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บทคัดย่อ

 ปัจจุบันมีกำรแข่งขันกันสูงข้ึน วิสำหกิจชุมชนเป็นอีกหนึ่งกลุ่มชุมชนที่ต้องเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของ

เศรษฐกจิ ปัจจบุนัมกีำรผลติทีม่ำกรำยยิง่ขึน้ ดงันัน้กำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรผลติจะสำมำรถช่วยให้มคีวำมสำมำรถในกำร

แข่งขันได้สูงขึ้น ต้นทุนฐำนกิจกรรมจึงเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ผลิตเข้ำใจถึงสัดส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตในแต่ละ

กิจกรรมกำรผลิตได้อย่ำงถูกต้อง งำนวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรวิเครำะห์และระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต 

ผลิตภัณฑ์หมวกยำงพำรำและคสำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตำมฐำนกิจกรรมเปรียบเทียบกับกำรคสำนวนต้นทุนแบบเดิม   

กลุม่ตวัอย่ำงได้แก่ วสิำหกจิชมุชนภสูบิแสนต้นแบบ เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรทสำวจิยัคอื แบบสมัภำษณ์แบบมโีครงสร้ำง สถติิ

ทีใ่ช้ในกำรวจิยัได้แก่ ค่ำเฉลีย่และร้อยละ ผลกำรวจิยัพบว่ำ ต้นทนุทีเ่กดิขึน้นอกจำกต้นทนุแรงงำนทำงตรง แรงงำนทำง

อ้อม แรงงำนวัตถุดิบ ยังเกิดต้นทุนฐำนกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน ในส่วนกิจกรรมกำรขนส่ง 

เกิดต้นทุนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.91  ของต้นทุนฐำนกิจกรรมหลัก  ทั้งนี้ผลกำรเปรียบเทียบระหว่ำงต้นทุนกำรผลิต

แบบเดิมและต้นทุนกำรผลิตฐำนกิจกรรมของหมวกยำงพำรำ มีค่ำแตกต่ำงกัน จำกเดิม 120 บำท ส่วนต้นทุนกำรผลิต 

ทีม่กีำรประยกุต์ใช้กำรคสำนวณต้นทนุฐำนกจิกรรม คอื 169.47 สงูขึน้ถงึร้อยละ 41.23 ของต้นทนุเดมิ ซึง่มำจำกกจิกรรม

ที่ครอบครุมทุกกระบวนกำร กิจกรรมที่มีต้นทุนสูงมำกคือค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งร้อยละ 52.9 กิจกรรมสนับสนุนที่ควร

ลด คือกำรเคลื่อนย้ำยวัตถุดิบและควรใช้พื้นที่ในกระบวนกำรผลิตเพื่อลดต้นทุนต่อในอนำคต

ค�าส�าคัญ: ต้นทุนฐำนกิจกรรม  กำรผลิตหมวกยำงพำรำ  วิสำหกิจชุมชน

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 
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able to help with the competition ability rise.  The activity-based costing tools help manufacturers correctly understand 

the ratio of cost and production.  This research 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 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

บทน�า

 ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งเพำะปลูกยำงพำรำ และแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยำงพำรำขั้นต้นที่สสำคัญ

ของโลก โดยประเทศไทย อินโดนีเชีย และมำเลเชียถือเป็น 3 ประเทศหลักที่มีผลผลิตยำงพำรำรวมคิดเป็นร้อยละ 75 

ของผลผลิตโลก ในปี 2558 ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยำงพำรำอันดับ 1 ของโลก มีผลผลิต 4.5 ล้ำนตัน  คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 35.7 ของผลผลิตโลก รองลงมำคือ อินโดนีเซีย จีน อินเดีย และมำเลเซีย มีสัดส่วนกำรผลิตร้อยละ 26.0, ร้อยละ 

7.0, ร้อยละ 6.0, และร้อยละ 5.5 ตำมลสำดับ [1]  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเนื้อที่ปลูกยำงพำรำมำกเป็นอันดับสอง 

ของโลกรองจำกประเทศอินโดนีเซีย มีเกษตรกรที่ปลูกยำงพำรำรวมทั้งประเทศประมำณ 6 ล้ำนคนหรือประมำณร้อย

ละ 10 ของประชำกรทั้งประเทศ [2]  ในขณะที่ควำมต้องกำรใช้ยำงพำรำในประเทศไทย ปี 2557 มีกำรใช้ยำงพำรำเพียง 

541,003 ตนั และในปี 2558 มกีำรประมำณกำรใช้ยำงพำรำในประเทศไทยเพยีง 582,000 ตนั ซึง่ถ้ำคสำนวณแล้วจะพบว่ำ 

มีกำรใช้ยำงพำรำในประเทศเพียงประมำณร้อยละ 13 จำกผลผลิตที่ผลิตได้ทั้งหมด กำรใช้ยำงพำรำในประเทศไทยจะ

ใช้ในอุตสำหกรรมยำงรถยนต์ ถุงมือยำง ยำงยืด ยำงรัดของ และอุตสำหกรรมอื่น ๆ ประกอบกับอดีตที่ผ่ำนมำ ปี 2554 

จะพบว่ำ รำคำยำงพำรำที่เกษตรกรขำยได้ โดยเฉพำะยำงแผ่นดิบคุณภำพช้ัน 3 เกษตรกรขำยได้รำคำสูงถึง 129 บำท

ต่อกิโลกรัม ในขณะที่นส้ำยำงสด เกษตรกรขำยได้ 120 บำทต่อกิโลกรัม [3] แต่หลังจำกนั้น รำคำยำงพำรำที่เกษตรกร 

ขำยแก่ผู้รับซื้อลดลงเรื่อยมำอย่ำงต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบันรำคำยำงแผ่นดิบคุณภำพ 3 และนส้ำยำงสด เกษตรกรขำยได้

กิโลกรัมละ 44.34 บำท และ 45.60 บำท [4]

 วสิำหกจิชมุชนเริม่เข้ำมำมบีทบำทในกำรแปรรปูยำงพำรำทีส่สำคญัในกำรพฒันำระบบเศรษฐกจิในระดบัชมุชน

ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและให้ชุมชนสำมำรถพึ่งพำ

ตนเองได้ อย่ำงมัน่คงและยัง่ยนื โดยกระบวนกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ต้องมรีำกฐำนจำกกำรสร้ำงควำมรูส้กึร่วมในควำม

เป็นเจ้ำของของชุมชน กำรตระหนักถึงกำรใช้ทรัพยำกร เช่น วัตถุดิบ แรงงำน ทุน ที่มีอยู่ในชุมชนเป็นหลัก โดย ผสม

ผสำนภูมิปัญญำท้องถิ่นและภูมิปัญญำสำกล ก่อให้เกิดนวัตกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ภำยในชุมชน [5]

 อย่ำงไรก็ตำม วิสำหกิจชุมชนภูสิบแสนต้นแบบ ในปัจจุบันหลำยวิสำหกิจยังคงเผชิญกับปัญหำหลำย ๆ ด้ำน 
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เช่น ปัญหำด้ำนกำรผลติ ปัญหำด้ำนบรรจภุณัฑ์ ปัญหำด้ำนกำรจดักำร ปัญหำด้ำนกำรเงนิและกำรจดักำรต้นทนุ ซึง่ถอืว่ำ

เป็นปัญหำที่เป็นอุปสรรคสสำคัญต่อกำรพัฒนำ ดังนั้นวิสำหกิจจสำเป็นต้องสำมำรถบริหำรและจัดกำรต้นทุนกำรผลิตให้

มีประสิทธิภำพจึงจะสำมำรถ แข่งขันได้ ซึ่งกำรคิดต้นทุนฐำนกิจกรรมจะช่วยให้ทรำบถึงต้นทุนที่แท้จริง ต้นเหตุของ

ปัญหำทีม่ต้ีนทนุสงูมำจำก กจิกรรมใดเป็นค่ำใช้จ่ำยประเภทใด ปัจจยัใดทีเ่ป็นตวัผลกัดนัให้เกดิต้นทนุทีส่งู เพือ่ทีจ่ะได้

แนวทำงทีเ่ป็นสำเหตทุี ่แท้จรงิไปควบคมุและลดต้นทนุอย่ำงมปีระสทิธผิล อนัส่งผลให้เกดิกสำไรมำกขึน้หรอืลดต้นทนุ

ทีไ่ม่จสำเป็นลงได้ ผูว้จิยัจงึนสำระบบ ABC Costing ทีใ่ช้เป็นเครือ่งมอื วเิครำะห์กำรตดิต่อสือ่สำร ประสำนงำน และควำม

สัมพันธ์ระหว่ำงกิจกรรมทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อวิเครำะห์ข้อมูลให้สำมำรถระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตผลิตภัณฑ์หมวกยำงพำรำ

 2. เพื่อคสำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตำมฐำนกิจกรรมเปรียบเทียบกับกำรคสำนวณต้นทุนแบบเดิม

ระเบียบวิธีวิจัย

 ในกำรวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัใช้วธิกีำรศกึษำเชงิคณุภำพ ด้วยกำรสงัเกต (Observation) สมัภำษณ์ แบบเจำะลกึ (In-depth 

interview) และกำรสนทนำกลุ่ม (Focus group) โดยมีขอบเขตกำรวิจัย ดังต่อไปนี้

 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 ในกำรวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้กสำหนดหน่วยของกำรวเิครำะห์ (Unit of  analysis) คอื วสิำหกจิชุมชนภสูบิแสนต้นแบบ

ได้มำจำกกำรคดัสรรจำกกลุม่วสิำหกจิชมุชนทีม่คีวำมพร้อมในกำรให้ข้อมลู จสำนวน 1 กลุม่ประกอบด้วยสมำชิก 11 คน

 ขอบเขตด้ำนพื้นที่

 สถำนทีท่ีใ่ช้ในกำรรวบรวมข้อมลูได้แก่ วสิำหกจิชมุชนภสูบิแสนต้นแบบ  อสำเภอพปินู จงัหวดันครศรธีรรมรำช

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. กำรประชุมกลุ่มย่อย จัดสนทนำกลุ่ม (Focus Group)

 2. แบบสัมภำษณ์เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ ใช้แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง 

ลักษณะคสำถำมมีทั้งคสำถำมปลำยเปิดและปลำยปิด โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

  ตอนที่  1  ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสำหกิจชุมชนขนำดกลำง และขนำดย่อมใน 

อสำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมรำช

  ตอนที่  2  กิจกรรมและต้นทุนซัพพลำยเชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสำหกิจชุมชนขนำดกลำงและขนำด

ย่อมในอสำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมรำช

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทสำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งข้อมูล ดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จำกกำรค้นคว้ำหนังสือ เอกสำรกำรประชุม ข่ำว บทควำม วำรสำร 

ตลอดจนงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรต้นทุนฐำนกิจกรรม

  2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จำกกำรสัมภำษณ์กรรมกำรในกลุ่มวิสำหกิจชุมชน จสำนวน 11 ท่ำน
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การวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยจะทสำกำรวิเครำะห์ข้อมูลอยู่ตลอดเวลำในขณะเก็บข้อมูลจนกระทั่งเก็บข้อมูลครบตำม

วัตถุประสงค์ในงำนวิจัยส่วนข้อมูลเชิงคุณภำพที่ได้จำกแบบสัมภำษณ์  นสำมำตรวจสอบควำมถูกต้อง   ซึ่งข้อมูลทั่วไป

ที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มแบบเจำะจง (Focus Group Interviews) เป็นกำรสนทนำเป็นกลุ่ม ซึ่งต้องมีประเด็นปัญหำที่

เฉพำะเจำะจงในกำรสนทนำแต่ละครั้งมีกำรบันทึกเทป/จดบันทึก วิเครำะห์ข้อมูลทั้งหมดโดยกำรศึกษำ swot analysis 

โดยกำรนสำเสนอในรปูแบบของตำรำงควำมถี ่ร้อยละ ค่ำเฉลีย่ และบรรยำย เพือ่ให้ทรำบถงึรปูแบบ วธิกีำรจดักำร ปัญหำ

และอุปสรรค รวมถึงต้นทุนกำรผลิตของหมวกยำงพำรำ

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

 สถิติพรรณนำที่ใช้อธิบำยข้อมูลเชิงปริมำณ เช่น ควำมถี่ (Frequency distribution) ร้อยละ (percentage)

ผลการวิจัย

 ผลกำรศึกษำสภำพและข้อมูลท่ัวไปของวิสำหกิจชุมชนสวนเกษตรอินทรีย์ภูสิบแสน (ต้นแบบ) อสำเภอพิปูน 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช

 “วิสำหกิจชุมชนสวนเกษตรอินทรีย์ภูสิบแสน (ต้นแบบ)” ในกำรดสำเนินงำนของกลุ่มเพื่อสนับสนุนและ 

ช่วยเหลือให้สมำชิกในกลุ่มสร้ำงรำยได้จำกกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่น โดยรวมตัวกันเพื่อผลิตสินค้ำ 

ที่ทสำจำกเสื่อกกหลำกหลำยรูปแบบ เป็นกำรสร้ำงรำยได้เสริมให้กับคนในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนำสิ่งใหม่ ๆ 

รวมทั้งเป็นกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีมำแต่โบรำณ อีกทั้งยังได้ใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ทสำให้เกิดควำมสำมัคคีในกำรทสำงำนร่วมกันตลอดจนทสำให้คุณภำพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น รู้จักกำรสร้ำงรำยได้

และกำรใช้จ่ำยอย่ำงประหยัดตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเป็นผลให้ชุมชนพึ่งพำตนเองได้ ซึ่งจะทสำให้ครอบครัว

และชุมชนมีควำมมั่นคง เกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งเป็นรำกฐำนสสำคัญของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนต่อไป วิสำหกิจ

ชุมชนภูสิบแสนต้นแบบ ตั้งที่ เลขที่ 390 หมู่ 10 ตสำบลเขำพระ อสำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมรำช ห่ำงจำกตัวอสำเภอ 

20 กิโลเมตร ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกร เพำะปลูกยำงพำรำ และยังมีอำชีพเสริมคือ กำรแปรรูป

ผลติภณัฑ์สนิค้ำกำรเกษตร ซึง่ทสำกนัมำแต่โบรำณ ส่วนมำกทสำไว้ใช้เองและขำยในรำคำทีถ่กูหรอืนสำมำเป็นของฝำกญำติ

พี่น้องเวลำไปเยี่ยมกัน จนเมื่อเดือนกันยำยนพ.ศ. 2557 ประธำนกลุ่มได้ไปศึกษำดูงำนจังหวัดลพบุรี แล้วกลับมำฝึกหัด

ทสำผลิตภัณฑ์หมวกยำงพำรำจนมีควำมชสำนำญอย่ำงดี พัฒนำชุมชนอสำเภอพิปูน ได้สนับสนุนให้กลุ่มวิสำหกิจชุมชน 

เกิดกำรรวมตัวของแม่บ้ำนจัดตั้งกลุ่มข้ึนมำ ในปี พ.ศ. 2560 จึงจดทะเบียนเป็น “วิสำหกิจชุมชนสวนเกษตรอินทรีย ์

ภูสิบแสน (ต้นแบบ)” รหัสทะเบียน 8-80-05-03/1-001 มีกำรดสำเนินกำรผลิตตำมคสำสั่งซื้อของลูกค้ำ ประมำณ 300-400 

ใบต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 85 ของกำรแปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตร

 ผลการศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างการค�านวณต้นทุนแบบเดิม

ตำรำงที่ 1 ผลกำรคสำนวณต้นทุนแบบเดิมต่อใบ

รายการคิดต้นทุนแบบเดิม บาท

ค่าแผ่นยางพารา 30.00
ค่าแรงงาน 60.00

ค่าจ้างถักหมวก 20.00

ค่าลวด 5.00

ค่าเชือกและตัวล็อก 5.00

ประมาณต้นทุนหมวกยางพารา 120.00
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 1.ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนค่ำใช้จ่ำยใน แต่ละกิจกรรมรวมถึงปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรของแต่ละ

กิจกรรม ใช้ระบบการวิเคราะห์ต้นทุนตามระบบ ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-based Costing)

 กำรคสำนวณรำคำหมวกยำงพำรำ ยึดกำรสั่งหนังขั้นตส่ำที่ 10 แผ่น เป็นแผ่นยำงพำรำชนิดหนำ 3 มม. 7 แผ่น  

ใช้ทสำตัวหมวกและปีกหมวก แผ่นยำงพำรำชนิดหนำ 2 มม. 3 แผ่น ใช้เชื่อมระหว่ำงชิ้นส่วนและจะผลิตได้หมวก 

โดยเฉลี่ย ที่ 70 ใบ

 ต้นทุนวัตถุดิบทำงตรง (Direct Material Cost) ได้แก่ ค่ำวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบที่เป็นทรัพยำกรหลัก 

ที่สสำคัญในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งจะประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

ภาพที่ 1  ส่วนประกอบของหมวกยำงพำรำ

ที่มำ : (วิสำหกิจชุมชนสวนเกษตรอินทรีย์ภูสิบแสน (ต้นแบบ), 2561) “ภำพถ่ำยโดยผู้วิจัย”

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนค่าใช้จ่ายใน แต่ละขั้นตอนของกิจการรวมถึงปริมาณการใช้ทรัพยากร

ของแต่ละกิจกรรมใช้ระบบการวิเคราะห์ต้นทุนตามระบบ ต้นทุนฐานกิจกรรม(Activity-based Costing)

ตารางที่ 2 ต้นทุนวัตถุดิบทำงตรง หมวกยำงพำรำ

รายการวัตถุดิบ บาท

แผ่นยำงพำรำชนิดหนำ 3 มม. 25.00

แผ่นยำงพำรำชนิดหนำ 2 มม. 10.71

ลวดเบอร์ 11 5.00

เชือกร่ม 1.00

ตัวล็อกเชือก 3.00

รวม 44.71
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ตารางที่ 3 ต้นทุนแรงงำนทำงตรง

กิจกรรม เวลา (นาที) คิดค่าแรง (บาท)

ตัดเส้นจำกแผ่นยำง 12 เส้น 2 1.25

ยืดเส้นยำงพำรำ 5 3.13

วำดแบบหมวกลงแผ่นยำงพำรำ 4 2.50

ตัดตำมแบบที่ร่ำงใว้ 2 1.25

ตอกลำย 8 5.00

ตัดลวดโครงหมวด 1 0.63

ขึ้นโครงเหล็กกับปีกหมวก 40 25.00

ขึ้นตัวหมวกส่วนลำย 9 5.63

ตัดหนังส่วนปิดบนให้เข้ำรูป 3 1.88

ประกอบตัวลำยหมวกกับตัวปิดบน 25 15.63

ประกอบใบหมวกตัวหมวกหัว 28 17.50

ร้อยเชือก และติดป้ำย 3 1.88

รวม 130 81.28

หมำยเหตุ: คสำนวณที่ค่ำแรง 300 บำท/วัน/คน

 จำกตำรำงที่ 3  ในกำรผลิตหมวกยำงพำรำ มีขั้นตอนเกิดขึ้น ทั้งหมด 12 ขั้นตอน  ใช้เวลำในกำรทสำคิดเป็น 130 

นำที ซึ่งขั้นตอนที่ใช้เวลำมำกที่สุดคือ กำรขึ้นโครงเหล็กกับปีกหมวก รองลงมำคือ ประกอบใบหมวกตัวหมวกหัวและ

ประกอบตัวลำยหมวกกับตัวปิดบน

 ต้นทนุค่ำใช้จ่ำยในกำรผลติ (Overhead Cost) ได้แก่ ต้นทนุทีใ่ช้ในกระบวนกำรผลติผลติภณัฑ์ เช่น ค่ำเครือ่งมอื

ที่ใช้ในกำรบวนกำรผลิต ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำเสื่อมรำคำของเครื่องจักร เป็นต้น

ตารางที่ 4  ต้นทุนวัตถุดิบทำงอ้อม ของหมวกยำงพำรำต่อใบ

รายการวัตถุดิบ บาท

            ป้ำยครีมมี่ภู 1.00

รวม 1.00

ตำรำงที่ 5  รำยกำรของใช้สิ้นเปลืองต่อใบ

รายการของใช้สิ้นเปลือง บาท

           ดินสอ มีด กรรไกร 0.25

รวม 0.25
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ตำรำงที่ 6  ต้นทุนซัพพลำยเชน ฐำนกิจกรรม (Activity-based Costing) ที่เกิดจำกกิจกรรมหลักที่ 70 ใบ

รหัสกจิกรรหลกั การด�าเนนิงาน ต้นทนุ(บาท)

A กำรดสำเนินงำนตำมใบสั่งซื้อ 500.00
B กำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง 18.75
C คลังสินค้ำและจัดเก็บ 750.00
D กำรขนส่ง 1,448.00
E กำรจัดซื้อ-จัดหำ 20.00

รวม 2,736.75

 จำกตำรำงที่  6  ต้นทุนซัพพลำยเชน ฐำนกิจกรรม (Activity-based Costing) ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 5 กระบวนกำร  

ต้นทุนฐำนกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน ในส่วนกิจกรรมกำรขนส่ง เกิดต้นทุนสูงที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 52.91  ของต้นทุนฐำนกิจกรรมหลัก  ดังภำพที่ 2

ภำพที่ 2  กำรเปรียบเทียบต้นทุนของหมวกยำงพำรำ ตำมประเภทกิจกรรมหลัก  (ร้อยละ)

ตำรำงที่ 7  ต้นทุนซัพพลำยเชน ฐำนกิจกรรม (Activity-based Costing) ที่เกิดจำก กิจกรรมสนับสนุนที่ 70 ใบ

รหสักจิกรรมสนบัสนนุ การด�าเนนิงาน ต้นทนุ(บาท)

F กำรเคลื่อนย้ำยวัตถุ 18.75

G บรรจุภัณฑ์ 200.00

รวม 218.75

ตำรำงที่ 8  ต้นทุนหมวกยำงพำรำ

ประเภทต้นทุน บาท ร้อยละ

วัตถุดิบทางตรง 44.71 26.38

ต้นทุนแรงงานทางตรง (ค่าแรง 300 บาท/วัน/คน) 81.28 47.96

ต้นทุนวัตถุดิบทางอ้อม 1.25 0.74

ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ที่เกิดจากกิจกรรมหลัก 39.10 23.07

ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ที่เกิดจากกิจกรรมสนับสนุน 3.13 1.85

รวมต้นทุนหมวกยางพารา 169.47 100.00
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 จำกตำรำงที ่8  ต้นทนุทีเ่กดิขึน้จำกทกุกระบวนกำรตัง้แต่ต้นนสำ้ กลำงนสำ้และปลำยนสำ้ จะรวมมลูค่ำทัง้สิน้ 169.47 

บำท โดยเกดิมลูค่ำต้นทนุในส่วนของค่ำแรงทำงตรงมำกทีส่ดุ 81.28 บำท คดิเป็นร้อยละ 47.64 รองลงมำคอื ต้นทนุของ

วตัถดุบิทำงตรง 44.71 บำท คดิเป็นร้อยละ 26.54 และ ต้นทนุทีเ่กดิขึน้จำกกจิกรรมหลกั 39.10 บำท คดิเป็นร้อยละ 23.21 

ดังภำพที่ 3

ภำพที่ 3  กำรเปรียบเทียบต้นทุนของหมวกยำงพำรำ ตำมประเภทกิจกรรม (ร้อยละ)

 ในกำรคสำนวณต้นทนุทีท่ำงกลุม่วสิำหกจิชมุชน คสำนวณต่อใบ อยูท่ี ่120 บำท แต่ในกำรคสำนวณต้นทนุทกุกจิกรรม

ตลอดห่วงโซ่ซพัพลำยเชน มค่ีำเท่ำกบั 169.47 บำท  ในกำรตัง้รำคำขำยต่อใบอยูท่ี ่170 บำท ซึง่เป็นกำรตัง้รำคำขำยทีก่่อ

ให้เกิดรำยได้ จำกกำรขำยคิดเป็นร้อยละ 0.99 บำท สรุปว่ำ ผลประกอบกำรเกิดรำยได้ที่น้อยมำก ผู้ประกอบกำรต้องมี

กำรตั้งรำคำขำยใหม่

สรุปและอภิปรายผล

 กำรวจิยันีเ้ป็นกำรศกึษำวจิยัเชงิระบบ ABC Costing ทีใ่ช้เป็นเครือ่งมอื วเิครำะห์กำรตดิต่อสือ่สำร ประสำนงำน

และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกิจกรรมทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ จำกกำรวิเครำะห์ประเมินผลสำมำรถสรุปได้ดังนี้

 กำรวิเครำะห์และระบุกิจกรรม เพ่ือให้สำมำรถระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตผลิตภัณฑ์หมวกยำงพำรำ 

กิจกรรมที่เกิดขึ้นประกอบด้วยกิจกรรมหลักและสนับสนุน ตำมฐำนกิจกรรม แสดงดังตำรำงที่ 6 และ 7 ซึ่งในกิจกรรม

หลักด้ำนกำรขนส่ง เกิดต้นทุนสูงท่ีสุด ส่วนกิจกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกิดต้นทุนสูงสุด นอกจำกนี้ส่วน

ของต้นทุนรวมที่เป็นต้นทุนแรงงำนทำงตรง ถึง ร้อยละ 47.64 เกิดจำกกำรใช้ทรัพยำกรด้ำนบุคลำกร เนื่องจำกต้องใช้

แรงงำนคนในกำรปฏบิตังิำนทกุกจิกรรม ซึง่สอดคล้องกบังำนวจิยัของ กำนตมิำ [7]  ที ่กล่ำวว่ำ ต้นทนุโลจสิตกิส์รวมที่

เกดิขึน้ของผูป้ระกอบกำร แพกุง้มจีสำนวน 309,118 บำท ต่อเดอืนเกดิจำกกำรใช้ ทรพัยำกรด้ำนบคุลำกรสงูสดุกว่ำต้นทนุ

อื่น ๆ ถึงร้อยละ 55 ของต้นทุนรวม เนื่องจำกต้องใช้แรงงำนคนในกำรปฏิบัติงำนทุกกิจกรรม ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ำ ต้นทุน

ที่เกิดขึ้นจำกกำรกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทำนตั้งแต่ต้นนส้ำ กลำงนส้ำ และปลำยนส้ำ มีค่ำค่อนข้ำงสูง คือร้อยละ 25.07 ซึ่ง

ไม่สอดคล้องกบัรำยงำนของสลลิำทพิย์ [6]  ซึง่ต้นทนุโลจสิตกิส์ ทีเ่ป็นกจิกรรมหลกั ควรจะอยูท่ีร้่อยละ 14 กำรคสำนวณ

ต้นทนุผลติภณัฑ์ตำมฐำนกจิกรรมเปรยีบเทยีบกบักำรคสำนวณต้นทนุแบบเดมิ พบว่ำ กำรคสำนวนต้นทนุแบบฐำนกจิกรรม

จะมค่ีำมำกกว่ำต้นทนุแบบเดมิ  ซึง่จะมต้ีนทนุหลำยกจิกรรมทีว่สิำหกจิชมุชนไม่นสำมำคสำนวน แสดงเพยีงแค่กำรใช้จ่ำย

ตำมควำมต้องกำร อำจทสำให้กำรคดิต้นทนุมคีวำมผดิพลำดและคลำดเคลือ่นกบัต้นทนุทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่สอดคล้องกบังำน

วจิยัของ ศศธิร อ่อนสนทิ [8]  พบว่ำ บรษิทัจอนห์สนั คอนโทรล แอนด์ ซมัมทิ อนิทเิรยีส์ จสำกดั กำรนสำระบบต้นทนุฐำน

กิจกรรมนสำมำใช้กับบริษัท สำมำรถทสำให้บริษัททรำบต้นทุนที่แท้จริง นสำมำปรับปรุงบริหำรต้นทุนและกำรลดต้นทุน

ต่อไป โดยในปัจจุบันทำงกลุ่มได้ปรับตั้งรำคำขำยใหม่ ส่งผลให้มีกสำไรเพิ่มขึ้น



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

126 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 118-126 (2019)  Vol.9 No.1

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 วสิำหกจิชมุชนไม่เพยีงแต่ให้ควำมสสำคญักบักจิกรรมภำยในบรษิทัเท่ำนัน้ เช่น กระบวนกำรจดัหำกระบวนกำร

ผลิต เป็นต้น แต่ควรให้ควำมสสำคัญกับระบบกำรบริหำรจัดกำรซัพพลำยเชนที่ทุกกิจกรรมจะต้องได้รับควำมร่วมมือ  

โดยจะต้องมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่ำงกันตั้งแต่ต้นนส้ำหรือซัพพลำยเออร์ ไปจนถึงปลำยนส้ำหรือลูกค้ำตลอดทั้ง 

ห่วงโซ่อปุทำน เพือ่ให้กำรบรหิำรซพัพลำยเชนเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ กำรคสำนวณต้นทนุจงึต้องคดิทกุกระบวนกำร

ด้วยเช่นกันและควรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ด้ำนยำงพำรำโดยออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่จำกเศษเหลือในกระบวนกำรผลิต

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 ในกำรศึกษำครั้งต่อไปควรทสำกำรศึกษำกิจกรรม ท่ีไม่เพิ่มมูลค่ำของกิจกำรเพื่อทสำกำรปรับลดหรือตัดทอน 

กิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์ให้ลดน้อยลงหรือหมดไป
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