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Guidelines of Setting Manufacturing Cost for Small Ceramic 
Factory, Tha Pha Sub-District, Koh Kha District,  

Lampang Province 
 

วราพร  กลิ่นประสาท1 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการคิดต้นทุนการผลิตของโรงงาน
เซรามิกขนาดเล็ก ต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และแบบฟอร์มการบันทึกรายละเอียดต้นทุนการ
ผลิต เป็นเครื่องมือวิจัย หน่วยวิเคราะห์คือผู้ผลิตโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่มีคนงานไม่
เกิน 20 คน จ านวน 7 โรงงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการคิดต้นทุนการผลิตของโรงงานเซรมิกขนาดเล็ก 
สามารถค านวณโดยใช้ระบบต้นทุนปกติ เนื่องจากผู้ผลิตมีการผลิตสินค้าหลายชนิดโดย
ใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน ดังนั้นในการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ 
จึงใช้วิธีการประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะใช้ต้นทุนวัตถุดิบและ
ค่าแรงงานที่เกิดขึ้นจริง ส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตใช้การประมาณการโดยใช้อัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตอัตราเดียว ใช้เกณฑ์การปันส่วนตามปริมาณการผลิต  องค์ประกอบ
ของต้นทุนการผลิตที่ใช้ในการค านวณต้นทุนการผลิต คือ วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต พบว่ากระถางธูป 3 ขา มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 7.69 
บาทต่อหน่วย แบ่งเป็นต้นทุนวัตถุดิบทางตรง 3.38 บาทต่อหน่วย ต้นทุนค่าแรงงาน
ทางตรง 2.22 บาทต่อหน่วย และต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต 2.09 บาทต่อหน่วย คิดเป็น
ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงร้อยละ 43.95 ค่าแรงงานทางตรง ร้อยละ 28.87 และค่าใช้จ่าย
ในการผลิต ร้อยละ 27.18 

 

ค าส าคัญ: แนวทาง ต้นทุนการผลิตของโรงงาน โรงงานเซรามิก 
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Abstract 

The aim of this research is to study how to set the manufacturing 
cost for the small ceramic factory in Tha Pha Sub-district, Koh kha District, 
Lampang Province. It is the participatory research by interviewing and 
filling in the details of manufacturing cost form. The samples were the 
seven owners of small factories in which consisted of not more than 
twenty employees. The data analysis used the content analysis. 

The research found that guidelines of setting manufacturing cost 
of small ceramic factory were calculated by using normal costing. Due to 
the factory manufactured various products by using the same basic 
materials. Therefore, in allocating costs to products, so use an estimate of 
the expenses to the product which is to be used, the cost of raw 
materials and labor. The expense in the production section use estimate 
using the Plant wide Rate. the estimated expenses were divided into 
three parts; cost of direct materials, direct labor and manufacturing 
overhead. The rate of manufacturing overhead based on product volume. 
For example, the cost of 3-leg incense burner was 7.69 baht per each 
(unit). It divided into the cost of direct materials was 3.38 baht, the cost 
of direct labor was 2.22 and the cost of manufacturing overhead was 2.09 
baht.  The percentage showed that the direct materials was 43.95 %, the 
cost of direct labor was 28.87 % and the cost of manufacturing overhead 
was 27.18 %. 
 
Keywords: Guidelines, Manufacturing Cost, Ceramic Factory 
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3 
บทน า 
 อุตสาหกรรมเซรามิกเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมพ้ืนฐานของไทยซึ่งจัดได้ว่า
เป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากเป็น
แหล่งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ 
โดยเฉพาะจังหวัดล าปาง ถือเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ส าคัญในเขตพ้ืนที่
ภาคเหนือ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีแหล่งแร่ดินขาวมากที่สุด ในประเทศไทยและมี
คุณสมบัติ เหมาะสมในการน าไปใช้ เป็นส่วนผสมของเนื้ อดินปั้นในการท า
เครื่องปั้นดินเผาที่ต้องการความขาว จึงเป็นอุตสาหกรรมที่จัดอยู่ในลักษณะ
อุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมเพราะเป็นการแปรรูปวัตถุดิบในท้องถิ่นให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิม จึงได้มีการผลิตและจ าหน่ายเซรามิกเป็นจ านวนมาก
โดยเฉพาะในเขตอ าเภอเกาะคาท่ีมีการผลิตและจ าหน่ายเซรามิกมากที่สุดในจังหวัด
ล าปางมีจ านวนโรงงานเซรามิก 65 แห่ ง ส่วนใหญ่อยู่ ในต าบลท่าผา ซึ่ งมี
โรงงานผลิตเซรามิก จ านวน 32 แห่ง และได้รับการส่งเสริมทั้งหน่วยงานระดับ
จังหวัด และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนและเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านอุตสาหกรรมชุมชน โดยโรงงานเซรามิกที่มีอยู่จ านวนมากถือเป็น
แหล่งหัตถอุตสาหกรรมที่สร้างงานและรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
(ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดล าปาง, 2557: ออนไลน์) แต่ในปัจจุบัน
สถานการณ์เซรามิกของจังหวัดล าปาง พบว่า โรงงานเซรามิกได้รับผลกระทบจาก
การปรับขึ้นต้นทุนการผลิตของค่าพลังงานเชื้อเพลิงและค่าจ้างแรงงานที่เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้ประกอบการเซรามิกขนาดเล็กส่วนใหญ่ต้องแบกรับต้นทุน
ทางการผลิตที่สูงขึ้น เพราะฉะนั้นการท าให้ต้นทุนการผลิตที่ต้องต่ าที่สุดโดยที่
คุณภาพและคุณค่าในการใช้งานยังคงอยู่ภายใต้การยอมรับของลูกค้านั้น การ
ค านวณต้นทุนการผลิตจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญเนื่องจากมูลค่าของต้นทุนที่ถูกต้องมี
ความส าคัญต่อการก าหนดราคาขายและการเพ่ิมก าไรให้แก่ผู้ผลิต ซึ่งถ้ามูลค่าของ
ต้นทุนสินค้าไม่ถูกต้องอาจท าให้ผู้ประกอบการขาดทุนและต้องเลิกกิจการไปในที่สุด 
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พบปัญหาดังกล่าวจึงได้
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มีการจัดการอบรม หัวข้อ การคิดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมเซรามิกเพ่ือการ
แข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขึ้นโดยเชิญอาจารย์คณะบัญชี วิทยาลัย
อินเตอร์เทคล าปาง เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ 

จากการให้บริการวิชาการดังกล่าว พบว่าผู้ผลิตที่มีความต้องการความรู้ใน
การคิดต้นทุนการผลิตจ านวน 9 ราย อยู่ในเขตต าบลท่าผา 7 ราย ซึ่งผู้ผลิตทุกราย
ไม่มีความรู้ด้านบัญชี ไม่มีการเก็บข้อมูลด้านการผลิต ท าให้ไม่ทราบต้นทุนการผลิต 
ซึ่งส่งผลต่อการก าหนดราคาขาย รวมถึงไม่สามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้ 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการคิดต้นทุนการผลิตของโรงงานเซรามิก
ขนาดเล็กที่มีคนงานไม่เกินแห่งละ 20 คน เพ่ือเป็นแนวทางการคิดต้นทุนการผลิต
ให้มีความถูกต้อง น าไปใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ผลิตซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ชนิดอ่ืนๆ ต่อไป  และพัฒนาผู้ผลิตดังกล่าวให้มีความเข้มแข็งสามารถ
พ่ึงพาตนเองได ้

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาแนวทางการคิดต้นทุนการผลิตของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก 
ต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีขอบเขต 4  ด้าน คือ  
  1. เนื้อหา เน้นประเด็นการมีส่วนร่วมหาแนวทางการคิดต้นทุนการผลิต 
  2. ระยะเวลาวิจัย จ านวน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึงเดือน
มิถุนายน 2558 
  3. พ้ืนที่ในการวิจัยคือ ต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
  4. ประชากรคือ โรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่มีคนงานไม่เกิน 20 คนที่มี
ความต้องการความรู้ในการคิดต้นทุนการผลิตจากการเข้าร่วมอบรมกับศูนย์พัฒนา
อุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จ านวน 7 โรงงาน  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

        
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 มีข้ันตอนในการวิจัยดังนี้ 

 1. วิเคราะห์สภาพการด าเนินงานของโรงงานเซรามิกที่มีความต้องการ
ความรู้ในการคิดต้นทุนการผลิตทั้ง 7 โรงงาน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน โดยเลือกผลิตภัณฑ์หลัก คือกระถางธูป 3 ขา ในการหาแนวทางการคิด
ต้นทุนการผลิต 

 2. ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคิดต้นทุนการ
ผลิตซึ่งกล่าวถึงการจ าแนกต้นทุนตามส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ (สมนึก เอ้ือจิระ
พงษ์พันธ์, 2552: 17-21) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 

 2.1 วัตถุดิบ (Materials) หมายถึง วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ
ของการผลิตสินค้าโดยสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

       2.1.1 วัตถุดิบทางตรง (Direct Materials) หมายถึง วัตถุดิบหลัก
ที่ใช้ในการผลิตและสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าใช้ในการผลิตสินค้าชนิดใดชนิด

ขั้นตอนการผลิตและโครงสร้าง
ต้นทุนของกระถางธูป 3 ขา 

จ าแนกต้นทุนตามส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์ 

 
แนวทางการคิดต้นทุนการผลิต 
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หนึ่งในปริมาณและต้นทุนเท่าใด รวมทั้งมีลักษณะเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ และส าคัญ
ที่ใช้ในการผลิตสินค้าชนิดนั้นๆ 

  2.1.2 วัตถุดิบทางอ้อม (Indirect Materials) หมายถึง วัตถุดิบ
หรือวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อมกับการผลิตสินค้า แต่ไม่ใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่
ที่ใช้ในการผลิต ในบางครั้งวัตถุดิบทางอ้อมอาจถูกเรียกว่า วัสดุโรงงาน ซึ่งจะถือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตชนิดหนึ่ง 

 2.2 ค่าแรงงาน (Labor) หมายถึง ค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่
คนงานที่ท าหน้าที่ในการผลิตสินค้า ซึ่งอาจจ่ายในลักษณะตามชิ้นงาน รายวัน ราย
สัปดาห์ หรือรายเดือนโดยปกติค่าแรงงานจะถูกจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 

     2.2.1 ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) หมายถึง ค่าแรงงาน
ต่างๆ ที่จ่ายให้แก่คนงานหรือลูกจ้างที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าส าเร็จรูป
โดยตรงซึ่งโดยปกติจะมีจ านวนค่าแรงงานที่มีจ านวนมากเมื่อเทียบกับค่าแรงงาน
ทางอ้อมในการผลิตสินค้าหน่วยหนึ่งๆ และถือเป็นค่าแรงงานส่วนส าคัญในการแปร
รูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป 

    2.2.2 ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect Labor) หมายถึง ค่าแรงงาน
ของบุคคลที่ท าหน้าที่สนับสนุนการผลิต ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง 
ค่าแรงงานทางอ้อมเหล่านี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการผลิต 

 2.3 ค่ าใช้ จ่ ายการผลิต  (Manufacturing Overhead) หมายถึ ง 
ค่ าใช้ จ่ ายชนิดต่ างๆ  ที่ เกี่ ยวข้องกับการผลิตสินค้า ในโรงงาน เท่ านั้ น  ซึ่ ง
นอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง เช่น วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรง
ทางอ้อม ค่าใช้จ่ายในการผลิตทางอ้อมอ่ืน ได้แก่ ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา 
เป็นต้น และในการรวบรวมข้อมูลด้านการสร้างผลิตภัณฑ์ (พัชนิจ เนาวพันธ์ , 
2555: 8-9) แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือระบบต้นทุนจริง (Actual Costing) คือระบบ
บัญชีที่ได้บันทึกต้นทุนการผลิตทุกชนิดตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดระหว่างงวด ซึ่ง
ระบบน้ีเป็นระบบที่รายงานผลการด าเนินงานในอดีต ระบบต้นทุนปกติ (Normal 
Costing) เป็นระบบต้นทุนที่สร้างขึ้นมานิยมใช้ส าหรับกิจการที่ผลิตสินค้าหลาย
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ชนิดโดยใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกันดังนั้นเพ่ือความสะดวกในการปันส่วน
ค่าใช้จ่ายการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจึงได้ใช้วิธีการประมาณการค่าใช้จ่าย
การผลิตให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดและระบบต้นทุนมาตรฐาน (Standard 
Costing) เป็นระบบต้นทุนที่ต้องการให้กระบวนการท างานทั้งองค์การเป็นไปอย่าง
มีมาตรฐานทั่วทั้งองค์การ จึงต้องมีการประมาณการต้นทุนที่จะใช้ในการด าเนินงาน
ล่วงหน้า เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเมื่อวันสิ้นงวด
ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้ได้หรือไม่ 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 1. เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์โดยใช้ส าหรับเก็บข้อมูลทั่วไปของโรงงาน
เซรามิก รวมถึงขั้นตอนการผลิตของกระถางธูป 3 ขา เพ่ือน ามาใช้ประกอบในการ
คิดต้นทุนการผลิต และ แบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย 
วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือ
อธิบายถึงขั้นตอนการผลิตและโครงสร้างต้นทุนของกระถางธูป 3 ขา ส่วนข้อมูลที่
รวบรวมได้จากแบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดต้นทุนการผลิต โดยจ าแนกต้นทุนตาม
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง 
และค่าใช้จ่ายในการผลิต จะน ามาค านวณหาต้นทุนการผลิต 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีวิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย อาทิ 
การสัมภาษณ์ และการออกแบบฟอร์มการบันทึกรายละเอียดต้นทุนการผลิต 
เกี่ยวกับ วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยให้
ความรู้แกผู่้ผลิตเซรามิกแต่ละแห่ง เพ่ือน าแบบฟอร์มไปใช้ในการบันทึกในช่วงเดือน
มกราคม 2558 ถึง เดือนมิถุนายน 2558 และรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากผู้ผลิตเซรา-
มิก มาจัดท าเป็นแนวทางการคิดต้นทุนการผลิต 
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ผลการวิจัย 
 ผลของการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตและโครงสร้างต้นทุนของกระถางธูป  3 
ขา จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้ผลิตเซรามิกที่มีความต้องการความรู้ในการคิด
ต้นทุนการผลิต  ที่อยู่ในเขตต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง จ านวน 7 
ราย เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตและโครงสร้างต้นทุนของกระถางธูป 3 ขา พบว่า
ขั้นตอนการผลิตประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมวัตถุดิบขึ้นรูป  การผลิตกระถางธูป 3 ขา นั้น ดินถือ
เป็นวัตถุดิบส าคัญที่ใช้ในการผลิตเซรามิก ผู้ผลิตซื้อดินจากพ่อค้าคนกลาง เมื่อ
ผู้ผลิตได้ดินที่ซื้อมาแล้ว จะท าการเตรียมน้ าดิน  หรือที่ เรียกว่า Slip น้ าดิน 
ประกอบด้วยดินขาว ดินด ามาปั่นกวนผสมกับน้ า และ โซเดียม ในถังปั่นดินซึ่งมี
แกนกลางเป็นเพลาเหล็กหมุนรอบถังท าให้เนื้อดินผสมกับน้ าเป็นเนื้อเดียวกันจน
เป็นน้ าโคลนที่มีลักษณะข้นเหลว 
 ขั้นตอนที่ 2 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ท าการขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ าดินลงในแบบ
พิมพ์ เป็นขั้นตอนในการน าน้ าดินที่ได้จากขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ เทลงในแบบ
พิมพ์ปูนพลาสเตอร์ เมื่อทิ้งน้ าดินไว้ระยะเวลาหนึ่ง จนได้ความหนาของชิ้นงานตาม
ต้องการ เทน้ าดินกลับคืน ปล่อยทิ้งให้เนื้อดินแข็งตัว ประมาณ 1-2  วันจากนั้นจึง
แกะชิ้นงานออกจากแบบพิมพ์ปูนพลาสเตอร์ ผึ่งลมให้แห้ง จะได้ผลิตภัณฑ์ตาม
แบบที่ต้องการ 
 ขั้นตอนที่ 3 การตกแต่งและเช็ดน้ าเป็นขั้นตอนในการน าผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูป
เสร็จแล้ว มาตกแต่งรอยตะเข็บต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยใบเลื่อย ให้ผิวเรียบพร้อมทั้งท า
การเช็ดด้วยฟองน้ าตกแต่งผิวดินให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม หลังจากนั้นจะน า
ผลิตภัณฑ์ไปผึ่งลมอีกครั้ง  
 ขั้นตอนที่ 4 การวาดลาย เป็นขั้นตอนในการน าผลิตภัณฑ์ที่แห้งแล้วมาท า
การวาดลวดลายตามแบบที่ต้องการด้วยพู่กัน สีผสมที่ใช้มีส่วนประกอบของสีผงสี
น้ าเงิน ดินอังกฤษ น้ ายาเคลือบผสมสี และน้ า จากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตพบว่า 
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อัตราส่วนในการผสมให้เกิดเป็นสีที่ใช้วาดลายนั้นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันส่วน
ใหญ่จะใช้สีผงต่อดินอังกฤษในอัตราส่วน 1:2   
 ขั้นตอนที่ 5 การชุบเคลือบ เป็นขั้นตอนในการน าผลิตภัณฑ์ที่วาดลายแล้วมา
ท าการชุบน้ ายาเคลือบที่ซื้อส าเร็จรูปพร้อมใช้งานได้ทันที และระหว่างการชุบน้ า
เคลือบต้องท าการควบคุมความหนาของผิวเคลือบให้ได้มาตรฐาน 
 ขั้นตอนที่ 6 การเผาเคลือบ เพ่ือให้น้ ายาเคลือบหลอมเป็นเนื้อแก้วติดแน่น
อยู่บนผิวผลิตภัณฑ์ เป็นขั้นตอนในการน าเอาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการชุบเคลือบมา
จัดเรียงในเตาเผาซึ่งในการเผาแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ  8-10 ชั่วโมง ใช้แก๊ส
เป็นเชื้อเพลิงในการเผา ด้วยอุณหภูมิประมาณ 1,250 องศาเซลเซียส โดยเตาเผา 1 
เตา จะใช้แก๊สถังละ 48 กิโลกรัม จ านวน 2.5 ถัง 
 ขั้นตอนที่ 7 การบรรจุ น าผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปหุ้มด้วยหนังสือพิมพ์เพ่ือ
ป้องกันการเสียหายแล้วน าไปบรรจุในเข่งปิดฝาเรียบร้อย พร้อมส่งให้ลูกค้า  
 ส่วนโครงสร้างต้นทุนของกระถางธูป 3 ขา จ าแนกตามส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ 
  วัตถุดิบ ประกอบไปด้วย น้ าดิน สีผสม น้ ายาชุบเคลือบ และค่าแก๊ส 
 ค่าแรงงาน แบ่งตามกระบวนการผลิตได้เป็น ค่าแรงรายชิ้นและค่าแรงงาน
รายวัน ค่าแรงงานที่รับเหมาเป็นรายชิ้น คือ ขั้นตอนเตรียมวัตถุดิบ ซึ่งมีการ
รับเหมาในการเตรียมน้ าดิน ขั้นตอนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยการหล่อน้ าดินลงใน
แบบพิมพ์ พร้อมแกะชิ้นงานออกจากแบบพิมพ์ ขั้นตอนการตกแต่งและเช็ดน้ า และ
ขั้นตอนการวาดลาย ส่วนค่าแรงงานเป็นรายวัน คือขั้นตอนการชุบเคลือบ ขั้นตอน
การเผาเคลือบ และ ขั้นตอนการบรรจุ 
 ค่าใช้จ่ายในการผลิต ประกอบไปด้วย ค่าเสื่อมราคาอาคาร เครื่องจักร 
อุปกรณ์และยานพาหนะ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร วัสดุสิ้นเปลือง ค่า
น้ าประปา ค่าไฟฟ้า และค่าน้ ามัน 
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 2. ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต 
 แนวทางการค านวณต้นทุนการผลิตของกระถางธูป 3 ขา ซึ่งได้ข้อมูลมา
จากแบบฟอร์มการบันทึกรายละเอียดต้นทุนการผลิต ประกอบไปด้วยวัตถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยมีวิธีการค านวณต้นทุนได้
ดังนี้ 

 วัตถุดิบทางตรงคือวัตถุดิบหลักที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตซึ่งผู้ผลิตแต่
ละรายจะใช้วัตถุดิบซึ่งเป็นส่วนผสมแตกต่างกันออกไป ดังนั้นวิธีการค านวณต้นทุน
วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิต สามารถค านวณได้จาก 

 
    =        ต้นทุนที่ใช้ต่อครั้งในการผลิต 
         จ านวนที่ผลิตได้ต่อครั้ง 
 

 ส่วนค่าแก๊สถือเป็นวัตถุดิบทางตรงเพราะมีลักษณะเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ 
และส าคัญท่ีใช้ในการผลิตสินค้า 

 จากการวิจัยพบว่าต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตกระถางธูป 3 ขา มีต้นทุนต่อ
หน่วยเท่ากับ 3.38 บาทต่อชิ้น รายละเอียดมีดังนี้ น้ าดินมีต้นทุนต่อหน่วย 0.69 
บาท สีผสมมีต้นทุนต่อหน่วย 0.44 บาท น้ ายาชุบเคลือบมีต้นทุนต่อหน่วย 0.22 
บาท และค่าแก๊สมีต้นทุนต่อหน่วย 2.03 บาท  

 
 ค่าแรงงานทางตรง คือ ค่าจ้างแรงงานแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

ค่าแรงงานที่รับเหมาเป็นรายชิ้นและค่าแรงงานเป็นรายวันสามารถค านวณได้จาก 
 

   = ค่าแรงงานรายวัน 
                  จ านวนที่ผลิตได้ต่อวัน 
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 ค่าแรงงานของการผลิตกระถางธูป 3 ขา มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 2.22 

บาทต่อชิ้น ซึ่งสามารถแบ่งตามกระบวนการผลิตได้ ดังนี้ ขั้นตอนเตรียมวัตถุดิบมี
ค่าแรงงานต่อชิ้นเท่ากับ 0.04 บาทขั้นตอนการขึ้นรูปมีค่าแรงงานต่อชิ้นเท่ากับ 
0.50 บาท ขั้นตอนการตกแต่งและเช็ดน้ ามีค่าแรงงานต่อชิ้นเท่ากับ  0.60 บาท 
ขั้นตอนการวาดลายมีค่าแรงงานต่อชิ้นเท่ากับ 0.50 บาท ขั้นตอนการชุบเคลือบมี
ค่าแรงงานต่อชิ้นเท่ากับ 0.23 บาท ขั้นตอนการเผาเคลือบมีค่าแรงงานต่อชิ้น
เท่ากับ 0.28 บาท และข้ันตอนการบรรจุมีค่าแรงงานต่อชิ้นเท่ากับ 0.07 บาท   
  ค่าใช้จ่ายในการผลิต เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชนิดสามารถใช้
ร่วมกับผลิตภัณฑ์ตัวอ่ืนได้ ซึ่งยากต่อการแบ่งแยกต้นทุนได้ชัดเจนจึงใช้การ
ประมาณการจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยใช้อัตราค่าใช้จ่าย
การผลิตอัตราเดียว ใช้เกณฑ์การปันส่วนตามปริมาณการผลิตสามารถค านวณได้
จาก 

 

    =  ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อปี 
                  ปริมาณการผลิตต่อปี  
 

 ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหน่วยในการผลิตกระถางธูป 3 ขา เท่ากับ 2.09 
บาทต่อหน่วยต้นทุนการผลิตกระถางธูป 3 ขา เท่ากับ  
 

 = วัตถุดิบทางตรง + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
      = 3.38    + 2.22        + 2.09 
      = 7.69 
 
สรุปการวิจัย 
 แนวทางการคิดต้นทุนการผลิตของโรงงานเซรมิกขนาดเล็ก สามารถ
ค านวณโดยใช้ระบบต้นทุนปกติ (Normal Costing) เนื่องจากผู้ผลิตมีการผลิต
สินค้าหลายชนิดโดยใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกันไม่สามารถทราบต้นทุนค่าใช้จ่าย
การผลิตที่จะใช้จริงได้ ดังนั้นเพ่ือความสะดวกในการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิต
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ให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจึงได้ใช้วิธีการประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตให้กับ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะใช้ต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงงานที่เกิดขึ้นจริงส่วนค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตใช้การประมาณการจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้อัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตอัตราเดียว ใช้เกณฑ์การปันส่วนตามปริมาณการผลิตซึ่งสามารถ
น ามาสรุปเป็นต้นทุนการผลิตของกระถางธูป 3 ขา เท่ากับ 7.69 บาทต่อชิ้น คิด
เป็นต้นทุนวัตถุดิบทางตรงร้อยละ 43.95 ค่าแรงงานทางตรง ร้อยละ 28.87 และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตร้อยละ 27.18 
 
อภิปรายผล 

 แนวทางการคิดต้นทุนการผลิตแบ่งได้ตามองค์ประกอบของการค านวณ
ต้นทุนการผลิต คือวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนฤมล เต๋มา (2553: 44) และ รุ้งดาว แสนทอน (2554: 
50) พบว่าการค านวณต้นทุนการผลิตของกระถางธูป 3 ขาได้ก าหนดให้ค่าแก๊สถือ
เป็นวัตถุดิบทางตรงเพราะมีลักษณะเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ และส าคัญที่ใช้ในการ
ผลิตสินค้า รวมถึงการใช้ระบบต้นทุนปกติ (Normal Costing) ซึ่งจะใช้ต้นทุน
วัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรงที่เกิดขึ้นจริงส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตใช้การ
ประมาณการ และ เนื่องจากผู้ผลิตมีการผลิตสินค้าหลายชนิดโดยใช้ทรัพยากรการ
ผลิตร่วมกันไม่สามารถทราบต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตที่จะใช้จริงได้ดังนั้นเพ่ือความ
สะดวกในการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจึงได้ใช้วิธี
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตอัตราเดียว โดยใช้เกณฑ์การปันส่วนตามปริมาณการผลิต 
ประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ้งดาว 
แสนทอน (2554: 59)  และ นฤมล เต๋มา (2553: 46) ที่สรุปว่าการปันส่วน
ค่าใช้จ่ายการผลิตโดยชั่วโมงการผลิตเป็นฐานในการปันส่วน 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการสั่งซื้อวัตถุดิบของผู้ผลิตแต่ละรายมีราคาไม่เท่ากัน ผู้ผลิตควรมี
การรวมกลุ่มกันในการสั่งซื้อวัตถุดิบเพ่ือให้ได้ในราคาที่ต่ า ซึ่งท าให้ลดต้นทุนในส่วน
นี้ได ้
 2. ควรมีการจดบันทึกรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอย่างสม่ าเสมอเพ่ือ
การรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่องแนวทางการคิดต้นทุนการผลิตของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก 
ต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง นี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา  และ
ความอนุเคราะห์จาก ดร.จักรพันธ์  พรนิมิต  อธิการบดีวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง   
และ ดร.กรวิก  พรนิมิตร  รองอธิการบดีวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง ที่ ให้
งบประมาณในการจัดท าวิจัยในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. บุณฑวรรณ วิงวอน ที่
ได้ให้ข้อเสนอแนะ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ ผู้ผลิตในโรงงานสาธรเซรามิก โรงงานสุขแก้วเซรามิก 
โรงงานชัยมุณีเซรามิก โรงงานสวนเหนือเซรามิก โรงงานสายันต์เซรามิก โรงงานบา
ระมีเซรามิก และโรงงานหนุ่มเซรามิก ทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการให้
ข้อมูลเพื่อใช้ในงานวิจัยนี้ส าเร็จด้วยดี ผู้เขียนขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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