
บทที่ 7 
การวิเคราะหตนทุน  ปริมาณ  และกําไร 

 
 ในองคการธุรกิจฝายบริหารควรมีการวางแผนกําไร โดยการกําหนดกําไรที่ตองการไว
เปนเปาหมายสําหรับการดําเนินธุรกิจ  ซึ่งฝายบริหารจะมีการตัดสินใจในเรื่องราคาขาย  
ปริมาณสินคาที่ผลิตและขาย  ตนทุนผันแปร  ตนทุนคงที่  และสัดสวนของการขาย  ขอมูลที่ได
จากบัญชีเพ่ือการจัดการจะชวยใหฝายบริหารไดนําไปวางแผนกําไรได โดยการใชเทคนิคการ
วิเคราะหตนทุน ปริมาณและกําไร ซึ่งสามารถนําไปเปนเครื่องมือ  เพ่ือการวางแผนควบคุมและ
ตัดสินใจในการกําหนดราคาขายของสินคารวมทั้งกลยุทธการตลาด   
 ภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งของผูบริหาร  คือ การวางแผน (planning) เพ่ือใหกิจการ
บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  และหนึ่งในบรรดาเปาหมายของกิจการคือ  เปาหมายเรื่องกําไร 
(profit) ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งตอความอยูรอดของธุรกิจทั่วไป ฉะน้ัน ผูบริหารจึง
ตองมีการวางแผนเพื่อใหกิจการไดรับกําไรตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละป และการที่จะให
บรรลุเปาหมายอาจจะตองมีการเปลี่ยนแปลงบางอยางเกิดขึ้น  ผูบริหารจะตองคํานึงถึงผลที่จะ
กระทบกับกําไรของกิจการถาเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น  ปญหาที่ผูบริหารจะพบอยูบอยๆ  และตอง
หาคําตอบก็คือจะขายสินคาราคาเทาใด ปริมาณเทาใด สัดสวนการขายสินคาแตละชนิดควรเปน
อยางไร  และตนทุนที่เกิดขึ้นเปนเทาใด  ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดความกลมกลืนของปจจัย     ทั้งหมดนี้
ที่จะทําใหกิจการไดรับกําไรที่ตองการ  ซึ่งจํานวนและความสัมพันธระหวางสิ่งเหลานี้จะ
เปลี่ยนไปทุกครั้งที่เง่ือนไขการดําเนินงานของกิจการหรือสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจของกิจการ
ไดเปลี่ยนไป  ผูบริหารที่จะประสบความสําเร็จคือผูที่สามารถทราบไดลวงหนาถึงผลที่จะเกิดขึ้น
ถามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกลาว  เพ่ือที่จะไดจัดเตรียมทรัพยากรและใชทรัพยากรที่หามา
เพ่ือสรางกําไร  ซึ่งหมายความวาจะตองเขาใจผลกระทบที่จะเกิดกับตนทุน (cost) และรายได 
(revenue) ของกิจการ ถาระดับกิจกรรม (activity) ในกิจการเปลี่ยนแปลง อันจะมีผลตอกําไร
ในที่สุด เทคนิคทางบัญชีเพ่ือการจัดการที่ใชในการวิเคราะหผลกระทบนี้   เรียกวา  การวิเคราะห
ตนทุน  ปริมาณ  กําไร (cost volume  profit analysis)  หรือที่เรียกยอๆ วา  การวิเคราะหซีวีพี 
(CVP  analysis) 
 

ความหมายของจุดคุมทุน   
 เทคนิคในการตัดสินใจของฝายบริหารมีหลายรูปแบบ จุดคุมทุน (break even point) 
เปนเทคนิคอยางหนึ่งสําหรับการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของธุรกิจ ตลอดจนเพื่อการ
กําหนดนโยบายทางการตลาด ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
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 จุดคุมทุน หมายถึง จํานวนหนวยขายของสินคา หรือปริมาณยอดขายที่จะทาํให
ยอดขายหรือรายไดของกิจการเทากับตนทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดพอดี (สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ, 
2547,หนา 146)  
 นอกจากนี้ เสนาะ ติเยาว และกิ่งกนก พิทยานุคุณ (2547, หนา 113) ไดกลาววา  
จุดคุมทุนก็คือการขายที่ไมทําใหมีกําไรหรือขาดทุน หรือจุดที่ยอดขายเทากับตนทุนรวม หรือจุด
ที่กําไรเทากบัศูนย  
 จากความหมายของจุดคุมทุน กลาวไดวา จุดคุมทุนเปนจุดที่แสดงจํานวนหนวยขายที่
ธุรกิจไมเกิดผลกําไรและไมขาดทุน ซึ่งเปนจุดที่กําไรเทากับศูนย จุดคุมทุนจึงเปนจุดที่มี
ความสําคัญตอธุรกิจเพราะเปนจุดที่ทําใหผูบริหารตัดสินใจได เพราะเมื่อเลยจุดคุมทุนจะทําให
เกิดกําไรขึ้น ทําใหผูบริหารนําไปเปนพ้ืนฐานในการกําหนดราคาขาย กําหนดประมาณขายและ
กําหนดผลกําไรได 
 

การวิเคราะหจุดคุมทุน   
 การวิเคราะหจุดคุมทุน (break even analysis) เปนการศึกษาเรื่องของการวิเคราะห
ความสัมพันธของตนทุน ปริมาณและกําไร โดยจะเปนเคร่ืองมือที่ใชในการคํานวณหาจุดคุมทุน         
ซึ่งจุดคุมทุน เปนสิ่งที่แสดงระดับกิจกรรมที่ทําใหรายไดรวมเทากับตนทุนรวม หรืออาจกลาวได
วาจุดคุมทุนเปนสิ่งที่แสดงระดับกิจกรรมที่ทําใหกําไรของธุรกิจเปนศูนยหรือไมกอใหเกิดผลกําไร    
โดยระดับกิจกรรมสําหรับการศึกษาเรื่องของการวิเคราะหจุดคุมทุนน้ีจะหมายถึงจํานวนหนวย
ขาย  ดังน้ัน กลาวไดวา ณ จุดคุมทุน เปนจุดที่แสดงจํานวนหนวยขายที่ธุรกิจไมเกิดผลกําไรและ
ไมขาดทุน  ในการวิเคราะหจุดคุมทุนเปนประโยชนตอฝายบริหารในการปฏิบัติหนาที่หลักทั้ง 4  
หนาที่  ไมวาจะเปนการวางแผน  การควบคุม  การตัดสินใจ  และการกํากับ  เชน  ธุรกิจจะนํา
ผลิตภัณฑใหมเขาสูตลาดควรจะกําหนดราคาขายเทาใด  หรือการเปลี่ยนแปลงราคาขายจะ
กอใหเกิดผลอยางไร  เปนตน 

 
 1.   ขอสมมติในการวิเคราะหจุดคุมทุน 
      การวิเคราะหถึงความสมัพันธระหวางตนทุน ปริมาณและกําไรเพื่อหาจุดที่กิจการ 
ดําเนินงานแลวไมมีกําไรหรือขาดทุน นั้นคือ จุดที่ยอดขายหรือปริมาณขายที่ทําใหรายไดเทากับ
คาใชจาย จึงนับวาเปนขอมูลที่มีความสําคัญตอการนําไปวิเคราะหเพราะเปนจุดที่จะนําไปใชเปน
ขอมูลที่ผูบริหารตัดสินใจวาควรจะดําเนินกิจการตอไปอยางไร กลาวคือถาตองการดําเนินงาน
ตอไปโดยไมขาดทุนแลวกิจการจะตองจําหนายสินคาใหไดเปนจํานวนเทาไรจึงจะคุมทุนผูบริหาร
จะตองกําหนดราคาขายใหเกินกวาจํานวนตนทุนผันแปร จึงจะเหลือกําไรสําหรับชดเชยตนทุน
คงที่หรือคาใชจายประจําจะทําใหกําไร ณ จุดคุมทุนจะเปนศูนย ทําใหกําไรสวนเกินจะเทากับ
ตนทุนคงที่ แตถาปริมาณสินคาที่ขายไดมีจํานวนสูงกวาจํานวนจุดคุมทุนก็จะมีผลทําใหกิจการมี
กําไรเกิดขึ้นนอกจากนี้ผูบริหารจะใชการวิเคราะหจุดคุมทุนเปนแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
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การกําหนดกําไร ราคาขายและปริมาณ สําหรับกิจการที่จําหนายสินคาหลายชนิด การวิเคราะห
จุดคุมทุนอาจจะคํานวณหาจุดคุมทุนของสินคาแตละชนิด หรือหาจุดคุ มทุนของผลิตภัณฑ    
ทุกชนิดรวมกัน และขอมูลจุดคุมทุนนําไปคํานวณหาระดับปลอดภัยเพ่ือใหทราบถึงขอบเขตของ
ยอดขายที่สามารถลดลงได โดยไมเกิดการขาดทุน ในการวิเคราะหจุดคุมทุนตองทําขึ้นภายใต
ขอสมมติ  
  1.1 ตนทุนทีเ่กิดขึ้นทั้งหมดในกิจการ จะตองสามารถแยกออกเปนสองประเภท
อยาง ชัดเจน คือ  ตนทุนผนัแปร  และตนทุนคงที่   

  1.2  ตนทุนคงที่จะตองคงทีเ่สมอ  ในระดับการผลติทีท่าํการวิเคราะห คือตองคงที่ 
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว 

  1.3  ตนทนุผันแปรจะผันแปรเปนอัตราสวนเดิมกบัปรมิาณ     คอืจะเพ่ิมขึ้นเม่ือ 
ปริมาณสินคาเพิ่มขึ้น  และลดลงเมื่อปริมาณสินคาลดลง 

  1.4  ราคาขายตอหนวยกําหนดไวแนนอนและไมเปลี่ยนแปลงในชวงระยะเวลานัน้ 
  1.5 ตนทุนวัตถุดิบทางตรง  คาแรงงานทางตรง ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆกําหนด   

ราคาตอหนวยไดแนนอน  และไมเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาทีท่ําการวิเคราะห 
  1.6  สมรรถภาพในการวิเคราะหจะตองไมเปลี่ยนแปลง 
  1.7 ราคาขายและตนทุนจะตองเปรียบเทยีบกันได โดยใชหนวยวัดหนวยเดียวกนั   

เชน น้ําหนักเปนกิโลกรัม  หรือปอนด หรือเปนมูลคาเดียวกัน  เชน บาท  ดอลลาร  เปนตน 
  1.8 ปริมาณที่ทําการผลติและปริมาณทีข่ายเทากันหรือตางกันเพียงเล็กนอยจนไม 

มีสาระสําคัญ ทําใหสินคาคงเหลือตนงวดและปลายงวดมีเพียงเลก็นอยหรือไมมีเลยจนไมตอง
คํานึงถึงในการวิเคราะหปรมิาณที่ผลิตหรือขายกําหนดไดแนนอน 
 
 2.  วิธีการคํานวณจุดคุมทุน 
    การคํานวณจุดคุมทุนน้ันคํานวณโดยแสดงจุดคุมทุนอยูในรูปของยอดขายเปนบาท
หรือจํานวนหนวยก็ได  โดยปกติแลวมีวิธีการคํานวณได 3 วิธีดังนี้คือ วิธีสมการ วิธีกําไรสวนเกนิ  
และวิธีกราฟ 
  ในการอธิบายการคํานวณจุดคุมทุนทั้ง  3  วิธีขางตน  จะใชขอมูล  ดังนี้ 
  ราคาขายเครือ่งคิดเลข  เครื่องละ  400  บาท 
  ตนทุนผันแปรตอหนวยเทากับ  150  บาท 
  ตนทุนคงที่ตอเดือนเทากับ  500,000  บาท 
  จากขอมูลขางตนแสดงการคํานวณจุดคุมทุนในแตละวธิีไดตามลําดบัดังนี้ 
  2.1 วิธสีมการ   ตามหลักของการคาํนวณจดุคุมทุนน้ัน   รายไดรวมตองเทากบั
ตนทนุรวม  จึงสามารถแสดงการคํานวณโดยใชสมการ ไดดังนี้ 
  SX   = VX + FC 
กําหนดให  S   = ราคาขายตอหนวย  (บาท) 
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  V   = ตนทุนผันแปรตอหนวย  (บาท) 
      FC   = ตนทุนคงที่รวม  (บาท) 
  X   = จํานวนหนวยขาย  (หนวย) 
  จากขอมูล แสดงการคํานวณจุดคุมทุนโดยใชสมการไดดังนี้ 
  SX   = VX + FC 
  400X   = 150X + 500,000 
  400X – 150X = 500,000 
  250X   = 500,000 
  X   = 2,000  เครื่อง 
 
  จุดคุมทุนเทากับ  2,000  เครื่อง โดยกิจการจะตองจําหนายใหไดอยางนอย
เดือนละ  2,000  เครื่อง  จึงจะคุมทุน  ดังน้ันหากขายไดนอยกวา  2,000  เครื่อง ก็จะขาดทุน 
ในทางตรงกันขามหากขายไดมากกวา  2,000  เครื่อง  ก็จะมีกําไรจากการจําหนาย 
  จากการคํานวณจุดคุมทุนไดเทากับ 2,000 เครื่อง สามารถพิสูจนคําตอบได  ดังนี้ 
  ขาย  (400 x 2000)     800,000 
  หัก   ตนทุนผันแปรรวม  (150 x 2,000) 300,000 
   ตนทุนคงที ่   500,000 800,000 
   กําไรสุทธ ิ           -0-  
  จากสูตรการคํานวณจุดคุมทุน SX = VX + FC นั้นเราจะใชคํานวณโดย
กําหนดให  X  เปนจํานวนหนวยขาย  ซึ่งจากตัวอยางคํานวณได  X  เทากับ  2,000  เครื่อง  
หากตองการคํานวณหาจุดคุมทุนเปนบาท    ก็นําราคาขายตอหนวยมาคูณกับจํานวนหนวย  ณ  
จุด คุมทุนไดเทากับ  800,000  บาท  (2,000 เครื่อง x 400  บาท)  อยางไรก็ตามหากตองการหา
จุด คุมทุนเปนจํานวนเงิน  โดยไมตองคํานวณหาจุดคุมทุนเปนจํานวนหนวยไดโดยสามารถแสดง
การคํานวณโดยใชสมการคํานวณหาจุดคุมทุนเปนจํานวนบาท  โดยแสดงตนทุนผันแปรในรูป
ของรอยละของราคาขายตอหนวย 
  จากขอมูลขางตนสามารถคํานวณหาตนทุนผันแปรในรูปของรอยละของราคาขาย   

ตอหนวยไดเทากับ  37.50 % (150 ÷ 400)  ดังนั้นจุดคุมทนุเปนจํานวนบาทคํานวณไดดังนี้ 
  X  = (%VC)X + FC 
  X  = (37.50%)X + FC 
กําหนดให  X  = ยอดขายเปนจํานวนบาท 
  FC  = ตนทุนคงที่รวม  (บาท) 
  X  = .375X + 500,00 
  .625X = 500,000 
  X  = 800,000  บาท 
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  ดังน้ัน  จะมีจุดคุมทุนเปนจํานวน 800,000 บาท  จึงเห็นไดวา การคํานวณหา
จุดคุมทุนเปนบาท นั้นจะสามารถหาไดจากจุดคุมทุนเปนจํานวนหนวยแลวนํามาคูณกับราคาขาย 
หรือจะคํานวณโดยใชตนทุนผันแปรในรูปของรอยละของราคาขายตอหนวยก็ได 
  2.2 วิธีกําไรสวนเกิน (contribution  margin) ตามหลักของกําไรสวนเกินก็คือ
สวนที่เหลือของรายได หลังจากหักตนทุนผันแปร  ดังน้ัน  การคํานวณจุดคุมทุนในรูปของกําไร
สวนเกินนั้นจะใชหลักที่วากําไรสวนเกินตองเทากับตนทุนคงที่รวมโดยการคํานวณจุดคุมทุนนั้น
สามารถใชทั้งกําไรสวนเกินตอหนวย  หรืออัตราสวนกําไรสวนเกินตามสูตรการคํานวณดังนี้ 
 

  จุดคุมทุนเปนหนวย  = 
 ินตอหนวยกําไรสวนเก

 ี่รวมตนทุนคงที  

  หรือ 

  จุดคุมทุนเปนบาท  = 
นำไรสวนเกิอัตราสวนก

 ่ีรวมตนทุนคงที  
 

  โดยที่อัตราสวนกําไรสวนเกนิ = 
หนวยราคาขายตอ

 ินตอหนวยกําไรสวนเก  

  จากขอมูลขางตนสามารถแสดงการคํานวณจุดคุมทุนได  ดังนี้ 
 

  จุดคุมทุนเปนหนวย =    
ปรตอหนวยตนทุนผันแ - หนวยราคาขายตอ

 ี่รวมตนทุนคงที
 

 

      = 
 

      = 2,000  เครื่อง 
150-400

500,000

 

  จุดคุมทุนเปนบาท = 
นำไรสวนเกิอัตราสวนก

 ี่รวมตนทุนคงที
 

 

  อัตราสวนกําไรสวนเกิน = 
หนวยราคาขายตอ

 ินตอหนวยกําไรสวนเก    
   

      =          x  100 
400
250

 
      = 62.50  % 

  จุดคุมทุน  = 
% 62.50

500,000   
    

      = 800,000  บาท 
 

  ผลการคํานวณจุดคุมทุนเทากับ 800,000 บาท 
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   2.3  โดยการแสดงกราฟ  ในการคํานวณหาจุดคุมทุนโดยการวาดกราฟนั้น   
จะตองทําการกําหนดเสนรายไดรวม หรือยอดขาย แตละเสนที่กําหนดขึ้นมานั้นตองทราบ
จุดเริ่มตนและจุดที่บอกทิศทางของแนวเสนปลายทาง เพ่ือลากเสนตรงเชื่อมโยงระหวางจุดทั้ง
สอง  ถาเสนตรงทั้งสองตัดกันที่จุดใด จุดนั้นแสดงถึงจุดคุมทุนในการดําเนินงาน สวนระดับ
กิจกรรมที่สูงกวาจุดคุมทุนเปนกําไรจากการดําเนินงาน    และระดับกิจกรรมที่ต่ํากวาจุดคุมทุน
เปนสวนของผลขาดทุนจากการดําเนินงานสามารถแสดงโดยการใชกราฟได  2  ลักษณะ  คอื  
กราฟตนทุน  ปริมาณและกาํไร  (cost  volume  profit  graph) และกราฟกําไร  (profit  volume  
graph) 
  โดยในแตละลักษณะจะแสดงรายละเอียดการจัดทําพรอมนําเสนอขอมูลการ
คํานวณหาจุดคุมทุนไดดังนี้ 
        2.3.1 กราฟตนทุน ปริมาณและกาํไร การคาํนวณหาจุดคุมทุนโดยการ
แสดงกราฟตนทุน  ปริมาณและกําไรนัน้ ตนทุนผันแปร ตนทุนคงที่รวมและตนทุนรวมจะแสดง
อยูในแนวตั้ง (แกน Y) สําหรับแนวนอน (แกน X)  ในกราฟจะแสดงปริมาณขายเปนหนวยโดย

จุดคุมทุนจะเปนจุดที่เสนยอดขายเปนบาทตัดกับเสนตนทุนรวม 
   จากขอมูลของขางตน สามารถนํามาคํานวณหาจุดคุมทุนโดยการแสดง
กราฟตนทุน  ปริมาณและกาํไรโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   ขั้นที่ 1  ลากเสนรายไดรวม  โดยเริ่มจากจุดศูนย จากขอมูลของราคาขาย    
ตอหนวย 400 บาท ดังน้ันสมมติถาขาย 200 หนวย ก็จะเกิดยอดขาย 80,000  บาท และถาขาย 
400 หนวยก็จะเกิดยอดขาย 160,000 บาท เปนตน 
 
   ขั้นที่ 2 ลากเสนตนทนุคงที่ โดยสมมติวาอยูภายใตระดับกิจกรรมหนึ่ง  
ดังนั้น ตนทุนคงที่รวมจะเทากันตลอด ตนทุนคงที่รวมเทากับ 500,000 บาท  โดยเสนตนทุนคงที่
จะลากจากแนวตั้ง 
 
   ขั้นที่ 3 ลากเสนตนทนุรวมในการวาดเสนตนทุนรวมนั้น จะเริม่จากหนวย
ขายที่ศนูยแลวเพ่ิมตนทุนโดยการนําตนทุนผันแปรตอหนวยมาคํานวณรวมกบัสมการตนทุนรวม
ดังนี้ 
   ตนทุนรวม   =  ตนทุนผันแปรรวม + ตนทุนคงที่รวม 
 
ตัวอยางเชน  : ปริมาณขายที ่0 หนวย 
  ดังนั้น   ตนทุนรวม  =  0 + 500,000  
      =  500,000  บาท 
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  ปริมาณขายที ่400 หนวย 
  ดังนั้น   ตนทุนรวม  =  (150 บาท × 400 หนวย) + 500,000  
      =  560,000 บาท 
 
  ปริมาณขายที ่1,200 หนวย 
  ดังนั้น   ตนทุนรวม  =  (150 บาท × 1,200 หนวย) + 500,000  
      =  680,000 บาท 
   

   ขั้นที่ 4   คํานวณจุดคุมทุนโดยหาจุดตัดของเสนรายไดรวมกับเสนตนทุน
รวม เน่ืองจาก จุดคุมทุน เปนจุดที่รายไดรวมเทากับตนทุนรวม กลาวคือไมมีกําไรหรือขาดทุน 
เม่ือสามารถหาจุดตัดดังกลาวไดแลว  ก็สามารถหาจุดคุมทุนเปนบาทไดโดยการลากเสนจาก
จุดคุมทุนไปหาแนวแกนตั้ง (แกน Y) และจุดคุมทุน เปนหนวยโดยการลากเสนจากจุดคุมทุน
ไปหาแนวแกนนอน (แกน X) 
 
    Y 
 2,000 
 1,800        
 1,600 
 1,400            
ยอดขาย 1,200                    จุดคุมทุน    
และตนทุน  1,000        สวนกําไร          
บาท (000)   800                                                                                                     
   600         สวนขาดทุน                                                                 
   400 
   200 
 
        

     0     400    800  1,200 1,600 2,000 2,400 2,800 3,200 3,600 4,000   X 

ตนทนุรวม 

ตนทนุผันแปร 

ตนทนุคงที่รวม

รายไดรวม 

 

ภาพที่ 7.1  กราฟตนทุน  ปริมาณและกําไร 
 
  จากขอมูลในกราฟ สามารถคํานวณหาจุดคุมทุนเปนหนวยไดเทากับ 2,000 หนวย 
และจุดคุมทุนเปนบาทไดเทากับ  800,000  บาท 
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  จากกราฟตนทุน  ปริมาณและกําไร  จะเห็นไดวา การคํานวณหาจุดคุมทุนโดย
การวาดกราฟนั้น  นอกจากจะแสดงจุดคุมทุนเปนจํานวนหนวย และจํานวนบาทแลว  ยังแสดง
สวนของกําไร  และสวนขาดทุน ณ  ปริมาณกิจกรรมระดับการขายตางๆ  ซึ่งจะมีประโยชน
ตอผูบริหารสําหรับนําไปใชในการวางแผน  ควบคุมและตัดสินใจได 
       2.3.2 กราฟกําไร  ในการคํานวณหาจุดคุมทุนโดยการวาดกราฟกําไร
นั้น จะแสดงจุดคุมทุนรวมทั้งเนนใหเห็นถึงสวนกําไรหรือขาดทุน  โดยกราฟกําไรจะแสดงเฉพาะ
เสนกําไร   ซึ่งการวาดกราฟกําไรนั้นยอดขายเปนบาทและตนทุนคงที่จะแสดงอยูในแนวตั้ง (แกน 
Y) ซึ่งแกน Y จะแสดงจํานวนทั้งดานบวกและลบ สําหรับแนวนอน (แกน X)  ในกราฟจะ
แสดงปริมาณขาย เปนหนวย โดยจุดคุมทุนจะเปนจุดที่เสนกําไรตัดกับแกน X และสวน
กําไรหรือขาดทุนจะแสดงตามจํานวนระยะหางระหวางเสนกําไรกับแกน X ณ ปริมาณขายระดับ
ตาง ๆ 
   จากขอมูลขางตนสามารถนํามาคํานวณหาจุดคุมทุน โดยการวาดกราฟ
กําไรไดตามขั้นตอน  ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 แสดงจุดตนทุนคงที่  โดยกําหนดใหหนวยขายเปน  0  หนวย  จะ
เกิดตนทุนคงที่เทาใด  โดยแสดงที่แกน Y ในดานลบ 
 
   ขั้นที่ 2 แสดงจุดกําไรหรือขาดทุน โดยสมมติปริมาณขาย ณ ระดับตาง ๆ  
แลวคํานวณกําไรหรือขาดทุน  ในแตละปริมาณขายที่เลือกมาตามสมการ ดังนี้ 
 

 กําไร (ขาดทนุ) = รายไดรวม – ตนทุนผนัแปร – ตนทนุคงที ่
 
 จากขอมูล ราคาขายหนวยละ 400 บาท โดยมีตนทุนคงที่ตอเดือนรวมเทากับ  
500,000  บาท และตนทุนผันแปรตอหนวยเทากับ 150 บาท   
 
ตัวอยางการคํานวณกําไร (ขาดทุน) แสดงไดดังนี้ 
 กําไร (ขาดทนุ) = รายไดรวม – ตนทุนผนัแปร – ตนทนุคงที ่
 ปริมาณขายที ่ 200  หนวย 
 กําไร (ขาดทุน)  =  (200  × 400 ) – (200  × 150 ) - 500,000  
          =  (450,000) บาท 
 
 ปริมาณขายที ่ 400  หนวย 
 กําไร (ขาดทุน) =  (400  × 400 ) - (400  × 150 ) - 500,000  
      =  (400,000) บาท 
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 ปริมาณขายที ่ 800 หนวย 
 กําไร (ขาดทุน) =   (800  × 400 ) - (800  × 150 ) - 500,000  
    =      (300,000)  บาท 
 
 
 ปริมาณขายที ่ 1,000  หนวย 
 กําไร (ขาดทุน) =  (1,000  ×  400 ) - (1,000  × 150 )- 500,000  
    =  (150,000) บาท 
 
 ปริมาณขายที ่2,000  หนวย 
 กําไร (ขาดทุน) =  (2,000  × 400 ) - (2,000 ×150 ) - 500,000  
    =      0  บาท 
 
   เม่ือสามารถหาจุดกําไรหรือขาดทุนในหลายระดับปริมาณการขายแลวก็จะ
ลากเสนสัมผัสจุดกําไร (ขาดทุน) ทุกจุดที่เลือกมา โดยลากเสนใหตัดกับแกน X ซึ่งจะเรียกเสนน้ี
วา เสนกําไร 
   ขั้นที่ 3 คํานวณจุดคุมทุน  โดยหาจุดตัดของเสนกําไรกับแกน  X    ซึ่ง
จุดคุมทุนจะแสดงใหเห็นถึงปริมาณขายทีก่ําไรของกิจการเทากับ 0 เม่ือสามารถหาจุดคุมทุนเปน
จํานวนหนวยไดก็สามารถหาจุดคุมทุนเปนจํานวนบาทได  โดยนําจุดคุมทุนเปนหนวย คูณ ราคา
ขายตอหนวย 
 
   ขั้นที่ 4 แสดงสวนกําไรและสวนขาดทุน ซึ่งสวนกาํไรจะแสดงเนื้อที่ที่เปน
คาบวกในสวนที่อยูเหนือแกน X ในทางตรงกันขามสวนขาดทุนจะแสดงเนื้อที่ที่เปนคาลบใน
สวนที่อยูลางจากแกน X 
 
   จะเห็นไดวาการคํานวณหาจุดคุมทุนโดยการใชกราฟนั้น นอกจากจะแสดง
จุดคุมทุนเปนจํานวนหนวย  แลวยังแสดงสวนกําไรและสวนขาดทุน  ณ ปริมาณกิจกรรมระดับ
การขายตาง ๆ 
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        Y 
  700 
  600 
  500 
  400 
  300 
  200                  จุดคุมทุน                         สวนกําไร 
  100                            X

ยอดขายและ      0                     
ตนทุน(000) 100      400   800   1,200  1,600   2,000  2,400  2,800 3,200 3,600 
4,800   
  200            สวนขาดทุน 
  300 
  400 
  500    ตนทุนคงที่ตอเดือน 500,000 บาท 
       
 
 
ภาพที่ 7.2   กราฟกําไร 
 

การกําหนดกําไรที่ตองการ 
 ในการคํานวณจุดคุมทุนเปนการหาปริมาณขายเปนหนวย  หรือยอดขายเปนบาทที่
ทําใหรายไดรวมเทากับตนทุนรวมหรืออาจกลาวไดวาจุดคุมทุนเปนจุดที่กิจการไมเกิดกําไรหรือ
ขาดทุน  อยางไรก็ตามในการดําเนินธุรกิจของกิจการที่แสวงหากําไรนั้น  จะตองการกําไรเพื่อ
ความอยูรอดของธุรกิจซ่ึงโดยปกติแลวผูบริหารของบริษัทจะเปนผูวางนโยบายไววาตองการ
กําไรสําหรับสินคาและผลิตภัณฑแตละชนิดเปนจํานวนเทาใด  ซึ่งจะชวยในการพยากรณวา
ปริมาณขายหรือยอดขายควรเปนเทาใดจึงจะไดรับกําไรตามที่คาดหวังไวโดยนําเอาหลักการของ
การวิเคราะหจุดคุมทุนมาพิจารณารวมดังน้ี  
 
 1. โดยใชสมการ  
  การคํานวณหายอดขายหรือปริมาณขายที่ทําใหไดกําไรที่ตองการสามารถใชสตูร
ตามสมการดังนี้ 
  ยอดขายหรือปริมาณขายทีต่องการ =  ตนทุนผันแปรรวม + ตนทุนคงที่ + กําไรที่
ตองการ  หรือ   SX  = VX + FC + P         
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  จากสูตรขางตนเม่ือกิจการกําหนดกําไรที่ตองการแลวสามารถคํานวณหาไดทั้ง
ยอดขายเปนบาทหรือปริมาณขายเปนหนวยก็ได 
  สมมติ จากขอมูลขางตนหากกิจการ ตองการกําไรกอนหักภาษี 700,000 บาท 
ดังนั้นสามารถคํานวณหาปริมาณขายและยอดขายเพื่อใหไดกําไรตามที่กําหนดไว  ดังนี้ 
 
คํานวณปริมาณขายเปนหนวยเพ่ือใหไดกาํไรที่ตองการ จากสมการ 
  SX  = VX + FC + P 
กําหนดให   S  = ราคาขายตอหนวย (บาท) 
  V  = ตนทุนผันแปรตอหนวย (บาท) 
  FC  = ตนทุนคงที่รวม (บาท) 
  X  =  จํานวนหนวยขาย (หนวย) 
  P  = กําไรกอนหักภาษีทีต่องการ 
แทนคาสมการ 
  SX  = VX + FC + P 
  400 X = 150X + 500,000 + 700,000 
  250 X = 1,200,000 
  X  = 4,800  เครื่อง 
 
  ดังนั้น กิจการตองจําหนายใหได 4,800 เครื่องจึงจะมีกําไรกอนภาษีจํานวน 
700,000 บาท หรือ ตองจําหนายไดให 1,920,000 บาท (4,800 เครื่อง x 400 บาท) จึงจะมีกําไร
กอนภาษีจํานวน 700,000  บาท 
  อยางไรก็ตาม สามารถคํานวณหายอดขายเปนบาทที่จะกอใหเกดิกําไรตามที่
ตองการโดยใชตนทุนผันแปรในรูปของรอยละของราคาขายตอหนวยไดเชนเดียวกัน  ดังนี้ 
  X  = .375 X +  FC + P 
  X  = .375 X + 500,000 + 700,000 
 
             .625X = 1,200,000 
 
  X  = 1,920,000  บาท 
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2. โดยใชกําไรสวนเกิน  
  การคาํนวณหายอดขายหรือปริมาณขายทีท่ําใหไดกําไรที่ตองการสามารถ 
แสดงการคํานวณไดดังนี้ 

  ปริมาณขายทีต่องการ (หนวย) = 
 ินตอหนวยกําไรสวนเก

องการกภาษีที่ตกําไรกอนหั   ี่รวมตนทุนคงที +  
  

หรือ 

  ยอดขายที่ตองการ(บาท)  = 
หนวย วนเกินตออัตรากําไรส

องการกภาษีที่ตกําไรกอนหั +  ี่รวมตนทุนคงที  

   
  จากขอมูลเดิม  หากกิจการตองการกําไรกอนภาษีจํานวน  700,000 บาท แสดง
การคํานวณโดยใชกําไรสวนเกินไดดังนี้ 
 

= 
 ินตอหนวยกําไรสวนเก

องการกภาษีที่ตกําไรกอนหั   ี่รวมตนทุนคงที +     ปริมาณขายทีต่องการ
 

    =     
ปรตอหนวยตนทุนผันแ÷ หนวยราคาขายตอ

องการกภาษีที่ตกําไรกอนหั +  ี่รวมตนทุนคงที  

 

  ปริมาณขายทีต่องการ =     
150- 400
700,000  500,000+  

 
    =     4,800  เครื่อง 
 

  ยอดขายที่ตองการ = 
 วนเกินอัตรากําไรส

องการกภาษีที่ตกําไรกอนหั   ี่รวมตนทุนคงที +
 

    

    = 
หนวยราคาขายตอ   ินตอหนวยกําไรสวนเก
องการกภาษีที่ตกําไรกอนหั   ี่รวมตนทุนคงที

+
+

 

 

    = 
400250
700,000  500,000

÷
+  

 

    = 
.625

1,200,000  
 

    = 1,920,000  บาท 
 การที่กิจการตองการกําไรกอนภาษีจํานวน  700,000 บาท กิจการตองมียอดขาย  
จํานวน  1,920,000  บาท 
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3. โดยใชกราฟ  
  ในการแสดงกราฟหาจุดคุมทุนจะเห็นวาในกราฟไดแสดงสวนกําไรไวแลวซ่ึงก็คือ
ระยะหางระหวางเสนรายไดรวมและเสนตนทุนรวม  ดังน้ัน เม่ือกิจการตองการกําไรเปนจํานวน
เทาใด   ก็ใชการหาสวนตางระหวางเสนรายไดรวม และเสนตนทุนรวมจนกระทั่งไดกําไรที่
ตองการก็จะสามารถทราบปริมาณขายหรือยอดขายที่จะกอใหเกิดกําไรตามที่ตองการ 
  จากการคํานวณหาปริมาณขายหรือยอดขายที่กอใหเกิดกําไรตามที่ตองการจะ
เห็นไดวาไมวาจะใชสมการหรือโดยการใชกําไรสวนเกินน้ันกําไรที่ตองการนั้นจะเปนกําไรกอน
หักภาษี  ดังน้ันหากกิจการกําหนดกําไรที่ตองการเปนกําไรที่ตองการหลังหักภาษี  การคํานวณ
กําไรกอนหักภาษีโดยกําหนดกําไรหลังหักภาษีมาจะเปนดังนี้ 
 

  กําไรกอนหักภาษี   = 
อัตราภาษี - 1

ษีกําไรหลังภา  

 
  สมมติตองการกําไรหลังหักภาษีเทากับ 300,000 บาท โดยอัตราภาษีเทากับ 
30% ดังน้ันการคํานวณปริมาณขายเพื่อใหไดกําไรหลังหักภาษีตามตองการสามารถคํานวณโดย
การใชสมการไดดังนี้ 
 
  SX      = VX + FC + P 

  400 X     =  150x + 500,000 + 
.31

300,000
−    

  250 X      = 500,000 + 428,571 
  250 X     = 928,571 
  X      =   3,714.28  เครื่อง 
 
  ดังนั้น  กิจการตองจําหนาย  3 ,715  เครื่อง  จึงจะมีกําไรหลังหักภาษีเทากบั 
300,000 บาท จํานวนหนวยที่ผลติและจํานวนหนวยที่ขาย สําหรบัการคํานวณหาจุดคุมทนุ โดย
การใชกราฟอาจทําไดโดยการนําตัวเลขขอมูลรายละเอยีดตาง ๆ มาทําจุด (plot)  ลงไปในกราฟ
เพ่ือหาจุดคุมทุน   ซึ่งเกิดจากลากเสนกราฟ  คือ  ตนทุนคงที่ ตนทนุรวม  และรายไดรวม  จุดที่
เสนรายไดรวมและคาใชจายรวมตัดกันคอื จุดคุมทุน  ซึ่งจุดนี้จะบอกใหทราบวาถาขายเกินกวา
จุดคุมทุนไปแลวกิจการก็จะไดกําไร  และถาขายต่ํากวาจุดคุมทุนกจ็ะทําใหเกิดการขาดทุนขึ้น  
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จํานวนเงิน 
 
 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7.3 กราฟแสดงจุดคุมทุน 
 
  
  อยางไรก็ตาม การคํานวณหาจุดคุมทุนจะทดลองหาจํานวนขายดังตารางที่ 7.1 
ก็สามารถทําไดแตจะเปนเรื่องที่ยุงยากและไมสะดวก ดังตัวอยางที่ 7.1 
 
ตัวอยางที่  7.1  บริษัทแหงหน่ึงทําการผลิตและขายผลิตภัณฑเพียงชนิดเดียว มีขอมูลดังนี้  
  ราคาขายตอหนวย  30  บาท 
  ตนทุนผันแปรตอหนวย  20  บาท   
  กําไรสวนเกินตอหนวย  10  บาท 
  ตนทุนคงที่      100,000  บาท 
  ผลิตภัณฑแตละหนวยจะมีกําไรสวนเกินหนวยละ 10 บาท (30 – 20)  
เพ่ือไปชดเชยตนทุนคงที่ ดังตารางที่  7.1 
 
 
 
 
 
 

           1,000      2,000      3,000      4,000      5,000      6,000    

ตนทุนรวม 

             รายไดรวม 

ตนทุนคงที ่

จุดคุมทุน 

ปริมาณ 
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ตารางที่  7.1  ปริมาณการขาย 
ปริมาณขาย

(หนวย) 
คาขาย 
(บาท) 

ตนทุน 
ผันแปร 

กําไร 
สวนเกิน 

ตนทุน 
คงที่ 

กําไร 
(ขาดทุน) 

1  30  20  10  100,000  (99,990)  
2  60  40  20  100,000  (99,980)  
3  90  60  30  100,000  (99,970)  
4  120  80  40  100,000  (99,960)  

50  1,500  1,000  500  100,000  (99,500)  
100  3,000  2,000  1,000  100,000  (99,000)  

1,000  30,000  20,000  10,000  100,000  (90,000)  
10,000  300,000  200,000  100,000  100,000      -  
10,001  300,030  200,020  100,010  100,000  10  
10,050  301,500  201,000  100,500  100,000  500  

   
  จากตารางที่  7.1  จะเห็นวา  ณ  ระดบัการขายทีป่ริมาณ  10,000  หนวยเปน
การขายที่ไมมีกําไรหรือขาดทุน จึงเปนการขาย ณ จุดคุมทุน แตถาขายนอยกวา 10,000 หนวย  
จะขาดทุน  และถากิจการขายไดมากกวา 10,000  หนวย  จะมีผลกาํไรทันท ี
 

การวิเคราะหจุดคุมทุนกรณีจําหนายผลิตภัณฑหลายชนิด 
 ธุรกิจสวนใหญมีการผลิตและขายผลิตภัณฑหลายชนิด แตละชนิดมีราคาขายและ
ตนทุนไมเทากัน  กําไรสวนเกินไมเทากนั  จํานวนกําไรรวมของธุรกิจจึงขึ้นอยูกับอัตราสวนของ
ผลิตภัณฑที่จําหนาย โดยที่หากผลติภัณฑที่ขายสวนใหญเปนผลติภัณฑทีใ่หกําไรสวนเกินสงู   

กําไรที่กิจการไดรับจะสูงกวากรณีที่กิจการขายผลติภัณฑสวนใหญทีมี่กําไรสวนเกนิต่ํา 
 

 1. สัดสวนของการขาย  
  สัดสวนของการขาย (sales  mix) เปนสิ่งสําคัญในการคํานวณหาจุดคุมทุน  ถา
หากสัดสวนของการขายเปลี่ยนไป  ก็จะมีผลทําใหความสัมพันธระหวาง  ตนทุน  ปริมาณ  และ
กําไรเปลี่ยนไปดวย  ทั้งนี้แมวายอดขายรวมของกิจการจะเทาเดมิก็ตาม  สาเหตุที่เปนเชนนี้ก็
เน่ืองจากกําไรสวนเกินของผลติภัณฑที่มีกาํไรชดเชยตนทุนคงที่สูงก็จะทําใหกําไรรวมของกิจการ
เพ่ิมขึ้นดวย และในทางตรงขามถาเพิ่มสดัสวนของการขายสําหรับผลิตภัณฑที่ใหกําไรสวนเกิน
ต่ําก็ใหกําไรรวมของกิจการลดลงดวย สมมติ กิจการมียอดขายรวม 200,000 บาท ตนทุนคงที ่
72,000 บาท สินคาชนิดทีห่นึ่งมีราคาขายตอหนวย 20 บาท ตนทนุผันแปร 12 บาทตอหนวย 
สินคาชนิดที่สองมีราคาขายตอหนวย 30 บาท และตนทุนผันแปรตอหนวย 16 บาท 
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  กรณีที่ 1  สัดสวนของการขายสินคาทั้งสองชนิดเทากัน (50 : 50) 

                                             สินคาชนิดที่หนึ่ง       สินคาชนิดที่สอง         รวม 

สินคาของการขาย (SM) 
ยอดขาย 
อัตรากําไรสวนเกิน (%MC) 
 
กําไรสวนเกิน (MC) 
ตนทุนคงที่ (FC) 
กําไร (NI) 

0.50 
100,000 

12/20 
0.60 

60,000 

0.50 
100,000 

16/30 
0.53 

53,000 

1.00 
200,000 

 
 

113,000 
 72,000 
 41,000 

 

  อัตรากําไรสวนเกินตอยอดขาย = 100
200,000
113,000×  

 

       = 56.5% 

  จุดคุมทุน   = 72,000
.565

 
 

       = 127,433.62  บาท 
  กรณีที่ 2  สัดสวนของการขายสินคาเปลี่ยนไปโดยใหสินคาชนิดทีห่นึ่ง 70 % 
และสินคาชนดิที่สอง 30 % 
 
 สินคาชนิดที่หน่ึง สินคาชนิดที่สอง  รวม 
สัดสวนของการขาย 
ยอดขาย 
อัตรากําไรสวนเกิน 
กําไรสวนเกิน 
ตนทุนคงที ่
กําไร 

0.70 
140,000 

0.60 
 84,000 

0.30 
60,000 

0.53 
31,800 

1.00 
200,000 

0.579 
115,800 
72,000 
43,800 

 

  อัตรากําไรสวนเกินตอยอดขาย  = 100
200,000
115,800×  

 

        = 57.9% 
 

  จุดคุมทุน    = 72,000
.579

 
 

        = 127,352.33  บาท 
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  กรณีที่  3  สัดสวนของการขายของสินคาชนิดหนึ่งลดลงเหลือ  30 %  และให 
สินคาชนิดที่สองเพิ่มขึ้นเปน 70 % 
 

                                     สินคาชนิดที่หนึ่ง     สินคาชนิดที่สอง           รวม 
สัดสวนของการขาย 
ยอดขาย 
อัตรากําไรสวนเกิน 
กําไรสวนเกิน 
ตนทุนคงที ่
กําไร 

0.30 
60,000 

0.60 
36,000 

0.70 
140,000 

0.53 
74,200 

1.00 
200,000 

.551 
110,200 
72,000 
38,200 

  อัตรากําไรสวนเกินตอยอดขาย  = 100
200,000
110,200×  

 
        = 55.1 % 
 

  จุดคุมทุน    = 72,000
.551

 

 
        = 130,671.50  บาท 
 
 การเปลี่ยนแปลงสัดสวนของการขายทั้งสามกรณีจะมีผลทําใหกําไรสวนเกินรวม 
จุดคุมทุน  และกําไรของกิจการเปลี่ยนแปลงไปดังตารางที่ 7.2 
 

 
ตารางที่  7.2  การเปรียบเทียบจุดคุมทนุและกําไรตามสัดสวนการขาย 
สัดสวนของการขาย (SM)     
ชนิดที่ 1  

%MC=60% 
ชนิดที่ 2  

%MC=53% 
%MC MC FC NI 

.70 

.50 

.30 

.30 

.50 

.70 

.579 

.565 

.551 

115,800 
113,000 
110,200 

72,000 
72,000 
72,000 

43,800 
41,000 
38,200 

 
  หรืออาจจะหาอัตรากําไรสวนเกิน (% M C )รวมไดจากการนําเอาสัดสวนของการ
ขายของสินคาแตละชนิดคณูดวยกําไรสวนเกินของสินคาแตละชนดิ โดยที่กําไรสวนเกินชนดิที่
หนึ่งและสองเทากับ 60% และ 50% ตามลําดับ  ดังนั้น  % MC =∑ SM MCi i i   ดังตารางที่ 7.3  
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ตารางที่ 7.3  อัตรากําไรสวนเกิน 
SM x MC 

ชนิดของสินคา 
(.70, .30) (.50, .50) (.30, .70) 

1 .70 x .60 = .42 .50 x .60 =  .30 .30 x .60 =  .18 
2 .30 x .53 = .159 .50 x .53 = .265 .70 x .53 =  .371
รวม                .579         .565                 .551

  จากขอมูลในตารางที่ 7.3 แสดงใหเห็นวานักบัญชีสามารถชวยฝายบริหารในการ
ตัดสินใจเพ่ิมกําไรใหแกกิจการ  โดยการจัดสัดสวนของการขายอยางเหมาะสม  เพ่ือพยายามจะ
สงเสริมใหกิจการขายสินคาที่มีกําไรสวนเกิน  (M C)  สูงเพ่ือใหกําไรของกิจการสูงขึ้น 
 ดังนั้น ฝายบริหารจึงควรใหความสนใจในสวนผสมของการจําหนายผลิตภัณฑแทนที่
จะใหความสนใจในจํานวนขายรวม  เนื่องจากธุรกิจอาจไดกําไรต่ํากวา  การที่ไดกําไรต่ํากวา
อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสวนผสมของการขาย  ในการวิเคราะหหาจุดคุมทุนกรณี
จําหนายผลิตภัณฑหลายชนิด มักจะสมมติใหสัดสวนการขาย  (sales mix) ของผลิตภัณฑ
คงที่และใชกําไรสวนเกิน  ถัวเฉลี่ยของผลิตภัณฑในการคํานวณหาจุดคุมทุน  ดังนี้ 
 

 ยอดขาย  ณ  จุดคุมทุน       = 
นำไรสวนเกิอัตราสวนก

 ี่ตนทุนคงท  

หรือ 

 ปริมาณขาย  ณ  จุดคุมทุน   = 
 ินกําไรสวนเก
 ี่ตนทุนคงท  

 

 เม่ือไดปริมาณขายหรือยอดขาย  ณ  จุดคุมทุนแลวจะแบงเปนปริมาณขายหรือ
ยอดขายของสินคาแตละชนิดตามสัดสวนของการขาย   

 การวิเคราะหจุดคุมทุนกรณีที่มีการจําหนายสินคาหลายชนิด  (break  even point of 
product mix)  สินคาแตละชนิดยอมมีราคาขายและตนทุนแตกตางกันไป ตนทุนคงที่ที่เกิดขึ้นก็
เปนตนทุนคงที่รวม  โดยไมสามารถแยกออกไดอยางชัดเจนวาตนทุนคงที่สวนใดเปนของสินคา
ชนิดใด  กิจการที่ทําการขายสินคามากกวา 1 ชนิดสวนผสมการขายจึงเปนปจจัยที่สําคัญในการ
คํานวณหาจุดคุมทุนรวม เพราะสัดสวนการขายที่เปลี่ยนไปจะทําใหความสัมพันธของตนทุน  
ปริมาณ  และกําไรเปลี่ยนแปลงตามไปดวย   เนื่องจากสินคาแตละชนิดมีความสามารถในการ
ทํากําไรที่แตกตางกัน การคํานวณหาจุดคุมทุน      กรณีที่มีการจําหนายสินคาหลายชนิดมี   
ขั้นตอนดังนี้ 
 1. คํานวณหาอัตราสวนการขายของสินคาแตละชนิด 

 2. คํานวณหากําไรสวนเกิน 
อัตราสวนการขาย  3.  คํานวณหาจุดคุมทุนตอ

 4.  คํานวณหาจํานวนสินคาแตละชนิดทีข่ายตามอัตราสวนการขาย 
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ตัวอยางที่ 7.2   กิจการแหงหนึ่งผลิตและขายสินคา 3 ชนิด มีขอมูลเกี่ยวกับราคาขาย ตนทนุ 
และจํานวนหนวยทีค่าดวาจะเกิดขึ้นในป 2549 ดังนี้ 
จํานวนหนวย ราคาขายตอหนวย(บาท) ตนทุนแปรไดตอหนวย(บาท) 

สินคา A 10,000 20 8 
สินคา B 20,000 30 10 
สินคา C 30,000 40 16 

49 โดยที่งบประมาณตนทุนคงที่ในป 25  ที่จะเกิดขึน้เทากับ 620,000 บาท จาก
ขอมูลขางตน สามารถคํานวณหาวาจะตองขายสินคาแตละชนิดอยางละกี่หนวย ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 คํานวณหาอัตราสวนการขายของสินคาแตละชนิด 
   สินคา  A  :  สินคา B : สินคา C = 1: 2: 3 
 
 ขั้นที่ 2   คํานวณหากําไรสวนเกินถวัเฉลี่ย 

 สินคา A สินคา B สินคา C 
ราคาขาย 20 30 40
ตนทุนแปรได  8 10 16
กําไรสวนเกิน  12 20 24

     
   กําไรสวนเกินถัวเฉลี่ย =   12(1) + 20(2)+24(3) 
       =   12 + 40 + 72 
       =   124 
 

ขั้นที่ 3 คํานวณหาจุดคุมทุนตอสัดสวนการขาย  
 

   จุดคุมทุน   = 
 ินกําไรสวนเก

 ี่รวมตนทุนคงท  

 

       = 
124

620,000  
 

       = 5,000  หนวย 
 

สัดสวนการขาย  ขั้นที่ 4 คํานวณหาจํานวนสินคาแตละชนิดทีข่ายตาม
   สินคา  A 5,000 × 1 =   5,000  หนวย 
   สินคา  B 5,000 × 2 = 10,000   หนวย 
   สินคา  C 5,000 × 3 = 15,000   หนวย 
 



 

 
 

254 

 หรือ  จะตองขายสินคาแตละชนิด  ดังนี้ 
 
   สินคา  A  =    5,000 หนวย × 20 บาท  ตอหนวย =  100,000  บาท 

   สินคา  B  =  10,000 หนวย × 30 บาท  ตอหนวย =  300,000  บาท 
   สินคา  C  =  15,000 หนวย × 40 บาท  ตอหนวย =  600,000  บาท 
 

กิจการผลิตและจําหนายสินคา 2 ชนิดคือ สินคา A และสินคา Bโดยมีขอมูลดังนี้ ตัวอยางที่  6.3 
   
  จํานวนขาย (หนวย) ราคาขาย / หนวย   ตนทุนแปรได / หนวย 
  สินคา A  12,000        40  บาท   16  บาท 

 สินคา B    8,000       30  บาท   14  บาท               
จํานวน  208,000  บาท ตนทุนคงที่รวมที่เกิดขึ้นทั้งหมดมี

 
 ขั้นที่ 1 คํานวณหาสัดสวนการขายของสินคาแตละชนิด 
 

   อัตราสวนการขาย = 
 ั้งหมดของสินคาทจํานวนหนวย

ชนิด ินคาแตละที่ขายของสจํานวนหนวย  

 

   สินคา  A  = 
20,000

10012,000×  

 
      = 60% 
 

   สินคา B  = 
20,000

1008,000×  

 
      = 40% 
  
 ขั้นที่ 2 กําไรสวนเกินตอหนวย 
                    สินคา A        สินคา B 
   ราคาขายตอหนวย   40   30 
   ตนทุนแปรไดตอหนวย  16   14 
   กําไรสวนเกินตอหนวย  24   16 
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 ขั้นที่ 3 คํานวณหาจุดคุมทุน 
   กําไรสวนเกินรวม  = ตนทุนคงที่ + กําไร 
   24 (0.6X) + 16 (0.4X) =  208,000 + 0 
   14.4X + 6.4X  = 208,000 
   20.8X   = 208,000 
   X    = 10,000  หนวย 
 
 ขั้นที่ 4 คํานวณหาจํานวนสินคาแตละชนิดทีข่ายตามสัดสวนการขาย 
ดังนั้น  จะตองขายสินคาแตละชนิด ดังนี้ 
   สินคา  A 10,000 × 0.6 =    6,000    หนวย 

      4,000    หนวย    สินคา  B 10,000 × 0.4 = 
ขาย (6,000 × 40) + (4,000 × 30)           360,000    บาท  

208,000    บาท  หัก คาใชจายการผลิตคงที ่   
152,000    บาท   กําไรกอนหักภาษ ี      

 
 3. สวนเกินที่ปลอดภัย  
  สวนเกินที่ปลอดภัย (margin of safety) หมายถึง  สวนเกินของผลตางระหวาง
ยอดขายจริง หรือยอดขายโดยประมาณ กับยอดขาย ณ จุดคุมทุน ซึ่งจะแสดงถึงระดับของ
ยอดขายหรือรายไดที่สามารถลดลงไดกอนที่จะทําใหกิจการเริ่มขาดทุน  ผูบริหารสามารถนํา
การวิเคราะหสวนเกินที่ปลอดภัย ไปใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายบางอยาง  ที่
อาจจะมีผลทําใหยอดขายในปจจุบันลดลง แตไมทําใหกิจการเกิดการขาดทุนได  ซึ่งการ
คํานวณหาสวนเกินที่ปลอดภัยนิยมคํานวณเปนอัตรารอยละจากยอดขาย 
  การคํานวณหาสวนเกินที่ปลอดภัย สามารถคํานวณหาไดดังนี้ 
 

  สวนเกินที่ปลอดภัย =     
 ยอดขายปกติ
จุดคุมทุนณ  ยอดขาย - ยอดขายปกติ

 

 
กิจการแหงหนึ่งตัวอยางที่ 7.4   ขายสนิคา 10,000  หนวย  ราคาหนวยละ 50 บาท  มีตนทุน

ผันแปรตอหนวยเทากบั 35 บาท และมีตนทุนคงทีเ่กิดขึ้นเทากับ 120,000 บาท ตอป การ
คํานวณหาสวนเกินที่ปลอดภัย แสดงไดดังนี้ 
 
  ขั้นที่ 1 คํานวณหาจุดคุมทุน 

  จุดคุมทุน (หนวย) = 
 ินตอหนวยกําไรสวนเก

 ตนทุนคงที
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    = 
35 - 50

12,000  
 

    = 8,000  หนวย 
 

  หรือ  = 8,000  หนวย × 50 บาทตอหนวย 
 

    = 400,000  บาท 
 

  ขั้นที่ 2  คํานวณหาสวนเกนิที่ปลอดภัย 
 

  สวนเกินที่ปลอดภัย =      
ยอดขายปกติ

จุดคุมทุนณ  ยอดขาย - ยอดขายปกติ
 

     

                     =
บาท)  50  x  หนวย (10,000

บาท)  50  x  หนวย  (8,000 -  บาท)  50  x  หนวย (10,000

  

     = 
500,000

400,000 - 500,000  

 

     = 20 % 
 

หรือ สวนเกินที่ปลอดภัย  = 
10,000

8,000 - 10,000  

     = 20 % 
 แสดงวา กิจการมีอัตราความปลอดภัยเทากับ 20 % หรือ 2,000  หนวย นั่นคือ 
สามารถลดปรมิาณขายลงได 20 % หรือ 2,000 หนวย ก็ยังคุมทุน แตหากลดลงมากกวานี้ จะ
ทําใหเริ่มขาดทุนทันท ี
   

ประโยชนของการวิเคราะหจุดคุมทุน 
 จากการวิเคราะหจุดคุมทุน แสดงใหเห็นปริมาณของการขาย ที่จะทําใหกิจการคุมทุน 
พอดี  การวิเคราะหความสัมพันธของตนทุน  ปริมาณ  และกําไร   มีประโยชนกับกิจการซึ่งจะเปน
เครื่องมือที่ชวยใหผูบริหารตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาอ่ืน ๆ  ดังนี้ 
 
 1. ประมาณกําไรขาดทุน   
   ประมาณกาํไรขาดทุน ณ ปริมาณขายในระดับตางๆกัน ตัวอยางเชนกิจการ       
แหงหน่ึง  ขายสินคา จํานวน  50,000  หนวย  ราคาขายตอหนวย  50  บาท  ตนทุนผันแปรตอ
หนวย     30 บาท ตนทุนคงที่  200,000  บาท  การคํานวณกําไรมีดังนี้ 
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  กําไร   = (ปริมาณ  x  กําไรสวนเกินตอหนวย)  -  ตนทุนคงที ่
 
     = [50,000 x  (50 – 30)] – 200,000 
 
     = 1,000,000  –  20,000 
 
     = 800,000   บาท 
 

  จุดคุมทุน = 
 ินตอหนวยกําไรสวนเก

 ี่ตนทุนคงที  
 

     =  200,000
20

                     
 

     = 10,000   หนวย 
 
 ปริมาณขายทีเ่กินกวา  10,000   หนวย  จะไดกําไรหนวยละ  20  บาท  ดังนั้น  จะ
มีกําไร  800,000  บาท  [(50,000  -  10,000) x  20] 
 
 2. คํานวณปริมาณขาย 
  คํานวณปริมาณขายที่ทําใหมีกําไรตามตองการ จากสมการคํานวณจุดคุมทุน
สามารถนํามาคํานวณ  หาปริมาณขายทีก่ิจการตองการกําไรได  เชน จากขอมูลขางตน  ฝาย
บริหาร ไดวางแผนที่จะทํากําไรในป  2549  จํานวน 1,000,000  บาท การคํานวณปริมาณทีจ่ะ

ขายมีดังนี้ 

  จุดคุมทุน = 
 ินตอหนวยกําไรสวนเก

กําไร ี่ตนทุนคงที+
 

 

     = 200,000+1,000,000
20

                   
 

     = 60,000   หนวย 
 กิจการจะตองขายสินคา  60,000  หนวย  ในราคาหนวยละ 50 บาท  จะทําใหไดกาํไร 
1,000,000  บาท 
 
 3. คํานวณปริมาณขายที่คุมกับคาใชจาย 
  คํานวณปริมาณขายที่คุมกับคาใชจายที่เกิดขึ้น  ในกรณีที่กิจการคาดคะเนวา
จะเกิดคาใชจายบางอยางขึ้นในอนาคต  อาจจะหาทางขายสินคาใหมากขึ้นเพื่อชดเชยกับ
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จํานวนคาใชจายที่จะเกิดขึ้น  เชน  การวางแผนสงเสริมการจําหนายของกิจการ โดยฝายขาย
อาจจะประมาณคาใชจายที่จะเกิดขึ้นวาดวยวิธีการสงเสริมการจําหนายจะมีผลทําใหกิจการ
เพิ่มปริมาณการขายไดเพียงไร ซึ่งการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายนั้น  จะคุมกับคาใชจายที่เสีย
ไปหรือไม เชน  จากขอมูลขางตน  ประมาณวาถาเพิ่มคาโฆษณาขึ้น  100,000  บาท  จะมีผล
ทําใหขายสินคาไดมากขึ้น  20,000  หนวย  ฝายขายกําลังตัดสินใจวาควรจะเพิ่มคาโฆษณา
ดังกลาวหรือไม   การตัดสินใจจากผลของการคํานวณดังนี้ 
 

  จุดคุมทุน = 
 ินตอหนวยกําไรสวนเก

 ี่ตนทุนคงที  
 

     = 100,000
20

           
          
     = 5,000    หนวย 
 
จากการคํานวณจึงทําใหทราบวา ถาจายคาโฆษณาเพิม่ขึ้น  100,000  บาท กต็องขายสินคา
เพ่ิมขึ้น  5,000  หนวย  จะทําใหกิจการคุมทุน 
 
 4. การเพิ่มสมรรถภาพของการผลิต   
  ในกรณีที่กิจการจําเปนตองเพิ่มสมรรถภาพของการผลิต  ซึ่งหมายความวา
สมรรถภาพในการผลิตที่มีอยูเดิมไมเพียงพอกับปริมาณของการขายที่เพ่ิมขึ้น   กิจการจึงตอง
ขยายกําลังการผลิต  และการขยายกําลังการผลิตเชนน้ีจะทําใหตนทุนคงที่ของกิจการเพิ่มขึ้น  
จุดคุมทุนของกิจการจะเพิ่มขึ้นดวย  ตัวอยางเชน   กิจการตองการเพิ่มปริมาณการผลิตสินคา  
จึงไดลงทุนซื้อเคร่ืองจักรใหม ราคา 8,000,000 บาท ในกรณีเชนน้ี ทําใหคาเสื่อมราคาของ
เครื่องจักร เพ่ิมขึ้นปละ  800,000  บาท จุดคุมทุนของกิจการเปลี่ยนแปลงไปดังนี้  

 

  จุดคุมทุน = 
 ินตอหนวยกําไรสวนเก

 ี่ตนทุนคงที  

 

     = 200,000+ 800,000
20

                      

 
     = 50,000   หนวย 
 
  จุดคุมทุนเดิม  10,000  หนวย  และจุดคุมทุนใหม  50,000  หนวย  เพ่ิมขึ้น  
40,000  หนวย 
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 5. การเปลี่ยนแปลงคาใชจายผันแปร   
  ในกรณีที่คาใชจายการผลิตเปลี่ยนแปลงทั้งคาใชจายผลิตคงที่และผันแปร จะ
มีผลกระทบตอจุดคุ มทุนทั ้งสิ ้น  ถาหากวาคาใชจายการผลิตคงที่เปลี่ยนแปลงในทาง
เพิ่มขึ้น   ก็จะมีผลทําใหจุดคุมทุนสูงขึ้น ดังไดกลาวแลว และในทางตรงกันขามตนทุนการผลิต
ที่ลดต่ําลง     จะมีผลทําใหจุดคุมทุนต่ําลงดวย  ถาคาใชจายผันแปรเปลี่ยนแปลง  ก็จะมี
ผลกระทบตอจุดคุมทุน  ในทางตรงขาม ถาคาใชจายผันแปรเปลี่ยนแปลงในทางลดลง จุดคุมทุนก็
จะเพ่ิมขึ้นและในทาง   ตรงกันขามคาใชจายผันแปรเปลี่ยนแปลงในทางเพิ่มขึ้นจุดคุมทุนจะ
ลดลง 
ตัวอยางเชน ถาการขยายกําลังการผลิต ทําใหสามารถผลิตสินคาไดเพ่ิมขึ้น ก็ทําใหบริษัทซื้อ
วัตถุดิบในปริมาณที่เพ่ิมขึ้น  สมมติวาราคาวัตถุดิบที่ซื้อเพ่ิมขึ้นน้ีทําใหราคาวัตถุดิบตอหนวย
ลดลงไปหนวยละ 2  บาท  ซึ่งทําใหกําไรสวนเกินเพิ่มขึ้นจาก  20  บาท  เปน  22  บาท 
 

  จุดคุมทุน = 
 ินตอหนวยกําไรสวนเก

 ี่ตนทุนคงที  

 

     = 200,000+ 800,000
22

                      

 
     = 45,454.55   หนวย 
 
  จุดคุมทุนเดิม  50,000  หนวย  ถาลดตนทุนผันแปรลงหนวยละ  2  บาท จะมี
ผลทําใหกําไรชดเชยตนทุนคงที่ตอหนวยเพิ่มขึ้นหนวยละ 2 บาท เปน 22 บาท   และ
จุดคุมทุนก็จะลดลงไป  4,545.45 หนวย   
 
 6. การเปลี่ยนแปลงราคาขาย    
  โดยปกติแลวราคาขายของผลิตภัณฑจะคงที่ แตในบางครั้งกิจการอาจจะตอง
เปลี่ยนแปลงราคาขายตามราคาของคูแขงขัน  การเปลี่ยนแปลงราคาจะมีผลกระทบตอจุดคุมทุน  
และกําไรของกิจการเชนกัน  ในการเปลี่ยนแปลงราคาขายกิจการอาจจําเปนตองลดราคาลงหรือ
เพ่ิมราคาขึ้น  
  6.1 ราคาขายของผลิตภัณฑลดลง  จะมีผลทําใหจุดคุมทุนของกิจการเพิ่มขึ้น
และกําไรรวมของกิจการลดลง  
     จากขอมูลเดิม และสมมติวาราคาสินคาของคูแขงขันลดลง ทางกิจการจึง
ลดราคาขายลง  2  บาท  ทําใหกําไรสวนเกินลดลงเหลือ 18 บาท เพ่ือใหกิจการสามารถแขงขัน
กับคูแขงได 
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   จุดคุมทุน  = 
 ินตอหนวยกําไรสวนเก

 ี่ตนทุนคงที  
 

      = 200,000
18

                    

 

      = 11,111.11   หนวย 
 
   จากเดิมจุดคุมทุน  10,000  หนวย  แตถาลดราคาขายลง  2  บาท  มีผล
ทําใหจุดคุมทนุเพิ่มขึ้น  1,111.11   หนวย   และถาสมมติตอไปวากิจการขายสนิคาได  40,000  
หนวย ในราคาขาย  29  บาท  จะทําใหไดกําไร  เทากับ  520,000  บาท  คํานวณไดดังนี้ 
 

   จุดคุมทุน  = 
 ินตอหนวยกําไรสวนเก

 ี่ตนทุนคงที  
 
 

   ปริมาณ  = 
 ินตอหนวยกําไรสวนเก

กําไร ี่ตนทุนคงที+
 

 
 

   40,000  = 
18

กําไร200,000 +
 

 

   กําไร  = 720,000   -  200,000 
 
      = 520,000  บาท 
 

กิจการขาย  40,000  หนวย  ในราคาหนวยละ  30  บาท  กิจการไดกําไร   600,000  บาท  แต
ถาลดราคาขายลงหนวยละ 2  บาท  มีผลทําใหกําไรลดลงหนวยละ 2 บาท  ทั้งหมด 40,000 
หนวย  เปนเงิน  80,000  บาท  กําไรจึงเหลือเพียง  520,000  บาท 
  6.2 ราคาขายของผลิตภัณฑเพ่ิมขึ้น  จะมีผลทําใหจุดคุมทุนของกิจการลดลง
และกําไรรวมเพิ่มขึ้น 
   สมมติวา ราคาขาย เพ่ิมขึ้นหนวยละ 2 บาท  เปน 32 บาท  จะมีผลทําให
จุดคุมทุนของกิจการเปลี่ยนแปลงไปในทางลดลง  ดังนี้ 

   จุดคุมทุน  = 
 ินตอหนวยกําไรสวนเก
คงที่คาใชจาย  

 

 

      =  200,000
52 - 30

                     
 

      = 200,000
22
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      = 9,090.91   หนวย 
  จะเห็นวา ถาเพิ่มราคาขาย 2 บาท จะมีผลทําใหจุดคุมทุนลดลงจาก 10,000  หนวย  
เปน 9,090.91 หนวย และถาสมมติตอไปวา กิจการขายสินคาได  40,000 หนวย  ในราคาหนวยละ 
32 บาท  จะทาํใหกิจการไดกําไรเทากัน 

  จุดคุมทุน  = 
 ินตอหนวยกําไรสวนเก
คงที่คาใชจาย  

 

  ปริมาณ   = 
 ินตอหนวยกําไรสวนเก
คงที่คาใชจาย  

 

  40,000   = 
22

กําไร200,000 +  
 

  กําไร    = 880,000   -  200,000 
 

      = 680,000  บาท 
 
   กิจการไดกําไรเพิ่มขึ้น 80,000 บาท ซึ่งเกิดจากการเพิ่มราคาขายขึ้น
หนวยละ  2 บาท  ทําใหกําไรเพิ่มขึ้นหนวยละ 2 บาทดวย กิจการขายสินคาไดทั้งหมด 
1,280,000 บาท  ทําใหกําไรเพิ่มขึ้น  80,000  บาท 
  6.3 ราคาขายของผลิตภัณฑลดลงในขณะที่ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น ในกรณีที่
กิจการยังทําการผลิตไมเต็มประสิทธิภาพ  กิจการสามารถขยายการผลิตเพ่ิมขึ้น  โดยไมทําให
ตนทุนคงที่เปลี่ยนแปลง  ในกรณีเชนนี้    ฝายบริหารอาจจะตองการทราบวาตนทุนคงที่เฉลี่ย
ตอหนวยลดลงเทาไร เพ่ือจะลดราคาสินคาลงในจํานวนเทากันตัวอยางเชน กิจการมีสมรรถภาพ     
การผลิตปกติ  100,000  หนวยตอป  เม่ือเพ่ิมสมรรถภาพการผลิตแลวทําใหคาใชจายคงที่ของ
กิจการเทากับ 200,000 บาท  โดยปกติกิจการทําการผลิตและขายเพียง  80 %  ของกําลัง
การผลิตและไดกําไร  1,400,000  บาท  คิดเปนกําไรเฉลี่ยหนวยละ  17.50  บาท 

   จุดคุมทุน  = 
 ินตอหนวยกําไรสวนเก
คงที่คาใชจาย  

 

   ปริมาณ  = 
 ินตอหนวยกําไรสวนเก

กําไรคงที่คาใชจาย +  

 

   80,000  = +200,000 กําไร
20

                               

    กําไร  = 1,600,000 – 200,000 
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      = 1,400,000   บาท 
 
   ถาหากมีลูกคาขอซื้อในปริมาณเพิ่มขึ้นทําใหกิจการมั่นใจวาสามารถผลิต 
สินคาไดมากขึ้น ก็อาจจะลดราคาสินคาลงได  เพ่ือใหกิจการไดกําไรในระดับเดิม  สมมติวาการที่
ลูกคา ซื้อมากขึ้นจนทําใหกิจการสามารถผลิตได  90,000  หนวย  กิจการอาจลดราคาขายลงทํา
ใหไดเปรียบคูแขงขันได 
   ในกรณีที่กิจการผลิตสินคา 50,000 หนวย จะมีตนทุนในการผลิตหนวยละ 

34  บาท ซึ่งประกอบดวยตนทุนคงที่ บาท4
50,000
200,000 =   และตนทุนผันแปร  30  บาท และ

ถาเพิ่มกําลังการผลิตเปน 100,000  หนวย  ตนทุนจะเหลือเพียงหนวยละ  32  บาท  ซึ่ง

ประกอบดวยตนทุนคงที่  บาท2
100,000
200,000 =     และตนทุนผันแปร 30 บาท   ซึ่งกิจการ

สามารถลดตนทุนการผลิตลงได 2 บาท  จึงลดราคาขายลงเหลือ 48 บาทได  กิจการก็จะได
กําไร 1,600,000 บาท เฉลี่ยหนวยละ 16 บาท  คํานวณไดดังนี้ 

 

  ปริมาณ    = 
 ินตอหนวยกําไรสวนเก

กําไรคงที่คาใชจาย +   

 

      = 
18

กําไร200,000 +
 

 

  กําไร    = 1,800,000 – 200,000   บาท 
                       

      = 1,600,000  บาท   
 
 

การวิเคราะหตนทุน  ปริมาณ  และกําไร  ภายใตความไมแนนอน   
 การวิเคราะหจุดคุมทุนดังกลาวขางตน เปนการตัดสินใจภายใตขอสมมติบางประการ
ซึ่งสวนใหญแลวเปนขอสมมติภายใตความแนนอน  และในสภาพของการประกอบธุรกิจใน
ปจจุบันขอมูลซ่ึงเกี่ยวของกับตนทุน  ปริมาณและกําไรไมเปนไปตามขอสมมติ  ดังน้ัน จึงเปน
หนาที่ของ   นักบัญชีที่จะตองศึกษาหาเทคนิคในการปรับปรุงขอมูลตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจ  
เพื่อใหขอมูลเหลานี้ไดใชประโยชนในการตัดสินใจของฝายบริหาร การตัดสินใจที่เกี่ยวกับความ
ไมแนนอน   ในการวิเคราะหตนทุน ปริมาณและกําไร (analysis under uncertainty : CVP) 
ไดแก   

 
 1. ปริมาณสินคาที่ขายไมแนนอน 
  การวิเคราะหตนทุน  ปริมาณและกําไร  โดยใชสตูร 
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 ปริมาณจุดคุมทุน  =  ปริมาณ x (ราคาขาย - ตนทนุผันแปรตอหนวย) – ตนทนุคงที่ 
 หรือ  X             =   X  (SP – VC) – FC   
 ภายใตขอสมมติที่ใหปริมาณขายเทากับปริมาณ  การผลิต และเปนปริมาณที่แนนอน  
หากการวางแผนเกี่ยวกับกําไร  ฝายบริหารไมอาจกําหนดปริมาณการผลิตที่แนนอน  ก็ไมอาจ
ใชสูตรดังกลาวได     อยางไรก็ดี  ความรูเกี่ยวกับความนาจะเปน (probability)  สามารถ
นํามาใชพิจารณาปริมาณการขายที่คาดวาจะเกิดขึ้นได  ตัวอยางเชน ถากิจการแหงหนึ่งขาย
สินคา  2  ชนิด  คือ  สินคา  ก  และสินคา  ข  ซึ่งมีขอมูล ดังนี้  

 
    สินคา  ก สินคา  ข 
ราคาขายตอหนวย          10  12  บาท 
ตนทุนผันแปรตอหนวย            6  8  บาท 
กําไรชดเชยตอหนวย            4  4  บาท 
ตนทุนคงที่ตอป  400,000  100,000  บาท 
จุดคุมทุน   25,000  25,000  หนวย 
 
 สินคาทั้งสองชนิดนี้จะมีจุดคุมทุนในปริมาณเดียวกัน และถาหากวาปริมาณการขาย
ไมแนนอน สินคาทั้งสองชนิดก็จะไมเกิดความแตกตางในการตัดสินใจ ดังนั้นจึงควรจะพิจารณา
ถึงโอกาสที่จะขายสินคาทั้ง 2 ชนิดในปริมาณตางๆกัน  ซึ่งสมมติวามีรายละเอียดดังตารางที่ 7.4 
 
ตารางที่  7.4  ปริมาณที่คาดวาจะขายสินคาได 

ความนาจะเปนที่จะขายสินคาได ปริมาณ 
สินคา  ก  (%) สินคา  ข  (%) 

ปริมาณที่คาดวา 
จะขายสินคา  ก 

ปริมาณที่คาดวา 
จะขายสินคา  ข 

50,000  15  20  7,500  10,000  
60,000  20  30  12,000  18,000  
70,000  30  20  21,000  14,000  
80,000  30  10  24,000  8,000  
90,000  5  10  4,500  9,000  

100,000  0  10  -  10,000  
         100      100  69,000  69,000  

 
  ถากิจการสามารถขายสินคา ก และ ข  ในปริมาณที่เทากัน  คือ  69,000  หนวย 
และจะทําใหไดกําไร  176,000  บาท เหมือนกันทั้งสองชนิด  อยางไรก็ดีถาพิจารณาความเสี่ยง
สินคา ข มีความเสี่ยงสูงกวาสินคา ก เนื่องจากกิจการมีโอกาสขายสินคาไดต่ํากวา 69,000  
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หนวย หรือเทากับ 60,000 หนวย ต่ํากวานั้น 0.5 ขณะที่สินคา ก มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพียง 0.35 
เทานั้น  ดังนั้นในโอกาสเชนน้ี  กิจการควรจะเลือกขายสินคา ก  เพราะมีความเสี่ยงนอยกวา 
 
 2. ราคาขายและตนทุนไมแนนอน 
  ตามขอสมมติในการวิเคราะหตนทุน ปริมาณ และกําไร  ไดสมมติใหราคาขายตอ
หนวย  ตนทุนผันแปรตอหนวย และตนทุนคงที่แนนอน  ซึ่งในความเปนจริงแลวปจจัยทั้งสาม
ชนิดดังกลาวนี้อาจเปลี่ยนแปลงได เชนราคาขายอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการซื้อ หรือ
ระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งความไมแนนอนเหลานี้  อาจจะใชความนาจะเปนในการ
คํานวณหามูลคาที่คาดวาจะเปนไปได เชน ราคาขายที่คาดวาจะขายไดตนทุน ผันแปรตอหนวย
ที่คาดวาจะเกิดขึ้น หรือตนทุนคงที่ที่คาดวาจะเกิดขึ้น อยางไรก็ดี ความไมแนนอนเหลานี้จะตอง
สมมติวาเกิดขึ้นที่ละชนิด 
  ในการวิเคราะหจุดคุมทุน ถาหากวาไมสามารถกําหนดปริมาณสินคาที่ขาย ราคา
ขาย และตนทุนสินคาไดอยางแนนอนแลว  กําไรที่จะไดรับก็จะไมแนนอนดวย  ดังน้ันจึงจําเปน
ที่จะตองหาโอกาสที่คาดวากําไรที่จะไดรับเปนเทาไร 
 
 3. ผลขาดทุนทีค่าดวาจะเกดิข้ึน  
  ผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึน้ (expected opportunity loss) จากการคํานวณหา
โอกาสที่จะขายสินคาไดเทากับหรือมากกวาจุดคุมทุนดังตัวอยางขางตน จะเห็นวาโอกาสที่จะ
ขายสินคาใหไดมากกวาหรือเทากับจุดคุมทุนคือ  0.55  หรือกลาวไดวามีโอกาสที่จะขายสินคา
ไดต่ํากวาจุดคุมทุนหรือขาดทุนเทากับ  0.45   ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา 
  กําไร   =    (กําไรสวนเกิน x ปรมิาณ) – ตนทุนคงที่ 
กําหนดให  P  คือ   กําไร 
  MCV  คือ   กําไรสวนเกิน 
  FC   คือ   ตนทุนคงที่ 
  OL   คือ   คาเสียโอกาส 
  V   คือ   ยอดขาย 
  VBE   คือ   จุดคุมทุน 
  OL  คือ   คาเสียโอกาส 
  P  =    MCV – FC  เม่ือขายไดมากกวาจุดคุมทุน 
  P  =    MCV – FC,  V > VBE

  ขาดทุน =    FC – MCV  เม่ือขายไดนอยกวาจุดคุมทุน 
  OL  =    FC – MCV , V ≤  VBE

  และ  OL =    0  , V > VBE
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  การหาผลขาดทุนชวยในการตัดสินใจเม่ือกิจการไมแนใจวาจะสามารถผลิต และ
ขายสินคาไดเทากับหรือมากกวาจุดคุมทุน      ในกรณีเชนน้ีฝายบริหารอาจจะตองการทราบ
ลวงหนาวาถาขายไดต่ํากวาจุดคุมทุนแลว  จะขาดทุนมากนอยเพียงไร เพ่ือจะไดตัดสินใจวาควร
จะผลิตสินคาหรือไม  และในบางครั้งฝายบริหารยังตองการทราบอีกวาผลขาดทุนที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นมากนอยเพียงไร   เพ่ือใหการตัดสินใจสมบูรณยิ่งขึ้น   หรือพิจารณาหาทางปรับปรุง    
หรือหาขอมูลเพ่ิมเติมกอนตัดสินใจผลิต 

 

การวิเคราะหตนทุน  ปริมาณ  และกําไร ในระยะยาว  
 โดยปกติการลงทุนในระยะยาวหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับปญหารายจายลงทุน มักจะ
ตองคํานึงถึงคาปจจุบันของเงินลงทุน  ดังนั้น การวิเคราะหตนทุน ปริมาณ และกําไรในระยะยาว 
(multiperiod extension to CVP analysis) ก็หมายถึงการคํานวณหาจุดคุมทุนที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต จึงตองหาคาปจจุบันของจุดคุมทุนที่เกิดขึ้นดวย  ดังน้ันสูตรในการคํานวณจุดคุมทุนจึง
เทากับ 
 

 VBE  = FC r I+ -nS - VC 1- (1+r) (S - VC)
 

 

หรือกําไร  เทากับ 

 P  = ( )⎡ ⎤⎣ ⎦
-n1- (1+r)S - VC V -FC , - I

r
 

 
 ตัวอยางเชน กิจการแหงหน่ึงกําลังตัดสินใจสั่งซ้ือเครื่องจักรมาทําการผลิตสินคา 
เครื่องจักรมีมูลคา  600,000 บาท  มีอายุใชงาน  4  ป  ไมมีราคาซาก การผลิตสินคาโดย
เครื่องจักรเครื่องน้ีทําใหเกิดตนทุนคงที่มูลคา  1,500,000  บาท  ตนทุนผันแปรหนวยละ 200  
บาท และราคาขาย  1,000  บาท  ตนทุนของเงินลงทุน  10%  ตอป 

 

            จุดคุมทุน(VBE) =   ⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

FC r I+ -nS - VC 1- (1+r) (S - VC)
 

 

    =   
( ) ⎥

⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

−×−+−
+− 2001,000

600,000
4.1011

.10
2001,000

1,500,000  

 

    =   1875 + ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ×

800
600,000

3.17
1  

 
    =   1,875 + 236.59 
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    =   2,112 หนวย 
 อยางไรก็ดีการคํานวณจุดคุมทุนน้ี ทําภายใตขอสมมติวาถากิจการไมซื้อเครื่องจักร
เครื่องนี้ก็ไมสามารถผลิตสินคาได  ถาสมมติวากิจการนี้มีเครื่องจักรอยูกอนแลว  ซึ่งทําการ
ผลิตสินคาอยูในปจจุบัน  โดยขายสินคาในราคาหนวยละ 1,000 บาท และมีตนทุนผันแปรหนวยละ         
400  บาท ตนทุนคงที่ปละ 1,200,000 บาท และกําลังจะตัดสินใจซื้อเครื่องจักรมาทําการผลิต
แทนเครื่องจักรเกาดังขอมูลขางตน การตัดสินใจที่จะพิจารณาวาสมควรซื้อเครื่องจักรใหมหรือไม  
จะไมพิจารณาที่จุดคุมทุน แตจะพิจารณา  ณ  จุดที่ปริมาณขายที่เกิดจากการผลิตดวยเครื่องจักร  
ทั้งสองใหกําไรเทากัน  ซึ่งจะมีปริมาณสูงกวาจุดคุมทุน  เพราะไมเพียงแตหากําไรมาชดเชย
ตนทุนคงที่เทานั้น  กําไรชดเชยตนทุนคงที่เพ่ิมขึ้นกวาเดิม  เนื่องจาก  การประหยัดตนทุนผัน
แปรยังตองสามารถชดเชยตนทุนคงที่ที่เพ่ิมขึ้นและเงินลงทุนในเครื่องจักรอีกดวย  การคํานวณ
ทําไดดังนี้ 

 

  P = ( )⎡ ⎤⎣ ⎦
-n1- (1+r)V S - VC -FC - I

r
 

 
การผลิตดวยเครื่องจักรเกาใหกําไรเทากับ 

  P =     ( )
( )

⎡ ⎤⎣ ⎦

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

-4
1- 1+.10

V 1,000 - 400 -1,200,000 - 0
.10

 

 

  P = (600V – 1,200,000) 3.17 
 
  P = 1,902 V – 3,804,000 
 
การผลิตดวยเครื่องจักรใหมใหกําไรเทากบั 

  P = ( )
( )

⎡ ⎤⎣ ⎦

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

-4
1- 1+.10

V 1,000 - 200 -1,500,000
.10

  

  P = [ (800V – 1,500,000) 3.17] – 600,000 
 
   = 2,536V – 4,755,000 – 600,000 
 
   = 2,536V – 5,355,000 
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ปริมาณที่ผลติจากเครื่องเกา = ปริมาณที่ผลติจากเครื่องจักรใหม 
  
1,902V – 3,804,000   = 2,536V – 5,355,000 
 
 

  634V   = 1,551,000 
 
  V   =  

1,551,000 
634 

 
  V   = 2,446 หนวย 
  
  ดังนั้น ถากิจการมีเครื่องจักรเกาอยูแลว กิจการจะตองผลิตใหได 2,446 หนวย 
จึงไมเกิดความแตกตางระหวางการใชเครื่องจักรใหมและเครื่องจักรเกาในการผลิต 
 

จุดคุมทุนกับการวางแผนกําไร 
 โดยปกติการวิเคราะหจุดคุมทุนจะนํามาใชในการวางแผนระยะสั้น  ภายใตขอสมมติ
วา ราคาในตลาดจะคงที่และการเปลี่ยนแปลงในปริมาณสินคาที่ขายไดของกิจการจะมีผลกระทบ
ตอราคาขายนอยมากหรืออาจจะไมมีเลยและถากําลังการผลิตมีจํากัด  สินคาที่จะผลิตเพื่อขายก็
จะมีจํานวนจํากัดดวยเชนกัน      แตในระยะยาวกิจการสามารถเพิ่มกําลังการผลิตได  ดังนั้น
องคประกอบของตนทุนยอมเปลี่ยนแปลงไป  และจุดคุมทุนยอมแตกตางไป  แตบางครั้งกิจการ
ยอมที่จะเสียผลกําไรในระยะสั้นโดยการผลิตสินคาใหมีปริมาณเกินจุดกําไรสูงสุดโดยมีแผนที่จะ
รักษาตลาดของตนเองไว  โดยกิจการจะไดกําไรมากยิ่งขึ้นในอนาคตตามกําลังการผลิตที่เพ่ิมขึ้น
ซึ่งเปนการวางแผนระยะยาว 
 อยางไรก็ตาม  การบริหารจําเปนตองวางแผนทั้งระยะส้ันและระยะยาว  โดยตอง
คํานึงถึงกําไรในระยะสั้น  และกําไรในระยะยาว    การนําจุดคุมทุนมาวางแผนระยะสั้นในเรื่อง
ตอไปน้ี 
 
 1. การแบงตนทุนการผลิตที่ประหยัดไดใหแกผูซื้อ 
  การวิเคราะหความสัมพันธของตนทุน   ปริมาณและกําไรนําไปใชในสถานการณ
ตางๆ เชน การลดราคาใหแกลูกคา  เนื่องจากกิจการคาดวาจะสามารถประหยัดตนทุนผันแปร
ลงได  ผูบริหารสามารถนํามาพิจารณาที่จะใหผลประโยชนแกลูกคาไดโดยการลดราคาขายของ
สินคาลง  ซึ่งถากิจการไมลดราคาขายก็จะทําใหมีกําไรสวนเกินมากขึ้นกวาเดิม ซึ่งการตัดสินใจ
ดานราคาจะตองคํานึงถึงผลกระทบที่จะมีตอปริมาณการขาย  และนโยบายของคูแขงที่จะ
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นํามาใชดวย ตัวอยางเชน  กิจการขายผลิตภัณฑไดจํานวน 18,500 หนวย ในราคาหนวยละ 58 
บาท ในปตอมา กิจการตองการลดราคาลงเหลือ  55 บาท  เนื่องจากไมตองการเสียสวนครอง
ตลาดใหกับคูแขงไป  ขอมูลของการขายผลิตภัณฑ  ณ  ระดับราคาตาง ๆ  มีดังนี้ 
 
ตารางที่  7.5   ประมาณการปริมาณการขาย 

ปริมาณ 
 

ตนทุนตอหนวย ราคาขาย 
 

กําไรสวนเกิน 
ตอหนวย 

รวมกําไร 
สวนเกิน 

10,000 35 50 15 150,000 
15,000 35 47 12 180,000 
20,000 35 45 10 200,000 
27,000 35 43 8 216,000 

 
  กิจการจําเปนตองลดราคาลงและในการที่กิจการสามารถลดราคาขายลงนี้เพราะ
ตนทุนการผลิตรวมลดลง  และการลดราคาขายลงกิจการสามารถเพิ่มปริมาณการขายทําให
กําไรไดมากขึ้น  แตในระยะยาวคูแขงก็จะสามารถลดราคาขายลงไดเชนกัน กิจการอาจตองลด
ราคาลงไปอีกก็ได 

 
 2. การผลักภาระตนทุนที่เพิม่ข้ึนใหกับผูซื้อ 
  การบริหารการผลิต  กิจการอาจตองเผชิญกับปญหาตนทุนการผลิตที่ตอง
เพ่ิมขึ้น  ซึ่งตนทุนที่เพ่ิมขึ้นน้ีฝายบริหารจะตัดสินใจที่จะรับภาระไวทั้งหมด  หรือจะผลักใหเปน
ภาระของผูซื้อ  ซึ่งการผลักภาระใหผูซื้อ โดยการเพิ่มราคาขาย  กิจการอาจเสี่ยงตอการสูญเสีย
ลูกคาใหกับคูแขง  ดังน้ันการตัดสินใจจะตองมีผลการวิเคราะหที่แสดงวาลูกคาจะยังคงซื้อสินคา
ของกิจการในราคาเทาเดิม ตัวอยางเชน  กิจการผลิตสินคาออกจําหนายในราคาที่ทําใหกิจการ
ไดรับกําไรสวนเกินคอนขางต่ําและกําไรนี้ขึ้นอยูกับปริมาณของผลิตภัณฑที่จะตองขายใหได
เปนจํานวนมาก ฝายบริหารตัดสินใจที่จะไมขึ้นราคาขายสินคาของตนเพื่อใหกิจการมีกําไรจาก
การดําเนินการเปนปกติ  จึงตองชดเชยกําไรที่เสียไปจากการขายผลิตภัณฑชนิดอ่ืน โดยการ
กําหนดราคาขายตามโอกาสทางการตลาด  เปนตน 
  ผูบริหารตองใชโอกาสทางการตลาดใหเกิดประโยชนกับกิจการ เน่ืองจากโอกาส
ทางการตลาด คือการเกิดความตองการของผูซื้อซ่ึงกิจการสามารถตอบสนองไดอยางมีกําไร 
โอกาสสามารถจัดแบงตามความนาสนใจและโอกาสจะเกิดความสําเร็จ ซึ่งโอกาสในการประสบ
ความสําเร็จนั้น นอกจากจะขึ้นกับความสอดคลองระหวางจุดแข็งของกิจการกับปจจัยที่จําเปน
ตอความสําเร็จแลวยังขึ้นกับจุดแข็งที่มีเหนือกวาคูแขงดวย ซึ่งสิ่งสําคัญตอผลการดําเนินงานที่ดี
นั้นขึ้นกับการสรางคุณคาสูงสุดใหกับลูกคาและรักษาใหคงอยูตอไป 
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สรุป 
 

 การวิเคราะหตนทุน  ปริมาณ  กําไร  (CVP  analysis)  เปนเครื่องมือที่มีประโยชน
มากที่ผูบริหารมีอยูซึ่งผลการวิเคราะหจะชวยใหผูบริหารเขาใจถึงความสัมพันธของตนทุน  
ปริมาณและกําไร  ซึ่งจากจุดที่กิจการดําเนินงานแลวไมมีกําไรหรือขาดทุน  เปนจุดที่ยอดขาย
หรือปริมาณขายที่ทําใหรายไดเทากับคาใชจายเรียกวาจุดคุมทุนเปนจุดที่กําไรสวนเกินเทากับ
ตนทุนคงที่ในการคํานวณเพื่อหาจุดคุมทุนมีวิธีการหาได 3  วิธี  คือ วิธีสมการ  วิธีกําไรสวนเกิน  
และวิธีการแสดงกราฟ ในการคํานวณจุดคุมทุนนี้ทําใหผูบริหารสามารถวางแผนกําไรที่ตองการได  
และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงปจจัยตาง ๆ  จะสงผลใหจุดคุมทุนเปลี่ยนไป 
 การเปลี ่ยนแปลงในตนทุนคงที่เปนการเพิ ่มหรือลดตนทุนคงที่ มีผลทําให
จุดคุมทุนเปลี่ยนแปลงไปในเปอรเซ็นตที่เทากัน  และกําไรสุทธิก็จะเปลี่ยนแปลงในทางตรงกัน
ขามดวยจํานวนเดียวกัน  แตกําไรชดเชยตนทุนคงที่ยังคงเทาเดิม 

 การเปลี่ยนแปลงในราคาขายและตนทุนผันแปร จะทาํใหเปอรเซ็นตของกําไรชดเชย  
ตนทุนคงที่ เปลี่ยนไป ดังน้ันจุดคุมทุนและอัตราสวนตนทุนคงที่ที่จะไดรับการชดเชยดวยกําไร  
ชดเชยตนทุนคงที่จะเปลี่ยนไป เชน เปอรเซ็นตของกําไรชดเชยตนทุนคงที่สูง เปนผลที่ไดรับ
จากราคาขายสูงขึ้นหรือตนทุนผันแปรต่ําลง  ซึ่งเปนเหตุใหจุดคุมทุนต่ํา และอัตราสวนตนทุน
คงที่ไดรับการชดเชยมากขึ้นถาเปอรเซ็นตของกําไรชดเชยตนทุนคงที่ต่ํา เปนผลเกิดจากราคา
ขายลดลง หรือตนทุนผันแปรสูงขึ้น ซึ่งเปนเหตุใหจุดคุมทุนสูงและอัตราสวนที่ตนทุนคงที่ไดรับ
การชดเชยลดลง   
 กิจการแตละแหงมีความสามารถในการหากําไรแตกตางกันขึ้นอยูกับอัตราสวน 
หรือเปอรเซ็นตของกําไรชดเชยตนทุนคงที่  และตนทุนคงที่ที่ไดรับการชดเชย  กิจการที่มี
เปอรเซ็นตของกําไรชดเชยตนทุนคงที่สูง และมีตนทุนคงที่ต่ําจะมีจุดคุมทุนต่ํา มีกําไรสูงและมี
ระดับความปลอดภัยสูงดวย   
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