
                         

การวิเคราะหตนทุนตามกิจกรรมของการจัดการงานซอมบํารุงของ
ระบบเครื่องทําความเย็นของโรงงานตัวอยาง 

ACTIVITY BASED COSTING ANALYSIS FOR 
MAINTENANCE MANAGEMENT OF REFRIGERATION 

SYSTEM OF SAMPLE FACTORY 

ทินกร ปติกุล*  อาณัติ วัฒนสังสุทธ์ิ*  ภัทร ประธานทรง** และ ธานี อวมออ*** 

* ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม              
 มหาวิทยาลัยศิลปากร  อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

** ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย อ. หนองแขม  กทม. 10160 
* ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธนบุรี  อ. หนองแขม  กทม. 10160 

E-mail: tinnakornn@gmail.com 
 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือหาแนวทางในการลดตนทุนของการซอมบํารุงระบบทําความเย็นของโรงงานตัวอยาง

โดยใชแนวคิดการวิเคราะหตนทุนตามกิจกรรม นอกจากน้ียังปรับปรุงวิธีการทํางาน ในบางกิจกรรมโดยใชเทคนิคการ
จัดการงานวิศวกรรม   เพ่ือลดกิจกรรมท่ีไมมีมูลคาเพ่ิม ซึ่งหลังการปรับปรุงตนทุนของ การซอมบํารุงระบบทําความเย็น
ลดลงจากเดิมไมตํ่ากวา 150,000 บาทตอเดือน 

 
Abstract 

This research was aimed to determine on the cost reduction approach of refrigeration 
system maintenance of sample factory by using Activity-Based Costing concept. In addition, 
the work method improvement of some activities by using engineering management 
technique to reduce non value added activities was done. It was found that after improvement 
its cost was reduced not less than 150,000 baht per month 

 
1. บทนํา 

ในปจจุบันอุตสาหกรรมการผลิต อาหารของ
ประเทศไทย มีอัตราการแขงขันที่สูงขึ้นผูประกอบการ
ทางธุรกิจ ตองทําการมุงเนนทางดานคุณภาพสินคาและ
ประสิทธิภาพในการผลิต ซึ่งงานวิจัยน้ีจัดอยูในประเภท
อุตสาหกรรมอาหาร ที่มีตนทุนสวนใหญมากจากการ
ซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรเปนสวนมาก ดังน้ันองคกรจึง

มีความจําเปนที่จะตองหาแนวทางปรับปรุงและลด
ตนทุนการ 
 
บํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณที่กอใหเกิดตนทุน
ทางการผลิต   

ร ะ บ บ ต น ทุ น กิ จ ก ร ร ม  (Activity-Based 
Costing) หรือระบบ ABC ซึ่งเปนเครื่องมือในการ
บริหารงานในลักษณะการบริหารงานฐานคุณคา 



                         

(Value-Based Management) ซึ่งเช่ือมโยงการบริหาร
ระดับองคกรลงสูระบบการปฏิบัติงานประจําวัน โดย
พิจารณาหนาที่ความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน
ตลอดทั้งกิจการ (Cross-Functional) ในลักษณะที่มอง
กิจกรรมตาง ๆ ขององคกรเปนภาพรวม (Integrated 
View) เพ่ือทําใหผูบริหารระดับสูงเขาใจพฤติกรรม
ตนทุน (Cost Behavior) ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในองคกร 
ทําใหสามารถแยกปจจัยที่ทําใหตนทุนทางกิจกรรมตาง 
ๆ และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ลดขั้นตอนการ
ทํางานที่ซับซอน และตัวผลักดันตนทุน (Cost Driver) 
อันจะเปนประโยชนตอการจัดการตนทุนของระบบท่ี
ศึกษาซึ่งจะ ใชเปนขอมูลปอนกลับในการตัดสินใจของ
ผูบริหาร  

 
2. วิธีการวิจัย 

1. วิเคราะหและจําแนกปจจัยแตละขั้นตอน เพ่ือ
คํานวณตนทุนคาใชจายในระบบการซอมบํารุงรักษา 
และระบบเคร่ืองทําความเย็นกอนปรับปรุง (ทางบัญชี
และกิจกรรม) โดยมีขั้นตอนการวิเคราะหตนทุนทาง
กิจกรรมดังน้ี 

1.1 การกําหนดหรือระบุกิจกรรมของ
องคกรเพ่ือใหไดมาซึ่งเกณฑ ในการแบงลักษณะการ
ดําเนินกิจกรรม 

1.2 การคํานวณตนทุนกิจกรรม โดยการใช
ขอมูลคาใชจายทางบัญชี ของแตละแผนกการปนสวน
มาจากระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) คูณ
กับสัดสวนเวลาที่ใชในการทํางานในแตละกิจกรรมจะ
ไดเปนคาใชจายการผลิตแยกตามแผนกแตละกิจกรรม 

1.3 การวิเคราะหตัวผลักดันตนทุน 
(Activity Driver) ในแตละงาน/กิจกรรม โดยการ 
สัมภาษณ และศึกษากระบวนการทํางานซึ่งจะทําให

ทราบถึงสาเหตุการเกิดตนทุน เพ่ือคํานวณตนทุนตอ
หนวยของแตละงาน/กิจกรรมน้ัน 

1.4 เมื่อสรุปผลวิเคราะหตัวผลักดันตนทุน
กิจกรรม (Activity Driver) และจํานวนตัวผลักดัน
กิจกรรมไดครบแลว ผูศึกษาจึงไดทําการคํานวณตนทุน
ตอหนวยของตัวผลักดันตนทุน (Cost per Driver) ในแต
ละแผนก  

2. เสนอแนวทางการลดกิจกรรมที่ไมกอใหเกิด
มูลคาเพ่ิมดวย เทคนิคการจัดการงานวิศวกรรมและ
ดําเนินการปรับปรุงตามแนวทางที่เสนอ 

3.  ทําการวิเคราะหตนทุนคาใชจายบํารุงรักษา
ระบบเครื่องทําความเย็นหลังปรับปรุง ตามตนทุนทาง
กิจกรรม 

4. ทําการเปรียบเทียบตนทุนทางกิจกรรมกอนและ
หลังการปรับปรุง 

 
3. ผลการวิจัย 

การวิเคราะหตนทุนตามกิจกรรมของระบบการ
จัดการงานซอมบํารุงของเครื่องทําความเย็น เริ่มต้ังแต
การปนสวนคาใชจ ายจากบัญชีแยกประเภท (Cost 
Element) ลงสูศูนยตนทุน (Cost Center) จากศูนยตนทุน
ลงสูกิจกรรม จากกิจกรรมลงสูการบริการ เมื่อไดตนทุน
รวมแลว จะคํานวณตนทุนกิจกรรมตอหนวย (Cost per 
Driver) และระบุตนทุนเขาสูบริการ (Cost Object) เพ่ือ
คํานวณตนทุนตอหนวยบริการน้ัน (Cost per Unit) โดย
การศึกษาในครั้งน้ีจะทําการศึกษา ในสวนงานของ 
ระบบเครื่องทําความเย็นในโรงงานตัวอยาง 

ขั้นท่ี 1 การวิเคราะหกิจกรรม 
โดยทําการเก็บขอมูลและสัมภาษณกิจกรรม และสัดสวน
เวลาที่ใชในการทํางานของแตละกิจกรรมโดยใชเกณฑใน
การจัดสัดสวนเวลาที่ใชทั้งหมดของแตละกิจกรรม (Total 
Time Approach) ดังตารางที่ 1 

 
 



                         

ตารางท่ี 1 เปนแบบฟอรมท่ีใชในการเก็บขอมูลกิจกรรมและสัดสวนเวลาในการทํางานของแตละกิจกรรม 

รายการท่ี  กิจกรรม สัดสวนรอยละเวลาที่ใช 

   
   
   

รวม   
 

โดยการสัมภาษณ ผูดําเนินงานที่เก่ียวของและสังเกตการณ
การทํางาน ของผูดําเนินงาน   ภายหลังจากการรวบรวม 

 

ขอมูลจากแบบสัมภาษณสัดสวนในการทํางาน ซึ่งใหผล
การวิเคราะหดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 แสดงสรุปผลการวิเคราะหกิจกรรมและสัดสวนเวลาท่ีใชไปในแตละกิจกรรม 

กิจกรรม ดําเนินงานแผนก ปรับอากาศ    (กะกลางวัน) ระยะเวลาดําเนินงาน คิดเปน % ระดับกิจกรรม 

ประชุมแผนกประจําวัน 1:00 4.17 Batch 

ควบคุมและ จดบันทึกการทํางาน เคร่ืองจักร 3:30 14.58 Unit 

ตรวจสอบงานขอใชบริการ  0:30 2.08 Unit 

ประสานงานจัดซ้ือเคร่ืองจักร อุปกรณ  1:00 4.17 Facility 

บันทึกรายงานประจําวัน - ประวัติเคร่ืองจักร 0:30 2.08 Unit 

งาน ซอมบํารุงตามใบขอใชบริการ 4:00 16.67 Unit 

เดินทาง เตรียม อะไหลอุปกรณ 1:30 6.25 Unit 

 
ขั้นท่ี 2 การคํานวณตนทุนกิจกรรม 

เมื่อไดสัดสวนเวลาในการทํางานของแตละกิจกรรมแยก
ตามแผนกแลว ก็สามารถนําสัดสวนเวลาที่ไดจากเวลารวม 
 

มาคํานวณตนทุนคาใชจายในแตละกิจกรรม โดยการใช
ขอมูลคาใชจายทางบัญชีของแตละแผนกการปนสวนมา
จากระบบบัญชีแยกประเภท คูณกับสัดสวนเวลาที่ใช 

ตารางท่ี 3 แสดงสรุปคาใชจายของแตละสวนงานแยกตามกิจกรรม 

กิจกรรม ดําเนินงานแผนงานปรับอากาศ    (กะกลางวัน) %ตอกิจกรรม คาใชจายดําเนินงานตอกิจกรรม 

ประชุมแผนกประจําวัน 4.17 33,461.25 
ควบคุมและ จดบันทึกการทํางาน เคร่ืองจักร 14.58 117,114.38 
ตรวจสอบงานขอใชบริการ  2.08 16,730.63 
ประสานงานจัดซ้ือเคร่ืองจักร อุปกรณ  4.17 33,461.25 
ลงบันทึกรายงานประจําวัน – ประวัติเคร่ืองจักร 2.08 16,730.63 
งาน ซอมบํารุงเคร่ืองจักร 16.67 133,845.00 
เดินทาง เตรียม อะไหลอุปกรณ 6.25 50,191.88 



                         

ในการทํางานในแตละกิจกรรมจะไดเปนคาใชจายการผลิต
แยกตามแผนกแตละกิจกรรม แลวจึงคํานวณเปนตนทุน
กิจกรรมตอตัวผลักดันกิจกรรมและสุดทายนําไปคํานวณ
ตนทุนกิจกรรมลงสูสิ่งที่ตองการคิดตนทุน 

ขั้นท่ี 3 การกําหนดตัวผลักดันตนทุนกิจกรรม 
ตัวอยาง  ผูศึกษาไดทําการรวบรวมขอมูลจากแผนก ระบบเคร่ือง
ทาํความเย็นและแผนกระบบปรับอากาศ เพ่ือทําการตรวจนับและ
วิเคราะหตัวผลักดันตนทุนจากตารางตอไปน้ี 

 
ตารางท่ี 4 แสดงสรุปผลการวิเคราะหตัวผลักดันกิจกรรมและจํานวนตัวผลักดันกิจกรรม 

กิจกรรมดําเนินงานแผนกปรับอากาศ ตัวผลักดันกิจกรรม จํานวนตัวผลกัดันกิจกรรม ประเภทผลักดันกิจกรรม 

ประชุมแผนกประจําวัน จํานวนวันทํางาน 302.00 คร้ัง 

ควบคุมและจดบันทึกการทํางาน เคร่ืองจักร จํานวนช่ัวโมง 3,624.00 คร้ัง 

ตรวจสอบงานขอใชบริการ  จํานวนใบแจงซอม 514.00 งาน 

ประสานงานจัดซ้ือเคร่ืองจักร อุปกรณ จํานวนใบสั่งซ้ือ 771.00 รายการ 

ลงบันทึกรายงานประจําวัน - ประวัติเคร่ืองจักร จํานวนงานแจงซอม กะ
กลางวัน 

466.00 งาน 

งานซอมบํารุงตามใบขอใชบริการ จํานวนงานแจงซอม กะ
กลางวัน 

466.00 งาน 

เดินทางเตรียม อะไหลอุปกรณ จํานวนงานแจงซอม กะ
กลางวัน 

466.00 งาน 

 
ขั้นท่ี 4 การคํานวณตนทุนตอหนวยกิจกรรม 

วิเคราะหตัวผลักดันตนทุนกิจกรรม(Activity Driver) และ
จํานวนตัวผลักดันกิจกรรมไดครบแลว ผูศึกษาจึงไดทําการ

คํานวณตนทุนตอหนวยของตัวผลักดันตนทุน (Cost per 
Driver) ในแตละขั้นตอนการทํางาน  

 
ตารางท่ี 5 แสดงตนทุนกิจกรรมตอตัวผลักดัน (Cost per Driver) 

กิจกรรมดําเนินงานแผนกปรับอากาศ จํานวนตัวผลกัดันกิจกรรม ตนทุนกิจกรรมตอหนวย 

ประชุมแผนกประจําวัน 302 110.80 

ควบคุมและ จดบันทึกการทํางาน เคร่ืองจักร 3624 32.32 

ตรวจสอบงานขอใชบริการ  514 32.55 

ประสานงานจัดซ้ือเคร่ืองจักร อุปกรณ 771 43.40 

ลงบันทึกรายงานประจําวัน - ประวัติเคร่ืองจักร 466 35.90 

งาน ซอมบํารุงเคร่ืองจักร 466 287.22 

เดินทาง เตรียม อะไหลอุปกรณ 466 107.71 

 
 



                         

ขั้นท่ี 5 การคํานวณลดตนทุนโดยใช เทคนิคการจัดการ
งานวิศวกรรม 
การวิ เคราะหสาเหตุกิจกรรมที่ทํ าให เ กิดตนทุนโดย
ประยุกตใชแผนภูมิกางปลา ของการจัดการงานซอมบํารุง
แผนกเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ แบง 4 
กิจกรรมหลักไดแก 

1. กิจกรรม ควบคุมและจดบันทึกการทํางานเครื่องจักร  
สาเหตุที่ทําให เกิดตนทุนกิจกรรมควบคุมและจด
บันทึกการทํางานเคร่ืองจักร  เกิดจากกําหนดความถ่ีใน
การจดบันทึกมากเกินไป  แนวการลดตนทุน  แผนกจึง
ทํา การลดกิจกรรม(Activity Reduction)จากการ
ประชุมวันละ 1ครั้งเปล่ียนเปน อาทิตยละ 1 ครั้ง  และ 
ยุบรวมกิจกรรมรวมกัน(Activity Sharing) ของการ
ประชุม ของแผนกในกะกลางวันและกลางคืนจากการ
ประชุมแยกทั้ง 2 กะมาประชุมรวมกัน ทําใหลดการ
ประชุมแผนกจาก 52 ครั้งตอเดือนเปน 4 ครั้งตอเดือน 

2. กิจกรรม งานซอมบํารุงเคร่ืองจักร สาเหตุที่ทําใหเกิด
ตนทุน งานซอมบํารุงเครื่องจักร เกิดจาก การซอม
บํารุงขาดประสิทธิภาพ และสาเหตุที่ทําให การซอม
บํารุงขาดประสิทธิภาพ เกิดจากการขาดการฝกอบรม
,มีปริมาณงานในการซอมบํารุงมากเกินไปทําใหรีบ

ดําเนินงานทําใหเสียเวลามาซอมบํารุงอีกหลายครั้ง 
แนวการลดตนทุน  จัดการฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ์
ภาพ การซอมบํารุงใหดีขึ้น 

3. กิจกรรม งานตรวจสอบแผนงานซอมบํารุงเชิงปองกัน 
สาเหตุที่ทําให เกิดตนทุนกิจกรรมงานตรวจสอบ
แผนงานซอมบํารุงเชิงปองกัน เกิดจากจํานวนรายการ
ในการซอมบํารุงเชิงปองกันมีมาก  แนวการลดตนทุน  
จึงเสนอใหมีการลดกิจกรรมที่มีความซับซอน ลด
กิจกรรม(Activity Reduction) ใหลด กิจกรรมควบคุม
และจดบันทึกการทํางานเครื่องจักรจากเดิม 12 ครั้งตอ
กะ(360 ครั้งตอเดือน)เปน 6 ครั้งตอกะ(180 ครั้งตอ
เดือน)      

4. กิจกรรม ประสานงานจัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ สาเหตุ
ที่ทําใหเกิดตนทุนกิจกรรม การประสานงานจัดซื้อ
เครื่องจักร อุปกรณ เกิดจาก การคํานวณอุปกรณ
อะไหลไมเพียงพอตอการใชงาน ทําใหทางแผนกตอง
เสียเวลาในการจัดหาอะไหลที่จะนํามาใช   อีกทั้ง 
ผูรับเหมา เขามาติดตอประสานงานมากเกินไป ทําให
ทางแผนกตองเสียเวลาในการดําเนินกิจกรรม แนวทาง
ลดกิจกรรม โดยการคํานวณ หาปริมาณการสั่งซื้อที่
ประหยัด โดยใช EOQ (Economic Ordering Quantity) 

 
ตารางท่ี 6 ตารางความถี่ในการสั่งซื้อคอมเพรสเซอร คอลยรอน  คอลยเย็นและทอทองแดง ป 2006 

รายการสั่งซือ้ ปริมาณใบสั่งซื้อ ราคาเฉลี่ย EOQ จํานวนครั้งตอป 

คอมเพรสเซอร 26 8336.26 3.16 = ~4 8.23 

คอลยรอน 8 7337.50 1.87 = ~2 4.28 

คอลยเย็น 21 8155.48 2.87 = ~3 7.32 

ทอทองแดง 13 1750.54 4.87 = ~5 2.67 

 
 
 



                         

ขั้นท่ี 6 การเปรียบเทียบตนทุนทางกิจกรรม กอนและ
หลัง ปรับปรุง 
ภายหลังจากการเสนอแนวทางการปรับปรุงและดําเนินการ
ปรับปรุง ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนทาง
กิจกรรมกอนและหลังปรับปรุง 

4.สรุปผลวิจัยและ การอภิปรายผลงานวิจัย 
ผูวิจัยไดนําสาเหตุที่ไดไปดําเนินงาน แกไขปรับปรุง

งานและเก็บขอมูลชวงเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน และ
ธันวาคม ป2550 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกอนปรับปรุงและหลัง
ปรับปรุงสามารถนํามาลดตนทุน ในแผนกได สรุปผล 

 

ตารางท่ี 7 สรุปผลการเปรียบเทียบตนทุนกิจกรรม กอนและหลังปรับปรุง แผนกเคร่ืองเย็นและแผนก ปรับอากาศ 
ตนทุนกิจกรรม กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

ก.ย. 50 ต.ค. 50 พ.ย. 50 ธ.ค. 50 

ตนทุนกิจกรรม แผนก เคร่ืองเย็น 114,293 72,781 75,858 78,775 

ตนทุนกิจกรรม แผนก ปรับอากาศ 171,736 43,699 55,004 39,546 

รวม 286,029 116,481 130,862 118,321 

 

จากตารางท่ี 7 เปรียบเทียบตนทุนกิจกรรม กอนและหลัง
ปรับปรุง สามารถลดตนทุนได ไมตํ่ากวา 150,000 บาท 
ตอเดือน 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณทานเจาของโรงงานกรณีศึกษาที่ใหขอมูล

ที่ใหขอมูลในการทําวิทยานิพนธในครั้งน้ี อีกทั้งใหความ
รวมตางๆ ที่เปนประโยชนยิ่งสําหรับการทําวิทยานิพนธ
ในครั้งน้ี 
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