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บทคัดยํอ 
 การคํานวณตนทุนของสินคาในกิจการที่ผลิตสินคาทําได 2 ลักษณะ คือ การคํานวณตนทุนของสินคาตาม
วิธีตนทุนรวม (Absorption Costing หรือ Full Costing)  และการบัญชีตนทุนผันแปร (Variable Costing หรือ 
Direct Costing) ความแตกตางของการคํานวณตนทุนสินคาดวยวิธีการบัญชีตนทุนรวมและการบัญชีตนทุนผันแปร 
ก็คือ การบัญชีตนทุนรวมจะนําคาใชจายการผลิตคงท่ีมารวมคํานวณเป็นตนทุนของสินคา ในขณะที่การบัญชีตนทุน
ผันแปร จะไมนําคาใชจายการผลิตคงท่ีมารวมคํานวณเป็นตนทุนของสินคา แตจะถือวาคาใชจายในการผลิตคงที่เป็น
ตนทุนงวดเวลาของงวดบัญชีนั้นๆ จากความแตกตางดังกลาวทําใหการรายงานกําไรจากการดําเนินงานของทั้ง 2 วิธี 
อาจมีความแตกตางกัน ซึ่งในบทความนี้จะไดอธิบายถึง 1). แนวคิดพื้นฐานของการคํานวณตนทุนสินคาตามวิธีการ
บัญชีตนทุนรวมและวิธีตนทุนผันแปร 2). ความแตกตางของการบัญชีตนทุนรวมและตนทุนผันแปร 3). การบัญชีที่
เกี่ยวของสําหรับคาใชจายการผลิต และ 4). แนวทางการเลือกวิธีการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑแ ซึ่งกิจการจะเลือกใช
วิธีการใดเพื่อนําใชในการคํานวณตนทุนสินคานั้น กิจการควรเลือกใชวิธีที่ทําใหผูใชขอมูลสามารถนําขอมูลที่ไดไป
ประเมินสถานการณแและใชเป็นขอมูลเพื่อการตัดสินใจไดอยางแมนยําที่สุด 
คําสําคัญ : การบัญชีตนทุนรวม/ การบัญชีตนทุนผันแปร/ ตนทุนสินคา 
 

Abstract 
 Two general methods that manufacturing companies generally used in costing product 
are: absorption costing ( or full costing) and variable costing (or direct costing). The different 
between the two methods is that absorption costing treats fixed manufacturing overhead as a 
part of product cost while variable costing treats it as a period cost.  From that make operating 
income between the two methods may be different too. This article will discuss the accounting 
as follow: 1). The concept of absorption costing (or full costing) and variable costing (or direct 
costing). 2). The different between absorption costing (or full costing) and variable costing (or 
direct costing). Accounting for manufacturing overhead cost and 4.) The way to choose the 
methods for product cost. So that the companies should select the method that give the 
suitable data for user to determine and making an accurate decision. 
Key words: Absorption Costing (Full costing) /  Variable Costing (Direct Costing) / Product Cost 
 
บทน า 
 ในการผลิตสินคานั้น จะตองมีการสะสมตนทุนผลิตภัณฑแไมวาจะเป็นวัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง หรือ
คาใชจายการผลิต ไวในบัญชีงานระหวางทํา และเมื่อกระบวนการผลิตสินคาเสร็จสิ้นลงแลวก็จะไดสินคาสําเร็จรูป ดังนั้น
กิจการจึงตองมีการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑแของสินคาสําเร็จรูปเหลานั้น และนําขอมูลมารายงาน โดยทั่วไปการคํานวณ
ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปสามารถคํานวณได 2 วิธี ไดแก วิธีตนทุนรวม (Absorption Costing หรือ Full Costing)  และ
วิธีตนทุนผันแปร (Variable costing หรือ Direct Costing) เนื่องจากการบัญชีตนทุนรวมที่ใชในการจัดทํารายงานใหแก
บุคคลภายนอกไมไดแยกแสดงตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ออกจากกัน ทําใหการประเมินความเสี่ยงในการดําเนินงาน
ของผูใชงบการเงินทําไดยาก กิจการจึงอาจจําเป็นตองมีการรายงานขอมูลตนทุนดวยวิธีตนทุนผันแปร เพื่อใหขอมูลที่
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จําเป็นแกผูใชขอมูลภายในกิจการ บทความนี้จะอธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานของการคํานวณตนทุนสินคาตามวิธีการบัญชี
ตนทุนรวมและการบัญชีตนทุนผันแปร ความแตกตางของการบัญชีบัญชีตนทุนรวมและการบัญชีตนทุนผันแปร การเลือก
วิธีการคํานวณตนทุนโดยพิจารณาผลกระทบของการ    คํานวณตนทุนผลิตภัณฑแตามวิธีตนทุนรวม และการคํานวณ
ตนทุนผลิตภัณฑแตามวิธีตนทุนผันแปร 
 
แนวคิดพ้ืนฐานของการค านวณต๎นทุนสินค๎าตามวิธีการบัญชีต๎นทุนรวมและวิธีต๎นทุนผันแปร 
 การคํานวณตนทุนสินคาตามวิธีการบัญชีตนทุนรวม (Absorption costing) หรือวิธีตนทุนเต็ม (Full costing) 
เป็นการคํานวณตนทุนผลติภัณฑแเพื่อนําไปหาตนทุนขายในงบกําไรขาดทุน และแสดงรายการสินคาคงเหลือในงบแสดงฐานะ
การเงิน เพื่อรายงานใหแกบุคคลภายนอกองคแกร โดยมีแนวคิดคือตนทุนการผลิตที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะนํามาคํานวณเป็น
ตนทุนผลิตภัณฑแ โดยไมคํานึงวาตนทุนนั้นจะเป็นตนทุนคงที่หรือตนทุนผันแปร (Hilton, 2008, P.727) ดังนั้นตนทุน
ผลิตภัณฑแตามวิธีนี้จะประกอบไปดวย วัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง คาใชจายการผลิตที่เป็นตนทุนผันแปรและ
คาใชจายการผลิตที่เป็นตนทุนคงที่ ซึ่งคาใชจายการผลิตคงที่ที่เกิดขึ้นจะตองใชการปในสวนที่เหมาะสมใหแกหนวยของ
ผลิตภัณฑแ สวนคาใชจายในการขายและบริหารนั้นจะถือเป็นคาใชจายประจํางวด การบัญชีตนทุนรวมถือวาตนทุนการผลิต
คงที่ แมวาจะไมมีความสัมพันธแโดยตรงกับสินคาแตละหนวยที่ผลิตได แตตนทุนดังกลาวก็ตองถือเป็นตนทุนของสินคา 
ดังนั้น คาใชจายการผลิตคงที่จึงควรถูกปในสวนเขาเป็นตนทุนของสินคา ดังนั้น คาใชจายการผลิตคงที่จะถูกบันทึกเป็นสวน
หนึ่งของสินคาคงเหลือแสดงเป็น     สินทรัพยแหมุนเวียนอยูในงบแสดงฐานะการเงินจนกวาสินคานั้นจะถูกจําหนายออกไป 
จึงจะนําตนทุนสินคาดังกลาวไปคํานวณเป็นตนทุนขายแสดงอยูในงบกําไรขาดทุนตอไป แสดงแนวคิดพื้นฐานของการ
คํานวณตนทุนสินคาตามวิธีการบัญชีตนทุนรวม ไดดังภาพที่ 1 
 

Direct Material (DM)
Direct Labor (DL)
Variable Manufacturing Overhead (VOH)
Fixed Manufacturing Overhead (FOH)

Product Costs

Work In 
Process

Finished Goods Cost of Goods Sold

Selling Expenses
Administrative Expenses
Other Expenses

All Nonmanufacturing Expenses – 
regardless of cost behavior with respect to 
production or sales

Period Costs

Income StatementStatement of Financial Position

Revenue
-

=

Gross Margin

-

=
Income Before Income Taxes

Types of Costs Incurred

 

ภาพที่ 1 แสดงการคํานวณตนทุนผลิตภณัฑแตามวิธีตนทุนรวมและความสัมพันธแในงบการเงิน 
ที่มา : (Raiborn, Kinney & Kinsey, 2010, P.80)   

 
การคํานวณตนทุนสินคาอีกวิธีหนึ่ง ไดแก วิธีตนทุนผันแปร (Variable Costing) หรือวิธีตนทุนทางตรง (Direct Costing) 
เป็นการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑแเพื่อนําเสนอขอมูลใหแกผูบริหารภายในองคแกร เพื่อใหผูบริหารนําขอมูลดังกลาวไปใชใน
การวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจของกิจการได การนําเสนอขอมูลในงบการเงินตามวิธีตนทุนผันแปรจะจําแนก
ขอมูลตามพฤติกรรมของตนทุน โดยจําแนกตนทุนออกเป็นตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑแ
ตามวิธีนี้จะคํานวณเฉพาะตนทุนการผลิตที่มีลักษณะเป็นตนทุนผันแปรเทานั้น (Hilton, 2008, P.729) ดังนั้นตนทุน
ผลิตภัณฑแตามวิธีนี้จะประกอบไปดวยวัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิตเฉพาะที่เป็นตนทุนผัน
แปรเทานั้น ในสวนของคาใชจายการผลิตที่เป็นตนทุนคงที่จะถูกจัดเป็นตนทุนงวดเวลาหรือตนทุนประจํางวด เชนเดียวกับ
คาใชจายในการขายและบริหารทั่วไป ดวยแนวคิดที่วาคาใชจายการผลิตคงที่นั้นไมมีความสัมพันธแกับจํานวนผลิต จึงถือ
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เป็นคาใชจายประจําที่เกิดขึ้นตามงวดบัญชี ตามวิธีนี้ คาใชจายการผลิตคงที่ทั้งจํานวนจะถูกตัดเป็นคาใชจายตามงวดเวลา 
เชนเดียวกับคาใชจายในการขายและคาใชจายในการบริหาร โดยจะนําไปหักออกจากยอดขายที่เกิดขึ้นในงวดเวลาเดียวกัน
ในการคํานวณกําไรขาดทุน แสดงการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑแตามวิธีตนทุนผันแปรและความสัมพันธแในงบการเงินได ดัง
ภาพที่ 2 
 

Direct Material (DM)
Direct Labor (DL)
Variable Manufacturing Overhead (VOH)

Product Costs

Work In 
Process

Finished Goods
Variable Cost  
of Goods Sold

Variable Nonmanufacturing Expenses

Period Costs

Income StatementStatement of Financial Position

Revenue

-

=

-

=

Income Before Income Taxes

Types of Costs Incurred

Variable Nonfactory Expenses 
(classified as selling and 
administrative, and other)

Total Fixed Expenses (classified 
as factory, selling and 
administrative, and other)

Fixed Manufacturing Overhead
Fixed Nonmanufacturing Expenses

Product Contribution 
Margin

Total Contribution Margin

-

=

 
 

ภาพที่ 2  แสดงการคํานวณตนทนุผลิตภณัฑแตามวิธีตนทุนผันแปรและความสัมพันธแในงบการเงิน 
ที่มา : (Raiborn, Kinney & Kinsey, 2010, P.81) 

 

ความแตกตํางของการบัญชีต๎นทนุรวมและการบัญชีตน๎ทุนผันแปร 
 จากที่ไดอธิบายแนวคิดพื้นฐานของทั้ง 2 วิธี พบวาความแตกตางของการคํานวณตนทุนสินคาดวย

บัญชีตนทุนรวมและบัญชีตนทุนผันแปร คือ คาใชจายการผลิตที่นํามาคิดตนทุนผลิตภัณฑแ โดยวิธีการบัญชีตนทุนรวมจะ
นําคาใชจายการผลิตคงที่มาคํานวณเป็นสวนหนึ่งของตนทุนสินคาที่ผลิตได แตการบัญชีตนทุนผันแปรจะไมนําคาใชจาย
การผลิตคงที่มาคํานวณเป็นสวนหนึ่งของตนทุนสินคา ความแตกตางในการคํานวณตนทุนของสินคานี้มีผลใหกําไรจากการ
ดําเนินงานที่รายงานภายใตการบัญชีตนทุนรวมและและตนทุนผันแปรอาจไมเทากัน   ในกรณีที่ปริมาณการผลิตเทากับ
ปริมาณการขาย กําไรจากการดําเนินงานของทั้ง 2 วิธีจะเทากัน ในกรณีที่ปริมาณการผลิตในระหวางงวดมากกวาปริมาณ
การขาย สงผลใหมีสินคาคงเหลือปลายงวด ดังนั้น กําไรจากการดําเนินงานตามวิธีตนทุนรวมจะมากกวากําไรจากการ
ดําเนินงานตามวิธีตนทุนผันแปร เนื่องมาจากตามวิธีตนทุนรวมจะถือวาคาใชจายการผลิตคงที่คือสวนหนึ่งของตนทุน
ผลิตภัณฑแ ดังนั้นคาใชจายการผลิตคงที่ที่สะสมอยูในสินคาที่ยังไมไดขายหรือที่เรียกวา สินคาคงเหลือ จะยังไมถือเป็น
คาใชจายประจาํงวด คาใชจายการผลติดังกลาวจะแสดงเป็นตนทุนผลิตภัณฑแของสินคาคงเหลือปลายงวด และจะถูกตัดเป็น
ตนทุนขายในงวดที่มีการขายสินคาในงวดถัดไป ในขณะที่ตามวิธีตนทุนผันแปร คาใชจายการผลิตคงที่จะแสดงเป็นตนทุนงวด
เวลาเพื่อคํานวณฯกําไรขาดทุนทั้งจํานวน ทําใหในงวดบัญชีนี้กําไรจากการดําเนินงานตามวิธีตนทุนรวมมีจํานวนสูงกวากําไร
จากการดําเนินงานตามวิธีตนทุนผนัแปร และในกรณีที่กิจการผลิตสินคานอยกวาปริมาณที่ขาย การบัญชีตนทุนรวมจะมีกําไร
จากการดําเนินงานต่ํากวาการบัญชีตนทุนผันแปร เนื่องมาจากการที่มีสินคาคงเหลือตนงวดที่ยกมาจากงวดกอนซึ่งสามารถ
จําหนายออกไปไดในงวดบัญชีนี้  วิธีตนทุนรวมจะรับรูคาใชจายการผลิตคงที่ท่ีคิดเป็นตนทุนผลิตภัณฑแในงวดกอนนํามารับรู
เป็นตนทุนขายในงวดนี้ ในขณะที่วิธีตนทุนผันแปรไดรับรูคาใชจายการผลิตของสินคาตนงวดดังกลาวในงวดกอนหนาแลว 

 
การบัญชีส าหรับคําใช๎จํายการผลิต 
 ดังที่ไดกลาวมาแลววา ความแตกตางของการบัญชีตนทุนรวมและการบัญชีตนทุนผันแปรอยูที่การนําคาใชจาย
การผลิตคงที่มาคํานวณเป็นตนทุนของสินคาที่ผลิต ซึ่งตนทุนการผลิตสินคาโดยทั่วไปจะประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง 
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คาแรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิต ซึ่งคาใชจายการผลิตเป็นตนทุนที่ติดตามไดยากกวาตนทุนการผลิตชนิดอื่น ซึ่ง
ตางจากวัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง ซึ่งจัดเป็นตนทุนทางตรงที่สามารถติดตามไดอยางชัดเจนวาเป็นตนทุนในการ
ผลิตสินคาชนิดใด ดังนั้น คาใชจายการผลิตจึงตองใชการปในสวนโดยอาศัยอัตราการผลิตคิด เขางานลวงหนา 
(Predetermined Overhead Rate) ซึ่งคํานวณจากการประมาณการคาใชจายการผลิตของงวดนํามาหารดวยประมาณการ
ระดับกิจกรรม กิจกรรมที่ใชเป็นเกณฑแในการปในสวนโดยทั่วไป ไดแก ช่ัวโมงเครื่องจักร ช่ัวโมงแรงงานทางตรง ตนทุน
แรงงานทางตรง จํานวนหนวยสินคาที่ผลิต เป็นตน แตคาใชจายการผลิตมีทั้งสวนที่เป็นคาใชจายการผลิตผันแปร และ
คาใชจายการผลิตคงที่   คาใชจายการผลิตผันแปรเป็นตนทุนที่เกิดจากการทํากิจกรรมและเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามระดับ
กิจกรรม ในขณะที่คาใชจายการผลิตคงที่เป็นตนทุนที่เกิดขึ้นโดยไมเปลี่ยนแปลงไปตามระดับกิจกรรมในชวงที่พิจารณา และ
เป็นตนทุนที่เกิดขึ้นเพื่อจัดเตรียมกําลังการผลิตของกิจการ ดังนั้น ระดับกิจกรรมที่ใชเป็นเกณฑแในการปในสวนจึงเป็นระดับ
กําลังการผลิตที่คาดวาจะทําการผลิตในปีนั้น (Expected Actual Capacity) หรือกําลังการผลิตปกติ (Normal Capacity) 
หรือกําลังการผลติที่ปฏบิัติได (Practical Capacity) หรือกําลังการผลิตในอุดมคต ิ(Theoretical Capacity) หากกําลังการผลิต
ที่ผลิตจริง ต่ํากวาระดับกําลังการผลิตที่ใชเป็นเกณฑแในการปในสวน จะเกิดคาใชจายในการผลิตที่ปในสวนต่ําเกินไป (Under-
Applied Overhead) ซึ่งโดยทั่วไปจะถูกปิดเขาบัญชีตนทุนขาย และแสดงในงบกําไรขาดทุน รวมอยูในรายการตนทุนขายหรือ
อาจแสดงเป็นรายการแยกตางหากที่นํามาปรับกับตนทุนขายในงบกําไรขาดทุน (กฤติยา ยงวาณิชยแ, 2554, หนา 68-69) 
 

แนวทางการเลือกวิธีการค านวณต๎นทุน  
 การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑแตามวิธีตนทุนรวมและวิธีตนทุนผันแปรมีขอดีและขอเสียที่แตกตางกัน กิจการ
จําเป็นตองเลือกใชการนําเสนอขอมูลใหเหมาะสมตอการวางแผน ควบคุม และการตัดสินใจของกิจการ การเลือกใช
วิธีการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑแอาจสงผลตอการบิดเบือนตนทุนผลิตภัณฑแที่แทจริงดังที่  Cooper และ Kaplan                           
(Cooper & Kaplan, 1988, P20.)  ไดกลาวไวในบทความวา ยังคงมีการโตเถียงกันอยูในหมูนักบัญชีวากิจการควร
เลือกใชวิธีการคิดตนทุนผลิตภัณฑแดวยวิธีตนทุนรวมหรือวิธีตนทุนผันแปร ซึ่งการเลือกวิธีคิดตนทุนดังกลาวจะสงผล
ตอกลยุทธแที่กิจการเลือกใช กิจการอาจใชวิธีการคํานวณตนทุนที่กอใหเกิดการบิดเบือนขอมูลขึ้นได ตัวอยางเชน 
กรณีการผลิตสนิคาดวยตนทุนต่ํา กิจการจะไดรับความไดเปรียบเชิงการแขงขันโดยปริมาณที่ครอบคลุมจํานวนลูกคา
มาก กิจการจําเป็นตองใชการลดตนทุนตอหนวยใหลดลง โดยการขยายกําลังการผลิตใหมากขึ้น ดังนั้นหากกิจการ 
เลือกใชวิธีการคํานวณตนทุนท่ีกอใหเกิดตนทุนท่ีสูง ก็อาจทําใหกิจการไมบรรลุเปูาหมายที่ตั้ง การวิเคราะหแแนวทาง
ของการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑแแตวิธีเพื่อการเลือกใชใหเหมาะสม มีดังตอไปนี้ 

 การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑแตามวิธีตนทุนรวม  
1. การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑแตามวิธีตนทุนรวมเป็นไปตามหลักการการจับคูความสัมพันธแระหวาง

รายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้น สินคาที่กิจการผลิตไดแตยังมิไดขายออกไป จะแสดงตนทุนการผลิตทั้งหมดอยูใน
รายการสินคาคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน และเมื่อมีการขายสินคาดังกลาวออกไปจึงตัดตนทุนดังกลลาวออก
เป็นตนทุนขายในงบกําไรขาดทุน 

2. การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑแตามวิธีตนทุนรวมมีการจัดสรรตนทุนการผลิตทุกตัวใหแกหนวยที่ผลิตได 
ดังนั้น กิจการสามารถกําหนดนโยบายตางๆ เพื่อทําใหกิจการมีรายไดจากการขายมากพอที่จะชดเชยตนทุนท้ังหมด 

3. การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑแตามวิธีตนทุนรวมแสดงคาใชจายการผลิตครบถวน ซึ่งเป็นประโยชนแตอ
การตัดสินใจในระยะยาวของกิจการ  

4. การคํานวณตนทุนการผลิตคงท่ีตอหนวยตามวิธีตนทุนรวมคอนขางยุงยาก เนื่องจากตามวิธีนี้จะมีการ
ประมาณคาใชจายในการผลิตคงที่คิดเขางานลวงหนา ถาระดับการผลิตแตกตางไปจากที่ประมาณการไวจะทําให
ตนทุนท่ีคํานวณไดไมถูกตอง 

5. จํานวนสินคาคงเหลือมีผลตอกําไรสุทธิของกิจการ ในกรณีที่กิจการมีสินคาคงเหลือปลายงวดเพิ่มมาก
ขึ้นจะสงผลตอกําไรของกิจการที่สูงขึ้น เนื่องจากคาใชจายการผลิตที่ติดไปในสินคาคงเหลืองวดหนา และในกรณีที่
กิจการมีสินคาคงเหลือปลายงวดลดลง จะทําใหกําไรของกิจการลดลงเนื่องจากมีคาใชจายการผลติของสินคาคงเหลือ
งวดกอนนํามาเป็นตนทุนของงวดปใจจุบัน 
 การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑแตามวิธีตนทุนผันแปร 
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1. การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑแตามวิธีตนทุนผันแปรอาศัยความสัมพันธแของตนทุน ปริมาณ และกําไร 
ของสินคาแตละประเภท ซึ่งแสดงใหเห็นกําไรสวนเกิน ที่ผูใชสามารถนําขอมูลไปใชในการวางแผนกําไร หรือให
ขอมูลที่เหมาะสมในการตัดสินใจในระยะสั้นของกิจการ   

2. การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑแตามวิธีตนทุนผนัแปร ถือวาคาใชจายการผลิตคงท่ีเป็นตนทุนงวดเวลา จึงไม
มีผลตอการกําหนดระดับการผลติเพื่อคิดคาใชจายการผลิตคิดเขางาน และลดปใญหาในการปรับปรุงผลตาง เมื่อมีการ
คิดคาใชจายการผลิตคิดเขางานสูงหรือต่ําเกินไป 

3. การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑแตามวิธีตนทุนผันแปร สะทอนใหเห็นกําไรที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการ
ขาย ไมไดเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตเหมือนวิธีตนทุนรวม จึงสามารถใชในการกําหนดราคาขายเพื่อการแขงขัน 

4. ในทางปฏิบัติ การแบงแยกวาตนทุนใดเป็นตนทุนผันแปรออกมาตางหากทําไดยาก เนื่องจากมีตนทุน
หลายประเภทไมสามารถแบงแยกไดทันทีวาเป็นตนทุนผันแปรตองอาศัยเกณฑแในการปในสวน 

5. ในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ผูบริหารควรใหความสําคัญกับตนทุนคงที่ดวย 
6. ถากิจการมีกําลังการผลิตเต็มที่แลว จะไมไดประโยชนแจากวิธีตนทุนผันแปร 
 

 จากที่ไดกลาวมาสอดคลองกับงานของกฤติยา ยงวาณิชยแ (กฤติยา ยงวาณิชยแ, 2554, หนา 68-69) ไดศึกษาขอ
โตแยงเกี่ยวกับขอดีและขอเสียของการคํานวณตนทุนของสินคาแตละวิธีตามวิธีการบัญชีตนทุนรวมและการบัญชีตนทุน
ผันแปร และไดเสนอแนะเพื่อหาทางออกของขอโตแยงตามแนวทางของ Sopariwala (Sopariwala 2007, P.40-47) ซึ่งได
เสนอใหใชกําลังการผลิตทางทฤษฎีหรือกําลังการผลิตที่สามารถปฏิบัติได ในการคํานวณอัตราคาใชจายการผลิตคงที่ที่คิด
ลวงหนาเพื่อจําแนกกําลังการผลิตที่ใชออกจากตนทุนการกําลังการผลิตที่วางเปลา และใหแสดงตนทุนกําลังการผลิตที่วาง
เปลาแยกออกมาเป็นรายการหักจากกําไรจากการดําเนินงานเพื่อคํานวณกําไรสุทธิตามวิธีการบัญชีตนทุนรวม วิธีการ
ดังกลาวจะมีผลใหการเปลี่ยนแปลงสินคาคงเหลือไมมีผลกระทบตอกําไรจากการดําเนินงานตามวิธีการบัญชีตนทุนรวมอีก
ตอไปเหมือนกับวิธีการบัญชีตนทุนผันแปร ทําใหผูบริหารไมสามารถตกแตงกําไรจากการดําเนินงานโดยการปรับเปลี่ยน
จํานวนสินคาที่ผลิต เพื่อใหมีกําไรตามเปูาที่ตองการ 
 
สรุป 
 จากที่ไดกลาวถึงหลักการขั้นพื้นฐานของการบัญชีตนทุนรวมและการบัญชีตนทุนผันแปร ในการคํานวณ
ตนทุนสินคา ความแตกตางที่เกิดขึ้นจากการเลือกใชวิธีการบัญชีตนทุนรวมและตนทุนผันแปร ซึ่งความแตกตาง
ดังกลาวเกิดจากคาใชจายการผลิตคงที่ การเลือกใชระดับการผลิตที่มีผลตอการประมาณการคาใชจายการผลิต ซึ่ง
เหลาจะสงผลตอกําไรของกิจการในการรายงานขอมูล  กิจการจึงจําเป็นตองพิจารณาเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมและ
ใหขอมูลที่ถูกตองมากที่สุดในการรายงานขอมูลหรือการคิดตนทุนสินคา  เพื่อประโยชนแในการตัดสินใจของกิจการ 
แตอยางไรก็ตามในการใหขอมูลแกผูใชงบการเงิน กิจการยังคงตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การ
นําเสนองบการเงิน โดยกิจการตองนําเสนอการวิเคราะหแคาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยใชการจัดประเภท  

ตามลักษณะหรือตามหนาที่ของคาใชจายภายในกิจการที่ใหขอมูลที่เช่ือถือไดและมีความเกี่ยวของมากกวา  นั่นคือ
การนําเสนองบการเงินดวยวิธีตนทุนรวมใหแกผูใชงบการเงินตอไป 
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