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บทท่ี 3 

ข้อมลูต้นทุนเพ่ือการตดัสินใจ 
 

การตดัสนิใจเป็นหน้าที่พื้นฐานของการบรหิารจดัการ เช่น สนิคา้ประเภทใดที่จะนํามาขาย ควรใช้
วธิกีารผลติใด ควรมกีารเปลีย่นแปลงราคาอยา่งไร เป็นตน้ การตดัสนิใจจะเกีย่วขอ้งกบัทางเลอืกอยา่งน้อยสอง
ทางเลือกโดยการเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ของทางเลือกหน่ึงกบัต้นทุนและผลประโยชน์ของอีก
ทางเลอืกหน่ึง โดยใชต้น้ทุนทีแ่ตกต่างระหวา่งทางเลอืกเรยีกวา่ ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้ง (Relevant cost) ขอ้มลูของ
ตน้ทุน และผลประโยชน์จงึตอ้งแยกสว่นทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งออก เน่ืองจากตน้ทุนและผลประโยชน์ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งจะทํา
ใหผู้ต้ดัสนิใจเขา้ใจผดิ และการตดัสนิใจทีไ่ม่ดมีกัมผีลมาจากการนําขอ้มลูต้นทุนและผลประโยชน์ทีไ่ม่เกี่ยวขอ้ง
มาวเิคราะห ์ผูบ้รหิารทีด่จีะตอ้งสามารถแยกแยะตน้ทุนและผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจทัง้ภายในและ
ภายนอกกจิการ และประยุกตส์ารสนเทศใหเ้หมาะสมกบัการตดัสนิใจหลากหลายรปูแบบ ในบทน้ีกล่าวถงึหวัขอ้ 
ตน้ทุนกบัการตดัสนิใจ การตดัสนิใจกาํหนดราคาสนิคา้ และการประยกุตต์น้ทุนเพือ่การตดัสนิใจ ดงัน้ี 

 
1. ต้นทนุกบัการตดัสินใจ 

 
ตน้ทุนและผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้ง หมายถงึ ตน้ทุนและผลประโยชน์ทีแ่ตกต่างกนัในระหวา่งทางเลอืก 

เชน่ หากกาํลงัตดัสนิใจวา่จะไปดภูาพยนตร ์หรอืเชา่วดีโีอ ทางเลอืกทัง้สองทางมตีน้ทุนทีแ่ตกต่างกนั คอื ค่าบตัร
ดภูาพยนตรก์บัค่าเช่าวดีโีอตน้ทุนดงักล่าวเป็นตน้ทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจ หรอืบางครัง้เรยีกว่า ตน้ทุนที่
หลกีเลีย่งได ้(Avoidable cost) ตน้ทุนทีห่ลกีเลีย่งได ้หมายถงึ ตน้ทุนทีส่ามารถยกเลกิไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น
เมื่อมกีารตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกใดทางเลอืกหน่ึง ดงันัน้ ตน้ทุนทีห่ลกีเลีย่งไดจ้งึเป็นตน้ทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ตดัสนิใจ  

ตน้ทุนและผลประโยชน์ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจประกอบดว้ยตน้ทุนจม (Sunk cost) และตน้ทุน
อนาคตที่ไม่แตกต่างระหว่างทางเลือก ต้นทุนจมเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได ้
(Unavoidable cost) ไม่ว่าผูบ้รหิารจะตดัสนิใจเช่นใดกต็ามต้นทุนจมจะเหมอืนเดมิไม่ว่าทางเลอืกที่นํามา
พจิารณาจะมกีีท่างเลอืกกต็าม ดงันัน้ ตน้ทุนจมเป็นตน้ทุนทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ และสามารถตดัจากการ
วเิคราะห์ได้ ส่วนต้นทุนอนาคตที่แตกต่างกนัระหว่างทางเลือกเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องนํามาพจิารณาในการ
ตดัสนิใจ แต่ถา้ตน้ทุนอนาคตไมแ่ตกต่างระหวา่งทางเลอืกไมต่อ้งนํามาพจิารณา 

ตวัอย่าง บรษิทักาลเกลา้ จํากดั กําลงัตดัสนิใจวา่จะซือ้เครื่องจกัรใหมม่าแทนเครื่องจกัรเก่า ผลการ
วเิคราะหต์ลอดชว่งอายขุองเครือ่งจกัร 4 ปี เป็นดงัน้ี  

รายการ 
ตน้ทุนและผลประโยชน์ - ระยะเวลา 4 ปี 

เครือ่งจกัรเก่า เครือ่งจกัรใหม ่ ผลต่าง 
ขาย 2,000,000  2,000,000 - 
ตน้ทุนผนัแปร 1,380,000 1,200,000  180,000 
ราคาซือ้- เครือ่งจกัรใหม ่ - (200,000) (200,000) 
ราคาตามบญัช ี- เครือ่งจกัรเก่า (140,000)  (140,000) - 
ขายซากเครือ่งจกัรเก่า           -  90,000 90,000 
รายไดส้ทุธ ิ 480,000 550,000 70,000 
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จากตวัอยา่ง จะตอ้งพจิารณาตน้ทุนและผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ ซึง่อาจวเิคราะหโ์ดย
ตดัตน้ทุนและผลประโยชน์ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งออก ไดแ้ก่ 

1. ตน้ทุนรวม : ราคาตามบญัชขีองเครือ่งจกัรเก่า 140,000 บาท 
2. ตน้ทุนและผลประโยชน์ในอนาคตทีไ่มแ่ตกต่าง : รายไดจ้ากการขายในระยะเวลา 4 ปี เทา่กบั 

2,000,000 บาท 
สว่นตน้ทุนและผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ ประกอบดว้ย  

  1. ตน้ทุนผนัแปรทีล่ดลงจากการใชเ้ครือ่งจกัรใหม ่ 180,000 บาท 
 2. ราคาซือ้เครือ่งจกัรใหม ่200,000 บาท 
 3. รายไดจ้ากการขายซากเครือ่งจกัรเก่า 90,000 บาท  
 
2. การตดัสินใจกาํหนดราคาสินค้า 
 

การวิเคราะห์ในแต่ละวตัถุประสงค์จะนําข้อมูลต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคน์ัน้มาใช ้ ถา้วตัถุประสงคเ์ปลีย่นแปลงไปจะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลู เช่น การตดัสนิใจเลอืก
ระหวา่งการไปดภูาพยนตรก์บัการเช่าวดีโีอ ค่าเช่าหอ้งพกั เป็นตน้ทุนทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง แต่ถา้ตดัสนิใจเลอืกระหวา่ง
การซือ้บา้นกบัการเช่าหอ้งพกั ค่าเช่าหอ้งพกัจะถูกนํามาพจิารณา ดงันัน้ ผูว้เิคราะหต์อ้งระลกึถงึเสมอวา่ตอ้งใช้
ตน้ทุนทีแ่ตกต่างสาํหรบัวตัถุประสงคท์ีแ่ตกต่าง 

กจิการบางแห่งกําหนดราคาสนิค้าและบรกิารตามราคาตลาด เน่ืองจากสถานการณ์ดําเนินงานมี
ลกัษณะแขง่ขนั และเขา้สูต่ลาดทีส่นิคา้และบรกิารมอียู่แลว้ในตลาด ดงันัน้ ลูกคา้จะยอมรบัราคาตลาด และ
กจิการเองกต็อ้งการขายในราคาตลาด สนิคา้ทีม่กัจะพบการตัง้ราคาแบบน้ีคอื สนิคา้ทางการเกษตร แต่กจิการ
บางแห่งเผชญิกบัปญัหาการกําหนดราคา ถ้ากําหนดราคาสงูเกนิไปลูกคา้จะไม่ซื้อสนิคา้ แต่ถา้กําหนดราคาตํ่า
เกนิไปกจิการไมส่ามารถหารายไดม้าชดเชยตน้ทุน 

ปจัจุบนักจิการจะตอ้งพจิารณากาํหนดราคาสนิคา้และบรกิารภายในกจิการเอง เน่ืองจากกจิการบางแห่ง
มกีารกระจายอํานาจ โดยการจดัตัง้เป็นหน่วยงานยอ่ย ดงันัน้ เพื่อการดาํเนินงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ควรมกีาร
กําหนดราคาโอนระหว่างหน่วยงานขึน้ แต่ในบางครัง้กจิการอาจรวมศูนยบ์รกิารเป็นศูนยร์วมอํานาจ เพื่อการ
ประหยดั การทีห่น่วยงานมาขอใหบ้รกิารภายในจงึเกดิการคดิระบบราคาการใหบ้รกิารภายในหน่วยงานขึน้ ซึง่
แต่ละลกัษณะของการตัง้ราคาจะมขีอ้พจิารณาทีแ่ตกต่างกนั 

2.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการกาํหนดราคา 
ปจัจยัที่มผีลต่อการกําหนดราคาแยกออกเป็น 2 ส่วน คอื ปจัจยัภายในองค์กร ประกอบด้วย

วตัถุประสงค์ ส่วนผสมการตลาด ความแตกต่างสนิคา้ และ ต้นทุน ส่วนปจัจยัภายนอกองค์กรประกอบดว้ย 
ลูกค้า ความต้องการสนิค้าหรอืบรกิาร ภาวะเศรษฐกจิ รฐับาล จรยิธรรม การแข่งขนั และ ผู้ผลติ ผู้บรหิาร
ประเมนิวา่ปจัจยัภายในเป็นสิง่ทีอ่งคก์ารควบคุมได ้ แต่ปจัจยัภายนอกองคก์ารไม่สามารถควบคุมได ้อย่างไรก็
ตามนกับญัชบีรหิารจะเชื่อมโยงปจัจยัทัง้ภายในและภายนอกมาประกอบการตดัสนิใจ จุดสาํคญัของการตดัสนิใจ
กาํหนดราคาจะพจิารณาลกูคา้ คูแ่ขง่ขนั และตน้ทุน 

ลกูคา้ ผูบ้รหิารประเมนิลกูคา้เกีย่วกบัปญัหาการกําหนดราคา เน่ืองจากถา้ราคาสงูขึน้ลกูคา้อาจเปลีย่น
ใจซือ้สนิคา้จากคูแ่ขง่หรอืใชส้นิคา้ทดแทนแทน 

คู่แขง่ขนั ผูบ้รหิารประเมนิปฏกิริยิาของคู่แขง่ขนัต่อการกําหนดราคา เช่น ในสภาวะการแขง่ขนัสงู คู่
แขง่ขนัใชน้โยบายราคาตํ่า ซึ่งจะมอีทิธพิลต่อการกําหนดราคาของกจิการ แต่ถา้ไม่มคีู่แขง่การกําหนดราคาจะ
ขึน้กบักจิการ ดงันัน้ผูบ้รหิารจะตอ้งศกึษาคูแ่ขง่ในเรือ่งเทคโนโลย ีกาํลงัการผลติ และนโยบายการดาํเนินงานเพื่อ



  อนุรกัษ์  ทองสโุขวงศ ์: ขอ้มลูตน้ทุนเพือ่การตดัสนิใจ                                                                                           4 
 
 

 

คาดคะเนต้นทุน ขอ้มลูเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ในการประเมนินโยบายราคาของคู่แขง่ขนั นอกจากน้ีปจัจุบนั
สภาพการแขง่ขนัขยายเป็นการแขง่ขนัระดบัโลกผูบ้รหิารจงึตอ้งประเมนิตลาดภายในและต่างประเทศ 

ตน้ทุน ผูบ้รหิารกจิการตอ้งการกําหนดราคาทีส่งูกว่าตน้ทุน เน่ืองจากกําไรเป็นผลมาจากสว่นผสมที่
แตกต่างระหว่างราคากบัปรมิาณผลผลติทีข่าย ผูบ้รหิารใหน้ํ้าหนักความสาํคญัระหว่างลูกคา้ คู่แข่งขนั และ
ต้นทุนแตกต่างกนั กรณีตลาดแข่งขนัสมบูรณ์กจิการจะยอมรบัราคาตลาด ส่วนสภาพตลาดที่มกีารแข่งขนัไม่
สมบูรณ์ ผูบ้รหิารมบีทบาทในการกําหนดราคาโดยพจิารณาลูกคา้ประเมนิคุณค่าสนิคา้ นโยบายราคาของคู่
แขง่ขนัและตน้ทุนของสนิคา้ 

 
2.2 แนวคิดการกาํหนดราคาของนักเศรษฐศาสตร ์
การกาํหนดราคาตามแนวคดิของนกัเศรษฐศาสตรเ์ป็นไปตามอุปสงค ์(Demand) และอุปทาน (Supply) 

ของสนิคา้และบรกิาร ลกูคา้มอีทิธพิลต่อราคาโดยผา่นอุปสงค ์ตน้ทุนสะทอ้นภาพผ่านอุปทาน สว่นคู่แขง่ขนัเสนอ
ทางเลอืกหรอืสนิคา้ทดแทนซึง่มผีลต่ออุปสงคแ์ละราคา นกัเศรษฐศาสตรม์คีวามเหน็วา่ ถา้กจิการขึน้ราคาสนิคา้
จํานวนขายจะลดลง เน่ืองจากราคาเป็นผลสรุปของราคาที่สงูขึน้ต่อหน่วย แลกกบัจํานวนที่ขายลดลง ความ
อ่อนไหวของหน่วยทีข่ายต่อการเปลีย่นแปลงของราคาเรยีกวา่ ความยดืหยุน่ของอุปสงค ์(Elasticity of demand) 

ความยดืหยุน่ของอุปสงค ์ เป็นปจัจยัทีส่าํคญัในการกําหนดราคา การประเมนิค่าของความยดืหยุน่ของ
อุปสงค์ เป็นการวดัระดบัการเปลีย่นแปลงจํานวนหน่วยที่ขาย เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคา การ
คาํนวณเป็นดงัน้ี 

ความยดืหยุน่ของปรมิาณอุปสงค ์=  การเปลีย่นแปลงปรมิาณอุปสงค ์(%) 
                                                  การเปลีย่นแปลงของราคา(%) 

 หรอื 
ความยดืหยุน่ของรายรบัรวม =  การเปลีย่นแปลงของรายรบัรวม (%) 
                                            การเปลีย่นแปลงของราคา(%) 
ผลการคาํนวณคา่ความยดืหยุน่ของอุปสงคจ์ะไดค้า่ 3 ลกัษณะ คอื 
1. ความยดืหยุน่ของอุปสงค ์= 1 เรยีกวา่ unity หมายความวา่ การเปลีย่นแปลงในราคาจะมผีลทาํให้

เกดิการเปลีย่นแปลงในปรมิาณ แต่รายไดร้วมจะไมเ่ปลีย่นแปลง 
2. ความยดืหยุน่ของอุปสงค ์> 1 เรยีกวา่ elastic หมายความวา่ การลดราคาจะมผีลทาํใหป้รมิาณขาย

เพิม่ขึน้และรายไดร้วมเพิม่ขึน้ 
3. ความยดืหยุน่ของอุปสงค ์ < 1 เรยีกวา่ inelastic หมายความวา่ การเพิม่ราคาจะมผีลทาํใหป้รมิาณ

ขายลดลง แต่รายไดร้วมเพิม่ขึน้ 
การทีท่ราบถงึความยดืหยุน่ของอุปสงคข์องสนิคา้/บรกิาร ทาํใหผู้บ้รหิารสามารถกาํหนดนโยบายการตัง้

ราคาสนิคา้และบรกิาร รวมทัง้การปรบัเพิม่/ลดราคา ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
ตวัอย่าง ความยดืหยุน่ของสนิคา้ชนิดหน่ึงเป็นดงัน้ี 

ราคาต่อ 
กโิลกรมั (บาท) 

ปรมิาณทีต่อ้งการ 
ทัง้หมด (กก.) 

รายไดร้วม 
(บาท) 

ความยดืหยุน่ของ 
ปรมิาณอุปสงค ์

ความยดืหยุน่ของ 
รายรบัรวม 

10 16,000 160,000 - - 
20 (+100%) 9,000 (-44%) 180,000 (+13%) .44 (inelastic) .13 (inelastic) 
30 (+50%) 4,000 (-56%) 120,000 (-33%) 1.10 (elastic) .67 (inelastic) 
40 (+33%) 2,000 (-50%) 80,000 (-33%) 1.50 (elastic) 1.00 (unity) 
50 (+25%) 1,000 (-50%) 50,000 (-38%) 2.00 (elastic) 1.50 (elastic) 
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2.3 การตัง้ราคาสินค้าและบริการ 
กจิการทีผ่ลติภณัฑท์ี่มลีกัษณะเฉพาะหรอืกลุ่มลูกคา้พเิศษไม่เน้นปรมิาณการขาย มกัเป็นกจิการทีค่ดิ

อตัราผลกาํไรคงที ่ซึง่เป็นทีย่อมรบักนัในอุตสาหกรรมนัน้ และโดยปกตคิูแ่ขง่ไมใ่ชก้ลยุทธก์ารลดราคา กจิการทีม่ ี
ลกัษณะเชน่น้ีโดยทัว่ไปกาํหนดราคาแบบตน้ทุนบวก ซึง่คาํนวณจาก 
 

ราคาขาย = ตน้ทุน + (อตัรารอ้ยละกาํไรทีต่อ้งการ x ตน้ทุน) 
 
 

ราคาขายจะเกี่ยวพนักบัตน้ทุน และอตัรารอ้ยละกําไรทีต่อ้งการ ซึ่งทางการตลาดจะเรยีกว่า สว่นบวก
เพิม่ (Mark up) ตน้ทุนทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณมมีากมายหลายประเภท ซึง่กจิการแต่ละแห่งอาจกําหนดขึน้ให้
สอดคลอ้งและเหมาะสมกบักลยุทธข์องการกําหนดราคา เช่น ตน้ทุนผนัแปร กบัตน้ทุนเตม็ (Variable and Full 
absorption costing) ซึง่ตน้ทุนผนัแปรจะพจิารณาเฉพาะตน้ทุนผนัแปร แต่ตน้ทุนเตม็ หมายถงึตน้ทุนทัง้หมดทัง้
ตน้ทุนผนัแปร และตน้ทุนคงที ่หรอื ตน้ทุนจรงิกบัตน้ทุนมาตรฐาน (Actual and Standard costing) ซึง่เป็นการ
พจิารณาถงึความมปีระสทิธภิาพของการทาํงาน โดยตน้ทุนจรงิเป็นตน้ทุนทีเ่กดิตามสภาพการดาํเนินงานจรงิ แต่
ตน้ทุนมาตรฐานหมายถงึตน้ทุนทีไ่ดจ้ดัทาํขึน้ภายใตเ้งือ่นไขการทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพ เป็นตน้ 

การประเมนิอตัรากําไร กจิการอาจกําหนดอตัรากําไรตามอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั กําหนดตาม
ประเพณีทีเ่คยทํามา กําหนดตามทีก่จิการตอ้งการ หรอืกําหนดบนพืน้ฐานการคาดคะเนแนวทางของคู่แขง่ขนั 
อยา่งไรกต็ามอตัรากําไรทีก่ําหนดตอ้งสามารถครอบคลุมค่าใชจ้่ายในการขายและบรกิาร และอตัราผลตอบแทน
การลงทุนทีต่อ้งการ การกาํหนดราคาสนิคา้จากสว่นบวกเพิม่ สามารถทาํไดห้ลายระดบั ไดแ้ก่ 

 1) ตน้ทุนบวกจากตน้ทุนรวม (Total cost concepts) กําไรทีต่อ้งการ (Mark up) จะคาํนวณ
จากยอดรวมทัง้หมดประกอบไปดว้ยตน้ทุนการผลติ ค่าใชจ้่ายในการขาย และค่าใชจ้่ายในการบรหิาร แสดงเป็น
สมการไดด้งัน้ี 

อตัรากาํไร (mark up) ทีต่อ้งการ = กาํไรทีต่อ้งการ/ตน้ทุนรวม 
 

ตวัอย่าง บรษิทัปรทิรรศการ จาํกดั มตีน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจาํหน่ายสนิคา้ 100,000 หน่วยดงัน้ี 
 คา่ใชจ้า่ยผนัแปร: 

วตัถุดบิทางตรง      3.00 บาท/หน่วย 
คา่แรงงานทางตรง    10.00 บาท/หน่วย 
คา่ใชจ้า่ยในการผลติ     1.50 บาท/หน่วย 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร      1.50 บาท/หน่วย 
 รวมตน้ทุนผนัแปร   16.00 บาท/หน่วย 

คา่ใชจ้า่ยคงที:่ 
ตน้ทุนการผลติ    50,000 บาท 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร    20,000 บาท 

ทัง้น้ี ลงทุนในสนิทรพัยท์ัง้สิน้ 800,000 บาท โดยคาดวา่จะไดร้บัผลตอบแทนรอ้ยละ 20 
 
การกาํหนดราคาสนิคา้แสดงไดด้งัน้ี 
คา่ใชจ้า่ยผนัแปร (16.00 x 100,000)   1,600,000 บาท 
คา่ใชจ้า่ยคงที:่ 

ตน้ทุนการผลติ        50,000 บาท 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร        20,000 บาท 
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ตน้ทุนรวมทัง้สิน้    1,670,000 บาท 
ตน้ทุนรวมต่อหน่วย (1,670,000/100,000)       16.70 บาท/หน่วย 
กาํไร/ผลตอบแทนทีต่อ้งการ (800,000 x 20%)    160,000 บาท 
อตัราสว่นบวกเพิม่ (160,000/1,670,000)    9.58083% 
สว่นบวกเพิม่ต่อหน่วย (16.70 x 9.58083%)         1.60 บาท/หน่วย 

ราคาขาย           18.30 บาท/หน่วย 
 
 2) ตน้ทุนบวกจากตน้ทุนผลติภณัฑ ์(Product cost concepts) กําไรทีต่อ้งการ (Mark up) จะ

คาํนวณจากยอดรวมเฉพาะสว่นของตน้ทุนผลติภณัฑเ์ทา่นัน้ แสดงเป็นสมการไดด้งัน้ี 
 

อตัรากาํไร (mark up) ทีต่อ้งการ = กาํไรทีต่อ้งการ + คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 
                                                            ตน้ทุนผลติภณัฑ ์

 

ตวัอย่าง จากตวัอยา่งเดมิการกาํหนดราคาสนิคา้แสดงไดด้งัน้ี 
วตัถุดบิทางตรง (3 x 100,000)       300,000 บาท 
คา่แรงงานทางตรง (10 x 100,000)               1,000,000 บาท 
คา่ใชจ้า่ยในการผลติ:  
   คา่ใชจ้า่ยในการผลติผนัแปร (1.5 x 100,000)    150,000 บาท 
   คา่ใชจ้า่ยในการผลติคงที ่                               50,000 บาท 

รวมตน้ทุนผลติภณัฑ ์    1,500,000 บาท 
ตน้ทุนผลติภณัฑต่์อหน่วย (1,500,000/100,000)                   15 บาท/หน่วย 
กาํไร/ผลตอบแทนทีต่อ้งการ (800,000 x 20%)     160,000 บาท 
อตัราสว่นบวกเพิม่ {[160,000+(100,000x1.5%)+20,000]/1,500,000}     22% 
สว่นบวกเพิม่ต่อหน่วย (15.00 x 22%)           3.3 บาท/หน่วย 

ราคาขาย                 18.30 บาท/หน่วย 
 
 3) ตน้ทุนบวกจากค่าใชจ้่ายผนัแปร (Variable cost concepts) กําไรทีต่อ้งการ (Mark up) จะ

คาํนวณจากยอดรวมเฉพาะสว่นของคา่ใชจ้า่ยผนัแปรเทา่นัน้ แสดงเป็นสมการไดด้งัน้ี 
 

อตัรากาํไร (mark up) ทีต่อ้งการ = กาํไรทีต่อ้งการ + คา่ใชจ้า่ยคงที ่
                                                   คา่ใชจ้า่ยผนัแปร 

 

ตวัอย่าง จากตวัอยา่งเดมิการกาํหนดราคาสนิคา้แสดงไดด้งัน้ี 
วตัถุดบิทางตรง (3 x 100,000)       300,000 บาท 
คา่แรงงานทางตรง (10 x 100,000)               1,000,000 บาท 
คา่ใชจ้า่ยในการผลติผนัแปร (1.5 x 100,000)      150,000 บาท 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารผนัแปร (1.5 x 100,000)    150,000 บาท 

รวมคา่ใชจ้า่ยผนัแปร    1,600,000 บาท 
ตน้ทุนผลติภณัฑต่์อหน่วย (1,600,000/100,000)                          16 บาท/หน่วย 
กาํไร/ผลตอบแทนทีต่อ้งการ (800,000 x 20%)     160,000 บาท 
อตัราสว่นบวกเพิม่ [(160,000+50,000+20,000)/1,600,000]           14.375% 
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สว่นบวกเพิม่ต่อหน่วย (16.00 x 14.375%)          2.30 บาท/หน่วย 
ราคาขาย                 18.30 บาท/หน่วย 

 
งบการเงนิบางสว่นจะแสดงดงัน้ี 
ขาย (100,000 x 18.30)        1,830,000 
คา่ใชจ้า่ย: 
  คา่ใชจ้า่ยผนัแปร (16.00 x 100,000)  1,600,000 
  คา่ใชจ้า่ยคงที:่ 

ตน้ทุนการผลติ   50,000  
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร   20,000     70,000   1,670,000 

กาํไรจากการดาํเนินงาน           160,000 
 
การกําหนดราคาแบบต้นทุนบวกเป็นวธิกีารที่ง่าย และเป็นที่เขา้ใจของผูบ้รหิารเน่ืองจากการคํานวณ

ประกอบดว้ย ตน้ทุน และอตัรากําไร ซึง่ผูบ้รหิารตอ้งตดัสนิใจเกีย่วกบัประเภทตน้ทุน ทีต่อ้งการนํามาวเิคราะห์
และอตัรากําไรทีต่อ้งการ แต่วธิกีารน้ีมจีุดบกพรอ่งคอื ละเลยความตอ้งการของลกูคา้แต่สนใจวา่กจิการตอ้งการ
กาํไรเทา่ใดแทน ขอ้ดขีองการกาํหนดราคาแบบตน้ทุนบวก คอื เป็นวธิกีารทีง่า่ย และเป็นราคาทีส่รา้งความมัน่ใจ
ใหแ้ก่กจิการว่าจะไดผ้ลตอบแทนที่ต้องการ ส่วนขอ้เสยีของการกําหนดราคาแบบต้นทุนบวก คอื เป็นวธิกีารที่
กระตุน้คูแ่ขง่ขนัใหเ้ขา้สูต่ลาดเน่ืองจากผลกาํไรเป็นแรงจงูใจ จงึอาจก่อใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยทางการตลาดสงู 

 
2.4 การตัง้ราคาแบบต้นทนุเป้าหมาย 
การกําหนดราคาสนิคา้/บรกิารทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ตัง้อยูเ่ป็นขอ้สมมตฐิานวา่ทราบตน้ทุนและพรอ้มทีจ่ะ

สง่สนิคา้/บรกิารไปขาย ถา้กําหนดราคาเรยีบรอ้ยแลว้ แต่มหีลายสถานการณ์ทีเ่กดิภาวะตรงกนัขา้มคอื กจิการ
ทราบราคาขายแลว้จงึมาพฒันาสนิคา้/บรกิาร กจิการจะต้องพยายามสรา้งผลกําไรจากขอ้จํากดัราคา ดงันัน้ 
ตน้ทุนกลายเป็นปจัจยัวกิฤตทีก่จิการจะตอ้งทาํใหไ้ด ้เรยีกวา่ ตน้ทุนเป้าหมาย (Target costing) ตน้ทุนเป้าหมาย 
คอื กระบวนการตดัสนิตน้ทุนสงูสุดทีย่อมใหใ้นการผลติสนิคา้ใหม ่และทาํกําไรใหไ้ดต้ามตอ้งการ การคาํนวณ
เป็นดงัน้ี 

ตน้ทุนเป้าหมาย = ราคาขายทีค่าดหวงั - กาํไรทีต่อ้งการ 

แนวคดิต้นทุนเป้าหมายเกดิขึน้จากการยอมรบัความสําคญัของตลาดและต้นทุน กจิการส่วนใหญ่
ยอมรบัวา่ความสามารถในการกาํหนดราคาลดลง ระบบตลาดเป็นตวัควบคุมราคา ดงันัน้ การคาดคะเนราคาจาก
ตลาด ทําใหส้ามารถกําหนดตน้ทุนเป้าหมาย ซึ่งตน้ทุนสว่นมากถูกกําหนดในขัน้ตอนการออกแบบผลติภณัฑ ์
เมื่อวางแผนสนิคา้แลว้นําเขา้สูร่ะบบการผลติการลดตน้ทุนจะเกดิไดย้าก การกําหนดตน้ทุนจะอยูใ่นช่วงของการ
ออกแบบ จงึพยายามกาํหนดวธิกีารผลติทีง่า่ย ใชช้ิน้สว่นทีไ่มแ่พง และมคีวามเชื่อถอืได ้

ตวัอย่าง บรษิทัอารายาออยล์ิ้ง จํากดั วางแผนการขายน้ํามนัพชื ซึ่งเป็นสนิคา้ควบคุมราคาโดย
กระทรวงพาณิชย ์ราคาขายน้ํามนัพชืขวดละ 47 บาท บรษิทัคาดวา่จะขายได ้25,000 ขวด โดยบรษิทัลงทุน 
1,000,000 บาท อตัราผลตอบแทนการลงทุนทีต่อ้งการ 15% ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารปีละ 275,000 บาท 
การคาํนวณตน้ทุนตามเป้าหมายเป็นดงัน้ี 
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ราคาขาย (47 บาท x 25,000 ขวด)   1,175,000 
หกั คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 275,000   
ผลตอบแทนการลงทุน (15% ของ 1,000,000 บาท) 150,000 425,000 
ตน้ทุนการผลติตามเป้าหมาย  750,000 
ตน้ทุนการผลติตามเป้าหมายต่อหน่วย (750,000 บาท / 25,000 ขวด)    30.00 

 
ผลจากการวเิคราะหผ์ูบ้รหิารจะนําตน้ทุนการผลติตามเป้าหมายไปวางแผนวา่ ควรจะกาํหนดตน้ทุนการ

ผลติเชน่ใด จงึจะอยูใ่นกรอบ 750,000 บาท ซึง่จะสง่ผลใหก้จิการมกีาํไร (ผลตอบแทน) รอ้ยละ 15 ตามตอ้งการ 
 
2.5 การตัง้ราคาเพ่ือรบัคาํสัง่ซ้ือพิเศษ 
การตดัสนิใจกําหนดราคา จะเกีย่วพนักบัระยะเวลาว่ากจิการตอ้งการใชน้โยบายราคาในระยะสัน้หรอื

ระยะยาว การตดัสนิใจกําหนดราคาระยะสัน้จะรวมถงึการรบัคําสัง่ซื้อพเิศษซึ่งจะรบัเพยีงครัง้เดยีว และการ
ปรบัปรุงสว่นผสมสนิคา้และปรมิาณการผลติเพื่อเขา้สูต่ลาดแขง่ขนั สว่นการตดัสนิใจกําหนดราคาระยะยาวเป็น
การกําหนดราคาสนิคา้ทีเ่กีย่วกบัวตัถุดบิทีม่กีารซื้อขายล่วงหน้า เช่น เหลก็ น้ํามนั เป็นตน้ ทัง้น้ีจะเสนอเฉพาะ
การกาํหนดราคาระยะสัน้ คอื การตัง้ราคาเพือ่รบัคาํสัง่ซือ้พเิศษ 

ตวัอย่าง บรษิทัคาเฟอนีไนซ ์จาํกดั ดาํเนินงานผลติกาแฟกระป๋อง กําลงัการผลติเดอืนละ 1,000,000 
กล่อง (1 กล่องบรรจุ 6 กระป๋อง) กจิการใชก้ําลงัการผลติเดอืนละ 600,000 กล่อง ราคาขายกล่องละ 90 บาท 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ตน้ทุนผนัแปร และตน้ทุนคงที ่(ระดบัการผลติที ่600,000 กลอ่งต่อเดอืน) เป็นดงัน้ี 

   ตน้ทุนผนัแปร/กลอ่ง ตน้ทุนคงที/่กลอ่ง ตน้ทุนรวม/กล่อง 
ตน้ทุนผลติ :       
   วตัถุดบิทางตรง 7  7 
   บรรจุภณัฑ ์ 18  18 
   แรงงานทางตรง 4  4 

 

 ตน้ทุนผนัแปร/กลอ่ง ตน้ทุนคงที/่กลอ่ง ตน้ทุนรวม/กล่อง 
   คา่ใชจ้า่ยในการผลติ 6 13 19 
     รวม 35 13 49 
ตน้ทุนการตลาด 5 16 21 
ตน้ทุนการขนสง่ 9 8 17 

ตน้ทุนรวม 49 37 86 
 
ค่าใชจ้่ายในการผลติผนัแปรกล่องละ 6 บาท คอื ตน้ทุนของไฟฟ้า และสาธารณูปโภค สว่นค่าใชจ้่ายใน

การผลติคงที ่ประกอบดว้ย 
คา่ใชจ้่ายการผลติ ระดบัการผลติ 600,000 กลอ่ง ต่อกลอ่ง 

  คา่เสือ่มราคาและตน้ทนุสนบัสนุนการผลติ 3,000,000 5 
  การจดัหาวตัถุดบิ  600,000 1 
  เงนิเดอืนผูค้วบคมุงาน  1,800,000 3 
  การควบคมุทางวศิวกรรม 2,400,000 4 

รวม 7,800,000 13 
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บรษิทัดาราราย จาํกดั กําลงัสรา้งโรงงานผลติกาแฟทีป่ระเทศมาเลเซยี โรงงานน้ีคาดวา่จะเปิดไดใ้นอกี 
4 เดอืน แต่ผูจ้ดัการตอ้งการทดลองตลาด โดยคาดวา่จะขายไดเ้ดอืนละ 250,000 กล่อง ในช่วงเวลา 4 เดอืน 
ก่อนเปิดโรงงานจรงิ บรษิทัดารารายจํากดั ตดิต่อมายงักจิการและบรษิทัอื่นอกี 2 แห่ง เพื่อขอขอ้เสนอราคา 
ผูบ้รหิารบรษิทัคาเฟอนีไนซ์ จํากดั ต้องการรบัขอ้เสนอน้ี เพื่อจะทําใหก้ําลงัการผลติเพิม่ขึน้ โดยคาดว่าจะมี
ตน้ทุน การจดัหาวตัถุดบิ 100,000 บาท และเงนิเดอืนผูค้วบคุมงาน 200,000 บาท เพิม่ขึน้ นอกจากน้ียงัทราบ
วา่บรษิทัอื่นทีจ่ะเสนอราคาแขง่ขนัเป็นบรษิทัทีม่ปีระสทิธภิาพการผลติอย่างด ีและคาดว่าจะเสนอราคาทีต่ํ่ากว่า
กลอ่งละ 45 บาท การกาํหนดราคาเพือ่รบัคาํสัง่ซือ้พเิศษวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

วตัถุดบิทางตรง (250,000 กลอ่ง x 7 บาท)  1,750,000 
บรรจุภณัฑ ์(250,000 กลอ่ง x 18 บาท)   4,500,000 
คา่แรงงานทางตรง (250,000 กลอ่ง x 4 บาท)   1,000,000 
คา่ใชจ้า่ยในการผลติผนัแปร (250,000 กลอ่ง x 6 บาท)   1,500,000 
คา่ใชจ้า่ยในการผลติคงที ่:     
   การจดัหาวตัถุดบิ 100,000   
   เงนิเดอืนผูค้วบคุมงาน 200,000  300,000 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ  9,050,000 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งต่อกล่อง (9,050,000 บาท / 250,000 กลอ่ง)   36.20 

 

 การพจิารณาการรบัคาํสัง่ซือ้พเิศษตามตวัอยา่งน้ี คอื ทุกราคาทีส่งูกวา่ 36.20 บาทต่อกล่อง กจิการควร
เสนอเป็นราคาประมลูได ้ เน่ืองจากกจิการจะมกีําไรเพิม่มากขึน้ เช่น ถา้กจิการเสนอราคากล่องละ 40 บาท และ
ไดร้บัการยอมรบั กจิการจะมกีาํไรเพิม่ขึน้ 950,000 บาท [250,000 กลอ่ง (40 บาท - 36.20 บาท)] อยา่งไรกต็าม 
การกาํหนดราคาประมลูจะตอ้งคาดคะเนการกาํหนดราคาของคูแ่ขง่ทางธุรกจิดว้ยวา่จะเสนอราคาในระดบัใด 

 
2.6 นโยบายการกาํหนดราคา 
การกําหนดราคาจะมผีลต่อปจัจยัหลายประการของกจิการทัง้ปจัจยัภายในและภายนอก ทัง้ยงัสะทอ้น

การดาํรงอยูข่องกจิการในระยะสัน้และระยะยาว ดงันัน้ การกาํหนดราคาจะตอ้งนําปจัจยัเรือ่งระยะเวลาเขา้มาเป็น
สว่นประกอบการตดัสนิใจดว้ย ถา้กจิการมุง่เน้นนโยบายการกําหนดราคาระยะยาว ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิการสรา้ง
เสถยีรภาพทางราคา (Price stability) ทาํใหก้จิการสรา้งความต่อเน่ืองของการดําเนินงาน เน่ืองจากมผีลกําไร
อยา่งเพยีงพอมาลงทุนอยา่งสมํ่าเสมอ แนวคดิแบบตน้ทุนบวกหรอืตน้ทุนเป้าหมาย จะถูกนํามาเป็นวธิวีเิคราะห์
เพือ่กาํหนดราคา 

ถา้กจิการมุ่งเน้นนโยบายการกําหนดราคาระยะสัน้เพื่อแกไ้ขสถานการณ์บางประการ เช่น กําลงัการ
ผลติเหลอือยู ่สภาวะเศรษฐกจิบางชว่งทีม่ปีญัหา เป็นตน้ การกําหนดราคาแบบรบัคาํสัง่ซือ้พเิศษจะถูกนํามาเป็น
แนวทางการวเิคราะห์เพื่อกําหนดราคา การกําหนดราคาแบบน้ีเป็นการกําหนดราคาที่ตํ่าเมื่อคดิถงึระยะยาว 
กําไรทีไ่ดไ้มเ่พยีงพอทีจ่ะชดเชยตน้ทุนคงทีแ่ละผลกําไรทีต่อ้งการ ไมว่า่กจิการจะกําหนดนโยบายราคาเป็นระยะ
สัน้หรอืระยะยาว แนวทางน้ีเป็นตวัชีว้ดัราคาตํ่าสดุทีก่จิการยอมรบัได ้

ตวัอย่าง บรษิทัเฮบิป์ครมี จาํกดั ดาํเนินกจิการผลติครมีบาํรงุผวิสมนุไพร ขอ้มลูเกีย่วขอ้งกบัการผลติ
เป็นดงัน้ี 

จาํนวนหน่วยทีผ่ลติและขาย 800  ขวดต่อเดอืน  
กาํลงัการผลติเตม็ที ่ 1,200 ขวดต่อเดอืน 
ราคาขาย 30  บาท 
ตน้ทุนการผลติ :     
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   ตน้ทุนการผลติผนัแปรขวดละ 17 บาท 
   ตน้ทุนการผลติคงที ่ 3,000 บาทต่อเดอืน 
คา่ใชจ้า่ยการขายและบรหิาร :     
   คา่ใชจ้า่ยการขายและบรหิารผนัแปรขวดละ 5 บาท 
   คา่ใชจ้า่ยการขายและบรหิารคงที ่ 1,800 บาท 

ผูบ้รหิารสามารถกาํหนดแนวนโยบายการกาํหนดราคาและระยะเวลาของนโยบายราคาไดด้งัน้ี 
ตน้ทุนผนัแปรต่อขวด :       
   ตน้ทุนการผลติ 17 บาท   
   คา่ใชจ้า่ยการขายและบรหิาร 5  บาท   
   ตน้ทุนสว่นต่างระยะสัน้ 22 บาท  ราคาตํ่าสดุระยะสัน้ 
ตน้ทุนคงทีต่่อขวด :(ระดบัการผลติ 800 ขวด)       
   ตน้ทุนการผลติ 3.75  บาท   
   คา่ใชจ้า่ยการขายและบรหิาร  2.25  บาท   
   ตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ระยะยาว  28  บาท ราคาขายตํ่าสดุระยะยาว 
กาํไรทีต่อ้งการ 2  บาท   
ราคาขายเป้าหมาย  30  บาท ราคาขายทีต่อ้งการระยะยาว 

 
จากผลการวเิคราะหข์า้งตน้ราคาตํ่าสดุทีย่อมรบัไดใ้นระยะสัน้คอื 22 บาท และราคาตํ่าสุดทีย่อมรบัได้

ในระยะยาวคอื 28 บาท เน่ืองจากราคาน้ีสามารถครอบคลุมตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนคงที ่ แต่ราคาทีก่จิการ
ตอ้งการคอืราคา 30 บาทเพื่อจะไดร้บักําไรดว้ย ดงันัน้ ช่วงราคาจะอยูร่ะหวา่ง 22-30 บาท กจิการจะมคีวาม
ยดืหยุน่ของการตดัสนิใจเรื่องราคา ถา้กจิการกําหนดราคาสงูกวา่ 22 บาทเลก็น้อย แสดงวา่กจิการมกีําลงัการ
ผลติเหลอือยู ่ และมแีนวโน้มทีจ่ะกําหนดราคาพเิศษ แต่ตอ้งไม่กระทบต่อตลาดปกต ิ ในสภาวะตลาดของสนิคา้
ปกต ิกจิการจะกําหนดราคาสงูกว่า 22 บาทมาก แต่กจิการยงัคงคาดหวงัวา่จะสามารถแขง่ขนัได ้จงึพยายาม
กําหนดราคาใหต้ํ่ากว่าคู่แข่ง และหวงัส่วนแบ่งตลาดเพิม่มากขึน้ การเพิม่ขึน้ของปรมิาณขายจะทําใหม้กีําไร
เพิม่ขึน้ อน่ึง การกําหนดราคาทีส่งูเกนิตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนคงทีม่ากเกนิไป อาจสง่ผลใหคู้่แขง่ไดส้ว่นแบ่ง
ตลาดไป ดงันัน้ การกําหนดนโยบายราคาจะตอ้งวเิคราะหผ์ลทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ตน้ทุนสว่นเพิม่ เงือ่นไข
ของตลาด และปฏกิริยิาของคูแ่ขง่ 

 

3. การประยกุตต้์นทนุเพ่ือการตดัสินใจ 
 
นอกจากการตดัสนิใจตัง้ราคาสนิคา้และบรกิารแลว้ กจิการยงัเผชญิกบัปญัหาการตดัสนิใจอกีหลาย

รปูแบบ ประกอบดว้ย การเลอืกผลติเอง หรอืซื้อจากบุคคลภายนอก การเพิม่หรอืลดแผนกงานหรอืสนิคา้ การ
ตดัสนิใจเปลีย่นแทน หรอืรกัษาอุปกรณ์เก่า การตดัสนิใจรบัคาํสัง่ซือ้พเิศษ การตดัสนิใจใชท้รพัยากรทีม่อียูอ่ยา่ง
จาํกดั การตดัสนิใจเกีย่วกบัผลติภณัฑร์ว่ม และ การตดัสนิใจปิดโรงงานหรอืการปิดโรงงานชัว่คราว การวเิคราะห์
เพือ่การตดัสนิใจในกรณีต่างๆ จะใชแ้นวคดิตน้ทุนสว่นเพิม่เพือ่เปรยีบเทยีบสว่นต่างทางเลอืกในการตดัสนิใจ 

3.1 การตดัสินใจผลิตเองหรือซ้ือ (Make or Buy decision) 
สาเหตุทีผู่บ้รหิารใหค้วามสนใจการตดัสนิใจผลติสนิคา้/บรกิารเอง หรอืกจิการควรซือ้สนิคา้/บรกิารจาก

ผูผ้ลติอื่น เน่ืองมาจากตอ้งการลดตน้ทุน ตอ้งการใชก้ําลงัการผลติทีเ่หลอือยู ่ตอ้งการเพิม่คุณภาพหรอืการจดัสง่  
กระตุน้การเพิม่ผลผลติภายในกจิการโดยใชส้ภาพการแขง่ขนัจากภายในเป็นแรงผลกัดนั ไดร้บัเทคโนโลยใีหม ่
หรอืไดร้บัการสนบัสนุนจากบุคคลอื่น หลกัเกณฑก์ารตดัสนิใจคอื ซือ้เมื่อตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้สนิคา้หรอื
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บรกิารน้อยกวา่ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติสนิคา้/บรกิารเพื่อสรา้งผลกําไรสงูสดุ เน่ืองจากการตดัสนิใจผลติเอง
หรอืการซือ้เกีย่วขอ้งกบัตน้ทุนเทา่นัน้จงึควรพจิารณาตดัสนิใจในกรณีทีท่าํใหต้น้ทุนตํ่าสดุ 

ต้นทุนที่เกี่ยวขอ้งกบัการผลติ คอื ต้นทุนการผลติโดยตรงของสนิคา้/บรกิารนัน้ บวกกบัต้นทุนเสยี
โอกาส ตน้ทุนทางตรงประกอบดว้ยวตัถุดบิทางตรง แรงงานทางตรง ค่าใชจ้่ายในการผลติผนัแปร รวมถงึสว่น
เพิม่ของตน้ทุนคงทีท่ีเ่ป็นผลมาจากการตดัสนิใจน้ีบวกกบัตน้ทุนทีต่ดิตามได ้

ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ คอื ราคาซือ้สนิคา้/บรกิาร คา่ขนสง่ และตน้ทุนอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากการ
ซื้อนัน้ และทําใหส้นิคา้อยู่ในสภาพทีใ่ชก้ารได ้เช่น ต้นทุนการตรวจสอบหรอืการทดลอง นอกจากน้ีจะต้อง
พจิารณาพืน้ที่ว่างที่เกดิขึน้จากการไม่ผลติสนิคา้จะนําไปใชป้ระโยชน์อะไรไดบ้า้ง เช่น การใหเ้ช่า การใชโ้ดย
แผนกอื่น หรอืใชพ้ืน้ทีเ่พือ่ผลติชิน้สว่นอื่น 

ตวัอย่าง บรษิทัซวูเีนียโคโค จาํกดั ดาํเนินธุรกจิขายของทีร่ะลกึทีท่าํจากกะลามะพรา้วเป็นเวลาหลายปี 
ปีหน้าบรษิทัคาดวา่จะมยีอดขาย 30,000 ชิน้ ขอ้มลูเกีย่วกบัการผลติปีปจัจุบนัมจีาํนวน 25,000 ชิน้ เป็นดงัน้ี 

 ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนรวม 
วตัถุดบิ 12.50 312,500 
คา่แรงงานทางตรง 6.00  150,000 
คา่ใชจ้า่ยในการผลติผนัแปร 5.00  125,000 
คา่ใชจ้า่ยในการผลติคงทีค่ดิเขา้งาน 10.00 250,000 

รวม 33.50 837,500 
คา่ใชจ้า่ยในการผลติคงทีค่ดิเขา้งาน เป็นตน้ทุนทีไ่มเ่กีย่วขอ้งโดยตรงแต่มคีา่เชา่อุปกรณ์พเิศษเพือ่ผลติ

ของทีร่ะลกึ 60,000 บาท กลุ่มแมบ่า้นมะพรา้วชุมชน เสนอขายของทีร่ะลกึใหบ้รษิทัในราคาชิน้ละ 30 บาท 
บรษิทัจะตอ้งจ่ายค่าตรวจสอบคุณภาพ 30,000 บาท ถา้กจิการตดัสนิใจซือ้ของทีร่ะลกึจากกลุ่มแม่บา้นชุมชน 
สามารถยกเลกิการเชา่อุปกรณ์พเิศษ และนําพืน้ทีว่า่งจดัทาํเป็นคลงัสนิคา้ใหเ้ชา่ในราคา 40,000 บาท  

บรษิทัควรผลติของทีร่ะลกึ หรอืซือ้ของทีร่ะลกึจากกลุม่แมบ่า้นมะพรา้วชุมชน 
 การวเิคราะหข์อ้มลูตน้ทุนเพือ่การตดัสนิใจเกีย่วกบัทางเลอืกดงักลา่วเป็นดงัน้ี 

ต้นทุนผลิต   ต้นทุนซ้ือ    
วตัถุดบิทางตรง (12.50 x 30,000) 375,000 ตน้ทุนซือ้ (30 x 30,000) 900,000 
คา่แรงงานทางตรง (6 x 30,000) 180,000 ตน้ทุนคา่ตรวจสอบคุณภาพ 30,000 
คา่ใชจ้า่ยในการผลติผนัแปร (5 x 30,000) 150,000 รายไดค้า่เชา่ (40,000) 
คา่เชา่อุปกรณ์พเิศษ 60,000     

รวม 765,000 รวม 890,000 
 
จากขอ้มูลขา้งต้นกจิการควรดําเนินการผลติเองจะทําให้สามารถประหยดัต้นทุนได้ 125,000 บาท 

(890,000 - 765,000) อยา่งไรกต็ามการวเิคราะหเ์ช่นน้ีเป็นการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ ตอ้งนําปจัจยัเชงิคุณภาพ 
เชน่ คุณภาพสนิคา้/บรกิาร การจดัสง่สนิคา้/บรกิาร กาํลงัคน และการลงทุนมาประกอบการพจิารณาดว้ย  

 
3.2 การตดัสินใจเพ่ิมหรือยกเลิกแผนกงาน (Add or Delete a segment decision) 
กจิการมกีารตดัสนิใจว่าควรมกีารผลติเพิม่เตมิหรอืยกเลกิแผนกงาน ครอบคลุมถงึการปิด/เปิดสาขา 

การเพิม่/ยกเลกิสนิคา้ หรอืสายการผลติ การเพิม่/ยกเลกิบรกิาร และการยุบรวมแผนกสองแผนกเป็นแผนกเดยีว 
หลกัเกณฑก์ารตดัสนิใจ คอื ควรเพิม่แผนกงานถา้กําไรของกจิการสงูขึน้หลงัจากการเพิม่แผนกงาน ควรยกเลกิ
แผนกงานถา้กําไรของกจิการสงูขึน้หลงัจากการยกเลกิแผนกงาน ในการตดัสนิใจควรใชว้ธิกีารกําไรสว่นเกนิใน
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การประเมนิผลแผนกงาน สว่นการยกเลกิแผนกงานใหค้วามสนใจการสญูเสยีรายได ้ และตน้ทุนทีห่ลกีเลีย่งได ้
และการเพิม่แผนกงานใหค้วามสนใจกบัรายไดแ้ละตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ 
  ตวัอย่าง บรษิทัฟู๊ดแอนด์เว๊กกี้ จํากดั ดําเนินธุรกจิจําหน่ายอาหาร 3 ประเภท ขณะน้ีบรษิทักําลงั
พจิารณาทีจ่ะหยดุการจาํหน่ายเน้ือและผกัสด ทัง้น้ีเพราะเกดิการขาดทุนขึน้ โดยมขีอ้มลูดงัน้ี 

 อาหารสาํเรจ็รปู เน้ือและผกัสด อาหารกระป๋อง รวม 
ขาย 10,000 15,000 25,000 50,000 
หกั ตน้ทุนผนัแปร 6,000 8,000 12,000 26,000 
กาํไรสว่นเกนิ 4,000 7,000 13,000 24,000 
หกั ตน้ทุนคงที ่     
   ตน้ทุนทางตรง 2,000 6,500 4,000 12,500 
   ตน้ทุนจดัสรร 1,000 1,500 2,500 5,000 
รวม 3,000 8,000 6,500 17,500 
กาํไรสทุธ ิ 1,000 (1,000) 6,500 6,500 

 
 ตน้ทุนคงทีท่ีเ่กดิขึน้สามารถระบุไดอ้ย่างชดัเจนวา่เป็นของสนิคา้ประเภทใด ถอืเป็นตน้ทุนคงทีท่างตรง 
(Direct Fixed Costs) ซึง่เป็นตน้ทุนทีส่ามารถหลกีเลีย่งได ้การวเิคราะหจ์ะเปรยีบเทยีบโดยรวมเพื่อตดัสนิใจวา่
กจิการควรจะยกเลกิการจาํหน่ายเน้ือและผกัสดหรอืไม ่เป็นดงัน้ี 

 ไม่ยกเลิก ยกเลิก ผลต่าง 
ขาย 50,000 35,000 (15,000) 
หกั ตน้ทุนผนัแปร 26,000 18,000 (8,000) 
กาํไรสว่นเกนิ 24,000 17,000 (7,000) 
 ไม่ยกเลิก ยกเลิก ผลต่าง 
หกั ตน้ทุนคงที ่    
   ตน้ทุนทางตรง 12,500 6,000 (6,500) 
   ตน้ทุนจดัสรร 5,000 5,000 - 
รวม 17,500 11,000 (6,500) 
กาํไรสทุธ ิ 6,500 6,000 (500) 

 
 หรอืสามารถวเิคราะหโ์วยวธิสีว่นเพิม่ (Incremental approach) ไดด้งัน้ี 

รายไดจ้ากการขายลดลง  15,000 
ตน้ทุนทีล่ดลง :   
   ตน้ทุนผนัแปรทีห่ลกีเลีย่งได ้ 8,000  
   ตน้ทุนคงทีท่างตรงทีห่ลกีเลีย่งได ้ 6,500 14,500 
กาํไรสทุธเิพิม่ขึน้ (ลดลง)  (500) 

 
 จากทัง้ 2 วธิจีะพบว่ากจิการไม่ควรเลกิจําหน่ายเน้ือและผกัสด เน่ืองจากจะทําใหก้ําไรสุทธขิองกจิการ
ลดลง 500 บาท  ซึง่จุดสาํคญัทีท่าํใหเ้หน็ว่าการจาํหน่ายเน้ือและผกัสดขาดทุน คอื ตน้ทุนคงทีจ่ดัสรรซึง่ไม่วา่จะ
เลกิจาํหน่ายหรอืไม ่ตน้ทุนคงทีจ่ดัสรรน้ีกไ็มส่ามารถหลกีเลีย่งได ้หรอื หากพบวา่กําไรสว่นเกนิของการจาํหน่าย
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สนิคา้ชนิดใดยงัมจีํานวนมากกวา่ตน้ทุนคงทีท่างตรง (7,000 – 6,500) กจิการกย็งัควรทีจ่ะจําหน่ายสนิคา้นัน้
ต่อไป 

 
3.3 การตดัสินใจเปล่ียนแทนหรือรกัษาอปุกรณ์เก่า (Replace equipment) 
ผูบ้รหิารต้องตดัสนิใจจะใชอุ้ปกรณ์เก่าต่อไป หรอืเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ โดยพจิารณาผลประโยชน์จาก

การจดัซือ้อุปกรณ์ใหมก่บัการใชอุ้ปกรณ์เก่าต่อไป รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุปกรณ์ใหมป่ระกอบดว้ย การลงทุนใน
อุปกรณ์ใหม ่และกาํไรสว่นเกนิทีเ่พิม่ขึน้จากการใชอุ้ปกรณ์ใหม ่เน่ืองจากการตดัสนิใจดงักล่าวมผีลต่อเน่ืองหลาย
ปี การประเมนิเพือ่การตดัสนิใจจะใชแ้นวทางการวเิคราะหก์ารลงทุน 

ตวัอย่าง บรษิทัเบสสก์ราส จาํกดั ตอ้งการเปลีย่นเครื่องตดักระจก ซึง่เครื่องจกัรใหมจ่ะมปีระสทิธภิาพ
การทาํงานดกีวา่ ขอ้มลูเกีย่วขอ้งกบัเครือ่งจกัรเป็นดงัน้ี 

 เคร่ืองจกัรเก่า เคร่ืองจกัรใหม่ 
ราคาทุนเริม่ตน้ 1,000,000 บาท 600,000 บาท 
อายกุารใชง้าน 5 ปี 2 ปี 
อายกุารใชง้านทีเ่หลอือยู ่ 2 ปี 2 ปี 
คา่เสือ่มราคาสะสม  600,000 บาท -  
ราคาตามบญัช ี 400,000 บาท   
ราคาซากทีข่ายไดว้นัน้ี  40,000 บาท   
ราคาซากเมือ่ครบอายกุารใชง้าน -  40,000 บาท 
คา่ใชจ้า่ยดาํเนินงานต่อปี 800,000 บาท 460,000 บาท 
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ทีผ่ลติจากเครือ่งจกัร 2,200,000 บาท 2,200,000 บาท 

  
 การวเิคราะหเ์พื่อการตดัสนิใจมุง่เน้นตน้ทุนและผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะละเวน้เรื่องคุณค่าของ
เงนิตามระยะเวลา การวเิคราะหเ์ป็นดงัน้ี 

  ระยะเวลา 2 ปี 
 ใช้เคร่ืองจกัรเก่า ทดแทนด้วยเคร่ืองจกัรใหม่ ผลต่าง 
คา่ใชจ้า่ยดาํเนินงาน 1,600,000 920,000 680,000 
ราคาซากเครือ่งจกัร (40,000) (40,000) -  
การลงทุนเครือ่งจกัรใหม ่            .  600,000 (600,000) 
รวมตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้ง 1,560,000 1,480,000 120,000 
 
การวเิคราะหข์า้งตน้ ใชแ้นวคดิเรื่องตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งเป็นแนวทาง สามารถแยกประเดน็พจิารณาได ้5 

ประการ คอื 
1. ราคาตามบญัชขีองเครื่องจกัรเก่าเป็นตน้ทุนทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจ เน่ืองจากเป็นตน้ทุนใน

อดตี หรอืตน้ทุนจม ตน้ทุนดงักลา่วไมส่ามารถเปลีย่นแปลงไดเ้น่ืองจากเป็นตน้ทุนทีเ่กดิขึน้แลว้ 
2. ราคาซากของเครื่องจกัรเก่าเป็นตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้ง เน่ืองจากเป็นเงนิสดทีค่าดวา่จะไดใ้นอนาคต อนั

เป็นผลมาจากการตดัสนิใจในระหวา่งทางเลอืกดงักลา่ว 
3. กําไรหรอืขาดทุนจากการขายเครื่องจกัรเก่าเป็นผลต่าง เน่ืองจากราคาขายซากเครื่องจกัรเก่า

เปรยีบเทยีบกบัราคาตามบญัชขีองเครื่องจกัรเก่า การวเิคราะหใ์หแ้ยกประเมนิ เน่ืองจากราคาตามบญัชขีอง
เครือ่งจกัรเก่าเป็นตน้ทุนทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง สว่นราคาซากของเครือ่งจกัรเป็นตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้ง 
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4. ราคาของเครือ่งจกัรใหมเ่ป็นตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้ง เน่ืองจากเป็นเงนิสดทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคต อนั
เป็นผลมาจากการตดัสนิใจในระหวา่งทางเลอืกดงักลา่ว 

5. ค่าใชจ้่ายและผลประโยชน์จากการดําเนินงานเป็นตน้ทุนทีเ่กี่ยวขอ้งเน่ืองจากเป็นเงนิสดที่จะตอ้ง
จา่ย/ไดร้บัจากการตดัสนิใจในระหวา่งทางเลอืก 

ผลการวเิคราะหข์า้งตน้ ควรนําเครื่องจกัรมาทดแทน จะทําใหป้ระหยดัค่าใชจ้่ายภายใน 2 ปีเท่ากบั 
120,000 บาท 
 

3.4 การตดัสินใจรบัคาํสัง่ซ้ือพิเศษ (Special order) 
กจิการจะไดร้บัประโยชน์จากการรบัคําสัง่ซือ้พเิศษ (ราคาตํ่ากว่าการขายปกต)ิ การตดัสนิใจดงักล่าว

เป็นผลต่อการเพิม่ยอดขาย แนวทางการวเิคราะหใ์ชก้าํไรสว่นเกนิในการตดัสนิใจ ซึง่ครอบคลุมถงึ   
1. กรณีกาํลงัการผลติเหลอือยู ่จะกาํหนดราคาลดพเิศษใหล้กูคา้ 
2. กรณีภาวะเศรษฐกจิตกตํ่า กจิการพยายามรกัษาสภาวะการจา้งงาน จงึพยายามสรา้งยอดขาย 
3. ตดัสนิใจขายสนิคา้เพยีงครัง้เดยีว เน่ืองมาจากสนิคา้เสือ่มสภาพ 
4. ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ปกต ิทีต่อ้งการสนิคา้ทีม่ลีกัษณะพเิศษ 
5. การกาํหนดราคาขายเพือ่เขา้สูต่ลาดใหมท่ีม่กีารแขง่ขนั 

 ขอ้มลูทีค่วรทราบในการตดัสนิใจดงักล่าว คอื พฤตกิรรมตน้ทุน ปรมิาณและกําลงัการผลติ เป็นปจัจยัที่
มอีทิธพิลต่อการกาํหนดราคา และตลาด หลกัการตดัสนิใจ คอื กจิการรบัคาํสัง่ซือ้พเิศษ ถา้กําไรสว่นเกนิจากการ
ขายพเิศษมคีา่เป็นบวก โดยมขีอ้สมมตฐิานดงัน้ี 
  1. กาํลงัการผลติเหลอือยู ่ดงันัน้ ตน้ทุนเสยีโอกาสจากการใชก้าํลงัการผลติเป็นศนูย ์หรอืตํ่ามาก 

2. คาํสัง่ซือ้พเิศษไมม่ผีลกระทบต่อการขายปกต ิ
3. คาํสัง่ซือ้พเิศษ เป็นการขายเพยีงครัง้เดยีวจะไมม่กีารขายซํ้าอกี 

 
 ตวัอย่าง บรษิทัฟรุ๊ตแคน จํากดั ผลติผลไมก้ระป๋อง มกีําลงัการผลติ 90,000 กระป๋องปกตกิจิการใช้
กาํลงัการผลติ 80,000 กระป๋อง ราคาขายกระป๋องละ 8 บาท ตน้ทุนการผลติผนัแปรกระป๋องละ 3 บาท ค่าใชจ้่าย
การผลติคงทีปี่ละ 200,000 บาท ค่าใชจ้่ายการขนสง่ผนัแปรต่อกระป๋อง 0.50 บาท ค่าใชจ้่ายการบรหิารคงที ่
120,000 บาท งบกาํไรขาดทุนเป็นดงัน้ี  

ขาย (80,000 กระป๋อง x 8 บาท)   640,000 
ตน้ทุนการผลติและขนสง่ :     
   ตน้ทุนผนัแปร (80,000 กระป๋อง x 3.50 บาท) 280,000   
   ตน้ทุนการผลติคงที ่ 200,000 480,000 
กาํไรขัน้ตน้   160,000 
คา่ใชจ้า่ยการบรหิาร   120,000 
กาํไรสทุธ ิ   40,000 

 
  บรษิทัน้ําดื่มนาวา จาํกดั ขอซือ้น้ําผลไมใ้นราคากระป๋องละ 6 บาท จาํนวน 10,000 กระป๋องเพื่อสง่ออก
ไปยงัประเทศมาเลเซยี สนิคา้ตามคาํสัง่พเิศษจะตอ้งมกีารปรบัปรงุสลากสนิคา้ใหม ่โดยจ่ายตน้ทุนผนัแปรเพิม่อกี
กระป๋องละ 0.80 บาท และค่าจา้งผูค้วบคุมงานน้ี 3,000 บาท ค่าใชจ้่ายในการขนสง่ 2,000 บาท การวเิคราะห์
เป็นดงัน้ี 
 



  อนุรกัษ์  ทองสโุขวงศ ์: ขอ้มลูตน้ทุนเพือ่การตดัสนิใจ                                                                                           15 
 
 

 

รายไดเ้พิม่ขึน้ (10,000 กระป๋อง x 6 บาท)   60,000 
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ :     
   คา่ใชจ้า่ยการผลติผนัแปร (10,000 กระป๋อง x 3 บาท)  30,000   
   คา่ใชจ้า่ยปรบัปรงุสลาก (10,000 กระป๋อง x 0.80 บาท) 8,000   
   คา่ใชจ้า่ยผูค้วบคุมงานคงที ่ 3,000   
   คา่ขนสง่ 2,000  43,000 
กาํไรเพิม่ขึน้   17,000 

 จากการวเิคราะหข์า้งตน้พบวา่ กจิการมกีําไรเพิม่ขึน้ 17,000 บาท ถา้ตดัสนิใจรบัคาํสัง่ซือ้พเิศษ ทัง้น้ี 
การตดัสนิใจดงักลา่วจะตอ้งพจิารณาขอ้สมมตฐิานการตดัสนิใจถา้เป็นไปตามเงือ่นไข กจิการกค็วรตดัสนิใจรบัคาํ
สัง่ซือ้พเิศษ 
 

3.5 การตดัสินใจใช้ทรพัยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดั (Resource management) 
กจิการมทีรพัยากรการผลติจาํกดัจงึควรมวีธิกีารจดัสรรการใชท้รพัยากรอย่างเหมาะสม การตดัสนิใจ

เป็นผลต่อเน่ืองจากการตดัสนิใจรบัคาํสัง่พเิศษ เพยีงแต่การตดัสนิใจในลกัษณะเช่นน้ีเกดิขอ้จาํกดัดา้นกําลงัการ
ผลติของกจิการมไีมเ่พยีงพอ การตดัสนิใจจะใชก้ําไรสว่นเกนิต่อหน่วยโดยหากําไรทีเ่หมาะสมจากทรพัยากรทีม่ ี
อยา่งจาํกดั โดยการเลอืกสนิคา้/บรกิารทีส่รา้งกําไรสว่นเกนิต่อหน่วยสงูสดุ เพื่อสรา้งสว่นผสมสนิคา้ทีจ่ะทาํกําไร
รวมสงูสดุ แนวทางการวเิคราะหเ์ป็นดงัน้ี 

1. ทราบถงึลกัษณะการใชท้รพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจาํกดัต่อการผลติสนิคา้หน่ึงหน่วย 
2. เลอืกสนิคา้ทีส่รา้งกําไรสว่นเกนิสงูสดุเป็นลาํดบัแรก และตามดว้ยสนิคา้ทีส่รา้งกําไรสว่นเกนิสงูเป็น

ลาํดบัสอง ดาํเนินการไปเรือ่ยๆ จนกวา่ทรพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจาํกดัจะใชห้มดไป  
3. ตน้ทุนคงทีจ่ดัสรร ตน้ทุนรว่ม หรอืตน้ทุนคงทีท่างออ้ม เป็นตน้ทุนทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจแต่

ถา้การตดัสนิใจมผีลทาํใหต้น้ทุนสว่นน้ีเพิม่ขึน้จะตอ้งนํามาประกอบการตดัสนิใจ 
 ตวัอย่าง บรษิทัซูวไีนท ์จาํกดั ทาํธุรกจิผลติของทีร่ะลกึซึง่จะตอ้งใชพ้นกังานทีม่คีวามชาํนาญ ปจัจุบนั
กจิการไมส่ามารถหาพนกังานมาเพิม่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ขอ้มลูของสนิคา้เป็นดงัน้ี 

   ก ข ค ง 
ราคาขายต่อหน่วย 250 บาท 350 บาท 600 บาท 1,000 บาท 
ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 150 บาท 150 บาท 240 บาท 550 บาท 
ตน้ทุนคงทีท่างออ้มต่อหน่วย 50 บาท 110 บาท 120 บาท 200 บาท 
จาํนวนหน่วยทีข่าย 1,000 หน่วย  200 หน่วย 500 หน่วย 500 หน่วย 
ชัว่โมงการผลติต่อหน่วย 2 ชัว่โมง 5 ชัว่โมง 6 ชัว่โมง 10 ชัว่โมง 

  

 กจิการมกีาํลงัการผลติ 8,000 ชัว่โมงต่อปี กจิการควรตดัสนิใจใชท้รพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจาํกดัผลติสนิคา้
ประเภทใด แนวทางการวเิคราะหเ์ป็นการประเมนิกาํไรสว่นเกนิ ซึง่คาํนวณไดด้งัน้ี 

   ก ข ค ง 
ราคาขายต่อหน่วย  250 บาท 350 บาท 600 บาท 1,000 บาท 
ตน้ทุนแปรไดต่้อหน่วย  150 บาท 150 บาท 240 บาท 550 บาท 
กาํไรสว่นเกนิต่อหน่วย 100 บาท 200 บาท  360 บาท 450 บาท 
ชัว่โมงการผลติต่อหน่วย 2 ชัว่โมง 5 ชัว่โมง 6 ชัว่โมง 10 ชัว่โมง 
กาํไรสว่นเกนิต่อชัว่โมงการทาํงาน  50 บาท 40 บาท 60 บาท  45 บาท 
ลาํดบัของกาํไรสว่นเกนิ  2 4 1 3  
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การตดัสนิใจ จดัสรรเวลา 8,000 ชัว่โมง เพือ่การผลติสนิคา้นัน้จะเลอืกไดด้งัน้ี  

ลาํดบั สนิคา้ 
ชัว่โมง 
ทาํงาน 
ต่อหน่วย 

จาํนวน 
หน่วย 

ชัว่โมง 
ทาํงาน 

ทีต่อ้งการ 

ชัว่โมง 
ทาํงาน 
ทีเ่หลอื 

กาํไรสว่น 
เกนิต่อ 
ชัว่โมง 

กาํไร 
สว่นเกนิ 

1 ค 6 500 3,000 5,000 60 บาท 180,000 
2 ก 2 1,000 2,000 3,000 50 บาท 100,000 
3 ง 10 300 3,000 - 45 บาท 135,000 
       415,000 

 
จากแนวทางการตดัสนิใจภายใตเ้งือ่นไข 8,000 ชัว่โมง สนิคา้จะไดร้บัการตอบสนองเพยีง 3 ประเภท 

คอื สนิคา้ - ค และ สนิคา้ - ก ทัง้จาํนวน และ สนิคา้ - ง เป็นบางสว่น สว่นสนิคา้ - ข จะไมไ่ดร้บัการตอบสนอง
เลย สว่นผสมของสนิคา้ดงักล่าวขา้งตน้ ถอืวา่เป็นสว่นผสมทีด่ทีีส่ดุทีส่รา้งผลกําไรสว่นเกนิ  อยา่งไรกต็ามการ
ตดัสนิใจตอ้งคาํนึงถงึปจัจยัเชงิคุณภาพอื่น โดยเฉพาะราคากบัการเสนอสนิคา้ เน่ืองจากการกาํหนดราคาเป็นการ
ผสมผสานระหว่างการแขง่ขนัและความตอ้งการของลูกคา้ การวเิคราะหร์ายไดจ้ากทรพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจํากดั 
อาจแสดงใหเ้หน็ถงึนโยบายราคาที่ตํ่า เช่น หากสนิคา้ - ข เป็นที่ต้องการของตลาด สามารถกําหนดราคาให้
สงูขึน้ จะทําใหก้ําไรส่วนเกนิสูงขึน้ และอาจมากกว่าสนิคา้ - ค กไ็ด ้นอกจากน้ีแนวทางการวเิคราะห์ขา้งต้น 
ยงัคงละเลยรายการสนับสนุนของสนิค้าสภาพการณ์แข่งขนัในตลาด ลูกค้าอาจเรยีกรอ้งให้จดัทําสนิค้าทุก
ประเภทใหค้รบถว้น 

 

3.6 การตดัสินใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑร่์วม: ขายหรือผลิตต่อ (Processing further or selling and 
intermediate product) 

ผูบ้รหิารจะพจิารณาว่าสนิคา้ทีใ่ชก้ระบวนการผลติร่วมกนั ควรขายตามสภาพทีเ่ป็นอยู่ หรอืนําสนิคา้
นัน้ไปผลติต่อ ผลติภณัฑร์ว่ม (Joint product) คอื สนิคา้หลายชนิดทีเ่ป็นผลผลติของกระบวนการผลติรว่มกนั 
เมือ่ถงึจุดแยกออก (Split-off point) แนวทางการตดัสนิใจคอื จะผลติสนิคา้ต่อเมื่อรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการผลติต่อ
มากกวา่ตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการผลติต่อ เน่ืองจาก 

1. ตน้ทุนการผลติทีเ่พิม่ขึน้ ถอืเป็นตน้ทุนสว่นเพิม่ 
 2. ตน้ทุนการผลติทีเ่กดิในช่วงก่อนจุดแยกออก ถอืเป็นตน้ทุนร่วมของการขายหรอืผลติต่อ ซึ่งเป็น
ตน้ทุนทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ 
 3 . การตดัสนิใจเป็นอสิระจากการคาํนวณตน้ทุนสนิคา้ เน่ืองจากตน้ทุนสนิคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนรว่ม
และตน้ทุนในอดตี ในการตดัสนิใจขายหรอืผลติต่อจะพจิารณาเฉพาะตน้ทุนและรายไดใ้นปจัจุบนัและอนาคตที่
เกีย่วขอ้ง 
 4. การตดัสนิใจขึน้กบัทางเลอืก การขาย และการผลติต่อเท่านัน้ ถา้กําลงัการผลติมเีพยีงพอ กจิการ
สามารถดาํเนินการทัง้สองทางเลอืก ถา้ทางเลอืกนัน้สรา้งกาํไรสว่นเกนิเป็นบวก 

ตวัอย่าง บรษิทัเพอรฟู์มวู๊ด จาํกดั ดาํเนินกจิการผลติน้ําหอมจากเปลอืกไม ้ ตน้ทุนร่วมของการผลติ 
35,200 บาท ซึง่จะไดน้ํ้าหอม 2 ชนิด คอื มนตรา 50 ออนซ ์ และเสน่หา 150 ออนซ ์ราคาขายมนตราออนซล์ะ 
240 บาท และราคาขายเสน่หาออนซ์ละ 160 บาท ผูบ้รหิารมคีวามเหน็ว่า น้ําหอมเสน่หาสามารถผลติเป็น
น้ําหอมรญัจวนไดจ้ํานวน 100 ออนซ์ ราคาขายออนซ์ละ 320 บาท ตน้ทุนการผลติเพิม่เตมิ 6,400 บาท 
กระบวนการดงักลา่วเป็นดงัภาพ 
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กระบวนการผลติ
ตน้ทุนรว่ม

35,200 บาท

น้ําหอมมนตรา

น้ําหอมเสน่หา

น้ําหอมรญัจวน

ตน้ทุนเพิม่
6,400 บาท

 
การวเิคราะหข์อ้มลูขา้งตน้ เพือ่การตดัสนิใจขายหรอืผลติต่อของน้ําหอมเสน่หาดาํเนินการดงัน้ี 

รายไดเ้พิม่ขึน้ :   
   รายไดจ้ากการขายน้ําหอมรญัจวน (100 x 320)   32,000 
   หกั รายไดจ้ากการขายน้ําหอมเสน่หา (150 x 160) 24,000 8,000 
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ :   
   ตน้ทุนผลติต่อ  6,400 
รายไดเ้พิม่ขึน้สทุธ ิ 1,600 

 
 จากการวเิคราะหห์ากผลติต่อจะไดก้ําไรเพิม่มากขึน้กวา่การขาย ณ จุดแยกออก 1,600 บาท ซึง่อยูบ่น
พืน้ฐานขอ้สมมตทิีว่า่กจิการสามารถหยุดหรอืเริม่การผลติต่อโดยไม่มผีลกระทบหรอืผลกระทบน้อยมาก ซึ่งใน
สภาพความเป็นจรงิตน้ทุนคงทีย่งัคงเกดิขึน้  
 

3.7 การตดัสินใจปิดโรงงานหรือการปิดโรงงานชัว่คราว (Discontinue and unprofitable segment) 
กจิการควรปิดโรงงานอยา่งถาวร หรอืชัว่คราว เน่ืองจากรายไดข้องกจิการตกตํ่าอยา่งมาก หลกัเกณฑ์

การตดัสนิใจคอื กจิการควรปิดโรงงานอยา่งถาวร หรอืชัว่คราว ถา้กจิการไมส่ามารถสรา้งรายไดม้ากกวา่ตน้ทุน
ผนัแปร ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของนักเศรษฐศาสตร ์หากรายไดส้ว่นเกนิมากกว่าตน้ทุนสว่นเกนิ กจิการควร
ดาํเนินกจิการต่อไป 

ตวัอย่าง รา้นมาลเีรสเตอรร์อล ดําเนินกจิการหอ้งอาหาร เน่ืองจากกจิการอยู่ในจงัหวดัที่มแีหล่ง
ท่องเทีย่วเป็นฤดกูาล ดงันัน้ รา้นอาหารจะขายดเีพยีงช่วง 6 เดอืน คอื พฤศจกิายน - เมษายน ขอ้มลูงบกําไร
ขาดทุนเปรยีบเทยีบในชว่งทีข่ายดแีละไมด่เีป็นดงัน้ี 

 
ช่วงขายดี

(พ.ย.-เม.ย.) 
ช่วงขายไม่ดี

(พ.ค.-ต.ค.) 
รวมทัง้ปี 

ขาย 1,680,000 420,000 2,100,000 
หกั ตน้ทุนผนัแปร  1,008,000 252,000 1,260,000 
กาํไรสว่นเกนิ 672,000 168,000  840,000 
หกั ตน้ทุนคงที ่ 302,250  302,250  604,500 
กาํไรสทุธ ิ(ขาดทุนสทุธ)ิ 369,750 (134,250) 235,500 

 
 ถา้กจิการต้องการหยุดดําเนินการเป็นการชัว่คราวในช่วงขายไม่ด ี ตน้ทุนคงทีเ่ฉลีย่ต่อเดอืนจะมกีาร
เปลีย่นแปลงดงัน้ี 
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ต้นทุนคงท่ีเฉล่ียต่อเดือน 
ดาํเนินกิจการ หยดุกิจการ 

คา่เสือ่มราคา 6,200 6,200 
คา่เบีย้ประกนั 1,800 1,800 
คา่วสัดุ 2,200 - 
คา่ไฟฟ้า 1,400 600 
คา่โฆษณา 1,500 - 
คา่น้ํา 500 - 
คา่ภาษโีรงเรอืน 5,800 5,800 
เงนิเดอืน 10,600 - 
คา่พนกังานรกัษาความปลอดภยั 1,000 1,500 
ดอกเบีย้จา่ย 2,100 2,100 
     รวม  50,375 18,000 

 
 นอกจากน้ี ตน้ทุนเพิม่ขึน้เน่ืองมาจากการหยดุกจิการชัว่คราว คอื คา่ทาํความสะอาด 27,000 บาท และ
ค่าอบรมพนกังาน 12,000 บาท จากงบกําไรขาดทุนพบวา่ ช่วงขายไมด่ ีกจิการมผีลขาดทุนสทุธ ิ134,250 บาท 
ถา้ผูบ้รหิารตดัสนิใจหยดุกจิการ การวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจเป็นดงัน้ี 

  ดาํเนินกิจการ หยดุกิจการ ผลต่าง 
กาํไรสว่นเกนิ 168,000  -  168,000 
หกั ตน้ทุนคงที ่ 302,250 108,000 (194,250) 
  (134,250) (108,000) (26,250) 
บวก ตน้ทุนทีเ่พิม่เมือ่หยดุกจิการ             - 39,000 39,000 
ขาดทุนสทุธ ิ (134,250) (147,000) 12,750 

 
 จากการวเิคราะหข์า้งตน้ กจิการไมค่วรหยดุการดาํเนินงานชัว่คราว เน่ืองจากผลขาดทุนจะมากกวา่การ
ดาํเนินกจิการ 12,750 บาท การตดัสนิใจกรณีเช่นน้ี เป็นลกัษณะการพยายามลดตน้ทุน (ขาดทุน) ใหต้ํ่าทีส่ดุ แต่
หากพจิารณาปจัจยัเชงิคุณภาพการหยุดกจิการเป็นช่วงๆ จะขาดความต่อเน่ืองของการดาํเนินกจิการ ซึง่มผีลต่อ
ภาพพจน์ของกจิการ นอกจากน้ีเป็นปญัหาต่อพนกังานเน่ืองจากขาดความมัน่คงในการทาํงาน 


