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บทคัดยอ 

 ตนทุนฐานกิจกรรม เปนการบัญชีสมัยใหมที่ เนนการนําตนทุนมาใชรวมกับ 

การบริหารงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน และสามารถวัดผล 

การดําเนินงานในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอยางเปนรูปธรรม ขั้นตอนในการนําตนทุนฐาน

กิจกรรม ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การระบุกิจกรรม 2) การระบุตัวผลักดันตนทุน และ 

3) การจัดสรร ตนทุนเขากิจกรรม นอกจากนั้นยังสามารถระบุไดวากิจกรรมใดสรางมูลคา 

และกิจกรรมใดไมสรางมูลคาใหกับผลการดําเนินงาน ในขณะที่วิธีการคิดตนทุนแบบดั้งเดิม 

ไมสามารถทําไดเชนเดียวกับวิธีตนทุนฐานกิจกรรม ตนทุนฐานกิจกรรมเริ่มนํามาใชใน

อุตสาหกรรมผลิตสินคาแตสามารถนํามาประยุกตใชกับอุตสาหกรรมบริการไดเปนอยางด ี

โดยเนนการบรหิารตนทุนมากกวาการคดิมูลคางานบรกิาร อุตสาหกรรมบริการมีความสําคัญตอ

การพัฒนาประเทศ ทั้งยังมีสวนทําใหเกิดการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาและบริการตาง ๆ ทําใหเกิด

การแขงขันกันสรางสรรคช้ินงานการใหบริการในดานตาง ๆ ใหกับลูกคา จึงทําใหมีความจําเปน

จะตองคํานวณหาตนทุนในการดําเนินงานตาง ๆ ที่ถูกตอง เพื่อเปนขอมูลในการบริหารงาน 

ดานตาง ๆ ทีก่อใหเกดิความไดเปรยีบทางการแขงขัน เชน การลดตนทุนที่ยังคงมีคุณภาพของงาน

ใหบรกิารเทาเดมิ หรอืมากขึ้นกวาเดมิ 

 คําสําคัญ: ตนทุนฐานกจิกรรม การเลอืกใชตนทุนฐานกจิกรรม อุตสาหกรรมการบริการ 
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Abstracts 

 Activity-based costing is a modern accounting method that focuses on bringing 

costs together with administration in order to achieve efficiency and effectiveness in 

operations. It can be measured in terms of quantity and quality. The process of activity-

based costing consists of three steps: 1) identification of activities; 2) identification of cost 

drivers; and 3) allocation of costs to activities. In addition, it can also identify which activities 

are value-added and which activities are non-value-added. In traditional costing this cannot 

be performed in detail as it can in activity-based costing. Activity-based costing first began 

to be used in the manufacturing industry, but it can be applied to the service industry with a 

focus on cost management rather than service cost. The service industry is important for 

national development. It also adds to the variety of value added products and services, 

contributing to greater competition to create more diverse services for customers. Therefore, 

it is necessary for businesses to calculate the correct operating costs to provide management 

information about various aspects of their services, which can contribute to a competitive 

advantage, such as reducing the service cost but providing the same quality or better. 

 Keywords: activities based costing, selecting to use activities based costing, service industry 
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บทนํา 

 อุตสาหกรรมการบริการเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่เขามาใหบริการลูกคาในฐานะ 

ที่เช่ือมตอจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ และในฐานะที่เปนกิจการสรางงานบริการขึ้นเอง จึงมีบทบาท

สําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศเกษตรกรรมอยางประเทศไทย 

อุตสาหกรรมการบรกิารดําเนนิธุรกจิเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาและบริการ โดยการสรางสรรคงาน

บริการใหม ๆ เพื่อใหบริการแกลูกคาอยางตอเนื่อง ดังนั้นอุตสาหกรรมการบริการจึงมีความ

จําเปนตองนําแนวคิดการบริหารตาง ๆ มาใชในการพัฒนาธุรกิจ หนึ่งในแนวคิดพื้นฐานของการ

ตัดสินใจทางธุรกิจ ไดแก การบริหารตนทุนของอุตสาหกรรมบริการในการดําเนินงานตาง ๆ 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพและประสทิธผิล และวธิกีารบัญชีแบบดั้งเดิมขาดความเที่ยงตรงไมสามารถ

รองรับตอการตัดสินใจในปจจุบันได เนื่องจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการบรกิาร (จุฑามน สทิธผิลวนชิกุล, 2553) 

 ตนทุนฐานกิจกรรมเปนวิธีที่ผูบริหารควรนํามาใชในการบริหารตนทุนของอุตสาหกรรม

การบริการ ซึ่งจะตองพิจารณาตนทุนจากกระบวนการดําเนินงานของอุตสาหกรรมการบริการ 

คลายคลึงกับการคิดตนทุนของกระบวนการผลิตสินคา ปญหาที่พบจากการคิดตนทุนสินคาหรือ

บริการไมไดอยูที่ตนทุนทางตรง เนื่องจากตนทุนทางตรงสามารถคิดตนทุนเขาสินคาหรือบริการ 

ไดงาย แตอยูที่ตนทุนทางออมที่ไมสามารถระบุไดวาจะคดิเขาสินคาหรือบริการไดโดยตรง จึงตองใช

ระบบปนสวนตนทุนมาจัดสรรตนทุนดังกลาวเขาตนทุนสินคาหรือบริการ (ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ, 

2553) อยางไรก็ตามไมวาหนวยงานผลิตหรือใหบริการจะตองมีหนวยงานที่ใหบริการในหนวยงาน

ผลติหรอืหนวยงานที่ใหบรกิารนัน้ ๆ การคดิตนทุนวธิตีนทุนฐานกจิกรรมเปนวธิกีารกําหนดตนทุน

ทางออมเขากิจกรรมตาง ๆ นําไปสูสินคาหรือบริการ (Whitecotton, Libby and Phillips, 2014)  

ซึ่งตนทุนของงานบริการในอุตสาหกรรมบริการนั้นตนทุนทางออมมีสัดสวนจํานวนมากเมื่อเทียบ

กับตนทุนทั้งหมดของงานบริการแตละงาน ดังนั้น วิธีคิดตนทุนฐานกิจกรรมจึงมีความเหมาะสม 

ที่จะนํามาใชสําหรับการบรหิารตนทุนในอุตสาหกรรมการบรกิาร 

 จากเหตุผลขางตนช้ีใหเห็นวา การนําตนทุนฐานกิจกรรมมาใชในอุตสาหกรรม 

การบริการไดเที่ยงตรงและรวดเร็ว ทําใหเกิดประโยชนในการใชขอมูลตนทุนเพื่อการตัดสินใจ 

ของผูบรหิาร 
 

อุตสาหกรรมการบรกิาร 

 อุตสาหกรรมการบริการ (Service Industry) หมายถึงกระบวนการดําเนินงานที่ใชทุน

และแรงงาน เพื่อจัดใหมบีรกิาร เชน อุตสาหกรรมขนสง อุตสาหกรรมการเงิน เปนตน โดยสวนใหญ

มักคิดวาอุตสาหกรรมคือการผลิตสินคาในปริมาณจํานวนมาก โรงงานอุตสาหกรรมไทย 
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ไดทําหนาที่รวมรวมรายช่ือและขอมูลของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย และจัดกลุม

อุตสาหกรรมออกเปนหลายกลุม เชน แบงตามลักษณะและขนาดของกิจการ แบงตามลักษณะ

การใช แบงตามสภาพและสมบัติผลิตภัณฑ แบงตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แตการแบงกลุม

อุตสาหกรรมที่มีประเภทของอุตสาหกรรมบริการ เขามาอยูในกลุมอุตสาหกรรมมี 2 กลุม ดังนี้ 

(โรงงานอุตสาหกรรมไทย, 2555) 

  1. กลุมอุตสาหกรรมที่ จัดแบงอุตสาหกรรมตามกรรมวิธี สามารถแยกเปน 

 4 ประเภท คอื 

   1.1 อุตสาหกรรมการสกัดจากธรรมชาต ิหมายถึง การสกัดหรือแยกหรือนําเอา

ทรัพยากรธรรมชาตมิาใชใหเปนประโยชน เชน การทําเหมอืงแรตาง ๆ การประมง การปาไม 

   1.2 อุตสาหกรรมการผลิต หมายถึง การนําเอาวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมที่เกิด

จากการสกัดจากธรรมชาติมาผลิตเปนวัตถุสําเร็จรูปหรือผลิตภัณฑอื่น เชน อุตสาหกรรมผลิต

กระดาษ อุตสาหกรรมผลติผา อุตสาหกรรมผลติแปง ฯลฯ 

   1.3 อุตสาหกรรมการขนสง หมายถงึ การดําเนินงานเพื่อนําวัตถุสําเร็จรูปไปสงให

ผูบรโิภค เชน การเดนิเรอื การรถไฟ การเดนิอากาศ 

   1.4 อตุสาหกรรมการบรกิาร หมายถงึ การประกอบกจิการดานการใชบริการตาง ๆ 

เชน การทองเทีย่ว โรงแรม โรงพยาบาล ธนาคาร ประกันภัย ฯลฯ 

  2. กลุมอุตสาหกรรมที่แยกตามลักษณะของการผลติ แบงเปน 3 ประเภท คอื 

   2.1 อุตสาหกรรมที่ 1 หรอื อุตสาหกรรมเบื้องตน เปนการผลิตเพื่อใหไดวัตถุดิบ

ไปใชประกอบการอยางอื่น เชน กสกิรรม ประมง เหมอืงแร 

   2.2 อุตสาหกรรมที่ 2 เปนอุตสาหกรรมการผลิตวัตถุสาํเร็จรูป เชน โรงงาน

อาหารกระปอง โรงงานผลติรถยนต โรงงานผลติเครือ่งใชไฟฟา โรงงานผลติผา ฯลฯ 

   2.3 อุตสาหกรรมที่ 3 เปนอุตสาหกรรมดานบริการ เชน เดินเรือ การรถไฟ 

การเดนิอากาศ โรงแรม ธนาคาร ประกันภัย โรงพยาบาล ฯลฯ 

 ดังนั้นประเภทอุตสาหกรรมการบริการในกลุมที่ 2 ซึ่งแยกตามลักษณะของการผลิต

ครอบคลุมทั้งประเภทอุตสาหกรรมการขนสง และอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งความหมายของ

อตุสาหกรรมการบรกิารที่ใชในบทความนี้อยูในกลุมที่ 2 อุตสาหกรรมการบริการเปนอุตสาหกรรม

ที่เกิดจากการตอยอดของอุตสาหกรรมเบื้องตน และอุตสาหกรรมการผลิตวัตถุสาํเร็จ จึงเปน

อุตสาหกรรมที่มมูีลคาของรายไดสูง และเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ

อยางยิ่ง 
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ตนทุนฐานกจิกรรม 

 ตนทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing : ABC) เปนแนวคิดในการบริหารตนทุน

แบบใหม เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน จึงเนนใหผูบริหาร 

ใหความสนใจกับการบริหารกิจกรรมและตนทุนที่เกี่ยวของโดยถือวากิจกรรมเปนสิ่งที่ทําใหเกิด

ตนทุน สวนสินคาหรือบริการเปนสิ่งที่ตองใชกิจกรรมตาง ๆ กิจกรรมคือ การกระทําที่ทําให 

การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรใหเปนผลผลิต (Weygandt, Kimmel and Kieso, 2010; Whitecotton, 

Libby and Phillips, 2014) 

 องคประกอบการผลิตของสินคาประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรงและ

คาใชจายการผลิต สําหรับวัตถุดิบทางตรง และคาแรงงานทางตรง เปนตนทุนที่สามารถคิดเขา

ผลติภัณฑไดโดยตรง แตคาใชจายการผลติมหีลายหลายรายการทําใหมพีฤตกิรรมตนทุนแตกตาง

กันตามลักษณะของแตละรายการ และคาใชจายการผลิตโดยสวนใหญมีลักษณะเปนตนทุน

ทางออม ไมสามารถคดิเขาสนิคาไดโดยตรง จึงตองจัดสรรคาใชจายการผลิตเขาสินคาแตละชนิด 

ซึ่งวิธีการปนสวนตนทุนนั้นเปนการประมาณการทําใหการคิดตนทุนไมถูกตองเทาที่ควร  

ระบบการคิดตนทุนในวิธีตนทุนฐานกิจกรรมไดเขามาแกไขปญหานี้ โดยพิจารณาอยางถี่ถวน 

เพื่อนําไปสูการคํานวณตนทุนใหถูกตองเพิ่มขึ้น โดยใชตัวผลักดันตนทุนกิจกรรม (Cost Driver) 

เปนตัวกําหนดตนทุนหรือจัดสรรตนทุนของคาใชจายการผลิต ดังนั้นการนําระบบตนทุน 

ฐานกจิกรรมมาใช กจิการจะตองเตรยีมการหลายขัน้ตอน ดังตอไปนี้ 

  1. ขัน้ตอนการระบุกจิกรรม 

  สําหรับขั้นตอนนี้เปนชวงพิจารณากําหนดกิจกรรมทั้งหมดของกิจการที่ตองการวัด

ตนทุนดวยวิธีตนทุนฐานกิจกรรม ซึ่งแตละกิจการมีโครงสรางการทํางานแตกตางกัน การระบุ

กจิกรรมจึงตองพจิารณาสิ่งที่เกี่ยวของกับกจิกรรมไดดังตอไปนี้ 

   1.1 กระบวนการทางธุรกิจ ในแตละกระบวนการโดยหลักแลวจะเริ่มจากปจจัย

ปอนเขา (Input) ตามดวยกระบวนการดําเนินงาน (Process) สุดทายจะเปนผลลัพธ (Output) 

ซึ่งจะตองพิจารณากระบวนการทั้งระบบ สามารถแยกพิจารณาจากระบวนการยอย ๆ หลาย

กระบวนการ แลวนํากระบวนการยอย ๆ เหลานัน้มาตอเช่ือมกันเปนกระบวนการใหญ เปนตน 

   1.2 ศูนยความรับผิดชอบ ใชกับกิจการที่มีการมอบหมายงานใหแตละแผนก 

หรอืศูนยรับผิดชอบไวแลว จากนั้นพจิารณางานในแตละศูนยสามารถแตกยอยเปนกิจกรรมตาง ๆ 

   1.3 การรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณพนักงานในสวนตาง ๆ ที่ทํางาน

เกี่ยวของกับกระบวนการทางธุรกจิ นํามาเปรยีบเทยีบกับกําหนดหนาที่การงาน (Job Description) 

เพื่อตรวจสอบกอนนํามาใชในการระบุเปนกจิกรรมตอไป 
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  2. ขัน้ตอนกําหนดตัวผลักดันตนทุน 

  ตัวผลักดันตนทุนเปนตัวที่ทาํใหตนทุนเกิดขึ้นตามกิจกรรมตาง ๆ สามารถนํามา

วเิคราะหจัดลําดับไดเปน 4 แบบ ดังนี้ 

   2.1 ระดับผันแปรตามปริมาณการใหบริการ (Unit – Level Activity) หมายถึง

ตนทุนที่ผันแปรตามปริมาณการดําเนินงาน เปนตนทุนที่สามารถคิดโดยตรงกับการใหบริการได

เชน วัตถุดบิที่ใชในการซอมรถยนต คาแรงทางตรงสําหรับการซอมรถยนต 

   2.2 ระดับผันแปรตามกลุมใหบริการ (Batch – Level Activity) หมายถึง ตนทุน

ที่ผันแปรโดยตรงกับกลุมการใหบรกิารแตละประเภท โดยไมมคีวามสัมพันธกับหนวยการใหบริการ

ของกลุมการใหบริการแตละประเภทนั้น เชน จํานวนครั้งในการเตรียมตั้งเครื่องจักรจํานวนครั้ง

ของการตรวจสอบคุณภาพของการใหบรกิาร จํานวนครัง้ในการเตรยีมวัตถุดบิที่ใชในการบรกิาร 

   2.3 ระดับผันแปรตามความแตกตางของบริการ (Product – Sustaining Activity) 

หมายถึง ตนทุนที่เกิดจากกิจกรรมที่ทําโดยรวมเพื่อใหเกิดการใหบริการแตละชนิดได และไมมี

ความสมัพันธโดยตรงกับปรมิาณการใหบริการหรือตามกลุมการใหบริการ เชน ช่ัวโมงการออกแบบ 

การตรวจสอบ และการซอมบํารุงเครื่องจักร 

   2.4 ระดับสนับสนุนการดําเนินงาน (Facility – Sustaining Activity) หมายถึง 

ตนทนุที่เกดิจากกจิกรรมโดยรวมเพื่อทําใหการดําเนินงานทั่วไปเปนไปตามปกติ จะไมมีความสัมพันธ

กับปริมาณการใหบริการ กลุมบริการ และความแตกตางของบริการ เชน การเสื่อมคา-อาคาร

โรงงาน คาสาธารณูปโภค-โรงงาน ตนทุนประเภทนี้ไมสามารถคิดเขาผลิตภัณฑไดโดยตรง  

ตองพจิารณาเกณฑที่เหมาะสมในการปนสวนตนทุน 

  3. การจัดสรรตนทุนเขากจิกรรม 

  ในขัน้ตอนนี้ผูบริหารและนักบัญชีรวมกันพจิารณาสะสมตนทุนตาง ๆ ลงในกิจกรรม

ที่ระบุไดไว มขีัน้ตอนดังนี้ 

   3.1 คํานวณตนทุนทั้งหมดเขาแตละกิจกรรม โดยพิจารณาจากตนทุนทางตรง

สามารถคิดเขากิจกรรมไดโดยตรง และตนทุนทางออม พิจารณาเพิ่มขั้นตอนโดยปนสวนตนทุน

ทางออมที่เกี่ยวของเขาในแตละกจิกรรม 

   3.2 วิเคราะหและกําหนดตัวผลักดันตนทุน คือ การหาสาเหตุที่สําคัญที่ทําให

ตนทุนของกจิกรรมเปลี่ยนแปลง เพื่อนํามาหารตนทุนที่คํานวณไดในขอ 2 เปนตนทุนตอหนวยของ

ตัวผลักดันตนทุน เชน 

    3.2.1 กจิกรรมจัดซื้อวัตถุดบิ จํานวนครัง้ในการจัดซื้อ 

    3.2.2 กจิกรรมเตรยีมการผลติ จํานวนช่ัวโมงในการเตรยีมการผลติ 

    3.2.3 กจิการการประกอบช้ินสวน จํานวนช่ัวโมงแรงงานทางตรง 
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    3.2.4 กจิการทดสอบคุณภาพ จํานวนช่ัวโมงการทดสอบคุณภาพ 

   3.3 การคํานวณตนทุนสินคา การคํานวณหาตนทุนกิจกรรม ตองอาศัย 

ผังกิจกรรม (Bill of Activities) ซึ่งตองพิจารณาลวงหนาวาผลิตภัณฑใดตองการผานกิจกรรม

อะไรบาง 

 หลักจากคํานวณตนทุนแตละกจิกรรมเสร็จแลว จะตองนํากิจกรรมทั้งหมดมาพิจารณา

คุณคาของผลงานในแตละกจิกรรม วามคีุณคาอยางไรสามารถ การวิเคราะหกิจกรรมในลักษณะ

ดังกลาว เปนการวัดถึงประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรชวยใหผูบริหารสามารถพัฒนา

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานโดยจะมีการมุงเนนความสนใจกับกิจกรรมที่เพิ่มคุณคาและ 

ขจัดกจิกรรมที่ไมเพิ่มคุณคา แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

  1. กจิกรรมที่เพิ่มคา (Value-Added Activities) หมายถงึ กิจกรรมที่ไดพิจารณาแลว

วามคีุณคาตอการดําเนนิงานไมสามารถตัดออกได เชน การออกแบบทางวิศวกรรมการประกอบ

ช้ินสวน การบรรจุหบีหอ เปนตน 

  2. กจิกรรมที่ไมเพิ่มคา (Non-Value-Added Activities) หมายถึง กิจกรรมที่พิจารณาแลว

พบวา ไมกอประโยชนตอการดําเนนิงาน จึงควรลดหรอืตัดกจิกรรมเหลานี้ออกไป เพราะจะสงผล

ทําใหเกิดคาใชจายที่ไมจําเปน อยางไรก็ตามผูบริหารจะตองพิจารณาตอเนื่องอีกวาเปนกิจกรรม

ที่ไมเพิ่มคาก็จริงแตมีความจําเปนตอการดําเนินงาน เชน การซอมแซมเครื่องจักร การเก็บรักษา

วัตถุดบิ การเคลื่อนยายวัตถุดบิ เปนตน 
 

เมื่อใดควรเลอืกใชตนทุนฐานกิจกรรม 

 ผูบริหารจะรูไดอยางไรวาควรเลือกใชตนทุนฐานกิจกรรม ปจจัยที่ ชี้ใหเห็นวามี 

ความนาจะเปนที่จะใชตนทุนฐานกิจกรรมมดีังนี้ (Weygandt, Kimmel and Kieso, 2010) 

  1. สายการผลิตมีความแตกตางในปริมาณผลิตอยางมาก และกรรมวิธีการผลิต 

มคีวามซับซอน 

  2. สายการผลติมจํีานวนมากและแตกตางกัน ความแตกตางกันจําเปนตองใชระดับ

การสนับสนุนจากฝายบรกิารแตกตางกัน 

  3. คาใชจายในการผลิตมีสัดสวนตอตนทุนทั้งหมดจํานวนมาก เชน มีการลงทุนใน

เครื่องจักรจํานวนมากการใชเครื่องจักรทําใหจางแรงงานนอย เปนตน 

  4. ตนทุนที่มิใชการผลิต เชน คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร 

มักไมไดนําเขาสูระบบการตัดสนิใจ หรอืนําใชคาใชจายดังกลาวของงานผลติภัณฑอื่นมาใชแทน 

 จากขอมูลขางตนพบวา อุตสาหกรรมบริการเปนหนึ่งในกิจการที่ควรเลือกใชตนทุน 

ฐานกิจกรรม เนื่องดวยประเด็นของคาใชจายในการผลิตของตนทุนของอุตสาหกรรมบริการ 
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มีจํานวนตอตนทุนทั้งหมดมีจํานวนมาก และองคประกอบของตนทุนอุตสาหกรรมบริการ 

ไมมีคาวัตถุทางตรง มีเฉพาะคาแรงงานทางตรง และคาใชจายในการผลิต ดังนั้น คาใชจาย 

การผลิตซึ่งเปนคาใชจายที่มีรายการหลายหลายประเภท และแยกออกเปนทั้งพฤติกรรมผันแปร 

และคงที่ อีกทั้งยังเปนตนทุนทางตรง และตนทุนทางออม สวนใหญคาใชจายการผลิตเปนตนทุน

ทางออม ดังนั้นควรเลอืกวธิตีนทุนฐานกจิกรรมมาใชกับงานอุตสาหกรรมบรกิาร 
 

ตนทุนฐานกจิกรรมในอุตสาหกรรมการบรกิาร 

 กจิการผลติสนิคาเปนผูเริ่มตนนําการบัญชีตนทุนฐานกิจกรรมมาใชในการคํานวณตนทุน 

สําหรับกิจการจําหนายสินคา และกิจการใหบริการผูบริหารมักใชวิธีตนทุนฐานกิจกรรมเปน

เครื่องมือในการตัดสินใจมากกวานํามาคิดเฉพาะมูลคาของสินคาหรือบริการ (Horngren, Datar 

and Rajan, 2012) อยางไรก็ตาม ผูบริหารสามารถนําตนทุนฐานกิจกรรมไปใชกับอุตสาหกรรม

บรกิาร จะเปนประโยชนยิ่งในการบรหิารงานที่มีขอมูลสําหรับการตัดสินใจในดานตาง ๆ เกี่ยวกับ

การกําหนดคาบรกิาร การลดตนทุนการใหบริการโดยวิธีตาง ๆ เชน พยายามลดตนทุนที่ไมเพิ่มคา

และไมจําเปนออกทั้งหมด และจะเปนประโยชนเพิ่มมากขึ้นเมื่อนําตนทุนมาตรฐานมาใชในการ

กําหนดตนทุนการใหบริการจะทําใหการกําหนดตนทุนสามารถนํามาเปนตัวดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ

ของการใหบริการในแตละงานบริการ และพัฒนางานบริการใหมีประสิทธิภาพอยางเปนระบบ 

พรอมกับรูถงึสาเหตุของการเพิ่มหรอืลดคุณภาพของงานบรกิารในแตละงานอยางแทจริง 

 วัตถุประสงคในการนําตนทุนฐานกิจกรรม ไปใชในอุตสาหกรรมการบริการไมได

แตกตางไปจากการนําตนทุนฐานกิจกรรมไปใชกับอุตสาหกรรมการผลิต วัตถุประสงคนั้น ไดแก 

การกําหนดกิจกรรมที่ใชสําหรับเก็บและตามรอยตนทุนของแตละงานบริการที่จัดเตรียมไว 

เชน งานบริการ สัญญาหรือลูกคา (Weygandt, Kimmel and Kieso, 2010) ซึ่งกิจการในอุตสาหกรรม

การบริการจะแบงเปนแผนกงานตาง ๆ ตามหนาที่งาน หรือเนนการอํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการลูกคาดวยวิธีใหบริการที่จุดเดียวแกลูกคา (One Stop Service) โดยกําหนดกิจกรรมใหเปน

สวนหนึ่งของงาน ที่ใหบรกิารในแตละงานทําใหเกดิตนทุนจึงใชแตละกิจกรรมเหลานั้นเปนที่สะสม

ตนทุน ดังนัน้ผูบรหิารสามารถบรหิารงานผานกิจกรรมพรอมกับพิจารณาตนทุนของกิจกรรมนั้น ๆ 

ซึ่งเปน การบริหารงานที่มีขั้นตอนที่มีรายละเอียดทั้งงานและตนทุนที่เกิดขึ้นในแตละงาน 

ตอจากนัน้กจิกรรมแตละกจิกรรมที่เกดิขึ้นนํามาใชในการคํานวณตนทุนบรกิาร ทําใหเกิดแนวทาง

ในการพัฒนาประสทิธภิาพในการใหบรกิารที่ทันตอเวลาและตรงประเด็น อีกทั้งยังเปนการคํานวณ

ตนทุนการใหบรกิารที่ถูกตองมากกวาวธิอีื่น ๆ 
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หลักการคํานวณตนทุนฐานกิจกรรมในอุตสาหกรรมการบรกิาร 

 เริ่มตนดวยการนํางานแตละงานของอุตสาหกรรมการบริการมาวิเคราะหเพื่อแยกออกเปน

กิจกรรมที่เล็กที่สุด ซึ่งเปนหนวยที่นําไปสูการพิจารณาถึงสิ่งที่จะคิดตนทุน (Cost Object) เพื่อ

สามารถหาตัวผลักดันตนทุน (Cost Driver) จากนั้นนํากิจกรรมทั้งหมดมากําหนดเปนผังกิจกรรม 

เพื่อเปนขอมูลในการคํานวณตนทุนของบริการทั้งหมดของกิจการ (Whitecotton et al., 2014) 

 การคํานวณตนทุนในการใหบรกิารผูบริหารตองเขาใจการเกิดขึ้นของตนทุนวาเปนตนทุน

อยูในระดับใดจะทําใหการคํานวณตนทุนของบริการถูกตอง นอกจากนี้ ยังมีขั้นตอนที่สําคัญ 

อกีขัน้ตอนหนึ่งคอืการวเิคราะหและระบุกิจกรรมจะตองระบุวากิจกรรมนั้นมีความจําเปนมากนอย

เทาใด ถาเปนกจิกรรมที่กอใหเกดิผลประโยชนถือวาเปนกิจกรรมที่เพิ่มคาสวนกิจกรรมไมเพิ่มคา 

เปนกิจกรรมที่ไมกอใหเกิดประโยชนตอการเพิ่มคาของการใหบริการนั้นแตกิจกรรมไมเพิ่มคา 

บางกิจกรรมอาจมีความจําเปนในการใหบริการ เชน การตรวจสอบคุณภาพของงานบริการ  

เปนกิจกรรมที่ทําใหงานบริการมีมูลคาเหมือนเดิม แตเพิ่มความม่ันใจวางานบริการทําไปแลว 

จะไมสะดุดหรือเกิดการผิดพลาดระหวางการใหบริการนั้น ดังนั้นกิจกรรมที่ไมเพิ่มคาตองนํามา

พิจารณาวามีความจําเปนตอกิจการหรือไม หนึ่งในขั้นตอนการลดตนทุนการใหบริการ คือ  

การพยายามหากิจกรรมที่ไมเพิ่มคาเพื่อตัดกิจกรรมนั้นทิ้งไป แตถากิจกรรมไมเพิ่มคาแตมี 

ความจําเปนตอกระบวนการใหบริการนั้น กิจกรรมที่ไมเพิ่มคากิจกรรมนี้จะตองพิจารณา 

ลดตนทุนใหนอยพอที่จะดําเนนิกจิกรรมนี้ตอไปอยางมปีระสทิธภิาพ 
 

เปรยีบเทยีบตนทุนฐานกจิกรรมกับตนทุนแบบดั้งเดมิในอุตสาหกรรมการบรกิาร 

 ระบบบัญชีคิดตนทุนแบบดั้งเดิมเนนที่สินคาและบริการ และปริมาณการผลิต แสดงถึง

สนิคาหรอืบรกิาร และปรมิาณการผลติเปนตัวผลักดันตนทุน (บงกช อนังคพันธ, 2552) อุตสาหกรรม

บรกิารนําการคดิตนทุนแบบดัง้เดมิมาใช โดยเฉพาะการใชขอมูลจากการประมาณคาใชจายในการผลติ

จากกําลังการผลิตปกติ โดยคํานวณคาใชจายการผลิตจัดสรรจากการประมาณจากเกณฑที่คาดวา

เกี่ยวของกับการเกิดขึ้นของคาใชจายการผลิต ทําใหสามารถคํานวณหาตนทุนการใหบริการได

รวดเร็วขึ้น ดังแสดงตามตัวอยางขางลางนี้ 
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ตัวอยางที่ 1 งบกําไรขาดทุนแสดงตามวธิดีั้งเดมิ 

บรษิัทตรวจสอบบัญชี จํากัด 

งบประมาณกําไรขาดทุน 

สําหรับป 25X1 

รายไดคาบรกิาร     200,000 

หัก คาแรงผูสอบบัญชี 96,000 

   คาใชจายในการตรวจสอบบัญชีจัดสรร (60%ของคาแรงผูสอบบัญชี)  57,600   153,600 

กําไรขาดทุน                46,400 

 ถากิจการในอุตสาหกรรมการบริการไดนําตนทุนฐานกิจกรรมมาแทนวิธีดั้งเดิม  

จะแตกตางกับเฉพาะคาใชจายการผลติที่วธิดีัง้เดมิใชประมาณการอยางคราว ๆ จากกิจกรรมเดียว 

แตถาเปนวธิตีนทุนฐานกจิกรรมจะมขีัน้ตอนการคํานวณตนทุนละเอียดกวา เริ่มตั้งแตการกําหนด

กิจกรรมเพื่อคิดตนทุนตัวผลักดันตนทุน ทําใหคาใชจายการผลิตจัดสรรตามวิธีนี้ คอนขางจะ

ผิดพลาดนอยกวาวธิกีารคดิตนทุนแบบดัง้เดมิ การจัดทํางบประมาณกําไรขาดทุนเพื่อรายงานผล

การดําเนนิงานของอุตสาหกรรมการบรกิารดังแสดงตามตัวอยางที่ 2 
 

ตัวอยางที่ 2 งบกําไรขาดทุนวธิตีนทุนฐานกิจรรม 

บรษิัท ตรวจสอบบัญช ีจํากัด 

อัตราคาใชจายการผลติจัดสรรวธิตีนทุนฐานกจิกรรม 

สําหรับป 25X1 

กิจกรรม ตัวผลักดนัตนทุน ประมาณ 

การตนทนุ 

หารดวย 

ประมาณการใช

ตัวผลักดนัตนทุน/

กิจกรรม 

อัตราคาใชจาย

การผลติจัดสรร

ตอกิจกรรม 

จัดทําเอกสาร จํานวนเอกสาร 3,000 200 15 

จัดทํากระดาษทําการ ช่ัวโมงผูสอบบัญชี 15,000 30 500 

ใหคําปรึกษา จํานวนงาน 5,000 5 1,000 

ตรวจนับสนิคาคงเหลอื ช่ัวโมงตรวจนับ 2,000 10 200 
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บรษิัท ตรวจสอบบัญช ีจํากัด 

คาใชจายการผลิตจัดสรรวธิตีนทุนฐานกิจกรรม 

สําหรับป 25X1 

กิจกรรม ตัวผลักดนัตนทุน ตัวผลักดนัที่

ใชจรงิ 

อัตราคาใชจาย 

การผลติจัดสรร 

ตอกิจกรรม 

คาใชจายในการ

ผลติจัดสรร 

จัดทําเอกสาร จํานวนเอกสาร 195 15 2,925 

จัดทํากระดาษทําการ ช่ัวโมงผูสอบบัญชี 32 500 16,000 

ใหคําปรึกษา จํานวนงาน 6 1,000 6,000 

ตรวจนับสนิคาคงเหลอื ช่ัวโมงตรวจนับ 150 200 30,000 

รวม 54,925 

 

บรษิัท ตรวจสอบบัญช ีจํากัด 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับป 25X1 

รายไดคาบรกิาร   200,000 

หัก คาแรงผูสอบบัญชี 96,000 

   คาใชจายในการตรวจสอบบัญชีจัดสรร (วธิี ABC)   54,925   150,925 

กําไรขาดทุน             49,075 
  

 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยหลายงานที่นําการคิดตนทุนฐานกิจกรรม มาเปรียบกับวิธีคิด

แบบดัง้เดมิ เชน บงกช อนังคพันธ (2552) ไดคํานวณตนทุนการผลตินักศกึษาตอจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

ตามระบบตนทุนดั้งเดิมเทากับ 51,785.75 บาท และตามระบบตนทุนฐานกิจกรรมเทากับ 

30.598.33 บาท และตุลยาพร สุรายศ, เนตรดาว ชัยเขต, อิสราภรณ ทนุผล, และขวัญนุช 

เจริญวัฒนวิญู (2559) พบวา ตนทุนการตรวจสอบงบการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แบงออกเปน 3 กิจกรรม พบวาตนทุนตอหนวยของการใหบริการตรวจสอบงบการเงินองคกร

ปกครองสวนทองถิ ่นดวยระบบตนทุนฐานกิจกรรมมีตนทุนสูงกวา การคํานวณแบบตนทุน

ดั้งเดิม ดวยทางราชการไดนําเฉพาะเงินเดือนและคาจาง คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

และคาเชาบาน จากงานวิจัยที่กลาวมาแลวนั้นจะช้ีใหเห็นถึง การคิดตนทุนแบบดั้งเดิมแตกตาง

กับวธิตีนทุนฐานกจิกรรม และวิธีตนทุนฐานกิจกรรมสามารถบอกสาเหตุของความแตกตางของ

การคิดตนทุนทั้งสองวิธี จะทําใหผูบริหารสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชในการบริหารได 
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ประโยชนจากการใชตนทุนฐานกจิกรรมในอุตสาหกรรมการบรกิาร 

 การจัดการตนทุนที่เหมาะสมเปนหัวใจสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรที่ประหยัดตนทุน

และสามารถรักษามาตรฐานสนิคาและบริการได (กุลชญา แวนแกว, 2559) และศศิธร ออนสนิท 

(2555) ไดกลาววาการนําตนทุนฐานกิจกรรมมาใชสามารถทําใหทราบตนทุนที่แทจริงของ

กจิกรรมโลจสิติกส ซึ่งระบบบัญชีแบบเดมิไมสามารถรายละเอยีดของตนทุนแตละตัวได ตุลยาพร 

สุรายศ, เนตรดาว ชัยเขต, อิสราภรณ ทนุผล, และขวัญนุช เจริญวัฒนวิญู (2559) พบวา 

รัฐบาลใหความสําคัญกับตนทุนในการดําเนนิงานใชในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง บทบาทการใชเงิน

งบประมาณของหนวยราชการมากขึ้น ไมวาจะเปนระบบการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

การคํานวณตนทุนตอหนวยของทางราชการ เพื่อนําไปสูการคํานวณหาคาใชจายที่แทจริงในการ

ดําเนนิงาน 

 ดังนัน้ การใชประยุกตตนทุนฐานกิจกรรมในการบริหารงานในอุตสาหกรรมการบริการ 

จะทําใหเกิดประโยชน ดังนี้ 

  1. ชวยประเมินผลการสรางคุณคาใหกับงานบริการตาง ๆ และสรางความม่ันใจ 

ในการสงมอบบรกิารตรงตามความตองการของลูกคาภายในกําหนดของเวลาและราคาที่ตกลงไว 

ทําใหลูกคาพงึพอใจตอประสทิธภิาพของงานบรกิาร และความรับผิดชอบตอคําม่ันสัญญา 

  2. ชวยในการควบคุมตนทุนในการสรางคุณคาของงานบริการที่สงมอบใหกับลูกคา

ที่ทําใหลูกคาพึงพอใจที่กิจการสามารถสรางงานบริการที่คุมคา สงผลใหลูกคาภักดีตอบริการ 

ที่ไดรับจึงเปนการสรางกําไรในระยะยาวที่กอใหเกิดความยั่งยืนขององคกร ตัวอยางงานวิจัยของ 

เอกชัย คุปตาวาทิน, พัลลภ พรมสาเพ็ชร, และวาสนา ชอมะลิ (2559) นําตนทุนฐานกิจกรรมมา

ใชกับการคดิตนทุนโลจสีตกิสในการทําการเกษตรสามารถวางแผนลดคาใชจายในกิจกรรมตาง ๆ 

เชน กจิกรรมจัดหาปจจัยการผลิต กิจกรรมเคลื่อนยายผลผลิต กิจกรรมการขนสง และกิจกรรม

การเก็บสนิคาคงคลัง เปนตน 

  3. ชวยใหผูบริหารทราบขอมูลตนทุนที่สงผลตอการดําเนินงานในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานบริการ จากการสงเสริมกิจกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มและ

ลดทอนกิจกรรมที่ไมสรางมูลคาเพิ่ม นั้นหมายถึงผูบริหารรูทิศทางการดําเนินงานอยางไรทําให

ตนทุนต่ํา แตคุณภาพสูงเหมอืนเดมิ หรอืมากกวาเดมิ เปนตน เชน งานวิจัยของ อุมาพร เกยเลื่อน 

(2555) ไดสรุปวา การนําตนทุนฐานกิจกรรม มาใชทําใหกําหนดโครงสรางการทํางานไดถูกตอง 

ลดการซ้ําซอนในการทํางาน และมองภาพผลการดําเนนิงานไดอยางชัดเจน 

  4. สามารถใชขอมูลตนทุนในการกําหนดงบประมาณ โดยพิจารณาถึงความสามารถ 

ของทรัพยากรใดสามารถสรางคุณคาในกิจกรรมที่เพิ่มมูลคา และนําไปสูการประเมินผล 

การปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน งานวิจัยของ ตุลยาพร สุรายศ, 
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เนตรดาว ชัยเขต, อสิราภรณ ทนุผล, และขวัญนุช เจริญวัฒนวิญู (2559) พบวา ผลการคํานวณ

ตนทุนที่ไดจะเปนขอมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธของผูบริหาร และเปนแนวทางในการ

จัดทํางบประมาณตามระบบตนทุนฐานกิจกรรมชวยวัดผลประเมินการปฏิบัติราชการได 

อยางมปีระสทิธภิาพ 

  5. สามารถนําขอมูลตนทุนฐานกจิกรรมไปใชในการตัดสินใจเชิงกลยุทธในการกําหนด

ราคาขาย การลงทุนขยายกําลังการผลิต เนื่องจากวิธีตนทุนฐานกิจกรรมสามารถคํานวณตนทุน

ไดถูกตองและมรีายละเอยีดที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจมากกวาวิธีเดิม ทําใหขอมูลที่นํามาใช

ในการตัดสนิใจไดประโยชนตอการไดเปรยีบในการแขงขัน 

 อยางไรก็ตามกิจการตาง ๆ ไมนิยมคิดตนทุนวิธีตนทุนฐานกิจกรรม และไมเปนไปตาม

หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป (ธรีชัย อรุณเรอืงศริิเลิศ, 2553) ซึ่งโดยปกติฝายบัญชีจะไมนิยม

วธิกีารบัญชีที่ยังไมรับรองโดยทั่วไป เพราะจะตองมีการช้ีแจงขอมูลทางบัญชีเพิ่มเติมแกผูสอบบัญชี

ใหเขาใจ นอกจากนั้น ยังมีขั้นตอนในการกําหนดตนทุนวิธีนี้ยุงยาก และเกี่ยวของกับพนักงานทั้ง

ฝายบัญชีและฝายอื่น ๆ และมีความใชจายสูงกวาวิธีตนทุนแบบดั้งเดิม ถานําวิธีตนทุนฐานกิจกรรม

มาใชในอุตสาหกรรมบรกิารจะตองมีการใหความรูทัง้ขัน้ตอนการดําเนินงานและผลประโยชนที่จะ

ไดรับของวิธีตนทุนฐานกิจกรรมทั้งผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของ และไดรับการสนับสนุน

คาใชจายในการจัดทําระบบตนทนุฐานกจิกรรมอยางเพยีงพอ 
 

บทสรุป 

 แนวคิดในการการคํานวณตนทุนฐานกิจกรรม ในกิจการอุตสาหกรรมการบริการ  

ซึ่งมีระบบการดําเนินงานตนทุนฐานกิจกรรมเหมือนกับกิจการผลิตสินคา ซึ่งมีขั ้นตอนใน 

การจัดทําตนทุนฐานกิจกรรมโดยเริ่มจากการระบุกิจกรรม กําหนดตัวผลักดันตนทุน และการ

จัดสรรตนทุนเขากิจกรรม ยิ่งไปกวานั้นคือ การพิจารณาวิเคราะหคุณคาของกิจกรรม ซึ่งใน

กระบวนการพิจารณานี้ เปนกระบวนการที่เนนใหเกิดการบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลที่ดีกวาวิธีการคํานวณตนทุนในวิธีดั้งเดิมที่เนนแตการคํานวณตนทุนของสินคาหรือ

บริการเทานั้น จากจุดเริ่มตนของการคํานวณหาขอมูลที่ใกลเคียงความถูกตอง มาเช่ือมโยงกับ

การบริหารงาน ในแตละกิจกรรม ทําใหเกิดขอมูลที่มีประโยชนสําหรับการตัดสินใจในธุรกิจ 

ซึ่งอาจมีความยุงยากในชวงแรก ๆ แตเมื่อมีความชํานาญแลว ทําใหสามารถประยุกตใชวิธี

คํานวณตนทุนฐานกิจกรรมในการใชกิจการตางของธุรกิจในอุตสาหกรรมการบริการไดอยาง

กวางขวาง 
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