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 การบัญชีตนทุน  (3) 

คํานํา 

  
 หนังสือการบัญชีตนทุน เขียนขึ้นมาดวยวัตถุประสงคใชประกอบการสอนวิชา บช. 315 การบัญชีตนทุน 
(AC 315 Cost Accounting) ซ่ึงเปนวิชาเอกบังคับของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หนังสือเลมน้ีมีสวนประกอบ   
ที่สําคัญดังน้ีคือ   
 1. เน้ือหาวิชา ไดเรียบเรียงโดยใชประสบการณที่มีอยูทั้งดานการสอนและการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวของกับ
ดานตนทุน และใชแนวทางที่ผูชวยศาสตราจารยภาวิณี  ชอยสุนิรชร ไดเรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรของคณะบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพกอนหนาน้ีแลว เน้ือหาวิชาประกอบดวย 9 บท มีผูเรียบเรียง 2 ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารย
พัชรินทร  ไตรรัตนรุงเรือง รับผิดชอบตั้งแตบทที่ 1-6 อาจารยสุจินต เพิ่มพิทักษ รับผิดชอบในบทที่ 7-9 โดย
รายละเอียดของเน้ือหามีดังตอไปน้ี ในบทแรกเปนการกลาวถึงเร่ืองทั่วๆ ไป ที่เกี่ยวของกับตนทุนและการบัญชี
ตนทุนเพ่ือใหไดเรียนรูศัพททางการบัญชีตนทุน ตอมาในบทที่ 2 เพ่ือใหสามารถคํานวณตนทุนทั้งจากการสราง
สมการและการพิจารณาจากกราฟ ในบทที่ 3 เปนการเรียนรูระบบบัญชีตนทุน ตลอดจนการเลือกใชระบบบัญชี
ตนทุนโดยสังเขป บทที่ 4 จะเนนในเร่ืองของการบัญชีตนทุนงานสั่งทํา บทที่ 5 กลาวถึงการปนสวนตนทุนและการ
ใชตนทุนกิจกรรม สวนในบทที่ 6 จะกลาวถึงลักษณะของตนทุนชวงการผลิต คือ การผลิตสินคาจํานวนมากและผาน
หลายๆ กระบวนการผลิต ในบทที่ 7 จะกลาวถึงกรณีที่กระบวนการผลิตเดียวหากแตวาไดผลิตภัณฑหลายชนิด 
สําหรับการบันทึกบัญชีใน 7 บทที่กลาวถึงจะบันทึกบัญชีดวยตนทุนที่เกิดขึ้นจริงหรือการใชตนทุนปกติ ในบทที่ 8 
จะกลาวถึงการใชตนทุนมาตรฐาน เพ่ือการบันทึกบัญชีและประเมินผลการปฏิบัติงาน สวนในบทสุดทายจะกลาวถึง
การคํานวณหาผลแตกตางของตนทุนมาตรฐาน โดยแยกออกเปนสวนผสมและผลไดจากการผลิต   
 2. ตัวอยาง ในหนังสือเลมน้ีพยายามสอดแทรกตัวอยางที่สามารถทําใหนักศึกษาเขาใจทฤษฎีที่กําหนดได
ชัดเจนยิ่งขึ้น และกําหนดตัวอยางโดยพิจารณาปญหาที่หลากหลาย ดังน้ัน ตัวอยางจึงมีความหลากหลายตาม
เงื่อนไขตางๆ ของปญหาดานการบัญชีตนทุน 
 3. แบบฝกหัด ในทุกบทจะมีแบบฝกหัดเพ่ือวัดความเขาใจของนักศึกษา และเพ่ือการวัดผลการเรียนเปน
เบื้องตน 
 การนําเสนอในหนังสือเลมน้ี เพ่ือเปนแนวทางในการที่นักศึกษาใชทบทวนบทเรียนดวยตนเองได เพราะ
เหตุวาผูเรียบเรียงพยายามเขียนใหอานงาย และใชตัวอยางที่มีหลายเง่ือนไข หรือหลากหลาย เพ่ือใหนักศึกษาปรับ
ไปใชกับสถานการณที่หลากปญหาและเพื่อใหนักศึกษาไดมีความริเร่ิมในการคิดและวิเคราะห นอกจากนี้แลว ผูที่
สนใจหรือกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือขนาดกลาง สามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานการบัญชี
ตนทุน 
 ในโอกาสนี้ผูเรียบเรียงขอกราบขอบพระคุณทุกทานท่ีมีสวนเกื้อหนุน สนับสนุน ชี้แนะและตรวจสอบเพ่ือให
หนังสือเลมน้ีออกมาอยางมีคุณคา พรอมทั้งสามารถใหประโยชนตอผูอานทุกๆ ทาน ที่นับวาเปนอานิสงสที่ประเมิน
คามิได ที่กลับมาใหแดทุกๆ ทานที่มีสวนรวมในหนังสือเลมน้ี 
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  การระเหยและการหดตัว                                                                     245 
  งานมีตําหนิหรือดอยคุณภาพ                                                               249 
  งานเสียหรือของเสีย                                                                        249 
  งานเสียปกติ                                                                           250 
  งานเสียเกินปกติ                                                                      250 
  การคํานวณตนทุนและการบันทึกบัญชีงานเสียที่เกิดขึ้น                                   257 
  ตัวอยางการจัดทํารายงานตนทุนการผลิตโดยมีการสูญเสียในกระบวนการผลิต       259 
   การจัดทํารายงานตนทุนการผลิตในกรณีการคํานวณหาตนทุนการผลิต 260 
                 แบบถวัเฉล่ียถวงนํ้าหนัก                                                         
   กรณีที่การคํานวณหาตนทุนการผลิตแบบเขากอน-ออกกอน                  264 
 บทสรุป                                                                               276 
 แบบฝกหัด     278 
 
บทที่ 7 การบัญชีตนทุนผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑพลอยได 291 
 บทนํา    291 
 ผลิตภัณฑพลอยได   292 
 การจัดสรรตนทุนผลิตภัณฑพลอยได  292 
 ผลิตภัณฑรวม   298 
 การจัดสรรตนทุนผลิตภัณฑรวม  298 
 การบันทึกบัญชี   303 
 บทสรุป    305 
 แบบฝกหัด    306 
 
บทที่ 8 ระบบการบัญชีตนทุนมาตรฐาน                                                                                              312 
 บทนํา                                                                                             312 
 ความหมายของตนทุนมาตรฐาน                                                             312 
 ประโยชนของตนทุนมาตรฐาน                                                               312 
 ประเภทของตนทุนมาตรฐาน                                                                               313 
 การกําหนดตนทุนมาตรฐาน                                                                              313 
 บัตรตนทุนมาตรฐาน                                                                                         316 
 การวิเคราะหผลแตกตางตนทุนมาตรฐาน                                                    317 
 สาเหตุของการเกิดผลแตกตาง  330 
 
 



 การบัญชีตนทุน (9) 

 การบัญชีตนทุนมาตรฐาน                                   330 
 การปดผลแตกตางตนทุนมาตรฐาน                          341 
 ตนทุนมาตรฐานกับระบบบัญชีตนทุนชวงการผลิต    346 
 บทสรุป                                                                                                         348 
 แบบฝกหัด                                                                                                           349 
 
บทที่ 9 การวเิคราะหผลแตกตางเน่ืองจากสวนผสมและผลผลิต                            359 
 บทนํา                                                                                                          359 
 การวิเคราะหผลแตกตางเนื่องจากสวนผสมและผลผลิตที่ไดจากการใชวัตถุดิบ   359 
 การวิเคราะหผลแตกตางเนื่องจากสวนผสมและผลผลิตที่ไดจากการใชแรงงานทางตรง 362 
 บทสรุป                                                                                                          367 
 แบบฝกหัด                                                                                                           368 
 
บรรณานุกรม     371 
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