
บทท่ี 2 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (Cost and Expense) 
 

 ต้นทุน ( Cost ) และค่าใช้จ่าย ( Expense) เป็นค่าซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกันมากที่สุด

โดยความเข้าใจทั่วไปเราอาจแยกความหมายของต้นทุนว่าเป็นส่วนของการลงทุน โดยจ่ายเป็นจ านวน

เงิน หรือสิ่งแลกเปลี่ยนอย่างอ่ืนไปเพ่ือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือบริการใด ๆ ส่วนค่าใช้จ่ายเรามักเข้าใจว่า

เป็นจ านวนเงินที่เราจ่ายไปในการใช้บริการหรือด าเนินงาน ในความหมายดังกล่าวจึงไม่เห็นความ

แตกต่างของทั้งสองค า ซึ่งในต่อไปนี้จะใช้ทั้งสองค าในความหมายเดียวกัน  

 

ชนิดของต้นทุน  

 

 ต้นทุนมีรูปแบบและลักษณะของการประเมินแตกต่างกันไป ซึ่งสามารถแยกเป็นชนิดของ

ต้นทุนต่างๆ ได้ดังนี้  

 ต้นทุนเงินสด (Cash Cost)  ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ช าระเป็นเงินสด จัดเป็นต้นทุน

เงินสดทั้งสิ้น  

 ต้นทุนตามบัญชี (Book Cost)  ในการคิดต้นทุนเครื่องจักรเมื่อหักค่าเสื่อมราคาไปแล้ว 

เครื่องจักรนั้นๆ จะมีต้นทุนที่เราบันทึกเป็นตัวเลขโดยวิธีการของการคิดค่าเสื่อมราคาเป็นต้นทุนตาม

บัญชีในขณะนั้น  ต้นทุนตามบัญชีจึงเป็นเพียงตัวเลขท่ีบันทึกไว้เท่านั้น  

 ต้นทุนจม (Sunk Cost)  ต้นทุนที่ได้ช าระไปหมดแล้วถือเป็นต้นทุนจม จึงนับเป็นต้นทุน

ของอดีตซึ่งจะไม่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจในอนาคต  

 ต้นทุนเสียโอกาส  (Opportunity Cost)  การเสียโอกาสหรือเสียผลประโยชน์ที่พึงได้จะ

ถือเป็นต้นทุนในลักษณะหนึ่ง  ต้นทุนเสียโอกาสจึงเป็นต้นทุนในลักษณะขาดทุนก าไรที่ควรจะได้ 

 ต้นทุนการทดแทนทรัพย์สิน (Replacement Cost)  ทรัพย์สินเมื่อมีอายุการใช้งานมาก

ขึ้นจะมีประสิทธิภาพลดลง ท าให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสูงขึ้น การทดแทนด้วยเครื่องจักรที่

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงกว่า จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปมาก 



 2 

 ต้นทุนเปลี่ยนย้ายได้ (Postponable Cost)  ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายบางอย่างสามารถ

ก าหนดเพ่ิมหรือลด และเปลี่ยนไปตามความจ าเป็นในช่วงเวลาต่างๆ ได้  

 ต้นทุนเพิ่ม (Increment Cost)  ธุรกิจที่ขยายตัวจากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่งจะต้อง

การเงินทุนเพ่ิมถือว่าเป็นต้นทุนเพ่ิม ต้นทุนชนิดนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการวิเคราะห์ระดับการลงทุน

ของโครงการลงทุนใดๆ  ต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมจะต้องให้ผลประโยชน์คุ้มกับจ านวนเงินที่เป็นต้นทุน

เพ่ิม 

 ต้นทุนเพิ่มต่อหน่วย (Marginal Cost)  ต้นทุนเพ่ิมส าหรับหน่วยผลิตหรือบริการเพ่ิมขึ้น

หนึ่งหน่วย คือ ต้นทุนเพ่ิมต่อหน่วย เช่น อัตราการผลิตที่เป็นอยู่ในขณะนี้เป็น  200 หน่วย  เรา

ต้องการเพ่ิมจ านวนผลิตเป็น  300 หน่วยโดยเพ่ิมเงินลงทุนอีกเป็นจ านวนเงิน  100 บาท  ต้นทุนเพ่ิม

ต่อหน่วยจะเป็นหนึ่งบาท  แต่ถ้าเราเพ่ิมการผลิตเป็น 400 หน่วย ต้นทุนเพ่ิมอาจจะมีค่าเพียง  150 

บาท ต้นทุนเพ่ิมต่อหน่วย ณ จุดนี้ก็จะมีค่าเพียง  75 สตางค์ต่อหน่วย  ต้นทุนเพ่ิมต่อหน่วยจะเป็น

ค่าที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจส่วนมากการตัดสินใจมักจะผิดพลาดเนื่องจากยึดถือต้นทุนโดยเฉลี่ย

ต่อหน่วย ( Average Cost) แทนที่จะใช้ต้นทุนเพ่ิมต่อหน่วย  

 ต้นทุนแยกได้และต้นทุนร่วม (Traceable and Common Cost)  ต้นทุนแยกได้  เป็น

ต้นทุนซึ่งสามารถจัดสรรประเมินต้นทุนได้ชัดเจนว่าเป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์หรือต้นทุนการ

ด าเนินงานหรือค่าใช้จ่ายส าหรับการบริการใด ๆ เช่น ต้นทุนวัสดุโดยตรงหรือค่าแรงงานโดยตรง

โดยมากจะสามารถจัดสรรหรือประเมินได้ง่าย  ส่วนต้นทุนซึ่งไม่สามารถจะแยกประเมินเป็นต้นทุน

เฉพาะหน่วยของผลิตภัณฑ์หรือบริการได้จะเรียกว่าต้นทุนร่วม  

 ต้นทุนควบคุมได้และต้นทุนลดได้ (Controllable and Reducible Cost) ต้นทุน

โดยทั่วไปเป็นต้นทุนที่ควบคุมได้  หมายความว่าเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือการ

ให้บริการได้ แต่การควบคุมจะท าได้ไม่ทุกรายการและท าได้เพียงแค่ถึงระดับหนึ่งเท่านั้น และบางครั้ง

ก็ไม่จ าเป็นถึงกับต้องควบคุมดังกล่าว การก าหนดลักษณะของต้นทุนให้เป็นต้นทุนควบคุมได้จึงมี

คุณค่าอย่างยิ่ง  

 ต้นทุนโดยตรงและต้นทุนทางอ้อม (Direct and Indirect Cost)  ค่าใช้จ่ายที่เราคิด

โดยตรงกับทรัพย์สินหรือผลิตภัณฑ์ เช่น ค่าแรงหรือค่าวัสดุ เราจะจ่ายเป็นจ านวนเงินหรือสิ่งทดแทน

อ่ืนโดยตรงตามจ านวนผลิตที่เกิดขึ้น  ต้นทุนโดยตรงจึงจ าเป็นต้นทุนชนิดเดียวกับต้นทุนแยกได้ส่วน

ต้นทุนทางอ้อมเป็นต้นทุนที่อยู่ในลักษณะต้นทุนร่วม  ซึ่งไม่สามารถจะแยกแสดงเป็นแต่ละรายการ
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ของผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ได้เช่นค่าไฟฟ้า ค่ายามรักษาการ  ค่าใช้จ่ายบริหารฯลฯ ส่วนมากต้นทุน

โดยตรงกับต้นทุนทางอ้อมจะผูกพันธ์กับการผลิต หมายความว่าถ้าต้นทุนใดเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ

ผลิตจะถือเป็นต้นทุนโดยตรง ส่วนต้นทุนที่ใช้ส าหรับเป็นส่วนช่วยให้เกิดการผลิตจะถือเป็นต้นทุน

ทางอ้อม  

 ต้ น ทุ น ค้ า งจ่ ายและต้ น ทุ น รอการตั ดบั ญ ชี  (Accrued and Deferred Cost) 

 ต้นทุนค้างจ่าย คือ ต้นทุนที่คิดส าหรับการใช้บริการก่อนการช าระ เป็นลักษณะเดียวกับการ

กินก่อนจ่ายทีหลัง ส่วนต้นทุนตัดบัญชีคือ ต้นทุนส าหรับการบริการที่ยังไม่สิ้นสุดจะรวมถึงค่าใช้จ่าย

ล่วงหน้า (Prepaid  Expense) ด้วย 

 ต้นทุนคงท่ีและต้นทุนแปรผัน (Fixed and Variable Cost)  ต้นทุนคงที่คือ ต้นทุนที่คิด

ส าหรับทรัพย์สินที่ให้บริการหรือผลิตผลได้  โดยต้นทุนไม่เปลี่ยนแปลงตามจ านวนหน่วยที่ให้บริการ

หรือที่ผลิตได้  ตัวอย่างเช่น ต้นทุนเครื่องจักรและตัวอาคารโรงงานจะเป็นต้นทุนคงที่ซึ่งจ ะไม่

เปลี่ยนแปลงไม่ว่าโรงงานจะไม่ได้ผลิตอะไร หรือผลิตขึ้นภายใต้สมรรถภาพที่มีอยู่  ส่วนต้นทุนแปรผัน

จะเปลี่ยนไปตามจ านวนหน่วยผลิตที่เพ่ิมข้ึน เช่น ค่าแรงที่ใช้ในการผลิต ค่าวัสดุ จ านวนวัสดุจะใช้มาก

ขึ้น ค่าวัสดุก็จะสูงขึ้นด้วย  

 ต้นทุนแรกเริ่มและต้นทุนด าเนินงาน (First and Operating Cost)  ต้นทุนแรกเริ่ม คือ 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ส าหรับการลงทุนของธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งเราเรียกว่าต้นทุนของธุรกิจ เช่น ต้นทุนของ

ทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือการผลิตหรือการให้บริการ บางทีเราก็เรียกต้นทุนแรกเริ่มว่า ต้นทุนทุนทรัพย์ 

(Capital Cost) ส่วนต้นทุนด าเนินงานคือค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้เพ่ือการด าเนินการทรัพย์สินที่ลงทุน

ไป เพ่ือให้สามารถเกิดผลผลิตหรือบริการได้เช่น ต้องมีค่าแรงค่าวัสดุและอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายด าเนินงานถ้า

เปรียบเป็นส่วนของทุนหมุนเวียนจะเรียกว่า Working Capital ต้นทุนแรกเริ่มและต้นทุนด าเนินงาน

จะเป็นลักษณะต้นทุนที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมบ่อยครั้งที่สุด  

 ต้นทุนอนาคต (Future Cost)  ในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคต เช่น การจัดซื้อเครื่องจักร

ที่ใช้ในปีหน้า ราคาเครื่องจักรค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเป็นเรื่องของอนาคต  การประเมินค่าใช้จ่าย

จึงเป็นการประเมินต้นทุนส าหรับอนาคต  ต้นทุนที่ประเมินถือเป็นต้นทุนอนาคต  

ทรัพย์สินจะรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องช าระเพ่ือการได้มาซึ่งทรัพย์สินเพ่ือการผลผลิตหรือบริการซึ่ง

จะน ามาทดแทนทรัพย์สินที่มีอยู่ เช่น ค่าเครื่องจักร ค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง คิดรวมกัน  
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 ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ (Decision Making Cost) เราได้แยกชนิดของต้นทุนหรือ

ค่าใช้จ่ายไว้พอสังเขป เพ่ือความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวค่าใช้จ่าย ซึ่งจะต้องน าไปใช้ในทางการบัญชีและ

วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  ต้นทุนแต่ละอย่างแต่ละชนิดเมื่อประเมินมาได้แล้วย่อมจะมี

ลักษณะของการน าไปใช้งานแตกต่างกันออกไป เช่น ค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายที่ประเมินเพ่ือการหา

ผลก าไรขาดทุน แต่จะน ามาใช้เป็นตัวก าหนดเพ่ือการตัดสินใจในเรื่องการทดแทนเครื่องจักร 

(Replacement) ไม่ได้  

 ต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจส่วนมากเป็นต้นทุนอนาคต  ซึ่งจะใช้ก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับ

อนาคตภายใต้เงื่อนไขหรือขอบข่ายที่ตั้งขึ้น ต้นทุนตามหลักบัญชีจะมีประโยชน์ในการน ามาใช้เป็น

ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจได้เช่นกัน ถ้าเรารู้จักดัดแปลงค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับปัญหาที่เก่ียวข้อง  

 

ตัวอย่าง 2.1  มีโรงงานผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง ซึ่งมีสมรรถภาพผลิตได้เดือนละ  20,000 หน่วย 

ถ้าต้องการผลิตเพ่ิมขึ้นอีก ก็ท าได้เพียงแต่เพ่ิมค่าใช้จ่ายบางส่วน สมมุติว่าขณะนี้ท าการผลิตอยู่  

15,000 หน่วย และสามารถเพ่ิมการผลิตได้ถึง 20,000 หรือ  25,000 หน่วย ต่อเดือนจากข้อมูล

ค่าใช้จ่ายที่แสดงข้างล่าง  ถ้ามีลูกค้ามาสั่งซื้อเพ่ิมขึ้นจากอัตราการผลิตในขณะนี้อีก  5,000 หน่วยใน

ราคาหน่วยละ  1 บาท ควรจะรับการสั่งซื้อนี้หรือไม่  ถ้ารับการสั่งซื้อจากลูกค้าพิเศษรายที่หนึ่งแล้ว

ปรากฎว่ายังมีลูกค้าพิเศษรายที่สองต้องการสั่งซื้ออีก 5,000 หน่วย ในราคา 1.30 บาท ควรจะรับการ

สั่งซื้ออีกหรือไม่  

จ านวนหน่วยที่ผลิตได้ ( หน่วย )  15,000  20,000  25,000 

ต้นทุนแปรผัน ( บาท )   6,000  8,000  10,000 

ต้นทุนคงท่ี (บาท)   15,000  15,000  20,000 

 

วิธีท า  ค านวณหาต้นทุนเพ่ิม และต้นทุนเพ่ิมต่อหน่วยได้ดังนี้ 

 จ านวนหน่วยที่ผลิตได้ ( หน่วย ) 15,000  20,000  25,000 

 ต้นทุนการผลิตรวม ( บาท ) 21,000  23,000  30,000 

 ต้นทุนเพิ่ม (บาท)  -  2,000  7,000 

 ต้นทุนเพิ่มต่อหน่วย ( บาท ) -  0.40  1.40  

 ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย (บาท)  1.40  1.15  1.20  
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ต้นทุนในการด าเนินกิจการ (The Cost of Operating an Enterprise)  

 

 ค่าใช้จ่ายที่แสดงเป็นต้นทุนการผลิตของสินค้ามีรายละเอียดแยกย่อยตามประเภทของ

ต้นทุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการผลิตดังแสดงในตารางที่  2.1  ต้นทุนของการด าเนินการโดยมากจะดู

รายละเอียดได้จากงบบัญชีก าไรขาดทุน ( Profit & Loss Statement )  ซึ่งเป็นเอกสารทางการเงินที่

แสดงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานธุรกิจเปรียบเทียบกับผลได้ของธุรกิจนั้นงบบัญชีก าไรขาดทุนนี้จะ

แสดงผลก าไรสุทธิของระยะการด าเนินธุรกิจ  ตารางที่ 2.2  เป็นตัวอย่างของงบบัญชีก าไรขาดทุนซึ่งมี

รูปแบบคล้ายกันส าหรับธุรกิจทั่วไป   

 

ตารางท่ี  2.1  รายละเอียดต้นทุนการผลิตของบริษัท โมเดิร์นเทคโนโลยี จ ากัด ประจ าปี 2559 

 
รายการหลัก รายการย่อย 

จ านวนเงิน

(บาท) 

จ านวนเงิน

(บาท) 

ค่าแรงโดยตรง      200,000 

ค่าวัสดุโดยตรง     550,000 

ค่าใช้จ่ายในโรงงาน :      250,000 

  ค่าแรงทางอ้อม  78,200   

  ค่าวัสดุโรงงาน 56,300   

  ค่าซ่อมบ ารุง 64,400   

  ค่าพลังงาน  11,600   

  ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร 25,500   

  ค่าภาษีทรัพย์สิน 8,000   

  ค่าประกันภัย 4,500   

  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  1,500   

ต้นทุนการผลิตของสินค้าทั้งสิ้น      1,000,000 
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ตารางท่ี  2.2  งบก าไรขาดทุนของบริษัท โมเดิร์นเทคโนโลยี จ ากัด ประจ าปี 2559 

รายการหลัก รายการย่อย(บาท) 
จ านวนเงิน

(บาท) 

จ านวนเงิน

(บาท) 

จ านวนเงิน

(บาท) 

ยอดขาย        1,750,000 

หัก  ต้นทุนการผลิตสินค้า      -1,000,000   

ก าไรเบื้องต้น        750,000 

หัก  ค่าใช้จ่ายด าเนินการ :     -500,000   

          ค่าใช้จ่ายการขาย :    -244,000    

ค่าเงินเดือนและคอมมิชช่ัน  -120,000      

ค่าใช้จ่ายส านักงาน  -12,000      

ค่าใช้จ่ายส่งของ -46,700      

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ -33,500      

ค่าภาษีและบริการสังคม  -8,600      

ค่าใช้จ่ายการขายอื่นๆ  -23,200      

       ค่าใช้จ่ายงานบริหาร :    -256,000    

เงินเดือนพนักงาน  -178,900      

ค่าใช้จ่ายส านักงาน  -16,500      

ค่าประกันภัยทรัพย์สิน -25,600      

ค่าสาธารณูปโภค -27,900      

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด -7,100      

          ก าไรสุทธิ       250,000 

            รวม  รายได้อ่ืนๆ :      -   

           หัก  รายจ่ายอื่นๆ :      -   

ก าไรสุทธิก่อนเสียภาษี        250,000 

หัก  ภาษีรายได้  30 %     -75,000   

ก าไรสุทธิหักภาษีแล้ว       175,000 
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การวิเคราะห์พฤติกรรมของต้นทุน ( Analyzing Cost Behaviors) 

  

 องคป์ระกอบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของต้นทุนพอสรุปได้ดังนี้ 

1. การผันแปรของต้นทุนกับปริมาณการผลิต  

2. ลักษณะการใช้จ่ายของต้นทุน  

3. การก าหนดปริมาณการผลิตเต็มตามสมรรถภาพ  

4. นโยบายของฝ่ายบริหาร  

5. การควบคุมรายจ่าย  

6. การเปลี่ยนแปลงต้นทุนของผลิตภัณฑ์ 
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ปัญหาท้ายบท 
 

2.1 ให้ยกตัวอย่างและอธิบายโดยย่อๆ ถึงชนิดของต้นทุนต่อไปนี้ 

ก. ต้นทุนเสียโอกาส    ง.  ต้นทุนเพ่ิม  

ข. ต้นทุนจม       จ.ต้นทุนแปรผัน 

ค. ต้นทุนร่วม  

2.2 ให้แสดงความแตกต่างระหว่างต้นทุนต่อไปนี้ 

ก. ต้นทุนตามบัญชี และต้นทุนจม  

ข. ต้นทุนแยกได้ และต้นทุนร่วม  

ค. ต้นทุนค้างจ่ายและต้นทุนรอการตัดบัญชี  

ง. ต้นทุนแรกเริ่ม และต้นทุนด าเนินงาน  

จ. ต้นทุนโดยตรง และต้นทุนทางอ้อม  

2.3 บริษัทผู้ผลิตสารเคมีชนิดหนึ่งมีโรงงานผลิตสารเคมีชนิดนั้นอยู่สองโรงงาน ซึ่งท าการผลิตสารเคมี

ชนิดเดียวกันด้วยขบวนการผลิตที่ต่างกัน ในระหว่าง  6 เดือนแรกของการผลิต ทั้งสองโรงงานต่าง

ผลิตในอัตราที่ไม่เต็มที่ตามจ านวนเต็มของสมรรถภาพการผลิต  โรงงาน ( ก) ผลิตได้ 100 ตันต่อเดือน  

มีต้นทุนการผลิตโดยเฉลี่ยเท่ากับ 400 บาทต่อตัน เมื่อพิจารณาต้นทุนที่เกี่ยวข้อง พบว่าค่าใช้จ่ายคงที่

ซึ่งมิได้เปลี่ยนแปลงตามจ านวนการผลิตที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงเป็นจ านวนเงิน  20,000 บาท  และต้นทุน

ส่วนที่เหลือแปรผันตามจ านวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลง โรงงาน (ข) ผลิตได้ 80 ตันต่อเดือน  มีต้นทุน

เฉลี่ย  380 บาท ต่อตันและต้นทุนคงท่ี  12,000 บาท ต้นทุนที่เหลือแปรผันตามปริมาณการผลิต  

ก. ถ้าเราพิจารณาปิดโรงงานใดโรงงานหนึ่ง  โดยให้โรงงานที่เปิดได้ผลิตสารเคมีจ านวน  180 

ตันต่อเดือน เราควรจะเปิดโรงงานใด? 

ข. ถ้าโรงงานทั้งสองโรงงานยังคงด าเนินการผลิตอยู่และความต้องการสารเคมีพ่ิมข้ึนเป็น 200 

ตันต่อเดือน  อีก  20 ตันต่อเดือนที่เพ่ิมข้ึนควรจะผลิตด้วยโรงงานใด ? 

ก. (ควรจะเปิดโรงงาน ก. เพราะค่าของต้นทุนเพ่ิมต่อจ านวนตันที่เพิ่มของโรงงาน ก. (200)  ถูก

กว่าของโรงงาน ข.  (230) 

ข.(ควรจะผลิตด้วยโรงงาน ก. โดยลงทุนเพ่ิมอีก 4,000  บาท ท าให้ค่าของต้นทุนเฉลี่ยลดลง

เหลือตันละ  366.67  บาท ) 


