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กลยุทธ์การจัดการธุรกิจเกษตรแปรรปู – เทคนิคการบริหารตน้ทุนสินค้า 
และบริหารต้นทุนสู่ความม่ังคั่ง 

 

 
ท่ีมา : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/ 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการเติบโตของอุตสาหกรรมและการแข่งขันระหว่างกิจการมากขึ้นทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ นอกจากการแข่งขันทางด้านความหลากหลายของสินค้าแล้วกิจการต้องแข่งขัน

ทางด้านราคาของสินค้าอีกด้วย ดังน้ันการบริหารต้นทุนจึงทวีความสําคัญมากขึ้นเน่ืองจากต้นทุนสินค้าเป็น

ค่าใช้จ่ายที่เป็นสัดส่วนต่อยอดขายท่ีสําคัญ การบริหารต้นทุนและการใช้ข้อมูลบัญชีเพ่ือการบริหารจึงเป็นกลไก

สําคัญสําหรับกิจการในประเทศไทยในการวางแผนการแข่งขันและการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนถึงการควบคุม

และประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การบริหารต้นทุน 

ต้นทุน ในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการ ผลิตของ

หน่วยผลิต ในทางบัญชี หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายไปเพ่ือให้ได้สินค้าหรือผลของกิจกรรมทางธุรกิจ     

ประเภทต้นทุน แบ่งเป็น 4 ประเภท    

1. ต้นทุนชัดเจนกับต้นทุนแฝง Exploit Cost Implicit Cost – โดยต้นทุนชัดเจน หมายถึง ต้นทุนที่จ่าย

เป็นตัวเงิน มีหรือไม่มีหลักฐานทางบัญชีก็ได้ ส่วนต้นทุนแฝง หมายถึง ต้นทุนที่ไม่มีการจ่ายจริง    

2. ต้นทุนทางเศรษฐกิจกับต้นทุนทางบัญชี - ต้นทุนทางเศรษฐกิจ หมายถึง ต้นทุนที่จ่ายเป็นตัวเงินและ

ไม่จ่ายเป็นตัวเงินหรือหมายถึง ต้นทุนชัดเจนและแฝงรวมกันหรือคิดกําไรปกติที่ผู้ประกอบการได้รับ

เข้าไปด้วย ต้นทุนทางบัญชีน้ัน หมายถึง ต้นทุนชัดเจน 
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3. ต้นทุนค่าเสียโอกาส คือ ประโยชน์หรือโอกาสที่จะได้รับเมื่อใช้ทรัพยากรชนิดเดียวกันไปผลิตสินค้า 

บริการอ่ืน    

4. ต้นทุนเอกชนและต้นทุนสังคม - ต้นทุนเอกชน หมายถึง ต้นทุนที่หน่วยผลิตต้องรับผิดชอบโดยตรง 

เช่น ค่าจ้าง ค่าเช่า ดอกเบ้ีย ค่าวัตถุดิบ ฯลฯและต้นทุนสังคม หมายถึง ต้นทุนเอกชนรวมกับ

ผลกระทบภายนอก   การคํานวณต้นทุนสินค้า ต้นทุนสินค้า คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและ

เก่ียวข้องโดยตรงเพ่ือให้ได้มาซึ่งการผลิตสินค้า ประกอบด้วย    

4.1 ค่าวัตถุดิบ   ได้แก่ ค่าวัตถุดิบทุกประเภทท่ีนํามาใช้ในการแปรสภาพเพื่อผลิตเป็นสินค้า    

4.2 ค่าแรงงาน   ได้แก่ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างรับเหมาช่วง ซึ่งเป็นแรงงานที่ทําหน้าที่เก่ียวข้องโดยตรง

ในการแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสําเร็จรูป 

4.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิต   ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการผลิตโดยตรงนอกเหนือจากค่า

วัตถุดิบ และค่าแรงงาน ได้แก่ ค่าเช้ือเพลิง ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าเช่าโรงงาน เงินเดือนผู้บริหาร

ฝ่ายผลิต ค่ากล่องบรรจุ ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการผลิต ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรในโรงงาน ค่า

ซ่อมบํารุงโรงงาน ค่าเบ้ียประกันภัยโรงงาน เป็นต้น ดังน้ัน ต้นทุนในการผลิตสินค้าต่อหน่วย

คํานวณได้ดังน้ี   ต้นทุนผลิตสินค้าต่อหน่วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต     

จํานวนสินค้าที่ผลิตได้   นอกจากค่าใช้จ่ายในการผลิตดังกล่าว ยังมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดย

ไม่เก่ียวข้องกับการผลิตโดยตรง เป็นการจ่ายไปเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ เรียกว่า ค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงาน   ซึ่งประกอบด้วย 

4.3.1 ค่าใช้จ่ายทางการตลาด   ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการขาย เช่น ค่าโฆษณา ค่า

สินค้าตัวอย่าง ค่าขนส่ง ค่าออกร้าน ค่าคอมมิชช่ัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น 

4.3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในสํานักงาน เช่น เงินเดือนผู้บริหาร     

ค่าไฟฟ้า และค่านํ้าประปาในสํานักงาน ค่าเคร่ืองเขียน ค่าเช่าสํานักงาน ค่าเสื่อมราคา

ทรัพย์สินในสํานักงาน ดอกเบี้ยจ่าย ค่าภาษี เป็นต้น ดังน้ัน ต้นทุนสินค้าต่อหน่วย

คํานวณได้ดังน้ี ต้นทุนสินค้าต่อหน่วย ต้นทุนการผลิตสินค้าต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงานต่อหน่วยการลดต้นทุนสินค้า 
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การบริหารต้นทุนคือหัวใจสําคัญในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันรุนแรง ผู้ประกอบการมี

จํานวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศอันเน่ืองมาจากนโยบายเปิดเสรีทางการค้า FTA และภาวะราคา

นํ้ามันที่เพ่ิมสูงขึ้นตลอดเวลา ตลอดจนสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศ เช่น จากประเทศจีนและเวียดนาม เข้า

มาแข่งขันในตลาด ทําให้ส่วนต่างของราคาขายและต้นทุนการผลิต ที่เรียกว่า “ กําไรข้ันต้น ” Gross profit 

หดแคบเข้ามามากจนแทบไม่เหลือเป็นกําไรสุทธิให้กับกลุ่มผู้ผลิต 

จุดเริ่มต้นของการลดต้นทุนก็คือการหันกลับมาพิจารณาธุรกิจของตนเองและแยกแยะหา ต้นทุนจริง

ของสินค้าและบริการแต่ละชนิดที่มีอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพที่ผลิตสินค้าหลากหลายคือมีสินค้าและบริการ

หลายประเภทที่ต้องใช้วัตถุดิบและกระบวนการผลิตร่วมกัน เพราะลําพังเพียงผลประกอบการโดยรวมทั้งปี ไม่

สามารถให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและแม่นยําได้ วิธีการบริหารต้นทุนของสินค้าและบริการเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นทุนที่ตํ่าสุดมีหลากหลายวิธี เช่น การปรับสูตรหรือส่วนผสมในการผลิต การหาแหล่ง

วัตถุดิบราคาถูก การลดการสูญเสียในการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต การ

ตัดต้นทุนส่วนที่ไม่จําเป็นออก ในส่วนของพนักงานผลิตและพนักงานให้บริการให้มีการฝึกฝนเพ่ิมพูนทักษะการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนมากขึ้น หรือตัดงานบางส่วนให้กับกลุ่มผู้ผลิตอ่ืนที่ผลิตได้ต้นทุนที่ตํ่ากว่าและ

สามารถส่งของได้ตรงตามกําหนดและได้คุณภาพตรงตามต้องการ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สั้น   

กระชับและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม บางครั้งต้องลงทุนในอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ที่จะช่วยประหยัด

กําลังคนและลดการสูญเสียจากการผลิตได้ 

สรุปการลดต้นทุนคือการเพ่ิมผลกําไรโดยไม่กระทบถึงผู้บริโภคภายนอก เป็นกระบวนการที่จัดการ

กันเองภายในองค์กร โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคคลทุกฝ่ายและทุกคนในองค์กร ต้ังแต่บนสุดจนถึงล่างสุด 
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การลดต้นทุนมิ ใช่การลดวัสดุที่ เก่ียวข้องกับการลดต้นทุนแต่เป็นการใช้สิ่ งที่มีอ ยู่ น้ันให้คุ้มค่าที่สุด                    

วิธีการลดต้นทุนสินค้าสามารถทําได้ 3 วิธีการใหญ่ คือ  

1. การควบคุมต้นทุนสินค้าให้อยู่ในเป้าหมาย การตรวจสอบต้นทุนปัจจุบัน หมายถึงการตรวจการใช้

ทรัพยากรของกลุ่มว่าถูกใช้ไปอย่างเหมาะสม ประหยัดและคุ้มค่าหรือไม่ เช่น บุคลากรมีมากเกินความ

จําเป็นหรือไม่ ค่าวัตถุดิบในการผลิต ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าพลังงานเช้ือเพลิงต่างๆ และค่าใช้จ่ายใน

การบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายทางการตลาด เมื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้ว เราต้องต้ังเป้าหมาย

ต้นทุนที่ต้องการข้ึนและควบคุมให้อยู่ในกรอบที่ต้ังไว้ การควบคุมต้นทุนเป็นการกําจัดความส้ินเปลือง

ต่างๆ ในกระบวนการออกไป แล้วก็กําหนดเป็นต้นทุนมาตรฐานขึ้น 

2. การปรับลดต้นทุนสินค้า คือการกําหนดเป้าหมายต้นทุนสินค้าโดยการนําวิธีการผลิตแบบใหม่ เช่น 

เครื่องจักรที่ทันสมัย วัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือการออกแบบที่มีนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลด

ต้นทุนสินค้าดังน้ัน การปรับลดต้นทุนสินค้าคือการประสานงานของหน่วยงานออกแบบหน่วยงานผลิต 

ห น่ วย งาน เท ค นิ ค  เป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ล างทํ า กิ จก รรม ในห น้ าที่ ข อ งตน เอ งอย่ า ง ต่ อ เน่ื อ ง                     

จุดหลักของการปรับลดต้นทุนสินค้าคือกําหนดค่าเป้าหมายต้นทุนค่าใช้จ่าย ในการดําเนินกิจกรรมท่ีมี

ค่าใช้จ่ายตํ่ากว่าต้นทุนสินค้ามาตรฐาน ส่วนต่างที่ได้จากต้นทุนสินค้าปัจจุบันและต้นทุนสินค้าหลัง

ปรับปรุงคือผลลัพธ์ของการปรับปรุง 

3. ปรับลดต้นทุนสินค้าอย่างต่อเน่ืองในการดําเนินการลดเป้าหมายต้นทุนสินค้าที่ต้องดําเนินการอย่าง

ต่อเน่ือง โดยกําหนดเป้าหมายต้นทุนสินค้า ที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ ตํ่ากว่าผลลัพธ์ของต้นทุนที่ได้

ดําเนินการมาก่อนหน้าน้ัน เช่น ในรอบการผลิตที่ผ่านมา 6 เดือน 1 ปี และทุกครั้งจะต้องนําต้นทุน

สินค้ามาตรฐานครั้งก่อนมาต้ังค่าครั้งใหม่เพ่ือให้ได้ต้นทุนมาตรฐานที่ตํ่าลง โดยกระบวนการลดต้นทุน

ยังต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ธุรกิจมีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น การปรับลดต้นทุนสินค้า

อย่างต่อเน่ืองโดยการปรับปรุงต้นทุนมาตรฐานให้ตํ่าลงเรื่อยๆ 
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กลยุทธ์การบริหารต้นทุน 

 
ท่ีมา : https://www.dst.co.th/images/stories/content_marketing/cpd_201705_05.png 

ในยุคที่ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไม่หยุดน่ิงและการแข่งขันในตลาดเป็นไปอย่างดุเดือด ในแง่

หน่ึงสิ่งเหล่าน้ีเปรียบเสมือนตัวกระตุ้นให้ผู้ผลิตต้องการบริหารจัดการให้ดี องค์กรหรือบริษัทต้องมีระบบการ

ควบคุมจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมท้ังทําให้องค์กรสามารถยืนอยู่

ท่ามกลางการแข่งขันได้ เครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจ ที่เรียกว่า กลยุทธ์การบริหารต้นทุน (Strategic Cost 

Management) จึงถูกให้ความสําคัญ เพ่ือตอบสนองสถานการณ์ของตลาดในปัจจุบัน สิ่งที่เป็นมาตรวัด

ความสําเร็จอย่างหน่ึงของกลยุทธ์การผลิตคือ การจัดโครงสร้างที่เหมาะสม การจัดลําดับความสําคัญเชิงกล

ยุทธ์ และการให้ข้อมูลบัญชีบริหาร ดังน้ันกลยุทธ์การบริหารต้นทุนที่เป็นเครื่องมืออันจะนําไปสู่ความสําเร็จ

ของการผลิตซึ่งมีต้นทุนตํ่าแต่คุณภาพสูง ประกอบไปด้วยสิ่งเหล่าน้ี อันได้แก่ 

 ระบบการบริหารโดยกิจกรรม (Activity based management: ABM) เป็นสิ่งที่สามารถนํามาใช้ใน

การบริหารต้นทุนเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งการวิเคราะห์กิจกรรมที่เก่ียวข้องในการดําเนินงาน 

ให้ผู้บริหารเข้าใจภาพรวมของธุรกิจ และก่อให้เกิดกิจกรรมดังกล่าวต่อเน่ืองกันไปทั่วองค์กร ส่งผลให้

เกิดการระบุต้นทุนและขจัดต้นทุนที่ไม่เพ่ิมมูลค่า 

 ต้นทุนเป้าหมาย (Target Costing) จะช่วยในการวางแผนสําหรับกิจกรรมในผลิตภัณฑ์ใหม่ และใช้

เป็นเครื่องควบคุมช่วงของการปฏิบัติการ เพ่ือให้แน่ใจว่าสินค้าสามารถทํากําไรได้ตามเป้าหมาย 

ปัจจุบันราคาของสินค้าถูกกําหนดโดน “ราคาขายท่ีสามารถแข่งขันได้ (Competitive Price)” ต้นทุน

เป้าหมายเป็นเครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนแรงกดดันของตลาดไปสู่การแสวงหาความร่วมมือ เพ่ือลดต้นทุน
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และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การคํานวณน้ันสามารถทําได้ด้วยการหักกําไรที่ต้องการจากราคา

เป้าหมาย ซึ่งอ้างอิงจากกลุ่มลูกค้าที่ยินดีจะจ่ายพิจารณาประกอบราคาที่กําหนดโดยคู่แข่ง 

 วงจรชีวิตต้นทุน (Life-Cycle Costing) เป็นการคํานวณสินค้าและบริการที่ให้ความสําคัญกับการ

ดําเนินงานระยะยาว ซึ่งสินค้าจะประกอบไปด้วยต้นทุน 3 ช่วงเวลาคือ ต้นทุนก่อนการผลิต ต้นทุน

การผลิต และต้นทุนหลังการผลิต ซึ่งเป็นการนําเอาต้นทุนตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์มาคิดเป็นต้นทุน

สินค้า ซึ่งวงจรชีวิตต้นทุนจะแบ่งออกเป็นสองมุมมอง คือ วงจรชีวิตต้นทุนผลิตภัณฑ์ ซึ่งแต่ละช่วงจะมี

ลักษณะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ เช่น สินค้าที่ลอกเลียนแบบได้ยากกว่าจะ

มีวงจรชีวิตที่ยาวนานกว่าสินค้าที่ลอกเลียนแบบได้ง่าย อีกมุมมองหนึ่งคือ วงจรชีวิตลูกค้า เช่น เงินที่

ลูกค้าจ่าย เวลาและความพยายามในการซื้อ การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ และปัจจัยที่ลูกค้าคิดว่าสําคัญ 

 การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM) การทํางานที่เป็นวัฒนธรรมของ

องค์กร และสมาชิกทุกคนต่างให้ความสําคัญและมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการดําเนินงานขององค์การ

อย่างต่อเน่ือง  โดยมุ่งที่จะตอบสนองความต้องการ และสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า  ซึ่งจะสร้าง

โอกาสทางธุรกิจ  ความได้เปรียบในการแข่งขันและพัฒนาการที่ยั่งยืนขององค์การ ซึ่งหากนํามา

ประยุกต์ใช้แล้วจะทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และเป็นแนวทางที่สามารถใช้ลดต้นทุนได้ 

 ระบบการผลิตแบบทันเวลา (Just-In-Time Manufacturing System) ระบบน้ีจะเน้นการดําเนินงาน

ให้ทันเวลา ไม่มีงานคงเหลือระหว่างขั้นตอน และการจัดส่งสินค้าจะจัดส่งเมื่อสินค้าผลิตเสร็จ การผลิต

แต่ละคร้ังจะผลิตเมื่อลูกค้าสั่ง และจะไม่เหลือสินค้าสําเร็จรูปไว้ในคลัง กรณีน้ีจะลดความสิ้นเปลืองที่

ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าใดๆ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการลดต้นทุน ในส่วนของและวิธีการบันทึกบัญชี

ต้นทุนในระบบผลิตทันเวลาจะใช้วิธีการบันทึกบัญชีแบบย้อนกลับ เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบการ

ทํางาน 

 ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) เน้นการไหลของงานอย่างต่อเน่ืองโดยปราศจากการ

สูญเสียและความสิ้นเปลือง ซึ่งมีหลักการอยู่ 5 ประการคือ 1. คุณค่าของสินค้า/การบริการ สู่ลูกค้า 2.

การระบุสายธารแห่งคุณค่า ให้เกิดคุณค่าในตัวสินค้า 3. การดําเนินการให้เกิดกระบวนการไหลอย่าง

ต่อเน่ือง 4. กระบวนการดึงกลับจากความต้องการของลกค้า ให้เกิดความสมดุลระหว่างการผลิตและ

การขาย 5. การพยายามปรับปรุงแก้ไขไปสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาระบบการผลิต ลดระยะเวลาและ

ต้นทุนการผลิต ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยที่องค์กรเติบโตอย่างย่ังยืนทุกสภาพแวดล้อง

การแข่งขัน ด้วยการลดต้นทุนเพ่ิมผลิตภาพ 
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 การบัญชีเพ่ือความย่ังยืน (Sustainability Accounting) เป็นแนวความคิดบัญชีกับสิ่งแวดล้อมโดย

ร่วมมือระหว่างผลประโยชน์จากการพัฒนากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตที่

ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีแนวทางคือ 1. แนวทางสินค้าคงคลัง การระบุ บันทึก ข้อมูลต่างๆ 

ที่เก่ียวกับทุนธรรมชาติ การเสื่อมสิ้นและผลดีที่กิจการได้รับในอนาคต 2. แนวทางต้นทุนที่ย่ังยืน เป็น

ความคิดโดยตรงในการบันทึกบัญชีในเรื่องกิจการต้องรักษาระดับทุน หมายความว่ากิจการที่ย่ังยืน

ต้องไม่ปล่อยให้สิ่งแวดล้อม ณ วันสิ้นปียํ่าแย่ตํ่าลงกว่าวันต้นปีบัญชีนั่นเอง 

 

แหล่งที่มา 

การบริหารต้นทุนมีวิธีการหรือแนวทางในการทํางานอย่างไร ที่จะมุ่งเน้นให้องค์กรมีคุณภาพในการบริหารมาก

ที่สุด, Sanook GURU, https://guru.sanook.com/19328/ 

กลยุทธ์การบริหารต้นทุนในยุคโลกาภิวัฒน์ Strategic Cost Management in the Globalization, ธรรมนิติ, 

https://www.dst.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1 3 6 7 :strategic-cost-

management&catid=29&Itemid=180&lang=en 

การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการบริหารของบริษัทในประเทศไทย, 

ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา, KKU Res. J.(be) 2012; 11(2): 141-153,  

https://rtt.kku.ac.th/ejournal/pa_upload_pdf/446263.pdf 

 

 

 

 

 

 


