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ค ำน ำ 
 

 ต ำรำวิชำกำรบญัชีต้นทุน 2 นี้ ได้แบ่งเนื้อหำกำรเรยีนกำรสอนไว้ 10 หวัเรื่อง 
ประกอบด้วย ควำมรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบักำรใช้ขอ้มูลทำงบญัชตี้นทุนเพื่อกำรตดัสนิใจ พฤตกิรรม
ต้นทุน และกำรประมำณต้นทุน ระบบต้นทุนรวม และระบบต้นทุนผนัแปร กำรวเิครำะหต์้นทุน 
ปรมิำณ และก ำไร งบประมำณ ระบบต้นทุนมำตรฐำน และกำรวเิครำะหผ์ลต่ำงเพื่อกำรควบคุม 
กำรก ำหนดรำคำผลติภณัฑ ์กำรใช้ขอ้มูลต้นทุนเพื่อกำรตดัสนิใจ กำรวเิครำะห์กำรลงทุน และ
กำรบญัชตีำมควำมรบัผดิชอบและกำรก ำหนดรำคำโอน ซึง่เป็นประโยชน์แก่ผูศ้กึษำและผูส้นใจ
ทัว่ไป 

 ขอขอบพระคุณ ผู้มีส่ วนช่วยเหลือสนับสนุนให้ต ำรำเล่มนี้ ส ำ เร็จลงด้วยด ี
ขอขอบพระคุณบดิำ มำรดำ อำจำรย ์ทีค่อยช่วยเหลอืและเป็นก ำลงัใจ ขอขอบพระคุณ พี ่น้อง 
เพื่อน ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทุกท่ำนทีไ่มอ่ำจกล่ำวนำมไดท้ัง้หมด ทีเ่ป็นก ำลงัใจในกำรท ำต ำรำครัง้นี้
มำโดยตลอด    

 หำกมขีอ้ผดิพลำดประกำรใด ผู้เรยีบเรยีงขอน้อมรบัไวแ้ต่เพยีงผู้เดยีว และหำกท่ำน
ใดมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิที่จะน ำมำปรบัปรุงต ำรำเล่มนี้ให้ดยีิง่ขึน้ต่อไป ผู้เรยีบเรยีงยนิด ีและ
ขอขอบคุณในควำมอนุเครำะหม์ำ ณ โอกำสน้ีดว้ย                 

 

                  วันวิสำ  เนื่ องสมศร ี 
                      ตุลำคม  2557 
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1  ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการใชข้อ้มลูทางบญัชเีพื่อการตดัสนิใจ 

 

บทท่ี  1  
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการใช้ข้อมูลทางบญัชีเพ่ือการตดัสินใจ 

 

  การด าเนินธุรกจิที่จะประสบความส าเรจ็และสามารถยนืหยดัอยู่ได้ในสภาวะการ 
แขง่ขนัทีม่แีนวโน้มรนุแรงมากขึน้ตลอดเวลานัน้ ผูบ้รหิารจะตอ้งมคีวามรอบคอบในการแสวงหา
ทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดเพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาตดัสนิใจ หากเกดิปญัหาขึน้กบักจิการทัง้ระยะสัน้
และระยะยาว ซึง่การประเมนิผลทางเลอืกเพื่อการตดัสนิใจซึง่มกัมมีากกว่าหนึ่งทางเลอืกเสมอ 
และมกันิยมใช้วธิกีารเปรยีบเทยีบเชงิปรมิาณ (Quantitative Approach) มากกว่าการ
เปรยีบเทยีบเชงิคุณภาพ (Qualitative Approach) เนื่องจากการเปรยีบเทยีบเชงิปรมิาณ
สามารถวดัค่าเป็นตวัเลขได้ จงึแสดงให้เหน็ถงึความแตกต่างในแต่ละทางเลอืกได้ชดัเจนกว่า
การเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตาม ความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจจะมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  เมื่อการพจิารณาตดัสนิใจในแต่ละครัง้ไดน้ าทัง้ขอ้มลูเชงิปรมิาณ และ
ขอ้มูลเชงิคุณภาพมาใช้ประกอบเพื่อการตดัสนิใจ  ซึ่งในบทนี้จะได้อธบิายถงึแหล่งที่มาและ
ขอ้มลูทีผู่บ้รหิารน ามาใชใ้นการตดัสนิใจ ขอ้มูลทางการบญัช ี ความแตกต่างระหว่างการบญัชี
การเงนิและการบญัชบีรหิาร ลกัษณะส าคญัของขอ้มลูเพื่อการตดัสนิใจ กระบวนการตดัสนิใจใน
การแกป้ญัหา  และการจ าแนกประเภทของตน้ทุนเพื่อการตดัสนิใจ 

 

ข้อมลูทางการบญัชี  

 ขอ้มลูทางการบญัช ี(Accounting Information)  หมายถงึ  ขอ้มลูทีเ่กดิจากการจดัเกบ็
รวบรวมได้ตามหลกัฐานอนัเที่ยงธรรมที่น่าเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นขอ้มูลที่เกดิขึน้ทัง้ในอดตี และที่
คาดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต ขอ้มลูทางการบญัชจี าแนกออกเป็น  2  ประเภท  คอื 

 

 1.  ข้อมลูทางการบญัชีการเงิน (Financial  Accounting  Information)   

 ข้อมูลทางการบัญชีการเงิน  เป็นข้อมูลทางการบัญชีที่จ ัดท าขึ้น เพื่อเสนอต่อ
บุคคลภายนอก หรอืที่เราเรยีกว่า “การบญัชกีารเงนิ (Financial Accounting)” ซึ่งการจดัท า
ข้อมูลทางการบญัชีการเงนิต้องท าตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทัว่ไป ดงันัน้ ข้อมูล
ทางการบญัชกีารเงนิจงึมกัเป็นขอ้มูลที่เกดิขึน้ในอดตีและจดัเก็บรวบรวมได้ตามหลกัฐานอนั
เทีย่งธรรมเชื่อถอืได ้เช่น ใบสัง่ซือ้สนิคา้ ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ากบัสนิคา้ เป็นตน้  
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 2.  ข้อมลูทางการบญัชีบริหาร (Managerial  Accounting  Information)  

 ขอ้มลูทางการบญัชบีรหิาร เป็นขอ้มูลทางการบญัชีที่จดัท าขึน้ เพื่อเสนอขอ้มูลให้แก่
ผู้บรหิารน าไปใช้ในการวางแผน สัง่การ ควบคุม และตดัสนิใจ หรอืที่เราเรยีกว่า “การบญัชี
บรหิาร (Managerial  Accounting)”  ดงันัน้ วธิกีารและรปูแบบของการน าเสนอต่อผูบ้รหิาร จงึ
ไม่ได้ก าหนดเป็นหลกัเกณฑท์ี่แน่นอน และไม่จ าเป็นต้องท าตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรอง
โดยทัว่ไป เนื่องจากจะค านึงถึงความต้องการใช้ข้อมูลของผู้บรหิารเพื่อน าไปประกอบการ
พจิารณาตามหน้าที่ทางการบรหิารในด้านต่างๆ เป็นส าคญั ท าให้ลกัษณะของขอ้มูลทางการ
บญัชบีรหิารทีน่ าเสนอส่วนใหญ่จงึมกัเป็นขอ้มลูทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต 
 

ความแตกต่างระหว่างการบญัชีการเงินและการบญัชีบริหาร 

  จากขอ้มลูทางการบญัชทีัง้ 2 ประเภท คอื การบญัชกีารเงนิ และการบญัชบีรหิารที่
ได้กล่าวมาขา้งต้น ถงึแมว้่าส่วนใหญ่จะใช้ขอ้มูลจากฐานเดยีวกนั คอื ได้ขอ้มูลมาจากรายการ
คา้ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในกจิการอนัเกดิจากหลกัฐานอนัเทีย่งธรรมและน่าเชื่อถอืไดเ้หมอืนกนั  แต่ก็
ยงัมปีระเดน็ทีม่คีวามแตกต่างกนัระหว่างการบญัชเีงนิกบัการบญัชบีรหิารอยู่บ้าง ดงัแสดงใน
ตารางที ่1-1 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี  1-1  แสดงความแตกต่างระหว่างการบญัชกีารเงนิและการบญัชบีรหิาร 
 

ประเดน็ความแตกต่าง การบญัชีการเงิน การบญัชีบริหาร 

1. ผูใ้ชข้อ้มลู บุคคลภายนอก เช่น ผูถ้อืหุน้ 
เจา้หนี้ หน่วยงานรฐั  

บุคคลภายใน เช่น  ผู้บริหาร 
ผูจ้ดัการ  

2. รปูแบบการน าเสนอ งบการเงนิ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถ
น าเสนอได้หลายรูปแบบ ทัง้นี้
ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้
เป็นส าคญั 

3. ระยะเวลา 
    ในการน าเสนอ 

รายไตรมาสหรือรายปีตาม
ระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด 

จดัท าเมื่อใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความ
ตอ้งการใชข้อ้มลูของผูบ้รหิาร  

4. วตัถุประสงค ์

    การน าเสนอ 

ขอ้มลูรายงานทัว่ไป ข้อมูลตามแต่ละวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกนั  

5. กระบวนการตรวจสอบ ตรวจสอบโดย 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต หรอื
ผูส้อบบญัชภีาษอีากร 

ไมม่กีารตรวจสอบโดย 

ผู้ ส อบบัญชีร ับอ นุญาต  หรือ
ผูส้อบบญัชภีาษอีากร 



 

  บทที ่1 
 

  

3  ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการใชข้อ้มลูทางบญัชเีพื่อการตดัสนิใจ 

 

ตารางท่ี  1-1  (ต่อ) 
 

ประเดน็ความแตกต่าง การบญัชีการเงิน การบญัชีบริหาร 

5. เนื้อหาการน าเสนอ - ใหข้อ้มลูในภาพรวม 

- เป็นขอ้มลูในอดตี 

 

- ใชห้ลกัการบญัชคีู่ 
 

- จดัท าตามมาตรฐานการ 
  บญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป 

- ใหข้อ้มลูในรายละเอยีดยอ่ย 

- เป็นทัง้ขอ้มลูในอดตีและ 
  ในอนาคต 

- ใชห้ลกัการอื่นนอกเหนือจาก    
  หลกัการบญัชคีู่กไ็ด ้

- ไมจ่ าเป็นตอ้งปฏบิตัติาม 

  มาตรฐานการบญัชขีึน้อยูก่บั 

  ความตอ้งการของผูใ้ช ้

ทีม่า : (ปรบัปรงุจากไพบลูย ์ ผจงวงศ,์  2554 : 9) 

 

แหล่งท่ีมาและข้อมลูท่ีผูบ้ริหารน ามาใช้ในการตดัสินใจ 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อน าไปประกอบการพจิารณาตดัสนิใจ สิง่ส าคญัของขอ้มูล 
คอืจะต้องได้มาจากแหล่งทีเ่ชื่อถอืไดแ้ละต้องครอบคลุมกบัความต้องการใช ้ซึง่แหล่งที่มาและ
ขอ้มลูทีผู่บ้รหิารน ามาใชป้ระกอบเพื่อการตดัสนิใจโดยทัว่ไปจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื  
 

 1.  แหล่งท่ีมาและข้อมลูภายในกิจการ (Internal Information)   
 ลกัษณะของแหล่งทีม่าและขอ้มลูภายในกจิการ เป็นขอ้มลูทีถู่กจดัเกบ็และรวบรวมได้
จากหลกัฐานอนัเที่ยงธรรมและเชื่อถอืไดท้ี่มาจากกจิกรรมต่างๆ ของกจิการ มกัเป็นขอ้มูลเชงิ
ปรมิาณที่เป็นตวัเลขชดัเจน เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกบัต้นทุนการผลติที่ต้องรวบรวมมาจากวตัถุดบิ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ้า่ยการผลติ ทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติ ขอ้มลูเกี่ยวกบั
การจดัท างบการเงนิ ซึ่งประกอบด้วยงบก าไรขาดทุนที่แสดงถึงผลการด าเนินงาน งบแสดง
ฐานะการเงนิ งบแสดงการเปลีย่นแปลงของส่วนของเจา้ของ งบกระแสเงนิสด รวมถงึหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ และขอ้มลูเกีย่วกบัพนกังานหรอืลกูคา้ เป็นตน้ 

 

 2.  แหล่งท่ีมาและข้อมลูภายนอกกิจการ (External Information)   

 ลกัษณะของแหล่งทีม่าและขอ้มลูภายนอกกจิการ เป็นขอ้มลูทีเ่กดิจากภายนอกกจิการ 
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาจก่อให้เกิดผลทัง้ในเชิงบวกและเชิงลบต่อการด าเนินงานทัง้ใน
ปจัจุบนัและในอนาคต มกัเป็นขอ้มลูเชงิคุณภาพที่ต้องน าไปประกอบเพื่อการตดัสนิใจในแต่ละ
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ปญัหาทีเ่กดิขึน้ นอกเหนือจากการที่ต้องพจิารณาขอ้มลูเชงิปรมิาณตามทีก่ล่าวมาแล้วขา้งต้น 
เช่น ข้อมูลด้านสงัคมและวฒันธรรม ข้อมูลด้านกฎหมายและการเมอืง ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
ขอ้มลูดา้นเทคโนโลย ีและขอ้มลูดา้นการด าเนินงานของคู่แขง่ขนั เป็นตน้ 

 

หน้าท่ีของผูบ้ริหารกบัความต้องการใช้ข้อมลูทางบญัชี  

 การด าเนินธุรกจิในปจัจบุนัจะประสบความส าเรจ็และบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงาน
ไดต้ามวตัถุประสงคไ์ดน้ัน้ กจิการจ าเป็นตอ้งมผีูบ้รหิารทีม่คีวามรูค้วามสามารถในดา้นต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นดา้นการวางแผน การสัง่การ การควบคุม หรอืการตดัสนิใจ ซึง่สามารถน ามาสรุปเป็น
หน้าทีห่ลกัของผูบ้รหิารได ้4 ประการ คอื (ปรบัปรงุจากศรสีุดา  อาชวานนัทกุล,  2557 : 1-3)   
 

 1.  การวางแผน (Planning)  

 การวางแผนเป็นหน้าที่หลกัของผู้บรหิารที่ต้องก าหนดทศิทางให้บรรลุวตัถุประสงค์
ตามทีก่ าหนดไวท้ัง้ในระยะสัน้และในระยะยาว  ซึง่ขอ้มูลทางการบญัชจีะเป็นขอ้มลูส าคญัทีม่า
ช่วยในการวางแผนเพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพ และบรรลุถงึวตัถุประสงคต์ามทีก่ าหนดไว ้โดยเฉพาะ
การจดัท าแผนงบประมาณเพื่อใชใ้นการวางแผนล่วงหน้า เช่น งบประมาณการขาย งบประมาณ
การผลติ งบประมาณค่าแรงงานทางตรง งบประมาณตน้ทุนขาย งบประมาณเงนิสด เป็นตน้  

 

 2.  การสัง่การ (Directing)  

 เมื่อผู้บรหิารได้วางแผนเรยีบร้อยแล้ว ล าดบัต่อไปผู้บรหิารต้องมหีน้าที่ส ัง่การให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท างานตามแผนทีว่างไว ้ซึง่จ าเป็นต้องการใชข้อ้มลูทางการบญัชใีนการสัง่การ
แบบวันต่อวัน เช่น หากวางแผนต้องการเพิ่มยอดขาย ต้องดูรายงานยอดขายในแต่ละวัน 
รายงานสนิคา้คงเหลอื เป็นต้น ดงันัน้แผนกบญัชจีงึต้องมขีอ้มลูที่เป็นปจัจุบนั เพื่อความพรอ้ม
ในการน าเสนอขอ้มลูแก่ผูบ้รหิารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเรว็และทนัต่อความตอ้งการใช้ 
 

 3.  การควบคมุ (Controlling)  

 การควบคุมเป็นขัน้ตอนต่อจากการวางแผน และการสัง่การ ซึ่งผู้บรหิารได้ใช้เป็น
เครือ่งมอืในการตดิตามผล และประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาว่าไดท้ าตามแผน
ทีว่างไวห้รอืไม่ หากเป็นเรื่องของงบประมาณ การควบคุมทีด่กี็ต้องมกีารเปรยีบเทยีบขอ้มูลที่
เกดิขึน้กบัขอ้มูลตามแผนที่วางไว ้จากนัน้ก็น ามาวเิคราะหผ์ลต่างเพื่อการควบคุม ซึง่อาจมทีัง้
ผลต่างทีพ่อใจและไม่น่าพอใจ หากเกดิผลต่างทีไ่ม่น่าพอใจ กต็้องคน้หาสาเหตุว่าเกดิจากอะไร
เพื่อน าไปปรบัปรงุและแกไ้ขต่อไป 
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 4.  การตดัสินใจ (Decision Making)  
 การตดัสนิใจจะเข้ามามบีทบาทกบัทุกหน้าที่ของผู้บรหิาร ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน 
การสัง่การ และการควบคุม หากผูบ้รหิารไม่มีกระบวนการตดัสนิใจที่เหมาะสมก็อาจท าให้การ
ด าเนินงานไมม่ปีระสทิธภิาพส่งผลใหก้จิการลม้เหลวได ้ 
 

 จากหน้าที่ของผู้บรหิารกบัความต้องการใช้ข้อมูลทางบญัชทีัง้ 4 ประการข้างต้น 
สามารถน ามาสรปุเป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิาร ดงัแสดงในภาพที ่1-1 ดงันี้ 
 

                                                                     
ภาพท่ี  1-1  หน้าทีข่องผูบ้รหิาร   

 

ลกัษณะส าคญัของข้อมลูท่ีใช้เพ่ือการตดัสินใจ 
 

 การน าเสนอขอ้มูลประกอบเพื่อการตดัสนิใจในแต่ละครัง้อาจต้องใช้ขอ้มูลทัง้ภายใน
และภายนอกกจิการ แต่สิง่ส าคญักค็อื ขอ้มลูทีใ่ช้เพื่อการตดัสนิใจจะตอ้งมลีกัษณะส าคญัดงันี้  
 

 1.  ข้อมลูต้องเก่ียวข้องกบัปัญหา (Relevant Problems Information) 

 การเสนอขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปญัหาจะช่วยใหส้ามารถตดัสนิใจในปญัหาทีเ่กดิขึน้ได้
อย่างถูกต้องเพราะเป็นขอ้มลูทีม่คีวามหมายต่อทางเลอืกของปญัหาโดยตรง เช่น การตดัสนิใจ
ระหว่างการผลติชิน้ส่วนขึน้ใชเ้องหรอืจะซือ้ชิน้ส่วนจากบุคคลภายนอกเพื่อมาประกอบการผลติ
ในครัง้นี้ จะเหน็ว่าขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกบัการตดัสนิใจคอื ถ้าผลติชิ้นส่วนเองจะต้องเสยีต้นทุน
ทัง้สิน้เท่าใด และถ้าซือ้ชิน้ส่วนจากบุคคลภายนอกจะต้องจ่ายเงนิเท่าใด วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ
ในแต่ละทางเลอืกแลว้จงึตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีเ่หมาะสมและดทีีสุ่ด 

3. การ
ควบคุม 

2. การ 
สัง่การ 

1. การ
วางแผน 

4.  การ
ตดัสนิใจ 
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 2.  ข้อมลูต้องเช่ือถือได้ (Reliability Information) 

 ขอ้มลูทีน่ ามาเสนอประกอบเพื่อการตดัสนิใจจะตอ้งเป็นขอ้มลูทีค่รบถว้น เป็นกลาง 
ไมล่ าเอยีง และปราศจากขอ้ผดิพลาด ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวอาจต้องมกีารคาดคะเนหรอืกะประมาณ
โดยจะตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงัและตอ้งอาศยัขอ้มลูทีเ่กดิขึน้ในอดตีและสภาวการณ์ต่างๆ  
ในปจัจบุนัเป็นแนวทางในการคาดคะเน เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดห้รอืใกลเ้คยีงกบัความจรงิ 
ทีจ่ะน ามาใชป้ระกอบการตดัสนิใจ 
 

 3.  ข้อมลูในอนาคต (Future Information) 

 การตดัสนิใจเป็นสิง่ทีต่อ้งกระท าในปจัจบุนั แต่ผลของการตดัสนิใจเป็นเหตุการณ์ 

ที่จะเกดิขึ้นในอนาคต ดงันัน้ ข้อมูลที่จะน ามาใช้เพื่อการตดัสนิใจไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกบั
ต้นทุนหรอืรายได ้จะต้องเป็นขอ้มูลที่คาดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคตเมื่อมกีารกระท าการตดัสนิใจ
นัน้ เช่น ปรมิาณที่คาดว่าจะขายได้เพื่อวางแผนงบประมาณ ต้นทุนและรายได้ที่คาดว่าจะ
เกดิขึน้เมื่อตดัสนิใจยอมรบัใบสัง่ซือ้พเิศษ รายได้ทีจ่ะไดร้บัเมื่อก าลงัพจิารณาตดัสนิใจผลติต่อ
ของผลติภณัฑร์ว่ม เป็นตน้ 
 

 4.  ข้อมลูต้นทุนส่วนต่างหรือต้นทุนส่วนเพ่ิม (Differential Information) 

 การตดัสนิใจมกัใช้ต้นทุนส่วนต่างหรอืต้นทุนส่วนเพิม่เป็นหลกัในการตดัสนิใจเลอืก
ทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด เพราะตน้ทุนส่วนต่างเป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความแตกต่างในแต่ละทางเลอืก
ได้อย่างเหมาะสม การพิจารณาถึงลักษณะของต้นทุนส่วนต่างเพื่อการตัดสินใจ สามารถ
พจิารณาไดด้งัตวัอยา่งที ่1-1 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 1-1  

 ต่อไปนี้เป็นการแสดงขอ้มลูเปรยีบเทยีบเพื่อประกอบการตดัสนิใจว่าควรผลติชิน้ส่วน
เอง หรอืจะซือ้ชิน้ส่วนจากบุคคลภายนอก  
 ผลิตช้ิน 

ส่วนเอง 

ซ้ือช้ินส่วนจาก
บคุคลภายนอก 

ต้นทุน 

ส่วนต่าง 

วตัถุดบิทางตรง 10,000 - 10,000 

ค่าแรงงานทางตรง 9,000 - 9,000 

ค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปร 6,000         - 6,000 

ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่ 5,000 4,000 1,000 

ค่าซือ้ (1,000 x 25)         - 25,000 (25,000) 

รวม 30,000 29,000  1,000 



 

  บทที ่1 
 

  

7  ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการใชข้อ้มลูทางบญัชเีพื่อการตดัสนิใจ 

 

 จากรปูแบบการค านวณขา้งต้น แสดงใหเ้หน็ว่า เมื่อพจิารณาต้นทุนส่วนต่างโดยรวม
จะมจี านวน 1,000 บาท ซึ่งเป็นผลต่างทีเ่กดิขึน้จากทางเลอืกของการผลติชิน้ส่วนเอง ดงันัน้ 
กจิการจงึควรตดัสนิใจซื้อชิ้นส่วนจากบุคคลภายนอกเนื่องจากมตี้นทุนต ่ากว่าการผลติชิ้นส่วน
เองจ านวน 1,000 บาท 

 

กระบวนการตดัสินใจในการแก้ปัญหา 

 การตดัสนิใจ เป็นกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในการทีก่จิการต้องเลอืกทางเลอืกที่เหมาะสมและ
เกดิประโยชน์ที่สุด เพื่อให้กจิการสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ไดว้างแผนไว ้ซึ่ง
ก่อนการตดัสนิใจจะต้องมกีารเปรยีบเทยีบขอ้มูลทางการบญัชทีี่เป็นขอ้มูลเชงิปรมิาณ รวมถงึ
น าขอ้มลูเชงิคุณภาพประกอบการพจิารณาเพิม่เตมิอกีทางหนึ่งดว้ย แต่ทัง้นี้ ผูบ้รหิารเองกต็้อง
มคีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการตดัสนิใจเป็นอยา่งดเีสยีก่อนจงึจะท าใหก้ารตดัสนิใจดงักล่าว
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ปญัหาที่ไม่ตรงจุด ซึ่ง
โดยทัว่ไปกระบวนการตดัสนิใจในการแกป้ญัหาจะมขีัน้ตอน ดงันี้  
 

 1.  การค้นหาปัญหาท่ีแท้จริง (Defining the Problem)  
 ขัน้ตอนแรกของกระบวนการตดัสนิใจในแก้ไขปญัหากค็อื กจิการจะต้องคน้หาปญัหา
ที่แท้จรงิเสียก่อนว่าปญัหาหรอืความยุ่งยากที่เกิดขึ้นนัน้คืออะไร เพราะถ้าเรารู้จกัปญัหาที่
แทจ้รงิแล้วกจ็ะท าใหเ้ราแก้ปญัหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การขายสนิคา้ไดน้้อยลง
ส่งผลใหบ้รษิทัมกี าไรลดลงหรอือาจประสบผลขาดทุน  ต้นทุนค่าแรงงานทางตรงเพิม่ขึน้ส่งผล
ใหต้น้ทุนการผลติโดยรวมสงูขึน้ เป็นตน้ 

 

 2.  การก าหนดทางเลือกท่ีจะใช้ในการแก้ไขปัญหา (Identifying Alternatives)  

  เมือ่คน้พบปญัหาทีแ่ทจ้รงิแลว้ขัน้ตอนต่อไปคอื การก าหนดแนวทางเลอืกทีจ่ะใชใ้น 

การแกป้ญัหาเพราะปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้อาจมทีางเลอืกหรอืวธิกีารแก้ไขไดห้ลายวธิมีกัจะต้อง
มทีางเลอืกตัง้แต่ 2 ทางเลอืกขึน้ไป เช่น จากตวัอย่างการคน้หาปญัหาในขัน้ตอนที ่1 เกี่ยวกบั
การขายสินค้าได้น้อยลง ส่งผลให้บรษิัทมกี าไรลดลงหรอืประสบผลขาดทุนนัน้ ทางเลอืกที่
ก าหนดไวส้ าหรบัใชใ้นการแกไ้ขปญัหาอาจประกอบดว้ย 

  ทางเลอืกที ่ 1  ด าเนินงานต่อไป 

  ทางเลอืกที ่ 2  ปิดโรงงานชัว่คราว 
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 3. การเกบ็รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจ (Accumulating Relevant 

Information) 

 หลงัจากทีไ่ดก้ าหนดทางเลอืกทีจ่ะใชใ้นการแก้ไขปญัหาแลว้ ขัน้ตอนต่อไปกค็อื การ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในแต่ละทางเลอืก ซึ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา
จะต้องเป็นขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได้เป็นไปตามลกัษณะส าคญัของขอ้มลูเพื่อการตดัสนิใจดงัทีไ่ดก้ล่าว
มาแล้ว เพื่อให้เขา้ใจยิง่ขึน้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกบัการตดัสนิใจ จงึได้อธบิาย
และค านวณประกอบ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่1-2 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 1-2 

  จากตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลจากปญัหาการขายสินค้าได้น้อยลง ส่งผลให้
บรษิทัมกี าไรลดลงหรอืประสบผลขาดทุน แล้วไดม้กีารก าหนดทางเลอืกไว้ 2 ทางเลอืกตามที่
แสดงไวใ้นขัน้ตอนที ่2 บรษิทัสามารถแสดงการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจ
ไดด้งันี้ 
 

 ทางเลือกท่ี 1 

ด าเนินงานต่อไป 

ทางเลือกท่ี 2 

ปิดโรงงานชัว่คราว 

ขาย 100,000 - 

หกั ตน้ทุนผนัแปร 50,000          - 

ก าไรส่วนเกนิ 50,000 - 

หกั ตน้ทุนคงที:่ 
      หลกีเลีย่งได ้

      หลกีเลีย่งไมไ่ด ้

 

40,000 

30,000 

 

- 

30,000 

ตน้ทุนในการปิดโรงงานอื่น          -    5,000 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (20,000) (35,000) 

  

 จากรูปแบบการค านวณขา้งต้น แสดงใหเ้หน็ว่า ทางเลอืกด าเนินงานต่อไปจะท าการ
รวบรวมขอ้มลูรายไดแ้ละต้นทุนทัง้หมดเพื่อใหไ้ดผ้ลก าไรหรอืขาดทุนจากการด าเนินงานต่อไป 
โดยแสดงในรปูแบบตามระบบต้นทุนผนัแปร ส่วนทางเลอืกปิดโรงงานชัว่คราว แสดงใหเ้หน็ถงึ
การรวบรวมขอ้มลูตน้ทุนของการปิดโรงงาน ซึง่ประกอบดว้ย ต้นทุนคงทีท่ีห่ลกีเลีย่งไม่ได ้ และ
ตน้ทุนในการปิดโรงงานอื่น โดยทางเลอืกนี้จะไมม่รีายไดเ้กดิขึน้แต่อย่างใด รวมถงึต้นทุนส่วนที่
ผนัแปร ตน้ทุนคงทีท่ีห่ลกีเลีย่งได ้กจ็ะไมเ่กดิขึน้ เพราะเป็นส่วนของตน้ทุนทีห่ลกีเลีย่งได้ 
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 4. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบในแต่ละทางเลือก (Analysis and 

Comparison of Alternatives)  

 การวเิคราะหข์อ้มลูในแต่ละทางเลอืกจ าเป็นอย่างยิง่ที่ผูว้เิคราะหจ์ะต้องมคีวามเขา้ใจ
ในเทคนิคหรอืวธิกีารต่างๆ ทีจ่ะน ามาใช้ในการวเิคราะห์อย่างเพยีงพอและครบถ้วน  เพื่อมใิห้
การตดัสนิใจเกดิความผดิพลาดอนัเน่ืองมาจากผลการวเิคราะห์ทีม่น้ีอยเกนิไป  หลงัจากนัน้เมื่อ
ไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูในแต่ละทางเลอืกแลว้กจ็ะน าผลการวเิคราะหข์องแต่ละทางเลอืกมาท า
การเปรยีบเทยีบถงึผลดแีละผลเสยีทีอ่าจจะเกดิขึน้จากตดัสนิใจในการเลอืกทางเลอืกนัน้ เช่น 
จากตวัอย่างการรวบรวมข้อมูลตามขัน้ตอนที่ 3 เมื่อน ามาวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบแต่ละ
ทางเลอืก แสดงใหเ้หน็ว่า ถา้ด าเนินงานต่อไปจะเกดิผลขาดทุนจ านวน 20,000 บาท แต่หากปิด
โรงงานชัว่คราวจะเกดิผลขาดทุนหรอืตน้ทุนการปิดโรงงานจ านวน 35,000 บาท  
 

 5.  การตดัสินใจ (Making the Decision)  

 การตัดสินใจเป็นขัน้ตอนสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจซึ่งการตัดสินใจนี้จะ ให้
ประโยชน์สูงสุดแก่กจิการหรอืไม่กข็ึน้อยู่กบัประสทิธภิาพของการใชก้ระบวนการตดัสนิใจทัง้ 4 

ขัน้ตอนทีก่ล่าวมา โดยดูจากผลทีป่ระเมนิไดข้องแต่ละทางเลอืกแลว้ตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกที่ดี
ที่สุด ซึ่งถ้าเป็นก าไรก็ต้องเป็นก าไรสูงสุดหรอืถ้ามผีลขาดทุนก็ต้องเป็นผลขาดทุนน้อยที่สุด 

จากตวัอย่างการวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบในขัน้ตอนที่ 4 หากให้ตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกที่ดี
ที่สุดส าหรบักิจการนัน้ กิจการก็ควรเลอืกที่จะด าเนินงานต่อไป เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงผล
ขาดทุนน้อยกว่าทางเลอืกทีจ่ะปิดโรงงานชัว่คราวอยูจ่ านวน 15,000 บาท (35,000-20,000) 

 จากกระบวนการตดัสนิใจในการแก้ปญัหาทีม่อียู่ 5 ขัน้ตอนตามทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งต้น 
สามารถน ามาสรปุดงัแสดงในภาพที ่1-2 ดงันี้ 
 

       

ภาพท่ี  1-2  กระบวนการตดัสนิใจในการแก้ปญัหา 

1. ระบุปญัหา 

3.  เกบ็รวบรวม
ขอ้มลู 

4.  วเิคราะหแ์ละ
เปรยีบเทยีบ 

2.  ก าหนด
ทางเลอืก 

5.  ตดัสนิใจ 

ทางเลอืกที ่1 
ด าเนินงานต่อไป 

ทางเลอืกที ่2 

ปิดโรงงานชัว่คราว 
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การจ าแนกประเภทของต้นทนุเพ่ือการตดัสินใจ 

 

 1.  ความหมายของต้นทุน 

 

 อุษณีย ์ เสง็พานิช  (2553 : 35) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ต้นทุน หมายถงึ มลูค่าของ
ทรพัยากรที่วดัได้เป็นหน่วยเงนิตราที่กจิการต้องจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสนิค้าหรอืบรกิารที่จะ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 

 ไพบูลย ์ ผจงวงศ์ (2554 : 16) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ต้นทุน หมายถงึ การใช้
ทรพัยากรของกิจการ เช่น การจ่ายเงนิ การสญัญาว่าจะจ่ายเงนิสด การหมดไปของมูลค่า
สนิทรพัย ์หรอืการก่อหนี้ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ประโยชน์ในรปูของสนิคา้หรอืบรกิาร 
 เบญจมาศ  อภสิทิธิภ์ญิโญ (2555 : 1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ต้นทุน หมายถึง 
จ านวนเงนิสดหรอืรายการเทยีบเท่าเงนิสดทีก่จิการจ่ายไป หรอืมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทน
อื่นที่กิจการมอบให้เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรพัย์ ณ เวลาที่ ได้มาหรอืก่อสร้างสินทรพัย์นัน้หรอื
จ านวนเงนิทีก่จิการรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย ์

 พรรณนิภา  รอดวรรณะ (2556 : 11) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ต้นทุน หมายถึง 
รายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสนิค้าและบรกิาร โดยอาจจ่ายเป็นเงนิสด สนิทรพัย์ หุ้นทุน 
หรอืการให้บรกิาร หรอืการถอนหุ้น ทัง้นี้รวมถงึผลขาดทุนที่วดัค่าเป็นตวัเงนิได้ซึ่งเกี่ยวข้อง
โดยตรงกบัการไดม้าซึง่สนิคา้หรอืบรกิาร  

 ศรสีุดา  อาชวานันทกุล  (2557 : 1-6) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ตน้ทุน หมายถงึ เงนิสด
หรอืสิง่เทยีบเท่าเงนิสดทีจ่่ายไปเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สนิคา้หรอืบรกิารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อธุรกจิทัง้ใน
ปจัจบุนัหรอืในอนาคต 

 กชกร  เฉลมิกาญจนา  (2557 : 17) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ต้นทุน หมายถงึ จ านวน
ทรพัยากรที่ใช้ไปเพื่อวตัถุประสงค์หนึ่งวตัถุประสงค์ใด เพื่อให้ได้สิง่หนึ่งสิง่ใดมา ส่วนใหญ่
ต้นทุนจะอยู่ในรปูตวัเงนิ (Mometary Measurement) หรอืกล่าวอกีนัยหนึ่งคอื การแลกเปลีย่น
เพื่อใหไ้ดว้ตัถุดบิ สนิคา้ หรอืบรกิารเพื่อกจิกรรมใดกจิกรรมหนึ่ง นอกจากการวดัเป็นรปูตวัเงนิ
แลว้ ต้นทุนอาจพจิารณาในแง่วตัถุประสงคข์องผูพ้จิารณา (Cost Object) เช่น ในแง่ผลติภณัฑ ์
โครงการ ลกูคา้ กลุ่มสนิคา้ กจิกรรม ฯลฯ 

 กล่าวโดยสรุป ต้นทุน (Costs) หมายถงึ จ านวนเงนิสดหรอืรายการเทยีบเท่าเงนิสดที่
จ่ายไปเพื่อแลกเปลีย่นกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีจ่ะไดร้บัมา เพื่อประโยชน์ต่อกจิการทัง้ในปจัจุบนั
และในอนาคตรวมถงึผลขาดทุน สามารถวดัค่าเป็นตวัเงนิได้ ซึง่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า
ของสนิคา้หรอืบรกิาร อาจอยูใ่นรปูของสนิทรพัยห์รอืค่าใชจ้า่ยกไ็ด ้
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 2.  การจ าแนกประเภทต้นทุน 

 สิง่จ าเป็นทีจ่ะตอ้งท าความเขา้ใจก่อนทีจ่ะน าขอ้มลูตน้ทุนมาใชใ้นการวเิคราะหแ์ละ 
ตัดสินใจก็คือ ประเภทของต้นทุนที่แตกต่างกันเนื่ องจากมีวัตถุประสงค์ในการน ามาใช้
ประเมนิผลที่แตกต่างกนั ดงันัน้ การศกึษาและท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัการจ าแนกประเภทของ
ตน้ทุน จงึมคีวามส าคญัส าหรบันกับญัชใีนการน าเสนอขอ้มลูทีม่คีุณค่าและถูกต้องแก่ผูบ้รหิารที่
ต้องการขอ้มลูดงักล่าวเพื่อใช้ในการวางแผน การควบคุม และการตดัสนิใจ การจ าแนกต้นทุน
แต่ละประเภท มดีงันี้  
 

  2.1  การจ าแนกตามหน้าท่ี 

  การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ เกิดขึ้นใน
อุตสาหกรรมจะถูกจ าแนกตามหน้าที่หลกัเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหน้าที่ของต้นทุนอย่าง
ชดัเจน แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี้ 
   2.1.1 ต้นทุนการผลติ (Manufacturing Costs) หมายถงึ ต้นทุนทีเ่กดิจากการ
แปรสภาพวตัถุดบิไปเป็นสนิค้าส าเรจ็รูปหรอืกึ่งส าเรจ็รปู ซึง่จะเกดิขึน้ภายในเขตโรงงานที่ท า
การผลติสนิค้า หลงัจากการผลติเสรจ็เรยีบรอ้ยจะน าไปจ าหน่ายใหก้บัลูกค้าต่อไป ต้นทุนการ
ผลติ ประกอบดว้ย 

    2.1.1.1 วตัถุดบิทางตรง (Direct Material) หมายถงึ วตัถุดบิทุกชนิดทีใ่ช้
เป็นส่วนส าคญัในการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง และสามารถที่จะคิดต้นทุนวตัถุดิบต่างๆ 
เหล่านัน้ให้แก่ตวัสนิค้าต่อหน่วยได้ ถอืเป็นวตัถุดบิหลกัที่ใช้ในการผลติสนิค้าเพื่อให้ได้สนิค้า
ส าเร็จรูปโดยตรง เช่น การผลิตเฟอร์นิเจอร์หวาย วตัถุดิบทางตรงคือ หวาย ส่วนวตัถุดิบ
ประเภทวสัดุต่างๆ เช่น กาว ตะป ูส ีซึง่มลูค่าไมม่นียัส าคญั และค านวณหาเป็นต้นทุนต่อหน่วย
ของสนิคา้ไดย้าก ถอืเป็นวตัถุดบิทางออ้ม (Indirect Material) และจดัเป็นค่าใชจ้า่ยการผลติ 

    2.1.1.2  ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) หมายถงึ ค่าแรงงานทีจ่่าย
ให้กับพนักงานที่ท าการผลิตสินค้าโดยตรง เช่น ค่าจ้างคนงานที่ท างานในสายการผลิต
เฟอรน์ิเจอร์ของแผนกประกอบ แผนกตกแต่ง หรอืค่าจา้งคนงานที่จ่ายให้กบัคนงานในแผนก
ปฏบิตักิารเครื่องจกัร เป็นต้น ส่วนค่าแรงงานที่จ่ายให้แก่คนงานทีม่ไิด้มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรง
ต่อการแปรสภาพวตัถุดบิใหเ้ป็นสนิคา้ส าเรจ็รปูตามวตัถุประสงคข์องกจิการ เช่น ค่าจา้งหวัหน้า
ควบคุมโรงงาน ค่าจา้งพนักงานท าความสะอาดโรงงาน ถือเป็นค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect  

Labor) และจดัเป็นค่าใชจ้า่ยการผลติ 

    2.1.1.3 ค่าใชจ้่ายการผลติ (Manufacturing Overhead) หมายถงึ ค่าใชจ้่าย
ที่เกดิขึน้ในโรงงานที่ใช้ในการผลติ ซึ่งนอกเหนือจากวตัถุดบิทางตรง และค่าแรงงานทางตรง 
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บางครัง้อาจเรยีกว่า โสหุย้การผลติ หรอืค่าใชจ้่ายในโรงงาน เช่น วตัถุดบิทางอ้อม ค่าแรงงาน
ทางอ้อม ค่าเช่าโรงงาน ค่าซ่อมแซมเครื่องจกัร ค่าน ้ามนัหล่อลื่น ค่าเสื่อมราคาเครื่องจกัร ค่า
ประกนัภยัโรงงาน ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน เป็นตน้  

   2.1.2 ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกบัการผลติ (Non-manufacturing Costs) หมายถึง 
ต้นทุนในส่วนอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกบัการผลติสนิค้าส าเรจ็รูปหรอืกึ่งส าเรจ็รูป เป็นต้นทุนที่เกดิขึ้น
นอกเขตโรงงานทีท่ าการผลติ ประกอบดว้ย 

    2.1.2.1 ค่าใชจ้า่ยการขาย (Selling Expenses) หมายถงึ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้
เกี่ยวกับกิจกรรมการขายหรอืบรกิาร และส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าหรอืการให้บรกิารแก่ลูกค้า 
ไดแ้ก่ ค่าขนส่งออก ค่าโฆษณา ค่าส่งเสรมิการขาย เงนิเดอืนพนกังานขาย ค่าพาหนะ เป็นตน้ 

    2.1.2.2 ค่าใช้จ่ายการบรหิาร (Administration Expenses) หมายถึง 
ค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิต่อสื่อสาร ส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในส านักงานหรอืเป็น
ส่วนที่เกิดจากการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารโดยรวม ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภคส านักงาน 
เงนิเดอืนผูบ้รหิาร  ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านกังาน ค่าสอบบญัช ีหนี้สงสยัจะสญู เป็นตน้ 
 

  2.2  การจ าแนกตามแหล่งต้นทุน  

  การผลิตสนิค้าแต่ละชนิดจะมปีจัจยัน าเข้าสู่กระบวนการผลิตอยู่ 3 ส่วน คือ 
วตัถุดบิทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลติ แต่เมื่อน ามาจ าแนกแหล่งต้นทุนเพื่อ
แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธก์บัการผลติโดยตรง จะแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี้ 
   2.2.1  ต้นทุนขัน้ต้น (Prime  Costs) หมายถงึ  ต้นทุนหลกัทีเ่ป็นส่วนส าคญั
ของการผลติซึง่เกดิขึน้โดยตรงกบัสนิคา้ ประกอบดว้ย วตัถุดบิทางตรง และค่าแรงงานทางตรง 

     2.2.2  ต้นทุนแปรสภาพ (Conversion  Costs) หมายถงึ ต้นทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การแปรสภาพวตัถุดบิทางตรงใหก้ลายเป็นสนิค้าส าเรจ็รูป  ประกอบด้วย ค่าแรงงานทางตรง 
และค่าใชจ้า่ยการผลติ 

   2.2.3  ต้นทุนปฏบิตังิาน (Operation  Costs) หมายถงึ ต้นทุนหรอืค่าใชจ้่ายที่
ไม่เกี่ยวข้องกบัการผลติ  แต่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานทัง้ส่วนที่เกี่ยวกบัลูกค้าและส่วนที่
เกีย่วกบัการบรหิาร ประกอบดว้ย ค่าใชจ้า่ยการขาย และค่าใชจ้า่ยการบรหิารทัว่ไป 
 

  2.3  การจ าแนกตามความสมัพนัธก์บัรายได้ในช่วงเวลาหน่ึง 

  เมื่อต้องการจ าแนกโดยพจิารณาว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายประเภทใดที่มผีลต่อการ
เกดิรายไดใ้นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งปรากฏในงบก าไรขาดทุน หรอืต้นทุนส่วนใดควรยงัเป็น
ต้นทุนของสนิคา้คงเหลอืจนกว่าจะจ าหน่ายได ้ซึง่จะปรากฏในงบต้นทุนการผลติ จ าเป็นต้องมี
การจ าแนกตามความสมัพนัธก์บัรายไดใ้นช่วงเวลาหนึ่ง แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี้ 
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   2.3.1 ต้นทุนผลติภณัฑ์ (Product Costs) หมายถึง ผลรวมของต้นทุนที่
เกีย่วขอ้งกบัการผลติ  ไดแ้ก่ วตัถุดบิทางตรง  ค่าแรงงานทางตรง  และค่าใชจ้่ายการผลติ หรือ
เรยีกอกีอย่างว่า “ต้นทุนการผลติ” โดยจะเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนจนกว่าจะจ าหน่ายไดแ้ละเมื่อ
จ าหน่ายไดก้จ็ะถอืเป็นค่าใชจ้่ายทีอ่ยู่ในรปูของต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold) แลว้จดัเป็น
ตน้ทุนงวดเวลาทนัท ี

   2.3.2  ตน้ทุนงวดเวลา  (Period  Costs) หมายถงึ ต้นทุนทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ผลิต และเป็นต้นทุนที่ใช้แล้วหมดไปในแต่ละงวดซึ่งต้องน าไปหักออกจากรายได้ในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อให้เห็นถึงผลการด าเนินงานที่ปรากฏในงบก าไรขาดทุน ได้แก่ 
ตน้ทุนขาย ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารทัว่ไป  
 

 จากการจ าแนกประเภทต้นทุนทัง้ 3 ประเภททีก่ล่าวมาขา้งต้น สามารถน ามาสรุปถงึ
องคป์ระกอบของการจ าแนกแต่ละประเภท แสดงดงัในตารางที ่1-2 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี  1-2  แสดงการจ าแนกตน้ทุนแต่ละประเภท 

 

ต้นทุน 

ประเภทการจ าแนกต้นทุน 

1. จ าแนกตามหน้าท่ี 2. จ าแนกตาม
แหล่งต้นทุน 

3. จ าแนกตามความสมัพนัธ์
กบัรายได้ในช่วงเวลาหน่ึง 

วตัถุดบิทางตรง       2.1 ตน้ทุนขัน้ตน้    

ค่าแรงงานทางตรง    1.1 ตน้ทุนการผลติ 

 

     2.2 ตน้ทุน 

         แปรสภาพ 

     3.2  ตน้ทุนผลติภณัฑ ์

ค่าใชจ้่ายการผลติ    

ค่าใชจ้่ายการขาย    1.2 ตน้ทุนทีไ่ม่เกีย่ว  
        กบัการผลติ 

     2.3 ตน้ทุน 

         ปฏบิตังิาน 

     3.3  ตน้ทุนงวดเวลา 

ค่าใชจ้่ายการบรหิร    

 

  2.4   การจ าแนกตามหน่วยต้นทุน  
  การจ าแนกตามหน่วยต้นทุน เป็นการจ าแนกต้นทุนตามความยากง่ายในการ
ตดิตามต้นทุนเขา้หน่วยวดั หรอืหน่วยต้นทุน (Costs Object) อาจจะอยู่ในหลายๆ รปูแบบที่
แตกต่างกันไปตามลกัษณะความต้องการในการจ าแนก เช่น แผนก สาขา สายผลิตภณัฑ ์
โครงการ เป็นต้น ซึ่งต้นทุนชนิดหนึ่ง อาจจะเป็นได้ทัง้ต้นทุนทางตรง หรอืต้นทุนทางอ้อม ณ 
ขณะเดยีวกนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัการก าหนดว่าอะไรเป็นหน่วยตน้ทุน แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี้ 
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    2.4.1  ต้นทุนทางตรง (Direct  Costs) หมายถงึ  ต้นทุนทีเ่กดิขึน้โดยตรงจาก
การปฏบิตังิานหรอืภายในหน้าทีข่องหน่วยต้นทุนนัน้ๆ  ซึ่งสามารถระบุไดว้่าต้นทุนใดเป็นของ
หน่วยต้นทุนใด และต้องทราบต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนด้วย เช่น วัตถุดิบทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง ถือเป็นต้นทุนทางตรงของแผนกผลิตสินค้า แต่เป็นต้นทุนทางอ้อมของ
แผนกขาย ส่วนค่าส่งเสรมิการขายถอืเป็นต้นทุนทางตรงของแผนกขายแต่เป็นต้นทุนทางอ้อม
ของแผนกผลติ เป็นตน้ 

   2.4.2  ตน้ทุนทางอ้อม (Indirect  Costs) หมายถงึ ต้นทุนทีม่ไิดเ้กดิขึน้โดยตรง
จากหน่วยต้นทุนนัน้ๆ ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าต้นทุนใดเป็นของหน่วยต้นทุนใด เช่น ค่า
ประกนัภยัโรงงาน ค่าเช่าโรงงาน ถือเป็นต้นทุนทางอ้อมของแผนกผลติ บางครัง้อาจเรยีกว่า 
“ต้นทุนร่วม” (Common Costs or Joint Costs) เพราะไม่สามารถระบุไดอ้ย่างชดัเจนว่าเป็น
ของสนิค้าชนิดใดจ านวนเท่าไร ค่าสาธารณูปโภคของบรษิทัถอืเป็นต้นทุนทางอ้อมของแต่ละ
แผนก ขณะทีเ่ป็นตน้ทุนทางตรงของบรษิทั เป็นตน้ 

 

  2.5  การจ าแนกตามพฤติกรรมต้นทุน 

  การจ าแนกตามพฤติกรรมต้นทุนเป็นการจ าแนกที่มีความสัมพันธ์กับระดับ
กจิกรรม มคีวามส าคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อการน าไปใชใ้นการวางแผน และควบคุมเพื่อการตดัสนิใจ
แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี้ 
   2.5.1  ต้นทุนผนัแปร (Variable  Costs)  หมายถงึ  ต้นทุนทีม่ลีกัษณะต้นทุน
ต่อหน่วยคงที ่ แต่ตน้ทุนรวมจะผนัแปรไปตามระดบัของกจิกรรม (Activities) ทีเ่ปลีย่นแปลงไป
ซึง่มคีวามส าคญัต่อการควบคุมเป็นอย่างมาก กล่าวคอื กจิการสามารถทีจ่ะเพิม่หรอืลดต้นทุน
ผันแปรได้ตามความต้องการโดยขึ้นอยู่กับการลดกิจกรรมที่ท าให้เกิดต้นทุนนัน้ เช่น ค่า
นายหน้าที่เปลี่ยนไปตามยอดขาย ค่าแรงงานทางตรงที่เปลี่ยนไปตามจ านวนชัว่โมงแรงงาน
ทางตรง และต้นทุนวตัถุดบิทางตรงที่เปลี่ยนไปตามปรมิาณการผลติของสนิค้า ค่าเสื่อมราคา
เครือ่งจกัรทีค่ดิตามจ านวนชัว่โมงการท างานของเครือ่งจกัร เป็นตน้ 

   ค าว่า กจิกรรม หมายถงึ เหตุการณ์  การกระท า ทีเ่ป็นสาเหตุท าใหเ้กดิต้นทุน
การผลติสนิคา้หรอืบรกิาร เช่น จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรง จ านวนชัว่โมงเครื่องจกัร จ านวน
ครัง้ในการสัง่ซือ้ ปรมิาณการผลติ เป็นตน้ 

   เพื่อให้เข้าใจและชดัเจนมากยิง่ขึน้เกี่ยวกบัการจ าแนกต้นทุนผนัแปร จงึขอ
ยกตวัอยา่งเกีย่วกบัการคดิค่านายหน้าทีเ่ปลีย่นไปตามยอดขาย ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่1-3 ดงันี้ 
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ตวัอย่างท่ี 1-3 

 บรษิัท อุดรจดัสรร จ ากัด  ประกอบธุรกิจจดัสรรที่ดนิเพื่อจ าหน่าย โดยก าหนดค่า
นายหน้าให้พนักงานขายในอตัรา 10% ของยอดขาย ต่อไปนี้เป็นขอ้มูลเกี่ยวกบัยอดขายใน
ระยะเวลา 3 เดอืน ทีผ่่านมา  
  

เดือน  ยอดขาย (บาท) 
มกราคม  400,000 

กุมภาพนัธ ์  800,000 

มนีาคม  1,000,000 

  

 จากขอ้มลูของบรษิัท อุดรจดัสรร จ ากดั สามารถน ามาแสดงการค านวณหาต้นทุนค่า
นายหน้าทีจ่ะเกดิขึน้ในแต่ละเดอืน ดงัแสดงในตารางที ่1-3 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 1-3  แสดงการค านวณตน้ทุนค่านายหน้า 
 

เดือน ยอดขาย อตัราค่านายหน้า ต้นทุนค่านายหน้า 

มกราคม 400,000 10% 40,000 

กุมภาพนัธ ์ 800,000 10% 80,000 

มนีาคม 1,000,000 10% 100,000 

 

 จากตารางการค านวณข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ต้นทุนค่านายหน้าในแต่ละเดอืนจะ
เปลี่ยนแปลงไปเพราะมียอดขายแตกต่างกัน ขณะที่อัตราค่านายหน้ายังมีอัตราคงที่ไม่
เปลีย่นแปลง จงึสรปุไดว้่าค่านายหน้ามลีกัษณะเป็นตน้ทุนผนัแปรตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ 

 

   2.5.2  ต้นทุนคงที ่(Fixed Costs)  หมายถงึ ต้นทุนทีม่ลีกัษณะต่อหน่วยจะ
เปลีย่นไปตามระดบักจิกรรม แต่ต้นทุนรวมจะคงทีเ่สมอ กล่าวคอื ไม่ว่ากจิกรรมจะเพิม่ขึน้หรอื
ลดลงในช่วงกจิกรรมทีอ่ยู่ภายใต้ก าลงัการผลติปกตทิีก่ าหนด ก็จะไม่มผีลกระทบต่อต้นทุนคงที่
รวมแต่อย่างใด โดยไม่สามารถควบคุมใหน้้อยลงตามความต้องการได้ เช่น เงนิเดอืนผู้จดัการ 
ค่าเบี้ยประกนั ค่าภาษีทรพัยส์นิ ค่าเช่าส านักงาน ค่าโฆษณา ค่าเสื่อมราคาที่ค านวณตามวธิี
เสน้ตรง เป็นตน้ 
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  เพื่อให้เข้าใจและชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการจ าแนกต้นทุนคงที่  จึงขอ
ยกตวัอยา่งเกีย่วกบัการจา่ยเงนิเดอืนผูจ้ดัการ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่1-4 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 1-4 

 จากขอ้มลูตวัอยา่งที ่1-3 ของบรษิทั อุดรจดัสรร จ ากดั ประกอบธุรกจิจดัสรรทีด่นิเพื่อ
จ าหน่าย ไดก้ าหนดจา่ยเงนิเดอืนใหแ้ก่ผูจ้ดัการเดอืนละ 30,000 บาท ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูปรมิาณ
การผลติและปรมิาณการขายในรอบระยะเวลา 3 เดอืนทีผ่่านมา  
  

เดือน ปริมาณการผลิต (แปลง) ปริมาณการขาย (แปลง) 
มกราคม 10 6 

กุมภาพนัธ ์ 15 8 

มนีาคม 20 10 
 

 จากข้อมูลข้างต้น สามารถน ามาแสดงการค านวณประกอบการจ่ายเงนิเดอืนให้แก่
ผูจ้ดัการ ดงัแสดงในตารางที ่1-4 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 1-4  แสดงการค านวณการจา่ยเงนิเดอืนใหแ้ก่ผูจ้ดัการ 
 

เดือน ปริมาณการผลิต 
(แปลง) 

ปริมาณการขาย 

(แปลง) 
เงินเดือนผูจ้ดัการ 

(บาท) 
มกราคม 10 6 30,000 

กุมภาพนัธ ์ 15 8 30,000 

มนีาคม 20 10 30,000 

 

 จากตารางการค านวณข้างต้น แสดงให้เห็นว่า เงนิเดอืนผู้จดัการที่เกิดขึ้นในแต่ละ
เดอืนมจี านวน 30,000 บาทเท่ากนัทุกเดอืน ถงึแมจ้ะมปีรมิาณการผลติและขายแตกต่างกนันัน่
เป็นเพราะว่า เงนิเดอืนผูจ้ดัการเป็นตน้ทุนคงทีจ่งึไม่มกีารเปลีย่นแปลงไปตามระดบักจิกรรมแต่
อยา่งใด  

  2.5.3  ต้นทุนผสม ( Mixed  Costs)  หมายถงึ  ต้นทุนทีม่ลีกัษณะผสมระหว่าง
ต้นทุนคงที่และต้นทุนผนัแปร ซึง่เป็นการยากทีจ่ะระบุว่าต้นทุนส่วนใดเป็นต้นทุนคงทีแ่ละส่วน
ใดเป็นตน้ทุนผนัแปร เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมบ ารุง ค่าขนส่ง เงนิเดอืนพนักงานขายและ
ค่านายหน้า เป็นต้น ซึง่หากต้องการจ าแนกต้นทุนผสมเพื่อใหท้ราบว่ามตี้นทุนคงที่และต้นทุน
ผนัแปรจ านวนเท่าไรนัน้ ตอ้งอาศยัการประมาณตน้ทุน ซึง่จะกล่าวในบทที ่2 ต่อไป   
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  เพื่อให้เขา้ใจและชดัเจนในการจ าแนกต้นทุนผสม จงึขอยกตวัอย่างเกี่ยวกบัการ
จา่ยเงนิเดอืนพนกังานขายและค่านายหน้า ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่1-5 ดงันี้ 
ตวัอย่างท่ี 1-5 

 จากขอ้มูลตวัอย่างที ่1-3 ของบรษิทั อุดรจดัสรร จ ากดั  ประกอบธุรกจิจดัสรรที่ดนิ
เพื่อจ าหน่าย โดยก าหนดค่านายหน้าให้พนักงานขายในอตัรา 10% ของยอดขาย สมมติ
เพิม่เตมิ ถา้บรษิทัไดม้นีโยบายการจา่ยเงนิเดอืนใหพ้นกังานเดอืนละ 8,000 บาท  

 

 จากขอ้มูลของบรษิทั อุดรจดัสรร จ ากดั สามารถน ามาแสดงการค านวณหาเงนิเดอืน
และค่านายหน้าทีจ่ะเกดิขึน้ในแต่ละเดอืน ดงัแสดงในตารางที่ 1-5 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี  1-5  แสดงการค านวณเงนิเดอืนและค่านายหน้า 
 

 

เดือน 

(1) 

ยอดขาย 

 

(2) 

อตัราค่า
นายหน้า 

(3) 

ค่านายหน้า 

(บาท) 

(4) 

เงินเดือน 
(บาท) 

(3) + (4) 

ต้นทุนผนัแปร
รวม (บาท) 

มกราคม 400,000 10% 40,000 8,000 48,000 

กุมภาพนัธ ์ 800,000 10% 80,000 8,000 88,000 

มนีาคม 1,000,000 10% 100,000 8,000 108,000 

 

 จากตารางการค านวณข้างต้น แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมต้นทุนเงินเดือนและค่า
นายหน้าทีต่้องจ่ายในแต่ละเดอืนมคีวามแตกต่างกนั ขณะที่มสี่วนหนึ่งไม่มกีารเปลีย่นแปลงไป
ตามกจิกรรมจ านวน 8,000 บาท ซึง่เรยีกส่วนนี้ว่า ต้นทุนคงที ่ส่วนค่านายหน้าจะเปลีย่นแปลง
ไปตามกจิกรรม เรยีกส่วนน้ีว่า ตน้ทุนผนัแปร แต่เมือ่รวมกนัแลว้จงึเรยีกว่า ตน้ทุนผสม นัน่เอง 
 

  2.6  การจ าแนกตามความสมัพนัธก์บัเวลา 

  จากแหล่งทีม่าและขอ้มลูทีผู่บ้รหิารน ามาใชใ้นการตดัสนิใจทีม่ที ัง้ขอ้มลูในอดตีและ
ในอนาคต จงึไดจ้ าแนกตน้ทุนตามความสมัพนัธก์บัเวลา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงันี้  
   2.6.1  ต้นทุนในอดตี  (Historical  Costs) หมายถงึ ต้นทุนทีก่จิการไดจ้่ายไป
จรงิตามหลกัฐานอนัเที่ยงธรรมที่ปรากฏในอดตี ซึ่งไม่มคีวามเหมาะสมที่จะน ามาใช้ตดัสนิใจ
ของฝา่ยบรหิารในปจัจบุนั เช่น ตน้ทุนการผลติของสนิคา้ทีเ่กดิขึน้แลว้ถงึแมส้นิคา้จะขายไดห้รอื
ไมไ่ดก้ต็าม 
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   2.6.2  ต้นทุนทดแทน  (Replacement  Costs) หมายถงึ มลูค่า หรอืราคา
ตลาดปจัจุบนัของสนิทรพัยป์ระเภทเดยีวกันกบัทีก่จิการใชอ้ยู่ กล่าวคอื สนิทรพัยท์ี่กจิการเคย
ซือ้มาในอดตี ถา้ตอ้งการทีจ่ะซือ้ใหมใ่นขณะน้ีจะตอ้งจา่ยเงนิในจ านวนเท่าไร ซึง่อาจมมีลูค่า 
สูงกว่าต้นทุนในอดตี ทัง้นี้อาจเกดิจากสภาพเศรษฐกจิที่มกีารเปลี่ยนแปลงไป ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลย ีสภาวะการแขง่ขนัในปจัจบุนั เป็นตน้ 

   2.6.3 ต้นทุนในอนาคต (Future Costs) หมายถึง ต้นทุนหรอืค่าใช้จ่าย 

ทีก่จิการคาดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต อาจมาจากการพยากรณ์หรอืประมาณการ ส่วนใหญ่ต้นทุน
ในอนาคตจะถูกน ามาใชใ้นการวางแผน การควบคุม และการตดัสนิใจ ดงันัน้ จงึต้องจดัท าดว้ย
ความระมดัระวงัและรอบคอบ เช่น การวางแผนการขายส่งผลต่อการพยากรณ์หรอืการประมาณ
การตน้ทุนการผลติ เป็นตน้ 

 

  2.7  การจ าแนกตามการวิเคราะหปั์ญหาเพ่ือการตดัสินใจ 

  การะบวนการตัดสินใจในการแก้ปญัหา ในขัน้ตอนของการวิเคราะห์ในแต่ละ
ทางเลอืกเพื่อการตดัสนิใจนัน้  จ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องมีการจ าแนกตามการวเิคราะหป์ญัหาเพื่อ
ตดัสนิใจ ทัง้นี้เพื่อให้ได้ขอ้มูลในการวเิคราะห์อย่างครบถ้วนและเหมาะสม  แบ่งออกเป็น 6 

ประเภท ดงันี้ 
   2.7.1  ต้นทุนทีค่วบคุมได้ และต้นทุนทีค่วบคุมไม่ได ้(Controllable and non-

controllable Costs) การจ าแนกต้นทุนในลกัษณะนี้  ก็เพื่อน าไปวดัและประเมินผลการ
ปฏบิตังิานของส่วนงานย่อย โดยไม่ให้ต้นทุนทีเ่กดิขึน้ในส่วนงานที่อยู่ในความรบัผดิชอบของ
ตนมสีูงกว่างบประมาณที่ตัง้ไว้ ซึ่งถ้าส่วนงานย่อยมผีลการประเมนิที่ดีแล้วก็จะส่งผลดีต่อ
ภาพรวมของบรษิทัดว้ยเช่นกนั 

    ต้นทุนที่ควบคุมได ้หมายถงึ ต้นทุนทีอ่ยู่ในอ านาจการควบคุมของส่วนงาน
ย่อยหรอืบุคคลนัน้โดยตรง เช่น เงนิเดอืนพนักงานฝ่ายผลติถอืเป็นต้นทุนที่ควบคุมได้ส าหรบั
ผู้จดัการฝ่ายผลติ เพราะผู้จดัการสามารถที่จะเพิม่หรอืลดเงนิเดอืนของพนักงานได้ ค่าวสัดุ
สิน้เปลอืงทีเ่กดิขึน้ในแผนกขายถอืเป็นตน้ทุนทีค่วบคุมไดข้องผูจ้ดัการฝา่ยขาย เป็นตน้ 

    ตน้ทุนทีค่วบคุมไมไ่ด ้หมายถงึ ตน้ทุนทีไ่มอ่ยูใ่นอ านาจการควบคุมของส่วน
งานย่อยหรอืบุคคลนัน้ๆ โดยตรง เช่น เงนิเดอืนผูจ้ดัการฝ่ายผลติถอืเป็นต้นทุนทีค่วบคุมไม่ได้
ของผู้จดัการฝ่ายผลิต  เพราะผู้จดัการไม่สามารถเพิ่มหรือลดเงินเดือนของตนเองได้ ค่า
นายหน้าถอืเป็นตน้ทุนทีค่วบคุมไมไ่ดข้องแผนกผลติ เพราะผูจ้ดัการฝ่ายผลติไม่มอี านาจในการ
เพิม่หรอืลดค่านายหน้าของพนกังานขายได ้
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   2.7.2  ตน้ทุนจม (Sunk  Costs) หมายถงึ ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้แลว้จากการตดัสนิใจ
ในอดีต ซึ่งไม่มผีลกระทบต่อการตัดสินใจในปจัจุบนัเพราะไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละ
ทางเลอืก เช่น ค่าเสื่อมราคาที่ต้องคดิให้ส าหรบัสนิทรพัยท์ี่มอีายุการใช้งานเกิน 1 ปี ตัง้แต่
รบัเขา้มาในกจิการ ค่าเช่าทีต่้องจ่ายตามสญัญาเช่าระยะยาว ต้นทุนการผลติของสนิคา้ถงึแมจ้ะ
ขายไมไ่ดก้ต็าม เป็นตน้  
  2.7.3  ต้นทุนทีห่ลกีเลีย่งได ้(Avoidable  Costs) หมายถงึ ต้นทุนทีก่จิการ
สามารถประหยดัได้ถ้าลดกจิกรรมลงหรอืไม่เลอืกทางเลอืกนัน้ โดยทัว่ไปจะเป็นต้นทุนผนัแปร 
เช่น ถ้าไม่ผลิตสินค้าเอง ต้นทุนวตัถุดบิทางตรง  ต้นทุนค่าแรงงานทางตรงจะเป็นต้นทุนที่
หลกีเลีย่งได ้หรอืต้นทุนส่วนทีผ่นัแปรสามารถหลกีเลีย่งไดถ้้าไม่ท าการผลติและขายต่อไปอาจ
เกดิจากการตดัสนิใจยกเลกิผลติสนิคา้ หรอืตดัสนิใจปิดโรงงานชัว่คราว เป็นต้น แต่ถ้าต้นทุนที่
กจิการไม่สามารถประหยดัได้ ถงึแมจ้ะลดกจิกรรมลงหรอืจะไม่เลอืกทางเลอืกนัน้ จะเรยีกว่า 
ตน้ทุนทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้(Non-avoidable Costs) โดยปกตมิกัเป็นตน้ทุนส่วนทีค่งที ่ 
     การจ าแนกตามการวิเคราะห์ปญัหาเพื่อการตดัสินใจในประเภทของต้นทุนที่
หลกีเลี่ยงได้ เพื่อให้เข้าใจมากยิง่ขึ้นจงึขอยกตวัอย่างเกี่ยวกบัการพจิารณาตดัสนิใจในการ
ยกเลกิผลติภณัฑบ์างชนิด ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่1-6 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 1-6 

 ต่อไปนี้เป็นการแสดงข้อมูลเปรยีบเทยีบเพื่อประกอบการตดัสนิใจว่าควรจะท าการ
ยกเลกิผลติภณัฑบ์างชนิดหรอืไม ่ 
 

 ไม่ยกเลิก ยกเลิก รายได้และ 

ต้นทุนส่วนต่าง 

ขาย 100,000 80,000 (20,000) 

หกั  ตน้ทุนผนัแปร 60,000 48,000 (12,000) 

ก าไรส่วนเกนิ 40,000 32,000 (8,000) 

หกั  ตน้ทุนคงที ่ 25,000 25,000       - 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 15,000  7,000 (8,000) 

   

 จากการค านวณขา้งต้น แสดงให้เหน็ว่า ยอดขายเมื่อยกเลกิแลว้จะลดลง และต้นทุน
ผนัแปรก็จะลดลง เพราะเป็นส่วนของต้นทุนที่หลกีเลี่ยงได้ ส่วนต้นทุนคงที่จะไม่มสี่วนต่าง
เพราะเป็นส่วนของต้นทุนที่ไม่สามารถหลกีเลี่ยงได้ถึงแม้จะยกเลกิก็ตาม  ดงันัน้ หากให้
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พจิารณาเพื่อตดัสนิใจตามขอ้มลูดงักล่าว กจิการไม่ควรยกเลกิผลติภณัฑบ์างชนิด เพราะจะท า
ใหก้ าไรลดลงจ านวน 8,000 บาท 

  2.7.4  ต้นทุนเสยีโอกาส (Opportunity  Costs) หมายถงึ ผลประโยชน์หรอื
ผลตอบแทนทีก่จิการจะไดร้บัจากการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกหนึ่ง แต่กลบัต้องสูญเสยีโอกาสไป
จากตดัสนิใจเลอืกอกีทางเลอืกหนึ่ง โดยปกตติน้ทุนเสยีโอกาส จะไม่มกีารบนัทกึลงในบญัชขีอง
กจิการ เนื่องจากไมไ่ดเ้ป็นตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืจา่ยเงนิไปจรงิ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่1-7  

 

ตวัอย่างท่ี 1-7 

  บรษิทั เอซ ีจ ากดั ไดร้บัใบสัง่ซือ้พเิศษจากลกูคา้รายหนึ่งจ านวน 1,000 หน่วย แต่
เกนิก าลงัการผลติทีว่างแผนไว้เดมิ บรษิทัฯ จงึยอมลดหน่วยผลติและขายลงเพื่อยอมรบัใบสัง่
ซือ้พเิศษครัง้นี้ ซึ่งจะท าใหบ้รษิทัสูญเสยีก าไรที่ควรจะได้จากการผลติและขายปกตไิปจ านวน 
20,000 บาท  
 ดงันัน้ ถ้าบริษัทตัดสินใจรบัใบสัง่ซื้อพิเศษจะท าให้มีต้นทุนเสียโอกาสจ านวน 
20,000 บาททนัท ีซึง่กห็มายถงึ ก าไรทีบ่รษิทัสญูเสยีไปทีไ่มท่ าการผลติและขายเอง 
   2.7.5  ต้นทุนส่วนต่าง (Differential  Costs) หมายถงึ ต้นทุนทีแ่ตกต่างกนัใน
แต่ละทางเลือก ซึ่งการประมาณต้นทุนส่วนต่างอาจวิเคราะห์เป็นต้นทุนต่อหน่วย หรอืเป็น
ตน้ทุนรวมกไ็ด ้โดยสามารถพจิารณาดงัแสดงในตวัอยา่งที ่1-8 ดงันี้ 
  
ตวัอย่างท่ี 1-8 

 ขณะน้ีบรษิทัฯ ก าลงัพจิารณาทางเลอืกว่าควรจะผลติสนิคา้ ก หรอื สนิคา้ ข โดยใช้
การวเิคราะหเ์พื่อการตดัสนิใจในรปูแบบของตน้ทุนส่วนต่างรวม ดงันี้ 
     

 สินค้า ก สินค้า ข ต้นทุนส่วนต่าง 

วตัถุดบิทางตรง 100,000 100,000 - 

ค่าแรงงานทางตรง 100,000 120,000 20,000 

ค่าใชจ้า่ยการผลติ  80,000  80,000         -    

รวม 280,000 300,000 20,000 

    

  จากรปูแบบการค านวณขา้งต้น แสดงใหเ้หน็ว่า จะมตี้นทุนส่วนต่างจ านวน 20,000 

บาท ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนต่างจากต้นทุนค่าแรงงานทางตรง ดงันัน้ บรษิทัฯ ควรพจิารณาเลอืก
ผลติสนิคา้ ก เพราะมตีน้ทุนต ่ากว่าสนิคา้ ข จ านวน 20,000 บาท   
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  อย่างไรก็ตาม การประมาณต้นทุนส่วนต่างอาจวเิคราะห์อยู่ในรูปเป็นต้นทุนต่อ
หน่วยกไ็ด ้ซึง่สามารถแสดงในตวัอยา่งที ่1-9 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 1-9   

 ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูตน้ทุนและค่าใชจ้า่ยของบรษิทั ยดูกีารผลติ จ ากดั 

ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย: 

        ตน้ทุนการผลติผนัแปร 
 

100 

 

บาท 

        ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารผนัแปร 20 บาท 

ตน้ทุนคงทีร่วม: 

         ตน้ทุนการผลติคงที ่
 

20,000 

 

บาท 

         ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารคงที ่ 15,000 บาท 
  

 สมมตมิใีบสัง่ซือ้พเิศษมายงับรษิทั 200 หน่วย โดยถ้าบรษิทัตดัสนิใจยอมรบัใบสัง่ซือ้
พเิศษในครัง้นี้จะท าใหต้น้ทุนการผลติผนัแปรเพิม่ขึน้ 10% และค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารผนั
แปรเพิม่ขึน้ 5%  

  

 จากขอ้มูลขา้งต้น สามารถน ามาแสดงการวเิคราะห์ในรปูแบบของต้นทุนส่วนต่างต่อ
หน่วย ไดด้งันี้ 
 

 ต้นทุนปกติ ต้นทุนส่วนต่าง ต้นทุนรวม 

ตน้ทุนการผลติผนัแปร 100 10 110 

ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารผนัแปร  20  1  21 

รวม 120 11 131 

  

 จากการค านวณขา้งต้น แสดงให้เหน็ว่า ต้นทุนส่วนต่างต่อหน่วยของการตดัสนิใจ
ยอมรบัใบสัง่ซือ้พเิศษ จะมเีฉพาะตน้ทุนผนัแปรเท่านัน้ โดยมอีตัราต้นทุนส่วนต่างต่อหน่วยรวม
จ านวน 21 บาทต่อหน่วย หรอืคดิเป็นตน้ทุนส่วนต่างรวมจ านวน  26,200 บาท (200 หน่วย x 
131 บาท) 
  2.7.6  ต้นทุนมาตรฐาน (Standard  Costs) หมายถงึ ต้นทุนการผลติหรอื
ต้นทุนการด าเนินงานที่ถูกก าหนดขึ้นล่วงหน้าอย่างระมัดระวังภายใต้การด าเนินงานที่มี
ประสทิธิภาพ ต้นทุนมาตรฐานประกอบด้วย วตัถุดบิทางตรงมาตรฐาน ค่าแรงงานทางตรง
มาตรฐาน และค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐาน โดยจะถูกน ามาใช้ในระบบการควบคุมที่อยู่ใน
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รปูแบบของงบประมาณ เมื่อน ามาเปรยีบเทยีบกบัต้นทุนที่เกดิขึน้จรงิในแต่ละงวดก็จะเหน็ถงึ
ผลต่างทีส่ามารถน ามาใชใ้นการวเิคราะห์เพื่อการควบคุมต้นทุน และเป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจ
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงานและวดัผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ  ดงัจะได้
กล่าวต่อไปในบทที ่6  

 

สรปุ 

 

 ลกัษณะข้อมูลทางการบญัชีที่ส าคัญที่น ามาประกอบเพื่อการตัดสินใจจ าแนกเป็น
ข้อมูลทางบญัชกีารเงนิ และข้อมูลการบญัชีบรหิาร ซึ่งมแีหล่งที่มาของข้อมูลทัง้ภายในและ
ภายนอกกจิการ  และเพื่อใหก้ารตดัสนิใจมปีระสทิธภิาพจะต้องท าตาม 5 ขัน้ตอน คอื ขัน้ที ่1
คน้หาปญัหาทีแ่ทจ้รงิ ขัน้ที ่2 การก าหนดทางเลอืกที่จะใช้ในการแก้ไขปญัหา ขัน้ที ่3 การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจ ขัน้ที่ 4 การวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบในแต่ละ
ทางเลอืก และ ขัน้ที่ 5 การตดัสนิใจ ส่วนการศกึษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกบัการจ าแนก
ประเภทของต้นทุนก็ถือเป็นสิง่จ าเป็นเพื่อน ามาใช้ในการวเิคราะห์และการตดัสนิใจทัง้นี้เพื่ อ
น ามาใชป้ระเมนิผลทีแ่ตกต่างกนัโดยจ าแนกได้ 7 ประเภท คอื จ าแนกตามหน้าที ่จ าแนกตาม
แหล่งต้นทุน การจ าแนกตามความสมัพนัธ์กบัรายได้ในช่วงเวลาหนึ่ง การจ าแนกตามหน่วย
ต้นทุน การจ าแนกตามพฤตกิรรมของต้นทุน การจ าแนกตามความสมัพนัธ์กบัเวลา และการ
จ าแนกตามการวเิคราะหป์ญัหาเพื่อการตดัสนิใจ 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

1.  จงอธบิายถงึลกัษณะขอ้มลูทางการบญัชมีคีวามส าคญัต่อกจิการ 
2   จงอธบิายความแตกต่างระหว่างการบญัชกีารเงนิกบัการบญัชบีรหิาร 
3.  จงอธบิายล าดบัขัน้ตอนตามกระบวนการแกไ้ขปญัหาเพื่อการตดัสนิใจ 

4.  จงอธบิายถงึความส าคญัของการจ าแนกประเภทตน้ทุนเพื่อน ามาใชใ้นการตดัสนิใจ 

5.  จงจ าแนกตน้ทุนตามหน้าทีว่่ารายการใดเป็นตน้ทุนการผลติ และรายการใดไมเ่กีย่วกบั 

การผลติ 
 

 1.  เงนิเดอืนพนกังานขาย 6.  ค่าเบีย้ประกนัส านกังาน 

 2.  หวายทีใ่ชผ้ลติเกา้อีห้วาย 7.  ซปิทีใ่ชเ้ยบ็กระโปรง 
 3.  ค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิ 8.  ค่าซ่อมบ ารงุเครือ่งจกัร 
 4.  ค่าแรงคนงานฝา่ยผลติ 9.  ค่าสาธารณูปโภคส านกังาน 

 5.  ค่าเสื่อมราคา-เครือ่งจกัร 10.  ค่าขนส่งออก 

  

6.  จงจ าแนกตน้ทุนต่อไปนี้ว่ารายการใดเป็นตน้ทุนการผลติและรายการใดไมเ่กีย่วกบัการผลติ 

(จ าแนกตน้ทุนตามหน้าที)่ 
 

 1.  หนี้สงสยัจะสญู 6.  ค่าสาธารณูปโภคส านกังาน 

 2.  ค่าแรงงานแผนกประกอบ 7.  ค่าโฆษณา 
 3.  ค่าเสื่อมราคาอาคารส านกังาน 8.  ค่ารบัรองลกูคา้ 
 4.  ค่าเช่าโรงงาน 9.  เงนิเดอืนผูจ้ดัการโรงงาน 

 5.  ค่าอะไหล่รถยนต ์ 10. อฐิทีใ่ชส้รา้งบา้นปนู 

 

7.  จงระบุรายการตน้ทุนต่อไปนี้ว่า รายการใดเป็นตน้ทุนผลติภณัฑ ์และรายการใดเป็นตน้ทุน 

งวดเวลา (การจ าแนกตามความสมัพนัธก์บัรายไดใ้นช่วงเวลาหนึ่ง) 
 

 1.  แป้งทีใ่ชผ้ลติโดนทั    6.  ค่าโฆษณา 
 2.  ค่านายหน้าพนกังานขาย   7.  มะเขอืเทศทีใ่ชผ้ลติซอสมะเขอืเทศ 

 3.  เงนิเดอืนผูจ้ดัการโรงงาน   8.  ค่าสอบบญัช ี

 4.  ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านกังาน  9.  ค่าไฟฟ้าโรงงาน 

 5.  กลว้ยทีใ่ชท้ ากลว้ยกวน 10.  ค่าเช่าอาคารส านกังาน 



 

  บทที ่ 1  

  

24 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการใชข้อ้มลูทางบญัชเีพื่อการตดัสนิใจ 

8.  ต่อไปนี้เป็นขอ้มูลต้นทุนที่เกี่ยวขอ้งกบักจิการแห่งหนึ่ง ซึ่งท าการผลติเฟอรน์ิเจอร ์ให้
จ าแนกตน้ทุนว่าเป็นตน้ทุนผลติภณัฑห์รอืตน้ทุนงวดเวลา โดยขดีเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่าง
ใหถู้กตอ้ง    

 

ต้นทุน 

ต้นทุนผลิตภณัฑ ์ ต้นทุนงวดเวลา 

วตัถดิุบ
ทางตรง 

ค่าแรงงาน
ทางตรง 

ค่าใช้จ่าย
การผลิต 

ค่าใช้จ่าย
การขาย 

ค่าใช้จ่าย
บริหาร 

1.  ค่าภาษอีาคารโรงงาน      

2.  วสัดุส านกังานใชไ้ป      

3.  ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน      

4.  ไมส้กัทีใ่ชผ้ลติตูไ้ม ้      

5.  เงนิเดอืนพนกังานขาย      

6.  ค่าจา้งพนกังานประกอบ      

7.  เงนิเดอืนพนกังานบญัช ี      

8.  ค่าจา้งพนกังานออกแบบ 

    เฟอรน์ิเจอร ์
     

9.  ค่าชิน้ส่วนในการประกอบ      

10.  สทีีใ่ชท้าเฟอรน์ิเจอร ์      

11.  ค่าส่งเสรมิการขาย      

12.  ค่าแรงคนงานตกแต่ง      

13.  ค่าเสื่อมราคา-เครือ่งใช ้

      ส านกังาน 

     

14.  ค่าพาหนะ      

15.  ค่าซ่อมแซมเครือ่งจกัร      

16.  ค่าสาธารณูปโภค      

17.  เงนิเดอืนพนกังานท า 
      ความสะอาดโรงงาน 

     

18.  ตะปทูีใ่ชใ้นการผลติ      

19.  เงนิเดอืนผูบ้รหิาร      

20.  ค่านายหน้า      
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9.  จงขดีเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง  เพื่อจ าแนกต้นทุนตามพฤตกิรรมต้นทุน  
และจ าแนกตน้ทุนตามแหล่งตน้ทุน  
  

ต้นทุน 

พฤติกรรมต้นทุน แหล่งต้นทุน 

ผนัแปร คงท่ี ผสม ขัน้ต้น แปร
สภาพ 

ปฏิบติั 

งาน 

1.  ค่าเสื่อมราคา-เครือ่งจกัร  
    (วธิหีน่วยผลติ) 

      

2.  ค่าเสื่อมราคา-อาคาร 
     ส านกังาน (วธิเีสน้ตรง) 

      

3.  ค่าเบีย้ประกนัภยัโรงงาน       

4.  ค่าแรงคนงานฝา่ยผลติ       

5.  ค่าเช่าโรงงาน       

6.  ค่าโฆษณา       

7.  ค่าซ่อมบ ารงุเครือ่งจกัร       

8.  ผา้ทีใ่ชใ้นการผลติเสือ้       

9.  ค่าแรงช่างตดัเสือ้ผา้ 
     ส าเรจ็รปู 

      

10.  ค่าขนส่งออก       

11.  ค่าไฟฟ้าโรงงาน       

12.  ค่าโทรศพัทโ์รงงาน       

13.  ไมท้ีใ่ชผ้ลติเฟอรน์ิเจอร ์       

15.  เงนิเดอืนประธานบรษิทั       

15.  กาวทีใ่ชผ้ลติรองเทา้       

16.  ค่าท าบญัช ี       

17.  ค่าแรงงานทางออ้ม       

18.  ค่าน ้ามนัรถยนต ์       

19.  ค่าแรงคนงานท าความ      
      สะอาดโรงงาน 

      

20.  สทีาเฟอรน์ิเจอร ์       
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10.  จงขดีเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่างใหถู้กตอ้ง  เพื่อจ าแนกตน้ทุนตามหน่วยตน้ทุน 
(ก าหนดใหผ้ลติภณัฑเ์ป็นหน่วยตน้ทุน : Costs Objective)  

 

ต้นทุน 
หน่วยต้นทุน 

ต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม 

1.  ค่าเสื่อมราคาอาคารโรงงาน   

2.  ค่าเบีย้ประกนัภยัโรงงาน   

3.  ค่าแรงคนงานแผนกซ่อมบ ารงุ   

4.  ค่าซ่อมแซมโรงงาน   

5.  เหลก็ทีใ่ชใ้นการผลติรถยนต์   

6.  ค่าแรงคนงานแผนกประกอบ   

7.  ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน   

8.  ค่าแรงคนงานรกัษาความปลอดภยั   

9.  สทีีใ่ชใ้นการผลติรถยนต์   

10.  ตวัถงัรถทีใ่ชป้ระกอบรถยนต์   

 

11.  จากขอ้ความในแต่ละขอ้ต่อไปนี้ ใหเ้ขยีนวงกลม      ลอ้มรอบอกัษร T(True) หน้าขอ้ความ
ทีเ่หน็ว่าถูก และวงกลมลอ้มรอบอกัษร F (False) ถา้เหน็ว่าขอ้ความนัน้ผดิ 

 

T     F  1)  ตน้ทุนทีก่จิการสามารถประหยดัได ้ถา้ลดกจิกรรมและจะเพิม่ขึน้ถา้ระดบักจิกรรม 

      เพิม่ขึน้เรยีกว่า “ตน้ทุนทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด”้ 
T     F  2)  ตน้ทุนการผลติส าหรบังวดเวลาหนึ่งถอืเป็นตน้ทุนผลติภณัฑ ์(Product Costs)   

แต่ตน้ทุนขาย (Costs of Goods Sold) ของงวดเวลาเดยีวกนักลบัถอืเป็นตน้ทุน      
งวดเวลา (Period Costs)  

T     F  3)  ความแตกต่างอนัเป็นสาระส าคญัระหว่างตน้ทุนทางตรง (Direct Costs)  และ 
      ตน้ทุนทางออ้ม (Indirect Costs) ขึน้อยูก่บัหน่วยวดัตน้ทุน (Costs Objective) 

T     F  4)  ตน้ทุนผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย วตัถุดบิทางตรง  ค่าแรงงานทางตรง  ค่าใชจ้า่ย 

      การผลติ และค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร 
T     F  5)  ตน้ทุนทีม่พีฤตกิรรมของตน้ทุนต่อหน่วยผนัแปรไปตามระดบัของกจิกรรมแบบ 

      ไมส่ม ่าเสมอ และตน้ทุนรวมจะคงทีเ่สมอ  เรยีกว่า “ ตน้ทุนคงที”่ 
T     F  6)  ผลประโยชน์หรอืผลตอบแทนจากทางเลอืกทีไ่มเ่ลอืก เรยีกว่า ตน้ทุนเสยีโอกาส 



 

  บทที ่1 
 

  

27  ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการใชข้อ้มลูทางบญัชเีพื่อการตดัสนิใจ 

 

T     F  7)  ตน้ทุนผสม (Mixed Costs) ประกอบดว้ยตน้ทุนคงที ่ และตน้ทุนผนัแปร 
T     F  8)  เมือ่ปรมิาณการผลติเพิม่ขึน้ ตน้ทุนต่อหน่วยกจ็ะเพิม่ขึน้ดว้ยเสมอ  เป็นลกัษณะ 

      ของตน้ทุนผนัแปร 
T     F  9)  ตน้ทุนทีไ่มเ่กีย่วกบัการผลติ ถอืเป็นตน้ทุนงวดเวลา 
T    F  10)  ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร ถอืเป็นตน้ทุนปฏบิตังิาน 

T    F  11)  ตน้ทุนจม (Sunk Costs)  ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้แลว้จากการตดัสนิใจในอดตี ถา้น ามา 
      ประกอบการตดัสนิใจเกีย่วกบัปญัหาในลกัษณะทีค่ลา้ยๆ กนัในปจัจบุนั ถอืว่า 
      เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจในปจัจบุนั 

T     F 12)  ตน้ทุนมาตรฐาน (Standard Costs) เป็นตน้ทุนการผลติหรอืตน้ทุนการด าเนินงาน 

      ทีก่ าหนดขึน้ไวล้่วงหน้าอยา่งระมดัระวงัและมหีลกัเกณฑ ์

T     F 13)  ตน้ทุนส่วนต่าง (Differential Costs) สามารถวเิคราะหใ์นรปูแบบของตน้ทุนต่อ 

                หน่วยหรอืตน้ทุนรวมกไ็ด ้ซึง่นิยมน ามาใชว้เิคราะหป์ญัหาเพื่อการตดัสนิใจ 

T     F 14)  ตน้ทุนผนัแปรรวมจะเปลีย่นแปลงไปตามการเปลีย่นแปลงของปรมิาณการผลติ  
      หรอืระดบักจิกรรม 

T     F 15)  ตน้ทุนทีค่วบคุมได ้(Controllable Costs) หมายถงึ ตน้ทุนทีไ่มอ่ยู่ในอ านาจการ 
      ควบคุมของหน่วยงานหรอืบุคคลนัน้ๆ โดยตรง 
 

12.  จงน าตวัอกัษรหน้าค าศพัท์ด้านล่าง มาเตมิหน้าขอ้ความแต่ละขอ้ที่เหน็ว่ามคีวามหมาย
ตรงกนั 

 ………….  1)  ตน้ทุนทีไ่มเ่ปลีย่นแปลงไปตามระดบักจิกรรม 

 ………….  2)  ตน้ทุนทีถู่กก าหนดขึน้ล่วงหน้าอยา่งระมดัระวงัและมหีลกัเกณฑ ์

          ………….  3)  ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ในอดตีซึง่ไมอ่าจเปลีย่นแปลงไดแ้ละไมม่ผีลกระทบต่อ 

       การตดัสนิใจในปจัจบุนั 

 ………….  4)  ตน้ทุนทีถ่อืเป็นสนิทรพัยจ์นกว่าจะขายออกไป จงึจะกลายเป็นค่าใชจ้า่ย 

          ………….. 5)  ลกัษณะของตน้ทุนต่อหน่วยคงที ่แต่ตน้ทุนรวมจะเปลีย่นไปตามระดบั 

       ของกจิกรรม   

          ………….  6)  ผลประโยชน์ทีก่จิการจะไดร้บัจากทางเลอืกหนึ่ง  แต่ต้องสูญเสยีไปจาก
       การตดัสนิใจเลอืกอกีทางเลอืกหนึ่ง 
 ………….  7)  ผลรวมของตน้ทุนวตัถุดบิทางตรงและค่าแรงงานทางตรง 
 ………….  8)  ตน้ทุนทีใ่ชแ้ลว้หมดไปในแต่ละงวด 
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28 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการใชข้อ้มลูทางบญัชเีพื่อการตดัสนิใจ 

          ………….  9)  ตน้ทุนทีอ่ยูใ่นอ านาจการควบคุม สามารถสัง่การไดอ้ย่างเตม็ทีข่องส่วน
       งานยอ่ยหรอืบุคคลนัน้โดยตรง 
 ………….10)  ตน้ทุนการผลติทีไ่มร่วมถงึตน้ทุนวตัถุดบิทางตรง 
 

 ต่อไปนี้เป็นค าศพัทท์ีใ่ชจ้บัคู่กบัขอ้ความดา้นบน 

 A.  Variable Costs  G.  Sunk Costs 

 B.  Fixed Costs  H.  Job Costing 

 C.  Mixed Costs  I.   Period Costs 

 D.  Prime Costs  J.  Controllable Costs 

 E.  Conversion Costs  K.  Opportunity Costs 

 F.  Product Costs  L.  Standard Costs 

 

13.  บรษิทั นาคนิการผลติ จ ากดั  มขีอ้มลูเกีย่วกบัการผลติและการจ าหน่ายสนิคา้ ดงันี้ 
 

วตัถุดบิทางตรง  100,000 บาท 

ค่าแรงงานทางตรง 80,000 บาท 

วตัถุดบิทางออ้ม 24,000 บาท 

เงนิเดอืนฝา่ยขาย 12,000 บาท 

ค่าเสื่อมราคาเครือ่งจกัร (จ านวนชัว่โมงเครือ่งจกัร)    6,000 บาท 

คา่เสื่อมราคาอุปกรณ์ส านกังาน (เสน้ตรง) 2,500 บาท 

ค่าเบีย้ประกนัภยัโรงงาน 10,000 บาท 

ค่าสาธารณูปโภค (ส านกังาน 40%) 12,000 บาท 

เงนิเดอืนผูจ้ดัการโรงงาน 25,000 บาท 

ค่านายหน้า        2% ของยอดขาย 

ขายสนิคา้ (10,000 หน่วย) 500,000 บาท 

  

ให้ท า  ค านวณหาต้นทุนแต่ละประเภทต่อไปนี้  

1.  ตน้ทุนขัน้ต้น     5.  ตน้ทุนคงที ่
2.  ตน้ทุนแปรสภาพ    6.  ตน้ทุนผนัแปร 
3.  ตน้ทุนผลติภณัฑ ์    7.  ตน้ทุนผสม 

4.  ตน้ทุนงวดเวลา 
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29  ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการใชข้อ้มลูทางบญัชเีพื่อการตดัสนิใจ 

 

14.  ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัการผลติและการจ าหน่ายสนิคา้ ของบรษิทั บา้นไทย จ ากดั 

 

วตัถุดบิทางตรง  50,000 บาท 

วตัถุดบิทางออ้ม 5,000 บาท 

ค่าแรงงานทางตรง 20,000 บาท 

ค่าแรงงานทางออ้ม 8,000 บาท 

ค่าเช่าโรงงาน    4,000 บาท 

คา่ซ่อมบ ารงุเครือ่งจกัร 1,000 บาท 

ค่าสาธารณูปโภคส านกังาน 3,000 บาท 

ขายสนิคา้ 80,000 บาท 

ค่าขนส่งออก 

ค่าโฆษณา 
500 

2,000 

บาท 

บาท 

เงนิเดอืนผูจ้ดัการส านกังาน           15,000   บาท 

  

ให้ท า  ค านวณหาต้นทุนแต่ละประเภทต่อไปนี้  (ก าหนดใหแ้ผนกขายเป็นหน่วยตน้ทุน)  

1.  ค่าใชจ้า่ยการผลติ    5.  ตน้ทุนทางออ้ม 

2.  ตน้ทุนการผลติ    6.  ตน้ทุนผนัแปร 
3.  ตน้ทุนไมเ่กี่ยวกบัการผลติ   7.  ตน้ทุนคงที ่
4.  ตน้ทุนทางตรง    8.  ตน้ทุนผสม 

 

15.  นายศาสตราวุธ เป็นพนกังานของบรษิทัแห่งหนึ่งซึง่ไดร้บัเงนิเดอืน เดอืนละ 8,000 บาท  
และมคี่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปท างานเฉลีย่เดอืนละ 2,000 บาท และค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็อกี
เดอืนละ 3,000 บาท ขณะน้ีนายศาสตราวุธ ก าลงัตดัสนิใจทีจ่ะท าการศกึษาต่อแบบเตม็เวลา 
ในหลกัสตูรบญัชบีณัฑติ  ของมหาวทิยาลยัราชภฏัแห่งหนึ่ง ซึง่ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาต่อ 

เป็นระยะเวลา 2 ปี  โดยนายศาสตราวุธไดป้ระมาณค่าใชจ้่ายในการศกึษาไวปี้ละ 20,000 บาท 
แต่ไม่ว่าจะตัดสินใจศึกษาต่อหรือไม่ นายศาสตราวุธ ต้องมีค่าใช้จ่ายในการครองชีพปีละ 
100,000 บาท  

 

ให้ท ำ จงค านวณและตอบค าถามต่อไปนี้ 
1.   นายศาสตราวุธควรตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกใด  เพราะเหตุใด  

2.   ตน้ทุนเสยีโอกาสจากการทีน่ายศาสตราวุธ ตดัสนิใจเลอืกจะศกึษาต่อมจี านวน 

      เท่าไร        
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16.  บรษิทั บา้นอุดร จ ากดั ไดแ้บ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามแผนก โดยก าหนดใหน้างรุ่งนภา 
สุขเกษม เป็นผูจ้ดัการแผนกบญัช ีซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการรวบรวมขอ้มลูในการจดัท า
รายงานเพื่อเสนองบการเงนิต่อผู้ที่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึการว่าจ้างพนักงาน ซื้อวสัดุและอุปกรณ์ 
การใชจ้า่ยสาธารณูปโภคต่างๆ ในแผนก ต่อไปนี้เป็นต้นทุนบางชนิดที่เกดิขึน้ในบรษิทั ส าหรบั
เดอืนมกราคม 25x1 
 

ค่าซ่อมเครือ่งจกัร 5,000 บาท 

ค่าเช่าโรงงาน 10,000 บาท 

เงนิเดอืนพนกังานแผนกบญัช ี 20,000 บาท 

ค่าวสัดุแผนกบญัช ี 4,000 บาท 

เงนิเดอืนนางรุง่นภา  สุขเกษม 15,000 บาท 

ค่าแรงคนงานฝา่ยผลติ 25,000 บาท 

ค่าสาธารณูปโภคแผนกบญัช ี 3,000 บาท 

ค่าวสัดุโรงงาน 4,000 บาท 

ค่าเบีย้ประกนัส านกังาน 2,000 บาท 
  

ให้ท า 

1. จงระบุว่าตน้ทุนรายการใดบา้งทีส่ามารถควบคุมได ้โดยนางรุง่นภา สุขเกษม 

2. จงระบุว่าตน้ทุนรายการใดบา้งจดัประเภทเป็นตน้ทุนทางตรงของแผนกบญัช ี

3. จงระบุว่าตน้ทุนรายการใดบา้งทีจ่ดัเป็นต้นทุนทางออ้มของแผนกบญัช ี

 

17.  บรษิทั กลว้ยไทย จ ากดั  เป็นบรษิทัผูส้่งออกกลว้ยหอมไทยไปยงัประเทศเพื่อนบา้น ซึง่
เมื่อเดอืนทีผ่่านมาเกดิความขดัแยง้ระหว่างประเทศ  จงึท าใหก้ารส่งออกกล้วยหอมลดลง  คดิ
เป็นมูลค่ากล้วยทีส่่งออกไม่ได้เป็นเงนิจ านวน 120,000 บาท  ขณะนี้ผู้บรหิารก าลงัพจิารณา
ทางเลอืกทีจ่ะท าใหม้ผีลขาดทุนน้อยทีสุ่ด 2 ทางเลอืก  คอื 

 ทางเลอืกที่ 1 น าไปขายลดราคาภายในประเทศ ซึ่งจะท าให้มรีายได้จากการขาย  
จ านวน 50,000 บาท ในขณะทีต่อ้งเสยีค่าขนส่งเป็นเงนิจ านวน 5,000  บาท 

 ทางเลอืกที่ 2 น าไปแปรรูปใหเ้ป็นกล้วยตากแห้ง ซึ่งจะมรีายไดจ้ากการขาย จ านวน
100,000 บาท  แต่ต้องจ่ายค่าแรงคนงานจ านวน 30,000 บาท  ค่าใช้จ่ายการผลติผนัแปร
จ านวน  20,000 บาท และค่าใชจ้า่ยการขายผนัแปรอกี 10,000 บาท 

 

ให้ท า  ผูบ้รหิารควรตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกใด เพราะเหตุใด (ค าประกอบ) 



 

  บทที ่2 
 

  

31  พฤตกิรรมตน้ทุน และการประมาณต้นทุน 

บทท่ี  2  
พฤติกรรมต้นทุน และการประมาณต้นทุน 

 

 พฤตกิรรมตน้ทุน (Cost Behavior) มสี่วนส าคญัต่อการวางแผน การควบคุม และการ
ตดัสนิใจเป็นอย่างมาก ตามทีไ่ด้กล่าวมาแล้วในบทที่ 1 จะเหน็ว่าต้นทุนผนัแปรจะควบคุมได้
เพราะมกีารเปลี่ยนแปลงไปตามระดบักิจกรรม ส่วนต้นทุนคงที่จะควบคุมไม่ได้เพราะถึงแม้
ระดบักจิกรรมจะเพิม่ขึน้หรอืลดลง ตน้ทุนคงทีก่ย็งัเกดิขึน้เท่าเดมิไม่เปลีย่นแปลง แต่จะมตี้นทุน
ประเภทหนึ่งที่ไม่สามารถระบุได้อย่างชดัเจนถงึการควบคุมได้ก็คอื ต้นทุนผสมเนื่องจากมทีัง้
ตน้ทุนคงทีแ่ละตน้ทุนผนัแปรรวมอยูด่ว้ยกนั ดงันัน้ จงึจ าเป็นตอ้งมกีารประมาณต้นทุนผสมเพื่อ
แยกตน้ทุนคงที ่และตน้ทุนผนัแปรออกจากกนั ทัง้นี้กเ็พื่อประโยชน์ในการวางแผน และควบคุม
เรือ่งต่างๆ เช่น การวเิคราะหต์น้ทุน ปรมิาณ และก าไร การรายงานผลการด าเนินงานตามระบบ
ต้นทุนรวมและระบบต้นทุนผนัแปร การวางแผนงบประมาณ การค านวณราคาผลติภณัฑ ์การ
ใชข้อ้มลูเพื่อการตดัสนิใจ เป็นตน้ ซึง่จะไดก้ล่าวในบทต่อๆ ไป 

 

ความหมายของพฤติกรรมต้นทนุ 

   

  เบญจมาศ  อภสิทิธิภ์ญิโญ (2554 : 165) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า พฤตกิรรมต้นทุน 
หมายถงึ ลกัษณะของการเปลีย่นแปลงต้นทุนว่ามคีวามสมัพนัธก์นัอย่างไรกบัการเปลีย่นแปลง
ของกิจกรรม การศึกษาท าความเข้าใจกับพฤติกรรมต้นทุนมปีจัจยัสองประการที่ต้องน ามา
พิจารณา ประการแรกจะต้องระบุถึงกิจกรรมที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดต้นทุนซึ่งเรยีกว่า ฐาน
กจิกรรม  (Activities Base) หรอืกจิกรรมผลกัดนั ประการทีส่องจะต้องระบุช่วงของกจิกรรม ซึง่
ถา้มากกว่าช่วงนี้จะส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงในตน้ทุน 

  พรรณนิภา  รอดวรรณะ (2556 : 20) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมต้นทุน 
หมายถงึ แนวทางหรอืลกัษณะของการที่ต้นทุนตอบสนองต่อระดบัของระดบักจิกรรมในธุรกจิ 
การเพิม่หรอืการลดระดบักจิกรรมอาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนบางประเภท 

  กชกร  เฉลมิกาญจนา  (2557 : 97) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมต้นทุน 
หมายถงึ การวางแผน การด าเนินงาน การตดัสนิใจ และการควบคุมเป็นกจิกรรมของบญัชี
บรหิารซึ่งต้องการความถูกต้องและการประมาณต้นทุนคงที่และต้นทุนผนัแปรมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ซึง่มคีวามสมัพนัธร์ะหว่างตน้ทุนและกจิกรรม 
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  กล่าวโดยสรุป พฤตกิรรมต้นทุน หมายถึง ลกัษณะของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนซึ่งมี
ความสมัพนัธ์กนัระหว่างต้นทุนกบัระดบักจิกรรมในสดัส่วนโดยตรง ซึง่ระดบักจิกรรมที่เพิม่ขึน้
หรอืลดลงนัน้อาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต้นทุนบางประเภท ขณะทีบ่างประเภทอาจ
ไมเ่ปลีย่นแปลง 
 

การจ าแนกประเภทต้นทนุตามพฤติกรรมต้นทนุ 

  การจ าแนกประเภทต้นทุนตามพฤติกรรมต้นทุนตามที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 1 

สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คอื ตน้ทุนผนัแปร ตน้ทุนคงที ่และต้นทุนผสม ซึง่การจ าแนก
พฤตกิรรมต้นทุนในลกัษณะดงักล่าว จะอยู่ภายใต้ขอ้สมมติทีว่่า การวเิคราะห์พฤตกิรรมต้นทุน
ในช่วงระดบักจิกรรมหนึ่งๆ ซึง่เรยีกว่า “ช่วงกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง” (Relevant Range) หมายถงึ 
ช่วงของปรมิาณการผลติทีบ่รษิทัสามารถท าการผลติได ้ภายใต้ก าลงัการผลติปกตทิีว่างแผนไว้
ขณะนัน้ โดยไมท่ าใหป้ระเภทของตน้ทุนคงทีต่อ้งเปลีย่นแปลงไป 

 

 1.  ต้นทุนผนัแปร (Variable Costs) หมายถงึ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ ทีม่กีาร
เปลี่ยนแปลงของต้นทุนรวมในสดัส่วนโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของระดบักิจกรรม เช่น 
วตัถุดบิทางตรงเปลีย่นแปลงไปตามจ านวนผลผลติ ค่าแรงงานทางตรงเปลีย่นแปลงตามรายชิน้
หรอืรายชัว่โมง ค่าเสื่อมราคา-เครือ่งจกัร เปลีย่นแปลงไปตามจ านวนชัว่โมงเครือ่งจกัร  และ 
ค่านายหน้าทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามยอดขาย เป็นตน้   

  ตวัอยา่งประเภทตน้ทุนผนัแปร มดีงันี้ 
ตน้ทุนการผลติ ตน้ทุนทีไ่มเ่กีย่วกบัการผลติ 

1.  วตัถุดบิทางตรง 1.  ค่านายหน้า 
2.  ค่าแรงงานทางตรง 2.  ค่าน ้ามนั 

3.  วตัถุดบิทางออ้ม  3.  ค่าวสัดุส านกังานใชไ้ป 

4.  ค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิ 4.  ค่าขนส่งส่วนทีผ่นัแปร 
5.  ค่าเสื่อมราคา-เครือ่งจกัร  
(วธิจี านวนผลผลติ หรอืวธิจี านวน
ชัว่โมงการท างาน) 

5.  ค่าสาธารณูปโภคส่วนทีผ่นัแปร 
6.  ค่าเสื่อมราคา-รถยนต ์(วธิตีาม  
    ระยะทางทีว่ ิง่ได)้ 

 

  เพื่อให้เกดิความเขา้ใจถงึลกัษณะของต้นทุนผนัแปรมากยิง่ขึน้ จงึขอยกตวัอย่าง
การค านวณค่าแรงงานทางตรงทีม่รีะดบักจิกรรมแตกต่างกนั ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่2-1 ดงันี้ 
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33  พฤตกิรรมตน้ทุน และการประมาณต้นทุน 

ตวัอย่างท่ี 2-1 

   บรษิทั  เพื่อน แพง  จ ากดั ไดท้ าการผลติและจ าหน่ายสนิคา้ชนิดหนึ่ง  ซึง่มกีารจ่าย
ค่าแรงงานทางตรงเป็นรายชัว่โมง  ก าหนดให้อตัราค่าจา้งชัว่โมงละ 50 บาท บรษิทัมขีอ้มูล
จ านวนชัว่โมงทีพ่นกังานแต่ละคนท างานไดใ้น 1 สปัดาห ์ตามขอ้มลูทีป่รากฏดงันี้ 
 

ช่ือพนักงาน จ านวนชัว่โมง (ชัว่โมง) 
นายเมธา 80 

นายพฤกษ์ 40 

นายภผูา 20 

นางวงเดอืน 60 

 

 จากขอ้มลูขา้งตน้  บรษิทัจะตอ้งจา่ยค่าแรงงานทางตรงใหพ้นักงานแต่ละคน ดงัแสดง
การค านวณไดใ้นตารางที ่2-1 

 

ตารางท่ี 2-1 แสดงการค านวณค่าแรงงานทางตรงทีต่อ้งจา่ยใหพ้นกังาน 

 

ช่ือพนักงาน จ านวนชัว่โมง 

(ชัว่โมง) 
อตัราค่าจ้างต่อชัว่โมง 

(บาท) 
ค่าแรงงานท่ีต้องจ่าย 

(บาท) 
นายเมธา 80 50 4,000 

นายพฤกษ์ 40 50 2,000 

นายภผูา 20 50 1,000 

นางวงเดอืน 60 50 3,000 

  

 จากการค านวณขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็ว่าค่าแรงงานทางตรงทีบ่รษิทัต้องจ่ายให้แต่ละคน
มคีวามแตกต่างกนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัจ านวนชัว่โมงที่แต่ละคนท างานได้นัน้ไม่เท่ากนั ซึ่งเราเรียก
ชัว่โมงการท างานว่า “กิจกรรม” เพราะมผีลท าให้ค่าแรงงานทางตรงเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเมื่อ
น ามาแสดงดว้ยแผนภาพ เพื่อให้เหน็ถงึพฤตกิรรมของต้นทุนผนัแปรใหช้ดัเจนขึน้ ดงัแสดงใน
ภาพที ่2-1 ดงันี้ 
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34 พฤตกิรรมตน้ทุน และการประมาณตน้ทุน 

                
 

ภาพท่ี 2-1  แสดงลกัษณะของตน้ทุนผนัแปร 
 

  จากภาพที่ 2-1 แสดงให้เห็นว่า เมื่อลากเส้นผ่านจุดทุกจุดบนแผนภาพจะมี
ลกัษณะเป็นเสน้ตรงทีม่คีวามชนั เมื่อหาค่าความชนัในแต่ละระดบัของชัว่โมงการท างานจะมคี่า
เท่ากบั 50 ซึง่กค็อื อตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงนัน่เอง โดยสามารถน ามาเขยีนเป็นเสน้สมการต้นทุน
ผนัแปรรวม ไดด้งันี้      

        y   =   bx  

  โดยที:่ 
         y   =   ตน้ทุนผนัแปรรวม 

        b   =   ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 

        x   =   ระดบักจิกรรม  

  

  จากขอ้มลูของบรษิทั เพื่อน แพง จ ากดั เกี่ยวกบัการจ่ายค่าแรงงานทางตรงทีต่้อง
จา่ยใหก้บัพนกังานแต่ละคน สามารถเขยีนเสน้สมการตน้ทุนผนัแปรรวมไดเ้ท่ากบั  y =  50x 

  ดงันัน้ ขอ้สรปุเกีย่วกบัลกัษณะของตน้ทุนผนัแปรรวม คอื  

   1.  ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยจะคงที ่
   2.  ต้นทุนผนัแปรรวมจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดบักจิกรรม กล่าวคอื เมื่อ
กจิกรรมสูงขึน้ ต้นทุนผนัแปรรวมก็จะสูงขึ้น แต่ถ้ากจิกรรมต ่าลง ต้นทุนผนัแปรรมก็จะต ่าลง 
หรอืถา้ไมม่กีจิกรรมเกดิขึน้กจ็ะไมม่ตีน้ทุนผนัแปรรวมเกดิขึน้ดว้ย 
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 2.  ต้นทุนคงท่ี  (Fixed Costs)  หมายถงึ ตน้ทุนหรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทีต่น้ทุนรวม 

มไิดเ้ปลีย่นแปลงไปตามระดบัของกจิกรรม กล่าวคอื ไม่ว่ากจิกรรมจะเพิม่ขึน้หรอืลดลงในช่วง
ของกจิกรรมที่อยู่ภายใต้ก าลงัการผลติที่ก าหนด ก็จะไม่มผีลกระทบต่อต้นทุนคงที่แต่อย่างใด 
เช่น ค่าเช่าส านักงาน ค่าเบีย้ประกนั ค่าภาษทีรพัยส์นิ เงนิเดอืน ค่าโฆษนา ค่าเสื่อมราคา (คดิ
ตามวธิเีสน้ตรง) ค่าแรงงานทางออ้ม เป็นตน้ 

  ตวัอยา่งของประเภทตน้ทุนคงที ่สรปุไดด้งันี้ 
ตน้ทุนการผลติ ตน้ทุนทีไ่มเ่กีย่วกบัการผลติ 

1.  ค่าเช่าโรงงาน 1.  ค่าเช่าส านกังาน 

2.  ค่าภาษทีรพัยส์นิโรงงาน 2.  ค่าภาษโีรงเรอืน 

3.  ค่าแรงงานทางออ้ม 3.  เงนิเดอืนพนกังานขาย 

4.  ค่าเบีย้ประกนัโรงงาน 4.  เงนิเดอืนผูจ้ดัการ 
5.  ค่าเสื่อมราคา-อาคารโรงงาน  5.  ค่าเบีย้ประกนัส านกังาน 

6.  ค่าสาธารณูปโภคโรงงานส่วนที ่ 6.  ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านกังาน 

    คงที ่ 7.  ค่าโฆษณา 
 8.  ค่าส่งเสรมิการขาย 

 9.  ค่ารบัรองลกูคา้ 
  

  เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจถงึลกัษณะของต้นทุนคงที่มากยิง่ขึน้ จงึขอยกตวัอย่างการ
ค านวณค่าเช่าอาคาร เพื่อแสดงการเปลีย่นแปลงของตน้ทุนคงที ่ณ ระดบัการผลติทีแ่ตกต่างกนั 
ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่2-2 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 2-2 

   สมมตวิ่าบรษิทั น ้าหนาวการบญัชี จ ากดั ได้ท าสญัญาเช่าอาคารกบับรษิทั อาคาร
พาณิชย ์จ ากดั โดยในสญัญาระบุใหต้้องจ่ายค่าเช่าเดอืนละ 20,000 บาท บรษิทัมขีอ้มลูระดบั
การผลติในแต่ละเดอืน ดงันี้ 
 

เดือน ระดบัการผลิต (หน่วย) 
มกราคม  500 

กุมภาพนัธ ์ 1,000 

มนีาคม 1,500 

เมษายน 2,000 
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 จากขอ้มลูขา้งต้น  บรษิทัสามารถพจิารณาการเปลีย่นแปลงของต้นทุนคงที ่ณ ระดบั
การผลติทีแ่ตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางที ่2-2 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี  2-2  แสดงการค านวณตน้ทุนค่าเช่าอาคาร ณ ระดบัการผลติทีแ่ตกต่างกนั 

 

เดือน 
ระดบัการผลิต 

(หน่วย) 
ต้นทุนคงท่ีรวม 

(บาท) 
ต้นทุนคงท่ีต่อหน่วย 

(บาท) 
มกราคม   500 20,000 40.00 

กุมภาพนัธ ์ 1,000 20,000 20.00 

มนีาคม 1,500 20,000 13.33 

เมษายน 2,000 20,000 10.00 

 

 จากการค านวณขา้งต้น แสดงให้เหน็ถึงพฤติกรรมต้นทุนค่าเช่าส านักงานที่ต้องจ่าย
เท่ากนัทุกเดอืนเสมอ โดยมไิดข้ึน้อยู่กบัระดบัการผลติ (ระดบักจิกรรม) ทีเ่ปลีย่นแปลงไปไม่ว่า
จะเพิม่ขึน้หรอืลดลง ค่าเช่าส านักงานคงเกดิขึน้เท่าเดมิคอื 20,000 บาท แต่ขอ้สงัเกตจากการ
ค านวณจะเหน็ว่าต้นทุนคงทีต่่อหน่วยมกีารเปลีย่นแปลงไปตามระดบักจิกรรม พจิารณาไดจ้าก
เมื่อระดบักิจกรรมเพิม่ขึ้นต้นทุนต่อหน่วยจะลดลง แต่ถ้ากิจกรรมลดลงต้นทุนต่อหน่วยก็จะ
เพิม่ขึน้ ซึง่เมื่อน ามาแสดงดว้ยแผนภาพ เพื่อใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรมของต้นทุนคงทีใ่หช้ดัเจนขึ้น 
ดงัแสดงในภาพที ่2-2 ดงันี้ 
 

                          
 

ภาพท่ี 2-2  แสดงลกัษณะของตน้ทุนคงที่   
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  จากภาพที่ 2-2 แสดงให้เห็นว่า เมื่อลากเส้นผ่านจุดทุกจุดบนแผนภาพจะมี
ลักษณะเป็นเส้นตรงที่ขนานกับแกนนอน นัน่เป็นเพราะว่า ลักษณะของต้นทุนคงที่จะไม่
เปลี่ยนแปลงถึงแม้ระดบัการผลติจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถน ามาเขยีนเป็นเส้นสมการ
ตน้ทุนคงทีร่วม ไดด้งันี้  
      y    =   a   

  โดยที:่ 
       y    =   ตน้ทุนคงทีร่วม 

      a    =   ตน้ทุนคงทีท่ีต่อ้งจา่ยในงวดเวลาหนึ่ง 
  

  จากขอ้มลูของบรษิทั น ้าหนาวการบญัช ีจ ากดั เกี่ยวกบัการจ่ายค่าเช่าส านักงาน 
สามารถเขยีนเสน้สมการตน้ทุนคงทีร่วมไดเ้ท่ากบั y  =  20,000 บาท 

  ดงันัน้ขอ้สรปุเกีย่วกบัลกัษณะของตน้ทุนคงทีร่วม คอื 

   1.  ต้นทุนคงทีต่่อหน่วยจะเปลีย่นไปตามระดบักจิกรรม กล่าวคอื ถ้ากจิกรรม
สงูขึน้ ตน้ทุนคงทีต่่อหน่วยจะลดลง หรอืถา้กจิกรรมลดลงตน้ทุนคงทีต่่อหน่วยกจ็ะเพิม่ขึน้ 

   2.  ตน้ทุนคงทีร่วมจะไมเ่ปลีย่นแปลงไปตามระดบักจิกรรม 

    

 3.  ต้นทุนผสม (Mixed Costs) หมายถงึ ตน้ทุนหรอืค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเปลีย่นแปลง 
ไปตามระดบักิจกรรม แต่จะไม่เป็นสดัส่วนโดยตรงเหมอืนอย่างต้นทุนผันแปร เนื่องจากมี
ลกัษณะของตน้ทุนคงที ่และตน้ทุนผนัแปรรวมอยูด่ว้ยกนั เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าขนส่ง  
คา่ซ่อมบ ารงุเครือ่งจกัร เงนิเดอืนและค่านายหน้า เป็นตน้ 

  ตวัอยา่งของประเภทตน้ทุนผสม สรปุไดด้งันี้ 
ตน้ทุนการผลติ ตน้ทุนทีไ่มเ่กีย่วกบัการผลติ 

1.  ค่าซ่อมบ ารงุเครือ่งจกัร 1.  ค่าขนส่ง 
2.  ค่าตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ 2.  เงนิเดอืนและค่านายหน้า 
3.  ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน 3.  ค่าสาธารณูปโภคส านกังาน 

4.  เงนิเดอืนผูค้วบคุมโรงงาน  
(บางกรณ)ี 

 

 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงลกัษณะของต้นทุนผสมมากยิง่ขึ้น จงึขอยกตวัอย่างการ
ค านวณต้นทุนค่าซ่อมบ ารุงเครื่องจกัร เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนผสม ดงัแสดงใน
ตวัอยา่งที ่2-3 ดงันี้ 
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ตวัอย่างท่ี 2-3 

   สมมตวิ่าบรษิทั เหนือฟ้า จ ากดั  ก าหนดอตัราค่าซ่อมบ ารงุเครือ่งจกัรเดอืนละ 3,000 

บาท บวกค่าบรกิารชัว่โมงละ 100 บาท ถ้าในแต่ละเดอืนของบรษิทัมจี านวนชัว่โมงซ่อมบ ารุง
ตามทีป่รากฏในขอ้มลูดงันี้ 
 

เดือน ระดบักิจกรรม (ชัว่โมง) 

มกราคม 20 

กุมภาพนัธ ์ 30 

มนีาคม 40 

    เมษายน          50  

 

 จากขอ้มูลขา้งต้น บรษิทัสามารถน ามาค านวณต้นทุนค่าซ่อมบ ารุงเครื่องจกัรที่ต้อง
จา่ยในแต่ละเดอืน ดงัแสดงในตารางที ่2-3   

 

ตารางท่ี  2-3 แสดงการค านวณตน้ทุนค่าซ่อมบ ารงุเครือ่งจกัร 
 

 

เดือน 

(1) 

ระดบักิจกรรม 

(ชัว่โมง) 

(2) 

ต้นทุนผนัแปร
ต่อหน่วย 

(3) 

ต้นทุนผนั
แปร (บาท) 

(4) 

ต้นทุนคงท่ี 
(บาท) 

(3) + (4) 

ต้นทุนรวม 
(บาท) 

มกราคม 20 100 2,000 3,000 5,000 

กุมภาพนัธ ์ 30 100 3,000 3,000 6,000 

มนีาคม 40 100 4,000 3,000 7,000 

เมษายน 50 100 5,000 3,000 8,000 

 

 จากการค านวณข้างต้น แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมต้นทุนค่าซ่อมบ ารุงเครื่องจกัร
โดยรวมที่ต้องจ่ายในแต่ละเดอืนมคีวามแตกต่างกนั ขณะที่มสี่วนหนึ่งไม่มกีารเปลีย่นแปลงไป
ตามระดบักจิกรรมจ านวน 3,000 บาท เรยีกว่า ต้นทุนคงที ่อกีส่วนหนึ่งจะเปลีย่นแปลงไปตาม
ระดบักจิกรรมเรยีกว่า ตน้ทุนผนัแปร แต่เมือ่รวมกนัแลว้จงึเรยีกว่า ตน้ทุนผสม 

 จากการวเิคราะห์ลกัษณะของต้นทุนผสมตามตวัอย่างที่ 2-3 สามารถน ามาแสดงใน
ลกัษณะแผนภาพในภาพที ่2-3 ดงันี้  
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ภาพท่ี  2-3  แสดงลกัษณะของตน้ทุนผสม 

 

 จากภาพที ่ 2-3 แสดงใหเ้หน็ว่า จะมเีสน้ตรงเกดิขึน้บนแผนภาพ 2 เสน้ดว้ยกนั ซึ่ง
เมื่อลากเส้นตรงจากจุดตดัทีแ่กนตัง้ใหข้นานกบัแกนนอน จุดดงักล่าวจะถอืเป็นส่วนของต้นทุน
คงที่ ส่วนเส้นตรงอกีหนึ่งเส้นที่ลากผ่านจุดทุกจุดบนแผนภาพ ถอืเป็นส่วนของต้นทุนผนัแปร 
เมื่อน าเส้นตรงสองเส้นมารวมกันจะถือเป็นต้นทุนผสมนัน่เอง ซึ่งสามารถน าเขยีนเป็นเส้น
สมการตน้ทุนผสมไดด้งันี้ 
         y    =   a  +  bx 

 โดยที:่   

      y    =   ตน้ทุนรวม 

      a    =   ตน้ทุนคงทีร่วม 

      b    =   ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 

      x    =   ระดบักจิกรรม  
 

 จากข้อมูลของบรษิัท เหนือฟ้า จ ากดั สามารถเขยีนเส้นสมการต้นทุนผสมรวมได้
เท่ากบั y = 3,000 + 100x 

 ดงันัน้ ขอ้สรปุเกีย่วกบัลกัษณะของตน้ทุนผสมรวม คอื   

  1.  ส่วนของตน้ทุนผสมทีเ่ปลีย่นไปตามระดบักจิกรรม เรยีกว่า ตน้ทุนผนัแปร 
  2.  ส่วนของตน้ทุนผสมทีม่ไิดเ้ปลีย่นไปตามระดบักจิกรรม เรยีกว่า ตน้ทุนคงที ่
  3.  ตน้ทุนผสมรวมจะเปลีย่นแปลงไปตามระดบักจิกรรม 
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การประมาณต้นทนุ  

 การประมาณต้นทุน (Costs Estimation) เป็นการวางแผนต้นทุนที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ทัง้นี้เพื่อน าไปใชใ้นการวางแผน ควบคุม และการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร แต่ก่อนทีจ่ะน า
ข้อมูลต้นทุนมาใช้ให้เกิดประโยชน์จะต้องแยกเป็นต้นทุนคงที่ และต้นทุนผนัแปร ซึ่งในทาง
ปฏบิตัติน้ทุนบางส่วนอาจมลีกัษณะเป็นตน้ทุนผสม และตามทีก่ล่าวมาแลว้ว่า ต้นทุนผสมไดม้า
จากผลรวมของตน้ทุนคงทีก่บัตน้ทุนผนัแปร ดงันัน้ จงึจ าเป็นต้องวเิคราะห์ต้นทุนผสม เพื่อแยก
เป็นต้นทุนคงที่ และต้นทุนผนัแปร ด้วยวิธทีี่เหมาะสมส าหรบัการน าไปใช้เพื่อการประมาณ
ตน้ทุนในอนาคตไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื 

  
 วธิกีารวเิคราะหพ์ฤตกิรรมตน้ทุนมอียูห่ลายวธิทีีจ่ะสามารถแยกตน้ทุนผสมได ้เช่น  

วธิทีางวศิวกรรม ทีเ่ป็นการวเิคราะหโ์ดยหาความสมัพนัธข์องปจัจยัน าเขา้ และผลลพัธท์ีไ่ดจ้าก
การผลติ และวธิทีางคณิตศาสตร ์เป็นการวเิคราะหโ์ดยใชส้มการเสน้ตรง เป็นต้น ซึง่ต่อไปนี้จะ
เลอืกใชว้ธิทีางคณติศาสตรเ์พื่อน ามาวเิคราะห ์โดยใชส้มการเสน้ตรง ดงันี้  
      y   =  a + bx 

  โดยที:่    

      y  =   ตน้ทุนผสมรวม 

      a  = ตน้ทุนคงทีร่วม 

       b  = ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย    

      x  =    ระดบักจิกรรม 

 

 วธิหีรอืเทคนิคที่นิยมและง่ายต่อการน าไปใช้ในการประมาณต้นทุนในปจัจุบนั ทีเ่ป็น
วธิทีางคณติศาสตร ์คอื 

  1.  วธิสีงู - ต ่า (High-Low Method)   
  2.  วธิแีผนภาพ (The Scatter Graph Method)   
  3.  วธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด (The Least Squares Method) หรอืวธิสีมการถดถอย 

อยา่งงา่ย (Simple Regression)  
 

 เพื่อใหม้คีวามเขา้ใจและชดัเจนมากยิง่ขึน้จากวธิหีรอืเทคนิคในการประมาณตน้ทุน 

ทัง้ 3 วธิขีา้งตน้ สามารถน ามาอธบิายและแสดงการค านวณไดด้งัต่อไปนี้ 
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วิธีสงู - ต า่  
 วธิสีูง - ต ่า (High - Low Method) เป็นวธิทีีใ่ชใ้นการแยกต้นทุนคงทีแ่ละต้นทุนผนั
แปรออกจากต้นทุนผสม โดยใช้ขอ้มูล 2 ขอ้มูล คอื ขอ้มูลต้นทุนที่ระดบักจิกรรมต ่าสุด และ
ขอ้มลูตน้ทุนทีร่ะดบักจิกรรมสงูสุด ซึง่มขี ัน้ตอนในการจดัท า  ดงันี้  
  ขัน้ท่ี 1  เลอืกระดบักจิกรรมสงูสุด - ต ่าสุด และค านวณหาผลแตกต่าง 
  ขัน้ท่ี 2  ค านวณหาตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย (b) จากสตูรดงันี้ 
 

     ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย   =    นกจิกรรมผลแตกต่างใ
นตน้ทนุรวมผลแตกต่างใ

 

      

  ขัน้ท่ี 3  ค านวณหาตน้ทุนคงทีร่วม (a) จากสตูรดงันี้ 
 

       ตน้ทุนคงทีร่วม       =    ตน้ทุนรวม – ตน้ทุนผนัแปรรวม 

 

 ขอ้สงัเกต : การค านวณตน้ทุนคงทีส่ามารถพจิารณาแทนค่าในระดบัสงูสุดหรอื 

               ระดบัต ่าสุดกไ็ด ้ 
            
เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจและชดัเจนมากยิง่ขึน้เกีย่วกบัการประมาณตน้ทุนโดยใชว้ธิ ี

สงู-ต ่า จงึขอยกตวัอยา่งเพื่ออธบิายและแสดงการค านวณ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่2-4  ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี  2-4  
 บรษิัท ดาวเคยีงเดอืน จ ากดั ก าลงัพจิารณาที่จะวเิคราะห์และจ าแนกต้นทุนของค่า
ขนส่งสนิคา้ว่าส่วนใดเป็นตน้ทุนคงที ่และส่วนใดเป็นตน้ทุนผนัแปร โดยพบว่าตน้ทุนค่าขนส่ง 
มคีวามสมัพนัธก์บัจ านวนครัง้การขนส่ง ขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมมาไดใ้นระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่าน
มา มดีงัต่อไปนี้ 
 

เดือน จ านวนครัง้การขนส่ง (ครัง้) ต้นทุนการขนส่ง (บาท) 

มกราคม 240 15,000 

กุมภาพนัธ ์ 250 20,000 

มนีาคม 200 14,000 

เมษายน 210 16,000 

พฤษภาคม 300 25,000 

มถุินายน 180 22,000 
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เลอืกพจิารณาแทนค่าที่ระดบัต ่าสุด 

 จากข้อมูลข้างต้น สามารถน ามาแสดงการค านวณตามขัน้ตอนเพื่อแยกต้นทุนคงที ่
และตน้ทุนผนัแปรของตน้ทุนการขนส่งตามวธิสีงู-ต ่า ไดด้งันี้ 
 

 ขัน้ท่ี 1  เลอืกระดบักจิกรรมสงูสุด และต ่าสุด และค านวณหาผลแตกต่าง  
        จ านวนครัง้การขนส่ง        ต้นทุนการขนส่ง 

                         (กิจกรรม)            (ต้นทุนรวม) 
 กจิกรรมสงูสุด (พ.ค.)  300    25,000 

 กจิกรรมต ่าสุด (ม.ิย.)  180    22,000 

     ผลแตกต่าง    120      3,000 
 

 ขัน้ท่ี 2  ค านวณหาตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย (b)  

     ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย = รรมนระดบักจิกผลแตกต่างใ
นตน้ทนุรวมผลแตกต่างใ

 

 

         =         
120

3,000
  

 

         =       25  บาทต่อครัง้ 
 

 ขัน้ท่ี 3  ค านวณหาตน้ทุนคงทีร่วม  (a) 

  ตน้ทุนคงทีร่วม  = ตน้ทุนรวม - ตน้ทุนผนัแปรรวม 

 

   เลอืกพจิารณาแทนค่าทีร่ะดบัสงูสุด 

 

  ตน้ทุนคงทีร่วม   = 25,000 - (300 x 25) 

        =   17,500 บาท 

  หรอื 

 

    

        

  ตน้ทุนคงทีร่วม  = 22,000 - (180 x 25) 

        = 17,500 บาท 

  จากสตูรในการค านวณตน้ทุน  y  =  a + bx  จงึแทนค่าไดโ้ดย 

        y  =  17,500 + 25x 
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 โดยที:่ 
        y   =  ตน้ทุนการขนส่ง (บาท) 
      x   = จ านวนครัง้การขนส่ง (ครัง้) 
 

 ดงันัน้ ถา้ในเดอืนกรกฎาคม คาดว่าจะมจี านวนการขนส่งเท่ากบั  400 ครัง้  
ตน้ทุนการขนส่งทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในเดอืนกรกฎาคม เมือ่ประมาณการตามวธิสีงู - ต ่า  
กจ็ะมจี านวนเท่ากบั 27,500 บาท จากการค านวณดงันี้ 
 จากสมการตน้ทุน  y  =  17,500 + 25x 

 จะได ้     y  =  17,500 + (25 x 400) 
        y  =  27,500 บาท 
  

 กล่าวโดยสรุป วิธีสูง-ต ่า เป็นวิธีวิเคราะห์หรอืจ าแนกต้นทุนผสมอย่างง่ายๆ แต่
อย่างไรกต็าม ขอ้บกพร่องกค็อื เป็นวธิทีีใ่ชข้อ้มลูเพยีง 2 ขอ้มลูคอื สูงกบัต ่าเท่านัน้ ซึง่อาจจะ
ไม่ใช่ตวัแทนทีด่ใีนการวเิคราะหต์้นทุน ดงันัน้ผลจากการค านวณค่า a และ b ทีน่ าไปก าหนด
สมการส าหรบัพยากรณ์หรอืประมาณการตน้ทุนผสมจงึมคีวามน่าเชื่อถอืไดน้้อย  
 

วิธีแผนภาพ 

 วธิแีผนภาพ (The Scatter Graph Method) เป็นการประมาณต้นทุนจากแผนภาพ
กระจาย โดยก าหนดใหแ้กนตัง้เป็นจ านวนเงนิ (ต้นทุนรวม) และใหแ้กนนอนเป็นระดบักจิกรรม 
ซึง่ท าไดโ้ดยการน าขอ้มลูต้นทุนทีไ่ดม้กีารเกบ็รวบรวมมาจากในอดตีมาท าการก าหนดจุดลงใน
แผนภาพหรอืกราฟ เพื่อแสดงใหเ้หน็ลกัษณะของการเกดิต้นทุนว่ามพีฤตกิรรมหรอืแนวโน้มไป
ในทศิทางใด  
 จากนัน้ให้ท าการลากเส้นตรงหนึ่งเส้นโดยพจิารณาจากสายตาหรอืกะประมาณด้วย
สายตา (Visual Fit)  ใหผ้่านจุดทีอ่ยู่บนแผนภาพอย่างใกลเ้คยีงมากทีสุ่ด แสดงขัน้ตอนในการ
จดัท า ดงันี้ 
  ขัน้ท่ี 1  ก าหนดสเกลและแกนของแผนภาพหรอืกราฟโดยทีก่ าหนดใหแ้กนตัง้เป็น
ค่าตน้ทุนรวม (y) แกนนอนเป็นค่าระดบักจิกรรม (x) 
  ขัน้ท่ี 2  น าขอ้มลูทัง้หมดมาก าหนดจดุลงในแผนภาพหรอืกราฟ 

  ขัน้ท่ี 3  ลากเสน้จากการกะประมาณดว้ยสายตาอยา่งสมเหตุสมผล โดยใหผ้่านจุด
หรอืใกลเ้คยีงจดุในแผนภาพใหม้ากทีสุ่ด 

  ขัน้ท่ี 4  เลอืกจดุทีอ่ยูใ่กลเ้สน้ เพื่อใชค้ านวณหาตน้ทุนผนัแปร 
  ขัน้ท่ี 5  น าตน้ทุนคงทีแ่ละตน้ทุนรวมแทนค่าในสมการตน้ทุน 
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ตวัอย่างท่ี  2-5 

 จากขอ้มูลตวัอย่างที่ 2-4 ของบรษิทั ดาวเคยีงเดอืน จ ากดั สามารถแยกต้นทุนคงที ่
และตน้ทุนผนัแปรรวมโดยใชว้ธิแีผนภาพ ดงัแสดงในภาพที่ 2-4 ดงันี้ 
 

              
             

ภาพท่ี  2-4  แสดงการประมาณตน้ทุนดว้ยวธิแีผนภาพ 

 

 ผลจากการลากเสน้ในภาพที ่2-4 พบว่า จุดของระดบักจิกรรม 250 หน่วย และต้นทุน
การขนส่งรวมจ านวน 20,000 บาท อยูใ่กลเ้สน้ทีล่ากผ่านมากทีสุ่ด ขณะที่เสน้ตรงตดัแกนตัง้ ณ 
จุดที ่7,500 บาท ซึง่หมายถงึ ต้นทุนค่าขนส่งส่วนทีค่งที ่ส าหรบัการค านวณหาต้นทุนผนัแปร 
สามารถแสดงการค านวณไดด้งันี้  
 ตน้ทุนผนัแปรรวม   = ตน้ทุนรวม - ตน้ทุนคงที ่
         = 20,000 - 7,500 

         = 12,500 บาท 
 

 ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย  = รมระดบักจิกร
ปรรวมต้นทนุผนัแ

 

 

         =  
250

12,500
 

 

         =  50 บาทต่อครัง้ 
 จากสตูรในการค านวณตน้ทุน  y  =  a + bx  จงึแทนค่าไดโ้ดย 

         y  =  7,500 + 50x  
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 โดยที:่ 
        y   =  ตน้ทุนการขนส่ง (บาท) 
      x   = จ านวนครัง้การขนส่ง (ครัง้) 
 

 ดงันัน้ ถา้ในเดอืนกรกฎาคม คาดว่าจะมจี านวนการขนส่งเท่ากบั 400 ครัง้ ต้นทุนการ
ขนส่งที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในเดอืนกรกฎาคม เมื่อประมาณการตามวธิแีผนภาพ ก็จะมจี านวน
เท่ากบั 27,500 บาท จากการค านวณดงันี้ 
 จากสมการตน้ทุน  y  =  7,500 + 50x 

 จะได ้     y  =  7,500 + (50 x 400) 
        y  =  27,500 บาท 
  

 กล่าวโดยสรุป วธิแีผนภาพ เป็นวธิวีเิคราะหห์รอืจ าแนกต้นทุนผสมอย่างง่ายๆ ท าให้
สะดวกทัง้เวลาและค่าใช้จ่าย แต่อย่างไรก็ตาม ข้อบกพร่องก็คอื หากข้อมูลที่น ามาใช้ในการ
วเิคราะห์มจี านวนน้อยก็จะท าให้การลากเส้นให้ผ่านจุดบนแผนภาพหรอืกราฟให้มากที่สุดนัน้
เป็นไปได้ค่อนข้างยาก และการลากเส้นด้วยสายตาหรอืการกะประมาณด้วยสายตามกัให้
ค าตอบทีแ่ตกต่างกนัตามมมุมองของนกัวเิคราะหแ์ต่ละคน ดงันัน้ ผลจากการค านวณค่า a และ 
b ทีน่ าไปก าหนดสมการส าหรบัพยากรณ์หรอืประมาณการตน้ทุนผสมจงึมคีวามแมน่ย าน้อย 

 ส าหรบัการสร้างหรอืการวาดแผนภาพ นอกจากจะสามารถท าได้ด้วยตนเองตาม
ขัน้ตอนดงักล่าวมาแลว้ ยงัสามารถสรา้งหรอืวาดแผนภาพด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ได้
อกีด้วย ซึ่งปจัจุบนัถือเป็นวธิทีี่น ามาใช้กนัอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถท าได้ง่าย สะดวก 
รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ  
 เพื่อให้เข้าใจมากยิง่ขึ้น และท าให้สามารถสร้างแผนภาพด้วยโปรแกรม Microsoft 

Excel ไดอ้ย่างถูกต้อง จงึขอใชข้อ้มูลตามตวัอย่างที่ 2-4 แสดงขัน้ตอนการจดัท า ดงัแสดงใน
ตวัอยา่งที ่2-6 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 2-6 

  

 ขัน้ท่ี 1 เปิดหน้าจอโปรแกรม  Microsoft  Excel จากนัน้น าขอ้มลูจ านวนครัง้การ
ขนส่ง และต้นทุนการขนส่งซึ่งเป็นขอ้มูลที่ต้องการสรา้งแผนภาพหรอืกราฟกรอกลงใน Excel 

จากนัน้ กเ็ลอืกช่วงของขอ้มลูเพื่อน าไปสรา้งแผนภาพ โดยเลอืกลกัษณะของแผนภาพกระจาย
ตามทีต่อ้งการ ดงัแสดงในภาพที ่2-5  ดงันี้ 
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ภาพท่ี 2-5 แสดงการก าหนดช่วงขอ้มลูและแผนภาพในโปรแกรม Microsoft Excel 

 

 ขัน้ท่ี 2  ปรบัแต่งแผนภาพที่ได้จากขัน้ที่ 1 ให้สวยงาม และเหมาะสมตามขอ้มลูที่
น ามาใช้ในการประมาณต้นทุน โดยประเภทของต้นทุนการขนส่งเป็นค่าในแกนตัง้ และจ านวน
ครัง้การขนส่งเป็นค่าในแกนนอน จากนัน้ให้ลากเส้นตรงผ่านจุดทุกจุดหรอืใกล้ให้ได้มากที่สุด 
ดงัแสดงในภาพที ่2-6 ดงันี้  
 

 
 

ภาพท่ี 2-6 แสดงแผนภาพตามขอ้มลูในโปรแกรม Microsoft Excel 

ช่วงของ
ขอ้มลู 

เลอืก
แผนภาพ
กระจาย

ลากเสน้ตรง
ผ่านจุด 
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 ขัน้ท่ี 3 บนัทกึภาพจากโปรแกรม Microsoft Excel ไปวางที่ใบงาน โดยใชก้ารวาง
แบบพเิศษกดปุม่ตกลง แลว้จดัภาพทีไ่ดใ้หเ้หมาะสมกบัแผนงาน ดงัแสดงในภาพที ่2-7 ดงันี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 2-7 แสดงขัน้ตอนการน าแผนภาพวางในใบงาน 

  

วิธีก าลงัสองน้อยท่ีสดุ  
 วธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด  (The Least Squares Method) หรอืวธิสีมการถดถอยอย่าง
ง่าย (Simple Regression) สามารถใช้ขอ้มูลทีร่วบรวมมาทัง้หมดมาท าการค านวณตามหลกั
สถติศิาสตร ์โดยก าหนดให้ต้นทุนผสม (y) เป็นตวัแปรตาม (Dependent Variable) และ
กจิกรรม (x) เป็นตวัแปรต้น (Independent Variable) เพื่อหาค่าต้นทุนคงที่ (a) และต้นทุนผนั
แปร (b) อยา่งไรกต็าม ในกรณทีีต่วัแปรอสิระมเีพยีงตวัเดยีว เรยีกว่า “สมการถดถอยอยา่งงา่ย”  
 การวิเคราะห์เพื่อแยกต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงที่ ตามวิธีก าลังสองน้อยที่สุด
สามารถค านวณไดต้ามขัน้ตอนต่อไปนี้ 
  ขัน้ท่ี 1  ก าหนดตวัแปรใหแ้ทนระดบักจิกรรม และตน้ทุนรวมในการวเิคราะห ์

  ขัน้ท่ี 2  แทนค่าในสมการต่อไปนี้ 
 

                   ………….    1 

     ………….    2 

   

   2xbxaxy

  xbnay  

กดปุม่ตกลงเพือ่
วางแผนภาพใน 

ใบงานงาน 
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   โดยที:่      

      y = ตน้ทุนรวม 

      a = ตน้ทุนคงทีร่วม 

      b = ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 

      x = ระดบัของกจิกรรม 

      n = จ านวนขอ้มลูตน้ทุนทีน่ ามาท าการวเิคราะห ์

  ขัน้ท่ี 3  แกส้มการตามขัน้ที ่2 เพื่อหาค าตอบ 

 

ตวัอย่างท่ี 2-7 

 จากข้อมูลตวัอย่างที่ 2-4 ของบรษิัท ดาวเคยีงเดอืน จ ากดั สามารถน ามาท าการ
วเิคราะหก์ารประมาณต้นทุนผสมโดยใชว้ธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด (The Least Squares Method) 

ตามขัน้ตอนไดด้งันี้  
 

 ขัน้ท่ี 1  ก าหนดตวัแปรใหแ้ทนระดบักจิกรรม และตน้ทุนรวม 

      ก าหนดให:้ 

       x   แทน จ านวนครัง้การขนส่ง 
     y   แทน  ตน้ทุนการขนส่ง 
 

 ขัน้ท่ี 2  แทนค่าในสมการ  
 จากขอ้มลูของบรษิทั ดาวเคยีงเดอืน จ ากดั สามารถน ามาค านวณหาผลรวมของ 
ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อแทนค่าในสมการ ดงัแสดงในตารางที ่2-4 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี  2-4  แสดงการค านวณหาผลรวมของตวัแปร 
  

n x y xy x
2
 

1 240 15,000 3,600,000 57,600 

2 250 20,000 5,000,000 62,500 

3 200 14,000 2,800,000 40,000 

4 210 16,000 3,360,000 44,100 

5 300 25,000 7,500,000 90,000 

6 180 22,000 3,960,000 32.400 

∑ 1,380 112,000 26,220,000 326,600 
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 จะได ้ 26,220,000   = 1,380a  +  326,600b     ……………   1 

     112,000  = 6a        +  1,380b        …….……...   2 
 

ขัน้ท่ี 3  แกส้มการเพื่อหาค าตอบ 

  จาก  26,220,000  = 1,380a  +  326,600b     ……….……   1 

    112,000  = 6a        +  1,380b         ……….……   2  

 น า 6  คณูสมการที ่1 ทัง้สองขา้ง  จะได ้

   157,320,000 = 8,280a   +  1,959,600b  ……….……   3 

 น า 1,380 คณูสมการที ่2 ทัง้สองขา้ง  จะได ้

   154,560,000 = 8,280a  +  1,904,400b   ……….……   4  

 น า สมการที ่3 - สมการที ่4  จะได ้

   2,760,000  = 55,200b 

    b    = 2,760,000 / 55,200 

    b       = 50 บาทต่อครัง้ 
 แทนค่า  b ในสมการที ่2 เพื่อหาค่า a 

  จาก     112,000 = 6a      +  1,380b           

  จะได ้ 112,000 = 6a      +  1,380 (50) 

      6a  = 112,000  -  69,000 

      a  = 43,000 / 6 

      a  = 7,166.67 บาท 
 

 จากสตูรในการค านวณตน้ทุน  y  =  a + bx  จงึแทนค่าไดโ้ดย 

        y  =  7,166.67 + 50x 

   โดยที:่  
          y   =  ตน้ทุนการขนส่ง (บาท) 
        x   = จ านวนครัง้การขนส่ง (ครัง้) 
 

 ดงันัน้ถ้าในเดอืนกรกฎาคม คาดว่าจะมจี านวนการขนส่งเท่ากบั 400 ครัง้ ต้นทุนการ
ขนส่งทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในเดอืนกรกฎาคม เมื่อประมาณการตามวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด กจ็ะมี
จ านวนเท่ากบั 27,166.67 บาท จากการค านวณดงันี้ 
 จากสมการตน้ทุน  y  =  7,166.67 + 50x 

 จะได ้     y  =  7,166.67 + (50 x 400)    

        y  =  27,166.67 บาท 
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 กล่าวโดยสรุป วธิกี าลงัสองน้อยที่สุด  หรอืวิธกีารสมการถดถอยอย่างง่าย เป็นวิธี
วเิคราะห์หรอืจ าแนกต้นทุนผสมเพื่อแยกต้นทุนคงที่ กบัต้นทุนผนัแปรรวมที่ได้รบัความนิยม
มาก เพราะเป็นวิธทีี่สามารถใช้ข้อมูลที่ได้รวบรวมทัง้หมด มาท าการวเิคราะห์ท าให้ข้อมูลที่
ไดร้บัมคีวามน่าเชื่อถอืมากทีสุ่ด ดงันัน้ ผลจากการค านวณค่า a และ b ทีน่ าไปก าหนดสมการ
ส าหรบัพยากรณ์หรอืประมาณการต้นทุนผสมจงึมคีวามแม่นย าและใกล้เคยีงกบัความเป็นจรงิ
มากทีสุ่ด 

 การก าหนดสมการประมาณต้นทุนโดยใชว้ธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ดหรอืวธิสีมการถดถอย
อย่างง่าย นอกจากจะสามารถค านวณหาค าตอบ โดยการแก้สมการด้วยตนเองตามขัน้ตอน
ดงักล่าวมาแล้วนัน้ ยงัสามารถหาค าตอบดว้ยการใช้โปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS ไดอ้กีดว้ย ซึ่ง
เป็นอกีทางเลอืกทีส่ามารถค านวณไดอ้ยา่งรวดเรว็ และแมน่ย า 
 เพื่อให้เขา้ใจและชดัเจนมากยิง่ขึน้ ส าหรบัการก าหนดสมการประมาณต้นทุนโดยวธิี
ก าลงัสองน้อยทีสุ่ดดว้ยการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS จงึขอใชข้อ้มลูตามตวัอย่างที ่2-4 ใน
การแสดงขัน้ตอนการจดัท า ดงันี้ 
 

 ขัน้ท่ี 1 เปิดหน้าจอโปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS ดงัแสดงในภาพที ่2-8 ดงันี้ 

 
 

ภาพท่ี 2-8 แสดงหน้าจอโปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS 
 

 ขัน้ท่ี 2 น าขอ้มลูทีต่อ้งการวเิคราะหไ์ปก าหนดค่าตวัแปรที ่Variable View ตามล าดบั 
โดยก าหนดให ้a1 แทน จ านวนครัง้การขนส่ง และ a2 แทนต้นทุนการขนส่ง ในช่อง Name 
จากนัน้ไปก าหนดขอ้มลูทีช่่อง Label ตามความหมายในช่อง Name แลว้ก าหนดช่วงของขอ้มลู
ทีช่่อง Values โดยกดปุม่ Add เพื่อเพิม่ขอ้มลูตามล าดบั ดงัแสดงในภาพที ่2-9 ดงันี้ 

เลอืกปุม่ Cancel 

เพือ่กรอกขอ้มลูใหม ่
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ภาพท่ี 2-9 แสดงการก าหนดค่าตวัแปรที ่Variable View  

  

 ขัน้ท่ี 3  น าขอ้มลูจ านวนครัง้การขนส่ง และตน้ทุนการขนส่งไปกรอกที่ Data View  

โดยทีช่่อง a1 ใหก้รอกขอ้มลูจ านวนครัง้การขนส่ง และช่อง a2 ใหก้รอกขอ้มลูต้นทุนการขนส่ง 
โดยเริม่ตัง้แต่เดอืนมกราคมจนถงึเดอืนมถุินายนตามล าดบั ดงัแสดงในภาพที ่2-10 ดงันี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 2-10 แสดงการกรอกขอ้มลูใน Data View 

  

ก าหนดช่วงขอ้มลูใน
ช่อง Value 

Variable 

Data View 

กรอกขอ้มลู a1 และ 

a2 เรยีงตามล าดบั
ขอ้มลูทีต่อ้งการ

วเิคราะห์

กดปุม่ Add  

เพือ่เพิม่ขอ้มลู 
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 ขัน้ท่ี 4  ท าการวเิคราะหข์อ้มลูในเมนู Aanlyze >> Regression >> Linear ดงัแสดง
ในภาพที ่2-11 ดงันี้ 
 

      

ภาพท่ี 2-11 แสดงขัน้ตอนการวเิคราะหข์อ้มลูในโปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS 

 

 ขัน้ท่ี 5 น าขอ้มลูจ านวนครัง้การขนส่ง ส่งต่อไปยงัช่องขอ้มลู Independent หรอืตวั
แปรตน้ ส่วนตน้ทุนการขนส่ง ส่งต่อไปยงัช่องขอ้มลู Dependent หรอืตวัแปรตาม แลว้กดปุม่ 

ตกลง ดงัแสดงในภาพที ่2-12 ดงันี้ 
 

     
 

ภาพท่ี  2-12  แสดงการส่งต่อขอ้มลูในเมนู Linear Regression 

Independent 

Dependent 

Regression 

>>Linear 
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 ขัน้ท่ี 6 น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ มาก าหนดสมการต้นทุน สนใจที่ตาราง 
Coefficients ในช่อง Model โดยที ่(Constant) เป็นต้นทุนคงที ่(a) ซึง่มคี่าเท่ากบั 7,166,667 
และจ านวนครัง้การขนส่ง เป็นต้นทุนผนัแปรต่อหน่วย (b) ซึง่มคี่าเท่ากบั 50 บาท ดงัแสดงใน
ภาพที ่2-13 ดงันี้ 
 

       

 ภาพท่ี 2-13  แสดงผลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS 

  

 ดังนัน้ จากการก าหนดสมการต้นทุนด้วยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ตาม
ขัน้ตอนขา้งต้น สามารถก าหนดสมการประมาณต้นทุน คอื y = 7,166.667 + 50x  ซึง่ตรงกบั
การหาค าตอบโดยค านวณดว้ยตวัเองดงัทีก่ล่าวมาแลว้ 

  

 อยา่งไรกต็ามจากการประมาณการตน้ทุนทัง้ 3 วธิขีา้งตน้นัน้ จะต้องตระหนักอยู่เสมอ
ว่าขอ้มูลที่น ามาวเิคราะห์เป็นขอ้มูลในอดตี หมายความว่า ผลลพัธ์ที่ได้จากการประมาณการ
พฤติกรรมต้นทุนจะมคีวามถูกต้องหรอืไม่นัน้ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัวธิใีนการประมาณการต้นทุนที่
เลอืกมาใชเ้ท่านัน้ แต่ลกัษณะของขอ้มูลในอดตีทีน่ ามาใช้ในการพจิารณาจะต้องเป็นขอ้มลูที่มี
ความเชื่อถือได้และเที่ยงธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์และการพยากรณ์ต้นทุนในอนาคตให้
ใกลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิมากขึน้  
 

 

  

ค่า 

( )

ค่า 

( ๗
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สรปุ 

 

 พฤตกิรรมต้นทุน คอื ลกัษณะของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนซึง่มคีวามสมัพนัธ์ระหว่าง
ต้นทุนกบัระดบักจิกรรม โดยที่ระดบักจิกรรมที่เพิม่ขึ้นหรอืลดลงนัน้อาจส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงต้นทุนบางประเภท สามารถจ าแนกได้ 3 ลกัษณะ คอื ต้นทุนผนัแปร มลีกัษณะ
ต้นทุนต่อหน่วยคงที ่แต่ต้นทุนรวมจะเปลีย่นแปลงไปตามระดบักจิกรรม ต้นทุนคงที ่มลีกัษณะ
ต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลงไปตามระดบักิจกรรม แต่ต้นทุนรวมจะคงที่ และต้นทุนผสม มี
ลกัษณะรวมระหว่างพฤตกิรรมต้นทุนผนัแปรและต้นทุนคงที่เขา้ดว้ยกนั การวางแผน ควบคุม 
และตดัสนิใจของผูบ้รหิาร จะใชข้อ้มลูตน้ทุนเพยีง 2 ลกัษณะ คอื ต้นทุนผนัแปร และต้นทุนคงที ่
ส่วนต้นทุนผสมจะต้องท าการประมาณการต้นทุนโดยอาศยัวธิต่ีางๆ เพื่อแยกต้นทุนผนัแปร 
และต้นทุนคงทีก่่อนน าไปใช ้ดว้ยวธิทีีนิ่ยมและใชอ้ยู่ปจัจุบนัม ี3 วธิ ีคอื วธิสีูง-ต ่า เป็นวธิอีย่าง
ง่ายเพราะใช้ขอ้มูล 2 ขอ้มลูคอื สูงกบัต ่าเท่านัน้ การพยากรณ์ หรอืประมาณต้นทุนจงึมคีวาม
เชื่อถอืได้น้อย วธิแีผนภาพ เป็นการประมาณจากแผนภาพกระจายซึง่ท าได้ง่าย แต่เนื่องจาก
เป็นวธิกีะประมาณด้วยสายตาผลการประมาณต้นทุนจงึมคีวามแม่นย าน้อย และ วธิกี าลงัสอง
น้อยทีสุ่ด เป็นการประมาณโดยใชผ้ลรวมของขอ้มลูทีร่วบรวมมาทัง้หมด ผลการพยากรณ์หรอื 

ประมาณตน้ทุนจงึมคีวามน่าเชื่อถอืมากทีสุ่ด  
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

1.  ต่อไปนี้เป็นข้อมูลของบรษิัท ยูดนี ้าอดัลม จ ากัด ให้จ าแนกประเภทของต้นทุนตาม
พฤติกรรมต้นทุนว่ามีลักษณะเป็นต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ หรือต้นทุนผสม  โดยขีด
เครือ่งหมาย  ลงในช่องว่างทีก่ าหนดให ้

 

รายละเอียดต้นทุน ต้นทุนผนัแปร ต้นทุนคงท่ี ต้นทุนผสม 

1.  หวัเชือ้น ้าอดัลม    

2.  ค่าแรงคนงานผลติ      

3.  ขวดบรรจภุณัฑ ์    

4.  เงนิเดอืนพนกังานท าความสะอาด   
    โรงงาน 

   

5.  ค่าตราสนิคา้ทีใ่ชส้ าหรบัตดิยีห่อ้น ้าอดัลม    

6.  ค่าเสื่อมราคา-เครือ่งจกัร (คดิตามชัว่โมง  
    เครือ่งจกัร) 

   

7.  ค่าน ้า ค่าไฟฟ้าโรงงาน    

8.  ค่าเชือ้เพลงิในการผลติ    

9.  เงนิเดอืนพนกังานขาย    

10. ค่าวสัดุโรงงานอื่นในการผลติ    

11. ค่าขนส่งออก    

12. ค่าเช่าโรงงาน    

13. ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านกังาน  
     (คดิตามวธิเีสน้ตรง) 

   

14. ค่าซ่อมบ ารงุเครือ่งจกัร    

15. เงนิเดอืนผูจ้ดัการส านกังาน    

16. ค่าส่งเสรมิการขาย    

17. น ้าสะอาดทีใ่ชใ้นการผลติ    

18. น ้าตาลทรายขาวบรสิุทธิ ์    

19. ภาษทีรพัยส์นิ    

20. ค่ารบัรอง    
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2.  จงจ าแนกประเภทพฤตกิรรมตน้ทุนของบรษิทั ไผ่หวานเฟอรน์ิเจอร ์จ ากดั โดยระบุว่าต้นทุน
ใดเป็นต้นทุนผนัแปร ต้นทุนคงที่ หรอืต้นทุนผสม  โดยขดีเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่
ก าหนดให ้(หมายเหตุ :  บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิผลติและขายเฟอรน์ิเจอรไ์มส้กั) 
 

รายละเอียดต้นทุน ต้นทุนผนัแปร ต้นทุนคงท่ี ต้นทุนผสม 

1.  สทีาไม ้    

2.  ตะป ู     

3.  ค่าแรงงานช่างไม ้    

4.  ค่าเบีย้ประกนัส านกังาน    

5.  เงนิเดอืนผูจ้ดัการ    

6.  ค่าสาธารณูปโภค    

7.  ไมส้กั    

8.  ค่าแรงงานช่างทาส ี    

9.  กระดาษทรายสายพราน    

10. ค่าเสื่อมราคา-เครือ่งจกัร  
     (คดิตามวธิจี านวนชัว่โมงเครือ่งจกัร) 

   

11. ค่ากระดาษเขยีนแบบ    

12. ค่าน ้ามนัหล่อลื่น    

13. ค่าสอบบญัช ี    

14. ค่าจา้งคนสวน    

15. ค่าโฆษณา    

16. ค่าวสัดุโรงงาน    

17. ค่าเสื่อมราคา-อาคารส านกังาน  
     (คดิตามวธิเีสน้ตรง) 

   

18. ค่าวจิยัและพฒันา    

19. ค่าประชาสมัพนัธ ์    

20. ค่าเช่า    
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3.  จากลกัษณะของตน้ทุนต่อไปนี้ ใหแ้สดงการจบัคู่กบัแผนภาพทีก่ าหนดให้ 
  

................ 1.  ค่าประกนัโรงงานและอุปกรณ์ 

................ 2.  ค่าโทรศพัทท์ีบ่รษิทัตอ้งจา่ยค่าธรรมเนียมเดอืนละ 100 บาท  
        และเสยีค่าบรกิารอกีครัง้ละ 3 บาท 

................ 3.  สนิคา้ส าเรจ็รปู 1 หน่วย ใชว้ตัถุดบิต่อหน่วย 200 บาท 

................ 4.  ค่าขนส่งสนิคา้ของบรษิทัส าหรบัระยะทาง 50 กโิลเมตรแรกคดิ 200 บาท 

        หากเกนิกว่า 50 กโิลเมตร คดิเพิม่ในอตัรากโิลเมตรละ 5 บาท 

................ 5.  ค่าเช่าส านกังาน 

................ 6.  ค่าแรงงานฝา่ยผลติคดิอตัราชัว่โมงละ 40 บาท  
 

 แผนภาพแสดงพฤติกรรมต้นทุน โดยที่ก าหนดให้แกนตัง้เท่ากับต้นทุน แกนนอน
เท่ากบัระดบักจิกรรม 

 

4.  บรษิทั ชดัเจนผลติภณัฑ ์จ ากดั  เป็นบรษิัทผู้ผลติและจ าหน่ายนาฬิกายีห่้อหนึ่ง โดยจาก
ประสบการณ์ทีผ่่านมา บรษิทัมกีารก าหนดสมการประมาณต้นทุนในการตรวจสอบคุณภาพไว้
เท่ากบั 15,000 + 30x ในแต่ละเดอืน โดยที ่x  หมายถงึ ปรมิาณการผลตินาฬกิา ถ้าในระหว่าง
เดอืนมกราคม 25x5 บรษิทัคาดว่าจะผลติไดท้ัง้สิน้ 1,000 เรอืน 

 

ให้ท า  

1. ตน้ทุนในการตรวจสอบคุณภาพทัง้หมดทีจ่ะเกดิขึน้ในเดอืนมกราคม 25x5 จะ 
เท่ากบัเท่าใด 

2.  ตน้ทุนในการตรวจสอบคุณภาพเฉลีย่ต่อหน่วยในเดอืนมกราคม 25x5 เท่ากบัเท่าใด 

 

 

 ก  ข  ค 
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5.  บรษิทั  ยิง่อุดมทรพัย ์ จ ากดั ก าลงัพจิารณาทีจ่ะก าหนดสมการในการประมาณตน้ทุน  
เพื่อท าการวางแผนเกี่ยวกบัต้นทุนการซ่อมบ ารุงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ซึง่ผูบ้รหิารไดพ้จิารณา
ว่าต้นทุนที่จะเกดิขึน้นัน้ มกัจะเกดิและมคีวามสมัพนัธ์ระหว่างชัว่โมงเครื่องจกัร ขอ้มูลต้นทุน
การซ่อมบ ารงุทีเ่กบ็รวบรวมมาไดใ้นช่วง 4 เดอืนทีผ่่านมา มดีงันี้ 
 

   เดือน           จ านวนชัว่โมงเครื่องจกัร    ต้นทุนการซ่อมบ ารงุ  
     (ชัว่โมง)            (บาท) 
 มนีาคม    2,500    7,000 

 เมษายน   1,500    5,000 

 พฤษภาคม   2,000    6,000 

 มถุินายน   3,000    8,000 

  

ให้ท า     
1.  จงใชว้ธิสีงู-ต ่า (High-Low Method)  ก าหนดสมการประมาณตน้ทุน 

2.  ถา้ในเดอืนกรกฎาคม บรษิทัคาดว่าจะมจี านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงประมาณ  
    1,000 ชัว่โมง ใหป้ระมาณตน้ทุนทีจ่ะเกดิขึน้ทัง้สิน้ในเดอืนกรกฎาคม 

 

6.  บรษิทั  คุณแก้มการคา้  จ ากดั  ก าลงัพจิารณาเกี่ยวกบัการประมาณค่าสาธารณูปโภคทีจ่ะ
เกดิขึน้ในเดอืนมถุินายน 25x1 จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูค่าสาธารณูปโภครอบ 5 เดอืนทีผ่่าน
มามดีงันี้ 
 

เดือน ปริมาณการใช้ (หน่วย) ค่าสาธารณูปโภค (บาท) 
มกราคม 320 1,500 

กุมภาพนัธ ์ 280 1,400 

มนีาคม 400 1,800 

เมษายน 360 1,700 

พฤษภาคม 250 1,200 

 

ให้ท า  

 1.  จากขอ้มลูเกีย่วกบัค่าสาธารณูปโภคขา้งตน้ จงช่วยผูบ้รหิารก าหนดสมการในการ 
     ประมาณตน้ทุนตามวธิดีงันี้ 
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59  พฤตกิรรมตน้ทุน และการประมาณต้นทุน 

 

ก. วธิสีงู-ต ่า (High-Low Method) 

ข. วธิแีผนภาพ (Scatter Graph Method) 

ค. วธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด (The Least Squares Method) 

2.  ถา้ผูบ้รหิารอยากทราบว่าถา้ในเดอืนมถุินายน คาดว่าจะมปีรมิาณการใชจ้ านวน  

      500 หน่วย ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภคทีจ่ะเกดิขึน้ในแต่ละวธิทีีใ่ชก้ าหนดสมการในการ 
    ประมาณตน้ทุนมจี านวนเท่าใด 

 

7.  มหาวทิยาลยัแห่งหนึ่ง  ก าลงัพจิารณาหาความสมัพนัธร์ะหว่างขนาดชัน้เรยีนกบัต้นทุนการ
เรยีนการสอน จากขอ้มลูในภาคการศกึษาทีผ่่านมา ผูบ้รหิารท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดด้งันี้ 
 

  ขนาดชัน้เรียน (คน)   ต้นทุนการเรียนการสอน (บาท) 
   30     2,800 

   25     2,500 

   15     2,000 

   50     4,000 

   40     2,600 

   35     2,200 

   45     3,500 

    

ให้ท า  

1. จากขอ้มลูเกีย่วกบัตน้ทุนการเรยีนการสอนขา้งตน้  จงช่วยผูบ้รหิารก าหนด 

สมการในการประมาณตน้ทุนตามวธิดีงันี้ 
ก. วธิสีงู-ต ่า (High-Low Method) 

ข. วธิแีผนภาพ (Scatter Graph Method) 

ค. วธิสีมการถดถอยอยา่งงา่ย (Simple Linear Regression) 

2.  ถา้ผูบ้รหิารคาดว่าจะจดัขนาดชัน้เรยีน 60 คน  ตน้ทุนการเรยีนการสอนทีจ่ะ 
       เกดิขึน้เท่ากบัเท่าไร  (ใชส้มการประมาณตน้ทุนตามวธิ ีHigh-Low Method) 
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60 พฤตกิรรมตน้ทุน และการประมาณตน้ทุน 

8.  บริษัท พูนทรพัย์การผลิต จ ากัด มีค่าใช้จ่ายการผลิตที่มีล ักษณะเป็นต้นทุนผสมซึ่งมี
ความสมัพนัธก์บัชัว่โมงแรงงานทางตรง ผูบ้รหิารจงึไดท้ าการรวบรวมขอ้มลูในช่วง 7 เดอืนที่
ผ่านมา เพื่อมาท าการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนเพื่อประโยชน์ในการจดัท างบประมาณ
ค่าใชจ้า่ยการผลติประจ าปี 25x6 รายละเอยีดขอ้มลูปี 25x5 ทีผ่่านมา มดีงันี้  
  

  เดือน ชัว่โมงแรงงานทางตรง 

(หน่วย : พนัชัว่โมง) 
ค่าใช้จ่ายการผลิต 
(หน่วย : พนับาท) 

มถุินายน 6 8 

กรกฎาคม 7 10 

สงิหาคม 4 6 

กนัยายน 3 4 

ตุลาคม 8 9 

พฤศจกิายน 7 8 

ธนัวาคม 5 5 

 

ให้ท า   
 จงแยกค่าใชจ้่ายการผลติในส่วนทีเ่ป็นต้นทุนคงที่ และต้นทุนผนัแปร โดยใชว้ธิกี าลงั
สองน้อยทีสุ่ด และใหป้ระมาณการค่าใช้จ่ายการผลติ ถ้าในเดอืนมกราคมปี 25x6 บรษิทัฯ คาด
ว่าจะมจี านวนชัว่โมงแรงงานทางตรง 10,000 ชัว่โมง 
  

9.  สมมตวิ่าในช่วงระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมา บรษิทัไดเ้กบ็รวบรวมต้นทุนทางอ้อม (y)  และ
จ านวนชัว่โมงเครือ่งจกัร (x) โดยไดผ้ลรวมในลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
 

∑y   =   43 ∑x   =   53 ∑xy   =   345 ∑x2
  =   321 

       

ให้ท า  

1. ก าหนดสมการถดถอยอยา่งงา่ยในการหาความสมัพนัธร์ะหว่างตน้ทุนทางออ้มกบั 

  จ านวนชัว่โมงเครือ่งจกัร 

2. ประมาณต้นทุนทางอ้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนหน้า ถ้าจ านวนชัว่โมง
เครือ่งจกัรเท่ากบั 800 ชัว่โมง 
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61  พฤตกิรรมตน้ทุน และการประมาณต้นทุน 

10.  บรษิทั อุตสาหกรรมกา้วหน้า จ ากดั  เป็นบรษิทัทีผ่ลติสนิคา้ชนิดหนึ่งเพื่อจ าหน่ายเอง   
งบก าไรขาดทุนส าหรบัระยะเวลา 3 เดอืนของบรษิทัมดีงันี้ 
 

บริษทั  อตุสาหกรรมก้าวหน้า  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัระยะเวลา  3  เดือน  ส้ินสดุวนัท่ี  31  มีนาคม  25x1 

 

                  หน่วย : บาท 

 มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม 

จ านวนหน่วยทีข่าย (หน่วย) 1,000 1,500 1,200 

    

ขาย 200,000 300,000 240,000 

หกั  ตน้ทุนขาย 120,000 180,000 144,000 

ก าไรขัน้ตน้ 80,000 120,000 96,000 

หกั  ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร    

      เงนิเดอืน 15,000 15,000 15,000 

      ค่าสาธารณูปโภค 2,000 2,300 2,400 

      ค่าโฆษณา 3,000 3,000 3,000 

      ค่าขนส่ง 4,200 4,400 4,500 

      ค่าเสื่อมราคา 10,000 10,000 10,000 

      รวมค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร 34,200 34,700 34,900 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 45,800 85,300 61,100 

 

ให้ท า   
 1.  ระบุค่าใชจ้า่ยแต่ละประเภทของบรษิทั (รวมทัง้ตน้ทุนขาย) ว่าเป็นตน้ทุนผนัแปร  

      ตน้ทุนคงที ่หรอืตน้ทุนผสม 

 2.  ใหใ้ชว้ธิสีงู-ต ่า ในการแยกตน้ทุนผสมออกมาเป็นตน้ทุนผนัแปร ตน้ทุนคงที ่และ    
      ใหก้ าหนดสมการตน้ทุนผสมแต่ละบญัชดีว้ย 

 3.  ท าประมาณการงบก าไรขาดทุน ณ ระดบัยอดขาย 2,000 หน่วย ซึง่ยงัเป็นระดบั 

      กจิกรรมในช่วงกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
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62 พฤตกิรรมตน้ทุน และการประมาณตน้ทุน 

11.  ต่อไปนี้เป็นการรายงานผลการด าเนินงานในงบก าไรขาดทุนส าหรบัไตรมาสที ่3 ของปี 
25x1 ของบรษิทั  น้ององุน่การคา้  จ ากดั   
 

บริษทั  น้ององุ่นการค้า  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน  
ส าหรบัรายไตรมาส  ส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน  25x1 

          

 หน่วย : บาท 

 กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 

จ านวนหน่วยขาย  (หน่วย) 600 1,000 1,400 

รายไดจ้ากการขาย 180,000 300,000 420,000 

หกั    ตน้ทุนขาย 132,000 220,000 308,000 

ก าไรขัน้ตน้ 48,000 80,000 112,000 

หกั    ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร    

         ค่าขนส่ง 17,200 19,500 22,000 

         ค่าเบีย้ประกนัภยั 10,000 10,000 10,000 

         ค่าเสื่อมราคา 8,000 8,000 8,000 

         เงนิเดอืนและค่านายหน้า 7,200 8,500 9,600 

รวมค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร 42,400 46,000 49,600 

ก าไร(ขาดทุน) จากการด าเนินงาน  5,600 34,000 62,400 

 

ให้ท า 

1. ระบุพฤตกิรรมตน้ทุนของรายการประเภทค่าใชจ้า่ยทุกประเภท (รวมตน้ทุนขาย) 
2. ใชว้ธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด ในการวเิคราะหต์น้ทุนผสม โดยเขยีนใหอ้ยู่ในรปูตน้ทุน

ส าหรบัทุกรายการทีเ่ป็นตน้ทุนผสม       

3.  จดัท างบก าไรขาดทุนโดยประมาณส าหรบัเดอืนตุลาคม 25x1 หากในเดอืน
ตุลาคมมจี านวนหน่วยขายโดยประมาณเท่ากบั 1,500  หน่วย   
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63  ระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทุนผนัแปร 

บทท่ี  3  
ระบบต้นทุนรวม และระบบต้นทุนผนัแปร 

 

 การประเมนิผลการด าเนินงานของธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่ส าคญัคือ ผลก าไรสุทธิที่
ปรากฏในงบก าไรขาดทุน ซึ่งสามารถค านวณได้จากการน ารายได้จากการขายหกัด้วยต้นทุน
และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยจ าแนกเป็นต้นทุนผลิตภณัฑ์ และต้นทุนงวดเวลา ซึ่งลกัษณะของ
ต้นทุนผลติภณัฑค์อื ต้นทุนที่เกดิขึน้ในกระบวนการผลติ หรอืปจัจยัน าเขา้สู่กระบวนการผลติ
เพื่อให้ได้มาซึ่งสนิค้าส าเรจ็รูป ส่วนต้นทุนงวดเวลาคอื ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับการผลติ โดยจะ
แสดงเป็นค่าใชจ้า่ยในงบก าไรขาดทุนส าหรบัระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ดงันัน้ เพื่อประโยชน์ในการ
น าข้อมูลไปใช้จดัท างบก าไรขาดทุนที่อาจมลีกัษณะแตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงค์ในการ
น าเสนอ จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งศกึษาเกีย่วกบัแนวคดิของตน้ทุนผลติภณัฑท์ีแ่ตกต่างกนั ซึง่มอียู ่
2 ระบบคอื ระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทุนผนัแปร ต่อไปนี้  
 

การค านวณต้นทนุผลิตภณัฑต์ามระบบต้นทนุรวม   
 ระบบต้นทุนรวม หรอืระบบต้นทุนเตม็ (Absorption Costing or Full Costing) จดัท า
ขึน้เพื่อเสนอขอ้มูลและรายงานผลการด าเนินงานต่อบุคคลภายนอก ซึ่งต้องท าตามหลกัการ
บญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป โดยมุ่งใหข้อ้มลูต้นทุนน าไปหกักบัรายไดใ้นงบก าไรขาดทุน เพื่อใหไ้ด้
ก าไรหรอืขาดทุนจากการด าเนินงาน และต้องน าไปแสดงเป็นราคาทุนของสนิคา้คงเหลอืในงบ
แสดงฐานะการเงนิภายใต้บญัชสีินค้าคงเหลอื ซึ่งต้นทุนจะปรากฏอยู่ในรูปของต้นทุนสนิค้า
ส าเรจ็รูป และต้นทุนงานระหว่างท า จนกระทัง่ขายสนิค้าส าเรจ็รูปออกไป จงึจะถอืเป็นต้นทุน
งวดเวลา (ตน้ทุนขาย) เช่นเดยีวกนักบัค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารทีถ่อืเป็นต้นทุนงวดเวลาใน
ระบบการคดิตน้ทุนผลติภณัฑต์ามระบบน้ี  

 

 1.  การค านวณต้นทุนผลิตภณัฑต่์อหน่วยตามระบบต้นทุนรวม 

 การค านวณต้นทุนผลติภณัฑ์ต่อหน่วยตามระบบต้นทุนรวมเป็นการคดิจากผลรวม
ของปจัจยัน าเขา้กระบวนการผลติทัง้หมดเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สนิคา้ส าเรจ็รปู ประกอบดว้ย วตัถุดบิ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลติผนัแปร และค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่ซึง่สามารถ
แสดงการค านวณไดด้งันี้  
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64 ระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทนุผนัแปร 

ต้นทุน ระบบต้นทุนรวม 

วตัถุดบิทางตรง xx 

ค่าแรงงานทางตรง xx 

ค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปร xx 

ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที ่ xx 

รวม xx 

  

 เพื่อให้เข้าใจถึงการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ต่อหน่วยตามระบบรวม จึงขอ
ยกตวัอยา่งเพื่อแสดงการค านวณประกอบ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่3-1 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี  3-1   

บริษัท  ตะวันเดือด  จ ากัด ท าการผลิตและจ าหน่ายสินค้าชนิดหนึ่ง โดยมีข้อมูล
เกีย่วกบัการผลติประจ าปี 25x4 ดงันี้ 

 

ก าลงัการผลติปกต ิ 10,000 หน่วย 

ปรมิาณการผลติ 10,000 หน่วย 

ปรมิาณการขาย 10,000 หน่วย 

ราคาขายต่อหน่วย 

 

100 บาท 

ตน้ทุนการผลติ ประกอบดว้ย 

  วตัถุดบิทางตรง             15 บาทต่อหน่วย 

  ค่าแรงงานทางตรง           20 บาทต่อหน่วย 

  ค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปร             5 บาทต่อหน่วย 

  ค่าใชจ้า่ยการผลติคงทีร่วม                100,000 บาท 

 

ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร ประกอบดว้ย 

 ค่าใชจ้า่ยการขายผนัแปร                8 บาทต่อหน่วย 

          ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารคงทีร่วม       100,000 บาท   

 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถแสดงการค านวณต้นทุนผลิตภณัฑ์ต่อหน่วย ตามระบบ
ตน้ทุนรวม ไดด้งันี้ 
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65  ระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทุนผนัแปร 

ต้นทุน ระบบต้นทุนรวม (บาท) 
วตัถุดบิทางตรง 15 

ค่าแรงงานทางตรง 20 

ค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปร  5 

ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที ่ 
(100,000 บาท / 10,000* หน่วย) 

 

10 

รวม 50 

  

*10,000 หน่วยคอื ก าลงัการผลติปกติ หมายถงึ ช่วงของระดบัการผลติที่บรษิทัสามารถท าการ
ผลติได ้ภายใตก้ าลงัการผลติทีก่ าหนดขึน้ในขณะนัน้ โดยไมท่ าใหก้ารใชป้จัจยัการผลติคงทีต่้อง
เปลีย่นแปลงไป 

 

 2.  การจดัท างบก าไรขาดทุนตามระบบต้นทุนรวม 

 การจดัท างบก าไรขาดทุนแบบรายงานตามระบบต้นทุนรวม สามารถแสดงการจดัท า
ไดต้ามรปูแบบดงัต่อไปนี้ 

ช่ือบริษทั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี  …………………………… 

                                                                                                  หน่วย : บาท 

 

ขาย   xx 

หกั  ตน้ทุนขาย:    

 สนิคา้ส าเรจ็รปูตน้งวด  xx  

 บวก ตน้ทุนการผลติระหว่างงวด  xx  

 สนิคา้ทีม่ไีวเ้พื่อขาย  xx  

 หกั สนิคา้ส าเรจ็รปูปลายงวด  xx  xx 

ก าไรขัน้ตน้   xx 

หกั  ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร:    

 ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารผนัแปร  xx  

               ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารคงที ่   xx xx 

ก าไรสุทธ ิ   xx 



 

  บทที ่ 3 
 

  

66 ระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทนุผนัแปร 

จากรปูแบบการจดัท างบก าไรขาดทุนตามระบบตน้ทุนรวมทีแ่สดงไวข้า้งตน้  สามารถ
พจิารณาถงึขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการจดัท า ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่3-2 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 3-2 

 จากขอ้มลูตวัอย่างที่ 3-1 ของบรษิทั ตะวนัเดือด จ ากดั สามารถน ามาจดัท างบก าไร
ขาดทุนตามระบบตน้ทุนรวม ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x4 ไดด้งันี้ 
 

บริษทั  ตะวนัเดือด  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x4 

                                                                                                  หน่วย : บาท 

ขาย (100 x 10,000)  1,000,000 

หกั  ตน้ทุนขาย:    

 สนิคา้ส าเรจ็รปูตน้งวด  0  

 บวก ตน้ทุนการผลติระหว่างงวด (50* x 10,000**) 500,000  

 สนิคา้ทีม่ไีวเ้พื่อขาย  500,000  

 หกั สนิคา้ส าเรจ็รปูปลายงวด           0  500,000 

ก าไรขัน้ตน้   500,000 

หกั  ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร:    

 ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารผนัแปร (8 x 10,000***) 80,000  

 ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารคงที ่   100,000 180,000 

ก าไรสุทธ ิ   320,000 

    

*ตน้ทุนผลติภณัฑต่์อหน่วยตามระบบตน้ทุนรวม 

**ปรมิาณการผลติ 

***ปรมิาณการขาย 
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67  ระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทุนผนัแปร 

การค านวณต้นทนุผลิตภณัฑต์ามระบบต้นทนุผนัแปร 

 ระบบต้นทุนผนัแปร หรอืระบบต้นทุนตรง (Variable Costing or Direct Costing) 

จดัท าขึ้นเพื่อเสนอข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้แก่บุคคลภายในเท่านัน้ ได้แก่ 
ผู้บริหาร หรือผู้จ ัดการเพื่อการตัดสินใจในการวางแผน ควบคุม วัด และประเมินผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อแก้ไขปญัหาต่างๆ ไดอ้ย่างถูกต้องและเหมาะสม ต้นทุนทีน่ ามาใชใ้น
การผลติสนิคา้จงึมลีกัษณะเป็นตน้ทุนผนัแปรเท่านัน้  

 

 1.  การค านวณต้นทุนผลิตต่อต่อหน่วยตามระบบต้นทุนผนัแปร 

 การค านวณต้นทุนผลิตภณัฑ์ต่อหน่วยตามระบบต้นทุนผนัแปรจะเป็นการคดิจาก
ผลรวมของวตัถุดบิทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร ซึง่ไม่รวมค่าใช้จ่าย
การผลติคงที ่เพราะถอืเป็นตน้ทุนงวดเวลา สามารถแสดงการค านวณไดด้งันี้ 
  

ต้นทุน ระบบต้นทุนรวม 

วตัถุดบิทางตรง xx 

ค่าแรงงานทางตรง xx 

ค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปร xx 

รวม xx 

 

 เพื่อให้เข้าใจถึงการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยตามระบบผันแปร จึงขอ
ยกตวัอยา่งเพื่อแสดงการค านวณประกอบ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่3-3 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 3-3 

 จากขอ้มลูตวัอยา่งที ่3-1 ของบรษิทั ตะวนัเดอืด จ ากดั สามารถน ามาแสดงการ
ค านวณตน้ทุนผลติภณัฑต่์อหน่วยตามระบบตน้ทุนผนัแปร ไดด้งันี้ 
 

ต้นทุน ระบบต้นทุนผนัแปร 

วตัถุดบิทางตรง 15 

ค่าแรงงานทางตรง 20 

ค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปร  5 

รวม 40 
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68 ระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทนุผนัแปร 

 2.  การจดัท างบก าไรขาดทุนตามระบบต้นทุนผนัแปร 

 การจดัท างบก าไรขาดทุนแบบรายงานตามระบบต้นทุนผนัแปร สามารถแสดงการ
จดัท าไดด้งันี้ 
 

ช่ือบริษทั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี.................................... 
หน่วย : บาท 

ขาย   xx 

หกั  ตน้ทุนผนัแปร:    

      ตน้ทุนขายผนัแปร    

 สนิคา้ส าเรจ็รปูตน้งวด xx   

 บวก ตน้ทุนการผลติระหว่างงวด xx   

 สนิคา้ทีม่ไีวเ้พื่อขาย xx   

 หกั สนิคา้ส าเรจ็รปูปลายงวด xx  xx  

       ค่าใชจ้า่ยการในขายและบรหิารผนัแปร  xx xx 

ก าไรส่วนเกนิ   xx 

หกั  ตน้ทุนคงที:่    

      ค่าใชจ้า่ยการผลติ  xx  

      ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร  xx xx 

ก าไรสุทธ ิ   xx 
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69  ระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทุนผนัแปร 

จากรปูแบบการจดัท างบก าไรขาดทุนตามระบบตน้ทุนผนัแปรทีแ่สดงไวข้า้งตน้สามารถ
พจิารณาถงึขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการจดัท า ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่3-4 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 3-4 

 จากขอ้มลูตวัอย่างที่ 3-1 ของบรษิทั ตะวนัเดอืด จ ากดั สามารถน ามาจดัท างบก าไร
ขาดทุนตามระบบตน้ทุนผนัแปร ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x4 ไดด้งันี้ 
 

บริษทั  ตะวนัเดือด  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x4 

หน่วย : บาท 

ขาย (100 x 10,000)  1,000,000 

หกั  ตน้ทุนผนัแปร:    

      ตน้ทุนขายผนัแปร    

 สนิคา้ส าเรจ็รปูตน้งวด 0   

 บวก ตน้ทุนการผลติระหว่างงวด 

(40* x 10,000) 

400,000   

 สนิคา้ทีม่ไีวเ้พื่อขาย 400,000   

 หกั สนิคา้ส าเรจ็รปูปลายงวด          0  400,000  

       ค่าใชจ้า่ยการในขายและบรหิารผนัแปร  80,000 480,000 

ก าไรส่วนเกนิ   520,000 

หกั  ตน้ทุนคงที:่    

 ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่  100,000  

 ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารคงที ่   100,000 200,000 

ก าไรสุทธ ิ   320,000 

 

*ตน้ทุนผลติภณัฑต่์อหน่วยตามระบบตน้ทุนผนัแปร 
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70 ระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทนุผนัแปร 

 จากการค านวณต้นทุนผลติภณัฑต์ามระบบต้นทุนรวม และตามระบบต้นทุนผนัแปร  
สามารถน ามาสรปุเพื่อแสดงการเปรยีบเทยีบการจ าแนกตน้ทุนผลติภณัฑก์บัตน้ทุนงวดเวลา 
ดงัแสดงในตารางที ่3-1 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี  3-1  แสดงการจ าแนกตน้ทุนผลติภณัฑก์บัตน้ทุนงวดเวลา ตามระบบตน้ทุนรวมและ 
                  ตามระบบตน้ทุนผนัแปร 
 

รายละเอียดต้นทุน ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผนัแปร 

วตัถุดบิทางตรง   

ค่าแรงงานทางตรง ตน้ทุนผลติภณัฑ ์ ตน้ทุนผลติภณัฑ ์

ค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปร   

ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที ่   

ค่าใชจ้า่ยการขาย ตน้ทุนงวดเวลา ตน้ทุนงวดเวลา 

ค่าใชจ้า่ยการบรหิาร   

 

 ส่วนการจดัท างบก าไรขาดทุนตามระบบต้นทุนรวม และตามระบบต้นทุนผนัแปร เพื่อ
รายงานผลการด าเนินงานนัน้ สามารถน ามาสรุปความสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณการผลติและขาย 
กบัก าไรหรอืขาดทุนสุทธ ิดงัแสดงในตารางที ่3-2 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี  3-2  แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณการผลติ และปรมิาณการขาย กบัก าไรหรอื 

    ขาดทุนสุทธติามระบบตน้ทุนรวม และตามตน้ทุนผนัแปร 
 

กรณีท่ี เปรียบเทียบปริมาณการ
ผลิตและปริมาณการขาย 

เปรียบเทียบผลก าไรหรือขาดทุนสทุธิ 

 

1 ปรมิาณการผลติ =  

ปรมิาณการขาย 

ก าไรหรอืขาดทุนสุทธติามระบบตน้ทุนรวม  =  

ก าไรหรอืขาดทุนสุทธติามระบบตน้ทุนผนัแปร 
2 ปรมิาณการผลติ > 

ปรมิาณการขาย 

ก าไรหรอืขาดทุนสุทธติามระบบตน้ทุนรวม  > 

ก าไรหรอืขาดทุนสุทธติามระบบตน้ทุนผนัแปร 
3 ปรมิาณการผลติ < 

ปรมิาณการขาย 

ก าไรหรอืขาดทุนสุทธติามระบบตน้ทุนรวม  < 

ก าไรหรอืขาดทุนสุทธติามระบบตน้ทุนผนัแปร 
 



 

  บทที ่3 
 

  

71  ระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทุนผนัแปร 

การปรบัก าไรหรือขาดทนุสทุธิจากการเปล่ียนระบบค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ ์

 จากการค านวณต้นทุนผลติภณัฑ์และการจดัท างบก าไรขาดทุนเพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงาน ตามระบบต้นทุนรวมและต้นทุนผนัแปรตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งต้น ท าใหท้ราบได้
ว่าถ้าปรมิาณการผลติและปรมิาณการขายเท่ากนั ไม่ว่าจะใช้ระบบใดในการคดิต้นทุนในการ
รายงานผลการด าเนินงานกจ็ะท าใหก้ าไรหรอืขาดทุนสุทธขิองทัง้ 2 ระบบไม่มคีวามแตกต่างกนั 
แต่ในทางตรงกนัข้าม ถ้าปรมิาณการผลติและปรมิาณการขายไม่เท่ากนั ก็จะมผีลกระทบต่อ
ก าไรหรอืขาดทุนสุทธขิองทัง้ 2 ระบบแตกต่างกนั ซึง่ปจัจยัความแตกต่างคอื ค่าใชจ้่ายการผลติ
คงทีท่ีอ่ยู่ในสนิคา้คงเหลอื (ค านวณจากค่าใชจ้่ายการผลติคงทีต่่อหน่วย x จ านวนหน่วยสนิคา้
คงเหลอื) แต่ถ้าอยากทราบก าไรหรอืขาดทุนสุทธติามระบบหนึ่งก็สามารถปรบัเป็นก าไรหรอื
ขาดทุนสุทธอิกีระบบหน่ึงได ้ดงันี้ 
 

กรณีท่ี 1 การปรบัก าไรหรอืขาดทุนสุทธจิากระบบตน้ทุนรวมเป็นระบบตน้ทุนผนัแปร 

ก าไรหรอืขาดทุนสุทธติามระบบตน้ทุนรวม xx 

บวก  ค่าใชจ้า่ยการผลติคงทีท่ีอ่ยูใ่นสนิคา้คงเหลอืตน้งวด xx 

รวม xx 

หกั  ค่าใชจ้า่ยการผลติคงทีท่ีอ่ยูใ่นสนิคา้คงเหลอืปลายงวด xx 

ก าไรหรอืขาดทุนสุทธติามระบบตน้ทุนผนัแปร xx 
 

กรณีท่ี 2 การปรบัก าไรหรอืขาดทุนสุทธจิากระบบตน้ทุนผนัแปรเป็นระบบตน้ทุนรวม 

ก าไรหรอืขาดทุนสุทธติามระบบตน้ทุนผนัแปร xx 

บวก  ค่าใชจ้า่ยการผลติคงทีท่ีอ่ยูใ่นสนิคา้คงเหลอืปลายงวด xx 

รวม xx 

หกั  ค่าใชจ้า่ยการผลติคงทีท่ีอ่ยูใ่นสนิคา้คงเหลอืตน้งวด xx 

ก าไรหรอืขาดทุนสุทธติามระบบตน้ทุนรวม xx 
 

 เพื่อใหเ้ขา้ใจและชดัเจนในการปรบัก าไรหรอืขาดทุนสุทธจิากการเปลีย่นระบบค านวณ
ตน้ทุนผลติภณัฑ ์จงึขอยกตวัอยา่งเพื่อประกอบการค านวณ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่3-5 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 3-5 

 จากขอ้มูลของบรษิทั ตะวนัเดอืด จ ากดั ที่ได้จดัท างบก าไรขาดทุนตามระบบต้นทุน
รวมในตวัอย่างที ่3-2 และตามระบบต้นทุนผนัแปรในตวัอย่างที ่3-4 ไวแ้ลว้นัน้ สามารถน ามา
แสดงการปรบัก าไรหรอืขาดทุนสุทธจิากการเปลีย่นระบบค านวณตน้ทุนผลติภณัฑ ์ไดด้งันี้ 



 

  บทที ่ 3 
 

  

72 ระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทนุผนัแปร 

กรณีท่ี 1 การปรบัก าไรหรอืขาดทุนสุทธจิากระบบตน้ทุนรวมเป็นระบบตน้ทุนผนัแปร 

ก าไรหรอืขาดทุนสุทธติามระบบตน้ทุนรวม 320,000 

บวก  ค่าใชจ้า่ยการผลติคงทีท่ีอ่ยูใ่นสนิคา้คงเหลอืตน้งวด          0    

รวม 320,000 

หกั  ค่าใชจ้า่ยการผลติคงทีท่ีอ่ยูใ่นสนิคา้คงเหลอืปลายงวด          0 

ก าไรหรอืขาดทุนสุทธติามระบบตน้ทุนผนัแปร 320,000 

 

กรณีท่ี 2 การปรบัก าไรหรอืขาดทุนสุทธจิากระบบตน้ทุนผนัแปรเป็นระบบตน้ทุนรวม 

ก าไรหรอืขาดทุนสุทธติามระบบตน้ทุนผนัแปร 320,000 

บวก  ค่าใชจ้า่ยการผลติคงทีท่ีอ่ยูใ่นสนิคา้คงเหลอืปลายงวด         0 

รวม 320,000 

หกั  ค่าใชจ้า่ยการผลติคงทีท่ีอ่ยูใ่นสนิคา้คงเหลอืตน้งวด         0 

ก าไรหรอืขาดทุนสุทธติามระบบตน้ทุนรวม 320,000 

 

 จากการค านวณการปรบัก าไรหรอืขาดทุนสุทธขิา้งต้น จะเหน็ว่า ค่าใช้จ่ายการผลติ
คงที่ที่อยู่ในสินค้าคงเหลือต้นงวด และปลายงวด มจี านวนเป็น “0” ทัง้นี้เกิดจากบรษิัทได้
วางแผนปรมิาณการผลติเท่ากบัปรมิาณการขายพอด ี(10,000 = 10,000) จงึท าใหไ้ม่มสีนิค้า
คงเหลอืเกดิขึน้ ส่งผลใหค้่าใชจ้่ายการผลติคงทีท่ีอ่ยู่ในสนิคา้คงเหลอืทัง้ต้นงวดและปลายงวดมี
จ านวนเป็น “0” นัน่เอง 
 

 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในผลก าไรหรอืขาดทุนสุทธติามระบบต้นทุนรวม
และระบบตน้ทุนผนัแปรทีม่ปีรมิาณการผลติและปรมิาณการขายทีแ่ตกต่างกนั จงึขอยกตวัอย่าง
เพื่อแสดงการรายงานผลก าไรหรอืขาดทุนสุทธทิีแ่ตกต่างกนั ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่3-6 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี  3-6 

 จากขอ้มลูตามตวัอย่างที ่3-1 ของบรษิทั ตะวนัเดอืด จ ากดั เพื่อเป็นการเปรยีบเทยีบ
ปรมิาณการผลติ และปรมิาณการขายที่แตกต่างกัน จงึได้สมมติข้อมูลเพิม่เติมประกอบการ
พจิารณาทีเ่กดิขึน้ในแต่ละปี ดงันี้ (กรณไีมม่ผีลต่างก าลงัการผลติ) 
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73  ระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทุนผนัแปร 

 ปี 25x4 ปี 25x5 ปี 25x6 

จ านวนหน่วยคงเหลอืตน้งวด 0 0 1,000 

ปรมิาณการผลติ 10,000 10,000 10,000 

ปรมิาณการขาย 10,000 9,000 10,500 

จ านวนหน่วยคงเหลอืปลายงวด 0 1,000 500 

  

 จากข้อมูลข้างต้น สามารถน ามาจดัท างบก าไรขาดทุนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างในผลก าไรหรอืขาดทุนสุทธขิองระบบต้นทุนรวม และระบบต้นทุนผนัแปรที่มปีรมิาณ
การผลติและปรมิาณการขายทีแ่ตกต่างกนั ดงันี้ 
 

บริษทั  ตะวนัเดือด  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน (ระบบต้นทุนรวม) 
ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x6, 25x5 และ 25x4 

 

หน่วย : บาท 

 ปี 25x4 ปี 25x5 ปี 25x6 

ปรมิาณการขาย (หน่วย) 10,000 9,000 10,500 

ขาย @ 100 1,000,000 900,000 1,050,000 

หกั  ตน้ทุนขาย @ 50    

 สนิคา้ส าเรจ็รปูตน้งวด 0 0 50,000 

 บวก  ตน้ทุนการผลติระหว่างงวด @ 50 500,000 500,000 500,000 

 สนิคา้ทีม่ไีวเ้พื่อขาย 500,000 500,000 550,000 

 หกั สนิคา้ส าเรจ็รปูปลายงวด          0   50,000   25,000 

       รวมตน้ทุนขาย 500,000 450,000 525,000 

ก าไรขัน้ตน้ 500,000 450,000 525,000 

หกั  ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร    

 ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารผนัแปร @ 8 80,000 72,000 84,000 

 ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารคงที ่  100,000 100,000 100,000 

       รวมค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร 180,000 172,000 184,000 

ก าไรสุทธ ิ 320,000 278,000 341,000 
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74 ระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทนุผนัแปร 

บริษทั  ตะวนัเดือด  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน (ระบบต้นทุนผนัแปร) 
ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x6, 25x5 และ 25x4 

 

หน่วย : บาท 

 ปี 25x4 ปี 25x5 ปี 25x6 

ปรมิาณการขาย (หน่วย) 10,000 9,000 10,500 

ขาย @ 100 1,000,000 900,000 1,050,000 

หกั  ตน้ทุนผนัแปร    

      ตน้ทุนขายผนัแปร @ 40    

 สนิคา้ส าเรจ็รปูตน้งวด 0 0 40,000 

 บวก  ตน้ทุนการผลติระหว่างงวด  400,000 400,000 400,000 

 สนิคา้ทีม่ไีวเ้พื่อขาย 400,000 400,000 440,000 

 หกั สนิคา้ส าเรจ็รปูปลายงวด          0  40,000  20,000 

 รวมตน้ทุนขาย 400,000 360,000 420,000 

      ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารผนัแปร @ 8  80,000  72,000  84,000 

       รวมตน้ทุนผนัแปร 480,000 432,000 504,000 

ก าไรส่วนเกนิ 520,000 468,000 546,000 

หกั  ตน้ทุนคงที ่    

 ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่ 100,000 100,000 100,000 

 ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารคงที ่  100,000 100,000 100,000 

       รวมตน้ทุนคงที ่ 200,000 200,000 200,000 

ก าไรสุทธ ิ 320,000 268,000 346,000 

     

 จากการค านวณก าไรหรอืขาดทุนสุทธเิปรยีบเทยีบในแต่ละปี สรุปถงึความแตกต่าง
ตามระบบตน้ทุนรวมและตามระบบตน้ทุนผนัแปร ไดด้งันี้ 
 1.  ในปี 25x4 เมื่อปรมิาณการผลติเท่ากบัปรมิาณการขาย ก าไรสุทธจิะเท่ากนัทัง้
ระบบต้นทุนรวมและระบบต้นทุนผนัแปร เนื่องจากไม่มสีนิค้าคงเหลอืจงึไม่มคี่าใช้จ่ายการผลติ
คงทีท่ีอ่ยูใ่นสนิคา้คงเหลอืตน้งวดและปลายงวด  
 2.  ในปี 25x5 เมื่อปรมิาณการผลติมากกว่าปรมิาณการขาย ก าไรสุทธติามระบบ
ต้นทุนรวมจะมากกว่าตามระบบต้นทุนผนัแปรจ านวน 10,000 บาท (278,000 – 268,000) 
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75  ระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทุนผนัแปร 

เนื่องจากมสีนิค้าคงเหลอืปลายงวดจ านวน 1,000 หน่วย จงึมคี่าใช้จ่ายการผลติคงที่ที่อยู่ใน
สนิค้าคงเหลอืปลายงวดจ านวน 10,000 บาท (1,000 หน่วย x 10 บาท) ที่จะถูกตดัเป็น
ค่าใช้จ่ายในงวดถัดไปเมื่อขายออก แต่ส าหรบัระบบต้นทุนผนัแปร ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่
จ านวน 10,000 บาทจะถูกตดัเป็นค่าใชจ้า่ยในงวดปจัจบุนั 

 3.  ในปี 25x6 เมือ่ปรมิาณการผลติน้อยว่าปรมิาณการขาย จงึตอ้งน าสนิคา้คงเหลอื 

ต้นงวดมาขายดว้ย ก าไรสุทธติามระบบต้นทุนรวมจะน้อยกว่าตามระบบต้นทุนผนัแปรจ านวน 
5,000 บาท (346,000 – 341,000) เนื่องจากมสีนิคา้คงเหลอืปลายงวดจ านวน 500 หน่วย จงึมี
ค่าใชจ้่ายการผลติคงทีท่ีอ่ยู่ในสนิคา้คงเหลอืปลายงวดจ านวน 5,000 บาท (500 หน่วย x 10 

บาท) โดยจ านวนค่าใช้จ่ายการผลติคงที่นี้จะถูกตดัเป็นค่าใช้จ่ายในงวดถดัไปเมื่อขายออก แต่
ส าหรบัระบบต้นทุนผนัแปร ค่าใช้จ่ายการผลติคงทีจ่ านวน 5,000 บาท จะถูกตดัเป็นค่าใชจ้่าย
ในงวดปจัจบุนั จงึท าใหก้ าไรสุทธติามระบบตน้ทุนรวมน้อยกว่าระบบตน้ทุนผนัแปร 
 

 จากผลก าไรสุทธทิี่เกิดขึ้นแตกต่างกนัในแต่ละปีจากการค านวณต้นทุน ตามระบบ
ต้นทุนรวม และตามระบบต้นทุนผนัแปรขา้งต้น สามารถน ามาแสดงการปรบัก าไรหรอืขาดทุน
สุทธจิากการเปลีย่นระบบค านวณตน้ทุนผลติภณัฑ ์ไดด้งันี้ 
    

กรณีท่ี 1 การปรบัก าไรหรอืขาดทุนสุทธจิากระบบตน้ทุนรวมเป็นระบบตน้ทุนผนัแปร 
 

  ปี 25x4 ปี 25x5 ปี 25x6 

ก าไรสุทธติามระบบตน้ทุนรวม  320,000 278,000 341,000 

บวก ค่าใชจ้า่ยการผลติคงทีท่ีอ่ยูใ่นสนิคา้คงเหลอืตน้งวด          0          0  10,000 

รวม 320,000 278,000 351,000 

หกั  ค่าใชจ้า่ยการผลติคงทีท่ีอ่ยูใ่นสนิคา้คงเหลอืปลายงวด          0  10,000   5,000 

ก าไรสุทธติามระบบตน้ทุนผนัแปร 320,000 268,000 346,000 
  

กรณีท่ี 2 การปรบัก าไรหรอืขาดทุนสุทธจิากระบบตน้ทุนผนัแปรเป็นระบบตน้ทุนรวม 

 

 ปี 25x4 ปี 25x5 ปี 25x6 

ก าไรสุทธติามระบบตน้ทุนผนัแปร  320,000 268,000 346,000 

บวก ค่าใชจ้า่ยการผลติคงทีท่ีอ่ยูใ่นสนิคา้คงเหลอืปลายงวด         0  10,000   5,000 

รวม 320,000 278,000 351,000 

หกั ค่าใชจ้า่ยการผลติคงทีท่ีอ่ยูใ่นสนิคา้คงเหลอืตน้งวด         0            0     10,000 

ก าไรสุทธติามระบบตน้ทุนรวม 320,000 278,000 341,000 
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76 ระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทนุผนัแปร 

 

 อย่างไรกต็าม การรายงานผลการด าเนินงานทัง้ระบบต้นทุนรวมและระบบต้นทุนผนั
แปร นอกจากจะพจิารณาถงึความแตกต่างกนัระหว่างปรมิาณการผลติกบัปรมิาณการขายเพื่อ
เป็นการเปรยีบเทียบในผลก าไรหรอืขาดทุนสุทธิจากการรายงานผลแล้ว บางครัง้อาจต้อง
พจิารณาถงึผลแตกต่างระหว่างปรมิาณการผลติกบัก าลงัการผลติปกตทิีว่างแผนไวด้ว้ย เพราะ
เมือ่ไหรก่ต็ามทีป่รมิาณการผลติไมเ่ท่ากบัก าลงัการผลติปกตทิีว่างแผนไว ้กห็มายความว่า จะมี
ผลต่างก าลงัการผลติเกดิขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลต่างที่น่าพอใจ (Favorable) หรอืเป็นผลต่างที่ไม่
พอใจ (Unfavorable) หากมผีลต่างก าลงัการผลติดงักล่าว จะต้องน าไปแสดงเพื่อปรบัก าไร
ขัน้ต้นในงบก าไรขาดทุนตามระบบต้นทุนรวมเพิ่มเติม ทัง้นี้ก็เพราะการค านวณต้นทุน
ผลติภณัฑต์ามระบบตน้ทุนรวมมคี่าใชจ้า่ยการผลติคงทีร่วมอยูด่ว้ย  
 การค านวณหาผลต่างก าลงัการผลติ สามารถค านวณไดจ้ากสตูรดงันี้ 
 

   ผลต่างก าลงัการผลติ (บาท)  =  ปรมิาณการผลติจรงิ - ก าลงัการผลติปกต ิx  
              อตัราค่าใชจ้า่ยการผลติคงที ่
 

 เพื่อแสดงให้เหน็ถงึการรายงานผลการด าเนินงานกรณีมผีลต่างก าลงัการผลติเขา้ไป
กระทบ จงึขอยกตวัอยา่งเพื่ออธบิายเพิม่เตมิ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่3-7 ดงันี้ 
  

ตวัอย่างท่ี  3-7 

 จากขอ้มลูตามตวัอย่างที ่3-1 ของบรษิทั ตะวนัเดอืด จ ากดั เพื่อเป็นการเปรยีบเทยีบ
ปรมิาณการผลติกบัก าลงัการผลติปกติทีว่างแผนไว้ จงึไดส้มมตขิอ้มูลเพิม่เตมิ ขณะทีข่อ้มลูอื่น
ไมเ่ปลีย่นแปลง ดงันี้ (ก าลงัการผลติปกต ิ10,000 หน่วย) 
 

 ปี 25x4 ปี 25x5 ปี 25x6 

จ านวนหน่วยคงเหลอืตน้งวด 0 0 2,000 

ปรมิาณการผลติ 10,000 11,000 9,000 

ปรมิาณการขาย 10,000 9,000 10,000 

จ านวนหน่วยคงเหลอืปลายงวด 0 2,000 1,000 

 

 จากขอ้มลูขา้งต้น บรษิทัสามารถน ามาค านวณหาผลต่างก าลงัการผลติในแต่ละปี ดงั
แสดงในตารางที ่3-3 ดงันี้ 
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77  ระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทุนผนัแปร 

ตารางท่ี 3-3  แสดงการค านวณผลต่างก าลงัการผลติ 

 

ปี ปรมิาณการผลติ - ก าลงัการผลติปกต ิ
(หน่วย) 

อตัราค่าใชจ้่าย
การผลติคงที ่

ผลต่างก าลงัการผลติ 
(บาท) 

25x4 10,000 –  10,000  =  0 10 0 

25x5 11,000 –  10,000  =  1,000 10 10,000  (F)* 

25x6   9,000 –  10,000  =  (1,000)  10  10,000  (U)** 

 

* F (Favorable) = ผลต่างทีน่่าพอใจ 

**U (Unfavorable) = ผลต่างทีไ่มน่่าพอใจ 

 

 จากการค านวณผลต่างก าลงัการผลติในแต่ละปีขา้งต้น แสดงให้เหน็ว่าผลต่างก าลงั
การผลติในปี 25x4 มจี านวนเงนิเท่ากบั “0” เนื่องจากปรมิาณการผลติจรงิกบัก าลงัการผลติปกติ
มจี านวนเท่ากนัคอื 10,000 หน่วย ส าหรบัผลต่างก าลงัการผลติทีเ่กดิขึน้ในปี 25x5 ซึ่งเท่ากบั 
10,000 บาท เป็นผลต่างทีน่่าพอใจ แสดงว่า ปรมิาณการผลติจรงิได้สูงกว่าก าลงัการผลติปกติ
จะท าใหค้่าใชจ้า่ยการผลติคงทีต่่อหน่วยลดลง ส่วนผลต่างก าลงัการผลติทีเ่กดิขึน้ในปี 25x6 ซึง่
เท่ากบั 10,000 บาท เป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจ แสดงว่า ปรมิาณการผลติจรงิต ่ากว่าก าลงัการ
ผลติปกติจะท าให้ค่าใช้จ่ายการผลติคงที่ต่อหน่วยเพิม่ขึ้น ซึ่งจ านวนผลต่างก าลงัการผลติที่
เกดิขึน้จะน าไปปรบัก าไรขัน้ต้นในงบก าไรขาดทุนตามระบบต้นทุนรวมเท่านัน้ แต่จะไม่ปรากฏ
ในงบก าไรขาดทุนตามระบบตน้ทุนผนัแปร 
  
 จากข้อมูลข้างต้น สามารถน ามาจดัท างบก าไรขาดทุนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างในผลก าไรหรอืขาดทุนสุทธขิองระบบต้นทุนรวม และระบบต้นทุนผนัแปรที่มปีรมิาณ
การผลติและปรมิาณการขายทีแ่ตกต่างกนั รวมถงึการน าผลต่างก าลงัการผลติทีเ่กดิขึน้ในแต่ละ
ปีไปปรบัก าไรขัน้ตน้มาตรฐานในงบก าไรขาดทุนตามระบบตน้ทุนรวม ดงันี้ 
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78 ระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทนุผนัแปร 

บริษทั  ตะวนัเดือด  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน (ระบบต้นทุนรวม) 
ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x6, 25x5 และ 25x4 

 

หน่วย : บาท 

 ปี 25x4 ปี 25x5 ปี 25x6 

ปรมิาณการขาย (หน่วย) 10,000 9,000 10,500 

ขาย @ 100 1,000,000 900,000 1,050,000 

หกั  ตน้ทุนขาย @ 50    

 สนิคา้ส าเรจ็รปูตน้งวด 0 0 100,000 

 บวก  ตน้ทุนการผลติระหว่างงวด @ 50 500,000 550,000 450,000 

 สนิคา้ทีม่ไีวเ้พื่อขาย 500,000 550,000 550,000 

 หกั สนิคา้ส าเรจ็รปูปลายงวด          0 100,000  50,000 

       รวมตน้ทุนขาย 500,000 450,000 500,000 

ก าไรขัน้ตน้มาตรฐาน 500,000 450,000 550,000 

บวก (หกั)  ผลต่างก าลงัการผลติ 

ก าไรขัน้ตน้ 

หกั  ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร 

        0 

500,000 

*10,000 

460,000 

**(10,000) 

540,000 

 ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารผนัแปร @ 8 80,000 72,000 84,000 

 ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารคงที ่  100,000 100,000 100,000 

       รวมค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร 180,000 172,000 184,000 

ก าไรสุทธ ิ 320,000 288,000 356,000 

  

*(F) ผลต่างทีน่่าพอใจ จะแสดงยอดบวกก าไรขัน้ตน้มาตรฐาน 

**(U) ผลต่างทีไ่มน่่าพอใจ จะแสดงยอดหกัก าไรขัน้ตน้มาตรฐาน 
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79  ระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทุนผนัแปร 

บริษทั  ตะวนัเดือด  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน (ระบบต้นทุนผนัแปร) 
ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x6, 25x5 และ 25x4 

 

หน่วย : บาท 

 ปี 25x4 ปี 25x5 ปี 25x6 

ปรมิาณการขาย (หน่วย) 10,000 9,000 10,500 

ขาย @ 100 1,000,000 900,000 1,050,000 

หกั  ตน้ทุนผนัแปร    

      ตน้ทุนขายผนัแปร @ 40    

 สนิคา้ส าเรจ็รปูตน้งวด 0 0 80,000 

 บวก  ตน้ทุนการผลติระหว่างงวด  400,000 440,000 360,000 

 สนิคา้ทีม่ไีวเ้พื่อขาย 400,000 440,000 440,000 

 หกั สนิคา้ส าเรจ็รปูปลายงวด          0  80,000  40,000 

 รวมตน้ทุนขาย 400,000 360,000 400,000 

      ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารผนัแปร @ 8  80,000  72,000  84,000 

       รวมตน้ทุนผนัแปร 480,000 432,000 484,000 

ก าไรส่วนเกนิ 520,000 468,000 566,000 

หกั  ตน้ทุนคงที ่    

 ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่ 100,000 100,000 100,000 

 ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารคงที ่  100,000 100,000 100,000 

       รวมตน้ทุนคงที ่ 200,000 200,000 200,000 

ก าไรสุทธ ิ 320,000 268,000 366,000 

     

 จากการค านวณก าไรสุทธเิปรยีบเทยีบในแต่ละปี สรุปถงึความแตกต่างของทัง้ระบบ
ตน้ทุนรวมและระบบตน้ทุนผนัแปร ไดด้งันี้ 
 1.  ในปี 25x4 เมื่อปรมิาณการผลติเท่ากบัปรมิาณการขาย ก าไรสุทธจิะเท่ากนัทัง้ 
ระบบต้นทุนรวมและระบบต้นทุนผนัแปร เนื่องจากไม่มสีนิค้าคงเหลอืจงึไม่มคี่าใช้จ่ายการผลติ
คงทีท่ีอ่ยูใ่นสนิคา้คงเหลอืตน้งวดและปลายงวด ตามระบบตน้ทุนรวม 

 2.  ในปี 25x5 เมื่อปรมิาณการผลติมากกว่าปรมิาณการขาย ก าไรสุทธติามระบบ
ต้นทุนรวมจะมากกว่าตามระบบต้นทุนผนัแปรจ านวน 20,000 บาท (288,000 – 268,000) 
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80 ระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทนุผนัแปร 

เนื่องจากมสีนิค้าคงเหลอืปลายงวดจ านวน 2,000 หน่วย จงึมคี่าใช้จ่ายการผลติคงที่ที่อยู่ใน
สนิค้าคงเหลอืปลายงวดจ านวน 20,000 บาท (2,000 หน่วย x 10 บาท) ที่จะถูกตดัเป็น
ค่าใช้จ่ายในงวดถัดไปเมื่อขายออก แต่ส าหรบัระบบต้นทุนผนัแปร ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่
จ านวน 20,000 บาทจะถูกตดัเป็นค่าใชจ้า่ยในงวดปจัจบุนั 

 3.  ในปี 25x6 เมื่อปรมิาณการผลติน้อยว่าปรมิาณการขาย จงึต้องน าสนิคา้คงเหลอื
ต้นงวดมาขายดว้ย ก าไรสุทธติามระบบต้นทุนรวมจะน้อยกว่าตามระบบต้นทุนผนัแปรจ านวน 
10,000 บาท (366,000 – 356,000) เนื่องจากมสีนิคา้คงเหลอืปลายงวดจ านวน 1,000 หน่วย 
จงึมคี่าใชจ้่ายการผลติคงทีท่ีอ่ยู่ในสนิคา้คงเหลอืปลายงวดจ านวน 10,000 บาท (1,000 หน่วย 
x 10 บาท) โดยจ านวนค่าใชจ้า่ยการผลติคงทีน่ี้จะถูกตดัเป็นค่าใชจ้่ายในงวดถดัไปเมื่อขายออก 
แต่ส าหรบัระบบต้นทุนผนัแปร ค่าใช้จ่ายการผลติคงที่จ านวน 10,000 บาท จะถูกตัดเป็น
ค่าใชจ้า่ยในงวดปจัจบุนั จงึท าใหก้ าไรสุทธติามระบบตน้ทุนรวมน้อยกว่าระบบตน้ทุนผนัแปร 
 

 จากผลก าไรสุทธทิี่เกิดขึ้นแตกต่างกนัในแต่ละปี จากการค านวณต้นทุนผลติภณัฑ์
ตามต้นทุนรวมและระบบต้นทุนผนัแปร สามารถน ามาแสดงการปรบัก าไรหรอืขาดทุนสุทธจิาก
การเปลีย่นระบบค านวณตน้ทุนผลติภณัฑ ์ไดด้งันี้ 
    

กรณีท่ี 1 การปรบัก าไรสุทธจิากระบบตน้ทุนรวมเป็นระบบตน้ทุนผนัแปร 
 

 ปี 25x4 ปี 25x5 ปี 25x6 

ก าไรสุทธติามระบบตน้ทุนรวม  320,000 288,000 356,000 

บวก  ค่าใชจ้า่ยการผลติคงทีท่ีอ่ยูใ่นสนิคา้คงเหลอืตน้งวด          0          0  20,000 

รวม 320,000 288,000 376,000 

หกั  ค่าใชจ้า่ยการผลติคงทีท่ีอ่ยูใ่นสนิคา้คงเหลอืปลายงวด          0  20,000  10,000 

ก าไรสุทธติามระบบตน้ทุนผนัแปร 320,000 268,000 366,000 
  

กรณีท่ี 2 การปรบัก าไรสุทธจิากระบบตน้ทุนผนัแปรเป็นระบบตน้ทุนรวม 

 

 ปี 25x4 ปี 25x5 ปี 25x6 

ก าไรสุทธติามระบบตน้ทุนผนัแปร  320,000 268,000 366,000 

บวก  ค่าใชจ้า่ยการผลติคงทีท่ีอ่ยูใ่นสนิคา้คงเหลอืปลายงวด          0  20,000  10,000 

รวม 320,000 288,000 376,000 

หกั  ค่าใชจ้า่ยการผลติคงทีท่ีอ่ยูใ่นสนิคา้คงเหลอืตน้งวด          0          0  20,000 

ก าไรสุทธติามระบบตน้ทุนรวม 320,000 288,000 356,000 
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81  ระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทุนผนัแปร 

การรายงานของส่วนงานย่อยด้วยระบบต้นทนุผนัแปร 

 จากที่กล่าวมาแล้วว่า ระบบต้นทุนผนัแปรเป็นระบบคิดต้นทุนและรายงานผลการ
ด าเนินงานที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บรหิารต่อการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการวางแผน ควบคุม และการ
แก้ไขปญัหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้เหมาะสมมากกว่าระบบต้นทุนรวม ซึ่งจากการรายงาน
ดงักล่าวจะใหข้อ้มลูและการรายงานผลแค่ภาพรวมเท่านัน้ แต่ในความเป็นจรงิการด าเนินงาน
อาจมหีลายส่วนงานยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น แผนก สาขา เขตขาย ผลติภณัฑ ์เป็นตน้  
 ดงันัน้ ผู้บริหารจึงควรให้ความสนใจการรายงานตามส่วนงานย่อยด้วย ทัง้นี้เพื่อ
พจิารณาว่า แผนกใด สาขาใด เขตขายใด ผลติภณัฑช์นิดใด สามารถท าก าไรให้แก่บรษิทัมาก
น้อยเพยีงไร โดยเน้นการพจิารณาเกีย่วกบัตน้ทุนคงทีว่่า ต้นทุนคงทีใ่ดบา้งที่เกดิจากหน่วยงาน
ยอ่ยนัน้โดยตรง หรอืมไิดเ้กดิขึน้โดยตรง (ตน้ทุนรว่ม) ซึง่สามารถอธบิายส่วนของต้นทุนคงทีท่ ัง้ 
2 ลกัษณะ ไดด้งันี้ 
 

 1.  ต้นทุนคงท่ีโดยตรง (Direct Fixed Cost) หมายถงึ ต้นทุนคงทีท่ีเ่กดิจากการ
ด าเนินงานหรอืการตดัสนิใจของหน่วยงานย่อยนัน้ๆ โดยตรง ซึง่สามารถระบุไดอ้ย่างชดัเจนว่า
เป็นของหน่วยงานยอ่ยใด โดยไมม่กีารจดัสรรปนัส่วนตน้ทุนนัน้ใหก้บัหน่วยงานอื่น 

 

 2.  ต้นทุนคงท่ีร่วม (Common Fixed Cost) หรอืต้นทุนที่มไิด้เกดิขึน้โดยตรง 
หมายถึง ต้นทุนคงที่ที่ไม่สามารถระบุได้อย่างชดัเจนว่าเป็นของหน่วยงานย่อยใด  และเป็น
ต้นทุนทีจ่ะไม่เปลี่ยนแปลงถงึแมจ้ะยกเลกิส่วนงานบางส่วนงานหรอืยกเลกิผลติภณัฑบ์างชนิด
แลว้กต็าม  
 

 เพื่อใหเ้ขา้ใจและชดัเจนมากยิง่ขึน้ เกี่ยวกบัการจดัท ารายงานตามส่วนงานย่อย จงึขอ
ยกตวัอยา่งเพื่อประกอบการพจิารณาในการจดัท ารายงานตามส่วนงานยอ่ย ดงัแสดงในตวัอย่าง
ที ่3-8 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 3-8  
 บรษิทั น าไทยการผลติ  จ ากดั  ไดท้ าการผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑเ์ครือ่งหนงัอยู่  
2 ชนิด คอื ผลติภณัฑห์นังแท้ และผลติภณัฑห์นังเทยีม โดยไดท้ าการขยายสาขาการจ าหน่าย
ออกเป็น 2 สาขา คอื สาขาอุดรธานี และสาขากรุงเทพมหานคร ต้นทุนและรายได้เกี่ยวกับ
ผลติภณัฑท์ัง้ 2 ชนิด และสาขาทัง้ 2 แห่ง มดีงันี้ 
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82 ระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทนุผนัแปร 

1. ราคาขาย ตน้ทุนผนัแปร  ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย ของผลติภณัฑท์ัง้ 2 ชนิด 

        

 ผลิตภณัฑ ์

หนังแท้ 

 ผลิตภณัฑ ์

หนังเทียม 

ราคาขายต่อหน่วย (บาท) 50  20 

ตน้ทุนผนัแปร (บาท) 20  10 

ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย (บาท) 30  10 

 

2. จ านวนของปรมิาณการขายในสาขาทัง้ 2 แห่ง 
 

          สาขาอดุรธานี    สาขากรงุเทพฯ รวม 

ผลติภณัฑห์นงัแท ้  2,000  6,000  8,000 

ผลติภณัฑห์นงัเทยีม  5,000  4,000  9,000 

 

3. ตน้ทุนคงทีใ่นปีนี้ ประกอบดว้ย (หน่วย : บาท) 
 

 ผลิตภณัฑ ์  สาขา 

 หนังแท้ หนังเทียม  อดุรธานี กรงุเทพฯ 

ตน้ทุนการผลติคงที ่ 20,000 10,000  - - 

ค่าใชจ้า่ยการขายคงที ่ - -  12,000 15,000 

ค่าใชจ้า่ยการบรหิารคงที ่ 4,000 3,000  3,500 5,000 

 

 4.  มคี่าใชจ้า่ยการบรหิารทัว่ไปของส านกังาน 8,000 บาทต่อปี 

 

 จากข้อมูลข้างต้นสามารถจดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามส่วนงานย่อย โดย
จ าแนกตามชนิดของผลติภณัฑ ์ และจ าแนกตามสาขา ไดด้งันี้ 
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83  ระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทุนผนัแปร 

การจดัท างบก าไรขาดทุน จ าแนกตามชนิดของผลิตภณัฑ ์
 

บริษทั  น าไทยการผลิต  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x5 

                  หน่วย : บาท 

  หนังแท้ หนังเทียม รวม 

ขาย *400,000 *180,000 580,000 

หกั  ตน้ทุนผนัแปร **160,000 **90,000 250,000 

ก าไรส่วนเกนิ 240,000 90,000 330,000 

หกั   ตน้ทุนคงทีโ่ดยตรง:    

 ตน้ทุนการผลติ 20,000 10,000 30,000 

 ค่าใชจ้า่ยการบรหิาร    4,000   3,000    7,000 

ก าไรแต่ละผลติภณัฑก่์อนหกัตน้ทุนคงทีร่ว่ม 216,000 77,000 293,000 

หกั ตน้ทุนคงทีร่ว่ม:    

 ค่าใชจ้า่ยการขายในสาขา   27,000 

 ค่าใชจ้า่ยการบรหิารในสาขา   8,500 

 ค่าใชจ้า่ยการบรหิารทัว่ไป      8,000 

ก าไรสุทธ ิ   249,500 
 

ผลิตภณัฑห์นังแท้ : 

  สาขาอดุรธานี  สาขากรงุเทพมหานคร 

ยอดขาย*    = (2,000 หน่วย x 50 บาท) + (6,000 หน่วย x 50 บาท)  
 = 400,000 บาท*   

ตน้ทุนผนัแปร** = (2,000 หน่วย x 20 บาท) + (6,000 หน่วย x 20 บาท)  
 = 160,000 บาท**   

ผลิตภณัฑห์นังเทียม: 

  สาขาอดุรธานี  สาขากรงุเทพมหานคร 

ยอดขาย*    = (5,000 หน่วย x 20 บาท) + (4,000 หน่วย x 20 บาท)  
 = 180,000 บาท*   

ตน้ทุนผนัแปร** = (5,000 หน่วย x 10 บาท) + (4,000 หน่วย x 10 บาท)  
 = 90,000 บาท**   



 

  บทที ่ 3 
 

  

84 ระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทนุผนัแปร 

การจดัท างบก าไรขาดทุน จ าแนกตามสาขา 
  

บริษทั  น าไทยการผลิต  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x5 

                                                                                               หน่วย : บาท 

  อดุรธานี กรงุเทพฯ รวม 

ขาย *200,000 *380,000 580,000 

หกั  ตน้ทุนผนัแปร **90,000 **160,000 250,000 

ก าไรส่วนเกนิ 110,000 220,000 330,000 

หกั   ตน้ทุนคงทีโ่ดยตรง:    

 ค่าใชจ้า่ยการขายในสาขา 12,000 15,000 27,000 

 ค่าใชจ้า่ยการบรหิารในสาขา  3,500    5,000    8,500 

ก าไรแต่ละผลติภณัฑก่์อนหกัตน้ทุนคงทีร่ว่ม 94,500 200,000 294,500 

หกั ตน้ทุนคงทีร่ว่ม:    

 ตน้ทุนการผลติ   30,000 

 ค่าใชจ้า่ยการบรหิารของผลติภณัฑ ์   7,000 

 ค่าใชจ้า่ยการบรหิารทัว่ไป      8,000 

ก าไรสุทธ ิ   249,500 
 

สาขาอดุรธานี: 

  ผลิตภณัฑห์นังแท้  ผลิตภณัฑห์นังเทียม 

ยอดขาย*    = (2,000 หน่วย x 50 บาท) + (5,000 หน่วย x 20 บาท)  
 = 200,000 บาท   

ตน้ทุนผนัแปร** = (2,000 หน่วย x 20 บาท) + (5,000 หน่วย x 10 บาท)  
 = 90,000 บาท   

สาขากรงุเทพมหานคร: 

  ผลิตภณัฑห์นังแท้  ผลิตภณัฑห์นังเทียม 

ยอดขาย*    = (6,000 หน่วย x 50 บาท) + (4,000 หน่วย x 20 บาท)  
 = 380,000 บาท   

ตน้ทุนผนัแปร** = (6,000 หน่วย x 20 บาท) + (4,000 หน่วย x 10 บาท)  
 = 160,000 บาท   
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85  ระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทุนผนัแปร 

 ขอ้สงัเกต : จากการรายงานตามส่วนงานย่อยขา้งต้น จะเหน็ว่า ต้นทุนคงทีโ่ดยตรง
ส าหรบัการจ าแนกตามชนิดของผลติภณัฑ์ จะเป็นต้นทุนคงทีร่่วมของส่วนงานย่อยจ าแนกตาม
สาขา  ส่วนตน้ทุนคงทีโ่ดยตรงส าหรบัการจ าแนกตามสาขา จะเป็นต้นทุนคงทีร่่วมของส่วนงาน
ยอ่ยจ าแนกตามชนิดของผลติภณัฑ ์  
 

 จากการรายงานตามส่วนงานย่อยจ าแนกตามชนิดของผลิตภณัฑ์ แสดงให้เห็นว่า 
ผลติภณัฑห์นังแทม้ผีลก าไรสุทธจิ านวน 216,000 บาท ขณะทีผ่ลติภณัฑห์นังเทยีมมกี าไรสุทธิ
เพียงจ านวน 77,000 บาท  นัน่ก็หมายความว่า การด าเนินงานของผลิตภัณฑ์หนังแท้มี
ประสิทธภิาพมากกว่าผลติภณัฑ์หนังเทียม ส่วนการรายงานแยกตามสาขา แสดงให้เห็นว่า 
สาขาอุดรธานีมกี าไรสุทธิจ านวน 95,400 บาท ขณะที่สาขากรุงเทพฯ มจี านวนถึง 200,000 
บาท นัน่ก็หมายความว่า การด าเนินงานในสาขากรุงเทพฯ มีประสิทธิภาพมากกว่าสาขา
อุดรธานีซึ่งก็เป็นหน้าที่ของผู้บรหิารที่ต้องน าข้อมูลไปประกอบการพจิารณาแก้ไขปรบัปรุง
ต่อไป  
 

สรปุ 

   
 แนวคดิเกี่ยวกบัการค านวณต้นทุนผลติภณัฑม์อียู่ 2 ระบบคอื ระบบต้นทุนรวม หรอื
ระบบต้นทุนเตม็ จดัท าขึน้เพื่อเสนอบุคคลภายนอก ส่วนระบบต้นทุนผนัแปร หรอืระบบต้นทุน
ตรง จดัท าขึ้นเพื่อเสนอข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้แก่บุคคลภายใน เพื่อการ
ตดัสนิใจวางแผน ควบคุม วดัและประเมนิผลการด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อแก้ไขปญัหาต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม ความแตกต่างระหว่างการค านวณต้นทุนผลติภณัฑต์ามระบบต้นทุนรวมกบั
ระบบต้นทุนผันแปรคือ ระบบต้นทุนรวมจะน าค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่มารวมเป็นต้นทุน
ผลติภณัฑ ์แต่ระบบต้นทุนผนัแปรจะน าไปรวมเป็นค่าใชจ้่ายประจ างวดถอืเป็นต้นทุนงวดเวลา  
การจดัท างบก าไรขาดทุนเปรยีบเทยีบระหว่างระบบต้นทุนรวมกบัระบบต้นทุนผนัแปรคอื ถ้า
ปรมิาณการผลติเท่ากบัปรมิาณการขาย ก าไรสุทธทิัง้สองระบบจะเท่ากนั ถ้าปรมิาณการผลติ
มากกว่าปรมิาณการขาย ก าไรสุทธติามระบบต้นทุนเต็มจะมากกว่าก าไรสุทธติามระบบต้นทุน
ผนัแปร ถา้ปรมิาณการผลติน้อยกว่าปรมิาณการขาย ก าไรสุทธติามระบบต้นทุนเตม็จะน้อยกว่า
ก าไรสุทธติามระบบตน้ทุนผนัแปร การรายงานผลการด าเนินงานของส่วนงานย่อยจะจดัท าดว้ย
ระบบตน้ทุนผนัแปร เพื่อพจิารณาส่วนงานย่อยว่าสามารถท าก าไรใหแ้ก่บรษิทัมากน้อยเพยีงไร 
โดยเน้นการพจิารณาเกี่ยวกบัต้นทุนประเภทคงที่ว่า เกดิจากหน่วยงานย่อยนัน้โดยตรง หรอื
มไิดเ้กดิขึน้โดยตรง แยกลกัษณะเป็นตน้ทุนคงทีโ่ดยตรงและตน้ทุนคงทีร่ว่ม  
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86 ระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทนุผนัแปร 

แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

1.  บรษิทัแห่งหนึ่งประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายสนิคา้ชนิดหนึ่ง โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบั
ตน้ทุน ดงัต่อไปนี้ 
  

จ านวนหน่วยทีผ่ลติในแต่ละปี 1,000  หน่วย 

ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย:  

 วตัถุดบิทางตรง 4  บาท 

 ค่าแรงงานทางตรง 6  บาท 

 ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร 2  บาท 

 ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารผนัแปร 1  บาท 

ตน้ทุนคงทีร่วมต่อปี:  

 ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่ 3,000  บาท 

 ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารคงที ่ 2,500  บาท 

 

ให้ท า     
 1.   ค านวณหาตน้ทุนการผลติภณัฑต่์อหน่วยตามระบบตน้ทุนรวม 

 2.   ค านวณหาตน้ทุนการผลติภณัฑต่์อหน่วยตามระบบตน้ทุนผนัแปร    

 

2.  บรษิัท รุ่งอรุณการผลิต จ ากัด  ได้มกีารจดัท างบประมาณเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตและ
ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารส าหรบัการผลติสนิคา้ชนิดหนึ่ง (ก าลงัการผลติปกตเิท่ากบั 10,000 
หน่วย) ดงันี้ 
 

         ต้นทุนผนัแปรต่อหน่วย              ต้นทุนคงท่ีรวม 

          (บาท)          (บาท) 
 วตัถุดบิทางตรง      40 

 ค่าแรงงานทางตรง     30 

 ค่าใชจ้่ายการผลติ     20    200,000 

 ค่าใชจ้่ายการขาย      5    100,000 

 ค่าใชจ้่ายการบรหิาร    10    150,000 
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87  ระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทุนผนัแปร 

 ในระหว่างปีแรกของการผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑใ์หม่ บรษิทัไดว้างแผนการผลติ
และจ าหน่ายเท่ากบั 10,000 หน่วย (ราคาขายต่อหน่วย  200 บาท) 

 

ให้ท า     
 1. ค านวณหาตน้ทุนการผลติต่อหน่วยตามระบบตน้ทุนรวม และตามระบบตน้ทุน 

  ผนัแปร  
2. งบก าไรขาดทุนตามระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทุนผนัแปร ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่ 
   31 ธนัวาคม 25x4  

 

3.  บรษิทั  ในรอยรกั จ ากดั  ผลติแหวนชุบทองค าขาว ขายในราคาวงละ  3,000 บาท บรษิทั
ท าการผลติเท่ากบัก าลงัก าลงัการผลติปกตปิระมาณปีละ 1,000 วง ขอ้มลูต้นทุนส าหรบัปี 25x4 
มดีงันี้ 
 

 ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย (บาท)  
  วตัถุดบิทางตรง              500 

  ค่าแรงงานทางตรง             400 

  ค่าใชจ้า่ยการผลติ             300   

  ค่าใชจ้า่ยการขาย  100   

 ตน้ทุนคงทีร่วม (บาท)  
  ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที ่              600,000  

  ค่าใชจ้า่ยการบรหิารคงที ่              400,000 

   

ให้ท า    

 1.  ค านวณตน้ทุนผลติภณัฑต่์อหน่วยตามระบบตน้ทุนรวม และตามระบบตน้ทุน 

   ผนัแปร 
 2.  สมมตใินปี 25x4 ผลติได ้1,000 วง และขายได ้900 วง ใหจ้ดัท างบก าไรขาดทุน 

     ส าหรบัปี 25x4 ตามระบบตน้ทุนรวม และตามระบบตน้ทุนผนัแปร 
3. การปรบัก าไรหรอืขาดทุนสุทธจิากระบบต้นทุนรวมเป็นระบบต้นทุนผนัแปร และ

จากระบบตน้ทุนผนัแปรเป็นระบบตน้ทุนรวม 
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88 ระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทนุผนัแปร 

4.  บริษัท มาหยารศัมี จ ากัด ท าการผลิตสินค้าและจ าหน่ายสินค้าชนิดหนึ่ง โดยมขี้อมูล
เกีย่วกบัการผลติประจ าปี 25x4  ดงันี้ 
 

สนิคา้คงเหลอืตน้งวด 1,000 หน่วย 

ปรมิาณการผลติ 10,000 หน่วย 

ปรมิาณการขาย 9,000 หน่วย 

ราคาขายต่อหน่วย 400 บาท 

ก าลงัการผลติปกต ิ 10,000 หน่วย 

    ตน้ทุนการผลติ ประกอบดว้ย 

  วตัถุดบิทางตรง            80 บาทต่อหน่วย 

  ค่าแรงงานทางตรง           60 บาทต่อหน่วย 

  ค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปร          40 บาทต่อหน่วย 

  ค่าใชจ้า่ยการผลติคงทีร่วม    300,000 บาท 

   ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร ประกอบดว้ย 

 ค่าใชจ้า่ยการขายผนัแปร  5% ของยอดขาย 

 ค่าใชจ้า่ยการขายคงทีร่วม  80,000 บาท 

 ค่าใชจ้า่ยการบรหิารคงทีร่วม  40,000 บาท 

 

ให้ท า 

    1.  ค านวณตน้ทุนผลติภณัฑต่์อหน่วยตามระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทุนผนัแปร 
     2.  งบก าไรขาดทุนตามระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทุนผนัแปร ส าหรบัปี สิน้สุด 

      วนัที ่31 ธนัวาคม  25x4  

     3.  การปรบัก าไรหรอืขาดทุนสุทธจิากระบบตน้ทุนรวมเป็นระบบตน้ทุนผนัแปร  
 

5.  บรษิทั ขนุศกึการคา้ จ ากดั  ไดส้รปุขอ้มลูเกี่ยวกบัการผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑช์นิดหนึ่ง 
ของบรษิทัทีเ่กดิขึน้ในรอบปี 25x4 ดงัต่อไปนี้ (ก าลงัการผลติปกต ิ200,000 หน่วย) 
 

สนิคา้คงเหลอืตน้งวด 20,000 หน่วย 

ปรมิาณการผลติ 190,000 หน่วย 

สนิคา้คงเหลอืปลายงวด  10,000 หน่วย 

ปรมิาณการขาย ? หน่วย 
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89  ระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทุนผนัแปร 

ตน้ทุนการผลติ ประกอบดว้ย   

 วตัถุดบิทางตรง 600,000 บาท 

 ค่าแรงงานทางตรง 400,000 บาท 

 ค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปร 300,000 บาท 

 ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที ่ 200,000 บาท 

ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร ประกอบดว้ย   

 ผนัแปร 2 บาทต่อหน่วย 

 คงที ่ 240,000 บาท 

ราคาขายต่อหน่วย 15 บาท 

 

ให้ท า 

1.  ค านวณตน้ทุนผลติภณัฑต่์อหน่วยตามระบบตน้ทุนเตม็ และระบบตน้ทุนผนัแปร   
2.  ค านวณผลต่างก าลงัการผลติ (ถา้ม)ี 
3.  งบก าไรขาดทุนตามระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทุนผนัแปร ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่ 

               31 ธนัวาคม 25x4  

4.  การปรบัก าไรสุทธจิากระบบตน้ทุนผนัแปรเป็นระบบตน้ทุนรวม 

 

6.  บรษิทั ไทยสรา้งสรรคก์ารผลติ จ ากดั มขีอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินงานในปี 25x5 และ  
ปี 25x6 ดงัต่อไปนี้ 
 

ตน้ทุนการผลติต่อหน่วย:   

 วตัถุดบิทางตรง 8 บาท 

 ค่าแรงงานทางตรง 10 บาท 

 ค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปร 6 บาท 

 ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที ่
(10,000 บาท /ก าลงัการผลติปกต ิ2,000 หน่วย) 

 

 5 

 

บาท 

 รวม 29 บาท 

 

 ราคาขายต่อหน่วย 40 บาท 

 ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารผนัแปร  4 บาทต่อหน่วย 

 ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารคงทีร่วม  9,000 บาท 
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 รายละเอยีดหน่วยผลติและขายในแต่ละปี มดีงันี้ 
       ปี 25x5  ปี 25x6 

  หน่วยผลติ      2,000    2,200 

  หน่วยขาย      1,800    2,100 

 

ให้ท า 

1.  งบก าไรขาดทุนตามระบบตน้ทุนรวม และระบบตน้ทุนผนัแปร ส าหรบัปี สิน้สุด 

              วนัที ่31 ธนัวาคม 25x5 และ 25x6  

2.  การปรบัก าไรหรอืขาดทุนสุทธจิากระบบตน้ทุนผนัแปรเป็นระบบตน้ทุนรวม 

 

7.  ต่อไปนี้เป็นการจดัท างบก าไรขาดทุนเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกของบรษิัท 
เพชรเอก จ ากดั ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x5 ทีผ่่านมา  
 

บริษทั  เพชรเอก  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x5 

 

  แผนก
เส้ือผา้ 

แผนก
รองเท้า 

รวม 

ขาย 1,000,000 800,000 1,800,000 

หกั  ตน้ทุนผนัแปร 600,000 475,000 1,075,000 

ก าไรส่วนเกนิ 400,000 325,000 725,000 

หกั   ตน้ทุนคงทีโ่ดยตรง    

 เงนิเดอืน 

ค่าเช่าแผนก 

50,000 

10,000 

45,000 

15,000 

95,000 

25,000 

 ค่าใชจ้า่ยการบรหิารทัว่ไป 100,000 180,000 280,000 

ก าไรแต่ละแผนก 240,000 85,000 325,000 

หกั ตน้ทุนคงทีร่ว่ม   260,000 

ก าไรสุทธ ิ   65,000 

  

 จากการรายงานผลขา้งต้น แสดงให้เหน็ว่าก าไรของแผนกเสื้อผ้ามจี านวน 240,000 

บาท ขณะทีแ่ผนกรองเทา้มจี านวน 85,000 บาท ซึง่ต่างกบัแผนกเสื้อผา้ ทัง้ๆ ที่ยอดขายเมื่อ
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เทยีบสดัส่วนแลว้กไ็มไ่ดต่้างกนัมากนกั ดงันัน้ เพื่ออธบิายถงึความแตกต่างในผลก าไรทีเ่กดิขึน้
ของแผนก ผู้บริหารจึงได้สัง่ให้ฝ่ายบัญชีจดัท ารายงานส่วนงานย่อยจ าแนกตามชนิดของ
ผลติภณัฑส์ าหรบัแผนกรองเทา้เพิม่เตมิ ซึง่ขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑใ์นแผนกรองเทา้ มดีงันี้ 
 

                                                                        แผนกรองเท้า (หน่วย : บาท) 
 รองเท้าเดก็ รองเท้า

สภุาพบรุษุ 

รองเท้า
สภุาพสตรี 

ยอดขาย 150,000 200,000 450,000 

ตน้ทุนคงทีโ่ดยตรง:    

 เงนิเดอืน 

ค่าเช่าแผนก 

10,000 

3,000 

15,000 

6,000 

20,000 

6,000 

 ค่าใชจ้า่ยการบรหิารทัว่ไป 26,000 24,000 30,000 

อตัราตน้ทุนผนัแปรต่อยอดขาย 50% 65% 60% 

 

ให้ท า    
 งบก าไรขาดทุนตามส่วนงานยอ่ยของแผนกรองเทา้ โดยจ าแนกตามชนิดของ
ผลติภณัฑ ์

 

8.  บรษิทั อเิลก็ทรอนิกสก์ารผลติ จ ากดั ไดท้ าการผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า
อยู่ 2 ชนิด คือ เครื่องปรบัอากาศ และเครื่องซกัผ้า โดยได้ท าการขยายสาขาการจ าหน่าย
ออกเป็น 2 สาขา คอื สาขาขอนแก่น และสาขาเชยีงใหม่ ต้นทุนและรายไดเ้กี่ยวกบัผลติภณัฑ์
ทัง้ 2 ชนิด และสาขาทัง้ 2 แห่ง มดีงันี้ 
 

1.  ราคาขาย และอตัราก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย ของผลติภณัฑท์ัง้ 2 ชนิด 

        เครื่องปรบัอากาศ     เครื่องซกัผา้ 

  ราคาขายต่อหน่วย (บาท)   15,000   8,000  
  อตัราก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย                       40%     55% 
 

2.  ปรมิาณการขายในสาขาทัง้ 2 แห่ง 
         สาขาขอนแก่น    สาขาเชียงใหม่ รวม 

เครือ่งปรบัอากาศ   240  180  420 

เครือ่งซกัผา้    100  120  220 
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3. ตน้ทุนคงที ่ประกอบดว้ย (หน่วย : พนับาท) 
 ผลิตภณัฑ ์ สาขา 

 เครื่องปรบั
อากาศ 

เครื่อง 

ซกัผ้า 

ขอนแก่น เชียงใหม่ 

ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที ่ 2,000 1,200 - - 

ค่าใชจ้า่ยการขาย 

     และบรหิารคงที ่ 
      -      - 2,500 2,000 

 

 4.  มคี่าใชจ้า่ยการบรหิารทัว่ไปของส านกังาน 500,000 บาทต่อปี 

 

ให้ท า   
 จดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามส่วนงานยอ่ย โดยจ าแนกตามชนิดของผลติภณัฑ ์ 
และจ าแนกตามสาขา  
 

9.  บรษิทั มติรแทอุ้ตสาหกรรม จ ากดั แสดงการจดัท างบก าไรขาดทุนส าหรบัปี 25x1 ดงันี้ 
                                                                หน่วย : บาท 

 ยอดขาย         800,000 

 หกั  ตน้ทุนผนัแปร      470,000 

 ก าไรส่วนเกนิ       330,000 

 หกั ตน้ทุนคงที ่      345,000 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ    (15,000)  
 

 จากการรายงานผลการด าเนินงานขา้งต้น ปรากฏถงึผลขาดทุนจ านวน 15,000 บาท 
ดงันัน้ผูบ้รหิารจงึตอ้งการทราบสาเหตุของผลขาดทุนทีเ่กดิขึน้ จงึไดม้อบหมายใหแ้ผนกบญัชไีด้
จดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามส่วนงานย่อยเพิม่เตมิ โดยจ าแนกตามชนิดผลติภณัฑท์ี่มี
อยู ่3 ชนิด ตามขอ้มลูเพิม่เตมิ ดงันี้ 
                ผลิตภณัฑ ์เอ    ผลิตภณัฑ ์บี     ผลิตภณัฑ ์ซี 

ยอดขาย (บาท)        250,000 200,000 350,000 

อตัราก าไรส่วนเกนิ          30%     40%     50% 

ตน้ทุนคงทีข่องผลติภณัฑแ์ต่ละชนิด (บาท) 70,000      10,000   100,000 

 

ให้ท า    งบก าไรขาดทุนตามส่วนงานยอ่ยโดยจ าแนกตามชนิดของผลติภณัฑ ์
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บทท่ี  4  
การวิเคราะหต้์นทุน ปริมาณ และก าไร 

 

 การวเิคราะหต์้นทุน ปรมิาณ และก าไร (Cost Volume-Profit Analysis : CVP)  เป็น
เครื่องมอืส าคญัที่ช่วยผูบ้รหิารในการวางแผนก าไรของธุรกจิ เนื่องจากท าให้ผูบ้รหิารทราบว่า 
ธุรกจิต้องขายสนิคา้จ านวนเท่าใดจงึจะไดก้ าไรตามต้องการและจะต้องขายสนิคา้จ านวนเท่าใด
จงึจะมยีอดขายเท่ากบัต้นทุนทีจ่ะเกดิขึน้ทัง้หมด ซึง่เรยีกว่า “จุดคุม้ทุน (Break-Even Point)”  
สิง่ส าคญัทีสุ่ดของการวเิคราะห์กค็อื การมขีอ้มูลทีเ่ชื่อถอืไดแ้ละใกลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิมาก
ที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิง่ขอ้มูลทางด้านต้นทุน ซึ่งเป็นขอ้จ ากดัพื้นฐานของการวเิคราะห์ โดย
ต้นทุนทัง้หมดทีจ่ะเกดิขึน้จะต้องแบ่งเป็น 2 ลกัษณะเท่านัน้คอื ต้นทุนผนัแปร และต้นทุนคงที ่
ซึ่งเป็นไปตามข้อสมมตฐิานในการวเิคราะห์ นอกจากขอ้มูลต้นทุนแล้วยงัต้องพจิารณาถึงข้อ
สมมตฐิานอื่นประกอบการค านวณเพื่อการวเิคราะหต์น้ทุน ปรมิาณและก าไร  
 

ข้อสมมติฐานในการวิเคราะหต้์นทนุ ปริมาณ และก าไร 

 การวเิคราะห์ต้นทุน ปรมิาณ และก าไร เพื่อให้เกดิประสทิธใินการวเิคราะห์จะอยู่
ภายใตข้อ้สมมตฐิาน ดงัต่อไปนี้ (ปรบัปรงุจาก กชกร  เฉลมิกาญจนา,  2557 : 109-110) 

 

 1. ต้นทุนทัง้หมดจ าแนกตามพฤตกิรรมไดเ้ป็น 2 ลกัษณะเท่านัน้ คอื ต้นทุนผนัแปร 
และต้นทุนคงที่ ซึง่หากมตี้นทุนรายการใดมลีกัษณะเป็นต้นทุนผสม จะต้องใชว้ธิกีารประมาณ
ตน้ทุนเพื่อแยกตน้ทุนผนัแปร กบัตน้ทุนคงทีอ่อกจากกนัตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ในบทที ่2 
 2. พฤตกิรรมของตน้ทุนและรายไดท้ีม่ลีกัษณะเป็นเสน้ตรง หมายความว่า ภายใต้ช่วง
ของการวิเคราะห์ในสถานการณ์หน่ึงๆ ปจัจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์จะไม่มีการ
เปลีย่นแปลง ไดแ้ก่ ราคาขายต่อหน่วย ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย ตน้ทุนคงทีร่วม 

 3. กรณีที่ขายสนิค้าหลายชนิด สดัส่วนการขายของสนิค้าแต่ละชนิดจะคงที่ในทุกๆ 

ระดบัของการขาย เช่น จากการค านวณสดัส่วนการขายของสนิค้า 2 ชนิด คอื กระเป๋า และ
รองเท้า มสีดัส่วนเท่ากบั 1 : 3 หมายความว่า ถ้าสนิค้ากระเป๋าขายได้จ านวน 10 หน่วย 
สดัส่วนการขายสนิคา้รองเทา้กจ็ะเท่ากบั 30 หน่วย เสมอ เป็นตน้ 

 4. ช่วงของการวเิคราะหม์ลูค่าของเงนิจะไมเ่ปลีย่นแปลง เนื่องจากจะไม่พจิารณาถงึค่า
ของเงนิตามงวดเวลาหรอืน าปจัจยัดอกเบีย้มาเกี่ยวขอ้ง ถงึแมจ้ะมกีารประกาศปรบัเพิม่หรอืลด
มลูค่าของเงนิในช่วงของการวเิคราะหก์ต็าม 
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 5. การวเิคราะห์จะไม่ปรากฏสนิค้าคงเหลือต้นงวด และสนิค้าคงเหลอืปลายงวด 

หมายความว่า ในการวเิคราะห์จะมกีารก าหนดใหป้รมิาณการผลติเท่ากบัปรมิาณการขายเสมอ 
จงึท าใหไ้มม่สีนิคา้คงเหลอืตน้งวดและสนิคา้คงเหลอืปลายงวดเกดิขึน้ 
 

 จากขอ้สมมตฐิานในการวเิคราะห์ต้นทุน ปรมิาณ และก าไรขา้งต้น ท าให้ทราบถงึ
ความส าคญัของขอ้มลูทีม่ผีลต่อการวเิคราะห์ โดยไดม้กีารก าหนดตวัแปรส าหรบัขอ้มลูถอืเป็น
องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งในการวเิคราะห ์ดงัต่อไปนี้ 
 ก าหนดให ้: 

   x    =   ปรมิาณการผลติและขาย 

   p  =   ราคาขายต่อหน่วย 

   b  =   ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 

   a   =  ตน้ทุนคงทีร่วม  

  

 ในการวเิคราะหต์น้ทุน ปรมิาณ และก าไร หลกัการหนึ่งทีน่ิยมน ามาใชค้ือ การค านวณ
ก าไรส่วนเกิน (Contribution Margin) เพราะเมื่อธุรกจิทราบถงึก าไรส่วนเกินแล้ว จะท าให้
สามารถทีจ่ะขายสนิคา้ในราคาทีต่ ่ากว่าราคาปกตไิด้ เมื่อธุรกจิยงัคงมกี าไรส่วนเกนิอยู่ สามารถ
น าไปใช้ประเมนิผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรได้ ใช้ในการจดัท า
รายงานทางการเงนิเพื่อใช้ภายในองค์กร และที่ส าคญัยงัช่วยในการค านวณหาจุดคุ้มทุน 

(Break-Even Point) ของบรษิทัไดอ้กีด้วย ดงันัน้ จงึจ าเป็นต้องศกึษาถงึก าไรส่วนเกนิเพื่อใช้
ประกอบการวเิคราะหต์น้ทุน ปรมิาณ และก าไร 
 

ก าไรส่วนเกิน  

 ก าไรส่วนเกนิ (Contribution Margin : CM) หมายถงึ ส่วนที่เกดิจากผลต่างระหว่าง
ยอดขายกบัต้นทุนผนัแปร ประโยชน์เพื่อให้ผู้บรหิารพจิารณาว่าก าไรส่วนเกินมมีากพอที่จะ
น าไปชดเชยตน้ทุนส่วนทีค่งทีไ่ดห้รอืไม ่ และท าใหบ้รษิทัทราบว่าจะขายสนิคา้ในราคาทีต่ ่ากว่า
ราคาปกตไิด ้รวมถงึช่วยในการค านวณหาจดุคุม้ทุนดว้ย 

 

 1.  ก าไรส่วนเกินรวม  

  ก าไรส่วนเกนิรวม (Total Contribution Margin : TCM) เป็นส่วนทีเ่กดิจากผลต่าง
ระหว่างยอดขายกบัตน้ทุนผนัแปรรวม สามารถค านวณไดจ้ากสตูร ดงันี้ 
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   ก าไรส่วนเกนิรวม  =      ยอดขาย   -  ตน้ทุนผนัแปรรวม  

      TCM         =           px      -       bx 
  

 

 2.  ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย 

 ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย (Unit Contribution Margin : UCM) เป็นส่วนทีเ่กดิจากผลต่าง
ระหว่างราคาขายต่อหน่วยกบัต้นทุนผนัแปรต่อหน่วย ซึ่งเป็นการพจิารณาว่า ในการจ าหน่าย
สนิคา้ 1 หน่วย เมื่อหกัต้นทุนผนัแปรต่อหน่วยจะมกี าไรส่วนเกนิไปชดเชยต้นทุนคงทีไ่ดเ้ท่าไร 
สามารถค านวณไดจ้ากสตูร ดงันี้ 
 

   ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย  =  ราคาขายต่อหน่วย - ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 

                     UCM            =               p           -             b 
 

 

 3.  อตัราก าไรส่วนเกิน 

 การวเิคราะหอ์ตัราก าไรส่วนเกนิ (Contribution Margin Ratio : CMR) เป็นการ
เปรยีบเทยีบก าไรส่วนเกนิทีจ่ะเกดิขึน้ว่าเป็นกีเ่ปอรเ์ซน็ตห์รอืเป็นรอ้ยละเท่าไรของยอดขาย 
สามารถค านวณไดจ้ากสตูร ดงันี้ 
 

  อตัราก าไรส่วนเกนิ  =   100 x วยราคาต่อหน่
ิ นก าไรส่วนเก








 

 

 เขยีนเป็นสญัลกัษณ์ไดด้งันี้ 
 

                  CMR      =   100  x
p

bp







 

 

 

 หรอืค านวณจาก 

 

    อตัราก าไรส่วนเกนิ    =    010 x ยอดขาย
ิ นรวมก าไรส่วนเก
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  เขยีนเป็นสญัลกัษณ์ ไดด้งันี้ 
 

           CMR =   100  x
px

bx  -  px









 

   

 

  เพื่อใหเ้ขา้ใจและชดัเจนมากยิง่ขึน้เกีย่วกบัก าไรส่วนเกนิ จงึขอยกตวัอยา่งเพื่อ
อธบิายและค านวณประกอบ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่4-1 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี  4-1 

 ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูการด าเนินงานของบรษิทั เจา้ขนุทองไทย จ ากดั ประกอบธุรกจิ 

ผลติและขายกรงนก โดยในเดอืนทีผ่่านมามยีอดขายจ านวน 4,000 หน่วย ราคาขายหน่วยละ  
200 บาท รายละเอยีดตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้ง มดีงันี้  
 

         ต้นทุนผนัแปรต่อหน่วย  ต้นทุนคงท่ีรวม 

          (บาท)                 (บาท) 
 วตัถุดบิทางตรง      30 

 ค่าแรงงานทางตรง     50 

 ค่าใชจ้่ายการผลติ     20             100,000 

 ค่าใชจ้่ายการขาย     15        40,000 

 ค่าใชจ้่ายการบรหิาร      5               60,000 

  รวม    120    200,000 

  

 จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถน ามาแทนค่าตวัแปรส าหรบัขอ้มลูทีถ่อืเป็นองคป์ระกอบที่
เกีย่วขอ้งในการค านวณก าไรส่วนเกนิ ไดด้งันี้ 
 ก าหนดให:้ 

  x   =  4,000  

  p   =  200 

  b    = 120 

  a    = 200,000 
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 จากการแทนค่าตวัแปรองคป์ระกอบในการวเิคราะหข์า้งตน้ สามารถน ามาค านวณหา
ก าไรส่วนเกนิรวม  ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย  และอตัราก าไรส่วนเกนิ ดงันี้ 
 1.  ค านวณก าไรส่วนเกนิรวม จากสตูร 
  TCM             =        px  -  bx 

     =  200(4,000) -  120(4,000) 

     = 800,000    -  480,000 

     = 320,000 บาท 

 

 2.  ค านวณก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย จากสตูร 
  UCM             =        p  -  b 

     = 200  -  120 

     = 80 บาทต่อหน่วย 

 

 3.  ค านวณอตัราก าไรส่วนเกนิ จากสตูร 

   CMR  = 100  x
p

b  -  p









 

 

     = 100  x
120

120-200









 

  

     =     0.4 หรอื 40% 

 

 จากการค านวณขา้งต้น แสดงให้เห็นว่า บรษิัทมกี าไรส่วนเกนิรวมจ านวน 300,000 

บาท ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย 80 บาทต่อหน่วย และคดิเป็นอตัราก าไรส่วนเกนิ 40% 

 

การวิเคราะหจ์ดุคุ้มทนุ  

 จุดคุม้ทุน (Break-Even Point) หมายถงึ จุดที่มปีรมิาณการขายหรอืยอดขายเท่ากบั
ตน้ทุนทีจ่ะเกดิขึน้ทัง้หมดของบรษิทั กล่าวคอื เป็นจุดทีผ่ลการด าเนินงานเป็นศูนย ์และเป็นจุด
ที่มกี าไรส่วนเกนิรวมเท่ากบัต้นทุนคงที่พอด ีประโยชน์เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืหรอืเป็นเทคนิคที่
น ามาใช้ในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกิจการเพื่อไม่ให้ขายสินค้าต ่ากว่า
จุดคุ้มทุน เพราะถ้าขายต ่ากว่าจุดคุ้มทุนก็เท่ากบัว่าบรษิทัจะประสบผลขาดทุนทนัท ี ซึ่งการ
วเิคราะหจ์ดุคุม้ทุนสามารถวเิคราะหไ์ด ้3 วธิ ีคอื 
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 1.  การวิเคราะหจ์ดุคุ้มทุนโดยวิธีใช้แผนภาพ 

 การวเิคราะหจ์ดุคุม้ทุนโดยวธิใีชแ้ผนภาพ มขีัน้ตอนในการจดัท า ดงันี้ 
  ขัน้ท่ี 1 ก าหนดค่าบนแกนตัง้และแกนนอน โดยใหแ้กนนอนเป็นปรมิาณการขาย
สนิคา้ ส่วนแกนตัง้เป็นจ านวนเงนิ 

  ขัน้ท่ี 2 ลากเสน้ตน้ทุนคงทีจ่ากแกนตัง้ใหข้นานกบัแกนนอน  
  ขัน้ท่ี 3 ค านวณหาต้นทุนรวม ณ ระดบัปรมิาณการขายใดหน่วยขายหนึ่ง และ
ก าหนดไวเ้ป็นเกณฑ ์

  ขัน้ท่ี 4 ลากเสน้ต้นทุนผนัแปรจากจุดตดัทีแ่กนตัง้ ณ ระดบัต้นทุนคงที่ในขัน้ที ่2 
ผ่านจดุทีก่ าหนดไวใ้นขัน้ที ่3 เสน้ทีไ่ดจ้ะเป็นเสน้ตน้ทุนรวม ณ ระดบัปรมิาณการขายต่างๆ 

  ขัน้ท่ี 5 ค านวณยอดขาย ณ ปรมิาณการขายใดหน่วยขายหน่ึง และก าหนดจดุไว ้ 
  ขัน้ท่ี 6 ลากเสน้รายไดจ้ากจุดตดัของแกนตัง้และแกนนอน ซึง่มคี่าเท่ากบัศูนยใ์ห้
ผ่านจดุทีก่ าหนดไวใ้นขัน้ที ่5 จะไดเ้สน้รายไดร้วม ณ ระดบัปรมิาณการขายต่างๆ 

 

 เพื่อใหเ้ขา้ใจและชดัเจนมากยิง่ขึน้ถงึขัน้ตอนการวเิคราะหจ์ดุคุม้ทุน โดยใชแ้ผนภาพ 
จงึขอยกตวัอยา่งและอธบิายประกอบ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่4-2 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 4-2   
 จากขอ้มูลตวัอย่างที่ 4-1 ของบรษิัท เจา้ขุนทองไทย จ ากดั สามารถน ามาวเิคราะห์
จดุคุม้ทุนโดยวธิใีชแ้ผนภาพ ตามขัน้ตอนในการจดัท า ไดด้งันี้  
 

 ขัน้ท่ี 1 ก าหนดค่าบนแกนตัง้และแกนนอน โดยให้แกนนอนเป็นปรมิาณการขาย
สนิคา้ ส่วนแกนตัง้เป็นจ านวนเงนิ 
 

 ขัน้ท่ี 2 ลากเส้นต้นทุนคงที่จากแกนตัง้ให้ขนานกบัแกนนอน ณ ระดบัจ านวนเงนิ 
200,000 บาท ซึง่เท่ากบัตน้ทุนคงทีข่องบรษิทั เจา้ขนุทองไทย จ ากดั 
 

 ขัน้ท่ี 3 ค านวณหาตน้ทุนรวม ณ ระดบัปรมิาณการขายใดหน่วยขายหนึ่ง และก าหนด
ไว ้สมมตเิลอืกปรมิาณการขาย ณ ระดบั 3,000 หน่วย ต้นทุนรวมจะเท่ากบั 560,000 บาท ซึง่
ค านวณไดจ้ากสมการตน้ทุน ดงันี้ 
  จากสมการตน้ทุน   y  = a  +  bx 

  จะได ้  = 200,000 + 120(3,000) 

      = 560,000 บาท 
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 ขัน้ท่ี 4 ลากเสน้ตน้ทุนผนัแปรจากจุดตดัทีแ่กนตัง้ ณ ระดบัจ านวนเงนิ 200,000 บาท 
ผ่านจดุทีก่ าหนดในขัน้ที ่3 เสน้ทีไ่ดจ้ะเป็นเสน้ตน้ทุนรวม ณ ระดบัปรมิาณการขายต่างๆ 
 

 ขัน้ท่ี 5 ค านวณยอดขาย ณ ปรมิาณการขายใดหน่วยขายหนึ่ง และก าหนดจุดไว ้
สมมตวิ่าเลอืกปรมิาณการขาย ณ ระดบั 4,000 หน่วย ยอดขายจะเท่ากบั (4,000 x 200) = 

800,000 บาท 
 

 ขัน้ท่ี 6 ลากเสน้รายไดจ้ากจดุตดัของแกนตัง้และแกนนอนซึง่มคี่าเท่ากนัศูนยใ์หผ้่าน
จดุทีก่ าหนดไวใ้นขัน้ที ่5 จะไดเ้สน้รายไดร้วม ณ ระดบัปรมิาณการขายต่างๆ 

 

 จากขัน้ตอนการวเิคราะหจ์ดุคุม้ทุนโดยวธิใีชแ้ผนภาพ สามารถน ามาสรา้งแผนภาพ
ประกอบเพื่อพจิารณา ดงัแสดงในภาพที ่4-1 ดงันี้ 
 

            
 

ภาพท่ี  4-1  แสดงจดุคุม้ทุนโดยวธิใีชแ้ผนภาพ 

 

 จากภาพที ่4-1 แสดงใหเ้หน็ว่า ณ ระดบัปรมิาณการขายจ านวน 2,500 หน่วย และ ณ 
จ านวนเงนิเท่ากบั 500,000 บาท คอืจุดทีเ่สน้รายไดต้ดักบัเสน้ต้นทุนรวมพอด ีนัน่หมายความ
ว่า เป็นจุดที่มกี าไรเป็นศูนยห์รอืรายได้เท่ากบัต้นทุนรวมพอด ีจงึถอืว่าจุดนี้เป็นจุดคุ้มทุน ซึ่ง
สรุปได้ว่า บรษิัทฯ มีปรมิาณการขาย ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ 2,500 หน่วย และยอดขาย ณ 
จดุคุม้ทุนเท่ากบั 500,000 บาท 
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 2. การวิเคราะหจ์ดุคุ้มทุนโดยวิธีใช้สมการ 

  การวเิคราะหจ์ุดคุม้ทุนโดยวธิใีชส้มการ เป็นวธิทีีส่ะดวกและค านวณไดอ้ย่างง่าย ซึง่
สามารถค านวณไดจ้ากสมการพืน้ฐานของการค านวณก าไรสุทธ ิดงันี้ 
 

   จากสมการก าไรสุทธ ิ = ยอดขาย  -  ตน้ทุนคงที ่ -  ตน้ทุนผนัแปร 
 

 

   จะได ้ ยอดขาย = ตน้ทุนคงที ่+ ตน้ทุนผนัแปร + ก าไรสุทธ ิ

  

 หรอื เขยีนเป็นสญัลกัษณ์  
 

         px  = a + bx + π   

   

  โดยที:่      

   x   =  ปรมิาณการผลติและขาย 

   p   =  ราคาขายต่อหน่วย 

   b  = ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 

   a  =  ตน้ทุนคงทีร่วม  

   π  = ก าไรสุทธ ิ

 

 เพื่อใหเ้ขา้ใจและชดัเจนมากยิง่ขึน้ เกีย่วกบัการวเิคราะหจ์ดุคุม้ทุนโดยวธิใีชส้มการ จงึ
ขอยกตวัอยา่งและอธบิายประกอบ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่4-3 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี  4-3 

 จากขอ้มลูตวัอย่างที ่4-1 ของบรษิทั เจา้ขุนทองไทย จ ากดั สามารถน ามาวเิคราะห์
จดุคุม้ทุนโดยวธิใีชส้มการ ไดจ้ากสตูรดงันี้ 
  จาก px  = a + bx + π 

  จะได ้ 200x  = 200,000 + 120x + 0 

    200 - 120x = 200,000 

    80x  = 200,000 

    x  = 200,000 / 80 

    x  = 2,500 หน่วย หรอื 500,000 บาท 
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   ยอดขาย ณ จดุคุม้ทุน              =          

 จากการค านวณขา้งต้น แสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัมปีรมิาณการขาย ณ จุดคุ้มทุนจ านวน
เท่ากบั 2,500 หน่วย หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิเท่ากบั 500,000 บาท (2,500 หน่วย x 200 บาท)  

 

 3.  การวิเคราะหจ์ดุคุ้มทุนโดยวิธีใช้ก าไรส่วนเกิน 

 การวเิคราะหจ์ุดคุม้ทุนโดยวธิใีชก้ าไรส่วนเกนิ เป็นวธิกีารน าก าไรส่วนเกนิมาค านวณ
ซึง่ท าไดง้า่ย และเป็นวธิทีีน่ิยมใชค้่อนขา้งมาก สามารถค านวณไดจ้ากสตูร ดงันี้ 
 

  ก. ปรมิาณการขาย ณ จดุคุม้ทุน (หน่วย) 
 

      ปรมิาณการขาย ณ จดุคุม้ทุน =   

 
      
   หรอื เขยีนเป็นสญัลกัษณ์ ไดด้งันี้ 
 

                              XBE       = 
p

b-p
 

  

  ข.  ยอดขาย ณ จดุคุม้ทุน (บาท) 
 

                       

  
  

  หรอื เขยีนเป็นสญัลกัษณ์ ไดด้งันี้ 
 

    YBE           =     









p

b-p

a
 

 

 เพื่อให้เข้าใจและชดัเจนมากยิง่ขึ้น เกี่ยวกบัการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนโดยวธิีใช้ก าไร
ส่วนเกนิ จงึขอยกตวัอยา่งและอธบิายประกอบ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่4-4 ดงันี้ 
 

 

 

ตน้ทุนคงทีร่วม 

อตัราก าไรส่วนเกนิ 

ตน้ทุนคงทีร่วม 

ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย 
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ตวัอย่างท่ี 4-4   
 จากขอ้มลูตวัอย่างที ่4-1 ของบรษิทั เจา้ขุนทองไทย จ ากดั สามารถน ามาวเิคราะห์
จดุคุม้ทุนโดยวธิใีชก้ าไรส่วนเกนิ ไดด้งันี้ 

 ปรมิาณขาย ณ จดุคุม้ทุน   = 
b-p

a
 

 

      = 
120-200

200,000
 

 

      = 2,500 หน่วย 

 ดงันัน้ ปรมิาณขาย ณ จดุคุม้ทุนของบรษิทัมจี านวนเท่ากบั 2,500 หน่วย  

 ยอดขาย ณ จดุคุม้ทุน  = 









p

b-p

a
 

 

      = 









200

120-200

200,000
   

 

      =    
0.4

200,000
 

 

      = 500,000 บาท 

 ดงันัน้ จดุคุม้ทุนของบรษิทั เจา้ขนุทองไทย จ ากดั กจ็ะเท่ากบั 500,000 บาท 
  

 จากการค านวณปรมิาณขาย ณ จุดคุม้ทุน และยอดขาย ณ จุดคุม้ทุนขา้งต้น ไม่ว่าจะ
วเิคราะหโ์ดยวธิใีช้สมการ วธิใีช้แผนภาพ หรอืวธิใีช้ก าไรส่วนเกนิจะมจี านวนเท่ากนัเสมอ คอื
ปรมิาณการขายจ านวน 2,500 หน่วย และยอดขายเท่ากบั 500,00 บาท แต่เพื่อเป็นการพสิูจน์
ความถูกต้องในปรมิาณและยอดขายที่ค านวณได้ จงึจดัท างบก าไรขาดทุนเพื่อท าการพสิูจน์
ความถูกตอ้ง ซึง่ผลการด าเนินงานทีไ่ดจ้ะตอ้งมยีอดเป็นศูนย ์สามารถแสดงการจดัท าไดด้งันี้ 

งบก าไรขาดทุนเพื่อพสิจูน์ปรมิาณขาย หรอืยอดขาย ณ จดุคุม้ทุน 

 หน่วย : บาท 

ยอดขาย (200 x 2,500)  500,000 

หกั  ตน้ทุนผนัแปร (120 x 2,500) 300,000 

ก าไรส่วนเกนิ 200,000 

หกั  ตน้ทุนคงที ่ 200,000 

ก าไรก่อนหกัภาษ ี       -0- 
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 จากการท างบพสิจูน์ขา้งตน้ พบว่า บรษิทัมยีอดก าไรก่อนหกัภาษีเท่ากบั “0” บาทนัน่
หมายความว่า ณ ระดบัจุดคุม้ทุนทีค่ านวณได ้คอื ปรมิาณจ านวน 2,500 หน่วย หรอืยอดขาย 
จ านวน 500,000 บาท เป็นยอดทีถู่กตอ้ง  
 

การวางแผนก าไร 

 การวเิคราะหต์น้ทุน ปรมิาณ และก าไร สิง่ส าคญัคอื บรษิทัจะตอ้งวางแผนก าไรเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ตามที่วางแผนไว้ เพราะก าไรถือเป็นตัวชี้วดัในการแสดงให้เห็นถึงการ
ด าเนินงานที่มปีระสทิธภิาพไดเ้ป็นอย่างด ีดงันัน้ หลงัจากที่บรษิทัไดว้เิคราะห์จุดคุม้เรยีบรอ้ย
แลว้ หน้าทีใ่นการวางแผนต่อจากนี้คอื การวางแผนก าไร (Profit Planning) ซึง่สามารถค านวณ
ไดจ้าก 3 วธิ ีเช่นเดยีวกบัการวเิคราะหจ์ดุคุม้ทุน คอื 

  1.  การวางแผนก าไรโดยวธิใีชแ้ผนภาพ 

  2.  การวางแผนก าไรโดยวธิใีชส้มการ 
             3.  การวางแผนก าไรโดยวธิใีชก้ าไรส่วนเกนิ  

   

 เนื้อหาบทนี้จะอธบิายและแสดงการค านวณเฉพาะการวางแผนก าไรโดยวธิใีชส้มการ 
และวธิใีชก้ าไรส่วนเกนิเท่านัน้ เนื่องจากเป็นวธิทีีส่ะดวก ท าไดง้่าย และเป็นวธิทีีน่ิยมใชเ้พื่อการ
ค านวณ เพื่อใหเ้ขา้ใจและชดัเจนมากยิง่ขึน้จงึขอยกตวัอยา่งประกอบเพื่อการวางแผนก าไรทัง้  
2 วธิดีงันี้ 
 

1. การวางแผนก าไรโดยวิธีใช้สมการ 

การวางแผนก าไรโดยวธิใีชส้มการ เป็นวธิทีีท่ าไดง้า่ยโดยการค านวณต่อจากการ 
วเิคราะหจ์ดุคุม้ทุนโดยวธิใีชส้มการ  สามารถค านวณไดด้งันี้ 
 

    จากสมการก าไรสุทธ ิ =   ยอดขาย - ตน้ทุนคงที ่- ตน้ทุนผนัแปร 
 
 

    จะไดย้อดขาย  = ตน้ทุนคงที ่+ ตน้ทุนผนัแปร + ก าไรสุทธ ิ

 

 หรอื เขยีนเป็นสญัลกัษณ์  
 

    px  = a  +  bx + π   
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 โดยที:่      

   x   =  ปรมิาณการผลติและขาย 

   p   =  ราคาขายต่อหน่วย 

   b  = ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 

   a  =  ตน้ทุนคงทีร่วม  

   π  = ก าไรสุทธ ิ

  

 เพื่อใหเ้ขา้ใจและชดัเจนมากยิง่ขึน้ เกี่ยวกบัการวางแผนก าไรโดยวธิใีชส้มการ จงึขอ
ยกตวัอยา่งประกอบเพื่อการวางแผนก าไร ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่4-5 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี  4-5 

 จากตวัอย่างที ่4-1 ขอ้มลูของบรษิทั เจา้ขุนทองไทย จ ากดั สมมตถิ้าบรษิทัต้องการ
ก าไรจ านวน 200,000 บาท บรษิทัตอ้งขายสนิคา้จ านวนกี่หน่วย และจ านวนเงนิกี่บาท จงึจะท า
ใหไ้ดก้ าไรตามทีต่อ้งการ  
 

 จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถแสดงการค านวณโดยวธิใีชส้มการ ดงันี้ 
 จาก  px  = a + bx + π 

 จะได ้ 200x  = 200,000 + 120x + 200,000 

    200x - 120x = 200,000 + 200,000 

    80x  = 400,000 

    x  = 400,000 / 80 

    x  = 5,000 หน่วย หรอื 1,000,000 บาท 

 

 ดงันัน้ ถ้าบรษิทั เจา้ขุนทองไทย จ ากดั ต้องการก าไรจ านวน 200,000 บาทต้องขาย
สนิคา้เท่ากบั 5,000 หน่วย หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิ 1,000,000 บาท  
 

2. การวางแผนก าไรโดยวิธีใช้ก าไรส่วนเกิน 

การวางแผนก าไรโดยวิธีใช้ก าไรส่วนเกิน เป็นลักษณะการวางแผนต่อจากการ
วเิคราะหจ์ดุคุม้ทุนโดยวธิใีชก้ าไรส่วนเกนิ ซึง่สามารถค านวณไดท้ัง้จ านวนหน่วยและจ านวนเงนิ
จากสตูร ดงันี้ 
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 ก.  ปรมิาณการขาย (หน่วย) 
 

   ปรมิาณการขายเพื่อใหไ้ดก้ าไรตามตอ้งการ  =    ินต่อหน่วยก าไรส่วนเก
งการก าไรทีต้่อทีร่วม ต้นทนุคง 

 

  

 หรอื เขยีนเป็นสญัลกัษณ์ 

  

                          x                    =   
b - p

งการก าไรทีต่้อa 
      

 

 ข.  ยอดขาย (บาท)  
   

     ยอดขายเพื่อใหไ้ดก้ าไรตามตอ้งการ          =   ิ่วนเก นอตัราก าไรส
งการก าไรทีต้่อ  ทีร่วม ต้นทนุคง 

    

 

 หรอื เขยีนเป็นสญัลกัษณ์ 
 

    y                =   











p

b - p

งการก าไรทีต่้อa
 

 

  

 เพื่อให้เกดิความเข้าใจมากยิง่ขึน้ และท าให้สามารถค านวณหาปรมิาณการขายและ
ยอดขายเพื่อให้ได้ก าไรตามต้องการ จึงขอยกตัวอย่างเพื่ออธิบายและแสดงการค านวณ
ประกอบ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่4-6 ดงันี้  
 

ตวัอย่างท่ี 4-6 

 จากขอ้มลูตวัอย่างที่ 4-1 ของบรษิทั เจา้ขุนทองไทย จ ากดั สมมตวิ่า บรษิทัต้องการ
ก าไร 200,000 บาท จะตอ้งขายสนิคา้จ านวนกีห่น่วย และจ านวนเงนิกีบ่าท  
 จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถแสดงการค านวณโดยวธิใีชก้ าไรส่วนเกนิ ไดด้งันี้ 
 

 จากสตูร x           =   
b-p

งการก าไรทีต่้อ  a 
 

 
 

          =  
120 - 200

200,000200,000
 

 

          =    5,000 หน่วย 
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 จากการค านวณขา้งต้น แสดงใหเ้หน็ว่า ถ้าบรษิทัต้องการก าไร 200,000 บาท จะต้อง
ขายสนิคา้ใหไ้ดจ้ านวน 5,000 หน่วย  
 ส่วนจ านวนยอดขายเพื่อใหไ้ดก้ าไรตามตอ้งการ จะสามารถแสดงการค านวณไดด้งันี้ 
 

 จากสตูร    y =   











p

b - p

งการก าไรทีต่้อ  a
 

 

   =    











200

120-200

200,000 200,000  
  

      

   =   1,000,000 บาท 

 

 จากการค านวณขา้งต้น แสดงใหเ้หน็ว่า ถ้าบรษิทัต้องการก าไร 200,000 บาท จะต้อง
ขายสนิคา้ใหไ้ดจ้ านวนเงนิ 1,000,000 หน่วย 

 

 จากการค านวณปรมิาณขาย หรอืยอดขายเพื่อใหไ้ด้ก าไรตามต้องการ 200,000 บาท
ข้างต้น โดยใช้วิธสีมการ และใช้วธิกี าไรส่วนเกินจะมจี านวนเท่ากัน คอืปรมิาณขายจ านวน 
5,000 หน่วย หรอืคดิเป็นยอดขายเท่ากบั 1,000,000 บาท ดงันัน้ เพื่อเป็นการพสิูจน์ปรมิาณ
การขาย หรอืยอดขายเพื่อให้ไดก้ าไรตามต้องการดงักล่าว จงึได้จดัท างบก าไรขาดทุนเพี่อท า
การพสิจูน์ ดงันี้ 
 

 หน่วย : บาท 

ยอดขาย (200 x 5,000)  1,000,000 

หกั  ตน้ทุนผนัแปร (120 x 5,000) 600,000 

ก าไรส่วนเกนิ 400,000 

หกั  ตน้ทุนคงที ่ 200,000 

ก าไรก่อนหกัภาษ ี 200,000 

  

 จากการจดัท างบก าไรขาดทุนพสิูจน์ขา้งต้น พบว่า บรษิทัมยีอดก าไรก่อนภาษเีท่ากบั 
200,000 บาท ซึ่งได้ผลก าไรเป็นไปตามที่ต้องการ นัน่หมายความว่า ถ้าบรษิัทต้องการก าไร 
200,000 บาท จะต้องมปีรมิาณขาย 5,0000 หน่วย หรอืยอดขาย 1,000,000 บาท เป็นยอดที่
ถูกตอ้ง 
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การวางแผนก าไรโดยมีภาษีเงินได้เข้ามาเก่ียวข้อง 

 จากการค านวณปรมิาณการขายเพื่อให้ได้ก าไรตามต้องการขา้งต้น ก าไรที่ต้องการ 
หมายถงึ ก าไรก่อนภาษี แต่ถ้าก าไรทีต่้องการบรษิทัก าหนดเป็นก าไรหลงัหกัภาษีเงนิได ้หรอื
ก าไรสุทธทิี่แก้จรงิในกรณีที่บรษิัทมกีารพจิารณาภาษีเงนิได้เขา้มาเกี่ยวขอ้งการวเิคราะห์ ซึ่ง
สามารถค านวณไดจ้ากสตูร ดงันี้ 

 

 ก. ปรมิาณการขาย (หน่วย) 
  

    ปรมิาณการขายเพื่อใหไ้ดก้ าไรตามตอ้งการ   =    ินต่อหน่วยก าไรส่วนเก
อตัราภาษี-1

กภาษีก าไรหลังหั
 ิ่รวมต้นทุนคงที











  

 

 หรอื เขยีนเป็นสญัลกัษณ์ ไดด้งันี้ 
 

                          x               =   
b-p

อตัราภาษี-1

กภาษีก าไรหลงัหั
 a











  

    

 ข. ยอดขาย (บาท) 
 

    ยอดขายเพื่อใหไ้ดก้ าไรตามตอ้งการ =   ิ่วนเก นอตัราก าไรส
อตัราภาษี-1

กภาษีก าไรหลังหั
 ทีร่วม ต้นทุนคง











 

  

 หรอื เขยีนเป็นสญัลกัษณ์ ไดด้งันี้ 
 

    y  =    



















p

b-p

อตัราภาษี-1

กภาษีก าไรหลงัหั
 a

   

  

  

 เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจมากยิง่ขึน้ เกีย่วกบัการวางแผนก าไรโดยมภีาษเีงนิไดเ้ขา้มา
เกีย่วขอ้ง จงึขอยกตวัอยา่งเพื่ออธบิายและแสดงการค านวณประกอบ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่4-7 
ดงันี้  

ิต้นทุนคงท่ีรวม 
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ตวัอย่างท่ี 4-7 

 จากขอ้มลูตวัอย่างที ่4-1 ของบรษิทั เจา้ขุนทองไทย จ ากดั สมมตวิ่า บรษิทัต้องการ
ก าไรหลงัหกัภาษ ี200,000 บาท โดยมอีตัราภาษเีงนิได ้20% บรษิทัจะตอ้งขายสนิคา้จ านวน 

กีห่น่วย หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิกีบ่าท 

 จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถแสดงการค านวณโดยวธิใีชก้ าไรส่วนเกนิ ไดด้งันี้ 

 จากสตูร x     =    
b-p

อตัราภาษี-1

กภาษีก าไรหลงัหั
 a











 

   

    =    
120-200

0.2-1

200,000
 200,000











 

 

 

    =  5,625 หน่วย 
 

 ดงันัน้ ถ้าบรษิทั เจา้ขุนทองไทย จ ากดั ต้องการก าไรหลงัหกัภาษี 200,000 บาท 
จะตอ้งขายสนิคา้ใหไ้ดจ้ านวน 5,625 หน่วย หรอืจ านวนเงนิเท่ากบั 1,125,000 บาท ซึง่สามารถ
แสดงการค านวณ ไดด้งันี้ 

 จากสตูร y  =        



















p

b-p

อตัราภาษี-1

กภาษีก าไรหลงัหั
 a

 

 

      = 



















200

120-200

0.2-1

200,000
200,000

 

 

      =  1,125,000 บาท 

 

 จากการค านวณปรมิาณขาย หรอืยอดขายเพื่อให้ไดก้ าไรหลงัหกัภาษ ี200,000 บาท
ขา้งต้น คอื ปรมิาณขายจ านวน 5,625 หน่วย และยอดขายเท่ากบั 1,125,000 บาท สามารถ
น ามาจดัท างบก าไรขาดทุนเพื่อท าการพสิูจน์ปรมิาณการขาย หรอืยอดขายเพื่อให้ไดก้ าไรตาม
ตอ้งการ ไดด้งันี้ 
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 หน่วย : บาท 

ยอดขาย (200 x 5,625)  1,125,000 

หกั  ตน้ทุนผนัแปร (120 x 5,625) 675,000 

ก าไรส่วนเกนิ 450,000 

หกั  ตน้ทุนคงที ่ 200,000 

ก าไรก่อนหกัภาษ ี 250,000 

หกั  ภาษเีงนิได ้20%   50,000 

ก าไรหลงัหกัภาษ ี 200,000 
 

จากการจดัท างบก าไรขาดทุนพสิจูน์ขา้งตน้ พบว่า บรษิทัมยีอดก าไรหลงัหกัภาษ ี

เท่ากบั 200,000 บาท ซึง่ไดผ้ลก าไรเป็นไปตามทีต่้องการ นัน่หมายความว่า ถ้าบรษิทัต้องการ
ก าไรหลงัหักภาษีจ านวน 200,000 บาท จะต้องมปีริมาณขาย 5,625 หน่วย หรือยอดขาย 
1,125,000 บาท เป็นยอดทีถู่กตอ้ง 
 

การเปล่ียนแปลงตวัแปรในการวิเคราะหต้์นทนุ ปริมาณ และก าไร 

 จากสภาพแวดล้อมในปจัจุบนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น สภาพเศรษฐกิจ 
สงัคมและวฒันธรรม เทคโนโลย ีการเมอืง การแข่งขนั เป็นต้น ได้ส่งผลกระทบต่อการวางแผน
ของผู้บรหิารเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในการวางแผนก าไร เพราะสภาพแวดล้อมดงักล่าวมี
ความเกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีใ่ชใ้นการวเิคราะหต์น้ทุน ปรมิาณ และก าไร ไดแ้ก่ ต้นทุนผนัแปรต่อ
หน่วย ต้นทุนคงที่รวม ราคาขายต่อหน่วย การเปลีย่นแปลงเหล่านี้จะท าให้จุดคุม้ทุน และก าไร
ของบรษิัทเปลี่ยนแปลงไปด้วย  ดงันัน้ ผู้บรหิารของบรษิัทจงึต้องติดตามการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวอยู่เสมอเพื่อให้การวางแผนทนัต่อสถานการณ์ในปจัจุบนัทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่สามารถ
พจิารณาถงึการเปลีย่นแปลงตวัแปรในการวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

1. การเปล่ียนแปลงต้นทุนผนัแปรต่อหน่วย 

ส าหรบัขอ้มลูการเปลีย่นแปลงตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยทีจ่ะอธบิายต่อไปนี้ จะขอยก 

ตวัอยา่งโดยใชข้อ้มลูตวัแปรตามตวัอยา่งที ่4-1 ซึง่มกีารก าหนดค่าของตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งไว้
แลว้ ดงันี้ 

  x   =  4,000  

  p   =  200 

  b    = 120 

  a    = 200,000 
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ตวัอย่างท่ี  4-8 

 จากขอ้มลูตวัอยา่งที ่4-1 ของบรษิทั เจา้ขนุทองไทย จ ากดั ถา้บรษิทัลดต้นทุนผนัแปร
ต่อหน่วยลงจากเดมิหน่วยละ 120 บาท เป็น 100 บาท ขณะทีป่จัจยัอื่นไม่เปลีย่นแปลง ปรมิาณ
ขาย ณ จดุคุม้ทุนใหมข่องบรษิทัคอืเท่าใด 

 การเปลีย่นแปลงขอ้มลูขา้งต้น มผีลกระทบต่อตวัแปร b จากเดมิมคี่าเท่ากบั 120 แต่
ตามเงื่อนไขนี้ได้เปลี่ยนเป็นเท่ากบั 100 ขณะทีค่่าตวัแปรอื่นไม่เปลี่ยนแปลง จงึสามารถแสดง
การค านวณไดด้งันี้ 

  จากสตูร  XBE   = 
b-p

a
 

 

      = 
100-200

200,000
 

  

       = 2,000 หน่วย 
 

 ดงันัน้ จากการค านวณจะเหน็ว่าเมื่อต้นทุนผนัแปรต่อหน่วยลดลงจาก 120 บาท เป็น 
100 บาท จดุคุม้ทุนจะลดลงจาก 2,500 หน่วย เป็น 2,000 หน่วย 

 

2. การเปล่ียนแปลงต้นทุนคงท่ีรวม 

ส าหรบัขอ้มลูการเปลีย่นแปลงตน้ทุนคงทีร่วม จะขอยกตวัอยา่งโดยใชข้อ้มลูตวัแปร 
ตามตวัอยา่งที ่4-1 ซึง่มกีารก าหนดค่าของตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งไวแ้ลว้ ดงันี้ 

  x   =  4,000  

  p   =  200 

  b    = 120 

  a    = 200,000 

 

ตวัอย่างท่ี 4-9 

 จากขอ้มลูตวัอย่างที ่4-1 ของบรษิทั เจา้ขุนทองไทย จ ากดั ถ้าบรษิทัเพิม่ต้นทุนคงที่
รวมจากเดมิ 200,000 บาท เป็น 250,000 บาท ขณะทีป่จัจยัอื่นไม่เปลีย่นแปลง ปรมิาณขาย ณ 
จดุคุม้ทุนใหมเ่ป็นจ านวนเท่าใด  
 การเปลีย่นแปลงขอ้มลูขา้งตน้ มผีลกระทบต่อตวัแปร a จากเดมิมคี่าเท่ากบั 200,000 
แต่ตามเงือ่นไขน้ีไดเ้ปลีย่นเป็นเท่ากบั 250,000 ขณะทีค่่าตวัแปรอื่นไม่เปลีย่นแปลง จงึสามารถ
แสดงการค านวณไดด้งันี้ 
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   จากสตูร  XBE   = 
b-p

a
 

 

       = 
100-200

250,000
 

 

      = 3,125 หน่วย  
 

 ดงันัน้ จากการค านวณจะเห็นว่าเมื่อเพิ่มต้นทุนคงที่รวมจาก 200,000 บาท เป็น 
250,000 บาท จดุคุม้ทุนจะเพิม่ขึน้จาก 2,500 หน่วย เป็น 3,125 หน่วย 

 

 3.  การเปล่ียนแปลงราคาขายต่อหน่วย 

ส าหรบัขอ้มลูการเปลีย่นแปลงราคาขายต่อหน่วย จะขอยกตวัอยา่งโดยใชข้อ้มลู 

ตวัแปรตามตวัอยา่งที ่4-1 ซึง่มกีารก าหนดค่าของตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งไวแ้ลว้ ดงันี้ 
  x   =  4,000  

  p   =  200 

  b    = 120 

  a    = 200,000 

 

ตวัอย่างท่ี 4-10 

 จากตวัอย่างที ่4-1 ของบรษิทั เจา้ขุนทองไทย จ ากดั ถ้าบรษิทัลดราคาขายต่อหน่วย
ลงจากเดมิหน่วยละ 200 บาท เป็น 180 บาท ขณะทีป่จัจยัอื่นไม่เปลีย่นแปลง ปรมิาณขาย ณ 
จดุคุม้ทุนใหมเ่ป็นจ านวนเท่าใด  
 การเปลีย่นแปลงขอ้มลูขา้งต้น มผีลกระทบต่อตวัแปร p จากเดมิมคี่าเท่ากบั 200 แต่
ตามเงื่อนไขนี้ได้เปลี่ยนเป็นเท่ากบั 180 ขณะทีค่่าตวัแปรอื่นไม่เปลี่ยนแปลง จงึสามารถแสดง
การค านวณไดด้งันี้ 

  จากสตูร   XBE   = 
bp

a

  

 

     = 
100180

250,000

   

   

     = 3,333.33 หน่วย  
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 ดงันัน้ จากการค านวณจะเหน็ว่าเมื่อราคาขายต่อหน่วยลดลงจาก 200 บาท เป็น 180 

บาท จดุคุม้ทุนจะเพิม่ขึน้จาก 2,500 หน่วย เป็น 3,333.33 หน่วย หรอืประมาณ 3,333 หน่วย 

 

ส่วนเกินท่ีปลอดภยั  

 ส่วนเกนิทีป่ลอดภยั (Margin of Safety) หมายถงึ ผลต่างระหว่างยอดขายจรงิ หรอื
ยอดขายตามเป้าหมาย กับยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน ประโยชน์ของการวิเคราะห์ส่วนเกินที่
ปลอดภยัคอื จะช่วยให้ฝ่ายบรหิารสามารถน าไปใช้ในการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการก าหนด และ
ยอมรบันโยบายบางอย่างที่อาจจะมผีลท าให้ยอดขายในปจัจุบนั หรอืยอดขายตามเป้าหมาย
ลดลง แต่ไม่ต ่ากว่าจุดคุม้ทุน หรอืไม่ท าใหบ้รษิทัขาดทุนนัน่เอง โดยทัว่ไปส่วนเกนิทีป่ลอดภยั
มกัแสดงอยูใ่นรปูจ านวนเงนิ (บาท) หรอืเป็นอตัราส่วน โดยสามารถแสดงการค านวณไดด้งันี้  
 

 1.  จ านวนเงินส่วนเกินท่ีปลอดภยั 

  ส่วนเกนิทีป่ลอดภยั เป็นผลต่างของยอดขายจรงิกบัยอดขาย ณ จุดคุม้ทุน สามารถ
ค านวณไดจ้ากสตูร ดงันี้ 
 

  ส่วนเกนิทีป่ลอดภยั (บาท)  =  ยอดขายจรงิ  -  ยอดขาย ณ จดุคุม้ทุน  

 

 2.  อตัราส่วนเกินท่ีปลอดภยั  

  การวเิคราะห์อตัราส่วนเกนิทีป่ลอดภยั เป็นการเปรยีบเทยีบส่วนเกนิทีป่ลอดภยัที่จะ
เกดิขึน้ว่าเป็นกีเ่ปอรเ์ซน็ตห์รอืเป็นรอ้ยละเท่าไรของยอดขาย สามารถค านวณไดจ้ากสตูร ดงันี้ 
 

   อตัราส่วนเกนิทีป่ลอดภยั   =  100  xยอดขายจรงิ
จุดคุม้ทนุณ  ยอดขาย- ยอดขายจรงิ













 

    

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับส่วนเกินที่ปลอดภัย จึงขอ
ยกตวัอยา่งเพื่ออธบิายและแสดงการค านวณประกอบ ดงัแสดงไดใ้นตวัอยา่งที ่4-11 ดงันี้ 
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 ขอ้มูลจากตวัอย่างที่ 4-1 ของบรษิัท เจ้าขุนทองไทย จ ากดั สามารถน ามาข้อมูลมา
แสดงการค านวณก าไรส่วนเกนิทีป่ลอดภยั และอตัราส่วนเกนิทีป่ลอดภยั ไดด้งันี้ 
 

 1.  ส่วนเกนิทีป่ลอดภยั (บาท)    =  ยอดขายจรงิ  -  ยอดขาย ณ จดุคุม้ทุน 

                                                  =   800,000  -  500,000 

                                                  =   300,000 บาท 
 

 2.  อตัราส่วนเกนิทีป่ลอดภยั  =  100  xยอดขายจรงิ
จุดคุม้ทนุณ  ยอดขาย- ยอดขายจรงิ











   

 

   =  100  x
800,000

500,000- 800,000









 

                                

                                                  =   0.375 หรอื 37.50% 

 

ดงันัน้ ส่วนเกนิทีป่ลอดภยัของบรษิทั เจา้ขุนทองไทย จ ากดั กจ็ะเท่ากบั 300,000 บาท 

หรอืคดิเป็นอตัราส่วนเกนิทีป่ลอดภยัเท่ากบั 37.50% 

 

การวิเคราะหจ์ดุคุ้มทนุกรณีขายสินค้าหลายชนิด 

 การวเิคราะหจ์ดุคุม้ทุนทีก่ล่าวมาขา้งตน้เป็นเพยีงการวเิคราะหจ์ุดคุม้ทุนทีเ่กดิจากการ
ขายสนิค้าชนิดเดยีวเท่านัน้ แต่ถ้ากรณีบรษิทัขายสนิค้าหลายชนิด หรอืมากกว่า 1 ชนิดและ
สนิค้าแต่ละชนิดก็มตี้นทุนต่างกนั ราคาขายต่างกนั จงึท าให้ก าไรที่ได้ก็ต่างกนั การค านวณ
จุดคุ้มทุนจงึต้องหาสดัส่วนการขาย (Sale Mix) เพื่อให้ทราบว่าจะต้องขายสนิค้าแต่ละชนิด
จ านวนเท่าใด จงึจะท าใหบ้รษิทัคุม้ทุน โดยต่อไปนี้จะใช ้ก าไรส่วนเกินต่อหน่วยถวัเฉล่ีย เพื่อ
ประกอบการค านวณจดุคุม้ทุน ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วยถวัเฉลีย่ สามารถค านวณไดจ้ากสตูรดงันี้ 
(ไพบลูย ์ ผจงวงศ,์  2554 : 93) 
 

  

   ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วยถวัเฉลีย่ =  
ขายรวมสัดส่วนการ

การขายตามสัดส่วน ินต่อหน่วยก าไรส่วนเก
    

 

 เพื่อให้เข้าใจและชดัเจนมากยิง่ขึ้น เกี่ยวกบัการวเิคราะห์จุดคุ้มทุนกรณีขายสนิค้า
หลายชนิด จงึขอยกตวัอยา่งประกอบการอธบิายและค านวณ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่4-12 ดงันี้ 
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  บรษิัท แอดอาร์ตการผลิต จ ากดั ผลติและขายสนิค้า 2 ชนิด คอื กระเป๋าเดนิทาง 
และกระเป๋าแฟชัน่ มขีอ้มลูเกีย่วกบัการผลติและขาย ดงันี้ 
 

 

 จากขอ้มูลขา้งต้น สามารถน ามาแสดงการวเิคราะห์จุดคุม้ทุนของสนิคา้แต่ละชนิดได้
ตามล าดบัต่อไปนี้ 
 

 1.  ค านวณสดัส่วนการขาย  

 จากยอดขายกระเป๋าเดนิทางเท่ากบั 500 หน่วย ส่วนยอดขายกระเป๋าแฟชัน่เท่ากบั 
1,000 หน่วย ดงันัน้ เมื่อเทยีบยอดขายของสนิคา้ทัง้ 2 ชนิด จงึมสีดัส่วนการขายเท่ากนั 1 : 2 
 

 2.  ค านวณก าไรส่วนเกินต่อหน่วยถวัเฉล่ีย  

 

รายการ ก าไร
ส่วนเกิน
ต่อหน่วย 

 สดัส่วน
การขาย 

 ก าไรส่วนเกินต่อ
หน่วยตามสดัส่วน

การขาย 

กระเป๋าเดนิทาง 100 x 1 = 100 

กระเป๋าแฟชัน่ 40 x  2 =  80 

รวม    3  180 

 กระเป๋า
เดินทาง 

กระเป๋า
แฟชัน่ 

รวม 

ปรมิาณการขาย     500  1,000  1,500 

ราคาขายต่อหน่วย  200 90  

ยอดขาย 100,000 90,000 190,000 

หกั  ตน้ทุนผนัแปร    

         กระเป๋าเดนิทาง @ 100  50,000   

         กระเป๋าแฟชัน่   @  50         -    50,000 (100,000) 

ก าไรส่วนเกนิ    

         กระเป๋าเดนิทาง @ 100 (200 - 100) 50,000   

         กระเป๋าแฟชัน่   @ 40 (90 - 40)  40,000 90,000 

หกั  ตน้ทุนคงที ่ 26,000 10,000 (36,000) 

ก าไรสุทธ ิ   54,000 
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 ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วยถวัเฉลีย่   =      
3

180
 

       = 60 บาท 

  

 3.  ค านวณจดุคุ้มทุนรวมเป็นปริมาณการขาย   

    จาก    = ถวัเฉล่ีย ินต่อหน่วยก าไรส่วนเก
ิ่รวมต้นทนุคงที

 

 

       = 
60

36,000
 

 

       = 600 หน่วย 
 

 จากการค านวณขา้งต้น  จุดคุ้มทุนรวมของสนิค้ากระเป๋าเดนิทาง และกระเป๋าแฟชัน่ 
ของบรษิทั แอดอารต์การผลติ จ ากดัเท่ากบั 600 หน่วย ซึง่สามารถน ามาหาจุดคุม้ทุนของสนิคา้
แต่ละชนิด ไดด้งันี้ 
 

 สินค้ากระเป๋าเดินทาง 

 ปรมิาณการขาย ณ จดุคุม้ทุน  = 
3

1
  x600  

       = 200 หน่วย 

 

 ยอดขาย ณ จดุคุม้ทุน   = 200 หน่วย x 200 บาท 

       = 40,000 บาท 

 

 สินค้ากระเป๋าแฟชัน่ 

 ปรมิาณการขาย ณ จดุคุม้ทุน  = 
3

2
  x600  

       = 400 หน่วย 

 

 ยอดขาย ณ จดุคุม้ทุน   = 400 หน่วย  x  90 บาท 

       = 36,000 บาท 

 

ต้นทุนคงท่ีรวม 
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 จากการค านวณจุดคุม้ทุนขา้งต้น เป็นจุดคุม้ทุนเมื่อสดัส่วนของการขายสนิคา้กระเป๋า
เดนิทาง และกระเป๋าแฟชัน่ เท่ากบั 1 : 2 เท่านัน้ โดยต้องก าหนดใหส้ดัส่วนของการขายคงที่
เสมอในช่วงของการวเิคราะห ์ซึง่เป็นไปตามขอ้สมมตฐิานของการวเิคราะหท์ีว่่าสดัส่วนการขาย
ของสินค้าแต่ละชนิดจะคงที่ในทุกๆระดับของการขาย เพราะถ้าสัดส่วนของการขาย
เปลีย่นแปลงไป จดุคุม้ทุนกจ็ะเปลีย่นแปลงไปดว้ย ดงันัน้ในการค านวณหาสดัส่วนของการขาย
จงึต้องใช้ความระมดัระวังให้เกิดความถูกต้อง เพราะถ้าค านวณผิดก็จะท าให้การค านวณ
จดุคุม้ทุนของสนิคา้แต่ละชนิดผดิตามไปดว้ย  

 

สรปุ 

 

 การวิเคราะห์ต้นทุน ปรมิาณ และก าไร เป็นเครื่องมอืส าคญัที่ช่วยผู้บรหิารในการ
วางแผนก าไรของบรษิทั ซึ่งการวางแผนก าไรทีด่จี าเป็นต้องค านวณหาจุดคุ้มทุนก่อน เพราะ
เป็นการวเิคราะหห์าจดุทีม่ปีรมิาณขายหรอืยอดขายเท่ากบัต้นทุนทีจ่ะเกดิขึน้ทัง้หมดของบรษิทั
พอดี การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนท าได้ 3 วิธี คือ วิธีใช้แผนภาพ วิธีใช้สมการ และวิธีใช้ก าไร
ส่วนเกนิ ซึง่หลงัจากวเิคราะห์จุดคุม้ทุนไดแ้ลว้กจ็ะน าไปวางแผนก าไรต่อโดยวธิใีชส้มการ และ
วธิีใช้ก าไรส่วนเกิน นอกจากนี้ยงัมีการวเิคราะห์ส่วนเกินที่ปลอดภยัเพื่อช่วยให้ฝ่ายบรหิาร
สามารถน าไปใชใ้นการตดัสนิใจเกีย่วกบัการก าหนด และยอมรบันโยบายบางอย่างทีอ่าจจะมผีล
ท าให้ยอดขายในปจัจุบนัหรอืยอดขายตามเป้าหมายลดลง แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมใน
ปจัจบุนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปผูบ้รหิารจงึต้องศกึษาถงึการเปลีย่นแปลงตวัแปรในการวเิคราะห์
ต้นทุน ปรมิาณ และก าไรอยู่เสมอ รวมไปถงึต้องศกึษาการวเิคราะห์จุดคุ้มทุนกรณีบรษิทัขาย
สนิคา้หลายชนิด เพื่อใหท้ราบว่าจะต้องขายสนิคา้แต่ละชนิดจ านวนเท่าใด โดยใช้ก าไรส่วนเกนิ
ต่อหน่วยถวัเฉลีย่ แต่ควรระมดัระวงัในการค านวณหาสดัส่วนของการขายใหถู้กตอ้ง  
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

   

1.   จงค านวณหาจ านวนเงนิในช่องว่างทีห่ายไปใหส้มบรูณ์ โดยแต่ละกรณเีป็นอสิระจากกนั 
 

กรณี รายได้ ต้นทุน 

ผนัแปร 

ต้นทุน
คงท่ี 

ต้นทุน
รวม 

ก าไรจาก
การ

ด าเนินงาน 

ก าไร
ส่วนเกิน 

อตัรา
ก าไร

ส่วนเกิน 

1 .......... 1,500 ............. 2,200 1,800 2,500 ............. 
2 1,500 ............... 300 ............... 600 900 ............. 
3 2,000 800 ............. 1,200 ................. ............... ............. 
4 3,000 ............... 300 ............... ................. ............... 20% 

 

2.  จงเตมิตวัเลขในช่องว่างต่อไปนี้ใหถู้กตอ้ง โดยแต่ละกรณเีป็นอสิระจากกนั 
 

กรณี ราคาขาย ต้นทุน 

ผนัแปร 

ต่อหน่วย 

หน่วยขาย ก าไร
ส่วนเกิน
รวม 

ต้นทุนคงท่ี
รวม 

ก าไร 

จากการ
ด าเนินงาน 

1 40 25 5,000 …………… …………… 28,000 

2 32 …………… 10,000 90,000 50,000 …………… 

3 …………… 12 9,000 45,000 20,000 …………… 

4 50 34 …………… 24,000 …………… 12,000 

 

3.  บริษัท เอ็มแอนเอ็ม จ ากัด มีข้อมูลเกี่ยวกับยอดขาย และต้นทุนที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ผลิตภณัฑ์ชนิดหนึ่ง โดยได้วางแผนการผลิตและขายปกติเท่ากับ 10,000 หน่วย ราคาขาย
หน่วยละ 40 บาท ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยเท่ากบั 25 บาท ตน้ทุนคงทีร่วม 100,000 บาท  
  

ให้ท า   

 จงค านวณหาค าตอบต่อไปนี้  

 1.  ก าไรส่วนเกนิรวม     

 2.  ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย 

 3.  อตัราก าไรส่วนเกนิ  
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4.  ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูของบรษิทั น าโชค จ ากดั   

ขายสนิคา้ (1,000 หน่วย x 100 บาท) 100,000 บาท 

ตน้ทุนผนัแปร (1,000 หน่วย x 60 บาท) 60,000 บาท 

ตน้ทุนคงที ่ 20,000 บาท 

   

ให้ท า   

จงค านวณหาค าตอบต่อไปนี้      

1.  ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย 

2.  อตัราก าไรส่วนเกนิ 

3.  ปรมิาณการขาย ณ จดุคุม้ทุน  
4.  จ านวนเงนิ ณ จดุคุม้ทุน 

5.  พสิจูน์ปรมิาณการขาย ณ จดุคุม้ทุน 

  

5.  รา้นปงัปอนด ์ไดท้ าการผลติและจ าหน่ายขนมเคก้ โดยในเดอืนทีผ่่านมามยีอดขายจ านวน 

2,000 ปอนด ์ราคาปอนดล์ะ 150 บาท มตี้นทุนการผลติผนัแปรต่อหน่วยเท่ากบั 80 บาท 

ค่าใชจ้า่ยการผลติคงทีร่วมเท่ากบั 40,000 บาท นอกจากนี้ ยงัมคี่านายหน้าในการขายปอนดล์ะ 
10 บาท และค่าใชจ้า่ยการขายและการบรหิารคงทีร่วม 20,000 บาท 

 

ให้ท า   

จงวเิคราะหจ์ดุคุม้ทุนโดยใชว้ธิต่ีางๆ ต่อไปนี้ เพื่อหาปรมิาณการขาย ณ จดุคุม้ทุน 

 1.  โดยวธิใีชแ้ผนภาพ 

2.  โดยวธิใีชส้มการ 
3.  โดยวธิใีชก้ าไรส่วนเกนิ  
 

6.  ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูของบรษิทั ตน้หมาก จ ากดั  
ขายสนิคา้  500,000 บาท 

ตน้ทุนผนัแปร  200,000 บาท 

ตน้ทุนคงที ่ 120,000 บาท 

ปรมิาณหน่วยผลติและขาย 1,000 หน่วย 

 

 

 



 

  บทที ่4  

  

119 การวเิคราะหต์น้ทุน ปรมิาณ และก าไร 

ให้ท า   

จงใชว้ธิต่ีอไปนี้ เพื่อค านวณปรมิาณการขาย ณ จดุคุม้ทุน   

1.  โดยวธิใีชส้มการ 
2.  โดยวธิใีชก้ าไรส่วนเกนิ 

 

7.  ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูของบรษิทั ตน้หอม จ ากดั  
ขายสนิคา้  500,000 บาท 

ตน้ทุนผนัแปร  200,000 บาท 

ตน้ทุนคงที ่ 120,000 บาท 

ปรมิาณหน่วยผลติและขาย 

บรษิทัตอ้งการก าไรก่อนภาษ ี

1,000 

30,000 

หน่วย 

บาท 

 

ให้ท า   

จงค านวณปรมิาณการขาย และยอดขาย เพื่อใหไ้ดก้ าไรตามทีต่อ้งการ ตามวธิต่ีอไปนี้ 
1.  โดยวธิใีชส้มการ 
2.  โดยวธิใีชก้ าไรส่วนเกนิ 

 

8.  บรษิทั ตน้น ้า จ ากดั ผลติและขายสนิคา้ชนิดหน่ึง มขีอ้มลูการผลติและขายในปจัจบุนั ดงัน้ี 

ปรมิาณการผลติและขาย 20,000 หน่วย 

ราคาขายต่อหน่วย 20 บาท 

ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 15 บาท 

ตน้ทุนคงทีต่่อหน่วย 4 บาท 

 

ให้ท า  (แต่ละกรณเีป็นอสิระจากกนั)      

1. ค านวณหาปรมิาณขาย ณ จดุคุม้ทุน และจ านวนเงนิ ณ จดุคุม้ทุน และท างบ 

ก าไรขาดทุนพสิจูน์ปรมิาณขาย ณ จดุคุม้ทุน  
2. ถา้บรษิทัตอ้งการก าไรก่อนหกัภาษเีท่ากบั 40,000 บาท ตอ้งขายสนิคา้จ านวน 

กีห่น่วย 

3.  ถา้ขายสนิคา้ได ้15,000 หน่วย บรษิทัจะไดก้ าไรหรอืขาดทุน เพราะเหตุใด 

4.  ถา้บรษิทัตอ้งการเพิม่ราคาขายเป็นหน่วยละ 25 บาท ปรมิาณขาย ณ จดุคุม้ทุน     
    ใหมค่อืเท่าใด 
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9.  บรษิทั ก่อไผ่การผลติ จ ากดั เป็นบรษิทัผูผ้ลติและจ าหน่ายสนิคา้ชนิดหนึ่ง ซึ่งในขณะนี้
ผู้จดัการฝ่ายบญัชขีองบรษิัทก าลงัพจิารณาเกี่ยวกบัการวางแผนก าไรของปี 25x2 ข้อมูลที่
น ามาใชป้ระกอบการพจิารณาเป็นขอ้มลูของปี 25x1 มดีงันี้ 
 

ปรมิาณการผลติและจ าหน่าย 1,500 หน่วย 

ราคาขายต่อหน่วย 400 บาท 

ตน้ทุนการผลติต่อหน่วย:   

 วตัถุดบิทางตรง 80 บาท 

 ค่าแรงงานทางตรง 100 บาท 

 ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร 50 บาท 

 ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่ 60 บาท 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน:   

 ค่านายหน้าและค่าขนส่งต่อหน่วย 20 บาท 

 ค่าใชจ้่ายการขายคงทีร่วม 20,000 บาท 

 ค่าใชจ้่ายการบรหิารคงทีร่วม 40,000 บาท 

อตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 20%   

 

ให้ท า      

1.  ค านวณหายอดขาย ณ จดุคุม้ทุน  
2.  ถา้บรษิทัตอ้งการก าไรหลงัหกัภาษเีท่ากบั 120,000 บาท จะตอ้งมยีอดขายเท่าใด 

     และพสิจูน์ยอดขายทีท่ าใหไ้ดก้ าไรตามตอ้งการ 
3.  ค านวณส่วนเกนิทีป่ลอดภยั และอตัราส่วนเกนิทีป่ลอดภยั  
4.  ค านวณปรมิาณขาย ณ จดุคุม้ทุนใหมใ่นกรณต่ีอไปนี้ (แต่ละกรณเีป็นอสิระจากกนั) 
 4.1  ค่าแรงงานทางตรงเพิม่ขึน้  20% 

 4.2  ตน้ทุนคงทีเ่พิม่ขึน้ 10%  

 4.3  ราคาขายต่อหน่วยลดลงจาก 400 บาท เป็น 380 บาท 

 4.4  ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยและราคาขายต่อหน่วยเพิม่ขึน้ 5%   
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10.  บรษิทั เพลงิทระนง จ ากดั  มผีลการด าเนินงานของงวดทีผ่่านมา ดงันี้ 
  หน่วย : บาท 

 ต่อหน่วย รวม 

ขาย (20,000 หน่วย) 40 800,000 

หกั  ตน้ทุนผนัแปร  25 500,000 

ก าไรส่วนเกนิ 15 300,000 

หกั  ตน้ทุนคงที ่  180,000 

ก าไรจากการด าเนินงาน  120,000 

 

ให้ท า  

 ค านวณก าไรขาดทุนของการเปลีย่นแปลงในแต่ละกรณีต่อไปนี้ (แต่ละกรณีเป็นอสิระ
จากกนั)  

1. ปรมิาณขายเพิม่ขึน้ 20% จากการโฆษณาสนิคา้เพิม่เตมิซึง่เสยีค่าใชจ้า่ยจ านวน  
  10,000 บาท 

 2.  ราคาขายลดลง 5 บาทต่อหน่วย ตน้ทุนคงทีเ่พิม่ขึน้ 20,000 บาท 

 3.  ราคาขายเพิม่ขึน้ 10%  หน่วยขายลดลง 5%  ตน้ทุนคงทีเ่พิม่ 15% 

 4.  ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยและราคาขายต่อหน่วยเพิม่ขึน้ 5%   
 

11.  บรษิทั แรงเงาการคา้ จ ากดั ท าการผลติสนิคา้และจ าหน่ายสนิคา้ชนิดหนึ่ง  โดยรวบรวม
ขอ้มูลเกี่ยวกบัการผลติประจ าปี 25x1 เพื่อใช้ในการวเิคราะห์ต้นทุน ปรมิาณ และก าไร ในปี 
25x2 ดงันี้  

 

ปรมิาณการผลติและจ าหน่าย 10,000 หน่วย 

ราคาขายต่อหน่วย 300 บาท 

ตน้ทุนการผลติ ประกอบดว้ย   

 วตัถุดบิทางตรงต่อหน่วย 80 บาท 

 ค่าแรงงานทางตรงต่อหน่วย 50 บาท 

 ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปรต่อหน่วย 40 บาท 

 ค่าใชจ้่ายการผลติคงทีร่วม 300,000 บาท 
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ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิาร ประกอบดว้ย 

 ค่าใชจ้่ายการขายผนัแปร 10% ของยอดขาย 

 ค่าใชจ้่ายการขายคงทีร่วม 50,000 บาท 

 ค่าใชจ้่ายการบรหิารคงทีร่วม 150,000 บาท 

อตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 20% 

 

  

ให้ท า      

1.  ค านวณหาหน่วยขาย ณ จดุคุม้ทุน  
2.  บรษิทัมกี าไรก่อนหกัภาษใีนปี 25x2 จ านวนเท่าใด 

3.  ถา้บรษิทัตอ้งการก าไรก่อนหกัภาษเีพิม่ขึน้จากเดมิ 20% จะตอ้งมหีน่วยขายเท่าใด 

     และพสิจูน์หน่วยขายทีท่ าใหไ้ดก้ าไรตามตอ้งการ 
4.  ค านวณส่วนเกนิทีป่ลอดภยั (บาท) 
5.  ถา้บรษิทัตอ้งการลดราคาขายจากหน่วยละ 300 บาท เป็น 290 บาท หน่วยขาย      
    ณ จดุคุม้ทุนใหม ่คอืเท่าใด 

6.  ถา้หลงัจากลดราคาเป็น 290 บาทแลว้ ฝา่ยการตลาดคาดว่าจะท าใหย้อดขาย 

    ของบรษิทัฯ เพิม่อกี 20% โดยทีต่น้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งอื่นไมม่กีารเปลีย่นแปลง 
    บรษิทัควรตดัสนิใจลดราคาดงักล่าวหรอืไม ่เพราะเหตุใด 

 

12.  บรษิทั น ้าใจไทย จ ากดั ผลติและจ าหน่ายสนิคา้อยู ่3 ชนิด คอื สนิคา้เอ สนิคา้บ ีและ 
สนิคา้ซ ีขอ้มลูในการผลติและขายในปี 25x1 มดีงันี้  

 

สินค้า ราคาขายต่อหน่วย 

(บาท) 
ต้นทุนผนัแปรต่อหน่วย 

(บาท) 
ปริมาณการผลิต
และขาย (หน่วย) 

เอ 15  9 1,200 

บ ี 20 13   800 

ซ ี 30 10   600 

  

ตน้ทุนคงทีร่ว่มของสนิคา้ทัง้ 3 ชนิด มจี านวน  21,000 บาท 
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ให้ท า 

 1.  ค านวณก าไรสุทธสิ าหรบัปี 25x1 

 2.  ค านวณจดุคุม้ทุนรวม 

 3.  ค านวณก าไรส่วนเกนิเฉลีย่ต่อหน่วย  
 4.  ค านวณจดุคุม้ทุนของสนิคา้แต่ละชนิด 

 5.  ค านวณอตัราส่วนเกนิทีป่ลอดภยัส าหรบัปี 25x1  

   

13.  บรษิทั ไทยสว่าง จ ากดั ประกอบบรษิทัผลติและขายหลอดไฟ 2 ชนิด ไดแ้ก่ หลอดกลม 
หลอดนีออน มขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 
 

 หลอดกลม หลอดนีออน 

ปรมิาณผลติและขาย (หน่วย) 3,000 4,000 

ราคาขายต่อหน่วย (บาท) 40 60 

ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย (บาท)   

         ตน้ทุนการผลติผนัแปร 20 30 

         ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารผนัแปร 5 10 

ตน้ทุนคงทีร่ว่มเกดิขึน้จ านวน  71,440 บาท   
 

 

ให้ท า 

 1.  ค านวณก าไรส่วนเกนิของสนิคา้แต่ละชนิด 

 2.  ค านวณสดัส่วนของการขาย  
 3.  ค านวณจดุคุม้ทุนรวม 

 4.  ค านวณก าไรส่วนเกนิเฉลีย่ต่อหน่วย  
 5.  ค านวณจดุคุม้ทุนของสนิคา้แต่ละชนิด 

 6.  ถา้บรษิทัตอ้งการก าไรก่อนหกัภาษจี านวน 80,000 บาท ตอ้งขายสนิคา้แต่ละชนิด 

    จ านวนเท่าใด 
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14.  ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูงบก าไรขาดทุน ส าหรบัปี  สิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 25x1 ของ 
บรษิทั อุดรรกัด ีจ ากดั  
 

บริษทั  อดุรรกัดี  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x1 

หน่วย : บาท 

ขาย (12,000 หน่วย x 100 บาท  1,200,000 

หกั  ตน้ทุนผนัแปร:    

              ตน้ทุนขายผนัแปร  420,000  

              ค่าใชจ้า่ยการในขายและบรหิารผนัแปร  60,000 480,000 

ก าไรส่วนเกนิ   720,000 

หกั  ตน้ทุนคงที:่    

 ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่  200,000  

 ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารคงที ่   250,000 450,000 

ก าไรก่อนหกัภาษ ี   270,000 

 

ให้ท า 

   

1.  ค านวณหาจดุคุม้ทุนเป็นจ านวนหน่วย และจ านวนเงนิ  
2.  ท างบก าไรขาดทุนเพื่อพสิจูน์ยอดขาย ณ จดุคุม้ทุน ตามทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1. 

3.  ค านวณหาจ านวนเงนิส่วนเกนิทีป่ลอดภยั และอตัราก าไรส่วนเกนิ 

4.  ถา้บรษิทัตอ้งการก าไรก่อนหกัภาษ ี330,000 บาท จะตอ้งมหีน่วยขายเท่าใด 

     และพสิจูน์หน่วยขายทีท่ าใหไ้ดก้ าไรตามตอ้งการ 
5.  ถา้บรษิทัตอ้งการก าไรหลงัหกัภาษ ี450,000 บาท จะตอ้งมยีอดขายเท่าใด 

     และพสิจูน์ยอดขายทีท่ าใหไ้ดก้ าไรตามตอ้งการ 
6.  ถา้ตน้ทุนขายผนัแปรของบรษิทัเพิม่ขึน้ 20% ขณะทีม่คี่าใชจ้า่ยการผลติคงทีล่ดลง  
    10% ตอ้งการ หน่วยขาย ณ จดุคุม้ทุนใหม ่คอืเท่าใด 

7.  ถา้บรษิทัขายสนิคา้ไดจ้ านวน 7,000 หน่วย ผลจากการด าเนินงานจะเป็นก าไรหรอื 

    ขาดทุน เพราะเหตุใด และมจี านวนเงนิเท่าใด 
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บทท่ี  5  
งบประมาณ 

 

  ธุรกจิส่วนใหญ่ทีป่ระสบความส าเรจ็ไดใ้นปจัจุบนัทัง้ขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ อาจมลีกัษณะการด าเนินงานในรปูแบบธุรกจิการใหบ้รกิาร หรอืธุรกจิการขายสนิคา้จาก 2 

ลกัษณะ ได้แก่ ธุรกจิผลติแล้วขาย และธุรกิจซื้อมาแล้วขาย สิง่ส าคญัที่ช่วยให้ธุรกจิดงักล่าว
ประสบความส าเรจ็ได้กค็อื การจดัท างบประมาณหลกั (Master Budget) ซึง่จะมงีบประมาณ
ยอ่ยหลายงบประมาณ เช่น งบประมาณการขาย งบประมาณการผลติ งบประมาณตน้ทุนขาย 

เป็นต้น เพราะงบประมาณจะช่วยในเรื่องของการวางแผนและควบคุม แสดงให้ทราบถงึการ
ไดม้าและใชไ้ปของทรพัยากรทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ส่งผลใหธุ้รกจิบรรลุ
วตัถุประสงคต์ามทีต่อ้งการ และนอกจากนี้งบประมาณยงัเป็นเครือ่งมอืในการวดัและประเมนิผล
การด าเนินงานของผูร้บัผดิชอบในแต่ละส่วนงานยอ่ยไดอ้กีดว้ย 

  
ความหมายของงบประมาณ 

 

 สมนึก  เอือ้จริะพงษ์พนัธ ์ (2552 : 198) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า งบประมาณ หมายถงึ 
แผนงานทีแ่สดงใหท้ราบถงึการใชท้รพัยากรของบรษิทัใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดในช่วงระยะเวลา
ต่างๆ 

 ไพบูลย์  ผจงวงศ์  (2554 : 100) ได้ให้ความหมายไว้ว่า งบประมาณ หมายถึง 
แผนงานที่แสดงรายละเอียดในการจดัหาและใช้ไปของทรพัยากรในช่วงระยะเวลาหนึ่งใน
อนาคตในรปูของตวัเลขจ านวนเงนิ เพื่อใชใ้นการควบคุม และประเมนิผลงานในปจัจุบนัและการ
วางแผนงานในอนาคต 

 เบญจมาศ อภสิทิธิภ์ญิโญ  (2554 : 245) ได้ให้ความหมายไว้ว่า งบประมาณ  
หมายถึง  แผนการด าเนินงานที่เกี่ยวกบัการได้มาและใช้ไปของข้อมูลทางการเงนิซึ่งได้ถูก
ก าหนดไวล้่วงหน้าส าหรบัช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึง่อาจท าไดท้ัง้ในระยะสัน้และในระยะยาว  
 กชกร  เฉลมิกาญจนา  (2557 : 141) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า งบประมาณ หมายถงึ  
แผนทางการเงนิที่แสดงถึงทรพัยากรที่จ าเป็นต้องใช้ไปในการท ากิจกรรม และสอดคล้องกบั
เป้าหมายทางการเงนิส าหรบัแต่ละงวดเวลาในอนาคต งบประมาณจะแสดงภาพรวมของแผน 

ทางการเงนิของบรษิทัส าหรบัระยะเวลาหนึ่งๆ  
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 กล่าวโดยสรุป  งบประมาณ หมายถึง แผนการด าเนินงานเชิงปรมิาณที่ได้มีการ
ก าหนดไวล้่วงหน้าส าหรบัช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง อาจแสดงเป็นรายไตรมาส หรอืรายปีกไ็ด ้
เพื่อแสดงใหท้ราบถงึการใชท้รพัยากรทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่กจิการ 
 

วตัถปุระสงคข์องงบประมาณ  

 งบประมาณเป็นเครื่องมอืทางการเงนิชนิดหนึ่งที่น ามาใช้ในการวางแผนและควบคุม
ใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และสามารถน ามาประกอบการอธบิายถงึแนวทาง
และขัน้ตอนที่จะมีผลต่อการปฏิบัติงานของทุกส่วนงานย่อยได้ ซึ่งการจดัท างบประมาณ
โดยทัว่ไปมวีตัถุประสงคห์ลายประการ พอสรปุไดด้งันี้ 
 

 1.   เพ่ือการวางแผนของธรุกิจ (Panning) 

 ดว้ยการระบุถงึทรพัยากรทีม่คีวามต้องการใชใ้นการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ซึง่จะท าให้
ประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวโ้ดยมคีวามเกีย่วขอ้งกบัผูบ้รหิารทุกระดบัชัน้ 

 

 2.   เพ่ือการควบคมุ (Controlling) 

 เกิดจากการด าเนินงานจากแผนงานที่วางไว้กับการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจรงิอาจมี
ความแตกต่างกนั จงึเป็นสาเหตุให้มกีารเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานตามงบประมาณกบัที่
เกดิขึน้จรงิเพื่อหาผลแตกต่างและน ามาควบคุมเพื่อเป้าหมายก าไรสงูสุดแก่บรษิทั 

 

 3.  เพ่ือการส่ือสารและการประสานงาน (Communication and Coordination) 

 เมือ่การจดัท างบประมาณจะต้องมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัหลายส่วนงาน และเป็นแผนงาน
ทีก่ าหนดไวอ้ยา่งชดัแลว้ จงึท าใหก้ารสื่อสารและประสานงานในธุรกจิเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ความเขา้ใจไปในทศิทางเดยีวกนั เช่น ฝ่ายผลติต้องมกีารวางแผนใหส้อดคลอ้งกบัแผนการขาย 
แผนการจา่ยค่าแรงงานตอ้งสอดคลอ้งกบัฝา่ยผลติ เป็นตน้ 

 

 4.  เพ่ือการประเมินการปฏิบติังานและสร้างแรงจงูใจในการท างาน (Evaluating 

Performance and Providing Incentives) 

 จากการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานตามงบประมาณกบัผลด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิ 
จะส่งผลให้เกดิแรงจูงใจในการท างานแก่พนักงานเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะเมื่อการประเมนิผล
การปฏบิตัิงานปรากฏว่าประสบความส าเร็จตามแผน หรอืเกินกว่าแผนที่วางไว้ ก็จะได้รบั
แรงจงูใจตามมา เช่น โบนสั สวสัดกิาร เบีย้ขยนั หรอืเงนิรางวลั เป็นตน้ 
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 จากวตัถุประสงค์ของงบประมาณข้างต้น สามารถน ามาสรุปดงัแสดงในภาพที่ 5-1 

ดงันี้ 
 

     
 

   

ภาพท่ี  5-1  วตัถุประสงคข์องงบประมาณ 

 

ประเภทของงบประมาณ 

 งบประมาณหลกัหรอืงบประมาณประจ าปี มลีกัษณะเป็นงบประมาณส าหรบัระยะเวลา 
1 ปี มกัประกอบดว้ย งบประมาณย่อยหลายงบประมาณ ขึน้อยู่กบัรปูแบบของธุรกจิทีแ่ตกต่าง
กนั ซึง่ธุรกจิการใหบ้รกิาร และธุรกจิซือ้มาแลว้ขาย อาจมงีบประมาณย่อยไม่มากนัก แต่ส าหรบั
ธุรกจิผลติแลว้ขาย จะมงีบประมาณย่อยหลายงบประมาณ โดยถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 
งบประมาณด าเนินงาน (Operational Budget) และงบประมาณการเงนิ (Financial Budget)  

 

 1.  งบประมาณด าเนินงาน เป็นการรวบรวมงบประมาณเกี่ยวกบัการด าเนินงาน 
โดยเฉพาะดา้นการขายและการผลติ ทัง้น้ีเพื่อวตัถุประสงคใ์นผลก าไรตามเป้าหมายของบรษิทั 
ประกอบดว้ย 

  1.1  งบประมาณการขาย 

  1.2  งบประมาณการผลติ 

 1.3  งบประมาณวตัถุดบิทางตรง 
 1.4  งบประมาณค่าแรงงานทางตรง 

 1.5  งบประมาณค่าใชจ้่ายการผลติ 

 1.6  งบประมาณตน้ทุนขาย 

 1.7  งบประมาณค่าใชจ้่ายการขายและบรหิาร 
 1.8  งบประมาณก าไรขาดทุน 

วตัถุประสงคข์อง
งบประมาณ 

การวางแผน การควบคุม การสือ่สาร การประเมนิการ
ปฏบิตังิาน 
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 2.  งบประมาณการเงิน เป็นงบประมาณที่แสดงให้ทราบถงึฐานะการเงนิและการ
ไดม้าและใชไ้ปของเงนิสด ซึง่เกีย่วกบัการลงทุนในสนิทรพัยต่์างๆ ประกอบดว้ย 

  2.1  งบประมาณเงนิสด 

  2.2  งบประมาณงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

 จากงบประมาณหลกัส าหรบัธุรกจิผลติแลว้ขาย สามารถสรปุความสมัพนัธแ์ละล าดบั
การจดัท างบประมาณยอ่ย ดงัแสดงในภาพที ่5-2 ดงันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  5-2  การจดัท างบประมาณส าหรบัธุรกจิผลติแลว้ขาย 

 

 จากภาพที่ 5-2  แสดงให้เหน็ว่า จุดเริม่ต้นของการจดัท างบประมาณหลกัคอื การ
จดัท างบประมาณการขาย จากนัน้จงึน าขอ้มลูทีอ่ยู่ในงบประมาณการขายไปจดัท าประมาณการ
ผลิต ซึ่งงบประมาณการผลิต จะน าไปเป็นข้อมูลในการจดัท างบประมาณวัตถุดิบทางตรง 
งบประมาณค่าแรงงานทางตรง และงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต ต่อจากนัน้ก็จะท าการ
รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นในงบประมาณวตัถุดบิทางตรง งบประมาณค่าแรงงานทางตรง และ
งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลติไปจดัท างบประมาณต้นทุนขาย แต่ทัง้นี้อาจต้องท างบประมาณ
ตน้ทุนการผลติเพิม่เตมิ จากนัน้กจ็ดัท างบประมาณค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารทีต่้องใชข้อ้มลู
จากงบประมาณการขายประกอบ ในล าดบัต่อไปคอื ต้องจดัท างบประมาณเงนิสด ซึ่งจะต้องมี
ขอ้มลูจากงบประมาณต่างๆ ตามทีก่ล่าวมาเป็นองคป์ระกอบ เมือ่เรยีบรอ้ยแลว้กน็ าไปจดัท า 

งบประมาณการขาย 

งบประมาณคา่แรงทางตรง 

งบประมาณต้นทนุขาย 

งบประมาณเงินสด 

งบประมาณวตัถดุบิทางตรง 

งบประมาณคา่ใช้จ่ายใน
ขายและบริหาร 

งบประมาณคา่ใช้จ่ายการผลติ
ผลิต 

งบประมาณการผลติ 

งบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน งบประมาณก าไรขาดทนุ 
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งบประมาณงบก าไรขาดทุน และล าดบัสุดท้ายของการจดัท างบประมาณหลกัก็คอื ต้องจดัท า
งบประมาณงบแสดงฐานะการเงนิ ซึง่เป็นงบทีท่ าให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการท า
งบประมาณไดเ้ป็นอยา่งด ี

 

การจดัการท างบประมาณส าหรบัธรุกิจผลิตแล้วขาย 

 เพื่อใหม้คีวามเขา้ใจและชดัเจนมากยิง่ขึน้เกี่ยวกบัการจดัท างบประมาณส าหรบัธุรกจิ
ผลติแลว้ขาย จงึขอยกตวัอย่างเพื่ออธบิายและแสดงการจดัท างบประมาณ โดยเรยีงล าดบัการ
จดัท าตัง้แต่จดุเริม่ตน้ของงบประมาณจนถงึล าดบัสุดทา้ย ดงัแสดงไดด้งันี้ 
 

 1.  งบประมาณการขาย  

 งบประมาณการขาย (Sales Budget) เป็นงบประมาณที่ต้องท าอนัดบัแรกเพราะมี
ความส าคญัต่องบประมาณย่อยอื่นๆ จดัท าได้จากการพยากรณ์ยอดขายซึ่งขึ้นอยู่กบัปจัจยั
ต่างๆ เช่น นโยบายของบรษิทั สภาวะเศรษฐกจิ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีเป็นต้น โดย
ลกัษณะการพยากรณ์ยอดขายที่ดจีะต้องไม่ให้มจี านวนที่มากเกินไปจนท าให้บรษิัทต้องน า
สนิค้าไปขายลดราคา และไม่ให้น้อยเกนิไปจนท าให้เกิดความสูญเสยีโอกาสในการขาย การ
จดัท างบประมาณการขาย ท าไดด้งันี้ 
 

    ยอดขายโดยประมาณ (บาท)  =  ปรมิาณการขาย (หน่วย) x ราคาขายต่อหน่วย 

 

ตวัอย่างท่ี 5-1 

 บรษิทั  ภูมพิฒัน์การผลติ  จ ากดั  ด าเนินธุรกจิผลติและขายสนิคา้ชนิดหนึ่ง โดยการ
จดัท างบประมาณหลกัเพื่อใช้ในการวางแผนการด าเนินงานในปี 25x8 โดยมขี้อมูลการ
พยากรณ์ยอดขายตลอดทัง้ปี 5,500 หน่วย จ าแนกไดใ้นแต่ละไตรมาส ดงันี้ 

ไตรมาสที ่1 1,000 หน่วย 

ไตรมาสที ่2 1,200 หน่วย 

ไตรมาสที ่3 1,800 หน่วย 

ไตรมาสที ่4 1,500 หน่วย 

รวม 5,500 หน่วย 

 นโยบายการขาย : 

           1. บรษิทั ขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อ ในราคาหน่วยละ 100 บาท 

           2. รบัช าระหนี้จากลกูหนี้ในไตรมาสทีข่าย 60% ทีเ่หลอื 40% รบัช าระในไตรมาสถดัไป 
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 ขอ้มลูงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x7 มดีงันี้ 
 

บริษทั ภมิูพฒัน์การผลิต จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x7 

                 หน่วย : บาท 

สนิทรพัย ์

สนิทรพัยห์มนุเวยีน:- 

 เงนิสด   60,000 

 เงนิฝากธนาคาร   230,000 

 ลกูหนี้การคา้   20,000 

 สนิคา้คงเหลอื    

           วตัถุดบิ  3,600  

           สนิคา้ส าเรจ็รปู  5,000    8,600 

 รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน   318,600 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน:- 

 ทีด่นิ   200,000 

 อุปกรณ์โรงงาน  80,000  

 หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์โรงงาน   8,000 72,000 

 เครือ่งจกัร  200,000  

 หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครือ่งจกัร  20,000 180,000 

 รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน   452,000 

รวมสนิทรพัย ์   770,600 

หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 

หนี้สนิหมนุเวยีน:-    

 เจา้หนี้การคา้   30,000 

 รวมหน้ีสนิหมนุเวยีน   30,000 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน:-    

 เงนิกูร้ะยะยาว   100,000 

 รวมหน้ีสนิไมห่มนุเวยีน   100,000 

 รวมหน้ีสนิ   130,000 
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บริษทั ภมิูพฒัน์การผลิต จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x7 

หน่วย : บาท 

ส่วนของผูถ้อืหุน้:- 

 ทุนเรอืนหุน้   500,000 

 ก าไรสะสม   140,600 

 รวมส่วนของผูถ้อืหุน้   640,600 

รวมหน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้   770,600 

 

จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถน ามาจดัท างบประมาณการขาย ไดด้งันี้ 
 

บริษทั ภมิูพฒัน์การผลิต จ ากดั 

งบประมาณการขาย 

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x8 

                    หน่วย : บาท 

 ไตรมาส  

รวม  1 2 3 4 

ปรมิาณการขาย (พยากรณ์) 1,000 1,200 1,800 1,500 5,500 

คณู  ราคาขายต่อหน่วย      100      100      100      100      100 

ยอดขายโดยประมาณ (บาท) 100,000 120,000 180,000 150,000 550,000 

      

ตารางการช าระหน้ีจากลูกหน้ี (บาท) 
ลกูหนี้การคา้ยกมา 20,000    20,000 

ไตรมาสที ่1 60,000 40,000   100,000 

ไตรมาสที ่2  72,000 48,000  120,000 

ไตรมาสที ่3   108,000 72,000 180,000 

ไตรมาสที ่4         -          -          - 90,000 90,000 

                  รวม 80,000 112,000 156,000 162,000 510,000 
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 2.  งบประมาณการผลิต 

 งบประมาณการผลิต (Production Budget) เป็นงบประมาณที่ต้องจดัท าต่อจาก
งบประมาณการขาย โดยใชป้รมิาณขายมาประมาณแผนการผลติ รวมถงึการพจิารณานโยบาย
ของบรษิทัในการส ารองสนิคา้คงเหลอืแต่ละงวดดว้ย ทัง้นี้เพื่อใหไ้ดป้รมิาณการผลติทีเ่หมาะสม
แก่บรษิทั การจดัท างบประมาณการผลติ ท าไดด้งันี้ 

 ปรมิาณสนิคา้ทีต่อ้งการการผลติ (หน่วย) 
   
  =  ปรมิาณการขาย + สนิคา้คงเหลอืปลายงวดทีต่อ้งการ – สนิคา้คงเหลอืตน้งวด 

 

ตวัอย่างท่ี 5-2 

 จากขอ้มลูตวัอยา่งที ่5-1 ของบรษิทั ภมูพิฒัน์การผลติ จ ากดั สมมตบิรษิทั มนีโยบาย
ส ารองสนิคา้คงเหลอื 10% ของปรมิาณการขายในงวดถดัไป และไดว้างแผนการขายในไตรมาส
ที ่1 ของปี 25x9 จ านวน 2,000 หน่วย  
 จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถแสดงการจดัท างบประมาณการผลติ ไดด้งันี้ 
 

บริษทั ภมิูพฒัน์การผลิต จ ากดั 

งบประมาณการผลิต 

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x8 

                     หน่วย : บาท 

 ไตรมาส  

  รวม  1 2 3 4 

ปรมิาณการขาย (หน่วย) 1,000 1,200 1,800 1,500 5,500 

บวก  สนิคา้ส าเรจ็รปูคงเหลอื  
        ปลายงวดทีต่อ้งการ 

 120*   180   150  200***   200 

ปรมิาณสนิคา้ทีต่อ้งการทัง้สิน้ 1,120 1,380 1,950 1,700 5,700 

หกั  สนิคา้ส าเรจ็รปูคงเหลอืตน้งวด 100**    120   180   150   100 

ปรมิาณสนิคา้ทีต่อ้งการผลติ 1,020 1,260 1,770 1,550 5,600 

 

*10%   ของปรมิาณการขายในไตรมาสถดัไป (1,200 หน่วย x 10%) = 120 

**10% ของปรมิาณการขายในไตรมาสที ่1 ของปี 25x8 (1,000 หน่วย x 10%) = 100 

***10% ของปรมิาณการขายในไตรมาสที ่1 ของปี 25x9 (2,000 หน่วย x 10%) = 200 
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 3.  งบประมาณวตัถดิุบทางตรง 

 งบประมาณวตัถุดบิทางตรง (Materials Direct Budget) เป็นงบทีจ่ะจดัท าในล าดบัต่อ
จากการท างบประมาณการผลติเรยีบรอ้ยแล้ว ซึ่งต้องจดัหาวตัถุดบิมาให้เพยีงพอต่อการผลติ
ตามที่ได้วางแผนไว้และต้องค านึงถึงนโยบายการส ารองวตัถุดบิคงเหลอืเช่นเดยีวกบัสนิค้า
คงเหลอื การจดัท างบประมาณวตัถุดบิทางตรง ท าไดด้งันี้ 
  

 ก.  ตน้ทุนวตัถุดบิทางตรง (บาท)   
 

    =  ปรมิาณวตัถุดบิทางตรงทีซ่ือ้*  x  ราคาวตัถุดบิต่อหน่วย   

 

 ข.  ปรมิาณวตัถุดบิทางตรงทีซ่ือ้* (หน่วย) 
 

    =  วตัถุดบิทีต่อ้งการใช ้+ วตัถุดบิคงเหลอืปลายงวดทีต่อ้งการ –  
            วตัถุดบิคงเหลอืตน้งวด 

 

 

ตวัอย่างท่ี 5-3   

จากขอ้มลูของบรษิทั  ภมูพิฒัน์การผลติ  จ ากดั  สมมตวิ่าบรษิทั มยีอดวตัถุดบิที ่
ตอ้งการใชใ้นไตรมาสที ่1 ของปี 25x9 จ านวน 3,600 เมตร 
 

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชว้ตัถุดบิทางตรงในการผลติ มดีงันี้ 
 1.  วตัถุดบิทางตรงทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้ส าเรจ็รปู 1 หน่วย เท่ากบั 2 เมตร 
 2.  ราคาวตัถุดบิทางตรง เท่ากบั 10 บาทต่อเมตร 

 

นโยบายการซือ้ และการช าระเงนิค่าวตัถุดบิ 

 1.  บรษิทั ซือ้วตัถุดบิเป็นเงนิเชื่อ 

 2.  ช าระเงนิในไตรมาสทีม่กีารซือ้ 50% 

 3.  ช าระเงนิในไตรมาสถดัไป 50% 

 

 นโยบายการส ารองวตัถุดบิคงเหลอืปลายงวด  
 1.  บรษิทัส ารองวตัถุดบิคงเหลอืปลายงวด 10% ของวตัถุดบิทีต่อ้งใชใ้นงวดถดัไป 
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 จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถจดัท างบประมาณวตัถุดบิทางตรง ไดด้งันี้ 
 

บริษทั ภมิูพฒัน์การผลิต จ ากดั 

งบประมาณวตัถดิุบทางตรง 

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x8 

                    หน่วย : บาท 

 ไตรมาส  

รวม  1 2 3 4 

ปรมิาณสนิคา้ทีต่อ้งการผลติ 1,020 1,260 1,770 1,550 5,600 

คณู  วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ  
       สนิคา้ส าเรจ็รปู 1 หน่วย 

     2      2      2      2      2 

ปรมิาณวตัถุดบิทีต่อ้งการใช้  2,040 2,520 3,540 3,100 11,200 

บวก วตัถุดบิคงเหลอืปลายงวด  252*   354   310 360**    360 

ปรมิาณวตัถุดบิทีต่อ้งการใช้ 
      ทัง้สิน้ 

2,292 2,874 3,850 3,460 11,560 

หกั วตัถุดบิคงเหลอืตน้งวด 360***   252   354   310    360 

ปรมิาณวตัถุดบิทีต่อ้งการซือ้ 1,932 2,622 3,496 3,150 11,200 

คณู ราคาวตัถุดบิต่อหน่วย      10       10       10          10       10 

ตน้ทุนการซือ้วตัถุดบิทัง้สิน้ 19,320 26,220 34,960 31,500 112,000 
 

ตารางการจ่ายช าระหน้ีให้เจ้าหน้ี (บาท) 
เจา้หนี้การคา้ยกมา 30,000    30,000 

ไตรมาสที ่1 9,660 9,660   19,320 

ไตรมาสที ่2  13,110 13,110  26,220 

ไตรมาสที ่3   17,480 17,480 34,960 

ไตรมาสที ่4         -         -         - 15,750 15,750 

รวม 39,660 22,770 30,590 33,230 126,250 
 

*10%   ของปรมิาณวตัถุดบิทีต่อ้งการใชใ้นไตรมาสถดัไป (2,520 หน่วย x 10%) = 252  

**10% ของปรมิาณวตัถุดบิทีต่อ้งการใชใ้นไตรมาสที ่1 ของปี 25x9  
 (3,600 หน่วย x 10%) = 360 

*** ก าหนดใหม้สีนิคา้คงเหลอืตน้งวด 360 หน่วย 
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 4.  งบประมาณค่าแรงงานทางตรง 

 งบประมาณค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor Budget) เมื่อทราบปรมิาณสนิคา้ที่
ต้องการผลติแลว้ บรษิทัจะต้องจดัท างบประมาณค่าแรงงานทางตรงที่ต้องใชใ้นการผลติสนิค้า 
ทัง้นี้ เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนของค่าแรงงงานทางตรงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละงวด และเพื่อการ
วางแผนเกี่ยวกบัการว่าจา้งแรงงานและการวางแผนในการเพิม่ทกัษะ หรอืความช านาญใหก้บั
พนกังาน การจดัท างบประมาณค่าแรงงานทางตรง ท าไดด้งันี้ 
 ก.  ตน้ทุนค่าแรงงานทางตรง (บาท)  
 

   =  จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงทีต่อ้งการใช*้ x อตัราค่าจา้งแรงงานต่อชัว่โมง 
 

 ข.  จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงทีต่อ้งการใช ้(ชัว่โมง) 
 

   =  ปรมิาณสนิคา้ทีต่อ้งการผลติ x จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงทีใ่ชต่้อ 1 หน่วย 

 

 

ตวัอย่างท่ี 5-4 

 จากข้อมูลของบรษิัท ภูมพิัฒน์การผลิต จ ากดั  สมมติบรษิัทมนีโยบายในการจ่าย
ค่าแรงงานทางตรงในอตัราชัว่โมงละ 30 บาท และจากการค านวณโดยผู้เชี่ยวชาญฝ่ายผลติ
พบว่าการผลติสนิคา้ส าเรจ็รปู 1 หน่วย ตอ้งใชช้ัว่โมงแรงงานทางตรง 0.4 ชัว่โมง  
 จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถจดัท างบประมาณค่าแรงงานทางตรง ไดด้งันี้ 

บริษทั ภมิูพฒัน์การผลิต จ ากดั 

งบประมาณค่าแรงงานทางตรง 

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x8 

                    หน่วย : บาท 

 ไตรมาส  

รวม  1 2 3 4 

ปรมิาณสนิคา้ทีต่อ้งการผลติ 1,020 1,260 1,770 1,550 5,600 

คณู จ านวนชัว่โมงแรงงานทีใ่ช ้

      ต่อ 1 หน่วย 

   0.4    0.4     0.4    0.4     0.4 

จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรง 
      ทีต่อ้งการใชท้ัง้สิน้ 

408 504 708 620 2,240 

คณู อตัราค่าจา้งแรงต่อชัว่โมง      30      30      30      30      30 

ตน้ทุนค่าแรงงานทางตรง (บาท) 12,240 15,120 21,240 18,600 67,200 
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 5.  งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 

 งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลติ (Manufacturing Overhead Budget) จะเป็นอีก
งบประมาณหนึ่งทีต่้องจดัท าหลงัจากทีท่ราบปรมิาณการผลติแลว้ เพื่อให้ไดม้าซึ่งต้นทุนสนิค้า
ส าเรจ็รปู การประมาณการค่าใชจ้า่ยการผลติแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื ค่าใชจ้า่ยการผลติ 

ผนัแปร และค่าใช้จ่ายการผลติคงที่ แต่หากมคี่าใช้จ่ายที่ไม่ไดจ้่ายเป็นเงนิสดให้น ามาหกัออก
จากงบประมาณค่าใชจ้่ายการผลติดว้ย เช่น ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น งบประมาณค่าใช้จ่ายการ
ผลติ ท าไดด้งันี้ 
 ก.  ค่าใชจ้า่ยการผลติรวม (บาท) 
 

  = ค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปร*  +  ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที ่
    
 ข.  คา่ใชจ้า่ยการผลติผนัแปร*  
  

  = จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงทีต่อ้งการใช ้x อตัราค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปร 
 

 

ตวัอย่างท่ี 5-5 

 จากขอ้มลูของบรษิทั ภมูพิฒัน์การผลติ จ ากดั  สมมตมิรีายละเอยีดเกี่ยวกบัค่าใชจ้่าย
การผลติผนัแปร และค่าใชจ้า่ยการผลติคงที ่ดงันี้ 
 

 นโยบายเกีย่วกบัค่าใชจ้า่ยการผลติ: 

 1.  ก าลงัการผลติปกต ิ2,000 หน่วย จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงปกต ิ 
เท่ากบั 800 ชัว่โมง 

 2.  อตัราค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปร 10 บาทต่อชัว่โมงแรงงานทางตรง 
 3.  ค่าใชจ้า่ยการผลติคงทีต่่องวด ประกอบดว้ย 

ค่าเสื่อมราคา 7,000 บาท 

ค่าเช่าโรงงาน 5,000 บาท 

ค่าเบีย้ประกนัโรงงาน  7,600 บาท 

รวม 19,600 บาท 
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 จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถจดัท างบประมาณค่าใชจ้า่ยการผลติ ไดด้งันี้ 
 

บริษทั ภมิูพฒัน์การผลิต จ ากดั 

งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x8 

                    หน่วย : บาท 

 ไตรมาส  

รวม  1 2 3 4 

จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงที ่
      ตอ้งการใช ้

408 504 708 620 2,240 

คณู อตัราค่าใชจ้า่ยการผลติ 

      ผนัแปร 
   10    10     10    10     10 

รวมค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปร 4,080 5,040 7,080 6,200 22,400 

ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที:่      

        ค่าเสื่อมราคา 7,000 7,000 7,000 7,000 28,000 

        ค่าเช่าโรงงาน 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 

        ค่าเบีย้ประกนัโรงงาน  7,600  7,600  7,600  7,600 30,400 

รวมค่าใชจ้า่ยการผลติคงที ่ 19,600 19,600 19,600 19,600 78,400 

รวมค่าใชจ้า่ยการผลติทัง้สิน้ 23,680 24,640 26,680 25,800 100,800 

หกั  ค่าเสื่อมราคา  7,000  7,000  7,000  7,000 28,000 

ค่าใชจ้า่ยการผลติจา่ยเป็นเงนิสด 16,680 17,640 19,680 18,800 72,800 

 

 6.  งบประมาณต้นทุนขาย 

 งบประมาณต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold Budget) เป็นงบประมาณทีแ่สดงให้
ทราบถึงต้นทุนของการขายสินค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่การจะท า
งบประมาณตน้ทุนขายไดน้ัน้ จ าเป็นต้องทราบต้นทุนสนิคา้ส าเรจ็ภาพทีผ่ลติก่อน ดงันัน้ บรษิทั
จงึตอ้งจดัท างบประมาณตน้ทุนการผลติก่อนจดัท างบประมาณตน้ทุนขาย ซึง่ท าไดด้งันี้ 
 ก.  ตน้ทุนขาย   
 

   =  สนิคา้ส าเรจ็รปูตน้งวด  +  ตน้ทุนสนิคา้ส าเรจ็รปูส าหรบังวด*  -       
           สนิคา้ส าเรจ็รปูปลายงวด 
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 ข.  ตน้ทุนสนิคา้ส าเรจ็รปูส าหรบังวด* 

 

     =  วตัถุดบิทางตรง  +  ค่าแรงงานทางตรง  +  ค่าใชจ้า่ยการผลติ 
  

 

ตวัอย่างท่ี 5-6   

 จากขอ้มลูของบรษิทั  ภมูพิฒัน์การผลติ  จ ากดั  สมมติบรษิทัไมม่งีานระหว่างผลติ 

คงเหลอืต้นงวดและปลายงวด สามารถน ามาจดัท างบประมาณต้นทุนการผลติ (Manufacturing 

Cost Budget) ไดด้งันี้ 
  

บริษทั ภมิูพฒัน์การผลิต จ ากดั 

งบประมาณต้นทุนการผลิต 

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x8 

                 หน่วย : บาท 

วตัถุดบิทางตรง (ตวัอยา่งที ่5-3) 112,000 

ค่าแรงงานทางตรง (ตวัอยา่งที ่5-4) 67,200 

ค่าใชจ้า่ยการผลติ (ตวัอยา่งที ่5-5) 100,800 

ตน้ทุนการผลติรวม 280,000 

บวก  งานระหว่างผลติคงเหลอืตน้งวด          0 

ตน้ทุนการผลติระหว่างงวด 280,000 

หกั  งานระหว่างผลติคงเหลอืปลายงวด          0 

ตน้ทุนสนิคา้ส าเรจ็รปู 280,000 

 

ดงันัน้  ตน้ทุนการผลติต่อหน่วย  =    
*ารผลิต้้าทีต้่องกปรมิาณสินค

ป้้าส าเรจ็รูต้นทนุสินค   
 

         = 
5,600

280,000
 

          

         = 50 บาท 

*จากตวัอยา่งที ่5-2 (งบประมาณการผลติ) 
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 งบประมาณตน้ทุนขาย  สามารถจดัท าต่อจากงบประมาณตน้ทุนการผลติ ไดด้งันี้ 
 

บริษทั ภมิูพฒัน์การผลิต จ ากดั 

งบประมาณต้นทุนขาย 

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x8 

                 หน่วย : บาท 

สนิคา้ส าเรจ็รปูคงเหลอืตน้งวด*  5,000 

บวก  ตน้ทุนสนิคา้ส าเรจ็รปูส าหรบังวด** 280,000 

สนิคา้ทีม่ไีวเ้พื่อขาย  285,000 

หกั  สนิคา้ส าเรจ็รปูคงเหลอืปลายงวด***  10,000 

ตน้ทุนขาย 275,000 
 

*จากตวัอยา่งที ่5-2 (งบประมาณการผลติ) = (100 หน่วย x 50) = 5,000  

**จากตวัอยา่งที ่5-6 (งบประมาณตน้ทุนการผลติ) 
***จากตวัอยา่งที ่5-2 (งบประมาณการผลติ) = (200 หน่วย x 50) = 10,000 

 

 7. งบประมาณค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 

 งบประมาณค่าใชจ้่ายการขายและบรหิาร (Selling and Administrative Expense 

Budget) เป็นงบประมาณทีแ่สดงค่าใชจ้่ายในส่วนทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัการผลติ โดยน าไปค านวณ
ประกอบในงบประมาณก าไรขาดทุนเพื่อหกักบัยอดขาย ซึง่ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารจะแยก
ออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื ค่าใชจ้า่ยขายและบรหิารผนัแปร และค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารคงที ่
และจะน าค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงนิสดมาหกัออกจากงบประมาณ ทัง้นี้เพื่อให้แสดงยอด
ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารทีจ่่ายเป็นเงนิสดเท่านัน้ งบประมาณค่าใชจ้่ายการขายและบรหิาร 
ท าไดด้งันี้ 
  

  = ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารผนัแปร + ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารคงที ่
 

 

ตวัอย่างท่ี 5-7 

 จากขอ้มูลของบรษิทั ภูมพิฒัน์การผลติ จ ากดั สมมติบรษิัท มรีายละเอียดเกี่ยวกบั
ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารโดยแยกออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื ค่าใชจ้่ายขายและบรหิารผนัแปร 
และค่าใชจ้า่ยขายและบรหิารคงที ่ดงันี้  
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 ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารผนัแปร ประกอบดว้ย 

  ค่านายหน้า 5% ของยอดขาย 

 

ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารคงที ่ประกอบดว้ย 

    ค่ารบัรอง 1,200 บาท 

    ค่าเสื่อมราคา-เครือ่งตกแต่ง 500 บาท 

    เงนิเดอืนผูจ้ดัการ 10,000 บาท 

    ค่าโฆษณา  2,000 บาท 

รวม 13,700 บาท 

 

 จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถจดัท างบประมาณค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร ไดด้งันี้ 
 

บริษทั ภมิูพฒัน์การผลิต จ ากดั 

งบประมาณค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x8 

                    หน่วย : บาท 

 ไตรมาส  

รวม  1 2 3 4 

ประมาณการขาย (บาท) 100,000 120,000 180,000 150,000 550,000 

ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารผนัแปร:      

        ค่านายหน้า 5%  5,000 6,000 9,000 7,500 27,500 

ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารคงที:่      

        ค่าเบีย้ประกนั 1,200 1,200 1,200 1,200 4,800 

        ค่าเสือ่มราคา-เครื่องตกแต่ง     500 500 500 500 2,000 

        เงนิเดอืนผูจ้ดัการ 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 

        ค่าโฆษณา 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 

รวมค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารคงที ่ 13,700 13,700 13,700 13,700 54,800 

รวมค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารทัง้สิน้ 18,700 19,700 22,700 21,200 82,300 

หกั  ค่าเสื่อมราคา-เครือ่งตกแต่ง     500     500     500     500  2,000 

ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารจ่ายเงนิสด 

 

 

18,200 19,200 22,200 20,700 80,300 
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 8.  งบประมาณเงินสด 

 งบประมาณเงนิสด (Cash Budget) เป็นงบประมาณทีแ่สดงส่วนของเงนิสดรบั ส่วน
เงนิสดจ่าย และส่วนการเงนิ ทัง้นี้ เพื่อควบคุมไม่ให้เงนิสดขาดมอืเพราะจะแสดงถึงการขาด
สภาพคล่องทางการเงนิ  

 

ตวัอย่างท่ี 5-8 

 จากข้อมูลบริษัท ภูมพิัฒน์การผลิต จ ากัด สมมติมรีายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
งบประมาณเงนิสด ดงันี้ 
 

 1.  เงนิสดคงเหลอืตน้งวดจ านวน 60,000 บาท 

 2.  มนีโยบายส ารองเงนิขัน้ต ่าไวจ้ านวน 50,000 บาท ณ วนัสิน้งวดของแต่ละไตรมาส  

 3.  ซือ้เครือ่งตกแต่งในไตรมาสที ่1 จ านวน 20,000 บาท 

 4.  การกู้ยมืเงนิเพื่อชดเชยเงนิสดขาด จะกู้ในวนัแรกของไตรมาส และจะกู้ในจ านวน
เตม็หลกั 5,000 บาท โดยมอีตัราดอกเบีย้ 10% ต่อปี 

 5.  การจา่ยดอกเบีย้จะจา่ยในงวดทีม่กีารคนืเงนิตน้ ซึง่เป็นวนัสิน้งวดของไตรมาส 
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 จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถจดัท างบประมาณเงนิสด ไดด้งันี้ 
 

บริษทั ภมิูพฒัน์การผลิต จ ากดั 

งบประมาณเงินสด 

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x8 

                    หน่วย : บาท 

 ไตรมาส  

รวม  1 2 3 4 

เงนิสดคงเหลอืตน้งวด 60,000 53,220 69,490 131,780 60,000 

บวก  เงนิสดรบั:      

       รบัช าระหน้ี (ตวัอย่างที ่5-1) 80,000 112,000 156,000 162,000 510,000 

รวมเงนิสดรบั 140,000 165,220 225,490 293,780 570,000 

หกั  เงนิสดจา่ย:      

      วตัถุดบิทางตรง (ตวัอยา่งที ่5-3) 39,660 22,770 30,590 33,230 126,250 

      ค่าแรงงานทางตรง(ตวัอย่างที ่5-4) 12,240 15,120 21,240 18,600 67,200 

      ค่าใชจ้า่ยการผลติ (ตวัอย่างที ่5-5)     
            เฉพาะจา่ยเงนิสด 

16,680 17,640 19,680 18,800 72,800 

      ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร                  
           (ตวัอย่างที ่5-7) เฉพาะจ่ายเงนิสด 

18,200 19,200 22,200 20,700 80,300 

      ซือ้เครือ่งตกแต่ง  20,000          -          -          -   20,000 

รวมเงนิสดจา่ย 106,780 74,730 93,710 91,330 366,550 

เงนิสดเกนิ (ขาด) 33,220 90,490 131,780 202,450 203,450 

ส่วนการเงนิ:      

       เงนิกูย้มื  20,000    20,000 

       ช าระคนืเงนิตน้  (20,000)   (20,000) 

       ดอกเบีย้จา่ย         - (1,000)*          -          -  (1,000) 

รวมส่วนการเงนิ 20,000 (21,000)          -          -  (1,000) 

เงนิสดปลายงวด 53,220 69,490 131,780 202,450 202,450 

 

*ดอกเบีย้จา่ย ค านวณจาก (20,000 x 10% x 6/12) = 1,000 บาท 
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 9.  งบประมาณก าไรขาดทุน  
 งบประมาณก าไรขาดทุน (Budget Income Statement) เป็นงบประมาณทีจ่ดัท าเพื่อ
สรุปรายไดจ้ากการขายและค่าใชจ้่ายการขายและบรหิาร รวมถงึต้นทุนขายทีค่าดว่าจะเกดิขึน้
ส าหรบัระยะเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่ได้จดัท างบประมาณไว้แล้ว ซึ่งจะท าให้ทราบถึงผลการ
ด าเนินงานเป็นผลก าไรหรอืขาดทุนจ านวนมากน้อยเท่าใด  
 

ตวัอย่างท่ี 5-9 

 จากขอ้มูลของบรษิทั ภูมพิฒัน์การผลติ จ ากดั  สามารถน ามาจดัท างบประมาณก าไร
ขาดทุน ไดด้งันี้ 
 

บริษทั ภมิูพฒัน์การผลิต จ ากดั 

งบประมาณก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x8 

                 หน่วย : บาท 

ยอดขาย (ตวัอยา่งที ่5-1)  550,000 

หกั  ตน้ทุนขาย (ตวัอยา่งที ่5-6) 275,000 

ก าไรขัน้ตน้  275,000 

หกั  ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร (ตวัอยา่งที ่5-7)  82,300 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ยและภาษเีงนิได ้ 192,700 

หกั  ดอกเบีย้จา่ย (ตวัอยา่งที ่5-8)    1,000 

ก าไรก่อนหกัภาษ ี 191,700 

หกั ภาษเีงนิได ้(20%)  38,340 

ก าไรสุทธ ิ 153,360 

  

 10.  งบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน 

 งบประมาณงบแสดงฐานะการเงนิ (Budget Statement of Financial Status) เป็น
งบประมาณที่จดัท าในล าดบัสุดท้าย เพื่อแสดงฐานะการเงนิของบรษิัทโดยจะน าตวัเลขจาก
งบประมาณต่างๆ ที่ท าประมาณการไว้ในงวดปจัจุบนัไปปรบัปรุงกบังบแสดงฐานะการเงนิจาก
งวดก่อน (ยอดยกมา)  
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ตวัอย่างท่ี 5-10 

 จากขอ้มลูของบรษิทั ภมูพิฒัน์การผลติ จ ากดั  สามารถน ามาจดัท างบประมาณ 

งบแสดงฐานะการเงนิ ไดด้งันี้ 
บริษทั ภมิูพฒัน์การผลิต จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม 25x8 

                 หน่วย : บาท 

สนิทรพัย ์

สนิทรพัยห์มนุเวยีน:                                  หมายเหตุ                     

 เงนิสด  1  202,450 

 เงนิฝากธนาคาร   230,000 

 ลกูหนี้การคา้  2  60,000 

 สนิคา้คงเหลอื 3   

           วตัถุดบิ  4 3,600  

           สนิคา้ส าเรจ็รปู  10,000  13,600 

 รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน   506,050 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน : 
 ทีด่นิ   200,000 

 อุปกรณ์โรงงาน  80,000  

 หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์โรงงาน 16,000 64,000 

 เครือ่งจกัร  200,000  

 หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครือ่งจกัร  40,000 160,000 

 เครือ่งตกแต่ง                                   5 20,000  

 หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครือ่งตกแต่ง    6   2,000   18,000 

 รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน   442,000 

รวมสนิทรพัย ์   948,050 

หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 

หนี้สนิหมนุเวยีน:    

 เจา้หนี้การคา้ 7  15,750 

 ภาษคีา้งจา่ย 8  38,340 

 รวมหน้ีสนิหมนุเวยีน   54,090 
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บริษทั ภมิูพฒัน์การผลิต จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม  25x8 

                 หน่วย : บาท 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน:                                       หมายเหตุ 

 เงนิกูร้ะยะยาว   100,000 

 รวมหน้ีสนิไมห่มนุเวยีน   100,000 

 รวมหน้ีสนิ   154,090 

ส่วนของผูถ้อืหุน้: 

              ทุนเรอืนหุน้   500,000 

 ก าไรสะสม      9  293,960 

 รวมส่วนของผูถ้อืหุน้   793,960 

รวมหน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้   948,050 

หมายเหตุ: 

 1.  จากตวัอยา่งที ่5-8  (งบประมาณเงนิสด) 
 2.  จากตวัอยา่งที ่5-1 (งบประมาณการขาย)   
  = ลกูหนี้ตน้งวด + ยอดขายเชื่อ - การรบัช าระหนี้  
  = 20,000 + 550,000  -  510,000 

  = 60,000 บาท 

 3.  จากตวัอยา่งที ่5-3 (งบประมาณวตัถุดบิทางตรง) = ปรมิาณวตัถุดบิคงเหลอื 

     ปลายงวดจ านวน 360 หน่วย x ราคาต่อหน่วยของวตัถุดบิ 10 บาท = 3,600 บาท 

 4.  จากตวัอยา่งที ่5-6 (งบประมาณตน้ทุนขาย) 
 5.  จากตวัอยา่งที ่5-8 (งบประมาณเงนิสด) 
 6.  จากตวัอยา่งที ่5-7 (งบประมาณค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร) 
 7.  จากตวัอยา่งที ่5-3 (งบประมาณวตัถุดบิทางตรง) 
  = เจา้หนี้ตน้งวด +  ยอดซือ้วตัถุดบิเป็นเงนิเชื่อ -  การจา่ยช าระหนี้ 
  =  30,000 + 113,560 – 127,810 

  =  15,750 บาท 

 8.  จากตวัอยา่งที ่5-9 (งบประมาณก าไรขาดทุน) 
 9.  จากตวัอยา่งที ่5-1 ยอดก าไรสะสมยกมาตน้งวด จ านวน 140,600 บาท +  

     ก าไรสุทธปิระจ างวด จากตวัอยา่งที ่5-9 จ านวน 153,360 บาท = 293,960 บาท 
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การจดัท างบประมาณส าหรบัธรุกิจท่ีไม่ใช่ผลิตแล้วขาย 

 การจดัท างบประมาณ นอกจากจะจดัท าส าหรบัธุรกิจผลิตแล้วขายตามที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น การประกอบธุรกิจประเภทอื่นก็ยงัต้องจดัท าเช่นเดียวกัน ได้แก่ ธุรกิจก าร
ใหบ้รกิาร ธุรกจิซือ้มาแลว้ขาย ทัง้นี้กเ็พื่อวางแผน ควบคุม และตดัสนิใจเหมอืนกนัทุกประเภท 
ซึง่สามารถแยกพจิารณาไดด้งันี้ 
 

 1.  ธรุกิจซ้ือมาแล้วขาย 

 ส าหรบัการจดัท างบประมาณของธุรกจิซือ้มาแลว้ขาย จะจดัท าเช่นเดยีวกนักบัธุรกจิ
ผลติแล้วขาย โดยจุดเริม่ต้นของการจดัท างบประมาณคอื ต้องจดัท างบประมาณการขาย ต่อ
ด้วยงบประมาณซื้อสินค้า ซึ่งล าดบันี้จะต่างจากธุรกิจผลิตแล้วขาย เนื่องจากไม่ต้องจดัท า
งบประมาณผลติ จากนัน้ก็จดัท างบประมาณต้นทุนขาย งบประมาณค่าใช้จ่ายการขายและ
บรหิาร งบประมาณเงนิสด งบประมาณก าไรขาดทุน และงบประมาณแสดงฐานะการเงนิเป็น
ล าดบัสุดทา้ย 

 การจดัท างบประมาณส าหรบัธุรกิจซื้อมาแล้วขาย สามารถสรุปล าดบัการจดัท า ดงั
แสดงในภาพที ่5-3 ดงันี้ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  5-3  การจดัท างบประมาณส าหรบัธุรกจิซือ้มาแลว้ขาย 

 

งบประมาณการขาย 

งบประมาณซือ้สนิค้า 

งบประมาณก าไรขาดทนุ 

งบประมาณต้นทนุขาย 

งบประมาณเงินสด งบประมาณคา่ใช้จ่าย
การขายและบริหาร 

งบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน 
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 2.   ธรุกิจการให้บริการ 

 ส าหรบัการจดัท างบประมาณของธุรกจิการใหบ้รกิารเริม่มคีวามส าคญัมากในปจัจุบนั 
ทัง้นี้กเ็พื่อวางแผนการหารายได ้และการควบคุมค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิกบัธุรกจิ ซึง่การจดัท าจะท า
ได้ง่ายกว่าธุรกิจผลิตแล้วขาย และธุรกิจซื้อมาแล้วขาย โดยล าดับการจัดท าจะเริ่มจาก
งบประมาณรายได้ ต่อด้วยงบประมาณค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร งบประมาณเงินสด 
งบประมาณก าไรขาดทุน และล าดบัสุดทา้ยคอืงบประมาณแสดงฐานะการเงนิ 

 การจดัท างบประมาณส าหรบัธุรกิจการให้บรกิาร สามารถสรุปล าดบัการจดัท า ดงั
แสดงในภาพที ่5-4 ดงันี้  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 5-4  การจดัท างบประมาณส าหรบัธุรกจิการใหบ้รกิาร 

 

สรปุ 

 

 ธุรกิจส่วนใหญ่ที่ประสบความส าเร็จได้จะต้องจัดท างบประมาณหลัก (Master 

Budget) เพื่อวางแผนการด าเนินงานและควบคุม โดยขอ้มลูมลีกัษณะเป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณทีไ่ด้
มกีารก าหนดไว้ล่วงหน้าส าหรบัช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 1)

งบประมาณด าเนินงาน เป็นการรวบรวมงบประมาณเกี่ยวกับการด าเนินงาน ทัง้นี้ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในผลก าไรตามเป้าหมายขององค์กร ประกอบด้วย งบประมาณการขาย 
งบประมาณการผลติ งบประมาณวตัถุดบิทางตรง งบประมาณค่าแรงงานทางตรง งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายการผลติ งบประมาณต้นทุนขาย งบประมาณค่าใช้จ่ายการขายและบรหิาร และงบ
ก าไรขาดทุน และ 2) งบประมาณการเงนิ เป็นงบประมาณทีแ่สดงใหท้ราบถงึฐานะการเงนิและ
การไดม้าและใชไ้ปของเงนิสด ประกอบดว้ย งบประมาณเงนิสด และงบประมาณงบแสดงฐานะ
การเงนิ แต่ทัง้นี้การจดัท างบประมาณยอ่ยอาจแตกต่างไปตามรปูแบบของธุรกจิ 

งบประมาณรายได้ 

งบประมาณเงินสด 

งบประมาณคา่ใช้จ่าย
การขายและบริหาร 

งบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน งบประมาณก าไรขาดทนุ 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

1.  บรษิทัแห่งหนึ่งมกีารพยากรณ์ยอดขายไวส้ าหรบัระยะเวลา 1 ปีเป็นรายไตรมาส ดงันี้ 
 

ไตรมาสที ่1 500 หน่วย 

ไตรมาสที ่2 400 หน่วย 

ไตรมาสที ่3 650 หน่วย 

ไตรมาสที ่4 850 หน่วย 

รวม 2,400 หน่วย 

  

 นโยบายการขาย : บรษิทั ขายสนิค้าเป็นเงนิเชื่อ ในราคาหน่วยละ 50 บาท และมี
เงื่อนไขในการรบัช าระหนี้จากลูกหนี้ในไตรมาสทีข่าย 50% ที่เหลอื 50% รบัช าระในไตรมาส
ถดัไป ยอดลกูหนี้คงเหลอืยกมาในไตรมาสที ่1 มจี านวน 10,000 บาท 

 

ให้ท า 

 1.  งบประมาณการขาย 

 2.  ตารางการช าระหน้ีจากลูกหนี้ 
 

2.  บรษิทั วนัใหม่ จ ากดั ไดท้ าการผลติสนิคา้อยู่ 2 ชนิด คอื สนิคา้ ก และ สนิคา้ ข ต่อไปนี้
เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัการผลติและขายของสนิคา้ส าหรบัเดอืนมนีาคม 25x1  

 

 สินค้า ก สินค้า ข 

ปรมิาณการขาย (หน่วย) 2,500 4,500 

ราคาขายต่อหน่วย (บาท) 25 25 

ประมาณการสนิคา้คงเหลอื (หน่วย)   

- 1 มนีาคม 25x1 100 200 

- 31 มนีาคม 25x2 200 500 

 

ให้ท า 

 1. จดัท างบประมาณการขายส าหรบัระยะเวลา 1 เดอืน สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 25x1 

 2. จดัท างบประมาณการผลติส าหรบัระยะเวลา 1 เดอืน สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 25x1 
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3.  ต่อไปนี้เป็นขอ้มูลของบรษิทั ณฐัภูมกิารผลติ จ ากดั เกี่ยวกบัปรมิาณการขายและสนิค้า
ส าเรจ็รปูคงเหลอื 

 

 สินค้า x สินค้า y 

ปรมิาณการขาย (หน่วย) 120,000 95,000 

สนิคา้ส าเรจ็รปูคงเหลอืตน้งวด (หน่วย) 1,200 5,000 

สนิคา้ส าเรจ็รปูคงเหลอืปลายงวด (หน่วย) 2,800 4,000 

 

ให้ท า 

 จดัท างบประมาณการผลติส าหรบัสนิคา้แต่ละชนิด 

 

4.  ขอ้มลูเกีย่วกบัการผลติของบรษิทั แววตาอุตสาหกรรม จ ากดั มดีงันี้ 
  

รายการ ผลิตภณัฑ ์

กระเป๋า 

ผลิตภณัฑ ์

หมวก 

 

ปรมิาณสนิคา้ทีต่อ้งการผลติ 5,000 3,000 หน่วย 

ปรมิาณวตัถุดบิต่อสนิคา้ส าเรจ็รปู 1 หน่วย 2.5 1.5 เมตร 
ราคาวตัถุดบิต่อเมตร 150 200 บาท 

 

ให้ท า 

 งบประมาณวตัถุดบิทางตรงทีใ่ชใ้นการผลติส าหรบัผลติภณัฑแ์ต่ละชนิด 

 

5.  บรษิทั  ภูมติะวนันา จ ากดั เป็นผู้ผลติสนิค้าชนิดหนึ่ง มีการพยากรณ์ปรมิาณการขาย
ส าหรบัระยะเวลา 4 เดอืนของปี 25x1 ไวด้งันี้ 
 

เดือน หน่วย 

มกราคม 200 

กุมภาพนัธ ์ 300 

มนีาคม 450 

เมษายน   400 

รวม 1,100 
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 นโยบายการขาย: 

 1.  บรษิทั มนีโยบายการขายเชื่อ ในราคาหน่วยละ 350 บาท 

 2.  รบัช าระหนี้ในเดอืนทีข่าย 50% และส่วนทีเ่หลอืจะรบัช าระหนี้ในเดอืนถดัไป 

     ยอดลกูหนี้คงเหลอืยกมาในไตรมาสที ่1 มจี านวน 12,000 บาท 
 

 นโยบายการผลติ:   

 1.  ปรมิาณการใชว้ตัถุดบิในการผลติ 1 หน่วยเท่ากบั 1.5 กโิลกรมั 

 2.  บรษิทั มนีโยบายการซือ้วตัถุดบิเป็นเงนิเชื่อ ในราคากโิลกรมัละ 50 บาท 

 3.  การจา่ยช าระหนี้ในเดอืนแรกทีม่กีารซือ้ 60% และช าระในเดอืนถดัไป 40% สมมต ิ

     ยอดเจา้หนี้คงเหลอืยกมาในไตรมาสที ่1 มจี านวน 20,000 บาท 

 4.  การส ารองสนิคา้ส าเรจ็รปูคงเหลอื 20% ของยอดขายในเดอืนถดัไป และได ้

     วางแผนในเดอืนพฤษภาคม จ านวน 500 หน่วย  
 5.  การส ารองวตัถุดบิคงเหลอื 10% ของวตัถุดบิทีต่อ้งใชใ้นเดอืนถดัไป ถา้ในเดอืน 

     พฤษภาคม มปีรมิาณวตัถุดบิจ านวน 700 กโิลกรมั  
 

ให้ท า 

 1.  งบประมาณการขาย และตารางการรบัช าระหนี้จากลกูหนี้ 
 2.  งบประมาณการผลติ 

 3.  งบประมาณวตัถุดบิทางตรง และตารางการจา่ยช าระหนี้ใหเ้จา้หนี้  

 

6.  บรษิทั ลมซ่อนรกัการผลติ จ ากดั มนีโยบายการจา่ยค่าแรงงานทางตรงในอตัราชัว่โมงละ  
20 บาท ซึง่มจี านวนชัว่โมงทีเ่กดิขึน้จรงิในแต่ละเดอืน ดงันี้ 
 

เดือน ชัว่โมง 

มกราคม 100 

กุมภาพนัธ ์ 200 

มนีาคม 250 

เมษายน 350 

รวม 900 

 

ให้ท า 

 งบประมาณค่าแรงงานทางตรง 
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7.  บรษิทั อานนท์อุตสาหกรรม จ ากดั เป็นบรษิทัผู้ผลติขนมเค้ก ซึ่งมแีป้งเค้กเป็นวตัถุดบิ
ทางตรง ส าหรบัการผลติเค้ก 1 ปอนด์ มปีรมิาณการใช้แป้งเคก้จ านวน 0.5 กโิลกรมั โดยมี
ตน้ทุนกโิลกรมัละ 25 บาท ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูส าหรบัการผลติส าหรบัระยะเวลา 3 เดอืน 

ในไตรมาสที ่4 ของปี 25x1  
  

เดือน ปริมาณการผลิต (หน่วย) 
ตุลาคม 10,000 

พฤศจกิายน 15,000 

ธนัวาคม 16,000 

รวม 41,000 

 

 นโยบายเกีย่วกบัการส ารองวตัถุดบิคงเหลอืคอื 10% ของความตอ้งการใชว้ตัถุดบิ 

ในเดอืนถดัไป โดยในเดอืนกนัยายน ปี 25x1 และเดอืนมกราคม ของปี 25x2 มยีอดความ
ตอ้งการใชจ้ านวน 12,000 กโิลกรมั  และ 10,000 กโิลกรมัตามล าดบั 

 

ให้ท า   
 งบประมาณวตัถุดบิทางตรงส าหรบัระยะเวลา 3 เดอืน 

 

8.  (จากขอ้มลูขอ้ 7.) หากการผลติเคก้ 1 ปอนด ์ตอ้งใชช้ัว่โมงแรงงานทางตรงจ านวน 1.2 

ชัว่โมง โดยมอีตัราค่าจา้งแรงงานทางตรงชัว่โมงละ 30 บาท 

 

ให้ท า   
 งบประมาณค่าแรงงานทางตรงส าหรบัระยะเวลา 3 เดอืน 

 

9. (จากขอ้มลูขอ้ 8.) ถา้บรษิทัมรีายละเอยีดเกีย่วกบัค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปร และค่าใชจ้่าย
การผลติคงที ่ดงันี้ 
  

ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปรต่อชัว่โมง 8 บาท 

ค่าใชจ้่ายการผลติคงทีร่วมต่อเดอืน   

           เงนิเดอืนผูจ้ดัการโรงงาน 20,000 บาท 

           ค่าเสื่อมราคาอาคารโรงงาน 1,500 บาท 

           ค่าเบีย้ประกนัโรงงาน 3,000 บาท 
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ให้ท า   
  งบประมาณค่าใชจ้่ายการผลติส าหรบัระยะเวลา 3 เดอืน 

 

10. (จากขอ้มลูขอ้ 7 - ขอ้ 9) สมมตบิรษิทั อานนทอุ์ตสาหกรรม จ ากดั ไม่มงีานระหว่างผลติ
คงเหลอืตน้งวด และปลายงวด  
 

ให้ท า   
 1.  งบประมาณต้นทุนการผลติ ส าหรบัระยะเวลา 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม  
  25x1  

 2.  ค านวณตน้ทุนการผลติต่อหน่วย 

 3.  งบประมาณต้นทุนขายส าหรบัระยะเวลา 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x1  

 

11.  บรษิทั เรยีบรอ้ยการคา้ จ ากดั ประมาณการขายในปี 25x2 ไวเ้ท่ากบั 85,000 หน่วย 
ก าหนดราคาขายหน่วยละ 120 บาท ซึง่มตีน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
 ตน้ทุนการผลติต่อหน่วยโดยประมาณเท่ากบั 60 บาท 

 ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารผนัแปร 5% ของยอดขายโดยประมาณ 

 ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารคงทีโ่ดยประมาณเท่ากบั 425,000 บาท 

 

ให้ท า  
 งบประมาณงบก าไรขาดทุน 

 

12.  บรษิทั แสนใจด ีจ ากดั มขีอ้มลูการด าเนินงานเกี่ยวกบัการผลติตามแผนงบประมาณ ณ 
ระดบัการผลติ 10,000 หน่วย ดงันี้ 
 

 ตน้ทุนการผลติ ประกอบดว้ย 

วตัถุดบิทางตรง 1,200,000 บาท 

ค่าแรงงานทางตรง 800,000 บาท 

ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร 400,000 บาท 

ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่ 350,000 บาท 
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 สนิคา้คงเหลอื ประกอบดว้ย 

งานระหว่างผลติคงเหลอืตน้งวด 40,000 บาท 

งานระหว่างผลติคงเหลอืปลายงวด 70,000 บาท 

สนิคา้ส าเรจ็รปูคงเหลอืตน้งวด 250 หน่วย 

สนิคา้ส าเรจ็รปูคงเหลอืปลายงวด 350 หน่วย 

 

ให้ท า 

 1.  งบประมาณต้นทุนการผลติ และค านวณตน้ทุนการผลติต่อหน่วย 

 2.  งบประมาณต้นทุนสนิคา้ทีข่าย 

 

13.  ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูของบรษิทั ธนากรการคา้ จ ากดั ส าหรบัระยะเวลา 3 เดอืนของปี 25x1 

 

 เงินสดรบั (บาท) เงินสดจ่าย (บาท) 
เมษายน 35,000 36,000 

พฤษภาคม 60,000 50,000 

มถุินายน 82,000 64,000 

 

 นโยบายและขอ้มลูเพิม่เตมิ: 

  1.  บรษิทั ตอ้งการเงนิคงเหลอืขัน้ต ่า 20,000 บาท  
  2.  การกูเ้งนิเพื่อชดเชยเงนิสดขาด จะกูใ้นวนัแรกของเดอืน และตอ้งกูเ้ป็นจ านวน 

          เตม็หลกั 5,000 บาท โดยธนาคารคดิดอกเบีย้อตัรา 8% ต่อปี  
  3.  การคนืเงนิกูจ้ะคนืพรอ้มดอกเบีย้ในวนัสิน้เดอืน 

  4.  เงนิสดคงเหลอืยกมาในวนัที ่1 เมษายน 25x1 จ านวน 12,000 บาท 

 

ให้ท า 

 งบประมาณเงนิสดส าหรบัระยะเวลา 3 เดอืน สิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน  25x1 
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14.  บรษิทั อภริกัษ์การผลติ จ ากดั ผลติกระเป๋าถอืทีท่ าดว้ยผา้ฝ้ายยอ้มคราม ปรมิาณขายที่
ประมาณการส าหรบัระยะเวลา 4 เดอืน ของปี 25x1 มดีงันี้ 
 

  เดือน                  ปริมาณ (หน่วย) 
มกราคม 200  

กุมภาพนัธ ์ 400  

มนีาคม 500  

เมษายน 600  

  

 ขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติ การขายและการบรหิาร มดีงันี้ 
 1. สนิคา้ส าเรจ็รปูคงเหลอืในวนัที ่1 มกราคม 25x1 มจี านวน 240 หน่วย และบรษิทั
ต้องการสนิคา้คงเหลอื 25% ของปรมิาณการขายในเดอืนถดัไป และวางแผนการขายในเดอืน
พฤษภาคม 25x1 จ านวน 800 หน่วย 
 

 2. ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชว้ตัถุดบิทางตรง (ผา้ฝ้าย) 
    2.1 การผลติกระเป๋าถอื 1 ใบ ใชผ้า้ฝ้ายทีถ่อืเป็นวตัถุดบิทางตรง 0.5 เมตร 
  2.2 ราคาของวตัถุดบิทางตรงเมตรละ 500 บาท 

  2.3 ก าหนดนโยบายวตัถุดบิทางตรงใหม้คีงเหลอืปลายงวด 20% ของวตัถุดบิทาง
ตรงทีต่อ้งการใชใ้นเดอืนถดัไป 
 

 3. วตัถุดบิทางตรงมยีอดคงเหลอืในวนัที ่1 มกราคม 25x1 จ านวน 100 หน่วย และใน
เดอืนพฤษภาคม 25x1 จ านวน 100 เมตร 
 

 4. การผลติกระเป๋า 1 ใบใชแ้รงงานทางตรง 2 ชัว่โมง อตัราค่าจา้งต่อชัว่โมง 30 บาท 
 

 5. ค่าใช้จ่ายการผลติในแต่ละเดอืนประมาณการโดยใช้ชัว่โมงแรงงานทางตรงเป็น
เกณฑใ์นการจดัสรร ซึง่ประกอบดว้ยค่าใชจ้า่ยการผลติคงที ่และค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปร ดงันี้ 
  

ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปรต่อชัว่โมง 6 บาท 

ค่าใชจ้่ายการผลติคงทีร่วมต่อเดอืน   

           ค่าเช่าโรงงาน 10,000 บาท 

           ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์โรงงาน 2,000 บาท 

           เงนิเดอืนหวัหน้าผูค้วบคุมงาน 20,000 บาท 
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 6. ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารในแต่ละเดอืนประมาณการโดยใชป้รมิาณหน่วยขาย
เป็นเกณฑใ์นการจดัสรร ซึง่ประกอบดว้ยค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารคงที ่และค่าใชจ้า่ยการ
ขายและบรหิารผนัแปร ดงันี้ 
  

ค่านายหน้าและค่าขนส่งต่อหน่วย 5 บาท 

ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารคงทีร่วม   

           เงนิเดอืนส านกังาน 25,000 บาท 

           ค่าเสื่อมราคาเครือ่งใชส้ านกังาน 1,000 บาท 

           ค่าโฆษณา 8,000 บาท 

 

 7. ราคาขายต่อหน่วยของกระเป๋าผา้ฝ้ายยอ้มครามเท่ากบั 1,200 บาท 
 

 8. บรษิัท มนีโยบายการซื้อและการขายเป็นเงนิสด เงนิสดคงเหลอืยกมา วนัที่ 1 

มกราคม 25x1 จ านวน 100,000 บาท และต้องการเงนิสดคงเหลอืขัน้ต ่า 50,000 บาท ส่วนการ
กู้เพื่อชดเชยเงนิสดขาดจะกู้ในวนัแรกของเดอืนและต้องกู้เป็นจ านวนเตม็หลกั 5,000 บาท ใน
อตัราดอกเบีย้ 10% ต่อปี การจา่ยคนืเงนิกูจ้ะคนืพรอ้มดอกเบีย้ในตอนสิน้เดอืน 

 

ให้ท า 

 1. งบประมาณการขาย 

 2. งบประมาณการผลติ 

 3. งบประมาณวตัถุดบิทางตรง 
 4. งบประมาณค่าแรงงานทางตรง 

 5. งบประมาณค่าใชจ้่ายการผลติ 

 6. งบประมาณตน้ทุนขาย 

 7. งบประมาณค่าใชจ้่ายการขายและบรหิาร 
 8. งบประมาณก าไรขาดทุน 

 9. งบประมาณเงนิสด 
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15.  บรษิทั พสิุทธิอุ์ตสาหกรรม จ ากดั ผลติและจ าหน่ายเสือ้ผา้ส าเรจ็รปู ยอดขายทีป่ระมาณ
การส าหรบัรายไตรมาส ของปี 25x1 มดีงันี้ 
  

ไตรมาสที ่1 500 หน่วย 

ไตรมาสที ่2 1,000 หน่วย 

ไตรมาสที ่3 1,500 หน่วย 

ไตรมาสที ่4 2,000 หน่วย 

 

 ขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติ การขาย และการบรหิาร มดีงันี้ 
 1. นโยบายการขาย  

o บรษิทั ขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อ ในราคาหน่วยละ 120 บาท 

o รบัช าระหนี้จากลกูหนี้ในไตรมาสทีข่าย 50% ทีเ่หลอื 50% รบัช าระ 
 ในไตรมาสถดัไป  
 

 2. สนิค้าส าเรจ็รปูคงเหลอืในวนัที ่1 มกราคม 25x1 มจี านวน 50 หน่วย บรษิทั
ต้องการส ารองสนิคา้คงเหลอื 10% ของปรมิาณการขายในเดอืนถดัไป และวางแผนการขายใน
ไตรมาสที ่1 ของปี 25x2 จ านวน 2,500 หน่วย 
 

 3. ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชว้ตัถุดบิทางตรง 
o การผลติเสือ้ผา้ส าเรจ็รปู 1 หน่วย ใชว้ตัถุดบิทางตรง 1 เมตร 
o ราคาของวตัถุดบิทางตรงเมตรละ 20 บาท 

o ก าหนดนโยบายวตัถุดบิทางตรงใหม้คีงเหลอืปลายงวด 20%  ของ
วตัถุดบิทางตรงทีต่อ้งการใชใ้นเดอืนถดัไป 

o วตัถุดบิทางตรงมยีอดคงเหลอืในวนัที ่1 มกราคม 25x1 จ านวน 500 
หน่วย และวางแผนการใชว้ตัถุดบิในไตรมาสที ่1 ของปี 25x2 จ านวน 
2,500 หน่วย 

 

4. นโยบายการซือ้ และการช าระเงนิค่าวตัถุดบิ 

o บรษิทั ซือ้วตัถุดบิเป็นเงนิเชื่อ 

o ช าระเงนิในไตรมาสทีม่กีารซือ้ 60% 

o ช าระเงนิในไตรมาสถดัไป 40% 
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 6. การผลติเสือ้ผ้าส าเรจ็รูป 1 หน่วยใช้แรงงานทางตรง 0.5 ชัว่โมง อตัราค่าจา้ง
แรงงานทางตรงต่อชัว่โมงเท่ากบั 32 บาท 
 

 7. ค่าใชจ้า่ยการผลติในแต่ละไตรมาส ประมาณการโดยใชช้ัว่โมงแรงงานทางตรงเป็น
เกณฑใ์นการจดัสรร ซึง่ประกอบดว้ยค่าใชจ้า่ยการผลติคงที ่และค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปร ดงันี้ 
 

ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปรต่อชัว่โมง 5 บาท 

ค่าใชจ้่ายการผลติคงทีร่วมต่อเดอืน   

           ค่าเบีย้ประกนัโรงงาน 5,450 บาท 

           ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์โรงงาน 7,500 บาท 

           เงนิเดอืนหวัหน้าผูค้วบคุมงาน 15,000 บาท 

รวม 27,950 บาท 

 

 8.  ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารในแต่ละไตรมาส ประมาณการโดยใชป้รมิาณหน่วย
ขายเป็นเกณฑใ์นการจดัสรร ซึง่ประกอบดว้ยค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารคงที ่และค่าใชจ้่าย
การขายและบรหิารผนัแปร ดงันี้ 
 

ค่านายหน้าของยอดขาย 5%  

ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารคงทีร่วม   

           เงนิเดอืนส านกังาน 10,000 บาท 

           ค่าส่งเสรมิการขาย 2,200 บาท 

           ค่าเช่าส านกังาน 4,200 บาท 

รวม 16,400 บาท 

 

 9. บรษิัท มนีโยบายการซื้อและการขายเป็นเงนิสด เงนิสดคงเหลอืยกมา วนัที่ 1 

มกราคม 25x1 จ านวน 50,000 บาท และต้องการเงนิสดคงเหลอืขัน้ต ่า 40,000 บาท ส่วนการกู้
เพื่อชดเชยเงนิสดขาดจะกู้ในวนัแรกของเดอืนและต้องกู้เป็นจ านวนเตม็หลกั 5,000 บาท ใน
อตัราดอกเบีย้ 8% ต่อปี การจา่ยคนืเงนิกูจ้ะคนืพรอ้มดอกเบีย้ในตอนสิน้เดอืน 
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ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x0  

 

บริษทั พิสทุธ์ิอตุสาหกรรม จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x0 

                 หน่วย : บาท 

สนิทรพัย ์

สนิทรพัยห์มนุเวยีน: 

 เงนิสด   20,000 

 เงนิลงทุนระยะสัน้   180,000 

 ลกูหนี้การคา้   40,000 

 สนิคา้คงเหลอื    

           วตัถุดบิ  10,000  

           สนิคา้ส าเรจ็รปู  3,000  13,000 

 รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน   253,000 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน : 
 อุปกรณ์โรงงาน  50,000  

 หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์โรงงาน   5,000 45,000 

 เครือ่งจกัร  250,000  

 หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครือ่งจกัร  25,000 225,000 

 รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน   270,000 

รวมสนิทรพัย ์   523,000 

หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 

หนี้สนิหมนุเวยีน:    

 เจา้หนี้การคา้   20,000 

 รวมหน้ีสนิหมนุเวยีน   20,000 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน    

 เงนิกูร้ะยะยาว   80,000 

 รวมหน้ีสนิไมห่มนุเวยีน   80,000 

 รวมหน้ีสนิ   100,000 
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บริษทั พิสทุธ์ิอตุสาหกรรม จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x0 

                 หน่วย : บาท 

ส่วนของผูถ้อืหุน้: 

 ทุนเรอืนหุน้   400,000 

 บวก ก าไรสะสม    23,000 

 รวมส่วนของผูถ้อืหุน้   423,000 

รวมหน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้   523,000 

 

ให้ท า 

 1.  งบประมาณการขาย 

 2.  งบประมาณการผลติ 

 3.  งบประมาณวตัถุดบิทางตรง 
 4.  งบประมาณค่าแรงงานทางตรง 

 5.  งบประมาณค่าใชจ้า่ยการผลติ 

 6.  งบประมาณต้นทุนการผลติและงบประมาณตน้ทุนขาย 

 7.  งบประมาณค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร 
 8.  งบประมาณก าไรขาดทุน 

 9.  งบประมาณเงนิสด 

 10. งบประมาณงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

16.  ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูของบรษิทั น้องหนึ่งการคา้ จ ากดั ส าหรบัระยะเวลา 3 เดอืนในไตรมาส
สุดทา้ยของปี 25x2 

 

 เงินสดรบั (บาท) เงินสดจ่าย (บาท) 
ตุลาคม 40,000 60,000 

พฤศจกิายน 50,000 45,000 

ธนัวาคม 68,000 55,000 
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 นโยบายและข้อมลูเพ่ิมเติม: 

  1.  บรษิทัตอ้งการเงนิคงเหลอืขัน้ต ่า 10,000 บาท  
  2.  การกูเ้งนิเพื่อชดเชยเงนิสดขาด จะกู้ในวนัแรกของเดอืน และตอ้งกูเ้ป็นจ านวน 

          เตม็หลกั 5,000 บาท โดยธนาคารคดิดอกเบีย้อตัรา 10% ต่อปี  
  3.  การคนืเงนิกูจ้ะคนืพรอ้มดอกเบีย้ในวนัสิน้เดอืน 

  4.  เงนิสดคงเหลอืยกมาในวนัที ่1 กนัยายน 25x2 จ านวน 14,000 บาท 

 

ให้ท า 

 งบประมาณเงนิสดส าหรบัระยะเวลา 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2  

 

17.  ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูบางส่วนของบรษิทั กลบีเมฆการผลติ จ ากดั ส าหรบัไตรมาสแรกของ 
ปี 25x2 

หน่วย : บาท 

 มกราคม  กมุภาพนัธ์ มีนาคม  
ยอดขายเชื่อ 50,000 40,000 60,000 

ยอดซือ้เชื่อ 20,000 25,000 30,000 

เงนิสดจ่าย:    

        ซือ้เครือ่งใชส้ านกังาน 6,000 - 1,000 

        ค่าเบีย้ประกนั 2,000 2,000 2,000 

        เงนิเดอืนผูบ้รหิาร 10,000 12,000 12,000 

 

 ข้อมลูเพ่ิมเติม: 

  1.  ยอดขายเชื่อจะรบัช าระหนี้ในเดอืนทีข่าย 60% และส่วนทีเ่หลอืจะรบัช าระหนี้ 
                    ในเดอืนถดัไป 

  2.  ยอดซือ้เชื่อจะจา่ยช าระหนี้ในเดอืนถดัจากเดอืนซือ้ทัง้จ านวน 

  3.  เงนิสดคงเหลอืยกมาในวนัที ่1 มกราคม 25x2 จ านวน 15,000 บาท 

  4.  ยอดขายเชื่อในธนัวาคม ปี 25x1 จ านวน 80,000 บาท 

 

ให้ท า 

 งบประมาณเงนิสดส าหรบัไตรมาสแรกของปี 25x2  
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บทท่ี  6  
ระบบต้นทุนมาตรฐาน และการวิเคราะหผ์ลต่างเพ่ือการควบคมุ 

 

 การก าหนดต้นทุนมาตรฐาน (Standard Costs) ของต้นทุนการผลติ ประกอบด้วย 
วตัถุดบิทางตรงมาตรฐาน ค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน และค่าใช้จ่ายการผลติมาตรฐาน โดย
เป็นการก าหนดไวล้่วงหน้าอยา่งมหีลกัเกณฑ ์ถอืเป็นอกีเครือ่งมอืหนึ่งทีผู่บ้รหิารน ามาใชว้ดัและ
ประเมนิผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถท าการวิเคราะห์ได้ในลักษณะของการเปรียบเทียบ
ระหว่างต้นทุนการผลติที่เกดิขึ้นจรงิกบัต้นทุนการผลติมาตรฐานว่าจะมผีลต่างเป็นที่น่าพอใจ
หรอืไม่น่าพอใจ ส าหรบัผลต่างที่วเิคราะห์ได้เหล่านี้ จะสามารถอธบิายและชี้ให้เหน็ถงึความมี
หรอืไม่มปีระสทิธภิาพในการด าเนินงานของหน่วยงานได้เป็นอย่างด ีรวมถงึน าผลต่างทีไ่ด้ไป
ปรบัปรงุการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงานในอนาคตต่อไป 

 

ความหมายของต้นทนุมาตรฐาน 

     

 ดวงมณี  โกมารทตั  (2553 : 392) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ต้นทุนมาตรฐาน หมายถงึ  
ตน้ทุนทีไ่ดก้ าหนดไวล้่วงหน้าอยา่งมหีลกัเกณฑโ์ดยอยู่ภายใต้การผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ และจะ
ใช้ต้นทุนมาตรฐานนี้คดิเขา้กบัผลติภณัฑห์รอืบรกิาร ปกติจะบนัทกึไว้ในสมุดบญัชเีพื่อความ
สะดวกรวดเรว็ในการบนัทกึต้นทุนการผลติ ค านวณต้นทุนของคงเหลอืและวดัผลปฏบิตังิานใน
งวดหน่ึงๆ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมอืในการวางแผน ควบคุม และตดัสนิใจในปญัหาต่างๆ ที่
เกีย่วกบัการด าเนินงาน 

 อุษณีย ์ เสง็พาณิช (2553 : 67) ได้ใหค้วามหมายไวว้่า ต้นทุนมาตรฐาน หมายถงึ  
ต้นทุนที่ก าหนดขึ้นล่วงหน้าอย่างมีหลักเกณฑ์ส าหรับการผลิตภัณฑ์ภายใต้การผลิตที่มี
ประสทิธภิาพ โดยจะก าหนดเป็นตน้ทุนต่อ 1 หน่วยผลติภณัฑ ์เพื่อน ามาใชใ้นระบบการควบคุม
โดยงบประมาณ ด้วยการน าต้นทุนตามงบประมาณที่จ ัดท ามาจากต้นทุนมาตรฐานมา
เปรยีบเทยีบกบัตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิในตอนสิน้งวดแลว้หาผลต่างเพื่อการควบคุมต่อไป 

 ไพบูลย ์ ผจงวงศ์  (2554 : 122) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ต้นทุนมาตรฐาน หมายถงึ 
ตน้ทุนทีก่ าหนดขึน้มาล่วงหน้ามหีลกัเกณฑภ์ายใต้การผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ การก าหนดต้นทุน
มาตรฐาน จะก าหนดโดยต้นทุนต่อ 1 หน่วยผลติภณัฑ ์การค านวณต้นทุนมาตรฐานนัน้ตอนสิน้
งวดก็จะมกีารเปรยีบเทียบระหว่างต้นทุนจรงิกับต้นทุนมาตรฐานเพื่อหาผลต่างรายงานต่อ
ผูบ้รหิารเพื่อหาผูร้บัผดิชอบและปรบัปรงุความไมม่ปีระสทิธภิาพในการท างานใหด้ขีึน้  
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 พรรณนิภา  รอดวรรณะ (2556 : 335) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ต้นทุนมาตรฐาน 
หมายถึง การประมาณหรอืก าหนดต้นทุนไว้ล่วงหน้าในการด าเนินงาน การผลติสินค้าและ
บริการ ทุกองค์ประกอบของต้นทุนอยู่ภายใต้เงื่อนไขการด าเนินงานตามปกติ (Normal 

Conditions) ตน้ทุนมาตรฐานจะไมร่วมรายการพเิศษหรอืรายการทีผ่ดิปกต ิ

 กชกร  เฉลมิกาญจนา  (2557 : 172) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ต้นทุนมาตรฐาน 
หมายถงึ ตน้ทุนการผลติทีบ่รษิทัไดก้ าหนดไวล้่วงหน้าอยา่งมหีลกัเกณฑ ์ณ ระดบัการผลติหนึ่ง 
และภายใตส้ภาวการณ์ทีก่ าหนด การก าหนดมาตรฐานการผลติจะก าหนดว่าการผลติสนิคา้หนึ่ง
หน่วยนัน้ได้ใช้ปจัจยัการผลติคอื วตัถุดบิทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลติ
เป็นจ านวนเท่าใด ต้นทุนมาตรฐานจะไดจ้ากการวเิคราะห์การปฏบิตังิานในอดตีที่ผ่านมา โดย
น าตวัเลขมาพจิารณากบัเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรอืได้จากการทดลอง
ผลติอยา่งมปีระสทิธภิาพแลว้ก าหนดเป็นมาตรฐาน 

 กล่าวโดยสรุป ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Costs) หมายถงึ การก าหนดต้นทุนการ
ผลิตสินค้าไว้ล่วงหน้าอย่างมหีลักเกณฑ์ภายใต้การด าเนินงานที่มปีระสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็น
มาตรฐานในการผลติสนิคา้ส าเรจ็รปูต่อ 1 หน่วย และเป็นเครือ่งมอืในการวดัและประเมนิผลการ
ปฏบิตัิงาน รวมถึงเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม และตดัสนิใจในปญัหาต่างๆ เกี่ยวกบัการ
ด าเนินงาน 

 

ประโยชน์ของต้นทนุมาตรฐาน 

 การก าหนดต้นทุนมาตรฐานขึ้นมาใช้ในธุรกิจจะมปีระโยชน์ต่อผู้บรหิาร โดยใช้เป็น
เครือ่งมอืในการบรหิาร ดงัต่อไปนี้ 
 

 1.  การวางแผนการปฏิบติังาน (Panning Operation) 

 การวางแผนการปฏิบัติงานที่ดีจ าเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อมาประกอบการพิจารณา
โดยเฉพาะในเรื่องการจดัท างบประมาณ ซึ่งต้องใช้ขอ้มูลปรมิาณการผลติ และต้นทุนที่ควรจะ
เกดิขึน้มาจดัท า หากมกีารก าหนดต้นทุนมาตรฐานไวแ้ลว้กจ็ะท าใหก้ารวางแผนการปฏบิตังิาน
ท าไดง้า่ยและสะดวกมากยิง่ขึน้ 

 

 2.  การควบคมุต้นทุน (Controlling Costs)   
 เมือ่มกีารก าหนดตน้ทุนมาตรฐานไวแ้ลว้ ผูบ้รหิารสามารถใชใ้นการควบคุมต้นทุนโดย
น าไปเปรยีบเทยีบกบัต้นทุนที่เกิดขึ้นจรงิ เพื่อหาผลต่างวตัถุดบิทางตรง ค่าแรงงานทางตรง 
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และค่าใชจ้่ายการผลติ หากมผีลต่างทีไ่ม่น่าพอใจกจ็ะเป็นประโยชน์ต่อการน ามาควบคุมต้นทุน
และปรบัปรงุแกไ้ขเพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป 

 

 3.  การประเมินผลการปฏิบติังาน (Evaluating Performance) 

 จากที่กล่าวมาแล้วว่า การก าหนดต้นทุนมาตรฐานเป็นการก าหนดต้นทุนไวล้่วงหน้า
อย่างมหีลกัเกณฑภ์ายใต้การปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ เมื่อการท างานสามารถท าได้
ตามมาตรฐานทีก่ าหนดไวก้แ็สดงว่า สามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

 4.  การตดัสินใจ  (Decision Making) 

 ต้นทุนมาตรฐานทีม่กีารก าหนดไวอ้ย่างน่าเชื่อถอืจะช่วยใหก้ารตดัสนิใจท าไดร้วดเรว็
และทนัต่อเวลา เนื่องจากไม่ต้องรอใช้ข้อมูลที่เกดิขึน้จรงิในแต่ละงวด เช่น การก าหนดราคา 
การวางแผนก าไร เป็นตน้ 

 

 จากประโยชน์ของต้นทุนมาตรฐานข้างต้น สามารถน ามาสรุปดงัแสดงในภาพที่ 6-1 

ดงันี้ 
 

       
 

ภาพท่ี  6-1  ประโยชน์ของตน้ทุนมาตรฐาน 

 

ระดบัของการก าหนดต้นทนุมาตรฐาน 

 ต้นทุนมาตรฐาน เป็นอกีปจัจยัหน่ึงที่สามารถน ามาประเมนิผลการปฏบิตัิงานของแต่
ละส่วนงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ต้องขึ้นอยู่กบัระดบัมาตรฐานส าหรบัการน ามาใช้ ซึ่ง
ระดบัของการก าหนดต้นทุนมาตรฐานมี 2 วธิ ีคอื (ปรบัปรุงจาก พรรณนิภา  รอดวรรณะ,  
2556 : 336) 

ประโยชน์ของตน้ทุน
มาตรฐาน 

การวางแผน การควบคุม ประเมนิผล การตดัสนิใจ 
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  1. ระดบัการก าหนดต้นทุนมาตรฐานตามอุดมคติ หรือตามทฤษฎี (Ideal or 

Theoretical Standard) 

 การก าหนดต้นทุนมาตรฐานตามอุดมคติ หรอืตามทฤษฎี เป็นระดบัการก าหนด
ต้นทุนมาตรฐานที่หวังเห็นผลในการด าเนินงานที่ดีและสมบูรณ์ที่สุด โดยแสดงถึงการใช้
ทรพัยากรทางการผลติอย่างมปีระสทิธภิาพ 100% ซึง่เป็นมาตรฐานทีไ่ม่อาจเกดิขึน้ไดใ้นความ
เป็นจรงิ ขณะเดยีวกนักอ็าจจะท าใหพ้นกังานทอ้ใจไดเ้นื่องจากเป็นมาตรฐานทีเ่ขม้งวดเกนิไป 
 

 2.  ระดบัการก าหนดต้นทุนมาตรฐานปกติ  (Normal Standard) 

 การก าหนดต้นทุนมาตรฐานปกติ  เป็นระดบัการก าหนดต้นทุนมาตรฐาน โดยขึน้อยู่
กบัเป้าหมายทีส่ามารถเป็นไปตามเงือ่นไขการด าเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพทีม่เีหตุผลเป็นไป
ไดซ้ึง่เป็นวธิทีีธุ่รกจิสว่นใหญ่ใชใ้นการก าหนดตน้ทุนมาตรฐาน 

 

การก าหนดต้นทนุมาตรฐาน 

 การก าหนดต้นทุนมาตรฐานส าหรบัต้นทุนการผลติเป็นงานทีค่่อนขา้งซบัซอ้น และมี
บุคคลที่เขา้มาเกี่ยวข้องหลายฝ่าย สิง่ส าคญับุคคลดงักล่าวจะต้องมคีวามช านาญ เชี่ยวชาญ 
และมปีระสบการณ์โดยตรงในเรื่องนัน้ๆ เช่น ฝ่ายบญัชทีีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งในการใหข้อ้มลูในอดตี 
เพื่อช่วยในการก าหนดต้นทุนมาตรฐาน ฝ่ายผลติมสี่วนช่วยในการก าหนดชัว่โมงการท างานที่
ใช้ในการผลติ ฝ่ายจดัซื้อมสี่วนช่วยในหาแหล่งจดัซื้อที่เหมาะสม เป็นต้น ภายใต้การก าหนด
ตน้ทุนมาตรฐานปกต ิแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื (ปรบัปรุงจาก สมนึก  เอื้อจริะพงษ์พนัธ์,  2552 

: 259-264) 
 

 1.  วตัถดิุบทางตรงมาตรฐาน (Direct Materials Standards) 

 การก าหนดต้นทุนมาตรฐานส าหรบัวตัถุดบิทางตรง สามารถแบ่งออกได้ใน 2 ส่วน 
คอื การก าหนดราคาวตัถุดบิทางตรงมาตรฐาน (Direct Materials Price Standards) และการ
ก าหนดปรมิาณการใช้วตัถุดบิทางตรงมาตรฐาน (Direct Materials Efficiency (Usage) 

Standards) สามารถอธบิายไดด้งันี้  
 

  1.1  ราคาวตัถดิุบทางตรงมาตรฐาน  
    ราคาวัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน หมายถึง ราคาซื้อสุทธิต่อหน่วยของวัตถุดิบ
ทางตรง โดยมาตรฐานของราคาควรเป็นราคาที่เหมาะสมและมโีอกาสเป็นไปได้มากที่สุด ซึ่ง
เกดิจากการต่อรองของฝา่ยจดัซือ้กบัผูจ้ าหน่ายภายนอก โดยใชข้อ้มลูเอกสารเกี่ยวกบัต้นทุนใน
ปจัจบุนัและการเปลีย่นแปลงทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
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  1.2  ปริมาณการใช้วตัถดิุบทางตรงมาตรฐาน  

  ปรมิาณการใช้วตัถุดิบทางตรงมาตรฐาน หมายถึง การก าหนดปรมิาณการใช้
วตัถุดบิทางตรงในการผลติสนิคา้ส าเรจ็รปู 1 หน่วยอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่มกัถูกก าหนดโดย
การใช้วิธีทางวิศวกรรม หรือวิธีจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญโดยการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบทางตรงในการผลิตจากอดีต  อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลิตที่มี
ประสทิธภิาพอาจต้องค านึงถึงของเสยีที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลติเพิม่เติม เพื่อน ามา
ก าหนดไวใ้นมาตรฐานดว้ย 

 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดวัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน จึงขอ
ยกตวัอยา่งเพื่ออธบิายและแสดงการค านวณวตัถุดบิทางตรงมาตรฐาน ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่ 
6-1 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 6-1  
 บรษิทั จฑุาเทพการผลติ จ ากดั เป็นบรษิทัทีท่ าการผลติกระเป๋าเดนิทางทีท่ าจากผา้  
ไดท้ าการวางแผนทีจ่ะผลติในปี 25x1 จ านวน 2,000 ใบ ประมาณราคาขายเท่ากบัใบละ 1,000 
บาท ปรมิาณผา้ทีใ่ชใ้นการตดัเยบ็กระเป๋าต่อการผลติเสรจ็ 1 ใบเท่ากบั 2 เมตร โดยก าหนด
จากประสบการณ์ของผูเ้ชีย่วชาญ จากการวเิคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัการใชว้ตัถุดบิทางตรงในการ
ผลติจากอดตี ดงันัน้ ฝา่ยจดัซือ้จะต้องวางแผนการจดัซือ้ผา้ (วตัถุดบิทางตรง) ไวท้ัง้สิน้จ านวน  
4,000 เมตร (2,000 ใบ x 2 เมตร ) โดยราคาทีก่ าหนดไวเ้ท่ากบัเมตรละ 100 บาท  

จากข้อมูลข้างต้น สามารถน ามาก าหนดต้นทุนมาตรฐานเกี่ยวกับวตัถุดิบทางตรง 
ส าหรบัปี 25x1 ไดด้งันี้ 
 

 ราคาวตัถุดบิทางตรงมาตรฐาน    100  บาท/เมตร 
 ปรมิาณการใชว้ตัถุดบิทางตรงมาตรฐาน     0   เมตร/ใบ 

 ตน้ทุนวตัถุดบิทางตรงมาตรฐาน  200   บาท/ใบ 

 

 2.  ค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน (Direct Labor Standards) 

 การก าหนดค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คอื การ
ก าหนดอตัราค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน (Direct Labor Price Standards) และการก าหนด
จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงมาตรฐาน (Direct Labor Efficiency Standards) สามารถอธบิาย
ไดด้งันี้ 



 

  บทที ่ 6 
 

  

166 ระบบตน้ทุนมาตรฐาน และการวเิคราะหผ์ลต่างเพื่อการควบคมุ 

  2.1  อตัราค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน 

  อัตราค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน หมายถึง การก าหนดค่าแรงในลกัษณะต่อ
ชัว่โมงแรงงานทางตรง หลกัการส าคัญในการพิจารณาเพื่อน ามาก าหนดอัตราค่าแรงงาน
ทางตรงมาตรฐาน ก็คอื อตัราค่าจา้งขัน้ต ่าซึ่งได้ก าหนดขึน้โดยรฐับาล หรอืกลุ่มของสหภาพ
แรงงานแต่อาจมโีอกาสเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตามสภาพเศรษฐกจิในปจัจุบนั จงึจ าเป็นต้องน ามา
ประกอบพจิารณาดว้ย 

 

    2.2  จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงมาตรฐาน 

    จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงมาตรฐาน หมายถึง การก าหนดชัว่โมงแรงงาน
ทางตรงต่อการผลิตสินค้าส าเร็จรูป 1 หน่วยอย่างมปีระสิทธิภาพ ซึ่งมกัจะใช้วิธีที่เรียกว่า 
“การศกึษาการท างาน” เป็นเครื่องมอืในการก าหนดมาตรฐานการใชช้ัว่โมงแรงงานในการผลติ
สนิคา้ หรอือาจจะใชข้อ้มลูการท างานในอดตีมาใชใ้นการประกอบพจิารณา 
 

 เพื่อให้เกดิความเขา้ใจและชดัเจนมากยิง่ขึน้เกี่ยวกบัการก าหนดค่าแรงงานทางตรง
มาตรฐาน จงึขอยกตวัอย่างเพื่ออธบิายและแสดงการค านวณค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน ดงั
แสดงในตวัอยา่งที ่6-2 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 6-2  
 บรษิัท จุฑาเทพการผลิต จ ากัด ได้ใช้วิธีการศึกษาการท างานก าหนดชัว่โมงการ
ท างานของช่างตดัเยบ็กระเป๋าเดนิทางต่อ 3 ใบ เท่ากบั 2 ชัว่โมงแรงงานทางตรง พรอ้มทัง้ได้
ก าหนดอตัราค่าแรงงานชัว่โมงละ 35 บาท  

 จากขอ้มูลขา้งต้น สามารถน ามาก าหนดต้นทุนมาตรฐานเกี่ยวกบัค่าแรงงานทางตรง
ส าหรบัการผลติในปี 25x1 ไดด้งันี้ 
 

  อตัราค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน  35  บาท/ชัว่โมง 
  จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงมาตรฐาน   2  ชัว่โมง/ใบ 

  ตน้ทุนค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน  70   บาท/ใบ 
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 3.  ค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐาน (Manufacturing  Overhead Standard) 

 ค่าใชจ้่ายการผลติประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลายประเภท อาจจะมทีัง้ส่วนที่เป็นต้นทุน
คงที ่ตน้ทุนผนัแปร และตน้ทุนผสม ดว้ยเหตุนี้การก าหนดต้นทุนค่าใชจ้่ายการผลติมาตรฐานจงึ
เกีย่วขอ้งกบับุคคลหรอืหน่วยงานหลายฝา่ยในบรษิทั  
 การก าหนดตน้ทุนค่าใชจ้า่ยการผลติมาตรฐาน จะเริม่ตน้จากการประมาณค่าใชจ้า่ย 

การผลติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในงวดหน้า โดยในการประมาณบรษิทัสามารถทีจ่ะใชเ้ทคนิคในการ
ประมาณต้นทุน โดยต้องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเราเรียกว่า 
“งบประมาณยดืหยุ่น” (Flexible Budget) การจดัท างบประมาณค่าใช้จ่ายการผลติจ าแนก
ค่าใชจ้า่ยการผลติ ออกเป็น 2 ส่วนคอื ค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปร และค่าใชจ้า่ยการผลติคงที่ 
 หลงัจากไดป้ระมาณค่าใชจ้่ายการผลติทีจ่ะเกดิขึน้ในงวดหน้าแล้ว ขัน้ตอนต่อไปกค็อื 
การตดัสนิใจและเลอืกระดบัก าลงัการผลติทีค่าดว่าจะด าเนินการ  ทัง้นี้เพื่อที่บรษิทัจะไดท้ราบ
ถงึค่าใช้จ่ายการผลติโดยประมาณ ที่คาดว่าจะเกดิขึน้ ณ ระดบัก าลงัการผลติที่เลอืกก็ท าการ
ก าหนดค่าใชจ้่ายการผลติมาตรฐาน เรยีกว่า “อตัราค่าใช้จ่ายการผลติจดัสรร” (Manufacturing 

Overhead Application Rate) โดยปกตจิะต้องพจิารณาว่าค่าใชจ้่ายการผลติมคีวามสมัพนัธก์บั
เกณฑห์รอืกจิกรรมใด  ซึง่มกัมกีารเลอืกใชแ้ตกต่างกนัออกไปขึน้อยูก่บัลกัษณะการผลติของ 
แต่ละบรษิทั เช่น ชัว่โมงแรงงานทางตรง ชัว่โมงเครื่องจกัร จ านวนหน่วยที่ผลติ อตัรารอ้ยละ
ค่าแรงงานทางตรง อตัรารอ้ยละวตัถุดบิทางตรง เป็นต้น อตัราค่าใชจ้่ายการผลติจดัสรร (วธิี
อตัราเดยีว) สามารถค านวณไดจ้ากสตูรดงันี้ 
 

ก. ค านวณอตัราค่าใชจ้า่ยการผลติจดัสรร 
  

    อตัราค่าใชจ้า่ยการผลติจดัสรร        =      รร ้ในการจดัสเกณฑ์ทีใ่ช
รผลิตาใช จา่ยกางบประมาณค่

 

  

ข. ค านวณค่าใชจ้า่ยการผลติจดัสรร 
 

   ค่าใชจ้า่ยการผลติจดัสรร (บาท)  =  อตัราค่าใชจ้า่ยการผลติจดัสรร x  
      จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงทีใ่ช ้

      ในการผลติ 1 หน่วย 

  

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจและชดัเจนมากยิง่ขึ้นเกี่ยวกบัการก าหนดค่าใช้จ่ายการผลติ
มาตรฐาน จงึขอยกตวัอย่างเพื่ออธบิายและแสดงการค านวณค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน ดงั
แสดงในตวัอยา่งที ่6-3 ดงันี้ 
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ตวัอย่างท่ี 6-3  
 บรษิทั จฑุาเทพการผลติ จ ากดั ไดป้ระมาณค่าใชจ้า่ยการผลติทีจ่ะเกดิขึน้ในปี 25x1  
ณ ระดบัการผลติปกต ิ4,000 ชัว่โมงแรงงานทางตรง ดงันี้ 
 ค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปร: 

วตัถุดบิทางออ้ม 8,000 บาท 

ค่าเสื่อมราคาเครือ่งจกัร (วธิชี ัว่โมงเครือ่งจกัร) 12,000 บาท 

ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน 5,000 บาท 

ค่าซ่อมบ ารงุเครือ่งจกัร   7,000 บาท 

               รวม 32,000 บาท 

 ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที:่ 
เงนิเดอืนผูจ้ดัการโรงงาน 120,000 บาท 

คา่เช่าโรงงาน 40,000 บาท 

ค่าเบีย้ประกนัโรงงาน    8,000 บาท 

              รวม 168,000 บาท 

              รวมค่าใชจ้า่ยการผลติทัง้สิน้ 200,000 บาท 

  

 ดงันัน้ การก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรรต่อชัว่โมงแรงงานทางตรง และ
ค่าใชจ้า่ยการผลติจดัสรร ส าหรบัการด าเนินงานในปี 25x1 สามารถค านวณไดด้งันี้ 

 อตัราค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปรจดัสรร = 
4,000

32,000
    

        = 8 บาทต่อชัว่โมงแรงงานทางตรง 
 

 อตัราค่าใชจ้า่ยการผลติคงทีจ่ดัสรร = 
4,000

168,000
 

        = 42 บาทต่อชัว่โมงแรงงานทางตรง 
 

           อตัราค่าใชจ้า่ยการผลติจดัสรร  = 
4,000

200,000
 

        = 50 บาทต่อชัว่โมงแรงงานทางตรง 
 

ค่าใชจ้า่ยการผลติจดัสรร   = 50 บาท x 2 ชัว่โมง 
       = 100 บาท 
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 จากการก าหนดต้นทุนวตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต
มาตรฐานไวข้า้งตน้ สามารถน ามาก าหนดเป็นตน้ทุนมาตรฐานส าหรบัการผลติสนิคา้ส าเรจ็รปู  
1 หน่วย ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่6-4 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 6-4 

 จากข้อมูลต้นทุนมาตรฐานของบริษัท จุฑาเทพการผลิต จ ากัด ส าหรบัการผลิต
กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ สามารถค านวณไดด้งันี้ 
 

วตัถุดบิทางตรงมาตรฐาน (ตวัอยา่งที ่6-1) 200 บาท 

ค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน (ตวัอยา่งที ่6-2) 70 บาท 

ค่าใชจ้่ายการผลติจดัสรร (ตวัอยา่งที ่6-3) 100 บาท 

รวม 370 บาท 

 

 จากการก าหนดต้นทุนมาตรฐานทีถู่กแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะตามทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้ 
สามารถน ามาสรุป ดงัแสดงในภาพที ่6-2 ดงันี้ 
 

 

 
 

ภาพท่ี  6-2  ก าหนดตน้ทุนมาตรฐาน 

ทีม่า : (ปรบัปรงุจาก Blocher, J.,and others, 2013 : 567) 

 

ตน้ทุนการผลติ
มาตรฐาน 

วตัถุดบิทางตรง
มาตรฐาน 

ค่าแรงงานทางตรง
มาตรฐาน 

ค่าใชจ้่ายการ
ผลติมาตรฐาน 

อตัราค่าจา้ง จ านวนชัว่โมง
แรงงานทางตรง 

อตัราค่าใชจ้่าย
การผลติจดัสรร 

ราคาวตัถุดบิ ปรมิาณการใช ้

ค่าใชจ้่ายการ
ผลติจดัสรร 
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การวิเคราะหผ์ลต่างเพ่ือการควบคมุ 

 จากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของธุรกจิเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่งจะท าให้
ทราบถงึต้นทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ ดงันัน้ เมื่อต้องการที่จะวเิคราะห์และควบคุมตลอดจนประเมนิผล
การด าเนินงานของฝ่ายผลติว่าจะมปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรอืไม่ เพื่อท าการ
ปรบัปรงุและแกไ้ขต่อไป เราสามารถกระท าไดโ้ดยการเปรยีบเทยีบต้นทุนการผลติทีเ่กดิขึน้จรงิ
กบัต้นทุนการผลติมาตรฐาน ส่วนที่แตกต่างเราเรยีกว่า “ผลต่าง” (Variance) ผลต่าง แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คอื ผลต่างทีน่่าพอใจ (Favorable Variance : F) และผลต่างทีไ่ม่น่าพอใจ 
(Unfavorable Variance : U) ซึง่หากการเปรยีบเทยีบปรากฏว่าต้นทุนการผลติทีเ่กดิขึน้จริงต ่า
กว่าต้นทุนการผลติมาตรฐาน ถอืเป็นผลต่างทีน่่าพอใจ แต่ถ้าการเปรยีบเทยีบปรากฏว่าต้นทุน
การผลิตที่เกิดขึ้นจรงิสูงกว่าต้นทุนการผลิตมาตรฐาน ถือเป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจ ซึ่งการ
วเิคราะห์ผลต่างได้แบ่งเป็น 3 ส่วนเช่นเดยีวกนักบัการก าหนดต้นทุนมาตรฐาน คอื ผลต่าง
วตัถุดบิทางตรง ผลต่างค่าแรงงานทางตรง ผลต่างค่าใชจ้า่ยการผลติ   
  

 เพื่อใหเ้ขา้ใจและชดัเจนมากยิง่ขึน้ เกีย่วกบัการวเิคราะหผ์ลต่างเพื่อการควบคุม จงึขอ
ยกตวัอยา่งเพื่ออธบิายและแสดงการค านวณประกอบ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่6-5 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 6-5 

 จากขอ้มลูตน้ทุนมาตรฐานของบรษิทั จฑุาเทพการผลติ จ ากดั ตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ 
ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูการด าเนินงานผลติในรอบปี 25x1 และมกีารสะสมต้นทุนต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ดงัต่อไปนี้ 
 

ราคาวตัถุดบิทางตรงทีซ่ือ้โดยเฉลีย่ตลอดปี 98 บาทต่อเมตร 
ปรมิาณวตัถุดบิทางตรงทีซ่ือ้จรงิ  4,500 เมตร 
ปรมิาณวตัถุดบิทางตรงทีใ่ชจ้รงิ 4,200 เมตร 
ค่าแรงงานทางตรงทีจ่่ายทัง้สิน้ 182,400 บาท 

จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงทีเ่กดิขึน้จรงิ 4,800 ชัว่โมง 
ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร 38,400 บาท 

ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่ 168,000 บาท 

จ านวนกระเป๋าทีผ่ลติเสรจ็ 1,800 ใบ 

งานระหว่างผลติคงเหลอื (ใชว้ตัถุดบิ 100%    
            ตน้ทุนแปรสภาพ 60%) 

200 ใบ 
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ปรมิาณกระเป๋าทีข่าย 1,500 ใบ 

ราคาขาย 1,000 บาท/ใบ 

ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิาร 120,000 บาท 

(ไมม่สีนิคา้ส าเรจ็รปูคงเหลอืตน้งวด)   

 

 จากข้อมูลที่เกิดขึ้นจรงิข้างต้น สามารถน าไปเปรยีบเทยีบกบัต้นทุนมาตรฐานตาม
ขอ้มลูทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ เพื่อการวเิคราะหห์าผลต่างเพื่อการควบคุม โดยแยกพจิารณาตามส่วน
ของตน้ทุนมาตรฐานออกเป็น 3 ส่วนดงันี้ 
 

 1.  การวิเคราะหผ์ลต่างวตัถดิุบทางตรง (Direct Material Variances Analysis) 

 การวเิคราะห์ผลต่างวตัถุดบิทางตรง สามารถจ าแนกได้ 2 ด้าน คอื การวเิคราะห์
ผลต่างดา้นราคาวตัถุดบิทางตรง (Direct Material Price Variances) และการวเิคราะหผ์ลต่าง
ดา้นการใชว้ตัถุดบิทางตรงในการผลติ (Direct Material Efficiency Variances) ทัง้นี้เพื่อท าให้
ไดข้อ้มลูทีน่ าไปใชใ้นการวดัและประเมนิประสทิธภิาพการท างานของฝ่ายผลติและช่วยใหเ้ขา้ใจ
ถงึสาเหตุของการเกดิผลต่างเกีย่วกบัวตัถุดบิทางตรงไดเ้ป็นอยา่งด ีสามารถอธบิายไดด้งันี้ 
 

  1.1  ผลต่างด้านราคาวตัถดิุบทางตรง  
  ผลต่างด้านราคาวตัถุดบิทางตรง หมายถงึ ความแตกต่างระหว่างราคาต่อหน่วย
ของวตัถุดบิทางตรงที่ซือ้มาจรงิ กบัราคาต่อหน่วยของวตัถุดบิตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ คูณ
ด้วยปริมาณที่บริษัทซื้อมาจริงในงวด การค านวณผลต่างด้านราคาจะเป็นสิ่งที่ว ัดและ
ประเมนิผลในส่วนของการจดัหาวตัถุดบิให้ได้ราคาที่ตัง้มาตรฐาน ดงันัน้ ฝ่ายจดัซื้อจะต้องมี
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบและอธบิายใหท้ราบถงึสาเหตุของการเกดิผลต่างนี้ เพื่อจะไดท้ าการ
วางแผนงานในการปรบัปรุงหรือแก้ไขปญัหาที่ท าให้เกิดผลต่างดงักล่าว การค านวณและ
วเิคราะหห์าผลต่างดา้นราคาวตัถุดบิทางตรง สามารถค านวณไดจ้ากสตูรดงันี้ 
 

 ผลต่างดา้นราคาวตัถุดบิทางตรง  
 

 =   (ราคาจรงิต่อหน่วย – ราคามาตรฐานต่อหน่วย) x ปรมิาณทีซ่ือ้จรงิ 
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 จากขอ้มลูของบรษิทั จุฑาเทพการผลติ จ ากดั สามารถน ามาค านวณผลต่างดา้นราคา
วตัถุดบิทางตรง ไดด้งันี้ 
 

ผลต่างดา้นราคาวตัถุดบิทางตรง  = (ราคาจรงิต่อหน่วย – ราคามาตรฐานต่อหน่วย) 
                                             x ปรมิาณทีซ่ือ้จรงิ 

 =  (98 – 100) x 4,500 

                                        =  9,000 บาท (ผลต่างทีน่่าพอใจ)  
 

 จากการวเิคราะหผ์ลต่างดา้นราคาวตัถุดบิทางตรง พบว่า บรษิทัมผีลต่างทีน่่าพอใจ  
(Favorable) อยู่เท่ากับ 9,000 บาท แสดงให้เห็นว่า ในส่วนของหน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
อย่างเช่น ฝ่ายจดัซื้อสามารถที่จะท าการจดัหาวตัถุดิบมาใช้ในการผลิตได้ในราคาที่ต ่ากว่า
มาตรฐานโดยที่คุณภาพของวัตถุดิบไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งในลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นการ
ด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ  
 

  1.2  ผลต่างด้านการใช้วตัถดิุบทางตรง 

  ผลต่างดา้นการใชว้ตัถุดบิทางตรง หมายถงึ ความแตกต่างระหว่างปรมิาณวตัถุดบิ
ทางตรงที่เบกิใช้จรงิ กบัปรมิาณการใช้วตัถุดบิทางตรงตามมาตรฐาน คูณด้วยราคาต่อหน่วย
ของวตัถุดบิตามมาตรฐาน ซึง่เป็นการหาผลต่างเพื่อทีจ่ะวดัความมปีระสทิธภิาพในการท างาน
ของฝา่ยผลติว่ามปีระสทิธภิาพหรอืไม ่ทัง้น้ีเพราะ ถ้าปรมิาณวตัถุดบิทางตรงทีจ่ะใชใ้นการผลติ
ตามมาตรฐานน้อยกว่าปรมิาณวตัถุดบิทางตรงทีใ่ช้ในการผลติจรงิ ณ ระดบัการผลติที่เท่ากนั 
แสดงว่าฝา่ยผลติมกีารใชว้ตัถุดบิทางตรงในการผลติอย่างมปีระสทิธภิาพ แต่ในทางตรงกนัขา้ม 
ถา้ปรมิาณการใชว้ตัถุดบิทางตรงในการผลติจรงิมากกว่าปรมิาณวตัถุดบิทางตรงตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้ ณ ระดับการผลิตที่เท่ากัน ก็จะถือว่าการด าเนินการผลิตบางส่วนยังไม่มี
ประสิทธิภาพ อาจมีสาเหตุมาจากคนงานขาดทักษะและความช านาญในการผลิต หรือ
เครื่องจกัรทีใ่ช้ในการผลติเสื่อมคุณภาพ หรอืลา้สมยั จงึเกดิการสูญหายในวตัถุดบิที่ใชใ้นการ
ผลติ เป็นต้น การค านวณและวเิคราะหผ์ลต่างดา้นการใชว้ตัถุดบิทางตรง สามารถค านวณและ
วเิคราะหไ์ดจ้ากสตูร ดงันี้ 
  ผลต่างดา้นการใชว้ตัถุดบิทางตรง 
   

       =  (ปรมิาณใชจ้รงิ – ปรมิาณใชต้ามมาตรฐาน) x ราคามาตรฐานต่อหน่วย 
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ตวัอย่างท่ี 6-7  

จากขอ้มลูของบรษิทั จุฑาเทพการผลติ จ ากดั สามารถน ามาค านวณผลต่างดา้นการใช้
วตัถุดบิทางตรง ไดด้งันี้ 

 

ผลต่างดา้นการใชว้ตัถุดบิทางตรง   =  (ปรมิาณใชจ้รงิ – ปรมิาณใชต้ามมาตรฐาน*)  
          x ราคามาตรฐานต่อหน่วย 

 = (4,200 – 4,000) x 100 

 = 20,000 บาท (ผลต่างทีไ่ม่น่าพอใจ) 
 

 *ปรมิาณใชต้ามมาตรฐาน =  หน่วยเทยีบเท่าการผลติ x ปรมิาณวตัถุดบิต่อหน่วย 

         ตามมาตรฐาน 

      =    2  100%  2001,800 XX  

      =  2,000 x 2 

      =  4,000 เมตร 
 

 หน่วยเทยีบเท่าการผลติ 2,000 หน่วย มาจากปรมิาณทีผ่ลติเสรจ็ 1,800 หน่วย บวก
กบังานระหว่างผลติอกี 200 หน่วย ทีไ่ดม้กีารใชว้ตัถุดบิครบ 100% และจากผลต่างดา้นการใช้
วตัถุดบิทางตรงที่ค านวณได้เท่ากบั 20,000 บาท ถอืเป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจ (Unfavorable) 

ซึง่ชีใ้หเ้หน็ถงึความไม่มปีระสทิธภิาพในการใช้วตัถุดบิ ผูบ้รหิารควรท าการควบคุมไม่ให้มกีาร
ใช้วตัถุดบิในงวดมากเกนิไป โดยอาจต้องฝึกทกัษะในการท างานให้กบัคนงานเพิม่เติม และ
ตรวจสอบความพรอ้มของเครื่องมอื เครื่องจกัรทีใ่ช้ในการผลติอยู่เสมอเพื่อป้องกนัการสูญเสยี
หรอืสญูหายของวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ 

 จากการค านวณและวเิคราะหผ์ลต่างดา้นราคาวตัถุดบิทางตรง และผลต่างดา้นการใช้
วตัถุดบิทางตรง สรุปได้ว่าบรษิทัมผีลต่างวตัถุดบิทางตรงที่ไม่น่าพอใจทัง้หมดเท่ากบั 11,000 

บาท ดงันี้ 
  

 สรปุผลต่างวตัถุดบิทางตรง: 
ผลต่างดา้นราคาวตัถุดบิทางตรง 9,000 บาท (F)* 

ผลต่างดา้นการใชว้ตัถุดบิทางตรง 20,000 บาท (U)** 

รวม 11,000 บาท (U) 

 * F (Favorable) = ผลต่างทีน่่าพอใจ 

 **U (Unfavorable) = ผลต่างทีไ่มน่่าพอใจ 
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 2.  การวิเคราะหผ์ลต่างค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor Variances Analysis) 

 การวเิคราะห์ผลต่างค่าแรงงานทางตรง สามารถที่จะท าการจ าแนกออกเป็น 2 ดา้น 
คอื การวเิคราะหผ์ลต่างดา้นอตัราค่าจา้งแรงงานทางตรง (Direct Labor Rates Variances) 
และการวิเคราะห์ต่างด้านประสิทธิภาพการท างานของแรงงานทางตรง (Direct Labor 

Efficiency Variances) ทัง้นี้เพื่อท าให้ได้ขอ้มลูที่น าไปใช้ในการวดัและประเมนิประสทิธภิาพ
การท างานของฝา่ยผลติ ซึง่สาเหตุของผลต่างอาจเกดิจากปจัจยัภายในหรอืปจัจยัภายนอกกไ็ด ้

 

  2.1  ผลต่างด้านอตัราค่าจ้างแรงงานทางตรง  

  ผลต่างด้านอตัราค่าจ้างแรงงานทางตรง หมายถึง ความแตกต่างระหว่างอตัรา
ค่าจา้งที่บรษิทัจ่ายจรงิต่อชัว่โมงกบัอตัราค่าจา้งที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานต่อชัว่โมง คูณด้วย
จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงที่เกิดขึ้นจรงิในการผลติระหว่างงวด แต่ก็ไม่สามารถน ามาวดั
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานได้อย่างชดัเจนนัก ทัง้นี้เพราะการเปลีย่นแปลงในอตัราค่าจา้ง
แรงงานมกัเกดิจากปจัจยัภายนอก เช่น หน่วยงานรฐับาล สหภาพแรงงาน เป็นต้น การค านวณ
และวเิคราะหผ์ลต่างดา้นอตัราค่าจา้งแรงงานทางตรง สามารถค านวณและวเิคราะหไ์ดจ้ากสูตร 
ดงันี้ 

  ผลต่างดา้นอตัราค่าจา้งแรงงานทางตรง 
  
    =  (อตัราค่าจา้งจรงิต่อชัว่โมง – อตัราค่าจา้งมาตรฐานต่อชัว่โมง) x จ านวน                    
            ชัว่โมงทีเ่กดิขึน้จรงิ  
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 จากขอ้มลูของบรษิทั จุฑาเทพการผลติ จ ากดั สามารถน ามาค านวณผลต่างดา้นอตัรา
ค่าจา้งแรงงานทางตรง ไดด้งันี้ 
 

 ผลต่างดา้นอตัราค่าจา้งแรงงานทางตรง 
 =  (อตัราค่าจา้งจรงิต่อชัว่โมง – อตัราค่าจา้งมาตรฐานต่อชัว่โมง) x จ านวนชัว่โมง 
  ทีเ่กดิขึน้จรงิ    

 =  (38 – 35) x 4,800 

 =  14,400 บาท (ผลต่างทีไ่มน่่าพอใจ) 
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 จากการวเิคราะหผ์ลต่างดา้นอตัราค่าจา้งแรงงานทางตรง พบว่า บรษิทัมผีลต่าง 
ทีไ่ม่น่าพอใจ อยู่เท่ากบั 14,400 บาท แสดงใหเ้หน็ว่า ผลต่างทีไ่ม่น่าพอใจนี้อาจจะเกดิจากที่
รฐับาลมกีารเพิม่อตัราค่าจา้งขัน้ต ่า การเรยีกรอ้งของสหภาพแรงงาน หรอืเกดิจากการตดัสนิใจ
ของผูบ้รหิารเกีย่วกบัการขึน้ค่าแรงงาน เป็นตน้ 

 

  2.2  ผลต่างด้านประสิทธิภาพการท างานของแรงงานทางตรง  

  การวเิคราะห์ผลต่างด้านประสทิธภิาพการท างานของแรงงานทางตรง หมายถึง 
ความแตกต่างระหว่างจ านวนชัว่โมงที่ใช้ในการผลิตจรงิกับจ านวนชัว่โมงที่ก าหนดไว้ตาม
มาตรฐาน ณ ระดบัการผลติเดยีวกนั คูณด้วยอตัราค่าจา้งมาตรฐานต่อชัว่โมง การหาผลต่าง
ดา้นน้ีจะสามารถบอกถงึสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิความมหีรอืไม่มปีระสทิธภิาพการงานของคนงานได้
เป็นอย่างด ีการค านวณและวเิคราะห์ผลต่างด้านประสทิธภิาพการท างานของแรงงานทางตรง 
สามารถค านวณและวเิคราะหไ์ดจ้ากสตูร ดงันี้  

  ผลต่างดา้นประสทิธภิาพการท างานของแรงงานทางตรง 
 

     =   (จ านวนชัว่โมงจรงิ – จ านวนชัว่โมงมาตรฐาน) x อตัราค่าจา้งมาตรฐาน 

             ต่อชัว่โมง 
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จากขอ้มลูของบรษิทั จุฑาเทพการผลติ จ ากดั สามารถน ามาค านวณผลต่างดา้น
ประสทิธภิาพการท างานของแรงงานทางตรง  ดงันี้ 

 

ผลต่างดา้นประสทิธภิาพการท างานของแรงงานทางตรง  
 = (จ านวนชัว่โมงจรงิ – จ านวนชัว่โมงมาตรฐาน*) x อตัราจา้งมาตรฐานต่อชัว่โมง 
 = (4,800 – 3,840) x 35 

 = 33,600 บาท (ผลต่างทีไ่ม่น่าพอใจ) 
 

*จ านวนชัว่โมงมาตรฐาน = หน่วยเทยีบเท่าการผลติ xจ านวนชัว่โมงมาตรฐานต่อหน่วย 

     =     2  x60%  x2001,800   

 =  1,920 x 2 

     =  3,840 ชัว่โมง 
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 หน่วยเทยีบเท่าการผลติ 1,920 หน่วย มาจากปรมิาณทีผ่ลติแลว้ 1,800 หน่วย บวกกบั
งานระหว่างผลติอีก 200 หน่วย ที่ได้มกีารใช้แรงงานไปเพยีง 60% และจากผลต่างด้าน
ประสทิธภิาพการท างานของแรงงานทางตรงเท่ากบั 33,600 บาท ซึ่งเป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจ 
แสดงให้เห็นถึงผลการท างานของคนงานที่ไม่มปีระสทิธภิาพ อาจเกิดจากคนงานขาดทกัษะ 
และความช านาญในงานที่ท า หรือเข้าไปท างานในต าแหน่งงานที่ใช้อาจเพียงความรู้
ความสามารถไมม่ากเท่ากบัทีม่อียู ่จงึท าให้เสยีเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ 

 

 จากการค านวณและวิเคราะห์ผลต่างด้านอัตราค่าจ้างแรงงาน และผลต่างด้าน
ประสทิธภิาพแรงงาน สรปุไดว้่าบรษิทัมผีลต่างเกี่ยวกบัค่าแรงงานทางตรงทีไ่ม่น่าพอใจทัง้หมด
เท่ากบั 48,000 บาท ดงันี้ 

 

 สรปุผลต่างค่าแรงงานทางตรง: 
ผลต่างดา้นอตัราค่าจา้งแรงงาน 14,400 บาท (U)* 

ผลต่างดา้นประสทิธภิาพแรงงาน 33,600 บาท (U)* 

รวม 48,000 บาท (U)* 

F (Favorable) = ผลต่างทีน่่าพอใจ 

*U (Unfavorable) = ผลต่างทีไ่มน่่าพอใจ 

 

 3.  การวิเคราะหผ์ลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead 

Variances Analysis) 

 การวเิคราะหผ์ลต่างค่าใชจ้่ายการผลติ หมายถงึ การค านวณหาผลต่างของค่าใชจ้่าย
การผลติจรงิ กบัค่าใชจ้่ายการผลติทีก่ าหนดไวต้ามมาตรฐาน ซึง่มแีนวคดิค่อนขา้งซบัซอ้นมาก
ขึน้ เนื่องจากค่าใชจ้า่ยการผลติมทีัง้ส่วนทีเ่ป็นต้นทุนคงที ่และส่วนทีเ่ป็นต้นทุนผนัแปรโดยต้อง
น าทัง้สองส่วนมาพจิารณารว่มกนั แตกต่างกบัการค านวณผลต่างเกี่ยวกบัวตัถุดบิทางตรง และ
ผลต่างเกีย่วกบัค่าแรงงานทางตรงทีม่เีฉพาะส่วนทีเ่ป็นต้นทุนผนัแปรเท่านัน้ ดงันัน้ เพื่อใหเ้หน็
ถึงความมีประสิทธิภาพในการท างาน และเพื่อการประเมนิผลการท างานของหน่วยงานที่
รบัผดิชอบแต่ละส่วนย่อยไดด้ยีิง่ขึน้จงึควรท างบประมาณยืดหยุ่น (Flexible Budget) เกี่ยวกบั
ค่าใชจ้่ายการผลติทีค่วรเกดิขึน้ ณ ระดบัการผลติต่างๆ เพื่อประกอบการวเิคราะหผ์ลต่าง ซึง่มี
การวเิคราะหท์ัง้ชนิดผลต่างเดยีว 2 ผลต่าง 3 ผลต่าง และ 4 ผลต่าง ส าหรบับทนี้จะกล่าวถงึ
การวเิคราะห์ชนิดผลต่างเดยีว และ 2 ผลต่างเท่านัน้ ซึง่จะอธบิายและแสดงการค านวณ ดงั
แสดงในตวัอยา่งที ่6-10 ดงันี้  



 

  บทที ่6 
 

  

177  ระบบตน้ทุนมาตรฐาน และการวเิคราะหผ์ลต่างเพื่อการควบคุม 

ตวัอย่างท่ี  6-10 

 จากขอ้มลูตวัอย่างที ่6-3 ของบรษิทั จุฑาเทพการผลติ จ ากดั ซึง่ไดก้ าหนดก าลงัการ
ผลติเท่ากบั 4,000 ชัว่โมงแรงงานทางตรง ในขณะที่มชีัว่โมงแรงงานที่เกดิขึ้นจรงิ เท่ากบั 
4,800 ชัว่โมง และชัว่โมงแรงงานมาตรฐาน ณ ระดบัการผลติจรงิ เท่ากบั 3,840 ชัว่โมง  

 ดงันัน้ การจดัท างบประมาณยดืหยุ่น (Flexible Budget)  สามารถแสดงการจดัท าได้
ดงันี้ 

 

บริษทั  จฑุาเทพการผลิต  จ ากดั 

งบประมาณยืดหยุ่น 

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม  25X1 

                                                                                                   หน่วย : บาท 

 ระดบัการผลติ 

มาตรฐาน 

ระดบัการผลติ 

จรงิ 
ระดบัการผลติ 

ปกต ิ

จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรง (ชัว่โมง) 3,840 4,800 4,000 

ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร :-*    

      วตัถุดบิทางออ้ม @ 2 7,680 9,600 8,000 

      ค่าเสื่อมราคาเครือ่งจกัร  
             (วธิชี ัว่โมงเครือ่งจกัร) @ 3          

11,520 14,400 12,000 

      ค่าสาธารณูปโภค @ 1.25 4,800 6,000 5,000 

      ค่าซ่อมบ ารงุ @ 1.75  6,720  8,400  7,000 

      รวมค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปร 30,720 38,400 32,000 

ค่าใชจ้่ายการผลติคงที:่-    

      เงนิเดอืนผูจ้ดัการโรงงาน 120,000 120,000 120,000 

      ค่าเช่าโรงงาน 40,000 40,000 40,000 

      ค่าเบีย้ประกนัภยัโรงงาน   8,000   8,000   8,000 

      รวมค่าใชจ้า่ยการผลติคงที ่ 168,000 168,000 168,000 

รวมค่าใชจ้า่ยการผลติทัง้สิน้ 198,720 206,400 200,000 

 

*อตัราค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปร ค านวณจากค่าใชจ้า่ยการผลติ ณ ระดบัการผลติปกต ิหารดว้ย
จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรง 4,000 ชัว่โมง ณ ระดบัการผลติปกต ิดงันี้ 
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รายการ ค่าใช้จ่ายการผลิต   
ผนัแปร (บาท) 

จ านวนชัว่โมง ณ 
ระดบัการผลิตปกติ 

อตัราค่าใช้จ่าย 

การผลิตผนัแปร 

วตัถุดบิทางออ้ม  8,000 4,000 2.00 

ค่าเสื่อมราคาเครือ่งจกัร          12,000 4,000 3.00 

ค่าสาธารณูปโภค   5,000 4,000 1.25 

ค่าซ่อมบ ารงุ  7,000 4,000 1.75 

 

  3.1  การวิเคราะหผ์ลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต (แบบผลต่างเดียว) 

  การวเิคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลติแบบผลต่างเดยีว (One-Way Analysis) 
หมายถึง ความแตกต่างระหว่างต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงในงวด กับต้นทุน
ค่าใชจ้่ายการผลติจดัสรร เป็นการวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบอย่างง่าย โดยการน าค่าใชจ้่ายการ
ผลติทีเ่กดิขึน้จรงิมาเปรยีบเทยีบกบัค่าใชจ้่ายการผลติจดัสรร การค านวณและวเิคราะห์ผลต่าง
ค่าใชจ้า่ยการผลติแบบผลต่างเดยีว สามารถค านวณและวเิคราะหไ์ดจ้ากสตูร ดงันี้ 

ก. ผลต่างเกีย่วกบัค่าใชจ้่ายการผลติ  
 

= ค่าใชจ้า่ยการผลติจรงิ – ค่าใชจ้่ายการผลติจดัสรร* 
 

ข. *ค่าใชจ้่ายการผลติจดัสรร   
 

= จ านวนชัว่โมงมาตรฐาน x อตัราค่าใชจ้่ายการผลติจดัสรร 
 

 

 เพื่อใหเ้ขา้ใจมากยิง่ขึน้ เกีย่วกบัการวเิคราะหค์่าใชจ้า่ยการผลติแบบผลต่างเดยีว  
จงึขอยกตวัอยา่งเพื่ออธบิายและแสดงการค านวณ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่6-11 ดงันี้ 

 

ตวัอย่างท่ี 6-11 

  จากข้อมูลของบรษิัท จุฑาเทพการผลติ จ ากดั สามารถน ามาวเิคราะห์หาผลต่าง
ค่าใชจ้า่ยการผลติแบบผลต่างเดยีว ไดด้งันี้ 
 

 ผลต่างเกีย่วกบัค่าใชจ้่ายการผลติ = ค่าใชจ้า่ยการผลติจรงิ – ค่าใชจ้่ายการผลติจดัสรร 
      = 206,400 – (3,840 x 50) 

      = 206,400 – 192,000 

      = 14,400 บาท (ผลต่างทีไ่มน่่าพอใจ) 
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 จากการวเิคราะหผ์ลต่างเกีย่วกบัค่าใชจ้่ายการผลติ พบว่า บรษิทัมผีลต่างที่ไม่น่าพอใจ 
อยูเ่ท่ากบั 14,400 บาท แสดงใหเ้หน็ถงึการใชจ้า่ยเงนิในส่วนของค่าใชจ้่ายการผลติไม่ว่าจะเป็น
ค่าใช้จ่ายการผลติผนัแปร เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมบ ารุง เป็นต้น รวมทัง้ค่าใช้จ่ายการ
ผลติคงทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพมาก  
 

  3.2  การวิเคราะหผ์ลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต (แบบ 2 ผลต่าง) 

  การวเิคราะห์ค่าใชจ้่ายการผลติแบบ 2 ผลต่าง เป็นการจ าแนกผลต่างค่าใช้จ่าย
การผลติออกเป็น 2 ดา้น คอื ผลต่างของค่าใชจ้า่ยการผลติดา้นงบประมาณ (Budget Variance)  

ผลต่างของค่าใช้จ่ายการผลติดา้นก าลงัการผลติ (Production Volume Variance) สามารถ
อธบิายไดด้งันี้ 
  

   3.2.1 ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตด้านงบประมาณ  
   ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตด้านงบประมาณ หมายถึง ความแตกต่างระหว่าง
ค่าใช้จ่ายการผลติทีเ่กดิขึน้จรงิกบัค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ตามงบประมาณทีย่ดืหยุ่น ณ ปรมิาณการ
ผลิตที่วางแผนหรอืที่เรยีกว่า งบประมาณยดืหยุ่น ณ ระดบัการผลิตมาตรฐาน ชี้ให้เห็นถึง
ประสทิธภิาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละฝ่ายได้เป็นอย่างด ี การค านวณและวเิคราะห์
ผลต่างค่าใชจ้า่ยการผลติดา้นงบประมาณ สามารถค านวณและวเิคราะหไ์ดจ้ากสตูร ดงันี้ 

   ผลต่างของค่าใชจ้า่ยการผลติดา้นงบประมาณ 

 

      = ค่าใชจ้า่ยการผลติจรงิ - งบประมาณค่าใชจ้่ายการผลติตามชัว่โมงมาตรฐาน  
                                           ณ ระดบัการผลติจรงิ 
 

 

   เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการผลิตแบบสอง
ผลต่างดา้นงบประมาณ จงึขอยกตวัอย่างเพื่ออธบิายและแสดงการค านวณ ดงัแสดงในตวัอย่าง
ที ่6-12 ดงันี้ 
 

 

 

 

 



 

  บทที ่ 6 
 

  

180 ระบบตน้ทุนมาตรฐาน และการวเิคราะหผ์ลต่างเพื่อการควบคมุ 

ตวัอย่างท่ี 6-12 

 จากข้อมูลของบรษิัท จุฑาเทพการผลติ จ ากัด สามารถน ามาวิเคราะห์ผลต่างของ
ค่าใชจ้า่ยการผลติดา้นงบประมาณ ไดด้งันี้ 

 

 ผลต่างค่าใชจ้า่ยการผลติดา้นงบประมาณ 

=  ค่าใชจ้่ายการผลติจรงิ  -  งบประมาณค่าใชจ้า่ยการผลติตามชัว่โมง    
                                    มาตรฐาน ณ ระดบัการผลติจรงิ 
=  206,400 – 198,720* 

=  7,680 บาท (ผลต่างทีไ่มน่่าพอใจ) 
 

 *มาจากงบประมาณยดืหยุน่ตามตวัอยา่งที ่6-10 

 

 จากการวเิคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลติด้านงบประมาณ พบว่า บรษิทัมผีลต่างที่
ไม่น่าพอใจอยู่เท่ากบั  7,680 บาท หมายความว่า บรษิัทไม่มปีระสทิธภิาพในการควบคุม
ค่าใชจ้า่ยไมใ่หสู้งขึน้ ซึง่อาจมาจากการขาดความช านาญของคนงาน หรอืเครื่องมอื เครื่องจกัร
ทีไ่มม่ตีรวจสอบความพรอ้มในการใชง้านอยา่งสม ่าเสมอ 

 

   3.2.2  ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตด้านก าลงัการผลิต 

    ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลติด้านก าลงัการผลติ หมายถงึ ความแตกต่างระหว่าง
จ านวนชัว่โมงแรงงาน ณ ระดบัก าลงัการผลติปกต ิกบัจ านวนชัว่โมงแรงงานมาตรฐาน ณ ระดบั
ก าลงัการผลติจรงิ คูณดว้ยอตัราค่าใชจ้่ายการผลติคงทีจ่ดัสรร ซึง่ความแตกต่างในส่วนนี้จะท า
ให้ค่าใช้จ่ายการผลติในส่วนที่คงที่ ตามที่บรษิทัได้คดิเข้างานมจี านวนน้อยกว่าหรอืมากกว่า
งบประมาณของค่าใช้จ่ายการผลติ ณ ระดบัการผลติปกติ  และจากผลต่างนี้จะชี้และเน้นให้
ผูบ้รหิารตระหนักถงึการด าเนินการผลติให้เป็นไปตามแผนการผลติที่วางไว ้ สามารถค านวณ
และวเิคราะหไ์ดจ้ากสตูร ดงันี้ 

  ผลต่างค่าใชจ้่ายการผลติดา้นก าลงัการผลติ 

 

     = (จ านวนชัว่โมงแรงงาน ณ ระดบัก าลงัการผลติปกต ิ-จ านวนชัว่โมงแรงงาน 

 มาตรฐาน ณ ระดบัก าลงัการผลติจรงิ) x อตัราค่าใชจ้่ายการผลติคงทีจ่ดัสรร 
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  เพื่อให้เข้าใจมากยิง่ขึน้ เกี่ยวกบัการวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายการผลติแบบสองผลต่าง
ดา้นก าลงัการผลติ จงึขอยกตวัอยา่งเพื่ออธบิายและแสดงการค านวณ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่ 
6-13 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 6-13 

จากข้อมูลของบริษัท จุฑาเทพการผลิต จ ากัด สามารถน ามาวิเคราะห์ผลต่างของ
ค่าใชจ้า่ยการผลติดา้นก าลงัการผลติ ไดด้งันี้ 

 

ผลต่างค่าใชจ้่ายการผลติดา้นก าลงัการผลติ 

 =  (จ านวนชัว่โมงแรงงาน ณ ระดบัก าลงัการผลติปกต ิ– จ านวนชัว่โมงแรงงาน 

     มาตรฐาน ณ ระดบัก าลงัการผลติจรงิ) x อตัราค่าใชจ้่ายการผลติคงทีจ่ดัสรร 
 =  (4,000 – 3,840) x 42 

 =  6,720 บาท (ผลต่างทีไ่ม่น่าพอใจ) 
 

 จากการวิเคราะห์ผลต่างของค่าใช้จ่ายการผลิตด้านก าลังการผลิต พบว่า บริษัทมี
ผลต่างทีไ่ม่น่าพอใจอยู่เท่ากบั  6,720 บาท หมายความว่า ก าลงัการผลติจรงิของกจิกรรมการ
ผลติ ไม่เป็นไปตามก าลงัการผลติปกตทิี่บรษิทัวางแผนไว้ ซึ่งท าให้มกี าลงัการผลติที่ว่างเปล่า 
แสดงใหเ้หน็ว่ามกีารใชป้ระโยชน์ของตน้ทุนคงทีไ่มเ่ตม็ที่ 

จากการค านวณและวเิคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลติด้านงบประมาณ และผลต่าง
ค่าใชจ้่ายการผลติด้านก าลงัการผลติ สรุปได้ว่าบรษิทัมผีลต่างเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายการผลติที่ไม่
น่าพอใจทัง้หมดเท่ากบั 14,400 บาท สามารถสรปุไดด้งันี้ 
 

สรปุผลต่างค่าใชจ้า่ยการผลติแบบ 2 ผลต่าง: 
ผลต่างดา้นงบประมาณ 7,680 บาท (U)* 

ผลต่างดา้นก าลงัการผลติ 6,720 บาท (U)* 

รวม 14,400 บาท (U)* 
 

F (Favorable) = ผลต่างทีน่่าพอใจ 

*U (Unfavorable) = ผลต่างทีไ่มน่่าพอใจ 
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 ข้อสงัเกต: จากการวิเคราะห์ผลต่างเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการ
วเิคราะห์แบบผลต่างเดยีว หรอืแบบ 2 ผลต่าง เมื่อสรุปโดยรวมแล้วค าตอบของผลต่างจะมี
จ านวนเท่ากนัเสมอ 

 

 จากการค านวณและการวเิคราะหผ์ลต่างเพื่อการควบคุมขา้งต้น สามารถน ามาแสดง
ถงึความสมัพนัธข์องตน้ทุนมาตรฐานทัง้ 3 ส่วน ดงัแสดงในภาพที ่6-3 ดงันี้ 

 

 

     
 

ภาพท่ี 6-3  การวเิคราะหผ์ลต่างเพื่อการควบคุม 

 

 จากการวเิคราะหผ์ลต่างเพื่อการควบคุมเกี่ยวกบัวตัถุดบิทางตรง ค่าแรงงานทางตรง 
และค่าใช้จ่ายการผลิต สามารถน ามาสรุปถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดผลต่างแต่ละด้าน ดงัแสดงใน
ตารางที ่6-1 ดงันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

การวเิคราะห์
ผลต่าง 

ผลต่างวตัถุดบิ
ทางตรง 

ผลตา่งคา่แรงงาน
ทางตรง 

ผลตา่งคา่ใชจ้า่ยการ
ผลติ 

ดา้นอตัราค่าจา้ง ดา้น
ประสทิธภิาพ 

ผลต่างเดยีว ดา้นราคาวตัถุดบิ ดา้นปรมิาณการ
ใช ้

แบบ 2 ผลต่าง 

ดา้นงบประมาณ ดา้นปรมิาณการ
ผลติ 
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ตารางท่ี  6-1  แสดงการสรปุสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิผลต่างเพื่อการควบคุม 

 

ผลต่าง สาเหตุ 
ดา้นราคาวตัถุดบิทางตรง การจดัซื้อไม่มปีระสิทธภิาพ วตัถุดิบขึ้นราคาตามภาวะ

เศรษฐกจิที่เปลีย่นแปลงไป บรษิทัมคีวามต้องการซื้อเป็น
การเรง่ด่วน  

ดา้นปรมิาณการใชว้ตัถุดบิ วตัถุดบิที่ซือ้มาคุณภาพต ่า คนงานขาดทกัษะ เครื่องจกัร
ลา้สมยัหรอืขาดการดูแลและซ่อมบ ารุง การควบคุมงานไม่
มปีระสทิธภิาพ 

ดา้นอตัราค่าจา้งแรงงาน อตัราค่าแรงไม่ได้มาตรฐาน แรงงานขาดแคลน รฐับาล
เปลีย่นแปลงการก าหนดอตัราค่าจา้งขัน้ต ่า 

ดา้นประสทิธภิาพการท างาน คนงานไมม่ปีระสทิธภิาพการท างาน คุณภาพวตัถุดบิไมด่ ี 
แรงงานขาดความช านาญในการท างาน  

ดา้นงบประมาณ เกดิจากการใชจ้า่ยเงนิสงูกว่างบประมาณทีต่ัง้ไว ้อาจเกดิ 

จากรายการทีเ่ป็นตน้ทุนผนัแปรโดยส่วนใหญ่ เช่น ค่าไฟ  
อาจเกดิจากการใชท้ีไ่มป่ระหยดั 

ดา้นก าลงัการผลติ เกดิจากก าลงัการผลติจรงิของการผลติ ไมเ่ป็นไปตาม 

ก าลงัการผลติปกตทิีบ่รษิทัวางแผนไว ้ซึง่ท าใหม้กี าลงั 
การผลติทีว่่างเปล่า  

 

สรปุ   
 ต้นทุนมาตรฐาน หมายถึง การก าหนดต้นทุนการผลิตสินค้าไว้ล่วงหน้าอย่ างมี
หลักเกณฑ์ภายใต้การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานในการผลิตสินค้า 
ประกอบด้วย วตัถุดบิทางตรงมาตรฐาน ค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน และค่าใช้จ่ายการผลติ
มาตรฐาน ซึ่งต้นทุนมาตรฐานจะเป็นเครื่องมอืในการประเมนิผลการปฏบิตังิานได้เป็นอย่างด ี
การวเิคราะหผ์ลต่างเกี่ยวกบัวตัถุดบิทางตรง จ าแนกเป็น 2 ดา้น คอื ผลต่างดา้นราคาวตัถุดบิ
ทางตรง และผลต่างดา้นปรมิาณการใชว้ตัถุดบิทางตรง การวเิคราะหผ์ลต่างเกี่ยวกบัค่าแรงงาน
ทางตรง จ าแนกเป็น 2 ด้าน คอื ผลต่างด้านอตัราค่าจา้งแรงงานทางตรง และผลต่างด้าน
ประสทิธภิาพการท างาน และการวเิคราะหผ์ลต่างเกี่ยวกบัค่าใชจ้่ายการผลติค านวณได ้2 แบบ 
คอื แบบผลต่างเดยีว กบัแบบ 2 ผลต่าง ซึ่งการหาผลต่างค่าใชจ้่ายการผลติแบบ 2 ผลต่าง 
จ าแนกเป็น 2 ดา้น คอื ผลต่างดา้นงบประมาณ และผลต่างดา้นก าลงัการผลติ 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

1.  ต่อไปนี้เป็นขอ้มูลเกี่ยวกบัต้นทุนมาตรฐานในส่วนของการใชว้ตัถุดบิเพื่อการท าการผลติ
สนิคา้ชนิดหนึ่งของบรษิทั วุฒภิทัร จ ากดั ในปี 25x1 

 วตัถุดบิ 2 กโิลกรมั ราคากโิลกรมัละ 20 บาท เท่ากบั 40 บาท/สนิคา้ส าเรจ็รปู 1 หน่วย 

 ในระหว่างเดอืนมกราคม 25x1 บรษิทัไดท้ าการผลติสนิคา้ทัง้สิน้ 4,000 หน่วย และมี
ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิเกีย่วกบัวตัถุดบิ ดงันี้ 
 ซือ้วตัถุดบิ  10,000 กโิลกรมั ราคากโิลกรมัละ 20.50 บาท 

 เบกิใชว้ตัถุดบิ 8,500 กโิลกรมั 

 

ให้ท า 

 1.  ค านวณผลต่างดา้นราคาวตัถุดบิทางตรง และผลต่างดา้นการใชว้ตัถุดบิทางตรง 
 2.  ค านวณผลต่างรวมเกีย่วกบัวตัถุดบิทางตรง 
 

2.  ราคามาตรฐานของวตัถุดบิทางตรงเท่ากบัชิน้ละ 5 บาท ปรมิาณการใชว้ตัถุดบิมาตรฐาน 

ต่อหน่วยสนิคา้ส าเรจ็รปูเท่ากบั 4 ชิน้ ปรมิาณการผลติจรงิในงวดเท่ากบั 500 หน่วย ระหว่าง
งวดมกีารเบกิใชว้ตัถุดบิไปใชจ้รงิเท่ากบั 2,200 ชิน้ ราคาวตัถุดบิทีซ่ือ้มาราคาชิน้ละ 5.25 บาท 

 

ให้ท า 

 1.  ค านวณผลต่างดา้นราคาวตัถุดบิทางตรง และอธบิายถงึสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิผลต่าง 
2.  ค านวณผลต่างดา้นการใชว้ตัถุดบิทางตรง และอธบิายถงึสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิผลต่าง 
3.  ค านวณผลต่างรวมเกีย่วกบัวตัถุดบิทางตรง 

  

3.  อตัรามาตรฐานของค่าแรงงานทางตรงเท่ากบัชัว่โมงละ 30 บาท เวลาทีใ่ชส้ าหรบัการผลติ
มาตรฐานต่อหน่วยสนิคา้ส าเรจ็รปูเท่ากบั 2 ชัว่โมง ปรมิาณการผลติจรงิเท่ากบั 1,000 หน่วย 

ระหว่างงวดเวลาทีใ่ชไ้ปจรงิเท่ากบั 1,900 ชัว่โมง อตัราค่าจา้งทีจ่า่ยจรงิชัว่โมงละ 32 บาท 

 

ให้ท า 

 1.  ค านวณผลต่างดา้นอตัราคา้จา้ง และผลต่างดา้นประสทิธภิาพการท างาน 

2.  ค านวณผลต่างรวมเกีย่วกบัค่าแรงงานทางตรง 
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4.  บรษิทั รชัชานนท ์จ ากดั ไดม้กีารใชร้ะบบต้นทุนมาตรฐาน และต่อไปนี้เป็นขอ้มลูเกี่ยวกบั
การก าหนดตน้ทุนมาตรฐานต่อหน่วยในส่วนของค่าแรงงานส าหรบัการผลติสนิคา้ชนิดหนึ่งของ
บรษิทั 

 ค่าแรงงานทางตรง 3 ชัว่โมง ชัว่โมงละ 25 บาท 

 ในระหว่างเดอืนเมษายน 25x1 บรษิทัผลติสนิคา้ส าเรจ็รปูไดท้ัง้สิน้ 5,000 หน่วย และ 
มตีน้ทุนจรงิเกดิขึน้ดงันี้ 
 ค่าแรงงานทางตรง  15,200 ชัว่โมง ๆ ละ 26 บาท เท่ากบั 395,200 บาท 

 

ให้ท า 

 1.  ค านวณผลต่างดา้นอตัราค่าจา้ง และอธบิายถงึสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิผลต่าง 
2.  ค านวณผลต่างดา้นประสทิธภิาพการท างาน และอธบิายถงึสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิ 

               ผลต่าง 
 3.  ค านวณผลต่างรวมเกีย่วกบัค่าแรงงานทางตรง 
 

5.  ต่อไปนี้เป็นขอ้มูลเกี่ยวกบัจ านวนแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลติมาตรฐานต่อการ
ผลติสนิคา้ส าเรจ็รปูหน่ึงหน่วย ณ ระดบัการผลติที ่10,000 หน่วย ของบรษิทัแห่งหนึ่ง 
 สนิคา้ส าเรจ็รปู 1 หน่วย ใชแ้รงงานทางตรง 5 ชัว่โมง 
 อตัราค่าใชจ้า่ยการผลติ 3 บาท/ ชัว่โมงแรงงานทางตรง 
 ในระหว่างเดอืนพฤษภาคม 25x1 บรษิทัผลติสนิคา้ส าเรจ็รปูอยู่ไดท้ัง้สิน้ 6,000 หน่วย 
มจี านวนชัว่โมงแรงงานทางตรง 25,000 ชัว่โมง และมคี่าใช้จ่ายการผลติเกิดขึ้นจรงิทัง้สิ้น 
100,000 บาท 

 

ให้ท า 

 1. ค านวณหาผลต่างค่าใชจ้่ายการผลติ (แบบผลต่างเดยีว) 
 2. จงอธบิายถงึสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิผลต่างทีค่ านวณไดใ้นค าสัง่ที่ 1 

 

6.  บรษิทัแห่งหนึ่ง มขีอ้มลูเกีย่วกบัค่าใชจ้่ายการผลติมาตรฐานต่อ 1 หน่วยของสนิคา้ส าเรจ็รปู 
ดงันี้  
 ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร (0.25 ชัว่โมง อตัราชัว่โมงละ 6 บาท) 1.5  บาท 

 ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่(0.25 ชัว่โมง อตัราชัว่โมงละ 4 บาท) 1.0  บาท 

  รวมค่าใชจ้า่ยการผลติต่อหน่วย    2.5  บาท 
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ณ ระดบัการผลติ 2,000 หน่วย หรอืเท่ากบั 500 ชัว่โมงมาตรฐาน  ระหว่างปี 25x1   

มตีน้ทุนค่าใชจ้า่ยการผลติทีเ่กดิขึน้จรงิ ดงันี้ 
 ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร  3,500  บาท 

 ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่   2,000   บาท 

 หน่วยผลติ    1,800 หน่วย 
 

ให้ท า 

 1.  ค านวณหาผลต่างดา้นงบประมาณ และอธบิายถงึสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิผลต่าง 
 2.  ค านวณหาผลต่างดา้นก าลงัการผลติ และอธบิายถงึสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิผลต่าง 
 3.  ค านวณหาผลต่างรวมเกี่ยวกบัค่าใชจ้่ายการผลติ 

 4.  ค านวณหาผลต่างค่าใชจ้่ายการผลติ (แบบผลต่างเดยีว) 
  

7. บรษิทั น ้าสม้คัน้ จ ากดั ผลติน ้าสม้คัน้ส าเรจ็รปู มตีน้ทุนมาตรฐานต่อ 1 หน่วยการผลติ ดงันี้ 
 วตัถุดบิทางตรง   0.75 กโิลกรมั  @  42.00 บาท 

 ค่าแรงงานทางตรง  0.10 ชัว่โมง @  30.00 บาท 

 คา่ใชจ้่ายการผลติคงที ่  0.10 ชัว่โมง @  12.25 บาท 

 ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร 0.10 ชัว่โมง @  23.55 บาท 

 ก าลังการผลิตปกติของบริษัทเท่ากับ 350 ชัว่โมงแรงงานทางตรงต่อเดือน ข้อมูล
เกีย่วกบัการด าเนินงานส าหรบัเดอืน มกราคม 25x1 มดีงันี้ 

1. ผลติสนิคา้จ านวน 3,000 หน่วย 

2. ซือ้วตัถุดบิทางตรง 2,000 กโิลกรมั @ 40 บาท 

3. เบกิวตัถุดบิทางตรงไปใช ้1,500 กโิลกรมั 

4. ใชแ้รงงานทัง้สิน้ 240 ชัว่โมง ค่าจา้งรวม 6,000 บาท 

5. ค่าใชจ้่ายการผลติคงทีเ่กดิขึน้จรงิ 3,692 บาท 

6. ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปรเกดิขึน้จรงิ 9,506 บาท 

 

ให้ท า    
1.  วเิคราะหผ์ลต่างวตัถุดบิทางตรง และอธบิายถงึสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิผลต่าง 

 2.  วเิคราะหผ์ลต่างค่าแรงงานทางตรง และอธบิายถงึสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิผลต่าง 
 3.  วเิคราะหผ์ลต่างค่าใชจ้า่ยการผลติ (แบบ 2 ผลต่าง) และอธบิายถงึสาเหตุทีท่ าให้ 

    เกดิผลต่าง 
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8.  บรษิทั  สนิธุการคา้ จ ากดั  มบีตัรต้นทุนมาตรฐานส าหรบัการผลติสนิคา้ส าเรจ็หนึ่งหน่วย
ดงันี้ 
 ข้อมลูเก่ียวกบัต้นทุนมาตรฐาน   ต้นทุนต่อหน่วย (บาท) 
 

วตัถุดบิ (2 ชิน้ ๆ ละ 4 บาท)     4.00 

ค่าแรงงาน (0.05 ชัว่โมงๆ ละ 35 บาท)    1.75 

ค่าใชจ้่ายการผลติ:- 

 ผนัแปร (0.05 ชัว่โมงๆ ละ 20 บาท)   1.00 

 คงที ่(0.05 ชัว่โมงๆ ละ 30 บาท)    1.50 
 

งบประมาณเกีย่วกบัค่าใชจ้่ายการผลติและอตัราค่าใชจ้่ายการผลติจดัสรร  ไดจ้ดัท าขึน้
ภายใตร้ะดบัการผลติปกตจิ านวน 20,000 หน่วย และจากผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิ บรษิทั
มขีอ้มลูเกีย่วกบัตน้ทุนผลติภณัฑ ์ดงันี้ 

 

ข้อมลูเก่ียวกบัต้นทุนจริง:-   

หน่วยผลติ 18,000 หน่วย 

วตัถุดบิทางตรงทีซ่ือ้และเบกิใช้ 40,000 ชิน้ 

ค่าแรงงานทางตรงทีจ่่ายทัง้สิน้ (ชัว่โมงละ 34) 40,800 บาท 

คา่ใชจ้่ายการผลติคงที ่ 26,000 บาท 

ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร 34,000 บาท 

 

ให้ท า 

 1.  ผลต่างทางดา้นราคาของวตัถุดบิทีซ่ือ้ 

 2.  ผลต่างทางดา้นปรมิาณวตัถุดบิทีใ่ช้ 
 3.  ผลต่างทางดา้นอตัราค่าจา้งแรงงาน 

 4.  ผลต่างทางดา้นประสทิธภิาพแรงงาน 

 5.  ผลต่างดา้นงบประมาณ 

 6.  ผลต่างดา้นก าลงัการผลติ 

 7.  ผลต่างทางดา้นค่าใชจ้า่ยการผลติ (แบบผลต่างเดยีว) 
 8.  อธบิายถงึสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิผลต่างตัง้แต่ขอ้ 1. - ขอ้ 7. 
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9. บรษิทั อุดรน าไทย จ ากดั  มคีวามตอ้งการประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบักระบวนการผลติ โดยให้ท าการวเิคราะห์ผลต่างของต้นทุนการผลติ ซึ่งมขีอ้มลูที่เกี่ยวขอ้ง
กบัตน้ทุนมาตรฐานของสนิคา้ 1 หน่วย (ระดบัการผลติปกต ิ5,400 หน่วย) ดงันี้ 
 

 ต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วย: 

วตัถุดบิทางตรง (1.5 เมตร เมตรละ 50 บาท) 75 บาท 

ค่าแรงงานทางตรง (3 ชัว่โมง ชัว่โมงละ 20 บาท) 60 บาท 

ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร (3 ชัว่โมง ชัว่โมงละ 6 บาท) 18 บาท 

ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่(3 ชัว่โมง ชัว่โมงละ 7 บาท)  21 บาท 

              รวมตน้ทุนต่อหน่วย 174 บาท 

 

 ข้อมลูเกิดขึ้นจริงระหว่างปี: 

  1.  บรษิทัผลติสนิคา้จ านวน 4,800 หน่วย 

  2.  บรษิทัซือ้วตัถุดบิจ านวน 7,800 เมตร ราคาเมตรละ 49.50 บาท เบกิใชจ้ านวน  
    7,500 เมตร 

  3.  ค่าแรงงานทางตรงใชไ้ปจ านวน 15,400 ชัว่โมง อตัราค่าจา้งชัว่โมงละ 21 บาท 

  4.  ค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปรจ านวน 100,000 บาท 

  5.  ค่าใชจ้า่ยการผลติคงทีจ่ านวน 118,000 บาท 

  6.  งานระหว่างผลติปลายงวดจ านวน 200 หน่วย  
   (วตัถุดบิ 100%, ตน้ทุนแปรสภาพ 70%) 

 

ให้ท า 

1.  วเิคราะหผ์ลต่างวตัถุดบิทางตรง และอธบิายถงึสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิผลต่าง 
 2.  วเิคราะหผ์ลต่างค่าแรงงานทางตรง และอธบิายถงึสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิผลต่าง 
 3.  วเิคราะหผ์ลต่างค่าใชจ้า่ยการผลติแบบผลต่างเดยีว และแบบ 2 ผลต่าง และอธบิาย 

    ถงึสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิผลต่าง 
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บทท่ี  7  
การก าหนดราคาผลิตภณัฑ ์

 

 การก าหนดราคาผลติภณัฑ ์(Pricing of Products) เป็นการตัง้ราคาของผลติภณัฑ์
และบรกิาร เพื่อใหไ้ด้ก าไรตามเป้าหมาย ซึง่เป็นการตดัสนิใจระยะสัน้ (Short-term Decision) 

ทีผู่บ้รหิารต้องใหค้วามส าคญัและต้องตดัสนิใจอย่างรอบคอบ เพราะถ้าราคาทีต่ ัง้ไวสู้งเกนิไปก็
จะท าให้ผลติภณัฑ์หรอืบรกิารขายไม่ได้ แต่ถ้าราคาที่ตัง้ไว้ต ่า เกินไปก็อาจท าให้ขาดท นได้
เช่นกนั  ถงึแมก้ารก าหนดราคาผลติภณัฑจ์ะถอืเป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิาร แต่เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ราคา
ที่เหมาะสมแล้ว ผู้บรหิารต้องมกีารประสานงานกบัหลายหน่วยงานในกิจการ เช่น ฝ่ายบญัช ี
ฝ่ายการผลติ รวมถงึขอ้มูลที่เป็นปจัจยัแวดล้อมต่างๆ เช่น คู่แข่งขนั ความต้องการของลูกค้า 
ภาวะเศรษฐกจิ นโยบายของรฐับาล ประเภทของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร เป็นตน้  
  

ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการก าหนดราคาผลติภัณฑ์ 

 ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการก าหนดราคาผลติภณัฑ์เป็นสิง่ที่ผูบ้รหิารต้อง
พจิารณาและค านึงถงึอยู่เสมอ สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื ปจัจยัภายใน และปจัจยัภายนอก
(ปรบัปร งจาก อ ษณยี ์ เสง็พาณชิย,์  2553 : 192-194) 

 

1. ปัจจยัภายใน (Internal Factors) 

ปจัจยัภายในเป็นขอ้มลูทีส่ามารถรวบรวม ควบค ม หรอืทราบไดจ้ากสิง่ทีเ่กดิขึน้ 

ภายในกจิการ ประกอบดว้ย 

 

1.1   ข้อมลูต้นทุนของกิจการ (Cost Data) ตน้ท นเป็นสิง่ส าคญัในการก าหนด 

ราคาผลติภณัฑ์ ซึ่งสามารถเก็บรวบรวมได้จากบ คคลที่เกี่ยวข้องภายในกิจการ ไม่ว่าจะเป็น
ตน้ท นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติ หรอืตน้ท นทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติทัง้ตน้ท นผนัแปร และต้นท น
คงที ่ซึง่จะมคีวามแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัประเภทของธ รกจิ เช่น ธ รกจิการใหบ้รกิาร ธ รกจิซือ้
มาแลว้ขาย ธ รกจิผลติแลว้ขาย  

 

  1.2  เป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์เก่ียวกบัรายได้และก าไร (Revenue and 

Profit Objective) หากมกีารก าหนดเป้าหมายหรอืวตัถ ประสงค์เกี่ยวกบัรายได้และก าไรไว้
อย่างชดัเจนแลว้ เช่น เป้าหมายก าไรทีต่้องมากกว่าต้นท น เป้าหมายเพิม่ยอดขายใหเ้พิม่มาก
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ขึน้ เป็นต้น ล าดบัต่อมาก็คอื การด าเนินงานใหไ้ด้ตามเป้าหมายทีว่างแผนไว ้โดยต้องก าหนด
ราคาใหส้งูกว่าตน้ท นของกจิการทัง้นี้กเ็พื่อผลก าไรตามทีต่อ้งการ  

 

  1.3  ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Type of Product or Service) หาก
ผลติภณัฑ์ที่กิจการผลติมลีกัษณะคล้ายคลงึกบัที่ตลาดคู่แข่งขนัมอียู่ กิจการก็ไม่สามารถตัง้
ราคาที่สูงได้ จงึต้องพจิารณาขอ้มูลคู่แข่งขนัก่อน เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม หรอืบางครัง้
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารดงักล่าวอาจเป็นผลติภณัฑใ์หม่ที่ยงัไม่เป็นรูจ้กัหรอืไดร้บัการยอมรบัจาก
ลกูคา้ กจิการกค็วรมกีารทดสอบตลาด หรอืใชก้ารเลอืกกลย ทธใ์นการก าหนดราคาใหเ้หมาะสม
เช่นกนั 

 

2. ปัจจยัภายนอก (External Factors) 

ปจัจยัภายนอก เป็นขอ้มลูภายนอกทีก่จิการไมส่ามารถควบค มใหเ้ป็นไปตามที ่
ต้องการได้ ซึ่งถือเป็นปจัจัยที่มีอิทธิพลในการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์เ ป็นอย่างมาก 
ประกอบดว้ย 

 

   2.1  ความต้องการของลูกค้า (Customer Demand) ความต้องการของลูกค้า
เป็นปจัจยัที่มอีทิธพิลส าคญัมากต่อการก าหนดราคาผลติภณัฑท์ีก่จิการต้องค านึงถงึ โดยต้อง
ก าหนดราคาให้เหมาะสมกบัการยอมรบัของลูกค้า เช่น ราคาอาจไม่จ าเป็นต้องต ่าเกนิไปเมื่อ
เทยีบกบัค ณภาพของสนิคา้ทีลู่กคา้ต้องการ กล่าวคอื ลูกคา้ยอมจ่ายเงนิในราคาที่สูงไดเ้พื่อให้
ไดส้นิคา้ทีม่คี ณภาพตามความตอ้งการ เมือ่เทยีบกบัการจา่ยเงนิในราคาทีต่ ่าแต่ค ณภาพไมด่ ี 

 

2.2 คู่แข่งขนั (Competitors) การศกึษาคู่แขง่ขนัก่อนการก าหนดราคาถอืเป็น 

สิง่ทีก่จิการควรปฏบิตั ิเพราะธ รกจิไม่อาจตัง้ราคาผลติภณัฑส์ูงกว่าราคาคู่แข่งขนัขณะค ณภาพ
ของผลติภณัฑใ์กล้เคยีงกนัได้ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในตลาดแข่งขนักนัอย่างสมบูรณ์ เพราะอาจ
ขายผลติภณัฑไ์มไ่ดเ้นื่องจากลกูคา้หนัไปซือ้สนิคา้ของคู่แขง่ขนัแทนการเลอืกซือ้กบักจิการ 

  
2.3 นโยบายภาครฐั (Political) นโยบายภาครฐัมอีทิธพิลต่อการก าหนดราคา 

ผลติภณัฑ ์โดยเฉพาะกจิการที่มกีารผลติสนิคา้ทีอ่ยู่ในประเภทสนิค้าควบค ม ปจัจ บนัมจี านวน
ถงึ 41 รายการ จะต้องก าหนดราคาผลติภณัฑต์ามนโยบายภาครฐัซึ่งไม่สามารถก าหนดราคา
ผลิตภัณฑ์ได้โดยอิสระ ตัวอย่างสินค้าควบค ม เช่น ข้าวเปลือก ข้าวสาร นมผง นมสด 
ผงซกัฟอก ยารกัษาโรค น ้ามนัเชือ้เพลงิ จกัรยานยนต ์เมด็พลาสตกิ ป ๋ ย ท่อพวีซี ีเป็นตน้ 
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 2.4  สภาพแวดล้อมโดยทัว่ไป (General Environment) เป็นสภาพแวดลอ้มที่
ส่งผลทัง้โดยตรงและโดยอ้อมต่อกจิการ เช่น การเมอืงและกฎหมาย (Politic and law) เป็น
เสมอืนกฎเกณฑ์ของการด าเนินธ รกิจ และการแข่งขนั ซึ่งกิจการจะต้องด าเนินงานตามที่
กฎหมายก าหนด เทคโนโลย ี(Technology) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยที าให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงทางธ รกจิ วฒันธรรมและสงัคม (Social Cultural) ซึง่การเปลีย่นแปลงทางสงัคมจะ
มผีลท าใหค้่านิยมเปลีย่นแปลงไป เศรษฐกจิมหภาค (Macroeconomic) เป็นตน้ 

 

 จากการอธบิายถึงปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อการก าหนดราคาผลติภณัฑ์ข้างต้น ซึ่งมทีัง้
ปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก สามารถน ามาสรปุดงัแสดงในภาพที ่7-1 ดงันี้ 
 

 

  
 

 

ภาพท่ี 7-1  ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการก าหนดราคาผลติภณัฑ ์

 

การก าหนดราคาโดยใช้ต้นทนุเป็นฐาน 

 การก าหนดราคาโดยใช้ต้นทุนฐาน (Cost-Based Pricing) เป็นการก าหนดราคา
ผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อมูลทางด้านต้นทุนที่มีล ักษณะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการ
น าไปใช ้เพื่อเป็นขอ้มลูส าหรบัการพจิารณาตดัสนิใจ ซึง่การก าหนดราคาผลติภณัฑ์ในลกัษณะ
นี้เป็นที่นิยมใช้โดยทัว่ไป เพราะส่วนใหญ่แล้วการก าหนดราคาต้องสามารถชดเชยต้นทุนที่
เกดิขึน้ทัง้หมดของสนิคา้และบรกิารได ้(ปรบัปรงุจากศรสีุดา  อาชวานนัทกุล,  2557 : 9-3) 

 

ปจัจยัทีม่ี
อทิธพิล 

ปจัจยัภายใน 

ตน้ทุน เป้าหมาย
ก าไร 

ประเภทของ
ผลติภณัฑ ์

ปจัจยั
ภายนอก 

ความตอ้งการ
ของลกูคา้ 

คูแ่ขง่ขนั นโยบาย
ภาครฐั 

สภาพแวดลอ้ม
ทัว่ไป 
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 1.  การก าหนดราคาโดยใช้ส่วนบวกเพ่ิมจากต้นทุน (Pricing Based on Cost-

plus Pricing  Formulas) 

 การก าหนดราคาตามวธินีี้ เป็นลกัษณะทีม่กีารใชข้อ้มลูทางดา้นต้นทุนเป็นฐานในการ
ก าหนดราคาแลว้ใชก้ารบวกส่วนเพิม่ (Markup) เขา้ไปกบัต้นทุนผลติภณัฑ ์โดยฐานของต้นทุน
ทีน่ ามาใชพ้จิารณาประกอบการก าหนดราคาอาจมหีลายลกัษณะ เช่น ลกัษณะต้นทุนเต็มหรอื
ต้นทุนรวม (Full Costing or Absorption Costing) ต้นทุนผนัแปร หรอืต้นทุนตรง (Variable 

Costing or Direct Costing) ซึง่เป็นการก าหนดต้นทุนผลติภณัฑต์ามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ในบทที ่
3 ส่วนลกัษณะต้นทุนผนัแปรรวม (Total Variable Costing) และต้นทุนรวม (Total Costing) 

เป็นการก าหนดเพิม่จากการน าไปรวมส่วนที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการผลติ การก าหนดราคาโดยใช้
ส่วนบวกเพิม่จากตน้ทุน สามารถค านวณไดจ้ากสตูร ดงันี้ 
 

 

         ราคาผลติภณัฑ ์      =      ตน้ทุน + (ตน้ทุน x อตัราส่วนบวกเพิม่) 
  

       

 เพื่อให้เขา้ใจมากยิง่ขึน้ เกี่ยวกบัการก าหนดราคาโดยใชส้่วนบวกเพิม่จากต้นทุนในแต่
ละลกัษณะ จงึขอยกตวัอยา่งเพื่ออธบิายและแสดงการค านวณ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่7-1 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 7-1   
บรษิัท คุณหญิงแฟชัน่ จ ากดั  ได้มกีารก าหนดนโยบายส าหรบัการก าหนดราคา

ผลติภณัฑข์องสนิคา้แต่ละชนิด โดยใหม้กีารบวกส่วนเพิม่ในอตัรา 60% จากราคาทุนของสนิคา้
ทีซ่ือ้เขา้มาจ าหน่าย รายละเอยีดขอ้มลูของสนิคา้มดีงันี้ 

 

ชนิดของสินค้า ราคาทุนของสินค้า (บาท) 
รองเทา้ 
กระโปรง 
เสือ้ 

กางเกง 

200 

400 

300 

500 

 

 จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถน ามาแสดงการค านวณประกอบเพื่อหาราคาผลติภณัฑข์อง
สนิคา้แต่ละชนิด ไดจ้ากสตูรดงันี้ 
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 ราคาผลติภณัฑ ์    = ตน้ทุน + (ตน้ทุน x อตัราส่วนบวกเพิม่) 
รองเท้า   = 200 + (200 x 60%) 

    = 200 + 120 

    = 320      

 

กระโปรง  = 400 + (400 x 60%) 

    = 400 + 240 

    = 640   

    

 เส้ือ   = 300 + (300 x 60%) 

    = 300 + 180 

      = 480   

  

 กางเกง  = 500 + (500 x 60%) 

    = 500 + 300 

      = 800   

 

 จากการค านวณข้างต้นทุน แสดงให้เห็นว่า ถ้าบรษิัทต้องการบวกส่วนเพิม่ในอตัรา 
60% จากราคาทุนของสนิคา้ จะตอ้งก าหนดราคาขายรองเทา้เท่ากบั 320 บาท กระโปรงเท่ากบั 
640 บาท เสือ้ราคา 480 บาท และกางเกงราคา 800 บาท 

 

 การแสดงการก าหนดราคาผลติภณัฑด์งักล่าวมกัเป็นการก าหนดราคาส าหรบักจิการ
ซื้อมาแล้วขาย โดยการก าหนดอัตราส่วนบวกเพิ่มจะต้องก าหนดขึ้นอย่างเพียงพอส าหรบั
ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารทีจ่ะเกดิขึน้รวมถงึผลก าไรทีก่จิการต้องการ ส่วนส าหรบักจิการ
ผลติแลว้ขายจะพจิารณา ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่7-2 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี  7-2   
บรษิทั แพรวาไทย จ ากดั  ก าลงัพจิารณาเกี่ยวกบัการก าหนดราคาสนิคา้ชนิดหนึ่งโดย

ใชต้น้ทุนเป็นฐาน ซึง่แผนกบญัชไีดแ้สดงขอ้มลูเกี่ยวกบัต้นทุนทีม่ปีรมิาณการผลติและจ าหน่าย
เท่ากบั 10,000 หน่วย ไวด้งันี้ (หน่วย : บาท) 
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             ต้นทุนต่อหน่วย              ต้นทุนรวม 

วตัถุดบิทางตรง              10          100,000 

ค่าแรงงานทางตรง      8   80,000 

ค่าใชจ้า่ยในการผลติผนัแปร     5   50,000 

ค่าใชจ้่ายในการผลติคงที ่      7   70,000 

ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารผนัแปร    3   30,000 

ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารคงท ี    2   20,000 

 

จากข้อมูลข้างต้น บรษิัทสามารถน ามาก าหนดลกัษณะของต้นทุนต่อหน่วยโดยแยก
พจิารณาไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ ดงันี้ 

 

ประเภทของต้นทุน 
ต้นทุน 

เตม็ 

ต้นทุน 

ผนัแปร 

ต้นทุน 

ผนัแปรรวม 

ต้นทุน 

รวม 

วตัถุดบิทางตรง 10 10 10 10 

ค่าแรงงานทางตรง 8 8 8 8 

ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร 5 5 5 5 

คา่ใชจ้่ายการผลติคงที ่ 7 - - 7 

ค่าใชจ้่ายการขายและ      
     บรหิารผนัแปร 

 

- 

 

- 

 

3 

 

3 

ค่าใชจ้่ายการขายและ 
     บรหิารคงที ่

 

 - 

 

 - 

 

 - 

 

 2 

รวม 30 23 26 35 
 

 จากข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของผลติภณัฑ์ข้างต้น  หากกิจการมแีนวทางที่จะก าหนด
ราคาผลิตภัณฑ์ของข้อมูลต้นทุนที่มีล ักษณะแตกต่างกันตามนโยบายการบวกส่วนเพิ่มที่
แตกต่างกนั ในแต่ละกรณดีงันี้ 
 

 กรณีท่ี 1 นโยบายบวกส่วนเพิม่ 50% จากต้นทุนเต็ม ราคาผลติภณัฑต่์อหน่วยของ
บรษิทัจะเป็นดงันี้ 

ตน้ทุนเตม็ 30 บาท 

บวก  ส่วนบวกเพิม่ 50% 15 บาท 

ราคาผลติภณัฑ ์ 45 บาท 



 

  บทที ่7  

  

195 การก าหนดราคาผลติภณัฑ ์

 กรณีท่ี 2 นโยบายบวกส่วนเพิม่ 95.65% จากต้นทุนผนัแปร ราคาผลติภณัฑต่์อหน่วย
ของบรษิทัจะเป็นดงันี้ 

ตน้ทุนผนัแปร 23 บาท 

บวก  ส่วนบวกเพิม่ 95.65% 22 บาท 

ราคาผลติภณัฑ ์ 45 บาท 

 

กรณีท่ี 3 นโยบายบวกส่วนเพิม่ 73.08%  จากต้นทุนผนัแปรรวม ราคาผลติภณัฑต่์อ
หน่วยของบรษิทัจะเป็นดงันี้  

ตน้ทุนผนัแปรรวม 26 บาท 

บวก  ส่วนบวกเพิม่ 73.08% 19 บาท 

ราคาผลติภณัฑ ์ 45 บาท 

   

 กรณีท่ี 4 นโยบายบวกส่วนเพิม่ 28.57%  จากต้นทุนรวม ราคาผลติภณัฑ์ต่อหน่วย
ของบรษิทัจะเป็นดงันี้ 

ตน้ทุนรวม 35 บาท 

บวก  ส่วนบวกเพิม่ 28.57% 10 บาท 

ราคาผลติภณัฑ ์ 45 บาท 

 

 โดยสรุป การก าหนดราคาโดยใช้ส่วนบวกเพิม่จากต้นทุนเป็นวธิทีี่ท าได้ง่าย และถอื
เป็นแนวปฏบิตัโิดยส่วนใหญ่ แต่ทีส่ าคญัคอื ต้องก าหนดลกัษณะของต้นทุนทีต่้องการบวกส่วน
เพิม่ใหช้ดัเจนโดยเฉพาะธุรกจิผลติแลว้ขาย 

 

 2.  การก าหนดราคาโดยใช้ก าไรท่ีต้องการ (Pricing Based on Target  Profit) 

 การก าหนดราคาตามวธินีี้ เป็นลกัษณะการก าหนดราคาโดยผู้บรหิารจะมเีป้าหมาย
ของก าไรทีต่อ้งการไวก่้อน แลว้น ามาบวกเพิม่จากตน้ทุนตามลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัดงัทีไ่ด้กล่าว
มาแลว้ สามารถแสดงการค านวณไดจ้ากสตูร ดงันี้ 
 

 ราคาผลติภณัฑต่์อหน่วย     = จ านวนหน่วย
งการก าไรทีต่อ้ตน้ท น 
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 เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจมากยิง่ขึน้ เกีย่วกบัการก าหนดราคาโดยใชก้ าไรทีต่้องการ จงึขอ
ยกตวัอยา่งเพื่ออธบิายและแสดงการค านวณประกอบ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่7-3 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี  7-3   

จากขอ้มลูตวัอย่างที ่7-2 ของบรษิทั แพรวาไทย จ ากดั ถ้าสมมตบิรษิทัมนีโยบายใน
การก าหนดราคาโดยต้องการก าไรสูงสุดจ านวน 100,000 บาท จากต้นทุนเตม็ บรษิทัจะต้อง
ก าหนดราคาผลติภณัฑห์น่วยละเท่าใด สามารถแสดงการค านวณไดด้งันี้ 

 ราคาผลติภณัฑต่์อหน่วย = จ านวนหน่วย
งการก าไรทีต่อ้ตน้ท น 

 

 

     = 
 

10,000

100,00010,000  x30 
 

 

     = 40 บาท 

 ดงันัน้ หากบรษิทัต้องการก าไรจ านวน 100,000 บาท จะต้องก าหนดราคาผลติภณัฑ์
หน่วยละ 40 บาท  

  

 ก าหนดราคาตามวธินีี้ นอกจากจะก าหนดเป็นนโยบายส าหรบัธุรกจิผลติแลว้ขาย ยงั
เป็นที่นิยมน ามาใช้กับธุรกิจการให้บรกิารเพื่อเป็นก าหนดอัตราค่าบรกิารอีกด้วย ซึ่งจะขอ
ยกตวัอยา่งเพื่ออธบิายเพิม่เตมิ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่7-4 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 7-4   
บรษิทั  ยานยนตเ์ซอรว์สิ  จ ากดั  ไดด้ าเนินธุรกิจเกี่ยวกบัการรบัตรวจสอบคุณภาพรถ

ทัว่ไป  โดยบรษิัทมนีโยบายที่จะคิดค่าบรกิารจากลูกค้าตามชัว่โมงให้บรกิารตรวจสอบ  ซึ่ง
บริษัทได้มกีารจดัท างบประมาณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเดือน  ณ ระดบัชัว่โมงการ
ใหบ้รกิารตรวจสอบจ านวน 1,000 ชัว่โมง ไวด้งันี้ 

 

เงนิเดอืนพนกังาน 50,000 บาท 

ค่าเช่ารา้น 12,000 บาท 

ค่าเบีย้ประกนั 8,000 บาท 

ค่าสาธารณูปโภค 5,000 บาท 

ค่าใชจ้า่ยเบด็เตลด็ 20,000 บาท 

รวม 95,000 บาท 
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 ถ้าบรษิัทต้องการก าไรจากการด าเนินงานเดอืนละ  25,000 บาท การก าหนดอัตรา
ค่าบรกิารต่อชัว่โมงตรวจสอบทีจ่ะใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ สามารถค านวณไดด้งันี้ 

 อตัราค่าบรกิารต่อชัว่โมง      =  ิการมงการใหบ้รจ านวนชัว่โ
งการก าไรทีต้่อต้นทนุรวม

 

 

     = 
1,000

25,00095,000
  

 

     = 120 บาท / ชัว่โมง 
 ดงันัน้  หากบรษิัทต้องการก าไรจากการด าเนินงานเดอืนละ 25,000 บาท ณ ระดบั
ชัว่โมงการให้บรกิารจ านวน 1,000 ชัว่โมง บรษิัทจะต้องก าหนดอตัราค่าบรกิารตรวจสอบ
คุณภาพสนิคา้เท่ากบั 120 บาทต่อชัว่โมง 
 

  3.  ก าหนดราคาโดยใช้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Pricing Based on 

Return on Investment : ROI) 

  การก าหนดราคาตามวิธีนี้  เป็นวิธีที่ค านึงถึงเงินลงทุนในการด าเนินธุรกิจมา
ประกอบการตดัสนิใจด้วย ซึ่งเป็นการมุ่งหวงัให้กิจการมผีลก าไรเท่ากบัผลตอบแทนจากการ
ลงทุนทีก่จิการต้องการ เมื่อก าหนดหรอืทราบอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทีต่้องการแลว้ ก็
สามารถน าไปค านวณหาอตัราส่วนบวกเพิม่ส าหรบัน าไปก าหนดราคาผลติภณัฑต่์อไปได ้การ
ค านวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน สามารถค านวณไดจ้ากสตูร ดงันี้ 
 

  อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน     =   100  xเงนิลงท น
ก าไรส ทธิ













 

 

  การค านวณหาอตัราส่วนบวกเพิม่ (Markup Percentage) สามารถค านวณได้จาก
ลกัษณะของตน้ทุน 2 กรณ ีคอื ตน้ทุนเตม็ และตน้ทุนผนัแปรรวม 

 

  กรณีท่ี 1 กจิการใชว้ธิกีารคดิต้นทุนตามลกัษณะของต้นทุนเตม็ สามารถค านวณ
ไดจ้ากสตูร ดงันี้ 
  

   อตัราส่วนบวกเพิม่  =  x100ต่อหน่วยตน้ท นเตม็  xลติและขายปรมิาณการผ
รหิารการขายและบค่าใชจ่้าย  กการลงท นผลตอบแทนจา
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  กรณีท่ี 2  กจิการใชว้ธิกีารคดิต้นทุนตามลกัษณะของต้นทุนผนัแปรรวม สามารถ
ค านวณไดจ้ากสตูร ดงันี้ 
 

    อตัราส่วนบวกเพิม่  =  100 x ิ วยปรรวมต อหนต้นทนุผันแ x ล ตและขายปร มาณการผ
งที่ิ าใชจ้ ายคต้นทนุและค  กการลงทนุผลตอบแทนจา







 

     

 

 เพื่อให้เขา้ใจและชดัเจนมากยิง่ขึน้ เกี่ยวกบัก าหนดราคาโดยใช้อตัราผลตอบแทนที่
ต้องการจากการลงทุน จงึขอยกตวัอย่างเพื่ออธบิายและแสดงการค านวณประกอบ โดยแยก
ตามลกัษณะของตน้ทุน ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี  7-5 

 จากขอ้มูลตวัอย่างที่ 7-2 ของบรษิทั แพรวาไทย จ ากดั หากบรษิทัก าลงัพจิารณา
เกี่ยวกบัการก าหนดราคาของผลติภณัฑ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการที่บรษิัทจะลงทุนในอีก 6 
เดอืนข้างหน้า โดยได้ประมาณเงนิลงทุนไว้จ านวน 520,000 บาท บรษิัทใช้วธิกีารคดิต้นทุน
ตามลกัษณะของต้นทุนเตม็ ถ้าบรษิทัต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน 25% การค านวณหา
อตัราส่วนบวกเพิม่ และราคาของผลติภณัฑ ์สามารถแสดงการค านวณไดด้งันี้ 
 

อตัราส่วนบวกเพิม่  =  x100ต่อหน่วยตน้ท นเตม็  xลติและขายปรมิาณการผ
รหิารการขายและบค่าใชจ่้าย  กการลงท นผลตอบแทนจา











 

     

 

      = 
 

100  x
30  x10,000

50,00025%  x520,000







 

  

 

  =  100  x
300,000

180,000









 

 

     = 60% 
 

ดงันัน้  ราคาผลติภณัฑ ์ =    ตน้ทุนเตม็ต่อหน่วย + (ตน้ทุน x อตัราส่วนบวกเพิม่) 

                 =    30 + ( 30 x 60% ) 
     =    30 + 18 

     =    48 บาท 

 จากการค านวณขา้งต้น แสดงใหเ้หน็ว่า ถ้าบรษิทัต้องการอตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน 25% จากต้นทุนเตม็ จะต้องก าหนดราคาผลติภณัฑเ์ท่ากบั 48 บาท แต่ทัง้นี้ต้องอยู่ใน
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เงื่อนไขของการผลติและขายไดท้ัง้หมด 10,000 หน่วยตามทีว่างแผนไว้ จงึจะท าให้ได้ก าไร
เท่ากบั 130,000 บาท ซึง่คดิเป็น 25% ของเงนิลงทุนจ านวน 520,000 บาท ดงัแสดงไวใ้นงบ
ก าไรขาดทุนเพื่อเป็นการพสิจูน์ผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บั ดงันี้ 
 

บริษทั  แพรวาไทย  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

 หน่วย : บาท 

ยอดขาย (10,000 x 48) 480,000 

หกั   ตน้ทุนขาย (10,000 x 30) 300,000 

ก าไรขัน้ตน้ 180,000 

หกั   ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร   50,000 

ก าไรสุทธ ิ 130,000 

                                                                                                                                                                                                                   

ดงันัน้  ROI    =  100  x
520,000

130,000









 
 

        =    25% 

 

ตวัอย่างท่ี  7-6  
 จากขอ้มลูตวัอย่างที ่7-2 ของบรษิทั แพรวาไทย จ ากดั  สมมตถิ้าบรษิทัใชน้โยบาย

ในการก าหนดราคาโดยใช้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนจากลกัษณะของต้นทุนผนัแปรรวม 
ขณะที่มเีงนิลงทุนและอตัราผลตอบแทนเท่าเดมิ การค านวณหาอตัราส่วนบวกเพิม่ และราคา
ผลติภณัฑ ์สามารถแสดงการค านวณไดด้งันี้ 
 

อตัราส่วนบวกเพิม่   =  100 x ิ วยปรรวมต อหนต้นทนุผันแ x ล ตและขายปร มาณการผ
งที่ิ าใชจ้ ายคต้นทนุและค  กการลงทนุผลตอบแทนจา







    

   

     =  
 

100  x
26  x10,000

90,00025%  x520,000







 

  

 

  =  100  x
260,000

220,000









 

   
     =  84.62% 
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ดงันัน้  ราคาผลติภณัฑ ์ =    ตน้ทุนผนัแปรรวมต่อหน่วย + ส่วนบวกเพิม่ 

                 =    26 + ( 26 x 84.62% ) 
     =    26 + 22 

     =    48 บาท 

 

 จากการค านวณขา้งต้น แสดงใหเ้หน็ว่า ถ้าบรษิทัต้องการอตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน 25% จากตน้ทุนผนัแปรรวม จะต้องก าหนดราคาผลติภณัฑเ์ท่ากบั 48 บาท แต่ทัง้นี้ต้อง
อยู่ในเงื่อนไขของการผลติและขายได้ทัง้หมด 10,000 หน่วยตามที่วางแผนไว้ จงึจะท าให้ได้
ก าไรเท่ากบั 130,000 บาท ซึง่คดิเป็น 25% ของเงนิลงทุนจ านวน 520,000 บาท ดงัแสดงไวใ้น
งบก าไรขาดทุนเพื่อเป็นการพสิจูน์ผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บั ดงันี้ 
 

บริษทั  แพรวาไทย  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

 หน่วย : บาท 

ยอดขาย (10,000 x 48) 480,000 

หกั   ตน้ทุนผนัแปร (10,000 x 26) 260,000 

ก าไรส่วนเกนิ 220,000 

หกั   ตน้ทุนคงที ่  90,000 

ก าไรสุทธ ิ 130,000 
                                                                                                                                                                                                          
ดงันัน้  ROI    =  100  x

520,000

130,000









 
 

                    =    25% 

 

การก าหนดราคาผลิตภณัฑใ์หม่   
 การก าหนดราคาผลติภณัฑใ์หม่ (New Products Pricing) ปญัหาส าคญัทีม่กัจะเกดิ
ขึ้นกับผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือ ความไม่แน่นอน (Uncertainties) หลายๆ ด้านที่ต้องยอมรบัว่า
จะต้องน ามาพจิารณาในการก าหนดราคาผลติภณัฑ์ใหม่ เช่น ต้นทุนของผลติภณัฑ ์หรอืการ
ยอมรบัในตวัผลติภณัฑ ์และราคาของผลติภณัฑถ์้าหากผลติภณัฑม์ลีกัษณะแปลกใหม่ เป็นต้น
ดงันัน้ เพื่อให้ความไม่แน่นอนในการก าหนดราคาผลติภณัฑ์ให้เกิดขึน้น้อยที่สุด กิจการควร
ด าเนินการดงันี้  
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 1.  กิจการต้องทดสอบตลาดของผลิตภณัฑ ์ซึง่จะท าใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
แข่งขนั ปรมิาณความต้องการในผลิตภณัฑ์ และราคาที่เหมาะสมส าหรบัความต้องการของ
ผู้บรโิภค อาจท าเป็นลกัษณะเชงิวจิยัเพื่อส ารวจความต้องการของผู้บรโิภคก่อน แต่การท า
ลกัษณะนี้อาจต้องใช้เวลาและเงนิลงทุนค่อนขา้งสู เนื่องจากต้องมกีารส ารวจให้ครอบคลุมทุก
พืน้ทีเ่พื่อจะไดข้อ้มลูทีถู่กตอ้งตามเป็นจรงิมากทีสุ่ด 

 

 2. กิจการต้องเลือกกลยุทธ์ในการก าหนดราคาของผลิตภณัฑ ์ซึง่มแีนวทางใน
การก าหนดกลยทุธไ์ด ้2 ลกัษณะ คอื  
  2.1 ก าหนดราคาใหสู้งกว่าราคาปกต ิเพื่อใหไ้ดร้ายได้จ านวนมาก แต่มเีงื่อนไขว่า
การก าหนดราคาในลกัษณะน้ีสนิคา้จะตอ้งเด่น พเิศษกว่าคู่แขง่ขนั และเจาะตลาดลูกคา้ระดบัสูง
เท่านัน้  
  2.2 การก าหนดราคาระดบัต ่ากว่าราคาปกต ิการก าหนดราคาลกัษณะนี้กเ็พื่อทีจ่ะ
ขายผลติภณัฑใ์หไ้ดม้ากในระยะแรกทีผ่ลติภณัฑอ์อกสู่ตลาด เป็นการเจาะกลุ่มตลาดเป้าหมาย
ในสภาวะการแขง่ขนัทีร่นุแรง 
 

 3.  กิจการก าหนดเป้าหมายต้นทุนและการก าหนดราคาผลิตภณัฑไ์ว้ก่อน      
  ส าหรบัการก าหนดราคาของผลติภณัฑใ์หม่ลกัษณะนี้  จะเกดิขึน้ส าหรบัผลติภณัฑท์ีม่ ี
ลกัษณะเดยีวกนั และมกีารจ าหน่ายอยู่แลว้ในตลาด การก าหนดราคาจงึไม่ควรใหแ้ตกต่างจาก
ผลติภณัฑท์ีจ่ าหน่ายอยูแ่ลว้มากนกั ดงันัน้ กจิการจงึควรตัง้เป้าหมายของต้นทุน (Target Cost) 

เพื่อใหรู้ว้่ากจิการควรจะท าการผลติสนิคา้ โดยใหม้ตี้นทุนเท่าไรเมื่อต้องการจ าหน่ายตามราคา
ทีก่ าหนดไว ้ทัง้นี้เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีคุ่ม้ค่ากบัการลงทุนตามทีก่ าหนดไว ้

  

 เพื่อใหเ้ขา้ใจและชดัเจนมากยิง่ขึน้ในการก าหนดราคาผลติภณัฑใ์หม่ เพื่อลดความไม่
แน่นอนในการยอมรบัผลติภณัฑ ์ในลกัษณะการก าหนดเป้าหมายต้นทุนและการก าหนดราคา
ผลติภณัฑไ์วก่้อน จงึขอยกตวัอยา่งเพื่ออธบิายและแสดงการค านวณ ดงัแสดงในตวัอย่างที ่7-7 

ดงันี้ 
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ตวัอย่างท่ี 7-7   
บรษิัท ดอกฝ้ายการค้า จ ากัด ได้ด าเนินการผลติสินค้าชนิดหนึ่งออกจ าหน่ายโดย

บรษิทัไดว้างแผนทีจ่ะก าหนดราคาของสนิคา้ไวใ้นราคาหน่วยละ 25 บาท รวมทัง้คาดว่าจะผลติ
และจ าหน่ายไดปี้ละ 20,000 หน่วย เงนิลงทุนทัง้สิน้ 600,000 บาท  บรษิทัต้องการผลตอบแทน
จากการลงทุน (ROI) 20%  นอกจากนี้ยงัได้ประมาณว่าจะมคี่าใช้จ่ายการขายและบรหิารปีละ
ประมาณ 100,000 บาท การก าหนดเป้าหมายของต้นทุน (Target Cost)  สามารถแสดงการ
ค านวณไดด้งันี้         

                                                                                    หน่วย: บาท 

ยอดขายโดยประมาณ (20,000 x 25)  500,000 

หกั  ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร 100,000  

      ผลตอบแทนจากการลงทุน (600,000 x 20%) 120,000 220,000 

เป้าหมายตน้ทุนการผลติสนิคา้ 20,000 หน่วย  280,000 

เป้าหมายตน้ทุนการผลติต่อหน่วย  
( 280,000 / 20,000) 

 14 

  

 จากการค านวณขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็ว่า หากบรษิทัต้องการก าหนดราคาผลติภณัฑไ์ว้
เท่ากบั 20 บาท โดยต้องการอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 20% เป้าหมายของต้นทุนการ
ผลติจะเท่ากบั 14 บาท หรอืน้อยกว่าน้ีจงึจะเหมาะสม 

 

การก าหนดราคาตามใบสัง่ซ้ือพิเศษ  
 การก าหนดราคาส าหรบัใบสัง่ซื้อพเิศษ (Special Orders Pricing) เป็นการก าหนด
ราคาที่ไม่จ าเป็นต้องเท่ากบัราคาของผลิตภณัฑ์ที่กิจการจ าหน่ายตามปกติ อาจต ่ากว่าราคา
ปกตหิรอืต ่ากว่าตน้ทุนเตม็กไ็ด ้เพราะการก าหนดราคาผลติตามวธินีี้ จะค านวณจากตน้ทุน 

ผนัแปรที่เกิดขึ้นจากการยอมรบัใบสัง่ซื้อพเิศษเท่านัน้ แต่ทัง้นี้การตดัสินใจยอมรบัใบสัง่ซื้อ
พเิศษจะตอ้งพจิารณาก่อนว่ามผีลกระทบกบัยอดขายปกตขิองบรษิทัหรอืไม่ และยงัอยู่ในก าลงั
การผลติปกตทิีว่างแผนไวไ้ม เพราะการผลติภายใต้ก าลงัการผลติทีเ่หลอือยู่จะไม่ท าใหต้้นทุน
คงทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมถงึการพจิารณาถงึตน้ทุนส่วนเพิม่ว่ามมีากกว่ารายไดส้่วนเพิม่หรอืไม ่ 
สามารถค านวณไดจ้ากสตูร ดงันี้ 
 

    ราคาผลติภณัฑ ์ =  ตน้ทุนผนัแปรตามใบสัง่ซือ้พเิศษ + ส่วนบวกเพิม่ 
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 เพื่อใหเ้ขา้ใจมากยิง่ขึน้เกีย่วกบัการก าหนดราคาตามใบสัง่ซือ้พเิศษ จงึขอยกตวัอย่าง
เพื่ออธบิายและแสดงการค านวณประกอบ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่7-8 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 7-8 

บรษิัท  ยูดฟ้ีาไทย จ ากัด  มกี าลงัการผลิตปกติสูงสุดเท่ากบั 50,000 หน่วย ซึ่ง
วางแผนการผลติจรงิระหว่างงวดเท่ากบั 45,000 หน่วย ขณะที่บรษิทัก าลงัพจิารณาก าหนด
ราคาตามใบสัง่ซื้อพเิศษจ านวน 4,000 หน่วย โดยการยอมรบัใบสัง่ซื้อพเิศษในครัง้นี้ไม่มี
ผลกระทบต่อยอดขายปกตขิองบริษทัแต่อย่างใด ต่อไปนี้เป็นขอ้มูลต้นทุนส าหรบัการผลติใน
ระหว่างงวด  

 ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)  

วตัถุดบิทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง 
ค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปร 
ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที ่
       รวมตน้ทุนการผลติ 

 8 

    6 

 2 

 4 

20 

 

  

 จากข้อมูลต้นทุนการผลติข้างต้น หากผู้บรหิารต้องการบวกส่วนเพิม่ในอตัรา 50% 

จากต้นทุนผนัแปรตามใบสัง่ซื้อพเิศษ  และส าหรบัการยอมรบัใบสัง่ซื้อครัง้นี้จะมีค่าใช้จ่ายการ
ขายและบรหิารผนัแปรหน่วยละ 2 บาท สามารถแสดงการค านวณไดด้งันี้ 

 

 ต้นทุนต่อหน่วย (บาท) 
วตัถุดบิทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง 
ค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปร 
ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารผนัแปร 
       รวมตน้ทุนการยอมรบัใบสัง่ซือ้พเิศษ 

 8 

 6 

 2 

 2 

18 

  หากผูบ้รหิารต้องการบวกส่วนเพิม่ในอตัรา 50% จากต้นทุนผนัแปร ราคาทีค่วร
ก าหนดค านวณไดด้งันี้ 
   ราคาผลติภณัฑ ์= ตน้ทุนผนัแปรตามใบสัง่ซือ้พเิศษ + ส่วนบวกเพิม่ 

      = 18 + (18 x 50%) 

      = 18 + 9 

      = 27 
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 ดงันัน้ จากการค านวณข้างต้น ผู้บรหิารควรก าหนดราคาผลิตภณัฑ์ตามใบสัง่ซื้อ
พเิศษในราคาหน่วยละ 27 บาท 

 

สรปุ   
 

 การตดัสนิใจเกี่ยวกบัการก าหนดราคาผลติภณัฑ ์เป็นการตดัสนิใจระยะสัน้ทีผู่บ้รหิาร
ต้องให้ความส าคญัเป็นอย่างยิง่ การก าหนดราคาผลติภณัฑม์ ี3 วธิคีอื วธิกีารก าหนดราคา
ผลติภณัฑม์าตรฐาน ซึง่จ าเป็นต้องทราบถงึลกัษณะของต้นทุนทีน่ าไปใชเ้ป็นเกณฑห์รอืฐานใน
การค านวณก่อนแล้วจงึก าหนดราคาโดยใช้ส่วนบวกเพิม่จากต้นทุน ใช้ก าไรสูงสุดที่ต้องการ 
หรอืใชอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทุน วธิกีารก าหนดราคาผลติภณัฑใ์หม่ ทีม่กัประสบปญัหา
ความไมแ่น่นอนเกดิขึน้ ดงันัน้ จงึควรมกีารทดสอบตลาดของผลติภณัฑ ์เลอืกกลยุทธร์าคาของ
ผลติภณัฑ ์หรอืก าหนดเป้าหมายต้นทุนและการก าหนดราคาผลติภณัฑไ์ว้ก่อน เพื่อใหค้วามไม่
แน่นอนเกดิขึน้น้อยทีสุ่ด และ วธิกีารก าหนดราคาตามใบสัง่ซือ้พเิศษ จะต้องก าหนดจากต้นทุน
ผนัแปรที่เกดิขึน้จากการรบัใบสัง่ซื้อพเิศษเท่านัน้ แต่ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดราคาผลติภณัฑ์
ตามวธิใีดกต็าม เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ควรตอ้งค านึงถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการก าหนด
ราคาผลติภณัฑท์ีม่ที ัง้ปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกประกอบการพจิารณาดว้ย 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

1.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสนดีการค้า  เป็นบรษิัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้า
อุปโภคและบรโิภคหลายชนิด  โดยบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะก าหนดราคาสนิคา้แต่ละชนิด จากการ
บวกส่วนบวกเพิม่ (Markup) ในต้นทุนของสนิคา้ทีซ่ือ้มาตามอตัราทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละแผนก 
ดงัต่อไปนี้ 
 

  แผนกซุปเปอรม์าเกต็   10% 

  แผนกเสือ้ผา้ส าเรจ็รปู   80% 

  แผนกเครือ่งเขยีน   25% 

  แผนกเครือ่งใชไ้ฟฟ้า   20% 

 

 ในระหว่างวนัที ่ 1  มกราคม  25x1  บรษิทัไดท้ าการสัง่ซือ้สนิคา้เพื่อมาจ าหน่าย 

หลายชนิด โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

ชนิดของสินค้า จ านวนหน่วย จ านวนเงิน 

เครือ่งท าน ้าอุ่น 50 เครือ่ง 100,000 บาท 

ปากกา 500 ดา้ม 1,500 บาท 

เสือ้สทูแฟชัน่ 200 ตวั 40,000 บาท 

ยาสฟีนั 50 หลอด 2,000 บาท 

 

ให้ท า    
 ก าหนดราคาผลติภณัฑข์องสนิคา้แต่ละชนิด 

 

2.  ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัตน้ทุนของบรษิทั บางระจนัการผลติ จ ากดั ซึง่ประกอบดว้ย 

  

ตน้ทุนการผลติผนัแปร 140 บาท/หน่วย 

ตน้ทุนการผลติคงที ่ 60 บาท/หน่วย 

ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารผนัแปร 20 บาท/หน่วย 

ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารคงที ่ 40 บาท/หน่วย 
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โดยบรษิทัมนีโยบายที่จะขายสนิค้าในราคา  300 บาทต่อหน่วย  ดงันัน้ ผู้บรหิารของ
บรษิทัจงึตอ้งการทีจ่ะทราบถงึจ านวนอตัราส่วนบวกเพิม่ ทีจ่ะบวกเขา้ไปกบัต้นทุน เพื่อก าหนด
เป็นราคาผลติภณัฑอ์อกมา ถา้ในกรณทีีบ่รษิทัใชเ้กณฑก์ารค านวณตน้ทุนแตกต่างกนั 

 

ให้ท า     
 ค านวณอตัราส่วนบวกเพิม่ ในกรณีทีบ่รษิทัใชเ้กณฑก์ารค านวณต้นทุนลกัษณะต่างๆ

ดงันี้ 
 1.  ตน้ทุนเตม็ 

 2.  ตน้ทุนผนัแปร 
 3.  ตน้ทุนผนัแปรรวม 

 4.  ตน้ทุนรวม 

 

3.  ผู้บรหิารของแห่งหนึ่ง  ก าลงัพิจารณาที่จะก าหนดราคาผลิตภณัฑ์ของบรษิัท ซึ่งข้อมูล
เกีย่วกบัตน้ทุนการผลติและค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร  มดีงันี้  
 

 ต่อหน่วย (บาท) ต้นทุนรวม (บาท) 
วตัถุดบิทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง 
ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร 
ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่
ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารคงที ่
ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารผนัแปร 

20 

40 

10 

              

 

              5 
 

 

 

 

  150,000 

  300,000 

 

 บรษิัทได้ประมาณว่าในปีนี้จะท าการผลติและจ าหน่าย 10,000 หน่วย  ผู้บรหิารได้
ก าหนดนโยบายในการตัง้ราคาผลติภณัฑ์ของผลติภณัฑ์  โดยจะบวกส่วนบวกเพิม่ในอตัรา 
60%  จากลกัษณะตน้ทุนเตม็  
 

ให้ท า    
1.  ค านวณตน้ทุนต่อหน่วยตามลกัษณะตน้ทุนเตม็ ตน้ทุนผนัแปร ตน้ทุนผนัแปรรวม  
    และตน้ทุนรวม 

2. ค านวณหาราคาผลติภณัฑต์ามนโยบายขา้งตน้ 
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4.  (จากขอ้มลูขอ้ 3.) ถ้าบรษิทัฯ ใชน้โยบายการก าหนดราคาผลติภณัฑโ์ดยมคีวามต้องการ
ก าไร จ านวน 600,000 บาท จากต้นทุนผนัแปรรวม ราคาผลติภณัฑต่์อหน่วยของผลติภณัฑท์ี่
บรษิทัตอ้งก าหนดคอืเท่าใด 

 

5.  รา้นยดูคีารแ์คร ์เป็นกจิการทีใ่หบ้รกิารลา้งอดัฉีดรถยนต์  โดยกจิการตอ้งการก าหนด 

อตัราค่าบรกิารต่อ 1 คนั  ซึง่ขอ้มลูเกีย่วกบัค่าใชจ้า่ยในแต่ละเดอืน  มดีงันี้ 
 

เงนิเดอืนผูจ้ดัการ 12,000 บาท 

เงนิเดอืนพนกังาน 9,000 บาท 

ค่าวสัดุสิน้เปลอืง 2,000 บาท 

ค่าสาธารณูปโภค 1,500 บาท 

ค่าเช่ารา้น   3,500 บาท 

รวม 28,000 บาท 
  

ถ้ากิจการต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน (ก าไร) เดือนละ 17,000 บาท และ
คาดการณ์จ านวนรถยนตท์ีจ่ะเขา้มาใชบ้รกิารเท่ากบั 300 คนั 

 

ให้ท า    
 1.  ก าหนดอตัราค่าบรกิารลา้งอดัฉีดต่อคนั 

 2.  ถา้กจิการเพิม่จ านวนพนกังานอกี 1 คน ซึง่จะตอ้งจา่ยเงนิเดอืนให ้ 
      จ านวน 6,000 บาท และกจิการสามารถใหบ้รกิารเพิม่ขึน้เป็น 500 คนัต่อเดอืน  
      อยากทราบว่าอตัราค่าบรกิารต่อคนัจะเป็นเท่าใด เมือ่ก าไรทีต่อ้งการยงัเท่าเดมิ 

 

6.  ธุรกจิบรกิารแห่งหนึ่ง ด าเนินกจิการให้เช่าห้องพกัรายเดอืน มคีวามต้องการก าไรเดอืนละ  
40,000 บาท และคาดการณ์ว่าจะมคีนมาเช่าจ านวน 20 หอ้ง ขอ้มลูเกีย่วกบัค่าใชจ้า่ยในแต่ละ 
เดอืน  มดีงันี้ 
 

ค่าสาธารณูปโภค 20,000 บาท 

ค่าวสัดุสิน้เปลอืง 12,000 บาท 

ค่าเบีย้ประกนัภยั 4,000 บาท 

เงนิเดอืนพนกังาน 30,000 บาท 

ค่ารบัรอง  6,000 บาท 

รวม 72,000 บาท 
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ให้ท า    
 ค านวณอตัราค่าเช่าต่อหอ้งทีก่จิการควรก าหนดเพื่อใหไ้ดก้ าไรตามตอ้งการ 

 

7.  บรษิทัแห่งหนึ่งก าลงัพจิารณาในการก าหนดราคาผลติภณัฑช์นิดใหม ่ ซึง่บรษิทัมนีโยบาย 

ทีจ่ะก าหนดราคาผลติภณัฑใ์หมน่ี้  โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทุนจากตน้ทุนเตม็  
ซึง่ขอ้มลูเกีย่วกบัเงนิลงทุน  ตน้ทุน และอตัราผลตอบแทนทีต่อ้งการจากการลงทุน มดีงันี้ 
  

เงนิลงทุน  800,000 บาท 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทีต่อ้งการ 20%  

ตน้ทุนการผลติต่อหน่วย:    

            ผนัแปร 
            คงที ่

200 

50 

บาท 

บาท 

ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร:             
            ผนัแปรต่อหน่วย 

            คงทีร่วม 

 

10 

100,000 

 

บาท 

บาท 

จ านวนหน่วยทีค่าดว่าจะผลติได ้ 5,000 หน่วย 

 

ให้ท า   
1.  ค านวณหาตน้ทุนเตม็ต่อหน่วย 

2.  ค านวณหาอตัราส่วนบวกเพิม่ เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนจากการลงทุนตามทีต่อ้งการ 
3.  ค านวณหาราคาผลติภณัฑต่์อหน่วยตามอตัราส่วนบวกเพิม่ทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 2 

4.  งบก าไรขาดทุนตามวธิตีน้ทุนเตม็  
 

8.  บรษิทั ทรพัยท์วกีารคา้ จ ากดั  ก าลงัพจิารณาทีจ่ะน าผลติภณัฑใ์หม่ชนิดหนึ่งออกจ าหน่าย 
บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะก าหนดราคาผลติภณัฑใ์หม่นี้  โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทุนจาก
ต้นทุนผนัแปรรวม ซึ่งขอ้มูลเกี่ยวกบัเงนิลงทุน  ต้นทุน  และอตัราผลตอบแทนที่ต้องการจาก
การลงทุน มดีงันี้ 
  

เงนิลงทุน  2,000,000 บาท 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทีต่อ้งการ 15%  

ตน้ทุนการผลติผนัแปรรวมต่อหน่วย 100 บาท 
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ตน้ทุนการผลติคงทีร่วม 200,000 บาท 

ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารผนัแปรต่อหน่วย 20 บาท 

ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารคงที ่ 40,000 บาท 

จ านวนหน่วยทีค่าดว่าจะผลติได ้ 10,000 หน่วย 

 

ให้ท า   
1.  ค านวณหาตน้ทุนผนัแปรรวมต่อหน่วย 

2.  ค านวณหาอตัราส่วนบวกเพิม่ เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนจากการลงทุนตามทีต่อ้งการ 
3.  ค านวณหาราคาผลติภณัฑต่์อหน่วยตามอตัราส่วนบวกเพิม่ทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 2 

4.  งบก าไรขาดทุนตามวธิตีน้ทุนผนัแปรรวม  
 

9.  บรษิทั  ตะวนัทอแสง  จ ากดั  ก าลงัพจิารณาเกี่ยวกบัการก าหนดราคาของผลติภณัฑใ์หม่
ชนิดหนึ่ง  โดยใช้ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นเกณฑ ์ ซึ่งมขีอ้มูลเกี่ยวกบัต้นทุนดงัต่อไปนี้ 
(ก าลงัการผลติ 10,000  หน่วยต่อปี) 
 

 ต้นทุนต่อหน่วย  
(บาท) 

 ต้นทุนรวม  
(บาท) 

วตัถุดบิทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง 
ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร 
ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่
คา่ใชจ้่ายในการขายผนัแปร 
ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารคงที ่

       10.00 

3.50 

2.00 

5.00 

1.50 

4.00 

  

 

 

50,000 

 

40,000 

 

บรษิทัไดป้ระมาณเงนิลงทุนทีจ่ะใชส้ าหรบัการผลติผลติภณัฑใ์หม ่ ดงัต่อไปนี้คอื 

ส าหรบัเงนิทุนหมนุเวยีน    150,000  บาท 

ส าหรบัเครือ่งจกัรและอุปกรณ์   300,000 บาท 

รวม    450,000 บาท 
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ให้ท า  

1.  ค านวณตน้ทุนต่อหน่วยตามลกัษณะตน้ทุนเตม็  ตน้ทุนผนัแปร  ตน้ทุนผนัแปรรวม   
              และตน้ทุนรวม 

2.  สมมตวิ่าบรษิทัใชว้ธิตีน้ทุนเตม็ ในการก าหนดราคาผลติภณัฑต์ามนโยบาย 

ก.  ค านวณหาอตัราส่วนบวกเพิม่ ทีจ่ะท าใหบ้รษิทัมผีลตอบแทนเท่ากบั  15% 

ข.  ค านวณหาราคาผลติภณัฑ ์โดยใชอ้ตัราส่วนบวกเพิม่ตามทีค่ านวณไดใ้น 

     ขอ้ (ก) 
ค.  พสิจูน์อตัราผลตอบแทนทีไ่ดร้บั 

3.   สมมตวิ่าบรษิทัใชว้ธิตีน้ทุนผนัแปรรวม ในการก าหนดราคาผลติภณัฑต์ามนโยบาย 
 ก.  ค านวณหาอตัราส่วนบวกเพิม่ ทีจ่ะท าใหบ้รษิทัมผีลตอบแทนเท่ากบั 20% 

ข.  ค านวณหาราคาผลติภณัฑ ์โดยใชอ้ตัราส่วนบวกเพิม่ตามทีค่ านวณไดใ้น 

    ขอ้ (ก) 
ค. พสิจูน์อตัราผลตอบแทนทีไ่ดร้บั 

 

10.  บรษิทั แสนรกั จ ากดั  ก าลงัพจิารณาเกีย่วกบัการก าหนดราคาสนิคา้ชนิดหนึ่ง  ซึง่มขีอ้มลู
ทีเ่กีย่วกบัตน้ทุนดงัต่อไปนี้ 
 

ระดบัการผลติ  50,000  หน่วย 

ตน้ทุนรวมทัง้สิน้:- 

         วตัถุดบิทางตรง 
         ค่าแรงงานทางตรง 
         ค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปร 
         ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที ่
         ค่าใชจ้า่ยในการขายผนัแปร 
         ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารคงที ่

  

400,000   บาท 

250,000   บาท 

150,000   บาท 

200,000   บาท 

300,000   บาท 

100,000   บาท 
 

เงินลงทุนที่บรษิัทได้ประมาณไว้ส าหรบัการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดนี้คือ  

500,000 บาท และตอ้งการอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 20% 

 

ให้ท า      

1.  ค านวณตน้ทุนต่อหน่วยทัง้  4  ลกัษณะ 
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2.  ถา้กจิการใชว้ธิคีดิตน้ทุนเตม็ 

ก.  ค านวณหาอตัราส่วนบวกเพิม่  

ข.  ค านวณหาราคาผลติภณัฑท์ีค่วรจะก าหนด 

ค.  พสิจูน์อตัราผลตอบแทนทีไ่ดร้บั 

3.  ถา้กจิการใชว้ธิกีารคดิตน้ทุนผนัแปรรวม 

ก   ค านวณหาอตัราส่วนบวกเพิม่  
ข.  ค านวณหาราคาผลติภณัฑท์ีค่วรจะก า 
ค.  พสิจูน์อตัราผลตอบแทนทีไ่ดร้บั 

 

11.  บรษิทั เกรยีงไกรการช่าง จ ากดั ประกอบธุรกจิผลติอะไหล่รถยนต์ชนิดหนึ่ง ซึง่จากการ
ส ารวจตลาดปรากฏว่าต้องขายในราคาชิน้ละ 600 บาท  ณ ระดบัการวางแผนการผลติและขาย
จ านวน 10,000 ชิน้ต่อปี จ านวนเงนิทีน่ ามาลงทุนทัง้สิน้เท่ากบั 2,500,000 บาท ขณะทีต่้องการ
ก าไรจากการลงทุน 1,000,000 บาท  และบรษิทัฯ ประมาณค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารไว้
เท่ากบั 480,000 บาท 

 

ให้ท า    
 ค านวณเป้าหมายของตน้ทุน (Target Cost) 

 

12.  บรษิทั  ก้องเกยีรตกิารคา้  จ ากดั  เป็นบรษิทัผูผ้ลติและจ าหน่ายสนิคา้ชนิดหนึ่ง  โดยมี
นโยบายบวกส่วนเพิม่ในอตัรา 40% จากต้นทุนผนัแปรตามใบสัง่ซื้อพเิศษ ขอ้มลูต้นทุนการ
ผลติรวมทีเ่กดิขึน้ส าหรบัปีมดีงันี้ (ณ ระดบัการผลติปกต ิ10,000 หน่วย) 
 วตัถุดบิทางตรง      240,000  บาท 

 ค่าแรงงานทางตรง     320,000  บาท 

 คา่ใชจ้่ายการผลติผนัแปร   140,000  บาท 

 ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่    200,000  บาท 
 

 ขณะนี้บรษิัทมใีบสัง่ซื้อพเิศษจากบุคคลภายนอกจ านวน 1,500 หน่วย โดยการ
ยอมรบัใบสัง่ซื้อนี้ไม่กระทบกบัยอดขายปกติของบรษิัท และไม่เกินก าลงัการผลติที่เหลอือยู ่
ดงันัน้ บรษิทัจงึมนีโยบายในก าหนดราคาผลติภณัฑต์ามใบสัง่ซือ้พเิศษ   
 

ให้ท า   
 ค านวณราคาผลติภณัฑต์ามใบสัง่ซือ้พเิศษ 
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13.  บรษิทั  วิง่ทน  จ ากดั  เป็นบรษิทัผูผ้ลติและจ าหน่ายรองเทา้ยีห่อ้หนึ่ง  โดยมนีโยบายบวก
ส่วนบวกเพิม่ในอตัรา 25% จากตน้ทุนผนัแปรตามใบสัง่ซือ้พเิศษ 

 ในตน้เดอืนทีผ่่านมา ไดม้บีรษิทัภายนอกมาสัง่ซือ้สนิคา้พเิศษกบัทางบรษิทัจ านวน  
1,000 เครื่อง  ซึง่ยงัอยู่ในการก าลงัการผลติทีว่างแผนไว้ และไม่มผีลกระทบกบัยอดขายปกติ
ของบรษิทั ดงันัน้บรษิทัจงึมอบหมายให้ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงานท าการค านวณต้นทุนผนัแปรเพื่อ
จะไดก้ าหนดราคาผลติภณัฑต์ามใบสัง่ซือ้พเิศษ  ทัง้นี้การรบัใบสัง่ซือ้พเิศษจากบรษิทัภายนอก
จะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารผนัแปรอกีคู่ละ 2 บาท 
 

 ขอ้มลูเกีย่วกบัตน้ทุนการผลติต่อหน่วย: 

  วตัถุดบิทางตรง      100  บาท 

  ค่าแรงงานทางตรง       80  บาท 

  ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร      20  บาท 

  ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่       60  บาท 

      

ให้ท า   
 ค านวณราคาผลติภณัฑต์ามใบสัง่ซือ้พเิศษ 

 

14.  บรษิทั  อาพโิก้อุตสาหกรรม  จ ากดั  ก าลงัพจิารณาการก าหนดราคาผลติภณัฑข์องสนิคา้
ชนิดหนึ่ง โดยมคีวามต้องการบวกส่วนเพิม่ในอตัรา 20% จากต้นทุนตามใบสัง่ซือ้พเิศษ ขอ้มลู
ตน้ทุนการผลติต่อหน่วย มดีงันี้ (ณ ระดบัการผลติปกต ิ2,000 หน่วย) 
 

วตัถุดบิทางตรง 35 บาท 

ค่าแรงงานทางตรง 24 บาท 

คา่ใชจ้า่ยการผลติผนัแปร 8 บาท 

ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที ่ 15 บาท 
 

 ในงวดปจัจุบนัได้มคี าสัง่ซือ้พเิศษจากภายนอกมาจ านวน 200 ชิ้น โดยการยอมรบั
ใบสัง่ซื้อนี้จะมผีลท าให้ต้องเสยีต้นทุนวตัถุดบิทางตรงและค่าแรงงานทางตรงเพิ่มขึ้นในอตัรา 
10% แต่ไมก่ระทบกบัยอดขายปกตขิองบรษิทั และไมเ่กนิก าลงัการผลติทีเ่หลอือยู ่ 
      

ให้ท า   
 ค านวณราคาผลติภณัฑต์ามใบสัง่ซือ้พเิศษ 
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บทท่ี 8 

การใช้ข้อมูลต้นทุนเพ่ือการตดัสินใจ 

  

 ธุรกจิจะด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและประสบผลส ำเรจ็ได้นัน้ อำจประสบกบัปญัหำ
และอุปสรรคต่ำงๆ มำกมำย ซึ่งปญัหำเกดิขึน้จะต้องไดร้บักำรแก้ไขและใชก้ำรตดัสนิใจเพื่อให้
ได้ทำงเลอืกทีด่ทีี่สุดกบักจิกำร ผู้บรหิำรในฐำนะที่มหีน้ำที่ในกำรตดัสนิใจเมื่อกจิกำรเผชญิกบั
ปญัหำกย็อ่มมหีน้ำที่ต้องแก้ไขปญัหำดงักล่ำว ดงันัน้ ผูบ้รหิำรจงึจ ำเป็นต้องศกึษำและท ำควำม
เข้ำใจกบักระบวนกำรตดัสนิใจ รูปแบบของกำรวเิครำะห์ทำงเลอืกเพื่อกำรตดัสนิใจตลอดจน
ข้อมูลทำงด้ำนบัญชีที่ เกี่ยวข้องกับปญัหำ ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่ส ำคัญในกำรน ำไปพิจำรณำ
ประกอบเพื่อกำรตดัสนิใจ โดยขอ้มลูทีน่ ำเสนอจะตอ้งมคีวำมถูกต้อง ครบถ้วน ใหป้ระโยชน์และ
รวดเรว็ทนัต่อกำรตดัสนิใจ ซึ่งในบทน้ีจะกล่ำวถึงปญัหำที่เกิดขึ้นเพยีงระยะสัน้เท่ำนัน้ ได้แก่ 
การตัดสินใจยอมรบัใบสัง่ซื้อพิเศษ การตัดสินใจผลิตเองหรือซื้อจากบุคคลภายนอก การ
ตดัสินใจยกเลิกการผลติหรอืจ าหน่ายผลิตภณัฑ์บางชนิด การตัดสินใจก าหนดสดัส่วนของ
ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร กรณีที่มปีจัจยัการผลติอยู่อย่างจ ากดั การตดัสนิใจจ าหน่ายหรอืผลติต่อ
ของผลติภณัฑร์ว่ม และการตดัสนิใจปิดโรงงานชัว่คราว  
 

ลกัษณะข้อมลูต้นทนุเพ่ือการตดัสินใจ 

ลกัษณะขอ้มลูต้นทุนเพื่อการตดัสนิใจ สามารถจ าแนกไดห้ลายลกัษณะขึน้อยู่กบัความ
ต้องการใช้ ซึ่งจากการจ าแนกต้นทุนตามการวเิคราะห์ปญัหาเพื่อตดัสนิใจที่กล่ำวไว้ในบทที่ 1 

สำมำรถน ำมำจ ำแนกตำมลกัษณะขอ้มลูตน้ทุนเพื่อกำรตดัสนิใจได ้2 ส่วน ดงันี้  
 

1. ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจ (Relevant Cost Decision) 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตดัสนิใจ  หมำยถงึ  ตน้ทุนทีแ่ตกต่ำงอำจเพิม่ขึน้หรอืลดลง 
ในระหว่ำงทำงเลอืกทีม่กีำรตดัสนิใจ  นิยมเรยีกว่ำ “ต้นทุนส่วนเพิม่ (ลดลง)” ต้นทุนส่วนใหญ่จะ
เป็นพฤตกิรรมแบบผนัแปรได ้สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ กชกร เฉลมิกำญจนำ (2557 : 244) ได้
ใหค้วำมหมำยไวว้่ำ ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้ง หมำยถงึ ตน้ทุนทีม่คีวำมสมัพนัธแ์ละเกี่ยวขอ้งกบัปญัหำ
ที่ฝ่ำยบรหิำรก ำลงัพจิำรณำเพื่อกำรตดัสนิใจ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องจะต่ำงกนัไปตำมปญัหำที่จะ
ตดัสนิใจและบุคคลทีท่ ำกำรตดัสนิใจ ซึ่งจะมลีกัษณะส ำคญัคอื เป็นต้นทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ใน
อนำคต และเป็นตน้ทุนส่วนทีแ่ตกต่ำงกนัระหว่ำงทำงเลอืกต่ำงๆ แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงันี้ 
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    1.1  ต้นทุนท่ีควบคมุได้ (Controllable Costs) หมายถงึ ต้นทุนทีอ่ยู่ในอ านาจ
การควบคุมของหน่วยงานหรอืบุคคลนัน้ๆ โดยตรง เช่น เงนิเดอืนพนักงานฝ่ายผลติ ย่อมถือ
เป็นต้นทุนที่ควบคุมได้ส าหรบัผู้จดัการฝ่ายผลิต เพราะผู้จดัการสามารถที่จะเพิ่มหรือลด
เงนิเดอืนของพนกังานได ้ 

 

  1.2   ต้นทุนส่วนต่าง (Differential Costs) หมายถงึ ต้นทุนทีแ่ตกต่างกนัในแต่
ละทางเลอืก ซึ่งการประมาณต้นทุนส่วนต่างอาจวเิคราะห์เป็นต้นทุนต่อหน่วย หรอืเป็นต้นทุน
รวมกไ็ด ้ เช่น ต้นทุนการผลติเองต่างจากต้นทุนของการซือ้จากภายนอกจ านวน 10,000 บาท
หรอืคดิเป็นตน้ทุนต่อหน่วยจ านวน 2 บาท  
 

  1.3  ต้นทุนท่ีหลีกเล่ียงได้ (Avoidable Costs) หมายถงึ ตน้ทุนทีก่จิการสามารถ
ประหยดัไดถ้้าลดกจิกรรมลงหรอืไม่เลอืกทางเลอืกนัน้ โดยทัว่ไปจะเป็นต้นทุนผนัแปร เช่น ถ้า
ไม่ผลติสนิค้าเอง ต้นทุนวตัถุดบิทางตรง  ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนค่าใช้จ่ายการ
ผลติส่วนทีผ่นัแปรจะเป็นตน้ทุนทีห่ลกีเลีย่งได ้ 
 

  1.4  ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity  Costs) หมายถงึ ผลประโยชน์หรอื
ผลตอบแทนทีก่จิการจะไดร้บัจากการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกหนึ่ง แต่กลบัต้องสูญเสยีโอกาสไป
จากตดัสนิใจเลอืกอกีทางเลอืกหนึ่ง โดยปกตติน้ทุนเสยีโอกาส จะไม่มกีารบนัทกึลงในบญัชขีอง
กจิการ เนื่องจากไมไ่ดเ้ป็นตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืจา่ยเงนิไปจรงิ 
  

 2.  ต้นทุนท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการตดัสินใจ (Irrelevant Cost Decision) 

ตน้ทุนทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ หมายถงึ  ตน้ทุนและรายไดท้ีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบั 

การตัดสินใจในระหว่างทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง นิยมเรยีกว่า  “ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้” 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศรสีุดา  อาชวานันทกุล  (2557 : 8-5) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ต้นทุน
ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ หมายถงึ ต้นทุนทีไ่ม่แตกต่างกนัระหว่างทางเลอืกไม่ว่าผูบ้รหิาร
จะตดัสนิใจอยา่งไรกต็าม ในการตดัสนิใจจงึไม่ต้องน ามาต้นทุนเหล่านี้มาพจิารณา  แบ่งไดเ้ป็น 
3 ประเภท ดงันี้ 

 

  2.1  ต้นทุนจม (Sunk Costs) หมายถงึ ต้นทุนทีเ่กดิขึน้แลว้จากการตดัสนิใจใน
อดีต ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในปจัจุบัน เพราะไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละ
ทางเลอืก เช่น ค่าเสื่อมราคาที่ต้องคดิให้ส าหรบัสนิทรพัยท์ี่มอีายุการใช้งานเกิน 1 ปี ตัง้แต่
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รบัเขา้มาในกจิการ ค่าเช่าที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าระยะยาว ต้นทุนการผลติสนิค้าที่เกดิแล้ว
ถงึแมส้นิคา้ดงักล่าวจะขายไมไ่ดก้ต็าม  
 

  2.2   ต้นทุนหลีกเล่ียงไม่ได้ (Non-avoidable Costs) หมายถงึ ตน้ทุนทีก่จิการ 
ไม่สามารถประหยดัได้ ถงึแมจ้ะลดกจิกรรมลงหรอืจะไม่เลอืกทางเลอืกนัน้ ซึ่งจะมจี านวนเท่า
เดมิและไมแ่ตกต่างกนัในแต่ละทางเลอืก มกัเป็นตน้ทุนคง ที่ เช่น ถึงแม้กิจการจะตัดสินใจซื้อ
สนิคา้จากบุคคลภายนอก แต่ตอ้งรบัภาระในค่าใชจ้า่ยการผลติส่วนทีเ่ป็นคงทีเ่หมอืนเดมิ เพราะ
ถอืว่าเป็นตน้ทุนทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้ 
 

  2.3   ต้นทุนท่ีควบคมุไม่ได้ (Non-controllable Costs) หมายถงึ ต้นทุนทีไ่ม่อยู่
ในอ านาจการควบคุมของหน่วยงานหรอืบุคคลนัน้ๆ โดยตรง ซึง่ไม่สามารถที่จะเพิม่หรอืลดได้
ตามความตอ้งการหากไม่ไดเ้กี่ยวขอ้งกบัผูท้ีร่บัผดิชอบ เช่น เงนิเดอืนผูจ้ดัการฝ่ายผลติถอืเป็น
ตน้ทุนทีค่วบคุมไมไ่ดข้องผูจ้ดัการฝา่ยผลติ  เพราะผูจ้ดัการไมส่ามารถเพิม่หรอืลดเงนิเดอืนของ
ตนเองได ้

 

 จากลกัษณะข้อมูลต้นทุนเพื่อกำรตดัสนิใจตำมที่อธบิำยข้ำงต้น สำมำรถน ำมำสรุป
ควำมเกีย่วขอ้งกบักำรตดัสนิใจ ดงัแสดงในภำพที ่8-1 ดงันี้ 
 

 

 

 

ภาพท่ี  8-1  ลกัษณะขอ้มลูตน้ทุนเพื่อกำรตดัสนิใจ 

ลกัษณะ
ขอ้มลูตน้ทุน 

ตน้ทุนที่
เกีย่วขอ้งกบั
กำรตดัสนิใจ 

ตน้ทุนทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกบั
กำรตดัสนิใจ 

ตน้ทุนที่
ควบคุมได ้

ตน้ทุนที่
หลกีเลีย่งได ้

ตน้ทุนส่วน
ต่ำง 

ตน้ทุนจม ตน้ทุนที่
ควบคุมไมไ่ด ้

ตน้ทุนที่
หลกีเลีย่ง
ไมไ่ด ้

ตน้ทุนค่ำเสยี
โอกำส 
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กระบวนการตดัสินใจเพ่ือการบริหาร 

 กำรด ำเนินงำนธุรกิจเมื่อประสบกบัปญัหำไม่ว่ำจะเป็นปญัหำระยะสัน้หรอืระยะยำว 
ยอ่มตอ้งหำแนวทำงเพื่อแก้ไขปญัหำดงักล่ำว ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์สูงสุดและใหเ้กดิประสทิธภิำพ
ในกำรแก้ไขปญัหำที่เกิดขึ้น จึงจ ำเป็นต้องศึกษำถึงกระบวนกำรตัดสินใจเพื่อกำรบริหำร 
สำมำรถแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 

 1.  การค้นหาปัญหา  (Defining the Problem)  
 ขัน้ตอนแรกของกระบวนการตดัสนิใจในแก้ไขปญัหากค็อื กจิการจะต้องคน้หาปญัหา
ที่แท้จรงิเสียก่อนว่าปญัหาหรอืความยุ่งยากที่เกิดขึ้นนัน้คืออะไร เพราะถ้าเรารู้จกัปญัหาที่
แทจ้รงิแล้วกจ็ะท าใหเ้ราแก้ปญัหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การขายสนิคา้ไดน้้อยลง
ส่งผลให้บรษิทัมกี าไรลดลง ต้นทุนการผลติเพิม่ขึน้เพราะเครื่องจกัรเสื่อมสภาพ แรงงานขาด
ทกัษะในการท างาน เป็นตน้ 

 

 2.  การก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา (Identifying Alternatives 

เมือ่คน้พบปญัหาทีแ่ทจ้รงิแลว้ขัน้ตอนต่อไปคอื การก าหนดแนวทางเลอืกทีจ่ะใชใ้น 

การแกป้ญัหาเพราะปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้อาจมทีางเลอืกหรอืวธิกีารแก้ไขไดห้ลายวธิมีกัจะต้อง
มทีางเลอืกตัง้แต่ 2 ทางเลอืกขึน้ไป เช่น เมื่อเกดิต้นทุนการผลติเพิม่ขึน้ ทางเลอืกที่ 2 เพิม่
ทกัษะใหพ้นกังาน ทางเลอืกที ่2 ซ่อมบ ารงุเครือ่งจกัร 
 

 3. การเกบ็รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจ (Accumulating Relevant   

Information)  

 หลงัจากที่ได้ก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปญัหาแล้วขัน้ตอนต่อไปก็คือ การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการตดัสินใจในแต่ละทางเลอืก ซึ่งขอ้มลูที่เก็บรวบรวมมาจะต้อง
เป็นขอ้มลูทีม่คีวามน่าเชื่อถอืได้จากหลกัฐานอนัเทีย่งธรรม  

 

 4.  การวิเคราะหแ์ละเปรียบเทียบในแต่ละทางเลือก (Analysis and 

Comparison of Alternatives)  

 การวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบขอ้มลูในแต่ละทางเลอืก เป็นขัน้ตอนทีผู่ว้เิคราะห์จะต้อง
มคีวามเขา้ใจในเทคนิคหรอืวธิกีารต่างๆ ทีจ่ะน ามาใช้ในการวเิคราะหอ์ย่างเพยีงพอ  เพื่อมใิห้
การตดัสนิใจเกดิความผดิพลาด ภายใตร้ปูแบบของการวเิคราะหท์ีแ่ตกต่างกนั เช่น รปูแบบของ
ตน้ทุนรวม รปูแบบต้นทุนส่วนต่าง รปูแบบต้นทุนเสยีโอกาส เป็นต้น หลงัจากนัน้เมื่อไดท้ าการ
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วเิคราะห์ข้อมูลในแต่ละทางเลือกแล้วก็จะน าผลการวิเคราะห์ของแต่ละทางเลือกมาท าการ
เปรยีบเทยีบถงึขอ้ดแีละขอ้เสยีทีอ่าจจะเกดิขึน้จากตดัสนิใจในการเลอืกทางเลอืกนัน้  

 

 5.  การตดัสินใจ (Making the decision)  

 การตดัสินใจเป็นขัน้ตอนสุดท้ายของกระบวนการตัดสนิใจเพื่อการบรหิาร ซึ่งการ
ตดัสนิใจนี้จะใหป้ระโยชน์สงูสุดแก่กจิการหรอืไม่กข็ึน้อยู่กบัประสทิธภิาพของการใชก้ระบวนการ
ตดัสนิใจทัง้ 4 ขัน้ตอนทีก่ล่าวมา โดยดจูากผลทีป่ระเมนิไดข้องแต่ละทางเลอืกแลว้ตดัสนิใจเลอืก
ทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด ซึง่ถ้าเป็นก าไรกต็้องเป็นก าไรสูงสุดหรอืถ้ามผีลขาดทุนกต็้องเป็นผลขาดทุน
น้อยทีสุ่ด  

 

 จากกระบวนการตดัสนิใจเพื่อการบรหิารทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ สามารถน ามาสรปุ 

ดงัแสดงในภาพที ่8-2 ดงันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  8-2   กระบวนกำรตดัสนิใจเพื่อกำรบรหิำร 
 

คน้หาปญัหา 

ตดัสนิใจ 

ก าหนดทางเลอืก 

รวบรวมขอ้มลู 

วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ 

รปูแบบของการวิเคราะห์ 
1. รปูแบบต้นทุนรวม 

2. รปูแบบต้นส่วนต่างหรอืตน้ทุน
ส่วนเพิม่ 

3. รปูแบบต้นทุนเสยีโอกาส 



 

  บทที ่ 8  

  

218 การใชข้อ้มลูตน้ทุนเพื่อการตดัสนิใจ 

รปูแบบของการวิเคราะหท์างเลือกเพ่ือการตดัสินใจ 

 ในขัน้ตอนที ่4 ของกระบวนกำรตดัสนิใจ ซึง่เป็นขัน้ตอนที่เกี่ยวกบักำรวเิครำะห์และ
กำรประเมนิทำงเลอืกเพื่อกำรตดัสนิใจใหม้คีวำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์มำกทีสุ่ด สำมำรถ
แสดงรปูแบบของกำรวเิครำะหไ์ด ้3 รปูแบบ คอื  

 

1. การวิเคราะหร์ปูแบบของต้นทุนรวม (Total Cost Format)  

 กำรวเิครำะหร์ปูแบบต้นทุนรวม เป็นลกัษณะของกำรวเิครำะหโ์ดยพจิำรณำทัง้ต้นทุน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตดัสนิใจ และไมเ่กีย่วขอ้งกบักำรตดัสนิใจในแต่ละทำงเลอืก 

 

 2.  การวิเคราะหร์ปูแบบของต้นทุนส่วนต่างหรือต้นทุนส่วนเพ่ิม (Differential  

Cost Format)  

 กำรวเิครำะหร์ปูแบบของต้นทุนส่วนต่ำงหรอืต้นทุนส่วนเพิม่  เป็นกำรวเิครำะหต์้นทุน
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรตดัสนิใจในแต่ละทำงเลอืกทีจ่ะน ำมำประกอบกำรตดัสนิใจ โดยพจิำรณำถงึ
ตน้ทุนส่วนทีม่คีวำมแตกต่ำงในแต่ละทำงเลอืกเท่ำนัน้ 

 

 3.  การวิเคราะหร์ปูแบบของต้นทุนเสียโอกาส (Opportunity Cost Format)  

 กำรวเิครำะหร์ปูแบบของตน้ทุนเสยีโอกำส เป็นกำรวเิครำะหใ์นรปูแบบของต้นทุนส่วน
ต่ำงที่พจิำรณำถงึต้นทุนและรำยได้ส่วนที่มคีวำมแตกต่ำงในแต่ละทำงเลอืกรวมกบัต้นทุนเสยี
โอกำสทีม่คีวำมหมำยถงึ ผลประโยชน์หรอืผลตอบแทนทีก่จิการจะไดร้บัจากการตดัสนิใจเลอืก
ทางเลอืกหนึ่ง แต่กลบัตอ้งสญูเสยีโอกาสไปจากตดัสนิใจเลอืกอกีทางเลอืกหนึ่ง 
 

 กำรวเิครำะหท์ัง้  3 รปูแบบ เมือ่พจิำรณำแลว้จะใหข้อ้มลูเพื่อกำรตดัสนิใจในทำงเลอืก
เดยีวกนั ซึง่ผูบ้รหิำรและนักบญัชจีะเลอืกใชร้ปูแบบใดกไ็ดข้ึน้อยู่กบัควำมเหมำะสมกบัลกัษณะ
ของปญัหำเพื่อให้ได้รำยงำนที่เหมำะสมและเป็นประโยชน์มำกที่สุด โดยพจิำรณำดงัแสดงใน
ตวัอยำ่งที ่8-1 ดงันี้ 
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ตวัอย่างท่ี  8-1   

 บรษิทั ตน้กลำ้อุตสำหกรรม จ ำกดั  ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเกำ้อีเ้หลก็ ซึง่ใน   
เดอืนน้ี บรษิทัสำมำรถผลติได ้10,000 ตวั โดยมตีน้ทุนกำรผลติทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
 

     ต้นทุนการผลิต   ต่อหน่วย (บาท)     จ านวนเงินรวม (บาท) 
  วตัถุดบิทำงตรง    20 

  ค่ำแรงงำนทำงตรง    15 

  ค่ำใชจ้่ำยกำรผลติผนัแปร     8  

  ค่ำใชจ้่ำยกำรผลติคงทีร่วม        100,000 
  

 เน่ืองจำกปจัจุบนับรษิทัมคีู่แข่งขนัจ ำนวนมำกท ำใหส้นิคำ้ของบรษิทัขำยไดแ้ค่ 7,000  
ตวั  รำคำขำยปกติตวัละ 150 บำท โดยผู้บรหิำรก ำลงัพจิำรณำทำงเลอืกในกำรแก้ไขปญัหำ
ส ำหรบัสนิคำ้ทีข่ำยไมไ่ดจ้ ำนวน 3,000 ตวั จำก 2 ทำงเลอืก ดงันี้   

ทำงเลอืกที ่1 น ำไปขำยลดรำคำเหลอืตวัละ 50 บำท โดยตอ้งเสยีค่ำใชจ้ำ่ยในกำร 
ขำยผนัแปรเพิม่ตวัละ 5 บำท 

ทำงเลอืกที ่2 ท ำกำรปรบัปรงุแกไ้ขใหท้นัสมยั ซึง่จำกกำรปรบัปรงุแกไ้ขจะมตีน้ทุน 

ส่วนที่ต้องจ่ำยเพิ่ม  คือ วัตถุดิบทำงตรงตัวละ 5 บำท ค่ำแรงงำนทำงตรงตัวละ 3 บำท 
ค่ำใชจ้ำ่ยกำรผลติผนัแปรตวัละ 2 บำท ซึง่หลงัจำกปรบัปรุงแลว้บรษิทัคำดว่ำจะสำมำรถขำยได้
ตวัละ 60 บำท   

 จำกขอ้มลูขำ้งตน้ สำมำรถน ำมำวเิครำะหโ์ดยใชร้ปูแบบของกำรวเิครำะหท์ำงเลอืก 

เพื่อกำรตดัสนิใจในแต่ละรปูแบบ ดงันี้ 
 

การวิเคราะหร์ปูแบบของต้นทุนรวม: 

 ทางเลือก 1 ทางเลือก 2 

รำยไดส้่วนเพิม่  (3,000 x 50) 150,000 (3,000 x 60) 180,000 

หกั  ตน้ทุนรวม:     

    ตน้ทุนจม      (3,000 x 53) 159,000 (3,000 x 53) 159,000 

    ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยผนัแปร      (3,000 x 5) 15,000  - 

    วตัถุดบิทำงตรง       - (3,000 x 5) 15,000 

    ค่ำแรงงำนทำงตรง  - (3,000 x 3) 9,000 

    ค่ำใชจ้ำ่ยกำรผลติผนัแปร           - (3,000 x 2) 6,000  
ก ำไรส่วนเพิม่ (ลดลง)  (24,000)  (9,000) 
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จำกกำรค ำนวณขำ้งต้น เป็นกำรน ำรำยได้และต้นทุนที่เกี่ยวขอ้ง และไม่เกี่ยวขอ้งกบั
กำรตดัสนิใจมำค ำนวณทัง้หมด เมื่อวเิครำะห์และเปรยีบเทยีบแล้วจะเหน็ว่ำทำงเลอืกที่ 1 มี
ก ำไรลดลงจ ำนวน 24,000 บำท ขณะทีท่ำงเลอืกที ่2 มกี ำไรลดลงจ ำนวน 9,000 บำท  

ดงันัน้ ผู้บรหิำรควรตดัสนิใจเลอืกทำงเลอืกที่ 2 คอื ท ำกำรปรบัปรุงแก้ไขใหท้นัสมยั  
เนื่องจำกมกี ำไรลดลงน้อยกว่ำทำงเลอืกที ่1 ทีท่ ำกำรลดรำคำจ ำนวน 15,000 บำท 

 

การวิเคราะหร์ปูแบบของต้นทุนส่วนต่างหรือต้นทุนส่วนเพ่ิม:  
 ทางเลือก 1 ทางเลือก 2 

รำยไดส้่วนเพิม่  (3,000 x 50) 150,000 (3,000 x 60) 180,000 

หกั  ตน้ทุนรวม:     

    ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยผนัแปร      (3,000 x 5) 15,000  - 

    วตัถุดบิทำงตรง       - (3,000 x 5) 15,000 

    ค่ำแรงงำนทำงตรง  - (3,000 x 3) 9,000 

    ค่ำใชจ้ำ่ยกำรผลติผนัแปร           - (3,000 x 2) 6,000  
ก ำไรส่วนเพิม่ (ลดลง)  135,000  150,000 

 

จำกกำรค ำนวณขำ้งต้น เป็นกำรน ำเฉพำะรำยไดแ้ละต้นทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรตดัสนิใจ
มำค ำนวณ เมื่อวเิครำะห์และเปรยีบเทยีบแลว้จะเหน็ว่ำ ทำงเลอืกที ่1 มกี ำไรส่วนเพิม่จ ำนวน 
135,000 บำท ขณะทีท่ำงเลอืกที ่2 มกี ำไรส่วนเพิม่จ ำนวน 150,000 บำท  

ดงันัน้ ผู้บรหิำรควรตดัสนิใจเลอืกทำงเลอืกที่ 2 คอื ท ำกำรปรบัปรุงแก้ไขให้ทนัสมยั  
เนื่องจำกมผีลก ำไรส่วนเพิม่มำกกว่ำทำงเลอืกที ่1 ทีท่ ำกำรลดรำคำจ ำนวน 15,000 บำท 

 

การวิเคราะหร์ปูแบบของต้นทุนเสียโอกาส: 

 ทางเลือก 1 ทางเลือก 2 

รำยไดส้่วนเพิม่  (3,000 x 50) 150,000 (3,000 x 60) 180,000 

หกั  ตน้ทุนรวม:     

    ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยผนัแปร      (3,000 x 5) 15,000  - 

    วตัถุดบิทำงตรง       - (3,000 x 5) 15,000 

    ค่ำแรงงำนทำงตรง  - (3,000 x 3) 9,000 

    ค่ำใชจ้ำ่ยกำรผลติผนัแปร           - (3,000 x 2) 6,000  
     ตน้ทุนเสยีโอกำส  150,000  135,000 

ก ำไรส่วนเพิม่ (ลดลง)  (15,000)  15,000 
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 จำกกำรค ำนวณข้ำงต้น เป็นกำรน ำรำยได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้นทุนเสยี
โอกำสที่ควรจะได้จำกอีกทำงเลือกหนึ่ งแต่ไม่เลือกมำค ำนวณด้วย เมื่อวิเครำะห์และ
เปรยีบเทยีบแลว้จะเหน็ว่ำทำงเลอืกที ่1 มกี ำไรลดลงจ ำนวน 15,000 บำท ขณะทีท่ำงเลอืกที ่2 

มกี ำไรส่วนเพิม่จ ำนวน 15,000 บำท  
 ดงันัน้  ผูบ้รหิำรควรตดัสนิใจเลอืกทำงเลอืกที ่2 คอื ท ำกำรปรบัปรุงแก้ไขใหท้นัสมยั  

เนื่องจำกมผีลก ำไรส่วนเพิม่จ ำนวน 15,000 บำท ขณะทำงเลอืกที ่1 ท ำกำรลดรำคำนัน้มผีล
ก ำไรลดลงจ ำนวน 30,000 บำท 

 

ประเภทของปัญหาเพ่ือการตดัสินใจ 

 ประเภทของปญัหำเพื่อกำรตดัสนิใจที่เกดิขึน้จำกกำรด ำเนินธุรกจิอำจส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อกจิกำร เพรำะเป็นปญัหำทีไ่ม่สำมำรถก ำหนดหรอืควบคุมได ้แต่หำกไดม้กีำรศกึษำ
ข้อมูลต้นทุนประเภทต่ำงๆ แล้ว ก็จะท ำให้ผู้บรหิำรสำมำรถวำงแผน สัง่กำร ควบคุม และ
ตดัสนิใจเพื่อแก้ไขปญัหำดงักล่ำวไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ ซึ่งต่อไปนี้จะขอยกตวัอย่ำงปญัหำที่
เกดิขึน้กบักจิกำรเพยีงระยะสัน้ทีม่ผีลกระทบไมเ่กนิ 1 ปี แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดงันี้  

   
 1.  การตดัสินใจยอมรบัใบสัง่ซ้ือพิเศษ (Accept a Special order)   
 การตัดสินใจยอมรับใบสัง่ซื้อพิเศษ เกิดจากการที่มีใบสัง่ซื้อพิเศษมายังบริษัท
นอกเหนือจากการวางแผนตามปกตขิองกจิการ เพราะการประกอบธุรกจิอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
จะมกีารวางแผนการผลิตในแต่ละปีไว้อย่างชดัเจน  โดยเฉพาะก าลงัการผลติสูงสุด เพื่อให้
เหมาะสมกบัปจัจยัการผลติที่จะท าการผลติได้ เช่น ปรมิาณของวตัถุดบิ เครื่องจกัร  คนงาน 
เป็นต้น  ซึ่งบรษิทัอาจจะท าการผลติและจ าหน่ายปกติในแต่ละปีไม่ถึงก าลงัการผลติสูงสุดที่
วางแผนไว ้และเมื่อมกีารสัง่ซื้อพเิศษมายงับรษิทั ผูบ้รหิารจงึต้องพจิารณาเพื่อการตดัสนิใจว่า
จะยอมรบัใบสัง่ซือ้พเิศษดงักล่าวหรอืไม ่โดยตอ้งพจิารณาเขา้เงือ่นไขทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  
 

1.1 เม่ือยอมรบัใบสัง่ซ้ือพิเศษแล้วยงัอยู่ในก าลงัการผลิตสงูสดุท่ีวางแผนไว้ 

หรือไม่ คอื การน าก าลงัการผลติปกตทิี่วางแผนไว้ มาเทยีบกบัปรมิาณการผลติในงวด ซึง่ถ้า
ก าลงัการผลติมมีากกว่าปรมิาณการผลติ แสดงว่ามกี าลงัการผลติเหลอื ถ้าใบสัง่ซื้อพเิศษมี
จ านวนน้อยกว่าหรอืเท่ากับก าลงัการผลิตที่เหลืออยู่ก็แสดงว่าเข้าเงื่อนไขในการพิจารณา
ยอมรบัใบสัง่ซือ้พเิศษได ้เช่น บรษิทัมกีารวางแผนก าลงัการผลติปกตไิว้จ านวน 5,000 หน่วย 
แต่มปีรมิาณการผลติในงวดเพียง 4,000 หน่วย แสดงว่าบรษิัทมกี าลงัการผลติเหลือ 1,000 
หน่วย ถ้าหากมใีบสัง่ซื้อพิเศษมาจ านวนน้อยกว่าหรอืเท่ากับ 1,000 หน่วย บรษิัทสามารถ
ยอมรบัใบสัง่ซือ้พเิศษดงักล่าวได ้ 
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  1.2 เมื่อยอมรบัใบสัง่ซ้ือพิเศษแล้วมีผลกระทบต่อยอดขายปกติของบริษัท
หรือไม่ คอื การยอมรบัใบสัง่ซือ้พเิศษจะตอ้งไมท่ าใหย้อดการขายทีบ่รษิทัวางแผนผลติและขาย
ในงวดไวล้ดลง เช่น บรษิทัมกีารวางแผนก าลงัการผลติปกตไิวจ้ านวน 5,000 หน่วย มปีรมิาณ
การผลติในงวด 4,000 หน่วย ถ้าการยอมรบัใบสัง่ซือ้มผีลท าใหย้อดขาย 4,000 หน่วย ลดลงจงึ
ไมค่วรยอมรบัใบสัง่ซือ้ 

 

  1.3 เม่ือค านวณตามข้อมลูตามใบสัง่ซ้ือพิเศษแล้วมีรายได้ส่วนเพ่ิมมากกว่า
ต้นทุนส่วนเพ่ิมหรือไม่   โดยปกตติ้นทุนส่วนเพิม่ของการยอมรบัใบสัง่ซือ้พเิศษจะเป็นต้นทุน
ประเภทผนัแปรเสมอ และหากมตี้นทุนส่วนเพิม่อื่นกใ็หน้ ามารวมเพื่อค านวณดว้ย ซึง่ถ้ารายได้
ส่วนเพิม่มากกว่าตน้ทุนส่วนเพิม่ บรษิทักค็วรยอมรบัใบสัง่ซือ้พเิศษนี้ แสดงรปูแบบการน าเสนอ
ขอ้มลูประกอบเพื่อการตดัสนิใจ ไดด้งันี้ 
 

รายไดส้่วนเพิม่  xx 

หกั  ตน้ทุนส่วนเพิม่:   

 ตน้ทุนผนัแปร xx  

 ตน้ทุนส่วนเพิม่อื่น (ถา้ม)ี xx xx 

ก าไรส่วนเพิม่ (ลดลง)  xx 

  

 อย่ำงไรก็ตำม ในกำรพจิำรณำยอมรบัใบสัง่ซื้อพเิศษอำจมคีวำมแตกต่ำงกนัไปตำม
ลกัษณะหรอืประเภทของธุรกจิ และขอ้มลูทัว่ไปของผูต้ดัสนิใจ สอดคลอ้งกบับทควำมวจิยั ของ 
วนัวสิำ  เนื่องสมศร ี (2557 : บทคดัย่อ) พบว่ำ กำรตดัสนิใจยอมรบัใบสัง่ซือ้พเิศษ ผู้บรหิำร
ฝ่ำยตลำดจะใชข้อ้มลูก ำลงักำรผลติมำกทีสุ่ดในกำรน ำมำพจิำรณำ และเมื่อเปรยีบเทยีบควำม
ต้องกำรใช้ขอ้มูลทำงด้ำนบญัชตี้นทุนเพื่อกำรตดัสนิใจ พบว่ำ ผู้บรหิำรฝ่ำยกำรตลำดจ ำแนก
ตำมระดบักำรศกึษำต่ำงกนั มคีวำมตอ้งกำรใชข้อ้มลูในกำรยอมรบัใบสัง่ซือ้พเิศษต่ำงกนั 

 

 เกณฑ์ในการตดัสินใจ : ควรตดัสนิใจยอมรบัใบสัง่ซือ้พเิศษ หำกไม่เกนิก ำลงักำร
ผลติทีว่ำงแผนไว ้ไม่ท ำใหย้อดขำยของกจิกำรลดลง และท ำใหม้กี ำไรส่วนเพิม่จำกกำรค ำนวณ
เปรยีบเทยีบระหว่ำงรำยไดส้่วนเพิม่กบัตน้ทุนส่วนเพิม่ 
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ตวัอย่างท่ี 8-2  
บรษิทั มติอุิตสำหกรรม จ ำกดั เป็นบรษิทัผูผ้ลติและจ ำหน่ำยแว่นตำ 3 มติ ิโดยมตี้นทุน

ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
 

ตน้ทุนกำรผลติผนัแปรต่อหน่วย 500  บาท 

ค่ำใชจ้ำ่ยกำรผลติคงทีต่่อเดอืน  100,000  บาท 

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรคงทีต่่อเดอืน       20,000  บาท 

บรษิทัไมม่คี่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรผนัแปร   

  

 ในตน้ปี บรษิทัมคี ำสัง่ซือ้พเิศษจำกลูกคำ้ต่ำงประเทศ จ ำนวน 300 อนั โดยเสนอรำคำ
ซือ้อนัละ 800 บำท บรษิทัควรจะยอมรบัใบสัง่ซือ้นี้หรอืไม่ เพรำะเหตุใด ซึง่ในกำรยอมรบัใบสัง่
ซือ้พเิศษนี้ บรษิทัพจิำรณำแลว้ว่ำไม่มผีลกระทบกบัยอดขำยปกตขิองบรษิทั รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำย
กำรผลติคงทีเ่นื่องจำกยงัอยูใ่นก ำลงักำรผลติปกตทิีว่ำงแผนไว ้ 

 หมำยเหตุ : บรษิทัจะเกดิค่ำใชจ้่ำยส ำหรบัค ำสัง่ซือ้พเิศษนี้จ ำนวน 10,000 บำท เพื่อ
เป็นค่ำท ำลวดลำยเพิม่เตมิ 

 

 จำกขอ้มลูขำ้งตน้ เมือ่น ำมำพจิำรณำว่ำบรษิทัควรจะยอมรบัใบซือ้พเิศษนี้หรอืไม่  
แสดงใหเ้หน็ว่ำเขำ้เงือ่นไขทุกขอ้ดงันี้  คอื 

 1.  กำรยอมรบัใบสัง่ซือ้พเิศษนี้ยงัอยูใ่นก ำลงักำรผลติปกตขิองบรษิทั  
 2.  กำรยอมรบัใบสัง่พเิศษนี้ไมม่ผีลกระทบต่อยอดขำยปกตขิองบรษิทั 

 3.  กำรพจิำรณำตน้ทุนส่วนเพิม่มมีำกกว่ำรำยไดส้่วนเพิม่ ซึง่พจิำรณำไดจ้ำก 

กำรค ำนวณประกอบเพื่อกำรตดัสนิใจ ดงันี้ 
                                                                                                หน่วย : บำท 

รำยไดส้่วนเพิม่ (300 x 800)  280,000 

หกั  ตน้ทุนส่วนเพิม่:   

      ตน้ทุนกำรผลติผนัแปร (300 x 500) 150,000  

      ค่ำท ำลวดลำยเพิม่เตมิ  10,000 160,000 

ก ำไรส่วนเพิม่ (ลดลง)   80,000 

 

 ดงันัน้  บรษิทัควรตดัสนิใจยอมรบัค ำสัง่ซือ้พเิศษนี้  เพรำะอยูใ่นก ำลงักำรผลติปกต ิ 
ไมก่ระทบต่อยอดขำยปกต ิและท ำใหบ้รษิทัมกี ำไรส่วนเพิม่จ ำนวน 80,000 บำท 
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 กำรตัดสินใจยอมรับใบสัง่ซื้อพิเศษบำงครัง้  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำร
ตดัสนิใจอำจต้องใชก้ำรวเิครำะหใ์นรปูแบบต้นทุนเสยีโอกำสเพิม่เตมิ หำกกำรพจิำรณำยอมรบั
ใบสัง่ซือ้ครัง้นี้เกนิก ำลงักำรผลติทีว่ำงแผนไว้ เช่น เมื่อบรษิทัมกี ำลงักำรผลติเหลอืเพยีง 1,000 
หน่วย แต่มใีบสัง่ซือ้พเิศษมำยงับรษิทัถงึ 1,500 หน่วย ซึง่เกนิก ำลงักำรผลติทีเ่หลอือยู่ถงึ 500 
หน่วย จำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำวหำกผู้บรหิำรต้องกำรยอมรบัใบสัง่ซื้อจะต้องหำแนวทำงแก้ไข
ปญัหำเพื่อกำรตดัสนิใจทีด่ทีีสุ่ด ดงันัน้ เพื่อใหเ้ขำ้ใจมำกยิง่ขึน้เกี่ยวกบักำรวเิครำะหใ์นรปูแบบ
ตน้ทุนเสยีโอกำส จงึขออธบิำยและแสดงกำรค ำนวณประกอบ ดงัแสดงในตวัอยำ่งที ่8-3 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี  8-3    
บรษิทั ปลำสวรรค ์จ ำกดั ท ำกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำพรกิ  โดยมกี ำลงักำรผลติสงูสุด  

28,000 กระปุก แต่บรษิทัจะผลติและจ ำหน่ำยจ ำนวน 25,000 กระปุก ต่อไปนี้เป็นขอ้มูล
เกีย่วกบังบก ำไรขำดทุน ส ำหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 25x1 
 

บริษทั  ปลาสวรรค ์ จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x1 

                                                                                            หน่วย : บำท 

ขำย  (25,000 กระปกุ)        500,000 

หกั  ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยผนัแปร: 
 วตัถุดบิทำงตรง         50,000 

 ค่ำแรงงำนทำงตรง              100,000 

 ค่ำใชจ้่ำยกำรผลติผนัแปร      25,000 

 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรผนัแปร      50,000  225,000 

ก ำไรส่วนเกนิ         275,000 

หกั  ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยคงที:่ 
 ค่ำใชจ้่ำยกำรผลติคงที ่      37,500     

 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรคงที่   75,000  112,500 

ก ำไรสุทธ ิ         162,500 
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 จำกขอ้มลูขำ้งตน้ ขณะนี้มบีรษิทั น ้ำพรกินรก  จ ำกดั  ไดม้คี ำสัง่ซือ้พเิศษมำยงับรษิทั  

จ ำนวน  5,000 กระปกุ โดยเสนอรำคำกระปุกละ 25 บำท บรษิทัต้องกำรยอมรบัใบสัง่ซือ้พเิศษ
แต่ไมม่กี ำลงักำรผลติเหลอืพอ  บรษิทัควรตดัสนิใจอยำ่งไร  ถำ้กำรรบัใบสัง่ซือ้พเิศษครัง้นี้จะท ำ
ใหต้้องเสยีต้นทุนของวตัถุดบิทำงตรงเพิม่ขึน้ 5%  ค่ำแรงงำนทำงตรงเพิม่ขึน้ 10% ในขณะที่
ค่ำใชจ้ำ่ยกำรผลติผนัแปรและค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรผนัแปรเพิม่ขึน้ในอตัรำเดมิ 

 ทำงเลือกที่  1  ลดก ำลังกำรผลิตและจ ำหน่ำยปกติของบริษัทลงจ ำนวน  2,000 
กระปกุ 

 ทำงเลอืกที ่ 2  ขยำยก ำลงักำรผลติของบรษิทัเป็นกำรชัว่ครำวจ ำนวน 2,000 กระปุก  
ซึง่จะท ำใหต้อ้งเสยีค่ำใชจ้ำ่ยกำรผลติคงทีเ่พิม่ขึน้ในอตัรำเดมิ 

 

การค านวณประกอบเพ่ือพิจารณาตดัสินใจ: 

 กำรค ำนวณประกอบในแต่ละทำงเลอืกจะควรแสดงกำรเปรยีบเทยีบรำคำขำยและ
ตน้ทุนต่อหน่วย ณ ระดบักำรผลติและจ ำหน่ำยปกต ิ25,000 กระปกุ กบักำรยอมรบัใบสัง่ซือ้
พเิศษ ดงันี้ 

 

 

 การผลิต
ปกติ 

 ใบสัง่ซ้ือ
พิเศษ 

รำคำขำย 20  25 

วตัถุดบิทำงตรง 2 2 + (2x 5%)    = 2.1 

คำ่แรงงำนทำงตรง 4 4 + (4x10%)   = 4.4 

ค่ำใชจ้่ำยกำรผลติผนัแปร 1  1 

ค่ำใชจ้่ำยกำรผลติคงที ่ 1.5  - 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรผนัแปร 2  2 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรคงที่ 3  - 
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ทางเลือกท่ี  1: 

รำยไดส้่วนเพิม่ (5,000 x 25)  125,000 

หกั  ตน้ทุนส่วนเพิม่:   

         วตัถุดบิทำงตรง (5,000 x 2.1) 10,500  

        ค่ำแรงงำนทำงตรง (5,000 x 4.4) 22,000  

        ค่ำใชจ้ำ่ยกำรผลติผนัแปร (5,000 x 1) 5,000  

        ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรผนัแปร (5,000 x 2) 10,000  

        ตน้ทุนเสยีโอกำส* 22,000 69,500 

ก ำไรส่วนเพิม่ (ลดลง)  55,500 

 

หมำยเหตุ:  *กำรค ำนวณตน้ทุนเสยีโอกำสจำกก ำไรทีล่ดยอดขำยปกตขิองบรษิทัลง
จ ำนวน 2,000 กระปกุ 
 

รำยไดจ้ำกกำรขำย   40,000 

หกั  ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยผนัแปร:   

        วตัถุดบิทำงตรง (2,000 x 2) 4,000  

        ค่ำแรงงำนทำงตรง (2,000 x 4) 8,000  

        ค่ำใชจ้ำ่ยกำรผลติผนัแปร (2,000 x 1) 2,000  

        ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรผนัแปร (2,000 x 2) 4,000 18,000 

ก ำไรส่วนเกนิ   22,000 

 

ทางเลือกท่ี  2: 

รำยไดส้่วนเพิม่ (5,000 x 25)  125,000 

หกั  ตน้ทุนส่วนเพิม่:   

         วตัถุดบิทำงตรง (5,000 x 2.1) 10,500  

        ค่ำแรงงำนทำงตรง (5,000 x 4.4) 22,000  

        ค่ำใชจ้ำ่ยกำรผลติผนัแปร (5,000 x 1) 5,000  

        ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรผนัแปร (5,000 x 2) 10,000  

        ค่ำใชจ้ำ่ยกำรผลติคงที ่(2,000 x 1.5) 3,000 50,500 

ก ำไรส่วนเพิม่ (ลดลง)  74,500 
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 จำกกำรค ำนวณขำ้งตน้ จะเหน็ว่ำทำงเลอืกที ่1 นอกจำกจะมตี้นทุนผนัแปรเป็นต้นทุน
ส่วนเพิม่ในอตัรำตำมเงื่อนไขของกำรยอมรบัใบสัง่ซือ้พเิศษแล้วยงัมตี้นทุนเสยีโอกำสรวมดว้ย
จ ำนวน 22,000 บำท ซึง่เกดิจำกกำรที่บรษิทัยอมลดก ำลงักำรผลติและจ ำหน่ำยปกตลิงจ ำนวน 
2,000 กระปุกเพื่อจะรบัใบสัง่ซือ้พเิศษ จงึท ำให้บรษิทัสูญเสยีก ำไรส่วนเกนิทีค่วรจะไดจ้ำกกำร
ขำยปกตขิองบรษิทัไป ส่วนกำรค ำนวณทำงเลอืกที่ 2 จะไม่มตี้นทุนเสยีโอกำสเป็นต้นทุนส่วน
เพิม่ เพรำะไม่ไดล้ดกำรผลติและจ ำหน่ำยปกตลิง แต่จะมคี่ำใชจ้่ำยกำรผลติคงทีจ่ ำนวน 3,000 

บำท เป็นส่วนเพิม่แทน ขอ้สงัเกตของจ ำนวนทีเ่พิม่ขึน้ของค่ำใชจ้่ำยกำรผลติคงที ่จ ำนวนหน่วย
ทีน่ ำมำค ำนวณจะเป็นจ ำนวนหน่วยตำมทีบ่รษิทัตอ้งขยำยก ำลงักำรผลติเป็นกำรชัว่ครำว 2,000 

หน่วยเท่ำนัน้ 

 ดงันัน้  จำกกำรตดัสนิใจยอมรบัใบสัง่ซื้อพเิศษนี้  บรษิทัควรตดัสนิใจขยำยก ำลงักำร
ผลติของบรษิทัเป็นกำรชัว่ครำว  เพรำะท ำให้มกี ำไรส่วนเพิม่มำกกว่ำกำรลดก ำลงักำรผลติถงึ
จ ำนวน 19,000 บำท (74,500 - 55,500) 

 

2.  การตดัสินใจผลิตเองหรือซ้ือจากภายนอก (Make or Buy Decision) 

 กำรตดัสนิใจเกีย่วกบักำรผลติเองหรอืซือ้จำกภำยนอก ลกัษณะของปญัหำน้ีคอื มบีุคคล
จำกภำยนอกมำน ำเสนอขำยสนิค้ำให้กับทำงบรษิัทซึ่งเป็นอีกทำงเลอืกหนึ่งที่บรษิัทไม่ต้อง
เสยีเวลำในกำรผลติเอง  แต่ทัง้นี้กำรที่จะรบัข้อเสนอจำกบุคคลภำยนอกนัน้ บรษิัทอำจต้อง
พจิำรณำขอ้มลูต่ำงๆ ของบุคคลภำยนอกประกอบดว้ย เช่น ควำมช ำนำญ หรอืประสบกำรณ์ใน
กำรผลติ ระยะเวลำในกำรส่งมอบ ค่ำขนส่งสนิคำ้ คุณภำพของสนิคำ้ และปรมิำณจะไดต้รงตำม
ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ของบรษิทัหรอืไม ่เป็นตน้  
 กำรพจิำรณำถงึตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัทำงเลอืกกำรผลติเอง กจ็ะประกอบดว้ย วตัถุดบิ
ทำงตรง ค่ำแรงงำนทำงตรง ค่ำใชจ้ำ่ยกำรผลติทัง้ผนัแปรและคงที ่รวมถงึตน้ทุนเสยีโอกำส  
(ถ้ำม)ี ซึง่ต้นทุนเสยีโอกำสมกัเกดิจำกกำรที่บรษิทัตดัสนิใจซื้อจำกภำยนอกแล้วอำจน ำอำคำร
โรงงำน เครือ่งจกัร หรอือุปกรณ์ต่ำงๆ ไปใหบุ้คคลอื่นเช่ำ ส่วนต้นทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทำงเลอืกที่
จะซือ้จำกภำยนอกกจ็ะเกดิจำกตน้ทุนทัง้หมดทีท่ ำใหไ้ดส้นิคำ้นัน้มำ ซึง่ตน้ทุนหลกั คอื รำคำซือ้ 
และรวมถงึค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ทีจ่ะท ำใหไ้ดส้นิคำ้มำ เช่น ค่ำขนส่งสนิคำ้ ค่ำใชจ้่ำยในกำรตรวจรบั
ของ ค่ำประกนัสนิคำ้ ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรสัง่ซือ้ รวมถงึตน้ทุนในกำรผลติคงทีท่ีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้  

 อย่ำงไรก็ตำม ในกำรใช้ข้อมูลเพื่อกำรพิจำรณำตัดสินใจผลิตเองหรือซื้อจำก
บุคคลภำยนอกอำจมคีวำมแตกต่ำงกนัไปตำมลกัษณะของธุรกจิ และขอ้มลูทัว่ไปของผูต้ดัสนิใจ 
สอดคลอ้งกบับทควำมวจิยั ของวนัวสิำ  เนื่องสมศร ี (2557 : บทคดัย่อ) พบว่ำ กำรตดัสนิใจ
ผลติเองหรอืซื้อจำกบุคคลภำยนอก ผูบ้รหิำรฝ่ำยตลำดจะใช้ขอ้มูลต้นทุนของกำรผลติเองมำก
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ทีสุ่ดในกำรน ำมำพจิำรณำ และเมื่อเปรยีบเทยีบควำมต้องกำรใชข้อ้มลูทำงดำ้นบญัชตี้นทุนเพื่อ
กำรตดัสนิใจ พบว่ำ ผูบ้รหิำรฝ่ำยกำรตลำดจ ำแนกตำมเพศ ระดบักำรศกึษำ และประสบกำรณ์
สำยกำรตลำดต่ำงกนั มคีวำมตอ้งกำรใชข้อ้มลูในกำรยอมรบัใบสัง่ซือ้พเิศษต่ำงกนั  
 

 รปูแบบกำรน ำเสนอขอ้มลูเพื่อกำรตดัสนิใจ แสดงไดด้งันี้ 
  

รายละเอียดต้นทุน ผลิตเอง ซ้ือจากภายนอก 

วตัถุดบิทำงตรง xx - 

ค่ำแรงงำนทำงตรง xx - 

ค่ำใชจ้่ำยกำรผลติผนัแปร xx - 

ค่ำใชจ้่ำยกำรผลติคงที ่ xx - 

ค่ำซือ้  (25,000 x 6 ) - xx 

ตน้ทุนทีเ่กี่ยวขอ้งอื่น (ถำ้ม)ี xx xx 

รวม xx xx 

 

 เกณฑใ์นการตดัสินใจ : ควรตดัสนิใจเลอืกทำงเลอืกทีม่ตี้นทุนต ่ำทีสุ่ดเพื่อประโยชน์
สงูสุดแก่กจิกำร 
 

ตวัอย่างท่ี 8-4  

 จำกขอ้มูลตวัอย่ำงที ่8-3 ของบรษิทั ปลำสวรรค์ จ ำกดั ขณะนี้มบีุคคลภำยนอกมำ
เสนอขำยน ้ำพรกิให้กบับรษิัทในรำคำกระปุกละ 6 บำท ถ้ำรบัข้อเสนอจำกบุคคลภำยนอก 
บรษิทัต้องเสยีค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งเฉลี่ยกระปุกละ 1 บำท แต่สำมำรถลดค่ำใชจ้่ำยกำรผลติ
คงทีไ่ด ้40%  และสำมำรถน ำอุปกรณ์ในกำรผลติทีว่่ำงลงใหค้นอื่นเช่ำไดจ้ ำนวน 5,000 บำท  

 จำกปญัหำดงักล่ำวบรษิัทควรตดัสินใจซื้อจำกบุคคลภำยนอกหรอืท ำกำรผลิตเอง  
เพรำะเหตุใด 

 

 จำกขอ้มลูขำ้งตน้ สำมำรถแสดงกำรค ำนวณประกอบเพื่อพจิำรณำตดัสนิใจ ไดด้งันี้ 
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รายละเอียดต้นทุน ผลิตเอง ซ้ือจากภายนอก 

วตัถุดบิทำงตรง 50,000 - 

ค่ำแรงงำนทำงตรง 100,000 - 

ค่ำใชจ้่ำยกำรผลติผนัแปร 25,000 - 

ค่ำใชจ้่ำยกำรผลติคงที ่ 37,500 22,500 

ค่ำซือ้  (25,000 x 6 ) - 150,000 

ค่ำขนส่งสนิคำ้  (25,000 x 1) - 25,000 

ตน้ทุนเสยีโอกำส (รำยไดค้่ำเช่ำอุปกรณ์)    5,000           -   
รวม 217,500 197,500 

 

 จำกกำรค ำนวณข้ำงต้น กำรต้นทุนกำรผลิตเองจะประกอบด้วย วตัถุดิบทำงตรง 
ค่ำแรงงำนทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยกำรผลติส่วนที่ผนัและส่วนที่คงที่ รวมถึงต้นทุนเสยีโอกำส ซึ่ง
หมำยถงึรำยไดค้่ำเช่ำอุปกรณ์ที่บรษิทัสูญเสยีไป เนื่องจำกท ำกำรผลติเองจงึไม่ไดร้ำยได้ค่ำเช่ำ
อุปกรณ์ดงักล่ำว ส่วนต้นทุนกำรซือ้จำกภำยนอกจะประกอบด้วย ต้นทุนค่ำซือ้ ค่ำขนส่งสนิค้ำ 
และค่ำใช้จ่ำยกำรผลติคงที่ในส่วนที่หลกีเลี่ยงไม่ได้ 60% ของ 37,500 บำท เท่ำกบั 22,500 

บำท ขณะที่วตัถุดบิทำงตรง ค่ำแรงงำนทำงตรง และค่ำใชจ้่ำยกำรผลติผนัแปรจะไม่เกี่ยวขอ้ง
เพรำะเป็นตน้ทุนผนัแปรทีห่ลกีเลีย่งไดท้ัง้จ ำนวน 

 ดงันัน้  ผูบ้รหิำรควรตดัสนิใจซือ้จำกบุคคลภำยนอก  เพรำะมตีน้ทุนกำรซือ้น้อยกว่ำ
ตน้ทุนกำรผลติเองจ ำนวน 20,000 บำท (217,500 – 197,500) 

 

 3.  การตดัสินใจยกเลิกการผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภณัฑบ์างชนิด (Elimination 

of a  Product Line) 

 กำรตัดสินใจยกเลิกกำรผลิตหรอืจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์บำงชนิด กำรประกอบธุรกิจ
อุตสำหกรรมในกจิกำรหนึ่งๆ อำจมกีำรผลิตหรอืจ ำหน่ำยผลติภณัฑห์ลำยชนิด กำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน นอกจำกกำรรำยงำนในภำพรวมแลว้ ยงัมคีวำมจ ำเป็นต้องรำยงำนตำมส่วนงำน
ย่อยที่จ ำแนกตำมชนิดของผลติภณัฑเ์พิม่เตมิ ทัง้นี้เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึผลกำรด ำเนินงำนของ
ผลติภณัฑ์แต่ละชนิดได้ก ำไรหรอืขำดทุนจ ำนวนเท่ำใด ซึ่งหำกผลติภณัฑ์ชนิดใดรำยงำนผล
ขำดทุนตดิต่อกนัหลำยเดอืน หรอืหลำยงวดบญัช ีผู้บรหิำรอำจต้องพจิำรณำยกเลกิผลติหรอื
จ ำหน่ำยผลติภณัฑด์งักล่ำว ทัง้นี้เพื่อประโยชน์โดยรวมของกจิกำร  
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 หลกักำรพจิำรณำ  ในกำรค ำนวณประกอบเพื่อกำรตดัสนิใจจะไม่น ำรำยไดแ้ละต้นทุน
ผนัแปรของผลติภณัฑท์ี่ก ำลงัพจิำรณำยกเลกิมำรวมค ำนวณ เพรำะถือว่ำถ้ำยกเลกิท ำกำรผลติ
และจ ำหน่ำยผลติภณัฑช์นิดนัน้แล้ว ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยผนัแปรจะเป็นส่วนที่หลกีเลี่ยงได้ทัง้
จ ำนวน ขณะต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยคงที่จะเป็นส่วนที่หลกีเลี่ยงไม่ได้ ดงันัน้ ผู้บรหิำรจงึต้องมี
ควำมรอบคอบและระมดัระวงัในกำรน ำขอ้มูลมำใช้ เพื่อกำรประกอบกำรตดัสนิใจในแต่ละครัง้ 
ซึง่อำจจะพจิำรณำขอ้มลูเชงิคุณภำพประกอบดว้ย เช่น ภำพพจน์ของกจิกำร พนักงำนขำดขวญั
และก ำลงัใจ และผลตอบแทน เป็นตน้  
 แต่อย่ำงไรก็ตำม ในกำรใช้ข้อมูลเพื่อกำรพิจำรณำตดัสินใจยกเลิกผลิตภณัฑ์หรอื
จ ำหน่ำยผลติภณัฑบ์ำงชนิดอำจมคีวำมแตกต่ำงกนัไปตำมลกัษณะของธุรกจิ และขอ้มลูทัว่ไป
ของผูต้ดัสนิใจ สอดคลอ้งกบับทควำมวจิยั ของวนัวสิำ  เนื่องสมศร ี (2557 : บทคดัย่อ) พบว่ำ 
กำรตดัสนิใจยกเลกิผลติภณัฑห์รอืจ ำหน่ำยผลติภณัฑบ์ำงชนิด ผูบ้รหิำรฝ่ำยตลำดจะใช้ขอ้มูล
กำรเตบิโตของยอดขำยมำกที่สุดในกำรน ำมำพจิำรณำ และเมื่อเปรยีบเทยีบควำมต้องกำรใช้
ขอ้มูลทำงด้ำนบญัชตี้นทุนเพื่อกำรตดัสนิใจ พบว่ำ ผู้บรหิำรฝ่ำยกำรตลำดจ ำแนกตำมระดบั
กำรศกึษำต่ำงกนั มคีวำมต้องกำรใชข้อ้มลูในกำรยกเลกิผลติภณัฑห์รอืจ ำหน่ำยผลติภณัฑบ์ำง
ชนิดต่ำงกนั 

 

 เกณฑใ์นการตดัสินใจ : ควรตดัสนิใจเลอืกทำงเลอืกทีท่ ำใหไ้ดก้ ำไรสูงสุด หรอืผล
ขำดทุนต ่ำสุด ภำยใต้กำรเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงกำรผลติหรอืจ ำหน่ำยต่อไป 
(ไมย่กเลกิ) กบัยกเลกิกำรผลติหรอืจ ำหน่ำย  
 

ตวัอย่างท่ี 8-5  

 จำกขอ้มลูตวัอย่ำงที ่8-3 ของบรษิทั ปลำสวรรค์ จ ำกดั สมมตบิรษิทัมกีำรผลติและ
จ ำหน่ำยน ้ำพรกิ 3 ชนิด คอื น ้ำพรกิปลำร้ำ น ้ำพรกิปลำป่น และน ้ำพรกิแมงดำ ซึ่งขณะนี้
ผูบ้รหิำรก ำลงัพจิำรณำจะยกเลกิกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำพรกิปลำปน่  เพรำะกำรด ำเนินงำน 

ทีผ่่ำนมำมผีลขำดทุน ขณะทีผ่ลติภณัฑช์นิดอื่นมผีลก ำไรอยำ่งต่อเนื่อง ดงัขอ้มลูต่อไปนี้ 
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 บริษทั  ปลาสวรรค ์ จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x1 

หน่วย : บำท 

 น ้าพริกปลารา้ น ้าพริกปลาป่น น ้าพริกแมงดา 

ขำย 250,000 100,000 150,000 

หกั  ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยผนัแปร 112,500 45,000 67,500 

ก ำไรส่วนเกนิ 137,500 55,000 82,500 

หกั  ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยคงที:่    

        ค่ำใชจ้ำ่ยกำรผลติ 10,500 20,000 7,000 

        ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร  20,000 40,000 15,000 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 107,000 (5,000) 60,500 
  

 หมำยเหตุ : จำกขอ้มลูขำ้งต้น ภำยใตก้ำรพจิำรณำตน้ทุนและค่ำใชจ้ำ่ยคงทีม่เีฉพำะ
ค่ำสำธำรณูปโภคในส ำนกังำนจ ำนวน 20,000 บำท เท่ำนัน้ทีห่ลกีเลีย่งได ้  
 

 จำกขอ้มลูขำ้งตน้ สำมำรถแสดงกำรค ำนวณประกอบเพื่อพจิำรณำตดัสนิใจ ไดด้งันี้ 
 

 ไม่ยกเลิก ยกเลิก 

ขำย 500,000 400,000 

หกั  ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยผนัแปร 225,000 180,000 

ก ำไรส่วนเกนิ 275,000 220,000 

หกั  ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยคงที:่   

        ค่ำใชจ้ำ่ยกำรผลติ 37,500 37,500 

        ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร  75,000  55,000 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 162,500 127,500 

  

 จำกกำรค ำนวณข้ำงต้น เมื่อยกเลกิกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำพรกิปลำป่น จะเห็นว่ำ
ยอดขำยและต้นทุนผนัแปรจะลดลงจำกเดมิตำมจ ำนวนที่เป็นของผลติภณัฑ์น ้ำพรกิปลำป่น 
ส่วนต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยคงที่จะเท่ำเดมิ ยกเว้นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำรคงที่จะลดลง 
จ ำนวน 20,000 บำท ซึง่เป็นส่วนของค่ำสำธำรณูปโภคส ำนกังำนทีห่ลกีเลีย่งไดต้ำมเงือ่นไข 



 

  บทที ่ 8  

  

232 การใชข้อ้มลูตน้ทุนเพื่อการตดัสนิใจ 

 ดงันัน้  ผูบ้รหิำรควรตดัสนิใจท ำกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำพรกิปลำป่นต่อไป  เพรำะถ้ำ
ยกเลกิจะท ำใหบ้รษิทัมกี ำไรลดลงจ ำนวน 35,000 บำท (162,500 - 127,500) 

 

 4.  การตดัสินใจก าหนดสดัส่วนของผลิตภณัฑ์หรือบริการ กรณีมีปัจจยัการ
ผลิตท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั (Utilization of a Constrained Resource)  

 การก าหนดสดัส่วนของผลติภณัฑห์รอืบรกิาร กรณีมปีจัจยัการผลติทีม่อียู่อย่างจ ากดั 

ส าหรบัธุรกจิอุตสาหกรรมมกัมกีารผลติผลติภณัฑห์ลายชนิด และอาจมคีวามต้องการของลูกคา้
เป็นจ านวนมากในผลติภณัฑแ์ต่ละชนิด ปจัจยัการผลติทีต่อ้งน าเขา้สู่กระบวนการผลติจงึถอืเป็น
สิง่ส าคญัทีต่อ้งมกีารวางแผนไวก่้อนล่วงหน้าส าหรบัการผลติแต่ละงวด  ทัง้นี้เพื่อการผลติจะได้
ด าเนินงานไปอย่างต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ  โดยปจัจยัการผลติทีต่้องน าเขา้สู่กระบวนการ
ผลติ เช่น ปรมิาณวตัถุดบิ ชัว่โมงแรงงานทางตรง ชัว่โมงเครื่องจกัร ซึง่เมื่อปจัจยัดงักล่าวมอียู่
อย่างจ ากัด อาจไม่สามารถท าการผลิตให้ตามความต้องการของลูกค้าได้ทัง้จ านวน ดงันัน้ 
ผูบ้รหิารจงึต้องตดัสนิใจว่าจะผลติผลติภณัฑแ์ต่ละชนิดจ านวนเท่าใดจงึจะก่อใหเ้กดิก าไรสูงสุด 
ซึง่จะต้องพจิารณาเฉพาะส่วนที่เป็นก าไรส่วนเกนิของผลติภณัฑแ์ต่ละชนิด โดยไม่รวมส่วนที่
เป็นตน้ทุนคงที ่การก าหนดสดัส่วนของผลติภณัฑห์รอืบรกิาร กรณีมปีจัจยัการผลติทีม่อียู่อย่าง
จ ากดั แบ่งออกเป็น 2 กรณ ีดงันี้ 
 

  4.1 ปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัชนิดเดียว 

  การตดัสนิใจผลติผลติภณัฑห์รอืบรกิารภายใต้สภาวะทีม่ปีจัจยัการผลติจ ากดัเพยีง
ชนิดเดยีว อาจเป็นชัว่โมงแรงงานทางตรง ชัว่โมงเครื่องจกัร หรอืปจัจยัการผลติอื่น กจิการควร
จะเลอืกท าการผลติผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีก่่อใหเ้กดิก าไรสูงสุด โดยมขีัน้ตอนในการพจิารณา
ตดัสนิใจ ล าดบัไดด้งันี้ 

  ขัน้ท่ี 1  ค านวณก าไรส่วนเกนิของปจัจยัการผลติทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดัของผลติภณัฑ ์

แต่ละชนิด การพจิารณาว่าจะท าการผลติผลติภณัฑแ์ต่ละชนิดจ านวนเท่าใดเมื่อมปีจัจยัการผลติ
บางอย่างจ ากดัอยู่ กจิการจะต้องพจิารณาก าไรส่วนเกนิต่อหน่วยร่วมกบัการใช้ปจัจยัการผลติ
ประกอบ ซึ่งเราเรียกว่า ก าไรส่วนเกินต่อหน่วยของปจัจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
(Contribution Margin per Unit of Limited Resource) สามารถค านวณไดด้งันี้ 
 

  ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วยของปจัจยัการผลติทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดั 

  = ตต่อหน่วยั ดในการผลิั่มอียู่จ ากยการผลิตทีจ านวนปจัจ 
ัินต่อหน่วยก าไรส่วนเก
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  ขัน้ท่ี 2 ค านวณจ านวนชัว่โมงทีใ่ชใ้นการผลติผลติภณัฑช์นิดแรกจากการพจิารณา 
ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วยของปจัจยัการผลติทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดัสงูสุด 

  ขัน้ท่ี 3 ค านวณจ านวนหน่วยของการผลติผลติภณัฑช์นิดทีเ่หลอื 

 

 เกณฑใ์นการตดัสินใจ :  ควรเลอืกท าการผลติสนิคา้ทีม่กี าไรส่วนเกนิของปจัจยัการ 
ผลิตที่มีอยู่อย่างจ ากัดสูงสุดก่อน หากมีปจัจัยการผลิตคงเหลือจึงผลิตสินค้าชนิดที่เหลือ
ตามล าดบั  
 

 เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจและชดัเจนมากยิง่ขึน้ เกีย่วกบัการค านวณสดัส่วนในการผลติที่
เหมาะสม กรณีมปีจัจยัการผลติที่มอียู่อย่างจ ากดัชนิดเดยีว จงึขอยกตวัอย่างเพื่ออธบิายและ
แสดงการค านวณ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่8-6 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 8-6 

 บรษิทั  ปลายฟ้า  จ ากดั  ท าการผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์ 2 ชนิด  โดยในเดอืน
หน้า บริษัทคาดว่าปจัจยัการผลิตคือ  ชัว่โมงเครื่องจกัรจะมกี าลงัการผลิตจ ากัดเนื่องจาก
เครื่องจกัรตวัหนึ่งถึงก าหนดซ่อมบ ารุงรกัษา บรษิัทจงึคาดว่าในเดอืนหน้าจะมจี านวนชัว่โมง
เครื่องจกัรเหลอืเพยีง 800 ชัว่โมง ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารต้องท าการวางแผนการผลติเพื่อให้เกิด
ก าไรสูงสุดแก่กจิการ ขอ้มลูเกี่ยวกบัการผลติที่เกี่ยวขอ้งกบัชัว่โมงเครื่องจกัรของผลติภณัฑแ์ต่
ละชนิดรวมทัง้ความตอ้งการผลติภณัฑแ์ต่ละชนิดของลกูคา้ มดีงันี้ 

 รองเท้า กระเป๋า 

ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย 30 40 

จ านวนชัว่โมงเครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นการผลติต่อหนึ่งหน่วย 0.5   1 

ความตอ้งการของลกูคา้ (หน่วย) 1,000 1,200 

 

 จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถแสดงล าดบัขัน้ตอนการพจิารณาตดัสนิใจ ไดด้งันี้ 
 ขัน้ท่ี 1 ค านวณก าไรส่วนเกนิของปจัจยัการผลติทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดัของผลติภณัฑ ์

แต่ละชนิด  

 รองเท้า กระเป๋า 

ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย 30 40 

หาร จ านวนชัว่โมงเครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นการผลติต่อหนึ่งหน่วย 0.5   1 

ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วยของปจัจยัการผลติทีม่อียูอ่ย่างจ ากดั 60 40 
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 ขัน้ท่ี 2  ค านวณจ านวนชัว่โมงทีใ่ชใ้นการผลติผลติภณัฑช์นิดแรก 

 จากการพจิารณาก าไรส่วนเกนิต่อหน่วยของปจัจยัการผลติในขัน้ที ่1 แสดงใหเ้หน็ว่า 
กจิการควรท าการผลติรองเทา้ก่อน เนื่องจากมกี าไรส่วนเกนิต่อหน่วยของปจัจยัการผลติสูงกว่า
กระเป๋า ดงันัน้ จ านวนชัว่โมงเครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นการผลติรองเทา้เท่ากบั  

 

 ความตอ้งการของลกูคา้ส าหรบัผลติรองเทา้  1,000  หน่วย 

 คณู  จ านวนชัว่โมงเครือ่งจกัรทีต่อ้งใชต่้อหนึ่งหน่วย    0.5  ชัว่โมง 
 จ านวนชัว่โมงเครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นการผลติ       500  ชัว่โมง 
 

 ขัน้ท่ี 3  ค านวณจ านวนหน่วยของการผลติผลติภณัฑช์นิดทีเ่หลอื 

 จากจ านวนชัว่โมงเครือ่งจกัรทีม่อียูจ่ ากดั 800 ชัว่โมง เมือ่ไดใ้ชส้ าหรบัการผลติ 

รองเทา้ไปแลว้จ านวน  500 ชัว่โมง จ านวนชัว่โมงทีเ่หลอืเพื่อท าการผลติกระเป๋า จงึเท่ากบั 

   = 800 – 500 

   = 300 ชัว่โมง  

 เมือ่จ านวนชัว่โมงเครือ่งจกัรทีต่อ้งใชต่้อหนึ่งหน่วย ส าหรบัผลติกระเป๋าเท่ากบั  
1 ชัว่โมง ซึง่มชีัว่โมงเครือ่งจกัรเหลอืจ านวน 300 ชัว่โมง ดงันัน้สามารถผลติได ้

   =  300 / 1   
   = 300 หน่วย 

 

 ดงันัน้ จากการค านวณภายใตจ้ านวนชัว่โมงเครือ่งจกัรทีม่อียูจ่ ากดัเพยีง 800 ชัว่โมง  
ภายใต้การพจิารณาก าไรสูงสุด ดงันัน้ บรษิัทจะต้องผลติรองเท้าจ านวน 1,000 หน่วย ตาม
ความต้องการของลูกค้า และควรจะผลิตกระเป๋าเพียง 300 หน่วยถึงแม้จะไม่เท่ากับความ
ตอ้งการของลกูคา้กต็าม 

 

 4.2  ปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัหลายชนิด  
 กรณมีปีจัจยัการผลติหลายชนิดทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดั หมายถงึ บางครัง้ในการผลติ 

อาจมปีจัจยัการผลติที่จ ากดัมากกว่า 1 ชนิด เช่น ปจัจยัจ านวนชัว่โมงเครื่องจกัรจ ากดั ปจัจยั
วตัถุดบิจ ากดั รวมถงึปจัจยัจ านวนชัว่โมงแรงงานจ ากดัขณะเดยีวกนั การตดัสนิใจเพื่อให้เกดิ
ก าไรสูงสุดแก่บรษิทั การค านวณว่าจะผลติผลติภณัฑช์นิดใดจ านวนเท่าใด จึงมขี ัน้ตอนในการ
ตดัสนิใจ ดงันี้ 
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  ขัน้ท่ี 1  แจกแจงตวัแปรทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจ 

  ขัน้ท่ี 2  ก าหนดสมการแสดงวตัถุประสงคห์ลกัของกจิการซึง่ จะมไีด ้2 แบบ  คอื 
สมการแสดงค่าสงูสุด (Maximize) และสมการแสดงค่าต ่าสุด (Minimize) 

  ขัน้ท่ี 3  เขยีนสมการแสดงขอ้จ ากดัของปจัจยัการผลติแต่ละชนิด  

  ขัน้ท่ี 4  แก้สมการขอ้จ ากดั เพื่อหาสดัส่วนในการผลติทีเ่หมาะสม ซึง่นอกจากจะ
สามารถหาค าตอบด้วยวธิกีารแก้สมการได้แล้ว ยงัสามารถใช้วธิวีาดกราฟ หรอืใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รปู SPSS เพื่อหาค าตอบไดเ้ช่นกนั 

 

ตวัอย่างท่ี 8-7  

จำกขอ้มลูตวัอย่ำงที ่8-6 ของบรษิทั ปลำยฟ้ำ จ ำกดั ถ้ำบรษิทัมปีจัจยักำรผลติทีจ่ ำกดั
เพิม่อกี 1 ชนิด คอื ชัว่โมงแรงงำน โดยมขีอ้มลูทีร่วบรวมไดเ้พิม่เตมิดงันี้ 
 

 รองเท้า กระเป๋า 

ก ำไรส่วนเกนิต่อหน่วย (บำท)            30             40 

ชัว่โมงเครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นกำรผลติต่อหน่วย (ชัว่โมง)            0.5              1 

ชัว่โมงแรงงำนทีใ่ชใ้นกำรผลติต่อหน่วย (ชัว่โมง)             3              2 

 

ปจัจยักำรผลติจ ำกดัต่อเดอืน: 

 ชัว่โมงเครือ่งจกัร 800  ชัว่โมง 
 ชัว่โมงแรงงำน 400  ชัว่โมง 

 

    

 

จำกขอ้มลูขำ้งต้น สำมำรถแสดงขัน้ตอนกำรค ำนวณหำสดัส่วนกำรผลติของผลติภณัฑ ์

2 ชนิด กรณมีปีจัจยักำรผลติหลำยชนิดทีม่อียูอ่ยำ่งจ ำกดั ไดด้งันี้ 
 

 ขัน้ท่ี 1  แจกแจงตวัแปรทีใ่ชใ้นกำรตดัสนิใจ 

   ก ำหนดให ้ x     แทน    จ ำนวนหน่วยผลติรองเทำ้ 
                 y     แทน    จ ำนวนหน่วยผลติกระเป๋ำ 
 

 ขัน้ท่ี 2  ก ำหนดสมกำรวตัถุประสงค ์(Objective Function)   

   Max Z    =  30x + 40y 
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 ขัน้ท่ี 3  ก ำหนดสมกำรขอ้จ ำกดัของปจัจยักำรผลติทุกชนิด 

   ปจัจยัชัว่โมงเครือ่งจกัร : 0.5x + 1y       ≤     800  

   ปจัจยัชัว่โมงแรงงำน    :   3x + 2y         ≤ 400 
  

 ขัน้ท่ี 4  กำรแกส้มกำรขอ้จ ำกดัเพื่อหำสดัส่วนในกำรผลติทีเ่หมำะสม 

   0.5x + 1y         =        800 .…     

   3x + 2y           = 400 ….     

     น ำ    คณู  3  

จะได ้   1.5x + 3y    = 2,400 ….     

  น ำ    คณู 0.5  

จะได ้   1.5x + 1y      = 1,200 ….     

น ำ   ลบ   

จะได ้    2y    = 1,200 

                                         y     =   600 

  แทนค่ำ y  ใน    เพื่อหำค่ำ  x 
    0.5X + 1(600)  =       800 

     0.5x  =       800 – 600 

      x        =       200 / 0.5 

                        x  =       400 
 

 ดงันัน้  สดัส่วนในกำรผลติทีเ่หมำะสมภำยใต้ปจัจยักำรผลติทีจ่ ำกดัหลำยชนิด บรษิทั
ควรผลติรองเทำ้จ ำนวน 400 หน่วย และผลติกระเป๋ำจ ำนวน 600 หน่วย 

 หำกบรษิัทต้องกำรทรำบก ำไรสูงสุดที่จะได้รบัจำกสดัส่วนในกำรผลิตที่เหมำะสม
ขำ้งตน้ สำมำรถน ำสดัส่วนทีไ่ดไ้ปแทนค่ำในสมกำรวตัถุประสงค ์ 
 จำก Max Z    =  30x + 40y 

 เมือ่ x  เท่ำกบั 400 และ y เท่ำกบั 600 

 จะได ้ Max Z    =   30x + 40y 

     = 30(400) +  40(600) 

     = 12,000  +  24,000 

     = 36,000 
 

 ดงันัน้ บรษิทัจะไดร้บัก ำไรส่วนเกนิสงูสุดเท่ำกบั 36,000 บำท 
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 5.  การตดัสินใจจ าหน่ายหรือผลิตต่อของผลิตภณัฑร่์วม  
 ผลติภณัฑร์่วม (Joint Products)  หมำยถงึ ผลติภณัฑต์ัง้แต่ 2 ชนิดขึน้ไปทีเ่กดิจำก
กระบวนกำรผลติร่วมกนัโดยใช้ปจัจยักำรผลติชนิดเดยีวกนั เช่น วตัถุดบิทำงตรง ค่ำแรงงำน
ทำงตรง และค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตร่วมกัน ซึ่งต้นทุนที่ใช้ร่วมกันนี้ เรียกว่ำ ต้นทุนร่วม (Joint 

Costs) จดัเป็นต้นทุนในอดตีทีไ่ม่มปีระโยชน์ต่อกำรตดัสนิใจ ตรงกนัขำ้มกบัต้นทุนกำรผลติต่อ
ที่ถือเป็นต้นทุนที่มผีลต่อกำรตดัสนิใจ เพรำะเมื่อกระบวนกำรผลติมำถึงจุดแยกตวั (Split-off 

Point) กจ็ะไดผ้ลติภณัฑร์ว่มออกมำ  (สมนึก  เอื้อจริะพงษ์พนัธ์,  2552 : 338) และปญัหำทีม่กั
เกดิขึน้ แลว้ท ำใหผู้้บรหิำรต้องน ำขอ้มูลทำงดำ้นต้นทุนมำพจิำรณำเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจก็
คอื บรษิทัควรจะขำยผลติภณัฑเ์ลย ณ จุดแยกตอนทีเ่ป็นผลติภณัฑร์่วม หรอืจะท ำกำรผลติต่อ
และค่อยขำยที่หลัง ซึ่งในกำรผลิตต่อจะเกิดต้นทุนกำรผลิตต่อหรือต้นทุนหลังจุดแยกตัว 
(Separable Costs) มกัประกอบดว้ย ต้นทุนกำรผลติต่อ และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ลกัษณะของขอ้มลู
ผลติภณัฑร์ว่มและตน้ทุนรว่ม สำมำรถน ำมำแสดงในภำพที ่8-3 ดงันี้ 
 

 

 

 

    

     ตน้ทุนรว่ม 

   

         จดุแยกตวั      ผลติภณัฑร์ว่ม     

 

ภาพท่ี  8-3  ผลติภณัฑร์ว่มและตน้ทุนรว่ม 

  จำกภำพที ่8-2 อธบิำยไดว้่ำ “หม”ู เป็นต้นทุนร่วมทีน่ ำมำผลติผลติภณัฑ ์ณ จุดแยก
ได ้2 ชนิดคอื เครื่องในหม ูและเนื้อสน้นอก หรอืเรยีกว่ำ “ผลติภณัฑร์่วม” ส ำหรบัเครื่องในหมู
จะน ำออกจ ำหน่ำยทนัท ีส่วนเนื้อสนันอกจะมกีำรน ำไปผลติต่อเป็นหมสูะเต๊ะแล้วค่อยขำย โดย
ในกำรผลติต่อก่อใหเ้กดิต้นทุนส่วนเพิม่ดว้ย 

  รปูแบบกำรน ำเสนอขอ้มลูประกอบเพื่อกำรตดัสนิใจ แสดงไดด้งันี้ 
   

รำยไดส้่วนเพิม่ (มลูค่ำหลงักำรผลติต่อ - มลูค่ำ ณ จดุแยก) xx 

หกั  ตน้ทุนส่วนเพิม่ (ตน้ทุนกำรผลติต่อ) xx 

ก ำไรส่วนเพิม่ (ลดลง) xx 

หม ู

เครือ่งในหม ู

เนื้อสนันอก 

ตน้ทุนส่วนเพิม่ 

จ ำหน่ำย 

หมสูะเต๊ะ จ ำหน่ำย 
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  เกณฑใ์นการตดัสินใจ :  ถำ้กำรค ำนวณไดก้ ำไรส่วนเพิม่ควรตดัสนิใจผลติต่อแลว้
ค่อยขำย แต่ถำ้ไดผ้ลก ำไรลดลงควรตดัสนิใจขำยเลย ณ จดุแยกตวั 

 

ตวัอย่างท่ี 8-8 

   โรงฆ่ำสตัวแ์ห่งหนึ่ง ผลติและจ ำหน่ำยหมชู ำแหล่ะ  เมื่อผ่ำนกระบวนกำรผลติขัน้ต้น
แลว้จะไดผ้ลติภณัฑ ์ณ จุดแยกตวั 2 ชนิด คอื เนื้อหมสูนันอก และเครื่องในหมู ส ำหรบัเครื่อง
ในหมูกจิกำรขำยทนัท ีแต่เนื้อสนันอกนัน้ กจิกำรจะขำยทนัทหีรอืน ำไปผลติต่อเป็นหมูสะเต๊ะ
แลว้ค่อยขำยกไ็ด ้ ขอ้มลูของโรงฆำ่สตัวแ์ห่งนี้ มดีงันี้ 

                                                                                         หน่วย : บำท 

 เครื่องในหมู เน้ือสนันอก 

มลูค่ำขำย ณ จดุแยกตวั 10,000 40,000 

มลูค่ำขำยหลงักำรผลติต่อ - 100,000 

ตน้ทุนรว่มทีจ่ดัสรรให้ 5,000 15,000 

ตน้ทุนผลติเพิม่หลงัจดุแยกตวั - 50,000 
   

  จำกข้อมูลขำ้งต้น ผู้บรหิำรก ำลงัพจิำรณำว่ำเนื้อสนันอกนัน้จะขำยทนัท ีณ จุดแยก
หรอืจะผลติต่อแลว้ค่อยขำยทหีลงั  เพื่อใหก้ำรตดัสนิใจเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ จงึได้แสดง
กำรค ำนวณประกอบดงันี้ 
 

รำยไดส้่วนเพิม่ (100,000 – 40,000) 60,000 

หกั  ตน้ทุนส่วนเพิม่ 50,000 

ก ำไรส่วนเพิม่ (ลดลง) 10,000 

   

  จำกกำรค ำนวณจะเหน็ว่ำ ต้นทุนร่วมที่จดัสรรให้จ ำนวน 15,000 บำท บรษิทัไม่ได้
น ำมำค ำนวณประกอบเพรำะต้นทุนร่วมเป็นต้นทุนในอดีตซึ่งไม่มผีลต่อกำรตัดสินใจจึงไม่
จ ำเป็นตอ้งน ำมำค ำนวณ  

        ดงันัน้  ผูบ้รหิำรควรตดัสนิใจผลติเนื้อสนันอกเป็นหมสูะเต๊ะก่อนแลว้ค่อยขำย  เพรำะ
จะท ำใหม้กี ำไรส่วนเพิม่จำกกำรผลติต่อจ ำนวน 10,000 บำท 
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  6.  การตดัสินใจปิดโรงงานชัว่คราว  
     กำรตัดสินใจปิดโรงงำนชัว่ครำว (Temporary Shutdown) กำรด ำเนินธุรกิจ
ผู้ประกอบกำรมกัประสบปญัหำที่เกิดจำกภำวะสงครำมหรอืควำมผนัผวนทำงเศรษฐกิจเป็น
ระยะ ซึง่บำงช่วงเวลำควำมผนัผวนนี้ท ำใหก้จิกำรต้องประสบผลขำดทุนอย่ำงต่อเนื่อง กำรขำย
สนิคำ้ไดน้้อยลงท ำใหก้ ำไรส่วนเกนิไมเ่พยีงพอทีจ่ะชดเชยตน้ทุนคงที ่ สิง่เหล่ำนี้ผูบ้รหิำรจะต้อง
ตดัสนิใจแกป้ญัหำเพื่อควำมอยู่รอด  ในกำรปิดโรงงำนจะมตี้นทุนคงทีท่ีห่ลกีเลีย่งไม่ได ้รวมทัง้
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จะต้องจ่ำยเมื่อกลบัมำด ำเนินงำนใหม่ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรทดลองเดิน
เครือ่งจกัรใหม ่ค่ำน ้ำมนัหล่อลื่น เรยีกว่ำ ต้นทุนปิดโรงงำน (Shutdown Cost) ดงันัน้ ถ้ำกจิกำร
ตดัสนิใจปิดโรงงำนชัว่ครำว กห็มำยถงึ กจิกำรประสบผลขำดทุนเท่ำกบัตน้ทุนปิดโรงงำน  
  แต่อย่ำงไรก็ตำม ในกำรใชข้อ้มลูเพื่อกำรพิจำรณำตดัสนิใจปิดโรงงำนชัว่ครำว อำจมี
ควำมแตกต่ำงกันไปตำมลกัษณะของธุรกิจ และข้อมูลทัว่ไปของผู้ตัดสินใจ สอดคล้องกับ
บทควำมวจิยั ของวนัวสิำ  เนื่องสมศร ี (2557 : บทคดัย่อ) พบว่ำ กำรตดัสนิใจปิดโรงงำน
ชัว่ครำว ผู้บรหิำรฝ่ำยตลำดจะใช้ข้อมูลก ำไรลดลง (ขำดทุน) มำกที่สุดในกำรน ำมำพจิำรณำ 
และเมื่อเปรียบเทียบควำมต้องกำรใช้ข้อมูลทำงด้ำนบัญชีต้นทุนเพื่อกำรตัดสินใจ พบว่ำ 
ผูบ้รหิำรฝำ่ยกำรตลำดจ ำแนกตำมเพศ จ ำแนกตำมอำยุ และจ ำแนกตำมระดบักำรศกึษำต่ำงกนั 
มคีวำมตอ้งกำรใชข้อ้มลูในกำรปิดโรงงำนชัว่ครำวต่ำงกนั 

 

 เกณฑใ์นการตดัสินใจ : ควรตดัสนิใจปิดโรงงำนชัว่ครำว หำกผลขำดทุนทีเ่กดิขึน้
ระหว่ำงทำงเลอืกท ำกำรผลติต่อไปมมีำกกว่ำตน้ทุนในกำรปิดโรงงำนชัว่ครำว  แต่ถ้ำผลขำดทุน
ส ำหรบัทำงเลอืกท ำกำรผลติต่อไปมน้ีอยกว่ำต้นทุนในกำรปิดโรงงำนชัว่ครำว ควรตดัสนิใจท ำ
กำรผลติต่อไป 

 

ตวัอย่างท่ี 8-9 

 จำกข้อมูลตัวอย่ำงที่ 8-3 ของบรษิัท ปลำสวรรค์ จ ำกดั หำกบรษิัทก ำลงัประสบกับ
ปญัหำเศรษฐกจิทีเ่กดิจำกควำมขดัแยง้ทำงกำรเมอืงอย่ำงรุนแรงในปจัจุบนั จนท ำใหย้อดขำย
ปกตขิองบรษิทัลดลงจ ำนวนมำก จำกทีว่ำงแผนและขำยไว้เดมิจ ำนวน 25,000 กระปุก ลดลง
เหลอืแค่ 8,000 กระปุก แต่ข้อมูลอื่นไม่มกีำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งขณะนี้ผู้บรหิำรก ำลังเสนอ
ทำงเลอืกเพื่อแกไ้ขปญัหำดงักล่ำว 2 ทำงเลอืก ดงันี้ 

ทำงเลอืกที ่1 ท ำกำรผลติต่อไปตำมปกต ิ

 



 

  บทที ่ 8  

  

240 การใชข้อ้มลูตน้ทุนเพื่อการตดัสนิใจ 

 ทำงเลอืกที ่2  ปิดโรงงำนชัว่ครำวเป็นเวลำ 1 เดือน โดยในช่วงที่ปิดโรงงำนจะ
สำมำรถประหยดัค่ำใชจ้่ำยกำรผลติคงทีไ่ด ้80% ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรคงทีห่ลกีเลีย่ง
ได ้50,000 บำท แต่จะมตีน้ทุนในกำรทดลองเดนิเครื่องจกัรใหม่ 5,000 บำท เมื่อโรงงำนไดเ้ปิด
ท ำกำรใหมห่ลงัจำกปิดโรงงำนในครัง้นี้ 
 

 จำกขอ้มลูขำ้งต้น สำมำรถแสดงกำรค ำนวณประกอบเพื่อกำรวเิครำะหข์อ้มลูในแต่ละ
ทำงเลอืกเพื่อกำรตดัสนิใจ ไดด้งันี้  
 

 ท าการผลิตต่อ ปิดโรงงานชัว่คราว 

ขำย (8,000 x 20) 160,000 - 

หกั  ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยผนัแปร (8,000 x 9)  72,000           - 

ก ำไรส่วนเกนิ 88,000 - 

หกั  ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยคงที ่   

              ค่ำใชจ้ำ่ยกำรผลติ 37,500 7,500 

              ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 75,000 25,000 

ตน้ทุนในกำรทดลองเดนิเครื่องจกัร           -    5,000 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ (24,500) (37,500) 

  

 จำกกำรค ำนวณขำ้งตน้ จะเหน็ว่ำทำงเลอืกท ำกำรผลติต่อไปจะแสดงรำยงำนขอ้มลู 

ผลกำรด ำเนินงำนซึ่งเกิดผลขำดทุนจ ำนวน 24,500 บำท ส่วนทำงเลอืกปิดโรงงำนชัว่ครำว
ตน้ทุนปิดโรงงำน ประกอบดว้ย ค่ำใชจ้ำ่ยกำรผลติคงทีซ่ึง่หลกีเลีย่งไม่ได ้20% ของ 37,500 คดิ
เป็นเงนิ 7,500 บำท ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรหลกีเลีย่งไม่ได ้20,000 บำท และต้นทุนใน
กำรทดลองเดนิเครือ่งจกัรจ ำนวน 5,000 บำท รวมเป็นตน้ทุนในกำรปิดจ ำนวน 37,500 บำท 

 ดงันัน้ จำกผลกำรวเิครำะหข์อ้มลูเปรยีบเทยีบ บรษิทัควรท ำกำรผลติต่อไป เพรำะมผีล
ขำดทุนน้อยกว่ำตน้ทุนของกำรปิดโรงงำนชัว่ครำวจ ำนวน 13,000 บำท (37,500 - 24,500) 
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สรปุ 

  

 กำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองของกจิกำรจะประสบผลส ำเรจ็ได ้อำจประสบกบัปญัหำ
และอุปสรรคต่ำงๆ มำกมำย ซึง่ตอ้งไดร้บักำรแก้ไขและใชก้ำรตดัสนิใจเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ทำงเลอืก
ที่ดแีละเหมำะสมที่สุดกบักจิกำร โดยเป็นหน้ำที่ของผู้บรหิำรที่ต้องท ำตำมกระบวนกำรซึ่งเริม่
จำกกำรค้นหำปญัหำ ก ำหนดทำงเลอืก รวบรวมข้อมูล ประเมนิทำงเลอืก และตดัสนิใจ จำก
รปูแบบของกำรวิเครำะห์ขอ้มูลเพื่อกำรตดัสนิใจอยู่ 3 รูปแบบ คอื กำรวเิครำะห์รูปแบบของ
ต้นทุนรวม กำรวเิครำะห์รูปแบบของต้นทุนส่วนต่ำง และกำรวเิครำะห์รูปแบบของต้นทุนเสยี
โอกำส ส ำหรบัปญัหำที่อำจเกิดขึ้นอำจใช้รูปแบบในกำรวเิครำะห์แบบใดก็ได้ขึ้นอยู่กบัควำม
เหมำะสมของข้อมูลซึ่งค ำตอบของปญัหำจะเป็นทำงเลือกเดียวกันเสมอ ส ำหรบัปญัหำที่
ผูบ้รหิำรมกัพบอยูเ่สมอ ไดแ้ก่ กำรตดัสนิใจยอมรบัใบสัง่ซือ้พเิศษ กำรตดัสนิใจผลติเองหรอืซือ้
จำกบุคคลภำยนอก กำรตดัสนิใจยกเลกิกำรผลติหรอืจ ำหน่ำยผลติภณัฑบ์ำงชนิด กำรตดัสนิใจ
ก ำหนดสดัส่วนของผลติภณัฑ์หรอืบรกิำรกรณีที่มปีจัจยักำรผลติอยู่อย่ำงจ ำกดั กำรตดัสนิใจ
จ ำหน่ำยหรอืผลติต่อของผลติภณัฑร์ว่ม และกำรตดัสนิใจปิดโรงงำนชัว่ครำว 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

 1.   บรษิทั  อุตสาหกรรมผา้ไทย จ ากดั ผลติและจ าหน่ายเสือ้ส าเรจ็รปูทีท่ ามาจากผา้ไหมไทย  
บรษิทัมกี าลงัการผลติแต่ละเดอืนเท่ากบั 5,000 ตวั  โดยบรษิทัมกีารผลติและขายปกตเิดอืนละ  
4,000 ตวั ราคาขายตวัละ  1,000 บาท ขอ้มลูตน้ทุนการผลติและค่าใชจ้า่ยต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
มดีงันี้ 
 

 ตน้ทุนการผลติผนัแปรต่อหน่วย    380 บาท 

 ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารผนัแปรต่อหน่วย   120 บาท 

 ค่าใชจ้่ายการผลติคงทีร่วมต่อเดอืน        150,000 บาท 

 ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารคงทีร่วมต่อเดอืน        50,000 บาท 

 

 ในช่วงปลายปี  บรษิทั อุตสาหกรรมผา้ไทย จ ากดั มใีบสัง่ซือ้พเิศษจากลกูคา้ 
ในการสัง่ซื้อเสื้อส าเรจ็รูปจ านวน 500 ตวั โดยลูกค้าต้องการจะน าไปใช้เป็นของโบนัสให้กบั
พนักงานช่วงปีใหม่ โดยเสนอราคาซื้อตวัละ 850 บาท บรษิทัควรรบัค าสัง่ซื้อนี้หรอืไม่ โดยใน
การรบัค าสัง่ซือ้พเิศษนี้ บรษิทัตอ้งเสยีค่าท าป้ายพเิศษจ านวน 4,000 บาท 

 หมายเหตุ : ใบสัง่ซือ้พเิศษไมม่ผีลกระทบต่อยอดขายปกตขิองกจิการ แต่อยา่งใด 

 

ให้ท า   
ค านวณประกอบเพื่อตดัสนิใจว่าบรษิทัควรยอมรบัใบสัง่ซือ้พเิศษหรอืไม ่เพราะเหตุใด  
 

2.   บรษิทัแห่งหนึ่ง ท าการผลติและจ าหน่ายสนิคา้ชนิดหนึ่ง ซึง่บรษิทัมกี าลงัการผลติสงูสุด 

ปีละ 10,000 หน่วย โดยบรษิัทมกีารผลติและขายปกติปีละ 9,000 หน่วย ก าหนดราคาขาย
หน่วยละ 3,000 บาท ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูตน้ทุนการผลติและค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย:   

 วตัถุดบิทางตรง 500 บาท 

 ค่าแรงงานทางตรง 800 บาท 

 ค่าใชจ้่ายการผลติ 400 บาท 

 ค่าใชจ้่ายขายและบรหิาร 200 บาท 
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   ตน้ทุนคงทีร่วม: 

 ค่าใชจ้่ายการผลติ 3,000,000 บาท 

 ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิาร 5,000,000 บาท 
 

 ขณะนี้มคี าสัง่ซื้อพเิศษจากลูกค้าภายนอกสัง่ซือ้สนิค้ากบับรษิทั จ านวน 1,000 หน่วย 
โดยเสนอราคาซือ้หน่วยละ 2,600 บาท บรษิทัควรรบัค าสัง่ซื้อนี้หรอืไม่ โดยในการรบัค าสัง่ซื้อ
พเิศษนี้  บรษิัทต้องเสยีค่าขนส่ง และค่าภาษีรวมจ านวน  5,000 บาท แต่ไม่มผีลกระทบต่อ
ยอดขายปกตขิองกจิการ  
 

ให้ท า   
ค านวณประกอบเพื่อตดัสนิใจว่าบรษิทัควรยอมรบัใบสัง่ซือ้พเิศษหรอืไม ่เพราะเหตุใด  

 

3.  บรษิทั ทนัสมยัแฟชัน่ จ ากดั ผลติและจ าหน่ายเสือ้ผ้าส าเรจ็รูป โดยมกี าลงัการผลติสูงสุด
จ านวน 8,000 ตวั ขณะที่บรษิทัผลติและขายเองเพยีงจ านวน 6,000 ตวั ต่อไปนี้เป็นขอ้มูล
เกีย่วกบังบก าไรขาดทุน ส าหรบัปี สิน้วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

 

บริษทั  ทนัสมยัแฟชัน่  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x1 

หน่วย : บาท 

ขาย            588,000 

หกั  ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายผนัแปร 
 วตัถุดบิทางตรง       90,000 

 ค่าแรงงานทางตรง     36,000 

 ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร      42,000 

 ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารผนัแปร   72,000  240,000 

ก าไรส่วนเกนิ         348,000 

หกั  ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายคงที ่
 ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่     54,000     

 ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารคงที ่   60,000  114,000 

ก าไรสุทธ ิ         234,000 
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จากขอ้มลูขา้งต้น ขณะนี้ไดม้คี าสัง่ซือ้พเิศษมายงับรษิทั จ านวน 3,000 ตวั โดยเสนอ
ราคาตวัละ 100 บาท บรษิทัต้องการรบัใบสัง่ซือ้พเิศษแต่ไม่มกี าลงัการผลติเหลอืพอต่อการ
ยอมรบัใบสัง่ซือ้ในครัง้นี้ บรษิทัควรตดัสนิใจอย่างไร ถ้าการรบัค าสัง่ซือ้พเิศษนี้จะท าใหต้้องเสยี
ตน้ทุนของวตัถุดบิทางตรงเพิม่ขึน้ 10% ค่าแรงงานทางตรงเพิม่ขึน้ 5% ในขณะทีค่่าใชจ้่ายการ
ผลติผนัแปรและค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารผนัแปรเพิม่ขึน้ในอตัราเดมิ ทางเลอืกที่น ามา
พจิารณามดีงันี้ 

ทางเลอืกที ่ 1  ลดก าลงัการผลติและจ าหน่ายปกตขิองบรษิทัลงจ านวน 1,000 ตวั 

 ทางเลอืกที่  2  ขยายก าลงัการผลติของบรษิัทเป็นการชัว่คราว ซึ่งจะท าให้ต้องเสีย
ค่าใชจ้า่ยการผลติคงทีเ่พิม่ขึน้ในอตัราเดมิ  และเสยีค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารคงที่จ านวน 
5,000 บาท 

 

ให้ท า   
ค านวณประกอบเพื่อตดัสนิใจว่าบรษิทัควรเลอืกทางใดหากตอ้งการยอมรบัใบสัง่ซือ้

พเิศษในครัง้นี้ เพราะเหตุใด  
 

4. รา้นขนมไทย ท าการผลติและจ าหน่ายขนมไทย โดยมขีอ้มลูทีเ่กี่ยวกบัการผลติประจ าเดอืน 
มกราคม 25x1 ดงัต่อไปนี้  

 

ก าลงัการผลติปกต ิ 1,000 หน่วย 

จ านวนหน่วยผลติและขาย 800 หน่วย 

ราคาขายต่อหน่วย 20 บาท 

ตน้ทุนการผลติ  ประกอบดว้ย   

 วตัถุดบิทางตรง 3.50 บาท/หน่วย 

 ค่าแรงงานทางตรง 2.50 บาท/หน่วย 

 ค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปร 3.25 บาท/หน่วย 

 ค่าใชจ้า่ยการผลติคงทีร่วม 2,000 บาท 

ตน้ทุนทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติ ประกอบดว้ย   

 ค่านายหน้า 3.75 บาท/หน่วย 

 ค่าเช่าส านกังาน 1,200 บาท 
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ขณะนี้มคี าสัง่ซือ้พเิศษมายงัรา้นขนมไทย จ านวน 300 กล่อง โดยเสนอราคากล่องละ 
22 บาท รา้นขนมไทยตอ้งการรบัใบสัง่ซือ้พเิศษแต่ไม่มกี าลงัเหลอืพอทีจ่ะยอมรบั รา้นขนมไทย 
ควรตดัสนิใจอย่างไร ถ้าการรบัใบสัง่ซื้อพเิศษนี้ จะท าให้ต้องเสยีต้นทุนของวตัถุดบิทางตรง
เพิม่ขึน้ 0.50 บาทต่อหน่วย ค่าแรงงานทางตรง 5% จากอตัราเดมิ ส่วนค่าใชจ้่ายการผลติผนั
แปร และค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารผนัแปรเพิม่ขึน้ในอตัราเดมิ 

 ทางเลอืกที ่1 ขยายก าลงัการผลติเป็นการชัว่คราว ซึง่จะท าให้เสยีค่าใชจ้่ายการผลติ
คงทีเ่พิม่ขึน้ 500 บาท เท่านัน้ 

 ทางเลอืกที ่2 ลดก าลงัการผลติและจ าหน่ายปกตขิองกจิการลง 
 

ให้ท า   
ค านวณประกอบเพื่อตดัสนิใจว่าบรษิทัควรตดัสนิใจอย่างไรหากตอ้งการยอมรบัใบสัง่

ซือ้พเิศษในครัง้นี้ เพราะเหตุใด  
 

5.  (จากขอ้มลูขอ้ 3.) หากมบีรษิทัภายนอกมาเสนอขายเสือ้ใหต้วัละ 30 บาท ซึง่ถ้ารบัขอ้เสนอ
บรษิทัจะต้องเสยีค่าใชจ้่ายในการขนส่ง 3,000 บาท ค่าตรวจสอบคุณภาพเฉลีย่ตวัละ 1 บาท 
แต่จะสามารถลดค่าใชจ้า่ยการผลติคงทีไ่ด ้20%  

 

ให้ท า 

 บรษิทัควรตดัสนิใจรบัขอ้เสนอจากบรษิทัภายนอกหรอืไม่ เพราะเหตุใด (ค านวณ
ประกอบ) 
 

6.  บรษิทั ภผูา จ ากดั ไดท้ าการผลติชิน้ส่วนคอมพวิเตอรช์นิดหนึ่งเพื่อใชป้ระกอบคอมพวิเตอร์
จ านวน 2,000 หน่วยต่อปี ซึง่ ณ ระดบัการผลตินี้มตีน้ทุนการผลติรวม ประกอบดว้ย 

 

 วตัถุดบิทางตรง     80,000   บาท 

 ค่าแรงงานทางตรง    20,000  บาท 

 ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร   15,000  บาท 

 ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่    10,000  บาท 

   รวม            125,000  บาท 
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 ฝ่ายบรหิารก าลงัพจิารณาเพื่อตัดสนิใจซื้อชิ้นส่วนชนิดนี้จากภายนอก เนื่องจากมี
บรษิทัจากภายนอกมาเสนอราคาขายหน่วยละ 55 บาท ซึ่งถ้าบรษิัทตดัสนิใจรบัขอ้เสนอจาก
บรษิทัภายนอกจะสามารถลดค่าใชจ้่ายการผลติคงทีล่งไปได้ 30% และสามารถน าเครื่องจกัรที่
ว่างจากการผลติไปใหบุ้คคลอื่นเช่าได ้5,000 บาท 

 

ให้ท า   
ค านวณประกอบเพื่อการตดัสนิใจว่าบรษิทัควรตดัสนิใจผลติชิน้ส่วนคอมพวิเตอรใ์ชเ้อง

หรอืซือ้จากภายนอก  เพราะเหตุใด    
             
7.  จากการแสดงผลการด าเนินงานของ บรษิทั ทนัสมยัแฟชัน่ จ ากดั ตามขอ้ 3. มกีารรายงาน
ตามส่วนงานของผลติภณัฑแ์ต่ละชนิด ไวด้งันี้ 
 

บริษทั  ทนัสมยัแฟชัน่  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x1 

 

 กางเกง เส้ือ กระโปรง 

ขาย 238,000 250,000 100,000 

หกั  ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายผนัแปร   97,143 92,040 50,817 

ก าไรส่วนเกนิ 140,857 157,960 49,183 

หกั  ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายคงที ่    

      ค่าใชจ้า่ยการผลติ 5,000 10,000 39,000 

      ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร   15,000   15,000 30,000 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 120,857 132,960 (19,817) 

 

 จากการรายงานตามส่วนงานของผลติภณัฑท์ัง้ 3 ชนิด แสดงให้เหน็ถึงผลขาดทุน
ส าหรบัผลิตภณัฑ์กระโปรง ดังนัน้ ผู้บรหิารจงึก าลงัพิจารณาตัดสินใจที่จะยกเลิกการผลิต
ผลติภณัฑก์ระโปรง แต่ถา้ยกเลกิตน้ทุนและค่าใชจ้า่ยคงทีจ่ะไมส่ามารถหลกีเลีย่งไดท้ัง้จ านวน 

 

ให้ท า   
 รวบรวมขอ้มลูประกอบการวเิคราะหเ์พื่อการตดัสนิใจว่าจะยกเลกิหรอืผลติผลติภณัฑ์

กระโปรงต่อไปหรอืไม ่ เพราะเหตุใด  
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8.  บรษิทั อุสาหกรรมไหมไทย จ ากดั ท ำกำรผลติผำ้ไหมอยู ่3 ชนิด คอื ผำ้ไหมเทยีม   
ผำ้ไหมแกว้ ผำ้ไหมแท ้ซึง่ในขณะน้ีผูจ้ดักำรของบรษิทัก ำลงัพจิำรณำทีจ่ะยกเลกิกำรผลติ 

ผำ้ไหมเทยีม เพรำะท ำใหเ้กดิผลขำดทุนส ำหรบัระยะเวลำ 6 เดอืนทีผ่่ำนมำ  ดงัปรำกฏ 

ในงบก ำไรขำดทุน ดงันี้ 
 

บริษทั  อตุสาหกรรมผา้ไทย จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x1 

หน่วย : บาท 

 ผา้ไหมเทียม ผา้ไหมแก้ว ผา้ไหมแท้ 

ขาย 150,000 300,000 250,000 

หกั  ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายผนัแปร 84,000 168,000 140,000 

ก าไรส่วนเกนิ 66,000 132,000 110,000 

หกั  ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายคงที ่    

      โดยตรง 24,000 30,000 15,000 

      จดัสรร   65,000   15,000 24,500 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (23,000) 43,000 70,500 

 

ทำงเลอืกในกำรพจิำรณำตดัสนิใจ 2 ทำงเลอืก คอื 

1. ไมย่กเลกิผลติผำ้ไหมเทยีม 

2. ยกเลกิผลติผำ้ไหมเทยีม  แลว้ท ำกำรปรบัปรงุเครือ่งจกัรเพื่อท ำกำรผลติ 

ผำ้ไหมแกว้แทน 

 

หมำยเหตุ :  ต้นทุนในกำรปรบัปรุงเครื่องจกัรเพื่อท ำกำรผลติผำ้ไหมแก้ว มจี ำนวน 5,000 บำท 
ต้นทุนคงทีโ่ดยตรงหลกีเลี่ยงไดท้ัง้จ ำนวน ส่วนต้นทุนและค่ำใชจ้่ำยคงที่หลกีเลี่ยงไดเ้ฉพำะค่ำ
เบีย้ประกนัภยัจ ำนวน 5,000 บำท และท ำใหป้รมิำณขำยของผำ้ไหมแกว้เพิม่ขึน้จำกเดมิ 40%   

 

ให้ท า   
 ใหน้กัศกึษำน ำเสนอขอ้มลูต่อผูจ้ดักำรเพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจว่ำควรท ำ

อยำ่งไร เพรำะเหตุใด  
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9.  บรษิทั แก้วตาหวานใจ จ ากดั ท าการผลติจ าหน่ายกระเป๋าอยู่ 2 ชนิดคอื กระเป๋าสะพาย 
กระเป๋าถอื ซึง่ในเดอืนหน้าบรษิทัจะมปีจัจยัการผลติชัว่โมงแรงงานทางตรงจ ากดั 6,000 ชัว่โมง 
เนื่องจากมพีนักงานลาออก ดงันัน้ ผู้บรหิารจงึต้องวางแผนการผลติภายใต้ปจัจยัการผลติที่
จ ากดัดงักล่าว โดยรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการผลติไดด้งันี้ 
  

 กระเป่าสะพาย กระเป๋าถือ 

ราคาขายต่อหน่วย (บาท) 500 800 

ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย (บาท) 200 450 

ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย (บาท) 300 450 

ชัว่โมงแรงงานทางตรงต่อหนึ่งหน่วยการผลติ (ชัว่โมง) 1.5 3 

ความตอ้งการของลกูคา้ (หน่วย) 2,000 1,500 

 

ให้ท า   
 จงช่วยผูบ้รหิารในการค านวณหาสดัส่วนในการผลติทีเ่หมาะสมภายใตป้จัจยัการผลติ 

ทีจ่ ากดัเพยีงชนิดเดยีวเพื่อใหเ้กดิก าไรสงูสุดแก่กจิการ 

 

10.  ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูเกี่ยวกบัการผลติของบรษิทั น ้าหนึ่ง จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกิจผลติและ
ขายสนิคา้อยู่ 2 ชนิด ภายใต้ชัว่โมงเครื่องจกัรทีจ่ ากดั 10,000 ชัว่โมง เนื่องจากมเีครื่องจกัร
เพยีง 1 เครือ่ง ดงันัน้ผูบ้รหิารจงึตอ้งวางแผนการผลติภายใตป้จัจยัการผลติทีจ่ ากดัดงักล่าว  
 

 นาฬิกา สร้อยข้อมือ 

ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย (บาท) 540 250 

ชัว่โมงเครือ่งจกัรต่อหนึ่งหน่วยการผลติ (ชัว่โมง) 5 2 

ความตอ้งการของลกูคา้ (หน่วย) 1,500 3,000 

 

ให้ท า 

 ค านวณหาสดัส่วนในการผลติทีเ่หมาะสมภายใตป้จัจยัการผลติทีจ่ ากดัเพยีงชนิดเดยีว
เพื่อใหเ้กดิก าไรสงูสุดแก่กจิการ 
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11.  บรษิทั เซรามกิ จ ากดั ไดท้ าการผลติและขายสนิคา้ 2 ชนิด โดยมปีจัจยัการผลติทีจ่ ากดั 

อยู่หลายชนิด ในเดือนหน้าคาดว่าจะท าการซ่อมแซมเครื่องจักร 1 เครื่อง ท าให้ชัว่โมง
เครือ่งจกัรมจี ากดัอยูเ่พยีง 10,000 ชัว่โมง และคนงานลาออกท าใหช้ัว่โมงแรงงานทางตรงจ ากดั
อยู่เพยีง 4,000 ชัว่โมง ดงันัน้ฝ่ายบรหิารต้องท าการวางแผนการผลติเพื่อใหเ้กดิก าไรสูงสุดแก่
กจิการ ซึง่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งมดีงันี้ 
 

 แจกนัดอกไม้ กระถางดอกไม้ 
ราคาขายต่อหน่วย (บาท) 250 300 

ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย (บาท) 130 120 

ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย (บาท) 120 180 

ชัว่โมงแรงงานทางตรงต่อหนึ่งหน่วยการผลติ (ชม.) 5 6 

ชัว่โมงเครือ่งจกัรต่อหนึ่งหน่วยการผลติ (ชม.) 2.5 1 

 

ให้ท า 

1.  ค านวณหาสดัส่วนการผลติทีเ่หมาะสม  
 2.  ค านวณก าไรสงูสุดของกจิการภายใตส้ดัส่วนการผลติทีเ่หมาะสม 

 

12.  บรษิัท อุตสาหกรรมพลาสติก จ ากดั  ผลติและขายสนิค้า  2 ชนิด คอื ถงัน ้า และกล่อง 
ปกตบิรษิทัจะใชเ้ครื่องจกัร 2 เครื่องในการผลติสนิคา้ แต่ในเดอืนนี้กจิการมแีผนต้องซ่อมบ ารุง
เครือ่งจกัร 1 เครือ่ง  บรษิทัจงึมชีัว่โมงเครือ่งจกัรจ ากดัเพยีง 8,000 ชัว่โมง  และมเีมด็พลาสตกิ
ซึง่เป็นวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติสนิค้าทัง้ 2 ชนิด จ ากดัเพยีง 3,000 กโิลกรมั จงช่วยผูบ้รหิารใน
การวางแผนการผลติและจ าหน่ายว่าควรจะผลติและจ าหน่ายสนิคา้แต่ละชนิดเป็นจ านวนเท่าใด  
บรษิทัจงึจะไดก้ าไรส่วนเกนิสงูสุด 

 ขอ้มลูการผลติและจ าหน่ายของสนิคา้ 2 ชนิด มดีงันี้  
   

 ถงัน ้า กล่อง 

ราคาขายต่อหน่วย (บาท) 500 1,000 

ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย (บาท) 350 700 

ชัว่โมงเครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้ต่อหน่วย (ชม.) 9 5 

ปรมิาณเมด็พลาสตกิทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้ต่อหน่วย (กก.) 3 2 
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ให้ท า   
 ค านวณจ านวนหน่วยที่บรษิทัควรท าการผลติแต่ละชนิด  และก าไรทีบ่รษิทัจะไดร้บั

จากสดัส่วนในการผลติ 

 

13.  โรงงานปนูซเีมนตแ์ห่ง เป็นบรษิทัผูผ้ลติและจ าหน่ายปนูซเีมนต์ 3 ชนิด  ซึง่มกีระบวนการ
ผลติร่วมกนั  โดยบรษิทัสามารถที่จะขายปูนซเีมนต์นัน้ได้ ณ จุดแยก  หรอืจะท าการผลติต่อ
แลว้จงึขายกไ็ด ้ ขอ้มลูเกีย่วกบัการตดัสนิใจว่าบรษิทัจะท าการผลติต่อหรอืจะขาย ณ จดุแยก  
มดีงันี้ (หน่วย : บาท) 
  

ชนิดปนูซีเมนต ์ มลูค่า ณ จดุแยก ต้นทุนการผลิตต่อ มลูค่าหลงัผลิตต่อ  
ปอรต์แลนด ์ 130,000 50,000 160,000 

ผสม 60,000 20,000 100,000 

ขาว 80,000 35,000 120,000 

 

 ต้นทุนร่วมที่เกิดขึ้นมีจ านวนเท่ากับ 250,000 บาท โดยบริษัทมนีโยบายจะจดัสรร
ตน้ทุนรว่มตามมลูค่า ณ จดุแยก 

 

ให้ท า   
จงค านวณประกอบเพื่อการตดัสนิใจว่าปนูซเีมนตช์นิดใดควรจะขายเลย ณ จดุแยก 

หรอืชนิดใดควรผลติต่อแลว้ค่อยขาย เพราะเหตุใด 

 

14.  บรษิัท  พยญัชนะไทย  จ ากดั  ผลติสนิค้า 4 ชนิด คือ สนิค้า ก  ข  ค และ ง  ภายใต้
กระบวนการผลติเดยีวกนั โดยมตีน้ทุนรว่มประกอบดว้ย วตัถุดบิทางตรงจ านวน 125,000 บาท
ค่าแรงงานทางตรงจ านวน 85,000 บาท และค่าใชจ้า่ยการผลติ 90,000 บาท  

รายละเอยีด ตน้ทุนรว่มจดัสรร และรายไดจ้ากการขายสนิคา้แต่ละชนิด ต่อเดอืนมดีงันี้ 
 

ชนิดของสินค้า ต้นทุนร่วมจดัสรร (บาท) รายได้จากการขาย (บาท) 
สนิคา้ ก 60,000 100,000 

สนิคา้ ข 120,000 152,000 

สนิคา้ ค 30,000 164,000 

สนิคา้ ง 90,000 120,000 
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 สนิคา้ของบรษิทั ไม่มกีารน าไปผลติต่อ ซึง่จะขาย ณ จุดแยกตวัทนัท ียกเวน้ สนิคา้ ก 
ที่มกีารผลติต่อหลงัจุดแยกตวัซึ่งจะท าให้มูลค่าขายเพิม่เป็น 180,000 บาท แต่อย่างไรก็ตาม
การผลติต่อหลงัจดุแยกตวัจะต้องจ่ายค่าแรงงานเพิม่เดอืนละ 50,000 บาท และมตี้นทุนเพิม่ขึน้ 
18,000 บาทต่อเดอืน 

 

ให้ท า   
 ถา้นกัศกึษาเป็นผูจ้ดัการบรษิทัน้ีควรจะตดัสนิใจขายสนิคา้ ก  ณ จดุแยกตวั หรอืจะ

ผลติต่อก่อนแลว้ค่อยขาย  เพราะเหตุใด 

 

15.  (จากขอ้มลูขอ้ 3.) เนื่องจากในเดอืนทีผ่่านมาเกดิพายุแกมใีนประเทศ ท าใหก้ารจ าหน่าย
ของบรษิัทลดลงจากเดมิเหลอืแค่ 1,000 ตวั ดงันัน้ บรษิัทควรตัดสนิใจท าการผลิตต่อไป
ตามปกต ิหรอืปิดโรงงานชัว่คราว เพราะเหตุใด   

โดยในช่วงที่ปิดโรงงานชัว่คราวนี้  บรษิัทสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายการผลติคงที่ได ้
50% ส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารคงทีล่ดได ้20,000 บาท แต่ต้องเสยีค่าใชจ้่ายในการ
ตดิตัง้อุปกรณ์ใหม ่5,000 บาท 

 

ให้ท า   จงค านวณประกอบเพื่อการตดัสนิใจ 

 

16.  บรษิทั ภคพงษ์ จ ากดั เป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายอาหารกระป๋อง  ประเภทผลไมก้ระป๋อง  
โดยปจัจบุนั บรษิทัไดท้ าการผลติและจ าหน่ายเดอืนละ 100,000 กระป๋อง ขอ้มลูเกีย่วกบั 

การจ าหน่ายและตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้ง มดีงันี้ 
 

 ราคาขายกระป๋องละ                      30  บาท 

 ตน้ทุนการผลติผนัแปรต่อหน่วย            14  บาท 

 ตน้ทุนค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารผนัแปรต่อหน่วย           6  บาท 

 ค่าใชจ้า่ยการผลติคงทีร่วมเดอืนละ    400,000  บาท 

 ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารคงทีร่วมเดอืนละ        200,000  บาท 
  

 เนื่ องจากตลาดสินค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการจ าหน่ายในประเทศ ดังนั ้น 
สถานการณ์เศรษฐกจิ และการเมอืงไทยในปจัจุบนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา จงึส่งผล
กระทบใหย้อดขายของบรษิทัลดลงเหลอืเพยีงประมาณเดอืนละ 20,000 กระป๋อง  
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 จากปญัหาดงักล่าว ผูบ้รหิารก าลงัพจิารณาว่า ควรทีจ่ะปิดโรงงานชัว่คราวหรอืจะยงัคง
ท าการผลติต่อไป ถ้าบรษิทัตดัสนิใจที่จะปิดโรงงานลงจรงิๆ กส็ามารถที่จะประหยดัค่าใช้จ่าย
การผลติคงทีไ่ดเ้ดอืนละ  100,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการขาย และบรหิารคงทีก่็จะลดลงได้
อกีเดอืนละ 60% นอกจากนี้ เมื่อบรษิทัได้ปิดโรงงานลง และจะเริม่ท าการผลติใหม่จะต้องเสยี
ค่าใชจ้า่ยในการทดลองเดนิเครือ่งจกัรใหมจ่ านวน 50,000 บาท 

 

ให้ท า   ท่านคดิว่าผูบ้รหิารของบรษิทัควรทีจ่ะตดัสนิใจปิดโรงงานชัว่คราวหรอืไม ่เพราะเหตุใด 

 

17.  ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูการรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั  แสนสบาย จ ากดั   
 หน่วย : บาท 

ขาย (2,000 หน่วย x 50 บาท) 100,000 

หกั  ตน้ทุนผนัแปร (2,000 หน่วย x 20 บาท) 40,000 

ก าไรส่วนเกนิ 60,000 

หกั  ตน้ทุนคงที ่ 36,000 

ก าไรสุทธ ิ 24,000 

 

ให้ท า   
 สมมตหิากจ านวนหน่วยขายลดลงเหลอืเพยีง 900 หน่วย กจิการควรปิดโรงงาน
ชัว่คราวหรอืไม ่เพราะเหตุใด (ถา้ปิดโรงงานชัว่คราวตน้ทุนคงทีห่ลกีเลีย่งได ้40%) 

 

18.  อุตสาหกรรมการผลติแห่งหนึ่ง เป็นบรษิทัผูผ้ลติและจ าหน่ายสนิคา้ 2 ชนิด คอื ยางรถยนต ์
และแผ่นยางแห้ง โดยมตี้นทุนร่วมชนิดเดยีวกนัคอืน ้ายางพาราจ านวน 100,000 บาท ขอ้มูล
เกี่ยวกบัการตดัสนิใจว่าบรษิทัจะท าการผลติต่อหรอืจะขาย ณ จุดแยกของสนิค้าทัง้ 2 ชนิด มี
ดงันี้ 
  

ผลิตภณัฑ ์ 
ณ จดุแยก 

ผลิตภณัฑ ์

หลงัการผลิตต่อ 

ราคาขาย  
ณ จดุแยก 

ต้นทุน 

การผลิตต่อ 

ราคาขายหลงั 

การผลิตต่อ 

ยำงรถยนต์ - 60,000 - - 

แผ่นยาง ยางกนัชน 20,000 65,000 80,000 

 

ให้ท า   จงค านวณประกอบเพื่อการตดัสนิใจว่าแผ่นยางควรจะขายเลย ณ จดุแยก หรอืควร 
            ผลติต่อแลว้ค่อยขาย เพราะเหตุใด 
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บทท่ี 9 

การวิเคราะหก์ารลงทุน 

 

 การลงทุน (Capital) เป็นการน าเงนิหรอืสนิทรพัยไ์ปลงทุนเพื่อหวงัผลตอบแทนอาจมี
ทัง้การลงทุนระยะสัน้และระยะยาว แต่ไม่ว่าจะลงทุนในลกัษณะใด ผู้บรหิารจ าเป็นต้องมกีาร
วางแผนอย่างรอบคอบ และระมดัระวงั เพื่อให้มผีลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนในโครงการต่างๆ ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงการลงทุนระยะยาวที่มี
ระยะเวลาด าเนินโครงการมากกว่า 1 ปี การวเิคราะหก์ารลงทุนจงึมบีทบาทและมคีวามส าคญั
อย่างมากต่อการน ามาพจิารณาประกอบเพื่อการตดัสนิใจของผู้บรหิารในการเลอืกที่จะลงทุน 
หรอืจะปฏเิสธการลงทุน เพื่อมุ่งใหก้จิการไดร้บัผลประโยชน์สูงสุด ซึง่ขอ้มลูทีจ่ะน ามาพจิารณา
ประกอบการลงทุนนัน้ จะอยู่ในรูปของกระแสเงนิสดสุทธิตลอดอายุโครงการ และก าไรสุทธิ
ทางการบญัช ีซึง่บางกรณีการตดัสนิใจอาจตอ้งค านึงถงึมลูค่าของเงนิตามเวลาประกอบดว้ย 

 

ความหมายของการลงทุน 

   

 สมนึก  เอื้อจริะพงษ์พนัธ์  (2552 : 359) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การลงทุน หมายถงึ 
การลงทุนในสนิทรพัยล์งทุน หรอืโครงการลงทุนที่จะก่อให้เกดิประโยชน์หรอืผลตอบแทนแก่
กจิการในอนาคตระยะยาว  
 ไพฑรูย ์ อนิต๊ะขนั  (2554 : 10-3) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การลงทุน หมายถึง กจิกรรม
หลกัอย่างหนึ่งในการด าเนินธุรกจิ โดยกิจการได้ท าการลงทุนเพื่อคาดหวงักระแสเงนิสดหรอื
ผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บักลบัมาในอนาคต 

 ศรสีุดา  อาชวานันทกุล  (2557 : 10-2) ได้ใหค้วามหมายไวว้่า การลงทุน หมายถงึ 
การพจิารณาลงทุนในปจัจบุนัโดยหวงัไดร้บัผลตอบแทนทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต  
 กล่าวโดยสรุป  การลงทุน (Capital Investment) หมายถงึ การวางแผนระยะยาวทีเ่ป็น
ลกัษณะการพจิารณาลงทุนในสนิทรพัยล์งทุน หรอืโครงการลงทุน เพื่อมุ่งหวงัผลตอบแทนทีจ่ะ
เกดิขึน้ในอนาคต  
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ประเภทของการลงทนุ 

 ประเภทของการลงทุนมหีลายประเภทขึน้อยู่กบัวตัถุประสงค์ของกจิการ ซึง่สามารถ
จ าแนกได ้5 ประเภท ดงันี้  
 1.  การลงทุนในผลิตภณัฑช์นิดใหม่ (New Product Investment) 

 การลงทุนในผลติภณัฑช์นิดใหม่ เป็นลกัษณะการเพิม่สายการผลติหรอืเพิม่จ านวน
ผลิตภัณฑ์ใหม่ อาจจะเกี่ยวข้องกับผลิตภณัฑ์เดิมหรือไม่ก็ได้ เช่น กิจการเป็นผู้ผลิตและ
จ าหน่ายเสือ้ผา้ส าเรจ็รปู แต่ตอ้งการลงทุนเพิม่ในผลติภณัฑช์นิดใหม ่คอื รองเทา้ เป็นตน้ 

 

 2.  การทดแทนและบ ารงุรกัษาสินทรพัยเ์ดิม (Replacement and Maintenance) 

 การทดแทนและบ ารุงรกัษาสนิทรพัยเ์ดมิ เป็นลกัษณะการพจิารณาถงึการทดแทน
และบ ารงุรกัษาสนิทรพัยเ์ดมิเทยีบกบัสนิทรพัยใ์หม่ เช่น การเปลีย่นเครื่องจกัรหรอือุปกรณ์จาก
เครื่องเก่าไปเป็นเครื่องใหม่ โดยความสามารถในการผลิตยงัเท่าเดิม หรือการซ่อมบ ารุง
เครือ่งจกัรใหอ้ยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มใชง้านได้ต่อเนื่องอกีหลายปีอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

 3.  การขยายหรือสร้างโรงงานใหม่ (Expansion or Build New Factory) 

 การขยายหรอืสรา้งโรงงานใหม่ เป็นลกัษณะการพจิารณาถงึเงนิลงทุนทีต่้องน าไปใช้
ในการขยายหรอืสรา้งโรงงานใหม ่เปรยีบเทยีบกบัผลก าไรทีจ่ะเกดิขึน้โดยต้องค านึงถงึความคุม้
ทุนเป็นส าคญั 

 

 4.  การลงทุนเพ่ือซ้ือหรือเช่าสินทรพัย ์(Buy or Lease) 

 การลงทุนเพื่อซือ้หรอืเช่าสนิทรพัย ์เป็นลกัษณะการพจิารณาถงึสนิทรพัยท์ีไ่ดก้ าหนด
มูลค่าของการซื้อไว้ แล้วน าเปรยีบเทยีบกบัค่าเช่าโดยที่เป็นสนิทรพัยช์นิดเดยีวกนัเพื่อให้ได้
ทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด  

 

 5.  การลงทุนในลกัษณะอ่ืน (Other Investment) 

 การลงทุนในลกัษณะอื่น เป็นลกัษณะการลงทุนทีน่อกเหนือจากทุกประเภททีก่ล่าวมา 
เช่น การลงทุนเพื่อลดต้นทุน การขยายก าลงัการผลติที่มอียู่เดมิ การควบคุมความปลอดภยั
รวมทัง้รกัษาสิง่แวดลอ้มเป็นตน้ 
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ขัน้ตอนของการวิเคราะหก์ารลงทนุ 

 การวเิคราะหก์ารลงทุน เป็นการวเิคราะหว์่าผลตอบแทนหรอืผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจาก
การลงทุนตลอดอายขุองโครงการนัน้ และจ านวนเงนิลงทุนทีต่้องต้องจ่ายไปในช่วงแรกนัน้จะให้
ผลตอบแทนทีคุ่้มค่ากนัหรอืไม่ ขัน้ตอนของการวเิคราะหก์ารลงทุนเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพใน
การตดัสนิใจ สามารถก าหนดตามล าดบัดงันี้ (ปรบัปรุงจากสมนึก  เอื้อจริะพงษ์พนัธ์,  2552 : 

361) 

 

 1.  การประมาณการกระแสเงินสดสทุธิ (Net Cash Flow Forecast) 

 การประมาณการกระแสเงนิสดสุทธิ อาจจะเป็นการค านวณจากกระแสเงนิสดรบัหรอื
กระแสเงนิสดจ่ายตลอดอายุของโครงการ หรอือาจเกิดจากการประมาณการจากกิจกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกบัการงบกระแสเงนิสด  เนื่องจากกระแสเงนิสดสุทธิของโครงการไม่ได้รบัครัง้เดยีว 
แต่จะตอ้งไดร้บัในแต่ละปีตลอดอายขุองโครงการ 
 

 2.  การประเมินความเส่ียงของกระแสเงินสดสุทธิท่ีจะได้รบัในอนาคต (Risk 

Evaluation for Net Cash Flow Received Future)   

 การประเมนิความเสี่ยงของกระแสเงนิสดสุทธทิี่จะได้รบัในอนาคต อาจจะก าหนด
ภายใตค้วามไมแ่น่นอนหรอืภายใตค้วามน่าจะเป็นของการทีก่จิการจะไดร้บัหรอืจ่ายกระแสเงนิ-

สดในลกัษณะต่างๆ 

 

 3.  การก าหนดอตัราผลตอบแทนขัน้ต า่ท่ีต้องการ (Minimum Rate of Return) 

 การก าหนดอตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าทีต่้องการ เพื่อใชใ้นการปรบัค่ากระแสเงนิสดสุทธิ
ในอนาคตใหเ้ป็นมลูค่าเงนิปจัจบุนัเมือ่ตอ้งพจิารณาถงึมลูค่าของเงนิตามเวลา 
 

 4.  การประมาณการจ านวนเงินท่ีกิจการต้องจ่ายลงทุนเร่ิมแรก (Investment 

Forecast)  

 การประมาณการจ านวนเงนิที่กจิการต้องจ่ายลงทุนเริม่แรกก็เพื่อน าไปพจิารณาถึง
ผลตอบแทนหรอืกระแสเงนิสดสุทธทิีจ่ะไดร้บัของโครงการในแต่ละปีตลอดอายขุองโครงการ 
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 5.  การค านวณเพ่ือวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัการลงทุน (Calculation Investment 

Analysis)  
 การค านวณเพื่อวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัการลงทุนนัน้ กิจการสามารถค านวณด้วย
เทคนิควธิต่ีางๆ เช่น วธิอีตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่ วธิงีวดเวลาคนืทุน วธิมีลูค่าปจัจุบนัสุทธ ิวธิี
ดชันีท าการไร เป็นตน้ เพื่อพจิารณาว่ากจิการควรตดัสนิใจลงทุนในโครงการลงทุนนัน้หรอืไม่  
 

 จากขัน้ตอนการวเิคราะหก์ารลงทุนขา้งตน้ สามารถสรปุขัน้ตอนไดด้งัภาพที ่9-1 ดงันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  9-1  ขัน้ตอนการวเิคราะหก์ารลงทุน 

 

ข้อมลูเพ่ือการวิเคราะหก์ารลงทนุ 

 การวเิคราะห์การลงทุนมหีลายวธิีแตกต่างกนัตามความเหมาะสมของแต่ละส่วนงาน 
และในการวเิคราะหแ์ต่ละวธิกีม็กีารใช้ขอ้มลูแตกต่างกนั โดยทัว่ไปขอ้มูลเพื่อการวเิคราะหก์าร
ลงทุน มดีงันี้ (ปรบัปรงุจาก ศรสีุดา  อาชวานนัทกุล,  2557 : 10-3 ถงึ 10-4) 

 

ประมาณการกระแสเงนิสด 

ประเมนิความเสีย่ง 

ก าหนดผลตอบแทนขัน้ต ่า 

ประมาณการเงนิลงทุน 

วเิคราะหก์ารลงทุน 

1.  กระแสเงนิสดรบั 

2.  กระแสเงนิสดจา่ย 

1.  มลูค่าเงนิในอนาคต 

2.  มลูค่าเงนิในปจัจบุนั 

 

1. วธิอีตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่ 

2.  วธิงีวดเวลาคนืทุน 

3.  วธิมีลูค่าปจัจบุนัสุทธ ิ

4.  วธิดีชันีท าก าไร 
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 1.  กระแสเงินสด  
 กระแสเงนิสด (Cash Flows) คอื การประมาณการเกี่ยวกบักระแสเงนิสดรบั และ
กระแสเงนิสดจ่าย ซึง่เป็นขอ้มลูพืน้ฐานทีส่ าคญัในการวเิคราะหม์ากกว่าจะใช้ขอ้มลูรายได้และ
ค่าใช้จ่ายตามเกณฑค์งค้าง จากการประมาณการกระแสเงนิสดรบัหรอืกระแสเงนิสดจ่าย เป็น
ทีม่าของการประมาณกระแสเงนิสดสุทธ ิเนื่องจากกระแสเงนิสดไม่ได้รบัครัง้เดยีว แต่จะไดร้บั
เป็นงวดตามอายุของโครงการ หรอืการประมาณกระแสเงนิสดสุทธิอาจเกดิจากการพจิารณาใน
งบกระแสเงนิสดซึง่เกดิขึน้จาก 3 กจิกรรม คอื กจิกรรมด าเนินงาน กจิกรรมลงทุน และกจิกรรม
จดัหาเงนิ สรปุกระแสเงนิสดรบัและกระแสเงนิสดจา่ย ดงัแสดงในตารางที ่9-1 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี  9-1  กระแสเงนิสดรบั และกระแสเงนิสดจา่ยจากกจิกรรม 

 

กิจกรรม กระแสเงินสดรบั กระแสเงินสดจ่าย 

1. กจิกรรม   
   ด าเนินงาน 

1. รบัจากขายสนิคา้และการใหบ้รกิาร 
2. รบัจากรายไดค้่าสทิธ ิ 
3. ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า และ 
   รายไดอ้ื่น 

4. รบัจากค่าสนิไหมทดแทน  
5. รบัรายไดด้อกเบีย้ และเงนิปนัผลรบั  

1. ซือ้สนิคา้หรอืผูใ้หบ้รกิาร 
2. จา่ยค่าใชจ้า่ยต่างๆของกจิการ 
3. จา่ยใหแ้ก่พนกังานและจ่าย 

   แทนพนกังาน 

4. จา่ยค่าประกนั 

5. จา่ยค่าภาษเีงนิได ้

6. จา่ยค่าดอกเบีย้ 

2. กจิกรรม  
   ลงทุน 

1. ขายทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

2. ขายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน และ 
   สนิทรพัยร์ะยะยาวอื่น 

3. ขายหลกัทรพัยห์รอืเงนิลงทุน  
4. ขายตราสารทุนหรอืตราสารหนี้ 
   ของกจิการอื่น และส่วนไดเ้สยีใน 

   การรว่มคา้  

1. ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

2. ซือ้สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน และ 
   สนิทรพัยร์ะยะยาวอื่น 

3. ซือ้หลกัทรพัยห์รอืเงนิลงทุน  
4. ซือ้ตราสารทุนหรอืตราสารหน้ี 

    ของกจิการอื่น และส่วนไดเ้สยี   
    ในการรว่มคา้  

3. กจิกรรม 

   จดัหาเงนิ 

1. ออกหุน้หรอืตราสารทุนอื่น 

2. ออกหุน้กู ้เงนิกูย้มื การจ านอง 
3. กูย้มืระยะสัน้และระยะยาวอื่น 

 

1. ซือ้หุน้ทุนคนื  
2. ไถ่ถอนหุน้กู ้
3. ช าระหนี้เงนิกูย้มื 

4. จา่ยเงนิปนัผล 

ทีม่า : (ปรบัปรงุจาก สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ,์  2557) 
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 เพื่อให้เข้าใจและชดัเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการประมาณกระแสเงนิสดสุทธิ จึงขอ
ยกตวัอย่างเพื่ออธบิายเกี่ยวกบัการประมาณกระแสเงนิสดสุทธิที่ได้จากกระแสเงนิสดรบั และ
กระแสเงนิสดจา่ย ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่9-1 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 9-1  

 บรษิทั ยดูไีทย จ ากดั  ก าลงัพจิารณาขอ้เสนอเกี่ยวกบัการลงทุนในอุปกรณ์ใหม่ซึง่มี
มลูค่า 300,000 บาท คาดว่าอายกุารใชง้านของอุปกรณ์ใหมเ่ท่ากบั 10 ปี เมือ่ครบอายใุนการ 
ใช้งานแลว้ มูลค่าคงเหลอืเท่ากบั 0 บาท ประมาณการรายไดจ้ากการขายรายปีโดยประมาณ
เท่ากบั 600,000 บาท และประมาณการจา่ยช าระคนืเงนิกูร้ายปีเท่ากบั 450,000 บาท  
 

จากขอ้มลูสามารถน ามาสรปุเป็นขอ้มลูเพื่อการวเิคราะหก์ารลงทุนไดด้งันี้ 
  

เงนิลงทุนเริม่แรก 300,000 บาท 

อายกุารใชง้านของสนิทรพัยโ์ดยประมาณ 10 ปี 

มลูค่าคงเหลอืเมือ่ครบอายกุารใชง้าน 0 บาท 

กระแสเงนิสดรายปีโดยประมาณ   

      กระแสเงนิสดรบั 600,000 บาท 

      กระแสเงนิสดจา่ย 450,000 บาท 

กระแสเงนิสดสุทธริายปี 150,000 บาท 

 

 ส่วนการประมาณกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และ
กจิกรรมจดัหาเงนิ สามารถค านวณดงัแสดงในตวัอยา่งที ่9-2 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 9-2 

 บรษิทั น ้าหวานอุดร จ ากดั  ก าลงัพจิารณาขอ้เสนอเกี่ยวกบัการลงทุนในผลติภณัฑ์
ชนิดใหม่ซึง่มมีลูค่าจ านวน 100,000 บาท รายละเอยีดประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีค่าด
ว่าจะเกดิขึน้ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ มดีงันี้ 

 

ขายสนิคา้ 80,000 บาท 

ขายทีด่นิ 30,000 บาท 

กูย้มืเงนิระยะยาว 120,000 บาท 
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ซือ้สนิคา้ 50,000 บาท 

จา่ยค่าใชจ้า่ยต่างๆ 10,000 บาท 

ซือ้อุปกรณ์ส านกังาน 6,000 บาท 

จา่ยช าระหนี้เงนิกูย้มื 20,000 บาท 

 

จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถน ามาสรปุเพื่อหากระแสเงนิสดสุทธจิาก 3 กจิกรรมไดด้งันี้ 
 หน่วย : บาท 

กจิกรรมด าเนินงาน:   

 ขายสนิคา้ 80,000  

 ซือ้สนิคา้ (50,000)  

 จา่ยค่าใชจ้า่ยต่างๆ 10,000  

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน  40,000 

กจิกรรมลงทุน:   

 ขายทีด่นิ 30,000  

 ซือ้อุปกรณ์ส านกังาน (6,000)  

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมลงทุน  24,000 

กจิกรรมจดัหาเงนิ:   

 กูย้มืเงนิระยะยาว 120,000  

 จา่ยช าระหนี้เงนิกูย้มื (20,000)  

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ  100,000 

กระแสเงนิสดสุทธ ิ  164,000 

 

 2.  มลูค่าของเงินตามเวลา  
 ประเภทของการลงทุนระยะยาว ส าหรบัผลตอบแทนทีค่าดว่าจะไดร้บันัน้ อาจใชเ้วลา

หลายปี โดยจ านวนเงนิที่ได้รบัในแต่ละปีอาจเท่ากนัหรอืต่างกนัก็ได้ ซึ่งเป็นลกัษณะของการ
ไดร้บักลบัคนืมาเป็นงวดๆ ดงันัน้ ในการวเิคราะหก์ารลงทุนจงึต้องพจิารณามลูค่าของเงนิตาม
เวลา (Time Value of Money) เพื่อใหเ้หมาะสมกบัช่วงของผลตอบแทนกบัระยะเวลาทีไ่ดร้บั 
กล่าวคอื ถ้าเราจะไดร้บัเงนิ 1 บาทในวนันี้ กย็่อมจะดกีว่าทีจ่ะไดร้บัเงนิ 1 บาทในวนัขา้งหน้า 
เพราะเงนิ 1 บาทในวนันี้สามารถน าไปหาผลประโยชน์ได ้ซึง่รปูแบบทีม่กันิยมใชน้ ามาค านวณ
คอื “ทฤษฎดีอกเบีย้” โดยมลูค่าของเงนิตามเวลาจะต้องศกึษาเกีย่วกบัมลูค่าปจัจุบนั และ มลูค่า
ในอนาคต ดงันี้ 
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 2.1  มลูค่าปัจจบุนั  (Present Value : PV) 

 มูลค่าปจัจุบนั หมายถึง การหามูลค่าของเงนิที่คาดว่าจะได้รบัในอนาคต ว่าเมื่อ
ขอรบัเงนิในวนัน้ีหรอืปจัจบุนัควรจะมจี านวนเท่าใด กล่าวคอื ถ้าเงนิทีจ่ะได้รบัอกีปี 5 ปีขา้งหน้า
เท่ากบั 1 บาท แล้วเงนิที่จะขอรบัในวนันี้จะเป็นเท่าไหร่ ซึ่งจ านวนเงนิที่ได้รบัย่อมน้อยกว่า 1 
บาท แน่นอน สามารถค านวณไดจ้ากสตูร ดงันี้ 
 

  มลูค่าปจัจบุนั (PV)  =  

 
n

r1

Fn


    หรอื     Fn 

  












n

r1

1
 

 

  โดยที:่ 
    Fn คอื จ านวนเงนิทีไ่ดร้บัในอนาคต 

    r     คอื อตัราดอกเบีย้ต่อปี 

    n คอื จ านวนปีหรอืจ านวนงวด 

  

 เพื่อสรา้งความเขา้ใจและชดัเจนมากยิง่ขึน้ในการค านวณมลูค่าปจัจุบนัของเงนิ จงึ
ขอยกตวัอยา่งเพื่ออธบิายเกีย่วกบัการค านวณหามลูค่าปจัจบุนัของเงนิ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่ 
9-3 และ ตวัอยา่งที ่9-4 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 9-3 

 นางสาวพรเพญ็น าเงนิฝากธนาคารวนัที ่1 มกราคม 25x1 โดยเมือ่สิน้ปีจะไดร้บัเงนิ 

จ านวน  53,000 บาท ขณะที่อตัราดอกเบี้ยเท่ากบั 6% ต่อปี อยากทราบว่าจ านวนเงนิที่
นางสาวพรเพญ็จะขอรบัในวนัน้ี (1 มกราคม 25x1) จะเป็นเท่าใด 

 จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถแสดงการค านวณมลูค่าปจัจบุนัของเงนิ ไดด้งันี้ 

 มลูค่าปจัจุบนั (PV)   =   

 
n

r1

Fn


     

    =    0.061

53,000


 

 

    = 50,000 บาท 

 ดงันัน้  จ านวนเงนิที่นางสาวพรเพ็ญจะขอรบัในวนันี้  (1 มกราคม 25x1) จะเป็น
จ านวน 50,000 บาท 
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ตวัอย่างท่ี 9-4 

 ถ้านางสาวพรเพญ็น าเงนิฝากธนาคารวนัที ่1 มกราคม 25x1 โดยเมื่อสิน้ปี 25x5 จะ
ไดร้บัเงนิเท่ากบั  66,900 บาท  ในขณะทีอ่ตัราดอกเบีย้เท่ากบั 6% ต่อปี  อยากทราบว่าจ านวน
เงนิทีน่างสาวพรเพญ็จะขอรบัในวนัน้ี (1 มกราคม 25x1) จะเป็นจ านวนเท่าใด 

 จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถแสดงการค านวณไดด้งันี้ 

  มลูค่าปจัจบุนั (PV)   =   

 
n

r1

Fn


     

 

    = 

 
5

0.061

66,900



    

    = 
*1.3382

66,900
 

 

    = 50,000 บาท 

 ดงันัน้ จ านวนเงนิทีน่างสาวพรเพญ็จะขอรบัในวนัน้ี จะเป็นจ านวน 50,000 บาท 
 

 หมายเหตุ :  ค่า 1.3382* มาจากมลูค่าในอนาคตของเงนิ 1 บาท ส าหรบัระยะเวลา  
5 ปี อตัราดอกเบีย้ 6% ต่อปี เปิดตาราง FVIF i=6%, n=5   

 

 จากตวัอยา่งที ่9-4 สามารถน ามาค านวณหามลูค่าปจัจุบนัอกีวธิหีนึ่งไดด้งันี้ 

 มลูค่าปจัจุบนั (PV) = Fn 
  












n

r1

1
  

    

      =  66,900 

  












5

0.061

1
 

 

= 66,900 (0.7473*) 

 

 = 49,994.37 บาท 

 ดงันัน้  จ านวนเงนิทีน่างสาวพรเพญ็จะขอรบัในวนัน้ี จะเป็นจ านวน  49,994.37 บาท 
 

 หมายเหตุ : ค่า 0.7473* มาจากมลูค่าปจัจุบนัของเงนิ 1 บาท ส าหรบัระยะเวลา 5 ปี
อตัราคดิลด 6% ต่อปี เปิดตาราง PVIF i=6%, n=5 
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  2.2  มลูค่าในอนาคต  (Future Value : FV)    

  มลูค่าในอนาคต หมายถงึ การหามลูค่าของเงนิปจัจุบนัทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคต  
เมื่อรวมกบัผลตอบแทนที่น าไปลงทุนว่าควรจะมจี านวนเท่าใด กล่าวคอื การค านวณเงนิที่จะ
ไดร้บัจากเงนิ 1 บาทในวนันี้ เมื่อสิน้ปีหรอือกี 5 ปีขา้งหน้าย่อมมคี่ามากกว่า 1 บาท แน่นอน 

สามารถค านวณไดจ้ากสตูร ดงันี้ 
 

   มลูค่าในอนาคต (FV) =    P (1 + r)
n
 

 

 

  โดยที:่ 
    P คอื จ านวนเงนิในปจัจบุนั 

    r     คอื  อตัราดอกเบีย้ต่อปี 

    n คอื  จ านวนปีหรอืจ านวนงวด 

 

  เพื่อสรา้งความเขา้ใจและชดัเจนมากยิง่ขึน้ในการค านวณมลูค่าในอนาคตของเงนิ 
จงึขอยกตัวอย่างเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการค านวณหามูลค่าในอนาคตของเงิน ดังแสดงใน
ตวัอยา่งที ่9-5 และ 9-6 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 9-5 

 นายขวญัชยัน าเงนิฝากธนาคารเมื่อวนัที่ 1 มกราคม 25x1 จ านวน 50,000 บาท โดย
อตัราดอกเบีย้เท่ากบั 6% ต่อปี  อยากทราบว่า ณ วนัสิน้ปี 31 ธนัวาคม 25x1 นายขวญัชยัจะ
ไดร้บัเงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้จ านวนเท่าใด 

 จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถแสดงการค านวณไดด้งันี้ 
 มลูค่าในอนาคต (FV) = P (1 + r)

n 

      = 50,000 (1 + 0.06) 

      = 53,000 บาท 

 ดงันัน้ ณ วนัสิน้ปี นายขวญัชยัจะไดร้บัเงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้จ านวน 53,000 บาท 
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ตวัอย่างท่ี 9-6 

 ถ้านายขวญัชยัน าเงนิฝากธนาคารเมื่อวนัที ่1 มกราคม 25X1 จ านวน 50,000 บาท 
โดยอตัราดอกเบีย้เท่ากบั 6% ต่อปี อยากทราบว่า ณ วนัสิน้ปี 31 ธนัวาคม 25X5 นายขวญัชยั
จะไดร้บัเงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้จ านวนเท่าใด 

 จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถแสดงการค านวณไดด้งันี้ 
 มลูค่าในอนาคต (FV) = P (1 + r)

n 

      = 50,000 (1 + 0.06)
5
 

      = 50,000 (1.3382)* 

      = 66,900 บาท 

 ดงันัน้ สิน้ปี 25x5 นายขวญัชยัจะไดร้บัเงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้จ านวน 66,900 บาท 
 

 หมายเหตุ: ค่า 1.3382* มาจากมลูค่าในอนาคตของเงนิ 1 บาท ส าหรบัระยะเวลา 5 ปี 
อตัราดอกเบีย้ 6% ต่อปี FVIF i=6%, n=5 

   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะหก์ารลงทนุ 

 เพื่อให้การวเิคราะหก์ารลงทุนมปีระสทิธภิาพ ผูบ้รหิารจ าเป็นต้องใชเ้ครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การวิเคราะห์การลงทุนเพื่อช่วยในการเปรียบเทียบผลประโยชน์และผลเสียว่าสมัพนัธ์กัน
อยา่งไรส าหรบัการตดัสนิใจลงทุนในแต่ละทางเลอืก ซึง่เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวเิคราะหก์ารลงทุน 
สามารถแบ่งพจิารณาได ้2 แบบ คอื (ปรบัปรงุจาก กชกร  เฉลมิกาญจนา,  2557 :  262) 

 

 1.  แบบวิธีท่ีไม่ค านึงถึงมลูค่าปัจจบุนั   

 การวิเคราะห์การลงทุนแบบวิธีที่ไม่ค านึงถึงมูลค่าปจัจุบัน (Non-Discounting 

Approach) เป็นวธิกีารค านวณทีไ่มยุ่ง่ยากและท าไดง้า่ย ค านวณไดโ้ดยพจิารณาจากกระแสเงนิ
สดสุทธิ และก าไรสุทธิทางบญัชี ซึ่งไม่ต้องค านึงถึงค่าของเงนิตามเวลาแต่อย่างใด เหมาะ
ส าหรบัการน ามาประเมนิโครงการลงทุนเบือ้งต้นเพยีงช่วงระยะเวลาสัน้ๆ โดยผูบ้รหิารจะต้องมี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานขัน้ต ่าของผลตอบแทนไว้ด้วย ทัง้นี้เพื่อการยอมรบัหรอืปฏิเสธ
โครงการ พจิารณาไดจ้าก 2 วธิ ีดงันี้ 
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 1.1  วิธีอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ีย  (Average Rate of Return : ARR)   
 วธิอีตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่ เป็นวธิ ีการใชก้ าไรสุทธถิวัเฉลีย่ต่อปีเทยีบกบัเงนิ 

ลงทุนเฉลี่ย โดยไม่ต้องพจิารณากระแสเงนิสดสุทธ ิเรยีกอกีอย่างว่า วธิอีตัราผลตอบแทนทาง
บญัช ี(Account Net) สามารถค านวณไดจ้ากสตูร ดงันี้ 

ก.  ค านวณอตัราผลตอบแทนเฉลีย่ 
 

อตัราผลตอบแทนเฉลีย่ = 
*ฉล่ียเงินลงทุนเ

ั วเฉล่ียก ำไรสุทธถิ
 

 

ข.  ค านวณเงนิลงทุนเฉลีย่ 
 

       เงนิลงทุนเฉลีย่*  = 
2

ลอืมลูค่าคงเห  ริม่แรกเงนิลงทนุเ 
 

  

 เกณฑก์ารตดัสินใจ :  ควรเลอืกลงทุนในโครงการทีม่คี่าอตัราผลตอบแทนเฉลีย่สงู 
ที่สุด หรือควรตัดสินใจยอมรับโครงการนั ้นเมื่อค่ าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าอัตรา
ผลตอบแทนขัน้ต ่าทีต่อ้งการ  

 

 เพื่อความเขา้ใจมากยิง่ขึน้เกีย่วกบัการค านวณอตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่ เพื่อน าไป
วเิคราะหก์ารลงทุน จงึขอยกตวัอยา่งเกี่ยวกบัการลงทุน ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่9-7 ดงันี้ 

 

ตวัอย่างท่ี 9-7  

 ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูการลงทุนในโครงการหน่ึง 
เงนิลงทุนจา่ยตามโครงการ 800,000 บาท 

อายขุองโครงการ 10 ปี 

ก าไรสุทธเิฉลีย่ต่อปี 100,000 บาท 

มลูค่าคงเหลอื 0 บาท 

อตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าทีต่อ้งการ 20 % 

 

 จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถค านวณหาค่าอตัราผลตอบแทนเฉลีย่ไดจ้ากสตูร ดงันี้  

อตัราผลตอบแทนเฉลีย่  = 
*ฉล่ียเงินลงทุนเ

ั วเฉล่ียก ำไรสุทธถิ
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   = 







 

2

0800,000

100,000
 

                  

    = 
400,000

100,000
 

 

   = 0.25 หรอื 25% 

 

 จากการค านวณอตัราผลตอบแทนเฉลีย่ขา้งตน้มคี่าเท่ากบั 25% ซึง่มคี่าสงูกว่า 
อตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าทีต่อ้งการ ดงันัน้ กจิการควรยอมรบัโครงการลงทุน  

 

 ข้อดี : วธิอีตัราผลตอบแทนเฉลีย่ คอื 

  1.  สามารถท าความเขา้ใจและค านวณไดอ้ยา่งรวดเรว็ไมซ่บัซอ้น  
  2.  เป็นวธิทีีน่ิยมใช ้เพราะท าใหส้ะดวกในการน ามาวเิคราะหเ์นื่องจากใช้ 
          ก าไรสุทธทิางบญัช ี

 

 ข้อเสีย : วธิอีตัราผลตอบแทนเฉลีย่ คอื 

  1.  ไมค่ านึงถงึค่าของเงนิตามเวลา 
  2.  ไมน่ าขอ้มลูกระแสเงนิสดมาพจิารณา เพราะใชเ้พยีงขอ้มลูทางบญัชซีึง่อาจยงั 
         ไมเ่พยีงพอต่อการตดัสนิใจเท่าทีค่วร 
 

  1.2  งวดเวลาคืนทุน  (Payback Period : PB) เป็นวธิกีารค านวณหาช่วง 
ระยะเวลาที่กิจการจะได้รบัผลตอบแทนกลบัมาเพื่อให้เท่ากับเงินสดที่ลงทุนเริม่แรก  โดย
พจิารณาจากกระแสเงนิสดสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บัในแต่ละปีตลอดอายุโครงการ สามารถค านวณ
ไดโ้ดยการแบ่งเป็น 2 กรณ ีดงันี้ 
   1.2.1  กรณทีีก่ระแสเงนิสดสุทธเิท่ากนัทุกปี ค านวณไดจ้ากสตูร ดงันี้ 
 

งวดเวลาคนืทุน  = 
ต่อปีดทีไ่ดร้บักระแสเงนิส

ริม่แรกเงนิลงทนุเ
 

 

 เกณฑก์ารตดัสินใจ : ควรเลอืกลงทุนหรอืตดัสนิใจยอมรบัโครงการทีม่งีวดเวลา 
คนืทุนทีส่ ัน้ทีสุ่ด เพราะเป็นการแสดงถงึการไดร้บัผลตอบแทนกลบัมาไดเ้รว็ขึน้ 
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เพื่อความเขา้ใจและสามารถค านวณหางวดเวลาคนืทุนของโครงการไดอ้ย่างถูกตอ้ง จงึ
ขอยกตวัอยา่งเกีย่วกบัการลงทุนของโครงการเอ และโครงการบ ีดงัแสดงในตวัอยา่งที ่9-8 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี  9-8 

 ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูของกจิการแห่งหนึ่งทีก่ าลงัพจิารณาการลงทุนอยู ่2 โครงการ จง
แสดงการค านวณหางวดเวลาคนืทุนของทัง้ 2 โครงการ 
   

 โครงการเอ  โครงการบี  

เงนิลงทุนเริม่แรก 1,000,000 บาท 1,200,000 บาท 

กระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัต่อปี 200,000 บาท 300,000 บาท 

  

 จากขอ้มลูขา้งตน้  สามารถค านวณหางวดเวลาคนืทุนของทัง้ 2 โครงการ จากสตูร
ดงันี้ 

งวดเวลาคนืทุน = 
ต่อปีดทีไ่ดร้บักระแสเงนิส

ริม่แรกเงนิลงทนุเ      

  

 โครงการเอ 

 งวดเวลาคนืทุน = 
200,0000

1,000,000
 

      = 5 ปี 

  

 โครงการบี 

 งวดเวลาคนืทุน = 
300,0000

1,200,000
 

      = 4 ปี 

 

จากการค านวณงวดเวลาคนืทุนขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็ว่า โครงการเอ มงีวดเวลาคนืทุน 5 

ปี โครงการบ ีมงีวดเวลาคนืทุน 4 ปี ดงันัน้ กจิการควรเลอืกหรอืยอมรบัโครงการลงทุนบ ีเพราะ
มงีวดเวลาคนืทุนทีเ่รว็กว่าโครงการเอ 

 

  1.2.2 กรณีทีก่ระแสเงนิสดสุทธไิม่เท่ากนัในแต่ละปี สามารถอธบิายและแสดง
การค านวณ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่9-9 ดงันี้ 
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ตวัอย่างท่ี 9-9 

 บรษิทั  มสิเตอรเ์คก้ จ ากดั ก าลงัพจิารณาทีจ่ะเลอืกลงทุนท าเคก้ชนิดใหม ่2 ชนิด ซึง่
มขีอ้มลูเกีย่วกบัประมาณการลงทุนดงันี้   
  

 เค้กชาเยน็ เค้กชาเขียว 

เงนิลงทุนครัง้แรก 105,000 บาท 90,000 บาท 

กระแสเงนิสดสุทธ ิ     

    ปีที ่1 50,000 บาท 40,000 บาท 

    ปีที ่2 45,000 บาท 50,000 บาท 

    ปีที ่3 40,000 บาท 35,000 บาท 

    ปีที ่4 35,000 บาท 45,000 บาท 

    ปีที ่5 30,000 บาท 30,000 บาท 

อตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าทีต่อ้งการ 8 % 12 % 

 

จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถค านวณหางวดเวลาคนืทุนของทัง้ 2 โครงการ ดงันี้ 
  

โครงการ  เค้กชาเยน็ 

ปีที ่1 50,000  

ปีที ่2 45,000  

3 เดอืนในปีที ่3 10,000 
*3

40,000

12  x10,000
   

รวม 105,000  
 

*ค านวณคนืทุนบางส่วนในปีที ่3 จ านวน 10,000 บาท จากทัง้หมด 40,000 บาท 

 

โครงการ  เค้กชาเขียว 

ปีที ่1 40,000  

ปีที ่2 50,000  

รวม 90,000  
 

 จากการค านวณงวดเวลาคนืทุนข้างต้น แสดงให้เหน็ว่า โครงการชาเยน็มีงวดเวลา 
คนืทุน 2 ปี 3 เดอืน โครงการเคก้ชาเขยีว มงีวดเวลาคนืทุน 2 ปี ดงันัน้ กจิการควรเลอืกหรอื
ยอมรบัโครงการลงทุนชาเขยีว เพราะมงีวดเวลาคนืทุนทีเ่รว็กว่าโครงการชาเยน็ 
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 ข้อดี : วธิงีวดเวลาคนืทุน คอื 

  1. สามารถค านวณไดอ้ยา่งรวดเรว็ งา่ยต่อการเขา้ใจ   
  2. ลดความเสีย่งจากการลงทุน เพราะไดร้บัคนืทุนเรว็ 

 

 ข้อเสีย : วธิงีวดเวลาคนืทุน คอื 

  1. ไมค่ านึงถงึค่าของเงนิตามเวลา 
  2. ไมไ่ดค้ านึงถงึผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัหลงัจากคนืทุนหมดแลว้ 

 

 2.  แบบวิธีท่ีค านึงถึงมลูค่าปัจจบุนั  

 การวเิคราะหแ์บบวธิทีีค่ านึงถงึมลูค่าปจัจุบนั (Discounting Approach) เป็นวธิกีาร
ค านวณจากการประมาณการกระแสเงนิสดสุทธขิองโครงการ ซึง่ต้องค านึงถงึมลูค่าของเงนิตาม
เวลา โดยถอืว่ากระแสเงนิสดที่เกดิขึน้ก่อนจะมคี่ามากกว่ากระแสเงนิสดที่เกดิขึน้ในล าดบัหลงั 
ดงันัน้จงึต้องคดิลดของมูลค่าของกระแสเงนิสดที่เกดิขึน้ในอนาคตตลอดอายุโครงการมาเทยีบ
ค่าเป็นมลูค่าปจัจบุนั พจิารณาไดจ้าก 3 วธิ ีดงันี้ 
 

  2.1 วิธีมูลค่าปัจจบุนัสุทธิ (Net Present Value Method : NPV) เป็นวธิกีาร
ค านวณหามูลค่าปจัจุบนัรวมของกระแสเงนิสดสุทธติลอดอายุของโครงการลงทุน เพื่อน าไป
เทยีบกบัเงนิลงทุนเริม่แรก (Investment) จดัเป็นเครื่องมอืที่ต้องมกีารคดิลดของมูลค่าเงนิใน
อนาคต แยกพจิารณาได ้2 กรณ ีดงันี้ 
 

   2.1.1 กรณทีีก่ระแสเงนิสดสุทธเิท่ากนัทุกปี  ค านวณไดจ้ากสตูร ดงันี้ 
 

       มลูค่าปจัจบุนัสุทธ ิ   =   มลูค่าปจัจบุนัรวม (PV) - เงนิลงทุนเริม่แรก (I) 
 

 เกณฑก์ารตดัสินใจ : ควรเลอืกลงทุนหรอืตดัสนิใจยอมรบัในโครงการทีม่มีลูค่า 
ปจัจุบนัสุทธเิป็นบวกหรอืเท่ากบัศูนย ์แต่ถ้ามมีลูค่าปจัจุบนัเป็นลบแสดงว่ากจิการไม่ควรเลอืก
หรอืไมค่วรยอมรบัโครงการลงทุน  
 

 เพื่อความเข้าใจและชดัเจนมากยิ่งขึ้นในการค านวณหามูลค่าปจัจุบนัสุทธิ จงึขอ
ยกตวัอยา่งเกีย่วกบัการลงทุนในโครงการใดโครงการหน่ึง ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่9-10 ดงันี้ 
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ตวัอย่างท่ี 9-10  

 ต่อไปนี้เป็นข้อมูลการลงทุนของบรษิัท จงก้าวหน้า จ ากดั จงแสดงการค านวณหา
มลูค่าปจัจบุนัสุทธ ิ  

 

เงนิลงทุนเริม่แรก 1,000,000 บาท 

อายโุครงการ 5 ปี 

กระแสเงนิสดสุทธต่ิอปี 300,000 บาท 

อตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าทีต่อ้งการ 10 % 
 

 จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถค านวณหามลูค่าปจัจบุนัสุทธ ิจากสตูรดงันี้ 
 มลูค่าปจัจุบนัสุทธ ิ  = มลูค่าปจัจุบนัรวม (PV) -  เงนิลงทุนเริม่แรก (I) 
             = (300,000 x 3.7908*) -  1,000,000 

           = 1,137,240  -  1,000,000 

       = 137,340 บาท 
 

 ค่า 3.7908* มาจากมลูค่าปจัจบุนัของเงนิงวด 1 บาท ส าหรบัระยะเวลา 5 ปี อตัรา 
คดิลด 10% ต่อปี ตาราง PVIFA i=10%, n=5 

 จากการค านวณข้างต้น พบว่า มูลค่าปจัจุบนัสุทธิของกิจการมคี่าเป็นบวกเท่ากับ 
137,340 บาท แสดงใหเ้หน็ว่า กจิการมกีารด าเนินงานทีด่แีละเหมาะสมส าหรบัการเลอืกลงทุน 

 

   2.1.2  กรณทีีก่ระแสเงนิสดสุทธแิต่ละปีเท่ากนั  สามารถอธบิายและแสดงการ
ค านวณประกอบ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่9-11 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 9-11 

 จากขอ้มลูต่อไปน้ี จงแสดงการค านวณหามลูค่าปจัจบุนัสุทธขิองโครงการ 
เงนิลงทุนเริม่แรก 100,000 บาท 

อายโุครงการ 4 ปี 

อตัราคดิลด 8 % 

กระแสเงนิสดสุทธ:ิ   

    ปีที ่1 30,000 บาท 

    ปีที ่2 20,000 บาท 

    ปีที ่3 35,000 บาท 

    ปีที ่4 32,000 บาท 
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 จากข้อมูลข้างต้น สามารถแสดงการค านวณหามูลค่าปจัจุบนัสุทธขิองโครงการ ได้
ดงันี้ 

 

ปีท่ี กระแสเงินสดสทุธิ ค่าเงินปัจจบุนั 

ของเงิน 1 บาท* 

มลูค่าปัจจบุนั 

1 30,000 0.9259 27,777 

2 20,000 0.8573 17,146 

3 35,000 0.7938 27,783 

4 32,000 0.7350 23,520 

รวม 96,226 
 

*มลูค่าเงนิปจัจบุนัของเงนิ 1 บาทในแต่ละปี อตัราคดิลด 8% ต่อปี ตามตารางที ่9-2 

 

มลูค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV) = มลูค่าปจัจุบนัรวม (PV) -  เงนิลงทุนเริม่แรก (I) 
   = 96,226  -  100,000  

   = -3,774 บาท 
 

 จากการค านวณขา้งต้น พบว่า มูลค่าปจัจุบนัสุทธมิคี่าเป็นลบเท่ากบั 3,774 บาท 
แสดงใหเ้หน็ว่า การด าเนินงานของกจิการไมม่ปีระสทิธภิาพและไมค่วรเลอืกลงทุน 

 

  ข้อดี : วธิมีลูค่าปจัจบุนัสุทธ ิคอื 

   เป็นวธิทีีค่ านึงถงึมลูค่าเงนิตามเวลา เพื่อน าประกอบการพจิารณาตดัสนิใจ   

 

  ข้อเสีย : วธิมีลูค่าปจัจบุนัสุทธ ิคอื 

   1. มขีัน้ตอนในการค านวณซบัซอ้นมากกว่ากรณไีมค่ านึงถงึมลูค่าเงนิตามเวลา 
   2. การประมาณการอาจเกดิความผดิพลาดและคลาดเคลื่อนได ้เนื่องจากเป็น 

         การค านวณจากขอ้มลูทีต่อ้งประมาณการในอนาคตระยะยาว 
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  2.2  วิธีดชันีการท าก าไร (Profitability Index: PI) หรือวิธีดชันีมูลค่าปัจจบุนั 
(Present Value Index : PI)  เป็นวธิกีารค านวณอตัราส่วนระหว่างมลูค่าปจัจบุนัของกระแส 

เงนิสดสุทธริวม (PV) ตลอดอายุโครงการกบัเงนิลงทุนเริม่แรก (I) สามารถค านวณไดจ้ากสูตร 
ดงันี้ 
 

               ดชันีการท าก าไร (PI)    = ร่ิมแรกเงินลงทนุเ
(PV) ทธริวมแสเงินสดสุัุบ นของกระมลูคำ่ปจัจ

 

 

  เกณฑก์ารเลือกตดัสินใจ : กจิการควรตดัสนิใจเลอืกลงทุนหรอืยอมรบัโครงการ 
เมือ่ค่าดชันีการท าก าไรมคี่ามากกว่า 1 เพราะนัน่จะหมายความว่ามมีลูค่าปจัจุบนัสุทธเิป็นบวก
เช่นเดยีวกนั 

 

 เพื่อความเข้าใจและชดัเจนมากยิง่ขึน้ในการค านวณดชันีท าก าไร จงึขอยกตวัอย่าง
เกีย่วกบัการลงทุนในโครงการใดโครงการหน่ึง ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่9-12 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 9-12 

 จากข้อมูลตัวอย่างที่ 9-11 ซึ่งมมีูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธิรวมเท่ากับ 
96,226 บาท เงนิลงทุนเริม่แรกเท่ากบั 100,000 บาท สามารถน ามาแสดงการค านวณหาค่า
ดชันีการท าก าไร ไดด้งันี้ 
 

 ดชันีการท าก าไร (PI) = ร่ิมแรกเงินลงทนุเ
(PV) ทธริวมแสเงินสดสุัุบ นของกระมลูคำ่ปจัจ

 

 

       = 
100,000

96,230
 

 

       = 0.96 

 

 จากการค านวณข้างต้น พบว่า ค่าดชันีการท าก าไรมเีท่ากับ 0.96 แสดงให้เห็นว่า 
กจิการไม่ควรเลอืกลงทุนหรอืยอมรบัโครงการเนื่องจากมคี่าดชันีการท าก าไรน้อยกว่า 1 และ
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัมลูค่าปจัจบุนัสุทธติามทีค่ านวณไดใ้นตวัอยา่งที ่9-8 ทีม่คี่าเป็นลบ ซึง่กไ็ม ่

ควรตดัสนิใจยอมรบัโครงการเช่นกนั 
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  ข้อดี : วธิดีชันีการท าก าไร คอื 

   เป็นวธิทีีค่ านึงถงึมลูค่าเงนิตามเวลา   

 

  ข้อเสีย : วธิดีชันีการท าก าไร คอื 

   1. มขีัน้ตอนในการค านวณซบัซอ้นมากกว่ากรณไีมค่ านึงถงึมลูค่าเงนิตามเวลา 
   2. การพยากรณ์อาจเกดิความคลาดเคลื่อนได ้เนื่องจากเป็นการค านวณจาก 

      ขอ้มลูทีต่อ้งพยากรณ์ระยะยาวทีเ่กดิขึน้ในอนาคต 

  

  2.3 วิธีงวดเวลาคืนทุน (ค านึงถึงมูลค่าเงินตามเวลา) เป็นลกัษณะการหา
ช่วงเวลาคนืทุนที่ต้องค านึงถงึมูลค่าเงนิตามเวลา โดยให้ได้มาซึ่งมูลค่าปจัจุบนัของแต่ละงวด
ตลอดอายโุครงการ สามารถแสดงการค านวณไดต้ามตวัอยา่งที ่9-13 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 9-13 

 ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูของกจิการแห่งหนึ่ง จงค านวณหางวดเวลาคนืทุน (ค านึงถงึมลูค่า
เงนิตามเวลา)  

 

เงนิลงทุนเริม่แรก 120,000 บาท 

อายโุครงการ 4 ปี 

อตัราคดิลด 8 % 

กระแสเงนิสดสุทธ:ิ   

    ปีที ่1 60,000 บาท 

    ปีที ่2 55,000 บาท 

    ปีที ่3 50,000 บาท 

    ปีที ่4 40,000 บาท 

  

จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถแสดงการค านวณหางวดเวลาคนืทุน โดยเริม่จากค านวณหา
มลูค่าปจัจบุนัในแต่ละปีของโครงการ ดงันี้ 
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ปีท่ี กระแสเงินสดสทุธิ ค่าเงินปัจจบุนั 

ของเงิน 1 บาท* 

มลูค่าปัจจบุนั 

1 60,000 0.926 55,560 

2 55,000 0.857 47,135 

3 50,000 0.794 39,700 

4 40,000 0.735 29,400 

                    รวม 171,795 

 

*มลูค่าเงนิปจัจบุนัของเงนิ 1 บาทในแต่ละปี อตัราคดิลด 8% ต่อปี ตามตารางที ่9-2 

 

แสดงการค านวณงวดคนืทุน: 

ปีที ่1 55,560  

ปีที ่2 47,135  

ปีที ่3 17,305 *5.23
39,700

12  x17,305
      

รวม 120,000  

 

*ค านวณคนืทุนบางส่วนในปีที ่3 จ านวน 17,305 บาท จากทัง้หมด 39,700 บาท 

 

จากการค านวณขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็ว่า กจิการมงีวดเวลาคนืทุน 2 ปี 5.23 เดอืน  
หรอืประมาณ 2 ปี 5 เดอืน 
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ตารางท่ี  9-2 มลูค่าปจัจบุนัของเงนิ 1 บาท เมือ่สิน้งวดที ่n (PVIF i,n)  
  

n 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 

1 .9901 .9804 .9709 .9615 .9524 .9434 .9346 .9259 .9174 .9091 .8929 

2 .9803 .9612 .9426 .9246 .9070 .8900 .8734 .8573 .8417 .8264 .7972 

3 .9706 .9423 .9151 .8890 .8638 .8369 .8163 .7938 .7722 .7513 .7118 

4 .9610 .9238 .8885 .8548 .8227 .7921 .7629 .7350 .7084 .6830 .6355 

5 .9515 .9057 .8626 .8219 .7835 .7473 .7130 .6806 .6499 .6206 .5674 

6 .9420 .8880 .8375 .7903 .7462 .7050 .6663 .6302 .5963 .5645 .5066 

7 .9327 .8706 .8131 .7599 .7107 .6651 .6227 .5835 .5470 .5132 .4523 

8 .9235 .8535 .7894 .7307 .6768 .6274 .5820 .5403 .5019 .4665 .4039 

9 .9143 .8368 .7664 .7026 .6446 .5919 .5439 .5002 .4604 .4241 .3606 

10 .9053 .8203 .7441 .6756 .6139 .5584 .5083 .4632 .4224 .3855 .3220 

ทีม่า : (การจดัการเงนิธุรกจิ,  2554 : A-1) 

 

 

ตารางท่ี  9-3  มลูค่าปจัจบุนัของเงนิงวด 1 บาทต่องวด เป็นเวลา n งวด  (PVIFA i,n) 
 

n 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 

1 0.9901 0.9804 0.9709 0.9615 0.9524 0.9434 0.9346 0.9259 0.9174 0.9091 0.8929 

2 1.9704 1.9416 1.9135 1.8861 1.8594 1.8334 1.8080 1.7833 1.7591 1.7355 1.6901 

3 2.9410 2.8839 2.8286 2.7751 2.7232 2.6730 2.6243 2.5771 2.5313 2.4869 2.4018 

4 3.9020 3.8077 3.7171 3.6299 3.5460 3.4651 3.3872 3.3121 3.2397 3.1699 3.0373 

5 4.8534 4.7135 4.5797 4.4518 4.3295 4.2124 4.1002 3.9927 3.8897 3.7908 3.6048 

6 5.7955 5.6014 5.4172 5.2421 5.0757 4.9173 4.7665 4.6229 4.4859 4.3553 4.1114 

7 6.7282 6.4720 6.2303 6.0021 5.7864 5.5824 5.3893 5.2064 5.0330 4.8684 4.5638 

8 7.6517 7.3255 7.0197 6.7327 6.4632 6.2098 5.9713 5.7466 5.5348 5.3349 4.9676 

9 8.5660 8.1622 7.7861 7.4353 7.1078 6.8017 6.5152 6.2469 5.9952 5.7590 5.3282 

10 9.4713 8.9826 8.5302 8.1109 7.7217 7.3601 7.0236 6.7101 6.4177 6.1446 5.6502 

ทีม่า : (การจดัการเงนิธุรกจิ,  2554 : A-2) 
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ตารางท่ี  9-4  มลูค่าในอนาคตของเงนิ 1 บาท เมือ่สิน้งวดที ่n (FVIF i,n) 
 

n 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 

1 1.0100 1.0200 1.0300 1.0400 1.0500 1.0600 1.0700 1.0800 1.0900 1.1000 1.1200 

2 1.0201 1.0404 1.0609 1.0816 1.1025 1.1236 1.1449 1.1664 1.1881 1.2100 1.2544 

3 1.0303 1.0612 1.0927 1.1249 1.1576 1.1910 1.2250 1.2597 1.2950 1.3310 1.4049 

4 1.0406 1.0824 1.1255 1.1699 1.2155 1.2625 1.3108 1.3605 1.4116 1.4641 1.5735 

5 1.0510 1.1041 1.1593 1.2167 1.2763 1.3382 1.4026 1.4693 1.5386 1.6105 1.7623 

6 1.0615 1.1262 1.1941 1.2653 1.3401 1.4185 1.5007 1.5869 1.6771 1.7716 1.9738 

7 1.0721 1.1487 1.2299 1.3159 1.4071 1.5036 1.6058 1.7138 1.8280 1.9487 2.2107 

8 1.0829 1.1717 1.2668 1.3686 1.4775 1.5938 1.7182 1.8509 1.9926 1.1436 2.4760 

9 1.0937 1.1951 1.3048 1.4233 1.5513 1.6895 1.8385 1.9990 1.1719 1.3579 2.7731 

10 1.1046 1.2190 1.3439 1.4802 1.6289 1.7908 1.9672 1.1589 1.3674 1.5937 3.1058 

ทีม่า : (การจดัการเงนิธุรกจิ,  2554 : A-3) 

 

สรปุ 
 

 การวเิคราะห์การลงทุนทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ผู้บรหิารจ าเป็นต้องมกีารวางแผน
อย่างรอบคอบ และระมดัระวงั เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และผลตอบแทนที่เหมาะสม และลด
ความเสี่ยงในการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนในโครงการต่างๆ จะต้องปฏิบตัิตาม
ขัน้ตอนการลงทุน เริม่จากการประมาณการกระแสเงนิสดสุทธิ การประเมนิความเสี่ยงของ
กระแสเงนิสดสุทธทิี่จะได้รบั การก าหนดอตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าที่ต้องการ การประมาณการ
จ านวนเงนิที่กิจการต้องจ่ายลงทุนเริม่แรก และการค านวณเพื่อวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัการ
ลงทุน โดยมเีครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวเิคราะหก์ารลงทุนซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คอื การวเิคราะห์
การลงทุนแบบวธิทีีไ่มค่ านึงถงึมลูค่าปจัจุบนั ประกอบดว้ย 2 วธิ ีคอื วธิอีตัราผลตอบแทนเฉลีย่ 
และวธิงีวดเวลาคนืทุน และการวเิคราะหก์ารลงทุนแบบวธิทีีค่ านึงถงึมลูค่าปจัจบุนั ประกอบดว้ย 
3 วธิ ีคอื วธิมีลูค่าปจัจบุนัสุทธ ิวธิดีชันีการท าก าไร และวธิงีวดเวลาคนืทุน 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

1.  นายทศพรน าเงนิฝากธนาคารเมือ่วนัที ่1 มกราคม 25x1 จ านวน 100,000 บาท โดยมอีตัรา
ดอกเบีย้เท่ากบั 8% ต่อปี  อยากทราบว่า ณ วนัสิน้ปี 31 ธนัวาคม 25x1 นายทศพรจะไดร้บัเงนิ
ตน้พรอ้มดอกเบีย้จ านวนเท่าใด 

 

ให้ท า   
 แสดงการค านวณเพื่อหาจ านวนเงนิทีจ่ะไดร้บั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

 

2.  นายวณัฐน าเงนิฝากธนาคารเมื่อวนัที ่ 1  มกราคม  25x5  จ านวน  200,000 บาท  โดยมี
อตัราดอกเบี้ยเท่ากบั 10%  ต่อปี อยากทราบว่า ณ วนัสิ้นปี 31 ธนัวาคม 25x6 นายวณัฐจะ
ไดร้บัเงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้จ านวนเท่าใด 

 

ให้ท า   
 แสดงการค านวณเพื่อหาจ านวนเงนิทีจ่ะไดร้บั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x6 

 

3.  นางสาวกรวกิาน าเงนิฝากธนาคารโดยจะไดร้บัเงนิอกี 4 ปีขา้งหน้าเท่ากบั 100,000 บาท 
ในขณะทีอ่ตัราดอกเบี้ยเท่ากบั  8% ต่อปี อยากทราบว่าเงนิที่นางสาวกรวกิาขอรบัในวนันี้จะ
เป็นเท่าไหร ่
 

ให้ท า   
 แสดงการค านวณเพื่อหาจ านวนเงนิทีจ่ะไดร้บัในวนัน้ี  

 

4. นางสาวอรอนงค์น าเงนิฝากธนาคารโดยจะได้รบัเงนิอกี 10 ปีขา้งหน้าเท่ากบั  500,000  
บาท ในขณะทีอ่ตัราดอกเบีย้เท่ากบั  10% ต่อปี  อยากทราบว่าเงนิที่นางสาวอรอนงคข์อรบัใน
วนัน้ีจะเป็นเท่าไหร ่
 

ให้ท า   
 แสดงการค านวณเพื่อหาจ านวนเงนิทีจ่ะไดร้บัในวนัน้ี 
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5.  บรษิทั สยามฟ้าใส จ ากดั ก าลงัพจิารณาลงทุนซือ้อุปกรณ์ชนิดใหม่ ซึง่สามารถน ามาใชแ้ทน
แรงงานทางตรงได ้โดยอุปกรณ์มตี้นทุนซือ้ 120,000 บาท ประมาณอายุการใชง้าน 5 ปี เมื่อ
สิน้สุดอายุการใช้งานแลว้คาดว่าจะขายได ้5,000 บาท บรษิทัคดิค่าเสื่อมราคาตามวธิเีส้นตรง 
และคาดว่าจะมรีายไดแ้ละต้นทุนของผลติภณัฑใ์หมใ่นการผลติจากโครงการลงทุน ดงันี้ 

  

รายได ้  300,000 

หกั  ตน้ทุนขาย  180,000 

ก าไรขัน้ตน้  120,000 

หกั  ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร   

       ค่าเสื่อมราคา 23,000  

       ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารอื่น 32,000 55,000 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัภาษ ี  65,000 

หกั  ภาษเีงนิได ้20%  13,000 

ก าไรสุทธ ิ  52,000 

 

ให้ท า   
 ค านวณหาอตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่ (ARR) 

 

6. ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูการลงทุนในโครงการหน่ึง 
  

เงนิลงทุนจา่ยตามโครงการ 450,000 บาท 

อายขุองโครงการ 8 ปี 

ก าไรสุทธเิฉลีย่ต่อปี 68,000 บาท 

มลูค่าคงเหลอื 10,000 บาท 

อตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าทีต่อ้งการ 15 % 

 

ให้ท า   
 ค านวณหาอตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่ (ARR) พรอ้มวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้อง 

โครงการ 
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7.  โครงการลงทุนในเครื่องจกัร ซึง่มอีายุโครงการ 10 ปี ใชเ้งนิลงทุนเริม่แรก 100,000 บาท
คาดว่าจะมกีระแสเงนิรบัจากการลงทุน 50,000 บาทต่อปี และกระแสเงนิสดจ่าย 10,000 บาท
ต่อปี  

 

ให้ท า   
 ค านวณหางวดเวลาคนืทุน โดยไมต่อ้งค านึงถงึมลูค่าปจัจบุนั 

 

8.  ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูเกี่ยวกบัการลงทุนในโครงการซือ้สนิทรพัย ์ซึง่มอีายุโครงการ 6 ปี ใชเ้งนิ
ลงทุนเริม่แรก 200,000 บาทคาดว่าจะมกีระแสเงนิสดสุทธแิต่ละปีเท่ากบั 50,000 บาท 

 

ให้ท า   
 ค านวณหางวดเวลาคนืทุน โดยไมต่อ้งค านึงถงึมลูค่าปจัจบุนั 

 

9.  บรษิทั ศรอุีดร จ ากดั ก าลงัพจิารณาลงทุนซื้อเครื่องจกัรใหม่เขา้มาใช้แทนเครื่องจกัรเก่า 
โดยคาดการณ์ว่าเครือ่งจกัรใหมจ่ะช่วยใหบ้รษิทัประหยดัตน้ทุนในการด าเนินงานเป็นเงนิสด 

ปีละ 40,000 บาท โดยมรีาคาทุน 250,000 บาท ก าหนดอายุการใชง้าน 10 ปี ส่วนเครื่องจกัร
เก่าไมม่มีลูค่าคงเหลอื แต่ยงัใชง้านต่อไปไดร้ะยะหนึ่ง 
 

ให้ท า  
 1.  ค านวณหางวดเวลาคนืทุน 

 2.  ค านวณหาอตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่ 

 

10.  บรษิทั สรอ้ยระว ีจ ากดั ก าลงัประเมนิการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการซื้อเครื่องจกัรใหม่ ซึ่งมี
ราคาทุน 95,000 บาท ไมม่มีลูค่าซาก กระแสเงนิสดสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บัแต่ละปีตลอดอายุการ 
ใชง้าน 10 ปี ปีละ 20,000 บาท อตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าทีต่อ้งการเท่ากบั 10% 

 

ให้ท า  
 บริษัทควรตัดสินใจซื้อเครื่องจักรใหม่นี้หรือไม่ เพราะเหตุใด โดยพิจารณาจาก
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวเิคราะหก์ารลงทุน ดงันี้ 
 1.  งวดเวลาคนืทุน 

 2.  มลูค่าปจัจบุนัสุทธ ิ
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11.  บรษิทั สามใบเถา จ ากดั ก าลงัพจิารณาทีจ่ะซือ้อุปกรณ์ชนิดหนึ่งเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน 
ราคาอุปกรณ์รวมค่าตดิตัง้และภาษเีป็นเงนิ 200,000 บาท ก าหนดอายุการใชง้าน 5 ปี ไม่มี
มลูค่าคงเหลอื และเมือ่น าอุปกรณ์มาใชจ้ะท าใหม้กีระแสเงนิสดสุทธแิต่ละปี ดงันี้ 
 

ปีที ่1 60,000 

2 60,000 

3 50,000 

4 50,000 

5 40,000 

 

ให้ท า 

 1.  ค านวณมลูค่าปจัจบุนัสุทธขิองโครงการ 
 2.  บรษิทัควรเลอืกลงทุนในอุปกรณ์ชนิดนี้หรอืไม ่เพราะเหตุใด ถา้ตอ้งการ 

ผลตอบแทนขัน้ต ่า 20% 

 

12.  ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูของบรษิทัแห่งหนึ่ง  
  

เงนิลงทุนเริม่แรก 420,000 บาท 

อายโุครงการ 5 ปี 

อตัราคดิลด 10 % 

กระแสเงนิสดสุทธ:ิ-   

    ปีที ่1 200,000 บาท 

    ปีที ่2 150,000 บาท 

    ปีที ่3 120,000 บาท 

    ปีที ่4 80,000 บาท 
 

ให้ท า 

 1.  ค านวณหาดชันีการท าก าไรส าหรบัแต่ละโครงการ 
 2.  จงวเิคราะหถ์งึความเหมาะสมของโครงการในการเลอืกลงทุน 
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13.  บรษิทั รุง่เรอืง จ ากดั มกีารค านวณมลูค่าปจัจบุนัสุทธ ิส าหรบัรายจ่ายฝ่ายทุนของโครงการ 
C และโครงการ D โดยใชว้ธิดีชันีการท าก าไร ขอ้มลูเกีย่วกบัการค านวณทัง้สองโครงการมดีงันี้ 
 

 โครงการ C โครงการ D 

มลูค่าปจัจุบนักระแสเงนิสดสุทธริวม 1,000,000 700,000 

เงนิลงทุนครัง้แรก 600,000 300,000 

มลูค่าปจัจุบนัสุทธ ิ 400,000 400,000 

 

ให้ท า 

 1.  ค านวณหาดชันีการท าก าไรส าหรบัแต่ละโครงการ 
 2.  จงวเิคราะหแ์ละอธบิายถงึเหตุผลของการเลอืกลงทุนส าหรบัแต่ละโครงการ 
 

14.  ร้านกระเป๋าถกั ก าลงัพจิารณาที่จะเลอืกลงทุนท ากระเป๋าชนิดใหม่ 2 แบบ ซึ่งมขีอ้มูล
เกีย่วกบัประมาณการลงทุนดงันี้ 

 กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย 

เงนิลงทุนครัง้แรก 120,000 บาท 100,000 บาท 

กระแสเงนิสดสุทธ ิ     

    ปีที ่1 60,000 บาท 40,000 บาท 

    ปีที ่2 45,000 บาท 55,000 บาท 

    ปีที ่3 30,000 บาท 60,000 บาท 

    ปีที ่4 30,000 บาท 60,000 บาท 

อตัราผลตอบแทนทีต่อ้งการ 10 % 12 % 

ก าไรสุทธถิวัเฉลีย่ 95,000 บาท 100,000 บาท 

มลูค่าคงเหลอื 0 บาท 0 บาท 
 

ให้ท า  

 1.  จงค านวณหาค่าต่อไปนี้ของทัง้ 2 โครงการ   
   ก. วธิอีตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่    

 ข. งวดเวลาคนืทุนโดยค านึงถงึมลูค่าปจัจบุนั  
 ค. มลูค่าปจัจบุนัสุทธ ิ    

      ง. ดชันีการท าก าไร   

     2.  จงวเิคราะหว์่าบรษิทัควรเลอืกลงทุนในโครงการใด เพราะเหตุใด 
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15.  บรษิทั กอบกู้ จ ากดั มกีารค านวณมูลค่าปจัจุบนัสุทธ ิส าหรบัรายจ่ายฝ่ายทุนของ
โครงการ A และโครงการ B โดยใชว้ธิดีชันีการท าก าไร ขอ้มลูเกี่ยวกบัการค านวณทัง้สอง
โครงการ มดีงันี้ 

 โครงการ A โครงการ B 

มลูค่าปจัจุบนักระแสเงนิสดสุทธริวม 600,000 500,000 

เงนิลงทุนครัง้แรก 400,000 400,000 

มลูค่าปจัจุบนัสุทธ ิ 200,000 100,000 
 

ให้ท า 

 1.  ค านวณหาดชันีการท าก าไรส าหรบัแต่ละโครงการ 
 2.  จงวเิคราะหแ์ละอธบิายถงึเหตุผลของการเลอืกลงทุนส าหรบัแต่ละโครงการ 
 

16.  ร้านลาบแซ่บอุดร ก าลงัพจิารณาที่จะเลอืกลงทุนสินค้าชนิดใหม่ 2 แบบ ซึ่งมขี้อมูล
เกีย่วกบัประมาณการลงทุนดงันี้ 

 ลาบทอด เน้ือทอด 

เงนิลงทุนครัง้แรก 60,000 บาท 50,000 บาท 

กระแสเงนิสดสุทธ ิ     

    ปีที ่1 24,000 บาท 22,000 บาท 

    ปีที ่2 20,000 บาท 20,000 บาท 

    ปีที ่3 20,000 บาท 18,000 บาท 

    ปีที ่4 

    ปีที ่5 
25,000 

20,000 

บาท 

บาท 

20,000 

18,000 

บาท 

บาท 

อตัราผลตอบแทนทีต่อ้งการ 10 % 12 % 

ก าไรสุทธถิวัเฉลีย่ 55,000 บาท 55,000 บาท 

มลูค่าคงเหลอื 0 บาท 0 บาท 
 

ให้ท า 1.  จงค านวณหาค่าต่อไปนี้ของทัง้ 2 โครงการ   

    ก. วธิอีตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่    
 ข. งวดเวลาคนืทุนโดยค านึงถงึมลูค่าปจัจุบนั  
 ค. มลูค่าปจัจบุนัสุทธ ิ    

      ง.  ดชันีการท าก าไร   

     2.  จงวเิคราะหว์่าบรษิทัควรเลอืกลงทุนในโครงการใด เพราะเหตุใด 
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บทท่ี 10 

การบญัชีตามความรบัผิดชอบ และการก าหนดราคาโอน 

 

 การวางแผน การควบคุม และการตดัสนิใจจะบรรลุวตัถุประสงคต์ามทีว่างแผนไว้ได้
นัน้ ผู้บรหิารจะต้องมคีวามเข้าใจเกี่ยวกบัเทคนิคและวธิกีารต่างๆ ที่จะสามารถน ามาใช้เป็น
เครื่องมอืในการควบคุมการด าเนินงานของกจิการ ซึ่งการบรหิารงานแบบกระจายอ านาจที่มี
ลกัษณะการแบ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบของแต่ละฝ่าย โดยเป็นการระบุถงึความรบัผดิชอบใน
หน่วยงานว่าเป็นหน้าทีข่องใครในแต่ละกิจกรรมทีเ่กดิขึน้ในกจิการ และก าหนดให้ผูจ้ดัการแต่
ละหน่วยงานมอี านาจหน้าทีใ่นการตดัสนิใจอย่างเตม็ทีภ่ายในหน่วยงานของตน ภายใต้แนวคดิ
ของการบัญชีตามความรับผิดชอบ ถือเป็นหลักการส าคัญที่น ามาใช้ในการควบคุมและ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานใหเ้กดิความมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
 

ลกัษณะของการบริหารงาน 

 การบรหิารงานทีด่แีละเหมาะสมอาจแตกต่างกนัไปตามประเภทของธุรกจิ ลกัษณะ
การบรหิารงานโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 2 รปูแบบ คอื (ปรบัปรงุจาก กชกร  เฉลมิกาญจนา,  
2557 : 212) 

  

 1.  การบริหารงานแบบรวมอ านาจ  
 การรวมอ านาจ (Centralized) เป็นการด าเนินงานที่ให้อ านาจแก่ผู้บรหิารสูงสุดแต่
เพยีงผูเ้ดยีว เพื่อวางแผน ควบคุม และตดัสนิใจในทุกส่วนงานหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ส่วน
หวัหน้าแผนกหรอืผูจ้ดัการฝ่ายเป็นเพยีงผู้มหีน้าทีป่ฏบิตังิานตามค าสัง่และความต้องการของ
ผูบ้รหิารสงูสุดเท่านัน้ 

 

 ข้อดี : การบรหิารงานแบบรวมอ านาจ คอื 

  1.  มกีารก าหนดแนวทางปฏบิตัิงาน และนโยบายในการด าเนินงานเหมอืนกนัทัง้
องคก์ร จงึท าใหฝ้า่ยหรอืแผนกไมแ่บ่งแยกหรอืแขง่ขนักนั  
  2.  มเีอกภาพในการบรหิาร แต่ละฝา่ยมหีน้าทีร่บัผดิชอบอย่างชดัเจน จงึท าใหก้าร
ท างานไม่ก้าวก่ายหน้าทีซ่ึ่งกนัและกนั และเมื่อต้องการเกบ็รวบรวมขอ้มูลกส็ามารถท าได้ง่าย
และรวดเรว็ขึน้ เพราะแต่ละฝา่ยมคีวามสามคัคกีนั 
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  3. ประหยดัต้นทุนและค่าใช้จ่ายมากขึ้น เนื่องจากวสัดุหรอืเครื่องใช้บางอย่าง
สามารถใชส้บัเปลีย่นกนัไดร้ะหว่างฝ่ายหรอืแผนก หากซือ้กซ็ือ้ไดใ้นราคาถูกเนื่องจากจะซือ้ใน
ปรมิาณทีม่ากเพราะเป็นการซือ้จากส่วนกลางหน่วยงานเดยีว 

  4.  ผูบ้รหิารไดใ้ชค้วามสามารถอยา่งเตม็ที ่และใชเ้วลาทีม่อียู่ใหเ้กดิประโยชน์ทีสุ่ด  
 

 ข้อเสีย : การบรหิารงานแบบรวมอ านาจ คอื 

  1. การบรหิารงานมคีวามล่าช้า เพราะจะมกีารท างานเป็นขัน้ตอนจงึท าให้ใช้
เวลานานในการอนุมตังิานหรอืการตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆ 

  2. ไม่เหมาะสมกบัธุรกจิขนาดใหญ่ เพราะท าใหส้่วนกลางไม่สามารถควบคุมการ
ท างานของส่วนงานยอ่ยทีเ่ป็นฝา่ยหรอืแผนกไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 
  3. ฝ่ายหรอืแผนกไม่มคีวามเป็นอสิระทัง้ดา้นการบรหิารงานและการตดัสนิใจ ซึ่ง
อาจท าใหข้าดขวญัและก าลงัใจ ตลอดจนท าใหพ้นักงานไม่มคีวามกระตอืรอืรน้ในการท างานใน
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตน 

 

 2.  การบริหารงานแบบกระจายอ านาจ  
 การกระจายอ านาจ (Decentralized) เป็นการแบ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบให้กบัแต่ละ

ฝ่ายหรอืแผนกทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งในกจิกรรมต่างๆ เพื่อใหอ้ านาจในการบรหิารงานแก่ผูจ้ดัการ 
หรอืหวัหน้าฝา่ยในการวางแผน ควบคุม และตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเอง ทัง้นี้เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
ของแต่ละฝ่ายมคีวามคล่องตวัมากยิง่ขึน้ เพราะไม่ต้องขึน้อยู่กบัผูบ้รหิารสูงสุดแต่เพยีงผูเ้ดยีว  
ซึง่เป็นลกัษณะการบรหิารงานทีไ่ดร้บัการยอมรบัมากในปจัจบุนั  
 

 ข้อดี : การบรหิารงานแบบกระจายอ านาจ คอื 

  1. ผู้บรหิารระดบัสูงมเีวลามากขึน้ เนื่องจากไม่ต้องไปตดัสนิใจในทุกๆ เรื่องของ
แต่ละฝ่ายหรอืแผนก ซึ่งส่งผลให้มเีวลามากพอที่จะไปก าหนดแผนระยะยาวที่ส าคญัให้กับ
กจิการได ้

  2. เป็นการสรา้งแรงจูงใจให้กบัผู้จดัการฝ่ายหรอืแผนกได้เป็นอย่างด ีเน่ืองจาก
ผูจ้ดัการจะมคีวามรูส้กึภมูใิจต่ออ านาจและหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  3. ผู้จดัการฝ่ายหรอืแผนกเกิดทกัษะ และความเชี่ยวชาญในหน้าที่งานนัน้ๆ 
เนื่องจากตอ้งท าหน้าทีใ่นงานทีต่อ้งรบัผดิชอบเฉพาะเรือ่งตามความรบัผดิชอบ 

  4.  ลกูคา้มคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิารขององคก์ร เนื่องจากการกระจายอ านาจ
เป็นการใหอ้ านาจหน้าที่ในการตดัสนิใจของแต่ละฝ่ายดว้ยตนเอง เมื่อลูกค้ามปีญัหากส็ามารถ
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แก้ไขได้ทนัเวลาโดยไม่จ าเป็นต้องรอพบผู้บรหิารระดบัสูงแต่เพยีงผู้เดยีว เช่น หากลูกค้าน า
สนิค้ากลบัมาคืนอาจเกิดจากสนิค้าช ารุดหรอืมตี าหนิ ผู้จดัการฝ่ายก็สามารถดูแลและแก้ไข
ปญัหาใหก้บัลกูคา้ไดท้นัท ี

 

 ข้อเสีย : การบรหิารงานแบบกระจายอ านาจ คอื 

1. มตีน้ทุนเพิม่มากขึน้ เพราะการแบ่งหน้าทีใ่นการบรหิารงานแต่ละฝา่ยหรอื 

แผนกนัน้ ผูจ้ดัการหรอืหวัหน้าฝ่ายต่างกม็คีวามต้องการใชง้บประมาณเพื่อน าไปบรหิารจดัการ
ส่วนงานของตน 

  2. มกีารแข่งขนักนัมากขึน้ในองค์กรจนท าให้เกดิความเหน็แก่ตวั และขาดการ
ประสานงานที่ดีกับเพื่อนรวมงานโดยมุ่งบริหารแต่หน่วยงานของตน จนลืมที่จะให้ความ
ช่วยเหลอืหน่วยงานหรอืแผนกอื่นๆ จนบางครัง้องคก์รตอ้งประสบกบัปญัหาขาดทุน 

  

การบญัชีตามความรบัผิดชอบ  

 เมื่อกจิการใช้รูปแบบการบรหิารงานแบบกระจายอ านาจ ผู้บรหิารจะมอบอ านาจให้
ผู้จดัการฝ่ายหรอืหวัหน้าแผนกได้บรหิารงานและตัดสินใจตามหน้าที่ความรบัผิดชอบด้วย
ตนเอง ดงันัน้ การประเมนิผลการปฏบิตังิานจงึเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะช่วยควบคุมใหก้ารท างานของ
แต่ละฝ่ายเป็นอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งเครื่องมอืหรอืเทคนิคที่น ามาใช้ในการควบคุม ติดตาม 
และประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการแต่ละฝ่ายหรอืแต่ละแผนก คอื การบญัชตีามความ
รบัผดิชอบ (Responsibility Accounting) 

 

 สมนึก  เอื้อจริะพงษ์พนัธ ์ (2552 : 289) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การบญัชตีามความ
รบัผดิชอบ หมายถงึ ระบบการรายงานผลการด าเนินงานหรอืผลการปฏบิตังิานของหน่วยงาน
หรอืส่วนงานใดส่วนงานหน่ึง โดยพจิารณาถงึขอบเขตของอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีผู่้
บรหิารงานนัน้ จะสามารถควบคุมผลการด าเนินงานหรอืผลการปฏบิตังิานได้จากการตดัสนิใจ
ดว้ยตนเอง   
 ศรสีุดา  อาชวานันทกุล  (2557 : 7-3)  ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การบญัชตีามความ
รบัผดิชอบ หมายถงึ การจดัท าขอ้มลูและรายงานผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและหน่วยงาน
ย่อยแต่ละระดบัตามสายงาน โดยเน้นการแสดงรายการที่ผู้บรหิารสามารถควบคุมได้เพื่อการ
วางแผน การควบคุมการปฏบิตังิาน และเพื่อประเมนิผลการด าเนินงานของหน่วยงานย่อยตาม
ความรบัผดิชอบ 
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 กชกร  เฉลมิกาญจนา  (2557 : 213) ได้ใหค้วามหมายไว้ว่า การบญัชตีามความ
รบัผดิชอบ หมายถงึ กระบวนการบญัชทีีร่วบรวม บนัทกึ จ าแนกประเภท และจดัท ารายงานผล
การปฏบิตังิานเสนอต่อผูบ้รหิารระดบัต่างๆ เพื่อจะน าไปเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายหรอืแผนงาน
ทีก่ าหนดไวส้ าหรบัหน่วยงานนัน้  

 กล่าวโดยสรุป  การบญัชตีามความรบัผดิชอบ หมายถงึ กระบวนการรวบรวมขอ้มูล 
และการจดัท ารายงานผลการปฏบิตังิานของส่วนงานใดส่วนงานหนึ่ง โดยอ านาจและหน้าที่ใน
การตดัสนิใจเป็นของผู้จดัการหรอืหวัหน้าส่วนงานนัน้โดยตรง ทัง้นี้เพื่อน าผลจากการรายงาน
ไปเปรยีบเทยีบกบัแผนงานหรอืเป้าหมายทีว่างแผนไว ้ 
  
ประเภทของศนูยต์ามความรบัผิดชอบ 

 การบรหิารงานแบบกระจายอ านาจ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์เดยีวกนัทัง้องค์กร สิง่
ส าคญัคอืผู้บรหิารจะต้องมกีารก าหนดเป้าหมายหรอืนโยบายขององค์กรให้ไปทศิทางเดยีวกนั
ในทุกฝ่ายหรอืทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บรหิารจะท าหน้าที่ประเมนิผลการปฏบิตัิงานหรอื
ควบคุมการท างานตามความรบัผิดชอบของผู้จดัการหรอืหวัหน้าแต่ละคน ซึ่งเรยีกว่า ศูนย์
ความรบัผดิชอบ (Responsibility Centers) ซึง่อาจจะอยู่ในรปูของ สายผลติภณัฑ ์สาขา แผนก 
หรอืฝา่ย เป็นตน้ โดยทัว่ไปศูนยค์วามรบัผดิชอบจะแบ่งเป็น 4 รปูแบบ คอื  
 

 1.   ศนูยต้์นทุน  
 ศูนยต์้นทุน (Cost Center) เป็นศูนยค์วามรบัผดิชอบหนึ่งในองคก์รทีผู่จ้ดัการศูนยจ์ะ
มหีน้าที่และความรบัผดิชอบเฉพาะต้นทุนเท่านัน้ ศูนยต์้นทุนจะไม่มอี านาจในการควบคุมใน
เรือ่งของการขายหรอืเรื่องของรายได้แต่อย่างใด ซึง่ส่วนงานทีค่วรก าหนดใหเ้ป็นศูนยต์้นทุนจงึ
เป็นส่วนงานทีไ่ม่มคีวามรบัผดิชอบต่อรายได้หรอืเงนิลงทุนไปใช้ในศูนย์ เช่น แผนกคลงัพสัดุ 
แผนกผลติ แผนกซ่อมบ ารงุ แผนกอาคารสถานที ่แผนกบญัช ีแผนกบุคคล เป็นตน้ 

 

 2.   ศนูยร์ายได้  
 ศูนยร์ายได ้(Revenue Center) เป็นศูนยค์วามรบัผดิชอบที่ผู้จดัการศูนยจ์ะมหีน้าที่
และความรบัผดิชอบเฉพาะรายได้หรอืเพิม่ยอดขายใหก้บักจิการเท่านัน้ โดยผูจ้ดัการศูนยต์้อง
พยายามหาวธิเีพิม่รายไดใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ด ซึง่ส่วนงานทีค่วรก าหนดใหเ้ป็นศูนย์รายไดจ้งึเป็นส่วน
งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับต้นทุนหรอืจ านวนเงินลงทุนแต่อย่างใด เช่น แผนกขายตัว๋ผู้โดยสาร
รถทวัร ์แผนกขายสนิคา้ของกจิการแห่งหนึ่ง แผนกขายตัว๋หนงัของโรงภาพยนตร ์เป็นตน้ 
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3. ศนูยก์ าไร 

 ศูนยก์ าไร (Profit Center) เป็นศูนยค์วามรบัผดิชอบที่ผู้จดัการศูนยจ์ะมหีน้าที่และ
ความรบัผดิชอบทัง้รายได้และต้นทุน โดยผู้จดัการศูนย์ต้องเพิ่มรายได้ให้มากที่สุด ควบคุม
ต้นทุนให้ต ่าที่สุด ทัง้นี้เพื่อให้ได้ก าไรสูงสุด ซึ่งส่วนงานที่ควรก าหนดให้เป็นศูนย์ก าไร เช่น 
สาขาของส านกังานใหญ่ สาขาของรา้นสะดวกซือ้ สาขาของหา้งสรรพสนิคา้ เป็นตน้ 

 

 4.  ศนูยล์งทุน  
 ศูนยล์งทุน (Investment Center) เป็นศูนยค์วามรบัผดิชอบทีผู่จ้ดัการศูนยจ์ะมหีน้าที่
และความรบัผดิชอบทัง้รายได ้ต้นทุน และจ านวนเงนิลงทุนทีต่้องใชใ้นการลงทุนของส่วนงาน
นัน้ๆ ซึ่งผูจ้ดัการศูนยต์้องพยายามหารายไดใ้หม้ากทีสุ่ด ควบคุมต้นทุนใหต้ ่าทีสุ่ด และบรหิาร
เงนิลงทุนใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด  
  

 จากการศกึษาประเภทของศูนยค์วามรบัผดิชอบขา้งต้น สามารถน ามาสรุปดงัแสดงใน
ภาพที ่10-1 ดงันี้ 
 

 

   
 

   
ภาพท่ี  10-1  ประเภทของศูนยค์วามรบัผดิชอบ 

 

การประเมินผลการปฏิบติังานของศนูยค์วามรบัผิดชอบ 

 เมื่อการบรหิารงานไดแ้บ่งออกเป็นศูนยค์วามรบัผดิชอบออกเป็น 4 ศูนยต์ามทีก่ล่าว
มาแลว้ การประเมนิผลการปฏบิตังิานของแต่ละศูนยจ์งึมคีวามส าคญั ทัง้นี้เพื่อเป็นการควบคุม 
การท างาน และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของแต่ละศูนย์ ส่งผลให้เกิดการท างานที่มี
ประสทิธภิาพโดยส่วนรวม ซึ่งสามารถจดัล าดบัความส าคญัของการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของแต่ละศูนยค์วามรบัผดิชอบ ไดด้งันี้ 
 

ศูนยค์วามรบัผดิชอบ 

ศูนยต์น้ทุน ศูนยร์ายได ้ ศูนยล์งทุน ศูนยก์ าไร 
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 1.  ศนูยต้์นทุน  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ต้นทุน  สามารถประเมินได้จากการ
เปรยีบเทยีบระหว่างต้นทุนจรงิกบัต้นทุนมาตรฐานเพื่อน ามาวเิคราะหห์าผลต่างในการควบคุม 
ประกอบด้วย ผลต่างเกี่ยวกบัวตัถุดบิทางตรง ผลต่างเกี่ยวกบัค่าแรงงานทางตรง และผลต่าง
ค่าใชจ้่ายการผลติ โดยผลต่างทีเ่กดิขึน้อาจเป็นผลที่น่าพอใจ (Favorable : F) และไม่น่าพอใจ 
(Unfavorable : U) ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ในบทที ่6 ซึง่ถ้าผลต่างทีไ่ดเ้ป็นทีน่่าพอใจ แสดงว่าการ
ท างานมปีระสทิธกิอ็าจสรา้งแรงจงูใจในการท างาน เช่น ใหส้วสัดกิาร จ่ายโบนัส เป็นต้น แต่ถ้า
ผลต่างที่ได้ไม่น่าพอใจ ก็ต้องหาแนวทางแก้ไข โดยถอืเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ต้องให้ความ
รว่มมอื 

 และอกีวธิหีนึ่งทีส่ามารถน ามาประเมนิงานศูนยต์น้ทุนได ้คอื การวเิคราะหผ์ลต่างจาก
การเปรยีบเทยีบระหว่างต้นทุนจรงิกบัต้นทุนตามงบประมาณอาจจดัท าในรูปของงบประมาณ
ยดืหยุ่น ทัง้นี้เพื่อใหก้ารใช้ทรพัยากรเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพตามแผนงานทีก่จิการก าหนด
ไว้ เพื่อให้เกดิความเขา้ใจและชดัเจนมากยิง่ขึน้ จะขอยกตวัอย่างเกี่ยวกบัการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของศูนยต์้นทุนจากการเปรยีบเทยีบระหว่างต้นทุนจรงิกบัต้นทุนมาตรฐาน ดงัแสดง
ในตวัอยา่งที ่10-1 และ การเปรยีบเทยีบระหว่างตน้ทุนตามงบประมาณกบัตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่10-2  

 

ตวัอย่างท่ี 10-1 

บรษิทั อุดรเอซซี ีจ ากดั ผลติขนมไทยชนิดหน่ึง มตีน้ทุนมาตรฐานต่อ 1 หน่วยการผลติ 
ดงันี้ (ก าลงัการผลติปกตขิองบรษิทัเท่ากบั 500 ชัว่โมงแรงงานทางตรงต่อเดอืน) 
 วตัถุดบิทางตรง  0.03 กโิลกรมั  @  30 บาท 

 ค่าแรงงานทางตรง  0.11 ชัว่โมง @  35 บาท 

 ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่ 0.11 ชัว่โมง @   9 บาท 

 ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร 0.11 ชัว่โมง @  11 บาท 

 

 ขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินงานส าหรบัทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่างเดอืน มกราคม 25x1 มดีงันี้ 
 1.  ผลติสนิคา้จ านวน 3,000 หน่วย 

 2.  ซือ้วตัถุดบิทางตรง 60 กโิลกรมั @ 25 บาท 

 3.  เบกิวตัถุดบิทางตรงไปใช ้ 60 กโิลกรมั 

 4.  ใชแ้รงงานทัง้สิน้ 360 ชัว่โมง อตัราค่าจา้งชัว่โมงละ 30 บาท 
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 5.  ค่าใชจ้า่ยการผลติคงทีเ่กดิขึน้จรงิ 2,692 บาท 

 6.  ค่าใชจ้า่ยการผลติผนัแปรเกดิขึน้จรงิ 3,490 บาท 

 

จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถน ามาวเิคราะหผ์ลต่างระหว่างตน้ทุนจรงิกบัต้นทุนมาตรฐาน 

ไดด้งันี้ 
 

1. วิเคราะหผ์ลต่างวตัถดิุบทางตรง 

ผลต่างดา้นราคาวตัถุดบิทางตรง     =  (ราคาจรงิต่อหน่วย – ราคามาตรฐานต่อหน่วย) 
                                                 x ปรมิาณทีซ่ือ้จรงิ 

     =  (25 – 30) x 60 

                                           =  300 บาท (ผลต่างทีน่่าพอใจ)  
 

ผลต่างดา้นการใชว้ตัถุดบิทางตรง    =  (ปรมิาณใชจ้รงิ – ปรมิาณใชต้ามมาตรฐาน*)  
          x ราคามาตรฐานต่อหน่วย 

   = (60 – 90) x 30 

 = 900 บาท (ผลต่างทีน่่าพอใจ) 
 

 *ปรมิาณใชต้ามมาตรฐาน =  หน่วยเทยีบเท่าการผลติ x ปรมิาณวตัถุดบิต่อหน่วย 

         ตามมาตรฐาน 

      =  (3,000 x 0.03) 

      =  900 กโิลกรมั 

       

สรปุผลต่างวตัถุดบิทางตรง: 
ผลต่างดา้นราคาวตัถุดบิทางตรง 300 บาท (พอใจ) 

ผลต่างดา้นการใชว้ตัถุดบิทางตรง 900 บาท (พอใจ) 

รวม 1,200 บาท (พอใจ) 

 

จากการวเิคราะห์ผลต่างเกี่ยวกบัวตัถุดบิทางตรง พบว่า กจิการมผีลต่างที่น่าพอใจ
จ านวน 1,200 บาท ซึ่งจากการค านวณผลต่างด้านราคาและด้านปรมิาณการใช้วตัถุดบิจะมี
ผลต่างที่น่าพอใจทัง้สองด้าน แสดงใหเ้หน็ว่า การท างานของฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งไม่ว่าจะเป็นฝ่าย
จดัซือ้ ฝา่ยผลติท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
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  2.  วิเคราะห์ผลต่างค่าแรงงานทางตรง 

 ผลต่างดา้นอตัราค่าจา้งแรงงานทางตรง 
= (อตัราค่าจา้งจรงิต่อชัว่โมง – อตัราค่าจา้งมาตรฐานต่อชัว่โมง) x  
   จ านวนชัว่โมงทีเ่กดิขึน้จรงิ    

  = (30 – 35) x 360 

  = 1,800 บาท (ผลต่างทีน่่าพอใจ) 
 

 ผลต่างดา้นประสทิธภิาพการท างาน  
  = (จ านวนชัว่โมงจรงิ – จ านวนชัว่โมงมาตรฐาน*) x อตัราจา้งมาตรฐานต่อ 

                                                                  ชัว่โมง 
  = (360 – 330) x 35 

  = 1,050 บาท (ผลต่างทีไ่ม่น่าพอใจ) 
 

 *จ านวนชัว่โมงมาตรฐาน = หน่วยเทยีบเท่าการผลติ xจ านวนชัว่โมงมาตรฐานต่อหน่วย 

     = 3,000 x 0.11 

     = 330 ชัว่โมง  
 

 สรปุผลต่างค่าแรงงานทางตรง: 
ผลต่างดา้นอตัราค่าจา้งแรงงาน 1,800 บาท (พอใจ) 

ผลต่างดา้นประสทิธภิาพแรงงาน 1,050 บาท (ไมพ่อใจ) 

รวม 750  บาท (พอใจ) 

 

 จากการวเิคราะหผ์ลต่างเกีย่วกบัค่าแรงงานทางตรง พบว่า กจิการมผีลต่างทีน่่าพอใจ
จ านวน 750 บาท ซึง่จากการค านวณผลต่างดา้นอตัราค่าจา้งมผีลต่างทีน่่าพอใจ แต่ผลต่างดา้น
ประสิทธิภาพการท างานมผีลต่างที่ไม่น่าพอใจ แสดงให้ว่า กิจการได้ใช้จ านวนชัว่โมงจริง
มากกว่าที่ก าหนดไว้ อาจเกิดจากเครื่องจกัรไม่ได้ท าการซ่อมบ ารุงหรอืล้าสมยั คนงานขาด
ทกัษะ เป็นตน้ 

 

3.  วิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตแบบผลต่างเดียว 

 ผลต่างเกีย่วกบัค่าใชจ้่ายการผลติ = ค่าใชจ้า่ยการผลติจรงิ – ค่าใชจ้่ายการผลติจดัสรร* 
      = 6,182 – 6,600 

      = 418 บาท (ผลต่างทีไ่ม่น่าพอใจ) 
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 *ค่าใชจ้า่ยการผลติจดัสรร   = จ านวนชัว่โมงมาตรฐาน x อตัราค่าใชจ้า่ยการผลติ 

                                 จดัสรร 
       = 330 x 20 

       = 6,600 บาท 

    
  จากการวเิคราะหผ์ลต่างเกี่ยวกบัค่าใชจ้่ายการผลติ พบว่า กจิการมผีลต่างทีไ่ม่น่า
พอใจจ านวน 418 บาท แสดงใหเ้หน็ว่า มกีารใชค้่าใชจ้่ายมากกว่าทีก่ าหนดไว ้โดยส่วนใหญ่จะ
เป็นค่าใชจ้า่ยประเภทผนัแปร เช่น ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า ซึง่อาจไมม่กีารควบคุมการใชท้ีด่พีอ 

  

 ส่วนการเปรยีบเทยีบระหว่างต้นทุนตามงบประมาณกบัต้นทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ ดงัแสดง
ในตวัอยา่งที ่10-2 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 10-2  

 ต่อไปนี้เป็นข้อมูลงบประมาณในแผนกผลิตเครื่องท าน ้าอุ่น ของบรษิัท องุ่นไออุ่น 
จ ากดั ไดว้างแผนการผลติส าหรบัเดอืนมกราคม 25x2 ไวจ้ านวน 500 หน่วย โดยมงีบประมาณ
ตน้ทุนการผลติ ดงัต่อไปนี้ 
 

บริษทั องุ่นไออุ่น จ ากดั 

งบประมาณต้นทุนการผลิต 

ส าหรบัเดือน  ส้ินสดุวนัท่ี 31 มกราคม 25x2 

 หน่วย : บาท 

วตัถุดบิทางตรง 12,000 

ค่าแรงงานทางตรง 10,000 

ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร:  

          วตัถุดบิทางออ้ม 8,000 

          ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน 5,000 

          ค่าซ่อมบ ารงุเครือ่งจกัร 4,000 

ค่าใชจ้่ายการผลติคงที ่ 9,000 

           รวม 48,000 
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 สมมต ิถ้าในเดอืนมกราคม 25x2  บรษิทัท าการผลติจรงิไดเ้พยีง 400 หน่วย ดงันัน้
สามารถแสดงการเปรยีบเทยีบระหว่างตน้ทุนตามงบประมาณกบัตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ ไดด้งันี้ 
 

บริษทั องุ่นไออุ่น จ ากดั 

การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบตามงบประมาณ 

ส าหรบัเดือน  ส้ินสดุวนัท่ี 31 มกราคม 25x2 

หน่วย : บาท 

 งบประมาณ เกิดขึ้นจริง ผลต่าง 

ปรมิาณการผลติ (หน่วย) 500 400 100 (U) 

วตัถุดบิทางตรง @ 24 12,000 11,800 200 (F) 

ค่าแรงงานทางตรง @ 20 10,000 9,600 400 (F) 

ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร    

     วตัถุดบิทางออ้ม @ 16 8,000 7,400 600 (F) 

     ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน @ 10 5,000 4,500 500 (F) 

     ค่าซ่อมบ ารงุเครือ่งจกัร @ 8 4,000 3,800 200 (F) 

ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที ่ 9,000 9,000          0 

รวม 48,000 46,100 1,900 (F)  

 

หมายเหตุ :  F (Favorable) = ผลต่างทีน่่าพอใจ  U (Unfavorable) = ผลต่างทีไ่มน่่าพอใจ 

 

 จากการวเิคราะหผ์ลต่างขา้งต้น พบว่า กจิการมผีลต่างทีน่่าพอใจจ านวน 1,900 บาท 
แสดงว่าการท างานของแผนกผลติมปีระสทิธภิาพ แต่นัน่เป็นการจดัท ารายงานเปรยีบเทยีบ ณ 
ระดบัการผลติปกต ิ500 หน่วย แต่ความเป็นจรงิ ณ ระดบัการผลติจรงิทีเ่กดิขึน้คอื 400 หน่วย 
ดงันัน้ กจิการจงึจ าเป็นต้องท างบประมาณยดืหยุ่นเพื่อการรายงานผลการด าเนินงานเพื่อน ามา
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบใหมด่งัแสดงไดด้งันี้ 
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บริษทั องุ่นไออุ่น จ ากดั 

งบประมาณยืดหยุ่น 

ส าหรบัเดือน  ส้ินสดุวนัท่ี 31 มกราคม 25x2 

หน่วย : บาท 

 งบประมาณ เกิดขึ้นจริง ผลต่าง 

ปรมิาณการผลติ (หน่วย) 400 400  

วตัถุดบิทางตรง @ 24 9,600 11,800 2,200 (U) 

ค่าแรงงานทางตรง @ 20 8,000 9,600 1,600 (U) 

ค่าใชจ้่ายการผลติผนัแปร    

     วตัถุดบิทางออ้ม @ 16 6,400 7,400 1,000 (U) 

     ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน @ 10 4,000 4,500 500 (U) 

     ค่าซ่อมบ ารงุเครือ่งจกัร @ 8 3,200 3,800 600 (U) 

ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที ่ 9,000 9,000          0 

รวม 40,200 46,100 5,900 (U)  

 

หมายเหตุ :  F (Favorable) = ผลต่างทีน่่าพอใจ  U (Unfavorable) = ผลต่างทีไ่มน่่าพอใจ 

 

 จากการท างบประมารยดืหยุ่นเพื่อรายงานผลการด าเนินงานขา้งต้น พบว่า กจิการมี
ผลต่างทีไ่ม่น่าพอใจจ านวน 5,900 บาท ซึง่เปลีย่นไปจากการรายงานครัง้แรก แสดงใหเ้หน็ว่า 
ความเป็นจรงิแลว้แผนกผลติยงัขาดประสทิธภิาพในการท างานอยูพ่อสมควร 
  
 2.  ศนูยร์ายได้  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ความรับผิดชอบนี้  เป็นการวัดผลการ
ปฏบิตังิานที่แผนกขายซึ่งท าได้โดยการน ารายได้ที่เกิดขึ้นจรงิมาเปรยีบเทยีบกบัรายได้ตาม
งบประมาณหรอืเป้าหมายของรายได ้ซึง่เป็นการวเิคราะห์หาผลต่างและสาเหตุที่ท าให้เกดิผล
ต่างเพื่อน าไปวางแผนและควบคุมการปฏบิตังิานต่อไป  
 

 3.  ศนูยก์ าไร  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ความรับผิดชอบนี้  เป็นการวัดผลการ
ปฏบิตังิานจากก าไรสูงสุด โดยสามารถดูจากการรายงานตามส่วนงานย่อยที่อาจอยู่ในรูปของ
แผนก เขตขาย สาขา หรอืสายผลติภณัฑก์ไ็ด ้ซึง่ก่อนการรายงานจะต้องจดัประเภทของต้นทุน
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คงที่ว่าส่วนใดเป็นต้นทุนคงทีโ่ดยตรง และส่วนใดเป็นต้นทุนคงทีร่่วมตามที่ได้กล่าวมาแล้วใน
บทที่ 3 เพื่อเป็นการทบทวนและให้เกิดความเข้ามากยิง่ขึ้น จะขอยกตวัอย่างเกี่ยวกบัการ
รายงานตามส่วนงานย่อยเพื่อใชป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของศูนยก์ าไร ดงัแสดงในตวัอย่างที ่
10-3 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 10-3 

 ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุน และงบก าไรขาดทุนทีร่ายงานตามส่วนงานยอ่ยที่
จ าแนกตามแผนก และจ าแนกตามชนิดของผลติภณัฑ ์ของบรษิทั น่านฟ้าการผลติ จ ากดั 

 

บริษทั   น่านฟ้าการผลิต จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน (จ าแนกตามแผนก) 
ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x5 

 

หน่วย : บาท 

  แผนกเส้ือผา้ แผนกรองเท้า รวม 

ขาย 1,800,000 1,200,000 3,000,000 

หกั  ตน้ทุนผนัแปร 800,000 600,000 1,400,000 

ก าไรส่วนเกนิ 1,000,000 600,000 1,600,000 

หกั   ตน้ทุนคงทีโ่ดยตรง    

 ค่าโฆษณา 
ค่าเสื่อมราคา 

360,000 

184,000 

240,000 

96,000 

600,000 

250,00 

 ค่าใชจ้า่ยบรหิารทัว่ไป 236,000 204,000 440,000 

ก าไรแต่ละแผนก 220,000 60,000 280,000 

หกั ตน้ทุนคงทีร่ว่ม   200,000 

ก าไรสุทธ ิ   80,000 
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บริษทั  น่านฟ้าการผลิต  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน (จ าแนกตามชนิดของผลิตภณัฑแ์ผนกเส้ือผา้) 
ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 25x5 

            หน่วย : บาท 

 สภุาพบรุษุ สภุาพสตรี รวม 

ขาย 800,000 1,000,000 1,800,000 

หกั  ตน้ทุนผนัแปร 300,000 500,000 800,000 

ก าไรส่วนเกนิ 500,000 500,000 1,000,000 

หกั  ตน้ทุนคงทีโ่ดยตรง    

      ค่าโฆษณา 
      ค่าเสื่อมราคา 

200,000 

100,000 

100,000 

84,000 

300,000 

184,000 

      ค่าใชจ้า่ยบรหิารทัว่ไป 136,000 100,000 236,000 

ก าไรของสนิคา้แต่ละชนิด 64,000 216,000 280,000 

หกั  ตน้ทุนคงทีร่ว่ม   60,000 

ก าไรของแผนกเสือ้ผา้   220,000 

  

 จากการรายงานตามส่วนงานย่อยข้างต้น แสดงให้เหน็ว่า การปฏบิตังิานของแผนก
เสื้อผ้ามปีระสทิธภิาพมากกว่าแผนกรองเท้า และเมื่อพจิารณาถึงส่วนงานย่อยตามชนิดของ
ผลติภณัฑ์ในแผนกเสื้อผ้าเพิม่เติม ท าให้ทราบว่าเสื้อผ้าสุภาพสตร ีมกีารปฏบิตัิงานที่ดกีว่า
เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ ส าหรบัแผนกหรอืส่วนงานใดที่มกีารปฏบิตังิานไม่ดกี็จะได้น ามาพจิารณา
ประกอบเพื่อการควบคุมต่อไป 

 

 4.  ศนูยล์งทุน  
 ศูนยค์วามรบัผดิชอบนี้มลีกัษณะอสิระและมอี านาจในการควบคุมและตดัสนิใจรวมทัง้
แก้ปญัหาในขอบเขตความรบัผดิชอบตามระบบการบรหิารงานแบบกระจายอ านาจมากกว่า
ศูนยอ์ื่นๆ  กล่าวคอื ผูจ้ดัการศูนยก์ารลงทุนจงึมหีน้าทีร่บัผดิชอบในเรื่องของต้นทุนและรายได ้
รวมถงึการลงทุนในสนิทรพัย ์ซึง่เป็นส่วนส าคญัที่จะน ามาใช้ในการรายงานศูนยก์ารลงทุน ซึ่ง
การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของศูนย์ลงทุน จงึประเมนิโดยใช้เครื่องมอืในการวดัผลการ
ปฏบิตังิาน 2 วธิ ีคอื วธิอีตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Rate of Return on Investment : 

ROI) และวธิกี าไรส่วนทีเ่หลอื (Residual Income : RI)  
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  4.1 วิธีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Rate of Return on Investment : 

ROI) 

  ผูจ้ดัการทีม่อี านาจและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในศูนยล์งทุนจะต้องพจิารณาจาก 2 

ปจัจัย คือ สินทรัพย์ที่น ามาลงทุนกับก าไรจากการด าเนินงาน ทัง้ น้ีก็เพื่อเป็นการวัด
ความสามารถในการสร้างก าไรซึ่งเกิดจากจ านวนของสินทรพัย์ที่ใช้ในการลงทุน สามารถ
ค านวณไดจ้ากสตูรดงันี้ 
 

  อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)  = นี ่น ำมำลงทุสินทรัพย์ท
ด ำเนินงำนก ำไรจำกกำร

 

 

 หรอื 

 

 จากสตูร  =   อตัราก าไร       x   อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรพัย ์  

 

       =   ขาย
ด าเนนิงานก าไรจากการ

  x  น ี่น ำมำลงทุสินทรัพย์ท
ขำย

 

 

       = %               x เท่า 
 

 

 เกณฑก์ารพิจารณา : อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนยิง่สงู แสดงใหเ้หน็วา่แผนก  
หรอืส่วนงานนัน้มกีารใชส้นิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิรายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้เท่านัน้ 

 

ตวัอย่างท่ี 10-1 

 ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูเกี่ยวกบัการลงทุน และงบก าไรขาดทุนที่รายงานตามส่วนงานย่อย
ของผลติภณัฑแ์ต่ละชนิดของบรษิทั ลปิดา จ ากดั 
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บริษทั  ลิปดา  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 25x1 

            หน่วย : บาท 

 กระเป๋า รองเท้า เขม็ขดั 

ขาย 100,000 90,000 60,000 

หกั  ตน้ทุนผนัแปร 60,000 54,000 36,000 

ก าไรส่วนเกนิ 40,000 36,000 24,000 

หกั  ตน้ทุนคงทีโ่ดยตรง 20,000 12,000  8,000 

ก าไรจากการด าเนินงานของสนิคา้แต่ละชนิด 20,000 24,000 16,000 

 

ขอ้มลูการลงทุน และอตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าทีต่อ้งการ: 
       สนิทรพัยท์ีน่ ามาลงทุน 80,000 120,000 60,000 

       อตัราผลตอบแทนขัน้ต ่า 15% 15% 15% 

 

 จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถแสดงการค านวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 
(ROI) ของผลติภณัฑแ์ต่ละชนิดไดจ้ากสตูรดงันี้ 
 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)    = นี ่น ำมำลงทุสินทรัพย์ท
ด ำเนินงำนก ำไรจำกกำร

 

           

 กระเป๋า รองเท้า เขม็ขดั 

ก าไรจากการด าเนินงาน (1) 20,000 24,000 16,000 

สนิทรพัยท์ีน่ ามาลงทุน (2) 80,000 120,000 60,000 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (1) / (2) 25% 20% 26.67% 
 

หรอืค านวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ไดจ้ากอกีวธิหีนึ่ง จากสตูรดงันี้ 
ROI  =   อตัราก าไร     x  อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรพัย ์ 

 

             = ขาย
ด าเนนิงานก าไรจากการ

  x  น ี่น ำมำลงทุสินทรัพย์ท
ขำย
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กระเป๋า   = 
100,000

200,000
  x  

80,000

100,000
 

   =   20%     x 1.25 เท่า 
   =   25% 

 

รองเท้า   =  
90,000

24,000
  x  

120,000

90,000
 

   =   26.67%  x 0.75 เท่า 
   =   20% 

 

เขม็ขดั   = 
100,000

20,000
  x  

60,000

60,000
 

   =   26.67%   x 1 เท่า 
   =   26.67% 

 

 จากการค านวณขา้งตน้ พบว่า อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทีค่ านวณไดจ้าก 2 วธิี
ค่าที่ค านวณได้จะเท่ากนั ซึ่งอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของกระเป๋ามคี่าเท่ากับ 25% 

รองเท้ามคี่าเท่ากบั 20% และเขม็ขดัมคี่าเท่ากบั 26.67% ซึง่ผลติภณัฑเ์ขม็ขดัมคี่า ROI สูง
ที่สุด จงึท าให้รูว้่าผลติภณัฑเ์ขม็ขดั มกีารใช้สนิทรพัยล์งทุนน้อยที่สุดเมื่อน าไปเทยีบกบัก าไร
จากการด าเนินงานแสดงถงึการด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัผลติภณัฑ์แต่
ละชนิด 

 

  4.2  วิธีก าไรส่วนท่ีเหลือ (Residual Income : RI)   

  ก าไรส่วนทีเ่หลอืเป็นส่วนทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหใ์นส่วนทีเ่ป็นก าไรคงเหลอืจากการ
เปรยีบเทียบก าไรจากการด าเนินงานกับอัตราผลตอบแทนขัน้ต ่ าที่ต้องการจากการลงทุน 
สามารถค านวณไดจ้ากสตูร ดงันี้ 

ก.  ค านวณก าไรส่วนทีเ่หลอื 
 

    ก าไรส่วนทีเ่หลอื (RI)  = ก าไรจากการด าเนินงาน – ผลตอบแทนขัน้ต ่า* 
 

 ข.  ค านวณผลตอบแทนขัน้ต ่า 
 

    ผลตอบแทนขัน้ต ่า*  = (อตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าทีต่อ้งการ x สนิทรพัยท์ีน่ ามาลงทุน)  
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 เกณฑก์ารพิจารณา : หากก าไรส่วนที่เหลอืมจี านวนสูงสุด แสดงว่าโครงการ แผนก 
หรอืกจิการนัน้น่าลงทุน ซึง่มเีหมาะสมกบัศูนยล์งทุนขนาดใหญ่ และมกีารใช้จ านวนเงนิลงทุน
จ านวนมาก 

 

ตวัอย่างท่ี 10-2 

 จากขอ้มลูตวัอยา่งที ่10-1 ของบรษิทั ลปิดา จ ากดั สามารถแสดงการค านวณหา 
ก าไรส่วนทีเ่หลอืของผลติภณัฑแ์ต่ละชนิดได้จากสตูรดงันี้ 
 

 ก าไรส่วนทีเ่หลอื (RI)  =  ก าไรจากการด าเนินงาน – ผลตอบแทนขัน้ต ่า 

  

 กระเป๋า    = 20,000 – (15% x 80,000) 

       = 12,000 บาท 

 

 รองเท้า    = 24,000 – (15% x 120,000) 

       = 6,000 บาท 

 

 เขม็ขดั    = 16,000 – (15% x 60,000) 

       = 7,000 บาท 

 

 จากการค านวณข้างต้น พบว่า ก าไรส่วนที่เหลอืของผลติภณัฑ์กระเป๋ามคี่าเท่ากบั 
12,000 บาท รองเทา้มคี่าเท่ากบั 6,000 บาท และเขม็ขดัมคี่าเท่ากบั 7,000 บาท ซึง่ผลติภณัฑ์
กระเป๋ามกี าไรส่วนทีเ่หลอืสูงสุดทัง้ทีก่ าไรมน้ีอยกว่าผลติภณัฑร์องเทา้ เป็นเพราะว่าผลติภณัฑ์
กระเป๋ามกีารใชส้นิทรพัยท์ีน่ ามาลงทุนน้อยกว่าผลติภณัฑร์องเทา้ 
 

 จากการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของศูนย์ความรบัผิดชอบ ท าให้ทราบถึงการใช้
เครื่องมือหรือวิธีในการประเมินผลที่แตกต่างกันทัง้นี้ขึ้นอยู่กับศูนย์ความรบัผิดชอบนัน้ๆ 
สามารถน ามาสรปุดงัแสดงในภาพที ่10-2 ดงันี้ 
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ภาพท่ี 10-2  การประเมนิผลการปฏบิตังิานของศูนยค์วามรบัผดิชอบ 

 

การประเมินผลการปฏิบติังานท่ีไม่เป็นตวัเงิน 

 การประเมนิผลการปฏิบตัิงานที่ไม่เป็นตัวเงนิ เป็นแนวทางหนึ่งที่น ามาใช้ในการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน แต่กถ็อืว่าเป็นสิง่ทีค่่อนขา้งท าไดย้าก ซึง่อาจขึน้อยู่กบัผูบ้รหิารว่าจะ
ใชอ้ะไรเป็นตวัวดั  เช่น ความพงึพอใจของลูกคา้ คุณภาพและการรบัประกนัของสนิคา้ การเขา้
ท างานทีต่รงเวลาของพนักงาน  การมสี่วนแบ่งตลาด ของเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการผลติ เป็น
ตน้ ปจัจบุนัการประเมนิผลการปฏบิตังิานทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิอาจใชม้าตรวดัสมดุล (Balance  

Scorecard) โดยไพบูลย ์ผจงวงศ์ (2554 : 144) ได้ให้ความหมายไว้ว่า มาตรวดัสมดุล 
หมายถงึ ระบบการบรหิารเชงิกลยทุธท์ีก่ าหนดระบบบญัชตีามความรบัผดิชอบเชื่อมโยงกบั 

กลยุทธ์ที่เปลี่ยนพนัธะกจิ (Mission) และกลยุทธ ์(Strategy) ขององค์กรไปสู่การปฏบิตักิาร 
และการวดัผลการปฏบิตังิานทีเ่ป็นตวัเงนิและไมเ่ป็นตวัเงนิ 

 

 

 

ศนูยต์น้ทุน 

1. วเิคราะห์ผลต่างระหว่างต้นทุนจรงิกบัต้นทุน
มาตรฐาน 

2. วเิคราะหผ์ลต่างระหว่างต้นทุนจรงิกบัต้นทุน
ตามงบประมาณ  

วเิคราะห์ผลต่างระหว่างรายได้ที่เกิดขึ้นจริงกบั
รายไดต้ามงบประมาณ 

 

การรายงานตามสว่นย่อย 

 

1.  วธิอีตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 

2.  วธิกี าไรสว่นทีเ่หลอื 

 

ศนูยค์วาม
รบัผดิชอบ 

ศนูยร์ายได ้

ศนูยร์ายได ้

ศนูยร์ายได ้
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การก าหนดราคาโอน  
 ราคาโอน (Transfer Price) หมายถึง มูลค่าของสินค้าหรือบรกิารที่ศูนย์ความ
รบัผดิชอบหนึ่งคดิเอากบัศูนยค์วามรบัผดิชอบหนึ่ง (สมนึก เอือ้จริะพงษ์พนัธ์,  2552 : 293) อนั
เนื่องมาจากการโอนสนิค้าหรอืบรกิารที่หน่วยงานหนึ่งโอนให้อกีหน่วยงานหนึ่งภายในกจิการ
เดยีวกนั ซึ่งต้องก าหนดให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่บรษิทัโดยส่วนรวม ถอืว่าราคาโอนเป็น
ตน้ทุนของแผนกรบัโอน ไดแ้ก่ แผนกซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร  และเป็นรายไดข้องแผนกโอน ไดแ้ก่ 
แผนกขายสนิคา้หรอืบรกิาร 
 ปญัหาส าคัญที่มกัพบอยู่ประจ าส าหรบัการก าหนดราคาโอนคือ ความต้องการที่
ตรงกนัขา้มระหว่างศูนยค์วามรบัผดิชอบของผูโ้อนกบัผูร้บัโอน กล่าวคอื ขณะทีผู่โ้อนหรอืผูข้าย
มคีวามต้องการโอนในราคาที่เท่ากบัราคาตลาดหรอืสูงกว่า แต่ผู้รบัโอนหรอืผู้ซื้อสนิค้ากลบั
ตอ้งการรบัโอนในราคาทีต่ ่ากว่าราคาตลาด ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจงึท าใหบ้่อยครัง้ทีผู่บ้รหิารต้อง
มาเป็นส่วนกลางในการเจรจาเพื่อใหไ้ดร้าคาโอนทีเ่ป็นประโยชน์โดยส่วนรวมแก่บรษิทัมากทีสุ่ด  
 

  1.  นโยบายในการก าหนดราคาโอน  
 โดยปกตกิารก าหนดราคาโอนจะถูกตดัสนิจากผูบ้รหิารระดบัสงู ซึง่มหีลกัเกณฑ ์

การพจิารณา ต่อไปนี้  
 

  1.1  การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั (Goal Congruence) เมื่อมเีป้าหมายร่วมกนั
ทัง้องคก์ร การก าหนดราคาโอนไมว่่าจะเป็นลกัษณะใดกต็ามจะท าใหผู้จ้ดัการหรอืหวัหน้าฝ่ายมี
แรงกระตุ้นเพื่อสร้างผลก าไรจากการด าเนินงานให้แก่กิจการร่วมกนั ซึ่งจะท าให้เกิดการ
ประสานและสอดคลอ้งกนัระหว่างเป้าหมายของหน่วยงานและเป้าหมายของกจิการ 
 

  1.2  การประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance Evaluation) การก าหนด
ราคาโอนจะต้องมคีวามเป็นธรรมต่อการประเมนิผลการปฏบิตัิงานในหน่วยงานหรอืส่วนงาน
ยอ่ยของกจิการอยา่งเท่าเทยีมกนั 

 

  1.3  ความมีอิสระเก่ียวกบัอ านาจในการสัง่การ (Autonomy) กล่าวคอื การ
ก าหนดราคาโอนจะต้องอยู่ภายใต้อ านาจการตดัสนิใจที่มลีกัษณะการบรหิารงานแบบกระจาย
อ านาจเพื่อความเป็นอสิระเกีย่วกบัอ านาจในการสัง่การ 
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  1.4 ปัจจยัอ่ืนๆ (Other Factors) เป็นหลกัเกณฑท์ีน่อกเหนือจากขอ้ 1.1 – ขอ้ 
1.3 เช่น ขอ้ก าหนดหรอืระเบยีบวธิปีฏบิตัขิองสงัคม กฎหมายต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง และผลกระทบ
ทางภาษ ีเป็นตน้ 
 

 

 2.  วิธีการก าหนดราคาโอน   
 ส าหรบัธุรกจิทีม่กีารด าเนินงานแบบกระจายอ านาจทีก่ าหนดความรบัผดิชอบตามส่วน
งาน ซึง่ท าใหม้กีารโอนสนิคา้หรอืบรกิารระหว่างหน่วยงานขึน้ ราคาโอนทีก่ าหนดจงึตอ้งมคีวาม
เหมาะสมกบัศูนยค์วามรบัผดิชอบแต่ละศูนย ์ทัง้นี้เพื่อประโยชน์โดยส่วนรวมแก่กจิกาโดยทัว่ไป
จะใชห้ลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคา 3 วธิ ีไดแ้ก่ ราคาตลาด ราคาต้นทุน และราคาเจรจา
ต่อรอง 
 

  2.1 ราคาตลาด (Market Price) การก าหนดราคาโอนโดยใช้ราคาตลาดเป็น
เกณฑ ์ถอืว่าเป็นวธิทีีน่ าไปใชแ้ละไดร้บัการยอมรบักนัอยา่งแพรห่ลายมากทีสุ่ด เพราะเป็นราคา
ที่ผู้โอนหรอืผู้ขายสามารถตดัสนิใจขายได้ในราคาเท่ากบัที่ขายให้บุคคลภายนอก ซึ่งจะท าให้
กจิการมกี าไรสูงสุด อย่างไรกต็าม ราคาตลาดที่น ามาใชก้ าหนดเป็นเกณฑใ์นการก าหนดราคา
โอนกค็วรตอ้งเป็นราคาทีเ่กดิจากตลาดทีม่กีารแข่งขนักนัอย่างสมบูรณ์จงึจะท าใหไ้ดร้าคาตลาด
ทีแ่ทจ้รงิ รวมถงึหน่วยงานต่างๆ กค็วรมอีสิระจากกนั โดยเฉพาะผูซ้ือ้และผูข้าย 

 

  2.2 ราคาต้นทุน (Cost-Based Price) การใช้ราคาต้นทุนเพื่อก าหนดราคาโอน 
เป็นวธิทีี่สะดวกและง่ายต่อการท าความเข้าใจ ซึ่งสามารถน ามาก าหนดเป็นราคาโอนได้จาก
ต้นทุนหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการ เช่น ต้นทุนเต็ม ต้นทุนผนัแปร ต้นทุนจรงิหรอื
ตน้ทุนมาตรฐาน เป็นตน้ รวมทัง้อาจน าเอาราคาต้นทุนมาบวกส่วนเพิม่ (Mark up) หรอืเรยีกว่า 
ก าไรส่วนเพิม่ โดยก าหนดเป็นอตัรารอ้ยละของตน้ทุนแต่ละรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั 

 

   2.2.1 การก าหนดราคาโอนโดยใชต้้นทุนเตม็กบัต้นทุนผนัแปร หากใช้ต้นทุน
เต็มมาก าหนดราคาโอนจะเป็นการรวมทัง้ต้นทุนคงที่และต้นทุนผนัแปร ซึ่งอาจน าไปสู่การ
ตดัสนิใจที่ผดิพลาดและไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์โดยรวมของกิจการได้ ส่วนการก าหนด
ราคาโอนโดยใชต้น้ทุนผนัแปรจะเป็นการพจิารณาเฉพาะต้นทุนผนัแปรเท่านัน้ ซึง่ต้นทุนคงทีจ่ะ
ไม่รวมอยู่ในราคาโอน จงึท าให้การประเมนิผลงานอยู่ในระดบัที่เหมาะสม กล่าวคอื ก าไรรวม
ของกจิการทีไ่ดไ้มส่งูหรอืต ่าเกนิไป 
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   2.2.2 ต้นทุนจรงิกับต้นทุนมาตรฐาน การก าหนดราคาโอนโดยใช้ต้นทุนที่
เกดิขึน้จรงิทัง้หมดอาจดไูมย่ตุธิรรมต่อแผนกทีร่บัโอน เพราะตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ในหน่วยงานของ 
ผูโ้อนจะถูกโอนไปแผนกที่รบัโอนทัง้หมด จงึท าให้ผู้โอนไม่สนใจหรอืมคีวามกระตอืรอืรน้ที่จะ
ควบคุมต้นทุนในแผนกให้ต ่าลงแต่อย่างใด ดงันัน้ เพื่อให้เหมาะสมกบัการก าหนดราคาโอน 
ส่วนใหญ่จงึใชต้้นทุนมาตรฐาน เพราะต้นทุนมาตรฐานเป็นต้นทุนทีไ่ดม้กีารก าหนดไวล้่วงหน้า
อยา่งมหีลกัเกณฑ ์ ถงึแมจ้ะมคีวามสนใจในการควบคุมต้นทุนหรอืไม่กต็าม  ต้นทุนมาตรฐานก็
ยงัคงมจี านวนเท่าเดมิไมเ่ปลีย่นแปลง 
 

  2.3 ราคาเจราต่อรอง (Negotiated Price) การใชก้ารเจรจาต่อรองกนัเพื่อให้
ได้มาซึ่งราคาโอน โดยต้องเป็นที่ยอมรับกนัทัง้ผู้โอนหรอืผู้ขายและผู้รบัโอนหรอืผู้ซื้อ ถอืเป็น
วธิกีารขจดัปญัหาขอ้ขดัแยง้ของทัง้ 2 ฝ่าย จากการก าหนดโดยใชร้าคาตลาด และราคาต้นทุน
ตามที่กล่าวมา ส่วนใหญ่ราคาจากการเจรจาต่อรองจะมชี่วงระหว่างราคาตลาดกบัราคาต้นทุน
ผนัแปรของผูข้าย ซึง่ผูซ้ือ้กเ็ตม็ใจและยนิดทีีจ่ะซือ้เพราะไดใ้นราคาทีต่ ่ากว่าราคาตลาด 

 อย่างไรก็ตาม  การเจรจาต่อรองเพื่อก าหนดราคาโอนนี้อาจใช้ค่าใช้จ่ายสูง และ
เสยีเวลามากในการเจรจาต่อรอง โดยเฉพาะหากฝา่ยใดมทีกัษะและประสบการณ์มากกว่ากย็่อม
ได้เปรยีบในการต่อรอง ภายใต้เงื่อนไขในการต่อรองที่ว่าผู้โอนหรอืผู้ขายก็ต้องการก าไรส่วน
เพิม่จากการโอน ส่วนผูร้บัโอนหรอืซือ้ก็ต้องการซื้อในราคาทีต่ ่าเพื่อลดต้นทุน จนบางครัง้อาจ
ตอ้งใหผู้บ้รหิารระดบัสงูเขา้มาช่วยเป็นผู้ชีข้าดเพื่อใหก้ารเจรจาต่อรองสิน้สุดลงและไดร้าคาโอน
ทีเ่หมาะสม 

 

 ดงันัน้ ในส่วนของผู้โอนหรอืผู้ขาย ราคาโอนจะต้องครอบคลุมต้นทุนผนัแปรและ
ตน้ทุนเสยีโอกาสทีจ่ะขายใหแ้ก่บุคคลภายนอก ดงันี้  
 

 ราคาโอน    ≥  ตน้ทุนผนัแปร + ตน้ทุนเสยีโอกาส* 
 

 ตน้ทุนเสยีโอกาส* = นจ ำนวนท โ่อ
ส ยโอกำสจ ำนวนท เ่เ  ีินก ำไรส่วนเก 

 

  

 และในส่วนของผู้รบัโอนหรอืผู้ซื้อ ราคาโอนจะต้องต ่ากว่าราคาตลาดหรอือย่างน้อย
ตอ้งเท่ากบัราคาตลาดดงันี้ 
 

  ราคาโอน            ≤  ราคาตลาด 
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 เพื่อให้เข้าใจและสามารถก าหนดราคาโอนได้อย่างเหมาะสม จึงขอยกตัวอย่าง
เกีย่วกบัการก าหนดราคาโอน ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่10-3 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 10-3 

 บรษิทั น้องเหนือเมฆ จ ากดั  มแีผนกผลติ 2 แผนก คอืแผนก A กบัแผนก B  

โดยแผนก A ผลติวตัถุดบิทีข่ายในทอ้งตลาด และขณะเดยีวกนักเ็ป็นวตัถุดบิของแผนก B  

ดว้ยเช่นกนั ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูบางส่วนของแผนก A   

ก าลงัการผลติสงูสุดต่อเดอืน 12,000 หน่วย 

ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 80 บาท 

ราคาตลาดทีข่ายใหก้บับุคคลภายนอก 200 บาท 

  

 จากข้อมูลข้างต้น การก าหนดราคาโอนสามารถค านวณได้โดยแยกตามกรณีต่างๆ 
ดงันี้ 
 

 1.  กรณีแผนกขายมีก าลงัการผลิตเต็มท่ี ในกรณีแผนก A ขายวตัถุดบิให้
บุคคลภายนอกได้ทัง้หมด และไม่มกี าลงัการผลติเหลอือยู่เลย ขณะที่แผนก B ต้องการซื้อ
วตัถุดบิ 2,000 หน่วย สามารถค านวณราคาโอนไดด้งันี้ 
 

 แผนก A : (ผูโ้อนหรอืผูข้าย) 
  ราคาโอน   ≥  ตน้ทุนผนัแปร + ตน้ทุนเสยีโอกาส 

       ≥  80 + 
  

2,000

2,000  x80200
 

       ≥  80 + 120 

       ≥  200 บาท 
 

 แผนก B : (ผูร้บัโอนหรอืผูซ้ือ้) 
  ราคาโอน    ≤   ราคาตลาด 

       ≤   200 
 

 จากการค านวณขา้งตน้ จะเหน็ว่า แผนก A ก าหนดราคาโอนเท่ากบั 200 บาท  
ซึง่เท่ากบัราคาตลาดตามทีก่ าหนดขายวตัถุดบิใหบุ้คคลภายนอกพอด ีส่วนแผนก B จะซือ้จาก
แผนก A หรอืบุคคลภายนอกจะไดใ้นราคาเท่ากนั 
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 2. กรณีแผนกขายมีก าลงัการผลิตเหลือ สมมตวิ่า แผนก A สามารถขายวตัถุดบิ
ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ภายนอกเพยีง 10,000 หน่วยต่อเดอืน กจิการกจ็ะมกี าลงัการผลติเหลอื 2,000 หน่วย 
และเมื่อแผนก B ต้องการซือ้จากแผนก A  จ านวน 2,000 หน่วย สามารถค านวณราคาโอนได้
ดงันี้ 
 

 แผนก A : (ผูโ้อนหรอืผูข้าย) 
  ราคาโอน   ≥  ตน้ทุนผนัแปร + ตน้ทุนเสยีโอกาส 

       ≥  80 + 
  

2,000

0  x80200
 

       ≥  80 + 0 

       ≥  80 บาท 

      

 แผนก B : (ผูร้บัโอนหรอืผูซ้ือ้) 
  ราคาโอน    ≤   ราคาตลาด 

       ≤   200 

 

 จากการค านวณขา้งต้น ราคาโอนจะมคี่าอยู่ระหว่าง 80 กบั 200 บาท ซึง่ผูจ้ดัการทัง้
สองแผนกจะตอ้งเจรจาต่อรองกนัในช่วงราคา ดงันี้ 
  80    ≤     ราคาโอน ≤ 200 

 

 3. กรณีแผนกขายมีก าลงัการผลิตเหลือบางส่วน สมมตวิ่า แผนก A สามารถขาย 

วตัถุดบิใหแ้ก่ผูซ้ือ้ภายนอกได ้11,000 หน่วยต่อเดอืน กจิการกจ็ะมกี าลงัการผลติเหลอื 1,000 

หน่วย และเมื่อแผนก B ต้องการซือ้จากแผนก A จ านวน 2,000 หน่วย สามารถค านวณราคา
โอน ไดด้งันี้ 
 

 

 

 แผนก A : (ผูโ้อนหรอืผูข้าย) 
  ราคาโอน   ≥  ตน้ทุนผนัแปร  +  ตน้ทุนเสยีโอกาส 

       ≥  80 +  
  

2,000

1,000  x80200
 

       ≥  80 + 30 

       ≥  110 บาท 
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 แผนก B : (ผูร้บัโอนหรอืผูซ้ือ้) 
  ราคาโอน    ≤   ราคาตลาด 

       ≤   200 
 

 จากการค านวณขา้งตน้ ราคาโอนจะมคี่าอยูร่ะหว่าง 110 กบั 200 บาท ซึง่ผูจ้ดัการ 
ทัง้สองแผนกจะตอ้งเจรจาต่อรองกนัในช่วงราคา ดงันี้ 
  110    ≤     ราคาโอน ≤ 200 

  

สรปุ 

 

 การบรหิารงานแบบกระจายอ านาจ เป็นลกัษณะการบรหิารทีม่กีารแบ่งหน้าทีค่วาม 

รบัผดิชอบของแต่ละฝ่าย โดยก าหนดให้ผูจ้ดัการแต่ละส่วนงานมอี านาจหน้าที่ในการตดัสนิใจ
อย่างเต็มที่ภายในส่วนงานของตนภายใต้แนวคดิของการบญัชตีามความรบัผดิชอบ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ศูนย ์คอื ศูนยต์น้ทุน ศูนยร์ายได ้ศูนยก์ าไร และศูนยล์งทุน นอกจากนี้ยงัไดก้ าหนด
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานโดยการจ าแนกตามศูนย์ความ
รบัผดิชอบเช่นกนั ทัง้นี้เพื่อประสทิธภิาพการท างานโดยรวมของกิจการที่สูงขึน้ การก าหนด
ราคาโอนที่มบีุคคลเกี่ยวข้องกนั 2 ฝ่าย ได้แก่ ผู้โอนหรอืผู้ขายกบัผู้รบัโอนหรอืผู้ซื้อก็ต้อง
ก าหนดให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่บรษิทัโดยส่วนรวม ซึ่งมกัมหีลกัเกณฑก์ารพิจารณาเพื่อ
ก าหนดราคาโอนจากตน้ทุน 3 วธิ ีคอื ราคาตลาด ราคาตน้ทุน และราคาเจรจาต่อรอง  
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

1.  บรษิทั แอบรกัออนไลน์ จ ากดั มขีอ้มลูการรายงานผลการด าเนินงานของสาขาโนนสะอาด 
ดงันี้  

 หน่วย : บาท 

ขาย 1,200,000 

หกั  ตน้ทุนผนัแปร 480,000 

ก าไรส่วนเกนิ 720,000 

หกั  ตน้ทุนคงที ่ 600,000 

ก าไรสุทธ ิ 120,000 

 

 บรษิทัน าสนิทรพัย์มาลงทุนที่สาขาโนนสะอาดจ านวน 1,500,000 บาท และก าหนด
อตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าเท่ากบั 10% 

  

ให้ท า   
1.  ค านวณหาอตัราก าไร อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัย ์

2.  ค านวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 

3.  ค านวณหาก าไรส่วนทีเ่หลอืจากการลงทุน (RI) 

4.  ประเมนิผลการปฏบิตังิานของสาขาว่ามคีวามเหมาะสมหรอืไม เพราะเหตุใด 

 

2.  ต่อไปนี้เป็นงบก าไรขาดทุนบางส่วนส าหรบัโครงการหน่ึงของบรษิทั แกว้ตาดวงใจ จ ากดั  
  

 หน่วย : บาท 

ขาย 480,000 

หกั  ตน้ทุนขาย 200,000 

ก าไรขัน้ตน้ 280,000 

หกั  ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 100,000 

ก าไรจากการด าเนินงาน 180,000 
 

 จากข้อมูลข้างต้น ผู้บรหิารก าลงัประเมนิผลการด าเนินงาน รวมถงึการวเิคราะห์เพื่อ
การลงทุน 



 

  บทที ่ 10  

  

308 การบญัชตีามความรบัผดิชอบ และการก าหนดราคาโอน 

ให้ท า   
1.  ค านวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) โดยใชส้ตูรอตัราก าไร และ 
    อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรพัย ์หากสนิทรพัยท์ีน่ ามาลงทุนในโครงการเท่ากบั     
    900,000 บาท 

2. ถา้บรษิทัลดค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารลงเป็น 60,000 บาท ขณะทีข่อ้มลู    
             ยอดขาย และตน้ทุนขายไมเ่ปลีย่นแปลง จะมผีลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนจากการ      
             ลงทุน (ROI) อยา่งไร โดยใชส้ตูรอตัราก าไร และอตัราการหมนุเวยีนของสนิทรพัย ์   
             เช่นเดมิ 

 

3.  บรษิทั ไทยแสนด ีจ ากดั ก าลงัพจิารณาการปฏบิตังิานของศูนยล์งทุนแผนกประกอบกบั
แผนกตกแต่ง โดยมขีอ้มลูดงันี้ 
 

 แผนกประกอบ แผนกตกแต่ง 

ขาย 800,000 900,000 

ก าไรสุทธ ิ 500,000 400,000 

สนิทรพัยท์ีน่ ามาลงทุน 1,000,000 1,200,000 

อตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าทีต่อ้งการ 10% 12% 

 

ให้ท า 

1.  ค านวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของทัง้สองแผนก 

2.  จงวเิคราะหผ์ลการปฏบิตังิานของแต่ละแผนกว่าแผนกใดมกีารด าเนินงานดกีว่ากนั  
              เพราะเหตุใด 

 

4. จงพจิารณาและตอบค าถามจากขอ้มลูต่อไปนี้ 
 

 แผนกออกแบบ แผนกทาสี 

ก าไรจากการด าเนินงาน 100,000 50,000 

สนิทรพัยด์ าเนินงาน 800,000 500,000 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 12.50% 10% 

 

 



 

  บทที ่10 
 

  

309 การบญัชตีามความรบัผดิชอบ และการก าหนดราคาโอน 

ให้ท า 

 1. จงวเิคราะหห์ว่าแผนกใดทีไ่ดร้บัความส าเรจ็มากกว่ากนั จากการพจิารณาดว้ย 

     อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน  

 2. ถา้ก าหนดใหอ้ตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าที ่8% ก าไรส่วนทีเ่หลอื (RI) ของแต่ละแผนก 

    จะมคี่าเท่าใด และแผนกใดมคีวามส าเรจ็มากกว่ากนัถา้พจิารณาจากก าไรส่วนเหลอื  
 

5.  ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูของบรษิทั น ้าหนาว จ ากดั ซึง่ท าการผลติและขายสนิคา้อยู ่2 ชนิด ไดแ้ก่ 
หมอน และผา้ห่ม  

 หมอน ผา้ห่ม 

ขาย 325,000 562,000 

ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายผนัแปร 195,000 365,300 

ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายคงทีโ่ดยตรง 50,000 85,500 

ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายคงทีร่ว่ม 47,000 25,000 

เงนิลงทุน 650,000 820,000 

 

ให้ท า   
 1.  จดัท างบก าไรขาดทุน แสดงผลการด าเนินงานของสนิคา้แต่ละชนิด 

2.  ค านวณหาอตัราก าไร อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัย ์และอตัราผลตอบแทนจากการ 
    ลงทุน (ROI) 

3.  ค านวณหาก าไรส่วนทีเ่หลอืจากการลงทุน (RI) หากบรษิทัตอ้งการอตัรา    
    ผลตอบแทนขัน้ต ่า 10% 

4.  จงวเิคราะหผ์ลการปฏบิตังิานของสนิคา้แต่ละชนิด เพราะเหตุใด 

 

6.  บรษิทั แกว้เสรมิไทย จ ากดั ตอ้งการประเมนิผลการปฏบิตังิานของแผนกต่างๆ โดยเฉพาะ
ศูนยล์งทุน โดยรวบรวมขอ้มลูของแต่ละแผนกไดด้งันี้ 
 แผนก

เครื่องครวั 

แผนก 

เคร่ืองตกแต่ง 

แผนก
เครื่องประดบั 

ขาย 240,000 524,000 382,000 

ก าไรจากการด าเนินงาน 48,000 85,000 50,000 

สนิทรพัยท์ีน่ ามาลงทุน 480,000 425,000 312,500 

อตัราผลตอบแทนขัน้ต ่า 8% 12% 10% 
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310 การบญัชตีามความรบัผดิชอบ และการก าหนดราคาโอน 

ให้ท า   
1.  ค านวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของทัง้ 3 แผนก 

2.  ค านวณก าไรส่วนทีเ่หลอื (RI) ของทัง้ 3 แผนก 

3.  สมมตทิัง้ 3 แผนกมโีอกาสทีจ่ะลงทุนในโครงการหน่ึง ซึง่ใหผ้ลตอบแทน 15%  

    ท่านคดิว่าแผนกใดบา้งควรจะยอมรบัหรอืปฏเิสธการลงทุน หากใช้ ROI เป็นเกณฑ ์

 

7.  ต่อไปนี้เป็นขอ้งมลูงบการเงนิของบรษิทั ภญิญาพชัร ์จ ากดั ส าหรบัปี 25x2 และปี 25x1 
 

บริษทั  ภิญญาพชัร ์ จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x2  และ 25x1 

   หน่วย : บาท 

  ปี 25x2  ปี 25x1 

สนิทรพัย ์    

สนิทรพัยห์มุนเวยีน:    

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 52,000  12,000 

 ลกูหนี้การคา้ (สุทธ)ิ 32,000  25,000 

 สนิคา้คงเหลอื 18,000  10,000 

         รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 102,000  47,000 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน:    

 ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์สุทธ ิ

เงนิลงทุนระยะยาว  
180,000 

90,000 

 120,000 

100,000 

         รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 270,000  220,000 

รวมสนิทรพัย ์ 372,000  267,000 

หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้    

หนี้สนิหมนุเวยีน:    

 เจา้หนี้การคา้ 14,000  10,000 

          รวมหน้ีสนิหมนุเวยีน 14,000  10,000 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน:    

 เงนิกูร้ะยะยาว 70,000  65,000 

          รวมหนี้สนิไมห่มุนเวยีน 70,000  65,000 

รวมหน้ีสนิ 84,000  75,000 
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311 การบญัชตีามความรบัผดิชอบ และการก าหนดราคาโอน 

บริษทั  ภิญญาพชัร ์ จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x2  และ 25x1 

   หน่วย : บาท 

  ปี 25x2  ปี 25x1 

ส่วนของผูถ้อืหุน้:    

 ทุนเรอืนหุน้ 150,000  150,000 

 ก าไรสะสม 138,000  42,000 

          รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 288,000  192,000 

รวมหน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 372,000  267,000 

 

บริษทั  ภิญญาพชัร ์ จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x2   

   หน่วย : บาท 

ขาย   450,000 

หกั  ตน้ทุนขาย   270,000 

ก าไรขัน้ตน้   180,000 

หกั  ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร    60,000 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้   120,000 

หกั  ภาษเีงนิได ้20%    24,000 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ   96,000 

 

ให้ท า 

 1.  ค านวณอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของปี 25x2 จากการหา 
   อตัราก าไร อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัย ์ 
 2.  ถา้ผูบ้รหิารตอ้งการอตัราผลตอบแทนขัน้ต ่า 18% ใหห้ารายไดส้่วนทีเ่หลอื 
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312 การบญัชตีามความรบัผดิชอบ และการก าหนดราคาโอน 

8.  ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูของบรษิทั นกัรบ จ ากดั ทีท่ าการผลติชิน้ส่วนคอมพวิเตอรเ์พื่อจ าหน่าย 

ใหบุ้คคลภายนอกในราคา 50 บาทต่อหน่วย ขณะชิน้ส่วนชนิดเดยีวกนัสามารถขายใหก้บั 

บรษิทั นักสู ้จ ากดั ที่เป็นบรษิทัในเครอืเดยีวกนัได้อกีด้วย ส าหรบัขอ้มูลที่เกี่ยวกบัต้นทุนและ
ก าลงัการผลติของบรษิทั นกัรบ จ ากดั มดีงันี้ 
  

ก าลงัการผลติสงูสุด 100,000 หน่วย 

ตน้ทุนการผลติผนัแปร 1,200,000 บาท 

ตน้ทุนการผลติคงที ่ 900,000 บาท 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารผนัแปร 500,000 บาท 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารคงที ่ 400,000 บาท 

 

ให้ท า    

 ค านวณราคาโอน ถา้บรษิทัใชเ้กณฑ ์ดงันี้ 
 

 1.  ราคาตลาด 

 2.  ตน้ทุนผนัแปร 
 3.  ราคาเจรจาต่อรอง (ก าหนดใหบ้วกเพิม่ 20% จากตน้ทุนเตม็) 
 

9.  บรษิทั รุ่งฟ้า จ ากดั เป็นบรษิทัหน่ึงที่อยู่ในเครอืบรษิทั ไทยอรุณ จ ากดั ซึ่งท าการผลติ
ชิน้ส่วนอะไหล่ของสนิค้าชนิดหนึ่ง ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูราคาขายและต้นทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทั 
รุง่ฟ้า จ ากดั  

 

ราคาขายต่อหน่วย (บุคคลภายนอก) 100 บาท 

ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 40 บาท 

ตน้ทุนคงทีต่่อหน่วย ณ ก าลงัการผลติปกต ิ 20 บาท 

ก าลงัการผลติปกต ิ 20,000 หน่วย 

  

 บริษัท  แสงรุ่ง  จ ากัด เป็นอีกส่วนงานในเครือของบริษัท ไทยอรุณ จ ากัด โดย
ตอ้งการซือ้ชิน้ส่วนอะไหล่จากบรษิทั รุ่งฟ้า จ ากดั เพื่อน ามาผลติสนิคา้ในบรษิทัฯ ของตน ซึง่มี
ความตอ้งการ 4,000 ชิน้  
 



 

  บทที ่10 
 

  

313 การบญัชตีามความรบัผดิชอบ และการก าหนดราคาโอน 

ให้ท า  

1. สมมต ิบรษิทั รุง่ฟ้า จ ากดั มจี านวนหน่วยผลติ 20,000 หน่วย แต่ขายใหภ้ายนอก 

    เท่ากบั 16,000 หน่วย ราคาโอนควรมคี่าเท่าไร 

2. สมมต ิบรษิทั รุง่ฟ้า จ ากดั มจี านวนหน่วยผลติและขายอยูเ่ท่ากบั 20,000 หน่วย  
    ราคาโอนควรมคี่าเท่าไร 
3. สมมต ิบรษิทั รุง่ฟ้า จ ากดั มจี านวนหน่วยผลติ 20,000 หน่วย และขายให ้

   ภายนอกเท่ากบั 18,000 หน่วย ราคาโอนควรมคี่าเท่าไร 

 

10.  บรษิทั  สงัขส์นิไชย  จ ากดั  มแีผนกผลติ 2 แผนก คอืแผนก ก. กบัแผนก ข. โดยแผนก ก. 

ผลติวตัถุดบิที่ขายในท้องตลาด และขณะเดยีวกนัก็เป็นวตัถุดบิของแผนก ข. ด้วยเช่นกนั 
ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูบางส่วนของแผนก ก.  
   

ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 260 บาท 

ราคาตลาดทีข่ายใหบุ้คคลภายนอก 400 บาท 

ก าลงัการผลติสงูสุดต่อเดอืน 10,000 หน่วย 

  

ให้ท า    

 ค านวณราคาโอน โดยแยกตามกรณต่ีางๆ ดงัต่อไปนี้ 
1. กรณแีผนกขายมกี าลงัการผลติเตม็ที ่สมมตวิ่า แผนก ก. สามารถขายวตัถุดบิ 

    ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ภายนอก 10,000 หน่วยต่อเดอืนขณะทีแ่ผนก ข. ตอ้งการซือ้วตัถุดบิ        
    1,000 หน่วย  
2. กรณแีผนกขายมกี าลงัการผลติเหลอื สมมตวิ่า แผนก ก. สามารถขายวตัถุดบิ 

    ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ภายนอกเพยีง 9,000 หน่วยต่อเดอืน ขณะทีแ่ผนก ข. ยงัมคีวาม  
    ตอ้งการซือ้จากแผนก ก.  จ านวน 1,000 หน่วยเท่าเดมิ  
3. กรณแีผนกขายมกี าลงัการผลติเหลอืบางส่วน สมมตวิ่า แผนก ก. สามารถขาย 

    วตัถุดบิใหแ้ก่ผูซ้ือ้ภายนอกได ้9,500 หน่วยต่อเดอืน เมือ่แผนก ข. ตอ้งการซือ้ 

     จากแผนก ก. จ านวน 1,000 หน่วย 
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314 การบญัชตีามความรบัผดิชอบ และการก าหนดราคาโอน 

11.  ต่อไปนี้เป็นขอ้งมูลงบการเงนิ (บางส่วน) ของบรษิทั อุดรนันทนา จ ากดั ส าหรบัปี 25x5 

และปี 25x4 
 

บริษทั  อดุรนันทนา  จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x5  และ 25x4 

   หน่วย : บาท 

  ปี 25x5  ปี 25x4 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน:    

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 172,000  180,000 

 ลกูหนี้การคา้ (สุทธ)ิ 90,000  100,000 

         รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 262,000  180,000 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน:    

 เงนิลงทุนระยะยาว  250,000  200,000 

         รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 250,000  200,000 

รวมสนิทรพัย ์ 512,000  480,000 

    

บริษทั  อดุรนันทนา  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x5   

   หน่วย : บาท 

ก าไรขัน้ตน้   250,000 

หกั  ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร    90,000 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้   160,000 

หกั  ภาษเีงนิได ้20%    32,000 

ก าไรสุทธ ิ   128,000 

 

ให้ท า 

 1.  ค านวณอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของปี 25x5  

 2.  ประเมนิผลการปฏบิตัวิ่ากจิการมกีารด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพหรอืไม ่เพราะ 
  เหตุใด (อตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าทีต่อ้งการเท่ากบั 20% 
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