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บทคดัย่อ 
 

งานวิจยัน้ีเป็นกรณีศึกษาการประยกุตใ์ชร้ะบบบญัชีตน้ทุนงานสั่งทาํ ในหน่วยงานโรง
พิมพข์องมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ซ่ึงมีระบบการผลิตท่ีผลิตส่ิงพิมพต์ามคาํสั่งของลูกคา้และ
ส่ิงพิมพท่ี์ผลิตแต่ละงานจะมีลกัษณะแตกต่างกนั จึงเหมาะสมกบัการนาํระบบบญัชีตน้ทุนงานสัง่ทาํ
เขา้มาใช ้ในการศึกษาพบว่าการคิดตน้ทุนงานส่ิงพิมพข์องโรงพิมพน์ั้นไม่ไดเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 2 โดยไม่ได้รวมตน้ทุนแปลงสภาพเขา้มาคิดเป็นตน้ทุนการผลิตของส่ิงพิมพ ์
ตน้ทุนการผลิตท่ีคาํนวณไดจึ้งไม่ถูกตอ้งตามหลกัการบญัชี ส่งผลให้มูลค่าสินคา้คงเหลือตํ่ากว่า
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และแสดงมูลค่าท่ีไม่ถูกตอ้งในงบการเงิน ผลจากการศึกษานาํเสนอตน้แบบการ
คาํนวณตน้ทุนงานสั่งทาํ กาํหนดให้ส่วนประกอบของตน้ทุนการผลิตประกอบดว้ย 3 ส่วนไดแ้ก่
วตัถุดิบซ่ึงเป็นวสัดุมาตรฐานท่ีใชใ้นการผลิตส่ิงพิมพแ์ละวสัดุเฉพาะท่ีใชใ้นแต่ละงาน ค่าแรงงาน
การผลิต และค่าใชจ่้ายในการผลิต โดยเสนอวิธีการปันส่วนค่าแรงงานการผลิตและค่าใชจ่้ายการ
ผลิตและคาํนวณหาอตัราคิดเขา้งานของแต่ละงาน ตน้แบบการคิดตน้ทุนแสดงให้เห็นตน้ทุนการ
ผลิตท่ีถูกตอ้ง ช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถนาํขอ้มูลดา้นตน้ทุนมาใชใ้นการบริหารงานและตดัสินใจ 
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Abstract 
 

The aim of this research is to study the implementation of a Job-Order costing system 
for Printing Unit of Dhurakij Pundit University. The Job-Order costing system is considered a 
suitable system to be used as many different printing products are ordered and produced by the 
printing unit in each period. The existing costing system shows that conversion cost is not 
included in cost calculation, thus it is not complied with Thai Accounting Standard no. 2. 
Consequently, the value of inventory is understated and wrongly presented in the financial 
statement. The study proposes a new costing which is comprised of three cost categories; direct 
materials, direct labor and manufacturing overhead. Basis of allocation for direct labor and 
manufacturing overhead and the calculation of predetermined rates for both cost categories are 
proposed. The new costing provides correct and useful cost information to the management to 
perform their managerial roles efficiently. 
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���������	�
��ก���	���������������������	����� �ก!���ก"�"	#��$�%����&��  
ก(��	#�%�#���)���	��*� 30 -.!/�0� -. . 2511 /����5���������%�� ��.6�� ���
�-��	ก!� 7�&�������
��	�� �ก���	� �5�����
���	�7�(�7�(%��895ก(��	#��*��&��5������"�6���	�����ก$��	��$�0	:%��"���
��5����-���)���*%���	�0� �����	ก
��ก���*��*�	#�0����950��������� 7�&�*�������������"�"*-
�-��&�*0����")���(� ;�	ก
��ก������895��5��"���< ������=����	����������	�
��ก���	��������>����
�	#���	ก�9��/�!�6��7�&��	ก�9������"��� �$���� 72 ��	ก�9�� ���&�	����::���*�	#�/�0�ก��
7�&/�00�$� �&�	����::�@� ���::���ก /����5ก���$��������%�� 12 0�&��"� 3 ������	� @���*
�/����������	�ก$�ก	��97� 7�&AB����������&ก���5���
�ก����* 7�&����
�ก����* 6 AB��6�57ก(
AB����"�ก�� AB�����	� AB��ก��ก���	ก �ก!� AB��-	D��
��ก�� AB��ก������7�&������ 7�&AB��78����
7�&-	D����0�ก� �*ก��ก(��	#�������	�����"��� (DPUIC) ���L 2547 7�&������	�����"����*� 
(KDCIC) ���L 2553 O����ก��%�#���กก���(��������&��(�����������	�7�&Kunming University of 
Science and Technology �	#��*#�-)������	�895�*��5��ก�� �ก!���	ก�9������"��� 7�&�-)����(��9(0���
������ก�����	#�ก�����*��-�5���9(��&"�0�� �!dก�����O*�����L 2558 �=����	��*��0��ก����
�	#���#� 1,200 0� 7�&�*�	��(����������&�	����::���ก�5���& 21 %���$������0��ก����
��"�ก���$���� 539 0� 

��ก�/�-ก��7%(�%	��5������ �ก!��	#���กก��%����	�%�����������	�%��/�0�	d
7�&��ก"���(��ก�5��%��� ������ก���ก��%�#�%�����������	��*��ก��%�#���ก��0�ก�
��ก�� (Corporate 
University) O����*8�@������(�ก���$��������%�����������	� ���������	����6�5�	��$�78�
���
 ������Lก�� �ก!� 2554 i 2558 @��ก$������ ���7�&��j�����ก���$����������(��"	���� 
/����5���	��	 ���(� “���������	�
��ก���	��������������	�7�(�ก����*���95�9(ก���k��	�� �-)��-	D��
0���-�5��%���	�����9(�	�0�” 7�&%	��0�)���8(�����
 �������	ก 6 �5�� @�� 4 ���
 �����7�ก
����6����/��ก����	ก%������	����� �ก!�6�57ก(8����	���� ������	� ������ก����"�ก�� �$���
�$���� ����	D�
��� 7�&�* 2 ���
 �������ก��ก���������	�ก��6�57ก(���
 ������*� 5 �5��ก��
�������0�)�%(�� 7�& ���
 ������*� 6 �5��ก���������	�ก��  
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�$���	����
 ������*� 6 �5��ก���������	�ก���	#�6�5�*ก��ก$����ก����
��*��$�0	: 5   
ก����
��-)����5�ก��ก���$������(���(���)�����ก����	�ก���$��������%����(���������ก
ก�&���ก����5�*0����	���	�/����5��	ก
����/���� �*���5�0���������0�ก��*�6�(O	�O5�� (Lean 
organization) 7�&�*��&���
�/�-7�&��&���
�8� 8���ก���
 ������*#�����������������ก�� �ก!�
ก�&���ก���$����%����(������(��n %�����������	�  

 
1.1 ��	����	�������	 

@��-��-����������	�
��ก���	�������*����&��*����(�AB���	�ก	�������ก������7�&
������ ��(�����@��-��-�o �����ก(��	#����L 2513 ���������*�8(����6�5�*ก����	����*���
@0����5�� 0����	�8��"�� �-)����5���0�5��ก	�ก�����*���7���7�&0����5��ก��%����(�����
�(��n�����������	� ��)�����������	�o�$����@��7ก��ก���	�ก����	-��ก� (Enterprise Resource 
Planning i ERP) ���"5����5��ก���	:"*7�&ก������ ���6�5ก$������5�*ก���	��$�������8�ก��
�$��������%����ก��(����� �$���	�ก���	�8�ก���$��������%��@��-��-�o �	#� @��-��-�o����
��(������*��9ก�	���5������(����� 9���ก$�6� (Profit Center) O����5���	�8��"���	#����6�57�&
0(��"5�(�� �*ก�	#��5���*���������ก�������*�7���8�ก���$���������*�7���8�ก$�6���ก���6�57�&
0(��"5�(����ก��8�������-��-�7�&0(��"5�(���$�������� 

���������*�8(�������������ก������%����(�����@��-��-�6�(��������5
������� �*��-*��-��(�ก���	��������5ก	�AB�������� @���r-�&��(������%5��9��5���5����ก��
8����������-��-�O���6�(�-*��-�7�&6�(�9ก�5�� ����8���5ก���	#���0�%������-��-�6�(����&�� 6�(
������7%(�%	�ก	�895��&ก��ก������-��-�/����ก6�5 ����$���5�*��(������$��������-��-���ก6�
�$�����ก��/����กO����$���5�ก��0(��"5�(���-�����5ก	����������	� �*ก�	#��&��ก���กs�%5��9�ก��8���
�	�6�(������7���%5��9��*��������$�6��"5��ก����&������&���
�/�-ก���$����6�5 7�&�	�6�(�*
�������5����ก��8����*���������d���-)����5�%5����5����ก��8�������-��-��*��ก��%�#� �	��	#��������
��)����*��$�0	:�*��5���*ก�� �ก!��&��ก���	:"*�5����%��@��-��-��-)����5������������
������� ����5��ก��0���5����ก����5���ก��8�������-��-� ����	#�������� �)��n�*������	�����
7�&6�(�����	�������57ก(AB���������"5��ก���	������ �-)���-�����&���
�/�-ก���$���� �-)����
�5����ก��8��� 7�&�-)����5�ก��ก��0��0��/�����*��*�(�6� 

 
 
 
 

DPU
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1.2  ������������ 
1.2.1 �-)�� �ก!���
*ก��0���5�����������-��-�%����(�����@��-��-� 
1.2.2 �-)���$������5�7���&���5��������	���$�%����(�����@��-��-� ��5�*0���

����&������6��������d��ก���	:"* 7�&ก���$�%5��9��	:"*�5�������"5�-)��ก���������	�ก�� 
1.2.3 �-)������ก���	��$��������5����ก��8����-)���"5��ก���	#���0�%������-��-��*�

����&�� 
1.2.4 �-)���$�8����	����"5����ก��* �ก!��$���	�ก����*��ก���������"�ก���	:"*�5���� 

7�& ��"��	����ก���	:"*������ 
 

1.3 �!"	#�$�� 

1.3.1 ก$��	�ก��8����0�)���-��-�7�&�(����ก��� (Machine Capacity) ��������$������5�
%����ก����*��0�)���-��-�7�&�(����ก���������8�������-��-�6�5�(� 1 "	��@�� @���"5ก�&��!
����d��%��� A4 

1.3.2 ก$��	�ก��8����*�0����	� (Expected Capacity) ��������$����ก��8������ก$��	�8���
�0�)���-��-�7�&�(����ก���7�&���"	��@��ก���$�������� 0$������ก 8�09�%���$����"	��@��
ก���$�����	#���� ก	� ก$��	�ก��8���%���0�)���-��-�7�&�(����ก��� 

 

 

 

1.3.3 ก$��	�ก��8����*��9:��*� (Loss Capacity) ��������$����ก��8����*�6�(6�5�9ก�"5��� �ก��
��ก�0�)���-��-�7�&�(����ก�����*� ��)� O(���$���� (Machine Downtime) 0$����6�5��ก8�09�
%���$����"	��@���*��0�)���-��-�7�&�(����ก���6�(6�5�$���� ก	�ก$��	�ก��8���%���0�)���-��-�7�&
�(����ก��� 

 
 
 
1.3.4 �	���ก���"5��� (Utilization) ��������5���&%���$����ก��8����*��"5�0�)���-��-�7�&

�(����ก�����ก��8�������-��-� 0$������ก �	����(�� %��8��(��ก$��	�ก��8����*�0����	� ก	�ก$��	�
ก��8����*��9:��*���*��ก	�ก$��	�ก��8����*�0����	� 
 

      Expected Capacity     =   Total working hours  X   Machine Capacity 
      Per machine  

Loss  Capacity           =   Total machine downtime X Capacity 
Per machine  

Utilization                  =   Expected Capacity – Loss Capacity 
Per machine                                       Expected Capacity            

DPU
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1.3.5 ก$��	�ก��8����*��	�6�5 (Available Capacity) ��������$����ก��8����*��0�)����(��
��ก����*��������$����6�5 @��0$������ก8��(��%��ก$��	�ก��8����*�0����	�ก	�ก$��	�ก��8����*�
�9:��*� 

 
 
 

1.4 ���������ก	��!'�" 

ก��* �ก!��*#�*%���%���ก�� �ก!��r-�&�&���	:"*�5��������	���$� ���ก���ก��
�$����7�&0����	�8��"��%��@��-��-����������	�
��ก���	������ 

 
1.5 �)�'�	ก�*���ก	��!'�" 

��ก�� �ก!�%5��9��5����ก��8�������-��-� �$���"(���&��(����)���������� 2552 ��� 
��)��-.!/�0� 2553 O���6�(�*ก���-���ก$��	�ก��8����	#�����5���0�)���-��-�7�&�(����ก��� 7�&
�	���ก$��	���0��ก� 

 
1.6 ���,"-������	*�.	'�/*)��� 

1.6.1 �%5���@0����5���5����ก��8��� ก$��	�ก��8��� 7�&�=��	��(��n �*��*8��(�ก��0���5����
����-��-� 

1.6.2 �$��5�7��ก��0���5����%���&���	:"*�5��������	���$� �*ก���$�6��"5���� 7�&�*ก��
��	�����ก�&���ก����ก��0���5����ก��8��� ����	#��"5��ก���	#���0�%���*�����&�� 

1.6.3 �$�%5��9��	:"*�5�����*��9ก�5�����"5��ก���������	�ก�� �-)���	��$�����&����(��n 
7�&�*ก���	�8�ก���k��	�����-�5���	#����0��&��0�����������ก���$�ก$�6�%����(�����      
@��-��-�6�5��(������&�� 

1.6.4 �$�8�ก�����	����"5-	D���)��ก���������"��(��n%��������"�ก���	:"*������ @��
�*%5��9���ก����ก�������� 
 

1.7 �����"��!1��!'�" 

1.7.1 ��&"�ก�7�&ก��(��	���(�� 
ก�����	��*#ก$������5@��-��-� ���������	�
��ก���	������ ������(������*��"5����

ก��* �ก!� 

Available Capacity    =   Expected Capacity  -  Loss Capacity 
Per machine  DPU
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1.7.2 �0�)����)��*��"5��ก�����	� 
 �"5��
*ก���	�/�!�� ก���%5��(���	��ก�ก���� ก���%5���&"�� 7�&ก���������ก���

ก���k��	����� 
1.7.3 ก���กs�������%5��9� 

1.7.3.1  %5��9��d�/9��  
 ��กก���	�/�!�� ก���%5��(����&"�� ก���	��ก�ก���� 7�&ก��������%5��9�����5��
ก��8��� ก���$�������� 7�&������� ���ก���	:"* 

1.7.3.2 %5��9������/9��  
�$����	:"*�5���� ����d��ก���	:"*r�	��*� 2 (��	����� 2552) ��)������05�0����)�

���������ก������%����(�����@��-��-� 7�&��ก����*��"5��ก���k��	����� 

 

 

 

DPU



 

 

����� 2 

���	����
ก������� 
 

2.1  �������ก����������
ก������� 
���������	
��
���������������
�����	� ���ก�
�������
�� 
�ก
������!" 

(Thai Accounting Standard ��23 TAS) 5�6����
��
�� 
�ก
������
ก7 (International 
Accounting Standard ��23 IAS) ;7��
�� 
�ก
��
"<
�!
<ก
�5<�� (International Financial 
Reporting Standards ��23 IFRS) ����A<ก
�ก�
����������
"57B�
�� 
�5��"�ก���
����ก
C
B3<�	
��
������ D���!�E 12/2552 7<���!�E 15 �JK	
L� 2552 5�2E3< ก
����57B����D���
�
�� 
�ก
�����B3<�!"�����<�
��
�� 
�ก
���������M
<���5!C ��E<��N5�6�ก
�;��<���
5�O��A<!�C!
<ก
��������<�
�� 
�!
<��
�ก
�����B3<���5!C�!"���5�6�!�E"3����;7���
�
�� 
�5��"�ก��ก���
�
���5!C �3ก�
ก��N"�<M�"���5ก��ก
���P�
�
�� 
�ก
������!"�����
L�
����5�O�;7�5�6��
ก7 

��
�����
�� 
�ก
�����!�E5ก�E"�B�3<ก�����L�
L<5�723 L23 �
�� 
�ก
�����D���!�E2 
(�������< 2552) 5�2E3< ���L�
L<5�723 (TAS 2) QAE<��<ก���
�� 
�ก
������
ก7 D���!�E 2 5�2E3<
���L�
L<5�723 �R L.C. 2009 (IAS 2 Inventories (Bound volume 2009) QAE<�����ก
�ก�
���
�
"7�53�"����!��B3<���L�
L<5�723;7�ก
�L�
��Y���!�����L�
L<5�723 ���������ก
������7LM

���L�
L<5�723 B�3 9 �A< B�3 27 [�"<
�����"��N������5D�
����B�3!�Eก�
���������
�� 
�ก
�����
;7�5ก�E"�B�3<��<�M3����N 

 
2.2  ����� ก���������!��"�#�� 

�
�� 
�ก
�����D���!�E 2 ก�
����M�����ก3�B3<���L�
L<5�723�����B�3 10 �A< 
B�3 18 QAE<�
�
���������5�6� 3 �M�����;กM 1) ���!��!�N<�����ก
�Q2N3 2) ���!��;�7<�	
� ;7� 
3) ���!��32E�^ !�E5ก��BAN�5�2E3������L�
L<5�723��N�3"�M����
�!�E;7�3"�M���	
�!�E5�6�3"�M���������� 
��
�����
"7�53�"�B3<���!����;�M7��M����N��
�� 
�ก
�����������L�
3_��
" ;7����3"M
<B3<
LM
���M
"���3"M
<��5�� 5M� ���!����ก
�Q2N3 3_��
"�����B�3 11 ���!��;�7<�	
�;7�ก
����
�M�����!�� 3_��
"��B�3 12 �A< 13 QAE<��<
�����"��N����ก
����
�Y
�
�� 
�ก
�����!�Eก7M
��A<

DPU
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���!��;�7<�	
���N5�2E3<�
ก5�6����!��!�E����ก
�;�7<�	
������������5�6����L�
 QAE<5ก�E"�B�3<
[�"��<ก��ก
�`7����E<�����B3<[�<�������
��!"
7�" 

2.2.1 ���!��;�7<�	
� 
�
�� 
�ก
�����D���!�E 2 ก7M
��A<���!��;�7<�	
�B3<���L�
L<5�723��B�3 12 �M


���ก3����"���!��!�E5ก�E"�B�3<[�"��<��ก
�`7�����L�
 ���;กM  
2.2.1.1 LM
;�<<
�!
<��<  
2.2.1.2 LM
���M
"ก
�`7��!�N<�M��!�EL<!�E!�E����M��3"M
<5�6����� ;7�LM
���M
"ก
�

`7��`��;��QAE<5ก��BAN�5�2E3;�7<�	
������������5�6����L�
��
5�O���� ;7�"�<��ก
����L�
3_��
";7�
��"
�B3<!�N< 2 �M����<��N 

- LM
���M
"ก
�`7��L<!�E L23 ���!��ก
�`7��!
<3�3�!�E5ก��BAN���ก
�`7��
[�"��M������_�ก������
Yก
�`7�� 5M� LM
5�2E3��
L
 ;7�LM
��
��<��กK
 3
L
�[�<<
�;7�3��ก�Y�
[�<<
�;7����!��5ก�E"�ก��bc
"���ก
�[�<<
�;7�ก
�����
�[�<<
� 

- LM
���M
"ก
�`7��`��;�� L23 ���!��ก
�`7��!
<3�3�!�E �̀�;��[�"��<
��23LM3�B�
<��`��;��[�"��<ก������
Yก
�`7�� 5M� ��������!
<3�3� ;7�LM
;�<<
�!
<3�3� 

2.2.2 ก
�����M��LM
���M
"ก
�`7��L<!�E 
�
�� 
�ก
�����D���!�E 2 B�3 13 ���ก�
������!�
ก
�����M��LM
���M
"ก
�`7��L<!�E

5B�
��M���!��;�7<�	
� ��<��N d3�
<3�<�
ก 
�ก�
7�<ก
�`7���ก��ก�
7�<ก
�`7���ก��L23 ก
�`7��!�E
L
��M
��`7�����[�"5D7�E"���7
"M�<5�7
��23���7
"J��ก
7	
"����	
�ก
�Y��ก��[�"L�
�A<�A<
ก�
7�<ก
�`7��!�E���5��"3��5ก���
กก
���
��<��กK
�
�;`�!�E�
<��������ก
�`7��!�E5ก��BAN����<3
�
��
�
������
ก�ก7�5L�"<ก��ก�
7�<ก
�`7���ก�� ��
���LM
���M
"L<!�E!�E����M��5B�
;�M7���M�"ก
�
`7������3<��M5��E�BAN�;���M
ก
�`7����7��E�
7<��23��M��ก
�`7�� LM
���M
"��ก
�`7��!�E��M�����ก
����M�����������5�6�LM
���M
"��<��!�E5ก��LM
���M
"��N� ��M�<5�7
!�E��ก
�`7����<`���ก����
���
LM
���M
"L<!�E�M3��M�"กO����ก����M��5B�
���L�
;�M7���M�"!�E`7����3"7< 5�2E3��M������L�
L<5�723
����7LM
��<ก�M
���!�� LM
���M
"ก
�`7��`��;��������M��5B�
���L�
;�M7���M�"!�E`7���
����!��
ก
�`7��!�E�����<e  

�
�� 
�ก
�����D���!�E 2 B�3 14 "�<ก�
��������5กYg�ก
�����M��!�E5��
���;7�
��E�
5��3��
����ก�Y�!�E��ก
�`7�����L�
���3�ก���
กก�M
��AE<��� ��<��N dก�Y�!�E��ก
�`7��
`7��	�Yg��M����23ก�Y�!�E��`7��	�Yg��7�ก;7�`7��	�Yg��73"��� �
ก���!��;�7<�	
� B3<;�M
7�`7��	�Yg���M3
�����;"กก�����3"M
<��5�� กO�����5กYg�ก
�����M��!�E��5�����`7 ;7�
��E�
5��3 ���3"M
<B3<5กYg�!�E����ก
�����M�� 5M� ก
�����7LM
B
"B3<;�M7�`7��	�Yg�            

DPU
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Y B�N��3�ก
�`7��!�E�
�
��;"ก`7��	�Yg����3"M
<��5�� ��235�2E3ก
�`7��5��O���N�5�6�5กYg�
��
����`7��	�Yg��73"��� QAE<[�"�M�����M��7�กKY�!�E��M5�6��
����
L�� ��ก�������7LM
[�"��
��7LM
��!_�!�E��������;7���
��7LM
��<ก7M
�����ก�
ก���!��B3<`7��	�Yg��7�ก ��<��N� ��7LM
�
�
����B3<`7��	�Yg��7�ก�A<��M;�ก�M
<3"M
<5�6��
����
L���
ก���!��B3<`7��	�Yg��7�กe 

�3ก�
ก��N� �
�� 
�ก
�����D���!�E 2 B�3 15 �A< 18 "�<3_��
"5��E�5�����
�������!��
32E�!�E����
����������!�����L�
L<5�723��� ;7����!��!�E��M��
�
���5�6����!�����L�
L<5�723
;7����������5�6�LM
���M
"��<��!�E5ก��BAN� 5M� �������� LM
;�<<
���23LM
���M
"ก
�`7��32E�!�E���5��"
5ก��ก�M
�ก�� ���!����ก
�5กO���กK
���L�
 ("ก5���5�6����!��!�E��
5�6���ก�����ก
�`7��กM3���
�A<B�N��3�ก
�`7�������) ;7� LM
���M
"��ก
�����
�!�E��M5ก�E"�ก��ก
�`7�����L�
 5�6����  

��<
�����"��N����B�3ก�
�����5�2E3<B3<�M�����ก3�ก
�L�����!���
�!�Eก�
������
���
�� 
�ก
����� D���!�E 2 �
����ก
�������5	!���!��B3<ก
�`7����E<�����B3<[�<�����QAE<
��3_��
"�M3�����!!�E 4  
 

2.3  #���%�#�����ก�����������!� 
����� B35����C�� 2549 3�
<�A< ����"��� �
�������� (2542) 3_��
"7�กKY�B3<����

���!��;7�L�
���
L���M3`������
�3<L�ก� [�"�����5�O���
L�� 4 ���ก
�L23  
���5�O�!�E 1  B�3��7!�E����
ก�������!������ก
����`7ก
���
5���<
� 5�2E3<�
ก����

���!������ก
�L�
��Y���!�����L�
;7����ก
� QAE<��
กh��<�ก�
��B
�!�� !�
���bc
"����
�
5B�
��;7�!�
��A<`7ก
���
5���<
��M
��ก�
��B
�!��3"M
<�� 

���5�O�!�E 2  �������!����!�
���
!�E��ก
�������B�3��7;7����!Aก�
"ก
�5�2E3
L�
��Y���!��!�E5��
�����
�
����ก
����
L
���L�
L<5�723 5�2E3;��<��<���7 

���5�O�!�E 3  `������
���B�3��7��
����!���
����ก
��
<;`�;7�L��L�� [�"ก
�
5���"�5!�"�����M
<<�����
Y;7����!��!�E5ก��BAN����< 5�2E3M�"`������
���ก
�L��L��ก
�
��
5���<
����5�6����
�;`�<
� 

���5�O�!�E 4  B�3��7��
����!��M�"`������
���ก
�����������5�2E3<�M
<^��ก
���
5��� 
<
� 5M�ก
���N<�
L
B
" ก
����L�
��
�
����ก
�!�
ก�
�� 

���Aก 532N3�����<K����_� (2551) ���3_��
"7�กKY�!�E;�ก�M
<ก��B3<�����������!��
!�E����ก
�5��"�ก
��3�����
�������!�� [�";�M<33ก5�6� 4 ���5	!���;กM 

1) ����ก
��������!�� (Cost Accumulation Systems) QAE<5�6�7�กKY�B3<��_�ก
�
������B�3��7��
����!��B3<ก��ก
� 

DPU
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1.1 ก
��������!��;����N�<�� (Periodic Cost Accumulation System) 
1.2 ก
��������!��;���M35�2E3< (Perpetual Cost Accumulation System) 

2) 7�กKY�B3<ก�����ก
�`7�� (Production Systems) QAE<��L�
�;�ก�M
<��
7�กKY�B3<��_�ก
�`7��;7�7�กKY�B3<���L�
 !�
����7�กก
�;7���_�ก
�L�����!���M3��M�"��L�
�
;�ก�M
<ก�� 

2.1 �������!��<
���E<!�
 (Job Order Cost System) 
2.2 �������!��ก�����ก
� ��23 ����ก
��������!��M�< (Process Cost 

System) 
3) ���B3<���!�� ��L�
�;�ก�M
<ก������_���
B�3��7���!���
����ก
��
"<
� 

3.1 ���!�����< (Actual Cost System) 
3.2 ���!���ก�� (Normal Cost System) 
3.3 ���!���
�� 
� (Standard Cost System) 

4) ����ก
�L�����!��B3<`7��	�Yg� (product Costing System) L�
�;�ก�M
<ก����N��
`7�M3ก
��
"<
�`7ก
���
5���<
�B3<ก��ก
� 

4.1 �������!��5�O� ��23 ���!��L��5B�
<
� (Full or Absorption Costing 
System) 

4.2 �������!����< ��23���!��`��;�� (Direct or Variable Costing System) 
 

��
����<
�����"��NCAกK
�������!����B�3 2 �
�7�กKY�ก
�`7�� 5�2E3<�
ก[�<�������
7�กKY�ก
���
5���<
�`7���
�L�
��E<7�กL�
 ;7���L�
�;�ก�M
<��!�ก<
� �A<��
5�6���3<��         
ก
��������!��<
���E<!�
QAE<�����3_��
"��7�
����M3�� 

 
2.4 ก�����������!���������%� (Job + Order Cost Accounting) 


:�� �"�
: (2547) ก7M
��M
ก
�`7�����L�
B3<ก��ก
�3���
�ก���[�"!�E��������7
"
7�กKY�;�M�
�
��;�M<��� 5�6� 2 7�กKY����M ^ L23 ���5	!;�ก5�6�ก��ก
�!�E`7�����L�
�
�
���;��B3<ก��ก
�53< QAE<���L�
!�E`7������7�กKY�5��23� ^ ก�� ���5	!!�E�3<5�6�ก��ก
�!�E`7��
���L�
�
�L�
��E<B3<7�กL�
 QAE<���L�
!�E`7��;�M7�<
���23;�M7���M�����7�กKY�;�ก�M
<ก�� 

�
ก7�กKY�ก
�`7��!�N< 2 ���5	! �A<;�M<��_�ก
�L�
��Y���!��B3<���L�
33ก5�6� 2 
��_� L23 ก��ก
�!�E`7�����L�
�
�L�
��E<B3<7�กL�
QAE<���L�
!�E`7��;�M7�<
�����7�กKY�5D�
��
�;��
!�E7�กL�
ก�
��� !�
����M�����ก3�B3<���!��ก
�`7��B3<;�M7�<
���;�ก�M
<ก��ก
�L�
��Y
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���!���A<����3<;"ก�
�<
�;�M7�<
� QAE<��_�ก
�����7�กKY���N 5��"ก�M
 ก
��������!��<
���E<!�
 
(Job-order cost accounting) (ก�E<ก�ก  ��!"
��L�Y 2531)  �M��ก��ก
�!�E`7�����L�
�
����;��B3<
ก��ก
�53< ���L�
!�E`7����7�กKY�5��23� ^ ก��;7���;�M7�L��N<��`7��5�6���
����
ก 
�M�����ก3�B3<���!��ก
�`7��;�M7���M�"��5��23�ก�� �A<��M��
5�6���3<;"กL�
��Y���!��B3<
���L�
;�M7���M�" ก
����������!����������5�6�<�� ^ ;7����
��
�����M�"!�E`7�������;�M7�
<���
�
�กO��!�
����!���M3��M�" QAE<��_�ก
�����7�กKY���N 5��"ก�M
 ก
��������!��M�< 
(Process cost accounting)   

ก
��������!��<
���E<!�
5�6���_�ก
�����!�E���������!��ก
�`7��;"ก�
�<
�;�M7�
<
� 5�2E3<�
ก���L�
!�E`7��;�M7�<
�����L�
�;�ก�M
<ก�� ก
�;"กL�
��Y���!�� ��!�
���!�
�
���!��ก
�`7��!�E5ก��BAN���;�M7�<
� QAE<��5�6����["���M3bc
"����
�!�E������ก
�����������
��
��M
<^ 5M� ก
�ก�
����
L
B
" ก
����!�
<
��
�L�
��E<B3<7�กL�
 ;7��
�
������ก
�
L��L�����!�����3�ก���" 

ก
��������!��<
���E<!�
 ����ก��ก��ก
�!�E`7�����L�
�
�L�
��E<B3<7�กL�
 QAE<<
�!�E!�

����7�กKY���5CK5D�
� 5M� ก��ก
����5��
กM3���
< ก��ก
�[�<����� [�<<
�`7��5r3����5�3�� ก
�
33ก;����
���C�ก�����23��ก��ก��ก
�!�E`7�����L�
5�6���M� ^ QAE<���L�
��;�M7���M�����7�กKY�
;�ก�M
<ก�� �3ก�
ก��N�"�<�
�
����ก��ก��ก
�!�E������ก
� 5M� C��"����ก
�QM3���"��� 
��
��ก<
������3����� ก��ก
����QM3�;Q�5L�2E3<���rrs
 ก��ก
����L�
��AกK
 5�6���� 

2.4.1   B�N��3�ก
�L�����!����
����ก
��������!��<
���E<!�
 
2.4.1.1   �
กก
�`7��!�E!�
BAN�5D�
��
�L�
���3<ก
�B3<7�กL�
 !�
������L�
!�E`7��;�M

7�<
���7�กKY�;�ก�M
<ก�� �A<����3<ก�
���;7�;"ก<
�;�M7�<
�33ก�
กก�� 5�2E3����ก�M3
ก
����������!��ก
�`7��B3<<
�;�M7�<
� 

2.4.1.2   ���!Aก;7��������!��B3<<
�;�M7�<
� [�"ก
����!�
�������!��<
� 
(Job cost sheet) ;"ก�
�<
�;�M7�<
�  5�2E3��ก
������!��ก
�`7����
����<
��� ����3<���!Aก
���!��!�E5ก��BAN����������!��<
���N� ^ QAE<�������!��<
���5�6�����"M3"B3<����L��<
�
����M
<!�
 

2.4.1.3   ���!��B3<���L�
!�E`7��5��O� �
�
��L�
��Y����
ก�������!��<
�B3<<
�
!�E`7��5��O� ��ก�Y�!�E<
�;�M7�<
����ก3����"���L�
�7
"��M�" �
�
��L�
��Y���!���M3
��M�" [�"��
���!��ก
�`7��B3<<
���N�!�N<��� �
����"��
�����M�"B3<<
���N� 

 
 

 
���!���M3��M�"       = 

           ���!��ก
�`7�����B3<<
� 
               ��
�����M�"B3<<
� 
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2.4.1.4   ก
�L�����!�����L�
B3<ก
��������!��<
���E<!�
  5�2E3L�
�����ก;7�
���5�O���ก
�L�����!�����L�
�A<����_����!���ก�� ก7M
�L23 ���!�������!
<��< ;7�LM
;�<<
�
!
<��<�������!�����< �M��LM
���M
"ก
�`7��QAE<5�6����!��!
<3�3�����LM
���M
"ก
�`7��L��5B�

<
� 5��
���
��LM
���M
"ก
�`7��!�E5ก��BAN����<����3<�3���A<��N�<��5�2E3����M��LM
���M
"ก
�`7��
!�E5ก��BAN�!�N<������<
�;�M7�<
� 
 
 
 

2.4.2   �������!��<
� (Job cost sheet) 
�������!��<
� 5�6�53ก�
�!�E�����!Aก;7��������!��ก
�`7��B3<<
�;�M7�<
� QAE<

���ก3����"���!�������!
<��< LM
;�<<
�!
<��< ;7�LM
���M
"ก
�`7�� [�"�������!��<
���
5�6�����"M3"B3<����L��<
�����M
<!�
 �
"7�53�"����������!��<
��3ก�
ก����B�3��75ก�E"�ก��
���!��ก
�`7��;7�� ����3<���
"7�53�"�QAE<���ก3����" 57B!�E<
� �
"7�53�"� `����E<Q2N3 7�กKY�
B3<<
� ก�
���5�7
!�E��3<`7��5��O� ���!�E5��E�`7�� ;7����!�E`7��5��O� �3ก�
ก��N3
�;��<�
L

B
" ;7�ก�
��B�N�������������!��<
����"��ก�Y�!�E��;`�ก`7���7
";`�ก ����3<;��<���!��
ก
�`7��!�E5ก��BAN� ;"ก�
�;`�ก`7���M
< ^ ��
�������;��B3<�������!��<
�3
�����L�
�
;�ก�M
<ก����;�M7�ก��ก
� QAE<ก
�33ก;���������!��<
�B3<ก��ก
��M
< ^ ��BAN�3"�Mก��L�
�
��3<ก
�!�
�B�3��7B3<bc
"����
� 

2.4.3   ��_�ก
����!Aก�����
������������!��<
���E<!�
 
3����Y ก����
�� (2547) 3_��
"��_�ก
����!Aก�����
������������!��<
���E<!�
 

����3<��ก
����!Aก���!��ก
�`7��!�E5ก��BAN�B3<;�M7�<
����������!��<
����" QAE<5�6�����"M3"
B3<����L��<
�����M
<!�
 ;7�!�
ก
����!Aกก
��t�<
����������!��<
���"�<���L�
��
5�O���� 
�
�
<!�E 2-1 ����B�N��3�ก
����!Aก�����
������������!��<
���E<!�
 
 
�
�
<!�E 2-1  B�N��3�ก
����!Aก�����
������������!��<
���E<!�
 

�
"ก
� ก
����!Aก���� ����"M3" 
1.  ก
����!Aก����5ก�E"�ก���������� 
    1.1  ก
�Q2N3�������� 5���!  L����������                 xxx 

    5L����  5��
���N��235<����       xxx 
���!Aก5��E�"3���������������;"ก
���5	!�������� 

 

���!��ก
�`7��  = �����!
<��<���< + LM
;�<<
�!
<��<���< + LM
���M
"ก
�`7��L��5B�
<
� DPU
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�
�
<!�E 2-1  (�M3) 
�
"ก
� ก
����!Aก���� ����"M3" 

    1.2  ก
�5��ก���������� 5���!  L��<
�����M
<!�
      xxx 
           L��LM
���M
"ก
�`7��  xxx 
    5L���� L����������                    xxx      
 

���!Aก���������!��<
�M3<�����!
<��< 

���!Aก��������LM
���M
"ก
�`7�� 
���!Aก7�"3���������������;"ก
���5	!�������� 

2.  ก
����!Aก����5ก�E"�ก��LM
;�<<
� 
    2.1  ก
����!AกLM
;�<<
� 5���!  L��LM
;�<<
�            xxx 

     5L���� LM
;�<<
�L�
<�M
"       xxx 
���!Aก��!�5��"�LM
;�< 

    2.2  ก
���
;�กLM
;�<<
� 5���!  L��<
�����M
<!�
      xxx 
           L��LM
���M
"ก
�`7��  xxx 
    5L����  L��LM
;�<<
�            xxx 

�� � !A ก � � �� � � �� � !� � < 
 � � � M 3 <
LM
;�<<
�!
<��< 
 

3.  ก
����!Aก����5ก�E"�ก��LM
���M
"ก
�`7�� 
    3.1  ���!AกLM
���M
"ก
�
`7��L��5B�
<
� 

5���!  L��<
�����M
<!�
      xxx 
    5L����  LM
���M
"ก
� 
                 `7��L��5B�
<
�         xxx 
 

�� � !A ก � � �� � � �� � !� � < 
 � � � M 3 <
LM
���M
"ก
�`7��L��5B�
<
� 

    3.2  ���!AกLM
���M
"ก
�
`7��32E�!�E5ก��BAN����< 

5���!  L��LM
���M
"ก
�`7��   xxx  
    5L����  ����!�E5ก�E"�B�3<         xxx 

 
 

 4.  ก
����!Aก���!�����L�
��
5�O����  
���������!��B3<���L�
 
!�E`7��5��O��
ก�������!��
<
� 

5���!  L�����L�
��
5�O����      xxx   
    5L����  L��<
�����M
<!�
      xxx 

���!Aก������L�����L�
�
"��� (Stock 
Card) 

5. ก
����!Aก����5�2E3��N�<�� 
    5.1 �t�����LM
���M
"ก
�
`7��L��5B�
<
�ก������L��
���M
"ก
�`7�� 

5���!  LM
���M
"ก
�`7��L�� 
           5B�
<
�                   xxx 
     5L����  L��LM
���M
"ก
�`7��  xxx 
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�
�
<!�E 2-1  (�M3) 
�
"ก
� ก
����!Aก���� ����"M3" 

    5.2 ���!AกLM
���M
"ก
�
`7��L��5B�
<
���<��23�E�
�� 
ก�Y�  LM
���M
"ก
�`7��L�� 
        5B�
<
���<�� 
 
 
ก�Y�  LM
���M
"ก
�`7��L��  
         5B�
<
��E�
�� 

 
 
5���!  L��LM
���M
"ก
�`7��   xxx    
    5L����  LM
���M
"ก
�`7��                         
                 L��5B�
<
���<(�E�
)�� xxx 
 
5���!  LM
���M
"ก
�`7�� 
           L��5B�
��<(�E�
)��       xxx 
   5L����  L��LM
���M
"ก
�`7��    xxx 

 

    5.3 ���!Aก����LM
���M
"
ก
�`7��L��5B�
<
���<��23
�E�
��5B�
�������!��B
" 
ก�Y�  LM
���M
"ก
�`7��L�� 
         5B�
<
���<�� 
 
 
ก�Y�  LM
���M
"ก
�`7��L�� 
         5B�
<
��E�
�� 
 

 
 
 
5���! LM
���M
"ก
�`7�� 
          L��5B�
��<(�E�
)��        xxx 
   5L����  ���!��B
"                    xxx 
 
5���!  ���!��B
"                xxx    
   5L����  LM
���M
"ก
�`7��                         
                L��5B�
<
���<(�E�
)��   xxx 

 

 

DPU



 
 

บทที ่3 
วธีิการดาํเนินงานวจิัย 

  
3.1  รูปแบบของการศึกษาวจัิย 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัแบบกรณีศึกษา ท่ีมุ่งศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนของ
กรณีศึกษาในดา้นวิธีการคิดตน้ทุนของโรงพิมพม์หาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เพื่อหาแนวทางแกไ้ข
ปรับปรุงโดยนาํเสนอเป็นตน้แบบของการคิดตน้ทุนท่ีสามารถนาํเอาไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริง งานวิจยัน้ี
ไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.1.1 ทาํการวางแผนงานวิจยั ระบุปัญหางานวิจยั วตัถุประสงคข์องงานวิจยั และการกาํหนด
รูปแบบ 

3.1.2 งานวิจยัและกาํหนดเคร่ืองมืองานวิจยั 
3.1.3 ศึกษาตาํราและมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบและวิธีการคิดตน้ทุน รวมทั้ง

บทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในลกัษณะกรณีศึกษาการคิดตน้ทุนทางการบญัชี 
3.1.4 การกาํหนดเคร่ืองมืองานวิจยั และวิธีการเก็บขอ้มูลภาคสนาม เน่ืองจากขอ้มูลท่ีตอ้งใช้

งานตอ้งใชเ้วลา 1 รอบปีการศึกษา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552  ถึง พฤษภาคม 2553 
3.1.5 ทาํการวิเคราะห์ผลจากขอ้มูลท่ีรวบรวม และนาํเสนอตน้แบบ  
3.1.6 เขียนรายงานวิจยั และจดัพิมพเ์ป็นรายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ท่ี เ ป็นกรณีศึกษา  ผู ้วิจัย จึงกําหนดให้โรงพิมพ์
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์ป็นหน่วยท่ีใชใ้นการวิจยั โดยในบทท่ี 4 แสดงขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัโรงพิมพแ์ละการดาํเนินงาน สําหรับขอ้มูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้ขอ้มูลทั้งส้ิน 12 เดือน
ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน 2552  ถึง พฤษภาคม 2553 เพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมในการ
ดาํเนินงานของโรงพิมพท่ี์สอดคลอ้งกบัปีการศึกษาของมหาวิทยาลยั 
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3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
งานวิจัยน้ีเป็นกรณีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยจึงเป็นเคร่ืองมือในเชิงคุณภาพ

ดงัต่อไปน้ี 
3.3.1  การร่วมเขา้สงัเกตการณ์ 

ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ร่วมสงัเกตการณ์กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในโรงพิมพ ์3 ขั้นตอนไดแ้ก่ 
3.3.1.1 ขั้นตอนการผลิตเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในวิธีการและวสัดุท่ีนาํมาใชใ้นการผลิต

ของเคร่ืองพิมพแ์ละถ่ายเอกสารแต่ละประเภท 
3.3.1.2 ขั้นตอนการดาํเนินงานในการบริการลูกคา้ นับจากการรับคาํสั่งพิมพ์จาก

หน่วยงานภายในจนส้ินสุดการส่งของให้ลูกคา้ และเฝ้าติดตามทางเดินเอกสารเพ่ือให้เขา้ใจถึง
เสน้ทางการดาํเนินงานและการไหลของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน (Cost Flow) ของโรงพิมพ ์

3.3.1.3 ขั้นตอนการผลิตข้อสอบ เพื่อให้เข้าใจต้นทุนท่ีเกิดข้ึนและการควบคุมท่ี
เก่ียวขอ้งในการผลิตขอ้สอบ 

3.3.2  การเขา้ร่วมประชุม 
ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ร่วมในการประชุมรายเดือนกบัคณะทาํงานจดัระเบียบการเงิน/บญัชีของโรง

พิมพใ์นช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม 2552 – ธนัวาคม 2553 เพื่อรับฟังปัญหาในการดาํเนินงาน
และผลการดาํเนินงาน 

3.3.3   การสมัภาษณ์ในเชิงลึก 
ในระหว่างการวิจยั ได้ทาํการสัมภาษณ์บุคลากรของโรงพิมพ์ จาํนวน 5 คน ได้แก่

ผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและบญัชี เจา้หน้าท่ีบญัชี หัวหน้าฝ่ายบริการลูกคา้ และหัวหน้า
แผนก วิเคราะห์ เพื่อเก็บขอ้มูลเชิงลึกในด้านการทาํงานและขอ้มูลทางการผลิต รวมทั้ งขอ้มูล
รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.4   ศึกษาจากเอกสารและรายงาน 
ผูว้ิจยัศึกษาบทความและเอกสารดงัน้ี 
3.3.4.1  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
3.3.4.2  ตาํราและหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาการบญัชีตน้ทุน 
3.3.4.3  เอกสารภายในของหน่วยงานโรงพิมพ ์เช่น รายงานผลการดาํเนินงานหน่วยงาน

โรงพิมพท่ี์ 
จดัทาํโดยฝ่ายการเงินและบญัชี รายงานการประชุม และรายงานจากระบบบริการลูกคา้ 

(Service report)  
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3.4  การสร้างเคร่ืองมือทีใ่นการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในงานวิจยัน้ีไดมี้การสร้างแบบรายงานข้ึนจาํนวน  3  แบบ เพื่อใชใ้นการเก็บขอ้มูล

สาํหรับการวิเคราะห์กาํลงัการผลิตและยอดการผลิต ดงัน้ี 
3.4.1  รายงานการวิเคราะห์ยอดขาย - Sales Analysis แสดงรายไดแ้ละกาํไรขั้นตน้ โดยแสดง

กาํไรมาตรฐานของรายไดแ้ต่ละประเภท 
3.4.2 รายงานการดาํเนินงาน - Operation report แสดงปริมาณกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเก็บขอ้มูล

จากระบบเดิม นาํมาจดัรูปแบบในภาพรวม 
3.4.3 รายงานกาํลงัการผลิต - Capacity report แสดงถึงระดบัการใชง้าน - Utilization ของ

เคร่ืองพิมพแ์ละถ่ายเอกสารแต่ละเคร่ือง โดยมีการเก็บขอ้มูลของเวลาท่ีเคร่ืองจกัรเสียไป จากการ
ไม่ไดใ้ชง้าน (Downtime) ตวัอยา่งแบบรายงานขา้งตน้แสดงไวใ้นภาคผนวก 

 
3.5  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีโรงพิมพจ์าํนวน 2 คนเป็นผูเ้ก็บขอ้มูลตามรายงานในขอ้ 4 
และทาํการทบทวนร่วมกนัเดือนละ 1 คร้ัง และนาํเสนอเป็นรายงานใหก้บัผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเป็น
รายเดือน  ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดเกบ็ขอ้มูลระหวา่งเดือนมิถุนายน 2552 ถึง พฤษภาคม 2553 
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4.1  ������������ก� 
����������	
���	�����ก���������� ����	��	�����	���ก���� 4  !�ก"�# ก$ 1) 

�'	��ก����� ��(ก���#
� 2 ��$
��$�� *+���$
���#	��,-//ก��,-   (��$
�/ก*#	�������� 2)  !�ก
���ก	� 3)  !�ก�	�!�� �, 2 ��$
� *+� ��$
������1��ก���  (��$
�������#�2��� 4)  !�ก
�	������ �, 3 ��$
� *+� ��$
�������'	��	/3$	���ก�	� ��$
��������4�56�  ( ��$
������
������ 7	�8�#ก	�����	�9��!/#���ก	��������� (�	��	�����$�������ก	���,:;	�ก	����� (
����	� ����,�'	�
���*	ก���-���-� 22 *� � 
���,< 31 �=>7	*� 2553 ��� !�7/�� 4-1  ���
�*����#	���*�ก� (�'	�
���*	ก�����$�"��,- 
 
 !�7/���,< 4-1  �*����#	���*�ก�����������	
���	�����ก���������� 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
��'	�
���*	ก� 22 *� 

�	�ก	�!��              13 *� 

:;	�����	�                  9 *� 
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4.2   ก����ก����� 
��������C ������,��ก'	��ก	�!���	���(�7�9���*�+<������� (3$	���ก�	��,<8D#8�

ก	�8�#���ก	���<������  ( �ก�	��ก>�(9����*����,��<���������� 4 ��(�7� �'	�
� 10 
�*�+<�� ��(ก���#
� 

1.  �*�+<��3$	���ก�	�  
2.  �*�+<��3$	���ก�	��������, (9	
�'	  
3.  �*�+<���'	�'	��	  ( 

4.  �*�+<���������4�56�  
�*�+<�����ก$	
�����*�+<���,<5+-������	
���	���'	�
� 2 �*�+<��  (�����*�+<���D$	�	ก

���>��7	���ก�'	�
� 8 �*�+<������,ก	�*��*$	�D$	�,< �ก�$	�ก���	�9#��ก�ก�����>��!/#8�#�D$	 
�	�(��,��9���*�+<������� (3$	���ก�	� (�*�+<������� ���"
#8��	�	��,< 4-1  

�'	����ก'	��ก	�!��9���*�+<������� (3$	���ก�	���-� !/#
����8D# ���	��	��,<��#	�
9G-�8�ก	��ก6�9#��/ก'	��ก	�!���	�*���ก>�(9��9�	� (��(�����7	�9���*�+<��  (�
	
�,< �*�+<������� (3$	���ก�	�"�$"�#8D#�	��	กก��,�*�+<����,���+��#��5$�� 5� (Machine 
downtime) 8�D$
� 12 ��+�� (��3��	�� 2552 3G� �=>7	*� 2553) ����'	�
���#	8D#��,����$	
ก�(�	>9�	� A4 ����	�  ���"
#8��	�	��,< 4-2  
 
�	�	��,< 4-1   ����'	�
��*�+<������� (3$	���ก�	� 

'	��� ��(�7��*�+<������� (3$	���ก�	� 5+-� �*�+<���D$	 
�'	�
� 
(�*�+<��) 

1 �*�+<��3$	���ก�	� digital �, DC 6060  x 1 
2 �*�+<��3$	���ก�	� Digital DT135  x 1 
3 �*�+<��3$	���ก�	� Digital 9	
�'	  x   1 
4 �*�+<��3$	���ก�	� Canon  1  x 1 
5 �*�+<��3$	���ก�	� Sharp   2  x 1 
6 �*�+<��3$	���ก�	� Canon   3  x 1 
7 �*�+<��3$	���ก�	� Canon   4  x 1 
8 �*�+<��������'	��	  x 2 
9 �*�+<������� offset  x   1 

�
�  10 
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��	�����:  �*�+<���,<5+-������	
���	�� "�$�,*$	��+<���	*	�(�
$	��d ��+<���	ก���*$	��+<��*�� #
 
 
�	�	��,< 4-2   ���ก'	��ก	�!���,<*	��
�� (����	ก'	��ก	�!���,<�/e��,� 

'	
���

 ��(�7��*�+<������� (3$	�
��ก�	� �'	

�

� 

ก'	��ก	�!��
�*�+<������� (

3$	���ก�	� 
(Machine 
Capacity) 

��#	 �$�D�<
��� 

ก'	��ก	�!���,<
*	��
�� 

(Expected 
Capacity)�2,<�
��#	�$���+�� 

�#��(ก'	��
ก	�!���,<

�/e��,�(Loss 

Capacity) 
�2,<��$��d 

1 �*�+<��3$	���ก�	� digital �, DC 
6060 

1 3,600 365,400 0.0% 

2 �*�+<��3$	���ก�	� Digital DT135 1 3,300 388,377 66.6% 
3 �*�+<��3$	���ก�	� Digital 9	
�'	 

DC9000 
1 5,400 651,780 25.2% 

4 �*�+<��3$	���ก�	� Canon  1 1 3,000 306,690 59.1% 
5 �*�+<��3$	���ก�	� Sharp   2 1 2,700 274,050 74.1% 
6 �*�+<��3$	���ก�	� Canon   3 1 4,800 548,448 39.5% 
7 �*�+<��3$	���ก�	� Canon   4 1 3,000 343,680 30.3% 
8 �*�+<��������'	��	 2 9,600 974,400 40.3% 
9 �*�+<������� offset  1 24,000 4,560,000 23.1% 

�
� 10             59,400          8,412,825  30.4% 
 

��	�����:  *���	��'	�
���#	 9�	�ก�(�	> A4 
 
4.3   ��� ��ก�!"����ก�#�$���%&�'��%	�( 

��(�7��	����ก	�9����������C ��(ก���#
�ก	�����'	!���+<���<�������$	�k �	��
�D$� �'	�	 ��ก�	�*'	��� ��<��������+<�ก	���(D	����������กD��� ��<�������	�
�D	ก	�  (���
8�#���ก	�3$	���ก�	� ����'	����	���#� �	��9#	�$��$	�k��$	�*��
��� �
���-��	�!��9#���� 
5G<������	��,<�'	*�e�,����	��	��/�  (�#���'	��$	�����*
	��� �'	�����	���<�������,<�#��8D#
��*����,ก	������D�-��/� �	����������(�'	��#	�,<8�ก	�����	!/#9	��,<�,*
	��D,<�
D	e (�'	
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��#	�,<����!/#��(�	��	��(�
$	���������7	���ก (��$
��	�!/#������ก	� ��ก�	ก�,-��������
����'	��#	�,<8�ก	���(�	��	�ก��1/��������+�9����	
���	�� (�'	����ก	������**7	���ก) 
8�ก	�����$��'	�	 �*�+<�� ����ก1Gก>	��+<�ก	�����'	��$	�  ( *
�*����l�*���*#	�����+� ��+<��'	
ก	���
���� (��,�กก	��ก6�D'	�(�����	ก1/��������+�!/#����'	��$	�  (����'	��#	�,<8�ก	�����$�
1/��������+�7	���ก8�ก	��$������+� (�'	�	��ก�'	��$	� (*
�*���/ ��l�*��+<�ก	���,�ก
�ก6������D$�ก�� 

�	ก9���9�ก	�8�#���ก	�9#	��#� �	�"�#9������������(ก���#
� 

1. �	�"�#�	กก	�!����<������7	�8� �����	����ก	�3$	���ก�	� �'	�'	��	��ก�	� 
�	��'	9#���� 

�	���<�������,<��$
��	�7	�8���<��'	�	�*
	��#��ก	� 5G<�8D#��*����,ก	��������ก
��(�7���-��*�+<��3$	���ก�	� �*�+<��3$	������� �*�+<����4�56�  (�*�+<���'	�'	��	 

2. �	�"�#�	ก	�!����<�������	�7	���ก �,�ก>�(ก	��'	�	��D$���,�
ก��9#� 1  �$
����ก	�����	��	ก��$
��	�7	���ก��	
���	�� 

3. �	�"�#�	กก	�9	����*#	8���l�*���*#	"�# ก$ �����+� �'	�	  (��ก�	�*'	��� 
5G<�8D#��*����,ก	��������ก��(�7���-��*�+<��3$	���ก�	� �*�+<��3$	������� �*�+<����4�56�  (
�*�+<���'	�'	��	 

9#��/����	��	�5G<�����ก6��	���(�7�9����(�7�9���*�+<������� (3$	���ก�	�
!���	���<������ ��-� �$��+����3��	�� 2552 3G���+���=>7	*� 2553 ����"�#�	��	�	��,< 4-3 ����,- 
 
�	�	��,< 4-3  9#��/����	��	��,<�ก��9G-������(�
$	���.�. 2552 m �.*. 2553  

'	��� ��(�7��*�+<������� (3$	���ก�	� 
����	�ก	�!������ 

(�'	�
���#	��,����$	 A4 / �d) 

1 �*�+<��3$	���ก�	�                        1,968,948  

2 �*�+<��������'	��	                        2,740,728  

3 �*�+<��3$	���ก�	������� 9	
 �'	                        9,206,688  

4 �*�+<��3$	���ก�	������� �,                            114,000  

5 �*�+<����4�56�                      11,579,592  

  ����
� 25,609,956 
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4.4  �)*('�$ก����(�+( 

�	ก���,< 2 �	��n	�ก	���eD, 2����,< 2 "�#ก'	����$
���(ก���#���� �G��("�# ���
�$
���(ก��9���#����ก	�!����<�������	�9#�ก'	���8��	��n	�ก	���eD,����$�"��,- 

4.4.1   
��3���� 

��3����9��ก	�!����<������9����������C �����#�����	�����,<�	�	�3ก'	����"�

8��	� �$(�	�"�#��$	��2�	(��	(�� ��+���,�ก
$	
�����	��n	��,<8D#8�ก	�!����<������ 
����
�2�	(�,<8D#8� �$(�	���(ก���#
� 

4.4.1.1 *$	������� (*$	��Gก�*�+<��3$	���ก�	��'	�����*�+<���D$	 *���	�����	ก	�8D#
�����	���ee	5G<� �ก�$	��	�D����*�+<�� (��+<��"98���ee	 ����"�#�	��	�	��,< 4-4 
 
�	�	��,< 4-4  *$	������� (*$	��Gก�*�+<��3$	���ก�	��*�+<���D$	 

'	��� ��(�7��*�+<������� (3$	���ก�	� �*�+<���D$	 
1 �*�+<��3$	���ก�	� digital �, DC 6060 24.73 �	� �$� ��#	 
2 �*�+<��3$	���ก�	� Digital DT 135 0.20 �	� �$� ��#	 
3  �*�+<��3$	���ก�	� Canon  1 0.20 �	� �$� ��#	 
4 �*�+<��3$	���ก�	� Sharp   2  0.20 �	� �$� ��#	 
 5 �*�+<��3$	���ก�	� Canon   3  0.20 �	� �$� ��#	 
 6 �*�+<��3$	���ก�	� Canon   4  0.20 �	� �$� ��#	 

7 �*�+<��������'	��	 0.08 �	� �$� ��#	 
 

4.4.1.2 *$	ก�(�	> 8�ก	�!���ก����-� ��������8D#ก�(�	>9�	� A4  ( A3 9�	� 
70  ก�������	��n	� 8��	�ก��,!/#������ก	��(����!/#ก'	���D��� (9�	�9��ก�(�	>�	�
�ก>�(ก	�8D#�	� �D$� ก�(�	>�	������ ก�(�	>3����	��	 �����#� 5G<����������(*���	*	
ก�(�	>D������1>�	�*'	��<�5+-� �$(�	� �	�	��,< 4-5  ����#�����$� !$�9��ก�(�	>9�	�
�	��n	� 
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�	�	��,< 4-5  �#����*$	ก�(�	>�	��n	��$� !$� 

�	�ก	� �	*	/�,� �	*	/ !$� 
ก�(�	> 70  ก�� 9�	� A4 80.25 0.16 
ก�(�	> 80  ก�� 9�	� A4 90.00 0.18 
ก�(�	> 70  ก�� 9�	� A3 165.85 0.33 

 
4.4.2  �#���� ���7	� 

ก	�ก'	��� (�����(�7��#���� ���7	�8�ก	�!����<������ ����"��	�
��ก�ก���9���	��n	�ก	���eD,2����,< 2 ��(ก���#
� 

4.4.2.1 *$	 ���	�ก	�!�� 9#��/������+�� (�
����ก	���*	ก��(�
$	���+��
��3��	�� 2552 3G� ��+���=>7	*� 2553 9����$
��	��,<���!��D��ก	�!����<�������	�
�*����#	���*�ก�5G<�����"��	���#	�,<ก	��'	�	� (�ก>�(9���*�+<������� (3$	���ก�	�
��(ก���#
� 5 ��$
��	� �	��	�	��,< 4-6 ����,�'	�
���*	ก���-���-� 13 *� �,������+�� (
�
����ก	��$��d�
�����������-���-� 3,316,760 �	� 
 
�	�	��,< 4-6  *$	 ���	�!���(�
$	���+����3��	�� 2552 3G� ��+���=>7	*� 2553  

��$
��	� 
�'	�
�

*� 
�'	�
����� (�	�) 

������+�� �
����ก	� �
� 

��$
������1��ก��� 3 387,480 167,600 555,080 
��$
�������#�2��� 3 555,840 138,500 694,340 
��$
������������ 4 593,400 506,400 1,099,800 
��$
��������4�56� 2 385,920 273,500 659,420 
��$
�������'	��	 1 213,120 95,000 308,120 
�
� 13 2,135,760 1,181,000 3,316,760 
 

4.4.2.2 *$	8D#�$	�ก	�!�� �	�*'	���	��,<ก'	���"
#8��	��n	�ก	���eD,2����,< 2 
*$	8D#�$	�ก	�!��8���$
��	����������(�
$	���+����3��	�� 2552 3G� ��+���=>7	*� 2553 
��(ก���#
�*$	 ���	��	��#�� (*$	8D#�$	�ก	�!���,<�ก��9G-�8��������� �	��	�	��,< 4-7  (
�	�	��,< 4-8 
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ก. *$	 ���	��	��#�� ����*$	 ���	�9��:;	�����	���(ก���#
�!/#���ก	� 
�9	��ก	�  !�ก���ก	� (�'	��ก����� 5G<���$
��	���-�����,-�'	�	��2�	(8��$
��	��������� 
 �$"�$"�#�ก,<�
9#��ก��ก	�!��������  �,�'	�
���*	ก���-���-� 9 *�  (�,������+�� (�
����ก	�
�$��d�
���-���-� 2,293,680 �	� 
 
�	�	��,< 4-7  *$	 ���	��	��#���(�
$	���+����3��	�� 2552 3G� ��+���=>7	*� 2553 

��$
��	� 
�'	�
�

*� 
�'	�
����� (�	�) 

������+�� �
����ก	� �
� 

:;	�����	� 9 1,608,240 685,440 2,293,680 
 
9. *$	8D#�$	�ก	�!�� ��(ก���#
�*$	8D#�$	��$	�k8�ก	��'	����ก	�!��9��

�������� �(�
$	� ��3��	�� 2552 m �=>7	*� 2553  ���"
#8��	�	��,< 4-8 

 
�	�	��,< 4-8  *$	8D#�$	��'	����ก	��(�
$	���+����3��	�� 2552 3G� ��+���=>7	*� 2553 

�	�ก	� �'	�
����� (�	�) 


������-���+��             3,130  

*$	�	�	��/��7* m*$	"44o	            85,550  
*$	5$��*��7����1Gก>	 97,560 
*$	5$���*�+<����4�56� 90,270 

��������	�8D#"� 12,480 

���� �$�#	�8D#"� 800 

����5$���'	���8D#"� 7,380 

������+<�ก	������8D#"� 12,590 
*$	������,���+<� 500 
*$	"��>�,���$	� 2,980 
*$	������ 1,500 
*$	8D#�$	������	�8���(��1 5,840 
*$	8D#�$	��$���*	ก����� 18,000 
*$	
����8D#"�-��������  27,400 
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�	�	��,< 4-8  (�$�) 
�	�ก	� �'	�
����� (�	�) 

*$	8D#�$	������	 33,000 

*$	��+<���	*	�	*	�          167,000  
*$	��+<��-*��7���� 92,930 

�
���-���-�          658,910  
 
4.5  ก���-����.�)���ก���������/�%/� 

�	*	9	��,<����������,�ก�ก6��	ก��$
��	�7	�8� (��ก1Gก>	 ��-�9G-�8��	*	��,�
ก��
ก���	*	9���#	�3$	���ก�	�7	���ก  �	กก	����7	>��!/#���ก	� (��#	��#	�,<��������"�#����	�

$	 ก	��,<��-��	*	��$	ก���#	�3$	���ก�	���+<���	ก"�$�,9#��/�#	��#�����$���$
��,<D�����  ("�$�,
��ก�ก����,<ก'	���8�#
$	�(�#����-��	*	9	���$	�"� �G��'	�����#��8D#�	*	�	���+<�8�#�	�	�3
 9$�9��"�# �	ก�����	��,<���������#	�8�#��������7	���ก�'	�	���-� ����������	
���	���(�'	
��#	�,<������
ก	�8�ก	�����$� (�(��,�ก�ก6�*$	����	����ก	����<�9G-��	ก�	*	�	���<��������-�k 
��(�	� 5 m 10% �	ก�	*	�,<��������7	���ก��,�ก�ก6� ��ก�	ก�,-8�ก	�!���,<������ก�	�
��(ก��ก	������+���ก�	���<������7	�8��,<�#���,ก	��9#	�$� ���������(*��*$	
�����,<8D#8�ก	�
�9#	�$��	��,<8D#�����D$� �ก��ก�	� ����$
�  (*��*$	���ก	��9#	�$��$�( 5 �	��	*	�,<��,�ก�ก6�
�����	��	�	��,< 4-9 

 
�	�	��,< 4-9  �	*	*$	���ก	�!����<������ (��$
�: �	��$� !$�) 

�	�ก	� 
3$	���ก�	�

9	
-�'	 
3$	��'	��	 

3$	���ก�	�
 �� ������-

9	
 m �'	 

3$	���ก�	�
 �� ������-

�, 
��#	��,�
  ก�(�	> A4  70  ก�� 0.55 0.45 0.60 15.00 
��#	 - ��� ก�(�	> A4  70  ก�� 0.45 0.35 0.60 15.00 
*$	�9#	�$� �$�( 5 �	� 
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4.6  '�$ 1�ก��. 
��(�7�ก	�9	�9�����������, 2 ��(�7�"�# ก$ 
4.6.1 9	�7	�8� 8�ก	���,�ก�ก6�*$	���ก	� �(����ก	������,�ก�ก6��	ก����(�	�

9�� �$(��$
��	� 

4.6.2 9	�7	���ก  �$���ก���� 3 ��(�7� 9	��� 9	��D+<� :	ก9	� 
�'	����ก	�9	�7	���ก ��:	ก9	���-� ��	
���	���'	��ee	����'	��$	�!$	�1/���

�����+�C �,<�������>��7	���ก �'	������ก�	���(ก��ก	���� �'	�	 �����+�8�#ก����ก1Gก>	 (
��**7	���ก��-� �����	
���	���(�#���$	�*$	����'	��$	��#��( 5 �	ก�	*	��#	�ก��+<�1/���
�����+�C9	�"�# �	�9#��ก� ��ก 3 ��+��1/��������+�C �(�������9	� (�'	�	��	���l�*���
*#	 ��#����-��$������'	�
�������	ก*$	����'	��$	�8�#ก����	
���	�� ก	����eD,8�ก	��$����*#	
:	ก9	� (ก	���,�ก�ก6������,����,- 

ก���(��ก��23� 
��+<�"�#����	��	����9	� ��#	��,-�'	��ก������(�'	8� �#���,-��,�ก�ก6������	ก1/���

�����+�C 

�����  /ก��,- m 1/��������+�     xxx 

�*����  �	�"�#�	กก	�9	� m ������	ก*$	����'	��$	�   xxx 

�'	ก	������l�*���*#	�,<:	ก9	� 8���eD,*�����*#	 
�����  �#�������*#	      xxx 

�*����  ���*#	*���+�      xxx 

 
4.7  �$��ก���5��(�+(ก���������/�%/� 

4.7.1  9�-����ก	�*���#���� (����Gก�#���� 
 ��#	��#	�,<��eD,9�����������,��#	�,<8�ก	�*���#����ก	�!����<������ �	������#���� 
(Job cost sheet) 9�� �$(�	� ����,
��,ก	�*���#��������$�"��,- 

4.7.1.1  ��+<�:;	���eD,"�#���8���<��	� �(�'	9�-����ก	���r������#�����	� (Job cost 
sheet) 8�#�9�,<�	� � ����,-���"�$�,ก	�����Gก��eD, 

4.7.1.2  ��+<��'	����ก	�!�����6���-� �(����Gก9#��/8������#�����	� (Job cost sheet) 
��
�����'	�
�
�����,<8D#8�ก	�!�� D����*�+<��3$	���ก�	��,<8D#8�ก	�!��  ( ����$
�
��
8�#���*#��ก����eD,*�����*#	 

4.7.1.3  ����Gกก	������l�*���*#	8��(����eD,*�����*#	 ��+<�*���#����
�����,<8D#"�
��(ก���#
� *$	ก�(�	> *$	��������
���Gก  (
�����$	�k  
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ก���(��ก��23� 
�����  �	��(�
$	��'	      xxx 
 �*����  
����*���+� m ก�(�	>     xxx 

                     
����*���+� m *$	������� (��Gก    xxx 

                     
����*���+� m �+<�k     xxx  
4.7.1.4  �r������#�����	� (Job cost sheet) ����Gก�	��,<!�����6� �9#	��eD,���*#	

*���+� �#
��#����
�����,<8D#"��	�ก	�*'	�
�"�#�	ก9#� 4.7.1.3   
ก���(��ก��23� 

�����  ���*#	�'	��6��/�      xxx 

            �*����  �	��(�
$	��'	      xxx 

4.7.1.5  �'	�#�����,<"�#�	กก	������l�* ����Gก�#
��+��8������#�����	� (Job cost 
sheet) ��+<� ����'	�
�����9���#����
�����,<8D#"� 

4.7.1.6  *���	*	9	��	���ก�ก���8�9#� 5  (����Gก���9	��8������#�����	� 
(Job cost sheet)  ���!ก'	"� (9	����) 9�� �$(�	� 

4.7.1.7  ����Gก�	�ก	��8�������eD,�	�
����<
"�����Gก�	�"�# (�#����
�����,<8D#"�
8�ก	�!�� 

ก���(��ก��23� 

�����  *$	8D#�$	���$
��	��,<��<������    xxx 

      �*����  �	�"�#�	กก	�!���	�7	�8�      xxx 

�����  �#�������ก	�7	�8�     xxx 

        �*����  ���*#	*���+�      xxx  
4.7.1.8  ��#	��#	�,<��eD,"�$"�#*'	�
�*$	 ���	�!�� (*$	8D#�$	�8�ก	�!���9#	����

�#����9��ก	�!����<������ �#������-�����	�ก	�3/ก����Gก�9#	����*$	8D#�$	��(�
$	��
� 

4.7.2  ��
��$	�ก	�*���#���� 

*�(
�D	 ก. �$�8���<��	�8�#!����ก�	���(ก��ก	�����'	�
� 100 �$�  �$(�$��,
�'	�
���#	��-���-� 200 ��#	 �	����������� ����,*'	��<�8�#����'	�����/��$�9�	� A4 ��#	�ก�,8D#
ก�(�	>�	������ �9#	�$����ก	�8D#ก	
  (�������#	-��� 9#��/
�����,<8D#8�ก	�!���$�  1 �$� 
�	��	�	��,< 4-10 
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�	�	��,< 4-10  �	�ก	�
�����,<8D#8�ก	�!�� 

�	�ก	�
�����,<8D#ก	�!�� �'	�
�/��$
� �	*	�$���$
�(�	�) 
ก�(�	>D��� 70  ก�� A4 100  !$� 0.16 

ก�(�	>�ก �	������ 9�	� A3 1  !$� 4.83 

*$	"�ก	
�9#	�$� 1 ��$
� 5.00 

*$	������� (��Gก�*�+<��3$	���ก�	� 9	
 m �'	 200 ��#	 0.20 

*$	������� (��Gก�*�+<��3$	���ก�	� �, �'	�ก 2 ��#	 24.73 

 
�	ก9�-���� (
��,ก	�*���#����8�9#� 4.7.1 �	�	��,< 4-11  ���8�#��6�9#��/9��ก	�

*���#����ก	�!��9����������  �	*	9	�������	ก*$	����'	��$	�   ( ���8�#��6�ก'	"� (9	����) 
9���	� �	��(��ก	�*���#���� ������ 

 
�	�	��,< 4-11  �����#�����	� (Job cost sheet) 

�	�ก	� 
�'	�
����� 

�#�����$���$
� �#�����
��$��$�(�	�) 

�'	�
�ก�(�	> A4 �,<8D#!�� 100  !$� 

�'	�
���#	 200 ��#	 

*$	����� 9	
-�'	 0.20 �	��$���#	                        40.00  

*$	ก�(�	> A4 0.16 �	��$� !$�                        16.00  

*$	ก�(�	>�ก �	������ 9�	� A3 4.83 �	��$� !$�                          4.83  

*$	������ก m �, 24.73 �	��$���#	                        24.73  

*$	�9#	�$� 5.00 �	��$��$�                          5.00  

�
��#����ก	�!��                          90.56  

�	*	9	� 0.50 �	��$���#	                      100.00  

*$	����'	��$	� �#��( 5 9����#	�ก                          5.00  

�	�"�# - �����                          95.00  

ก'	"�(9	����) - �	�                             4.44  

DPU
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4.8  ��ก�5� (�(�(������/�%/� 
!/#
�����'	ก	��ก6�9#��/8��$
�9��!ก	��'	�����	�9���������� ��-� �$�dก	�1Gก>	 

2550 m 2552 ����,����(�(�
	��eD,��-� �$ 1 ��3��	�� 3G� 31 �=>7	*� 9����ก�d ���:;	�
ก	����� (��eD,"�#����'	�	��	�!ก	��'	�����	�9����������8��ก>�(����1/���ก'	"� �	��	�
!ก	��'	�����	� (��ก'	"�9	����) 9����������"�#�'	�	 ��������	��$
��2�	(�	�"�#�	กก	�
!����<������ (�#����ก	�!���,<�ก,<�
9#���	��	�	��,< 4-12  
 
�	�	��,< 4-12 !ก	��'	�����	� (�	��$
�) 9�����������(�
$	��dก	�1Gก>	 2550 m 2552 

(��$
�:�	�) 

 �	�ก	�   �d 2550   �d 2551   �d 2552  

�	�"�#�	� - 7	�8�       13,714,228.50        13,528,141.98        14,212,932.80  

�	�"�#!���	� - 7	���ก          1,557,886.00           1,447,364.00           1,062,523.00  

�	�"�#�	กก	�9	��'	�	          2,717,637.75           1,875,308.50           1,866,517.50  

�	�"�#9	���ก�	�*'	���          2,182,960.55           1,923,956.75           2,177,071.25  

    �
��	�"�#       20,172,712.80        18,774,771.23        19,319,044.55  

�#�������*#	          5,158,128.85           3,855,061.92           3,265,810.11  

�#����7	�8�          8,799,610.11        10,306,872.72        10,726,131.71  

    �
��#����       13,957,738.96        14,161,934.64        13,991,941.82  

% �#�����$��	�"�# 69.2% 75.4% 72.4% 
 

�	ก9#��/�,< ���9#	��#��(��6�"�#
$	�(����	�"�#�	กก	�!����<��������-����	ก�d
ก	�1Gก>	 2550 ��$	��$���+<��  (�,�(����	�"�#"�$ �ก�$	�ก���	ก�(�
$	��d 2551 m 2552 8�
9�(��,�
ก���(��
$	����$
�9���#����ก	�!���$�����	�"�#ก�����<�9G-� 8�ก	�
��*�	(��
�*����#	��#�����,<*����������$
��$��	�"�#��-� �dก	�1Gก>	 2550  ���8�#��6�
$	�,�#����ก	�!��
*�������#��( 69.2 �dก	�1Gก>	 2551 *�������#��( 75.4  (8��dก	�1Gก>	 2552 *�������#��( 
72.4 �	กก	����7	>��:;	�����	� (��#	��#	�,<!/#���!��D��8�ก	�����Gก�#���� ��
$	"�$�	�	�3
����	�"�#
$	�#�����,<���<�9G-��ก��9G-�"�#��$	�"�  (��+<�"�#���7	>��!/#�'	�
�ก	�:;	�ก	����� (
��eD, ก6"�$�	�	�3����	�ก	����<�9G-�9���#����"�#��+<���	ก�#����8��
���(ก���#
��#�����	�
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�,<�ก��9G-��(�
$	��d (�#����9�����*#	*���+��,<�ก����	�	ก�dก$��  (�	กก	����3	�
���<�������
$	8�ก	�����'	����(�	�9������������-� 8�ก	���(�	�ก	��#����9���������� 
!/#���ก	���������8D#
��,��(�	�ก	���(�	��#��( 70 9���	�"�# ���"�$��	�
$	�	�	ก9#��/8�  
 

4.9  ก�*� ��$"��$��ก���5��(�+( 

�	ก9#��/ก	��'	�����	� ก	�!�� �$
���(ก���#����ก	�!����<������  (
��,ก	�*��
�#�����	���<��'	9������������	
���	�����ก���������� 8�D$
��(�(�
	 12 ��+�� �����-� �$��+��
��3��	�� 2552 3G���+���=>7	*� 2553 �
���-���
��$	�8�ก	�*��ก'	"�(9	����)�	กก	�!�� (
9	���ก�	���(ก��ก	���� 5G<���6�"�#
$	ก	�*'	�
��#����ก	�!���,-"�$3/ก�#��  ("�$����"�
�	��	��n	�ก	���eD, �'	8�#!/#����	��9#	8�
$	�,!ก'	"�8�ก	�9	���<�������,<!��"�#  ก	�
��*�	(��
!ก�(���	กก	�*���#�����,<"�$3/ก�#����-� ���8��	�	��,< 4-13  

 

�	�	��,< 4-13  !ก	�
��*�	(���se�	 (!ก�(�� 

�se�	 �	���� !ก�(�� 

� �, ก 	 � *� � �# � �� � " �$
3/ก�#�� 

" �$ " �# �' 	 � � 	 �# � �� � *$ 	 
 � � � 	 � ก 	 � ! � �    (
*$	8D#�$	�8�ก	�!�� �9#	�	
�
������#����ก	�!�� 

- ���*#	*���+��,�/*$	�<'	ก
$	�#�����,<
 �#���� �G��,!������ก��ก	��	��	�
!ก	��'	�����	�9��ก��ก	�8� �$(
D$
� 

- ก	�*���#�����$���$
�"�$3/ก�#�� (
"�$����"��	��	��n	�ก	���eD, 

- !/#����	�"�$"�#����	�����1�,< ����
��(��D���$�ก	�������8� ����2�	(
ก	���-��	*	9	� ก	�����������+�
9�	�ก'	��!�� 

- " �$ � 	 � 	 � 3 
� � � � ( �� � �� !    (
��(�����7	�9��ก	��'	�����	� 

- 9 	 � 1� ก � 7 	 � 8 � ก 	 � �� � � 	 � � 	 ก
7	���ก��+<��,ก'	��ก	�!�� ��+� 
��+<���	ก"�$�,9#��/�,<3/ก�#����,���� 
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�	�	��,< 4-13  (�$�) 
�se�	 �	���� !ก�(�� 

ก	���-��	*	9	��,<"�$
���	(�� 

��-��	*	9	��	ก�	*	�	��,<
�<'	�,<��� ��+<�8�#/ก*#	�9#	�	
8D#���ก	� 

- �ก��!9	���������'	�
��	ก�	กก	�
!�� (9	���<������ 

ก	� ����#����8���
ก'	"�9	����"�$3/ก�#�� 

ก	�*'	�
��#����ก	�!��
"�$3/ก�#�� 

- !/#����	�"�$�	�	�3�'	�	�����1
�	�ก	���eD,"�8D#8�ก	�����	� ก	�
����'	����(�	� (ก	�������8� 

 

 

DPU



 

 

����� 5 

��	
��ก������	��	  
 

5.1  ก��
	���� 

������ก�	�
����������ก�	�����������������
� ��ก�	��������������	������
����������� �	ก�!��"#���� $%����กก�	��&��ก
����������	'��ก�	��(%)*����)� 2 ���
ก
����$���,��-	&ก���������ก�	����-	&ก����� 3 �,��/���ก,���0���� (��������	'���)�$%�
$�ก�	������������� ������*��&�)�$%�$���,�&���) �,��	����ก�	���� ��&�,�$%�!,��ก�	���� ��3��)3
�,��	����ก�	������&�,�$%�!,��ก�	�����������	0-4��,����&������������,�&��� �
�$��
����	0���������,��,���)�05ก�������,�&���/�� ��&�������	0�
����5���$%�$�ก�	��3�	���
����,������&��/������ �
��	����	��,��	������&�,�$%�!,��ก�	����������������3����$��$%�
�-6����������	'���,��,�� ��7�$%�$�ก�	�������������,�&���$�	&��,��-8 ��&�
�ก�	-	��
����ก�,�����������)�!,��!	����&���������	'�� ����)� ����/��$����)� 2 

ก�	�-	)����)���� )���������������&�� )������������ก	������� ����$����95���)� 
5-1 
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���95���)� 5-1  ก�	�-	)����)���� )���������������&�� )������������ก	������� 
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5.2   �ก���ก���	���	 
������	'��ก�	��(%)*����)� 2 �� 13 /��ก�,��0=��ก"#�ก�	-4��,���,�$%�!,��ก�	����

�,� >�����!�ก'��ก
����ก�	����-ก��  ก
����ก�	����-ก���7 ก�	�����)�����,�!&����/������*�)��
$�����%,�������	7$�����?�5ก��9��$���9��ก�	"�-ก��@   

!�กก�	��������ก�ก�	"���&���9�A"��!�������)���,������	��������3� ���,�/�,�)ก�	
�กB����5�ก
����ก�	���� �5���!��/��ก���	������กB����5����ก�	������&��,�ก�	�กB����5�
ก�-6� 2 ก��,� ��7��
���$%��-	)����)����7����ก"#��)�����&�� ���ก
����$���กB����5��-6�
���� 12 ��7��	7 1 -8ก�	C=กA� ��3���,��7���0����� 2552 0=� ��7� �?A9��� 2553 ��3��)3
��7��!�ก$�ก�	�
�����������	�������)	&���ก�!ก		�/�,���
������&�-6�/-���	&�&������&
ก�!ก		�ก�	�	)��ก�	��$�������������)��) 2 9��ก�	C=กA� ��&�)%,��-D�	&��,��9��ก�	C=กA� 
2 �	�3�E�& 7 ����
�ก�	 
 

ก��� ��� 1  �5���!��ก
����$���)ก�	�กB����5� 3 	��ก�	��7��
���$%�$�ก�	�
���"��ก
����ก�	�����)�
!��/�� (Available Capacity) ���	������   	���&�)�����5���3� 3 	��ก�	/���ก, 

1. !
����ก�	�����)�������� (Expected Capacity) W=���-6�	&���ก�	������B����ก
����
ก�	��������	7���������&0,���ก��	���!
��������
����$�-8 ����
���"!�ก ���5"��
!
����%������ก�	�
������3���� ก�� ก
����ก�	��������	7���������&0,���ก��	 (Machine 
Capacity) ���$%�ก	&��A���	'������ A4 

 
 
 
2. ���5�ก
����ก�	�����)��5(��)� (Loss Capacity) ����กB����5�!�ก%�������)���	7�������

��&0,���ก��	��)� �	7 W,��
�	�� (Machine Downtime) �
���"/��!�ก ���5"��!
����%������
�)���	7���������&0,���ก��	/�,/���
���� ก�� ก
����ก�	��������	7���������&0,���ก��	 
(Machine Capacity)  

 
 
 

      Expected Capacity    =   Total working hours  X   Machine Capacity 
      Per machine 

      Loss  Capacity            =   Total machine downtime X Capacity 
      Per machine 

DPU
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3. ก
����ก�	�����)�!��/�� (Available Capacity) ����0=�!
����ก�	�����)���	7�������
��&0,���ก��	�)�����	0�
����/���
���"/��!�ก !
����ก�	�����)�������� ก�� ก
����ก�	�����)�
�5(��)�  
 

 

 

 ���5�ก
����ก�	����������!
�������� ����ก	&��A A4 ��ก�����������
-	&�9���	7���������&0,���ก��	$���	���)� 5-1 ��& ����ก
����ก�	���������กA"&��
������$���	���)� 5-2 
��	���)� 5-1  ก�	�
���"ก
����ก�	�����)�!��/�� (Available Capacity) �*�)�������,��7� (��)����,� A4) 

�
���� -	&�9���	7���������&0,���ก��	 

ก
����ก�	
�����)�

������� 
(Expected 
Capacity)

�*�)�������,
��7� 

	���&ก
����
ก�	�����)�

�5(��)� (Loss 
Capacity) 

ก
����ก�	����
�)�!��/�� 

(Available 
Capacity) 

�*�)�������,
��7� 

1 ��	7��0,���ก��	 digital �) DC 6060 365,400 0.0% 365,400 
2 ��	7��0,���ก��	 Digital DT135 388,377 66.6% 129,718 
3 ��	7��0,���ก��	 Digital ����
� DC9000 651,780 25.2% 487,531 
4  ��	7��0,���ก��	 Canon  1 306,690 59.1% 125,436 
 5 ��	7��0,���ก��	 Sharp   2 274,050 74.1% 70,979 
 6 ��	7��0,���ก��	 Canon   3 548,448 39.5% 331,811 
 7 ��	7��0,���ก��	 Canon   4 343,680 30.3% 239,545 
8 ��	7��������
���� 974,400 40.3% 581,717 
9 ��	7������� offset  4,560,000 23.1% 3,506,640 

	��     8,412,825  30.4% 5,838,777 
 
 

Available Capacity            =   Expected Capacity  -  Loss Capacity 
 DPU
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��	���)� 5-2  �-	)����)��ก
����ก�	�����)����������&ก
����ก�	�����)�!��/���*�)���,-8 (���� A4) 

�
���� ��������� 
ก
����ก�	�����)�������� 

(Expected Capacity)�*�)�� 
�����,-8 

ก
����ก�	�����)�!��/�� 
(Available Capacity)�*�)�� 

�����,-8 
1 0,���ก��	 ���-�
�  2,513,025 1,385,021 
2 0,���ก��	 �) 365,400 365,400 
3 0,���
���� (�	��)��) 974,400 581,717 
4  m�WB� 4,560,000 3,506,640 

��	���,��7� 8,412,825 5,838,777 
��	���,-8   100,953,900   70,065,327 

 

ก��� ��� 2   �5���!��ก
����$���)ก�	�กB����5���ก�	�����)��ก���=3�!	�� ���!���กB�!�ก	�����ก�	����
	����7��)�!���
�����	������ W=�����5��)��กB�/���-6������กA"&��������W=������/��$���	���)� 
5-3 ��&!�กก�	�������	�������ก�	�������,�ก�	�������	�������5,$�	&���ก�	�����)�
-	&��" 25 �������� (ก	&��A���� A4) ��&!�กก�	���9�A"��5�!��ก�	��&�!�������)����,���ก
�ก��!�ก�)3!&!����	������9���ก$���
�����ก�	��� ��7��!�ก/�,�)ก
����ก�	������)����	7/�,�)
��������)ก�	������)�����&�� 
 
��	���)� 5-3 �	�-��ก�	����!	���,-8 �����กA"&�������� (��,��: ������)����,� A4) 

�
���� -	&�9���	7���������&0,���ก��	 
��ก�	����!	�� 

�����,-8 
1 0,���ก��	 ���-�
�         11,175,636  
2 0,���ก��	 �)            114,000  
3 0,���
���� (�	��)��)          2,740,728  
4  m�WB�        11,579,592  

��	��        25,609,956 
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!���� 
!�กก�	��!�	"����5����ก�,�� !&��B�/���,���ก�	����!	�� 25.6 �������� �����	��

�)� 5-3 ��3� �)����
�ก�,�ก
����ก�	�����)�!��/�� 70.0 ��������$���	���)� 5-2  0=�	���& 65 ����$��
��B��,��	�������)ก�	-4(��$�ก�	�	���	!��ก�	ก�	��������)3 

1. �	�������)ก
����ก�	�����)�!��/�� ������7)ก�-6�!
������0=� 40.0 ���������,-8 
��,ก����)ก�	!������!�ก9���ก���� 0=�-	&��"-8�& 4.0 ������� 

2. �	������!����	7���������&0,���ก��	��ก�ก��ก�,��������ก�	 �
�$�������)�
�,�$%�!,��$�ก�	�%,���	7�� 

3. ��กA"&ก�	�
���������)�/�,�)-	&��� �9��/�,����	0�
�ก
����ก�	�����)��)
���7	�����!�ก9���ก��7��	���	��/�������  

 
�����3�$�ก�	!���
������� �5���!��!=����$��$%���ก�	����!	���-6��ก"#��)�$%�$�ก�	

-4��,���,��	����ก�	������&�,�$%�!,��ก�	���� ��7��!�ก�-6�	&���ก�!ก		�-ก�� (Normal 
activity level) ���	�������)��
�������� 
 
5.3  ��	
��ก������	��	#�	�$�#�%� 

��7�/��ก
�����ก"#�ก�	-4��,������ !=������������ก�	�����������������
� 
����
������3�������)3 

5.3.1 �,��	����ก�	�������������� 
!�ก���5��,��	����ก�	���������	���)� 4-6 ��3� ���$���)ก�	�
���"����	�

�,��	����ก�	�������������� ��&$%��-6����	'�� �����3�������,/-�)3 
5.3.1.1 -4��,���,��	����ก�	��������,�������C��-ก		���&��,����������*��� 

�������,������ก�	����!	�� ������ก������ ��7��!�ก 2 ��,������)3!&�
������)�$�ก�	��	)��
������������ก,��)�!&�,������5,ก	&���ก�	���� ���������7���&������ก�	�� 2 ��,������,-8 �)
!
������3���3� 1,249,420 ��� ����$���	���)� 5-4  
 

��,����� !
������ 
!
�������� (���) 

������7� ������ก�	 	�� 
��,�������C��-ก		� 3 387,480 167,600 555,080 
��,����������*��� 3 555,840 138,500 694,340 

	�� ��7�$%�$�ก�	-4��,�� 1,249,420 

DPU
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��	���)� 5-4  ก�	-4��,���,��	����ก�	������,�����C��-ก		���&��������*��� 

-	&�9������� 
��ก�	����!	�� 

(�����,-8) 
����,�� 

ก�	-4��,�� 

��ก�	-4��,��
C��-ก		���&

��������*����,-8 
(���) 

0,���ก��	 ���-�
�         11,175,636  43.6%         545,220  
0,���ก��	 �)            114,000  0.4%            5,562  
0,���
���� (�	��)��)          2,740,728  10.7%         133,711  
m�WB�        11,579,592  45.2%         564,928  
��	��        25,609,956 100.0% 1,249,420 
 

5.3.1.2 �-6��,���,��	����ก�	��������,���������!��� �������,������ก�	
������0,���ก��	���-�
���&�) ��7��!�ก��,���������!���	�����%���������)�$%���	7��0,��
�ก��	��3����-�
� ��& �) ������������3� 2 	��ก�	 ������7���&������ก�	�,-8����-6�!
��������
��3���3� 1,099,800 ��� ก�	-4��,������/��$���	���)� 5-5 
 

��,����� 
!
����

�� 
!
�������� (���) 

������7� ������ก�	 	�� 
��,���������!��� 4 593,400 506,400 1,099,800 

 
��	���)� 5-5  ก�	-4��,���,��	����ก�	������,������������!��� 

-	&�9������� 
��ก�	����!	�� 

(�����,-8) 
����,��ก�	-4�

�,�� 

��ก�	-4��,��
��,���������!���

�,-8 (���) 
0,���ก��	 ���-�
�  11,175,636 99.0%      1,088,694  
0,���ก��	 �) 114,000 1.0%           11,106  
��	�� 11,289,636 100.0% 1,099,800 
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5.3.1.3 �,��	����ก�	��������,�������m�WB� ��&��,��������
���� /�,����)
ก�	-4��,�� ��7��!�ก�-6�ก�	��������������*��&�����	7������� !=�ก
����$���������������������
����,�&	��ก�	����	� 
 

��,����� !
������ !
�������� (���) 
������7� ������ก�	 	�� 

��,�������m�WB� 2 385,920 273,500 659,420 
��,��������
���� 1 213,120 95,000 308,120 

	�� 967,540 
 

5.3.1.4 !�ก��ก�	-4��,��������� �
����5���3�������
���"�����������	'���,
��,������������,�&-	&�9� �	�-�,��	����ก�	�����,�������������/��$���	���)� 5-6 

 

��	���)� 5-6  �	�-�,��	����ก�	�����,����  
(��,��: ���)  

-	&�9������� 
��ก�	
����!	��

(�����,-8) 

��-4��,��!�ก��,�� ��,��
�����m
�WB� ��&

��,��
�����
�
���� 

�,��	����ก�	���� 

C��-ก		�
��&�����
���*��� 

�����
��!��� 

	����3���3� 
��	�
�,

���� 

0,���ก��	 ���-�
�  11,175,636      545,220   1,088,694   1,633,914 0.15 
0,���ก��	 �)      114,000          5,562        11,106   16,668 0.15 
0,���
���� (�	��)��)   2,740,728      133,710   308,120 441,830 0.16 
m�WB� 11,579,592      564,928   659,420 1,224,348 0.11 
��	�� 25,609,956 1,249,420 1,099,800 967,540 3,316,760 0.13 
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5.3.2 �,��	����ก�	�������������� 
5.3.2.1  �,��	�����������&�,�$%�!,��ก�	�������������� 
!�ก���5��,��	���������-	&ก�����������7���&������ก�	��pq���	���	���

�,��ก������	������!
���� 9 �� �-6�������3���3� 2,293,680 ����)�����/��$���	���)� 4-7 ��& 
�,�$%�!,��ก�	���� ���	������ �)�����/�������	���)� 4-8 ��3� ���$��-4��,���������������
������ ���-	���"ก�	����!	������,�&������$���	���)� 5-7 ����,/-�)3 
 

��,����� 
�	��������� �,�$%�!,��$�ก�	

���� 
(���) 

	�� 
(���) !
������ 

!
����	�� 
(���) 

pq���	���	 9 2,293,680 658,910 2,952,590 
 

��	���)� 5-7  �	�-�,��	�����������&�,�$%�!,��ก�	�����,����  
(��,��: ���) 

-	&�9������� 
��ก�	����!	�� 

(�����,-8) 

�,��	�����������&�,�$%�!,��ก�	���� 

��ก�	-4��,�� ��	��,���� 

0,���ก��	 ���-�
�         11,175,636       1,288,447  0.12 
0,���ก��	 �)            114,000            13,143  0.12 
0,���
���� (�	��)��)          2,740,728          315,980  0.12 
m�WB�        11,579,592       1,335,019  0.12 
��	��        25,609,956 2,952,590 0.12 

 
5.3.3 �,��	����ก�	�������������� 

5.3.3.1  ������ก�	���������ก�	������������� 
!�ก����,��ก�	���������$����)� 3 ����� 7.2 ��3� �
�����$%�)ก�	�3���=����7��
�ก�	

�-	)����)���������)�/��!�ก������ ��& !�ก	&������ �����	���)� 5-8 !&��B�/���,�ก�	���������
���������$��,�)�	���������-���9�� ��&�
�$����B��,�ก�	��3�	���������������3���
�ก�,�
������	�� �
�$���ก����������!�กก�	������������ 0=� 49.56 ����,��,� W=�����	&��������3�
���5��)���������
�$����B��,�������)ก
�/	�)� 4.44 ����,��,�  
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��	���)� 5-8  ��	���-	)����)��ก�	������������������&���������  
(��,��: ���) 

	��ก�	 
�������,��,�

������� 

ก�	������������������ 

�������,��,� �������,��,� 

!
����ก	&��A A4 �)�$%����� 100   100 

!
�������� 200   200 

�,������ ���-�
�                40.00  0.20               40.00  

�,�ก	&��A A4                 16.00  0.16               16.00  

�,�ก	&��A-ก �	�����                   4.83  4.83                 4.83  

�,������-ก r �)                24.73  24.73               24.73  

�,�������,�                   5.00  5.00                 5.00  

��	��,��	����ก�	�������������� 0.15 30.00 
��	��,��	�����������&�,�$%�!,��
ก�	�������������� 0.12 24.00 

	��������ก�	����                 90.56                144.56  

	������               100.00  �����& 50 ������             100.00  

�,�!��!
���,��                   5.00  	���& 5 ������-ก                 5.00  

	��/�� r ��� �                 95.00                  95.00  

ก
�/	(������) - ���                    4.44               (49.56)  

ก
�/	(������) - % !�ก	��������� �               4.67%              (52.2%)  
 

 

 

 

DPU



 
 

บทที ่6 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
6.1 สรุปผลการวจัิย 

6.1.1  ผลการศึกษาวิธีการคิดตน้ทุนงานส่ิงพิมพข์องหน่วยงานโรงพิมพ ์
จากการศึกษาวิธีการและเปรียบเทียบกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 พบว่าวิธีการคิด

ตน้ทุนการผลิตส่ิงพิมพข์องโรงพิมพไ์ม่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี เน่ืองจากตน้ทุนท่ีนาํมาคิด
นั้นมีเพียงวสัดุมาตรฐานท่ีใชใ้นการผลิตส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ค่ามิเตอร์เคร่ืองถ่ายเอกสาร ค่าหมึกพิมพ ์ค่า
กระดาษ และวสัดุเฉพาะท่ีใชใ้นแต่ละงานเท่านั้น โดยมิไดร้วมตน้ทุนแปลงสภาพซ่ึงประกอบดว้ย 
ค่าแรงงานการผลิตและค่าใชจ่้ายการผลิต  ผลท่ีเกิดข้ึนคือ ตน้ทุนการผลิตส่ิงพิมพต์ ํ่าไปและไม่
ถูกตอ้ง มูลค่าของสินคา้คงเหลือในบญัชีคุมสินคา้ไม่ถูกตอ้งมีผลกระทบกบัการรายงานสถานะ
ทางการเงินและผลการดาํเนินงานของโรงพิมพ ์ทาํใหผู้บ้ริหารไม่ไดรั้บสารสนเทศท่ีถูกตอ้งและไม่
สามารถนาํมาใชใ้นการตดัสินใจ 

จากขอ้มูลรายงานผลการดาํเนินงาน (บางส่วน) ของโรงพิมพใ์นบทท่ี 3 เป็นตวัอยา่งท่ี
แสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบจากการคาํนวณตน้ทุนการผลิตท่ีไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากตน้ทุนสินคา้นั้นตํ่า
ไป จึงอาจก่อให้เกิดปัญหากําไรสูงไปหรือตํ่ าไปในแต่ละรอบเวลาบัญชีได้ ข้ึนอยู่กับการ
เปล่ียนแปลงของปริมาณสินคา้คงเหลือในแต่ละปี ผูบ้ริหารไม่สามารถนาํขอ้มูลไปวิเคราะห์เพื่อการ
บริหารงานและตดัสินใจได ้

ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนวิธีการบนัทึกตน้ทุนการผลิต
ส่ิงพิมพเ์พื่อให้มีความถูกตอ้งและเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ทาํให้ผูบ้ริหารมีสารสนเทศท่ี
เพียงพอต่อการตดัสินใจได ้

6.1.2 ตน้แบบระบบตน้ทุนงานสัง่ทาํและวิธีการคิดตน้ทุนการผลิตของหน่วยงานโรงพิมพ ์
ในบทท่ี 5 ไดน้าํเสนอตน้แบบและวิธีการคิดตน้ทุนการผลิตส่ิงพิมพ ์โดยการกาํหนด

กรอบแนวคิดท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 ท่ีรวมเอาตน้ทุนแปลงสภาพเขา้มาในการคิด
ตน้ทุน ตน้ทุนแปลงสภาพประกอบดว้ยค่าแรงงานการผลิต และ ค่าใชจ่้ายการผลิต และเสนอวิธีการ
ปันส่วนตน้ทุนแปลงสภาพคิดเขา้งานโดยใชร้ะดบักิจกรรมของจาํนวนการผลิตจริง และคาํนวณหา
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อตัราค่าแรงงานการผลิตคิดเขา้งานและอตัราค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งานต่อหนา้ (กระดาษ ขนาด 
A4) ตารางท่ี 6-1 สรุปอตัราตน้ทุนแปลงสภาพคิดเขา้งานไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 6-1  สรุปอตัราตน้ทุนแปลงสภาพคิดเขา้งานต่อหนา้ 

ประเภทผลผลิต 
ยอดการผลิตจริง 
(หนา้กระดาษ A4 

ต่อปี) 

อตัราค่าแรงการผลิต
คิดเขา้งาน 
บาทต่อหนา้ 

(กระดาษ A4) 

ค่าแรงงานทางออ้ม
และค่าใชจ่้ายการ
ผลิตคิดเขา้งาน 
บาทต่อหนา้ 

(กระดาษ A4) 
ถ่ายเอกสาร ขาว-ดาํ  11,175,636  0.15 0.12 
ถ่ายเอกสาร สี       114,000  0.15 0.12 
ถ่ายสาํเนา (โรเนียว)    2,740,728  0.16 0.12 
ออฟเซ็ท  11,579,592  0.11 0.12 
ยอดรวม   25,609,956 0.13 0.12 

 
ดงันั้นตน้ทุนการผลิตส่ิงพิมพต์ามคาํสัง่ซ้ือแต่ละงาน จะประกอบดว้ย วสัดุมาตรฐานท่ี

ใชใ้นการผลิตส่ิงพิมพ ์วสัดุเฉพาะท่ีใชใ้นแต่ละงาน ค่าแรงงานการผลิต และ ค่าใชจ่้ายการผลิต ดงั
แสดงในแผนภูมิ ท่ี 6-1 
  
แผนภูมิท่ี 6-1  สรุปโครงสร้างตน้ทุนการผลิตส่ิงพิมพ ์

DPU



43 

 
 

นอกจากนั้นในบทท่ี 5 ยงัไดเ้สนอตน้แบบวิธีการคาํนวณตน้ทุนการผลิตส่ิงพิมพ ์โดย
ใชต้วัอย่างการผลิตเอกสารคาํสอน โดยใชว้ิธีการคิดตน้ทุนแบบใหม่ ซ่ึงจากตน้แบบท่ีเสนอนั้น 
แสดงให้เห็นถึงตน้ทุนท่ีถูกตอ้งและสามารถตั้งราคาขายไดใ้นราคาท่ีมหาวิทยาลยัไม่ตอ้งรับภาระ
ผลขาดทุน  

6.1.3 การตั้งราคาขายส่ิงพิมพท่ี์เหมาะสม 
จากตวัอยา่งการคาํนวณตน้ทุนตามตน้แบบในบทท่ี 5 ตารางท่ี 5-8 นั้น ผูว้ิจยัเสนอใหมี้

การตั้งราคาขายโดยพิจารณาจากตน้ทุนเตม็หรือตน้ทุนคิดเขา้งาน (Full or Absorption Costing) เพื่อ
ไม่ให้เกิดผลขาดทุน ดังนั้ นการตั้ งราคาขายตํ่าสุดท่ีจุดคุ้มทุนจะอยู่ท่ี ราคา 155 บาทต่อเล่ม                    
ตามตารางท่ี    6 -2  
 
ตารางท่ี 6-2  การตั้งราคาขายท่ีจุดคุม้ทุน 

รายการ 
การคิดตน้ทุนตามตน้แบบ 

ตน้ทุนต่อแผน่ ตน้ทุนต่อเล่ม 

จาํนวนกระดาษ A4 ท่ีใชผ้ลิต   100 

จาํนวนหนา้   200 

ค่าพิมพ ์ขาว-ดาํ 0.20                  40.00  

ค่ากระดาษ A4 0.16                 16.00  
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ตารางท่ี 6-2  (ต่อ) 

รายการ 
การคิดตน้ทุนตามตน้แบบ 

ตน้ทุนต่อแผน่ ตน้ทุนต่อเล่ม 

ค่ากระดาษปก อาร์ตมนั 4.83                 4.83  

ค่าพิมพป์ก – สี 24.73               24.73  

ค่าเขา้เล่ม 5.00                 5.00  

อตัราค่าแรงงานการผลิตคิดเขา้งาน 0.15 30.00 

อตัราค่าแรงงานทางออ้มและค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน 0.12 24.00 

รวมตน้ทุนการผลิต               144.56  

ราคาขาย หนา้ละ 50 สตางค ์             155.00  

ค่าจดัจาํหน่าย ร้อยละ 5 ของหนา้ปก                7.75  

รายได ้– สุทธิ               147.25  

กาํไร(ขาดทุน) - บาท                 2.69  

กาํไร(ขาดทุน) - % จากราคาขายสุทธิ                1.8%  
 
หมายเหตุ:  การตั้งราคาขายข้ึนกบันโยบายของมหาวิทยาลยัในการกาํหนดอตัรากาํไรจากการขาย 
  
6.2  ข้อเสนอแนะงานวจัิยและประโยชน์ของงานวจัิย 

6.2.1  ขอ้เสนอแนะ 
ผลของงานวิจยัน้ีแสดงให้เห็นถึงปัญหาในการคิดตน้ทุนในระบบงานสั่งทาํของโรง

พิมพม์หาวิทยาลยั ซ่ึงเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวต้ามมาตรฐานการบญัชี ทาํ
ให้การคิดตน้ทุนต่อหน่วยไม่ถูกตอ้ง ส่งผลถึงการวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือไม่ถูกตอ้ง ทาํให้การ
รายงานผลการดําเนินงานของโรงพิมพ์มีความผิดพลาด ท่ีสําคัญคือผูบ้ริหารไม่สามารถใช้
สารสนเทศเหล่าน้ีในการปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงานได ้ไม่สามารถวดัความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโรงพิมพ ์ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยัมีดงัน้ี 

6.2.1.1 เสนอให้นาํตน้แบบการคิดตน้ทุนแบบใหม่น้ีนาํมาใชใ้นทนัที เพื่อให้การคิด
ตน้ทุนมีความถูกตอ้ง และสามารถปรับเปล่ียนราคาขายเอกสารส่ิงพิมพใ์หมี้ความเหมาะสมและไม่
ทาํใหเ้กิดผลขาดทุน 
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6.2.1.2 ใหมี้การปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์ร โดยใหฝ่้ายการเงินและบญัชีส่งนกับญัชี
เขา้มาปฏิบติังานดา้นบญัชี ระบบงานสินคา้คงคลงั และบญัชีตน้ทุนการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าจะ
ปฏิบติังานโดยใชห้ลกัเกณฑต์ามมาตรฐานการบญัชีภายใตก้ารกาํกบัดูแลของฝ่ายการเงินและบญัชี 

6.2.1.3 ใหมี้การพิจารณาการปรับปรุงพฒันาระบบงานผลิตของโรงพิมพ ์โดยพิจารณา
ถึงโอกาสของการจดัหาจากภายนอก (Outsourcing) เพื่อหาความประหยดัไดข้องตน้ทุน และการ
พฒันาเทคโนโลยกีารพิมพใ์หมี้ความทนัสมยั 

6.2.2  ขอ้เสนอแนะและงานวิจยัในอนาคต 
งานวิจัยน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาให้ทราบถึงปัญหาในการการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อจัดทํา

สารสนเทศให้ผูบ้ริหารใชใ้นการตดัสินใจ โดยใชก้รณีศึกษาหน่วยงานท่ีมีลกัษณะงานเฉพาะ และ
เนน้วิธีการคิดตน้ทุนตามลกัษณะการผลิตแบบงานสั่งทาํ (Job Order Costing) ขอ้เสนอแนะสาํหรับ
งานวิจยัในอนาคตมีดงัน้ี 

6.2.2.1 ศึกษาการวิเคราะห์ตน้ทุนเพื่อจดัทาํสารสนเทศให้แก่ผูบ้ริหารในลกัษณะของ
กระบวนการ เช่น กระบวนการจดัการเรียนการสอน กระบวนการใหบ้ริการต่างๆ ในบริบทของการ
บริหารของสถาบนัอุดมศึกษา 

6.2.2.2 นาํเอากรอบแนวคิดของการคิดตน้ทุนโดยใชร้ะบบตน้ทุนกิจกรรม (Activity 
Based Costing) เพื่อให้การคิดตน้ทุนต่อหน่วยมีความถูกตอ้งมากข้ึน โดยให้มีการศึกษาและ
พิจารณา ตวัผลกัดนัตน้ทุน (Cost Driver) เพื่อใชเ้ป็นเกณฑปั์นส่วนใหมี้ความเหมาะสมกบักิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึน 

6.2.2.3 ขยายผลงานวิจยัลงไปในระดบัภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหเ้ขา้ใจระบบและวิธีการ
คิดตน้ทุนในทางปฏิบติั และศึกษาปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน เพื่อจดัทาํขอ้เสนอแนะ 

6.2.3  ประโยชน์ของงานวิจยั 
ผลของงานวิจยัน้ีแสดงให้เห็นถึงปัญหาในการคิดตน้ทุนในระบบงานสั่งทาํของโรง

พิมพม์หาวิทยาลยั ซ่ึงเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวต้ามมาตรฐานการบญัชี ทาํ
ให้การคิดตน้ทุนต่อหน่วยไม่ถูกตอ้ง ส่งผลถึงการวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือไม่ถูกตอ้ง ทาํให้การ
รายงานผลการดาํเนินงานของโรงพิมพมี์ความผิดพลาด จากตน้แบบท่ีนาํเสนอจะเป็นประโยชน์
ดงัน้ี 

6.2.3.1 ดา้นการบริหารงาน ผูบ้ริหารสามารถนาํขอ้มูลตน้ทุนน้ีไปใชใ้นการปรับปรุง
และพฒันาการดาํเนินงานของโรงพิมพ์ ใช้ในการวางแผน การบริหารต้นทุน และการจัดทาํ
งบประมาณ เพื่อใหเ้กิดการควบคุมการทาํงานและติดตามการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสมสามารถ
วดัความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได ้ 
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6.2.3.2 ดา้นการเรียนการสอน คณาจารยส์ามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการจดัทาํกรณีศึกษา
เพื่อใชใ้นการเรียนการสอนวิธีการคิดตน้ทุนแบบงานส่ังทาํในวิชาการบญัชีตน้ทุน การตั้งราคาขาย
ในวิชาการบญัชีบริหาร เพ่ือให้นกัศึกษาไดมี้ความเขา้ใจเทคนิคในการคาํนวณรวมทั้งวิธีการเลือก
เกณฑก์ารปันส่วนใหเ้หมาะสม โดยใชข้อ้มูลจริง 
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ภาคผนวก 
 

- รายงานกาํลงัการผลิต (Capacity Report) 
- รายงานผลการผลิต (Operation Report) 
- รายงานการวิเคราะห์รายไดจ้ากการขาย (Sales Analysis) 
- แบบฟอร์มขอใชบ้ริการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ประเภทหน่วยงานภายใน 
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ตัวอย่าง  รายงานกาํลงัการผลติ (Capacity Report) 
 

โรงพิมพ ์มธบ. 

รายงานกาํลงัการผลิต - Capacity report 

สาํหรับเดือน พฤษภาคม  2553 

Current Month 

พ.ค.-53 

จาํนวนผลิต/
หนา้ ต่อ
ชัว่โมง 

จาํนวนผลิต/
หนา้ at 100% 

capacity 

จาํนวน
ชัว่โมง 

Downtime + 
Idle Time 

Loss Capacity 
% 

Utilization 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร Canon  1               3,000             357,000             102.00            306,000  14.3% 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร Sharp   2               2,700             321,300             119.00            321,300  0.0% 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร Canon   1               4,800             571,200               77.00            369,600  35.3% 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร Canon   2               3,000             357,000                    -                        -    100.0% 

เคร่ืองพิมพส์าํเนา   1               4,800             571,200               21.00            100,800  82.4% 

เคร่ืองพิมพส์าํเนา   2               4,800             571,200               28.00            134,400  76.5% 

เคร่ืองพิมพดิ์จิตอล DT135               3,300             442,200               14.00              46,200  89.6% 

เคร่ืองพิมพดิ์จิตอล DC9000               5,400             642,600                    -                        -    100.0% 

เคร่ืองพิมพดิ์จิตอลสี DC6060               3,600             428,400                    -                        -    100.0% 

เคร่ืองพิมพอ์อฟเซท  ตดั 2             24,000          3,672,000               42.00         1,008,000  72.5% 

รวม             59,400          7,934,100             403.00         2,286,300  71.2% 
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ตัวอย่าง  รายงานผลการผลติ (Operation Report) 
 

โรงพิมพ ์มธบ. 

รายงานผลการผลิต - Operation report 

สาํหรับเดือน พฤษภาคม  2553 

พฤษภาคม 2553 

  
จาํนวนงาน 

จาํนวน
ตน้ฉบบั/
หนา้ 

จาํนวน
ผลิต/หนา้ 

ประมาณการ
รายได ้

รายไดต่้อหน่วย 

งานถ่ายเอกสาร 98  3,133  31,440  26,470  0.84  

งานพิมพส์าํเนา 55  129  105,435  51,121  0.48  

งานพิมพอ์อฟเซท 11  546  683,503  174,358  0.26  

งานพิมพดิ์จิตอลขาวดาํ 482  8,211  1,142,574  711,122  0.62  

งานพิมพดิ์จิตอลสี 44  2,052  3,608  297,003  82.32  

งานจา้งภายนอก - - - - - 

รวม 690  14,071  1,966,560                 1,260,074                          0.64  
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ตัวอย่าง  รายงานการวเิคราะห์รายได้จากการขาย (Sales Analysis) 
 

โรงพิมพ ์มธบ. 

รายงานการวิเคราะห์รายไดจ้ากการขาย (Sales Analysis) 

สาํหรับเดือน พฤษภาคม  2553 
งานบริการภายใน  งานบริการภายนอก  ขาย  รวม  

งานผลิตส่ิงพิมพ ์         
 วชิาการ      109,401.00           109,401.00  
 ขอ้สอบ      191,811.00           191,811.00  
 บริหาร      181,609.00           181,609.00  
 ประชาสัมพนัธ์      141,776.00           141,776.00  
 โครงการ      182,953.00           182,953.00  
 งานส่ิงพิมพอ่ื์นๆ          84,377.00           84,377.00  
ตาํรา เอกสาร           98,369.25         98,369.25  
เคร่ืองแบบ         198,592.00       198,592.00  
รวม      807,550.00         84,377.00      296,961.25     1,188,888.25  
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ตวัอย่าง  แบบฟอร์มขอใช้บริการผลติส่ือส่ิงพมิพ์ 
ประเภทหน่วยงานภายใน 
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