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บทคดัย่อ 
ปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัสูงข้ึน วสิาหกิจชุมชนเป็นอีกหน่ึงกลุ่มชุมชนท่ีตอ้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ ปัจจุบนัมีการ

ผลิตท่ีมากรายยิง่ข้ึน ดงันั้นการลดค่าใชจ่้ายในการผลิตจะสามารถช่วยให้มีความสามารถในการแข่งขนัไดสู้งข้ึน ตน้ทุนฐานกิจกรรมจึงเป็น
เคร่ืองมือช่วยใหผู้ผ้ลิตเขา้ใจถึงสัดส่วนของค่าใชจ่้ายในการผลิตในแต่ละกิจกรรมการผลิตไดอ้ย่างถูกตอ้ง งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการ
วเิคราะห์และระบุกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตผลิตภณัฑห์มวกยางพาราและค านวณตน้ทุนผลิตภณัฑต์ามฐานกิจกรรมเปรียบเทียบกบัการ
ค านวนตน้ทุนแบบเดิม  กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ วสิาหกิจชุมชนภูสิบแสนตน้แบบ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าวจิยัคือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและร้อยละ ผลการวิจยัพบว่า ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนนอกจากตน้ทุนแรงงานทางตรง แรงงานทางออ้ม แรงงาน
วตัถุดิบ ยงัเกิดตน้ทุนฐานกิจกรรมท่ีเป็นกิจกรรมหลกัและกิจกรรมสนับสนุน ในส่วนกิจกรรมการขนส่ง เกิดตน้ทุนสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
52.91  ของตน้ทุนฐานกิจกรรมหลกั  ทั้งน้ีผลการเปรียบเทียบระหว่างตน้ทุนการผลิตแบบเดิมและตน้ทุนการผลิตฐานกิจกรรมของหมวก
ยางพารา มีค่าแตกต่างกนั จากเดิม 120 บาท ส่วนตน้ทุนการผลิตท่ีมีการประยกุตใ์ชก้ารค านวณตน้ทุนฐานกิจกรรม คือ 169.47 สูงข้ึนถึงร้อย
ละ 41.23 ของตน้ทุนเดิม ซ่ึงมาจากกิจกรรมท่ีครอบครุมทุกกระบวนการ กิจกรรมท่ีมีตน้ทุนสูงมากคือค่าใชจ่้ายในการขนส่งร้อยละ 52.9 
กิจกรรมสนบัสนุนท่ีควรลด คือการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบและควรใชพ้ื้นท่ีในกระบวนการผลิตเพ่ือลดตน้ทุนต่อในอนาคต  
 

ค าส าคัญ: ตน้ทุนฐานกิจกรรม  การผลิตหมวกยางพารา  วสิาหกิจชุมชน 
 

Abstract 
 Nowadays, economic demand is too high. Community Enterprise is one of the community groups that need to strengthen the 
economy. Currently, there are a number of manufacturer. Thus, the reduce of cost  production will be able to help with the competition 
ability rise.  The activity-based costing tools help manufacturers correctly understand the ratio of cost and production.  This re search 
aimed to use activity-based costing analysis in the production of rubber caps and its major role in the supply chain and compared between 
old cost with ABC base costing. The sample Community Enterprise Saunkasetphusibsan (Model). The instruments used in the research 
was a structured interviews. The statistics used in the study including mean and percentage. The research found that Costs incurred in 
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direct labor costs, indirect labor and labor materials were also produce costing of both activity-based  and support activities. In the case of 
transport activity showed highest cost at 52.91 % compared with cost main activity. Moreover, the results of the comparison between the 
production cost and traditional production cost of rubber caps production revealed that the different cost from was 120 Baht. The 
production costs using activity-based costing calculation was 169.47 increasing about 41.23 % compared with the original cost that 
obtained from all processes. The activity having highest cost was the cost of transportation with the value of  52.9 %.  From this research, 
the support activity that necessary to  avoid was moving materials and must use the space in the production process to reduce costs in the 
future 
 

Keywords: activity based costing,   rubber hats production, community enterprise 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นแหล่งเพาะปลูกยางพาราและแหล่งผลิตผลิตภณัฑย์างพาราขั้นตน้ท่ีส าคญัของโลก 
โดยประเทศไทย อินโดนีเชีย และมาเลเชียถือเป็น 3 ประเทศหลกัท่ีมีผลผลิตยางพารารวมคิดเป็นร้อยละ 75 ของผลผลิตโลก ในปี 
2558 ไทยเป็นประเทศผูผ้ลิตยางพาราอนัดับ 1  ของโลก มีผลผลิต 4.5 ลา้นตนั   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.7 ของผลผลิตโลก 
รองลงมาคือ อินโดนีเซีย จีน อินเดีย และมาเลเซีย มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 26.0, ร้อยละ 7.0,ร้อยละ 6.0, และร้อยละ 5.5 
ตามล าดบั [1]  ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีเน้ือท่ีปลูกยางพารามากเป็นอนัดบัสองของโลกรองจากประเทศอินโดนีเซีย มีเกษตรกร
ท่ีปลูกยางพารารวมทั้งประเทศประมาณ 6 ลา้นคนหรือประมาณร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ [2]  ในขณะท่ีความตอ้งการ
ใชย้างพาราในประเทศไทย ปี 2557 มีการใชย้างพาราเพียง 541,003 ตนัและในปี 2558 มีการประมาณการใชย้างพาราในประเทศ
ไทยเพียง 582,000 ตนั ซ่ึงถา้ค านวณแลว้จะพบวา่ มีการใชย้างพาราในประเทศเพียงประมาณร้อยละ 13 จากผลผลิตท่ีผลิตได้
ทั้ งหมด การใชย้างพาราในประเทศไทยจะใชใ้นอุตสาหกรรมยางรถยนต์ ถุงมือยาง ยางยืด ยางรัดของ และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
ประกอบกบัอดีตท่ีผา่นมา ปี 2554 จะพบวา่ ราคายางพาราท่ีเกษตรกรขายได ้โดยเฉพาะยางแผ่นดิบคุณภาพชั้น 3 เกษตรกรขายได้
ราคาสูงถึง 129 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะท่ีน ้ ายางสด เกษตรกรขายได ้120 บาทต่อกิโลกรัม [3] แต่หลงัจากนั้น ราคายางพาราท่ี
เกษตรกรขายแก่ผูรั้บซ้ือลดลงเร่ือยมาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบันราคายางแผ่นดิบคุณภาพ3 และน ้ ายางสด เกษตรกรขายได้
กิโลกรัมละ 44.34 บาทและ 45.60 บาท [4]   

วิสาหกิจชุมชนเร่ิมเขา้มามีบทบาทในการแปรรูปยางพาราท่ีส าคญัในการพฒันาระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชนใน
ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนและใหชุ้มชนสามารถพ่ึงพาตนเองได ้อยา่ง
มัน่คงและยัง่ยนื โดยกระบวนการสร้างความเขม้แขง็ตอ้งมีรากฐานจากการสร้างความรู้สึกร่วมในความเป็นเจา้ของของชุมชน การ
ตระหนกัถึงการใชท้รัพยากร เช่น วตัถุดิบ แรงงาน ทุน ท่ีมีอยูใ่นชุมชนเป็นหลกั โดย ผสมผสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและภูมิปัญญา
สากล ก่อใหเ้กิดนวตักรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ภายในชุมชน [5]   

อยา่งไรก็ตาม วสิาหกิจชุมชนภูสิบแสนตน้แบบ ในปัจจุบนัหลายวิสาหกิจยงัคงเผชิญกบัปัญหาหลายๆ ดา้น เช่น ปัญหา
ดา้นการผลิต ปัญหาดา้นบรรจุภณัฑ์ ปัญหาดา้นการจดัการ ปัญหาดา้นการเงินและการจดัการตน้ทุน ซ่ึง ถือว่าเป็นปัญหาท่ีเป็น
อุปสรรคส าคญัต่อการพฒันา ดงันั้นวสิาหกิจจ าเป็นตอ้งสามารถบริหารและจดัการตน้ทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพจึงจะสามารถ 
แข่งขนัได ้ซ่ึงการคิดตน้ทุนฐานกิจกรรมจะช่วยใหท้ราบถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริง ตน้เหตุของปัญหาท่ีมีตน้ทุนสูงมาจาก กิจกรรมใดเป็น
ค่าใชจ่้ายประเภทใด ปัจจยัใดท่ีเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดตน้ทุนท่ีสูง เพ่ือท่ีจะไดแ้นวทางท่ีเป็นสาเหตุท่ี แทจ้ริงไปควบคุมและลด
ตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิผล อนัส่งผลให้เกิดก าไรมากข้ึนหรือลดตน้ทุนท่ีไม่จ าเป็นลงได ้ผูว้ิจยัจึงน าระบบ ABC Costing ท่ีใชเ้ป็น
เคร่ืองมือ วเิคราะห์การติดต่อส่ือสาร ประสานงาน และความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นระบบ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
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1. เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลใหส้ามารถระบุกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตผลิตภณัฑห์มวกยางพารา  
2. เพ่ือค านวณตน้ทุนผลิตภณัฑต์ามฐานกิจกรรมเปรียบเทียบกบัการค านวณตน้ทุนแบบเดิม 

ระเบียบวธีิวจัิย 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ดว้ยการสังเกต (Observation) สัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth 

interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยมีขอบเขตการวจิยั ดงัต่อไปน้ี   
        ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง   
                     ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้ าหนดหน่วยของการวเิคราะห์ (Unit of  analysis) คือ วสิาหกิจชุมชนภูสิบแสนตน้แบบ  
ไดม้าจากการคดัสรรจากกลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ีมีความพร้อมในการใหข้อ้มูล จ านวน 1 กลุ่มประกอบดว้ยสมาชิก 11 คน 
        ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี 
              สถานท่ีท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ วสิาหกิจชุมชนภูสิบแสนตน้แบบ  อ าเภอพิปูน จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
1. การประชุมกลุ่มยอ่ย จดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
2. แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงผูว้ิจยัได้ ใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ลกัษณะ

ค าถามมีทั้งค  าถามปลายเปิดและปลายปิด โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชน วสิาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยอ่มในอ าเภอพิปูน จงัหวดั

นครศรีธรรมราช  
ตอนท่ี  2  กิจกรรมและตน้ทุนซพัพลายเชนกลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชน วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยอ่มใน

อ าเภอพิปูน จงัหวดันครศรีธรรมราช  
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการคน้ควา้หนงัสือ เอกสารการประชุม ข่าว บทความ วารสาร ตลอดจน
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการตน้ทุนฐานกิจกรรม  

2. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสมัภาษณ์กรรมการในกลุ่มวสิาหกิจชุมชน จ านวน 11 ท่าน 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัจะท าการวเิคราะห์ขอ้มูลอยูต่ลอดเวลาในขณะเก็บขอ้มูลจนกระทัง่เก็บขอ้มูลครบตามวตัถุประสงค์

ในงานวจิยัส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์  น ามาตรวจสอบความถูกตอ้ง   ซ่ึงขอ้มูลทัว่ไปท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่ม
แบบเจาะจง (Focus Group Interviews) เป็นการสนทนาเป็นกลุ่ม ซ่ึงตอ้งมีประเด็นปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจงในการสนทนาแต่ละคร้ังมี
การบนัทึกเทป/จดบนัทึก วเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดโดยการศึกษา swot analysis โดยการน าเสนอในรูปแบบของตารางความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และบรรยาย เพ่ือใหท้ราบถึงรูปแบบ วธีิการจดัการ ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงตน้ทุนการผลิตของหมวกยางพารา  
      สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั 
 สถิตพิรรณนาทีใ่ช้อธิบายข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ความถ่ี (Frequency distribution) ร้อยละ (percentage) 
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ผลการวจัิย 
ผลการศึกษาสภาพและข้อมูลทัว่ไปของวสิาหกจิชุมชนสวนเกษตรอนิทรีย์ภูสิบแสน (ต้นแบบ) อ.พปูิน  

จ.นครศรีธรรมราช 
 “ วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรอินทรียภู์สิบแสน (ตน้แบบ)” ในการด าเนินงานของกลุ่มเพ่ือสนับสนุนและช่วยเหลือให้
สมาชิกในกลุ่มสร้างรายไดจ้ากการเพ่ิมมูลค่าให้กบัวตัถุดิบในทอ้งถ่ิน โดยรวมตวักนัเพ่ือผลิตสินคา้ท่ีท าจากเส่ือกกหลากหลาย
รูปแบบ เป็นการสร้างรายไดเ้สริมให้กบัคนในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้และพฒันาส่ิงใหม่ ๆ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีมีมาแต่โบราณ อีกทั้งยงัไดใ้ชว้ตัถุดิบท่ีมีในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้เกิดความสามคัคีในการท างานร่วมกนั
ตลอดจนท าใหคุ้ณภาพชีวติของคนในชุมชนดีข้ึน รู้จกัการสร้างรายไดแ้ละการใชจ่้ายอยา่งประหยดัตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง อนั
จะเป็นผลใหชุ้มชนพ่ึงพาตนเองได ้ซ่ึงจะท าใหค้รอบครัวและชุมชนมีความมัน่คง เกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีเขม้แขง็เป็นรากฐาน
ส าคัญของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนต่อไป วิสาหกิจชุมชนภูสิบแสนต้นแบบ ตั้ งท่ี เลขท่ี 390 หมู่ 10 ต าบลเขาพระ อ าเภอพิปูน 
จ.นครศรีธรรมราช ห่างจากตวัอ าเภอ 20 กิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เพาะปลูกยางพารา และยงัมีอาชีพ
เสริมคือ การแปรรูปผลิตภณัฑ์สินคา้การเกษตร ซ่ึงท ากนัมาแต่โบราณ ส่วนมากท าไวใ้ชเ้องและขายในราคาท่ีถูกหรือน ามาเป็น
ของฝากญาติพ่ีน้องเวลาไปเยี่ยมกนั จนเม่ือเดือนกนัยายนพ.ศ. 2557 ประธานกลุ่มไดไ้ปศึกษาดูงานจงัหวดัลพบุรี แลว้กลบัมา
ฝึกหดัท าผลิตภณัฑห์มวกยางพาราจนมีความช านาญอยา่งดี พฒันาชุมชนอ าเภอพิปูน ไดส้นบัสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดการ
รวมตวัของแม่บา้นจดัตั้งกลุ่มข้ึนมา ในปี พ.ศ. 2560 จึงจดทะเบียนเป็น “วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรอินทรียภู์สิบแสน (ตน้แบบ)” 
รหสัทะเบียน 8-80-05-03/1-001 มีการด าเนินการผลิตตามค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ ประมาณ 300-400 ใบต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 85 ของ
การแปรรูปสินคา้ทางการเกษตร 
 

 ผลการศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างการค านวณต้นทุนแบบเดมิ 
 
 

ตารางที ่1 ผลการค านวณต้นทุนแบบเดมิต่อใบ 

ายการคิดตน้ทุนแบบเดิม บาท 

ค่าแผน่ยางพารา 30.00 
ค่าแรงงาน 60.00 
ค่าจา้งถกัหมวก 20.00 
ค่าลวด 5.00 
ค่าเชือกและตวัลอ็ก 5.00 
ประมาณตน้ทุนหมวกยางพารา 120.00  

 

1.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัต้นทุนค่าใช้จ่ายใน แต่ละกิจกรรมรวมถึงปริมาณการใช้ทรัพยากรของแต่ละกิจกรรม ใช้
ระบบการวเิคราะห์ต้นทุนตามระบบ ต้นทุนฐานกจิกรรม (Activity-based Costing)  
  การค านวณราคาหมวกยางพารา ยึดการสั่งหนงัขั้นต ่าท่ี 10 แผ่น เป็น แผ่นยางพาราชนิดหนา 3 มม. 7 แผ่น ใชท้ าตวั
หมวกและปีกหมวก แผน่ยางพาราชนิดหนา 2 มม. 3 แผน่ ใชเ้ช่ือมระหวา่งช้ินส่วนและจะผลิตไดห้มวกโดยเฉล่ีย ท่ี 70 ใบ  
             3ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง (Direct Material Cost) ไดแ้ก่ ค่าวตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบท่ีเป็นทรัพยากรหลกัท่ีส าคญัใน
การผลิตผลิตภณัฑซ่ึ์งจะประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 
               
 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 9 (January - April)  106  - 114  (2019)       Vol. 9, No. 1 

110 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2562 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1  ส่วนประกอบของหมวกยางพารา 
ที่มา : (วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรอินทรีย์ภูสิบแสน (ต้นแบบ),2561) “ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย”  

 

           2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนค่าใช้จ่ายใน แต่ละขั้นตอนของกิจการรวมถึงปริมาณการใช้ทรัพยากรของแต่ละ
กจิกรรมใช้ระบบการวเิคราะห์ต้นทุนตามระบบ ต้นทุนฐานกจิกรรม(Activity-based Costing) 
 

 

ตารางที ่2 ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง หมวกยางพารา  

รายการวตัถุดบิ บาท 
แผน่ยาวพาราชนิดหนา 3 มม. 25.00 
แผน่ยางพาราชนิดหนา 2 มม. 10.71 
ลวดเบอร์ 11 5.00 
เชือกร่ม 1.00 
ตวัลอ็กเชือก  3.00 

รวม 44.71 
 

ตารางที ่3 ตน้ทุนแรงงานทางตรง  

กจิกรรม เวลา (นาท)ี คดิค่าแรง (บาท) 

ตดัเสน้จากแผน่ยาง 12 เสน้ 2 1.25 
ยดืเสน้ยางพารา 5 3.13 
วาดแบบหมวกลงแผน่ยางพารา 4 2.50 
ตดัตามแบบท่ีร่างใว ้ 2 1.25 
ตอกลาย 8 5.00 
ตดัลวดโครงหมวด 1 0.63 
ข้ึนโครงเหลก็กบัปีกหมวก 40 25.00 
ข้ึนตวัหมวกส่วนลาย 9 5.63 

แผน่ยางพาราชนิดหนา 3 มม. 

แผน่ยางพาราชนิดหนา 2 มม. มม. 

ลวดเบอร์ 11 

ตวัลอ็กเชือก เชือกร่ม 
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ตารางที ่3 ตน้ทุนแรงงานทางตรง (ต่อ) 
กจิกรรม เวลา (นาท)ี คดิค่าแรง (บาท) 

ตดัหนงัส่วนปิดบนใหเ้ขา้รูป 3 1.88 
ประกอบตวัลายหมวกกบัตวัปิดบน 25 15.63 
ประกอบใบหมวกตวัหมวกหวั 28 17.50 
ร้อยเชือก และติดป้าย 3 1.88 

รวม 130 81.28 
 

หมายเหต:ุ ค านวณท่ีค่าแรง 300 บาท / วนั / คน 
 

จากตารางท่ี 3  ในการผลิตหมวกยางพารา มีขั้นตอนเกิดข้ึน ทั้งหมด 12 ขั้นตอน  ใชเ้วลาในการท าคิดเป็น 130 นาที ซ่ึง
ขั้นตอนท่ีใชเ้วลามากท่ีสุดคือ การข้ึนโครงเหล็กกบัปีกหมวก รองลงมาคือ ประกอบใบหมวกตวัหมวกหัวและประกอบตวัลาย
หมวกกบัตวัปิดบน  

ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการผลิต (Overhead Cost) ไดแ้ก่ ตน้ทุนท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ ์เช่น ค่าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
บวนการผลิต ค่าไฟฟ้า และค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัร เป็นตน้ 
 

ตารางที ่4  ตน้ทุนวตัถดิุบทางออ้ม ของหมวกยางพาราต่อใบ 

รายการวตัถุดบิ บาท 
ป้ายครีมม่ีภู 1.00 

รวม 1.00 
      
ตารางที ่5  รายการของใชส้ิ้นเปลืองต่อใบ 

รายการของใช้ส้ินเปลอืง บาท 
ดินสอ มีด กรรไกร 0.25 

รวม 0.25 
 

ตารางที ่6  ตน้ทุนซพัพลายเชน ฐานกิจกรรม (Activity-based Costing) ท่ีเกิดจากกิจกรรมหลกัท่ี 70 ใบ 
รหัสกจิกรรมหลกั การด าเนินงาน ต้นทุน(บาท) 

A การด าเนินงานตามใบสัง่ซ้ือ  500.00 
B การจดัการสินคา้คงคลงั   18.75 
C คลงัสินคา้และจดัเก็บ         750.00 
D การขนส่ง 1,448.00 
E การจดัซ้ือ-จดัหา     20.00 

รวม 2,736.75 
 

จากตารางท่ี  6  ตน้ทุนซพัพลายเชน ฐานกิจกรรม(Activity-based Costing) ท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 5 กระบวนการ  ตน้ทุนฐาน
กิจกรรมท่ีเป็นกิจกรรมหลกัและกิจกรรมสนับสนุน ในส่วนกิจกรรมการขนส่ง เกิดตน้ทุนสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.91  ของ
ตน้ทุนฐานกิจกรรมหลกั  ดงัภาพท่ี 2 
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ภาพที ่2  การเปรียบเทียบตน้ทุนของหมวกยางพารา ตามประเภทกิจกรรมหลกั  (ร้อยละ) 
 

ตารางที ่7  ตน้ทุนซพัพลายเชน ฐานกิจกรรม (Activity-based Costing) ท่ีเกิดจาก กิจกรรมสนบัสนุนท่ี 70 ใบ 

รหัสกจิกรรมสนับสนุน การด าเนินงาน ต้นทุน(บาท) 
F การเคล่ือนยา้ยวตัถุ 18.75 
G บรรจุภณัฑ ์ 200.00 

รวม 218.75 
 

ตารางที ่8  ตน้ทุนหมวกยางพารา 

ประเภทต้นทุน  บาท ร้อยละ 

วตัถุดิบทางตรง 44.71 26.38 

ตน้ทุนแรงงานทางตรง (ค่าแรง 300 บาท/วนั/คน) 81.28 47.96 
ตน้ทุนวตัถุดิบทางออ้ม  1.25 0.74 

ตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ ท่ีเกิดจากกิจกรรมหลกั 39.10 23.07 

ตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ ท่ีเกิดจากกิจกรรมสนบัสนุน 3.13 1.85 

รวมต้นทุนหมวกยางพารา 169.47 100.00 
 

          จากตารางท่ี 8  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากทุกกระบวนการตั้งแต่ตน้น ้ า กลางน ้ าและปลายน ้ า จะรวมมูลค่าทั้งส้ิน 169.47 บาท 
โดยเกิดมูลค่าตน้ทุนในส่วนของค่าแรงทางตรงมากท่ีสุด 81.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.64 รองลงมาคือ ตน้ทุนของวตัถุดิบ
ทางตรง 44.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.54 และ ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมหลกั 39.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.21 ดงัภาพท่ี 3  
 

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

การด าเนินงานตามใบสั่งซื้อ 

การจัดการสินค้าคงคลัง 

คลังสินค้าและจัดเก็บ 

การขนส่ง 

การจัดซื้อ-จัดหา 

ร้อยละ (ต้นทุน) 
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ภาพที ่3  การเปรียบเทียบตน้ทุนของหมวกยางพารา ตามประเภทกิจกรรม (ร้อยละ) 
   

            ในการค านวณตน้ทุนท่ีทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ค านวณต่อใบ อยูท่ี่ 120 บาท แต่ในการค านวณตน้ทุนทุกกิจกรรมตลอด
ห่วงโซ่ซพัพลายเชน มีค่าเท่ากบั 169.47 บาท  ในการตั้งราคาขายต่อใบอยูท่ี่ 170 บาท ซ่ึงเป็นการตั้งราคาขายท่ีก่อให้เกิดรายได ้   
จากการขายคิดเป็นร้อยละ 0.99 บาท สรุปวา่ ผลประกอบการเกิดรายไดท่ี้นอ้ยมาก ผูป้ระกอบการตอ้งมีการตั้งราคาขายใหม่   
 

สรุปและอภิปรายผล 
 

            การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงระบบ ABC Costing ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือ วิเคราะห์การติดต่อส่ือสาร ประสานงานและ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นระบบ จากการวเิคราะห์ประเมินผลสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
            การวิเคราะห์และระบุกิจกรรม เพ่ือให้สามารถระบุกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตผลิตภณัฑ์หมวกยางพารา กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนประกอบดว้ยกิจกรรมหลกัและสนบัสนุน ตามฐานกิจกรรม แสดงดงัตารางท่ี 6 และ 7 ซ่ึงในกิจกรรมหลกัดา้นการขนส่ง 
เกิดตน้ทุนสูงท่ีสุด ส่วนกิจกรรมสนับสนุนท่ีเก่ียวกับผลิตภณัฑ์เกิดตน้ทุนสูงสุด นอกจากน้ีส่วนของตน้ทุนรวมท่ีเป็นตน้ทุน
แรงงานทางตรง ถึง ร้อยละ 47.64 เกิดจากการใช ้ทรัพยากรดา้นบุคลากร เน่ืองจากตอ้งใชแ้รงงานคนในการปฏิบติังานทุกกิจกรรม 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กานติมา [7]  ท่ี กล่าววา่ ตน้ทุนโลจิสติกส์รวมท่ีเกิดข้ึนของผูป้ระกอบการ แพกุง้มีจ านวน 309,118
บาท ต่อเดือนเกิดจากการใช้ ทรัพยากรด้านบุคลากรสูงสุดกว่าต้นทุนอ่ืนๆ ถึงร้อยละ 55 ของต้นทุนรวม เน่ืองจากต้องใช้
แรงงานคนในการปฏิบติังานทุกกิจกรรม ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่ ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ตน้น ้ า กลาง
น ้ า และ ปลายน ้ า มีค่าค่อนขา้งสูง คือร้อยละ 25.07 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัรายงานของสลิลาทิพย ์[6]  ซ่ึงตน้ทุนโลจิสติกส์ ท่ีเป็น
กิจกรรมหลกั ควรจะอยูท่ี่ร้อยละ 14 การค านวณตน้ทุนผลิตภณัฑต์ามฐานกิจกรรมเปรียบเทียบกบัการค านวณตน้ทุนแบบเดิม 
พบวา่ การค านวนตน้ทุนแบบฐานกิจกรรมจะมีค่ามากกวา่ตน้ทุนแบบเดิม  ซ่ึงจะมีตน้ทุนหลายกิจกรรมท่ีวิสาหกิจชุมชนไม่น ามา
ค านวน แสดงเพียงแค่การใชจ่้ายตามความตอ้งการ อาจท าใหก้ารคิดตน้ทุนมีความผิดพลาดและคลาดเคล่ือนกบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศิธร อ่อนสนิท [8]  พบวา่ บริษทัจอนห์สนั คอนโทรล แอนด์ ซมัมิท อินทิเรียส์ จ ากดั การน าระบบ
ตน้ทุนฐานกิจกรรมน ามาใชก้บับริษทั สามารถท าให้บริษทัทราบตน้ทุนท่ีแทจ้ริง น ามาปรับปรุงบริหารตน้ทุนและการลดตน้ทุน
ต่อไป โดยในปัจจุบนัทางกลุ่มไดป้รับตั้งราคาขายใหม่ ส่งผลใหมี้ก าไรเพ่ิมข้ึน  
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ข้อเสนอแนะ 

            ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
           วสิาหกิจชุมชนไม่เพียงแตใ่หค้วามส าคญักบักิจกรรมภายในบริษทัเท่านั้น เช่น กระบวนการจดัหากระบวนการผลิต เป็นตน้ 
แต่ควรให้ความส าคัญกับระบบการบริหารจัดการซัพพลายเชนท่ีทุกกิจกรรมจะต้องได้รับความร่วมมือ โดยจะต้องมีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูล ระหว่างกนัตั้งแต่ตน้น ้ าหรือซัพพลายเออร์ ไปจนถึงปลายน ้ าหรือลูกคา้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือให้การ
บริหารซัพพลายเชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การค านวนณตน้ทุนจึงตอ้งคิดทุกกระบวนการด้วยเช่นกันและควรพฒันา
นวตักรรมใหม่ดา้นยางพาราโดยออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่จากเศษเหลือในกระบวนการผลิต 
             ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
             ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษากิจกรรม ท่ีไม่เพ่ิมมูลค่าของกิจการเพ่ือท าการปรับลดหรือตดัทอน กิจกรรมท่ีไม่
เกิดประโยชนใ์หล้ดนอ้ยลงหรือหมดไป  
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