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การจัดการตนทุนในธรุกิจอุตสาหกรรมการผลิต 
ฑิฆัมพร ทวีเดช1  และ  สมบตัิ ทีฆทรัพย2 

 

1. บทนํา 
 เปนที่ยอมรับกันในหมูนกัธุรกิจอุตสาหกรรมวา คุณภาพและตนทุนของสินคาและบริการนับเปน
หัวใจของธุรกจิหรืออุตสาหกรรม เพราะหากไมสามารถควบคุมตนทุนผลิตภัณฑหรือบริการในระดับที่
สามารถแขงขันได และยิ่งหากละเลยในการยกระดับคณุภาพของสินคาและบริการใหตรงตามความตองการ
ของลูกคาดวยแลว ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้นก็จะไมสามารถดําเนินการใหอยูรอดได นั่นคือปจจยัหลักที่มี
อิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจ คือ คุณภาพ และตนทุน 

การจัดการคุณภาพ (Quality management) เปนกจิกรรมสําคัญที่ตองปฏิบัติอยางตอเนื่องเพื่อให
สินคาหรือบริการมี “คุณภาพ” เปนที่พึงพอใจของลูกคาอยางเต็มที่ ในระดับราคาทีเ่หมาะสม มีการสงมอบ
ตรงเวลา ตามปริมาณและคณุภาพที่ส่ังซื้อ ใชงานไดสะดวก ปลอดภยั และเชื่อถือไดสูงตลอดอายกุารใชงาน
ของสินคาหรือบริการ ดวยคาใชจายในการใชงานที่ลูกคาพอใจ 

การจัดการตนทุน (Cost Management) เปนกิจกรรมที่จําเปนสําหรับการควบคุมตนทุน (Cost 
Control) และการลดตนทุน (Cost Reduction) โดยใชขอมูลที่เกิดขึ้นจากการดําเนนิกิจการมาประกอบการ
ตัดสินใจ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการบริหารธุรกิจใหเจริญเติบโตและสามารถอยูรอดไดตลอดไป 

2.  วงจรการบริหาร 
ในการบริหารองคการทุกประเภท ไมวาจะเปนองคการที่แสวงหากําไรหรือไมก็ตาม จะมีลักษณะที่

ไมแตกตางกัน บุคคลที่ตองรับผิดชอบในการจัดการใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวคือผูบริหารระดับตาง ๆ 
ขององคการนั้นเอง ภารกจิหลักของผูบริหารคือ การวางแผน ส่ังการ จูงใจ การควบคุม และประเมินผล      
ดังแสดงในรูปที่ 1 

                                                           
1 อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 
2 ประธานกลุมอุตสาหกรรมการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช และประธานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานวิจัย 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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รูปที่   1   แสดงวงจรการบรหิารธุรกิจ 

การวางแผนจะเกี่ยวของกับการเลือกกระทําหรือไมกระทํากิจกรรมอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพื่อให
บรรลุเปาหมายของกิจการ สวนการสั่งการและจูงใจจะเกี่ยวของกับการชี้นําและชักจูงใหพนักงานดําเนินการ
ตามแผนที่วางไว ขั้นตอนนี้นับเปนขั้นตอนที่สําคัญมากในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ สําหรับการควบคุม
และประเมินผลจะเกี่ยวของกับการติดตามแผนการดําเนินงาน เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการนําแผนไปปฏิบัติได
จริง กิจกรรมการบริหารเหลานี้ตองอาศัยระบบสารสนเทศมาสนับสนุนดวย 

3.  การควบคุมตนทุน 
หนาที่สําคัญของฝายผลิตในทุกธุรกิจก็คือ การผลิตสินคาใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

ของการผลิต ทั้งชนิดของสินคา คุณภาพของสินคา และการสงมอบสินคา ดังนั้นจึงจําเปนตองกําหนด
กิจกรรมการควบคุมดานตาง ๆ ในฝายผลิตใหมีประสิทธิภาพ เชน ดานแผนการผลติ กระบวนการผลิต การ
ออกแบบ การใชเครื่องจักรและอุปกรณ การใชแรงงาน การใชวัสดุ คุณภาพของผลผลิต การขนถายวัสดุ และ
พัสดุคงคลัง เปนตน เมื่อกจิกรรมการควบคุมเหลานี้สามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ จะสงผลให
ตนทุนที่เกดิขึน้เปนตนทนุทีย่อมรับได หรือกลาวอีกนยัหนึ่งก็คือ ตนทุนเปาหมาย (Target Cost) ซ่ึงตนทุนใน
ฝายผลิตที่ลดลงก็คือผลกําไรที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง ดังแสดงในรูปที่ 2  

4. การกําหนดมาตรฐานตนทุน 
จากที่กลาวมาแลววาการจัดการตนทุนมีเปาหมายสําคัญ 2 ประการคือ การควบคุม ซ่ึงก็คือการรักษา

ระดับตนทุนใหอยูในมาตรฐานที่กําหนดไว กับการลดตนทุน โดยลดจากสภาพตนทุนในปจจุบนัไปเปน   

การวางแผน 
การจัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาว 

การตัดสินใจ 

การสั่งการและการจูงใจ 

นําแผนไปสูการปฏิบัติ 

การควบคุมและการประเมินผล 
มีการนําแผนไปปฏิบัติไดจริง 
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ตนทุนที่ปรับปรุงใหมจากการกําหนดขึน้ตามความเปนไปไดที่จะดําเนินการใหลดลง ส่ิงสําคัญที่จะทําให
งานในหนาทีท่ั้งสองสําเร็จได คือ การจัดทํามาตรฐานสําหรับกิจกรรมดังนี ้

4.1. มาตรฐานสําหรับการควบคุมขั้นตน เปนการกาํหนดจากระดบัความเปนจรงิภายใตเงื่อนไข
การทํางานที่เปนอยูในปจจบุัน เชน ใชวตัถุดิบหลักโดยเฉลี่ย 10 กิโลกรัมตอหนึง่หนวยสินคา ฉะนัน้ 10 
กิโลกรัม คือ เกณฑมาตรฐานของตนทุน คานี้จะนําไปเทียบกับคาที่เกดิขึ้นจริงวามกีารใชจริงสูงหรือต่ํากวา
มาตรฐาน 

4.2. มาตรฐานสําหรับการลดตนทุน เปนการกาํหนดระดับการลดตนทุนทีส่อดคลองกับแผน
กําไรในระยะสั้นและระยะยาวขององคการธุรกิจ รวมถึงระดับขวัญและกําลังใจของทุกคนในองคการตั้งแต
ระดับสูงจนถึงระดังลางซึ่งนับเปนปจจยัสําคัญของความสําเร็จดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

รูปที่ 2  ความสัมพันธระหวางการจัดการตนทุนกับกิจกรรมการควบคุมขั้นตนในโรงงาน 

การบริหารธรุกิจ 

การจัดใหคุมทุน 

เพื่อหากําไร 

การจัดการเงินทุน 

เพื่อจัดหาเงินทุน 

การจัดการตนทุน การจัดการขาย 

การควบคุม 
แผนการผลิต 

การควบคุม 
กระบวนการผลิต 

การควบคุม 
พัสดุคงคลัง 

การควบคุม 
การจัดซื้อ 

การควบคุม 
อุปกรณเครื่องจักร 

การควบคุม 
การขนถาย 

การควบคุม 
คุณภาพ 

การควบคุม 
ความรอน 

การควบคุม 
ผลผลิตที่ไดจริง 

การควบคุม 
ตนทุนตอหนวย 

การควบคุม 
แรงงานตอหนวย 
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การกําหนดตนทุนมาตรฐานตอหนวยของผลิตภัณฑ จะคิดคํานวณจากคาวัสดุหลัก คาวัสดุส้ินเปลือง 
คาพลังงาน (ไฟฟาและเชื้อเพลิง) และคาใชจายอื่น ๆ อยางละเอียด เชน ในการผลิตเหล็กรูปพรรณจําเปนตอง
มีการลางสนิมออกจากแผนเหล็กดวยกรดกํามะถัน โดยเหล็กแผน 1 ตันจะใชกรดกํามะถัน 10 กิโลกรัม 
จากนั้นจึงนําแผนเหล็กที่ลางสนิมแลวไปผานขั้นตอนการผลิตอื่นจนเปนสินคาสําเร็จรูป ผลผลิตจริงที่ได 
(Yield) มีเหล็ก 95% ของเหล็กที่นํามาใชทั้งหมด ฉะนั้นตนทุนตอหนวยของกรดกํามะถันในการลางแผน
เหล็ก 1 ตันในผลิตภัณฑจะเทากับ 10.526 กิโลกรัมตอตัน โดยคํานวณมาจาก 

 

ตนทุนตอหนวย  =  
 

= 10 กิโลกรัม / 0.95 =   10.526  กิโลกรัมตอตัน 

5. ปจจัยที่มีผลตอตนทุนตอหนวยที่ผันแปรไป 
หากตนทนุตอหนวยไมเปนตามมาตรฐาน ผูบริหารจะตองทําการวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหตนทนุ

ตอหนวยแตกตางไป การวิเคราะหเชนนี้จะทําใหทราบวาควรปรับปรุงแกไขการดําเนินงานผลิตอยางไร 
โดยทั่วไป ปจจัยที่สงผลตอตนทุนตอหนวยใหผันแปรไปมักเปนคาใชจายที่เกีย่วกับ วัสดุ อุปกรณ ผลกระทบ
จากขั้นตอนอืน่ แผนการผลติ ฤดูกาล และ อ่ืนๆ  

5.1. วัสดุ ควรพิจารณาถึงชนิดและคณุภาพของวัสดุที่ใชวามีความคลาดเคลื่อนจากคุณสมบัติที่
กําหนดไวหรือไมอยางไร และขนาดของวสัดุตรงตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือไม 

5.2.  แบบและรุนของเครื่องจักรและอุปกรณ ควรพิจารณาถึงการใชเครื่องจักรและอปุกรณใน
งานผลิตชิ้นงานแบบเดยีวกนัวามีความแตกตางกันหรือไม สมรรถนะการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ
แตละเครื่องแตกตางกันหรือไม การเกดิเหตุขัดของของเครื่องจักรและอุปกรณและการบํารุงรักษาประจําและ
ไมประจํา ทั้งที่อยูในและนอกเหนือความรับผิดชอบของหนวยงานตน 

5.3. ผลกระทบจากขั้นตอนอื่น ควรพิจารณาถึงการสูญเสียที่มีผลมาจากการทํางานในขั้นตอน
อ่ืนที่ไมถูกตอง ทั้งขั้นตอนกอนและหลังขั้นตอนนั้น เชน การนําชิน้งานที่บกพรองซึ่งเกิดจากขั้นตอนกอน
หนานี้มาใช หรือ ความไมแนนอนในการดําเนินงานในขั้นตอนอื่น ๆ เปนตน 

5.4.  แผนการผลิต ควรพิจารณาถึงระดับความสามารถในการดําเนินงานของทีมงาน ทั้งในเชิง
ปริมาณ คุณภาพ และสภาพการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ตลอดจนความเหมาะสมในการเตรียมการกอนการ
ดําเนินการผลิต ประสิทธิภาพการจัดลําดับขั้นตอนการทาํงาน และประสิทธิภาพการใชพลังงาน เปนตน 

5.5.  ฤดูกาล ควรพิจารณาถึงผลกระทบของฤดูกาลตอวัสดุหรือกระบวนการผลิต เชน ระดับ
อุณหภูมิ ความชื้น และแสงสวาง ซ่ึงมีผลตอการขยายตัวของวัสดุ การเปลี่ยนแปลงความหนดืของของไหล 

ปริมาณสิ้นเปลืองของวัสดุอุปกรณและพลังงาน 
ปริมาณงานในขั้นตอนการผลิตหรือจํานวนหนวยสินคา 
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การเปลี่ยนสีและกลิ่นอันเกิดจากสารเคมีในวัสดุทําปฏิกริิยากับแสง และความสิ้นเปลืองอันเกิดจากการ
สภาพแวดลอมเหลานี้ เปนตน 

5.6.  อื่น ๆ ควรพจิารณาถึงมาตรฐานการตรวจสอบ โดยศึกษาความคลาดเคลื่อนของการทํางานอัน
เนื่องมาจากผูปฏิบัติงาน จากวิธีการการสุมตัวอยางเพื่อทําการตรวจสอบ และจากการคํานวณ เปนตน 

6.  การกําหนดมาตรการปรับปรุงตนทุน 
ส่ิงที่ตองใหความสนใจในการควบคุมตนทุนและลดตนทุนของฝายผลิต ก็คือ คาใชจายที่เกีย่วกับ คา

วัตถุดิบ (ทั้งทางตรงและทางออม) คาแรงงาน (ทั้งทางตรงและทางออม) คาใชจายในการผลิต (คาพลังงาน
และคาซอมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณ) ดงัแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1  การกําหนดมาตรการปรับปรุงตนทุนในฝายผลิต 

การควบคุมตนทุน มาตรการปรับปรุงตนทุนในฝายผลิต 

คาวัสดุคงคลัง 1. ควบคุมอัตราการหมุนเวียนของวัสดุคงคลัง 
2. การตรวจสอบของคงคางในคลังเปนเวลานาน 
3. การควบคุมปริมาณวัสดุท่ีตองใชประจําใหอยูในปริมาณต่ําสุด 
4. การจัดระบบการจัดซื้อแบบศูนยรวม 

คาแรงงาน 1. ควบคุมปริมาณพนักงาน 
2. ควบคุมการทํางานลวงเวลา 
3. วางแผนลงทุนเพื่อประหยัดแรงงาน หรือลดกาํลังคน 
4. ควบคุมเวลาทํางานมาตรฐานของแรงงานทางตรง 

คาพลังงาน 1. ควบคุมการใชพลังงานในขั้นตอนของการวางแผนการผลิต 
2. ควบคุมตนทุนตอหนวยของพลังงานที่ใชในการผลิต 
3. ควบคุมพลังงานโดยการใชมาตรฐานการทํางาน 

คาวัสดุสิ้นเปลือง 1. ออกแบบใหสวนประกอบตาง ๆ สามารถใชแทนกันได 
1. ควบคุมคาใชจายโดยแยกตามขั้นตอนการผลิต 
2. ปรับปรุงวิธีการจัดซื้อใหอยูในระดับที่ประหยัดท่ีสุด 

คาซอมบํารุง 1. วิเคราะหคาใชจายในการซอมบํารุงท่ีเกิดข้ึนจริงโดยแยกตามขั้นตอนการผลติ 
2. เปรียบเทียบคาใชจายในการซอมบํารุงกับรายไดจากผลผลิตท่ีเสียไปเนื่องจากการ

หยุดเครื่องจักร 
3 จัดแยกประเภทการซอมบํารุงเพื่อปองกันกับการซอมบํารุงหลังเกิดเหตุขัดของ ออก

จากกัน 

คาประกันคุณภาพ 1. จัดใหมีการปฏิบัติการแกไขรวมกันระหวางฝายวิจัยกับฝายเทคนิคของฝายผลิต 
2. จัดการกับปญหาขอเรียกรองจากลูกคาโดยเรงดวน 
3. จัดกิจกรรมวงจรคุณภาพ (QC circle) 
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7.  การวางแผนการลดตนทุน 
เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาเปาหมายสําคัญของธุรกิจ คือ ผลกําไรจากการดําเนินงาน และตนทุนเปน

องคประกอบสําคัญโดยตรงที่มีผลตอกําไร ดังนั้นในการจัดทําแผนการลดตนทุนจึงตองทําใหสอดคลองกับ
แผนการบริหารงานขององคกรธุรกิจดวย ตอไปนี้เปนตวัอยางของการวางแผนการลดตนทุนประจาํป  

บริษัท กันยา จํากัด 
แผนการลดตนทุนประจําป  2545 

                                                                                                                  หนวย:ลานบาท 
ยอดขายตามเปาหมาย                                                                                        100 
กําไรตามเปาหมาย                                                                                                 8 
ตนทุนตามเปาหมาย                                                                                             92 
โครงสรางตนทุนจริง :  

คาวัตถุดิบ                                             56 
คาแรงงาน                                             14 
คาใชจายการผลิต                                   24 

รวมตนทุนจรงิ    94 94 
ผลตางของตนทุนที่จะตองทาํการปรับลด                                                             2 
มาตรการปรบัปรุงตนทุน                                                             คาเปาหมายที่กําหนดไว 

1. ปรับปรุงการจัดซื้อ                                                                                       0.40 
2. เพิ่มผลิตผลท่ีไดจริงจากการใชวัตถุดิบ                                                         0.20 
3. ลดปริมาณของเสีย                                                                                        0.70 
4. ประหยดัพลังงาน                                                                                          0.10 
5. ลดคาใชจายวัสดุส้ินเปลือง                                                                           0.60 

  รวม                                                                                   2.00 
การแขงขันดานราคานับเปนกลยุทธสําคัญของการดําเนนิธุรกิจตลอดกาลทั้งในอดีต ปจจุบัน และ

อนาคต ดังเชน บริษัททิฆัมพรตองการชิงสวนแบงการตลาดของผูบริโภคระดับลาง จึงตั้งราคารถยนตรุน
ใหมที่จะเริ่มวางตลาดใหต่ํากวาราคารถยนตของคูแขงที่มีคุณสมบัติทางเทคนิคในระดับเดยีวกัน เปนที่
แนนอนวากจิกรรมนี้จะเปนแรงกดดนัใหคูแขงตองพิจารณาดําเนนิการในดานการตลาด เชน อาจตองลด
ราคารถยนตรุนที่นํามาแขงขันใหอยูในระดับราคาที่แขงขันได เพื่อรักษาหรือเพิ่มสวนแบงการตลาดของตน 
และหากบริษทัคูแขงจําเปนตองรักษาระดบักําไรตอคันไวคงเดิม มาตรการสุดทายที่ทําไดจึงมีเพียงการลด
ตนทุนลง เพดานตนทุนที่ทาํใหสามารถขายสินคาในราคาที่แขงขันไดนี้เรียกวา ตนทุนเปาหมาย (Target 
Cost) เมื่อกาํหนดตนทุนเปาหมายแลว ผูรับผิดชอบจะตองศึกษาในรายละเอียดวาตองปรบัลดลงคาใชจาย
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ดานใดลงบางเพื่อใหไดตนทนุรวมอยูในเกณฑที่ยอมรับได และในการผลิตจริงฝายผลิตจะตองควบคุมการใช
จายใหไดตามเปาหมาย  

8.  การวัดการจัดการตนทุน 
การวัดการจัดการตนทุนนับเปนเครื่องมือสําคัญในการเปรียบเทียบการดําเนินการวา ผลการ

ดําเนินการประสบความสําเร็จมากนอยเพยีงไร เปนไปตามแผนที่ไดวางไวหรือไม  

8.1.  รูปแบบการวดัการจัดการตนทุน การวัดการจดัการตนทุนมีหลายรูปแบบ ในที่นี้จะ
นําเสนอเพยีง 2 รูปแบบที่นิยมใชกันเทานั้น คือ 

8.1.1.  การวัดผลแบบศูนยกําไร (Profit Center) เปนระบบการวัดทางดานการจัดการที่แบง
องคการออกเปนหนวยยอย เรียกวา “ศูนยรับผิดชอบ” (Responsibility Center) ซ่ึงอาจกําหนดใหแผนกงาน
หรือหนวยงานในระดับใดขององคการเปนศูนยรับผิดชอบก็ได โดยแตละศนูยจะตองมีจดุมุงหมายในการ
ทํางานของตนโดยเฉพาะ รูปแบบการทํางานของศนูยจะแบงออกเปน การนําเขา การแปรสภาพ และผลผลิต
ที่สงออก ดังแสดงในรูปที ่ 3 การวัดและประเมินผลของแตละศูนยทําโดยการนําเอารายไดและคาใชจายใน
การดําเนินงานมาทําการเปรียบเทียบกัน ผลตางระหวางรายไดกับคาใชจาย ก็คือ กาํไรนั้นเอง 

 

 

รูปที่ 3  แสดงลักษณะของศูนยรับผิดชอบ 

การนําปจจัยการผลิตเขา คือ การที่ศูนยนําเขาทรัพยากรที่เปนปจจัยการผลิต รวมถึงขอมูลจาก
หนวยงานอืน่เพื่อใชทําการผลิตตามที่หนวยงานรับผิดชอบ 

การผลิตหรือการแปรสภาพ คือ การแปรสภาพทรัพยากรที่นําเขามาภายในระบบการทํางานหรอื
ระบบการผลิตไปเปนผลิตภณัฑที่หนวยงานรับผิดชอบ 

ผลผลิตท่ีสงออก คือ ผลผลิตที่ไดจากระบบจะเปนผลงานที่ตองการเพื่อสงออกไปใหศูนยความ
รับผิดชอบอื่นหรือสงออกไปสูลูกคาภายนอกองคการ ซ่ึงอาจอยูในรปูของผลิตภัณฑ รายงานการศึกษา หรือ
แผนงาน เปนตน 

8.1.2.  การวัดผลแบบศูนยตนทุน (Cost Center) เปนระบบทีน่ิยมใชกับหนวยงานผลิต และ
หนวยงานที่ทาํหนาที่สนับสนุนการผลิตหรือใหบริการ เพราะสามารถทราบคาใชจายไดชัดเจนได แตไมอาจ
ทราบรายไดทีถู่กตองแนนอนได การวดัสวนใหญจะเปนการเปรียบเทียบตนทุนกบัผลที่ได (Cost / Benefits) 
การวัดจึงเปนการวัดความเหมาะสมของตนทุนคาใชจายกับปริมาณผลผลิตที่ทําได โดยการนาํผลตนทุนที่
เกิดขึ้นจริงมาเทียบกับงบประมาณและเกณฑวัดผลที่ไดมกีารกําหนดไวลวงหนา  

ปจจัยการผลิตเขา การแปรสภาพหรือการผลิต ผลผลิตที่สงออก 
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8.2.  การกําหนดหัวขอการประเมินและเกณฑวัดผลงาน การประเมินผลงานจะตองประเมิน
จากปริมาณและคุณภาพงานที่หนวยงานรับผิดชอบในแตละชวงเวลา โดยเปรียบเทียบผลงานกับแผนงาน
เปาหมายและเกณฑวัดผลทีก่ําหนดไว ตารางที่ 2 แสดงการระบุปจจยัการควบคุมและประเมินทีสํ่าคัญของ
ฝายผลิตโดยใชระบบการใหคะแนน 

ตารางที่ 2  แสดงการประเมนิผลงานของฝายผลิตโดยใชระบบการใหคะแนน 

ลําดับ
ท่ี 

หัวขอการประเมิน ความสัมพันธ การให
คะแนน 

การถวง
น้ําหนัก 

คะแนน
ท่ีได 

1 ประสิทธิภาพ ปริมาณหรือมูลคาท่ีผลิตจริง 
ปริมาณหรือมูลคาตามแผนการผลิต 

193 0.30 28.95 

2 อัตราของเสีย มูลคาเสียหายตามเกณฑท่ีกําหนด 
มูลคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง 

197 0.20 19.70 

3 อัตราผลที่ไดจริง
จากการใชวัตถุดิบ 

อัตราผลที่ไดจริงเมื่อใชวัตถุดบิจริง 
อัตราผลที่ไดจริงเมื่อใชวัตถุดบิที่กําหนด 

103 0.15 15.45 

4 ประสิทธิภาพ
แรงงาน 

มูลคาท่ีผลิตจริงตอคน 
มูลคาท่ีผลิตตามแผนตอคน 

100 0.10 10.00 

5 อัตราการเดิน
เครื่องใชงาน 

อัตราการทํางานจริงของอุปกรณ 
อัตราการทํางานตามแผนที่กําหนดของอุปกรณ 

105 0.10 10.50 

6 ตนทุนตอหนวย ตนทุนตอหนวยมาตรฐาน 
ตนทุนตอหนวยท่ีใชจริง 

99 0.15 14.85 

รวมผลงานที่ประเมินไดของฝายผลิต       1.00 99.45 

8.3.  การจัดทํารายงานการจัดการตนทุน ในการจัดทํารายงานจะตองคํานึงอยูเสมอวาจัดทํา
ทําไมและเพื่อใคร ทั้งนี้เพื่อใชในการพิจารณาขอบเขตของขอมูลและในชวงเวลาที่เหมาะสมกับการนําไปใช
งาน โดยจะตองเนนที่ประสิทธิภาพในการสื่อความหมาย เนื้อหาที่ถูกตองเหมาะสม และในเวลาที่ทันกาล ใน
รายงานจะวิเคราะหความแตกตางระหวางตนทุนจริงเทยีบกับมาตรฐานที่กําหนดไว 
9.  สรุป 

การจัดการตนทุนมีหนาที่สําคัญสองประการ คือ การควบคุมตนทุนและการลดตนทุน การ
ดําเนินงานจะเริ่มตนดวยการวางแผนที่สอดคลองกับเปาหมายหรือกลยุทธของธุรกิจ แลวจึงนําแผนการ
ควบคุมและลดตนทุนนีไ้ปปฏิบัติ ซ่ึงจะเกีย่วของกับการสั่งการและการสรางแรงจูงใจในการทํางานให
เปนไปตามแผน แลวจึงทําการประเมินผลดวยการเปรียบเทียบระหวางสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับแผนที่วางไว อัน
เปนขอมูลยอนกลับไปใหฝายบริหารพิจารณาตัดสินใจปรับแผนกลยทุธเพื่อการดําเนินงานในอนาคต  
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10 Selto, Frank H., Cost Management, 2nd ed., McGraw-Hill Irwin. Book Co.Ltd., 2000. 
 


