
บทที� 3 

การบญัชีต้นทนุรวมและการบญัชีต้นทนุผนัแปร 

(Full Costing and Variable Costing) 

 
 โดยทั �วไปการบญัชตี้นทุนที�ใช้ในกิจการมวีตัถุประสงค์เพื�อให้ข้อมูลที�ต้องใช้คํานวณต้นทุน
ผลติภณัฑ ์(Product Cost) หรอืตรีาคาสนิคา้คงเหลอื แต่ในปจัจุบนัขอ้มลูต้นทุนจะสามารถนํามาใชใ้น
การวางแผน การควบคุม การวดัและประเมนิผลการดําเนินงาน และการตดัสนิใจต่างๆ ที�เกดิขึ<นในการ
ดําเนินธุรกิจ โดยวธิกีารทางบญัชตี้นทุนจะทําหน้าที�สะสมข้อมูลต่างๆ เกี�ยวกบัต้นทุนไว้ จนกว่าจะมี
ความต้องการใชข้อ้มูล เมื�อขอ้มลูต้นทุนมบีทบาทต่อการตดัสนิใจในกจิการมากขึ<น ความเชื�อถอืไดแ้ละ
ความถูกต้องของขอ้มลูจงึมคีวามสําคญั เพราะมผีลต่อประสทิธภิาพของการตดัสนิใจ ดงันั <นเพื�อให้ได้
ข้อมูลต้นทุนที�เป็นประโยชน์ให้มากที�สุดแนวคิดเกี�ยวกับการบัญชีต้นทุนจึงมีการแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คอื 

1. การบญัชีต้นทุนรวม (Full costing)  
การบญัชตี้นทุนรวม หรอืการบญัชตี้นทุนเต็ม  ที�บางครั <งเรยีกว่าการบญัชีต้นทุนคดิเข้างาน 

(Absorption Costing) เป็นวธิกีารบญัชทีี�ยดึหลกัว่าต้นทุนผลติภณัฑ ์(Product Cost) คอื ต้นทุนการ
ผลติ (Manufacturing Cost) ที�รวมทั <งส่วนผนัแปรและคงที�ทั <งหมด ซึ�งประกอบไปดว้ย วตัถุดบิทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลติผนัแปร และค่าใช้จ่ายในการผลติคงที� เป็นวธิกีารบญัชทีี�ใช้
คํานวณหาต้นทุนผลติภณัฑเ์พื�อนําไปหกัออกจากรายได้ในงบกําไรขาดทุน และใชต้รีาคาทุนของสนิค้า
คงเหลอืเพื�อแสดงเป็นรายการสนิทรพัยใ์นงบดุล 

2. การบญัชีต้นทุนผนัแปร (Variable costing) 
การบญัชตี้นทุนผนัแปร หรอืต้นทุนทางตรง (Direct Costing) เป็นวธิกีารบญัชทีี�มแีนวคดิว่า

ตน้ทุนการผลติ คอื ตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้งกบัการผลติอยา่งใกลช้ดิ เป็นตน้ทุนที�เกดิขึ<นเมื�อมกีารผลติ
เท่านั <น ส่วนต้นทุนส่วนที�เกิดขึ<นมาไม่ว่าจะผลติสนิค้าหรอืไม่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการผลติคงที� จะไม่
นํามาคํานวณเป็นต้นทุนของสินค้า หากแต่จะถือเป็นค่าใช้จ่ายประจํางวด หรือต้นทุนสําหรบังวด 
(Period Cost) ดงันั <นต้นทุนการผลติผนัแปรจงึประกอบดว้ย วตัถุดบิทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และ
ค่าใชจ้า่ยในการผลติผนัแปร 

การคาํนวณต้นทุนผลิตภณัฑต์ามวิธีต้นทุนรวม 

 การคํานวณต้นทุนผลติภณัฑ์ตามวธิกีารบญัชตี้นทุนรวมหรอืต้นทุนคดิเขา้งานนั <นเป็นไปตาม
หลกัการบญัชทีี�รบัรองกนัโดยทั �วไป โดยต้องคํานวณต้นทุนสนิคา้ที�ผลติเสรจ็ คํานวณต้นทุนขาย และตี
ราคาสนิคา้คงเหลอื เพื�อรายงานผลการดาํเนินงานเสนอต่อผูเ้กี�ยวขอ้งทั <งภายในและภายนอกกจิการ ซึ�ง
วธิกีารคํานวณต้นทุนจะถอืหลกัว่า ต้นทุนของผลติภณัฑค์อืต้นทุนการผลติทั <งหมดไม่ว่าจะเป็นต้นทุน
ทางตรง (Direct Cost) หรอืต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost) อกีนัยหนึ�งกค็อื ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนผนัแปร 



(Variable Cost) หรอืต้นทุนคงที� (Fixed Cost) ที�เกดิขึ<นจากการผลติสนิคา้ในงวดนั <นๆ กจ็ะถูกนํามา
คํานวณรวมกันเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ที�ทําการผลิตในงวดนั <นๆ เช่นกัน ดังนั <น การคํานวณต้นทุน
ผลติภณัฑต์ามวธิตีน้ทุนรวมกจ็ะตอ้งประกอบดว้ย  

• วตัถุดบิทางตรง (Direct Materials) 
• ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labours) 
• ค่าใชจ้่ายการผลติคงที� (Manufacturing Overhead Variable Cost) 
• ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร (Manufacturing Overhead Fixed Cost) 

 ต้นทุนผลติภณัฑท์ี�คํานวณได้ จะปรากฏอยู่ในรูปของตนัทุนผลติของสนิค้าสําเรจ็รปู (Finished 
goods) หรอืตน้ทุนงานระหว่างผลติ (Work in process) จนกว่าสนิคา้สําเรจ็รปูจะถูกขายออกไปจงึจะถอื
ว่าส่วนที�ขายออกไปเป็นต้นทุนขาย (Cost of goods sold) ซึ�งเป็นต้นทุนสําหรบังวด (Period cost) ที�
ตอ้งนําไปหกัจากรายไดห้รอืค่าขายในงบกําไรขาดทุน เพื�อแสดงผลการดําเนินงานของกจิการ และส่วน
ที�เหลอืจากการขายในงวดนั <น จะใชต้้นทุนผลติภณัฑท์ี�คํานวณไดม้าใชต้รีาคาเป็นสนิคา้คงเหลอื โดยจะ
แสดงรายการเป็นสนิทรพัยใ์นงบดุล เพื�อแสดงฐานะการเงนิของกจิการ เพื�อเป็นรายงานทางการเงนิที�ใช้
เสนอต่อบุคคลภายนอก เช่น เจ้าหนี< ผู้ถือหุ้น ทั <งนี<การคํานวณต้นทุนผลิตภณัฑ์ตามวิธีต้นทุนรวม 
สามารถคาํนวณไดต้ามตวัอยา่งต่อไปนี< 
 
ตวัอย่างที� 3.1บรษิทั สายรุง้ จาํกดั ทาํการผลติสนิคา้ชนิดหนึ�งออกจาํหน่าย โดยตน้ทุนการผลติ
ประกอบดว้ย 
 จาํนวนหน่วยของสนิคา้ที�ผลติ    5,000 หน่วย 
 ตน้ทุนผลติผนัแปรต่อหน่วย : 
  วตัถุดบิทางตรง     20 บาท 
  ค่าแรงงานทางตรง    40 บาท 
  ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร   10 บาท 
 ตน้ทุนผลติคงที� : 
  ค่าใชจ้่ายการผลติคงที�    300,000 บาท 

การคาํนวณต้นทุนต่อหน่วยตามวิธีต้นทุนรวม 
 ตน้ทุนการผลติสนิคา้ต่อหน่วยตามวธิตีน้ทุนรวมคํานวณไดด้งันี<   
  วตัถุดบิทางตรง     20 บาท 
  ค่าแรงงานทางตรง    40 บาท 
  ค่าใชจ้่ายการผลติ 
   ผนัแปร    10 
   คงที� (300,000/5,000) 60 70 บาท  
 ตน้ทุนสนิคา้ต่อหน่วย     130 บาท 



 สาํหรบัต้นทุนสนิคา้ตามวธิตีน้ทุนรวม สามารถนํามาใชค้าํนวณหาผลการดาํเนินงานในงบกําไร
ขาดทุนได ้ดงันี< 
 สมมตวิ่า ในปีนี<บรษิทั สายรุง้ จาํกดั จาํหน่ายสนิคา้ได ้4,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 200 บาท 
โดยมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารผนัแปรหน่วยละ 30 บาท และค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารคงที� 
100,000 บาท  
 

บริษทั สายรุ้ง จาํกดั 

งบกาํไรขาดทุน 

หน่วย : บาท 
ตามวธิตีน้ทุนรวม 

ขาย (4,000 x 200)                                                                                  800,000 

หกั ตน้ทุนขาย (4,000 x 130)                                                                     520,000 

กําไรขั <นตน้                                                                                            280,000 

หกัค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

ผนัแปร (4,000 x 30)                                                                                120,000 

คงที� 100,000                                                                                         220,000 

กําไรสุทธ ิ                                                                                               60,000 

 
 สาํหรบัต้นทุนขายที�ปรากฏอยูใ่นงบกําไรขาดทุน จาํนวน 520,000 บาทนั <น เมื�อแยกเป็นตน้ทุน
ของแต่ละส่วนประกอบของสนิคา้ จะมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี< 
 วตัถุดบิทางตรง (4,000 x 20)     80,000 บาท 
 ค่าแรงงานทางตรง(4,000 x 40)             160,000 บาท 
 ค่าใชจ้่ายในการผลติ   
  ผนัแปร  (4,000 x 10)  40,000 
  คงที�  (4,000 x 60) 240,000 280,000 บาท 
 ตน้ทุนขายรวม      520,000 บาท 
 จากจํานวนสนิค้าที�บรษิทั สายรุง้ จํากดั ผลติทั <งหมดจํานวน 5,000 หน่วย เมื�อจาํหน่ายไปแล้ว 
4,000 หน่วย จงึเหลอืส่วนที�ยงัไม่ไดจ้าํหน่ายเป็นสนิคา้คงเหลอือยู่จาํนวน 1,000 หน่วย โดยต้นทุนของ
สนิคา้คงเหลอืปรากฏในงบดุลเป็นจาํนวน 130,000 บาท (1,000 x 130)ซึ�งวธิคีํานวณต้นทุนขายและ
ต้นทุนสินค้าคงเหลือโดยวิธีต้นทุนรวมนี< จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายการผลิตคงที�ซึ�งเกิดขึ<นเป็นจํานวน
แน่นอนไม่เปลี�ยนแปลง ไม่ว่ากจิการจะทําการผลติสนิคา้เป็นจาํนวนกี�หน่วยกต็ามนั <น ไดถู้กจดัสรรหรอื
เฉลี�ยให้เป็นต้นทุนของสินค้าแต่ละหน่วยโดยใช้จํานวนหน่วยสนิค้าที�ผลติเป็นเกณฑ์ ดงันั <นจงึทําให้
ค่าใช้จ่ายการผลติคงที�ต่อหน่วยเปลี�ยนแปลงไปในทศิทางตรงกนัขา้มกบัจํานวนหน่วยที�ผลติ กล่าวคอื 



ถา้ปรมิาณผลผลติมมีาก ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที�ต่อหน่วยจะตํ�า และถา้ปรมิาณผลผลติน้อย ค่าใชจ้่ายการ
ผลติคงที�ต่อหน่วยจะสงู ทั <งนี<ค่าใชจ้า่ยคงที�ต่อหน่วยที�เปลี�ยนแปลงไปตามระดบัการผลติ ทําใหต้้นทุนต่อ
หน่วยไม่เท่ากนัทั <งที�กิจการยงัคงจ่ายค่าใช้จ่ายในการผลติคงที�เป็นจํานวนเท่าเดมิ และส่งผลต่อการ
วดัผลการดาํเนินงานของกจิการดว้ย 
 เพื�อเปรยีบเทยีบให้เห็นความแตกต่างของต้นทุนสนิค้าต่อหน่วย และผลการดําเนินงานของ
กจิการที�ใชว้ธิตี้นทุนรวม เมื�อจาํนวนหน่วยสนิคา้ที�ผลติมกีารเปลี�ยนแปลงไป จงึสมมตใิหบ้รษิทั สายรุง้ 
จาํกดัเพิ�มการผลติจากปีละ 5,000 หน่วยเป็นปีละ 10,000 หน่วย ในขณะที�ปรมิาณการจาํหน่ายเท่าเดมิ 
คอื 4,000 หน่วย ซึ�งการคาํนวณจะเป็นดงัต่อไปนี< 

 การคาํนวณตน้ทุนการผลติสนิคา้ต่อหน่วย คอื 
 วตัถุดบิทางตรง      20 บาท 
  ค่าแรงงานทางตรง    40 บาท 
  ค่าใชจ้่ายการผลติ 
   ผนัแปร    10 
   คงที� (300,000/10,000)  30 40 บาท  
 ตน้ทุนสนิคา้ต่อหน่วย     100 บาท 
 
 ถา้กจิการจาํหน่ายสนิคา้เท่าเดมิคอื 4,000 หน่วย โดยค่าใชจ้า่ยในการขายและการบรหิารไม่
เปลี�ยนแปลง ผลการดาํเนินงานที�แสดงในงบกําไรขาดทุนจะเป็นดงันี< 
 

บริษทั สายรุ้ง จาํกดั 

งบกาํไรขาดทุน 

หน่วย : บาท 
ตามวธิตีน้ทุนรวม 

ขาย (4,000 x 200)                                                                                  800,000 

หกั ตน้ทุนขาย (4,000 x 100)                                                                    400,000 

กําไรขั <นตน้                                                             400,000 

หกัค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

ผนัแปร (4,000 x 30)                               120,000 

คงที� 100,000220,000 

กําไรสุทธ ิ                                                               180,000 

  
 จากงบกําไรขาดทุนข้างต้นนี< จะเหน็ได้ว่า ทั <งที�บรษิทั สายรุง้ จํากดัขายสนิค้าได้เพยีง 4,000 
หน่วยเท่าเดมิ แต่กลบัมกีําไรเพิ�มขึ<น 120,000 บาท (180,000 – 60,000) นั <น เป็นเพราะกจิการมตี้นทุน



การผลติลดลงหน่วยละ 30 บาท (130 – 100) ซึ�งทําใหต้้นทุนขายรวมลดลง 120,000 บาท (4,000 x 
30) ดงันั <นกําไรของบรษิทัจงึเพิ�มขึ<นดว้ยจาํนวนตน้ทุนขายที�ลดลงนั �นเอง 
 ทั <งนี<ต้นทุนสนิคา้ต่อหน่วยที�ลดลงหน่วยละ 30 บาท (130 – 100) เกดิจากการที�กจิการผลติ
สนิคา้เพิ�มขึ<น 5,000 หน่วย (10,000 – 5,000) ซึ�งจาํนวนสนิคา้ที�ผลติเพิ�มนี<ไดเ้ฉลี�ยค่าใชจ้่ายการผลติ
คงที�จาํนวน 300,000 บาท เขา้เป็นตน้ทุนการผลติในหน่วยสนิคา้ดว้ย จงึทําใหค้่าใชจ้่ายการผลติคงที�ต่อ
หน่วยเดมิ 60 บาท (300,000/5,000) เหลอืเพยีงหน่วยละ 30 บาท (300,000/10,000) 
 ดว้ยวธิตี้นทุนรวมดงัตวัอย่างที�กล่าวมาขา้งต้น ที�มผีลใหก้จิการมกีําไรเพิ�มขึ<น ทั <งที�มรีายไดเ้ท่า
เดมิ ในขณะที�มภีาระต้นทุนเพิ�มขึ<นจากการที�ต้องผลติสนิคา้เพิ�มแล้วไม่ได้ขาย หากแต่ต้องมาเกบ็ไวใ้น
รูปสินค้าคงเหลือด้วยนั <น  ทําให้ข้อมูลต้นทุนจากวิธีการบญัชีต้นทุนรวมไม่ได้รบัความนิยมสําหรบั
ผูบ้รหิารจะนํามาใชส้าํหรบัการตดัสนิใจ เนื�องจากในความเป็นจรงิกําไรหรอืผลการดําเนินงานที�ดขี ึ<นควร
เกดิจากการที�กจิการมยีอดขายหรอืรายไดเ้พิ�มขึ<น ไม่ควรเกดิจากการที�กจิการต้องมภีาระใชทุ้นเพิ�มขึ<น
ในการผลติสนิค้ามากขึ<น เพื�อที�จะเฉลี�ยต้นทุนส่วนคงที�ต่อหน่วยในงวดนี<ให้ลดลง แล้วไปเหลอืเป็น
ตน้ทุนอยู่ในสนิคา้คงเหลอืซึ�งยงัขายไม่ไดใ้นงวดนี< เพราะลกัษณะของต้นทุนเช่นนี<อาจทําใหผู้บ้รหิารวดั
และประเมนิผลการดาํเนินงานของกจิการผดิพลาดได ้

การคาํนวณต้นทุนผลิตภณัฑต์ามวิธีต้นทุนผนัแปร 

 วธิตี้นทุนผนัแปร (Variable Costing) หรอืที�บางครั <งเรยีกว่า วธิตี้นทุนตรง (Direct Costing) 
หรอื วธิตีน้ทุนส่วนเพิ�ม (Marginal Costing) เป็นวธิทีี�มแีนวคดิว่าตน้ทุนการผลติจะเกดิขึ<นเมื�อมกีารผลติ
สนิคา้เท่านั <น ดงันั <นการคํานวณต้นทุนผลติภณัฑจ์งึจะคํานวณเฉพาะต้นทุนผนัแปรเท่านั <น ส่วนต้นทุน
หรอืค่าใช้จ่ายการผลติคงที�จะไม่นํามาคํานวณเป็นต้นทุนผลติภณัฑเ์พราะถอืว่าค่าใช้จ่ายการผลติคงที�
เป็นค่าใช้จ่ายที�จะต้องเกิดขึ<นอยู่แล้วไม่ว่าจะมกีารผลิตสนิค้าหรอืไม่ดงันั <นต้นทุนการผลิตผนัแปรจงึ
ประกอบดว้ย  

• วตัถุดบิทางตรง (Direct Materials) 
• ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labours)  
• ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร (Manufacturing Overhead Fixed Cost) 

  ส่วนค่าใชจ้่ายการผลติคงที� ถอืเป็นค่าใชจ้่ายหรอืต้นทุนสําหรบังวด ที�ต้องนําไปหกัเป็นรายจ่าย
ในงบกําไรขาดทุนในงวดที�ทําการผลิต เพราะถือว่าค่าใช้จ่ายการผลิตคงที�ต้องเกิดขึ<นในกิจการใน
ระหว่างงวดอยูแ่ลว้ ไมว่่าจะทาํการผลติสนิคา้หรอืกต็าม 

การคาํนวณต้นทุนต่อหน่วยตามวิธีต้นทุนผนัแปร 
 จากขอ้มลูของบรษิทั สายรุง้ จาํกดั ในตวัอย่าง 3.1ตน้ทุนการผลติสนิคา้ต่อหน่วยตามวธิตีน้ทุน
ผนัแปรจะคํานวณไดด้งันี<   
  วตัถุดบิทางตรง     20 บาท 
  ค่าแรงงานทางตรง    40 บาท 



  ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร   10 บาท 
  ตน้ทุนสนิคา้ต่อหน่วย    70 บาท  
  ต้นทุนสนิค้าต่อหน่วยของบรษิทั สายรุง้ จํากดั ที�คํานวณตามวธิตี้นทุนผนัแปร คอื 70 บาท 
หมายความว่า หากมกีารเปลี�ยนแปลงระดบัการผลิตสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเพิ�มขึ<นหรอืลดลง 
ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที�ที�กจิการจะตอ้งจา่ยอยา่งแน่นอนไมเ่ปลี�ยนแปลงตามปรมิาณการผลติคอื 300,000 
บาท ส่วนที�กจิการจะตอ้งจา่ยมากขึ<นหรอืน้อยลงตามปรมิาณการผลติกค็อืตน้ทุนการผลติหน่วยละ70 บาท 
  ดว้ยขอ้มูลเดมิของบรษิทั สายรุง้ จํากดั ถ้าบรษิทัขายสนิค้าราคาหน่วยละ 200 บาท จํานวน 
4,000 หน่วย โดยทคี่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารผนัแปรหน่วยละ 30 บาท และค่าใช้จ่ายในการขาย
และบรหิารคงที� 100,000 บาท ซึ�งงบกําไรขาดทุนภายใตว้ธิตีน้ทุนผนัแปรจะแสดงผลการดาํเนินงานดงันี< 

บริษทั สายรุ้ง จาํกดั 

งบกาํไรขาดทุน 

หน่วย : บาท 
ตามวธิตีน้ทุนผนัแปร 

ขาย (4,000 x 200)                                                                                  800,000 

หกั ตน้ทุนขาย (4,000 x 70)                                                                       280,000 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารผนัแปร (4,000 x 30)    120,000       400,000 

กําไรส่วนเกนิ                                                                                         400,000 

หกัค่าใชจ้่ายการผลติคงที�                                     300,000 

     ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารคงที�                   100,000                           400,000 

กําไรสุทธ ิ                                                                                                 0 

  
  ตามรายงานผลการดําเนินงานตามวธิตี้นทุนผนัแปร ซึ�งบางครั <งเรยีกว่างบกําไรขาดทุนตามวธิี
กําไรส่วนเกนิ (Contribution Margin Approach) ของบรษิทั สายรุง้ จาํกดั แสดงกําไรสุทธเิป็น 0 บาท
หรอืไม่มกีําไร เมื�อเทยีบกบักําไรสุทธติามวธิตี้นทุนรวมจํานวน 60,000 บาท จะพบว่ากําไรสุทธจิะ
แตกต่างกนั 60,000 บาท ซึ�งเป็นผลมาจากค่าใชจ้่ายการผลติคงที�ต่อหน่วย 60 บาท (300,000/5,000) 
ในวธิตี้นทุนรวมถูกแบ่งไปแสดงเป็นต้นทุนของสนิคา้คงเหลอืจาํนวน 60,000 บาท (1,000 x 60) ทําให้
ต้นทุนที�นําไปหกัออกจากค่าขายในวธิตี้นทุนรวมน้อยกว่าในวธิตี้นทุนผนัแปร 60,000 บาท ส่วนมลูค่า
ของสนิคา้คงเหลอืจาํนวน 1,000 หน่วย ตามวธิตี้นทุนรวมจะเท่ากบั 130,000 บาท (1,000 x 130) และ
ตามวธิตีน้ทุนผนัแปรเท่ากบั 70,000 บาท (1,000 x 70)  
 จากแนวคดิของวธิติ้นทุนผนัแปรที�คํานวณต้นทุนผลติภณัฑจ์ากต้นทุนส่วนที�ผนัแปรไดเ้ท่านั <น
และตน้ทุนการผลติต่อหน่วยไมต่อ้งเฉลี�ยค่าใชจ้า่ยการผลติคงที�ไปรวมดว้ย ดงันั <นไม่ว่าระดบัการผลติจะ
เปลี�ยนไปอย่างไร ต้นทุนผลติภณัฑต่์อหน่วยจงึไม่เปลี�ยนแปลง และไม่มผีลต่อผลการดําเนินงานของ
กจิการ  



 เพื�อเปรยีบเทยีบให้เห็นความแตกต่างของต้นทุนสนิค้าต่อหน่วย และผลการดําเนินงานของ
กิจการที�ใช้วธิีต้นทุนผนัแปร เมื�อจํานวนหน่วยสินค้าที�ผลติมกีารเปลี�ยนแปลงไป จงึสมมติให้บรษิัท 
สายรุง้ จาํกดัเพิ�มการผลติจากปีละ 5,000 หน่วยเป็นปีละ 10,000 หน่วย ในขณะที�ปรมิาณการจาํหน่าย
เท่าเดมิ คอื 4,000 หน่วย โดยค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารไม่เปลี�ยนแปลง ผลการดําเนินงานที�
แสดงในงบกําไรขาดทุนจะเป็นดงันี< 
 

บริษทั สายรุ้ง จาํกดั 

งบกาํไรขาดทุน 

หน่วย : บาท 
ตามวธิตีน้ทุนผนัแปร 

ขาย (4,000 x 200)                                                                                  800,000 

หกั ตน้ทุนขาย (4,000 x 70)                                                   280,000 

     ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารผนัแปร (4,000 x 30)    120,000  400,000 

กําไรส่วนเกนิ                                                                                          400,000 

หกัค่าใชจ้่ายการผลติคงที�                        300,000 

     ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารคงที�      100,000                                         400,000 

กําไรสุทธ ิ                                                                                                 0 

 

 จากผลการดําเนินงานดงักล่าว จะเหน็ได้ว่า แมก้จิการจะทําการผลติสนิค้ามากขึ<น แต่ถ้าไม่ได้
จําหน่ายสนิค้าได้มากขึ<น กําไรสุทธขิองกจิการก็จะไม่เพิ�มขึ<นแต่อย่างใด แต่กลบัจะทําให้กจิการต้อง
สูญเสยีเงนิทุนจํานวนมากขึ<นจากการผลติสนิคา้เพิ�มขึ<น และเหลอืจากจําหน่ายไปสะสมอยู่ในรูปสนิค้า
คงเหลอืซึ�งที�ระดบัการผลติจํานวน 10,000 หน่วยนี<เมื�อจําหน่ายไป 4,000 หน่วย จะเหลอืเป็นสนิค้า
คงเหลอืยกไปงวดหน้า 6,000 หน่วยเป็นมลูค่าถงึ 420,000 บาท (6,000 x 70) ดงันั <นวธิตี้นทุนผนัแปร 
จงึให้ข้อมูลเกี�ยวกบัต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนผลิตภณัฑ์ และผลการดําเนินงานได้ใกล้เคยีงความจรงิ
มากกว่าซึ�งจะทาํใหผู้บ้รหิารมองเหน็ปญัหาต่างๆ ที�แฝงอยูใ่นผลการดําเนินงานไดช้ดัเจนขึ<น และจะช่วย
ใหผู้บ้รหิารสามารถทาํการตดัสนิใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพมากขึ<นเช่นกนั 
 อย่างไรกต็าม แมแ้นวความคดิในการคํานวณต้นทุนผลติภณัฑต์ามวธิตี้นทุนรวมและต้นทุนผนั
แปรจะแตกต่างกนั แต่ถ้ากจิการทําการผลติสนิคา้แลว้จําหน่ายได้หมด โดยไม่มสีนิค้าคงเหลอืเหลอือยู ่
ผลการดาํเนินงานของทั <งสองวธิตีน้ทุนกจ็ะเท่ากนั เพราะต้นทุนรวมทั <งหมดของวธิตี้นทุนรวมและต้นทุน
ผนัแปรจะเท่ากนั เนื�องจากค่าใชจ้า่ยการผลติคงที�ไมไ่ดถู้กแบ่งยกไปในงวดหน้าในรปูสนิคา้คงเหลอื  
 เพื�อใหเ้หน็ผลการดาํเนินงานจากการใชว้ธิตี้นทุนรวมและต้นทุนผนัแปรในกรณีที�ผลติสนิคา้แลว้
จาํหน่ายไดห้มด ไดช้ดัเจนยิ�งขึ<น จงึสมมตใิห ้บรษิทั สายรุง้ จาํกดั สามารถจาํหน่ายสนิคา้ไดห้มดเท่าที�



ผลติไดค้อื 5,000 หน่วย โดยตน้ทุนการผลติและค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารเท่าเดมิ ซึ�งการแสดงผล
การดาํเนินงานเปรยีบเทยีบของสองวธิเีป็นดงันี< 
 

บรษิทั สายรุง้ จาํกดั 

งบกําไรขาดทุนหน่วย : บาท 
 

ขาย (5,000 x 200) 
หกัตน้ทุนขาย : 
วตัถุดบิทางตรง (5,000 x 20) 
ค่าแรงงานทางตรง (5,000 x 40) 
       ค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปร (5,000 x 10) 
       ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที� 
       ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารผนัแปร(5,000x30) 
กําไรขั <นตน้ 

กําไรส่วนเกนิ 

หกั  ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที� 
       ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารผนัแปร (5,000x30) 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารคงที� 
กําไรสุทธ ิ

วธิตีน้ทุนรวม 

1,000,000 
 

100,000 

200,000 

50,000 

300,000 

- 
350,000 

 
 

150,000 

100,000 

100,000 

วธิตีน้ทุนผนัแปร 

1,000,000 
 

100,000 

200,000 

50,000 

--- 
150,000 

 

500,000 

300,000 
 

100,000 

100,000 

 
การปรบักาํไรสทุธิจากการคิดต้นทุนในวิธีหนึ�งไปอีกวิธีหนึ�ง 

 โดยทั �วไป กจิการที�ดาํเนินการผลติสนิคา้มกัจะมจีาํนวนสนิคา้ที�ผลติและจาํนวนสนิคา้ที�จาํหน่าย
ไม่เท่ากนั ถ้าปรมิาณการผลติมากกว่าปรมิาณการจาํหน่าย ก็จะมสีนิค้าคงเหลอืของงวดที�ทําการผลติ
เหลอืยกไปในงวดหน้า ซึ�งในกรณีเช่นนี< จะทําให้ผลการดําเนินงานในงบกําไรขาดทุนที�คํานวณจากวธิี
ต้นทุนรวมและวธิตี้นทุนผนัแปรมคีวามแตกต่างกนั ดงันั <นหากกจิการใชว้ธิตี้นทุนหนึ�งอยู่และต้องการที�
จะทราบผลการดําเนินงานจากอกีวธิตี้นทุนหนึ�ง เพื�อให้มขีอ้มูลประกอบการตดัสนิใจได้มากขึ<นนั <น ก็
สามารถทาํการปรบักําไรสุทธไิด ้ดงันี<  

 

 

 



 กรณีปรบักาํไรสทุธิจากวิธีต้นทุนรวมเป็นวิธีต้นทุนผนัแปร 
 การปรบักําไรสุทธสิามารถปรบัไดต้ามรายการต่อไปนี< 
 

 กําไรสุทธติามวธิตีน้ทุนรวม      xxx บาท 
 บวก ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที�ที�อยูใ่นสนิคา้คงเหลอืตน้งวด   xxx บาท 
          xxx บาท 
 หกั ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที�ที�อยูใ่นสนิคา้คงเหลอืปลายงวด   xxx บาท 
 กําไรสุทธติามวธิตีน้ทุนผนัแปร      xxx บาท 
  

 จากตวัอยา่งของบรษิทั สายรุง้ จาํกดั ทาํการผลติ 5,000 หน่วย และจาํหน่ายได ้ 4,000 หน่วย
นั <น กําไรสุทธติามวธิตีน้ทุนรวมเท่ากบั 60,000 บาท ส่วนกําไรสุทธติามวธิตีน้ทุนผนัแปรเท่ากบั 0 บาท 
นั <น การปรบักําไรสุทธจิากวธิตีน้ทุนรวมเป็นวธิตีน้ทุนผนัแปร ทําไดด้งันี< 

 

 กําไรสุทธติามวธิตีน้ทุนรวม      60,000 บาท 
 บวก ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที�ที�อยูใ่นสนิคา้คงเหลอืตน้งวด      --------- บาท 
          60,000 บาท 
 หกั ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที�ที�อยูใ่นสนิคา้คงเหลอืปลายงวด(1,000x60) 60,000 บาท 
 กําไรสุทธติามวธิตีน้ทุนผนัแปร             0  บาท 
 

  
 กรณีปรบักาํไรสทุธิจากวิธีต้นทุนผนัแปรเป็นวิธีต้นทุนรวม 
 การปรบักําไรสุทธสิามารถปรบัไดต้ามรายการต่อไปนี< 
 
 กําไรสุทธติามวธิตีน้ทุนผนัแปร      xxx บาท 

 บวก ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที�ที�อยูใ่นสนิคา้คงเหลอืปลายงวด  xxx บาท 
          xxx บาท  
 หกั ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที�ที�อยูใ่นสนิคา้คงเหลอืตน้งวด   xxx บาท 
 กําไรสุทธติามวธิตีน้ทุนรวม      xxx      บาท 
 

 
 



 จากตวัอยา่งเดมิ การปรบักําไรสุทธจิากวธิตีน้ทุนผนัแปรเป็นวธิตีน้ทุนรวม ทาํไดด้งันี< 
 

 กําไรสุทธติามวธิตีน้ทุนผนัแปร      0  บาท 
 บวก ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที�ที�อยูใ่นสนิคา้คงเหลอืปลายงวด(1,000x60) 60,000  บาท 
          60,000  บาท 
 หกั ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที�ที�อยูใ่นสนิคา้คงเหลอืตน้งวด        ----  บาท 
 กําไรสุทธติามวธิตีน้ทุนรวม      60,000  บาท 
 

 จากกรณตีวัอยา่งขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่าผลกําไรสุทธจิากวธิตี้นทุนรวมจะมากกว่าผลจากวธิตี้นทุน
ผนัแปรอยู ่60,000 บาท ดงันั <น หากกจิการมกีารปรบัเปลี�ยนวธิกีารบญัชขีองกจิการจากวธิตี้นทุนรวมมา
ใชว้ธิตีน้ทุนผนัแปร การปรบักําไรสุทธทิี�เกดิขึ<น จะตอ้งทาํการปรบัปรงุรายการในสมดุรายวนัทั �วไป ดงันี< 
 เดบติ กําไรสะสม    60,000 
  เครดติ สนิคา้คงเหลอื    60,000 
 ในทางตรงกนัขา้ม ถ้ากิจการปรบัเปลี�ยนวธิกีารบญัชวีธิตี้นทุนผนัแปรมาใช้วธิตี้นทุนรวมการ
ปรบักําไรสุทธทิี�เกดิขึ<น จะตอ้งทาํการปรบัปรงุรายการในสมดุรายวนัทั �วไป ดงันี< 
 เดบติ สนิคา้คงเหลอื    60,000 
  เครดติ กําไรสะสม    60,000 
 
 ในการปรบักําไรสุทธขิองกิจการที�มกีารเปลี�ยนวธิกีารบญัชตี้นทุนจะต้องคํานึงถึงต้นทุนของ
สนิค้าคงเหลอืต้นงวดและต้นทุนสนิค้าคงเหลอืปลายงวดหากสนิค้าคงเหลอืนั <นมาจากสนิค้าที�ผลติต่าง
งวดกนั เพราะอตัราการคดิต้นทุนคงที�หรอืค่าใช้จ่ายการผลติคงที�เขา้เป็นต้นทุนของสนิค้าคงเหลอืจะ
แตกต่างกนัไป ถา้แต่ละงวดมรีะดบัการผลติหรอืมจีาํนวนหน่วยสนิคา้ที�ผลติไมเ่ท่ากนั 

ผลกระทบต่อกาํไรระหว่างการใช้วิธีต้นทุนรวมและต้นทุนผนัแปร 

 เพื�อใหเ้หน็ถงึผลกระทบต่อกําไรของการคดิตน้ทุนตามวธิตี้นทุนรวมและต้นทุนผนัแปร ตวัอย่าง
ต่อไปนี<จะแสดงใหเ้หน็ถงึความแตกต่างระหว่างกําไรจากทั <ง 2 วธิ ี

 

 

 

 



ตวัอย่างที� 3.2บรษิทั ภูผา จํากดั ผลติและจําหน่ายสนิค้า 1 ชนิด ซึ�งรายละเอยีดเกี�ยวกบัสนิค้าของ
บรษิทั มดีงันี< 
 ราคาขายต่อหน่วย      120  บาท 
 ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย        50  บาท 
 ค่าใชจ้่ายการผลติคงที�รวมต่อปี    240,000 บาท 
 ระดบัการผลติปกต ิ       80,000 หน่วย 
 ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารส่วนคงที�   250,000 บาท 
 ขอ้มลูเกี�ยวกบัการขายและสนิคา้คงเหลอื : 

 

 ปีที� 1 ปีที� 2 ปีที� 3 รวม 

สนิคา้คงเหลอืตน้งวด (หน่วย) 0 0 10,000  

สนิคา้ที�ผลติระหว่างปี (หน่วย) 80,000 80,000 80,000 240,000 

สนิคา้ที�ขายระหว่างปี (หน่วย) 80,000 70,000 90,000 240,000 

สนิคา้คงเหลอืปลายปี (หน่วย) 0 10,000 0  

การคาํนวณประกอบการทํางบกําไรขาดทุนมดีงันี< 
ตน้ทุนผลติต่อหน่วยตามวธิตีน้ทุนผนัแปร    50 บาท 
ตน้ทุนผลติต่อหน่วยตามวธิตีน้ทุนรวม (50 + (240,000/80,000))            53 บาท 
ตน้ทุนขายตามวธิผีนัแปร ปีที� 1 80,000 x 50   =   4,000,000 
     ปีที� 2 70,000 x 50   =   3,500,000 
     ปีที� 3 90,000 x 50   =   4,500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บรษิทั ภผูา จาํกดั 

                                              งบกําไรขาดทุน                              หน่วย : บาท 
วธิตีน้ทุนผนัแปร 

 

ขาย 

หกั ตน้ทุนขาย 

กําไรส่วนเกนิ 

หกั ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที� 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารคงที� 
   รวมตน้ทุนคงที� 
กําไรสุทธ ิ

ปีที� 1 

9,600,000 

4,000,000 

5,600,000 

240,000 
 

250,000 

490,000 

5,110,000 

ปีที� 2 

8,400,000 

3,500,000 

4,900,000 

240,000 
 

250,000 

490,000 

4,410,000 

ปีที� 3 

10,800,000 

4,500,000 

6,300,000 

240,000 
 

250,000 

490,000 

5,810,000 

รวม 

28,800,000 

12,000,000 

16,800,000 

720,000 
 

750,000 

1,470,000 

15,330,000 

วธิตีน้ทุนรวม 
 

ขาย 

หกั ตน้ทุนขาย: 
สนิคา้คงเหลอืตน้งวด 

     บวก : สนิคา้ผลติระหว่างงวด 

     สนิคา้มไีวเ้พื�อขาย 

     หกั : สนิคา้คงเหลอืปลายงวด 

     ตน้ทุนขาย 

กําไรขั <นตน้ 

หกั ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร
คงที� 
กําไรสุทธ ิ

ปีที� 1 

9,600,000 
 

0 

4,240,000 

4,240,000 

0 

4,240,000 

5,360,000 
 

250,000 

5,110,000 

ปีที� 2 

8,400,000 
 

0 

4,240,000 

4,240,000 

530,000 

3,710,000 

4,690,000 
 

250,000 

4,440,000 

ปีที� 3 

10,800,00 

0 

530,000 

4,240,000 

4,770,000 

0 

4,770,000 

6,030,000 
 

250,000 

5,780,000 

รวม 

28,800,000 
 

530,000 

12,720,000 

13,250,000 

530,000 

12,720,000 

16,080,000 
 

750,000 

15,330,000 

 
 จากงบกําไรขาดทุนขา้งตน้ พอจะสรปุถงึลกัษณะความแตกต่างในกําไรสุทธไิดด้งันี< 

1. ในปีที� 1เมื�อระดบัการผลติเท่ากบัระดบัการขายกําไรสุทธขิองทั <ง 2 วธิจีะเท่ากนั เพราะไม ่
มสีนิค้าคงเหลอืเหลอือยู่  ดงันั <นค่าใชจ้่ายการผลติคงที�จงึไม่ไดถู้กแบ่งไปเป็นต้นทุนของสนิค้าคงเหลอื
ตามวธิตีน้ทุนรวม 

2. ในปีที� 2 เมื�อปรมิาณการผลติมมีากกว่าปรมิาณการขาย จะมสีนิคา้คงเหลอืที�เกดิขึ<นระหว่าง 
งวด ทั <งนี<ตามวธิตี้นทุนรวมนั <น ค่าใช้จ่ายในการผลติคงที�ส่วนหนึ�งจะถูกแบ่งไปรวมอยู่ในมูลค่าสนิค้า
คงเหลอืเหล่านี< ดงันั <นค่าใช้จ่ายการผลติคงที�ถูกนําไปหกัในงบกําไรขาดทุนจงึน้อยกว่าในวธิตี้นทุนผนั
แปร ซึ�งทําให้กําไรสุทธติามวธิตี้นทุนรวมสูงกว่ากําไรจากวธิตี้นทุนผนัแปร และจากตวัอย่างข้างต้น 



กําไรที�สูงกว่าจะมมีลูค่าเป็น 30,000 บาท (4,440,000 – 4,410,000) ซึ�งมาจากปรมิาณผลติ (80,000 
หน่วย) มากกว่าปรมิาณการขาย (70,000 หน่วย) เหลอืเป็นสนิค้าคงเหลอือยู่ 10,000 หน่วย ที�แบ่ง
ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที�มาหน่วยละ 3 บาท (240,000/80,000) รวมเป็นเงนิ 30,000 บาท 

3. ในปีที� 3 เมื�อปรมิาณการผลติ(80,000 หน่วย) น้อยกว่าปรมิาณการขาย(90,000หน่วย) 
สนิค้าคงเหลอืที�ยกมาต้นงวด(10,000 หน่วย) จะถูกขายออกไปในงวดนี<พรอ้มสนิค้าที�ผลติขึ<นในงวด
ดงันั <นตามวธิตี้นทุนรวม ต้นทุนขายในงวดนี<จงึมคี่าใช้จ่ายการผลติคงที�ที�อยู่ในสนิค้าคงเหลอืต้นงวด
รวมอยู่ดว้ย 30,000 บาท (10,000 x (240,000/80,000) ซึ�งทําใหก้ําไรสุทธติามวธิตี้นทุนรวมน้อยกว่า
กําไรสุทธติามวธิตีน้ทุนผนัแปรที�มคี่าใชจ้า่ยในการผลติคงที�ที�เกดิขึ<นในงวดนี<เท่านั <นไป  

4. แต่เมื�อพจิารณากําไรสุทธริวมทั <ง 3 ปี กําไรสุทธติามวธิตีน้ทุนรวมและวธิตีน้ทุนผนัแปรจะ 
ไม่แตกต่างกนั เพราะโดยทั �วไปปรมิาณการผลติและปรมิาณการขายจะแตกต่างกนัในระยะสั <นเท่านั <น 
หากแต่ในระยะยาวแลว้ปรมิาณการผลติและปรมิาณการขายมกัจะไมม่ากหรอืน้อยกว่ากนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


