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หลักสูตรรายวิชา 

วิชาการบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ  (2201-2107) 
จํานวน  3  หนวยกิต  จํานวน  3  ชั่วโมง/สัปดาห 

 
 
 

จุดประสงครายวิชา 
              1.  มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการ
อุตสาหกรรม       
 2.  มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  สําหรับกิจการ
ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม 

       3.  มีกิจนิสัย ความมีวินัย ความเปนระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ความอดทน รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชี 

 

มาตรฐานรายวิชา 
              1.  เขาใจหลักการ วิธีการและข้ันตอนการจัดทําบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม 
              2.  บันทึกรายการในสมุดบัญชีเกี่ยวกับตนทุนผลิต 
              3.  จัดทํางบตนทุนผลิตและรายงานทางการเงิน 
              4.  เขาใจวิธีการจัดทําและจัดเก็บใบสําคัญ 
              5.  บันทึกรายการในทะเบียนใบสําคัญและทะเบียนจายเช็ค 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติลักษณะของกิจการอุตสาหกรรม เปรียบเทียบกับกิจการซ้ือสินคามาจําหนาย 

องคประกอบของตนทุนการผลิต  การรับจายวัตถุดิบ  การทําทะเบียนคาแรงงาน  ภาษีหัก  ณ  ที่จาย 
คาใชจายในการผลิต  การบันทึกรายการเกี่ยวกับการผลิต  บัญชีตนทุนการผลิต  การคํานวณตนทุนสินคา    
ท่ีผลิตสําเร็จ  กระดาษทําการ  รายการปรับปรุง   และปดบัญชี   งบตนทุนผลิต   และงบการเงิน              
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของระบบใบสําคัญ  การจัดทําและการจัดเก็บใบสําคัญ     
การบันทึกรายการในสมุดบัญชี 



หนวยการเรยีนรู 
วิชาการบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ 

รหัสวิชา  2201 - 2107 
3  ชั่วโมง / สปัดาห  รวม  54  ชั่วโมง 

 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู 
จํานวน
ชั่วโมง 

1 กิจการอุตสาหกรรม 3 
2 ตนทุนการผลิต 3 
3 วัตถุดิบ 6 
4 คาแรงงานและคาใชจายการผลิต 6 
5 ตนทุนสินคาสําเร็จรูป 6 
6 งบทดลองและรายการปรับปรุง 6 
7 กระดาษทําการของกิจการอุตสาหกรรม 6 
8 การปดบัญชีและงบการเงินของกิจการอุตสาหกรรม 9 
9 ระบบใบสําคัญ 6 
10 การเปล่ียนแปลงใบสําคัญจาย 3 

 รวม 54 



หนวยที่ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        1.  ความหมายของตนทุนการผลิต 
        2.  องคประกอบของตนทุนการผลิต 
        3.  การคํานวณตนทุนการผลิต 
 
 
 
 

                        กิจการอุตสาหกรรมเปนกิจการท่ีทําการผลิตสินคาเพื่อจําหนาย  ตนทุนการผลิตเปน
ตนทุนท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการผลิตโดยเร่ิมตั้งแตการนําวัตถุดิบมาดําเนินการผลิต  ซ่ึงมีคนงานหรือ
พนักงานทําหนาท่ีผลิตสินคา  และมีคาใชจายการผลิตตาง  ๆ ท่ีเกี่ยวของ  ไมรวมถึงคาใชจายการขายและบริหาร  
เพื่อใหไดสินคาสําเร็จรูป  ประกอบดวยองคประกอบของตนทุนท่ีสําคัญ  3  ประเภท  คือ  วัตถุดิบทางตรง  
คาแรงงานทางตรง  และคาใชจายการผลิต     
 
 
 
 
                      1.  อธิบายความหมายของตนทุนการผลิตได 
         2.  บอกองคประกอบของตนทุนการผลิตได 
         3.  อธิบายความหมายขององคประกอบตนทุนการผลิตแตละประเภทได 
         4.  สามารถคํานวณหาตนทุนการผลิตได 
         5.  ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จทันตามกําหนดเวลา 
 
 

สาระสําคัญ 

สาระการเรียนรู 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

ตนทนุการผลิต 

 2 
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ผูเรียน 

 
 
 ความหมายของตนทุนการผลิต 
 องคประกอบของตนทุนการผลิต 
 การคํานวณตนทุนการผลิต 
 
 

สาระการเรียนรู 

วิธีการ 

 ประเมินตามสภาพจริง     ความรู   
       ทดสอบ    ทักษะ 
 กระบวนการทํางาน 
 CIPPA  MODEL 

  เกง    การประยกุตใช   มีผลสัมฤทธ์ิ 
   ดี        มีความรับผิดชอบ 
  มีสุข        มีความรูเกี่ยวกับตนทุนการผลิต 
                            

 

ตนทุนการผลิต 
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แบบทดสอบกอนเรียน 

หนวยที่  2  ตนทุนการผลติ 
 
 
คําสั่ง  จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
1.   ขอใดเปนวัตถุดิบของโรงงานผลิตเฟอรนิเจอร 
    ก.  ไม 
    ข.  สี 
     ค.  ตะปู 
    ง.   กระดาษทราย 
2.   คาแรงงานทางตรงของโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรไดแกขอใด  
    ก.  คาแรงชางเล่ือย 
    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  
ท่ีใชในการผลิตเปน  2  เทาของคาใชจายการผลิต  และคาแรงงานทางตรง  มีจํานวนครึ่งหนึ่งของ
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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1.  ความหมายของตนทุนการผลิต 

ตนทุนการผลิต 

  ตนทุนการผลิต  หมายถึง ตนทุนท่ีเกิดข้ึนระหวางงวดประกอบดวยองคประกอบของตนทุน  
3  ประเภท คือ คาวัตถุทางตรง  คาแรงงานทางตรง  และคาใชจายการผลิต  รายละเอียด  ความหมาย    
การบริหารและการควบคุม ตลอดจนกระบวนการทางบัญชีเพื่อคํานวณหาตนทุนการผลิตในรูปแบบการผลิต
ชนิดตางๆ  (วิจิตรา  พูลเพิ่มทรัพย  และพูลนิจ  ปยะอนันต,  2551 : 21) 

 ตนทุนการผลิต  หมายถึง  ตนทุนตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการผลิตสินคาของกิจการ  
แบงออกเปน  3  ชนิด  คือ  วัตถุดิบทางตรง  คาแรงงานทางตรง  และคาใชจายการผลิต (เมธสิทธ์ิ  พูลดี,  
2550 : 18) 

 ตนทุนการผลิต  หมายถึง  ตนทุนของผลิตภัณฑซ่ึงประกอบดวยวัตถุดิบทางตรง  คาแรงงาน
ทางตรง  และคาใชจายการผลิตท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาท่ีจะทําการรวบรวมตนทุน  หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  
“ตนทุนการผลิต” (เสนีย  (อํ่าเจริญ)  พวงยาณี,  2549 : 212) 

  ตนทุนการผลิต หมายถึงท่ีตนทุนเกิดข้ึนท้ังหมดเพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีจะขายในอนาคตหรือ
หากพิจารณาความหมายของคําวา  การผลิต  หมายถึงการแปรสภาพวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูปโดย
ใชแรงงานคนเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ ในการผลิต ดังนั้นตนทุนการผลิต ประกอบดวย
วัตถุดิบทางตรง  คาแรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิต (รัตนา  วงศรัศมีเดือน,  2550 : 24) 
 จากความหมายของตนทุนการผลิตขางตนจะเห็นไดวา  ตนทุนการผลิต  หมายถึง  ตนทุนท่ี
เกิดข้ึนภายในโรงงานเนื่องจากการผลิตสินคา  ซ่ึงประกอบดวยวัตถุดิบทางตรง  คาแรงงานทางตรง  และ
คาใชจายการผลิต 
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2.  องคประกอบของตนทุนการผลิต 

                    ตนทุนการผลิตของผลิตภัณฑชนิดหนึ่ง คือตนทุนท้ังหมดในโรงงานหรือฝายผลิตไมวาจะมี
ความเกี่ยวของโดยทางตรง  หรือมีความเกี่ยวของโดยทางออมกับการผลิตก็ตาม  เม่ือกลาวถึงตนทุนของ
การผลิตปลากระปอง  ผลิตภัณฑดังกลาวถูกทําข้ึนจากวัตถุดิบตางๆ  เชน  ปลา  ซอสมะเขือเทศ  เกลือ  
น้ําตาล  แรงงานคนท่ีตองการเพื่อใหการผลิตทําไดเสร็จสมบูรณ  เชน การทําปลานึ่ง  การบรรจุ  และ
ตนทุนอ่ืนๆ  ท้ังหมดที่เกิดข้ึนอันเกี่ยวกับกระบวนการผลิตท่ีนอกเหนือไปจากตนทุน วัตถุดิบทางตรง 
และคาแรงงานทางตรง  ไดแก ตนทุนท่ีเกี่ยวกับพื้นท่ีโรงงาน วัสดุส้ินเปลืองในโรงงาน  คาเส่ือมราคา
อาคารคาเส่ือมราคาเคร่ืองจักรและอุปกรณ  คาพลังงาน  คาจางท่ีจายใหกับผูควบคุมการผลิต หรือเสมียน 
จากท่ีกลาวมาขางตนนั้นสามารถแสดงความสัมพันธขององคประกอบของตนทุนการผลิต 
 

ตนทุนการผลิต 

วัตถุดิบทางตรง คาใชจายการผลิต คาแรงงานทางตรง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี   2.1   แสดงความสัมพันธขององคประกอบของตนทุนการผลิต 
 
 1.  วัตถุดิบทางตรง  (Direct  Material)  หมายถึง  วัตถุดิบ  หรือของท่ีจัดซ้ือมาที่เปน
สวนประกอบหลักในการนําผานเขาไปในกระบวนการผลิตจนเปนสินคาสําเร็จรูป  และสามารถคํานวณ
ตนทุนของวัตถุท่ีใชในการผลิตสินคาแตละหนวยเปนจํานวนเทาใด  เชน  แผนไมอัดท่ีใชในการทํา
เฟอรนิเจอร  หนังสัตวท่ีใชในการทํารองเทาหนัง  ผาไหมใชในการทําเส้ือสําเร็จรูป 
 2.  คาแรงงานทางตรง  (Direct  Labor)  หมายถึง  คาจางแรงงานท่ีจายใหแกพนักงานใน 
การทําหนาท่ีแปรสภาพวัตถุใหเปนสินคาสําเร็จรูป  เชน  คาแรงงานของพนักงานแผนกผลิต  คาแรงงาน
ของพนักงานควบคุมเคร่ืองจักรในแผนกผลิต 
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 3.  คาใชจายการผลิต  (Manufacturing  Overhead)  หมายถึง  แหลงรวบรวมคาใชจายตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับการผลิตสินคาซ่ึงนอกเหนือจากคาวัตถุดิบทางตรงและคาแรงงานทางตรง  ซ่ึงไมสามารถ
คิดเขาเปนตนทุนของผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่งไดโดยตรง  อยางไรก็ตามคาใชจายการผลิตบางรายการ
อาจเปนสวนประกอบสําคัญในการผลิตแตใชเปนจํานวนนอย  หากจะนํามาคํานวณเปนตนทุนในการผลิต
สินคาแตละหนวยจะเสียคาใชจายมาก  เชน  สกรู  นอตท่ีใชในการผลิตเคร่ืองจักร  กระดุม  ดาย  ท่ีใชใน
การทําเส้ือผาสําเร็จรูป  เปนตน  สวนประกอบเหลานี้ถือเปนตนทุนคาวัตถุทางตรง  แตมีปญหาในทาง
ปฏิบัติท่ีจะรวบรวมเพ่ือคิดเขาเปนตนทุนในการผลิตเคร่ืองจักร  หรือเส้ือผาสําเร็จรูปแตละหนวย  ซ่ึง
วัตถุดิบดังกลาวมีราคาตํ่าจึงมักจะนิยมใหรับรูเปนคาใชจายการผลิต ดังนั้นคาใชจายการผลิตมีหลาย
ประเภทประกอบดวยคาวัตถุดิบทางออม  คาแรงงานทางออม  และคาใชจายการผลิตอ่ืนๆ  เชนคาเชา
โรงงาน  คาสาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวกับโรงงาน  คาเส่ือมราคาโรงงานเคร่ืองจักร  คาซอมแซมบํารุงรักษา  
และคาเบ้ียประกันภัยโรงงาน  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 
ตัวอยางท่ี   3.1  บริษัทชัยโยเฟอรนิเจอร  จํากัด  ผลิตเฟอรนิเจอรท่ีทําจากไมโดยมีขอมูลเกี่ยวกับวัตถุดบิ  
คาแรงงาน  และคาใชจายการผลิต  เกิดข้ึนในงวดบัญชีดังนี้ 
  ไมสักแปรรูป     2,000,000   
  ไมอัดแปรรูป     1,800,000 
  กาว         159,000 
  ตะปู           25,000  
  สี           55,000 
  ชางเล่ือยไม     1,650,000 
  ชางประกอบ     2,005,000 
  ชางทาสี      1,500,000 
  ผูควบคุมโรงงาน        250,000 
  คากําลังไฟ        150,000 
  คาเชาโรงงาน        850,000 
  คาเบ้ียประกนัภัยโรงงาน       350,000 
  คาเส่ือมราคาเคร่ืองจักร       300,000 
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 จากตนทุนและคาใชจายตางๆ  ท่ีเกิดข้ึนในการผลิตเม่ือนํามาจําแนกประเภทของตนทุน   
ตามสวนประกอบของผลิตภัณฑ  เพื่อหาตนทุนของวัตถุดิบทางตรง  คาแรงงานทางตรง  คาใชจายการผลิต  
ตลอดจนตนทุนการผลิตรวมไดดังนี้ 
 

บริษัทชัยโยเฟอรนิเจอร  จํากัด 
 
 คาใชจายการผลิต คาแรงงานทางตรง วัตถุดิบทางตรง 

ไมสักแปรรูป              2,000,000 
ไมอัดแปรรูป              1,800,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      3,800,000 
 

ชางเล่ือยไม                1,650,000 
ชางประกอบ              2,005,000 
ชางทาสี                     1,500,000 
 
 
 
 
 
 
 
    
      5,155,000 
 

คาเบี้ยประกันภัยโรงงาน 50,000 
คาเสื่อมราคาเครื่องจักร 300,000 
 
  
                                   2,139,000   
       

คากําลังไฟ                     150,000
คาเชาโรงงาน                850,000 

กาว                        159,000 
ตะปู               25,000 
สี                              55,000 
ผูควบคุมโรงงาน           250,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตนทุนการผลิต 
บาท 11,094,000   
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การคํานวณตนทุนการผลิต 3.   

 การคํานวณตนทุนการผลิตตามสวนประกอบของผลิตภัณฑ  มี  3  ประเภท  ดังนี ้
 1.  วัตถุดิบทางตรงใชไป  (Direct  Raw  Mateials  used)  เปนวัตถุดิบท้ังหมดท่ีถูกสงเขาไป
ในการผลิต เพื่อแปรสภาพวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูป และเปนสวนสําคัญสามารถวัดปริมาณท่ีใชใน
การผลิตไดแนนอน  เชน  ผา  เหล็กแผน  สามารถคิดเขาเปนตนทุนของหนวยท่ีผลิตไดงาย 
 2  คาแรงงานทางตรง เปนคาแรงงานท่ีใชในการเปล่ียนสภาพวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูป  
และเปนสวนสําคัญสามารถคิดเขาตนทุนผลิตภัณฑไดโดยตรง  คาแรงงานหรือเงินเดือนท่ีจายใหคนงาน
ท่ีทําการผลิตสินคาโดยตรง  เชน  คาแรงท่ีจายใหชางตัดเย็บเส้ือผา  ชางไม 
 3.  คาใชจายการผลิต เปนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนภายในโรงงานท่ีไมใชวัตถุดิบทางตรงใชไปและ
คาแรงงานทางตรง  เปนตนทุนทางออมซ่ึงเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิต  ไดแก วัตถุดิบทางออมหรือ
วัสดุโรงงานใชไปเปนส่ิงของท่ีใชในการผลิตสินคาไมใชสวนประกอบสําคัญของสินคาสําเร็จรูป  เชน  
กาว  ตะปู  กระดาษทราย  เปนตน   คาแรงงานทางออมเปนคาแรงงานท่ีจายใหคนงานหรือพนักงานท่ี
ทํางานในโรงงานแตไมไดผลิตโดยตรง เชนหัวหนาคนงาน  ผูควบคุมงาน  ผูจัดการแผนกผลิต  พนักงาน
รักษาความสะอาด  คาใชจายการผลิตอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวกับการผลิตเชน  คาซอมแซมเคร่ืองจักร คาเครื่องมือ  
คาสิทธิบัตร  คาเชาโรงงาน  คาไฟฟาโรงงาน คาน้ํามันเช้ือเพลิง  คาใชจายเบ็ดเตล็ด  คาเส่ือมราคา-
เคร่ืองจักร  ซ่ึงสามารถเขียนสูตรไดดังนี้ 
 
 

ตนทุนการผลิต  = วัตถุดิบทางตรงใชในการผลิต  +  คาแรงงานทางตรง  +  คาใชจายการผลิต 
 
 
ตัวอยางท่ี   3.2  บริษัทธนาเฟอรนิเจอร  จาํกัด  ไดเร่ิมดําเนินกจิการผลิตเฟอรนิเจอรทําดวยโลหะ   
ในวนัส้ินงวด  แผนกบัญชีไดรายงานตนทุนในการผลิตสินคา  ดังน้ี 
  วัตถุดิบทางตรงใชในการผลิต   250,000 
  คาแรงงานทางตรง    150,000 
  คาใชจายการผลิต    100,000 
  ในวนัส้ินงวดบัญชี  ไมมีสินคาระหวางผลิตคงเหลือ 
  จากรายละเอียดขางตน  ตนทุนการผลิตสามารถคํานวณไดดังนี ้
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วิธีการคํานวณ 
ตนทุนการผลิต    =  วัตถุดิบทางตรงใชในการผลิต  +  คาแรงงานทางตรง  +  คาใชจายการผลิต  

           250,000                     +          150,000           +         100,000 
 =           500,000   บาท 

หรือ  แสดงแบบรายงานดังนี้  
  วัตถุดิบทางตรงใชในการผลิต  250,000   บาท 

คาแรงงานทางตรง     150,000   บาท 
คาใชจายการผลิต   100,000  บาท 
ตนทุนการผลิตท้ังส้ิน   500,000    บาท 

 
ตัวอยางท่ี   3.3  บริษัทไทยทํา จํากัด  ไดเร่ิมดําเนินกิจการผลิตรองเทาหนัง  ในวนัส้ินงวด   
แผนกบัญชีไดรายงานตนทุนในการผลิตสินคา  ดังน้ี 
  วัตถุดิบทางตรงใชในการผลิต   85,000 
  คาแรงงานทางตรง       10% 
  คาใชจายการผลิต  เปนคร่ึงหนึ่งของคาแรงงานทางตรง     
  ในวนัส้ินงวดบัญชี  ไมมีสินคาระหวางผลิตคงเหลือ 

จากรายละเอียดขางตน  ตนทุนการผลิตสามารถคํานวณไดดังนี ้  
 
วิธีการคํานวณ 
  คาแรงงานทางตรง =   10% 
  คาใชจายการผลิต =     5% 
  รวม   =    15%   
  วัตถุดิบทางตรงใชในการผลิต  (100 -  15)   =        85% 
 วัตถุดิบ   85 %   เปนเงิน                 =      85,000 

ตนทุนการผลิตท้ังส้ิน   100%   เปนเงิน        =                                       =  100,000  
             
 คาแรงงานทางตรง   10%   เปนเงิน  =                                       =   10,000 
                               

คาใชจายการผลิต   5%   เปนเงิน   =                                       =    5,000 

100,000  x   10  
                    100 

100,000  x   10  
                    100 

85,000  x   100    
            85 
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ตัวอยางท่ี  3.4    บริษัทสยาม จํากัด  ไดเร่ิมดําเนินกิจการผลิตปลากระปอง  ในวนัส้ินงวด    
แผนกบัญชีไดรายงานตนทุนในการผลิตสินคา  ดังน้ี 
  วัตถุดิบทางตรงใชในการผลิต   200,000   
  คาแรงงานทางตรง      100,000 
  คาใชจายการผลิตเปน  30%  ของวัตถุดิบทางตรงใชในการผลิต   
  ในวนัส้ินงวดบัญชี  ไมมีสินคาระหวางผลิตคงเหลือ 
  จากรายละเอียดขางตน  ตนทุนการผลิตสามารถคํานวณไดดังนี ้
  
วิธีการคํานวณ 
  วัตถุดิบทางตรงใชไป     =    200,000 
  คาแรงงานทางตรง     =    100,000 
  คาใชจายการผลิต  (200,000  x  30%) =      60,000 
  ตนทุนการผลิตท้ังส้ิน            260,000 
 
 
ตัวอยางท่ี  3.5    บริษัทขาวผอง จํากัด  ไดเร่ิมดําเนินกิจการผลิตกระดาษ  ในวันส้ินงวด    
แผนกบัญชีไดรายงานตนทุนในการผลิตสินคา  ดังน้ี 
  วัตถุดิบทางตรงใชไปในการผลิต  2   เทาของคาแรงงาน   
  คาแรงงานทางตรง  30%  ของคาใชจายการผลิต 
  คาใชจายการผลิต  300,000  บาท     
  ในวนัส้ินงวดบัญชี  ไมมีสินคาระหวางผลิตคงเหลือ 
  จากรายละเอียดขางตน  ตนทุนการผลิตสามารถคํานวณไดดังนี ้
  
วิธีการคํานวณ 
  วัตถุดิบทางตรงใชไป  (90,000  x  2)   =    180,000 
  คาแรงงานทางตรง  (300,000  x 15%)  =     45,000 
  คาใชจายการผลิต   =   300,000 
  ตนทุนการผลิตท้ังส้ิน            525,000 
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                   ตนทุนการผลิตเปนตนทุนท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตสินคาสําเร็จรูป  ซ่ึงประกอบดวย  
วัตถุดิบทางตรง  คาแรงงานทางตรง  และคาใชจายการผลิต  มีวิธีการคํานวณดังนี้   
 
   
 
 

                                                                                                                                  + 
 

                                = 
 

                                                                                                                                    +         
 

 
 
 
 

ตนทุนการผลิต 

วัตถุดิบทางตรงใชไป 

คาแรงงานทางตรง 

คาใชจายการผลิต 

สรุปเนื้อหาหนวยท่ี  2 
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คําศัพทที่ควรรู  
  

ตนทุนการผลิต  Manufacturing  Cost     
Direct  Material      วัตถุดิบทางตรง 
Direct  Labor      คาแรงงานทางตรง    

คาใชจายการผลิต Manufacturing  Overhead    
Direct  Raw  Materials  used    วัตถุดิบทางตรงใชไป 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรยีนประจําหนวยท่ี   2 
เรื่อง   ตนทนุการผลิต 

 
 
    

6.     ก          7.   ก          8.    ง          9.   ก        10.   ข
   

 

1.     ก          2.   ก          3.   ข          4.   ข          5.   ค 
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แบบฝกปฏิบติั 

เรี่อง   ตนทนุการผลิต 
 
 
ก.   จงตอบคําถามตอไปน้ีไดใจความสมบูรณ 
 

ตนทุนการผลิตหมายถึงอะไร  1.  
 2.  จงอธิบายองคประกอบของตนทุนการผลิต 

วิธีการคํานวณหาตนทุนการผลิตมีสูตรวาอยางไร 3.  
 
ข.   จงทําเคร่ืองหมาย      หนาขอความท่ีถูก   หรือ      หนาขอความท่ีผิด 
 

ตนทุนการผลิตหมายถึงตนทุนวัตถุดิบ .................1.   
วัตถุดิบทางตรง  และคาแรงงานทางตรง  เปนสวนประกอบหลักของตนทุนการผลิต .................2. 
พนักงานจายเงินเดือนถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายการผลิต .................3. 

.................4. เหล็กเปนวัตถุดิบทางตรงของกิจการผลิตเคร่ืองจักร 

.................5. วัตถุดิบทางตรง  คาแรงงานทางตรง  และคาใชจายสํานกังาน  เปนองคประกอบของ    
ตนทุนการผลิต 
พนักงานรักษาความปลอดภยัเปนคาแรงงานทางตรง .................6. 

.................7. คาเส่ือมราคาโรงงานเปนคาใชจายการผลิต 

.................8. วัตถุดิบทางตรง  คือ  ของท่ีซ้ือมาเพ่ือนําเขาสูกระบวนการผลิต 
ชางเล่ือยไมเปนคาแรงงานทางตรงของโรงงานผลิตกระดาษ .................9.   

...............10. สูตรการคํานวณหาตนทุนการผลิต  คือ  วัตถุทางตรงใชในการผลิต  +  คาแรงงานทางตรง  +  
คาใชจายการผลิต 
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ค.    แบบฝกปฏิบัต ิ
 
ขอ   2-1   บริษัทสุขใจ  จํากัด  มีวัตถุท่ีใชในการผลิต  200,000  บาท   คาแรงงานคนงาน  150,000  บาท  

และคาใชจายการผลิต   50,000  บาท  
ใหคํานวณหา    ตนทุนผลิตสินคาของบริษัทสุขใจ  จํากัด 
 
ขอ   2-2    บริษัทอุทัยพลาสติก  จํากดั  มีขอมูลเกี่ยวกับการผลิตสินคา  ในวนัท่ี  31  ธันวาคม  2551  ดังนี้  
    วัตถุดิบท่ีใชในการผลิต     150,000      บาท 
     คาแรงงานทางตรง     100,000      บาท 
     คาแรงงานทางออม       80,000       บาท 
     คาใชจายการผลิต       30,000       บาท 
ใหคํานวณหา    ตนทุนการผลิตท้ังส้ิน 
 
ขอ   2-3 บริษัทสยามยนต  จํากดั   มีวัตถุท่ีใชในการผลิต  210,000  บาท  จายคาแรงงาน  20%    และ

คาใชจายการผลิต  10%  ของตนทุนการผลิต  
ใหคํานวณหา    
 1.  คาแรงงานทางตรง   
 2.  คาใชจายการผลิต    
 3.  ตนทุนการผลิตท้ังส้ิน 
 
ขอ   2-4 บริษัทดูดีอุตสาหกรรม  จํากดั  มีวัตถุท่ีใชในการผลิตเปนจํานวน  2  เทา  ของคาแรงงาน  

คาแรงงานเปน  15%  ของตนทุนการผลิตท้ังส้ิน  คาใชจายการผลิตเทากับ  160,000  บาท 
ใหคํานวณหา 
 1.  วัตถุทางตรงใชในการผลิต  
 2.  คาแรงงานทางตรง   
 3.  ตนทุนการผลิตท้ังส้ิน  
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กิจกรรมเสนอแนะท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 
 
หัวขอกิจกรรม 
 1.  องคประกอบของตนทุนการผลิต 
 2.  การคํานวณตนทุนการผลิต 
  
เครื่องมือและอุปกรณที่ใช 

ส่ือในการนําเสนอ  (บอรด)  1.  
 
ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม 
 1.  แบงกลุมออกเปน  4  กลุม  พรอมเลือกหัวหนากลุม  และเลขานุการกลุม 
 2.  ใหหวัหนากลุมจับฉลากหัวขอท่ีจะทํา 
 3.  แตละกลุมจัดทําบอรดเพือ่นําเสนอเร่ืองท่ีตนเองรับผิดชอบ 
 4.  นําเสนอกลุมละ  10  นาที 
 5.  ใหอีก  2  กลุมท่ีเหลือประเมินเพื่อนท่ีนาํเสนองาน 
 6.  กลุมท่ีนําเสนองาน  ประเมินตนเอง 
 7.  ผูสอนรวบรวมแบบประเมินจาก  4  กลุม  พรอมประเมิน  4  กลุมท่ีนําเสนองานดวย 
 
แหลงขอมูล 
 1.  มุมวิชาการแผนกวิชาการบัญชี 
 2.  หองสมุดวทิยาลัย 
 3.  หนังสือบัญชีท่ีเกี่ยวของ  ไดแก  วิชาการบัญชีตนทุน 
 4.  หนังสือ  ตํารา  อ่ืนๆ 
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ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง    1.  อธิบายความหมายขององคประกอบตนทุนการผลิตแตละประเภทได 
   2.  สามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง  มีความรับผิดชอบ  สนใจใฝรู 
   3.  กลาแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 
กิจกรรมปฏิบัต ิ       ใหนกัเรียนอธิบายความหมายขององคประกอบตนทุนการผลิต 
                                               แตละประเภททําเปน  Mapping  Concept 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเสนอแนะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใบงานที่  2.1 
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 ูเรียนเปนสําคัญใบงานที่  2.2กิจกรรมเสนอแนะที่เนนผ

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง   1.  คํานวณตนทุนการผลิตได 
   2.  สามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง  มีความรับผิดชอบ  สนใจใฝรู 
กิจกรรมปฏิบัต ิ       ใหนกัเรียนสมมติรายการท่ีเกี่ยวกับตนทุนการผลิตแตละประเภท  
                                               แลวคํานวณหาตนทุนการผลิตตามสูตร 
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แบบประเมนิกิจกรรมเสนอแนะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ใบงานเรื่อง   ตนทุนการผลิต 

แบบประเมิน  1  

ท่ี                            รายการ    5     4    3   2   1 
  1 ความรวมมือในการนําเสนอ      

  2 ความชัดเจนของเนื้อหาท่ีนําเสนอ      

  3 ความพรอมของกลุม      

  4 ความคิดริเร่ิมสรางสรรค      

  5 เวลาท่ีใชในการนําเสนอ      

  6 การพัฒนาตนเอง      

  7 ความละเอียดรอบคอบ      

  8 ความมีวนิัย      

  9 ความรับผิดชอบ      

10 ความซ่ือสัตยสุจริต      

รวมคะแนนท่ีได....................................................  คะแนนเฉล่ีย...................................... 
ประเมินผลโดย   ผูเรียนกลุมท่ี......................        ผูสอน......................... 
แบบประเมิน  2 

            ผูประเมิน     กลุมท่ี  1    กลุมท่ี  2    กลุมท่ี  3    กลุมท่ี  4 
คะแนนจากผูเรียน     

คะแนนจากผูสอน     

รวมคะแนน     

คะแนนเฉล่ีย     

ผลการประเมิน  5   = ดีมากท่ีสุด  4  = ดีมาก   3  =  ดี     2 =  พอใช   1  =  ตองปรับปรุง 
 ขอเสนอแนะของผูสอน 
กลุมท่ี  1  .................................................................................................................................... 
กลุมท่ี  2  .................................................................................................................................... 
กลุมท่ี  3  .................................................................................................................................... 
กลุมท่ี  4  .................................................................................................................................... 

          ผูสอน............................................... 
                    (.............................................) 
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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.   ของท่ีใชเปนสวนประกอบหลักในการผลิตสินคาสําเร็จรูปไดแกขอใด 
    ก.  วัตถุดิบทางตรง   
    ข.  วัตถุดิบทางออม 
    ค.  คาแรงงานทางตรง 
    ง.   คาแรงงานทางออม 
4.   พนักงานทีทํ่าหนาท่ีแปรสภาพวัตถุใหเปนสินคาสําเร็จรูปไดแกขอใด 
    ก.  วัตถุดิบทางตรง   
    ข.  วัตถุดิบทางออม 
    ค.  คาแรงงานทางตรง 
    ง.   คาแรงงานทางออม 
5.   คาใชจายตางๆ  บางรายการอาจเปนสวนประกอบสําคัญในการผลิตแตใชเปนจํานวนนอยไดแกขอใด 
    ก.  วัตถุดิบทางตรง   
    ข.  วัตถุดิบทางออม 
    ค.  คาแรงงานทางตรง 
    ง.   คาแรงงานทางออม 

หนวยที่   2   ตนทุนการผลิต 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
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6.   การคํานวณหาตนทุนการผลิตไดแกขอใด 
    ก.  วัตถุดิบ  +  คาแรงงาน  +  คาใชจายการผลิต 
    ข.  วัตถุดิบทางออม  +  คาแรงงานทางตรง  +   คาใชจายการผลิต 
    ค.  วัตถุดิบทางตรงใชในการผลิต +  คาแรงงานทางตรง +  คาใชจายการผลิต 
    ง.  วัตถุดิบทางตรงใชในการผลิต  +  คาแรงงานทางออม +  คาใชจายการผลิต 

บริษัทสินไทย จํากัด  ดาํเนินกิจการผลิตรองเทา  ไดรับรายงานวาในงวดบัญชีนี้   มีวตัถุดิบท่ีใช
ในการผลิตเปน  2  เทาของคาใชจายการผลิต  และคาแรงงานทางตรง  มีจํานวนคร่ึงหนึ่งของคาใชจาย
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 
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