิต แต่ไม่ใช่ต้นทุนวัตถุดิบ

ทำงตรงและค่ำแรงงำนทำงตรง โดยค่ำใช้จำ่ยกำรผลิตสำมำรถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ วัตถุดิบ

ทำงอ้อม ค่ำแรงงำนทำงอ้อม และค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตอื่นๆ ตัวอยำ่งเช่น ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตอื่นๆ

ของกิจกำรผลิตโต๊ะ เช่น ค่ำเสื่อมรำคำเครื่องจักร ค่ำสำธำรณูปโภคโรงงำน ค่ำเช่ำโรงงำน 

เป็นต้น

ในสมัยก่อนกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม (ก่อนปี ค.ศ. 1750) ที่กิจกำรยังไม่ได้มีกำรน�ำเครื่องจักร 

มำใช้งำนอย่ำงแพร่หลำย กิจกำรมักมีต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกวัตถุดิบทำงตรงและค่ำแรงงำนทำงตรง

เป็นจ�ำนวนมำก ซึ่งกิจกำรจะให้ควำมส�ำคัญกับต้นทุนทั้งสองนี้ โดยผลรวมของต้นทุนวัตถุดิบทำงตรง 

และค่ำแรงงำนทำงตรงเรียกว่ำต้นทุนขั้นต้น (prime cost) ส�ำหรับผลรวมของค่ำแรงงำนทำงตรงและ 

ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิต เรียกว่ำต้นทุนแปลงสภำพ (conversion cost) เนื่องจำกเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อแปร

สภำพวัตถุดิบทำงตรงให้กลำยเป็นสินค้ำส�ำเร็จรูป

2.4 การจ�าแนกระบบบัญชีต้นทุน

ในกำรบันทึกข้อมูลบัญชีต้นทุนจะมีระบบบัญชีที่ใช้บันทึกมูลค่ำของวัตถุดิบทำงตรง ค่ำแรงงำน

ทำงตรง และค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตที่ใช้ในกำรผลิตอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่

1. ระบบต้นทุนจริง (actual costing system)
ในระบบต้นทุนจริงกิจกำรจะบันทึกต้นทุนผลิตภัณฑ์ด้วยข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบทำงตรง 

ท่ีเบิกใช้จริง ค่ำแรงงำนทำงตรงที่จ่ำยไปจริง และค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมที่ใช้และเกิดขึ้นจริงใน

รอบระยะเวลำบญัชนีัน้ๆ ซึง่มข้ีอดคีอืต้นทนุของผลติภณัฑ์นัน้จะเป็นต้นทนุรวมของปัจจัยกำรผลติ

ที่ได้ใช้ผลิตจริง จึงท�ำให้ไม่ต้องมีกำรบันทึกปรับผลตำ่งระหวำ่งต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับประมำณกำร 

แต่อย่ำงไรก็ดี ระบบนี้มีข้อเสียคือควำมล่ำช้ำในกำรรอข้อมูลต้นทุนจริงเพื่อบันทึกเขำ้งำนโดยเฉพำะ

ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยกำรผลิต เนื่องจำกงำนบำงงำนอำจใช้เวลำในกำรผลิตเพียง 3 วัน แต่ยอด 

ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตบำงประเภทอำจต้องรอข้อมูลตอนสิ้นเดือน เช่น ค่ำสำธำรณูปโภค เป็นต้น 

ท�ำให้ไม่สำมำรถสรุปต้นทุนจริงของงำนท่ีผลิตได้ท้ังๆท่ีกระบวนกำรผลิตได้เสร็จสิ้นไปนำนแล้ว 

และนอกจำกนี้ กำรบันทึกต้นทุนผลิตภัณฑ์ด้วยระบบต้นทุนจริงอำจก่อให้เกิดควำมผันผวนของ
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บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและระบบบัญชีต้นทุน2424

ต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วยในแต่ละเดือน	 ในกรณีท่ีจ�ำนวนของค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตในแต่ละเดือน 

เกิดขึ้นอย่ำงไม่สม�่ำเสมอ	 เช่น	 ค่ำไฟฟ้ำของโรงงำนซึ่งมีกำรใช้งำนอย่ำงไม่สม�่ำเสมอโดย

เปลี่ยนแปลงไปตำมฤดูกำล	กิจกำรอำจพบว่ำอุณหภูมิของอำกำศท�ำให้ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำของ

เครื่องปรับอำกำศในโรงงำนไม่เท่ำกัน	 ท�ำให้ค่ำไฟฟ้ำรวมของโรงงำนในฤดูร้อนอำจสูงกว่ำค่ำ

ไฟฟ้ำในฤดูหนำว	 ดังนั้นหำกคิดต้นทุนสินค้ำที่ผลิตเสร็จด้วยระบบต้นทุนจริงจะท�ำให้ต้นทุนต่อ

หน่วยของสินค้ำไม่เท่ำกัน	 กล่ำวคือ	 ต้นทุนสินค้ำท่ีผลิตในเดือนท่ีเป็นฤดูร้อนจะสูงกว่ำต้นทุน

สินค้ำที่ผลิตในเดือนที่เป็นฤดูหนำว	 นอกจำกนี้	 ควำมไม่สม�่ำเสมอของต้นทุนสินค้ำต่อหน่วย 

ด้วยวิธีต้นทุนจริงอำจเกิดจำกปริมำณกำรผลิตในแต่ละเดือนไม่เท่ำกัน	ท�ำให้ต้นทุนคงที่ต่อหน่วย

ของสินค้ำไม่เทำ่กัน	 เช่น	คำ่เช่ำโรงงำนในเดือนที่มีกำรผลิตสินค้ำมำกจะมีต้นทุนค่ำเช่ำต่อหน่วย

ของสินค้ำที่ผลิตเสร็จต�่ำกวำ่เดือนที่มีกำรผลิตสินค้ำน้อย

2. ระบบต้นทุนปกติ (normal costing system)
ระบบต้นทุนจริงจะบันทึกต้นทุนผลิตภัณฑ์ด้วยข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบทำงตรงและ 

ค่ำแรงงำนทำงตรงตำมที่ใช้หรือเกิดขึ้นจริงในรอบระยะเวลำบัญชีนั้นๆ	 แต่กิจกำรจะประมำณ

ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตที่อำจจะเกิดขึ้นในรอบระยะเวลำบัญชีนั้นๆเพื่อเข้ำเป็นต้นทุนสินค้ำ	 

ในกำรบันทึกบัญชีกิจกำรยังคงบันทึกค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตที่เกิดขึ้นตำมที่เกิดขึ้นจริง	 เช่น	 

ค่ำสำธำรณูปโภคโรงงำนบันทึกด้วยมูลค่ำที่ถูกเรียกเก็บ	 โดยเมื่อส้ินรอบระยะเวลำบัญชีกิจกำร

จะเปรยีบเทยีบค่ำใช้จ่ำยทีไ่ด้ประมำณเข้ำไว้ในกำรผลติกบัต้นทนุทีเ่กดิขึน้จรงิเพือ่ท�ำกำรค�ำนวณ

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงต้นทุนค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตโดยประมำณและค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตท่ีเกิดขึ้นจริง	

และบันทึกบัญชีเพื่อปรับผลต่ำงดังกล่ำวต่อไป

ระบบต้นทุนปกตินี้มีข้อดีในด้ำนกำรลดปัญหำควำมผันผวนของต้นทุนสินค้ำที่เกิดจำก

ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตได้	 โดยกิจกำรประมำณค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตของปีและค�ำนวณให้เป็นอัตรำ 

ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตที่ก�ำหนดไว้ล่วงหนำ้	 (predetermine	 overhead	 rate)	 ด้วยเกณฑ์อย่ำงหนึ่ง

อย่ำงใด	 และใช้อัตรำค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตท่ีก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำเดียวกันกับทุกงำนที่ผลิตในปีน้ันๆ

เพื่อค�ำนวณค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตเข้ำเป็นต้นทุนกำรผลิตของงำนแต่ละงำน	 แต่ระบบต้นทุนปกตินี้มี

ข้อเสียคือควำมยำกในกำรเลือกเกณฑ์ที่จะน�ำมำใช้ก�ำหนดอัตรำค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตที่ก�ำหนดไว้

ล่วงหน้ำอย่ำงเหมำะสม	 กิจกำรต้องเลือกเกณฑ์ที่มีควำมสัมพันธ์กับต้นทุนค่ำใช้จ่ำยกำรผลิต	 

เช่น	 กำรก�ำหนดอัตรำค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตท่ีก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำที่เกี่ยวข้องกับค่ำไฟฟ้ำซึ่งมีควำม

สัมพันธ์กับชั่วโมงกำรเดินเคร่ืองจักรควรใช้เกณฑ์ชั่วโมงเครื่องจักร	 เป็นต้น	 และกิจกำรอำจมี

ควำมยุ่งยำกในกำรเก็บข้อมูลตำมเกณฑ์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละงำน	 เพื่อน�ำไปค�ำนวณต้นทุน 

ของงำน	 นอกจำกนี้	 กิจกำรต้องทบทวนควำมเหมำะสมในกำรก�ำหนดอัตรำค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตที่

ก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำ	 หำกสภำพแวดล้อมในกำรผลิตเปลี่ยนแปลงไป	 หรือเกิดผลต่ำงระหว่ำง 

ค่ำใช้จ่ำยกำรผลติโดยประมำณและค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตท่ีเกดิขึน้จรงิเป็นจ�ำนวนมำก	รวมท้ังกจิกำร

ต้องวิเครำะห์หำสำเหตุของกำรเกิดผลต่ำงดังกล่ำวเพื่อปรับปรุงแก้ไขด้วย
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3. ระบบต้นทุนมาตรฐาน (standard costing system)
ระบบต้นทุนมาตรฐานจะบันทึกต้นทุนผลิตภัณฑ์ด้วยข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบทางตรง 

ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลติตามต้นทุนมาตรฐานของสนิค้าชนิดน้ัน โดยกจิการต้อง

ก�าหนดไว้ล่วงหน้าว่าในการผลิตสินค้า 1 หน่วยต้องใช้วัตถุดิบทางตรงประเภทใดบ้าง จ�านวน

เท่าใด (จ�านวนมาตรฐาน) ราคาต่อหน่วยเท่าใด (ราคามาตรฐาน) รวมเป็นต้นทุนวัตถุดิบ 

เท่าใด และก�าหนดว่าในการผลิตต้องการใช้แรงงานทางตรงจากแผนกใดบ้าง จ�านวนกี่ชั่วโมง 

(ชั่วโมงมาตรฐาน) อัตราค่าแรงงานแต่ละแผนกเป็นเท่าใด (อัตราค่าแรงงานมาตรฐาน) รวม

เป็นต้นทุนค่าแรงงานเท่าใด รวมถึงก�าหนดค่าใช้จ่ายการผลิตท่ีจ�าเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้า

นั้นๆตามมาตรฐานด้วย ส�าหรับการบันทึกบัญชีกิจการยังคงบันทึกการเบิกใช้วัตถุดิบ การจ่าย

ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิตตามที่เกิดขึ้นจริง โดยเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีกิจการจะ

เปรียบเทียบต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิตที่ได้ประมาณเข้าไว้ในการผลิต  

กบัต้นทนุทีเ่กดิขึน้จรงิเพือ่ท�าการค�านวณผลต่างระหว่างต้นทุนท่ีเกดิขึน้จรงิและต้นทุนมาตรฐาน

ของแต่ละปัจจัยการผลิต และบันทึกผลต่างของแต่ละปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสม

ระบบต้นทนุมาตรฐานมข้ีอดใีนการให้ข้อมลูผลต่างระหว่างต้นทนุทีเ่กดิขึน้จรงิและต้นทนุ

มาตรฐานที่ควรจะเป็น เพื่อน�าไปใช้วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดผลต่าง และน�าไปปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการผลิต เช่น การจัดหาวัตถุดิบ การใช้วัตถุดิบ การควบคุมชั่วโมงการท�างาน 

เป็นต้น โดยผลต่างที่เกิดข้ึนนี้จะจ�าแนกประเภทได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ผลต่างวัตถุดิบ  

ผลต่างค่าแรงงาน และผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต แต่ระบบต้นทุนมาตรฐานมีข้อเสียในเรื่อง 

ความยากในการก�าหนดต้นทุนมาตรฐานไว้ล่วงหน้าอย่างถูกต้อง กิจการต้องพิจารณาถึงความ

เหมาะสมของราคามาตรฐาน จ�านวนมาตรฐาน ซึ่งในการก�าหนดต้นทุนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

ที่ผลิตในครั้งแรกของกิจการในบางครั้งอาจมีความคลาดเคลื่อนสูง นอกจากน้ี กิจการต้อง 

ทบทวนความเหมาะสมในการก�าหนดต้นทุนมาตรฐาน ท้ังในรปูจ�านวนมาตรฐาน ราคามาตรฐาน 

ชั่วโมงมาตรฐาน หรืออัตราค่าแรงงานมาตรฐาน หากสภาพแวดล้อมในการผลิตเปลี่ยนแปลงไป 

หรือเกิดผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตโดยประมาณกับค่าใช้จ่ายการผลิตท่ีเกิดขึ้นจริงเป็น

จ�านวนมาก รวมทั้งกิจการต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดผลต่างที่ไม่น่าพอใจเพื่อปรับปรุง

แก้ไขเช่นเดียวกับระบบต้นทุนปกติ นอกจากนี้ กิจการควรให้ความส�าคัญกับผลต่างที่น่าพอใจ 

ที่เกิดขึ้นด้วย เนื่องจากอาจเกิดจากการก�าหนดต้นทุนมาตรฐานอย่างไม่เหมาะสม

ตาราง 2.1 แสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบการบันทึกต้นทุนสินค้าด้วยระบบต้นทุนจริง ระบบ

ต้นทุนปกติ และระบบต้นทุนมาตรฐานในการบันทึกต้นทุนการผลิตเข้าสู่สินค้าที่ผลิต โดยได้แสดง 

แยกประเภทตามปัจจัยการผลิต คือ วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต
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บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและระบบบัญชีต้นทุน2626

ตาราง 2.1 การเปรียบเทียบแนวทางการบันทึกต้นทุนสินค้าด้วยระบบต้นทุนจริง  

ระบบต้นทุนปกติ และระบบต้นทุนมาตรฐาน

ระบบต้นทุนจริง ระบบต้นทุนปกติ ระบบต้นทุนมาตรฐาน

วัตถุดิบทางตรง ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ต้นทุนโดยประมาณ

ค่าแรงงานทางตรง ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ต้นทุนโดยประมาณ

ค่าใช้จ่ายการผลิต ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ต้นทุนโดยประมาณ ต้นทุนโดยประมาณ

Ruttanaporn	 (2005)	 ได้ศึกษำกำรใช้ระบบบัญชีต้นทุนในบริษัทที่อยู่นอกตลำดหลักทรัพย์ใน

ประเทศไทย	 ปี	 พ.ศ.	 2545	 พบว่ำบริษัทส่วนใหญ่ใช้ระบบต้นทุนจริง	 (actual	 costing)	 มำกที่สุด	 

ระบบต้นทุนมำตรฐำน	 (standard	 costing)	 และระบบต้นทุนปกติ	 (normal	 costing)	 ตำมล�ำดับ

2.5 วงจรการบันทึกบัญชีต้นทุนการผลิต

ในกิจกำรผลิตสินค้ำจะมีกิจกรรมต่ำงๆที่ซับซ้อนกว่ำกิจกำรให้บริกำรและกิจกำรซื้อขำยสินค้ำ	

เนื่องจำกในกระบวนกำรผลิตมีวงจรของกิจกรรมต่ำงๆเกี่ยวข้องกับทั้งก่อนและหลังกำรผลิตดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมการจัดซื้อจัดหา (procurement activity)
ในขัน้ตอนแรกของกระบวนกำรผลติสนิค้ำ	กจิกำรต้องจัดให้มปัีจจัยกำรผลติให้เพียงพอ	

โดยกิจกำรต้องจัดซื้อวัตถุดิบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมเพื่อน�ำเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต	 เมื่อผู้ขำย 

น�ำส่งวัตถุดิบตำมที่กิจกำรได้สั่งซื้อแล้ว	 กิจกำรจะบันทึกบัญชีวัตถุดิบตำมมูลค่ำวัตถุดิบที่ได้รับมำ	

และเก็บวัตถุดิบไว้ในคลังสินค้ำและจัดเก็บวัตถุดิบให้อยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำน	 โดยมีกำร 

ควบคุมทั้งทำงกำยภำพ	 (physical	 control)	 เช่น	 กำรเก็บรักษำในห้องที่มีกำรป้องกันอย่ำง

แน่นหนำ	 กำรอนุญำตให้เฉพำะผู้ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องเข้ำถึงวัตถุดิบได้	 เป็นต้น	 และกำรควบคุม

ทำงเอกสำร	 (document	 control)	 เช่น	 กำรใช้ใบเบิกวัตถุดิบท่ีผู้มีอ�ำนำจได้ลงนำม	 กำรใช้

เอกสำรเพื่อคุมยอดกำรรับเข้ำและเบิกใช้วัตถุดิบ	 เพื่อไม่ให้วัตถุดิบที่ซื้อมำสูญหำยและทรำบ

ต้นทุนของวัตถุดิบที่ซื้อมำและใช้ไปได้อย่ำงถูกต้อง

กจิกำรต้องจดัหำพนกังำนเพือ่แปรสภำพวัตถดุบิเป็นสนิค้ำส�ำเรจ็รปู	และท�ำงำนในส่วน

งำนสนับสนุนกำรผลิต	 โดยกิจกำรต้องมีกำรก�ำหนดอัตรำค่ำตอบแทนแก่พนักงำน	 ซ่ึงอำจ 

อยู่ในรูปแบบอัตรำค่ำแรงงำนต่อชั่วโมงกำรท�ำงำน	 ค่ำแรงงำนรำยชิ้น	 หรือเงินเดือนประจ�ำ	

นอกจำกนี้	 กิจกำรต้องค�ำนึงถึงค่ำตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับแรงงำนในรูปแบบอื่นด้วย	 เช่น	 

ค่ำตอบแทนส�ำหรับกำรท�ำงำนล่วงเวลำ	 โบนัส	 วันหยุด	 วันลำพักร้อน	 เป็นต้น	 รวมทั้งรำยกำร

หักที่เกี่ยวข้องกับค่ำแรงงำน	เช่น	ภำษีหัก	ณ	ที่จำ่ย	เงินประกันสุขภำพ	และเงินที่กิจกำรผู้เป็น

นำยจ้ำงต้องจ่ำยสมทบ	 เช่น	 เงินประกันสังคม	 เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	 เป็นต้น
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��5 วง�รการบันทึกบัญชีต้นทุนการผลิต 2727

นอกจากนี้ กิจการต้องจัดเตรียมปัจจัยการผลิตอื่นเพื่อนำาไปใช้ร่วมกับวัตถุดิบและ

แรงงานในการผลิตสินค้า เช่น เครื่องจักร เครื่องมือ อาคารโรงงาน สาธารณูปโภค เป็นต้น  

จึงทำาให้เกิดค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น เช่น ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ ค่าเช่า

โรงงาน ค่าสาธารณูปโภค ดังนั้นกิจการต้องคำานึงถึงความถูกต้องและความครบถ้วนของ 

ค่าใช้จ่ายการผลิต เนื่องจากค่าใช้จ่ายบางรายการอาจเป็นยอดรวมกับส่วนงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

การผลิต เช่น ค่าสาธารณูปโภคที่เรียกเก็บนั้นอาจเป็นของทั้งฝ่ายขายและบริหาร ค่าใช้จ่าย 

ที่เป็นส่วนของฝ่ายขายและบริหารจะต้องแยกแสดงไปเป็นค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในงบกำาไร

ขาดทุนประจำางวด นอกจากนี้ กิจการยังต้องคำานึงถึงค่าใช้จ่ายบางรายการท่ีเป็นของแผนก

บริการแต่ต้องแบ่งเข้าสู่แผนกผลิตด้วย เน่ืองจากแผนกบริการดังกล่าวให้บริการแก่แผนกผลิต 

ดังนั้นกิจการต้องใช้ความรอบคอบในการกำาหนดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเข้าเป็น 

ต้นทุนสินค้าให้เหมาะสม

2. กำรน�ำปัจจัยกำรผลิตไปใช้งำน (production activity)
เมื่อกิจการเบิกวัตถุดิบทางตรงเข้างาน กิจการต้องบันทึกเข้าเป็นต้นทุนงานระหว่างทำา

ตามมูลค่าที่กิจการได้เบิกใช้ สำาหรับวัตถุดิบทางอ้อมที่ได้ใช้ไปในการผลิตนั้น กิจการจะบันทึก

เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายการผลิต ด้านค่าแรงงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตที่ได้เกิดขึ้น 

กิจการต้องจำาแนกว่าต้นทุนค่าแรงงานใดเป็นค่าแรงงานทางตรงหรือค่าแรงงานทางอ้อม กิจการ

ต้องบันทึกค่าแรงงานทางตรงเข้าสู่งานระหว่างทำา ส่วนค่าแรงงานทางอ้อมจะบันทึกรวมเข้ากับ

ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นๆ โดยกิจการจะบันทึกยอดรวมของต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งสิ้น  

อันได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม และค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นเข้าเป็นต้นทุน

งานระหว่างทำา เพื่อบันทึกต้นทุนของปัจจัยการผลิตในงานระหว่างทำาอย่างครบถ้วนในภายหลัง

3. กำรน�ำสินค้ำที่ผลิตเสร็จเข้ำคลัง (inventory control activity)
เม่ือสินค้าผ่านกระบวนการผลิตและใช้ปัจจัยการผลิตจนครบถ้วนแล้ว กิจการจะนำา

สินค้าที่ผลิตเสร็จมีสภาพสมบูรณ์เข้าสู่คลังสินค้าเพื่อเตรียมจำาหน่ายให้แก่ลูกค้าต่อไป ซึ่งต้นทุน

งานระหว่างทำาที่ผลิตเสร็จจะโอนไปยังบัญชีสินค้าสำาเร็จรูป ซ่ึงเป็นสินค้าคงเหลือประเภทหน่ึง

ของกิจการผลิตสินค้า กิจการต้องมีการควบคุมภายใน เพื่อควบคุมการเข้าถึง การรับเข้า และ

การเบิกจ่ายสินค้าสำาเร็จรูป อีกทั้งควรมีการตรวจนับสินค้าสำาเร็จรูปอย่างสมำ่าเสมอ

4. กำรจ�ำหนำ่ยสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ (selling activity)
เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าจากกิจการ กิจการต้องบันทึกรับรู้รายได้ค่าขายและบันทึกต้นทุน

ผลิตภัณฑ์ที่ขายไปเข้าเป็นต้นทุนสินค้าขาย จึงทำาให้มูลค่าสินค้าคงเหลือของกิจการลดลง และ

ทำาให้ต้นทุนสินค้าขายเพ่ิมข้ึน โดยต้นทุนดังกล่าวจะแสดงเป็นยอดหักจากค่าขายในรอบระยะ

เวลาที่เกิดการขายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทำาให้กิจการทราบถึงกำาไรขั้นต้นและกำาไรสุทธิ 

ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆ
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บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและระบบบัญชีต้นทุน2828

วงจรกิจกรรมข้ำงต้นจะก่อให้เกิดวงจรกำรบันทึกบัญชีต้นทุนกำรผลิตตำมภำพ	 2.1	 โดย 

บัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำรรวบรวมต้นทุนในกิจกำรผลิตสินค้ำ	 ได้แก่	 บัญชีคุมยอดวัตถุดิบ	 บัญชีคุมยอด 

เงินเดือนและค่ำแรงงำน	 และบัญชีคุมยอดค่ำใช้จ่ำยกำรผลิต	 ส�ำหรับต้นทุนของปัจจัยกำรผลิตที่น�ำไปใช้

ผลิตน้ันจะถูกรวบรวมเข้ำไว้ในบัญชีงำนระหว่ำงท�ำ	 เมื่อกิจกำรผลิตสินค้ำแล้วเสร็จกิจกำรจะบันทึกมูลค่ำ

ของสินค้ำที่ผลิตเสร็จในบัญชีสินค้ำส�ำเร็จรูป	 และมูลค่ำของสินค้ำส�ำเร็จรูปท่ีได้ขำยออกไปนั้นจะถูก 

บันทึกโอนออกไปเป็นต้นทุนขำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่มีกำรขำยสินค้ำนั้นๆ	 เมื่อสิ้นรอบระยะเวลำ 

บัญช	ียอดคงเหลือ	ณ	วันสิ้นงวดของบัญชีคุมยอดวัตถุดิบ	บัญชีงำนระหว่ำงท�ำ	และบัญชีสินค้ำส�ำเร็จรูป	

จะน�ำไปแสดงไว้ในบัญชีสินค้ำคงเหลือในงบแสดงฐำนะกำรเงินในวันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชีนั้นๆ	ซึ่งจะได้

ศึกษำโดยละเอียดในบทต่อไป

ภาพ 2.1 วงจรบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้า

2.6 งบต้นทุนการผลิต

จำกวงจรบญัชต้ีนทนุกำรผลติสนิค้ำข้ำงต้น	กจิกำรสำมำรถน�ำข้อมูลต่ำงๆท่ีเกีย่วข้องกบักำรผลติ

สินคำ้มำแสดงในรูปแบบของงบกำรเงินที่เรียกว่ำ	 งบต้นทุนกำรผลิต	 (statement	 of	 cost	 of	 goods	

manufactured)	แม้ว่ำงบต้นทุนกำรผลิตเป็นรำยงำนที่จัดท�ำขึ้นเพื่อใช้ในกำรบริหำร	แต่ข้อมูลในขั้นตอน

สุดท้ำยจำกงบต้นทุนกำรผลิตจะเกี่ยวข้องกับกำรค�ำนวณต้นทุนขำยในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในทำง

บัญชีกำรเงิน	 โดยงบต้นทุนกำรผลิตจะมีรูปแบบและองค์ประกอบที่คล้ำยคลึงกันในหลำยๆกิจกำร	 ไม่วำ่

จะแสดงงบต้นทุนกำรผลิตในรูปแบบใด	 งบต้นทุนกำรผลิตยังคงมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ	 2	 ส่วน	 คือ	 

บัญชีคุมยอดวัตถุดิบ บัญชีงานระหวางทำ บัญชีสินคาสำเร็จรูป
• เบิกใชวัตถุดิบ
 ทางตรง
• เบิกใชวัตถุดิบ
 ทางออม
• ยอดคงเหลือ
 วัตถุดิบปลายงวด

• ยอดงาน
 ระหวางทำ
 ตนงวด
• นำปจจัยการ
 ผลิตเขางาน

• ผลิตเสร็จ
 และโอนออก
• ยอดคงเหลือ
 งานระหวาง
 ทำปลายงวด

• ยอดสินคา
 คงเหลือ
 ตนงวด
• รับโอนสินคา
 ที่ผลิตเสร็จ

• บันทึกสินคา
 ที่ขาย
• ยอดคงเหลือ
 สินคาสำเร็จรูป
 ปลายงวด

บัญชีตนทุนขาย
• บันทึกตนทุน
 สินคาที่ขาย

• ยอดคงเหลือ
 วัตถุดิบตนงวด
• ซื้อวัตถุดิบ
 

บัญชีคุมยอดเงินเดือนและคาแรงงาน
• ใชแรงงานทางตรง
• ใชแรงงานทางออม• จางแรงงาน

บัญชีคุมยอดคาใชจายการผลิต

• ใชคาใชจาย
 การผลิตในงาน

• เกิดคาใชจาย
 การผลิต
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