
บทที่  8 
ขอมูลตนทุนเพื่อการตัดสินใจทางเลือก 

 
 หนาที่สําคัญของผูบริหาร คือการวางแผน การควบคุม การกํากับและการตัดสินใจ 
ซึ่งเปนการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดยคํานึงถึงกําไรที่เหมาะสมที่สุดประกอบการ
พิจารณาตนทุนที่ประหยุดได ซึ่งผูบริหารตองตัดสินใจหลายสถานการณซึ่งเปนการเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อนํามาปฏิบัติ โดยจะพิจารณาถึงตนทุนที่เกิดขึ้นและผลประโยชนที่จะไดรับ
ในอนาคต การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ไดรับประโยชนมากที่สุดเพื่อปฏิบัติตามทางเลือกนั้น
จะตองนําขอมูลของทางเลือกตางๆมาเปรียบเทียบกัน ซึ่งขอมูลที่นํามาเปรียบเทียบกันนี้จะตอง
เปนขอมูลที่แสดงผลแตกตางกันของตนทุนและประโยชนที่จะเกิดขึ้นและจะไดรับในอนาคตที่
แตกตางกัน ขอมูลน้ีเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ โดยนักบัญชีเพ่ือการจัดการหรือบัญชี
บริหารจะเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลตนทุนที่เกี่ยวของ ซึ่งขอมูลที่จะนํามาประกอบการตัดสินใจ
เปนสิ่งสําคัญ เน่ืองจากการตัดสินใจเปนการเลือกทางเลือกจากทางเลือกหลายๆ ทางที่มี  ซึ่ง
ฝายบริหารตองมีความมั่นใจในทางเลือกที่ตัดสินใจเลือกนั้น   สําหรับในบทนี้จะกลาวถึงขอมูล
ตนทุนเพื่อการตัดสินใจ  
 

การใชขอมูลตนทุน 
 การตัดสินใจเปนกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง ซึ่งผูบริหารยอมเลือก
ทางเลือกที่จะใหประโยชนที่ดีที่สุดแกผูตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ เชน การตัดสินใจเกี่ยวกับ
การผลิต การตลาด และการเงิน เปนตน ซึ่งสวนใหญผูบริหารตองรับผิดชอบและทําการตัดสินใจ
อยูตลอดเวลา การตัดสินใจจะมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนของกิจการจึงตองอาศัยกระบวนการ  
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย 6 ขั้น 
 1. คนหาและระบุถึงปญหาที่จะตองทําการตัดสินใจรวมทั้งหาสาเหตุของปญหาที่
ตองตัดสินใจ 

2. กําหนดทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติ 
3. เก็บรวบรวมขอมูลที่จะใชและมีประโยชนตอการตัดสินใจ 
4. ทําการประเมินทางเลือกในแตละทางเลือกดวยเทคนิคและวิธีการตางๆโดยทํา 

การวิเคราะหจากขอมูลที่เก็บรวบรวมไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ 
5. ทําการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดทั้งนี้การตัดสินใจจะตองสอดคลอง 

กับวัตถุประสงค 
6. ติดตามและพิจารณาถึงผลกระทบตอการตัดสินใจที่ไดเลือกทางเลือกใดไปแลว 

เพ่ือทําการประเมินผลและแกไขปญหาตางๆที่จะเกิดขึ้น 
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 กระบวนการตัดสินใจทั้ง 6 ขั้นตอนตองอาศัยขอมูลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเพื่อ
ชวยใหการตัดสินใจมีประสทธิภาพ และตองมีเทคนิคและวิธีการที่นํามาใชในการตัดสินใจที่
เหมาะสม ซึ่งจะกลาวในหัวขอตอๆไป 
 

ขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
 การบริหารกิจการ ผูบริหารระดับสูงจะใชเวลาสวนใหญในการวางแผนระยะยาวเพื่อ
กําหนดกลยุทธ และนโยบายของกิจการ สําหรับผูบริหารระดับรองลงมาจะทําการวางแผนระยะสั้น
และกําหนดวิธีการปฏิบัติ รวมทั ้งประมาณงานและควบคุมใหมีการปฏิบัติตามที่ไดมีการ
วางแผนไว   ขอมูลตนทุนเปนสิ่งที่ผูบริหารจําเปนตองใชเพ่ือนําไปวิเคราะห   ดังน้ัน นักบัญชี
จะตองจัดทํารายงานขอมูลตนทุนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ     อยางไรก็ตามการตัดสินใจ
ที่มีประสิทธิภาพตองอาศัยขอมูล  ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยดําเนินการเปนขั้นตอน 
ซึ่งเริ่มตนจากการทําการรวบรวมขอมูล  นําขอมูลมาวิเคราะหดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อนําผลการ
วิเคราะหมาตัดสินใจในการบริหารรายได  และกําไรของกิจการ 
 จะเห็นวาผูบริหารตองการขอมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจทามกลางสภาพการแขงขัน 
และความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี  การตัดสินใจเปนหนาที่สําคัญของผูบริหาร  เพ่ือ
เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด  เหมาะสมที่สุดจากทางเลือกหลายๆทางโดยอาศัยขอมูลตางๆ มา
สนับสนุน   
 ขอมูลที่ผูบริหารตองการจะมาจากภายในกิจการและภายนอกกิจการซึ่งอาจเปนขอมูล
เชิงปริมาณ  เชน  จํานวนยอดขาย  จํานวนหนวยผลิต จํานวนชั่วโมงการทํางาน  หรืออายุการ
ใชงานของสินทรัพย เปนตน สําหรับขอมูลอีกประเภทซึ่งมีความสําคัญเชนกันจะมีลักษณะ    
เชิงคุณภาพ  ซึ่งจะใหขอมูลในเชิงพรรณนา หรือบรรยาย เชน  ภาวะตลาดหุน  สภาพแวดลอม  
ภาวะการเมืองในปจจุบัน  และสังคม  เปนตน  โดยขอมูลตางๆ  จะมาจากแหลงขอมูลภายใน
และแหลงขอมูลภายนอกกิจการ 
 แหลงขอมูลภายในกิจการ  เปนแหลงขอมูลที่มาจากหนวยงานภายในองคการ  เกิด
จากการปฏิบัติงานทุกหนวยงานจะตองรายงานผลการดําเนินการของงานในหนาที่ใหผูบริหาร 
ทั้งมีลักษณะเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ 
 1. ขอมูลเชิงปริมาณ เปนขอมูลที่ไดจากการบันทึกรายการจากวิธีการบัญชี  ซึ่งจะ
ใหขอมูลเกี่ยวกับตนทุนของสินคา  และบัญชีการเงินซึ่งจะบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่
ยอมรับกันทั่วไป  ทําใหทราบผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการรวมทั้งรายงาน
การเงินตาง ๆ 
 2. ขอมูลเชิงคุณภาพ     ลักษณะของขอมูลเชิงปริมาณจะทําการวิเคราะหออกมา
เปนตัวเลขไดโดยอาศัยการคํานวณทางคณิตศาสตร  อยางไรก็ตามขอมูลเชิงคุณภาพก็เปน
สิ่งจําเปนเพื่อการประกอบการตัดสินใจ  เชน  คานิยมของประชากร  เศรษฐกิจ  สังคมและ
การเมือง  และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของลูกจางพนักงาน  เปนตน 
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  ผูมีหนาที่และความรับผิดชอบจะนําขอมูลจากแหลงภายในและภายนอกมา
รวบรวมใหเปนระบบ เสนอตามความตองการของผูบริหาร ผูบริหารจะนําขอมูลมาใชในการ
ตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการตอไป 

 

ลักษณะของตนทุนเพื่อการตัดสินใจ 
 การตัดสินใจจากการใชขอมูลที่เปนตัวเลขโดยการรวบรวมขอมูลตนทุนที่เกี่ยวของ
นํามาเปรียบเทียบกับผลไดที่เกิดขึ้นในทุกๆ ทางเลือก แลวจึงเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด  โดยทั่วไป
ผูบริหารจะตองตัดสินใจในปญหาทั้งระยะส้ันและระยะยาว  ซึ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาระยะ
สั้นจะตองอาศัยขอมูลตนทุนดังตอไปน้ี  (Albright, Ingram, John & Hill, 2005, p.191) 
 

1. ตนทุนที่เก่ียวของ 
  ตนทุนที่เกี่ยวของ  (relevant  cost)  เปนขอมูลทุกชนิดที่มีความสัมพันธ 

และเกี่ยวของกับการตัดสินใจ  ซึ่งอาจจะสนับสนุนหรือเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ  ดังน้ัน ขอมูล      
ทุกชนิดที่ใชประกอบการตัดสินใจ จึงเปนขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งควรมีการนําเสนออยางถูกตองเพ่ือ
ผลของการนําไปใชไดอยางดี (Atrill  &  Mc Laney, 2002, p. 163)  อยางไรก็ตาม อาจมีขอมูล
ที่มีลักษณะที่ไมแนนอน  ตัวอยางเชน  กิจการตองการพัฒนาผลิตภัณฑใหม  ซึ่งจําเปนตอง
ทราบขอมูลรายจายเพื่อการวิจัยและพัฒนามาตัดสินใจ  ในการไดมาของขอมูลโดยวิธีการ
ประมาณการรายจาย  ซึ่งจะใหขอมูลที่ไมแนนอน  แตรายจายคงที่เกี่ยวกับเงินเดือนเปนขอมูลที่
ทราบจํานวนแนนอนแตไมเกี่ยวของกับการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ  ดังน้ัน ตนทุนที่
เกี่ยวของจึงเปนตนทุนที่ยังไมเกิดขึ้นและเกี่ยวของกับการตัดสินใจเฉพาะเรื่องมีลักษณะดังนี้ 
  1.1 ตนทุนที่ยังไมเกิดขึ้นเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจถึงสิ่งที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคตจึงเปนตนทุนที่ยังไมเกิดขึ้น อยางไรก็ตามตนทุนที่เกิดขึ้นแลวในอดีต อาจ
นํามาใชรวมตัดสินใจ เชน  ผูบริหารกําลังจะตัดสินใจเพื่อสรางโรงงานเพิ่มขึ้น ขอมูลที่จะใช
ตัดสินใจไดแก  รายจายสําหรับการกอสราง  จํานวนผลผลิตที่จะไดรับผลตอบแทนจากการ
ลงทุน  ระยะเวลาการคืนทุน  เปนตน 
  1.2 ตนทุนที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ  จะเปนการเกี่ยวของเฉพาะเรื่อง 
ขอมูลชนิดเดียวกันอาจจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจในเรื่องหน่ึงแตไมเกี่ยวของกับการตัดสินใจ        
กับเร่ืองอ่ืนๆ เชน  ผูบริหารกําลังตัดสินใจซ้ือเครื่องจักรจากผูจําหนายสองราย  โดยที่ราคา            
ของเครื่องจักรเทากันขอมูลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ  ไดแก  การบริการหลังการขาย ตรายี่หอ 
และประสิทธิภาพ   เปนตน แตถาราคาของเครื่องจักรไมเทากัน  ราคาก็จะเปนขอมูลที่เกี่ยวของ
กับการตัดสินใจ 
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2. ตนทุนเสียโอกาส   
  ตนทุนเสียโอกาส (opportunity cost) คือตนทุนที่เกิดจากการเปรียบเทียบ
รายไดรวมของทางเลือกที่กิจการไมไดเลือกกับรายไดของการเลือกซึ่งกิจการไดเลือกปฏิบัติ  
ตนทุนนี้ อาจเรียกวา ตนทุนจากการเลือก (alternative  costs)  ตัวอยางเชน  กิจการ
ตองการตัดสินใจระหวางการนําเงินไปซื้อกองทุนรวมเพื่อใหไดรับผลตอบแทน  กับนําเงินไป
ลงทุนซ้ือรถบรรทุกเพื่อรับขนสง  ถาตัดสินใจซื้อกองทุนรวมจะเกิดคาเสียโอกาสจากการไมไดรับ
รายไดที่เกิดจากการขนสง  เปนตน  
  ตนทุนเสียโอกาสอาจจะอยูในลักษณะตาง ๆ เชน ราคาขาย ตนทุนทดแทน       
และตนทุนอ่ืนๆ สินทรัพยในกิจการสวนใหญมักจะมีตนทุนเสียโอกาส  เนื่องจากสินทรัพยเหลานี้
สามารถขายได  ใหเชาหรือใชในการผลิตสินคาอื่นๆ    เวลาก็เปนสินทรัพยชนิดหนึ่งแตเปน
สินทรัพยที่จะบันทึกทางการบัญชีไมไดและเปนหนาที่ของฝายบริหารที่จะบริหารเวลาใหดีที่สุด  
และจัดสรรเวลาของคนงานและเครื่องจักร  อยางไรก็ดีตนทุนเสียโอกาสเปนตนทุนที่มีบทบาท
สําคัญในการตัดสินใจระยะสั้นอยางหนึ่ง 
 

 3. ตนทุนจม    
  ตนทุนจม  (sunk  cost)  หมายถึง  ตนทุนที่เกิดขึ้นแลวในอดีตการจดบันทึกทาง 

การบัญชีจะทําการจดบันทึกดวยราคาทุนเร่ิมแรกและแสดงขอมูลดวยราคาตามบัญชี  (book 
value) หรือ รายจายรอตัดบัญชี (deferred  charges)  ไดแก  สินทรัพยประเภทที่ดิน  อาคาร
และอุปกรณ หรือคาใชจายตางๆ เชน คาแรงงาน เงินเดือน คาโฆษณา  เปนตน  ตนทุนเหลานี้
เปนตนทุนที่ไมอาจจะเปลี่ยนแปลงแกไขได   ไมวาจะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องอะไร  หรือตัดสินใจ
อยางไร ตนทุนจมนี้จึงเปนตนทุนที่ไมเกี่ยวของ  หรือไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ เพราะตนทุน
เหลานี้ไมเกี่ยวของกับมูลคาในปจจุบันหรือตนทุนในอนาคต ตัวอยางเชน กิจการแหงหน่ึงซ้ือ
เครื่องคอมพิวเตอรมูลคา 5 ลานบาท  หลังจากกิจการตัดสินใจซื้อกิจการพบวามีเครื่อง
คอมพิวเตอรรุนใหมที่มีประสิทธิภาพสูงกวารุนที่กิจการซื้อมา  ตนทุนของเครื่องคอมพิวเตอรที่
ซื้อมานั้นเปนขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับการตัดสินใจ เพราะถือวาเปนตนทุนจม   ตนทุนที่เกี่ยวของ 
ไดแก  ราคาซาก ราคาของเครื่องใหมหรือมูลคาของเครื่องที่มีประสิทธิภาพเทียบเทา กิจการมี
ทางเลือกตัดสินใจเกี่ยวกับเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ซื้อมาสองทางคือ ขาย หรือเก็บไวจนหมดอายุ
การใชงาน  สมมติมีอายุใชงาน  5  ป และเชาเครื่องใหมที่มีประสิทธิภาพสูงกวาในราคา 
900,000  บาท  มาใชแทนการตัดสินใจสําหรับทางเลือกทั้งสองเปน ดังนี้  
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ตารางที่ 8.1  ขอมูลสําหรับทางเลือก 
รายการ เชา ขาย สวนแตกตาง 

คาเชา         900,000 900,000 - 
คาเสื่อมราคาปที่  1 1,000,000  1,000,000 
คาเสื่อมราคาปที่  2 1,000,000  1,000,000 
คาเสื่อมราคาปที่  3 1,000,000  1,000,000 
คาเสื่อมราคาปที่  4 1,000,000  1,000,000 
คาเสื่อมราคาปที่  5 1,000,000  1,000,000 
ขาดทุนจากการเลิกใชเครื่อง - 5,000,000 (5,000,000) 
รวม 5,900,000 5,900,000 0 

 จะเห็นวาไมวากิจการจะเลือกทางเลือกใด ทางเลือกทั้งสองใหผลขาดทุนรวม
เชนเดียวกัน   ตางกันที่ผลขาดทุนในแตละปตางกันถาเลิกใชแลวขายเครื่องจะขาดทุนในปแรก       
5 ลานบาท  ถาเก็บเครื่องไวผลขาดทุนจะเกิดขึ้นปละ 1,000,000 บาท เม่ือครบ 5 ป ก็จะเปน
เงิน 5 ลานบาทเชนกัน  การตัดสินใจเลือกทางเลือกทั้งสองก็มีผลทําใหเงินลงทุนในเครื่อง
คอมพิวเตอรเปนตนทุนจมไมเกี่ยวกับการตัดสินใจเชนเดียวกัน 
 
 4. ตนทุนที่หลีกเลี่ยงได     
  ตนทุนที่หลีกเลี่ยงได  (avoidable cost) หมายถึง  ตนทุนที่กิจการอาจจะ
ยกเลิกหรือระงับได  ถาหากวาเลิกกระทํางานบางอยาง  ลักษณะของตนทุนน้ีมักจะเปนตนทุน
ในอนาคต  และอาจจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจหรือไมก็ได  ตัวอยางของการซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรดังกลาวแลวหากกิจการตัดสินใจใชเครื่องคอมพิวเตอรที่ซื้อมาโดยไมสนใจในเรื่อง
ประสิทธิภาพที่ดอยกวาเครื่องรุนใหม  ตนทุนที่หลีกเลี่ยงไดก็คือคาเชาเครื่องคอมพิวเตอรใหม 
สวนตนทุนที่หลีกเลี่ยงไมไดก็คือตนทุนของเครื่องคอมพิวเตอรที่ซื้อมาแลวมูลคา 5 ลานบาท  
เงินเดือนของพนักงานที่ทํางานเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร  ตลอดจนแรงงานทางออมอ่ืน ๆ 
การพิจารณาตนทุนที่หลีกเลี่ยงไดหรือไมไดนั้นขึ้นอยูกับปญหาที่เกิดขึ้นในแตละกรณี ตนทุนที่
หลีกเลี่ยงไมไดในปญหาหนึ่งอาจจะกลายเปนตนทุนที่หลีกเลี่ยงไดในอีกปญหาหนึ่ง เชน  ในการ
พิจารณาปญหาวากิจการจะผลิตชิ้นสวนเองหรือซื้อจากภายนอก จะเห็นวาตนทุนหลีกเลี่ยงได  
ไดแก วัตถุดิบ  คาแรงงานทางตรง  คาแรงงานของผูควบคุม  และแบบหรือเบาหลอม  เปนตน  
สวนตนทุนเกี่ยวกับคาเสื่อมราคาของอาคาร คาประกันภัย คาน้ํา  คาไฟฟา คาโทรศัพทที่จัดสรร
จากสวนกลาง    คาภาษีที่ดินและโรงเรือน  เปนตนทุนที่หลีกเลี่ยงไมได 
 
 5. ตนทุนที่ควบคุมได  
  ตามที่ไดกลาวแลวในหนาที่ 34  ซึ่งตนทุนที่ควบคุมได  (controllable  cost)  
หมายถึง  ตนทุนซึ่งอาจจะสั่งการหรือควบคุมใหเกิดหรือไมเกิดโดยตรง ตนทุนนี้อาจจะเปน
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ตนทุนระยะสั้นหรือระยะยาวก็ได ลักษณะของการควบคุมไมไดนั้นจะขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมใน
เรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
  5.1 ชวงระยะเวลาที่เกี่ยวของ หากเปนการพิจารณาปญหาในระยะสั้นตนทุน
ที่เกี่ยวของจะเปนตนทุนที่ควบคุมไมได แตทางตรงขามการตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาในระยะยาว    
ตนทุนตางๆ มักจะควบคุมได  เชน การตัดสินใจสรางโรงงานในอนาคต ตนทุนในการกอสราง
เปนตนทุนที่ควบคุมได แตเม่ือเร่ิมกอสรางแลว ตนทุนตางๆ จะกลายเปนตนทุนที่ควบคุมไมได   
  5.2 อํานาจหนาที่ของผูที่ทําหนาที่ตัดสินใจ  ตนทุนที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ 
ซึ่งอยูในอํานาจความรับผิดชอบของผูตัดสินใจเทานั้นที่จะเปนตนทุนที่ควบคุมได  เชน ผูจัดการ
ฝายการผลิตจะควบคุมไดเฉพาะปริมาณวัตถุดิบ และชั่วโมงแรงงาน สวนในเรื่องราคาอยู
นอกเหนือการควบคุม เปนตน 

 
 6. ตนทุนสวนเพิ่ม     

  ตนทุนสวนเพิ่ม (incremental cost) หรือตนทุนสวนแตกตาง (differential cost)   
หมายถึง ตนทุนสวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง หรือการเปลี่ยนแปลงของรายการตนทุนเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงกรรมวิธี หรือรายการตนทุนในการผลิต ถาพิจารณาจากตัวอยางของการซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอรแลวปรากฏวามีเครื่องรุนใหมที่ทันสมัยกวา กิจการตัดสินใจใชเครื่องรุนใหมโดยการ
เชา  ปญหาที่จะตัดสินใจตอไปก็คือ  เก็บเครื่องเกาไว หรือขายเครื่องเกาไป การตัดสินใจจะเปน
ดังนี้ 

 
ตารางที่  8.2  ตนทุนสวนเพิ่ม   

รายการ ใชงาน ขาย ตนทุนสวนเพิม่ 
คาเชา 900,000  900,000 - 
คาเสื่อมราคาปที่  1 1,000,000   1,000,000 
คาเสื่อมราคาปที่  2 1,000,000   1,000,000 
คาเสื่อมราคาปที่  3 1,000,000   1,000,000 
คาเสื่อมราคาปที ่ 4 1,000,000   1,000,000 
คาเสื่อมราคาปที่  5 1,000,000   1,000,000 
จําหนายเครื่อง - ขาดทุน -  5,000,000 (5,000,000) 
รวม 5,900,000  5,900,000 - 
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ขอควรพิจารณาในการตัดสินใจระยะสั้น 
 ถึงแมวาการตัดสินใจในระยะสั้นน้ันจะไมมีผลผูกพันกิจการในระยะสั้น  และไม
กอใหเกิดผลเสียหายมากเหมือนการตัดสินใจระยะยาวก็ตาม แตการตัดสินใจในระยะสั้นก็ไมใช
เร่ืองที่จะตัดสินใจไดงาย เพียงเพ่ือการเลือกทําตามสิ่งที่คาดวาจะทําใหกิจการไดกําไรรวมสูงสุด
เทานั้น ความจริงแลวการวิเคราะหปญหาในการตัดสินใจระยะสั้นเปนเรื่องที่คอนขางยุงยาก 
ดังนั้น การตัดสินใจอาจจะคํานึงถึงหลักเกณฑสองประการดังนี้ 
 1. รายไดและคาใชจายที่จะนําไปใชในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจในปญหาตาง ๆ  
ไดแกรายไดและคาใชจายสวนที่เพ่ิมขึ้นหรือสวนที่แตกตางระหวางทางเลือกหลายๆ ทางเทานั้น 
 2. รายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้นแลวไมเกี่ยวของกับปญหาในการตัดสินใจ จะนําไปใช   
ก็เพียงชวยในการประมาณรายไดและคาใชจายในอนาคตเทานั้น 
 
 ตัวอยางเชน  กิจการแหงหนึ่ง  รับจางวาดรูปโฆษณาเปนเงิน 2,000,000  บาท  
ในขณะที่กิจการไดลงทุนไปแลวเปนเงิน 1,000,000 บาทลูกคาที่มาวาจางก็ลมละลายฝาย
การตลาด   ไดเสนอทางเลือกสองทาง  ทางแรกกิจการจะตองลงทุนปรับปรุงอีก  700,000 บาท 
แลวขายรูปใหกับกิจการแหงหน่ึงซ่ึงจะไดเงิน 1,700,000  บาท  อีกทางเลือกหนึ่งคือขายรูปนั้น
ใหกับบริษัทรับจางโฆษณาในราคา  900,000  บาท  โดยไมตองปรับปรุงแตอยางใด  การ
วิเคราะหแกปญหา  ทําไดโดยพิจารณาจากรายไดสวนเพิ่มและตนทุนสวนเพิ่ม  ดังนี้ 

 

 ทางเลือกที่  1 ทางเลือกที่  2 
รายไดสวนเพิม่ 1,700,000 900,000 
ตนทุนสวนเพิม่    700,000 - 
กําไรสวนเพิ่ม 1,000,000 900,000 

 

 จากการวิเคราะหนี้จะเห็นไดวา  ควรจะพิจารณาเลือกทางเลือกที่  1  เพราะไดกําไร 
สวนเพิ่มมากกวาทางเลือกที่  2  จํานวน  100,000  บาท  สังเกตวาการวิเคราะหปญหานี้กิจการ
ไมไดพิจารณาถึงตนทุน 1,000,000 บาท ที่จายไปแลว  เพราะเปนตนทุนในอดีตซึ่งถือเปน    
ตนทุนจมและไมเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 
 การตัดสินใจปญหานี้อาจทําไดอีกวิธีหน่ึงโดยใชวิธีการตนทุนเสียโอกาส  โดยสมมติ
วากิจการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่  1  วิธีการตัดสินใจจะเปนดังนี้ 

   ทางเลือกที่ 1 
รายได  1,700,000 
ตนทุน   
 ตนทุนสวนเพิม่ 700,000  
 ตนทุนเสียโอกาสที่ไมไดขายรูป 900,000 1,600,000
กําไร      100,000 



  
282 

  ดังนั้น  การตัดสินใจเลือกทางเลือกแรก  ก็จะทําใหกิจการไดกําไรมากกวา
ทางเลือกที่ 2 จํานวน 100,000 บาท  เชนเดียวกัน โดยถือวากิจการมีตนทุนเสียโอกาสที่เกิด
จากการไมไดเลือกทางเลือกที่  2  
 

การใชขอมูลตนทุนในการตัดสินใจระยะสั้น 
 ผูบริหารตองพบกับปญหาหลายประการ  ซึ่งปญหาเฉพาะหนาหรือปญหาระยะสั้นที่
กิจการตองทําการตัดสินใจมีอยูหลายลักษณะลวนแตกตางกัน  ซึ่งการตัดสินใจตองวิเคราะห       
ในปญหานั้น ๆ ซึ่งรูปแบบการวิเคราะหจะแตกตางกันตามลักษณะของปญหา  ในหัวขอน้ีจะเปน
การใชขอมูลเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจในระยะสั้นดังนี้ 

 
 1. การตัดสินใจเก่ียวกับการรับใบสั่งซื้อในราคาที่ต่ํากวาปกติ   
  ในปจจุบันธุรกิจผูผลิตจะผลิตสินคาโดยใชเครื่องหมายการคาของกิจการ       
และรับจางผลิตสินคาชนิดเดียวกันโดยใชเครื่องหมายการคาที่แตกตางไปตามที่ผูวาจางตองการ     
โดยปกติแลวสินคาที่ขายภายใตเครื่องหมายการคาของกิจการจะมีราคาสูงกวาการขายสินคาใน
ลักษณะรับจางผลิต  อยางไรก็ดี ในการดําเนินธุรกิจมักอาจจะพบปญหาในการพิจารณาเพื่อการ
ผลิตสินคาในกรณีพิเศษ  เม่ือผูซื้อสินคาในปริมาณสูง คือขอลดราคาใหต่ํากวาราคาที่เคยขาย    
ซึ่งในกรณีนี้เปนหนาที่ของฝายบริหารที่จะตองตัดสินใจวาจะรับใบสั่งซื้อหรือไม  การพิจารณา
ปญหาเชนน้ีคือการพิจารณาวาราคาที่เสนอนั้นคุมกับตนทุนสวนที่ตองจายเพิ่มหรือไม โดยทั่วไป
การยอมรับใบสั่งซื้อพิเศษจะขึ้นอยูกับ 

1. รายไดสวนเพิ่มมากกวาตนทุนสวนเพิ่มของใบสั่งซื้อน้ัน 
  2. การมีเครื่องมืออุปกรณและกําลังการผลิตวางเปลาและไมสามารถนําไปหา
ผลประโยชนในทางอื่นไดมากกวาการยอมรับคําสั่งพิเศษนี้ 
  3. การผลิตและการจําหนายตามใบสั่งซ้ือพิเศษนั้น  จะตองไมมีผลตอสวนแบง
ตลาดในสินคาปกติของกิจการ 
 
ตัวอยางที่ 8.1  กิจการแหงหน่ึงผลิตและจําหนายเครื่องปรับอากาศโดยมีกําลังการผลิต 20,000 
เครื่องตอป  กิจการคาดวาในปตอไปจะขายได  15,000  เครื่องในราคาเครื่องละ  30,000  บาท  
ตนทุน ในการผลิตคงที่ 100 ลานบาทตอป  และตนทุนการผลิตผันแปรเครื่องละ 10,000 บาท  
คาใชจาย ในการดําเนินงานคงที่  5  ลานบาทตอป    สวนที่ผันแปร  2,000   บาทตอเครื่อง 
จากขอมูลดังกลาวกิจการจัดทํางบกําไรขาดทุนไดดังนี้ 
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   หนวย  :  พันบาท 
ขาย  (15,000  หนวย x 30,000  บาท)  450,000 
ตนทุนผันแปร   
 ตนทุนการผลติ 150,000  
 คาใชจายดําเนินงาน 30,000 180,000
กําไรสวนเกิน  270,000 
ตนทุนคงที่    
 ตนทุนการผลติ 100,000  
 คาใชจายดําเนินงาน 50,000 150,000 
กําไรสุทธ ิ  120,000 

 
 จากการขายสินคาโดยปกติเชนนี้กิจการยังมีกําลังการผลิตสวนเกินคงเหลืออีก  
5,000  เครื่อง หากมีผูมาขอใหกิจการขายเครื่องปรับอากาศ  2,000 เครื่อง  โดยใชเครื่องหมาย
การคาอ่ืน ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท การขายเครื่องปรับอากาศอีก  2,000 เครื่องนี้  กิจการ
เชื่อวาไมตองจายคาใชจายในการดําเนินการผันแปร   ถาฝายบริหารของกิจการคํานวณตนทุน
ของเคร่ืองปรับอากาศจะเห็นวาขณะนี้ เครื่องปรับอากาศมีตนทุนตอเครื่อง 28,000 บาท 
คํานวณไดจากตนทุนผันแปร 18,000 บาท และตนทุนคงที่ 10,000 บาท ซึ่งไมอาจจะขายสินคา
ในราคาที่เสนอมา  เพราะจะทําใหกิจการขาดทุนเครื่องละ  3,000  บาท  แตถาฝายบริหาร
พิจารณาใหดีแลวจะเห็นวาตนทุนที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจในเรื่องนี้จะมีเฉพาะตนทุนสวนเพ่ิม
นั่นคือ ตนทุนการผลิตผันแปรตอหนวยเทานั้น  เครื่องปรับอากาศมีตนทุนการผลิตผันแปรเพียง
เครื่องละ  10,000 บาท ดังนั้น กิจการจะไดกําไรชดเชยตนทุนคงที่ เครื่องละ 15,000 บาท  ถา
กิจการตัดสินใจขายตามใบสั่งซ้ือน้ีจะไดกําไรเพิ่มขึ้น  30,000,000  บาท ซึ่งอาจจะแสดง    
กําไรขาดทุนสวนที่เพ่ิมเติมดังนี้ 
 
 ขาย  (2,000 x 25,000 )    50,000,000 บาท 
 ตนทุนการผลติผันแปร  (2,000 x 10,000)  20,000,000 บาท 
 กําไรสวนทีเ่พ่ิมขึ้น     30,000,000 บาท  
 
 การตัดสินใจรับใบสั่งซื้อเน่ืองจากตนทุนคงที่เปนตนทุนที่ไมเกี่ยวของกับการตัดสินใจ    
ถึงแมวาตนทุนคงที่เฉลี่ยตอเครื่องจะลดลงในกรณีที่กิจการรับใบสั่งซื้อพิเศษทําใหขายไดมากขึ้น 
 ถาสมมติตอไปวากําลังการผลิตของกิจการมีเพียง 16,000  เครื่องตอป  ถากิจการ 
จะรับใบสั่งซ้ือพิเศษ 2,000 เครื่อง ก็จะทําใหกิจการไมสามารถขายสินคาไดตามปกติ 15,000 เครื่อง 
แตตองลดปริมาณการขายตามปกติ 1,000 เครื่อง ซึ่งกิจการจะขาดกําไรที่ควรจะไดจากการขาย
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เครื่องปรับอากาศ 1,000 เครื่อง ตามราคาขายปกติ ฉะนั้นจะกําไรลดลง  10,000,000  บาท       
การคํานวณมีดังตอไปน้ี 
 
กําไรสวนทีเ่พ่ิมขึ้นเนื่องจากรับใบสั่งซื้อ (2,000 x 15,000) 30,000,000      บาท 
กําไรสวนเกินที่ลดลง   
 ราคาขาย   30,000 บาท 
 ตนทุนผันแปร               10,000 บาท 
 กําไรสวนเกิน 20,000 บาท 
 ปริมาณขายทีต่องลดลง 1,000 เครื่อง 
กําไรสวนเกินรวม  20,000,000      บาท 
กําไรลดลงจากการรับคําสั่งซ้ือพิเศษ  10,000,000      บาท 

 

 คําสั่งซื้อพิเศษ  2,000  เครื่องจะทําใหกิจการไดกําไรมากขึ้น  30,000,000  บาท       
แตถาคําสั่งซื้อน้ีทําใหกิจการตองลดปริมาณการขายตามปกติลง ก็จะเห็นไดวากําไรสวนเกินของ
การขายตามปกติเครื่องละ  20,000  บาท  ดังน้ันใบสั่งซ้ือพิเศษนี้จะชดเชยการขายตามปกติได

เพียง 1,500  เครื่องเทานั้น  (30,000,000 ÷ 20,000)  ถากิจการรับใบสั่งซ้ือพิเศษ โดยลด
ยอดขายตามปกติลงในปริมาณ  1,500  เครื่องหรือต่ํากวานั้นก็จะไมทําใหกําไรลดลง 
 ดังน้ันการพิจารณารับใบสั่งซื้อพิเศษจึงตองคํานึงถึงกําลังความสามารถในการผลิต     
ถาหากการรับใบสั่งซื้อมีผลทําใหเกินกําลังการผลิต  ฝายบริหารตองพิจารณาอยางระมัดระวัง 
เพราะอาจจะทําใหกิจการไดกําไรลดลง อยางไรก็ดีการพิจารณาใบสั่งซ้ือดังกลาว  ยังจําเปนตอง
คํานึงถึงปจจัยที่ไมเปนตัวเลขประกอบการตัดสินใจดังนี้ 
 1.1 ผลกระทบของราคาสินคาตามใบสั่งซื้อน้ีมีตอราคาสินคาในตลาดเพราะลูกคา       
รายอ่ืน ๆ อาจทราบวาการลดราคาและนํามาเปนเครื่องตอรองราคาในอนาคตหรือในกรณีที่ใช   
ตราหรือ ยี่หออ่ืน สําหรับสินคาที่ลดราคาก็อาจทําใหลูกคาซึ่งเคยซื้อสินคาในเครื่องหมายการคา
เดิมไปซ้ือสินคาใหมซึ่งมีราคาต่ํากวาถาหากลูกคาพบวาคุณภาพไมแตกตางกัน 
 1.2 ผลกระทบของราคาสินคาตามใบสั่งซื้อที่มีตอความสัมพันธของกิจการกับ 
ลูกคาในปจจุบัน  อนาคต  และลูกคาตามใบสั่งซื้อพิเศษ  
 1.3 ผลกระทบของราคาสินคาในใบสั่งซื้อพิเศษที่มีตอสมรรถภาพในการผลิต       
ในปจจุบันและอนาคต ใบสั่งซ้ือพิเศษอาจจะมีผลทําใหเกิดการขยายกําลังการผลิต ความ
ตองการเงินทุน บุคลากร ตลอดจนปจจัยการผลิตอ่ืน ๆ  
 
 2. การตัดสินใจเก่ียวกับการผลิตหรือซื้อจากภายนอก   
  กิจการที่ทําการผลิตสินคาประเภทที่มีสวนประกอบหลายชิ้น อาจจะประสบกับ
ปญหาที่กิจการมีกําลังการผลิตคงเหลือ  กิจการอาจจะตัดสินใจนํากําลังการผลิตสวนนั้นมาทํา
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การผลิตชิ้นสวนแทนการสั่งซ้ือจากภายนอก  หรือในทางตรงกันขามกิจการที่เคยผลิตชิ้นสวน
ของสินคาเอง  อาจจะตองนําเอากําลังการผลิตสวนนั้นมาเพิ่มกําลังการผลิตสินคาเพื่อทําใหได
สินคามากขึ้น  โดยซื้อชิ้นสวนจากภายนอก  การตัดสินใจปญหาน้ีจะตองพิจารณาทั้งขอมูลที่
เปนตัวเลขและไมเปนตัวเลขในขั้นแรกขอพิจารณาถึงปจจัยที่เปนตัวเลข 
  การตัดสินใจปญหานี้ใชวิธีการเปรียบเทียบตนทุนสวนเพ่ิมและตนทุนเสียโอกาส
ของตนทุนที่เกี่ยวของเกิดจากทางเลือกในการตัดสินใจดังตัวอยางที่ 8.2 
 

ตัวอยางที่ 8.2 บริษัทผลิตเครื่องคํานวณซึ่งมีกําลังการผลิต 20,000 เครื่องตอป ไดผลิตสินคา    
โดยซ้ือสวนประกอบที่เปนสวนประกอบดานในจากภายนอก  ในราคาเครื่องละ  350  บาท  
บริษัทคาดวามีกําลังผลิตเพียงพอที่จะผลิตสวนประกอบนี้ไดเอง  โดยประมาณตนทุนที่จะเกิดขึน้
ดังนี้ 
 ตนทุนตอหนวย   ตนทุนรวม 

วัตถุดิบ                  150 3,000,000 
คาแรงงาน 100 2,000,000 
คาใชจายการผลิต   
 ผันแปร     70 1,400,000 
 คงที่                     90 1,800,000
รวม                     410 8,200,000 

 ตนทุนในการผลิตสวนประกอบ 410 บาทตอเครื่อง กําลังผลิต 20,000 เครื่อง    เปน
เงิน  8,200,000 บาท แตถาซื้อจากภายนอกเครื่องละ 350 บาท เปนเงิน 7,000,000 บาท ดังน้ัน
ถาซื้อจากภายนอกจะประหยัดเงินได  1,200,000  บาท  จึงควรจะซื้อจากภายนอกดีกวา     
การผลิตเอง  อยางไรก็ดีการตัดสินใจครั้งน้ีจะเปนไปอยางถูกตองถาคาใชจายการผลิตคงที่ 
1,800,000 บาท นั้นเปนคาใชจายที่หลีกเลี่ยงได   แตถาพิจารณาคาใชจายคงที่ 1,800,000 บาท  
แลวพบวาคาใชจายจํานวนนี้เปนคาใชจายที่หลีกเลี่ยงไมไดอยู  800,000  บาท  ซึ่งประกอบดวย  
คาเสื่อมราคาอาคาร   คาภาษีทรัพยสิน  คาประกันภัยโรงงาน  และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จัดสรร     
จากสวนกลาง  การตัดสินใจจะเปลี่ยนไปเม่ือคํานวณตนทุนการผลิตใหมไดดังนี้ 

 
 ตนทุนตอหนวย     ตนทุนรวม 
วัตถุดิบ                  150 3,000,000 
คาแรง 100 2,000,000 
คาใชจายการผลิต   
 ผันแปร     70 1,400,000 
 คงที่ (หลีกเลีย่งไมได)           50 1,000,000
รวม                     370 7,400,000 
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 ตนทุนการผลิตสวนประกอบ คํานวณเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ๆ  ซึ่งคาใชจาย
การผลิตคงที่จะนํามาคํานวณเฉพาะสวนที่หลีกเลี่ยงไดเทานั้น  เน่ืองจากคาใชจายการผลิตสวน
ที่หลีกเลี่ยงไมไดนั้นจะตองเกิดขึ้นอยูแลวไมวาจะผลิตหรือซ้ือจากภายนอกจึงเปนคาใชจายที่ไม
เกี่ยวของกับการตัดสินใจ  ตนทุนการผลิตจึงมีเพียง  7,400,000  บาท  เม่ือเทียบกับการซื้อ จึง
ควรตัดสินใจผลิตเอง 
 ถาหากพิจารณาถึงปริมาณการผลิตที่แตกตางไปจากกาํลังการผลติ  20,000 เครื่อง 
โดยผลิตตามปริมาณที่คาดวาจะขายไดคอื 15,000  เครื่อง  การตัดสินใจอาจเปลี่ยนไปดังนี้ 
 

  ผลิต ซื้อ ตนทุนสวนเพิม่ 
วัตถุดิบ (15,000 x 150)  2,250,000 - 2,250,000 
คาแรงงาน  (150,000 x 100) 1,500,000 - 1,500,000 
คาใชจายการผลิต    
 ผันแปร  (15,000 x 70) 1,050,000 - 1,050,000 
 คงที่ 1,800,000 800,000 1,000,000 
   5,250,000 (5,250,000) 
  6,600 ,000 6,050,000 550,000 

  
 จากการคํานวณพบวาถาซือ้เพียง 15,000  เครื่องแลวควรจะซื้อจากภายนอกเพราะ
การผลิตเองทาํใหตนทุนสูงขึ้น  550,000  บาท  สงัเกตไดวาความแตกตางของการตัดสินใจ
ปญหาที่เกิดจากตนทุนการผลิตคงที่สวนที่หลีกเลี่ยงได เม่ือเฉลี่ยกบัหนวยของสินคาที่แตกตาง
กันเชน 20,000 เครื่องและ 15,000 เครื่องจะทําใหตนทุนเฉลีย่ตอหนวยแตกตางกันคือ 50  บาท  
และ  66.67 บาท ตามลําดับ  ตนทุนรวมตอหนวย  จึงตางกัน 16.67  บาท 
 ฉะนั้น การตดัสินใจที่จะผลิตหรือซ้ือจากภายนอกนั้น  การตัดสินใจจะตองคํานงึถึง
ตนทุน ปรมิาณและกําไร โดยคํานวณหาหนวยที่ไมทําใหเกิดความแตกตางระหวางการผลิต 
หรือซ้ือจากภายนอก ซึ่งอาจคํานวณไดโดยสมมติใหหนวยที่ไมทาํใหเกิดความแตกตางระหวาง
ทางเลือกทั้งสองเทากับ X หนวย  ผลจะเปนดังนี้ 
 

 ตนทุนในการซื้อ  = 350X  
 ตนทุนในการผลิต  = 1,000,000  +  320X 
 ตนทุนในการซื้อ  = ตนทุนในการผลิต 
 350X    = 1,000,0000 + 320X 
 350X – 320X  = 1,000,0000 
 X     = 33,334 
 จากสมการขางตนนํามาวาดกราฟไดดังภาพที่ 8.1 ซึ่งถาตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิต
หรือซ้ือในปริมาณ 33,334 เครื่อง  จะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดก็จะไดผลไมแตกตางกันสําหรับ

บาท 
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การพิจารณาจากขอมูลที่เปนตวัเลข   แตถาหากวาปริมาณที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจสูงกวา 
33,334 เครือ่ง  จะตองผลิตเองจึงจะประหยัดตนทุนหรือในทางตรงกันขามก็ได ดังภาพที่ 8.1  

ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณการผลิตและปรมิาณการซื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

0  
 

ภาพที่  8.1  ความสัมพันธระหวางการผลิตและการซื้อ 

 
 นอกจากการตัดสินใจโดยพิจารณาจากขอมูลที่เปนตัวเลขแลว ผูตัดสินใจยังตอง
พิจารณาขอมูลที่ไมเปนตัวเลขประกอบการตัดสินใจดวย   เพ่ือใหการตัดสินใจเปนไปอยางมี 
ประสิทธิภาพ ขอมูลที่ไมเปนตัวเลข ที่ควรคํานึงถึงไดแก 
 2.1 ความสัมพันธที่ดีระหวางกิจการผูผลติชิ้นสวนและผูซื้อ 
 2.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากผูผลิตขึ้นราคาสินคา ผลิตสินคาไมทัน สินคาไมไดมาตรฐาน  
หรือเลิกทําการผลิต  กิจการผูซื้อจะประสบความยุงยาก 

 2.3 แหลงการตลาด  ถากิจการซื้อชิ้นสวนเฉพาะในสวนทีธุ่รกิจเจริญรุงเรืองเม่ือถึง 
เวลาที่ธุรกิจซบเซาหรือชะลอตัวก็ทําการผลิตเองอาจเกิดปญหาในดานการหาแหลงตลาดเพราะ
ผูผลิตมักจะไมยินดีขายชิ้นสวนให 
 2.4 คุณภาพของสินคา  กิจการที่ตองการรักษาคุณภาพของสินคามักจะตองทําการ
ผลิตเองเพ่ือรักษามาตรฐานของสินคา 
 2.5 คุณภาพของปจจัยในการผลิตที่กิจการมีอยูไดแก ความเหมาะสมของเครื่องจักร
และอุปกรณการผลิต  ตลอดจนความชํานาญของพนักงานที่ทําการผลิต 
 2.6 ความสะดวกในการขนสง 
 2.7 กําลังการผลติที่วางเปลาอยู  ตลอดจนเทคโนโลยีในการผลิต 
 2.8 สิทธิบตัรคุมครองการผลิต 

1 , 000 , 000 

2 , 000 , 000 

3 , 000 , 000 

4 , 000 , 000 

5 , 000 , 000 

6 , 000 , 000 

ผลิต 

ซื้อ 

ปริมาณ 
50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 
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 3. การตัดสินใจเก่ียวกับการขายหรือผลิตตอ   
  การตัดสินใจปญหานี้มักจะเกิดขึ้นกับกิจการที่ผลิตสินคาชนิดที่อาจจะขายได  
ทันที หรือนําไปผลิตอีกขั้นตอนหนึ่งแลวจึงทําการขายตอ       เน่ืองจากเปนการทําสินคาใหมี
คุณภาพดีขึ้น หรืออาจจะทําใหเปนสินคาอีกชนิดหนึ่ง  รวมทั้งการเปลี่ยนวิธีการจําหนายจาก   
ผูคาสงเปนการคาปลีก  เชน  โรงเลื่อยที่รับซ้ือไมซุงมาทําเปนไมกระดานอาจจะขายไมกระดาน  
หรือนําไมกระดานไปอบใหแหงเสียกอนแลวจึงขาย  ซึ่งการผลิตตอลักษณะนี้  ก็จะมีตนทุนสูงขึ้น
ขณะเดียวกันราคาที่จะขายไดก็สูงขึ้นดวย  หรือกิจการขุดน้ํามันก็อาจขายน้ํามันในรูปน้ํามันดิบ  
หรือนําน้ํามันดิบน้ันผานกรรมวิธีในการผลิตเพื่อขายในรูปนํ้ามันเบ็นซิน  น้ํามันดีเซล  
น้ํามันหลอลื่น  เปนตน การที่ผูผลิตจะตัดสินใจวาการจะขายสินคาชนิดใดยอมจะตองประเมินวา
ขายผลิตภัณฑชนิดใดใหกําไรมากกวา การตัดสินใจปญหานี้ขอมูลที่เกี่ยวของก็คือตนทุนสวน
เพ่ิมและรายไดสวนเพิ่มหลังจากจุดแรกที่พรอมจะขายได  
 
ตัวอยางที่ 8.3  การผลิตสารเคมีชนิดหนึ่งใชวัตถุดิบ 10,000 ลิตร มูลคา 100,000  บาท และเสีย
คาใชจายการผลิตคงที่ 150,000 บาท เปนสวนที่หลีกเลี่ยงไมได จํานวน 100,000 บาท จะได
สารเคมี เอ  600 ลิตร  และ  บี  400  ลิตร  และขายไดในราคาลิตรละ  20  บาท  และ  40 บาท  
ตามลําดับ แตถานําสารทั้งสองชนิดนี้ไปผลิตตอก็จะตองเพ่ิมตนทุนในการผลิตผันแปรลิตรละ      
15 บาท  และ 12 บาท  ตามลําดับ  และเม่ือผลิตเอเสร็จจะใหชื่อสินคาใหมวา เอบี  และขายใน
ราคาลิตรละ  70  บาท  สําหรับบีนั้น เม่ือผลิตตอแลวใหชื่อวา ซี  ขายในราคาลิตรละ  50 บาท 
จากขอมูลดังกลาวจะเขียนเปนภาพไดดังนี้ 
 

     เอ 6,000 ลิตร  ตนทุนเพ่ิม       เอบี 
     ราคาขาย  20  บาท    15   บาท   ราคาขาย   70   บาท 

ตนทุนการผลติ  250,000  บาท 
    ปริมาณ 10,000  ลิตร 

     บี 4,000 ลิตร  ตนทุนเพ่ิม       ซี 
     ราคาขาย  40  บาท    12   บาท   ราคาขาย   50   บาท 

 

 

ภาพที่ 8.2 ขอมูลการขายหรือการผลิตตอ 
 
 
ถาหากตองการพิจารณาวาควรจะผลติตอหรือไม  ก็คงตองพิจารณาสินคาแตละชนิดแยกจากกัน  
การคํานวณทาํไดดังนี้ 
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        เอ               เอบี          กําไรสวนเพิ่ม 
ราคาขาย 120,000 420,000 300,000 
ตนทุน            0 90,000 (90,000)
กําไร 120,000 330,000 210,000 
 
 

 เม่ือพิจารณาดูแลวควรจะผลติเอใหเปนเอบกีอนแลวจึงขาย เพราะจะทาํใหกําไรเพิ่มขึ้น 
210,000 บาท  สวนสินคาบทีี่จะตองทําการคํานวณเปรยีบเทียบกับซี มีดังนี้ 
 
            บี         ซี            กําไรสวนเพิ่ม 
ราคาขายกอนผลิตตอ 160,000 200,000 40,000 
ตนทุน         0 48,000 (48,000)
กําไร 160,000 158,000 ( 8,000) 
 

จะเห็นวากําไรสวนเพิ่มลดลง  8,000  บาท  จึงไมควรจะผลิตตอ  ควรจะขายในรปูสินคาบ ี
 
 จากตัวอยางที่ 8.3 จะเห็นวาตนทุนสวนเพ่ิมที่กลาวถึงน้ันเปนตนทุนผันแปรทั้งสิ้น 
โดยขอเท็จจริงแลวตนทุนสวนเพิ่มอาจจะเปนตนทุนคงที่ก็ได  ดังน้ันจะสมมติตอไปวาการผลิต 
เอบี  นอกจากจะตองเสียตนทุนผันแปรแลวยังมีตนทุนคงที่ซึ่งหลีกเลี่ยงไดอีก 50,000 บาท        
การพิจารณาผลิตเอบี  ตองคํานึงถึงตนทุนคงที่สวนที่หลีกเลี่ยงได  ผลจากการผลิตจะทําใหได
กําไรเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 
           เอ                เอบี        กําไรสวนเพิ่ม 
ราคาขาย 120,000 420,000 300,000 
ตนทุนผันแปร          0 90,000 (90,000) 
ตนทุนที่หลีกเลี่ยงได          0 50,000 50,000
กําไร 120,000 280,000 160,000 
    
 

 การผลิตเอบีจะมีกําไรสวนที่เพ่ิมขึ้นจากการผลิตเอเพียง 160,000  บาท  หรืออาจจะ
คํานวณไดโดยใชตนทุนเสียโอกาส โดยคิดวาถาผลิตเอบีก็จะเกิดตนทุนเสียโอกาสจากการไมขาย
เอ 120,000 บาท  รวมกับตนทุน 90,000 และ 50,000 บาท รวมตนทุนทั้งสิ้น  260,000 บาท  
แลวจะมีรายได  420,000 บาท  ดังน้ันกําไรสวนเพิ่มจึงเทากับ 160,000  บาท 
 การพิจารณาปญหาเกี่ยวกับการขายหรือผลิตตอแลวจึงขาย  จะไมคํานึงถึงตนทุน         
ในการผลิตเอ และซี  ซึ่งถือวาการผลิตและขายเอบีและซี จะเห็นวาตองนําเอาตนทุนในการผลิต
เอและซีมาคํานวณดวย โดยถือวาตนทุนในการผลิตทั้งผันแปรและคงที่ ตลอดจนตนทุนสวนที่
หลีกเลี่ยงไดและไมไดก็ตามลวนเปนตนทุนที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจทั้งสิ้น 
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งบกําไรขาดทนุ (บางสวน) 
      เอบี     บี       รวม 
ขาย  420,000 160,000 580,000 
ตนทุนการผลติรวม    
 ตนทุนผันแปร   (50,000) 
 ตนทุนคงที ่   (150,000) 
 ตนทุนสวนเพิม่จากการผลิตเอบ ี    
      ตนทุนผันแปร 90,000   
      ตนทุนคงที่ 50,000  (140,000)
กําไรสุทธ ิ   240,000 
  
 การพิจารณาจากปญหาน้ีนอกจากขอมูลที่เปนตัวเลขดังแสดงขางตนแลว การตัดสินใจ   
ยังตองระวังเกี่ยวกับผลกระทบของการตัดสินใจ  เชนการตัดสินใจเลือกผลิตตออาจจะมีผลทําให
ปริมาณการขายสินคากอนการผลิตลดลง  นอกจากนี้ยังตองพิจารณาถึงความสามารถในการ
ผลิตของกิจการวามีเพียงพอตอการเปลี่ยนแปลงหรือไม 

 
 4. การตัดสินใจเก่ียวกับการยกเลิกผลิตภัณฑหรือยบุหนวยงาน   
  ในกรณีที่รสนิยมของผูบริโภคเปลี่ยนไป อาจจะทําใหสินคาเสื่อมความนิยม และ
ปริมาณจําหนายสินคาของกิจการลดลง จนทําใหกิจการขายผลิตภัณฑแลวไดผลขาดทุน  กิจการก็
อาจตัดสินใจยกเลิกผลิตภัณฑชนิดนั ้นทําใหไดกําไรสูงหรือในกรณีที ่กิจการมีแผนกขาย       
หลาย ๆ แผนก  ก็อาจจะมีสินคาบางแผนกใหผลกําไรสูง ขณะที่สินคาบางแผนกใหผลกําไรต่ํา
หรือขาดทุน   ฝายบริหารอาจจะตัดสินใจเลิกขายสินคาในแผนกที ่มีกําไรต่ําหรือขาดทุน         
การตัดสินใจนี้ผูตัดสินใจจะตองแนใจวาการยกเลิกผลิตภัณฑหรือแผนกงานนั้นจะทําใหกําไร
รวมของกิจการเพิ่มขึ้น  ดังน้ันการตัดสินใจปญหาน้ีจึงพิจารณาจากกําไรชดเชยตนทุนคงที่ของ
สินคาหรือหนวยงานนั้น ๆ เน่ืองจากตราบเทาที่สินคาหรือหนวยงานนั้นสามารถทํากําไรชดเชย
ตนทุนคงที่ไดก็แสดงวาการดําเนินงานตอไปจะชวยแบงเบาภาระของตนทุนคงที่ของกิจการได  
แตถาตัดสินใจยกเลิกเมื่อใดกิจการก็ตองรับภาระตนทุนคงที่มากขึ้น    เทากับผลของกําไร
ชดเชยตนทุนคงที่นั้น ฉะน้ันการตัดสินใจยกเลิกก็จะเปนการตัดสินใจที่ผิดพลาด   
 
ตัวอยางที่ 8.4  กิจการแหงหนึ่งขายสินคาหลายชนิด มีแผนกใหญๆ  3 แผนก  คือ  แผนก
แตงกายบุรุษ  แผนกแตงกายสตรี และแผนกเด็ก และเม่ือจัดทํางบกําไรขาดทุน  แสดงใหเห็นวา
แผนกเด็กขาดทุน  ผูจัดการตัดสินใจที่จะยกเลิกแผนกเด็ก กําไรขาดทุน มีดังนี้ 
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   แตงกายบุรษุ   แตงกายสตรี    เด็ก รวม 
ขาย 2,000,000 1,500,000 750,000 4,250,000 
ตนทุนผันแปร 1,100,000 700,000 550,000 2,350,000 
ตนทุนคงที ่ 600,000 450,000 225,000 1,275,000
กําไร (ขาดทนุ) 300,000 350,000 (25,000) 625,000 
   
 หากพิจารณาตนทุนคงที่ของกิจการพบวา  หนึ่งในสามของตนทุนคงที่ทั้งหมด
เปนตนทุนที่หลีกเลี่ยงได  และตนทุนคงที่สวนที่หลีกเลี่ยงไดของแผนกทั้งสามคือ แผนกแตง
กายบุรุษ  แผนกแตงกายสตรี และแผนกเด็ก  เทากับ 200,000 บาท  150,000  บาท และ  
75,000  บาท  ตามลําดับ สวนคาใชจายคงที่สวนที่หลีกเลี่ยงไมไดจัดสรรโดยคิดเปนสองเทา
ของสวนที่หลีกเลี่ยงได  เมื่อเปนเชนนี้ผูตัดสินใจจัดทํางบกําไรขาดทุนใหม  ดวยวิธีตนทุน
ทางตรงเพื่อพิจารณาวาแผนกเด็กมีกําไรสวนเกินหรือไม  กําไรขาดทุนจะเปนดังนี้ 

 
   แตงกายบุรษุ   แตงกายสตรี   เด็ก รวม 
ขาย 2,000,000 1,500,000 750,000 4,250,000 
ตนทุนผันแปร 1,100,000 700,000 550,000 2,350,000
กําไรสวนเกิน 900,000 800,000 200,000 1,900,000 
ตนทุนคงที ่     
     ตนทุนที่หลีกเลีย่งได (200,000) (115,000) (75,000) 425,000 
     ตนทุนที่หลีกเลีย่งไมได (400,000) (300,000) (150,000) 850,000
กําไร (ขาดทนุ)  300,000 350,000 (25,000) 625,000 
 

 กําไรขาดทุนเปรียบเทียบกแ็สดงผลวาถาไมยกเลิกแผนกเด็กจะไดกําไรมากกวาการ
ยกเลิกจํานวน 125,000 บาท หรืออาจจะตัดสินใจโดยอาศัยการวิเคราะหตนทุนเสียโอกาส ดังน้ี 

 

                                                                        ยกเลิกแผนกเด็ก 
ประหยัดตนทนุที่หลีกเลี่ยงได 75,000 
ตนทุนเสียโอกาสจากกําไรชดเชยตนทุนคงที่ 200,000
กําไรลดลง 125,000 
 
 

 การวิเคราะหนี้แสดงใหเห็นวาการยกเลิกแผนกเด็ก กิจการจะประหยัดตนทุน
นอยกวาการเสียโอกาสที่จะไดกําไรชดเชยตนทุนคงที่  125,000 บาท ซึ่งหมายความวา  กําไรจะ
ลดลงเปนจํานวนเดียวกัน 
 สมมติตอไปวาการยกเลิกแผนกเด็ก จะมีผลทําใหปริมาณการขายในแผนกแตงกาย
สตรีลดลงไป  10 %  เน่ืองจากลูกคาที่มาซื้อสินคาแผนกเด็กอาจจะเลือกซื้อเครื่องแตงกาย
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ประกอบไปดวย  เม่ือยกเลิกแผนกเด็กก็ทําใหลูกคาของแผนกแตงกายสตรีลดลงดวย  กิจการ
ก็อาจจะวิเคราะหดวยวิธีการใชตนทุนเสียโอกาส หรือการคํานวณกําไรขาดทุนขึ้นใหมซึ่งจะ
ใหผลอยางเดียวกัน 
 

                                                                      ยกเลิกแผนกเด็ก 
ประหยัดตนทนุที่หลีกเลี่ยงได  75,000 
ตนทุนเสียโอกาสจากกําไรชดเชยตนทุนคงที่   
          แผนกเด็ก 200,000  
          แผนกแตงกายสตรี 10% (.10 x 800,000)  80,000 280,000
กําไรลดลง  205,000 
 

 จากกําไรขาดทุนตามวิธีตนทุนโดยตรง    จะเห็นวาแผนกเด็กใหกําไรชดเชยตนทุนคงที่ 
200,000  บาท  แสดงวาสามารถทํากําไรมาลดภาระคาใชจายคงที่ที่กิจการจะตองจายอีก  
200,000  บาท  แตคาใชจายคงที่ของแผนกนี้มีถึง 225,000 บาท  จึงทําใหแผนกนี้ขาดทุน เม่ือ
เปนเชนน้ีถากิจการยกเลิกแผนกนี้ ก็ตองรับภาระคาใชจายคงที่ทั้งจํานวนคือ  225,000  บาท  
ซึ่งยังผลใหกิจการมีกําไรลดลง  แตคาใชจายคงที่ 225,000 บาทนั้นรวมคาใชจายที่หลีกเลี่ยงได
อยู  75,000  แสดงวาถายกเลิกแผนกนี้ก็ประหยัดคาใชจายไดอีก 75,000  บาท  กําไรสวนเกิน
ซึ่งหลีกเลี่ยงไมไดจึงมีจํานวน 125,000  บาท  (220,000 – 75,000)  ซึ่งเม่ือกิจการยกเลิกแผนก
นี้ก็จะไดกําไรลดลง  125,000  บาท  คือมีกําไรสุทธิเพียง  500,000 บาท  ทั้งน้ีเพราะแผนกที่
เหลือทั้งสองแผนกจะตองรับภาระคาใชจายคงที่ที่หลีกเลี่ยงไมไดทั้งจํานวน     โดยสมมติวาให
รับไปแผนกละ 50% งบกําไรขาดทุนใหมซึ่งยกเลิกแผนกเด็กแลวมีดังนี้ 

 
   แตงกายบุรษุ   แตงกายสตรี รวม 
ขาย 2,000,000 1,500,000 3,500,000 
ตนทุนผันแปร 1,100,000 700,000 1,800,000
กําไรสวนเกิน 900,000 800,000 1,700,000 
ตนทุนคงที ่    
       ตนทุนทีห่ลีกเลี่ยงได (200,000) (150,000) (350,000) 
       ตนทุนทีห่ลีกเลี่ยงไมได (425,000) (425,000) (850,000)
กําไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ 275,000 225,000 500,000 
หรืออาจจะแสดงกําไรขาดทุนเปรียบเทียบระหวางการยกเลิกแผนกเด็ก  และไมยกเลิก ดังนี้ 
       ดําเนินงาน       ยกเลิก       ผลตาง 
ขาย 4,250,000 3,500,000 750,000 
ตนทุนผันแปร 2,350,000 1,800,000 550,000 
กําไรสวนเกิน 1,900,000 1,700,000 200,000 
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ตนทุนคงที ่    
       ตนทุนทีห่ลีกเลี่ยงได (425,000) (350,000) (75,000) 
       ตนทุนทีห่ลีกเลี่ยงไมได (850,000) (850,000)        - 
กําไรสุทธ ิ 625,000 500,000 125,000 
หรืออาจแสดงขอมูลลักษณะที่แผนกแตงกายสตรียอดลดลง 10 % ดังตอไปน้ี 
 แตงกายบุรษุ แตงกายสตรี รวม 
ขาย 2,000,000 1,350,000 3,350,000 
ตนทุนผันแปร 1,100,000 630,000 1,730,000 
กําไรสวนเกิน 900,000 720,000 1,620,000 
ตนทุนคงที ่    
       ตนทุนทีห่ลีกเลี่ยงได (200,000) (150,000) (350,000) 
       ตนทุนทีห่ลีกเลี่ยงไมได (475,000) (375,000) (850,000)
กําไรสุทธ ิ 225,000 195,000 420,000 

  
 ดังนั้น การพิจารณายกเลิกผลิตภัณฑหรือหนวยงาน  นอกจากจะตองคํานึงถึง
ตนทุนสวนเพิ่มและรายไดสวนเพิ่มแลว  ยังตองคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดจากผลิตภัณฑชนิดนั้น  
ตอผลิตภัณฑอ่ืน ๆ หรือหนวยงานที่ตองการยกเลิกกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  ซึ่งบางครั้ง
อาจจะมีผลกระทบใหรายไดจากผลิตภัณฑอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนลดลงดวย  เพ่ือความเขาใจ
อาจจะพิจารณาตัวอยางเพ่ิมเติม  จากขอมูลของกิจการรานเครื่องหอม มีดังนี้ 
 
 เครื่องปนดินเผา เทียนหอม รวม 
ขาย 350,000  30,000  380,000  
ตนทุนผันแปร 150,000  8,000  158,000  
กําไรสวนเกิน 200,000  22,000  222,000  
เงินเดือนพนักงาน     8,000  
กําไรสุทธ ิ     214,000  

  
 เจาของรานกําลังตัดสินใจจะยกเลิกการขายของแผนกเทียนหอมโดยการเปลี่ยนเปน 
แถมเทียนหอมใหลูกคาโดยไมคิดมูลคา  เน่ืองจากเจาของรานเชื่อวารายไดจากการเครื่องปน 
ดินเผาจะเพิ่มขึ้น  100 %  และความตองการเทียนหอมจะเพิ่มขึ้น 4 เทา  ขณะเดียวกัน
จะตองจางพนักงานขายเพิ่มขึ้นอีกโดยจางชั่วคราวเปนรายวัน  ประมาณวาตองจายคาจาง
เพ่ิมขึ้น    8,000  บาท  การสงเสริมการจําหนายดวยวิธีนี้แสดงผลดังนี้ 
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 เครื่องปนดินเผา เทียนหอม รวม 
ขาย 700,000    -  700,000  
ตนทุนผันแปร 300,000  30,000  270,000  
กําไรสวนเกิน (400,000)  (30,000)  (370,000)  
เงินเดือนพนักงาน     16,000  
กําไรสุทธ ิ     354,000  
 

 
 การสงเสริมการจําหนายโดยการแถมเทียนหอมเชนน้ี เปนการยกเลิกผลิตภัณฑชนิด
ที่เปนสินคาประกอบกัน  และยกเลิกโดยมีเจตนาใชเปนเครื่องหนุนใหขายสินคาอีกชนิดหนึ่งดีขึ้น    
ในกรณีเชนเดียวกันนี้  ถากิจการยกเลิกการขายเทียนหอม  โดยไมขายหรือแจกจะมีผลทําให
ขายเครื่องปนดินเผาลดลงอยางแนนอน 
 ฉะนั้น   การตัดสินใจเกี่ยวกับการยกเลิกผลิตภัณฑหรือหนวยงาน จะตองระมัดระวัง
เกี่ยวกับผลกระทบที่มีตอสินคาชนิดอ่ืน ๆ อยางไรก็ตามการตัดสินใจที่ยึดถือกําไรสุทธิรวมของ
กิจการเปนหลัก  คือจะใชวิธีการวิเคราะหเพ่ือแสดงใหเห็นผลกําไรรวม และผูตัดสินใจตองเลือก
ทางเลือกที่กิจการไดผลกําไรรวมสูงสุด 

 
 5. การตัดสินใจเก่ียวกับการเพิ่มผลติภัณฑหรือหนวยงาน   
  กิจการที่มีกําลังการผลิตคงเหลือ หรือมีสมรรถภาพสวนเกิน  กิจการอาจจะ
พิจารณาเพิ่มผลิตภัณฑหรือเพ่ิมหนวยงานขึ้นได  เชนมีพ้ืนที่วางคงเหลืออาจจะใหเชาหรือเพ่ิม
แผนกใหม  ทั้งน้ีผูบริหารตองม่ันใจหรือวิเคราะหดูตนทุนสวนเพ่ิมที่เกิดจากการเพิ่มผลิตภัณฑ
หรือเพ่ิมหนวยงานขึ้นได  เปรียบเทียบกับรายไดสวนที่เพิ่มขึ้น เชนรานสะดวกซื้อแหงหนึ่ง
ตัดสินใจยกเลิกแผนกอุปกรณไฟฟา  จึงมีพ้ืนที่คงเหลือ  ผูบริหารอาจจะตัดสินใจใหเชาหรือขาย
สินคาชนิดใหม  ซึ่งเจาของรานกําลังพิจารณาที่จะเพ่ิมแผนกอาหาร  สมมติขอมูลของแผนก
อาหารมีดังนี้ 

 
       อาหาร 
ขาย 1,000,000  
ตนทุนผันแปร 400,000  
กําไรสวนเกิน 600,000  
ตนทุนคงที ่   
 ตนทุนที่หลีกเลี่ยงได (150,000)  
กําไร 450,000  
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 จากขอมูลของแผนกอาหาร  ผูตัดสินใจควรจะตัดสินใจเพ่ิมแผนกอาหารตราบเทาที่
แผนกใหมมีกําไรคงเหลือที่จะไปชดเชยตนทุนคงที่ที่หลีกเลี่ยงไมไดแตถาเจาของรานจะตัดสินใจ
ระหวางการใหเชาหรือการขายอาหาร ทางเลือกจะขึ้นอยูกับวารายไดจากคาเชามีจํานวนเทาใด   
ถาคาเชาสูงกวา 450,000 บาท ก็ควรจะใหเชา  สมมติใหมวาถากิจการยังไมไดตัดสินใจยกเลิก
แผนกอุปกรณไฟฟา  จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบระหวางการยกเลิกแผนกอุปกรณไฟฟากับ
แผนกอาหารซึ่งอาจจะใชงบเปรียบเทียบได ดังนี้ 

 
 อุปกรณไฟฟา อาหาร ผลตาง 
ขาย 750,000  1,000,000  250,000  
ตนทุนผันแปร 550,000  400,000  150,000  
กําไรสวนเกิน 200,000  600,000  400,000  
ตนทุนคงที ่       
       ตนทุนทีห่ลีกเลี่ยงได (75,000)  (150,000)  (75,000)  
       ตนทุนทีห่ลีกเลี่ยงไมได (150,000)  (150,000)  (     -    )  
ตนทุนเสียโอกาสจากแผนกอุปกรณไฟฟา (80,000)  -  (80,000)  
กําไร (ขาดทนุ) (105,000)  300,000  245,000  

  
 ถากิจการยกเลิกแผนกอุปกรณไฟฟาและเพิ่มแผนกอาหารแทน จะทําใหกิจการไดกําไร
รวมมากขึ้น 245,000  บาท    ซึ่งกิจการอาจจะตัดสินใจไดดวยตนทุนเสียโอกาสดังตอไปน้ี 

 
 

ยกเลิกแผนกอุปกรณไฟฟาเพิ่มแผนกอาหาร 
ประหยัดตนทนุที่หลีกเลี่ยงได   
 แผนกอุปกรณไฟฟา 75,000  
 กําไรสวนเกินแผนกอาหาร 600,000 675,000 
ตนทุนเสียโอกาส   
 แผนกอุปกรณไฟฟา 200,000  
 แผนกเบ็ดเตลด็ 10 %  80,000  
 ตนทุนคงที่หลกีเลี่ยงได 150,000 430,000
กําไรสวนเพิ่ม  245,000 
  
 ซึ่งผลจากการคํานวณก็จะมีผลเชนเดียวกันคือจะไดกําไร 245,000 บาทถายกเลิก
แผนกอุปกรณไฟฟา  และเพิ่มแผนกอาหารขึ้นแทน 
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6. การตัดสินใจเก่ียวกับการปดโรงงานชัว่คราว   
      ธุรกิจบางแหงอาจจะประสบกับปญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง คูแขงหรือปญหา
อ่ืนๆ  ซึ่งอาจจะมีผลทําใหสินคาที่ผลิตไวขายไมหมดจนทําใหตองหยุดทําการผลิตชั่วคราว   
การปดโรงงานชั่วคราว  หรือการหยุดทําการผลิตในชวงระยะเวลาหนึ่ง  จะมีผลทําใหกิจการ
ยังคงตองจายคาใชจายในโรงงานสําหรับสวนที่คงที่  เชน  คาเชา    คาเสื่อมราคาเครื่องจักร  คา
ประกันภัย เปนตน  นอกจากนั้นถาไมใหคนงานออกจากงานก็ตองจายคาแรงขั้นต่ําให  แตถาให  
คนงานออกไปกิจการก็ตองพบกับปญหาในการรับสมัครคนงานใหมการฝกหัดอบรมพนักงาน 
ดังนั้น ปญหาการหยุดการผลิตชั่วคราวจึงเปนปญหาใหญที่ฝายผูบริหารจะพิจารณาถึง
คาใชจายคงที่ที่ยังคงตองจาย  ธุรกิจสวนใหญจึงมักจะเลือกทําการผลิตในระดับต่ํา  แตผลก็มัก
ปรากฏวากิจการไดรับผลขาดทุนในระดับการผลิตระดับต่ํา ฉะนั้นฝายบริหารจะตัดสินใจวาควร
จะปดโรงงานหรือไมนั้น  จะตองศึกษาถึงตนทุนสวนที่ตองจายถึงแมวาจะปดโรงงาน ซึ่งเรียกวา
ตนทุนที่หลีกเลี่ยงไมได  (unavoidable cost)  คือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นกับกิจการ  เปรียบเทียบ
กับผลขาดทุนที่เกิดจากการผลิตในระดับต่ํา  เพ่ือดูวาผลขาดทุนใดสูงกวา  แลวตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่ใหผลขาดทุนต่ํา   
 
ตัวอยางที่ 8.5  บริษัท เซรามิก จํากัด  ดําเนินการผลิตและจําหนายเซรามิก  ผลจากการ
ดําเนินงานในระยะหลัง ปรากฏวาประสบความลมเหลว เน่ืองจากประชาชนนิยมใชพลาสติก
แทน ขอมูลเกี่ยวกับกําไรขาดทุนที่ฝายบัญชีจัดทํางบกําไรขาดทุนบางสวนไว ดังนี้ 

 
 

    2548  2549      2550 
ขาย  300,000  2,000,000  2,500,000 
ตนทุนขาย  350,000  3,400,000  3,200,000
กําไร (ขาดทนุ)   (500,000)  (600,000)  (700,000) 
คาใชจายดําเนินงาน      
      ขาย 120,000  110,000  98,000  
      บริหาร 100,000 220,000 90,000 200,000 82,000 180,000
กําไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ  (720,000)  800,000  (880,000) 
ขอมูลเพิ่มเตมิ : ปจจุบันกจิการมักจะผลิตสินคาตามคาํสั่ง  จึงไมมีสินคาคงเหลือ 
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 ตารางที่ 8.3  ขอมูลตนทุนที่หลีกเลี่ยงได 
ตนทุน จํานวนเงิน รอยละของตนทุนที่หลีกเลี่ยงได 

ถาปดโรงงาน 
วัตถุดิบ และแรงงานทางตรง -  100 %  
วัตถุดิบทางออม 280,000    90 %  
แรงงานทางออม 190,000    80 %  
ภาษีทรัพยสิน 200,000    20 %  
คาไฟฟา 48,000    50 %  
คาบํารุงรักษา 130,000    20 %  
คาเสื่อมราคาเครื่องจักร 440,000     0 %  
คาใชจายดําเนินงาน 1,500,000  100 %  
คาเสื่อมราคาโรงงาน 110,000      0 %  
คาเบี้ยประกันภัย 100,000    60 %  

 

 
  กิจการคาดวาผลการดําเนินงานในปนี้คงจะใกลเคียงกับป  2550  ผูบริหาร  
กําลังตัดสินใจวาจะดําเนินงานตอไป  หรือปดโรงงานชั่วคราว  จนกวาสถานการณดีขึ้น  หรือหา
ผลิตภัณฑชนิดอ่ืนๆ มาผลิต  การที่จะตัดสินใจอยางไร ตองอาศัยขอมูลการคํานวณ ดังนี้ 
  ถาหากวากิจการจะปดโรงงานชั่วคราว จะตองเสียคาใชจายตาง ๆ ดังนี้ 
   วัตถุดิบทางออม       28,000 บาท 
   แรงงานทางออม       38,000 บาท 
   ภาษีทรัพยสิน   160,000 บาท 
   คาเบี้ยประกันภัย       40,000 บาท 
   คาไฟฟา       24,000 บาท 
   คาบํารุงรักษา   104,000 บาท 
   คาเสื่อมราคาเครื่องจักร  440,000 บาท 
   คาเสื่อมราคาโรงงาน  110,000 บาท 
        944,000 บาท 
 จากขอมูลขางตนผลขาดทุนทุกๆ ป หรือผลขาดทุนโดยเฉลี่ยทั้ง 3 ป ประมาณปละ 
800,000  บาท  ซึ่งขาดทุนนอยกวาการปดโรงงาน  จึงควรจะดําเนินงานตอไป 
 
 7. การตัดสินใจเก่ียวกับการใชปจจัยการผลิตที่มจีํากัด   
  ตามปกติแลวกิจการตางก็พยายามดําเนินธุรกิจใหไดกําไรสูงสุด  โดยพยายาม  
ผลิตสินคาออกมาขายตามความตองการของตลาด  แตในบางครั้งก็ไมอาจจะสนองความตองการ
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ของผูซื้อได  เน่ืองจากปจจัยที่ใชในการผลิตบางอยางมีจํากัด (limited resources)  ในกรณีเชนนี ้ 
ธุรกิจมีทางเลือกตัดสินใจไดหลายทางเชน ขยายกําลังการผลิตออกไปหรือเพ่ิมราคาขายใหสูงขึ้น  
หรือใชวิธีการจัดสรรปจจัยการผลิตที่มีจํากัดในการผลิต  เปนตน  อยางไรก็ดีการตัดสินใจ      
ขยายกําลังการผลิตออกไป  มักจะเปนการตัดสินใจที่ผูกพันกิจการในระยะยาว  ธุรกิจมักจะใช
ทางเลือกนี้เม่ือปญหาที่เกิดขึ้นเปนปญหาที่เกิดขึ้นอยางถาวร  เพราะการลงทุนเพ่ิมน้ีจะตอง   
ตัดสินใจอยางละเอียดรอบคอบ  สวนการเพิ่มราคาขายของสินคาใหสูงขึ้นเปนการเสี่ยงตอการ
ขายสินคาไมไดเพราะผูบริโภคอาจเลิกซื้อสินคาของกิจการแลวไปซื้อสินคาของคูแขง เม่ือเปน
เชนนี้แลวจะกอใหเกิดความยุงยากแกธุรกิจในการที่จะสงเสริมการจําหนายใหผลิตภัณฑชนิดนั้น 
กลับเขามาอยูในตลาดอีกครั้งหน่ึง  ดังน้ันโดยทั่วไปธุรกิจมักจะเลือกวิธีการปนสวนในการใช
ปจจัยการผลิตที่มีจํากัดในการผลิตสินคาหลายๆชนิดตามอัตราผลกําไรที่จะไดรับจากผลิตภัณฑ
แตละชนิด   
  ในกิจการที่มีปจจัยการผลิตจํากัด (limited resources)  เชน วัตถุดิบทางตรง 
แรงงานทางตรง  พ้ืนที่สํานักงาน  พ้ืนที่โรงงาน  ชั่วโมงเครื่องจักร  เปนตน  เม่ือจะทําการผลิต
ฝายบริหารตองวางแผนวาควรจะทําการผลิตผลิตภัณฑแตละชนิดจํานวนเทาใดภายใตสภาวะที่
มีปจจัยการผลิตจํากัดโดยกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกกิจการ ในหัวขอน้ีจะกลาวถึงการตัดสินใจ
ของฝายบริหารเกี่ยวกับการใชปจจัยการผลิตที่มีอยูจํากัดโดยแยกการพิจารณาเปน  2  กรณี  
คือกรณี มีปจจัยการผลิตชนิดเดียวที่มีอยูจํากัด และกรณีมีปจจัยการผลิตหลายชนิดที่มีอยูจํากัด 
  7.1 กรณีมีปจจัยการผลิตชนิดเดียวที่มีอยูจํากัด ในการตัดสินใจผลิตผลิตภัณฑ
หรือบริการภายใตสภาวะที่มีปจจัยการผลิตจํากัดนั้น  กิจการควรจะเลือกทําการผลิตผลิตภัณฑ
หรือบริการที่กอใหเกิดกําไรสูงสุดแกกิจการ  นอกจากนี้ถากิจการมีปจจัยการผลิตจํากัด กิจการ
ตองนํากําไรสวนเกินตอหนวยของปจจัยการผลิตชนิดที่มีอยูอยางจํากัดมาใชในการพิจารณา  
อยางไรก็ตามตองคํานึงถึงความตองการของลูกคาดวย เน่ืองจากเมื่อกิจการเลือกผลิตผลิตภัณฑ
ที่มีกําไรสวนเกินตอหนวยของปจจัยการผลิตชนิดที่มีอยูอยางจํากัดสูงที่สุดนั้นกิจการตอง
คํานึงถึงความตองการของลูกคาดวยวาผลิตออกมาแลวจะมีลูกคาซื้อหรือไมในจํานวนเทาใด 
 ในการพิจารณาวาจะทําการผลิตผลิตภัณฑแตละชนิดจํานวนเทาใด เมื่อมีปจจัย     
การผลิตบางอยางจํากัด ตองพิจารณากําไรสวนเกินตอหนวยรวมกับการใชปจจัยการผลิต   
ประกอบกัน  ซึ่งเราเรียกวา  กําไรสวนเกินตอหนวยของปจจัยการผลิตที่มีจํากัด  (contribution 
margin per unit of limited resource)  ซึ่งสามารถคํานวณไดดังนี้ 
 
กําไรสวนเกินตอหนวยของ   

ยลิตตอหนว ใชในการผ มีจํากัดทียการผลิตทีจํานวนปจจั
 ินตอหนวยกําไรสวนเก

=
ปจจัยการผลติที่มีอยูจํากัด 
 
 ถาผลิตภัณฑชนิดใดมีกําไรสวนเกินตอหนวยของปจจัยการผลิตที่มีจํากัดสูงกวา   
กิจการควรเลือกผลิตผลิตภัณฑชนิดนั้น แตอยางไรก็ตามตองคํานึงถึงปจจัยอ่ืน ๆ ประกอบดวย
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เชน ความตองการของลูกคา  ชื่อเสียงของบริษัท เปนตน ดังตัวอยางที่  8.6  แสดงการตัดสินใจ
ในการเลือกผลิตผลิตภัณฑกรณีมีปจจัยการผลิตเพียงชนิดเดียวที่จํากัด 
 
ตัวอยางที่  8.6  กิจการทําการผลิตสินคา 2 ชนิด โดยในเดือนหนาคาดวาปจจัยการผลิตคือ ชั่วโมง
เครื่องจักร จะมีกําลังการผลิตจํากัดเนื่องจากเครื่องจักรตัวหน่ึงถึงกําหนดบํารุงรักษา โดยกิจการ
คาดวาในเดือนหนาจะมีจํานวนชั่วโมงเครื่องจักร เพียง  600  ชั่วโมง  ดังน้ันฝายบริหารตองทํา
การวางแผนการผลิตเพ่ือใหเกิดกําไร สูงสุดแกกิจการ  ขอมูลเกี่ยวกับการผลิตที่เกี่ยวของกับ  
ชั่วโมงเครื่องจักรของผลิตภัณฑแตละชนิดรวมทั้งความตองการผลิตภัณฑแตละชนิดของลูกคามี
ดังนี้ 
           ผลิตภัณฑชนิดที่  1  ผลิตภัณฑชนิดที่  2 
กําไรสวนเกินตอหนวย         25          18 
จํานวนชัว่โมงเครื่องจักรที่ตองการใชตอหน่ึงหนวยผลติ      .5           .3   
ความตองการของลูกคา  (หนวย)   1,000                2,000 
 
 จากขอมูลขางตนถาพิจารณาแตเพียงกําไรสวนเกินตอหนวย จะพบวาผลิตภัณฑ
ชนิดที่ 1  กิจการควรจะทําการผลิตใหมากที่สุด  เนื่องจากกําไรสวนเกินตอหนวยสูงกวาผลิตภัณฑ
ชนิดที่  2  อยางไรก็ตาม ตองคํานึงเพิ่มเติมวาแตละผลิตภัณฑใชจํานวนชั่วโมงเครื่องจักร       
ไมเทากัน  ดังน้ัน  ในการพิจารณาวาจะผลิตผลิตภัณฑแตละชนิดอยางไร  เม่ือมีปจจัยการผลิต
บางอยางจํากัด ตองคํานึงถึงการใชปจจัยการผลิตอ่ืนๆ ประกอบกับการพิจารณากําไรสวนเกิน   
ตอหนวยรวมกัน 
 เม่ือมีปจจัยการผลิตประเภทชั่วโมงเครื่องจักรจํากัด  กิจการตองวางแผนการผลิตโดย
คํานวณ กําไรสวนเกินตอหนวยของปจจัยการผลิตที่มีจํากัด  ไดดังนี้ 
 
       ผลิตภัณฑชนิดที่  1 ผลิตภัณฑชนิดที่  2 
กําไรสวนเกินตอหนวย (1)    25   18 
จํานวนชัว่โมงเครื่องจักรตอหนึ่งหนวยผลติ (2)   .5    .3   
กําไรสวนเกินตอหนวยของปจจัยการผลติ (1)÷ (2)    50            60 
 
 เม่ือคํานวณกําไรสวนเกินตอหนวยของปจจัยการผลิตที่มีจํากัดแลวในสถานการณ
ที่มีจํานวนชั่วโมงเคร่ืองจักรจํากัด  ควรเลือกผลิตผลิตภัณฑชนิดที่  2  ใหมากที่สุดเนื่องจาก
กําไรสวนเกินตอหนวยของปจจัยการผลิตที่มีจํากัดของผลิตภัณฑที่  2 สูงกวาของผลิตภัณฑที่  1 
 อยางไรก็ตามในการตัดสินใจวาจะผลิตผลิตภัณฑแตละชนิดจํานวนเทาใด  โดยใช
กําไรสวนเกินตอหนวยของปจจัยการผลิตที่มีจํากัดเปนปจจัยที่นํามาพิจารณาแลวยังคงตอง
พิจารณาถึงปจจัยอ่ืนประกอบดวย  เชน  ความตองการของลูกคา  เปนตน 
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 จากตัวอยางที่ 8.6 ขางตน จะเห็นไดวาผลิตภัณฑชนิดที่  2  มีกําไรสวนเกินตอหนวย
ของปจจัยการผลิตที่มีจํากัดสูงกวาผลิตภัณฑชนิดที่ 1  หากไมมีปจจัยเร่ืองความตองการของลูกคา      
มาเกี่ยวของกิจการควรเลือกผลิตผลิตภัณฑชนิดที่  2  ทั้งหมดปจจัยการผลิตชนิดนั้นเลย            
แตเน่ืองจากตัวอยางขางตน  ไดกําหนดความตองการของลูกคาไวดวย  ดังน้ันกิจการควรจะผลิต
ผลิตภัณฑแตละชนิด  ภายใตจํานวนความตองการของลูกคาเพื่อไมใหเกิดตนทุนการเก็บรักษา
และกอใหเกิดประโยชนสูงที่สุดแกกิจการ 
 จากขอมูลของตัวอยางขางตน  ผลิตภัณฑชนิดที่ 2 มีกําไรสวนเกินตอหนวยของปจจัย
การผลิตที่มีจํากัดสูงที่สุดคือเทากับ  60  บาทตอชั่วโมงเคร่ืองจักร  ดังนั้น  ควรจะทําการผลิต
ผลิตภัณฑ ชนิดนี้ใหมากที่สุดโดยอยูภายใตความตองการของลูกคา 
 

       ผลิตภัณฑชนิดที่  1   ผลิตภัณฑชนิดที่  2 
จํานวนชัว่โมงเครื่องจักรที่ตองการใชตอหน่ึงหนวย   .5      .3 
กําไรสวนเกินตอหนวยของปจจัยการผลติที่มีจํากัด   50        60   
ความตองการของลูกคา  (หนวย)          1,000            2,000 
 

 ดังนั้นเม่ือกิจการเลือกผลติผลิตภัณฑชนิดที่  2 ใหสงูที่สุดภายใตความตองการของ
ลูกคาซึ่งตองใชจํานวนชัว่โมงเครื่องจักรดังนี้ 
ความตองการของลูกคาสําหรับผลติภัณฑชนิดที่  2   2,000 หนวย 
คูณ  จํานวนชัว่โมงเครื่องจักรที่ตองใชตอหนึ่งหนวย             .3 ชั่วโมง 
จํานวนชัว่โมงเครื่องจักรที่ตองใชสําหรับผลิตภัณฑชนิดที่ 1           600 ชั่วโมง 
 

จํานวนชัว่โมงเครื่องจักรที่บริษัทฯ มีตอเดือน         800 ชั่วโมง 
หัก  จํานวนชั่วโมงเครื่องจักรที่ผลติภัณฑชนิดที่  2  ใช     (600) ชั่วโมง 
จํานวนชัว่โมงเครื่องจักรที่เหลือสําหรับผลิตภัณฑชนิดที่  1   (1)     200 ชั่วโมง 
จํานวนชัว่โมงเครื่องจักรที่ตองใชตอหนึ่งหนวยสําหรับ 
       ผลิตภัณฑชนิดที่  1   (2)             .4 ชั่วโมง 
ดังนั้น  สามารถผลติผลิตภณัฑชนิดที่  1  ได  (1) ÷ (2)      500 หนวย 
 
 จากการคํานวณจํานวนหนวยผลิตทั้งผลิตภัณฑชนิดที่ 1 และ  2  ภายใตจํานวน    
ชั่วโมงเครื่องจักรที่มีอยูจํากัดเพียง  800  ชั่วโมงตอเดือนพบวาควรจะผลิตผลิตภัณฑชนิดที่  2  
ซึ่งใหกําไรสวนเกินตอหนวยของปจจัยการผลิตที่มีจํากัดสูงที่สุดโดยผลิตทั้งหมด  2,000  หนวย  
ตามความตองการของลูกคา  และจํานวนชั่วโมงเครื่องจักรที่เหลือควรจะผลิตผลิตภัณฑชนิดที่  1  
โดยผลิตไดเพียง  500  หนวย 
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ตัวอยางที่ 8.7 กิจการแหงหนึ่งผลิตสินคาสองชนิด  คือ  A  และ  B โดยใชเครื่องจักรเครื่อง 
เดียวกัน ขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่สองชนิดมี ดังนี้ 
 

 A B 
ราคาขาย 85 120 
ตนทุนผันแปร 50 70 
กําไรสวนเกิน 35 50 

 

 สินคา B จะเปนสินคาที่ใหกําไรสูงกวา A ถาหากวาปจจัยการผลิตที่ใชในการผลิต A 
และ B เหมือนกัน  กิจการก็ควรจะเลือกทําการผลิต B  เพราะ B เปนสินคาที่ใหผลตอบแทนตอ
ปจจัยการผลิตสูงกวา แตถาสมมติวา  A  และ  B  ใชปจจัยการผลิตชนิดที่มีจํากัดเชนเครื่องจักร  
ซึ่งมีชั่วโมงการผลิตเพียงเดือนละ 100 ชั่วโมง โดยสมมติวาการผลิต A และ B  จํานวน  1  หนวย
ใชชั่วโมงเครื่องจักร  2  และ  4  ชั่วโมงตามลําดับ   
 

 A B  
กําไรสวนเกินตอหนวย 35 50 บาท 
ปจจัยการผลติตอหนวย 2 4 ชั่วโมง 
กําไรตอชัว่โมง 17.50 12.50 บาท 
หนวยสูงสุดทีผ่ลิตได 50 25 หนวย 

 
 ในกรณีเชนนี้กิจการใชชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักร 1 ชั่วโมง เพ่ือการผลิต A   
จะได 17.50 บาท  และถาใชผลิต  B  จะไดกําไร 12.50  บาท  เม่ือเปนเชนน้ีจะเห็นวาการ    
ตัดสินใจที่จะทํากําไรสูงสุดของกิจการเปลี่ยนมาทําการผลิต  A  แทนการผลิต  B  ถากิจการไม
สามารถขยายกําลังการผลิตไดและความตองการสินคาทั้งสองชนิดมีไมจํากัด  กิจการจะตัดสินใจ
ผลิต  A  เต็มความสามารถ  ซึ่งผลิตได  50  หนวยจะไดกําไรทั้งสิ้น  1,750  บาท  แตในสภาพ
ความเปนจริงตลาดอาจจะถูกจํากัด ก็ได เชน ความตองการในตลาดขณะนี้  A มีเพียง 30 หนวย 
กิจการก็คงจะผลิต A เพียง 30 หนวย ตามที่ตลาดตองการเทานั้น ซึ่งจะใชกําลังการผลิตเพียง 
60 ชั่วโมง และใชชั่วโมงเครื่องจักรที่เหลืออีก 40  ชั่วโมงในการผลิต B  ซึ่งจะผลิต B ไดเพียง 
10 หนวย กําไรของกิจการจะเปลี่ยนแปลงไปดังนี้ 

             A      B รวม 
ราคาขายตอหนวย 85  120    
ปริมาณ 30  10  40  
ยอดขาย 2,550  1,200  3,750  
ตนทุนผันแปร 1,500  700  2,200  
กําไรสวนเกิน 1,050  500  1,550  
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เมื่อปริมาณการขายถูกจํากัดตามความตองการของตลาด กําไรรวมของกิจการก็จะลดลงจาก 
1,750  บาท  เหลือเพียง 1,550  บาท  ทําใหกําไรลดลง  200  บาท  ในกรณีนี้กิจการมีปจจัย
จํากัดอยูสองชนิด คือชั่วโมงทํางานของเครื่องจักร และปริมาณความตองการของสินคาอยางไรก็ดี
ปจจัยที่มีจํากัดทั้งสองชนิดไมมีผลขัดแยงกัน  ทําใหการตัดสินใจเปนไปโดยสะดวก  หากปจจัยที่
มีจํากัดมีหลายชนิด  และการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑตามปจจัยที่มีจํากัดใหผลไมเหมือนกัน 
เชน การตัดสินใจเลือกผลิต A และ  B  ตามชั่วโมงการใชเครื่องจักรดังกลาว  กิจการตองการ
ผลิต  A  กอนเพราะใหกําไรตอชั่วโมงเครื่องจักรสูงกวา B แตถาสมมติตอไปวาหลังจากผลิต
เสร็จแลว   สินคาทั้งสองชนิดนี้จะตองผานเขาไปยังแผนกบรรจุสินคา  ซึ่งตองใชเครื่องบรรจุ
เครื่องเดียวกัน  และใชเวลาในการบรรจุตางกันดังน้ี  A  ใช  3  ชั่วโมง  และ  B  ใช  2  ชั่วโมง  

ดังนั้น  A  จะใหกําไรตอชั่วโมง 11.67 บาท  (1,050 ÷ 90)  และ B ใหกําไรตอชั่วโมง  25  บาท  

(500  ÷ 20)  ในกรณีนี้กิจการก็ตองเลือกผลิต B  ซึ่งทําใหเกิดปญหาในการตัดสินใจเพราะ
เครื่องจักรทั้งสองใหผลกําไรตอหนวยผลผลิตไมเทากัน  และการเลือกตัดสินใจปจจัยการผลิต 
แตละชนิดใหผลขัดแยงกัน   ในกรณีเชนน้ีกิจการอาจจะใชโปรแกรมเสนตรง  (linear  
programming) เขาชวยในการตัดสินใจ  จากขอมูลที่กลาวไวขางตนและทําการตัดสินใจโดย
โปรแกรมเสนตรง ดังนี้ 

 

 A  B  
ราคาขาย 85  120 บาท 
ตนทุนผันแปร 50  70 บาท 
กําไรสวนเกิน 35  50 บาท 
ใชชัว่โมงในการผลิตตอหนวย 2  4 ชั่วโมง 
ใชชัว่โมงในการบรรจุตอหนวย 3  2 ชั่วโมง 
ชั่วโมงในการผลิตทั้งสิ้น  100  ชั่วโมง 
ชั่วโมงในการบรรจุทั้งสิ้น  90  ชั่วโมง 
             สมการเปาหมาย  :  กําไร   =  35  A  +  50  B 
             สมการขอจํากัด   :  2  A  +  4  B ≤  100  …………(1)  

  3  A  +  2  B ≤    90     …………(2)  

  A ≥      0    …………(3)  

  B ≥      0   .…………(4)  

  
 สมการเปาหมาย  หมายถึง  การผลิตสินคา A  1 หนวย  ไดกําไร 35 บาท ถาผลิต
สินคา  A  เปนจํานวน  A  หนวย  จะไดกําไร  35  A  สินคา B  ก็เชนเดียวกัน  ดังน้ันคําวา  A   
และ  B  ในสมการจึงหมายถึงหนวยที่จะผลิตสินคา A  และหนวยที่จะผลิตสินคา  B  ใหไดกําไร
สูงสุดในสมการเปาหมาย  และในสมการขอจํากัด ก็จะตั้งขอจํากัดวากิจการจะผลิต A และ B ให
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มากกวา  0 หนวย  ในที่นี้หมายถึงวาจะผลิตติดลบไมได  ดังในสมการ 3 และ 4 และจะไมใช
ปจจัยการผลิต คือ เครื่องจักรในการผลิตและเครื่องจักรในการบรรจุเกิน  100 และ 90  ชั่วโมง
ตามลําดับ 
 เม่ือไดสมการดังกลาวขางตนแลวสามารถตัดสินใจและแกปญหาดวยวธิีการตางๆดังนี้ 
 1. การใชสมการพีชคณิต 
 2. การใชกราฟ 
 3. การใชซิมเพลก็ซ 
ในกรณีของตวัอยางนี้กิจการอาจจะเลือกตัดสินใจดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งไดทุกวธิี  
 1. การใชสมการพีชคณิต ผูตัดสินใจจะตองทําอสมการดังกลาวใหเปนสมการแลว
แกปญหาโดยหาคา A   และ  B   ดังนี ้

 
2  A + 4  B = 100 …………(1) 
3  A + 2  B = 90 …………(2) 
6  A + 4  B = 180 …………(3) 
4  A   = 80  
A     = 20  
  2  B = 90-(3 x 20)  
  B = 15  
      

  
 คําตอบที่ไดคือผลิต  A จํานวน 20 หนวย และ  B จํานวน 15 หนวยจะไดกําไรสูงสุด
คือ (35 x 20) + (50 x 15) = 1,450  บาท และใชชั่วโมงการผลิต  80  ชั่วโมง  ชั่วโมงในการ
บรรจุทั้งหมด  90  ชั่วโมง  ซึ่งเปนคําตอบที่เปนไปไดเพราะเปนไปตามขอจํากัด 
 การตัดสินใจดวยวิธีนี้เปนการตัดสินใจอยางงาย  ๆ  แตคอนขางจะมีขอจํากัดเพราะ
การแกสมการจะทําไดเม่ือตัวที่ไมทราบคา (unknown)  มีจํานวนเทากับสมการเทานั้น หากตัวที่
ไมทราบคามีมากกวาหรือนอยกวาสมการที่มีอยูก็จะเกิดปญหาในการแกสมการ 

 
 2. การใชกราฟ  ผูตัดสินใจตองทําอสมการใหเปนสมการดังวิธีสมการพีชคณิตแลว
จากเสนปจจัยการผลิตแตละชนิดบนกราฟ โดยสมมติวาแกนแตละเสนแทนสินคาแตละชนิด  
ดังภาพที่ 8.3  สมมติใหแกนนอนเปน  A  และแกนตั้งเปน  B 
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ภาพที่  8.3  กราฟแสดงปจจัยการผลิต 
 
  วิธลีากเสนทาํไดโดยสมมติใหสินคาชนดิหนึ่งเปนศูนย  และดูวาจะผลติอีกชนิดหนึ่ง
ไดกี่หนวย  ดังนี้ 
  เสนเครื่องจักรในการผลติ  :    A   = 0 , B     = 25 
         B   = 0 , A     = 50 
  เสนเครื่องบรรจุ  :     A   = 0 , B     = 45 
         B   = 0 , A     = 30 
 

 เม่ือลากเสนทั้งสองแลวจะพบวาเสนทั้งสองตัดกันที่จุดหนึ่ง  โดยปกติจุดตัดนี้มักจะ
เปนจุดที่ทําใหผลิตไดกําไรสูงสุด  แตอยางไรก็ดีพ้ืนที่ใตบริเวณเสนทั้งสองตัดกันหรือพ้ืนที่แรเงา   
ตามขอจํากัดของปจจัยการผลิตทุกชนิด  ดังน้ันการตัดสินใจเลือกคําตอบจึงอาจจะตองสํารวจ
จุดตัดแตละจุดแลวเปรียบเทียบกําไรดังนี้ 
 

จุดตัด ปริมาณ กําไร 
  A     B    A    B      A    B 

กําไรรวม 

  0    0    0    0         0        0        0  
30    0  30    0  1,050        0  1,050  
20  15  20  15     700     750  1,450  
  0  25    0  25  1,250  1,250  1,250  
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กําไรรวม  1,450  บาท  เปนกําไรสูงสุดที่เกิดจากการผลิต  A จํานวน  20  หนวย  และ  B 
จํานวน 15  หนวย  การตัดสินใจดวยกราฟและสมการพีชคณิต  จะใหผลสอดคลองกัน 
อยางไรก็ดี  การหาจุดตัดโดยใชกราฟ มีขอจํากัดที่รูปกราฟนั้นแสดงใหเปนถึงภาพสองมิติถา
เกินกวานี้ก็ไมอาจจะใชได  จึงสามารถนําไปใชในการตัดสินใจเม่ือผลิตภัณฑที่มีอยูไมเกินสอง
ชนิดเทานั้น 
  3. การใชซิมเพล็กซ  จากตัวอยาง 8.7  นอกจากการหาคําเฉลยโดยวิธีการใช
สมการพีชคณิต และการใชกราฟดังที่แสดงมาแลวขางตน  ยังสามารถหาคําเฉลยไดโดยวิธี       
ซิมเพล็กซ (simplex)ไดอีกวิธีหนึ่งดังนี้ 
  สมการเปาหมาย 
   Max. Z =        35A + 50B 
  ขอจํากัด 
  ชั่วโมงการผลติ    :   2A + 4B ≤  100 
  ชั่วโมงการบรรจุ   :   3A + 2B ≤   90 
             A, B    0 ≥

 
 

  ขั้นที่ 1 จัดโปรแกรมเชิงเสนใหอยูในรูปมาตรฐานโดยให S1 และ S2 เปนตัวแปร
สวนขาด (slack variable) ที่เพ่ิมเขามาเพื่อทําใหเง่ือนไขบังคับหรือขอจํากัดอยูในรูปของสมการ 
ดังนี้ 
    Max.Z  =   35A + 50B + OS1 + OS2 
   ขอจํากัด 
    ชั่งโมงการผลิต   :   2A + 4B + S1  =  100 
    ชั่วโมงการบรรจุ  :   3A + 2B + S2  =    90 
       A, B, S1, S2    ≥     0 
 
   ขั้นที่ 2 สรางตารางผลลัพธเบื้องตน 

  Cj 35 50 0 0   
แถว C6 เบลิส A B S1 S2 ผลลัพธ อัตราสวน 
R1 0 Si 2 4 1 0 100 100/4 = 25 
R2 0 S2 3 2 0 1 90   90/2 = 45 
  Zj 0 0 0 0 00  
  Cj - Zj 35 50 0 0   
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   แถวนอน Cj   คือ  สัมประสิทธิ์ของตัวแปรตาง ๆ  ในฟงกชนั 
       วัตถุประสงคในที่นี้  คือ กําไรตอหนวย 
   แถวตั้งเบลิส  คือ   ตัวแปรมูลฐาน ไดแก  S1 และ S2

   แถวตั้ง ผลลพัธ คือ   คาทางขวามือของสมการขอจํากัด 
   แถวตั้ง Cb    คือ  สัมประสิทธิของตัวแปรมูลฐานในฟงกชนั 
        วัตถุประสงคซึ่งเปนศูนยทัง้สองตัว 
   แถวตั้ง A,B,S1,S2   คือ  สัมประสิทธิของ A,B,S1 และ S2  ในสมการ 
        ขอจํากัดตาง ๆ  ตามลําดับ 
   แถวนอน Z  คือ ตนทุนคาเสียโอกาสที่เสียไปตอหนวย 
   แถวนอน Cj–Zj คือ   กําไรสุทธติอหนวย 
การคํานวณคา Zj  ของตัวแปรตางๆ มีวธิกีารดังนี้ 
   Zj ของ  A  = 0(2) + 0(4)   =  0 
   Zj ของ B  = 0(4) + 0(2)  =  0 
   Zj ของ S1  = 0(1) + 0(0)   =  0 
   Zj ของ S2  = 0(0) + 0(1)   =  0 
   Zj ของกําไรรวม =   0(100) + 0(90)  = 0  
   คา  Cj–Zj   ไดมาจากการนําคา Zj ที่คํานวณไดหักออกจากคา Cj ในแถว
นอนบนสุด 
  ขั้นที่ 3 ตรวจสอบผลลัพธวาเหมาะสมแลวหรือไม  โดยการพิจารณาคา Cj–Zj   
ในกรณีปญหาการหาคาสูงสุด (maximize) 
    ถาคา Cj–Zj เปนลบและศูนยหมดทุกคาแสดงวาผลลัพธที่มีอยูนั้น
เหมาะสมแลว  จากตารางเบื้องตนยังมีคา Cj–Zj    ที่เปนอยู ไดแก คา Cj–Zj    ของ A  และ  B  
เปน 35  และ 50 ตามลําดับ 
  ขั้นที่ 4  เลือกตัวแปรที่มีคา  Cj–Zj  เปนบวกมากที่สุดเปนตัวแปรเขา คือ  B 
  ขั้นที่ 5  คํานวณอัตราสวนระหวางคาผลลัพธ กับสัมประสิทธขิอง B ในขอจํากัด
ที่ 272 จากการเปรียบเทียบอัตราสวนทีค่ํานวณได อัตราสวนต่ําสดุคือ 100/4 = 25 ซึ่งมี  S เปน 
ตัวแปรมูลฐาน  ดังนั้น S1 จะถูกนําออกจากเบลิส เรยีกวา ตวัแปรออก 
  ขั้นที่ 6 เปลี่ยนเบลิสคือนํา B เขามาแทนที่ S1 ในเบลสิ และสรางตารางชุดใหม 
โดยมีหลักคือ จะทําตวัเลขที่เปนจุดหลักใหเปน 1 และทําสัมประสทิธิต์ัวอ่ืนในแถวตั้ง B ใหเปน 
0 โดยจะเริ่มการคํานวณที่แถว R1 กอนแลวจึงคํานวณตัวเลขในแถว R2 คา Zj และคา Cj–Zj  ได
ตารางผลลัพธชุดใหมดังตารางชุดที่  2 
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ตารางผลลัพธชุดที่ 2 
  Cj 35 50 0 0   
 Cb เบลิส A B S1 S2 ผลลัพธ อัตราสวน 
R1 = R1/4 50 Si 1/2 1 1/4 0 25 25/1/2 = 50 
R2 = R2-2R1 0 S2 2 0 -1/2 1 40   40/2 = 20 
  Zj 25 50 12.5 0 1,250  
  Cj - Zj 10 -50 -12.5 0   
  
   คํานวณคา Zj ที่แสดงในตารางไดดังนี้ 

   Zj  ของ A   =   50 (
2
1 ) + 0(1)       =  25 

   Zj ของ B  =   50(1) + 0(0)          =  50 

   Zj ของ S1  =  50 (
4
1 ) + 0 (

2
1 )      =  12.5 

   Zj ของ S2  =  50 (0) + 0 (1)         =  0 

   Zj ของกําไรรวม =  50(25) + 0(40)     =  1,250 
 
 ตรวจสอบผลลัพธชุดที่ 2 นี้วาเหมาะสมหรือไม คือการยอนกลับไปทําขั้นตอนที่ 3 
โดยใชหลักเกณฑที่ไดกลาวมาแลว  คือการพิจารณาคา Cj–Zj  จะเห็นวายังมีคา Cj–Zj เปนบวก 
อยูแสดงวาเราสามารถพัฒนาผลลัพธชุดนี้ไดอีก และคา Cj–Zj    ของ A เพียงคาเดียวที่มีคาเปน
บวกคือ + 10 จึงเลือก A เปนตวัแปรเขา คํานวณอัตราสวนได 50,20 ตามลําดับ  จากอัตราสวน
ที่คํานวณได เลือก S2 เปนตัวแปรออกแลวคํานวณตัวเลขใหมไดเปนตารางผลลพัธชุดที่ 3 
 
ตารางผลลัพธชุดที่ 3 
  Cj 35 50 0 0   
แถว Cb เบลิส A B S1 S2 ผลลัพธ  
R1 = R1- ½ R2 50 B 0 1 3/8 -1/4 25   
R2 = R2/2 35 A 1 0 -1/4 1/2 20   
  Zj 35 50 10 5 1,450   
  Cj - Zj 0 0 -10 -5    
 จากตารางผลลัพธชุดที่ 3 คา  Cj–Zj เปนลบและเปนศูนยหมดทกุคา  แสดงวาได
ผลลัพธที่ดีที่สดุแลว อานผลลัพธจากตารางการคํานวณไดดังนี้ 
 A       =    20 หนวย  B     =   15  หนวย 
 S1  =      0 หนวย  S2     =     0  หนวย 
 กําไรรวม (Max.Z)     =    1,450  บาท 
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 เม่ือแกปญหาน้ีแลว  หากพบวายังมีปญหาอ่ืน ๆ เกิดขึ้นอีก   ผูตัดสินใจก็ยังอาจจะ
วิเคราะหปญหาตอไปไดดังตัวอยางเชน 
 1. ปริมาณการขายจํากัด สมมติวาเม่ือกิจการตัดสินใจผลิต A 20 หนวย และ B        
5 หนวย เพ่ือที่จะใหไดกําไรสูงสุด 1,450 บาท ฝายการตลาดไดสํารวจตลาดแลวแจงใหทราบวา
ความตองการสินคา A  มีเพียง 18 หนวย  ดังน้ันคําตอบของการผลิตสินคา A  และ  B   20  
และ 15 หนวย ตามลําดับยอมเปนไปไมได เพราะฝายการตลาดไมสามารถขายสินคา A ตามที่ระบุ 
ดังนั้นแผนการผลิตจําเปนตองเปลี่ยนไป  โดยผลิต  A 18 หนวย  ตามปริมาณการขาย และดูวา
ปจจัยการผลิตที่มีอยูสามารถที่จะผลิตไดกี่หนวย ซึ่งคําตอบที่จะหาไดโดยการลากเสนขอจํากัด
ของการขาย A  ขึ้นอีกเสนหน่ึงดังที่จะเขียนเปนอสมการไดดังนี้ 
 

 A     ≤     18      และกราฟจะเปลี่ยนไปดังนี้ 
             
 

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60

A หนวย

B หนวย

(16,18)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  8.4  กราฟแสดงปจจัยการผลิต 
 
จากภาพที่ 8.4 จะเห็นวาพืน้ที่แรเงาเปลีย่นไป  จุดตัดที่ตองนํามาพิจารณามี  3  จุด  ดังนี้ 
 

จุดตัด ปริมาณ กําไร 
A B A B A B 

กําไรรวม 

0 25 0 25 0 1,250 1,250 
18 16 18 16 630 800 1,430 
18 0 18 0 630 0 630 
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 จุดที่ใหกําไรสูงสุดคือ  A 18  หนวย  และ B  16  หนวย  ไดกําไร  1,430  บาท  ซึ่ง
ความจริงแลวการพิจารณาเปรียบเทียบอาจจะตัดจุด  A  18 หนวย  และไมผลิต  B  เลย  ออก
เสียตั้งแตแรกเพราะอยางไรก็ตองไดกําไรนอยกวา  B  16  หนวยอยางแนนอน  อยางไรก็ดีการ
ผลิตในอัตราน้ี  ปจจัยการผลิตซ่ึงเปนเครื่องบรรจุไมไดมีขอจํากัดใด ๆ เพราะใชเครื่องบรรจุไม
เต็มที่  ชั่วโมงการทํางานยังเหลืออยูอีก  4  ชั่วโมง  ซึ่งฝายบริหารอาจนําปญหานี้ไปตัดสินใจตอ
เพ่ือประหยัดตนทุน  โดยนําชั่วโมงที่เหลือของเครื่องบรรจุไปใชงานในรูปอ่ืน ๆ เชน  รับจาง
บรรจุ  หรือลดกําลังการผลิตของเครื่องจักรใหเทากับความตองการ เปนตน 
 2. การเพิ่มหรือลดปจจัยการผลิต ฝายบริหารอาจจะสนใจที่จะทราบวาการเพิ่มหรือ
ลดหนวยของปจจัยการผลิตที่มีจํากัดและมีผลกระทบตอกําไรของกิจการอยางไร ดังตัวอยางของ
ปริมาณการขายจํากัด    ทําใหเครื่องบรรจุมีชั่วโมงทํางานเหลืออยู  4  ชั่วโมง  ฝายบริหารยอม
จะตองทราบวาการใชเครื่องบรรจุไมเต็มที่ดังที่เปนอยูทําใหกําไรลดลงไปชั่วโมงละเทาไร  ซึ่ง
ความจริงแลว  ชั่วโมงบรรจุที่เหลืออยูนี้สามารถนําไปผลิต  B  ไดอีก 2 หนวย  แตจะมีผลทําให
เครื่องจักรในการผลิตตองทํางานถึง  108  ชั่วโมง  ซึ่งเกินกําลังการผลิตที่มีอยู  ในกรณีเชนนี้
ฝายบริหารอาจจะตัดสินใจวาถาจะเพิ่มชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักร ที่ใชในการผลิตอีก 
8  ชั่วโมง นั้นจะสามารถทําไดหรือไม  และถาทําไดจะมีผลอยางไร  ในปญหานี้อาจจะพิจารณา  
ตัดสินใจไดงายขึ้น  ถาหากสรางเสนเครื่องจักรในการผลิตเสนใหมที่มีปริมาณการทํางาน 108  
ชั่วโมง ดังในภาพที่  8.5 

 
 

          หนวย 
           B  
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                      (18, 18) 
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ภาพที่  8.5  กราฟแสดงปจจัยการผลิตที่เปลีย่นแปลง 
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 จากภาพสังเกตไดวาเสนเครื่องบรรจุยังคงเปนเสนเดิม สวนเสนเครื่องจักรในการผลติ
สูงขึ้นเหนือเสนเดิมทําใหพ้ืนที่แรงงานเปลี่ยนไปเล็กนอย  เพราะจุดที่ผลิต   A  และ  B  (0, 25)  
เปลี่ยนเปน (0, 27)  คือผลิต  B  เพ่ิมขึ้น 2 หนวย  ซึ่งจะมีผลทําใหกําไรเพิ่มขึ้น 100  บาท  คือ
กิจการผลิต  B  27หนวย  ไดกําไร 1,350  บาท  และจุดตัดเดิมอยูที่  A  และ  B  (20, 15)  
เปลี่ยนเปน (18, 18)  นั่นคือลดปริมาณการผลิต  A  ลง 2 หนวยและผลิต  B เพ่ิมขึ้น  3  หนวย  
กิจการก็จะไดกําไรลดลงจากการผลิต  A 70 บาท  และไดกําไรจากการผลิต  B สูงขึ้น 150  บาท 
สรุปแลวไดกําไรสูงขึ้น 80 บาท ซึ่งการเพิ่มกําลังการผลิตโดยเพิ่มชั่วโมงเดินเครื่องจักรที่ใชในการ
ผลิต  8  ชั่วโมงจะมีผลทําใหกิจการไดกําไรเพิ่มขึ้น  80  บาท   ซึ่งการเพิ่มกําลังการผลิตโดย
เพ่ิมชั่วโมงเดินเครื่องของเครื่องจักรที่ใชในการผลิต 8 ชั่วโมงจะมีผลทําใหกิจการไดกําไรเพิ่มขึ้น  
80  บาท  หรือไดกําไร  1,530  บาท  (1,450  บาท  จากจุดตัดเดิม  +  80  บาท)  ดังน้ันจึง
กลาวไดวาการเพิ่มกําลังการผลิตของเครื่องจักรที่ใชในการผลิต  1  ชั่วโมง  จะมีผลทําใหกิจการ

ไดกําไรเพิ่มขึ้น  10  บาท  (80 ÷ 8)  ในทางตรงกันขามถาลดชั่วโมงเครื่องจักรลง  1  ชั่วโมง  
ก็จะเกิดตนทุนเสียโอกาส  10  บาท  ตนทุนเสียโอกาสหรือกําไรที่ไดเพ่ิมขึ้นจากการลดหรือเพ่ิม
หนวยของปจจัยการผลิตเชนน้ีเรียกวา ราคาเงา (shadow  price)   
 3. การเปลี่ยนแปลงราคาขายหรือการเปลี่ยนแปลงตนทุนผันแปร ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงราคาสินคาหรือเปลี่ยนแปลงตนทุนผันแปรจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงกําไรสวนเกิน 
และในกรณีที่กิจการมีปจจัยการผลิตที่จํากัดหลายชนิด การเปลี่ยนแปลงกําไรสวนเกินของสินคา
ชนิดใดชนิดหนึ่งยอมมีผลกระทบตอแผนการผลิตสินคาของกิจการ  ตามตัวอยางของการผลิต  
A  และ  B  สมมติวาความตองการสินคาในตลาดไมมีขอจํากัด และราคาขายของ A ลดลง 3  บาท  
ทําใหราคาขายใหมเทากับ  82  บาท  กําไรชดเชยตนทุนคงที่ตอหนวยก็จะเหลือเพียง  32  บาท  
ในกรณีเชนน้ีการตัดสินใจผลิตสินคาอาจจะเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวากําไรสวนเกินที่ลดลง
มีผลทําใหการผลิตและขายสินคาอีกชนิดหนึ่งคือ  B  ไดรับผลกระทบหรือไมจากขอมูลขั้นตน  
จะเห็นวาถากิจการเลือกผลิต  A  และ  B  20  และ 15  หนวยตามลําดับ  กิจการจะไดกําไร  
(20 x 32)  + (15 x 50)  = 1,390  บาท  แตถาผลิต  B  อยางเดียว  25  หนวย  จะไดกําไร  
1,250  บาท  ดังน้ันถา   ราคาขาย  A  ลดลง  3  บาท  กิจการยังคงตัดสินใจเชนเดิม  ปญหา
ของเรื่องน้ีอยูที่กําไรสวนเกินของ  A  จะลดลงมากนอยเพียงไร  กิจการจึงจะตองหยุดผลิต  A  
และใชปจจัยที่มีอยูไปผลิต  B  แทน  กรณีเชนน้ีอาจจะคํานวณไดโดยสมมติวากําไรที่จะทําให
การผลิต  A  และ  B  มีผลเหมือนกัน  เทากับ X แลว แทนคาในสมการเปาหมาย  ดังนี้  

 
 ผลิต  A  และ  B  (20 , 15) : (X x 20)  +  (50 x 15) 
 ผลิต  A  และ  B  ( 0 , 15) :         (50 x 25) 
แลวใหสมการทั้งสองเทากัน 
 20 X + 750   = 1,250 
 X     =     20 
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แสดงวาถาราคาของ  A  ลดลงจนทําใหกําไรสวนเกินเทากับ  20  บาท  กิจการจะเลือกผลิต  A  
20  หนวย  และ  B  15  หนวย  หรือผลิต  B  25  หนวย  ก็จะไดกําไร  1,250  บาท  เทานั้น 
แตถาราคาขายลดลงหรือตนทุนผันแปรสูงขึ้นจนทําใหกําไรสวนเกินของ A ต่ํากวา  20  บาท  
แลวกิจการจะตองผลิต  B  แทน 
 ในทํานองเดียวกัน  อาจจะคํานวณดวยวา  กําไรของ B จะลดลงเทาไรกิจการจึงควร
ผลิต  A  แทนการผลิต  B  การคํานวณปญหานี้ก็จะทําไดโดยใหสมการเปาหมายในการผลิต  A  
และ B  เทากับการผลิต  A  เพียงอยางเดียว  30  หนวย  ดังนี้ 
 
 (20 x 35)  +  (15  x  X) = 30  x  35 
 15 X    = 1,050 – 700 
 

 X     =  
 

      = 23.33 

350 

15 

ซึ่งแสดงวาถา B ใหกําไรสวนเกินต่ํากวา  23.33  บาท  หรือลดลง  26.67  บาท  ก็ควรจะหยุด
ผลิต  B  และไปผลติ  A  แทน 
 ในทางตรงกันขามฝายบริหารอาจจะพิจารณาวาถา  B  ใหกําไรสูงกวาเทาไร  กิจการ
จึงไมสมควรผลิต  A  ก็อาจคํานวณปญหาโดยใหสมการเปาหมายในการผลิต B เพียงอยางเดียว     
25  หนวย  เทากับการผลิต  A  และ  B 
 25 X    = (20 x 35)  +  (15 x X) 
 10 X    = 700 
  X     = 70 
 
สรุปไดวา  ถา   B  ใหกําไรตอหนวยสูงกวา  70  บาท  กิจการก็ไมควรผลิต  A  และ  B  ให
กําไรต่ํากวา  23.33  บาท  กิจการก็ไมควรผลิต  B   
  7.2 กรณีมีปจจัยการผลิตหลายชนิดที่มีอยูจํากัด  ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
หาสัดสวนการผลิตใหเหมาะสมในกรณีมีการผลิตมากกวา 1  ผลิตภัณฑภายใตสภาวการณที่มี
ปจจัยการผลิตหลายชนิดที่มีอยูจํากัด (multiple scarce  resources) หลายบริษัทในปจจุบัน    
ไมสามารถผลิตผลิตภัณฑไดตามแผนที่วางไว  เน่ืองจากมีปจจัยการผลิตจํากัด  เชน ชั่วโมง
เครื่องจักร  ชั่วโมงแรงงาน  จํานวนวัตถุดิบ  เปนตน  ซึ่งฝายบริหารตองทําการตัดสินใจหา     
สัดสวนการผลิตของ ผลิตภัณฑแตละชนิด  (product mix)  ใหเหมาะสมที่สุดภายใตปจจัยการ
ผลิตที่มีจํากัดเพื่อกอใหเกิดกําไรที่สูงที่สุดแกกิจการ 
 จากหัวขอที่แลวไดกลาวถึงกรณีมีปจจัยการผลิตเพียงชนิดเดียวที่มีอยูอยางจํากัด ซึ่ง
ในทางปฏิบัติแลวโดยสวนมากบริษัทจะมีปจจัยการผลิตที่มีอยูอยางจํากัดมากกวา 1 ชนิด  ดังน้ัน  
ฝายบริหารตองทําการตัดสินใจในการคํานวณหาสัดสวนการผลิตของผลิตภัณฑแตละชนิด    
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ภายใตปจจัยการผลิตที่มีอยูอยางจํากัดที่มากกวา 1 ชนิด ซึ่งการตัดสินใจหาสัดสวนการผลิตที่
เหมาะสมโดยมีปจจัยการผลิตหลายชนิดที่มีอยูจํากัดนั้นสามารถคํานวณไดหลายวิธีเชน  โดยใช
เครื่องมือทางคณิตศาสตรมาใช  คือ  โปรแกรมเสนตรง  (linear programming)  สําหรับขั้นตอน
การคํานวณหาสัดสวนการผลิตที่เหมาะสมโดยใชโปรแกรมเสนตรงมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. แจกแจงตัวแปรที่ใชในการตัดสินใจ 
 2. กําหนดสมการแสดงวัตถุประสงคหลักของกิจการ (objective  function) จะมีได      
2  แบบ  คือ  สมการแสดงคาสูงสุด  (maximize)  และสมการแสดงคาต่ําสุด  (minimize) 
 3. เขียนสมการแสดงขอจํากัดของปจจัยการผลิตแตละชนดิ  (constraints) 
 4. ใสขอมูลทั้งหมดลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งเรียกหลักการนี้วา วิธีซิมเพล็กซ 
(simplex method)  โดยคอมพิวเตอรจะคํานวณหาสัดสวนการผลิตที่เหมาะสม ภายใตปจจัย
การผลิตที่มีอยูอยางจํากัดทั้งหมด นอกจากนี้ ในการใชวิธีซิมเพล็กซนี้ผลลัพธที่ออกมาจะบอก
ขอบเขตมากและนอยที่วัตถุประสงคและจํานวนปจจัยการผลิตจะเปลี่ยนแปลงไปไดโดยไมทําให
สัดสวนการผลิตเปลี่ยนแปลงไป 
 ในขั้นตอนนี้นอกจากจะแกสมการโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  ถาผลิตภัณฑของกิจการ    
มีเพียง 2  ชนิดแลวการแกสมการอาจใชการแกสมการหรืออาจใชการวาดกราฟเพื่อแกสมการได    
ตัวอยางขางลางนี้แสดงการคํานวณหาสัดสวนการผลิตที่เหมาะสม 
 
ตัวอยางที่  8.8  แสดงการตัดสินใจหาสัดสวนการผลติของผลิตภัณฑ  2  ชนิด  โดยมีปจจัย 
การผลิตหลายชนิดที่มีอยูอยางจํากัด  จากขอมูลที่เกี่ยวของ  รวบรวมไดดังนี้ 
 
       ผลิตภัณฑจาน  ผลิตภัณฑชาม 
กําไรสวนเกินตอหนวย  (บาท)          100    60  
ชั่วโมงเครื่องจักรที่ใชในการผลิตตอหนวย  (ชั่วโมง)        4      8 
ชั่วโมงแรงงานที่ใชในการผลิตตอหนวย  (ชั่วโมง)           5      2 
 

โดยมีปจจัยการผลิตจํากัดตอเดือนดังนี้  
       ชั่วโมงเครื่องจักร ชั่วโมงแรงงาน 
             (ชั่วโมง)                (ชั่วโมง) 
ปจจัยการผลติ :  ตอเดือน          1,000         600 
 
จากขอมูลขางตนสามารถแสดงขั้นตอนการคํานวณหาสัดสวนการผลิตไดดังนี ้
ข้ันตอนที่  1 แจกแจงตัวแปรที่ใชในการตัดสินใจ 
  กําหนดให X = จํานวนหนวยผลิตของผลติภัณฑจาน 
     Y = จํานวนหนวยผลิตของผลติภัณฑชาม 
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ข้ันตอนที่  2 กําหนดสมการวัตถุประสงค  (objective function) 
  จากขอมูลขางตนวตัถปุระสงคคือการทํากําไรใหสูงที่สดุ  ดังนั้นตองใชกําไร 
 สวนเกินตอหนวยมาเปนตวักําหนด 

  objective : maximize Z  =  100X + 60Y 

ข้ันตอนที่  3 กําหนดสมการขอจํากัดของปจจัยการผลติทุกชนิด 

  ขอจํากัดชั่วโมงเครื่องจักร  4X + 8Y ≤ 1,000 

  ขอจํากัดชั่วโมงแรงงาน  5X + 2Y ≤    600  

  จะเห็นวาในการแสดงสมการขอจํากัดนั้น เราจะใชจํานวนของปจจัยการ
ผลิตที่แตละผลิตภัณฑตองใชในการผลิต  และเม่ือนํามารวมกันแลวตองนอยกวา
หรือเทากับจํานวนปจจัยการผลิตที่มีอยูของปจจัยการผลิตแตละชนิด 

ข้ันตอนที่  4 แกสมการโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปหรือโดยการคํานวณแกสมการเองหรือโดยใช 
  กราฟ 
 
 ในตวัอยางนี้เนื่องจากมีผลิตภัณฑเพียง 2 ชนิดในที่นี้จะขอยกตวัอยางการแกสมการ   
โดยวิธีการแกสมการและโดยวิธีการใชกราฟดังนี้ 
 
 1. วิธีการแกสมการ 
  นําสมการแสดงขอจํากัดของปจจัยการผลิตมาคํานวณหาคา  X  และ  Y 
 

  4X + 8Y   ≤ 1,000   ………………..(1) 

  5X + 2Y   ≤    600   ………………..(2) 
(1) X 5 : 20X + 40Y  = 5,000   ………………..(3) 
(2) X 4 : 20X +  8Y  = 2,400   ………………..(4) 
(3) – (4) : 32Y    = 2,600 
  Y    = 81.25 
  4X + 8Y   = 1,000 
  4X + 8 (81.25)  = 1,000 
  4X    = 1,000 – 650 
 

  X    = 
 

  X    = 87.50 
4

650-1,000

  ดังนั้นจะไดจุด  (X,Y) = (87.50 , 81.25) 
    Max. Z   = 100X + 60Y 
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      = 100 (87.50) + 60 (81.25) 
      = 8,750 + 4,875 
      = 13,625  บาท 
 
 ดังน้ัน จากการคํานวณหาสัดสวนการผลิตที่เหมาะสมนั้นตามวิธีการแกสมการจะพบวา 
คําตอบสัดสวนการขายที่ดีที่สุดที่เกิดกําไรสูงสุดคือจุด  (87.50 , 81.25)  แตการผลิตตองเปน 
จํานวนเต็มดังนั้นควรจะผลิต  X  เทากับ  88  หนวย  และควรจะผลิต  Y  เทากับ  81  หนวยจะ
ทําใหเกิดกําไรสูงสุดจาก  Max. 100X + 60Y  แทนคาได  (100 X 88) + (60 X 81) ไดกําไร
เทากับ 13,660  บาท  โดยอยูภายใตขอจํากัดของปจจัยการผลิตหลายชนิดที่มีอยูอยางจํากัด 
 
 2. วิธีการใชกราฟ  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นที ่ 1  นําสมการแสดงขอจํากัดของปจจัยการผลิตแตละชนิดของทุกสมการ
มาพลอต (plot)  ลงในกราฟโดยสมมติใหการผลติภัณฑชนิดที่ 1 เปนศูนย แลวจะไดผลติภัณฑ
ชนิดที่  2 เทาไรก็พลอต (plot) จุดลงบนแกน X หรือ Y หลังจากนั้นก็สมมติใหการผลิตผลติภัณฑ
ชนิดที่ 2 เปนศูนย แลวจะไดผลติภัณฑชนิดที่ 1 เทาไร ก็ plot  จุดลงบนแกน X หรือ Y ที่
เหลืออยูแลวจึงลากเสนเชื่อมจุดบนแกน X และจุดบนแกน Y ก็จะเสนแสดงขอบเขตของสมการ
ปจจัยการผลติที่มีอยูอยางจํากัด 
  ขั้นที่  2  ระบายสีแสดงขอบเขตของปจจัยการผลิตแตละสมการที่มีเน้ือที่ ซอนกัน 
  ขั้นที่  3  นําจุดทุกจุดที่อยูตรงมุมเน้ือที่แสดงขอบเขตที่สมการปจจัยการผลิตมี
เน้ือที่ซ้ําซอนกันมาแทนคาลงในสมการวัตถุประสงค    โดยขึ้นกับวัตถุประสงควาเปนการหา
คาสูงสุด  (Max.) หรือคาต่ําสุด (Min.) โดยคําตอบที่ไดจะตองเปนจุด (X,Y) ที่อยูตรงมุมใดมุม
หนึ่งของขอบเขตเนื้อที่ของปจจัยการผลิต 
 
 จากขอมูลขางตนสามารถคาํนวณหาสัดสวนการผลติโดยใชกราฟไดตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. สําหรับการพลอต plot กราฟแสดงเสนสมการปจจัยการผลิตของชั่วโมงเครื่องจักร
ทําไดดังนี้ 

  จาก  4X + 8Y  ≤ 1,000 

  ดังนั้นถา  X = 0 ; Y ≤ 125 

   Y = 0 ; X  ≤ 250 
  เม่ือไดจุด  (X,Y)  ของแตละสมการก็จะนํามา  plot  เปนสมการแสดงเสนปจจัย
การผลิตไดดังแผนภาพ 
 

 2. สําหรับการพลอต (plot)  กราฟแสดงเสนสมการปจจัยการผลิตของชั่วโมงแรงงาน
กระทําได ดังนี้ 
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  จาก  5X + 2Y  ≤ 600 

  ดังนั้นถา  X = 0 ; Y ≤ 300 

  Y = 0 ; X  ≤ 120 
 
 เมื่อไดจุด  (X,Y)  ของแตละสมการก็จะนํามา  plot  เปนสมการแสดงเสนปจจัย
การผลิตได ดังแผนภาพ  จากนั้นก็จะลากเสนแสดงขอบเขตที่ซอนกันของสมการ  ปจจัยการผลิต
แตละเสนแลวจึงนําจุด  (X,Y)  ที่มุมของทุกมุมในเสนขอบเขตมาแทนคาลงในสมการวัตถุประสงค  
จุดใดของ  (X,Y)   ใหคาตามจุดประสงคคือกําไรสูงสุด   ถือวาจุด   (X,Y)  นั้นคือคําตอบของ
สัดสวนการผลิตของผลิตภัณฑแตละชนิดที่ดีที่สุดจากกราฟ  ขางตนไดจุด  (X,Y)  และแทนคา 
สมการวัตถุประสงค  Max. 100 X + 60 Y  ไดดังนี้ 
 1. จุด  (0 ,125)  แทนคาไดกําไร  100 (0) + 60 (125)  เทากับ  7,500  บาท 
 2. จุด  (88 , 81)  แทนคาไดกําไร  100 (88) + 60 (81)  เทากับ  13,660  บาท 
 3. จุด  (120 , 0)  แทนคาไดกําไร  100 (120) + 60 (0)  เทากับ  12,000  บาท 
 
 
          500

 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
                    
             
 

ภาพที่ 8.6  กราฟแสดงปจจัยการผลิตหลายชนิดที่มีอยูจํากัด 
  
 ดังนั้น จากการคํานวณหาสัดสวนการผลิตที่เหมาะสมนั้นทั้งวิธีการแกสมการ และ
การใชกราฟ  จะพบวาคําตอบสัดสวนการขายที่ดีที่สุดที่เกิดกําไรสูงสุดคือจุด (88,81) หนวย จะ
ทําใหเกิดกําไรสูงสุดจาก  Max. 100X + 60Y  แทนคาได  (100x88 )+ (60x81)  ไดกําไรเทากับ  
13,660  บาท  โดยอยูภายใตขอจํากัดของปจจัยการผลิตหลายชนิดที่มีอยูอยางจํากัด 
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 การตัดสินใจในแตละสถานการณขางตน จะพบวาการนําขอมูลทางการบัญชีมาใชใน
การตัดสินใจระยะสั้นมีประโยชนอยางมากตอกิจการโดยเฉพาะฝายบริหาร  ซึ่งการนําขอมูลมาใช
ในการตัดสินใจระยะสั้นน้ีเปนเครื่องมือหน่ึงสําหรับหนาที่หลักของผูบริหารอันไดแก การวางแผน
ควบคุม  การกํากับ  และการตัดสินใจ  ซึ่งวิธีการที่นิยมใชมากในการนําขอมูลทางการบัญชีมาใช
ในการตัดสินใจนั้น  คือ การวิเคราะหสวนแตกตาง  ดังน้ันจึงเปนการจําเปนที่ผูเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจตองเขาใจและสามารถแจกแจงไดวาตนทุนใดเปนตนทุนที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ 
 จากสถานการณตางๆ ที่ฝายบริหารตองทําการตัดสินใจขางตนน้ัน    จะเห็นไดวา
หลักการวิเคราะหสวนแตกตางจะเปนเทคนิคที่ฝายบริหารนิยมนํามาชวยในการตัดสินใจอยาง
มากที่สุด  อยางไรก็ตามการตัดสินใจจะถูกตองมากนอยเพียงใด  ขึ้นอยูกับความถูกตองของ   
ขอมูลทางการบัญชีซึ่งเปนปจจัยหลักที่จะทําใหการตัดสินใจมีความถูกตองและทันเวลาที่สุด    
ดังน้ัน ฝายบริหารตองใหความสําคัญกับความถูกตองและทันเวลาของขอมูลทางการบัญชี   
หลายกิจการจึงพยายามนําระบบการบันทึกบัญชีที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหมมาใชในกิจการ เพ่ือให
การรายงานผลการดําเนินงานมีความถูกตองมากที่สุด  เชน  การนําระบบตนทุนตามกิจกรรม  
มาใชคํานวณตนทุนผลิตภัณฑเพ่ือทดแทนระบบตนทุนแบบเดิม  เปนตน 
 อยางไรก็ตามฝายบริหารตองคํานึงถึงเสมอวาการตัดสินใจนั้น  นอกจากจะใชขอมูล
ทางการบัญชีซึ่งงายตอการวัดคาแลว  ฝายบริหารยังคงตองคํานึงถึงปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ อีกซึ่ง
เปนไดทั้งปจจัยคุณภาพและปริมาณ  เชน  ชื่อเสียงของกิจการ  ความสัมพันธของกิจการกับ
หนวยงานภายนอก  นโยบายของกิจการ  ความพึงพอใจของลูกคา  เปนตน 
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สรุป 
  

 ขอมูลที่จะนําไปใชในการตัดสินใจขั้นมูลฐานมักจะเปนขอมูลที่เปนตัวเลข  เชนรายได
สวนเพิ่ม  ตนทุนสวนเพิ่ม  รวมทั้งตนทุนเสียโอกาส  ตนทุนในอดีตมักจะถือวาเปนตนทุนจม   
ไมเกี่ยวของกับการตัดสินใจ  เพราะไมสามารถเปลี่ยนแปลงตนทุนเหลานั้น  ตนทุนสวนแตกตาง
ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวของกับปญหาจะตองนํามาพิจารณาไมวาตนทุนเหลานั้นจะเปนตนทุนผันแปร
หรือตนทุนคงที่ 
 ในการตัดสินใจปญหาระยะสั้นซึ่งจําเปนตองอาศัยขอมูลตนทุนไดแก  การตัดสินใจ
เกี่ยวกับการรับใบสั่งซ้ือในราคาที่ต่ํากวาปกติ  การขายหรือผลิตตอการผลิตเองหรือซ้ือจาก  
ภายนอก  การยกเลิกหรือการเพิ่มผลิตภัณฑหรือหนวยงาน  การปดโรงงานชั่วคราวและการใช
ปจจัยการผลิตที่มีอยูจํากัด  จะตองตัดสินใจ โดยพิจารณาจากตนทุนสวนเพิ่มและกําไรสวนเพิ่ม  
ตนทุนที่หลีกเลี่ยงไดและหลีกเลี่ยงไมได  ตลอดจนกําไรชดเชยตนทุนคงที่ตอหนวยของปจจัยที่มี
จํากัด  การตัดสินใจมักจะมีเปาหมายที่สอดคลองกันคือ ทําใหกิจการไดกําไรสูงสุด ปญหาเหลานี้
จะตองไมลืมคํานึงถึงปจจัยที่ไมเปนตัวเลข  ในบางกรณีการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ทําใหได
กําไรสูงสุดแตอาจจะขัดตอนโยบายของกิจการ  ขอมูลที่ไมเปนตัวเลขเปนขอมูลที่ไมควรละเลย 
 การรวบรวมขอมูลเพ่ือใหฝายบริหารไดนําไปใชในการตัดสินใจตองเปนขอมูลที่ดี ซึ่ง
ขอมูลที่ดีนั้นตองเก่ียวของกับการตัดสินใจ  มีความถูกตอง  และทันตอเวลา  สวนมากแลวการ
ตัดสินใจนั้นจะใชหลักการของการวิเคราะหสวนตางคือการใชขอมูลที่เปนตัวเลขอันไดแกรายได
และตนทุนมาคํานวณหาสวนแตกตางในแตละทางเลือก  อยางไรก็ตามในการวิเคราะหทางเลือก
นั้นฝายบริหารตองใหความสนใจกับตนทุนชนิดอ่ืนๆ อีกเชน  ตนทุนคาเสียโอกาส  ซึ่งถือเปน 
ตนทุนที่เกี่ยวของ  ในทางตรงกันขามก็มีตนทุนบางชนิดที่ไมมีผลตอการตัดสินใจ เชน ตนทุนจม  
ดังนั้น ผูที่มีหนาที่เกี่ยวของตองสามารถแจกแจงตนทุนใหไดวาตนทุนชนิดนั้นเปนตนทุนที่
เกี่ยวของกับการตัดสินใจหรือไม  อยางไรก็ตามฝายบริหารตองคํานึงถึงวาในการตัดสินใจเลือก 
ที่ดีที่สุดนั้นทางเลือกนั้นอาจจะไมใชทางเลือกที่กอใหเกิดกําไรสูงสุดเนื่องจากตองเกี่ยวของกับ
ปจจัยอ่ืนๆ  
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	กำไรส่วนเกินต่อหน่วย  (บาท)          100    60 
	ชั่วโมงแรงงานที่ใช้ในการผลิตต่อหน่วย  (ชั่วโมง)           5      2


	       ชั่วโมงเครื่องจักร ชั่วโมงแรงงาน
	             (ชั่วโมง)                (ชั่วโมง)


