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บทคัดย่อ  
 

ต้นทุนเป็นสารสนเทศทางการบัญชีชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญต่อผู้บริหารองค์การในการบริหารจัดการองค์การให้
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทั้งในด้านการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจเลือกทางเลือก 
สารสนเทศด้านต้นทุนที่น าเสนอแก่บุคคลภายนอกองค์การและบุคคลภายในองค์การมีความแตกต่างกันตามความต้องการ
ใช้ นักบัญชีผู้จัดท าสารสนเทศด้านต้นทุนควรให้ความส าคัญในประเด็นดังกล่าวนี้ โดยสามารถเลือกการจัดประเภทต้นทุน
ได้ ๕ ประเภท ได้แก่ การจัดประเภทเพื่อระบุความตรงต่อเป้าหมายต้นทุนท่ีก าหนดไว้ การจัดประเภทเพื่อคิดต้นทุนสินค้า
หรือบริการ การจัดประเภทเพื่อการวางแผน การจัดประเภทต้นทุนเพื่อการควบคุมต้นทุนและคุณภาพ และการจัดประเภท
ต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สารสนเทศด้านต้นทุนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากต้นทุนที่ได้มีการจัดท าโดยการ
ค านึงถึงความมีจริยธรรมในการจัดท า ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้มีหน้าที่จัดท าและผู้บริหารที่ มีหน้าที่ในการก ากับให้มีการจัดท า
ด้วย ต้นทุนที่จัดท าเพื่อใช้ประโยชน์ภายในองค์การ ควรค านึงถึงความเกี่ยวข้อง ความเหมาะสมยุติธรรม ความถูกต้อง 
ความสม่ าเสมอ และความทันเวลา 
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ABSTRACT  
 

Cost is one kind of important accounting information used in organization management to 
achieve its objectives including planning, controlling, and decision making. Cost information presented 
to outside stakeholders is different to that should be presented to the users inside the organization 
depending on their usage needs. Accountants who are responsible to provide cost information should 
be aware of this issue. There are about 5 categories of assigning cost: assigning costs to cost objects, 
assigning costs to product or service, assigning costs for planning, assigning costs for controlling, and 
assigning costs for decision making. However, costs that are processed with the ethical mind would 
provide maximum benefit to the users. Ethics should be stressed on people who use the cost 
information as well as ones who are responsible forproviding them. The cost information that is 
provided for internal use should be covered the relevance, the fairness, the realistic, the consistency, 
and the timeliness. 
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บทน า 
ผู้บริหารองค์การในยุคปัจจุบันอาจจะคิดว่าจะ

สามารถค้นหาสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารงาน
ได้ ง่ายและรวดเร็วเนื่องจากความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ความจริงมิ ได้ เป็นเช่นนั้น 
สารสนเทศทางการบัญชีส าหรับผู้บริหารองค์การในด้าน
การจัดการองค์การเป็นสารสนเทศภายในกิจการซึ่งไม่
เปิดเผยสู่ภายนอกองค์การ โดยสารสนเทศส าหรับการ
ตัดสินใจในแต่ละกรณีจะมีความแตกต่างกันและเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะเรื่อง ผู้ที่มีหน้าที่ในการประมวลผล
สารสนเทศดังกล่าวย่อมต้องมีความเข้าใจในการใช้
ประโยชน์สารสนเทศ เพื่อจะสามารถจัดหาและประมวลผล
สารสนเทศให้สนองความต้องการใช้ของผู้บริหารได้ครบถ้วน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสนเทศด้านต้นทุนซึ่งสามารถจัดแบ่ง
ได้หลายประเภทขึ้นกับมุมมองในแต่ละประเด็นของการ
น า ไปใ ช้ประโยชน์ ในการบริหารงานขององค์การ
โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจที่แสวงหาก าไรและสิ่งที่ส าคัญอีก
ประ เด็นหนึ่ ง  คื อ  ความมี จริ ย ธรรมของนั กบัญ ชี
ผู้รับผิดชอบในการประมวลผลสารสนเทศด้านต้นทุน
ส าหรับผู้บริหาร การน าหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ
ต้นทุนมาประยุกต์ เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับผู้บริหาร
องค์การในยุคใหม่ที่เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารไม่ใช่สิ่งใหม่ 
แต่ประเด็นที่มีการพัฒนาและให้ความส าคัญมากขึ้นเป็น
ล าดับ คือ ความมีจริยธรรม (Ethic) ในการประมวลผล
และน าเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับต้นทุนส าหรับผู้บริหารทุก
ระดับในการบริหารองค์การ โดยเนื้อหาของบทความนี้เน้น
การใช้ประโยชน์ภายในองค์การธุรกิจ ข้อมูลที่จะน ามา
ประมวลผลเป็นข้อมูลภายใน ซึ่งเน้นการรายงานตามส่วน
งานมากกว่าการรายงานในภาพรวมขององค์การ ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่าเป็นหลักการด้านการบัญชีบริหาร 
 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน 
เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าหน้าที่งานของผู้บริหาร

องค์การประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การอ านวยการ และการควบคุม 
ซึ่งในการท างานตามหน้าที่งานดังกล่าวของผู้บริหาร

องค์การจ าเป็นต้องใช้ประโยชน์สารสนเทศประกอบการ
ตัดสินใจด าเนินการ โดยหน้าที่การวางแผนเป็นหน้าที่
ส าคัญหน้าที่แรกที่ต้องด าเนินการเพื่อให้ได้แผนงาน
ส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ 
ในองค์การ  สารสนเทศเพื่อการบริหารงานจัดแบ่งเป็น ๒ 
ประเภท คือ สารสนเทศภายใน ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุด
แข็งและจุดอ่อนของกิจการ และสารสนเทศภายนอก ซึ่ง
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสและอุปสรรคที่กิจการจะได้รับ 
กล่าวคือ ในการวางแผนการด าเนินการของกิจการใด ๆ 
นั้น ต้องอาศัยหลักการของการ “รู้เรา” และ “รู้เขา” 
ก่อนที่จะก าหนดแผนการด าเนินงานเพื่อถือปฏิบัติต่อไป 
จุดแข็ง คือสิ่งภายในที่กิจการต้องรักษาไว้และใช้ประโยชน์
ในการแข่งขัน จุดอ่อน คือสิ่งท่ีภายในกิจการต้องแก้ไขและ
ก าจัดออกให้มากที่สุด โอกาส คือสิ่งภายนอกอันเป็ น
ช่องทางที่กิจการสามารถที่จะเข้าไปขยายงานและเก็บ
เกี่ยวผลประโยชน์ได้ อุปสรรค คือสิ่งภายนอกที่จะสกัดกั้น
ไม่ให้กิจการด าเนินไปด้วยความราบรื่น [1-2] 

ได้มีนักวิชาการหลายกลุ่ม และสถาบันวิชาชีพ
หลายสถาบัน ให้ความหมายของค าว่า “ต้นทุน (Cost)” 
ไว้มาก โดยสรุปแล้วไม่มีความแตกต่างกันนัก สามารถสรุป
ได้ว่า ต้นทุน หมายถึง ทรัพยากรที่กิจการเสียไป หรือ
จะต้องเสียในอนาคต เพื่อให้ได้สินทรัพย์อันอาจหมายถึง
สินค้าหรือบริการกลับมาเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดย
ทรัพยากรดังกล่าวจะต้องวัดมูลค่าออกมาเป็นตัวเงิน [3] 
โดยปกติจะวัดมูลค่า ณ วันที่เกดิเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นนั้น 
และต้นทุนที่ถูกน ามาหักจากรายได้เพื่อวัดผลการด าเนินงาน
ในงวดบัญชี เรียกว่า “ค่าใช้จ่าย (Expense)” อนึ่ง ห้วงเวลา
ของการเกิดขึ้นของต้นทุนและค่าใช้จ่ายอาจเป็นเวลาเดียวกัน 
หรือ ต่างเวลากัน ขึ้นกับลักษณะของรายการหรือเหตุการณ์
ทางการบญัชี (Accounting Transaction)  ต้นทุนบางรายการ
เกิดขึ้นเป็นเวลาระยะหนึ่งในสภาพของสินทรัพย์แล้วจึงจะ
เปลี่ยนสภาพเป็นค่าใช้จ่าย ตัวอย่าง  ต้นทุนการผลิตสินค้า
เพื่อขาย จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ คือ สินค้าส าเร็จรูป และเมื่อ
ขายไปจะเปลี่ยนสภาพเป็นค่าใช้จ่าย เรียกว่า ต้นทุนสินค้า
ขาย ในขณะที่ต้นทุนบางรายการเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนสภาพเป็น
ค่าใช้จ่ายทันที ตัวอย่าง  ต้นทุนทางการตลาดในการโฆษณา
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และส่งเสริมการขาย จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการขายเมื่อเกิด
รายการค้า เป็นต้น 

การน าหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนมา
ประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับผู้บริหารองค์การในยุค
ใหม่ที่เป็นยุดของข้อมูลข่าวสารไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่มีการ
พัฒนามุมมองมากขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริหาร 
แม้ว่าการพัฒนาจะไม่เพิ่มขึ้นในอัตราก้าวหน้ามากนักแต่
หลักการและแนวคิดพื้นฐานเปรียบเสมือนฐานรากของ
อาคารที่จะต้องมั่นคงเพื่อการต่อยอดการใช้ประโยชน์ใน
อนาคต ต้นทุนมีช่ือเรียกต่าง ๆ กันในการจัดประเภท
ต้นทุนตามเป้าหมาย (Cost Object) แต่ละอย่าง เพื่อการ
ใช้ประโยชน์ โดยจัดในครั้งนี้ขอน าเสนอ  5 ประเภท 
ดังต่อไปนี้ 

1. การจัดประเภทเพื่อระบุความตรงต่อเป้าหมาย
ต้นทุนที่ก าหนดไว้ (Assigning costs to cost objects) 
หมายถึง การระบุความสัมพันธ์ของข้อมูลต้นทุนว่า เป็น
ต้นทุนทางตรง(Direct Cost) ที่สามารถระบุได้ของ
เป้าหมายที่ต้องการคิดต้นทุน หรือเป็นต้นทุนทางอ้อม 
(Indirect Cost) ที่ไม่สามารถระบุได้โดยตรงแต่เป็นต้นทุน
ที่มีต้องจัดสรรให้สิ่งที่เป็นเป้าหมายที่ต้องการคิดต้นทุน
เพื่อความสมบูรณ์ของการคิดต้นทุนเนื่องจากเกิดขึ้นจาก
การให้ประโยชน์แก่สิ่งที่เป็นเป้าหมายที่ต้องการคิดต้นทุน
นั้น ตัวอย่าง เงินเดือนผู้จัดการแผนกขายของเขตการขาย
ภาคกลาง เป็นต้นทุนทางตรงของเขตการขายภาคกลาง 
ในการคิดต้นทุนของเขตการขายภาคกลางแต่เป็นต้นทุน
ทางอ้อมของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นส่วนงานหนึ่งของ
เขตการขายภาคกลางและเป็นอีกเป้าหมายที่ต้องการคิด
ต้นทุนกรณีที่กล่าวมานี้เป็นการจัดประเภทต้นทุนด้านการ
บัญชีบริหารที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการองค์การในด้านการคิดและควบคุมต้นทุน 

2. การจัดประเภทเพื่อคิดต้นทุนสินค้าหรือบริการ 
(Assigning costs to product or service) หมายถึง 
การคิดต้นทุนการผลิต (Manufacturing Costs) ให้กับ
สินค้าหรือบริการที่กิจการผลิต ว่าเป็น ต้นทุนสินค้า
ส าเร็จรูป (Cost of Goods Manufactured / Finished 
Goods) และต้นทุนงานระหว่างท า(Cost ofWork in 

Process) เท่าใดและส่วนของต้นทุนสินค้าส าเร็จรูปที่ขาย
ออกไปถูกจัดเป็นต้นทุนสินค้าขายเท่าใด โดยส่วนประกอบ
ของต้นทุนการผลิตตามหลักการบัญชีต้นทุนมี ๓ ส่วน  
ได้แก่ ค่าวัตถุทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายการ
ผลิตกรณีที่กล่าวมานี้เป็นการจัดประเภทต้นทุนด้านการ
บัญชีการเงิน โดยใช้วิธีการคิดต้นทุนการผลิตแบบต้นทุน
รวม (Absorption Costing) ที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ ในการจัดท างบการเงินประกอบรายงาน
ประจ าปี โดยต้นทุนการผลิตจะรวมค่าใช้จ่ายการผลิตส่วน
คงที่ด้วย หรือการจัดประเภทต้นทุนด้านการบัญชีบริหาร 
โดยใช้วิธีการคิดต้นทุนการผลิตแบบต้นทุนผันแปร 
(Variable Costing) ที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในด้านการจัดท ารายงานภายในเพื่อประกอบการบริหาร
จัดการองค์การทั้งในด้านการวางแผน ควบคุมและ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่จะท าก าไรสูงสุดแก่องค์การโดย
ต้นทุนการผลิตจะไม่รวมค่าใช้จ่ายการผลิตส่วนคงที่ แต่จะ
น าค่าใช้จ่ายการผลิตส่วนคงที่เป็นค่าใช้จ่ายประจ างวด
ทั้งหมด 

3. การจัดประเภทเพื่อการวางแผน (Assigning 
costs for planning) หมายถึง การจัดประเภทต้นทุนตาม
ลักษณะความสัมพันธ์กับตัวผลักดันต้นทุน (Cost Driver) 
แนวคิดนี้มองในประเด็นการเกิดขึ้นของต้นทุนโดยการจัด
ประเภทต้นทุนเป็น 2 กลุ่ม  ต้นทุนกลุ่มหนึ่ง เกิดขึ้น
เนื่องจากเวลาเป็นตัวผลักดันให้ต้นทุนเกิดขึ้น ต้นทุน
ประเภทนี้ได้แก่ ต้นทุนที่มีก าหนดเวลาเป็นเกณฑ์ได้แก่ 
เงินเดือนค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น เรียกช่ือว่า ต้นทุนคงที่ 
(Fixed Cost) ต้นทุนอีกกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากปริมาณ
งานหรือปริมาณกิจกรรมเป็นตัวผลักดันให้ต้นทุนเกิดขึ้น
ต้นทุนประเภทนี้ได้แก่ต้นทุนที่มีก าหนดปริมาณกิจกรรม
เป็นเกณฑ์ ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ า เป็นต้น 
เฉพาะส่วนที่คิดจากจ านวนหน่วยที่ใช้เรียกช่ือว่า ต้นทุน
ผันแปร (Variable Cost) อนึ่ง ต้นทุนบางกลุ่มมีส่วนผสม
ของต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรอยู่ด้วยกัน เรียกช่ือว่า 
ต้นทุนก่ึงผันแปร (Semi-variable Cost) หรือ ต้นทุนผสม 
(Mixed Cost) ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ ท่ีมีการคิดต้นทุน ๒ส่วน 
ส่วนหนึ่งก าหนดเวลาเป็นเกณฑ์และอีกส่วนหนึ่งคิดจาก
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จ านวนหน่วยท่ีใช้ เป็นต้นนอกจากน้ี ต้นทุนคงที่บางชนิดมี
การเปลี่ยนแปลงเป็นแบบขั้นบันไดเมื่อมีกิจกรรมเกิดขึ้น
เลยก าหนดขั้นต่ าที่ระบุ เรียกว่า ต้นทุนคงที่เป็นข้ัน (Step-
Fixed Cost) หรือ ต้นทุนผันแปรที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราเป็นแบบขั้นบันไดเมื่อมีกิจกรรมเกิดขึ้นเลยก าหนด
ขั้นต่ าที่ระบุ  เรียกว่า ต้นทุนผันแปรแบบขั้น (Step-
Variable Cost) กรณีที่กล่าวมานี้เป็นการจัดประเภท
ต้นทุนด้านการบัญชีบริหารที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การในด้านการวางแผน 

4. การจัดประเภทเพื่อการควบคุม (Assigning 
costs for controlling) โดยแบ่งความหมายของการ
ควบคุมเป็น ๒ ลักษณะ คือ การควบคุมต้นทุน และ การ
ควบคุมคุณภาพ 

4.1 การจัดประเภทเพื่อการควบคุมต้นทุน 
(Cost Control) หมายถึงการจัดประเภทต้นทุนตาม
ลักษณะการใช้ประโยชน์ในการวัดผลและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจริงเปรียบเทียบกันแผนงาน เพื่อการควบคุม
ต้นทุนให้อยู่ในกรอบแผนที่ได้รับอนุมัติของศูนย์ความ
รับผิดชอบ (Responsibility Center) โดยจัดประเภทเป็น
ต้นทุนควบคุมได้ (Controllable Cost) เป็นต้นทุนที่
หัวหน้าหน่วยงานสามารถควบคุมได้  ได้แก่  ค่าวัสดุ
สิ้นเปลือง ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือนและค่าจ้าง เป็นต้น 
ต้นทุนควบคุมไม่ได้ (Non-controllable Cost) เป็น
ต้นทุนที่หัวหน้าหน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ค่า
เสื่อมราคาสินทรัพย์ที่หัวหน้าหน่วยงานไม่มีอ านาจในการ
อนุมัติการจัดซื้อ เงินเดือนหัวหน้าหน่วยงาน เป็นต้นอนึ่ง 
ต้นทุนควบคุมได้ของหน่วยงานระดับหนึ่งอาจเป็นต้นทุน
ควบคุมไม่ได้ของหน่วยงานอีกระดับหนึ่ง ซึ่งแตกต่างกันใน
ระดับของโครงสร้างการจัดองค์การ ดังนั้น การจัดประเภท
จะต้องพิจารณาตามความสัมพันธ์ของต้นทุนและ
เป้าหมายที่ต้องการคิดต้นทุนกรณีที่กล่าวมานี้เป็นการจัด
ประเภทต้นทุนด้านการบัญชีบริหารที่ผู้บริหารสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การในด้านการ
ควบคุม ซึ่งต้องมีการวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.2 การจัดประเภทเพื่อการควบคุมคุณภาพ 
ซึ่งเรียกว่าต้นทุนคุณภาพ (Quality Cost) หมายถึง การ

จัดประเภทต้นทุนในส่วนของต้นทุนที่ เกิดจากการ
ด าเนินการให้สินค้าหรือบริการที่ผลิตออกมามีคุณภาพ
ตามที่ออกแบบไว้ ต้นทุนคุณภาพแบ่งเป็น ๔ ชนิด คือ  (1) 
ต้นทุนในการป้องกัน (Prevention Cost) หมายถึง ต้นทุน
ที่เกิดขึ้นเพื่อการเตรียมการในการป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสียหายอันจะน าไปสู่การที่สินค้าไม่มีคุณภาพตามที่
ก าหนด  ต้นทุนดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกัน 
หรือ สร้างความพร้อมให้แก่ทรัพยากรการผลิตซึ่ ง
ประกอบด้วยสินทรัพย์มีตัวตน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ
ทรัพยากรบุคคล  ตัวอย่าง ต้นทุนในการฝึกอบรมพนักงาน 
ต้นทุนในการพัฒนาระบบงาน ต้นทุนในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับคุณภาพ เป็นต้น (2) ต้นทุนในการประเมิน 
(Appraisal Cost) หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อเกิดขึ้น
เพื่อการประเมินผลลัพธ์จากการผลิตว่ามีคุณภาพตามที่
ก าหนดไว้หรือไม่ ตัวอย่าง ต้นทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์ทดสอบ 
ต้นทุนวัสดุที่ใช้ในการทดสอบ ต้นทุนในการตรวจสอบงาน
ระหว่างผลิต เป็นต้น  (3) ต้นทุนความเสียหายเกิดภายใน 
(Internal Failure Cost) หมายถึง ต้นทุนที่เกิดจากความ
เสียหายเนื่องจากสินค้าที่ผลิตไม่มีคุณภาพตามที่ก าหนด 
ก่อนที่จะส่งให้ลูกค้า ท าให้ต้องทิ้ง หรือ เสียต้นทุนในการ
ซ่อมแซม หรือ ท าใหม่ ตัวอย่าง ต้นทุนสินค้าเสีย ต้นทุนใน
การซ่อมสินค้ามีต าหนิ ต้นทุนในการตรวจซ้ าสินค้ามีต าหนิ
ที่ซ่อมแล้ว  และ (4) ต้นทุนความเสียหายเกิดภายนอก 
(External Failure Cost) หมายถึง ต้นทุนที่เกิดจากความ
เสียหายเนื่องจากสินค้าที่ผลิตไม่มีคุณภาพตามที่ก าหนด 
หลังจากส่งไปให้ลูกค้าแล้ว ท าให้ต้องรับคืนมาซ่อม หรือ
รับคืนและส่งสินค้าใหม่ไปเปลี่ยนให้ หรือลูกค้าขอคืนโดย
ไม่รับสินค้าเปลี่ยนต้องคืนเงินให้ลูกค้า ตัวอย่าง ต้นทุนใน
การซ่อมสินค้า ต้นทุนในการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ลูกค้า 
เป็นต้น อนึ่ง ต้นทุนคุณภาพที่น าเสนอในรายงานต้นทุน
คุณภาพเป็นต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริงในงวดของการรายงาน แต่
มีต้นทุนคุณภาพที่ไม่ได้น ามารวมไว้ในรายงาน เนื่องจาก
เป็นต้นทุนที่ไม่ได้จ่ายเงินไปจริง แต่ก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่กิจการ โดยเป็นต้นทุนคุณภาพที่ซ่อนตัวเลขไว้ 
คือ ต้นทุนที่เกิดจากการที่กิจการขาดรายได้จากการขาย
เนื่องจากลูกค้าไม่มีความเช่ือถือในคุณภาพสินค้าของ
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กิจการ จึงไม่ซื้อสินค้าของกิจการ  การรายงานต้นทุน
คุณภาพในลักษณะนี้จะเป็นการเปิดเผยในรายงานเพื่อให้
ผู้บริหารได้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทนการรวมต้นทุน
คุณภาพที่ไม่ได้เกิดจริงเข้ากับต้นทุนคุณภาพที่เกิดจริง 
กรณีที่กล่าวมานี้เป็นการจัดประเภทต้นทุนด้านการบัญชี
บริหารที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการภาพลักษณ์ของกิจการและการเป็นที่ยอมรับของ
ลูกค้า 

5. การจัดประเภทเพื่อการตัดสินใจ (Assigning 
costs for decision making) หมายถึงการจัดประเภท
ต้นทุนเพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจด าเนินการ
ในแต่ละกรณีมีต้นทุนประเภทนี้ ๓ ชนิดที่มีผู้บริหารส่วน
ใหญ่น ามาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจเพื่อการด าเนินงานใน
ระยะสั้นโดยเฉพาะในปีงวดด าเนินงาน ได้แก่ (1)  ต้นทุน
ส่วนแตกต่าง (Differential Cost) หรือรู้จักกันในช่ือ 
ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Incremental Cost) หมายถึง ต้นทุนที่
แตกต่างกันในระหว่างทางเลือกหรือ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของ
ทางเลือกหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น โดยแนวคิด
ของต้นทุนส่วนแตกต่างของนักบัญชีจะสอดคล้องกับ
แนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งเรียกช่ือว่า ต้นทุนส่วนเพิ่ม 
(Marginal Cost) ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์มองกรณีที่ต้นทุน
เพิ่มขึ้นเนื่องจากการผลิตหรือขายสินค้าเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย 
การใช้ประโยชน์ต้นทุนดังกล่าวในการตัดสนิใจจะน าตน้ทุน
ส่ วน เพิ่ ม ไป เปรี ยบ เที ยบกั บร าย ได้ ส่ วนแ ตกต่ า ง 
(Incremental Revenue) หรือ รายได้ส่วนเพิ่ม (ถ้ามี)
อนึ่ง ต้นทุนส่วนแตกต่าง หรือ ต้นทุนส่วนเพิ่ม ที่ผู้บริหาร
จะน ามาใช้พิจารณาส าหรับแต่ละทางเลือกนั้นควรค านึงถึง
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนโดยพิจารณา
ความสัมพันธ์ของงวดเวลา ซึ่งการจัดประเภทต้นทุนที่
กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ได้จัดเป็นต้นทุนคงที่ และการ
พิจารณาความสัมพันธ์ของปริมาณกิจกรรม ซึ่งการจัด
ประเภทต้นทุนที่กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ได้จัดเป็นต้นทุน
ผันแปรด้วย  ต้นทุนในส่วนท่ีกล่าวถึงนี้เป็นต้นทุนที่จะต้อง
จ่ายส าหรับแต่ละทางเลือก  (2) ต้นทุนค่าเสียโอกาส 
(Opportunity Cost) หมายถึง ผลประโยชน์ที่อาจจะ
เกิดขึ้นของทางเลือกที่ผู้บริหารไม่ได้เลือกคิดเป็นต้นทุน

ส่วนหนึ่งของทางเลือกที่ผู้บริหารเลือก ต้นทุนค่าเสีย
โอกาสดังกล่าวนี้เป็นต้นทุนแต่เพียงในนามไมไ่ดต้้องจ่ายไป
จริงซึ่งเป็นแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ที่นักบัญชีได้
ยอมรับและน ามาใช้ประโยชน์ในการน าเสนอสารสนเทศ
ส าหรับผู้บริหารในการพิจารณาตัดสินใจเลือกทางเลือกใน
การปฏิบัติงานในงวดด าเนินงาน  (3)  ต้นทุนจม (Sunk 
Cost) หมายถึง ต้นทุนที่กิจการได้จ่ายไปแล้ว หรือ มีข้อ
ผูกพันที่จะต้องจ่าย ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยจัดอยู่ใน
กลุ่ม ต้นทุนหลีกเลี่ยงไม่ได้ (Unavoidable Cost)  ซึ่งเป็น
ต้นทุนที่ ไม่ต้องน ามาพิจารณาในการตัดสินใจเลือก
ทางเลือก เนื่องจากต้นทุนดังกล่าวจะเกิดขึ้นก่อนการ
ตัดสินใจไม่ว่าจะเลือกทางเลือกใดก็ตามตัวอย่าง ต้นทุน
อุปกรณ์ที่ซื้อมาและใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ต้นทุนที่ต้อง
น ามาพิจารณาเปรียบเทียบส าหรับทางเลือกแต่ละ
ทางเลือกจะเป็นต้นทุนที่จะเกิดในอนาคตเมื่อเลือก
ทางเลือกนั้น ๆ ต้นทุนดังกล่าวนี้จัดอยู่ในกลุ่ม ต้นทุน
หลีกเลี่ยงได้ (Avoidable Cost) ตัวอย่าง ต้นทุนค่าวัสดุ
สิ้นเปลืองที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจซื้อและใช้อุปกรณ์
ใหม่  ซึ่ งถ้าไม่ เลือกทางเลือกนี้จะไม่มีต้นทุนค่าวัสดุ
สิ้นเปลือง [1, 3] 
 

ข้อควรค านึงในการจัดท าและใช้ประโยชน์
สารสนเทศด้านต้นทุน 

เป็นที่ทราบกันว่า นักบัญชีขององค์การมีหน้าที่
รับผิดชอบในการประมวลผลสารสนเทศด้านต้นทุนส าหรับ
การจัดท างบการเงินประกอบรายงานประจ าปี ตาม
แนวคิดของการบัญชีการเงิน และ การประมวลสารสนเทศ
ด้านต้นทุนส าหรับการจัดท ารายงานประกอบการบริหาร
จัดการ ตามแนวคิดของการบัญชีบริหาร โดยการ
ประมวลผลสารสนเทศด้านต้นทุนเพื่อใช้ประโยชน์ทั้ง
ภายนอก และ ภายในดังกล่าวนั้น มีสิ่งที่นักบัญชีจะต้อง
ค านึงถึงเหมือนกัน คือ ความมีจริยธรรมในการจัดท า และ
ส าหรับผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์สารสนเทศดังกล่าว
จะต้องมีจริยธรรมในการก ากับการจัดท าด้วยตลอดจนการ
น าไปใช้ประโยชน์ตรงตามประเด็นที่นักบัญชีได้จัดท าให้ 
จึงขอน าเสนอโดยแบ่งเป็น 2 มุมมองดังนี้ 
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ก. ข้อควรค านึงด้านผู้จัดท าองค์การขนาดใหญ่ 
จะแบ่งส่วนงานด้านการบัญชีเป็นการบัญชีการเงินและ
การบัญชีบริหารอย่างชัดเจน และเนื่องจากหลักการ
เกี่ยวกับการคิดต้นทุนมีทางเลือกให้เลือกใช้ให้เหมาะสม
กับลั กษณะการด า เ นิ น ง านของกิ จกา ร  นั กบัญ ชี
ผู้รับผิดชอบในการประมวลผลสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร
ควรจะได้พิจารณาและหารือผู้บริหารในการก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในการจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานของศูนย์ความรับผิดชอบระดับต่าง 
ๆ โดยให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันเพื่อความสามารถในการ
เปรียบเทียบสิ่งที่นักบัญชีบริหารต้องค านึงถึงในด้านของ
ผู้จัดท าสารสนเทศด้านต้นทุนเพื่อการบริหารจัดการด้าน
การวางแผนและการควบคุม ได้แก่  (1) ความเกี่ยวข้อง 
(Relevance) หมายถึง ต้นทุนที่นักบัญชีบริหารจะน ามา
รวมเพื่อการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นเพื่อให้ผู้บริหารใช้
ประโยชน์จะต้องเลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งท่ีจะน าเสนอ
เท่านั้น ซึ่งรวมถึงการขจัดความซ้ าซ้อนออกด้วย(2)  ความ
เหมาะสมยุติธรรม (Fairness) หมายถึง วิธีการในการ
จัดสรรต้นทุนของส่วนงานให้บริการให้กับส่วนงานที่รับ
บริการควรค านึงถึงผลประโยชน์ที่ส่วนงานที่รับบริการ
ได้รับโดยเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมยุติธรรม เพื่อน าไปสู่ข้อมูล
ต้นทุนที่ถูกต้องตามควร  (3)  ความถูกต้องเป็นจริง 
(Realistic) หมายถึง วิธีการประมาณการต้นทุนจะต้อง
ค านึงถึงพื้นฐานของความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้น ไม่ล าเอียง
เพื่อประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดซึ่งเป็นบ่อเกิดของการ
ตบแต่ง (Pad) ข้อมูลให้ได้ยอดตามที่ต้องการ ซึ่งเป็น
วิธีการที่อาจเกิดขึ้นในการจัดท าสารสนเทศเพื่อการ
วางแผน หรือการจัดท างบประมาณ โดยใช้การตบแต่ง
งบประมาณ (Padding the Budget) ให้ได้ตัวเลขตาม
ต้องการตัวเลขงบประมาณในลักษณะนี้จะขาดความถูก
ต้องและไม่เป็นจริงซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร (4)  
ความสม่ าเสมอ (Consistency) หมายถึง ช่วงเวลาของ
การจัดท าสารสนเทศควรจะท าอย่างสม่ าเสมอ ระยะเวลา
ห่างเท่ากัน และหลักการที่เลือกใช้ควรจะเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อสามารถเปรียบเทียบกันได้ในการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน หากมีการเปลี่ยนแปลงควรจะมี

การวิเคราะห์ผลแตกต่างของวิธีการใหม่และวิธีการเดิมที่
เคยถือปฏิบัติสักระยะหนึ่งก่อน   (5)  ความทันเวลา 
(Timeliness) หมายถึง การน าเสนอสารสนเทศทันเวลาใน
การใช้ประโยชน์ กล่าวคือ สารสนเทศเพื่อการวางแผนควร
จัดท าเสร็จครบถ้วนก่อนการน าไปใช้ และสารสนเทศเพื่อ
การควบคุมควรจัดท าหลังจากการปฏิบัติเสร็จสิ้นไม่นาน
นัก เพื่อสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานและแก้ไขได้
ทันเวลา เพื่อการวางแผนครั้งต่อไป 

ข. ข้อควรค านึงด้านผู้ใช้ประโยชน์ผู้บริหารซึ่ง
เป็นผู้ใช้ประโยชน์สารสนเทศด้านต้นทุนที่จัดท าโดยนัก
บัญชีบริหาร (1)  ความเป็นผู้น า (Leadership) หมายถึง 
การที่ผู้บริหารกระตุ้นให้มีการจัดท าสารสนเทศด้านต้นทุน
เพื่อใช้ประโยชน์ในการรายงานผลการด าเนินงาน และ 
การใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การ ซึ่งผู้บริหาร
จะต้องมีความเป็นผู้น าที่เข้าใจถึงเทคนิคการบริหารงาน
แบบการกระตุ้นให้คนในองค์การท างานแบบไม่มีการ
บังคับ ประกอบกับการมีสิ่งล่อใจให้ปฏิบัติงานให้ดีและมี
รางวัล (2)  การสร้างมูลค่า (Value Creation) แก่ผู้มีส่วน
ได้เสีย  หมายถึง การที่ผู้บริหารมีแนวคิดในการสร้างมูลค่า
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบด้วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และ
พนักงานในองค์การ อันน าไปสู่การน าสารสนเทศด้าน
ต้นทุนมาใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่าง การ
ตัดกิจกรรมไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพื่อลดต้นทุนการผลิต การ
น าเทคนิคด้านการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า การ
ผลิตตามค าสั่งผลิตเพื่อลดต้นทุนในการถือสินค้าคงเหลือ 
เป็นต้น   (3 )   การก ากับดูแลกิ จการ  (Corporate 
Governance) หมายถึง การที่ผู้บริหารสร้างให้ผู้มีส่วนได้
เสียมีความเช่ือมั่นว่าการบริหารจัดการขององค์การได้
ด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ใช่
เพื่อผู้บริหารเท่านั้นซึ่งในประเด็นนี้การมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นสิ่งหนึ่งที่กิจการส่วน
ใหญ่ในปัจจุบันได้ใช้เพื่อสร้างความเช่ือมั่นดังกล่าว(4)  
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึงการ
ที่ผู้บริหารได้ใช้ประโยชน์สารสนเทศด้านต้นทุนและน ามา
ประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และจัดท าแผนเพื่อการ
ควบคุมและลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น โดยธุรกิจส่วนใหญ่
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ในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญในเรื่องนี้อย่างมาก ซึ่งความ
เสี่ยงในบางเรื่องควบคุมได้ยากและอยู่เหนือความควบคุม
ของกิจการ [1-2] 

 

สรุป  
วิธีการจัดท าและใช้ประโยชน์ต้นทุนขององค์การ

ธุรกิจ ส่งผลต่อนักบัญชีในการเลือกและใช้วิธีการคิดต้นทุน
เพื่อจัดท ารายงานเพื่อน าเสนอทั้งภายนอกและภายใน
กิจการ โดยมีหลักการและวิธีการน า เสนอต่างกัน 
เนื่องจากการใช้ประโยชน์ต่างกัน ในสถานะของผู้มีส่วนได้
เสียที่เป็นเจ้าของในลักษณะของผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน ผู้
ลงทุนในลักษณะของผู้ถือหุ้นในอนาคต เจ้าหนี้ และผู้
ก ากับดูแล ซึ่งจัดเป็นบุคคลภายนอกกิจการ และในสถานะ
ของผู้บริหารองค์การในลักษณะของผู้บริหารระดับต่าง ๆ 
มีสิ่งที่เป็นประเด็นที่ควรพิจารณา คือ การจัดประเภท
ต้นทุนเพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ กัน และข้อควร
ค านึ ง ในมุมมองที่ เ ป็นผู้ จั ดท า  และผู้ ใ ช้ประ โยชน์
สารสนเทศด้านต้นทุน ซึ่งมีความแตกต่างกัน แต่สิ่งที่
เหมือนกันอย่างหนึ่ง คือ ความมีจริยธรรมในการจัดท า
และการใช้ประโยชน์สารสนเทศด้านต้นทุน ที่จะต้องธ ารง
รักษาไว้  
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