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กําไรเทียมเกิดจากการคํานวณตนทุนสินคาที่ผลิตตามวิธีตนทุนคิดเต็มหรือวิธีตนทุนรวมท่ีเปนไปตามหลักการบัญชี

ที่รับรองทั่วไป ซึ่งใชในการนําเสนองบการเงินอันกําหนดใหตนทุนสินคาที่ผลิตตองประกอบดวยตนทุนการผลิตผันแปร

และตนทุนการผลิตคงที่ ตนทุนตอหนวยของคาใชจายการผลิตคงที่จึงผันผวนไปไดดวยปริมาณผลิต สงผลกระทบตอกําไร

ขั้นตนใหผันผวนตามไปดวย ดังนั้น ผูบริหารที่ขาดจรรยาบรรณจึงมีโอกาสสรางกําไรเทียมขึ้นได วิธีตนทุนคิดเต็มหรือ

วิธีตนทุนรวมน้ีจึงไมเหมาะในการใชประเมินผลการปฏิบัติงานหนวยงานภายใน ทางแกปญหาน้ีจึงเปนแนวคิดของวิธี

ตนทุนผันแปรที่กําหนดใหตนทุนสินคาที่ผลิตประกอบดวยตนทุนการผลิตผันแปรเทานั้น คาใชจายการผลิตคงที่ใหตัด

เปนคาใชจายของงวดทั้งจํานวน ดังนั้น ปริมาณผลิตจึงไมสามารถทําใหตนทุนการผลิตสินคาตอหนวยผันผวนไปได การ

ประนีประนอมระหวางวิธีตนทุนทั้งสอง คือ การจัดทํางบกําไรขาดทุนผสานวิธีตนทุนคิดเต็มและวิธีตนทุนผันแปร

คําสําคัญ: วิธีตนทุนคิดเต็ม วิธีตนทุนผันแปร กําไรจากการดําเนินงาน
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Artificial Profit
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The absorption costing, the method use in financial reporting, cause opportunity to create artificially 

increase in operating income, by overproducing. Since the manufacturing cost include both variable and 

fixed manufacturing cost, the unit fixed manufacturing costs can fluctuate with production volumes that 

impact on gross profit to fluctuate as well. Therefore unethical executives are likely to create artificial profits. 

The absorption costing therefore is not suitable in performance evaluation. The solution to this problem is 

the concept of variable costing which assigned only variable manufacturing costs to be product cost. Fixed 

manufacturing costs would treat as period cost, thus the production volumes can not fluctuate the 

manufacturing costs and profit as well. The compromise solution is the absorption-cum-direct costing income 

statement which combines the essential characteristics of both income statements.

Keywords: Full-Absorption Costing. Variable Costing, Operating Income
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บทความวิชาการ

บทนํา
กําไรในทางบัญชีมีหลายประเภท โดยทั่วไปเม่ือพูดถึง

กําไร ผูใชงบการเงินมักสนใจกําไรขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
ที่นําเสนอตอบุคคลภายนอก อันแสดงถึงผลการดําเนินงาน
ในงวดบัญชีนั้น  ๆ  ของกิจการ วาดี (มีกําไร) หรือไมดี
(เกิดขาดทุน) แตทราบหรือไมวากําไรข้ันตน (Gross Margin) 
ซึ่งหมายถึง ยอดขายหักดวยตนทุนสินคาที่ขายไปหรือ
ตนทุนขายที่แสดงในงบกําไรขาดทุนนั้น ปริมาณผลิตใน
กิจการอุตสาหกรรมท่ีผลิตสินคาเพ่ือขายสามารถสงผล
กระทบตอกําไรขั้นตนซึ่งสุดทายจะสงผลตอกําไรขาดทุนของ
งวดใหมากหรือนอยก็ได กอใหเกิดกําไรเทียม ซึ่งสะทอน
ภาพของผลการดําเนินงานที่ไมตรงกับขอเท็จจริง การใช
กําไรขาดทุนตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปที่นําเสนอตอ
ผู ใช ข อมูลภายนอกจึงไมเหมาะกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานภายในกิจการ

การเกิดของกําไรเทียม
ตนทุนการผลิตสินคา (Manufacturing Cost) ตาม

หลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปท่ีตองถือปฏิบัติในการนําเสนอ
งบการเงินนั้น กําหนดใหคํานวณตนทุนการผลิตตามวิธี
ตนทนุคดิเตม็หรือวธิตีนทนุรวม (Full-Absorption Costing) 
นั่นคือตนทุนการผลิตตองประกอบดวยตนทุนทุกอยางท่ี
เ ก่ียวข องกับการผลิตทั้งต นทุนผันแปรและตนทุนคงท่ี
อันไดแก วัตถุทางตรง (Direct Materials) แรงงานทางตรง 
(Direct Labor) และคาใชจายการผลิต (Manufacturing 
Overhead) ทั้ง น้ีทางทฤษฎีแบ งต นทุนการผลิตตาม
พฤติกรรมไดเปน

• ตนทุนการผลิตผันแปร ประกอบดวย วัตถุทางตรง 
แรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิตผันแปร

• ตนทุนการผลิตคงที่ คือ คาใชจายการผลิตคงที่
ตนทุนการผลิตสินคานั้นเมื่อเกิดรายการข้ึนจะจัดเปน

สินทรัพยในรูปของสินคาคงเหลือหรืองานระหวางทํา แลว
แตวาตนทุนการผลิตนั้นสามารถผลิตสินคาใหสําเร็จหรือ

ยังไมสําเร็จ และตนทุนการผลิตสวนท่ีผลิตสินคาจนสําเร็จ
นั้นจะกลายเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในรูปของตนทุน
ขายเมื่อสินคาถูกขายไปเทานั้น ดังนั้น คาใชจายการผลิต
คงที่บางสวนจะกลายเปนคาใชจายของงวดเฉพาะสวนที่อยู
ในตนทุนสินคาท่ีขาย และบางสวนยังคงอยูในสินคาคงเหลือ
ปลายงวด คาใชจายการผลิตคงที่ที่เกิดขึ้นในงวดจึงไมถูกหัก
เปนคาใชจายของงวดท้ังจํานวน เพ่ือแสดงการเกิดของ
กําไรเทียมใหเขาใจ ขอใชขอมูลตัวอยางของบริษัทสมมุติ
ตอไปนี้ในการอธิบาย

บริษัทสมมุติผลิตสินคาเพื่อจําหนาย กําหนดใหปริมาณ
ขายปกติปละ 1,000 หนวย ราคาขายหนวยละ 100 บาท 
โครงสรางตนทุนของบริษัท ไดแก

1. ตนทุนการผลิตผันแปร (Variable Manufacturing 
Costs) หนวยละ 20 บาท ประกอบดวย วัตถุทางตรง 
คาแรงงานที่ใหค าตอบแทนเปนรายช้ิน และคาใชจ าย
การผลิตผันแปร เชน วัตถุทางออม เปนตน

2. ตนทุนการผลิตคงท่ี (Fixed Manufacturing 
Costs) ปละ 30,000 บาท ประกอบดวย คาเสื่อมราคา
อาคารโรงงาน คาเส่ือมราคาเคร่ืองจักร เงินเดือนหัวหนา
คนงาน คาเบ้ียประกันภัยโรงงาน เปนตน

3. คาใชจายการดําเนินงานผันแปร หนวยละ 10 บาท 
เชน คานายหนาพนักงานขาย เปนตน

4. คาใชจายการดําเนินงานคงท่ี ปละ 25,000 บาท 
เช น เงินเดือนพนักงานฝายบริหาร คาประชาสัมพันธ
คาโฆษณา คาสงเสริมการขาย คารับรอง คาสาธารณูปโภค 
เปนตน

ถา 3 ป ที่ผานมา บริษัทผลิตสินคาเปนจํานวน 1,000 
หนวย 1,500 หนวย และ 500 หนวย ตามลําดับ แมวา
จะสามารถจาํหนายสนิคาไดเทากนัทกุป ปละ 1,000 หนวย 
ก็ตาม การคํานวณตนทุนการผลิตสินคาตอหนวยซ่ึงตอง
ประกอบดวยตนทุนการผลิตผันแปรและตนทุนการผลิตคงที่ 
เนื่องจากปริมาณผลิตตางกัน ตนทุนการผลิตคงที่ถัวเฉล่ีย
ตอหนวย (ตนทุนการผลิตคงท่ี ÷ ปริมาณผลิต) จึงไมเทากันDownloa
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ในแตละป ในขณะที่ตนทุนการผลิตผันแปรตอหนวยเทากัน
ทั้ง 3 ป ดังนั้น ตนทุนการผลิตตอหนวยทั้ง 3 ป จึง
แตกตางกัน ซึ่งสามารถคํานวณไดตามภาพท่ี 1

กําไรขาดทุนจากการดําเนินงานที่เปนผลการดําเนินงาน
ที่แสดงในงบกําไรขาดทุนของบริษัทสมมุติทั้ง 3 ป จะแสดง
ไดตามภาพท่ี 2

(หนวย: บาท)

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3

ตนทุนการผลิตผันแปรตอหนวย 20 20 20

ตนทุนการผลิตคงที่ถัวเฉลี่ยตอหนวย :

 30,000 ÷ 1,000 30

 30,000 ÷ 1,500 20

 30,000 ÷ 500 60

รวม 50 40 80

งบกําไรขาดทุน

(หนวย: บาท)

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3

ขาย (1,000 หนวย @ 100 บาท) 100,000 100,000 100,000

หัก ตนทุนขาย :

 1,000 หนวย × 50 บาท 50,000

 1,000 หนวย × 40 บาท 40,000

 1,000 หนวย × 80 บาท 80,000

กําไรขั้นตน 50,000 60,000 20,000

หัก คาใชจายการดําเนินงาน:

 คาใชจายการดําเนินงานผันแปร (1,000 หนวย × 10 บาท) 10,000 10,000 10,000

 คาใชจายการดําเนินงานคงที่ 25,000 25,000 25,000

 รวม 35,000 35,000 35,000

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 15,000 25,000 (15,000)

ภาพที่ 1 แสดงการคํานวณตนทุนการผลิตตอหนวยตามวิธีตนทุนคิดเต็ม

ภาพที่ 2 แสดงการคํานวณกําไรขาดทุนจากการดําเนินงานตามวิธีตนทุนคิดเต็มDownloa
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ผู บริหารระดับสูงของกิจการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หนวยงานภายใน โดยใชกําไรจากการดําเนินงานที่แสดงใน
งบกําไรขาดทุนตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปซึ่งเปนวิธี
ตนทุนคิดเต็มหรือตนทุนรวมแลวยอมเปดโอกาสใหผูบริหาร
หนวยงานยอยท่ีถูกประเมินผลการปฏิบัตินั้นพยายามสราง
กําไรเทียมใหมากที่สุด แมกิจการนั้นจะไมสามารถเพิ่ม
ปริมาณขายหรือลดตนทุนได ผูบริหารที่ถูกประเมินผลการ
ปฏิบัติงานยอมใชปริมาณผลิตเปนเคร่ืองมือชวยในการสราง
กําไรอยางผิดจรรยาบรรณและไมคํานึงถึงผลเสียตอกิจการ
โดยรวมก็เปนได เพื่อใหเขาใจไดงายขึ้น ขอใชขอมูลของ
บริษัทตัวอยางซึ่งประกอบดวยบริษัทใหญและบริษัทยอย 
สมมุติใหบริษัทตัวอยางน้ีมีโครงสรางตนทุนตาง ๆ  เชนเดียว
กับบริษัทสมมุติดังท่ีกลาวมาขางตน

สมมุติบริษัทตัวอยางเปนบริษัทขนาดใหญ ไดลงทุนใน
บริษัทยอยแหงหนึ่งดวยการสรางโรงงานผลิตสินคาชนิดหนึ่ง
เพื่อจําหนายภายในประเทศ บริษัทใหญประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ ผูบริหารของบริษัทยอยดวยกําไรขาดทุนใน
งบกําไรขาดทุนท่ีผานการรับรองของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
นอกจากเงินเดือนและสวัสดิการแลวผูบริหารบริษัทยอยจะ
ไดรับผลตอบแทนเปนโบนัสในอัตรารอยละของกําไรที่ทําได
ในแตละปตามท่ีบริษัทใหญกําหนด ที่ผานมาบริษัทยอย
สามารถผลิตและจําหนายสินคาไดงวดละ 1,000 หนวย
ผูบริหารบริษัทยอยคาดวาจะไมสามารถเพิ่มปริมาณขายใน
งวดตอ  ๆ  ไปได เน่ืองจากอยูในภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
ปญหาคาครองชีพของประชาชนที่แพงขึ้น ฯลฯ ผูบริหาร
บริษัทยอยแหงนี้จึงตองหาวิธีที่จะยังคงสรางกําไรของบริษัท
ยอยใหเพิ่มขึ้น เพื่อมิใหบริษัทใหญเพงเล็งผลการดําเนินงาน
และถูกปรับลดผลตอบแทน ผูบริหารบริษัทยอยดําเนินการ
สั่งผลิตสินคาในปที่ 1–3 เปนจํานวน 1,000 หนวย 2,000 
หนวย และ 3,000 หนวย ตามลําดับ โดยสามารถจําหนาย
สินคาไดเพียงปละ 1,000 หนวย เทานั้น ในราคาหนวยละ 
100 บาท โครงสรางตนทุนของบริษัทยอยประกอบดวย

1. ตนทุนการผลิตผันแปร หนวยละ 20 บาท
2. ตนทุนการผลิตคงท่ี ปละ 30,000 บาท

นาแปลกใจหรือไมวาผลการดําเนินงานของท้ัง 3 ป
แตกตางกันมาก โดยปที่ 1 มีกําไรจากการดําเนินงาน
ในปที่ 2 กลับมีกําไรจากการดําเนินงานเพ่ิมมากกวาปที่ 1 
และปที่ 3 ผลการดําเนินงานกลับกลายเปนขาดทุน ทั้ง ๆ  ที่
ปริมาณขาย ราคาขาย โครงสรางตนทนุตาง ๆ  ไมแตกตางกัน 
สิ่งเดียวท่ีแตกตางกันระหวาง 3 ป คือ ปริมาณผลิต 
ปริมาณผลิตที่แตกตางกันน้ันทําใหตนทุนการผลิตสินคา
ในแตละปไมเทากัน กําไรขั้นตนจึงแตกตางกันทั้ง 3 ป
ในขณะทีค่าใชจายการดาํเนนิงานเทากนัทกุป เพราะคาใชจาย
การดําเนินงานผันแปรขึ้นกับปริมาณขายและคาใชจายการ
ดําเนินงานคงท่ีที่ เท ากันทุกปจะถูกคิดเปนคาใชจ ายใน
งบกําไรขาดทุนของงวดทั้งจํานวน เมื่อปริมาณขายเทากันท้ัง 
3 ป คาใชจายการดําเนินงานรวมจึงเทากันดวย กําไรข้ันตน
จึงเปนสาเหตุท่ีทําใหผลการดําเนินงานแตกตางกันใน 3 ป

กําไรข้ันตนที่แตกตางกันนั้นไดรับอิทธิผลจากลักษณะ
ของต นทุนการผลิตคงท่ี ซึ่งมีจํานวนรวมเท ากัน ไม 
เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณผลิต แตตนทุนตอหนวยจะ
ผันแปรไปในทิศทางตรงขามกับปริมาณผลิต ตัวอยางเชน 
เงินเดือนของหัวหนาพนักงานฝายผลิตจะมีจํานวนรวม
เทากัน ไมวาจะสามารถผลิตสินคาเปนจํานวนเทาใดก็ตาม 
แตเมื่อถัวเฉล่ียเปนตนทุนตอหนวยแลวจะผันแปรไปใน
ทิศทางตรงขามกับปริมาณผลิต กลาวคือ ตนทุนตอหนวย
จะแพงกวาเม่ือปริมาณผลิตนอยกวา หรือในทางตรงขาม
ตนทุนตอหนวยจะถูกกวาเม่ือปริมาณผลิตมากกวา ตางจาก
ตนทุนการผลิตผันแปรท่ีจํานวนรวมเปลี่ยนแปลงมากนอย
ไปในทิศทางเดียวกับปริมาณผลิต โดยตนทุนผันแปรตอ
หนวยจะเทากันทุกหนวย เชน วัตถุทางตรง เปนตน แนวคิด
ของวิธีตนทุนคิดเต็มหรือวิธีตนทุนรวมและลักษณะของ
ตนทุนการผลิตคงที่ที่ใชในการผลิตจึงทําใหเกิดกําไรเทียม
ดังผลการดําเนินงานของบริษัทสมมุติที่กลาวมาแลวขางตน

การสร�างกําไรเทียมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กิจการอุตสาหกรรมท่ีมักมีค าใช จ ายการผลิตคงท่ี

จํานวนมากจึงมีวิธีการสรางกําไรเทียมใหเกิดขึ้นได หากDownloa
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3. คาใชจายการดําเนินงานผันแปร หนวยละ 10 บาท
4. คาใชจายการดําเนินงานคงท่ี ปละ 25,000 บาท
ตนทุนการผลิตตอหนวยสําหรับ 3 ปนั้นจะแตกตางกัน

เพราะปริมาณผลิตแตละปไมเทากัน คํานวณตนทุนการผลิต
ตอหนวยไดตามภาพท่ี 3

กําไรขาดทุนจากการดําเนินงานที่เปนผลการดําเนินงาน
ที่แสดงในงบกําไรขาดทุนของบริษัทยอยท้ัง 3 ป จะแสดง
ไดตามภาพท่ี 4

(หนวย: บาท)

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3

ตนทุนการผลิตผันแปรตอหนวย 20 20 20

ตนทุนการผลิตคงที่ถัวเฉลี่ยตอหนวย :

 30,000 ÷ 1,000 30

 30,000 ÷ 2,000 15

 30,000 ÷ 3,000 10

รวม 50 35 30

ภาพที่ 3 แสดงการคํานวณตนทุนการผลิตตอหนวยของบริษัทยอยตามวิธีตนทุนคิดเต็ม

งบกําไรขาดทุน

(หนวย: บาท)

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3

ขาย (1,000 หนวย @ 100 บาท) 100,000 100,000 100,000

หัก ตนทุนขาย :

 1,000 หนวย × 50 บาท 50,000

 1,000 หนวย × 35 บาท 35,000

 1,000 หนวย × 30 บาท 30,000

กําไรขั้นตน 50,000 65,000 70,000

หัก คาใชจายการดําเนินงาน:

 คาใชจายการดําเนินงานผันแปร (1,000 หนวย × 10 บาท) 10,000 10,000 10,000

 คาใชจายการดําเนินงานคงที่ 25,000 25,000 25,000

 รวม 35,000 35,000 35,000

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 15,000 30,000 35,000

ภาพที่ 4 แสดงการคํานวณกําไรขาดทุนจากการดําเนินงานของบริษัทยอยตามวิธีตนทุนคิดเต็มDownloa
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หากพิจารณาจากกําไรแลว บริษัทยอยดูมีผลการ
ดําเนินงานดีขึ้นเร่ือย ๆ  ทุกป นั่นหมายถึง ผูบริหารบริษัท
ยอยจะไดโบนัสเพ่ิมขึ้นทุกปเชนกัน แมบริษัทยอยจะสามารถ
จําหนายสินคาในแตละปไดเพียง 1,000 หนวยเทาน้ันก็ตาม 
กําไรที่แสดงนั้นจึงมิไดสะทอนผลการปฏิบัติงานที่แทจริงของ
บริษัทยอยแตอยางไร เปรียบเสมือนกําไรเทียมท่ีเกิดจาก
อิทธิพลของตนทุนการผลิตคงที่และปริมาณผลิต

ป�ญหาต�นทุนจมในสินค�าคงเหลือ
นอกจากการสะทอนภาพลวงตาของการประเมินผล

การปฏิบัติงานของบริษัทยอยแลว การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามวิธีตนทุนคิดเต็มยังจะสรางปญหาตอบริษัท
โดยรวมอีกดวย นั่นคือ ตนทุนที่จมอยูในสินคาคงเหลือ 
แมวาตนทุนการผลิตคงที่จะไมเพิ่มข้ึนก็ตาม แตการเพ่ิม
ปริมาณผลิตตองใชตนทุนการผลิตผันแปรเพ่ิมมากข้ึนไปตาม
ปริมาณท่ีผลิต การกระทําของผูบริหารบริษัทยอยในบริษัท
ตัวอยางที่เพิ่มปริมาณผลิตใหมากกวาปริมาณที่ขายไดใน
ปที่ 2 และปที่ 3 นั้นกอใหเกิดสินคาคงเหลือปลายงวดที่
มากข้ึนทุกป นั่นหมายถึง บริษัทตองลงทุนเพิ่มในสินคา
คงเหลือและจายตนทุนการผลิตผันแปรเพ่ิมตามไปดวย สวน
ตนทุนการผลิตคงที่บางสวนจะยังคงไมถูกหักเปนคาใชจาย
แตจะแสดงเปนตนทุนในสินคาคงเหลือปลายงวดดวยดัง
รายละเอียดในภาพท่ี 5

สินคาคงเหลือยังกอปญหาใหกับกิจการไดอีกนอกจาก
เงินทุนท่ีตองใชไปในการผลิตแลว ยังมีปญหาเกี่ยวกับการ
เก็บรักษาสินคาคงเหลือ การสูญหาย การเส่ือมสภาพของ
สินคา และการลาสมัยจนไมสามารถจําหนายได เปนตน
ทายสุดบริษัทจะประสบปญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนและ
ขาดทุนจากสินคาจํานวนมาก

การประเมินผลการปฏิบัติงานด�วยกําไรท่ีแท�จริง
จากปญหาบริษํทตัวอยางท่ีกลาวมาขางตน ทําใหเกิด

คําถามวากิจการจะประเมินผลการดําเนินงานจากกําไร
ประเภทใดจึงสามารถสะทอนผลการดําเนินงานไดอยาง
แทจริง ในการประเมินผลงานภายในกิจการสามารถนํา
แนวคิดของวิธีตนทุนผันแปร (Variable Costing) หรือ
ตนทุนทางตรงมาใชได แนวคิดนี้ถือวาตนทุนการผลิตคงที่
นั้นเปนตนทุนที่เกิดขึ้นตามงวดเวลาไมวาปริมาณผลิตจะ
มากนอยอยางไร กิจการตองจายตนทุนเหลานี้ทั้งจํานวน
ในงวดเวลาน้ัน ๆ  ดังนั้นจึงนําตนทุนการผลิตคงท่ีทั้งจํานวน
ตัดเปนคาใชจายในแตละงวด ไมนําไปถัวเฉล่ียเปนตนทุน
ของสินคาที่ผลิต ตนทุนการผลิตสินคาจึงประกอบดวยตนทุน
การผลิตผันแปรเทานั้น ตนทุนการผลิตสินคาจึงไมผันผวน
ไปตามปริมาณผลิตที่แตกตางกันในแตละป การนําเสนอ
งบกําไรขาดทุนตามแนวคิดนี้จะแสดงตนทุนเปน 2 ประเภท 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3

ตนทุนการผลิตผันแปรตอหนวย 20 20 20

จํานวนหนวย -0- 1,000 3,000

ตนทุนการผลิตผันแปรรวม -0- 20,000 60,000

ตนทุนการผลิตคงที่ 30 15 10

จํานวนหนวย -0- 1,000 3,000

ตนทุนการผลิตคงที่รวม -0- 15,000 30,000

รวมตนทุนในสินคาคงเหลือปลายงวด -0- 35,000 90,000

ภาพที่ 5 แสดงตนทุนการผลิตในสินคาคงเหลือปลายงวดDownloa
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คือ ตนทุนผันแปรและตนทุนคงท่ี เมื่อยอดขายหักดวย
ตนทุนผันแปรท้ังหมดจะไดกําไรท่ีเรียกวากําไรสวนเกิน
(Contribution Margin) กําไรสวนเกินนี้เมื่อชดเชยตนทุน
คงที่แลวจึงเปนกําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน

หากนําขอมูลทั้ง 3 ปของบริษัทสมมติท่ีแสดงตนทุน
การผลิตและกําไรขาดทุนในภาพที่ 1–2 แลวมาคํานวณ
ตนทุนการผลิตตอหนวยและกําไรขาดทุนตามวิธีต นทุน
ผันแปรจะแสดงในเห็นกําไรท่ีแทจริงจากการดําเนินงานได 
ตามภาพท่ี 6–7

(หนวย: บาท)

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3

ตนทุนการผลิตผันแปรตอหนวย 20 20 20

 รวม 20 20 20

ภาพที่ 6 แสดงการคํานวณตนทุนการผลิตตอหนวยตามวิธีตนทุนผันแปร

งบกําไรขาดทุน

(หนวย: บาท)

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3

ขาย (1,000 หนวย @ 100 บาท) 100,000 100,000 100,000

หัก ตนทุนผันแปร :

 ตนทุนขาย (1,000 หนวย × 20 บาท) 20,000 20,000 20,000

 คาใชจายการดําเนินงานผันแปร (1,000 หนวย × 10 บาท) 10,000 10,000 10,000

 รวม 30,000 30,000 30,000

กําไรสวนเกิน 70,000 70,000 70,000

หัก ตนทุนคงท่ี :

 ตนทุนการผลิตคงที่ 30,000 30,000 30,000

 คาใชจายการดําเนินงานคงที่ 25,000 25,000 25,000

 รวม 55,000 55,000 55,000

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 15,000 15,000 15,000

ภาพที่ 7 แสดงการคํานวณกําไรขาดทุนจากการดําเนินงานตามวิธีตนทุนผันแปร
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จากภาพที่ 7 กําไรจากการดําเนินงานของทั้ง 3 ป
มีจํานวนเทากัน แสดงผลการดําเนินงานตรงกับขอเท็จจริง
ที่วาเมื่อปริมาณขาย ราคาขาย โครงสรางตนทุน ในแตละป
ไมแตกตางกัน กําไรท่ีไดควรไมแตกตางกันเชนกัน ทั้งนี้
เพราะตนทุนการผลิตหรือตนทุนสินคาที่ขายนั้นประกอบดวย
ตนทุนการผลิตผันแปรเพียงอยางเดียว ตนทุนสินคาจึง
ไมไดรับอิทธิพลจากตนทุนการผลิตคงที่และปริมาณผลิต
ที่ไมเทากันในแตละป สวนคาใชจายการดําเนินงานไมได
ขึ้นกับปริมาณผลิตสินคา แตขึ้นกับปริมาณขายสินคา ดังนั้น 
เมื่อปริมาณขายเทากัน คาใชจายการดําเนินงานจึงเทากัน
ทั้งวิธีตนทุนคิดเต็มและวิธีตนทุนผันแปร

หากนําขอมูลของบริษัทยอยท่ีกลาวมาแลวตามวิธี
ตนทุนคิดเต็ม ซึ่งมีปริมาณการผลิตแตกตางกันทั้ง 3 ป
และแสดงกําไรจากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นทุกปตามภาพท่ี 4 
แลวน้ันมาจัดทํางบกําไรขาดทุนตามวิธีตนทุนผันแปรแลว 
บริษัทยอยจะมีกําไรจากการดําเนินงานเทากันทุกป ปละ 
15,000 บาท เหมือนรายละเอียดในภาพท่ี 6–7 ขางตน
ซึ่งสะทอนภาพการดําเนินงานไดสอดคลองกับขอเท็จจริงที่
บริษัทยอยมีปริมาณขายเทากันทั้ง 3 ป มิไดดําเนินงาน
ดีขึ้นกวาเดิมแตอยางใด

ผู บริหารจึงควรเขาใจกําไรที่ตองแสดงในงบการเงิน
ตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปวาไมเหมาะ
จะนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานภายในกิจการ เพราะ
อิทธิผลของตนทุนคงที่ต อหนวยสามารถทําใหเกิดกําไร
ขาดทุนเทียมซึ่งทําใหผูบริหารหลงเขาใจผิดได กําไรที่เหมาะ
กับการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในหนวยงานจึงควรใช
กําไรตามแนวคิดของวิธีตนทุนผันแปร ซึ่งสะทอนภาพได
ชัดเจนและสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานจริงไดดีกวา

ข�อดีข�อเสียของวิธีต�นทุนคิดเต็มและวิธีต�นทุนผันแปร
ทั้งวิธีตนทุนคิดเต็มและวิธีตนทุนผันแปรลวนมีขอดี

และขอเสียที่แตกตางกัน พอสรุปไดดังน้ี
วิธีตนทุนคิดเต็ม มีขอเสียท่ีสําคัญ 2 ประการคือ

(1) ไมแยกตนทุนตามพฤติกรรมทําใหผูบริหารไมสามารถใช

ประโยชนจากขอมูลเพื่อการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ 
และ (2) กําไรถูกทําใหผันผวนไดดวยปริมาณผลิต กอใหเกิด
กําไรเทียมท่ีไมสะทอนภาพการดําเนินงานที่แทจริง แตวิธี
ตนทุนคิดเต็มก็สอดคลองตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
ซึ่งใชเปรียบเทียบกับกิจการอื่น ๆ  ไดและการตั้งราคาขาย 
โดยพิจารณาจากตนทุนคิดเต็มนั้นไดคํานึงถึงจะครอบคลุม
ทั้งตนทุนผันแปรและตนทุนคงท่ีที่เกี่ยวของกับการผลิต

วิธีตนทุนผันแปร มีขอดีที่แยกตนทุนตามพฤติกรรม
ทําใหผู บริหารใชข อมูลเพื่อการวางแผน ควบคุม และ
ตัดสินใจ และตนทุนสินคาไมผันผวนไปตามปริมาณผลิตจึง
แสดงผลการปฏิบัติงานไดตรงตามปริมาณขายจริง แตวิธี
ตนทุนผันแปรก็มีขอเสีย คือ (1) ไมเปนไปตามหลักการบัญชี
ที่รับรองท่ัวไป จึงตองจัดทําขอมูลเปนสองอยาง เพื่อใช
แสดงขอมูลในงบการเงินและใชเพื่อการบริหารงานภายใน 
(2) การต้ังราคาขายอาจต่ําไป กําไรสวนเกินอาจไมเพียงพอท่ี
จะชดเชยตนทุนคงท่ีได (3) เกิดการเขาใจผิดและนําไปสูการ
ดําเนินงานท่ีผิดพลาดได เชน งวดใดท่ีปริมาณผลิตนอยกวา
ปริมาณขาย กําไรตามวิธีตนทุนผันแปรจะมากกวาวิธีตนทุน
คิดเต็ม ฝายขายอาจเกิดแรงจูงใจที่จะลดราคาขาย หรือ
พนักงานเรียกรองโบนัสและ/หรือคาตอบแทนท่ีเพ่ิมขึ้น 
เปนตน นอกจากน้ี ตนทุนสินคายังไมสามารถเปรียบเทียบ
ระหวางกิจการท่ีผลิตสินคาเองและกิจการซ้ือมาขายไปได 
เพราะต นทุนสินค าที่ผลิตเองตามวิธีต นทุนผันแปรจะ
ประกอบดวยตนทุนการผลิตผันแปรเทานั้น สวนสินคาที่ซื้อ
จากผู ขายภายนอกมาเพ่ือขายนั้นยอมครอบคลุมตนทุน
ทุกอยางจึงยอมมีตนทุนท่ีสูงกวาได

การผสมผสานระหว�างวิธีต�นทุนคิดเต็ม
และวิธีต�นทุนผันแปร

การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของกิจการอุตสาหกรรม
สมัยใหมมักเปนระบบอัตโนมัติที่ใชเคร่ืองจักรเปนจํานวนมาก 
และคาตอบแทนพนักงานฝายผลิตเปลี่ยนจากการใหเปน
รายช้ินหรือรายวันเปนเงินเดือนแทน สภาพการณปจจุบัน
ทําใหตนทุนแรงงานทางตรงกลายเปนตนทุนการผลิตคงที่Downloa
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และคาใชจายการผลิตสวนใหญเปนตนทุนทางตรง ทําให
กําไรตามวิธีตนทุนคิดเต็มถูกทําใหผันผวนไดมากขึ้น กําไร
ระหวางวิธีตนทุนผันแปรและวิธีตนทุนผันแปรย่ิงแตกตางกัน
ยิ่งขึ้น

Sopariwala (2009) ไดนําเสนอแนวคิดการผสมผสาน
ระหวางวิธีตนทุนคิดเต็มและวิธีตนทุนผันแปร เพื่อจัดทํา
งบกําไรขาดทุนที่สามารถแสดงกําไรที่คํานวณตามวิธีตนทุน
ทั้งสองวิธีได งบกําไรขาดทุนผสานวิธีตนทุนคิดเต็มและ
วิธีตนทุนผันแปร (Absorption-cum-Direct Costing 
Income Statement) นั้น จะใชระบบตนทุนปกติ 
(Normal Costing) โดยใชอัตราคาใชจายการผลิตคงท่ี
ที่กําหนดลวงหนาตามกําลังการผลิตที่สามารถผลิตไดตาม
ทฤษฎี (Theoretical Capacity) แทนปริมาณผลิตจริง

หรือปริมาณผลิตตามงบประมาณในระบบตนทุนปกติ เม่ือ
ใชกําลังการผลิตตามทฤษฎีเปนเกณฑ คาใชจายการผลิตคงที่
สวนของกําลังการผลิตที่วางไมถูกใชงานน้ันจะแยกแสดงเปน
ผลตางปริมาณผลิต เนื่องจากปริมาณที่ผลิตตามงบประมาณ
หรือผลิตจริงแตกตางจากกําลังการผลิตที่มีอยู ตามทฤษฎี
ดังนั้นตนทุนการผลิตสินคาตอหนวยตามวิธีตนทุนคิดเต็มท่ี
ใชกําลังการผลิตท่ีสามารถผลิตไดตามทฤษฎีจะไมผันผวน
ไปตามปริมาณการผลิตมากหรือนอยในแตละป การจัดทํา
งบกําไรขาดทุนผสานวิธีตนทุนคิดเต็มและวิธีตนทุนผันแปร
ตามแนวคิดนี้โดยใชขอมูลของบริษัทสมมุติที่กลาวมาขางตน
นํามาแสดงเปนตัวอยางไดตามภาพท่ี 9 ทั้งนี้สมมุติเพิ่มเติม
วาบริษํทมีกําลังการผลิตตามทฤษฎีเปน 2,000 หนวยตอป 
จึงสรุปกําลังการผลิตท่ีวางในแตละปไดดังนี้

(หนวย: บาท)

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3

กําลังการผลิตตามทฤษฎี (หนวย) 2,000 2,000 2,000

ปริมาณผลิตจริง 1,000 1,500 500

กําลังการผลิตที่วาง 1,000 500 1,500

อัตราคาใชจายการผลิตคงท่ีที่กําหนดลวงหนา (Predetermined Fixed Overhead Rate) และตนทุนการผลิตสินคา
ตอหนวยจะคํานวณไดดังน้ี

 อัตราคาใชจายการผลิตคงที่ที่กําหนดลวงหนา = คาใชจายการผลิตคงท่ีตองวด กําลังการผลิตตามทฤษฎี
  = 30,000 ÷ 2,000
  = 15 บาทตอหนวย

 ตนทุนการผลิตสินคาตอหนวย = ตนทุนการผลิตผันแปร + คาใชจายการผลิตคงท่ีคิดเขางาน
  = 20 + 15
  = 35 บาทตอหนวย
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เพื่อใหเปรียบเทียบกําไรขาดทุนตามวิธีตนทุนคิดเต็ม
ทั้งในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนผสานวิธีตนทุน
คิดเต็มและวิธีตนทุนผันแปรได จึงจัดทํางบกําไรขาดทุนตาม

วิธีตนทุนคิดเต็มท่ีเปนระบบตนทุนปกติ โดยใชกําลังการผลิต
ตามทฤษฎีไดดังภาพที่ 8

งบกําไรขาดทุน

(หนวย: บาท)

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3

ขาย (1,000 หนวย @ 100 บาท) 100,000 100,000 100,000

หัก ตนทุนขาย (1,000 หนวย @ 35) 35,000 35,000 35,000

 ผลตางกําลังการผลิต (ไมนาพอใจ) 15,000 7,500 22,500

 รวม 50,000 42,500 57,500

กําไรข้ันตน 50,000 57,500 42,500

หัก คาใชจายการดําเนินงาน :

 คาใชจายการดําเนินงานผันแปร (1,000 หนวย × 10 บาท) 10,000 10,000 10,000

 คาใชจายการดําเนินงานคงที่ 25,000 25,000 25,000

 รวม 35,000 35,000 35,000

กําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน 15,000 22,500 7,500

ภาพที่ 8 แสดงกําไรขาดทุนวิธีตนทุนคิดเต็มตามระบบตนทุนปกติโดยใชกําลังการผลิตตามทฤษฎี

งบกําไรขาดทุนผสานวิธีตนทุนคิดเต็มและวิธีตนทุน
ผันแปร (Absorption-cum-Direct Costing Income 
Statement) สามารถจัดทําไดดังภาพที่ 9 ซึ่งจะแสดงกําไร
ที่สําคัญอยู 4 ประเภทคือ

(ก) กําไรสวนเกิน เกิดจากยอดขายหักดวยตนทุน
ผันแปรทุกอยางทั้งตนทุนสินคาที่ขายผันแปรและคาใชจาย
การดําเนินงานผันแปร ซึ่งกําไรสวนเกินนี้จะมีจํานวนเทากับ
กําไรสวนเกินตามวิธีตนทุนผันแปร

(ข) กําไรจากการดําเนินงาน เกิดจากกําไรสวนเกิน
หักดวยตนทุนการผลิตคงท่ีตามปริมาณหนวยสินคาที่ขายไป
และคาใชจายการดําเนินงานคงท่ีสําหรับงวด

(ค) กาํไรขาดทนุจากการดําเนนิงานตามวธิตีนทนุคิดเตม็ 
เกิดจากกําไรจากการดําเนินงานหักดวยคาใชจายการผลิต

คงท่ีของกําลังการผลิตวาง (Cost of Idle Capacity)
ซึ่งกําไรขาดทุนนี้เทากับกําไรขาดทุนจากการดําเนินงานวิธี
ตนทุนคิดเต็มที่คํานวณไดในภาพท่ี 8 ขางตน

(ง) กําไรขาดทุนจากการดําเนินงานตามวิธีต นทุน
ผันแปร เกิดจากการปรับปรุงกําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน
ตามวิธีตนทุนคิดเต็มใหเปนกําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน
ตามวิธีตนทุนผันแปรดวยผลกระทบจากคาใชจายการผลิต
คงท่ีในสินคาคงเหลือท่ีเปล่ียนแปลงไประหวางงวด โดยหัก
ดวยคาใชจายการผลิตคงที่ในสินคาคงเหลือปลายงวดที่
เพิ่มขึ้น และบวกดวยคาใช จ ายการผลิตคงท่ีในสินคา
คงเหลือปลายงวดที่ลดลง จากขอมูลของบริษัทสมมุติที่มี
ปริมาณขายปละ 1,000 หนวย สวนปริมาณผลิตปที่ 1–3 
เปน 1,000 หนวย 1,500 หนวย และ 500 หนวย ตามDownloa
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งบกําไรขาดทุน

(หนวย: บาท)

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3

ขาย (1,000 หนวย @ 100 บาท) 100,000 100,000 100,000

ตนทุนผันแปร :

 ตนทุนขาย (1,000 หนวย × 20 บาท) 20,000 20,000 20,000

 คาใชจายการดําเนินงานผันแปร (1,000 หนวย × 10 บาท) 10,000 10,000 10,000

 รวม 30,000 30,000 30,000

(ก) กําไรสวนเกิน 70,000 70,000 70,000

ตนทุนคงที่:

หัก ตนทุนการผลิตคงที่ (1,000 หนวย × 15 บาท) 15,000 15,000 15,000

 คาใชจายการดําเนินงานคงที่ 25,000 25,000 25,000

 รวม 40,000 40,000 40,000

(ข) กําไรจากการดําเนินงาน 30,000 30,000 30,000

หัก คาใชจายการผลิตคงที่ของกําลังการผลิตวาง 15,000 7,500 22,500

(ค) กําไรจากการดําเนินงานตามวิธีตนทุนคิดเต็ม 15,000 22,500 7,500

หัก คาใชจายการผลิตคงที่ในสินคาคงเหลือปลายงวดท่ีเพิ่มขึ้น

 (500 หนวย × 15 บาท)

7,500

บวก คาใชจายการผลิตคงที่ในสินคาคงเหลือปลายงวดท่ีลดลง

 (500 หนวย × 15 บาท)

7,500

(ง) กําไรจากการดําเนินงานตามวิธีตนทุนผันแปร 15,000 15,000 15,000

ภาพที่ 9 แสดงงบกําไรขาดทุนผสานวิธีตนทุนคิดเต็มและวิธีตนทุนผันแปร

ลําดับ ดังนั้น ปที่ 1 ไมมีสินคาคงเหลือปลายงวด ปที่ 2 
สินคาคงเหลือปลายงวดจึงเพ่ิมขึ้น 500 หนวย และปที่ 3 
สินคาคงเหลือปลายงวดลดลง 500 หนวย

งบกําไรขาดทุนผสานวิธีตนทุนคิดเต็มและวิธีตนทุน
ผันแปรแสดงขอมูลท่ีเปนประโยชนแกผู บริหารไดดีกวา
งบกําไรขาดทุนตามวิธีตนทุนคิดเต็มและแกขอเสียของวิธี
ตนทุนคิดเต็ม เน่ืองจากแยกตนทุนตามพฤติกรรมเปนตนทุน
ผันแปรและตนทุนคงท่ี คิดคาใชจายการผลิตคงท่ีแยกเปน

สวนของสินคาท่ีขายไปและสวนของกําลังการผลิตวางโดยใช
กําลังการผลิตตามทฤษฎีเปนเกณฑกําหนดอัตราคาใชจาย
การผลิตคงท่ี คาใชจายการผลิตคงท่ีจึงไมถูกทําใหผันผวน
ไปตามปริมาณผลิตเหมือนวิธีตนทุนคิดเต็มแบบเดิม ผูบริหาร
สามารถใชขอมูลในการวางแผน ควบคุม และ ตัดสินใจ
แกปญหาเงินทุนจมในสินคาคงเหลือได และทราบถึงตนทุน
ของทรัพยากรที่ไมถูกใชงานดวยเชนกัน
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บทความวิชาการ

บทสรุป
วิธีตนทุนคิดเต็มเปนวิธีคํานวณตนทุนของสินคาตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่นําเสนอในงบการเงิน แตก็เปน
วิธีที่เปดโอกาสใหเกิดการสรางกําไรเทียมโดยใชปริมาณผลิต
ที่แตกตางกันในแตละงวด ซึ่งทําใหตนทุนการผลิตสินคา
ผันผวนและสงผลตอกําไรใหผันผวนไปดวย จึงไมเหมาะที่จะ
ใชกําไรตามวิธีตนทุนคิดเต็มในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภายในกิจการ และไมสามารถใชเพื่อการวางแผน ควบคุม 
และตัดสินใจ การประเมินผลการปฏิบัติงานภายในกิจการ
จึงควรใชกําไรแทตามวิธีตนทุนผันแปร เพราะกําไรจะไมถูก
ทําใหผันผวนตามปริมาณผลิต แตจะเกิดจากปริมาณขายที่
เกิดจริง นอกจากน้ีผู บริหารยังสามารถใชขอมูลเพ่ือการ
วางแผน ควบคุม และตัดสินใจ อยางไรก็ตาม ผูใชงบการเงิน
ยอมตองการขอมูลที่เปนประโยชนและสะทอนภาพท่ีแทจริง
ของกิจการ จึงเกิดแนวคิดที่จะจัดทํางบกําไรขาดทุนท่ี
ผสมผสานข อมูลของวิธีต นทุนทั้ งสองเข าด วยกันเป น
งบกําไรขาดทุนผสานวิธีตนทุนคิดเต็มและวิธีตนทุนผันแปร 
นอกจากน้ีสิ่งที่ผู บริหารควรตระหนักเพ่ือลดผลเสียของ
วิธีตนทุนคิดเต็มลง ซึ่งสามารถทําไดหลายประการ ไดแก 
กําหนดงบประมาณการผลิตใหใกลเคียงเหมาะสมกับปริมาณ
ขายเพ่ือลดปญหาการผลิตเกิดความจําเปนและปญหาสินคา
คงเหลือปลายงวด กําหนดระดับสินคาคงเหลือในมือมิใหมี
มากเกินจําเปน ระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ควรเปนระยะที่ยาวพอสมควร เชน 3–5 ป และควร
ประเมินผลการปฏิบัติงานดวยปจจัยอื่นที่ไมใชตัวเลขทาง
การเงินประกอบดวย
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