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งบทดลองและรายการปรับปรุง
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6
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หนวยที่

2

ตนทุนการผลิต
สาระการเรียนรู
1. ความหมายของตนทุนการผลิต
2. องคประกอบของตนทุนการผลิต
3. การคํานวณตนทุนการผลิต

สาระสําคัญ
กิจการอุตสาหกรรมเปนกิจการที่ทําการผลิตสิ นคาเพื่อจําหนาย ตน ทุนการผลิตเปน
ตนทุนที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการผลิตโดยเริ่มตั้งแตการนําวัตถุดิบมาดําเนินการผลิต ซึ่งมีคนงานหรือ
พนักงานทําหนาที่ผลิตสินคา และมีคาใชจายการผลิตตางๆ ที่เกี่ยวของ ไมรวมถึงคาใชจายการขายและบริหาร
เพื่อใหไดสินคาสําเร็จรูป ประกอบดวยองคประกอบของตนทุนที่สําคัญ 3 ประเภท คือ วัตถุดิบทางตรง
คาแรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิต

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมายของตนทุนการผลิตได
2. บอกองคประกอบของตนทุนการผลิตได
3. อธิบายความหมายขององคประกอบตนทุนการผลิตแตละประเภทได
4. สามารถคํานวณหาตนทุนการผลิตได
5. ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายเสร็จทันตามกําหนดเวลา
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สาระการเรียนรู

 ความหมายของตนทุนการผลิต
 องคประกอบของตนทุนการผลิต
 การคํานวณตนทุนการผลิต

ตนทุนการผลิต

วิธีการ
 ประเมินตามสภาพจริง  ความรู 
ทดสอบ  ทักษะ
 กระบวนการทํางาน
 CIPPA MODEL

ผูเรียน
 เกง  การประยุกตใช  มีผลสัมฤทธิ์
 ดี  มีความรับผิดชอบ
 มีสขุ  มีความรูเกี่ยวกับตนทุนการผลิต
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แบบทดสอบกอนเรียน
หนวยที่ 2 ตนทุนการผลิต
คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
1. ขอใดเปนวัตถุดิบของโรงงานผลิตเฟอรนิเจอร
ก. ไม
ข. สี
ค. ตะปู
ง. กระดาษทราย
2. คาแรงงานทางตรงของโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรไดแกขอใด
ก. คาแรงชางเลื่อย
ข. คาแรงผูควบคุมงาน
ค. คาแรงผูรักษาความสะอาด
ง. คาแรงยามรักษาความปลอดภัย
3. วัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิต เปนสวนประกอบของอะไร
ก. ตนทุนขาย
ข. ตนทุนการผลิต
ค. ตนทุนสินคาสําเร็จรูป
ง. ตนทุนสินคาระหวางผลิต
4. ตนทุนการผลิตหมายถึงขอใด
ก. ตนทุนของวัตถุดิบ
ข. ตนทุนของผลิตภัณฑ
ค. ตนทุนของคาแรงงาน
ง. ตนทุนของคาใชจายการผลิต
5. การคํานวณตนทุนการผลิตตรงตามขอใด
ก. วัตถุดิบ + คาแรงงาน + คาใชจายการผลิต
ข. วัตถุดิบทางออม + คาแรงงานทางตรง + คาใชจายการผลิต
ค. วัตถุดิบทางตรงใชในการผลิต + คาแรงงานทางตรง + คาใชจายการผลิต
ง. วัตถุดิบทางตรงใชในการผลิต + คาแรงงานทางออม + คาใชจายการผลิต
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6. ตนทุนการผลิต ตรงตามขอใด
ก. Manufacturing Cost
ข. Merchandising Firms
ค. Manufacturing Firms
ง. Manufacturing Overhead
บริษัทสินไทย จํากัด ดําเนินกิจการผลิตรองเทา ไดรับรายงานวาในงวดบัญชีนี้ มีวัตถุดิบ
ที่ใช ในการผลิตเป น 2 เทาของคาใชจายการผลิต และคาแรงงานทางตรง มีจํ านวนครึ่ งหนึ่งของ
คาใชจายการผลิต ตนทุนการผลิตมีจํานวน 700,000 บาท (จากโจทยใชตอบคําถามขอ 7 – 10)
7. คาใชจายการผลิตมีจํานวนกี่เทา
ก. 1 เทา
ข. 2 เทา
ค. 3 เทา
ง. 4 เทา
8. วัตถุดิบทางตรงใชในการผลิตมีจํานวนเทาไร
ก. 100,000 บาท
ข. 200,000 บาท
ค. 300,000 บาท
ง. 400,000 บาท
9. คาแรงงานทางตรง มีจํานวนเทาไร
ก. 100,000 บาท
ข. 200,000 บาท
ค. 300,000 บาท
ง. 400,000 บาท
10. คาใชจายการผลิตมีจํานวนเทาไร
ก. 100,000 บาท
ข. 200,000 บาท
ค. 300,000 บาท
ง. 400,000 บาท
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ตนทุนการผลิต
1. ความหมายของตนทุนการผลิต
ตนทุนการผลิต หมายถึง ตนทุนที่เกิดขึ้นระหวางงวดประกอบดวยองคประกอบของตนทุน
3 ประเภท คือ คาวัตถุทางตรง คาแรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิต รายละเอียด ความหมาย
การบริหารและการควบคุม ตลอดจนกระบวนการทางบัญชีเพื่อคํานวณหาตนทุนการผลิตในรูปแบบการผลิต
ชนิดตางๆ (วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย และพูลนิจ ปยะอนันต, 2551 : 21)
ตนทุนการผลิต หมายถึง ตนทุนตางๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการผลิตสินคาของกิจการ
แบงออกเปน 3 ชนิด คือ วัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิต (เมธสิทธิ์ พูลดี,
2550 : 18)
ตนทุนการผลิต หมายถึง ตนทุนของผลิตภัณฑซึ่งประกอบดวยวัตถุดิบทางตรง คาแรงงาน
ทางตรง และคาใชจายการผลิตที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาที่จะทําการรวบรวมตนทุน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา
“ตนทุนการผลิต” (เสนีย (อ่ําเจริญ) พวงยาณี, 2549 : 212)
ตนทุนการผลิต หมายถึงที่ตนทุนเกิดขึ้นทั้งหมดเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่จะขายในอนาคตหรือ
หากพิจารณาความหมายของคําวา การผลิต หมายถึงการแปรสภาพวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูปโดย
ใชแรงงานคนเครื่องจักรหรือเครื่องมือเครื่องใชตางๆ ในการผลิต ดังนั้นตนทุนการผลิต ประกอบดวย
วัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิต (รัตนา วงศรัศมีเดือน, 2550 : 24)
จากความหมายของตนทุนการผลิตขางตนจะเห็นไดวา ตนทุนการผลิต หมายถึง ตนทุนที่
เกิดขึ้นภายในโรงงานเนื่องจากการผลิตสินคา ซึ่งประกอบดวยวัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง และ
คาใชจายการผลิต
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2. องคประกอบของตนทุนการผลิต
ตนทุนการผลิตของผลิตภัณฑชนิดหนึ่ง คือตนทุนทั้งหมดในโรงงานหรือฝายผลิตไมวาจะมี
ความเกี่ยวของโดยทางตรง หรือมีความเกี่ยวของโดยทางออมกับการผลิตก็ตาม เมื่อกลาวถึงตนทุนของ
การผลิตปลากระปอง ผลิตภัณฑดังกลาวถูกทําขึ้นจากวัตถุดิบตางๆ เชน ปลา ซอสมะเขือเทศ เกลือ
น้ําตาล แรงงานคนที่ตองการเพื่อใหการผลิตทําไดเสร็จสมบูรณ เชน การทําปลานึ่ง การบรรจุ และ
ตนทุนอื่นๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่นอกเหนือไปจากตนทุน วัตถุดิบทางตรง
และคาแรงงานทางตรง ไดแก ตนทุนที่เกี่ยวกับพื้นที่โรงงาน วัสดุสิ้นเปลืองในโรงงาน คาเสื่อมราคา
อาคารคาเสื่อมราคาเครื่องจักรและอุปกรณ คาพลังงาน คาจางที่จายใหกับผูควบคุมการผลิต หรือเสมียน
จากที่กลาวมาขางตนนั้นสามารถแสดงความสัมพันธขององคประกอบของตนทุนการผลิต

ตนทุนการผลิต

วัตถุดิบทางตรง

คาแรงงานทางตรง

คาใชจายการผลิต

ภาพที่ 2.1 แสดงความสัมพันธขององคประกอบของตนทุนการผลิต
1. วัตถุดิบทางตรง (Direct Material) หมายถึง วัตถุดิบ หรือของที่จัดซื้อมาที่เปน
สวนประกอบหลักในการนําผานเขาไปในกระบวนการผลิตจนเปนสินคาสําเร็จรูป และสามารถคํานวณ
ตนทุนของวัตถุที่ใชในการผลิตสินคาแตละหนวยเปนจํานวนเทาใด เชน แผนไมอัดที่ใชในการทํา
เฟอรนิเจอร หนังสัตวที่ใชในการทํารองเทาหนัง ผาไหมใชในการทําเสื้อสําเร็จรูป
2. คาแรงงานทางตรง (Direct Labor) หมายถึง คาจางแรงงานที่จายใหแกพนักงานใน
การทําหนาที่แปรสภาพวัตถุใหเปนสินคาสําเร็จรูป เชน คาแรงงานของพนักงานแผนกผลิต คาแรงงาน
ของพนักงานควบคุมเครื่องจักรในแผนกผลิต
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3. คาใชจายการผลิต (Manufacturing Overhead) หมายถึง แหลงรวบรวมคาใชจายตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการผลิตสินคาซึ่งนอกเหนือจากคาวัตถุดิบทางตรงและคาแรงงานทางตรง ซึ่งไมสามารถ
คิดเขาเปนตนทุนของผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่งไดโดยตรง อยางไรก็ตามคาใชจายการผลิตบางรายการ
อาจเปนสวนประกอบสําคัญในการผลิตแตใชเปนจํานวนนอย หากจะนํามาคํานวณเปนตนทุนในการผลิต
สินคาแตละหนวยจะเสียคาใชจายมาก เชน สกรู นอตที่ใชในการผลิตเครื่องจักร กระดุม ดาย ที่ใชใน
การทําเสื้อผาสําเร็จรูป เปนตน สวนประกอบเหลานี้ถือเปนตนทุนคาวัตถุทางตรง แตมีปญหาในทาง
ปฏิบัติที่จะรวบรวมเพื่อคิดเขาเปนตนทุนในการผลิตเครื่องจักร หรือเสื้อผาสําเร็จรูปแตละหนวย ซึ่ง
วัตถุดิบดังกลาวมีราคาต่ําจึงมักจะนิยมใหรับรูเปนคาใชจายการผลิต ดังนั้นคาใชจายการผลิตมีหลาย
ประเภทประกอบดวยคาวัตถุดิบทางออม คาแรงงานทางออม และคาใชจายการผลิตอื่นๆ เชนคาเชา
โรงงาน คาสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับโรงงาน คาเสื่อมราคาโรงงานเครื่องจักร คาซอมแซมบํารุงรักษา
และคาเบี้ยประกันภัยโรงงาน ดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยางที่ 3.1 บริษัทชัยโยเฟอรนิเจอร จํากัด ผลิตเฟอรนิเจอรที่ทําจากไมโดยมีขอมูลเกี่ยวกับวัตถุดบิ
คาแรงงาน และคาใชจายการผลิต เกิดขึ้นในงวดบัญชีดังนี้
ไมสักแปรรูป
2,000,000
ไมอัดแปรรูป
1,800,000
159,000
กาว
ตะปู
25,000
สี
55,000
ชางเลื่อยไม
1,650,000
2,005,000
ชางประกอบ
ชางทาสี
1,500,000
ผูควบคุมโรงงาน
250,000
150,000
คากําลังไฟ
850,000
คาเชาโรงงาน
350,000
คาเบี้ยประกันภัยโรงงาน
คาเสื่อมราคาเครื่องจักร
300,000

หนวยที่ 2 ตนทุนการผลิต
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จากตนทุนและคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นในการผลิตเมื่อนํามาจําแนกประเภทของตนทุน
ตามสวนประกอบของผลิตภัณฑ เพื่อหาตนทุนของวัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง คาใชจายการผลิต
ตลอดจนตนทุนการผลิตรวมไดดังนี้

บริษัทชัยโยเฟอรนิเจอร จํากัด
วัตถุดิบทางตรง
ไมสักแปรรูป
ไมอัดแปรรูป

2,000,000
1,800,000

3,800,000

คาแรงงานทางตรง
ชางเลื่อยไม
ชางประกอบ
ชางทาสี

คาใชจายการผลิต

1,650,000
2,005,000
1,500,000

กาว
159,000
ตะปู
25,000
55,000
สี
ผูควบคุมโรงงาน
250,000
คากําลังไฟ
150,000
คาเชาโรงงาน
850,000
คาเบี้ยประกันภัยโรงงาน 50,000
คาเสื่อมราคาเครื่องจักร 300,000

5,155,000

2,139,000

ตนทุนการผลิต
11,094,000 บาท

หนวยที่ 2 ตนทุนการผลิต
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3. การคํานวณตนทุนการผลิต
การคํานวณตนทุนการผลิตตามสวนประกอบของผลิตภัณฑ มี 3 ประเภท ดังนี้
1. วัตถุดิบทางตรงใชไป (Direct Raw Mateials used) เปนวัตถุดิบทั้งหมดที่ถูกสงเขาไป
ในการผลิต เพื่อแปรสภาพวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูป และเปนสวนสําคัญสามารถวัดปริมาณที่ใชใน
การผลิตไดแนนอน เชน ผา เหล็กแผน สามารถคิดเขาเปนตนทุนของหนวยที่ผลิตไดงาย
2 คาแรงงานทางตรง เปนคาแรงงานที่ใชในการเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูป
และเปนสวนสําคัญสามารถคิดเขาตนทุนผลิตภัณฑไดโดยตรง คาแรงงานหรือเงินเดือนที่จายใหคนงาน
ที่ทําการผลิตสินคาโดยตรง เชน คาแรงที่จายใหชางตัดเย็บเสื้อผา ชางไม
3. คาใชจายการผลิต เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นภายในโรงงานที่ไมใชวัตถุดิบทางตรงใชไปและ
คาแรงงานทางตรง เปนตนทุนทางออมซึ่งเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิต ไดแก วัตถุดิบทางออมหรือ
วัสดุโรงงานใชไปเปนสิ่งของที่ใชในการผลิตสินคาไมใชสวนประกอบสําคัญของสินคาสําเร็จรูป เชน
กาว ตะปู กระดาษทราย เปนตน คาแรงงานทางออมเปนคาแรงงานที่จายใหคนงานหรือพนักงานที่
ทํางานในโรงงานแตไมไดผลิตโดยตรง เชนหัวหนาคนงาน ผูควบคุมงาน ผูจัดการแผนกผลิต พนักงาน
รักษาความสะอาด คาใชจายการผลิตอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตเชน คาซอมแซมเครื่องจักร คาเครื่องมือ
คาสิทธิบัตร คาเชาโรงงาน คาไฟฟาโรงงาน คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายเบ็ดเตล็ด คาเสื่อมราคาเครื่องจักร ซึ่งสามารถเขียนสูตรไดดังนี้
ตนทุนการผลิต = วัตถุดิบทางตรงใชในการผลิต + คาแรงงานทางตรง + คาใชจายการผลิต
ตัวอยางที่ 3.2 บริษัทธนาเฟอรนิเจอร จํากัด ไดเริ่มดําเนินกิจการผลิตเฟอรนิเจอรทําดวยโลหะ
ในวันสิ้นงวด แผนกบัญชีไดรายงานตนทุนในการผลิตสินคา ดังนี้
วัตถุดิบทางตรงใชในการผลิต
250,000
คาแรงงานทางตรง
150,000
100,000
คาใชจายการผลิต
ในวันสิ้นงวดบัญชี ไมมีสินคาระหวางผลิตคงเหลือ
จากรายละเอียดขางตน ตนทุนการผลิตสามารถคํานวณไดดังนี้

หนวยที่ 2 ตนทุนการผลิต
วิธีการคํานวณ
ตนทุนการผลิต = วัตถุดิบทางตรงใชในการผลิต
250,000
=
500,000 บาท
หรือ แสดงแบบรายงานดังนี้
วัตถุดิบทางตรงใชในการผลิต
คาแรงงานทางตรง
คาใชจายการผลิต
ตนทุนการผลิตทั้งสิ้น
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+ คาแรงงานทางตรง + คาใชจายการผลิต
+
150,000
+ 100,000

250,000
150,000
100,000
500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ตัวอยางที่ 3.3 บริษัทไทยทํา จํากัด ไดเริ่มดําเนินกิจการผลิตรองเทาหนัง ในวันสิ้นงวด
แผนกบัญชีไดรายงานตนทุนในการผลิตสินคา ดังนี้
วัตถุดิบทางตรงใชในการผลิต
85,000
คาแรงงานทางตรง
10%
คาใชจายการผลิต เปนครึ่งหนึ่งของคาแรงงานทางตรง
ในวันสิ้นงวดบัญชี ไมมีสินคาระหวางผลิตคงเหลือ
จากรายละเอียดขางตน ตนทุนการผลิตสามารถคํานวณไดดังนี้
วิธีการคํานวณ
คาแรงงานทางตรง
= 10%
คาใชจายการผลิต
= 5%
= 15%
รวม
วัตถุดิบทางตรงใชในการผลิต (100 - 15) = 85%
วัตถุดิบ 85 % เปนเงิน
= 85,000
ตนทุนการผลิตทั้งสิ้น 100% เปนเงิน
= 85,000 85x
คาแรงงานทางตรง 10% เปนเงิน

=

คาใชจายการผลิต 5% เปนเงิน

=

100,000

x

100,000

100

10
100

x

10
100

= 100,000
= 10,000
= 5,000

หนวยที่ 2 ตนทุนการผลิต
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ตัวอยางที่ 3.4 บริษัทสยาม จํากัด ไดเริ่มดําเนินกิจการผลิตปลากระปอง ในวันสิ้นงวด
แผนกบัญชีไดรายงานตนทุนในการผลิตสินคา ดังนี้
วัตถุดิบทางตรงใชในการผลิต
200,000
คาแรงงานทางตรง
100,000
คาใชจายการผลิตเปน 30% ของวัตถุดิบทางตรงใชในการผลิต
ในวันสิ้นงวดบัญชี ไมมีสินคาระหวางผลิตคงเหลือ
จากรายละเอียดขางตน ตนทุนการผลิตสามารถคํานวณไดดังนี้
วิธีการคํานวณ
วัตถุดิบทางตรงใชไป
คาแรงงานทางตรง
คาใชจายการผลิต (200,000 x 30%)
ตนทุนการผลิตทั้งสิ้น

= 200,000
= 100,000
= 60,000
260,000

ตัวอยางที่ 3.5 บริษัทขาวผอง จํากัด ไดเริ่มดําเนินกิจการผลิตกระดาษ ในวันสิ้นงวด
แผนกบัญชีไดรายงานตนทุนในการผลิตสินคา ดังนี้
วัตถุดิบทางตรงใชไปในการผลิต 2 เทาของคาแรงงาน
คาแรงงานทางตรง 30% ของคาใชจายการผลิต
คาใชจายการผลิต 300,000 บาท
ในวันสิ้นงวดบัญชี ไมมีสินคาระหวางผลิตคงเหลือ
จากรายละเอียดขางตน ตนทุนการผลิตสามารถคํานวณไดดังนี้
วิธีการคํานวณ
วัตถุดิบทางตรงใชไป (90,000 x 2)
คาแรงงานทางตรง (300,000 x 15%)
คาใชจายการผลิต
ตนทุนการผลิตทั้งสิ้น

= 180,000
= 45,000
= 300,000
525,000

หนวยที่ 2 ตนทุนการผลิต
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สรุปเนื้อหาหนวยที่ 2
ตนทุนการผลิตเปนตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตสินคาสําเร็จรูป ซึ่งประกอบดวย
วัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิต มีวิธีการคํานวณดังนี้

วัตถุดิบทางตรงใชไป

+
ตนทุนการผลิต

=

คาแรงงานทางตรง

+
คาใชจายการผลิต

หนวยที่ 2 ตนทุนการผลิต
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คําศัพทที่ควรรู
Manufacturing Cost
Direct Material
Direct Labor
Manufacturing Overhead
Direct Raw Materials used

ตนทุนการผลิต
วัตถุดิบทางตรง
คาแรงงานทางตรง
คาใชจายการผลิต
วัตถุดิบทางตรงใชไป

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนประจําหนวยที่ 2
เรื่อง ตนทุนการผลิต

1. ก
6. ก

2. ก
7. ก

3. ข
8. ง

4. ข
9. ก

5. ค
10. ข

หนวยที่ 2 ตนทุนการผลิต
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แบบฝกปฏิบตั ิ
เรี่อง ตนทุนการผลิต

ก. จงตอบคําถามตอไปนี้ไดใจความสมบูรณ
1. ตนทุนการผลิตหมายถึงอะไร
2. จงอธิบายองคประกอบของตนทุนการผลิต
3. วิธกี ารคํานวณหาตนทุนการผลิตมีสูตรวาอยางไร
ข. จงทําเครื่องหมาย  หนาขอความที่ถูก หรือ  หนาขอความที่ผิด
.................1.
.................2.
.................3.
.................4.
.................5.
.................6.
.................7.
.................8.
.................9.
...............10.

ตนทุนการผลิตหมายถึงตนทุนวัตถุดิบ
วัตถุดิบทางตรง และคาแรงงานทางตรง เปนสวนประกอบหลักของตนทุนการผลิต
พนักงานจายเงินเดือนถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายการผลิต
เหล็กเปนวัตถุดิบทางตรงของกิจการผลิตเครื่องจักร
วัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง และคาใชจายสํานักงาน เปนองคประกอบของ
ตนทุนการผลิต
พนักงานรักษาความปลอดภัยเปนคาแรงงานทางตรง
คาเสื่อมราคาโรงงานเปนคาใชจายการผลิต
วัตถุดิบทางตรง คือ ของที่ซื้อมาเพื่อนําเขาสูกระบวนการผลิต
ชางเลื่อยไมเปนคาแรงงานทางตรงของโรงงานผลิตกระดาษ
สูตรการคํานวณหาตนทุนการผลิต คือ วัตถุทางตรงใชในการผลิต + คาแรงงานทางตรง +
คาใชจายการผลิต

หนวยที่ 2 ตนทุนการผลิต
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ค. แบบฝกปฏิบัติ
ขอ 2-1 บริษัทสุขใจ จํากัด มีวัตถุทใี่ ชในการผลิต 200,000 บาท คาแรงงานคนงาน 150,000 บาท
และคาใชจายการผลิต 50,000 บาท
ใหคํานวณหา ตนทุนผลิตสินคาของบริษัทสุขใจ จํากัด
ขอ 2-2 บริษัทอุทัยพลาสติก จํากัด มีขอ มูลเกี่ยวกับการผลิตสินคา ในวันที่
150,000
วัตถุดิบที่ใชในการผลิต
คาแรงงานทางตรง
100,000
80,000
คาแรงงานทางออม
30,000
คาใชจายการผลิต
ใหคํานวณหา ตนทุนการผลิตทั้งสิ้น

31 ธันวาคม 2551 ดังนี้
บาท
บาท
บาท
บาท

ขอ 2-3 บริษัทสยามยนต จํากัด มีวัตถุที่ใชในการผลิต 210,000 บาท จายคาแรงงาน 20% และ
คาใชจายการผลิต 10% ของตนทุนการผลิต
ใหคํานวณหา
1. คาแรงงานทางตรง
2. คาใชจายการผลิต
3. ตนทุนการผลิตทั้งสิ้น
ขอ 2-4 บริษัทดูดีอุตสาหกรรม จํากัด มีวัตถุที่ใชในการผลิตเปนจํานวน 2 เทา ของคาแรงงาน
คาแรงงานเปน 15% ของตนทุนการผลิตทั้งสิ้น คาใชจายการผลิตเทากับ 160,000 บาท
ใหคํานวณหา
1. วัตถุทางตรงใชในการผลิต
2. คาแรงงานทางตรง
3. ตนทุนการผลิตทั้งสิ้น

หนวยที่ 2 ตนทุนการผลิต
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กิจกรรมเสนอแนะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
หัวขอกิจกรรม
1. องคประกอบของตนทุนการผลิต
2. การคํานวณตนทุนการผลิต

เครื่องมือและอุปกรณที่ใช
1. สื่อในการนําเสนอ (บอรด)

ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แบงกลุมออกเปน 4 กลุม พรอมเลือกหัวหนากลุม และเลขานุการกลุม
ใหหวั หนากลุมจับฉลากหัวขอที่จะทํา
แตละกลุมจัดทําบอรดเพือ่ นําเสนอเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบ
นําเสนอกลุม ละ 10 นาที
ใหอีก 2 กลุมที่เหลือประเมินเพื่อนที่นาํ เสนองาน
กลุมที่นําเสนองาน ประเมินตนเอง
ผูสอนรวบรวมแบบประเมินจาก 4 กลุม พรอมประเมิน 4 กลุมที่นําเสนองานดวย

แหลงขอมูล
1.
2.
3.
4.

มุมวิชาการแผนกวิชาการบัญชี
หองสมุดวิทยาลัย
หนังสือบัญชีที่เกี่ยวของ ไดแก วิชาการบัญชีตนทุน
หนังสือ ตํารา อื่นๆ
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กิจกรรมเสนอแนะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใบงานที่ 2.1
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง 1.
2.
3.
กิจกรรมปฏิบัติ

อธิบายความหมายขององคประกอบตนทุนการผลิตแตละประเภทได
สามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง มีความรับผิดชอบ สนใจใฝรู
กลาแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
ใหนกั เรียนอธิบายความหมายขององคประกอบตนทุนการผลิต
แตละประเภททําเปน Mapping Concept
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กิจกรรมเสนอแนะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใบงานที่ 2.2
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง 1. คํานวณตนทุนการผลิตได
2. สามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง มีความรับผิดชอบ สนใจใฝรู
ใหนกั เรียนสมมติรายการที่เกี่ยวกับตนทุนการผลิตแตละประเภท
กิจกรรมปฏิบัติ
แลวคํานวณหาตนทุนการผลิตตามสูตร
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แบบประเมินกิจกรรมเสนอแนะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ใบงานเรื่อง ตนทุนการผลิต
แบบประเมิน 1
ที่
รายการ
5
4
3
2
1
1 ความรวมมือในการนําเสนอ
2 ความชัดเจนของเนื้อหาที่นําเสนอ
3 ความพรอมของกลุม
4 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
5 เวลาที่ใชในการนําเสนอ
6 การพัฒนาตนเอง
7 ความละเอียดรอบคอบ
8 ความมีวนิ ัย
9 ความรับผิดชอบ
10 ความซื่อสัตยสุจริต
รวมคะแนนทีไ่ ด.................................................... คะแนนเฉลี่ย......................................
ผูเรียนกลุมที่...................... ผูสอน.........................
ประเมินผลโดย
แบบประเมิน 2
ผูประเมิน
กลุมที่ 1 กลุมที่ 2
กลุมที่ 3
กลุมที่ 4
คะแนนจากผูเรียน
คะแนนจากผูส อน
รวมคะแนน
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน 5 = ดีมากที่สุด 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช 1 = ตองปรับปรุง
ขอเสนอแนะของผูสอน
กลุมที่ 1 ....................................................................................................................................
กลุมที่ 2 ....................................................................................................................................
กลุมที่ 3 ....................................................................................................................................
กลุมที่ 4 ....................................................................................................................................
ผูสอน...............................................
(.............................................)
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แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 2 ตนทุนการผลิต
คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
1. ขอใดหมายถึงตนทุนการผลิต
ก. ตนทุนของวัตถุดิบ
ข. ตนทุนของคาแรงงาน
ค. ตนทุนของผลิตภัณฑ
ง. ตนทุนของคาใชจายการผลิต
2. องคประกอบของตนทุนการผลิตตรงตามขอใด
ก. วัตถุดิบทางตรง + วัตถุดิบทางออม + คาแรงงานทางตรง
ข. วัตถุดิบทางตรง + คาแรงงานทางตรง + คาใชจายการผลิต
ค. วัตถุดิบทางตรง + คาแรงงานทางออม + คาใชจายการผลิต
ง. วัตถุดิบทางตรง + คาแรงงานทางตรง + คาแรงงานทางออม
3. ของที่ใชเปนสวนประกอบหลักในการผลิตสินคาสําเร็จรูปไดแกขอ ใด
ก. วัตถุดิบทางตรง
ข. วัตถุดิบทางออม
ค. คาแรงงานทางตรง
ง. คาแรงงานทางออม
4. พนักงานทีท่ ําหนาที่แปรสภาพวัตถุใหเปนสินคาสําเร็จรูปไดแกขอใด
ก. วัตถุดิบทางตรง
ข. วัตถุดิบทางออม
ค. คาแรงงานทางตรง
ง. คาแรงงานทางออม
5. คาใชจายตางๆ บางรายการอาจเปนสวนประกอบสําคัญในการผลิตแตใชเปนจํานวนนอยไดแกขอใด
ก. วัตถุดิบทางตรง
ข. วัตถุดิบทางออม
ค. คาแรงงานทางตรง
ง. คาแรงงานทางออม
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6. การคํานวณหาตนทุนการผลิตไดแกขอใด
ก. วัตถุดิบ + คาแรงงาน + คาใชจายการผลิต
ข. วัตถุดิบทางออม + คาแรงงานทางตรง + คาใชจายการผลิต
ค. วัตถุดิบทางตรงใชในการผลิต + คาแรงงานทางตรง + คาใชจายการผลิต
ง. วัตถุดิบทางตรงใชในการผลิต + คาแรงงานทางออม + คาใชจายการผลิต
บริษัทสินไทย จํากัด ดําเนินกิจการผลิตรองเทา ไดรับรายงานวาในงวดบัญชีนี้ มีวตั ถุดิบที่ใช
ในการผลิตเปน 2 เทาของคาใชจายการผลิต และคาแรงงานทางตรง มีจํานวนครึ่งหนึ่งของคาใชจาย
การผลิต ตนทุนการผลิตมีจํานวน 700,000 บาท (จากโจทยใชตอบคําถามขอ 7 – 10)
7. คาใชจายการผลิตมีจํานวนกี่เทา
ก. 1 เทา
ข. 2 เทา
ค. 3 เทา
ง. 4 เทา
8. วัตถุดิบทางตรงใชในการผลิต มีจํานวนเทาไร
ก. 100,000 บาท
ข. 200,000 บาท
ค. 300,000 บาท
ง. 400,000 บาท
9. คาแรงงานทางตรง มีจํานวนเทาไร
ก. 100,000 บาท
ข. 200,000 บาท
ค. 300,000 บาท
ง. 400,000 บาท
10. คาใชจายการผลิตมีจํานวนเทาไร
ก. 100,000 บาท
ข. 200,000 บาท
ค. 300,000 บาท
ง. 400,000 บาท

