หน่วยที 7
การวิเคราะห์ตน้ ท ุน ปริมาณ กําไร
หัวข้อเรือง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แนวคิดเกียวกับต้นทุนผลิตภัณฑ์
การจําแนกประเภทของต้นทุน
การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน
การวิเคราะห์ตน้ ทุน ปริ มาณ กําไร
จุดคุม้ ทุน
การวางแผนกําไรโดยใช้ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริ มาณ กําไร

สาระสําคัญ
การบัญชี ตน้ ทุ นนอกจากจะเป็ นการบันทึ กข้อมูลเกี ยวกับการผลิ ตเพือการจัดทํารายงาน
ทางการเงิ นแล้ว ข้อมูลต้นทุ นยังจําเป็ นในด้านการวางแผนและควบคุ มต้นทุ นให้กบั ฝ่ ายบริ หาร
รวมทั:งการใช้ขอ้ มูลเพือการตัดสิ นใจของฝ่ ายบริ หารต่อการกําหนดนโยบาย การวางแผนกําไรซึ งเป็ นที
ต้องให้ความสําคัญเป็ นอันดับแรก การบรรลุ ตามเป้ าหมายมีผลกําไรตามทีได้วางแผนไว้ ผูบ้ ริ หาร
สามารถตัดสิ นใจได้จากการวิเคราะห์ตน้ ทุน ปริ มาณ กําไร (Cost Volume Profit Analysis : CVP)
เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเกียวต้นทุนคงทีและต้นทุนผันแปร
การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน (Break – Even Analysis) คือจุดทียอดขายเท่ากับต้นทุนรวมพอดีไม่มี
กําไรหรื อขาดทุน การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนวิเคราะห์ได้โดยวิธีการคํานวณและการใช้แผนภูมิ ผลจากการ
วิเคราะห์จุดคุม้ ทุนสามารถทําให้ผูบ้ ริ หารนําไปใช้เพือการวางแผนและควบคุ มการดําเนิ นงานได้เป็ น
อย่างดี ในเรื องของการเปลี ยนแปลงในต้นทุ น และการเปลี ยนแปลงในปริ มาณ ยิงไปกว่า นั:นยัง
สามารถนําไปใช้ในการตัดสิ นใจเกียวกับการกําหนดราคาขาย ปริ มาณขาย ใช้ในการวิเคราะห์การ
เปลียนแปลงล่วงหน้าเพือจะได้จดั เตรี ยมทรัพยากรและใช้ทรัพยากรทีหามานั:นอย่างเหมาะสม
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จุดประสงค์การเรียนร ้ ู
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อธิ บายแนวคิดเกียวกับต้นทุนผลิตภัณฑ์ได้
อธิ บายลักษณะของพฤติกรรมต้นทุนผันแปรได้
สามารถแยกต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงทีออกจากต้นทุนผสมได้
บอกและแสดงวิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริ มาณ กําไรได้
อธิ บายความหมายและคํานวณจุดคุม้ ทุนได้
คํา นวณหาปริ ม าณขายตามเงื อนไข กํา ไรต่ า ง ๆโดยใช้ค วามสั ม พัน ธ์ ข องต้น ทุ น
ปริ มาณ กําไรได้
7. เตรี ยมความพร้ อมด้านวัสดุ อุ ปกรณ์ ในการเรี ยนให้สอดคล้องกับแบบฝึ กปฎิ บตั ิและ
ใบมอบหมายกิจกรรมอย่างประหยัด คุม้ ค่า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. มีคุณธรรม จริ ยธรรม เกิ ดค่านิ ยม และคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ อย่างมี เหตุผลตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. มีเจตคติทีดี และเห็ นคุ ณค่าของวัตถุ ประสงค์และแนวคิดเกี ยวกับการวิเคราะห์ตน้ ทุ น
ปริ มาณ กําไร

กิจกรรมการเรียนร ้ ู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผูส้ อนแจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้หน่วยที 7 การวิเคราะห์ตน้ ทุน ปริ มาณ กําไร
ผูเ้ รี ยนทําแบบประเมินผลก่อนเรี ยน
ผูเ้ รี ยนศึกษาเอกสารประกอบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ผูเ้ รี ยนฝึ กทักษะการปฏิบตั ิตามกิจกรรมตามขั:นตอนทีกําหนด
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปเนื:อหาสาระสําคัญในหน่วยการเรี ยนรู ้
ผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนซักถามข้อสงสัย
ผูเ้ รี ยนทําแบบประเมินผลหลังเรี ยน
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สือการเรียนร ้ ู
สื อสิ งพิมพ์
1. เอกสารประกอบการเรี ยน วิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 (3201-2004) เรี ยบเรี ยงโดย
อังสนา เปศะนันท์
2. หนังสื อการบัญชีตน้ ทุน
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช, มหาวิทยาลัย. เอกสารการสอนชุ ดวิชาการบัญชี ต้นทุน 1
และการบัญชี ต้นทุน 2. พิมพ์ครั:งที 3. นนทบุรี : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
สุ โขทัย ธรรมาธิ ราช, 2557.
สมนึก เอื:อจิระพงษ์พนั ธ์. การบัญชี ต้นทุน Cost Accounting. กรุ งเทพมหานคร :
สํานักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล, 2552.
ดวงมณี โกมารทัต. การบัญชี ต้นทุน. กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
3. หนังสื อการบัญชีเพือการจัดการ
เบญจมาศ อภิสิทธิd ภิญโญ. การบัญชี เพือการจัดการ. นครราชสี มา : แพนด้าเลิร์น
นิงบุค๊ ,2557.
สื อโสตทัศน์
1. เครื องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
2. เครื องคอมพิวเตอร์
3. สื อการนําเสนอ PowerPoint เรื อง การวิเคราะห์ตน้ ทุน ปริ มาณ กําไร

แหล่งการเรียนร ้ ู
1.
2.
3.
4.

ผูส้ อน
ห้องปฏิบตั ิการทางบัญชี
ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
อินเตอร์ เน็ต
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ประเมินผลการเรียนร ้ ู
1. ตรวจแบบฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรม/ใบมอบหมายกิจกรรม
h. ประเมินผลจากแบบประเมินผลก่อนเรี ยนและแบบประเมินผลหลังเรี ยน
3. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
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แบบประเมินผลก่อนเรียน
หน่วยที 7 การวิเคราะห์ตน้ ท ุน ปริมาณ กําไร
คําชี2แจง จงทําเครืองหมาย ( ) ลงหน้าข้อทีถ ูกต้องทีส ุด
1. เครื องมือทีผูบ้ ริ หารใช้ในการวางแผนกําไรคือข้อใด
ก. การวิเคราะห์ตน้ ทุน ปริ มาณ กําไร
ข. การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน
ค. การวิเคราะห์ตน้ ทุนผันแปร
ง. การวิเคราะห์กาํ ไรส่ วนเกิน
จ. การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน
2. กําไรส่ วนเกินหมายถึงข้อใด
ก. ขายหักต้นทุนคงที
ข. ขายหักกําไรขั:นต้น
ค. ขายหักต้นทุนผันแปร
ง. ขายสุ ทธิ หกั ต้นทุนคงที
จ. ขายสุ ทธิ หกั ต้นทุนผันแปร
3. บริ ษทั แห่งหนึง มีอตั รากําไรส่ วนเกิน 40% ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ราคาขาย 100 บาท ต้นทุนผันแปร 60
ข. ราคาขาย 100 บาท ต้นทุนผันแปร 40
ค. ราคาขาย 140 บาท กําไรส่ วนเกิน 40
ง. ต้นทุน 100 กําไรส่ วนเกิน 40
จ. ต้นทุน 100 กําไรส่ วนเกิน 60
4. วิธีการใดใช้แยกต้นทุนคงทีและต้นทุนผันแปรออกจากต้นทุนผสม
ก. วิธีค่าความชัน
ข. วิธีการหาค่าเฉลีย
ค. วิธีกาํ ไรส่ วนเกิน
ง. วิธีตน้ ทุน ปริ มาณ กําไร
จ. วิธีตน้ ทุน ณ กิจกรรมสู ง – ตํา
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5. จุดคุม้ ทุน คือข้อใด
ก. รายได้ < ต้นทุนรวม
ข. รายได้ > ต้นทุนรวม
ค. รายได้ > ต้นทุนคงที
ง. รายได้ = ต้นทุนรวม
จ. รายได้ = ต้นทุนผันแปร
6. ข้อมูลใดทีไม่จาํ เป็ นต้องใช้ในการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน
ก. ราคาขาย
ข. ต้นทุนรวม
ค. ต้นทุนคงที
ง. ต้นทุนผันแปร
จ. กําไรขั:นต้น
7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกียวกับจุดคุม้ ทุน
ก. กําไรส่ วนเกินสู งขึ:น จุดคุม้ ทุนจะเพิมขึ:น
ข. กําไรส่ วนเกินสู งขึ:น จุดคุม้ ทุนจะลดลง
ค. จุดคุม้ ทุนสู ง ความเป็ นไปได้ทางการตลาดสู ง
ง. จุดคุม้ ทุนตํา ความเป็ นไปได้ทางการตลาดตํา
จ. จุดคุม้ ทุนสุ ง ความเสี ยงสู ง
ข้ อมูลต่ อไปนีใ4 ช้ ตอบคําถามข้ อ 8-10
บริ ษทั สายนํ:าผึ:ง จํากัด มีตน้ ทุนในการผลิตสิ นค้าและราคาขาย ดังต่อไปนี:
ราคาขายต่อหน่วย
100 บาท
ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
70 บาท
ต้นทุนคงทีรวม
24,000 บาท
8. กําไรส่ วนเกินต่อหน่วยคือข้อใด
ก. 100 บาท
ข. 70 บาท
ค. 30 บาท
ง. 240 บาท
จ. 170 บาท
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9. จํานวนขาย ณ จุดคุม้ ทุนคือข้อใด
ก. 100 หน่วย
ข. 170 หน่วย
ค. 240 หน่วย
ง. 800 หน่วย
จ. 900 หน่วย
10. ถ้าต้องการกําไร 30,000 บาท จะต้องขายกีหน่วย
ก. 800 หน่วย
ข. 1,800 หน่วย
ค. 2,800 หน่วย
ง. 3,000 หน่วย
จ. 3,800 หน่วย
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ผังมโนภาพ
7.1 แนวคิดเกียวกับต้นท ุนผลิตภัณฑ์
7.1.1 วิธีตน้ ทุนรวม
7.1.2 วิธีตน้ ทุนผันแปร
7.1.3 งบกําไรขาดทุนตามวิธตี น้ ทุนรวมและวิธีตน้ ทุนผันแปร
7.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นท ุน
7.2.1 ต้นทุนคงที
7.2.2 ต้นทุนผันแปร

7.3 การพยากรณ์ตน้ ท ุนเพือการวางแผน
ค่าใช้จ่าย

หน่วยที 7
การวิเคราะห์
ต้นท ุน
ปริมาณ กําไร

7.3.1
7.3.2

วิธีตน้ ทุน ณ กิจกรรมสูง-ตํา
วิธีกาํ ลังสองน้อยทีสุด

7.4 การวิเคราะห์ ต้นท ุน ปริมาณ กําไร
7.4.1 ความหมายของต้นทุน ปริมาณ กําไร
7.4.2 กําไรส่วนเกิน
7.4.3 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของต้นทุน ปริมาณ กําไร
7.5 จุดคม
้ ุ ท ุน
7.5.1 ความหมายของจุดคุม้ ทุน
7.5.2 การวิเคราะห์จดุ คุม้ ทุน
7.5.3 ประโยชน์ของการวิเคราะห์จดุ คุม้ ทุน

7.6 การวางแผนกําไรโดยใช้ความสัมพันธ์ของต้นท ุน ปริมาณ กําไร
7.6.1 กรณีตอ้ งการกําไรก่อนภาษี
7.6.2 กรณีตอ้ งการกําไรหลังหักภาษี
7.6.3 การวิเคราะห์ตน้ ทุน ปริมาณ กําไร กรณีผลิตและขายสินค้าหลายชนิด
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หน่วยที 7
การวิเคราะห์ตน้ ท ุน ปริมาณ กําไร
ในการดํา เนิ นธุ รกิ จที มี ก ารแข่ง ขัน ผูบ้ ริ หารต้องการข้อมู ล ต้นทุ นเพือการวางแผนและ
ควบคุม เพือจะได้ทราบว่าต้นทุนกลุ่มใดมีการเปลียนแปลง เงือนไขการเปลียนแปลงและจํานวนที
เปลียนแปลง การแบ่งประเภทต้นทุน จะแบ่งตามวัตถุประสงค์ทีต้องการ ต้นทุนทีมีประโยชน์ใน
การวางแผนและการตัดสิ นใจ ทีจะกล่าวถึ งคือ ต้นทุนผันแปร(Variable Cost) และต้นทุนคงที
(Fixed Cost) แม้ว่าพฤติ กรรมต้นทุ นมี หลายชนิ ด เช่ นต้นทุ นกึ งผันแปร ต้นทุ นกึ งคงที เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนจําเป็ นต้องจัดเป็ นต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงทีเพือ
ประโยชน์ใ นด้า นการบริ หารงาน ในหน่ วยนี: จึง จะกล่ า วถึ ง การคิ ดต้นทุ นผลิ ตภัณฑ์ พฤติ กรรม
ต้นทุนผันแปร การนําต้นทุนผันแปรไปใช้ในการวิเคราะห์ตน้ ทุน ปริ มาณ กําไร

7.1 แนวคิดเกียวกับต้ นทุนผลิตภัณฑ์
แนวคิดเกียวต้นทุนทีนํามาใช้ในการกําหนดต้นทุนผลิตภัณฑ์เพือการตีราคาสิ นค้าคงเหลือ และ
ต้นทุนขายมีอยูด่ ว้ ยกัน 2 วิธีคือ วิธีตน้ ทุนรวมและวิธีตน้ ทุนผันแปร
7.1.1 วิธีต้นทุนรวม (Absorption Costing หรื อ Full Costing)
วิธีตน้ ทุนรวม เป็ นระบบต้นทุนทีใช้ในการคํานวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ โดยถือว่าต้นทุน
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ คื อ ต้นทุ น การผลิ ต ทั:ง หมดทั:ง ต้น ทุ น ผัน แปรและต้น ทุ น คงที ต้น ทุ น ผลิ ต ภัณ ฑ์
ประกอบด้วย ต้นทุ นวัตถุ ดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิ ตทั:งส่ วนคงที และ
ผันแปร จนผลิ ตเสร็ จเป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ป ซึ งเป็ นต้นทุนงวดเวลา การคิดต้นทุนผลิ ตภัณฑ์ตามระบบ
ต้นทุ นรวมจึ งเป็ นวิธีทีนักบัญชี ใช้สําหรั บคํานวณต้นทุ นผลิ ตภัณฑ์เพือจัดทํางบการเงิ นเสนอต่ อ
บุคคลภายนอกโดยทัวไป (External Financial Statement) (ดังภาพที 7.1)
7.1.2 วิธีต้นทุนผันแปร (Variable Costing)
วิธีตน้ ทุนผันแปร หรื อวิธีตน้ ทุนตรง (Direct Costing) เป็ นวิธีการคํานวณต้นทุนสิ นค้าโดย
ใช้แนวคิดพฤติกรรมของต้นทุน โดยต้นทุนของสิ นค้าประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง
และค่าใช้จ่ายในการผลิตเฉพาะค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรเท่านั:น ส่ วนค่าใช้จ่ายการผลิตคงทีถือเป็ น
ต้นทุนตามงวดเวลา ระบบต้นทุนผันแปรนี: เป็ นการคํานวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์เพือจัดทํารายงาน
ทางการเงินเสนอฝ่ ายบริ หารของกิจการ (Internal Financial Report) (ดังภาพที 7.1)

เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีตน้ ท ุน $ (&$'(-$''*)

283

หน่วยที 7 การวิเคราะห์ตน้ ท ุน ปริมาณ กําไร

ระบบการคิดตนทุนผลิตภัณฑ

วิธีตนทุนรวม (Full Costing)

วิธีตนทุนผันแปร (Variable Costing)

วัตถุดิบทางตรง

วัตถุดิบทางตรง

คาแรงงานทางตรง

คาแรงงานทางตรง

คาใชจายในการผลิต(คงที่+ผันแปร)

คาใชจายในการผลิต (ผันแปร)

ภาพที 7.1 แสดงระบบการคิดต้ นทุนผลิตภัณฑ์
ทีมา : อังสนา เปศะนันท์ , 2559.
7.1.3 งบกําไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนรวมและวิธีต้นทุนผันแปร
การนําเสนอรายงานเกียวกับผลการดําเนิ นงาน คืองบกําไรขาดทุน (Income Statement)
สามารจัดทําตามแนวคิดต้นทุนได้ 2 วิธี คือ งบกําไรขาดทุนตามวิธีตน้ ทุนรวม (Absorption Costing
Income Statement) เป็ นการจัดทํางบกําไรขาดทุนเพือเสนอต่อบุคคลภายนอกตามมาตรฐานการบัญชี
ทียอมรับกันโดยทัวไป และงบกําไรขาดทุนตามวิธีตน้ ทุนผันแปร (Variable Costing Income Statement)
เป็ นการแสดงค่า ใช้จ่ายที เกิ ดตามพฤติ กรรมต่ อหน่ วยขาย ประกอบด้วยต้นทุ นขายผันแปรและ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารผันแปร งบกําไรขาดทุนวิธีน: ี มีประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารมักจัดทําขึ:นเพือ
ใช้ภายใน แต่ไม่ใช่งบกําไรขาดทุนทีนําเสนอต่อบุคคลภายนอกตามมาตรฐานการบัญชี ทีรับรองกัน
ทัวไป (ดังตารางที 7.1)
ตารางที 7.1 การแสดงงบกําไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนรวมและงบกําไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนผันแปร
งบกําไรขาดทุนวิธตี น ทุนรวม
Absorption Costing Income Statement
ขายสินคา (หนวยขาย×ราคาขาย)
หัก ตนทุนขาย
(หนวยขาย×ตนทุนผลิตภัณฑตอหนวย)
กําไรขั้นตน
หัก คาใชจายในการขายและบริหาร
กําไรจากการดําเนินงาน

งบกําไรขาดทุนวิธตี น ทุนผันแปร
Variable Costing Income Statement
XX
XX

XX
XX
XX

ขายสินคา (หนวยขาย×ราคาขาย)
หัก ตนทุนขายผันแปร
(หนวยขาย×ตนทุนผันแปรตอหนวย)
คาใชจายในการขายและบริหารผันแปร
กําไรสวนเกิน
หัก คาใชจายคงที่
กําไรจากการดําเนินงาน

XX
XX
XX
XX
XX
XX
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ความแตกต่ างของงบกําไรขาดทุ นทั:ง 2 วิธี คื อ การจัดประเภทรายการต้นทุ น โดย
งบกําไรขาดทุ นตามวิธี ตน้ ทุ นรวมจะจํา แนกต้นทุ นตามหน้า ที คื อ ต้นทุ นการผลิ ตและต้นทุ นที
ไม่เกียวกับการผลิตส่ วนงบกําไรขาดทุนวิธีตน้ ทุนผันแปรจะจําแนกต้นทุนตามลักษณะพฤติกรรม
ของต้นทุนคือ ต้นทุนคงทีและต้นทุนผันแปร

7.2 การวิเคราะห์ พฤติกรรมต้ นทุน
ต้นทุนทีนํามาใช้วเิ คราะห์ตน้ ทุน ปริ มาณ กําไร คือต้นทุนคงที (Fixed Cost) และต้นทุนผันแปร
(Variable Cost)
7.2.1 ต้ นทุนคงที (Fixed Cost)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2557 : 11-8) กล่ าวว่า ต้ นทุนคงที หมายถึ ง ต้นทุ นที
จํานวนรวมของต้นทุนจะคงทีไม่เปลียนแปลง แม้วา่ ระดับของกิจกรรมจะเปลียนแปลงไป
สมนึก เอื:อจิระพงษ์พนั ธ์ (2552 : 17) กล่าวว่า ต้ นทุนคงที หมายถึง ต้นทุนทีมีพฤติกรรม
คงที หรื อต้นทุนรวมทีมิได้เปลี ยนแปลงไปตามระดับของการผลิ ตในช่ วงของการผลิ ตระดับหนึ ง
ดวงมณี โกมารทัต (2555 : 42) กล่าวว่า ต้ นทุนคงที หมายถึง ต้นทุนทีมีจาํ นวนรวมไม่
เปลี ยนแปลงภายในช่ วงที พิจารณา (Relevant Range) แม้จะมี การเปลี ยนแปลงปริ มาณกิ จกรรมไป
ในทางทีเพิมขึ:นหรื อลดลงก็ตาม
สรุ ปว่ า ต้ นทุนคงที (Fixed Cost) หมายถึ งต้นทุนทีมีลกั ษณะคงทีไม่เปลี ยนแปลงไป
ตามระดับกิจกรรมหรื อปริ มาณการผลิตทีเพิมขึ:นหรื อลดลง เช่ น เงินเดือนผูบ้ ริ หาร ค่าเช่ าโรงงาน
ค่าเบี:ยประกันภัย เป็ นต้น
7.2.1 ต้ นทุนผันแปร (Variable Cost)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2557 : 11-5) กล่าวว่า ต้ นทุนผันแปร คือต้นทุนที
จํานวนรวมของต้นทุนจะเปลียนไปตามการเปลียนแปลงของตัวผลักดันต้นทุน(กิจกรรม)
สมนึ ก เอื:อจิระพงษ์พนั ธ์ (2552 : 16) กล่าวว่า ต้ นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนทีมีตน้ ทุน
รวมเปลียนแปลงไปตามสัดส่ วนของการเปลียนแปลงในระดับกิจกรรมหรื อปริ มาณการผลิต ในขณะที
ต้นทุนต่อหน่วยจะคงทีเท่ากันทุก ๆ หน่วย
ดวงมณี โกมารทัต (2555 : 40) กล่าวว่า ต้ นทุนผันแปร หมายถึ ง ต้นทุนซึ งมีจาํ นวน
รวมเปลียนแปลงขึ:นลงเป็ นอัตราส่ วนโดยตรงกับปริ มาณกิจกรรม
สรุ ปว่ า ต้ นทุนผันแปร (Variable Cost) คือต้นทุนทีเปลียนแปลงเป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับ
การเปลียนแปลงของปริ มาณการผลิ ต กล่าวคือหากทําการผลิ ตมากต้นทุนผันแปรก็จะเกิ ดมาก หากทํา
การผลิตน้อยต้นทุนผันแปรก็จะเกิดน้อย เช่น ค่าแรงงาน ค่านํ:า ค่าไฟฟ้ า เป็ นต้น
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7.3 การพยากรณ์ ต้นทุนเพือการวางแผนค่ าใช้ จ่าย
การนําความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริ มาณ กําไรมาใช้น: นั จําเป็ นต้องมีการจําแนกต้นทุนคงทีออก
จากต้นทุนผันแปรอย่างชัดเจนเพือประโยชน์สาํ หรับการคาดคะเนต้นทุน หรื อค่าใช้จ่ายต่าง ๆทีจะเกิดขึ:น
ในอนาคต ในกรณี ทีไม่สามารถจําแนกต้นทุนให้เป็ นต้นทุนคงทีหรื อต้นทุนผันแปรได้ อาจใช้สมการ
ทางคณิ ตศาสตร์ มาช่ วยในการจําแนกต้นทุนผันแปรออกจากต้นทุนผสม ที มีลกั ษณะเป็ นสมการ
เส้นตรง คือ
Y

=

a

+

b(x)

กําหนดให้

y = ต้นทุนรวม
a = ต้นทุนคงที
b = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
x = จํานวนหน่วย
เทคนิ คการแยกต้นทุนคงทีและต้นทุนผันแปรออกจากต้นทุนผสม เพือวิเคราะห์ตน้ ทุนในอดี ต
ได้แก่ วิธีสูง – ตํา และวิธีกาํ ลังสองน้อยทีสุ ด
7.3.1 วิธีต้นทุน ณ กิจกรรมสู ง – ตํา (High-Low Method)
วิธีตน้ ทุน ณ กิ จกรรมสู ง – ตํา เป็ นวิธีทีใช้ในการประมาณการพฤติกรรมของต้นทุน
ในรู ป แบบของสมการต้นทุ น โดยจําแนกต้นทุ นคงที และต้นทุ นผันแปรออกจากต้นทุ นรวมโดย
พิจารณาจากความสัมพันธ์ของต้นทุน 2 จํานวนทีระดับกิจกรรมสู งสุ ดและระดับกิจกรรมตําสุ ด ค่าทีได้
จากความ สัมพันธ์น: ี คือ ค่ าความชั น ซึ งคือต้นทุนผันแปรต่อหน่ วยจากนั:นนําค่าต้นทุนผันแปรต่อ
หน่วยมาใช้หาค่าต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงทีจากต้นทุนรวม
การคํานวณหาต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (ค่าความชัน) จากสมการดังนี:
ตนทุนผันแปรตอหนวย =

ผลตางตนทุน
ผลตางของระดับฐานกิจกรรม
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ตัวอย่ างที 1

บริ ษทั สารภี จํากัด วิเคราะห์และจําแนกต้นทุนค่าซ่ อมบํารุ งรักษาเครื องจักร โดย
ค่ าซ่ อมบํารุ งรั กษาเครื องจักรมี ความสั มพันธ์ ก ับจํานวนผลิ ตในลักษณะสมการ
เส้นตรง กิจการจึงนําข้อมูลทีเกิดขึ:นในช่วง 6 เดือนทีผ่านมาทําการวิเคราะห์ดงั นี:
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

จํานวนผลิต (หน่วย)
65
60
55
50
80
70

ต้นทุนรวม(บาท)
3,600
3,400
3,200
3,000
4,200
3,800

กิจกรรมต่ําสุด (L)
กิจกรรมสูงสุด (H)

จากข้อมูลข้างต้น นํามาวิเคราะห์เพือประมาณการ สมการต้นทุนรวมได้ดงั นี:
1. เลือกข้อมูลของระดับกิจกรรมสู งสุ ด และระดับกิจกรรมตําสุ ด จากตัวอย่างนี:ได้ระดับ
กิจกรรมสู งสุ ด(H) คือ เดือน พฤษภาคม 80 หน่วย ต้นทุนรวม 4,200 บาท
กิจกรรมตําสุ ด (L) คือ เดือน เมษายน 50 หน่วย ต้นทุนรวม 3,000 บาท
h. คํานวณต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (ค่าความชัน) โดย
ผลต่างต้นทุน

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย = ผลต่างของระดับฐานกิจกรรม
=

,

=

,

=

,

40 บาท/หน่วย

3. คํานวณหาต้นทุนคงทีจากสมการต้นทุนรวม y = a + b(x)
แทนค่ า ณ กิจกรรมสู งสุ ด จํานวนหน่วย
y
4,200
4,200
ต้นทุนคงที
ต้นทุนคงที

80 หน่วย ต้นทุน 4,200 บาท
= a + b(x)
= ต้นทุนคงที + (40×80)
= ต้นทุนคงที + 3,200
= 4,200 ¬ 3,200
= 1,000 บาท
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แทนค่ า ณ กิจกรรมตําสุ ด จํานวนหน่วย 50 หน่วย ต้นทุน 3,000 บาท
y
= a + b(x)
3,000 = ต้นทุนคงที + (40×50)
3,000 = ต้นทุนคงที + 2,000
ต้นทุนคงที = 3,000 ¬ 2,000
ต้นทุนคงที = 1,000 บาท
การใช้วิธีสูง - ตํา ( High-Low Method) ในการแยกต้นทุนคงทีและต้นทุนผันแปรออกจาก
ต้นทุนรวม จะได้ตน้ ทุนคงที 1,000 บาท และต้นทุนผันแปร 40 บาท/หน่วย
7.3.2 วิธีกาํ ลังสองน้ อยทีสุ ด (Least-Squares Method)
วิธีกาํ ลังสองน้อยทีสุ ด เป็ นวิธีทีใช้หลักทางสถิติและคณิ ตศาสตร์ เพือระบุลกั ษณะพฤติกรรม
ต้นทุนในรู ปของสมการต้นทุน โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนทีเกิดขึ:นกับระดับฐาน
กิจกรรมโดยกําหนดให้ตน้ ทุนรวม(y) เป็ นเป็ นตัวแปรตาม ระดับฐานกิจกรรม(x) เป็ นตัวแปรอิสระ
วิธีน: ีการคํานวณหาต้นทุนคงทีรวม(a) และต้นทุนผันแปรต่อหน่วย(b) นั:นได้มาจากสู ตร ดังนี:
b = [n ∑ xy − (∑ x)(∑ y) ]
[n ∑ x 2 – ( ∑ x )2 ]
a = ∑ y − (b∑ x)
n
n
กําหนดให้

n = จํานวนชุดข้อมูลทีนํามาวิเคราะห์
x = ระดับฐานกิจกรรมทีก่อให้เกิดต้นทุนรวม
y = ต้นทุนรวม
b = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
a = ต้นทุนคงทีรวม
การแทนค่ า ในสู ต รเพื อการคํา นวณต้น ทุ น คงที หรื อ ต้น ทุ น ผัน แปรต่ อ หน่ ว ย
2
∑ x =380 , ∑ y =21,200 , ∑ xy =1,366,000 , ∑ x =24,650
b = [n ∑ xy − (∑ x)(∑ y) ]
[n ∑ x 2 – ( ∑ x )2 ]
b = 6(1,366,000)- (380)(21,200)
6(24,650)- (380)2
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8,196,000- 8,056,000
b =
147,900- 144,400
b = 140,000
3,500

b = 40 บาท/หน่วย
แทนค่าในสู ตรหาค่า a (ต้นทุนคงทีรวม) ดังนี:
a = ∑ y − (b∑ x)
n
n
a = 21,200 ¬ (40)380
6

6

a = 3,533.33 – 2,533.33
a = 1,000 บาท
การใช้วธิ ี กาํ ลังสองน้อยทีสุ ด ในการแยกต้นทุนคงทีและต้นทุนผันแปรออกจากต้นทุนผสมจะได้
y = a + b(x)
y = 1,000 + 40(x)
ต้นทุนคงที
= 1,000 บาท
ต้นทุนผันแปร =
40 บาท/หน่วย
เอกสารประกอบการเรี ยนหน่วยนี: จะใช้วิธีตน้ ทุน ณ กิจกรรมสู ง – ตํา (High-Low Method)
ในการแยกต้นทุนคงทีและต้นทุนผันแปรออกจากต้นทุนผสม เพียงวิธีเดียวเท่านั:น

7.4 การวิเคราะห์ ต้ นทุน ปริมาณ กําไร (Cost-Volume-Profit Analysis : CVP)
7.4.1 ความหมายของต้ นทุน ปริมาณ กําไร
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2557 : 11-19) กล่าวว่า การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริ มาณ
กําไร เป็ นการวิเคราะห์ผลกระทบการเปลียนแปลงเกียวกับต้นทุน (Cost) รายได้ (Revenue) ของกิจการ
ถ้าระดับของกิจกรรม (Activity) เปลียนแปลงอันมีผลต่อกําไร
เบญจมาศ อภิสิทธิd ภิญโญ (2558 : 78) กล่าวว่า การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริ มาณ กําไร เป็ น
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย 3 ประการคือ ต้นทุน รายได้ และกําไร
รวมถึ งสะท้อนให้เห็นว่าปั จจัยทั:ง 3 ประการจะได้รับผลกระทบอย่างไรเมือระดับกิจกรรมทีมีความ
เกียวข้องกันมีการเปลียนแปลงไป
สรุ ปว่ า การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กําไร เป็ นการวิเคราะห์เกียวกับการเปลียนแปลงของ
ต้นทุน รายได้ กําไร เพือประโยชน์ในการตัดสิ นใจและการวางการดําเนินงานในระยะสั'น
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การวิเคราะห์ตน้ ทุน ปริ มาณ กําไร เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
1. ต้นทุน แยกออกเป็ น
- ต้นทุนการผลิต เช่น วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิต
- ต้นทุนทีไม่เกียวกับการผลิต เช่น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
2. ปริ มาณ หมายถึง จํานวนหน่วยสิ นค้าทีขาย
3. กําไร หมายถึง กําไรสุ ทธิ
ข้ อสมมติภายใต้ การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กําไร (CVP)
1. พฤติ กรรมต้นทุ นและรายได้ เป็ นความสัมพันธ์แบบเส้ นตรงภายในช่ วงกิ จกรรม
หนึงในช่วงทีมีความหมายนี:ตน้ ทุนผันแปร ต้นทุนคงทีและราคาขายต่อหน่วยจะไม่เปลียนแปลง
2. รายการต้นทุนต้องสามารถแยกต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงทีจากต้นทุนรวมได้
3. ปั จจัย ที มี ผ ลกระทบต่ อต้นทุ นมี เพี ย งปั จจัย เดี ย ว คื อการเปลี ยนแปลงในระดับ
กิจกรรม ซึ งในความเป็ นจริ ง ต้นทุนไม่ได้ข: ึนอยูก่ บั ปริ มาณเพียงอย่างเดียวเพราะยังมีปัจจัยอืนทีมี
ผลกระทบต่อต้นทุนอีก เช่น การเปลียนแปลงกรรมวิธีการผลิต การขาดแคลนวัตถุดิบ เป็ นต้น
4. ระดับของสิ นค้าคงเหลือต้นงวดและสิ นค้าคงเหลือปลายงวด ไม่มีการเปลียนแปลง
ในการวิเคราะห์สมมติให้ปริ มาณการขายเท่ากับปริ มาณการผลิตพอดี
5. สัดส่ วนการขายของสิ นค้าแต่ละชนิดจะคงทีในทุกระดับการขาย
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริ มาณ และกําไร สามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้
กําไรส่ วนเกิน
7.4.2 กําไรส่ วนเกิน (Contribution Margin : CM)
ในการวิเคราะห์เกี ยวกับต้นทุน ปริ มาณ กําไร สิ งสําคัญก็คือจะต้องสามารถวิเคราะห์
และจําแนกประเภทของต้นทุนต่าง ๆ คือต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงทีเพือคํานวณหากําไรส่ วนเกิ น
เป็ นสิ งสําคัญทีจะนําไปใช้ในการวิเคราะห์ตน้ ทุน ปริ มาณ กําไร และการวิเคราะห์หาจุดคุม้ ทุน
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2557 : 11-21) กล่าวว่า กําไรส่ วนเกิน (Contribution Margin)
คือ ส่ วนของรายได้ทีสู งกว่าค่าใช้จ่ายผันแปร
เบญจมาศ อภิสิทธิd ภิญโญ (2557: 54) กล่าวว่า กําไรส่ วนเกินต่ อหน่ วย (Contribution
Margin per Unit : CMU) เป็ นผลต่างระหว่างราคาขายต่อหน่วยกับต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
สรุ ปได้ ว่า กําไรส่ วนเกิน (Contribution Margin) คือ รายได้ส่วนทีสู งกว่าต้นทุนผันแปร
กําไรส่ วนเกิน คือ รายได้ส่วนทีสู งกว่าต้นทุนผันแปร ซึ งสามารถคํานวณได้ดงั สู ตรนี:
กําไรสวนเกิน

=

ราคาขาย

-

ตนทุนผันแปร
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อัตรากําไรส่ วนเกิน (Contribution Margin Ratio : CMR) คือการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
กําไรส่ วนเกินทีเกิดขึ:นว่าเป็ นร้อยละเท่าไรของยอดขาย ซึ งสามารถคํานวณได้ดงั สู ตรนี:
อัตรากําไรสวนเกิน
ตัวอย่ างที 2

=

กําไรสวนเกิน
ยอดขาย

× 100

บริ ษทั เสาวรส จํากัด มียอดขาย 37,500 บาท ต้นทุนผันแปร 15,000 บาท
ต้นทุนคงที 15,000 บาท บริ ษทั ขายสิ นค้าได้ 1,500 หน่วย
จากข้อมูลข้างต้น สามารถแสดงงบกําไรขาดทุนวิธีกาํ ไรส่ วนเกินได้ ดังนี:
ต้ นทุนรวม (บาท) ต้ นทุน/หน่ วย
ขาย (1,500×25)
37,500
25
หัก ต้นทุนผันแปร(1,500×10)
15,000
10
กําไรส่ วนเกิน
22,500
15
หัก ต้นทุนคงที
15,000
กําไรสุ ทธิ
7,500
กําไรส่ วนเกิน
= ราคาขาย ¬ ต้นทุนผันแปร
= 37,500 ¬ 15,000
= 22,500 บาท
กําไรส่ วนเกินต่อหน่วย = ราคาขายต่อหน่วย ¬ ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
= 25 ¬ 10
= 15 บาท/หน่วย
อัตรากําไรส่ วนเกิน

=

กําไรส่ วนเกินรวม
ยอดขายรวม

× 100

22,500
× 100
37,500
= 60 %

=
หรื อ

อัตรากําไรส่ วนเกิน

=
=
=

กําไรส่ วนเกินต่อหน่วย
ราคาขายต่อหน่วย

× 100

15
× 100
25
60 %
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7.4.3 ประโยชน์ ของการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ของต้ นทุน ปริมาณ กําไร
7.4.3.1 ใช้ในการกําหนดราคาขายให้กบั สิ นค้าหรื อการบริ การ ใช้ในการกําหนดปริ มาณ
ขายว่าจะต้องขายให้ได้เท่าไรจึงจะค้มทุนทั:งยอดขายทีเป็ นจํานวนหน่วยและจํานวนเงิน
7.4.3.2 ใช้ในการแนะนําผลิตภัณฑ์หรื อการบริ การใหม่ ๆ
7.4.3.3 ใช้ในการตัดสิ นใจเกี ยวกับการเพิมหรื อยกเลิกสายผลิตภัณฑ์ การขยายกําลัง
การผลิตการตัดสิ นใจซื: อผลิตภัณฑ์หรื อผลิตเอง
7.4.3.4 ใช้ในการกําหนดส่ วนผสมการขายเพือให้ได้กาํ ไรตามเป้ าหมาย
7.4.3.5 ใช้ใ นการกําหนดต้นทุ นผันแปรและต้นทุ นคงที เพราะการเปลี ยนแปลงใน
ปั จจัยดังกล่าวมีผลกระทบต่อจุดคุม้ ทุน
7.4.3.6 ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ ในการดําเนิ นงาน เมื อคาดการณ์ ได้ว่ามี เหตุ การณ์
อย่างใดอย่างหนึงเกิดขึ:นในอนาคตและจะมีผลกระทบต่อกิจการอย่างไร

7.5 จุดคุ้มทุน (Break – Even Point )
7.5.1 ความหมายของจุดคุ้มทุน
เบญจมาศ อภิสิทธิd ภิญโญ (2553 : 53) กล่าวว่า จุดคุ้มทุน คือระดับยอดขายทีทําให้กิจการ
ไม่เกิดผลกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2557 : 11-28) กล่าวว่า จุดคุ้มทุน (Break–Even Point)
คือ จุดทีรายได้ค่าขายเท่ากับค่าใช้จ่ายทั:งหมด (ค่าใช้จ่ายผันแปร+ค่าใช้จ่ายคงที) หรื อ คือ จุดทีกําไร
ผันแปรทีได้รับทั:งหมดเท่ากับค่าใช้จ่ายคงทีพอดี
สรุ ปว่ า จุดคุ้มทุน (Break–Even Point) คือ จุดทียอดขาย เท่ากับต้นทุนรวมพอดี ไม่มี
กําไรหรื อขาดทุน
7.5.2 การวิเคราะห์ จุดคุ้มทุน (Break – Even Point Analysis)
7.5.2.1 การวิเคราะห์ จุดคุ้มทุนโดยการคํานวณ
1) การวิ เ คราห์ จุ ด คุ้ ม ทุ น โดยใช้ กํ า ไรส่ วนเกิ น เป็ นการนํา ความสั ม พัน ธ์
ระหว่าง ต้นทุ น ปริ มาณ กําไร มาคํานวณ ถ้ากําไรส่ วนเกิ นต่อหน่ วยสู งก็จะทําให้สามารถนํามา
ชดเชยกับต้นทุนคงที ได้ดี เมือกิ จการสามารถขายสิ นค้าได้จาํ นวนมากพอทีจะมีกาํ ไรส่ วนเกิ นไป
ชดเชยต้นทุ นคงทีได้ท: งั หมด เราเรี ยกว่าปริ มาณขาย ณ จุ ดคุ ม้ ทุน และเมื อกิ จการขายได้มากกว่า
จุดคุม้ ทุนกําไรส่ วนเกินนั:นจะกลายเป็ นกําไรสุ ทธิ ความสัมพันธ์ของจุดคุม้ ทุนเป็ น ดังนี:
จุดคุมทุน(หนวย)

=

ตนทุนคงที่
กําไรสวนเกินตอหนวย
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ตัวอย่างที 3

จากตัวอย่างที 2 บริ ษทั เสาวรส จํากัด มีรายละเอียดต้นทุนดังนี:
ราคาขายต่อหน่วย
25 บาท
ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
10 บาท
ต้นทุนคงทีรวม
15,000 บาท
การใช้กาํ ไรส่ วนเกินในการคํานวณหาจุดคุม้ ทุน สามารถคํานวณได้ดงั นี:
กําไรส่ วนเกิน
= 25 ¬ 10
= 15 บาท
จุดคุม้ ทุน

ต้นทุนคงที

=

กําไรส่ วนเกินต่อหน่วย
15,000

=

15

= 1,000 หน่วย
จุดคุม้ ทุน (บาท) = จํานวนหน่วยขาย(คุม้ ทุน) × ราคาขายต่อหน่วย
= 1,000 หน่วย × 25 บาท
= 25,000 บาท
หรื ออาจใช้สมการคํานวณหายอดขาย ณ จุดคุม้ ทุนได้ดงั นี:
จุดคุมทุน(บาท)

=

อัตรากําไรส่ วนเกิน =
=
จุดคุม้ ทุน

ตนทุนคงที่
อัตรากําไรสวนเกิน
กําไรส่ วนเกินต่อหน่วย
ยอดขายต่อหน่วย

15
× 100
25

=

60%

=

15,000
60 %
15,000
0 .60

=
=

× 100

25,000 บาท

2) การหาจุดคุ้มทุนโดยใช้ สมการ เป็ นการกําหนดหาค่าตัวแปรทีมีความสัมพันธ์กนั
เกียวกับ รายได้ ต้นทุน กําไร โดยใช้สมการ
y
แทนค่าในสมการ

25 (x)

=
=

a + b(x)
15,000 + 10(x)
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หรื อ

15,000
15,000
x
จุดคุม้ ทุน
จุดคุม้ ทุน(บาท)

= 25 x ¬ 10 x
= 15 x
= 1,000 หน่วย
= 1,000 หน่วย
= จํานวนหน่วยขาย(คุม้ ทุน) × ราคาขายต่อหน่วย
= 1,000 หน่วย × 25 บาท
=
5,000 บาท

7.5.2.2 การหาจุดคุ้มทุนด้ วยแผนภูมิ เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน
ปริ มาณ กําไร โดยแสดงออกมาในลักษณะแผนภูมิหรื อกราฟ ทีแสดงให้เห็นถึงรายได้หรื อยอดขาย
ต้นทุ นรวมและกํา ไรที เกิ ดขึ: น ณ ระดับปริ ม าณการขายต่า ง ๆ โดยการกํา หนดให้แกนตั:ง แสดง
จํานวนเงิ นและแกนนอนแสดงปริ มาณการขาย ในแผนภูมิจะประกอบไปด้วยเส้นรายได้รวม (ยอดขาย)
และเส้นต้นทุนรวม โดยเส้นต้นทุนรวมนี:จะได้จากต้นทุนคงทีและต้นทุนแปรรวมกัน
จากตัวอย่างที 3 บริ ษทั เสาวรส จํากัด ผลิตและขายสิ นค้า โดยมีขอ้ มูลเกียวกับต้นทุน
และการขาย คือ ปริ มาณขาย 1,000 หน่วย มีตน้ ทุนรวม 25,000 บาท เป็ นต้นทุนผันแปร 10,000 บาท
เป็ นต้นทุนคงที 15,000 บาท จากการนําข้อมูลไปกรอกลงในแผนภูมิจุดทีเส้นต้นทุนรวมและรายได้รวม
ตัดกัน คือ จุดคุม้ ทุน ดังนี: (ดังภาพที 7.2)
จํานวนเงิน(บาท)
รายได้

50,000
40,000

ต้นทุนรวม
จุดคุม้ ทุน

25,000

ต้นทุนคงที

15,000
10,000
500

1,000

1,500

2,000

ปริมาณ(หน่ วย)

ภาพที 7.2 แสดงความสั มพันธ์ ระหว่ าง ต้ นทุน ปริมาณ กําไรและจุดคุ้มทุน
ทีมา : อังสนา เปศะนันท์ , 2559.
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การนํ า จุ ด คุ ้ ม ทุ น ไปใช้ เ ป็ นข้ อ มู ล ในการวางแผนการดํ า เนิ น งานให้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและความถูกต้องนั:น ต้องคํานึงถึงข้อสมมติฐานดังต่อไปนี:
1. ต้นทุนทีเกิดขึ:นต้องสามารถแบ่งตามประเภทเป็ นต้นทุนคงทีและต้นทุนผันแปรได้
2. ราคาขายและต้นทุนผันแปรต่อหน่วยไม่เปลียนแปลงในช่วงการตัดสิ นใจ
3. ต้นทุนคงทีต้องมีมูลค่าเท่ากันทุกระดับการผลิต
4. ปั จจัยทีเกียวข้องกับการผลิตไม่มีการเปลียนแปลงด้านประสิ ทธิ ภาพ
5. ระดับการรักษาสิ นค้าคงเหลือคงทีหรื อไม่มีสินค้าคงเหลือระหว่างงวด
7.5.3 ประโยชน์ ของการวิเคราะห์ จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนมีประโยชน์ดงั นี:
7.5.3.1 จุดคุม้ ทุนช่วยให้ผบู ้ ริ หารทราบว่าต้องผลิตสิ นค้าเท่าใดจึงจะคุม้ ทุนและบอกถึง
ภาวะความเสี ยงในระดับหนึงด้วย
7.5.3.2 ใช้ประเมิ นความเป็ นไปได้ของโครงการลงทุ น ถ้าโครงการมี จุดคุ ม้ ทุ นสู งความ
เป็ นไปได้ทางการตลาดก็จะมีนอ้ ย ถ้าจุดคุม้ ทุนตําความเป็ นไปได้ทางการตลาดก็จะเพิมขึ:น
7.5.3.3 ใช้วางแผนด้า นการผลิ ต การจํา หน่ า ยและค่า ใช้จ่า ยให้เหมาะสมเพื อบรรลุ
เป้ าหมายคือกําไรทีต้องการ
7.5.3.4 ใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผนการขายและกําหนดราคาขาย

7.6 การวางแผนกําไรโดยใช้ ความสั มพันธ์ ของต้ นทุน ปริมาณ กําไร
หลังจากได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริ มาณ กําไร เราสามารถวิเคราะห์กาํ ไรส่ วนเกิ น
นํามาประยุกต์เพือคํานวณหายอดขายทั:งด้านจํานวนเงินและปริ มาณหน่วยขาย ทําให้กิจการได้รับ
ผลกําไรตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้ โดยใช้ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริ มาณ กําไรคํานวณหายอดขายที
จะทําให้คุม้ กับต้นทุนที เกิ ดขึ: นและกําไรตามทีกิ จการต้องการ การกําหนดเป้ าหมายกําไรโดยใช้การ
วิเคราะห์จุดคุม้ ทุนแบ่งเป็ น 2 กรณี คือ
7.6.1 กรณีต้องการกําไรก่ อนภาษี
7.6.1.1 กําหนดเป็ นจํานวนเงินทีแน่ นอน เป็ นการกําหนดเป้ าหมายกําไรเป็ นจํานวนเงิน
ทีแน่นอนนี: สามารถเขียนเป็ นสมการได้ ดังนี:
ยอดขาย (บาท)

=

ตนทุนคงที่ + ตนทุนผันแปร + กําไรที่ตองการ
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ตัวอย่างที 4

จากตัวอย่างที 2 บริ ษทั เสาวรส จํากัด ต้องการกําไรก่อนหักภาษี 15,000 บาท
บริ ษทั ต้องขาย เท่าใดจึงจะได้กาํ ไรตามทีต้องการ
ยอดขาย (บาท)
25 x
25 x – 10 x
15 x
x

=
=
=
=
=

ต้นทุนคงที + ต้นทุนผันแปร + กําไรทีต้องการ
15,000 + 10 x + 15,000
15,000 + 15,000
30,000
30,000
15

x = 2,000 หน่วย
การใช้กาํ ไรส่ วนเกิน สามารถเขียนเป็ นสู ตร ดังนี:
ตนทุนคงที่ กําไรที่ตองการ

หนวยขายที่ตองการ

=

หน่วยขายทีต้องการ

=

15,000 + 15,000
25 − 10

=

30 ,000

กําไรสวนเกินตอหนวย

15

= 2,000 หน่วย
จากการคํานวณพบว่า กิ จการต้องมี ยอดขายเท่ากับ 2,000 หน่ วยหรื อยอดขายเท่ากับ
50,000 บาท (2,000หน่ วย×25บาท) จึงจะทําให้กิจการมีกาํ ไรสุ ทธิ ก่อนหักภาษี 15,000 บาทตามที
ต้องการ สามารถพิสูจน์ได้ ดังนี:
งบกําไรขาดทุนวิธีกาํ ไรส่ วนเกิน
ขายสิ นค้า (2,000×25)
หัก ต้นทุนผันแปร (2,000×10)
กําไรส่ วนเกิน
หัก ต้นทุนคงที
กําไรสุ ทธิ

50,000
20,000
30,000
15,000
15,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.6.1.2 กําหนดเป็ นร้ อยละของยอดขาย
ใช้สมการ

ยอดขายที่มีกําไร(บาท) = ตนทุนคงที่ + ตนทุนผันแปร + กําไรที่ตองการ
ใช้กาํ ไรส่ วนเกิน
ตนทุนคงที่

ยอดขายที่มีกําไร =
ตัวอย่างที 5

กําไรสวนเกิน

%กําไร ราคาขาย

จากตัวอย่างที 2 บริ ษทั เสาวรส จํากัด ต้องการกําไรก่ อนหักภาษี 20% บริ ษทั
ต้องขายเท่าใดจึงจะได้กาํ ไรตามทีต้องการ
ยอดขายทีมีกาํ ไร

=

ต้นทุนคงที
กําไรส่ วนเกิน

=

=
=

%กําไร ราคาขาย

15,000
15 − (20%)(25)

15 ,000
15 − 5

15,000
10

=

1,500 หน่วย
ถ้ากิ จการต้องการกําไร 20% กิ จการต้องมียอดขายสิ นค้า 1,500 หน่ วยหรื อยอดขาย
เท่ากับ 37,500 บาท (1,500หน่วย×25บาท) จึงจะทําให้บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ ก่อนหักภาษีเงินได้เท่ากับ
20 % ตามทีต้องการ สามารถพิสูจน์ได้ ดังนี:
งบกําไรขาดทุนวิธีกาํ ไรส่ วนเกิน
ขายสิ นค้า (1,500×25)
หัก ต้นทุนผันแปร(1,500×10)
กําไรส่ วนเกิน
หัก ต้นทุนคงที
กําไรสุ ทธิ
หมายเหตุ กําไรสุทธิ 20% ของยอดขาย

37,500
15,000
22,500
15,000
7,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

37,500 × 20% = 7,500
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7.6.2 กรณีต้องการกําไรหลังหักภาษีเงินได้
ในกรณี ทีบริ ษทั ต้องการให้ได้กาํ ไรสุ ทธิ หลังหักภาษี บริ ษทั ควรจะมีปริ มาณการขาย
สิ นค้าเท่ากับเท่าใดจึงจะได้กาํ ไรตามทีต้องการ สามารถเขียนเป็ นสมการได้ ดังนี:
จํานวนหนวยขาย

กําไรที่ตองการ

= ตนทุนคงที่ + (

อัตรากําไรหลังหักภาษี

)

กําไรสวนเกินตอหนวย

ยอดขาย
ตัวอย่างที 6

=

ตนทุนคงที่ กําไรที่ตองการ
อัตรากําไรสวนเกิน

จากตัวอย่างที 2 ถ้าบริ ษทั เสาวรส จํากัด ต้องการกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเท่ากับ
12,000 บาท โดยมีอตั ราภาษี 20%
จํานวนหน่วยขาย = ต้นทุนคงที + (

กําไรทีต้องการ

อัตรากําไรหลังหักภาษี

)

กําไรส่วนเกินต่อหน่วย

=
=
=
=
ยอดขาย =

12,000
)
80%
25 - 10

15,000 + (

15,000 + 15,000
15
30,000
15

2,000 หน่วย
ต้นทุนคงที กําไรทีต้องการ
อัตรากําไรส่ วนเกิน

= 15,000 +

12,000
80%

60%
=
=

15,000 + 15 ,000
60 %
30,000
0.60

= 50,000 บาท
ถ้ากิ จการต้องการกํา ไรสุ ท ธิ หลัง หักภาษี เงิ นได้ 12,000 บาท กิ จการต้องขายสิ นค้า
2,000 หน่วย หรื อยอดขายเท่ากับ 50,000 บาท (2,000หน่วย×25บาท) จึงจะทําให้กิจการมีกาํ ไรสุ ทธิ
หลังหักภาษี เงินได้ 12,000 บาทตามทีต้องการ สามารถพิสูจน์ได้ ดังนี:
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งบกําไรขาดทุนวิธีกาํ ไรส่ วนเกิน
ขายสิ นค้า (2,000×25)
หัก ต้นทุนผันแปร (2,000×10)
กําไรส่ วนเกิน
หัก ต้นทุนคงที
กําไรก่อนหักภาษี
หัก ภาษีเงินได้ 20%
กําไรสุ ทธิ

50,000
20,000
30,000
15,000
15,000
3,000
12,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7.6.3 การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กําไร กรณีผลิตและขายสิ นค้ าหลายชนิด
ในการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนและความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริ มาณ กําไร เป็ นการวิเคราะห์
กรณี ทีกิจการจําหน่ายสิ นค้าเพียงชนิ ดเดี ยว อย่างไรก็ตามกรณี ทีกิ จการผลิตและขายสิ นค้าหลายชนิ ด
สามารถประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ตน้ ทุน ปริ มาณ กําไร (CVP) ได้ สิ นค้าชนิดต่าง ๆ ของกิจการอาจมี
ราคาขายต่างกัน ต้นทุนผันแปร กําไรส่ วนเกิน อัตรากําไรส่ วนเกินทีแตกต่างกัน แต่ในการวิเคราะห์
จุ ด คุ ้ม ทุ น และต้นทุ น ปริ มาณ กําไร กรณี ที กิ จการมี สิ นค้าหลายชนิ ดจะต้องมี ข ้อสมมติ ฐานเรื อง
ส่ วนผสมการขาย (Sales Mix) คือสัดส่ วนของปริ มาณการขายสําหรับผลิตภัณฑ์หลายชนิ ด จําเป็ นต้อง
คํานวณหาจุดคุม้ ทุนในลักษณะทีเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ผสม ซึ งประกอบด้วย หน่วยของผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิ ดในสัดส่ วนทีคาดว่าจะขายได้ในส่ วนผสมการขายหนึ ง ๆ วิธีน: ี การวิเคราะห์ตน้ ทุน ปริ มาณ กําไร
ของผลิ ตภัณฑ์หลายชนิ ดนั:นจะพิจารณากลุ่มผลิ ตภัณฑ์ผสมในในช่ วงระยะเวลาทีทําการวิเคราะห์
สู ตรในการคํานวณจุดคุม้ ทุน มีลกั ษณะดังนี:

จุดคุมทุน (หนวย) =
จุดคุม ทุน (บาท)

=

ตนทุนคงที่รวม
กําไรสวนเกินตอหนวยเฉลี่ย
ตนทุนคงที่รวม
อัตรากําไรสวนเกินเฉลีย่
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ตัวอย่างที 7

บริ ษทั เสาวคนธ์ จาํ กัด ผลิ ตและจําหน่ ายสิ นค้า 3 ชนิ ด คื อ ผ้าห่ ม ผ้าปูทีนอน
ผ้าม่าน โดยมีขอ้ มูลต่าง ๆ ดังนี:
ผ้าห่ม
ผ้าปูทีนอน
ผ้าม่าน
รวม
ขาย(บาท)
20,000
20,000
60,000
100,000
สัดส่ วนการขาย
10%
30%
60%
100%
ต้นทุนผันแปร
12,000
8,000
40,000
60,000
กําไรส่ วนเกิน
8,000
12,000
20,000
40,000
อัตรากําไรส่ วนเกิน
40%
60%
33.33%
40%
ต้นทุนคงที
24,000
อัตรากําไรส่ วนเกิน =
=

กําไรส่ วนเกินรวม
ยอดขายรวม

×100

40,000 ×100
100,000

= 40%
จุดคุม้ ทุน(บาท)

=
=

ต้นทุนคงที
อัตรากําไรส่ วนเกินเฉลีย
24,000
40%

= 60,000 บาท
จําแนกยอดขาย ณ จุดคุม้ ทุนให้แก่สินค้าแต่ละชนิด ได้ดงั ต่อไปนี:
สิ นค้า
จุดคุม้ ทุนรวม
สัดส่ วนการขาย
ผ้าห่ม
60,000
10%
ผ้าปูทีนอน
60,000
30%
ผ้าม่าน
60,000
60%
รวม

จํานวนขายในกลุ่ม
6,000 บาท
18,000 บาท
36,000 บาท
60,000 บาท

ในกรณี ทีกิจการมีนโยบายการดําเนิ นงานทีเปลี ยนแปลงไป และส่ งผลกระทบต่อส่ วนผสม
การขาย จะต้องวิเคราะห์หาจุดคุม้ ทุนของส่ วนผสมการขายทีมีการเปลียนแปลงไปด้วย เนื องจาก
จุดคุม้ ทุนทีคํานวณได้เป็ นค่าเฉพาะของส่ วนผสมการขายค่าใดค่าหนึงเท่านั:น
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สร ุปเนื2อหา หน่วยที 7
เมือผูเ้ รี ยนได้ศึกษาหน่วยที 7 การวิเคราะห์ตน้ ทุน ปริ มาณ กําไร จบเรี ยบร้อยแล้ว สามารถ
สรุ ปเนื:อหา ได้ดงั นี:
การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็ น 2 วิธีคือ วิธีตน้ ทุนรวมและวิธีตน้ ทุนผันแปร การคิด
ต้นทุนตามวิธีตน้ ทุนรวม คือ ต้นทุนผลิตภัณฑ์ทีประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตทั:งคงทีและผันแปร ส่ วนการคิดต้นทุนตามวิธีตน้ ทุนผันแปรเป็ นวิธีการคํานวณ
ต้นทุนสิ นค้าโดยต้นทุนประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต
เฉพาะส่ วนทีเป็ นค่าใช้จ่ายผันแปรเท่านั:น ส่ วนค่าใช้จ่ายการผลิตคงทีถือเป็ นต้นทุนตามงวดเวลา
การจัดประเภทต้นทุนตามพฤติกรรม จะแบ่งต้นทุนออกเป็ น ต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที
และต้นทุนผสม การจําแนกต้นทุ นคงที หรื อต้นทุ นผันแปรออกจากต้นทุ นผสมอาจใช้สมการทาง
คณิ ตศาสตร์ มาช่วยในการจําแนกซึ งมีลกั ษณะเป็ นสมการเส้นตรง คือ y = a + b(x) การวิเคราะห์
เพือหาต้นทุนคงทีและต้นทุนผันแปรออกจากต้นทุนผสมได้แก่ วิธีตน้ ทุน ณ กิจกรรมสู ง–ตํา และวิธี
กําลังสองน้อยทีสุ ด
การวิเคราะห์ตน้ ทุน ปริ มาณ กําไร เป็ นการวิเคราะห์เกียวกับการเปลียนแปลงของต้นทุน
รายได้ และกําไร เพือประโยชน์ในการตัดสิ นใจและการวางการดําเนิ นงานในระยะสั:นสามารถนําไปใช้
เกี ยวกับ การกําหนดราคาขาย ปริ มาณขาย เป็ นการวิเคราะห์ เพือนํา มาใช้ใ นการวางแผนกํา ไร
นอกจากนี: ยงั ช่วยในการวางแผนการหาปริ มาณขายทีคุม้ ทุน หรื อ “จุดคุ ม้ ทุน” (Break–Even Point)
คือ จุดทียอดขายเท่ากับต้นทุนรวม ไม่มีกาํ ไรหรื อขาดทุน การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนสามารถทําได้ 2 วิธี
คือ การคํานวณและการใช้แผนภูมิ
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คําศัพท์ หน่วยที 7
คําศัพท์

ความหมาย

Absorption Costing
Absorption Costing Income Statement
Activity
Break – Even Point Analysis

Break – Even point
Contribution Margin
Contribution Margin per Unit
Contribution Margin Ratio
Cost

Cost-Volume-Profit Analysis : CVP
Direct Costing

External Financial Statement
Fixed Cost

High – Low Method

ต้นทุนรวม
งบกําไรขาดทุนวิธีตน้ ทุนรวม
กิจกรรม
การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน การวิเคราะห์หาจุดซึ ง
ระดับการผลิตหรื อการขายก่อให้เกิดรายได้
รวมเท่ากับต้นทุนรวม
จุดคุม้ ทุน
กําไรส่ วนเกิน
กําไรส่ วนเกินต่อหน่วย
อัตรากําไรส่ วนเกิน
ต้นทุน จํานวนเงินหรื อทรัพยากรทีสู ญเสี ยไปใน
การผลิตรวมถึงมูลค่าสิ นทรัพย์ทีลดลงจากการใช้
งาน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน
ปริ มาณ กําไร
วิธีการต้นทุนทางตรง ต้นทุนทีสามารถระบุ
ได้อย่างชัดเจนว่าเป็ นต้นทุนของกิจกรรมหรื อ
หน่วยงานใด
งบการเงินเสนอทีเสนอต่อบุคคลภายนอก
ต้นทุนคงที ต้นทุนทีมีจาํ นวนคงทีไม่
เปลียนแปลงไปตามปริ มาณการผลิตหรื อ
รายได้
วิธีการประมาณต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายโดยการ
ใช้ขอ้ มูลจากระดับกิจกรรมสู งสุ ดและตําสุ ด
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คําศัพท์

ความหมาย
งบกําไรขาดทุน งบการเงินทีแสดงรายได้
และค่าใช้จ่ายของกิจการในช่วงเวลาหนึง
งบการเงินทีเสนอฝ่ ายต่อบริ หาร
วิธีกาํ ลังสองน้อยทีสุ ด
ช่วงกิจกรรมทีมีความหมายเกียวกับการ
ตัดสิ นใจ
ต้นทุนผันแปร ต้นทุนทีเปลียนแปลงไปตาม
ปริ มาณการผลิต

Income Statement
Internal Financial Report
Least – Squares Method
Relevant Range
Variable Costing
Variable Costing Income Statement

งบกําไรขาดทุนวิธีตน้ ทุนผันแปร
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แบบฝึกหัด หน่วยที 7
ตอนที 1 ให้ผเู ้ รี ยนตอบคําถามต่อไปนี:
1. จงอธิ บายแนวคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ วิธีตน้ ทุนรวมและวิธีตน้ ทุนผันแปร (จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที 1 )
2. การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนรวม ต้นทุนคงทีและต้นทุนผันแปร สามารถแสดงได้
อย่างไร (จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที h)
3. วิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนเพือจําแนกเป็ นต้นทุนคงทีและต้นทุนผันแปร มีกีวิธีอะไรบ้าง
จงอธิ บาย (จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที 3)
4. กําไรส่ วนเกิน คืออะไรจงอธิ บาย (จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที 4)
5. จุดคุม้ ทุน (Break Even Point) จะเกิดขึ:นในกรณี ใด หากยอดขายสู งกว่าจุดคุม้ ทุนจะก่อให้เกิดผล
เช่ นไร ในทางตรงกันข้ามถ้ายอดขายตํากว่าจุ ดคุ ม้ ทุนจะก่อให้เกิ ดผลเช่ นไร (จุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้ที 5)
6. จากความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริ มาณ กําไร หากกิ จการต้องการกําไรเป็ นจํานวนเงิ น 200,000 บาท
สามารถแสดงการคํานวณได้อย่างไร (จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที 6)
ตอนที 2
1. บริ ษทั สาธร จํากัด มีตน้ ทุนในการซ่อมบํารุ งสําหรับระยะเวลา 6 เดือน ดังนี:
เดือน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

การผลิต (หน่วย)
3,150
2,250
2,700
1,125
1,875
1,500

ต้นทุนรวม(บาท)
61,500
52,000
57,500
41,250
48,775
45,500

ให้ ทาํ คํานวณหาต้นทุนคงทีและต้นทุนผันแปรต่อหน่วยโดยใช้วธิ ี High-Low Method
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2. ข้อมูลของบริ ษทั สําเภา จํากัด มีรายละเอียดดังนี:
ราคาขายต่อหน่วย
1,000 บาท
ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
500 บาท
ต้นทุนคงทีรวม
5,000 บาท
ให้ ทาํ 1. วิเคราะห์จุดคุม้ ทุนโดยใช้กาํ ไรส่ วนเกิน
2. วิเคราะห์จุดคุม้ ทุนโดยใช้สมการ
3. ร้านบ้านไทย จัดอบรมการทําขนมไทยโดยประมาณจํานวนผูเ้ ข้าอบรมไว้ตาสุ
ํ ดจํานวน 20 คน
กิจการต้องคิดค่าธรรมเนียมจากผูเ้ ข้าอบรมคนละเท่าใดจึงจะไม่ขาดทุน โดยกิจการประมาณ
ค่าใช้จ่ายไว้ดงั นี:
ต้นทุนคงที : ค่าเช่าสถานที
8,000 บาท
ค่าวิทยากรบรรยาย
7,000 บาท
รวม
15,000 บาท
ต้นทุนผันแปร : ค่าวัตถุดิบ
1,500 บาท
ค่าเอกสาร
500 บาท
รวม
2,000 บาท
4. ข้อมูลของบริ ษทั สายนํ:าผึ:ง จํากัด มีรายละเอียดดังนี:
ราคาขายต่อหน่วย
10 บาท
ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
6 บาท
ต้นทุนคงที
50,000 บาท
ให้ ทาํ จงคํานวณหา 1) กําไรส่ วนเกินต่อหน่วย
2) อัตรากําไรส่ วนเกิน
3) จุดคุม้ ทุน (หน่วย)
4) จุดคุม้ ทุน (บาท)
5) จํานวนหน่วยทีขายและได้กาํ ไร 4,000 บาท
6) จํานวนหน่วยทีขายและได้กาํ ไร 15 % ของยอดขาย
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5. จงคํานวณหาตัวเลขทีขาดหายไป ในแต่ละกรณี ดังต่อไปนี:

กรณี ที
กรณี ที
กรณี ที
กรณี ที

1
2
3
4

ปริมาณขาย
(หน่ วย)

ยอดขาย
(บาท)

10,000
(C)
5,000
6,000

50,000
10,000
90,000
300,000

กําไร
ต้ นทุนผัน
ต้ นทุนคงที กําไรสุ ทธิ
ส่ วนเกินต่ อ
แปร(บาท)
(บาท)
(บาท)
หน่ วย(บาท)
(A)
(B)
20,000
5,000
(D)
10
32,000
8,000
40,000
(E)
15,000
(F)
(G)
(H)
100,000
(10,000)

6. คุณสร้อยสุ ดาทําทีคาดผมแฮนด์เมดขายทีตลาดนัด โดยมีค่าเช่าแผงวันละ 400 บาท
ค่าเดินทาง 150 บาท ค่าไฟ 50 บาท ค่าวัตถุดิบ 40 บาท
ขายในราคาอันละ 80 บาท
คุณสร้อยสุ ดาต้องขายทีคาดผมกีอันจึงจะคุม้ ทุน
7. บริ ษทั สร้อยสุ ริยา จํากัด มีตน้ ทุนคงที 750,000 บาท มีราคาขายต่อหน่วย 10 บาท
ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
8 บาท
บริ ษทั ต้องการกําไร 300,000 บาท
ให้ ทาํ 1) คํานวณจุดคุม้ ทุนถ้าบริ ษทั ต้องการกําไร 300,000 บาท
2) คํานวณจุดคุม้ ทุนถ้าบริ ษทั ต้องการกําไรหลังหักภาษี 300,000 บาท อัตราภาษี 20%
8. บริ ษทั สร้อยสะบันงา จํากัด ได้ทาํ การผลิตสิ นค้า 2 ชนิด คือ กระเป๋ าและเข็มขัด ข้อมูลเกียวกับ
ราคาขาย ต้นทุนผันแปรและกําไรส่ วนเกินต่อหน่วย ดังต่อไปนี:
กระเป๋ า
เข็มขัด
ราคาขาย
15 บาท
10 บาท
ต้นทุนผันแปร
12 บาท
5 บาท
กําไรส่ วนเกิน
3 บาท
5 บาท
สัดส่ วนการขาย
60%
40%
ต้นทุนคงทีรวม
83,600
ให้ ทาํ 1) คํานวณหากําไรส่ วนเกินเฉลีย
2) คํานวณจุดคุม้ ทุนรวม
3) คํานวณจุดคุม้ ทุนของสิ นค้าแต่ละชนิด
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ใบมอบหมายกิจกรรม
เรือง การวิเคราะห์ตน้ ท ุน ปริมาณ กําไร
คําชี4แจง
ผูเ้ รี ยนต้องมีเจตคติทีดีและเห็นคุณค่าของหลักการบัญชี ตน้ ทุน ลักษณะและวิธีการของการ
วิเคราะห์ตน้ ทุน ปริ มาณ กําไร มีวินยั ละเอียดรอบคอบ อดทน รับผิดชอบในการปฏิ บตั ิงาน และ
เตรี ยมความพร้ อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ ในการเรี ยนได้สอดคล้องกับใบมอบหมายกิจกรรม รอบคอบ
ระมัดระวัง มีคุณธรรมจริ ยธรรมในการจัดทําบัญชีของธุ รกิจ (จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที 7,8,9)
จุดประสงค์ การเรียนรู้
ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนของธุ รกิจ
สื อเครืองมือ/อุปกรณ์
1. เอกสารประกอบการเรี ยน เรื องการวิเคราะห์ตน้ ทุน ปริ มาณ กําไร
2. อุปกรณ์ในการเรี ยน ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด เครื องคํานวณ
3. กระดาษ A4
ขั4นตอนในการปฏิบัติกจิ กรรม
1. ผูเ้ รี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน โดยแต่ละกลุ่มคละความสามารถ
2. ผูเ้ รี ยนระดมกําลังสมองร่ วมกันยกตัวอย่างงบการเงินของธุ รกิจอุตสาหกรรมใน
ท้องถินและวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนของธุ รกิจ
3. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันนําผลการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนมาใช้ในการวางแผนกําไร
4. นําการวิเคราะห์ตน้ ทุน ปริ มาณ กําไรมาทําเป็ นผังมโนภาพ
5. ส่ งตัวแทนกลุ่มมานําเสนอหน้าชั:นเรี ยนโดยใช้สือทีผูส้ อนจัดหาบางส่ วนและส่ วนที
ผูเ้ รี ยนต้องจัดทําให้เหมาะสมกับใบมอบหมายกิจกรรม
6. ผูน้ าํ เสนอตั:งคําถามเพือถามกลุ่มเพือนอย่างน้อย 2 คําถามโดยให้กลุ่ มเพือนตอบ
คําถามแสดงความคิดเห็นและนําผลงานของแต่ละกลุ่มติดบอร์ ดหน้าชั:นเรี ยน
เกณฑ์ การประเมินผล
คะแนนรวมจากแบบประเมินผลกิจกรรมกลุ่มหาค่าเฉลียไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 80
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แบบประเมินผลกิจกรรมกลุ่ม
หน่ วยที........... เรือง...........................................................................................
หัวข้ อ / งาน .............................................................................................................................
ระดับชั4 น.............วันที..................................ภาคเรียนที...........ปี การศึกษา.............................
สมาชิ กกลุ่ม q..................................................... 2..............................................................
r..................................................... s..............................................................
t.....................................................
รายการประเมิน

คะแนนทีได้

‰. เนื:อหาข้อมูลมีความถูกต้อง ละเอียด ชัดเจนและสมบูรณ์
h. การนําเสนอหน้าชั:นเรี ยน มีการใช้สือผังมโนภาพสรุ ป
เป็ นขั:นตอนถูกต้องและสมบูรณ์
Š. มีความสามัคคีขณะปฏิบตั ิกิจกรรมภายในกลุ่ม
‹. สมาชิกได้มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นทีเป็ น
ประโยชน์ต่อกลุ่ม
Œ. การรับฟังความคิดเห็นของเพือนร่ วมชั:นเรี ยน
•. นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
Ž. ตอบข้อซักถาม แก้ปัญหา และยกตัวอย่างได้อย่าง
ถูกต้อง
•. การส่ งงานตรงตามเวลาทีกําหนด

หมายเหตุ
เกณฑ์ ผล/คะแนน
ดีมาก = Œ
ดี
=‹
ปานกลาง = Š
พอใช้ = h
ปรับปรุ ง = ‰

คะแนนเต็ม
รวม su คะแนน

รวมคะแนนทีได้
คิดเป็ นร้ อยละ = ( คะแนนทีได้ ×quu ) ÷ su =…………….……
เกณฑ์ การประเมิน : การประเมินต้องได้ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์
ลงชือ...............................................ผูป้ ระเมิน
(...............................................)
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แบบประเมินผลหลังเรียน
หน่วยที 7 การวิเคราะห์ตน้ ท ุน ปริมาณ กําไร
คําชี2แจง จงทําเครืองหมาย ( ) ลงหน้าข้อทีถ ูกต้องทีส ุด
1. บริ ษทั แห่งหนึง มีอตั รากําไรส่ วนเกิน 40% ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ต้นทุน 100 กําไรส่ วนเกิน 40
ข. ต้นทุน 100 กําไรส่ วนเกิน 60
ค. ราคาขาย 140 บาท กําไรส่ วนเกิน 40
ง. ราคาขาย 100 บาท ต้นทุนผันแปร 60
จ. ราคาขาย 100 บาท ต้นทุนผันแปร 40
2. เครื องมือทีผูบ้ ริ หารใช้ในการวางแผนกําไรคือข้อใด
ก. การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน
ข. การวิเคราะห์กาํ ไรส่ วนเกิน
ค. การวิเคราะห์ตน้ ทุนผันแปร
ง. การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน
จ. การวิเคราะห์ตน้ ทุน ปริ มาณ กําไร
3. กําไรส่ วนเกินหมายถึงข้อใด
ก. ขายหักต้นทุนคงที
ข. ขายหักกําไรขั:นต้น
ค. ขายหักต้นทุนผันแปร
ง. ขายสุ ทธิ หกั ต้นทุนคงที
จ. ขายสุ ทธิ หกั ต้นทุนผันแปร
4. วิธีการใดใช้แยกต้นทุนคงทีและต้นทุนผันแปรออกจากต้นทุนผสม
ก. วิธีตน้ ทุน ณ กิจกรรมสู ง – ตํา
ข. วิธีตน้ ทุน ปริ มาณ กําไร
ค. วิธีการหาค่าเฉลีย
ง. วิธีกาํ ไรส่ วนเกิน
จ. วิธีค่าความชัน

เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีตน้ ท ุน $ (&$'(-$''*)

หน่วยที 7 การวิเคราะห์ตน้ ท ุน ปริมาณ กําไร

309

5. จุดคุม้ ทุน คือข้อใด
ก. รายได้ = ต้นทุนผันแปร
ข. รายได้ = ต้นทุนรวม
ค. รายได้ > ต้นทุนคงที
ง. รายได้ < ต้นทุนรวม
จ. รายได้ > ต้นทุนรวม
6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกียวกับจุดคุม้ ทุน
ก. กําไรส่ วนเกินสู งขึ:น จุดคุม้ ทุนจะเพิมขึ:น
ข. จุดคุม้ ทุนสู ง ความเป็ นไปได้ทางการตลาดสู ง
ค. จุดคุม้ ทุนตํา ความเป็ นไปได้ทางการตลาดตํา
ง. กําไรส่ วนเกินสู งขึ:น จุดคุม้ ทุนจะลดลง
จ. จุดคุม้ ทุนสู งความเสี ยงตํา
7. ข้อมูลใดทีไม่จาํ เป็ นต้องใช้ในการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน
ก. ราคาขาย
ข. กําไรขั:นต้น
ค. ต้นทุนรวม
ง. ต้นทุนคงที
จ. ต้นทุนผันแปร
ข้ อมูลต่ อไปนีใ4 ช้ ตอบคําถามข้ อ 8-10
บริ ษทั สายนํ:าผึ:ง จํากัด มีตน้ ทุนในการผลิตสิ นค้าและราคาขาย ดังต่อไปนี:
ราคาขายต่อหน่วย
100 บาท
ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
70 บาท
ต้นทุนคงทีรวม
24,000 บาท
8. กําไรส่ วนเกินต่อหน่วยคือข้อใด
ก. 30 บาท
ข. 70 บาท
ค. 100 บาท
ง. 240 บาท
จ. 170 บาท
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9. จํานวนขาย ณ จุดคุม้ ทุนคือข้อใด
ก. 170 หน่วย
ข. 240 หน่วย
ค. 800 หน่วย
ง. 900 หน่วย
จ. 1,000 หน่วย
10. ถ้าต้องการกําไร 30,000 บาท จะต้องขายกีหน่วย
ก. 4,800 หน่วย
ข. 3,800 หน่วย
ค. 3,000 หน่วย
ง. 2,800 หน่วย
จ. 1,800 หน่วย
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