
 

บัญชีต้นทุนในโลจสิตกิส์ 

Cost Accounting in Logistics 



1.ความหมายและวัตถุประสงคการบัญชีตนทนุ 
       การบัญชีต้นทุน (Cost Accounting) หมายถึง วธีิการทางบญัชีท่ีทาํหนา้ท่ีรวบรวมขอ้มูลทางดา้นตน้ทุนของธุรกิจ

ประเภทอุตสาหกรรมวตัถุประสงค ์จดัทาํรายงานทางการเงินตลอดจนวเิคราะห์จาํแนกขอ้มูลเพื่อใชใ้นการบริหารตน้ทุน ตาม

ความตอ้งการของผูบ้ริหาร 

 

วตัถุประสงค์ทีสํ่าคญัของข้อมูลทางบัญชี 

 1. เพื่อใหท้ราบถึงตน้ทุนในการดาํเนินงาน ตลอดจนตน้ทุนขายประจาํงวดซ่ึงจะนาํไปหกัออกจากรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุน เพื่อ

จะช่วยใหผู้บ้ริหารไดท้ราบผลการดาํเนินงานของกิจการวา่มีผลกาํไรหรือขาดทุนมากนอ้ยเพียงใด 

 2. เพื่อใชใ้นการตีราคาสินคา้คงคลงั ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ สินคา้คงคลงั จะปรากฏในงบดุลจะประกอบดว้ยวตัถุดิบงานระหวา่ง

ผลิตและสินคา้สาํเร็จรูปและอะไหล่สนบัสนุนการซ่อมบาํรุง  ตอ้งอาศยัวธีิการทางบญัชีตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 3. เพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจวางแผนและควบคุม จะช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถดาํเนินธุรกิจไปอยา่งมีแบบแผนปละบรรลุ

เป้าหมายตามความตอ้งการของธุรกิจในท่ีสุด ช่วยใหผู้บ้ริหารไดท้ราบถึงความผดิพลาดหรือจุดบกพร่องในการดาํเนินธุรกิจเพื่อ

หาทางกาํหนดวธีิการปฏิบติัเพื่อแกไ้ขเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงคไ์ดอ้ยา่ทนัท่วงที 

 4. เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะห์ปัญหาเพื่อทาํการตดัสินใจ 

 



•           ขอบเขตของหลกัการบญัชี แบง่ออกเป็น 2 สว่นใหญ่ๆ การเงิน บญัชีต้นทนุ บญัชีการเงิน มีขอบเขตกว้างเน่ืองจากเป็นบญัชีท่ี

เก่ียวข้องกบัการจดังบการเงินเพ่ือเสนอตอ่บคุคลภายนอก ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบญัชีการเงินและการบญัชีต้นทนุได้ 2 ลกัษณะ 

• 1. การคํานวณต้นทนุขาย เป็นธุรกิจซือ้ขายสินค้าโดยทัว่ไป การคํานวณต้นทนุขายเพ่ือแสดงเป็นคา่ใช้จา่ยในงบกําไรขาดทนุก็สามารถ

กระทําได้ โดยไมต้่องอาศยัหลกัการบญัชีต้นทนุ ธุรกิจให้บริการโลจิสตกิส์ การคํานวณต้นทนุขายจําเป็นต้องอาศยัหลกัการบญัชีต้นทนุใน

การคํานวณต้นทนุการให้บริการและการให้บริการโลจิสตกิส์แก่ผู้ผลิตสินค้าเพ่ือขาย สามารถทําความเข้าใจได้จากการเปรียบเทียบการ

คํานวณต้นทนุขาย การจดัทํางบกําไรขาดทนุ ในสว่นอ่ืนๆไมมี่ความแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ธุรกจิซือ้ขายสินค้า 2. ธุรกจิให้บริการโลจสิตกิส์แก่ผู้ผลิตสนิค้า 

สินค้าคงคลงัต้นงวด                           xxx                

บวก : ซือ้สินค้า (สทุธิ)                     xxx 

สินค้าท่ีมีไว้ขายทัง้สิน้                          xxx 

หกั : สินค้าคงคลงัปลายงวด               xxx 
ต้นทนุขาย 

สินค้าสําเร็จรูปคงคลงัต้นงวด                        xxx 

บวก : ต้นทนุการผลิตสินค้าสําเร็จรูป            xxx 

สินค้าสําเร็จรูปท่ีมีไว้ขายทัง้สิน                        xxx 

หกั : สินค้าสําเร็จรูปคงคลงัปลายงวด           xxx 
ต้นทนุขาย 



            2. การแสดงสินค้าคงคลงั สินค้าคงคลงัจะแสดงในงบดลุ ซึง่เป็นงบการเงินชนิดหนึง่ท่ีการบญัชีการเงินมีหน้าท่ีความ

รับผิดชอบท่ีจะต้องแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัฐานะการเงินของกิจการให้มีความถกูต้องเท่ียงธรรมและเช่ือถือได้มากท่ีสดุ  การบญัชี

ต้นทนุ เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องก็คือการแสดงมลูค่าสินค้าคงคลงัในหมวดของสินทรัพย์หมนุเวียน จะต้องใช้หลกัการบญัชีต้นทนุในการ 

 

รวบรวมข้อมลูและคําควณต้นทนุชองสินค้าคงคลงั ประกอบด้วย วตัถดุิบงานระหว่างผลิตสินค้าสําเร็จรูป 

1.ธุรกจิการซือ้ขายสินค้า 2.ธุรกจิให้บริการโลจสิตกิส์แก่ผู้ผลิตสินค้า 

 

 

 

สินทรัพย์หมนุเวียน :                     xxx 
เงินสด                                              xxx 

ลกูค้าหนีส้ินคงคลงั                            xxx 

สินทรัพย์หมนุเวียน :                                 xxx 

เงินสด                                              xxx 

ลกูหนี ้                                          xxx 

สินค้าคงคลงั : 
- สินค้าสําเร็จรูป                               xxx 

- งานระหว่างผลิต                             xxx 

- วตัถดุิบ                                       xxx 

- อะไหล่สําหรับงานซอ่มบํารุง               xxx 



           

 

 

                 การคํานวณต้นทนุการให้บริการโลจิสตกิส์ท่ีจะนําไปคํานวณต้นทนุขายในงบกําไรขาดทนุหรือแสดงข้อมลูสินค้าคงคลงัในงบดลุ ท่ี
ถือเป็นหน้าท่ีของการบญัชีต้นทนุ ต้องมีลกัษณะเป็นหลกัการบญัชีหรือวิธีการท่ีมีกฎเกณฑ์ท่ีถกูต้อง และเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป การบญัชี
ต้นทนุมีขอบเขตเพียงในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการคํานวณหาต้นทนุการผลิตสินค้าหรือบริการโลจิสตกิส์ เทา่นัน้บญัชีบริหารกระบวนการท่ี
เก่ียวกบั 

 1. การรับรู้และประเมินภาวการณ์ของการดําเนินธุรกิจ 

 2. การวดัและประมาณภาวการณ์ในการดําเนินธุรกิจและภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ 

 3. การกําหนดวิธีการในการจดบนัทกึและเก็บสระสมรวบรวมช้อมลูในการดําเนินธุรกิจและภาวการณ์ 

 4.การวิเคาระห์และการกําหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเหมาะสมกบัการตดัสินใจ 

 5. การตีความและการเสนอข้อมลู 

 6. การตดิตอ่ส่ือสาร กระบวนการทางบญัชีท่ีมุง่ไปในสว่นของการนําข้อมลูทางบญัชีการเงินและบญัชีต้นทนุมาทําการวิเคราะห์และแปล
ความหมายเพ่ือนําประโยชน์ในการบริหารทัง้ในด้านการวางแผนการควบคมุ การประเมินและวดัผลการดําเนินงานของบคุคลในองค์กร 
หรือหนอ่ยงานตา่งๆ ในองค์กร  

             การบญัชีเบือ้งต้นทนุเป็นสว่นหนึง่ของการบญัชีบริหารเทา่นัน้  



2. การแยกประเภทต้นทุน 

1. ต้นทุน มูลค่าของทรัพยากรทีสู่ญเสียไปเพือ่ให้ได้สินค้าหรือบริการ โดยมูลค่านั้นจะตอ้งสามารถวดัไดเ้ป็นหน่วยเงินตรา เป็นลกัษณะของ

การลดลงในสินทรัพยห์รือเพิ่มข้ึนในหน้ีสิน  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน อาจจะใหป้ระโยชน์ปัจจุบนัหรือในอนาคตก็ได ้เม่ือตน้ทุนใดท่ีเกิดข้ึนแลว้และ
ตน้ทุนนั้นก็จะถือเป็นค่าใชจ่้าย ค่าใชจ่้าย ตน้ทุนท่ีไดใ้หป้ระโยชน์และกิจการไดใ้ชป้ระโยชน์ทั้งหมดไปแลว้ (ตน้ทุนท่ีกิจการสูญเสียไปแต่จะให้
ประโยชน์แก่กิจการในอนาคตเรียกวา่ สินทรัพย ์ 

•      รายไดร้าคาขายของสินคา้หรือบริการคูณกบัปริมาณหรือระดบัของกิจกรรม 

      ตน้ทุน สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 9 ลกัษณะ 

1. การจาํแนกตน้ทุนตามลกัษณะส่วนประกอบของการบริการ พิจารณาในดา้นทรัพยากรท่ีเป็นส่วนประกอบของสินคา้ 3 ลกัษณะ 

 วตัถุดิบ  2 ลกัษณะ 

    1.1 วตัถุดิบทางตรง วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการดาํเนินงานบริการและสามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ใชใ้นการดาํเนินงานบริการชนิดใดชนิดหน่ึง
ในปริมาณและตน้ทุนเท่าใดรวมทั้งจดัเป็นวตัถุดิบส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานบริการสินคา้ชนิดนั้นๆ 

    1.2 วตัถุดิบทางออ้ม วตัถุดิบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยทางออ้มกบัการดาํเนินงานบริการสินคา้ ไม่ใช่วตัถุดิบหลกัส่วนใหญ่ 

          “วสัดุในการดาํเนินการ” 

2. ค่าแรงงาน ค่าจา้งหรือผลตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งหรือคนงานท่ีทาํหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการบริการ เป็น 2 ชนิด 

    2.1 ค่าแรงงานทางตรง ค่าแรงงานต่างๆ ท่ีจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งหรือคนงานท่ีทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานบริการโดยตรง เป็นค่าแรงงานท่ีมี
จาํนวนมาก เม่ือเทียบกบัค่าแรงงานทางออ้ม จดัเป็นค่าแรงงานส่วนสาํคญัในการแปรรูปทรัพยากรนาํเขา้ใหเ้ป็นการใหบ้ริการ 

    2.2 ค่าแรงงานทางออ้ม ค่าแรงงานท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัค่าแรงงานทางตรงท่ีใชใ้นการดาํเนินงานบริการ ส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายการดาํเนินงาน
บริการ 

•  3.      คา่ดําเนินงานในงานบริการ แหลง่รวบรวมคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานบริการ นอกเหนือจากวตุถดุบิทางตรง คา่แรงงาน
ทางตรง ถือเป็นท่ีรวมของคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานบริการทางอ้อมตา่งๆ คา่โสหุ้ยการดําเนินงานบริการ ต้นทนุการบริการทางอ้อม 

การจําแนกต้นทนุตามลกัษณะสว่นประกอบของการบริการ 

 



2. การจําแนกต้นทุนตามลกัษณะตามความสําคญัและลกัษณะของต้นทุนการดําเนินงานบริการ จะมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัการจาํแนก

ตน้ทุนตามส่วนประกอบชองการดาํเนินงานบริการ วตัถุประสงค ์เพื่อใชใ้นการวางแผนและควบคุมมากกวา่ท่ีจะจาํแนกเพื่อการคาํนวณตน้ทุน

ของการบริการ จาํแนกได ้ 2 ลกัษณะคือ  

    2.1  ตน้ทุนข้ึนตน้ ตน้ทุนรวมระกวา่งวตัถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการดาํเนินงานบริการเป็นตน้ทุนท่ีมีจาํนวน

มากเม่ือเทียบกบัตน้ทุนการดาํเนินงานบริการทั้งหมด 

    2.2  ตน้ทุนแปรสภาพ ตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัแปรสภาพและเปล่ียนรูปแบบจากปัจจยันาํเขา้ทั้งวตัถุดิบทางตรงใหก้ลายเป็นการบริการ ตน้ทุนแปรสภาพ 

ค่าแรงงานทางตรง ค่าใชจ่้ายการดาํเนินงานบริการ สาํหรับธุรกิจท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยชีั้นสูงก็จะใหค้วามสาํคญักบัตน้ทุนแปรสภาพมากกวา่

ตน้ทุนข้ึนตน้ 

3. การจาํแนกตน้ทุนตามความสัมพนัธ์กบัระดบัของกิจกรรม การจาํแนกตน้ตามพฤติกรรมของตน้ทุนเป็นการวิเคราะห์จาํนวนของตน้ทุนท่ีจะมีการ

เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการดาํเนินงานบริการหรือระดบัของกิจกรรมท่ีเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดตน้ทุน จาํแนกตน้ทุนได ้3 ชนิด 

     3.1 ตน้ทุนแปรผนั ตน้ทุนท่ีจะมีตน้ทุนรวมเปล่ียนแปลงไปตามสัดส่วนของการเปล่ียนแปลงในระดบักิจกรรมหรือปริมาณการดาํเนินงานบริการจะ

สามารถควบคุมไดโ้ดยแผนกหรือหน่อยงานท่ีทาํใหเ้กิดตน้ทุนผนัแปรนั้น จะเห็นวา่ตน้ทุนผนัแปรรวมจะค่อยๆ สูงข้ึนเป็นเส้นตรงสัมพนัธ์กบั

จาํนวนหน่อยท่ีเพิ่มอยา่งเป็นสัดส่วน การบริหารนั้นตน้ทุนผนัแปรจะเขา้มามีบทบาทอยา่งมากต่อการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร 

    3.2 ตน้ทุนคงท่ี เป็นตน้ทุนรวมท่ีมิไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามระดบัของการดาํเนินงานบริการในช่วงของการดาํเนินงานบริการระดบัหน่ึง ตน้ทุนคงท่ีต่อ

หน่อยก็จะเปล่ียนแปลงในทางลดลงถา้ปริมาณการดาํเนินงานบริการเพิ่มมากข้ึน 

        1. ตน้ทุนคงท่ีระยะยาว เป็นตน้ทุนท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดใ้นระยะสั้น 

        2. ตน้ทุนคงท่ีระยะสั้น จดัเป็นตน้ทุนคงท่ีท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังเป็นคราวจากการประชุมหรือตดัสินใจของผูบ้ริหาร การบริหารแลว้ตน้ทุนคงท่ีส่วน

ใหญ่มกัจะควบคุมไดด้ว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงเท่านั้น  

    ตน้ทุนรวมคงท่ีจะมีสัดส่วนในลกัษณะขนานกบัจาํนวนหน่อยไม่วา่จาํนวนหน่อยจะเปล่ียนแปลงไปเท่าใดตน้ทุนรวมจะคงท่ีในจาํนวน 25,000บาท 

เม่ือแสดงตน้ทุนต่อหน่อยจะพบวา่เม่ือจาํนวนหน่อยค่อยๆ เพิ่มข้ึนตน้ทุนคงท่ีต่อหน่อยจะค่อยๆลดลง 

 



      3.3 ตน้ทุนผสม ตน้ทุนท่ีมีลกัษณะของตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปรรวมอยูด่ว้ยกนั 2 ชนิด 

          3.3.1 ตน้ทุนก่ึงผนัแปร ตน้ทุนท่ีจะมีตน้ทุนส่วนหน่ึงคงท่ีทุกระดบัของกิจกรรม ตน้ทุนอีกส่วนหน่ึงจะผนัแปรไปตามระดบัของกิจกรรม 

          3.3.2 ตน้ทุนเชิงข้ึน ตน้ทุนก่ึงคงท่ี ตน้ทุนท่ีจะมีจาํนวนคงท่ี  ระดบักิจกรรมหน่ึงและจะเปล่ียนไปคงท่ีในอีกระดบักิจกรรมหน่ึง 

      ตวัอยา่งประเภทของตน้ทุนแต่ละชนิดสามารถแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

 

 

ต้นทนุผนัแปร 

 

ต้นทนุคงท่ี 

ต้นทนุรวมผสม 

ต้นทนุก่ึงผนัแปร ต้นทนุก่ึงคงท่ี 

- วตัถดุบิทางตรง 

- วสัดใุนศนูย์กระจายสินค้า 

- คา่แรงงานทางตรง (ท่ีจา่ยใน

ลกัษณะรายวนั รายชัว่โมง หรือ

ตามชิน้งาน) 

- คา่กําลงัไฟฟ้า 

- คา่นํา้มนัเชือ้เพลิง 

- คา่เส่ือมราคา(วิธีผลผลิต) 

- คา่นายหน้าหนกังาน 

- คา่บํารุงรักษาอาคาร 

- คา่เส่ือมราคา 

- คา่เชา่อาคาร (วิธีเส้นตรง) 

- คา่ภาษีโรงเรือน 

- คา่เบีย้ประกนัภยั 

- คา่โฆษณา 

- ดอกเบีย้จา่ย 

- คา่โทรศพัท์ 

- คา่แรงงานท่ีจา่ยเป็นเงินเดือน

และมีคา่ลว่งเวลา 

- คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัสวสัดกิาร

คนงานบางประเภท 

- คา่ใช้จา่ยในการซอ่มบํารุง

เคร่ืองจกัร 

- คา่ใช้จา่ยในการเชา่อาคาร 

- คา่ตรวจสอบคณุภาพ 

- เงินเดือนผู้ควบคมุงาน 



• 4. การจําแนกต้นทุนตามความสัมพนัธ์กบัหน่อยต้นทุน  ได ้2 ชนิด 

             4.1 ตน้ทุนทางตรง ตน้ทุนฝ่ายบริหารสามารถท่ีจะระบุไดว้า่ตน้ทุนใดเป็นของหน่อยตน้ทุนใดนัน่เอง 

             4.2 ตน้ทุนทางออ้ม ตน้ทุนร่วมท่ีเกิดข้ึนโดยไม่สามารถระบุไดว้า่เกิดจากหน่อยตน้ทุนใด ตน้ทุนทางออ้มน้ีจะถูกแบ่งสรรใหแ้ก่หน่อยตน้ทุนต่างๆ 

ดว้ยเทคนิควธีิในการจดัสรรตน้ทุน ค่าใชจ่้ายการดาํเนินงานบริการโลจิสติกส์ 

        5. การจําแนกต้นทุนตามหน้าทีง่านในสายการดาํเนินงานบริการ อุตสาหกรรมมกัจะประกบไปดว้ยหลายแผนกในสายการดาํเนินงาน  

บริการโลจิสติกส์และแต่ละแผนกก็ทาํหนา้ท่ีงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 2 ลกัษณะ 

               5.1 ตน้ทุนแผนกปฏิบติัการ ตน้ทุนต่างๆท่ีเก่ียวกบัการทาํงานของเคร่ืองจกัรคนงานและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในแผนกบริการโลจิสติกส์

สาํหรับสินคา้ของกิจการ  

               5.2 ตน้ทุนแผนกบริการ ตน้ทุนต่างๆท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานบริการโดยตรง แผนกเหล่าน้ีจะทาํหนา้ท่ีในดา้นการบริการใหแ้ก่แผนกอ่ืนๆ 

        6. การจําแนกต้นทุนตามหน้าทีง่านในกจิการ พิจารณาตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงานหรือปฏิบติังานของหนา้ท่ีงานต่างๆ เป็น 4หนา้ท่ี 

               6.1 ตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินการบริการ ตน้ทุนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการดาํเนินงานบริการ วตัถุดิบทางตรงค่าแรงงานทางตรงและค่าใชจ่้ายการ

ดาํเนินงานบริการ 

               6.2 ตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัการตลาด  ตน้ทุนต่างๆท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริม การจดัจาํหน่ายบริการ โฆษณา ค่านายหนา้พนกังานขาย 

               6.3 ตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัการบริหาร ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะท่ีเก่ียวกบัการสั่งการการควบคุมและการดาํเนินการของกิจการ รวมถึงเงินเดือนของ

ผูบ้ริหารและพนกังานในแผนกต่างๆ เก่ียวกบัแผนกปฏิบติัการและแผนกขาย 

               6.4ตน้ทุนทางการเงิน ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการจดัหาเงินทุนหรือการบริหารเงินทุนของกิจการ 

 



• 7. การจําแนกต้นทุนตามความสัมพนัธ์กบัเวลา  3 ลกัษณะ  

            7.1 ตน้ทุนอดีต ตน้ทุนท่ีกิจการไดจ้่ายไปจริงตามหลกัฐานอนัเท่ียงธรรมท่ีปรากฏจาํนวนเงินท่ีกิจการไดจ้่ายไปนั้นจึงถือเป็นมูลค่า

หรือตน้ทุนของการบริการหรือสินทรัพยข์องกิจการในอดีต 

            7.2 ตน้ทุนทดแทน มูลค่าหรือราคาตลาดปัจจุบนัของสินทรัพยป์ระเภทเดียวกนักบัท่ีกิจการใชอ้ยู ่สินทรัพยท่ี์กิจการเคยซ้ือมาในอดีต

ถา้ตอ้งการท่ีจะซ้ือใหม่ในขณะน้ีจะตอ้งจ่ายเงินในจาํนวนเท่าไหร่ โดยปกติมูลค่าหรือราคาตน้ทุนทดแทนยอ่มมีมูลค่าสูงกวา่ตน้ทุนใน

อดีต 

           7.3 ตน้ทุนในอนาคต ตน้ทุน หรือค่าใชจ่้ายท่ีกิจการคาดวา่จะเกิดข้ึน ในอนาคตจากการตดัสินใจเร่องใดเร่ืองหน่ึงของผูบ้ริหาร อาจจะ

ไดจ้ากการประมาณการ หรือ การพยากรณ์ 

         8. การจําแนกต้นทุนตามลกัษณะของความรับผดิชอบ  แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ 

            8.1 ตน้ทุนท่ีควบคุมได ้ตน้ทุนหรือคาใชจ้่ายท่ีสามารถระบุ หรือสามารถกาํหนดไดว้า่หน่อยงานใดหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็น

ผูรั้บผดิชอบโดยตรง มีอาํนาจหนา้ท่ีหรือมีความสามารถท่ีจะทาํใหต้น้ทุนจาํนวนนั้นเพิ่มข้ึน หรือลดลงจากการตดัสินใจของตน 

            8.2 ตน้ทุนท่ีควบคุมไม่ได ้ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายท่ีไม่อยูภ่ายใตอ้าํนาจหนา้ท่ีไม่อยูภ่ายใตอ้าํนาจหนา้ท่ี หน่อยงานหรือผูบ้ริหารในระดบั

นั้นๆจะควบคุมไวไ้ด ้



• 9.การจาํแนกตน้ทุนตามลกัษณะของการวเิคราะห์ปัญหาเพื่อตดัสินใจ  

9.1 ตน้ทุนจม ตน้ทุนท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัสินใจในอดีต จะไม่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจในปัจจุบนั 

9.2 ตน้ทุนท่ีเล่ียงได ้ตน้ทุนท่ีสามารถประหยดัไดจ้ากการตดัสินใจเลือกทางใดทางหน่ึง จะมีบทบาทท่ีสาํคญั ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารเสมอ 

9.3 ตน้ทุนเสียโอกาส ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนท่ีกิจการจะไดรั้บจากการตดัสินใจเลือกทางเลือกหน่ึงแต่กบัตอ้งสูญเสียไปจากการท่ีเลือกตดัสินใจ

ในอีกทางเลือกหน่ึง ปกติตน้ทุนเสียโอกาสจะไม่มีการบนัทึกลงในบญัชีของกิจการเพราะมิไดเ้ป็นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริวแต่เป็นตน้ทุนท่ีสมมุติเพื่อ

การตดัสินใจ 

9.4 ตน้ทุนส่วนท่ีแตกต่าง ตน้ทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงจาการตดัสินใจเลือกกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพิ่มข้ึนหรือลดลงก็ได ้ตน้ทุนประเภทน้ีจะเกิด 

ก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงวธีิการปฏิบติัแบบ เดิมมาเป็นวธีิการปฏิบติัแบบใหม่ 

9.5 ตน้ทุนส่วนเกินต่อหน่วย ตน้ทนท่ีจะเพิ่มข้ึนจากการดาํเนินงาน บริการเพิ่มข้ึนหน่ึงหน่วย มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัตน้ทุนส่วนเพิ่ม พิจารณาส่วนท่ีเพิ่ม

จากการเพิ่มการดาํเนินการบริการเพียง 1 หน่วย 



3. การสะสมตน้ทุน 
• 3.1 ระบบการสะสมตน้ทุน 

               ขอ้มูลเก่ียวกบัการสะสมตน้ทุนหรือการคิดคน้ตน้ทุนของผลิตภณัฑน์บัวา่เป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีฝ่ายบริหารของกิจการจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํความ

เขา้ใจและสามารถคิดคาํนวณหาตน้ทุนของผลิตภณัฑไ์ด ้เพื่อนาํมาใหเ้ป็นขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ 

               ขอ้มูลทางดา้นตน้ทุนจะถูกมาคาํนวณหาตน้ทุนของสินคา้หรือผลิตภณัฑใ์ดใน 2 ระบบ 

                 1. ระบบการสะสมตน้ทุนแบบส้ินงวด เป็นระบบการคิดตน้ทุนโดยจะทราบตน้ทุนของสินคา้คงคลงัไดก้็ต่อเม่ือมีการตรวจนบัและคาํนวณ

ตน้ทุนของวตัถุดิบทางตรงท่ีเหลือและท่ีในการดาํเนินงานบริการตน้ทุนของงานระหวา่งผลิตและตน้ทุนของสินคา้สาํเร็จรูป ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีจะใช้

เม่ือตอ้งการทราบขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนการดาํเนินงานบริการสินคา้ประกอบดว้ยวตัถุดิบทางตรงค่าแรงงานทางตรง ค่าใชจ่้ายการดาํเนินงาน

บริการในวนัส้ินงวด จะใชก้บักิจการท่ีมีขนาดเล็ก งานบริการท่ีไม่สลบัซบัซอ้น 

                 2. ระบบการสะสมตน้ทุนแบบต่อเน่ือง จดัเป็นระบบการคิดตน้ทุนท่ีจะแสดงตน้ทุนของวตัถุดิบทางตรงคงเหลืองานระหวา่งผลิตสินคา้

สาํเร็จรูปคงเหลือตน้ทุนท่ีผลิตสินคา้ระหวา่งงวดตลอดจนตุนทุนขายไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการโดยใชว้ธีิการทางบญัชีในการแสดงขอ้มูลเก่ียวกบั

ตน้ทุนเหล่าน้ี มกัใชใ้นกิจการขนาดกลางจนถึงกิจการขนาดใหญ่ 

            จะพบวา่ตามระบบการสะสมตน้ทุนแบบส้ินงวด มีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานบริการ (วตัถุดิบคาแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้าย

ในการดาํเนินงานบริการ) จพไม่มีการโอนเขา้งานระหวา่งทาํเม่ือตอ้งการทราบตน้ทุนสินคา้จาํเป็นตอ้งมีการปิดบญัชีเพื่อแสดงยอดตน้ทุนการ

ดาํเนินงานบริการสินคา้สาํเร็จรูปคงเหลืองานระหวา่งทาํคงเหลือและวตัถุดิบคงเหลือ ระบบการสะสมตน้ทุนแบบตอเน่ืองสามารถทราบยอด

คงเหลือทุกชนิดไดท้นัทีระบบการสะสมตน้ทุนแบบส้ินงวดจึงไม่ใช่ระบบการบญัชี ตน้ทุนท่ีสมบูรณ์ ระบบการสะสมตน้ทุนแบบต่อเน่ืองมีการ

บนัทึกการเคล่ือนไหวของการดาํเนินงานบริการสินคา้อยา่งสมํ่าเสมอไม่ตอ้งคอยจนถึงวนัส้ินงวดจึงสามารถนาํขอ้มูลไปใชไ้ดร้วดเร็วทนัเวลา

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการได ้



• 3.2 ลกัษณะของกระบวนการดาํเนินงานบริการ 2 ลกัษณะ 

              1. ระบบตน้ทุนงานสั่งทาํ เป็นระบบการสะสมตน้ทุนท่ีใชส้าํหรับการคาํนวณตน้ทุนในลกัษณะท่ีกิจการมีการดาํเนินงานบริการสินคา้เพียงชนิด

เดียว การดาํเนินงานบริการเป็นชุดๆ ตามคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ “งานสั่งทาํ” งานสั่งทาํจึงมีลกัษณะสาํคญั 

              2. ระบบตน้ทุนช่วงการดาํเนินงานบริการ เป็นระบบการสะสมตน้ทุนหรือการคิดตน้ทุนสินคา้ในกรณีท่ีกิจการมีลกัษณะการดาํเนินงานบริการ

แบบการดาํเนินบริการจาํนวนมาก การดาํเนินการแบบต่อเน่ือง การดาํเนินงานบริการเหล่าน้ีจะทาํการกาํเนินงานบริการสินคา้ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั

หรือเหมือนกนัจาํนวนมากรวมทั้งระบบการดาํเนินงานบริการและอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองชท่ี้ใชใ้นการดาํเนินงานบริการก็ยากต่อการ

เปล่ียนแปลงหรือโยกยา้ย 

 3.3 ชนิดของตน้ทุน 

              1. ตน้ทุนผลิตภณัฑจ์ามระบบตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 

              2. ตน้ทุนผลิตภณัฑต์ามระบบตน้ทุนปกติ 

              3. ตน้ทุนผลิตภณัฑต์ามระบบตน้ทุนมาตรฐาน 

              4. ระบบการคิดตน้ทุนผลิตภณัฑ ์



4. พ้ืนฐานการคาํนวณตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ 
•         มี 2 วธีิคือ ตน้ทุนแบบดั้งเดิม ตอ้งคาํนวณตน้ทุนตามปัจจยัป้อนเขา้บุคลกร ค่าฟ้ืนท่ี ดา้นเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายดา้นวสัดุใชง้าน/

วสัดุส้ินเปลืองซ่ึงเป็นตน้ทุนตามปัจจยันาํเขา้ วธีิตน้ทุนฐานกิจกรรม ซ่ึงเป็นวธีิการคาํนวณตน้ทุนโดยใช ้กิจกรรม เป็นฐานในการคาํนวณ ซ่ึง

บริษทัของไทยส่วนมากนิยมจาํแนกค่าใชจ่้ายในรูปแบบน้ี  

                ฐานกิจกรรม รายการตามกิจกรรมเป็นการรับสินคา้และรวบรวมบนพาเลท ทาํการนาํเขา้เก็บบนชั้นวางสินคา้ ตอ้งการนาํออกมาใชจ้ะทาํการ

หยบิเป็นพาเลทออกมาแลว้ทาํการแยกเป็นกล่อง หยบิเป็นช้ินสินคา้ การจาํแนกตามกิจกรรม ในบทท่ี 2 ถึงบทท่ี 4 

                ทาํใหท้ราบวา่ปัจจยันาํเขา้แต่ละตวัจะแยกไปตามแต่ละกิจกรรม ในแต่ละกิจกรรมทาํใหท้ราบวา่แต่ละกิจกรรมมีค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรดา้น

พื้นท่ีดา้นเคร่ืองจกัรอุปกรณ์และค่าใชจ่้ายดา้นวสัดุใชง้าน กิจกรรมก็สามารถทราบตน้ทุนต่อการปฏิบติังานหน่ึงคร้ังหรือตน้ทุนต่อหน่อยไดท้นัที 



 

การวางแผนการคาํนวณต้นทุนโลจิสตกิส์ 

Logistics Cost Calculation Planning 



1. ระบบจดัการตน้ทุน งานโลจิสติกส์นิยมใช ้2 วิธีดงัน้ี 

                  1. ระบบตน้ทุนแบบดั้งเดิม ระบบตน้ทุนแบบดั้งเดิม หรือบญัชีตน้ทุน บญัชีตามปัจจยัป้อนเขา้ โดยแบ่งตน้ทุน

ออกเป็น2 ประเภท ตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนท่ีไม่เก่ียวกบัการผลิต ขอ้มูลท่ีผูบ้ริหารไดรั้บจึงเป็นเพียงแค่ยอดรวม

ของตน้ทุนในการผลิตหรือการใหบ้ริการเท่านั้น 

                  2. ระบบตน้ทุนฐานกิจกรรม ABC เป็นระบบการจดัการตน้ทุนซ่ึงพฒันามาจากระบบตน้ทุนแบบดงัเดิมเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพของขอ้มูลตน้ทุนให้ใกลเ้คียงกบัความจริงมากยิ่งข้ึน  วิธีการคิดตน้ทุนฐานกิจกรรมเป็นวิธีการคิด

ตน้ทุนสมยัใหม่ท่ีนิยมใชใ้นธุรกิจปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงองคก์รธุรกิจท่ีตอ้งการ

สร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเพิ่มความหลากหลายในการผลิตสินคา้เพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้หลายระดบัสินคา้ตอ้งมีคุณภาพดีเป็นท่ีน่าเช่ือถือการกระจายสินคา้ถึงมือผูบ้ริโภคเป็นไปไดด้ว้ย

ความสะดวกรวดเร็วตลอดจนตอ้งมีบริการหลงัการขายท่ีน่าประทบัใจ ไม่สมารถใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งรวดเร็วเหมาะสม

และทนัต่อเหตุการณ์ได้ปัญหาสําคญัอยู่ท่ีการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตหรือการบริการและการคาํนวณตน้ทุน

ดงักล่าวเขา้ไปในตวัสินคา้และบริการเม่ือผูบ้ริหารได้รับตน้ทุนท่ีคลาดเคล่ือนไปจากความจริงทาํให้ทาํให้ไม่

สามารถตดัสินใจในการวางกลยทุธ์เก่ียวกบัตวัสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจึงมีการพฒันาระบบตน้ทุนข้ึนมาใหม่

ซ่ึงกคื็อ ระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมแพร่หลายไปในธุรกิจผลิตและธุรกิจบริการมีการนาํขอ้มูลตนทุนฐานกิจกรรมไป

กาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดปรับปรุงการปฏิบติังานภายในองคก์รเพ่ือเพิ่มคุณค่าให้กบัตวัสินคา้อยา่งต่อเน่ืองโดย

แนวคิดหลกัของตน้ทุนฐานกิจกรรมอยูภ่ายใตส้มมติฐานหลกัท่ีว่าผลิตภณัฑห์รือบริการทาํให้เกิดกิจกรรมต่างๆซ่ึง

กิจกรรมทาํใหเ้กิดการใชท้รัพยากรและทรัพยากรทาํใหเ้กิดตน้ทุน 



2. วิธีการวางแผนการคาํนวณตน้ทุน 

  ก่อนท่ีจะเร่ิมตน้คาํนวณตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ท่ีตอ้งการคาํนวณตน้ทุน การคาํนวณตน้ทุนฐานกิจกรรมจะมี

การสาํรวจเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานและปริมาณการปฏิบติังานโดยจะตอ้งสาํรวจในช่วงเวลาเดียวกนัการสาํรวจน้ี

อาจตอ้งเก่ียวขอ้งกบัผูค้นจาํนวนมากจึงตอ้งกาํหนดกิจกรรมให้ชดัเจนก่อน ถา้มีการเปล่ียนแปลงกิจกรรมก็ตอ้งเร่ิม

สาํรวจใหม่ตามข้ึนตอนเดิมอีกคร้ังเพ่ือเป็นการลดปัญหา 

ฝ่ายงานด้านโลจสิตกิส์ ฝ่ายงานด้านโลจสิตกิส์ 

ตั้งทีมคาํนวณ ระบุวตัถุประสงคอ์ยา่งชดัเจนและใชแ้ผนการร่วมกนั 

กาํหนด ”กิจกรรม” 

กาํหนด  

“ปริมาณการปฏิบติังาน” 

สาํรวจปริมาณการใชว้สัดุใชง้าน 

วสัดุส้ินเปลืองรวม 

และปริมาณการใชใ้นแต่ละกิจกรรม 

คาํนวนตน้ทุนจาํแนกตามปัจจยันาํเขา้ 

สาํรวจชัว่โมงการใชเ้คร่ืองจกัรอุปกรณ์ สาํรวจเวลา

ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน สาํรวจปริมาณการ

ปฏิบติังาน 
สาํรวจเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน/ปริมาณการปฏิบติังานอยา่งละเอียด 

คาํนวณตน้ทุนกิจกรรม/ตน้ทุนกิจกรรมต่อหน่วย 



3. การกาํหนดกิจกรรม 

• ซอฟตแ์วร์การวางแผนทรัพยากร สมารถใชใ้นการคาํนวณไดทุ้กกิจกรรม ในการจดัส่งหรือการกระจายสินคา้ มีกิจกรรมยอ่ยมากกวา่ 38 

• กิจกรรมยอ่ยในการกระจายสินคา้ 

การรับเข้า การเกบ็รักษา การส่งมอบ การแปรสภาพเพือ่การ

กระจายสินค้า 

การส่งคนื การจัดการข้อมูลข่าวสาร งานธุรการอืน่ๆ 

-การรับ/การตรวจกล่อง

สินคา้ 

-การรับ/การตรวจสอบ

สินคา้เป็นช้ิน 

-การรับ/การตรวจสอบ

สินคา้ช้ินใหญ่ 

-การนาํไปเก็บโดยใช้

สายพานลาํเลียง 

-การนาํไปเก็บโดยใช้

รถเขน็หรือยกขนดว้ยมือ 

-การเก็บสินคา้ช้ินใหญ่

เป็นพาเลท 

-การเก็บรักษาแนวราบ 

-การเก็บรักษาบนชั้นวาง

สินคา้ 

-การเตรียมการหยบิ 

-การหยบิเป็นกล่อง 

-การหยบิเป็นช้ิน 

-การหยบิสินคา้ส้ินใหญ่ 

-การตรวจสอบกล่องดว้ย

สายตา 

-การตรวจสอบกล่องดว้ย

อุปกรณ์ 

-การตรวจสอบช้ินสินคา้

ดว้ยสายตา 

-การตรวจสอบช้ินสินคา้

ดว้ยอุปกรณ์ 

-การตรวจสอบสินคา้ช้ิน

ใหญ่ดว้ยสายตา 

-การตรวจสอบสินคา้ช้ิน

ใหญ่ดว้ยอุปกรณ์ 

-การบรรจุกล่องดว้ย

กระดาษลูกฟกู 

-การบรรจุกสินคา้ช้ิน

ใหญ่ 

-การคดัแยกผูรั้บ

ปลายทาง 

-การติดฉลาก 

-การติดป้ายราคา 

-การบรรจุใส่ถุง 

-การห่อบรรจุแยกช้ิน 

-การแนบใบโฆษณา ฯลฯ 

-การบรรจุของสรรมนา

คุณ 

-การรับและตรวจสอบ

สินคา้ส่งคืน 

-การนาํกลบัมาใชใ้หม่ 

การส่งคืนชั้นวางสินคา้ 

-การส่งคืนผูข้าย 

-การจดัทาํรายการหยบิ

เป็นช้ิน 

-การจดัทาํใบส่งของ 

-การจดัทาํฉลาก 

-งานธุรการจดัการ 

-การจดัเก็บทาํความ

สะอาด 

-การจดัระเบียบสินคา้ท่ี

ตอ้งรักษา 

 



การคาํนวณต้นทุนตามปัจจัยป้อนเข้า 

Cost Caculation by Input Factor 



การคาํนวณต้นทุนตามปัจจัยนําเข้า 

ปัจจยันาํเขา้  
           1. ตน้ทุนดา้นบุคลากร พนกังานประจาํ ชัว่คราว พนกังานรายวนั พนกังานท่ีจา้งจากภายนอก จากบริษทัจดัหาหนกังาน  

การคาํนวณตน้ทุนของตน้ทุนดา้นบุคลากร จาํนวนรวมทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งแรงงาน รวมถึงผลตอบแทนแรงงาน 

ตน้ทุนดา้นสวสัดิการเงินสาํรองเล้ียงชีพหลงัออกจากงานตน้ทุนในการเดินทาง 

           2. ตน้ทุนของพ้ืนท่ี ตน้ทุนทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดินหรืออาคารสถานปฏิบติังานดา้นโลจิสติกส์ ท่ีดินจะคิดเป็นตน้ทุน

ของกิจการเต็มมูลค่าทางบญัชี อาคารจะคิดจากการตดัค่าเส่ือมราคา 20 ปี ภาษีสินทรัพยถ์าวรและท่ีดินรายปีค่าบาํรุงรักษา

อาคาร ค่าเช่า ค่านํ้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าพลงังาน ค่าประกนั 

           3. ตน้ทุนดา้นเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ตน้ทุนจากเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ทุกอยา่งท่ีมีอยูใ่นสถานท่ีปฏิบติังานดา้นโลจิสติกส์ จะคิด

ค่าเส่ือม 5ปี ค่าเช้ือเพลิง ค่าบาํรุงและซ่อม ค่าเช่า ค่าประกนั 

           4. ตน้ทุนดา้นวสัดุใชง้านและวสัดุส้ินเปลือง วสัดุสินเปลือง กลองกระดาษ เอกสาร ใบควบคุมสินคา้วสัดุ เคร่ืองใช้

สาํนกังานท่ีใชใ้นสถานปฏิบติังานโลจิสติกส์ พาเลทรถเขน็ ฯลฯ เป็นวสัดุท่ีใชไ้ดน้านจะจดัเขา้ประเภทวสัดุใชง้าน จะใชข้อ้มูล

ของจาํนวนเงินท่ีมีการใช้ไปจริง  ค่าบาํรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีทางลูกคา้ให้ยืมเป็นภาระของทางบริษทัก็จะนาํตน้ทุนนั้นมา

คาํนวณ ตอ้งมีการกาํหนดเกณฑ์การกระจายตน้ทุนโดยหลกัการแลว้ปัจจยัป้อนเขา้จะกระจายตามความเป็นจริงเกณฑ์การ

กระจายปัจจยัป้อนเขา้ท่ีไม่สามารถคิดเป็นหน่อยเดียวกนั แต่ละปัจจยัป้อนเขา้ ควรเกบ็ขอ้มูลและใชเ้กณฑก์ารกระจายตน้ทุน 



เกณฑ์การกระจายต้นทนุตามปัจจยัป้อนเข้า 

รายการที ่ ปัจจัยป้อนเข้า เกณฑ์การกระจาย 

1 บุคลากร จาํนวนชัว่โมงปฏิบติังาน 

2 พื้นท่ี พื้นท่ีท่ีใชง้าน 

3 เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ จาํนวนชัว่โมงท่ีใชง้าน 

4 วสัดุใชง้าน/วสัดุล้ืนเปลือง ปริมาณท่ีใชง้าน 



เกณฑ์การกระจายของปัจจัยนําเข้าด้านบุคลากร 

เกณฑ์ในการเกบ็ข้อมูล ปฏิบัตไิด้ 2 วธีิ 

  1. วิธีการตรวจสอบจาํนวนชัว่โมงปฏิบติังานแยกตามกิจกรรมท่ีพนกังานแต่ละคนปฏิบติัในงานโลจิสติกส์ 

ขอ้มูลน้ีตรงตามสภาพความเป็นจริงแลว้วิธีการน้ีเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมกว่าวิธีน้ีอาจดูยุ่งยาก ในความจริงแลว้

พนกังานแต่ละคนท่ีปฏิบติังานสถานท่ีปฏิบติังาน กิจกรรมไม่มากนกัส่วนมากในหน่ึงวนัจะมี 2-3 กิจกรรมเท่านั้น 

เพียงแค่เกบ็ขอ้มูลเวลาในแต่ละกิจกรรมทีปฏิบติังานจึงไม่ยากนกั 

  2. ผูบ้ริหารหรือหัวหน้างานคาํนวณจาํนวนชัว่โมงปฏิบติังาน ใช้เวลาโดยรวมจาก จาํนวนพนักงานและ

จาํนวนชัว่โมงปฏิบติังาน ตอ้งการคาํนวณตวัเลขโดยประมาณ ถา้ใชข้อ้มูลโดยคาดการณ์ท่ีไม่ตรงตามความเป็นจริง

ทาํใหผ้ลลพัธ์ท่ีคาํนวณไดไ้ม่น่าเช่ือถือ 

  การคาํนวณตน้ทุน ตอ้งหาขอ้มูลตน้ทุนต่างๆท่ีเก่ียวกบัสถานปฏิบติังานดา้นโลจิสจิกส์ ตอ้งขอความร่วมมือ

จากฝ่ายงานบญัชี โดยมากมกัจะมีอยูอ่ยา่งกระจดักระจายอยูห่ลายท่ี 

  การคาํนวณตน้ทุนดา้นบุคลากร เลือกขอ้มูลตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลกรทั้งหมดข้ึนมาและตอ้งเป็นตน้ที

เกิดข้ึนจริงในเดือนท่ีจะทาํการคาํนวณ 

การคาํนวณต้นทุน  

                ตอ้งหาขอ้มูลตน้ทุนต่างๆท่ีเก่ียวกบัสถานปฏิบติังานด้านโลจิสติกส์ ตอ้งขอความร่วมมือจากฝ่ายงานบญัชี 

โดยมากนกัจะมีอยูอ่ยา่งกระจดักระจายอยูห่ลายท่ี  

                  การคาํนวณตน้ทุนดา้นบุคลากร เลือกขอ้มูลตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลกรทั้งหมดข้ึนมาและตอ้งเป็นตน้ทุนท่ี

เกิดข้ึนจริงในเดือนท่ีจะทาํการคาํนวณ 



  ส่วนงานท่ีมอบหมายให้บุคคลภายนอก  ดาํเนินการในกรณีท่ีเป็นการมอบหมายใหบ้ริษทัภายนอกจดัส่งพนกังาน

ระดบับริหารหรือระดบัปฏิบติัการเขา้มาปฏิบติัการเขา้มาปฏิบติังาน 

  ส่วนงานท่ีจดัจา้งภายนอกส่วนงานท่ีจดัจา้งภายนอก  การมอบหมายหนา้ท่ีปฏิบติังานในส่วนงานใดงานหน่ึงให้

บริษทัภายนอกหรือบุคคลภายนอก วตัถุประสงคใ์นการลดตน้ทุนการปฏิบติังานในสถานท่ีปฏิบติังาน จะมีใบเรียกเกบ็เงินมาจาก

แต่ละบริษทัท่ีไดจ้ดัจา้ง 

 

การสํารวจเวลาที่ใช้ในการปฏิบัตงิานของพนักงาน 

  การสาํรวจเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานจะมีวธีิการใชบ้นัทึกรายงานการปฏิบติังานประจาํวนัโดยใชข้อ้มูลการบนัทึกเวลา

การเขา้ปฏิบติังานของพนกังานและวธีิการประมาณการโดยหวัหนา้ฝ่าย ซ่ึงระยะเวลาท่ีเหมาะสมประมาณ 3 วนั 

 

วิธีเกบ็ขอ้มูลโดยสาํรวจจากรายงานการปฏิบติังาน 

  ใชว้ธีิสาํรวจโดยใหพ้นกังานลงบนัทึกรายงานการปฏิบติังานประจาํวนัและใหพ้นกังานลงเวลาปฏิบติังาน จะช่วยใหไ้ด้

ขอ้มูลท่ีละเอียดและแม่นยาํมากข้ึน 

 

   



3. เกณฑ์การกระจายของปัจจยัป้อนเข้าด้านพืน้ที่ 
 การใชพ้ื้นท่ีใชง้านในโลจิสติกส์ ซ่ึงตอ้งพิจารณาว่าแต่ละกิจกรรมใชพ้ื้นท่ี

มากนอ้ยเพียงใด โดยจะทาํการวดัจริงจากแบบพิมพเ์ขียวหรือวดัในสถานท่ีปฏิบติังาน 

 3.1 เกณฑ์ในการเก็บข้อมูลในด้านพ้ืนท่ี (Space)อาคารท่ีเป็นสถานท่ี

ปฏิบติังานดา้นโลจิสติกส์ ตน้ทุนของท่ีดินท่ีอาคารนั้นตั้งอยูก่จ็ะรวมกนัเป็นตน้ทุนดา้น

พ้ืนท่ี รวบรวมเอาขอ้มูลตน้ทุนทุกอย่างเก่ียวกบัพ้ืนท่ี ตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงใน

เดือนท่ีมีการคาํนวณ โดยเกณฑ์การกระจายจะใชส้ัดส่วนการใชอ้าคารในพ้ืนท่ีในตวั

อาคารเป็นเกณฑ ์

 3.2 การคาํนวณตน้ทุนท่ีดิน คาํนวณหาตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการใชท่ี้ดินนั้นๆ 

ตน้ทุนค่าเช่า ภาษีโรงเรือน ดอกเบ้ียจ่ายจากการซ้ือท่ีดินตามมูลค่าจริงตน้ทุนต่อเดือน 

อาคารคาํนวณหาตน้ทุนทั้ งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการใช้อาคารนั้น ตน้ทุนต่อเดือนของ

อาคาร 



วธีิการคาํนวณค่าเส่ือมราคา 

 วธีิเส้นตรง เป็นวธีิท่ีง่ายและสะดวกท่ีสุด จะแบ่งราคาทุนหลงัจากหกัราคาซากของ

ทรัพยสิ์นนั้นเป็นค่าเส่ือมราคาประจาํทุกปีในจาํนวณท่ีเท่าๆกนัตลอดอายกุารใชง้าน 

 สูตร 

 ค่าเส่ือมราคา =      ราคาทุน – ราคาซาก 

           อายกุารใชง้าน 

 อตัราค่าเส่ือม =           100% 

          อายกุารใชง้าน 

 วธีิชัว่โมงการทาํงาน วธีิน้ีจะเฉล่ียตามชัว่โมงการทาํงาน ค่าเส่ือมจะข้ึนอยูก่บั

ชัว่โมงการทาํงานในแต่ละปีวา่ใชช้ัว่โมงการทาํงานมากหรือนอ้ย 

 สูตร 

 ค่าเส่ือราคาต่อชัว่โมง  = ราคาทุน – ราคาซาก 

      ชัว่โมงการทาํงาน 

 ค่าเส่ือมราคาต่อปี   =  อตัราค่าเส่ือมราคาต่อชัว่โมง X  จาํนวนชัว่โมงการทาํงาน 

  



คาํนวณตามผลผลิต จาํคาํนวณราคาตามหน่วยของผลผลิต 

 สูตร 

 ค่าเส่ือราคาต่อหน่วย = ราคาทุน – ราคาซาก 

      จาํนวนหน่วยท่ีผลิต 

 ค่าเส่ือราคาต่อปี  =  อตัราค่าเส่ือราคาต่อหน่วย x จาํนวนหน่วยท่ีผลิต 

 

วธีิลดลงทุกปี การคาํนวณราคาในอตัราเร่งปีแรก กิจการจะไดรั้บผลประโยชน์มากกวา่ปี

หลงัๆทาํใหค้่าเส่ือมราคาในปีแรกสูงกวา่ปีหลงั 

 - วธีิลดลงตามลาํดบั 

 - วธีิผลบวกของลาํดบัปีท่ีใชง้าน ใชต้น้ทุนสินทรัพยห์กัราคาซากและคูณดว้ยเศษ

ของอายกุารใชง้าน การคาํนวนโดยหาผลบวกของจาํนวนอายกุารใชง้าน 



 การเกบ็ขอ้มูลดา้นพ้ืนท่ี 

 แนวคิดการใชพ้ื้นท่ี 

  - แนวคิดเก่ียวกบัพ้ืนท่ีรักษาสินคา้และพ้ืนท่ีปฏิบติังานหยบิสินคา้ 

  - แนวคิดเก่ียวกบัพ้ืนท่ีใชง้านร่วม 

4. เกณฑก์ารกระจายของปัจจยัป้อนเขา้ดา้นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

 - เกณฑก์ารเกบ็ขอ้มูล ใชจ้าํนวนชัว่โมงใชง้านจริงถา้เป็นเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ี

ใชร่้วมกนัในหลายกิจกรรมจะแบ่งตามจาํนวนชัว่โมงใชง้านจริง 

 - การคาํนวณตน้ทุน 



5. เกณฑก์ารกระจายของปัจจยัป้อนเขา้ดา้นวสัดุใชง้านและวสัดุส้ินเปลือง 

 - เกณฑใ์นการเกบ็ขอ้มูล 

 - วธีิเกบ็ขอ้มูล 

 - ตน้ทุนดา้นวสัดุใชง้านและวสัดุส้ินเปลือง 



ต้นทุนโลจิสตกิส์ไทยปัจจุบัน

พร้อมวเิคราะห์ SWOT 



ขอ้มูลตน้ทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 

 (GDP) gross domestic product  

 มูลค่าตลาดของสินคา้และบริการขั้นสุดทา้ยท่ีถกูผลิตในประเทศในช่วงเวลา

หน่ึงๆ โดยไม่คาํนึงวา่ผลผลิตนั้นจะผลิตข้ึนมาดว้ยทรัพยากรของชาติใด ซ่ึงถกูคิดคน้

โดย Simon Kuznets นกัเศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซีย ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศสามารถ

ใชเ้ป็นตวับ่งช้ีถึงมาตรฐานการครองชีพของประชากรในประเทศนั้นๆเป็นตวัช้ีวดั

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศตามมาตรฐานสากล  

 การจดัทาํขอ้มูลตน้ทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ(GDP) ของ

ประเทศไทยคร้ังน้ี ไดก้าํหนดคาํนิยามสาํคญัท่ีควรทาํความเขา้ใจใหต้รงกนั ดงัต่อไปน้ี  



การบริหารจัดการโลจิสตกิส์ หมายถึง กระบวนการทาํงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

วางแผน การดาํเนินการ และการควบคุมการทาํงานขององคก์ร รวมทั้งการบริหาร

จดัการขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ย การจดัเกบ็ การ

รวบรวม การกระจายสินคา้ วตัถุดิบ ช้ินส่วนประกอบ และการบริการใหมี้

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โดยคาํนึงถึงความตอ้งการและความพึงพอใจ

ของลกูคา้เป็นสาํคญั  

ต้นทุนโลจิสตกิส์ หมายถึง ตน้ทุนท่ีเกิดจากการใชบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ของ

ผูป้ระกอบการในการทาํกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ โดยมีองคป์ระกอบ 3 ส่วน  



1. ต้นทุนการขนส่งสินค้า (Transportation Cost) เป็นค่าใชจ่้ายของเจา้ของกิจการ

ดาํเนินการ เพ่ือขนยา้ยสินคา้จากแหล่งผลิตไปยงัปลายทาง หรือผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย ซ่ึง

จะพิจารณาเฉพาะการขนส่งสินคา้เท่านั้น ไม่รวมการขนส่งผูโ้ดยสาร โดยสามารถแบ่ง

ออกเป็น ค่าขนส่งสินคา้ทางบก ค่าขนส่งสินคา้ทางอากาศค่าขนส่งสินคา้ทางแม่น้าํ

และทะเล ค่าขนส่งสินคา้ทางรถไฟ ค่าขนส่งสินคา้ทางท่อ ค่าบริการเก่ียวเน่ืองกบัการ

ขนส่ง และค่าบริการส่งสินค่าทางไปรษณีย ์ 

2. ต้นทุนการเกบ็รักษาสินค้าคงคลงั (Inventory Holding Cost) ประกอบดว้ย 2 ส่วน 

• ตน้ทุนการถือครองสินคา้ (Inventory Carrying Cost) หมายถึง ตน้ทุนในการถือ

ครองสินคา้หรือค่าเสียโอกาสท่ีเงินทุนไปจมอยูใ่นสินคา้ โดยในการคาํนวณตน้ทุน

ท่ีเกิดจากการถือครองสินคา้ ไดใ้ช ้ค่าเฉล่ียของอตัราดอกเบ้ียลกูคา้ชั้นดี ( Average 

Minimum Lending Rate) เป็นตวัแทนอตัราค่าเสียโอกาส  

• ตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ (Warehousing Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจาก

กิจกรรมการใหบ้ริการภายในคลงัสินคา้ การจดัเกบ็สินคา้ การเลือกสถานท่ีตั้ง

โรงงานและคลงัสินคา้  

 



3. ต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Administration Cost) หมายถึง  

ตน้ทุนดา้นบริหารจดัการซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมโลจิสติกส์ต่างๆ ประกอบดว้ย ตน้ทุน

การดาํเนินกระบวนการสั่งซ้ือสินคา้ ตน้ทุนการจดัซ้ือวตัถุดิบ ตน้ทุนการจดัการวตัถุดิบ 

ตน้ทุนการพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้ ตน้ทุนการสนบัสนุนดา้นอะไหล่และการ

บริการ ตน้ทุนการใหบ้ริการลกูคา้ ตน้ทุนการส่ือสาร และตน้ทุนการจดัการโลจิสติกส์

ยอ้นกลบั เน่ืองจากขอ้มูลตน้ทุนการบริหารจดัการดา้นโลจิสติกส์เป็นขอ้มูลท่ีจดัเกบ็ได้

ยากเพราะในทางปฏิบติัระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลทางบญัชีของหลายประเทศไม่ไดแ้ยก

ตน้ทุนส่วนน้ีออกมาอยา่งชดัเจน  

สัดส่วนต้นทุนโลจสิตกิส์ต่อ GDP แสดงถึง สัดส่วนของทรัพยากรและตน้ทุนท่ีถกูใชไ้ป

กบักิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลจิสติกส์ของไทย โดยเทียบขนาดเป็นร้อยละของ

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ณ ราคาประจาํปี แต่ไม่ไดห้มายถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ใหก้บัผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆของสาขาโลจิสติกส์ไทย  

 



แนวโน้มระยะยาวแสดงให้เห็นพฒันาการทีด่ีขึน้ 

ของภาพรวมการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ 

     ภาคธุรกิจไทยมีความเขา้ใจและใหค้วามสาํคญัต่อการบริหาร สินคา้คงคลงัของตนเองใหมี้

ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

      ดา้นการขนส่งสามารถลดตน้ทุนไดร้ะดบัหน่ึง แต่ยงัตอ้งอาศยั การปรับโครงสร้างรูปแบบการขนส่ง 

ของประเทศเพื่อ ใหส้ามารถลดตน้ทุนไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 



สถานภาพการจดัทาข้อมูลต้นทุนโลจสิตกิส์ของประเทศไทย 



ภาพรวมต้นทุนโลจสิตกิส์ของประเทศไทยปี 2553  

(Logistics Cost Overview) 



1. ตน้ทุนค่าขนส่งสินคา้ (Transportation Cost) 









2. ตน้ทุนการเกบ็รักษาสินคา้คงคลงั(Inventory Holding Cost)  



3. ตน้ทุนการบริหารจดัการโลจิสติกส์ (Logistics Administration Cost)  



SWOT ต้นทุนโลจิสตกิส์ไทย 

จุดแข็ง 

ภาคธุรกิจไทยมีความเขา้ใจและใหค้วามสาํคญัต่อการบริหารสินคา้คงคลงัของตนเอง

ใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

ดา้นการขนส่งสามารถลดตน้ทุนไดใ้นระดบัหน่ึง 

จุดอ่อน 

แนวโนม้การขยายตวัของมูลค่าตน้ทุนโลจิสติกส์ไทยในปี 2553 เพ่ิมข้ึนประมาณร้อย

ละ 13.9 เม่ือเทียบกบั 

มูลค่าตน้ทุนโลจิสติกส์ปี 2552 ในขณะท่ีตน้ทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP เพิ่มจากร้อยละ 

15.1 เป็น 15.2 ในปี 2553 

แสดงใหเ้ห็นวา่มีการใชต้น้ทุนโลจิสติกส์เพิ่มข้ึนมาก 

 



โอกาส 

การขนส่งสามารถลดตน้ทุนไดร้ะดบัหน่ึง แต่ตอ้งอาศยัการปรับโครงสร้าง
รูปแบบการขนส่งของประเทศ เพื่อใหส้ามารถลดตน้ทุนไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั หาก
มีการปรับโครงสร้างรูปแบบการขนส่งใหดี้กวา่น้ีกจ็ะสามารถลดตน้ทุนไดม้าก 

อุปสรรค 

ราคาปัจจยัการผลิตสูงข้ึน จากการท่ีการขนส่งสินคา้ของประเทศไทย พึ่งพาการ
ขนส่งทางถนนซ่ึงยงัใช ้

นํ้ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิงหลกั เม่ือราคานํ้ามนัในตลาดโลกขยบัตวัสูงข้ึน ตน้ทุน
ค่าขนส่งของประเทศจึง 

ตอ้งปรับตวัสูงข้ึนดว้ยอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้นอกจากน้ี ค่าจา้งแรงงานในสาขา
การขนส่ง สถานท่ีเกบ็ 

สินคา้ และคมนาคมท่ีเพิ่มข้ึนในปี 2553 ยงัเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีทาํให้
ผูป้ระกอบการตอ้งแบกรับภาระ 

ตน้ทุนค่าขนส่งสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึน  
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