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    ตําราวิชา การบัญชีต้นทุน 2 ผู้เรียบเรียบได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้ประกอบการสอน
วิชา การบัญชีต้นทุน 2 ซึ่งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
ซึ่งเนื้อหาแบ่งเป็น 11 บท เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงข้อมูลทางการบัญชีที่นําไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจให้แก่ผู้บริหาร ซึ่งเป็นการเรียนการบัญชีต้นทุนในเชิงการบริหารต้นทุน เนื้อหาในตํารา
เล่มนี้ นําเสนอข้อมูลทางการบัญชีเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลต้นทุนในลักษณะต่างๆ เช่น การ
นําเสนอข้อมูลต้นทุนเพื่อนําไปใช้ประกอบการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ การนําเสนองบ
กําไรขาดทุนภายใต้ระบบต้นทุนรวม และระบบต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกําไร ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม การการวางแผนกําไรและ
งบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่น ต้นทุนมาตรฐานและการประเมินผลการดําเนินงาน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการบัญชีตามความรับผิดชอบ การกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ การ
ใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ และการตัดสินใจรายจ่ายลงทุน  
   ขอขอบพระคุณ ผู้มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนให้ตําราเล่มนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา พี่ บุตรสาว อาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลือและ
เป็นกําลังใจ ขอขอบพระคุณ เพื่อนๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ไม่อาจกล่าวนามได้
ทั้งหมดที่เป็นกําลังใจในการทําตําราครั้งนี้มาโดยตลอด 

ตําราเล่มนี้เหมาะสําหรับนักศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรียน ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็น   
ประโยชน์ต่อผู้อ่าน และผู้ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนเพื่อใช้ในการบริหาร หากมี
ข้อผิดพลาดประการใด ผู้เรียบเรียงยินดีรับฟังและจะนําไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 
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บทท่ี  1   

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการใช้ข้อมูลบญัชีเพ่ือการบริหาร 

 ข้อมูลทางการบัญชีถือเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ การที่ผู้บริหารจะ
ประสบความสําเร็จในการบริหารองค์กร จําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่ มีความรู้และ
ความชํานาญเกี่ยวกับการนําเอาข้อมูลทางการบัญชีมาประยุกต์และนําข้อมูลที่มีมาประกอบการ
ตัดสินใจ และใช้สําหรับการวางแผน การควบคุมและตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
ธุรกิจ ทําให้บริษัทได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่บริษัทมี
ความเกี่ยวข้อง เม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ดังเช่นในยุคปัจจุบัน 

ข้อมูลต้นทุนที่ได้จากการบัญชีถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญในกระบวนการของการ
บริหารจัดการองค์กร เนื่องจากการที่ผู้บริหารจะทําการวางแผนและการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
นั้น ข้อมูลที่นํามาประกอบการตัดสินใจควรท่ีจะมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือการตัดสินใจของ
ผู้ บริหาร  (Relevance) และที่ สํ าคัญข้อ มูลต้อง มีความถูกต้อง  (Accuracy) เชื่ อถือได้ 
(Reliability) และมีความรวดเร็ว ทันต่อความต้องการของผู้บริหาร (Timeliness)  
 ดังนั้น นักบัญชีต้นทุน หรือนักบัญชีบริหาร จึงมีความสําคัญต่อองค์กร เพราะเป็นผู้ที่
นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบัญชีบริหารต่อผู้บริหารของธุรกิจ เพื่อผู้บริหารจะได้นําข้อมูล
ทางการบัญชีไปใช้ในการวางแผนและกําหนดกลยุทธ์หรือนโยบายต่างๆ ต่อไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในตลาดยุคปัจจุบันซึ่งมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง 

การประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า หรือธุรกิจผลิตสินค้า ซึ่ง
อาจจะมีรูปแบบของการประกอบธุรกิจที่หลากหลายประเภท ได้แก่ กิจการเจ้าของคนเดียว ห้าง
หุ้นส่วน และบริษัทจํากัด เป็นต้น โดยทั่วไปธุรกิจมักจะมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลกําไรให้กับ
องค์กร โดยการเพิ่มรายได้จากการดําเนินธุรกิจ แต่อาจจะล้มเหลวในการทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการต้นทุนให้เหมาะสม อาจมีผลทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจก็
เป็นได้  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าข้อมูลทางการบัญชีมีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ เพราะการ
บัญชีเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการบัญชีซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจแต่ละแห่ง โดยมีการจด
บันทึกรายการค้าหรือเหตุการณ์ต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ สรุปผลและจัดทําเป็นรายงานทาง
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การเงินเสนอต่อบุคคลทั้งภายนอกและภายในกิจการ เพื่อนําข้อมูลทางการบัญชีไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของแต่ละฝ่ายซึ่งมีความแตกต่างกัน สําหรับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ลงทุน
ต้องการข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน เป็นต้น 
ส่วนบุคคลภายใน เช่น ผู้บริหารและพนักงานต่างๆ จะนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ควบคุม
และใช้ประกอบการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆ จากการดําเนินงาน ดังนั้น จึงมีการ
จําแนกประเภทการบัญชีเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การบัญชีการเงิน การบัญชีบริหารและการบัญชี
ต้นทุน ซึ่งการบัญชีแต่ละประเภทมีลักษณะ หรือความหมายที่แตกต่างกัน และการนําข้อมูล
ทางการบัญชีมาใช้ประกอบการตัดสินใจก็มีความแตกต่างกันเช่นกัน 

 

หน้าท่ีหลกัของผูบ้ริหาร  

ผู้บริหารในแต่ละระดับของแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง หรือระดับกลางมี
หน้าที่สําคัญอยู่ 4 หน้าที่ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การกํากับ (Directing) การควบคุม 

(Controlling)  และการตัดสินใจ (Decision Making) โดยแต่ละหน้าที่หลักของผู้บริหาร สามารถ
อธิบายได้ดังนี้ 

 

1. การวางแผน  

     หน้าที่หลักของผู้บริหารเริ่มตั้งแต่การวางแผนธุรกิจ (Planning)  กําหนด
วัตถุประสงค์หลักของการดําเนินธุรกิจ กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ ของแต่ละแผนก 
และกําหนดนโยบายรวมไปถึงวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กร 
เช่น บริษัทต้องการเพิ่มยอดขาย หรือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด โดยการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ 
หรือขยายฐานลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขายให้มีจํานวนมากขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจอาจมีการเพิ่ม
ภาพลักษณ์ขององค์กร โดยการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสังคมและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทมีช่ือเสียงท่ีดีขึ้น ในสายตาของผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การเพิ่มยอดขาย และมีผลต่อกําไรของกิจการในระยะยาวได้ 

 

2. การก ากบัดแูลและการสัง่การ  
      หลังจากที่ผู้บริหารได้ทําการวางแผนแล้ว เพื่อให้แผนธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่

ผู้บริหารวางไว้ ดังนั้น หน้าที่หนึ่งที่มีความสําคัญคือ การกํากับดูแลและการสั่งการ  (Directing) 
เพื่อให้การดําเนินงานในแต่ละวันขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
กิจการ ตัวอย่างหน้าที่การกํากับดูแลและการสั่งการของผู้บริหาร เช่น ผู้จัดการฝ่ายขายมีหน้าที่
วางแผนการขายผลิตภัณฑ์ในแต่ละเดือน ข้อมูลที่ผู้จัดการฝ่ายขายต้องการคือ ข้อมูลจํานวน
สินค้าที่ขายได้ในแต่ละวัน ดังนั้นพนักงานขายต้องมีการเก็บข้อมูลจํานวนสินค้าที่ขายได้ในแต่
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ละวัน รวมไปถึงยอดขายเพื่อเสนอให้กับผู้จัดการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น ข้อมูลแผนปริมาณการขายจากฝ่ายขาย จะถูกส่งต่อ
ให้กับผู้จัดการฝ่ายผลิต เพื่อจะได้ทราบว่าปริมาณสินค้าที่แผนกหรือโรงงานจะต้องผลิตมี
จํานวนเท่าใด เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า แต่ละฝ่ายในองค์กรหนึ่งๆ มีความเกี่ยวข้องกันอยู่
ตลอดเวลา แนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานจึงต้องมีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานใน
แต่ละขั้นตอนให้ละเอียดเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ง่าย และมีความเข้าใจในงานที่
เกี่ยวข้องกับงานของตน  

 

3. การควบคมุ  

     เม่ือผู้บริหารได้วางแผนการปฏิบัติงานโดยการจัดทํางบประมาณการดําเนินงาน 
ตัวอย่างเช่น งบประมาณการขาย งบประมาณการผลิต งบประมาณต้นทุนการผลิต งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เป็นต้น สิ่งที่จําเป็นตามมาคือ การควบคุม (Controlling) ถ้าไม่มี
การควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ล่วงหน้า สิ่งที่ผู้บริหารวางแผนไว้จะไม่สามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งจะส่งผลต่อผลการดําเนินงานในภาพรวมขององค์กร ผู้ที่มีหน้าที่เก็บ
และรวบรวมข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่เกิดขึ้นจริง ส่วนใหญ่จะเป็นนักบัญชีหรือบุคคลที่อยู่ใน
แผนกนั้นๆ แล้วนําข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงมาเปรียบเทียบกับตัวเลขที่อยู่ในแผนงบประมาณ
ดังกล่าวข้างต้น การเปรียบเทียบตัวเลขตามแผนงบประมาณกับตัวเลขจริงที่เกิดขึ้น เป็นเหมือน
การควบคุมให้ธุรกิจทําได้ตามเป้าหมาย จะนําเสนอในลักษณะเป็นรายงานผลการดําเนินงาน 
(Performance Reports) ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ
ดําเนินงานของแต่ละแผนกว่าเป็นไปตามแผนที่กําหนดหรือไม่ ดังนั้นการควบคุมจึงถือว่าเป็น
หน้าที่ที่มีความสําคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะการควบคุมใช้สําหรับเป็นเครื่องมือในการวัดผลการ
ดําเนินงานของผู้จัดการแต่ละแผนกว่าผลจากการปฏิบัติงานจริงเกิดผลต่างระหว่างตัวเลขตาม
แผนงบประมาณกับตัวเลขของจริงที่เกิดขึ้นหรือไม่ เป็นผลต่างที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ 
หลังจากนั้นหาสาเหตุว่าถ้าหากไม่เป็นไปตามแผนเป็นเพราะเหตุใด เพื่อที่จะกําหนดเป็น
แนวทางในการปรับปรุง และแก้ไขให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

4. การตดัสินใจ  

   หน้าที่หลักของผู้บริหารคือการตัดสินใจ (Decision Making) แต่การจะตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องหรือไม่นั้น ผู้บริหารจําเป็นต้องได้ข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเลขและไม่ใช่ตัวเลขที่มีความ
เกี่ยวข้องกับปัญหา ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ รวมไปถึงข้อมูลต้องรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
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เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้องคํานึงถึงต้นทุน
และผลตอบแทนที่ได้รับด้วยเช่นกัน ตัวอย่างการตัดสินใจระยะสั้นของผู้บริหาร เช่น การ
ตัดสินใจรับคําสั่ งซื้อพิ เศษจากลูกค้า การตัดสินใจผลิตสินค้าเองหรือซื้อสินค้าจาก
บุคคลภายนอก หรือการตัดสินใจยกเลิกหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง ตัวอย่าง
ประเด็นการตัดสินใจระยะยาวของผู้บริหาร เช่น การตัดสินใจลงทุนในโครงการใดโครงการหนึ่ง 
ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมาก และผลตอบแทนที่จะได้รับกลับคืนต้องใช้เวลานาน เช่น การ
ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ การสร้างโครงการบ้านจัดสรรหรือโครงการคอนโดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย  

เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ในแต่ละประเด็นการตัดสินใจ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีความ
แตกต่างกัน ดังนั้นการนําเสนอข้อมูลที่เสนอให้กับผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน 
และที่สําคัญข้อมูลที่นํามาใช้ประกอบการตัดสินใจจําเป็นต้องมีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ (ตัวเลข) 
และข้อมูลเชิงคุณภาพ (ไม่เป็นตัวเลข) ประกอบการตัดสินใจเสมอ   

 

ข้อมลูทางการบญัชีกบัการบริหาร 

ข้อมูลทางการบัญชี (Accounting Information) หมายถึง ข้อมูลที่เกิดจากการจัดเก็บ 
รวบรวมได้จากหลักฐานอันเที่ยงธรรมที่มีความเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นท้ังในอดีตและท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งข้อมูลทางการบัญชี สามารถจําแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้  

ข้อมูลการบัญชีการเงิน (Financial Accounting Information) เป็นข้อมูลทางการบัญชีที่
ได้จากกระบวนการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล บันทึก จําแนกประเภทข้อมูลทางการบัญชีที่
เกิดขึ้นจริง และสรุปผลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปของรายงานทางเงิน เพื่อเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในอดีตต่อบุคคลภายนอกกิจการ หรือผู้มีส่วน
ได้เสียกับกิจการ เช่น เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น หน่วยงานรัฐบาล เช่น กรมสรรพากร หรือผู้ที่สนใจข้อมูล
คนอื่น ๆ เป็นต้น โดยทั่วไปข้อมูลการบัญชีการเงินจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชี และวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีโดยใช้หลักการบัญชีที่รับรองกันโดยทั่วไป (Generally Accepted Accounting 

Principles : GAAP) เป็นหลักการบัญชีที่ใช้ในการจัดทํางบการเงิน เพื่อเสนอข้อมูลให้กับ
บุคคลภายนอกให้ได้ข้อมูลครบถ้วน และนําข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์
ของผู้ใช้ข้อมูล (สมนึก เอื้อจิระพงศ์พันธ์, 2552) นอกจากนี้ ข้อมูลการบัญชีการเงินยังเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหารของกิจการด้วยเช่นกัน นั่นคือ ข้อมูลเหล่านี้ทําให้ผู้บริหารทราบถึงรายได้ 
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงว่ามีจํานวนเท่าใด ซึ่งสามารถทําให้ทราบถึงผลการ
ดําเนินงานที่แท้จริงของบริษัท เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ หรือการนําเอาข้อมูล
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงไปเปรียบเทียบกับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่วางแผนเอาไว้ เพื่อใช้สําหรับการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือทําให้ทราบต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการ
กระบวนการผลิตว่ามีต้นทุนเท่าไรแล้วนําไปสู่การบริหารจัดการต้นทุนต่อไป และที่สําคัญ
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เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลการบัญชีการเงินจากงบการเงินประเภทต่างๆ ของ
บริษัทเพื่อใช้สําหรับการประเมินความสําเร็จของกิจการว่าเป็นไปตามที่วางแผนไว้หรือไม่ 

ข้อมูลการบัญชีบริหาร (Managerial Accounting Information) เป็นข้อมูลบัญชีที่จัดทํา
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหารแต่ละระดับทั้งระดับกลางจนถึง
ระดับสูงที่ต้องการข้อมูลเพื่อนําไปใช้ในการวางแผน การกํากับ การควบคุม และการตัดสินใจ 
(สมนึก เอื้อจิระพงศ์พันธ์, 2552) ซึ่งในการจัดทํารายงานทางการเงินและการบัญชีที่ใช้ข้อมูล
การบัญชีบริหาร จะมีการนําเสนอในลักษณะและรูปแบบต่างๆ กัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของ
ฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารในระดับต่างๆ ข้อมูลดังกล่าวอาจนําไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
ทั้งที่เกิดขึ้นเป็นประจําหรือเป็นกรณีพิเศษ (ดวงมณี โกมารทัต, 2559)  

นั่นคือ กิจการต้องการข้อมูลการบัญชีบริหาร เพื่อใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกิจการ เช่น นําข้อมูลไปใช้สําหรับวางแผนการผลิตสินค้า การ
วางแผนการซื้อวัตถุดิบ การวางแผนกําลังคน การกําหนดราคาสินค้า รวมถึงการวางแผนการ
ตัดสินใจลงทุนต่างๆ เช่น การซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายกําลังการผลิต การขยายโรงงาน การสร้าง
โกดังหรือคลังสินค้าสําหรับการเก็บสินค้า การขยายสาขา เป็นต้น รวมถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับ
การจัดหาเงิน เช่น การเพิ่มทุนจากเจ้าของ หรือการขายหุ้นเพิ่มทุน การกู้ยืมเงินธนาคารหรือ
สถาบันการเงิน เป็นต้น ซึ่งการตัดสินใจเหล่านี้จําเป็นที่ผู้บริหารต้องมีข้อมูลการบัญชีบริหาร 
เพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว  

 

ข้อมูลการบัญชีต้นทุน (Cost Accounting Information) เป็นข้อมูลทางการบัญชีที่ได้
จากการบันทึกและจัดทํารายงานการวัดค่าของต้นทุนในการผลิตสินค้าและการบริการ ขอบเขต
งานของการบัญชีต้นทุนจึงได้แก่การรวบรวมข้อมูลต้นทุน บันทึก แยกประเภท จัดสรรหรือปัน
ส่วน สะสม และจัดทํารายงานเกี่ยวกับต้นทุนในลักษณะต่างๆ ตามความประสงค์ของฝ่าย
จัดการ (ดวงมณี โกมารทัต, 2559) 

นั่นคือ ธุรกิจมีความจําเป็นต้องใช้ข้อมูลการบัญชีต้นทุน เพื่อใช้ในการวัดค่าของต้นทุน
สินค้าหรือการบริการที่แท้จริง เพื่อนําไปใช้เป็นเกณฑ์หรือฐานสําหรับการกําหนดราคาสินค้า
และการบริการ นอกจากนี้ ผู้บริหารนําข้อมูลต้นทุนมาใช้ประโยชน์ในการบริหารต้นทุน เช่น 
กิจการต้องการลดต้นทุนเพื่อให้มีกําไรเพิ่มขึ้น โดยการลดกระบวนการผลิต หรือกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดต้นทุน หรือลดสาเหตุของการเกิดต้นทุน เช่น ผู้บริหารต้องพิจารณาว่ากิจกรรมการ
ดําเนินงานมีกิจกรรมใดบ้างที่เป็นกิจกรรมเพิ่มมูลค่า (Value – added Activities) ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือการบริการ ทําให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการ
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ของธุรกิจ และกิจกรรมใดบ้างไม่เพิ่มมูลค่า (Non value – added Activities) ให้กับสินค้าหรือ
การบริการ ซึ่งผู้บริหารจะให้ความสําคัญและทําการปรับปรุงกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ า
และการบริการ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความจําเป็นต่อการดําเนินงาน แต่จะไปลดกิจกรรมที่ไม่
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือการบริการ เม่ือสามารถลดกิจกรรมนี้ได้จะทําให้ต้นทุนลดลง และ
สามารถไปเพิ่มผลกําไรให้กับกิจการได้มากขึ้นนั่นเอง แต่ในปัจจุบัน การใช้ข้อมูลต้นทุน
แบบเดิมไม่เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงต้องมีการนําเอาข้อมูลต้นทุนไปใช้
ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ของกิจการ ซึ่งจะนําไปสู่แนวคิดเรื่องการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Cost Management) ตามแนวคิดการพัฒนาการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ยุคใหม่ มี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 1) การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (Customer Satisfaction) 2) การมี
ต้นทุนท่ีต่ํากว่าคู่แข่งขัน (Low Cost than Competitors) 3) จัดให้มีกระบวนการวิเคราะห์คุณค่า 
(Value Chain Analysis) และ 4) มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 

(สุวรรณ หวังเจริญเดช, 2557) การที่ธุรกิจจะการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ให้ประสบความสําเร็จ
ได้นั้นจําเป็นต้องเลือกกลยุทธ์ที่เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า การบริหารต้นทุนจึงเข้ามามีบทบาทต่อ
การวางแผน และนําไปปฏิบัติเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสําหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสิน ใจ 
สามารถปรับเปลี่ยนเทคนิค วิธีการให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

 

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ข้อมูลทางการบัญชีมาจากหลายแหล่ง อาจเป็นข้อมูลที่
ได้จากหลักการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร และการบัญชีต้นทุน ซึ่งผู้บริหารมีความจําเป็นที่
จะต้องใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์สําหรับงานบริหารด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
การวางแผน การควบคุม การประเมินผล รวมถึงการตัดสินใจว่ามีการใช้และการจัดสรร
ทรัพยากรต่างๆ ในองค์กรได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ธุรกิจจะประสบ
ความสําเร็จหรืออยู่รอดได้ในตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเช่นปัจจุบัน กิจการควรมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการบัญชีที่ได้จากแหล่งต่างๆ และสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้
ประกอบการตัดสินใจ และที่สําคัญก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด   

ดังนั้นในบทนี้จึงอธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน 
ความหมายของการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร และ การบัญชีต้นทุน ความสัมพันธ์ระหว่าง
การบัญชีทั้งสามลักษณะ นอกจากนี้ยังอธิบายถึงความสําคัญของการบัญชีในการบริหารธุรกิจ 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นทุน การจําแนกประเภทต้นทุน ซึ่งข้อมูลต้นทุนแต่ละประเภทมี
วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลที่แตกต่างกัน หรือเป็นข้อมูลที่นําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร 
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ความหมายของการบญัชีการเงิน การบญัชีบริหารและการบญัชีต้นทนุ 

ขอบเขตของหลักการบัญชีได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การบัญชีการเงิน การ
บัญชีต้นทุน และการบัญชีบริหาร ซึ่งการบัญชีการเงินมีความหมายและขอบเขตค่อนข้างกว้าง 
เนื่องจากเป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํางบการเงินเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ
กิจการในภาพรวมเสนอต่อบุคคลภายนอก งบการเงินต้องจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไป ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินจึงเน้นไปที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต มีหลักฐาน
อ้างอิงที่ชัดเจน ถูกต้อง และมีความเชื่อถือได้ ส่วนการบัญชีต้นทุน เป็นหลักการบัญชีที่เกี่ยวกับ
การสะสมต้นทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ใช้เพื่อการ
วางแผน ควบคุม และการตัดสินใจเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นข้อมูลทางด้านต้นทุนจึงมีทั้ง
ข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเพื่อคํานวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือจัดทําแผนธุรกิจเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งในอนาคต จึง
กล่าวได้ว่าการบัญชีต้นทุนถือเป็นส่วนหนึ่งของการบัญชีบริหาร ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในความหมายของการบัญชีทั้งสามประเภทมากยิ่งขึ้น จึงขออธิบายความหมายของการบัญชี
การเงิน การบัญชีต้นทุน และ การบัญชีบริหาร ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  

 

1. การบญัชีการเงิน  
      การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) หมายถึง กระบวนการทางการบัญชีที่

เกี่ยวกับการจัดเก็บรวบรวม จําแนก และรายงานข้อมูลทางการเงินของกิจการที่เกิดขึ้นในอดีต
ของกิจการให้แก่บุคคลภายนอก (External users) ที่ต้องการใช้ข้อมูลทางการเงินนั้น เช่น นัก
ลงทุน ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และหน่วยงานของรัฐบาล เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความ
ผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลทางการเงินของบุคคลภายนอก และเพื่อให้การเสนอข้อมูลทาง
การเงินของกิจการต่างๆ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน การบัญชีการเงินจึงถูกจัดทําขึ้นภายใต้
หลักการบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป (Generally Accepted Accounting Principles: GAAP) 

(สมนึก เอื้อจิระพงศ์พันธ์, 2552) ซึ่งการบัญชีการเงินเป็นการเน้นที่ข้อมูลทางการเงินในอดีต 
เพื่อเตรียมและนําเสนอข้อมูลการบัญชีในรูปของงบการเงิน เพื่อรายงานข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของผู้ใช้งบการเงิน
ภายนอก (ดวงมณี โกมารทัต, 2559) 
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2. การบญัชีต้นทุน  
      การบัญชีต้นทุน (Cost Accounting) เป็นหลักการบัญชีที่เกี่ยวกับการสะสมและ

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร เพื่อการวางแผน ควบคุม และการตัดสินใจใน
เรื่องอื่นๆ โดยปกติ การบัญชีต้นทุนมีหน้าที่หลักในการสะสมข้อมูลทางด้านต้นทุนที่เป็นข้อมูล
ที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อคํานวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์รวมทั้งใช้ประมาณมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
นอกจากนี้ การบัญชีต้นทุนยังเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมาณหรือการพยากรณ์ต้นทุนที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตเพื่อการตัดสินใจอีกด้วย (สมนึก เอื้อจิระพงศ์พันธ์, 2552) นอกจากนี้ การ
บัญชีต้นทุนยังเป็นการบัญชีที่บันทึกและจัดทํารายงานการวัดค่าของต้นทุนในการผลิตสินค้า
รวมถึงต้นทุนการให้บริการ ขอบเขตงานของการบัญชีต้นทุนจึงได้แก่การรวบรวมข้อมูลต้นทุน 
บันทึกแยกประเภท แบ่งสรรหรือปันส่วน สะสมและจัดทํารายงานเกี่ยวกับต้นทุนในลักษณะ
ต่างๆ ตามความประสงค์ของฝ่ายจัดการ (ดวงมณี โกมารทัต, 2559) 

 

3. การบญัชีบริหาร  
     การบัญชีบริหาร หรือ การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting) ถือเป็น

การบัญชีแขนงหนึ่งที่เกี่ยวข้องการกระบวนการทางการบัญชี ซึ่งเริ่มตั้งแต่การแจกแจง การวัด 
การวิเคราะห์ การแปลผล และการสื่อสารข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการบัญชี เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของธุรกิจ ข้อมูลที่ได้จากการบัญชีบริหารเป็นข้อมูลที่มีความจําเป็นต่อผู้บริหาร
หรือบุคคลอื่นท่ีมีหน้าที่ในการวางแผน การกํากับดูแล การควบคุม การตัดสินใจ และรวมไปถึง
การประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กร (ศศิวิมล มีอําพล, 2558) ซึ่งการบัญชีบริหาร จะเน้น
การนําเสนอข้อมูลการบัญชีให้กับบุคคลภายในองค์กร (Internal users)  เช่น ผู้บริหาร ผู้จัดการ
ของบริษัท ซึ่งการบัญชีบริหารเปรียบเสมือนเครื่องมือทางการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ ซึ่งข้อมูลทางการบัญชีบริหารจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารเพื่อนําไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ (Horngren et al., 2012) อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรของ
กิจการ รวมทั้งมีความรับผิดชอบในการบริหารที่มีต่อเจ้าของกิจการ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อการเสนอรายงานของมูลทางการเงินที่ไม่ใช่กลุ่มผู้บริหารของกิจการ (สมนึก 
เอื้อจิระพงศ์พันธ์, 2552) ดังนั้น การบัญชีบริหารจะเกี่ยวข้องกับการบัญชีที่นํามาใช้ในการ
วางแผน ควบคุม รวมไปถึงการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ข้อมูลที่ใช้จึง
ไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป (GAAP) และไม่มีมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินเป็นข้อบังคับ แต่ข้อมูลที่นําเสนอเป็นไปตามความต้องการของผู้บริหาร 

 ดังนั้น จากความหมายของการบัญชีการเงิน การบัญชีต้นทุนและการบัญชี
บริหาร จะเห็นได้ว่าการบัญชีทั้งสามประเภท มีความเหมือนและความแตกต่างกันในบาง
ประเด็น ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดในหัวข้อถัดไป 
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ความแตกต่างระหว่างการบญัชีการเงิน การบญัชีบริหารและการบญัชีต้นทนุ 

จากความหมายของการบัญชีการเงิน การบัญชีต้นทุนและการบัญชีบริหาร ดังได้กล่าว
ไว้ในหัวข้อก่อนหน้า จะเห็นได้ว่าการบัญชีทั้งสามประเภท มีความแตกต่างกันในบางประเด็น 

ซึ่งสามารถสรุปความแต่งต่างของการบัญชีแต่ละประเภทออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ความ
แตกต่างระหว่างการบัญชีต้นทุนและการบัญชีการเงิน ความแตกต่างระหว่างการบัญชีการเงิน
และการบัญชีบริหาร และความแตกต่างระหว่างการบัญชีต้นทุนและการบัญชีบริหาร ซึ่งแต่ละ
ลักษณะสามารถอธิบายรายละเอียด ได้ดังนี้  

 

1. การบญัชีต้นทุนและการบญัชีการเงิน 

      โดยทั่วไปการบัญชีต้นทุนจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
เป็นฐานข้อมูลที่ใช้สนับสนุนหลักการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร เพราะการบันทึกบัญชี
ต้นทุนเพื่อจัดทํางบการเงินเพื่อเสนอข้อมูลต้นทุนให้กับบุคคลภายนอกต้องใช้หลักการบัญชี
การเงิน เช่น การบันทึกต้นทุนผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิต จะต้องใช้ต้นทุนจริงในการบันทึกบัญชี ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นใน
อดีต เม่ือคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้ระบบต้นทุนรวม หรือต้นทุนเต็ม (Full Costing หรือ 
Absorption Costing) ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งเป็นหลักการของการ
บัญชีการเงิน แต่ถ้าหากนักบัญชีต้องการนําเสนอข้อมูลต้นทุนเพื่อนําเสนอในรูปของรายงาน
ต่างๆ ต่อผู้บริหารขององค์กร ผู้บริหารแต่ละระดับจะมีความต้องการข้อมูลที่แตกต่างกัน ทั้ง
รูปแบบการนําเสนอ ระยะเวลา และลักษณะของข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้ ในปัจจุบันสภาพการ
แข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตลอดเวลา ดังนั้น 
การบัญชีต้นทุนมีการพัฒนาไปในทางการบัญชีบริหารมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลมีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง นักบัญชีจึงไม่จําเป็นต้องยึดหลักการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป อาจมีการคาดคะเนหรือการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต เช่น พยากรณ์ยอดขาย 
ประมาณการค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานต่างๆ เป็นต้น ซึ่งการนําเสนอข้อมูลในลักษณะนี้ ไม่
จําเป็นต้องเป็นข้อมูลทางการเงิน อาจเป็นข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงิน เช่น คุณภาพของสินค้า 
กําลังการผลิต สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น 

 

2. การบญัชีการเงินและการบญัชีบริหาร 

      จากความหมายของการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่ได้
จากบัญชีการเงิน นักบัญชีจําเป็นต้องจัดทําข้อมูลทางการบัญชีตามหลักการบัญชีที่ได้รับการ
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รับรองโดยทั่วไป (Generally Accepted Accounting Principles : GAAP) และต้องให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (International Financial Reporting Standards: IFRS) 

รวมไปถึงการจัดทํางบการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ข้อมูลทางการเงินที่ได้นําเสนอไว้ในงบการเงินดังกล่าวข้างต้น แต่สําหรับผู้บริหารต้องการใช้
ข้อมูลบัญชีเพื่อนํามาใช้ในการวางแผนและการบริหาร ซึ่งข้อมูลบางอย่างอาจเป็นข้อมูลที่ยังไม่
เกิดขึ้น ต้องมีการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ เช่น สภาพเศรษฐกิจ 
สภาพการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้บริหารต้องนํามาใช้
ประกอบการตัดสินใจ ข้อมูลไม่จําเป็นต้องมาจากหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ไม่มีรูปแบบ
ทีเ่ป็นมาตรฐาน ข้อมูลที่นําเสนอจะเสนอเฉพาะส่วนของข้อมูลที่จําเป็นต่อการตัดสินใจเท่านั้น   

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร หรือในที่นี้คือ การ
บัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร มีความแตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างสามารถแสดงรายละเอียดแยก
เป็นประเด็นของความแตกต่างแต่ละหัวข้อ ซึ่งประกอบด้วย เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ข้อมูล 
รูปแบบของการนําเสนอข้อมูล ระยะเวลาในการนําเสนอ วัตถุประสงค์การนําเสนอ ลักษณะของ
ข้อมูลที่นําเสนอ กระบวนการตรวจสอบ  การวัดผลการดําเนินงาน ดังรายละเอียดแยกตาม
ประเด็นต่างๆ ดังนี้  

 

2.1 ผูใ้ช้ข้อมลู 

           ผู้ใช้ข้อมูลของการบัญชีการเงินจะมีทั้งบุคคลภายนอก ซึ่งได้แก่ ผู้ลงทุน 
เจ้าหนี้ กรมสรรพากร หรือหน่วยงานราชการ เป็นต้น และบุคคลภายในองค์กร เช่น ผู้บริหาร 
พนักงาน เป็นต้น ส่วนผู้ใช้ข้อมูลการบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลภายใน
องค์กร ได้แก่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการตัดสินใจ   

 

2.2 รปูแบบของการน าเสนอข้อมลู 

          การนําเสนอข้อมูลการบัญชีการเงิน จะถูกจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่ได้รับ
การรับรองโดยทั่วไป (Generally Accepted Accounting Principles : GAAP) และเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (International Financial Reporting Standards : IFRS) 

ส่วนการนําเสนอข้อมูลการบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร ไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่
ได้รับการรับรองโดยทั่วไป (GAAP) หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS) แต่ให้
เป็นไปตามความต้องการของผู้บริหาร 
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2.3 ระยะเวลาในการน าเสนอ 

          ช่วงเวลาการนําเสนอข้อมูลการบัญชีการเงินจะถูกกําหนดไว้แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่
กับการกําหนดรอบระยะเวลาบัญชีของแต่ละกิจการ ซึ่งอาจจะกําหนดเป็นรายไตรมาส รายครึ่ง
ปี และรายปี แต่เม่ือกําหนดเป็นแบบใดต้องนําเสนอเป็นประจําตามที่กําหนด ส่วนการบัญชี
ต้นทุนเพื่อการบริหาร การนําเสนอข้อมูลไม่ได้กําหนดไว้แน่นอน อาจเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน
หรือรายไตรมาส ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริหาร 

 

2.4 วตัถปุระสงคก์ารน าเสนอ 

           การนําเสนอข้อมูลการบัญชีการเงินจะเป็นการแสดงข้อมูลทางการบัญชีใน
ภาพรวมของทั้งองค์กร ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เช่น งบกําไร
ขาดทุนของทั้งบริษัทที่มีการนําเสนอตามรูปแบบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส่วน
การนําเสนอข้อมูลการบัญชีบริหาร จะนําเสนอเป็นรายละเอียด แยกตามแผนกหรือส่วนงาน
ย่อยที่อยู่ในบริษัท เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บริหาร เช่น งบกําไรขาดทุนแยกตามแผนก 
หรือสายผลิตภัณฑ์ หรือแยกตามเขตการขาย หรือส่วนงานย่อยของบริษัทนั้นๆ เป็นต้น 

 

2.5 ลกัษณะของข้อมูลท่ีน าเสนอ 

           การนําเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักการบัญชีการเงินจะเป็นในรูปตัวเงิน ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต เช่น ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นงบแสดงฐานะ
การเงิน งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด เป็น
ต้น ส่วนข้อมูลที่ได้จากหลักการบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร จะเป็นการนําเสนอข้อมูลที่เป็นทั้ง
ข้อมูลในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน และเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกรายการทั้งในอดีตและสิ่งที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม แนวโน้มของ
ตลาดในอนาคต การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อธุรกิจ เป็นต้น 

 

2.6 กระบวนการตรวจสอบ 

            ข้อมูลที่ได้จากการบัญชีการเงิน ต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชี
รับอนุญาต  (Certified Public Accountant : CPA) หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor : 

TA) แต่สําหรับข้อมูลการบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหารไม่จําเป็นต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้
ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร เพียงแต่ข้อมูลนั้นสามารถสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริหาร ผู้บริหารได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง เกี่ยวข้องหรือสามารถนําข้อมูลไปใช้
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที ก็ถือว่าเพียงพอแล้ว 
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2.7 การวดัผลการด าเนินงาน 

           การวัดผลการดําเนินงานจากกระบวนการของการบัญชีการเงิน จะพิจารณา
จากข้อมูลที่เป็นตัวเงินเท่านั้น เช่น พิจารณาตัวเลขกําไรหรือขาดทุน โดยการเปรียบเทียบ
ข้อมูลปีก่อนกับปีปัจจุบันว่ามีผลกําไรหรือขาดทุนสูงหรือต่ํากว่าปีที่ผ่านมา เป็นต้น ส่วนการ
วัดผลการดําเนินงานข้อมูลที่นําไปใช้เพื่อการจัดการ จะพิจารณาทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงิน เช่น คุณภาพของสินค้าและการบริการ นโยบายขององค์กรว่ามีการคํานึงถึงผลกระทบที่
มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจในระยะยาว ทําให้ลูกค้ามีความ
เชื่อถือ และซ้ือสินค้ากับบริษัทต่อเนื่องยาวนาน เป็นต้น 

           จากข้อมูลที่อธิบายข้างต้น เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นสามารถสรุปประเด็นความ
แตกต่างกันของแต่ละหัวข้อ ดังแสดงในตารางที่ 1.1 

ตารางท่ี 1.1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการบัญชีการเงินและการบัญชีต้นทุน (เพื่อการ
บริหาร) 

หวัข้อ การบญัชีการเงิน การบญัชีต้นทุน 

(เพ่ือการบริหาร) 

1.ผู้ใช้ข้อมูล 

 

 

บุคคลทั้งภายนอก เช่น นักลงทุน 
เจ้าหนี้ ธนาคาร กรมสรรพากร 
ผู้ขายสินค้า เป็นต้น 

บุคคลภายในองค์กร เช่น ผู้บริหาร 
พนักงานในองค์กร 

2. รู ปแบบของ
การนําเสนอ 

 

 

เป็นไปตามหลักการบัญชีที่ได้รับ
การรับรองโดยทั่วไป (GAAP) 

และเป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (IFRS) 

ไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามหลักการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป หรือตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
เป็ น ไปตามความต้ อ งการขอ ง
ผู้บริหาร 

3.ระยะเวลาใน
การนําเสนอ 

 

 

ระยะเวลาของการนําเสนอข้อมูล
จะถูกกําหนดไว้แน่นอน ราย
เดือน รายไตรมาส และรายปี แต่
เ ม่ื อกํ าหนด เป็นแบบใดต้ อ ง
นํ า เสนอเป็นประ จําตามช่ว ง
ระยะเวลานั้น  

ระยะเวลาของการนําเสนอข้อมูล
ไม่ได้กําหนดไว้แน่นอน จะนําเสนอ
ข้ อ มู ล ต า ม ค ว าม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้บริหาร อาจเป็นรายสัปดาห์ ราย
เดือนหรือรายไตรมาสก็ได้ 

4.วัตถุประสงค์
การนําเสนอ 

 

 

แสดงข้อ มูลทางการบัญชี ใน
ภาพรวมของทั้งองค์กร ที่มีความ
สอดคล้ อ งกั บมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  

จะนําเสนอเป็นรายละเอียด แยกตาม
แผนกหรือส่ วนงานย่อยที่ อยู่ ใน
บริษัท เพื่อให้ผู้บริหารนําข้อมูลไปใช้
ประกอบการตัดสินใจ 
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ตารางท่ี 1.1 (ต่อ) 
หวัข้อ การบญัชีการเงิน การบญัชีต้นทุน (เพ่ือการบริหาร) 

5.ลักษณะของข้อมูล
ท่ีนําเสนอ 

 

การนําเสนอข้อมูลจะเป็นในรปูของ
ของตัวเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้น
แล้วในอดีต เช่น ข้อมูลต่างๆท่ีอยู่ใน
งบการเงิน ไม่ว่าจะเปน็งบแสดงฐานะ
การเงิน งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบ
กระแสเงินสด  
เป็นต้น 

การนําเสนอข้อมูลจะมีท้ังท่ีแสดงเป็น
ในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตวัเงิน เป็น
ข้อมูลทั้งในอดีตและคาดวา่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต เช่น ข้อมูลในงบประมาณ
ประเภทต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
การแข่งขันในอุตสาหกรรม แนวโน้ม
ของตลาดในอนาคต การเปลีย่นแปลง
ทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อธุรกิจ เป็นต้น  

6.กระบวนการ
ตรวจสอบ 

 

 

ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับ
อนุญาต หรือ ผู้สอบบัญชีภาษอีากร 
 

ไม่มีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบ
บัญชีรับอนุญาต หรือ ผู้สอบบัญชีภาษี
อากร 
เพียงแต่ข้อมูลนั้นสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริหาร ก็ถือว่าเพียงพอ
แล้ว 

7.การวัดผลการ
ดําเนินงาน 

การวัดผลการดําเนินงานจะพจิารณา
จากข้อมูลท่ีเป็นตัวเงินเท่านั้น  

การวัดผลการดําเนินงานจะพจิารณา
ท้ังข้อมูลท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  

 

ที่มา : (ปรับปรุงจากศศิวิมล มีอําพล, 2558 : 1 - 4) 

 

3. การบญัชีต้นทุนและการบญัชีบริหาร 

       เม่ือพิจารณาจากความหมายของการบัญชีต้นทุนและการบัญชีบริหาร จากตํารา
การบัญชีต้นทุนและการบัญชีบริหารหลายเล่ม จะเห็นได้ว่าการบัญชีต้นทุนเป็นส่วนหนึ่งของ
การบัญชีบริหาร เพราะต่างมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอในรูปของรายงานต่างๆ เพื่อเสนอข้อมูล
ให้กับผู้บริหารนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจ แต่ถ้าเน้นที่วัตถุประสงค์ของการจัดทําบัญชี การ
บัญชีต้นทุนเน้นไปที่การประมวลผล และการประเมินค่าของข้อมูลต้นทุนในการผลิตสินค้าและ
การบริการ ตลอดจนต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน ในขณะที่การบัญชีบริหารจะเน้น
ไปที่การวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อเป็นเครื่องมือสําหรับการบริหาร จัดการธุรกิจ 
เพราะวิธีการประมวลผล การประเมินค่าและการใช้ประโยชน์มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องซึ่งกัน
และกัน (ดวงมณี โกมารทัต, 2559) ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะแยกเนื้อหาระหว่างการบัญชี
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ต้นทุน และการบัญชีบริหารออกจากกัน แต่สําหรับตําราเล่มนี้ วิชาการบัญชีต้นทุน 2 เนื้อหาจะ
เน้นไปที่การใช้ข้อมูลการบัญชีต้นทุนเพื่อใช้สําหรับการวางแผน ควบคุม หรือนําไปใช้สําหรับ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ดังนั้น ตําราเล่มนี้จึงเป็นข้อมูลหรือเนื้อหาที่เน้นไปที่การ
บัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร นั่นเอง 
 

วตัถปุระสงคข์องการบญัชีต้นทนุ  

โดยท่ัวไปการบัญชีต้นทุนเป็นการนําเสนอข้อมูลทางการบัญชีให้กับผู้บริหารหรือบุคคล
อื่นที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ โดยข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับ
ความต้องการของผู้บริหาร และวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลนั้น ตัวอย่างข้อมูลการบัญชีที่
นําไปใช้ในการตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น  

1. ข้อมูลต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เพื่อจัดทํางบ
การเงินไม่ว่าจะเป็นงบต้นทุนการผลิต และงบกําไรขาดทุน เพื่อเสนอข้อมูลทางการเงินให้กับ
บุคคลภายนอกและภายในประกอบการตัดสินใจ 

2. ข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย เพื่อใช้ในการกําหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ 
3. ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆของธุรกิจบริการ เพื่อใช้ในการกําหนดอัตรา

ค่าบริการของธุรกิจนั้นๆ 

4. ข้อมูลต้นทุนซ่ึงแบ่งไปตามพฤติกรรมต้นทุน ได้แก่ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร หรือ
ต้นทุนผสม เพื่อนําไปใช้ในการวางแผนและควบคุม รวมไปถึงใช้ในการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกําไร เช่น การคํานวณหาจุดคุ้มทุน หรือการวางแผน
กําไรของธุรกิจ 

5. ข้อมูลต้นทุนท่ีเกิดขึ้นแล้ว ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่ได้แต่สามารถนําข้อมูล
ในอดีตมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นแนวโน้มในการจัดทํางบประมาณ ใช้ประกอบการวางแผนกําไร
ในอนาคต 

6. ข้อมูลต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะเป็นต้นทุนที่เกี่ยวกับวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต เพื่อกําหนดเป็นต้นทุนมาตรฐานใช้ในการคํานวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 

7. ข้อมูลต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อนําไปใช้ในการวิเคราะห์
แนวโน้มของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต กําหนดเป็นกลยุทธ์ของ
ธุรกิจเพื่อใช้ในการแข่งขันกับคู่แข่งต่อไป 

8. ข้อมูลอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เช่น ข้อมูลที่ 
9. เกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

รวมไปถึงนโยบาย และกลยุทธ์ต่างๆ ของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์การ
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ผลิต ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อจัดทําแผนธุรกิจ และใช้ในการ
แข่งขันกับคู่แข่งต่อไป 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าบทบาทของข้อมูลการบัญชีต้นทุนและการบัญชีบริหารมีความสําคัญ
ต่อธุรกิจแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่ง
กิจการมีความจําเป็นจะต้องใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารแทบทั้งสิ้น เพราะถ้าผู้บริหารไม่มีข้อมูล
ดังกล่าว ผู้บริหารอาจตัดสินใจล่าช้า หรืออาจเกิดข้อผิดพลาดได้ 

 

ลกัษณะเชิงคณุภาพของข้อมลูบญัชีบริหาร 

ข้อมูลทางการบัญชีบริหาร เป็นข้อมูลสําคัญที่นํามาใช้ประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าวควรมีคุณลักษณะเชิงคุณภาพที่สําคัญ 4 ประการ คือ ความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance) ความเชื่อถือได้ (Reliability)   ความรวดเร็วและทันต่อ
เวลา (Timeliness) และการคํานึงถึงต้นทุนที่เสียไปและผลตอบแทนที่ได้รับ (Costs and 

Benefits) ซึ่งลักษณะเชิงคุณภาพแต่ละลักษณะมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. ความเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจ  

      ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารต้องเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
(Relevance) และช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งข้อมูลทางการบัญชีจะประกอบด้วย
ข้อมูลทั้งที่เกิดจากเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน รวมไปถึงตัวเลขที่เกิดจากการประมาณการ ตาม
แผนงานในอนาคต ตัวอย่างข้อมูลทางการบัญชีที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ถูกนําเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน เพื่อให้
ผู้บริหารทราบว่า กิจการมีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น รายการใดบ้าง และแต่ละ
รายการมีมูลค่าคงเหลือจํานวนเท่าใด หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ และค่าใช้จ่าย ที่ถูกนําเสนอ
ข้อมูลในงบกําไรขาดทุน เพื่อแสดงให้ทราบว่ากิจการมีผลการดําเนินงานเป็นกําไรหรือขาดทุน
สุทธิจํานวนเท่าใด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนําไปวางแผนกําไรในอนาคตได้  

 

2. ความเช่ือถือได้  

      ลักษณะของข้อมูลที่จะนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจต้องมีความน่าเชื่อถือ 

(Reliability) ถูกต้อง ปราศจากความผิดพลาดอย่างมีนัยสําคัญ และความลําเอียง เพราะถ้าหาก
ข้อมูลขาดความถูกต้อง หรือผิดพลาดอย่างมีนัยสําคัญแล้ว อาจจะมีผลทําให้การตัดสินใจ
ผิดพลาดไปด้วย ดังนั้น ในทางปฏิบัติบริษัทต้องแสดงหรือเปิดเผยรายการทางบัญชีต่างๆ รวม
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ไปถึงเหตุการณ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจในงบการเงิน หรืออธิบายเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินให้ครบถ้วน เพื่อแสดงการเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของข้อมูล ไม่ว่าจะ
เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและไม่เกี่ยวกับทางการเงินก็ตาม  

 

3. ความรวดเรว็และทนัต่อเวลา  

     ข้อมูลที่ผู้บริหารนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจนอกเหนือจากความเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจและมีความเชื่อถือได้แล้ว สิ่งสําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือ ข้อมูลนั้นต้องมีความทันต่อ
เวลา (Timeliness) เป็นข้อมูลปัจจุบันและมีปรับเปลี่ยนแก้ไขไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ถ้าหากเป็นข้อมูลที่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือเป็นข้อมูลที่ล้าสมัย ข้อมูลที่เสนอต่อ
ผู้บริหารอาจทําให้ผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาดได้ นอกจากนี้ การที่ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่ช้า
เกินไป ทําให้กิจการไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างทันท่วงที ไม่มีความได้เปรียบในเชิง
ของการแข่งขัน เพราะในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเป็นยุคของการแข่งขันด้านข้อมูล (Information 

era) ธุรกิจใดได้รับข้อมูลที่รวดเร็วกว่า ผู้บริหารนําข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่าง
รวดเร็วเท่าไหร่ยิ่งทําให้ส่งผลต่อธุรกิจนั้นมากยิ่งขึ้น ทําให้มีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน
มากกว่าคู่แข่งรายอื่น 

 

4. การค านึงถึงต้นทุนท่ีเสียไปและผลตอบแทนท่ีได้รบั  
     โดยทั่วไปกิจการต้องคํานึงถึงต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เสียไปและประโยชน์ที่ได้รับ 

(Costs and Benefits) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่นํามาใช้ประกอบการตัดสินใจ การจะให้ได้ข้อมูล
ที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ เพื่อนําไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจ รวมไปถึงการตัดสินใจ
ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาจต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง เช่น บริษัทอาจต้องซื้อโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อใช้สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวอย่างเช่น โปรแกรมเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลรายงาน
ทางการเงิน เป็นต้น แต่ในทางปฏิบัติโปรแกรมที่สามารถนํามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลมีหลายหลาย 
ไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่แพงเกินไป ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรคํานึงถึงต้นทุนที่เสียไปร่วมกับ
ผลประโยชน์ท่ีกิจการได้รับ ซึ่งโดยทั่วไปต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายไม่ควรจะสูงเกินไปซึ่งอาจจะไม่คุ้ม
กับการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว  
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ความหมายของต้นทนุ 

ต้นทุน (Costs) หมายถึง เงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสดหรือทรัพยากรที่กิจการเสียไป
เพื่อแลกเปลี่ยนหรือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ และได้นําประโยชน์มาให้กิจการในปัจจุบัน
หรือในอนาคต (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2552; ศศิวิมล , 2556)  

แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจก่อนท่ีจะนําเอาต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายมาวางแผน
หรือวิเคราะห์เพื่อใช้ในการตัดสินใจ คือ ทําความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของต้นทุนก่อน ซึ่ง
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายสามารถจําแนกได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนําข้อมูลไป
ใช้ เช่น การแบ่งประเภทเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า และต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตสินค้า เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ และคํานวณหาต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินงาน ซึ่งมีผลต่อการแสดงผลกําไรหรือขาดทุนสุทธิของกิจการ 
เป็นต้น แต่ในความเป็นจริง การแบ่งประเภทต้นทุนมีหลากหลายลักษณะ ซึ่งจะอธิบายโดย
ละเอียดในหัวข้อต่อไป 

 

การจ าแนกประเภทของต้นทนุ 

       โดยทั่วไปการบัญชีบริหารจําเป็นต้องได้รับข้อมูลทางการบัญชีที่มีความถูกต้อง
และน่าเชื่อถือและที่สําคัญมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาหรือเรื่องที่ผู้บริหารต้องการจะ
ตัดสินใจ เพื่อให้ผู้บริหารนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจได้ ให้ทันกับความ
ต้องการ ยิ่งผู้บริหารได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงประเด็น และได้ข้อมูลรวดเร็วเท่าไหร่หมายถึงการ
ได้เปรียบในเชิงการแข่งขันในทางธุรกิจมากเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงข้อมูลต้นทุนสามารถ
จําแนกได้หลากหลายประเภทตามวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล เช่น การจําแนกต้นทุนไปตาม
พฤติกรรมของต้นทุน เพื่อใช้นําไปใช้ในวางแผนและควบคุม การจําแนกต้นทุนเพื่อจัดทํางบ
การเงิน หรือการจําแนกต้นทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจําแนก
ประเภทของต้นทุนสามารถแบ่งได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการจัดแบ่ง รวมไปถึง
วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลจากบุคคลแต่ละฝ่าย และการใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่แตกต่างกัน 
ซึ่งจะเห็นได้ว่า แต่ละฝ่ายมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น การจําแนกประเภทของต้นทุนจึง
แบ่งไปตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี ้

1. การจําแนกต้นทุนตามหน้าที่ 
2. การจําแนกต้นทุนตามแหล่งที่มาของต้นทุน 

3. การจําแนกต้นทุนสําหรับการจัดทํารายงานทางการเงิน 
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4. การจําแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์ของต้นทุนกับหน่วยของต้นทุน 

5. การจําแนกต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุน 

6. การจําแนกต้นทุนเพื่อใช้สําหรับการตัดสินใจ 

  ในแต่ละประเภทของต้นทุนจะมีองค์ประกอบย่อยอาจจะมีส่วนท่ีแตกต่างกันหรือบาง
ประเภทอาจมีความสัมพันธ์กัน โดยจะอธิบายในรายละเอียดในหัวข้อถัดไป 

 

1. การจ าแนกต้นทุนตามหน้าท่ี 

       สําหรับธุรกิจอุตสาหกรรม ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น กิจการสามารถแบ่ง
ประเภทต้นทุนไปตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต ซึ่งแบ่งได้เป็น 
2 ลักษณะ ได้แก่ ต้นทุนการผลิต (Manufacturing Costs)  และต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต 
(Non - manufacturing Costs) 

 

1.1 ต้นทุนการผลิต  
       ต้นทุนการผลิต (Manufacturing Costs) หมายถึง ต้นทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมการผลิตสินค้าของกิจการ ซึ่งสามารถที่จะให้คําตอบเกี่ยวกับมูลค่าของต้นทุนสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูป เพื่อจําหน่าย
ตามวัตถุประสงค์ของกิจการ (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2552) ต้นทุนการผลิต สามารถแบ่งได้ 
3 ประเภท ได้แก่ วัตถุดิบทางตรง (Direct Material)  ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) และ
ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) 

 

1.1.1 วตัถดิุบทางตรง  

        วัตถุดิบทางตรง (Direct Material) คือ วัตถุดิบทุกชนิดที่เป็นวัตถุหลัก
ในการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง และสามารถคิดปริมาณการใช้ และต้นทุนวัตถุดิบให้กับสินค้า
นั้นได้อย่างชัดเจน เช่น แป้งที่ใช้ในการทําขนมเค้ก ไม้ที่ใช้ในการผลิตเก้าอี้ ผ้าที่ใช้ตัดเย็บ
กระเป๋าผ้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีวัตถุดิบที่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตสินค้าเช่นกัน แต่มูลค่า
น้อยมาก ไม่มีนัยสําคัญ เช่น เกลือที่ใช้เป็นส่วนผสมในการทําเค้ก ตะปูที่ใช้ในการประกอบเก้าอี้ 
กระดุมที่ติดกับกระเป๋าผ้า ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าว เมื่อคิดต้นทุนแล้วจะเห็นได้ว่า ต้นทุนของวัตถุดิบ
ต่ํามาก ซึ่งถือว่าวัตถุดิบเหล่านี้ เป็นวัตถุดิบทางอ้อม (Indirect Material) หรือวัสดุในการผลิต 
ซึ่งวัตถุดิบทางอ้อม ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายการผลิตชนิดหนึ่ง 

 

1.1.2 ค่าแรงงานทางตรง  

            ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) เป็นค่าจ้างแรงงานที่จ่ายให้กับ
พนักงานหรือคนงานท่ีมีหน้าที่ในการผลิตสินค้าโดยตรง การจ่ายค่าแรงงานทางตรงจะมากหรือ
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น้อยขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าที่ผลิต หรือตามจํานวนชั่วโมงที่คนงานทําการผลิตสินค้าชนิดนั้นๆ 
ดังนั้นค่าแรงงานทางตรงจึงสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่ามีต้นทุนเท่าใด แผนกที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิต เช่น คนงานในแผนกตัดเย็บเสื้อผ้า คนงานในแผนกประกอบชิ้นส่วนในโรงงานผลิต
รถยนต์ เป็นต้น  

      นอกจากนี้ ยังมีค่าแรงงานหรือค่าจ้างที่จ่ายให้กับพนักงานที่อยู่ในโรงงาน แต่
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า เช่น พนักงานทําความสะอาดโรงงาน ยามที่ดูแลความ
เรียบร้อยในโรงงาน เป็นต้น ซึ่งค่าแรงงานเหล่านี้ เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโรงงาน 
แต่ไม่ถือว่าเป็นต้นทุนในการแปรสภาพวัตถุดิบให้เปลี่ยนเป็นสินค้าสําเร็จรูป หรือไม่เกี่ยวกับ
การผลิตสินค้าโดยตรง โดยค่าแรงงานในลักษณะนี้ จะถือว่าเป็น ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect 

Labor) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายการผลิต เช่นเดียวกับวัตถุดิบทางอ้อมนั่นเอง 
 

1.1.3 ค่าใช้จ่ายการผลิต  

           ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) เป็นต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิเตอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง 
ค่าใช้จ่ายการผลิต เช่น วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา
เครื่องจักร ค่าเช่าโรงงาน ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน เป็นต้น โดย
ค่าใช้จ่ายการผลิตเหล่านี้ต้องเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในบริเวณโรงงานหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตสินค้า หรือค่าใช้จ่ายการผลิตนี้อาจถูกเรียกว่า ค่าใช้จ่ายโรงงาน (Factory Overhead) 

 

1.2 ต้นทุนท่ีไม่เก่ียวกบัการผลิต  
           ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า (Non - manufacturing Costs) หรือในที่นี้

หมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจอื่นๆที่นอกเหนือจากกระบวนการผลิต ซึ่งนั่นก็
คือ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน นั่นเอง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การขาย (Selling Expenses)  และค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน (Administrative Expenses)   

 

1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย  

            ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses)  คือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวกับกิจกรรมการขายสินค้า หรือเป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มยอดขาย เช่น ค่าโฆษณา ค่า
นายหน้า เงินเดือนพนักงานขาย ค่าเช่าสํานักงานขาย ค่าสาธารณูปโภคของแผนกขาย ค่า
รับรอง ค่าขนส่งออก ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สํานักงานของแผนกขาย เป็นต้น 
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1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  

           ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน (Administrative Expenses)  คือ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบริหารงาน ที่นอกเหนือจากกิจกรรมการผลิตและ
กิจกรรมการขายสินค้า เช่น เงินเดือนฝ่ายบริหาร เงินเดือนพนักงานแผนกบัญชี ค่าเสื่อมราคา
อาคาร ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สํานักงาน ค่าสาธารณูปโภคของสํานักงาน เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจ
มากยิ่งขึ้น การจําแนกประเภทต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายตามหน้าที่โดยสรุป ได้แสดงไว้ในภาพที่ 1.1 

 

2. การจ าแนกต้นทุนตามแหล่งท่ีมาของต้นทุน 

     ต้นทุนที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า ซึ่งประกอบไปด้วย วัตถุดิบทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิต อาจนําเอาต้นทุนการผลิตบางประเภทเข้าด้วยกัน 
โดยพิจารณาจากกระบวนการผลิตขั้นตอนแรกของการผลิต จนกระทั่งถึงขั้นตอนของการผลิต
เป็นสินค้าสําเร็จรูป ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนขั้นต้น (Prime Costs)  และ
ต้นทุนแปลงสภาพ (Conversion Costs) 

 

2.1 ต้นทุนขัน้ต้น  

           ต้นทุนขั้นต้น (Prime Costs) เป็นการรวมต้นทุนการผลิตในส่วนของวัตถุดิบ
ทางตรงและค่าแรงงานทางตรง ซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการผลิตสินค้า โดยการแปร
สภาพวัตถุดิบทางตรงเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยมีแรงงานคนมาคอยแปรสภาพวัตถุดิบนั้น 

 

2.2 ต้นทุนแปลงสภาพ  

           ต้นทุนแปลงสภาพ (Conversion Costs) เป็นการรวมต้นทุนการผลิตในส่วน
ของค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิต เป็นกระบวนการผลิตที่ต่อเนื่องจากขั้นตอนแรก
เพื่อแปลงสภาพวัตถุดิบทางตรงให้เป็นสินค้าสําเร็จรูป 

  

3. การจ าแนกต้นทุนส าหรบัการจดัท ารายงานทางการเงิน 

      การจําแนกต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการจัดทํารายงานทางการเงิน สามารถ
แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนผลิตภัณฑ์ และต้นทุนประจํางวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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3.1 ต้นทุนผลิตภณัฑ ์ 

     ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Costs) เป็นต้นทุนของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ยังคง
อยู่ในกิจการ ถ้ายังไม่มีการขายสินค้าให้กับลูกค้า ต้นทุนสินค้าจะถือว่าเป็นต้นทุนของสินค้า
คงเหลือที่ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) สําหรับธุรกิจ
อุตสาหกรรม ต้นทุนผลิตภัณฑ์จะประกอบไปด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและ
ค่าใช้จ่ายการผลิต หรือหมายถึง ต้นทุนการผลิตนั่นเอง 

          แต่เม่ือกิจการมีการขายสินค้านั้นให้กับลูกค้า ต้นทุนสินค้าจะกลายเป็นต้นทุน
ของสินค้าที่ขายได้ หรือเรียกว่า ต้นทุนสินค้าที่ขายได้ หรือต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold) 
ซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในงวดที่มีการขายหรือต้นทุนประจํางวดนั่นเอง 

 

3.2 ต้นทุนประจ างวด  

           ต้นทุนประจํางวด หรือ ต้นทุนงวดเวลา (Period Costs) เป็นต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายท่ีก่อให้เกิดรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ค่าใช้จ่ายประเภทนี้จะ
นําไปหักออกจากรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่รายได้นั้นเกิดขึ้น ต้นทุนประจํางวดคือ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ซึ่งต้นทุนประจํางวด ก็คือ ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับการผลิตนั่นเอง โดยปกติต้นทุนประจํางวดหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน จะปรากฏอยู่ใน
งบกําไรขาดทุน (Statement of Financial Position)  

            การจําแนกประเภทต้นทุนเพื่อจัดทําเป็นรายงานทางการเงินของธุรกิจแต่ละ
ประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจซื้อขายสินค้า รวมไปถึงธุรกิจบริการ จะมีความ
แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น การจําแนกประเภทต้นทุนสําหรับการจัดทํารายงาน
ทางการเงิน ได้แสดงไว้ในภาพที่ 1.1  
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ภาพท่ี 1. 1  สรุปการจําแนกต้นทุนตามหน้าที่และจําแนกต้นทุนสําหรับจัดทํารายงานทางการเงิน 

 

3.3 การน าเสนอข้อมูลต้นทุนผลิตภณัฑแ์ละต้นทุนประจ างวดในงบการเงิน
ท่ีเก่ียวข้อง 

          การนําเสนอข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์และต้นทุนประจํางวดในงบการเงินที่
เกี่ยวข้อง โดยจําแนกตามประเภทของธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจซื้อขายสินค้า ธุรกิจผลิตสินค้า และ 
ธุรกิจบริการ สามารถแสดงรายละเอียด แต่ละประเภทได้ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

ตน้ทุนการผลติ 

หรอื ตน้ทุนผลติภณัฑ ์

วตัถุดบิทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใชจ้่ายการผลติ 

ตน้ทุนทีไ่มเ่กีย่วกบัการผลติ 

หรอื ตน้ทุนประจ างวด 

ค่าใชจ้่ายในการขาย ค่าใชจ้่ายในการบรหิารงาน 

ตน้ทุนขัน้ตน้ ตน้ทุนแปลงสภาพ 
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3.3.1 ธรุกิจซ้ือขายสินค้า 

          การจําแนกต้นทุนเพื่อจัดทํารายงานทางการเงิน หากลักษณะของธุรกิจ
เป็นธุรกิจซื้อขายสินค้า ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยต้นทุนจากการซื้อสินค้าสุทธิ (ซื้อสินค้า 
+ ค่าขนส่งเข้า – (ส่งคืนสินค้า + ส่วนลดรับ)) การนําเสนอข้อมูลในงบการเงินในส่วนของต้นทุน
ผลิตภัณฑ์จะนําไปใช้ในการคํานวณมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ซึ่งจะแสดงรายการสินค้าคงเหลือ
ในงบแสดงฐานะการเงิน เม่ือกิจการมีการขายสินค้า ต้นทุนสินค้าคงเหลือจะกลายเป็นต้นทุน
ขาย ซึ่งจะไปปรากฏอยู่ในงบกําไรขาดทุน ส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจะเป็นต้นทุนประจํา
งวด ดังแสดงไว้ในภาพที่ 1.2 

 

               งบแสดงฐานะการเงิน      งบก าไรขาดทุน 

 

             หัก 
  

           เท่ากับ 

 

              หัก 

 

 

 เท่ากับ 

    

 

ภาพท่ี 1.2 ความสัมพันธ์ของต้นทุนผลิตภัณฑ์และต้นทุนประจํางวดและการแสดงรายการในงบ
แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า 

 

                  ตัวอย่างของต้นทุนผลิตภัณฑ์และต้นทุนประจํางวดของธุรกิจประเภทซ้ือ
ขายสินค้า สามารถนําเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน ได้ดังนี้   

 

 

 

 

ตน้ทุนซือ้สนิคา้
(สทุธ)ิ 

สนิคา้คงเหลอื ตน้ทุนขาย 

ขายสนิคา้ 

ก าไรขัน้ตน้ 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 

และการบรหิาร 

ก าไรจากการด าเนินงาน 

ต้นทุนประจ างวด 

ต้นทุน 

ผลิตภณัฑ ์
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ธุรกิจซ้ือขายสินค้า 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

              หน่วย: บาท 

ขายสินค้า                1,200,000 

หัก ต้นทุนขาย 

 สินค้าคงเหลือต้นงวด      250,000 

 บวก ซื้อสุทธิ       550,000  

 ต้นทุนสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย     800,000 

 หัก สินค้าคงเหลือปลายงวด     300,000 500,000 

กําไรขั้นต้น          700,000 

หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย      180,000 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     165,000 345,000 

กําไรจากการดําเนินงาน        355,000 

หัก ภาษีเงินได้ (20%)        71,000 

กําไรสุทธิ          284,000 

 

ธุรกิจซ้ือขายสินค้า 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

            หน่วย: บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินสด       150,000 

 ลูกหนี้การค้า      200,000 

 สินค้าคงเหลือ      300,000 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                650,000 
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3.3.2 ธรุกิจผลิตสินค้า 

                  หากกิจการเป็นธุรกิจผลิตสินค้า ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย วัตถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ข้อมูลต้นทุนเหล่านี้ จะแสดงไว้ในงบต้นทุน
การผลิต สินค้าคงเหลือของธุรกิจอุตสาหกรรม ประกอบด้วย วัตถุดิบคงเหลือ งานระหว่างทํา
คงเหลือและสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือ      

                 ส่วนต้นทุนประจํางวด หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน จะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหักออกจากรายได้ 
ซึ่งปรากฏอยู่ในงบกําไรขาดทุน ของธุรกิจแต่ละประเภท ดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง งบ
การเงินที่เกี่ยวข้องสําหรับธุรกิจผลิตสินค้า ดังแสดงไว้ในภาพที่ 1.3 

 

   งบต้นทุนการผลิต            งบแสดงฐานะการเงิน    งบก าไรขาดทุน 

 

 

          หัก 

 

            
      เท่ากับ 

 

            
            หัก 

 

  
  
      เท่ากับ 

    

 

 

ภาพท่ี 1.3  ความสัมพันธ์ของต้นทุนผลิตภัณฑ์และต้นทุนประจํางวดและการแสดงรายการ    
ในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับธุรกิจผลิตสินค้า 

วตัถุดบิทางตรง 

สนิคา้คงเหลอื ตน้ทุนขาย 

ขายสนิคา้ 

ก าไรขัน้ตน้ 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 

และการบรหิาร 

ก าไรจากการด าเนินงาน 

ต้นทุนประจ างวด 

ค่าแรงงานทางตรง 

ค่าใชจ้่ายการผลติ 

งานระหว่างท า
คงเหลอื 

ต้นทุน 

ผลิตภณัฑ ์
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 ตัวอย่างของต้นทุนผลิตภัณฑ์และต้นทุนประจํางวดของธุรกิจประเภทผลิต
สินค้า สามารถนําเสนอในงบต้นทุนการผลิต งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน ได้ดังนี้  

          ธุรกิจผลิตสินค้า 

งบต้นทุนการผลิต 

สําหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด วันท่ี31 ธันวาคม 25X1  
       หน่วย: บาท 

วตัถดิุบทางตรงใช้ไป 

 วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด      50,000 

 บวก ซื้อสุทธิ:       

  ซื้อวัตถุดิบ   120,000  

  บวก ค่าขนส่งเข้า    50,000 

  วัตถุดิบที่มีไว้ใช้ในการผลิต 170,000 

  หัก ส่งคืนวัตถุดิบ 15,000 

           ส่วนลดรับ    8,000   23,000 147,000  

 ต้นทุนวัตถุดิบที่มีไว้ใช้ในการผลิต   197,000 

หัก วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด      80,000 

          ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงใช้ไป      117,000 

ค่าแรงงานทางตรง        250,000 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 

เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน    80,000 

ค่าแรงงานทางอ้อม      12,000 

ค่าสาธารณูปโภค      20,000 

ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร      15,000 

ค่าเช่าโรงงาน       25,000 

ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน     30,000  182,000 

รวมต้นทุนการผลิต        549,000 

บวก งานระหว่างทําต้นงวด       100,000 

ต้นทุนสินค้าระหว่างผลิต       649,000 

หัก งานระหว่างทําปลายงวด        120,000 

ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ        529,000 
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          ธุรกิจผลิตสินค้า 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 

            หน่วย: บาท 

ขายสินค้า              1,500,000 

หัก ต้นทุนขาย  

 สินค้าสําเร็จรูปคงเหลือต้นงวด    180,000 

 บวก ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ    529,000 

 ต้นทุนสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย    709,000 

 หัก สินค้าสําเร็จรูปคงเหลือปลายงวด   200,000 509,000 

กําไรขั้นต้น         991,000 

หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย     275,000 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     220,000 495,000 

กําไรจากการดําเนินงาน       496,000 

หัก ภาษีเงินได้ (20%)        99,200 

กําไรสุทธิ         396,800 

   ธุรกิจผลิตสินค้า 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 

       หน่วย: บาท 

สินทรพัย ์

สินทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินสด          500,000 

 ลูกหนี้การค้า         125,000 

 สินค้าคงเหลือ: 

  สินค้าสําเร็จรูปคงเหลือ   200,000  

  งานระหว่างทําคงเหลือ   120,000 

  วัตถุดิบคงเหลือ      80,000   400,000 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน              1,025,000 
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3.3.3 ธรุกิจบริการ 

                  หากกิจการเป็นธุรกิจบริการ ธุรกิจลักษณะนี้จะให้บริการลูกค้า จึงไม่มี
ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นต้นทุนผลิตภัณฑ์ไม่มี แต่มีเฉพาะส่วนที่เป็นต้นทุนการให้บริการ ซึ่งได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเท่านั้น ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ถือเป็นต้นทุนประจํางวด และจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหักออกจากรายได้จากการ
ให้บริการ ซึ่งปรากฏอยู่ในงบกําไรขาดทุน งบการเงินที่เกี่ยวข้องสําหรับธุรกิจบริการ ดังแสดง
ไว้ในภาพที่ 1.4 

           งบแสดงฐานะการเงิน     งบก าไรขาดทุน 

 

 

         หัก 

            
          

 

        เท่ากับ 

 

            
ภาพท่ี 1.4  ความสัมพันธ์ของต้นทุนการบริการและต้นทุนประจํางวดและการแสดงรายการใน

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับธุรกิจบริการ 

 

                  ตัวอย่างของต้นทุนประจํางวดของธุรกิจประเภทให้บริการ สามารถ
นําเสนอในงบกําไรขาดทุน ได้ดังนี้  

ธุรกิจบริการ 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 

               หน่วย: บาท 

รายได้จากการให้บริการ       500,000 

หัก ต้นทุนจากการบริการ หรือ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย      125,000 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร      120,000 245,000 

กําไรจากการดําเนินงาน        255,000 

หัก ภาษีเงินได้ (20%)         51,000 

กําไรสุทธิ          204,000 

ตน้ทุนในการใหบ้รกิาร
หรอืค่าใชจ้่ายในการ

ด าเนินงาน 

รายไดจ้ากการบรกิาร 

ก าไรจากการด าเนินงาน 

ต้นทุนประจ างวด 

สนิทรพัยใ์นการบรกิาร 
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4. การจ าแนกต้นทุนตามความสมัพนัธข์องต้นทุนกบัแหล่งท่ีเกิดของต้นทุน 

      การจําแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์ของต้นทุนกับแหล่งที่เกิดต้นทุน โดยพิจารณา
ว่าต้นทุนน้ันๆ สามารถจําแนกหรือระบุได้ว่าเป็นของหน่วยต้นทุนใด (Cost Object) หรือต้นทุน
นั้นมาจากแหล่งใด ซึ่งหน่วยต้นทุน อาจเป็นชนิดของผลิตภัณฑ์ สาขา แผนก หรือเขตการขาย
ก็ได้ การแบ่งต้นทุนในลักษณะนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ต้นทุนทางตรง (Direct 

Costs)  และต้นทุนทางอ้อม (Indirect Costs)   
 

4.1 ต้นทุนทางตรง  

                    ต้นทุนทางตรง (Direct Costs)  เป็นต้นทุนที่สามารถจําแนกได้โดยตรงหรือ
คํานวณได้อย่างชัดเจนและง่ายดายว่าเป็นของหน่วยต้นทุนใดหน่วยต้นทุนหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น 
ถ้าหน่วยต้นทุนเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ถือเป็น
ต้นทุนทางตรงของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือถ้าหน่วยต้นทุนคือแผนก เงินเดือนผู้จัดการ
แผนกบัญชี ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สํานักงานของแผนกบัญชี ถือเป็นต้นทุนทางตรงของแผนก
บัญชี หรือถ้าหน่วยต้นทุนเป็นเขตการขาย ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่านายหน้า ค่า
โฆษณา ค่ารับรอง ถือเป็นต้นทุนทางตรงของเขตการขายใดเขตการขายหนึ่ง เป็นต้น  
 

4.2 ต้นทุนทางอ้อม  
           ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Costs)  เป็นต้นทุนที่ยากต่อการจําแนกหรือหรือระบุ

ว่าเป็นต้นทุนของหน่วยต้นทุนใดหน่วยต้นทุนหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เงินเดือนผู้บริหาร ถือเป็น
ต้นทุนทางอ้อมของแผนกขาย เนื่องจากผู้บริหารมีหน้าที่วางแผน ควบคุมและตัดสินใจปัญหา
หรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับธุรกิจ ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายของแผนกขายเท่าใด เป็น
ต้น ต้นทุนทางอ้อม บางครั้งถูกเรียกว่า ต้นทุนร่วม (Common Cost or Joint Cost) โดยปกติ 
การคิดต้นทุนทางอ้อมหรือต้นทุนร่วมให้กับหน่วยต้นทุน จะใช้วิธีการจัดสรรหรือปันส่วนต้นทุน
ตามวิธีการท่ีเหมาะสม และยุติธรรมมากที่สุด 

          การจําแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์ของหน่วยต้นทุนหรือแหล่งที่เกิดของ
ต้นทุน จะเป็นต้นทุนทางตรงหรือต้นทุนทางอ้อมได้นั้น สิ่งที่ต้องพิจารณาอันดับแรกคือ หน่วย
ต้นทุนหรือแหล่งของต้นทุนคืออะไร นักบัญชีหรือผู้นําเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหารจะได้คิดต้นทุนได้
อย่างถูกต้อง ซึ่งการแบ่งประเภทต้นทุนในลักษณะเช่นนี้ เพื่อประโยชน์ในแง่ที่ว่าใครเป็น
ผู้รับผิดชอบในต้นทุนที่เกี่ยวข้องนั้น ซึ่งสามารถนําไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง และเหมาะสมนั่นเอง  
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5. การจ าแนกต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุน 

         การจําแนกต้นทุนอีกลักษณะหนึ่งซึ่งพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับ
กิจกรรม ระดับของกิจกรรม เช่น ปริมาณการขายสินค้า ชั่วโมงแรงงานทางตรง ชั่วโมงการ
เครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของระดับกิจกรรม จะมีผลต่อต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย ซึ่ง
อาจจะเพิ่มข้ึน ถ้าระดับกิจกรรมเพิ่มขึ้น หรืออาจจะลดลงถ้าระดับกิจกรรมลดลง  
        การจําแนกต้นทุนตามพฤติกรรมต้นทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อนําข้อมูลต้นทุนไปใช้ใน
การวางแผนและการควบคุม ซึ่งแบ่งประเภทต้นทุนเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนผันแปร 
(Variable Costs)  ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) ต้นทุนกึ่งคงที่ (Semi - Fixed Costs)   และ
ต้นทุนผสมหรือต้นทุนกึ่งผันแปร (Mixed Costs or Semi – Variable Costs)  ซึ่งจะอธิบายใน
รายละเอียดดังน้ี 
 

5.1 ต้นทุนผนัแปร  
          ต้นทุนผันแปร (Variable Costs) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่ลักษณะ

ของต้นทุนรวม (Total Cost) จะเปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงตาม
ปริมาณของกิจกรรม หรือสาเหตุของการเกิดต้นทุน ซึ่งเรียกว่า ตัวผลักดันต้นทุน (Cost Driver) 

นั่นคือ ต้นทุนผันแปรรวมจะมีจํานวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของกิจกรรม แต่เม่ือ
พิจารณาต้นทุนผันแปรในส่วนของต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (Variable Cost Per Unit) ในอีก
ประเด็นหน่ึง ซึ่งลักษณะของต้นทุนผันแปรต่อหน่วยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือต้นทุนผันแปร
ต่อหน่วยจะคงที่ เพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น จะแสดงตัวอย่างต้นทุนผันแปรรวมและต้นทุนผันแปรต่อ
หน่วย เช่น ผลิตภัณฑ์กาแฟ 10 แก้ว จะมีต้นทุนเมล็ดกาแฟรวมเท่ากับ 100 บาท แต่ถ้าหาก
ขายได้ 20 แก้ว ต้นทุนกาแฟรวมจะเท่ากับ 200 บาท แต่ต้นทุนกาแฟต่อแก้วจะเท่ากับ 10 บาท 
เป็นต้น 

 

5.2 ต้นทุนคงท่ี 

            ต้นทุนคงที่  (Fixed Costs) คือ ต้นทุนชนิดที่ต้นทุนรวมจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง  หรือเท่ากันตลอดช่วงของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Relevant Range) หรือหมายถึง
ต้นทุนท่ีไม่เปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าระดับของกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม แต่ทั้งนี้ต้นทุนคงที่
จะไม่เปลี่ยนแปลงภายในช่วงของกิจกรรมหนึ่งเท่านั้น นอกจากจะพิจารณาจากต้นทุนคงที่รวม
แล้ว ยังสามารถพิจารณาในส่วนของต้นทุนคงที่ต่อหน่วย (Fixed Cost Per Unit) ได้เช่นกัน 
ลักษณะของต้นทุนคงที่ต่อหน่วยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับระดับของ
กิจกรรม นั่นคือ ยิ่งมีปริมาณของกิจกรรมมาก จะยิ่งทําให้ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยจะยิ่งลดลง 
ในทางตรงกันข้าม ถ้ายิ่งมีปริมาณของกิจกรรมน้อย ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยจะย่ิงสูงขึ้น 
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5.3 ต้นทุนก่ึงคงท่ี  

          ต้นทุนกึ่งคงที่ (Semi - Fixed Costs)   เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะคงที่ 
ณ ช่วงของระดับกิจกรรมหนึ่งๆ หรืออยู่ในช่วงของการตัดสินใจ  (Relevant Range) แต่เม่ือมี
การเปลี่ยนระดับของกิจกรรม ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายนั้นจะเปลี่ยนแปลง และจะคงที่อยู่เช่นเดิม 
จนกระทั่งมีการเปลี่ยนระดับของกิจกรรมเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่ง เช่น เงินเดือนผู้ควบคุมงานที่
บริษัทจ่ายให้กับหัวหน้างาน ซึ่งหัวหน้างาน 1 คน สามารถควบคุมระดับของปริมาณการผลิตได้ 
ไม่เกิน 10,000 หน่วย จ่ายเงินเดือน 15,000 บาท ดังนั้น ถ้าบริษัทมีการผลิตสินค้า จํานวน 
8,000 หน่วย บริษัทต้องจ่ายเงินเดือนให้กับหัวหน้างาน จํานวน 15,000 บาท แต่ถ้าระดับ
ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 20,000  หน่วย ต้องจ้างหัวหน้างาน 2 คน ทําให้บริษัทต้องจ่าย
เงินเดือนหัวหน้างาน จํานวน 30,000  บาท ถ้ากิจการเพิ่มระดับการผลิต เป็น 25,000   หน่วย 
ต้องจ้างหัวหน้างาน 3 คน เงินเดือนท่ีจ่ายให้กับหัวหน้างาน จะเท่ากับ 45,000   บาท  

         ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ต้นทุนกึ่งคงที่ จะมีลักษณะคงที่ในช่วงของการผลิตหนึ่ง ๆ 
เท่านั้น แต่เ ม่ือเปลี่ยนระดับกิจกรรมหรือเปลี่ยนช่วงของการผลิต ต้นทุนคงที่อาจจะ
เปลี่ยนแปลง แต่จะคงที่อยู่ ณ ระดับการผลิตนั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็นขั้นๆ คล้ายกับ
ขั้นบันได ดังนั้น ต้นทุนกึ่งคงที่ สามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ต้นทุนคงที่แบบขั้นบันได (Step - 

Fixed Costs) 
 

5.4 ต้นทุนผสมหรือต้นทุนก่ึงผนัแปร  
           ต้นทุนผสม หรือต้นทุนกึ่งผันแปร (Mixed Costs or Semi – Variable Costs)  

เป็นต้นทุนที่รวมกันระหว่างต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่เข้าด้วยกัน ดังนั้น ลักษณะของต้นทุน
ผสมจึงมีลักษณะพฤติกรรมต้นทุนท่ีเป็นของต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่รวมกัน นั่นคือ ต้นทุน
ส่วนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของกิจกรรมหรือขึ้นอยู่กับตัวผลักดันต้นทุน (Cost 

Drivers) แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่เป็นสัดส่วนเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของระดับของ
กิจกรรมเช่นเดียวกับลักษณะของต้นทุนผันแปร ตัวอย่างของต้นทุนผสมหรือต้นทุนกึ่งผันแปร 

เช่น ค่าน้ําค่าไฟ (ต้นทุนคงที่ คือ ค่ามิเตอร์ และต้นทุนผันแปร คือ ค่าน้ําค่าไฟตามปริมาณการ
ใช้) ค่าโทรศัพท์ (ต้นทุนคงที่ คือ ค่าบริการคู่สาย และต้นทุนผันแปร คือ ค่าโทรศัพท์ตาม
จํานวนครั้งที่โทร) ค่าขนส่งสินค้า (ต้นทุนคงที่ คือ ค่าเช่ารถ และต้นทุนผันแปร คือ ค่าน้ํามัน
จ่ายตามระยะทาง) เป็นต้น 

       
            การจําแนกต้นทุนตามพฤติกรรมต้นทุนจะอธิบายโดยละเอียดในบทที่ 2 ซึ่ง

จะกล่าวถึงลักษณะของต้นทุนรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนอีกครั้งหนึ่ง 
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6. การจ าแนกต้นทุนเพ่ือน าไปใช้ในการตดัสินใจ 

       การดําเนินธุรกิจ ผู้บริหารมีหน้าที่หลักๆ ได้แก่การวางแผน การกํากับ การจูงใจ 
การควบคุมและการตัดสินใจ ซึ่งการที่ผู้บริหารจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหรือไม่นั้น ข้อมูลที่
นําเสนอแก่ผู้บริหารต้องมีลักษณะที่สําคัญคือ ต้นทุนนั้นต้องมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา
หรือเรื่องที่ต้องการจะตัดสินใจ (Relevant Costs) ซึ่งข้อมูลควรมีลักษณะ ดังนี้ มีความถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ ได้ข้อมูลทันต่อเวลา และมีความคุ้มค่าเม่ือเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย
กับผลประโยชน์ที่ได้รับ ดังได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 1 ดังนั้น ข้อมูลที่นํามาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ จึงมีหลายลักษณะ ดังนี้ 
 

6.1 ต้นทุนท่ีควบคมุได้  

           ต้นทุนที่ควบคุมได้ (Controllable Costs) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่
ผู้จัดการแผนกน้ันมีอํานาจ หน้าที่ในการควบคุม สั่งการหรือบริหารจัดการได้ เช่น เงินเดือนของ
พนักงานแผนกขาย ถือเป็นต้นทุนที่ควบคุมได้ของผู้จัดการแผนกขาย เพราะผู้จัดการแผนกนั้น 
มีอํานาจหน้าที่ในการเพิ่มหรือลดเงินเดือนหรือจํานวนพนักงานในแผนกขายได้ เพื่อให้การ
ทํางานของแผนกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือตามแผนที่กําหนด 

 

6.2 ต้นทุนท่ีควบคมุไม่ได้  

           ต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Costs)หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย
ใดๆที่อยู่นอกเหนืออํานาจหน้าที่ หรือการควบคุม การบริหารจัดการของผู้จัดการแผนกนั้นๆ 
เช่น เงินเดือนของพนักงานขาย ถือว่าเป็นต้นทุนที่ผู้จัดการแผนกบัญชีควบคุมไม่ได้ เนื่องจาก
ผู้จัดการแผนกบัญชี ไม่มีอํานาจ หน้าที่ในการสั่งการเพิ่มหรือลดเงินเดือนหรือจํานวนของ
พนักงานที่อยู่แผนกขายได้ เป็นต้น  

 

6.3 ต้นทุนค่าเสียโอกาส  

           ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) หมายถึง ผลประโยชนหรือรายได้ที่
กิจการสูญเสียไปจากการที่ไม่เลือกทางเลือกหนึ่ง แต่กิจการไปเลือกทางเลือกอื่นที่อาจ
เหมาะสมกว่า หรือให้ผลตอบแทนสูงกว่าทางเลือกนั้น เช่น กิจการมีเครื่องจักรที่สามารถจะ
นํามาใช้ในการผลิตสินค้าได้ หรือกิจการสามารถเลือกที่จะนําเอาเครื่องจักรเครื่องนี้ไปให้เช่า ทํา
ให้ได้รับค่าเช่า เช่น รายได้ค่าเช่า 50,000 บาท ถ้าผู้บริหารเลือกที่จะใช้เครื่องจักรเครื่องนี้ไปใช้
ในการผลิตสินค้า ดังนั้น ทําให้กิจการสูญเสียโอกาสที่จะได้รับค่าเช่าจํานวน 50,000 บาท ซึ่งถือ
ว่ารายได้ที่สูญเสียไปจากการตัดสินใจเช่นนี้ เป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสของกิจการ 
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6.4 ต้นทุนจม  

          ต้นทุนจม (Sunk Cost) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจในอดีต เช่น การซื้อเครื่องจักร ทําให้มีการคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร หรือ ค่าเช่า
สํานักงานที่มีการทําสัญญาระยะยาว เป็นต้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้ลดลงได้ ถือเป็นต้นทุนจม นอกจากนี้ต้นทุนจมจะไม่มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจใดๆของผู้บริหารในสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสม ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายนี้ ไม่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ
ก็ได้ 

 

6.5 ต้นทุนท่ีหลีกเล่ียงได้  

           ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoidable Cost) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่
จะไม่เกิดขึ้น ถ้ากิจการไม่เลือกทางเลือกนั้น เช่น กิจการกําลังตัดสินใจว่าจะยกเลิกการผลิต
สินค้าชนิดหนึ่ง ทําให้แผนกผลิตสินค้าชนิดนั้นลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลงได้ เช่น วัตถุดิบทาง
ตรงที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้น รวมไปถึงค่าแรงงานที่จ่ายให้กับพนักงานในแผนกนั้น เป็นต้น 
ดังนั้น โดยทั่วไป วัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง ซึ่งเป็นต้นทุนผันแปร จะถือว่าเป็น
ต้นทุนท่ีหลีกเลี่ยงได้ของกิจการนั้น 

 

6.6 ต้นทุนท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้  

          ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (Unavoidable Cost) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกทางเลือกนั้นก็ตาม โดยส่วนใหญ่ต้นทุนที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้มักจะเป็นต้นทุนคงที่ เช่น เงินเดือนผู้บริหาร ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าเช่าอาคาร เป็น
ต้น หรือในบางครั้ง ต้นทุนท่ีหลีกเลี่ยงไมได้ ถูกเรียกว่า ต้นทุนจม 

 

สรปุ  

โดยทั่วไปข้อมูลทางการบัญชี สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การบัญชีการเงิน
การบัญชีบริหาร และการบัญชีต้นทุน ทั้งสามลักษณะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน คือเป็นข้อมูล
ที่เกี่ยวกับรายการค้าที่เกิดขึ้นของธุรกิจและนําเสนอในรูปแบบของงบการเงินที่เป็นรูปแบบ
มาตรฐาน และมีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน แต่ในขณะเดียวกันการบัญชีการเงินการบัญชี
บริหารและการบัญชีต้นทุน ก็มีความแตกต่างกันในประเด็นต่างๆ คือ ผู้ใช้ข้อมูล รูปแบบของ
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การนําเสนอข้อมูล ระยะเวลาในการนําเสนอ วัตถุประสงค์การนําเสนอ ลักษณะของข้อมูลที่
นําเสนอ กระบวนการตรวจสอบ  การวัดผลการดําเนินงาน เป็นต้น  

การบัญชีการเงิน เป็นการนําเสนอให้กับบุคคลภายนอกองค์กร ดังนั้น ข้อมูลที่นําเสนอ
จําเป็นต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ส่วนการบัญชีบริหาร เป็นการเสนอข้อมูลที่มีความจําเป็นต่อผู้บริหารเพื่อนําไปใช้
ในการวางแผน การกํากับดูแลและการสั่งการ การควบคุม และการตัดสินใจ ดังนั้น การนําเสนอ
ข้อมูล จึงไม่จะเป็นต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด แต่ข้อมูลที่เสนอต้องเป็นข้อมูลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ มีความเชื่อถือได้ ได้ข้อมูลรวดเร็วและทันต่อความต้องการของ
ผู้บริหาร แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารก็ควรคํานึงถึงต้นทุนที่เสียไป เปรียบเทียบกับผลประโยชน์
หรือผลตอบแทนที่ได้รับเพื่อให้ได้ข้อมูลมาเช่นกัน 

การนําข้อมูลต้นทุนมาใช้ประกอบการตัดสินใจ จะเห็นได้ว่า มีต้นทุนอยู่หลายประเภท 
แต่ละประเภทก็นํามาใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้บริหารหรือผู้ใช้
ข้อมูล ตัวอย่างประเภทของต้นทุน เช่น การแบ่งประเภทต้นทุนไปตามหน้าที่ สามารถแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนท่ีเกี่ยวกับการผลิต และต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต หรือแบ่ง
ต้นทุนเพื่อจัดทํารายงานทางการเงิน หรือแบ่งเพื่อใช้ในการวางแผนและการควบคุม รวมไปถึง
การแบ่งต้นทุนเพื่อนําไปใช้ในการตัดสินใจ เป็นต้น ดังนั้น การจะใช้ข้อมูลในลักษณะใด ต้อง
พิจารณาดูการจัดประเภทของข้อมูลให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ข้อมูล 
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. จงอธิบายความหมายของการบัญชีเพื่อการจัดการ 

ข้อ 2. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ   
ข้อ 3. หลักการบัญชีที่ยอมรับกันโดยท่ัวไป (Generally Accepted Accounting Principles) คือ
อะไร และมีความสําคัญต่อข้อมูลทางการบัญชีขององค์กรอย่างไร  

ข้อ 4. หน้าที่หลักของผู้บริหาร ประกอบด้วยหน้าที่อะไรบ้าง 

ข้อ 5. ลักษณะของเชิงคุณภาพของข้อมูลการบัญชีเพื่อการจัดการ มีลักษณะเป็นอย่างไร 

ข้อ 6. ความหมายของต้นทุน (Cost)  ตาม พรบ.วิชาชีพการบัญชี พ.ศ.2543 มีความหมายว่า
อย่างไร 

ข้อ 7. วัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน (Cost Accounting) 

ข้อ 8. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างการบัญชีต้นทุน การบัญชีบริหารและการบัญชีการเงิน 

ข้อ 9. การแบ่งประเภทต้นทุนไปตามลักษณะหน้าที่  สามารถแบ่งได้ กี่ประเภท อะไรบ้าง 

ข้อ 10. จงขีดเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างในข้อที่ถูกต้องเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตแต่ละประเภท  
 

ข้อ 

 

ช่ือบญัชี 

ต้นทุนการผลิต 

วตัถดิุบ
ทางตรง 

ค่าแรงงาน
ทางตรง 

ค่าใช้จ่าย 

การผลิต 

1 เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน    

2 แป้งที่ใช้ในการผลิตเค้ก    

3 ค่าแรงท่ีจ่ายให้กับพนักงานนวดแป้ง    

4 ค่านํ้า ค่าไฟ ในโรงงาน    

5 ผงฟูที่ใช้ผสมเพื่อทําเค้ก    

6 ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน    

7 ค่าเสื่อมราคาเครื่องอบขนม    

8 สีผสมครีมเพื่อทําเค้ก    

9 ค่าซ่อมแซมเครื่องอบขนมเค้ก    

10 ค่าจ้างที่จ่ายให้กับพนักงานแต่งหน้าเค้ก    

11 ค่าโทรศัพท์โรงงาน    

12 ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร    
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ข้อ 

 

ช่ือบญัชี 

ต้นทุนการผลิต 

วตัถดิุบ
ทางตรง 

ค่าแรงงาน
ทางตรง 

ค่าใช้จ่าย 

การผลิต 

13 ไม้สักที่ใช้ทําเก้าอี้    

14 ค่าจ้างที่จ่ายให้กับยามประจําโรงงาน    

15 ค่าแรงท่ีจ่ายให้กับช่างทําเฟอร์นิเจอร์    

16 แลคเกอร์ท่ีใช้ทาสีเก้าอี้    

17 ค่าภาษีขาเข้าวัตถุดิบที่สั่งมาจาก
ต่างประเทศ 

   

18 ค่าขนส่งเม่ือซื้อวัตถุดิบ     

19 ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร    

20 ตะปูที่ใช้ทําโต๊ะ    

 

ข้อ 11. จงขีดเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างในข้อที่ถูกต้อง  
 

 

ข้อ 

 

ช่ือบญัชี 

ต้นทุนท่ีเก่ียวข้อง 

กบัการผลิต 

ต้นทุนท่ีไม่เก่ียว 

กบัการผลิต 

 

DM DL MOH ค่าใช้จ่าย
ในการขาย 

ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร 

1 เงินเดือนผู้บริหาร      

2 ค่ารับรองลูกค้า      

3 เมล็ดกาแฟที่นํามาชงกาแฟ      

4 ค่าจ้างพนักงานหน้าร้าน      

5 ค่านํ้าค่าไฟสํานักงาน      

6 ค่าแรงของพนักงานแผนก
ประกอบชิ้นส่วน 

     

7 ค่าโฆษณา      

8 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
สํานักงาน 

     

9 เงินเดือนพนักงานขาย      

10 ค่าจ้างยามที่เฝ้าโรงงาน      
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ข้อ 

 

ช่ือบญัชี 

ต้นทุนท่ีเก่ียวข้อง 

กบัการผลิต 

ต้นทุนท่ีไม่เก่ียว 

กบัการผลิต 

 

DM DL MOH ค่าใช้จ่าย
ในการขาย 

ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร 

11 เงินเดือนพนักงานบัญชีที่
โรงงาน 

     

12 ค่าเสื่อมราคา – รถยนต์      

13 แป้งที่ใช้ทําคุ้กกี้      

14 ค่าโทรศัพท์โรงงาน      

15 เงินเดือนพนักงานบัญชี      

16 ค่าเช่าโรงงาน      

17 ค่าแรงท่ีจ่ายให้กับยาม
ประจําโรงงาน 

     

18 ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน      

19 ค่าทําบัญชี      

20 ค่าสอบบัญชี      

 

ข้อ 12. ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในบริษัท อุดรการค้า จํากัด  

        หน่วย: บาท 

วัตถุดิบทางตรง    250,000     

วัตถุดิบทางอ้อม     57,000 

ค่าแรงงานทางตรง   300,000 

ค่าแรงงานทางอ้อม    27,000 

ค่าสาธารณูปโภค-โรงงาน   89,000 

ค่าสาธารณูปโภค-สํานักงาน   78,000 

ค่าเบี้ยประกันภัย-โรงงาน   55,000 

ค่าเบี้ยประกันภัย-สํานักงาน   36,000 

ค่าเสื่อมราคา-โรงงาน    48,000 

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร    50,000 
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ค่าเช่าสํานักงาน      20,000 

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สํานักงาน    24,000 

เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน  150,000 

เงินเดือนพนักงานฝ่ายขาย    30,000 

เงินเดือนพนักงานฝ่ายบัญชี    24,000 

ค่าขนส่งออก      33,000 

ค่าโฆษณา      87,000 

ให้ท า คํานวณต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ แยกตามการจําแนกประเภทของต้นทุน ดังนี้ 
1. ค่าใช้จ่ายการผลิต 

2. ต้นทุนข้ันต้น 

3. ต้นทุนแปลงสภาพ 

4. ต้นทุนการผลิต 

5. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

7. ต้นทุนประจํางวด 

 

ข้อ 13. จงขีดเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างในข้อที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเภทของต้นทุนที่
เกี่ยวข้อง 
 

 

ข้อ 

 

ช่ือบญัชี 

ต้นทุน
ผลิตภณัฑ ์

ต้นทุน 

ประจ างวด 

1 ค่านายหน้า   

2 ค่าออกแบบรถยนต์   

3 ค่าขนส่งออก   

4 ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร   

5 ค่าแรงงานของพนักงานแผนกประกอบชิ้นส่วน   

6 ค่ารับรองลูกค้า   

7 เงินเดือนพนักงานแผนกบัญชี   

8 ค่าโฆษณา   

9 ค่าสาธารณูปโภคในโรงงาน   

10 เหล็กที่นํามาใช้ในการผลิตรถยนต์   
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ข้อ 14. ต่อไปนี้เป็นยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยยอดคงเหลือมาจากบัญชี
ต่างๆ ของบริษัท ABC จํากัด ซึ่งเป็นกิจการท่ีทําการซื้อขายสินค้า  

             หน่วย: บาท 

เงินสด      500,000 เงินฝากธนาคาร    250,000 

ลูกหนี้การค้า     175,000 สินค้าคงเหลือ (ปลายงวด)   92,000 

ตั๋วเงินรับ       80,000 เงินลงทุนระยะสั้น   153,000 

ที่ดิน     2,000,000 อาคาร (สุทธิ)          1,000,000 

อุปกรณ์สํานักงาน (สุทธิ)   550,000 เจ้าหนี้การค้า    500,000 

เงินกู้ระยะยาว   1,850,000 ทุนหุ้นสามัญ          2,000,000 

กําไรสะสม (ปลายงวด)    450,000 

 

ให้ท า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

ข้อ 15. บริษัท XYZ จํากัด มีข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ และค่าใช้จ่ายระหว่างปี 25X1 ดังนี้ 
หน่วย: บาท 

ขายสินค้า   3,500,000 

ต้นทุนขาย   1,000,000 

ค่านํ้าค่าไฟ     120,000 

ค่าเช่าสํานักงาน     200,000 

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สํานักงาน   180,000 

ค่ารับรอง     100,000 

ค่านายหน้า     350,000 

ค่าโฆษณา     500,000 

กําไรสะสม (ต้นงวด)  1,200,000 

เงินปันผลจ่าย     500,000 

 

ให้ท า  
1. งบกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 (ภาษีเงินได้ 20 %)  

2. งบกําไรสะสม สําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 
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ข้อ 16. บริษัท อุดรการค้า จํากัด มีข้อมูลต้นทุนและค่าใช้จ่ายการผลิตประจําปี 25X1 ดังนี ้
                     หน่วย: บาท 

วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด    120,000 

ซื้อวัตถุดิบ (สุทธิ)    250,000 

วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด   100,000 

วัตถุดิบทางอ้อม       80,000 

ค่าแรงงานทางตรง    300,000 

ค่าแรงงานทางอ้อม      75,000 

ค่าเช่าโรงงาน     100,000 

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร      70,000 

ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน     60,000 

งานระหว่างทําต้นงวด    250,000 

งานระหว่างทําปลายงวด    320,000 

 

ให้ท า งบต้นทุนการผลิต สําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 

 

ข้อ 17. บริษัท เจริญการค้า จํากัด เป็นบริษัทที่ทําการผลิตสินค้า โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต 
การขายและ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 
              หน่วย: บาท 

ยอดขาย            2,750,000 

วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด    150,000 

ซื้อวัตถุดิบ (สุทธิ)    275,000 

วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด   100,000 

วัตถุดิบทางอ้อม      60,000 

ค่าแรงงานทางตรง    375,000 

ค่าแรงงานทางอ้อม      50,000 

เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน   125,000 

เงินเดือนผู้บริหาร    250,000 

เงินเดือนพนักงานขาย    125,000 

ค่าเช่าโรงงาน     100,000 

ค่าเช่าสํานักงานใหญ่      40,000 

ค่าเสื่อมราคา - เครื่องจักร   140,000 
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        หน่วย: บาท 

ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สํานักงาน    50,000 

ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน     75,000 

ค่าสาธารณูปโภคสํานักงาน    37,500 

ค่าโฆษณา     150,000 

สินค้าคงเหลือต้นงวด    375,000 

สินค้าคงเหลือปลายงวด    400,000 

งานระหว่างทําต้นงวด    175,000 

งานระหว่างทําปลายงวด    150,000 

 

ให้ท า 

1. งบต้นทุนการผลิต สําหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1  

2. งบกําไรขาดทุน สําหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1  
 

ข้อ 18. จงขีดเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างในข้อที่ถูกต้อง  
 

 

ข้อ 

 

ช่ือบญัชี 

ประเภทของต้นทุน 

ต้นทุน 

คงท่ี 

ต้นทุน 

ผนัแปร 

ต้นทุน
ผสม 

1 เหล็กที่ใช้ในการผลิตรถยนต์    

2 ค่าจ้างที่จ่ายให้กับพนักงานพ่นสีรถยนต์    

3 ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร    

4 ค่าโทรศัพท์    

5 ค่านายหน้า    

6 ค่านํ้าค่าไฟสํานักงาน    

7 ค่าเช่าสํานักงาน    

8 เงินเดือนพนักงานขาย    

9 ค่าโฆษณา    

10 ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร    
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ข้อ 19. จงขีดเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างในข้อที่ถูกต้อง เกี่ยวกับประเภทของต้นทุนท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

 

ข้อ 

 

ช่ือบญัชี 

 

ต้นทุนขัน้ต้น 

ต้นทุน 

แปลงสภาพ 

1 แป้งที่ใช้ทําเส้นบะหม่ี   

2 ค่าแรงท่ีจ่ายให้กับคนงานแผนกผลิต   

3 ค่านํ้าค่าไฟโรงงาน   

4 ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร   

5 ค่าเสื่อมราคาโรงงาน   

6 ค่าเช่าโรงงาน   

7 เงินเดือนหัวหน้าแผนกผลิต   

8 ค่าจ้างที่จ่ายรายวันให้กับคนงานแผนกประกอบ
ชิ้นส่วน 

  

9 ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน   

10 ค่าภาษีนําเข้าวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต   
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บทท่ี 2   

พฤติกรรมต้นทุนและการประมาณต้นทุน 

การจําแนกต้นทุนสามารถจําแนกได้หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งหรือ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล ดังที่ได้อธิบายไว้ในบทท่ี 1 เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ต้นทุน สําหรับเนื้อหาในบทท่ี 2 เป็นการนําเสนอข้อมูลต้นทุนซึ่งเน้นที่การจําแนกต้นทุนไปตาม
พฤติกรรมต้นทุน ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนกึ่งคงที่ และต้นทุนผสม 

เพราะการแบ่งประเภทต้นทุนในลักษณะนี้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเร่ืองต่างๆ ดังนี้ 
1. นําไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและกําไร (Cost – Volume - Profit 

Analysis) เช่น การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวางแผนกําไร การคํานวณหาส่วนเกินที่ปลอดภัย 

เป็นต้น 

2. นําไปใช้ประกอบการตัดสินใจระยะสั้น (Short - term Decision) เช่น การตัดสินใจ
ยอมรับหรือไม่ยอมรับคําสั่งซื้อพิเศษ การกําหนดราคาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ เป็นต้น 

3. นําเสนอข้อมูลในรูปของงบกําไรขาดทุนแบบแสดงกําไรส่วนเกิน (Contribution 

Approach) เพื่อใช้ในการประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานย่อยหรือผู้จัดการประจําแต่ละ
แผนก เรียกว่า รายงานแยกตามส่วนงาน (Segmented Report)  

4. ช่วยในการจัดทํางบประมาณ (Budgeting) เพื่อใช้ในการวางแผนและควบคุม 

 

จากข้อมูลข้างต้น การจําแนกประเภทต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ ที่
แสดงในงบกําไรขาดทุนไปตามพฤติกรรมต้นทุนจึงมีความสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบ่ง
ประเภทต้นทุนในลักษณะนี้ผู้บริหารสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผน การควบคุม 
ประเมินผลการดําเนินงาน และการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมากขึ้น ดังนั้น การวิเคราะห์ต้นทุน
ตามพฤติกรรมต้นทุน รวมไปถึงการประมาณต้นทุน โดยใช้วิธีการที่น่าเชื่อถือจึงเป็นสิ่งที่มี
ความจําเป็นสําหรับการบริหารจัดการในปัจจุบัน 
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รปูแบบของพฤติกรรมต้นทนุ 

 พฤติกรรมต้นทุน (Cost Behavior) หมายถึง ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรม (เบญจมาศ อภิสิทธ์ภิญโญ , 2554: 

165) ต้นทุนจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของระดับปริมาณกิจกรรม ถ้าระดับ
ของกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็แล้วแต่ ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสัดส่วนอย่างไร หรืออาจ
เท่าเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง (ศศิวิมล มีอําพล, 2556 : 2-17) นั่นหมายถึงว่า ต้นทุนจะมีพฤติกรรม
หลักอยู่สองลักษณะ คือลักษณะของต้นทุนรวมบางประเภทจะผันแปรไปตามสัดส่วนของ
ปริมาณการผลิตหรือกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป หรืออาจเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุที่ทําให้ต้นทุนมี
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งเรียกว่า ตัวผลักดันต้นทุน (Cost Drivers) ส่วนต้นทุนบางชนิด ต้นทุนรวม
อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต หรือกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งต้นทุนใน
ลักษณะนี้ถึงแม้ว่ากิจการจะผลิตในปริมาณมากหรือน้อย ไม่มีผลกระทบต่อต้นทุนในลักษณะนี้  
(สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์,  2552 : 107) 

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า พฤติกรรมต้นทุน คือ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ
ต้นทุน จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับระดับของกิจกรรม หรือที่เรียกว่า สาเหตุของการเกิด
ต้นทุน หรือ ตัวผลักดันต้นทุน (Cost Driver) ดังนั้น ต้นทุนบางลักษณะถ้ามีระดับของกิจกรรม
มาก ต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นก็มาก แต่ถ้าระดับของกิจกรรมน้อย ต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นก็น้อย แต่
ต้นทุนบางลักษณะถึงแม้ว่าจะมีระดับของกิจกรรมมากหรือน้อย ไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนรวม 
หรือ ต้นทุนรวมไม่มีการเปลี่ยนแปลง เม่ืออยู่ในช่วงของระดับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Relevant 

Range)    
ข้อมูลต้นทุนที่มีการจําแนกประเภทต้นทุนไปตามพฤติกรรมต้นทุน มักจะนํามาใช้ใน

การวางแผนและการควบคุมสําหรับผู้บริหาร ดังนั้นอาจเรียก การจําแนกต้นทุนประเภทนี้ว่า 
การจําแนกต้นทุนสําหรับการวางแผนและการควบคุม (ศศิวิมล มีอําพล , 2556 : 2-16) ดังนั้น 
จะเห็นได้ว่าการจําแนกต้นทุนในลักษณะนี้ ส่วนใหญ่จะใช้เป็นข้อมูลทางการบัญชีเพื่อนําไปใช้
ประกอบการตัดสินใจ หรือใช้เพื่อการบริหารจัดการต้นทุนของกิจการน่ันเอง 
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การจ าแนกประเภทต้นทนุตามพฤติกรรมของต้นทนุ 

การจําแนกประเภทต้นทุนตามพฤติกรรมต้นทุนมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับปริมาณกิจกรรม หรือสาเหตุของการเกิดต้นทุน ซึ่งสาเหตุที่ทําให้ต้นทุนเกิดขึ้น มีหลาย
สาเหตุ เช่น ปริมาณการขาย (หน่วย) ปริมาณการผลิต (หน่วย) จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรง 
(ชั่วโมง) จํานวนชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักร (ชั่วโมง)  เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ของกิจกรรมจะส่งผลต่อต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย เช่น ถ้าปริมาณสินค้าที่ขายได้มีจํานวนมาก จะ
ส่งผลต่อต้นทุนสินค้าที่ขายได้ ต้นทุนสินค้าที่ขายได้ก็จะมาก แต่ถ้าปริมาณการขายน้อย ต้นทุน
ขายก็จะน้อย หรือถ้าปริมาณสินค้าที่ผลิตมีจํานวนมาก จะมีผลทําให้ต้นทุนการผลิตมาก แต่ถ้า
ปริมาณสินค้าที่ผลิตน้อย ต้นทุนการผลิตก็จะน้อยตาม เป็นต้น 

การจําแนกต้นทุนตามพฤติกรรมต้นทุน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนําข้อมูลต้นทุนไปใช้ใน
การวางแผนและการควบคุม โดยแบ่งประเภทต้นทุนเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ต้นทุนผันแปร 
(Variable Costs)  2) ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs)  3) ต้นทุนกึ่งคงที่ (Semi - fixed Costs)  และ 
4) ต้นทุนผสมหรือต้นทุนกึ่งผันแปร (Mixed Cost หรือ Semi -variable Costs) ซึ่งต้นทุนแต่ละ
ประเภทสามารอธิบายได้ดังนี้ 

 

1. ต้นทุนผนัแปร  

      ต้นทุนผันแปร (Variable Costs) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ลักษณะ
ของต้นทุนรวม (Total Costs) จะเปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงตาม
ปริมาณของกิจกรรม หรือสาเหตุของการเกิดต้นทุน ซึ่งเรียกว่า ตัวผลักดันต้นทุน (Cost Driver) 

นั่นคือ ต้นทุนผันแปรรวมจะมีจํานวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของกิจกรรม เช่น  
    ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง (Direct Material) จะมีต้นทุนรวมมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ

ปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ ปริมาณผลิตยิ่งมาก วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิตก็ยิ่งมาก ทําให้
ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงท่ีใช้ในการผลิตก็มากตามไปด้วย  

    ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) ต้นทุนรวมจะขึ้นอยู่กับจํานวนชั่วโมง
แรงงานที่พนักงานทําการผลิตสินค้า หรือเรียกว่า ชั่วโมงแรงงานทางตรง หรือค่าแรงงาน
ทางตรงอาจจะขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าที่ผลิตก็ได้เช่นกัน ถ้าการจ่ายค่าแรงงานของบริษัทจ่าย
ตามจํานวนชิ้นงาน 

    ค่านายหน้า (Commission expense) เป็นต้นทุนทางการตลาด (Marketing Cost) 
ซึ่งต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับยอดขายหรือปริมาณสินค้าที่ขายได้ โดยทั่วไป ค่า
นายหน้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขาย เช่น 10 % จากยอดขาย หรือ อาจจ่ายไปตาม
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จํานวนสินค้าที่ขายได้ เช่น ถ้าขายได้ 1 หน่วย จะจ่ายค่านายหน้า 10 บาท เป็นต้น ตัวอย่าง
ของต้นทุนผันแปร โดยแยกตามประเภทของธุรกิจ รวมถึงสาเหตุของการเกิดต้นทุนแต่ละ
ประเภท ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2.1 

 

ตารางท่ี  2.1 ต้นทุนผันแปรแยกตามประเภทของธุรกิจ และสาเหตุของการเกิดต้นทุน 

 

ประเภทของธรุกิจ ต้นทุนผนัแปร สาเหตขุองการเกิดต้นทุน  
หรอื ตวัผลกัดนัต้นทุน 

ธุรกิจบริการ ค่าสาธารณูปโภคร้าน (ค่าน้ําค่าไฟ) ปริมาณการใช้น้ําและไฟฟ้า
(หน่วย) 

 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป ปริมาณการใช้วัสดุสิ้นเปลือง
(หน่วย) 

ธุรกิจซ้ือขายสินค้า ต้นทุนสินค้าที่ขายได้หรือต้นทุนขาย ปริมาณการขาย (หน่วย) 
 ค่านายหน้า ยอดขาย (บาท) หรือ  

ปริมาณการขาย (หน่วย) 
 ค่าขนส่งเม่ือขาย หรือ ค่าขนส่งออก 

(ค่าน้ํามัน) 
ระยะทางการขนส่ง (กิโลเมตร) 

 ค่าสาธารณูปโภคสํานักงานขาย ปริมาณการใช้น้ําและไฟฟ้า
(หน่วย) 

ธุรกิจผลิตสินค้า วัตถุดิบทางตรง ปริมาณการผลิต (หน่วย) 
 ค่าแรงงานทางตรง ชั่วโมงแรงงานทางตรง (ชั่วโมง) 
 ค่าแรงงานทางอ้อม ชั่วโมงการทํางาน (ชั่วโมง) 
 วัสดุโรงงาน ปริมาณการใช้วัสดุโรงงาน  

(หน่วย) 
 ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน (เฉพาะ

ส่วนท่ีแปรไปตามปริมาณการใช้) 
ปริมาณการใช้น้ําและไฟฟ้า
(หน่วย) 

 ค่ากําลังไฟที่ใช้ในการผลิต ปริมาณการใช้ไฟในการผลิต 
(หน่วย) 

 ค่าเชื้อเพลิง ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (หน่วย) 
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  ลักษณะของต้นทุนผันแปร นอกจากจะพิจารณาส่วนที่เป็นต้นทุนรวมแล้ว เม่ือ
พิจารณาต้นทุนผันแปรในส่วนของต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (Variable Cost Per Unit) ในอีก
ประเด็นหนึ่ง ซึ่งลักษณะของต้นทุนผันแปรต่อหน่วยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังแสดงข้อมูลไว้
ในตัวอย่างที่ 2.1 ดังนี้ 

 

ตวัอย่างท่ี 2.1  
  บริษัท อุดรอุตสาหกรรม จํากัด มีการผลิตสินค้า A ซึ่งในการผลิตสินค้า 1 หน่วย ต้อง

ใช้วัตถุดิบทางตรงจํานวน 5 ชิ้น โดยมีต้นทุนชิ้นละ 6 บาท ถ้าบริษัทผลิตสินค้า A จํานวน 10 

หน่วย จะมีต้นทุนวัตถุดิบทางตรงเท่ากับ 300 บาท (ผลิตภัณฑ์ 10 หน่วย x วัตถุดิบ 5 ชิ้น x 6 

บาท) แต่ถ้าบริษัทผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 40 หน่วย ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงจะเท่ากับ 100 บาท 
(40 หน่วย x 5 ชิ้น x 6 บาท) ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ต้นทุนรวมจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพิ่มขึ้น 
ซึ่งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับจํานวนสินค้าที่ผลิต แต่ต้นทุนต่อหน่วยจะยังคงเท่ากับ 5 บาท ไม่มี
การเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น สามารถแสดงการคํานวณต้นทุนวัตถุดิบ
ทางตรง ได้ตามตารางที่ 2.2  
 

ตารางท่ี  2. 2  แสดงการคํานวณต้นทุนวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิต  

ปริมาณการ 

ผลิตสินค้า 
(หน่วย) 

จ านวนวตัถดิุบท่ี
ใช้ในการผลิต 

(ช้ิน) 

ต้นทุนผนัแปร 

ต่อหน่วย 

(บาทต่อหน่วย) 

ต้นทุนผนัแปรรวม 
(บาท) 

  1  5 6     50 

10 50 6   300 

20 100 6   600 

40 200 6 1,200 

 

จากตารางข้างต้น สามารถแสดงลักษณะของต้นทุนผันแปร ทั้งต้นทุนผันแปรรวมและ
ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย ดังแสดงในภาพที่ 2.1 และ 2.2 ตามลําดับ 
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ภาพท่ี 2.1 แสดงพฤติกรรมของต้นทุนผันแปรรวม 

 

      
    

    

    

    

    

    

 

 

ภาพท่ี 2.2 แสดงพฤติกรรมของต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 

 

 

 

 

0 10 20 30 

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

40 

ตน้ทุนวตัถุดบิทางตรง (บาท) 

ปรมิาณการผลติ (ชิน้) 

ตน้ทุนผนัแปรรวม 
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15 
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40 
ปรมิาณการผลติ (ชิน้) 

ตน้ทุนวตัถุดบิทางตรง (บาท) 

ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 

= 6 บาทต่อหน่วย 
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2. ต้นทุนคงท่ี  

   ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) คือ ต้นทุนชนิดที่ต้นทุนรวม (Total Costs) จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง  หรือเท่ากันตลอดช่วงของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Relevant Range) หรือหมายถึง
ต้นทุนท่ีไม่เปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าระดับของกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม แต่ทั้งนี้ต้นทุนคงที่
จะไม่เปลี่ยนแปลงภายในช่วงของกิจกรรมหนึ่งเท่านั้น ตัวอย่างของต้นทุนคงที่ โดยแยกตาม
ประเภทของธุรกิจ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2.3 
 

ตารางท่ี  2.3  ต้นทุนคงที่แยกตามประเภทของธุรกิจ 

ประเภทของธรุกิจ ต้นทุนคงท่ี 

ธุรกิจบริการ ค่าเช่าร้าน 

 เงินเดือนพนักงานในร้าน 

ธุรกิจซ้ือขายสินค้า ค่าเช่าสํานักงานขาย 

 เงินเดือนผู้บริหาร 

 เงินเดือนพนักงานขาย 

 ค่าเบี้ยประกันภัยสํานักงาน 

 ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์สํานักงาน 

ธุรกิจผลิตสินค้า ค่าเช่าโรงงาน 

 ค่าเช่าคลังสินค้า 

 เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน 

 ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน 

 ค่าเสื่อมราคา – เครื่องจักร 
 ค่าเสื่อมราคา – โรงงาน 

 ค่าภาษีทรัพย์สิน 

 ค่าสิทธิบัตรตัดจําหน่ายตามอายุสิทธิบัตร 

  

   ลักษณะของต้นทุนคงที่ นอกจากจะพิจารณาจากต้นทุนคงที่รวมแล้ว ยังสามารถ
พิจารณาในส่วนของต้นทุนคงที่ต่อหน่วย (Fixed Cost Per Unit) ได้เช่นกัน ลักษณะของต้นทุน
คงที่ต่อหน่วยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับระดับของกิจกรรม นั่นคือ ยิ่งมี
ปริมาณของกิจกรรมมาก จะย่ิงทําให้ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยจะยิ่งลดลง ในทางตรงกันข้าม ถ้ายิ่งมี
ปริมาณของกิจกรรมน้อย ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยจะย่ิงสูงขึ้น 
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 จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 2.1 ถ้าบริษัท อุดรอุตสาหกรรม จํากัด มีค่าเช่าโรงงาน ซึ่งมี
ลักษณะเป็นต้นทุนคงที่ จํานวน 20,000 บาท โดยบริษัทจ่ายเท่าเดิมทุกเดือน การคํานวณค่า
เช่าโรงงานต่อหน่วย คํานวณโดยนําเอาต้นทุนรวมหารด้วยปริมาณการการผลิต เช่น ณ ระดับ
การผลิตที่ 10 หน่วย จ่ายค่าเช่าโรงงานต่อหน่วยเท่ากับ 2,000 บาท (20,000 บาท  10
หน่วย)  เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น สามารถแสดงการคํานวณค่าเช่าโรงงานต่อหน่วย ได้ดัง
ตารางที่ 2.4 
 

ตารางท่ี  2.4  แสดงการคํานวณค่าเช่าโรงงาน (ต้นทุนคงที่) 
 

     
    จากตารางข้างต้น สามารถแสดงลักษณะของต้นทุนคงที่ ทั้งต้นทุนคงที่รวม และ

ต้นทุนคงที่ต่อหน่วย ดังแสดงในภาพที่ 2.3 และ 2.4 ตามลําดับ 

 

    

    

    

    

    

    

 

                                       
ภาพท่ี 2.3 แสดงพฤติกรรมของต้นทุนคงที่รวม 

ปริมาณ 

การผลิต  
(หน่วย) 

ค่าเช่าโรงงานรวม 
(บาท) 

การค านวณ  
ค่าเช่าโรงงานต่อหน่วย 

ค่าเช่าโรงงาน 

ต่อหน่วย  
(บาทต่อหน่วย) 

1 20,000        20,000  1  20,000 

10 20,000 20,000  10  2,000 

20 20,000 20,000  20  1,000 

40 20,000 20,000  40    500 

0 10 20 30 

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

40 
ปรมิาณการผลติ (ชิน้) 

ตน้ทุนคงทีร่วม 

ค่าเช่าโรงงาน (บาท) 
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ภาพท่ี 2.4 แสดงพฤติกรรมของต้นทุนคงที่ต่อหน่วย 

 

3. ต้นทุนก่ึงคงท่ี  

     ต้นทุนกึ่งคงที่ (Step Fixed Costs) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะคงที่ ณ 
ช่วงของระดับกิจกรรมหนึ่งๆ หรืออยู่ในช่วงของการตัดสินใจ  (Relevant Range) แต่เม่ือมีการ
เปลี่ยนระดับของกิจกรรม ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายนั้นจะเปลี่ยนแปลง และจะคงที่อยู่เช่นเดิม 
จนกระทั่งมีการเปลี่ยนระดับของกิจกรรมเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่ง เช่น เงินเดือนผู้ควบคุมงานที่
บริษัทจ่ายให้กับหัวหน้างาน ซึ่งหัวหน้างาน 1 คน สามารถควบคุมระดับของปริมาณการผลิตได้ 
ไม่เกิน 10,000 หน่วย จ่ายเงินเดือน 15,000 บาท ดังนั้น ถ้าบริษัทมีการผลิตสินค้า จํานวน 
8,000 หน่วย บริษัทต้องจ่ายเงินเดือนให้กับหัวหน้างาน จํานวน 15,000 บาท แต่ถ้าระดับ
ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 20,000  หน่วย ต้องจ้างหัวหน้างาน 2 คน ทําให้บริษัทต้องจ่าย
เงินเดือนหัวหน้างาน จํานวน 30,000  บาท ถ้ากิจการเพิ่มระดับการผลิต เป็น 25,000 หน่วย 
ต้องจ้างหัวหน้างาน 3 คน เงินเดือนท่ีจ่ายให้กับหัวหน้างาน จะเท่ากับ 45,000 บาท  

    ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ต้นทุนกึ่งคงที่ จะมีลักษณะคงที่ในช่วงของการผลิตหนึ่ง ๆ แต่
เม่ือเปลี่ยนระดับกิจกรรม ต้นทุนคงที่อาจจะเปลี่ยนแปลง แต่จะคงที่อยู่ ณ ระดับการผลิตนั้น 
เป็นขั้นๆ คล้ายกับขั้นบันได ดังนั้น ต้นทุนกึ่งคงที่ สามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ต้นทุนคงที่เป็น
ขั้นบันได (Step Fixed Costs) ดังแสดงในภาพที่ 2.5  

0 10 20 30 

500 

1,000 

 1,500 

2,000 

2,500 

40 
ปรมิาณการผลติ (ชิน้) 

ค่าเช่าโรงงาน (บาท) 

ตน้ทุนคงทีต่่อหน่วย 
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ภาพท่ี 2.5 แสดงพฤติกรรมของต้นทุนกึ่งคงที่ 

 

4. ต้นทุนผสม หรือ ต้นทุนก่ึงผนัแปร  
      ต้นทุนผสม หรือต้นทุนกึ่งผันแปร (Mixed Costs or Semi-variable Costs ) เป็น

ต้นทุนท่ีรวมกันระหว่างต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่เข้าด้วยกัน ดังนั้น ลักษณะของต้นทุนผสม
จึงมีลักษณะพฤติกรรมต้นทุนท่ีเป็นของต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่รวมกัน นั่นคือ ต้นทุนส่วน
หนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของกิจกรรมหรือขึ้นอยู่กับตัวผลักดันต้นทุน (Cost Drivers) 

แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่เป็นสัดส่วนเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของระดับของกิจกรรม 
เช่นเดียวกับลักษณะของต้นทุนผันแปร ตัวอย่างของต้นทุนผสมหรือต้นทุนกึ่งผันแปร โดยแยก
ตามประเภทของธุรกิจ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2.5 

 

ตารางท่ี  2.5  ต้นทุนผสมแยกตามประเภทของธุรกิจ 

ประเภทของธรุกิจ ต้นทุนผสม ต้นทุนคงท่ี และสาเหตขุองการเกิด
ต้นทุนของต้นทุนผนัแปร 

ธุรกิจบริการ ค่าสาธารณูปโภคของร้าน (ค่า
เช่ามิเตอร์และค่าน้ําค่าไฟ) 

ต้นทุนคงท่ี คือ ค่าเช่ามิเตอร์ 
สาเหตุการ เ กิดต้นทุนผันแปร คือ 
ปริมาณการใช้น้ําและไฟฟ้า(หน่วย) 

 ค่าโทรศัพท์ร้าน ( ค่าบริการ
คู่สาย และค่าโทรศัพท์ นาทีละ 
3 บาท) 

ต้นทุนคงท่ี คือ ค่าบริการคู่สาย 

สาเหตุการ เ กิดต้นทุนผันแปร คือ 
จํานวนครั้งของการโทร (ครั้ง) 

ปรมิาณการผลติ (หน่วย) 

  เงนิเดอืน (บาท) 

10,000 30,000 20,000 

15,000 

30,000 

45,000 

0 

ตน้ทุนกึง่คงที ่
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ) 
ประเภทของธรุกิจ ต้นทุนผสม ต้นทุนคงท่ี และสาเหตขุองการ

เกิดต้นทุนของต้นทุนผนัแปร 

ธุรกิจซ้ือขายสินค้า เงินเดือนและค่านายหน้า ต้นทุนคงที่ คือ เงินเดือน 

สาเหตุการเกิดต้นทุนผันแปร คือ 
ยอดขาย (บาท) หรือ ปริมาณการ
ขาย (หน่วย) 

 ค่ าขนส่ ง ออก  ( เ งิ น เดื อน
พนักงานขับรถ และค่านํ้ามัน) 

ต้นทุนคงที่ คือ เงินเดือนพนักงาน
ขับรถ 

สาเหตุการเกิดต้นทุนผันแปร คือ 
ระยะทางการขนส่ง (กิโลเมตร) 

 ค่าสาธารณูปโภคสํานักงาน ต้นทุนคงที่ คือ ค่ามิเตอร์ 
สาเหตุการเกิดต้นทุนผันแปร คือ 
ปริมาณการใช้น้ําและไฟฟ้า (หน่วย) 

 ค่าโทรศัพท์สํานักงาน 

 

ต้นทุนคงที่ คือ ค่าบริการคู่สาย 

สาเหตุการเกิดต้นทุนผันแปร คือ 
จํานวนครั้งของการโทร (ครั้ง) 

ธุรกิจผลิตสินค้า ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน ต้นทุนคงที่ คือ ค่ามิเตอร์ 
สาเหตุการเกิดต้นทุนผันแปร คือ 
ปริมาณการใช้น้ําและไฟฟ้า (หน่วย) 

 ค่าโทรศัพท์โรงงาน ต้นทุนคงที่ คือ ค่าบริการคู่สาย 

สาเหตุการเกิดต้นทุนผันแปร คือ 
จํานวนครั้งของการโทร (ครั้ง) 

 ค่าเช่ารถบรรทุก (ค่าเช่าและ
ค่านํ้ามันรถบรรทุก) 

ต้นทุนคงที่ คือ ค่าเช่า 
สาเหตุการเกิดต้นทุนผันแปร คือ 
ระยะทางการขนส่ง (กิโลเมตร) 

 ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร (เช่น 
เงินเดือนพนักงานซ่อม และ
วัสดุในการซ่อม) 

ต้นทุนคงที่ คือ เงินเดือนพนักงาน
ซ่อม 

สาเหตุการเกิดต้นทุนผันแปร คือ 
จํานวนวัสดุที่ใช้ในการซ่อม  
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จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ต้นทุนผสม ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร 
ซึ่งส่วนที่มีลักษณะเป็นต้นทุนผันแปร จะมีสาเหตุของการเกิดต้นทุน ดังแสดงในตารางที่ 2.5 
ดังนั้น การวิเคราะห์ต้นทุนผสม เป็นการแบ่งต้นทุนรวมออกเป็นส่วนของต้นทุนคงที่เป็นจํานวน
เงินเท่าใดและส่วนที่เป็นต้นทุนผันแปรเป็นสัดส่วนเท่าใด เพื่อนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการ
วางแผนและควบคุมต่อไป 

 

ตวัอย่างท่ี 2.2 

บริษัท อุดรการค้า จํากัด เป็นบริษัทที่ทําการผลิตสินค้า และส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดย
การเช่ารถบรรทุก (ถ้ารถบรรทุก 1 คัน สามารถบรรทุกสินค้าได้จํานวน 10,000 หน่วย) ดังนั้น 
ค่าขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า ถือว่าเป็นเป็นต้นทุนผสม ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่และต้นทุนผัน
แปร โดยต้นทุนคงที่ได้แก่ ค่าเช่าจํานวน 10,000 บาท และส่วนท่ีเป็นผันแปรได้แก่ ค่านํ้ามัน 
ต้นทุนหน่วยละ 10 บาท ซึ่งสามารถนํามาแสดงรายละเอียด ได้ตามตารางดังนี้  

 

(1)  

ปริมาณ 

การผลิต  
(หน่วย)  

(2) 

ต้นทุนผนัแปร 

ต่อหน่วย 

(บาท/หน่วย) 

(3) 

ต้นทุนผนัแปร
รวม  
(บาท) 

(4) 

ค่าเช่า
รถบรรทุก 

(บาท) 

(5) =  (3 )+ (4) 

ค่าขนส่งรวม 

(บาท)  

(6) = (5) / (1) 

ค่าขนส่งต่อ
หน่วย 

(บาท/หน่วย) 

 1,000 10   10,000 10,000   20,000 20.00 

 2,000 10   20,000 10,000   30,000 15.00 

 5,000 10   50,000 10,000    60,000 12.00 

 8,000 10   80,000 10,000   90,000 11.25 

10,000 10     100,000 10,000 110,000 11.00 

 

จากข้อมูลต้นทุนผสม ซึ่งในที่นี้ได้แก่ ค่าขนส่งรวม จะเห็นได้ว่า ค่าขนส่งรวม 
ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรรวมกัน ซึ่งต้นทุนรวมจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับ
ของกิจกรรมหรือปริมาณการผลิต แต่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนเดียวกันกับปริมาณการผลิต แต่ส่วน
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสัดส่วนเดียวกันกับปริมาณการผลิต คือต้นทุนผันแปรเท่านั้น ซึ่งลักษณะ
ของข้อมูลต้นทุนผสมสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2.6 
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ภาพท่ี 2.6  แสดงพฤติกรรมของต้นทุนผสม 

 

การวิเคราะหต้์นทนุผสม 

 การจําแนกต้นทุนตามพฤติกรรมต้นทุน สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ต้นทุน
ผันแปร ต้นทุนคงที่ ต้นทุนกึ่งคงที่ และต้นทุนกึ่งผันแปรหรือต้นทุนผสม ซึ่งอธิบายความหมาย
และลักษณะของต้นทุนในแต่ละประเภทแล้วในหัวข้อที่ผ่านมา แต่จะเห็นได้ว่า ต้นทุนประเภทที่ 
1 – 3 สามารถระบุได้ชัดเจนว่ามีต้นทุนจํานวนเท่าใด หรือมีสัดส่วนเป็นอย่างไรเม่ือระดับของ
กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลง แต่ในกรณีที่กิจการมีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่มีลักษณะเป็นต้นทุน
ผสมจะคํานวณหรือแบ่งส่วนของต้นทุนได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากต้นทุนรวมประกอบด้วย 
ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรรวมกัน ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลต้นทุนในลักษณะดังกล่ าว สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ประกอบการวางแผนและควบคุมได้ ต้องจําแนกต้นทุนผสมออกเป็นต้นทุน
คงที่ และต้นทุนผันแปรว่ามีจํานวนเท่าใดหรือเป็นสัดส่วนอย่างไร ซึ่งสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์
ต้นทุนผสม ได้ 3 วิธี ได้แก่  

1. วิธีจุดสูงสุด – ต่ําสุด (High – Low Method)  
2. วิธีแผนภูมิกระจาย (Scatter Graph Method) 

  ตน้ทุน (บาท) 

  ปรมิาณการผลติ (หน่วย) 

100,000 

5,000 10,000 

10,000 

50,000 

  ตน้ทุนคงที ่ 
เช่น ค่าเช่ารถบรรทุก 

  ตน้ทุนรวม เช่น ค่าขนสง่รวม 

0 

ตน้ทุนผนัแปร  
เช่น ค่าน ้ามนั 
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3. วิธีกําลังสองน้อยที่สุด (Least Squares Method) หรือ วิธีสมการถดถอยเชิง
เส้นตรงอย่างง่าย (Simple Linear Regression Analysis) 

ซึ่งจะอธิบายการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนผสมและแสดงการคํานวณแต่ละวิธีโดยละเอียด 
ดังต่อไปนี ้

1. วิธีจดุสงูสดุ-ต า่สดุ 

      วิธีจุดสูงสุด – ต่ําสุด (High-Low Method) เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนผสม
โดยใช้วิธีการคํานวณทางคณิตศาสตร์ เพื่อแบ่งต้นทุนผสมออกเป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนผัน
แปร โดยใช้ระดับของกิจกรรม หรือ สาเหตุของการเกิดต้นทุน หรืออ ตัวผลักดันต้นทุน (Cost 

Driver) ณ ระดับสูงสุดและต่ําสุดเท่านั้นในการพิจารณา โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ต้นทุนผสม 
ดังนี ้ 
 ขั้นที่ 1 เลือกจุดสูงสุด และจุดต่ําสุด 

 ขั้นที่ 2 คํานวณหาต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 

 ขั้นที่ 3 คํานวณหาต้นทุนผันแปรรวม 

 ขั้นที่ 4 คํานวณหาต้นทุนคงที่รวม  
 

 ขัน้ท่ี 1 เลือกจดุสงูสดุ และจดุต า่สดุ  

          ในการเลือกจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดนั้น จะเลือกระดับของกิจกรรมหรือสาเหตุของ
การเกิดต้นทุน หรือที่เรียกว่า ตัวผลักดันต้นทุนที่สูงที่สุดและต่ําที่สุดเสมอ เช่น เลือกระดับของ
ปริมาณการผลิตที่สูงที่สุดและต่ําที่สุด แล้วพิจารณาว่า ณ ระดับนั้นมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายรวม
เท่ากับเท่าใด เม่ือได้ข้อมูลแล้วจะนําตัวเลข ทั้งปริมาณของกิจกรรมพร้อมทั้งต้นทุน มาใช้ใน
การคํานวณหาต้นทุนผันแปรต่อหน่วยในขั้นตอนถัดไป 
  

 ขัน้ท่ี 2 ค านวณหาต้นทุนผนัแปรต่อหน่วย  
          การคํานวณต้นทุนผันแปรต่อหน่วย สามารถคํานวณโดยใช้สูตร ดังนี้ 
 

 

 
 

ขัน้ท่ี 3 ค านวณหาต้นทุนผนัแปรรวม 

           เมื่อคํานวณต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (ที่ได้จากขั้นที่ 2 แล้วจะนํามาหาต้นทุนผัน
แปรรวมในข้ันตอนต่อไป โดยจุดที่นํามาแทนค่า อาจเป็นจุดสูงสุดหรือจุดต่ําสุด (จากขั้นที่ 1) ก็
ได้ โดยใช้สูตรในการคํานวณต้นทุนผันแปรรวม ดังนี้ 

 

ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย = ตน้ทุนรวม ณ ระดบักจิกรรมสงูสุด – ตน้ทุนรวม ณ ระดบักจิกรรมต ่าสุด 

   (บาทต่อหน่วย)             ระดบักจิกรรมสงูสุด – ระดบักจิกรรมต ่าสุด 

 

ตน้ทุนผนัแปรรวม (บาท) = ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย X ระดบักจิกรรม ณ จดุสงูสุด หรอืจดุต ่าสุด 
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ขัน้ท่ี 4 ค านวณหาต้นทุนคงท่ีรวม  
           เม่ือคํานวณต้นทุนผันแปรรวม (ได้จากขั้นที่ 3) ได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปให้แก้
สมการเพื่อคํานวณหาต้นทุนคงที่รวม โดยจากสมการต้นทุนผสม คือ 

 

 

 ดังนั้น ถ้าต้องการจะคํานวณหาต้นทุนคงที่รวม จึงได้สมการดังน้ี 

 

 

 

ตวัอย่างท่ี 2.3 

 บริษัท สยามอุตสาหกรรม จํากัด กําลังพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลและจําแนกค่าใช้จ่ายใน
การขายรวม ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนผสม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้องการทราบว่าค่าใช้จ่ายในการขาย
ส่วนท่ีเป็นต้นทุนคงที่ (เช่น เงินเดือนพนักงานขาย ค่าเช่าสํานักงานขาย ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
สํานักงานในแผนกขาย เป็นต้น) และส่วนที่เป็นผันแปร (เช่น ค่านายหน้า ค่าน้ํามัน ค่า
สาธารณูปโภคแผนกขาย เป็นต้น) มีจํานวนเท่าใด โดยเงื่อนไขของค่าใช้จ่ายในการขายรวมมี
ความสัมพันธ์กับปริมาณการขายสินค้า ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ในระยะเวลา 10 เดือนที่ผ่านมา 
มีดังนี ้

เดือน ปริมาณการขาย (หน่วย) 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

(บาท) 

มกราคม 18,000 81,000 

กุมภาพันธ์ 20,000 87,000 

มีนาคม 25,000 99,000 

เมษายน 15,000 75,000 

พฤษภาคม 12,000 69,000 

มิถุนายน 24,000 96,000 

กรกฎาคม 17,000 80,000 

สิงหาคม 10,000 64,000 

ตน้ทุนรวม (บาท) =  ตน้ทุนคงทีร่วม + ตน้ทุนผนัแปรรวม 

ตน้ทุนคงทีร่วม (บาท)  =  ตน้ทุนรวม - ตน้ทุนผนัแปรรวม 
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เดือน ปริมาณการขาย (หน่วย) 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

(บาท) 

กันยายน 19,000 85,000 

ตุลาคม 22,000 92,000 

  

 จากข้อมูลข้างต้น ค่าใช้จ่ายในการขายเป็นต้นทุนผสมท่ีต้องการจะนํามาวิเคราะห์ ส่วน
ปริมาณการขายเป็นสาเหตุของการเกิดต้นทุน หรือที่เรียกว่าตัวผลักดันต้นทุน ซึ่งสามารถนํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ต้นทุนผสม โดยใช้วิธีจุดสูงสุด – ต่ําสุด (High - Low Method) และประมาณ
ค่าต้นทุน ตามขั้นตอนแต่ละขั้น ได้ดังนี้ 
  ขัน้ท่ี 1 เลือกจุดสูงสุด และจุดต่ําสุด     

     ปริมาณการขาย     ค่าใช้จ่ายในการขาย  
           (หน่วย)                  (บาท) 
 จุดสูงสุด (เดือนมีนาคม)         5,000      99,000 

 จุดต่ําสุด (เดือนสิงหาคม)       10,000      64,000 
 

 ขัน้ท่ี 2 คํานวณหาต้นทุนผันแปรต่อหน่วย  
          การคํานวณต้นทุนผันแปรต่อหน่วย สามารถคํานวณโดยใช้สูตร ดังนี้ 
 

 

 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรต่อหน่วย  =     99,000 – 64,000 

      25,000 – 10,000 

     =  35,000 

      15,000  

     =  2.33* บาทต่อหน่วย 

 ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร เท่ากับ 2.33 บาทต่อหน่วย   

*ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรต่อหน่วยเท่ากับ 2.3333 บาทต่อหน่วย แต่ปัดเศษให้เหลือ 2 
ตําแหน่ง  

 ขัน้ท่ี 3 คํานวณหาต้นทุนผันแปรรวม 

           การคํานวณต้นทุนผันแปรรวม สามารถคํานวณโดยใช้สูตร ดังนี้ 
 

ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย = ตน้ทุนรวม ณ ระดบักจิกรรมสงูสุด – ตน้ทุนรวม ณ ระดบักจิกรรมต ่าสุด 

   (บาทต่อหน่วย)             ระดบักจิกรรมสงูสุด – ระดบักจิกรรมต ่าสุด 

 

ตน้ทุนผนัแปรรวม (บาท) = ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย x ระดบักจิกรรม ณ จดุสงูสุด หรอืจดุต ่าสุด 
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 ถ้าเลือกจุดสูงสุดแทนระดับของกิจกรรม ซึ่งในที่นี้ คือข้อมูลปริมาณการขาย
เท่ากับ 25,000 หน่วย ส่วนต้นทุนผันแปรต่อหน่วย เท่ากับ 2.33 บาทต่อหน่วย ดังนั้น   

 ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรรวม =  2.33 x 25,000 

       = 58,250 บาท 

 ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรรวม มีจํานวน 58,250 บาท 

  

 แต่ถ้าหากเลือกจดุต า่สดุแทนระดับของกิจกรรม ซึ่งในท่ีนี้ คือข้อมูลปริมาณการ
ขายเท่ากับ 10,000 หน่วย ส่วนต้นทุนผันแปรต่อหน่วย เท่ากับ 2.33 บาทต่อหน่วย ดังนั้น   
 ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร (บาท)   = 2.33 x 10,000 

       = 23,300 บาท 

 ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร มีจํานวน 23,300 บาท 
 

       ขัน้ท่ี 4 คํานวณหาต้นทุนคงที่รวม  
       คํานวณหาค่าใช้จ่ายในการขายคงที่ โดยจากสมการต้นทุนผสม คือ 

 

 

        ดังนั้น ถ้าต้องการจะคํานวณหาต้นทุนคงที่รวม จะได้สมการดังน้ี 

 

 

        ดังนั้น ณ ระดับปริมาณการขายจดุสงูสดุที่ 25,000 หน่วย จะมีค่าใช้จ่ายในการ
ขายรวม เท่ากับ 99,000 บาท และ ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร เท่ากับ 58,250 บาท นําไป
แทนค่าในสมการข้างต้น 

 ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่   = ค่าใช้จ่ายในการขายรวม – ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร 

       = 99,000 – 58,250 

       = 40,750 บาท 

        ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่ มีจํานวน 40,750 บาท 

  

         แต่ถ้าหากเลือกระดับปริมาณการขายจดุต า่สดุที่ 10,000 หน่วย จะมีค่าใช้จ่ายใน
การขายรวม เท่ากับ 64,000 บาท และ ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร เท่ากับ 23,300 บาท นําไป
แทนค่าในสมการข้างต้น 

ตน้ทุนรวม (บาท) =  ตน้ทุนคงทีร่วม + ตน้ทุนผนัแปรรวม 

ตน้ทุนคงทีร่วม (บาท)  =  ตน้ทุนรวม - ตน้ทุนผนัแปรรวม 
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  ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่   = ค่าใช้จ่ายในการขายรวม – ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร 
       = 64,000 – 23,300 

       = 40,700 บาท 

 ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่ มีจํานวน 40,700 บาท 

 

จะเห็นได้ว่า เมื่อใช้ระดับปริมาณการขายโดยใชว้ิธีจุดสูงสุด – ต่ําสุด (High – Low 

Method) มีผลทําให้ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่ มีค่าที่ไม่เท่ากัน โดยมีผลต่าง 50 บาท (40,750 – 

40,700) ทั้งน้ีเป็นเพราะต้นทุนผันแปรต่อหน่วยมีการปัดเศษลงเล็กน้อยจากต้นทุนผันแปรต่อ
หน่วย 2.3333 บาทต่อหน่วย ให้เป็น 2.33 บาทต่อหน่วย จึงมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการขายคงที่
แต่ละจุดมีความแตกต่างกัน แต่มีค่าที่ไม่แตกต่างกันมากนัก 

 

 จากข้อมูลข้างต้น สามารถนําข้อมูลต้นทุนมาใช้ในการประมาณการต้นทุน (Cost 

Estimation) หรือวางแผนต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยการกําหนดเป็นสมการ
ต้นทุนผสม ได้ดังนี้  
  

 

 หรือ 

  

 

 ดังนั้น จากข้อมูลตามตัวอย่างที่ 2.3 สมการต้นทุนผสมของค่าใช้จ่ายในการขาย คือ
ค่าใช้จ่ายในการขายรวม = ต้นทุนคงที่รวม+(ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย x ระดับของกิจกรรม) 
               

 

 

 จากสมการต้นทุนผสม ซึ่งในที่นี่  ได้แก่  ค่าใช้ จ่ายในการขาย สามารถอธิบาย
ความหมายได้ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายรวม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่ จํานวน 
40,750 บาท และ ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรต่อหน่วยเท่ากับ 2.33 บาทต่อหน่วย ซึ่งต้นทุน
ผันแปรจะขึ้นอยู่กับจํานวนของปริมาณสินค้าที่ขายได้ ถ้าขายได้มากค่าใช้จ่ายในการขายผัน
แปรก็จะมาก และส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการขายรวมมากไปด้วย แต่ถ้าหากกิจการขายสินค้าได้
จํานวนน้อย ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรก็จะน้อย และส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายรวมจะน้อย
ตามไปด้วย  

ค่าใชจ้่ายในการขายรวม   =    40,750 + (2.33 x ปรมิาณการขาย (หน่วย)) 
 

ตน้ทุนผสม (บาท) =  ตน้ทุนคงทีร่วม + ตน้ทุนผนัแปรรวม 

ตน้ทุนผสม (บาท) =  ตน้ทุนคงทีร่วม + (ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย x ระดบัของกจิกรรม) 
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  นอกจากนี้ กิจการสามารถนําเอาสมการต้นทุนไปใช้ในการวางแผนค่าใช้จ่ายในอนาคต
ได้อีกด้วย เช่น ถ้ากิจการประมาณการว่าในเดือนพฤศจิกายน คาดว่าจะมีปริมาณสินค้าที่ขาย
ได้จํานวน 23,000 หน่วย ค่าใช้จ่ายในการขายรวมโดยประมาณ จะเท่ากับ 94,340 บาท โดย
แสดงการคํานวณได้ดังนี้  
  จากสมการต้นทุนผสม คือ  
 

  

 แทนค่า ปริมาณการขาย เท่ากับ 23,000 หน่วยในสมการข้างต้น ได้ดังนี้ 
  ค่าใช้จ่ายในการขายรวม  = 40,750 + (2.33 x 23,000) 

      = 94,340 บาท 

 

2. วิธีแผนภมิูกระจาย  
     วิธีแผนภูมิกระจาย (Scatter graph Method) นี้เป็นการนําเอาข้อมูลต้นทุนที่

รวบรวมได้มากําหนดจุดลงไปในแผนภาพ โดยให้แกนตั้ง (Y) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่
ต้องการวิเคราะห์ ส่วนแกนนอน (X) เป็นระดับของกิจกรรม หรือ ตัวผลักดันต้นทุน เช่น 
ปริมาณการผลิต จํานวนชั่วโมงการทํางาน หรือจํานวนชั่วโมงเครื่องจักร เป็นต้น เม่ือกําหนดจุด
แต่จุดลงไปในแผนภาพแล้ว ให้ลากเส้นตรง โดยให้ผ่านจุดต่างๆ เกือบทุกจุด ไม่จําเป็นต้อง
ลากเส้นต่อจุด แต่ให้ลากผ่านจุดแต่ละจุดให้ใกล้เคียงมากที่สุด 

 

ตวัอย่างท่ี 2.4 

จากข้อมูลต้นทุนและปริมาณการขายตามตัวอย่างที่ 2.3 สามารถนํามาสร้างแผนภาพ
โดยใช้วิธีแผนภูมิกระจาย ได้ตามขั้นตอนดังน้ี 

 ขัน้ท่ี 1 กําหนดจุด โดยการสังเกตว่าแต่ละเดือนมีปริมาณการขาย (X) เท่าใด และ
ค่าใช้จ่ายในการขาย (Y) เท่าใด โดยกําหนดจุดแต่ละลงในกราฟ 

 ขัน้ท่ี 2 ลากเส้นตรงให้พยายามผ่านจุดแต่ละจุดให้มากที่สุด  
 ขัน้ท่ี 3 หาจุดตัดแกนตั้ง (Y) ซึ่งจุดตัดนี้ หมายถึง ต้นทุนคงที่หรือค่าใช้จ่ายในการขาย
คงที่นั่นเอง ซึ่งจากกราฟที่ได้ จุดตัดแกนตั้งอยู่ท่ี 40,000 บาท 

 

 

 

ค่าใชจ้่ายในการขายรวม (บาท) = 40,750 + (2.33 x ปรมิาณการขาย (หน่วย)) 
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x 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

ภาพท่ี 2.7 แสดงพฤติกรรมของต้นทุนผสม โดยใช้วิธีแผนภูมิกระจาย 

 

 ขัน้ท่ี 4  คํานวณต้นทุนผันแปรต่อหน่วย โดยการใช้ปริมาณการขาย (X) ที่ 20,000 
หน่วย เนื่องจากจุดนี้ทําให้เกิดต้นทุนรวมอยู่บนเส้นที่ลากไว้พอดี 
 ณ ปริมาณการขาย 20,000 หน่วย มีค่าใช้จ่ายในการขายรวม เท่ากับ 87,000 บาท 

 หัก ต้นทุนคงที่ (ที่ได้จากขั้นท่ี 3)           40,000 บาท 

 ต้นทุนผันแปรรวม          47,000 บาท 

  ดังนั้น ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย  =    ต้นทุนผันแปรรวม (บาท) 
                  ปริมาณการขาย (หน่วย) 
      =    47,000  
           20,000 

=    2.35 บาทต่อหน่วย 

 

จากข้อมูลข้างต้น ทําให้ทราบต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปรต่อหน่วย จึงสามารถสร้าง
เป็นสมการต้นทุนผสม (ค่าใช้จ่ายในการขาย) ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

  ค่าใชจ้า่ยในการขายรวม (บาท) 

ปรมิาณการขาย 
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ค่าใชจ้่ายในการขายรวม (บาท) =  40,000 + ( 2.35 x ปรมิาณการขาย (หน่วย)) 
 

140,000 
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3. วิธีก าลงัสองน้อยท่ีสดุ 

      การวิ เคราะห์ต้นทุนผสม เพื่ อนําไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
นอกเหนือจากวิธีจุดสูงสุด – จุดต่ําสุดและวิธีแผนภูมิกระจายแล้ว ยังมีวิธีการจําแนกต้นทุนผสม
โดยใช้หลักการทางสถิติศาสตร์มาใช้ เพื่อกําหนดสมการต้นทุน นั่นคือ วิธีกําลังสองน้อยที่ สุด 
(Least Squares Method) หรือวิธีสมการถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างง่าย (Simple Linear 

Regression Analysis) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีความนิยมอย่างมาก เพราะวิธีนี้เป็นการนําเอาข้อมูล
ต้นทุนที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งถือได้ว่าวิธีการทางสถิตินี้ ทําให้ผลที่ได้มี
ความน่าเชื่อถือมากที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนผสมวิธีการอื่น 

     วิธีกําลังสองน้อยที่สุด จะนําเอาสมการเชิงเส้นตรงมาประยุกต์กับการวิเคราะห์
ข้อมูลต้นทุนผสม  โดยกําหนดให้ต้นทุนผสมเป็นตัวแปรตาม (Dependent Variables หรือ Y) 

ส่วนระดับของกิจกรรม หรือสาเหตุของการเกิดต้นทุน หรือตัวผลักดันต้นทุน เป็นตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables หรือ X) จากนั้นหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัวนี้ เพื่อ
คํานวณหาต้นทุนคงที่ (a) และต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (b) ซึ่งแสดงเป็นในรูปของสมการ
ดังต่อไปนี ้

 

    

 โดยท่ี  

  Y  = ต้นทุนผสมรวม (บาท) 

  X = ระดับของกิจกรรมหรือตัวผลักดันต้นทุน (หน่วย) 

  a = ต้นทุนคงที่ (บาท) 

  b   = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 

         

วิธีกําลังสองน้อยที่สุด หรือ วิธีสมการถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างง่าย ในการวิเคราะห์เพื่อ
คํานวณหาต้นทุนคงที่ (a) และต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (b) สามารถวิเคราะห์ได้ 2 วิธี ได้แก่ 

        วิธีที่ 1 คํานวณจากสมการปกติ 2 สมการ 

        วิธีที่ 2 คํานวณค่า a และ b จากสูตรสําเร็จ 

Y    =   a + bX 
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วิธีท่ี 1 ค านวณจากสมการปกติ 2 สมการ ดังนี ้

  ∑Y   = n a + b ∑X  ………………….. (1) 

  ∑XY = a ∑X + b ∑X
2
 ………………….. (2) 

โดยท่ี    

n     = จํานวนข้อมูล 

Y  = ต้นทุนผสมรวม (บาท) 

  X = ระดับของกิจกรรมหรือตัวผลักดันต้นทุน (หน่วย) 

  a = ต้นทุนคงที่ (บาท) 

  b   = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 
 

วิธีท่ี 2 ค านวณค่า a และ b จากสตูรส าเรจ็ ได้ดังนี้ 

b  = n ∑XY – (∑X) (∑Y) 

     n ∑X
2
 – (∑X)

2 

  a = Y – b X 

โดยท่ี    

Y = ∑Y / n 

X = ∑X / n 

 

การวิเคราะห์ต้นทุนผสมโดยใช้วิธีกําลังสองน้อยที่สุด เพื่อคํานวณหาค่า a และ b 

สามารถเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งได้ดังแสดงไว้ข้างต้น  
 

แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการคํานวณ โดย
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปที่มีฟังก์ชันช่วยในการคํานวณค่าทางสถิติ ตัวอย่างโปรแกรมที่มี
ฟังก์ชันเพื่อใช้คํานวณค่าทางสถิติ เช่น โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม SPSS เป็นต้น 
เพียงแต่กรอกข้อมูลต้นทุนท่ีเกี่ยวข้อง (ค่า Y) พร้อมทั้งข้อมูลระดับของกิจกรรมหรือสาเหตุของ
การเกิดต้นทุน (ค่า X) และใส่ในโปรแกรมดังกล่าว ก็สามารถคํานวณจุดตัดแกนตั้ง (Intercept) 
ซึ่งก็คือค่า a หรือ ต้นทุนคงที่ นั่นเอง และนอกจากนี้ก็สามารถคํานวณค่าความชัน (slope) ซึ่งก็
คือค่า b หรือ ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย นั่นเอง แต่เพื่อให้มีความเข้าใจในขั้นตอนของการ
วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนผสม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสาเหตุของการเกิดต้นทุน หรือตัวผลักดัน
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ต้นทุน ในตําราเล่มนี้ จึงเน้นให้สามารถคํานวณด้วยมือได้ ก่อนที่จะไปใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ดังกล่าว   

 

ตวัอย่างท่ี 2.5 

จากข้อมูลตัวอย่าง 2.3 ถ้าหากนําข้อมูลต้นทุนมาวิเคราะห์ต้นทุนผสม โดยใช้วิธีกําลัง
สองน้อยที่สุด สามารถนํามาแสดงการคํานวณเพื่อนําไปแทนค่าในสมการต่างๆ ได้ดังนี้ 
 

เดือน 
X 

(พันหน่วย) 

Y 

(พันบาท) 

XY X
2 

มกราคม 18 81 1,458 324 

กุมภาพันธ์ 20 87 1,740 400 

มีนาคม 25 99 2,475 625 

เมษายน 15 75 1,125 225 

พฤษภาคม 12 69 828 144 

มิถุนายน 24 96 2,304 576 

กรกฎาคม 17 80 1,360 289 

สิงหาคม 10 64 640 100 

กันยายน 19 85 1,615 361 

ตุลาคม 22 92 2,024 484 

ผลรวม (∑)         182        828       15,569       3,528 

 

วิธีท่ี 1  ค านวณค่า a และ b จากสมการปกติ 2 สมการ  

แทนค่าในสมการ (1) และ (2) 

∑Y  = na + b∑X  ………………….. (1) 

  ∑XY  = a ∑X + b ∑X
2
 ………………….. (2) 
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       828 = 10a + 182 b  ………………….. (1) 

   15,569 = 182a + 3,528 b    …….……………. (2) 

สมการ (1)X 182 150,696 = 1,820a + 3,3124b  ………………….. (3) 

สมการ (2) X 10  155,690 = 1,820a + 35,280 b  ………………….. (4) 

เอาสมการ (4) – (3) 

  4,994  =  2,156 b 

   b =  4,994 

        2,156 

    =  2.316 บาทต่อหน่วย 

แทนค่า b = 2.316 ในสมการ (1) 

 828 = 10 a + 182(2.316)  

 10 a = 828 – 421.512 

    = 406.488 

        10 

  = 40.6488 พันบาท 

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่ เท่ากับ 40,648.8 บาท และค่าใช้จ่ายในการขาย 

ผันแปรต่อหน่วย เท่ากับ 2.316 บาทต่อหน่วย 

  จากข้อมูลข้างต้น ค่าใช้จ่ายในการขายรวม สามารถกําหนดเป็นสมการต้นทุนผสม  
ได้ดังนี้  
 ค่าใช้จ่ายในการขายรวม = ต้นทุนคงที่รวม + ต้นทุนผันแปรรวม 

                  = ต้นทุนคงที่รวม + (ต้นทุนผันแปรต่อหนว่ย x ระดับของกจิกรรม) 
 

 

 

 

 

ค่าใชจ้่ายในการขายรวม =  40,648.80+ (2.316 x ปรมิาณการขาย (หน่วย)) 
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ตวัอย่างท่ี 2.6 

บริษัท ศรีฟ้า จํากัด มีข้อมูลค่าบํารุงรักษา และช่ัวโมงการทํางานเครื่องจักร ดังแสดงใน
ตาราง โดยชั่วโมงเครื่องจักร (ชั่วโมง) ถือว่าเป็น X ส่วนค่าบํารุงรักษา (บาท) ถือว่าเป็น Y 

ดังนั้นนําข้อมูลค่าบํารุงรักษา และชั่วโมงเครื่องจักร มาวิเคราะห์ต้นทุนผสม โดยคํานวณหา
ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรต่อหน่วย โดยใช้วิธีกําลังสองน้อยที่สุด  

 

เดือน ชัว่โมงเครื่องจกัร (ชัว่โมง) ค่าบ ารงุรกัษา (บาท) 

มกราคม 2,800 158,000 

กุมภาพันธ์ 3,550 170,000 

มีนาคม 2,500 148,000 

เมษายน 3,250 164,000 

พฤษภาคม 3,650 182,000 

มิถุนายน 4,000 196,000 

การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนผสมซึ่งในที่นี่ คือ ค่าบํารุงรักษา โดยใช้วิธีกําลังสองน้อยที่สุด 
สามารถนํามาแสดงการคํานวณเพื่อนําไปแทนค่าในสมการต่างๆ ได้ดังนี้ 

 

เดือน 
X 

(ชั่วโมงเคร่ืองจักร) 

Y 

(บาท) 

XY X
2 

มกราคม 2,800 158,000 442,400,000   7,840,000 

กุมภาพันธ์ 3,550 170,000 603,500,000 12,602,500 

มีนาคม 2,500 148,000 370,000,000   6,250,000 

เมษายน 3,250 164,000 533,000,000 10,562,500 

พฤษภาคม 3,650 182,000 664,300,000 13,322,500 

มิถุนายน 4,000 196,000 784,000,000 16,000,000 

ผลรวม (∑)       19,750   1,018,000 3,397,200,000 66,577,500 
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แทนค่าในสมการ (1) และ (2) 

    ∑Y  = na + b∑X   ………………….. (1) 

       ∑XY = a ∑X + b ∑X
2
  ………………….. (2) 

     1,018,000 = 6a + 19,750 b  ………………….. (1) 

3,397,200,000 = 19,750 a + 66,577,500 b   ………..….. (2) 

สมการ (1) X 19,750  20,105,500,000 = 118,500 a + 390,062,500 b ………….... (3) 

สมการ (2) X 6         20,383,200,000 = 118,500 a + 399,465,000 b ……..…….. (4) 

เอาสมการ (4) – (3) 

   277,700,000 = 9,402,500 b 

    b = 277,700,000 

             9,402,500 

     = 29.53 บาทต่อชั่วโมงเครื่องจักร 

แทนค่า b = 29.53 ในสมการ (1) 

 1,018,000 = 6 a + 19,750 (29.53)  

  6 a = 1,018,000 – 58,3217.5 

     = 434,782.5 

          6 

   = 72,463.75 บาท 

 

 จากข้อมูลข้างต้น ค่าบํารุงรักษารวม สามารถกําหนดเป็นสมการต้นทุนผสม ได้ดังนี้ 
ค่าบํารุงรักษารวม  = ต้นทุนคงที่รวม + ต้นทุนผันแปรรวม 

    = ต้นทุนคงที่รวม + (ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย x ระดับของกิจกรรม) 
 

 

 

ค่าบ ารงุรกัษารวม = 72,463.75 + (29.53 x จ านวนชัว่โมงเครือ่งจกัร (ชัว่โมง)) 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนผสม โดยใช้วิธีกําลังสองน้อยที่สุด เป็นวิธีที่น่าเชื่อถือมาก
ที่สุด เม่ือเทียบกับวิธีอื่นๆ เนื่องจากมีหลักการทางคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานการคํานวณ และมี
การใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่มาประกอบการพิจารณา แต่มีข้อเสียคือยุ่งยากต่อการคํานวณ แต่ใน
ปัจจุบันการวิเคราะห์ต้นทุนผสมโดยใช้วิธีการทางสถิติสามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

ช่วยในการคํานวณหาต้นทุนคงที่ หรือค่าคงที่ (Constant) และต้นทุนผันแปรต่อหน่วยหรือค่า
ความชัน (Slope) เพื่อกําหนดเป็นสมการต้นทุนผสมได้เช่นกัน  

เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และสามารถสร้างสมการต้นทุนผสมโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS ได้อย่างถูกต้อง จะแสดงขั้นตอนการจัดทําและการอ่านผลลัพธ์ที่ได้จากการคํานวณโดย
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปดังกล่าว ดังแสดงในตัวอย่างที่ 2.7  

  

ตวัอย่างท่ี 2.7 

จากข้อมูลตามตัวอย่างที่ 2.6 บริษัท ศรีฟ้า จํากัด สามารถใช้วิธีการทางสถิติวิธีกําลัง
สองน้อยที่สุด หรือวิธีสมการถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างง่าย โดยนําข้อมูลไปคํานวณในโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS โดยมีชั่วโมงเครื่องจักร (ชั่วโมง) เป็น X ส่วนค่าบํารุงรักษา (บาท) เป็น Y จะมี
ขั้นตอนการจัดทํา ดังนี้  

ขัน้ท่ี 1 เปิดหน้าจอโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ดังแสดงในภาพที่ 2.8  

 
ภาพท่ี 2.8 แสดงหน้าจอโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

กดปุม่ Cancel เพื่อ
กรอกขอ้มลูใหม ่
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ขัน้ท่ี 2 กําหนดค่าตัวแปร X และ Y ที่ Variable View นําข้อมูลชั่วโมง
เครื่องจักร และค่าบํารุงรักษาโดยกําหนดให้เป็น X และ Y ตามลําดับ 

 
ภาพท่ี 2.9 แสดงการกําหนดค่าตัวแปรที่  Variable View 

ขัน้ท่ี 3 นําข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ซึ่งได้แก่ จํานวนชั่วโมงเครื่องจักร และ ค่า
บํารุงรักษา ใส่ในตารางช่อง X และ Y โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน ตามลําดับ ดัง
แสดงในภาพที่ 2.10 

 
ภาพท่ี 2.10 แสดงการกรอกข้อมูลใน Data View 

ก าหนดค่าตวัแปร ใน Variable view 

กดเลอืก Data View และกรอกขอ้มลู
ในช่อง X และ Y 
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ขัน้ท่ี 4 วิเคราะห์ข้อมูล โดยเลือกคําสั่ง Analyze -> Regression -> Linear ตามลําดับ 
ดังแสดงในภาพที่ 2.11 

 
ภาพท่ี 2.11  แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

ขัน้ท่ี 5 นําข้อมูลตัวแปรอิสระ หรือ สาเหตุของการเกิดต้นทุน ลงในช่อง Independent  
และข้อมูลตัวแปรตาม หรือต้นทุนผสม ลงในช่อง Dependent ตามลําดับ แล้วกดปุ่ม ตกลง 
(OK) ดังแสดงในภาพที่ 2.12 

 
ภาพท่ี 2.12 แสดงการกําหนดตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามในเมนู Linear Regression 

เลอืกค าสัง่ Analyze -> Regression -> Linear 

Dependent ตวัแปรตาม 

Independent ตวัแปร
อสิระหรอื สาเหตุของการ
เกดิตน้ทุน 
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ขัน้ท่ี 6 โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS จะทําการวิเคราะห์ข้อมูล และได้ผลลัพธ์ของการ
วิเคราะห์ ซึ่งสามารถนํามากําหนดสมการต้นทุนผสม โดยพิจารณาจากตาราง 4 ตาราง คือ 1) 

Variable Enter 2) Model Summary 3) ANOVA และ 4) Coefficients ดังแสดงในภาพที่ 2.13 

 

 

ภาพท่ี 2.13 แสดงผลลัพธ์ทีไ่ด้จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

  

จากภาพที่ 2.13 ค่าทางสถิติที่เกี่ยวข้องจากตารางข้างต้น ที่นํามาใช้พิจารณาเพื่อ
กําหนดสมการต้นทุนผสม มีดังนี้  
 

ตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์ิ Std.Error ค่าสถิติ t Sig. 

ค่าคงที่ (a) 72,448.285 14,352.608 5.048 0.007 

ชั่วโมงเครื่องจักร (b)       29.535       4.309 6.855 0.002 

ค่า R2 
= 0.922 (จากตาราง Model Summary) 

ค่าสถิติ F = 46.987 Sig =.002 (จากตาราง ANOVA) 

  
จากค่าสถิติข้างต้น สามารถเขียนเป็นสมการต้นทุนผสม ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ได้ดังนี ้
 

 

 

ค่า a 

ค่า b 

   Y = 72,448.285 + 29.535X 
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โดยที่ Y คือ ค่าบํารุงรักษา และ X คือ ชั่วโมงเครื่องจักร ค่าบํารุงรักษาในส่วนที่เป็น
ต้นทุนคงที่ โดยประมาณเท่ากับ 72,448.285 บาท และต้นทุนผันแปรต่อหน่วย เท่ากับ 29.535 
บาทต่อชั่วโมงเครื่องจักร  

ค่าสถิติ F มีค่า Sig เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงว่า ตัวแปร
อิสระ (X ) และตัวแปรตาม (Y) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ค่าสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ (R2

) เท่ากับ 0.922 แสดงว่า ชั่วโมงเครื่องจักร สามารถอธิบายค่าบํารุงรักษาได้ 
92.20% ที่เหลือ 7.80% เกิดจากปัจจัยอื่น 

นอกจากนี้ ค่าสถิติ t ของชั่วโมงเครื่องจักรมีค่า Sig ที่น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่ง
แสดงว่าตัวแปรชั่วโมงเครื่องจักรสามารถนํามาใช้ในการประมาณการค่าบํารุงรักษาได้ 
  

ดังนั้น ถ้าหากชั่วโมงเครื่องจักรในเดือนถัดไป เท่ากับ 5,000 ชั่วโมง จะมีค่าบํารุงรักษา
โดยประมาณเท่ากับเท่าใด  

จะมีวิธีการคํานวณค่าบํารุงรักษาโดยประมาณ โดยการนําเอาผลลัพธ์ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS คือ สมการต้นทุนผสม  

Y = 72,448.285 + 29.535X  

โดยการแทนค่าชั่วโมงเครื่องจักร (X) เท่ากับ 5,000 ชั่วโมงเครื่องจักรในสมการข้างต้น 
สามารถแสดงการคํานวณได้ดังนี้  

Y = 72,448.285 + (29.535 x 5,000 ชั่วโมง) 
    = 72,448.285 + 147,675 

      = 220,123.285 บาท 

ดังนั้น ถ้าหากในเดือนถัดไป บริษัท ศรีฟ้า จํากัด มีจํานวนชั่วโมงเครื่องจักร
โดยประมาณเท่ากับ 5,000 ชั่วโมง จะมีค่าบํารุงรักษาโดยประมาณ เท่ากับ 220,123.285 บาท 
ซึ่งผู้บริหารก็สามารถนําข้อมูลนี้ไปใช้ในการวางแผนการเตรียมเงินสดเพื่อใช้จ่ายในกิจการได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

จากตัวอย่างการวิเคราะห์ต้นทุนผสมและประมาณการต้นทุนผสมโดยใช้วิธีการทั้ง 3 วิธี 
ได้แก่ วิธีจุดสูงสุด – ต่ําสุด วิธีแผนภูมิกระจาย และวิธีกําลังสองน้อยที่สุด ทําให้สามารถจําแนก
ต้นทุนผสมออกเป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ แต่ในทางปฏิบัติต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของ
ธุรกิจ ประกอบด้วยต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ หรือ
ต้นทุนผสมในงบกําไรขาดทุนเดียวกัน หรือในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง ในงวดบัญชีหนึ่งๆ นั่นคือ
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ถ้าหากกิจการมีต้นทุนหลายประเภทรวมกัน กิจการจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนเพื่อนําไปใช้
ในการวางแผนและการตัดสินใจอย่างไรนั้น จะขออธิบายรายละเอียดดังแสดงในตัวอย่างที่ 2.8 
เพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

 

ตวัอย่างท่ี 2.8  

บริษัท การะเกด จํากัด ทําการผลิตและจําหน่ายน้ําปลาหวาน ซึ่งบริษัทฯ มีข้อมูล
รายได้และค่าใช้จ่ายของเดือนมกราคม ถึงมีนาคม โดยได้จัดทํางบกําไรขาดทุน สําหรับงวด 3 
เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 ดังนี้ 

บริษัท การะเกด จํากัด 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 

หน่วย : บาท 

       มกราคม    กมุภาพนัธ ์       มีนาคม 

จ านวนหน่วยท่ีขาย (หน่วย)      1,000      2,200      2,500 

ยอดขาย  (ราคาขาย 200 บาทต่อหน่วย)   200,000    440,000    500,000 

หัก ต้นทุนขาย (ต้นทุน 80 บาทต่อหน่วย)  80,000    176,000    200,000 

กําไรขั้นต้น      120,000    264,000    300,000 

หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 เงินเดือน      30,000      30,000      30,000 

 ค่านายหน้า      10,000      22,000      25,000 

 ค่าสาธารณูปโภค     16,200      34,200      38,700 

 ค่าโฆษณา        5,000        5,000        5,000 

 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สํานักงาน      6,000        6,000        6,000 

 รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน    67,200      97,200          104,700 

กําไรจากการดําเนินงาน               52,800     166,800     195,300 

 

ถ้าบริษัทฯ มีความประสงค์จะนําข้อมูลต้นทุนไปใช้ในการวางแผนกําไรในเดือน
เมษายน และพฤษภาคม ปี 2561 โดยมีการประมาณการว่าจํานวนหน่วยที่ขาย ประมาณ 
3,000 และ 3,200 หน่วย ตามลําดับ โดยให้จัดทําในรูปของงบกําไรขาดทุน ต้นทุนผสมที่
ปรากฏในงบกําไรขาดทุน ให้วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนโดยใช้วิธีจุดสูงสุด และจุดต่ําสุด (High – 

Low Method) 
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จากงบกําไรขาดทุนข้างต้น จะเห็นได้ว่า ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ปรากฏในงบกําไรขาดทุน มี
ทั้งต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผสม ซึ่งสามารถจําแนกได้ดังนี้  

 

รายการ ประเภทของต้นทุน เหตผุล/ลกัษณะของต้นทุน 

ต้นทุนขาย ต้นทุนผันแปร ต้นทุนรวมเปลี่ยนแปลงตามจํานวน
หน่วยที่ขาย ส่วนต้นทุนต่อหน่วยไม่
เปลี่ยนแปลง (ในทุกระดับของการ
ขาย จะเท่ากับ 80 บาทต่อหน่วย) 

เงินเดือน ต้นทุนคงที่ ต้นทุนรวมไม่เปลี่ยนแปลง ส่วน
ต้นทุนต่อหน่วยจะเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางตรงข้าม  

ค่านายหน้า ต้นทุนผันแปร ต้นทุนรวมเปลี่ยนแปลงตามจํานวน
หน่วยที่ขาย ส่วนต้นทุนต่อหน่วยไม่
เปลี่ยนแปลง (ในทุกระดับของการ
ขาย จะเท่ากับ 10 บาทต่อหน่วย) 

ค่าสาธารณูปโภค ต้นทุนผสม ต้นทุนรวมเปลี่ยนแปลงตามจํานวน
หน่วยที่ขาย ส่วนต้นทุนต่อหน่วยมี
การเปลี่ยนแปลง (ในแต่ละระดับของ
การขาย จะเท่ากับ 16.20 15.55 
และ15.48 บาทต่อหน่วย ตามลําดับ) 

ค่าโฆษณา ต้นทุนคงที่ ต้นทุนรวมไม่เปลี่ยนแปลง ส่วน
ต้นทุนต่อหน่วยจะเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางตรงข้าม 

ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนคงที่ ต้นทุนรวมไม่เปลี่ยนแปลง ส่วน
ต้นทุนต่อหน่วยจะเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางตรงข้าม 

 

จากตารางข้างต้น สามารถวิเคราะห์ต้นทุนผสม ซึ่งในที่นี้คือ ค่าสาธารณูปโภค ถ้า
บริษัท ฯ ใช้วิธีจุดสูงสุด-ต่ําสุด ในการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน จะมีขั้นตอนดังนี้  
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ขัน้ท่ี 1 เลือกจุดสูงสุด และต่ําสุด 

     จ านวนหน่วยท่ีขาย     ค่าสาธารณูปโภค 

            (หน่วย)                   (บาท) 
     จุดสูงสุด (เดือนมกราคม)        2,500        38,700 

     จุดต่ําสุด (เดือนมีนาคม)          1,000        16,200 

 

ขัน้ท่ี 2 คํานวณหาต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 

ค่าสาธารณูปโภคผันแปรต่อหน่วย = 38,700 – 16,200 

            2,500 – 1,000 

        =  22,500 

           1,500 

       = 15 บาทต่อหน่วยขาย 

 

ขัน้ท่ี 3 คํานวณหาต้นทุนผันแปรรวม 

     ถ้าเลือกจุดสูงสุดแทนระดับของกิจกรรม ซึ่งในที่นี้ คือข้อมูลจํานวนหน่วยที่
ขายเท่ากับ 2,500 หน่วย ส่วนต้นทุนผันแปรต่อหน่วย เท่ากับ 15 บาทต่อหน่วย ดังนั้น   

    ค่าสาธารณูปโภคผันแปรรวม =  15 x 2,500 

       = 37,500 บาท 

    ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรรวม มีจํานวน 37,500 บาท 

 

ขัน้ท่ี 4 คํานวณหาต้นทุนคงที่รวม 

           จากขั้นท่ี 3 จํานวนหน่วยขายจดุสงูสดุที่ 2,500 หน่วย จะมีค่าสาธารณูปโภค
รวม เท่ากับ 38,700 บาท และ ค่าสาธารณูปโภคผันแปรรวม เท่ากับ 37,500 บาท นําไปแทน
ค่าในสมการข้างต้น 

           ค่าสาธารณูปโภคคงที่ = ค่าสาธารณูปโภครวม – ค่าสาธารณูปโภคผันแปร 

        = 38,700 – 37,500 

           = 1,200 บาท 

   ดังนั้น ค่าสาธารณูปโภคคงที่ มีจํานวน 1,200 บาท 

  

 จากการวิเคราะห์ต้นทุนผสม (ค่าสาธารณูปโภค) ทั้ง 4 ขั้นตอนข้างต้น สามารถกําหนด
เป็นสมการต้นทุนผสม ได้ดังนี้  
    

     ค่าสาธารณูปโภค = 1,200 + (15 x จ านวนหน่วยทีข่าย)  
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ถ้าบริษัทฯ ต้องการจะวางแผนกําไรในเดือนเมษายน และพฤษภาคม ปี 2561 โดยมี
การประมาณการว่าจํานวนหน่วยที่ขาย ประมาณ 3,000 และ 3,200 หน่วย ตามลําดับ สามารถ
จัดทํางบกําไรขาดทุน ได้ดังนี้ 

 

บริษัท การะเกด จํากัด 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับงวด 2 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 

  หน่วย : บาท 

  เมษายน  พฤษภาคม 

จํานวนหน่วยท่ีขาย (หน่วย)   3,000 น.     3,200 น. 
ยอดขาย (200 x 3,000 น.)  600,000 (200 x 3,200 น.) 640,000 

หัก ต้นทุนขาย (80 x 3,000 น.)  240,000 (80 x 3,200 น.) 256,000 

กําไรขั้นต้น  360,000  384,000 

หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน    

     เงินเดือน  30,000  30,000 

     ค่านายหน้า (10 x 3,000 น.)   30,000 (10 x 3,200 น.)   32,000 

     ค่าสาธารณูปโภค(1,200+(15 x 3,000 น.)) 46,200 (1200+(15 x 3,200 น.)) 49,200 

     ค่าโฆษณา  5,000  5,000 

     ค่าเสื่อมราคา  6,000  6,000 

รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 117,200  122,200 

กําไรจากการดําเนินงาน  242,800  261,800 

  

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนข้างต้น จะเห็นได้ว่า บริษัท ฯ สามารถนําเอาวิธีการ
วิเคราะห์และการประมาณค่าต้นทุนแต่ละประเภทมาใช้ในการวางแผนรายได้และค่าใช้จ่ายที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งนําไปสู่การวางแผนกําไรในอนาคตได้ จากตัวอย่างที่ 2.8 จะเห็นได้ว่า 
ในทางปฏิบัติ บริษัทแต่ละแห่งไม่ได้มีต้นทุนเพียงประเภทเดียว แต่อาจมีหลายประเภทใน
กิจการหนึ่งๆ ซึ่งกิจการสามารถวิเคราะห์ข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ และนําข้อมูลมาใช้
วางแผนโดยการจัดทํางบประมาณกําไรขาดทุน โดยการแทนค่าจํานวนหน่วยที่ขายด้วยจํานวน
ที่คาดว่าจะขายได้ ของเดือนเมษายน และพฤษภาคม ดังแสดงการคํานวณไว้ในงบประมาณ
กําไรขาดทุนข้างต้น 
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สรปุ 

ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจ ถือเป็นข้อมูลทางการบัญชีที่มี
ความสําคัญต่อบุคคลทั้งภายใน และบุคคลภายนอก จึงมีผลทําให้ต้องมีการจําแนกประเภท
ต้นทุนเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ซึ่งการจําแนกต้นทุนตามพฤติกรรมต้นทุนที่ได้
อธิบายในบทที่ 3 มีการแบ่งประเภทต้นทุนออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุน
คงที่ ต้นทุนกึ่งคงที่ และต้นทุนผสม ซึ่งการแบ่งต้นทุนในลักษณะนี้ เป็นข้อมูลเพื่อนําใช้ไปใช้ใน
การวางแผนและการควบคุม รวมไปถึงการนําเสนอข้อมูลในรูปของงบกําไรขาดทุนเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น การวิเคราะห์ต้นทุนตามพฤติกรรมต้นทุนจึงมีความสําคัญ เพื่อให้
ข้อมูลมีความถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด จึงต้องใช้เทคนิควิธีการที่ได้การ
ยอมรับและน่าเชื่อถือ ซึ่งการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน รวมไปถึงการประมาณค่าต้นทุน
สามารถทําได้ 3 วิธี ได้แก่ วิธีการวิเคราะห์จุดสูงสุด – ต่ําสุด (High-Low Method) วิธีแผนภูมิ
กระจาย (Scatter Graph Method) และวิธีกําลังสองน้อยที่สุด (Least Square Regression 

Analysis) หรือ วิธีสมการถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างง่าย (Simple Linear Regression Analysis) 
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. จงอธิบายความหมายของต้นทุนแต่ละประเภท พิจารณาจากลักษณะของต้นทุนรวม และ
ต้นทุนต่อหน่วยว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร โดยแบ่งประเภทต้นทุนดังนี้  

1.1 ต้นทุนผันแปร 
1.2 ต้นทุนคงที่ 
1.3 ต้นทุนกึ่งคงที่ 
1.4 ต้นทุนผสม หรือต้นทุนกึ่งผันแปร 

ข้อ 2. จงอธิบายหลักการประมาณต้นทุนโดยใช้วิธีจุดสูงสุด และจุดต่ําสุด (High-Low Method) 

พร้อมทั้งบอกข้อดีและข้อเสียของวิธีนี้  
ข้อ 3. จงอธิบายหลักการประมาณการต้นทุนโดยใช้วิธีกําลังสองน้อยที่สุด (Least Squares 

Method) หรือวิธีสมการถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างง่าย (Simple Linear Regression Analysis) 

พร้อมทั้งบอกข้อดีและข้อเสียของวิธีนี้  
ข้อ 4. อธิบายความหมายของสมการต้นทุนผสมที่ได้จากการวิเคราะห์ต้นทุนทางสถิติ หรือที่
เรียกว่า วิธีกําลังสองน้อยที่สุด Y = a + bX 

ข้อ 5. ให้แบ่งประเภทต้นทุนตามพฤติกรรมต้นทุน โดยระบุว่าต้นทุนใดเป็นต้นทุนผันแปร 
ต้นทุนคงที่ หรือต้นทุนผสม โดยขีดเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างในข้อที่ถูกต้อง  
 

 

ข้อ 

 

ช่ือบญัชี 

ประเภทของต้นทุน 

ต้นทุนผนัแปร ต้นทุนคงท่ี ต้นทุนผสม 

1 เหล็กท่ีใช้ในการผลิตรถยนต์    

2 ค่าจ้างท่ีจ่ายให้กับพนักงานพ่นสีรถยนต์    

3 ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (วิธีจาํนวนผลผลิต)    

4 ค่าโทรศัพท์    

5 ค่านายหน้า    

6 ค่าน้ําค่าไฟสํานักงาน    

7 ค่าเช่าสํานักงาน    

8 เงินเดือนพนักงานขาย    

9 ค่าโฆษณา    

10 ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร    
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ข้อ 

 

ช่ือบญัชี 

ประเภทของต้นทุน 

ต้นทุนผนัแปร ต้นทุนคงท่ี ต้นทุนผสม 

11 ค่าขนส่งออก    

12 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สํานักงาน  
(วิธีเส้นตรง) 

   

13 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง    

14 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย    

15 ค่าเบี้ยประกันภัยสํานักงาน    

16 ค่าจ้างท่ีจ่ายให้กับยาม    

17 ค่าสอบบัญช ี    

18 ค่าภาษีทรัพย์สิน    

19 ค่าเช่ารถบรรทุกพร้อมค่าน้ํามัน    

20 ค่าแรงท่ีจ่ายให้กับพนักงานทําความสะอาด    

 

ข้อ 6. จงขีดเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างในข้อที่ถูกต้องเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตแต่ละประเภท  
 

 

ข้อ 

 

ช่ือบญัชี 

ประเภทของต้นทุน 

ต้นทุนผนัแปร ต้นทุนคงท่ี ต้นทุนผสม 

1 เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน    

2 แป้งท่ีใช้ในการผลิตเค้ก    

3 ค่าแรงท่ีจ่ายให้กับพนักงานนวดแป้ง    

4 ค่าน้ํา ค่าไฟ ในโรงงาน    

5 ผงฟูท่ีใช้ผสมเพื่อทําเค้ก    

6 ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน    

7 ค่าเสื่อมราคาเครื่องอบขนม    

8 สีผสมครีมเพื่อทําเค้ก    

9 ค่าซ่อมแซมเครื่องอบขนมเค้ก    

10 ค่าจ้างท่ีจ่ายให้พนักงานแต่งหน้าเค้ก    

11 ค่าโทรศัพท์โรงงาน    

12 ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร    

13 ไม้สักท่ีใช้ทําเก้าอี้    

14 ค่าจ้างท่ีจ่ายให้กับยามประจําโรงงาน    

15 ค่าแรงท่ีจ่ายให้กับช่างทําเฟอร์นิเจอร์    
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ข้อ 7. ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในบริษัท อุดรการค้า จํากัด 

          หน่วย : บาท 

วัตถุดิบทางตรง 250,000 วัตถุดิบทางอ้อม 57,000 

ค่าแรงงานทางตรง 300,000 ค่าแรงงานทางอ้อม 27,000 

ค่าสาธารณูปโภค-โรงงาน 89,000 ค่าสาธารณูปโภค-สํานักงาน 78,000 

ค่าเบี้ยประกันภัย-โรงงาน 55,000 ค่าเบี้ยประกันภัย-สํานักงาน 36,000 

ค่าเสื่อมราคา-โรงงาน  48,000 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร  50,000 

ค่าเช่าสํานักงาน  20,000 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สํานักงาน 24,000 

เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน 150,000 เงินเดือนพนักงานฝ่ายขาย 30,000 

เงินเดือนพนักงานฝ่ายบัญชี 24,000 ค่าขนส่งออก  33,000 

ค่าโฆษณา 87,000 ค่ารับรองลูกค้า 30,000 

 

ให้ท า คํานวณต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ แยกตามการจําแนกประเภทของต้นทุน ดังนี้ 
1. ค่าใช้จ่ายการผลิต 

2. ต้นทุนข้ันต้น 

3. ต้นทุนแปลงสภาพ 

4. ต้นทุนผลิตภัณฑ์ 
5. ต้นทุนการผลิต 

6. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

8. ต้นทุนประจํางวด 

 

ข้อ 8. จากข้อมูลต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ ให้ระบุว่า อะไรคือสาเหตุของการเกิดต้นทุน 
 

ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย สาเหตขุองการเกิดต้นทุน (Cost Driver) 

วัตถุดิบทางตรง  

ค่าแรงงานทางตรง  

ค่าน้ําค่าไฟ  

ค่าบํารุงรักษาเครื่องจักร  

ค่าเสื่อมราคา – เครื่องจักร (วิธีปริมาณการผลิต)  
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ข้อ 9.  บริษัท สายตาดี จํากัด เป็นบริษัทที่ทําการผลิตและจําหน่ายแว่นตายี่ห้อหนึ่ง  โดยจาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัทมีการกําหนดสมการต้นทุนเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพราย
เดือนไว้เท่ากับ 20,000 + 150 X โดยที่ X คือ ปริมาณการผลิตแว่นตา ถ้าในระหว่างเดือน
มกราคม 25X2 บริษัทคาดว่าจะผลิตแว่นตาจํานวนทั้งสิ้น 1,500 อัน 

 

ให้ท า 

1. คํานวณต้นทุนในการตรวจสอบคุณภาพต่อหน่วยโดยประมาณของเดือนมกราคม 25X2 

จะเท่ากับเท่าใด 

2. คํานวณต้นทุนในการตรวจสอบคุณภาพรวมโดยประมาณของเดือนมกราคม 25X2 จะ
เท่ากับเท่าใด 

 

ข้อ 10.  บริษัท ตรงเวลา จํากัด เป็นบริษัทที่ทําการผลิตและจําหน่ายนาฬิกายี่ห้อหนึ่ง  โดย 
บริษัทมีการกําหนดสมการต้นทุนผสมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการออกแบบผลิตภัณฑ์รายเดือนไว้
เท่ากับ 50,000 + 50X โดยที่ X คือ จํานวนชั่วโมงในการออกแบบ ถ้าในระหว่างเดือนมกราคม 
25X2 บริษัทคาดว่าจะมีจํานวนชั่วโมงการออกแบบจํานวนท้ังสิ้น 500 ชั่วโมง 
 

ให้ท า 

1. คํานวณต้นทุนในการออกแบบต่อหน่วยโดยประมาณของเดือนมกราคม 25X2 จะ
เท่ากับเท่าใด 

2. คํานวณต้นทุนในการออกแบบรวมโดยประมาณของเดือนมกราคม 25X2 จะเท่ากับ
เท่าใด 

 

ข้อ 11. บริษัท เจริญพาณิช จํากัด เป็นบริษัททําการผลิตและจําหน่ายสินค้าชนิดหนึ่ง เม่ือมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขายโดยใช้วิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ให้ค่าทางสถิติ ดังแสดงในตาราง ที่นํามาใช้พิจารณาเพื่อกําหนด
ต้นทุนผสม มีดังนี้  
 

ตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์ิ Std.Error ค่าสถิติ t Sig. 

ค่าคงที่ (a) 40,642.857 760.364 53.452 0.000 

ปริมาณการขาย (b) 2.316 0.040 57.219 0.000 

ค่า R2 
= 0.998  

 

ให้ท า อธิบายค่าทางสถิติที่ได้จากตารางข้างต้น พร้อมทั้งกําหนดสมการค่าใช้จ่ายในการขาย  
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ข้อ 12. บริษัท ประชารัฐ จํากัด มีข้อมูลเกี่ยวกับค่าแรงงานทางอ้อมของปี 2560 ดังนี้  
 

เดือน ชัว่โมงการท างาน (ชัว่โมง) ค่าแรงงานทางอ้อม (บาท) 

มกราคม 22,000 9,800 

กุมภาพันธ์ 20,000 9,000 

มีนาคม 21,000 9,400 

เมษายน 18,000 8,200 

พฤษภาคม 11,000 5,400 

มิถุนายน 12,000 5,800 

กรกฎาคม 15,000 7,000 

สิงหาคม 18,000 8,500 

กันยายน 16,000 7,700 

ตุลาคม 19,000 8,600 

พฤศจิกายน 17,000 8,000 

ธันวาคม 21,000 9,000 

 

ให้ท า วิเคราะห์ต้นทุนผสม โดยใช้วิธีวิธีการทางสถิติ โดยพิจารณาจาก output ที่ได้จาก
โปรแกรม SPSS พร้อมทั้งอธิบายข้อมูลค่าสถิติในตาราง 

 

ตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์ิ Std.Error ค่าสถิติ t Sig. 

ค่าคงที่ (a) 1266.67 283.884 4.462 0.001 

ชั่วโมงการทํางาน (b) 0.387 0.016 24.270 0.000 

ค่า R2 
= 0.983  
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ข้อ 13. บริษัท ยิ่งอุดมทรัพย์ จํากัด กําลังพิจารณาที่จะประมาณการต้นทุนเพื่อทําการวางแผน
เกี่ยวกับต้นทุนซ่อมบํารุงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งผู้บริหารได้พิจารณาว่าต้นทุนที่จะเกิดขึ้น  

มักจะมีความสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงเครื่องจักร ข้อมูลการซ่อมบํารุงที่เก็บรวบรวมได้ในช่วง 4 
เดือนท่ีผ่านมา มีดังนี ้
 

เดือน 
จ านวนชัว่โมงเครื่องจกัร 

(ชั่วโมง) 
ต้นทุนค่าซ่อมบ ารงุ (บาท) 

มกราคม 2,500 7,000 

กุมภาพันธ์ 1,500 5,000 

มีนาคม 2,000 6,000 

เมษายน 3,000 8,000 

 

ให้ท า  
1. จากข้อมูลข้างต้น รายการใดคือสาเหตุของการเกิดต้นทุน (Cost driver) และรายการใด

คือค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนท่ีนํามาวิเคราะห์ 
2. วิเคราะห์ต้นทุนผสม (ค่าบํารุงรักษา) โดยใช้วิธีค่าสูงสุด – ต่ําสุด (High – Low 

Method) เพื่อแบ่งส่วนของต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร 

3. จากข้อมูลข้างต้น ให้วิเคราะห์ต้นทุนผสม โดยใช้วิธี กําลังสองน้อยที่สุด (Least Squares 

Regression Analysis)  
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ข้อ 14. บริษัท อุดมโชค จํากัด กําลังพิจารณาที่จะประมาณการต้นทุนเพื่อทําการวางแผน
เกี่ยวกับค่าแรงงานทางอ้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งผู้บริหารได้พิจารณาว่าต้นทุนที่จะเกิดขึ้น  

มักจะมีความสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงการทํางานของพนักงาน ข้อมูลค่าแรงงานทางอ้อมที่เก็บ
รวบรวมได้ในช่วง 5 เดือนท่ีผ่านมา มีดังนี้ 
 

เดือน 
ค่าแรงงานทางอ้อม  

(บาท) 
จ านวนชัว่โมงการท างาน 

(ชั่วโมง) 

เมษายน 120,000 5,000 

พฤษภาคม 115,000 4,500 

มิถุนายน 128,000 6,000 

กรกฎาคม 130,000 8,000 

สิงหาคม 150,000 9,500 

 

ให้ท า  
1. จากข้อมูลข้างต้น รายการใดคือสาเหตุของการเกิดต้นทุน (Cost driver) และรายการใด

คือค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนท่ีนํามาวิเคราะห์ 
2. วิเคราะห์ต้นทุนผสม (ค่าบํารุงรักษา) โดยใช้วิธีค่าสูงสุด – ต่ําสุด (High – Low 

Method) เพื่อแบ่งส่วนของต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร 

3. จากข้อมูลข้างต้น ให้วิเคราะห์ต้นทุนผสม โดยใช้วิธี กําลังสองน้อยที่สุด (Least Squares 

Regression Analysis)  
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ข้อ 15. บริษัท ฟ้าไทย จํากัด ทําการผลิตพลาสติก ได้จัดทํางบกําไรขาดทุน สําหรับงวด 3 
เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 โดยมีข้อมูลดังนี้ 

บริษัท ฟ้าไทย จํากัด 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 

                                                                                 หน่วย: บาท 

         ตลุาคม พฤศจิกายน     ธนัวาคม 

จํานวนหน่วยท่ีขาย (หน่วย)               10,000     15,000     17,000 

ยอดขาย     2,000,000 3,000,000 3,400,000 

หัก ต้นทุนขาย      800,000 1,200,000 1,360,000 

กําไรขั้นต้น    1,200,000 1,800,000 2,040,000 

หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 เงินเดือน       300,000         300,000    300,000 

 ค่าขนส่ง     200,000   250,000    270,000 

 ค่าไฟฟ้า     175,000   200,000    210,000 

 ค่าโฆษณา     120,000   120,000    120,000 

 ค่าเสื่อมราคา       50,000     50,000     50,000 

      รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน   845,000   920,000    950,000 

กําไรสุทธิ      355,000   880,000  1,090,000 

 

ให้ท า  

1. จากงบกําไรขาดทุนข้างต้น ให้ระบุว่าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายแต่ละชนิด ต้นทุนใดเป็น
ต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผสม และให้ระบุว่าอะไรคือสาเหตุของการเกิด
ต้นทุนผันแปรและต้นทุนผสม 

2. ให้วิเคราะห์แยกต้นทุนผสมเป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ โดยใช้วิธีสูงสุด -ต่ําสุด 
(High-Low Method)  

3. ถ้าหากเดือนมกราคม ปี 25X2 มีจํานวนหน่วยที่ขายโดยประมาณเท่ากับ 20,000 
หน่วย ให้จัดทํางบกําไรขาดทุนโดยประมาณของเดือนมกราคม  
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ข้อ 16. บริษัท พลาสติกไทย จํากัด ทําการผลิตพลาสติก ได้จัดทํางบกําไรขาดทุน สําหรับงวด 
3 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 25X1 โดยมีข้อมูลดังนี้ 

บริษัท พลาสติกไทย จํากัด 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 25X1 

                                                                           หน่วย: บาท 

       มกราคม กมุภาพนัธ์     มีนาคม 

จํานวนหน่วยท่ีขาย (หน่วย)      20,000    25,000     28,000 

ยอดขาย     7,000,000 8,750,000 9,800,000 

หัก ต้นทุนขาย    8,000,000 3,750,000 4,200,000 

กําไรขั้นต้น    4,000,000 5,000,000 5,600,000 

หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 เงินเดือน     800,000   800,000    800,000 

 ค่าขนส่ง     500,000   575,000    620,000 

 ค่าไฟฟ้า     520,000   605,000    656,000 

 ค่าโฆษณา     450,000   450,000    450,000 

 ค่าเสื่อมราคา     200,000   200,000    200,000 

รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  2,470,000 2,630,000  7,260,000 

กําไรจากการดําเนินงาน   1,530,000 2,370,000  2,874,000 

 

ให้ท า 

1. จากงบกําไรขาดทุน ให้ระบุว่าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายแต่ละชนิด ต้นทุนใดเป็นต้นทุนผัน
แปร ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผสม 

2. หากต้นทุนรายการใดเป็นต้นทุนผสม ให้วิเคราะห์แยกต้นทุนผสมเป็นต้นทุนผันแปร
และต้นทุนคงที่ โดยใช้วิธีสูงสุด-ต่ําสุด (High-Low Method)  

3. จัดทํางบกําไรขาดทุนโดยประมาณสําหรับเดือนเมษายน 25X2 ถ้าหากในเดือน
เมษายนมีจํานวนหน่วยท่ีขายโดยประมาณเท่ากับ 30,000 หน่วย 
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ข้อ17. บริษัท อุดรอุตสาหกรรมไทย จํากัด ทําการผลิตพลาสติก ได้จัดทํางบกําไรขาดทุน 
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 โดยมีข้อมูลดังนี้ 

บริษัท อุดรอุตสาหกรรมไทย จํากัด 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 

   หน่วย: บาท 

         ตลุาคม  พฤศจิกายน      ธนัวาคม 

จํานวนหน่วยท่ีขาย (หน่วย)      1,500   2,000    3,000 

ยอดขาย     4,500,000 6,000,000 9,000,000 

หัก ต้นทุนขาย    1,800,000 2,400,000 3,600,000 

กําไรขั้นต้น    2,700,000 3,600,000 5,600,000 

หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 เงินเดือน     500,000   500,000    500,000 

 ค่านายหน้า     450,000   600,000    900,000 

 ค่าสาธารณูปโภค    375,000   400,000    450,000 

 ค่าโฆษณา     500,000   500,000    500,000 

 ค่าเสื่อมราคา     150,000   150,000    150,000 

    รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน      1,975,000        2,150,000        2,500,000 

กําไรจากการดําเนินงาน     725,000 1,450,000  2,900,000 

 

ให้ท า 

1. จากงบกําไรขาดทุน ให้ระบุว่าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายแต่ละชนิด ต้นทุนใดเป็นต้นทุน
ผันแปร ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผสม 

2. หากต้นทุนรายการใดเป็นต้นทุนผสม ให้วิเคราะห์แยกต้นทุนผสมเป็นต้นทุนผัน
แปรและต้นทุนคงที่ โดยใช้วิธีสูงสุด-ต่ําสุด (High-Low Method)  

3. จัดทํางบกําไรขาดทุนโดยประมาณสําหรับเดือนมกราคม 25X2 ถ้าหากในเดือน
มกราคม มีจํานวนหน่วยท่ีขายโดยประมาณเท่ากับ 4,200 หน่วย 
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บทท่ี  3   

 ระบบต้นทุนเตม็และระบบต้นทุนผนัแปร 

ธุรกิจอุตสาหกรรมมีวิธีการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และการนําเสนองบกําไรขาดทุน 
สามารถทําได้ 2 วิธี คือ วิธีต้นทุนรวมหรือต้นทุนเต็ม (Absorption Costing or Full Costing) 
และวิธีต้นทุนทางตรงหรือวิธีต้นทุนผันแปร (Direct Costing or Variable Costing)  ซึ่งธุรกิจแต่
ละแห่งจะนําเสนอวิธีการใดนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล ถ้าต้องการนําเสนอข้อมูล
ให้กับบุคคลภายนอก กิจการต้องใช้วิธีการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม แต่ถ้า
ผู้บริหารต้องการนําข้อมูลไปใช้วางแผน และตัดสินใจ ผู้บริหารจะใช้วิธีการคํานวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์แบบวิธีต้นทุนผันแปร ซึ่งการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการ
นําเสนอข้อมูลทางการบัญชีเพื่อกําหนดมูลค่าของสินค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน 
(Statement of Financial Position) รวมไปถึงการคํานวณต้นทุนขายที่ไปปรากฏอยู่ในงบกําไร
ขาดทุน (Income Statement)  

 

การค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ ์

โดยท่ัวไปการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของธุรกิจอุตสาหกรรมจะขึ้นอยู่กับลักษณะหรือ
กระบวนการผลิตสินค้า เพราะสินค้าแต่ละชนิดมีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน การจ้างงาน 
ขนาดคําสั่งผลิต รวมไปถึงความซับซ้อนในกรรมวิธีการผลิต สินค้าบางชนิดผลิตตามคําสั่งซื้อ
หรืองานที่รับทําจากลูกค้าแต่ละราย ซึ่งสามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นของ
คําสั่งหรืองานใด แต่สินค้าบางชนิดกิจการต้องผลิตสินค้าจํานวนมาก กระบวนการผลิตจะเป็น
การผลิตแบบต่อเนื่อง จากแผนกผลิตหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถแยกได้ว่าส่วนใด
ของงานเป็นของงานชิ้นใด เป็นการผลิตแบบรวมกันไป ซึงมีผลทําให้ธุรกิจจําเป็นต้องคิด
คํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ไปตามลักษณะของการผลิตสินค้า ถ้าหากเป็นการผลิตสินค้าเป็นแบบ
ผลิตตามคําสั่งซื้อหรืองานที่ได้รับจากลูกค้า จะคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า ระบบต้นทุน
งานสั่งทํา (Job Order Costing System) ส่วนการผลิตสินค้าที่มีลักษณะการผลิตเป็น
แบบต่อเนื่องจากแผนกหนึ่ง ไปยังอีกแผนกหนึ่ง จนกระทั่งผลิตเสร็จเป็นสินค้าสําเร็จรูป จะใช้
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วิธีการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ที่เรียกว่า ระบบต้นทุนกระบวนการ (Process Costing 

System) ซึ่งระบบการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้งสองวิธีข้างต้น มีลักษณะการคํานวณดังนี้   
ระบบต้นทุนงานสั่งทํา (Job Order Costing System) เป็นระบบบัญชีที่ใช้คํานวณ

ต้นทุนผลิตภัณฑ์สําหรับธุรกิจอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้า ที่มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับคําสั่ง
ผลิต หรือกลุ่มของสินค้า ตามความต้องการหรือคําสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งกิจการจะแยก
งานแต่ละคําสั่งผลิต หรือแต่ละกลุ่มออกจากกัน  เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการรวบรวมต้นทุน
การผลิตเข้าแต่ละงานท่ีผลิต ตั้งแต่ต้นทุนของปัจจัยการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรงท่ีเกิดขึ้นจริง และค่าใช้จ่ายการผลิตจริงที่เกิดขึ้น หรือจากการประมาณ (จัดสรร) ที่เป็น
ของงานนั้นๆ  ดังนั้น เม่ือทํางานชิ้นใดเสร็จเรียบร้อย กิจการก็สามารถทราบได้อย่างชัดเจนว่า
ต้นทุนการผลิตของงานแต่ละงานมีต้นทุนเท่าใด   

เพื่อให้เข้าใจระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทํา จะแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยการผลิตต่างๆ 
นําเข้าสู่กระบวนการผลิต จนกระท่ังผลิตเสร็จเป็นสินค้าสําเร็จรูป ดังแสดงในภาพที่ 3.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยการผลิต งานระหว่างทํา และสินค้าสําเร็จรูปตาม 

                 ระบบต้นทุนงานสั่งทํา 

  
ตัวอย่างของธุรกิจที่ใช้ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทําเพื่อคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

ธุรกิจรับจ้างทําของ ผลิตการ์ดแต่งงาน รับเหมาก่อสร้าง  อู่ต่อเรือ ผลิตเครื่องบิน  พิมพ์หนังสือ  
รับทําเฟอร์นิเจอร์  สํานักงานบัญชีและกฎหมาย เป็นต้น 

 

 

วตัถุดบิทางตรง 

ค่าแรงงานทางตรง 

ค่าใชจ้่ายการผลติ 

งานเลขที ่101 

งานเลขที ่102 
 

สนิคา้ส าเรจ็รปู - งานเลขที ่101 

สนิคา้ส าเรจ็รปู - งานเลขที ่102 
 

ปัจจยัการผลิต งานระหว่างท า สินค้าส าเรจ็รปู 
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ส่วนระบบบัญชีต้นทุนกระบวนการ (Process Costing System) เป็นระบบบัญชีที่ใช้ใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมที่ทําการผลิตสินค้าแต่ละครั้งจํานวนมาก (Mass Production) เม่ือเทียบกับ
ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทํา ลักษณะการผลิตจะต่อเนื่องจากแผนกหน่ึงไปอีกแผนกหนึ่ง  ต้นทุน
การผลิตจะประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงที่เกิดขึ้นจริง และค่าใช้จ่ายการ
ผลิตจริง หรือประมาณ (จัดสรรล่วงหน้า)  ในแต่ละแผนก ซึ่งการผลิตในลักษณะนี้จะผลิต
แบบต่อเนื่องไปเร่ือยๆ ดังนั้น ในระหว่างการผลิตสินค้าชนิดหนึ่งๆ กิจการไม่สามารถแยกได้ว่า
ส่วนใดของการผลิตเป็นของงานใด  เพราะเป็นการผลิตที่รวมกันไปจนกระทั่งเสร็จเป็นสินค้า
สําเร็จรูป หลังจากนั้นจึงเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้าเพื่อขายในภายหลัง ดังนั้น ต้นทุนผลิตภัณฑ์จึง
เป็นต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการแรก กระทั่งถึงกระบวนการสุดท้ายจนเสร็จเป็น
สินค้าสําเร็จรูป 

เพื่อให้เข้าใจระบบบัญชีต้นทุนกระบวนการ จะแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยการผลิต
ต่างๆ นําเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยแยกไปตามแผนกผลิตสินค้าแต่ละแผนก จนกระทั่งเสร็จ
เป็นสินค้าสําเร็จรูป ดังแสดงในภาพที่ 3.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2  แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยการผลิต งานระหว่างทํา และสินค้าสําเร็จรูป                    
                ตามระบบต้นทุนกระบวนการ 

 

ตัวอย่างกิจการที่มีลักษณะการผลิตแบบต้นทุนกระบวนการ เช่น โรงงานผลิตน้ําตาล 
โรงงานผลิตปูนซิเมนต์ โรงกลั่นน้ํามัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้กับกิจการที่ต้องผลิตชิ้นส่วน
ต่างๆ ก่อนแล้วจึงค่อยนําชิ้นส่วนมาประกอบเป็นสินค้าสําเร็จรูปในภายหลัง  เช่น  โรงงานผลิต
รถยนต์  เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ เป็นต้น 

วตัถุดบิทางตรง 

ค่าแรงงานทางตรง 
 

ค่าใชจ้่ายการผลติ 

 

แผนกที ่1 แผนกที ่2 
 

สนิคา้ส าเรจ็รปู แผนกที ่3 
 

ปัจจยัการผลิต ปัจจยัการผลิต สินค้าส าเรจ็รปู 

 

วตัถุดบิทางตรง 

วตัถุดบิทางตรง 

ค่าแรงงานทางตรง 
 

ค่าแรงงานทางตรง 
 

ค่าใชจ้่ายการผลติ 

 

ค่าใชจ้่ายการผลติ 
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จากการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้ งระบบต้นทุนงานสั่ งทํา และระบบต้นทุน
กระบวนการ ส่วนประกอบหลักของต้นทุนการผลิต จะประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรงท่ีเกิดขึ้นจริง และค่าใช้จ่ายการผลิตจริง หรือประมาณการ (จัดสรร) ขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจมี
ลักษณะการผลิตอย่างไร และเลือกใช้ระบบการบันทึกบัญชีแบบใด อาจจะเป็นวิธีต้นทุนจริง 
ต้นทุนปกติ หรือต้นทุนมาตรฐาน ซึ่งข้ึนอยู่กับนโยบายของผู้บริหารของบริษัท 

นอกจากนี้ ต้นทุนการผลิตทั้งสามประเภท ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ยังสามารถแบ่งประเภทต้นทุนไปตามพฤติกรรมต้นทุนได้อีก
ด้วยเพื่อใช้สําหรับการวางแผนและการควบคุม ซึ่งต้นทุนแต่ละประเภท สามารถแบ่งได้ เป็น 
ต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงที่ ซึ่งการแบ่งต้นทุนในลักษณะนี้ สามารถนําข้อมูลต้นทุนไปใช้เพื่อ
นําเสนอข้อมูลในรูปของงบกําไรขาดทุนให้กับบุคคลภายในและภายนอกได้ บุคคลภายนอกนํา
ข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เช่น นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะลงทุนในธุรกิจ
หรือไม่ เจ้าหนี้สามารถพิจารณาจากข้อมูลในงบการเงินว่าบริษัทมีศักยภาพในการจ่ายชําระหนี้
ได้หรือไม่ เป็นต้น ส่วนบุคคลภายใน เช่น ผู้บริหารจะสามารถนําข้อมูลไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจระยะสั้นได้ นําไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทํางบประมาณเพื่อช่วยในการวางแผน
และการควบคุม รวมไปถึงช่วยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานย่อยหรือแผนกแต่
ละแผนกของธุรกิจได้ (ดังอธิบายไว้ในบทท่ี 2)   

 

ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากการคํานวณ
ต้นทุนโดยคํานึงถึงลักษณะการผลิตดังได้กล่าวแล้วข้างต้น ยังมีวิธีการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์
โดยแบ่งไปตามพฤติกรรมต้นทุน โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของการนําเสนอข้อมูล ถ้าต้องการ
นําเสนอข้อมูลให้กับบุคคลภายนอก กิจการต้องใช้วิธีการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม 
แต่ถ้าผู้บริหารต้องการนําข้อมูลไปใช้วางแผน และตัดสินใจ ผู้บริหารจะใช้วิธีการคํานวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์แบบวิธีต้นทุนผันแปร ซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

แนวคิดของการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งไปตามพฤติกรรมต้นทุน สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบต้นทุนเต็ม และระบบต้นทุนผันแปร ซึ่งมีรายละเอียดการ
คํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของแต่ละระบบ ดังนี้ 
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1. ระบบต้นทุนเตม็  

      การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีต้นทุนเต็ม หรือเรียกว่า ต้นทุนรวม  (Full 

Costing or Absorption Costing) การคํานวณต้นทุนวิธีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอรายงานงบ
การเงินให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ในการนําเสนองบการเงินตามหลักการบัญชีที่
รับรองกันโดยทั่วไป การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็มจะนําเอาต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ จะถูกรวมเป็นต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ดังนั้น ค่าใช้จ่ายการผลิตซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตทั้งผันแปร
และคงที่ จึงถูกรวมคํานวณเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น ดังนั้น ต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุน
เต็ม จึงประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง (ต้นทุนผันแปร) ค่าแรงงานทางตรง (ต้นทุนผันแปร) และ
ค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งที่เป็นต้นทุนผันแปรและคงที่  

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุนเต็มจะถูกนําไปคํานวณหามูลค่าของสินค้าคงเหลือ เพื่อ
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และเม่ือสินค้าถูกขายออกไป ต้นทุนนี้จะถูกบันทึกเป็น
ต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold) เพื่อแสดงรายการในงบกําไรขาดทุน และงบการเงินดังกล่าว
จะนําเสนอข้อมูลให้กับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ธนาคาร หน่วยงานราชการ เป็น
ต้น และบุคคลนั้นจะนําข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจต่อไป ซึ่งแต่ละฝ่ายก็มีวัตถุประสงค์ของ
การใช้ข้อมูลที่แตกต่างกัน   

 

2. ระบบต้นทุนผนัแปร  

      ระบบต้นทุนผันแปร หรือเรียกว่า ต้นทุนตรง (Variable Costing หรือ Direct 

Costing) การคํานวณต้นทุนระบบนี้จะแบ่งประเภทของต้นทุนไปตามพฤติกรรมต้นทุน นั่นคือ 
แบ่งเป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ เนื่องจากต้นทุนผันแปรจะเปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วน
โดยตรงกับระดับของกิจกรรมหรือปริมาณของตัวผลักดันต้นทุน ส่วนต้นทุนคงที่จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามระดับของกิจกรรม จะคงที่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกว่า ช่วงของ
การตัดสินใจ (Relevant Range) การแบ่งประเภทต้นทุนในลักษณะนี้ ทําให้ผู้บริหารสามารถนํา
ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและควบคุมได้ เช่น ค่านํ้าค่าไฟ (ผันแปร) จะจ่ายมากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับปริมาณการใช้น้ําและไฟฟ้า ดังนั้น ถ้าต้องการลดค่าใช้จ่ายรายการนี้ลงต้องไปควบคุม
ปริมาณการใช้น้ําและไฟให้ลดลง จึงจะทําให้ค่าน้ําค่าไฟลดลง นั่นก็คือกิจการสามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้โดยการลดที่ตัวผลักดันต้นทุนนั่นเอง ดังนั้น หากผู้บริหารต้องการลดต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่าย กิจการจําเป็นต้องพยายามหาแนวทางที่จะลดตัวผลักดันต้นทุนที่มีความสัมพันธ์กับ
กิจกรรมนั้นๆ โดยตรง แต่สําหรับต้นทุนคงที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามระดับของ
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กิจกรรม หรือตัวผลักดันต้นทุน นั่นคือถึงแม้ตัวผลักดันต้นทุนจะมากหรือน้อยไม่ได้มีผลกระทบ
ต่อต้นทุนคงที่ จึงทําให้การลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายคงที่เป็นไปค่อนข้างยากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าเป็นการตัดสินใจในระยะสั้น ต้นทุนประเภทน้ีจึงไม่ค่อยมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร การ
คํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์จึงไม่นํามารวมเข้าสู่ตัวผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์
ระบบต้นทุนผันแปร จะมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอข้อมูลทางการบัญชีให้กับบุคคลภายใน
เท่านั้น ซึ่งก็คือ ผู้บริหารของบริษัทเพื่อนําไปใช้ในการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ 
ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  

การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีนี้จะคํานวณแต่เฉพาะส่วนที่เป็นต้นทุนการผลิตผันแปร
เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง  และค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งจะ
พิจารณาแต่เฉพาะส่วนที่เป็นต้นทุนผันแปรเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตที่มีลักษณะเป็น
ต้นทุนคงที่จะไม่นํามารวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีนี้ แต่ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่จะ
ถูกรวมไว้ในต้นทุนประจํางวดแทน เพราะถือว่าค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
หรือค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นเท่ากันทุกงวดในช่วงเวลาหนึ่งๆ จึงควรบันทึกเป็นต้นทุนประจํางวด 
ดังนั้นต้นทุนผลิตภัณฑ์จะถูกนําไปคํานวณหามูลค่าของสินค้าคงเหลือต้นงวดและสินค้าคงเหลือ
ปลายงวด และแสดงรายการสินค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่
จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นประจํางวด โดยนําไปหักออกจากรายได้ทั้งจํานวนในงบกําไร
ขาดทุน ซึ่งการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุนผันแปร จะถูกนํามาใช้เป็นข้อมูลสําหรับ
การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร  

เพื่อให้เข้าใจส่วนประกอบของต้นทุนผลิตภัณฑ์ของระบบต้นทุนเต็มและระบบต้นทุน
ผันแปร ดังแสดงในตารางที่ 3.1 

 

ตารางท่ี  3.1  การจําแนกต้นทุนผลิตภัณฑ์และต้นทุนประจํางวดตามระบบต้นทุนเต็มและ
ต้นทุนผันแปร 

ประเภทของต้นทุน ส่วนประกอบของต้นทุนผลิตภณัฑ ์

ระบบต้นทุนเตม็  ระบบต้นทุนผนัแปร  

ต้นทุนผลิตภณัฑ ์

(Product Cost)  
1) วัตถุดิบทางตรง 
2) ค่าแรงงานทางตรง 
3) ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 
4) ค่าใช้จ่ายการผลิตคงท่ี 

1) วัตถุดิบทางตรง 
2) ค่าแรงงานทางตรง 
3) ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 

ต้นทุนประจ างวด 

(Period Cost) 

1) ค่าใช้จ่ายในการขาย 

2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

1) ค่าใช้จ่ายการผลิตคงท่ี 

2) ค่าใช้จ่ายในการขาย 

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 



95 

 

 

 

ความแตกต่างระหว่างการค านวณต้นทุนผลิตภณัฑ์ภายใต้ระบบต้นทุนเต็ม

และระบบต้นทนุผนัแปร 

ความแตกต่างระหว่างการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุนเต็มและวิธีต้นทุนผัน
แปรที่สําคัญ คือส่วนประกอบที่เป็นค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (Fixed Manufacturing Overhead)  
การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีต้นทุนเต็ม ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของต้นทุนผลิตภัณฑ์  แต่วิธีต้นทุนผันแปรจะไม่นําเอาค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่มารวมคํานวณ
เป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ เนื่องจากต้นทุนผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยต้นทุนที่มีลักษณะเป็นผันแปร
เท่านั้น โดยจะถือว่าค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่เป็นต้นทุนประจํางวด ซึ่งจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นในแต่ละรอบบัญชีในงบกําไรขาดทุน  

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ ที่ได้จากการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุนเต็ม จะ
นํามาคํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่จัดสรรคิดเข้างานล่วงหน้าภายใต้กําลังการผลิตปกติ 
(Normal Capacity) ดังนั้นถ้ารอบระยะเวลาบัญชีใดมีปริมาณการผลิตจริงมีความแตกต่างจาก
กําลังการผลิตปกติ อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่ากําลังการผลิตปกติ ทําให้เกิดผลต่างของกําลัง
การผลิต (Capacity Variance) ซึ่งผลต่างกําลังการผลิตมีผลต่อการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อ
หน่วย ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนขายท่ีแสดงรายการในงบกําไรขาดทุน  

ดังนั้น การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ภายใต้กําลังการผลิตปกติ อาจมีผลทําให้ต้นทุน
ขายที่ได้จากการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม ที่แสดงรายการในงบกําไรขาดทุนอาจ
สูงหรือต่ํากว่าความเป็นจริง จึงต้องปรับผลต่างกําลังการผลิตในงบกําไรขาดทุน จะอธิบาย
รายละเอียดในหัวข้อเรื่องผลต่างกําลังการผลิตต่อไป 

 

การรายงานงบการเงินตามระบบต้นทนุเตม็และระบบต้นทนุผนัแปร 

การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยทั้งวิธีต้นทุนเต็มและวิธีต้นทุนผันแปร จะมีผลต่อ
การแสดงมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (สินค้าคงเหลือต้นงวด และ สินค้าคงเหลือปลายงวด) ในงบ
แสดงฐานะการเงิน ดังแสดงรายการได้ดังนี้  
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บริษัท .................................... 
งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25X1  

          หน่วย: บาท 

สินทรัพย์  
สินทรพัยห์มุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     xxx 

ลูกหนี้การค้า         xxx 

สินค้าคงเหลือ (ปริมาณสินค้าคงเหลือปลายงวด x ต้นทุนผลิตภัณฑ์/หน่วย*)  xxx 

 

*ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยที่นํามาคํานวณหามูลค่าสินค้าคงเหลือ ขึ้นอยู่กับธุรกิจนั้น 
ว่าจะใช้การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีใด ซึ่งสามารถคํานวณได้ 2 วิธี คือ วิธีต้นทุนเต็ม และ
วิธีต้นทุนผันแปร โดยมีส่วนประกอบของต้นทุนผลิตภัณฑ์ดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น 

 

การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ วิธีต้นทุนเต็ม มีผลต่อการรายงานงบการเงินที่เสนอให้กับ
บุคคลภายนอก ซึ่งก็คือ เป็นการรายงานงบกําไรขาดทุนตามระบบต้นทุนเตม็ (Full Costing) 

ข้อมูลในงบกําไรขาดทุนประกอบด้วย รายได้จากการขาย และหักด้วยต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย ซึ่ง
ส่วนของต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน  

ส่วนต้นทุนขาย จะประกอบด้วย มูลค่าสินค้าคงเหลือต้นงวด บวกต้นทุนสินค้าที่ผลิต
เสร็จ และหักส่วนของมูลค่าสินค้าคงเหลือปลายงวด ซึ่งส่วนของต้นทุนการผลิต จะคํานวณโดย
ใช้วิธีต้นทุนเต็ม ประกอบด้วย ต้นทุนการผลิตทั้งผันแปรและคงที่ ได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งที่เป็นต้นทุนผันแปร (เช่น ค่าแรงงานทางอ้อมและ
ค่าน้ําค่าไฟโรงงาน เป็นต้น) และต้นทุนคงที่ (เช่น ค่าเช่าโรงงาน เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน ค่า
เสื่อมราคาเครื่องจักร – วิธีเส้นตรง เป็นต้น) รายการต้นทุนขายจะนําไปหักออกจากยอดขาย
หรือรายได้จากการขาย ผลกําไรที่ได้ คือ กําไรขั้นต้น (Gross Margin) 

หลังจากนั้นจะหักด้วยค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารทั้งผันแปรและคงที่  เช่น เงินเดือนผู้บริหาร เงินเดือนพนักงานบัญชี  ค่า
สาธารณูปโภคสํานักงาน ค่าเบี้ยประกันภัยสํานักงาน เป็นต้น ผลการดําเนินงานที่ได้ เรียกว่า 
กําไรจากการดําเนินงาน เมื่อนําไปหักออกจากภาษีเงินได้นิติบุคคล ผลกําไรที่ได้ คือ กําไรสุทธิ 
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ส่วนการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามระบบต้นทุนผนัแปร (Variable Costing) เป็น
การรายงานข้อมูลการบัญชีให้กับผู้บริหาร เพื่อใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจภายใน
กิจการเท่านั้น มิได้นําเสนองบการเงินนี้ให้กับบุคคลภายนอกแต่อย่างใด 

รายงานทางการเงินตามระบบต้นทุนผันแปรจะประกอบด้วย รายได้จากการขาย หัก
ด้วยต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายนั้น จะแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ ต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงที่ ส่วนที่เป็นต้นทุนผันแปรรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขาย
เฉพาะที่เป็นผันแปร ซึ่งประกอบด้วย สินค้าคงเหลือต้นงวด ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จและหักออก
ด้วยส่วนของสินค้าคงเหลือปลายงวด โดยที่ต้นทุนผลิตภัณฑ์จะถูกคํานวณโดยใช้วิธีต้นทุนผัน
แปร คือ ต้นทุนการผลิตเฉพาะที่เป็นผันแปร (ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและ
ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรเท่านั้น) นอกจากนี้ จะรวมต้นทุนผันแปรส่วนอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน จะประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เฉพาะที่เป็นผันแปรเช่นกัน 
รวมต้นทุนผันแปรทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน แล้วจึงนําต้นทุนผันแปรรวมไปหักออกจากยอดขาย
หรือรายได้จากการขาย ผลกําไรที่ได้ เรียกว่า กําไรส่วนเกิน (Contribution Margin)  

หลังจากนั้น จะหักส่วนที่เป็นต้นทุนคงที่ ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ และ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ เม่ือนําไปหักจากกําไรส่วนเกินข้างต้น จะได้ผลกําไรจาก
การดําเนินงาน ถ้ามีภาษีเงินได้นิติบุคคลนําไปหักออก ผลที่ได้จะเป็นกําไรสุทธิของกิจการ  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า งบกําไรขาดทุนวิธีต้นทุนผันแปร จะแยกต้นทุนไปตามพฤติกรรม
ต้นทุนอย่างชัดเจน ต้นทุนส่วนแรกจะเป็นต้นทุนประเภทผันแปรทั้งหมด ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามระดับของกิจกรรมหรือตัวผลักดันต้นทุน ส่วนต้นทุนส่วนที่สอง จะเป็นต้นทุนคงที่ทั้งหมด 

ซึ่งต้นทุนรวมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของกิจกรรม 

เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการนําเสนอข้อมูลรายการในงบกําไรขาดทุนมากยิ่งขึ้น สามารถ
สรุปเป็นตารางแสดงรายการโดยย่อในงบกําไรขาดทุนดังแสดงไว้ในตารางที่ 3.2 ทั้ง 2 วิธี 
ได้แก่ ระบบต้นทุนเต็ม และระบบต้นทุนผันแปร และแสดงรายละเอียดแต่ละรายการเพื่อ
นําเสนองบกําไรขาดทุนของแต่ละวิธี ได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี  3.2  แสดงความแตกต่างระหว่างการรายงานงบกําไรขาดทุน (บางส่วน) โดยใช้ระบบ
ต้นทุนเต็มและระบบต้นทุนผันแปร 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
หน่วย: บาท 

ระบบต้นทุนเตม็ ระบบต้นทุนผนัแปร 

ยอดขาย                                       xxx ยอดขาย                                   xxx 

หัก ต้นทุนขาย                                xxx หัก ต้นทุนผันแปร                        xxx 
กําไรขั้นต้น                                    xxx กําไรส่วนเกิน                             xxx 

หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน             xxx หัก ตันทุนคงที่                            xxx 
กําไรจากการดําเนินงาน                     xxx กําไรจากการดําเนินงาน                xxx 

 

1. การรายงานงบก าไรขาดทุนโดยใช้ระบบต้นทุนเตม็ 

บริษัท............................ 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1  

                                                                                                  หนว่ย: บาท 

ยอดขาย                                                                                xxx 

หัก ต้นทุนขาย: 

            สินค้าคงเหลือต้นงวด       xxx    
           (ปริมาณสินค้าคงเหลือต้นงวด x ต้นทุนผลิตภัณฑ์/หน่วยวิธีตน้ทุนเตม็)                                
          บวก ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ      xxx            

     (ปริมาณการผลิต x ต้นทุนผลิตภัณฑ์/หน่วยวิธีต้นทนุเต็ม)  

           ต้นทุนสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย                                             xxx 

           หัก สินค้าคงเหลือปลายงวด       xxx 

     (ปริมาณสินค้าคงเหลือปลายงวด x ต้นทุนผลิตภัณฑ์/หน่วยวิธีต้นทนุเต็ม)                                                         

    รวมต้นทุนขาย                                                                      xxx 

กําไรขั้นต้น                                               xxx                       

หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

     ค่าใช้จ่ายในการขาย (ทั้งผันแปร และคงที่)                          xxx 

     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ทั้งผันแปร และคงที่)                      xxx 

     รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร                                           xxx 

กําไรจากการดําเนินงาน                                                     xxx 
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2. การรายงานงบก าไรขาดทุนโดยใช้ระบบต้นทุนผนัแปร  

บริษัท............................ 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1  

                   หน่วย: บาท 

ยอดขาย                                                                                  xxx 

หัก ต้นทุนผันแปร: 
          ต้นทุนขายผันแปร: 

            สินค้าคงเหลือต้นงวด                                             xxx 

            (ปริมาณสินค้าคงเหลือตน้งวด x ต้นทนุผลิตภัณฑ์/หนว่ย วิธีตน้ทุนผันแปร) 

             บวก ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ                                    xxx 

             (ปริมาณการผลิต x ต้นทุนผลติภัณฑ์/หนว่ยวิธตี้นทุนผันแปร) 

             ต้นทุนสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย                                        xxx 

             หัก สินค้าคงเหลอืปลายงวด                                       xxx 

             (ปริมาณสินค้าคงเหลือปลายงวด x ต้นทุนผลติภัณฑ์/หนว่ยวิธีต้นทุนผันแปร) 

                       รวมต้นทุนขายผันแปร                                             xxx 

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร                              xxx 

               รวมต้นทุนผันแปร                                                                 xxx 

กําไรส่วนเกิน         xxx 

หัก ต้นทุนคงที่ 
     ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่                                                  xxx 

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่                                  xxx 

               รวมต้นทุนคงที่                                                                     xxx 

กําไรจากการดําเนินงาน                                                               xxx 

 

จากการแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนท้ังวิธีต้นทุนเต็มและวิธีต้นทุนผันแปร เพื่อให้
เกิดความเข้าใจในการจัดทําและการคํานวณมูลค่าของรายการบัญชีต่างๆ ในงบกําไรขาดทุนทั้ง
สองวิธี พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้งสองวิธี ดังแสดงตามตัวอย่าง
ที่ 3.1 ดังนี ้
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ตวัอย่างท่ี 3.1  
บริษัท สยามอุตสาหกรรม จํากัด เป็นบริษัทที่ทําการผลิตและจําหน่ายกระเป๋าหนัง โดย

มีข้อมูลต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 
ปริมาณการผลิต           20,000  หน่วย   

ปริมาณการขาย           20,000  หน่วย 

กําลังการผลิตปกติ          20,000  หน่วย 

ราคาขายต่อหน่วย     250  บาทต่อหน่วย 

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย  

วัตถุดิบทางตรง      50  บาทต่อหน่วย 

ค่าแรงงานทางตรง     30  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร    27  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)        900,000  บาท 

ค่าใช้จ่ายการขายและการบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายการขายและบริหารผันแปร          10  บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการขายและบริหารคงที่  (รวม)    500,000  บาท 

 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยตามวิธีต้นทุนเต็มและวิธี
ต้นทุนผันแปร ได้ดังนี้ 

             วิธีต้นทุนเตม็ วิธีต้นทุนผนัแปร 

  วัตถุดิบทางตรง         50          50 

  ค่าแรงงานทางตรง        30          30 

  ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร       27          27 

  ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่          45            - 
  (500,000 / 20,000 หน่วย) 
  รวมต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย      152          107 

     (บาทต่อหน่วย) 
 

การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยทั้งสองวิธีจะมีผลต่อการแสดงมูลค่าของสินค้า
คงเหลือทั้งสินค้าคงเหลือต้นงวดและสินค้าคงเหลือปลายงวดที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
และการคํานวณต้นทุนขายในงบกําไรขาดทุน ดังแสดงรายการได้ดังน้ี  
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1. การรายงานงบกําไรขาดทุนโดยใช้ระบบต้นทุนเต็ม 

บริษัท สยามอุตสาหกรรม จํากัด 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1  

              หน่วย: บาท 

ยอดขาย (20,000 x 250)                                                        5,000,000 

หัก ต้นทุนขาย: 

           สินค้าคงเหลือต้นงวด      - 0 -      
           บวก ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ (20,000 x 152)        3,040,000             

           ต้นทุนสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย                               3,040,000                  

           หัก สินค้าคงเหลือปลายงวด      - 0 -   

            รวมต้นทุนขาย                                                               3,040,000 

กําไรขั้นต้น (Gross Margin)                                                   1,960,000                       

หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน: 

                ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร          200,000 

      (20,000 x 10)                      
             ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่                 500,000                                              

      รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร                                     700,000   

กําไรจากการดําเนินงาน                                                 1,260,000       

  

 จากงบกําไรขาดทุนวิธีต้นทุนเต็ม จะเห็นได้ว่า บริษัทจะนําเสนอข้อมูลต้นทุนขายโดย
ใช้ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยโดยใช้วิธีต้นทุนเต็ม คือ 152 บาทต่อหน่วยไปคํานวณหาต้นทุน
ขาย ซึ่งเท่ากับ 3,040,000 บาท หลังจากแสดงรายการต้นทุนขายแล้ว นําต้นทุนขายไปหักออก
จากยอดขาย 5,000,000 บาท  ได้เป็นกําไรขั้นต้นเท่ากับ 1,960,000 บาท แล้วจึงหักส่วนที่เป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทั้งที่เป็นผันแปรและคงที่ ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็นผันแปรเท่ากับ 
200,000 บาท และส่วนคงที่เท่ากับ 500,000 บาท นําค่าใช้จ่ายทั้งสองส่วนรวมกัน แล้วนําไป
หักออกจากกําไรข้ันต้น จะได้กําไรจากการดําเนินงานเท่ากับ 1,260,000 บาท ดังแสดงรายการ
ในงบกําไรขาดทุนข้างต้น 
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2. การรายงานงบกําไรขาดทุนโดยใช้ระบบต้นทุนผันแปร 

บริษัท สยามอุตสาหกรรม จํากัด 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1  

                    หน่วย : บาท 

ยอดขาย (20,000 x 250)                                                              5,000,000             

หัก ต้นทุนผันแปร: 
           ต้นทุนขายผันแปร: 

สินค้าคงเหลือต้นงวด                                            - 0 -                  

บวก ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ (20,000 x 107)          2,140,000                  

ต้นทุนสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย                                 2,140,000                    

หัก สินค้าคงเหลือปลายงวด                                    - 0 -               

           รวมต้นทุนขายผันแปร                                  2,140,000                            

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร(20,000 x 10)        200,000                        
     รวมต้นทุนผันแปร                                                                 2,340,000        

กําไรส่วนเกิน (Contribution Margin)                                               2,660,000        

หัก ต้นทุนคงที่: 
                ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่                                            900,000                           

                คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่                            500,000                            

                รวมต้นทุนคงที่                                                                    1,400,000            

กําไรจากการดําเนินงาน                                                           1,260,000         

 

จากงบกําไรขาดทุนวิธีต้นทุนผันแปร จะเห็นได้ว่า บริษัทจะนําเสนอข้อมูลต้นทุนเป็น
สองส่วน ได้แก่ ต้นทุนผันแปรรวม และต้นทุนคงที่รวม แยกออกจากกัน ส่วนของต้นทุนผันแปร 
จะประกอบด้วย ต้นทุนขายผันแปร และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร ต้นทุนขาย 

ผันแปรส่วนแรก จะคํานวณจากต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยโดยใช้วิธีต้นทุนผันแปร คือ 107 
บาทต่อหน่วย คูณกับจํานวนสินค้าคงเหลือต้นงวด จํานวนสินค้าที่ผลิตได้ และสินค้าคงเหลือ
ปลายงวด ซึ่งเท่ากับ 2,140,000 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะนํามาแต่เฉพาะ
ค่าใช้จ่ายทีมีลักษณะผันแปรเท่าน้ัน ซึ่งเท่ากับ 200,000 บาท หลังจากนั้นรวมต้นทุนผันแปรทั้ง
สองประเภทเข้าด้วยกัน เท่ากับ 2,340,000 บาท จะนําต้นทุนผันแปรรวมไปหักออกจาก
ยอดขาย 5,000,000 บาท ได้เป็นกําไรส่วนเกิน เท่ากับ 2,660,000 บาท แล้วค่อยหักส่วนที่เป็น
ต้นทุนคงที่รวม ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ 900,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการขาย
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และบริหารคงที่ 500,000 บาท แล้วนําไปหักออกจากกําไรส่วนเกินข้างต้น จะได้กําไรจากการ
ดําเนินงานเท่ากับ 1,260,000 บาท ดังแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนข้างต้น 

 

ความแตกต่างระหว่างผลก าไรจากการด าเนินงานภายใต้ระบบต้นทุนเตม็และ

ระบบต้นทนุผนัแปร  

ผลแตกต่างของกําไรจากการดําเนินงานภายใต้การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธี
ต้นทุนเต็มและต้นทุนผันแปร สามารถแบ่งเป็นกรณีได้ 3 กรณี ดังนี้  

กรณีท่ี 1 : ปริมาณการผลิต เท่ากบั ปริมาณการขาย 

กรณีท่ี 2 : ปริมาณการผลิต มากกว่า ปริมาณการขาย 

กรณีท่ี 3 : ปริมาณการผลิต น้อยกว่า ปริมาณการขาย 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์แต่ละกรณีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะ
อธิบายและแสดงตัวอย่างการคํานวณแต่ละกรณี ตามตัวอย่างที่ 3.2  
 

ตวัอย่างท่ี 3.2  
จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 3.1 ของบริษัท สยามอุตสาหกรรม จํากัด การคํานวณต้นทุน

ผลิตภัณฑ์ภายใต้วิธีต้นทุนเต็ม เท่ากับ 152 บาท และวิธีต้นทุนผันแปร เท่ากับ 17 บาท ส่วน
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารยังคงเท่าเดิม โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณของสินค้า
คงเหลือต้นงวด สินค้าคงเหลือปลายงวด ปริมาณการผลิตและปริมาณการขาย ของปี 25X1 

25X2 และ25X3 มีดังนี ้
25X1    25X2     25X3 

สินค้าคงเหลือต้นงวด        -    - 0 -   5,000 

ปริมาณการผลิต    20,000  20,000  20,000 

ปริมาณการขาย    20,000  15,000  25,000 

สินค้าคงเหลือปลายงวด*    - 0 -    5,000   - 0 - 
 

หมายเหต ุ*การคํานวณปริมาณสินค้าคงเหลือปลายงวดของปี 25X1 25X2 และ25X3 

สินค้าคงเหลือปลายงวด (หนว่ย) =  ปริมาณสินค้าคงเหลือต้นงวด + ปริมาณการผลิต – ปริมาณการขาย 

ปี 25X1  = 0 + 20,000 - 20,000 

  = 0 หน่วย 
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ปี 25X2  = 0 + 20,000 – 15,000 

  = 5,000 หน่วย 

ปี 25X3  = 5,000 + 20,000 – 25,000 

  =  0 หน่วย 

 

จากข้อมูลข้างต้น บริษัทสามารถจัดทํางบกําไรขาดทุนทั้ง 2 วิธ ีได้ดังนี้ 
1. การรายงานงบกําไรขาดทุนโดยใช้ระบบต้นทุนเต็ม 

บริษัท สยามอุตสาหกรรม จํากัด 

งบกําไรขาดทุน – วิธีต้นทุนเต็ม 

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X2 และ 25X3  

           หน่วย: บาท 

 25X2 25X3 

ยอดขาย          3,750,000  6,250,000 

หัก ต้นทุนขาย     

     สินค้าคงเหลือต้นงวด                                                                                           0  760,000  

     บวก ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ                  3,040,000  3,040,000  

     ต้นทุนสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย                               3,040,000  3,800,000  

     หัก สินค้าคงเหลือปลายงวด                  760,000  0  

     รวมต้นทุนขาย                                            2,280,000  3,800,000 

กําไรขั้นต้น (Gross Margin)                                  1,470,000  2,450,000 

หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน     

     ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารผันแปร        150,000  250,000  

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่             500,000  500,000  

     รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร                      650,000  750,000 

กําไรจากการดําเนินงาน                                     820,000  1,700,000 
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2. การรายงานงบกําไรขาดทุนโดยใช้ระบบต้นทุนผันแปร 

บริษัท สยามอุตสาหกรรม จํากัด 

งบกําไรขาดทุน – วิธีต้นทุนผันแปร 

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X2 และ 25X3  

                     หน่วย: บาท 

 25x2 25x3 

ยอดขาย          3,750,000  6,250,000 

หัก ต้นทุนผันแปร     

     ต้นทุนขายผันแปร     

          สินค้าคงเหลือต้นงวด                                                                                           0  535,000  

          บวก ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ                       2,140,000  2,140,000  

          ต้นทุนสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย                  2,140,000  2,675,000  

          หัก สินค้าคงเหลือปลายงวด              535,000  0  

          รวมต้นทุนขายผันแปร                              1,605,000  2,675,000  

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

     ผันแปร 
 

150,000 

  

250,000 

 

     รวมต้นทุนผันแปร  1,755,000  2,925,000 

กําไรส่วนเกิน  1,995,000  3,325,000 

หัก ต้นทุนคงที่      

     ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ 900,000  900,000  

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่             500,000  500,000  

     รวมต้นทุนคงที่  1,400,000  1,400,000 

กําไรจากการดําเนินงาน                                     595,000  1,925,000 

 

 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปผลต่างระหว่างกําไรจากการดําเนินงานที่ได้ภายใต้วิธี
ต้นทุนเต็มและวิธีต้นทุนผันแปรแยกเป็นแต่ละกรณี ได้ดังแสดงในตารางที่ 3.3 ดังนี้ 
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ตารางท่ี  3.3  สรุปความแตกต่างของกําไรสุทธิภายใต้วิธีต้นทุนเต็มและต้นทุนผันแปร 

 

กรณี 

 

รายการ 

ก าไรจากการ
ด าเนินงาน 

วิธีต้นทุนเตม็ 

ก าไรจากการ
ด าเนินงาน 

วิธีต้นทุนผนัแปร 

ผลแตกต่าง 

ของก าไรทัง้ 2 วิธี 

กรณีที่ 1   : ปริมาณการผลิต = ปริมาณการขาย 

 หน่วยผลิต 20,000 
หน่วย = หน่วยขาย 
20,000 หน่วย  
 

1,260,000 1,260,000 กําไรสุทธิวิธตี้นทุนเตม็ = 

กําไรสุทธิวิธตี้นทุนผันแปร 

กรณีที่ 2   :  ปริมาณการผลิต > ปริมาณการขาย 

 หน่วยผลิต 20,000 
หน่วย > หน่วยขาย 
15,000 หน่วย 

 

820,000 595,000 กําไรสุทธิวิธตี้นทุนเตม็ > 

กําไรสุทธิวิธตี้นทุนผันแปร 

กรณีที่ 3  :  ปริมาณการผลิต < ปริมาณการขาย 

 หน่วยผลิต 20,000 
หน่วย < หน่วยขาย 
22,000 หน่วย 

 

1,700,000 1,925,000 กําไรสุทธิวิธตี้นทุนเตม็ < 

กําไรสุทธิวิธตี้นทุนผันแปร 

 

 เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับผลกําไรจากการดําเนินงานวิธีต้นทุนเต็มและวิธีต้นทุนผันแปรของ
แต่ละกรณีมากยิ่งขึ้น สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้  
 

กรณีท่ี 1 : ปริมาณการผลิต เท่ากับ ปริมาณการขาย 

              ในปี 25X1 จํานวยหน่วยผลิตเท่ากับจํานวนหน่วยขาย (ดังแสดงในตัวอย่าง
ที่ 3.1) จะเห็นได้ว่า การคํานวณกําไรจากการดําเนินงาน ไม่ว่าจะคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธี
ใดก็ตามจะได้กําไรจากการดําเนินงานเท่ากัน ซึ่งจากตัวอย่างที่ 3.1 บริษัท สยามอุตสาหกรรม 
จํากัด ได้กําไรทั้งสองวิธี เท่ากับ 1,260,000 บาท ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ทั้ง 2 วิธี การคํานวณ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ได้รับรู้รายการค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่เป็นค่าใช้จ่ายปรากฏในงบกําไรขาดทุน
เท่ากบคือ เท่ากับ 900,000 บาท โดยวิธีการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ภายใต้วิธีต้นทุนเต็มนั้น 
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ที่คิดเข้างานล่วงหน้าได้บันทึกเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้งจํานวน และ
จํานวนหน่วยการผลิตในแต่ละปีเท่ากับ 20,000 หน่วย ก็เท่ากับกําลังการผลิตปกติ ซึ่งไม่มี
ผลต่างของกําลังการผลิต จึงไม่จําเป็นต้องปรับปรุงต้นทุนขายหรือกําไรขั้นต้นแต่อย่างใด 
นอกจากนี้จํานวนหน่วยท่ีผลิตเท่ากับจํานวนหน่วยขายเท่ากัน  จึงไม่มีสินค้าคงเหลือต้นทุนงวด
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และปลายงวด ดังนั้นค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่จัดสรรคิดเข้างานจํานวนหน่วยละ 45 บาท รวม
จํานวน 900,000 บาท จึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย คือคิดเป็นต้นทุนขายทั้งจํานวน และไม่มีค่าใช้จ่าย
การผลิตคงที่ไปติดกับสินค้าคงเหลือปลายงวด  

             ส่วนวิธีการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปร ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ 
จํานวน 900,000 บาท ถือเป็นต้นทุนงวดเวลาหรือต้นทุนประจํางวด ซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบ
กําไรขาดทุนทั้งจํานวน โดยไม่ต้องพิจารณาว่ามีสินค้าคงเหลือต้นงวดและปลายงวดแต่อย่างใด  

             ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเม่ือปริมาณสินค้าที่ผลิตเท่ากับปริมาณการขาย ถึงแม้ว่า
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยทั้ง 2 วิธีจะไม่เท่ากัน แต่ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
งบกําไรขาดทุนทั้งจํานวนเท่ากันทั้ง 2 วิธี จึงทําให้กําไรจากการดําเนินงานที่ได้ทั้ง 2 วิธีไม่มี
ความแตกต่างกัน 

 

กรณีท่ี 2 : ปริมาณการผลิต มากกว่า ปริมาณการขาย  

              ในปี 25X2 ที่มีจํานวนสินค้าที่ผลิตมากกว่าปริมาณสินค้าที่ขาย (ดังแสดงใน
ตัวอย่างที่ 3.2)  จะเห็นได้ว่าการคํานวณกําไรจากการดําเนินงานที่คํานวณภายใต้วิธีต้นทุนเต็ม
จะมีกําไรจากการดําเนินงานมากกว่าวิธีต้นทุนผันแปร ในปี 25X2 จํานวนสินค้าที่ผลิตเท่ากับ 
20,000 หน่วย แต่จํานวนสินค้าที่ขายได้เท่ากับ 15,000 หน่วย ทําให้มีสินค้าคงเหลือปลายงวด
จํานวน 5,000 หน่วย เป็นผลทําให้การคํานวณกําไรจากการดําเนินงานวิธีต้นทุนเต็มมีจํานวน 
820,000 บาท ส่วนกําไรจากการดําเนินงานวิธีต้นทุนผันแปรมีจํานวน 595,000 บาท ต่างกัน 
225,000 บาท เนื่องจาก การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่คิด
เข้างานล่วงหน้าได้รับการจัดสรรเข้าไปในตัวสินค้าหน่วยละ 45 บาท (900,000 บาท/20,000 
หน่วย) ดังนั้นถ้ามีสินค้าคงเหลือปลายงวด ที่ขายไม่หมดในงวดนั้น จะทําให้ต้นทุนของ
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่คิดเข้างานล่วงหน้าติดไปด้วยกับสินค้าคงเหลือปลายงวดหน่วยละ 45 
บาท ซึ่งในปี 25X2 มีจํานวนสินค้าคงเหลือปลายงวดถึง 5,000 หน่วย จึงทําให้มีค่าใช้จ่ายการ
ผลิตคงที่จากงวดการผลิตปี 25X2 ยกไปกับสินค้าคงเหลือปลายงวดจํานวน 225,000 บาท 
(5,000 หน่วย x 45 บาท) ดังนั้นค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุนในรายการต้นทุนขายของปี 
25X2 จะมียอดปรากฏน้อยลง 225,000 บาท เพราะจะไปเป็นต้นทุนขายของปี 25X3 นั่นเอง 
                 ส่วนวิธีการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปร ค่าใช้จ่ายการผลิต
คงที่ จํานวน 900,000 บาท ถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย โดยถือว่าเป็นต้นทุนงวดเวลาหรือต้นทุน
ประจํางวดในปี 25X2 ทั้งจํานวน โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนทั้งจํานวน โดยไม่ต้อง
พิจารณาว่ามีสินค้าคงเหลือต้นงวดและปลายงวดแต่อย่างใด 
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               ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเม่ือปริมาณสินค้าที่ผลิตมากกว่าปริมาณการขาย การ
คํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุนในรายการต้นทุนขาย
จะน้อยลงเท่ากับ 225,000 บาท ซึ่งจํานวนเงินนี้จะถูกโอนไปงวดหน้า โดยติดไปกับสินค้า
คงเหลือปลายงวด แต่สําหรับการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปร ค่าใช้จ่ายการผลิต
คงที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุนในปี 25X2 เป็นต้นทุนงวดเวลาทั้งจํานวนไปแล้ว จึงทําให้กําไรจาก
การดําเนินงานที่ได้ตามวิธีต้นทุนเต็มมีกําไรจากการดําเนินงานที่มากกว่ากําไรที่ได้จากวิธี
ต้นทุนผันแปรเท่ากับ 225,000 บาท 

 

กรณีท่ี 3 : ปริมาณการผลิต น้อยกว่า ปริมาณการขาย 

               ในปี 25X3 ที่มีจํานวนสินค้าที่ผลิตน้อยกว่าปริมาณสินค้าที่ขาย (ดังแสดง
ในตัวอย่างที่ 3.2)  จะเห็นได้ว่าการคํานวณกําไรจากการดําเนินงานที่คํานวณภายใต้วิธีต้นทุน
เต็มจะมีกําไรจากการดําเนินงานน้อยกว่าวิธีต้นทุนผันแปร ในปี 25X3 จํานวนสินค้าที่ผลิต
เท่ากับ 20,000 หน่วย แต่จํานวนสินค้าที่ขายได้เท่ากับ 22,000 หน่วย เนื่องจากมีสินค้า
คงเหลือต้นงวดยกมาจากปี 25X2 จํานวน 5,000 หน่วย จากการรายงานงบกําไรขาดทุนปี 
25X3 ผลทําให้การคํานวณกําไรจากการดําเนินงานวิธีต้นทุนเต็มมีจํานวน 1,476,000 บาท 
ส่วนกําไรจากการดําเนินงานวิธีต้นทุนผันแปรมีจํานวน 1,566,000 บาท ต่างกัน 90,000 บาท 

เนื่องจาก การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่คิดเข้างานล่วงหน้า
ได้รับการจัดสรรเข้าไปในตัวสินค้าหน่วยละ 45 บาท (900,000 บาท ÷ 20,000 หน่วย) ซึ่งได้
รวมคํานวณเข้าไปในต้นทุนผลิตภัณฑ์แล้ว ดังนั้นหากในปีการผลิตใดมีสินค้าคงเหลือต้นงวดยก
มาจะทําให้มีค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ยกมาจากงวดที่แล้วเท่ากับจํานวนสินค้าคงเหลือต้นงวด คูณ 

อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่อหน่วย ซึ่งทําให้ต้นทุนขายในงวดนี้สูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามหาก
ปีใดมีสินค้าคงเหลือปลายงวดยกไป จะทําให้มีค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ยกไปงวดหน้าเท่ากับ
จํานวนสินค้าคงเหลือปลายงวด คูณ อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่อหน่วย ซึ่งทําให้ต้นทุนขาย
ในงวดนี้ลดลง  

               จากข้อมูลของปี 25X3 มีจํานวนสินค้าคงเหลือต้นงวดยกมาจํานวน 5,000 
หน่วย จึงทําให้มีค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่จากงวดการผลิตปี 25X2 ยกมาปี 25X3 จํานวน 
225,000 บาท (5,000 หน่วย x 45 บาท) ซึ่งภายใต้การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม 
จะมีผลทําให้ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ได้ยกมาจากปี 25X2 จํานวน 225,000 บาท ทําให้ต้นทุน
ขายปี 25X3 มีจํานวนมากขึ้น 

               ส่วนวิธีการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปร ค่าใช้จ่ายการผลิต
คงที่ จํานวน 900,000 บาท ถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย โดยถือว่าเป็นต้นทุนงวดเวลาหรือต้นทุน
ประจํางวดในปี 25X3 ทั้งจํานวน โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนท้ังจํานวน  
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเมื่อปริมาณสินค้าที่ผลิตน้อยกว่าปริมาณการขาย การคํานวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในงบกําไรขาดทุนในรายการต้นทุนขายของปี 25X3 จะ
สูงขึ้นเท่ากับ 225,000 บาท หรือการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็มจะมีค่าใช้จ่ายที่รับรู้
สูงกว่าการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปร เท่ากับ 225,000 บาท จึงทําให้กําไรจาก
การดําเนินงานที่ได้ตามวิธีต้นทุนเต็มน้อยกว่ากําไรจากการดําเนินงานที่ได้จากวิธีต้นทุนผัน
แปรเท่ากับ 225,000 บาท 

 

ผลต่างก าลงัการผลิต 

การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีต้นทุนเต็ม เม่ือคํานวณหาอัตราค่าใช้จ่ายการ
ผลิตคงที่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตที่นําไปจัดสรรเข้าผลิตภัณฑ์จะใช้ฐานการคํานวณจากกําลัง
การผลิตปกติ หรือเรียนกว่า อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรคิดเข้างาน หรือ อัตราค่าใช้จ่ายการ
ผลิตคงที่จัดสรร เป็นการคํานวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ไว้ล่วงหน้า เพราะในความเป็นจริง กิจการ
อาจจะยังไม่ทราบจํานวนสินค้าที่ผลิตจริงเม่ือทําการคํานวณต้นทุนสินค้า แต่กิจการจะมีข้อมูล
เกี่ยวกับกําลังการผลิตปกติของเครื่องจักร ที่ทราบจากโรงงานหรือบริษัทที่ขายเครื่องจักรให้กับ
กิจการ ดังนั้น จึงใช้กําลังการผลิตปกติเป็นฐานในการคํานวณตั้งแต่แรก จึงมีผลทําให้ต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุนรวมหรือต้นทุนเต็มไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น เนื่องจากมีผลต่างของ
ปริมาณการผลิตจริงไม่เท่ากับกําลังการผลิตปกติ เรียกว่า ผลต่างกําลังการผลิต (Capacity 

Variance)  

 ดังนั้น เม่ือกิจการมีผลต่างกําลังการผลิต กิจการต้องทําการปรับปรุงต้นทุนผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงที่อยู่ในต้นทุนขายที่อยู่ในงบกําไรขาดทุน ซึ่งอาจจะบวก หรือ หัก ผลต่างกําลัง
การผลิตกับ ต้นทุนขาย หรือ นําไปปรับ บวก หรือ หัก กับ กําไรขั้นต้น เพื่อให้กําไรจากการ
ดําเนินงาน หรือกําไรสุทธิ มีความถูกต้อง  
การคํานวณผลต่างกําลังการผลิต สามารถคํานวณได้ดังนี้  

 

 

 

 

โดยท่ี อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ สามารถคํานวณได้ดังนี้ 
 

 

ผลต่างก าลงัการผลติ =    (ปรมิาณการผลติจรงิ – ปรมิาณ ณ ก าลงัการผลติปกต)ิ 
          x อตัราค่าใชจ้า่ยการผลติคงที ่

 

อตัราค่าใชจ้า่ยการผลติคงที ่  =        ค่าใชจ้า่ยการผลติคงที ่
            ปรมิาณ ณ ก าลงัการผลติปกต ิ
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1. ลกัษณะของผลต่างก าลงัการผลิต 

    จากการที่กิจการมีปริมาณการผลิตจริงไม่เท่ากับกําลังการผลิต มีผลทําให้เกิดผล
ต่างกําลังการผลิต ดังได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งสามารถแยกผลต่างกําลังการผลิตที่เกิดขึ้นได้ 2 
กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 ปริมาณการผลิตจริงมากกว่าปริมาณ ณ กําลังการผลิตปกติ และ กรณีที่ 
2 ปริมาณการผลิตจริงน้อยกว่าปริมาณ ณ กําลังการผลิตปกติ ดังนี้ 

 

กรณีท่ี 1 : ปริมาณการผลิตจริง มากกว่า ปริมาณ ณ กําลังการผลิตปกติ 
                 ถ้าหากบริษัทมีปริมาณการผลิตจริงมากกว่าปริมาณ ณ กําลังการผลิต

ปกติ เช่น กําลังการผลิตปกติ เท่ากับ 10,000 หน่วย แต่ผลิตจริง 12,000 หน่วย ถ้าผลต่างเป็น
เช่นน้ีถือว่าเป็นผลต่างเป็นท่ีน่าพอใจ เพราะถือว่าการผลิตมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กิจการต้องนํา
ผลต่างกําลังการผลิตนี้ไปปรับปรุงรายการกําไรจากการดําเนินงานโดยต้องนําผลต่างกําลังการ
ผลิตไปหักออกจากต้นทุนขาย หรือ นําไปบวกเข้ากับกําไรขั้นต้นมาตรฐาน ซึ่งจะมีผลทําให้
กําไรจากการดําเนินงานมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 

 

กรณีท่ี 2 : ปริมาณการผลิตจริง น้อยกว่า ปริมาณ ณ กําลังการผลิตปกติ 
                 ถ้าหากบริษัทมีปริมาณการผลิตจริงน้อยกว่าปริมาณ ณ กําลังการผลิต

ปกติ เช่น กําลังการผลิตปกติ เท่ากับ 10,000 หน่วย แต่ผลิตจริง 7,000 หน่วย ถ้าผลต่างเป็น
เช่นนี้ถือว่าเป็นผลต่างไม่น่าพอใจ เพราะถือว่าการผลิตไม่มีประสิทธิภาพ ผลิตจริงต่ํากว่า
ความสามารถที่เครื่องจักรสามารถทําได้ ดังนั้น กิจการต้องนําผลต่างกําลังการผลิตนี้ไป
ปรับปรุงรายการกําไรจากการดําเนินงานโดยต้องนําผลต่างกําลังการผลิตไปบวกเข้ากับต้นทุน
ขาย หรือ นําไปหักออกจากกําไรขั้นต้นมาตรฐาน ซึ่งจะมีผลทําให้กําไรจากการดําเนินงานมี
ตัวเลขที่ลดลง  

 

                   ผลต่างกําลังการผลิตสามารถแสดงสรุปความแตกต่างของแต่ละกรณี 
ดังแสดงในตารางที่ 3.4 ดังนี้  
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ตารางท่ี  3.4  สรุปความแตกต่างของผลต่างกําลังการผลิต และการปรับผลต่างกําลังการผลิต 

กรณี การปรบัผลต่างก าลงัการ
ผลิตกบัต้นทุนขาย 

 

การปรบัผลต่างก าลงั
การผลิต 

กบัก าไรขัน้ต้นมาตรฐาน 

ผลกระทบท่ีมีต่อ 

ก าไรจากการด าเนินงาน 

กรณีที่ 1  :   ปริมาณการผลิตจริง > กําลังการผลิตปกต ิ

 หัก ต้นทุนขาย 

 

บวก กําไรขั้นต้นมาตรฐาน ส่งผลให้กําไรจากการ
ดําเนินงานเพิ่มขึ้น 

กรณีที่ 2  :    ปริมาณการผลิตจริง < กําลังการผลิตปกต ิ

 บวก ต้นทุนขาย 

 

หัก กําไรขั้นต้นมาตรฐาน ส่งผลให้กําไรจากการ
ดําเนินงานลดลง 

 

ตวัอย่างท่ี 3.3  
บริษัท จํากัด เป็นบริษัทที่เพิ่งเริ่มเปิดดําเนินงานในปี 25X1 กิจการต้องการวางแผน

เกี่ยวกับกําไร โดยได้รวบรวมข้อมูลการดําเนินงานของบริษัทในช่วง 2 ปีแรกที่เปิดการ
ดําเนินงาน ดังนี ้

25X1    25X2     25X3 

สินค้าคงเหลือต้นงวด (หน่วย)    - 0 -    - 0 -   1,000 

ปริมาณการผลิต (หน่วย)  40,000  42,000  37,000 

ปริมาณการขาย (หน่วย)   40,000  41,000  38,000 

สินค้าคงเหลือปลายงวด (หน่วย)    - 0 -   1,000   - 0 - 

ราคาขายต่อหน่วย             320  บาทต่อหน่วย   
กําลังการผลิตปกติ (Normal Capacity)        40,000  หน่วย  

ต้นทุนการผลิตมีดังนี้ 
วัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย            30  บาทต่อหน่วย   
ค่าแรงงานทางตรงต่อหน่วย             25  บาทต่อหน่วย   
ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อหน่วย                45  บาทต่อหน่วย   
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)     800,000  บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร           20  บาทต่อหน่วย 

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ (รวม) 750,000  บาท 
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จากข้อมูลข้างต้น สามารถคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยตามวิธีต้นทุนเต็มและ
ต้นทุนผันแปร (บาทต่อหน่วย) ได้ดังนี ้

             วิธีต้นทุนเตม็ วิธีต้นทุนผนัแปร 

  วัตถุดิบทางตรง         30          30 

  ค่าแรงงานทางตรง        25          25 

  ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร       45          45 

  ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่          20            - 
  (800,000 / 40,000 หน่วย) 
  รวมต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย     120         100 

             (บาทต่อหน่วย) 
 

แผนการผลิตในปี 25X1 25X2 และ 25X3 สามารถหาผลต่างกําลังการผลิตของแต่ละป ี
ได้ดังนี้ 

อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่   =       ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ 
                 ปริมาณ ณ กําลังการผลิตปกติ 
     =  800,000 

              40,000 

     =   20  บาทต่อหน่วย 

ผลต่างกําลังการผลิต   =  (ปริมาณการผลิตจริง – กําลังการผลิตปกติ)  
        x อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ 

ผลต่างกําลังการผลิต 25X1  =  (40,000 – 40,000)  x 20 

    =   0 x 20 

=   0 บาท 

ผลต่างกําลังการผลิต 25X2  =   (42,000 – 40,000)  x 20 

    =   2,000 x 20 

=  40,000 บาท เอาไปหักออกจากต้นทุนขาย  
                    หรือ บวกกาํไรขั้นต้นมาตรฐาน 

ผลต่างกําลังการผลิต 25X3  =   (37,000 – 40,000)  x 20 

    =   3,000 x 20 

=   60,000 บาท เอาไปบวกเข้ากับต้นทุนขาย 

                     หรือ หักออกจากกําไรข้ันต้น 

                     มาตรฐาน 
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จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ปี 25X1 ปริมาณการผลิตจริงเท่ากับปริมาณ ณ กําลัง
การผลิตปกติพอดี จึงไม่มีผลต่างกําลังการผลิต 

ปี 25X2 ปริมาณการผลิตจริงเท่ากับ 42,000 หน่วย มากกว่า ปริมาณ ณ กําลังการ
ผลิตปกติ ซึ่งเท่ากับ 40,000 หน่วย จึงมีผลต่างกําลังการผลิต จํานวน 40,000 บาท ที่จะต้อง
นําไปปรับปรุงกับต้นทุนขาย โดยนําไป หัก ออกจากต้นทุนขาย หรือ บวก เข้ากับกําไรขั้นต้น
มาตรฐาน 

ปี 25X3 ปริมาณการผลิตจริงเท่ากับ 37,000 หน่วย มากกว่า ปริมาณ ณ กําลังการ
ผลิตปกติ ซึ่งเท่ากับ 40,000 หน่วย จึงมีผลต่างกําลังการผลิต จํานวน 60,000 บาท ที่จะต้อง
นําไปปรับปรุงกับต้นทุนขาย โดยนําไป  บวก เข้ากับต้นทุนขาย หรือ หัก ออกจากกําไรขั้นต้น
มาตรฐาน 

การปรับผลต่างกําลังการผลิตในงบกําไรขาดทุน จะสามารถแสดงรายการ ดังอธิบายใน
หัวข้อถัดไป  

 

2. การปรบัผลต่างก าลงัการผลิตในงบก าไรขาดทุนโดยใช้ระบบต้นทุนเตม็  

         เมื่อกิจการมีผลต่างกําลังการผลิตเกิดขึ้น สามารถปรับผลต่างกําลังการผลิต ได้ 2 
กรณี นั่นคือ 1) ปรับผลต่างกําลังการผลิตกับตันทุนขาย และ 2) ปรับผลต่างกําลังการผลิตกับ
กําไรขั้นต้นมาตรฐาน  

     
   เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการปรับผลต่างกําลังการผลิต จะใช้ตัวอย่างจาก

ข้อมูลของตัวอย่างที่ 3.3 ซึ่งสามารถปรับผลต่างกําลังการผลิตกับต้นทุนขาย หรือปรับกับกําไร
ขั้นต้นมาตรฐาน ในงบกําไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนเต็ม ซึ่งแต่ละวิธีสามารถแสดงรายการ ได้ดังนี้ 
  



114  

 

2.1 ปรบัผลต่างก าลงัการผลิตกบัต้นทุนขาย 

บริษัท อุดรอุตสาหกรรม จํากัด 

งบกําไรขาดทุน – วิธีต้นทุนเต็ม 

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 25X2 และ 25X3  

           หน่วย: บาท 

                                                                     25X1    25X2     25X3 

ยอดขาย         12,800,000 13,120,000 12,160,000 

หัก ต้นทุนขาย 4,800,000 4,920,000 4,560,000 

      บวก / หัก ผลต่างก าลงัการผลิต 0 (40,000) 60,000 

     ต้นทุนขาย (หลังปรับผลตา่ง) 4,800,000 4,880,000 4,620,000 

กําไรขั้นต้น  8,000,000 8,240,000 7,540,000 

หัก ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน    

     ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารผันแปร              800,000 820,000 760,000 

     ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารคงท่ี                  750,000 750,000 750,000 

     รวมค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร                  1,550,000 1,570,000 1,510,000 

กําไรจากการดําเนินงาน                                     6,450,000 6,670,000 6,030,000 

 

2.2 ปรบัผลต่างก าลงัการผลิตกบัก าไรขัน้ต้นมาตรฐาน 

บริษัท อุดรอุตสาหกรรม จํากัด 

งบกําไรขาดทุน – วิธีต้นทุนเต็ม 

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 25X2 และ 25X3 

        หน่วย: บาท 

                                                                      25X1      25X2 25X3 

ยอดขาย         12,800,000 13,120,000 12,160,000 

หัก ต้นทุนขาย 4,800,000 4,920,000 4,560,000 

กําไรขั้นต้นมาตรฐาน  8,000,000 8,200,000 7,600,000 

บวก / หัก ผลต่างก าลงัการผลิต 0 40,000 (60,000) 

กําไรขั้นต้น 8,000,000 8,240,000 7,540,000 

หัก ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน    

     ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารผันแปร          800,000 820,000 760,000 

     ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารคงท่ี              750,000 750,000 750,000 

     รวมค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร              1,550,000 1,570,000 1,510,000 

กําไรจากการดําเนินงาน                                 6,450,000 6,670,000 6,030,000 



115 

 

 

 

3. การรายงานงบก าไรขาดทุนโดยใช้ระบบต้นทุนผนัแปร 

       การปรับผลต่างกําลังการผลิต จะเกิดในกรณีที่ปริมาณการผลิตจริงไม่เท่ากับกําลัง
การผลิตปกติ ซึ่งปริมาณการผลิตอาจจะมากหรือน้อยกว่ากําลังการผลิตปกติก็ได้ ซึ่งถ้าเป็นการ
คํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม การหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร จะคํานวณภายใต้
กําลังการผลิตปกติ  ดังนั้น เม่ือมีผลต่างกําลังการผลิต จะมีผลทําให้กิจการต้องปรับผลต่าง
กําลังการผลิตเข้ากับต้นทุนขาย หรือกําไรขั้นต้นมาตรฐานดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น แต่ในกรณี
ของกิจการที่มีการรายงานงบกําไรขาดทุนวิธีต้นทุนผันแปร การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธี
ต้นทุนผันแปร การหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยมีแต่เฉพาะต้นทุนผันแปร ซึ่งการคํานวณอยู่
ภายใต้ปริมาณการผลิตจริงอยู่แล้ว จึงไม่ได้มีประเด็นเรื่องของผลต่างกําลังการผลิต และนําไป
ปรับกับต้นทุนขายสําหรับการรายงานงบกําไรขาดทุนวิธีต้นทุนผันแปร  
      ดังนั้น จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 3.3 การรายงานงบกําไรขาดทุนวิธีต้นทุนผันแปร 
สามารถแสดงรายการ ได้ดังนี้  

บริษัท อุดรอุตสาหกรรม จํากัด 

งบกําไรขาดทุน – วิธีต้นทุนผันแปร 

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 25X2 และ 25X3  

          หน่วย: บาท 

        25X1         25X2      25X3 

ยอดขาย         12,800,000 13,120,000 12,160,000 

หัก ต้นทุนผันแปร    

     ต้นทุนขายผันแปร                            4,000,000 4,100,000 3,800,000 

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

     ผันแปร 
 

800,000 

 

820,000 

 

760,000 

     รวมต้นทุนผันแปร 4,800,000 4,920,000 4,560,000 

กําไรส่วนเกิน 8,000,000 8,200,000 7,600,000 

หัก ต้นทุนคงที่     

   ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ 800,000 800,000 800,000 

   ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่         750,000 750,000 750,000 

   รวมต้นทุนคงที่ 1,550,000 1,550,000 1,550,000 

กําไรจากการดําเนินงาน                          6,450,000 6,650,000 6,050,000 
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แสดงผลต่างกําไรจากการดําเนินงาน ภายใต้วิธีต้นทุนเต็ม และวิธีต้นทุนผันแปร  

หน่วย: บาท 

  25X1  25X2  25X3 

กําไรจากการดําเนินงานภายใต้วิธีต้นทุนเต็ม 6,450,000 6,670,000 6,030,000 

กําไรจากการดําเนินงานภายใต้วิธีต้นทุนผันแปร 6,450,000 6,650,000 6,050,000 

ผลต่างกําไรจากการดําเนินงาน 0 20,000 (20,000) 

สรุปจากข้อมูลแสดงผลต่างกําไรจากการดําเนินงานข้างต้น จะเห็นได้ว่า  
ปี 25X1 เป็นกรณีที่ปริมาณการผลิต เท่ากับ ปริมาณการขาย และไม่มีผลต่างกําลังการ

ผลิต จะแสดงผลกําไรจากการดําเนินงานภายใต้วิธีต้นทุนเต็ม เท่ากับ ผลกําไรจากการ
ดําเนินงานวิธีต้นทุนผันแปร 

ปี 25X2 เป็นกรณีที่ปริมาณการผลิต มากกว่า ปริมาณการขาย และมีผลต่างกําลังการ
ผลิต 40,000 บาท ไปหักออกจากต้นทุนขายวิธีต้นทุนเต็ม หรือบวกเข้ากับ กําไรขั้นต้น
มาตรฐาน จะแสดงผลกําไรจากการดําเนินงานภายใต้วิธีต้นทุนเต็ม มากกว่า ผลกําไรจากการ
ดําเนินงานวิธีต้นทุนผันแปร 

ปี 25X3 เป็นกรณีที่ปริมาณการผลิต น้อยกว่า ปริมาณการขาย และมีผลต่างกําลังการ
ผลิต 60,000 บาท ไปบวกเข้ากับต้นทุนขาย หรือหักออกจาก กําไรขั้นต้นมาตรฐาน ผลกําไร
จากการดําเนินงานภายใต้วิธีต้นทุนเต็ม น้อยกว่า ผลกําไรจากการดําเนินงานวิธีต้นทุนผันแปร 

 

การรายงานของส่วนงาน  

 การจัดทํารายงานทางการเงินสําหรับงบกําไรขาดทุนวิธีต้นทุนผันแปรจะเป็นการ
รายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานย่อยได้ดีกว่าการจัดทํางบกําไรขาดทุนวิธีต้นทุนเต็ม ซึ่งการคํานวณ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ต้นทุนการผลิตที่เป็นผันแปรทุกรายการ
ได้แก่ วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร (ดังได้แสดงใน
ตัวอย่างที่ 3.1 และ 3.2) กิจการสามารถนําเสนองบกําไรขาดทุนโดยแสดงรายการกําไรส่วนเกิน 
มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดทําเป็นรายงานของส่วนงาน (Segmented Report) เพื่อนําเสนอข้อมูลงบ
กําไรขาดทุนแยกแต่ละส่วนงานย่อยของกิจการ  

รายงานของส่วนงานเป็นการแสดงผลการดําเนินงานของกิจการโดยแสดงรายได้ 
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย และกําไรหรือขาดทุนแยกไปตามหน่วยของต้นทุน (Cost Objects) ที่
กิจการต้องการจะคิดต้นทุนให้หน่วยนั้นๆ  หรืออาจเรียกว่า ส่วนงานย่อย (Segments) ก็ได้ 
ส่วนงานย่อยจะมีลักษณะเป็นเช่นไร ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารต้องการทราบผลการดําเนินงานส่วน
งานในลักษณะแบบใด  
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ส่วนงานย่อยของธุรกิจ สามารถแบ่งได้เป็นหลายลักษณะ เช่น  ส่วนงานโดยแยกตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์ เช่น เสื้อผ้าผู้หญิง เสื้อผ้าผู้ชาย เสื้อผ้าเด็ก สินค้าอุปโภคบริโภค เป็น
ต้น ส่วนงานโดยแยกตามแผนกที่อยู่ในกิจการ เช่น แผนกบัญชี แผนกจัดซื้อ แผนกผลิต แผนก
ซ่อมบํารุง เป็นต้น ส่วนงานโดยแยกตามประเภทของลูกค้า เช่น ลูกหนี้รายใหญ่ ลูกค้ารายย่อย 
เป็นต้น ส่วนงานโดยแยกตามเขตการขาย เช่น เขตภาคเหนือ เขตภาคใต้ เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เขตภาคกลาง เป็นต้น ส่วนงานโดยแยกตามศูนย์บริการ เช่น ศูนย์บริการ
ในเขตเทศบาล ศูนย์บริการนอกเขตเทศบาล เป็นต้น ส่วนงานโดยแยกตามโครงการ เช่น 
โครงการหมู่บ้านจัดสรรแสนสิริ 1 โครงการหมู่บ้านจัดสรรแสนสิริ 2 เป็นต้น 

จากคําอธิบายประเภทของส่วนงานย่อยข้างต้น ทําให้การรายงานงบกําไรขาดทุนแยก
ตามส่วนงาน หรือที่เรียกว่า รายงานของส่วนงาน จะนําเสนอส่วนงานย่อยลักษณะใดก็ได้ตาม
ความต้องการของผู้บริหาร โดยการรายงานข้อมูลทางการเงิน จะประกอบด้วย การแบ่งประเภท
รายได้ และต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยจะแบ่งรายได้ และต้นทุนไปตามหน่วยงานย่อย 
หรือหน่วยของต้นทุน ซึ่งสามารถจัดแบ่งได้ดังนี้ 

 

1. รายได้จากการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานย่อย  
      รายได้จากการดําเนินงาน เช่น  ยอดขาย รายได้จากการให้บริการ จะแบ่งไปตาม

หน่วยงานย่อย เช่น แผนกขายเสื้อผ้าผู้หญิง แผนกขายเสื้อผ้าผู้ชาย มีรายได้จากการขายสินค้า
แต่ละส่วนงานเท่ากับเท่าใด 

 

2. ต้นทุนผนัแปรของแต่ละส่วนงานย่อย 

     ลักษณะของต้นทุนผันแปร เป็นต้นทุนรวมที่มีลักษณะแปรไปตามระดับของ
กิจกรรมหรือขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเกิดต้นทุน ซึ่งสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของ
หน่วยต้นทุนหรือส่วนงานใด สามารถแบ่งต้นทุนผันแปรได้ 2 ประเภท คือ ต้นทุนขายผันแปร 
และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร ดังนี้  

 

2.1 ต้นทุนขายผนัแปร  
          ต้นทุนขายผันแปร (Variable Cost of Goods Sold) เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ

การขายสินค้าที่มีต้นทุนลักษณะเป็นต้นทุนผันแปร ซึ่งสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของ
ผลิตภัณฑ์ชนิดใด จํานวนเท่าใด ซึ่งประกอบด้วย สินค้าคงเหลือต้นงวด บวกต้นทุนการผลิตผัน
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แปร (ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร)และหักด้วย
สินค้าคงเหลือปลายงวด ที่สามารถระบุได้ว่าเป็นของสินค้าประเภทใด เป็นต้น 

 

2.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผนัแปร 

           ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร (Variable Selling and 

Administration Expenses) เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและการบริหารงานที่สามารถระบุได้
อย่างชัดเจนว่าเป็นของหน่วยงานใด จํานวนเท่าใด เช่น ค่าน้ําค่าไฟ ค่านายหน้าที่สามารถระบุ
ได้ว่าเป็นของแผนกขายสินค้าแผนกใด จํานวนเท่าใด เป็นต้น 

 

3. ต้นทุนคงท่ี  
    สามารถแบ่งเป็นส่วนย่อยได้ 2 ประเภท คือ ต้นทุนคงที่โดยตรง และต้นทุนคงที่โดย

อ้อม หรือ ต้นทุนคงที่ร่วม ดังนี้  
 

3.1 ต้นทุนคงท่ีโดยตรง  
          ต้นทุนคงที่โดยตรง (Direct Fixed Cost) หมายถึง ต้นทุนคงที่ที่สามารถระบุได้

อย่างชัดเจนว่าเป็นของหน่วยต้นทุนใด เช่น หน่วยงานย่อย คือ แผนกขาย ส่วนของต้นทุนที่
เกิดขึ้นในแผนกขาย ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงานขาย ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่า
โฆษณา เป็นต้น ซึ่งต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเหล่านี้ สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของแผนก
ขายใด ดังนั้น ต้นทุนเหล่านี้จึงเป็นต้นทุนคงที่โดยตรงของแต่ละส่วนงานย่อย 

 

3.2 ต้นทุนคงท่ีโดยอ้อม หรือ ต้นทุนคงท่ีร่วม  
          ต้นทุนคงที่ร่วม (Indirect Fixed Cost or Common Fixed Cost) หมายถึง 

ต้นทุนคงที่ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่ามีส่วนงานใดหยุดดําเนินงาน และต้นทุนคงที่ร่วมนี้ไม่
สามารถระบุได้ว่าเป็นของส่วนงานใด จํานวนเท่าใด หรือเป็นต้นทุนที่หัวหน้าหรือผู้จัดการของ
ส่วนงานย่อยไม่สามารถที่จะควบคุมได้ เช่น เงินเดือนผู้บริหารระดับสูง ค่าเช่าสํานักงานใหญ่ 
ค่าเบี้ยประกันภัยค่าสอบบัญชี  

 

         จากข้อมูลการแบ่งประเภทต้นทุนข้างต้น สามารถนําเสนองบกําไรขาดทุนแบบ
แสดงกําไรส่วนเกิน หรือนําเสนอในรูปแบบรายงานของส่วนงาน ได้ดังนี้ 
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ตัวอย่างรูปแบบของรายงานของส่วนงาน 

1) งบกําไรขาดทุน แยกตามแผนก 

บริษัท..................................... 
งบกําไรขาดทุน แยกตามแผนก 

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 

                                                                                             หน่วย: บาท 

 แผนกขาย บริษทั
โดยรวม  แผนก 

ขายปลีก 

แผนก 

ขายส่ง 

ยอดขาย xxx xxx xxx 

หัก ต้นทุนผันแปร    

      ต้นทุนขายผันแปร xxx xxx xxx 

      ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารผันแปร xxx xxx xxx 

ต้นทุนผันแปรรวม xxx xxx xxx 

กําไรส่วนเกิน  xxx xxx xxx 

หัก ต้นทุนคงที่     

     ต้นทุนคงที่โดยตรง  xxx xxx xxx 

กําไรของส่วนงาน  xxx xxx xxx 

หัก ต้นทุนคงที่ร่วม   xxx 

กําไรจากการดําเนินงาน   xxx 
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2) งบกําไรขาดทุน แยกตามเขตการขาย 

บริษัท..................................... 
งบกําไรขาดทุน แยกตามเขตการขาย 

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

     หน่วย: บาท 

    เขตการขาย แผนกขายส่ง 

 เขตภาคกลาง เขตภาคเหนือ 

ยอดขาย xxx xxx xxx 

หัก ต้นทุนผันแปร    

      ต้นทุนขายผันแปร xxx xxx xxx 

      ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารผันแปร xxx xxx xxx 

ต้นทุนผันแปรรวม xxx xxx xxx 

กําไรส่วนเกิน  xxx xxx xxx 

หัก ต้นทุนคงที่     

     ต้นทุนคงที่โดยตรง xxx xxx xxx 

กําไรของเขตการขาย  xxx xxx xxx 

หัก ต้นทุนคงที่ร่วม   xxx 

กําไรของแผนกขายส่ง   xxx 
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ตวัอย่างท่ี 3.4 

บริษัท ผลไม้ไทย จํากัด ได้ทําการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้กระป๋อง 
โดยมีผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด ได้แก่ สับปะรดกระป๋อง และเงาะกระป๋อง โดยบริษัทมีข้อมูลรายได้
และต้นทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด ดังนี้ 

1. ราคาขาย และต้นทุนผันแปรต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด ดังนี้ 
  สับปะรดกระป๋อง   เงาะกระป๋อง 

ราคาขายต่อหน่วย (บาท) 40  55 

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาท) 25  30 

กําไรส่วนเกินต่อหน่วย (บาท) 15  25 

 

2. ปริมาณสินค้าที่ขายได้ของของผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด สับปะรดกระป๋องขายได้ 
30,000 กระป๋อง และเงาะกระป๋อง ขายได้ 60,000 กระป๋อง 

 

3. ต้นทุนคงที่ ของของผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด มีดังนี้ (หน่วย: บาท) 
         สับปะรดกระป๋อง เงาะกระป๋อง 

  ต้นทุนการผลิตคงที่     50,000    60,000 

  ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่    100,000   110,000 

  ค่าใช้จ่ายในการบริหารคงที่    120,000   150,000 

 

4. ต้นทุนคงที่ร่วม (หน่วย: บาท) 
ค่าใช้จ่ายในการขายของสํานักงานใหญ่ 220,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของสํานักงานใหญ่ 280,000 บาท  

 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถจัดทํางบกําไรขาดทุนแยกตามส่วนงาน โดยแบ่งไปตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้  
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บริษัท ผลไม้ไทย จํากัด 

งบกําไรขาดทุน แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ 
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 

หน่วย: บาท 

 สบัปะรดกระป๋อง เงาะกระป๋อง      รวม 

ยอดขาย   1,200,000
(1)   3,300,000

(2) 
4,500,000 

หัก ต้นทุนผันแปร    750,000
(3)   1,800,000

(4) 
2,550,000 

กําไรส่วนเกิน  450,000 1,500,000 1,950,000 

หัก ต้นทุนคงที่:     

     ต้นทุนคงที่โดยตรง    

       ต้นทุนการผลิตคงที่   50,000   60,000   110,000 

       ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่  100,000 110,000   210,000 

       ค่าใช้จ่ายในการบริหารคงที่  120,000 150,000   270,000 

     รวมต้นทุนคงที่โดยตรง 270,000 320,000   590,000 

กําไรแต่ละผลิตภัณฑ์  180,000    1,180,000 1,360,000 

หัก ต้นทุนคงที่ร่วม    

ค่าใช้จ่ายในการขาย    222,000 

          ค่าใช้จ่ายในการบริหาร    280,000 

รวมต้นทุนคงที่ร่วม    500,000 

กําไรจากการดําเนินงาน    860,000 

หัก ภาษีเงินได้ 20%    172,000 

กําไรสุทธิ    688,000 

 

แสดงการคํานวณ 

ยอดขายของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 

(1)  สับปะรดกระป๋อง  = 30,000 หน่วย x 40 บาทต่อหน่วย 

= 1,200,000 บาท 

(2)  เงาะกระป๋อง = 60,000 หน่วย x 55 บาทต่อหน่วย 

= 3,300,000 บาท 
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ต้นทุนผันแปรของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 

(3)  สับปะรดกระป๋อง = 30,000 หน่วย x 25 บาทต่อหน่วย 

= 750,000 บาท 

(4)  เงาะกระป๋อง = 60,000 หน่วย x 30 บาทต่อหน่วย 

= 1,800,000 บาท 

 

      จากการรายงานงบกําไรขาดทุนหรือแสดงเป็นรายงานของส่วนงานแยกตามประเภท
ของผลิตภัณฑ์ จะเห็นได้ว่าสับปะรดกระป๋อง มีกําไรจํานวน 180,000 บาท และเงาะกระป๋องมี
กําไรจํานวน 1,180,000 บาท นั่นหมายความว่า ผลการดําเนินงานของเงาะกระป๋องมี
ประสิทธิภาพมากกว่าสับปะรดกระป๋อง ซึ่งข้อมูลกําไรแยกตามส่วนงานนี้ ผู้บริหารระดับสูง
สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจในประเด็นเรื่องการประเมินผลการดําเนินงานของแต่ละ
ส่วนงานย่อย ผู้จัดการที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์เงาะกระป๋องควรได้รับการชมเชย หรือรา หรือ
เลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน่งข้ึนอยู่กับนโยบายของบริษัทแต่ละแห่ง 

 

สรปุ 

 ในการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ สามารถคํานวณได้ 2 ระบบ คือระบบต้นทุนเต็มและ
ระบบต้นทุนผันแปร การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้ งสองระบบมีความแตกต่างกันที่
ส่วนประกอบของต้นทุน รวมไปถึงวัตถุประสงค์ของการรายงานข้อมูลทางการบัญชีให้บุคคลที่
เกี่ยวข้อง นั่นคือ การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้ระบบต้นทุนเต็ม จะถูกนําเสนอข้อมูลใน
รูปของงบกําไรขาดทุนให้กับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ธนาคาร หน่วยงานราชการ 
เป็นต้น ส่วนการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้ระบบต้นทุนผันแปร จะถูกนําเสนอข้อมูล
ทางการบัญชีให้กับบุคคลภายในเพื่อนํามาใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจต่อไป 

การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีต้นทุนเต็มจะนําเอาต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่เป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย 
วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งผันแปรและคงที่ ส่วนการคํานวณ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีต้นทุนผันแปรจะนําเอาต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเฉพาะส่วนของ
ต้นทุนผันแปรเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และ
ค่าใช้จ่ายการผลิตเฉพาะผันแปร ซึ่งจะเห็นได้ว่า การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 วิธีมีผลต่อ
การรายงานงบกําไรขาดทุนที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงสามารถรายงานงบการเงินได้ 2 แบบ ได้แก่ 



124  

 

การรายงานงบกําไรขาดทุนภายใต้ระบบต้นทุนเต็มและระบบต้นทุนผันแปร (ใช้ภายในองค์กร
เท่าน้ัน)  

นอกจากนี้สําหรับกิจการที่มีการขายสินค้าหลายชนิดหรือมีการแบ่งส่วนงานเป็นส่วน
งานย่อย หรือมีหน่วยงานย่อย โดยผู้บริหารต้องการวัดหรือประเมินการรายงานผลการ
ดําเนินงานย่อย ตามความต้องการของผู้บริหาร เช่น แสดงผลการดําเนินงานตามสาย
ผลิตภัณฑ์ ตามเขตการขาย ตามชนิดของสินค้า เป็นต้น โดยในรายงานแยกตามส่วนงานนี้จะ
เป็นการเสนอข้อมูลทางการบัญชีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร เนื่องจากเป็นการแยกแสดงให้
เห็นต้นทุนแต่ละประเภทที่ชัดเจน และผู้บริหารสามารถนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในด้านการ
วางแผน ควบคุม และสามารถนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ 
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ มีกี่แนวคิด อะไรบ้าง  
ข้อ 2. การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ทั้ง 2 วิธี มีอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบ 

ข้อ 3. การรายงานงบกําไรขาดทุนทั้งวิธีต้นทุนเต็มและวิธีต้นทุนผันแปร เสนอข้อมูลให้ใคร และ
มีวัตถุประสงค์หลักของการรายงานเพื่ออะไร 
ข้อ 4. ร้านสวีทเบเกอรี่ เป็นร้านขายขนมเค้ก มีการเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต (รวม) เกี่ยวกับ
ขนมเค้กขนาด 1 ปอนด์ จํานวน 100 ก้อน ดังนี้ วัตถุดิบทางตรง 7,500 บาท ค่าแรงทางตรง 
5,000 บาท และค่าใช้จ่ายการผลิตรวม 4,800 บาท โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 
2,800 บาท และค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ 2,000 บาท   
 

ให้ท า  
1. คํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์รวมของขนมเค้ก โดยใช้วิธีต้นทุนเต็ม (Full Costing) และ

ต้นทุนผันแปร (Variable Costing) ตามลําดับ 

2. คํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยของเค้ก 1 ปอนด์โดยใช้วิธีต้นทุนเต็ม (Full Costing) 

และต้นทุนผันแปร (Variable Costing) ตามลําดับ 

 

ข้อ 5. บริษัท รุ่งอรุณการไฟฟ้า จํากัด ได้มีการประมาณการเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตและ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสําหรับการผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง (โดยกําลังการผลิตปกติเท่ากับ 
10,000 หน่วย) ดังนี้  

ต้นทุนผนัแปรต่อหน่วย ต้นทุนคงท่ีรวม 

        (บาท)       (บาท) 
วัตถุดิบทางตรง   50 

ค่าแรงงานทางตรง  40 

ค่าใช้จ่ายการผลิต  20 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  15     200,000 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  18     300,000 

  

ในระหว่างปี 25X1 บริษัทได้วางแผนการผลิตและจําหน่ายเท่ากับ 10,000 หน่วย ราคา
ขายต่อหน่วย 300 บาท 
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ให้ท า 

1. คํานวณหาต้นทุนการผลิตต่อหน่วยตามระบบต้นทุนเต็มและระบบต้นทุนผันแปร 

2. จัดทํางบกําไรขาดทุนตามระบบต้นทุนเต็ม และระบบต้นทุนผันแปร สําหรับปี สิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 

 

ข้อ 6. บริษัท แสงอรุณ จํากัด เป็นบริษัทที่ทําการผลิตและจําหน่ายสินค้าชนิดหนึ่ง มีข้อมูล
ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยบริษัทมีกําลังการผลิตปกติ จํานวน 2,000 

หน่วย และราคาขายต่อหน่วย 45 บาท 

ต้นทุนผันแปร : 
 วัตถุดิบทางตรง     8  บาทต่อหน่วย 

 ค่าแรงงานทางตรง    6  บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร   4  บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร      3  บาทต่อหน่วย 

ต้นทุนคงที่ : 
 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)           20,000  บาท 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ (รวม)450,000  บาท 

 

ให้ท า  

1. คํานวณหาต้นทุนการผลิตต่อหน่วยตามวิธีต้นทุนเต็ม และต้นทุนผันแปร  

2. จัดทํางบกําไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนเต็ม สําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X1  

ถ้าบริษัทคาดว่าจะผลิตและขายสินค้าได้ 1,800 หน่วย 

3. จัดทํางบกําไรขาดทุนวิธีต้นทุนผันแปร สําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X1  
ถ้าบริษัทคาดว่าจะผลิตและขายสินค้าได้ 2,200 หน่วย 
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ข้อ 7. บริษัท นรินทร์ จํากัด การผลิตและจําหน่ายสินค้าชนิดหน่ึง มีข้อมูลการผลิต การขาย 
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ประจําปี 25X1 ดังนี้ 

จํานวนหน่วยผลิต (หน่วย)            15,000  หน่วย 

จํานวนหน่วยขาย (หน่วย)         15,000  หน่วย 

กําลังการผลิตปกติ (หน่วย)         15,000  หน่วย 

ราคาขายต่อหน่วย    200  บาท 

ต้นทุนการผลิต: 

 วัตถุดิบทางตรง      50  บาทต่อหน่วย 

 ค่าแรงงานทางตรง     30  บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร    10  บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)      600,000  บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร: 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร   20  บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่  450,000  บาท 

 

ให้ท า  

1. คํานวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยตามวิธีต้นทุนเต็ม และต้นทุนผันแปร  

2. จัดทํางบกําไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนเต็ม สําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 

3. จัดทํางบกําไรขาดทุนวิธีต้นทุนผันแปร สําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 

 

ข้อ 8. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของบริษัท สบู่สมุนไพร จํากัด ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ทําการผลิตและจําหน่ายสบู่สมุนไพร โดยมีข้อมูลราคาขายและต้นทุนการผลิต 
ประจําเดือนตุลาคม 25X1 ดังนี ้

ปริมาณการผลิตและขาย           3,000 ก้อน 

กําลังการผลิตปกติ           3,000 ก้อน 

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 

วัตถุดิบทางตรง     33  บาทต่อหน่วย  

ค่าแรงงานทางตรง      5  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร   12  บาทต่อหน่วย 
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ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่อเดือน           21,000  บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อหน่วย 

ค่านายหน้า (ค่าฝากขาย) ต่อหน่วย              3  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ต่อเดือน 15,000  บาท 

ให้ท า  

1. คํานวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยตามวิธีต้นทุนเต็ม และต้นทุนผันแปร  

2. จากข้อมูลข้างต้น มีผลต่างกําลังการผลิตหรือไม่ ถ้ามีเท่ากับเท่าใด 

3. จัดทํางบกําไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนเต็ม และวิธีต้นทุนผันแปร สําหรับงวด 1 เดือน 
สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 25X1  

 

ข้อ 9. บริษัท ศรัทธา จํากัด เป็นบริษัทที่ทําการผลิตและขายสินค้าชนิดหนึ่ง กิจการต้องการ
วางแผนเกี่ยวกับกําไร โดยได้รวบรวมข้อมูลการดําเนินงานของบริษัทในช่วง 2 ปีแรกที่เปิดการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

ปริมาณสินค้าคงเหลือต้นงวด ปริมาณการผลิต และปริมาณการขาย  
สินค้าคงเหลือต้นงวด         3,000  หน่วย 

ปริมาณการผลิต      12,000  หน่วย 

ปริมาณการขาย      10,000  หน่วย 

กําลังการผลิตปกติ (Normal Capacity)    10,000  หน่วย 

ราคาขายต่อหน่วย             120   บาทต่อหน่วย      
ต้นทุนการผลิตมีดังนี้ 

วัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย                10  บาทต่อหน่วย 

ค่าแรงงานทางตรงต่อหน่วย               12  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อหน่วย          15  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)           100,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรต่อหน่วย               10 บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ (รวม) 450,000 บาท 

 

ให้ท า  

1. คํานวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยตามวิธีต้นทุนเต็ม และวิธีต้นทุนผันแปร  
2. คํานวณหาผลต่างกําลังการผลิต ปี 25X1  
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3. จัดทํางบกําไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนเต็ม สําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X1  
4. จัดทํางบกําไรขาดทุนวิธีต้นทุนผันแปร สําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 

 

ข้อ 10. บริษัท สายฟ้า จํากัด กิจการต้องการวางแผนเกี่ยวกับกําไร โดยได้จัดทํางบประมาณ
ยืดหยุ่นประจําปีขึ้น ได้มีการประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานของบริษัทใน
ปี 25X1 ดังนี ้         

ปริมาณการผลิตและขาย             240,000  หน่วย  

ยอดขาย             2,880,000   บาท    
ต้นทุนการผลิต 

ต้นทุนการผลิตผันแปร (@4 บาท)    960,000  บาท 

ต้นทุนการผลิตคงที่ (รวม)   720,000  บาท 

 รวมต้นทุนการผลิต           1,680,000   บาท 

 กําไรขั้นต้น            1,200,000   บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร   480,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่   380,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   860,000  บาท 

กําไรจากการดําเนินงาน     340,000  บาท 

 

การประมาณงบประมาณ ณ กําลังการผลิตปกติ (Normal Capacity) 220,000 หน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่เกิดขึ้น จํานวน 720,000 บาท ขายสินค้าได้ในราคาหน่วยละ 24 บาท 
ค่าใช้จ่ายคงที่เกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอตลอดทั้งปี 
 

ให้ท า  

1. คํานวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยตามวิธีต้นทุนเต็ม และต้นทุนผันแปร  

2. จากข้อมูลข้างต้น มีผลต่างกําลังการผลิตหรือไม่ ถ้ามี เท่ากับเท่าใด 

3. จัดทํางบกําไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนเต็ม และวิธีต้นทุนผันแปร สําหรับปี สิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 และ 25X2 ถ้ากิจการผลิตและขายได้ 250,000 หน่วย 
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ข้อ 11. บริษัท อุดรการค้า จํากัด เป็นบริษัทที่เพิ่งเริ่มเปิดดําเนินงานในปี 25X1 กจิการต้องการ
วางแผนเกี่ยวกับกําไร โดยได้รวบรวมข้อมูลการดําเนินงานของบริษัทในช่วง 2 ปีแรกที่เปิดการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

      ปี 25X1  ปี 25X2 

ปริมาณสินค้าคงเหลือต้นงวด ปริมาณการผลิต  
สินค้าคงเหลือต้นงวด (หน่วย)   1,000  ........... 
ปริมาณการผลิต (หน่วย)  40,000  40,000 

ปริมาณการขาย (หน่วย)   40,000  35,000 

สินค้าคงเหลือปลายงวด (หน่วย)  ............  ............. 
กําลังการผลิตปกติ (Normal Capacity) 40,000  40,000 

ราคาขายต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)     320      320 

ต้นทุนการผลิตมีดังนี้ 
วัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย        30  บาทต่อหน่วย 

ค่าแรงงานทางตรงต่อหน่วย          25  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อหน่วย   45  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)     800,000  บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรต่อหน่วย        10  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ (รวม)   450,000 บาท 

 

ให้ท า  

1. คํานวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยตามวิธีต้นทุนเต็ม และต้นทุนผันแปร  

2. ผลต่างกําลังการผลิต ปี 25X1 และ 25X2 

3. จัดทํางบกําไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนเต็ม และวิธีต้นทุนผันแปร สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 25X1 และ 25X2 
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ข้อ 12 . บริษัท ศรัทธา จํากัด เป็นบริษัทที่ทําการผลิตและขายสินค้าชนิดหนึ่ง กิจการต้องการ
วางแผนเกี่ยวกับกําไร โดยได้รวบรวมข้อมูลการดําเนินงานของบริษัทในช่วง 2 ปีแรกที่เปิดการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

      ปี 25X1  ปี 25X2 

ปริมาณสินค้าคงเหลือต้นงวด ปริมาณการผลิต  
สินค้าคงเหลือต้นงวด (หน่วย)    2,000  ........... 
ปริมาณการผลิต (หน่วย)  12,000  15,000 

ปริมาณการขาย (หน่วย)   10,000  18,000 

สินค้าคงเหลือปลายงวด (หน่วย)  ............  ............. 
กําลังการผลิตปกติ (Normal Capacity) 10,000  10,000 

ราคาขายต่อหน่วย       120      120 

ต้นทุนการผลิตมีดังนี้ 
วัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย              10  บาทต่อหน่วย 

ค่าแรงงานทางตรงต่อหน่วย             12  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อหน่วย        15  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)     100,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรต่อหน่วย           10  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ (รวม) 450,000  บาท 

 

ให้ท า  

1. คํานวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยตามวิธีต้นทุนเต็ม และต้นทุนผันแปร  

2. คํานวณหาผลต่างกําลังการผลิต ปี 25X1 และ 25X2 

3. จัดทํางบกําไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนเต็ม สําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 และ 
25X2 

4. จัดทํางบกําไรขาดทุนวิธีต้นทุนผันแปร สําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 และ 
25X2 

 



132  

 

ข้อ 13. บริษัท ไพศาลการไฟฟ้า จํากัด ได้ทําการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 2 
ชนิด คือ เตาอบไมโครเวฟ และหม้อหุงข้าว โดยมีสาขาที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดนี้ แยก
เป็น 2 สาขา คือ สาขาห้าแยก และสาขานอกเมือง โดยมีข้อมูลราคาขายและต้นทุนเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด ดังนี้ 

1. ราคาขายและอัตรากําไรส่วนเกินของผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด 

   เตาอบไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว 

 ราคาขายต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 6,000  1,500 

 อัตรากําไรส่วนเกิน (%)    40%    45% 

 

2. ปริมาณสินค้าที่ขายในสาขาทั้ง 2 แห่ง 
สาขาห้าแยก สาขานอกเมือง  รวม 

  เตาอบไมโครเวฟ (เครื่อง)  200      150   350  

  หม้อหุงข้าว (เครื่อง)     350      280   630 

 

3. ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย (หน่วย: พันบาท) 
    ชนิดของผลิตภัณฑ์          สาขา 
เตาอบไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว ห้าแยก    นอกเมือง 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่       150         100       -    - 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่  180        90     100  80 

 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป 120,000 บาทต่อเดือน 

 

ให้ท า  

จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามส่วนงานย่อย (รายงานของส่วนงาน) โดยจําแนก
ตามประเภทของผลิตภัณฑ์  
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บทท่ี  4   

การวิเคราะหต้์นทุน ปริมาณและก าไร 

ธุรกิจส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหวังผลกําไรสูงสุด ดังนั้นผู้บริหารของแต่ละธุรกิจ
จึงมีการวางนโยบาย และแนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นการที่ผู้บริหารจะ
ดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญกับปัจจัยต่างๆที่มากระทบ
กับผลกําไรของบริษัท ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้แก่ กลยุทธ์ทางการตลาด ความสามารถในการขาย
สินค้า คุณภาพของสินค้า การกําหนดราคาสินค้า และรวมไปถึงการควบคุมต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินธุรกิจ แต่ถ้าหากพิจารณาในส่วนของข้อมูลทางการบัญชีที่มีผลกระทบต่อกําไร
ของบริษัท ข้อมูลการบัญชีที่สําคัญได้แก่ ต้นทุนซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร
และปริมาณการขาย ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้มีผลต่อการวางแผนกําไรของกิจการ หรือเครื่องมือ
ดังกล่าวก็คือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกําไรน่ันเอง  
 

ความหมายของการวิเคราะหต้์นทนุ ปริมาณและก าไร 

 การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและกําไร (Cost – Volume - Profit Analysis: CVP 

Analysis)  เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่นําเอาข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ประกอบการวางแผน 
การควบคุม และการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร  เพราะการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของต้นทุน 
ปริมาณและกําไร เป็นการพิจารณาถึงผลกระทบต่อกําไรของธุรกิจ ข้อมูลที่นํามาใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน ปริมาณการขาย และกําไรของกิจการ ความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยแต่ละปัจจัย สามารถอธิบายได้ดังนี้ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน (ไม่ว่าจะเป็นต้นทุน
ผันแปรหรือต้นทุนคงที่) หรือปริมาณการขาย จะมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกิจการมีการ
เปลี่ยนแปลง เช่น หากพิจารณาในส่วนของปริมาณการขาย ถ้ากิจการขายผลิตภัณฑ์ได้ใน
ปริมาณมาก จะทําให้กําไรของกิจการมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามถ้า
กิจการขายผลิตภัณฑ์ได้ในปริมาณที่ลดลง ผลกําไรของธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ลดลง แต่
ถ้าหากพิจารณาในประเด็นของต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่  การ
เปลี่ยนแปลงของต้นทุนที่ลดลง จะมีผลทําให้กําไรของกิจการเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มขึ้น 
ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากต้นทุนเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มขึ้น จะมีผลทําให้กําไรของกิจการ
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เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามคือต้นทุนจะลดลง เป็นต้น ดังนั้นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกําไรจึงมีความสําคัญต่อการวางแผนกําไรของธุรกิจ  
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกําไรในบทนี้ ตัวแปรที่สําคัญที่
เป็นองค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่ ปริมาณการขาย (Volume or Quantity) ราคาขายต่อหน่วย 

(Selling Price per unit) ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (Variable Cost per unit) ต้นทุนคงที่รวม 
(Total Fixed Costs) และ สัดส่วนการขาย (Sales Mix) 

การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและกําไร จะอยู่ภายใต้ข้อสมมติดังต่อไปนี้ 
1. พฤติกรรมของรายได้และต้นทุนมีความสัมพันธ์เป็นแบบเส้นตรง อยู่ภายใต้ช่วง

ระดับของกิจกรรมหนึ่งๆ (Relevant Range) 

2. ต้นทุนท่ีนํามาพิจารณาจะจําแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ 
3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนหรือรายได้คือการเปลี่ยนแปลงในระดับของกิจกรรม

หรือสาเหตุของการต้นทุน คือ ปริมาณสินค้าที่ขาย 

4. ไม่มีสินค้าคงเหลือต้นงวดและสินค้าคงเหลือปลายงวด นั่นคือปริมาณสินค้าที่ขายจะ
เท่ากับปริมาณสินค้าที่ผลิต 

5. สัดส่วนการขายของสินค้าแต่ละชนิดไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

การจําแนกต้นทุนสําหรับการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกําไร สามารถจําแนกได้เป็น
2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ ซึ่งต้นทุนทั้งสองประเภทได้อธิบายไว้โดย
ละเอียดแล้วในบทที่ 2 ดังนั้นกําไรส่วนเกินซึ่งเกิดจากผลต่างของรายได้หรือยอดขายกับต้นทุน
ผันแปรรวมจึงหมายถึงกําไรอีกลักษณะหนึ่งที่แตกต่างจากกําไรขั้นต้น ที่เคยกล่าวถึงก่อนหน้า
นี้ และกําไรส่วนนี้เรียกว่า กําไรส่วนเกิน ดังนั้นก่อนจะอธิบายถึงการนําข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนและตัดสินใจ จะกล่าวถึงความหมายและการใช้ข้อมูลจากกําไรส่วนเกิน ในหัวข้อถัดไป 

 

ก าไรส่วนเกิน  

 กําไรส่วนเกิน (Contribution Margin: CM) คือรายได้ส่วนที่เหลือหลังจากมีการหัก
ต้นทุนผันแปรรวมแล้ว (ศศิวิมล มีอําพล, 2556 : 5-3) หลังจากนั้นค่อยนําไปชดเชยส่วนของ
ต้นทุนคงที่รวม ซึ่งหมายความว่าถ้ากําไรส่วนเกินมีมากกว่าต้นทุนคงที่รวม จะทําให้กิจการมี
กําไรจากการดําเนินงาน ทางตรงกันข้าม ถ้ากําไรส่วนเกินมีน้อยกว่าต้นทุนคงที่ แสดงว่ากําไร
ส่วนเกินไม่สามารถชดเชยส่วนที่เป็นต้นทุนคงที่ได้ นั่นคือจะทําให้กิจการมีผลขาดทุนจากการ
ดําเนินงานแทน ซึ่งในการพิจารณากําไรส่วนเกิน สามารถพิจารณาได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ 
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1. กําไรส่วนเกินรวม (Total Contribution Margin) 

2. กําไรส่วนเกินต่อหน่วย (Unit Contribution Margin) 

3. อัตราส่วนกําไรส่วนเกิน (Contribution Margin Ratio) 

 

เพื่อให้เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับกําไรส่วนเกินมากขึ้น จะอธิบายรายละเอียดการ
คํานวณ ในแต่ละหัวข้อตามลําดับ ดังนี้ 

 

1. ก าไรส่วนเกินรวม 

      กําไรส่วนเกินรวม (Total Contribution Margin : TCM) เป็นรายได้ส่วนท่ีเหลือ
หลังจากหักต้นทุนผันแปร หรือกําไรส่วนเกินเกิดจากผลต่างระหว่างยอดขายหรือรายได้รวมกับ
ต้นทุนผันแปรรวม ซึ่งต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายท่ีมีลักษณะเป็นต้นทุนผันแปรได้อธิบายโดยละเอียด
ไว้แล้วในบทท่ี 2  

     โดยท่ีรายได้หรือยอดขายเกิดจากราคาขายต่อหน่วยคูณกับจํานวนหรือปริมาณการ
ขาย ส่วนต้นทุนผันแปรรวมเกิดจากต้นทุนผันแปรต่อหน่วยคูณกับปริมาณการผลิต แต่เนื่องใน
บทน้ีให้ข้อสมมติฐานว่าปริมาณการผลิตและปริมาณการขายเท่ากัน ดังนั้นปริมาณสินค้าที่นํามา
คูณจะใช้ตัวแปรตัวเดียวกัน นอกจากนี้ ต้นทุนท่ีมีลักษณะเป็นต้นทุนผันแปร ยกตัวอย่างเช่น 

วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าน้ําค่าไฟ ค่านายหน้า ค่านํ้ามัน เป็นต้น ดังนั้น กําไร
ส่วนเกินรวม สามารถแสดงการคํานวณได้ดังนี้ 

 

กําไรส่วนเกินรวม (บาท) =     ยอดขาย         –         ต้นทุนผันแปรรวม 

 =  (ราคาขาย/หน่วย x ปริมาณการขาย) – (ต้นทุนผันแปร/หน่วย x ปริมาณการขาย) 

TCM =  SQ        -           VQ 

 

โดยท่ี   TCM  = กําไรส่วนเกินรวม หรือTotal Contribution Margin (บาท) 
  Q = ปริมาณการขาย หรือ Quantity (หน่วย) 
  S  = ราคาขายต่อหน่วย หรือ Selling price per unit (บาทต่อหน่วย) 
  V = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย หรือ Variable cost per unit (บาทต่อหน่วย) 
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2. ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย 

      กําไรส่วนเกินต่อหน่วย (Unit Contribution Margin: UCM) เป็นการพิจารณา
ผลต่างระหว่างยอดขายและต้นทุนผันแปรต่อจํานวนสินค้าที่ผลิตหรือขายหนึ่งหน่วย ดังนั้น 
กําไรส่วนเกินต่อหน่วย สามารถแสดงการคํานวณได้ดังนี้ 
 

 

 

 

โดยท่ี 

UCM  = กําไรส่วนเกินต่อหน่วย หรือ Unit Contribution Margin (บาทต่อหน่วย) 
  S  = ราคาขายต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 
  V = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 

 

3. อตัราส่วนก าไรส่วนเกิน 

      อัตรากําไรส่วนเกิน (Contribution Margin Ratio: CMR) เป็นการพิจารณากําไร
ส่วนเกินเทียบกับยอดขาย ซึ่งสามารถพิจารณาได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 

3.1 พิจารณาจากกําไรส่วนเกินรวมเทียบกับยอดขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย (บาท/หน่วย)   =  ราคาขายต่อหน่วย – ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 

   UCM  =     S            -             V 

 

อตัราส่วนก าไรส่วนเกนิ     =      ก าไรส่วนเกนิรวม 

      ยอดขาย 

        =  ยอดขาย – ตน้ทุนผนัแปรรวม 

     ยอดขาย 

CMR      =    SQ     –     VQ 

              SQ 
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3.2 พิจารณาจากกําไรส่วนเกินต่อหน่วยเทียบกับราคาขายต่อหน่วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างท่ี 4.1 

บริษัท ประกอบการค้า จํากัด ทําการผลิตและขายกระเป๋าหนัง ในเดือนที่ผ่านมาบริษัท
ขายกระเป๋าได้ 1,500 ใบ ราคาขาย 500 บาทต่อใบ โดยมีข้อมูลต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 

ต้นทุนการผลิต 

วัตถุดิบทางตรง           55  บาทต่อหน่วย 

ค่าแรงงานทางตรง           50  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร         25  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่(รวม)    120,000  บาท 

 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร         20  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่ (รวม) 100,000  บาท 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานคงที่ (รวม) 130,000  บาท 

จากข้อมูลข้างต้น ให้คํานวณหากําไรส่วนเกินรวม กําไรส่วนเกินต่อหน่วย และอัตรา
กําไรส่วนเกิน 

 

วิธีการค านวณ 

เนื่องจากข้อมูลต้นทุนข้างต้นยังไม่ได้รวมส่วนของต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงที่ ดังนั้น
ก่อนทําการคํานวณกําไรส่วนเกินแต่ละลักษณะ  กิจการต้องคํานวณหาต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
และต้นทุนคงที่รวม เพื่อใช้ประกอบการคํานวณ ซึ่งสามารถคํานวณได้ดังนี้  

 

อตัราส่วนก าไรส่วนเกนิ     =        ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย 

              ราคาขายต่อหน่วย 

       =  ราคาขายต่อหน่วย – ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 

     ราคาขายต่อหน่วย 

CMR     =     S     –     V 

                  S 
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1. ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่าย
การผลิตผันแปร และค่านายหน้า ตามลําดับ ซึ่งเท่ากับ 150 บาทต่อหน่วย (55 + 50 + 25 + 

20 ) 

2. ต้นทุนคงที่รวม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม) และค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารงานคงที่ (รวม) ซึ่งเท่ากับ 350,000 บาท (120,000 + 100,000 +130,000) 

 

จากข้อมูลต้นทุนผันแปรต่อหน่วย และต้นทุนคงที่ จะนํามาคํานวณหากําไรส่วนเกินรวม 
กําไรส่วนเกินต่อหน่วย และอัตราส่วนกําไรส่วนเกิน ได้ดังนี ้

 

1. กําไรส่วนเกินรวม คํานวณจากผลต่างของยอดขาย และ ต้นทุนผันแปรรวม 

กําไรส่วนเกินรวม (บาท)   = ยอดขาย   –         ต้นทุนผันแปรรวม 

 = (ราคาขาย/หน่วย x ปริมาณการขาย) – (ต้นทุนผันแปร/หน่วย x ปริมาณการขาย) 

TCM =     SQ   –   VQ 

   กําไรส่วนเกินรวม       = (500 x 1,500) – (150 x 1,500) 

              =  750,000 – 225,000 

              =  525,000 บาท 

ดังนั้น กําไรส่วนเกินรวม เท่ากับ 525,000 บาท 

 

2. กําไรส่วนเกินต่อหน่วย 

 

 

        

       

   กําไรส่วนเกินต่อหน่วย  =      500 – 150 

      =      350 บาทต่อหน่วย 

ดังนั้น กําไรส่วนเกินต่อหน่วย เท่ากับ 350 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย    =  ราคาขายต่อหน่วย – ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 

       (บาท/หน่วย) 
UCM   =      S    -    V 
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3. อัตราส่วนกําไรส่วนเกิน  
 

อัตราส่วนกําไรส่วนเกิน = กําไรส่วนเกินต่อหน่วย 

     ราคาขายต่อหน่วย 

 = ราคาขายต่อหน่วย – ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 

 

         CMR   

              

    

= 

ราคาขายต่อหน่วย 

S     –     V 

      S 

           
อัตราส่วนกําไรส่วนเกิน    = 500 – 150 

       500 

       =       350 

      500 

       = 0.70 หรือ 70 % 

  

จากการคํานวณกําไรส่วนเกินรวม 525,000 บาท และกําไรส่วนเกินต่อหน่วย 350 บาท
ต่อหน่วย แสดงให้เห็นว่า บริษัท ประกอบการค้า จํากัด มียอดขายที่สามารถนําไปชดเชยส่วน
ของต้นทุนคงที่รวม 350,000 บาทได้และเม่ือบริษัทนําไปหักออกจากต้นทุนคงที่แล้ว บริษัทจะ
มีกําไรจากการดําเนินงาน หรือ จากการขายกระเป๋าหนัง 1 ใบ บริษัทจะมีกําไรเท่ากับ 350 

บาทที่สามารถนําไปชดเชยส่วนของต้นทุนคงที่รวมได้ 
 ส่วนจากการคํานวณอัตราส่วนกําไรส่วนเกิน เท่ากับ 0.70 หรือ 70 % หมายความว่า 
บริษัทจะมีกําไรเหลือเท่ากับ 70 บาทเม่ือขายสินค้าได้ 100 บาท ที่จะนําไปชดเชยส่วนของ
ต้นทุนคงที่ หลังจากนั้นนํากําไรที่ได้ไปหักออกจากต้นทุนคงที่ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นกําไรจาก
การดําเนินงานของบริษัท 

 

ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลกําไรส่วนเกิน ถ้ากิจการมีการผลิตและขายสินค้าหลายชนิด 
กิจการสามารถนําข้อมูลกําไรส่วนเกินต่อหน่วยมาประกอบการตัดสินใจได้ เช่น ถ้ากิจการมี
ข้อจํากัดของเครื่องจักร ซึ่งมีเพียงเครื่องเดียว สามารถผลิตสินค้าได้เพียงชนิดเดียว ดังนั้นการ
จะเลือกผลิตสินค้าชนิดใด ผู้บริหารสามารถพิจารณาจากข้อมูลกําไรส่วนเกินต่อหน่วยได้ โดย
เลือกที่จะผลิตสินค้าท่ีมีกําไรส่วนเกินต่อหน่วยสูงที่สุดหรืออัตราส่วนกําไรส่วนเกินท่ีสูงที่สุด 
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การรายงานงบการเงินแบบแสดงก าไรส่วนเกิน 

การใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารเป็นการนําเสนอข้อ มูลบัญชีที่ส ามารถนําไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้ ซึ่งกําไรส่วนเกินจากที่คํานวณได้ก็ถือว่าเป็นการนําเสนอ
ข้อมูลที่นําไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการดังที่กล่าวแล้วข้างต้น รูปแบบ
ของการนําเสนอข้อมูลสามารถทําในรูปแบบของงบกําไรขาดทุน แต่การจําแนกประเภทของ
ต้นทุนจะแบ่งไปตามพฤติกรรมของต้นทุน ซึ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือต้นทุนผันแปรและต้นทุน
คงที่โดยมีการแสดงกําไรส่วนเกินในงบการเงิน หรือเรียกว่า งบกําไรขาดทุนแบบกําไรส่วนเกิน 
(Contribution Approach) ดังนั้นรูปแบบของงบกําไรขาดทุนดังกล่าว จึงแตกต่างจากงบกําไร
ขาดทุนที่นําเสนอให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งการนําเสนอข้อมูลต้นทุนต้องเสนอต้นทุนทุกประเภท
ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนคงที่หรือต้นทุนผันแปร โดยไม่มีการแยกส่วนต้นทุนไป
ตามพฤติกรรมของต้นทุน แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะนําเสนองบการเงินแบบแสดงกําไรส่วนเกิน 
หรืองบการเงินที่เสนอต่อบุคคลภายนอก ผลลัพธ์หรือกําไรสุทธิทั้งสองวิธีจะเท่ากัน (ถ้าปริมาณ
การผลิตเท่ากับปริมาณการขาย ไม่มีสินค้าคงเหลือต้นงวดและปลายงวดมาเกี่ยวข้อง) 

 

จากข้อมูลตัวอย่างที่ 4.1 สามารถนําเสนองบกําไรขาดทุนแบบแสดงกําไรส่วนเกิน  
ได้ดังนี ้

ขายสินค้า (500 x 1,500)      750,000 

หัก ต้นทุนผันแปร 
     ต้นทุนการผลิตผันแปร (130 x 1,500)  195,000 

     ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร (20 x 1,500)    30,000 225,000 

กําไรส่วนเกิน (Contribution Margin)     525,000 

หัก ต้นทุนคงที่ 
     ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่    120,000 

     ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่    100,000 

     ค่าใช้จ่ายในการบริหารคงที่    130,000 350,000 

กําไรจากการดําเนินงาน       175,000 

หกั ภาษีเงินได้ (20%ของกําไรจากการดําเนินงาน)     35,000 

กําไรสุทธิ        140,000 
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การวิเคราะหจ์ดุคุ้มทนุ  

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกําไร นอกเหนือจากกําไร
ส่วนเกินแล้ว การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Even Point Analysis) ก็ถือเป็นเครื่องมือทางการ
บัญชีอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้บริหารหรือผู้ใช้ข้อมูลนําไปใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจได้
เช่นกัน ซึ่งจุดคุ้มทุน (Break Even Point: BEP) คือจุดที่ทําให้กิจการไม่มีกําไรหรือไม่มีขาดทุน 
หรือเป็นจุดที่รายได้รวมกับต้นทุนรวมหรือค่าใช้จ่ายรวมเท่ากัน โดยปกติการคํานวณหา
จุดคุ้มทุนจะเป็นการคํานวณหาปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุน  

การคํานวณจุดคุ้มทุน สามารถคํานวณได้ 3 วิธี คือ 1) โดยการใช้สมการ  2) โดยใช้
สูตรกําไรส่วนเกิน และ 3) โดยการวาดกราฟ แต่ละวิธีจะอธิบายในหัวข้อถัดไป 

 

1. โดยการใช้สมการ 

      จากหลักการของจุดคุ้มทุนที่กล่าวว่า จุดคุ้มทุนคือจุดไม่มีผลกําไรและไม่ขาดทุน 
หรือกําไรเท่ากับศูนย์พอดี หรือเป็นจุดที่ทําให้รายได้หรือยอดขายเท่ากับต้นทุนรวมหรือ
ค่าใช้จ่ายรวม ดังนั้น การคํานวณหาจุดคุ้มทุนโดยการใช้สมการ คือ การคํานวณหาปริมาณการ
ขาย ณ จุดคุ้มทุนนั่นเอง จะสามารถแสดงการคํานวณได้ดังนี้   

 

 

 

 

 

 

 

โดยท่ี  
S  = ราคาขายต่อหน่วย หรือ Selling price per unit (บาท/หน่วย) 
QBEP = ปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุน หรือ Quantity at Break Even Point (หน่วย) 
V = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย หรือ Variable cost per unit (บาท/หน่วย) 
FC = ต้นทุนคงที่รวม หรือ Fixed Cost (บาท) 

 

 

        รายไดร้วม   –    ตน้ทุนรวม  =   ก าไร   
             รายไดร้วม   –    ตน้ทุนรวม  =   0                     

รายไดร้วม  =  ตน้ทุนรวม 

(ราคาขายต่อหน่วย x ปรมิาณการขาย) =  ตน้ทุนคงทีร่วม + ตน้ทุนผนัแปรรวม 

              =  ตน้ทุนคงทีร่วม + (ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย x ปรมิาณการขาย) 

SQBEP =         FC     +      VQBEP 
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ตวัอย่างท่ี 4.2  

จากตัวอย่างที่ 4.1 บริษัท ประกอบการค้า จํากัด สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 
ราคาขายต่อหน่วย (S)   500 บาท 

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (V)  150 บาท 

ต้นทุนคงที่รวม  (FC)       350,000 บาท 

 

วิธีการค านวณ 

จากหลักการของจุดคุ้มทุน สามารถสร้างเป็นสมการได้ดังนี้ 
     รายได้รวม   –    ต้นทุนรวม    =  0                     
   รายได้รวม    =  ต้นทุนรวม 

(ราคาขาย/หน่วย x ปริมาณการขาย)  =   ต้นทุนคงท่ีรวม + ต้นทุนผันแปรรวม 

               =  ต้นทุนคงที่รวม + (ต้นทุนผันแปร/หน่วย x ปริมาณขาย) 

SQBEP     =        FC     +      VQBEP 

500 QBEP   =      350,000 + 150 QBEP 

                500 QBEP -  150 QBEP  =      350,000 

   350 QBEP   =      350,000 

       QBEP =      350,000 

               350 

         =     1,000 ใบ 

 ดังนั้น ปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 1,000 หน่วย ซึ่งหมายความว่า บริษัท 
ประกอบการค้า จํากัด จะต้องขายกระเป๋าหนังอย่างน้อย เดือนละ 1,000 ใบ จึงจะคุ้มทุน ถ้า
บริษัทขายได้ต่ํากว่า 1,000 ใบ แสดงว่าบริษัทจะขาดทุน แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าบริษัทขายได้
มากกว่า 1,000 ใบ แสดงว่าบริษัทได้กําไรจากการขายกระเป๋าหนัง  

แสดงการพิสูจน์ว่า ณ ระดับปริมาณการขาย 1,000 ใบ จะคุ้มทุนหรือไม่ สามารถแสดง
ได้ดังนี้ 

ขายสินค้า (500 x 1,000 ใบ)    500,000 

หัก ต้นทุนผันแปร (150 x 1,000 ใบ)   150,000  

กําไรส่วนเกิน      350,000 

หัก ต้นทุนคงที่      350,000 

กําไรจากการดําเนินงาน         - 0 – 
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2. โดยการใช้สตูรก าไรส่วนเกิน 

      จากหลักการของกําไรส่วนเกิน กําไรส่วนเกินคือส่วนท่ีเหลือของรายได้หลังจากหัก
ต้นทุนผันแปรแล้วหรือเป็นส่วนของกําไรที่นําไปชดเชยต้นทุนคงที่ ส่วนที่เหลือหลังจากหัก
ต้นทุนคงที่คือกําไรของธุรกิจ ดังนั้นจุดคุ้มทุนเม่ือคํานวณโดยพิจารณาจากกําไรส่วนเกินจึง
หมายถึงจุดที่ทําให้กําไรส่วนเกินเท่ากับต้นทุนคงที่ รวมนั่นเอง โดยการคํานวณจุดคุ้มทุน
สามารถใช้กําไรส่วนเกินต่อหน่วยหรืออัตราส่วนกําไรส่วนเกิน ใช้เป็นสูตรในการคํานวณได้ทั้ง
สองรายการ โดยแสดงการคํานวณได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

    หรือ คํานวณหายอดขาย ณ จุดคุ้มทุน (บาท) สามารถแสดงการคํานวณ ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

ตวัอย่างท่ี 4.3  

จากตัวอย่างที่ 4.1 การคํานวณจุดคุ้มทุนโดยใช้สูตรกําไรส่วนเกิน สามารถคํานวณได้
ดังนี้  

จุดคุ้มทุน (หน่วย)    =       ต้นทุนคงที่รวม 

                กําไรส่วนเกินต่อหน่วย 

QBEP      =       FC      

                S – V 

     =     350,000 

          500 – 150 

     =    350,000 

            350 

     =    1,000 ใบ 

จดุคุม้ทุน (หน่วย)  =        ตน้ทุนคงทีร่วม 

       ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย 

QBEP =         FC      

          S - V 

ยอดขาย ณ จุดคุม้ทุน (บาท)  =         ตน้ทุนคงทีร่วม 

              อตัราส่วนก าไรส่วนเกนิ 

        =            FC      

                  (S – V) / S 
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ดังนั้น ปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 1,000 ใบ 

 

หรือ ถ้าต้องการคํานวณหายอดขาย ณ จุดคุ้มทุน สามารถคํานวณได้ดังนี้ 
ยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน (บาท)  =        ต้นทุนคงที่รวม 

                   อัตราส่วนกําไรส่วนเกิน 

=             ต้นทุนคงที่รวม 

                  กําไรส่วนเกินต่อหน่วย / ราคาขายต่อหน่วย 

      ยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน  =        FC      

                         (S – V) / S 

   =       350,000 

    (500 – 150) / 500 

=   350,000 

        0.7 

=   500,000 บาท 

ดังนั้น ยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 500,000 บาท 

 

หรือ อาจคํานวณยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน  โดยการคูณราคาขายต่อหน่วยกับปริมาณการ
ขาย ณ จุดคุ้มทุนก็ได้เช่นกัน 

 ยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน (บาท) =  ราคาขายต่อหน่วย x ปริมาณการขาย ณ จดุคุ้มทุน  
     =   S x QBEP 

    =   500 x 1,000  

    =   500,000 บาท 

 

ดังนั้น ไม่ว่าจะใช้สูตรกําไรส่วนเกิน หรือใช้วิธีคูณด้วยราคาขายต่อหน่วยกับปริมาณ
การขาย ณ จุดคุ้มทุน ยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน จะเท่ากับ 500,000 บาท เท่ากัน 

 

3. โดยการวาดกราฟ 

      การคํานวณหาจุดคุ้มทุนนอกจากจะใช้สมการ และสูตรกําไรส่วนเกินในการ
คํานวณแล้ว สามารถหาจุดคุ้มทุนโดยการวาดกราฟได้เช่นกัน ซึ่งการวาดกราฟ สามารถ
พิจารณาได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ กราฟต้นทุน ปริมาณและกําไร (Cost – Volume – Profit Graph) 

และกราฟกําไร (Profit – Volume Graph) 
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3.1 กราฟต้นทุน ปริมาณและก าไร  

          การคํานวณจุดคุ้มทุนโดยการวาดกราฟต้นทุน ปริมาณและกําไร (Cost – 

Volume – Profit Graph) นั้น เป็นการหาจุดตัดระหว่างเส้นรายได้รวมและเส้นต้นทุนรวม ดังนั้น
ก่อนจะวาดกราฟจําเป็นต้องมีการกําหนดระดับของปริมาณการขายสินค้าแต่ละระดับ (หรือ 
แกน X) เพื่อคํานวณหารายได้รวมและต้นทุนรวม (หรือ แกน Y) ก่อน เพื่อนําไปกําหนด
ปริมาณการขาย และรายได้หรือต้นทุนรวม (จุด X และ Y) ในกราฟ ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 
 

            ขัน้ท่ี 1 กําหนดระดับหรือปริมาณการขายแต่ละระดับ  

                    สําหรับตัวอย่างนี้ มีการกําหนดระดับการขาย 4 ระดับ ได้แก่ ปริมาณ
การขาย 0 หน่วย 500 หน่วย 1,000 หน่วย และ 1,500 หน่วย ตามลําดับ 
 

            ขัน้ท่ี 2 วาดเส้นรายได้รวม  

                    คํานวณหารายได้รวมของแต่ละระดับการขาย โดยใช้ปริมาณการขาย
แต่ละระดับ คูณกับราคาขายต่อหน่วย เช่น ระดับการขาย ที่ 500 หน่วย ราคาขายต่อหน่วย 
500 บาท รายได้รวมเท่ากับ 250,000 เป็นต้น                                                                             

 

            ขัน้ท่ี 3 วาดเส้นต้นทุนคงที่รวม 

                    ลักษณะของต้นทุนคงที่รวม จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เม่ืออยู่ภายใต้
ช่วงของการผลิตหนึ่งๆ ซึ่งในตัวอย่างนี้ กําหนดให้ต้นทุนคงที่รวม เท่ากับ 350,000 บาท ดังนั้น 
เส้นต้นทุนคงที่รวมจึงเท่ากับ 350,000 บาท ในทุกระดับของการขาย หรือเป็นเส้นที่ขนานกับ
แกน X 
 

            ขัน้ท่ี 4 วาดเส้นต้นทุนรวม 

                     การคํานวณต้นทุนรวม เกิดจากการรวมกันระหว่างต้นทุนผันแปรรวม
และต้นทุนคงที่รวม หรือ สามารถเขียนเป็นสมการต้นทุนผสมได้ดังนี้  

ต้นทุนรวม = ต้นทุนผันแปรรวม + ต้นทุนคงที่รวม 

 

          จากตัวอย่างที่ 4.1 ถ้ากิจการต้องการหาจุดคุ้มทุน โดยใช้วิธีการวาดกราฟ
ต้นทุน ปริมาณและกําไร สามารถทําได้ ดังนี้ 
ณ ระดับการขายท่ี 500 หน่วย ต้นทุนรวมจะเท่ากับ 

          ต้นทุนรวม (ณ ระดับการขาย 500 หน่วย) = (500 x 150)+ 350,000 บาท  
                       = 425,000 บาท  
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ณ ระดับการขายท่ี 1,000 หน่วย ต้นทุนรวมจะเท่ากับ 

ต้นทุนรวม (ณ ระดับการขาย 1,000 หน่วย) = (1,000 x 150) + 350,000 บาท  
                               = 500,000 บาท  
 

3.1.1 ค านวณหาจดุคุ้มทุน  
                จุดคุ้มทุน คือ ปริมาณการขายหรือจุดที่ทําให้รายได้รวมและต้นทุนรวม

เท่ากัน ไม่มีกําไรหรือขาดทุน ดังนั้น จุดคุ้มทุนที่ปรากฏในกราฟ คือจุดตัดของเส้นรายได้รวม
และเส้นต้นทุนรวม เม่ือทําการลากเส้นรายได้รวม และเส้นต้นทุนรวมได้แล้ว จุดที่ตัดกันนั่นคือ 
จุดคุ้มทุน ถ้าต้องการหาปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุน ให้ลากเส้นจากจุดคุ้มทุนไปหาแกนนอน
หรือแกน X และถ้าต้องการหายอดขาย ณ จุดคุ้มทุนเป็นจํานวนเงิน ให้ลากเส้นจากจุดคุ้มทุนไป
หาแกนตั้งหรือแกน Y  

 

                จากขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นที่กล่าวมาข้างต้น สามารถแสดงรายละเอียด ในแต่
ละขั้นตอนได้ดังน้ี 

1) กําหนดปริมาณการขายเพื่อคํานวณหารายได้รวมและต้นทุนรวม 

 

(1) 
ปริมาณการ

ขาย 

(หน่วย) 

(2) 
ราคาขาย
ต่อหน่วย 

(บาท) 

(3) 
(1) x (2) 

รายได้รวม  
(บาท) 

(4) 
ต้นทุนคงท่ี

รวม 

(บาท) 

(5) 
ต้นทุนผนั
แปรต่อ
หน่วย 

(6) 
(1) x(5) 

ต้นทุนผนั
แปรรวม
(บาท) 

(7) 
(4) + (6) 

ต้นทุนรวม 

(บาท) 

     0 500         0 350,000 150       0 350,000 

  500 500 250,000 350,000 150 75,000 425,000 

1,000 500 500,000 350,000 150 150,000 500,000 

1,500 500 750,000 350,000 150 225,000 575,000 
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2) วาดเส้นรายได้รวมและต้นทุนรวม โดยใช้ข้อมูลจากตารางที่ได้จากขั้นท่ี 1  

 

ภาพท่ี 4.1 กราฟต้นทุน ปริมาณและกําไร 

3.2 กราฟก าไร  
       การคํานวณจุดคุ้มทุนโดยการวาดกราฟกําไร (Profit – Volume Graph) นั้น เป็น

การแสดงจุดคุ้มทุนโดยจะเน้นส่วนที่เป็นกําไรและส่วนที่ขาดทุน โดยกราฟจะแสดงแต่เฉพาะ
เส้นกําไรเท่านั้น ซึ่งต่างจากกราฟต้นทุน ปริมาณและกําไรที่แสดงเส้นรายได้รวม ต้นทุนรวม
พร้อมทั้งแสดงส่วนที่เป็นกําไรและขาดทุนในกราฟเดียวกัน สําหรับกราฟกําไร จะแสดง
จุดคุ้มทุนโดยจุดคุ้มทุนจะเป็นจุดที่เส้นกําไรตัดกับแกน x และส่วนกําไรหรือขาดทุนจะแสดง
ตามจํานวนระยะห่างของเส้นกําไรกับแกน x ณ ระดับหรือปริมาณการขายของแต่ละระดับ 

      จากข้อมูลตัวอย่าง 4.1 ของบริษัท ประกอบการค้า จํากัด สามารถนํามา
คํานวณหาจุดคุ้มทุนโดยการวาดกราฟกําไร โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

 

3.2.1 แสดงจุดของต้นทุนคงที่ 
                การกําหนดจุดต้นทุนคงที่ที่เส้นกราฟกําไร สามารถกําหนดได้โดยให้

ระดับการขายเป็น 0 หน่วย ต้นทุนคงที่เป็นเท่าใด จุดนั้นจะแสดงเป็นจุดต้นทุนคงที่ เช่น 
ตัวอย่างนี้ ณ ระดับการขายที่ 0 หน่วย จะมีต้นทุนคงที่เท่ากับ 350,000 บาท โดยแสดงที่แกน 
Y ส่วนท่ีติดลบ 

รายไดแ้ละตน้ทุน (บาท) 

0 
500 1,000 1,500

0
2,000 

   100,000 

  500,000 

  700,000 

1,000,000 

ปรมิาณการขาย (หน่วย) 

รายไดร้วม 

ต้นทุนคงที่รวม 

ต้นทุนรวม 

จุดคุ้มทุน 

   200,000 
   300,000 

  400,000 

  600,000 

  800,000 
 900,000 
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3.2.2 แสดงส่วนของกําไรหรือขาดทุน  
                           การแสดงส่วนที่เป็นกําไรหรือขาดทุน สามารถหาได้โดยการ

กําหนดปริมาณการขายแต่ละระดับ แล้วคํานวณหากําไรหรือขาดทุน จากสมการกําไร ดังนี้ 
                กําไร (ขาดทุน)  =    รายไดร้วม – ต้นทุนรวม  
                    =    รายได้รวม – (ต้นทุนผันแปรรวม+ต้นทุนคงที่รวม) 
 

                          จากข้อมูลตัวอย่าง 4.1 ของบริษัท ประกอบการค้า จํากัด 
สามารถคํานวณกําไรหรือขาดทุน ของแต่ละระดับการขาย ได้ดังนี้ 

     ณ ระดับการขายที่ 0 หน่วย 

         กําไร (ขาดทุน)  =  (0 x 500) – ((0 x 150) + 350,000)) 
                                 = - 350,000 บาท 

        ณ ระดับการขายที่ 500 หน่วย 

         กําไร (ขาดทุน)  =  (500 x 500) – ((500 x 150) + 350,000)) 
              =   250,000 บาท – 425,000 

                               =  - 175,000 บาท 

    ณ ระดับการขายท่ี 1,000 หน่วย 

        กําไร (ขาดทุน) =  (1,000 x 500) – (1,000 x 150) + 350,000) 
           =   500,000 บาท – 500,000 

            =   0 บาท 

    ณ ระดับการขายท่ี 1,500 หน่วย 

        กําไร (ขาดทุน)= (1,500 x 500) – ((1,500 x 150) + 350,000)) 
          =   750,000 บาท – 575,000 

           =   175,000 บาท 

 

                         จากการคํานวณส่วนกําไรหรือขาดทุน ของแต่ละระดับการขายแล้ว 
หลังจากนั้น จะลากเส้นตัดจุดกําไรหรือขาดทุน ของแต่ละระดับการขายท่ีเลือก เส้นที่ลากตัดกับ
แกน X จะเป็นเส้นท่ีแสดงส่วนของกําไรหรือขาดทุน เส้นกราฟนี้เรียกว่า เส้นก ำไร  

 

3.2.3 คํานวณหาจุดคุ้มทุน 

                          จุดคุ้มทุน คือ จุดที่ไม่มีกําไรหรือขาดทุน ดังนั้น จุดคุ้มทุนท่ีอยู่บน
กราฟกําไร จะเท่ากับ 0 พอดี เช่น จากข้อมูลตัวอย่างนี้ ปริมาณการขายท่ีทําให้ได้กําไรเท่ากับ 
0 อยู่ท่ีระดับการขาย 1,000 หน่วย จากที่คํานวณได้ในขั้นที่ 2 หลังจากนั้นลากเส้นจากจุด
ต้นทุนคงที่ ไปหาจุดคุ้มทุน 1,000 หน่วย  
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3.2.4 แสดงส่วนกําไรหรือขาดทุน 

                           ส่วนท่ีเป็นกําไรจะมีพื้นท่ีอยู่บนแกน X ส่วนท่ีเป็นขาดทุนจะมี
พื้นที่อยู่ใต้แกน X ดังแสดงในภาพที่ 4.2 

 

        รายไดแ้ละต้นทุน (บาท)    

                 (Y)     

400,000      

300,000      

200,000      

100,000      

0      

100,000 500 1,000 1,500 2,000  

200,000      

300,000      

400,000      

 

ภาพท่ี 4.2  กราฟกําไร 

 

การเปล่ียนแปลงตวัแปรท่ีมีผลต่อการวิเคราะหต้์นทนุ ปริมาณและก าไร 

ในการดําเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดหรืออยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม จะเห็น
ได้ว่ามีปัจจัยต่างๆ ที่ มีผลกระทบต่อการวิ เคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี  ไม่ว่าจะเป็น
สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม สภาพทางเศรษฐกิจ การแข่งขัน เป็นต้น จะพบว่าปัจจัย
ดังกล่าว มีผลกระทบต่อนโยบายของบริษัท รวมไปถึงกลยุทธ์ต่างๆ ที่ผู้บริหารใช้ในการ
ดําเนินงาน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ มีผลทําให้บริษัทมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาสินค้า อาจจะมีการกําหนดราคาสินค้าสูงขึ้นหรืออาจจะต่ําลง หรืออาจจะเปลี่ยนแปลง

ปรมิาณการขาย (หน่วย) 

     (X) 

จุดคุม้ทุน 

ตน้ทุนคงทีร่วม 350,000 บาท 
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ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสอง
อย่างพร้อมๆกัน รวมไปถึง การเปลี่ยนแปลงปริมาณสินค้าที่ขายเช่นกัน ดังนั้นเม่ือตัวแปรที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเปลี่ยน จะทําให้มีผลต่อการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกําไรมี
การเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เช่น เม่ือต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น กําไรส่วนเกินจะลดลง หรือต้นทุนคงที่
ลดลง กําไรจากการดําเนินงานจะเพิ่มขึ้น หรือ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลต่อการ
คํานวณจุดคุ้มทุนใหม่อยู่เสมอ เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตัวแปรอาจเปลี่ยนแปลงที่ตัวใดตัว
หนึ่งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแปรมากกว่าหนึ่งรายการในเวลาเดียวกัน 

 

ตวัอย่างท่ี 4.4 

จากข้อมูลเดิมของบริษัท ประกอบการค้า จํากัด (ตัวอย่างที่ 4.1) มีข้อมูลราคาขายและ
ต้นทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

ราคาขายต่อหน่วย (S)   500 บาทต่อหน่วย 

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (V)  150 บาทต่อหน่วย 

ต้นทุนคงที่รวม  (FC)      350,000 บาท 

จุดคุ้มทุนเดิม           1,000  ใบหรือเป็นจํานวนเงิน 500,000 บาท 

สมมติให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและกําไร 
แยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้  

กรณีที่ 1 การเปลี่ยนแปลงราคาขาย 

กรณีที่ 2 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนผันแปร 

กรณีที่ 3 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนคงที่ 
เพื่อให้เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ต้นุทน ปริมาณ

และกําไร จะแสดงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละกรณี ดังนี้  
 

กรณีท่ี 1 ถ้าบริษัทมีการเปล่ียนแปลงราคาขายของกระเป๋าหนังเพ่ิมขึ้น 20% 

เนื่องจากบริษัทได้นําเอาสินค้าไปขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูงและสถานที่ขายสินค้าเน้น
สินค้า Brand Name เป็นหลัก โดยที่ตัวแปรอื่นๆยังคงที่ จากผลของการเพิ่มราคาสินค้า ทําให้
จุดคุ้มทุนของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
 

วิธีการค านวณ 

ราคาขายใหม่ (SNew)      =  500 + (20%X500) 

           =  600 บาทต่อใบ 

คํานวณหาจุดคุ้มทุน โดยการใช้สมการ สามารถแสดงการคํานวณได้ดังนี้ 



151 

 

 

 

         รายได้รวม  =   ต้นทุนรวม 

 (ราคาขาย/หน่วย x ปริมาณการขาย) =     ต้นทุนคงท่ีรวม + ต้นทุนผันแปรรวม 

               =    ต้นทุนคงที่รวม + (ต้นทุนผันแปร/หน่วย x ปริมาณการขาย) 

       SNew QBEP      =        FC     +      VQBEP 

 600QBEP   =    350,000 + 150 QBEP 

           600 QBEP     -  150 QBEP   =     350,000 

  (600 – 150) QBEP    =      350,000 

   450 QBEP   =      350,000 

     QBEP      =      350,000 

           450 

         =     777.78* หรือ ประมาณ 778 ใบ 

 *ปริมาณการผลิตสินค้า ต้องผลิตเป็นจํานวนเต็มเสมอ จึงต้องปัดตัวเลขเป็นจํานวนเต็ม  
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า เมื่อราคาขายเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 20% จุดคุ้มทุนจะลดลงจาก 

1,000 ใบเป็น 778 ใบ  
 

กรณีท่ี 2 (ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่1) ถ้าบริษัทมีการเปล่ียนแปลงต้นทุนการผลิต 

ผนัแปรของกระเป๋าหนัง ที่เกี่ยวกับวัตถุดิบทางตรงเพิ่มขึ้นเป็น 65 บาท และค่าแรงงาน
ทางตรงเพิ่มขึ้นเป็น 60 บาท เนื่องจากราคาวัตถุดิบทางตรงแพงขึ้นและรัฐบาลมีนโยบายปรับ
อัตราค่าแรงงงานขั้นต่ําเพิ่มขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อค่าแรงงานที่จ่ายให้กับพนักงานแผนกผลิต 
โดยท่ีตัวแปรอื่นๆยังคงที่ จากผลของการเพิ่มต้นทุนวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง ทํา
ให้จุดคุ้มทุนของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

      

วิธีการค านวณ 

    ต้นทุนผันแปรใหม่ (VNew)  =  65 + 60 + 25 + 20 

                =  170 บาทต่อใบ 

   คํานวณหาจุดคุ้มทุน โดยการใช้สตูรก าไรส่วนเกิน สามารถแสดงการคํานวณได้ดังนี้ 
จุดคุ้มทุน (หน่วย)  =        ต้นทุนคงที่รวม 

             กําไรส่วนเกินต่อหน่วย 

QBEP =         FC      

                     S - VNew  
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 =        350,000      

                    500  - 170 

 =     350,000      

                    330 

   =    1,060.61 หรือ 1,061 ใบ 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า เม่ือต้นทุนการผลิตผันแปรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น จุดคุ้มทุนจะเพิ่มขึ้น
จาก 1,000 ใบเป็น 1,061 ใบ 

 

กรณีท่ี 3 (ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีท่ี 1 และ 2 ) ถ้าบริษัทมีการเปล่ียนแปลงต้นทุนคงท่ี
ของกระเป๋าหนัง คือบริษัทมีการเพิ่มเงินเดือนพนักงานขาย และเปลี่ยนนโยบายการโฆษณา ทํา
ให้ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่เพิ่มข้ึน เป็น 150,000 บาท โดยท่ีตัวแปรอื่นๆยังคงที่ จากผลของ
การเพิ่มต้นทุนคงที่ดังกล่าว ทําให้จุดคุ้มทุนของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

 

วิธีการค านวณ 

ต้นทุนคงที่ใหม่ (FCNew)      =  120,000 +150,000 + 130,000 

                      =   400,000 บาท 

คํานวณหาจุดคุ้มทุน โดยการใช้สมการ สามารถแสดงการคํานวณได้ดังนี้ 
         รายได้รวม    =   ต้นทุนรวม 

 (ราคาขาย/หน่วย x ปริมาณการขาย)  =     ต้นทุนคงท่ีรวม + ต้นทุนผันแปรรวม 

                =    ต้นทุนคงที่รวม + (ต้นทุนผันแปร/หน่วย x ปริมาณการขาย) 

        SQBEP       =      FCNew     +      VQBEP 

 500QBEP    =    400,000 + 150 QBEP 

             500 QBEP     -  150 QBEP  =     400,000 

  (500 – 150) QBEP     =      400,000 

   350 QBEP    =       400,000 

     QBEP       =      400,000 

           350 

          =     1,142.86 หรือ ประมาณ 1,143 ใบ 

 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า เมื่อต้นทุนคงที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น จุดคุ้มทุนจะเพิ่มขึ้นจาก 1,000 

เป็น 1,143 ใบ 
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การวางแผนก าไรท่ีต้องการ  

การดําเนินธุรกิจโดยทั่วไป กิจการมีวัตถุประสงค์คือต้องการกําไร เพื่อความอยู่รอดของ
กิจการ ซึ่งโดยปกติผู้บริหารจะเป็นผู้วางแผนว่าต้องการกําไรจากการขายสินค้าหรือการบริการ
เท่ากับเท่าใด ซึ่งจุดคุ้มทุนเป็นเพียงจุดที่ทําให้กิจการคุ้มทุน แต่ไม่มีผลกําไรมาเกี่ยวข้อง ดังนั้น
ถ้าผู้บริหารมีแผนกําไรกําหนดไว้แล้วในแผนงบประมาณ หรือมีการกําหนดกําไรตามเป้าหมาย 
(Target Income) สิ่งที่นักบัญชีจะต้องมาพิจารณาต่อคือกิจการต้องขายสินค้าปริมาณเท่าใด 
หรือมียอดขายเท่าใดเพื่อให้ได้กําไรตามที่ผู้บริหารวางแผนเอาไว้ การคํานวณปริมาณการขาย
เพื่อให้ได้กําไรตามต้องการจะคํานวณโดยใช้หลักการเดียวกันกับการคํานวณจุดคุ้มทุน ดังนี้ 

1. โดยใช้สมการ 
2. โดยใช้สูตรกําไรส่วนเกิน 

3. โดยการวาดกราฟ 

เพื่อให้เข้าใจวิธีการคํานวณจุดคุ้มทุนโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แต่ละวิธี จะอธิบาย
รายละเอียดการคํานวณ แต่ละวิธีตามลําดับ 

 

1. โดยใช้สมการ 

 

 

 

 

 

 

โดยท่ี  
S  = ราคาขายต่อหน่วย (Selling price per unit) 
Q = ปริมาณการขายเพื่อให้ได้กําไรตามต้องการ (Quantity)  

V = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (Variable cost per unit)  

FC = ต้นทุนคงที่รวม (Fixed Cost) 

OP = กําไรที่ต้องการ หรือ กําไรก่อนหักภาษี (Operating Profit) 

 

 

  รายไดร้วม   -         ตน้ทุนรวม       =   ก าไรทีต่อ้งการ 
  รายไดร้วม - (ตน้ทุนคงทีร่วม + ตน้ทุนผนัแปรรวม)  =  ก าไรทีต่อ้งการ 
  รายไดร้วม – (ตน้ทุนคงทีร่วม + (ตน้ทุนผนัแปร/หน่วย x ปรมิาณการขาย)) = ก าไรทีต่อ้งการ 
                         SQ  -  (FC  + VQ)   =            OP 
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ตวัอย่างท่ี 4.5 

จากข้อมูลของบริษัท ประกอบการค้า จํากัด ถ้าบริษัทต้องการกําไรจากการดําเนินงาน 
(กําไรก่อนหักภาษี) เท่ากับ 700,000 บาท ให้คํานวณหาปริมาณการขายเพื่อให้ได้กําไรตาม
ต้องการ 
 

วิธีการค านวณ 

  รายได้รวม   -         ต้นทุนรวม       =   กําไรที่ต้องการ 
  รายได้รวม - (ต้นทุนคงที่รวม + ต้นทุนผันแปรรวม)  =  กําไรที่ต้องการ 
  รายได้รวม – (ต้นทุนคงที่รวม + (ต้นทุนผันแปร/หน่วย x ปริมาณการขาย)) = กําไรท่ีต้องการ 

 หรือ   
       รายได้รวม  = ต้นทุนคงที่รวม + (ต้นทุนผันแปร/หน่วย x ปริมาณการขาย) + กําไรที่ 

  ต้องการ 
             SQ =   FC     +      VQ       +      OP 

  500Q = 350,000 + 150Q + 700,000 

 500Q – 150Q = 350,000 + 700,000 

         350Q  = 1,050,000 

    Q = 1,050,000 

            350 

   = 3,000 หน่วย 

 

ดังนั้น ถ้าบริษัทต้องการกําไรจากการดําเนินงาน (กําไรก่อนหักภาษี) เท่ากับ 700,000 

บาท ปริมาณการขายเพื่อให้ได้กําไรตามต้องการ จะเท่ากับ 3,000 หน่วย 
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2. โดยใช้สตูรก าไรส่วนเกิน 

    การคํานวณปริมาณการขายหรือยอดขายเพื่อให้ได้กําไรตามต้องการ โดยใช้สูตร
กําไรส่วนเกิน สามารถคํานวณได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

     หรือ  
 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างท่ี 4.6 

จากข้อมูลของบริษัท ประกอบการค้า จํากัด ถ้าบริษัทต้องการกําไรจากการดําเนินงาน 
(กําไรก่อนหักภาษี) เท่ากับ 700,000 บาท ให้คํานวณหาปริมาณการขายและยอดขายเพื่อให้ได้
กําไรตามต้องการ  

 

วิธีการค านวณ 

ปริมาณการขายเพื่อให้ได้ =    ต้นทุนคงที่รวม + กําไรก่อนหักภาษี 
กําไรตามต้องการ(หน่วย)                กําไรส่วนเกินต่อหน่วย 

Q  =    FC    +   OP  

                      S – V 

   =   350,000 + 700,000 

             500 – 150 

ปรมิาณการขายเพื่อใหไ้ด้ =    ตน้ทุนคงทีร่วม + ก าไรก่อนหกัภาษ ี

ก าไรตามตอ้งการ(หน่วย)                ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย 

Q  =         FC    +   OP  

                  S - V 

ยอดขายเพื่อใหไ้ด ้  =    ตน้ทุนคงทีร่วม + ก าไรก่อนหกัภาษ ี

ก าไรตามตอ้งการ (บาท)                  อตัราส่วนก าไรส่วนเกนิ 

    =         FC    +    OP  

                 CMR 

=         FC    +    OP  

                        (S – V) / S 
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   =  1,050,000 

          350 

   = 3,000 หน่วย 

ดังนั้น ถ้าบริษัทต้องการกําไรจากการดําเนินงาน (กําไรก่อนหักภาษี) เท่ากับ 700,000 

บาท ปริมาณการขายเพื่อให้ได้กําไรตามต้องการ จะเท่ากับ 3,000 หน่วย 

 

ยอดขายเพื่อให้ได้  =    ต้นทุนคงที่รวม + กําไรก่อนหักภาษี 
กําไรตามต้องการ (บาท)                  อัตราส่วนกําไรส่วนเกิน 

     =         FC    +    OP  

                 CMR 

=         FC    +    OP  

                       (S – V) / S 

   =     350,000 + 700,000 

          (500 – 150)/500 

   =     1,050,000 

               0.7 

   =    1,500,000 บาท 

ดังนั้น ถ้าบริษัทต้องการกําไรจากการดําเนินงาน (กําไรก่อนหักภาษี) เท่ากับ 700,000 

บาท ยอดขายเพื่อให้ได้กําไรตามต้องการ จะเท่ากับ 1,500,000 บาท 

 

พิสูจน์ ณ ระดับหรือปริมาณการขาย 3,000 หน่วยทําให้กิจการได้กําไรก่อนหักภาษี
เท่ากับ 700,000 บาท จริงหรือไม่ 

วิธีการพิสูจน์ 
ยอดขาย (3,000 หน่วย x 500 บาทต่อหน่วย)   1,500,000 

หกั ต้นทุนผันแปร (3,000 หน่วย x 150 บาทต่อหน่วย)    450,000 

กําไรส่วนเกิน       1,050,000 

หกั ต้นทุนคงที่          350,000 

กําไรจากการดําเนินงาน        700,000 
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3. โดยการวาดกราฟ 

      จากการวาดกราฟเพื่อหาจุดคุ้มทุน จะเห็นได้ว่า กราฟต้นทุน ปริมาณและกําไร
แสดงให้เห็นส่วนของกําไรไว้แล้ว นั่นก็คือระยะห่างระหว่างเส้นรายได้รวมหรือยอดขายกับ
ต้นทุนรวม (ต้นทุนผันแปรรวมกับต้นทุนคงที่รวม) ดังนั้นถ้าบริษัทต้องการกําไรตามที่ต้องการ
เท่าใด ก็พิจารณาโดยการดูส่วนต่างของเส้นรายได้รวมกับต้นทุนรวม ให้มีผลต่างเท่ากับผล
กําไรที่บริษัทต้องการ แล้วตรวจสอบว่า ณ จุดนั้นมีปริมาณการขายที่จุดใด  

       เพื่อให้เข้าใจการคํานวณหาปริมาณการขายเพื่อให้ได้กําไรตามต้องการ โดยใช้
การวาดกราฟต้นทุน ปริมาณ และกําไร ดังแสดงในตัวอย่างที่ 4.7  

 

ตวัอย่างท่ี 4.7  

จากข้อมูลของบริษัท ประกอบการค้า จํากัด ถ้าบริษัทต้องการกําไรจากการดําเนินงาน 
(กําไรก่อนหักภาษี) เท่ากับ 700,000 บาท ให้คํานวณหาปริมาณการขายและยอดขายเพื่อให้ได้
กําไรตามต้องการ โดยใช้วิธีการวาดกราฟ (กราฟต้นทุน ปริมาณและกําไร) 
 จากข้อมูลของบริษัท ประกอบการค้า จํากัด สามารถกําหนดปริมาณการขาย เพื่อ
คํานวณหารายได้รวม และต้นทุนรวม ดังแสดงในตารางการคํานวณ ดังนี้  
 

(1) 
ปริมาณ
การขาย 

(หน่วย) 

(2) 
ราคา

ขายต่อ
หน่วย 

(3) 
(1) x (2) 

รายได้รวม  
(บาท) 

(4) 
ต้นทุน

คงท่ีรวม
(บาท) 

(5) 
ต้นทุน 

ผนัแปร
ต่อ

หน่วย 

(6) 
(1) x(5) 

ต้นทุน 

ผนัแปร
รวม (บาท) 

(7) 
(4) + (6) 

ต้นทุน
รวม 

(บาท) 

(8) 
(3) + (7) 

ก าไรจาก
การ

ด าเนินงาน 

(บาท) 
0 500 0 350,000 150 0 350,000 - 350,000 

1,000 500   500,000 350,000 150 150,000 500,000 0 

2,000 500 1,000,000 350,000 150 300,000 650,000   350,000 

3,000 500 1,500,000 350,000 150 450,000 800,000   700,000 

4,000 500 2,000,000 350,000 150 600,000 950,000 1,050,000 

 

 จากการคํานวณข้างต้น สามารถนําข้อมูลรายได้และต้นทุนรวมไปวาดกราฟต้นทุน 
ปริมาณ และกําไร ได้ดังนี้  
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ภาพท่ี 4.3 กราฟต้นทุน ปริมาณ และกําไร 

จากภาพที่ 4.3 จะเห็นได้ว่า ณ ระดับการขายที่ต่ํากว่า 1,000 หน่วย จะมีรายได้รวม 
ต่ํากว่า ต้นทุนรวม ส่งผลให้บริษัทฯ ขาดทุน แต่เม่ือระดับการขายสินค้าเท่ากับ 1,000 หน่วย 
จะมีรายได้รวม และต้นทุนรวม เท่ากับ 500,000 บาท (รายได้รวม = ต้นทุนรวม) นั่นคือ ไม่มี
กําไร หรือ กําไรจากการดําเนินงาน เท่ากับ 0 บาท นั่นแสดงว่า เม่ือขายได้มากกว่า 1,000 

หน่วย จะทําให้ได้กําไรเพิ่มขึ้น เม่ือพิจารณาจากภาพที่ 4.3 เม่ือระดับการขาย ขายได้ 3,000 

หน่วย จะทําให้บริษัท ฯ มีรายได้รวม เท่ากับ 1,500,000 บาท ส่วนต้นทุนรวม เท่ากับ 800,000 

บาท (ต้นทุนคงที่ 350,000 +ต้นทุนผันแปรรวม 450,000) จะมีผลทําให้บริษัท ฯ มีกําไรจาก
การดําเนินงาน เท่ากับ 700,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายไดแ้ละตน้ทุน (บาท) 

0 
1,000 2,000 3,000

0
4,000 

   500,000 

  1,000,000 

  1,500,000 

2,000,000 

ปรมิาณการขาย (หน่วย) 

รายไดร้วม 

ต้นทุนคงที่รวม 

ต้นทุนรวม 

จุดคุ้มทุน 

ขาดทุน 

กําไร เท่ากับ 700,000 บาท 

กําไร 
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การวางแผนก าไรท่ีต้องการ กรณีมีภาษีเงินได้มาเก่ียวข้อง 

การคํานวณปริมาณการขายเพื่อให้ได้กําไรตามต้องการ จะเห็นได้ว่า การคํานวณเป็น
การพิจารณากําไรจากการดําเนินงานหรือกําไรก่อนหักภาษี ดังนั้นหากผู้บริหารมีการกําหนด
กําสุทธิหรือพิจารณากําไรหลังหักภาษีแล้ว ต้องเปลี่ยนกําไรหลังหักภาษีเป็นกําไรก่อนหักภาษี 
ได้ดังนี้  
 

 

 

 

ดังนั้น ถ้าหากกําไรท่ีต้องการเป็นกําไรหลังหักภาษีเงินได้แล้ว จะสามารถคํานวณโดย
ใช้สมการและใช้สูตรกําไรส่วนเกิน ซึ่งแสดงการคํานวณได้ดังต่อไปนี้  

 

1. ใช้สมการ 

 

 

 

 

 

 

รายได้รวม  -   ต้นทุนรวม   +  ก าไรท่ีต้องการ 

 

 

โดยท่ี  
S  = ราคาขายต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 
Q = ปริมาณการขายเพื่อให้ได้กําไรตามต้องการ (หน่วย) 
V = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 
FC = ต้นทุนคงที่รวม (บาท) 
NP = กําไรสุทธิ (Net Profit) หรือ กําไรหลังหักภาษี (บาท) 
 

       ก าไรก่อนหกัภาษ ี      =     ก าไรหลงัหกัภาษ ี

        1 – อตัราภาษ ี

 

  รายไดร้วม   -         ตน้ทุนรวม       =   ก าไรทีต่อ้งการ 
  รายไดร้วม - (ตน้ทุนคงทีร่วม + ตน้ทุนผนัแปรรวม)  =  ก าไรหลงัหกัภาษ ี

                          1 – อตัราภาษ ี

 รายไดร้วม – (ตน้ทุนคงทีร่วม + (ตน้ทุนผนัแปร/หน่วย x ปรมิาณการขาย)) =   ก าไรหลงัหกัภาษ ี

                              1 – อตัราภาษ ี

                         SQ  -  (FC  + VQ)   =            NP 

                         1 – อตัราภาษ ี
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2. ใช้สตูรก าไรส่วนเกิน 

 

ปริมาณการขายเพื่อให้ได้
กําไรตามต้องการ(หน่วย)   

= ต้นทุนคงที่รวม +   กําไรหลังหักภาษี 
                          1 – อตัราภาษี 

         กําไรส่วนเกินต่อหน่วย 

   

Q =  FC +            NP                 

  1- อัตราภาษี 
                      S - V 

 

โดยท่ี  
S  = ราคาขายต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 
Q = ปริมาณการขายเพื่อให้ได้กําไรตามต้องการ (หน่วย) 
V = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 
FC = ต้นทุนคงที่รวม (บาท) 
NP = กําไรสุทธิ (Net Profit) หรือ กําไรหลังหักภาษี (บาท) 
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ตวัอย่างท่ี 4.7 

จากข้อมูลของบริษัท ประกอบการค้า จํากัด ถ้าบริษัทต้องการกําไรหลังหักภาษี (กําไร
สุทธิ) เท่ากับ 1,400,000 บาท ให้คํานวณหาปริมาณการขายเพื่อให้ได้กําไรตามต้องการ ถ้า
กําหนดอัตราภาษีเงินได้เท่ากับ 20%  

 

วิธีการค านวณ 

1. ใช้สมการ 

  รายได้รวม - (ต้นทุนคงที่รวม + ต้นทุนผันแปรรวม)  =  กําไรหลังหักภาษี 
                          1 – อัตราภาษี 
 รายได้รวม – (ต้นทุนคงที่รวม + (ต้นทุนผันแปร/หน่วย x ปริมาณการขาย)) =        กําไรหลังหักภาษ ี

                        1 – อัตราภาษี 
                         SQ  -  (FC  + VQ)   =            NP 

                       1 – อัตราภาษี 
    500Q -    (350,000 +  150Q)  =   1,400,000 

                               1 - 0.2 

500Q – 150Q -  350,000  =  1,400,000 

                         1 - 0.2 

             350Q  - 350,000  =  1,750,000 

               350Q  =   1,750,000 + 350,000 

  Q   = 2,100,000 

                      350 

       =    6,000 หน่วย  

 

ดังนั้น ถ้าบริษัทต้องการกําไรหลังหักภาษี (กําไรสุทธิ) เท่ากับ 1,400,000 บาท 
ปริมาณการขายเพื่อให้ได้กําไรตามต้องการ เท่ากับ 6,000 หน่วย 
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2. ใช้สตูรก าไรส่วนเกิน 

 ปริมาณการขายเพื่อให้ได้ =    ต้นทุนคงที่รวม +    กําไรหลังหักภาษี 
      กําไรตามต้องการ(หน่วย)                     1 – อัตราภาษี 

            กําไรส่วนเกินต่อหน่วย 

Q  =         FC    +         NP 

                            1 – อัตราภาษี 
                               S - V 

= 350,000 + 1,400,000 

                                   1 - 0.2 

                500 - 150 

  =    350,000 + 1,750,000 

                350 

= 2,100,000 

                                 350 

    =     6,000 หน่วย  

 

    ดังนั้น ถ้าบริษัทต้องการกําไรหลังหักภาษี (กําไรสุทธิ) เท่ากับ 1,400,000 บาท 
ปริมาณการขายเพื่อให้ได้กําไรตามต้องการ เท่ากับ 6,000 หน่วย 

    พิสูจน์ ณ ระดับหรือปริมาณการขาย 6,000 หน่วยทําให้กิจการได้กําไรสุทธิหรือ
กําไรหลังหักภาษีเท่ากับ 1,400,000 บาท จริงหรือไม่ 
 

    วิธีการพิสูจน์ 

                 หน่วย : บาท 

ยอดขาย (6,000 หน่วย x 500 บาทต่อหน่วย)   3,000,000 

หกั ต้นทุนผันแปร (6, หน่วย x 150 บาทต่อหน่วย)    900,000   
กําไรส่วนเกิน       2,100,000 

หกั ต้นทุนคงที่          350,000 

กําไรจากการดําเนินงาน      1,750,000 

หกั ภาษีเงินได้ 20%         350,000 

 กําไรสุทธิ       1,400,000 

 

   จากงบกําไรขาดทุนจะเห็นได้ว่า ณ ระดับการขายที่ 6,000 หน่วย ทําให้กิจการได้
กําไรสุทธิหรือกําไรหลังหักภาษีเท่ากับ 1,400,000 บาท จริง  
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 อตัราส่วนเกนิทีป่ลอดภยั    =  ยอดขายจรงิหรอืยอดขายตามงบประมาณ –  ยอดขาย ณ จดุคุม้ทุน 

ยอดขายจรงิหรอืยอดขายตามงบประมาณ 

     = (ราคาขายต่อหน่วย x ปรมิาณขายจรงิ) – (ราคาขายต่อหน่วย x ปรมิาณการขาย ณ จุดคุม้ทุน) 

(ราคาขายต่อหน่วย x ปรมิาณขายจรงิ) 
=        SQ        -      SQBEP 

                   SQ 

ส่วนเกินท่ีปลอดภยั 

ส่วนเกินที่ปลอดภัย (Safety Margin หรือ Margin of Safety) เป็นผลต่างระหว่าง
ยอดขายจริงท่ีขายได้กับยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน หรือ อาจพิจารณาจากยอดขายโดยประมาณกับ
ยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน ซึ่งส่วนเกินที่ปลอดภัยเป็นเครื่องมือที่นํามาใช้ในการพิจารณาลดราคา
สินค้า ก่อนท่ีจะขาดทุน  

การพิจารณาส่วนเกินท่ีปลอดภัย สามารถวิเคราะห์ 2 ลักษณะ คือ ส่วนเกินที่ปลอดภัย
ในรูปของจํานวนเงินและอัตราส่วนเกินท่ีปลอดภัย  

 

1. ส่วนเกินท่ีปลอดภยั (Safety Margin) 

 

 

 

 

 

2. อตัราส่วนเกินท่ีปลอดภยั (Safety Margin Ratio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส่วนเกนิทีป่ลอดภยั (บาท)   =  ยอดขายจรงิหรอืยอดขายตามงบประมาณ –  ยอดขาย ณ จดุคุม้ทุน 

         = (ราคาขายต่อหน่วย x ปรมิาณขายจรงิ) – (ราคาขายต่อหน่วย x ปรมิาณการขาย ณ จุดคุม้ทุน) 

         =        SQ        -       SQBEP 
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ตวัอย่างท่ี 4.8 

จากข้อมูลเดิมของบริษัท ประกอบการค้า จํากัด (ตัวอย่างที่ 4.1) มีจุดคุ้มทุนเท่ากับ 

1,000 ใบ หรือคิดเป็นจํานวนเงินเท่ากับ 500,000 บาท สมมติบริษัทมียอดขายจริงในเดือนนี้
เท่ากับ 850,000 บาท ดังนั้นบริษัทสามารถคํานวณส่วนเกินที่ปลอดภัยและอัตราส่วนเกินที่
ปลอดภัย ได้ดังนี ้

 

วิธีการค านวณ 

ส่วนเกินท่ีปลอดภัย (บาท)  = ยอดขายจริง  –  ยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน 

     = 850,000 – 500,000 

     = 350,000 บาท 

อัตราส่วนเกินท่ีปลอดภัย  = ยอดขายจริง –  ยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน 

              ยอดขายจริง  
     = 850,000 – 500,000 

             850,000 

     = 0.4118 หรือ 41.18 %  

 

จากการคํานวณส่วนเกินท่ีปลอดภัย (บาท) จะเห็นได้ว่า รายได้หรือยอดขายของบริษัท
ประกอบการค้าจํากัด สามารถลดลงได้ถึง 350,000 บาทก่อนที่บริษัทจะขาดทุน ส่วนการ
คํานวณอัตราส่วนเกินท่ีปลอดภัย จะเห็นได้ว่า ถ้ายอดขายเท่ากับ 100 บาท บริษัทมีส่วนเกินที่
ปลอดภัยเท่ากับ 41.18 บาท 

  

นอกจากนี้ ประโยชน์จากการคํานวณส่วนเกินที่ปลอดภัยหรืออัตราส่วนเกินที่ปลอดภัย
นําไปใช้สําหรับวัดความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจ กิจการใดมีส่วนเกินที่ปลอดภัยจํานวนมาก
หรืออัตราส่วนเกินที่ปลอดภัยสูง หมายถึงธุรกิจนั้นมีการดําเนินงานดี ความเสี่ยงมีน้อยกว่า
ธุรกิจที่มีส่วนเกินที่ปลอดภัยน้อยกว่าหรืออัตราส่วนเกินที่ปลอดภัยต่ํากว่า ดังนั้น ส่วนเกินที่
ปลอดภัยจึงถือเป็นเครื่องมือสําคัญอีกลักษณะหนึ่งที่ผู้บริหารสามารถนําไปใช้เป็นประโยชน์ต่อ
การวางแผนการจัดการธุรกิจได้เช่นกัน 
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การวิเคราะหจ์ดุคุ้มทนุส าหรบักิจการท่ีขายสินค้าหลายชนิด  

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในหัวข้อที่ผ่านมา เป็นการหาจุดคุ้มทุนในกรณีที่กิจการขาย
สินค้าเพียงชนิดเดียว แต่ในกรณีที่กิจการมีการขายสินค้ามากกว่า 1 ชนิด สินค้าแต่ละชนิดมี
ราคาขายและต้นทุนผันแปรต่อหน่วยแตกต่างกัน ส่งผลทําให้กําไรส่วนเกินต่อหน่วยไม่เท่ากัน 
นอกจากนี้ ต้นทุนคงที่ เช่น ค่าเช่าสํานักงาน เงินเดือนพนักงาน เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายสําหรับ
สินค้าหลายชนิดพร้อมกัน ไม่สามารถแบ่งให้กับสินค้าแต่ละชนิดได้ ซึ่งเรียกว่าต้นทุนคงที่รวม 
หรือต้นทุนคงที่ร่วม (Common Cost) ดังนั้นการคํานวณหาจุดคุ้มทุนจึงใช้สัดส่วนการขาย 
(Sales Mix) ช่วยในการคํานวณหาจุดคุ้มทุนของสินค้าแต่ละชนิด โดยใช้วิธีการคํานวณ
จุดคุ้มทุนของสินค้าเพียงชนิดเดียวมาประยุกต์ใช้  

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนกรณีขายสินค้าเพียงชนิดเดียว จะใช้กําไรส่วนเกินต่อหน่วยใน
การคํานวณจุดคุ้มทุน ดังนั้น กรณีที่กิจการขายสินค้ามากกว่า 1 ชนิด จะใช้กําไรส่วนเกินถัว
เฉลี่ยในการคํานวณหาจุดคุ้มทุนร่วมแทน ซึ่งมีสูตรในการคํานวณดังนี้ 

 

 

 

 

หรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดุคุม้ทุนรว่ม (หน่วย)  =            ตน้ทุนคงทีร่วม 

       ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วยถวัเฉลีย่ 

ยอดขาย ณ จุดคุม้ทุนรว่ม (บาท) =              ตน้ทุนคงทีร่วม 

                    อตัราส่วนก าไรส่วนเกนิถวัเฉลีย่ 
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ตวัอย่างท่ี 4.9 

บริษัท ประหยัดการค้า จํากัด ได้ทําการผลิตและขายสินค้า 2 ชนิด ได้แก่ สินค้า A และ
สินค้า B ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และต้นทุนต่างๆ ดังนี้ 

     สินค้า A  สินค้า B 

ปริมาณการขาย (หน่วย)   12,000  8,000 

ราคาขายต่อหน่วย (บาท/หน่วย)      200    300 

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาท/หน่วย)     120    170 

กําไรส่วนเกินต่อหน่วย (บาท/หน่วย)      80    130 

ต้นทุนคงที่รวม (บาท)          750,000 

 

จากข้อมูลข้างต้น สัดส่วนการขายของสินค้า ก และสินค้า ข มีดังนี้  
สัดส่วนการขายของสินค้า A = 12,000 

     20,000 

    = 3/5 หรือ 60% (3/5 X 100) 

สัดส่วนการขายของสินค้า B =  8,000 

     20,000 

    = 2/5 หรือ 40% (2/5 X 100) 

 

คํานวณหากําไรส่วนเกินถัวเฉลี่ย 

     กําไรส่วนเกินต่อหน่วย  สัดส่วนการขาย  

สินค้า A       80  x      3  =  240 

สินค้า B     130  x         2  = 260 

            5   500 

ดังนั้น กําไรส่วนเกินต่อหน่วยถัวเฉลี่ย =  500  

          5 

      = 100 บาทต่อหน่วย 

คํานวณหาจุดคุ้มทุนร่วม 

    จุดคุ้มทุนร่วม (หน่วย)        =           ต้นทุนคงที่รวม 

                    กําไรส่วนเกินต่อหน่วยถัวเฉลี่ย 

      = 750,000 

                   100 

      =  7,500 หน่วย 
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คํานวณจุดคุ้มทุนของสินค้าแต่ละชนิด สามารถคํานวณได้ดังนี้ 
  จุดคุ้มทุนของสินค้า A  =   7,500 x 3/5 

      =   4,500 หน่วย  

 หรือ ยอดขาย ณ จุดคุ้มทุนของสินค้า A =   4,500 x 200 

      =   900,000 บาท 

   

จุดคุ้มทุนของสินค้า B  =   7,500 x 2/5 

      =   3,000 หน่วย 

  

 หรือ ยอดขาย ณ จุดคุ้มทุนของสินค้า B =   3,000 x 300 

      =   900,000 บาท 

 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการคํานวณจุดคุ้มทุนในกรณีที่มีสินค้ามากกว่า 1 ชนิด จะใช้กําไร
ส่วนเกินถัวเฉลี่ยของสินค้าแต่ละชนิด และคํานึงถึงสัดส่วนการขายของสินค้าทุกชนิดเพื่อใช้
ประกอบการคํานวณ แต่ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงในราคาขายต่อหน่วย ต้นทุนผันแปรต่อ
หน่วย ซึ่งส่งผลกระทบต่อกําไรส่วนเกินต่อหน่วย รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการขาย
ของสินค้าแต่ละชนิด จะทําให้การคํานวณจุดคุ้มทุนต้องทําการคํานวณใหม่ 
 

การวางแผนก าไรท่ีต้องการส าหรบักิจการท่ีขายสินค้าหลายชนิด 

กิจการที่มีสินค้ามากกว่า 1 ชนิด เม่ือได้ทราบถึงจุดคุ้มทุนของสินค้าแต่ละชนิดแล้ว 
ผู้บริหารจะทราบเพียงว่าต้องขายสินค้าแต่ละชนิดจํานวนเท่าใดจึงจะคุ้มทุน ซึ่งยังไม่ได้กล่าวถึง
ผลกําไรที่กิจการควรจะได้รับ แต่ในทางปฏิบัติผู้บริหารอาจมีการวางแผนกําไรจากการขาย
สินค้าหรือการบริการไว้ก่อนล่วงหน้า ดังนั้น ถ้าในกรณีที่ผู้บริหารมีการวางแผนกําไรที่ต้องการ 
หรือมีการกําหนดกําไรตามเป้าหมายไว้แล้ว สิ่งที่นักบัญชีต้นทุนจะต้องพิจารณาคือ กิจการต้อง
ขายสินค้าจํานวนเท่าใดหรือมียอดขายเท่าใดเพื่อให้ได้กําไรตามที่ผู้บริหารได้วางแผนเอาไว้ 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการวางแผนกําไรของกิจการที่มีสินค้ามากกว่า 1 ชนิด ซึ่งหลักการ
คํานวณจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการวางแผนกําไรที่ต้องการกรณีที่มีสินค้าเพียงชนิดเดียว แต่
ให้นําสัดส่วนการขาย (Sales Mix) มาช่วยในการแบ่งสัดส่วนจํานวนสินค้าที่ขายแต่ละชนิด
เพื่อให้ได้กําไรตามต้องการ  
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 การวางแผนกําไรท่ีต้องการ กรณีที่ขายสินค้าหลายชนิด สามารถแบ่งได้เป็น 2 
ลักษณะ คือ 1) กรณีไม่มีภาษีเงินได้มาเกี่ยวข้อง และ 2) กรณีมีภาษีเงินได้มาเกี่ยวข้อง ซึ่งแต่
ละกรณี มีสูตรในการคํานวณดังนี้  
 

 กรณีท่ี 1 การวางแผนกําไรที่ต้องการ กรณีไม่มีภาษีเงินได้มาเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

หรือ  
 

           

           

   

กรณีท่ี 2 การวางแผนกําไรที่ต้องการ กรณีมีภาษีเงินได้มาเกี่ยวข้อง 

  

ปริมาณการขายเพื่อให้ได้ =    ต้นทุนคงที่รวม +    กําไรหลังหักภาษี 
กําไรตามต้องการ (หน่วย)                     1 – อัตราภาษี 

         กําไรส่วนเกินต่อหน่วยถัวเฉลี่ย 

 

 

หรือ 

 

   ยอดขายเพื่อให้ได้  =    ต้นทุนคงที่รวม +    กําไรหลังหักภาษี 
กําไรตามต้องการ(บาท)                              1 – อัตราภาษี 

          อัตราส่วนกําไรส่วนเกินถัวเฉลี่ย 

 

 

 เพื่อให้เข้าใจวิธีการคํานวณปริมาณการขายและยอดขายเม่ือมีการวางแผนกําไรตามที่
ต้องการ จะแสดงการคํานวณในตัวอย่างที่ 4.10 กรณีไม่มีภาษีเงินได้มาเกี่ยวข้อง และ 4.11 
กรณีมีภาษีเงินได้มาเกี่ยวข้อง 
 

ปรมิาณการขายเพื่อใหไ้ด้ =    ตน้ทุนคงทีร่วม + ก าไรก่อนหกัภาษ ี

ก าไรตามตอ้งการ (หน่วย)       ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วยถวัเฉลีย่ 

ยอดขายเพื่อใหไ้ดก้ าไร            =    ตน้ทุนคงทีร่วม + ก าไรก่อนหกัภาษ ี

ตามตอ้งการ (บาท)               อตัราส่วนก าไรส่วนเกนิถวัเฉลีย่ 
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ตวัอย่างท่ี 4.10 การวางแผนก าไรส าหรบักิจการท่ีขายสินค้าหลายชนิด กรณีไม่มีภาษี
เงินได้มาเก่ียวข้อง 

จากตัวอย่างที่ 4.9 บริษัท ประหยัดการค้า จํากัด ทําการผลิตและขายสินค้า 2 ชนิด คือ 
สินค้า A และสินค้า B ถ้าผู้บริหารของบริษัท ฯ ต้องการกําไรจากการดําเนินงาน (กําไรก่อนหัก
ภาษี) เท่ากับ 1,200,000 บาท ให้คํานวณหาปริมาณการขายและยอดขายเพื่อให้ได้กําไรตาม
ต้องการ 

จากข้อมูลตามตัวอย่างที่ 4.9 บริษัทฯ มีกําไรส่วนเกินต่อหน่วยถัวเฉลี่ย เท่ากับ 100 
บาทต่อหน่วย และ สัดส่วนการขายของสินค้าทั้งสองชนิด คือ สินค้า A เท่ากับ 3/5 หรือ 60% 

และ สินค้า B เท่ากับ 2/5 หรือ 40% 

 

วิธีการค านวณ 

คํานวณหาปริมาณการขายของสินค้าทั้งสองชนิด เพื่อให้ได้กําไรตามที่ต้องการ   
    ปริมาณการขาย (หน่วย)       =   ต้นทุนคงที่รวม + กําไรก่อนหักภาษี 

     เพื่อให้ได้กําไรตามต้องการ               กําไรส่วนเกินต่อหน่วยถัวเฉลี่ย 

      =    750,000 + 1,200,000 

                      100 

      =    1,950,000  

               100 

=    19,500 หน่วย 

 

การคํานวณปริมาณการขายของสินค้าแต่ละชนิด สามารถคํานวณได้ดังนี้ 
  ปริมาณการขายของสินค้า A =   19,500 x 3/5 

      =   11,700 หน่วย  

 หรือ ยอดขาย ณ จุดคุ้มทุนของสินค้า A =   11,700 x 200 

      =   2,340,000 บาท 

   

ปริมาณการขายของสินค้า B =   19,500 x 2/5 

      =   7,800 หน่วย 

 หรือ ยอดขาย ณ จุดคุ้มทุนของสินค้า B =   7,800 x 300 

      =   2,340,000 บาท 
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ตวัอย่างท่ี 4.11 การวางแผนก าไรส าหรบักิจการท่ีขายสินค้าหลายชนิด กรณีมีภาษีเงิน
ได้มาเก่ียวข้อง 

จากตัวอย่างที่ 4.9 บริษัท ประหยัดการค้า จํากัด ทําการผลิตและขายสินค้า 2 ชนิด 
ได้แก่ สินค้า A และสินค้า B ซึ่งผู้บริหารของบริษัท ฯ ต้องการกําไรสุทธิ (กําไรหลังหักภาษี) 
เท่ากับ 1,000,000 บาท ให้คํานวณหาปริมาณการขายและยอดขายเพื่อให้ได้กําไรตามต้องการ 
ถ้าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล เท่ากับ 20% 

จากข้อมูลตามตัวอย่างที่ 4.9 บริษัทฯ มีกําไรส่วนเกินต่อหน่วยถัวเฉลี่ย เท่ากับ 100 
บาทต่อหน่วย และ สัดส่วนการขายของสินค้าทั้งสองชนิด คือ สินค้า A เท่ากับ 3/5 หรือ 60% 

และ สินค้า B เท่ากับ 2/5 หรือ 40% 

 

วิธีการค านวณ 

การคํานวณหาปริมาณการขายของสินค้าทั้งสองชนิด เพื่อให้ได้กําไรตามที่ต้องการ   
    ปริมาณการขายเพื่อให้ได้ =    ต้นทุนคงที่รวม +    กําไรหลังหักภาษี 

         กําไรตามต้องการ(หน่วย)                     1 – อัตราภาษี 
          กําไรส่วนเกินต่อหน่วยถัวเฉลี่ย 

= 750,000 + 1,000,000 

                                    1 - 0.2 

                   100 

  =    750,000 + 1,250,000 

                100 

= 2,000,000 

                                 100 

    =     20,000 หน่วย  

การคํานวณปริมาณการขายของสินค้าแต่ละชนิด สามารถคํานวณได้ดังนี้ 
  ปริมาณการขายของสินค้า A =   20,000 x 3/5 

      =   12,000 หน่วย  

 หรือ ยอดขาย ณ จุดคุ้มทุนของสินค้า A =   12,000 x 200 

      =   2,400,000 บาท 

   

ปริมาณการขายของสินค้า B =   20,000 x 2/5 

      =   8,000 หน่วย 

 หรือ ยอดขาย ณ จุดคุ้มทุนของสินค้า B =   8,000 x 300 

      =   2,400,000 บาท 
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ระดบัภาระผกูพนัด าเนินงาน  

การดําเนินงานของธุรกิจจะเห็นได้ว่ามีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวางแผนกําไรของ
ธุรกิจอยู่หลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด ความสามารถในการขายสินค้า 
คุณภาพของสินค้า การกําหนดราคาสินค้า และรวมไปถึงการควบคุมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการวางแผนกําไร นั่นคือ โครงสร้าง
ต้นทุน (Cost Structure) ของธุรกิจ ลักษณะของต้นทุนเม่ือแบ่งตามพฤติกรรมของต้นทุน 
ต้นทุนจะประกอบด้วย ต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงที่ ผู้บริหารต้องตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้าง
ต้นทุนของธุรกิจว่าจะให้ต้นทุนแต่ละประเภทมีสัดส่วนเท่าใด จะมีจํานวนต้นทุนคงที่และต้นทุน
ผันแปรเท่าใด ต้นทุนประเภทใดมากกว่า ประเภทใดน้อยกว่า เพราะสัดส่วนของต้นทุนจะมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงกําไรจากการดําเนินงานของกิจการ 

นั่นคือ ถ้ากิจการมีต้นทุนคงที่สูง เช่น มีการลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สํานักงาน 
หรือลงทุนในโรงงานจํานวนมาก แต่มีต้นทุนผันแปรต่ํา เช่น เครื่องจักรมีประสิทธิภาพมาก ทํา
ให้ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตน้อยลง หรือใช้จํานวนคนงานน้อยลง ซึ่งมีผลทําให้ต้นทุน
ค่าแรงงานทางตรงลดลง นอกจากนี้ การที่ผู้บริหารลงทุนในเครื่องจักรจํานวนมาก ทําให้กิจการ
มีกําลังการผลิตที่เพียงพอ สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามความต้องการของลูกค้า และเม่ือ
ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นจนสามารถชดเชยต้นทุนคงที่ได้ทั้งหมด กําไรของกิจการจะเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่สูง เพราะต้นทุนผันแปรต่ํา หรือกําไรส่วนเกินต่อหน่วยสูงขึ้น  

แต่อย่างไรก็ตาม การที่กิจการมีโครงสร้างต้นทุนที่เป็นต้นทุนคงที่สูง จะมีความเสี่ยงสูง
ในกรณีที่ปริมาณการขายของกิจการลดลง เนื่องจากกิจการลดต้นทุนคงที่ได้ยากในระยะสั้น จึง
ทําให้กิจการที่มีต้นทุนคงที่มาก มีแนวโน้มที่จะขาดทุนมากกว่ากิจการที่มีสัดส่วนของต้นทุน
คงที่ที่ต่ํากว่า  

ดังนั้น โครงสร้างต้นทุนของธุรกิจที่แตกต่างกันจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
กําไรในสัดส่วนที่แตกต่างกัน ซึ่งการวัดการเปลี่ยนแปลงกําไรของกิจการ สามารถวัดได้โดย
พิจารณาจาก ระดับภาระผูกพันดําเนินงาน (Degree of Operating Leverage : DOL) ซึ่งเป็น
การเปรียบเทียบระหว่างกําไรส่วนเกินเทียบกับกําไรจากการดําเนินงาน ความแตกต่างของ
กําไรทั้งสองรายการนี้ เกิดจากต้นทุนคงที่ กําไรจากการดําเนินงานคือกําไรส่วนเกินที่หักด้วย
ต้นทุนคงที่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ระดับภาระผูกพันดําเนินงานจะทําให้ผู้บริหารทราบว่า 
กําไรจากการดําเนินงานจะเปลี่ยนแปลงเป็นกี่เท่าเม่ือเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของยอดขาย ซึ่ง
ระดับภาระผูกพันดําเนินงาน (DOL) มีสูตรในการคํานวณ ดังนี้  

  
  ระดบัภาระผกูพนัด าเนินงาน (DOL)   =         ก าไรส่วนเกนิ 

                                                ก าไรจากการด าเนินงาน 
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กล่าวโดยสรุป ระดับภาระผูกพันดําเนินงานจะทําให้ผู้บริหารทราบถึงความเสี่ยงที่จะ
เกิดจากการดําเนินงาน หรือการเปลี่ยนแปลงในยอดขายที่จะส่งผลต่อกําไรที่กิจการจะได้รับ ค่า
ระดับภาระผูกพันดําเนินงานยิ่งสูงมากเท่าไร ยิ่งมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นมากเท่านั้น  

เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุน และการนําเอาระดับภาระผูกพันดําเนินงานมาใช้
ในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกําไรของกิจการ จะแสดงการคํานวณดังตัวอย่างที่ 4.12  
 

ตวัอย่างท่ี 4.12  

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับยอดขาย ต้นทุนและกําไรของบริษัท อุดรการค้า จํากัด และ
บริษัท กรุงเทพการค้า จํากัด มีดังนี้  
                 บริษทั                    บริษทั 

        อดุรการค้า จ ากดั                     กรงุเทพการค้า จ ากดั 

         จ านวนเงิน            %  จ านวนเงิน     % 

ปริมาณการขาย     20,000 หน่วย                20,000  หน่วย
 ยอดขาย          1,000,000           100          1,000,000         100 

หัก ต้นทุนผันแปร  400,000    40  250,000  25 

กําไรส่วนเกิน   600,000    60  750,000  75 

หัก ต้นทุนคงที ่   480,000    48  630,000  63 

กําไรจากการดําเนินงาน  120,000    12  120,000  12 

  

จากข้อมูลข้างต้น สามารถคํานวณหาระดับภาระผูกพันดําเนินงาน เพื่อพิจารณาความ
เสี่ยงในการดําเนินงาน ได้ดังนี้ 
    ระดับภาระผูกพันดําเนินงาน (DOL)    =         กําไรส่วนเกิน 

                                                   กําไรจากการดําเนินงาน 

 

ระดับภาระผูกพันดําเนินงานของ  =    600,000      
บริษัท อุดรการค้า จํากัด                     120,000        

      =   5 เท่า 
 

ระดับภาระผูกพันดําเนินงานของ  =   750,000       
บริษัท กรุงเทพการค้า จํากัด            120,000   

      =   6.25 เท่า 
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จากตัวอย่างข้างต้น ระดับภาระผูกพันดําเนินงานของบริษัท อุดรการค้า จํากัด เท่ากับ 
5 เท่า และระดับภาระผูกพันดําเนินงานของบริษัท กรุงเทพการค้า จํากัด เท่ากับ 6.25 เท่า ซึ่ง
หมายถึง บริษัท กรุงเทพการค้า จํากัด มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงผลกําไรได้มากกว่า
บริษัท อุดรการค้าจํากัด นั่นคือ ถ้าหากกิจการสามารถขายสินค้าได้มากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจ
มีการขยายตัว ผู้บริโภคซื้อสินค้ามากขึ้น กําไรจากการดําเนินงานของทั้งสองบริษัทจะเพิ่มขึ้น 
นั่นคือ กําไรจากการดําเนินงานของบริษัท อุดรการค้า จํากัด ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 5 เท่าของการ
เปลี่ยนแปลงของยอดขาย ส่วนกําไรจากการดําเนินงานของบริษัท กรุงเทพการค้า จํากัด ก็จะ
เพิ่มขึ้นเป็น 6.25 เท่าของการเปลี่ยนแปลงของยอดขาย เช่น ถ้าหากยอดขายของทั้งสองบริษัท
เพิ่มขึ้น 5 % กําไรจากการดําเนินงานของบริษัท อุดรการค้า จํากัด ก็จะเพิ่มขึ้น 25% (5% x 5 

เท่า) ส่วนกําไรจากการดําเนินงานของบริษัท กรุงเทพการค้า จํากัดก็จะเพิ่มขึ้น 31.25% (5% x 
6.25 เท่า) 

แต่ในทางกลับกัน ถ้าหากกิจการทั้งสองมียอดขายลดลง จะมีผลทําให้กําไรจากการ
ดําเนินงานของบริษัท อุดรการค้า จํากัด และบริษัท กรุงเทพการค้า จํากัดลดลง 5 เท่า และ 
6.25 เท่าของการเปลี่ยนแปลงยอดขายของแต่ละบริษัท ตามลําดับ 

เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกําไรจากการดําเนินงาน เม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงของยอดขาย โดยคํานึงถึงระดับภาระผูกพันดําเนินงาน (DOL) สามารถอธิบาย
และแสดงการคํานวณดังแสดงในตัวอย่างที่ 4.13 

 

ตวัอย่างท่ี 4.13  
 จากตัวอย่างที่ 4.12 ถ้าบริษัท อุดรการค้า จํากัด และบริษัท กรุงเทพการค้า จํากัด มี
ยอดขายเพิ่มขึ้น 5% จากยอดขายเดิม ทั้งสองบริษัท ข้อมูลรายได้และต้นทุนต่างๆ เป็นดังน้ี   
                  บริษทั                    บริษทั 

        อดุรการค้า จ ากดั                     กรงุเทพการค้า จ ากดั 

         จํานวนเงิน           %  จํานวนเงิน    % 

ปริมาณการขาย     21,000         หน่วย               21,000 หน่วย
 ยอดขาย          1,050,000          100          1,050,000        100 

หัก ต้นทุนผันแปร  420,000    40  262,500  25 

กําไรส่วนเกิน   630,000    60  787,500  75 

หัก ต้นทุนคงที่   480,000      630,000  

กําไรจากการดําเนินงาน  150,000      157,500   



174  

 

จากผลการคํานวณข้างต้น จะเห็นได้ว่า เม่ือยอดขายของบริษัททั้งสองบริษัทเพิ่มขึ้น 
5% กําไรจากการดําเนินงานของบริษัท อุดรการค้า จํากัด เพิ่มขึ้นจากเดิม 120 ,000 บาท เป็น 
150,000 บาท นั่นคือเพิ่มขึ้น 30,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 25% ของกําไรจากการ
เนินงานเดิม (30,000  120,000) และบริษัท กรุงเทพการค้า จํากัด เพิ่มขึ้นจากเดิม 120,000 
บาท เป็น 157,500 บาท นั่นคือเพิ่มขึ้น 37,500 บาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขั้น 31.25% ของ
กําไรจากการเนินงานเดิม (37,500  120,000) 

 

ในทางกลับกัน ถ้าหากยอดขายของบริษัททั้งสองบริษัทลดลง 10% จากยอดขายเดิม 
ข้อมูลรายได้และต้นทนุต่างๆ ของบริษัททั้งสองบริษัท จะแสดงได้ดังนี้   
                  บริษทั                    บริษทั 

        อดุรการค้า จ ากดั                     กรงุเทพการค้า จ ากดั 

         จ านวนเงิน           %  จ านวนเงิน    % 

ปริมาณการขาย     18,000         หน่วย               18,000 หน่วย
 ยอดขาย            900,000          100            900,000        100 

หัก ต้นทุนผันแปร  360,000    40  225,000  25 

กําไรส่วนเกิน   540,000    60  675,000  75 

หัก ต้นทุนคงที ่   480,000      630,000  

กําไรจากการดําเนินงาน   60,000                 45,000   

 

จากผลการคํานวณข้างต้น จะเห็นได้ว่า เม่ือยอดขายของบริษัททั้งสองบริษัทลดลง 
10% กําไรจากการดําเนินงานของบริษัท อุดรการค้า จํากัด ลดลงจากเดิม 120 ,000 บาท เป็น 
60,000 บาท นั่นคือลดลง 60,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราลดลง 50% (10% x 5 เท่า) ของกําไร
จากการเนินงานเดิม (60,000  120,000) และบริษัท กรุงเทพการค้า จํากัด ลดลงจากเดิม 
120,000 บาท เป็น 45,000 บาท นั่นคือลดลง 75,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราลดลง 62.50% 

(10% x 6.25 เท่า) ของกําไรจากการเนินงานเดิม (45,000  120,000) 
 

ดังนั้น จากตัวอย่างข้างต้น จะสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงกําไรของบริษัท นั่นคือ ระดับภาระผูกพันดําเนินงาน (DOL) ซึ่งสามารถพิจารณา
ได้จากโครงสร้างต้นทุนของบริษัท ถ้าหากมีโครงสร้างต้นทุนที่แตกต่างกัน เช่น ต้นทุนคงที่สูง
กิจการก็จะมีระดับภาระผูกพันดําเนินงานที่สูงตามไปด้วย นั่นคือ ถ้าบริษัทมีระดับภาระผูกพัน
ดําเนินงานสูง เม่ือยอดขายเพิ่มขึ้น ถึงแม้จะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ตาม จะมีผลทําให้กําไรจาก
การดําเนินงานเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูง แต่ถ้าบริษัทมียอดขายลดลง ก็จะส่งผลให้กําไรจากการ
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ดําเนินงานลดลงในสัดส่วนที่สูงเช่นกัน ดังนั้น ผู้บริหารควรพยายามที่จะเพิ่มยอดขายให้กับ
บริษัท เพราะจะทําให้กําไรจากการดําเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้นนั่นเอง 

 

ผลกระทบท่ีเกิดจากความแตกต่างของโครงสร้างต้นทนุ 

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ทั้งสองบริษัทมียอดขายและกําไรจากการดําเนินงาน
เท่ากัน (12 % จากยอดขายทั้งสองบริษัท) แต่โครงสร้างของต้นทุนมีความแตกต่างกัน คือ 
บริษัท อุดรการค้า จํากัด มีต้นทุนผันแปรรวมมากกว่าบริษัท กรุงเทพการค้า จํากัด ในทาง
ตรงกันข้าม โครงสร้างของต้นทุนส่วนของต้นทุนคงที่รวมจะต่ํากว่าบริษัท กรุงเทพการค้า จํากัด 
ซึ่งความแตกต่างในโครงสร้างของต้นทุนดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงกําไรของ
บริษัททั้งสองแห่งทําให้การเปลี่ยนแปลงกําไรมีความแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณการขาย
หรือยอดขายเท่ากันก็ตาม ดังตัวอย่างแสดงการคํานวณการเปลี่ยนแปลงกําไรจากการ
ดําเนินงาน ดังนี ้

สมมติให้บริษัททั้งสองแห่งมียอดขายเพิ่มขึ้น 5% หรือเท่ากับ 50,000 บาทจะสามารถ
คํานวณกําไรท่ีเพิ่มขึ้นของแต่ละบริษัทดังนี้ 

                     บริษทั อดุรการค้า จ ากดั    บริษทั กรงุเทพการค้า จ ากดั 

ยอดขายที่เพิ่มขึ้น            50,000                    50,000            

อัตราส่วนกําไรส่วนเกิน        60 %        75 % 

กําไรส่วนเกินเพิ่มขึ้น   30,000      37,500   

              (60% x 50,000)        (75% x 50,000)  

 % ของกําไรที่เพิ่มขึ้น       60 %     0 % 

30,000   x 100  37,500   x 100 

50,000   50,000 

 

นอกจากนี้ ถ้านําข้อมูลข้างต้นไปคํานวณหาจุดคุ้มทุนของบริษัททั้งสองแห่งจะสามารถ
คํานวณได้ดังนี้ 
                บริษทั อดุรการค้า จ ากดั    บริษทักรงุเทพการค้า จ ากดั        

ราคาขายต่อหน่วย               50.00   50.00 

หัก ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย    20.00   12.50 

กําไรส่วนเกินต่อหน่วย     30.00   37.50 
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                 บริษทั อดุรการค้า จ ากดั    บริษทั กรงุเทพการค้า จ ากดั 

จุดคุ้มทุน (หน่วย)         =  480,000          = 630,000 

       30      37.50 

            = 16,000  หน่วย                  = 16,800 หน่วย 

 

จากการคํานวณจุดคุ้มทุนของบริษัท อุดรการค้า จํากัดและบริษัท กรุงเทพการค้า 
จํากัด เท่ากับ 16,000 หน่วย และ 16,800 หน่วยตามลําดับ ซึ่งจุดคุ้มทุนไม่เท่ากัน ทั้งๆที่ 
ยอดขายและกําไรจากการดําเนินงานเท่ากัน เป็นเพราะทั้งสองบริษัทมีโครงสร้างต้นทุนที่
แตกต่างกัน จึงทําให้บริษัททั้งสองแห่งมีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะได้กําไรหรือขาดทุนไม่
เท่ากัน จะเห็นได้ว่า บริษัทที่มีโครงสร้างต้นทุนคงที่ในสัดส่วนที่สูงกว่าจะมีความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานที่สูงกว่าบริษัทที่มีโครงสร้างต้นทุนคงที่ที่ต่ํากว่า ดังนั้นธุรกิจจึงควรบริหารจัดการ
โครงสร้างต้นทุนให้เหมาะสม ไม่ควรให้มีต้นทุนคงที่ในสัดส่วนที่มากเกินไป หรือพยายาม
ควบคุมต้นทุนในส่วนต้นทุนคงที่ให้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงของกิจการ 

 

สรปุ 

การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและกําไรเป็นเทคนิคในการพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อกําไรของธุรกิจซึ่งประกอบด้วยต้นทุน และปริมาณการขาย ถ้าต้นทุนไม่ว่าจะเป็นต้นทุนผัน
แปรหรือต้นทุนคงที่ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกําไรของกิจการเช่นกัน 
ดังนั้นผู้บริหารควรที่จะให้ความสําคัญกับปัจจัยต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องและนํามาใช้ประกอบการ
วางแผน การควบคุม การกํากับและการตัดสินใจ ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหาร การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกําไรในบทนี้ ได้ศึกษาถึงเรื่องกําไรส่วนเกิน
ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ กําไรส่วนเกินรวม กําไรส่วนเกินต่อหน่วย และอัตราส่วนกําไรส่วนเกิน 
นอกจากนี้ได้ศึกษาถึงเรื่องจุดคุ้มทุนทั้งในกรณีที่มีสินค้าเพียงชนิดเดียว และมากกว่าหนึ่งชนิด 
นอกจากจุดคุ้มทุน ซึ่งเป็นจุดที่ทําให้รายได้เท่ากับค่าใช้จ่าย หรือเป็นจุดที่ไม่มีกําไรและไม่
ขาดทุนแล้ว ยังศึกษาเรื่องการวางแผนกําไรในกรณีที่ไม่มีภาษีเงินได้มาเกี่ยวข้องและมีภาษีเงิน
ได้มาเกี่ยวข้อง และส่วนเกินที่ปลอดภัยทั้งที่เป็นจํานวนเงินและอัตราส่วนเกินที่ปลอดภัย รวม
ไปถึงโครงสร้างของต้นทุน โดยการวัดระดับภาระผูกพันดําเนินงานของธุรกิจ เพื่อให้ทราบถึง
ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงกําไรจากการดําเนินงานของกิจการเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
ยอดขายของบริษัททั้งในทางที่เพิ่มขึ้น และลดลง  
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. ให้เติมตัวเลขในช่องว่างให้สมบูรณ์ โดยแต่ละกรณีเป็นอิสระจากกัน 

ข้อ ราคาขาย
ต่อหน่วย 

ต้นทุนผนั
แปรต่อ
หน่วย 

ปริมาณ
การขาย 

ก าไรส่วนเกิน
รวม 

ต้นทุนคงท่ี
รวม 

ก าไรจาก
การ

ด าเนินงาน 

1 80 50 5,000 …………….. ………….. 56,000 

2 62 …………… 10,000 180,000 100,000 …………. 
3 …………… 24 9,000 90,000 40,000 ………….. 
4 100 68 …………… 48,000 …………... 24,000 

5 85 50 2,000 …………. 50,000 …………. 
 

ข้อ 2. บริษัท บอส จํากัด  ทําการผลิตและขายสินค้า 2 ชนิด ได้แก่ สินค้า AA และสินค้า BB 
โดยบริษัทมีข้อมูลสินค้าทั้งสองชนิด ดังนี้ 
       สินค้า AA สินค้า BB 

ปริมาณการขายสินค้า (หน่วย)            15,000  10,000 

ราคาขายต่อหน่วย (บาท)       50    150 

ต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ ประกอบด้วย 

 วัตถุดิบทางตรง (บาทต่อหน่วย)      10     30 

 ค่าแรงทางตรง (บาทต่อหน่วย)        5     25 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร (บาทต่อหน่วย)     8     15 

 ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร (บาทต่อหน่วย)  7        10 

ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานรวม (แยกสินค้าแต่ละชนิด) ประกอบด้วย     

 ค่าโฆษณา (บาท)         80,000       220,000 

 ค่าเช่า (บาท)          50,000       150,000 

 เงินเดือนผู้บริหาร (บาท)         70,000       130,000 

 

ให้ท า  

1. คํานวณหากําไรส่วนเกินรวม (Contribution Margin)  
2. กําไรส่วนเกินต่อหน่วย (Unit Contribution Margin)  
3. อัตราส่วนกําไรส่วนเกิน (Contribution Margin Ratio)  



178  

 

ข้อ 3. บริษัท บอส จํากัด  ทําการผลิตและขายโทรศัพท์มือถือ 2 ยี่ห้อ ได้แก่ ซัมซุงฮีโร่   และ  
ออปโป โดยบริษัทมีข้อมูลสินค้าทั้งสองชนิด ดังนี้ 
      ซมัซุงฮีโร่   ออปโป   

ปริมาณการขายสินค้า (หน่วย)           5,000     2,000 

ราคาขายต่อหน่วย (บาท)     500     2,500 

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาท)     280     1,800 

ต้นทุนคงที่รวม (แยกสินค้าแต่ละชนิด)   300,000          500,000 

 

ให้ท า  

1. คํานวณหากําไรส่วนเกินรวม (Contribution Margin)  
2. กําไรส่วนเกินต่อหน่วย (Unit Contribution Margin)  
3. อัตราส่วนกําไรส่วนเกิน (Contribution Margin Ratio)  

4. จากข้อมูลข้างต้น ถ้าบริษัท บอส จํากัด มีเงินลงทุนจํากัด สามารถผลิตสินค้าได้
เพียงชนิดเดียว บริษัทจะเลือกสินค้าชนิดใดเข้ามาจําหน่าย เพราะเหตุใด 

 

ข้อ 4. บริษัท น้ําทิพย์ จํากัด เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายน้ําขวดยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ
การเงินของบริษัทกําลังพิจารณาเกี่ยวกับการวางแผนกําไรของปี 25x1 โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับ
ต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  

ปริมาณการผลิตและขาย          2,000 หน่วย 

ราคาขายต่อหน่วย            500 บาทต่อหน่วย 

ต้นทุนการผลิต 

 วัตถุดิบทางตรง    70 บาทต่อหน่วย   

 ค่าแรงงานทางตรง           100 บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร  60 บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)     100,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 ค่านายหน้าและค่าขนส่งต่อหน่วย  25 บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่รวม       80,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารคงที่รวม     120,000 บาท 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 
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ให้ท า 

1. คํานวณหาปริมาณขาย ณ จุดคุ้มทุน และยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน 

2. ถ้าบริษัทต้องการกําไรหลังหักภาษีเท่ากับ 250,000 บาท จะต้องมียอดขายเท่าใด และ
พิสูจน์ยอดขายท่ีทําให้ได้กําไรตามต้องการ 

3. คํานวณส่วนเกินที่ปลอดภัย และอัตราส่วนเกินท่ีปลอดภัย 

4. คํานวณปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุนใหม่ ในกรณีดังต่อไปนี้ (แต่ละกรณีเป็นอิสระ 

จากกัน) 
4.1. ค่าแรงงานทางตรงเพิ่มขึ้น 

4.2. ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น 

4.3. ราคาขายต่อหน่วยลดลงจาก 500 บาท เป็น 450 บาท 

4.4. ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยและราคาขายต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 10% 

 

ข้อ 5. บริษัท ประกอบการค้า จํากัด ทําการผลิตและขายกระเป๋าหนัง ในเดือนที่ผ่านมาบริษัท
ขายกระเป๋าได้  3,000 ใบ ราคาขายต่อใบ 1,200 บาท โดยมีข้อมูลต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ดังนี้ 

ต้นทุนการผลิต 

วัตถุดิบทางตรง         75  บาทต่อหน่วย 

ค่าแรงงานทางตรง         80 บาทต่อหนว่ย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร       55 บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่(รวม)           520,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร       40 บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่ (รวม)       400,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารคงที่ (รวม)   630,000 บาท 

 

ให้ท า 

1. คํานวณต้นทุนผันแปรต่อหน่วย และต้นทุนคงที่รวม (บาท) 
2. คํานวณหากําไรส่วนเกินรวม กําไรส่วนเกินต่อหน่วย และอัตราส่วนกําไรส่วนเกิน 

3. คํานวณหาจุดคุ้มทุน (หน่วย) และยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน (บาท) 
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ข้อ 6. ในระหว่างปี 2560 บริษัท สีฟ้า จํากัด เป็นบริษัทที่ทําการผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูป จํานวน 
60,000 ชุด โดยบริษัทมีข้อมูลที่แสดงในงบกําไรขาดทุนดังน้ี 

ขาย        9,000,000 

หัก ต้นทุนขาย 

 ต้นทุนการผลิตผันแปร   3,600,000 

 ต้นทุนการผลิตคงที่   1,200,000 4,800,000 

กําไรขั้นต้น       4,200,000 

หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร 600,000 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ 700,000 1,300,000 

กําไรจากการดําเนินงาน      2,900,000 

 

ให้ท า 

1. คํานวณหาจุดคุ้มทุน ทั้งที่เป็นจํานวนหน่วยและจํานวนเงิน   
2. ถ้าบริษัทต้องการกําไรสุทธิ (กําไรหลังหักภาษี) 3,500,000 บาท บริษัทต้องขายเสื้อผ้า

สําเร็จรูปจํานวนกี่ชุด และคิดเป็นจํานวนเงินกี่บาท (อัตราภาษีเงินได้ 20%)  
3. ถ้าบริษัทต้องการตัดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร ออกโดยให้ลูกค้าเป็น

ผู้รับผิดชอบส่วนนี้เอง 5 บาท กิจการจะต้องขายเสื้อผ้ากี่ชุดจึงจะคุ้มทุน และคิดเป็น
จํานวนเงินเท่าไร  

4. ถ้าบริษัทต้องการเพิ่มราคาขายเป็นชุดละ 200 บาท และทําให้ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นเป็น 
2,000,000 บาท ต้นทุนการผลิตผันแปรต่อหน่วยได้มากที่สุดเท่าไร จึงจะทําให้บริษัท
ขายเสื้อผ้าได้คุ้มทุนพอดี ถ้าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปรยังคงเท่าเดิม  
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ข้อ 7. บริษัท เอสแอนด์เอ็ม  จํากัด ทําการผลิตและขายขนมคุ้กกี้ ได้ประมาณการปริมาณการ
ขายของเดือนหน้า โดยคาดว่าบริษัทจะขายได้ 1,500 ถุง ราคาขายต่อถุง 150 บาท โดยมี
ข้อมูลประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 

ต้นทุนการผลิต  
วัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย             45  บาทต่อหน่วย 

ค่าแรงงานทางตรงต่อหน่วย          10 บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อหน่วย      15 บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)           22,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยประมาณ 

ค่านายหน้า                12  บาทต่อหน่วย 

ค่าโฆษณา (รวม)               15,000 บาท 

ค่าเบี้ยประกันภัยสํานักงาน (รวม)      16,000 บาท 

เงินเดือนผู้บริหาร (รวม)  20,000 บาท 

ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์สํานักงาน      8,600 บาท 

 

ให้ท า 

1. คํานวณต้นทุนผันแปรต่อหน่วย และต้นทุนคงที่รวมเท่ากับกี่บาท  
2. คํานวณหากําไรส่วนเกินรวม กําไรส่วนเกินต่อหน่วย และอัตราส่วนกําไรส่วนเกิน  

3. คํานวณหาจุดคุ้มทุน (หน่วย) และยอดขาย ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับกี่บาท  
 

ข้อ 8. ในระหว่างปี 25X1 บริษัท  ฟ้าประทาน จํากัด เป็นบริษัทที่ทําการผลิตและขายจักรยาน
เสือภูเขา จํานวน  2,500  คัน โดยบริษัทมีข้อมูลที่แสดงในงบกําไรขาดทุนดังน้ี 

         หน่วย: บาท 

ขาย                  12,500,000 

หัก ต้นทุนขาย 

 ต้นทุนการผลิตผันแปร     3,000,000 

 ต้นทุนการผลิตคงที่      3,500,000   6,500,000 

กําไรขั้นต้น         6,000,000 
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หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย (ค่านายหน้า)               500,000 

 ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่ (ค่าโฆษณา)      1,000,000 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานคงที่       1,980,000  3,480,000 

กําไรจากการดําเนินงาน       2,520,000 

หัก ภาษีเงินได้ 15%         378,000 

กําไรสุทธิ       2,142,000 

 

ให้ท า (การเปลี่ยนแปลงตัวแปรของโจทย์แต่ละข้อไม่เกี่ยวข้องกัน) 
1. คํานวณหาจุดคุ้มทุน ทั้งที่เป็นจํานวนหน่วย (คัน) และจํานวนเงิน (บาท)  
2. ถ้าบริษัทต้องการกําไรสุทธิ 4,250,000 บาท บริษัทต้องขายจักรยานจํานวนกี่คัน  และ

คิดเป็นจํานวนเงินกี่บาท (อัตราภาษีเงินได้สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 15 %)  
3. ถ้าบริษัทต้องการเพิ่มงบโฆษณาอีก 20% จากงบเดิม ส่วนต้นทุนคงที่รายการอื่นๆ

ยังคงเท่าเดิม นอกจากนี้ผู้จัดการฝ่ายขายเพิ่มราคาสินค้าอีก 10 % จากราคาขายเดิม โดยที่
ต้นทุนผันแปรยังคงเท่าเดิม กิจการจะต้องขายจักรยานกี่คันจึงจะคุ้มทุน และคิดเป็นจํานวนเงิน
เท่าไร  

4. ถ้ารัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําโดยลดลงจากเดิม 10 
% มีผลทําให้ ต้นทุนการผลิตผันแปรลดลง ถ้าบริษัทขายสินค้าได้จํานวนเพิ่มขึ้นจากเดิม 20% 
บริษัทจะมีกําไรจากการดําเนินงานเท่ากับเท่าใด ถ้าราคาขายต่อหน่วยและต้นทุนคงที่อื่นๆไม่มี
การเปลี่ยนแปลง  
 

ข้อ 9. ในระหว่างปี 25X2 บริษัท  ฟ้าประทาน จํากัด เป็นบริษัทที่ทําการผลิตและขายจักรยาน
ออกกําลังกาย จํานวน  3,000  คัน โดยบริษัทมีข้อมูลที่แสดงในงบกําไรขาดทุนดังน้ี 

         หน่วย: บาท 

ขาย                  15,000,000 

หัก ต้นทุนผันแปร: 
 ต้นทุนการผลิตผันแปร      3,600,000 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (ค่านายหน้า)              600,000   4,200,000 

กําไรส่วนเกิน         10,800,000 
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หัก ต้นทุนคงที่:  
 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่       3,500,000 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่     2,980,000   6,480,000 

กําไรจากการดําเนินงาน        4,320,000 

หัก ภาษีเงินได้ 15%           648,000 

กําไรสุทธิ         3,672,000 

 

ให้ท า 

1. คํานวณหากําไรส่วนเกินรวม กําไรส่วนเกินต่อหน่วย และอัตรากําไรส่วนเกิน  
2. คํานวณหาจุดคุ้มทุนทั้งที่เป็นจํานวนหน่วย (คัน) และจํานวนเงิน (บาท)  
3. ถ้าบริษัทลดราคาขายจักรยานลงอีก 10 % ทําให้ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 20% ส่วน

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ยังคงเท่าเดิม ให้คํานวณหากําไรสุทธิของบริษัทจะมีจํานวน
เท่ากับเท่าใด บริษัทควรใช้นโยบายการลดราคาสินค้าหรือไม่ เพราะเหตุใด  

4. ถ้าบริษัทต้องการเพิ่มงบโฆษณาอีก 20% จากงบเดิม ส่วนต้นทุนคงที่รายการอื่นๆ
ยังคงเท่าเดิม โดยที่ราคาขายต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอีก 10%  ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
เปลี่ยนแปลงได้สูงสุดเท่าใด จึงจะทําให้กิจการขายจักรยานได้คุ้มทุนเท่าเดิม 

 

ข้อ 10. บริษัท ศรีชัย จํากัด  มีปริมาณการผลิตและขายสินค้า 2 ชนิด คือ สินค้า X และ Y มี
ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและขายดังนี้  

         สินค้า X    สินค้า Y  

ราคาขายต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)   100        60 

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)   50        25 

ปริมาณการขาย (หน่วย)          1,000    2,000 

ต้นทุนคงที่รวม (เป็นต้นทุนของสินค้าทั้ง 2 ชนิด)   60,000  

 

ให้ท า 

1. คํานวณหาจุดคุ้มทุนร่วม (หน่วย) ของสินค้าทั้ง 2 ชนิด 

2. คํานวณหาจุดคุ้มทุน (หน่วย) และยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน (บาท) ของสินค้า X และสินค้า 
Y (แยกทีละชนิด) 
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3. จัดทํางบกําไรขาดทุนแบบแสดงกําไรส่วนเกิน แยกสินค้าแต่ละชนิด พร้อมทั้งแสดง
กําไรรวมของทั้งบริษัท 

 

ข้อ 11. บริษัท ชัยพัฒนา จํากัด  มีปริมาณการผลิตและขายสินค้า 2 ชนิด คือ สินค้า X และ Y 
มีข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและขายดังนี้  

      สินค้า ก สินค้า ข สินค้า ค 

ราคาขายต่อหน่วย       100       60    200 

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย         50      25    110 

ปริมาณการขาย (หน่วย)     1,000  2,000  3,000 

ต้นทุนคงที่รวม (เป็นต้นทุนของสินค้าทั้ง 3 ชนิด)          120,000  

 

ให้ท า 

1. คํานวณกําไรส่วนเกินถัวเฉลี่ยต่อหน่วย 

2. คํานวณหาจุดคุ้มทุนร่วม (หน่วย) ของสินค้าทั้ง 3 ชนิด 

3. คํานวณหาจุดคุ้มทุน (หน่วย) และยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน (บาท) ของสินค้าทั้ง 3 ชนิด 

4. จัดทํางบกําไรขาดทุน แบบแสดงกําไรส่วนเกิน แยกสินค้าแต่ละชนิด พร้อมทั้งแสดง
กําไรรวมของทั้งบริษัท 

5. ถ้าบริษัทต้องการกําไรก่อนหักภาษีจํานวน 150,000 บาท ต้องขายสินค้าแต่ละชนิด
จํานวนเท่าใด 
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บทท่ี  5   

ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม 

การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของธุรกิจซื้อขายสินค้า ธุรกิจผลิตสินค้า รวมไปถึงการ
คํานวณต้นทุนบริการของธุรกิจให้บริการ จะประกอบด้วย ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยต้นทุน 
(Cost Objects) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ต้นทุนทางตรง (Direct Costs) และ
ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Costs) ซึ่งต้นทุนทางตรง เป็นต้นทุนที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า
เป็นของผลิตภัณฑ์หรือการบริการชนิดใด เช่น สําหรับธุรกิจอุตสาหกรรม ต้นทุนทางตรง 
ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง และค่าแรงงานทางตรง เป็นต้นทุนทางตรงของผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิด เนื่องจากกิจการทราบถึงปริมาณการใช้วัตถุดิบและจํานวนชั่วโมงแรงงานที่นํามาใช้ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้อย่างชัดเจนว่าต้องใช้จํานวนเท่าใด จึงสามารถบอกได้ว่าต้นทุนของ
วัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรงมีจํานวนเท่าใด ดังนั้นส่วนใหญ่ธุรกิจแต่ละประเภทไม่มี
ปัญหาในการคํานวณต้นทุนทางตรง ให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 

 ส่วนต้นทุนทางอ้อม ซึ่งเป็นต้นทุนที่ได้รับการจัดสรรให้กับผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ 
โดยใช้เกณฑ์หรือฐานการปันส่วนที่เหมาะสม เพื่อปันส่วนให้กับผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้นๆ 
ต้นทุนทางอ้อมของธุรกิจอุตสาหกรรม เช่น ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นในโรงงาน ได้แก่ ค่า
เสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เป็นต้น ซึ่งต้นทุนในลักษณะนี้ การปันส่วนให้กับผลิตภัณฑ์ค่อนข้างยาก เนื่องจากว่า ไม่
สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของผลิตภัณฑ์หรือการบริการชนิดใด แต่ละผลิตภัณฑ์หรือ
การบริการมีการใช้ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนเหล่านี้จํานวนเท่าใด ดังนั้น จึงเป็นผลทําให้การเลือกใช้
เกณฑ์ในการปันส่วนต้นทุน ระบุได้ค่อนข้างยาก จึงทําให้การปันส่วนต้นทุนทางอ้อมให้กับ
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการไม่มีความเหมาะสม ซึ่งมีผลต่อการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ทําให้
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ไม่มีความถูกต้องเท่าท่ีควร  

นอกจากนี้ ต้นทุนทางอ้อมมีความสําคัญต่อธุรกิจแต่ละประเภทมากขึ้น เนื่องจากใน
ปัจจุบันต้นทุนทางอ้อมเกิดขึ้นมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกระบวนการผลิตมีความซับซ้อน
มากกว่าในอดีต แต่ผลิตภัณฑ์หรือการบริการมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น โรงงานผลิต
รถยนต์มีการผลิตรถยนต์หลายรุ่น แต่มีการใช้เครื่องจักรตัวเดียวกัน หรือ ใช้พื้นที่ในการผลิตที่
เดียวกัน มีการใช้นํ้า ใช้ไฟร่วมกัน ค่าน้ําค่าไฟจึงเป็นของหลายแผนก เป็นต้น หรือถ้าพิจารณา
ในด้านการดําเนินงานของแต่ละแผนกที่อยู่ในกิจการเดียวกัน อาจมีการใช้อุปกรณ์สํานักงาน
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ร่วมกัน ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน เป็นความรับผิดชอบของหลายแผนก
ร่วมกัน ดังนั้น เพื่อให้การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์หรือการบริการมีความเหมาะสม จึงต้องมี
การปันส่วนต้นทุนทางอ้อมเหล่านี้ให้กับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรียกว่า การ
จัดสรรหรือปันส่วนต้นทุน (Cost Allocation) โดยใช้เกณฑ์การปันส่วนที่มีความสัมพันธ์โดยตรง
หรือมีความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล (Cause and Effect Relationship) กับสิ่งที่ต้องการจะ
คิดต้นทุน (Cost Objects) หรือมีการใช้เกณฑ์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด เพื่อให้การคํานวณ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์หรือการบริการของแต่ละชนิดมีความถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง
มากขึ้นน่ันเอง  

 

แนวคิดของการปันส่วนต้นทนุ 

แนวคิดของการปันส่วนต้นทุน คือการปันส่วนต้นทุนเข้าสู่ตัวผลิตภัณฑ์หรือการบริการ 
โดยใช้เกณฑ์การปันส่วนที่มีความสัมพันธ์โดยตรง หรือมีความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลกับ
หน่วยต้นทุนมากที่สุด (Garrison and et al., 2012 : 258) ซึ่งส่วนใหญ่ต้นทุนที่ถูกปันส่วน
มักจะเป็นต้นทุนทางอ้อม ดังอธิบายไว้แล้วข้างต้น 

สําหรับตําราฉบับนี้ เน้นการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของธุรกิจผลิตสินค้า ดังนั้น ส่วน
ใหญ่ต้นทุนทางอ้อมของธุรกิจประเภทนี้ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งการปันส่วนค่าใช้จ่ายการ
ผลิตตามระบบการคํานวณต้นทุนแบบเดิม ส่วนใหญ่จะปันส่วนไปตามปริมาณการผลิต 
(Volume – based Allocation) เป็นหลัก เนื่องจากสมัยก่อนการผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ได้มี
กระบวนการผลิตที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์มีเพียงไม่กี่ชนิดในหนึ่งโรงงานหรือมีผลิตภัณฑ์เพียง
แค่ชนิดเดียว กระบวนการผลิตไม่ได้มีหลายขั้นตอนหรือมีความซับซ้อนมากเช่นในปัจจุบัน 
ดังนั้น การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง อาจใช้ปริมาณการผลิต 
หรือชั่วโมงแรงงานทางตรงเป็นเกณฑ์ในการปันส่วน หรือ ถ้าโรงงานนั้นใช้เครื่องจักรในการ
ผลิตเป็นส่วนใหญ่ อาจใช้ชั่วโมงเครื่องจักรเป็นเกณฑ์ในการปันส่วน ก็ถือว่ามีความถูกต้องแล้ว 
แต่ในปัจจุบันโรงงานหน่ึงๆ มีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เทคโนโลยีที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตมีความทันสมัยมากขึ้น ดังนั้น ค่าใช้จ่ายการผลิตไม่ได้มีความสัมพันธ์กับ
ปริมาณการผลิต หรือชั่วโมงแรงงานทางตรง หรือชั่วโมงเครื่องจักรโดยตรง จึงทําให้การ
คํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง หรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 
การคํานวณต้นทุนโดยใช้ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม (Activity - Based Costing : ABC) จึง
ได้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อนํามาใช้ในการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ให้มีความถูกต้องหรือใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงมากขึ้น ซึ่งระบบการคํานวณต้นทุนตามฐานกิจกรรมนี้ คํานึงถึงกิจกรรมที่มีความ
หลายหลายในกระบวนการผลิตของการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด และแต่ละกิจกรรมมีสาเหตุที่
ทําให้เกิดต้นทุนหรือตัวผลักดันต้นทุน (Cost Drivers) ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปันส่วนต้นทุน



187 

 

 

 

โดยใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ย่อมทําให้การปันส่วนต้นทุนมี
ความถูกต้องมากกว่าที่จะใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเป็นฐานในการคํานวณสําหรับทั้งโรงงาน หรือ
แยกคํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตของแต่ละแผนกในโรงงาน แต่อย่างไรก็ตาม การนําเอา
ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรมมาใช้อาจไม่เหมาะกับทุกธุรกิจ ซึ่งแต่ละธุรกิจจําเป็นจะต้อง
พิจารณาถึงผลประโยชน์ และข้อจํากัดของระบบการคํานวณต้นทุนแบบใหม่นี้  

 

วตัถปุระสงคข์องการปันส่วนต้นทนุ 

จากแนวคิดการปันส่วนต้นทุนข้างต้น จะเห็นว่าการปันส่วนต้นทุนทางอ้อมให้เหมาะสม
มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การปันส่วนต้นทุนให้มีความ
ถูกต้อง เหมาะสมในธุรกิจ เพื่อวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความ
ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

และ 3) เพื่อให้เกิดการประเมินผลการดําเนินงานที่ดีมากขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์ของการปันส่วน
ต้นทุนสามารถอธิบายรายละเอียดในแต่ละหัวข้อได้ดังนี้ (ปรับปรุงจากสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 
2552) 

 

1. เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีมีความถกูต้องและเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ 

     การเกิดขึ้นของรายการต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายบางรายการในงบกําไรขาดทุน เกิดจาก
การใช้ทรัพยากรร่วมกันกับแผนกอื่นๆหรือ หน่วยงานอื่นในองค์กรเดียวกัน ทําให้ต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายรายการนั้น ๆ ควรได้รับการปันส่วนให้กับแผนกที่เกี่ยวข้อง ด้วยหลักเกณฑ์หรือฐาน
การคิดต้นทุนที่มีความถูกต้องหรือมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยตรงกับสิ่งที่
ต้องการคิดต้นทุนหรือหน่วยต้นทุนนั้นๆ เช่น ผู้จัดการแผนกผลิตสินค้าชนิดหนึ่งได้ให้แผนก
ออกแบบผลิตภัณฑ์ทําการออกแบบสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้นต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกแบบของแผนก ควรได้รับการปันส่วนไปให้กับแผนกที่ทํา
การผลิตสินค้านั้นๆ เพราะยิ่งถ้าการออกแบบมีความยุ่งยาก ซับซ้อนในการออกแบบหรือ ต้อง
ผ่านกระบวนการผลิตที่หลากหลายจะยิ่งทําให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายมีจํานวนมาก การปันส่วน
ต้นทุนดังกล่าวควรจะถูกปันส่วนให้กับแผนกผลิตด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสมมากที่สุด เพื่อให้แผนก
ผลิตสามารถคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง และจะส่งผลต่อการนําข้อมูลไปใช้ในการ
ตัดสินใจต่อไป เช่น นําข้อมูลไปใช้เป็นฐานในการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
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2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรพัยากรร่วมกนั 

      การปันส่วนต้นทุนเป็นการคํานวณต้นทุนการผลิตหรือการบริการให้กับหน่วยงาน
ย่อย เช่น แผนกต่างๆ ในองค์กร ที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เนื่องจากหน่วยงานใดที่ได้รับการ
ปันส่วนต้นทุนตามการใช้ทรัพยากรหรือการบริการ หน่วยงานนั้นจะมีความตระหนักในภาระ
ต้นทุนที่หน่วยงานนั้นๆ ได้รับการปันส่วนมา ซึ่งมีผลทําให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ถ้าหากไม่มีแนวคิดของการปันส่วนต้นทุน รวมไปถึงใช้เกณฑ์การปัน
ส่วนไม่เหมาะสมอาจจะส่งผลต่อการใช้ทรัพยากร ทําให้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น 
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีตัดสินใจซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อมาใช้ในการดําเนินงานของ
ธุรกิจ แผนกต่างๆ มีการใช้เครื่องถ่ายเอกสารร่วมกัน แต่ถ้าบริษัทไม่มีแนวคิดของการปันส่วน
ไปตามการใช้งาน อาจมีผลทําให้พนักงานแต่ละแผนกใช้เครื่องถ่ายเอกสารโดยไม่มี
ประสิทธิภาพ อาจถ่ายเอกสารที่ไม่มีความจําเป็นต่องาน ทําให้ค่าใช้จ่ายจากการใช้เครื่องถ่าย
เอกสารสูงเกินความจําเป็น ดังนั้น การปันส่วนต้นทุนด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสม มีผลต่อการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน และท่ีสําคัญสามารถส่งผลต่อการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

3. เพ่ือให้เกิดการประเมินผลการด าเนินงานได้ดีมากขึ้น 

     ข้อมูลที่นํามาใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อใช้ประเมินผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงานย่อยในกิจการ เช่น แผนก สาขา เขตการขาย หรือ โครงการ เป็นต้น 
จําเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของหน่วยงานย่อยนั้นที่มีความ
ถูกต้อง เพื่อประเมินผลว่าผู้จัดการแผนกใดมีความสามารถของการทํากําไรได้ดีกว่าแผนกอื่น 
หรือผู้จัดการสาขาใดมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดีกว่า การจะวัดผลการดําเนินงานได้
ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลต้นทุนของหน่วยงานย่อยต่างๆ มี
ความถูกต้องมากน้อยแค่ไหน การปันส่วนต้นทุนมีความสําคัญต่อการนําเสนอข้อมูล จําเป็น
อย่างยิ่งว่า ต้นทุนที่เกิดขึ้นต้องจําแนกให้ได้ว่าต้นทุนใดเป็นต้นทุนที่ควบคุมได้โดยหน่วยงาน
นั้นๆ (ต้นทุนทางตรง) และต้นทุนใดที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยหน่วยงานนั้นๆ หรือเป็นของทั้ง
องค์กร (ต้นทุนทางอ้อม หรือ ต้นทุนร่วม) เพราะการจะวัดผลการดําเนินงานของหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งควรวัดแต่เฉพาะส่วนที่ผู้บริหารของหน่วยงานย่อยนั้นรับผิดชอบหรือควบคุมได้ 
ต้นทุนส่วนที่ควบคุมไม่ได้ ไม่ควรจะนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ เพราะอาจทําให้ผล
การประเมินมีความไม่ยุติธรรม ดังนั้นการนําเสนอข้อมูลแยกตามส่วนงานย่อยจึงควรพิจารณา
ถึงความสอดคล้องของการเกิดขึ้นหรือการใช้ข้อมูลหรือการใช้ทรัพยากร ซึ่งข้อมูลจะถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่น้ัน จําเป็นต้องอาศัยแนวคิดของการปันส่วนต้นทุนที่ถูกต้องเหมาะสมมากที่สุด 
เพื่อช่วยในการนําเสนอข้อมูลให้มีความถูกต้องและยุติธรรมนั่นเอง 
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องคป์ระกอบของการปันส่วนต้นทนุ 

จากวัตถุประสงค์ของการปันส่วนต้นทุนข้างต้น จะเห็นได้ว่า การจะปันส่วนต้นทุนให้
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จําเป็นจะต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบสําคัญที่มีผลต่อการปันส่วน
ต้นทุน ซึ่งองค์ประกอบของการปันส่วนต้นทุน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ สิ่งที่ต้องการ
คํานวณต้นทุนหรือหน่วยต้นทุน การจัดกลุ่มต้นทุนทางอ้อม และ เกณฑ์การปันส่วนต้นทุนหรือ
ตัวผลักดันต้นทุน ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบได้ดังนี้ (ปรับปรุงจากสมนึก 
เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2552) 

 

1. ส่ิงท่ีต้องการค านวณต้นทุน  

      การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์หรือการบริการ จะมีสิ่งที่ต้องการคํานวณต้นทุนหรือ
หน่วยต้นทุนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะการดําเนินธุรกิจ หรือลักษณะของสินค้า เช่น บริษัท 
ดุสิตธานี จํากัด เป็นธุรกิจโรงแรม ดังนั้น สิ่งที่ต้องการจะคิดต้นทุนของบริษัทคือ การบริการ
ห้องพักของโรงแรม การคํานวณหาต้นทุนที่ใช้ทั้งหมดในการให้บริการห้องพักแต่ละห้อง รวมไป
ถึงการบริการอื่นๆที่บริษัทให้กับลูกค้า จะถือว่าเป็นหน่วยต้นทุน (Cost Objects) ของบริษัท 
ยกตัวอย่างเช่น บริษัท ฮอนด้า จํากัด เป็นธุรกิจที่ทําการผลิตรถยนต์ สิ่งที่ต้องการจะคิดต้นทุน
การผลิตหรอืหน่วยต้นทุนของบริษัท คือ รถยนต์แต่ละรุ่นที่บริษัทออกจําหน่ายในท้องตลาด คิด
เป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อคันที่ผลิตได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการกําหนดสิ่งที่ต้องการคํานวณต้นทุนหรือ
หน่วยต้นทุนเป็นองค์ประกอบที่สําคัญตัวหนึ่งที่แต่ละกิจการต้องทราบเพื่อให้ง่ายต่อการกําหนด
เกณฑ์หรือฐานในการปันส่วนต้นทุน และทําให้การคํานวณต้นทุนมีความถูกต้องและเหมาะสม
มากที่สุด 

 

2. การจดักลุ่มต้นทุนทางอ้อม  

      นอกจากหน่วยต้นทุน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการปันส่วนต้นทุนแล้ว การ
จัดกลุ่มต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost Pools) ที่กิจการต้องการปันส่วนให้กับหน่วยต้นทุนถือ
เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเช่นกัน โดยทั่วไปต้นทุนทางอ้อม ของแต่ละธุรกิจจะเกิดขึ้น
จากหลายแผนกที่มีการใช้ต้นทุนทางอ้อมเหล่านั้นร่วมกัน หรือเกิดจากกิจกรรมการดําเนินจาก
หลายกิจกรรม ลักษณะการเกิดขึ้นของต้นทุนทางอ้อมขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเกิดต้นทุนของ
การเกิดต้นทุนหรือตัวผลักดันต้นทุน (Cost Drivers) ที่มีความหลายหลาย ดังนั้นเพื่อให้การปัน
ส่วนต้นทุนมีความถูกต้องและเหมาะสมมากที่สุด จึงจําเป็นต้องมีการจัดกลุ่มต้นทุนทางอ้อมที่
เกิดจากสาเหตุหรือตัวผลักดันต้นทุนที่คล้ายกันหรืออาจเป็นตัวเดียวกัน มารวมไว้ด้วยกันหรือ
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จัดเป็นกลุ่มต้นทุนกลุ่มเดียวกัน โดยไม่คํานึงว่าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทางอ้อมนั้นเป็นต้นทุน
ประเภทใด หรือเกิดขึ้นในแผนกใด แล้วทําการปันส่วนกลุ่มต้นทุนทางอ้อมเหล่านั้นตามสาเหตุ
หรือตัวผลักดันต้นทุนตัวเดียวกัน ทําให้การปันส่วนต้นทุนมีความถูกต้อง เหมาะสมหรือ
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

 

3. การเลือกเกณฑห์รือฐานในการปันส่วน  

     องค์ประกอบสุดท้ายของการปันส่วนต้นทุนคือ การเลือกเกณฑ์หรือฐานการปันส่วน 
(Cost Allocation Base) หรือที่เรียกว่า ตัวผลักดันต้นทุน ที่เหมาะสมที่สุดในการปันส่วนต้นทุน
ทางอ้อม โดยการกําหนดตัวผลักดันต้นทุน ต้องคํานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยต้นทุนกับ
สาเหตุของการเกิดต้นทุน ควรจะมีความสัมพันธ์กันโดยตรง หรือ มีความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุ
เป็นผลกัน (Cause and effect relationship) มากที่สุด เช่น ค่าน้ําค่าไฟในโรงงาน ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณการใช้ของแต่ละแผนกในโรงงาน ค่าซ่อมบํารุงเครื่องจักร ขึ้นอยู่กับจํานวนชั่วโมงของ
การใช้เครื่องจักร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนย้ายวัตถุดิบ ขึ้นอยู่กับจํานวนครั้งของการขนย้าย 
หรือถ้าเป็นการปันส่วนต้นทุนร่วม (Joint Costs หรือ Common Costs) ให้กับผลิตภัณฑ์ร่วม 
(Joint Products) แต่ละประเภทของกิจการ อาจจะใช้มูลค่าการขายของผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละ
ประเภทเป็นเกณฑ์ในการปันส่วนต้นทุนร่วม เป็นต้น 

    จากคําอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของการปันส่วนต้นทุนทางอ้อมข้างต้น เพื่อให้มี
ความชัดเจน สามารถแสดงดังภาพที่ 5.1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1 แสดงองค์ประกอบของการปันส่วนต้นทุน 

กลุ่มตน้ทุนทางออ้ม (Indirect Cost Pools) 

เช่น ค่าน ้าค่าไฟ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษา
เครื่องจกัร เป็นตน้ 

สิง่ทีต่อ้งการค านวณตน้ทุน (Cost Objects) 

เช่น ผลติภณัฑ ์แผนก ลกูคา้ โครงการ  
เป็นตน้ 

การปนัสว่นตน้ทนค านึงถงึตวัผลกัดนัตน้ทุน (Cost Drivers) 

ทีม่คีวามสมัพนัธอ์ย่างเป็นเหตุเป็นผลมากทีส่ดุ 
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การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นต้นทนุผลิตภณัฑ ์

การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าสู่ตัวผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในปัจจุบันสามารถแบ่งได้เป็น 2 
ระบบ ได้แก่ ระบบต้นทุนแบบเดิม (Traditional Cost System)  และระบบต้นทุนตามฐาน
กิจกรรม (Activity-based Costing) (ปรับปรุงจากศศิวิมล มีอําพล, 2556)  

 

1. ระบบต้นทุนแบบเดิม  

       การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้ ระบบต้นทุนแบบเดิม (Traditional Cost 

System) ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ในส่วนของ
ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง และค่าแรงงานทางตรง เป็นต้นทุนที่สามารถคํานวณและระบุได้อย่าง
ชัดเจนว่ามีต้นทุนเท่าใด เพราะต้นทุนทั้งสองประเภทนี้ จะผันแปรไปตามปริมาณการผลิต นั่น
คือ ปริมาณการผลิตมาก ทําให้ต้องใช้วัตถุดิบจํานวนมากและชั่วโมงการทํางานของแรงงาน
ทางตรงก็มาก จึงเป็นผลทําให้ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง และค่าแรงงานทางตรงมีจํานวนมากตาม  

      แต่สําหรับค่าใช้จ่ายการผลิตซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนทางอ้อม จะถูกจัดสรรหรือปันส่วน
เข้าสู่ผลิตภัณฑ์โดยการคํานวณหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรล่วงหน้า (Predetermined 

Manufacturing Overhead Rate) ใช้อัตรานั้นเพียงอัตราเดียวเพื่อปันส่วนให้กับผลิตภัณฑ์ทุก
ชนิดที่อยู่ในโรงาน ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร สามารถคํานวณโดยใช้สูตรดังน้ี  

 

     
 

การคํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร จะนําเอาค่าใช้จ่ายการผลิตรวมไปหารด้วย
เกณฑ์ที่นํามาใช้ในการจัดสรร ซึ่งเกณฑ์ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับว่ากิจการมีลักษณะการผลิตเป็น
อย่างไร โรงงานที่ทําการผลิตอาจมีลักษณะที่แตกต่างกันในกระบวนการของการผลิต และ
ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต 

ตัวอย่างของเกณฑ์ที่นํามาใช้ในการคํานวณหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร เช่น 
จํานวนหน่วยของสินค้าที่ผลิตได้ แรงงานทางตรง ชั่วโมงแรงงานทางตรง ชั่วโมงเครื่องจักร 
เป็นต้น เหตุผลที่โรงงานใช้แรงงานทางตรง หรือชั่วโมงแรงงานทางตรงเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เพราะเห็นว่าการผลิตสินค้าส่วนใหญ่ใช้แรงงานคนเป็นหลัก ดังนั้น ค่าใช้จ่ายการผลิตมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับแรงงานทางตรงหรือชั่วโมงการทํางานของคนที่ทําการผลิต ดังนั้น จะ
เห็นได้ว่า ในอดีตกระบวนการผลิตสินค้าไม่ได้มีความยุ่งยากซับซ้อน โรงงานหนึ่งผลิตสินค้า
เพียงแค่ชนิดเดียว แต่มีจํานวนมาก การคํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรโดยใช้ชั่วโมง

อตัราค่าใชจ้า่ยการผลติจดัสรรล่วงหน้า = ค่าใชจ้า่ยการผลติรวม (โดยประมาณ) 
          (ระบบตน้ทุนแบบเดมิ)                        เกณฑท์ีใ่ชใ้นการจดัสรร 
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แรงงานทางตรงหรือชั่วโมงเครื่องจักรเป็นเกณฑ์ เพื่อนําไปจัดสรรให้กับผลิตภัณฑ์ในโรงงานนั้น
มีความถูกต้อง และเหมาะสมอยู่แล้ว  

แต่ในปัจจุบันสภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไป ในแต่ละอุตสาหกรรมมีการแข่งขันที่
สูงมากขึ้น มีการนําเอาเครื่องจักรซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิตสินค้ามากขึ้น 
ทําให้การใช้แรงงานคนเริ่มลดความสําคัญลง ส่งผลให้ค่าแรงงานทางตรงลงลง แต่ค่าใช้จ่ายการ
ผลิตมีจํานวนมากขึ้น นอกจากนี้ กระบวนการผลิตสินค้าของแต่ละโรงงานมีขั้นตอนหรือ
กิจกรรมในการผลิตสินค้าท่ีมีความหลากหลายและมีความซับซ้อนมากขึ้น โรงงานหนึ่งอาจผลิต
สินค้าหลายชนิด และแต่ละชนิดมีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน จํานวนที่ผลิตก็ไม่มากเหมือน
ในอดีต ขั้นตอนการผลิตซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่หลายหลาย และแต่ละกิจกรรมมีสาเหตุที่ทํา
ให้เกิดต้นทุนที่แตกต่างกัน ประเภทของค่าใช้จ่ายการผลิตก็มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม
บํารุงรักษาเครื่องจักร เป็นต้น ทําให้การใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตเพียงอัตราเดียวทั่วทั้ง
โรงงาน ที่คํานึงถึงแรงงานทางตรงหรือชั่วโมงแรงงานทางตรงเป็นเกณฑ์ในการคํานวณเพื่อ
จัดสรรเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ ไม่มีความถูกต้องและเหมาะสมเท่าที่ควร ซึ่งจะมีผลทําให้ต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องเช่นกัน และอาจส่งผลต่อการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ ทําให้ราคาสินค้าอาจสูง
เกินไปหรือต่ําเกินไป ดังนั้น การคํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตภายใต้ระบบการคํานวณต้นทุน
แบบเดิม เริ่มไม่มีความเหมาะสม สําหรับกระบวนการผลิตสินค้าในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้การ
คํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์มีความถูกต้องมากขึ้น จึงมีการพัฒนาระบบการคํานวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์แบบใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นในปัจจุบัน 
และการคํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตมีความถูกต้อง โดยคํานึงถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดต้นทุน
โดยตรงมากขึ้น ระบบต้นทุนแบบใหม่นี้เรียกว่า ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม (Activity - 

based Costing System : ABC System) 

เพื่อให้ เห็นถึงการปันส่วนต้นทุนโดยใช้ระบบต้นทุนแบบเดิม สามารถแสดง
ความสัมพันธ์ของต้นทุน และสิ่งที่ต้องการคิดต้นทุน ดังแสดงในภาพที่ 5.2 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.2 แสดงการปันส่วนต้นทุนโดยใช้ระบบต้นทุนแบบเดิม 

  

ตน้ทุนทางออ้ม หรอืค่าใชจ้่าย
การผลติ (Indirect Costs or 

Overhead Costs) 

สิง่ทีต่อ้งการค านวณตน้ทุน 

(Cost Objects)  

เช่น ผลติภณัฑ ์ลกูคา้  
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จากภาพที่ 5.2 สามารถอธิบายขั้นตอนการปันส่วนต้นทุนโดยใช้ระบบต้นทุนแบบเดิม 
โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้ดังนี้  

ขัน้ท่ี 1 คํานวณต้นทุนทางอ้อมหรือค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง หรือเกิดจากการ
ประมาณการของกิจการ ในรอบระยะเวลาบัญชีน้ันๆ  

ขัน้ท่ี 2 ปันส่วนต้นทุนทางอ้อมหรือค่าใช้จ่ายการผลิตที่ได้จากขั้นที่ 1 เข้าสู่สิ่งที่
ต้องการจะคํานวณต้นทุน เช่น ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ลูกค้าแต่ละราย หรือโครงการแต่ละ
โครงการ เป็นต้น ตามเกณฑ์ของการใช้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายการผลิตประเภทนั้นๆ  
 

2. ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม  

   การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ได้สนองต่อการสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากเทคโนโลยีที่นํามาใช้ในการผลิตสินค้า มีความซับซ้อนมากขึ้น จึงทําให้ค่าใช้จ่ายการ
ผลิตมีความหลากหลาย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแรงงานคนเพียงอย่างเดียว ระบบต้นทุนตามฐาน
กิจกรรม (Activity - based Costing : ABC) จึงเป็นระบบการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์แนวใหม่
เพื่อมาแก้ไขปัญหาของระบบการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์แบบเดิมให้มีความถูกต้องมากขึ้น 
โดยคํานึงถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้เกิดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายนั้น ซึ่งเรียกว่า การมีความสัมพันธ์
อย่างเป็นเหตุเป็นผล (Cause and Effect Relationship) มากขึ้น ดังนั้น ระบบต้นทุนตามฐาน
กิจกรรมเป็นระบบการจัดสรรต้นทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตให้กับกลุ่ม
หรือศูนย์ของกิจกรรม (Activity Cost Pools) ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าแต่ละชนิดก่อนอันดับ
แรก หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มหรือศูนย์ของกิจกรรมค่อยทําการคํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อ
หน่วยของแต่ละกิจกรรม (Activity - based Overhead Rate) ตามจํานวนของสาเหตุที่ทําให้
เกิดต้นทุนของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ซึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดต้นทุน ถูกเรียกว่า ตัวผลักดันต้นทุน 
(Cost Drivers) หลังจากนั้นค่อยจัดสรรต้นทุนเข้าสู่ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ตามจํานวนของตัว
ผลักดันต้นทุน ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ถ้ามีกระบวนการผลิตที่มีความซับซ้อนแตกต่างกัน การใช้
จํานวนตัวผลักดันต้นทุนย่อมไม่เท่ากัน และจะส่งผลให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายการผลิตที่ถูกจัดสรร
เข้าสู่ตัวผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทไม่เท่ากันด้วย  

     เพื่อให้เห็นถึงการปันส่วนต้นทุนโดยใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม สามารถแสดง
ความสัมพันธ์ของต้นทุน กิจกรรม และสิ่งที่ต้องการคิดต้นทุน ดังแสดงในภาพที่ 5.3 
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ภาพท่ี 5.3 แสดงการปันส่วนต้นทุนโดยใช้ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม 

(ปรับปรุงจาก Horngren, Datar and Rajan, 2015 : 180) 

 

จากภาพที่ 5.3 สามารถอธิบายขั้นตอนการปันส่วนต้นทุนโดยใช้ระบบต้นทุนตามฐาน
กิจกรรม โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้ดังนี้  

ขัน้ท่ี 1 คํานวณต้นทุนทางอ้อมหรือค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง หรือเกิดจากการ
ประมาณการของกิจการ ในรอบระยะเวลาบัญชีน้ันๆ  

ขัน้ท่ี 2 ปันส่วนต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายการผลิตที่ได้จากขั้นที่ 1 เข้าสู่กิจกรรมต่างๆ หรือ 
กลุ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าหรือสิ่งที่ต้องการจะคิดต้นทุนน้ันๆ  

ขัน้ท่ี 3 หลังจากนั้นให้จัดสรรหรือปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตของแต่ละกิจกรรมเข้าสู่สิ่ง
ที่ต้องการจะคํานวณต้นทุน เช่น ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ลูกค้าแต่ละราย หรือโครงการแต่ละ
โครงการ เป็นต้น ตามเกณฑ์ของการใช้ต้นทุนนั้นๆ หรือที่เรียกว่า สาเหตุของการเกิดต้นทุน 
หรือ ตัวผลักดันต้นทุน  

 

จากคําอธิบายข้างต้น จะเห็นได้ว่าการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ภายใต้ระบบต้นทุนตาม
ฐานกิจกรรม (ABC) มีคําสําคัญ (Key words) ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กิจกรรม กลุ่มหรือศูนย์
กิจกรรม และตัวผลักดันต้นทุน เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ความหมายของคําต่างๆ ได้
อธิบายไว้ในตารางที่ 5.1 ดังนี ้

 

ตารางท่ี 5.1 ความหมายของกิจกรรม กลุ่มหรือศูนย์กิจกรรม ตัวผลักดันต้นทุน 

ค าศพัท ์ ความหมาย 

กิจกรรม  

(Activities) 

เหตุการณ์หรือการกระทําทางธุรกิจ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดต้นทุน
ผลิตภัณฑ์หรือต้นทุนการบริการ 

ตัวผลักดันต้นทุน  

(Cost Drivers) 

สาเหตุหรือปัจจัยที่มีผลทําให้เกิดต้นทุน ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับการใช้ทรัพยากรในกิจกรรมหรือกลุ่มของกิจกรรมนั้นๆ  

 

 

กจิกรรม  
(Activities) 

 

ตน้ทุนทางออ้ม หรอื
ค่าใชจ้่ายการผลติ (Indirect 

Costs or Overhead Costs) 

) 

สิง่ทีต่อ้งการค านวณตน้ทุน 

(Cost Objects)  

เช่น ผลติภณัฑ ์ลกูคา้  
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) 
ค าศพัท ์ ความหมาย 

กลุ่มหรือศูนย์กิจกรรม
(Activity Cost Pools)  

กลุ่มของเหตุการณ์หรือการกระทําทางธุรกิจหลายๆเหตุการณ์ 
อาจมีลักษณะการกระทําที่ไม่เหมือนกัน (กิจกรรม) แต่มีสาเหตุที่
ก่อให้เกิดต้นทุนลักษณะเดียวกัน หรือตัวผลักดันต้นทุน
เหมือนกัน จะนํามาจัดเป็นกลุ่มหรือศูนย์กิจกรรม 

 

ขัน้ตอนการค านวณต้นทนุผลิตภณัฑต์ามระบบต้นทนุตามฐานกิจกรรม 

การนําเอาระบบการคํานวณต้นทุนตามฐานกิจกิจกรรมมาประยุกต์ใช้ จะมีขั้นตอนใน
การปฏิบัติดังนี ้

1. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งถึงกระบวน
สุดท้ายของการผลิต ระบุกิจกรรมหลักๆในแต่ละกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์
แต่ละชนิด (Activities)  

2. กําหนดตัวผลักดันต้นทุน (Cost Drivers) หรือ สาเหตุที่ทําให้เกิดต้นทุน ซึ่งตัว
ผลักดันต้นทุนนั้นต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายนั้นๆโดยตรง (Cause 

and effect relationship) 

3. จัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตให้กับแต่ละกิจกรรม หรือกลุ่มกิจกรรม (Activity Cost 

Pools) ที่อยู่ในกระบวนการผลิต 

4. คํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของตัวผลักดันต้นทุน ((Activity-based 

Overhead Rate or Cost per driver) ของแต่ละกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรม โดยการคํานวณหา
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของตัวผลักดันต้นทุน สามารถคํานวณได้ดังนี้  

 

 

 

 

5. จัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตสําหรับแต่ละกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรม (Manufacturing 

Overhead)  ให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดตามจํานวนตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละกิจกรรมที่
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ใช้ ซึ่งการคํานวณค่าใช้จ่ายการผลิตของแต่ละกิจกรรม สามารถคํานวณได้ดังนี้   

 

อตัราค่าใชจ้า่ยการผลติต่อหน่วย  =        ค่าใชจ้่ายการผลติของกจิกรรมนัน้ๆ  
     ของตวัผลกัดนัตน้ทุน      จ านวนตวัผลกัดนัตน้ทุนของกจิกรรมนัน้ๆ 

ค่าใชจ้่ายการผลติของแต่ละกจิกรรม =  จ านวนตวัผลกัดนัตน้ทุน X อตัราค่าใชจ้า่ยการ 
    ทีผ่ลติภณัฑใ์ชผ้ลติ          ผลติต่อหน่วยของ  
    ของแต่ละกจิกรรม           ตวัผลกัดนัตน้ทุน 
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6. คํานวณค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด โดยรวมค่าใช้จ่ายการ
ผลิตของแต่ละกิจกรรมที่เป็นของผลิตภัณฑ์นั้น และหารด้วยปริมาณสินค้าที่ผลิต ดังนี้ 
 

 

 

 เม่ือคํานวณค่าใช้ จ่ายการผลิตต่อหน่วยได้แล้ว จะสามารถคํานวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยได้ต่อไป (Product Cost per unit) ซึ่งประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย 

       จากคําอธิบายขั้นตอนของระบบการคํานวณต้นทุนตามฐานกิจกรรม สามารถสรุป
เป็นขั้นตอนของการคํานวณต้นทุนภายใต้ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม ดังแสดงในภาพที่ 5.4 
ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  5.4  ขั้นตอนของการคํานวณต้นทุนภายใต้ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม 

 ดังนั้น เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ภาพที่ 5.4 ได้ยกตัวอย่างข้อมูลของบริษัท 
รุ่งเรือง จํากัด โดยบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายการผลิตรวมและกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากการผลิต

ระบุกจิกรรม (Activities) หรอื ศูนยก์จิกรรม (Activity Cost Pools) 

ก าหนดตวัผลกัดนัตน้ทุน (Cost Drivers) 

ค านวณหาอตัราค่าใชจ้า่ยการผลติต่อหน่วยของตวัผลกัดนัตน้ทุน 

(Activity - based Overhead Rate) 

 

จดัสรรค่าใชจ้า่ยการผลติของแต่ละศูนยก์จิกรรม เขา้สู่ผลติภณัฑ ์ 
โดยค านึงถงึจ านวนของตวัผลกัดนัตน้ทุนของแต่ละกจิกรรมทีผ่ลติภณัฑใ์ช้

ในการผลติ (Product Costs) 

จดัสรรค่าใชจ้า่ยการผลติทัง้หมดทีใ่หก้บักจิกรรม หรอื ศูนยก์จิกรรม  

  ค่าใชจ้า่ยการผลติต่อหน่วย =    ค่าใชจ้า่ยการผลติรวมทุกกจิกรรมของผลติภณัฑน์ัน้  
             จ านวนหน่วยทีผ่ลติได ้(หน่วย) 

ค านวณตน้ทุนผลติภณัฑต่์อหน่วย (Product Cost per unit) 



197 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ A และผลิตภัณฑ์ B พร้อมทั้งตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละ
กิจกรรม ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนการจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตรวม และการคํานวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์โดยใช้ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม ดังแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 5.5  

     กิจกรรม (Activities)          ตวัผลกัดนัต้นทุน (Cost Drivers) 

1. กิจกรรมการสั่งซ้ือ   จํานวนครั้งของการสั่งซื้อ (ครั้ง) 
2. กิจกรรมการผลิต    จํานวนชั่วโมงเครื่องจักร (ชั่วโมงเครื่องจักร) 
3. กิจกรรมการตรวจสอบ  จํานวนครั้งของการตรวจสอบ (ครั้ง) 
4. กิจกรรมเก็บรักษา   จํานวนพื้นท่ีในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ (ตร.ม) 

     การจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตรวมทั้งโรงงาน จํานวน 1,5000,000 บาท โดยจัดสรร
ให้แต่ละกิจกรรมเท่ากับ 50,000 บาท 850,000 บาท 250,000 บาท และ 2,000,000 บาท 
ตามลําดับ และบริษัทฯมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละกิจกรรม 

ดังแสดงในตารางที่ 5.2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  5.5  ขั้นตอนการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีต้นทุนตามฐานกิจกรรม 

ค านวณอตัราค่าใชจ้่ายการผลติต่อหน่วยของ Cost Driver ของแต่ละกจิกรรม 

 ก าหนด Cost Drivers และหาจ านวน Cost Drivers ของแต่ละกจิกรรม 

จดัสรรค่าใชจ้่ายการผลติเขา้สูก่จิกรรมต่างๆ 

ค่าใชจ้่ายการผลติรวม เท่ากบั 1,500,000 บาท 

กจิกรรมการสัง่ซื้อ 

50,000 บาท 

กจิกรรมเกบ็รกัษา 
200,000 บาท 

 

กจิกรรมการตรวจสอบ 

250,000 บาท 

 

กจิกรรมการผลติ 

850,000 บาท 

 

จ านวนครัง้ของการสัง่ซื้อ 
500 ครัง้ 

 

จ านวนชัว่โมงเครือ่งจกัร 
2,500 ชัว่โมง 

 

จ านวนครัง้ของการตรวจสอบ 

200 ครัง้ 
 

จ านวนพืน้ที ่(ตร.ม) 
10,000 ตร.ม 

 

อตัราค่าใชจ้่ายการผลติ 

ต่อครัง้ของการโทรศพัท ์
100 บาทต่อครัง้ 

อตัราค่าใชจ้่ายการผลติ
ต่อชัว่โมงเครือ่งจกัร 
340 บาทต่อชัว่โมง 

อตัราค่าใชจ้่ายการผลติ 

ต่อครัง้ของการตรวจสอบ 

1,250 บาทต่อครัง้ 

อตัราค่าใชจ้่ายการผลติ 

ต่อตารางเมตร 
20 บาทต่อตร.ม 

ผลิตภณัฑ ์A ค่าใชจ้่ายการผลติต่อหน่วย = 324 บาท ผลิตภณัฑ ์B ค่าใชจ้่ายการผลติต่อหน่วย = 180 บาท 

 

200 ครัง้ 
20,000 บ. 

 

4,000 ตร.ม. 

80,000 บ. 
6,000 ตร.ม. 

120,000 บ. 
80 ครัง้ 

100,000บ. 
120 ครัง้ 

150,000 บ. 
1000 ชม. 

340,000 บ. 
 

1,500 ชม. 
510,000 บ. 

300 ครัง้ 
30,000 บ. 
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 จากภาพที่ 5.5 จะเห็นได้ว่า บริษัท รุ่งเรือง จํากัด ได้นําระบบต้นทุนตามฐาน
กิจกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อนํามาคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด คือ ผลิตภัณฑ์ A และ
ผลิตภัณฑ์ B โดยบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายการผลิตรวมทั้งสิ้น 1,5000,000 บาท และได้มีการจัดสรร
ให้กับแต่ละกิจกรรม ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการแบ่งประเภทของกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 กิจกรรมหลัก และมีตัวผลักดันต้นทุน ดังนี้  
 

ตารางท่ี 5.2  ตารางแสดงกิจกรรม ตัวผลักดันต้นทุน ค่าใช้จ่ายการผลิต จํานวนตัวผลักดัน
ต้นทุน และอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของตัวผลักดันต้นทุน 

 

กิจกรรม 
(Activities) 

 

ตวัผลกัดนัต้นทุน  
(Cost Drivers) 

ค่าใช้จ่าย
การผลิต 

(บาท) 

จ านวนตวั
ผลกัดนัต้นทุน

ของแต่ละ
กิจกรรม 

อตัราค่าใช้จา่ย 

การผลิตต่อ
หน่วยของตวั

ผลกัดนัต้นทุน* 

กิจกรรมการส่ังซื้อ จํานวนครั้งของการส่ังซื้อ  50,000 500 ครั้ง 100 บาท/ครั้ง 
กิจกรรมการผลิต จํานวนชัว่โมงเคร่ืองจักร 850,000 2,500 ชม. 340 บาท/ชม. 
กิจกรรมการ
ตรวจสอบ 

จํานวนครั้งของการ
ตรวจสอบ 

250,000 200 ครั้ง 1,250 บาท/ครั้ง 

กิจกรรมการเก็บ
รักษา 

จํานวนพื้นทีใ่นการ
จัดเก็บผลิตภัณฑ ์

200,000 10,000 ตร.ม. 20 บาท/ตร.ม. 

  
*การคํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของตัวผลักดันต้นทุน สามารถคํานวณได้

โดยนําเอาค่าใช้จ่ายการผลิตของแต่ละกิจกรรมเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจํานวนตัวผลักดันต้นทุน
ของแต่ละกิจกรรม เช่น อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของตัวผลักดันต้นทุนของกิจกรรมการ
สั่งซื้อ จะได้จาก 50,000 บาท/500 ครั้ง เท่ากับ 100 บาทต่อครั้ง เป็นต้น 

ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ต้องการคํานวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยของของผลิตภัณฑ์ A 

และผลิตภัณฑ์ B บริษัทฯ ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละกิจกรรมที่
ผลิตภัณฑ์ A และผลิตภัณฑ์ B ใช้ในกระบวนการผลิต  

เม่ือบริษัทฯ สามารถคํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของตัวผลักดันต้นทุนได้
แล้ว บริษัทฯ จะสามารถคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดได้ โดย
พิจารณาจากจํานวนตัวผลักดันต้นทุนที่ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งแต่ละ
ชนิดมีการใช้ไม่เทา่กัน เพราะกระบวนการผลิตมีความซับซ้อนแตกต่างกัน  
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จากภาพที่ 5.5 ผลิตภัณฑ์ A มีปริมาณการผลิตเท่ากับ 2,500 หน่วย ได้รับการจัดสรร
ค่าใช้จ่ายการผลิตจากกิจกรรมหลักทั้ง 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการสั่งซื้อ จํานวน 30,000 
บาท กิจกรรมการผลิต 510,000 บาทกิจกรรมการตรวจสอบ 150,000 บาท และกิจกรรมเก็บ
รักษา 120,000 บาท ดังนั้น ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ A จะเท่ากับ 324 บาท
ต่อหน่วย ((30,000 + 510,000+150,000+120,000) บาท/ 2500 หน่วย)  

จากข้อมูลข้างต้น เพื่อให้ง่ายต่อการคํานวณสามารถจัดทําเป็นตารางค่าใช้จ่ายการผลิต
ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ดังแสดงในตารางที่ 5.3  
 

ตารางท่ี 5.3 ตารางแสดงกิจกรรม จํานวนตัวผลักดันต้นทุน อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย
ของตัวผลักดันต้นทุนและค่าใช้จ่ายการผลิตของผลิตภัณฑ์ A 

 

กิจกรรม (Activities) 

จ านวนตวั
ผลกัดนัต้นทุน
ของผลิตภณัฑ ์

A 

อตัราค่าใช้จา่ย 

การผลิตต่อหน่วย
ของตวัผลกัดนั

ต้นทุน 

ค่าใช้จ่าย 

การผลิตของ
ผลิตภณัฑ ์A 

(บาท) 

กิจกรรมการส่ังซื้อ 300 ครั้ง 100 บาท/ครั้ง 30,000 

กิจกรรมการผลิต 1,500 ชม. 340 บาท/ชม. 510,000 

กิจกรรมการตรวจสอบ 120 ครั้ง 1250 บาท/ครั้ง 150,000 

กิจกรรมเก็บรักษา 6,000 ตร.ม. 20 บาท/ตร.ม. 120,000 

     รวม   810,000 

 

ส่วนผลิตภัณฑ์ B มีปริมาณการผลิตเท่ากับ 3,000 หน่วย ได้รับการจัดสรรค่าใช้จ่าย
การผลิตจากกิจกรรมหลักทั้ง 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการสั่งซื้อ จํานวน 20,000 บาท 
กิจกรรมการผลิต 340,000 บาท กิจกรรมการตรวจสอบ 100,000 บาท และกิจกรรมการเก็บ
รักษา 80,000 บาท ดังนั้น ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ B จะเท่ากับ 180 บาทต่อ
หน่วย ((20,000 + 340,000 + 100,000 + 80,000) บาท/ 3000 หน่วย) ดังแสดงในตารางที่ 5.4  
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ตารางท่ี 5.4   ตารางแสดงกิจกรรม จํานวนตัวผลักดันต้นทุน อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย
ของตัวผลักดันต้นทุนและค่าใช้จ่ายการผลิตของผลิตภัณฑ์ B 

 

กิจกรรม  
(Activities) 

จ านวนตวัผลกัดนั
ต้นทุนของ

ผลิตภณัฑ ์B 

อตัราค่าใช้จา่ย 

การผลิตต่อ
หน่วยของตวั
ผลกัดนัต้นทุน 

ค่าใช้จ่าย 

การผลิตของผลิตภณัฑ ์
B 

(บาท) 

กิจกรรมการส่ังซื้อ 200 ครั้ง 100 บาท/ครั้ง 20,000 

กิจกรรมการผลิต 1,000 ชม. 340 บาท/ชม. 340,000 

กิจกรรมการตรวจสอบ 80 ครั้ง 1250 บาท/ครั้ง 100,000 

กิจกรรมเก็บรักษา 4,000 ตร.ม. 20 บาท/ตร.ม. 80,000 

   540,000 

 

ประเภทของกิจกรรม 

การคํานวณต้นทุนตามฐานกิจกรรม (ABC) เป็นวิธีการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์อีกวิธี
หนึ่ง โดยใช้วิธีการจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าสู่กลุ่มหรือศูนย์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ก่อน แล้วจึงปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตเหล่านั้นเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ตามลําดับ ดังนั้นการแบ่ง
ประเภทกิจกรรมจึงถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งในการแบ่งกิจกรรมหลักเป็นกลุ่ม
หรือศูนย์กิจกรรมของระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
(ปรับปรุงจากศศิวิมล มีอําพล, 2556) 

1. กิจกรรมระดบัหน่วยผลิตภณัฑ ์ (Unit – level Activities) เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
เมื่อมีการผลิตสินค้าหน่ึงหน่วย ค่าใช้จ่ายการผลิตของกิจกรรมระดับนี้จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ
ปริมาณสินค้าที่ผลิต กิจกรรมระดับน้ี เช่น การประกอบชิ้นส่วน การทาสี เป็นต้น 

2. กิจกรรมระดบักลุ่มผลิตภณัฑ ์(Batch – level Activities) เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น
เม่ือมีการผลิตสินค้าจํานวนหนึ่งกลุ่ม ซึ่งอาจมีจํานวนสินค้าที่ผลิตมากกว่าหนึ่งหน่วย ตัวอย่าง
กิจกรรมระดับน้ี เช่น การเตรียมเครื่องจักร การสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น 

3. กิจกรรมระดบัชนิดผลิตภณัฑ ์ (Product – level Activities) เป็นกิจกรรมที่เกิด
ขึ้นกับผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหน่ึง โดยคํานึงถึงว่าจะมีปริมาณสินค้าเท่าใด กิจกรรมระดับนี้ เช่น 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การโฆษณาสินค้า เป็นต้น  

4. กิจกรรมระดบัลูกค้า (Customer – level Activities) เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ
ลูกค้าขององค์กรรายใดรายหนึ่ง กิจกรรมระดับนี้ เช่น การโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า การให้บริการ
หลังการขายเป็นรายบุคคล โดยไม่มีความเกี่ยวข้องกับปริมาณของสินค้า เป็นต้น 
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5. กิจกรรมระดบัทัว่ไป (Facility or General Operations – level Activities) เป็น
กิจกรรมที่สนับสนุนกิจกรรมหลักหรือเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้กระบวนการผลิตสินค้าหรือการ
ดําเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาใดๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่ากิจกรรมระดับนี้ไม่
มีความสัมพันธ์กับปริมาณของผลิตภัณฑ์ กลุ่มของผลิตภัณฑ์ ชนิดของผลิตภัณฑ์ หรือ ลูกค้า
รายใดรายหนึ่ง ตัวอย่างของกิจกรรมระดับนี้ เช่น การทําความสะอาด การดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในองค์กร การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร เป็นต้น 

ดังนั้น การแบ่งประเภทของกิจกรรมที่ถูกนํามาใช้ประกอบการคํานวณ มีหลายประเภท 
และทําให้ตัวผลักดันต้นทุนก็มีความหลากหลายเช่นกัน ขึ้นอยู่กับว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่
ทําให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งตัวผลักดันต้นทุนต้องมีความสัมพันธ์กับต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายอย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน (Cause and effect relationship) ตัวอย่างของกลุ่มหรือ
ศูนย์กิจกรรม พร้อมทั้งตัวผลักดันต้นทุน ดังแสดงไว้ในตารางที่ 5.5  
 

ตารางท่ี 5.5  ตัวอย่างกิจกรรมแต่ละระดับ และตัวผลักดันต้นทุน 

  
ระดบัของกิจกรรม กิจกรรม  

(Activities) 

ตวัผลกัดนัต้นทุน 

 (Cost Drivers) 

กิจกรรมระดับหน่วยผลิตภัณฑ ์

(Unit – level Activities) 

กิจกรรมมีความสมัพนัธก์บั
เครือ่งจกัร 

- การตัด 

- การพิมพ ์

- การเจาะ 

 

 

- ชั่วโมงเคร่ืองจักร 
 

 

กิจกรรมมีความสมัพนัธก์บั
แรงงานคน 

- การประกอบชิ้นส่วน 

- การทาส ี

- การเย็บผ้า 

 

 

- ชั่วโมงแรงงานทางตรง 
- ปริมาณการผลิต 

 

กิจกรรมระดับกลุ่มผลิตภัณฑ ์

(Batch – level Activities) 

- การเตรียมเคร่ืองจักร 
- การส่ังซื้อ 

- การตรวจสอบ 

 

- จํานวนครั้งการเตรียม 

- จํานวนครั้งการส่ังซื้อ 

- จํานวนครั้งของการตรวจสอบ
หรือเวลาการตรวจสอบ 
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ตารางท่ี 5.5  (ต่อ) 

 

การค านวณต้นทนุผลิตภณัฑต่์อหน่วย 

 การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถคํานวณโดยใช้ระบบต้นทุน
แบบเดิมและระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม ดังนั้น เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของการคํานวณ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ภายใต้ระบบต้นทุนแบบเดิม และระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม เพื่อให้เข้าใจ
เกี่ยวกับการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้งสองระบบ จะแสดงตัวอย่างการคํานวณของแต่ละระบบ 
ดังนี้ 

1. การค านวณต้นทุนผลิตภณัฑต่์อหน่วยภายใต้ระบบต้นทุนแบบเดิม 

     การคํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตภายใต้ระบบต้นทุนแบบเดิม สามารถคํานวณ
ได้ 2 วิธี ดังนี้  

1.1 การคํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตเพียงอัตราเดียวทั้งโรงงาน (Plant - Wide 

Overhead Rate) 

1.2 การคํานวณอัตราค่าใช้ จ่ายการผลิตประจําแต่ละแผนก (Departmental 

Overhead Rate) 

   การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ภายใต้ระบบต้นทุนแบบเดิม แต่ละวิธีสามารถแสดง
รายละเอียดการคํานวณได้ดังนี้ 

 

 

ระดบัของกิจกรรม กิจกรรม  

(Activities) 

ตวัผลกัดนัต้นทุน 

 (Cost Drivers) 

กิจกรรมระดับชนิดผลิตภัณฑ ์

(Product – level Activities) 

- การเตรียมเคร่ืองจักร 
- การส่ังซื้อ 

- การตรวจสอบ 

 

- จํานวนครั้งของการเตรียม 

- จํานวนครั้งของการส่ังซื้อ 

- จํานวนครั้งของการตรวจสอบ
หรือเวลาการตรวจสอบ 

กิจกรรมระดับลูกค้า(Customer – 

level Activities) 

-การโทรศัพทต์ิดต่อลูกค้า  
-การให้บริการหลังการขาย 

- จํานวนลูกค้าที่โทรติดต่อ 

- จํานวนลูกค้าที่ให้บริการ 
กิจกรรมระดับทั่วไป 

(Facility or General Operations 

– level Activities) 

- เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน 

- ค่าสาธารณูปโภค 

- ค่าเส่ือมราคาโรงงาน 

- ภาษีโรงเรือน 

- ค่าเบี้ยประกันโรงงาน 

- จํานวนพนักงาน 

- พื้นที่ตารางเมตร 
- พื้นที่ตารางเมตร 
- พื้นที่ตารางเมตร 
- พื้นที่ตารางเมตร 
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1.1 การค านวณอตัราค่าใช้จ่ายการผลิตเพียงอตัราเดียวทัง้โรงงาน   
          การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตเพียงอัตราเดียว (Plant wide Overhead Rate) 

ถือว่าเป็นวิธีการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตที่สะดวกและง่ายที่สุด เพราะวิธีนี้จะถือว่าค่าใช้จ่าย
การผลิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริงเป็นของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่อยู่ในโรงงาน และการ
ปันส่วนค่าใช้จ่ายให้กับผลิตภัณฑ์จะใช้เกณฑ์หรือฐานใดฐานหนึ่งเพื่อนํามาใช้ในการคํานวณ
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิต เช่น ปริมาณการผลิต ชั่วโมงแรงงานทางตรง ชั่วโมงเครื่องจักร เป็นต้น 
แต่การจะเลือกใช้เกณฑ์ใดนั้นต้องมีความสัมพันธ์กับลักษณะการดําเนินงานหรือกระบวนการ
ของการผลิต เช่น ถ้าโรงงานมีการใช้แรงงานคนในการผลิตผลิตภัณฑ์เป็นส่วนใหญ่ กิจการนั้น
ก็จะเลือกใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงเป็นเกณฑ์หรือฐานในการปันส่วน แต่ถ้าโรงงานนั้นใช้
เครื่องจักรในการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นเป็นค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร
หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องจักร เช่น ค่าบํารุงรักษาเครื่องจักร เป็นต้น กิจการก็มักจะ
ใช้ชั่วโมงเครื่องจักรเป็นเกณฑ์ในการปันส่วน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการปัน
ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตโดยใช้วิธีการคํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตเพียงอัตราเดียว สามารถ
สรุปเป็นสูตรในการคํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต ได้ดังนี้  

 

 

 

หรือ 

 

 

 

หรือ  
 

 

 

 

   เพือ่ให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จะอธิบายวิธีการคํานวณโดยใช้ตัวอย่างที่ 5.1  
 

 

 

อตัราค่าใชจ้า่ยการผลติ    =          ค่าใชจ้า่ยการผลติรวม (บาท) 
(ต่อชัว่โมงแรงงานทางตรง) ชัว่โมงแรงงานทางตรงรวม (ชม.แรงงานทางตรง) 
 

อตัราค่าใชจ้า่ยการผลติ     =                 ค่าใชจ้า่ยการผลติรวม (บาท) 
      (ต่อหน่วย)            จ านวนหน่วยทีผ่ลติ หรอื ก าลงัการผลติปกต ิ(หน่วย) 
 

อตัราค่าใชจ้า่ยการผลติ    =          ค่าใชจ้า่ยการผลติรวม (บาท) 
  (ต่อชัว่โมงเครือ่งจกัร)         ชัว่โมงเครือ่งจกัรรวม (ชม.เครือ่งจกัร) 
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ตวัอย่างท่ี 5.1 บริษัท ขนมหวาน จํากัด ได้ทําการผลิตขนมเค้ก 2 ชนิด คือ เค้กวานิลา  
เค้กนมสด โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนต่างๆ ของปี 25X1 ดังต่อไปนี้ 

เค้กวานิลา     เค้กนมสด    

ปริมาณการผลิต          15,000  ปอนด์  10,000 ปอนด์ 
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 

วัตถุดิบทางตรง        55   70 

ค่าแรงงานทางตรง       20   20 

  

ข้อมลูเพ่ิมเติม 

1) ค่าใช้จ่ายการผลิตรวมต่อปี 850,000 บาท  
2) เค้กวานิลา ใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงในการผลิต 1.5 ชั่วโมงต่อกล่อง 
3) เค้กนมสด ใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงในการผลิต 2 ชั่วโมงต่อหนึ่งกล่อง 
4) ค่าใช้จ่ายการผลิตแปรไปตามจํานวนช่ัวโมงแรงงานทางตรง 
5) อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตของบริษัทคํานวณโดยใช้วิธีอัตราค่าใช้จ่ายการ

ผลิตเพียงอัตราเดียวทั้งโรงงาน 

 

จากข้อมูลข้างต้น บริษัท ขนมหวาน จํากัด สามารถคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย 
ภายใต้วิธีอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตเพียงอัตราเดียวทั้งโรงงาน ได้ดังนี้ 

 

วิธีการค านวณ 

การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย แต่จากข้อมูลข้างต้น วัตถุดิบทางตรง และค่าแรงงาน
ทางตรง เป็นต้นทุนที่ระบุได้ว่าเป็นของผลิตภัณฑ์ชนิดใด หรือที่เรียกว่า ต้นทุนทางตรง (Direct 

Costs) ซึ่งสามารถจําแนกต้นทุนต่อหน่วยให้กับผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดว่ามีจํานวนเท่าใดได้
อย่างชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตถือว่าเป็นต้นทุนที่มีลักษณะเป็นต้นทุนทางอ้อม 
(Indirect Costs) เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าผลิตภัณฑ์ชนิดใดใช้ค่าใช้จ่ายการผลิตแต่ละ
ประเภทจํานวนเท่าใด เพราะผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดมีการใช้ร่วมกัน ดังนั้นต้องทําการปันส่วน
ค่าใช้จ่ายการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดตามเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งตัวอย่าง 5.1 บริษัท ขนม
หวาน จํากัดได้ปันส่วนต้นทุนโดยใช้วิธีอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตโดยใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรง
เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ  
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ดังนัน้ เพื่อคํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต ต้องมีการหาจํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรง
ของเค้กทั้งสองชนิด ซึ่งคํานวณได้ดังนี้ 
ประเภทของผลิตภณัฑ ์ ปริมาณการผลิต 

(ปอนด)์ 
จ านวนชัว่โมงแรงงาน
ทางตรงต่อหน่วยท่ีใช้

ในการผลิต 

จ านวนชัว่โมงแรงงาน
ทางตรงทัง้ส้ิน 

เค้กวานิลลา 15,000 ปอนด ์ 2 ชั่วโมง 30,000 ชั่วโมง 
เค้กนมสด 10,000 ปอนด ์ 1.5 ชั่วโมง 15,000 ชั่วโมง 
    รวม 45,000 ชัว่โมง 

 

จากข้อมูลข้างต้น บริษัทฯมีจํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงท้ังสิ้นเท่ากับ 42,500 ชั่วโมง 
สามารถคํานวณหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อชั่วโมงแรงงานทางตรง ได้ดังนี้ 

อัตราค่าใช้จ่ายการผลิต     =      ค่าใช้จ่ายการผลิตรวม (บาท) 
     (ต่อชั่วโมงแรงงานทางตรง)       ชั่วโมงแรงงานทางตรงรวม (ชม.) 
          =   900,000 

             45,000 

     =   20 บาทต่อชั่วโมง 
แสดงการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยของเค้กวานิลาและเค้กนมสด  (บาทต่อ

หน่วย) ได้ดังนี้ 
         เค้กวานิลา  เค้กนมสด 

     (บาทต่อหน่วย)    (บาทต่อหน่วย)   

วัตถุดิบทางตรง      55       70 

ค่าแรงงานทางตรง     20       20  
ค่าใช้จ่ายการผลิต     40(1)                30(2) 

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย  115     120 

 

แสดงการคํานวณค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด สามารถคํานวณ
ได้ดังนี้ 

(1) ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย = (20 บาทต่อชั่วโมง x 30,000 ชั่วโมง)/ 15,000 ปอนด ์

 ของเค้กวานิลา      = 40 บาทต่อปอนด์ 
(2) ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย = (20 บาทต่อชั่วโมง x 15,000 ชั่วโมง)/ 10,000 ปอนด์ 

ของเค้กนมสด       = 30 บาทต่อปอนด์ 
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1.2 การค านวณอตัราค่าใช้จ่ายการผลิตประจ าแต่ละแผนก  

           การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตแยกตามแต่ละแผนก (Departmental Overhead 

Rate) ที่ทําการผลิตสินค้า ซึ่งมาจากหลักการที่ว่าแผนกผลิตแต่ละแผนกมีกิจกรรมหลักและการ
ใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตมีความถูกต้องและ
เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง และให้เป็นไปตามลักษณะของกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลต่อ
การใช้ทรัพยากรของธุรกิจ เช่น โรงงานหนึ่งมีแผนกผลิตหลัก 2 แผนก ได้แก่ แผนกขึ้นรูป
ชิ้นส่วน และ แผนกประกอบชิ้นส่วน ซึ่งทั้งสองแผนกมีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน ทําให้
ลักษณะการใช้ทรัพยากรของกิจการแตกต่างกันไปด้วย ถ้าเป็นแผนกขึ้นรูป ส่วนใหญ่ต้องใช้
เครื่องจักรในการขึ้นรูปชิ้นส่วน ดังนั้น เกณฑ์ที่ใช้ในการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตควรจะเป็น
ชั่วโมงเครื่องจักร แต่ถ้าเป็นแผนกประกอบชิ้นส่วน จะนําเอาชิ้นส่วนที่มีการขึ้นรูปสมบูรณ์แล้ว
มาทําการประกอบให้เป็นสินค้าสําเร็จรูป ส่วนใหญ่แผนกนี้จะใช้แรงงานคนเป็นผู้ประกอบ
ชิ้นส่วนเป็นหลัก ดังนั้น เกณฑ์ที่ใช้ในการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตควรจะเป็นชั่วโมงแรงงาน
ทางตรง เป็นต้น  

            นอกจากนี้การที่โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายชนิด แต่ละชนิดมี
กระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน การใช้ทรัพยากรไม่เท่ากันในแต่ละแผนก ดังนั้น การปันส่วน
ค่าใช้จ่ายการผลิตจําเป็นต้องมีเกณฑ์หรือฐานการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตที่มีความสอดคล้อง
กับกระบวนการผลิต และการใช้ทรัพยากร เพื่อให้การปันส่วนค่าใช้จ่ายมีความถูกต้องเหมาะสม 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต โดยใช้วิธีการคํานวณอัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตประจําแต่ละแผนก สามารถสรุปเป็นสูตรในการคํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการ
ผลิต จําแนกตามลักษณะการใช้ทรัพยากรของธุรกิจ ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

ตารางท่ี 5.6  ตัวอย่างการคํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจําแต่ละแผนก 

 แผนกผลิต การค านวณอตัราค่าใช้จ่ายการผลิตของแต่ละแผนก 

แผนกขึ้นรูป 

(ใช้เครื่องจักรเป็นหลัก) 
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิต =   ค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนกขึ้นรูป 

                         ชั่วโมงเครือ่งจักรของแผนกขึ้นรูป 

 

แผนกประกอบชิ้นส่วน 

(ใช้แรงงานคนเป็นหลัก) 
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิต =    ค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนกประกอบฯ 

                                 ชั่วโมงแรงงานทางตรงของแผนกประกอบฯ 

 

อตัราค่าใชจ้า่ยการผลติประจ าแผนก   =   ค่าใชจ้า่ยการผลติรวมของแต่ละแผนก 

        เกณฑก์ารปนัส่วนของแต่ละแผนก 
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ตวัอย่างท่ี 5.2  
จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 5.1 กําหนดเพิ่มเติม โดยให้บริษัท ขนมหวาน จํากัด มีการแบ่ง

หน้าที่หลักที่เกี่ยวกับการผลิตออกเป็น แผนกขึ้นรูป และแผนกบรรจุหีบห่อ โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายการผลิตของแต่ละแผนก ดังนี้ 

ค่าใช้จ่ายการผลิต (แต่ละแผนก) 
 แผนกผสมและแต่งหน้า  350,000 บาท 

 แผนกอบ   550,000 บาท 

  รวม   900,000 บาท 

 

นอกจากนี้ บริษัท ขนมหวาน จํากัดได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ที่เหมาะสม
ของแต่ละแผนกสําหรับเค้กนมสดและเค้กนมสม โดยมีข้อมูลดังนี้ 

        แผนกผสมแป้ง           แผนกอบเค้ก   
       และแต่งหน้าเค้ก 

ทรัพยากรหลักที่ใช้ในการผลิต   แรงงานคน  เครื่องจักร 
จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงท่ีใช้ผลิตต่อปอนด์ (ชั่วโมงต่อหน่วย)        

เค้กวานิลลา                1.2     0.8   
 เค้กนมสด            0.9       0.6 

จํานวนชั่วโมงเครื่องจักรท่ีใช้ผลิตต่อปอนด์ (ชั่วโมงต่อหน่วย) 
 เค้กวานิลลา           0.3       0.7 

เค้กนมสด           0.3        1.0 

 

จากข้อมูลข้างต้น บริษัท ขนมหวาน จํากัด สามารถปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตให้แต่ละ
ผลิตภัณฑ์ ภายใต้วิธีอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจําแต่ละแผนก ได้ดังนี้ 

อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจําแผนก   =   ค่าใช้จ่ายการผลิตรวมของแต่ละแผนก 

          เกณฑ์การปันส่วนของแต่ละแผนก 

 

จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 5.2 สามารถคํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตของแต่ละแผนก ได้
ดังนี้ 
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           อตัราค่าใช้จ่ายการผลิต – แผนกผสมและแต่งหน้า  =    ค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนก 

                                        ชั่วโมงแรงงานทางตรงของแผนกผสมฯ 

      =     350,000 

             27,000(1) 

      = 12.96 บาท/ชั่วโมงแรงงานทางตรง 
       

อัตราค่าใช้จ่ายการผลิต - แผนกอบ  =      ค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนก 

                                            ชั่วโมงเครื่องจักรของแผนกอบ 

=     550,000 

                     20,500(2) 

      =    26.83 บาท/ชั่วโมงเครื่องจักร 

 

แสดงการคํานวณจํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงและชั่วโมงเครื่องจักรของแต่ละแผนก 

ซึ่งสามารถคํานวณได้ดังนี้ 
1) คํานวณจํานวนช่ัวโมงแรงงานทางตรงของแต่ละแผนก 

 

ประเภทของ
ผลิตภณัฑ ์

ปริมาณการ
ผลิต (ปอนด)์ 

แผนกผสมแป้ง 

และแต่งหน้าเค้ก 

แผนกอบเค้ก 

  ต่อหน่วย รวม (ชม.) ต่อหน่วย รวม (ชม.) 
เค้กวานิลลา 15,000 ปอนด์ 1.2 ชั่วโมง 18,000 0.8 ชั่วโมง 12,000 

เค้กนมสด 10,000 ปอนด ์  0.9 ชั่วโมง  9,000 0.6 ชั่วโมง  6,000 

    รวม 27,000
(1) ชั่วโมง 18,000 

 

2) คํานวณจํานวนช่ัวโมงเครื่องจักรของแต่ละแผนก 

 

ประเภทของ
ผลิตภณัฑ ์

ปริมาณการ
ผลิต (ปอนด)์ 

แผนกผสมแป้ง 

และแต่งหน้าเค้ก 

แผนกอบเค้ก 

  ต่อหน่วย รวม (ชม.) ต่อหน่วย รวม (ชม.) 
เค้กวานิลลา 15,000 ปอนด์ 0.3 ชั่วโมง 4,500 0.7 ชั่วโมง 10,500 

เค้กนมสด 10,000 ปอนด ์  0.3 ชั่วโมง 3,000 1.0 ชั่วโมง 10,000 

    รวม 7,500 ชั่วโมง    20,500
(2) 
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เมื่อได้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตที่จะนําไปจัดสรรให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแล้ว สามารถ
นําไปคํานวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ได้ดังนี้ 

การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 
           เค้กวานิลา      เค้กนมสด   

วัตถุดิบทางตรง                55.00            70.00 

ค่าแรงงานทางตรง              20.00            20.00  
ค่าใช้จ่ายการผลิต   

แผนกผสมแป้งและแต่งหน้าเค้ก 25.92    19.44 

แผนกอบเค้ก   26.83 52.75
(1)

   34.88   54.32
(2) 

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย            127.75  144.32 

 

แสดงการคํานวณค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของเค้กทั้งสองชนิด แยกแต่ละแผนก 

(1) ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย - เค้กวานิลา   

แผนกผสมแป้งและแต่งหน้าเค้ก = (12.96 บาทต่อชั่วโมง x 30,000 ชั่วโมง)/ 15,000 

= 25.92 บาทต่อปอนด์ 
แผนกอบเค้ก   = (26.83 บาทต่อชั่วโมง x 15,000 ชั่วโมง)/ 15,000 

    = 26.83 บาทต่อปอนด์ 
 ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย = 25.92 +26.83 บาทต่อปอนด์ 

= 52.75 บาทต่อปอนด์ 
 

(2) ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย - เค้กนมสด   
แผนกผสมแป้งและแต่งหน้าเค้ก = (12.96 บาทต่อชั่วโมง x 15,000 ชั่วโมง)/ 10,000 

= 19.44 บาทต่อปอนด์ 
แผนกอบเค้ก   = (26.83 บาทต่อชั่วโมง x 13,000 ชั่วโมง)/ 10,000 

    = 34.88 บาทต่อปอนด์ 
ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย = 19.44  +34.88  บาทต่อปอนด์ 

= 54.32 บาทต่อปอนด์ 
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1. การค านวณต้นทุนผลิตภณัฑต่์อหน่วยภายใต้ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม 

   ในการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยภายใต้ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม จาก
ข้อมูลตามตัวอย่างที่ 5.3 สามารถดําเนินการตามขั้นตอน ได้ดังนี้ 

ขัน้ท่ี 1 ระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ขัน้ท่ี 2 จัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตให้แต่ละกิจกรรม 

 ขัน้ท่ี 3 ระบุตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งประมาณการใช้ทรัพยากร 
หรือจํานวนตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละกิจกรรม 

ขัน้ท่ี 4 คํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละ
กิจกรรม 

 

 

 

 

 ขัน้ท่ี 5 จัดสรรต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายการผลิตให้กับแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยการจัดสรร
ต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์ต้องมีการประมาณการใช้ทรัพยากรของแต่ละผลิตภัณฑ์ หรือประมาณ
การจํานวนตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละกิจกรรมหลักเสียก่อน 

 

 

 

 

เพื่อให้เข้าใจการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม จะแสดง
รายละเอียดการคํานวณ ในตัวอย่างที่ 5.3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าใชจ้า่ยการผลติต่อหน่วย  =       ค่าใชจ้่ายการผลติของกจิกรรมนัน้ 

     ของตวัผลกัดนัตน้ทุน     จ านวนตวัผลกัดนัตน้ทุนของแต่ละกจิกรรม 

 

คา่ใชจ้่ายการผลติทีจ่ดัสรรใหก้บัผลติภณัฑ ์=   ประมาณการตวัผลกัดนัตน้ทนุของแต่ละกจิกรรม  
                x อตัราคา่ใชจ้่ายการผลติต่อตวัผลกัดนัตน้ทนุ 
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ตวัอย่างท่ี 5.3  
จากข้อมูลเดิม ของบริษัท ขนมหวาน จํากัด (ตัวอย่างที่ 5.1) ได้เก็บรวบรวมข้อมูล

ต้นทุนและกําหนดกิจกรรมหลักของการผลิตเค้กวานิลลาและเค้กนมสด พร้อมทั้งตัวผลักดัน
ต้นทุนของแต่ละศูนย์กิจกรรม เพื่อคํานวณต้นทุนตามฐานกิจกรรม (ABC) ดังนี ้

 

กิจกรรม  
(Activities) 

ตวัผลกัดนั 

(Cost Driver) 

จ านวนตวัผลกัดนั
ต้นทุนท่ีใช้ 

ค่าใช้จ่ายการผลิต          

(บาท) 
การส่ังซื้อวัตถุดิบ จํานวนครั้งของส่ังซื้อ 1,000 ครั้ง 60,000 

การผสมแป้ง จํานวนชัว่โมงแรงงานทางตรง 45,000 ชั่วโมง 90000 

การอบเค้ก จํานวนชัว่โมงเคร่ืองจักร 28,000 ชั่วโมง 550,000 

การแต่งหน้าเค้ก จํานวนครั้งของการแต่งหน้า 2500 ครั้ง 75,000 

การบรรจุหบีห่อ จํานวนหนว่ยผลิต 25,000 ปอนด ์ 125,000 

   900,000 

  

จํานวนตัวผลักดันต้นทุนของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด มีดังนี้   

              
ตวัผลกัดนั 

(Cost Drivers) 

จ านวนตวัผลกัดนั
ต้นทุนท่ีใช้ 

จ านวนตวัผลกัดนั
ต้นทุนเค้กวานิลลา 

 

จ านวนตวัผลกัดนั
ต้นทุนเค้กนมสด 

 

จํานวนครั้งของส่ังซื้อ 1,000 ครั้ง 400 ครั้ง 600 ครั้ง 

จํานวนชัว่โมงแรงงานทางตรง 45,000 ชั่วโมง 30,000 ชม. 15,000 ชม. 
จํานวนชัว่โมงเคร่ืองจักร 28,000 ชั่วโมง 15,000  ชั่วโมง 13,000 ชั่วโมง 

จํานวนครั้งของการแต่งหน้า 2,500 ครั้ง 1,500 ครั้ง 1,000 ครั้ง 
จํานวนหนว่ยผลิต 25,000 ปอนด ์ 15,000 ปอนด ์ 10,000 ปอนด ์

   

จากข้อมูลข้างต้น บริษัท ขนมหวาน จํากัด สามารถคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย 
ภายใต้ระบบการคํานวณต้นทุนตามฐานกิจกรรม ได้ดังนี้ 

 

วิธีการค านวณ 

การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย แต่จากข้อมูลข้างต้น วัตถุดิบทางตรง และค่าแรงงาน
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ทางตรง สามารถระบุต้นทุนต่อหน่วยได้อย่างชัดเจน ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยต้อง
คํานวณหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตภายใต้ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม ตามขั้นตอนดังน้ี 

ขัน้ท่ี 1 ระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  
          กิจกรรมของบริษัท ขนมหวาน จํากัด ประกอบด้วย กิจกรรมการสั่งซื้อวัตถุดิบ 

การผสมแป้ง การอบเค้ก การแต่งหน้าเค้ก และการบรรจุหีบห่อ 

ขัน้ท่ี 2 จัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตให้แต่ละกิจกรรม  

ขัน้ท่ี 3 ระบตุัวผลักดันต้นทุนของแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งประมาณการใช้ทรัพยากร 
หรือจํานวนตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละกิจกรรม 

ขัน้ท่ี 4 คํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของกิจกรรม หรือต่อตัวผลักดันต้นทุน
ของแต่ละกิจกรรม 

ขัน้ท่ี 5 จัดสรรหรือปันส่วนต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายการผลิตให้กับแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยการ
จัดสรรต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์ต้องมีการประมาณการใช้ทรัพยากรของแต่ละผลิตภัณฑ์ หรือ
ประมาณการจํานวนตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละกิจกรรมหลักเสียก่อ 

แต่ละขั้นตอน สามารถแสดงรายละเอียด ดังแสดงในตารางการคํานวณอัตราค่าใช้จ่าย
การผลิตต่อหน่วยของตัวผลักดันต้นทุน ดังนี้  

คํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของตัวผลักดนัต้นทุน 

กิจกรรม  
(Activities) 

 

ตวัผลกัดนัต้นทุน 

(Cost Driver) 

 

ค่าใช้จ่าย 

การผลิต 

จ านวนตวั
ผลกัดนัต้นทุน

ท่ีใช้ 

ต่อหน่วย 

อตัราค่าใช้จา่ยการ
ผลิตต่อหน่วยของตวั

ผลกัดนัต้นทุน 

การส่ังซื้อวัตถุดิบ จํานวนครั้งของ
ส่ังซื้อ 

60,000 บาท 1,000 ครั้ง 60 บาทต่อคร้ัง 

การผสมแป้ง จํานวนชัว่โมง
แรงงานทางตรง 

90,000 บาท  45,000 ชั่วโมง 2 บาทต่อชัว่โมง 

การอบเค้ก จํานวนชัว่โมง
เคร่ืองจักร 

550,200 บาท 28,000 ชั่วโมง 19.65 บาทต่อชั่วโมง 

การแต่งหน้าเค้ก จํานวนครั้งของ
การแต่งหน้า 

75,000 บาท  2,500 ครั้ง 30 บาทต่อคร้ัง 

การบรรจุหบีห่อ จํานวนหนว่ยผลิต 124,800 บาท 25,000 ปอนด ์ 5 บาทต่อปอนด์ 

 

 

 

ขัน้ที ่1 ขัน้ที ่2 ขัน้ที ่3 
ขัน้ที ่4 
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การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด - เค้กวานิลลา  

 

กิจกรรม  
(Activities) 

 

ตวัผลกัดนัต้นทุน 

(Cost Driver) 

 

จ านวนตวั
ผลกัดนัต้นทุนท่ี

เกิดขึน้จริง 

 

อตัรา
ค่าใช้จ่ายการ
ผลิตต่อหน่วย

ของตวั
ผลกัดนัต้นทุน 

 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 

(บาท) 
 

การส่ังซื้อวัตถุดิบ จํานวนครั้งของ
ส่ังซื้อ 

400 ครั้ง 60 24,000 

การผสมแป้ง จํานวนชัว่โมง
แรงงานทางตรง 

30,000 ชม. 2 60,000 

การอบเค้ก จํานวนชัว่โมง
เคร่ืองจักร 

15,000  ชั่วโมง 19.65 294,750 

การแต่งหน้าเค้ก จํานวนครั้งของ
การแต่งหน้า 

1,500 ครั้ง 30 45,000 

การบรรจุหบีห่อ จํานวนหนว่ยผลิต 15,000 ปอนด ์ 5 75,000 

    498,750 

การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด - เค้กนมสด 

 

กิจกรรม  
(Activities) 

 

ตวัผลกัดนัต้นทุน 

(Cost Driver) 

 

จ านวนตวั
ผลกัดนัต้นทุนท่ี

เกิดขึน้จริง 

 

อตัรา
ค่าใช้จ่ายการ
ผลิตต่อหน่วย

ของตวั
ผลกัดนัต้นทุน 

 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 

(บาท) 

การส่ังซื้อวัตถุดิบ จํานวนครั้งของ
ส่ังซื้อ 

600 ครั้ง 60 36,000 

การผสมแป้ง จํานวนชัว่โมง
แรงงานทางตรง 

15,000 ชม. 2 30,000 

การอบเค้ก จํานวนชัว่โมง
เคร่ืองจักร 

13,000 ชั่วโมง 19.65 255,450 

การแต่งหน้าเค้ก จํานวนครั้งของ
การแต่งหน้า 

1,000 ครั้ง 30 30,000 

การบรรจุหบีห่อ จํานวนหนว่ยผลิต 10,000 ปอนด ์ 5 50,000 

    401,450 

ขัน้ที ่5 
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การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 
             เค้กวานิลา        เค้กนมสด   

วัตถุดิบทางตรง            55.00            70.00 

ค่าแรงงานทางตรง           20.00            20.00  
ค่าใช้จ่ายการผลิต           33.25

(1)
   40.15

(2) 

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย        108.25          130.15 

 

(1) ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของเค้กวานิลลา  = ค่าใช้จ่ายการผลิตของเค้กวานิลลา 

                 ปริมาณการผลิตเค้กวานิลลา 

       =  498,750 

              15,000 

       =   33.25 บาทต่อปอนด์ 
(2) ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของเค้กนมสด  = ค่าใช้จ่ายการผลิตของเค้กนมสด 

                  ปริมาณการผลิตเค้กนมสด 

=  401,450 

             10,000 

       =   40.15 บาทต่อปอนด์ 
  

จากข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่คํานวณจากระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม จะเห็นได้ว่า 
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยของเค้กวานิลลา และเค้กนมสด เท่ากับ 108.25 บาทและ 130.15 
บาท ตามลําดับ แต่เมื่อไปเปรียบเทียบกับต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการคํานวณต้นทุนระบบ
ต้นทุนแบบเดิม ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยของเค้กวานิลลา และเค้กนมสด เท่ากับ 127.75 บาท 
และ 144.32 บาท ซึ่งจะพบว่า ต้นทุนของเค้กทั้งสองชนิด ถ้าใช้ระบบต้นทุนแบบเดิมจะสูงกว่า
ที่ควรจะเป็น ซึ่งมีผลต่อการตั้งราคาสินค้า กิจการอาจตั้งราคาที่สูงเกินไป ทําให้ขายในราคาที่
สูงกว่าคู่แข่ง 
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ประโยชน์ของระบบต้นทนุตามฐานกิจกรรม 

 การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม ทําให้
ข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้องมากขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการ 
ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

1. การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์มีความถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากการคํานวณค่าใช้จ่าย
การผลิต ได้พิจารณาแต่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ พร้อมทั้งได้ใช้ตัว
ผลักดันต้นทุนที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมนั้นๆโดยตรง ทําให้การปันส่ วนต้นทุนมีความ
ถูกต้องมากกว่าที่จะใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเป็นฐานในการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ตามระบบ
การคํานวณต้นทุนแบบเดิม 

2. การกําหนดประเภทของกิจกรรมหรือศูนย์กิจกรรม ที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
แต่ละชนิด ทําให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการองค์กรได้ง่ายขึ้น เช่น การแบ่งประเภทกิจกรรม
เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมเพิ่มมูลค่า (Value - added Activities) และกิจกรรมไม่เพิ่ม
มูลค่า  มูลค่า (Nonvalue -  added Activities) ถ้าหากผู้บริหารสามารถลดหรือกําจัดกิจกรรมที่
ไม่เพิ่มมูลค่าได้ จะมีผลทําให้ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เป็นของกิจกรรมนั้นลดลง ซึ่งมีผลต่อต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยลดลง สามารถเป็นข้อได้เปรียบในเชิงการแข่งขันกับคู่แข่งได้  ซึ่งหลักการ
บริหารการจัดการในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ เรียกว่า การบริหารตามฐานกิจกรรม 
(Activity – based Management : ABM) 

3. การคํานวณค่าใช้จ่ายการผลิตตามระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม ทําให้ผู้บริหารมี
ข้อมูลทางการบัญชีที่มีความถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น เม่ือผู้บริหารนํา
ข้อมูลทางการบัญชีดังกล่าว ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ทําให้การตัดสินใจมีความถูกต้องมาก
ขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุมต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

สรปุ 

การคํานวณต้นทุนสินค้าตามระบบต้นทุนแบบเดิมจะจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตเป็น
ต้นทุนของสินค้าโดยกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานล่วงหน้า อาจเป็นอัตราเดียวทั้ง
โรงงานหรือทั้งกิจการ หรือมีหลายอัตราแยกแต่ละแผนก โดยใช้เกณฑ์ในการปันส่วนเป็น
จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงหรือจํานวนชั่วโมงเครื่องจักร ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสภาพการ
แข่งขันของธุรกิจมีการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้ามากขึ้น ดังนั้นเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ปันส่วนตามระบบต้นทุนแบบเดิมมีข้อจํากัด เช่น ค่าใช้จ่ายการผลิตอาจจะไม่สัมพันธ์กับเกณฑ์
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ที่นํามาใช้ในการคํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตโดยตรง จึงต้องมีการนําเอาระบบการคํานวณ
ต้นทุนสินค้าตามฐานกิจกรรมมาช่วยในการคํานวณ เพื่อให้ต้นทุนสินค้าต่อหน่วยมีความถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น  

ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม จะปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตไปตามกิจกรรมต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า นอกจากนี้ยังใช้ตัวผลักดันต้นทุนที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
กิจกรรมนั้นๆ เพื่อใช้คํานวณหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อตัวผลักดันต้นทุน ซึ่งขั้นตอนของการ
คํานวณต้นทุนสินค้าตามระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรมมีขั้นตอนดังนี้ 1) กําหนดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า 2) กําหนดตัวผลักดันต้นทุนที่มีความสัมพันธ์กับแต่ละกิจกรรม 3) 
คํานวณการจัดสรรต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตสําหรับแต่ละกิจกรรม 4) คํานวณต้นทุนการผลิต
ของสินค้าแต่ละชนิดโดยใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตที่คํานวณจากขั้นที่ 3 ซึ่งการนําเอาการ
คํานวณต้นทุนตามฐานกิจกรรมมาช่วยในการคํานวณต้นทุนสินค้า ทําให้ต้นทุนการผลิตมีความ
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น เพราะคํานึงถึงสาเหตุของการเกิดต้นทุนที่มีความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็น
ผลกันโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามการคํานวณต้นทุนตามฐานของกิจกรรมก็มีข้อจํากัดเกี่ยวกับ
ประโยชน์และต้นทุนที่เสียไป เพราะอาจต้องใช้ค่าใช้จ่ายจํานวนที่สูงเพื่อให้การคํานวณต้นทุน
สินค้าเหมาะกับการคํานวณต้นทุนตามฐานกิจกรรม  
 นอกจากนี้ การที่กิจการมีการคํานวณต้นทุนตามฐานกิจกรรม ได้รับประโยชน์ในด้าน
ต้นทุนการผลิตที่มีความถูกต้องมากขึ้นและ ยังสามารถนําเอาข้อมูลกิจกรรมที่จัดเก็บรวบรวม
ได้มาใช้ในการบริหารจัดการที่เรียกว่า การบริหารตามฐานกิจกรรม (ABM) ให้เกิดความ
ได้เปรียบในเชิงการแข่งขันมากขึ้น 
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. การคํานวณต้นทุนแยกตามฐานกิจกรรม (Activity-based Costing: ABC) มีลักษณะ
อย่างไร 

ข้อ 2. ระบบต้นทุนแบบเดิม (Traditional Costing) แบ่งได้เป็นกี่วิธี อะไรบ้าง 

ข้อ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน (Cost) หรือค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) 
กิจกรรมของการเกิดต้นทุน (Activity) ตวัผลักดันต้นทุน  (Cost Driver) และต้นทุนผลิตภัณฑ์ 
(Product Cost) มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

ข้อ 4. ระดับของกิจกรรมที่ทําให้เกิดต้นทุน แบ่งได้เป็นกี่ระดับ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

ข้อ 5. การคํานวณต้นทุนแยกตามฐานกิจกรรม มีขั้นตอนในการคํานวณอย่างไร 

ข้อ 6. จงระบุสาเหตุของการเกิดต้นทุน หรือ ตัวผลักดันต้นทุน (Cost Driver) ของแต่ละ
กิจกรรม ดังต่อไปนี ้
 

ข้อ กิจกรรม ตวัผลกัดนัต้นทุน 

1 การสั่งซื้อวัตถุดิบ  

2 การติดตั้งเครื่องจักร  

3 การตรวจสอบคุณภาพ  

4 การพ่นสี  

5 การบํารุงรักษาเครื่องจักร  

6 การขนย้ายวัตถุดิบ  

7 การออกแบบผลิตภัณฑ์  

8 การบรรจุหีบห่อ  

9 การเดินเครื่องจักร  

10 การตัดแบบ  
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ข้อ 7. จงระบุกิจกรรมต่อไปน้ีว่าเป็นกิจกรรมเพิ่มมูลค่า (Value – added Activities) หรือเป็น
กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า (Nonvalue – added Activities) โดยใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เห็นว่า
ถูกต้องที่สุด 

 

ข้อ กิจกรรม กิจกรรมท่ีเพ่ิมมลูค่า กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมลูค่า 

1 การสั่งซื้อวัตถุดิบ   

2 การติดตั้งเครื่องจักร   

3 การตรวจสอบคุณภาพ   

4 การพ่นสี   

5 การบํารุงรักษาเครื่องจักร   

6 การขนย้ายวัตถุดิบ   

7 การออกแบบผลิตภัณฑ์   

8 การบรรจุหีบห่อ   

9 การเดินเครื่องจักร   

10 การตัดแบบ   

11 การขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า   

12 การประกอบชิ้นส่วน   

13 การพิมพ์ลาย   

 

ข้อ 8. บริษัท เครื่องหนังไทย จํากัด ได้มีแผนกผลิต 2 แผนก คือ แผนกเครื่องจักร และแผนก
ประกอบชิ้นส่วน กิจการมีการผลิตสินค้า 2 ชนิด คือ รองเท้าหนัง และกระเป๋าหนัง โดยกิจการ
ได้กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจําแผนกเป็นหลักในการปันส่วนต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งในการผลิตสินค้าทั้งสองชนิดนี้ ต้องผ่านกระบวนการผลิตทั้งสองแผนก โดยมีข้อมูลการผลิต 
ดังนี้  
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ผลิตภณัฑ ์

รองเท้าหนัง  กระเป๋าหนัง 

วัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)    100     250 

อัตราการใช้ชั่วโมงในการผลิตต่อหน่วย (ชั่วโมง) 
 แผนกเครื่องจักร           1       2 

 แผนกประกอบ          2       2.5 

อัตราค่าแรงงานทางตรงต่อชั่วโมง (บาทต่อชั่วโมง) 
แผนกเครื่องจักร            20       25 

 แผนกประกอบ            30       40 

ปริมาณสินค้าที่ผลิต (หน่วย)               1,000   1,500 

ค่าใช้จ่ายการผลิตแต่ละแผนก มีดังนี้ 
แผนกเครื่องจักร              360,000 บาท 

 แผนกประกอบ              400,000 บาท 

 

ในการผลิตแผนกเครื่องจักรมีการใช้จํานวนชั่วโมงเครื่องจักรเป็นเกณฑ์ในการปันส่วน
ค่าใช้จ่ายการผลิต ส่วนแผนกประกอบชิ้นส่วน ใช้จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงเป็นเกณฑ์ใน
การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต  
 

ให้ท า 

1. คํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจําแผนกที่ปันส่วนเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด 

2. คํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยของสินค้าทั้งสองชนิด 
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ข้อ 9. บริษัท รุ่งประเสริฐ จํากัด เป็นบริษัททําการผลิตและจําหน่ายเสื้อผ้าชุดนักเรียน โดย
บริษัทได้แบ่งชุดนักเรียนออกเป็น 3 ประเภท ชุดนักเรียนหญิง ชุดนักเรียนชาย และชุดลูกเสือ 
ซึ่งแผนกผลิตของบริษัทมี 2 แผนก คือ แผนกตัดแบบ และแผนกเย็บ นอกจากนี้บริษัทมีข้อมูล
ต้นทุนการผลิตและกําลังการผลิตของปี 25X1 ดังนี้  
  ชุดนักเรียน  

 ชุดนักเรียนชาย ชุดนักเรียนหญิง ชุดลกูเสือ 

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย :    

   วตัถุดิบทางตรง (บาท) 200 300 250 

   ค่าแรงงานทางตรง (บาท)  60  75  65 

 

 แผนก 

 แผนกตดัแบบ แผนกเยบ็ 

ต้นทุนการผลิตทางอ้อมและกําลังการผลิตต่อปี :   

   ค่าใช้จ่ายการผลิต (บาท) 250,000 550,000 

   จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรง (ชั่วโมง)    5,500    6,800 

   จํานวนชั่วโมงเครื่องจักร (ชั่วโมง)    7,000   12,000 

   อตัราค่าจ้างแรงงานทางตรงถัวเฉลี่ย 40 บาทต่อชั่วโมง 
 

ให้ท า 

1. คํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตแบบอัตราเดียว (Plant wide Rate)  เพื่อใช้ในการ
ปันส่วนต้นทุนการผลิตทางอ้อม ในกรณีที่กําหนดให้ใช้เกณฑ์ในการปันส่วนเป็น
จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรง 

2. คํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจําแผนก (Departmental Rate) ที่ปันส่วนเข้า
สู่ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด 

3. คํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยของสินค้าทุกชนิด โดยการใช้อัตราค่าใช้จ่าย
การผลิตประจําแผนก 
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ข้อ 10.  บริษัท แสนอร่อย จํากัด ได้ทําการผลิตขนมคุ้กกี้ 2 ชนิด คือ คุ้กกี้เนย และคุ้กกี้เฮลตี ้
โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

          คุ้กก้ีเฮลต้ี            คุ้กก้ีเนย  
ปริมาณการผลิต (กล่อง)   10,000      80,000 

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (บาท) 
วัตถุดิบทางตรง        50        35 

ค่าแรงงานทางตรง       30        30 

ค่าใช้จ่ายการผลิตรวม       3,600,000 บาท 

 จํานวนชั่วโมงเครื่องจักร   95,000 ชั่วโมง 
 

ข้อมลูเพ่ิมเติม การผลิตสินค้าแต่ละชนิด มีการใช้ช่ัวโมงเครื่องจักร ในการผลิตสินค้า
ต่อ 1 หน่วย ดังนี้ คุ้กกี้เฮลตี้ ใช้ชั่วโมงเครื่องจักร 1.5 ชั่วโมง และคุ้กกี้เนย ใช้ชั่วโมงเครื่องจักร 

1 ชั่วโมง 

 

ให้ท า  คํานวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยโดยใช้ระบบต้นทุนเดิม ในการกําหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตแบบอัตราเดียวทั้งโรงงาน โดยใช้ชั่วโมงเครื่องจักรเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ  

 

ข้อ 11. บริษัท แสนอร่อย จํากัด (ต่อเนื่องจากข้อมูลเดิมในข้อ 8) ได้เก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุน
และกําหนดกิจกรรม พร้อมทั้งตัวผลักดันต้นทุนของแต่ละศูนย์กิจกรรม เพื่อคํานวณต้นทุนตาม
ฐานกิจกรรม (Activity-based costing: ABC) ดังนี้ 
 

กิจกรรม  
(Activities) 

ตวัผลกัดนั 

(Cost Driver) 

จ านวนตวัผลกัดนั
ต้นทุนท่ีใช้ต่อ

หน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิต        

(บาท) 

การเตรียมเคร่ืองจักร จํานวนครั้งของการเตรียม 900  900,000 

การบํารุงรักษา จํานวนชัว่โมงเคร่ืองจักร
  

95,000 950,000 

การตรวจสอบคุณภาพ จํานวนครั้งของการ
ตรวจสอบ 

1,000 750,000 

สาธารณูปโภค จํานวนตารางฟุต 40,000 1,000,000 

   3,600,000 
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 จํานวนตัวผลักดันต้นทุนของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด มีดังนี้   

              
ตวัผลกัดนั 

(Cost Driver) 

 จ านวน 

ตวัผลกัดนัต้นทุน 

คุ้กก้ีเฮลต้ี 

จ านวน 

ตวัผลกัดนัต้นทุน 

คุ้กก้ีเนย 

จํานวนครั้งของการเตรียม 

(ครั้ง) 
900 ครั้ง 300  600 

ชั่วโมงเคร่ืองจักร (ชั่วโมง
เคร่ืองจักร) 

95,000 ชม. 15,000 80,000 

จํานวนครั้งของการ
ตรวจสอบ (ครั้ง) 

1,000 ครั้ง 200 800 

จํานวนตารางฟุต (ตร.ฟุต) 40,000 ตร.ฟตุ 10,000 30,000 

 

 ให้ท า  
1. คํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของตัวผลักดนัต้นทุน 

2. ปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 

3. คํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 

1. คํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลติต่อหน่วยของตัวผลักดันต้นทุน 

 

กิจกรรม  
(Activities) 

ตวัผลกัดนัต้นทุน 

(Cost Driver) 

ค่าใช้จ่าย 

การผลิต 

(บาท) 

จ านวนตวั
ผลกัดนัต้นทุน 

ท่ีใช้ต่อหน่วย 

อตัราค่าใช้จา่ย
การผลิตต่อ

หน่วยของตวั
ผลกัดนัต้นทุน 

การเตรียมเคร่ืองจักร จํานวนครั้งของการ
เตรียม 

   

การบํารุงรักษา ชั่วโมงเคร่ืองจักร     

การตรวจสอบคุณภาพ จํานวนครั้งของการ
ตรวจสอบ 

   

สาธารณูปโภค จํานวนตารางฟุต    
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2. ปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด  

คุ้กก้ีเฮลต้ี 

 

กิจกรรม  
(Activities) 

ตวัผลกัดนัต้นทุน 

(Cost Driver) 

จ านวนตวั
ผลกัดนัต้นทุน 

ท่ีเกิดขึน้จริง 

อตัรา
ค่าใช้จ่ายการ
ผลิตต่อหน่วย

ของตวั
ผลกัดนัต้นทุน 

ค่าใช้จ่าย 

การผลิต 

(บาท) 

การเตรียมเคร่ืองจักร จํานวนครั้งของการ
เตรียม 

   

การบํารุงรักษา ชั่วโมงเคร่ืองจักร     

การตรวจสอบคุณภาพ จํานวนครั้งของการ
ตรวจสอบ 

   

สาธารณูปโภค จํานวนตารางฟุต    

     

 

คุ้กก้ีเนย 

 

กิจกรรม  
(Activities) 

ตวัผลกัดนัต้นทุน 

(Cost Driver) 

จ านวนตวั
ผลกัดนัต้นทุน
ท่ีเกิดขึน้จริง 

 

อตัรา
ค่าใช้จ่ายการ
ผลิตต่อหน่วย

ของตวั
ผลกัดนัต้นทุน 

ค่าใช้จ่าย 

การผลิต 

(บาท) 

การเตรียมเคร่ืองจักร จํานวนครั้งของการ
เตรียม 

   

การบํารุงรักษา ชั่วโมงเคร่ืองจักร     

การตรวจสอบคุณภาพ จํานวนครั้งของการ
ตรวจสอบ 

   

สาธารณูปโภค จํานวนตารางฟุต    
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ข้อ 12. บริษัท สยามอุตสาหกรรม จํากัด เป็นบริษัทที่ทําการผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ 2 
ชนิด ซึ่งนําไปใช้ประกอบรถยนต์ โดยบริษัทมีการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ภายใต้ระบบต้นทุน
แบบเดิมและระบบต้นทุนแยกตามฐานกิจกรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตในปี
หน้า ข้อมูลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการผลิตตลอดทั้งปี มีดังนี้ 

 ช้ินส่วน A   ช้ินส่วน B 

วัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย (บาท)         50        80 

จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงต่อหน่วย (บาท)         2          3  
อัตราค่าแรงงานต่อชั่วโมง (บาท)         10        15 

ปริมาณชิ้นส่วนที่ผลิต (ชิ้น)      6,000    8,000 

 

สําหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับการคํานวณต้นทุนตามระบบต้นทุนแยกตามฐานกิจกรรม มีดังนี้ 
 

กิจกรรม  
(Activities) 

ตวัผลกัดนั 

(Cost Driver) 

จ านวนตวัผลกัดนั
ต้นทุนท่ีใช้ 

ค่าใช้จ่ายการผลิต   

(บาท) 
การส่ังซื้อวัตถุดิบ จํานวนครั้งของการส่ังซื้อ 100 ครั้ง 190,000 

การเตรียมเคร่ืองจักร จํานวนครั้งของการเตรียม   22  ครั้ง 220,000 

การเดินเครื่องจักร จํานวนชัว่โมงเคร่ืองจักร 5,000 ชั่วโมง 550,000 

การตรวจสอบคุณภาพ จํานวนครั้งของการตรวจสอบ 80 ครั้ง 120,000 

 

จํานวนตัวผลักดันของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดังนี้ 
 

     ตวัผลกัดนั(Cost Driver)                          จ านวนตวัผลกัดนัต้นทุน 

ช้ินส่วน A 

จ านวนตวัผลกัดนัต้นทุน 

ช้ินส่วน B 

จํานวนครั้งของการส่ังซื้อ      40    60 

จํานวนครั้งของการเตรียม     10    12 

จํานวนชัว่โมงเคร่ืองจักร 2,200 2,800 

จํานวนครั้งของการตรวจสอบ     35     45 

 

ให้ท า  

1. คํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยภายใต้ระบบต้นทุนเดิม โดยใช้ชั่วโมงแรงงาน
ทางตรงเป็นฐานในการคํานวณค่าใช้จ่ายการผลิต  

2. คํานวณต้นทุนสินค้าต่อหน่วย ภายใต้ระบบต้นทุนแยกตามฐานกิจกรรม โดยแบ่งไป
ตามขั้นตอน ดังนี้ 

2.1. คํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของตัวผลักดันต้นทุน  
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2.2. ปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 

2.3. คํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิด 

 

ข้อ 13. บริษัท กานดา จํากัด ได้ทําการผลิตสินค้า เสื้อผ้าฝ้ายย้อมคราม และเสื้อผ้าไหมโดยได้
วางแผนการผลิตในเดือนหน้า ข้อมูลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการผลิตตลอดทั้งเดือน มีดังนี้ 

เส้ือผา้ฝ้ายย้อมคราม    เส้ือผา้ไหม 

วัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย (บาท)    100   150 

จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงต่อหน่วย (ชั่วโมง)     6      8 

อัตราค่าแรงงานต่อชั่วโมง (บาทต่อชั่วโมง)    90     90 

ปริมาณสินค้าที่ผลิต (หน่วย)     800    500 

 

กิจการได้ใช้ระบบต้นทุนเดิมในการคํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต โดยใช้ชัว่โมง
แรงงานทางตรงเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

 

สําหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับการคํานวณต้นทุนตามระบบต้นทุนแยกตามฐานกิจกรรม มี
ดังนี้ 

กิจกรรม  
(Activities) 

ตวัผลกัดนั 

(Cost Drivers) 

จ านวนตวัผลกัดนั
ต้นทุนท่ีใช้ต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิต          

(บาท) 
การจัดซ้ือวัตถุดิบ จํานวนครั้งของการจัดซ้ือ 5 ครั้ง   10,000 

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์

จํานวนชัว่โมงวิศวกรรม 20 ชั่วโมง   12,000 

การติดตั้งเคร่ืองจักร จํานวนครั้งของการติดตั้ง 2 ครั้ง 100,000 

การเดินเครื่องจักร จํานวนชัว่โมงเคร่ืองจักร 5 ชั่วโมง 200,000 

การตรวจสอบคุณภาพ จํานวนครั้งของการตรวจสอบ 10 ครั้ง   30,000 

   352,000 
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จํานวนตัวผลักดันของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดังนี้ 
 

     ตวัผลกัดนั (Cost Driver)                          จ านวนตวัผลกัดนัต้นทุน 

เส้ือผา้ฝ้ายยอ้มคราม 

จ านวนตวัผลกัดนัต้นทุน 

เส้ือผา้ไหม 

จํานวนครั้งของการจัดซ้ือ (ครั้ง) 3 2 

จํานวนชัว่โมงวิศวกรรม (ชั่วโมง)                   12 8 

จํานวนครั้งของการติดตั้ง (ครั้ง) 1 1 

จํานวนชัว่โมงเคร่ืองจักร (ชัว่โมง) 2 3 

จํานวนครั้งของการตรวจสอบ (ครั้ง) 6 4 

 

ให้ท า 

1. คํานวณต้นทุนสินค้าต่อหน่วย ภายใต้ระบบต้นทุนเดิม โดยการกําหนดอัตราค่าใช้จ่าย
การผลิต ได้ใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

2. คํานวณต้นทุนสินค้าต่อหน่วย ภายใต้ระบบต้นทุนแยกตามฐานกิจกรรม โดยแยก
คํานวณทีละหัวข้อ ดังนี้ 

2.1 คํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของตัวผลักดนัต้นทุน 

2.2 ปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 

2.3 คํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด       
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บทท่ี  6  

การวางแผนก าไรและงบประมาณ 

การดําเนินธุรกิจเพื่อให้ประสบความสําเร็จ ได้ผลการดําเนินงานตามที่วางแผนไว้
หรือไม่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ทําไว้ เครื่องมือหนึ่งที่สามารถทํา
ให้ธุรกิจดําเนินงานได้ตามแผนที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ คือ การจัดทํางบประมาณ  (Budgeting) 

เป็นเครื่องมือที่นํามาใช้เพื่อเปลี่ยนเป้าหมายและกลยุทธ์ของธุรกิจให้อยู่ในรูปของตัวเลข จาก
การพยากรณ์หรือคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต จากสถานการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  

ธุรกิจแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจผลิตสินค้า  
จะมีรูปแบบของการจัดทํางบประมาณที่มีทั้งเหมือนและแตกต่างกัน เนื่องจากกิจการแต่ละ
ประเภทมีวิธีการดําเนินงานที่แตกต่างกันในรายละเอียด จึงมีผลทําให้งบประมาณที่จัดทําขึ้นมี
ทั้งเหมือนและแตกต่างกัน เช่น ธุรกิจบริการจะมีการจัดทํางบประมาณรายได้จากการบริการ 
และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร แต่ธุรกิจซื้อขายสินค้า จะมีงบประมาณการซื้อ
สินค้าสําเร็จรูป งบประมาณสินค้าคงเหลือ และงบประมาณต้นทุนขาย นอกเหนือจาก
งบประมาณการขาย และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส่วนธุรกิจผลิตสินค้า จะ
เพิ่มในส่วนของกระบวนการผลิตสินค้า จึงต้องมีงบประมาณการผลิต งบประมาณวัตถุดิบ
ทางตรง งบประมาณค่าแรงงานทางตรง และงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต นอกเหนือจาก
งบประมาณการขายและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เป็นต้น 

การจัดทํางบประมาณของธุรกิจเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ในภาพรวมของทั้งองค์กร จําเป็นต้องแยกงบประมาณออกเป็นแต่ละด้าน ซึ่งประกอบด้วย 
งบประมาณการดําเนินงาน และงบประมาณการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพราะงบประมาณ
จะนําไปใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารให้ผู้บริหารแต่ละระดับนําไปใช้เพื่อเปรียบเทียบกับผล
การปฏิบัติงานจริง เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการควบคุม ให้ทราบว่าแต่ละแผนกมี
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม่ ซึ่งมีผลทําให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ผู้บริหารระดับสูงต้องการ และนอกจากนี้ งบประมาณยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
วัดและประเมินผลการปฏิบัติของผู้บริหารแต่ละแผนก ที่เป็นส่วนงานย่อยได้อีกด้วย  ดังนั้น 
เนื้อหาในบทนี้ จึงจะกล่าวถึงความหมาย ประโยชน์ ประเภทและขั้นตอนของการจัดทํา
งบประมาณ รวมไปถึงความสัมพันธ์ของงบประมาณแต่ละประเภท ซึ่งจะอธิบายในรายละเอียด
ในหัวข้อต่อไปตามลําดับ 
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ความหมายของงบประมาณ  

งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง แผนงานของผู้บริหารที่จัดทําขึ้นเป็นลายลักษณ์
อักษร สําหรับงวดเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต โดยการจัดทําในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากรที่เป็นตัวเงินให้กับงานและหน่วยงานต่างๆ และขององค์กรธุรกิจตามที่กําหนดไว้  
(ธนภร เอกเผ่าพันธุ์, 2554)  

เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ (2554) ได้ ให้ความหมายของงบประมาณ ไว้ดังนี้ 
“งบประมาณ หมายถึง แผนการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการได้มาและใช้ไปของข้อมูลทางการเงิน
ซึ่งได้ถูกกําหนดไว้ล่วงหน้าสําหรับช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจทําได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว”  

นอกจากนี้ กชกร เฉลิมกาญจนา (2557) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “งบประมาณ คือ แผน
ทางการเงินที่เสดงถึงทรัพยากรที่จะเป็นต้องใช้ไปในการทํากิจกรรม และสอดคล้องกับ
เป้าหมายทางการเงินสําหรับแต่ละงวดเวลาในอนาคต งบประมาณจะแสดงภาพรวมของแผน
ทางการเงินของกิจการสําหรับระยะเวลาหนึ่งๆ”  

ดังนั้น จากความหมายข้างต้น งบประมาณ จึงหมายถึง แผนการดําเนินงานในภาพรวม
ของธุรกิจที่ผู้บริหารจัดทําขึ้น โดยแสดงในรูปของข้อมูลทางการเงินที่ได้มีการกําหนดไว้
ล่วงหน้าสําหรับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต สําหรับงวดเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อแสดงให้ทราบ
ถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการในการทํากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินงานของธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจในแต่ละช่วงเวลาที่ผู้บริหาร
วางแผนและคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

วตัถปุระสงคข์องการจดัท างบประมาณ 

วัตถุประสงค์ของการจัดทํางบประมาณเพื่อช่วยผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน
ทางการเงิน งบประมาณเป็นเหมือนเครื่องมือสื่อสารให้เกิดการประสานงานกันระหว่างแผนก
ต่างๆ ในองค์กร มีการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
ช่วยในการควบคุมกําไรจากการดําเนินงานขององค์กร รวมไปถึงนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการดําเนินงานหรือประสิทธิภาพการทํางานของแผนกต่างๆ หรือทั้งองค์กร และ
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกําหนดสิ่งจูงใจในการทํางานให้กับหัวหน้าหรือพนักงานในแต่ละ
ระดับ ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการจัดทํางบประมาณ สามารถสรุปดังนี้ 
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1. เพ่ือให้ผูบ้ริหารได้มีการก าหนดเป้าหมายในอนาคตให้กบัธรุกิจ  
          เม่ือผู้บริหารมีการจัดทํางบประมาณถือเป็นการสร้างเป้าหมายในอนาคตให้กับ
ธุรกิจเป็นการล่วงหน้า ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นผู้บริหารสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
 

2. เพ่ือสร้างแผนการท างาน 

           เม่ือมีการวางแผนผลการดําเนินงานตามที่ต้องการ ทําให้กิจการสามารถสร้าง
แนวทางในการทํางานให้กับพนักงานปฏิบัติการว่าพนักงานควรจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่องค์กรต้องการ  
 

3. เพ่ือให้เกิดการประสานงานจากบคุคลทุกระดบัในองคก์ร 

           กอ่นจัดทํางบประมาณต้องมีการประชุมระหว่างแผนก เพื่อปรึกษาหารือกันว่า
วัตถุประสงค์ของแต่ละแผนกต้องการอะไร ดังนั้น การจัดทํางบประมาณจึงเป็นการประสานงาน
กันระหว่างหลายๆ แผนกในองค์กร และทําการรวบรวมข้อมูลของแต่ละแผนกก่อนจะจัดทํา
งบประมาณ เช่น แผนกขายต้องประสานงานกับแผนกผลิต โดยแจ้งว่าจํานวนสินค้าที่แผนก
ขายต้องการจะขายมีจํานวนเท่าใด แผนกผลิตมีหน้าที่ผลิตตามความต้องการของแผนกขาย 
หรือถ้าแผนกคลังสินค้ามีสินค้าคงคลัง เหลืออยู่ในคลังจํานวนหน่ึง แผนกผลิตต้องผลิตสินค้า
เพิ่มอีกจํานวนเท่าใดเพื่อให้เพียงพอกับปริมาณสินค้าที่ต้องขาย เป็นต้น 
 

4. เพ่ือการควบคมุให้เป็นไปตามแผน 

           เม่ือผู้บริหารมีแผนการดําเนินงานในรูปของงบประมาณที่ชัดเจนแล้ว ผู้บริหารจะ
ทําการควบคุมโดยการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ โดยผู้บริหารนําข้อมูลที่ได้จาก
การปฏิบัติงานจริงมาเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงานตามงบประมาณที่กําหนดไว้ล่วงหน้า 
ซึ่งผลที่ได้อาจมีความแตกต่างกันระหว่างผลการดําเนินงานตามงบประมาณและผลการ
ปฏิบัติงานจริง ผู้บริหารจะได้มาหาสาเหตุว่าผลต่างที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุอะไรและหาคน
รับผิดชอบ  
 

5. เพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานและสร้างแรงจงูใจในการท างาน 

           การประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหารแต่ละระดับว่ามีผลการดําเนินงานน่า
พอใจหรือไม่น่าพอใจ จําเป็นต้องมีการเปรียบเทียบว่าผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับแผน
ที่ตั้งเป้าไว้มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ผลลัพธ์ที่ได้สูงหรือต่ํากว่าที่ประมาณการไว้ ซึ่ง
งบประมาณที่จัดทําขึ้นเป็นเหมือนเครื่องมือที่นํามาใช้เป็นเกณฑ์หรือฐานที่ผู้บริหารแต่ละแผนก
ใช้เป็นแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติงานง่ายขึ้น และสามารถดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
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กําหนดไว้ล่วงหน้า หากแผนกใดที่ทําได้ตามแผนหรือเกินกว่าแผนที่วางไว้ ควรจะได้รับ
ผลตอบแทน เช่น ให้โบนัส เลื่อนตําแหน่ง หรือเป็นเงินรางวัล เป็นต้น  
 

6. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

           การจัดทํางบประมาณทําให้พนักงานพยายามปรับปรุงการทํางานอยู่ตลอดเวลา 
ถ้าหากไม่ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดพนักงานจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพื่อให้บรรลุผล
ตามที่วางแผนไว้ ทําให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในแผนกที่พนักงานทํางานอยู่ และมี
การวางแผนหรือตั้งเป้าหมายผลการดําเนินงานในอนาคตอย่างสม่ําเสมอ 

 

ประโยชน์ของงบประมาณ 

งบประมาณเป็นเหมือนเครื่องมือสําหรับผู้บริหารในการวางแผน และการควบคุม ซึ่ง
เป็นประโยชน์สําหรับธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยประโยชน์หลักของงบประมาณ สามารถแบ่งได้ 3 
ประการ ได้แก่ 

1. งบประมาณเป็นเครื่องมือที่ทําให้ผู้บริหารวางแผนการดําเนินธุรกิจล่วงหน้า เหมือน
เป็นการมองอนาคต โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  ทําให้สามารถ
คาดการณ์ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น และหาทางแก้ไขไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อลดหรือ
หลีกเลี่ยงปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขั้น ยกตัวอย่างเช่น การจัดทํางบประมาณจะทําให้ผู้บริหาร
ทราบก่อนล่วงหน้าว่าในช่วงเวลาใดที่บริษัทอาจจะมีปัญหาเงินสดมีไม่เพียงพอสําหรับการ
ดําเนินงานตามปกติ ธุรกิจสามารถแก้ปัญหาโดยการวางแผนหาแหล่งกู้ยืมไว้ก่อนล่วงหน้า หรือ 
การจัดทํางบประมาณจะทําให้ผู้บริหารทราบว่าช่วงใดที่ลูกค้ามีความต้องการสินค้าสูง ช่วงนั้น
ฝ่ายผลิตก็จะทําการผลิตสินค้าให้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว ทําให้
บริษัทไม่สูญเสียรายได้จากการขายสินค้าไป หรือ ฝ่ายจัดซื้อจะได้ทําการสั่งซื้อวัตถุดิบให้
เพียงพอกับปริมาณการผลิตที่มากขึ้น เป็นต้น 

2. งบประมาณเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้หน่วยงานต่างๆ ในองค์กรเกิดการร่วมมือ
และประสานงานระหว่างกัน ผู้บริหารระดับสูงสามารถสื่อสารกับผู้บริหารระดับล่างในฝ่ายต่างๆ 
ในองค์กร โดยใช้งบประมาณเพื่อให้ผู้บริหารระดับล่างทราบว่าผู้บริหารระดับสูงคาดหวังมาก
น้อยแค่ไหน เช่น ยอดขายที่ต้องการของฝ่ายขาย จะส่งข้อมูลไปให้กับฝ่ายผลิต เพื่อทําการผลิต
สินค้าให้สอดคล้องกับปริมาณการขาย หรือ ปริมาณสินค้าที่ผลิตจะทําให้ทราบว่าปริมาณ
วัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตมีจํานวนเท่าใด และทําให้ฝ่ายจัดซื้อสั่งซื้อวัตถุดิบจํานวนเท่าใด และ
ปริมาณการผลิตจะทําให้ฝ่ายผลิตทราบว่าต้องเตรียมจํานวนคนงานจํานวนเท่าใดเพื่อผลิต
สินค้าจํานวนดังกล่าว เป็นต้น 

 



231 

 

 

 

3. งบประมาณเป็นเครื่องมือสําหรับการสร้างแรงจูงใจในการทํางาน งบประมาณที่ดี 
ควรเป็นงบประมาณที่ช่วยจูงใจให้พนักงานทํางานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายให้มากที่สุด การ
จัดทํางบประมาณไม่สูงหรือต่ําเกินไป จะเป็นการกระตุ้นให้พนักงานทํางาน และถ้ามีการให้
รางวัลกับพนักงานที่ทําได้ตามเป้าหมาย จะทําให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้น นอกจากนี้ 
งบประมาณเป็นเหมือนตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานด้วยว่า
ทํางานได้ตามแผนหรือไม่ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายหลักของ
องค์กร 
  แต่อย่างไรก็ตาม การจัดทํางบประมาณก็มีข้อจํากัด เนื่องจากจัดทํางบประมาณ
เป็นการวางแผนล่วงหน้า ซึ่งเหตุการณ์หรือปัจจัยต่างๆ ที่นํามาใช้ในการประมาณตัวเลข เพื่อ
จัดทํางบประมาณ จะเป็นตัวเลขที่คาดการณ์ล่วงหน้า แต่ในทางปฏิบัติจริงอาจมีเหตุการณ์
บางอย่างที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์เอาไว้ ทําให้การประมาณการมีความผิดพลาด และอีก
ประเด็นหนึ่งที่เป็นข้อจํากัดคือ การจัดทํางบประมาณต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลาย
ฝ่าย มาร่วมปรึกษาหารือกัน แต่ในความเป็นจริง อาจไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารจาก
แผนกต่างๆ ทําให้ตัวเลขประมาณการที่จัดทําขึ้นไม่ประสบความสําเร็จ ทําให้งบประมาณไม่
สามารถนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานได้อย่างเต็มที่ 
 

ประเภทของงบประมาณ  

งบประมาณสามารถแบ่งประเภทงบประมาณได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะและ
วัตถุประสงค์ในการจัดทํางบประมาณ รวมถึงการใช้ข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง ประเภทงบประมาณ
ที่สําคัญๆ สามารถแบ่งได้ดังนี้ 1) งบประมาณคงที่ 2) งบประมาณยืดหยุ่น 3) งบประมาณฐาน
ศูนย์ 4) งบประมาณแบ่งตามงวดเวลา 5) งบประมาณฐานกิจกรรม 6) งบประมาณโครงการ 
และ 7) งบประมาณแบ่งตามความรับผิดชอบ งบประมาณแต่ละประเภทสามารถอธิบาย
รายละเอียด ได้ดังนี้ 

 

1. งบประมาณคงท่ี  
     งบประมาณคงที่ (Fixed Budget) เป็นงบประมาณที่จัดทําขึ้น ณ ระดับกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่ง เช่น ณ ระดับการขายสินค้าที่ 1,000 หน่วย หรือ ณ ระดับการผลิตที่ 2 ,000 
หน่วย ซึ่งจะมีผลทําให้การประมาณรายได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ จะประมาณการ ณ ระดับการ
ขายหรือระดับการผลิตนั้นๆ ดังนั้น เม่ือนําผลที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงมาเปรียบเทียบกับ
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งบประมาณที่ได้จัดทําไว้ (ณ ระดับกิจกรรมที่ทําไว้เพียงระดับเดียว) ซึ่งไม่ได้คํานึงถึงว่าเป็น
การเปรียบเทียบรายได้ หรือค่าใช้จ่าย ที่ระดับกิจกรรมเดียวกันหรือไม่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการ
จัดทํางบประมาณคงที่จะมีข้อจํากัดเกิดขึ้น ถ้าหากกิจการมีระดับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงไม่ตรงกับ
ระดับกิจกรรมที่ประมาณการไว้ ทําให้ผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องเนื่องจากการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานควรเปรียบเทียบ ณ ระดับกิจกรรมที่เท่ากัน   

 

2. งบประมาณยืดหยุ่น 

     งบประมาณยืดหยุ่น (Flexible or Variable Budget) เป็นงบประมาณที่จัดทําขึ้น
ภายใต้ระดับกิจกรรมต่างๆ ที่แตกต่างกัน หรือเป็นการนําเอางบประมาณคงที่มาจัดทําข้อมูล
ทางการเงินในระดับกิจกรรมต่างๆ กัน ซึ่งงบประมาณยืดหยุ่นสามารถลดข้อจํากัดของ
งบประมาณคงที่ได้เนื่องจากระดับกิจกรรมของผลการปฏิบัติงานจริงจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
งบประมาณยืดหยุ่นก็สามารถทําได้ในทุกระดับกิจกรรม ดังนั้น เม่ือจะทําการเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติงานก็สามารถนําเอางบประมาณ ณ ระดับกิจกรรมที่เท่ากันกับระดับกิจกรรมจริงที่
เกิดขึ้นมาเปรียบเทียบว่ามีผลต่างกันหรือไม่ ซึ่งงบประมาณยืดหยุ่นสามารถจัดทําได้กับ
งบประมาณย่อยทุกประเภทที่อยู่ในงบประมาณหลัก   

การจัดทํางบประมาณยืดหยุ่น กิจการต้องแยกต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายออกเป็น 2 ประเภท
คือ ต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงที่ สําหรับต้นทุนผันแปรจะผันแปรไปตามระดับของกิจกรรมที่มี
การเปลี่ยนแปลงของการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งหรือของแผนกใดแผนกหนึ่ง (Cost Object) 
ส่วนต้นทุนคงที่ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงการผลิตหนึ่งๆ ดังนั้น งบประมาณยืดหยุ่นจะ
จัดทําขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกิจการทราบพฤติกรรมของต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละแผนกที่ชัดเจนเสียก่อน 
เพราะต้นทุนแต่ละประเภทจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับของกิจกรรมแตกต่างกัน 

 

3. งบประมาณฐานศนูย ์

งบประมาณฐานศูนย์ (Zero – based Budget) เป็นงบประมาณที่จัดทําขึ้นโดยมิได้
คํานึงถึงงบประมาณ หรือการประมาณการค่าใช้จ่ายเดิมของปีก่อน  แต่จะพิจารณาและ
วิเคราะห์ข้อมูลใหม่ทั้งหมด ซึ่งผู้เสนอของบประมาณต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ที่กิจการต้องจัดทําในปีงบประมาณนั้นๆ อย่างชัดเจน พร้อมทั้งให้เหตุผล
และวงเงินที่เสนอ โดยมีการวิเคราะห์ ประเมินค่า และจัดลําดับความสําคัญของโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ก่อนหลังตามผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่กิจการคาดว่าจะได้รับ พร้อม
จัดสรรทรัพยากรต่างๆ ของกิจการให้เหมาะสมกับหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้วิเคราะห์ 
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4. งบประมาณแบ่งตามงวดเวลา 

การวางแผนงบประมาณสามารถจัดทําโดยแบ่งไปตามงวดเวลาที่ต้องนําเสนอ โดย
แบ่งเป็นระยะสั้นและระยะยาว จึงสามารถแบ่งประเภทของงบประมาณตามระยะเวลา ได้ 2 
แบบ คือ 1) งบประมาณระยะสั้น และ 2) งบประมาณระยะยาว 

 

4.1 งบประมาณระยะสัน้ 

          งบประมาณระยะสั้น (Short – term Budget) เกิดจากแผนการดําเนินงานระยะ
สั้นโดยกําหนดให้มีระยะเวลาไม่ต่ํากว่า 1 ปี งบประมาณประเภทนี้เป็นงบประมาณที่จัดทําขึ้น 
เพื่อใช้สําหรับการวางแผนธุรกิจทําให้การทํางานที่เป็นงานประจํา อย่างน้อย 1 ปี ทํางานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทั่วไปแผนระยะสั้นควรสนับสนุนกับแผนระยะยาว เพื่อให้การทํางาน
สอดคล้องกับงานในแผนกอื่นๆ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ใหญ่ในภาพรวมของธุรกิจได้ 
การวางแผนระยะสั้นจะเกี่ยวข้องกับการจัดทํางบประมาณระยะสั้น เป็นการจัดทํางบประมาณ
ประจําปีขึ้นล่วงหน้า โดยอาจมีการประมาณรายได้ และค่าใช้จ่ายแยกย่อยเป็นรายเดือน หรือ
รายไตรมาส เช่น งบประมาณรายรับรายจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานย่อยหรือแผนกต่างๆ ในองค์กร ซึ่งงบประมาณระยะสั้นนี้เรียกว่า งบประมาณ
ดําเนินการ (Operating Budget) ประกอบด้วย งบประมาณย่อยหลายๆ งบประมาณ เช่น 
งบประมาณขาย งบประมาณการผลิต งบประมาณจัดซื้อวัตถุดิบทางตรง งบประมาณต้นทุน
วัตถุดิบทางตรง งบประมาณค่าแรงงานทางตรง งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร งบประมาณกําไรขาดทุน เป็นต้น (จะกล่าวถึงการจัดทํา
งบประมาณย่อยแต่ละประเภทโดยละเอียดในหัวข้อ การจัดทํางบประมาณ ต่อไป) 

 

4.2  งบประมาณระยะยาว 

           งบประมาณระยะยาว (Long – term Budget) เกิดจากการวางแผนการ
ดําเนินงานระยะยาว ซึ่งส่วนใหญ่จะกําหนดไว้ตั้งแต่ 2 ปีถึง 10 ปี แต่ส่วนใหญ่มักอยู่ระหว่าง 3 
ถึง 5 ปี ซึ่งระยะเวลาจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับความจําเป็นและความเหมาะสมของแต่ละ
ธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะเวลาที่ต้องการสําหรับการพัฒนาธุรกิจ 
และนําผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด ระยะเวลาที่นานพอจนกิจการได้รับคืนทุนจากที่ลงทุนไป 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มหรือได้ตลาดใหม่ในอนาคต และระยะเวลาที่
คาดว่าจะสามารถจัดหาวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอกับการผลิตงวดหนึ่งๆ  

          งบประมาณระยะยาว ประกอบด้วย งบประมาณตามแผนโครงการต่างๆ ที่
กิจการต้องการจัดทําขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งอาจจะเกิดจากแผนโครงการหลายโครงการ  
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แต่ละโครงการกิจการสามารถแยกย่อยเป็นแผนการใช้ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ อุปกรณ์ 
กําลังคน รวมไปถึงเงินที่จําเป็นต้องใช้ในแต่ละโครงการ เพื่อให้แผนการดําเนินงานสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ ดังนั้น กิจการจําเป็นต้องจัดทําแผนการเงินที่จะใช้สําหรับ
การดําเนินงานตามแผนระยะยาวในรูปของงบประมาณการเงิน ซึ่งสิ่งที่กิจการจําเป็นจะต้อง
ทราบคือ การวางแผนการลงทุน ซึ่งผู้บริหารต้องวางแผนให้ชัดเจนว่าจะมีการลงทุนในโครงการ
อะไรบ้าง ช่วงเวลาใด จะต้องใช้เงินโดยประมาณเท่าไร นั่นคือ ผู้บริหารต้องวางแผนโครงการ
การลงทุนซึ่งอาจจะมีมากกว่า 1 โครงการ เช่น โครงการขยายโรงงาน หรือโครงการซื้อ
เครื่องจักรเพื่อขยายกําลังการผลิต โครงการปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเพื่อ
เพิ่มยอดขาย โครงการส่งเสริมการขายหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มช่องทางการขายสินค้า เป็นต้น ใน
แต่ละโครงการจะจัดทําเป็นในรูปงบประมาณการลงทุนแยกตามโครงการต่างๆ ซึ่งแต่ละ
โครงการมีระยะเวลาในการจัดทํายาวนาน การคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตทําได้ยาก อีกทั้ง
สภาวการณ์มีความไม่แน่นอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทําให้การวางแผนระยะยาว
เพื่อจัดทํางบประมาณระยะยาวเป็นหน้าที่สําคัญที่ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รับผิดชอบ 

 

5. งบประมาณฐานกิจกรรม 

งบประมาณฐานกิจกรรม (Activity – based Budget : ABB) เป็นการใช้ระบบ
บัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity – based Costing : ABC) ในการจัดทํา ซึ่งจะทําให้ธุรกิจ
สามารถจัดทํางบประมาณได้ละเอียดและถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากมีการแยกกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน โดยการจัดทํางบประมาณฐานกิจกรรมจะมองย้อนกลับจากระบบ
ต้นทุนฐานกิจกรรม นั่นคือ กิจการจะทําการประมาณปริมาณการผลิตสินค้า และตรวจสอบว่า
ผลิตภัณฑ์นั้นต้องใช้กิจกรรมใดบ้าง มีอะไรที่เป็นสาเหตุของการเกิดต้นทุนของกิจกรรมนั้น และ
ใช้จํานวนเท่าใด จากการสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบงานภายในองค์กร  

      สําหรับกิจการที่ใช้งบประมาณฐานกิจกรรมได้ดี จะต้องมีการวิเคราะห์กิจกรรมที่
เพิ่มมูลค่า (Value – added Activity) และกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า (Non Value - added 

Activity)  ตามวิธีการคํานวณต้นทุนตามฐานกิจกรรมมาก่อน เนื่องจากจะทํา ให้ทราบว่า
กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าเป็นกิจกรรม ที่มีความจําเป็นและก่อให้เกิดคุณค่าต่อลูกค้า ช่วยทําให้
องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ส่วนกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าเป็นกิจกรรมที่มิได้ทํา
ให้มูลค่าของสินค้าและการบริการดีขึ้น เนื่องจากเป็นต้นทุนที่ไม่จําเป็น จึงต้องพยายามกําจัด
กิจกรรมนี้ออกไป ดังนั้น การประยุกต์ใช้งบประมาณฐานกิจกรรม จึงเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการค่าใช้จ่ายการผลิตได้อย่างถูกต้อง สามารถลดและปรับปรุงขั้นตอนของการปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์เพื่อการดําเนินงาน และทําให้การจัดทํา
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งบประมาณสอดคล้องไปกับ แผนกลยุทธ์ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ทํา ให้เพิ่มโอกาสในการทํากําไรในระยะยาวได้ (สุวรรณ หวังเจริญเดช, 2557) 

 

6. งบประมาณโครงการ 

งบประมาณโครงการ (Project or Program Budget) เป็นงบประมาณที่แสดงให้
เห็นถึงผลงานที่สําคัญโดยมีการประมาณค่าใช้จ่ายที่คาดว่าเกิดขึ้นตามโครงการนั้นๆ 
งบประมาณโครงการจะแสดงถึงทรัพยากรที่ต้องใช้สําหรับโครงการนั้น จนกระทั่งทําเสร็จ 
ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ เช่น เงินลงทุน วัตถุดิบ แรงงานคน เป็นต้น นอกจากนี้ งบประมาณ
โครงการยังต้องพิจารณาถึงรายได้โดยประมาณที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการนั้น ๆ ซึ่งทําให้
ผู้บริหารสามารถประเมินโครงการได้ว่าผลตอบแทนที่ได้รับน่าพอใจหรือไม่ ควรที่จะลงทุนใน
โครงการนั้นหรือไม่ งบประมาณโครงการทําให้การตัดสินใจที่อนุมัติโครงการได้ชัดเจนข้ึน  

งบประมาณโครงการอาจเกิดจากแผนโครงการหลายๆ โครงการ เช่น โครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โครงการขยายโรงงาน โครงการซื้อเครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งโครงการแต่ละ
โครงการเป็นการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นๆ แสดงให้เห็นว่า
แต่ละโครงการมีกําไรโดยประมาณเท่าไร เช่น กิจการมีการประมาณการว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ออกสู่ตลาด โดยผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ต้องผ่านแผนกผลิตที่ 1 และแผนกผลิตที่ 2 โดยมีรายได้
จากการขายและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องโดยประมาณ ดังนี้  

ผลิตภัณฑ์ A 

 ยอดขาย (โดยประมาณ)    500,000  บาท 

ต้นทุนการผลิต (ทั้ง 2 แผนก) 
 วัตถุดิบทางตรง      80,000 

 ค่าแรงงานทางตรง     70,000 

 ค่าใช้จ่ายการผลิต            120,000 270,000  บาท 

      กําไรขั้นต้น (โดยประมาณ)    370,000  บาท  

 

 

7. งบประมาณแบ่งตามความรบัผิดชอบ 

งบประมาณแบ่งตามความรับผิดชอบ (Responsibility Budget) เป็นงบประมาณที่
จัดทําขึ้นโดยแบ่งไปตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานย่อย โดยพิจารณาร่วมกับ
แผนงานที่ใช้ในการควบคุมการทํางานของพนักงานปฏิบัติการซึ่งมีความรับผิดชอบให้ปฏิบัติไป
ตามแผนที่กําหนดไว้ แต่ละหน่วยงานย่อยมีความรับผิดชอบแตกต่างกัน เช่น แผนกผลิตมี
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หน้าที่ผลิตสินค้า ข้อมูลที่แผนกผลิตรับผิดชอบจะมีแต่เฉพาะต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้น ในทาง
กลับกันแผนกขาย มีหน้าที่ขายสินค้า ข้อมูลที่แผนกขายรับผิดชอบได้จึงมีทั้งรายได้และต้นทุน
ขายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแผนก ดังนั้น ทั้งสองแผนกจะมีข้อมูลเพื่อนํามาจัดทํางบประมาณ
ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของแต่ละแผนก 

 งบประมาณแบ่งตามความรับผิดชอบจึงเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการควบคุมการ
ทํางานของหน่วยงานย่อยหรือศูนย์ความรับผิดชอบ (Responsibility Center) นั้นๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย ศูนย์รายได้ (Revenue Center) ศูนย์ต้นทุน (Cost Center)   ศูนย์กําไร (Profit 

Center) และศูนย์ลงทุน  (Investment Center) ซึ่งแต่ละศูนย์มีความรับผิดชอบแตกต่างกัน 
เพื่อให้แต่ละศูนย์ความรับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณที่
กําหนดไว้ โดยการนําเอาตัวเลขที่อยู่ในงบประมาณแต่ละประเภทไปเปรียบเทียบกับผลการ
ปฏิบัติงานจริง ถ้าหากมีผลแตกต่างเกิดขึ้น ในทางที่ไม่น่าพอใจ หรือแสดงถึงความไม่มี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของหน่วยงานหรือศูนย์รับผิดชอบนั้นๆ หน่วยงานดังกล่าวต้อง
แสดงความรับผิดชอบ หาสาเหตุของผลแตกต่างนั้น ว่าเป็นเพราะอะไร และทําการแก้ปัญหา 

ตัวอย่างงบประมาณแบ่งตามความรับผิดชอบ เช่น แผนกผลิต มีหน้าที่รับผิดชอบ
เ กี่ ย ว กั บ ต้ น ทุ นต่ า ง ๆ  ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ นแ ผ น ก ผ ลิ ต  ดั ง นั้ น  แ ผ น ก ผ ลิ ต จึ ง เ ป็ น ศู น ย์ 
ต้นทุน งบประมาณของฝ่ายผลิต ประกอบด้วย ต้นทุนที่ฝ่ายผลิตสามารถควบคุมได้ ซึ่ง
ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ดังนี้ 

งบประมาณแบ่งตามความรบัผิดชอบ 

งบประมาณของฝ่ายผลิต 

หน่วย : บาท 

ต้นทุนท่ีควบคมุได้ แผนกผลิตท่ี 1                             แผนกผลิตท่ี 2 รวม 

ผลิตภณัฑ ์A     

  วัตถุดิบทางตรง 170,000  ต้นทุนท่ีได้รับโอนมา 300,000  

  ค่าแรงงานทางตรง 55,000  50,000  

  ค่าใช้จ่ายการผลิต 75,000  80,000  

         รวม 300,000  430,000 430,000 

ผลิตภณัฑ ์B     

  วัตถุดิบทางตรง 250,000  ต้นทุนท่ีได้รับโอนมา 458,000  

  ค่าแรงงานทางตรง 120,000  78,000  

  ค่าใช้จ่ายการผลิต 88,000  50,000  

          รวม 458,000  586,000 586,000 

รวมต้นทุนของผลิตภัณฑ์ A และผลิตภัณฑ์ B   1,016,000 
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งบประมาณของฝ่ายผลิตข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของผู้จัดการฝ่าย
ผลิต หรือหัวหน้าฝ่ายผลิต จํานวนทั้งสิ้น 1,016,000 บาท ซึ่งผู้จัดการจะต้องรับผิดชอบต้นทุนที่
ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ A และผลิตภัณฑ์ B ซึ่งต้นทุนที่เกิดขึ้น 
ถือว่าเป็นต้นทุนที่ฝ่ายผลิตควบคุมได้ นอกจากนี้ ฝ่ายผลิตยังสามารถระบุได้ว่า เป็นความ
รับผิดชอบของแผนกผลิตที่ 1 และที่ 2 ถ้าในกรณีที่มีผลต่างที่ไม่น่าพอใจ นั่นคือ ต้นทุนที่
เกิดขึ้นจริงสูงกว่าที่ประมาณการไว้ โดยที่เกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างงบประมาณและผล
การปฏิบัติงานจริงของแผนกผลิต ก็สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของแผนกผลิตใด แผนก
ผลิตที่ 1 หรือแผนกผลิตที่ 2 แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการแผนก
ผลิต 

 

8. งบประมาณหลกั 

งบประมาณหลัก (Master Budget) หรืองบประมาณประจําปี เป็นงบประมาณที่
จัดทําขึ้นล่วงหน้าสําหรับระยะเวลา 1 ปี เป็นงบประมาณที่ครอบคลุมแผนงานของแผนกต่างๆ 
ในองค์กร สําหรับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง งบประมาณหลัก จะประกอบด้วยงบประมาณของหน้าที่
งานต่างๆ ที่อยู่ในองค์กรจัดทําขึ้น ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) งบประมาณดําเนินงาน 
(Operating Budget) และ 2) งบประมาณการเงิน (Financial Budget)  

      งบประมาณการดําเนินงาน จะครอบคลุมกิจกรรมการดําเนินงานที่วางแผนไว้ของ
องค์กร สําหรับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ให้ได้รับผลกําไรตามเป้าหมายขององค์กร 
โดยงบประมาณดําเนินงานของธุรกิจจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการดําเนินงาน
ของแต่ละธุรกิจ งบประมาณของธุรกิจผลิตสินค้า จะแตกต่างจากงบประมาณของธุรกิจซื้อมา
ขายไป และงบประมาณของธุรกิจบริการ ซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดในหัวข้อต่อไป 

      สําหรับงบประมาณการเงิน เป็นงบประมาณที่เน้นแหล่งที่มาของเงินทุน เพื่อ
รองรับการดําเนินงานของกิจการ เช่น การรับเงินและการจ่ายเงินจากการดําเนินงานตามปกติ
ของธุรกิจ เงินที่ลงทุนในสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดําเนินงานหรือโครงการลงทุนอื่นๆ และการ
จัดหาเงินเพื่อนํามาใช้ในการดําเนินงาน งบประมาณสําหรับกิจกรรมเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ดังนั้น งบประมาณการเงินจะทําให้กิจการสามารถจัดทํา
งบประมาณงบแสดงฐานะการเงินได้ เพื่อให้เข้าใจประเภทของงบประมาณหลักทั้งสองประเภท 
จะอธิบายรายละเอียดแต่ละประเภท ดังนี้ 
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8.1 งบประมาณด าเนินงาน 

            งบประมาณดําเนินงาน (Operational Budget) เป็นการจัดทํางบประมาณที่
เกี่ยวกับกิจกรรมการดําเนินงาน เช่น การขายสินค้า การผลิต รวมไปถึงการซื้อวัตถุดิบ จ่าย
ค่าแรงงานทางตรง จ่ายค่าใช้จ่ายการผลิต และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์คือให้ได้กําไรตามที่ต้องการ ในการจัดทํางบประมาณดําเนินงาน จะประกอบด้วย
งบประมาณอะไรบ้างนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจที่จัดทํา เช่น ถ้าเป็นธุรกิจประเภทการผลิต
สินค้า งบประมาณดําเนินงาน ประกอบด้วยงบประมาณย่อย ดังนี้  

8.1.1 งบประมาณขาย 

8.1.2 งบประมาณการผลิต 

8.1.3 งบประมาณวัตถุดิบทางตรง 

8.1.4 งบประมาณค่าแรงงานทางตรง 
8.1.5 งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 

8.1.6 งบประมาณต้นทุนการผลิต 

8.1.7 งบประมาณสินค้าคงเหลือ 

8.1.8 งบประมาณต้นทุนขาย 

8.1.9 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย 

8.1.10 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

8.1.11 งบประมาณงบกําไรขาดทุน 
 

8.2 งบประมาณการเงิน 

           งบประมาณการเงิน (Financial Budget) เป็นงบประมาณที่แสดงให้ทราบถึง
ฐานะการเงินของกิจการ และการได้มาและใช้ไปของเงินสด ซึ่งเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์
ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย 

      8.2.1. งบประมาณเงินลงทุน 

      8.2.2. งบประมาณเงินสด 

      8.2.3. งบประมาณแสดงฐานะการเงิน 

      8.2.4. งบประมาณแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

      8.2.5. งบประมาณกระแสเงินสด 

           
         นอกจากนี้ การจําแนกประเภทงบประมาณหลักหรืองบประมาณประจําปีเป็น

งบประมาณดําเนินงานและงบประมาณการเงินดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว งบประมาณหลักสามารถ
แบ่งตามลักษณะของธุรกิจ ซึ่งสามารแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ งบประมาณสําหรับธุรกิจ
การให้บริการ งบประมาณสําหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า และ งบประมาณสําหรับธุรกิจผลิตสินค้า  
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ธุรกิจแต่ละประเภทจะมีลักษณะการดําเนินงานที่แตกต่าง ทําให้งบประมาณที่กิจการจัดทําขึ้น
จึงมีความแตกต่างกัน สําหรับธุรกิจผลิตสินค้า งบประมาณหลักจะประกอบด้วยงบประมาณ
หลักมากกว่าธุรกิจประเภทอื่น เนื่องจากมีลักษณะการดําเนินงานที่ค่อนข้างซับซ้อน และต้อง
ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้า มีต้นทุนการผลิตมาเกี่ยวข้อง 
ในขณะที่ธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจบริการไม่มีการผลิตสินค้า แต่ในกระบวนการขายสินค้า
ธุรกิจผลิตสินค้าและขายสินค้าให้กับลูกค้า จะเหมือนกับธุรกิจซื้อขายสินค้า ดังนั้น งบประมาณ
เกี่ยวกับการขายสินค้า จะมีงบประมาณหลักที่เหมือนกัน สําหรับธุรกิจการผลิตสินค้าจะมี
งบประมาณที่แตกต่างจากธุรกิจประเภทในส่วนของงบประมาณที่ เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต เช่น 
งบประมาณการผลิต งบประมาณวัตถุดิบทางตรง งบประมาณค่าแรงงานทางตรง และ
งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต แต่งบประมาณการดําเนินงานอื่นๆ จะเหมือนกับธุรกิจซื้อขาย
สินค้า และธุรกิจบริการ ซึ่งสามารถแสดงประเภทของงบประมาณหลักของธุรกิจแต่ละประเภท 
ดังแสดงในตารางที่ 6.1 ได้ดังนี ้

 

ตารางท่ี  6.1  งบประมาณหลักแยกตามประเภทของธุรกิจ 

 

ประเภท ประเภทของธรุกิจ 

ธรุกิจผลิตสินค้า ธรุกิจซ้ือขายสินค้า ธรุกิจบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ
ดําเนินงาน 

งบประมาณขาย งบประมาณขาย งบประมาณรายได้จากการ
บริการ 

งบประมาณการผลิต งบประมาณซื้อสินค้า - 

งบประมาณวตัถุดิบทางตรง งบประมาณสินค้าคงเหลือ - 

งบประมาณค่าแรงงาน
ทางตรง 

- - 

งบประมาณค่าใชจ้่ายการผลิต - - 

งบประมาณต้นทุนการผลิต - - 

งบประมาณสินค้าคงเหลือ - - 

งบประมาณต้นทุนขาย งบประมาณต้นทุนขาย - 

งบประมาณค่าใชจ้่ายในการ
ขาย 

งบประมาณค่าใชจ้่ายในการ
ขาย 

งบประมาณค่าใชจ้่ายในการ
ขาย 

งบประมาณค่าใชจ้่ายในการ
บริหาร 

งบประมาณค่าใชจ้่ายในการ
บริหาร 

งบประมาณค่าใชจ้่ายในการ
บริหาร 

งบประมาณกําไรขาดทุน งบประมาณกําไรขาดทุน งบประมาณกําไรขาดทุน 
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ตารางท่ี  6.1 (ต่อ)   

 

ความสมัพนัธข์องงบประมาณหลกัส าหรบัธรุกิจผลิตสินค้า 

การจัดทํางบประมาณแต่ละประเภทจะมีความสัมพันธ์กัน จะเห็นได้ว่า งบประมาณขาย
เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทํางบประมาณ ซึ่งก่อนจัดทํางบประมาณการขาย แผนกขายต้องทํา
การพยากรณ์ยอดขายของกิจการก่อนอันดับแรก โดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการ
พยากรณ์ยอดขาย เช่น ยอดขายในอดีต สภาพเศรษฐกิจ สภาพการแข่งขัน คู่แข่ง แนวโน้มของ
อุตสาหกรรม  เป็นต้น เม่ือประมาณการยอดขายหรือพยากรณ์ยอดขายได้แล้ว แผนกขายจะ
จัดทํางบประมาณขาย  

เมื่อมีข้อมูลจํานวนสินค้าที่คาดว่าจะขายได้แล้ว ขั้นต่อไป คือการจัดทํางบประมาณการ
ผลิต ซึ่งแสดงจํานวนสินค้าที่ต้องผลิตเพื่อให้เพียงพอกับสินค้าที่คาดว่าจะขายได้ในแต่ละ
ช่วงเวลา ปริมาณสินค้าที่ผลิตอาจมีความแตกต่างจากปริมาณสินค้าที่ขาย ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบาย
สินค้าคงเหลือของกิจการ โดยนโยบายสินค้าคงเหลือนี้จะเป็นสิ่งที่กําหนดปริมาณของสินค้า
คงเหลือ ซึ่งจะไปปรากฏอยู่ในงบประมาณสินค้าคงเหลือ ดังนั้น ข้อมูลที่นํามาจัดทํางบประมาณ
การผลิตจะประกอบด้วยปริมาณการขายโดยประมาณ นโยบายสินค้าคงเหลือ คํานวณเพื่อหา
ว่าแผนกผลิตควรผลิตสินค้าจํานวนเท่าใด  

เมื่อทราบจํานวนสินค้าที่คาดว่าจะผลิตจากงบประมาณการผลิตแล้ว หลังจากนั้น จัดทํา
งบประมาณการซื้อวัตถุดิบ การจัดทํางบประมาณค่าแรงงานทางตรง และการจัดทํางบประมาณ
ค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งงบประมาณการซื้อวัตถุดิบ ซึ่งจะเป็นการประมาณการปริมาณวัตถุดิบที่
ต้องซื้อในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณการผลิตตามแผนการผลิต ปริมาณการซื้อ
วัตถุดิบโดยประมาณจะเท่ากับเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้วัตถุดิบ (ปริมาณการผลิต คูณ 

ประเภท ประเภทของธรุกิจ 

 

 

งบประมาณ 

การเงิน 

ธรุกิจผลิตสินค้า ธรุกิจซ้ือขายสินค้า ธรุกิจบริการ 

งบประมาณเงินลงทุน งบประมาณเงินลงทุน งบประมาณเงินลงทุน 

งบประมาณเงินสด งบประมาณเงินสด งบประมาณเงินสด 

งบประมาณแสดงฐานะ
การเงิน 

งบประมาณแสดงฐานะ 
การเงิน 

งบประมาณแสดงฐานะ
การเงิน 

งบประมาณแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

งบประมาณแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

งบประมาณแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

งบประมาณกระแสเงินสด งบประมาณกระแสเงินสด งบประมาณกระแสเงินสด 
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อัตราการใช้วัตถุดิบต่อหน่วยสินค้าที่ผลิต) และนโยบายสํารองวัตถุดิบคงเหลือปลายงวดของ
ธุรกิจ  

นอกจากนี้ จัดทํางบประมาณค่าแรงงานทางตรง โดยพิจารณาจากจํานวนชั่วโมง
แรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิตตามแผนการผลิต และคํานึงถึงอัตราค่าแรงงานทางตรงต่อ
ชั่วโมง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือต้นทุนค่าแรงงานทางตรงท่ีใช้ในการผลิต 

และจัดทํางบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งเป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตแต่
ละช่วงเวลา โดยการแยกประเภทค่าใช้จ่ายการผลิตออกเป็นผันแปรและคงที่ และประมาณการ
ว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายการผลิตแต่ละรายการจํานวนเท่าใดสําหรับการผลิตตามที่วางแผนไว้  

หลังจากนั้น นําข้อมูลที่ได้จากปัจจัยการผลิตที่ประมาณการได้ทั้งสามประเภท ซึ่ง
ประกอบด้วย งบประมาณวัตถุดิบทางตรง งบประมาณค่าแรงงานทางตรง และงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายการผลิต มาจัดทํางบประมาณต้นทุนการผลิต จากงบประมาณย่อยทั้งสามงบ ทําให้
กิจการทราบว่าต้นทุนการผลิตโดยประมาณเท่ากับเท่าใด โดยรวมข้อมูลจากงบทั้งสามงบ เพื่อ
จัดทําเป็นงบประมาณต้นทุนการผลิต และต้นทุนการผลิตโดยประมาณจะช่วยกิจการทราบว่า
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของสินค้าที่ผลิตได้มีต้นทุนเท่ากับเท่าใด  

ต่อมาจัดทํางบประมาณสินค้าคงเหลือจากการคํานวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
โดยประมาณ และนําไปจัดทํางบประมาณต้นทุนขาย  

 

นอกจากนี้ ข้อมูลจากงบประมาณขายจะช่วยให้กิจการสามารถจัดทํางบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ทั้งในส่วนที่เป็นผันแปรและคงที่  โดยข้อมูลต่างๆ จาก
งบประมาณด้านการดําเนินงานเหล่านี้ จะช่วยให้กิจการสามารถจัดทํางบประมาณงบกําไร
ขาดทุนได้ ซึ่งการจัดทํางบประมาณกําไรขาดทุน ตัวเลขที่ใส่ในงบประมาณกําไรขาดทุน จะเอา
ตัวเลขประมาณการจากจากงบประมาณการขาย งบประมาณต้นทุนขาย และงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมไปถึงดอกเบี้ยโดยประมาณจากงบประมาณการลงทุน  

หลังจากนั้น จะนําข้อมูลต่างๆ จากงบประมาณดําเนินงานแต่ละประเภทมาจัดทํา
งบประมาณการเงิน ซึ่งแต่ละงบจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับงบประมาณการเงิน ซึ่งได้แก่ 
งบประมาณเงินสด ซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงินและการจ่ายเงินของกิจการในแต่ละ
ช่วงเวลา การรับเงินต้องอาศัยข้อมูลจากงบประมาณขายร่วมกับนโยบายการรับชําระเงินของ
กิจการ ส่วนการจ่ายเงินต้องอาศัยข้อมูลจากงบประมาณการซื้อวัตถุดิบและนโยบายการจ่าย
ชําระหนี้ควบคู่กัน งบประมาณค่าแรงงานทางตรง งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต และ
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งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ร่วมกับนโยบายการจ่ายเงินของกิจการ เพื่อจัดทํา
งบประมาณการเงิน 

 

นอกจากนี้ กิจการจําเป็นต้องวางแผนเกี่ยวกับการลงทุน เพื่อรองรับการผลิตที่วางแผน
ไว้ เช่น กิจการอาจวางแผนการสร้างโรงงาน หรือซื้อเครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินสําหรับ
การลงทุนดังกล่าว จะไปปรากฏเป็นส่วนหนึ่งในงบประมาณเงินสดด้วย และเม่ือกิจการมีเงินสด
ไม่เพียงพอสําหรับการดําเนินงานหรือการลงทุน กิจการจําเป็นต้องวางแผนหาแหล่งเงินทุนจาก
ภายนอก เช่น กู้เงินจากธนาคาร หรือขายหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้น
หรือระยะยาว หรือการจัดหาเงินจากเจ้าของผ่านการเพิ่มทุน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็จะปรากฏใน
งบประมาณเงินสดด้วยเช่นกัน 

 

ดังนั้น ข้อมูลจากงบประมาณดําเนินงาน และงบประมาณการเงิน จะช่วยให้กิจการ
จัดทํางบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Budgeted Financial Position) ซึ่งจะ
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์โดยประมาณของกิจการ เช่น เงินสด ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ 
และท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นต้น หนี้สินและส่วนของเจ้าของโดยประมาณ เช่น เจ้าหนี้
การค้า เงินกู้ยืมจากธนาคารทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทุนเรือนหุ้น และกําไรสะสม เป็นต้น 

 

จากความสัมพันธ์ของงบประมาณสําหรับธุรกิจผลิตสินค้าดังกล่าวข้างต้น  สามารถ
แสดงความสัมพันธ์ของงบประมาณดําเนินงาน และงบประมาณการเงินแต่ละงบ  ดังแสดงใน
ภาพที่  6.1 
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ภาพท่ี 6.1  ความสัมพันธ์ของงบประมาณประเภทต่างๆ สําหรับธุรกิจผลิตสินค้า 

งบประมาณการขาย 

งบประมาณวตัถุดบิทางตรง งบประมาณ 

ค่าแรงงานทางตรง 

งบประมาณการผลติ 

งบประมาณ 

ค่าใชจ้่ายการผลติ 

งบประมาณตน้ทุนการผลติ 

งบประมาณสนิคา้คงเหลอื งบประมาณตน้ทุนขาย 

งบประมาณ 

ก าไรขาดทุน 

งบประมาณค่าใชจ้่ายในการขาย 

 

งบประมาณเงนิสด 

งบประมาณ 

แสดงฐานะการเงนิ 

 

งบประมาณ 

กระแสเงนิสด 

 

งบประมาณการเงิน 

งบประมาณเงนิลงทุน 

งบประมาณค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 

นโยบายสนิคา้คงเหลอื 

งบประมาณด าเนินงาน 
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การจดัท างบประมาณ  

 โดยทั่วไปการจัดทํางบประมาณจะเริ่มตั้งแต่การกําหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการ
ดําเนินงานของแต่ละแผนก ซึ่งการกําหนดตัวเลขในงบประมาณอาจมองจากภาพกว้าง โดย
พิจารณาจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบกับธุรกิจ เช่น สภาพทางเศรษฐกิจก่อน แล้วนําข้อมูล
มาประกอบกับปัจจัยภายในของกิจการ หลังจากนั้นจึงกําหนดเป็นแผนของแต่ละหน่วยงานย่อย 
การจัดทํางบประมาณในลักษณะนี้ เรียกว่า การจัดทํางบประมาณจากหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดไป
หาหน่วยงานที่เล็กที่สุด  หรือเรียกว่า การจัดทํางบประมาณจากบนลงล่าง (Top – down 

Budgeting) หรือ ในทางตรงข้าม กิจการอาจให้พนักงานระดับปฏิบัติการ (หรือระดับล่าง) เป็น
ผู้จัดทํางบประมาณเนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตน 
หลังจากนั้นค่อยนําข้อมูลของพนักงานแต่ละคนมารวมกัน เพื่อเป็นงบประมาณหลัก (Master 

Budget) ของทั้งองค์กร การจัดทํางบประมาณในลักษณะนี้ เรียกว่า การจัดทํางบประมาณจาก
หน่วยงานท่ีเล็กที่สุดไปหาหน่วยงานท่ีใหญ่ที่สุด  หรือเรียกว่า การจัดทํางบประมาณจากล่างขึ้น
บน (Bottom - up Budgeting) นอกจากนี้การจัดทํางบประมาณอาจเป็นการร่วมมือกันของ
ผู้บริหารแต่ละระดับเข้ามาร่วมวางแผนและจัดทํางบประมาณเพื่อให้มีความสอดคล้องกันและ
บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ซึ่งการจัดทํางบประมาณในลักษณะนี้ เรียกว่า การจัดทํางบประมาณ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) เพื่อให้เข้าใจการจัดทํางบประมาณแต่ละลักษณะ
สามารถอธิบายรายละเอียด ได้ดังนี้  
 

1. การจดัท างบประมาณจากหน่วยงานท่ีใหญ่ท่ีสดุไปหาหน่วยงานท่ีเลก็ท่ีสดุ   
     การจัดทํางบประมาณจากหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดไปหาหน่วยงานที่เล็กที่สุด  หรือ

เรียกว่า การจัดทํางบประมาณจากบนลงล่าง (Top – down Budgeting) การจัดทํางบประมาณ
ลักษณะน้ีผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท มีการ
แจกแจงข้อจํากัดของทรัพยากรที่ใช้ในองค์กร โดยทั่วไปผู้บริหารระดับสูงจําเป็นต้องพิจารณา
จากปัจจัยภายนอก เช่น สภาพการแข่งขัน และสภาพเศรษฐกิจ โอกาสและอุปสรรคต่างๆ ที่มา
กระทบกับธุรกิจ รวมถึงปัจจัยภายใน เช่น จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร เพื่อเป็นการเตรียม
ข้อมูลพื้นฐานก่อนจัดทํางบประมาณที่เกี่ยวข้อง การจัดทํางบประมาณจากบนลงล่างนี้ ถูกใช้
สําหรับการวางแผนระยะยาว วิธีนี้มีความจําเป็นสําหรับองค์กรเพื่อให้เกิดการประสานงาน
ระหว่างหน่วยปฏิบัติงานย่อย (Operating Units)  หรือแผนกแต่ละแผนกเกิดการร่วมมือและ
ประสานงานกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน   

ลักษณะของการจัดทํางบประมาณแบบบนลงล่าง จะเริ่มจากการพยากรณ์ยอดขายโดย
พิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจ แล้วจึงนําข้อมูลมาวิเคราะห์ตลาดด้านผู้บริโภคทั้งหมด แล้วจึง
ประมาณการตลาดที่เป็นของสินค้าประเภทนั้นๆ หลังจากนั้นทําการประมาณส่วนแบ่งทาง
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การตลาดของธุรกิจสําหรับสินค้าชนิดเดียวกัน แล้วจึงพยากรณ์ยอดขายสําหรับหน่วยงานย่อย 
เช่น แผนก ประเภทของสินค้า หรือหน่วยงานย่อยลักษณะอื่นๆ เป็นต้น 

   การจัดทํางบประมาณแบบ Top – down มีความจําเป็นอย่างยิ่งเกิดสถานการณ์
วิกฤติ ผู้บริหารหน่วยงานย่อยจะกําหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อแก้ปัญหาเหตุการณ์นั้นๆ ให้
ทันท่วงที และแต่ละหน่วยงานย่อยจําเป็นต้องให้ความร่วมมือระหว่างกัน เพราะถ้าแต่ละแผนก
ต่างจัดทํางบประมาณกันเองโดยไม่คํานึงถึงหน่วยงานอื่น อาจทําให้งบประมาณในภาพรวมไม่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรได้  

 

2. การจดัท างบประมาณจากหน่วยงานท่ีเลก็ท่ีสดุไปหาหน่วยงานท่ีใหญ่ท่ีสดุ  
     การจัดทํางบประมาณจากหน่วยงานที่เล็กที่สุดไปหาหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุด หรือ

เรียกว่า การจัดทํางบประมาณจากล่างขึ้นบน (Bottom - up Budgeting) ลักษณะของการจัดทํา
งบประมาณประเภทนี้จะเริ่มจากพนักงานระดับปฏิบัติการหรือระดับแผนก (Operating or 

Departmental level) ซึ่งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานย่อย ซึ่งพนักงานแต่ละ
แผนกจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทํางบประมาณของแผนกตนเอง (เช่น ประมาณระดับ
กิจกรรม ของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ หรือชนิดของผลิตภัณฑ์) หลังจากนั้นค่อยนําไปบูรณาการ
ร่วมกับงบประมาณหลัก ผู้จัดการจะเป็นเป็นผู้กระตุ้นให้งบประมาณย่อยบรรลุตามวัตถุประสงค์
จากการที่พนักงานปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการเตรียมและจัดทํางบประมาณ จึงเป็นผลทําให้
พนักงานหรือผู้บริหารระดับล่างให้การสนับสนุนสําหรับการจัดทํางบประมาณทั้งองค์กร 
เนื่องจากผู้บริหารระดับล่างมีความเข้าใจว่าจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่
วางแผนไว้ ข้อดีของการจัดทํางบประมาณจากล่างขึ้นบน คือ การจัดทํางบประมาณมีความ
ถูกต้องมากขึ้น เพราะผู้บริหารคนนั้นมีหน้าที่ รับผิดชอบในแผนกของตน ทราบถึงกระบวนการ
ทํางานจริง ถ้าหากมีปัญหาและอุปสรรคใดก็สามารถทราบว่าต้องทําอย่างไร และต้องใช้ต้นทุน
เท่าไร และจากการที่ผู้บริหารระดับล่างมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อจัดทํางบประมาณ ทําให้
เป้าหมายน้ันเป็นจริงได้ สามารถทําได้ในทางปฏิบัติ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การจัดทํางบประมาณ
แบบ Bottom -  up ผู้บริหารระดับสูงยังคงมีส่วนร่วมในการกําหนดงบประมาณเพื่อให้แน่ใจว่า
การเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนกมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักขององค์กรใน
ภาพรวม 

    การจัดทํางบประมาณแบบ Bottom - up จะตรงกันข้ามกับการจัดทํางบประมาณ
แบบ Top – down นั่นคือ จะเริ่มจากการประมาณความต้องการของตลาดย่อยแต่ละส่วน เช่น 
การประมาณรายได้จากการให้บริการหรือยอดขาย จะเริ่มจากหน่วยงานย่อยหรือแผนกย่อยใน
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กิจการเป็นฐาน เช่น ในแผนกขาย พนักงานขายแต่ละคนประมาณยอดขายโดยการพยากรณ์
ยอดขายสินค้าที่พนักงานคนนั้นรับผิดชอบ หลังจากนั้นนําเอายอดขายของพนักงานขายแต่ละ
คนมารวมกัน จึงทําให้ได้เป็นยอดขายรวมของแผนกขายนั้นๆ เม่ือนํายอดขายรวมของแผนก
ขายทุกแผนกที่อยู่ในองค์กรมารวมกันก็จะได้ยอดขายรวมของสาขา และจากหลายๆ สาขา ก็
เป็นยอดขายรวมของบริษัทหรือของธุรกิจนั้น แต่การพยากรณ์แบบ Bottom - up มีข้อเสีย คือ 
พนักงานขายแต่ละคนอาจจะพยากรณ์ยอดขายของตนต่ํากว่าที่ควรจะเป็น เพราะหากพยากรณ์
ขอดขายไว้ต่ํา แต่ถ้าขายจริงได้สูงกว่าที่พยากรณ์ไว้ จะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการขาย
ของพนักงานขายแสดงว่าพนักงานคนนั้นทําได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้
ได้รับรางวัลหรือผลตอบแทนพิเศษ เช่น โบนัส หรือสวัสดิการพิเศษอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลจาก
การที่ประมาณการตัวเลขที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสม ดังนั้น การจัดทํางบประมาณแบบนี้ผู้บริหาร
ระดับสูงจําเป็นต้องพิจารณา และตรวจสอบก่อนท่ีจะทําการอนุมัติให้จัดทําได้ 

   ดังนั้น การจัดทํางบประมาณแบบ Bottom – up เป็นการจัดทํางบประมาณย่อย ซึ่ง
ได้จัดทําขึ้นจากแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกขายจัดทํางบประมาณการขาย และ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและการส่งเสริมการขาย แผนกผลิตจัดทํางบประมาณการผลิต 
งบประมาณวัตถุดิบ แผนกจัดซื้อจัดทํางบประมาณการจัดซื้อวัตถุดิบ เป็นต้น แต่เนื่องจาก
ลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจมีความแตกต่างกัน ทําให้ประเภทของการจัดทํางบประมาณ
ย่อย ย่อมมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจซื้อขาย
สินค้า และธุรกิจบริการ และเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณย่อยของแต่ละลักษณะ 
จะอธิบายรายละเอียดการจัดทํางบประมาณในหัวข้อ การจัดทํางบประมาณสําหรับธุรกิจผลิต
สินค้า และการจัดทํางบประมาณสําหรับธุรกิจที่ไม่ได้ผลิตสินค้า ต่อไป  

 

3. การจดัท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม 

         งบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budget) คือ “กระบวนการทางตรงซึ่ง
เป็นไปด้วยความสมัครใจและมีความเป็นประชาธิปไตยสากล ซึ่งประชาชนสามารถหารือ
ถกเถียงและ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดลําดับความสําคัญการใช้จ่ายและการควบคุม 

การจัดการของรัฐบาลและการกําหนดนโยบายสาธารณะ งบประมาณแบบมีส่วนร่วมเป็นการ
สร้างรูปแบบของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เป็นการผสมผสานระหว่าง
ประชาธิปไตยทางตรงหรือประชาธิปไตยกึ่งทางตรง กับประชาธิปไตยแบบตัวแทนนั่นเอง” 
(ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2556)  

   จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปความหมายของการจัดทํางบประมาณแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Budgeting) ในมุมมองเชิงธุรกิจด้านการวางแผนและการควบคุม การจัดทํา
งบประมาณแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นการจัดทํางบประมาณที่ใช้รูปแบบของประชาธิปไตยแบบมี
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ส่วนร่วมมาใช้ในองค์กร นั่นคือ การจัดทํางบประมาณแบบมีส่วนร่วมจะเกิดจากความร่วมมือกัน
ของผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับล่าง รวมถึงพนักงานปฏิบัติการของแต่ละแผนกมาร่วม
กันวางแผนและจัดทํางบประมาณ (Welsch, Hilton and Gordon, 2010) ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจให้ความสําคัญกับการการดําเนินงานของธุรกิจ มีการจัดลําดับความสําคัญของ
กิจกรรม โครงการที่จัดทําว่าอะไรสําคัญที่สุด และอะไรที่สําคัญรองลงมา แล้วจัดทําในรูปของ
งบประมาณโดยเกิดจากการร่วมมือกันของทุกฝ่ายในการแสดงความคิดเห็น และนําไปสู่การ
ตัดสินใจ 

       ดังนั้น การทํางบประมาณแบบมีส่วนร่วมนี้ทําให้เกิดผลประโยชน์หลักต่อองค์กร ไม่ว่า
จะเป็นการลดความไม่สมดุลของข้อมูลที่ถูกนําเสนอ เช่น ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับข้อมูลที่
ละเอียดจากการที่พนักงานปฏิบัติการทราบข้อมูลในแผนกของตนเป็นอย่างดี เนื่องจาก
พนักงานเป็นผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางในด้านนั้นๆ ซึ่งถือว่ามีประสบการณ์ในการทํางานโดยตรง 
จึงทราบว่าต้องปฏิบัติงานแบบใดจึงจะทําให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานนั้น นอกจากนี้ การ
ทํางบประมาณแบบนี้ทําให้พนักงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน เพราะพนักงานมีส่วนร่วมในการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ และทําให้
สามารถลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นของแต่ละแผนกได้อีกด้วย 

 จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า การจัดทํางบประมาณมีวิธีการจัดทําได้หลากหลายวิธี 
อาจเริ่มจากหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดไปหาหน่วยงานที่เล็กที่สุด  เรียกว่า การจัดทํางบประมาณ
จากบนลงล่าง (Top – down Budgeting) หรือ จากหน่วยงานที่เล็กที่สุดไปหาหน่วยงานที่ใหญ่
ที่สุด  เรียกว่า การจัดทํางบประมาณจากล่างขึ้นบน (Bottom - up Budgeting) หรือ จัดทํา
งบประมาณโดยเกิดจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารแต่ละระดับ
รวมถึงพนักงานระดับล่างเข้ามาร่วมกันวางแผนและจัดทํางบประมาณ ( Participatory 

Budgeting) ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  การจัดทํางบประมาณอาจมีความแตกต่างกัน
เนื่องมาจากความแตกต่างของประเภทธุรกิจ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ธุรกิจผลิต
สินค้า และธุรกิจที่ไม่ได้ผลิตสินค้า คือ ธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจการให้บริการ  ธุรกิจแต่ละ
ประเภทมีลักษณะการดําเนินงานที่ความแตกต่างจึงมีผลทําให้การจัดทํางบประมาณมีความ
แตกต่างกันไปด้วย เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณแยกตามประเภทของ
ธุรกิจ จะกล่าวโดยละเอียดในหัวข้อถัดไป 
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การจดัท างบประมาณส าหรบัธรุกิจผลิตสินค้า 

 การจัดทํางบประมาณหลักของกิจการทั่วไปจะประกอบด้วยงบประมาณย่อยหลาย
ประเภท เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ จะแสดงรายละเอียดในการ
จัดทํางบประมาณแต่ละประเภทตามลําดับ ดังนี้ 
  

1. งบประมาณการขาย  
    งบประมาณการขาย (Sales Budget) เป็นงบประมาณที่กิจการต้องจัดทําขึ้นเป็น

ลําดับแรก เนื่องจากเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับแผนกอื่นๆ ซึ่งการจัดทํางบประมาณการขาย
เกิดขึ้นจากการพยากรณ์ยอดขาย ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการพยากรณ์ยอดขาย ได้แก่ ยอดขาย
ในอดีต เป้าหมายหลักขององค์กร นโยบายของบริษัท กลยุทธ์ทางการตลาดหรือแผนการตลาด 
สภาพเศรษฐกิจ สภาพการแข่งขัน คู่แข่ง แนวโน้มของอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งการพยากรณ์ยอดขายอาจใช้วิธีวิเคราะห์ปัจจัยตลาด การใช้วิธีการทาง
สถิติ การสํารวจความต้องการของผู้ซื้อ วิเคราะห์ยอดขายในอดีต และหาแนวโน้มยอดขายใน
อนาคต การพยากรณ์โดยใช้ความเห็นของผู้บริหารระดับสูง หรือใช้ความเห็นจากกลุ่มพนักงาน
ขาย และการวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่กิจการดําเนินอยู่ เป็นต้น  
(ธนภร เอกเผ่าพันธุ์, 2554)  

    การประมาณยอดขายเพื่อจัดทํางบประมาณการขาย ต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
พยากรณ์ยอดขายเพื่อหาว่าปริมาณการขายโดยประมาณเท่ากับเท่าใด และราคาขายต่อหน่วย
ของสินค้าที่คาดว่าจะขายได้ ซึ่งสามารถแสดงการคํานวณได้ดังนี้  
 

 

 

 ในกรณีที่กิจการมีนโยบายในการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ กิจการต้องประมาณการว่า
จะมีรับชําระหนี้จากลูกหนี้การค้าอย่างไร เนื่องจากมีผลต่อการคํานวณเงินสดรับโดยประมาณ
จากการรับชําระหนี้จากลูกหนี้ที่เกิดจากขายสินค้า เพื่อจัดทํางบประมาณเงินสด รวมไปถึงยอด
ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด ซึ่งจะไปแสดงในงบประมาณงบแสดงฐานะการเงินต่อไป 

      เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นในการจัดทํางบประมาณการขาย จะแสดงรายละเอียดการ
จัดทํางบประมาณการขาย ดังแสดงในตัวอย่างที่ 6.1 

  

 

 

 

ยอดขายโดยประมาณ (บาท)  =   ปรมิาณการขายโดยประมาณ(หน่วย)   x   ราคาขายตอ่หน่วย 
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ตวัอย่างท่ี 6.1   
 บริษัท อนุรักษ์ไทย  จํากัด เป็นกิจการที่ผลิตและจําหน่ายสินค้าประเภทกระเป๋าที่ทํา
จากผ้าฝ้าย โดยทําการผลิตและขายสินค้าเพียงชนิดเดียว ผู้บริหารของบริษัทกําลังวางแผนการ
ดําเนินงานและต้องการจัดทํางบประมาณหลักประจําปี 25X2 โดยมีนโยบายในการจัดทํา
งบประมาณเป็นรายไตรมาส  โดยมีงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 ดังนี ้

บริษัท  อนุรักษ์ไทย จํากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 

          หน่วย : บาท 

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน 

 เงินสด        610,000 

 ลูกหนี้การค้า       100,000 

 สินค้าคงเหลือ     

      สินค้าสําเร็จรูป (1,000 @90)  90,000 

      วัตถุดิบ     (260 @ 50)   13,000  103,000 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน      813,000 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

          ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
   ที่ดิน            2,900,000 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            2,900,000 

   รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น             3,713,000 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 

หน้ีสินหมนุเวียน 

 เจ้าหนี้การค้า     100,000 

     รวมหน้ีสินหมุนเวียน          100,000 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

เงินกู้จํานอง     744,000 

    รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน           744,000 

         รวมหน้ีสินทั้งสิ้น       844,000 
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บริษัท  อนุรักษ์ไทย จํากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 

          หน่วย : บาท 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

 ทุนเรือนหุ้น           2,000,000 

 กําไรสะสม             869,000 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น            2,869,000 

 รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น                   3,713,000  

  

ข้อมลูเพ่ิมเติม  
1. บริษัทมีข้อมูลการพยากรณ์ยอดขายตลอดทั้งปี ดังนี้  

  ไตรมาส       ปริมาณการขายโดยประมาณ  
(หน่วย) 

ไตรมาสที่ 1    4,500 

ไตรมาสที่ 2   6,500 

ไตรมาสที่ 3     7,000 

ไตรมาสที่ 4   8,200 

   รวม             26,200 

2. นโยบายในการขายสินค้า 
2.1. บริษัทมีการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ราคาขาย 100 บาท 

2.2. นโยบายในการรับชําระหนี้ในไตรมาสที่ขายเท่ากับ 50% ของยอดขาย ที่
เหลืออีก 50% รับชําระในไตรมาสถัดไป 

3. มีลูกหนี้คงเหลือยกมา 100,000 บาท จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ วันที่ 31 

ธันวาคม 25X1 

 

    จากข้อมูลข้างต้น สามารถนํามาจัดทํางบประมาณการขาย ได้ดังนี้ 
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บริษัท  อนุรักษ์ไทย จํากัด 

 งบประมาณการขาย  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25X2 

หน่วย : บาท 

 ไตรมาส รวม 

1 2 3 4 

ปริมาณขาย (หน่วย) 4,500 6,500 7,000 8,200 26,200 

ราคาขายต่อหน่วย 200 200 200 200 200 

ยอดขายโดยประมาณ (บาท) 900,000 1,300,000 1,400,000 1,640,000 5,240,000 

 

ตารางแสดงการรบัช าระหน้ีจากลูกหน้ี*  
หน่วย : บาท 

 1 2 3 4 รวม 

ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด 100,000 - - - 100,000 

ขายในไตรมาสที่ 1 450,000 450,000 - - 900,000 

ขายในไตรมาสที่ 2 - 650,000 650,000 - 1,300,000 

ขายในไตรมาสที่ 3 - - 700,000 700,000 1,400,000 

ขายในไตรมาสที่ 4 - - - 820,000(1)
 820,000(2) 

รวมเงินสดเก็บจากลูกค้า 550,000 1,100,000 1,350,000 1,520,000 4,520,000 

  

*นโยบายในการรับชําระหนี้ : 50 %ของยอดขายโดยประมาณเก็บเงินสดได้ในไตรมาสที่
ขาย และ 50 %ของยอดขายโดยประมาณเก็บเงินสดได้ในไตรมาสถัดจากไตรมาสที่ขาย 

(1) แสดงจํานวนเงินรับชําระหนี้ได้จากยอดขายในไตรมาสที่ 4 คือ ยอดขาย 1,640,000 
บาท ซึ่งรับชําระหนี้ 50% (1,640,000 x  50 %) คิดเป็นเงิน 820,000 บาท  

(2) ยอดที่เหลือของยอดขายไตรมาสที่ 4 หักออกจากเงินที่ได้รับชําระแล้ว 820,000 บาท 
ที่เหลือจะเป็นยอดลูกหนี้คงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 25X2 จํานวนเท่ากับ 820,000 บาท 

(1,640,000 - 820,000)  
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2. งบประมาณการผลิต 

    งบประมาณการผลิต (Production Budget) เป็นงบประมาณแสดงปริมาณสินค้าที่
กิจการคาดว่าจะผลิต เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณสนค้าที่คาดว่าจะขายได้ตามแผนการตลาด 
โดยปริมาณการผลิตโดยประมาณ คํานวณจากปริมาณการขายจากงบประมาณขายมาพิจารณา
ร่วมกับนโยบายการกําหนดสินค้าคงเหลือของกิจการ ดังนั้น ปริมาณสินค้าที่กิจการคาดว่าจะ
ผลิต จึงขึ้นกับ  

2.1 ปริมาณของสินค้าคงเหลือที่ยกมาจากงวดที่แล้ว (สินค้าคงเหลือต้นงวด) 
2.2 ปริมาณของสินค้าที่คาดว่าจะขาย (จากการพยากรณ์ยอดขาย หรือจาก

งบประมาณการขาย) 
2.3 ปริมาณของสินค้าคงเหลือที่จะสํารองไว้ในงวดถัดไป (สินค้าคงเหลือปลายงวด) 

   ดังนัน้ปริมาณสินค้าที่คาดว่าจะผลิตในแต่ละงวด สามารถคํานวณได้ดังนี้ 
 

 

 

ตวัอย่างท่ี 6.2 

 จากข้อมูลตัวอย่างที่ 6.1 ของบริษัท อนุรักษ์ไทย จํากัด สมมติให้บริษัทมีนโยบายที่จะ
สํารองสินค้าคงเหลือแต่ละไตรมาสเท่ากับ 10% ของปริมาณการขายในไตรมาสถัดไป และ
บริษัทคาดว่าในไตรมาสที่ 4 ของปี 25X2 มีสินค้าคงเหลือยกไปไตรมาสที่ 1 ของปี 25X3 

จํานวน 900 หน่วย และจากงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 บริษัทมี
สนิค้าคงเหลือปลายงวด จํานวน 1,000 หน่วย 

 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถนํามาจัดทํางบประมาณการผลิต ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรมิาณสนิคา้ทีจ่ะผลติ = ปรมิาณการขาย + สนิคา้คงเหลอืปลายงวด - สนิคา้คงเหลอืตน้งวด 
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บริษัท  อนุรักษ์ไทย จํากัด 

งบประมาณการผลิต 

สําหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 

 

 ไตรมาส รวม 

(หน่วย) 1 2 3 4 

ปริมาณการขาย (หน่วย) 4,500 6,500 7,000 8,200 26,200 

บวก สินค้าคงเหลือปลายงวด
ที่ต้องการ (1)   

 

 650 

 

700 

 

820 

 

900(3) 

 

900(4)
 

ปริมาณสินค้าที่ต้องการ       5,150 7,200 7,820 9,100 27,100 

หัก สินค้าคงเหลือต้นงวด(2)
    1,000(5)

 650 700 820 1,000(4)
 

ปริมาณสินค้าที่ต้องการผลิต 4,150 6,550 7,120 8,280 26,100 

 

(1) 10% ของปริมาณการขายในไตรมาสถัดไป  
(2) สินค้าคงเหลือปลายงวดก่อน จะเป็นสินค้าคงเหลือต้นงวดของงวดถัดไป 

(3) กําหนดสินค้าคงเหลือยกไปไตรมาสที่ 1 ของปี 25X3 โดยสินค้าคงเหลือไตรมาส 4 

ของปี 25X2 ก็คือสินค้าคงเหลือยกไปไตรมาส 1 ในปี 25X3 

(4) จํานวนหน่วยของสินค้าคงเหลือต้นงวดและปลายงวดของปีที่จัดทํางบประมาณ
ไม่ใช่จํานวนรวมของทั้งปี 

(5) เป็นสินค้าคงเหลือยกมาจากปี 25X1 (ในงบแสดงฐานะการเงินป2ี5X1)  
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3. งบประมาณวตัถดิุบทางตรง 

    หลังจากจัดทํางบประมาณการผลิตแล้ว กิจการจะต้องจัดทํางบประมาณที่เกี่ยวข้อง
กับต้นทุนการผลิต ได้แก่ งบประมาณวัตถุดิบทางตรง (Direct Materials Budget) งบประมาณ
ค่าแรงงานทางตรง และงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต  

    สําหรับงบประมาณวัตถุดิบทางตรง จะแสดงจํานวนวัตถุดิบทางตรงที่กิจการต้อง
จัดซื้อเพื่อประมาณการจัดซื้อวัตถุดิบทางตรงให้เพียงพอกับจํานวนที่ต้องการใช้สําหรับการผลิต
ตามแผนการผลิต (จากงบประมาณการผลิต) รวมทั้งสํารองไว้เป็นวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด 
เพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบสําหรับที่อาจจะใช้ในการผลิตงวดต่อไป หรือถ้าหากกิจการมี
วัตถุดิบทางตรงคงเหลือยกมาจากงวดที่แล้ว จะต้องนํามาพิจารณาประกอบด้วย ดังนั้นการ
คํานวณจํานวนวัตถุดิบทางตรงที่ต้องการซื้อ สามารถคํานวณได้ดังนี้ 
  

         วัตถุดิบทางตรงที่ต้องการใช้ในการผลิต (หน่วย)  XXX
(1) 

     บวก วัตถุดิบทางตรงคงเหลือปลายงวด (หน่วย)  XXX 

     รวมวัตถุดิบทางตรงที่ต้องการ (หน่วย)   XXX 

     หัก วัตถุดิบทางตรงคงเหลือต้นงวด (หน่วย)   XXX 

     ปริมาณวัตถุดิบทางตรงที่ต้องการซื้อโดยประมาณ (หน่วย) XXX 

  

(1) ปริมาณวัตถุดิบทางตรงที่ต้องการใช้ในการผลิต (หน่วย)  
= ปริมาณการผลิต x  อัตราการใช้วัตถุดิบทางตรงต่อหน่วยที่ผลิต 

  

      โดยปกติแล้วการประมาณการซื้อวัตถุดิบทางตรง จะมีนโยบายการจ่ายชําระหนี้
ให้กับเจ้าหนี้ด้วย ดังนั้น กิจการมักจะแสดงรายการชําระเงินแก่เจ้าหนี้ไว้ทางด้านท้ายของ
งบประมาณด้วย เพื่อใช้ข้อมูลไปจัดทํางบประมาณเงินสดต่อไป  
 

ตวัอย่างท่ี 6.3 

จากข้อมูลตัวอย่างที่ 6.1 ของบริษัท อนุรักษ์ไทย จํากัด สมมติให้บริษัทมีอัตราการใช้
วัตถุดิบทางตรง ซึ่งในที่นี้คือ ผ้าฝ้ายเพียงอย่างเดียว โดยในการผลิตกระเป๋า 1 ใบ บริษัทจะใช้
วัตถุดิบทางตรงจํานวน 0.5 เมตร ผ้าฝ้ายราคาเมตรละ 50 บาท 

โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะสํารองวัตถุดิบทางตรงปลายงวดเท่ากับ 10% ของจํานวน
วัตถุดิบที่ต้องการใช้ในการผลิตสําหรับไตรมาสถัดไป และนโยบายการซื้อและการจ่ายชําระหนี้ 
ชําระเงินในไตรมาสที่มีการซ้ือ 50% ที่เหลือนําไปจ่ายในไตรมาสถัดไป 50% 
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 นอกจากนี้บริษัทคาดว่าในไตรมาสที่ 4 ของปี 25X2 มีวัตถุดิบคงเหลือยกไปไตรมาสที่ 
1 ของปี 25X3 จํานวน 200 เมตร และจากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 

บริษัทมีวัตถุดิบทางตรงคงเหลือจํานวน 260 เมตร  
 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถนํามาจัดทํางบประมาณวัตถุดิบทางตรง ได้ดังนี้ 
บริษัท  อนุรักษ์ไทย จํากัด 

งบประมาณวัตถุดิบทางตรง 

สําหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 

หน่วย : บาท 

 ไตรมาส รวม 

1 2 3 4 

ปริมาณการผลิต(1)  (หน่วย)     4,150 6,550 7,120 8,280 26,100 

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตต่อ
หน่วย 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

จํานวนวัตถุดิบทางตรงท่ี
ต้องการใช้ในการผลิต (เมตร) 2,075 3,275 3,560 4,140 13,050 

บวก วัตถุดิบทางตรงคงเหลือ           
ปลายงวดที่ต้องการ(2)  327.5 356 414 200

(4)
 200

(5)
 

จํานวนวัตถุดิบทางตรง        2,403 3,631 3,974 4,340 13,250 

หัก วัตถุดิบทางตรงคงเหลือ
ต้นงวด(3)

    260
(6)

 327.5 356 414 260
(5)

 

จํานวนวัตถุดิบที่ต้องซื้อ     2,143 3,304 3,618 3,926 12,990 

ราคาวัตถุดิบต่อหน่วย 50 50 50 50 50 

ต้นทุนการซื้อวัตถุดิบทางตรง   107,125 165,175 180,900 196,300 649,500 

 

(1) ปริมาณการผลิตมาจากงบประมาณการผลิต 

(2) จํานวนวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด เท่ากับ 10% จากปริมาณการใช้ในไตรมาสถัดไป  
(3) วัตถุดิบคงเหลือปลายงวดของไตรมาสที่แล้ว จะเป็นวัตถุดิบคงเหลือต้นงวดของ 

ไตรมาสถัดไป 
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(4) วัตถุดิบคงเหลือยกไปไตรมาสที่ 1 ของปี 25x3 ก็คือวัตถุดิบคงเหลือไตรมาสที่ 4 

ของปี 25X2 

(5) จํานวนหน่วยของวัตถุดิบคงเหลือที่ต้องการที่จัดทําในงบประมาณไม่ใช่จํานวนรวม
ของทั้งปี 

(6) เป็นวัตถุดิบคงเหลือต้นงวดปี 25X2 (มาจากงบแสดงฐานะการเงินปี 25X1 

วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด ปี 25X1) 
  

 สําหรับตารางการจ่ายชําระหนี้โดยปกติจะแสดงสอบทานงบประมาณวัตถุดิบทางตรงโดย
ต้องพิจารณาถึงเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบทางตรงที่ยกมาจากงวดที่แล้วถ้ามีรวมกับนโยบายการชําระ
หนี้นอกจากนี้ตารางการจ่ายชําระหนี้จะแสดงยอดเจ้าหนี้คงเหลือปลายงวดเพื่อเป็นรายการหนึ่ง
ในงบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน 

  สมมติบริษัท อนุรักษ์ไทย จํากัดมีนโยบายจะใช้จ่ายชําระเงินแก่เจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบ
ทางตรงจํานวน 50 % ของยอดซื้อในไตรมาสที่ซื้อ และจ่ายชําระที่เหลืออีก 50 % ในไตรมาส
ถัดไปและจากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31  ธันวาคม 25x1 บริษัทมีเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบ
ทางตรงจํานวน 100,000 บาท 
 

ตารางแสดงการจ่ายช าระเงินแก่เจ้าหน้ี 

       หน่วย : บาท 

 

ไตรมาส 
รวม 

1 2 3 4 

เจ้าหนี้ยกมา 1 ม.ค. 25X1  100,000.00 

   

100,000.00 

ซื้อในไตรมาสที่ 1 53,562.50 53,562.50   107125.00 

ซื้อในไตรมาสที่ 2  82,587.50 82,587.50  165175.00 

ซื้อในไตรมาสที่ 3   90,450.00 90,450.00 180,900.00 

ซื้อในไตรมาสที่ 4    98,150.00 98,150.00 

รวมเงินสดที่จะต้องจ่าย
ซื้อวัตถุดิบ 153,562.50 136,150.00 173,037.50 188,600.00 651,350.00 

 

 

 

 

 



257 

 

 

 

4. งบประมาณค่าแรงงานทางตรง 

          งบประมาณค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor Budget) จัดแสดงจํานวนชั่วโมง
แรงงานทางตรงที่ต้องการใช้รวมถึงต้นทุนแรงงานทางตรงที่จะใช้ในการผลิตสําหรับแต่ละงวด
เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณเงินสดต่อไปในการคํานวณจํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงที่ต้องการ
ใช้จะนําข้อมูลมาจากงบประมาณการผลิตซึ่งสามารถแสดงการคํานวณเป็นขั้นตอนได้ดังนี้  

 

 

 

 

สําหรับการคํานวณต้นทุนค่าแรงงานทางตรง สามารถคํานวณ ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

งบประมาณแรงงานทางตรง เป็นงบประมาณที่แสดงรายการเกี่ยวกับการประมาณว่า
กิจการต้องการแรงงานกี่คน เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณสินค้าที่คาดว่าจะผลิตได้ เพื่อไม่ให้เกิด
การขาดแคลน และกิจการสามารถวางแผนได้ว่าต้องมีการฝึกอบรมแรงงานอย่างไรจึงเพียงพอ
ไม่ใช่การผลิตหยุดชะงักเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานเกิดขึ้น  

 

ตวัอย่างท่ี 6.4 

จากข้อมูลตัวอย่างที่ 6.1 ของบริษัท อนุรักษ์ไทย จํากัด สมมติให้บริษัทใช้จํานวน
ชั่วโมงแรงงานทางตรง 2 ชั่วโมงต่อการผลิตสินค้าหนึ่งหน่วย  โดยกําหนดอัตราค่าแรงงาน
เท่ากับ 30 บาทต่อชั่วโมง 

 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถนํามาจัดทํางบประมาณค่าแรงงานทางตรง ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรง =    ปรมิาณสนิคา้ทีจ่ะผลติ x จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรง 
ทีต่อ้งการ(ชัว่โมง)                     ในแต่ละงวด                ทีต่อ้งการใชใ้นการผลติสนิคา้     
                                                                         1 หน่วย 

 

ตน้ทุนค่าแรงงานทางตรง (บาท) = จ านวนชัว่โมงแรงงาน         X  อตัราค่าแรงงานทางตรง 
   ทางตรงทีต่อ้งการ (ชัว่โมง)      ต่อชัว่โมง 
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บริษัท  อนุรักษ์ไทย จํากัด 

งบประมาณค่าแรงงานทางตรง 
สําหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 

หน่วย : บาท 

 

ไตรมาส 

รวม 1 2 3 4 

จํานวนหนว่ยผลิต 
(1)

(หน่วย) 4,150 6,550 7,120 8,280 26,100 

จํานวนชั่วโมงแรงงานท่ีใช้ต่อ
หน่วย 2 2 2 2 2 

จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงท่ี
ต้องการท้ังหมด(ชั่วโมง) 8,300 13,100 14,240 16,560 52,200 

อัตราค่าแรงงานต่อชั่วโมง (บาท)  30   30   30   30   30  

ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง (บาท) 249,000 393,000 427,200 496,800 1,566,000 

 

(1) ปริมาณการผลิต มาจากงบประมาณการผลิต 

 

   จากงบประมาณแรงงานข้างต้นสมมุติว่าแรงงานทางตรงทุกคนได้รับค่าแรงในอัตรา
เดียวกันซ่ึงในความเป็นจริงค่าจ้างแรงงานแต่ละคนอาจได้รับอัตราค่าแรงที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับ
งานที่ทํา ประสบการณ์ หรือความชํานาญของคนงานแต่ละคน ดังนั้น การจัดทํางบประมาณ
ค่าแรงงานทางตรง อาจต้องแยกกลุ่มคนที่ทํางานของแต่ละแผนก 

 

5. งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 

    งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead Budget) จะแสดง
ค่าใช้จ่ายการผลิตที่นอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง เช่น ค่าเช่าโรงงาน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตในการแสดงรายละเอียดในงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายการผลิตส่วนใหญ่จะแยกเป็นค่าใช้จ่ายการผลิต ส่วนที่แปรผันและส่วนที่คงที่ออกจาก
กัน นอกจากนี้ทางงบประมาณมักจะแสดงจํานวนเงินสดที่กิจการต้องจ่ายเป็นรูปตัวเงินเพื่อ
เตรียมข้อมูลบริษัททํางบประมาณเงินสดเนื่องจากมีรายการค่าใช้จ่ายการผลิตบางรายการที่
กิจการมิได้จ่ายในรูปของเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา หนี้สงสัยจะสูญ ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่
มีตัวตน เป็นต้น 
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ตวัอย่างท่ี 6.5  
จากข้อมูลตัวอย่างที่ 6.1 ของบริษัท อนุรักษ์ไทย จํากัด สมมติให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายการ

ผลิต ดังนี้  
นโยบายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต ของบริษัท อนุรักษ์ไทย จํากัด มีดังนี้ 
1. กําลังการผลิตปกติ 10000 ใบ จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงปกติ 20000 ชั่วโมง 

2. อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร  
2.1 แรงงานทางอ้อม             2 บาทต่อชั่วโมง 
2.2 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่นๆ            1 บาทต่อชั่วโมง 

3. ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่อปี มีดังน้ี 

1.1 เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน 137,600 บาท 

1.2 ค่าประกันภัย   100,000 บาท 

1.3 ค่าเสื่อมราคา     48,000 บาท 

 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถนํามาจัดทํางบประมาณค่าแรงงานทางตรง ได้ดังนี้ 
บริษัท  อนุรักษ์ไทย จํากัด 

งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 

สําหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 

หน่วย : บาท 

 

 

ไตรมาส 

รวม 1 2 3 4 

จํานวนชัว่โมงแรงงานทางตรงทีใ่ช้
ในการผลิต (1)

 (ชั่วโมง) 8,300 13,100 14,240 16,560 52,200 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผนัแปร 

      แรงงานทางอ้อม (2บาท/ชม.) 16,600 26,200 28,480 33,120 104,400 

 ค่าใชจ้่ายทางอ้อมอื่นๆ(1บาท/ชม.) 8,300 13,100 14,240 16,560 52,200 

รวมค่าใชจ้่ายการผลิตผันแปร 24,900 39,300 42,720 49,680 156,600 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงท่ี:      

  เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน 34,400    34,400 34,400 34,400 137,600 

  ค่าประกันภัย   25,000  25,000  25,000 25,000 100,000 

  ค่าเส่ือมราคา 12,000    12,000 12,000 12,000 48,000 

  รวมค่าใชจ้่ายการผลิตคงที่ 71,400    71,400 71,400 71,400 285,600 
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ไตรมาส 

รวม 1 2 3 4 

  รวมค่าใชจ้่ายการผลิต 96,300 110,700 114,120 121,080 442,200 

หัก ค่าเส่ือมราคา(2)  12,000    12,000 12,000 12,000 48,000 

เงินสดที่ต้องจ่าย (บาท) 84,300 98,700 102,120 109,080 394,200 

 

(1)  จากงบประมาณค่าแรงงานทางตรง 

(2)  ค่าเสื่อมราคา เป็นค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด ดังนั้น จึงต้องนําไปหักออกจาก
ค่าใช้จ่ายการผลิตรวม เพื่อหาค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายเป็นเงินสดโดยเฉพาะ 

 

6. งบประมาณต้นทุนการผลิต 

   งบประมาณต้นทุนการผลิต (Manufacturing Cost Budget) จะเป็นการแสดงผลรวม
ของต้นทุนการผลิตโดยประมาณทั้งหมดที่กิจการใช้ไปสําหรับการผลิตสินค้า  ซึ่งข้อมูลที่
นํามาใช้ประกอบการคํานวณหารต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ใน
การผลิตจากงบประมาณวัตถุดิบทางตรง (ใช้จํานวนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อหาต้นทุน
วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิต)  ค่าแรงงานทางตรงจากงบประมาณค่าแรงงานทางตรง  และ
ค่าใช้จ่ายการผลิตจากงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต แล้วนําต้นทุนการผลิตโดยประมาณทั้งสิ้น
ไปคํานวณหาต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ซึ่งสามารถแสดงการคํานวณได้ดังนี้ 

 

 

 

 

     และ ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย สามารถคํานวณได้ดังนี้  
 

 

 

 

     สําหรับต้นทุนการผลิตต่อหน่วยโดยประมาณ จะนําไปใช้ในการคํานวณหาต้นทุน
ขายซ่ึงต้นทุนขายจะไปปรากฏในงบประมาณกําไรขาดทุน นอกจากนี้ยังนําไปใช้ในการคํานวณ
ต้นทุนสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือปลายงวดด้วยเช่นกัน ซึ่งสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือปลายงวด จะไป
แสดงเป็นรายการประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน ในงบประมาณแสดงฐานะการเงิน 

 

 

ตน้ทุนการผลติ    =   วตัถุดบิทางตรงใชไ้ป + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใชจ้า่ยการผลติ 

    (บาท)                + งานระหว่างท าคงเหลอืตน้งวด - งานระหว่างท าคงเหลอืปลายงวด 

 

ตน้ทุนการผลติต่อหน่วย   =    ตน้ทุนการผลติรวม (บาท) 
       ปรมิาณสนิคา้ทีผ่ลติ (หน่วย) 
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ตวัอย่างท่ี 6.6  
จากข้อมูลของบริษัท  อนุรักษ์ไทย จํากัด สมมติบริษัทไม่มีงานระหว่างทําคงเหลือต้น

งวดและปลายงวด จากข้อมูลข้างต้น สามารถนํามาจัดทํางบประมาณต้นทุนการผลิตได้ดังนี ้
บริษัท  อนุรักษ์ไทย จํากัด 

งบประมาณต้นทุนการผลิต 

สําหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 

      หน่วย : บาท 

  วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ (1) 
    652,500 

  ค่าแรงงานทางตรง (2)
            1,566,000 

  ค่าใช้จ่ายการผลิต (3)
     442,200 

   รวมต้นทุนการผลิต           2,660,700 

  ปริมาณหน่วยที่ผลิต (4)
      26,100 

  ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (5) (บาทต่อหน่วย)   101.94 

 

(1) จากงบประมาณวัตถุดิบทางตรง  
วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ สามารถคํานวณได้ดังนี้    
   วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ = จํานวนวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิต  

           X ราคาวัตถุดิบทางตรง/หน่วย 

                                      = 13,050 x 50 บาท 

                  = 652,500 บาท 

(2) จากงบประมาณค่าแรงงานทางตรง 
(3) จากงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 

(4) จากงบประมาณการผลิต 

(5) ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย สามารถแสดงการคํานวณ ได้ดังนี้  
   ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย =  2,660,700  

                     26,100 

           = 101.94 บาทต่อหน่วย 
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7. งบประมาณต้นทุนขาย 

    งบประมาณต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold Budget) เป็นงบประมาณที่แสดง
ต้นทุนขายโดยประมาณของกิจการว่ามีต้นทุนของสินค้าที่ขายได้มีจํานวนโดยประมาณเท่ากับ
เท่าใด ซึ่งต้นทุนขายโดยประมาณจะมาจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือต้นงวดรวมกับต้นทุนสินค้า
ที่ทําการผลิตในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แล้วหักออกจากมูลค่าของสิน้าคงเหลือปลายงวด ซึ่ง
ต้นทุนขายโดยประมาณที่ได้จะนําไปเป็นรายการหักในงบกําไรขาดทุนโดยประมาณต่อไป ซึ่ง
สามารถแสดงการคํานวณได้ดังนี้ 
 

 

 

ตวัอย่างท่ี 6.7 

จากข้อมูลของ บริษัท  อนุรักษ์ไทย จํากัด ข้อมูลจากงบประมาณการผลิตบริษัทมีสินค้า
สําเร็จรูปคงเหลือต้นงวด จํานวน 1,000 หน่วย และสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือปลายงวด จํานวน 
900 หน่วย  

 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถนํามาจัดทํางบประมาณต้นทุนขาย ได้ดังนี ้
บริษัท  อนุรักษ์ไทย จํากัด 

งบประมาณต้นทุนขาย 

สําหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 

                     หนว่ย : บาท 

สินค้าสําเร็จรูปคงเหลือต้นงวด (1,000 หน่วยx 90)
(1)

      90,000 

บวก ต้นทุนการผลิต      2,660,700 

ต้นทุนสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย     2,750,700 

หัก สินค้าสําเร็จรูปคงเหลือปลายงวด (900 หน่วย x101.94)
(2)

     91,746 

ต้นทุนขาย       2,658,954 

 

(1) สินค้าสําเร็จรูปคงเหลือต้นงวด มาจากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
25X1 

(2) สินค้าสําเร็จรูปคงเหลือปลายงวด มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วย เท่ากับ 101.94 บาท 
ซึ่งต้นทุนต่อหน่วยนี้ได้มาจากการคํานวณต้นทุนการผลิตจากงบประมาณต้นทุนการผลิตหาร
ด้วยปริมาณสินค้าที่ต้องการผลิต จากงบประมาณการผลิต 

 

 

ตน้ทุนขาย (บาท)  =   สนิคา้คงเหลอืตน้งวด + ตน้ทุนการผลติ – สนิคา้คงเหลอืปลายงวด 
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8. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

    งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Operating Expense Budget) เป็น
งบประมาณที่ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายการผลิต ข้อมูลในงบประมาณนี้จะนําไปแสดงใน
งบประมาณกําไรขาดทุน และงบประมาณเงินสดต่อไป โดยปกติแล้วถ้างบประมาณค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหาร กิจการแสดงการจ่ายค่าใช้จ่ายนั้นเป็นจํานวนเงินสดทั้งหมด รายการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ก็สามารถนําไปใส่เป็นยอดเงินที่จ่ายเพื่อเตรียมข้อมูลไว้จัดทํางบประมาณเงินสด 
แต่ถ้าหากกิจการมีรายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารบางรายการที่ไม่ได้จ่ายในรูปของเงิน
สด เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สงสัยจะสูญ เป็นต้น รายการ
เหล่านี้ต้องบวกกลับเข้าไปซะก่อน เพื่อหาว่าจํานวนเงินท่ีกิจการจ่ายเป็นเงินสดเป็นเท่าใด 

     โดยทั่วไปการจัดทํางบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะแสดงรายการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยแบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายส่วนที่เป็นผันแปร แยกออกจาก
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนที่เป็นคงที่ ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรมักจะกําหนดเป็น
สัดส่วนโดยตรงกับยอดขาย หรือเป็นอัตราร้อยละของยอดขาย ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารคงที่มักจะขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหาร เช่น จะมีนโยบายขึ้นเงินเดือนพนักงาน
อย่างไร หรือจะมีงบโฆษณาแต่ละปีจํานวนเท่าใด เป็นต้น 

     นอกจากนี้บางกิจการอาจจัดทํางบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายแยกต่างหากจาก
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารก็ได้ หากมีรายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหลาย
รายการ และรายการเหล่านั้นสามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน จะจัดทํางบประมาณเป็น 
2 งบ ได้แก่ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

ตวัอย่างท่ี 6.8 

จากข้อมูลของบริษัท อนุรักษ์ไทย จํากัด โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารทั้งในส่วนผันแปรและคงที่ ดังนี้  

1. ค่าใช้จ่ายในการขาย  

1.1. ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร                   10 บาทต่อหน่วย 

1.2. ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่ต่อปี ประกอบด้วย 

  เงินเดือนพนักงานขาย   120,000 บาท 

  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      20,000 บาท 

         รวมค่าใช้จ่ายในการขายคงที่  140,000 บาท 
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2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

2.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารผันแปรจะสมมติแสดงตัวเลขในแต่ละไตรมาส 

2.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารคงที่ต่อปี ประกอบด้วย 

   เงินเดือน           400,000 บาท  

   ค่าเช่าสํานักงาน            80,000 บาท 

   ค่ารับรอง            40,000 บาท 

   รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารคงที่        520,000 บาท 
 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถนํามาจัดทํางบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร ได้ดังนี้ 

บริษัท  อนุรักษ์ไทย จํากัด 

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย 

สําหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 

หน่วย : บาท 

 

ไตรมาส 

รวม 1 2 3 4 

ค่าใช้จ่ายผนัแปร: 
      ปริมาณการขาย 

(1)
 4,500 6,500 7,000 8,200 26,200 

 ค่าใช้จ่ายผันแปรต่อหน่วย   10 10 10 10 10 

     รวม 45,000 65,000 70,000 82,000 262,000 

ค่าใช้จ่ายคงท่ี:      

    เงินเดือนพนักงานขาย 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 

    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5,000  5,000  5,000  5,000     20,000 

     รวม 35,000 35,000  35,000  35,000  140,000 

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 80,000 100,000 105,000 117,000 402,000 

 

(1) ปริมาณการขายมาจากงบประมาณการขาย 
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บริษัท  อนุรักษ์ไทย จํากัด 

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
สําหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 

            หน่วย : บาท 

 

ไตรมาส 

รวม 1 2 3 4 

ค่าใช้จ่ายผนัแปร 
: 

       ค่าสาธารณูปโภค 5,000 4,500 6,500 5,700 21,700 

  ค่าวัสดุสํานักงาน 3,700 3,800 4,000 3,500 15,000 

  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 2,200 3,200 3,800 2,500 11,700 

รวมค่าใช้จ่ายผันแปร 10,900 11,500 14,300 11,700 48,400 

ค่าใช้จ่ายคงท่ี : 
       เงินเดือน 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 

  ค่าเช่าสํานักงาน    20,000     20,000     20,000     20,000     80,000  

  ค่ารับรอง    10,000     10,000     10,000     10,000     40,000  

  รวมค่าใช้จ่ายคงที่   130,000   130,000    130,000   130,000  520,000 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 140,900 141,500 144,300 141,700 568,400 

 

จากงบประมาณที่จัดทํามาทั้งหมดถือเป็นงบประมาณดําเนินงานซึ่งโดยปกติแล้ว
กิจการจะต้องจัดทํางบประมาณดําเนินงานก่อนจึงจะจัดทํางบประมาณการเงินต่อไป อย่างไรก็
ตามงบประมาณกําไรขาดทุนหรือเป็นงบประมาณดําเนินงานจะจัดทําทีหลังงบประมาณการเงิน
บางงบประมาณคืองบประมาณเงินลงทุนและงบประมาณเงินสดซึ่งจําเป็นต้องจัดทําก่อน
เนื่องจากต้องการการประมาณการตัวเลขเพื่อนําไปใช้ในการจัดทํางบประมาณกําไรขาดทุน
ต่อไปยกตัวอย่างเช่นในงบประมาณเงินลงทุนจะแสดงแผนงานที่กิจการต้องใช้เงินลงทุนเพื่อ
จัดหาสินทรัพย์ต่างๆสําหรับการดําเนินงานในอนาคตดังนั้นในการจะดูว่าเงินสดที่กิจการมีอยู่
นั้นพอเพียงหรือไม่กับการลงทุนจึงต้องจัดทํางบกระแสเงินสดก่อนและเม่ือมีการกู้ยืมเกิดขึ้นใน
กรณีที่เงินสดไม่เพียงพอก็จะเกิดรายการดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเกิดขึ้นซึ่งจะต้องนําไป
แสดงในงบประมาณกําไรขาดทุนดังนั้นในการจัดทํางบประมาณจึงต้องดูลําดับการจัดทํา
งบประมาณด้วย ซึ่งหลังจากที่จัดทํางบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและงบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการบริหารแล้ว ในตัวอย่างนี้จะจัดทํางบประมาณตามลําดับดังนี้ 
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  9. งบประมาณเงินลงทุน 

10. งบประมาณเงินสด 

11. งบประมาณกําไรขาดทุน 

12. งบประมาณกําไรสะสม 

13. งบประมาณแสดงฐานะการเงิน 

 

9. งบประมาณเงินลงทุน  
   งบประมาณเงินลงทุน (Capital Budget) เป็นงบประมาณที่แสดงให้ทราบถึงแผนงาน

ที่กิจการต้องการจะลงทุนในสินทรัพย์ในการดําเนินงานหรือโครงการต่างๆ ในอนาคต  ซึ่ง
โครงการเหล่านี้มีการใช้เงินจํานวนค่อนข้างมาก เช่น การขยายอาคารสํานักงาน การซื้ออาคาร
โรงงาน การขยายกิจการ หรือการซื้อเครื่องจักรหรือสินทรัพย์เพื่อนํามาใช้ในการดําเนินธุรกิจ 
เป็นต้น โดยงบประมาณเงินลงทุนจะแสดงรายละเอียดของจํานวนเงินลงทุนที่ต้องการใช้ใน
อนาคต จํานวนเงินท่ีจ่ายชําระหนี้รวมถึงมีการกําหนดระยะเวลาการจ่ายเงินว่าจะจ่ายเงินช่วงใด 
เพื่อให้กิจการสามารถเตรียมตัวหาเงินลงทุนได้ทันเวลา หรือถ้ามีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การลงทุนดังกล่าว กิจการก็จะสามารถหาแหล่งเงินกู้ได้อย่างเพียงพอ และข้อมูลการจ่ายเงินนี้
จะเป็นข้อมูลในการจัดทํางบประมาณเงินสดต่อไป 

 

ตวัอย่างท่ี 6.9  
จากข้อมูลของบริษัท อนุรักษ์ไทย จํากัด สมมติให้กิจการมีแผนการลงทุนในปี 25X2 

ดังนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อตัดเย็บกระเป๋า ราคาประมาณ 200,000 บาท
โดยคาดว่าจะจ่ายชําระเงินในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 เป็นจํานวนเงิน 100,000 บาทและ 
100,000 ตามลําดับ 

 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถนํามาจัดทํางบประมาณเงินลงทุน ได้ดังนี้ 
บริษัท  อนุรักษ์ไทย จํากัด 

งบประมาณเงินลงทุน 

สําหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 

หน่วย : บาท 

ไตรมาส 

รวม 1 2 3 4 

เครื่องจักรตัดเย็บ -  100,000    100,000  -   200,000  

เงินสดที่ต้องการ    100,000    100,000      200,000  
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            10. งบประมาณเงินสด  

    งบประมาณเงินสด (Cash Budget) เป็นงบประมาณที่แสดงถึงเงินสดรับและเงินสด
จ่ายของกิจการ เนื่องจากการดําเนินงานตามปกติหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ทําให้เงินสดเพิ่มขึ้นและ
ลดลง ซึ่งงบประมาณเงินสดเป็นงบประมาณที่บอกได้ว่ากิจการมีสภาพคล่องอย่างไร มีเงินสด
เพียงพอสําหรับการใช้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับกิจการพอจ่ายสําหรับค่าใช้จ่ายต่างๆใน
กิจการหรือไม่ กิจการบางแห่งจัดทํางบประมาณเงินสด แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ งบประมาณ
เงินสดรับ และงบประมาณเงินสดจ่าย แล้วนําเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากงบประมาณทั้งสอง
งบมารวมเป็นงบประมาณเงินสดทั้งสิ้น หรือรวมเงินสดรับและเงินสดจ่ายไว้ในงบประมาณเงิน
สดเพียบงบเดียวก็ได้ ดังนั้น งบประมาณเงินสด จึงประกอบด้วย รายการต่างๆ ดังนี้  

10.1 เงินสดรบั  
      เงินสดรับประกอบรายการต่างๆ ดังนี้ รับรายได้จากการขาย หรือการให้บริการ

เป็นเงินสด และรับชําระหน้ีจากลูกหนี้การค้า รวมไปถึง รับเงินสดจากแหล่งอื่นๆ เช่น รับจาก
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการขายสินค้า ขายเศษวัสดุเหลือใช้ ขายสินทรัพย์ที่
หมดอายุการใช้งานแล้ว รับจากเงินลงทุน ออกหุ้นทุนเพิ่มเติม และรับจากการกู้ยืม ขายหุ้นกู้ 
เป็นต้น 

10.2 เงินสดจ่าย  
       เงินสดจ่ายประกอบรายการต่างๆ ดังนี้ จ่ายเงินสดจากการซื้อสินค้า หรือ ซื้อ

วัตถุดิบ จ่ายชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ จ่ายค่าแรงงาน จ่ายค่าใช้จ่ายการผลิต รวมถึง ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานต่างๆ โดยเอามาเฉพาะส่วนที่เป็นเงินสด ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดให้เอา
ไปหักออก เช่น ค่าเสื่อมราคา หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ เป็นต้น  รายจ่ายที่เกิดขึ้นไม่บ่อย เช่น 
ค่าทําบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และรายจ่ายอื่นๆ เช่น จ่ายเงินปันผล ชําระหนี้เงินกู้ จ่ายภาษี
เงินได้ จ่ายเงินลงทุนเม่ือซื้อสินทรัพย์ จ่ายดอกเบี้ย เป็นต้น 

          เม่ือรวบรวมเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากงบประมาณเงินสดทั้งสองประเภทได้
แล้ว จะคํานวณหายอดเงินสดคงเหลือ โดยการเอารายการเงินสดคงเหลือยกมาต้นงวดรวมกับ
เงินสดที่ได้รับทั้งสิ้น จากงบประมาณเงินสดรับ และหักด้วยเงินสดที่ จ่ายออกไป จาก
งบประมาณเงินสดจ่าย ผลแตกต่างระหว่างเงินสดที่ได้รับและเงินสดที่จ่ายออกไป จะแสดงให้
เห็นว่ากิจการมีเงินสดส่วนเกินหรือเงินสดส่วนขาด ถ้ากิจการมีเงินสดส่วนเกินกิจการก็สามารถ
วางแผนในการลงทุนอื่นๆ ได้ แต่ถ้าหากกิจการมีเงินสดขาดมือ กิจการก็ต้องวางแผนในการ
กู้ยืมเงินต่อไป  
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ตวัอย่างท่ี 6.10  
จากข้อมูลของบริษัท อนุรักษ์ไทย จํากัด สมมติให้ผู้บริหารของบริษัทมีการกําหนด

นโยบายเกี่ยวกับเงินสดไว้ดังนี้ 
1. เพื่อไม่ให้เงินสดของกิจการขาดสภาพคล่อง จึงกําหนดให้แต่ละไตรมาสต้องสํารอง

เงินไว้อย่างน้อยไตรมาสละ 500,000 บาท 

2. หากไตรมาสใดมีเงินสํารองไม่เพียงพอ กิจการต้องไปกู้เงินจากธนาคารโดยกําหนด
ว่าการกู้ยืมเงินต้องกู้เป็นจํานวนเต็ม 100,000 บาท โดยธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 8 %ต่อปี 
และกู้ในวันแรกของไตรมาส 

3. หากไตรมาสใดกิจการมีเงินเกินกว่าจํานวนที่จําเป็นต้องสํารอง 500,000 บาท แล้ว
กิจการสามารถนําเงินไปใช้คืนเงินกู้บางส่วนได้ โดยธนาคารกําหนดการใช้คืนเงินกู้ กิจการ
จะต้องจ่ายเงินต้นเป็นจํานวนเต็ม 1,000 บาท รวมทั้งต้องจ่ายชําระดอกเบี้ยทุกครั้งที่จ่ายชําระ
คืนเงินต้น โดยกําหนดจ่ายชําระคืนในตอนปลายไตรมาส 

4.บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในเดือนธันวาคม จํานวน 100,000 บาท 

 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถนํามาจัดทํางบประมาณเงินสดได้ดังนี้ 
 

บริษัท  อนุรักษ์ไทย จํากัด 

งบประมาณเงินสด 

สําหรับปสีิ้นสดุ 31 ธันวาคม 25X2 

หน่วย : บาท 

 

 

ไตรมาส 

รวม 1 2 3 4 

เงินสดคงเหลือยกมา (1)    610,000  552,237 580,887 879,230 610,000 

เงินสดรบั  
 

   

   จากการขายสินค้า (2) 550,000 1,100,000 1,350,000 1,520,000 4,520,000 

  จากการเพิ่มทุน  - - - - - 

  รวมเงินสดทีม่ ี  1,160,000 1,652,237 1,930,887 2,399,230 5,130,000 

เงินสดจ่าย  

       ซื้อวัตถุดิบทางตรง (3) 153,563 136,150 173,037 188,600 651,350 

  จ่ายค่าแรงงานทางตรง (4) 249,000 393,000 427,200 496,800 1,566,000 

  จ่ายค่าใชจ้่ายในการผลิต (5) 84,300 98,700 102,120 109,080 394,200 

  จ่ายค่าใชจ้่ายในการขาย (6) 80,000 100,000 105,000 117,000 402,000 

  จ่ายค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (7) 140,900 141,500 144,300 141,700 568,400 
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ไตรมาส 

รวม 1 2 3 4 

เงินสดจ่าย (ต่อ)       

  จ่ายเพื่อซื้อเคร่ืองจักร (8) - 100,000 100,000 - 200,000 

  จ่ายเงินปันผล (9) - - - 100,000 100,000 

รวมเงินสดที่ใช้ไป  707,763 969,350 1,051,657 1,153,180 3,881,950 

การเปล่ียนแปลงของเงินสดที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการกูย้ืมหรือ
จ่ายคืนเงินกู ้  452,237 682,887 879,230 1,246,050 1,248,050 

กู้จากธนาคาร (10) 100,000
 

- - - 100,000 

จ่ายชําระคืนธนาคาร - เงินต้น (11) - (100,000) - - (100,000) 
                         -ดอกเบี้ย (12) - (2,000)

 
- - (2,000) 

เงินสดคงเหลือยกไป (13) 552,237 580,887 879,230 1,246,050 1,246,050 

 

(1) เงินสดคงเหลือยกมา จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 

(2) งบประมาณการขาย และตารางการรับชําระหนี้ 
(3) งบประมาณวัตถุดิบทางตรง และตารางการจ่ายชําระหน้ี 

(4) งบประมาณค่าแรงงานทางตรง 

(5) งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต เฉพาะค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นเงินสด 

(6) งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย 

(7) งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย 

(8) งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

(9) นโยบายจ่ายเงินปันผลในตอนสิ้นปี 100,000 บาท 

(10) เงินสดคงเหลือปลายงวดมีน้อยกว่าเงินสดขั้นต่ํา 500,000 บาท (ตามนโยบายของ
บริษัท) จึงต้องกู้เพิ่ม 100,000 บาท 

(11) ไตรมาสที่ 2 มีเงินสดคงเหลือเกิน เงินสดขั้นต่ํา จึงจ่ายเงินต้นคืน 100,000 บาท
และจ่าย ดอกเบี้ยคืน 8% ต่อปี 

(12) จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ จํานวน 2,000 บาท (100,000 x 8% x 3/12 = 2,000 บาท) 

(13) เงินสดคงเหลือยกไปในงวดถัดไป  
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11. งบประมาณก าไรขาดทุน 

     งบประมาณกําไรขาดทุน (Budgeted Income Statement) จะแสดงการประมาณ
การผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาหนึ่งของการดําเนินงานเพื่อวางแผนให้ทราบว่ากิจการ
จะมีกําไรหรือขาดทุนในการจัดทํางบประมาณกําไรขาดทุนจะนําข้อมูลประมาณการมาจาก
งบประมาณประเภทรายได้และงบประมาณประเภทค่าใช้จ่ายที่ได้จัดทําไว้ ล่วงหน้าแล้ว 
งบประมาณที่ 11 แสดงงบประมาณกําไรขาดทุน  

 

ตวัอย่างท่ี 6.11 

จากข้อมูลของบริษัท อนุรักษ์ไทย จํากัด สามารถจัดทํางบประมาณกําไรขาดทุนได้ดังนี้ 
บริษัท  อนุรักษ์ไทย จํากัด 

งบประมาณกําไรขาดทุน 

สําหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 

   หน่วย : บาท 

ขาย (1) (26,200 x @200)            5,240,000 

หัก ต้นทุนขาย (2)
             2,658,954 

กําไรขั้นต้น              2,581,046 

หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน   

     ค่าใช้จ่ายในการขาย (3)
   402,000 

     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (4)
   568,400  970,400 

กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน            1,610,646 

หัก ดอกเบี้ยจ่าย (5)
          2,000 

กําไรสุทธิก่อนหักภาษี             1,608,646 

หัก ประมาณการภาษีเงินได้ 20%              321,729 

กําไรสุทธิ               1,286,917

   

(1) จากงบประมาณการขาย 

(2) จากงบประมาณต้นทุนขาย 

 (3) จากงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย 

     (4) จากงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

  (5) จากงบประมาณเงินสด เป็นการประมาณการดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืม  

(6) สมมติอัตราภาษีเงินได้ 20%ของกําไรสุทธิก่อนหักภาษี 
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12. งบประมาณก าไรสะสม 

     งบประมาณกําไรสะสม (Budgeted Retained Earnings) เป็นงบประมาณที่แสดง
ประมาณการของกําไรสะสมของกิจการตั้งแต่เริ่มดําเนินงานจนถึงงวดที่จัดทํางบประมาณงบ
กําไรสะสม ในงบประมาณนี้ยังแสดงถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่งด้วย ดังนั้น งบประมาณกําไรสะสม จึงประกอบด้วย ผลรวมของกําไรสะสมต้นงวดกับกําไร
สุทธิประมาณการ จากงบประมาณงบกําไรขาดทุน แล้วหักด้วยเงินปันผลโดยประมาณ ดังนั้น 
ผลลัพธ์ที่ได้คือ กําไรสะสมปลายงวดซึ่งจะนําไปแสดงเป็นส่วนหนึ่งของผู้ถือหุ้นในงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงินต่อไป 

     ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่องการนําเสนองบการเงินนั้น
ไม่ได้ระบุให้บริษัททําแล้วเนื่องจากให้จัดทํางบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของแทน  
 

ตวัอย่างท่ี 6.12 

จากข้อมูลของบริษัท อนุรักษ์ไทย จํากัด ถ้าหากกิจการมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้น จํานวน 100,000 บาท บริษัทสามารถจัดทํางบประมาณกําไรสะสมได้ดังนี้ 

บริษัท  อนุรักษ์ไทย จํากัด 

งบประมาณกําไรสะสม 

สําหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 

  หน่วย : บาท  

กําไรสะสมต้นงวด (1)
         869,000 

บวก กําไรสุทธิ (2)
      1,286,917 

 รวม        2,155,917 

 หัก  เงินปันผล(3)
        100,000 

 กําไรสะสมปลายงวด      2,055,917 

 

(1) ยอดคงเหลือของกําไรสะสมต้นงวด มาจากงบแสดงฐานะการเงินของปี 25x1 

(2) จากงบประมาณกําไรขาดทุน 

(3) กิจการมีนโยบายประกาศจ่ายเงินปันผล 100,000 บาทตอนสิ้นป ี
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13. งบประมาณแสดงฐานะการเงิน 

     งบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน (Budgeted Statement of Financial Position) 
เป็นงบประมาณที่แสดงให้เห็นการประมาณการฐานะการเงินของกิจการโดยแยกเป็นสินทรัพย์
โดยประมาณ หนี้สินโดยประมาณ และส่วนของผู้ถือหุ้นโดยประมาณ การจัดทํางบประมาณ
ประเภทนี้จะนํางบแสดงฐานะการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้า มาปรับด้วยรายการที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นจากงบประมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณแสดงฐานะการเงินในอนาคต 

 

ตวัอย่างท่ี 6.13  
จากข้อมูลของบริษัท อนุรักษ์ไทย จํากัด สามารถจัดทํางบประมาณแสดงฐานะการเงิน

ได้ดังนี้ 
บริษัท  อนุรักษ์ไทย จํากัด 

งบประมาณแสดงฐานะการเงิน 

สําหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 

หน่วย : บาท 

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มุนเวียน     

    เงินสด  (1)   1,246,050 

    ลูกหนี้การค้า  (2)   820,000 

    สินค้าคงเหลือ      

       สินค้าสําเร็จรูปคงเหลือ  (3)  91,746  

       วัตถุดิบคงเหลอื  (4)  10,000    101,746 

    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน     2,167,796 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       

    ที่ดิน  (5)  2,900,000  

    เครื่องจักร  (6) 200,000   

    หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม – เคร่ืองจักร  (7) 48,000 152,000  

    รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์     3,052,000 

    รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น     5,219,796 
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หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 

หน้ีสินหมนุเวียน      

    เจ้าหนี้การค้า  (8)  98,150  

    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  (9)         321,729  

    รวมหน้ีสินหมุนเวียน     419,879 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน      

    เงินกู้จํานอง  (10)        744,000  

    รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน     744,000 

    รวมหน้ีสินทั้งสิ้น      1,163,879 

ส่วนของผูถื้อหุ้น      

    ทุนเรือนหุ้น  (11)  2,000,000  

    กําไรสะสม  (12)        2,055,917  

    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น     4,055,917 

    รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     5,219,796 

(1) จากงบประมาณเงินสด 

(2) จากงบประมาณการขาย ตารางการรับชําระหน้ีจากลูกหนี้ ยอดขายไตรมาสที่ 4 
จํานวน 820,000 x 50% 

(3) จากงบประมาณการผลิต สินค้าคงเหลือปลายงวด จํานวน 900 หน่วย x 101.94 

เท่ากับ 91,746 บาท  
(4) จากงบประมาณวัตถุดิบทางตรง วัตถุดิบทางตรงคงเหลือปลายงวด 200 หน่วย x 50 

บาท เท่ากับ 10,000 บาท 

(5) จากงบแสดงฐานะการเงิน ปี 25X1 

(6) จากงบประมาณเงินลงทุน 

(7) จากงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 

(8) จากงบประมาณวัตถุดิบทางตรง ตารางการจ่ายชําระหน้ีให้แก่เจ้าหนี้ ยอดซื้อวัตถุดิบ 
ไตรมาสที่ 4 จํานวน 196300 x 50% เท่ากับ 98,150 บาท 

(9) จากงบประมาณกําไรขาดทุน 

(10) จากงบแสดงฐานะการเงิน ปี 25X1 

(11) จากงบแสดงฐานะการเงิน ปี 25X1 

(12) จากงบประมาณกําไรสะสม  
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การจดัท างบประมาณส าหรบัธรุกิจท่ีไม่ได้ผลิตสินค้า 

 การจัดทํางบประมาณนอกจากธุรกิจผลิตสินค้าจะต้องจัดทํางบประมาณแล้ว ธุรกิจ
ประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการให้บริการ และธุรกิจซื้อขายสินค้า ก็สามารถจัดทํา
งบประมาณได้เช่นกัน เพื่อเอาข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการดําเนิน
ธุรกิจ เพียงแต่ประเภทของงบประมาณที่จัดทําจะมีความแตกต่างกัน เพื่อให้เข้าใจในการจัดทํา
งบประมาณสําหรับธุรกิจการให้บริการ และธุรกิจซื้อขายสินค้า จะอธิบายรายละเอียดการจัดทํา
งบประมาณสําหรับแต่ละประเภท ได้ดังนี้  
 

1. ธรุกิจซ้ือขายสินค้า 

    การจัดทํางบประมาณสําหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า จะจัดทํางบประมาณเช่นเดียวกับ
งบประมาณสําหรับธุรกิจผลิตสินค้า โดยเริ่มต้นจากการจัดทํางบประมาณการขาย โดยใช้ข้อมูล
จากการพยากรณ์ยอดขายจากพนักงานขาย หลังจากนั้น จัดทํางบประมาณการซื้อสินค้า ซึ่ง
แตกต่างจากธุรกิจผลิตสินค้า เพราะธุรกิจซื้อขายสินค้าไม่มีกระบวนการของการผลิตสินค้า แต่
ซื้อสินค้าสําเร็จรูปมาเพื่อขาย หลังจากนั้น จัดทํางบประมาณต้นทุนขาย งบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหาร งบประมาณเงินสด งบประมาณกําไรขาดทุน และงบประมาณแสดงฐานะ
การเงิน ตามลําดับ  

    เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของงบประมาณแต่ละประเภท สําหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า 
สามารถสรุปความสัมพันธ์งบประมาณแต่ละเภท ดังแสดงในภาพที่ 6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.2  ความสัมพันธ์ของงบประมาณประเภทต่างๆ สําหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า 

 

 

 งบประมาณการขาย 

งบประมาณซือ้สนิคา้ 

งบประมาณตน้ทุนขาย 

งบประมาณก าไรขาดทุน 

งบประมาณเงนิสด 

งบประมาณค่าใชจ้่าย 

การขายและบรหิาร 

งบประมาณแสดงฐานะการเงนิ 
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2. ธรุกิจการให้บริการ 

การจัดทํางบประมาณสําหรับธุรกิจการให้บริการ จะจัดทํางบประมาณเพื่อใช้ในการ
วางแผน ควบคุม  และการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจการให้บริการ แต่ประเภทของ
งบประมาณที่จัดทําจะมีความแตกต่างจากธุรกิจผลิตสินค้า และธุรกิจซื้อขายสินค้า เนื่องจาก
ธุรกิจการให้บริการไม่มีสินค้าสําเร็จรูปเช่นเดียวกับธุรกิจซื้อขายสินค้า และไม่มีกระบวนการ
ผลิตสินค้าเช่นเดียวกับธุรกิจผลิตสินค้า มีเพียงแต่การให้บริการแก่ลูกค้า ดังนั้น งบประมาณที่
จัดทํา จะเริ่มต้นจากการจัดทํางบประมาณรายได้จากการให้บริการ หลังจากนั้น จะจัดทํา
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร หลังจากนั้น จัดทํางบประมาณเงินสด งบประมาณกําไรขาดทุน และงบประมาณแสดง
ฐานะการเงิน ตามลําดับ  

เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของงบประมาณแต่ละประเภท สําหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า 
สามารถสรุปความสัมพันธ์งบประมาณแต่ละเภท ดังแสดงในภาพที่ 6.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6. 3  ความสัมพันธ์ของงบประมาณประเภทต่างๆ สําหรับธุรกิจการให้บริการ 
 

 

 

 

งบประมาณรายได ้

จากการใหบ้รกิาร 

งบประมาณค่าใชจ้่าย 

ในการขายและบรหิาร งบประมาณก าไรขาดทุน 

งบประมาณเงนิสด งบประมาณแสดฐานะการเงนิ 
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สรปุ 

งบประมาณเป็นแผนการดําเนินงานของผู้บริหาร โดยแสดงในรูปของข้อมูลทางการเงิน
ที่มีการกําหนดไว้ล่วงหน้าสําหรับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตเพื่อให้บริหารจัดการทรัพยากร
ที่ มีอยู่ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของธุรกิจ ดังนั้น 
งบประมาณถือว่าเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่ใช้สําหรับการวางแผนและการควบคุม งบประมาณ
สามารถแบ่งได้หลายประเภท ได้แก่ งบประมาณคงที่ งบประมาณยืดหยุ่น งบประมาณฐาน
ศูนย์ งบประมาณแบ่งตามงวดเวลา งบประมาณฐานกิจกรรม งบประมาณโครงการ งบประมาณ
แบ่งตามความรับผิดชอบ และงบประมาณหลัก เป็นต้น  

การจัดทํางบประมาณทําได้หลายรูปแบบ เช่น จัดทํางบประมาณจากหน่วยงานที่ใหญ่
ที่สุดไปหาหน่วยงานท่ีเล็กที่สุด (จากบนลงล่าง) จากหน่วยงานที่เล็กที่สุดไปหาหน่วยงานที่ใหญ่
ที่สุด (จากล่างขึ้นบน) และจัดทํางบประมาณแบบมีส่วนร่วม ซึ่งแต่ละแบบจะขึ้นอยู่กับนโยบาย
ของผู้บริหาร สําหรับการจัดทํางบประมาณหลัก ซึ่งงบประมาณหลักเป็นงบประมาณที่
ครอบคลุมแผนต่างๆ ขององค์กรในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง งบประมาณหลัก ประกอบด้วย 
งบประมาณดําเนินงานและงบประมาณการเงิน งบประมาณดําเนินงานของธุรกิจแต่ละประเภท
จะมีความแตกต่างกัน เนื่องจากมีลักษณะการดําเนินงานที่แตกต่างกัน แบ่งได้เป็นธุรกิจผลิต
สินค้าและไม่ได้ผลิตสินค้า ได้แก่ ธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจบริการ แต่ละธุรกิจก็จะมีการ
จัดทํางบประมาณที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของการดําเนินงาน 

สําหรับงบประมาณของกิจการที่ทําการผลิตสินค้า ประกอบด้วย งบประมาณการขาย 
งบประมาณการผลิต งบประมาณการซื้อวัตถุดิบ งบประมาณค่าแรงงานทางตรง งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายการผลิต งบประมาณต้นทุนการผลิต งบประมาณสินค้าคงเหลือ งบประมาณต้นทุน
ขาย งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  และ งบกําไรขาดทุนโดยประมาณ ส่วนธุรกิจ
ซื้อขายสินค้า และธุรกิจบริการ จะไม่มีงบประมาณที่เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต เช่น งบประมาณ
วัตถุดิบทางตรง งบประมาณค่าแรงงานทางตรง งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต และงบประมาณ
ต้นทุนการผลิต  

ข้อมูลจากงบประมาณการดําเนินงานจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับงบประมาณการเงิน 
ซึ่งงบประมาณการเงินเป็นงบประมาณที่เน้นแหล่งที่มาของเงินทุน เพื่อรองรับการดําเนินงาน
ของกิจการ งบประมาณการเงิน เช่น งบประมาณเงินสด จะแสดงรายการรับและจ่ายเงินสดของ
กิจการ เช่น การรับเงินจากการขายสินค้าและรับชําระหนี้จากลูกหนี้ และการจ่ายเงินเพื่อซื้อ
ขายสินค้าคงเหลือ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ รวมถึงการจัดหาเงิน งบประมาณสําหรับ
กิจกรรมเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ดังนั้น งบประมาณ
การเงินจะทําให้กิจการสามารถจัดทํางบประมาณแสดงฐานะการเงินได้ 
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. บริษัท รักษ์โลก จํากัด ทําการผลิตและจําหน่ายอาหารเสริมบํารุงร่างกาย บริษัทต้องการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพี่อจัดเตรียมข้อมูลสําหรับทําการพยากรณ์ยอดขายของบริษัท 
ซึ่งนักวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดของบริษัทพบว่า ปัจจัยสําคัญที่มีผลกระทบต่อยอดขายของ
บริษัทคือรายได้รวมของลูกค้า นักวิเคราะห์สถิติของบริษัทได้ทําการคํานวณสมการแนวโน้ม
ยอดขายของบริษัทโดยใช้วิธีสมการถดถอย (Simple Regression Analysis) ได้สมการดังนี้  

 

 

 

โดยในปี 25X2 คาดว่า ลูกค้ามีรายได้รวม ทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท 

 

ให้ท า พยากรณ์ยอดขายของบริษัท รักษ์สุขภาพ จํากัด ถ้ามีการประมาณการโดยใช้วิธีการทาง
สถิติช่วยในการประมาณการ 
 

ข้อ 2. บริษัท รักษ์สุขภาพ จํากัด ทําการผลิตและจําหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ บริษัทต้องการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพี่อจัดเตรียมข้อมูลสําหรับทําการพยากรณ์ยอดขายของบริษัท
สําหรับปีถัดไป ซึ่งผู้จัดการฝ่ายขายได้พยากรณ์ยอดขาย เพื่อเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหาร โดย
คํานึงถึงสภาวะการแข่งขัน ปัจจัยต่างๆ ที่กระทบกับยอดขายของบริษัท และนโยบายราคาของ
บริษัทที่คาดว่าจะขายในปีหน้า โดยมีข้อมูลปริมาณการขายของสินค้าแต่ละชนิด ดังนี้ 
 

วิตามินบ ารงุสขุภาพ  

(ราคาขายต่อหน่วย 40 บาท) 
อาหารเสริมสขุภาพ  

(ราคาขายต่อหน่วย 80 บาท) 
ปริมาณที่คาดว่า 

จะขายได้ (หน่วย) 

ความน่าจะเป็น ปริมาณที่คาดว่า 

จะขายได้(หน่วย) 

ความน่าจะเป็น 

185,000 40% 50,000 10% 

180,000 30% 45,000 20% 

170,000 20% 40,000 30% 

165,000 10% 35,000 40% 

ยอดขายรวมของกจิการ = 500,000 + 0.0035 รายไดร้วมของลกูคา้ 
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นอกจากนี้ ข้อมูลการพยากรณ์ยอดขายของสินค้าทั้งสองชนิด ทั้งปริมาณและจํานวน
เงิน โดยมีสัดส่วนการขายแยกตามรายไตรมาส ดังนี้ 

ไตรมาส วิตามินบ ารงุสขุภาพ อาหารเสริมสขุภาพ  
ไตรมาสที่ 1 15% 10% 

ไตรมาสที่ 2 20% 20% 

ไตรมาสที่ 3 25% 30% 

ไตรมาสที่ 4 40% 40% 

 

ให้ท า 

1. คํานวณหายอดขายโดยประมาณจากจากข้อมูลข้างต้น (2 คะแนน) 
2. พยากรณ์ยอดขายแยกตามรายไตรมาส ของปี 2561 โดยพิจารณาจากยอดขายที่

พยากรณ์จากผู้จัดการเขตการขาย (3 คะแนน) 
 

ข้อ 3.  บริษัท อุดรการค้า จํากัด มีการจําหน่ายสินค้า 2 ประเภท ได้แก่ สินค้า X และ สินค้า Y 

โดยสินค้าทั้งสองชนิดมีการจําหน่ายสินค้า 2 เขต คือ เขตภาคเหนือ และภาคกลาง โดยท้ังสอง
เขตมีข้อมูลการขายและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายของสินค้าทั้งสองชนิด โดยประมาณ ดังนี้ 

1. ยอดขายโดยประมาณ (หน่วย) 
 สินค้า X สินค้า Y 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคกลาง 

ไตรมาสที่ 1 1,000 2,500 5,000 7,500 

ไตรมาสที่ 2 1,200 3,000 4,500 6,800 

ไตรมาสที่ 3 1,500 3,300 3,700 5,700 

ไตรมาสที่ 4 2,000 4,200 3,200 4,900 

   รวม 5,700 13,000 16,400 24,900 

 

2. ราคาขายสินค้าแต่ละชนิด 

2.1 สินค้า X  

2.1.1 ภาคเหนือ ราคาขายต่อหน่วย 15 บาท  

      2.1.2 ภาคกลาง ราคาขายต่อหน่วย 17 บาท 

2.2 สินค้า Y  

2.2.1 ภาคเหนือ ราคาขายต่อหน่วย 5 บาท  

2.2.2 ภาคกลาง ราคาขายต่อหน่วย 8 บาท 
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3. รับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย 

3.1 สินค้า X 2 % ของยอดขาย  

3.2 สินค้า Y 3 % ของยอดขาย 

 

ให้ท า 

1. เติมข้อมูลในตารางดังต่อไปนี้  
1.1. ตารางที่ 1 แผนการตลาด แยกตามเขตการขาย ชนิดสินค้า และเวลา 

1.2. ตารางที่ 2 สรุปแผนการตลาด แยกตามยอดขาย ปริมาณการขายและเขตการขาย 

ตารางท่ี 1 

แผนการตลาด - แยกตามเขตการขาย ชนิดสินค้า และเวลา 

         หน่วย: บาท 

 

ไตรมาส 

ภาคเหนือ ภาคกลาง จ านวน
เงินรวม สินค้า X สินค้า Y สินค้า X สินค้า Y 

ปริมาณ จํานวน
เงิน 

ปริมาณ จํานวน
เงิน 

ปริมาณ จํานวน
เงิน 

ปริมาณ จํานวน
เงิน 

 

ไตรมาส 1          

ไตรมาส 2          

ไตรมาส 3          

ไตรมาส 4          

   รวม          

หัก รับคืน          

ขายสุทธ ิ          

ตารางท่ี 2  
สรปุแผนการตลาด - แยกตามยอดขาย ปริมาณการขาย และเขตการขาย 

หน่วย: บาท 

ไตรมาส ยอดขายรวม  ปริมาณสินค้า (หน่วย) 
ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม (บาท) ภาคเหนือ ภาคกลาง 

ไตรมาส 1      

ไตรมาส 2      

ไตรมาส 3      

ไตรมาส 4      

รวม      
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ข้อ 3. บริษัท รุ่งเรือง จํากัด ได้ทําการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่ง โดยกิจการได้
จัดทํางบประมาณการขายเพื่อวางแผนและควบคุม โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณการยอดขายและราคาขายของผลิตภัณฑ์ชนิดน้ีในช่วง 

ไตรมาสที่ 2 ปี 25X4 มีดังนี ้
    เมษายน  พฤษภาคม  มิถนุายน กรกฎาคม 

     ปริมาณการขาย (หน่วย)   2,000       2,500   2,800       2,300 

โดยกิจการได้กําหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เท่ากับ 100 บาทต่อหน่วย 

2. ข้อมูลสินค้าคงเหลือโดยประมาณ ปี 25X4 

2.1 สินค้าคงเหลือต้นงวด เดือนเมษายน 800 หน่วย 

2.2 นโยบายสํารองสินค้าคงเหลือปลายงวดเท่ากับ 50% ของยอดขายเดือนถัดไป 

    เมษายน  พฤษภาคม  มิถนุายน กรกฎาคม 

สินค้าคงเหลือต้นงวด (กล่อง)   ………… …………. …………. ………… 

สินค้าคงเหลือปลายงวด (กล่อง)   ………… …………. …………. …………. 
 

ให้ท า    

1. งบประมาณขาย สําหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มิถุนายน  25X4 

2. งบประมาณการผลิต สําหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มิถุนายน  25X4 

ข้อ 4. บริษัท สายฟ้า จํากัด ได้ทําการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่ง โดยกิจการได้
จัดทํางบประมาณการขายเพื่อวางแผนและควบคุม โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณการยอดขายและราคาขายของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ในช่วง 

ไตรมาสที่ 2 ปี 25X4 มีดังนี้ 
    เมษายน  พฤษภาคม  มิถนุายน กรกฎาคม 

ปริมาณการขาย (หน่วย)   5,000      5,500      5,800       5,300 

โดยกิจการได้กําหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เท่ากับ 100 บาทต่อหน่วย 

2. ข้อมูลสินค้าคงเหลือโดยประมาณ ปี 25X4 

2.1 สินค้าคงเหลือต้นงวด เดือนเมษายน 890 หน่วย 

2.2 นโยบายสํารองสินค้าคงเหลือปลายงวดเท่ากับ 30% ของยอดขายเดือนถัดไป 

 

ให้ท า    

1. งบประมาณขายสําหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  25X4 

2. งบประมาณการผลิตสําหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  25X4 
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ข้อ 5. บริษัท ขนมไทย จํากัด ได้ทําการผลิตและจําหน่ายขนมไทยชนิดหนึ่ง กิจการได้จัดทํา
งบประมาณการขายเพื่อวางแผนและควบคุม โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณการยอดขายและราคาขายของผลิตภัณฑ์ในปี 25X5  

    ไตรมาส 1 ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ปริมาณการขาย (กล่อง)     18,000      20,000   22,000      25,000 

     โดยกิจการได้กําหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เท่ากับ 50 บาทต่อกล่อง 

2. ข้อมูลสินค้าคงเหลือโดยประมาณ ปี 25X5 คิดเป็น 30% ของปริมาณการขาย 

เดือนถัดไป 

    ไตรมาส 1 ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

สินค้าคงเหลือต้นงวด (กล่อง)    7,000 ………… …………. …………. 
สินค้าคงเหลือปลายงวด (กล่อง)   …........ ………… ………….    6,000 

 

ให้ท า   

1. งบประมาณขาย สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  25X5 

2. งบประมาณการผลิต สําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X5 

 

ข้อ 6.  บริษัท เทพพิทักษ์ จํากัด  ผลิตสินค้า ซึ่งใช้วัตถุดิบ X และ Y มีนโยบายที่เกี่ยวกับ
วัตถุดิบ ดังนี้ 

1. นโยบายในการจัดเก็บวัตถุดิบคงเหลือ ดังนี้ 
วัตถุดิบ  X = 10% ของการใช้ในงวดนั้น ๆ  
วัตถุดิบ  Y = 20% ของการใช้ในงวดนั้น ๆ  

2. อัตราการใช้วัตถุดิบต่อหน่วย                           
วัตถุดิบ  X มีอัตราการใช้ต่อหน่วยที่ผลิต เท่ากับ 1.5 หน่วย 

วัตถุดิบ  Y มีอัตราการใช้ต่อหน่วยที่ผลิต เท่ากับ 2.0 หน่วย 

                  ปริมาณผลิต (หน่วย) 
ไตรมาสที่ 1                  10,000 

ไตรมาสที่ 2                  20,000 

ไตรมาสที่ 3                  30,000 

ไตรมาสที่ 4                  40,000 
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ให้ท า 

1. งบประมาณวัตถุดิบคงเหลือ 

2. งบประมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

 

ข้อ 7. บริษัท เอกราช จํากัด มีแผนการจ้างคนงานเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า 2 ชนิด ได้แก ่
รถจักรยานเสือภูเขา และรถจักรยานเสือหมอบ โดยสินค้าทั้งสองชนิดนี้ผ่านกระบวนการผลิตใน
แผนกที่ 1 2 และ 3 ดังแสดงในตารางการผลิต เวลามาตรฐานท่ีใช้ในการผลิต และอัตราค่าจ้าง
แรงงานทางตรงของสินค้าทั้ง 2 ชนิด มีดังนี้  
 

ประเภทของสินค้า ไตรมาส รวม 

(คนั) 1 2 3 4 

รถจกัรยานเสือภเูขา      

   ปริมาณการผลิต (คัน) 1,200 1,350 1,500 2,000  

รถจกัรยานเสือหมอบ      

   ปริมาณการผลิต (คัน) 500 750 650 800  

 

 

แผนกผลิต 

ชัว่โมงแรงงานมาตรฐาน อตัราค่าแรงงาน
ทางตรงถวัเฉล่ียต่อ

ชัว่โมง 

รถจกัรยานเสือภเูขา รถจกัรยานเสือ
หมอบ 

1 1.3 1.2 100 

2 1.2 1.4 150 

3 1.5  200 

 

ให้ท า 

1. งบประมาณชั่วโมงแรงงานทางตรงท่ีใช้ในการผลิตสินค้าทั้งสองชนิด โดยประมาณการ
ปริมาณการผลิต ดังแสดงในตาราง (เฉพาะแผนกที่ 1) 

2. งบประมาณค่าแรงงานทางตรงท่ีใช้ในการผลิตสินค้าทั้งสองชนิด (เฉพาะแผนกที่ 1) 
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ข้อ 8. บริษัท ABC จํากัดทําการผลิตและจําหน่ายขนมคุกกี้ 2 ชนิด ได้แก่ คุ๊กกี้เนย และคุกกี้
เฮลตี้ ผู้จัดการฝ่ายขายสาขาอุดรธานี กําลังจัดทํางบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ของสินค้าทั้งสองชนิด โดยมีข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ดังนี้ 
 

 ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ยอดขาย (บาท) 250,000 300,000 420,000 550,000 

ค่าใช้จ่ายในการขาย     

ผนัแปร     

  ค่านายหน้า (5%จากยอดขาย)     

  ค่ารับรอง (10%จากยอดขาย)     

คงท่ี      

  เงินเดือนพนักงานขาย 30,000 30,000 30,000 30,000 

  ค่าโฆษณา 50,000 50,000 50,000 50,000 

     

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     

ผนัแปร     

  ค่านํ้าค่าไฟ ค่าโทรศัพท์  25,000 27,000 30,000 45,000 

คงท่ี      

  เงินเดือน 70,000 70,000 70,000 70,000 

  ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สํานักงาน 15,000 15,000 15,000 15,000 

 

ให้ท า งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 

 

 

 

 

 

 

 



284  

 

ข้อ 9. บริษัท แมคโครอาหารกระป๋อง จํากัด ทําการผลิตและจําหน่ายผลไม้กระป๋อง ฝ่ายขาย
กําลังวางแผนค่าใช้จ่ายในการขายเกี่ยวกับสินค้าที่บริษัทคาดว่าจะจําหน่ายในแต่ละเดือนของปี 
25x1 โดยมีข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องแยกตามชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ขาย ดังนี้  

1. ประมาณการปริมาณการขายและราคาขายต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ดังนี้  
สบัปะรดกระป๋อง   เมษายน  พฤษภาคม  มิถนุายน 

ปริมาณการขาย (กระป๋อง)   15,000   17,000   20,000 

ราคาขายต่อกระป๋อง  40 บาท   

เงาะกระป๋อง 

ปริมาณการขาย (กระป๋อง)   12,000   18,000   22,000 

ราคาขายต่อต่อกระป๋อง  50 บาท   

2. ค่าใช้จ่ายในการขายและส่งเสริมการขายต่อไตรมาส (ผู้จัดการฝ่ายขายของสินค้าแต่
ละชนิดไม่สามารถควบคุมได้) มีดังนี้ 

    สบัปะรดกระป๋อง เงาะกระป๋อง 

ค่าโฆษณา        75,000  81,000 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย      24,000  16,500 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายแยกตามชนิดของผลิตภัณฑ์ สามารถแยกได้ดังนี้  

ชนิดของผลิตภณัฑ์ เดือน 

เมษายน พฤษภาคม มิถนุายน 

สบัปะรดกระป๋อง    

ค่าพาหนะและค่ารับรอง 50,000 ลดลงจากเดือน
เมษายน 10% 

เพิ่มขึ้นจากเดือน
เมษายน 5% 

ค่านายหน้า  5%จากยอดขาย 5%จากยอดขาย 5%จากยอดขาย 

ค่าขนส่งออก  2 บาทต่อกระป๋อง 2 บาทต่อกระป๋อง 2 บาทต่อกระป๋อง 
เงาะกระป๋อง    

ค่าพาหนะและค่ารับรอง 75,000 ลดลงจากเดือน
เมษายน 5% 

เพิ่มขึ้นจากเดือน
เมษายน 10% 

ค่านายหน้า  7%จากยอดขาย 7%จากยอดขาย 7%จากยอดขาย 

ค่าขนส่งออก 3 บาทต่อกระป๋อง 3 บาทต่อกระป๋อง 3 บาทต่อกระป๋อง 
 

ให้ท า งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย สําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 25x1 
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ข้อ 10. บริษัท กนก จํากัด แบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 แผนก ได้แก ่แผนกบริหาร แผนก
บัญชี แผนกการเงิน โดยมีค่าใช้จ่ายผันแปรและคงที่ ดังนี้ 
 

ค่าใช้จ่ายผนัแปร (บาท) 

 ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

แผนกบริหาร     

  วัสดุสํานักงานใช้ไป 2,000 2,500 2,300 2,700 

  ค่าสาธารณูปโภค 5,000 6,000 5,800 4,800 

แผนกบญัชี     

  วัสดุสํานักงานใช้ไป 3,000 3,700 3,400 3,900 

  ค่าสาธารณูปโภค 8,000 9,500 8,800 7,800 

แผนกการเงิน     

  วัสดุสํานักงานใช้ไป 2,500 2,800 2,400 2,100 

  ค่าสาธารณูปโภค 6,000 8,000 7,200 7,800 

 

ค่าใช้จ่ายคงท่ี (บาท) 

ค่าใช้จ่ายรายปี แผนกบริหาร แผนกบญัชี แผนกการเงิน 

เงินเดือน 80,000 120,000 100,000 

ค่ารับรอง 84,000 50,000 40,000 

ค่าเสื่อมราคา 20,000 20,000 20,000 

ค่าเบี้ยประกันภัย 52,000 80,000 100,000 

ค่าภาษี 40,000 48,000 40,000 

ค่าสอบบัญชี 60,000 - - 

ค่าที่ปรึกษากฎหมาย 20,000 - - 

  
ให้ท า งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แยกตาม
หน่วยงานและแยกตามรายไตรมาส 
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ข้อ 11. กิจการต้องการจะประมาณการซ้ือวัตถุดิบ เพื่อนํามาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยมี
ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการผลิต และวัตถุดิบดังนี้  

1. ปริมาณการผลิตแต่ละเดือน มีดังนี้ 
เมษายน  พฤษภาคม  มิถนุายน กรกฎาคม 

ปริมาณการผลิตที่ต้องการ (หน่วย)  1,500   2,000    2,800    3,000 

2. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า โดยใช้วัตถุดิบหลักเพียงชนิดเดียว ในการผลิต มีข้อมูล
การใช้วัตถุดิบและปริมาณวัตถุดิบคงเหลือต้นงวดและปลายงวดดังนี้ 

2.1. ในการผลิตสินค้า 1 หน่วย ใช้วัตถุดิบ A จํานวน 2 หน่วย มีต้นทุนต่อหน่วย  
หน่วยละ 10 บาท 

2.2. วัตถุดิบ A มียอดคงเหลือต้นงวดเดือนเมษายน จํานวน 500 หน่วย และมีนโยบาย
สํารองวัตถุดิบคงเหลือปลายงวดเท่ากับ 20% ของปริมาณการใช้วัตถุดิบในเดือนถัดไป 

    เมษายน  พฤษภาคม  มิถนุายน กรกฎาคม 

วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด (หนว่ย)   ……….. ………… ………… ……….. 
วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด (หน่วย) ……….. ………… …………  ……….. 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับค่าแรงงานทางตรง มีดังน้ี 

ในการผลิตสินค้า 1 หน่วย ใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรง จํานวน 1.5 ชั่วโมง และจ่าย
ค่าจ้างแรงงานเท่ากับ 12 บาท ต่อชั่วโมงแรงงานทางตรง 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต ดังนี้ 
ค่าใช้จ่ายการผลิตผนัแปร ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อชัว่โมง 

วัตถุดิบทางอ้อม 1.5 

ค่าแรงงานทางอ้อม 2.5 

ค่านํ้า ค่าไฟ 3.0 
 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ ในแต่ละไตรมาส โดยประมาณ มีดังนี้ 
เงินเดือนผู้ควบคุมโรงงาน   9,000   บาท 

ค่าเช่าโรงงาน   15,000  บาท 

ค่าเบี้ยประกันภัย     7,500  บาท 

ค่าภาษีทรัพย์สิน   12,000  บาท 

ค่าบํารุงรักษา     4,500  บาท 

ค่าเสื่อมราคา – เครื่องจักร    6,750  บาท   

5. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรในแต่ละเดือน 10% จากยอดขายเดือนน้ันๆ 

6. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่แต่ละเดือน 10,000 บาท 
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ให้ท า  
1. งบประมาณซื้อวัตถุดิบ สําหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน  25X5 

2. งบประมาณค่าแรงงานทางตรง สําหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  
25X5 

3. งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต สําหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  
25X5 

4. งบประมาณต้นทุนการผลิต สําหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  
25X5 และคํานวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 

5. งบประมาณสินค้าคงเหลือ สําหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  
25X5 

6. งบประมาณต้นทุนขาย สําหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน  25X5 

7. งบกําไรขาดทุนโดยประมาณ สําหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  
25X5 

 

ข้อ 12. กิจการแห่งหนึ่งต้องการจะประมาณการซื้อวัตถุดิบ เพื่อนํามาใช้ในการผลิตขนมคุ้กกี้ 
โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบดังนี้  

1. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคุ้กกี้ โดยใช้วัตถุดิบหลักเพียงชนิดเดียว คือวัตถุดิบ A ในการ
ผลิต มีข้อมูลการใช้วัตถุดิบและปริมาณวัตถุดิบคงเหลือต้นงวดและปลายงวดดังนี้ 

1.1 ในการผลิตคุ้กกี้ 1 กล่อง ใช้วัตถุดิบ A จํานวน 3 หน่วย มีต้นทุนต่อหน่วยหน่วยละ 
20 บาท 

1.2 วัตถุดิบ A มียอดคงเหลือต้นงวดจํานวน 4,000 .หน่วย และประมาณการว่าจะมี
วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด ในแต่ละไตรมาสของปี 25X6 มีดังนี้    

    ไตรมาส 1 ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ปริมาณการผลิต (กล่อง)        4,000     4,200   5,000  5,500 

วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด (หนว่ย)       4,000  ……….. ………… ………… 

วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด (หน่วย)    5,000     6,000   3,000  7,000 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับค่าแรงงานทางตรง มีดังน้ี 

ในการผลิตคุ้กกี้ 1 กลอ่ง ใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรง จํานวน 2 ชั่วโมง และจ่ายค่าจ้าง
แรงงานเท่ากับ 15 บาท ต่อชั่วโมงแรงงานทางตรง 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต ดังนี้ 
ค่าใช้จ่ายการผลิตผนัแปร ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อชัว่โมง 

วัตถุดิบทางอ้อม 2 

ค่าแรงงานทางอ้อม 3 

ค่านํ้า ค่าไฟ 5 

 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ ในแต่ละไตรมาส โดยประมาณ มีดังนี้ 
เงินเดือนผู้ควบคุมโรงงาน  10,000   บาท 

ค่าเช่าโรงงาน   15,000  บาท 

ค่าเบี้ยประกันภัย     9,000  บาท 

ค่าภาษีทรัพย์สิน   12,000  บาท 

ค่าบํารุงรักษา     8,000  บาท 

ค่าเสื่อมราคา – เครื่องจักร    5,000  บาท   

 

ให้ท า  
1. งบประมาณซื้อวัตถุดิบ สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  25X6 

2. งบประมาณค่าแรงงานทางตรง สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X6 

3. งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X6 

4. งบประมาณต้นทุนการผลิต สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X6 และ
คํานวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 

5. งบประมาณสินค้าคงเหลือ สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X6 

6. งบประมาณต้นทุนขาย สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X6 
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ข้อ 13. บริษัท ฟ้าครามการผลิต จํากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตผ้าฝ้ายย้อมคราม ให้กับวิสาหกิจชุมชน 
โดยบริษัทมีปริมาณการขายสําหรับระยะเวลา 4 เดือน ของปี 25X6 ดังนี้ 

  เดือน       ปริมาณ (หน่วย) 
มกราคม    550 

กุมภาพันธ์   400 

มีนาคม    500 

เมษายน   600 

 

ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขายและการบริหาร มีดังนี้ 
1. สินค้าสําเร็จรูปคงเหลือในวันท่ี 1 มกราคม 25X6 มีจํานวน 240 หน่วย และบริษัท

ต้องการสินค้าคงเหลือ 25% ของปริมาณการขายในเดือนถัดไป และวางแผนการขายในเดือน
พฤษภาคม 2559 จํานวน 800 หน่วย 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบทางตรง (ผ้าฝ้าย)  
2.1. การผลิตกระเป๋าถือ 1 ใบ ใชผ้้าฝ้ายที่ถือเป็นวัตถุดิบทางตรง 0.5 เมตร 
2.2. ราคาของวัตถุดิบทางตรงเมตรละ 500 บาท  
2.3. กําหนดนโยบายวัตถุดิบทางตรงให้มีคงเหลือปลายงวด 20% ของวัตถุดิบทาง

ตรงท่ีต้องการใช้ในเดือนถัดไป 

3. วัตถุดิบทางตรงมียอดคงเหลือในวันท่ี 1 มกราคม 25X6 จํานวน 100 หน่วย และใน
เดือนพฤษภาคม 25X6 จํานนวน 100 หน่วย 

4. การผลิตกระเป๋า 1 ใบ ใช้แรงงานทางตรง 2 ชั่วโมง อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง 30 บาท 

5. ค่าใช้จ่ายการผลิต ในแต่ละเดือนประมาณการโดยใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงเป็นเกณฑ์
ในการจัดสรร ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ และค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร ดังนี้ 

5.1. ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อชั่วโมง           6  บาท 

5.2. ค่าใช้จ่ายการผลติคงที่รวมต่อเดือน 

 ค่าเช่าโรงงาน       10,000  บาท 

 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์โรงงาน      2,000  บาท 

 เงินเดือนหัวหน้าผู้ควบคุมงาน    20,000   บาท 

6. ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร ในแต่ละเดือนประมาณการโดยใช้ปริมาณหน่วยขายเป็น
เกณฑ์ในการจัดสรร ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการขายและบริหารคงที่ และค่าใช้จ่ายการขาย
และบริหารผันแปร ดังนี้ 
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6.1. ค่านายหน้าและค่าขนส่งต่อหน่วย            5 บาท 

6.2. ค่าใช้จ่ายการขายและบริหารคงที่รวม 25,000  บาท 

6.3. เงินเดือนสํานักงาน        1,000  บาท 

6.4. ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สํานักงาน      8,000  บาท 

7. ราคาขายต่อหน่วยของกระเป๋าผ้าฝ้ายย้อมครามเท่ากับ 1200 บาท 

8. บริษัทมีนโยบายการซ้ือและการขายเป็นเงินสด เงินสดคงเหลือยกมา วันท่ี 1 มกราคม 

25x1 จํานวน 100,000 บาท และต้องการเงินสดคงเหลือขั้นต่ํา 50,000 บาท ส่วนการกู้เพื่อ
ชดเชยเงินสดขาดจะกู้ในวันแรกของเดือนและต้องกู้เป็นจํานวนเต็มหลัก 5,000 บาท ในอัตรา
ดอกเบี้ย 10% ต่อปี การจ่ายคืนเงินกู้จะคืนพร้อมดอกเบี้ยในตอนสิ้นเดือน ถัดจากเดือนที่มีการ
กู้ยืม  
 

ให้ท า  

1. งบประมาณขาย สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  25X6 

2. งบประมาณการผลิต สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X6 

3. งบประมาณซื้อวัตถุดิบ สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  25X6 

4. งบประมาณค่าแรงงานทางตรง สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X6 

5. งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X6 

6. งบประมาณต้นทุนการผลิต สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X6 และ
คํานวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 

7. งบประมาณสินค้าคงเหลือ สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X6 

8. งบประมาณต้นทุนขาย สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X6 

9. งบกําไรขาดทุนโดยประมาณ (บางส่วน) สําหรับไตรสาม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
25X6 
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บทท่ี  7  

งบประมาณยืดหยุ่น ต้นทุนมาตรฐาน และ                                       

การประเมินผลการด าเนินงาน 

  งบประมาณเป็นเครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญสําหรับผู้บริหารเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ ซึ่งงบประมาณเป็นแผนการดําเนินงานที่เป็น
การนําเสนอข้อมูลการประมาณการในรูปของตัวเลข โดยงบประมาณจะเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหาร
ใช้เพื่อการวางแผน ควบคุม กํากับ และการตัดสินใจ ซึ่งผู้บริหารจะประมาณการข้อมูลต่างๆ 
เป็นการล่วงหน้าภายใต้ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น สภาพทางเศรษฐกิจ 
การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของบริษัท 
เป้าหมายหลักขององค์กร เป็นต้น ซึ่งการจัดทํางบประมาณอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอน ดังนั้น 
งบประมาณที่ จัดทําเอาไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เม่ือสถานการณ์มีการ
เปลี่ยนแปลง กิจการอาจจัดทําระดับการผลิตใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
องค์การ การใช้ประโยชน์จากงบประมาณคือ การนําเอาแผนที่จัดทําขึ้นล่วงหน้าไปเปรียบเทียบ
กับผลการดําเนินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งผลต่างที่เกิดขึ้นนั้นอาจเป็นได้ทั้งผลต่างที่น่าพอใจและไม่น่า
พอใจ ซึ่งผู้บริหารต้องนําผลต่างทั้งสองกรณีมาทําการวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าเกิดจากสาเหตุใด  
เพื่อทําการแก้ไข และปรับปรุงแผนงานในปีถัดไป รวมทั้งนํามาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เพื่อนําไปสู่การตัดสินใจในหลายๆ เรื่อง เช่น การ
วางแผนงานล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละระดับสามารถปฏิบัติได้ง่าย
ขึ้น ใช้สําหรับการประเมินผลงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การกระตุ้นให้แต่ละส่วนงานเกิดการ
ประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน และใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจในการทํางาน ส่วน
งานที่ทํางานได้ตามเป้าหมายจะมีการให้รางวัล เป็นต้น  
  จากงบประมาณที่ได้ศึกษามาแล้วในบทที่ 6 เนื้อหาจะเกี่ยวกับการวางแผนกําไรและ
การจัดทํางบประมาณหลัก (Master Budget) ซึ่งเป็นแผนงานการดําเนินงานของธุรกิจที่ฝ่าย
บริหารได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า โดยงบประมาณหลักจะประกอบด้วย งบประมาณย่อยๆ หลาย
งบประมาณที่แต่ละแผนกที่ เกี่ยวข้องกับงบประมาณนั้นๆ จัดทําขึ้น ซึ่ งงบประมาณ
ประกอบด้วยงบประมาณย่อยใดนั้นข้ึนอยู่กับประเภทของธุรกิจดังได้กล่าวไว้แล้วในบทก่อน ซึ่ง
ในงบประมาณย่อยๆ ทุกงบประมาณที่ประกอบกันเป็นงบประมาณหลัก ส่วนใหญ่จะจัดทําเป็น
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งบประมาณคงที่ (Static Budget หรือ Fixed Budget) แต่เม่ือสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณคงที่อาจนํามาใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติไม่ได้ ดังนั้น จึงต้องมีประมาณการรายได้
และค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่ละระดับของกิจกรรม ซึ่งการจัดทํางบประมาณแบบนี้ เรียกว่า การจัดทํา
งบประมาณยืดหยุ่น (Flexible Budget)  

 

การวางแผน การควบคมุ และการประเมินผลการด าเนินงาน 

 การวางแผนและการควบคุม ถือเป็นหน้าที่ที่สําคัญของผู้บริหาร เพื่อให้การดําเนินงาน
ของกิจการประสบผลสําเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร เช่น สามารถทํากําไรได้สูง
สมํ่าเสมอหรือทําได้ตามเป้าหมาย และสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ในระยะยาว ทั้งนี้การที่
ธุรกิจจะประสบความสําเร็จได้นั้น จะต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการวางแผน เพื่อให้
ผู้บริหารในระดับต่างๆ ได้มองเห็นภาพรวมของทั้งองค์กร เห็นขอบเขตการทํางานของแต่ละ
หน่วยงานย่อยท่ีแต่ละแห่งจะต้องทําในอนาคตได้อย่างชัดเจน ซึ่งงบประมาณก็ถือเป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่ทําให้กิจการได้ทราบเป้าหมายการทํางานที่แสดงให้เห็นเป็นตัวเลขที่ชัดเจน ถ้าแต่ละ
หน่วยงานทําได้ตามเป้าหมายท่ีถูกกําหนดไว้ล่วงหน้า แสดงว่ากิจการประสบความสําเร็จ แต่ถ้า
หน่วยงานน้ันไม่สามารถทําได้ ผู้บริหารต้องค้นหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร และหาวิธีการแก้ไข 
และทําการปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป  
 แต่อย่างไรก็ตาม การที่กิจการจะสามารถบอกได้ว่าหน่วยงานนั้นทําได้ตามแผนหรือไม่ 
ต้องมีกระบวนการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ นั่นคือ กิจการต้องทําการวัดและประเมินผลการ
ดําเนินงานโดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงแผนงานที่ได้วางแผนไว้ เช่น ทําการ
เปรียบเทียบรายได้ และค่าใช้จ่ายจริงกับงบประมาณรายได้ และงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร เป็นผลต่างที่น่าพอใน หรือไม่น่าพอใจ ทําการ
ปรับปรุง แก้ไขได้หรือไม่ มีหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ โดยทั่วไปการควบคุมโดยผู้บริหาร
ต้องมีการกําหนดมาตรการในการควบคุม เช่น จัดระบบให้มีการรายงานผลการดําเนินงานทั้ง
ด้านรายได้ ด้านต้นทุนการผลิต ด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยกําหนดเป็นตัวเลขจากการวางแผน
ล่วงหน้า เพื่อเป็นเครื่องมือวัดที่เป็นมาตรฐานให้กับแต่ละหน่วยงานที่ชัดเจน ทําให้ผู้บริหาร
สามารถประเมิน และทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพราะเหตุใด และทราบว่าใครเป็น
ผู้รับผิดชอบ ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลในองค์กรหรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ธุรกิจไม่สามารถที่
จะควบคุมได้ ดังนั้น เม่ือผู้บริหารทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงแล้วผู้บริหารจะได้ทําการ
แก้ไขเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ได้ต่อไป และต้องติดตามผลการแก้ไข
ปัญหาน้ันๆ ด้วยว่าสามารถแก้ปัญหานั้นได้หรือไม่  
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 วิธีการควบคุม และประเมินผลการดําเนินงาน สามารถสรุปขั้นตอนได้ดังน้ี  
1. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเป้าหมายตามแผนหรือมาตรฐานที่กําหนดไว้ 

เป็นระยะๆ เช่น รายได้ ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน เป็นต้น 

2. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานจริงกับงบประมาณที่ได้วางแผนไว้ และแสดง
ผลต่างทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจ  

3. วิเคราะห์ผลต่างจากรายงานผลการดําเนินงานจริงกับงบประมาณข้างต้น เพื่อหา
สาเหตุของผลต่างที่เกิดขึ้น 

4. กําหนดทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุง และแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลต่างที่
เกิดขึ้น 

5. เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อนําไปแก้ไขปัญหา 

6. ติดตามผลการปฏิบัติงานจากการนําทางเลือกนั้นๆ ไปแก้ไข และนําผลที่ ได้มาทํา
การปรับปรุงแผนการดําเนินธุรกิจต่อไป 

 

งบประมาณคงท่ี 

  งบประมาณคงที่ (Static Budget หรือ Fixed Budget) เป็นงบประมาณที่ได้จัดทําขึ้น 
ณ ระดับกิจกรรมเพียงระดับเดียว เช่น ณ ปริมาณขายที่ 1,000 หน่วย หรือ ณ ปริมาณผลิตที่ 
2,000 หน่วย เป็นต้น ดังนั้น เมื่อมีการนําผลการปฏิบัติงานจริงมาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่
ได้จัดทําไว้นั้นก็จะเปรียบเทียบในระดับกิจกรรมที่ได้จัดทํางบประมาณไว้โดยไม่คํานึงถึงว่าจะ
เป็นการเปรียบเทียบที่ระดับกิจกรรมเดียวกันหรือไม่ ดังนั้น การวิเคราะห์ผลต่างที่เกิดขึ้น อาจ
แสดงผลของความแตกต่างไม่ถูกต้อง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดตรงประเด็น เพราะใช้
ระดับของกิจกรรมที่มาเปรียบเทียบไม่เหมาะสมนั่นเอง 

  เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณคงที่ จะแสดงตัวอย่างเป็นการจัดทํางบประมาณ
ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead Budget) ของบริษัท ชัยอนันต์ จํากัด โดยจัดทํา
เป็นงบประมาณคงที่ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.1  
 

ตวัอย่างท่ี 7.1 

  บริษัท ชัยอนันต์ จํากัด ได้จัดทํางบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต สําหรับไตรมาสที่ 1 

โดยจัดทําที่ ณ ระดับการผลิต 4,000 หน่วย โดยงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นความ
รับผิดชอบของแผนกผลิต ค่าใช้จ่ายการผลิตโดยประมาณ มีดังนี้   
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บริษัท ชัยอนันต์ จํากัด 

งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต  

สําหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 25x1 

  ปริมาณการผลิตตามงบประมาณ         4,000  หน่วย 

  งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 

   วัตถุดิบทางอ้อม    54,000  บาท 

   ค่าแรงงานทางอ้อม    64,000  บาท 

   ค่านํ้าค่าไฟ     12,000  บาท 

   ค่าเสื่อมราคา-โรงงาน     8,400  บาท 

   เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน     6,000  บาท  

           รวมค่าใช้จ่ายการผลิต  144,000 บาท 
 

   ในระหว่างปี 25X1 ความต้องการสินค้าของลูกค้ามีมากขึ้นทําให้บริษัท ชัยอนันต์ 
จํากัด ต้องทําการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็น 5,000 หน่วย ทําให้ข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง 
ดังแสดงรายการ ดังนี้  
      ค่าใช้จ่ายการผลิตจริงที่เกิดขึ้น ในปี 25X1 เป็นดังนี้ (ณ ระดับการผลิตจริง 5,000 
หน่วย) 

ค่าใช้จ่ายการผลิตจริง        จ านวนเงิน (บาท) 
   วตัถุดิบทางอ้อม  68,000 

   แรงงานทางอ้อม  72,000 

   ค่านํ้าค่าไฟ  17,000 

   ค่าเสื่อมราคา-โรงงาน    8,400 

   เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน   6,000 

       รวม 171,400 

 

  ผู้บริหารต้องการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับงบประมาณที่ได้จัดทําไว้ เพื่อ
นําข้อมูลไปใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนกผลิต สามารถจัดทํารายงานเปรียบเทียบ
งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตกับผลการปฏิบัติงานจริง ได้ดังนี้  
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บริษัท ชัยอนันต์ จํากัด 

รายงานการเปรียบเทียบงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตกับผลการปฏิบัติงานจริง 

สําหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 งบประมาณ ผลการ 

ปฏิบติังานจริง 

 

ผลต่าง* 

จํานวนหน่วยผลิต (หน่วย)   4,000    5,000  

ค่าใช้จ่ายการผลิต :    

   วตัถุดิบทางอ้อม  54,000  68,000 14,000 U 

   ค่าแรงงานทางอ้อม  64,000  72,000  8,000 U 

   ค่านํ้าค่าไฟ  12,000  17,000  5,000 U 

   ค่าเสื่อมราคา-โรงงาน    8,400   8,400 -0- 

   เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน    6,000   6,000 -0- 

        รวม 144,400 171,400 27,000 U 

 

หมายเหตุ * 
 F หมายถึง ผลต่างไม่น่าพอใจ (Favorable Variance)  

 U หมายถึง ผลต่างที่น่าพอใจ (Unfavorable Variance) 

   

  จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่า ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณกับผลการปฏิบัติงาน
จริง มีความแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาทีละรายการพบว่า วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม
และค่าน้ําค่าไฟ มีผลต่างไม่น่าพอใจ เพราะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าค่าใช้จ่ายตาม
งบประมาณ ดังแสดงในรายงานการเปรียบเทียบงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตกับผลการ
ปฏิบัติงานจริง แสดงว่าผู้จัดการแผนกผลิตไม่มีการควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นในแผนก 
ทําให้ค่าใช้จ่าย 3 รายการ จากทั้งหมด 5 รายการ มีตัวเลขที่สูงกว่าที่ประมาณการไว้ ซึ่งเม่ือ
เทียบผลต่าง จะเท่ากับ 18.70% ของงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต (27,000 ÷ 144,400) แสดง
ว่าการปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายผลิตไม่มีประสิทธิภาพ แต่ในความเป็นจริง จะพบว่า การ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ ระดับการผลิตไม่ถูกต้อง เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม
งบประมาณอยู่ภายใต้ระดับการผลิตที่  4,000 หน่วย แต่ผลการปฏิบัติงานจริง ผลิต 5 ,000 
หน่วย นั่นหมายความว่า ค่าใช้จ่ายการผลิตสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ต้นทุนผันแปร และ
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ต้นทุนคงที่ ส่วนท่ีเป็นต้นทุนผันแปร ซึ่งได้แก่ วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม และ ค่าน้ํา
ค่าไฟ จะแปรไปตามระดับของกิจกรรม นั่นคือ ถ้าผลิตมากต้นทุนผันแปรจะมีจํานวนที่มากขึ้น 
ส่วนต้นทุนคงที่ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จากการเปลี่ยนระดับของการผลิต จาก 4 ,000 
หน่วย เป็น 5,000 หน่วย จะมีผลทําให้ต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มขึ้น นั่นหมายความ
ว่า การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริง ณ ระดับการผลิต 5,000 หน่วย กับงบประมาณคงที่ 
ณ ระดับการผลิต 4,000 หน่วย ไม่สามารถจะนํามาใช้ในทางปฏิบัติได้  
  จากคําอธิบายข้างต้น จะเห็นได้ว่างบประมาณคงที่มีข้อจํากัด งบประมาณคงที่จะใช้
กับผลการปฏิบัติงานจริงที่เท่ากับหรือใกล้เคียงกับระดับกิจกรรมที่ได้กําหนดไว้ในงบประมาณ
คงที่ ที่เคยทําไว้เท่านั้น แต่ถ้าต้นทุนมีลักษณะเป็นต้นทุนผันแปร ต้องมีการเปลี่ยนระดับของ
กิจกรรมเพื่อปรับตัวเลขก่อนที่จะทําการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ซึ่งวิธีการจัดทํา
งบประมาณหลายระดับ เรียกว่า งบประมาณยืดหยุ่น (Flexible Budget) หรือ งบประมาณผัน
แปร (Variable Budget) 

   

งบประมาณยืดหยุ่น 

  งบประมาณยืดหยุ่น (Flexible Budget) หรือ งบประมาณผันแปร (Variable Budget) 
เป็นงบประมาณที่จัดทําขึ้นภายใต้ระดับกิจกรรมที่แตกต่างกัน หรือเป็นการนําเอางบประมาณ
คงที่มาจัดทําในระดับกิจกรรมต่างๆ กันหลายระดับ โดยแสดงทั้งค่าใช้จ่ายประเภทคงที่และ
ค่าใช้จ่ายประเภทผันแปรแยกจากกัน  
  สาเหตุที่ต้องจัดทํางบประมาณยืดหยุ่นเนื่องจากการจัดทํางบประมาณคงที่เป็นการ
จัดทํางบประมาณ ณ ระดับกิจกรรมเพียงระดับเดียว ตามที่วางแผนไว้ แต่ในบางครั้งกิจการอาจ
ปฏิบัติงานจริงไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ ซึ่งอาจมีผลทําให้กิจการไม่สามารถประเมินผล
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น บริษัทแห่งหนึ่งได้วางแผน การผลิตไว้ 
10,000 หน่วย โดยประมาณการว่าจะมีค่าใช้จ่ายการผลิตรวม 150,000 บาท แต่เม่ือทําการ
ผลิตจริงปรากฏว่ามีการรับคําสั่งซื้อพิเศษจากลูกค้าเพิ่มอีก 5,000 หน่วย (สมมติบริษัทมีกําลัง
การผลิตเหลือพอที่จะรับคําสั่งซื้อพิเศษได้) ทําให้ค่าใช้จ่ายการผลิตจริงเกิดขึ้น 167,500 บาท 
ซึ่งสูงกว่าค่าใช้จ่ายการผลิตโดยประมาณถึง 17,500 บาท (เกิดขึ้นจริง 167,500 บาท หักด้วย
ค่าใช้จ่ายการผลิตโดยประมาณ 150,000 บาท) เป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจ ซึ่งถือว่าเป็นการ
ประเมินผลการดําเนินงานที่ผิดพลาด เพราะเกิดจากการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
ระดับกิจกรรมหรือระดับการผลิตที่แตกต่างกัน จากที่ประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิต 150,000 

บาท ณ ระดับการผลิตที่ 10,000 หน่วย แต่ระดับการผลิตจริง 15,000 หน่วย มีค่าใช้จ่ายการ
ผลิตจริงเท่ากับ 167,500 บาท ณ ระดับการผลิตที่ 15,000 หน่วย ซึ่งผลิตมากขึ้น 5,000 หน่วย 
ซึ่งค่าใช้จ่ายการผลิตจริงควรจะเพิ่มขึ้นตามระดับการผลิตที่เพิ่มขึ้น  
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  จากการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานข้างต้น เป็นการเปรียบเทียบระดับการผลิตที่
แตกต่างกัน ดังนั้น ถ้าหากกิจการต้องการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และนํา
ข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรเปรียบเทียบระดับการผลิตที่
เท่ากันกับระดับการผลิตจริง จึงจะเปรียบเทียบกันได้  
  ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักของการจัดทํางบประมาณยืดหยุ่น ก็คือ เพื่อนําข้อมูลทางการ
บัญชีไปใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผน การควบคุม  และนําไปใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ซึ่งมีระดับที่แตกต่างจากงบประมาณคงที่ ที่ได้จัดทําไว้แล้ว ซึ่ง
งบประมาณยืดหยุ่นจะสามารถลดปัญหาของงบประมาณคงที่ได้เนื่องจาก ถึงแม้ว่าระดับ
กิจกรรมของผลการปฏิบัติงานจริงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม การจัดทํางบประมาณ
ยืดหยุ่นก็สามารถจัดทําในทุกงบประมาณย่อย ที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณหลัก โดยหลักการ
จัดทํางบประมาณยืดหยุ่น จะนําข้อมูลที่ได้จากงบประมาณคงที่มาเป็นเกณฑ์หรือฐานในการ
คํานวณ ซึ่งจะต้องพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้น เป็นต้นทุนที่มีลักษณะเป็นอย่ างไร  เป็น
ต้นทุนคงที่หรือต้นทุนผันแปร เนื่องจากตามหลักการแล้วต้นทุนคงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตาม
ระดับกิจกรรมในช่วงที่เกี่ยวข้อง (Relevant Range) แต่สําหรับต้นทุนผันแปรจะเปลี่ยนแปลง
เป็นสัดส่วนโดยตรงตามระดับของกิจกรรม ดังนั้น การจัดทํางบประมาณยืดหยุ่นจึงต้อง
คํานวณหาต้นทุนผันแปรต่อหน่วย เพื่อจะได้นําข้อมูลนี้ ไปใช้ในการคํานวณหาต้นทุนผันแปร
รวมและนําไปเปรียบเทียบได้ 
  เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณยืดหยุ่น จะแสดงการคํานวณและตัวอย่าง
การจัดทํางบประมาณยืดหยุ่น ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.2   

 

ตวัอย่างท่ี 7.2  
  จากข้อมูลของบริษัท ชัยอนันต์ จํากัด ในตัวอย่างที่ 7.1 เม่ือต้องจัดทํางบประมาณ
ยืดหยุ่น กิจการต้องนํารายการค่าใช้จ่ายต่างๆ มาพิจารณาว่าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ
เป็นต้นทุนประเภทต้นทุนคงที่หรือต้นทุนผันแปร จากข้อมูลในงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต
ของบริษัท ชัยอนันต์ จํากัด จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่จัดเป็นต้นทุนผันแปร ได้แก่ วัตถุดิบทางอ้อม 
ค่าแรงงานทางอ้อม และค่านํ้าค่าไฟ สําหรับต้นทุนที่เป็นต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาโรงงาน
และเงินเดือนผู้จัดการโรงงาน  
  ดังนั้น จากข้อมูลในงบประมาณคงที่ จากตัวอย่างที่ 7.1 ภายใต้ระดับการผลิต 4,000 
หน่วย สามารถคํานวณหาต้นทุนผันแปรต่อหน่วย ได้ดังนี้   
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  รายการ           ต้นทุนรวม (4,000 หน่วย)  ต้นทุนผนัแปรต่อหน่วย 

                       (บาทต่อหน่วย) 
 วัตถุดิบทางอ้อม             54,000 / 4,000   13.50  

 ค่าแรงงานทางอ้อม         64,000 / 4,000   16.00   

 ค่านํ้า-ค่าไฟ                  12,000 /4,000     3.00  

    รวม          130,000/4,000   32.50  

   

  จากข้อมูลต้นทุนผันแปรต่อหน่วย ถ้าหากกิจการผลิตสินค้าจํานวน 5000 หน่วย จะมี
ต้นทุนผันแปรรวม ดังนี้  
 รายการ          หน่วยผลิต          ต้นทุนผนัแปร        ต้นทุนรวม  
            (หน่วย)                ต่อหน่วย  (บาท) 
 วัตถุดิบทางอ้อม     5,000         13.50   67,500  

 ค่าแรงงานทางอ้อม     5,000      16.00   80,000 

 ค่านํ้า-ค่าไฟ             5,000        3.00    15,000  

       รวม                                32.50    162,500  
 

    

  สําหรับต้นทุนคงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตามระดับกิจกรรม ภายในช่วงที่เกี่ยวข้อง 
(Relevant Range) ดังนั้น การเปรียบเทียบในระดับกิจกรรมเดียวกับที่ปฏิบัติงานจริงสามารถ
แสดงรายงานการเปรียบเทียบงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตกับผลการปฏิบัติงานจริงของ 
บริษัท ชัยอนันต์ จํากัด ณ ระดับการผลิต 5000 หน่วย ได้ดังนี้ 

บริษัท ชัยอนันต์ จํากัด 

รายงานการเปรียบเทียบงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตกับผลการปฏิบัติงานจริง 

สําหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 25x1 

                                                                                                   หน่วย : บาท 

         งบประมาณ                                                                                     
ยืดหยุ่น 

ผลการดําเนินจริง          ผลต่าง* 

จํานวนหน่วยผลิต (หน่วย)           5,000 5,000  

ต้นทุนผันแปร    

   วตัถุดิบทางอ้อม 67,500  68,000 500 U 

   แรงงานทางอ้อม 80,000  72,000 8,000 F 

   ค่านํ้าค่าไฟ 15,000  17,000          2,000 U 

   รวมต้นทุนผันแปร 162,500 157,000 5,500 F 
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         งบประมาณ                                                                                     
ยืดหยุ่น 

ผลการดําเนินจริง          ผลต่าง* 

ต้นทุนคงที่    

   ค่าเสื่อมราคาโรงงาน 8,400 8400 -0- 

   เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน 6,000 6000                   -0-     
   รวมต้นทุนคงที่  14,400 14400 -0- 

   รวมต้นทุนท้ังสิ้น 176,900 171,400 5,500 F 

 *หมายเหตุ 
  F  หมายถึง ผลต่างที่น่าพอใจ  
   U หมายถึง ผลต่างที่ไม่น่าพอใจ  
 

  จากการรายงานการเปรียบเทียบผลปฏิบัติงานจริงกับงบประมาณยืดหยุ่น ณ ระดับ
การผลิตที่ 5,000 หน่วย จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายการผลิตของบริษัท ชัยอนันต์ จํากัด นั้นเป็น 
ผลต่างที่น่าพอใจ (F) คือเท่ากับ 5,500 บาท ซึ่งเม่ือพิจารณาจากผลการเปรียบเทียบใน
ตัวอย่างที่ 7.1 เม่ือเปรียบเทียบงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตที่ 4,000 หน่วยกับผลปฏิบัติงาน
จริงที่ 5,000 หน่วย พบว่าผลต่างเป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจ (U) เท่ากับ 27,000 บาท ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าเม่ือทําการเปรียบเทียบผลปฏิบัติงานจริงกับงบประมาณที่ระดับการผลิตที่เท่ากันจะทําให้
การเปรียบเทียบผลปฏิบัติงานมีความถูกต้องมากกว่าการเปรียบเทียบในระดับกิจกรรมที่มี
ความแตกต่างกัน 

 

การจดัท างบประมาณยืดหยุ่น 

  งบประมาณยืดหยุ่นเป็นงบประมาณที่จัดทําขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากงบประมาณคงที่เป็น
ฐานเพื่อจัดทํางบประมาณในระดับที่แตกต่างกัน เพื่อนําไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในระดับกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีหลายระดับ  โดยมีขั้นตอนการจัดทําดังนี้ (ปรับปรุงจากธนภร เอก
เผ่าพันธ์, 2554 และ ศศิวิมล มีอําพล, 2556) 

1. วิเคราะห์และจําแนกประเภทต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายแต่ละรายการตามพฤติกรรม
ต้นทุน โดยแบ่งเป็นต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร หรือ ต้นทุนผสม ถ้าหากเป็นต้นทุนผสมให้
วิเคราะห์แยกต้นทุนผสมว่าเป็นต้นทุนผันแปรต่อหน่วยเท่าใด และเป็นต้นทุนคงที่เท่าใด ซึ่งสาร
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มารถใช้วิธีการประมาณต้นทุนโดยตรง วิธีหาจุดสูงสุดและต่ําสุด (High – Low Method) หรือ
วิธีการทางสถิติ (Statistical Analysis Method) ช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุนดังกล่าว 

2. เลือกหน่วยวัดปริมาณงาน หรือฐานกิจกรรม (Activity Index) หรือระดับของ
กิจกรรมที่ต้องการคํานวณ และช่วงของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Relevant Range) โดยฐาน
กิจกรรมที่นํามาคํานวณนั้นต้องเป็นฐานกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนแต่ละประเภทให้
มากที่สุด ฐานกิจกรรม เช่น ปริมาณการผลิต ปริมาณการขาย จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรง 
จํานวนชั่วโมงเครือ่งจักร น้ําหนักเป็นกิโลกรัม ระยะทางเป็นกิโลเมตร เป็นต้น 

3. ต้นทุนที่มีพฤติกรรมเป็นต้นทุนผันแปรให้คํานวณหาต้นทุนผันแปรต่อหน่วยและ
ต้นทุนที่มีพฤติกรรมเป็นต้นทุนคงที่ให้แสดงจํานวนต้นทุนคงที่รวมของแต่ละรายการใน
งบประมาณ ซึ่งต้นทุนผันแปรต่อหน่วย สามารถคํานวณได้ดังนี้  

 

 

 

 

ส่วนต้นทุนคงที่ ถ้าระดับของกิจกรรมอยู่ในช่วงของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนคงที่จะ
ไม่เปลี่ยนแปลง หรือเท่ากับต้นทุนท่ีอยู่ในงบประมาณคงที่ 

4. จัดเตรียมข้อมูลสําหรับจัดทํางบประมาณยืดหยุ่นสําหรับระดับกิจกรรมแต่ละระดับ 
ในช่วงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยการนําเสนองบประมาณยืดหยุ่นในระดับกิจกรรมต่างๆ นั้น การ
ที่จะเลือกว่าจะใช้ระดับกิจกรรมใด ขึ้นอยู่กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเตรียมงบประมาณ 
โดยเรียงลําดับจากระดับกิจกรรมน้อยที่สุดไปหาระดับกิจกรรมากที่สุดตามลําดับ ซึ่งระดับ
กิจกรรมดังกล่าวจะต้องอยู่ในช่วงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น จัดทํางบประมาณยืดหยุ่น ณ 
ระดับปริมาณการผลิต 1,000 หน่วย 2,000 หน่วย และ 3,000 หน่วย โดยแยกต้นทุนใน
งบประมาณเป็นผันแปรและคงที่ ณ ระดับการผลิตดังกล่าว เป็นต้น 

  เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณยืดหยุ่น จะอธิบายและแสดงการคํานวณ
ต้นทุนแต่ละประเภทเพื่อจัดทํางบประมาณยืดหยุ่น ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.3 ดังนี้   
 

ตวัอย่างท่ี 7.3  

  ต่อไปนี้เป็นข้อมูลของบริษัท ฟ้าประทาน จํากัด โดยหัวหน้าฝ่ายงบประมาณกําลัง
เตรียมข้อมูลค่าใช้จ่ายการผลิต เพื่อจัดทํางบประมาณคงที่สําหรับค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนก
ผลิต เป็นข้อมูลสําหรับระยะยาว 1 ปี ระดับของกิจกรรมที่นํามาใช้เป็นฐานคือ จํานวนชั่วโมง
แรงงานทางตรงที่ 264,000 ชั่วโมงต่อปี (โดยช่วงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่าง 20,000 - 
24,000 ชั่วโมง) โดยมีข้อมูลค่าใช้จ่ายการผลิต ดังนี้ 
 

ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยตามงบประมาณ   =     ตน้ทุนผนัแปรรวมของค่าใชจ้า่ยนัน้ 

               ระดบัของกจิกรรมตามงบประมาณคงที่ 
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   ค่าใช้การผลิตต่อปี ประกอบด้วย  
1) ต้นทุนผันแปร (บาท)    

     วัตถุดิบทางอ้อม  396,000              
     ค่าแรงงานทางอ้อม  528,000 

     ค่าสาธารณูปโภค  158,400             
     ค่าบํารุงรักษาเครื่องจักร  184,800                 

   รวม           1,267,200 

2) ต้นทุนคงที่ (บาท) 
     ค่าเสื่อมราคาโรงงาน          240,000 

     เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน      720,000 

       รวม             940,000 
   

  การจัดเตรียมงบประมาณยืดหยุ่น สามารถจัดเตรียมตามขั้นตอน ได้ดังนี้  
1. วิเคราะห์และจําแนกประเภทต้นทุน จากข้อมูลข้างต้น บริษัทมีต้นทุนผันแปร 4 

รายการ ได้แก่ วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม ค่าบํารุงรักษาเครื่องจักร และค่า
สาธารณูปโภค ส่วนต้นทุนคงที่ มี 2 รายการ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาโรงงาน และเงินเดือนผู้จัดการ
โรงงาน 

2. เลือกหน่วยวัดปริมาณงาน หรือฐานกิจกรรมและช่วงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยฐาน
กิจกรรมในท่ีนี้ คือ จํานวนช่ัวโมงแรงงานทางตรง และช่วงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่าง 
20,000 - 24,000 ชั่วโมงแรงงานทางตรงต่อเดือน 

3. คํานวณต้นทุนผันแปรต่อหน่วยและระบุต้นทุนคงที่ 
3.1. คํานวณต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 

            ในการคํานวณต้นทุนผันแปรต่อหน่วยสําหรับแต่ละรายการนั้นจะนํา ต้นทุน
ผันแปรรวมของแต่ละรายการหารด้วยจํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงต่อปีที่ใช้เป็นฐานกิจกรรม
ในการจัดทํางบประมาณคงที่ คือ 264,000 ชั่วโมงแรงงานทางตรง 
                   ต้นทุนผนัแปรต่อชัว่โมง 

  ต้นทุนผนัแปร            การค านวณ                แรงงานทางตรง (บาท) 
 วัตถุดิบทางอ้อม   396,000/264,000           1.5  

 ค่าแรงงานทางอ้อม   528,000/264,000           2.0  

 ค่าสาธารณูปโภค   158,400/264,000           0.6 

 ค่าบํารุงรักษาเครื่องจักร  184,800/264,000           0.7  

   รวม                4.8  
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3.2. คํานวณต้นทุนคงที่ 
         การจัดทํางบประมาณยืดหยุ่น ผู้บริหารควรแสดงรายละเอียดเป็นรายเดือน 
เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้น ต้นทุนคงที่ต่อเดือน จะคํานวณได้ดังนี้  
  ต้นทุนคงท่ี  การค านวณ  ต้นทุนคงท่ีต่อเดือน (บาท) 
 ค่าเสื่อมราคา-โรงงาน 240,000/12  20,000 

 เงินเดือนผู้จัดการ  720,000/12  60,000 

 

4. การจดัเตรียมงบประมาณยืดหยุ่น โดยในการนําเสนอ ณ ระดับกิจกรรมต่างๆ 
ในช่วงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทมีการกําหนดระดับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องไว้ระหว่าง 20,000 
– 24,000 ชั่วโมงแรงงานทางตรง ดังนั้น สามารถจัดเตรียมงบประมาณยืดหยุ่น ได้ดังนี้ 

บริษัท ฟ้าประทาน จํากัด 

งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตยืดหยุ่น 

สําหรับระยะเวลา 1 เดือน สิน้สุดวันที่ 31 มกราคม 25X5 

หน่วย : บาท 

ระดับกิจกรรม  20,000 21,000 22,000 23,000 24,000 

(ชั่วโมงแรงงานทางตรง)    

ต้นทุนผันแปร :      

  วัตถุดิบทางอ้อม  1.5  30,000 31,500 33,000 34,500 36,000 

  ค่าแรงงานทางอ้อม  2.0  40,000 42,000 44,000 46,000 48,000 

  ค่าสาธารณูปโภค   0.6  12,000 12,600 13,200 13,800 14,400 

  ค่าบํารุงรักษา        

  เครื่องจักร  0.7  14,000 14,700 15,400 16,100 16,800 

  รวม  4.8  96,000 100,800 105,600 110,400 115,200 

ต้นทุนคงที ่:       

   ค่าเสื่อมราคา-โรงงาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

   เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

  รวม  80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

ต้นทุนรวม  176,000 180,800 185,600 190,400 195,200 
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  จากงบประมาณยืดหยุ่นข้างต้น สามารถแสดงการคํานวณต้นทุนรวม ได้ดังนี้ 
 
 

 

   โดยท่ี ต้นทุนผันแปรตามงบประมาณ สามารถคํานวณได้ดังนี้ 
 

 

 

  เม่ือผลปฏิบัติงานจริงเกิดขึ้นแล้วก็จะนําเอาค่าใช้จ่ายการผลิตจริงที่เกิดขึ้นไป
เปรียบเทียบกับงบประมาณยืดหยุ่นที่ได้ทําไว้ล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   

ตวัอย่างท่ี 7.4  
  จากข้อมูลงบประมาณยืดหยุ่น ของบริษัท ฟ้าประทาน จํากัด ตามตัวอย่างที่ 7.3

ผู้จัดการฝ่ายการผลิตมีการจัดทํางบประมาณหลักของปี 25X5 ณ ระดับการผลิตที่ 21,000 
ชั่วโมงไว้ตั้งแต่เมื่อปี 25X4 สมมติให้แผนกผลิตมีการใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงจริงของปี 25X5 

เท่ากับ 23,000 ชั่วโมง โดยมีค่าใช้จ่ายการผลิตจริง ดังแสดงในรายการดังต่อไปนี้ ผู้บริหาร
ต้องการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับงบประมาณยืดหยุ่น ณ ระดับกิจกรรม หรือ 
จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงที่ระดับการผลิตที่เหมาะสม เพื่อนําไปประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของแผนผลิต  
   

  ดังนั้น จากข้อมูลงบประมาณยืดหยุ่นหัวหน้าฝ่ายงบประมาณได้จัดทําไว้ (ตาม
ตัวอย่างที่ 7.3) ที่สามารถแสดงการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับค่าใช้จ่ายการผลิต ณ 
ระดับ 23,000 ชั่วโมง ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

ตน้ทนุรวมตามงบประมาณ  =  ตน้ทนุคงทีร่วมตามงบประมาณ + ตน้ทนุผนัแปรรวมตามงบประมาณ 

 

ตน้ทุนผนัแปรรวมตามงบประมาณ = ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย x ระดบัของกจิกรรม 
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บริษัท ฟ้าประทาน จํากัด 

รายงานการเปรียบเทียบงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตกับผลปฏิบัติงานจริง 

สําหรับระยะเวลา 1 เดือน สิน้สุดวันที่ 31 มกราคม 25X5 

                                                                                          หน่วย : บาท 

 งบประมาณ
ยืดหยุ่น 

ผลการ
ปฏิบติังานจริง 

ผลต่าง 

จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรง    23,000 ชั่วโมง 23,000 ชั่วโมง  

ต้นทุนผันแปร :    

  วัตถุดิบทางอ้อม   34,500   37,000 2,500 U 

  ค่าแรงงานทางอ้อม   46,000   48,000 2,000 U 

  ค่าสาธารณูปโภค    13,800   12,000 1,800 F 

  ค่าบํารุงรักษา    

  เครื่องจักร   16,100   15,000 1,100 F 

  รวม       110,400     112,000 1,600 U 

ต้นทุนคงที่ :    

   ค่าเสื่อมราคา-โรงงาน   20,000   20,000 0 

   เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน   60,000   60,000 0 

  รวม   80,000   80,000 0 

ต้นทุนรวม       190,400     192000 1,600 U 

   

  จากข้อมูลรายงานการเปรียบเทียบงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตกับผลการปฏิบัติงาน
จริง จะพบว่าในด้านการควบคุมการผลิตนั้นในงบประมาณหลักประมาณชั่วโมงแรงงานทางตรง
เท่ากับ 21,000 ชั่วโมง แต่ผลการปฏิบัติงานจริงใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงเท่ากับ  23,000  
ชั่วโมง  ซึ่งแสดงถึงผลต่างที่ไม่น่าพอใจด้านการผลิต จํานวน  2,000  ชั่วโมงแรงงานทางตรง 
เนื่องจากแผนกผลิตประมาณการว่าจะมีการใช้จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงเท่ากับ 21000 
ชั่วโมง แต่ชั่วโมงการทํางานจริงเท่ากับ 23,000 ชั่วโมง  
  ส่วนผลต่างของต้นทุนรวม ที่มีผลต่างเท่ากับ 1,600 บาท เป็นผลต่างไม่น่าพอใจ 
ในทางปฏิบัติ ผู้บริหารต้องวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของความแตกต่างนั้นต่อไป ซึ่งอาจเกิดจาก
ผลต่างด้านปริมาณการใช้วัตถุดิบ หรือผลต่างด้านราคาของวัตถุดิบ หรือเป็นเพราะการทํางาน
ไม่มีประสิทธิภาพ หรือ อาจเกิดจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่กิจการไม่สามารถควบคุมได้ 
ประเด็นสาเหตุอาจเกิดจากสาเหตุได้หลากหลายสาเหตุ ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป 
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ความหมายของต้นทนุมาตรฐาน   

 ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Costs) หมายถึง ต้นทุนที่กําหนดไว้ล่วงหน้าอย่างมี
หลักเกณฑ์ โดยอยู่ภายใต้การผลิตที่มีประสิทธิภาพ และจะใช้ต้นทุนมาตรฐานนี้คิดเข้ากับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ปกติจะบันทึกไว้ในสมุดบัญชีเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบันทึก
ต้นทุนการผลิต คํานวณต้นทุนของคงเหลือและวัดผลปฏิบัติงานในงวดหนึ่งๆ ตลอดจนใช้เป็น
เครื่องมือในการวางแผนควบคุม และตัดสินใจในปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน  
(ดวงมณี โกมารทัต, 2559 : 392)  

 นอกจากนี้ ไพบูลย์ ผจงวงศ์ (2554 : 122) ได้เพิ่มเติมความหมายของต้นทุน
มาตรฐานในประเด็นของ ต้นทุนมาตรฐานเป็นต้นทุนที่ถูกกําหนดขึ้นมาสําหรับการผลิตสินค้า
หรือเป็นการกําหนดต้นทุนต่อ 1 หนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์ การคํานวณต้นทุนมาตรฐานนั้นตอนสิ้น
งวดก็จะมีการเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนจริงกับต้นทุนมาตรฐาน เพื่อหาผลต่างรายงานต่อ
ผู้บริหารเพื่อหาผู้รับผิดชอบและปรับปรุงความไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานให้ดีขึ้น  
 ดังนั้น ต้นทุนมาตรฐาน หมายถึง ต้นทุนที่ถูกกําหนดไว้ล่วงหน้าอย่างมีหลักเกณฑ์ 
ภายใต้การผลิตที่มีประสิทธิภาพ การกําหนดต้นทุนจะเป็นการกําหนดมาตรฐานสําหรับการผลิต
สินค้าสําเร็จรูปต่อ 1 หน่วย สามารถนําข้อมูลต้นทุนมาตรฐานไปเปรียบเทียบกับต้นทุนจริงที่
เกิดขึ้นเพื่อหาผลต่าง และวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมต้นทุนการผลิต
และนําไปวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะห์ผลต่างประเภทต่างๆ รวมถึงใช้ใน
การวางแผน ควบคุม และตัดสินใจในปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของธุรกิจ 

 

การก าหนดต้นทนุมาตรฐาน 

 ต้นทุนมาตรฐานใช้ในการควบคุมต้นทุนการผลิตและนํามาประเมินผลการดําเนินงาน 
เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตและสามารถหาผู้รับผิดชอบได้ว่าฝ่ายใดเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับต้นทุนน้ันๆ การกําหนดต้นทุนมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งหน่วย จําเป็นต้องกําหนด
ต้นทุนการผลิตที่เกี่ยวข้องทุกรายการที่อยู่ในกระบวนการผลิตทั้งหมด ได้แก่  ต้นทุนวัตถุดิบ
ทางตรง  ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต  ซึ่งการกําหนดต้นทุนมาตรฐาน อาจต้อง
ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายมาช่วย และต้องใช้ความรู้ ความชํานาญ และประสบการณ์
โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เช่น หัวหน้าหรือผู้จัดการฝ่ายผลิต จะเป็นที่มีความเชี่ยวชาญใน
กระบวนการผลิต จะสามารถกําหนดจํานวนชั่วโมงที่ใช้ในการผลิตสินค้าได้ หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ 
เป็นผู้ที่มีความชํานาญในการหาแหล่งวัตถุดิบในราคาที่เหมาะสม สามารถกําหนดราคาวัตถุดิบ
มาตรฐานได้ว่า ต้นทุนวัตถุดิบมาตรฐานจะเท่ากับเท่าใด เป็นต้น ดังนั้น กรกําหนดต้นทุน
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มาตรฐานจะเกี่ยวข้องทั้งราคามาตรฐาน (Standard Price) และปริมาณที่ใช้มาตรฐาน  
(Standard Quantity) ซึ่งแต่ละรายการสามารถแสดงรายละเอียด ได้ดังนี้ 
 

1. วตัถดิุบทางตรงมาตรฐาน   

     การกําหนดต้นทุนวัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน (Direct Material Standards) 
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การกําหนดราคาวัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน และการ
กําหนดปริมาณการใช้วัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน ซึ่งแต่ละลักษณะสามารถอธิบาย ได้ดังนี้  
 

1.1 ราคาวตัถดิุบทางตรงมาตรฐาน  

           ราคาวัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน (Direct  Material Price Standard)  หมายถึง 
ราคาซื้อสุทธิหรือต้นทุนต่อหน่วยของวัตถุดิบทางตรง ซึ่งเกณฑ์ในการกําหนดราคามาตรฐาน
ของวัตถุดิบทางตรง จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย  เช่น  ราคาตลาด  ราคาที่เคยซื้อในอดีต  สภาพ
เศรษฐกิจ  จํานวนผู้ขาย  จํานวนวัตถุดิบที่มีในท้องตลาด คู่แข่ง เป็นต้น  อย่างไรก็ตามในการ
กําหนดราคามาตรฐานของวัตถุดิบทางตรงนั้นจะประกอบด้วยต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาและเก็บรักษาวัตถุดิบทางตรงรวมเข้าไปด้วย  เช่น  ค่าขนส่งเม่ือซื้อหรือค่าขนส่งเข้า  
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับของ  เป็นต้น   
           เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนวัตถุดิบมาตรฐาน จึงขอยกตัวอย่างเพื่อแสดงการ
คํานวณต้นทุนวัตถุดิบมาตรฐาน ดังแสดงในตัวอย่างที่  7.5   
 

ตวัอย่างท่ี  7.5  

 บริษัท รักษ์ไทย จํากัด เป็นบริษัทผลิตและจําหน่ายกระเป๋าผ้าพื้นเมือง โดยมีข้อมูล
เกี่ยวกับผ้าพื้นเมือง ดังนี้ บริษัทซื้อผ้าจํานวน 150 เมตร กระเป๋าหนึ่งใบใช้ผ้าในการผลิต
จํานวน 1.5 เมตร (ซึ่งผ้า 150 เมตรนํามาผลิตกระเป๋าได้ 100 ใบ)โดยบริษัทซื้อผ้าราคารวม
ทั้งสิ้น 7,500 บาท ค่าขนส่งเม่ือซื้อ 5 บาทต่อเมตร และมีต้นทุนในการเก็บรักษา 10 บาทต่อ
เมตร ดังนั้น ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงมาตรฐานต่อหน่วย สามารถคํานวณได้ดังนี้  
 รายการ      ราคา    
 ราคาซื้อสุทธิ  (หลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว)                   50  บาทต่อเมตร 
 ต้นทุนค่าขนส่งเม่ือซื้อ                                           5  บาทต่อเมตร 
 ต้นทุนในการเก็บรักษา                                         10  บาทต่อเมตร 
 ราคามาตรฐานต่อหน่วยของวัตถุดิบทางตรง                60  บาทต่อเมตร 
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1.2 ปริมาณการใช้วตัถดิุบทางตรงมาตรฐาน   
       ปริมาณการใช้วัตถุดิบทางตรง (Direct Materials Quantity Standard)  

หมายถึง การกําหนดปริมาณที่ควรจะใช้ของวัตถุดิบทางตรงสําหรับการผลิตสินค้าหนึ่งหน่วย
ภายใต้การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยปริมาณมาตรฐานของวัตถุดิบทางตรงนั้นจะแสดงอยู่
ในรูปของหน่วยวัด  เช่น  เมตร ชิ้น กิโลกรัม  เป็นต้น  ซึ่งการกําหนดปริมาณการใช้วัตถุดิบ
ทางตรงมาตรฐาน นอกจากจะพิจารณาด้วยปริมาณแล้ว ควรพิจารณาด้านคุณภาพของวัตถุดิบ
ทางตรงประกอบการกําหนดปริมาณมาตรฐานด้วย  นอกจากนี้การกําหนดมาตรฐานสําหรับ
ปริมาณการใช้ควรจะคํานึงถึงการสํารองเผื่อการเสียหายร่วมด้วย  
        เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการกําหนดปริมาณมาตรฐานต่อหน่วยของวัตถุดิบทางตรง
จะแสดงการคํานวณ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.6   
 

ตวัอย่างท่ี 7.6  

 จากตัวอย่างที่ 7.5 สมมติบริษัท รักษ์ไทย จํากัด แสดงการกําหนดปริมาณมาตรฐาน
ของวัตถุดิบทางตรงสําหรับการผลิตกระเป๋าหนึ่งหน่วย 

 รายการ จ านวนหน่วย  (เมตร) 
 วัตถุดิบทางตรงที่ต้องการใช้ 1.2 

 การสํารองเผื่อการเสียหาย 0.3 

 ปริมาณวัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน 1.5 

 เม่ือกําหนดราคาวัตถุดิบทางตรงมาตรฐานต่อหน่วยและปริมาณวัตถุดิบทางตรง
มาตรฐานต่อหน่วยผลิตแล้ว  จะนํามาใช้ในการคํานวณต้นทุนวัตถุดิบทางตรงมาตรฐานต่อการ
ผลิตสินค้าหนึ่งหน่วยผลิต  (Direct Materials Standard Cost per Unit)  ซึ่งสามารถคํานวณ 
ได้ดังนี ้
 

 

 

 

 

 จากข้อมูลราคาวัตถุดิบทางตรงมาตรฐานตัวอย่างที่  7.5  และปริมาณการใช้วัตถุดิบ
ทางตรงมาตรฐาน ตามตัวอย่างที่ 7.6  ทําให้สามารถกําหนดต้นทุนวัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน
ต่อหนึ่งหน่วยของกระเป๋า ได้ดังนี้  

ตน้ทนุวตัถุดบิทางตรงมาตรฐานต่อหนึ่งหน่วยผลติ 

    = ราคาวตัถุดบิทางตรงมาตรฐานต่อหน่วย  ปรมิาณการใชว้ตัถุดบิทางตรงมาตรฐาน 

                                                     ต่อหนึ่งหน่วยผลติ 
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 ราคาวัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน     60  บาทต่อเมตร 
 ปริมาณการใช้วัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน      1.5  เมตรต่อใบ 

 ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน    90  บาทต่อใบ   
 

2. ค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน   
      การกําหนดค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
การกําหนดอัตราค่าแรงทางตรงมาตรฐาน และจํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงมาตรฐาน ซึ่งแต่
ละลักษณะ สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

2.1 อตัราค่าแรงทางตรงมาตรฐาน 

          การกําหนดอัตราค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน ( Direct Labor Price 

Standard)  คือ    การกําหนดอัตราค่าแรงงานทางตรงมาตรฐานต่อชั่วโมงแรงงานทางตรง ซึ่ง
จะคํานึงถึงปัจจัยหลาย ๆ  ด้าน เช่น อัตราค่าแรงในตลาด  อัตราค่าแรงขั้นต่ําที่ถูกกําหนดโดย
รัฐบาล หรือกลุ่มของสหภาพ  และสภาพเศรษฐกิจ  เป็นต้น  ซึ่งโดยปกติต้องรวมผลประโยชน์
และสวัสดิการต่าง ๆ  รวมท้ังภาษีที่เกี่ยวข้องด้วยในอัตราค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน 

         เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการกําหนดอัตราค่าแรงทางตรงมาตรฐาน จะแสดงการ
คํานวณดังตัวอย่างที่  7.7   
 

ตวัอย่างท่ี  7.7  

 บริษัท  รักษ์ไทย  จํากัด ได้จ่ายค่าแรงงานให้กับพนักงานตามอัตราค่าแรงขั้นต่ํา คือ
เท่ากับ 310 บาทต่อวัน โดยคนงานทํางาน 8 ชั่วโมงต่อวัน นอกจากนี้ บริษัทมีการจ่ายค่า
สวัสดิการค่ารถประจําทางให้กับพนักงานคนละ 10 บาท ดังนั้น บริษัทสามารถกําหนดอัตรา
ค่าแรงงานทางตรงมาตรฐานต่อชั่วโมง ได้ดังนี้  
 รายการ                                      อตัราค่าแรง  (บาท) 
 อัตราค่าแรงขั้นต่ํา (310 บาท/8 ชั่วโมง) 38.75 

 สวัสดิการต่าง ๆ (10 บาท/8 ชั่วโมง) 1.25 

 อัตราค่าแรงมาตรฐานต่อชั่วโมง 40.00 

  

2.2 จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงมาตรฐาน 

          จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงมาตรฐาน (Direct Labor Efficiency Standard)  
เป็นการกําหนดจํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงที่ควรจะใช้ในการผลิตสินค้าหนึ่งหน่วย  ซึ่งควร
คํานึงถึงปัจจัยอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานทางตรงด้วย  เช่น  เวลาในการเตรียมความพร้อม
ของเครื่องจักร  สํารองเวลาเมื่อเครื่องจักรมีการซ่อมบํารุง  เป็นต้น   
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          เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงมาตรฐาน 
สามารถแสดงการคํานวณจํานวนช่ัวโมงแรงงานมาตรฐาน ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.8   
 

ตวัอย่างท่ี  7.8  

 จากข้อมูลตามตัวอย่างที่ 7.7 บริษัท รักษ์ไทย จํากัด มีการกําหนดจํานวนชั่วโมง
แรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิตสินค้าหนึ่งหน่วย แสดงการกําหนดจํานวนชั่วโมงมาตรฐานของ
แรงงานทางตรงต่อหนึ่งหน่วยผลิต 

 รายการ                                                       จ านวนชัว่โมง (ชั่วโมง) 
 ชั่วโมงแรงงานทางตรงท่ีใช้ในการผลิต                                 1.5 

 สํารองเวลาในการเตรียมเครื่องจักร                                  0.2 

 สํารองเวลาอื่น ๆ                                                       0.1 

 จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงมาตรฐาน                            1.8 

 

             เมื่อสามารถกําหนดอัตราค่าแรงงานทางตรงมาตรฐานต่อชั่วโมง  และจํานวนชั่วโมง
แรงงานทางตรงมาตรฐานต่อหน่วยแล้ว  จะนํามาใช้ในการคํานวณต้นทุนแรงงานทางตรง
มาตรฐานต่อหนึ่งหน่วย  (of Direct Labor Standard Cost per Unit)  ดังนี ้
 
 

 

 

 

 

จากข้อมูลในตัวอย่างที่  7.7  และ  7.8  ซึ่งแสดงการกําหนดอัตราค่าแรงมาตรฐานต่อ
ชั่วโมงและจํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงมาตรฐานต่อหนึ่งหน่วย  จะสามารถแสดงต้นทุน
แรงงานทางตรงมาตรฐานต่อหน่วยของบริษัท  รักษ์ไทย จํากัด  ได้ดังนี้  

อัตราค่าแรงมาตรฐานต่อชั่วโมง       40 บาทต่อชั่วโมง 
จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงมาตรฐาน            1.8  ชั่วโมงต่อหน่วย 

ต้นทุนค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน            72  บาทต่อใบ 

 

 

 

 

 

 

ตน้ทุนแรงงานทางตรงมาตรฐานต่อหนึ่งหน่วย 

 = อตัราค่าแรงมาตรฐานต่อชัว่โมง  จ านวนชัว่โมงแรงงานทางตรงมาตรฐาน 
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3. ค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐาน 

   การกําหนดค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐาน จะเกิดจากการประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในงวดหน้า โดยการประมาณค่าต้นทุนสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนมา
ช่วยในการประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งค่าใช้จ่ายการผลิต จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
ต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงที่ หรือได้จากข้อมูลค่าใช้จ่ายการผลิตจากงบประมาณยืดหยุ่นที่ได้
ทําไว้ ณ ระดับกิจกรรมต่างๆ  
   หลังจากที่ประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้แล้ว ขั้นต่อไปจะใช้
อัตราค่าใช้จ่ายกาคือเลือกระดับของกิจการที่คาดว่าจะผลิตในงวดหน้า หรืออาจใช้กําลังการ
ผลิตปกติก็ได้ เพื่อมากําหนดค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐาน หรือเรียกว่า อัตราค่าใช้จ่ายการผลิต
จัดสรร (Manufacturing Overhead Application Rate) หรือ อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน
ล่วงหน้า (Predetermined Manufacturing Overhead Standard Rate)  โดยคํานวณจาก
ค่าใช้จ่ายการผลิตรวมตามงบประมาณ หารด้วยจํานวนของกิจกรรม  (Activity Base)  ที่
เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายการผลิตนั้น  ซึ่งฐานกิจกรรมที่จะนํามาใช้เป็นฐานในการคํานวณอัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร ต้องเป็นฐานกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายการผลิตให้มาก
ที่สุด  เช่น  จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรง  จํานวนชั่วโมงเครื่องจักร  จํานวนหน่วยสินค้าที่ผลิต  
เป็นต้น  ซึ่งฐานกิจกรรมที่จะนํามาใช้ในการคํานวณอาจใช้เพียงฐานกิจกรรมเดียว หรือใช้ฐาน
กิจกรรมมากกว่าหนึ่งฐานมาใช้ในการคํานวณก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทมีนโยบายในการกําหนด
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตโดยใช้วิธีใด บริษัทอาจใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตแบบอัตราเดียวทั้ง
โรงงาน หรือใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตแยกแต่ละแผนก หรือใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตโดยใช้
ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม ก็ได้ ดังอธิบายรายละเอียดในบทที่ 5 แล้ว ดังนั้น กล่าวโดยสรุป
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร สามารถคํานวณได้ดังนี้ 
 

 

 
 

  หรือ  
 

  

 

 และ นําอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร ไปคํานวณหาค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร ซึ่ง
สามารถแสดงการคํานวณได้ดังนี้ 
  

 

 

อตัราค่าใชจ้่ายการผลติจดัสรร =  ค่าใชจ้่ายการผลติรวมตามงบประมาณ
จ านวนฐานกจิกรรม

 

อตัราค่าใชจ้่ายการผลติจดัสรร =  ค่าใชจ้่ายการผลติรวมตามงบประมาณ
เกณฑท์ีใ่ชใ้นการจดัสรร

 

ค่าใชจ้า่ยการผลติจดัสรร = อตัราค่าใชจ้่ายการผลติจดัสรร x 

        ระดบัของกจิกรรมทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้  
        1 หน่วย 
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 เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการกําหนดค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐาน จะแสดงการ
คํานวณดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.9  

 

ตวัอย่างท่ี 7.9 

 สมมติบริษัท  รักษ์ไทย จํากัด  ใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรในการประมาณ
ค่าใช้จ่ายการผลิต  โดยใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงเป็นฐานกิจกรรมในการคํานวณอัตราค่าใช้จ่าย
การผลิต  โดยบริษัทคาดว่าในปีหน้าจะผลิตกระเป๋าจํานวน  20,000  ใบ  ซึ่งจากการกําหนด
จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงมาตรฐานต่อหนึ่งหน่วยผลิตเท่ากับ  1.8  ชั่วโมง  ดังนั้นจํานวน
ชั่วโมงมาตรฐานของแรงงานทางตรงรวม  สําหรับปีหน้าคาดว่าเท่ากับ  36,000  ชั่วโมง  
(20,000  หน่วย  ×  1.8  ชั่วโมง)  นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายการผลิตรวมตามงบประมาณปีหน้า
ประมาณการเท่ากับ  720,000  บาท  โดยจําแนกเป็นต้นทุนคงที่ได้เท่ากับ  288,000  บาท  
และต้นทุนผันแปรได้เท่ากับ  432,000  บาท  โดยอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร สามารถแสดง
การคํานวณ ได้ดังนี้ 

ค่าใช้จ่าย 

การผลิต  

ต้นทุนตาม 

งบประมาณ 

(บาท) 
(1)  

จํานวนชั่วโมง 

แรงงานทางตรง
ตามมาตรฐาน  

(ชั่วโมง) 
(2)  

อัตราค่าใช้จ่าย 

การผลิตต่อชั่วโมง
แรงงานทางตรง  

(บาท) 
(1)/(2) 

ผันแปร  432,000    36,000  12 

คงที่  288,000    36,000    8 

รวม  720,000      20 

  

 โดยค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐานต่อหนึ่งหน่วยผลิต  จะคํานวณโดยนําอัตราค่าใช้จ่าย
การผลิตจัดสรร คูณด้วยจํานวนฐานกิจกรรมตามมาตรฐาน  ซึ่งสามารถสรุปการคํานวณ
ค่าใช้จ่ายมาตรฐานต่อหนึ่งหน่วยผลิตได้ดังนี้ 
 

 

 

 

ค่าใชจ้า่ยการผลติมาตรฐานต่อหนึ่งหน่วย   

= อตัราค่าใชจ้า่ยการผลติจดัสรร  ปรมิาณฐานกจิกรรมตามมาตรฐาน 
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 ดังนั้นจากข้อมูลของบริษัท  รักษ์ไทย จํากัด  สามารถนํามาคํานวณค่าใช้จ่ายการผลิต
มาตรฐานของต่อหนึ่งหน่วย ได้ดังนี้  
 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรมาตรฐาน  = 12 บาท x 1.8 ชั่วโมง 
      = 21.60 บาทต่อหน่วย 
 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่มาตรฐาน  = 8 บาท x 1.8 ชั่วโมง 
      = 14.40 บาทต่อหน่วย 
 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตรวมมาตรฐาน  = 20 บาท x 1.8 ชั่วโมง 
      = 36 บาทต่อหน่วย 

 

ตวัอย่างท่ี 7.10 

 จากข้อมูลต้นทุนมาตรฐานของบริษัท รักษ์ไทย จํากัด สําหรับการผลิตกระเป๋าผ้า
พื้นเมืองหนึ่งใบ สามารถคํานวณต้นทุนการผลิตมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
 วัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน     90  บาทต่อหน่วย 

 ค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน     72  บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐาน      36  บาทต่อหน่วย 

     รวม     198  บาทต่อหน่วย 

  

  จากข้อมูลต้นทุนมาตรฐาน สามารถสรุปต้นทุนมาตรฐาน ได้เป็น 3 ลักษณะ ดังแสดง
ในภาพที่ 7.1 ดังนี้ 

 

 
ภาพท่ี  7.1  การกําหนดต้นทุนการผลิตมาตรฐาน 

ตน้ทุนการผลติมาตรฐาน 

วตัถุดบิทางตรงมาตรฐาน 

ราคาวตัถุดบิ ปรมิาณการใช ้

ค่าแรงงานทางตรง
มาตรฐาน 

อตัราค่าแรง จ านวนชัว่โมง
แรงงานทางตรง 

ค่าใชจ้่ายการผลติมาตรฐาน 

อตัราค่าใชจ้่าย
การผลติจดัสรร 

ระดบักจิกรรม 
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การวิเคราะหผ์ลต่าง 

 การดําเนินงานของธุรกิจจะดําเนินงานไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชี และกิจการจะทราบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง หลังจากนั้น กิจการจะทําการวิเคราะห์ข้อมูล
ต้นทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และทําการควบคุม โดยเปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนจริงกับต้นทุน
มาตรฐานที่กําหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ฝ่ายผลิตทํางานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ฝ่ายจัดซื้อมีการซื้อวัตถุดิบในราคาที่กําหนด
หรือไม่ แต่ถ้าหากเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนจริงท่ีเกิดขึ้นกับต้นทุนมาตรฐานแล้ว เห็นว่าไม่เป็นไป
ตามแผนที่กําหนดไว้  อาจจะมากหรือน้อยกว่าต้นทุนมาตรฐาน ให้วิเคราะห์และหาสาเหตุว่า
เป็นเพราะอะไร เพื่อทําการปรับปรุงและแก้ไขในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง การเปรียบเทียบ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนมาตรฐาน เรียกว่า ผลต่าง (Variance)  ซึ่งผลต่างนี้สามารถแบ่ง
ได้เป็น 2 ประเภท คือ ผลต่างที่น่าพอใจ  (Favorable Variance)  และผลต่างที่ไม่น่าพอใจ  
(Unfavorable Variance) นั่นคือ ถ้าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าต้นทุนมาตรฐาน จะถือว่าเป็น
ผลต่างที่น่าพอใจ แต่ถ้าในกรณีตรงกันข้าม ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าต้นทุนมาตรฐาน จะถือ
ว่าเป็นผลต่างทีไ่ม่น่าพอใจ โดยกิจการต้องมาทําการวิเคราะห์ผลต่าง ต่อไปว่าผลต่างทั้งสองกรณี
ดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด 

 เนื่องจากการวิเคราะห์ผลต่าง (Variance Analysis) เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง
ต้นทุนจริงกับต้นทุนมาตรฐาน ซึ่งมีต้นทุนมาตรฐานของวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง 
และค่าใช้จ่ายการผลิต ดังนั้น การวิเคราะห์ผลต่างจึงสามารถแยกได้เช่นเดียวกับการกําหนด
ต้นทุนมาตรฐาน คือ ผลต่างวัตถุดิบทางตรง ผลต่างค่าแรงงานทางตรง และผลต่างค่าใช้จ่าย
การผลิต ผลต่างแต่ละประเภทก็เกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกัน ดังจะอธิบายรายละเอียดในหัวข้อ
ถัดไป  
 เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลต่างมากขึ้น จะขอยกตัวอย่างเพื่ออธิบายและ
แสดงการคํานวณผลต่าง ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.11  
  
ตวัอย่างท่ี 7.11  
 จากข้อมูลต้นทุนมาตรฐานของบริษัท รักษ์ไทย จํากัด ต้นทุนการผลิตมาตรฐาน
สําหรับการผลิตกระเป๋าผ้าพื้นเมือง เท่ากับ 198 บาทต่อใบ ถ้าในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการผลิต
กระเป๋า18,000 ใบ มีต้นทุนการผลิตจริงรวมทั้งสิ้น 3 ,816,000 บาท ผู้บริหารต้องการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับต้นทุนมาตรฐาน เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและ
ควบคุมต่อไป  
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 จากข้อมูลต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วยที่คํานวณได้จากตัวอย่างที่ 7.10 จะสามารถนํามา
คํานวณต้นทุนการผลิตมาตรฐานรวม ณ ระดับการผลิตจริง ได้ดังนี้ 

 ต้นทุนมาตรฐานต่อ
หน่วย (บาทต่อหน่วย) 

ต้นทุนมาตรฐานรวม 

(บาท) 
ปริมาณการผลิตจริง  18,000 ใบ 

วัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน 90 1,620,000 

ค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน 72 1,296,000 

ค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐาน 36 648,000 

 198 3,564,000 

   

 ดังนั้น ผลต่างของต้นทุนการผลิต จะคํานวณได้ดังนี้  
 ผลต่างต้นทุนการผลิตรวม = ต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจริง – ต้นทุนการผลิตมาตรฐาน 

         = 3,816,000 - 3,564,000 

                  = 252,000 บาท (เป็นผลต่างไม่น่าพอใจ) 
  

 จากข้อมูลข้างต้น บริษัทมีผลต่างรวม เท่ากับ 252,000 บาท ซึ่งเป็นผลต่างที่ไม่น่า
พอใจ เพราะต้นทุนการผลิตจริงที่เกิดขึ้นสูงกว่าที่กําหนดต้นทุนการผลิตมาตรฐานไว้ ซึ่ง
ผู้บริหารต้องมาทําการวิเคราะห์ต่อไปว่า ผลต่างดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด ซึ่งการเกิดผลต่างที่
ไม่น่าพอใจ อาจเป็นเพราะมีต้นทุนการผลิตรายการใดรายการหนึ่ง หรือหลายรายการที่กิจการ
จ่ายสูงกว่าที่มาตรฐานกําหนด หรือการนําวัตถุดิบทางตรงที่ไม่มีคุณภาพมาใช้ในการผลิต หรือ
เป็นเพราะการกําหนดมาตรฐานสูงหรือต่ําเกินไป หรืออาจเกิดจากการทํางานที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นผู้บริหารต้องมาวิเคราะห์หาสาเหตุของผลต่างให้ชัดเจนว่าเป็นเพราะอะไร 
เพื่อนําไปใช้ในการกําหนดมาตรฐานสําหรับงวดต่อไป รวมถึงนําไปประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและกระบวนการทํางานต่อไป 

  

 การวิเคราะห์หาสาเหตุของผลต่าง ต้องแยกวิเคราะห์ทีละรายการของต้นทุนการผลิต 
ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น ดังนั้น การวิเคราะห์ผลต่าง จึงสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
ผลต่างวัตถุดิบทางตรง ผลต่างค่าแรงงานทางตรง และผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต และแต่ละ
ประเภท จะเกิดจากประเด็นการพิจารณาใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1 ) ผลต่างด้านราคา (Price 

Variance)  และ 2) ผลต่างด้านปริมาณ (Quantity Variance) ดังแสดงความสัมพันธ์ของผลต่าง
แยกตามส่วนประกอบของต้นทุนการผลิตแต่ละประเภท ตามภาพที่ 7.2 
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ภาพท่ี  7.2  ความสัมพันธ์ของผลต่างแยกตามส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต 

จากภาพที่ 7.2  จะเห็นได้ว่า การวิเคราะห์ผลต่างที่เกิดขึ้นจะสามารถแยกได้ตาม
ประเภทของปัจจัยการผลิต ที่เป็นส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต ซึ่งประกอบด้วย  
 1.  ผลต่างวัตถุดิบทางตรง 
 2.  ผลต่างค่าแรงงานทางตรง 
 3.  ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต 

  

เพื่อให้เข้าใจในการวิเคราะห์ผลต่างทั้งสามประเภท จะขออธิบายและแสดงการคํานวณ
ประกอบ ในแต่ละหัวข้อ ตามลําดับดังนี้  
 

1. ผลต่างวตัถดิุบทางตรง  
    ผลต่างวัตถุดิบทางตรงรวม (Direct Material Variances) เป็นผลต่างต้นทุนวัตถุดิบ

ทางตรงท่ีเกิดขึ้นจริงกับต้นทุนวัตถุดิบมาตรฐาน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ด้าน คือ ผลต่างราคา
วัตถุดิบทางตรง และผลต่างปริมาณการใช้วัตถุดิบทางตรง เพื่อให้เข้าใจในการวิเคราะห์ผลต่าง 

และทราบสาเหตุของผลต่างและนําข้อมูลไปใช้ในการประเมินผลการทํางานของฝ่ายผลิตและ
ฝ่ายจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม จะขออธิบายสาเหตุของการเกิดผลต่างทั้งสอง
ด้าน ดังนี้  

 

 

 ผลต่างตน้ทุนการผลติรวม 

ผลต่างวตัถุดบิทางตรงรวม ผลต่างค่าแรงงานทางตรงรวม ผลต่างค่าใชจ้่ายการผลติรวม 

ผลต่าง
ราคา 

ผลต่าง
ปรมิาณ 

ผลต่างอตัรา
ค่าแรง 

ผลต่าง
ประสทิธภิาพ
การท างาน 

1 ผลต่าง 2 ผลต่าง 
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1.1 ผลต่างราคาวตัถดิุบทางตรง 

           ผลต่างราคาวัตถุดิบทางตรง (Direct Materials  Price  Variance)  เป็น
ผลต่างซึ่งเกิดจากความแตกต่างกันของราคาต่อหน่วยของวัตถุดิบทางตรงที่ซื้อมาจริง กับราคา
ต่อหน่วยของวัตถุดิบทางตรงมาตรฐานที่กําหนดไว้ล่วงหน้า คูณกับปริมาณที่ซื้อมาจริงในงวด
นั้นๆ ดังนั้น ฝ่ายจัดซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบ ถ้าหากฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบมาในราคาที่สูงกว่าที่
กําหนดมาตรฐานเอาไว้ ดังนั้น ผลต่างราคาวัตถุดิบทางตรง สามารถคํานวณได้ดังนี้  

 

 

 

          เพื่อให้เข้าใจในการคํานวณผลต่างราคาวัตถุดิบทางตรง สามารถแสดง
รายละเอียดการคํานวณ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.12  

 

ตวัอย่างท่ี 7.12 

จากข้อมูลของบริษัท รักษ์ไทย จํากัด (จากตัวอย่างที่ 7.5 – 7.10) ภายใต้กําลังการ
ผลิตปกติที่ 20,000 ใบ หรือคิดเป็นจํานวนชั่วโมงแรงงานมาตรฐานเท่ากับ 36,000 ชั่วโมง โดย
มีข้อมูลต้นทุนมาตรฐานและต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริง โดยสรุป ดังนี้ 

ต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วย: บาท 

วัตถุดิบทางตรง (ผ้าฝ้ายท่ีใช้ในการผลิตต่อใบ 1.5 เมตรเมตรละ 60 บาท)   90.00                                                                                               
ค่าแรงงานทางตรง (จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อใบ 1.8 ชั่วโมงชั่วโมงละ 40 บาท) 72.00 

ค่าใช้จ่ายการผลิต  

ผันแปร (จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อใบ 1.8 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 12 บาท)    21.60  

คงที่ (จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อใบ 1.8 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 8 บาท)          14.40  

                     รวมต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย              198.00  

ข้อมูลต้นทุนจริงท่ีเกิดขึ้นระหว่างปี 
1) บริษัทผลิตกระเป๋าผ้าพื้นเมือง จํานวน 18,000 ใบ  

2) บริษัทซ้ือผ้าฝ้าย จํานวน 28,800 เมตร ราคาเมตรละ 58 บาท เบิกใช้ใน
กระบวนการผลิต จํานวน 27,500 เมตร  

3) จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงใช้ไปจริงจํานวน 34,200 ชั่วโมง โดยจ่าย
ค่าแรงงานงานทางตรงจํานวน 1,402,200 บาท  

4) ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง 612,000 ประกอบด้วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร จํานวน 352,800 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ จํานวน 259,200 บาท 

 

ผลต่างราคาวตัถุดบิทางตรง = (ราคาซือ้จรงิต่อหน่วย – ราคามาตรฐานต่อหน่วย) ×  ปรมิาณซือ้จรงิ 
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จากข้อมูลข้างต้น บริษัท รักษ์ไทย จํากัด สามารถคํานวณหาผลต่างราคาวัตถุดิบ
ทางตรงมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

 

ผลต่างราคาวัตถุดิบทางตรง  = (ราคาซ้ือจริงต่อหน่วย – ราคามาตรฐานต่อหน่วย) 
             × ปริมาณซื้อจริง 

= (58 – 60) x 28,800  

= 57,600 บาท (เป็นผลต่างที่น่าพอใจ)  

  

จากการวิเคราะห์ผลต่างราคาวัตถุดิบทางตรง จะเห็นว่า บริษัทมีผลต่างที่น่าพอใจ 
เท่ากับ 57,600 บาท เนื่องจากราคาซื้อของวัตถุดิบทางตรง ต่ํากว่า ราคามาตรฐานของวัตถุดิบ
นั้น แสดงว่าฝ่ายจัดซื้อมีการจัดหาและซื้อวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตที่ต่ํากว่าราคามาตรฐาน แต่
ต้องพิจารณาในส่วนของคุณภาพของวัตถุดิบด้วยว่า มีคุณภาพตามที่ฝ่ายผลิตต้องการหรือไม่ 
ถ้ามีคุณภาพดีตามที่ต้องการ แสดงว่าฝ่ายจัดซื้อดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1.2 ผลต่างปริมาณวตัถดิุบทางตรง 

           ผลต่างปริมาณวัตถุดิบทางตรง (Direct Materials  Quantity  Variance) จะ
แสดงผลต่างที่เกิดจากปริมาณการใช้วัตถุดิบจริงกับปริมาณการใช้วัตถุดิบทางตรงตาม
มาตรฐานของ คูณกับราคาของวัตถุดิบทางตรงมาตรฐานต่อหน่วย  ดังนั้นผลต่างปริมาณการใช้
วัตถุดิบทางตรง จะคํานวณได้ดังนี้ 

 

 

 

 

ตวัอย่างท่ี 7.13 

จากข้อมูลของบริษัท รักษ์ไทย จํากัด ตามตัวอย่างที่ 7.12 สามารถคํานวณผลต่าง
ปริมาณการใช้วัตถุดิบทางตรงได้ดังน้ี  
 

ผลต่างปริมาณการใช้วัตถุดิบทางตรง = (ปริมาณใช้จริง  -  ปริมาณการใช้มาตรฐาน*  )   
      ×  ราคามาตรฐานต่อหน่วย 

          = (27,500 – 27,000) x 60 

ผลต่างปรมิาณการใชว้ตัถุดบิทางตรง  =  (ปรมิาณใชจ้รงิ  -  ปรมิาณการใชม้าตรฐาน  )   
     × ราคามาตรฐานต่อหน่วย 
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          = 500 X 60 

          = 30,000 บาท (เป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจ)  
 

 *ปริมาณการใช้วัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน     = 18,000 ใบ X 1.5 เมตร 
                   = 27,000 เมตร 
 

จากการวิเคราะห์ผลต่างปริมาณการใช้วัตถุดิบทางตรง จะเห็นว่า บริษัทมีผลต่างที่ไม่
น่าพอใจ เท่ากับ 30,000 บาท เนื่องจากปริมาณการใช้จริงของวัตถุดิบทางตรง สูงว่า ปริมาณ
การใช้มาตรฐานของวัตถุดิบนั้น แสดงว่าผู้จัดการฝ่ายผลิตไม่มีการควบคุมปริมาณการใช้
วัตถุดิบ ซึ่งแสดงถึงความไม่มีประสิทธิภาพของการทํางาน หรือใช้อาจเป็นเพราะคนงานไม่มี
ความชํานาญในงาน หรือเครื่องจักรเก่า ล้าสมัย ทําให้มีวัตถุดิบสูญหายระหว่างกระบวนการ
ผลิต จึงทําให้มีการใช้วัตถุดิบสิ้นเปลือง ดังนั้น ผู้บริหารควรควบคุมการใช้วัตถุดิบ ไม่ให้ใช้มาก
เกินไป อาจต้องมีการฝึกอบรมพนักงานก่อนทําการผลิต และตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องจักร เพื่อป้องกันการสูญหายของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

 

จากการวิเคราะห์ผลต่างราคาวัตถุดิบทางตรงและผลต่างปริมาณการใช้วัตถุดิบทางตรง 
สามารถคํานวณหาผลต่างวัตถุดิบทางตรงรวม ได้ดังนี้  

 

ผลต่างวัตถุดิบทางตรงรวม ประกอบด้วย 

   ผลต่างราคาวัตถุดิบทางตรง   57,600 บาท (F)     
   ผลต่างปริมาณการใช้วัตถุดิบทางตรง 30,000 บาท (U)   

รวม    27,600 บาท (F)  
 F = ผลต่างน่าพอใจ (Favorable Variance)  

 U = ผลต่างไม่น่าพอใจ (Unfavorable Variance) 

 

2. ผลต่างค่าแรงงานทางตรง  
     การคํานวณผลต่างค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor Variance) เป็นการหาผลต่าง

ของค่าแรงงานทางตรงที่เกิดขึ้นจริงกับค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน ซึ่งในการวิเคราะห์หา
สาเหตุของผลต่าง จะเหมือนกับการวิเคราะห์ผลต่างของวัตถุดิบทางตรง เพียงแต่เรียกชื่อแต่ละ
ผลต่างต่างกันออกไป ซึ่งสามารถจําแนกได้เป็น  2 ด้าน คือ 1) ผลต่างราคา เรียกว่า ผลต่าง
อัตราค่าแรงงานทางตรง และ 2) ผลต่างปริมาณ เรียกว่า ผลต่างประสิทธิภาพการทํางานของ
แรงงานทางตรง  เพื่อให้เข้าใจสาเหตุของผลต่างค่าแรงงงานทางตรงทั้งสองด้าน สามารถ
อธิบายและแสดงการคํานวณในหัวข้อถัดไป 
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2.1 ผลต่างอตัราค่าแรงงานทางตรง 

           ผลต่างอัตราค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor Rate Variance)  เป็นการหา
ผลต่างระหว่างอัตราค่าแรงจริงต่อชั่วโมงกับอัตราค่าแรงมาตรฐาน คูณกับจํานวนชั่วโมงแรงงาน
ที่ใช้ในการผลิตจริง โดยสามารถแสดงการคํานวณ ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

ตวัอย่างท่ี 7.14 

จากข้อมูลของบริษัท รักษ์ไทย จํากัด ตามตัวอย่างที่ 7.12 สามารถคํานวณผลต่าง
อัตราค่าแรงงานทางตรงได้ดังนี้  
 ผลต่างอัตราค่าแรง   = (อัตราค่าแรงจริงต่อชั่วโมง* – อัตราค่าแรงมาตรฐาน)  
                   x จํานวนชั่วโมงแรงงานที่เกิดขึ้นจริง 
      = (41 – 40) x 34,200 ชั่วโมง 
      = 34,200 บาท (เป็นผลต่างไม่น่าพอใจ) 
      
     *อตัราค่าแรงจริงต่อชั่วโมง =  1,402,200 บาท /34,200 ชั่วโมง 

         =   41 บาทต่อชั่วโมง 

 

จากการวิเคราะห์ผลต่างอัตราค่าแรงงานทางตรง จะเห็นว่า บริษัทมีผลต่างที่ไม่น่า
พอใจ เท่ากับ 34,200 บาท เนื่องจากอัตราค่าแรงจริง สูงว่า อัตราค่าแรงมาตรฐาน อาจมีสาเหตุ
เนื่องจากรัฐบาลมีการกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําใหม่ ให้เพิ่มสูงขึ้น หรือการเรียกร้องการเพิ่ม
อัตราค่าแรงของสหภาพแรงงาน หรือผู้บริหารมีนโยบายเพิ่มค่าแรง เป็นต้น 

 

2.2 ผลต่างประสิทธิภาพการท างานของแรงงานทางตรง 

            การคํานวณผลต่างประสิทธิภาพการทํางานของแรงงานทางตรง  (Direct 

Labor Quantity Variance หรือ Direct Labor Efficiency Variance) จะแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพการทํางานในกระบวนการผลิต สําหรับการใช้จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงว่า
แตกต่างจากมาตรฐานหรือไม่ โดยแสดงการคํานวณได้ดังนี้ 
 

ผลต่างอตัราค่าแรง = (อตัราค่าแรงจรงิต่อชัว่โมง – อตัราค่าแรงมาตรฐานต่อชัว่โมง)  
        x จ านวนชัว่โมงแรงงานทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 

ผลต่างประสทิธภิาพการท างาน   =  (จ านวนชัว่โมงแรงงานจรงิ – จ านวนชัว่โมงแรงงานมาตรฐาน)  
                                 x อตัราคา่แรงมาตรฐาน 
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ตวัอย่างท่ี 7.15 

จากข้อมูลของบริษัท รักษ์ไทย จํากัด สามารถคํานวณผลต่างประสิทธิภาพการทํางาน
ของแรงงานทางตรง ได้ดังนี้  
  

 ผลต่างประสิทธิภาพการทํางาน   =  (จํานวนชั่วโมงจริง – จํานวนช่ัวโมงมาตรฐาน*)  
                                              x อัตราค่าแรงมาตรฐาน 

        = (34,200 – 32,400) x 40 

        = 72,000 บาท (เป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจ) 
 

*จํานวนชั่วโมงมาตรฐาน     = 18,000 ใบ x 1.8 ชั่วโมง 
 

จากการวิเคราะห์ผลต่างประสิทธิภาพการทํางานของแรงงานทางตรง    จะเห็นว่า 
บริษัทมีผลต่างที่ไม่น่าพอใจ เท่ากับ 72,000 บาท บาท เนื่องจากจํานวนชั่วโมงที่ใช้ในการผลิต
จริง สูงว่า จํานวนชั่วโมงมาตรฐาน ซึ่งอาจมีสาเหตุเนื่องจากการทํางานที่ไม่มีประสิทธิภาพของ
พนักงาน คนงานขาดความชํานาญ หรือทักษะในการทํางาน ทําให้ใช้เวลาในการผลิตสูงกว่า
มาตรฐาน มีการเปลี่ยนแปลงแบบการผลิต หรือผู้จัดการไม่มีการควบคุมการทํางานของ
พนักงาน เป็นต้น 

 

จากการวิเคราะห์ผลต่างอัตราค่าแรงงานทางตรงและผลต่างประสิทธิภาพการทํางาน
ของแรงงานทางตรง   สามารถคํานวณหาผลต่างค่าแรงงานทางตรงรวม ได้ดังนี้  

ผลต่างค่าแรงงานทางตรงรวม ประกอบด้วย 

  ผลต่างอัตราค่าแรงงานทางตรง         34,200 บาท (U) 
  ผลต่างประสิทธิภาพการทํางาน       72,000 บาท (U) 

รวม          106,200 บาท (U)  
 

F = ผลต่างน่าพอใจ (Favorable Variance)  

 U = ผลต่างไม่น่าพอใจ (Unfavorable Variance) 
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3. ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต 

     ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead Variance) เป็นผลต่างที่เกิด
จากความแตกต่างกันระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตจริง และค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรรวม โดยการ
วิเคราะห์ผลต่าง ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร จะใช้หลักการเดียวกับการวิเคราะห์
ผลต่างวัตถุดิบทางตรงรวม และผลต่างค่าแรงงานทางตรงรวม  
         การวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตรวม สามารถพิจารณา ได้ 4 ลักษณะ คือ 
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการผลิตแบบ 1 ผลต่าง 2 ผลต่าง 3 ผลต่าง และ 4 ผลต่าง ซึ่งสําหรับบท
นี้จะกล่าวถึงเฉพาะ การวิเคราะห์แบบ 1 ผลต่าง และ 2 ผลต่างเท่านั้น ดังนั้น ผลต่างค่าใช้จ่าย
การผลิต สามารถวิเคราะห์ ได้  2 แบบ คือ 1) ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตแบบผลต่างเดียว และ 
2)ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตแบบสองผลต่าง  
        เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการหาผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งสองแบบ จะอธิบาย
รายละเอียด แต่ละหัวข้อตามลําดับ 

 

3.1 ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตแบบผลต่างเดียว 

           การวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตแบบผลต่างเดียว (One Way Analysis) 
เป็นการหาผลต่างระหว่างระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง และค่าใช้จ่ายการผลิต
มาตรฐานหรือที่เรียกว่า ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรรวม เป็นการวิเคราะห์ในภาพรวม เป็นการ
อย่างง่าย ไม่มีความยุ่งยาก สามารถแสดงการคํานวณ ได้ดังนี้ 

 

 

 

              โดยท่ี ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร สามารถคํานวณ ได้ดังนี้  
 

 

 

              เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการหาผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตแบบผลต่างเดียว จะ
ขอแสดงการคํานวณและยกตัวอย่างประกอบ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.16 

  

ผลต่างค่าใชจ้่ายการผลติ = ค่าใชจ้่ายการผลติจรงิ – ค่าใชจ้า่ยการผลติจดัสรร 

คา่ใชจ้่ายการผลติจดัสรร = อตัราคา่ใชจ้่ายการผลติจดัสรร x จ านวนระดบักจิกรรมมาตรฐาน  
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ตวัอย่างท่ี 7.16 

จากข้อมูลตามตัวอย่างที่ 7.9 และ 7.12 บริษัท รักษ์ไทย จํากัด สามารถวิเคราะห์
ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตแบบผลต่างเดียว ได้ดังนี้  

 

ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต = ค่าใช้จ่ายการผลิตจริง – ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร* 

    =  (352,800 + 259,200) – 648,000 

    = 36,000 บาท (เป็นผลต่างที่น่าพอใจ) 
 

*ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร= อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร  

              x จํานวนระดับกิจกรรมมาตรฐาน 

   = (720,000 / 36,000 ชั่วโมง) x 34,200 

      = 20 บาทต่อชั่วโมง x 34,200 

  = 648,000 บาท 

 

จากการวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต จะเห็นว่า บริษัทมีผลต่างที่น่าพอใจ เท่ากับ 

36,000 บาท บาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายการผลิตจริงทั้งส่วนที่เป็นผันแปรและคงที่ ต่ํากว่า 
ค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐาน  แสดงว่าผู้บริหารมีการควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นไม่ให้
เกินจากที่วางแผนเอาไว้ แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้บริหารควรพิจารณาคือ การกําหนดมาตรฐาน
อาจจะต่ํากว่าที่ควรจะเป็น ก็เป็นได้  

 

3.2 ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตแบบ 2 ผลต่าง 

              การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการผลิตแบบ 2 ผลต่าง เป็นการจําแนกผลต่าง
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตด้านงบประมาณ และผลต่างค่าใช้จ่ายการ
ผลิตด้านกําลังการผลิต สามารถอธิบายแต่ละด้าน ได้ดังนี้  

 

3.2.1 ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตด้านงบประมาณ 

                     ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตด้านงบประมาณ (Budget Variance) เป็น
ผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามงบประมาณยืดหยุ่น ณ 
ปริมาณการผลิตที่วางแผนไว้ หรือเรียกว่า งบประมาณยืดหยุ่น ณ ระดับการผลิตมาตรฐาน การ
คํานวณผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตด้านงบประมาณ สามารถคํานวณได้ดังนี้ 

 

 

 

ผลต่างค่าใชจ้่ายการผลติดา้นงบประมาณ 

= ค่าใชจ้า่ยการผลติจรงิ – งบประมาณค่าใชจ้่ายการผลติตามชัว่โมงมาตรฐาน  
                                 ณ ระดบัการผลติจรงิ 
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  เพื่อให้เข้าใจในการคํานวณผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตด้านงบประมาณ  จะขอ
ยกตัวอย่างและแสดงการคํานวณ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.17  

 

ตวัอย่างท่ี 7.17 

 จากข้อมูลตามตัวอย่างที่ 7.12 บริษัท รักษ์ไทย จํากัด มีกําลังการผลิตปกติเท่ากับ 
20,000 ใบ หรือคิดเป็นจํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงเท่ากับ 36,000 ชั่วโมง ในขณะที่มีจํานวน
ชั่วโมงจริงที่เกิดขึ้น เท่ากับ 34,200 ชั่วโมง และชั่วโมงแรงงานมาตรฐาน เท่ากับ 32,400 
ชั่วโมง 
  

ดังนั้น สามารถจัดทํางบประมาณยืดหยุ่น แต่ละระดับกิจกรรม ได้ดังนี้ 
บริษัท รักษ์ไทย จํากัด 

งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตยืดหยุ่น 

ประจําเดือน…………………….25X1 

หน่วย : บาท 

ระดับกิจกรรม  ต้นทุนต่อ
หน่วย 

ระดับการ
ผลิต

มาตรฐาน 

ระดับการ
ผลิตจริง 

ระดับการ
ผลิตปกติ 

ชั่วโมงแรงงานทางตรง (ชั่วโมง)      32,400    34,200*    36,000 

ค่าใช้จ่ายการผลิต :-     

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร @12 388,800 352,800 432,000 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่   288,000 259,200 288,000 

  676,800 612,000 720,000 

จากข้อมูลข้างต้น บริษัท รักษ์ไทย จํากัด สามารถคํานวณหาผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต
ด้านงบประมาณ ได้ดังนี้  
 

ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตด้านงบประมาณ  

= ค่าใช้จ่ายการผลิตจริง – งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตตามชั่วโมงมาตรฐาน  
                                               ณ ระดับการผลิตจริง 
  = 612,000 – 676,800* 

  = 64,800 บาท (ผลต่างที่น่าพอใจ) 

*มาจากงบประมาณยืดหยุ่น ณ ระดับชั่วโมงแรงงานทางตรง 34,200 ชั่วโมง 
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จากการวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต จะเห็นว่า บริษัทมีผลต่างที่น่าพอใจ เท่ากับ 

64,800 บาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายการผลิตจริงทั้งส่วนท่ีเป็นผันแปรและคงที่ ต่ํากว่า ค่าใช้จ่าย
การผลิต ณ ระดับชั่วโมงแรงงานทางตรงมาตรฐาน 34,200 ชั่วโมง 

 

3.2.2 ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตด้านกําลังการผลิต 

                     ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตด้านกําลังการผลิต (Production Volume 

Variance) เป็นผลต่างระหว่างจํานวนชั่วโมงแรงงาน ณ กําลังการผลิตปกติ กับจํานวนชั่วโมง
แรงงานทางตรงมาตรฐาน ณ ระดับการผลิตจริง คูณด้วยอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่จัดสรร ซึ่ง
ในส่วนนี้จะทําให้ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ตามที่บริษัทจัดสรรไว้มีจํานวนน้อยกว่าหรือมากกว่า
งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต ณ กําลังการผลิตปกติ การคํานวณผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตด้าน
กําลังการผลิต สามารถคํานวณได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

                      เพือ่ให้เขา้ใจในการคํานวณผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตด้านกําลังการ
ผลิต จะขอยกตัวอย่างและแสดงการคํานวณ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.18  
 

ตวัอย่างท่ี 7.18 

 จากข้อมูล บริษัท รักษ์ไทย จํากัด มีกําลังการผลิตปกติเท่ากับ 20,000 ใบ หรือคิดเป็น
จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงเท่ากับ 36,000 ชั่วโมง ในขณะที่มีจํานวนชั่วโมงจริงที่เกิดขึ้น 
เท่ากับ 34,200 ชั่วโมง และช่ัวโมงแรงงานมาตรฐาน เท่ากับ 32,400 ชั่วโมง 

 

ดังนั้น จะสามารถคํานวณผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตด้านกําลังการผลิต ได้ดังนี้  
ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตด้านกําลังการผลิต 

= จํานวนชั่วโมงแรงงาน ณ กําลังการผลิตปกติ – จํานวนช่ัวโมงแรงงาน 

   มาตรฐาน ณ ระดับการผลิตจริง x อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่จัดสรร 

= (36,000 – 32,400) x 8  

= 28,800 บาท (เป็นผลต่างไม่น่าพอใจ) 
 

ผลต่างค่าใชจ้่ายการผลติดา้นก าลงัการผลติ 

= จ านวนชัว่โมงแรงงาน ณ ก าลงัการผลติปกต ิ – จ านวนชัว่โมงแรงงาน
ทางตรงมาตรฐาน ณ ระดบัการผลติจรงิ x อตัราค่าใชจ้่ายการผลติคงทีจ่ดัสรร 
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จากการวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตด้านกําลังการผลิต จะเห็นว่า บริษัทมีผลต่าง
ที่ไม่น่าพอใจ เท่ากับ 28,800 บาท เนื่องจากบริษัทผลิตกระเป๋าต่ํากว่ากําลังการผลิตปกติ หรือ
เป็นใช้กําลังการผลิตของเครื่องจักรที่มีอยู่ไม่เต็มที่ จึงทําให้เกิดกําลังการผลิตว่างเปล่าเกิดขึ้น 
แสดงว่ามีการใช้ประโยชน์ของเครื่องจักรน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

 

จากการวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตด้านงบประมาณ และผลต่างค่าใช้จ่ายการ
ผลิตด้านกําลังการผลิต สามารถคํานวณหาผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตรวม ได้ดังนี้  

 

ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตรวม ประกอบด้วย 

  ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตด้านงบประมาณ   64,800 บาท (F) 
  ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตด้านกําลังการผลิต 28,800 บาท (U) 

รวม             36,000 บาท (F)  
 

F = ผลต่างน่าพอใจ (Favorable Variance)  

 U = ผลต่างไม่น่าพอใจ (Unfavorable Variance) 

 

 ข้อสังเกต : 

จากการวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตแบบสองผลต่าง คือผลต่างด้านงบประมาณ 
และผลต่างด้านกําลังการผลิต แต่เม่ือรวมกันแล้ว จะเท่ากับผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตแบบ
ผลต่างเดียวเสมอ   

 

สรปุ 

 งบประมาณยืดหยุ่นเป็นงบประมาณที่จัดทําขึ้นสําหรับหลายระดับของฐานกิจกรรมเพื่อ
จะได้นําข้อมูลไปใช้ในการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานจริง การจัดทํางบประมาณยืดหยุ่น
จะมีความสัมพันธ์กับการกําหนดต้นทุนมาตรฐาน ซึ่งการกําหนดต้นทุนมาตรฐานเป็นประโยชน์
ในด้านการวางแผนสําหรับผู้บริหาร ช่วยในการกําหนดราคาสินค้า สามารถคํานวหาต้นทุนต่อ
หน่วยได้ ถึงแม้จะยังไม่มีการผลิตก็ตาม ช่วยในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน และใช้ใน
การควบคุม เป็นต้น ในการกําหนดต้นทุนมาตรฐานนั้น กิจการจะกําหนดสําหรับรายการต้นทุน
การผลิตทุกรายการ ได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง มาตรฐาน ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง
มาตรฐาน และค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐาน  
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การกําหนดต้นทุนมาตรฐาน ต้องคํานึงถึงปัจจัยหลายอย่างเพื่อประกอบการกําหนด
ต้นทุนมาตรฐาน เพื่อไม่ให้สูงหรือต่ําเกินไป เนื่องจากต้นทุนมาตรฐาน จะต้องนําไปใช้ใน
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานจริงว่าเกิดผลต่างในลักษณะใด อาจเป็นผลต่างที่น่าพอใจ (F) 

หรือ ผลต่างที่ไม่น่าพอใจ (U) ถ้าเป็นผลต่างที่น่าพอใจแสดงว่าต้นทุนจริงเกิดขึ้นน้อยกว่าต้นทุน
มาตรฐาน แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจ แสดงว่าต้นทุนจริงมากกว่าต้นทุน
มาตรฐาน อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นผลต่างประเภทใด ผู้บริหารต้องนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของผลต่างในทุกกรณี 
 ซึ่งผลต่างของต้นทุนการผลิต จะสามารถแบ่งได้เป็น 3 ผลต่าง ได้แก่ ผลต่างวัตถุดิบ
ทางตรง ผลต่างค่าแรงงานทางตรง และผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งแต่ละผลต่างสามารถแยก
ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ผลต่างด้านราคา และผลต่างด้านปริมาณ   

แต่สําหรับผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต อาจคํานวณหาผลต่างได้ หลายแบบ อาจเป็นการ
หาผลต่างแบบผลต่างเดียว หรือ สองผลต่าง นั่นคือ มีผลต่างด้านงบประมาณและผลต่างด้าน
กําลังการผลิต  เมื่อกิจการทราบว่ามีผลต่างเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตด้านใดบ้าง กิจการก็สามารถ
นําข้อมูลที่ได้ไปวางแผนและทําการแก้ไข หรือปรับปรุงการทํางาน และหาคนรับผิดชอบ และนํา
ข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนมาตรฐานของวัตถุดิบทางตรง เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูล
ต้นทุนการผลิตสินค้าของบริษัท สหพัฒน์การค้า จํากัด ในปี 25X1 

วัตถุดิบ 5 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 40 บาท เท่ากับ 200 บาทต่อการผลิตสินค้า
สําเร็จรูป 1 หน่วย 

ในระหว่างเดือนพฤษภาคม 25X1 บริษัทได้ทําการผลิตสินค้าทั้งสิ้น 5,000 หน่วย และ
มีต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบ ดังนี้ 

ซื้อวัตถุดิบ 27,000 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 41 บาท 

เบิกใช้วัตถุดิบ 26,000 กิโลกรัม 

ให้ท า  
1. คํานวณผลต่างด้านราคาวัตถุดิบทางตรง และผลต่างปริมาณการใช้วัตถุดิบทางตรง 

2. คํานวณผลต่างรวมวัตถุดิบทางตรง 

 

ข้อ 2. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนมาตรฐานในส่วนของการใช้วัตถุดิบเพื่อการทําการผลิต 

คุ้กกี้ชนิดหน่ึงของบริษัท เอสแอนด์พี จํากัด ในปี 2561 

วัตถุดิบ (แป้ง) 2 ถุง ราคาถุงละ 50 บาท ราคารวม 100 บาท ต่อการผลิตคุ้กกี้ 1 กล่อง 
ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทได้ทําการผลิตคุ้กกี้ทั้งสิ้น 4 ,000 กล่อง และมีต้นทุนที่
เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบ ดังนี้ 

ซื้อวัตถุดิบ 10,000 ถุง ราคาถุงละ 52 บาท  
เบิกใช้วัตถุดิบ 10,000 ถุง  

ให้ท า  
1. คํานวณผลต่างด้านราคาและผลต่างด้านปริมาณของวัตถุดิบทางตรง 

2. คํานวณผลต่างรวมเกี่ยวกับวัตถุดิบทางตรง 

 

ข้อ 3. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนมาตรฐานของค่าแรงงานทางตรง เท่ากับชั่วโมงละ 
37.50 บาท เวลาที่ใช้ในการผลิตสินค้ามาตรฐานต่อหน่วยของสินค้าสําเร็จรูปเท่ากับ 3 ชั่วโมง 
ปริมาณการผลิตจริงเท่ากับ 2,500 หน่วย ระหว่างเวลาที่ทําการผลิต ใช้เวลาในการผลิตจริง
เท่ากับ 8,000 ชั่วโมง อัตราค่าจ้างแรงงานจริง ชั่วโมงละ 38 บาท 
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ให้ท า  
1. คํานวณผลต่างด้านอัตราค่าแรงงานทางตรงและผลต่างด้านประสิทธิภาพการทํางาน

ของแรงงานทางตรง 
2. คํานวณผลต่างรวมค่าแรงงานทางตรง 

 

ข้อ 4. บริษัท เอสแอนด์พี จํากัด มีข้อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าแรงงานทางตรงมาตรฐาน เท่ากับ
ชั่วโมงละ 20 บาท เวลาที่ใช้สําหรับการผลิตมาตรฐานต่อกล่องของคุ้กกี้ ใช้เวลา 1.5 ชั่ว โมง 
ปริมาณการผลิตคุ้กกี้ เท่ากับ 4,000 กล่อง ระหว่างงวดเวลาที่ใช้ไปจริงจํานวน 5,800 ชั่วโมง 
อัตราค่าจ้างแรงงานท่ีจ่ายจริง ชั่วโมงละ 25 บาท  
 

ให้ท า  
1. คํานวณผลต่างด้านอัตราค่าจ้างแรงงานทางตรง และผลต่างด้านประสิทธิภาพการ

ทํางาน 

2. คํานวณผลต่างรวมเกี่ยวกับค่าแรงงานทางตรง 
 

ข้อ 5. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐานต่อการ
ผลิตสินค้าสําเร็จรูป 1 หน่วย ณ ระดับการผลิตที่ 10,000 หน่วย ของบริษัท อุดมการค้า จํากัด 

สินค้าสําเร็จรูป 1 หน่วย ใช้แรงงานทางตรง 4 ชั่วโมง 
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิต 5 บาทต่อชั่วโมงแรงงานทางตรง 
ในระหว่างเดือนมิถุนายน 25x1 บริษัททําการผลิตสินค้าสําเร็จรูปทั้งสิ้น 8,000 หน่วย 

มีจํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรง 30,000 ชั่วโมง และมีค่าใช้จ่ายการผลิตเกิดขึ้นจริงเท่ากับ 
175,000 บาท  
 

ให้ท า 

1. คํานวณหาผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต (แบบผลต่างเดียว) 
2. อธิบายสาเหตุของผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตในข้อ 1 
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ข้อ 6. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐานต่อการ
ผลิตสินค้าสําเร็จรูป 1 หน่วย ณ ระดับการผลิตที่ 20,000 หน่วย ของบริษัท ABC จํากัด 

สินค้าสําเร็จรูป 1 หน่วย ใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรง 4 ชั่วโมง 
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิต 5 บาท ต่อชั่วโมงแรงงานทางตรง 
ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทมีการผลิตสินค้าสําเร็จรูปได้ทั้งสิ้น 18 ,000 

หน่วย มีจํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรง 71 ,000 ชั่วโมง และมีค่าใช้จ่ายการผลิตเกิดขึ้นจริง
ทั้งสิ้น 337,250 บาท  
 

ให้ท า 

1. คํานวณหาผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต (ผลต่างเดียว) 
2. อธิบายสาเหตุของการเกิดผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต 

 

ข้อ 7.  บริษัท ฟ้าประทาน จํากัด มีข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐานในการผลิตสินค้า 
หนึ่งหน่วย ดังนี้ 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร (0.50 ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ 10 บาท)  5.0 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (0.50 ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ 7 บาท)  3.5 บาท 

  รวมค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย    8.5  บาท 

 ณ ระดับการผลิตปกติ 5,000 หน่วย หรือเท่ากับ 2,500 ชั่วโมง ระหว่างปี 25x1 มี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้ 
 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร   27,500  บาท   

 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่     18,500  บาท 

จํานวนสินค้าที่ผลิต      5,500  หน่วย 

 

ให้ท า  
1. คํานวณหาผลต่างด้านงบประมาณ และอธิบายถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดผลต่าง 

2. คํานวณหาผลต่างด้านกําลังการผลิต และอธิบายถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดผลต่าง 

3. คํานวณหาผลต่างรวมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต 

4. คํานวณหาผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต (แบบผลต่างเดียว) 
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ข้อ 8. บริษัท อุดรฟ้าไทย จํากัด มีข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐานต่อ 1 หน่วยของ
สินค้าสําเร็จรูป ดังนี้ 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร (จํานวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อใบ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 0.8 บาท)   1.6 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงท่ี (จํานวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อใบ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1 บาท)      2.0 บาท 

 รวมค่าใช้จา่ยการผลิตต่อหน่วย           3.6 บาท 

ปริมาณการผลิตจริง        3,200  หน่วย 

ณ ระดับการผลิตปกติ 3,000 หน่วย หรือเท่ากับ 6,000 ชั่วโมงปกติ  
ระหว่างปี 25X1 มีค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงดังนี้ 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร  5,000 บาท  
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่  6,100 บาท 

 

ให้ท า  
1. คํานวณหาผลต่างด้านงบประมาณ และอธิบายเหตุผลถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดผลต่าง 

2. คํานวณหาผลต่างด้านกําลังการผลิต และอธิบายเหตุผลถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดผลต่าง 

3. คํานวณหาผลต่างรวมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต 

 

ข้อ 9. บริษัท ตุลยา จํากัด  มีความต้องการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการผลิต โดยให้ทําการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนการผลิต ซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับต้นทุนมาตรฐานของการผลิตสินค้า 1 หน่วย ดังนี้ (ระดับกําลังการผลิตปกติ 2,400 หน่วย)  
  

 ต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วย : 
วัตถุดิบทางตรง (0.5 กก. กก.ละ 40 บาท) 20 บาท 

ค่าแรงงานทางตรง (1.5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 28 บาท) 42 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร (1.5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 10 บาท) 15 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (1.5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 12 บาท) 18 บาท 

              รวมต้นทุนต่อหน่วย 95 บาท 

  

 ข้อมูลเกิดขึ้นจริงระหว่างปี : 
  1) บริษัทผลิตสินค้าจํานวน 2,500 หน่วย  

  2) บริษัทซื้อวัตถุดิบจํานวน 1,500 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 38 บาท เบิกใช้
จํานวน 1,400 กิโลกรัม 

  3) จ่ายค่าแรงงานทางตรงจํานวน 39,000 บาท อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 30 บาท 
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  4) ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร จํานวน 16,000 บาท 

  5) ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ จํานวน 34,000 บาท 

 

ให้ท า 

1. คํานวณผลต่างวัตถุดิบทางตรง และอธิบายถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดผลต่าง   

2. คํานวณผลต่างค่าแรงงานทางตรง และอธิบายถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดผลต่าง   

3. คํานวณผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตแบบ 2 ผลต่าง และแบบผลต่างเดียว   

 

ข้อ 10. บริษัท ผ้าไทย จํากัด ทําการผลิตกระเป๋าผ้าฝ้ายทอมือ โดยกิจการต้องการประมาณ
การต้นทุนผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่าน
มา โดยใช้หลักการวิเคราะห์ผลต่างมาช่วยในการตัดสินใจ โดยมีข้อมูลต้นทุนมาตรฐานและ
ต้นทุนจริงที่เกี่ยวข้องในการผลิตกระเป๋าผ้าฝ้ายทอมือ (ณ ระดับการผลิตปกติ 6,000 ใบหรือ 
จํานวนชั่วโมงแรงงานมาตรฐานเท่ากับ 12,000 ชั่วโมง) ดังนี ้

 

ต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วย: บาท 

  วัตถุดิบทางตรง (ผ้าฝ้ายที่ใช้ในการผลิตต่อใบ 1.5 เมตร เมตรละ 80 บาท)  120   
  ค่าแรงงานทางตรง (จํานวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อใบ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 22 บาท)    44 

  ค่าใช้จ่ายการผลิต 

ผันแปร (จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อใบ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 8 บาท)           16  

คงที่ (จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อใบ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 10 บาท)             20  

                     รวมต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย                200  

 

ข้อมูลต้นทุนจริงท่ีเกิดขึ้นระหว่างปี 
1) บริษัทผลิตกระเป๋าผ้าฝ้ายทอมือจํานวน 5,000 ใบ  

2) บริษัทซื้อผ้าฝ้าย จํานวน 8,000 เมตร ราคาเมตรละ 82 บาท เบิกใช้ใน
กระบวนการผลิต จํานวน 7,600 เมตร  

3) จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงใช้ไปจริงจํานวน 10,500 ชั่วโมง โดยจ่ายค่าแรงงาน
งานทางตรงจํานวน 246,750 บาท  
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4) ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง ประกอบด้วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร จํานวน 95,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ จํานวน 120,000 บาท  
 

ให้ท า 

1. คํานวณผลต่างวัตถุดิบทางตรง และอธิบายถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดผลต่าง  

2. คํานวณผลต่างค่าแรงงานทางตรง และอธิบายถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดผลต่าง  
3. คํานวณผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตแบบผลต่างเดียว และแบบ 2 ผลต่าง และอธิบายถึง

สาเหตุที่ทําให้เกิดผลต่าง  
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บทท่ี  8   

การประเมินผลการปฏิบติังานและการบญัชีตามความรบัผิดชอบ 

โครงสร้างของการบริหารงานขององค์กรธุรกิจโดยทั่วไป สามารถแบ่งได้เป็น  2 

ลักษณะ คือ การบริหารงานแบบรวมอํานาจ (Centralization) และการบริหารงานแบบกระจาย
อํานาจ (Decentralization) ซึ่งแต่ละธุรกิจจะมีโครงสร้างการบริหารงานลักษณะใดนั้น ขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารขององค์กร การบริหารแบบรวมอํานาจ เป็นการบริหารที่ผู้บริหารระดับสูงมีอํานาจการ
ตัดสินใจเพียงผู้เดียว ส่วนการบริหารแบบกระจายอํานาจจะมีการมอบอํานาจการตัดสินใจให้กับ
ผู้บริหารในระดับต่างๆ โดยมีการกระจายอํานาจให้กับผู้บริหารระดับล่างลงมา เช่น ผู้จัดการแต่
ละแผนกตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการแผนก
บัญชี เป็นต้น แต่โดยส่วนใหญ่การบริหารงานของธุรกิจในปัจจุบันมักจะอยู่ระหว่างการกระจาย
อํานาจกับการรวมอํานาจแบบผสมผสานระหว่างสองวิธี   

สําหรับองค์กรที่มีขนาดของบริษัทที่ใหญ่มีโครงสร้างการบริหารที่ค่อนข้างซับซ้อน เช่น 
มีเขตการขายหลายเขต หรือมีสาขาหลายแห่ง การจัดการองค์กรในลักษณะที่เป็นการรวม
อํานาจเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ ดังนั้น จึงมีการกระจายอํานาจและแบ่งแยกหน่วยงาน
ออกเป็นหน่วยงานย่อย ให้แต่ละหน่วยงานย่อยมีอํานาจหน้าที่ในระดับหนึ่ง ที่สามารถจัดการได้ 
ดังนั้น เครื่องมือที่นํามาใช้สําหรับการบริหารจัดการในลักษณะการกระจายอํานาจ คือ การแบ่ง
หน่วยงานออกเป็นศูนย์ความรับผิดชอบ (Responsibility Centers) ซึ่งการแบ่งศูนย์ไปตาม
ความรับผิดชอบนี้มีข้อดีที่สําคัญ คือ ทําให้ผู้บริหารแต่ละระดับสามารถควบคุมดูแลหน่วยงาน
ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ การมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้กับผู้บริหารระดับล่าง ทําให้ผู้บริหารระดับสูงมีเวลาในการทํากิจกรรมอื่น ที่มี
ความสําคัญ เช่น การวางแผนและการตัดสินใจเรื่องที่ มีความสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
ธุรกิจ การกําหนดกลยุทธ์และกําหนดนโยบายต่างๆ เป็นต้น และนอกจากนี้ ยังถือเป็นการ
กระตุ้นให้พนักงานและผู้บริหารระดับล่างมีแรงจูงใจในการทํางาน ได้ฝึกการทํางานที่ต้องใช้
ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น แต่จะเห็นได้ว่าศูนย์ความรับผิดชอบแต่ละศูนย์ที่อยู่ในองค์กร มีอํานาจ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ดังนั้น การจะวัดหรือประเมินผลการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องได้นั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่กิจการต้องมีการกําหนดตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม 
ยุติธรรมต่อทุกหน่วยงาน ดังจะอธิบายในรายละเอียดในหัวข้อต่อไป 
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ความส าคญัและประเภทของศนูยค์วามรบัผิดชอบ 

การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารของหน่วยงานย่อยหรือ
แผนกที่อยู่ในองค์กร จําเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานว่า 
การปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ การบัญชีตาม
ความรับผิดชอบ (Responsibility Accounting) ถือว่าเป็นแนวคิดพื้นฐานเพื่อนํามาใช้ในการวัด
และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ข้อมูลทางการบัญชีและเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับนํามาใช้
ในการบริหารจัดการ ที่อยู่บนหลักของการกระจายอํานาจและมอบหมายอํานาจความรับผิดชอบ
ให้กับหน่วยงานย่อยขององค์กร การบัญชีตามความรับผิดชอบ หมายถึง ระบบของการบัญชี
บริหารที่มีการกําหนดความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ผู้บริหารในระดับต่างๆ ได้รับมอบหมาย 
รวมท้ังเป็นระบบที่รวบรวมและนําเสนอข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อใช้ในการประเมิน
ผู้บริหารและหน่วยงานที่ผู้บริหารนั้นรับผิดชอบตามผลการปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของผู้บริหารนั้นๆ โดยหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร เรียกว่า ศูนย์
ความรับผิดชอบ (Responsibility Centers) (วรรณี เตโชโยธิน, สมชาย สุภัทรกุล และมนวิกา 
ผดุงสิทธิ์, 2558 : 232) 

การบัญชีตามความรับผิดชอบ เป็นเครื่องมือหรือเป็นระบบที่คอยเก็บรวบรวมและ
นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่ ใช้โดยศูนย์ความรับผิดชอบ  หรือหน่วยงานย่อย 
(Segments) แต่ละแห่งในองค์กรหนึ่งๆ เช่น แผนกผลิตจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตว่าต้องใช้ทรัพยากรเท่าใดสําหรับการผลิตสินค้า แผนกบุคลากรมีการ
เก็บรวบรวมจํานวนชั่วโมงการทํางานของพนักงานในแต่ละแผนก เป็นต้น และผลลัพธ์ที่เกิด
จากการใช้ทรัพยากรนั้น โดยทรัพยากรที่ใช้ไปของแต่ละแผนกจะวัดในรูปของข้อมูลที่เป็นตัว
เงินและไม่ใช่ตัวเงิน แต่สําหรับการบัญชีตามความรับผิดชอบ จะเน้นที่ข้อมูลทางการบัญชี 
ดังนั้น ข้อมูลจึงเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นตัวเงิน ซึ่งได้แก่ ข้อมูลรายได้ (Revenue) ต้นทุน 
(Costs) หรือค่าใช้จ่าย (Expenses) รวมไปถึงผลกําไรหรือขาดทุนที่หน่วยงานนั้นทําได้ เป็นต้น  

เครื่องมือหรือเทคนิคหนึ่งที่นํามาใช้เพื่อการประเมินผลการดําเนินงานสําหรับศูนย์
ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะศูนย์ความรับผิดชอบ หรือหน่วยงานย่อยที่มีอํานาจในการควบคุม
ได้ทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานย่อยหรือแผนก ทําให้สามารถแสดงให้เห็นว่าหน่วยงาน
นี้มีผลกําไรหรือขาดทุนจํานวนเท่าใด ดังนั้น การวัดหรือการประเมินผลการดําเนินงานสําหรับ
หน่วยงานลักษณะเช่นนี้ ได้แก่ การรายงานงบการเงินที่แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานของ
แต่ละส่วนงานย่อย ซึ่งการรายงานงบการเงินที่แบ่งไปตามหน่วยงานย่อยนี้เป็นการนําเอาข้อมูล
ทางการเงินเกี่ยวกับรายได้ ต้นทุน หรือ ค่าใช้จ่ายที่เป็นของหน่วยงานนั้นๆ โดยตรง รวมไปถึง
ผลกําไรหรือขาดทุนของแต่ละส่วนงานย่อยที่มีการแบ่งไปตามอํานาจหน้าที่ที่ส่วนงานนั้นดูแล
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รับผิดชอบได้ ซึ่งการรายงานงบการเงินในลักษณะเช่นนี้ เรียกว่า การรายงานของส่วนงาน 
(Segmental Report)  

การประเมินผลการดําเนินงานหน่วยงานย่อยในลักษณะนี้ จะพิจารณาจากผลกําไรหรือ
ขาดทุนของส่วนงานนั้นทําได้ การวัดผลหรือการประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานย่อยใด
ที่มีผลกําไรที่มากกว่าส่วนงานอื่น แสดงให้เห็นว่าส่วนงานย่อยนั้นมีความสามารถในการบริหาร
จัดการที่ดีกว่า เช่น ร้านกาแฟแห่งหนึ่ง เปิดให้บริการ 2 สาขา คือสาขาจังหวัดอุดรธานี และ
สาขาจังหวัดหนองคาย การรายงานของส่วนงาน ของสาขาอุดรธานี ในเดือนที่ผ่านมาสามารถ
ทํากําไรได้ 100,000 บาทต่อเดือน ส่วนสาขาหนองคาย ทํากําไรได้ 70,000 บาทต่อเดือน 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าร้านกาแฟสาขาอุดรธานีมีผลการดําเนินงานที่ดีกว่า เนื่องจากสามารถทํา
กําไรได้มากกว่าสาขาหนองคายนั่นเอง 

การพิจารณาข้อมูลจากรายงานของส่วนงานดังกล่าว เหมาะกับการประเมินผลการ
ดําเนินงานของศูนย์ความรับผิดชอบที่ดูแลรับผิดชอบได้ทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน
หน่วยงานย่อย หรือที่เรียกว่า ศูนย์กําไร (Profit Center) โดยการวัดผลการดําเนินงานจะวัดที่
ผลกําไรหรือขาดทุนที่หน่วยงานนั้นๆ ทําได้ แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานย่อยแต่ละหน่วยมี
อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน จึงจําเป็นต้องมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่แตกต่าง
กัน เพื่อให้การประเมินผลการดําเนินงานมีความเหมาะสม ผู้บริหารสามารถนําข้อมูลไปใช้ใน
การตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนั่นเอง ดังนั้น การจัดแบ่งอํานาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดย
จําแนกประเภทตามลักษณะของทรัพยากรที่หน่วยงานนั้นๆ ใช้ได้ รวมถึงสิ่งที่นํามาประเมินผล
การดําเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เป็นตัวเงินที่เป็นของหน่วยงานย่อยหรือศูนย์ความ
รับผิดชอบน้ันๆ 

 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานย่อยหรือแผนกต่างๆ 
ในองค์กร สามารถจัดแบ่งหน่วยงานแต่ละหน่วยไปตามความรับผิดชอบ ได้เป็น 4 ศูนย์ ได้แก่ 
ศูนย์ต้นทุน (Cost Centers) ศูนย์รายได้ (Revenue Centers) ศูนย์กําไร (Profit Centers) และ 
ศูนย์ลงทุน (Investment Centers) เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วน
งานย่อย หรือศูนย์ความรับผิดชอบ และตัวชี้วัดผลการประเมินการปฏิบัติงานของแต่ศูนย์ จะ
อธิบายในรายละเอียดแต่ละหัวข้อ ตามลําดับ ดังนี้  
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1. ศนูยต้์นทุน 

     ศูนย์ต้นทุน (Cost Centers) คือ หน่วยงานที่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นมีความ
รับผิดชอบ หรือมีอํานาจในการควบคุมต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแผนกของตน ซึ่งต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแผนก เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เป็นตัวเงินของทรัพยากรที่
ผู้บริหารใช้ในการดําเนินงาน แต่ผู้บริหารของหน่วยงานนี้ไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ก่อให้เกิดรายได้ ดังนั้น ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่นํามาใช้ในการประเมินผลการดําเนินงาน จึง
ควรเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ผู้บริหารผู้นั้นสามารถควบคุมได้ เช่น การเปรียบเทียบระหว่าง
ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริงกับต้นทุนตามงบประมาณหรือต้นทุนมาตรฐาน  ดังได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 6 
และบทที่ 7  

ตัวอย่างของการวัดผลการดําเนินงานของศูนย์ต้นทุน เช่น ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต
เป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าฝ่ายผลิต ถ้าต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตสูงกว่าที่ประมาณการไว้
ตามงบประมาณ หรือค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐาน แสดงว่าหัวหน้างานผู้นั้นไม่มีการควบคุมการ
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  

ศูนย์ต้นทุนมักเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้น มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการผลิตสินค้าหรือให้บริการที่สามารถวัดระดับของการผลิตหรือการให้บริการกับแผนก
อื่น ตัวอย่างของศูนย์ต้นทุน เช่น แผนกผลิตสินค้าแต่ละประเภท แผนกซ่อมบํารุงให้ลูกค้า 
แผนกติดตั้งระบบให้ลูกค้า แผนกบัญชี แผนกบุคลากร แผนประชาสัมพันธ์ แผนกวิจัยและ
พัฒนา แผนกสารสนเทศ เป็นต้น  

สําหรับศูนย์ต้นทุนนั้น ผู้บริหารมักจะมีอํานาจหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ และกําหนดงบประมาณเกี่ยวกับ
ต้นทุนท่ีจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินการตามระดับผลผลิตที่กําหนดไว้ หรืออาจเป็นงบประมาณ
กําหนดขึ้นโดยผู้บริหารระดับสูงหรือเป็นนโยบายของบริษัท 

ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงต้องสามารถทราบหรือกําหนดระดับของผลผลิตหรือปริมาณ
งานที่ต้องการ และระดับของผลผลิตที่ศูนย์ต้นทุนผลิตได้จริง นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงต้อง
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับระดับของต้นทุนที่เหมาะสมด้วย ไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถกําหนดระดับ
ของงบประมาณที่เหมาะสมและเป็นธรรมได้ 

เพื่อให้เข้าใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ต้นทุน จะขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณเทียบกับผลการปฏิบัติงานจริงของศูนย์ต้นทุน 
ดังแสดงในตัวอย่างที่ 8.1 
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ตวัอย่างท่ี 8.1  
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาข่า เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทําการผลิตและจําหน่ายกระเป๋าใบ

เล็กซึ่งเป็นของที่ระลึกที่แปรรูปจากผ้าไหม โดยฝ่ายผลิตของกลุ่มได้วางแผนการผลิตกระเป๋าใบ
เล็กแปรรูปจากผ้าไหม สําหรับเดือนธันวาคม 2561 โดยประมาณการว่าจะผลิตจํานวน 600 ชิ้น 
โดยมีข้อมูลงบประมาณต้นทุนการผลิต และต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงของแผนกผลิต ดังนี ้

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาข่า 

รายงานผลการปฏิบัติงาน - ฝ่ายผลิต 

ประจําเดือนธันวาคม 25X1 

                                                                               หน่วย : บาท 

 ต้นทุนต่อหน่วย  
 

งบประมาณ 

 

เกิดขึ้นจริง 

 

ปริมาณการผลิต   600 หน่วย 500 หน่วย 

ต้นทุนการผลิต    

   วตัถุดิบทางตรง   240 144,000 121,500 

   ค่าแรงงานทางตรง 170 102,000   91,500 

   ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร  50  30,000   26,000 

   ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่     10,000*    9,200 

รวม  286,000 248,200 

   ผลต่าง 37,800 บาท  
หมายเหตุ 

*ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่โดยประมาณ จะเท่ากับ 10,000 บาท ถ้าอยู่ในช่วงระดับการ
ผลิตระหว่าง 500 -1,000 หน่วย  

 

จากข้อมูลในรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาข่า ฝ่ายผลิต ในเดือน
ธันวาคม ปี 25X1  จะเห็นได้ว่า จากข้อมูลข้างต้นกิจการไม่สามารถนําผลต่าง 37,800 บาท ที่
ได้จากการเปรียบเทียบระหว่างผลการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ณ ระดับการผลิต 600 
หน่วย (ซึ่งมีต้นทุนการผลิตรวมโดยประมาณเท่ากับ 286,000 บาท) เทียบกับผลการปฏิบัติงาน
จริง ณ ระดับการผลิต 500 หน่วย (ซึ่งมีต้นทุนการผลิตจริง เท่ากับ 248,200 บาท) ได้ 
เนื่องจากเป็นระดับการผลิตที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความ
ถูกต้องและผู้บริหารสามารถนําข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม กิจการ
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จําเป็นต้องจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนการผลิตตามแผน
งบประมาณ ณ ระดับการผลิต ที่เท่ากับผลการปฏิบัติงานจริง นั่นคือ ณ ระดับการผลิตจริงที่ 
500 หน่วย ซึ่งสามารถแสดงรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณเทียบกับผลการ
ปฏิบัติงานจริง และแสดงผลต่างของต้นทุนการผลิต ได้ดังนี้  

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาข่า 

รายงานผลการปฏิบัติงาน - ฝ่ายผลิต 

ประจําเดือนธันวาคม 2561 

หน่วย : บาท 

 ต้นทุนต่อ
หน่วย 

งบประมาณ เกิดขึ้นจริง  

ผลต่าง 

ปริมาณการผลิต (หน่วย)  500 หน่วย 500 หน่วย  

ต้นทุนการผลิต     

  วัตถุดิบทางตรง  240 120,000 121,500 1,500** U 

  ค่าแรงงานทางตรง 170 85,000   91,500 6,500** U 

  ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร  50 25,000   26,000 1,000** U 

  ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่    10,000    9,200    800*  F  

รวม  240,000 248,200 8,200* U 

 

*ผลต่างน่าพอใจ (Favorable Variance : F)  

**ผลต่างไม่น่าพอใจ (Unfavorable Variance : U)  

  

จากข้อมูลข้างต้น ผลการวิเคราะห์จากรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต (ศูนย์
ต้นทุน) จะเห็นได้ว่า ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง เกิดผลต่าง 1,500 บาท เป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจ 

เนื่องจาก ประมาณการต้นทุนวัตถุดิบทางตรงไว้ 120,000 บาท แต่เกิดขึ้นจริงจํานวน 121,500 

บาท ซึ่งสูงกว่าที่ประมาณการเอาไว้  
ค่าแรงงานทางตรง เกิดผลต่าง 6,500 บาท เป็นผลต่างทีไ่ม่น่าพอใจ เนื่องจากประมาณ

การต้นทุนค่าแรงงานทางตรงไว้ 85,000 บาท แต่เกิดขึ้นจริงจํานวน 91,500 บาท ซึ่งสูงกว่าที่
ประมาณการเอาไว้  

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร เกิดผลต่าง 1,000 บาท เป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจ เนื่องจาก
ประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรไว้ 25,000 บาท แต่เกิดขึ้นจริงจํานวน 26,000 บาท ซึ่ง
สูงกว่าที่ประมาณการเอาไว้  
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ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ เกิดผลต่าง 800 บาท เป็นผลต่างที่น่าพอใจ เนื่องจาก 
ประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ไว้ 10,000 บาท แต่เกิดขึ้นจริงจํานวน 9,200 บาท ซึ่งต่ํา
กว่าที่ประมาณการเอาไว้ 

ดังนั้น ทําให้ต้นทุนการผลิตรวม เกิดผลต่าง 8,200 บาท เป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจ 

เนื่องจาก ต้นทุนการผลิต (รวม) ประมาณการไว้ 240,000 บาท แต่เกิดขึ้นจริงจํานวน 248,200 

บาท สูงกว่าที่ประมาณการเอาไว้ ซึ่งเกิดจากสาเหตุที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น 

 

2. ศนูยร์ายได้ 

     ศูนย์รายได้ (Revenue Centers) เป็นหน่วยงานท่ีผู้บริหารของหน่วยงานั้นมีอํานาจ
หน้าที่ในการควบคุมและรับผิดชอบหลักในการก่อให้เกิดรายได้ให้กับกิจการ ซึ่งรายได้เป็น
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่เป็นตัวเงิน เป็นตัวชี้วัดหลักที่นํามาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ หน่วยงานที่เป็นศูนย์รายได้จึงเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่มุ่งหา
รายได้เป็นหลัก ผู้บริหารของศูนย์มักจะมีอํานาจหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการ
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการขายสินค้าหรือการให้บริการลูกค้า เช่น การตลาด การจัดจําหน่าย 
เป็นต้น ตัวอย่างของหน่วยงานที่มักจะออกแบบให้เป็นศูนย์รายได้ ได้แก่ แผนกการตลาดหรือ
แผนกขาย ที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ซึ่งศูนย์รายได้นี้ อาจแบ่งไปตามชนิดของสินค้า 
หรือสายผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้จัดการของแต่ละชนิดของสินค้า หรือสายผลิตภัณฑ์ เป็นผู้บริหาร
ศูนย์รายได้ เป็นต้น 

    สําหรับการวัดผลการปฏิบัติงานของศูนย์รายได้นั้น โดยปกติผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรมักจะเป็นผู้กําหนดระดับรายได้ที่ศูนย์รายได้ควรทําให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ในแต่ละ
งวดเวลา และกําหนดงบประมาณของต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นสําหรับการสร้าง
รายได้ในระดับที่กําหนดไว้ ดังนั้น ความสําเร็จของศูนย์รายได้จึงประเมินได้จากการพิจารณา
รายได้ ทําให้รายได้ของแผนกมากที่สุดเท่าที่จะทําให้ หรือไม่ต่ํากว่าระดับรายได้ที่กําหนดโดย
ผู้บริหารระดับสูง การวัดผลการดําเนินงานของศูนย์รายได้คือ  การเปรียบเทียบรายได้ตาม
งบประมาณ กับผลการปฏิบัติงานจริง ว่าผู้บริหารสามารถสร้างรายได้ ได้จํานวนเท่าใด มี
ผลต่างในลักษณะแบบใด เป็นผลต่างที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ ถ้าทําได้ตามเป้าหมาย ก็ถือว่า
มีผลการดําเนินงานที่ดี แต่ถ้าได้ต่ํากว่าเป้าหมาย ต้องหาสาเหตุว่าเป็นเพราอะไร  

เพื่อให้เข้าใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์รายได้ จะขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณการขายเทียบกับผลการปฏิบัติงานจริงของศูนย์
รายได้ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 8.2 
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ตวัอย่างท่ี 8.2 

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาข่า มีความต้องการจะประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายขายของ
กลุ่ม ซึ่งผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของกลุ่มบ้านนาข่าจําหน่าย ประกอบด้วย กระเป๋าใบเล็ก 
ผ้าเช็ดหน้า และพวงกุญแจที่ทําจากผ้าไหม โดยมีข้อมูลประมาณการปริมาณการขาย และราคา
ขายต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท สําหรับเดือนธันวาคม 25X1 ดังนี ้

 ปริมาณการขาย
โดยประมาณ (หน่วย) 

ราคาขายต่อหน่วย 

(บาทต่อหน่วย) 
  กระเป๋าใบเล็ก 700 ใบ 650  

  ผ้าเช็ดหน้า 500 ผืน 120 

  พวงกุญแจ 450 อัน 85 

ในเดือนธันวาคม ปี 25X1 ฝ่ายขายของกลุ่มทอผ้าไหมให้ข้อมูลรายได้จากการขาย
สินค้าท่ีเกิดขึ้นจริงของของกลุ่ม ดังนี้  

 ปริมาณการขายจริง ราคาขายต่อหน่วย 

(บาทต่อหน่วย) 
  กระเป๋าใบเล็ก 720 ใบ 650  

  ผ้าเช็ดหน้า 450 ผืน 120 

  พวงกุญแจ 450 อัน  80 

  
 จากข้อมูลข้างต้น กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาข่า สามารถจัดทํางบประมาณการขายของ

ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายสินค้าที่เกิดขึ้นจริงของเดือน
ธันวาคม ปี 25X1 ได้ดังนี้  

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาข่า 

รายงานผลการปฏิบัติงาน - ฝ่ายขาย 

ประจําเดือนธันวาคม 25X1 

                                                                                          หน่วย : บาท 

 งบประมาณ เกิดขึ้นจริง ผลต่าง 

รายได้จากการขายสินค้า    

  กระเป๋าใบเล็ก  455,000 468,000   13,000* F 

  ผ้าเช็ดหน้า  60,000  54,000    6,000**U 

  พวงกุญแจ  38,250  36,000    2,250**U 

รวม 553,250 558,000    4,750**F 
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*ผลต่างน่าพอใจ (Favorable Variance) 

**ผลต่างไม่น่าพอใจ (Favorable Variance) 

 

จากข้อมูลข้างต้น ผลการวิเคราะห์จากรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มทอผ้าไหม
บ้านนาข่าฝ่ายขาย (ศูนย์รายได้) จะเห็นได้ว่า รายได้จากการขายกระเป๋าใบเล็ก  เกิดผลต่าง 
13,000 บาท เป็นผลต่างที่น่าพอใจ เนื่องจาก ประมาณการรายได้จากการขายไว้ 455,000 

บาท แต่เกิดขึ้นจริงจํานวน 468,000 บาท สูงกว่าที่ประมาณการเอาไว้ ซึ่งเกิดจากปริมาณการ
ขายจริงมีมากกว่าที่ประมาณการเอาไว้ (ขายจริงมากกว่าประมาณการไว้ 20 ใบ) 

รายได้จากการขายผ้าเช็ดหน้า เกิดผลต่าง 6,000 บาท เป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจ 

เนื่องจากประมาณการรายได้จากการขายไว้ 60,000 บาท แต่เกิดขึ้นจริงจํานวน 54,000 บาท 
ต่ํากว่าที่ประมาณการเอาไว้ ซึ่งเกิดจากปริมาณการขายจริงมีน้อยกว่าที่ประมาณการเอาไว้ 
(ขายจริงน้อยกว่าประมาณการไว้ 50 ผืน) 

และรายได้จากการขายพวงกุญแจ เกิดผลต่าง 2,250 บาท เป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจ 

เนื่องจากประมาณการรายได้จากการขายไว้ 38,250 บาท แต่เกิดขึ้นจริงจํานวน 36,000 บาท 
ต่ํากว่าที่ประมาณการเอาไว้ ซึ่งเกิดจากราคาขาย (ต่อหน่วย) จริงต่ํากว่าราคาขายที่ประมาณ
การเอาไว้ (ราคาขายจริงถูกกว่าที่ประมาณการไว้ 5 บาทต่อหน่วย) 

ดังนั้น ทําให้รายได้จากการขายสินค้าทั้งสามชนิด เกิดผลต่าง 4,750 บาท เป็นผลต่างที่
น่าพอใจ เนื่องจาก ประมาณการรายได้จากการขาย (รวม) ไว้ 553,250 บาท แต่เกิดขึ้นจริง
จํานวน 558,000 บาท สูงกว่าที่ประมาณการเอาไว้ ซึ่งเกิดจากสาเหตุที่กล่าวแล้วข้างต้น 

 

3. ศนูยก์ าไร 

      ศูนย์กําไร (Profit Centers) เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นมีอํานาจ
หน้าที่ในการควบคุมและรับผิดชอบหลักในการก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่าย ทําให้หาผลการ
ดําเนินงานในรูปของกําไรได้ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่เป็นตัวเงิน ซึ่งผลกําไรเกิดจาก
ผลต่างระหว่างระหว่างรายได้และต้นทุน และค่าใช้จ่าย 

     ศูนย์กําไรโดยปกติจึงอาจประกอบด้วย ศูนย์รายได้และศูนย์ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย 
ผู้บริหารของศูนย์กําไรมีหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งการสร้างรายได้ให้ได้มากที่สุด โดยที่มี
การใช้ทรัพยากร หรือก่อให้เกิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด ซึ่งจะเห็นได้ว่า หน้ าที่และ
ความรับผิดชอบดังกล่าว จะครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบของทั้งศูนย์รายได้ และศูนย์
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ต้นทุน ตัวอย่างของหน่วยงานที่เป็นศูนย์กําไร ได้แก่ สาขาต่างๆ ของกิจการแต่ละแห่ง เป็น
ศูนย์กําไรแทบทั้งสิ้น เป็นต้น 

     สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์กําไร โดยปกติจะวัดจากผลกําไรทาง
บัญชี ดังนี ้

 

 

 

ผลกําไรของศูนย์กําไรหรือสาขาใดที่สูงกว่ากําไรตามเป้าหมายที่กําหนดโดยผู้บริหาร
ระดับสูงย่อมแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการทํางานของศูนย์กําไร เครื่องมือหนึ่งที่
สามารถนํามาประยุกต์ใช้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์กําไร ได้แก่ รายงานของส่วน
งาน (Segmental Report) ซึ่งข้อมูลที่อยู่ในรายงานของส่วนงานนี้ จะประกอบด้วย รายได้และ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของส่วนงานย่อยหรือศูนย์กําไรนั้นๆ และพิจารณาจากผลกําไรของส่วนงาน 
(Segmented Margin) ส่วนงานใดให้กําไรที่สูงกว่าส่วนงานอื่น แสดงว่าผู้บริหารของส่วนงาน
ย่อยนั้นมีความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าส่วนงานอื่นนั่นเอง 

แต่อย่างไรก็ตามการกําหนดให้หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเป็นศูนย์กําไร อาจส่งผลเสีย
ต่อองค์กรในภาพรวม เนื่องจากสาขานั้นต้องการสร้างผลกําไรให้กับตนเองมากจนเกินไป โดย
ไม่คํานึงถึงภาพรวมขององค์กร เช่น มีการแย่งลูกค้าของสาขาอื่น หรือการขายสินค้าระหว่าง
แผนก โดยคิดราคาสินค้าที่สูงเกินไป หรือ การใช้บริการแผนกอื่นๆ โดยไม่ประหยัดต้นทุน
ให้กับแผนกอื่น เป็นต้น  
   

นอกจากนี้ การวัดผลการปฏิบัติงานของศูนย์กําไรจะพิจารณาจากผลกําไรแล้ว จึง
จําเป็นต้องคํานึงถึงประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการคํานวณผลกําไร 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การกําหนด
ราคาโอน (Transfer Prices) ของสินค้าและบริการระหว่างศูนย์กําไร และ 2) การกําหนดเกณฑ์
ในการปันส่วนค่าใช้จ่าย (Cost Allocation) ของส่วนกลางและศูนย์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อให้
เข้าใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์กําไร จะขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับการรายงานของ
ส่วนงาน ดังแสดงในตัวอย่างที่ 8.3 

 

 

 

 

 

 

ก าไร = รายได ้– ตน้ทุนและค่าใชจ้า่ย 
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ตวัอย่างท่ี 8.3 

 ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายงานแยกตามส่วนงานของบริษัทผลไม้ไทย โดยแยกส่วน
งานไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์ คือ สับปะรดกระป๋อง และเงาะกระป๋อง โดยมีข้อมูลดังนี้  

บริษัท ผลไม้ไทย จํากัด 

รายงานผลการปฏิบัติงาน - แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ 

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 

หน่วย: บาท 

 สับปะรดกระป๋อง เงาะกระป๋อง      รวม 

ยอดขาย   1,200,000   3,300,000) 4,500,000 

หัก ต้นทุนผันแปร    750,000   1,800,000 2,550,000 

กําไรส่วนเกิน  450,000 1,500,000 1,950,000 

หัก ต้นทุนคงที่:     

     ต้นทุนคงที่โดยตรง    

       ต้นทุนการผลิตคงที่   50,000  260,000   310,000 

       ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่  100,000 310,000   410,000 

       ค่าใช้จ่ายในการบริหารคงที่  120,000 350,000   470,000 

     รวมต้นทุนคงที่โดยตรง 270,000 920,000   1,190,000 

กําไรแต่ละผลิตภัณฑ์  180,000      580,000    760,000 

หัก ต้นทุนคงที่ร่วม   200,000 

กําไรจากการดําเนินงาน    560,000 

หัก ภาษีเงินได้ 20%    112,000 

กําไรสุทธิ    488,000 

 

จากข้อมูลตามรายงานแยกตามส่วนงาน จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ชนิดเงาะกระป๋องมี
กําไรแยกตามชนิดของผลิตภัณฑ์เท่ากับ 580,000 บาท ในขณะที่สัปปะรดกระป๋องมี 180,000 

บาท ซึ่งเงาะกระป๋องสามารถทํากําไรได้มากกว่าสัปปะรดกระป๋อง แสดงว่าผลการดําเนินงาน
ของสัปปะรดกระป๋องมีประสิทธิภาพในการทํางานดีกว่านั่นเอง  

ดังนั้น รายงานแยกตามส่วนงานดังแสดงรายการข้างต้น สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อยที่เป็นศูนย์กําไรได้เช่นกัน นอกเหนือจากการ
พิจารณาจากรายงานการเปรียบเทียบระหว่างผลการปฏิบัติงานตามงบประมาณกับผลการ
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ปฏิบัติงานจริง ดังได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 6 เรื่องงบประมาณยืดหยุ่น ต้นทนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์ผลต่าง 
 

4. ศนูยล์งทุน  

      ศูนย์ลงทุน (Investment Centers) หมายถึง หน่วยงานที่ผู้บริหารของหน่วยงานมี
อํานาจหน้าที่ในการควบคุมและความรับผิดชอบหลักในการลงทุนในทรัพยากรที่นํามาใช้ในการ
ดําเนินงาน เช่น ซื้อเครื่องจักร ซื้ออุปกรณ์สํานักงาน การขยายโรงงาน การขยายสาขา หรือ
ลงทุนในโครงการอื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดผลตอบแทนให้กับหน่วยงานเป็นที่น่าพอใจ นั่นคือ 
ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อกระบวนการที่ก่อให้เกิดรายได้ ค่าใช้จ่าย และการลงทุนใน
สินทรัพย์เพื่อการดําเนินงาน ศูนย์ลงทุนมีวัตถุประสงค์หลักด้านการปฏิบัติงาน 2 ข้อ ได้แก่ ใช้
ทรัพยากรที่ลงทุนไปให้เกิดผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่สูงที่สุด และลงทุนเพิ่มเม่ือการลงทุน
นั้นให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม  
      ดังนั้น ศูนย์ลงทุนมีลักษณะคล้ายกับศูนย์กําไร หรือศูนย์ลงทุนจะประกอบด้วย 
ศูนย์กําไร หลายๆ ศูนย์ก็ได้โดยมีอํานาจหน้าที่เพิ่มจากศูนย์กําไร คือ สามารถบริหารสินทรัพย์
ให้เกิดผลตอบแทนให้มากหรือน้อยได้ด้วย หรือมีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน นั่น
คือ ผู้บริหารของศูนย์ลงทุนต้องคํานึงถึงประสิทธิภาพในการลงทุนในสินทรัพย์ขององค์กรหรือ
หน่วยงานด้วยเสมอ 

       ผู้บริหารของศูนย์ลงทุนต้องบริหารเกี่ยวกับการสร้างรายได้ โดยใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ และต้องมีการลงทุนในสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ตัวอย่างของ
หน่วยงานที่มักจะออกแบบให้เป็นศูนย์ลงทุน ได้แก่ กิจการซึ่งบริหารงานโดยมีบริษัทย่อยเป็น
จํานวนมากอาจออกแบบให้บริษัทย่อยต่างๆ กิจการเป็นศูนย์ลงทุน เป็นต้น 

       การใช้ตัวชี้วัดผลผลการปฏิบัติงานที่เน้นกําไรเพียงอย่างเดียวจึงไม่เหมาะสม 
เนื่องจากศูนย์ลงทุนแต่ละแห่งใช้เงินลงทุนในจํานวนที่ไม่เท่ากัน ดังนั้น การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของศูนย์ลงทุนจะวัดผลตอบแทนการลงทุน โดยเครื่องมือที่นํามาใช้วัดผลตอบแทน
จากการลงทุน สามารถแบ่งได้ 4 วิธี ดังนี้ 1) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on 

Investment : ROI) 2) กําไรส่วนท่ีเหลือ (Residual Income : RI) 3) อัตรากําไรส่วนที่เหลือจาก
การลงทุน (Rate of Residual Return on Investment : Rate of RRI) และ 4) มูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added : EVA) หรือกําไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic 

Profit) เพื่อให้เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดผลการดําเนินงานของศูนย์ลงทุนทั้ง 4 วิธี จะอธิบายและ
แสดงการคํานวณ แต่ละวิธีดังนี้ 
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4.1 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 

               อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI) เป็น
เครื่องมือที่นํามาใช้ในการวัดผลการดําเนินงาน โดยการคํานวณจะนําเอากําไรจากการ
ดําเนินงาน (Operating Income) ของหน่วยงานที่เป็นศูนย์ลงทุน ด้วยเงินลงทุนในสินทรัพย์ 
(Invested Assets) ของหน่วยงานนั้น หรือเงินลงทุนในโครงการนั้น โดยกําไรจากการ
ดําเนินงาน ได้แก่ กําไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ (Earnings Before Interest and Tax : 

EBIT) ส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์อาจแทนค่าด้วยสินทรัพย์รวมสิ้นปี หรือ สินทรัพย์ถัวเฉลี่ยก็ได้ 
ดังนั้น การคํานวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน สามารถคํานวณได้ดังนี้  

 

 

 

 

           โดยท่ี สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย สามารถคํานวณ ได้ดังนี้  
 

 

 

 

            เกณฑก์ารพิจารณา : 
          อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนยิ่งมีค่ามาก แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานนั้นมี

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ หรือนําสินทรัพย์นั้นไปก่อให้เกิดรายได้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่ขึ้นนั่นเอง 

          
          เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการคํานวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

สามารถแสดงการคํานวณในตัวอย่างที่ 8.4  
 

 

 

 

 

ROI       =    ก าไรจากการด าเนินงาน x 100 

           สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 

 

สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  = สนิทรพัยร์วมตน้งวด + สนิทรพัยร์วมปลายงวด 

          2 
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ตวัอย่างท่ี 8.4  
บริษัท เครื่องหอม จํากัด มีการแบ่งให้สาขาที่จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์ลงทุน โดยสาขา

อุดรธานี กําไรจากการดําเนินงานสําหรับปีเท่ากับ 1,500,000 บาท และมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ
10,000,000 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ของสาขาจังหวัดอุดรธานี เท่ากับเท่าใด 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถคํานวณ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ได้ดังนี้  
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) = กําไรจากการดําเนินงาน  x 100 

         สินทรัพย์รวม 

            =   1,500,000  x 100 

                10,000,000 

             =   15 % 

   

ดังนั้น อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของสาขาอุดรธานี เท่ากับ 15 % 

  

การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน นอกจากคํานวณได้จากสูตรข้างต้นแล้ว 
สามารถคํานวณโดยใช้สูตร Du Pont Formula ได้เช่นกัน ซึ่งวิธีการนี้ จะแยกพิจารณาออกเป็น 
2 ส่วน คือ การวัดความสามารถของการทํากําไรของหน่วยงาน และ การบริหารสินทรัพย์จาก
การดําเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งแสดงการคํานวณ ได้ดังนี้ 

 

 

     

โดยท่ี อัตรากําไร  สามารถแสดงการคํานวณ ได้ดังนี้  
 

 

 

   

และ อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย สามารถคํานวณ ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

ROI  =    อตัราก าไร x อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่   
 

อตัราก าไร    =     ก าไรจากการด าเนินงาน                

                  (Profit Margin)                           ยอดขาย                X 100 

 อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ =           ยอดขาย 

              (Asset Turnover)                       สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 
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ตวัอย่างท่ี 8.5  
จากข้อมูลในตัวอย่าง 8.4 สามารถคํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนโดยใช้ 

Du Pont Formula ศูนย์ลงทุนมีกําไรจากการดําเนินงานสําหรับปีเท่ากับ 1,500,000 บาท 
ยอดขายเท่ากับ 2,500,000 บาท และมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ10,000,000 บาท  

 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถคํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนโดยใช้  
Du Pont Formula ได้ดังนี้ 

 

ROI  =   กําไรจากการดําเนินงาน   X           ยอดขาย 

                         ยอดขาย                                    สินทรัพย์รวม 

=   1,500,000  x 100     x   2,500,000   
     2,500,000       10,000,000 

           
=     60 % x 0.25 เท่า 

  =     15 %              
ดังนั้น บริษัท เครื่องหอม จํากัดสาขาอุดรธานี มีอัตรากําไรเท่ากับ 60% และอัตราการ

หมุนเวียนของสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.25 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สาขาอุดรธานีมีความสามารถ
ในการทํากําไรได้สูงมาก แต่มีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ
เท่าไร เนื่องจากการหมุนเวียนของสินทรัพย์มีน้อย และจากผลดังกล่าว ทําให้บริษัทมีอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ 15 % ดังนั้น การคํานวณหาค่า ROI โดยใช้สูตร Du Pont 

Formula มีความละเอียด และชัดเจน สามารถแยกประเด็นการพิจารณาได้ดีกว่าการหาค่า ROI 

โดยใช้สูตรแรก 

 

4.2 ก าไรส่วนท่ีเหลือ  
               กําไรส่วนที่เหลือ (Residual Income : RI) หมายถึง กําไรส่วนที่เหลือ

สําหรับผู้ถือหุ้น หลังจากองค์กรได้จ่ายชําระคืนทรัพยากรทางการเงินที่ใช้ไปในกระบวนการทาง
ธุรกิจ หรือเป็นการเปรียบเทียบกําไรจากการดําเนินงานกับผลตอบแทนขั้นต่ําที่ต้องการจาก
การลงทุน สามารถคํานวณได้ดังนี้  

               กําไรส่วนท่ีเหลือ (RI) แสดงเป็นสูตรการคํานวณได้ดังนี้ 
 

 
RI    =    ก าไรจากการด าเนินงาน – ผลตอบแทนขัน้ต ่าทีต่อ้งการ 

=    ก าไรจากการด าเนินงาน – (อตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าทีต่อ้งการ X สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่) 

 

X 100 
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            เกณฑก์ารพิจารณา : 
          กําไรส่วนที่เหลือยิ่งมีจํานวนสูง แสดงว่าแผนก โครงการหรือการลงทุนนั้นมี

ความเหมาะสม น่าลงทุน หรือถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างโครงการแต่ละโครงการ โครงการที่มี
กําไรส่วนท่ีเหลือสูงกว่า ย่อมน่าลงทุนมากกว่า 

          เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ลงทุน
โดยใช้กําไรส่วนท่ีเหลือมาพิจารณา จึงขอยกตัวอย่างและแสดงการคํานวณ ดังแสดงในตัวอย่าง
ที่ 8.6 

 

ตวัอย่างท่ี 8.6  
บริษัท สหพัฒน์ จํากัด ได้กําหนดให้แผนกขายสินค้าชนิดหนึ่ง เป็นศูนย์ลงทุน โดย

แผนกนี้มีสินทรัพย์จากการดําเนินงานรวม 10,000,000 บาท รายได้จากการขายสินค้า 
3,500,000 บาท และมีต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 2,000,000 บาท บริษัทต้องการ
อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําจากการลงทุนในสินทรัพย์ 11.00 % ต่อปี กิจการสามารถคํานวณกําไร
ส่วนท่ีเหลือ (ไม่คํานึงถึงภาษี) ได้เท่ากับเท่าไร 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถคํานวณหากําไรส่วนท่ีเหลือ ได้ดังนี้  
RI = กําไรจากการดําเนินงาน – (อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ต้องการ X สินทรัพย์รวม) 

= 1,500,000 - (11.00 % x 10,000,000) 

= 1,500,000 - 1,100,000   
= 400,000 บาท 

 

4.3 อตัราก าไรส่วนท่ีเหลือจากการลงทุน  
              อัตรากําไรส่วนที่เหลือจากการลงทุน (Rate of Residual Return on 

Investment : Rate of RRI) เป็นเครื่องมือที่นํามาใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ลงทุนได้ 
และสามารถนํามาแทนวิธีกําไรส่วนที่เหลือ ในกรณีที่ถ้าโครงการหนึ่งมีกําไรส่วนที่เหลือน้อย 
อาจเป็นเพราะกิจการได้นําเงินมาลงทุนจํานวนน้อยกว่า เม่ือเทียบกับสินทรัพย์หรือโครงการอื่น
ที่ให้กําไรส่วนที่เหลือจากการลงทุนมากกว่า วิธีนี้จะนําเอากําไรส่วนท่ีเหลือไปหารด้วยสินทรัพย์
รวมถัวเฉลี่ย หรือเงินลงทุนในโครงการใดโครงการหนึ่ง ดังนั้น กําไรส่วนที่เหลือจากการลงทุน 
สามารถคํานวณได้ดังนี้ 
 

 

            เกณฑก์ารพิจารณา : 
   อตัราก าไรส่วนทีเ่หลอืจากการลงทุน  =    ก าไรส่วนทีเ่หลอื 

                สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ X 100 
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          อัตรากําไรส่วนที่เหลือจากการลงทุนยิ่งมีค่าสูง แสดงว่าแผนก โครงการหรือ
การลงทุนนั้นมีความเหมาะสม น่าลงทุน หรือถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างโครงการแต่ละโครงการ 
โครงการที่มีกําไรส่วนท่ีเหลือจากการลงทุนสูงกว่า ย่อมน่าลงทุนมากกว่า 

          เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ลงทุน
โดยใชอ้ัตรากําไรส่วนที่เหลือจากการลงทุนมาพิจารณา จึงขอยกตัวอย่างและแสดงการคํานวณ 
ดังแสดงในตัวอย่างที่ 8.7 

  

ตวัอย่างท่ี 8.7  
 จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 8.6 บริษัทสามารถคํานวณหาอัตรากําไรส่วนที่เหลือจากการ
ลงทุนได้ดังนี้  
          อัตรากําไรส่วนที่เหลือจากการลงทุน  =    กําไรส่วนท่ีเหลือ 

                          สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย 

      =       400,000 

            10,000,000  

      =    4% 

 

4.4 มลูค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร ์ 
               มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added : EVA) เป็นกําไร

ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะเกิดขึ้นเม่ือผลตอบแทนของเงินลงทุนสูงกว่าต้นทุนทางการเงินของเงิน
ลงทุนถัวเฉลี่ย ส่งผลให้มูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เครื่อ งมือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานน้ีมีหลักการประเมินเช่นเดียวกันกับกําไรส่วนท่ีเหลือ (RI) นั่นคือ กิจการจะทําการวัด
ว่าผู้ถือหุ้นมีความม่ังคั่งเพิ่มขึ้นหรือไม่ ถ้าค่า EVA เป็นบวก แสดงว่าบริษัทมีมูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตร์ ในทางตรงกันข้ามถ้าค่า EVA มีค่าติดลบ แสดงว่าการดําเนินงานของบริษัทกําลัง
ลดเงินลงทุน ซึ่งมีผลทําให้ธุรกิจไม่สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว 

ในการคํานวณหาค่า EVA กิจการจะใช้กําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษีหักด้วย 
ผลตอบแทนของเงินลงทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVA) สามารถ
คํานวณได้ดังนี้  
EVA    = กําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี – ผลตอบแทนของเงินลงทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 

= กําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี – (อัตราต้นทุนของเงินลงทุนถัวเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก  
                                                       X สินทรัพย์รวมถวัเฉล่ีย) 

X 100 

X 100 



350  

 

โดยท่ี กําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี สามารถคํานวณ ได้ดังนี้  
 

กําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี  = กําไรจากการดําเนินงาน – ภาษีเงินได้ 
หรือ 

กําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี  = กําไรจากการดําเนินงาน X (1 – อัตราภาษีเงินได้) 
 

กําไรจากการดําเนินงาน สามารถคํานวณ ได้ดังนี้  
 

กําไรจากการดําเนินงาน       = ยอดขาย – ต้นทุนขาย – ค่าใช้จ่ายในการ  
              ดําเนินงาน 

 

และ อัตราต้นทุนของเงินลงทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (Weighted Average Cost of 

Capital : WACC) สามารถคํานวณ ได้ดังนี้  
 

อัตราต้นทุนของเงินลงทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก = Kd (1 - T) x D/สินทรัพย์รวมถัวเฉล่ีย 

         (WACC)           + Ke x E/สินทรัพย์รวมถัวเฉล่ีย 

 

โดยท่ี  
Kd = อัตราต้นทุนทางการเงินของแหล่งหนี้หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 

Ke= อัตราต้นทุนทางการเงินของแหล่งของเจ้าของ 

T = อัตราภาษีเงินได้ 
D = จํานวนเงินทุนจากแหล่งหนี้ 
E = จํานวนเงินทุนจากแหล่งเจ้าของ 
 

เกณฑก์ารพิจารณา : 
          มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ยิ่งมีจํานวนสูงหรือมีค่าเป็นบวก แสดงว่าแผนก 

โครงการหรือการลงทุนนั้นมีความเหมาะสม น่าลงทุน หรือถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างโครงการ
แต่ละโครงการ โครงการที่มีมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์สูงกว่า ย่อมน่าลงทุนมากกว่า 

 

            เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ลงทุน
โดยใช้มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์มาพิจารณา จึงขอยกตัวอย่างและแสดงการคํานวณ ดังแสดง
ในตัวอย่างที่ 8.8  
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ตวัอย่างท่ี 8.8  

บริษัท อุดรแสนสิริ จํากัด มีโครงการขายบ้านจัดสรรโครงการหนึ่ง ซึ่งถือเป็นศูนย์
ลงทุน โดยโครงการนี้มีกําไรจากการดําเนินงานเท่ากับ 3,500,000 บาท และใช้เงินสําหรับการ
ลงทุนในสินทรัพย์เพื่อการดําเนินงานรวมถัวเฉลี่ย 20,000,000 บาท กิจการสามารถคํานวณหา
อัตราต้นทุนของเงินลงทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก และมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ได้เท่ากับเท่าไร 

ถ้าบริษัทฯ มีข้อมูลอัตราต้นทุนทางการเงินจากแต่ละแหล่งดังนี้  
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม           8.00 % 

อัตราต้นทุนทางการเงินของแหล่งของเจ้าของ         12.50 % 

จํานวนเงินทุนจากแหล่งหนี้   7,000,000 บาท 

จํานวนเงินทุนจากแหล่งเจ้าของ 13,000,000 บาท 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล            20 % 

 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถคํานวณหาอัตราต้นทุนของเงินลงทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก  

ได้ดังนี้ 
อัตราต้นทุนของเงินลงทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก = Kd (1 - T) x D/สินทรัพย์รวมถัวเฉล่ีย 

                     + Ke x E/สินทรัพย์รวมถัวเฉล่ีย 

     = 8.00%(1-0.20) x (7,000,000/20,000,000) 

        +12.50% x (13,000,000/20,000,000) 

      = (6.4% x 0.35) + (12.5% x 0.65)  

      = 2.24% + 8.125% 

      = 10.365% 

 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถคํานวณหามูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ ได้ดังนี้  
EVA = กําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี – (อัตราต้นทุนของเงินลงทุนถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก 

                 X เงินลงทุนในสินทรัพย์รวมถัวเฉล่ีย) 
= 3,500,000 - (10.365 % x 20,000,000) 

= 3,500,000 - 2,073,000   
= 1,427,000 บาท 
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ตวัอย่างท่ี 8.9 

บริษัท  เจริญศรี จํากัด มีแผนกย่อยอยู่ 2 แผนก ประกอบด้วย แผนกสุภาพบุรุษ และ
สุภาพสตรี ซึ่งผู้จัดการแต่ละแผนกสามารถตัดสินใจในด้านการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อใช้ในการ
ดําเนินงานของแผนกได้ ซึ่งถือเป็นการบริหารแบบศูนย์ลงทุน โดยมีข้อมูลงบกําไรขาดทุนอย่าง
ย่อของแต่ศูนย์ (แผนก) ดังนี้ 

บริษัท เจริญศรี จํากัด 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 

             หน่วย : บาท  

 แผนกสภุาพบรุษุ แผนกสภุาพสตรี รวม 

ยอดขาย 1,500,000 2,000,000 3,500,000 

หัก ต้นทุนผันแปร        600,000 890,000 1,490,000 

กําไรส่วนเกิน           900,000 1,110,000 2,010,000 

หัก ต้นทุนคงที่โดยตรง 350,000          450,000 800,000 

กําไรจากการดําเนินงาน     550,000            660,000 1,210,000 

 

 นอกจากนี้ ผู้จัดการแต่ละแผนกลงทุนในสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยแยกตามแผนกดังนี้ 
แผนกสุภาพบุรุษ   แผนกสุภาพสตรี     

เงินลงทุนในสินทรัพย์ถัวเฉลี่ย      3,500,000                  5,000,000  

อัตราผลตอบแทนขั้นต่ํา   10.00 %       10.00 % 

อัตราต้นทุนของเงินลงทุน 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก    10.365%  10.365% 

อัตราภาษีเงินได้ 20% 

 

 ผู้บริหารของบริษัทต้องการจะประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนกทั้งสองแผนก โดย
พิจารณาจากเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติทั้ง 4 วธิี  

จากข้อมูลข้างต้น สามารถคํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ได้ดังนี้  
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) = กําไรจากการดําเนินงาน  x 100 

         สินทรัพย์รวม 
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ROI - แผนกสุภาพบุรุษ  =    550,000 

                3,500,000     

= 15.71% 

ROI – แผนกสุภาพสตรี  =   660,000 

             5,000,000     

= 13.20%    

 

กําไรส่วนท่ีเหลือ (RI)  = กําไรจากการดําเนินงาน – (อัตราผลตอบแทนขั้นต่ํา  
   X สินทรัพย์รวม) 

RI – แผนกสุภาพบุรุษ   = 550,000 – (10% x 3,500,000) 

      = 550,000 – 350,000 

      = 200,000 บาท 

RI – แผนกสุภาพสตรี  = 660,000 – (10% x 5,000,000) 

      = 660,000 – 500,000 

      = 160,000 บาท 

 

อัตรากําไรส่วนท่ีเหลือจากการลงทุน  =    กําไรส่วนท่ีเหลือ 

                          สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย 

 

RRI - แผนกสุภาพบุรุษ  =    200,000 

                   3,500,000     

=    5.71 % 

   RRI - แผนกสุภาพสตรี  =    160,000 

                   5,000,000     

=   3.20 % 

 

 

 

 

 

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 
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EVA - แผนกสุภาพบุรุษ  = กําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี – (WACC 

            X เงินลงทุนในสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย) 
= 550,000 – (550,000 x 0.2)  

           - (10.365 % x 3,500,000) 

= 440,000 - 362,775   
=-77,225 บาท 

EVA - แผนกสุภาพสตรี  = 660,000 – (660,000 x 0.2)   

    - (10.365 % x 5,000,000) 

= 528,000 - 518,250   
= 9,750 บาท 

 

 ดังนั้น จากข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของทั้งสองแผนก ได้แก่ แผนก
สุภาพบุรุษ และแผนกสุภาพสตรี จะเห็นได้ว่า ผลการดําเนินงานของแผนกสุภาพบุรุษมี ค่า 
ROI เท่ากับ 15.71% ค่า RI เท่ากับ 200,000 บาท ค่า RRI เท่ากับ 5.71% และ ค่า EVA 

เท่ากับ 77,225 บาท ซึ่งมากกว่า แผนกสุภาพสตรี ซึ่งมีค่า ROI เท่ากับ 13.20% ค่า RI เท่ากับ 
160,000 บาท ค่า RRI เท่ากับ 3.20%  และค่า EVA เท่ากับ 9,750 บาท แสดงว่า แผนก
สุภาพบุรุษมีประสิทธิภาพในการทํางานได้ดีกว่าแผนกสุภาพสตรีน่ันเอง 

 

การก าหนดราคาโอน 

ราคาโอน (Transfer Price) หมายถึง ราคาหรือค่าตอบแทนที่เรียกเก็บระหว่าง
หน่วยงานภายในองค์กรสําหรับการขายสินค้าหรือให้บริการระหว่างกัน ราคาโอนเป็นเครื่องมือ
ของระบบควบคุมเชิงจัดการที่องค์กรซึ่งมีการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ สามารถนํามาใช้
ในการประสานงานเพื่อทําธุรกรรมระหว่างหน่วยงานย่อยภายในองค์กร รวมทั้งใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยงานย่อย  (วรรณี เตโชโยธิน, สมชาย สุภัทร
กุล และมนวิกา ผดุงสิทธิ์, 2558)   

ราคาโอน เกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่หน่วยงานหนึ่งโอนสินค้าหรือการบริการให้กับอีก
หน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน ซึ่งต้องมีการกําหนดราคาให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ใน
ภาพรวมของบริษัท ราคาโอนจะถือว่าเป็นต้นทุนของแผนกผู้รับโอน เช่น แผนกผู้ซื้อสินค้าหรือ
การบริการนั้น และจะเป็นรายได้ของแผนกผู้โอน ได้แก่ แผนกขายสินค้าหรือการบริการ  
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ความส าคญัของราคาโอน 

ราคาโอนมีความสําคัญสําหรับหน่วยงานย่อยที่มีลักษณะเป็นศูนย์กําไร และศูนย์ลงทุน 
เนื่องจากราคาโอนเป็นรายได้ของหน่วยงานของผู้โอนสินค้า (ผู้ขาย) และเป็นต้นทุนของ
หน่วยงานของผู้รับโอนสินค้า (ผู้ซื้อ) ที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน ดังนั้น จึงส่งผลกระทบต่อกําไรของ
หน่วยงานที่มีการติดต่อประสานงานระหว่างกัน เนื่องจากผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารของ
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นผู้โอนหรือผู้รับโอนสินค้าจะถูกประเมินผลการดําเนินงานด้วยกําไรของ
หน่วยงานนั้นๆ ไม่ใช่กําไรรวมขององค์กร ผู้บริหารจึงพิจารณาผลกระทบของรายได้และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีผลกระทบต่อกําไรของหน่วยงาน
ตนเองเป็นหลัก  

นอกจากนี้ ราคาโอนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของการทํากําไรในภาพรวมของ
บริษัทเช่นกัน เนื่องจากการกําหนดราคาโอนที่สูงหรือต่ํากว่าราคาตลาด ทําให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน ผู้บริหารของหน่วยงานหนึ่งอาจตัดสินใจไม่ทําการโอนสินค้าให้กับ
อีกแผนกหน่ึงก็ได้ ถ้าราคาขายต่ําเกินไป หรือผู้รับโอนไม่ยอมรับโอนสินค้าก็ได้ถ้าหากได้ราคา
ที่สูงเกินไป ผู้บริหารของหน่วยงานผู้รับโอนอาจตัดสินใจจัดหาแหล่งซื้อสินค้าใหม่ โดยมุ่งเน้น
แต่ผลประโยชน์ของหน่วยงานตนเป็นหลัก เป็นต้น 

ธุรกิจส่วนใหญ่สามารถใช้กําไรจากการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานย่อย เป็นตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อยนั้น รวมทั้งใช้เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของผู้บริหารของหน่วยงานย่อย ดังนั้น การกําหนดราคาโอนที่
เหมาะสมจะช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานย่อยมีเป้าหมายร่วมกัน ทําให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในภาพรวม ตามที่กําหนดไว้แผนกลยุทธ์ขององค์กร ราคาโอนที่เหมาะสมควร
เป็นราคาที่ทําให้ผู้บริหารของหน่วยงานย่อยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ว่าหน่วยงานสาม
รถเลือกที่จะทํากิจกรรมที่ทําให้ผลประโยชน์ทั้งของหน่วยงานและขององค์กรเพิ่มขึ้นหรือไม่  

การกําหนดราคาโอนที่เหมาะสมทําให้การวัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานมีความ
ถูกต้อง และส่งผลต่อการกําหนดผลตอบแทนของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อย
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้องมากขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ ราคาโอนมักจะเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับ
ศูนย์กําไรและศูนย์การลงทุนที่มีรายการซ้ือขายระหว่างกัน  

ดังนั้น การกําหนดราคาโอนจึงมีบทบาทสําคัญหลายประการต่อผลการดําเนินงานของ
หน่วยงานย่อยและต่อองค์กรในภาพรวม ดังนี้  

1. บทบาทของราคาโอนในฐานะที่เป็นเครื่องมือวัดผลการดําเนินงานของหน่วยงาน
ย่อย หากไม่มีราคาโอน จะทําให้ไม่สามารถวัดรายได้ของหน่วยงานผู้โอน หรือค่าใช้จ่ายของ
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หน่วยงานผู้รับโอนได้ ทําให้ไม่สามารถจัดทํารายงานทางการเงินเพื่อประเมินผลงานของ
หน่วยงานย่อยท่ีได้รับมอบอํานาจในการตัดสินใจได้ 

2. บทบาทในการกําหนดภาระภาษีขององค์กร เนื่องจากหน่วยงานย่อยบางหน่วยงาน 
เช่น สาขาของบริษัทบางแห่ง เป็นหน่วยงานอิสระตามกฎหมาย เช่น บริษัทข้ามชาติ ซึ่งมีการ
ดําเนินงานในพื้นที่ที่มีอัตราภาษีแตกต่างกัน ราคาโอนที่ถูกกําหนดต่างพื้นที่กัน จะทําให้ภาษี
ของหน่วยงานผู้โอนและผู้รับโอนที่ต้องจ่ายให้กับรัฐแต่ละแห่ง มีความแตกต่างกัน ถึงแม้ว่า
รายได้ของหน่วยงานผู้โอนและค่าใช้จ่ายของหน่วยงานผู้รับโอนจะเป็นจํานวนเดียวกันก็ตาม 

 

วิธีการก าหนดราคาโอน 

การกําหนดราคาโอนมีวิธีการคล้ายกับการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ นั่น
คือ การใช้ต้นทุนเพื่อกําหนดราคาโอน (Cost – Based Pricing) หรือการใช้ราคาตลาดเพื่อ
กําหนดราคาโอน (Market – Based Pricing) ดังได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 8 แต่การกําหนดราคา
โอนเป็นราคาที่ตกลงซื้อขายระหว่างกันระหว่างหน่วยงานที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน ดังนั้น ราคา
โอนจึงอาจมีข้อจํากัดมากกว่าราคาขายของสินค้าทั่วไปที่ขายในตลาด หลักเกณฑ์ทั่วไปในการ
กําหนดราคาโอนของหน่วยงานผู้โอนหรือผู้ขาย โดยทั่วไปวิธีการกําหนดราคาโอนการกําหนด
ราคาโอน สามารถจําแนกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ ราคาโอนที่อิงกับราคาตลาด (Market – 

Based Transfer Price) ราคาโอนที่อิงกับต้นทุน (Cost - Based Transfer Price) และราคาโอน
ทีอ่ิงกับการเจรจาต่อรองกัน (Negotiated Transfer Price) ซึ่งสามารถอธิบายแต่ละวิธี ดังนี้  

 

1. ราคาโอนท่ีอิงกบัราคาตลาด  
      สินค้าหรือบริการที่หน่วยงานย่อยโอนให้แก่กันถ้าหากมีจําหน่ายหรือให้บริการใน

ตลาดจะใช้การกําหนดราคาโอนโดยอิงกับราคาตลาด (Market – Based Transfer Price) คือ 

ราคาของสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันที่มีขายอยู่ทั่วไป และเป็นราคาที่บุคคลภายนอกซื้อ
ขายกันในตลาดอยู่แล้ว ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว จะใช้ราคาตลาดหักด้วยต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ เช่น ค่า
นายหน้า ค่าขนส่ง เป็นต้น ในกรณีที่หน่วยงานผู้โอนไม่มีกําลังการผลิตเหลือ ราคาโอนที่ต่ํา
ที่สุด ที่หน่วยงานผู้โอนยอมรับได้ คือ ราคาตลาด เพราะถ้าหน่วยงานผู้รับโอนเสนอราคารับซื้อ
ต่ํากว่านี้ หน่วยงานผู้โอนสามารถขายสินค้าให้กับลูกค้าภายนอกในราคาตลาดได้ และในกรณีที่
หน่วยงานผู้รับโอนมีทางเลือกในการซ้ือสินค้าจากผู้ขายรายอื่น ราคาโอนสูงสุดที่หน่วยงานผู้รับ
โอนยอมรับได้ คือ ราคาตลาด เช่นกัน เพราะถ้าหน่วยงานผู้โอนตั้งราคาโอนที่สูงกว่าราคา
ตลาด หน่วยงานผู้รับโอนก็สามารถซื้อสินค้านั้นได้จากผู้ขายภายนอก แต่อย่างไรก็ตาม ราคา
โอนอาจมีการปรับราคาเพื่อให้สะท้อนกับลักษณะของสินค้าหรือบริการที่โอนระหว่างกัน ซึ่ง
อาจจะมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างจากสินค้าหรือบริการอื่นๆ  
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      การใช้ราคาตลาดในกรณีที่ตลาดมีการแข่งขันทําให้หน่วยงานมีความเป็นอิสระต่อ
กัน สามารถใช้สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและความสามารถของการทํา
กําไรของแต่ละหน่วยงานย่อย ศูนย์ความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับการกําหนดราคาโอนวิธีราคา
ตลาด ได้แก่ ศูนย์กําไรและศูนย์ลงทุน เนื่องจากผู้บริหารของหน่วยงานนี้มีหน้าที่ควบคุมและ
รับผิดชอบในการสร้างรายได้ และควบคุมต้นทุนในหน่วยงานของตน และสามารถทําให้เกิดผล
กําไรของหน่วยงานได้ 

 

2. ราคาโอนท่ีอิงกบัต้นทุน 

     การกําหนดราคาโอนโดยอิงกับต้นทุน (Cost - Based Transfer Price) ซึ่งเป็นการ
กําหนดราคาโอน โดยใช้ต้นทุนของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นฐานในการคํานวณ ซึ่งสามารถ
คํานวณต้นทุนโดยใช้วิธีต้นทุนเต็ม หรือต้นทุนผันแปร และบวกกําไรส่วนเพิ่มเข้าไปกับต้นทุน  

     ดังนั้น การกําหนดราคาโอนจากราคาต้นทุน สามารถกําหนดให้ราคาเท่ากับต้นทุน
ของหน่วยงานผู้โอน หรือผู้ผลิตสินค้าหรือบริการ หรือยอมให้หน่วยงานผู้ผลิตสินค้าหรือบริการ
บวกกําไรส่วนเพิ่มจากราคาทุนได้ ดังนี้  

 

 

 

     ประเด็นของการกําหนดราคาโอนที่อิงกับต้นทุน ได้แก่ ต้นทุนที่จะใช้เป็นฐานใน
การคํานวณราคาโอนจะใช้ต้นทุนประเภทใด ซึ่งอาจจะเป็นต้นทุนมาตรฐาน (Standard Costs) 
หรือต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น (Actual Costs) ซึ่งต้นทุนมาตรฐาน คือ ต้นทุนที่ควรจะเกิดขึ้น เม่ืออยู่
ภายใต้การผลิตที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด หากหน่วยงานผู้โอนผลิตสินค้าหรือบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนต้นทุนจริง คือ ต้นทุนที่หน่วยงานผู้โอนจ่ายจริงเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการที่
จะโอน  

     ซึ่งต้นทุนแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน เช่น การใช้ต้นทุนมาตรฐาน
เป็นฐานในการกําหนดราคาโอน มีข้อดีคือ ความไม่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานผู้โอนหรือ
ผู้ผลิตจะไม่ถูกผลักไปเป็นภาระของหน่วยงานผู้รับโอน เพราะมีต้นทุนที่กําหนดไว้ก่อนล่วงหน้า
อยู่แล้ว แต่ทางตรงกันข้าม หากต้นทุนที่ใช้ในการคํานวณราคาโอน คือต้นทุนจริง นั่นคือต้นทุน
เกิดขึ้นจํานวนเท่าใด ก็จะผลักภาระไปให้กับผู้รับโอน ซึ่งผู้โอนไม่พยายามที่จะประหยัดต้นทุน 
หรือไม่อยู่ภายใต้การผลิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะไม่ส่งผลดีต่อองค์กรโดยภาพรวม 

ราคาโอน  = ตน้ทุน + ก าไรทีต่อ้งการ 
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     ดังนั้น ในทางปฏิบัติ การกําหนดราคาโอนโดยอิงกับต้นทุน ต้องกําหนดให้แผนกที่
โอนไม่สามารถโอนความไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานให้กับแผนกผู้รับโอนได้ นั่นคือ การ
กําหนดราคาโอนโดยอิงจากงบประมาณของต้นทุนท้ังหมดหรือต้นทุนมาตรฐาน ดังนั้น ความไม่
มีประสิทธิภาพในการทํางานจึงไม่มีผลกระทบต่อราคาโอน 

     การกําหนดราคาโอนโดยอิงกับต้นทุนได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งอาจจะมาจาก
ความง่ายในการนําไปปฏิบัติ 

 

3. ราคาโอนท่ีอิงกบัการเจรจาต่อรองกนั  
     การกําหนดราคาโอนอีกวิธีหนึ่ง คือ การกําหนดราคาโอนโดยอิงกับการเจรจา

ต่อรอง (Negotiated Transfer Price) ของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานผู้โอนและผู้รับ
โอน โดยมีฝ่ายบริหารส่วนกลางมาร่วมในการเจรจาต่อรองด้วย เพื่อให้การต่อรองนําไปสู่
ผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร ไม่ใช่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเท่านั้น  

     ราคาโอนที่อิงกับการเจรจาต่อรองเป็นการกําหนดราคาโอนจากการตกลงร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานผู้โอนและผู้รับโอน โดยทั้งสองฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน ดังนั้น วิธีการ
กําหนดราคาโอนวิธีนี้ จึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
สามารถใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ ดังนั้น ราคาโอนที่อิงกับการเจรจาต่อรองนี้น่าจะ
เป็นราคาโอนที่มีความเหมาะสมที่สุด เพราะเป็นราคาที่ฝ่ายต่างๆ มีส่วนร่วมในการกําหนด และ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยอมรับได้ เนื่องจากแต่ละฝ่ายต่างก็มองประเด็นที่ทําให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ทุกๆ ฝ่าย และส่งผลให้องค์กรในภาพรวมได้ประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกัน 

     แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการกําหนดราคาโอนโดยอิงกับการเจรจาต่อรอง เป็นวิธีการที่
ต้องใช้เวลามาก ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารของฝ่ายที่เจรจาต่อรองและผู้บริหารระดับสูงที่ต้องกํากับ
ดูแลการต่อรอง หรือ การต่อรองอาจทําให้ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ ผลสําเร็จของหน่วยงานที่มาเจรจาต่อรองกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถหรือทักษะใน
การต่อรองของผู้บริหารแต่ละฝ่าย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
นั้นๆ โดยตรง และที่สําคัญ คือ ราคาโอนที่ได้จากการเจรจาต่อรองอาจไม่เหมาะสม ส่งผลให้
ผลประโยชน์ขององค์กรในภาพรวมลดลงก็เป็นได้  

     ดังนั้น จากข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกําหนดราคาโอนทั้ง 3 วิธี สามารถสรุปเป็น
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการกําหนดราคาโอนของหน่วยงานผู้โอน รวมไปถึงราคาที่ผู้รับโอนยอมรับ
ได้ ซึ่งกําหนดราคาโอนได้ดังนี้  

     ในส่วนของผู้โอนหรือผู้ขาย ราคาโอนจะต้องครอบคลุมต้นทุนผันแปรที่ผลิตสินค้า
ให้กับผู้รับโอน รวมกับต้นทุนค่าเสียโอกาสที่จะขายให้กับบุคคลภายนอก ดังนั้น ราคาโอนที่
ผู้รับโอนยอมรับได้ สามารถแสดงการคํานวณ ได้ดังนี้  
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ราคาของผู้โอน  ≥  ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยสําหรับการผลิตสินค้าที่โอน 

                        + ต้นทุนค่าเสียโอกาสต่อหน่วยของหน่วยงานผู้โอน 

 

โดยท่ี ต้นทุนค่าเสียโอกาสต่อหน่วยของหน่วยงานผู้โอน สามารถคํานวณได้ดังนี้ 
 

 

 

*สําหรับกรณีที่หน่วยงานผู้โอนมีกําลังการผลิตเหลือพอจะผลิตสินค้าให้กับผู้รับโอนหรือ
ผู้ซื้อ  ต้นทุนค่าเสียโอกาสต่อหน่วยจะเท่ากับศูนย์ 

  

ส่วนของผู้รับโอนหรือผู้ซื้อ ราคาโอนจะต้องต่ํากว่าราคาตลาดหรืออย่างน้อยต้องเท่ากับ
ราคาตลาด ดังนี้  

ราคาของผู้รับโอน      ≤          ราคาตลาด 

 

ดังนั้น ราคาโอนที่เหมาะสมที่สุดถ้าจะเจรจาต่อรองกันระหว่างสองแผนก (แผนกผู้โอน
และผู้รับโอน) จะต้องเจรจาต่อรองกันในช่วงราคา ดังนี้  

 

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยสําหรับการผลิตสินค้าท่ีโอน  ≤ราคาโอน  ≤   ราคาตลาด 

+ ต้นทุนค่าเสียโอกาสต่อหน่วยของผู้โอน 

 

เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการกําหนดราคาโอนมากขึ้นจะขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับการกําหนด
ราคาโอน ดังแสดงในตัวอย่างที่ 8.10 

 

ตวัอย่างท่ี 8.10 กรณีมีกําลังการผลิตเหลืออยู่ 
บริษัท สัมพันธ์ จํากัด มีแผนกผลิต 2 แผนก ได้แก่ แผนกผลิต A และแผนกผลิต B 

โดยแผนก A เป็นแผนกผลิตชิ้นส่วนที่ขายในท้องตลาด ในขณะเดียวกัน ชิ้นส่วนชนิดนี้เป็น
ชิ้นส่วนที่แผนกผลิต B นําไปใช้ประกอบเป็นชิ้นส่วนสําคัญในการผลิตสินค้า โดยแผนก B มี
ความต้องการชิ้นส่วนจํานวน 1,500 หน่วย โดยมีข้อมูลต้นทุนของแผนกผลิต A ดังนี้ 

 

ตน้ทุนค่าเสยีโอกาสต่อหน่วย     =     ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย X จ านวนทีเ่สยีโอกาส*  
ของหน่วยงานผูโ้อน          จ านวนสนิคา้ทีโ่อน 
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กําลังการผลิตปกติต่อเดือน              10,000  หน่วย 

ปริมาณการผลิต                 8,000  หน่วย 

วัตถุดิบทางตรง      50  บาทต่อหน่วย 

ค่าแรงงานทางตรง      30  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร      70  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่      80  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร    60  บาทต่อหน่วย 

  ราคาตลาดที่ขายให้กับบุคคลภายนอก           230  บาทต่อหน่วย 

 

จากข้อมูลข้างต้น การกําหนดราคาโอน สามารถคํานวณได้ดังนี้  
 

แผนก A : (ผู้โอนหรือผู้ขาย) 
      ราคาของผู้โอน  ≥ ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนค่าเสียโอกาส 

     ≥ 150* + (230 – 150) x 0 

               1,500 

     ≥ 150 บาทต่อหน่วย 

 

*ต้นทุนผันแปร  = วัตถุดิบทางตรง + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใช้จ่ายการผลิต 

   ผันแปร 
   = 50 + 30 + 70 

   = 150 บาทต่อหน่วย 

 

แผนก B : (ผู้รับโอนหรือผู้ซื้อ) 
     ราคาของผู้รับโอน  ≤  ราคาตลาด  

≤ 230 บาทต่อหน่วย 

 

จากการกําหนดราคาโอนข้างต้น จะเห็นว่า แผนก A จะกําหนดราคาโอนไม่ต่ํากว่า 150 
บาทต่อหน่วย ซึ่งจะเท่ากับต้นทุนผันแปรท่ีเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนที่จะโอนให้กับแผนก B 

ส่วนแผนก B จะยอมรับราคาโอนที่ไม่เกิน 230 บาทต่อหน่วย หรือถ้าจะเจรจาต่อรองราคา
ระหว่างสองแผนก จะต้องเจรจาต่อรองกันในช่วงราคา ดังนี้  

 

 
    150    ≤    ราคาโอน    ≤    230 
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ตัวอย่างท่ี 8.11 กรณีไม่มีกําลังการผลิตเหลืออยู่ บริษัทต้องนําสินค้าที่ขายให้กับลูกค้า
ภายนอก มาขายให้กับหน่วยงานภายใน 

 จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 8.10 ถ้าในกรณีที่บริษัท สัมพันธ์ จํากัด แผนก A มีการใช้กําลัง
การผลิตเต็มที่ หรือขายช้ินส่วนให้กับบุคคลภายนอกทั้งหมด หรือแผนก A ไม่มีกําลังการผลิต
เหลืออยู่เลย บริษัทฯ จึงต้องนําสินค้าที่ขายให้กับลูกค้าภายนอกมาขายให้กับหน่วยงานภายใน
แทน  

จากข้อมูลข้างต้น การกําหนดราคาโอน สามารถคํานวณได้ดังนี้  
 

แผนก A : (ผู้โอนหรือผู้ขาย) 
      ราคาของผู้โอน  ≥ ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนค่าเสียโอกาส 

     ≥ 150 + (230 – 150) x 1,500* 
                   1,500 

     ≥ 150 + 80 

≥ 230 บาทต่อหน่วย 

 

*สินค้าจํานวน 1,500 หน่วย คือกําไรส่วนเกินท่ีแผนก A สูญเสียโอกาสที่ขาย
ให้กับบุคคลภายนอกตามจํานวนที่แผนก A ต้องมาผลิตสินค้าให้แผนก B แทน 

 

แผนก B : (ผู้รับโอนหรือผู้ซื้อ) 
     ราคาของผู้รับโอน  ≤  ราคาตลาด  

≤ 230 บาทต่อหน่วย 

 

จากการกําหนดราคาโอนข้างต้น จะเห็นว่า แผนก A จะกําหนดราคาโอน 230 บาทต่อ
หน่วย ซึ่งจะเท่ากับราคาตลาดที่จะขายให้กับบุคคลภายนอกพอดี ส่วนแผนก B จะยอมรับราคา
โอนท่ีไม่เกิน 230 บาทต่อหน่วย นั่นคือ ราคาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับสองแผนก คือ ราคาตลาด
นั่นเอง 
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ตวัอย่างท่ี  8.12 กรณีมีกําลังการผลิตเหลืออยู่บางส่วน 

 จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 8.10 ถ้าในกรณีที่บริษัท สัมพันธ์ จํากัด แผนก A สามารถขาย
มีชิ้นส่วนให้กับบุคคลภายนอก 9,000 หน่วย ดังนั้น แผนก A มีกําลังการผลิตเหลืออยู่ 1,000 
หน่วย และเม่ือแผนก B ต้องการซื้อชิ้นส่วนจากแผนก A 1,500 หน่วย บริษัทฯ สามารถ
กําหนดราคาโอนของผู้โอน และผู้รับโอน ได้ดังนี้ 

จากข้อมูลข้างต้น การกําหนดราคาโอน สามารถคํานวณได้ดังนี้  
แผนก A : (ผู้โอนหรือผู้ขาย) 

      ราคาของผู้โอน  ≥ ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนค่าเสียโอกาส 

     ≥ 150* + (230 – 150) x 500* 
                   1,500 

     ≥ 150 + 26.67 

≥ 176.67 บาทต่อหน่วย 

*สินค้าจํานวน 500 หน่วย คือกําไรส่วนเกินที่แผนก A สูญเสียโอกาสที่ขาย
ให้กับบุคคลภายนอกตามจํานวนที่แผนก A ต้องมาผลิตสินค้าให้แผนก B แทน 

 

แผนก B : (ผู้รับโอนหรือผู้ซื้อ) 
     ราคาของผู้รับโอน  ≤  ราคาตลาด  

≤ 230 บาทต่อหน่วย 

 

จากการกําหนดราคาโอนข้างต้น จะเห็นว่า แผนก A จะกําหนดราคาโอน 176.67 บาท
ต่อหน่วย ส่วนแผนก B จะยอมรับราคาโอนที่ไม่เกิน 230 บาทต่อหน่วย หรือถ้าจะเจรจาต่อรอง
ราคาระหว่างสองแผนก จะต้องเจรจาต่อรองกันในช่วงราคา ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176.67 บาท   ≤    ราคาโอน    ≤    230 บาท 
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ตวัอย่างท่ี 8.13 กรณีราคาของผู้โอน สูงกว่าราคาโอนของผู้รับโอน  
บริษัท ฟ้าใส จํากัด มีแผนกผลิต 2 แผนก ได้แก่ แผนกผลิตที่ 1 มีหน้าที่ในการผลิต

ชิ้นส่วน และแผนกผลิตที่ 2 มีหน้าที่ประกอบชิ้นส่วน โดยแผนกผลิตที่ 1 สามารถขายชิ้นส่วน
ให้กับลูกค้าภายนอกได้ ในขณะเดียวกัน แผนกผลิตที่ 2 ต้องซื้อชิ้นส่วนเพื่อนําไปใช้ประกอบ
เป็นชิ้นส่วนสําคัญในการผลิตสินค้า แผนกผลิตที่ 2 มีความต้องการชิ้นส่วนจํานวน 2 ,000 
หน่วย โดยมีข้อมูลต้นทุนของแผนกผลิตที่ 1 ดังนี ้

กําลังการผลิตปกติต่อเดือน                 50,000  หน่วย 

ปริมาณการผลิต                  47,000  หน่วย 

ต้นทุนการผลิต  
วัตถุดิบทางตรง      220  บาทต่อหน่วย 

ค่าแรงงานทางตรง      150  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร      180  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่      120  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร    100  บาทต่อหน่วย 

 ราคาตลาดของชิ้นส่วนชนิดนี้      500  บาทต่อหน่วย 

 

จากข้อมูลข้างต้น การกําหนดราคาโอน สามารถคํานวณได้ดังนี้  
แผนกผลิตที่ 1 : (ผู้โอนหรือผู้ขาย) 

      ราคาของผู้โอน  ≥ ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนค่าเสียโอกาส 

≥ 550* + 0    

 ≥ 550 บาทต่อหน่วย 

 

*ต้นทุนผันแปร  = วัตถุดิบทางตรง + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใช้จ่ายการผลิต 

   ผันแปร 
   = 220 + 150 + 180 

   = 550 บาทต่อหน่วย 

*สินค้าจํานวน 500 หน่วย คือกําไรส่วนเกินที่แผนก A สูญเสียโอกาสที่ขาย
ให้กับบุคคลภายนอกตามจํานวนที่แผนก A ต้องมาผลิตสินค้าให้แผนก B แทน 
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แผนกผลิตที่ 2 : (ผู้รับโอนหรือผู้ซื้อ) 
     ราคาของผู้รับโอน  ≤  ราคาตลาด  

≤  500 บาทต่อหน่วย 

 

จากการกําหนดราคาโอนข้างต้น จะเห็นว่า แผนกผลิตที่ 1จะกําหนดราคาโอน 550 
บาทต่อหน่วย ส่วนแผนกผลิตที่ 2 จะยอมรับราคาโอนที่ไม่เกิน 500 บาทต่อหน่วย ซึ่งจะพบว่า 
ราคาของผู้โอน สูงกว่าราคาของผู้รับโอน คือ 500 บาทต่อหน่วย ซึ่งแผนกผลิตที่ 2 (ผู้รับโอน)
ไม่สามารถยอมรับได้ ผู้รับโอนจําเป็นต้องไปซื้อชิ้นส่วนน้ีจากบุคคลภายนอกแทน  

 

สรปุ 

การบัญชีตามความรับผิดชอบ (Responsibility Accounting) เป็นระบบที่มาใช้เพื่อการ
วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ข้อมูลทางการบัญชี แนวคิดของการบัญชีตามความ
รับผิดชอบอยู่บนหลักการของการบริหารแบบกระจายอํานาจและมีการมอบหมายอํานาจและ
ความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การบัญชีตามความรับผิดชอบจะมีการ
รวบรวมข้อมูลทางการบัญชีและนําเสนอข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อใช้ในการประเมิน
ผู้บริหารและหน่วยงานที่ผู้บริหารนั้นรับผิดชอบตามผลการปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของผู้บริหารนั้น ๆ โดยหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร เรียกว่า ศูนย์
ความรับผิดชอบ (Responsibility Centers) 

รูปแบบของหน่วยงานที่ออกแบบตามความรับผิดชอบ เพื่อให้ง่ายต่อการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น ซึ่งสามารถแบ่งหน่วยงานภายในขององค์กรตามหลักการ
ของการบัญชีตามความรับผิดชอบออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ศูนย์ต้นทุน (Cost Centers) ศูนย์
รายได้ (Revenue Centers)  ศูนย์กําไร (Profit Centers)  และศูนย์ลงทุน (Investment 

Centers) ซึ่งแต่ละศูนย์ความรับผิดชอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ตามอํานาจ
หน้าที่ของผู้บริหารแต่ละแผนก 

เครื่องมือที่นํามาใช้ในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อยหรือศูนย์
ความรับผิดชอบแต่ละศูนย์จึงต้องพิจารณาจากข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานมีอํานาจ หน้าที่ที่
สามารถรับผิดชอบได้  โดยจําแนกประเภทตามลักษณะของทรัพยากรที่หน่วยงานนั้นๆ ใช้ได้ 
ซึ่งอาจพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบระหว่างผลการดําเนินงานตามแผน
งบประมาณกับผลการดําเนินงานจริง ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร เป็นผลต่างที่น่า
พอใจหรือไม่พอใจ มีสาเหตุเกิดจากอะไร เพื่อใช้วัดหรือประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับศูนย์
ต้นทุน และศูนย์รายได้ หรือจัดทํารายงานของส่วนงาน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับ
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ศูนย์กําไร หรือประเมินโดยใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน กําไรส่วนท่ีเหลือ อัตรากําไรส่วน
ที่เหลือจากการลงทุน และมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับ
ศูนย์ลงทุน  
 เครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญที่กิจการนํามาใช้ในการวัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เป็นศูนย์กําไรและศูนย์ลงทุน คือ ราคาโอน (Transfer Price) ซึ่ง
ราคาโอน หมายถึง ราคาหรือค่าตอบแทนที่เรียกเก็บระหว่างหน่วยงานที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน 
สําหรับการขายสินค้าหรือให้บริการระหว่างกัน ราคาโอนเป็นเครื่องมือของระบบการควบคุม
และการประเมินผลการดําเนินงานที่องค์กรนํามาประยุกต์ใช้กับองค์กรที่มีโครงสร้างการ
บริหารงานแบบกระจายอํานาจ ซึ่งสามารถนํามาใช้ในสําหรับการประสานงานกันเม่ือมีธุรกรรม
ระหว่างหน่วยงานย่อยภายในองค์กร รวมทั้งใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
และหน่วยงานย่อย ราคาโอนที่เหมาะสมทําให้การวัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานมีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ทําให้มีการกําหนดผลตอบแทนแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจะมีความ
เหมาะสมขึ้นด้วย ราคาโอนเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับศูนย์กําไรและศูนย์การลงทุนที่มีรายการ
ระหว่างกัน ราคาโอนที่เหมาะสม สามารถกําหนดได้โดยคํานึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสเป็น
ทางเลือกของราคาโอน ซึ่งสามารถจําแนกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ราคาโอนที่อิงกับราคา
ตลาด ราคาโอนที่อิงกับต้นทุน และราคาโอนที่อิงกับการเจรจาต่อรอง                    
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. บริษัท ฟ้าไทยอุตสาหกรรม จํากัด ได้แผนกการผลิต ได้วางแผนการผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง 
สําหรับเดือนธันวาคม 25X1 โดยประมาณการว่าจะผลิตสินค้า จํานวน 5,000 หน่วย โดยมี
ข้อมูลงบประมาณต้นทุนการผลิตผันแปร ดังนี้ 

บริษัท ฟ้าไทยอุตสาหกรรม จํากัด 

งบประมาณต้นทุนการผลิตผันแปร 

สําหรับเดือนธันวาคม 25X1 

 ต้นทุนต่อหนว่ย  
(บาทต่อหน่วย) 

ต้นทุนรวม 

(บาท) 
ปริมาณการผลิตโดยประมาณ  5,000 หน่วย 

ต้นทุนการผลิตผันแปร   

วัตถุดิบทางตรง  120 600,000 

ค่าแรงงานทางตรง 80 400,000 

ค่าใชจ้่ายการผลิตผันแปร   

ค่าแรงงานทางอ้อม 50 250,000 

วัตถุดิบทางอ้อม 40 200,000 

ค่าสาธารณูปโภค 30 150,000 

รวม              320 1,600,000 

 

ถ้าในเดือนธันวาคม ปรากฏว่ากิจการได้ทําการผลิตสินค้าจริงจํานวน 4,000 หน่วย ให้
พิจารณาว่า ผลการดําเนินงานของแผนกผลิตเป็นท่ีน่าพอใจหรือไม่ เพราะเหตุใด ถ้าหากว่า
ข้อมูลต้นทุนการผลิตจริงท่ีเกิดขึ้นเป็นดังน้ี 

ข้อมูลต้นทุนการผลิตผันแปร สําหรับเดือนธันวาคม 25X1 

 ต้นทุนรวม  

(บาท) 
ปริมาณการผลิตจรงิ 4,000 หน่วย 

ต้นทุนการผลิตผนัแปร  

วัตถุดิบทางตรง  500,000 

ค่าแรงงานทางตรง 360,000 

ค่าใชจ้่ายการผลิตผันแปร  

ค่าแรงงานทางอ้อม 240,000 

วัตถุดิบทางอ้อม 180,000 

ค่าสาธารณูปโภค 140,000 

รวม 1,420,000 
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ให้ท า รายงานผลการดําเนินงานของแผนกผลิต (ศูนย์ต้นทุน) โดยเปรียบเทียบระหว่างต้นทุน
การผลิตโดยประมาณและต้นทุนการผลิตจริงท่ีเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 25X1 

บริษัท ฟ้าไทยอุตสาหกรรม จํากัด 

รายงานผลการดําเนินงาน - แผนกผลิต 

สําหรับเดือนธันวาคม 25X1 

หน่วย : บาท 

 ต้นทุน 

ต่อหน่วย 

งบประมาณ เกิดขึน้จริง ผลต่าง 

(น่าพอใจ/ไม่
น่าพอใจ) 

ปริมาณการผลิต (หน่วย)     

ต้นทุนการผลิตผนัแปร     

  วัตถุดิบทางตรง      

  ค่าแรงงานทางตรง     

  ค่าใชจ้่ายการผลิตผันแปร     

ค่าแรงงานทางอ้อม     

วัตถุดิบทางอ้อม     

ค่าสาธารณูปโภค     

รวม     

 

ข้อ 2. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และต้นทุนของสินค้า 2 ชนิด ได้แก่ เก้าอี้ และโต๊ะ  
  เก้าอ้ี      โตะ๊ 

 ยอดขาย (บาท)     500,000 325,000 

 ต้นทุนผันแปร  (บาท)    257,000 180,000 

 ต้นทุนคงที่โดยตรง (บาท)    82,000  55,000 

 เงินลงทุน (บาท)    850,000 620,000 

 ต้นทุนคงที่โดยอ้อมหรือต้นทุนคงที่ร่วม (บาท)   73,000  

 

ให้ท า 

1. จัดทํางบกําไรขาดทุนแสดงผลการดําเนินงานของสินค้าแต่ละชนิด  

2. คํานวณหาอัตรากําไร (Profit Margin) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Asset 

Turnover) 



368  

 

3. คํานวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 

 

ข้อ 3. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลของบริษัท ขนมอร่อย จํากัด โดยมีข้อมูลทางการบัญชีเกี่ยวกับรายได้
จากการขายขนมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสาขา 2 แห่ง ได้แก่ สาขาอุดรธานี และสาขาขอนแก่น  

     สาขาอดุรธานี    สาขาขอนแก่น 

 ยอดขาย (บาท)     800,000 550,000 

 ต้นทุนผันแปร (บาท)     350,000 325,000 

 ต้นทุนคงที่โดยตรง (บาท)   120,000 100,000 

 เงินลงทุน (บาท)           1,000,000 900,000 

 ต้นทุนคงที่โดยอ้อมหรือต้นทุนคงที่ร่วม (บาท)     80,000  

 

ให้ท า 

1. จัดทํางบกําไรขาดทุน แสดงผลการดําเนินงานของสาขาแต่ละสาขา 

2. คํานวณหาอัตรากําไร (Profit Margin) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Asset 

Turnover) 

3. คํานวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 

 

ข้อ 4. บริษัท หัวเหว่ย (ประเทศไทย) จํากัด มีผลิตภัณฑ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 2 ประเภท 
ประกอบด้วยรุ่น P20 และ P20 Pro ซึ่งผู้จัดการประจําสินค้าแต่ละประเภทสามารถตัดสินใจใน
ด้านการลงทนุในสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดําเนินงานของแผนกได้ ซึ่งถือเป็นการบริหารแบบศูนย์
ลงทุน โดยมีข้อมูลงบกําไรขาดทุนอย่างย่อของแต่ศูนย์ (แผนก) ดังนี้ 

บริษัท หัวเหว่ย (ประเทศไทย) จํากัด 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

             หน่วย : บาท 

           P20          P20 Pro         รวม    
ยอดขาย     1,800,000         2,920,000  4,720,000 

หัก ต้นทุนผันแปร     900,000         1,200,000       2,100,000 

กําไรส่วนเกิน      900,000        1,720,000  2,620,000 

หัก ต้นทุนคงที่โดยตรง     350,000          580,000    930,000 

กําไรจากการดําเนินงาน       550,000         1,140,000           1,690,000 
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  นอกจากนี้ ผู้จัดการประจําสินค้าแต่ละประเภท สามารถตัดสินใจบริหารการลงทุนใน
สินทรัพย์ถัวเฉลี่ย โดยแยกไปตามรุ่นของผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

   P20                  P20 Pro     

เงินลงทุนในสินทรัพย์ถัวเฉลี่ย (บาท)      3,500,000    5,000,000 

 

ให้ท า 

1. ให้คํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของแต่ละแผนก 

2. ให้คํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของแต่ละแผนก โดยแยกเป็น 2 
ส่วน คือ อัตรากําไร และอัตราการหมุนเวียนของเงินลงทุนในสินทรัพย์ (Du Pont 

Formula)  

3. ถ้ากิจการกําหนดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนขั้นต่ําไว้ 10 % กําไรส่วนที่เหลือ (RI) 

ของแต่ละแผนก มีค่าเท่ากับเท่าใด 

4. คํานวณหาอัตราส่วนกําไรส่วนท่ีเหลือจากการลงทุน (RRI) ของแต่ละแผนก 

 

ข้อ 5. บริษัท ยูดีการไฟฟ้า จํากัด มีแผนกย่อยอยู่ 3 แผนก ประกอบด้วย แผนกโทรทัศน์ ตู้เย็น 
และเครื่องเสียง ซึ่งผู้จัดการแต่ละแผนกสามารถตัดสินใจในด้านการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อใช้ใน
การดําเนินงานของแผนกได้ ซึ่งถือเป็นการบริหารแบบศูนย์ลงทุน โดยมีข้อมูลงบกําไรขาดทุน
อย่างย่อของแต่ศูนย์ (แผนก) ดังนี้ 

งบก าไรขาดทุน 

         แผนก  

        หน่วย : บาท 

   โทรทศัน์     ตู้เยน็ เครื่องเสียง 

ยอดขาย     5,600,000  6,720,000 7,500,000 

หัก ค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น  4,900,000  5,880,000 6,750,000 

กําไรจากการดําเนินงาน    700,000    840,000   750,000  
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นอกจากนี้ ผู้จัดการแต่ละแผนกลงทุนในสินทรัพย์ถัวเฉลี่ย โดยแยกไปตามแผนกดังนี้ 
       แผนก  

        (หน่วย : บาท) 
โทรทศัน์   ตู้เยน็     เครื่องเสียง 

เงินลงทุนในสินทรัพย์ถัวเฉลี่ย 3,500,000  7,000,000 5,000,000 

 

ให้ท า 

1. ให้คํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของแต่ละแผนก 

2. ให้คํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของแต่ละแผนก โดยแยกเป็น 
2 ส่วน คือ อัตรากําไร และอัตราการหมุนเวียนของเงินลงทุนในสินทรัพย์ (Du Pont 

Formula)  

3. ถ้ากิจการกําหนดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนขั้นต่ําไว้ 10 % กําไรส่วนที่เหลือ 
(RI) ของแต่ละแผนก มีค่าเท่ากับเท่าใด 

4. คํานวณหาอัตราส่วนกําไรส่วนท่ีเหลือจากการลงทุน (RRI) ของแต่ละแผนก 

5. ถ้ากิจการกําหนดอัตราต้นทุนของเงินลงทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักเท่ากับ 9.5 % 

มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVA) ของแต่ละแผนก มีค่าเท่ากับเท่าใด (อัตราภาษีเงิน
ได้ 20%) 

 

ข้อ 6.   บริษัท ขวัญข้าว จํากัด  เป็นบริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายของเด็กเล่นในประเทศไทย ในปี 
25X1  ต้องการที่จะประเมินผลการดําเนินงานของ 2 แผนก คือ แผนกของเด็กเล่นทําจากไม้ 
และแผนกของเด็กเล่นทําจากพลาสติก ที่จัดเป็นศูนย์ลงทุน โดยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ในรอบปี 25X1 มีดังนี้ 

      (หน่วย : บาท) 
             ของเล่นท าจากไม้     ของเล่นท าจากพลาสติก            

ยอดขาย    4,000,000  3,500,000 

หัก ต้นทุนขาย    1,300,000  1,000,000 

กําไรขั้นต้น    2,700,000  2,500,000 

หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,200,000  1,500,000 

กําไรจากการดําเนินงาน            1,500,000           1,000,000 

 ข้อมลูเพ่ิมเติม 

เงินลงทุนในสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย (บาท) 6,000,000  2,500,000 

อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ต้องการ      15%       15% 
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ให้ท า 

1. คํานวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของแต่ละแผนก               

2. คํานวณหาอัตราส่วนกําไร (Profit Margin Ratio) ของแต่ละแผนก                                
3. คํานวณหาอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Asset Turnover)แต่ละแผนก                                                       
4. คํานวณกําไรส่วนที่เหลือ (RI) ของแต่ละแผนก  

5. คํานวณอัตราส่วนกําไรส่วนท่ีเหลือจากการลงทุน (RRI) ของแต่ละแผนก  

6. ถ้ากิจการกําหนดอัตราต้นทุนของเงินลงทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักเท่ากับ 10.5 % มูลค่า
เชิงเศรษฐศาสตร์ (EVA) ของแต่ละแผนก มีค่าเท่ากับเท่าใด (อัตราภาษีเงินได้ 20%) 

7. ท่านคิดว่า บริษัทควรเลือกลงทุนในโครงการใด เพราะเหตุใด   
 

ข้อ 7. บริษัท  ฟ้าไทย จํากัด มีแผนกย่อยอยู่ 2 แผนก ประกอบด้วย แผนกสุภาพบุรุษ และ
สุภาพสตรี ซึ่งผู้จัดการแต่ละแผนกสามารถตัดสินใจในด้านการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อใช้ในการ
ดําเนินงานของแผนกได้ ซึ่งถือเป็นการบริหารแบบศูนย์ลงทุน โดยมีข้อมูลงบกําไรขาดทุนอย่าง
ย่อของแต่ศูนย์ (แผนก) ดังนี้ 

บริษัท ฟ้าไทย จํากัด 

งบกําไรขาดทุน – แยกตามแผนก 

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

(หน่วย : บาท) 
       แผนกสภุาพบรุษุ   แผนกสภุาพสตรี    รวม    

ยอดขาย    1,600,000        1,920,000  3,520,000 

หัก ต้นทุนผันแปร     900,000           880,000       1,780,000 

กําไรส่วนเกิน      700,000        1,040,000  1,740,000 

หัก ต้นทุนคงที่โดยตรง     250,000          330,000     580,000 

กําไรจากการดําเนินงาน      450,000           710,000   1,160,000 

นอกจากนี้ ผู้จัดการแต่ละแผนกลงทุนในสินทรัพย์ถัวเฉลี่ย โดยแยกไปตาม
แผนกดังนี้    

  แผนกสภุาพบุรษุ   แผนกสภุาพสตรี     
เงินลงทุนในสินทรัพย์ถัวเฉลี่ย (บาท) 3,500,000                 5,000,000  
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ให้ท า 

1. คํานวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของแตล่ะแผนก             

2. คํานวณกําไรส่วนที่เหลือ (RI) ของแต่ละแผนก                               
3. คํานวณอัตราส่วนกําไรส่วนที่เหลือจากการลงทุน (RRI) ของแต่ละแผนก   
4. ถ้ากิจการกําหนดอัตราต้นทุนของเงินลงทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักเท่ากับ 8.25 % 

มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVA) ของแต่ละแผนก มีค่าเท่ากับเท่าใด (อัตราภาษีเงิน
ได้ 20%) 

5. ท่านคิดว่าบริษัทควรเลือกลงทุนในโครงการใด  เพราะเหตุใด 

ข้อ 8. บริษัท บัณฑิต จํากัด  เป็นบริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายโทรศัพท์มือถือ   กําลังพิจารณาที่จะ
เลือกลงทุนในการผลิตมือถือรุ่นใหม่  จากหนึ่งใน 2 รุ่น ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของแต่ละ
รุ่น ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย : บาท) 
                  รุ่น ไอไอ  รุ่น เอฟเอฟ 

ยอดขาย    6,500,000  3,000,000 

หัก ต้นทุนขาย    3,500,000  1,000,000 

กําไรขั้นต้น    3,000,000  2,000,000 

หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,200,000    600,000 

กําไรสุทธิ             1,800,000  1,400,000 

   

สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย (บาท)  4,000,000  3,000,000 

อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ต้องการ   10%               10% 

 

ให้ท า 

1. คํานวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของแต่ละแผนก               

2. คํานวณหาอัตราส่วนกําไร (Profit Margin Ratio) ของแต่ละแผนก                                
3. คํานวณหาอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Asset Turnover)แต่ละแผนก                                                       
4. คํานวณกําไรส่วนที่เหลือ (RI) ของแต่ละแผนก                                 
5. คํานวณอัตราส่วนกําไรส่วนที่เหลือจากการลงทุน (RRI) ของแต่ละแผนก   
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6. ถ้ากิจการกําหนดอัตราต้นทุนของเงินลงทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักเท่ากับ 8.25 % มูลค่า
เชิงเศรษฐศาสตร์ (EVA) ของแต่ละแผนก มีค่าเท่ากับเท่าใด ท่านคิดว่า  บริษัทควร
เลือกลงทุนในโครงการใด  เพราะเหตุใด 

 

ข้อ 9. บริษัท ฟ้าประทาน จํากัด มีแผนกผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ (แผนก A) โดยแผนกนี้ 
สามารถจะนําชิ้นส่วนอะไหล่ไปขายให้กับลูกค้าภายนอกได้ และสามารถจะขายให้กับแผนก
ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ (แผนก B) ซึ่งอยู่ในบริษัทเดียวกันได้อีกด้วย โดยมีข้อมูลต้นทุนการ
ผลิตและกําลังการผลิตของแผนกดังนี ้

แผนกประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ ต้องการซื้อชิ้นส่วนจากแผนกผลิตชิ้นส่วน จํานวน 
5,000 ชิ้น เพื่อใช้ในการผลิตรถยนต์ 

กําลังการผลิตปกติ (Normal Capacity) จํานวน 40,000 ชิ้น 

ข้อมูลต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแผนกผลิตชิ้นส่วน มีดังนี้ 
วัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย    40 บาท 

ค่าแรงงานทางตรงต่อหน่วย   25 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อหน่วย  20 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)        600,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร  20 บาท 

ราคาขายต่อหน่วย (ราคาที่ขายในท้องตลาด)    170 บาท 

ปริมาณการขาย (ต่อปี)       30,000 หน่วย 

ถ้าในกรณีที่แผนกประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ซื้อชิ้นส่วนจากแผนกผลิต สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้ทั้งจํานวน 

 

ให้ท า 

1. ราคาโอนท่ีแผนกผลิตชิ้นส่วนยอมขายให้กับแผนกประกอบรถยนต์ เท่ากับเท่าใด (ถ้า
กิจการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยใช้วิธีต้นทุนผันแปร เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ) 

2. ราคาโอนสูงสุดที่แผนกประกอบชิ้นส่วน ยอมซื้อจากแผนกผลิตชิ้นส่วน เท่ากับเท่าใด 

3. ถ้าผู้จัดการแผนกทั้งสองมีการเจรจาต่อรอง โดยแผนกผลิตกําหนดราคาโอนโดยบวก
ส่วนเพิ่ม 20% จากต้นทุนเต็ม แผนกผลิตชิ้นส่วนจะกําหนดราคาโอนเท่ากับเท่าใด 

 



374  

 

ข้อ 10. บริษัท ประสานการค้า จํากัด มีแผนกผลิต 2 แผนก ได้แก่ แผนกผลิต A และแผนก
ผลิต B โดยแผนก A เป็นแผนกผลิตชิ้นส่วนที่ขายในท้องตลาด ในขณะเดียวกัน ชิ้นส่วนชนิดนี้
เป็นชิ้นส่วนที่แผนกผลิต B นําไปใช้ประกอบเป็นชิ้นส่วนสําคัญในการผลิตสินค้า โดยแผนก B 

มีความต้องการชิ้นส่วนจํานวน 2,000 หน่วย โดยมีข้อมูลต้นทุนของแผนกผลิต A ดังนี ้
กําลังการผลิตปกติต่อเดือน                     20,000 หน่วย 

ปริมาณการผลิต                        18,000 หน่วย 

วัตถุดิบทางตรง       150 บาทต่อหน่วย 

ค่าแรงงานทางตรง          130 บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร          120 บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่          200 บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร         50 บาทต่อหน่วย 

ราคาตลาดที่ขายให้กับบุคคลภายนอก     500 บาทต่อหน่วย 

 

ให้ท า  

1. กําหนดราคาโอนท่ีแผนกผลิตที่ทั้งสองแผนกจะยอมรับได้ ถ้าหากแผนก A มีกําลังการ
ผลิตเหลือพอที่จะผลิตชิ้นส่วนให้แผนก B   

2. กําหนดราคาโอนท่ีแผนกผลิตที่ทั้งสองแผนกจะยอมรับได้ ถ้าหากแผนก A มีปริมาณ
การผลิตเต็มที่ 20,000 หน่วย หรือไม่มีกําลังการผลิตเหลือจะผลิตชิ้นส่วนให้แผนก B 
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บทท่ี  9   

การก าหนดราคาผลิตภณัฑ ์

การกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ (Product Pricing) ของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น
ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจการผลิต การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ถือเป็นการตัดสินใจ
ประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งของผู้บริหาร การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์
ถือเป็นการตัดสินใจระยะสั้น (Short – term Decision) เพราะการท่ีกิจการจะสามารถทํากําไรได้
ตามเป้าหมายหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการตั้งราคาของผลิตภัณฑ์หรือการบริการว่ามีความ
เหมาะสม ครอบคลุมต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรวมไปถึงค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานอื่นๆ ที่จัดสรรหรือปันส่วนเข้าสู่ผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้นหรือไม่  

โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ที่มีขายอยู่แล้วในท้องตลาด มักมีราคาขายของผลิตภัณฑ์ที่ถูก
กําหนดโดยตลาดอยู่แล้ว ราคานี้ถูกเรียกว่า ราคาตลาด (Market Price) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ใน
ลักษณะนี้ไม่สามารถขายสินค้าในราคาที่เกินกว่าราคาตลาดได้ สินค้าในลักษณะนี้ เช่น สินค้า
อุปโภคบริโภค อาหาร สินค้าทางการเกษตร เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีสินค้าบางประเภท
ที่มีความแตกต่างจากสินค้าที่มีในท้องตลาดอย่างชัดเจน หรือเป็นสินค้าที่ไม่เคยมีขายใน
ท้องตลาดมาก่อน ผู้ขายอาจเป็นผู้กําหนดราคาขายเอง เพราะไม่มีราคาตลาดของผลิตภัณฑ์
ชนิดนั้นๆ แต่ผู้ขายต้องระมัดระวังในการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ นั่นก็คือ ไม่ให้ราคาขายสูง
เกินไป จนทําให้ผู้ซื้อสินค้าซื้อสินค้าน้อยราย หรือไม่ซื้อสินค้าเลย และในทํานองเดียวกัน ก็ ไม่
ควรกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่ต่ําเกินไป ถึงแม้ผู้ขายจะสามารถขายสินค้าได้จํานวนมาก แต่อาจ
ทําให้ผู้ขายขาดทุนจากการขายสินค้าได้ ดังนั้น สินค้าบางประเภทผู้ขายไม่มีอิสระในการตั้ง
ราคาสินค้า ผู้ขายจึงไปใช้กลยุทธ์ในด้านการควบคุมต้นทุนของผลิตภัณฑ์แทน ซึ่งเรียกว่า 
ต้นทุนตามเป้าหมาย (Target Costing) ซึ่งแต่ละหัวข้อจะอธิบายในรายละเอียดต่อไป 

 

ปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดราคาผลิตภณัฑ ์

ปัจจัยสําคัญที่ผู้บริหารต้องคํานึงถึงเพื่อนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการกําหนด
ราคาผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง ต้นทุน และปัจจัยอื่นๆ  
(ปรับปรุงจาก Horngren, et al. 2015 : 539 - 540)  
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1. ลกูค้า  

      ปัจ จัยสําคัญที่ มีผลต่อการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ปัจ จัยแรก คือ  ลูกค้ า 
(Customers) เนื่องจากความต้องการของลูกค้า (Customer Demand) เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมาก
ต่อการกําหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ถ้าลูกค้ามีความต้องการสินค้ามากธุรกิจสามารถ
ตั้งราคาสินค้าได้ค่อนข้างสูง แต่ความต้องการสินค้าในท้องตลาดจะมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยอื่นๆ ที่ลูกค้าให้ความสนใจ เช่น ลักษณะของสินค้า คุณภาพของสินค้า หรือเป็นสินค้าที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ สินค้าที่ลูกค้ามีความต้องการสูง เช่น โทรศัพท์มือถือบาง
ยี่ห้อ iPhone จะเห็นได้ว่าสินค้าชนิดนี้ มีคุณภาพดี ผู้ขายสามารถตั้งราคาสินค้าได้สูงมากเม่ือ
เทียบกับโทรศัพท์ยี่ห้ออื่น ลูกค้ายอมจ่ายเงินในราคาที่สูงถ้าหากสินค้านั้นมีคุณภาพที่ดีหรือ
สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานได้  

 
 

2. คู่แข่ง  

     ปัจจัยที่สําคัญนอกเหนือจากลูกค้าแล้วยังมีปัจจัยด้านคู่แข่ง (Competitors) ที่มีผล
ต่อการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ เพราะถ้ากิจการมีการขายสินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับคู่แข่ง 
เช่น มีคุณภาพที่ใกล้เคียงกัน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหมือนกัน ถ้าเป็นเช่นนี้
กิจการไม่สามารถตั้งราคาสินค้าได้สูงเกินกว่าราคาสินค้าของคู่แข่งได้ เพราะลูกค้าอาจไปซื้อ
สินค้าของคู่แข่งแทนการซื้อสินค้าของกิจการ 

 

 

3. ต้นทุน  
     ปัจจัยสําคัญอีกปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ คือ ต้นทุน (Costs) 

ซึ่งต้นทุนมีผลต่อการตั้งราคาขายของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทของกิจการ เนื่องจากต้นทุนถือว่า
เป็นส่วนประกอบพื้นฐานในการตั้งราคาสินค้า ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าหรือการ
ผลิตสินค้า ประกอบด้วย ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต และต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าทั้งที่เป็นต้นทุน
ประเภทผันแปรและคงที่ ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น ๆ เช่น ค่าเช่าร้าน ค่าน้ําค่า
ไฟ เงินเดือนพนักงานในแผนกต่างๆ ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สํานักงาน ค่าเบี้ยประกันภัย เป็นต้น 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าต้นทุนมีหลายหลายประเภท เพื่อให้กิจการมีผลกําไรตามเป้าหมาย จึงมี
ความจําเป็นที่กิจการสามารถระบุได้ว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีต้นทุนอะไรเกี่ยวข้องบ้าง ก่อนที่
จะนําข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม
ต้นทุนจะมีลักษณะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ เช่น ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขาย
สินค้า และธุรกิจผลิตสินค้า  
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4. ปัจจยัอ่ืนๆ  
 

     นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการตั้งราคา
ผลิตภัณฑ์ เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์ ถ้ากิจการขายสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกับคู่แข่งขันราย
อื่น การตั้งราคาสินค้าจะไม่สามารถตั้งราคาได้สูงกว่าท้องตลาด แต่ถ้าเป็นสินค้าที่มีความ
แตกต่างจากคู่แข่ง หรือเป็นสินค้าประเภทใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ธุรกิจสามารถตั้งราคาสินค้าได้สูง
กว่าตลาดได้ หรือเป็นปัจจัยเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ สินค้าที่อยู่ในประเภทสินค้าควบคุม เช่น 
สินค้าอุปโภคบริโภคหลายรายการ กิจการไม่สามารถตั้งราคาได้เอง ต้องคํานึงถึงกฎหมายหรือ
นโยบายของรัฐบาล ตัวอย่างสินค้าที่เป็นสินค้าควบคุม เช่น ข้าวเปลือก ข้าวสาร นมผง นมสด 
ยารักษาโรค น้ํามันเชื้อเพลิง เป็นต้น 

 

แนวคิดพืน้ฐานในการก าหนดราคาผลิตภณัฑ ์

แนวคิดพื้นฐานที่ธุรกิจนํามาใช้สําหรับการกําหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ นั่นคือ การ
กําหนดราคาขายโดยรวมส่วนบวกเพิ่มจากต้นทุน หรือราคาขายของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Costs) บวกด้วยส่วนบวกเพิ่มของต้นทุนรวมเข้ากับต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์ การกําหนดราคาตามแนวคิดนี้ เรียกว่า การกําหนดราคาขายบวกส่วนเพิ่มจาก
ต้นทุน (Cost – Plus Pricing)  ซึ่งต้นทุนผลิตภัณฑ์จะเท่ากับเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับว่ากิจการใช้
ฐานการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีใด ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 

ส่วนบวกเพิ่ม (Mark Up) หมายถึง ส่วนต่างระหว่างราคาขายของสินค้าและต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยส่วนใหญ่แล้ว ส่วนท่ีบวกเพิ่มมักจะกําหนดเป็นอัตราร้อยละของต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การกําหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ สามารถคํานวณได้ ดังนี้  

 

 

 

โดยท่ี ส่วนบวกเพิ่ม สามารถคํานวณ ได้ดังนี้ 
 

  

 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์โดยบวกส่วนเพิ่มของต้นทุน
แต่ละวิธี  สามารถอธิบายและแสดงการคํานวณ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 9.1 ดังนี้  

ราคาขายผลติภณัฑ ์(บาท) = ตน้ทุนผลติภณัฑ ์+ ส่วนบวกเพิม่ 

 

ส่วนบวกเพิม่ (บาท) = ตน้ทุนผลติภณัฑ ์x อตัราส่วนบวกเพิม่ 
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ตวัอย่างท่ี 9.1 

ร้านอนุรักษ์ไทย ต้องการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด โดยใช้นโยบายการตั้งราคา
สินค้าโดยบวกส่วนเพิ่มจากต้นทุน ซึ่งกําหนดให้อัตราส่วนบวกเพิ่ม (Mark Up Percentage) 

เท่ากับ 40% ของต้นทุนผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทที่บริษัทซื้อมาจําหน่าย โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคาทุน ดังนี้ 
                     ประเภทของผลิตภณัฑ ์  ราคาทุนของผลิตภณัฑ ์ 

    (บาทต่อหน่วย) 

 กระเป๋าผ้าฝ้าย     280 

 เสื้อย้อมคราม    300 

กระโปรงผ้าย้อมคราม   350 

 กางเกงผ้าขาวม้า   250 

 

จากข้อมูลข้างต้นเจ้าของร้านต้องการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ประเภทโดยใช้
นโยบายการกําหนดราคาสินค้าข้างต้น 

 

วิธีการค านวณ 

จากแนวคิดการกําหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ ดังนี้  
 

 

 

 

ราคาขายของกระเป๋าผ้าฝ้าย   =  280 + (280 x 40%) 

     =  280 + 112 

     =  392 บาทต่อหน่วย 

ราคาขายของเสื้อย้อมคราม    =  300 + (300 x 40%)  

     =  300 + 120 

     =  420 บาทต่อหน่วย 

ราคาขายของกระโปรงผ้าย้อมคราม =  350 + (350 x 40%)  

=  350 + 140 

     =  490 บาทต่อหน่วย 

ราคาขายของกางเกงผ้าขาวม้า  =  250 + (250 x 40%)  

     =  250 + 100 

     =  350 บาทต่อหน่วย 

ราคาขายผลติภณัฑ ์ = ตน้ทุนผลติภณัฑ ์+ ส่วนบวกเพิม่ 

= ตน้ทุนผลติภณัฑ ์+ (ตน้ทุนผลติภณัฑ ์x อตัรารอ้ยละสว่นบวกเพิม่) 
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จากการคํานวณข้างต้นจะเห็นได้ว่า เม่ือเจ้าของร้านบวกส่วนบวกเพิ่มในอัตรา 40% 

จากต้นทุนผลิตภัณฑ์ ทําให้ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทมีราคาขายต่อหน่วย ของกระเป๋าผ้าฝ้าย 
392 บาท เสื้อย้อมคราม 420 บาท กระโปรงผ้าย้อมคราม 490 บาท และกางเกงผ้าขาวม้า 350 

บาท 

 

ประเดน็ส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการก าหนดราคาผลิตภณัฑ ์

ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ จะมี 2 ประเด็นหลัก 
คือ 1) ต้นทุนที่ใช้เป็นฐานในการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ควรเป็นต้นทุนประเภทใด และ 2) 
อัตราส่วนเพิ่มควรกําหนดอย่างไร (วรรณี เตโชโยธิน, สมชาย สุภัทรกุล และมนวิกา ผดุงสิทธิ์, 
2558) สําหรับต้นทุนที่ใช้เป็นฐานในการกําหนดราคาขาย จะมีต้นทุนใดเป็นส่วนประกอบบ้าง
นั้น ขึ้นอยู่กับวิธีการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ว่ากิจการจะใช้วิธีใดในการคํานวณ ซึ่งแต่ละวิธีก็มี
ส่วนประกอบของต้นทุนที่รวมอยู่ในต้นทุนผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน และประเด็นเรื่องอัตราส่วน
เพิ่มจะกําหนดอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทแต่ละแห่ง รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการ
กําหนดราคาผลิตภัณฑ์ ซึ่งแต่ละประเด็นจะอธิบายรายละเอียด ดังนี้  
 
 

1. วิธีการค านวณต้นทุนผลิตภณัฑท่ี์ใช้เป็นฐานในการก าหนดราคาผลิตภณัฑ ์

      การกําหนดราคาสินค้าโดยใช้ต้นทุนเป็นฐานในการคํานวณ (Cost – Plus Pricing) 

เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากสินค้ามีหลายประเภท บางประเภทเป็น
สินค้ามาตรฐาน บางประเภทเป็นสินค้าท่ีรับคําสั่งซื้อพิเศษ บางประเภทเป็นสินค้าที่แตกต่างกับ
สินค้าที่อยู่ในท้องตลาด ดังนั้น ส่วนประกอบของต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่นํามาใช้เป็นฐานในการ
กําหนดราคาสินค้าจึงมีความแตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปถ้ากล่าวถึงต้นทุนผลิตภัณฑ์ จะ
ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งผันแปรและคงที่ 
หรือรวมไปถึง ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งผันแปรและคงที่ ดังนั้น ประเด็นแรกที่ควรจะ
ทําความเข้าใจ ก่อนการกําหนดราคาสินค้า คือ ต้นทุนที่นํามาใช้เป็นฐานในการกําหนดราคา
ขายของสินค้า จะประกอบไปด้วยต้นทุประเภทใดบ้างนั้นจะขึ้นอยู่กับวิธีการคํานวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งวิธีการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งวิธีการคํานวณได้ 4 วิธี ได้แก่ 1) วิธี
ต้นทุนเต็ม (Full Costing or Absorption Costing) 2) วิธีต้นทุนผันแปร (Variable Costing or 

Direct Costing)  3) วิธีต้นทุนผันแปรรวม (Total Variable Costing) และ 4) วิธีต้นทุนรวม 
(Total Cost)  
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เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบและวิธีการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 วิธี  
สามารถอธิบายรายละเอียดส่วนประกอบของต้นทุนของแต่ละวิธี ได้ดังนี้  

 

1.1 วิธีต้นทุนเตม็  

                การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม (Full Costing) จะเป็นการรวม
ต้นทุนการผลิตทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตทั้งผันแปรและคงที่ รวมเข้าสู่ตัว
ผลิตภัณฑ์ (Product Costs) ดังนั้น ต้นทุนการผลิตวิธีต้นทุนเต็ม จึงประกอบด้วย วัตถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งที่เป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ ส่วน
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตจะถือว่าเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละงวด
บัญชีนั้นๆ หรือเรียกว่า ต้นทุนประจํางวด หรือต้นทุนงวดเวลา (Period Costs) ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งที่เป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่  

         ดังนั้น สรุปได้ว่าการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม ต้นทุนผลิตภัณฑ์
และต้นทุนประจํางวด ประกอบด้วย  

ต้นทุนผลิตภณัฑ ์   ต้นทุนประจ างวด 

วัตถุดิบทางตรง    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร 

ค่าแรงงานทางตรง   ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ 
ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ 
 

1.2 วิธีต้นทุนการผลิตผนัแปร 

                การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปร (Variable Manufacturing 

Costing) เป็นการรวมต้นทุนการผลิตเฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นต้นทุนการผลิตผันแปรเท่านั้น
รวมเข้าสู่ตัวผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ต้นทุนการผลิตวิธีต้นทุนผันแปร จึงประกอบด้วย วัตถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิตเฉพาะที่เป็นต้นทุนผันแปร ส่วนต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นต้นทุนคงที่และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทั้งผันแปรและคงที่ จะ
ถือว่าเป็นต้นทุนประจํางวด หรือต้นทุนงวดเวลา ซึ่งต้นทุนเหล่านี้ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการ
ผลิตคงที่ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท้ังที่เป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่  

           ดังนั้น สรุปได้ว่าการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม ต้นทุนผลิตภัณฑ์
และต้นทุนประจํางวด ประกอบด้วย  

ต้นทุนผลิตภณัฑ ์   ต้นทุนประจ างวด 

วัตถุดิบทางตรง    ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ 
ค่าแรงงานทางตรง   ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร 

คา่ใช้จ่ายการผลิตผันแปร  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ 



381 

 

 

 

1.3 วิธีต้นทุนผนัแปรรวม 

               การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปรรวม (Total Variable 

Costing) เป็นการรวมต้นทุนเฉพาะส่วนที่เป็นต้นทุนผันแปรทั้งหมดเท่านั้นรวมเข้าสู่ตัว
ผลิตภัณฑ์ โดยไม่นําเอาต้นทุนคงที่มารวมในตัวผลิตภัณฑ์เลย ดังนั้น ต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธี
ต้นทุนผันแปรรวม จึงประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิต
เฉพาะที่เป็นต้นทุนผันแปร และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนที่เป็นต้นทุนผันแปรทั้งหมด 
ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นต้นทุนคงที่ จะถือว่าเป็นต้นทุนประจํางวดทั้งหมด 
ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีเป็นต้นทุนคงที่  

                 ดังนั้น สรุปได้ว่าการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปรรวม 
ต้นทุนผลิตภัณฑ์และต้นทุนประจํางวด ประกอบด้วย  

ต้นทุนผลิตภณัฑ ์   ต้นทุนประจ างวด 

วัตถุดิบทางตรง    ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ 
ค่าแรงงานทางตรง   ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ 
ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร   

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร 

 

1.4 วิธีต้นทุนรวม 

                การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนรวม (Total Costing) เป็นการรวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทุกประเภททั้งที่เป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ทั้งหมดรวมเข้าสู่ตัว
ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนรวม จึงประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งที่เป็นต้นทุนผันแปรและคงที่ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ที่เป็นต้นทุนผันแปรและคงที่ ซึ่งมีผลทําให้ ไม่มีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดเป็นต้นทุนประจํางวด
เลย เพราะต้นทุนทุกรายการรวมอยู่ในต้นทุนผลิตภัณฑ์หมดแล้ว 

               ดังนั้น สรุปได้ว่าการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนรวม ต้นทุน
ผลิตภัณฑ์และต้นทุนประจํางวด ประกอบด้วย  
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ต้นทุนผลิตภณัฑ ์   ต้นทุนประจ างวด 

วัตถุดิบทางตรง                     - ไม่มี - 
ค่าแรงงานทางตรง    

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร   

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ 

 

เพื่อให้เข้าใจส่วนประกอบของต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 วิธีมากขึ้น สามารถสรุป
ส่วนประกอบต้นทุนผลิตภัณฑ์ของแต่ละวิธี ดังแสดงในตารางที่ 9.1 

 

ตารางท่ี  9.1  ส่วนประกอบของต้นทุนผลิตภัณฑ์ 

 

ส่วนประกอบของ 

ต้นทุนผลิตภณัฑ ์

วิธีการค านวณต้นทุนผลิตภณัฑ ์

วิธีต้นทุนเตม็ วิธีต้นทุน 

การผลิต 

ผนัแปร 

วิธีต้นทุน 

ผนัแปรรวม 

วิธีต้นทุนรวม 

วัตถุดิบทางตรง     

ค่าแรงงานทางตรง     

ค่าใชจ้่ายการผลิต 

ผันแปร 
    

ค่าใชจ้่ายการผลิตคงที ่  - -  

ค่าใชจ้่ายในการขายและ
บริหารผันแปร 

- -   

ค่าใชจ้่ายในการขายและ
บริหารคงที ่

- - -  

 

เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์มากขึ้น สามารถแสดงการคํานวณ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์แต่ละวิธี ดังแสดงในตัวอย่างที่ 9.2  
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ตวัอย่างท่ี 9.2 

บริษัท นิยมไทยการค้า จํากัด เป็นบริษัทที่ทําการผลิตและจําหน่ายกระเป๋าที่ทําจากผ้า
ไทย โดยในปีหน้า บริษัทมีแผนที่จะผลิตกระเป๋าเพื่อจําหน่ายจํานวน 10,000 ใบ โดยมีข้อมูล
เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิตและจําหน่ายกระเป๋า ดังนี้ 
      ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนรวม  
       (บาทต่อหน่วย)                (บาท) 

วัตถุดิบทางตรง     250 

ค่าแรงงานทางตรง     100 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร     80 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่         600,000 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร    50 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่       750,000 

 

การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีการคํานวณทั้ง 4 วิธี สามารถแสดงรายละเอียด
การคํานวณ ได้ดังนี้  

วิธีการค านวณ 

การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยใช้ฐานการคํานวณต้นทุนทั้ง 4 วิธี สามารถคํานวณ
ได้ดังนี้  

หน่วย : บาท 

 

ส่วนประกอบของ 

ต้นทุนผลิตภณัฑ ์

วิธีการค านวณต้นทุนผลิตภณัฑ ์

วิธีต้นทุนเตม็ วิธีต้นทุน 

การผลิต 

ผนัแปร 

วิธีต้นทุน 

ผนัแปรรวม 

วิธีต้นทุนรวม 

วัตถุดิบทางตรง 250 250 250 250 

ค่าแรงงานทางตรง 100 100 100 100 

ค่าใชจ้่ายการผลิต 

ผันแปร 
80 80 80 80 

ค่าใชจ้่ายการผลิตคงที ่ 60 - - 60 
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ส่วนประกอบของ 

ต้นทุนผลิตภณัฑ ์

วิธีการค านวณต้นทุนผลิตภณัฑ ์

วิธีต้นทุนเตม็ วิธีต้นทุนการ
ผลิต 

ผนัแปร 

วิธีต้นทุน 

ผนัแปรรวม 

วิธีต้นทุนรวม 

ค่าใชจ้่ายในการขายและ
บริหารผันแปร 

- - 50 50 

ค่าใชจ้่ายในการขายและ
บริหารคงที ่

- - - 75 

ต้นทุนผลิตภัณฑต์่อหนว่ย 490 430 480 615 

 

จากการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 วิธี จะเห็นได้ว่า ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยวิธี
ต้นทุนเต็ม มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 490 บาท วิธีต้นทุนการผลิตผันแปร เท่ากับ 430 บาท วิธี
ต้นทุนผันแปรรวม เท่ากับ 480 บาท และวิธีต้นทุนรวม เท่ากับ 615 บาท 

 

2. การก าหนดอตัราส่วนเพ่ิม 

     การกําหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ นอกจากการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์เป็น
ประเด็นสําคัญต่อการตั้งราคาผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีประเด็นของการกําหนดอัตราส่วนเพิ่ม ซึ่ง
โดยทั่วไปอัตราส่วนเพิ่มจะถูกกําหนดโดยผู้บริหารของบริษัทแต่ละแห่ง อาจใช้ประสบการณ์
ของผู้บริหารหรือสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจ แต่โดยส่วนใหญ่อัตราส่วนเพิ่ม
ดังกล่าว ผู้บริหารต้องกําหนดให้เพียงพอ หรือสามารถชดเชยต้นทุนในส่วนที่ไม่ได้รวมอยู่ใน
ต้นทุนที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ทั้งหมด เพื่อให้การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ทําให้กิจการมีผลกําไรจากการดําเนินงานตามที่ต้องการ 
ถ้าอัตราส่วนเพิ่มไม่สามารถชดเชยต้นทุนดังกล่าวได้ จะส่งผลให้กิจการมีผลขาดทุนจากการ
ดําเนินงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากกิจการอยู่ในธุรกิจที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง 
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการสามารถถูกทดแทนด้วยสินค้าหรือการบริการที่เป็นของคู่แข่ง กิจการ
จะไม่สามารถกําหนดอัตราส่วนเพิ่มได้สูงมากนัก  

การกําหนดอัตราส่วนเพิ่มที่นิยมใช้ส่วนใหญ่ จะคํานึงถึงต้นทุนและกําไรที่ต้องการหรือ
ผลตอบแทนที่กิจการต้องการ ใช้เป็นฐานในการคํานวณอัตราส่วนเพิ่ม โดยที่กําไรที่ต้องการ
ส่วนมากมาจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI) ซึ่งอัตรา
ผลตอบแทนดังกล่าว มักถูกกําหนดโดยผู้บริหารของบริษัท หรืออาจพิจารณาจากอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนการใช้ต้นทุนเป็น
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x 100 

ฐานในการกําหนดอัตราส่วนเพิ่ม สามารถใช้การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีต้นทุนเต็ม 
วิธีต้นทุนผันแปร วิธีต้นทุนผันแปรรวม หรือวิธีต้นทุนรวม ดังได้อธิบายไว้แล้วในหัวข้อข้างต้น  

การคํานวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน หรืออาจใช้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
(Return on Assets : ROA) ที่นํามาลงทุนก็ได้ ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวเป็นการวัดประสิทธิภาพ
ของกิจการในการบริหารเงินของกิจการหรือการบริหารสินทรัพย์ของผู้บริหารแต่ละแผนกหรือ
หน่วยงานย่อยว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ รวมถึงการวัดความสามารถการทํากําไรจากการลงทุน
ในสินทรัพย์ที่ลงทุนไป ซึ่งอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน สามารถคํานวณได้ดังนี้  

 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

(ROI) 

=    กําไรจากการดําเนินงาน 

           เงินลงทุน 

 

หรือ การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม สามารถคํานวณ ได้ดังนี้  
 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 

(ROA)  

=    กําไรจากการดําเนินงาน 

      สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย 

 

โดยท่ี สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย เป็นการนําเอารายการสินทรัพย์รวมต้นงวดและปลายงวด
มารวมกันแล้วหารด้วย 2 เพื่อหาค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

 

สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย =    สินทรัพย์รวมต้นงวด  + สินทรัพย์รวมปลายงวด 

2 

 

 สําหรับการกําหนดอัตราส่วนเพิ่ม (Markup Percentage) สามารถคํานวณโดยใช้สูตร
ดังนี้  
 

อัตราส่วนเพิ่ม = 

(% Markup) 

 

ผลตอบแทนจากการลงทุน + ต้นทุนท่ีไม่ได้รวมอยู่ในต้นทุนผลิตภัณฑ์  
        จํานวนหน่วยผลิต x ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย 

 

 

 

x 100 

x 100 
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โดยท่ี ผลตอบแทนจากการลงทุน สามารถคํานวณได้ดังนี้ 
 

ผลตอบแทนจากการลงทุน  = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) x เงินลงทุน 
 

 

ถ้าในกรณีที่ธุรกิจใช้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ในการคํานวณหา
อัตราส่วนเพิ่ม จะคํานวณผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมแทน โดยมีสูตรในการคํานวณ ดังนี้  

 

 

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 

 

= อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) x สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย 

 

 

การกําหนดอัตราส่วนเพิ่มจะมีคิดเป็นจํานวนเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน หรืออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม และวิธีการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ซึ่งฐาน
ที่ใช้ในการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ กิจการอาจเลือกใช้วิธีต้นทุนเต็ม วิธีต้นทุนผันแปร วิธี
ต้นทุนผันแปรรวม หรือวิธีต้นทุนรวม แล้วแต่ว่ากิจการมีนโยบายการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์
วิธีใดเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด 

หลังจากทราบถึงประเด็นสําคัญที่มีผลต่อการกําหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์แล้ว ซึ่ง
ได้แก่ วิธีการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ และการกําหนดอัตราส่วนเพิ่ม หลังจากนั้นกิจการจะใช้
ข้อมูลทั้งสองส่วนไปคํานวณหาราคาขายของผลิตภัณฑ์ต่อไป   

 

วิธีการก าหนดราคาผลิตภณัฑ ์

การกําหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์หรือการบริการโดยส่วนใหญ่ราคาขายต้องสามารถ
ชดเชยต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือการกําหนดอัตราส่วนเพิ่มต้องมากพอที่จะชดเชยต้นทุน
อื่นๆ ที่นอกเหนือจากต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนผลิตภัณฑ์ เพื่อให้กิจการสามารถทํากําไรได้
ตามที่ผู้บริหารต้องการ แต่ถ้ากําหนดอัตราส่วนเพิ่มไม่เพียงพอหรือไม่สามารถชดเชยต้นทุน
อื่นๆ ที่นอกเหนือจากต้นทุนการผลิต อาจมีผลทําให้กิจการมีผลขาดทุนได้ ซึ่งการกําหนดราคา
ผลิตภัณฑ์สามารถคํานวณได้ 3 วิธี ได้แก ่ 1) การกําหนดราคาโดยบวกส่วนเพิ่มจากต้นทุน 

(Pricing – based on Cost) 2) การกําหนดราคาโดยคํานึงถึงกําไรท่ีต้องการ (Pricing – based 

on Target Profit) และ 3) การกําหนดราคาโดยใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Pricing – 

based on Return on Investment) ในการกําหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์แต่ละวิธี จะอธิบาย
โดยละเอียดตามลําดับ ดังนี้ 
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1. การก าหนดราคาโดยบวกส่วนเพ่ิมจากต้นทุน 

      การกําหนดราคาสินค้าโดยบวกส่วนเพิ่มจากต้นทุน (Pricing – based on Cost) 

เป็นการตั้งราคาสินค้าโดยใช้ข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์เป็นฐานในการตั้งราคาสินค้า แล้วบวกส่วน
เพิ่ม (Markup) เข้าไปในต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่วนเพิ่มที่เพิ่มเข้าไปในต้นทุนผลิตภัณฑ์
เปรียบเหมือนกําไรที่บริษัทต้องการ ส่วนใหญ่จะบอกเป็นรูปของร้อยละ หรือคิดเป็นเปอร์เซ็น
ของต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Markup Percentage) ซึ่งการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์สามารถคํานวณ
ได้ 4 วิธี ได้แก่ วิธีต้นทุนเต็ม วิธีต้นทุนการผลิตผันแปร วิธีต้นทุนผันแปรรวม และวิธีต้นทุนเต็ม 
ดังอธิบายในหัวข้อต้นทุนท่ีใช้เป็นฐานในการกําหนดราคาขาย ดังนั้น การคํานวณราคาขายของ
ผลิตภัณฑ์ สามารถคํานวณ ได้ดังนี้  

 

 

ราคาขายผลิตภัณฑ์ = ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย  + ส่วนบวกเพิ่ม 
 

 

โดยท่ี ส่วนบวกเพิ่ม สามารถคํานวณได้ดังนี้  
 

 

      สว่นบวกเพิ่ม  = ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย x อัตราส่วนเพิ่ม (%)  
 

 

เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการคํานวณราคาขายของผลิตภัณฑ์โดยใช้ส่วนบวกเพิ่มจาก
ต้นทุน จึงขอแสดงการคํานวณ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 9.3 

 

ตวัอย่าง 9.3  
จากตัวอย่างที่ 9.2 บริษัท นิยมไทยการค้า จํากัด เป็นบริษัทที่ทําการผลิตและจําหน่าย

กระเป๋าที่ทําจากผ้าไทย โดยในปีหน้าบริษัทมีแผนที่จะผลิตกระเป๋าจํานวน 10,000 ใบ โดยมี
ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิตและจําหน่ายกระเป๋า ดังนี้ 
      ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนรวม  
        (บาทต่อหน่วย)     (บาท) 

วัตถุดิบทางตรง     250 

ค่าแรงงานทางตรง     100 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร     80 
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     ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนรวม  
           (บาทต่อหน่วย)      (บาท) 
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่         600,000 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร    50 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่       750,000 

 

ถ้าหากบริษัทมีนโยบายในการกําหนดราคาขายสินค้า โดยผู้บริหารกําหนดให้
อัตราส่วนบวกเพิ่มเท่ากับ 40 % ของต้นทุนสินค้า ถ้าการคํานวณต้นทุนสินค้าใช้วิธีต้นทุนเต็ม
เป็นฐานในการกําหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ ราคาขายของกระเป๋าผ้าฝ้ายจะสามารถคํานวณ ได้
ดังนี ้

 

วิธีการค านวณ 

คํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้ฐานการคํานวณวิธีต้นทุนเต็ม 

วัตถุดิบทางตรง     250 บาทต่อหน่วย 

ค่าแรงงานทางตรง    100 บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร      80 บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (600,000/10,000 หน่วย)   60 บาทต่อหน่วย  

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย   490 บาทต่อหน่วย 

 

จากข้อมูลข้างต้น บริษัทสามารถนําต้นทุนวิธีต้นทุนเต็มมาเป็นฐานการคํานวณหาราคา
ขายของผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีบวกส่วนเพิ่มจากต้นทุน ถ้าหากบริษัทมีนโยบายในการกําหนด
ราคาขายผลิตภัณฑ์ โดยกําหนดให้อัตราส่วนบวกเพิ่มเท่ากับ 40 % ของต้นทุนสินค้า ดังนั้น 
ราคาขายของผลิตภัณฑ์ สามารถคํานวณ ได้ดังนี้ 

ราคาขาย = ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย + (ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย  

  X อัตราส่วนบวกเพิ่ม) 

       = 490 +  490 x   40 

           100 

       = 490 + 196 

       = 686 บาทต่อใบ 

ดังนั้น ถ้าหากบริษัทใช้การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม และมีนโยบายในการ
กําหนดราคาสินค้าโดยบวกส่วนเพิ่มจากต้นทุน บริษัทจะตั้งราคากระเป๋าผ้าไทย ใบละ 686 
บาท และจากการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ผลการดําเนินงานของบริษัท สามารถแสดง
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รายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงในรูปของงบกําไรขาดทุนวิธีต้นทุนเต็ม ได้
ดังนี้  

บริษัท นิยมไทยการค้า จํากัด 

งบกําไรขาดทุน – วิธีต้นทุนเต็ม 

            หน่วย : บาท 

ยอดขาย (10,000 ใบ x 686 บาท)      6,860,000 

หัก ต้นทุนขาย (10,000 ใบ x 490 บาท)     4,900,000 

กําไรขั้นต้น        1,960,000 

หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร (10,000 ใบ x 50 บาท) 500,000 

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่            750,000 1,250,000 

กําไรจากการดําเนินงาน         710,000 

 

ดังนั้น การกําหนดราคาผลิตภัณฑ์โดยบวกส่วนเพิ่มจากต้นทุน 40% ของต้นทุนสินค้า
วิธีต้นทุนเต็ม เพียงพอที่จะทําให้บริษัทมีกําไรขั้นต้น เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารทั้งในส่วนที่เป็นต้นทุนผันแปรและคงที่ และส่งผลให้บริษัทมีกําไรจากการ
ดําเนินงานเท่ากับ 710,000 บาท  
 มีข้อสังเกตว่าการกําหนดราคาขายจากตัวอย่างข้างต้น จะแตกต่างจากการกําหนด
ราคาขายสําหรับค่ําสั่งซื้อพิเศษ ซึ่งเป็นการกําหนดราคาขายในระยะสั้น เนื่องจากในระยะสั้น 
ต้นทุนบางรายการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ถ้ากิจการมีอุปกรณ์การผลิตซึ่งมีกําลังการ
ผลิตเหลืออยู่ และใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในการผลิตสินค้าตามคําสั่งซื้อพิเศษ ค่าเสื่อมราคาของ
อุปกรณ์จะไม่เพิ่มขึ้น แม้ว่ากิจการจะผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น ดังนั้น ค่าเสื่อมราคาในกรณีนี้จึงไม่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เป็นต้น  

แต่การกําหนดราคาขายในระยะยาวจะแตกต่างจากการกําหนดราคาสินค้าในระยะสัน 
ซึ่งในระยะยาวนั้น ต้นทุนทุกรายการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น กิจการสามารถเลือกประเภท
ของอุปกรณ์การผลิตที่จะใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ดังกล่าวน้อย
ที่สุด เป็นต้น นอกจากนี้ การกําหนดราคาขายในระยะยาวจะมีความยืดหยุ่นมากกว่ าการ
กําหนดราคาขายในระยะสั้น เนื่องจากผู้บริหารมักจะบวกกําไรที่ต้องการไว้ในราคาขายด้วย ซึ่ง
กําไรที่บวกเพิ่มจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการสินค้าของลูกค้าและปริมาณ
สินค้าในตลาด 
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2. การก าหนดราคาโดยใช้ก าไรท่ีต้องการ 

     การกําหนดราคาโดยใช้กําไรที่ต้องการ (Pricing - based on Target Profit) เป็น
ฐานในการคํานวณราคาของสินค้า เป็นการกําหนดราคาโดยผู้บริหารมีกําไรตามเป้าหมายหรือมี
กําไรที่ต้องการซึ่งถูกกําหนดไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว หลังจากนั้นจึงนําเอากําไรที่ต้องการมาเป็นส่วน
บวกเพิ่มเข้ากับต้นทุนของสินค้า ซึ่งสามารถแสดงการคํานวณ ได้ดังนี้  
 

 

 

 

     *การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ สามารถคํานวณได้ 4 วิธี ได้แก่ วิธีต้นทุนเต็ม วิธี
ต้นทุนผันแปร วิธีต้นทุนผันแปรรวม และวิธีต้นทุนรวม ดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น 

 

ตวัอย่างท่ี 9.4 

จากข้อมูลตัวอย่างที่ 9.2 ถ้าบริษัท นิยมไทยการค้า จํากัด มีนโยบายในการกําหนด
ราคาสินค้าโดยผู้บริหารต้องการกําไรสูงสุดจํานวน 1,200,000  บาท จากวิธีต้นทุนผันแปร 
บริษัทจะต้องกําหนดราคาสินค้าหน่วยละเท่าใด  
 

วิธีการค านวณ 

คํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้ฐานการคํานวณวิธีต้นทุนผันแปรรวม 

วัตถุดิบทางตรง     250  บาทต่อหน่วย 

ค่าแรงงานทางตรง    100  บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร      80  บาทต่อหน่วย 

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย   430  บาทต่อหน่วย 

 

คํานวณราคาขายของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย 

ราคาขายผลิตภัณฑ์  = ต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปรรวม + กําไรที่ต้องการ 

          จํานวนหน่วย 

    = (430 x10,000) + 1,200,000 

                   10,000 

    = 4,300,000 + 1,200,000 

             10,000 

    = 550 บาทต่อใบ 

ราคาขายผลติภณัฑ ์= ตน้ทุนผลติภณัฑร์วม* + ก าไรทีต่อ้งการ 
      จ านวนหน่วย 
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ดังนั้น ถ้าบริษัทต้องการกําไรเท่ากับ 1,200,000 บาท บริษัทต้องตั้งราคาสินค้าเท่ากับ 
550 บาทต่อใบจึงจะได้กําไรตามต้องการ 

 

การกําหนดราคาสินค้าโดยใช้กําไรที่ต้องการเป็นฐานในการตั้งราคาสินค้า นอกจากจะ
นํามาใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมแล้ว ยังนิยมใช้กับธุรกิจบริการเช่นกัน โดยนําไปคํานวณหาอัตรา
ค่าบริการของธุรกิจนั้นๆ เพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้น จะแสดงในตัวอย่างที่ 9.5  

 

ตวัอย่างท่ี 9.5 

บริษัท ฝันดีอพาร์ทเมนท์ เป็นธุรกิจให้เช่าห้องพักรายเดือน โดยบริษัทมีนโยบายที่จะ
คิดอัตราค่าบริการจากลูกค้า ซึ่งบริษัทมีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

จํานวนห้องพัก          20   ห้อง  
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 เงินเดือนพนักงาน  20,000  บาท 

 ค่าสาธารณูปโภค   8,000  บาท 

 ค่าโทรศัพท์    5,000  บาท 

ค่าอินเทอร์เน็ต    1,500   บาท 

 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง           17,500   บาท 

 ค่าเบี้ยประกันภัย           10,000  บาท 

  รวม   62,000  บาท 

 

ถ้าหากบริษัทต้องการกําไรจากการดําเนินงานเดือนละ 30,000 บาท บริษัทสามารถ
คํานวณหาอัตราค่าบริการเช่าห้องพักต่อเดือน ได้ดังนี้ 

 

วิธีการค านวณ 

อัตราค่าบริการห้องพักต่อห้อง =   ต้นทุนรวม      +     กําไรที่ต้องการ 

            จํานวนห้องพัก 

=   62,000 + 30,000 

                             20 

=   4,600 บาทต่อห้อง 



392  

 

ดังนั้น ถ้าบริษัทต้องการกําไรจากการดําเนินงานต่อเดือนเท่ากับ 30,000 บาท บริษัท
ควรกําหนดอัตราค่าเช่าห้องพักต่อเดือน เท่ากับ 4,600 บาทต่อห้อง  

 

3. การก าหนดราคาโดยใช้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 

      การกําหนดราคาสินค้าโดยใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Pricing – based 

on Return on Investment) เป็นฐานในการตั้งราคา เป็นวิธีการคํานวณที่ธุรกิจมีกําไรเท่ากับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ธุรกิจต้องการ การกําหนดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้นํา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกําไรจากการดําเนินงานและเงินลงทุนของธุรกิจ เพื่อคํานวณหาอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน หลักจากนั้นค่อยเอาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนไปคํานวณหา
อัตราส่วนบวกเพิ่ม ก่อนจะทําการกําหนดราคาสินค้า  

      การคํานวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน สามารถคํานวณ ได้ดังนี้ 
 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

(ROI) 

=   กําไรจากการดําเนินงาน 

                  เงินลงทุน 

       หรือ 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ 

(ROA)     

 =   กําไรจากการดําเนินงาน 

           สินทรัพย์รวม   

         
       การคํานวณอัตราส่วนบวกเพิ่ม สามารถคํานวณได้ดังนี้ 
 

อัตราส่วนบวกเพิ่ม = ผลตอบแทนจากการลงทุน + ต้นทุนท่ีไม่ได้บันทึกเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ 

   ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย* x ปริมาณการผลิต 

 

         ดังนั้น การกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ สามารถคํานวณได้ดังนี้ 
 

ราคาขายผลิตภัณฑ์ = ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย* + (อัตราส่วนบวกเพิ่ม x ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย) 

 

          *การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ สามารถคํานวณได้ 4 วิธี ได้แก่ วิธีต้นทุนเต็ม 
วิธีต้นทุนผันแปร วิธีต้นทุนผันแปรรวม และวิธีต้นทุนรวม ดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น 

 

          จากข้อมูลการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ทั้ง 4 วิธี ได้แก่ วิธีต้นทุนเต็ม ต้นทุน
การผลิตผันแปร ต้นทุนผันแปรรวม และต้นทุนรวม จะมีส่วนประกอบของต้นทุนผลิตภัณฑ์ดัง

x 100 

x 100 
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ได้กล่าวไว้ในตารางที่ 9.1 ต้นทุนที่ไม่ได้รวมเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ของแต่ละวิธีจึงกลายเป็น
ต้นทุนประจํางวด ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนประเภทต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 9.2 

 

ตารางท่ี  9.2  การจําแนกต้นทุนผลิตภัณฑ์และต้นทุนประจํางวด  
 

ประเภท 

ของต้นทุน 

วิธีการค านวณต้นทุนผลิตภณัฑ ์

วิธีต้นทุนเตม็ วิธีต้นทุนการ
ผลิตผนัแปร 

วิธีต้นทุน 

ผนัแปรรวม 

วิธีต้นทุนรวม 

 

 

 

 

 

ต้นทุนผลิตภณัฑ ์

(Product Costs) 

วัตถุดิบทางตรง วัตถุดิบทางตรง วัตถุดิบทางตรง วัตถุดิบทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าแรงงานทางตรง 
ค่าใชจ้่ายการผลิต 

ผันแปร 
ค่าใชจ้่ายการผลิต 

ผันแปร 
ค่าใชจ้่ายการผลิต 

ผันแปร 
ค่าใชจ้่ายการผลิต 

ผันแปร 
ค่าใชจ้่ายการผลิต
คงที ่

- ค่าใชจ้่ายในการ
ขายและบรหิารผัน
แปร 

ค่าใชจ้่ายการผลิต
คงที ่

- - - ค่าใชจ้่ายในการ
ขายและบรหิารผัน
แปร 

- - - ค่าใชจ้่ายในการ
ขายและบรหิาร
คงที ่

 

ต้นทุนประจ างวด 

(Period Costs) 

(หรือ 

ต้นทุนท่ีไม่ได้
บนัทึกเป็นต้นทุน
ผลิตภณัฑ)์ 

ค่าใชจ้่ายในการ
ขายและบรหิารผัน
แปร 

ค่าใชจ้่ายการผลิต
คงที ่

ค่าใชจ้่ายการผลิต
คงที ่

- 

ค่าใชจ้่ายในการ
ขายและบรหิาร
คงที ่

ค่าใชจ้่ายในการ
ขายและบรหิารผัน
แปร 

ค่าใชจ้่ายในการ
ขายและบรหิาร
คงที ่

- 

- ค่าใชจ้่ายในการ
ขายและบรหิาร
คงที ่

- - 

 



394  

 

ดังนั้น การกําหนดราคาสินค้าโดยใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Pricing – based 

on Return on Investment) เป็นฐานในการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ สามารถคํานวณอัตราส่วนบวก
เพิ่ม ได้ 4 วิธี ขึ้นอยู่กับฐานในการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

 

3.1 การค านวณต้นทุนผลิตภณัฑวิ์ธีต้นทุนเตม็  

      ต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม (Full Costing) ประกอบด้วย วัตถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร และค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่  ดังนั้น 
ต้นทุนท่ีไม่ได้รวมอยู่ในต้นทุนผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปรและคงที่ 
จะเป็นต้นทุนประจํางวด ที่ธุรกิจต้องพิจารณาเพื่อใช้ในการคํานวณอัตราส่วนบวกเพิ่ม ดังนั้น 
อัตราส่วนบวกเพิ่ม สามารถคํานวณได้ดังนี้ 

 

อัตราส่วนบวกเพิม่ = ผลตอบแทนจากการลงทุน + ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารผันแปรและคงที่ 

        ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยวิธตี้นทุนเตม็x ปริมาณการผลิต 

                       ราคาขายของผลิตภัณฑ์ สามารถคํานวณได้ดังนี้  
 

ราคาขายผลิตภัณฑ์ = ต้นทุนผลิตภัณฑ์วธิีต้นทุนเตม็ + (อัตราส่วนบวกเพิ่ม x ต้นทุนผลิตภัณฑ์/หน่วย) 

 

3.2 การค านวณต้นทุนผลิตภณัฑวิ์ธีต้นทุนการผลิตผนัแปร  

                ต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนการผลิตผันแปร (Variable Costing) 
ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร ดังนั้น ต้นทุน
ที่ไม่ได้รวมอยู่ในต้นทุนผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารทั้งผันแปรและคงที่ ต้นทุนดังกล่าวจะเป็นต้นทุนประจํางวด ที่ธุรกิจต้องพิจารณาเพื่อใช้
ในการคํานวณอัตราส่วนบวกเพิ่ม ดังนั้น อัตราส่วนบวกเพิ่ม สามารถคํานวณได้ดังนี้ 

 

อัตราส่วนบวกเพิม่ = ผลตอบแทนจากการลงทุน + ค่าใชจ้่ายการผลิตคงที่ + ค่าใช้จ่ายในการขาย 

  และบริหารผันแปรและคงที ่

                     ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหนว่ยวธิีต้นทุนการผลิตผันแปรx ปริมาณการผลิต 

                      ราคาขายของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย สามารถคํานวณได้ดังนี้  
 

ราคาขายผลิตภัณฑ์ = ต้นทุนผลิตภัณฑ์วธิีต้นทุนผันแปร + (อัตราส่วนบวกเพิม่ x ต้นทุนผลิตภัณฑ์/หน่วย) 

X 100 

X 100 
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3.3 การค านวณต้นทุนผลิตภณัฑวิ์ธีต้นทุนผนัแปรรวม  
               ต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปรรวม (Total Variable Costing) 

ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร และค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหารผันแปร ดังนั้น ต้นทุนที่ไม่ได้รวมอยู่ในต้นทุนผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ต้นทุนคงที่
ทั้งหมด ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ ต้นทุน
ดังกล่าวจะเป็นต้นทุนประจํางวด ที่ธุรกิจต้องพิจารณาเพื่อใช้ในการคํานวณอัตราส่วนบวกเพิ่ม 
ดังนั้น อัตราส่วนบวกเพิ่ม สามารถคํานวณได้ดังนี้ 

 

อัตราส่วนบวกเพิม่ = ผลตอบแทนจากการลงทุน + ค่าใชจ้่ายการผลิตคงที่ +ค่าใช้จ่ายในการขาย 

  และบริหารคงที ่

                     ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหนว่ยวธิีต้นทุนผันแปรรวมx ปริมาณการผลิต 

                            ราคาขายของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย สามารถคํานวณได้ดังนี้  
 

ราคาขายผลิตภัณฑ์ = ต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปรรวม + (อัตราส่วนบวกเพ่ิม x ต้นทุนผลิตภัณฑ์/หน่วย) 

 

 

3.4 การค านวณต้นทุนผลิตภณัฑวิ์ธีต้นทุนรวม  
       ต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนรวม (Total Costs) ประกอบด้วย วัตถุดิบ

ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้ง
ผันแปรและคงที่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทุกรายการรวมอยู่ในต้นทุนผลิตภัณฑ์ ดังนั้น จึงไม่มี
ต้นทุนประจํางวด ผลตอบแทนจากการลงทุนคือกําไรที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกส่วนแล้ว ดังนั้น 
อัตราส่วนบวกเพิ่ม สามารถคํานวณได้ดังนี้ 

 

อัตราส่วนบวกเพิม่ =                             ผลตอบแทนจากการลงทุน  

                     ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหนว่ยวธิีต้นทุนรวมx ปริมาณการผลิต 
                       

       ราคาขายของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย สามารถคํานวณได้ดังนี้  

 

 

 

ราคาขายผลติภณัฑ ์= ตน้ทุนผลติภณัฑว์ธิตีน้ทุนรวม + (อตัราสว่นบวกเพิม่ x ตน้ทุนผลติภณัฑ/์หน่วย) 

 

X 100 

X 100 



396  

 

ตวัอย่างท่ี 9.5 

บริษัท ฟ้าไทย จํากัด ได้นําผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งออกจําหน่าย โดยมีนโยบายการ
กําหนดราคาผลิตภัณฑ์ โดยใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นฐานในการคํานวณ โดยใช้
การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุนเต็ม ซึ่งบริษัทมีข้อมูลเงินลงทุน ต้นทุนและอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนี้ 

ปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้        5,000 หน่วย 

เงินลงทุน     7,000,000  บาท 

กําไรจากการดําเนินงาน    1,400,000 บาท  
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 

 วัตถุดิบทางตรง    500 บาทต่อหน่วย 

 ค่าแรงงานทางตรง   300 บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร  120 บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)     500,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ผันแปร     140 บาทต่อหน่วย 

  คงที่ (รวม)       600,000 บาท 

จากข้อมูลข้างต้น บริษัทควรกําหนดราคาขายผลิตภัณฑ์เท่ากับเท่าไร 

 

วิธีการค านวณ  

จากข้อมูลข้างต้น บริษัทสามารถแสดงการคํานวณ ได้ 4 ขั้นตอน ดังนี้  
ขัน้ท่ี 1 คํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม  

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ –วิธีต้นทุนเต็ม = วัตถุดิบทางตรง + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใช้จ่ายการผลิต 

 ทั้งผันแปรและคงที่  
    = 500 + 300 + 120 + (500,000/5,000) 
    = 1,020 บาท 

 

ขัน้ท่ี 2 คํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน   =    กําไรจากการดําเนินงาน 

                เงินลงทุน 

    = 1,400,000    

     7,000,000 

    =  20% 

X 100 

X 100 
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ขัน้ท่ี 3 คํานวณหาอัตราส่วนบวกเพิ่ม  
อัตราส่วนบวกเพิ่ม = ผลตอบแทนจากการลงทุน + ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

   ผันแปรและคงที่ 

                      ต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็มต่อหน่วยx ปริมาณการผลิต 

       
    = (20% x 7,000,000)   + (5,000 x 140) + 600,000 

                 1,020 x 5,000 

    =  1,400,000   + 700,000 + 600,000 

  5,100,000 

      = 0.5294 X 100 

      = 52.95% 

 

ขัน้ท่ี 4 คํานวณหาราคาขายของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย  

ราคาขายผลิตภัณฑ์ = ต้นทุนผลิตภัณฑ์ + (อัตราส่วนบวกเพิ่ม x ต้นทุนผลิตภัณฑ์/หน่วย) 

       =1,020 + (52.95% x 1,020) 
       = 1,020 + 540 

       = 1,560 บาท  
 

ดังนั้น ถ้าบริษัทมีนโยบายการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ โดยใช้อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนเป็นฐานในการคํานวณ โดยใช้การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุนเต็ม ราคา
ขายของผลิตภัณฑ์จะเท่ากับ 1,560 บาท  

สามารถพิสูจน์ผลการดําเนินงาน โดยแสดงเป็นงบกําไรขาดทุน ได้ดังนี้ 
               หน่วย : บาท 

ยอดขาย (5,000 x 1,560)      7,800,000 

หัก ต้นทุนขาย (5,000 x 1,020)     5,100,000 

กําไรขั้นต้น       2,700,000 

หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร (5,000 x 140)    700,000 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่            600,000 1,300,000 

กําไรจากการดําเนินงาน      1,400,000 

X 100 

X 100 

X 100 
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ถ้าบริษัททําการคํานวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งสามารถคํานวณได้ดังนี้  
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน     =  กําไรจากการดําเนินงาน 

                 เงินลงทุน 

     = 1,400,000 

        7,000,000 

     =  20% 

 

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ถ้าบริษัทขายในราคา 1,560 บาทต่อหน่วย ตามที่
วางแผนไว้ กิจการจะมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ 20% ของเงินลงทุน แต่ถ้าหาก
กิจการกําหนดราคาขายสินค้าที่ต ำ่กว่ำ 1,560 บาทต่อหน่วย จะมีผลทําให้อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนต ำ่กว่ำ 20% ของเงินลงทุน แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าขายในราคาที่สูงกว่ำ 1,560 
บาทต่อหน่วย อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจะสงูกว่ำ 20%  ของเงินลงทุน  

 

ต้นทนุตามเป้าหมาย 

 การกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มักจะถูกกําหนดราคาโดยใช้ต้นทุนเป็นฐานในการ
คํานวณ แล้วบวกส่วนเพิ่มเข้าไป แต่ในบางกรณีกิจการไม่สามารถใช้วิธีนี้ในการกําหนดราคา
สินค้าได้ เนื่องจากสินค้าที่ขายในท้องตลาดเป็นสินค้าที่มีอยู่แล้ว และมีคู่แข่งขันที่ขายสินค้า
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับสินค้าของกิจการ ซึ่งราคาสินค้านั้นถูกกําหนดโดยตลาดหรือ
คู่แข่งขัน ถ้ากิจการเป็นธุรกิจที่มีสินค้าในลักษณะนี้ จะทําให้กิจการไม่มีอิสระในการกําหนด
ราคาขาย กิจการจําเป็นต้องตั้งราคาเท่ากับที่ขายในท้องตลาด หรือราคาที่คู่แข่งขันเคยตั้งราคา
ไว้ ดังนั้น สิ่งที่กิจการทําได้ก็คือ การวางแผนควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ําที่สุดเท่าที่ทําได้ 
เพื่อให้กิจการยังคงได้กําไรตามที่ต้องการ แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมต้นทุนการผลิตใน
ลักษณะนี้ เรียกว่า ต้นทุนตามเป้าหมาย (Target Cost) ซึ่งสามารถสรุปเป็นหลักการเกี่ยวกับ
การคํานวณต้นทุนตามเป้าหมาย ได้ดังนี้  
 

ต้นทุนตามเป้าหมาย   =  ราคาขายผลิตภัณฑ์         –     กําไรที่ต้องการ 
 

                                     (ถูกกําหนดโดยตลาดหรือคู่แข่ง)   (ตามนโยบายของบริษัท) 

จากแนวคิดต้นทุนตามเป้าหมาย กิจการจะสามารถทราบว่าต้นทุนการผลิตที่กิจการ
ต้องควบคุมให้เป็นไปตามต้นทุนที่วางแผนไว้ เพราะถ้ากิจการไม่สามารถควบคุมให้ได้ตาม
เป้าหมาย จะมีผลทําให้กิจการได้กําไรต่ํากว่าที่วางแผนไว้ ดังนั้น เพื่อให้ได้ต้นทุนตามที่

X 100 

X 100 
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ต้องการ แผนกใดก็ตามที่เกี่ยวข้องการการผลิต เช่น แผนกออกแบบผลิตภัณฑ์ แผนกผลิต 
หรือแผนกบริหารที่มีความเกี่ยวข้อง ต้องพยายามควบคุมต้นทุนการผลิตรวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานเพื่อไม่ให้เกินกว่าต้นทุนตามเป้าหมายท่ีคํานวณได้  

เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนตามเป้าหมาย สามารถอธิบายและแสดงการคํานวณ ดัง
แสดงในตัวอย่างที่ 9.6 ดังนี ้

 

ตวัอย่าง 9.6  

บริษัท รักสุขภาพ จํากัด มีการวางแผนการผลิตและจําหน่ายเครื่องออกกําลังกายชนิด
หนึ่ง ผู้บริหารของบริษัทกําลังวางแผนการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดําเนินงาน มีมูลค่า
สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยเท่ากับ 10,000,000 บาท โดยเงินลงทุนนี้ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ 
การพัฒนา การผลิตและการตลาด จากการสํารวจราคาของคู่แข่งและความต้องการของผู้ซื้อ
เป้าหมาย ราคาสินค้าชนิดนี้คู่แข่งขันขายในราคาเครื่องละ 7,000 บาท โดยบริษัทคาดการณ์ว่า
จะขายได้ 500 เครื่องต่อปี หากบริษัทมีนโยบายที่ต้องการอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
เท่ากับ 20% การกําหนดต้นทุนตามเป้าหมายของเครื่องออกกําลังกายจะเท่ากับกี่บาทต่อเครื่อง 

วิธีการค านวณต้นทุนตามเป้าหมาย 

รายได้จากการขายโดยประมาณ (500 เครื่อง x 7,000 บาท)    3,500,000 บาท 

หัก กําไรที่ต้องการ (10,000,000 บาท x 20%)      2,000,000 บาท 

ต้นทุนตามเป้าหมายสําหรับสินค้า (5,000 เครื่อง)      1,500,000 บาท 

ต้นทุนตามเป้าหมายต่อหน่วย (1,500,000/500 เครื่อง)              3,000 บาท 

 

จากการคํานวณข้างต้น จะเห็นว่า หากบริษัทต้องการกําหนดราคาเครื่องออกกําลังกาย
เท่ากับ 7,000 บาทต่อเครื่อง โดยที่บริษัทต้องการอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ 20% 
ต้นทุนตามเป้าหมายท่ีบริษัทต้องควบคุมคือ เท่ากับ 1,500,000 บาท หรือ 3,000 บาทต่อเครื่อง 
ดังนั้น เม่ือบริษัททราบต้นทุนตามเป้าหมายแล้ว บริษัทจะทําการวิเคราะห์ว่ากระบวนการผลิต
ของสินค้าประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง เช่น กิจกรรมการออกแบบ กิจกรรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการผลิต และกิจกรรมทางการตลาด แล้วพยายามควบคุมหรือลดต้นทุนที่
เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมหรือกระบวนการเหล่านี้ ให้มีต้นทุนน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ หรือ
พยายามลดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า เม่ือลดกิจกรรมเหล่านี้ได้แล้ว ต้นทุนก็สามารถจะลดลงได้ 
และทําให้กิจการได้รับผลกําไรตามที่ต้องการหรือที่ได้วางแผนไว้  
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การก าหนดราคาตามค าสัง่ซ้ือพิเศษ 

สําหรับธุรกิจที่มีคําสั่งซื้อพิเศษจากลูกค้า มีความจําเป็นต้องกําหนดราคาสินค้า ซึ่งกรณี
การกําหนดราคาในลักษณะแบบน้ี เรียกว่า การกําหนดราคาสินค้าตามคําสั่งซื้อพิเศษ (Special 

Order Pricing) ลักษณะของสินค้าหรือคําสั่งซื้อพิเศษจะเป็นสินค้าที่ได้รับคําสั่งซื้อมาจากลูกค้า 
ที่ไม่ใช่เป็นการขายปกติ ราคาอาจสูงหรือต่ํากว่าท้องตลาด เนื่องจากลักษณะของสินค้ามีความ
เหมือนหรือแตกต่างจากสินค้าที่บริษัทขายในตลาดทั่วไป แต่ส่วนใหญ่การยอมรับคําสั่งซื้อ
พิเศษมักจะมีเงื่อนไขในการยอมรับคําสั่งซื้อพิเศษ 2 ประเด็น คือ การรับคําสั่งซื้อพิเศษต้องไม่
กระทบกับยอดขายตามปกติของบริษัท และต้องอยู่ภายใต้กําลังการผลิตปกติของกิจการ เช่น 
กําลังการผลิตของเครื่องจักร กําลังการผลิตของแรงงานในแผนกผลิต เป็นต้น  

ดังนั้น การที่บริษัทรับคําสั่งพิเศษ คือการผลิตสินค้าเพิ่ม แต่ไม่เกินกําลังการผลิตปกติ
ของกิจการ จะทําให้ต้นทุนคงที่ส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่า
เช่าโรงงาน เป็นต้น บริษัทยังคงจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านี้จํานวนเท่าเดิม จะเปลี่ยนแปลงแต่เฉพาะ
ต้นทุนส่วนที่เป็นผันแปร เช่น วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 
รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการยอมรับคําสั่งซื้อพิเศษ ดังนั้น ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่
ใช้เป็นฐานในการคํานวณราคาสินค้าตามคําสั่งซื้อพิเศษ จึงประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปรที่
เกี่ยวข้องกับการรับคําสั่งซื้อพิเศษนี้เท่านั้น ซึ่งต้นทุนเหล่านี้เม่ือพิจารณาแล้ว จะเห็นว่าเป็นการ
คํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปรรวม (Total Variable Costing) นั่นเอง ดังนั้น การ
คํานวณราคาผลิตภัณฑ์ตามคําสั่งซื้อพิเศษ สามารถคํานวณได้ดังนี้  
 

 

โดยท่ี ส่วนบวกเพิ่ม สามารถคํานวณได้ดังนี้ 

 

เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการคํานวณราคาผลิตภัณฑ์ตามคําสั่งซื้อพิเศษ จะขอยกตัวอย่าง 

 

เพื่อให้เข้าใจในการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ จะแสดงรายละเอียดการคํานวณดังแสดงใน
ตัวอย่างที่ 9.7 

 

 

 

 

ราคาขายผลติภณัฑ ์ = ตน้ทุนผลติภณัฑต่์อหน่วยภายใตว้ธิตีน้ทุนผนัแปรรวม + ส่วนบวกเพิม่ 

ส่วนบวกเพิม่ = อตัราส่วนบวกเพิม่ x ตน้ทุนผลติภณัฑต่์อหน่วยภายใตว้ธิตีน้ทุนผนัแปรรวม 
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ตวัอย่างท่ี 9.7  
บริษัท พาณิช จํากัด เป็นบริษัทที่ทําการผลิตและจําหน่ายเพาเวอร์แบงค์  โดยมี

นโยบายบวกส่วนเพิ่มในอัตรา 40% จากต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยในปีนี้บริษัทมีปริมาณการผลิต
เท่ากับ 70 % ของกําลังการผลิตปกติ (กําลังการผลิตปกติ  5,000  อัน) และมีข้อมูลต้นทุนการ
ผลิตและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ ดังนี้  

ต้นทุนการผลิต  

วัตถุดิบทางตรง     300  บาทต่อหน่วย 

 ค่าแรงงานทางตรง        120  บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร   150  บาทต่อหน่วย       

 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)       2,500,000  บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร  100  บาทต่อหน่วย 

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ (รวม) 3,000,000  บาท 

 

ถ้าบริษัทมีคําสั่งซื้อพิเศษจากลูกค้าของบริษัทแห่งหนึ่ง จํานวน 2,500 อัน โดยลูกค้า
แจ้งว่าจะนําเอาเพาเวอร์แบงค์นี้ ไปแจกให้กับลูกค้าของบริษัท เพื่อเป็นการขอบคุณในวันปีใหม่  
ดังนั้น คําสั่งซื้อพิเศษนี้จะไม่ไปกระทบกับยอดขายปกติของบริษัท จากข้อมูลข้างต้น บริษัทควร
กําหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยตามคําสั่งซื้อพิเศษนี้ เท่ากับเท่าใด  

 

วิธีการค านวณ 

คํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปรรวม  

       ต้นทุนต่อหน่วย  
 (บาทต่อหน่วย) 

วัตถุดิบทางตรง     300 

ค่าแรงงานทางตรง     120 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร   150 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร  100 

   ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย    670  
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จากข้อมูลข้างต้น บริษัทมีนโยบายในการบวกส่วนเพิ่มจากต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยมี
อัตราส่วนบวกเพิ่ม เท่ากับ 40% จากต้นทุนผลิตภัณฑ์ ราคาขายของสินค้าตามคําสั่งซื้อพิเศษ 
สามารถคํานวณได้ดังนี้  
ราคาขายผลิตภัณฑ์  = ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย ภายใต้วิธีต้นทุนผันแปรรวม + ส่วนบวกเพิ่ม 

        = 670 + (670 x 40 %)  

        = 670 + 268 

        = 938 บาทต่อหน่วย 

ดังนั้น ถ้าหากบริษัทมีนโยบายในการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์โดยบวกส่วนเพิ่มจาก
ต้นทุน บริษัทควรกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ตามคําสั่งซื้อพิเศษ เท่ากับ 938 บาทต่อหน่วย              
 

สรปุ 

การตัดสินในเกี่ยวกับการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ถือเป็นประเด็นการตัดสินใจระยะสั้นที่
ผู้บริหารต้องให้ความสนใจ เนื่องจากถ้าหากผู้บริหารมีการกําหนดราคาสินค้าไม่เหมาะสม เช่น
ถ้าตั้งราคาสินค้าต่ําไปอาจมีผลทําให้กิจการได้รับผลขาดทุนจากการดําเนินงาน หรือถ้าตั้งราคา
สินค้าสูงไปอาจทําให้ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ดังนั้น การกําหนดราคาผลิตภัณฑ์จึงมี
ความสําคัญ ซึ่งแนวคิดพื้นฐานในการกําหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ กิจการจําเป็นต้องเข้าใจถึง
ประเด็นสําคัญ 2 ประเด็นก่อนการตั้งราคาสินค้า นั่นคือ ต้นทุนที่ใช้เป็นฐานในการกําหนดราคา
ขายว่าควรจะประกอบด้วยต้นทุนอะไรบ้าง และอัตราส่วนเพิ่มควรมีการกําหนดอย่างไร ซึ่ง
ต้นทุนท่ีใช้เป็นฐานในการกําหนดราคาสินค้า สามารถแบ่งได้เป็น 4 วิธี ได้แก่ วิธีต้นทุนเต็ม วิธี
ต้นทุนการผลิตผันแปร วิธีต้นทุนผันแปรรวมและวิธีต้นทุนรวม การกําหนดราคาสินค้าสามารถ
ทําได้ 3 วิธี คือ 1) การกําหนดราคาโดยบวกส่วนเพิ่มจากต้นทุน 2) การกําหนดราคาโดยใช้
กําไรที่ต้องการ และ 3) การกําหนดราคาโดยใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

แต่ในบางกรณีบริษัทอาจจะทราบราคาสินค้าตั้งแต่แรก เพราะเป็นสินค้าที่มีอยู่แล้วใน
ท้องตลาด ราคาขายถูกกําหนดโดยท้องตลาด ประเด็นท่ีบริษัทต้องพิจารณาจึงไม่ใช่การกําหนด
ราคาขายของผลิตภัณฑ์ แต่เป็นการพัฒนาสินค้าให้สามารถทํากําไรได้ตามที่ต้องการ โดยตั้ง
ราคาขายตามตลาดหรือตามคู่แข่งขัน แต่บริษัทพยายามที่จะควบคุมต้นทุนให้ได้ตามที่วางแผน
ไว้ ดังนั้น ถ้ากิจการมีสินค้าที่เหมือนกับตลาดหรือคู่แข่ง ต้นทุนจึงเป็นประเด็นสําคัญที่บริษัท
ควรให้ความสนใจ แนวคิดที่นํามาใช้ในการตัดสินใจในกรณีเช่นน้ี คือ ต้นทุนตามเป้าหมาย หรือ
ทําให้ต้นทุนต่ําที่สุดเท่าที่จะทําได้ หรือต้องไม่เกินจากที่คํานวณต้นทุนตามเป้าหมายเอาไว้
เพื่อให้กิจการได้รับกําไรตามที่ต้องการ   
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. ห้างหุ้นส่วน อุดรแสงเจริญ จํากัด เป็นร้านสรรพสินค้าที่จําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค
หลายชนิด โดยมีนโยบายในการกําหนดราคาสินค้าแต่ละชนิดโดยบวกส่วนเพิ่มจากต้นทุน ตาม
อัตราส่วนบวกเพิ่ม (Markup Percentage) ที่แตกต่างกันในแต่ละแผนก ดังนี้  

แผนก   อตัราส่วนบวกเพ่ิม (% Markup) 

แผนกเครื่องเขียน   30 % 

แผนกเสื้อผ้าสําเร็จรูป   50 % 

แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า   60 % 

แผนซุปเปอร์มาเก็ต   10 % 

 

บริษัทได้ทําการสั่งซ้ือสินค้าเพื่อมาจําหน่ายในร้านโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
         ชนิดของผลิตภณัฑ ์  จ านวนหน่วย  ต้นทุนรวม (บาท) 

เครื่องซักผ้า        10 เครื่อง            80,000 

ปากกา        500 ด้าม             1,500 

เสื้อเชิ้ต          80 ตัว         32,000 

กาแฟสําเร็จรูป         50 ถุง       10,000 

 

ให้ท า 

กําหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ถ้าเจ้าของร้านมีนโยบายในการกําหนด
ราคาขายของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดโดยบวกส่วนเพิ่มจากต้นทุน ด้วยอัตราส่วนเพิ่มที่กําหนด
ข้างต้น 

 

ข้อ 2. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ ของร้านอนุรักษ์ไทย โดยมี
ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย ดังต่อไปนี้ 

ต้นทุนการผลิต 

 วัตถุดิบทางตรง   20 บาทต่อหน่วย 

 ค่าแรงงานทางตรง  15 บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 32 บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่  27 บาทต่อหน่วย  
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย  37 บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  55 บาทต่อหน่วย 

 

ถ้าเจ้าของร้านอนุรักษ์ไทย มีนโยบายการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์โดยใช้อัตราส่วนบวก
เพิ่มจากต้นทุน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขายมีการตั้งราคาขายเท่ากับ 300 บาทต่อหน่วย ถ้าร้านน้ีมีฐาน
การคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน  
 

ให้ท า 

คํานวณหาอัตราส่วนบวกเพิ่ม (% Markup) ถ้าเจ้าของร้านอนุรักษ์ไทย ใช้ฐานการ
คํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต่างๆ ดังนี้ 

1. วิธีต้นทุนเต็ม (Full Costing) 

2. วิธีต้นทุนผันแปร (Variable Costing) 

3. วิธีต้นทุนผันแปรรวม (Total Variable Costing) 

4. วิธีต้นทุนรวม (Total Costing) 

 

ข้อ 3. บริษัท สบายดีอพาทเมนท์ จํากัด เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย โดยดําเนินธุรกิจ
ให้เช่าห้องพักรายเดือน มีข้อมูลต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

จํานวนห้องพัก          30   ห้อง  
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 เงินเดือนพนักงาน  30,000  บาท 

 ค่าสาธารณูปโภค  25,000  บาท 

 ค่าโทรศัพท์     5,000  บาท 

ค่าอินเตอร์เน็ต     3,000  บาท 

 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  28,000  บาท 

 ค่าเบี้ยประกันภัย  17,000  บาท 

 

ให้ท า  
คํานวณหาอัตราค่าเช่าต่อห้องที่ธุรกิจควรกําหนด ถ้าบริษัทต้องการกําไร (Target 

Profit) เท่ากับ 75,000 บาท 
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ข้อ 4. อู่ล้างรถศรีสะอาด ให้บริการล้างรถให้กับลูกค้า โดยเจ้าของร้านได้ประมาณการข้อมูล
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องของเดือนมกราคม ไว้ดังนี้ 

จํานวนรถของลูกค้าที่คาดว่าจะมาใช้บริการ       300  คัน  
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (ประมาณการ)  
 ค่าเช่าร้าน     5,000 บาท 

เงินเดือนพนักงาน    8,000 บาท 

 ค่าสาธารณูปโภค    7,000 บาท 

 ค่าโทรศัพท์      1,000 บาท 

 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการล้างรถ   8,000 บาท 

 ค่ารับรอง      2,000 บาท 

 

ให้ท า คํานวณหาอัตราค่าบริการล้างรถต่อคัน ถ้าบริษัทต้องการกําไร (Target Profit) เท่ากับ 
20,000 บาท 

 

ข้อ 5. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของบริษัท สยามการค้า จํากัด ซึ่ง
บริษัทได้ทําการผลิตและขายรถจักรยาน โดยมีข้อมูลประจําเดือนกันยายน 25X1 

ปริมาณการขาย     200 คัน 

ต้นทุนการผลิต (ต่อหน่วย) 
วัตถุดิบทางตรง    220 บาท   

ค่าแรงงานทางตรง   150 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร  180 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่   200 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (ต่อหน่วย) 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร   50 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ 170 บาท 

 

ให้ท า  
1. คํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย โดยใช้วิธีการคํานวณดังนี้ 

1.1. ต้นทุนผันแปร (Variable Costs) 

1.2. ต้นทุนเต็ม (Full Costs) 
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1.3. ต้นทุนผันแปรรวม (Total Variable Costs) 

1.4. ต้นทุนรวม (Total Costs) 

2. กําหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ ถ้าบวกส่วนเพิ่มในอัตรา 60 % ของต้นทุนผลิตภัณฑ์ตาม
วิธีต้นทุนเต็ม  

3. กําหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ ถ้าบวกส่วนเพิ่มในอัตรา 80 % ของต้นทุนผลิตภัณฑ์ตาม
วิธีต้นทุนผันแปร  
 

ข้อ 6. บริษัท อุดรการค้า จํากัด ได้นําผลิตภัณฑ์ออกจําหน่าย โดยมีนโยบายการกําหนดราคา
ขาย โดยใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจากต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม ซึ่งบริษัทมี
ข้อมูลเงินลงทุน ต้นทุนและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนี้ 

ปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้     10,000 หน่วย 

เงินลงทุน    1,000,000  บาท 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)          20 % 

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 

 วัตถุดิบทางตรง    100 บาทต่อหน่วย 

 ค่าแรงงานทางตรง     50 บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร    30 บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)      400,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ผันแปร     15 บาทต่อหน่วย 

  คงที่ (รวม)      300,000 บาท 

 

ให้ท า 

1. คํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย โดยใช้วิธีต้นทุนเต็ม ต้นทุนผันแปร ต้นทุนผันแปร
รวม และต้นทุนรวม 

2. คํานวณหาอัตราส่วนบวกเพิ่ม เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่ต้องการ โดย
ใช้วิธีการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปร 

3. คํานวณหาราคาขายของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย ตามอัตราส่วนบวกเพิ่มตามที่คํานวณได้
ในข้อ 2  

4. พิสูจน์อัตราผลตอบแทนที่ได้รับ โดยจัดทําในรูปแบบของงบกําไรขาดทุนตามวิธีต้นทุน
ผันแปร 
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ข้อ 7. บริษัท อุดรการค้า จํากัด ได้นําผลิตภัณฑ์ออกจําหน่าย โดยมีนโยบายการกําหนดราคา
ขาย โดยใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจากต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนเต็ม ซึ่งบริษัทมี
ข้อมูลเงินลงทุน ต้นทุนและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนี้ 

เงินลงทุน    2,000,000  บาท 

ปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้     10,000 หน่วย 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)           15% 

ต้นทุนการผลิต 

 ต้นทุนการผลิตผันแปร   200 บาทต่อหน่วย 

 ต้นทุนการผลิตคงที่ (รวม)     500,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ผันแปร      25 บาทต่อหน่วย 

  คงที่ (รวม)       500,000 บาท 
 

ให้ท า 

1. คํานวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย โดยใช้วิธีต้นทุนเต็ม ต้นทุนผันแปร ต้นทุนผัน
แปรรวม และต้นทุนรวม 

2. คํานวณหาอัตราส่วนบวกเพิ่ม เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่ต้องการ  
3. คํานวณหาราคาขายของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย ตามอัตราส่วนบวกเพิ่มตามที่คํานวณได้

ในข้อ 2  
4. จัดทํางบกําไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนเต็ม 

 

ข้อ 8. บริษัท สหพัฒน์ จํากัด ทําการผลิตและจําหน่ายสินค้าชนิดหนึ่ง ซึ่งในตลาดมีสินค้า
ลักษณะเดียวกัน โดยกําหนดราคาขายหน่วยละ 500 บาท ถ้าบริษัทต้องการกําไร 80 บาทต่อ
หน่วย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 20 บาทต่อหน่วย ให้คํานวณหาต้นทุนการผลิตที่
บริษัทน้ีควรจะควบคุมให้ได้หน่วยละเท่ากับเท่าใด จึงจะทําให้ได้กําไรตามต้องการ  
 

ข้อ 9. บริษัท หมูยอแสนอร่อย จํากัด ทําการผลิตและจําหน่ายหมูยอ ซึ่งในตลาดมีสินค้า
ลักษณะเดียวกัน โดยร้านอื่นมีการกําหนดราคาขายอันละ  75 บาท ถ้าบริษัทต้องการกําไรอัน
ละ 15 บาท และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอันละ 10 บาท ให้คํานวณหาต้นทุนการผลิตที่
บริษัทน้ีควรจะควบคุมให้ได้หน่วยละเท่ากับเท่าใด จึงจะทําให้ได้กําไรตามต้องการ  
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ข้อ 10. บริษัท สยามพาณิช จํากัด เป็นบริษัทที่ทําการผลิตและจําหน่ายรถจักรยาน โดยมี
นโยบายบวกส่วนเพิ่มในอัตรา 40% จากต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยในปีนี้บริษัทมีปริมาณการผลิต
เท่ากับ 70 % ของกําลังการผลิตปกติ และมีข้อมูลต้นทุนการผลิต ดังนี้  

กําลังการผลิตปกติ (Normal Capacity)  5,000  คัน  
 วัตถุดิบทางตรง    1,200 บาทต่อหน่วย 

 ค่าแรงงานทางตรง         500  บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร    800 บาทต่อหน่วย       

 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)     1,250,000 บาท 

 

ถ้าบริษัทมีคําสั่งซื้อพิเศษจากลูกค้านาย เอ จํานวน 1,500 คัน โดยถ้าบริษัทรับคํา
สั่งซื้อพิเศษของนาย เอ คําสั่งซื้อนี้จะไม่ไปกระทบกับยอดขายปกติของบริษัท ดังนั้น ถ้าท่าน
เป็นผู้นําเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหาร  
 

ให้ท า จากข้อมูลข้างต้นท่านจะรับคําสั่งซื้อนี้หรือไม่ และจะกําหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์
เท่ากับเท่าใด ตามนโยบายท่ีกําหนดข้างต้น 

 

ข้อ 11. บริษัท สยามพาณิช จํากัด เป็นบริษัทที่ทําการผลิตและจําหน่ายเครื่องชาร์จ โดยมี
นโยบายบวกส่วนเพิ่มในอัตรา 50% จากต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยในปีนี้บริษัทมีปริมาณการผลิต
เท่ากับ 80 % ของกําลังการผลิตปกติ และมีข้อมูลต้นทุนการผลิต ดังนี้  

กําลังการผลิตปกติ (Normal Capacity)  5,000  หน่วย  
 วัตถุดิบทางตรง      150 บาทต่อหน่วย 

 ค่าแรงงานทางตรง          25  บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร     74 บาทต่อหน่วย       

 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (รวม)       320,000 บาท 

 

ถ้าบริษัทมีคําสั่งซื้อพิเศษจากลูกค้าเพื่อนําไปเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพนักงาน 
จํานวน 500 อัน โดยถ้าบริษัทรับคําสั่งซื้อพิเศษ คําสั่งซื้อนี้จะไม่ไปกระทบกับยอดขายปกติของ
บริษัท  

 

ให้ท า จากข้อมูลข้างต้นท่านจะรับคําสั่งซื้อนี้หรือไม่ และจะกําหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์
เท่ากับเท่าใด ตามนโยบายท่ีกําหนดข้างต้น  
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บทท่ี  10   

การใช้ข้อมูลทางการบญัชีเพ่ือการตดัสินใจ 

การดําเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง ผู้บริหารของกิจการจึงมี
ความจําเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาเพื่อนํามาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลทางการบัญชีไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
รายได้และต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้น เพราะข้อมูลทางการ
บัญชีเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับผลการดําเนินงานโดยตรงของธุรกิจ แล้วนําข้อมูลทางการ
บัญชีเหล่านั้นมาวางแผนและบริหารต้นทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อกิจการ ดังนั้น 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการบัญชี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ จึง
เป็นกระบวนการท่ีมีความสําคัญ และส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร  

ทางปฏิบัติ ประเด็นปัญหาแต่ละประเด็นอาจมีทางเลือกในการแก้ไขปัญหาในหลาย
ทางเลือก ดังนั้น ผู้บริหารควรตัดสินใจจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น เพื่อพิจารณาว่า
ทางเลือกใดเป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุด ซึ่งการตัดสินใจของผู้บริหารควรพิจารณาทั้ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน หรือที่เรียกว่า ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Information) และ
ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน ที่เรียกว่า ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Information) ควบคู่
กัน เพราะทางเลือกในแต่ละทางเลือกให้ผลตอบแทน หรือมีผลกําไรที่สูงที่สุด แต่เม่ือพิจารณา
ข้อมูลเชิงคุณภาพแล้ว อาจไม่เหมาะสมต่อธุรกิจก็เป็นได้  

ในบทนี้เป็นการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจในระยะสั้นเท่านั้น ประเด็น
ปัญหาท่ีผู้บริหารต้องตัดสินใจ ได้แก่ ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. การตัดสินใจเกี่ยวกับการรับคําสั่งซื้อพิเศษ 

2. การตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตเองหรือซื้อจากบุคคลภายนอก  

3. การตัดสินใจเกี่ยวกับการเพิ่มหรือการยกเลิกส่วนงานหรือสายผลิตภัณฑ์ 
4. การตัดสินใจเกี่ยวกับการจําหน่ายหรือผลิตต่อของผลิตภัณฑ์ร่วม  

5. การตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างจํากัด 

6. การปิดโรงงานชั่วคราว 

 

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารในประเด็นต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นจะมีขั้นตอนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลทางการบัญชี ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่มักจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น 

 



410  

 

รายได้ และต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น กําลังการ
ผลิตของธุรกิจ กําลังคน สภาพเศรษฐกิจ และสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกันกับธุรกิจ เป็นต้น การตัดสินใจของผู้บริหารสิ่งแรกที่ต้องนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
คือ ข้อมูลใดบ้างที่เกี่ยวข้องและนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจในแต่ละประเด็น ซึ่งข้อมูลที่
นํามาใช้ประกอบการตัดสินใจจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น และมี
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างกันเช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาสาระของข้อมูล
ทางการบัญชีเพื่อนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจ และสามารถเลือกทางเลือกที่ดีและเหมาะสม
ที่สุด ในแต่ละหัวข้อซึ่งจะได้ทําการอธิบายในรายละเอียดต่อไป 

 

ขัน้ตอนการตดัสินใจ 

โดยทั่วไปเม่ือผู้บริหารประสบกับปัญหาจากการดําเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาระยะ
สั้นหรือระยะยาวก็ตาม ผู้บริหารต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นๆ โดยมีขั้นตอนของการ
ตัดสินใจของผู้บริหารซึ่งสามารถแบ่งขั้นตอนได้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ (ปรับปรุงจาก Horngren, 

Datar and Rajan, 2015 : 448 และ ศศิวิมล มีอําพล, 2556) 

 

1. การระบุปัญหา  

     ขั้นตอนแรกของการตัดสินใจ เริ่มตั้งแต่สํารวจและระบุให้ได้ว่าปัญหาของการทํา
ธุรกิจ และความไม่แน่นอนของการทําธุรกิจคืออะไร (Identify the problem and Uncertainties) 
ค้นหาและระบุปัญหาให้ชัดเจน พร้อมทั้งบอกว่าความไม่แน่นอนของ  และพิจารณาว่าปัญหานั้น
ใครเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้การแก้ปัญหามีความชัดเจนมากขึ้น เมื่อระบุปัญหาได้อย่างชัดเจนจะ
สามารถระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นได้อย่างชัดเจนเช่นกัน  

 

2. การก าหนดขอบเขตและทางเลือก 
 

     เม่ือสามารถระบุปัญหาได้แล้ว ผู้บริหารควรระบุขอบเขต (Identify Criterion) ใน
การแก้ปัญหา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหานั้นๆ เพื่อนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจ เช่น 
บริษัทต้องการกําไรที่สูงที่สุด ทางเลือกที่บริษัทเลือกอาจไปลดต้นทุนการผลิตลงทําให้สินค้ามี
คุณภาพที่ลดลง ดังนั้นในทางปฏิบัติกิจการต้องทําการกําหนดขอบเขตของแต่ละปัญหาให้
ชัดเจน เพราะในบางครั้งถ้าต้องการกําไรสูงสุด แต่คุณภาพของสินค้าลดลงอาจมีผลต่อชื่อเสียง
ของบริษัทในระยะยาวได้ ดังนั้น การแก้ปัญหาบางปัญหาไม่สามารถทําให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของกิจการได้ทั้งหมด 
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    เม่ือระบุปัญหาและกําหนดขอบเขตได้แล้ว ผู้บริหารต้องพยายามหาทางเลือก 
(Identify  Alternatives) เพื่อแก้ปัญหานั้น โดยในแต่ละปัญหาอาจมีทางเลือกมากกว่าหนึ่ง
ทางเลือก ดังนั้นควรจะเปรียบเทียบแต่ละทางเลือกว่าทางเลือกเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด หรือเป็น
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเมื่ออยู่ภายใต้สภาวการณ์นั้น 

 

3. การรวบรวมข้อมลู  

     ในแต่ละทางเลือกเพื่อใช้แก้ปัญหาจําเป็นต้องมีการเก็บและรวบรวมข้อมูล (Obtain 

Information) ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นจํานวนเงินหรือข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทางเลือกนั้น และข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการแข่งขันของธุรกิจนั้น ข้อมูลด้านกฎหมายและการเมือง ข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้นํามาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประเมิน
หาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ในช่วงเวลาหรือในสถานการณ์นั้นๆ 

 

4. การตดัสินใจ 

         เม่ือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางเลือกแต่ละทางเลือก ขั้นตอนต่อไปคือ การตัดสินใจ
เลือกทางเลือก (Make Decision by Choosing Among Alternatives) โดยการพิจารณาข้อมูล
ของแต่ละทางเลือกว่า ทางเลือกใดให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด หรือมีต้นทุนที่ต่ําที่สุดและตัดสินใจ
เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดภายใต้สถานการณ์ขณะนั้น  การพิจารณาควรพิจาณาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดประกอบกัน เช่น ทางเลือกที่ให้ต้นทุนที่ต่ําที่สุด แต่อาจมีผลทําให้ชื่อเสียงของบริษัท
ลดลง หรือความพึงพอใจในตัวสินค้าหรือการบริการของลูกค้าลดลง ทางเลือกนั้นก็ไม่ใช่
ทางเลือกที่ดีที่สุด ดังนั้น การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ควรคํานึงถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่
ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินก็ตาม 
 

5. การติดตามและประเมินผล  

         เม่ือผู้บริหารตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ ปฏิบัติ
ตามทางเลือกที่เลือกไว้ มีการควบคุม เพื่อให้ตามเป้าหมายที่วางไว้ หลังจากนั้น ต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลทางเลือกนั้นๆ (Implement the Decision, Evaluate Performance and 

Learn) ว่าทางเลือกนั้นสามารถแก้ปัญหานั้นได้หรือไม่ หรือปัญหาลดลงหรือไม่ หากทางเลือก
นั้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ผู้บริหารต้องทําการวางแผนใหม่ หรือถ้าสถานการณ์มีการ
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เปลี่ยนแปลง ทางเลือกที่เคยเลือกอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด ในช่วงเวลานั้นอีกต่อไป จึงต้อง
ทําการประเมินปัญหาใหม่ และทําการเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละทางเลือกที่เหมาะสมใหม่ 
หรือเป็นการเริ่มต้นกระบวนการของการตัดสินใจใหม่ ตั้งแต่เริ่มต้นและขั้นตอนต่างๆ ตามลําดับ 
ดังแสดงขั้นตอนการตัดสินใจ ดังภาพที่ 10.1 

 
ภาพท่ี 10.1  ขัน้ตอนการตดัสินใจ 

 

ลกัษณะของข้อมลูท่ีน ามาใช้ประกอบการตดัสินใจ  

การแบ่งประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจสามารถจําแนกตามลักษณะของ
ข้อมูลได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณเป็น
ข้อมูลที่สามารถวัดมูลค่าได้เป็นตัวเลข ซึ่งเป็นข้อมูลในรูปของตัวเงิน เช่น ต้นทุนการผลิต 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เป็นต้น หรือไม่อาจแสดงในรูปของตัวเงิน เช่น ระยะเวลาของ
การขนส่งสินค้า เวลาที่ใช้ในการผลิตสินค้า หรือจํานวนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 
เป็นต้น ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่วัดออกมาเป็นตัวเงินได้ค่อนข้างยาก เช่น ความพึง
พอใจของลูกค้า ความจงรักภักดีในตัวสินค้าของลูกค้า คุณภาพของสินค้า ขวัญและกําลังใจของ
พนักงาน ความเพียงพอของกําลังการผลิตของเครื่องจักร เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ข้อมูลทั้งสอง
ลักษณะนี้มีความสําคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร เช่น ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิต
สินค้าเอง หรือซื้อจากบุคคลภายนอก การพิจารณาข้อมูลของผู้บริหารนอกจากจะคํานึงถึง

1.การระบุปญัหา 

2.การก าหนดขอบเขตและทางเลอืก 

 

3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูของแต่ละทางเลอืก 

4. การตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 

5. การตดิตามและประเมนิผล 
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ข้อมูลต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณในแต่ละทางเลือกแล้ว ซึ่งการตัดสินใจเลือกจะ
พิจารณาว่าทางเลือกไหนมีต้นทุนที่ต่ําที่สุด นอกจากนี้ผู้บริหารจําเป็นต้องพิจารณาข้อมูลอื่นๆ 
ประกอบด้วยเช่นกัน เช่น ความพร้อมของกําลังการผลิตของเครื่องจักร หรือพิจารณาความ
ชํานาญของพนักงานแผนกผลิต ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบการตัดสินใจนอกเหนือจาก
ข้อมูลเชิงปริมาณข้างต้น 

   นอกจากการแบ่งประเภทต้นทุนในลักษณะข้างต้นแล้ว ข้อมูลที่นํามาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจยังสามารถแบ่งไปตามความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ซึ่งข้อมูลต้นทุนสามารถแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevant Costs) และต้นทุนที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Irrelevant Costs)  ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดต้นทุนแต่ละ
ประเภท ได้ดังนี้ 

 

1. ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจ 

      ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการการตัดสินใจ (Relevant Costs) หมายถึง ต้นทุนที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับทางเลือกที่ผู้บริหารเลือก หรือเป็นต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
และมีความแตกต่างกันระหว่างทางเลือกต่างๆ ที่กําลังพิจารณา (วรรณี เตโชโยธิน, สมชาย  
สุภัทรกุล และมนวิกา ผดุงสิทธิ์, 2558 : 90) ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ประกอบด้วย 
ต้นทุนท่ีหลีกเลี่ยงได้ ต้นทุนท่ีควบคุมได้ ต้นทุนส่วนต่าง หรือต้นทุนส่วนเพิ่ม และต้นทุนค่าเสีย
โอกาส ซึ่งต้นทุนแต่ละประเภทสามารถอธิบายรายละเอียด พร้อมทั้งยกตัวอย่างต้นทุนแต่ละ
ลักษณะ ได้ดังนี้  

 

1.1 ต้นทุนท่ีหลีกเล่ียงได้ 

           ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoidable Costs) หมายถึง ต้นทุนที่สามารถลดได้ทั้ง
จํานวนหรือบางส่วนจากการเลือกทางเลือกหนึ่งๆ โดยต้นทุนส่วนที่ลดได้จัดเป็นต้นทุนที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (วรรณี เตโชโยธิน, สมชาย สุภัทรกุล และมนวิกา ผดุงสิทธิ์, 2558 : 

91) หรือต้นทุนนี้จะไม่เกิดขึ้นหรือยกเลิกได้ ถ้าหากผู้บริหารไม่เลือกทางเลือกนั้น เช่น กิจการ
กําลังตัดสินใจว่าจะยกเลิกการผลิตเค้กผลไม้ ทําให้แผนกผลิตเค้กผลไม้สามารถลดต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายบางส่วนลงได้ เช่น วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิตเค้กผลไม้ รวมไปถึงค่าแรงงานที่
จ่ายให้กับพนักงานในแผนกนั้น เป็นต้น หรือห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง มีปัญหาขาดทุนอย่าง
ต่อเนือ่งสําหรับห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานี ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องการตัดสินใจที่
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จะยกเลิกสาขาอุดรธานี ต้นทุนที่กิจการสามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น ค่าเช่า เงินเดือนพนักงาน 
และค่าสาธารณูปโภคของสาขาอุดรธานี จะสามารถลดลงได้ทั้งจํานวน เป็นต้น ดังนั้น ต้นทุนที่
ลดลงหรือหลีกเลี่ยงได้ดังกล่าว จะถือว่าเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ  

 

1.2 ต้นทุนท่ีควบคมุได้ 

          ต้นทุนที่ควบคุมได้ (Controllable Costs) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่
ผู้จัดการแผนกนั้นมีอํานาจ หน้าที่ในการควบคุม สั่งการหรือบริหารจัดการได้ เช่น เงินเดือนของ
พนักงานแผนกขาย ถือเป็นต้นทุนที่ควบคุมได้ของผู้จัดการแผนกขาย เพราะผู้จัดการแผนกนั้น 
มีอํานาจหน้าที่ในการเพิ่มหรือลดเงินเดือนหรือจํานวนพนักงานในแผนกขายได้ เพื่อให้การ
ทํางานของแผนกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือตามแผนที่กําหนด 

 

1.3 ต้นทุนส่วนต่าง  

           ต้นทุนส่วนต่าง (Differential Costs) หมายถึง ต้นทุนที่มีความแตกต่างกันใน
แต่ละทางเลือก ซึ่งต้นทุนอาจจะเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เม่ือเปรียบเทียบระหว่าง
ทางเลือกต่างๆ ซึ่งต้นทุนส่วนต่างมีแนวคิดคล้ายต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal Cost หรือ 
Incremental Costs) สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งต้นทุนรวม หรือต้นทุนต่อหน่วยก็ได้ เช่น การ
ตัดสินใจผลิตชิ้นส่วนเองหรือซื้อชิ้นส่วนจากบุคคลภายนอก ผู้บริหารจะพิจารณาว่า ต้นทุนการ
ผลิตจากการที่กิจการผลิตชิ้นส่วนเองมีต้นทุนรวมเท่ากับเท่าใด เปรียบเทียบกับต้นทุนที่กิจการ
ไปซื้อจากบุคคลภายนอกว่าทางเลือกใดมีต้นทุนรวมต่ําที่สุด แล้วผู้บริหารจะได้ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกนั้น หรืออาจพิจารณาว่ามีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับเท่าใดในแต่ละทางเลือก เป็นต้น 

             ส่วนต้นทุนที่ไม่แตกต่างกันในแต่ละทางเลือก จะถือว่าเป็นต้นทุนที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เพราะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ เช่น การตัดสินใจผลิตชิ้นส่วนเองหรือ
ซื้อชิ้นส่วนจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกใดกิจการจําเป็นต้องคิดค่าเสื่อมราคาของ
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร ถือเป็นต้นทุนที่ไม่มี
ความแตกต่างกันในแต่ละทางเลือก ซึ่งไม่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

1.4 ต้นทุนค่าเสียโอกาส 

           ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Costs) หมายถึง มูลค่าของประโยชน์หรือ
ผลตอบแทนของทางเลือกที่ดีที่สุดรองลงมาที่ผู้ตัดสินใจสูญเสียโอกาสที่จะได้รับ เพราะผู้
ตัดสินใจไปเลือกทางเลือกอื่น (วรรณี เตโชโยธิน , สมชาย สุภัทรกุล และมนวิกา ผดุงสิทธิ์, 
2558 : 92) อาจเป็นเพราะทางเลือกอื่นเหมาะสมกว่า หรือให้ผลตอบแทนสูงกว่าทางเลือกนั้น 
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เช่น กิจการมีเครื่องจักรที่สามารถจะนํามาใช้ในการผลิตสินค้าได้ หรือกิจการสามารถเลือกที่จะ
นําเอาเครื่องจักรเครื่องนี้ไปให้เช่า ทําให้ได้รับค่าเช่า 50,000 บาท ถ้าผู้บริหารเลือกที่จะใช้
เครื่องจักรเครื่องนี้ไปใช้ในการผลิตสินค้า จะมีผลทําให้กิจการสูญเสียโอกาสที่จะได้รับรายได้ค่า
เช่าจํานวน 50,000 บาท ซึ่งรายได้ที่สูญเสียไปจากการตัดสินใจเช่นนี้ ถือว่าเป็นต้นทุนค่าเสีย
โอกาสของกิจการแห่งนี้ ถึงแม้ว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสจะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายทางการบัญชี แต่ต้นทุน
ลักษณะน้ีเป็นต้นทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

 

2. ต้นทุนท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการตดัสินใจ 

      ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Irrelevant Costs) หมายถึง ต้นทุนที่ไม่
แตกต่างกันระหว่างทางเลือกไม่ว่าผู้บริหารจะตัดสินใจอย่างไรก็ตาม (ศรีสุดา อาจวานันทกุล , 

2557 : 9) หรือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนหรือรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในระหว่าง
ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ต้นทุนเหล่านี้ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ เพราะไม่ว่าจะเลือกทางเลือกใด 
ต้นทุนหรือรายได้ของแต่ละทางเลือกไม่มีความแตกต่างกัน ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้ 
และต้นทุนจม แต่ละประเภท สามารถอธิบายรายละเอียด พร้อมทั้งยกตัวอย่างลักษณะของ
ต้นทุน ได้ดังนี้  

 

2.1 ต้นทุนท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ 

           ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (Unavoidable Costs) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ ที่ยังคงเกิดขึ้นไม่ว่ากิจการจะตัดสินใจอย่างไร ถึงแม้กิจการจะเลือกทางเลือกนั้นหรือไม่
เลือกก็ตามต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจะมีจํานวนเท่าเดิม หรือไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละทางเลือก โดย
ส่วนใหญ่ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มักจะเป็นต้นทุนคงที่ เช่น เงินเดือนผู้บริหาร ค่าเสื่อมราคา
เครื่องจักร ค่าเช่าอาคาร เป็นต้น  

 

2.2 ต้นทุนท่ีควบคมุไม่ได้ 

           ต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Costs) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย
ใดๆที่อยู่นอกเหนืออํานาจหน้าที่ หรือการควบคุม การบริหารจัดการของผู้บริหารหรือผู้จัดการ
แผนกนั้นๆ เช่น เงินเดือนของพนักงานขาย เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแผนกขาย ถือว่าเป็น
ต้นทุนที่ผู้จัดการแผนกบัญชีควบคุมไม่ได้ เนื่องจากผู้จัดการแผนกบัญชี ไม่มีอํานาจ หน้าที่ใน
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การสั่งการเพิ่มหรือลดเงินเดือน หรือจํานวนของพนักงานที่อยู่แผนกขายได้ เป็นต้น ดังนั้น
ค่าใช้จ่ายใดที่ผู้บริหารไม่มีอํานาจควบคุม หรือสั่งการให้เพิ่มหรือลดได้  ถือว่าเป็นต้นทุนที่
ผู้บริหารคนนั้นควบคุมไม่ได้ ซึ่งต้นทุนที่ผู้บริหารควบคุมไม่ได้ จะไม่มีผลต่อการตัดสินใจ 

 

2.3 ต้นทุนจม 

           ต้นทุนจม (Sunk Costs) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจในอดีต เช่น การซื้อเครื่องจักร ทําให้มีการคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร หรือ ค่าเช่า
สํานักงานที่มีการทําสัญญาระยะยาว เป็นต้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้ลดลงได้ ถือเป็นต้นทุนจม และเป็นต้นทุนที่ไม่สามารถ
ลดได้ถึงแม้ว่าจะไม่เลือกทางเลือกนั้นก็ตาม ต้นทุนจมจะไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจใดๆ 
ของผู้บริหารในสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม ต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายนี้ ไม่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจก็ได้ หรือบางครั้ง ต้นทุนจม 
จะหมายถึง ต้นทุนท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นเอง 

 

รปูแบบการวิเคราะหข้์อมลูต้นทนุเพ่ือการตดัสินใจ 

รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ได้หลาย
ลักษณะ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล ลักษณะของข้อมูล หรือเทคนิคที่นํามาใช้
สําหรับวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปสามารถแบ่งได้ 2 แบบ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
(Qualitative Analysis) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) แต่ละวิธีมี
ลักษณะ ดังนี้  

 

1. การวิเคราะหข้์อมลูเชิงคณุภาพ 

     การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่
อาศัยวิจารณญาณ ความคิดเห็น และความรู้ความชํานาญในเรื่องนั้นๆ ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน การวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะนี้จะเป็นการแสดงความคิดเห็นที่มาจากประสบการณ์และ
วิจารณญาณของผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ มาโดยตรง เช่น ผู้จัดการ
โรงงาน หัวหน้าฝ่ายผลิต และวิศวกรอุตสาหการ (Industrail Engineering) เป็นผู้ที่ทราบ
กระบวนการผลิตสินค้าอย่างละเอียดว่าต้องใช้ปัจจัยการผลิตอะไรบ้าง และใช้จํานวนเท่าใดใน
แต่ละขั้นตอนการผลิต บุคคลเหล่านี้จึงสามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนปัจจัยการผลิต
และสินค้าที่ผลิตได้อย่างชัดเจน ดังนั้น รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจึงไม่มี
หลักเกณฑ์หรือมีทฤษฎีที่แน่นอน แต่จะเกิดจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนเหตุการณ์ใน
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อนาคตของบุคคลที่ทําการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งอาจจะพิจารณาจากข้อมูลในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมา
ก่อนร่วมกับประสบการณ์ และวิจารณญาณของผู้เชี่ยวชาญว่าข้อมูลที่ควรจะเกิดขึ้นจะเป็น
อย่างไร จึงทําให้การวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะนี้ไม่เน้นเรื่องตัวเลข และไม่สามารถประเมินเป็น
มูลค่าที่เป็นตัวเงินที่ชัดเจนได้ ตัวอย่างรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การใช้
ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ (Conference Method) และการใช้แนวทางของวิศวกรรมอุตสาหการ 
(Industrail Engineering Method) เป็นต้น ความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ของวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพนี้ จะมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญและทักษะความชํานาญของ
บุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญที่มาวิเคราะห์ข้อมูล 

 

2. การวิเคราะหข้์อมลูเชิงปริมาณ 

      การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการใช้วิธีการทาง
คณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งค่าที่ได้จะเป็นตัวเลข และสามารถตีมูลค่าเป็นตัวเงินได้
อย่างชัดเจน ซึ่งการคํานวณจะเป็นการคํานวณที่มีหลักการและแบบแผนที่ชัดเจน เช่น อาจใช้
วิธีการทางบัญชีมาวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยการแบ่งประเภทต้นทุนออกเป็น
ต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงที่ (ดังได้อธิบายไว้แล้วในบทที่ 2) แล้วพิจารณาว่าทางเลือกใดที่
ให้ผลกําไรที่สูงที่สุด หรือ ทําให้ต้นทุนท่ีต่ําที่สุด  

      นอกจากนี้ กิจการสามารถใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติใน
การประมาณรายได้และค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตซึ่งได้จาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีตเพื่อหาแนวโน้มรายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต 
รวมถึงการพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตร่วมด้วย เช่น สภาพเศรษฐกิจ
คาดว่าจะดีขึ้นอาจทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้น หรือถ้าเพิ่มค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายให้มากขึ้น 
จะมีผลทําให้ยอดขายของกิจการเพิ่มขึ้น หรืออาจใช้เทคนิคด้านคณิตศาสตร์มาช่วยในการ
ตัดสินใจ เช่น ถ้ากิจการมีเงื่อนไขของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด สามารถนําเอาวิธีการทาง
สถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น มีเครื่องจักรจํากัด ทําให้กิจการมีจํานวนชั่วโมงการ
ทํางานของเครื่องจักรมีขีดจํากัด นั่นคือ กิจการต้องพิจารณาว่าควรผลิตสินค้าแต่ละชนิดจํานวน
เท่าใดถ้ามีข้อจํากัดดังกล่าว  ตัวอย่างรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น การวิเคราะห์
โดยใช้เทคนิคทางสถิติ (Regression Analysis Method) การวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลทางการ
บัญชี (Account Analysis Method) เป็นต้น 
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        สําหรับเนื้อหาในบทนี้ จะเน้นที่การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อนํามาใช้
ประกอบการตัดสินใจ สําหรับประเมินทางเลือกว่าทางเลือกใดมีความเหมาะสมและให้ผล
ประโยชน์ต่อกิจการมากที่สุด ซึ่งวิธีนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณรูปแบบหนึ่งที่มีความ
น่าเชื่อถือ และเป็นที่นิยมของธุรกิจในปัจจุบัน  

          
        การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี จะพิจารณาทั้งข้อมูลรายได้และต้นทุนหรือ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะตัดสินใจ ซึ่งรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี 
สามารถแบ่งรูปแบบการวิเคราะห์ได้ 3 รูปแบบ คือ 1) การวิเคราะห์รูปแบบของต้นทุนรวม  
2) การวิเคราะห์รูปแบบของต้นทุนส่วนเพิ่ม และ 3) การวิเคราะห์ต้นทุนค่าเสียโอกาส แต่ละวิธี
สามารถอธิบายรายละเอียด ได้ดังนี้  
 

1. การวิเคราะหร์ปูแบบของต้นทุนรวม  

      การวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบของต้นทุนรวม (Total Cost Format) เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการบัญชีทั้งต้นทุนที่มีความเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในแต่ละ
ทางเลือก ซึ่งต้นทุนที่นํามาพิจารณาจะมีทั้งต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ ทั้งที่หลีกเลี่ยงได้และ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจทั้งหมด หลังจากนั้นจึงพิจารณาว่า
ทางเลือกใดให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด หรือต้นทุนท่ีต่ําที่สุด จะเลือกทางเลือกนั้น  

 

2. การวิเคราะหร์ปูแบบต้นทุนส่วนต่าง หรือการวิเคราะหต้์นทุนส่วนเพ่ิม 

     การวิเคราะห์รูปแบบต้นทุนส่วนต่าง (Differential Costs Format) เป็นการ
วิเคราะห์ต้นทุนที่มีความแตกต่างกันในแต่ละทางเลือกที่กิจการกําลังตัดสินใจ ไม่ว่าต้นทุนนั้นจะ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ตาม ส่วนต้นทุนที่ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างทางเลือก จะถือว่าเป็น
ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ต้นทุนส่วนต่างจะเป็นได้ทั้งต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ 
ซึ่งการวิเคราะห์รูปแบบต้นทุนส่วนต่าง มีแนวคิดคล้ายกับการวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่ม 
(Incremental Costs Format) นั่นคือ วิธีการนี้เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจโดยพิจารณาว่าถ้ากิจการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งแล้ว ทางเลือกนั้นจะทําให้มี
รายได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงจํานวนเท่าใด และต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
จํานวนเท่าใด เม่ือเปรียบเทียบกับอีกทางเลือกหนึ่ง และมีผลทําให้กิจการมีกําไรที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง ถ้าหากทางเลือกนั้นทําให้กิจการมีกําไรเพิ่มขึ้น กิจการก็ควรจะตัดสินใจเลือกทางเลือกนี้ 
(แนวคิดนี้คล้ายกับการวิเคราะห์ต้นทุนส่วนต่างตรงที่ รายได้หรือต้นทุนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
นั้น ต้องมีความแตกต่างกันระหว่างแต่ละทางเลือก ถ้ารายได้หรือต้นทุนไม่มีการเปลี่ยนแปลง
แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันของแต่ละทางเลือกนั่นเอง)   
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3. การวิเคราะหต้์นทุนค่าเสียโอกาส  

      การวิเคราะห์ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Costs Format) เป็นการวิเคราะห์
ในรูปแบบของต้นทุนส่วนต่าง ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนหรือรายได้ส่วนที่มีความแตกต่างกันในแต่
ละทางเลือก รวมไปถึงต้นทุนค่าเสียโอกาส หมายถึงผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่กิจการจะ
ได้รับจากการตัดสินใจเลือกทางเลือกหนึ่ง แต่ถือว่าเป็นการสูญเสียโอกาสจากการตัดสินใจเลือก
อีกทางเลือกหนึ่ง 

      การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีทั้ง 3 รูปแบบ เม่ือพิจารณาแล้วจะให้ผลของการ
ตัดสินใจที่ตรงกัน ซึ่งผู้บริหารหรือนักบัญชีจะเลือกรูปแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและ
ลักษณะของปัญหา เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ดีที่สุด การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละรูปแบบ ดัง
แสดงในตัวอย่างที่ 10.1 

 

ตวัอย่างท่ี 10.1  
บริษัท ฟ้าไทยอุตสาหกรรม จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหารกระป๋อง ใน

เดือนน้ีบริษัทผลิตจํานวน 10,000 กระปอ๋ง (กําลังการผลิตปกติเท่ากับ 10,000 กระป๋อง) โดยมี
ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตดังนี้ 

ต้นทุนการผลิต  ต้นทุนต่อหน่วย  จ านวนเงินรวม 

               (บาท)          (บาท) 
วัตถุดิบทางตรง                  15   

ค่าแรงงานทางตรง               10  

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร               12  

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่             150,000 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร            5 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่           250,000 

 

เนื่องจากปัจจุบันภาวการณ์แข่งขันอาหารกระป๋องค่อนข้างสูง มีคู่แข่งเข้ามาใน
อุตสาหกรรมอาหารกระป๋องจํานวนมากทําให้ยอดขายของบริษัทลดลง เหลือเพียง 8,000 
กระป๋อง ราคาขายปกติกระป๋องละ 150 บาท โดยผู้บริหารมีทางเลือกในการแก้ไขปัญหาสําหรับ
สินค้าท่ีขายไม่ได้ จํานวน 2,000 กระป๋อง โดยมีทางเลือกที่พิจารณา คือ 
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ทางเลือกท่ี 1  นําไปขายลดราคาเหลือกระป๋องละ 100 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
ขายเพิ่มเติมกระป๋องละ 5 บาท 

ทางเลือกท่ี 2 นําไปขายลดราคาลง เหลือกระป๋องละ 120 บาท แต่ทําการปรับปรุง
ป้ายติดข้างกระป๋อง มีผลทําให้ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรอยู่ที่กระป๋องละ 15 บาท แต่วัตถุดิบ
ทางตรงและค่าแรงงานทางตรงยังคงเท่าเดิม  

 

จากข้อมูลข้างต้น ให้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ทั้ง 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์รูปแบบของต้นทุนรวม 

2. การวิเคราะห์รูปแบบของต้นทุนส่วนต่างหรือต้นทุนส่วนเพิ่ม 

3. การวิเคราะห์รูปแบบของต้นทุนค่าเสียโอกาส 

 

วิธีการวิเคราะห ์

จากข้อมูลข้างต้น สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงการคํานวณแต่ละทางเลือก ด้วย
วิธีการวิเคราะห์ทั้ง 3 รูปแบบ ได้ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์รูปแบบของต้นทุนรวม 

       หน่วย : บาท 

               ทางเลือกท่ี 1   ทางเลือกท่ี 2  
                        ขายลดราคา ปรบัปรงุรปูแบบ 

ยอดขาย    200,000        240,000 

หัก ต้นทุนผันแปร : 
ต้นทุนการผลิต           74,000         74,000 

ค่าใช้จ่ายในการขาย         10,000         30,000 

รวมต้นทุนผันแปร    84,000       104,000 

กําไรส่วนเกิน     116,000       136,000 

หัก ต้นทุนคงที ่: 
 ค่าใช้จ่ายการผลิต         150,000       150,000 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  250,000       250,000 

 รวมต้นทุนคงที่    400,000       400,000 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ           (284,000)      (264,000) 

 

จากการคํานวณโดยวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนทั้งหมด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
และไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เม่ือเปรียบเทียบผลกําไรสุทธิของแต่ละทางเลือก จะเห็นได้ว่า
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ทางเลือกที่ 1 มีขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 284,000 บาท ส่วนทางเลือกที่ 2 มีขาดทุนสุทธิเท่ากับ  
บาท 264,000 บาท ดังนั้น ผู้บริหารควรตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ 2 คือ นําไปขายลดราคาลง 
เหลือกระป๋องละ 120 บาท แต่ทําการปรับปรุงป้ายติดข้างกระป๋อง เพราะทางเลือกที่ 2 ถึงแม้จะ
มีผลขาดทุน แต่ขาดทุนน้อยกว่าทางเลือกที่ 1 ถึง 20,000 บาท 

 นอกจากจะวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลทางการบัญชีข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่า ต้นทุนการผลิต
ผันแปรและต้นทุนคงที่ ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ และค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารคงที่ของทั้งสองทางเลือกไม่มีความแตกต่างกัน (สําหรับต้นทุนคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เพราะ ถ้ากิจการมีกําลังการผลิตเหลือเพียงพอ หรอืผลิตสินค้าไม่เกินกําลังการผลิตปกติ ต้นทุน
คงที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากกิจการสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น เครื่องจักร 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องเดิม และพื้นที่ภายในโรงงานเป็นสถานที่เดิม เป็นต้น ดังนั้น 
กิจการจึงสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรได้เต็มกําลังการผลิตมากขึ้น ค่าเสื่อมราคาของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิตไม่มีเปลี่ยนแปลง และสามารถใช้พื้นที่ที่มีอยู่ได้
เช่นเดิม ไม่ต้องเช่าพื้นที่เพิ่ม) ดังนั้น การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อนํามาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ ไม่จําเป็นต้องนําเอาต้นทุนการผลิตผันแปร และต้นทุนคงที่ดังกล่าวมาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นจะแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เฉพาะต้นทุนที่
เกี่ยวข้องกับทางเลือกทั้งสองทางเลือก ได้ดังนี้  

   หน่วย : บาท 

ทางเลือกท่ี 1   ทางเลือกท่ี 2  
                        ขายลดราคา ปรบัปรงุรปูแบบ 

ยอดขาย    200,000        240,000 

หัก ต้นทุนผันแปร: 
ค่าใช้จ่ายในการขาย         10,000         30,000 

กําไรส่วนเกิน     190,000        210,000 

 

จากการคํานวณข้างต้น โดยพิจารณาแต่เฉพาะข้อมูลต้นทุนที่แตกต่างกันในแต่ละ
ทางเลือก หรือเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เมื่อเปรียบเทียบผลกําไรส่วนเกินของแต่ละ
ทางเลือก จะเห็นได้ว่าทางเลือกที่ 1 มีกําไรส่วนเกิน เท่ากับ 190,000 บาท ส่วนทางเลือกที่ 2 มี
กําไรส่วนเกินเท่ากับ  210,000 บาท ดังนั้น ผู้บริหารควรตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ 2 คือ นําไป
ขายลดราคาลง เหลือกระป๋องละ 120 บาท แต่ทําการปรับปรุงป้ายติดข้างกระป๋อง เพราะ
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ทางเลือกที่ 2 มีกําไรมากกว่าทางเลือกที่ 1 ถึง 20,000 บาท (ซึ่งเป็นทางเลือกเช่นเดียวกันกับที่
แสดงไว้ก่อนหน้านี้)  
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจ 
สามารถพิจารณาจากต้นทุนที่มีความแตกต่างกันในแต่ละทางเลือก หรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจก็เพียงพอแล้ว ส่วนต้นทุนที่ไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละทางเลือกหรือไม่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ไม่จําเป็นต้องนําพิจารณาก็ได้ เพราะผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
จะให้ผลลัพธ์ที่ไม่แตกต่างกัน  
 

2) การวิเคราะห์รูปแบบของต้นทุนส่วนต่างหรือต้นทุนส่วนเพิ่ม 

รายได้ส่วนเพิ่ม ((120 – 100) x 2,000 กระป๋อง)            40,000 บาท         
หัก ต้นทุนส่วนเพิ่ม : 
     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ((15 – 5) x 2,000 กระป๋อง)           20,000 บาท 

กําไรส่วนเพิ่ม (ลดลง)               20,000 บาท 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้รูปแบบต้นทุนส่วนเพิ่มคือการพิจารณาเฉพาะต้นทุนที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ โดยพิจารณาจากรายได้และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เม่ือเปรียบเทียบแล้ว
จะเห็นได้ว่า ถ้ากิจการเลือกทางเลือกที่ 2 คือ ลดราคาเหลือ 120 บาท และทําการปรับปรุงป้าย
ที่ติดข้างกระป๋อง จะทําให้กิจการมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 40,000 บาท และทําให้ค่าใช้จ่ายในการ
ขายผันแปรเพิ่มขึ้น 20,000 บาท แต่ถึงแม้ทางเลือกนี้จะทําให้ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น แต่
เพิ่มขึ้นน้อยกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้กิจการมีกําไรเพิ่มขึ้นถึง 20,000 บาท ดังนั้น 
ผู้บริหารควรตัดสินใจนําไปขายลดราคาลงเหลือกระป๋องละ 120 บาท แต่ทําการปรับปรุงป้าย
ติดข้างกระป๋อง เพราะทางเลือกนี้ จะทําให้บริษัทมีกําไรเพิ่มข้ึนน่ันเอง 

 

3) การวิเคราะห์รูปแบบของต้นทุนค่าเสียโอกาส 

     จากข้อมูลของบริษัท ฟ้าไทยอุตสาหกรรม จํากัด ถ้ากิจการเลือกทางเลือกที่ 1 คือ 
นําสินค้าไปขายลดราคา เหลือกระป๋องละ 100 บาทและมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นกระป๋อง
ละ 5 บาท สามารถวิเคราะห์รูปแบบของข้อมูลต้นทุนส่วนต่าง ได้ดังนี้   

รายไดล้ดลง ((100 – 120) X 2,000 กระป๋อง)              (40,000)  บาท 

หัก ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีล่ดลง : 
     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง ((5 – 15) x 2,000))   20,000  บาท 

กําไรลดลง                                (20,000) บาท 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ถ้ากิจการเลือกทางเลือกที่ 1 คือ ลดราคา
เหลือ 100 บาท จะทําให้กิจการมีรายได้ลดลงถึง 40,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 
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20,000 บาท ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการขายจะลดลง แต่รายได้ลดลงมากกว่าค่าใช้จ่ายท่ีลดลง จึง
ส่งผลให้กิจการมีกําไรลดลงถึง 20,000 บาท 

แต่ถ้าหากกิจการเลือกทางเลือกที่ 2 คือ นําสินค้าไปขายลดราคาเหลือกระป๋องละ 120 

บาท แต่ทําการปรับปรุงป้ายติดข้างกระป๋อง มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นกระป๋องละ 15 บาท 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี (ดังแสดงไว้ในการวิเคราะห์รูปแบบต้นทุนส่วนต่างข้อ 2) 

บริษัท ฟ้าไทยอุตสาหกรรม จํากัด มีกําไรเพิ่มขึ้น 20,000 บาท  
นั่นคือ ถ้านําผลที่ได้จากการวิเคราะห์ต้นทุนส่วนต่างของทั้งสองทางเลือกข้างต้นมา

ประกอบกัน ถ้าหากบริษัทฯ เลือกทางเลือกที่ 1 จะมีผลทําให้กิจการสูญเสียโอกาสที่จะได้รับ
กําไรเพิ่มขึ้น 20,000 บาท หรือเป็นส่วนของกําไรท่ีกิจการจะไม่ได้รับ (ต้นทุนค่าเสียโอกาส) 
จากการท่ีเลือกทางเลือกที่ 1 นั่นเอง  

ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น ผู้บริหารของบริษัท ฯ ควรตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่ 2 คือ นําไปขายลดราคาลงเหลือกระป๋องละ 120 บาท แต่ทําการปรับปรุงป้ายติด
ข้างกระป๋อง เพราะถ้าเลือกทางเลือกที่ 2 จะมีผลทําให้กิจการมีกําไรเพิ่มขึ้นถึง 20,000 บาท
นั่นเอง 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ทั้ง 3 รูปแบบ จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้รูปแบบใดก็ตาม ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีทั้ง 3 
วิธี จะให้ผลของการตัดสินใจที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผู้บริหารหรือนักบัญชีจะเลือกรูปแบบการ
วิเคราะห์รูปแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและลักษณะของปัญหาที่ต้องการตัดสินใจ 

 

ประเดน็ปัญหาของการใช้ข้อมลูทางการบญัชีเพ่ือการตดัสินใจ 

ประเด็นปัญหาที่ผู้บริหารนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจระยะสั้นที่เกิดจากการดําเนิน
ธุรกิจ ซึ่งข้อมูลทางการบัญชีที่นํามาใช้ประกอบการตัดสินใจจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
รูปแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์ และประเด็นของปัญหาที่ตัดสินใจ ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงปัญหาที่ใช้
ประกอบการตัดสินใจ มีดังนี้  

1. การตัดสินใจเกี่ยวกับการรับคําสั่งซื้อพิเศษ 

2. การตัดสินใจผลิตเองหรือซื้อจากบุคคลภายนอก 

3. การตัดสินใจเกี่ยวกับการเพิ่มหรือยกเลิกส่วนงานหรือ สายผลิตภัณฑ์  
4. การตัดสินใจจําหน่ายหรือผลิตต่อของผลติภัณฑ์ร่วม 

5. การตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างจํากัด 

6. การตัดสินใจปิดโรงงานช่ัวคราว 
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ในแต่ละประเด็นปัญหาจะพิจารณาข้อมูลต้นทุนที่นํามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ที่
แตกต่างกัน โดยจะยกตัวอย่างพร้อมอธิบายในแต่ละประเด็น ในหัวข้อถัดไป 

 

1. การตดัสินใจเก่ียวกบัการรบัค าสัง่ซ้ือพิเศษ  

     การตัดสินใจยอมรับคําสั่งซื้อพิเศษ (Accept or reject special orders decision) 

เกิดจากการที่กิจการมีการรับคําสั่งซื้อที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจปกติ เป็นคําสั่งซื้อที่
เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง ผู้บริหารจําเป็นต้องตัดสินใจว่าควรรับคําสั่งซื้อพิเศษนี้ดีหรือไม่ หาก
ตัดสินใจรับคําสั่งซื้อพิเศษ ราคาที่ควรยอมรับควรเป็นเท่าไร   

     โดยท่ัวไปการตัดสินใจรับคําสั่งซื้อพิเศษจะมีข้อพิจารณาสําคัญก่อนการรับคําสั่งซื้อ
พิเศษ ได้แก่ 

1. รายได้ส่วนเพิ่มต้องมากกว่าต้นทุนส่วนเพิ่ม 

2. กิจการมีกําลังการผลิตเหลือเพียงพอหรือไม่ 
3. การรับคําสั่งซื้อพิเศษ ต้องไม่มีผลกระทบกับส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าที่

ขายปกติของกิจการ และราคาขายของสินค้าที่รับคําสั่งซื้อพิเศษต้องไม่มีราคาที่ต่ํากว่าราคา
สินค้าของกิจการ 

4. ผลการดําเนินงานของกิจการต้องไม่ลดลงจากเดิม 
 

      เพื่อให้มีความเข้าใจในประเด็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการรับคําสั่งซื้อพิเศษ จะเสนอ
ดังแสดงในตัวอย่างที่ 10.2  

 

ตวัอย่างท่ี 10.2  
บริษัท เครื่องใช้ไฟฟ้าไทย จํากัด เป็นบริษัทที่ทําการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า กิจการได้รับ

คําสั่งซื้อพิเศษจากลูกค้า ให้บริษัทผลิตเครื่องคั้นนํ้าผลไม้ขนาดเล็ก เพื่อแจกให้กับพนักงานของ
บริษัทลูกค้าในวันปีใหม่ จํานวน 5,000 เครื่อง ซึ่งกระบวนการผลิตต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปทรง
ของโถพลาสติกที่ใช้ปั่น และมีการใส่ชื่อบริษัทด้านข้างของเครื่องคั้นน้ําผลไม้ เสียค่าใช้จ่าย 50 
บาทต่อเครื่อง โดยปกติแล้วบริษัท เครื่องใช้ไฟฟ้าไทย จํากัด ขายเครื่องคั้นน้ําผลไม้ในราคา
เครื่องละ 900 บาท โดยมีต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ดังต่อไปนี้ 

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 

วัตถุดิบทางตรง     200  บาท 

ค่าแรงงานทางตรง    150 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร   100 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่    120 บาท 

    รวม      570 บาท 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร     130 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ (รวม)    500,000 บาท 

 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้บริหารของบริษัทควรตัดสินใจอย่างไร ยอมรับคําสั่งซื้อนี้ ดีหรือไม่ 
เพราะเหตุใด ถ้าการรับคําสั่งซื้อพิเศษนี้ ไม่เกินกําลังการผลิตปกติของกิจการ และไม่มี
ผลกระทบต่อยอดขายปกติของธุรกิจ 

 

วิธีการวิเคราะห์ 
หน่วย : บาท 

รายได้ส่วนเพิ่ม (5,000 เครื่อง x 900)    4,500,000 

หัก ต้นทุนส่วนเพิ่ม 

          ต้นทุนการผลิต (5,000 เครื่อง x 450)  2,250,000 

            ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มอื่นๆ (5,000 เครื่อง x 50)    250,000  2,500,000 

กําไรส่วนเพิ่ม       2,000,000 

 

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า บริษัท เครื่องใช้ไฟฟ้าไทย จํากัด ควรรับคําสั่งซื้อพิเศษ 
เพราะทําให้กิจการมีกําไรเพิ่มขึ้นถึง 2,000,000 บาท 

 

2. การตดัสินใจเก่ียวกบัการผลิตเองหรือซ้ือจากบคุคลภายนอก   

     สําหรับธุรกิจที่ทําการผลิตสินค้าสําเร็จรูป อาจมีการพิจารณาตัดสินใจว่าบริษัทควร
ทําการผลิตสินค้าหรือชิ้นส่วนขึ้นใช้เองหรืออาจจะเลือกซื้อสินค้าหรือชิ้นส่วนนั้นจาก
บุคคลภายนอก ซึ่งการตัดสินใจของธุรกิจในลักษณะน้ี เรียกว่า การตัดสินใจผลิตเองหรือซื้อจาก
บุคคลภายนอก (Make or buy decision) ข้อมูลที่บริษัทต้องนํามาใช้ประกอบการพิจารณาจะมี
ทั้งข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน ถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือตัวเลขที่ใช้
ในการพิจารณาเม่ือมีการตัดสินใจผลิตเองหรือซื้อจากบุคคลภายนอก ได้แก่ ต้นทุนการผลิต
สินค้าหรือชิ้นส่วน ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนเกี่ยวกับวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง 
ค่าใช้จ่ายการผลิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเม่ือผลิตสินค้านั้น  เช่น ค่าขนส่งสินค้า 
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ เป็นต้น  
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ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือ ข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขที่กิจการต้องพิจารณา สามารถแบ่ง
การพิจารณาออกเป็น 2 ลักษณะตามทางเลือกที่ตัดสินใจ ดังนี้ ในกรณีที่กิจการตัดสินใจผลิต
เองแทนที่จะซื้อจากบุคคลภายนอก กิจการต้องคํานึงถึง คุณภาพของสินค้า ความสัมพันธ์กับ
กิจการคู่ค้า และเทคโนโลยีที่สูงกว่าผู้ขายภายนอก ส่วนข้อมูลที่พิจารณา สําหรับถ้ากิจการ
ตัดสินใจซ้ือจากบุคคลภายนอกแทนที่จะผลิตเอง ต้องคํานึงถึง การควบคุมคุณภาพ การส่งของ
ตรงเวลา ขวัญและกําลังใจของพนักงาน ถ้าต้องเลิกจ้างเนื่องจากกิจการไม่ได้ผลิตสินค้าเอง 
เพื่อให้มีความเข้าใจในประเด็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตเองหรือซื้อจากบุคคลภายนอก 
มากยิ่งขึ้น สามารถแสดงได้ตัวอย่างที่ 10.2 

 

ตวัอย่างท่ี 10.2 

บริษัท อุตสาหกรรมไทย จํากัด เป็นบริษัทที่ทําการผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ จํานวน 
5,000 ชิ้นต่อปี โดยมีต้นทุนการผลิตดังนี้ 
        ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนรวม  

   (บาทต่อหน่วย)     (บาท) 
วัตถุดิบทางตรง      20  100,000 

ค่าแรงงานทางตรง    15   75,000 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร     8   40,000 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่     12   60,000 

        รวม      55           275,000 

 

บริษัท อุตสาหกรรมไทย จํากัด ผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์เอง โดยมีต้นทุนการผลิต ดัง
แสดงข้างต้น แต่มีบริษัทอื่น มาเสนอราคา ให้กับบริษัทอุตสาหกรรมไทย จํากัด โดยบริษัท
ภายนอกเสนอราคา ชิ้นละ 48.50 บาท ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้น ทําให้ผู้บริหารฝ่ายผลิตของ
บริษัทอุตสาหกรรมไทย จํากัด มีทางเลือก 2 ทางเลือก คือ สามารถผลิตชิ้นส่วนเองก็ได้ หรือไป
ซื้อชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์จากบริษัทหรือบุคคลภายนอกได้ ในราคาตามที่เสนอมา โดยที่
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ ไม่ว่าจะเป็น เงินเดือนผู้บริหาร ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าภาษี เป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จํานวน 45,000 บาท ถึงแม้ว่าบริษัทจะทําการผลิตเองก็ตาม 
ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้น ผู้จัดการฝ่ายการผลิตของบริษัท ฯ จะเลือกตัดสินใจเลือกทางเลือกใด 
จึงจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด จะเลือกผลิตเองหรือซื้อชิ้นส่วนจากบุคคลภายนอก ซึ่ง
สามารถโดยแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 
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        หน่วย : บาท 

                                                          ทางเลือกที่ 1         ทางเลือกที่ 2 

               ผลิตชิ้นส่วนเอง    ซื้อชิ้นส่วนจากบุคคลภายนอก 

วัตถุดิบทางตรง     100,000        - 
ค่าแรงงานทางตรง    75,000         - 
ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร   40,000            - 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่    60,000       45,000 

ต้นทุนจากการซื้อจากบุคคลภายนอก     242,500 

รวม    275,000  287,500 

 

ต้นทุนต่อหน่วย          275,000/5,000      287,500/5,000     
                                                    = 55 บาทต่อหน่วย     = 57.50   บาทต่อหน่วย 

 

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ต้นทุนต่อหน่วยของทางเลือกที่ 1 คือ ผลิตเอง เพราะ
ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยต่ํากว่าต้นทุนท่ีซื้อจากบุคคลภายนอก ดังนั้น บริษัทควรท่ีจะ
เลือกผลิตเอง นั่นคือมีต้นทุนต่ํากว่าซ้ือจากบุคคลภายนอก ถึง 1.50 บาทต่อหน่วย หรือ จํานวน
รวม 12,500 บาท  

 

3. การตดัสินใจเก่ียวกบัการเพ่ิมหรือการยกเลิกส่วนงานหรือสายผลิตภณัฑ ์

     การดําเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ดังนั้นธุรกิจอาจมีปัญหา
เนื่องจากมีจํานวนคู่แข่งสูง สินค้าล้าสมัย หรือเป็นสินค้าที่มีปัญหาทําให้ จํานวนสินค้าที่ขายได้ 
มีจํานวนลดลง หรือจนกระทั่งขาดทุน ทําให้กิจการต้องยกเลิกการขายสินค้าชนิดนี้ หรืออาจ
ต้องหาสินค้าชนิดใหม่เข้ามาขาย ซึ่งการตัดสินใจในลักษะนี้เรียกว่า การตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เพิ่มหรือการยกเลิกส่วนงาน หรือสายผลิตภัณฑ์ (Add or drop a segment or a product line) 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในประเด็นนี้มีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น 
ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องจากเพิ่มหรือยกเลิกส่วนงาน ต้นทุนที่
เกี่ยวข้องที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของแต่ละทางเลือก กําไรส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ส่วนข้อมูล
เชิงคุณภาพ ได้แก่ ขวัญและกําลังใจของพนักงาน ภาพพจน์ของกิจการ เป็นต้น เพื่อให้มีความ
เข้าใจในประเด็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการเพิ่มหรือการยกเลิกส่วนงานหรือสายผลิตภัณฑ์มาก
ยิ่งขึ้น สามารถแสดงได้ดังตัวอย่างที่ 10.3 
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ตวัอย่างท่ี 10.3 

บริษัท วอลล ์ จํากัด ทําการผลิตและจําหน่ายไอศกรีม 3 ประเภท ได้แก่ ไอศกรีมชอค
โกเลต แมกน่ัม และวานิลลา ถ้าบริษัทต้องการจะยกเลิกการขายสินค้าไอศกรีมชอคโกเลต 
เนื่องจากมีผลการดําเนินงานในเดือนที่ผ่านมาขาดทุน ดังที่แสดงในงบกําไรขาดทุนประจําเดือน 
ดังต่อไปนี ้

หน่วย : บาท 

 ไอศกรีม 

ชอคโกเลต 

ไอศกรีม
แมกนัม่ 

ไอศกรีม 

วานิลลา 

รวม 

ขาย 200,000 250,000 220,000 670,000 

หกั ต้นทุนผันแปร 160,000 180,000 165,000 505,000 

กําไรส่วนเกิน 40,000 70,000 55,000 165,000 

หกั ต้นทุนคงที่     

     ต้นทุนทางตรง 30,000 30,000 20,000 80,000 

     ต้นทุนคงที่ร่วม 22,000 20,000 21,000 63,000 

    รวมต้นทุนคงที่ 52,000 50,000 41,000 143,000 

กําไรสุทธิ (12,000) 20,000 14,000 22,000 

 

จากข้อมูลในงบกําไรขาดทุน ผู้บริหารของบริษัท ฯ ควรตัดสินใจยกเลิกการขาย
ไอศกรีมชอคโกเลตหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 

จากข้อมูลข้างต้น บริษัท วอลล์ จํากัด มีต้นทุน 2 ลักษณะ คือ ต้นทุนผันแปร และ
ต้นทุนคงที่ (ต้นทุนคงที่ทางตรง และต้นทุนคงที่จัดสรร) ต้นทุนผันแปร (Variable Costs) ได้แก่ 
ต้นทุนที่มีลักษณะแปรไปตามปริมาณการผลิตหรือระดับของกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผัน
แปร ถ้ากิจการมีการยกเลิกผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้นทุนผันแปรจะลดลงหรือหลีกเลี่ยงได้
ทั้งจํานวน  

ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) มีลักษณะเป็นต้นทุนรวมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าจะ
ผลิตหรือไม่ผลิตสินค้าก็ตาม ซึ่งต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ทางตรง (Direct Fixed 
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Costs) และต้นทุนคงที่ร่วม (Common Fixed Costs) ต้นทุนแต่ละประเภท สามารถอธิบายได้
ดังนี้  

ต้นทุนคงที่ทางตรง (Direct Fixed Costs) ในบางกิจการจะเรียกว่า ต้นทุนคงที่ที่
ติดตามได้ (Traceable Fixed Cost) เป็นต้นทุนคงที่ที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของ
ส่วนงานใด และต้นทุนนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเม่ือส่วนงานนั้นยังดําเนินงานอยู่ ถ้าไม่มีส่วนงานนั้น 
กิจการจะสามารถหลีกเลี่ยงต้นทุนประเภทนี้ได้ หรือต้นทุนประเภทนี้จะลดลง เช่น ถ้ามีการ
ยกเลิกแผนกใดแผนกหนึ่งไป ทําให้เงินเดือนที่ต้องจ่ายให้กับพนักงานในแผนกนั้นๆ ลดลง 
ดังนั้น ต้นทุนคงที่ทางตรงถือเป็นต้นทุนคงที่ที่หลีกเลี่ยงได้ 

สําหรับ ต้นทุนคงที่ร่วม (Common fixed cost) หรือในบางกิจการเรียกว่า ต้นทุนคงที่ที่
ติดตามไม่ได้ ซึ่งต้นทุนคงที่ร่วมนี้เป็นต้นทุนคงที่ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่ามีส่วนงานใด
หยุดดําเนินงาน นอกจากนี้ต้นทุนลักษณะนี้ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของส่วนงานใด จํานวน
เท่าใด เนื่องจากต้นทุนนี้เกิดขึ้นร่วมกันในหลายๆ ส่วนงาน เช่น เงินเดือนผู้บริหารระดับสูง มี
หน้าที่บริหารบริษัททั้งบริษัท ไม่ได้ดูแลเฉพาะแผนกใดแผนกหนึ่ง ค่าเสื่อมราคาอาคาร
สํานักงาน เป็นค่าเสื่อมราคาที่ต้องคิดอย่างสมํ่าเสมอทุกปีด้วยจํานวนที่เท่าเดิม ถึงแม้จะมีส่วน
งานใดส่วนงานหนึ่งไม่ได้ดําเนินงานแล้วก็ตาม นั่นคือ ถึงจะยกเลิกส่วนงานใดส่วนงานหนึ่ง 
ต้นทุนชนิดน้ีจะไม่ลดลง ดังนั้น ต้นทุนคงที่ร่วม ถือเป็นต้นทุนคงที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเอง 

จากตัวอย่าง 10.3 สามารถแสดงการวิเคราะห์โดยใช้วิธีเปรียบเทียบโดยรวม เพื่อ
ตัดสินใจว่ากิจการควรจะยกเลิกการจําหน่ายไอศกรีมชอคโกเลตหรือไม่ ดังนี้ 

1) วิธีการวิเคราะห์รูปแบบต้นทุนรวม 

                                                        หน่วย : บาท 

                  ทางเลือกที่ 1        ทางเลือกที่ 2 

             ยกเลิก                    ไม่ยกเลิก 

ขาย     470,000  670,000 

หัก ต้นทุนผันแปร   345,000  505,000 

กําไรส่วนเกิน    125,000  165,000 

หัก ต้นทุนคงที่ 
           ต้นทุนทางตรง         50,000          80,000 

           ต้นทุนจัดสรร         63,000          63,000 

           รวมต้นทุนคงที่   113,000  143,000 

กําไรสุทธิ      12,000      22,000 
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นอกจากนี้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีต้นทุนส่วนต่าง (Differential Approach) 

ได้ดังนี้  
2) วิธีการวิเคราะห์รูปแบบต้นทุนส่วนต่าง 

       หน่วย : บาท 

ยอดขายลดลง       200,000  

หัก ต้นทุนท่ีลดลง 

     ต้นทุนผันแปรท่ีหลีกเลี่ยงได้   160,000 

     ต้นทุนคงที่ทางตรงหลีกเลี่ยงได้    30,000 190,000  

กําไรสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)     (10,000)  

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 วิธีข้างต้น จะเห็นได้ว่า กิจการไม่ควรยกเลิกจําหน่าย
ไอศกรีมชอคโกเลต เพราะถ้ากิจการยกเลิกการจําหน่ายสินค้าชนิดนี้ จะทําให้กําไรสุทธิรวมของ
กิจการลดลงไปจํานวน 10,000 บาท ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่าการขายไอศกรีมชอคโกเลตจะ
ขาดทุน แต่เนื่องจากต้นทุนที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ลดได้เพียง 190,000 บาท ในขณะที่รายได้
จากการขายสินค้าลดลงถึง 200,000 บาท ซึ่งมากกว่าต้นทุนที่ลดได้ ดังนั้น ถ้าหากกิจการ
พบว่ากําไรส่วนเกินของการจําหน่ายสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง ก็ยังมีจํานวนมากกว่าต้นทุนคงที่
ทางตรงกิจการก็ยังควรท่ีจะจําหน่ายสินค้านั้นต่อไป 

 

4. การตดัสินใจเก่ียวกบัการจ าหน่ายหรือผลิตต่อของผลิตภณัฑร่์วม  

     ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วม (Joint Products Costs) เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่ม
กระบวนการผลิตจนถึงจุดแยกตัว (Split off point) ต้นทุนในลักษณะนี้เป็นต้นทุนที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในประเด็นที่ว่ากิจการควร
จะทําการผลิตผลิตภัณฑ์ร่วมหลังจากจุดแยกตัวหรือไม่ ดังนั้น ต้นทุนร่วมดังกล่าว จําเป็นต้อง
เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ร่วมชนิดอื่นๆ และไม่ควรปันส่วนต้นทุนร่วมไปให้กับ
ผลิตภัณฑ์ร่วมท่ีได้มาจากกระบวนการผลิตร่วม  

     การตัดสินใจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วม จึงเป็นการตัดสินใจว่ากิจการควรจําหน่าย
หรือผลิตต่อของผลิตภัณฑ์ร่วม (Sell or process further a joint product) ซึ่งการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการผลิตต่อของผลิตภัณฑ์ร่วม เป็นการตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์ร่วมบางชนิดควรทําการ
ผลิตต่อหลังจุดแยกตัว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นหรือไม่ เช่น   

     ดังนั้น ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมไม่ควรนํามาพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์ของการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการขายหรือการผลิตต่อของผลิตภัณฑ์ร่วม เนื่องจากไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ  
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 การตัดสินใจในลักษณะนี้เรียกว่า การตัดสินใจขาย ณ จุดแยกตัวหรือผลิตต่อของ
ผลิตภัณฑ์ร่วมแล้วค่อยขาย กิจการจะได้กําไรจากการผลิตผลิตภัณฑ์ร่วมต่อไปหลังจากจุด
แยกตัว หากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตต่อไปมากกว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จากการผลิตต่อ
หลังจากจุดแยกตัว สําหรับต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วม เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นของ
กระบวนการผลิตจนถึงจุดแยกตัวนั้น จะไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ดังนั้น  
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในประเด็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการขาย ณ จุดแยกตัว หรือผลิตต่อแล้ว
ค่อยขาย จะแสดงรายละเอียดการคํานวณ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 10.4 

 

ตวัอย่างท่ี 10.4 

โรงเลื่อยไม้แห่งหนึ่ง ผลิตและจําหน่ายไม้แปรรูป เม่ือผ่านกระบวนการผลิตขั้นต้นแล้ว 
จากไม้ซุง นําไปผ่านกระบวนการผลิต โดยมีต้นทุนร่วมในการผลิตเป็นเงิน 200,000 บาท จะได้
ผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด คือ ไม้กระดานกับเศษไม้ สําหรับไม้กระดาน กิจการขายทันที แต่เศษไม้นั้น 
กิจการจะขายทันที หรือนําไปผลิตต่อเป็นไม้อัดก็ได้ โดยมีข้อมูลรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
ดังนี ้

       หน่วย : บาท 

       ไม้กระดาน   เศษไม้ 
ต้นทุนการผลิตร่วม      200,000 

ต้นทุนผลิตร่วมที่จัดสรรให้สินค้าแต่ละชนิด  150,000     50,000 

มูลค่าการขาย ณ จุดแยกตัว   300,000   80,000 

มูลค่าการขายหลังการผลิตต่อ     180,000 

ต้นทุนการผลิตเมื่อมีการผลิตต่อ       90,000 

 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้บริหารจะต้องพิจารณาว่า ผลิตภัณฑ์เศษไม้ ควรจะขายทันที ณ จุด
แยกตัว หรือผลิตเศษไม้ต่อเป็นไม้อัดแล้วค่อยขาย 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหารทําการตัดสินใจ สามารถใช้วิธีการ
วิเคราะห์ 2 วิธี คือ วิธีการวิเคราะห์รูปแบบต้นทุนรวม วิธีการวิเคราะห์รูปแบบต้นทุนส่วนต่าง 
ซึ่งจะอธิบายแต่ละวิธี ดังนี้ 
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1) วิธีการวิเคราะห์รูปแบบต้นทุนรวม 

   

ทางเลือกที่ 1 

         หน่วย : บาท 

ทางเลือกที่ 2 

  ขาย ณ จุดแยกตัว ผลิตต่อแลว้ค่อยขาย 

ยอดขาย     

  ไม้กระดาน  300,000  300,000 

  เศษไม ้   80,000   

  ไม้อัด  -  180,000 

ยอดขายรวม  380,000  480,000 

หกั ต้นทุนการผลิต     

     ต้นทุนการผลิตร่วม  200,000  200,000 

     ต้นทุนการผลิตต่อ  -    90,000 

     ต้นทุนรวม  200,000  290,000 

กําไรสุทธิ  180,000  190,000 

 

2) วิธีการวิเคราะห์รูปแบบต้นทุนส่วนเพิ่ม 

            หน่วย : บาท 

  รายได้ส่วนเพิ่มจากการขาย (180,000 – 80,000)          100,000 

     หกั ต้นทุนส่วนเพิ่ม                90,000 

       กําไรส่วนเพิ่ม             10,000 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 วิธีข้างต้น จะเห็นได้ ไม่ว่าจะใช้วิธีการวิเคราะห์แบบใดก็
ตาม โรงเลื่อยแห่งนี้ควรตัดสินใจนําเศษไม้ไปทําการผลิตต่อเป็นไม้อัดแล้วค่อยขาย เพราะทําให้
กิจการได้รับกําไรเพิ่มขึ้น เป็นจํานวน 10,000 บาท  

 

5. การตดัสินใจเก่ียวกบัการใช้ปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั 

    สําหรับกิจการที่มีปัจจัยการผลิตที่จํากัด เช่น จํานวนวัตถุดิบ จํานวนคนงาน พื้นที่ที่
ใช้ในการผลิต หรือจัดเก็บผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงจํานวนเครื่องจักร มีจํานวนจํากัด เป็นต้น จาก
ปัจจัยการผลิตที่จํากัดข้างต้น เป็นผลทําให้ วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงหรือชั่วโมง
แรงงานทางตรง จํานวนพื้นที่ และชั่วโมงเครื่องจักร สามารถเป็นข้อจํากัดของกิจการ อาจมี
ข้อจํากัดเพียงแค่อย่างเดียวหรือมีปัจจัยหลายๆ อย่างมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกัน ดังนั้น 
การตัดสินใจในประเด็นของการใช้ปัจจัยการผลิตที่จํากัด สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี ้
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5.1 กรณีมีปัจจัยการผลิตชนิดเดียวที่มีอยู่จํากัด 

5.2 กรณีมีปัจจัยการผลิตหลายชนิดที่มีอยู่จํากัด 

 

    เพื่อให้มีความเข้าใจในประเด็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่
อย่างจํากัดในแต่ละกรณีให้ชัดเจนมากขึ้น จะเสนอข้อมูลทางการบัญชีดังแสดงในตัวอย่างที่ 
10.5  และ 10.6 ตามลําดับ 

 

5.1 กรณีมีปัจจยัการผลิตชนิดเดียวท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั 

          กิจการท่ีทําการผลิตภายใต้การผลิตที่มีปัจจัยการผลิตที่จํากัด โดยทั่วไปกิจการ
ควรเลือกทําการผลิตสินค้าหรือบริการที่ให้ผลตอบแทนหรือกําไรที่สูงที่สุดต่อกิจการ ดังนั้นถ้า
หากกิจการนั้นมีปัจจัยการผลิตที่จํากัด กิจการต้องนําเอากําไรส่วนเกินต่อหน่วยของปัจจัยการ
ผลิตที่จํากัดมาพิจารณาเพื่อเลือกทางเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ในการ
ผลิตสินค้าจําเป็นต้องคํานึงถึงความต้องการของตลาดของสินค้านั้นประกอบด้วยเสมอ เพราะ
ถ้าหากกิจการเลือกผลิตสินค้าที่ให้กําไรส่วนเกินต่อหน่วยของปัจจัยการผลิตที่สูงสุด แต่ผลิต
สินค้าเกินความต้องการของตลาด ก็อาจมีผลทําให้ธุรกิจขายสินค้าไม่หมด มีสินค้าค้างสต็อก 
เสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ สินค้าล้นตลาด หรือทําให้เกิดปัญหาสินค้าล้าสมัยตามมา  
           การพิจารณาผลิตสินค้าแต่ละชนิดจํานวนเท่าใด ถ้าหากธุรกิจมีปัจจัยการผลิตที่
จํากัดเพียงอย่างเดียว ต้องพิจารณาจากกําไรส่วนเกินต่อหน่วยร่วมกับปัจจัยการผลิตที่ใช้ใน
การผลิตสินค้าหนึ่งหน่วย ซึ่งเรียกว่า กําไรส่วนเกินต่อหน่วยของปัจจัยการผลิตที่ จํากัด 
(Contribution Margin per unit of limited resource) ดังนี ้
 

 

 

  

 การตัดสินใจเลือกผลิตสินค้าแต่ละชนิดจํานวนเท่าใด ให้พิจารณาจากกําไรส่วนเกินต่อ
หน่วยของปัจจัยการผลิตที่สูงสุด และพิจารณาควบคู่กับความต้องการของสินค้าชนิดนั้นๆ 
ประกอบการพิจารณาเสมอ เพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้น สามารถแสดงดังตัวอย่างที่ 10.5 ดังนี ้
 

 

 

   ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย  =           ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย 

ของปจัจยัการผลติทีม่จี ากดั     จ านวนปจัจยัการผลติทีจ่ ากดัทีใ่ชผ้ลติต่อหน่วย 
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ตวัอย่างท่ี 10.5 

บริษัท อุดรพาณิช จํากัด ทําการผลิตสินค้า 2 ชนิด ได้แก่ สินค้า A และสินค้า B โดยใน
เดือนหน้าบริษัทมีแผนซ่อมแซมเครื่องจักร 1 เครื่อง ทําให้จํานวนชั่วโมงเครื่องจักรจึงจํากัดอยู่ที่ 
5,000 ชั่วโมง ดังนั้นฝ่ายการผลิตจึงวางแผนที่จะผลิตสินค้าทั้ง 2 ชนิด เพื่อให้เกิดผลตอบแทน
ที่สูงที่สุด โดยมีข้อมูลราคาขาย ต้นทุนผันแปร และความต้องการของสินค้าแต่ละชนิด ดังนี้ 
               สินค้า A        สินค้า B 

 ราคาขายต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)  2,000  3,000 

 ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)  1,500  2,000 

จํานวนชั่วโมงท่ีใช้ผลิตต่อหน่วย  (ชั่วโมง)        2               5  
ความต้องการของลูกค้า (หน่วย)   2,000  1,000 

 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้จัดการแผนกผลิตควรผลิตสินค้าทั้งสองชนิด จํานวนเท่าไหร่เพื่อให้
ได้กําไรสูงสุด 

 

ในการตอบคําถามเพื่อเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหาร บริษัท อุดรพาณิช จํากัด ต้องคํานวณ
กําไรส่วนเกินต่อหน่วยของปัจจัยการผลิตที่จํากัด ซึ่งในที่นี้ ปัจจัยการผลิตที่จํากัดคือ ชั่วโมง
เครื่องจักร แล้วพิจารณาว่า สินค้าชนิดใดมีกําไรส่วนเกินต่อหน่วยของปัจจัยการผลิตที่จํากัด
สูงสุด เลือกผลิตสินค้าชนิดนั้นก่อนอันดับแรก ตามความต้องการของตลาด แล้วตรวจสอบว่ามี
กําลังการผลิตเหลือพอสําหรับผลิตสินค้าลําดับต่อไปหรือไม่ ถ้าเหลือพอก็ทําการผลิตสินค้า
ลําดับถัดมา ตามลําดับ 

 

วิธีการวิเคราะห์ 
สินค้า A      สินค้า B 

 ราคาขายต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)  2,000  3,000 

 ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)  1,500  2,000 

 กําไรส่วนเกินต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)    500  1,000 

จํานวนชั่วโมงที่ใช้ผลิตต่อหน่วย  (ชั่วโมง)       2                5  
ดังนั้น กําไรส่วนเกินต่อหน่วยของ  =  500  = 1,000 

     ปัจจัยการผลิตที่จํากัด        2       5 

  (บาทต่อชั่วโมง)    = 250  = 200 



435 

 

 

 

 เม่ือคํานวณกําไรส่วนเกินต่อหน่วยของปัจจัยการผลิตที่จํากัด ข้างต้น จะเห็นได้ว่า 
กิจการควรผลิตสินค้า A ลําดับแรก ให้มากที่สุด เนื่องจากกําไรส่วนเกินต่อชั่วโมงเครื่องจักรของ
สินค้า A มากกว่าสินค้า B  

  

แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือผู้บริหารตัดสินใจได้แล้วว่าควรผลิตสินค้าชนิดใดก่อน สิ่งที่ต้อง
พิจารณาต่อมาคือ ความต้องการของสินค้า ของสินค้าชนิดนั้นๆ  
 ดังนั้น ข้อพิจารณาในประเด็นถัดมาคือ ความต้องการของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้า A 

ซึ่งในที่นี้ สินค้า A มีความต้องการของตลาด 2,000 หน่วย ดังนั้น สินค้า A ผลิตได้เต็มที่ ไม่
เกิน 2,000 หน่วย  
 การพิจารณาความต้องการของลูกค้าของสินค้า A ต้องคํานวณเพื่อหาว่า จํานวนชั่วโมง
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า A ผลิตโดยใช้จํานวนชั่วโมงทั้งหมดกี่ชั่วโมง เหลือจํานวน
ชั่วโมงเครื่องจักร เพื่อนํามาใช้ในการผลิตสินค้า B หรือไม่ ถ้ามีชั่วโมงเหลือพอ จะสามารถผลิต
สินค้า B ได้จํานวนเท่าใด 

 

วิธีการค านวณ  
สินค้า A      สินค้า B 

จํานวนชั่วโมงที่ใช้ผลิตต่อหน่วย  (ชั่วโมง)          2                  5  
กําไรส่วนเกินต่อหน่วยของปัจจัยการผลิตที่จํากัด    250    200 

(บาทต่อหน่วย) 
ความต้องการของลูกค้า (หน่วย)    2,000  1,000 

 

ดังนั้น เม่ือบริษัทฯ เลือกผลิตสินค้า A ก่อนอันดับแรก ภายใต้ความต้องการของลูกค้า 
จะมีจํานวนชั่วโมงเครื่องจักรท่ีใช้ในการผลิตสินค้า A ดังนี้ 

 

ความต้องการของลูกค้า 2,000 หน่วย 

จํานวนชั่วโมงเครื่องจักรต่อการผลิตสินค้า A จํานวน 1 หน่วย เท่ากับ    2 ชั่วโมง 
ดังนั้น จํานวนชั่วโมงเครื่องจักร     เท่ากับ   2,000 x 2  

                       = 4,000 ชั่วโมง 
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จํานวนชั่วโมงเครื่องจักรท่ีเป็นข้อจํากัด    เท่ากับ     5,000 ชั่วโมง 
จํานวนชั่วโมงเครื่องจักรท่ีใช้สําหรับผลิตสินค้า A       4,000 ชั่วโมง 
ดังนั้น จํานวนชั่วโมงเครื่องจักรที่เหลือสําหรับสินค้า B เท่ากับ     1,000 ชั่วโมง 

   

จํานวนสินค้า B ที่สามารถผลิตได้ ภายใต้จํานวนชั่วโมงเครื่องจักรที่เหลือ 

จํานวนชั่วโมงเครื่องจักรท่ีเหลือสําหรับสินค้า B   เท่ากับ    1,000 ชั่วโมง 
จํานวนชั่วโมงเครื่องจักรท่ีใช้ผลิตสินค้า B 1 หน่วย  เท่ากับ          5 ชั่วโมง 
ดังนั้น จํานวนสินค้า B ที่ผลิตได้     เท่ากับ    1,000 / 5  

 = 200 หน่วย 

 

จากผลการคํานวณปริมาณการผลิตของสินค้า A และสินค้า B สามารถคํานวณกําไร
ส่วนเกิน ได้ดังนี้  

ปริมาณการผลิตสินค้า A (ตามความต้องการของลูกค้า)  2,000 หน่วย  
กําไรส่วนเกินต่อหน่วยของสินค้า A เท่ากับ      500 บาทต่อหน่วย 

ดังนั้น กําไรส่วนเกินรวมของสินค้า A    =  2,000 X 500 

       = 1,000,000 บาท 

 

ปริมาณการผลิตสินค้า B               200 หน่วย  
กําไรส่วนเกินต่อหน่วยของสินค้า B เท่ากับ     1,000 บาทต่อหน่วย 

ดังนั้น กําไรส่วนเกินรวมของสินค้า B    =  200 X 1,000 

       = 200,000 บาท 

เมื่อรวมกําไรส่วนเกินรวมของการขายสินค้าทั้งสินค้า A (ตามความต้องการของลูกค้า) 
และ B (ภายใต้เงื่อนไขของปัจจัยการผลิตที่จํากัด นั่นคือ ชั่วโมงเครื่องจักรมีข้อจํากัดที่ 5,000 

ชั่วโมงเครื่องจักร) จะสามารถคํานวณกําไรส่วนเกินรวม ได้ดังนี้   
กําไรส่วนเกินรวมของสินค้า A และสินค้า B  =  1,000,000 + 200,000 

           =  1,200,000 บาท  

 

จากข้อมูลการคํานวณข้างต้น ภายใต้เงื่อนไขความต้องการของลูกค้าของสินค้าแต่ละ
ชนิด และปัจจัยการผลิตที่จํากัด คือ จํานวนชั่วโมงเครื่องจักรที่จํากัด บริษัท อุดรพาณิช จํากัด 
สามารถผลิตสินค้า A และสินค้า B ได้ดังนี้สินค้า A ผลิตได้ 2,000 หน่วย ได้กําไรส่วนเกินรวม 
1,000,000 บาท และสินค้า B ผลิตได้ 200 หน่วย (ภายใต้ปัจจัยการผลิตที่เหลือจากการผลิต
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สินค้า A แล้ว) ได้กําไรส่วนเกินรวม 500,000 บาท รวมกําไรส่วนเกินของสินค้าทั้งสองชนิด 
เท่ากับ 1,500,000 บาท  

 

กรณีที่ไม่มีเงื่อนไขของความต้องการของลูกค้ามาเกี่ยวข้อง การพิจาณาจํานวนสินค้าที่
ผลิตของสินค้าแต่ละชนิด สามารถคํานวณได้ดังนี้ 

 

วิธีการค านวณ  
สินค้า A      สินค้า B 

จํานวนชั่วโมงท่ีใช้ผลิตต่อหน่วย  (ชั่วโมง)          2                5  
กําไรส่วนเกินต่อหน่วยของปัจจัยการผลิตที่จํากัด       250 บาท/ชม.    200 บาท/ชม. 
(บาทต่อชั่วโมง) 
 

เนื่องจากข้อมูลข้างต้น สินค้า A มีกําไรส่วนเกินต่อหน่วยของปัจจัยการผลิตที่จํากัดสูง
กว่าสินค้า B เพราะฉะน้ัน สินค้า A สามารถผลิตโดยใช้จํานวนชั่วโมงเครื่องจักรที่จํากัดได้เต็มที่ 
คือ 5,000 ชั่วโมง ดังนั้นจึงคํานวณหาจํานวนสินค้า A ที่ผลิตได้ ภายใต้เงื่อนไขปัจจัยการผลิตที่
จํากัด  

จํานวนชั่วโมงเครื่องจักรท่ีจํากัด มีทั้งสิ้น     5,000 ชั่วโมง 
จํานวนชั่วโมงเครื่องจักรท่ีใช้ในการผลิตสินค้า A ต่อ 1 หน่วย        2 ชั่วโมง 
ดังนั้น จํานวนสินค้า A ที่ผลิตได้ เท่ากับ           5,000/2         = 2,500 หน่วย 

 

จากผลการคํานวณปริมาณการผลิตของสินค้า A สามารถคํานวณกําไรส่วนเกิน ได้ดังนี้  
ปริมาณการผลิตสินค้า A          2,500 หน่วย  
กําไรส่วนเกินต่อหน่วยของสินค้า A เท่ากับ         500 บาทต่อหน่วย 

ดังนั้น กําไรส่วนเกินรวมของสินค้า A    =  2,500 X 500 

       = 1,250,000 บาท 

 

ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขปัจจัยการผลิตที่จํากัด แต่ไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับความต้องการของ
ลูกค้า สินค้าที่ผลิตมากที่สุด คือ สินค้า A ผลิตได้ 2,500 หน่วย โดยใช้จํานวนชั่วโมงเครื่องจักร 
เต็มกําลังการผลิตเพื่อผลิตสินค้า A เพียงชนิดเดียว กิจการจะมีกําไรส่วนเกินรวม เท่ากับ 
1,250,000 บาท ซึ่งมากกว่ากําไรส่วนเกินที่ได้จากการผลิตสินค้า A ตามความต้องการของ
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ลูกค้า ส่วนกําลังการผลิตที่เหลือนําไปผลิตสินค้า B ซึ่งได้กําไรส่วนเกินรวม เท่ากับ 1,200,000 

บาท ซึ่งมีกําไรมากกว่าถึง 50,000 บาท (1,250,000 - 1,200,000) 
จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า สินค้าที่กิจการผลิต ควรเป็นสินค้าที่มีกําไร

ส่วนเกินต่อหน่วยของปัจจัยการผลิตที่จํากัดสูงสุด โดยใช้ปัจจัยการผลิตที่จํากัดนั้นเต็มกําลัง
การผลิต เพื่อผลิตสินค้าชนิดนั้นๆ และทําให้กิจการได้กําไรส่วนเกินรวมสูงสุด  
 

5.2 กรณีมีปัจจยัการผลิตหลายชนิดท่ีมีอยู่จ ากดั 

   กิจการที่ทําการผลิตสินค้า นอกจากจะอยู่ภายใต้การผลิตที่มีปัจจัยการผลิตที่
จํากัดเพียบชนิดเดียวแล้ว ในทางปฏิบัติกิจการอาจมีปัจจัยการผลิตที่จํากัดมากกว่าหนึ่งปัจจัย
ในเวลาเดียวกัน เช่น จํานวนเครื่องจักรจํากัด รวมถึงจํานวนคนงานท่ีมีหน้าที่ในการผลิตที่จํากัด 
ซึ่งข้อจํากัดนี้เกิดขึ้นในเวลาพร้อมกัน ทําให้มีข้อจํากัดทั้งในด้านชั่วโมงเครื่องจักร และชั่วโมง
แรงงานทางตรง หรือ อาจเป็นข้อจํากัดด้านอื่นๆ เช่น จํานวนวัตถุดิบจํากัด หรือพื้นที่จัดเก็บ
สินค้า เป็นต้น ในการตัดสินใจในกรณีที่มีปัจจัยการผลิตที่มีอยู่จํากัด เพื่อให้เกิดกําไรสูงสุดแก่
กิจการ ดังนั้น การตัดสินใจจึงพิจารณาว่าจํานวนสินค้าที่ผลิตควรมีสัดส่วนการผลิตเท่าใด 
เพื่อให้ได้กําไรสูงสุด โดยมีขั้นตอนการพิจารณา ดังนี้ 

           ขั้นที่ 1 แจกแจงตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

           ขั้นที่ 2 กําหนดสมการวัตถุประสงค์ 
           ขั้นที่ 3 กําหนดสมการข้อจํากัด 

           ขั้นที่ 4 แก้สมการข้อจํากัด 

           แต่ละขั้นตอน สามารถอธิบายรายละเอียด ได้ดังนี้ 
 

ขัน้ท่ี1 แจกแจงตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ  
         ขั้นตอนนี้เป็นการระบุว่ามีสินค้าที่ต้องการพิจารณาหาสัดส่วนการผลิตที่

เหมาะสมมีกี่ประเภท และแต่ละประเภทกําหนดให้เป็นตัวแปรอะไรบ้าง เช่น ถ้าบริษัทมีสินค้าที่
ผลิต 2 ชนิด จะกําหนดตัวแปร 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรแรกสําหรับจํานวนหน่วยที่ผลิตของสินค้า
ชนิดที่ 1 และตัวแปรที่สองสําหรับจํานวนหน่วยที่ผลิตของสินค้าชนิดที่ 2 เช่น ถ้าบริษัท ไอดิน
จํากัด มีการผลิตและจําหน่ายสินค้า 2 ชนิด ได้แก่ สินค้า A และสินค้า B ดังนั้น การแจกแจงตัว
แปรที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ จะสามารถกําหนดตัวแปร ได้ดังนี้ กําหนด x ให้เป็น จํานวน
หน่วยที่ผลิตของสินค้า A และกําหนด y ให้เป็นจํานวนหน่วยท่ีผลิตของสินค้า B  
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ขัน้ท่ี 2 กําหนดสมการวัตถุประสงค์หลักของกิจการ  
          ในขั้นตอนน้ีจะพิจารณาจากข้อมูลประกอบการกําหนดสมการวัตถุประสงค์ ซึ่ง

สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ สมการแสดงค่าสูงสุด (Maximize) เช่น กําไรที่สูงที่สุด และ
สมการแสดงค่าต่ําสุด (Minimize) เช่น ต้นทุนท่ีต่ําที่สุด   

          ตัวอย่างการกําหนดสมการวัตถุประสงค์ เช่น บริษัท ไอดิน จํากัด มีกําไร
ส่วนเกินต่อหน่วยของสินค้า A และสินค้า B เท่ากับ 10 และ 20 บาทต่อหน่วย ตามลําดับ จะ
สามารถกําหนดสมการวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ กําไรที่สูงที่สุดที่กิจการจะได้รับ จะเท่ากับ  กําไร
ส่วนเกินของสินค้า A รวมกับกําไรส่วนเกินของสินค้า B แต่เนื่องจากยังไม่ทราบจํานวนสินค้าที่
ผลิตได้ ว่าสินค้า A และสินค้า B จะผลิตจํานวนเท่าใด แต่ได้กําหนดตัวแปรไว้ในขั้นที่ 1 คือ 
สินค้า A จะมีจํานวนที่ผลิตได้เป็น x หน่วย และสินค้า B จะมีจํานวนที่ผลิตได้เป็น y หน่วย 
ดังนั้น จึงสามารถกําหนดเป็นสมการวัตถุประสงค์หลักของกิจการ ได้ดังนี้ (จากข้อมูลของบริษัท 
ไอดิน จํากัด)  

 

 

 

ขัน้ท่ี 3 กําหนดสมการข้อจํากัด  
          ในขั้นตอนนี้จะพิจารณาจากข้อมูลปัจจัยการผลิตที่จํากัดของกิจการว่า มี

ข้อจํากัดด้านใดบ้าง แล้วแสดงเป็นสมการข้อจํากัด เช่น กิจการอาจมีจํานวนเครื่องจักรไม่กี่
เครื่องจึงมีผลทําให้จํานวนชั่วโมงเครื่องเป็นข้อจํากัด นอกจากนี้ กิจการอาจมีจํานวนคนงานที่มี
หน้าที่ในการผลิตสินค้าไม่กี่คน หรือเป็นช่วงวันหยุด ส่งผลให้จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงเป็น
ข้อจํากัดของกิจการ 

          ตัวอย่างการกําหนดสมการข้อจํากัด เช่น บริษัท ไอดิน จํากัดมีจํานวนชั่วโมง
เครื่องจักร จํากัด 10,000 ชั่วโมง นั่นคือ จํานวนชั่วโมงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าทุกชนิด
รวมแล้วต้องไม่เกิน 10,000 ชั่วโมง ซึ่งแยกเป็นจํานวนชั่วโมงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า 
A และ B เท่ากับ 2 และ 3 ชั่วโมงต่อหน่วย ตามลําดับ ส่วนชั่วโมงแรงงานทางตรงจํากัดที่ 
20,000 ชั่วโมงแรงงานทางตรง  นั่นคือ จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงที่สามารถนํามาใช้ในการ
ผลิตสินค้าทุกชนิดรวมแล้วต้องไม่เกิน 20,000 ชั่วโมง ซึ่งแยกเป็นจํานวนชั่วโมงแรงงานทาง
ตรงที่ใช้ในการผลิตสินค้า A และ B เท่ากับ 1 และ 4 ชั่วโมงต่อหน่วยตามลําดับ จากข้อมูลนี้ 
สามารถกําหนดสมการข้อจํากัด ได้ดังนี้ 

 

      ก าไรส่วนเกนิรวมทีส่งูทีสุ่ด = 10x + 20y 
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ข้อจ ากดัข้อท่ี 1 คือ ชั่วโมงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า ให้เป็นสมการท่ี 1 

 

 

 

 

 หรือ สมการข้อจํากัดข้อที่ 1 เกี่ยวกับชั่วโมงเครื่องจักร คือ  
 

 

 

ข้อจ ากดัข้อท่ี 2 คือ สมการท่ี 2 ชั่วโมงแรงงานทางตรงท่ีใช้ผลิตสินค้าท้ังสองชนิด 

 

 

 

 

หรือ สมการข้อจํากัดข้อที่ 2 เกี่ยวกับชั่วโมงแรงงานทางตรง คือ  
 

 

 

ขัน้ท่ี 4 แก้สมการข้อจํากัด 

          ขั้นตอนนี้เป็นการแก้สมการข้อจํากัดหรือปัจจัยการผลิตที่จํากัด ซึ่งกําหนดไว้
ในขั้นที่ 3 โดยจะแก้สมการเพื่อคํานวณหาว่าจํานวนสินค้าที่ผลิตที่เหมาะสม ต้องผลิตสินค้า
จํานวนเท่าใด เมื่ออยู่ภายใต้ข้อจํากัดที่กําหนด 

 

           ดังนั้นในการตอบคําถามประเด็นการตัดสินใจเพื่อคํานวณหาสัดส่วนการผลิตที่
เหมาะสมที่สุด ในกรณีที่มีปัจจัยการผลิตที่จํากัดมากกว่าหนึ่งปัจจัย เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนของ
การวิเคราะห์ข้อมูล สามารถแสดงรายละเอียดในตัวอย่างที่ 10.5 

 

 

 

 

ชัว่โมงเครือ่งจกัรต่อหน่วยทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้ A        = 10,000 ชัว่โมงเครือ่งจกัร 
+ ชัว่โมงเครือ่งจกัรต่อหน่วยทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้ B  

 

ชัว่โมงแรงงานทางตรงต่อหน่วยทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้ A      = 20,000 ชัว่โมงแรงงานทางตรง 
+ ชัว่โมงแรงงานทางตรงต่อหน่วยทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้ B  

 

2x + 3y =10,000 ........................(เป็นสมการขอ้จ ากดัขอ้ที ่1) 
 

x + 4y = 20,000 ........................ (เป็นสมการขอ้จ ากดัขอ้ที ่2) 
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ตวัอย่างท่ี 10.6  

บริษัท ผ้าไทย จํากัด ผลิตและจําหน่ายสินค้า 2 ชนิด คือ เสื้อย้อมครามและกระเป๋าย้อม
คราม โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 

                 เส้ือย้อมคราม  กระเป๋าย้อมคราม 

ราคาขายต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)      300          550 

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)      180          220 

ชั่วโมงเครื่องจักรในการผลิต (ชั่วโมง)          0.5          1.5 

ชั่วโมงแรงงานท่ีใช้การผลิต (ชั่วโมง)       1.5                   2.0 

 

บริษัทมีปัจจัยการผลิตที่เป็นข้อจํากัด คือ บริษัทมีชั่วโมงเครื่องจักร เดือนละ 5,000 
ชั่วโมง และมีช่ัวโมงแรงงาน เดือนละ 14,500 ชั่วโมง แต่ผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด เม่ือผลิตแล้วจะ
ขายได้ทั้งหมด ภายใต้ข้อจํากัดดังกล่าว บริษัทควรจะผลิตและขายสินค้าแต่ละชนิดจํานวน
เท่าใดจึงจะเหมาะสมที่สุด และบริษัทจะได้รับกําไรส่วนเกินเท่ากับกี่บาท 

การตอบคําถามข้างต้น การตัดสินใจเกี่ยวกับการหาสัดส่วนการผลิตที่เหมาะสมภายใต้
ปัจจัยการผลิตที่จํากัด กรณีมีปัจจัยการผลิตที่จํากัด 2 ปัจจัย 

ขัน้ท่ี 1 กําหนดตัวแปร 

  x = จํานวนสินค้าที่ผลิตของเสื้อย้อมคราม (ตัว) 
  y = จํานวนสินค้าที่ผลิตของกระเป๋าย้อมคราม (ใบ) 
 

ขัน้ท่ี 2 กําหนดสมการวัตถุประสงค์ 
กําไรส่วนเกินต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิด= ราคาขายต่อหน่วย – ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 

กําไรส่วนเกินต่อหน่วยของเสื้อย้อมคราม    = 300 – 180 

         = 120 บาทต่อหน่วย 

กําไรส่วนเกินต่อหน่วยของกระเป๋า    = 550 – 220 

         = 330 บาทต่อหน่วย 

ดังนั้น สมการวัตถุประสงค์ของบริษัท ผ้าไทย จํากัด คือ 

กําไรส่วนเกินสูงสุด  = กําไรส่วนเกินรวม      +     กําไรส่วนเกินรวม 

   ของเสื้อย้อมคราม            ของเสื้อย้อมคราม 

กําไรส่วนเกินสูงสุด  =  120x + 330y 
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ขัน้ท่ี 3 กําหนดสมการข้อจํากัด 

1) ชั่วโมงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสําหรับสินค้าทั้งสองชนิด 

 ชั่วโมงเครื่องจักร: 0.5x + 1.5y = 5,000  ........................(1) 
 

2) ชั่วโมงแรงงานท่ีใช้ในการผลิตสําหรับสินค้าทั้งสองชนิด 

ชั่วโมงแรงงาน:  1.5x + 2y = 14,500 ........................(2) 
 

ขัน้ท่ี 4 แก้สมการ 

0.5x + 1.5y =   5,000  .................................... (1) 
  1.5x + 2y = 14,500  .................................... (2) 
สมการ (1) X 2   

  x + 3y =   10,000  .................................... (3) 
สมการ (2) X 1.5  

  2.25x + 3y = 21,750  .................................... (4) 
สมการ (4) – สมการ (3) 
    1.25x  = 11,750 

        x   = 11,750 

       1.25 

    =  9,400 

แทนค่า x = 9,400 ในสมการท่ี (1) 
 (0.5 x 9,400) + 1.5y  = 5,000 

1.5y  = 5,000 – 4,700 

1.5y  = 300 

  y  =        300/1.5 

=  200  
ดังนั้น สัดส่วนการผลิตที่เหมาะสมภายใต้ปัจจัยการผลิตที่จํากัดในกรณีที่มีปัจจัยการ

ผลิตที่จํากัดหลายชนิด บริษัทควรผลิตเสื้อย้อมครามจํานวน 9,400 ตัว และกระเป๋าย้อมคราม 
จํานวน 200 ใบ 

  

นอกจากนี้ หากบริษัท ต้องการทราบกําไรสูงสุดที่บริษัทสามารถทําได้จากสัดส่วนการ
ผลิตที่เหมาะสมที่สุด สามารถคํานวณโดยใช้สมการวัตถุประสงค์มาพิจารณาประกอบ ได้ดังนี้ 
จากสมการวัตถุประสงค์ กําไรส่วนเกินสูงสุด =  120x + 330y 
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 โดยที่ x เท่ากับ 9,400  และ y เท่ากับ 200 แทนค่าในสมการวัตถุประสงค์ข้างต้น ได้
ดังนี ้
 กําไรส่วนเกินสูงสุด  = 120 x + 330y 

= (120 x 9,400) + (330 x 200) 
    = 1,128,000 + 66,000 

    = 1,194,000 บาท 

 

ดังนั้น บริษัทสามารถทํากําไรส่วนเกินรวมสูงสุด เท่ากับ 1,194,000 บาท ภายใต้ปัจจัย
การผลิตที่จํากัดในกรณีที่มีชั่วโมงเครื่องจักรจํากัดเดือนละ 5,000 ชั่วโมงเครื่องจักร และมี
ชั่วโมงแรงงานจํากัดเดือนละ 14,500 ชั่วโมง 

จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการคํานวณเพื่อหาสัดส่วนการผลิตของสินค้าแต่ละชนิด 
ภายใต้ปัจจัยการผลิตที่จํากัด 2 ชนิด โดยการคํานวณด้วยมือ แต่ถ้าหากกิจการมีสินค้ามากกว่า 
2 ชนิด และมีปัจจัยการผลิตที่เป็นข้อจํากัดมากกว่า 2 ปัจจัย จะสามารถคํานวณหาสัดส่วนการ
ผลิตที่เหมาะสมที่สุด ภายใต้ข้อจํากัดที่กําหนดให้ โดยใช้การกําหนดสมการเชิงเส้น หรือ
เรียกว่า Linear Programing โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปช่วยในการแก้ปัญหาและช่วยในการ
คํานวณ โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้ เช่น โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โปรแกรม Microsoft Excel 

และโปรแกรม Lindo เป็นต้น 

เพื่อให้เข้าใจการคํานวณโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปช่วยในการคํานวณมากยิ่งขึ้น ตํารา
เล่มนี้ จะเลือกใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel (ในตัวอย่างที่แสดงใช้เวอร์ชั่น Microsoft 

Excel 2010) เพื่อคํานวณหาสัดส่วนของปริมาณการผลิตที่เหมาะสมที่สุด ในกรณีที่กิจการมี
สินค้าที่มีมากกว่า 1 ชนิด และอยู่ภายใต้ปัจจัยการผลิตที่จํากัดซึ่งมีมากกว่า 1 ปัจจัย ดังจะ
แสดงขั้นตอนการจัดทํา (ทีละขั้นตอน) และการอ่านผลลัพธ์ที่ได้จากการคํานวณโดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปดังกล่าว ดังแสดงในตัวอย่างที่ 10.7 
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ตวัอย่างท่ี 10.7 

จากข้อมูลตามตัวอย่างที่ 10.6 บริษัท ผ้าไทย จํากัด ผลิตและจําหน่ายสินค้า 2 ชนิด คือ 
เสื้อย้อมครามและกระเป๋าย้อมคราม โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึง
จํานวนชั่วโมงเครื่องจักร และชั่วโมงแรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิตสินค้าต่อหน่วย (ของ
สินค้าแต่ละชนิด) ดังแสดงข้อมูลในตัวอย่างที่ 10.6 โดยมีสมการวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ 
กําไรส่วนเกินที่สูงที่สุด (Maximize Contribution Margin) 

นอกจากนี้ บริษัทมีปัจจัยการผลิตที่เป็นข้อจํากัด คือ ชั่วโมงเครื่องจักรจํากัดเดือนละ 
5,000 ชั่วโมงเครื่องจักร และมีชั่วโมงแรงงานจํากัดเดือนละ 14,500 ชั่วโมง ดังนั้น สมการ
ข้อจํากัดจึงมี 2 สมการ นั่นคือ 1) สมการข้อจํากัดของชั่วโมงเครื่องจักร และ 2) สมการ
ข้อจํากัดของชั่วโมงแรงงานทางตรง    

ดังนั้น ถ้าหากมีการนําเอาโปรแกรมสําเร็จรูปมาช่วยในการคํานวณหาสัดส่วนการผลิต
และขายสินค้าแต่ละชนิดจํานวนเท่าใดจึงจะเหมาะสมที่สุด และบริษัทจะได้รับกําไรส่วนเกินที่
สูงที่สุดเท่ากับกี่บาท จะมีขั้นตอนการคํานวณ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel ได้
ดังนี้  

ขัน้ท่ี 1 เปิดหน้าจอโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel ดังแสดงในภาพที่ 10.2  

 
ภาพท่ี 10.2 แสดงหน้าจอโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel 
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ขัน้ท่ี 2 เพิ่ม Solver เพื่อให้โปรแกรมสําเร็จรูป Excel สามารถคํานวณหาสัดส่วนการ
ผลิตของสินค้าแต่ละชนิดได้ ภายใต้ข้อจํากัดที่กําหนดให้ โดยการเลือก File -> Options 

จากนั้น กดเลือก Add-Ins กด Solver Add in และเลือก Excel Add in  -> OK ดังแสดงในภาพ
ที ่10.3 และ 10.4 และเม่ือติดตั้ง Solver สําเร็จ จะแสดงดังในภาพที่ 10.5 

 
ภาพท่ี 10.3 แสดงการติดตั้ง Solver ในโปรแกรมสําเร็จรูป Excel 

 
ภาพท่ี 10.4 แสดงการติดตั้ง Solver ในโปรแกรมสําเร็จรูป Excel 

เลอืก File -> Options 

เลอืก Add-Ins 

กด Solver Add in และ 
เลอืก Excel Add in  -> OK 
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ภาพท่ี 10.5 แสดงการติดตั้ง Solver สําเร็จ 

ขัน้ท่ี 3 นําข้อมูลจากตัวอย่างที่ 10.6 มาแสดงไว้ในโปรแกรม เพื่อให้ง่ายต่อการดึง
ข้อมูลมาใช้ประกอบการคํานวณ ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย ราคาขายต่อหน่วย ต้นทุนผันแปร
ต่อหน่วย และข้อจํากัดของกิจการ ซึ่งประกอบด้วย จํานวนชั่วโมงเครื่องจักร และจํานวนชั่วโมง
แรงงานทางตรงท่ีใช้ในการผลิตต่อหน่วย ดังแสดงในภาพที่ 10.6 – 10.7  

 
ภาพท่ี 10.6  แสดงข้อมูลราคาขายต่อหน่วย ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย จํานวนช่ัวโมง 

        เครื่องจักร และจํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิตต่อหน่วย 

ตรวจสอบการตดิตัง้ Solver โดยเลอืกคลกิที ่Data 

ถา้การตดิตัง้เรยีบรอ้ย จะม ีSolver ปรากฏที ่Manu bar 
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ภาพท่ี 10.7 แสดงการคํานวณกําไรส่วนเกินต่อหน่วยของเสื้อย้อมคราม 

ขัน้ท่ี 4 คํานวณกําไรส่วนเกินต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิด โดยการนําเอา cell ของ
ราคาขายต่อหน่วยตั้งแล้วหักด้วยต้นทุนผันแปรต่อหน่วย ของสินค้าแต่ละชนิด ดังแสดงในภาพ
ที่ 10.8 และ 10.9 

 
ภาพท่ี 10.8 แสดงการคํานวณกําไรส่วนเกินต่อหน่วยของกระเป๋าย้อมคราม 

 

ก าไรสว่นเกนิต่อหน่วยของเสือ้ยอ้มคราม 

= ราคาขายต่อหน่วย – ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 

   ของเสือ้ยอ้มคราม     ของเสือ้ยอ้มคราม 

ก าไรสว่นเกนิต่อหน่วยของกระเป๋ายอ้มคราม 

= ราคาขายต่อหน่วย   – ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 

  ของกระเป๋ายอ้มคราม   ของกระเป๋ายอ้มคราม 
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ภาพท่ี 10.9 แสดงผลลัพธ์กําไรส่วนเกินต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิด 

 

ขัน้ท่ี 5 กําหนดสมการวัตถุประสงค์ ซึ่งจากข้อมูลตัวอย่างที่ 10.6 สมการวัตถุประสงค์
ของบริษัท คือ กําไรส่วนเกินที่สูงที่สุด โดยนําเอากําไรส่วนเกินต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิดที่
ได้จากการคํานวณขั้นที่ 4 แล้วนําไปคูณกับปริมาณการผลิตของสินค้าแต่ละชนิด ดังแสดงใน
ภาพที่ 10.10 

 
ภาพท่ี 10.10 กําหนดสมการวัตถุประสงค์ของบริษัท (กําไรส่วนเกินรวมสูงที่สุด) 

 

ก าไรสว่นเกนิต่อหน่วยของเสือ้ยอ้มคราม เท่ากบั 120 บาทต่อหน่วย 

ก าไรสว่นเกนิต่อหน่วยของกระเป๋ายอ้มคราม เท่ากบั 330 บาทต่อหน่วย 

 

ก าไรสว่นเกนิรวมสงูสดุ = (ก าไรสว่นเกนิต่อหน่วยของเสือ้ยอ้มคราม x ปรมิาณการผลติของเสือ้ยอ้มคราม)                 
                          + (ก าไรสว่นเกนิต่อหน่วยของกระเป๋ายอ้มคราม x ปรมิาณการผลติของกระเป๋ายอ้มคราม) 

ช่อง E7 ก าหนดใหแ้สดงก าไรสว่นเกนิรวม
ของสนิคา้ทัง้สองชนิด ถา้มสีดัสว่นการผลติ
ทีเ่หมาะสม ภายใตข้อ้จ ากดัทีก่ าหนด 
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ขัน้ท่ี 6 กําหนดสมการข้อจํากัด ซึ่งจากข้อมูลตัวอย่างที่ 10.6 สมการข้อจํากัดของ
บริษัท ผ้าไทย จํากัด ประกอบด้วยสมการ 2 สมการ ได้แก่ 1) สมการข้อจํากัดของชั่วโมง
เครื่องจักร (ช่อง E9) โดยนําเอาจํานวนชั่วโมงเครื่องจักรที่ใช้ต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิด คูณ
กับปริมาณการผลิตของสินค้าแต่ละชนิด (ช่อง C9 x ช่อง C5 + ช่อง D9 x ช่อง D5) และ  
2) สมการข้อจํากัดของชั่วโมงแรงงานทางตรง (ช่อง E10) โดยนําเอาจํานวนชั่วโมงแรงงานที่ใช้
ต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิด คูณกับปริมาณการผลิตของสินค้าแต่ละชนิด (ช่อง C10 x ช่อง 
C5 + ช่อง D10 x ช่อง D5) ดังแสดงในภาพที่ 10.11 และ 10.12 ตามลําดับ 

 
ภาพท่ี 10.11 แสดงการสสร้างสมการข้อจํากัดข้อที่ 1 คือ ข้อจํากัดของชั่วโมงเครื่องจักร 

 

 
ภาพท่ี 10.12 แสดงสมการข้อจํากัดข้อที่ 2 คือ ข้อจํากัดของชั่วโมงแรงงานทางตรง 

สมการข้อจ ากดัท่ี 1 คอื (0.5 x ปรมิาณการผลติของเสือ้ยอ้มคราม) + (1.5 x ปรมิาณการผลติของกระเป๋ายอ้มคราม) 

สมการข้อจ ากดัท่ี 2 คอื (1.5 x ปรมิาณการผลติของเสือ้ยอ้มคราม) + (2 x ปรมิาณการผลติของกระเป๋ายอ้มคราม) 
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ขัน้ท่ี 7 กําหนดสมการข้อจํากัดที่เป็นปัจจัยการผลิตที่จํากัดของบริษัท สําหรับตัวอย่าง
นี้บริษัทมีข้อจํากัดเป็นจํานวนชั่วโมงเครื่องจักร และจํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรง โดยระบุ
ตัวเลขจํานวนชั่วโมงเครื่องจักร และช่ัวโมงแรงงานให้ชัดเจน ดังแสดงในภาพที่ 10.13 

 
ภาพท่ี 10.13 แสดงข้อจํากัดของจํานวนชั่วโมงเครื่องจักร และช่ัวโมงแรงงานทางตรง 

ขัน้ท่ี 8 วิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกคําสั่ง Data -> เลือก Solver ตามลําดับ ทําการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประมวลผลหาสัดส่วนปริมาณการผลิตของสินค้าทั้งสองชนิดว่าจะมีจํานวน
เท่าใดจึงจะเหมาะสมที่สุด ภายใต้ข้อจํากัดที่กําหนดให้ ดังแสดงในภาพที่ 10.14 และ 10.15 

 
ภาพท่ี 10.14 แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสัดส่วนปริมาณการผลิตของสินค้า 

เลอืก Data -> เลอืก Solver 

ขอ้จ ากดัของบรษิทั ประกอบดว้ย  
1) ชัว่โมงเครือ่งจกัร จ ากดัที ่5,000 ชัว่โมงเครือ่งจกัร และ 
2) ชัว่โมงแรงงานทางตรง จ ากดัที ่14,500 ชัว่โมง 
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ภาพท่ี 10.15 แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คําสั่ง Solver 

ขัน้ท่ี 9 การเลือกข้อมูลเกี่ยวกับสมการวัตถุประสงค์ใส่ใน Solver Parameters โดย
เลือกช่อง สมการวัตถุประสงค์ (E6) ใส่ในช่อง Set Objective หลังจากนั้น เลือก Max เพราะ
วัตถุประสงค์คือ เลือกกําไรท่ีสูงที่สุด (แต่ถ้าหากวัตถุประสงค์หลักคือต้นทุนที่ต่ําที่สุด จะเลือก
คลิก Min) ดังแสดงในภาพที่ 10.16 

 
ภาพท่ี 10.16 แสดงขั้นตอนการเลือกสมการวัตถุประสงค์ใน Solver Parameters 

ก าหนดสมการวตัถุประสงค ์(Set Objective) เลอืกคลกิ cell 

E7 ทีไ่ดม้กีารก าหนดเป็นสมการวตัถุประสงคไ์วแ้ลว้ คอื 
ก าไรสว่นเกนิรวมสงูสดุ (ไวใ้นขัน้ที ่4) และเลอืกคลกิ Max  

กดเลอืก Solver เพื่อก าหนดสมการวตัถุประสงค ์ตวัแปร
ทีต่อ้งการค านวณหาค่าทีเ่หมาะสม (ปรมิาณการผลติ
ของสนิคา้ทัง้สองชนิด) และสมการขอ้จ ากดั 
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ขัน้ท่ี 10 การเลือกข้อมูลตัวแปรที่ต้องการจะคํานวณ ซึ่งตัวอย่างนี้ ต้องการคํานวณหา
ปริมาณการผลิตของสินค้าทั้งสองชนิด เพื่อใส่ใน Solver Parameters โดยเลือกช่อง C5 และ 
D5 ใส่ที่ช่อง By Changing Variable Cells ดังแสดงในภาพที่ 10.17 

 
ภาพท่ี 10.17 แสดงขั้นตอนการเลือกตัวแปร ปริมาณการผลิตของสินค้าแต่ละชนิดใน        

                        Solver Parameters 

 

ขัน้ท่ี 11 การเลือกข้อมูลสมการข้อจํากัด เพื่อใส่ใน Solver Parameters โดยกดเลือก 
Add เพื่อใส่ข้อจํากัดของชั่วโมงเครื่องจักร และช่ัวโมงแรงงานทางตรง หลังจากนั้น โปรแกรมจะ
ขึ้นกล่อง Add Constraint เพื่อใส่ข้อจํากัดแต่ละข้อ ในช่อง Cell Reference ให้เลือกช่อง E9 

และเลือกเครื่องหมาย <= สําหรับช่องสุดท้าย ให้เติมข้อจํากัด (Constraints) ของจํานวนชั่วโมง
เครื่องจักร คือ จํากัดที่ 5,000 ชั่วโมงเครื่องจักร หลังจากนั้นกดเลือก Add เพื่อเพิ่มสมการ
ข้อจํากัดข้อที่ 2 ดังแสดงในภาพที่ 10.18 และ 10.19  

เลอืกตวัแปรทีต่อ้งการค านวณ เพื่อหาปรมิาณการ
ผลติทีเ่หมาะสม กดเลอืก ช่อง C5 และ D5  
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ภาพท่ี 10.18 แสดงขั้นตอนการกําหนดสมการข้อจํากัดของปัจจัยการผลิตที่จํากัด 

 

 
ภาพท่ี 10.19 แสดงขั้นตอนการใส่สมการข้อจํากัดของจํานวนชั่วโมงเครื่องจักร 

 

 

 

ก าหนดสมการขอ้จ ากดั (Subject to the constraints)  

กดเลอืก Add เพื่อใสส่มการขอ้จ ากดั 

ก าหนดสมการขอ้จ ากดัขอ้ที ่1 คอื ขอ้จ ากดัของชัว่โมงเครื่องจกัร (Cell Reference) 

คลกิ E9 พรอ้มใสเ่ครื่องหมาย <= และใสข่อ้จ ากดั (Constraints) ของจ านวนชัว่โมงเครื่องจกัร 
คอื จ ากดัที ่5,000 ชัว่โมงเครื่องจกัร -> กดเลอืก Add (เพื่อเพิม่สมการขอ้จ ากดัขอ้ที ่2) 
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สําหรับสมการข้อจํากัดของชั่วโมงแรงงานทางตรง นช่อง Cell Reference ให้เลือกช่อง 
E10 พร้อมใส่เครื่องหมาย <= และใส่ข้อจํากัด (Constraints) ของจํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรง 
คือ จํากัดที่ 14,500 ชั่วโมง -> กดเลือก Ok (ถ้าไม่มีข้อจํากัดใดๆเพิ่มเติม กดเลือก Ok เพื่อให้
เครื่องทําการคํานวณได้เลย) ดังแสดงในภาพที่ 10.20 

 
ภาพท่ี 10.20 แสดงขั้นตอนการใส่สมการข้อจํากัดของจํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรง 

ขัน้ท่ี 12 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคํานวณหาสัดส่วนปริมาณการผลิตที่เหมาะสมที่สุด 
ภายใต้ข้อจํากัดที่กําหนด เมื่อเลือกสมการข้อจํากัดดังแสดงในขั้นตอนที่ 11 กดเลือก Ok 

โปรแกรมจะกลับมาหน้า Solver Parameters หลังจากนั้น ให้กดเลือก Solve เพื่อทําการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 10.21 

 
ภาพท่ี 10.21 แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

ก าหนดสมการขอ้จ ากดัขอ้ที ่2 คอื ขอ้จ ากดัของชัว่โมงแรงงานทางตรง (Cell Reference) 

คลกิ E10 พรอ้มใสเ่ครื่องหมาย <= และใสข่อ้จ ากดั (Constraints) ของจ านวนชัว่โมงแรงงาน
ทางตรง คอื จ ากดัที ่14,500 ชัว่โมง -> กดเลอืก Ok  

กดเลอืก Solve เพื่อค านวณหาสดัสว่นปรมิาณการ
ผลติทีเ่หมาะสมทีส่ดุ ภายใตข้อ้จ ากดัทีก่ าหนด และ
ไดก้ าไรสว่นเกนิรวมสงูทีส่ดุ 
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ขัน้ท่ี 13 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft 

Excel ดังแสดงในภาพที่ 10.22 

 
ภาพท่ี 10.22 แสดงผลลัพธท์ี่ได้จากการคํานวณสัดส่วนปริมาณการผลิตของสินค้า 

               ทั้งสองชนิด 

 

จากผลลัพธ์แสดงสัดส่วนการปริมาณการผลิตที่เหมาะสมของสินค้าทั้งสองชนิด ภายใต้
ข้อจํากัด 2 ข้อ ซึ่งได้แก่ ข้อจํากัดของจํานวนชั่วโมงเครื่องจักร และจํานวนชั่วโมงแรงงาน
ทางตรง (ดังแสดงในภาพที่ 10.22) ผลลัพธ์ที่ได้ นั่นคือ ปริมาณของเสื้อย้อมครามที่ควรผลิต 
เท่ากับ 9,400 ตัว และ ปริมาณของกระเป๋าย้อมครามที่ควรผลิต เท่ากับ 200 ใบ และทําให้มี
กําไรส่วนเกินรวมสูงสุด คือ 1,194,000 บาท  

 

จากการนําเอาโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel มาช่วยในการคํานวณ สามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ได้กับกิจการที่มีสินค้ามากกว่า 2 ชนิด และมีข้อจํากัดมากกว่า 2 ข้อได้อีกด้วย 
โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลที่คล้ายคลึงกันกับที่กล่าวมาข้างต้น เพียงแต่เพิ่มช่องชนิดของ
สินค้าตามประเภทของสินค้าของบริษัท และจํานวนของสมการข้อจํากัดให้เป็นไปตามเงื่อนไข
หรือข้อจํากัดของบริษัทแต่ละแห่ง ซึ่งในความเป็นจริงอาจมีมากกว่า 2 ปัจจัยนอกเหนือจากที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น เช่น ข้อจํากัดในเรื่องจํานวนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต จํานวนคนงานที่ผลิต
สินค้า จํานวนเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า เป็นต้น 

ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการค านวณหาสดัสว่นปรมิาณการผลติของ
สนิคา้ทัง้สองชนิด ภายใตข้อ้จ ากดัทีก่ าหนด นัน่คอื  
จ านวนเสือ้ยอ้มครามทีค่วรผลติ เท่ากบั 9,400 ตวั และ จ านวน
กระเป๋ายอ้มครามทีค่วรผลติ เทา่กบั 200 ใบ และท าใหม้กี าไร
สว่นเกนิรวมสงูสดุ คอื 1,194,000 บาท 
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เพื่อให้เข้าใจการคํานวณหาสัดส่วนของปริมาณการผลิตที่เหมาะสมที่สุด ในกรณีที่
กิจการมีสินค้ามากกว่า 2 ชนิด และอยู่ภายใต้ปัจจัยการผลิตที่จํากัดซึ่งมีมากกว่า 2 ปัจจัย โดย
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel (version 2010) ช่วยในการคํานวณ ดังแสดง
รายละเอียดในตัวอย่างที่ 10.8  

 

ตวัอย่างท่ี 10.8 กรณีมีสินค้ามากกว่า 2 ชนิดและปัจจัยการผลิตที่จํากัดมากกว่า 2 ปัจจัย 

จากข้อมูลของบริษัท ผ้าไทย จํากัด (ในตัวอย่างที่ 10.6) แต่บริษัทผลิตและจําหน่าย
สินค้า เพิ่มสินค้าเป็น 3 ชนิด ได้แก่ เสื้อย้อมคราม กระเป๋าย้อมคราม และผ้าซิ่นย้อมคราม  
โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ และดังนี ้

 
เสื้อ 

ย้อมคราม 

กระเป๋า
ย้อมคราม 

ผ้าซ่ิน 

ย้อมคราม 

ราคาขายต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 300 550 1000 

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 180 220   500 

ชั่วโมงเครื่องจักรในการผลิต (ชั่วโมงต่อหน่วย)   0.5 1.5 1 

ชั่วโมงแรงงานท่ีใช้การผลิต (ชั่วโมงต่อหน่วย) 1.5 2 1 

จํานวนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต (เมตรต่อหน่วย) 1.5 1 2 

บริษัทมีปัจจัยการผลิตที่เป็นข้อจํากัด คือ บริษัทมีจํานวนชั่วโมงเครื่องจักร เดือนละ 
9,000 ชั่วโมง จํานวนชั่วโมงแรงงาน เดือนละ 14,500 ชั่วโมง และจํานวนวัตถุดิบหลัก (ผ้าฝ้าย) 
ที่ใช้ในการผลิต เดือนละ 10,000 เมตร แต่ผลิตภัณฑ์ทั้งสามชนิด เมื่อผลิตแล้วจะขายได้
ทั้งหมด ภายใต้ข้อจํากัดดังกล่าว บริษัทควรจะผลิตและขายสินค้าแต่ละชนิดจํานวนเท่าใดจึงจะ
เหมาะสมที่สุด และบริษัทจะได้รับกําไรส่วนเกินรวมเท่ากับกี่บาท 

 

วิธีการค านวณ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel ช่วยในการคํานวณ  
(หมายเหตุ เนื่องจากขั้นตอนการคํานวณโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel มี

ขั้นตอนที่คล้ายคลึงกับตัวอย่างที่ 10.7 จึงไม่ขออธิบายรายละเอียดทีละขั้นตอน แต่จะแสดง
เฉพาะขั้นตอนการกําหนดสมการวัตถุประสงค์ สมการข้อจํากัด และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
คํานวณหาสัดส่วนปริมาณการผลิตของสินค้าทั้งสามชนิด ภายใต้ปัจจัยการผลิตที่จํากัดทั้งสาม
ข้อ) ดังแสดงในภาพที่ 10.23 – ภาพที่ 10.29 
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ขัน้ท่ี 1 กําหนดสมการวัตถุประสงค์ ซึ่งจากข้อมูลตัวอย่างที่ 10.8 สมการวัตถุประสงค์
ของบริษัท คือ กําไรส่วนเกินที่สูงที่สุด โดยนําเอากําไรส่วนเกินต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิด 
แล้วนําไปคูณกับปริมาณการผลิตของสินค้าแต่ละชนิด ดังแสดงในภาพที่ 10.23 

 
ภาพท่ี 10.23 กําหนดสมการวัตถุประสงค์ของบริษัท (กําไรส่วนเกินรวมสูงที่สุด) 

ขัน้ท่ี 2 กําหนดสมการข้อจํากัด ซึ่งตัวอย่างที่ 10.8 ประกอบด้วยข้อจํากัด 3 ได้แก่ 1) 
ข้อจํากัดเกี่ยวกับจํานวนชั่วโมงเครื่องจักร ไม่เกินเดือนละ 9,000 ชั่วโมง 2) ข้อจํากัดเกี่ยวกับ
จํานวนชั่วโมงแรงงาน ไม่เกินเดือนละ 14,500 ชั่วโมง และ 3) ข้อจํากัดเกี่ยวกับจํานวนวัตถุดิบ
หลัก (ผ้าฝ้าย) ที่ใช้ในการผลิต ไม่เกินเดือนละ 10,000 เมตร (ดังแสดงในภาพที่ 10.24 – 10.26 

ตามลําดับ) 
สมการข้อจํากัดข้อที่ 1 ข้อจํากัดของชั่วโมงเครื่องจักร โดยนําเอาจํานวนชั่วโมง

เครื่องจักรที่ใช้ต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิด คูณกับปริมาณการผลิตของสินค้าแต่ละชนิด ดัง
แสดงในภาพที่ 10.24 

สมการข้อจํากัดข้อที่ 2 ข้อจํากัดของชั่วโมงแรงงานทางตรง โดยนําเอาจํานวนชั่วโมง
แรงงานที่ใช้ต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิด คูณกับปริมาณการผลิตของสินค้าแต่ละชนิด ดัง
แสดงในภาพที่ 10.25  

สมการข้อจํากัดข้อที่ 3 ข้อจํากัดของชั่วโมงแรงงานทางตรง โดยนําเอาจํานวนวัตถุดิบที่
ใช้ในการผลิตต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิด คูณกับปริมาณการผลิตของสินค้าแต่ละชนิด ดัง
แสดงในภาพที่ 10.26  

 

สมการวตัถปุระสงค ์ คอื (120 x ปรมิาณการผลติของเสือ้ยอ้มคราม) + (330 x ปรมิาณการผลติของ
กระเป๋ายอ้มคราม) + (500 x ปรมิาณการผลติของผา้ซิน่ยอ้มคราม) 
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ภาพท่ี 10.24 แสดงการสร้างสมการข้อจํากัดข้อที่ 1 : ข้อจํากัดชั่วโมงเครื่องจักร 

 

 
ภาพท่ี 10.25 แสดงการสร้างสมการข้อจํากัดข้อที่ 2 : ข้อจํากัดชั่วโมงแรงงานท่ีใช้ในการผลิต 

สมการข้อจ ากดัท่ี 1 คอื (0.5 x ปรมิาณการผลติของเสือ้ยอ้มคราม) + (1.5 x ปรมิาณการผลติของ
กระเป๋ายอ้มคราม) + (1 x ปรมิาณการผลติของผา้ซิน่ยอ้มคราม) 
 

สมการข้อจ ากดัท่ี 2 คอื (1.5 x ปรมิาณการผลติของเสือ้ยอ้มคราม) + (2 x ปรมิาณการผลติของกระเป๋า
ยอ้มคราม) + (1 x ปรมิาณการผลติของผา้ซิน่ยอ้มคราม) 
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ภาพท่ี 10.26 แสดงการสร้างสมการข้อจํากัดข้อที่ 3 : ข้อจํากัดจํานวนวัตถุดิบหลักที่ใช้ผลิต 

ขัน้ท่ี 4 กําหนดสมการข้อจํากัดที่เป็นปัจจัยการผลิตที่จํากัดของบริษัท สําหรับตัวอย่าง
นี้บริษัทมีข้อจํากัดเป็นจํานวนชั่วโมงเครื่องจักร จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรง และจํานวน
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต โดยระบุตัวเลขจํานวนชั่วโมงเครื่องจักร (ไม่เกิน 9,000 ชั่วโมง) จํานวน
ชั่วโมงแรงงาน(ไม่เกิน 14,500 ชั่วโมง)  และจํานวนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต(ไม่เกิน 10,000 
เมตร) ให้ชัดเจน ดังแสดงในภาพที่ 10.27 

 
ภาพท่ี 10.27 แสดงปัจจัยการผลิตที่จํากัดของแต่ละปัจจัย 

สมการข้อจ ากดัท่ี 3 คอื (1.5 x ปรมิาณการผลติของเสือ้ยอ้มคราม) + (1 x ปรมิาณการผลติของกระเป๋า
ยอ้มคราม) + (2 x ปรมิาณการผลติของผา้ซิน่ยอ้มคราม) 
 

ขอ้จ ากดัของบรษิทั ประกอบดว้ย  
1) ชัว่โมงเครื่องจกัร จ ากดัที ่9,000 ชัว่โมงเครื่องจกัร  
2) ชัว่โมงแรงงานทางตรง จ ากดัที ่14,500 ชัว่โมงและ 
3) จ านวนวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ จ ากดัไม่เกนิ 10,000 เมตร 

 



460  

 

ขัน้ท่ี 5 กําหนดสมการวัตถุประสงค์ เลือก Max (กําไรส่วนเกินที่สูงที่สุด) จากนั้นเลือก
ตัวแปร หรือปริมาณการผลิตของสินค้าทั้งสามชนิด ในช่อง By Changing Variable Cells และ
เลือกสมการข้อจํากัดทั้งสามข้อ ลงในช่อง Subject to the Constraints หลังจากนั้น กดเลือก 
Solve เพื่อทําการวิเคราะห์ข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 10.28 

 
ภาพท่ี 10.28 แสดงการกําหนดสมการวัตถุประสงค์ และสมการข้อจํากัด 

ขัน้ท่ี 6 เม่ือกดเลือก Solve โปรแกรม Excel จะทําการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสัดส่วน
การผลิตที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้กําไรส่วนเกินท่ีสูงที่สุด ภายใต้ปัจจัยการผลิตที่จํากัดทั้งสามข้อ 
ดังแสดงผลลัพธ์ในภาพที่ 10.29  

 
ภาพท่ี 10.29 แสดงผลลัพธจ์ากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

1) เลอืกสมการวตัถุประสงค ์-> เลอืก Max 

2) เลอืกตวัแปรหรอืปรมิาณการผลติทีเ่หมาะสมของ
สนิคา้ทัง้ 3 ชนิด 

3) สรา้งสมการขอ้จ ากดั ใหค้รบทัง้ 3 ขอ้  
4) กดเลอืก Solve 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel เพื่อคํานวณหา
สัดส่วนปริมาณการผลิตสินค้าทั้งสามชนิด ได้แก่ เสื้อย้อมคราม กระเป๋าย้อมคราม และผ้าซิ่น
ย้อมคราม ภายใต้ปัจจัยการผลิตที่เป็นข้อจํากัดทั้งสามข้อ ได้แก่ ข้อจํากัดด้านจํานวนชั่วโมง
เครื่องจักร (จํากัดไม่เกิน 9,000 ชั่วโมงเครื่องจักร) จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรง  (จํากัดไม่
เกิน 14,500 ชั่วโมง) และจํานวนวัตถุดิบ (ผ้าฝ้าย) ที่ใช้ในการผลิต (จํากัดไม่เกิน 10,000 เมตร) 
ผลการวิเคราะห์ (ดังแสดงในภาพที่10.29) จะพบว่า เพื่อให้บริษัท ผ้าไทย จํากัด ได้กําไร
ส่วนเกินที่สูงที่สุด สัดส่วนของปริมาณการผลิตของสินค้าทั้งสามชนิด จะเป็นดังนี้ ปริมาณการ
ผลิตของกระเป๋าย้อมคราม เท่ากับ 4,000 ใบ ผ้าซิ่นย้อมคราม เท่ากับ 3,000 ผืน ส่วนเสื้อย้อม
ครามไม่ทําการผลิต ทําให้กําไรส่วนเกินของบริษัท เท่ากับ 2,820,000 บาท และมีการใช้จํานวน
ชั่วโมงเครื่องจักร เท่ากับ 9,000 ชั่วโมงเครื่องจักร จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรง เท่ากับ 
11,000 ชั่วโมง และจํานวนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เท่ากับ 10,000 เมตร ซึ่งไม่เกินจากปัจจัย
การผลิตที่เป็นข้อจํากัดของบริษัท 

 

6. การตดัสินใจปิดโรงงานชัว่คราว 

     การประกอบธุรกิจในบางช่วง กิจการอาจประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ หรือ
ปัญหาเศรษฐกิจ มีความผันผวนทางเศรษฐกิจ กิจการขายสินค้าได้จํานวนลดลง กําไรส่วนเกิน
ไม่เพียงพอกับต้นทุนคงที่ที่เกิดขึ้น หรืออัตราค่าแรงงานสูง จนกิจการบางกิจการประสบผล
ขาดทุน เป็นผลทําให้ในบางกิจการแก้ปัญหาโดยการปิดโรงงานเป็นการชั่วคราว เพื่อความอยู่
รอด เมื่อเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น กิจการก็กลับมาดําเนินธุรกิจเช่นเดิม ดังนั้นประเด็นการตัดสินใจใน
กรณีน้ี จะถูกเรียกว่า การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว (Temporary Shutdown) แต่การตัดสินใจ
ในลักษณะนี้ เม่ือปิดโรงงานชั่วคราว จะมีต้นทุนบางส่วนที่ลดลงได้ บางส่วนลดไม่ได้ เรียกว่า 
ต้นทุนท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ค่าเช่าโรงงาน ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร เป็นต้น  

      นอกจากนี้ เม่ือมีการเปิดโรงงานเพื่อดําเนินงานอีกครั้ง จะมีต้นทุนบางส่วนที่
จําเป็นต้องเกิดขึ้นเม่ือเปิดโรงงาน เรียกว่า ต้นทุนปิดโรงงาน (Shutdown Cost) เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการทดลองเดินเครื่องจักรใหม่ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น  

      การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว เนื่องจากกิจการจะมี
ทางเลือก 2 ทางเลือก คือ ตัดสินใจดําเนินธุรกิจต่อไป และปิดโรงงานชั่วคราว ดังนั้น ข้อมูล
ต้นทุนท่ีนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจ เมื่อแยกพิจารณาในแต่ละทางเลือก มีข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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ทางเลือกท่ี 1 ดําเนินธุรกิจต่อ  
                             ข้อมูลจะพิจารณาจากรายได้ และต้นทุนผันแปร และต้นทุน

คงที่ ตามปริมาณการขายที่ลดลง ผลการดําเนินงานอาจจะแสดงกําไรสุทธิหรือผลการ
ดําเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ 

ทางเลือกท่ี 2 ปิดโรงงานชั่วคราว 

                             ข้อมูลที่ต้องพิจารณา จะไม่มีรายได้เนื่องจากปิดโรงงาน
ชั่วคราวไม่มีการผลิตและจําหน่าย ข้อมูลจะมีแต่เฉพาะส่วนของต้นทุนคงที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
รวมถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นเม่ือเปิดดําเนินธุรกิจอีกรอบ ผลการดําเนินงานที่ได้จากทางเลือกนี้ จึง
แสดงเป็นผลขาดทุน 

ดังนั้น การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ถ้าพิจารณาข้อมูลในเชิงปริมาณผล
การดําเนินงานของแต่ละทางเลือกอาจเป็นผลขาดทุนทั้งสองทางเลือก ดังนั้น การตัดสินใจให้
พิจารณาว่าทางเลือกใดมีผลขาดทุนต่ําที่สุดให้เลือกทางเลือกนั้น เช่น ถ้าทางเลือกของการปิด
โรงงานมีผลขาดทุนน้อยกว่าทางเลือกทําการดําเนินธุรกิจต่อ ผู้บริหารควรเลือกที่จะปิดโรงงาน
ชั่วคราว เป็นต้น  
 

ตวัอย่างท่ี 10.9 

บริษัท ผลไม้แสนอร่อย จํากัด เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายผลไม้กระป๋อง ปัจจุบันบริษัทนี้ทํา
การผลิตและจําหน่ายสินค้าเดือนละ 150,000 กระป๋อง โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับราคาขายและต้นทุน
การผลิต ดังนี้ 

ราคาขาย    55  บาทต่อหน่วย 

ต้นทุนการผลิต 

ผันแปร    20 บาทต่อหน่วย 

คงที่ (รวม)      850,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

  ผันแปร             10 บาทต่อหน่วย 

  คงที่ (รวม)  1,000,000 บาท 

 

ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทประสบปัญหาอุทกภัย สวนผลไม้ทั่วประเทศประสบปัญหาน้ํา
ท่วม จึงมีผลให้ขาดแคลนผลไม้สดเพื่อนํามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลไม้กระป๋อง และ
เศรษฐกิจซบเซา จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท ทําให้ลดลงเหลือประมาณ 70,000 
กระป๋อง  
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จากปัญหาดังกล่าว ทําให้ผู้บริหารพิจารณาว่า ควรจะปิดโรงงานชั่วคราวหรือจะผลิต
และจําหน่ายผลไม้กระป๋องต่อ ถ้าบริษัทตัดสินใจปิดโรงงานมีผลทําให้บริษัทสามารถประหยัด
ต้นทุนการผลิตคงที่ได้ถึง 550,000 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารลดลงได้ 80% 

แต่เม่ือเปิดโรงงานอีกครั้งทําให้บริษัทต้องมีค่าใช้จ่ายในการทดลองเดินเครื่องจักรใหม่ จํานวน 
20,000 บาท จากข้อมูลข้างต้น ถ้าผู้บริหารต้องการข้อมูลเพื่อนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการปิดโรงงานชั่วคราวหรือทําการผลิตผลไม้กระป๋องต่อ ข้อมูลที่ต้องนําเสนอแต่ละ
ทางเลือก มีดังนี้  

  หน่วย : บาท 

               ทางเลือกที่ 1      ทางเลือกที่ 2   

                 ทําการผลิตต่อ ปิดโรงงานชั่วคราว 

ยอดขาย     3,850,000   - 

หัก ต้นทุนผันแปร 
 ต้นทุนการผลิต    1,400,000  - 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร    700,000  - 

 รวมต้นทุนผันแปร   2,100,000  - 

กําไรส่วนเกิน     1,750,000  - 

หัก ต้นทุนคงที่  
ค่าใช้จ่ายการผลิต      850,000       300,000 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร            1,000,000       200,000 

 ค่าใช้จ่ายในการทดลองเดินเครื่องจักรใหม่          20,000  
รวมต้นทุนคงที่               1,850,000        520,000 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ               (100,000)           (520,000) 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าทางเลือกที่ 1 คือทําการผลิตต่อมีผลการ
ดําเนินงานเป็นขาดทุน จํานวน 100,000 บาท ส่วนทางเลือกที่ 2 คือปิดโรงงานชั่วคราว ต้นทุน
ปิดโรงงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่หลีกเลี่ยงได้ 550,000 บาท ดังนั้นส่วนที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เท่ากับ 300,000 บาทและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหลีกเลี่ยงได้ 80% 

แสดงว่าส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เท่ากับ 20% คิดเป็นเงินเท่ากับ 200,000 บาท   และต้นทุนใน
การทดลองเดินเครื่องจักรเมื่อเปิดดําเนินธุรกิจใหม่ มีจํานวน 200,000 บาท รวมเป็นต้นทุนของ
การปิดโรงงาน เท่ากับ 520,000 บาท 
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ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้น บริษัทควรตัดสินใจทําการผลิตต่อ เพราะมีผลขาดทุนน้อยกว่า
ต้นทุนของการปิดโรงงานชั่วคราว จํานวน 420,000 บาท (520,000 – 100,000) 

 

สรปุ 

 การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจ หน้าท่ีหลักของผู้บริหารคือ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเพื่อให้ผู้บริหารได้นําข้อมูลเหล่านี้ ไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในประเด็นที่ต้องการจะพิจารณา ยกตัวอย่างการตัดสินในระยะสั้นในทางธุรกิจ เช่น 
การตัดสินใจรับคําสั่งซื้อพิเศษ การผลิตเองหรือซื้อจากบุคคลภายนอก การเพิ่มหรือยกเลิกส่วน
งานหรือสายผลิตภัณฑ์ การจําหน่ายหรือผลิตต่อของผลิตภัณฑ์ร่วม การใช้ปัจจัยการผลิตที่มี
อยู่อย่างจํากัด และการปิดโรงงานช่ัวคราว เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่นํามาใช้ประกอบการตัดสินใจควร
มีลักษณะที่สําคัญ คือ ข้อมูลมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และที่สําคัญต้องทันต่อเวลา วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลมี 3 รูปแบบ ได้แก่ การวิเคราะห์รูปแบบต้นทุนรวม การวิเคราะห์รูปแบบต้นทุน
ส่วนต่าง หรือต้นทุนส่วนเพิ่ม และการวิเคราะห์ต้นทุนค่าเสียโอกาส แต่โดยส่วนมากการ
ตัดสินใจมักจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนส่วนต่าง คือ การใช้ข้อมูลที่
เกี่ยวกับรายได้ส่วนเพิ่มเปรียบเทียบกับต้นทุนส่วนเพิ่มเพื่อหาผลต่าง ถ้ารายได้ส่วนเพิ่ม
มากกว่าต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึ้น ก็ควรพิจารณาว่ามีควรตัดสินใจทางเลือกนั้น แต่อย่างไรก็ตาม 
การใช้ข้อมูลเพื่อนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจควรคํานึงถึงข้อมูลที่เป็นข้อมูลไม่ใช่ตัวเงินหรือ
เชิงคุณภาพมาพิจารณาด้วย เช่น ชื่อเสียงของบริษัท สภาวะทางเศรษฐกิจ ความต้องการของ
ลูกค้า สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม หรือคุณภาพของสินค้า เป็นต้น ประกอบกับข้อมูล
ทางการเงินหรือข้อมูลที่เป็นตัวเลขประกอบการตัดสินใจเสมอ 
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. บริษัท เทคโนคอม จํากัด เป็นกิจการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีราคาขาย
คอมพิวเตอร์เครื่องละ 30,000 บาท กิจการมีกําลังการผลิตต่อปี 1,000 เครื่อง แต่ปัจจุบันใช้
กําลังการผลิตเพียง 70% หรือผลิตเพียง 700 เครื่อง เพื่อขายให้กับลูกค้า โดยมีข้อมูลต้นทุน
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 

› วัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย  7,000  บาท 

› ค่าแรงงานทางตรงต่อหน่วย  4,000 บาท 

› ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อหน่วย 4,000 บาท 

› ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร 3,000 บาท 

› ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่       4,000,000 บาท 

› ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่  3,000,000 บาท 

 

จากข้อมูลข้างต้น ถ้ามีลูกค้าขอซื้อคอมพิวเตอร์อีก 300 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 
24,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานคงที่ สําหรับการผลิต
ตามคําสั่งซื้อใหม่ยังคงเท่าเดิม บริษัทควรรับคําสั่งซื้อนี้หรือไม่  
 

ให้ท า  
1. แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจว่าบริษัทควรรับคําสั่งซื้อพิเศษหรือไม่ เพราะ

เหตุใด  
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพใดบ้างที่บริษัทควรนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจร่วมด้วย 

 

ข้อ 2. บริษัท สยามจักรยาน จํากัด เป็นบริษัททําการผลิตและจําหน่ายรถจักรยาน  โดยบริษัทมี
กําลังการผลิตปกติแต่ละเดือนเท่ากับ 5,000 คัน บริษัทคาดว่าจะผลิตและขายเดือนละ 4,000 
คัน ราคาขายคันละ  2,500 บาท โดยมีข้อมูลต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องมี 
ดังนี ้
 วัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย        350  บาท 

 ค่าแรงงานทางตรงต่อหน่วย        200   บาท 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อหน่วย       170   บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปรต่อหน่วย      350   บาท 
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 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่อเดือน            500,000  บาท 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ต่อเดือน      750,000   บาท 

  

ในระหว่างปี  ลูกค้าได้มาติดต่อกับบริษัทฯ เอง เพื่อให้ผลิตคําสั่งซื้อพิเศษ เป็น
รถจักรยานให้กับลูกค้าจํานวน 1,000 คัน โดยลูกค้าขอเสนอราคาซื้อคันละ 2,000  บาท บริษัท 
สยามจักรยาน จํากัด ควรรับคําสั่งซื้อพิเศษนี้หรือไม่ โดยในการรับคําสั่งซื้อพิเศษนี้  บริษัทต้อง
เสียค่าตรวจสอบคุณภาพสินค้า (รวม) จํานวน 100,000  บาท ค่าขนส่งสินค้า (เป็นแบบเหมา
จ่ายรวม) จํานวน 50,000 บาท และค่าสกรีนชื่อบริษัทติดที่รถจักรยานทุกคัน คันละ 100 บาท 

หมายเหตุ การรับคําสั่งซื้อพิเศษนี้ ลูกค้าที่สั่งซื้อนําไปเป็นของรางวัลจับฉลากในงาน
วันปีใหม่ของบริษัทลูกค้าเอง  
 

ให้ท า  บริษัท ฯ ควรตัดสินใจรับคําสั่งซื้อพิเศษดีหรือไม่ เพราะเหตุใด (แสดงการคํานวณ
ประกอบ) และข้อมูลเชิงคุณภาพที่บริษัทต้องนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจ การยอมรับคําสั่งซื้อ
พิเศษ คือข้อมูลอะไรบ้าง 

 

ข้อ 3. บริษัท ABC จํากัด ผลิตชิ้นส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,000 ชิ้น โดยมี
ต้นทุนในการผลิต ดังนี้     

                ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย 

วัตถุดิบทางตรง       3,000  บาท       30 บาท 

ค่าแรงทางตรง      80,000   บาท       80 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร   50,000   บาท       50 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่            100,000  บาท      100 บาท 

 

จากข้อมูลข้างต้น ถ้ากิจการแห่งนี้ สามารถซื้อชิ้นส่วนจากบริษัทอื่นในราคาชิ้นละ 250 
บาท  ในส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ ถ้ากิจการไม่ได้ผลิตเองจะสามารถหลีกเลี่ยงได้จํานวน  
30% ของค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่รวม ดังนั้น บริษัทควรตัดสินใจซื้อชิ้นส่วนนี้ จากบริษัทอื่น
หรือไม ่
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ข้อ 4. บริษัท อุดรโบ้เบ้ จํากัด ผลิตและจําหน่ายเสื้อยืดกีฬา โดยมีกําลังการผลติต่อเดือน 
จํานวน 10,000 บาท ในเดือนนี้บริษัทผลิตและขายได้จํานวน 8,000 บาท ต่อไปนี้เป็นข้อมูลใน
งบกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

บริษัท อุดรโบ้เบ้ จํากัด 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

                  หน่วย : บาท 

ขาย (8,000 หน่วย @ราคา 320 บาทต่อหน่วย)   2,560,000 

หัก ต้นทุนผันแปร 
     วัตถุดิบทางตรง    640,000 

      ค่าแรงงานทางตรง   320,000 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร  240,000 

 ค่าใช้จ่ายการขายและบริหารผันแปร 160,000 1,360,000 

กําไรส่วนเกิน       1,200,000 

หัก ต้นทุนคงที่ 
 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่   240,000 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่  360,000   600,000 

กําไรสุทธิ         600,000 

 

จากข้อมูลข้างต้น เม่ือมีลูกค้าจากบริษัท อุดรเอฟซี จํากัด จํานวน 3,000 บาท โดย
เสนอราคาตัวละ 350 บาท บริษัทต้องการรับคําสั่งซื้อพิเศษนี้ แต่ไม่มีกําลังการผลิตเพียงพอ 
ต่อการยอมรับคําสั่งซื้อพิเศษ ถ้าท่านเป็นพนักงานบัญชี ท่านจะนําเสนอข้อมูลอย่างไร เพื่อให้
ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจรับคําสั่งซื้อพิเศษหรือไม่ โดยถ้ามีการรับคําสั่งซื้อพิเศษ ต้องเสีย
ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงเพิ่มขึ้น 10% และค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร เพิ่มขึ้น 5 % เป็นค่า
สกรีนเสื้อ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปรเพิ่มขึ้นในอัตราเดิม ทางเลือกที่ต้อง
พิจารณามีดังนี ้

ทางเลือกท่ี 1  ลดกําลังการผลิตและจําหน่ายปกติของบริษัทลง จํานวน 1,000 ตัว 

ทางเลือกท่ี 2  ขยายกําลังการผลิตของบริษัทเป็นการชั่วคราว ซึ่งทําให้ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่เพิ่มขึ้นในอัตราเดิม และเสียค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่จํานวน 
8,000 บาท 
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ให้ท า ถ้าท่านเป็นพนักงานบัญชี ท่านจะนําเสนอข้อมูลทางการบัญชีเพื่อคํานวณประกอบเพื่อ
ตัดสินใจว่าบริษัทควรยอมรับคําสั่งซื้อพิเศษนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

 

ข้อ 5. บริษัท ดอกรัก จํากัด  ได้ทําการผลิตโต๊ะทํางาน โดยมีระดับการผลิตในแต่ละเดือน 
จํานวน 20,000 ตัว ซึ่ง ณ ระดับการผลิตนี้ มีต้นทุนการผลิตขาโต๊ะรวม ประกอบด้วย 

 วัตถุดิบทางตรง      500,000  บาท 

 ค่าแรงงานทางตรง     250,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร    160,000  บาท 

 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่     130,000 บาท 

   รวม            1,040,000 บาท 

 

ฝ่ายบริหารกําลังทําการตัดสินใจซื้อชิ้นส่วนชิ้นส่วนขาโต๊ะจากภายนอก เนื่องจากมี
บริษัทฯ จากภายนอกมาเสนอราคาขายหน่วยละ 51 บาท ซึ่งผู้บริหารคํานวณแล้วพบว่า  ถ้า
บริษัทตัดสินใจรับข้อเสนอจากบริษัท ฯ ภายนอก  จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่ลงได้ 
55 %  

 

ให้ท า บริษัท ฯ ควรตัดสินใจผลิตเองหรือซื้อจากบริษัท ฯ ภายนอก เพราะเหตุใด    
 

ข้อ 6. บริษัท  โฮมโปร์ จํากัด เป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตการผลิตเครื่องใช้
ภายในบ้าน โดยบริษัทได้แบ่งสินค้าที่ผลิตออกเป็น 3 แผนก คือ แผนกเครื่องใช้ในห้องครัว 
แผนกเครื่องใช้ในห้องนอน และเครื่องใช้ในห้องรับแขก โดยปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ประสบปัญหา
การขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานในบางแผนก ดังนั้นผู้จัดการฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงได้
ทําการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายบัญชีมาเพื่อพิจารณา ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมได้ดังปรากฏในงบกําไร
ขาดทุนดังนี ้
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บริษัท  โฮมโปร์  จํากัด 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2559 

หน่วย : บาท 

แผนก   ห้องรบัแขก  ห้องนอน ห้องครวั     รวม 

ยอดขาย           700,000 420,000 400,000  1,520,000  

หัก  ต้นทุนผันแปร        65,000    80,000   50,000            195,000  

กําไรส่วนเกิน  635,000          340,000         350,000  1,325,000       
หัก  ต้นทุนคงที่ :- 
 เงินเดือน 100,000  110,000          60,000            270,000 

 ค่าเช่า             50,000          100,000          70,000            220,000 

ค่าประกันภัย      10,000           50,000          10,000             70,000 

          ค่าเสื่อมราคา    140,000          100,000          80,000            320,000 

 รวมต้นทุนคงที่           300,000          360,000        220,000            880,000 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ       335,000           (20,000)       130,000             445,000 

 

 หมายเหต ุ  
1. ค่าเช่าและค่าประกันภัยเป็นต้นทุนคงที่ร่วมหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

           2. หากยกเลิกแผนกเครื่องใช้ในห้องนอน พนักงานประจําในแผนกจะถูกโอนย้ายไป
ทํางานในแผนกที่เหลือ เนื่องจากบริษัทมีนโยบายจ้างงานตลอดชีพ 

           3. ค่าเสื่อมราคาในแต่ละแผนกเครื่องใช้ในห้องนอน เป็นค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ที่ใช้
ในการผลิตเฉพาะแผนกเท่านั้น ซึ่งหากยกเลิกแผนก บริษัทฯ จะทําการบริจาคอุปกรณ์ให้กับ
องค์การสาธารณกุศล  
 

ให้ท า ในฐานะที่ท่านมีความรู้ทางด้านบัญชีเพื่อการจัดการ ให้ท่านนําเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหาร
เพื่อนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจว่าควรจะยกเลิกแผนกเครื่องใช้ในห้องนอนหรือไม่ ถ้ายกเลิก
แผนกนี้ จะมีผลกระทบต่อกําไรรวมของกิจการอย่างไร  
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ข้อ 7. ร้าน อุดรผ้าไทย ทําการผลิตสินค้าที่มาจากผ้าฝ้าย จํานวน 3 ชนิด คือ เสื้อผ้าฝ้าย 
กระโปรง และกระเป๋า ซึ่งในขณะนี้ผู้จัดการของบริษัทกําลังพิจารณาที่จะยกเลิกการตัดเย็บ
กระโปรง เพราะมีผลขาดทุนจากข้อมูลที่แสดงในงบกําไรขาดทุนของผลการดําเนินงานเดือนที่
ผ่านมา ดังนี ้

หน่วย : บาท 

 เสื้อ กระโปรง กระเป๋า รวม 

ขาย 500,000 200,000 320,000 ....................... 

หกั ต้นทุนผันแปร 230,000 90,000 150,000 ....................... 

กําไรส่วนเกิน 270,000 110,000 170,000 ....................... 

หกั ต้นทุนคงที่     

      โดยตรง 55,000 40,000 62,000 ...................... 

     จัดสรร 73,000 82,000 54,000 ...................... 

    รวมต้นทุนคงที่ 128,000 122,000 116,000 ...................... 

กําไรสุทธิ 142,000 (12,000) 54,000 ...................... 
  

การตัดสินใจของผู้บริหาร มี 2 ทางเลือก ดังนี้  
ทางเลือกท่ี 1 ยกเลิกผลิตกระโปรง แล้วทําการปรับปรุงเครื่องทอผ้า และอุปกรณ์อื่น 

เพื่อใช้ในการผลิตเสื้อแทน 

ทางเลือกท่ี 2 ไม่ยกเลิกการตัดเย็บกระโปรง  

หมายเหตุ ต้นทุนในการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อทําการผลิตเสื้อ จํานวน 8,000 บาท 
และหากยกเลิกตัดเย็บกระโปรง ต้นทุนคงที่โดยตรงจะหลีกเลี่ยงได้ทั้งจํานวน ส่วนต้นทุนคงที่
จัดสรร เป็นต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้แต่เฉพาะค่าเช่าร้าน จํานวน 10,000 บาท ส่วนปริมาณขาย
ของเสื้อจะเพิ่มข้ึนจากเดิม 30% 

 

ให้ท า ถ้าท่านเป็นผู้เสนอข้อมูลต้นทุนให้กับผู้จัดการฝ่ายขาย เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะ
เลือกทางเลือกใดเหมาะสมที่สุด 
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ข้อ 8. บริษัท ไพศาล จํากัด ขายสินค้า 3 ชนิด ได้แก่ เสื้อผู้ชาย เสื้อผู้หญิง และชุดเด็ก ถ้า
บริษัทต้องการจะยกเลิกการขายสินค้าเสื้อผู้ชาย เนื่องจากมีผลการดําเนินงานขาดทุน ดังที่
แสดงในงบกําไรขาดทุนดังต่อไปนี้ 

หน่วย : บาท 

 เสื้อผู้ชาย เสื้อผู้หญิง ชุดเด็ก รวม 

ขาย 2,000,000 1,600,000 200,000 3,800,000 

หกั ต้นทุนผันแปร 1,600,000 1,120,000 130,000 2,850,000 

กําไรส่วนเกิน 400,000 480,000 70,000 950,000 

หกั ต้นทุนคงที่     

     หลีกเลี่ยงได ้ 300,000 200,000 20,000 520,000 

     หลีกเลี่ยงไม่ได้ 120,000 200,000 40,000 360,000 

    รวมต้นทุนคงที่ 420,000 400,000 60,000 880,000 

กําไรสุทธิ (20,000) 80,000 10,000 70,000 

 

จากข้อมูลข้างต้น บริษัทควรตัดสินใจยกเลิกการขายเสื้อผู้ชายหรือไม่ 
 

ข้อ 9. บริษัท อุดรพาณิช จํากัด ผลิตสินค้าจําหน่าย 2 ชนิด คือ AA และ BB โดยมีข้อมูล
เกี่ยวกับราคาขายและต้นทุนผันแปรต่อหน่วยดังนี้ 
          สินค้า AA      สินค้า BB 

 ราคาขายต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)   2,000  3,000 

 ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)   1,500  2,000 

 

ถ้ากิจการนี้มีกําลังการผลิตอย่างจํากัด คือชั่วโมงเครื่องจักร อยู่ที่ 5,000 ชั่วโมง โดยใน
การผลิต สินค้า AA หนึ่งหน่วย ใช้เวลาในการผลิต 2 ชั่วโมง ส่วนการผลิตสินค้า BB หนึ่งหน่วย 
ใช้เวลาในการผลิต 5 ชั่วโมง 
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ให้ท า  
1. คํานวณกําไรส่วนเกินต่อหน่วย และกําไรส่วนเกินต่อชั่วโมงเครื่องจักรของสินค้าแต่ละ

ชนิด 

2. ถ้ากิจการเลือกผลิตสินค้า AA หรือ BB เพียงอย่างเดียว จะผลิตสินค้าแต่ละประเภทได้
กี่หน่วย และมีกําไรส่วนเกินรวมของสินค้าแต่ละประเภทเท่าใด ภายใต้กําลังการผลิตที่
จํากัด ตามเงื่อนไขท่ีกําหนด 

3. ถ้าปริมาณความต้องการสินค้า AA มีจํานวน 1,500 หน่วย และความต้องการของสินค้า 
BB มีไม่จํากัด กิจการจะต้องผลิตสินค้า BB จํานวนเท่าใด เพื่อให้สอดคล้องกับกําลัง
การผลิตที่จํากัด 

 

ข้อ 10. บริษัท กานดา จํากัด ผลิตและจําหน่ายสินค้า 2 ชนิด คือ กระเป๋าหนังและรองเท้าหนัง 
โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ 

                     กระเป๋าหนัง  รองเท้าหนัง 

ราคาขายต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)    300        250 

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)       250        150 

ชั่วโมงเครื่องจักรในการผลิต (ชั่วโมง)              2           5 

ชั่วโมงแรงงานทางตรงท่ีใช้การผลิต ((ชั่วโมง)   10                    4 

 

บริษัทมีปัจจัยการผลิตที่เป็นข้อจํากัด คือ บริษัทมีชั่วโมงเครื่องจักร เดือนละ 5,000 
ชั่วโมง และมีช่ัวโมงแรงงานทางตรง จํานวน 14,500 ชั่วโมง แต่ทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์เม่ือผลิตแล้วจะ
ขายได้ทั้งหมด ภายใต้ข้อจํากัดดังกล่าว บริษัทจะผลิตและขายสินค้าแต่ละชนิดจํานวนเท่าใดจึง
จะเหมาะสมที่สุด และบริษัทจะได้รับกําไรส่วนเกินเท่ากับกี่บาท 

 

ให้ท า 

1. คํานวณหาสัดส่วนการผลิตที่เหมาะสมสําหรับสินค้าทั้งสองชนิด ภายใต้ข้อจํากัดที่
กําหนด 

2. คํานวณหากําไรส่วนเกินรวมของสินค้าทั้งสองชนิด 
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ข้อ 11. บริษัท อุดรอุตสาหกรรม จํากัด ได้ทําการผลิตและขายสินค้า 2 ชนิด คือ กระเป๋าถือ 
และกระเป๋าเป้ โดยมีปัจจัยการผลิตที่ จํากัดอยู่หลายชนิด ในเดือนหน้าคาดว่าจะทําการ
ซ่อมแซมเครื่องจักร 1 เครื่อง ทําให้ชั่วโมงเครื่องจักรมีจํากัด อยู่เพียง 10,000 ชั่วโมง และมี
คนงานลาออกบางส่วน ทําให้ชั่วโมงแรงงานทางตรงจํากัดอยู่เพียง 12,000 ชั่วโมง ดังนั้นฝ่าย
บริหารต้องทําการวางแผนการผลิตเพื่อให้เกิดกําไรสูงสุดแก่กิจการ ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
 

              กระเป๋าถือ        กระเป๋าเป้ 

 ราคาขายต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)   550  800 

 ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)   200  380 

 ชั่วโมงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าต่อหน่วย (ชม.)    2       3 

 ชั่วโมงแรงงานทางตรงท่ีใช้ในการผลิตต่อหน่วย (ชม.)    1     4 

 

ให้ท า คํานวณสัดส่วนการผลิตที่เหมาะสมสําหรับการผลิตกระเป๋าผ้า และรองเท้าผ้าใบ ภายใต้
ปัจจัยการผลิตที่จํากัด 

 

ข้อ 12. โรงสีข้าวแห่งหนึ่ง ผลิตและจําหน่ายข้าวเปลือกและข้าวสาร เม่ือผ่านกระบวนการผลิต
ขั้นต้นแล้วจากข้าวเปลือกนําไปผ่านกระบวนการผลิต โดยมีต้นทุนร่วมในการผลิตเป็นเงิน 
200,000 บาท จะได้ผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด คือ ข้าวสารกับแกลบ สําหรับข้าวสาร กิจการนําใส่บรรจุ
ภัณฑ์แล้วขายทันที แต่แกลบนั้น กิจการจะขายทันที หรือนําไปผลิตต่อเป็นถ่านอัดแท่งก็ได้ 
โดยมีข้อมูลรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องดังนี้ (หน่วย : บาท) 
       ข้าวสาร   แกลบ 

ต้นทุนการผลิตร่วม      200,000 

ต้นทุนผลิตร่วมท่ีจัดสรรให้สินค้าแต่ละชนิด  120,000   80,000 

มูลค่าการขาย ณ จุดแยกตัว   220,000 100,000 

มูลค่าการขายหลังการผลิตต่อ     170,000 

ต้นทุนการผลิตเมื่อมีการผลิตแกลบต่อเป็นถ่านอัดแท่ง    90,000  
 

ให้ท า จากข้อมูลข้างต้น ผู้บริหารจะต้องพิจารณาว่า ผลิตภัณฑ์แกลบควรจะขายทันที ณ จุด
แยกตัว หรือ ผลิตต่อเป็นถ่านอัดแท่งแล้วจึงขายทีหลัง  
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ข้อ 13. โรงงาน ฟ้าใสพาณิช จํากัด ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ A และ B เมื่อผ่านกระบวนการ
ผลิตขั้นต้นแล้ว จากวัตถุดิบหลัก AB นําไปผ่านกระบวนการผลิต โดยมีต้นทุนการผลิตร่วม 
เป็นจํานวนเงิน 360,000 บาท จะได้ผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด คือ ผลติภัณฑ์ A-1 และ B-1 สําหรับ
ผลิตภัณฑ์ A-1 กิจการขายทันที แต่ผลิตภัณฑ์ B-1 กิจการจะขายทันที หรือ นําไปผลิตต่อเป็น 
ผลิตภัณฑ์ B-2 แล้วค่อยขายก็ได้ โดยมีข้อมูลรายได้ และต้นทุนที่เกี่ยวข้องดังนี้  

หน่วย : บาท 

ผลิตภณัฑ ์A-1  ผลิตภณัฑ ์B-1 

ต้นทุนการผลิตร่วม          360,000 

มูลค่าขาย ณ จุดแยกตัว      240,000      150,000 

ต้นทุนการผลิต เมื่อมีการผลิตต่อ           90,000 

มูลค่าขายหลังการผลิตต่อ              300,000 

 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้บริหารควรจะตัดสินใจที่จะขายผลิตภัณฑ์ B-1 ณ จุดแยกตัว หรือ 
ควรจะผลิตต่อ เป็นผลิตภัณฑ์ B-2 ก่อน และจึงค่อยขายทีหลัง 
 

ให้ท า แสดงการคํานวณประกอบการตัดสินใจในเรื่องการตัดสินใจว่าควรจะขาย ณ จุดแยกตัว
หรือผลิตต่อแล้วค่อยขาย 

 

ข้อ 14. บริษัท อาหารกระป๋องสยามไทย จํากัด เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายปลากระป๋อง ปัจจุบัน
บริษัทนี้ทําการผลิตและจําหน่ายสินค้าเดือนละ 250,000 กระป๋อง โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน
การผลิต ดังนี้ 

ราคาขาย      25  บาทต่อหน่วย 

ต้นทุนการผลิต 

ผันแปร     10  บาทต่อหน่วย 

คงที่ (รวม)       450,000  บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ผันแปร     8  บาทต่อหน่วย 

 คงที่ (รวม)    300,000  บาท 

เนื่องจากอุตสาหกรรมปลากระป๋องในปัจจุบันมีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและ
เศรษฐกิจซบเซา จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท ทําให้ลดลงเหลือประมาณ 80,000 
กระป๋อง  
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จากปัญหาดังกล่าว ทําให้ผู้บริหารพิจารณาว่า ควรจะปิดโรงงานชั่วคราวหรือจะผลิต
และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อ ถ้าบริษัทตัดสินใจปิดโรงงานมีผลทําให้บริษัทสามารถประหยัด
ต้นทุนการผลิตคงที่ได้ถึง 350,000 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารลดลงได้ 80% 

แต่เม่ือเปิดโรงงานอีกครั้งทําให้บริษัทต้องมีค่าใช้จ่ายในการทดลองเดินเครื่องจักรใหม่ จํานวน 
10,000 บาท 

 

ให้ท า ถ้าท่านเป็นผู้บริหาร ท่านจะตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราวหรือจะผลิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ต่อหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 

ข้อ 15. บริษัท อร่อยดี จํากัด เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายน้ําผลไม้กระป๋อง ปัจจุบันบริษัทนี้ทําการ
ผลิตและจําหน่ายสินค้าเดือนละ 120,000 กระป๋อง โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ดังนี้ 

ราคาขาย         50  บาทต่อหน่วย 

ต้นทุนการผลิตผันแปร        25  บาทต่อหน่วย 

ต้นทุนการผลิตคงที่ต่อเดือน                     650,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร     10 บาทต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ต่อเดือน  500,000 บาท 

เนื่องจากอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋องในปัจจุบันมีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ จึงส่งผล
กระทบต่อยอดขายของบริษัท ทําให้ปริมาณการขายลดลงเหลือ 72,000 กระป๋อง  

จากปัญหาดังกล่าว ทําให้ผู้บริหารพิจารณาว่า ควรจะปิดโรงงานชั่วคราวหรือจะผลิต
และจําหน่ายผลไม้กระป๋องต่อดีหรือไม่ ถ้าบริษัทตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว จะมีผลทําให้
บริษัทสามารถประหยัดต้นทุนการผลิตคงที่ได้ถึง 70% ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
ลดลงได้ 80% แต่เม่ือเปิดโรงงานอีกครั้งทําให้บริษัทต้องมีค่าใช้จ่ายในการทดลองเดิน
เครื่องจักรใหม่ จํานวน 50,000 บาท 

 

ให้ท า ถ้าท่านเป็นผู้บริหารของบริษัท ท่านจะตัดสินใจผลิตและจําหน่ายผลไม้กระป๋องต่อหรือ
ปิดโรงงานชั่วคราว เพราะเหตุใด  
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ข้อ 16. บริษัท เครื่องเขียนสบายดี จํากัด ได้ทําการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด คือ 
กระเป๋าหนัง และโน๊ตบุ๊คปกหนัง โดยมีปัจจัยการผลิตที่จํากัดอยู่หลายชนิด ในเดือนหน้าคาดว่า
จะทําการซ่อมแซมเครื่องจักร 1 เครื่อง ทําให้ชั่วโมงเครื่องจักรมีจํากัด อยู่เพียง 30,000 ชั่วโมง
เครื่องจักร และมีคนงานลาไปเกี่ยวข้าว ทําให้ชั่วโมงแรงงานทางตรงจํากัดอยู่เพียง 24,000 
ชั่วโมง ดังนั้นฝ่ายบริหารต้องทําการวางแผนการผลิตอย่างไรเพื่อให้เกิดกําไรสูงสุดแก่กิจการ 
ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 

 กระเป๋าหนัง โน๊ตบุค๊ปกหนัง 

ราคาขายต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 1,500 550 

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)   

   วัตถุดิบทางตรง   450 120 

   ค่าแรงงานทางตรง   100  75 

   ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร   120  50 

   ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร    50  20 

ชั่วโมงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าต่อหน่วย 

(ชัว่โมงต่อหน่วย) 
  3.0 1.5 

ชั่วโมงแรงงานทางตรงท่ีใช้ในการผลิตต่อหน่วย 
(ชัว่โมงต่อหน่วย) 

 1.5 2.0 

 

ให้ท า  คํานวณสัดส่วนการผลิตที่เหมาะสมสําหรับการผลิตกระเป๋าหนัง และโน๊ตบุ๊คปกหนัง 
ภายใต้ปัจจัยการผลิตที่จํากัดตามขั้นตอน  
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บทท่ี  11  

การตดัสินใจรายจ่ายลงทุน 

การตัดสินใจเป็นหน้าที่หลักผู้บริหารของธุรกิจหรือบริษัทต่างๆ ซึ่งการตัดสินใจที่สําคัญ
อีกลักษณะหนึ่ง คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์หรือโครงการต่างๆ (Capital 

Investment) ที่ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะทราบว่าได้รับผลตอบแทนเท่าใด คุ้มค่ากับเงินที่
ลงทุนไปหรือไม่ ซึ่งโครงการเหล่านี้จะเป็นลักษณะการตัดสินใจแบบระยะยาว (Long – term 

Decision Making) เนื่องจากโครงการแต่ละโครงการมีรอบระยะเวลาการลงทุนหรือการ
ดําเนินงานหลายปี จํานวนเงินที่ลงทุนใช้เงินทุนจํานวนมาก กิจการไม่สามารถคืนทุนได้ภายใน
หนึ่งปี ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งปีขึ้นไป ดังนั้นผู้บริหารต้องมีข้อมูลหรือเครื่องมือ
ที่นํามาใช้ประกอบการตัดสินในการเลือกที่จะยอมรับการลงทุนหรือปฏิเสธการลงทุน เพื่อให้
กิจการได้รับผลตอบแทนที่สูงที่สุด หรือได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุด ซึ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ลงทุนนี้ เช่น การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนที่จะขยายโรงงาน การตัดสินใจซื้อเครื่องจักรใหม่ 
หรือซื้ออุปกรณ์สํานักงานที่ราคาค่อนข้างแพง ดังนั้น การตัดสินในในลักษณะนี้มีปัจจัยที่ต้อง
นํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ ได้แก่ กระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash flow) อัตรา
ผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (Average Rate of Return)  และ ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) ที่
กิจการได้รับตลอดอายุของการลงทุนในสินทรัพย์หรือโครงการที่ลงทุนไป นอกจากนี้ยังมีปัจจัย
เรื่องมูลค่าของเงินตามเวลา (Time Value of Money) มาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งธุรกิจต้องให้
ความสําคัญในการวิเคราะห์โครงการลงทุนด้วยเช่นกัน ได้แก่ มูลค่าปัจจุบัน (Present Value)  
มูลค่าอนาคต (Future  Value) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) และอัตราผลตอบแทน
ภายใน (Internal Rate of Return) เป็นต้น ดังนั้น การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์
และโครงการต่างๆ จําเป็นต้องเข้าใจข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ เพื่อนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจว่า
คุ้มค่าควรที่กิจการจะตัดสินใจลงทุนหรือไม่  
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ความหมายของการลงทนุ 

การลงทุน (Capital Investment) หมายถึง การลงทุนในสินทรัพย์ลงทุน หรือโครงการ
ลงทุนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลตอบแทนแก่กิจการในอนาคตระยะยาว (สมนึก เอื้อจิระ
พงษ์พันธ์,  2552) ซึ่งอาจเป็นการลงทุนในกิจกรรมหลักอย่างใดอย่างหนึ่งของการดําเนินธุรกิจ 
โดยกิจการคาดหวังกระแสเงินสดหรือผลตอบแทนที่ได้รับกลับมาในอนาคต (ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน, 

2554)  

การวิเคราะห์การลงทุนมีลักษณะที่สําคัญ คือ การลงทุนจะใช้จํานวนเงินลงทุนที่ต้อง
จ่ายในช่วงแรก หรือการจ่ายเพิ่มในแต่ละครั้งมีจํานวนมาก  อายุของสินทรัพย์หรือโครงการที่
ลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับมีระยะเวลานาน ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้นๆ และเม่ือ
ผู้บริหารตัดสินใจลงทุนไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจนั้นได้ ดังนั้น กิจการจึง
จําเป็นต้องทําการวิเคราะห์ว่าผลตอบแทนที่จะได้รับคุ้มค่าที่จะลงทุนหรือไม่ (สมนึก เอื้อจิระ
พงษ์พันธ์,  2552) 

ซึ่งจากความหมายข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การลงทุน หมายถึง การลงทุนหรือการ
วางแผนลงทุนในสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 1 ปี หรือลงทุนในโครงการใดๆ ที่
กิจการลงทุน เพื่อก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคตระยะยาว ซึ่ง
ระยะเวลาการคืนทุนมักจะใช้เวลานานเกินกว่าหนึ่งปีขึ้นไป  

 

ประเภทของการลงทนุ 

การลงทุนในสินทรัพย์หรือโครงการใดโครงการหนึ่งของธุรกิจ มีหลายประเภท ขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์หรือการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งสามารถจําแนกได้ 6 ประเภท ดังนี้ (ปรับปรุง
มาจากสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2552) 

 

1. การทดแทนและบ ารงุรกัษาสินทรพัยเ์ดิม  
     การลงทุนในลักษณะนี้เป็นการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทนเครื่องจักรเดิม
(Replacement and Maintenance)  โดยเครื่องจักรใหม่อาจมีความสามารถในการผลิต
เหมือนกับเครื่องจักรเดิมหรือดีขึ้น หรือเป็นการซ่อมแซมบํารุงให้การใช้งานของเครื่องจักรเก่ามี
ประสิทธิภาพดีกว่าเดิม หรือสามารถใช้งานได้อีกหลายปี เช่น การยกเครื่องรถบรรทุก 

 

2. การลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

     การลงทุนในลักษณะนี้ เป็นการลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการทํางาน เช่น ซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อมาแทนเครื่องจักรเดิม เพื่อให้ต้นทุน
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ค่าแรงงาน เนื่องจากทําให้เวลาในการทํางานลดลง หรือเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบ และประหยัด
กระแสไฟฟ้า ทําให้ค่าไฟฟ้าลดลง เป็นต้น 

 

3. การลงทุนเพ่ือขยายก าลงัการผลิต  

    การลงทุนเพื่อเพิ่มกําลังการผลิต (Expansion) ให้มากขึ้น หรือให้มีลูกค้าที่อยู่ใน
ตลาดเดิมมีลูกค้ามากขึ้น โดยการเพิ่มพนักงานขาย ช่องทางการจัดจําหน่ายให้มีความหลาย
หลายมากขึ้น หรือเพิ่มสถานที่ให้มากขึ้น รวมถึงการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เป็นการ
สร้างระบบการทํางานระบบใหม่ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น มีการลงทุน
ในโปรแกรมทางการบัญชีหรือโปรแกรมอื่นๆ ในการบริหารสินค้าคงเหลือ เพื่อก่อให้เกิด
ผลตอบแทนในอนาคตที่มากขึ้น เป็นต้น 

 

4. การลงทุนเพ่ือขยายสายผลิตภณัฑแ์ละตลาดใหม่ๆ  
     การลงทุนในลักษณะนี้กิจการมีความต้องการเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์ใหม่ (Add 

New Product Lines) ซึ่งประเภทผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนใหม่น้ีอาจจะเกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์เดิมหรือไม่
เกี่ยวข้องก็ได้ เพื่อขยายตลาดหรือกลุ่มลูกค้าให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทาง
การตลาดให้กับธุรกิจ 

 

5. การลงทุนเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัองคก์ร  
     การลงทุนในลักษณะนี้ เป็นการลงทุนในสินทรัพย์หรือโครงการที่เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร (Image Improvement) ที่เป็นการควบคุมเกี่ยวกับการรักษา
สิ่งแวดล้อม หรือรักษาความปลอดภัยในที่ทํางาน โครงการจะเน้นการปฏิบัติงานให้มีความ
ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งด้านระเบียบ แรงงาน การประกันภัย หรือ โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นว่ากิจการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ซึ่งโครงการเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานขององค์กรในอนาคตได้ 
 

6. การลงทุนในลกัษณะอ่ืนๆ (Other Investment) 

    การลงทุนในลักษณะอื่นๆ เป็นการลงทุนที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เช่น การ
ลงทุนสร้างอาคารสํานักงาน อาคารโรงงาน การลงทุนในพันธบัตรหุ้นกู้ การลงทุนในสินทรัพย์
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ลงทุนอื่นๆ หรือ การลงทุนในงานท่ีเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

เป็นต้น เพื่อส่งผลต่อการสร้างผลกําไรจากการดําเนินงานในอนาคตให้มากขึ้น 

 

นอกจากจะจําแนกประเภทการลงทุนไปตามวัตถุประสงค์หรือการตัดสินใจของผู้บริหาร
ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น ยังสามารถแบ่งไปตามความเกี่ยวเนื่องหรือความสัมพันธ์กันระหว่าง
โครงการด้วยกันเอง เช่น โครงการแต่ละโครงการเป็นอิสระต่อกัน (Independent Projects) 
หรือโครงการมีวัตถุประสงค์ของการลงทุนในแต่ละโครงการแตกต่างกัน เช่น โครงการลงทุนซื้อ
เครื่องจักรใหม่ โครงการขยายสาขา หรือขยายโรงงาน เป็นต้น ซึ่งแต่ละโครงการไม่ได้มีความ
เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ถ้าเป็นโครงการในลักษณะเช่นนี้ กิจการสามารถตัดสินใจเลือกลงทุนหลาย
โครงการพร้อมกันได้ เพราะแต่ละโครงการมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการแต่ละ
โครงการไม่เหมือนกัน การตัดสินใจลงทุนในโครงการใดโครงการหนึ่ง ไม่ทําให้โครงการอื่น
ได้รับการปฏิเสธที่จะลงทุน 

นอกจากนี้ มีการลงทุนโครงการอีกลักษณะหนึ่ง โดยโครงการแต่ละโครงการมีลักษณะ
ทดแทนกัน หรือมีวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายเหมือนกัน (Mutually Exclusive Projects) นั่นคือ 
ถ้ากิจการได้ตัดสินใจลงทุนในโครงการหนึ่งแล้ว จะไม่ลงทุนในโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะ
เดียวกันได้อีก (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ม 2552 : 373) นั่นคือ โครงการอื่นที่มีวัตถุประสงค์
เหมือนกันจะถูกปฏิเสธไป เพราะวัตถุประสงค์ของโครงการที่นํามาเปรียบเทียบไม่ได้แตกต่าง
กันน่ันเอง เช่น กิจการกําลังจะตัดสินใจลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่แทนเครื่องจักรเดิม ผู้บริหารจึง
ตัดสินใจท่ีจะซ้ือเครื่องจักร A หรือซื้อเครื่องจักร B เพื่อนํามาใช้ในการผลิตสินค้า ดังนั้น ถ้าหาก
กิจการตัดสินใจซื้อเครื่องจักร A แล้ว กิจการก็จะไม่ลงทุนซื้อเครื่องจักร B นั่นเอง เนื่องจาก
วัตถุประสงค์ของการซ้ือเครื่องจักร ไม่ว่าจะซื้อเครื่องจักรชนิดใดก็ตาม วัตถุประสงค์ของกิจการ
ก็คือต้องการนําเครื่องจักรมาใช้ผลิตสินค้าได้เช่นกัน ไม่จําเป็นต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรทั้งสอง
เครื่องนั่นเอง  

ดังนั้น การตัดสินใจลงทุนในโครงการใดโครงการหนึ่ง กิจการต้องคํานึงถึงประเภทของ
โครงการประกอบการพิจารณาด้วย อีกทั้ง กิจการอาจมีเงินลงทุนจํากัด จึงทําให้สามารถลงทุน
ได้ในทุกโครงการ หรืออาจเลือกได้เพียงโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น ซึ่งโครงการที่กิจการ
ตัดสินใจเลือกควรที่จะเป็นโครงการที่เหมาะสมที่สุด หรือให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด โดยจะมี
ขั้นตอนต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์อะไรบ้างนั้น จะได้อธิบายในรายละเอียดใน
หัวข้อต่อไป  
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ขัน้ตอนการวิเคราะหก์ารลงทนุ 

การวิเคราะห์การลงทุนเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่กิจการได้รับผลตอบแทนจาก
การลงทุนตลอดอายุของโครงการลงทุนนั้น ว่าเงินที่ลงทุนไปในช่วงแรกให้ผลตอบแทนคุ้มค่า
หรือไม่ ดังนั้นเพื่อให้การวิเคราะห์โครงการลงทุนมีความสมบูรณ์ถูกต้อง สามารถกําหนดเป็น
ขั้นตอนในการวิเคราะห์การลงทุนตามลําดับ ดังนี้  (ปรับปรุงจากสมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์ , 
2552) 

 

1. การประมาณการกระแสเงินสดสทุธิ ตลอดอายขุองโครงการ 

     การประมาณกระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash Flow Forecast) เป็นการคํานวณจาก
กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายตลอดอายุของโครงการ หรือประมาณการจากกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมการดําเนินงาน กิจกรรมการลงทุนในสินทรัพย์และกิจกรรมการจัดหาเงินจาก
ข้อมูลประมาณการในงบกระแสเงินสดแล้วนํามาคํานวณเพื่อหากระแสเงินสดสุทธิของกิจการ 
เนื่องจากกระแสเงินสดสุทธิของการลงทุนในสินทรัพย์หรือโครงการที่กิจการได้รับ ไม่ได้รับแค่
ครั้งเดียว แต่ได้รับเป็นประจําทุกปีตลอดอายุของโครงการที่ลงทุนไป 

 

2. การประเมินความเส่ียงของกระแสเงินสดสทุธิท่ีได้รบัในอนาคต 

     การประเมินความเสี่ยงของเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต (Risk Evaluation 

for  Net Cash Flow Forecast) อาจอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอน หรือ อาจมีความน่าจะเป็นของ
การได้รับกระแสเงินสดหรือการจ่ายออกไปของกระแสเงินสดของกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

3. การก าหนดอตัราผลตอบแทนขัน้ต า่ของของเงินลงทุน 

     การกําหนดอัตราผลตอบแทนขั้นต่ํา (Minimum Rate of Return) ที่กิจการต้องการ
เพื่อใช้ในการคาดคะเนว่ากระแสเงินสดสุทธิที่กิจการจะได้รับให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน เม่ือมีการ
พิจารณาถึงมูลค่าของเงินตามเวลา 

 

4. การประมาณการจ านวนเงินท่ีกิจการต้องจ่ายลงทุนครัง้แรก  

     การประมาณจํานวนเงินที่กิจการต้องลงทุนเริ่มแรก (Initial Investment Forecast) 

เพื่อนําไปพิจารณาถึงผลตอบแทนหรือกระแสเงินสดสุทธิที่กิจการควรจะได้รับแต่ละปีตลอดอายุ
โครงการลงทุน  
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5. การวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัการลงทุนด้วยเทคนิควิธีต่างๆ  
     การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในโครงการใดโครงการหนึ่งที่
ระยะเวลาการลงทุนมากกว่าหนึ่งปี จําเป็นต้องคํานึงถึงค่าของเงินด้วย ดังนั้น เครื่องมือที่
เหมาะสมในการพิจารณาต้องเป็นเครื่องมือที่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าของเงินตามเวลา ซึ่งเทคนิค
วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
อัตราผลตอบแทนภายใน ดัชนีความสามารถในการทํากําไร เป็นต้น 

  

 เพื่อให้เข้าใจในขั้นตอนของการวิเคราะห์การลงทุน สามารถแสดงขั้นตอนการ
วิเคราะห์ ดังภาพที่ 11.1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  11.1  ขั้นตอนการวิเคราะห์การลงทุน 

 

การก าหนดอตัราผลตอบแทนของเงนิ
ลงทุน

การประมาณจ านวนเงนิทีก่จิการตอ้งจา่ยลงทุนครัง้แรก 

การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนดว้ยเทคนิควธิต่ีางๆ  

 

ระยะเวลาคนืทุน อตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่ มลูค่าปจัจุบนัสทุธ ิ

อตัราผลตอบแทนภายใน ดชันีความสามารถในการท าก าไร 

การประเมนิความเสีย่งของเงนิสดสุทธ ิ

การประมาณการกระแสเงนิสดสุทธ ิ
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ข้อมลูในการวิเคราะหก์ารลงทนุ 

การวิเคราะห์การลงทุนมีวิธีการวิเคราะห์ที่หลากหลายตามความเหมาะสมของแต่ละ
โครงการ และแต่ละวิธีมีการใช้ข้อมูลเพื่อนํามาใช้ประกอบการวิเคราะห์การลงทุน คือ 1) กระแส
เงินสดสุทธิในแต่ละปีตลอดอายุของโครงการ 2) มูลค่าของเงินตามเวลา (วรรณี เตโชโยธิน, 

สมชาย สุภัทรกุล และมนวิกา  ผดุงสิทธิ์, 2558 และ ศศิวิมล มีอําพล, 2557)  

 

1. กระแสเงินสดสทุธิในแต่ละปีตลอดอายขุองโครงการ 

     กระแสเงินสดรับสุทธิ (Net Cash Flow) ในแต่ละปีตลอดอายุของโครงการ หมายถึง 
กระแสเงินสดรับจากการดําเนินโครงการหักด้วยกระแสเงินสดจ่ายจากการดําเนินงานในแต่ละปี 
(วรรณี เตโชโยธิน, สมชาย สุภัทรกุล และมนวิกา  ผดุงสิทธิ์, 2558) ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กระแส
เงินสดสุทธิ จะประกอบด้วย กระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่ายจากการดําเนินโครงการ
นั้นๆ ซึ่งกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานในแต่ละปีจะเป็นกระแสเงินสดรับเนื่องจากการขาย
สินค้า ซึ่งถือเป็นกระแสเงินสดรับหลักของธุรกิจ หรืออาจได้มาเนื่องจากกิจกรรมอื่นๆ ที่
นอกเหนือจากการขายก็ได้ ส่วนกระแสเงินสดจ่ายจะเป็นกระแสเงินสดที่กิจการจ่ายไปสําหรับ
การผลิตสินค้าถ้าเป็นธุรกิจประเภทผลิตสินค้า หรือกระแสเงินสดที่จ่ายไปสําหรับการซื้อสินค้า
ถ้าหากเป็นธุรกิจซื้อขายสินค้า และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน จ่ายค่าภาษีเงินได้ 
รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินงานของโครงการ ซึ่งกระแสเงินสดรับ และกระแสเงิน
สดจ่ายของกิจการเกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ สามารถจําแนกได้เป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมการดําเนินงาน กิจกรรมการลงทุน และกิจกรรมการจัดหาเงิน ดังแสดงในตารางที่ 11.1 
ดังนี้  
ตารางท่ี 11.1  กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมต่างๆ 

  กิจกรรม กระแสเงินสดรบั กระแสเงินสดจ่าย 

กิจกรรมการดําเนินงาน 

(Operating Activity) 

1) รับจากการขายสินค้าหรือบริการ 
2) รับจากรายได้ค่าสิทธ ิ

3) รับจากค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ 
และรายได้อ่ืนๆ  

4) รับจากค่าสินไหมทดแทน 

5) รับจากรายได้ดอกเบี้ยและเงินปนั
ผลรับ 

 

1) ซื้อสินค้าหรือให้บริการลูกค้า 
2) จ่ายค่าใชจ้่ายต่างๆ จากการ

ดําเนินงานของกิจการ 
3) จ่ายใหแ้ก่พนักงานและจ่ายแทน

พนักงาน 

4) จ่ายค่าประกันภยั 

5) จ่ายค่าภาษีเงินได ้

6) จ่ายค่าดอกเบี้ย 
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ตารางท่ี 11.1 (ต่อ) 
กิจกรรม กระแสเงินสดรบั กระแสเงินสดจ่าย 

กิจกรรมการลงทุน 

(Investing Activity) 

1) ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

2) ขายสินทรัพยไ์มม่ีตัวตน และ
สินทรัพย์ระยะยาวอื่นๆ 

3) ขายหลักทรัพยห์รือเงินลงทุน 

4) ขายตราสารทุนหรือตราสาร
หนีของกจิการอื่น และส่วนได้
เสียในการร่วมค้า 

1) ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

2) ซื้อสินทรัพย์ไมม่ีตัวตน และ
สินทรัพย์ระยะยาวอื่นๆ 

3) ซื้อหลักทรัพยห์รือเงินลงทุน 

4) ซื้อขายตราสารทุนหรือตรา
สารหนีของกิจการอื่น และ
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

กิจกรรมการจัดหาเงิน 

(Financing Activity) 

1) ออกหุ้นหรือตราสารทุนอ่ืน 

2) ออกหุ้นกู้ เงินกู้ยืม การจํานอง 
3) กู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวอื่น 

1) ซื้อหุ้นทุนคืน 

2) ไถ่ถอนหุ้นกู ้
3) ชําระหนี้เงินกูย้ืม 

4) จ่ายเงินปันผลให้กับผูถ้ือหุ้น 

 

ที่มา : (ปรับปรุงจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558 และศศิวิมล มีอําพล, 

2556)  
เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการประมาณกระแสเงินสดสุทธิมากยิ่งขึ้น สามารถอธิบาย

รายละเอียดเกี่ยวกับกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย พร้อมทั้งแสดงการคํานวณกระแส
เงินสดสุทธิ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 11.1 ดังนี ้
 

ตวัอย่างท่ี 11.1  
 บริษัท ประชาอุตสาหกรรม จํากัด ผู้บริหารของบริษัทกําลังพิจารณาว่าจะซ้ือเครื่องจักร
ใหม่เพื่อนํามาใช้ผลิตสินค้า โดยมีมูลค่า 600,000 บาท คาดว่าเครื่องจักรใหม่นี้จะมีอายุการใช้
งานประมาณ 10 ปี เมื่อครบอายุการใช้งานแล้วคาดว่าจะขายได้ 50,000 บาท ประมาณการ
รายได้จากการขายสินค้ารายปีเท่ากับ 250,000 บาท และประมาณการว่าต้องจ่ายชําระคืนเงินกู้
รายปีเท่ากับ 100,000 บาท  

จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าข้อมูลที่นํามาใช้วิเคราะห์การลงทุน มีดังนี้  
เงินลงทุนเริ่มแรก     600,000 บาท 

อายุการใช้งานของเครื่องจักรโดยประมาณ         10 ปี 

มูลค่าที่คาดว่าจะขายได้เม่ือครบอายุการใช้งาน   50,000 บาท 

กระแสเงินสดสุทธิรายปี โดยประมาณ 

  กระแสเงินสดรับ          250,000 บาท 

  กระแสเงินสดจ่าย         100,000 บาท  

          กระแสเงินสดสุทธิรายปี             150,000 บาท 
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ตวัอย่างท่ี 11.2  
บริษัท อุดรอุตสาหกรรม จํากัด กําลังพิจารณาลงทุนในโครงการผลิตสินค้าชนิดใหม่

ออกสู่ตลาด ซึ่ ง มีมูลค่า 800,000 บาท โดยประมาณการว่าจะมีรายได้และค่าใช้ จ่าย
โดยประมาณตลอดอายุของการดําเนินโครงการ ดังนี้  

ขายสินค้า      200,000 บาท 

ขายเครื่องจักรเก่า     120,000 บาท 

กู้ยืมเงินระยะยาว     100,000 บาท 

ซื้อสินค้า        80,000 บาท 

จ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ     25,000 บาท 

ซื้อเครื่องจักรใหม่     200,000 บาท 

จ่ายชําระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว      50,000 บาท 
 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถจําแนกกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ได้ดังนี้  
               หน่วย : บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน : 

  ขายสินค้า     200,000 

  ซื้อสินค้า      (80,000) 

จ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ   (25,000) 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน    95,000 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน : 

  ขายเครื่องจักรเก่า    120,000 

ซื้อเครื่องจักรใหม่            (200,000) 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน     (80,000) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน : 
กู้ยืมเงินระยะยาว    100,000 

จ่ายชําระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว   (50,000) 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน      50,000 

กระแสเงินสดสุทธิ         60,000 
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2. มลูค่าของเงินตามเวลา 

    ข้อมูลที่นํามาใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน นอกจากกระแสเงินสดสุทธิ 
ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น ยังมีข้อมูลที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ควรคํานึงถึง คือ มูลค่าของเงินตาม
เวลา (Time Value of Money) เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์ดําเนินงานหรือโครงการ มักจะ
เป็นการลงทุนในระยะยาว กิจการจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมานั้น อาจต้องใช้เวลานานเกิน
กว่าหนึ่งปีขึ้นไป ดังนั้น ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปีอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ 
ซึ่งเป็นการพิจารณาผลตอบแทนเป็นช่วงๆ อีกทั้ง มูลค่าของเงินของแต่ละช่วงเวลามีมูลค่าไม่
เท่ากัน การได้รับเงิน 100 บาทในวันนี้ ย่อมดีกว่าจะได้รับเงิน 100 บาท ในวันข้างหน้า เพราะ
กิจการสามารถใช้ประโยชน์จากเงินจํานวน 100 บาทได้ทันที ซึ่งมูลค่าของเงินที่มีความ
แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา เรียกว่า มูลค่าของเงินตามเวลา ซึ่งมูลค่าของเงินตามเวลา 
สามารถพิจารณาได้ 2 ลักษณะ คือ 1) มูลค่าปัจจุบัน และ 2) มูลค่าในอนาคต เพื่อให้เข้าใจใน
เรื่องมูลค่าของเงินตามเวลา จะขออธิบายรายละเอียดแต่ละหัวข้อตามลําดับ ดังนี้ 

 

2.1 มลูค่าปัจจบุนั 

          มูลค่าปัจจุบัน (Present Value) หมายถึง มูลค่าของเงินที่คาดว่าจะได้รับใน
อนาคต ถ้าขอรับเงินในวันนี้หรือปัจจุบัน กิจการจะได้รับเงินจํานวนเท่าใด นั่นคือ ถ้าเงินที่
กิจการคาดว่าจะได้รับในอีก 5 ปีข้างหน้าเท่ากับ 1 บาท จํานวนเงินที่จะได้ รับในวันนี้มีมูลค่า
เท่ากับเท่าใด โดยทั่วไปเงินที่ได้รับในวันนี้ย่อมมีมูลค่าที่น้อยกว่า 1 บาท ซึ่งสามารถคํานวณ
โดยใช้สูตรการคํานวณหามูลค่าปัจจุบัน ได้ดังนี้  

 

 

โดยท่ี    
PV  คือ มูลค่าปัจจุบันของเงิน 

Fn       คือ จํานวนเงินท่ีได้รับในอนาคต หรือ มูลค่าในอนาคตของเงิน 

  r  คือ อัตราดอกเบี้ยต่อปี  

n  คือ จํานวนปี หรือ จํานวนงวด  

          เพื่อให้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการคํานวณมูลค่าปัจจุบันของเงิน จะขอ
ยกตัวอย่างการคํานวณมูลค่าปัจจุบันดังแสดงในตัวอย่างที่ 11.3 ดังนี ้

 

มลูค่าปจัจุบนั (PV)   =      Fn       หรอื    Fn        1 

   (1 + r)
n   

        (1 + r)
n 
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ตวัอย่างท่ี 11.3  
ในวันท่ี 1 มกราคม 25X1 นาย อเนก ได้นําเงินไปฝากธนาคารเป็นเงินฝากประจําอัตรา

ดอกเบี้ย 5 % ต่อปี โดยเม่ือสิ้นปีนายอเนกได้รับเงินตอนสิ้นปี จํานวน 52,500 บาท จากข้อมูล
นี้ถ้าต้องการทราบว่านายอเนกนําเงินไปฝากธนาคารจํานวนเท่าใด 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถแสดงการคํานวณมูลค่าปัจจุบันของเงิน ได้ดังนี้ 
   มูลค่าปัจจุบัน (PV)   =      Fn         

   
  

                  (1 + r)
n 

     =        52,500 

                                                        (1 + 0.05)
1 

     =      50,000 บาท 

 ดังนั้น จํานวนเงินที่นายอเนกฝากธนาคารในวันที่ 1 มกราคม 25X1 คิดเป็นเงิน 
50,000 บาท 

 

ตวัอย่างท่ี 11.4 

ในวันท่ี 1 มกราคม 25X1 นาย อเนก ได้นําเงินไปฝากธนาคารเป็นเงินฝากประจําอัตรา
ดอกเบี้ย 5 % ต่อปี โดยเม่ือสิ้นปีที่ 5 นายอเนกได้รับเงินตอนสิ้นปี 25X5 จํานวน 52,500 บาท 
ถ้าต้องการคํานวณว่าเงินที่นายอเนกฝากในตอนต้นปี 25X1 จากข้อมูลนี้ถ้าต้องการทราบว่า
นายอเนกนําเงินไปฝากธนาคารจํานวนเท่าใดในวันที่ 1 มกราคม 25X1 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถแสดงการคํานวณได้ดังนี้ 
มูลค่าปัจจุบัน (PV)   =      Fn         

   
  

                  (1 + r)
n 

     =         63,816 

                                                         (1 + 0.05)
5 

=   63,816                                                        

1.2763
* 

    =  50,000.78  บาท 
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 *หมายเหตุ (1 + 0.05)
5
 มาจากการเปิดตาราง 11.4 (FVIF i=5%, n=5) เท่ากับ 1.2763 ซึ่ง

เป็นมูลค่าของเงินในอนาคตของเงิน 1 บาท สําหรับระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี 
 

 จากตัวอย่างที่ 11.4 สามารถคํานวณหามูลค่าปัจจุบันได้อีกวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
มูลค่าปัจจุบัน (PV)   =      Fn       1  

   
  

                           (1 + r)
n 

     =        63,816         1 

                                                                     (1 + 0.05)
5 

     =  63,816 (0.7835*) 

     =  49,999.84 บาท 

  

 *หมายเหตุ 1/(1 + 0.05)
5
 มาจากการเปิดตาราง 11.2 (PVIF i=5%, n=5) เท่ากับ 0.7835 

ซึ่งเป็นมูลค่าปัจจุบันของเงิน 1 บาท สําหรับระยะเวลา 5 ปี อัตราคิดลด 5% ต่อป ี

 

2.2 มลูค่าในอนาคต 

           มูลค่าในอนาคต (Future Value) หมายถึง มูลค่าของเงินปัจจุบันที่คาดว่าจะ
ได้รับในอนาคตเมื่อรวมกับผลตอบแทนที่นําไปลงทุนว่าควรจะมีจํานวนเงินเท่ากับเท่าใด หรือ
เงินที่ได้รับ 100 บาทในวันนี้ เมื่อสิ้นปีหรืออีก 5 ปีข้างหน้า จะมีค่ามากกว่า 100 บาทในอนาคต 
ซึ่งสามารถคํานวณมูลค่าในอนาคต ได้ดังนี้  
 

 

โดยท่ี     
Fn       คือ จํานวนเงินท่ีได้รับในอนาคต หรือ มูลค่าในอนาคตของเงิน 

  P  คือ จํานวนเงินในปัจจุบัน หรือ มูลค่าปัจจุบันของเงิน 

r  คือ อัตราดอกเบี้ยต่อปี  

n  คือ จํานวนปี หรือ จํานวนงวด  

 

เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการคํานวณมูลค่าในอนาคตของเงิน จะขอยกตัวอย่างการ
คํานวณมูลค่าในอนาคตของเงิน ดังแสดงในตัวอย่างที่ 11.5 ดังนี ้

 

มลูค่าในอนาคต (FV)  =  P(1 + r)
n
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ตวัอย่างท่ี 11.5  
บริษัท อุดรการค้า จํากัด นําเงินของกิจการไปลงทุนซื้อหุ้นในวันที่ 1 มกราคม 25X1 

จํานวน 500,000 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 10% ต่อปี ให้คํานวณหามูลค่าในอนาคต
ของเงินพร้อมผลตอบแทนที่บริษัทได้รับในตอนสิ้นปี จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นจํานวน
เงินเท่ากับเท่าใด 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถแสดงการคํานวณได้ดังนี้ 
มูลค่าในอนาคต (FV)   =  P(1 + r)

n
 

  = 500,000 (1 + 0.10)
1
  

    = 550,000 บาท 

ดังนั้น บริษัท อุดรการค้า จํากัด จะได้รับเงินต้นพร้อมผลตอบแทนในวันสิ้นปี เท่ากับ 
550,000 บาท 

 

ตวัอย่างท่ี 11.6  
บริษัท อุดรการค้า จํากัด นําเงินของกิจการไปลงทุนซื้อหุ้นในวันที่ 1 มกราคม 25X1 

จํานวน 500,000 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 10% ต่อปี ให้คํานวณหามูลค่าในอนาคต
ของเงินพร้อมผลตอบแทนที่บริษัทได้รับในตอนสิ้นปี 25X5 จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
จํานวนเงินเท่ากับเท่าใด 

มูลค่าในอนาคต (FV)   =  P(1 + r)
n
 

  = 500,000 (1 + 0.10)
5
  

    = 500,000 (1.6105*)  
    = 805,250 บาท 

ดังนั้น บริษัท อุดรการค้า จํากัด จะได้รับเงินต้นพร้อมผลตอบแทนในวันสิ้นปี เท่ากับ 
805,250 บาท 

  

 *หมายเหตุ (1 + 0.10)
5
 มาจากการเปิดตาราง 11.4 (FVIF i=10%, n=5) เท่ากับ 1.6105 ซึ่ง

เป็นมูลค่าในอนาคตของเงิน 1 บาท สําหรับระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี 
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เคร่ืองมือในการวิเคราะหก์ารลงทนุ 

การตัดสินใจของผู้บริหารที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน จําเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้
สําหรับการวิเคราะห์การลงทุนที่ใช้พิจารณาสําหรับการลงทุนในสินทรัพย์หรือโครงการที่มี
ผลตอบแทนหรือกระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับกลับคืน โดยระยะเวลาที่ได้รับผลตอบแทนจะใช้
เวลานานกว่าหนึ่งปีตลอดอายุของโครงการที่ลงทุน หรือเพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์เปรียบเทียบว่า
โครงการใดให้ผลตอบแทนของแต่ละโครงการดีหรือเหมาะสมที่สุด ซึ่งเครื่องมือในการวิเคราะห์
การลงทุน สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) เครื่องมือวิเคราะห์ที่ไม่คํานึงถึงมูลค่าปัจจุบัน 
และ 2) เครื่องมือวิเคราะห์ที่คํานึงถึงมูลค่าปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิเคราะห์การลงทุน สามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละวิธีตามลําดับ ดังนี้ 

 

1. เคร่ืองมือวิเคราะหท่ี์ไม่ค านึงถึงมลูค่าปัจจบุนั 

    การวิเคราะห์การลงทุนแบบไม่ได้คํานึงถึงมูลค่าปัจจุบัน เป็นวิธีการคํานวณที่ไม่
ยุ่งยาก พิจารณาจากกระแสเงินสดรับสุทธิ และกําไรสุทธิทางบัญชีก็สามารถตัดสินใจได้ว่าควร
ลงทุนในโครงการนั้นหรือไม่ ซึ่งไม่ต้องคํานึงถึงค่าของเงินตามเวลา เครื่องมือในลักษณะนี้
เหมาะกับการประเมินโครงการที่มีการดําเนินงานช่วงเวลาสั้นๆ เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์การ
ลงทุนวิธีนี้ ได้แก่ อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย และ ระยะเวลาคืนทุน  

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุน โดยใช้อัตราผลตอบแทนถัว
เฉลี่ยและระยะเวลาคืนทุน สามารถอธิบายและแสดงตัวอย่างการคํานวณแต่ละวิธี ตามลําดับ 

 

1.1 อตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ีย 

          วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการลงทุนโดยใช้อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย 
(Average Rate of Return : ARR) เป็นการพิจารณากําไรสุทธิถัวเฉลี่ยของกิจการเทียบกับเงิน
ลงทุนถัวเฉลี่ย หรือ เงินลงทุนในสินทรัพย์ถัวเฉลี่ย ซึ่งวิธีนี้ไม่ต้องคํานึงถึงกระแสเงินสดสุทธิ
ของกิจการ หรือวิธีนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อัตราผลตอบแทนทางบัญชี (Accounting Rate of 

Return) สามารถคํานวณ โดยใช้สูตร ดังนี้  
 

 

 

            โดยท่ี เงินลงทุนถัวเฉลี่ย สามารถคํานวณได้ดังนี้ 
 

 

 

อตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่ =    ก าไรสุทธถิวัเฉลีย่ 

        เงนิลงทุนถวัเฉลีย่ 
X100 

เงนิลงทุนถวัเฉลีย่ =   เงนิลงทุนคงเหลอืตน้งวด + เงนิลงทุนคงเหลอืปลายงวด 

          2 



491 

 

 

 

เกณฑก์ารตดัสินใจ 

กิจการควรตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการท่ีมีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยสูงที่สุด หรือมี
อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยสูงกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ต้องการ  

 

ข้อดี : อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย 

1) ง่ายต่อการคํานวณ ไม่ซับซ้อนจึงคํานวณได้อย่างรวดเร็ว 

2) เป็นที่นิยมใช้ในการคํานวณ เนื่องจากใช้กําไรสุทธิทางการบัญชีในการ
คํานวณ 

ข้อเสีย : อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย 

1) ไม่คํานึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลา 

2) ไม่นําข้อมูลกระแสเงินสดมาพิจารณา เพราะใช้เพียงข้อมูลทางการบัญชี 
ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ 

 

เพื่อให้เข้าเกี่ยวกับการคํานวณอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย จะขอยกตัวอย่างการคํานวณ
ดังแสดงในตัวอย่างที่ 11.7 ดังนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 11.7 

บริษัท อนันต์พาณิช จํากัด กําลังตัดสินใจลงทุนในโครงการหนึ่ง โดยมีข้อมูลดังนี้  
เงินลงทุนในโครงการ   1,000,000  บาท 

อายุของโครงการ    10  ปี 

กําไรสุทธิถัวเฉลี่ยต่อปี       200,000  บาท 

อัตราผลตอบแทนขั้นต่ํา             15 % 

 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถคํานวณหาอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย ได้ดังนี้ 
อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย  =    กําไรสุทธิถัวเฉลี่ย 

                เงินลงทุนถัวเฉลี่ย 

     =    200,000   
    1,000,000 

      =    20 % 

  

X100 

X100 
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จากข้อมูลอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของบริษัทมีค่าเท่ากับ 20 % ซึ่งเม่ือพิจารณาแล้ว
มีค่าที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําท่ีต้องการ ดังนั้น กิจการควรยอมรับโครงการลงทุนนี้ 
 

1.2 ระยะเวลาคืนทุน 

              การพิจารณาว่าโครงการควรลงทุนหรือไม่นั้น อาจพิจารณาจากระยะเวลาคืน
ทุน (Payback Period : PP) ของโครงการที่กิจการลงทุน เพื่อหาว่ากิจการจะได้รับผลตอบแทน
กลับคืนมาเพื่อให้เท่ากับเงินที่ลงทุนไปเริ่มแรก หรือเป็นการพิจารณาว่าเม่ือไรที่กระแสเงินสด
สุทธิที่คาดว่าจะได้รับเท่ากับเงินลงทุนที่ลงทุนไปครั้งแรก  โดยในการคํานวณระยะเวลาคืนทุน
นั้นถ้ากระแสเงินสดที่ได้รับแต่ละปีเท่ากันหรืออาจไม่เท่ากันก็ได้ ดังนั้นการคํานวณระยะเวลา
คืนทุนจึงแยกเป็น 2 กรณ ีคือ กรณีกระแสเงินสดรับสุทธิเท่ากันทุกปี และกรณีกระแสเงินสดรับ
สุทธิแต่ละปีไม่เท่ากัน 

1.2.1 กรณีกระแสเงินสดรับสุทธิเท่ากันทุกปี กิจการสามารถแสดงการคํานวณ
ระยะเวลาคืนทุน ได้ดังนี้ 

 

 

เกณฑก์ารตดัสินใจ 

          กิจการควรตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการที่มีระยะเวลาการคืนทุนที่ใช้
ระยะเวลาสั้นที่สุด เนื่องจากโครงการใดที่มีระยะเวลาคืนทุนเร็วแสดงว่าหลังจากนั้นกิจการจะ
ได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาเร็วขึ้นน่ันเอง  

 

ข้อดี : ระยะเวลาคืนทุน 

1) เข้าใจง่าย และง่ายต่อการคํานวณ  
2) ทําให้ลดความเสี่ยงในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสีย : ระยะเวลาคืนทุน 

1) ไม่คํานึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลา 

2) ไม่ได้คํานึงถึงกระแสเงินสดสุทธิที่กิจการได้รับจากโครงการลงทุน
หลังจากพ้นระยะเวลาคืนทุน ซึ่งจริงๆแล้ว กระแสเงินสดที่ได้รับหลังจากนี้เป็นข้อมูลที่มี
ความสําคัญต่อการพิจารณาถึงความสามารถของการทํากําไรของกิจการด้วยเช่นกัน 

ระยะเวลาคนืทุน  (PP) = เงนิลงทุนเริม่แรก 

                กระแสเงนิสดทีไ่ดร้บัแต่ละปี 
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เพื่อให้เข้าเกี่ยวกับการคํานวณระยะเวลาคืนทุน จะขอยกตัวอย่างการคํานวณดังแสดง
ในตัวอย่างที่ 11.8 ดังนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 11.8   
บริษัท แสนสิริ  จํากัด  ลงทุนในโครงการหนึ่งซึ่งต้องการเงินลงทุน 3,000,000 บาท  

โดยคาดว่าจะให้กระแสเงินสดสุทธิแต่ละปีเท่ากับ 500,000 บาท  ให้คํานวณหาระยะเวลาคืนทุน
สําหรับโครงการน้ี 

ระยะเวลาคืนทุน  = เงินลงทุนเริ่มแรก 

      กระแสเงินสดสุทธิทีได้รับต่อปี 
     =       3,000,000   

500,000   

=       6 ปี 

ดังนั้น โครงการนี้จะมีระยะเวลาคืนทุนภายใน 5 ปี  

 

ตวัอย่างท่ี 11.9   
ต่อไปนี้เป็นข้อมูลของบริษัท แสนสิริ จํากัด กําลังพิจารณาว่าจะลงทุนในโครงการบ้าน

จัดสรร 2 โครงการ โดยมีข้อมูลเงินลงทุนเร่ิมแรกและกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับแต่ละปี เป็น
ดังนี ้

 โครงการ A โครงการ B 

เงินลงทุนเริ่มแรก (บาท) 1,500,000 2,100,000 

กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับต่อปี(บาท)   150,000   300,000 

 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถคํานวณระยะเวลาคืนทุนของแต่ละโครงการ ได้ดังนี้ 
ระยะเวลาคืนทุน  = เงินลงทุนเริ่มแรก 

      กระแสเงินสดทีได้รับต่อปี 
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 โครงการ A โครงการ B 

ระยะเวลาคืนทุน  
(Payback Period)     

=     1,500,000 

        150,000 

=     10 ปี 

  = 2,100,000 

            300,000 

  = 7 ปี 

 

จากการคํานวณระยะเวลาคืนทุนของโครงการทั้งสอง แสดงให้เห็นว่า บริษัทควร
ตัดสินใจเลือกโครงการ B เพราะมีระยะเวลาคืนทุนเพียง 7 ปี ซึ่งเร็วกว่าโครงการ A 

1.2.2 กรณีกระแสเงินสดรับสุทธิแต่ละปีไม่เท่ากัน 

                             การคํานวณระยะเวลาคืนทุนในกรณีที่กิจการได้รับกระแสเงิน
สดรับสุทธิแต่ละปีไม่เท่ากัน ต้องพิจารณาแต่ละปีว่ากิจการมีกระแสเงินสดรับจํานวนเท่าใด แล้ว
พิจารณาว่าปีใดที่ทําให้กิจการได้รับผลตอบแทนสะสมเท่ากับเงินลงทุนเริ่มแรก  

                            เพื่ อ ให้ เข้า เกี่ ยวกับการคํานวณระยะเวลาคืนทุน จะขอ
ยกตัวอย่างการคํานวณดังแสดงในตัวอย่างที่ 11.10 ดังนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 11.10 

บริษัท ศุภาลัย  จํากัด  ลงทุนในโครงการหน่ึงซึ่งต้องการเงินลงทุน 1,500,000 บาท  
โดยคาดว่าจะให้กระแสเงินสดสุทธิแต่ละปีเป็นดังนี้ 

เงินลงทุนเริ่มแรก          1,500,000  บาท 

กระแสเงินสดสุทธิ 
     ปีท่ี 1    400,000  บาท 

     ปีท่ี 2    450,000  บาท 

     ปีท่ี 3    500,000  บาท 

     ปีท่ี 4    600,000  บาท 

     ปีท่ี 5    650,000  บาท 

อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ต้องการ        10  % 
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จากข้อมูลข้างต้น สามารถคํานวณระยะเวลาคืนทุนของโครงการนี้ ได้ดังนี้ 
     ปีท่ี 1    400,000 บาท 

     ปีท่ี 2    450,000 บาท 

     ปีท่ี 3    500,000 บาท 

  3 เดือนในปีที่ 4   150,000 บาท  150,000 

       รวม           1,500,000 บาท 

 

*ในปีที่ 4 บริษัทจะได้รับคืนทุนบางส่วน 150,000 บาท จากทั้งหมด 600,000 บาท 

ดังนั้น จากการคํานวณข้างต้น ระยะเวลาคืนทุนของโครงการน้ีจะใช้เวลาคืนทุนเท่ากับ 
3 ปี 3 เดือน  

 

2. เคร่ืองมือวิเคราะหท่ี์ค านึงถึงมลูค่าปัจจบุนั 

การวิเคราะห์โครงการลงทุนแบบที่คํานึงถึงมูลค่าปัจจุบัน เป็นการคํานวณที่พิจารณา
การประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่โครงการได้รับตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยคํานึงถึง
มูลค่าของเงินตามเวลาประกอบด้วย ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่มีความเหมาะสมสําหรับโครงการที่ได้รับ
ผลตอบแทนคืนนานหลายปี เพราะถือว่ากระแสเงินสดที่เกิดขึ้นก่อนจะมีค่ามากกว่ากระแสเงิน
สดในอนาคต หรือเงิน 100 บาทในวันนี้ จะมีมูลค่ามากกว่าเงิน 100 บาทในอนาคต ซึ่งการ
วิเคราะห์โครงการลงทุนโดยคํานึงถึงมูลค่าปัจจุบัน สามารถคํานวณโดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ 1) 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 2) อัตราผลตอบแทนภายใน และ 3) ดัชนีความสามารถในการทํากําไร ซึ่ง
เครื่องมือวิเคราะห์แต่ละวิธีสามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละวิธี ดังนี้  

 

2.1 มลูค่าปัจจบุนัสทุธิ 

การวิเคราะห์โครงการลงทุนโดยใช้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) 

เป็นการคํานวณหามูลค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดสุทธิตลอดอายุของโครงการที่กิจการไป
ลงทุน และนําไปเทียบกับเงินลงทุนเริ่มแรก ซึ่งวิธีการนี้เป็นการคิดลดมูลค่าของเงินในอนาคต 
สามารถแยกพิจารณาได้ 2 กรณี ดังนี้ กรณีที่กระแสเงินสดสุทธิเท่ากันทุกปี และกรณีที่กระแส
เงินสดสุทธิไม่เท่ากันในแต่ละปี 

150,000 x 12   = 3 เดอืน* 
  600,000 
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2.1.1 กรณีที่กระแสเงินสดสุทธิเท่ากันทุกปี สามารถคํานวณโดยใช้สูตร 
ดังนี ้

2.1.2  

 

เกณฑก์ารตดัสินใจ 

กิจการควรตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวกหรือเท่ากับ
ศูนย์ แต่ถ้าหากมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นลบแสดงว่ามูลค่าปัจจุบันรวมที่กิจการจะได้รับมีน้อยกว่า
เงินลงทุนเริ่มแรก ถ้าเป็นเช่นน้ี กิจการไม่ควรเลือกลงทุนในโครงการนี้ 

 

ข้อดี : มูลค่าปัจจบุันสุทธิ 
วิธีนี้เป็นวิธีที่คํานึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 

ข้อเสีย : มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
1) วิธีนี้ต้องคํานึงถึงการประมาณกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตระยะยาว จึงอาจมี

ความผิดพลาดเนื่องจากการพยากรณ์ได้  
2) มีวิธีการคํานวณที่ยุ่งยากกว่ากรณีที่ไม่คํานึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลา 

 

เพื่อให้เข้าเกี่ยวกับการคํานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิจะขอยกตัวอย่างการคํานวณดังแสดง
ในตัวอย่างที่ 11.11 ดังนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 11.11  
 ต่อไปนี้เป็นข้อมูลการลงทุนในโครงการหนึ่ง ของบริษัท ศุภาลัย จํากัด โดยมีข้อมูลที่
เกี่ยวกับการลงทุน ดังนี้ 

เงินลงทุนเริ่มแรก    1,200,000 บาท 

อายุโครงการ                5 ปี 

กระแสเงินสดสุทธิต่อปี      400,000 บาท 

อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ต้องการ     8 % 
 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถคํานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ได้ดังนี้ 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)  = มูลค่าปัจจุบันรวม – เงินลงทุนเริ่มแรก 

     = (400,000 x 3.9927*) - 1,200,000  

     = 1,597,000 - 1,200,000 

     = 397,080 บาท 

มลูค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV) = มลูค่าปจัจบุนัรวม – เงนิลงทุนเริม่แรก 
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*จาการเปิดตาราง 11.3 (PVIFA i=8%, n=5) ค่าที่ได้เท่ากับ 3.9927 เป็นมูลค่าปัจจุบันของ
เงิน 1 บาท สําหรับระยะเวลา 5 ปี อัตราคิดลด 8% ต่อปีรวม  

ดังนั้น จากการคํานวณจะเห็นได้ว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิของบริษัทมีค่าเป็นบวก นั่นคือ 
เท่ากับ 397,080 บาท แสดงว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการนี้เหมาะสม ควรที่กิจการจะ
ลงทุน 

2.1.3  กรณีที่กระแสเงินสดสุทธิไม่เท่ากันในแต่ละปี  
                        ถ้าหากกระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับแต่ละปีไม่เท่ากัน ต้องคํานวณหา

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิแต่ละปี แล้วนํามารวมกัน หลังจากนั้นค่อยนํามาหักออก
จากเงินลงทุนเริ่มแรก เพื่อให้เข้าใจในการคํานวณมากขึ้น สามารถแสดงการคํานวณในตัวอย่าง
ที่ 11.12 ดังนี ้
 

ตวัอย่างท่ี 11.12 

บริษัท ขนส่งโลจิสติก จํากัด กําลังพิจารณาลงทุนซื้อรถบรรทุกเพื่อขนส่งสินค้า ราคา
รถบรรทุกเท่ากับ 1,500,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี อัตราคิดลด 10 % และเม่ือนําเอา
รถบรรทุกมาใช้ดําเนินงานคาดว่าจะมีกระแสเงินสดสุทธิแต่ละปี ดังนี้  

   ปีท่ี    กระแสเงินสดสุทธิ (บาท) 
1 250,000 

2 300,000 

3 320,000 

4 350,000 

5 400,000 

 จากข้อมูลข้างต้น สามารถแสดงการคํานวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ ได้ดังนี้ 
ปีท่ี กระแสเงินสดสทุธิ 

(บาท) 
ค่าเงินปัจจบุนั 

ของเงิน 1 บาท* 

มลูค่าปัจจบุนั 

(บาท) 
1 250,000 0.9091 227,275 

2 300,000 0.8264 247,920 

3 320,000 0.7513 240,416 

4 350,000 0.6830 239,050 

5 400,000 0.6209 248,360 

         1,203,021 
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*มูลค่าปัจจุบันของเงิน 1 บาทในแต่ละปี อัตราคิดลด 10 % ต่อปี ตามตาราง 11.2 

(PVIF) 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)  = มูลค่าปัจจุบันรวม – เงินลงทุนเริ่มแรก 

     = 1,203,021 - 1,500,000 

     = - 296,979 บาท 

 

จากการคํานวณข้างต้น จะเห็นได้ว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนในรถบรรทุกมีค่า
เป็นลบ เท่ากับ 296,976 บาท แสดงว่ามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิมีน้อยกว่าเงินลงทุน
เริ่มแรก ดังนั้น บริษัทจึงไม่ควรลงทุนซื้อรถบรรทุกคันนี้  

 

2.2 อตัราผลตอบแทนภายใน 

               การวิเคราะห์โครงการลงทุนโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ได้รับตลอดอายุของ
โครงการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR) โดยค่าที่ได้จะมีค่าเท่ากับอัตราคิดลดที่ทําให้
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ เท่ากับกระแสเงินสดจ่าย หรืออัตราคิดลดจะเป็นตัวทําให้
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเท่ากับศูนย์ ดังนั้น อัตราผลตอบแทนภายใน อาจเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า อัตราผลตอบแทนคิดลด (Discounted Rate of Return) การวิเคราะห์การลงทุนวิธีนี้ 
สามารถแยกพิจารณาได้ 2 กรณี ดังนี้  

 

2.2.1 กรณีที่กระแสเงินสดสุทธิเท่ากันทุกปี 
                    ถ้ากิจการมีกระแสเงินสดสุทธิแต่ละปีเท่ากัน จะสามารถคํานวณอัตรา

ผลตอบแทนภายในของโครงการลงทุน ได้ดังนี ้
 

 

 

 

                        เกณฑก์ารตดัสินใจ 

                    กิจการควรตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทน
ภายในมีค่ามากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําท่ีต้องการ หรือมากกว่าต้นทุนของเงินลงทุน  

 

 

 

 

ปจัจยัของอตัราผลตอบแทนภายใน =         เงนิลงทุนเริม่แรก 

                      กระแสเงนิสดสุทธแิต่ละปี 
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ข้อดีของการใช้อตัราผลตอบแทนภายใน 

1) เป็นวิธีที่คํานึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลา 

2) หาอัตราผลตอบแทนของเงินลงทุนได้ 
ข้อเสียของการใช้อตัราผลตอบแทนภายใน 

    1) โครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนและเงินลงทุนไม่เท่ากัน จะไม่สามารถ
นํามาวิเคราะห์เพื่อลงทุนได้ 
   2) เสียเวลาในการคํานวณค่อนข้างมาก ถ้าหากกิจการมีกระแสเงินสด
สุทธิแต่ละปีไมเ่ท่ากัน ต้องใช้วิธีการทดลองคํานวณเพื่อหาอัตราผลตอบแทนภายในที่เหมาะสม
ที่ทําให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งต้องใช้เวลานาน 

 

                     เพื่อให้เข้าเกี่ยวกับการคํานวณปัจจัยของอัตราผลตอบแทนภายใน ใน
กรณีที่กิจการมีกระแสเงินสดสุทธิเท่ากันทุกปี จะขอยกตัวอย่างการคํานวณดังแสดงในตัวอย่าง
ที่ 11.13 ดังนี ้
 

ตวัอย่างท่ี 11.13 

 โรงงานแห่งหนึ่งมีการตัดสินใจที่จะลงทุนซื้อเครื่องจักร มูลค่า 565,000 บาท มีอายุการ
ใช้งาน 10 ปี และถ้าเครื่องจักรเครื่องนี้สามารถทําให้ต้นทุนการผลิตลดลงได้ปีละ 100,000 บาท 
บริษัทต้องการอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําท่ีต้องการเท่ากับ 8% 

 

กิจการจะสามารถคํานวณอัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุนซ้ือเครื่องจักร ได้ดังนี้ 
ปัจจัยของอัตราผลตอบแทนภายใน  =       เงินลงทุนเริ่มแรก 

                                 กระแสเงินสดสุทธิแต่ละปี 
      =     565,000 

                 100,000 

  =    5.65 

  

จากการคํานวณข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยของอัตราผลตอบแทนภายในมีค่าเท่ากับ 
5.65 จากนั้นนําข้อมูลไปหาค่าปัจจัยท่ี  5.65 โดยเปิดตารางมูลค่าปัจจุบันของเงิน 1 บาท โดยดู
ที่ n = 10 พบว่า ค่าที่ได้จะเท่ากับอัตราผลตอบแทนภายในที่ 10 % ซึ่งถ้ากิจการมีการกําหนด
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อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ต้องการ 8% ผู้บริหารของบริษัทควรตัดสินใจลงทุนในโครงการนี้ 
เนื่องจากอัตราผลตอบแทนภายในสูงกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ต้องการ 

 

ตวัอย่างท่ี 11.14 

 บริษัท มีการตัดสินใจที่จะลงทุนซื้อเครื่องจักร มูลค่า 650,000 บาท มีอายุการใช้งาน 
10 ปี และถ้าเครื่องจักรเครื่องนี้สามารถทําให้ต้นทุนการผลิตลดลงได้ปีละ 100,000 บาท บริษัท
ต้องการอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําท่ีต้องการเท่ากับ 10% 

กิจการจะสามารถคํานวณอัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุนซ้ือเครื่องจักร ได้ดังนี้ 
ปัจจัยของอัตราผลตอบแทนภายใน  =       เงินลงทุนเริ่มแรก 

                                 กระแสเงินสดสุทธิแต่ละปี 
      =   650,000 

               100,000 

  =    6.50 

 

จากการคํานวณข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยของอัตราผลตอบแทนภายในมีค่าเท่ากับ 
6.50 จากนั้นนําข้อมูลไปหาค่าปัจจัยที่  6.50 โดยเปิดตารางมูลค่าปัจจุบันของเงิน 1 บาท ไม่มี
ค่าปัจจัยนี้ จึงไปดูที่อัตราผลตอบแทนที่ใกล้เคียง ที่ระยะเวลา (n) เท่ากับ 10 ปี ซึ่งอัตรา
ผลตอบแทนภายในจะอยู่ระหว่าง 8% และ 9% การคํานวณอัตราผลตอบแทนภายในจึงสามารถ
คํานวณได้ดังนี้ 

         ปัจจยัของอตัราผลตอบแทนภายใน 

  (จากการเปิดตาราง PVIFA) 

อัตราผลตอบแทนภายใน 8%   6.7101  6.7101 

อัตราผลตอบแทนภายใน 9%  6.4177 

อัตราที่คํานวณได้     6.5000 

ผลต่าง     0.2924  0.2101 

 

อัตราผลตอบแทนภายใน = 8% + 0.2101 

         0.2924 

      = 8.7185 % หรือประมาณ 8.72% 
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จากการคํานวณข้างต้น แสดงให้เห็นว่า อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการนี้จะมีค่า
เท่ากับ 8.72% ซึ่งมีค่าต่ํากว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ต้องการ ดังนั้น บริษัทไม่ควรตัดสินใจ
ลงทุนในเครื่องจักรเครื่องนี้ 

2.2.2 กรณีที่กระแสเงินสดสุทธิไมเ่ท่ากันในแต่ละปี 
                  การคํานวณอัตราผลตอบแทนภายในในกรณีที่กิจการมีกระแสเงินสด

สุทธิไม่เท่ากันในแต่ละปี มีลักษณะการคํานวณที่เหมือนกันกับกรณีที่มีกระแสเงินสดสุทธิเท่ากัน
ทุกปี เพียงแต่หามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของแต่ละปี แล้วใช้วิธีการทดลองคํานวณ
จนกระทั่งทําให้มูลค่าปัจจุบันเป็นศูนย์หรือใกล้เคียงมากที่สุด จึงจะถือว่าจุดนั้นเป็นอัตรา
ผลตอบแทนภายในท่ีเหมาะสมของโครงการนั้น ๆ 

 

                  เพื่อให้เข้าเกี่ยวกับการคํานวณปัจจัยของอัตราผลตอบแทนภายใน ใน
กรณีที่กิจการมีกระแสเงินสดสุทธิเท่ากันทุกปี จะขอยกตัวอย่างการคํานวณดังแสดงในตัวอย่าง
ที่ 11.15 ดังนี ้
 

ตวัอย่างท่ี 11.15 

บริษัท ล้อมดาว จํากัด มีข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งมี
ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าว ดังนี้ 

 

เงินลงทุนเริ่มแรก   190,000 บาท 

อายุการใช้งาน             5 ปี 

อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ต้องการ        10 % 

กระแสเงินสดสุทธิแต่ละปี มีดังนี้     

ปีท่ี กระแสเงินสดสทุธิ  

(บาท) 
1 50,000 

2 55,000 

3 60,000 

4 45,000 

5 50,000 
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จากข้อมูลข้างต้น สามารถแสดงการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
ได้ดังนี้ 

 

ปีท่ี กระแสเงินสดสทุธิ 

(บาท) 
ค่าเงินปัจจบุนั 

ของเงิน 1 บาท* 

มลูค่าปัจจบุนั 

(บาท) 
1 50,000 0.9091 45,455 

2 55,000 0.8264 45,452 

3 60,000 0.7513 45,078 

4 45,000 0.6830 30,735 

5 50,000 0.6209 31,045 

          197,765 

 

*มูลค่าปัจจุบันของเงิน 1 บาทในแต่ละปี อัตราคิดลด 10% ต่อปี ตามตารางที่ 11.2          
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  = มูลค่าปัจจุบันรวม – เงินลงทุนเริ่มแรก 

  = 197,765 - 190,000 

  =   7,765 บาท 

 

จากการคํานวณข้างต้น จะเห็นได้ว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 7,765 บาท ซึ่งมีค่าเป็น
บวกอยู่ค่อนข้างมาก แสดงว่า อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนในโครงการต้องมีค่าที่สูง
กว่า 10 % ดังนั้น จึงทดลองเพื่อหามูลค่าปัจจุบันสุทธิใหม่ โดยใช้อัตราคิดลด 12 % 

ปีท่ี กระแสเงินสดสทุธิ 

(บาท) 
ค่าเงินปัจจบุนั 

ของเงิน 1 บาท* 

มลูค่าปัจจบุนั 

(บาท) 
1 50,000 0.8929 44,645 

2 55,000 0.7972 43,846 

3 60,000 0.7118 42,708 

4 45,000 0.6355 28,598 

5 50,000 0.5674 28,370 

          188,167 

 

*มูลค่าปัจจุบันของเงิน 1 บาทในแต่ละปี อัตราคิดลด 12% ต่อปี ตามตารางที่ 11.2 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  = มูลค่าปัจจุบันรวม – เงินลงทุนเริ่มแรก 

  = 188,167 - 190,000 

  = - 1,833 บาท 
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จากการคํานวณข้างต้น จะเห็นได้ว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ - 1,833 บาท ซึ่งมีค่า
เป็นลบ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนในโครงการต้องมีค่าน้อยกว่า 12% นั่น
คือ ค่าที่ถูกต้องจะอยู่ระหว่าง 10 % ถึง 12% ซึ่งมีวิธีการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนภายใน 
ได้ดังนี ้

         อตัราคิดลด       มูลค่าปัจจบุนัรวม (บาท) 
        10 %        197,765 

     12%        188,167 

ผลต่าง         2%           9,598 

 

            มูลค่าปัจจุบันรวมต่างกัน    9,598 บาท         อัตราคิดลดต่างกัน   2% 

            ถ้ามูลค่าปัจจุบันต่างกัน (197,765 - 190,000) อัตราคิดลดต่างกัน = 2% x 7,765 

            = 7,765  บาท                 9,598 

                             = 1.62 % 

 

ดังนั้น อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการลงทุนเท่ากับ 11.62% (10 % + 1.62 %) 

เม่ือไปเทียบกับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ต้องการแล้ว จะเห็นได้ว่า อัตราผลตอบแทนภายใน
ของโครงการนี้จะมีค่าเท่ากับ 11.62% ซึ่งมีค่าสูงกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ต้องการ ดังนั้น 
บริษัทควรตัดสินใจลงทุนซ้ืออุปกรณ์สํานักงานชนิดนี้ 

 

2.2 ดชันีความสามารถในการท าก าไร 

           เครื่ อ ง มือที่นํ ามาใช้วิ เคราะห์การลงทุนอีก เครื่อ ง มือหนึ่ ง  คื อ  ดัชนี
ความสามารถในการทํากําไร (Profitability Index : PI) ซึ่งคํานวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดสุทธิรวม ตลอดอายุโครงการแล้วหารด้วยเงินลงทุนเริ่มแรก ซึ่งสามารถคํานวณโดยใช้
สูตรดังน้ี 

 

 

   

 

 

 

ดชันีความสามารถในการท าก าไร =    มลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธริวม  
                                        เงนิลงทุนเริม่แรก 
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             เกณฑก์ารตดัสินใจ 

           กิจการควรตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการที่มีดัชนีความสามารถในการทํา
กําไรมีค่ามากกว่า 1 ซึ่งหมายความว่า กิจการมีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิรวม
มากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 

ข้อดี : ดัชนีความสามารถในการทํากําไร 

                วิธีดัชนีความสามารถในการทํากําไรเป็นวิธีที่คํานึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลา 

ข้อเสีย : ดัชนีความสามารถในการทํากําไร 

        วิธีนี้ต้องคํานึงถึงการประมาณกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตระยะยาว จึงอาจมี
ความผิดพลาดเนื่องจากการพยากรณ์ได้ 

 

เพื่อให้เข้าเกี่ยวกับการคํานวณดัชนีความสามารถในการทํากําไร จะขอยกตัวอย่างการ
คํานวณดังแสดงในตัวอย่างที่ 11.16 ดังนี ้
 

ตวัอย่างท่ี 11.16 

จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 11.15 บริษัท ล้อมดาว จํากัดมีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
สุทธิรวมเท่ากับ 197,765 บาท เงินลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 190,000 บาท ดังนั้น สามารถ
คํานวณหาดัชนีความสามารถในการทํากําไร ได้ดังนี ้

ดัชนีความสามารถในการทํากําไร  =    มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิรวม  
                                       เงินลงทุนเริ่มแรก 

      =   197,765  

     190,000 

      =   1.04 

 

จากการคํานวณข้างต้น จะเห็นได้ว่า ค่าดัชนีความสามารถในการทํากําไรเท่ากับ 1.04 
ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่ากิจการควรตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อนํามาใช้ในการ
ดําเนินงาน 
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ในทางปฏิบัติ กิจการอาจมีโครงการหลายโครงการที่ดี แสดงค่าดัชนีความสามารถใน
การทํากําไรที่ให้ค่ามากกว่า 1 แต่กิจการมีเงินลงทุนจํากัด ไม่สามารถลงทุนได้หลายโครงการ
พร้อมกัน ดังนั้น ถ้าหากกิจการเกิดประเด็นปัญหาดังกล่าว กิจการควรจะลงทุนในโครงการใด
เป็นโครงการที่น่าลงทุนมากที่สุดจะมีวิธีการจัดลําดับความสําคัญอย่างไร เพื่อให้เข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น จะแสดงการพิจารณาโครงการต่างๆ ดังแสดงรายละเอียดในตัวอย่างที่ 11.17 

 

ตวัอย่างท่ี 11.17  

 บริษัท ดาวล้อมเดือน จํากัด ต้องการพิจารณาเลือกโครงการท่ีจะลงทุน จํานวน 5 
โครงการ แต่เนื่องจากบริษัทมีเงินลงทุนจํากัด จึงจําเป็นต้องพิจารณาโครงการท่ีเหมาะสมที่สุด 
โดยท่ีโครงการท้ัง 5 โครงการมีข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิรวม และเงิน
ลงทุนเริ่มแรก ดังนี้  

โครงการท่ี มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดสุทธิรวม (บาท) 

เงินลงทุนเริ่มแรก  

(บาท) 
1 30,000,000 21,000,000 

2 20,000,000 15,000,000 

3 25,000,000 20,000,000 

4 17,000,000 14,250,000 

5 13,000,000 9,250,000 

 

จากข้อมูลข้างต้น บริษัทควรเลือกโครงการใดจึงจะเป็นโครงการที่น่าลงทุนมากที่สุด 

 

วิธีการวิเคราะห์ 
คํานวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และ ดัชนีความสามารถในการทํากําไร (PI) ของ

แต่ละโครงการ ได้ดังนี้  
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โครงการ
ที ่

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดสุทธิ

รวม (บาท) 
(1) 

เงินลงทุนเริ่มแรก 

(บาท) 
(2) 

มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ (บาท) 

(NPV =(1) - (2)) 

ดัชนี
ความสามารถใน

การทํากําไร  
(PI=(1) ÷ (2)) 

1 12,500,000 10,000,000 2,500,000 1.25 

2 6,700,000 4,625,000 2,075,000 1.45 

3 7,500,000 5,500,000 2,000,000 1.36 

4 9,750,000 7,850,000 1,900,000 1.24 

5 11,000,000 9,750,000 1,250,000 1.13 

  

 จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่า โครงการที่ 1 เป็นโครงการที่มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 

สูงที่สุด คือ 2,500,000 บาท โดยโครงการนี้ใช้เงินลงทุนเริ่มแรกจํานวน 10,000,000 บาท 
ในขณะที่ โครงการที่ 5 มี NPV ต่ําที่สุด คือ 1,250,000 บาท โดยใช้เงินลงทุนเริ่มแรกจํานวน 
9,750,000 บาท แต่สําหรับโครงการที่ 2 ใช้เงินลงทุนเริ่มแรก จํานวน 4,625,000 บาท ซึ่งน้อย
กว่าโครงการที่ 5 แต่มี NPV เท่ากับ 2,075,000 บาท ซึ่งมากกว่า NPV ของโครงการที่ 5 

นอกจากนี้ การที่โครงการที่ มี NPV มากที่สุดเม่ือเทียบกับโครงการอื่นๆ อาจเป็นเพราะ
โครงการที่ 1 ใช้เงินลงทุนเริ่มแรกที่สูงกว่าโครงการอื่นๆ ซึ่งจากเหตุผลนี้ ไม่ได้แสดงว่า
โครงการที่ 1 เป็นโครงการที่น่าลงทุน และคุ้มค่ามากที่สุดก็เป็นได้ ดังนั้น เครื่องมือที่จะนํามา
พิจารณาว่าโครงการใดน่าลงทุน และถ้าหากกิจการมีเงินลงทุนจํากัด สามารถพิจารณาได้จาก
ดัชนีความสามารถในการทํากําไร (PI) มาใช้ประกอบการพิจารณา โดยพิจารณาจากโครงการที่
มีค่า PI ที่สูงกว่าจะมีความน่าสนใจในการลงทุนมากกว่าโครงการที่มีค่า PI ที่ต่ํากว่า 
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ดังนั้น จากข้อมูลในตารางข้างต้นมาเรียงลําดับใหม่ โดยพิจารณาโครงการจากดัชนี
ความสามารถในการทํากําไร (PI) โดยเรียงจากค่ามากไปหาค่าน้อย จะได้ลําดับของโครงการ 
ดังนี้  

 

โครงการ
ที ่

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดสุทธิ

รวม (บาท) 
(1) 

เงินลงทุนเริ่มแรก 

(บาท) 
(2) 

มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ (บาท) 

(NPV =(1) - (2)) 

ดัชนี
ความสามารถใน

การทํากําไร  
(PI=(1) ÷ (2)) 

2 6,700,000 4,625,000 2,075,000 1.45 

3 7,500,000 5,500,000 2,000,000 1.36 

1 12,500,000 10,000,000 2,500,000 1.25 

4 9,750,000 7,850,000 1,900,000 1.24 

5 11,000,000 9,750,000 1,250,000 1.13 

  

โครงการที่ 2 เป็นโครงการที่ให้ดัชนีความสามารถในการทํากําไร (PI) ที่สูงที่สุด ซึ่งมี
ค่าเท่ากับ 1.45 หมายความว่าโครงการที่ 2 สามารถสร้างกระแสเงินสดในอนาคตเป็น 1.45 เท่า
ของเงินลงทุนเริ่มแรก ในขณะที่โครงการที่ 5 มีค่า PI ที่ต่ําที่สุด ซึ่งเท่ากับ 1.13 หมายความว่า 
โครงการที่ 5 สามารถสร้างกระแสเงินสดในอนาคตได้เป็น 1.13 เท่า ของเงินลงทุนเริ่มแรก และ
นอกจากนี้ โครงการที่ 1 ถึงแม้จะมี NPV ที่สูงที่สุด แต่มี PI เท่ากับ 1.25 ซึ่งเป็นโครงการน่า
ลงทุนเป็นลําดับที่ 3  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การจัดลําดับโครงการโดยพิจารณาจาก NPV จะทําให้โครงการที่
ใหญ่กว่า โดยใช้เงินลงทุนเร่ิมต้นสูงจะได้เปรียบโครงการขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนน้อยกว่า ซึ่งใน
ความเป็นจริงถ้าหากกิจการต้องการกําจัดความแตกต่างของเงินลงทุนเริ่มต้นของโครงการแต่
ละโครงการ และท่ีสําคัญถ้าหากกิจการมีเงินลงทุนค่อนข้างจํากัดไม่สามารถลงทุนในโครงการที่
ใช้เงินลงทุนจํานวนที่สูง ให้กิจการนําเอาดัชนีความสามารถของการทํากําไรมาใช้เพื่อพิจารณา
เปรียบเทียบโครงการท่ีมีขนาดแตกต่างกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน 
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สรปุ 

การวิเคราะห์การลงทุนเป็นการตัดสินใจที่สําคัญของผู้บริหาร ซึ่งมีทั้งการตัดสินใจระยะ
สั้นและระยะยาว จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารจําเป็นต้องวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ และ
ระมัดระวัง เพราะการลงทุนในสินทรัพย์และโครงการลงทุนต่างๆ ต้องใช้เงินจํานวน
ค่อนข้างมาก และผลตอบแทนหรือกระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับนั้นจะใช้เวลานาน ดังนั้น เพื่อให้
การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนให้ผลประโยชน์และผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุด และเป็นการลด
ความเสี่ยงในการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ขั้นตอนและเครื่องมือที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์การ
ลงทุนจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง ขั้นตอนการวิเคราะห์การลงทุน เริ่มตั้งแต่การประมาณกระแส
เงินสดสุทธิที่จะได้รับในอนาคต การประเมินความเสี่ยงของกระแสเงินสดสุทธิที่จะได้รับ การ
กําหนดอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ต้องการ การประมาณจํานวนเงินที่ต้องจ่ายลงทุนเริ่มแรก และ
การคํานวณเพื่อวิเคราะห์การลงทุนในสินทรัพย์และโครงการลงทุน ที่กิจการต้องการลงทุนมี
ความคุ้มค่า น่าลงทุนหรือไม่ ซึ่งเครื่องมือต่างๆ ที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ เครื่องมือวิเคราะห์ที่ไม่คํานึงถึงมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย 2 วิธี 
ได้แก่ อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย และระยะเวลาคืนทุน และเครื่องมือวิเคราะห์ที่คํานึงถึงมูลค่า
ปัจจุบัน ประกอบด้วย 4 วิธี ได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน ระยะเวลาคืน
ทุน และ ดัชนีความสามารถในการทํากําไร ซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของประเภทการลงทุนหรือระยะเวลาของการลงทุนนั้นๆ  
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ตารางท่ี 11.2 Present Value of $1 Due at the End of n periods ((PVIFi,n)  

 

0.25% 0.50% 0.75% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00%

1 0.9975 0.9950 0.9926 0.9901 0.9852 0.9804 0.9756 0.9709 0.9615 0.9524 0.9434 0.9346 0.9259 0.9174 0.9091 0.9009 0.8929

2 0.9950 0.9901 0.9852 0.9803 0.9707 0.9612 0.9518 0.9426 0.9246 0.9070 0.8900 0.8734 0.8573 0.8417 0.8264 0.8116 0.7972

3 0.9925 0.9851 0.9778 0.9706 0.9563 0.9423 0.9286 0.9151 0.8890 0.8638 0.8396 0.8163 0.7938 0.7722 0.7513 0.7312 0.7118

4 0.9901 0.9802 0.9706 0.9610 0.9422 0.9238 0.9060 0.8885 0.8548 0.8227 0.7921 0.7629 0.7350 0.7084 0.6830 0.6587 0.6355

5 0.9876 0.9754 0.9633 0.9515 0.9283 0.9057 0.8839 0.8626 0.8219 0.7835 0.7473 0.7130 0.6806 0.6499 0.6209 0.5935 0.5674

6 0.9851 0.9705 0.9562 0.9420 0.9145 0.8880 0.8623 0.8375 0.7903 0.7462 0.7050 0.6663 0.6302 0.5963 0.5645 0.5346 0.5066

7 0.9827 0.9657 0.9490 0.9327 0.9010 0.8706 0.8413 0.8131 0.7599 0.7107 0.6651 0.6227 0.5835 0.5470 0.5132 0.4817 0.4523

8 0.9802 0.9609 0.9420 0.9235 0.8877 0.8535 0.8207 0.7894 0.7307 0.6768 0.6274 0.5820 0.5403 0.5019 0.4665 0.4339 0.4039

9 0.9778 0.9561 0.9350 0.9143 0.8746 0.8368 0.8007 0.7664 0.7026 0.6446 0.5919 0.5439 0.5002 0.4604 0.4241 0.3909 0.3606

10 0.9753 0.9513 0.9280 0.9053 0.8617 0.8203 0.7812 0.7441 0.6756 0.6139 0.5584 0.5083 0.4632 0.4224 0.3855 0.3522 0.3220

11 0.9729 0.9466 0.9211 0.8963 0.8489 0.8043 0.7621 0.7224 0.6496 0.5847 0.5268 0.4751 0.4289 0.3875 0.3505 0.3173 0.2875

12 0.9705 0.9419 0.9142 0.8874 0.8364 0.7885 0.7436 0.7014 0.6246 0.5568 0.4970 0.4440 0.3971 0.3555 0.3186 0.2858 0.2567

13 0.9681 0.9372 0.9074 0.8787 0.8240 0.7730 0.7254 0.6810 0.6006 0.5303 0.4688 0.4150 0.3677 0.3262 0.2897 0.2575 0.2292

14 0.9656 0.9326 0.9007 0.8700 0.8118 0.7579 0.7077 0.6611 0.5775 0.5051 0.4423 0.3878 0.3405 0.2992 0.2633 0.2320 0.2046

15 0.9632 0.9279 0.8940 0.8613 0.7999 0.7430 0.6905 0.6419 0.5553 0.4810 0.4173 0.3624 0.3152 0.2745 0.2394 0.2090 0.1827

16 0.9608 0.9233 0.8873 0.8528 0.7880 0.7284 0.6736 0.6232 0.5339 0.4581 0.3936 0.3387 0.2919 0.2519 0.2176 0.1883 0.1631

17 0.9584 0.9187 0.8807 0.8444 0.7764 0.7142 0.6572 0.6050 0.5134 0.4363 0.3714 0.3166 0.2703 0.2311 0.1978 0.1696 0.1456

18 0.9561 0.9141 0.8742 0.8360 0.7649 0.7002 0.6412 0.5874 0.4936 0.4155 0.3503 0.2959 0.2502 0.2120 0.1799 0.1528 0.1300

19 0.9537 0.9096 0.8676 0.8277 0.7536 0.6864 0.6255 0.5703 0.4746 0.3957 0.3305 0.2765 0.2317 0.1945 0.1635 0.1377 0.1161

20 0.9513 0.9051 0.8612 0.8195 0.7425 0.6730 0.6103 0.5537 0.4564 0.3769 0.3118 0.2584 0.2145 0.1784 0.1486 0.1240 0.1037

21 0.9489 0.9006 0.8548 0.8114 0.7315 0.6598 0.5954 0.5375 0.4388 0.3589 0.2942 0.2415 0.1987 0.1637 0.1351 0.1117 0.0926

22 0.9466 0.8961 0.8484 0.8034 0.7207 0.6468 0.5809 0.5219 0.4220 0.3418 0.2775 0.2257 0.1839 0.1502 0.1228 0.1007 0.0826

23 0.9442 0.8916 0.8421 0.7954 0.7100 0.6342 0.5667 0.5067 0.4057 0.3256 0.2618 0.2109 0.1703 0.1378 0.1117 0.0907 0.0738

24 0.9418 0.8872 0.8358 0.7876 0.6995 0.6217 0.5529 0.4919 0.3901 0.3101 0.2470 0.1971 0.1577 0.1264 0.1015 0.0817 0.0659

25 0.9395 0.8828 0.8296 0.7798 0.6892 0.6095 0.5394 0.4776 0.3751 0.2953 0.2330 0.1842 0.1460 0.1160 0.0923 0.0736 0.0588

30 0.9278 0.8610 0.7992 0.7419 0.6398 0.5521 0.4767 0.4120 0.3083 0.2314 0.1741 0.1314 0.0994 0.0754 0.0573 0.0437 0.0334

35 0.9163 0.8398 0.7699 0.7059 0.5939 0.5000 0.4214 0.3554 0.2534 0.1813 0.1301 0.0937 0.0676 0.0490 0.0356 0.0259 0.0189

40 0.9050 0.8191 0.7416 0.6717 0.5513 0.4529 0.3724 0.3066 0.2083 0.1420 0.0972 0.0668 0.0460 0.0318 0.0221 0.0154 0.0107

50 0.8826 0.7793 0.6883 0.6080 0.4750 0.3715 0.2909 0.2281 0.1407 0.0872 0.0543 0.0339 0.0213 0.0134 0.0085 0.0054 0.0035

Rate per period
Periods

Present Value of $1
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ตารางท่ี 11.3 Present Value of an Annuity of $1 per period for n Periods (PVIFAi,n) 

 
 

 

0.25% 0.50% 0.75% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00%

1 0.9975 0.9950 0.9926 0.9901 0.9852 0.9804 0.9756 0.9709 0.9615 0.9524 0.9434 0.9346 0.9259 0.9174 0.9091 0.9009 0.8929

2 1.9925 1.9851 1.9777 1.9704 1.9559 1.9416 1.9274 1.9135 1.8861 1.8594 1.8334 1.8080 1.7833 1.7591 1.7355 1.7125 1.6901

3 2.9851 2.9702 2.9556 2.9410 2.9122 2.8839 2.8560 2.8286 2.7751 2.7232 2.6730 2.6243 2.5771 2.5313 2.4869 2.4437 2.4018

4 3.9751 3.9505 3.9261 3.9020 3.8544 3.8077 3.7620 3.7171 3.6299 3.5460 3.4651 3.3872 3.3121 3.2397 3.1699 3.1024 3.0373

5 4.9627 4.9259 4.8894 4.8534 4.7826 4.7135 4.6458 4.5797 4.4518 4.3295 4.2124 4.1002 3.9927 3.8897 3.7908 3.6959 3.6048

6 5.9478 5.8964 5.8456 5.7955 5.6972 5.6014 5.5081 5.4172 5.2421 5.0757 4.9173 4.7665 4.6229 4.4859 4.3553 4.2305 4.1114

7 6.9305 6.8621 6.7946 6.7282 6.5982 6.4720 6.3494 6.2303 6.0021 5.7864 5.5824 5.3893 5.2064 5.0330 4.8684 4.7122 4.5638

8 7.9107 7.8230 7.7366 7.6517 7.4859 7.3255 7.1701 7.0197 6.7327 6.4632 6.2098 5.9713 5.7466 5.5348 5.3349 5.1461 4.9676

9 8.8885 8.7791 8.6716 8.5660 8.3605 8.1622 7.9709 7.7861 7.4353 7.1078 6.8017 6.5152 6.2469 5.9952 5.7590 5.5370 5.3282

10 9.8639 9.7304 9.5996 9.4713 9.2222 8.9826 8.7521 8.5302 8.1109 7.7217 7.3601 7.0236 6.7101 6.4177 6.1446 5.8892 5.6502

11 10.8368 10.6770 10.5207 10.3676 10.0711 9.7868 9.5142 9.2526 8.7605 8.3064 7.8869 7.4987 7.1390 6.8052 6.4951 6.2065 5.9377

12 11.8073 11.6189 11.4349 11.2551 10.9075 10.5753 10.2578 9.9540 9.3851 8.8633 8.3838 7.9427 7.5361 7.1607 6.8137 6.4924 6.1944

13 12.7753 12.5562 12.3423 12.1337 11.7315 11.3484 10.9832 10.6350 9.9856 9.3936 8.8527 8.3577 7.9038 7.4869 7.1034 6.7499 6.4235

14 13.7410 13.4887 13.2430 13.0037 12.5434 12.1062 11.6909 11.2961 10.5631 9.8986 9.2950 8.7455 8.2442 7.7862 7.3667 6.9819 6.6282

15 14.7042 14.4166 14.1370 13.8651 13.3432 12.8493 12.3814 11.9379 11.1184 10.3797 9.7122 9.1079 8.5595 8.0607 7.6061 7.1909 6.8109

16 15.6650 15.3399 15.0243 14.7179 14.1313 13.5777 13.0550 12.5611 11.6523 10.8378 10.1059 9.4466 8.8514 8.3126 7.8237 7.3792 6.9740

17 16.6235 16.2586 15.9050 15.5623 14.9076 14.2919 13.7122 13.1661 12.1657 11.2741 10.4773 9.7632 9.1216 8.5436 8.0216 7.5488 7.1196

18 17.5795 17.1728 16.7792 16.3983 15.6726 14.9920 14.3534 13.7535 12.6593 11.6896 10.8276 10.0591 9.3719 8.7556 8.2014 7.7016 7.2497

19 18.5332 18.0824 17.6468 17.2260 16.4262 15.6785 14.9789 14.3238 13.1339 12.0853 11.1581 10.3356 9.6036 8.9501 8.3649 7.8393 7.3658

20 19.4845 18.9874 18.5080 18.0456 17.1686 16.3514 15.5892 14.8775 13.5903 12.4622 11.4699 10.5940 9.8181 9.1285 8.5136 7.9633 7.4694

21 20.4334 19.8880 19.3628 18.8570 17.9001 17.0112 16.1845 15.4150 14.0292 12.8212 11.7641 10.8355 10.0168 9.2922 8.6487 8.0751 7.5620

22 21.3800 20.7841 20.2112 19.6604 18.6208 17.6580 16.7654 15.9369 14.4511 13.1630 12.0416 11.0612 10.2007 9.4424 8.7715 8.1757 7.6446

23 22.3241 21.6757 21.0533 20.4558 19.3309 18.2922 17.3321 16.4436 14.8568 13.4886 12.3034 11.2722 10.3711 9.5802 8.8832 8.2664 7.7184

24 23.2660 22.5629 21.8891 21.2434 20.0304 18.9139 17.8850 16.9355 15.2470 13.7986 12.5504 11.4693 10.5288 9.7066 8.9847 8.3481 7.7843

25 24.2055 23.4456 22.7188 22.0232 20.7196 19.5235 18.4244 17.4131 15.6221 14.0939 12.7834 11.6536 10.6748 9.8226 9.0770 8.4217 7.8431

30 28.8679 27.7941 26.7751 25.8077 24.0158 22.3965 20.9303 19.6004 17.2920 15.3725 13.7648 12.4090 11.2578 10.2737 9.4269 8.6938 8.0552

35 33.4724 32.0354 30.6827 29.4086 27.0756 24.9986 23.1452 21.4872 18.6646 16.3742 14.4982 12.9477 11.6546 10.5668 9.6442 8.8552 8.1755

40 38.0199 36.1722 34.4469 32.8347 29.9158 27.3555 25.1028 23.1148 19.7928 17.1591 15.0463 13.3317 11.9246 10.7574 9.7791 8.9511 8.2438

50 46.9462 44.1428 41.5664 39.1961 34.9997 31.4236 28.3623 25.7298 21.4822 18.2559 15.7619 13.8007 12.2335 10.9617 9.9148 9.0417 8.3045

Present Value of Ordinary Annuity (annuity in arrears - end of perion payments)

Periods
Rate per period
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ตารางท่ี 11.4 Future Value of $1 at the end of n Periods (FVIFi,n)  

 

0.25% 0.50% 0.75% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00%

1 1.0025 1.0050 1.0075 1.0100 1.0150 1.0200 1.0250 1.0300 1.0400 1.0500 1.0600 1.0700 1.0800 1.0900 1.1000 1.1100 1.1200

2 1.0050 1.0100 1.0151 1.0201 1.0302 1.0404 1.0506 1.0609 1.0816 1.1025 1.1236 1.1449 1.1664 1.1881 1.2100 1.2321 1.2544

3 1.0075 1.0151 1.0227 1.0303 1.0457 1.0612 1.0769 1.0927 1.1249 1.1576 1.1910 1.2250 1.2597 1.2950 1.3310 1.3676 1.4049

4 1.0100 1.0202 1.0303 1.0406 1.0614 1.0824 1.1038 1.1255 1.1699 1.2155 1.2625 1.3108 1.3605 1.4116 1.4641 1.5181 1.5735

5 1.0126 1.0253 1.0381 1.0510 1.0773 1.1041 1.1314 1.1593 1.2167 1.2763 1.3382 1.4026 1.4693 1.5386 1.6105 1.6851 1.7623

6 1.0151 1.0304 1.0459 1.0615 1.0934 1.1262 1.1597 1.1941 1.2653 1.3401 1.4185 1.5007 1.5869 1.6771 1.7716 1.8704 1.9738

7 1.0176 1.0355 1.0537 1.0721 1.1098 1.1487 1.1887 1.2299 1.3159 1.4071 1.5036 1.6058 1.7138 1.8280 1.9487 2.0762 2.2107

8 1.0202 1.0407 1.0616 1.0829 1.1265 1.1717 1.2184 1.2668 1.3686 1.4775 1.5938 1.7182 1.8509 1.9926 2.1436 2.3045 2.4760

9 1.0227 1.0459 1.0696 1.0937 1.1434 1.1951 1.2489 1.3048 1.4233 1.5513 1.6895 1.8385 1.9990 2.1719 2.3579 2.5580 2.7731

10 1.0253 1.0511 1.0776 1.1046 1.1605 1.2190 1.2801 1.3439 1.4802 1.6289 1.7908 1.9672 2.1589 2.3674 2.5937 2.8394 3.1058

11 1.0278 1.0564 1.0857 1.1157 1.1779 1.2434 1.3121 1.3842 1.5395 1.7103 1.8983 2.1049 2.3316 2.5804 2.8531 3.1518 3.4785

12 1.0304 1.0617 1.0938 1.1268 1.1956 1.2682 1.3449 1.4258 1.6010 1.7959 2.0122 2.2522 2.5182 2.8127 3.1384 3.4985 3.8960

13 1.0330 1.0670 1.1020 1.1381 1.2136 1.2936 1.3785 1.4685 1.6651 1.8856 2.1329 2.4098 2.7196 3.0658 3.4523 3.8833 4.3635

14 1.0356 1.0723 1.1103 1.1495 1.2318 1.3195 1.4130 1.5126 1.7317 1.9799 2.2609 2.5785 2.9372 3.3417 3.7975 4.3104 4.8871

15 1.0382 1.0777 1.1186 1.1610 1.2502 1.3459 1.4483 1.5580 1.8009 2.0789 2.3966 2.7590 3.1722 3.6425 4.1772 4.7846 5.4736

16 1.0408 1.0831 1.1270 1.1726 1.2690 1.3728 1.4845 1.6047 1.8730 2.1829 2.5404 2.9522 3.4259 3.9703 4.5950 5.3109 6.1304

17 1.0434 1.0885 1.1354 1.1843 1.2880 1.4002 1.5216 1.6528 1.9479 2.2920 2.6928 3.1588 3.7000 4.3276 5.0545 5.8951 6.8660

18 1.0460 1.0939 1.1440 1.1961 1.3073 1.4282 1.5597 1.7024 2.0258 2.4066 2.8543 3.3799 3.9960 4.7171 5.5599 6.5436 7.6900

19 1.0486 1.0994 1.1525 1.2081 1.3270 1.4568 1.5987 1.7535 2.1068 2.5270 3.0256 3.6165 4.3157 5.1417 6.1159 7.2633 8.6128

20 1.0512 1.1049 1.1612 1.2202 1.3469 1.4859 1.6386 1.8061 2.1911 2.6533 3.2071 3.8697 4.6610 5.6044 6.7275 8.0623 9.6463

21 1.0538 1.1104 1.1699 1.2324 1.3671 1.5157 1.6796 1.8603 2.2788 2.7860 3.3996 4.1406 5.0338 6.1088 7.4002 8.9492 10.8038

22 1.0565 1.1160 1.1787 1.2447 1.3876 1.5460 1.7216 1.9161 2.3699 2.9253 3.6035 4.4304 5.4365 6.6586 8.1403 9.9336 12.1003

23 1.0591 1.1216 1.1875 1.2572 1.4084 1.5769 1.7646 1.9736 2.4647 3.0715 3.8197 4.7405 5.8715 7.2579 8.9543 11.0263 13.5523

24 1.0618 1.1272 1.1964 1.2697 1.4295 1.6084 1.8087 2.0328 2.5633 3.2251 4.0489 5.0724 6.3412 7.9111 9.8497 12.2392 15.1786

25 1.0644 1.1328 1.2054 1.2824 1.4509 1.6406 1.8539 2.0938 2.6658 3.3864 4.2919 5.4274 6.8485 8.6231 10.8347 13.5855 17.0001

30 1.0778 1.1614 1.2513 1.3478 1.5631 1.8114 2.0976 2.4273 3.2434 4.3219 5.7435 7.6123 10.0627 13.2677 17.4494 22.8923 29.9599

35 1.0913 1.1907 1.2989 1.4166 1.6839 1.9999 2.3732 2.8139 3.9461 5.5160 7.6861 10.6766 14.7853 20.4140 28.1024 38.5749 52.7996

40 1.1050 1.2208 1.3483 1.4889 1.8140 2.2080 2.6851 3.2620 4.8010 7.0400 10.2857 14.9745 21.7245 31.4094 45.2593 65.0009 93.0510

50 1.1330 1.2832 1.4530 1.6446 2.1052 2.6916 3.4371 4.3839 7.1067 11.4674 18.4202 29.4570 46.9016 74.3575 117.3909 184.5648 289.0022

Future Value of $1

Periods
Rate per period
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ตารางท่ี 11.5 Future Value of an Annuity of $1 per period for n Periods (FVIFAi,n) 

 

0.25% 0.50% 0.75% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00%

1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

2 2.0025 2.0050 2.0075 2.0100 2.0150 2.0200 2.0250 2.0300 2.0400 2.0500 2.0600 2.0700 2.0800 2.0900 2.1000 2.1100 2.1200

3 3.0075 3.0150 3.0226 3.0301 3.0452 3.0604 3.0756 3.0909 3.1216 3.1525 3.1836 3.2149 3.2464 3.2781 3.3100 3.3421 3.3744

4 4.0150 4.0301 4.0452 4.0604 4.0909 4.1216 4.1525 4.1836 4.2465 4.3101 4.3746 4.4399 4.5061 4.5731 4.6410 4.7097 4.7793

5 5.0251 5.0503 5.0756 5.1010 5.1523 5.2040 5.2563 5.3091 5.4163 5.5256 5.6371 5.7507 5.8666 5.9847 6.1051 6.2278 6.3528

6 6.0376 6.0755 6.1136 6.1520 6.2296 6.3081 6.3877 6.4684 6.6330 6.8019 6.9753 7.1533 7.3359 7.5233 7.7156 7.9129 8.1152

7 7.0527 7.1059 7.1595 7.2135 7.3230 7.4343 7.5474 7.6625 7.8983 8.1420 8.3938 8.6540 8.9228 9.2004 9.4872 9.7833 10.0890

8 8.0704 8.1414 8.2132 8.2857 8.4328 8.5830 8.7361 8.8923 9.2142 9.5491 9.8975 10.2598 10.6366 11.0285 11.4359 11.8594 12.2997

9 9.0905 9.1821 9.2748 9.3685 9.5593 9.7546 9.9545 10.1591 10.5828 11.0266 11.4913 11.9780 12.4876 13.0210 13.5795 14.1640 14.7757

10 10.1133 10.2280 10.3443 10.4622 10.7027 10.9497 11.2034 11.4639 12.0061 12.5779 13.1808 13.8164 14.4866 15.1929 15.9374 16.7220 17.5487

11 11.1385 11.2792 11.4219 11.5668 11.8633 12.1687 12.4835 12.8078 13.4864 14.2068 14.9716 15.7836 16.6455 17.5603 18.5312 19.5614 20.6546

12 12.1664 12.3356 12.5076 12.6825 13.0412 13.4121 13.7956 14.1920 15.0258 15.9171 16.8699 17.8885 18.9771 20.1407 21.3843 22.7132 24.1331

13 13.1968 13.3972 13.6014 13.8093 14.2368 14.6803 15.1404 15.6178 16.6268 17.7130 18.8821 20.1406 21.4953 22.9534 24.5227 26.2116 28.0291

14 14.2298 14.4642 14.7034 14.9474 15.4504 15.9739 16.5190 17.0863 18.2919 19.5986 21.0151 22.5505 24.2149 26.0192 27.9750 30.0949 32.3926

15 15.2654 15.5365 15.8137 16.0969 16.6821 17.2934 17.9319 18.5989 20.0236 21.5786 23.2760 25.1290 27.1521 29.3609 31.7725 34.4054 37.2797

16 16.3035 16.6142 16.9323 17.2579 17.9324 18.6393 19.3802 20.1569 21.8245 23.6575 25.6725 27.8881 30.3243 33.0034 35.9497 39.1899 42.7533

17 17.3443 17.6973 18.0593 18.4304 19.2014 20.0121 20.8647 21.7616 23.6975 25.8404 28.2129 30.8402 33.7502 36.9737 40.5447 44.5008 48.8837

18 18.3876 18.7858 19.1947 19.6147 20.4894 21.4123 22.3863 23.4144 25.6454 28.1324 30.9057 33.9990 37.4502 41.3013 45.5992 50.3959 55.7497

19 19.4336 19.8797 20.3387 20.8109 21.7967 22.8406 23.9460 25.1169 27.6712 30.5390 33.7600 37.3790 41.4463 46.0185 51.1591 56.9395 63.4397

20 20.4822 20.9791 21.4912 22.0190 23.1237 24.2974 25.5447 26.8704 29.7781 33.0660 36.7856 40.9955 45.7620 51.1601 57.2750 64.2028 72.0524

21 21.5334 22.0840 22.6524 23.2392 24.4705 25.7833 27.1833 28.6765 31.9692 35.7193 39.9927 44.8652 50.4229 56.7645 64.0025 72.2651 81.6987

22 22.5872 23.1944 23.8223 24.4716 25.8376 27.2990 28.8629 30.5368 34.2480 38.5052 43.3923 49.0057 55.4568 62.8733 71.4027 81.2143 92.5026

23 23.6437 24.3104 25.0010 25.7163 27.2251 28.8450 30.5844 32.4529 36.6179 41.4305 46.9958 53.4361 60.8933 69.5319 79.5430 91.1479 104.6029

24 24.7028 25.4320 26.1885 26.9735 28.6335 30.4219 32.3490 34.4265 39.0826 44.5020 50.8156 58.1767 66.7648 76.7898 88.4973 102.1742 118.1552

25 25.7646 26.5591 27.3849 28.2432 30.0630 32.0303 34.1578 36.4593 41.6459 47.7271 54.8645 63.2490 73.1059 84.7009 98.3471 114.4133 133.3339

30 31.1133 32.2800 33.5029 34.7849 37.5387 40.5681 43.9027 47.5754 56.0849 66.4388 79.0582 94.4608 113.283 136.308 164.494 199.021 241.333

35 36.5292 38.1454 39.8538 41.6603 45.5921 49.9945 54.9282 60.4621 73.6522 90.3203 111.435 138.237 172.317 215.711 271.024 341.590 431.663

40 42.0132 44.1588 46.4465 48.8864 54.2679 60.4020 67.4026 75.4013 95.0255 120.800 154.762 199.635 259.057 337.882 442.593 581.826 767.091

50 53.1887 56.6452 60.3943 64.4632 73.6828 84.5794 97.4843 112.797 152.667 209.348 290.336 406.529 573.770 815.084 1163.909 1668.771 2400.018

Future Value of Ordinary Annuity (annuity in arrears - end of period payments)

Periods
Rate per period
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. นางสาวรชตซื้อกองทุนระยะยาวเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 25X1 จํานวน 200,000 บาท โดยมี
อัตราผลตอบแทนเท่ากับ 8% ต่อปี อยากทราบว่านายธนาจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจํานวน
เท่ากับเท่าใด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 

 

ให้ท า แสดงการคํานวณจํานวนเงินท่ีจะได้รับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 

 

ข้อ 2. นายณัฐนําเงินไปฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจําเม่ือวันที่ 1 มกราคม 25X1 จํานวน 
500,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 4.5 % ต่อปี อยากทราบว่านายณัฐจะได้รับเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยจํานวนเท่ากับเท่าใด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25X5 

 

ให้ท า แสดงการคํานวณจํานวนเงินท่ีจะได้รับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25X5 

 

ข้อ 3. นายอเนกนําเงินไปฝากธนาคารโดยในอีก 5 ปีข้างหน้าจะได้รับเงินเท่ากับ 450,000 บาท 
โดยธนาคารแห่งนี้มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 3.5% ต่อปี อยากทราบว่าเงินที่นายเอนกขอรับใน
วันน้ีจะเป็นเงินจํานวนเท่าใด 

 

ให้ท า แสดงการคํานวณเพื่อหาจํานวนเงินท่ีจะได้รับในวันน้ี 

 

ข้อ 4. นายประชานําเงินไปลงทุนซ้ือหุ้น โดยในอีก 10 ปีข้างหน้าจะได้รับเงินเท่ากับ 1,500,000 
บาท โดยอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยจากการลงทุนในหุ้นเท่ากับ 12% ต่อปี อยากทราบว่าเงินที่
นายเอนกขอรับในวันน้ีจะเป็นเงินจํานวนเท่าใด 

 

ให้ท า แสดงการคํานวณเพื่อหาจํานวนเงินท่ีจะได้รับในวันน้ี 
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ข้อ 5. บริษัท หอมหม่ืนลี้ จํากัด กําลังตัดสินใจว่าจะซื้อเครื่องจักรเพื่อนํามาใช้ผลิตสินค้า ซึ่ง
เครื่องจักรนี้สามารถนํามาใช้แทนแรงงานคนได้ โดยมีราคาทุน 250,000 บาท ประมาณอายุการ
ใช้งาน 5 ปี เม่ือสิ้นสุดอายุการใช้งานแล้ว คาดว่าจะขายได้ 20,000 บาท บริษัทคํานวณค่าเสื่อม
ราคาโดยใช้วิธีเส้นตรง และคาดว่าจะมีรายได้และต้นทุนการผลิตสําหรับโครงการลงทุนนี้ ดังนี้  
                                                                             หน่วย : บาท 

รายได้       500,000 

หัก ต้นทุนขาย      170,000 

กําไรขั้นต้น      330,000 

หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  55,000 

     ค่าเสื่อมราคา      12,000   67,000 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักภาษี   263,000 

หัก ภาษีเงินได้ 20%       52,600 

กําไรสุทธิ      210,400 

   

ให้ท า คํานวณหาอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (ARR) 

 

ข้อ 6. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนของบริษัท ฟ้าคราม จํากัด 

เงินลงทุนตามโครงการ     300,000 บาท 

อายุของโครงการ              5 ป ี

กําไรสุทธิถัวเฉลี่ยต่อปี       85,000 บาท 

มูลค่าคงเหลือ        10,000 บาท 

อัตราผลตอบแทนขั้นต่ํา             12 % 

 

ให้ท า คํานวณหาอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย พร้อมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการนี้ 
 

ข้อ 7. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนของบริษัท ฟ้าใส จํากัด  
เงินลงทุนเริ่มแรกสําหรับอุปกรณ์การดําเนินงาน   100,000 บาท 

อายุการใช้งาน             10 ป ี

กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับแต่ละปีตลอดอายุการใช้งาน 20,000 บาท 

อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ต้องการเท่ากับ         10% 
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ให้ท า บริษัทควรตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ชนิดนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด โดยพิจารณาจากเครื่องมือที่
ใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน ดังนี้ 

1. ระยะเวลาคืนทุน 

2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
3. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

 

ข้อ 8. บริษัท สายน้ํา จํากัด กําลังพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการซื้อเครื่องจักรเพื่อ
นํามาใช้ในการผลิตสินค้าชนิดใหม่ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 2,000,000 บาท และคาดว่าจะมี
กระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการปีละ 400,000 บาท เป็นระยะเวลา 8 ปี บริษัทมี
นโยบายการใช้วิธีคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง  
 

ให้ท า 

1. ระยะเวลาคืนทุน 

2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
3. อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย 

4. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

 

ข้อ 9. บริษัท อุดรขนส่งโลจิสติก จํากัด กําลังพิจารณาลงทุนซื้อรถบรรทุกเพื่อขนส่งสินค้า ราคา
รถบรรทุกเท่ากับ 1,200,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี มูลค่าซาก 200,000 บาท และเม่ือ
นําเอารถบรรทุกมาใช้ดําเนินงานคาดว่าจะมีกระแสเงินสดสุทธิแต่ละปี ดังนี้  

ปีท่ี กระแสเงินสดสทุธิ (บาท) 
1 250,000 

2 300,000 

3 320,000 

4 350,000 

5 400,000 

 

ให้ท า 

1. คํานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของรถบรรทุก 

2. คํานวณอัตราผลตอบแทนภายใน 
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3. บริษัทควรเลือกลงทุนซื้อรถบรรทุกนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด ถ้าบริษัทต้องการ
ผลตอบแทนขั้นต่ํา 20 % จากการพิจารณาเครื่องมือที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนข้างต้น 

 

ข้อ 10. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลของบริษัท อเนกอนันต์ จํากัด 

เงินลงทุนเริ่มแรก   550,000 บาท 

อายุโครงการ    5 ปี 
อัตราคิดลด    10% 

กระแสเงินสดสุทธิแต่ละปี 
  ปีท่ี 1    180,000 บาท 

 ปีท่ี 2    200,000 บาท 

 ปีท่ี 3    220,000 บาท 

 ปีท่ี 4    250,000 บาท 

 ปีท่ี 5    270,000 บาท 

 

ให้ท า 

1. คํานวณหาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 

2. คํานวณหาดัชนีการทํากําไรสําหรับโครงการ 

3. จงวิเคราะห์ว่าโครงการนี้เหมาะสมที่บริษัทควรจะลงทุนหรือไม่ 
 

ข้อ 11. บริษัท พระนคร จํากัด กําลังพิจารณาที่จะเลือกลงทุนในโครงการ A และ โครงการ B 

โดยใช้ดัชนีการทํากําไรสําหรับโครงการทั้งสองโครงการ โดยมีข้อมูลเงินลงทุน กระแสเงินสด
สุทธิและมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ของแต่ละโครงการดังน้ี (หน่วย : บาท) 

          โครงการ A      โครงการ B 

เงินลงทุนเริ่มแรก   400,000 400,000 

มูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดสุทธิรวม 500,000 600,000 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ   100,000 200,000 

 

ให้ท า 

1. คํานวณหาดัชนีการทํากําไรสําหรับแต่ละโครงการ 

2. จงวิเคราะห์และอธิบายเหตุผลของการเลือกลงทุนของแต่ละโครงการ 
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ข้อ 12. ร้านหอมกรุ่น กําลังพิจารณาที่จะเลือกลงทุนในเค้กแบบใหม่ 2 แบบ คือ เค้กดอกไม้ 
และเค้กตุ๊กตา ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณการลงทุนแต่ละเภท ดังนี้  

หน่วย : บาท 

 เค้กดอกไม้ เค้กตุ๊กตา 

เงินลงทุนเริ่มแรก 50,000 80,000 

กระแสเงินสดสุทธิ   

     ปีท่ี 1 20,000 18,000 

     ปีท่ี 2 22,000 20,000 

     ปีท่ี 3 25,000 21,000 

     ปีท่ี 4 27,000 25,000 

     ปีท่ี 5 29,000 27,000 

อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ 10% 10% 

กําไรสุทธิถัวเฉลี่ย 35,000 45,000 

มูลค่าคงเหลือ 0 0 

 

ให้ท า 

1. จงคํานวณหาค่าต่อไปนี้ของแต่ละโครงการ 

1.1. อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย 

1.2. ระยะเวลาคืนทุน 

1.3. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
1.4. ดัชนีการทํากําไร 

2. จงวิเคราะห์และอธิบายเหตุผลว่ากิจการควรเลือกลงทุนในสินค้าชนิดใด เพราะเหตุใด 
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