
บทที่ 9 
การใชขอมูลตนทุนเพื่อการกําหนดราคา 

 
 การกําหนดราคาสินคามีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจเพ่ือใหอยูรอด  และมีกําไร
เพียงพอ  ผูบริหารจะตองตัดสินใจกําหนดราคาเพื่อใหครอบคลุมตนทุนทั้งหมดและมกีาํไรสวนเกนิ
พอที่จะตอบแทนใหกับเงินลงทุน ดังนั้นผูบริหารตองอาศัยขอมูลจากหลายฝาย เชน  ฝายการผลิต 
ฝายบัญชีและการเงิน ฝายการตลาดและฝายวิจัย เปนตน นอกจากนี้ อาจตองใชความรูทาง
เศรษฐศาสตรเขามาใชรวมกัน การกําหนดราคาสินคาจึงเปนเรื่องที่ยุงยาก  ผูบริหารตองมีขอมูล
และปจจัยที่ เกี่ยวของซึ่งอาจไมใชตัวเลข   รวมทั้งผูบริหารตองมีประสบการณ ความรู         
ความสามารถ  และขอมูลที่เกี่ยวของ เชน กําลังการผลิต  ระดับการผลิต  สวนผสมของผลผลิต  
ตนทุนการผลิต   ตนทุนการจัดจําหนาย   ตนทุนของเงินลงทุน   ฐานะการเงินของกิจการ  
ลักษณะของสินคา ลักษณะของอุตสาหกรรมรวมทั้งปจจัยภายนอก ไดแก ภาวะการณแขงขัน  
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และปจจัยที่ทําใหสินคามีความแตกตางกัน 
 

แนวคิดในการกําหนดราคาจากขอมูลตนทุน 
 วิธีการกําหนดราคาสินคาโดยใชขอมูลตนทุนเปนเกณฑในการกําหนดราคาสินคา 
การตั้งราคาจะกระทําโดยบวกสวนเพิ่มที่กิจการตองการเขาไปในตนทุนที่กิจการคํานวณไดตาม
หลักเกณฑหรือวิธีการที่กําหนด ซึ่งจํานวนเงินที่กิจการไดบวกเพิ่มเขาไปในตนทุนเพ่ือกําหนด
เปนราคาขายนั้นปกติเปนการบวกดวยสวนเพิ่มเขาไปในตนทุนก็จะทําใหไดราคาสินคาที่
ตองการ และขอควรพิจารณาก็คือสวนเพ่ิมที่ตองการเพิ่มเขาไปกับตนทุน   ซึ่งตนทุนนั้นจะ
หมายถึงตนทุนในลักษณะใด ตนทุนจริง หรือตนทุนมาตรฐาน และเปนตนทุนที่คํานวณไดจาก
วิธีตนทุนเต็ม หรือวิธีตนทุนผันแปร 
 ในธุรกิจที่ผูกขาดสามารถกําหนดราคาขายที่กอใหเกิดกําไรสูงสุดได  โดยการ
พิจารณาถึงปริมาณขาย ณ ระดับราคาตางๆกันและเลือกกําหนดราคาที่กอใหเกิดกําไรสูงสุด 
เชน กิจการแหงหนึ่งซึ่งไดประมาณราคาขายและปริมาณของสินคาที่จะขายไดดังตารางที่ 9.1  
ตารางที่  9.1  ปริมาณและราคาของสินคา 
ราคาขายตอหนวย ตนทุนตอหนวย ปริมาณขาย กําไร 
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ภาพที่  9.1   ปริมาณและราคาของสินคา 
 

 จากภาพที่ 9.1 แสดงใหเห็นวากิจการจะไดกําไรตอหนวยสูงสุดคือ 2.50 บาท ซึ่งกิจการ
จะขายสินคาได 3,000 หนวย และไดกําไรรวมสูงสุด  4,500 บาท เม่ือเปรียบเทียบกับกําไรรวม 
ณ ระดับการขายอ่ืนๆ ณ ปริมาณขายนี้กิจการจะมีตนทุนตอหนวย  2.50 บาท โดยตั้งราคาขาย
ไว 4.00 บาท ดังน้ันราคาขายที่เหมาะสมที่สุดซึ่งยังผลใหกิจการไดกําไรสูงสุดคือขายในราคา
หนวยละ 4.00 บาท 
 ดังนั้น  ธุรกิจประเภทที่มีการแขงขันสูงและลักษณะของสินคาใกลเคียงกันทดแทน
กันไดนั้นสภาวะของการแขงขันเปนตัวกําหนดราคาอยูแลว ธุรกิจประเภทเหลานี้จึงควรไป
คํานึงถึงตนทุนใหมาก โดยพยายามควบคุมตนทุนใหต่ํามากที่สุด ซึ่งในการกําหนดราคาของ
สินคาสวนใหญแลวควรตองสามารถชดเชยตนทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งตองรวมทั้งตนทุนผันแปร
และตนทุนคงที่  
 

ขั้นตอนการกําหนดราคา 
กิจการตางๆ มีการกําหนดราคาหลายแบบในกิจการขนาดเล็กการตั้งราคามักจะถูก

กําหนดจากเจาของกิจการหรือผูที่มีอํานาจมากที่สุด ในกิจการขนาดใหญราคาจะถูกกําหนดโดย
ผูจัดการฝาย หรือผูจัดการผลิตภัณฑ ซึ่งผูบริหารระดับสูงจะเปนผูกําหนดวัตถปุระสงคของการ
กําหนดราคา และนโยบายราคากอน และในอุตสาหกรรมที่การกําหนดราคาเปนปจจัยสําคัญจะมี
การตั้งแผนกกําหนดราคาขึ้นใหม เน่ืองจากกิจการตองกําหนดราคาสินคาในครั้งแรกตั้งแตมีการ
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พัฒนาผลิตภัณฑ หรือมีการแนะนําผลติภัณฑเขาชองทางการจําหนายใหม หรือในเขตพืน้ที่ใหม 
หรือมีการเขาประมูลสัญญาจางใหม การกําหนดราคามีขั้นตอนดังนี้(Kotler,2003, pp.609 -612) 

 
 1.   เลือกวัตถุประสงคในการกําหนดราคา   
  การเลือกวัตถุประสงคการกําหนดราคาจะชวยใหงายที่จะกําหนดตําแหนง  
ผลิตภัณฑของกิจการ  โดยทั่วไปวัตถุประสงคในการกําหนดราคามีหลัก 5 ประการคือ 
  1.1  เพ่ือความอยูรอด (survival)   การอยูรอดเปนวตัถุประสงคหลกัของกิจการ  
ทุกกิจการ การกําหนดราคาโดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือการอยูรอดจะเปนกิจการที่มีการผลิตสวนเกนิ 
มีการแขงขันรุนแรง  หรือมีการเปลี่ยนแปลงในความตองการของผูบริโภค  กิจการจะอยูรอดได
เม่ือกําหนดราคาใหครอบคลุมตนทนุผันแปรและคงที ่
  1.2  เพ่ือใหไดกําไรสูงสุด (maximize  current profit) โดยการประมาณอุปสงค
และตนทุนทีส่มัพันธกันกับหลายๆราคาและเลือกราคาที่ใหกําไรสูงที่สุด หรือกระแสเงินสด  หรือ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด 

  1.3  เพ่ือสวนแบงตลาดสูงสุด  (maximize market share) การกําหนดราคา
ลักษณะนี้มีขอสมมติวา ยอดขายสูงจะทําใหตนทุนตอหนวยต่ํา และใหไดกําไรระยะยาวสูงจึง
กําหนดราคาต่ําสุด ซึ่งจะทําใหไดมีสวนแบงตลาดมาก และในทางตรงกันขาม  หากกิจการยังไม
สามารถขยายสวนแบงตลาดได จะมีการตั้งราคาสินคาสูงเพ่ือใหกําไรตอหนวยสูง  ซึ่งการตั้ง
ราคาสามารถใชเปนเครื่องมือกําหนดความเติบโตของยอดขาย ความเจริญเติบโตของสวนแบง
ตลาด หรือเพ่ือรักษาสวนแบงตลาด 
  1.4  เพ่ือใหไดตลาดที่ทําเงินดีที่สุด (market  skimming price)  กิจการที่มี
เทคโนโลยใีหมๆ จะกําหนดราคาสูงเพ่ือใหไดตลาดทีมี่ลูกคาที่ยินดีจายเงินในราคาสูงตอนแรกที่
สินคาเริ่มออกจําหนาย 
  1.5  เพ่ือเปนผูนําดานผลิตภัณฑที่มุคุณภาพคุณภาพ (product quality  leader) 
กิจการอาจกําหนดราคาผลติภัณฑสูงกวาผลิตภัณฑของคูแขง  โดยการสรางคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑเพ่ือดึงดูดใจ อาจใชการโฆษณาชี้ใหเห็นถงึความคุมคาของการจายเงินที่สูง  

     การตั้งราคาโดยใชราคาเปนเครื่องชี้คุณภาพของสินคานี้กิจการจะตั้งราคา 
สินคาใหสูงกวาสินคาของคูแขงขันเพื่อใหผูบริโภครูสึกวาสินคาของกิจการมีคุณภาพสูงกวา เปน
การสรางภาพพจนใหกับสินคาจนทําใหผูบริโภคยอมรับซึ่งการที่ยอมรับวาสินคาที่มีราคาสูงยอม
มีคุณภาพดีเน่ืองจาก ผูบริโภคไมสามารถใชเกณฑอยางอื่นเพื่อใชในการตัดสินคุณภาพ
ของสินคา ดังน้ัน ขอมูลดานราคาจะเปนขอมูลที่ใชประกอบการตัดสินใจของผูบริโภคและเพ่ือ
สรางความมั่นใจใหกับตนเองวาสินคาราคาสูงยอมมีคุณภาพที่ดีกวา   
   การไดขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสินคาเปนสิ่งที่ยากและตองมีคาใชจาย   
แทนที่ผูบริโภคจะยอมเสียคาใชจายเพื่อหาขอมูล จึงนําจํานวนเงินสวนหนึ่งไปใชในการซื้อสินคา
ในราคาที่สูงแทน   ซึ่งมีความคิดวาจะเปนสินคาที่มีคุณภาพดีกวา  สินคาลักษณะนี้จะมีเร่ือง
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เทคนิคหรือเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของ   ดังนั้นผูผลิตรายใหมจะตั้งราคาสินคาสูงไวกอน เพ่ือ
สรางภาพลักษณใหผูบริโภคมีความรูสึกวาสินคาที่ตนซ้ือเปนสินคาที่มีคุณภาพสูงเนื่องจากใช
เกณฑราคาตัดสินคุณภาพ  นอกจากนี้ผูบริโภคอาจจะมีความรูสึกวามีรสนิยมและบงบอกถึง
ฐานะทางเศรษฐกิจรวมทั้งเปนการเสริมสรางบุคลิกภาพใหมีความมั่นใจมากขึ้น  
        อยางไรก็ตาม  ไมวาวัตถุประสงคอยางไร  กิจการที่ใชราคาเปนเครื่องมือ
ในการวางกลยุทธจะมีกําไรมากกวากิจการที่ปลอยใหตนทุน หรือตลาดเปนตวักําหนดราคา 
 

2. กําหนดอุปสงค   
 ในแตละระดับราคาจะกอใหเกิดระดับอุปสงคที่ตางกัน  ซึ่งจะมีผลกระทบตอ 

วัตถุประสงคของการกําหนดราคาดวย ซึ่งการกําหนดราคาจําเปนตองทราบการตอบสนองของ
อุปสงค หรือความยืดหยุนของอุปสงคตอการเปลี่ยนแปลงราคา  กิจการอาจใชสถิติเพ่ือวิเคราะห
ราคาในอดีต  ปริมาณขายและปจจัยอ่ืนๆ  เพ่ือหาความสัมพันธและนํามาประเมินหาอุปสงค 
 

3. ประมาณการตนทุน   
  ตนทุนจะเปนตัวกําหนดฐานของราคา  กิจการตองกําหนดราคาเพื่อครอบคลุม
ตนทุนการผลติ  คาใชจายการจัดจําหนายและคาใชจายการขายผลติภัณฑ รวมทั้งผลตอบแทน
ของความพยายามทํางานทางการตลาดและความเสี่ยงดวย 
  ดังน้ัน ผูบริหารจะทําการคํานวณตนทุนสินคาซึ่งหากเปนกิจการที่ทําการผลิต
สินคา   นอกจากนั้นผูบริหารจะตองคํานึงถึงตนทุนของการผลิต ณ ระดับการผลิตสินคาตางๆ 
เนื่องจาก ตนทุนเฉลี่ยตอหนวยจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับการผลิต การประมาณการตนทุน 
แบบตนทุนกิจกรรม (activity   based  cost : ABC) จะเปนตนทุนที่แทจริงที่จะสามารถอธิบาย
การกําหนดราคาที่คิดกับลูกคาได 
 

4. การวิเคราะหตนทุน  ราคา และขอเสนอของคูแขง   
กิจการควรกําหนดราคาใหใกลเคียงกบัคูแขงมากที่สุด     แตถากิจการสามารถ 

เสนอผลิตภัณฑของตนใหมีลักษณะที่มีคุณคามากกวาคูแขงได   จะสามารถเพิ่มราคาใหสูงกวา
คูแขงไดเชนกัน   และถาไมสามารถทําไดก็ควรจะลดราคาลงมาใหต่ํากวาคูแขง  กิจการควร
ตระหนักถึงปฏิกิริยาของคูแขงในการกําหนดราคาดวย  
 

5. เลือกวิธีการกําหนดราคา   
เน่ืองจากตนทุนจะเปนพ้ืนฐานของราคา   ราคาของคูแขง  และราคาของสินคา 

ทดแทนจะเปนจุดกําหนดทิศทางของราคาและการรับรูของลูกคาถึงคุณลักษณะทีเ่ปนเอกลักษณ
ของสินคาจะกาํหนดจุดสูงสุด หรือเพดานของราคา ซึ่งกิจการจะเลือกวิธีการกําหนดราคาไดดังนี้ 
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  5.1 การกําหนดราคาแบบบวกเพิ่ม  เปนการกําหนดราคาที่งายที่สดุ เน่ืองจาก
กิจการทราบตนทุน  ซึ่งกิจการที่แนะนําผลิตภัณฑใหมจะกําหนดราคาใหสูง เพ่ือจะไดครอบคลุม
ตนทุน 
  5.2 การกําหนดจากคุณคาที่ผูบริโภครับรู คณุคาที่ผูบริโภครับรูมาจาก
สวนประกอบหลายอยาง  เชน ภาพลักษณของผลติภัณฑ ความสามารถในการสื่อสารของ
ชองทางการจําหนาย  คุณภาพของการรับประกัน  ชื่อเสียงผูขาย เปนตน  ดังนัน้ กิจการควรให
คุณคาที่เหมือนคูแขง  และตองสามารถแสดงใหลูกคารบัรูได 
  5.3  การกําหนดราคาแบบคุมคา  การกําหนดราคาวิธีนี้จะไดลูกคาที่ซื่อสัตย  
เชน  ธุรกิจคาปลีกที่กําหนดราคาถูกทุกวนั  เปนตน 
  5.4  การกําหนดราคาตามตลาด  เปนการกําหนดราคาตามราคาของคูแขง  ซึ่ง
เปนที่นิยมคอนขางมากสําหรับสินคาที่กาํหนดตนทุนยากและการกาํหนดราคาตามกันน้ีเปน
วิธีการแกปญหาได  เพราะราคาที่เหมือนกับคูแขงแสดงถึงความเหมาะสม 
  5.5  การกําหนดราคาประมูล  ความเจริญพัฒนาทางดานอินเตอรเน็ตทําใหการ
กําหนดราคาประมูลไดรับความนิยมมากขึ้น  การใชราคาประมูลชวยลดสินคาในคลังสินคา  
 

6. การเลือกราคาขั้นสุดทาย   
  หลังจากที่ไดทราบถึงวิธีกําหนดราคาที่กลาวแลว  กิจการตองพิจารณาปจจัย
อีกหลายอยางเพ่ิมเติมเพ่ือเลือกราคาขั้นสุดทาย   
  6.1  การกําหนดราคาแบบจิตวิทยา  การกําหนดราคาลักษณะนี้จะเหมาะกับ
ผลิตภัณฑที่แสดงสถานะภาพ  ซึ่งผูบริโภคบางกลุมใชราคาเปนตัวชี้บอกคุณภาพ 
  6.2  การกําหนดราคาแบบเฉลี่ยผลไดและความเสีย่งการกําหนดราคาลักษณะนี้
ผูซื้ออาจจะไมไดรับขอเสนอราคาจากผูขายเพราะความเสี่ยงสูง ผูขายอาจจะเสนอทางเลือกโดย
การรับภาระการเสี่ยงบางสวน  ถาผูซื้อไมแนใจวาซื้อแลวจะไดคุณคาตามที่สัญญาไว 
  6.3  อิทธิพลของสวนประกอบทางการตลาด  การกําหนดราคาขั้นสุดทาย
จะตองนึกถึงคุณภาพของตราสินคา  หรือการใหราคาที่สัมพันธกับการแขงขันกิจการควร
ตระหนักวาราคาไมไดสําคัญเทากับคุณภาพหรือประโยชนอ่ืนๆ กิจการอาจมีการตั้งแผนกขึ้นมา
เพ่ือทําหนาที่พัฒนานโยบาย   หรือเพ่ือใหแนใจวามีการคิดราคาที่สมเหตุสมผลกับลูกคา   และ
ทําใหกิจการมีกําไร 
  6.4  ผลกระทบของราคาตอผูอ่ืน    ควรมีการพิจารณาปฏิกิริยาของผูอ่ืนที่   
เกี่ยวของตอราคาที่กําหนด  เชน  ผูจัดจําหนาย  คูแขงขัน  พนักงานและรัฐบาล เปนตน 
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วิธีการกําหนดราคาทางเศรษฐศาสตร 
 เม่ือกลาวถึงการกําหนดราคามักจะเขาใจวาเปนการตั้งราคาขายผลิตภัณฑใหแกผูซื้อ 
และผูซื้อในที่นี้หมายถึง บุคคลหรือกลุมคนที่อยูนอกกิจการ   แตความจริงแลวผูซื้ออาจจะ
หมายถึงบุคคล หรือกลุมคนภายนอกกิจการ  หรือกลุมคนหรือหนวยงานภายในกิจการก็ได 
ซึ่งการกําหนดราคาเพื่อขายใหแกหนวยงานภายในกิจการเปนการตั้งราคาเพื่อโอนใหกับ  
หนวยงานอ่ืนๆ  ภายในกิจการ  โดยทั่วไปแลวการตั้งราคาโอนลักษณะนี้จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ   
อุตสาหกรรมซึ่งผลิตสินคาโดยผานกรรมวิธีหลายขั้นตอนและหนวยงานที่ทําการผลิตสนิคาแตละ
ขั้นตอนนั้นตองการวัดผลการดําเนินงานของตนเอง สําหรับการกําหนดราคาเพื่อขายใหแก
บุคคลภายนอกกิจการ เปนการตั้งราคาขายโดยทั่วไป ซึ่งผูซื้ออาจจะมีจุดประสงคที่จะนําสินคา
ไปอุปโภค บริโภค จําหนาย หรือผลิตตอก็ได การกําหนดราคาสินคาเพื่อขายอาจจะทําไดดวย
วิธีการใชขอมูลตนทุน แตในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันซึ่งเต็มไปดวยการแขงขัน   ธุรกิจไมอาจจะ
กําหนดราคาสินคาไดตามความพอใจโดยไมพิจารณาถึงราคาสินคาในตลาด  ดังน้ัน การกําหนด
ราคาสินคาโดยอาศัยขอมูลตนทุนเพียงสิ่งเดียวจึงไมใชวิธีการที่ถูกตอง การกําหนดราคาโดยทั่วไป  
อาจจะแบงเปนวิธีการใหญ ๆ ได 2 วิธีคือ วิธีการกําหนดราคาทางเศรษฐศาสตร และการกําหนด
ราคาในทางปฏิบัติซึ่งจะกลาวในหัวขอตอไป 
 
 1. การกําหนดราคาดวยทฤษฎีเศรษฐศาสตร   
  การกําหนดราคาดวยทฤษฎีเศรษฐศาสตร  โดยทั่วไปนักเศรษฐศาสตรมักจะ
กําหนดราคาสินคาดวยทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค (microeconomic theory) เปนการวิเคราะห
กําไรสวนเพ่ิม  ซึ่งราคาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับผลิตภัณฑคือราคาที่ทําใหรายไดรวมสูงกวา   
ตนทุนรวมสูงที่สุด อยางไรก็ดีโดยปกติแลวกิจการมักจะมีความยืดหยุนในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ราคาซึ่งถาหากขึ้นราคาสินคาตอหนวยแลวปริมาณการขายมักจะลดลง  ดังน้ันกิจการจึงตอง
เลือกราคาสินคาที่ทําใหกําไรหนวยสุดทายสูงสุด  เชน  ปจจุบันขายผลิตภัณฑในราคาหนวยละ  
20 บาท แตกิจการประสบปญหาทางดานตนทุน ทําใหตองขึ้นราคาสินคาฝายบริหารตองการ
กําหนดราคาขายใหม ทางฝายตลาดไดทําการวิจัยตลาดเกี่ยวกับราคาสินคาและปริมาณที่จะ
ขายไดดังนี้ 

 
ราคาตอหนวย ปริมาณขายตอเดือน 

40.00 10,000 
40.50 9,000 
41.00 8,000 
41.50 7,000 
42.00 6,000 
42.50 5,000 
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ตารางที่ 9.2  ขอมูลเกี่ยวกบัตนทุนในการผลิตสินคา 
ปริมาณผลิตตอเดือน ตนทุนคงที่ตอหนวย ตนทุนผันแปรตอหนวย 

≤  5,000 20,000 4.00 60,000 12.00 
 5,001 – 6,000 22,000 3.67 75,000 12.50 
6,001 – 7,000 25,000 3.57 91,000 13.00 
7,001 – 8,000 30,000 3.75 112,000 14.00 
8,001 – 9,000 30,000 3.33 130,500 14.50 

 9,001 – 10,000 40,000 4.00 150,000 15.00 
 ถาหากนําขอมูลเกี่ยวกับรายไดมาแสดงในรูปกราฟ  จะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางราคาขายตอหนวยและปริมาณการขาย  หรือแสดงใหเห็นถึงปริมาณความตองการสินคา 
ณ  ระดับราคาตาง ๆ กัน  ซึ่งเรียกกันวาเสนอุปสงคดังนี้ 
 
     

34

36

38

40

42

5000 6000 7000 8000 9000 10000

ราคา (p) 

ปริมาณ (x) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9.2  เสนอุปสงคหรือเสนแสดงความตองการของสินคา 
 

วิธีหาโดยเสนแสดงการถดถอย  (linear regression) 

  Y =  bxa+  
   

  a =  XbY−  

 

  b =  ( ) ( )( )
( )2X2Xn

YXX

∑−∑
∑∑−∑ Yn  
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เสนความตองการสินคาแสดงไดดวยเสนแสดงการถดถอย  (linear regression) ซึ่งให 
  ราคาสินคา  =  P    =   $Y
  ราคาสินคาตอหนวย  =  Y 
  ปริมาณสินคาตอเดือน =  X 
 
 

จากขอมูลตอไปน้ีสามารถคํานวณหาเสนความตองการของสินคาไดดังนี้ 
 
 

ปริมาณสินคา (X) ราคาสินคาตอหนวย (Y) 
 10,000  40.00  
 9,000  40.50  
 8,000  41.00  
 7,000  41.50  
 6,000  42.00  
 5,000  42.50  

เพ่ือคํานวณคา   a และ   b  จะตองสรางตารางดังนี้   
 

ตารางที่ 9.3  ตารางการคํานวณ  a  และ  b 

X Y X = (X-X ) Y = (Y-Y ) XY X2

10,000 40.00 2,500 -1.25 400,000 100,000,000 
9,000 40.50 1,500 -0.75 364,500 81,000,000 
8,000 41.00 500 -0.25 328,000 64,000,000 
7,000 41.50 -500 0.25 290,500 49,000,000 
6,000 42.00 -1,500 0.75 252,000 36,000,000 
5,000 42.50 -2,500 1.25 212,500 25,000,000 

∑ 2X  

= 355,000,000    

∑X ∑Y=45,000 =247.50 X =7,500 Y =41.25 ∑XY   
=1,847,500 

 

  b =       ( ) ( )( )
( )2X2Xn

YXX

∑−∑
∑∑−∑ Yn  

 

   = 
   

  b =   - 0.0005 

6(1,847,500) – (45,000)(247.50) 
6(355,000,000) – 2,025,000,000 
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  a =     XbY −  

   =     41.25 + 0.0005 (7500) 

   =     41.25 + 3.75 

   =     45 
 

ดังนั้นสมการแสดงความสัมพันธระหวางราคากบัปริมาณสินคา คือ 
  p =     a + bX 
  p =    45 - 0.0005X 
 
  สมการนี้จะแสดงปริมาณของสินคา ณ ระดับราคาขายแตกตางกนั  หรือแสดงราคา
สินคาตอหนวยตามปริมาณสินคาที่ขายได และถากิจการตองการทราบรายไดรวมก็อาจจะ
คํานวณไดจากสมการนี้เชนกัน โดยการนําปริมาณสินคาที่ขายไปคูณกับสมการอุปสงค เชน   
ถากิจการตองการขาย 8,500 หนวย จะขายในราคาเทาไร และมีรายไดเกิดขึ้นเปนจํานวนเทาไร 
ก็อาจใชสมการนี้ในการคํานวณโดยแทนคา  X   =  8,500  ดังนี้ 

  P  = 45 - .0005 X 

    = 45 - .0005 (8,500) 

    = 45 -  4.25 

ราคาขายตอหนวย (P) = 40.75  บาท 

รายไดรวม   (TR)  = (45  -- .0005 X) 8,500 

    = 8,500 (45 -- .0005 x 8,500) 

    = 346,375  บาท 

ดังนั้นถากิจการตองการทราบรายไดหนวยสุดทาย ก็จะหาไดจากสมการรายไดรวม ดังนี้ 
  TR  = (45  -- .0005X) X 

  MR  = d TR
dx

  

  MR  = d
dx

 (45 --.0005X) X 

  MR  = 45 -- .001 x 

ตามตวัอยางเทากับ  = 45 -- .001 (8,500) 

    =  45 – 8.5 

    = 36.50  บาท 
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เพ่ือความเขาใจในเรื่องการกําหนดราคาทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร  ซึ่งกิจการจะเลือกราคาที่
แสดงรายไดสวนเพิ่มสูงสุดหรือกําไรสุทธิสวนที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจจะแสดงการคํานวณไดดังนี้ 
 
ตารางที่  9.4  การคํานวณรายไดสวนเพิ่มและกําไรสทุธ ิ

ปริมาณ รายไดรวม รายไดสวนเพิม่ ตนทุนสวนเพิม่ กําไรสุทธ ิ
5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 
10,000 

212,500 
252,000 
290,500 
328,000 
364,500 
400,000 

212500 
39500 
38500 
37500 
36500 
35500 

80,000 
17,000 
19,000 
26000 
18,500 
29,500 

132,500 
22,500 
19,500 
11,500 
18,000 
6,000 

  สังเกตไดวาตนทุนคงที่ซึ่งใชในการผลิตสินคา 7,001 – 9,000 หนวย จะมีปริมาณ
เทากันคือ 30,000 บาท เม่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตจาก 7,000 – 8,000 หนวย ตนทุนคงที่เพ่ิมขึ้น 
5,000 บาท  ทําใหกําไรสุทธิลดลง 8,000 บาท แตเม่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตอีก 1,000 หนวย คือ
ผลิต 8,000 – 9,000 บาท หนวย ตนทุนคงที่ไมเพ่ิมขึ้นทําใหไดกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้น 6,500 บาท 
กําไรสุทธิที่เพ่ิมขึ้นจึงสูงกวากําไรสุทธิที่ลดลง กิจการจึงไดรับกําไรสูงสุดในการผลิต 9,000 หนวย
คือ 
 

  รายไดสวนเพิม่ (MR) = 45 - .001X 

      = 45 - .001 (9,000) 

      = 36 บาท 

และราคาขายตอหนวยของสินคาที่จะขายก็คือ 

  ราคา (P)  = 45 - .0005X 

      = 45 - .0005(9,000) 

      = 40.50   บาท  
 
  ในกรณีเชนนี้กิจการอาจจะเพิ่มราคาขายขึ้นเปน 40.50 บาท  จากเดิมขาย 
20 บาท  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงตนทุนการผลิตใหมและลดปริมาณการขายลง  1,000 หนวย 
กิจการก็จะไดกําไรสูงสุด  
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 2. ขอเสียของการกําหนดราคาสินคาโดยทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร 
  หากจะพิจารณาถึงการกําหนดราคาสินคาก็ดูเหมือนวานาจะทําไดโดยไมยุงยาก
มากเกินไป แตเม่ือใชทฤษฎีเชนน้ีในทางปฏิบัติอาจจะทําใหเกิดความยุงยาก ดังนี้ 
  2.1 ความยุงยากในการกําหนดเสนอุปสงคหรือความตองการสินคา ฝายบริหาร
ไมอาจจะใชความรูและประสบการณในการทํางานประกอบกับการศึกษาสภาวะแวดลอมแลว
กําหนดความตองการสินคาในระดับราคาตางๆ กัน เชนเดียวกับการกําหนดราคาสินคาไม
อาจจะทําไดโดยการพิจารณาจากตนทุนการผลิตของสินคา   แตตองศึกษาถึงความพอใจที่
ลูกคาเต็มใจจายเงินเพ่ือซื้อสินคานั้น  อยางไรก็ดี ความตองการของสินคาก็ไมอาจจะกําหนดได
เปนเสนความตองการสินคาเฉพาะอยางและเฉพาะกิจการนั้น สินคาบางชนิดโดยเฉพาะสินคาที่
มีมาตรฐานเฉพาะอยางเชน สินคาทางดานเกษตรกรรม  รถยนต  บาน เครื่องดื่มผสม
แอลกอฮอล เปนตน สินคาดังกลาวมักจะตองอาศัยขอมูลจากอุตสาหกรรมในการกําหนดราคา 
ในการกําหนดความตองการสินคาตองอาศัยเทคนิคหลายประการ   ดังนั้นจึงเปนการยากที่
ธุรกิจจะสามารถกําหนดเสนความตองการสินคาแตละชนิดในธุรกิจของตน และคงจะไมใช
เรื่องที่ผิดปกติถาธุรกิจกําหนดราคาโดยปราศจากเสนอุปสงค 
  2.2 ความยุงยากในการกําหนดตนทุนหนวยสุดทาย และรายไดหนวยสุดทาย 
ในการตัดสินใจในระยะสั้นนกัธุรกิจมักจะวเิคราะหตนทนุ  ปริมาณ  กําไร  ประกอบการตัดสินใจ
และถาหากมปีญหาในดานราคา  นักธุรกิจมักจะยอมรับราคาที่มีกําไรชดเชยตนทุนคงที่  ซึ่งการ
ตัดสินใจในระยะสั้นดังกลาวนี้อาจจะไมเหมาะสมที่จะนําไปใชกบัสินคาหลักของกจิการเนื่องจาก
ราคาขายของสินคาในระยะยาวนั้นจะตองคุมกับตนทุนอ่ืน ๆ ไดแก 
   2.2.1  ตนทุนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนเพ่ือผลิตสินคา ซึ่งนักบัญชีมักจะมอง
ในรูปของคาเสื่อมราคา  ปญหาที่ยุงยากในเรื่องนี้มักจะเกิดขึ้นเม่ือมีการผลิตสินคาหลาย ๆ ชนิด  
ทําใหตนทุนดังกลาวมีลักษณะเปนตนทุนรวม 
   2.2.2  คาใชจายในการผลิตและคาใชจายในการดําเนินงาน  ซึ่งมักจะ
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเพ่ิมระดับการผลิต 
     2.2.3  ตนทุนของเงินลงทุน รวมทั้งสวนทีเ่ปนเงินลงทุนในตนทุนคงที่ และ
เงินทุนหมุนเวยีน  หรือผลตอบแทนของเงนิลงทุน 
  2.3. เม่ือกิจการดําเนินการผลติไปถึงระดับการผลิตเต็มที่  ตนทุนตอหนวยของ
การผลิตมักจะคงที่ หรือลดลง  จึงไมเปนไปตามขอสมมติของทฤษฎเีศรษฐศาสตร 

2.4  ในบางครั้งผูบริหารไมไดมุงแสวงหากําไรสูงสุดใหกับกิจการ 
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วิธีการกําหนดราคาในทางปฏิบัติ   
 การกําหนดราคาและปริมาณการผลิตที่ทําใหผูผลิตไดรับกําไรสูงสุดเปนการกําหนด
ราคาและปริมาณการผลิต  ณ  จุดที่ตนทุนหนวยสุดทาย    มีคาเทากับรายรับหนวยสุดทาย
ไมวาผูผลิตจะขายสินคาภายใตโครงสรางตลาดประเภทใดก็ตาม ซึ่งการกําหนดราคาลักษณะนี้
กระทําไดยากและมีขอจํากัดดังกลาวขางตน ในทางปฏิบัติจะใชหลักเกณฑอ่ืน โดยมีวิธีการ
กําหนดราคาดังนี้ 
 

1. การกําหนดราคาจากตนทุน   
  ผูผลิตจะทําการกําหนดราคาจากตนทุนซ่ึงเปนการกําหนดราคาโดยการคํานวณ
จากตนทุนการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง เปนวิธีการกําหนดราคาที่งายและไมตองการขอมูลมาก  
อยางไรก็ตาม การกําหนดราคาโดยวิธีนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานดานตนทุนการผลิตแตเพียงอยางเดียว   
ไมมีการนําปจจัยดานอุปสงคมาใชในการตั้งราคา  ดังน้ัน ราคาขายจึงบวกกําไรรวมกับตนทุน
การผลิต  สําหรับการบวกราคา  (markup) จะมีความแตกตางกันตามประเภท    และโครงสราง
การแขงขันของอุตสาหกรรม   

  วิธีการกําหนดราคาจากตนทุนมีขอดีเน่ืองจากเปนวิธีการกําหนดราคาที่ใชขอมูล
ตนทุนการผลิตเทานั้น  ซึ่งเปนขอมูลที่ไดมีการบันทึกบัญชีไวแลว  ผูบริหารจึงคอนขางมั่นใจวา
การขายสินคาตามราคาที่ตั้งไวจะครอบคลุมคาใชจายและมีกําไร อยางไรก็ตามวิธีกําหนดราคา
จากตนทุนมีขอเสียที่เดนชัดประการหนึ่งคือ   ไมไดคํานึงถึงอุปสงคมาใชประกอบการตัดสินใจ   
จึงเปนการตั้งราคาที่มิไดคํานึงถึงปจจัยภายนอก  ตัวอยางเชน  ผูบริโภคตัดสินใจจะซ้ือสินคา
หรือไมนั้นขึ้นกับประโยชนที่คาดวาจะไดรับเทียบกับราคาที่ตองจาย  โดยมิไดคํานึงถึงตนทุน
การผลิตแตอยางใด เปนตน 
  นอกจากนี้ การตั้งราคาจากตนทุนอาจไมสามารถขายสินคาไดตามราคาที่ตั้งไว 
แตวิธีการตั้งราคาแบบนี้จะมีประโยชนสําหรับการหาราคาขายต่ําสุด  ซึ่งในระยะสั้นจะตองคุม
กับตนทุนผันแปรตอหนวยการผลิต (average variable costs) และในระยะยาวราคาขายจะตอง
มีสวนเกินจากตนทุนผันแปรตอหนวยการผลิตมากเพียงพอที่จะครอบคลุมคาใชจายการผลิตคงที่  
ซึ่งการผลิตจํานวนมากขึ้นจะทําใหตนทุนคงที่ตอหนวย (average  fixed  costs) มีคาลดลง  
เกิดการประหยัดจากขนาด (economics of scale) การกําหนดราคาจากตนทุนผูผลิตจะ
คํานวณหาคาเฉลี่ยของตนทุนทั้งสิ้นที่ใชในการผลิตสินคา ณ ระดับการผลิตปกติ  แลวจึงนํากําไร
ตอหนวย  มาบวกเพื่อใหไดราคาขาย  ซึ่งการทําเชนนี้ผูผลิตไมอาจม่ันใจวาจะไดรับกําไรสูงสุด  
เน่ืองจากไมไดนําปจจัยภายนอกมาใชเปนองคประกอบในการกําหนดราคา 
  สรุปไดวา ตนทุนอาจจะเปนจุดเริ่มตนของการกําหนดราคาและตนทุนจะมีบทบาท 
ในการกําหนดราคามากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับสถานการณที่เกี่ยวของ   ถาการผลิตสินคานั้น
ผลิตตามคําสั่งซ้ือ ตนทุนจะมีความสําคัญมากในทํานองเดียวกันถากิจการที่ขายสินคาเปนผูนํา
ดานราคา โดยที่คูแขงขันไมมีบทบาทมาก  ตนทุนก็มีความสําคัญมาก ดังน้ัน ความยืดหยุนของ
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อุปสงค มีผลกระทบตอการตั้งราคา ในบางครั้งอุปสงคที่ไมยืดหยุน หรือยืดหยุนนอยตนทุนจะมี
ความสําคัญมาก และการศึกษาถึงตนทุนในระดับการผลิตตางๆ จะทําใหกิจการไดรับกําไรสูงสุด 
  ดังนั้น ตนทุนทุกชนิดเปนตนทุนที่จะตองนํามาพิจารณาในการกําหนดราคา        
ไมเพียงแตตนทุนในการผลิตเทานั้น  ตนทุนในการดําเนินงานก็ตองนํามาพิจารณาประกอบดวย 
อยางไรก็ดีวิธีการกําหนดราคาโดยใชตนทุนน้ันอาจจะทําได  2 วิธีดังนี้ 
  1.1 การกําหนดราคาโดยใชตนทุนรวม หรือตนทุนเต็ม (full cost or total cost 
pricing)   ราคาขายที่ตั้งขึ้นโดยใชตนทุนที่จายจริงในอดีต   ตนทุนโดยประมาณหรือตนทุน
มาตรฐานของผลิตภัณฑ  หากตนทุนน้ันไดถูกปรับปรุงใหเขากับแนวโนมในอนาคต ตนทุนรวม
ที่นํามาใชในการตั้งราคาหมายถึง  ตนทุนวัตถุดิบทางตรง  คาแรงงานทางตรง  คาใชจายการผลิต  
คาใชจายในการบริหารและการดําเนินธุรกิจโดยปกตินั้น ธุรกิจจะสามารถประมาณตนทุนรวม
ของสินคาหรือผลิตภัณฑได  แตในสภาวะบางประการ เชน สภาวะสงครามที่ราคาตลาดของสินคา
และบริการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  หรือในการผลิตผลิตภัณฑตามคําสั่งซ้ือมีลักษณะพิเศษ หรือ
ผิดปกติอยางมากผูผลิตอาจจะไมสามารถกําหนด   หรือประมาณตนทุนที่จะใชในการผลิตได  
ดังนั้น การตั้งราคาโดยใชตนทุนรวมจะแบงเปน 2 กรณีดังนี้ 
   1.1.1 การกําหนดราคาสินคาที่กิจการผลิตและจําหนวยตามปกติ  การ
กําหนดราคาโดยใชตนทุนรวมจึงทําไดโดยการประมาณตนทุนรวมตาง ๆ แลวบวกดวยอัตรา
รอยละของกําไร  ซึ่งคิดจากตนทุนรวม  ดังตัวอยางที่  9.1  
 
ตัวอยางที่ 9.1 โรงงานผลิตอุปกรณแหงหนึ่ง   ซึ่งเปนโรงงานผลิตสินคาหลายชนิด  บางชนิด
ผลิตตอเน่ืองตลอดป แตสินคาบางชนิดก็ผลิตตามคําสั่ง  แผนกที่ทําการผลิตประกอบดวยแผนก
ใหญ ๆ  2 แผนก คือ  แผนกประดิษฐ  และแผนกประกอบ  งบประมาณสําหรับงวดบัญชีถัดไป
มีรายละเอียดดังนี้ 

          แผนกประดิษฐ                   แผนกประกอบ 
 วัตถุดิบทางตรง     200,000    20,000 
 คาแรงงาน      300,000   200,000 
 คาใชจายการผลิตผนัแปร    100,000   160,000 
 คาใชจายการผลิตคงที ่    200,000   240,000
  รวม            800,000   620,000 
 
 ชั่วโมงเดินเครื่องโดยประมาณ    20,000 
 ชั่วโมงแรงงานโดยประมาณ       10,000 
 คาใชจายในการดําเนินงาน    540,000 
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 จากขอมูลในอดีตกิจการคิดกําไร 20 %  ของตนทุนรวม  และบวกคานายหนาและ
สวนลดจายในกรณีที่ลูกคาชําระหนี้ภายในกําหนดเวลา  5 % ของยอดขาย  วัตถุดิบทางตรง   
ในการผลิตของแผนกประดิษฐขึ้นอยูกับชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักร  และแผนกประกอบ
ขึ้นอยูกับชั่วโมงการทํางานของคนงาน คาใชจายในการดําเนินงานคิดเปนอัตรารอยละของตนทุน
ในการผลิต ทั้งน้ีไมรวมวัตถุดิบทางตรง  ดังน้ันขอมูลในการกําหนดราคาขายของผลิตภัณฑ   
ในงวดตอไปเปนดังนี้ 
 วัตถุดิบทางตรงรวมคาขนสง  ขึ้นอยูกับชนิดของผลิตภัณฑ 
 ตนทุนแปรสภาพผันแปร 
  แผนกประดิษฐ   30      บาทตอชัว่โมงเดินเครื่อง 
  แผนกประกอบ   60      บาทตอชัว่โมงแรงงาน 
 คาใชจายดําเนินงาน   45 %   ของตนทุนแปรสภาพ 
 กําไรขั้นตน    20 %  ของตนทุนรวม 
 คานายหนาและสวนลดจาย   5 %    ของยอดขาย 
 สมมติวาฝายการตลาดไดรับใบสั่งซ้ือสินคาจากลูกคาใหผลิตเครื่องมือชนิดหนึ่งใน
ปริมาณ 1,000  หนวย  ฝายการผลิตไดทําการประมาณปจจัยการผลิตตอหนวยไวดังนี้ 
 วัตถุดิบทางตรง    30  บาท 
 คาขนสง     .70   บาท 
 ใชชัว่โมงเครือ่งจักร   .80   ชั่วโมง 
 ใชชัว่โมงแรงงาน   .50   ชั่วโมง 
 
 

ดังนั้น สามารถกําหนดราคาของใบสั่งซื้อไดในราคา 137,340  บาท โดยมีการคํานวณดังนี้ 
 

 
ตนทุนแปรสภาพ 
 แผนกประดิษฐ  (.80 x 30 x 1,000)   24,000 
 แผนกประกอบ  (.50 x 60 x1,000)   30,000  54,000 
คาใชจายดําเนินงาน (45% ของตนทุนผนัแปร)     24,300 
วัตถุทางตรง   (30 x 1,000)     30,000 
คาขนสง    (.70 x 1,000)                  700  30,700  
ตนทุนรวม                                      109,000 
กําไร  (20%  ของตนทุน)                          21,800
ขายสุทธ ิ                                      130,800 
คานายหนาและสวนลดจาย ( 5%  ของยอดขาย)                         6,540
ราคาขาย                                     137,340 
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    1.1.2 การกําหนดราคาสินคาที่กิจการผลิตตามคําสั่งพิเศษ ซึ่ง
ราคาของสินคาที่ผลิตตามคําสั่งมักจะขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางผูสั่งและผูรับคําสั่งหรือผูผลิต 
อยางไรก็ดีการกําหนดราคาอาจจะแยกออกเปน  2  ประเภทคือ 
                    1)   สัญญาที่กําหนดราคาแนนอน (fixed  price contract) 
หมายถึง สัญญาที่ผูผลิตและลูกคาไดทําการตกลงราคาสินคาไวแนนอนกอนที่จะเริ่มสัญญา  
สัญญาชนิดนี้ผูผลิตมักจะมีประสบการณในการผลิตมากอน  ทําใหสามารถกําหนดตนทุนในการ
ผลิตได  โดยปกติแลวสินคาที่ผลิตมักจะเปนสินคาทั่วๆ ไปที่ไมกอใหเกิดความเสี่ยงตอทั้งผูผลิต
และผูวาจาง 
    2)   สัญญาที่กําหนดราคาตามตนทุนที่ใชในการผลิต (cost 
reimbursable contract) หมายถึง สัญญาที่ผูขายกําหนดตามตนทุนที่ใชในการผลิตอยาง
สมเหตุสมผล นั่นคือผูขายจะกําหนดอัตราสวนรอยละของกําไรตอตนทุนที่ใชในการผลิตอยางสม
เหตุ สมผล  สัญญาชนิดนี้มักจะใชกับการผลิตสินคาชนิดใหมที่ผูขายไมเคยผลิตมากอน  และไม
อาจกําหนดตนทุนที่ใชในการผลิตไดอยางถูกตอง หรือในกรณีที่ราคาตลาดของปจจัยในการผลิต
เปลี่ยนแปลงอยางมาก หรือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเชนในภาวะที่เกิดสงครามจนทําใหผูขาย    
ไมอาจกําหนดตนทุนที่ใชในการผลิตได วิธีการกําหนดราคาตามตนทุนที่ใชในการผลิตแบงออก
ไดดังนี้ 
    - ตนทุนบวกอัตราสวนรอยละของกําไรตอตนทุน       
ตามสัญญา (cost plus percentage contract  : CPP) เปนวิธีการกําหนดราคาโดยใชตนทุนที่ใช
ในการผลิตเปนหลักหากตนทุนในการผลิตสูง  ผูขายก็จะไดมูลคาของกําไรสูงตามไปดวย  เชน  
ผูซื้อตกลงจางผูขายผลิตเครื่องวัดความสั่นสะเทือนของแผนดิน      ผูขายไมอาจกําหนดราคา
สินคาไดเน่ืองจากยังไมเคยผลิตมากอน  แตกําหนดอัตรากําไรตอตนทุนที่ใชในการผลิตไว 10%  
ถาหากวาตนทุนที่ใชในการผลิต  100  ลานบาท  ผูขายจะไดกําไร  10 ลานบาท  แตถาตนทุน
ในการผลิตเพิ่มขึ้นเปน  200  ลานบาท   ผูขายจะไดกําไรเพิ่มขึ้นเปน 20 ลานบาท ซึ่งวิธีการนี้
ผูขายเปนผูไดเปรียบและอาจจะทําใหผูขายมีเจตนาที่จะไมประหยัดตนทุนในการผลิต  สัญญา
ดังกลาว  ผูวาจางเปนฝายเสียเปรียบจึงไมนิยมใชกัน   
    - ตนทุนตามสัญญาบวกกําไรที่แนนอน (cost plus 
fixed free contract :CPFF)  วิธีนี้ใชเพ่ือแกไขขอบกพรองในวิธีตนทุนบวกอัตราสวนรอยละของ
กําไรตอตนทุนตามสัญญา  เน่ืองจากผูวาจางเสียเปรียบผูผลิต  แมวาในการผลิตสินคานั้นจะ
ปฏิบัติงานอยางไมมีประสิทธิภาพ ก็ไดรับผลตอบแทนเปนรางวัล ดังนั้น ในการวาจางจึง
มักจะใหผู ผลิตเสนอราคาโดยกําหนดงบประมาณที ่ใชในการ  ผลิตกอน แลวกําหนด
อัตราสวนรอยละของกําไรจากงบประมาณตนทุน เชนในสัญญาวาจางผูผลิตจัดทํางบประมาณ
การผลิตแสดงมูลคา 50 ลานบาท  ในสัญญาตกลงใหบวกกําไรเพิ่ม 10% ดังน้ันผูผลิตจะได
ผลตอบแทน 5 ลานบาท ถาทําการผลิตแลวตนทุนที่เกิดขึ้นจริงกลายเปน 60 ลานบาท สัญญา
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วาจางก็จะมีมูลคา 65 ลานบาท หรือตนทุนที่เกิดขึ้นจริงเปน 45 ลานบาท  สัญญาวาจางจะเปน 
50 ลานบาท 

  - ราคาที่จูงใจใหผูผลิตประหยัดตนทุน  (incentive 
 contract) เน่ืองจากวิธี  CPP และ  CPFF  เปนวิธีที่ไมมีแรงจูงใจใหผูผลิตประหยัดตนทุน  
ถึงแมวาวิธี CPFF  ผูซื้อจะเสียเปรียบ  ผูผลิตนอยกวา CPP ก็ตาม แตก็ยังคงเปนวิธีที่ผูวาจาง
เสี่ยงตอการจายคาจางในอัตราสูง  ดังน้ัน จึงมีผูคิดวิธีที่จูงใจใหผูผลิตประหยัดตนทุน  โดยการ
ใหผลประโยชนแกผูผลิตถาหากประหยัดตนทุนได  โดยแบงตนทุนที่ประหยัดไดใหเปนผลกําไร
ของผูผลิตดวย  เชน กําหนดอัตราสวนแบงตนทุนที่ประหยัดได 50%  หรือ 60%  เปนตน ซึ่งถา
ไมอาจประหยัดตนทุนไดโดยใชตนทุนตามงบประมาณหรือสูงกวางบประมาณก็จะไมไดรับสวน
แบงตนทุนที่ประหยัดได   ตัวอยางเชน  สัญญาวาจางที่มีงบประมาณตนทุน 50 ลานบาท และ 
ผูวาจางตกลงใหผลตอบแทนเพื่อเปนแรงจูงใจ 50 % ของตนทุนที่ประหยัดได ถาผูผลิตใช
ตนทุน 50 ลานบาท  ก็จะไดผลตอบแทน 5 ลานบาท  มูลคาของสัญญา 55 ลานบาท  ถาตนทุน
ที่เกิดขึ้น 60 ลานบาท  สัญญาวาจางจะมีมูลคา 65 ลานบาท  แสดงวาผูขายไดกําไรตอตนทุน
เพียง 7.7 %  คือไดกําไรต่ํากวา 10 %  ตามขอตกลงเดิม  แตถาผูผลิตผลิตสินคาโดยใชตนทุน
เพียง 45 ลานบาท    แสดงวาประหยัดตนทุนได 5 ลานบาท     ตนทุนที่ประหยัดไดนี้จะแบงให
ผูผลิต 50 %  คือแบงให 2.5 ลานบาท  ดังนั้น มูลคาตามสัญญาจะเทากับ 52.5 ลานบาท  (45 + 

5 + 2.5)  ซึ่งคิดเปนอัตรากําไรตอตนทุน  16.67 % (75 ÷ 45)  วิธีนี้จึงเปนวิธีที่ใหประโยชนตอ
คูสัญญาทั้งสองฝาย  ซึ่งใหความยุติธรรมตอคูสัญญามากกวาวิธีตนทุนตามสัญญาบวกกําไรที่
แนนอน 
   1.1.3  ขอดีของการกําหนดราคาวิธีตนทุนรวมนี้เปนวิธีการกําหนดราคา
สําหรับกิจการซึ่งมีผลิตภัณฑตางๆ กันหลายชนิด  กิจการที่ผลิตตามคําสั่ง  และกิจการที่ผลิต
สินคาชนิดใหมซึ่งยังไมไดกําหนดราคาไว การกําหนดราคาดวยวิธีนี้ เปนวิธีการที่ใชกัน
แพรหลาย เน่ืองจากเหตุผลหลายประการคือ 
         1)  วิธีการกําหนดราคานี้เปนวิธีที่คอนขางงาย    เพราะไมตอง
คํานึงถึงตนทุนหนวยที่เพ่ิมขึ้นและรายไดหนวยที่เพ่ิมขึ้น และกิจการที่มีผลิตภัณฑหลาย ๆ ชนิด
ก็ไมตองเสียเวลาและคาใชจายในการวิเคราะหตนทุน ปริมาณและกําไร 

2) การกําหนดราคาใหถูกตองแนนอนเปนสิ่งที่เปนไปไดยาก  
เนื่องจากผูบริหารอาจจะไมสามารถกําหนดความนาจะเปน  และทัศนคติตอความเสี่ยงที่มีตอ
ผลิตภัณฑแตละชนิด 
         3)  การกําหนดราคาโดยตนทุนรวมทําใหไดราคาที่แนนอนเม่ือกิจการ
ใชตนทุนมาตรฐานหรือใชตนทุนโดยประมาณ  ราคาสินคาจะไมเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงคของ
สินคา 
        4)  ในตลาดที่มีผูขายนอยรายการกําหนดราคาโดยตนทุนรวม
จะไมทําใหกิจการเปลี่ยนแปลงราคาเมื่อความตองการสินคาของผูบริโภคลดลง และเม่ือผูขาย  
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ทุกรายใชวิธีการกําหนดราคาโดยตนทุนรวมเชนเดียวกัน ราคาสินคาจะสูงขึ้นเม่ือตนทุนสูงขึ้น 
ไมวาจะเปนตนทุนคาแรงหรือวัตถุดิบทางตรงที่สูงขึ้น 
  นอกจากนั้นในขณะที่เศรษฐกิจอยูในสภาวะซบเซาถากิจการใชวิธีการกําหนด
ราคาสินคาโดยใชตนทุนรวมกิจการก็สามารถที่จะปรับราคาสินคาโดยใชวิธีการเปลี่ยนแปลง
อัตรารอยละของกําไรของผลิตภัณฑแตละชนิด  และแตละประเภทเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพ
ของการแขงขัน 
  ดังนั้น จึงอาจจะสรุปขอดีซึ ่งเปนประโยชนที ่ไดจากการกําหนดราคาขาย      
โดยวิธีการตนทุนรวมไดสองประการ คือ   เปนวิธีที่สะดวกในการปฏิบัติ และการกําหนด
ราคาโดยวิธีนี้ไดคํานึงถึงตนทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้น  ไมวาราคาที่กําหนดขึ้นจะใชในระยะสั้นหรือ
ยาวก็ไมสงผลใหกิจการขาดทุน 
   1.1.4   ขอเสียของการกําหนดราคาโดยวิธีตนทุนรวมมีอยูหลายประการ 
ดังนี้ 
              1)  วิธีตนทุนรวมนี้ไมคํานึงถึงความยืดหยุนของอุปสงค  และ
กําไรที่เหมาะสม   ซึ่งการตั้งราคาโดยใชตนทุนอยางเดียวโดยไมคํานึงถึงความตองการของผูซื้อ
ยอมจะเปนไปไมได  ถึงแมวาอุปสงคจะเปนเรื่องที่คาดคะเนไดยากก็ตามแตก็มีผลกระทบตอการ
ตั้งราคาอยางมาก  
           2)  วิธีตนทุนรวมนี้ไมคํานึงถึงคูแขงขัน  โดยสภาพความเปนจริง
ธุรกิจจะตองมีคูแขงขัน  ดังนั้น   การกําหนดราคาโดยพิจารณาจากตนทุนรวมของกิจการอาจจะ
ทําใหกิจการนั้นขายสินคาไมไดเน่ืองจากกิจการแหงน้ันมีตนทุนสูงกวาคูแขงขัน  การพิจารณา
ราคาของคูแขงนอกจากชวยใหขายสินคาไดแลวยังอาจชวยใหกิจการลดตนทุนการผลิตลง
และทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งทําใหราคาสินคาใกลเคียงกับคูแขงขัน 
           3)  วิธีตนทุนรวมนี้ไมไดแยกตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร  ซึ่ง
อาจจะทําใหกิจการปฏิเสธใบสั่งซื้อที่มีราคาต่ํากวาราคาที่ตั้งไว  ดังเชนตัวอยางที่ 9.1  กิจการจะ
ปฏิเสธใบสั่งซื้อหากผูสั่งซื้อขอตอรองราคาโดยใหราคาต่ํากวา 109,000 บาท ซึ่งเทากับตนทุนรวม
ของกิจการซึ่งในความเปนจริงแลวกิจการสามารถขายต่ํากวา 109,000  บาทไดถาหากวายอดขาย
ตามใบสั่งซื้อไมกระทบกับยอดขายโดยปกติ และกิจการมีกําลังการผลิตคงเหลืออยูกิจการอาจจะ
ลดราคาขายลงจนถึงราคาต่ําที่สุดเทากับตนทุนผันแปรทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยไมคํานึงถึงตนทุน
คงที่ก็ได 
             4)  วิธีตนทุนรวมจะตั้งราคาโดยกําหนดอัตราสวนรอยของกําไร     
ในสินคาแตละชนิด  โดยขอเท็จจริงแลวหลักเกณฑในการกําหนดอัตรากําไรของผลิตภัณฑ
แตละชนิด เปนเรื่องที่คอนขางยุงยาก และถากิจการกําหนดอัตรากําไรขึ้นเพียงอัตราเดียวและ
ใชกับสินคาทุกชนิดก็เปนวิธีการที่ไมเหมาะสม เพราะสินคาแตละชนิดยอมมีความแตกตางกัน  
การบวกกําไรเขาไปในสินคาแตละชนิดจึงควรจะใชอัตราที่แตกตางกันและอัตรากําไรที่บวกเพิ่ม
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เขาไปจะไมใชอัตราผลตอบแทนของการลงทุน  จึงไมอาจนําอัตราผลตอบแทนการลงทุนมาใช
เปนอัตราสวนบวกเพิ่มในตนทุนของสินคา 
  1.2 การกําหนดราคาโดยใชตนทุนสวนเพิ่ม (incremental  pricing)  การตั้ง
ราคาขายโดยใชตนทุนสวนเพิ่มเปนการตั้งราคาโดยพิจารณาจากตนทุนสวนที่เพ่ิมขึ้นหรือตนทุน
หนวยสุดทายของผลิตภัณฑหรือสายผลิตภัณฑนั้น    ซึ่งโดยปกติแลวตนทุนที่นํามาพิจารณาใน
กรณีเชนน้ีมักจะเปนตนทุนผันแปร หรือตนทุนกึ่งคงที่ในสวนที่แปรเปลี่ยนไป  ไดแก วัตถุดิบ
ทางตรง  คาแรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิต  ตลอดจนคาใชจายในการขายและบริหาร
ผันแปร  รวมทั้งคาใชจายคงที่สวนที่หลีกเลี่ยงไมได ซึ่งตนทุนดังกลาวนี้อาจจะไมเกิดขึ้น ถาไมมี
การผลิตหรือขายผลิตภัณฑดังกลาว  ราคาขายที่ไดรับเนื่องจากการกําหนดราคาดวยวิธีนี้จะได
เพียงกําไรชดเชยตนทุนคงที่หรือกําไรบางเล็กนอย  ตัวอยางของการกําหนดราคา โดยใชตนทุน
สวนเพิ่มน้ีอาจจะดูไดจากตัวอยางของที่ 9.1 ซึ่งกําหนดราคาขายโดยกําหนดใหไดกําไร 20 %  
ของตนทุนรวม  ถากิจการเปลี่ยนนโยบายในการกําหนดราคาโดยใหไดกําไร 20%  ของตนทุน
สวนเพิ่ม   และใหขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคาใชจายดําเนินงานผันแปร 30%  ของตนทุนแปร
สภาพผันแปร  ดังนั้นขอมูลในการกําหนดราคาของผลิตภัณฑ  จึงเปนดังนี้ 
 
  วัตถุดิบทางตรงรวมคาขนสงขึ้นอยูกับชนดิของผลิตภัณฑ 
  ตนทุนแปรสภาพผันแปร   
   แผนกประดิษฐ  20 บาทตอชัว่โมงเดินเครื่อง 
   แผนกประกอบ  36 บาทตอชัว่โมงแรงงาน 
  คาใชจายดําเนินงานผันแปร 30%  ของตนทุนแปรสภาพผันแปร 
  กําไรขั้นตน   20%  ของตนทุนสวนเพ่ิม 
  คานายหนาและสวนลดจาย  5%  ของยอดขาย 
 
ราคาของใบสัง่ซื้อสําหรับสินคา 1,000  หนวย  ตามวธิีการกําหนดราคาโดยใชตนทุนสวนเพิ่มจึง
เปนดังนี้ 
  ตนทุนแปรสภาพ 
  แผนกประดิษฐ (.80 x 20 x 1,000)  16,000 
  แผนกประกอบ (.50 x 36 x 1,000)  18,000  34,000 
  คาใชจายดําเนินงานผันแปร (.30 x 34,000)   10,200 
  วัตถุดิบทางตรง         30,000 
  คาขนสง             700
  ตนทุนรวม         74,900 
  กําไรขั้นตน 20%  ของตนทุนสวนเพิ่ม    14,980
  ขายสุทธิ            89,880 
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  คานายหนาและสวนลดจาย         4,494
  ราคาขาย          94,374 
 ในกรณีเชนน้ีหากลูกคาขอตอรองราคาจาก 137,340 บาท  ซึ่งเปนราคาขายที่
กําหนดขึ้นโดยใชตนทุนรวม โดยขอซื้อเพียง 100,000  บาท กิจการก็พิจารณาขายไดถาใช
วิธีการกําหนดราคาตามวิธีตนทุนสวนเพ่ิม  ซึ่งความจริงแลวควรจะขายเพียง 94,374 บาท  แต
ถากิจการพิจารณาเฉพาะตนทุนรวมทั้งหมดจะมีตนทุน 109,000  บาท กิจการคงตองปฏิเสธ
ใบสั่งซ้ืออยางแนนอน  ฉะนั้นการกําหนดราคาโดยวิธีนี้จะทําใหกิจการรับใบสั่งซ้ือซ่ึงมีผลทําให
กิจการไดกําไรชดเชยตนทุนคงที่และอาจมีกําไรเหลือบางอีกเล็กนอยซึ่งก็คงจะดีกวาการปฏิเสธ
ใบสั่งซ้ือนี้  ถาหากวาการขายตามใบสั่งซ้ือน้ีไมกระทบยอดขายตามปกติ และไมทําใหแนวโนม
ของราคาตลาดลดต่ําลง   
 
   1.2.1  ขอดีของการกําหนดราคาวิธตีนทุนสวนเพิ่ม การกําหนดราคาโดย
วิธตีนทุนสวนเพิ่มจึงเหมาะสําหรับสภาพการณตาง ๆ ดังนี้ 
    1)  การลดราคาสินคาลงต่ํากวาปกติ  แตราคานั้นยังคงสูงกวา
ตนทุนสวนเพ่ิมเพ่ือขายใหกับลูกคาอีกประเภทหนึ่ง โดยใชตราหรือเครื่องหมายการคาอ่ืน หรือ
ขายในสถานการณพิเศษ เปนตน 
    2)  เม่ือกิจการมีกําลังการผลิตสวนเกินและตองการลดราคาขาย
เพ่ือผลิตใหเต็มกําลังการผลิต 
    3)  เม่ือการขายสินคาในราคาต่ํากวาปกติไมกอใหเกิดผลกระทบ
ราคาตลาดปจจุบัน 

           4)   วิธีการกําหนดราคาสินคาโดยใชวิธีการบวกเปอรเซ็นตเพ่ิมเขา
กับตนทุนไมจําเปน  ตองใชขอมูลเกี่ยวกับตนทุนและรายรับที่เที่ยงตรง 
                        5)   วิธีการกําหนดราคาสินคาโดยการบวกเปอรเซ็นตเพ่ิมเขากับ
ตนทุนตอหนวยเปนวิธีการที่ทําไดงายและสะดวกรวดเร็ว 
                        6)   วิธีการกําหนดราคาสินคาโดยการบวกเปอรเซ็นตเพ่ิมเขากับ
ตนทุน มักจะเปนผลใหราคาสินคาคอนขางที่จะคงที่ในชวงเวลาที่ยาวนานตราบเทาที่ตนทุน
ตอหนวยไมเปลี่ยนแปลง  เนื่องจากตามปกติแลวการเปลี่ยนแปลงราคาสินคามักจะกอใหเกิด
ตนทุนเปลี่ยนแปลง 
                        7)   การกําหนดราคาสินคาโดยการบวกเปอรเซ็นตเพ่ิมเขากับ 
ตนทุนตอหนวยจะสามารถใชเปนเหตุผลที่นายอมรับได ในการปรับราคาสินคาใหสูงขึ้นเม่ือตนทุน
การผลิตเพ่ิมสูงขึ้น 
   1.2.2    ขอเสียของการกําหนดราคาโดยใชวธิีตนทุนสวนเพ่ิมมีดังนี้ 
          1)  การกําหนดราคาโดยเนนเฉพาะตนทุนสวนเพ่ิม  อาจจะทําให
ผูบริหารไมไดคํานึงถึงตนทุนทั้งหมดของผลิตภัณฑ 
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                       2)  การกําหนดราคาสําหรับคําสั่งซ้ือพิเศษดวยวิธีนี้  อาจจะ
กอใหเกิดปญหาเม่ือมีการสั่งซื้อในระยะยาว เน่ืองจากการปรับราคาในภายหลัง 
              3)  ในทางปฏิบัติอัตราตนทุนสวนเพิ่มไมไดสม่ําเสมออยางสมบูรณ  ณ  
ระดับการผลิตตางๆ กัน  การเปลี่ยนแปลงราคาสินคาในตลาดก็มีผลกระทบตออัตราสวนนี้  
นอกจากนั้นแลวตนทุนผันแปรแตละชนิดยอมจะไมไดผันแปรไปในอัตราสวนเดียวกัน  เม่ือ
เปลี่ยนแปลงอัตราการผลิต  ดังนั้นการกําหนดราคาจึงคอนขางยุงยาก 
        4)  การกําหนดราคาขายผลิตภัณฑมักจะตองทําขึ้นกอนการผลิต       
และคํานึงถึงคูแขงขัน  ดังน้ัน  กิจการสวนใหญยังคงลังเลที่จะเปลี่ยนแปลงราคาเพราะมีผลตอ
เสถียรภาพของราคาตลาด 
        5)  วิธีการกําหนดราคาโดยการบวกเปอรเซ็นตเพ่ิมเปนการบวกเขา
กับตนทุนทางบัญชีและตนทุนในอดีต  มิใชคํานวณจากตนทุนคาเสียโอกาส 
        6)  วิธีการกําหนดราคาโดยการบวกเปอรเซ็นตใชตนทุนตอหนวยเปน
พ้ืนฐานในการคํานวณแทนที่จะใชตนทุนหนวยสุดทาย 
        7)  วิธีการกําหนดราคาโดยการบวกเปอรเซ็นตเขากับตนทุน  นําแต
ขอมูลเฉพาะตนทุนมาพิจารณาโดยมิไดคํานึงถึงภาวะทางดานอุปสงค 

 การกําหนดราคาโดยใชตนทุนสวนเพ่ิมทําใหฝายบริหารเกรงวาฝายการผลิตหรือ
ฝายขายของกิจการจะใชเปนการกําหนดราคาในระยะยาว  เพ่ือจะใหปริมาณการผลิตและขาย
เพ่ิมขึ้น  ซึ่งถากิจการกําหนดราคาโดยใชตนทุนสวนเพิ่มกับผลิตภัณฑทุกชนิด  กิจการจะได
กําไรเพียงเล็กนอย และไมพอเพียงที่จะชดเชยกับตนทุนคงที่ในระยะยาว  ทั้งๆที่การขาย    
ผลิตภัณฑทุกชนิดแสดงผลกําไร  แตกิจการแสดงผลขาดทุน  การกําหนดราคาดวยวิธีนี้จึงควรจะ
นํามาใชในการกําหนดราคาขั้นต่ํา และใหขอมูลในการรับคําสั่งซ้ือพิเศษเทานั้น แตไมเหมาะสม  
ที่จะนําไปใชในการกําหนดราคาตามปกติหรือการกําหนดราคาในระยะยาว  ทั้งน้ีเพราะกําไร   
ที่ไดรับอาจจะไมพอเพียงสําหรับตนทุนคงที่ที่เกิดขึ้นในกิจการและไมไดใหผลตอบแทนตอการ
ลงทุนที่เหมาะสม 

 
2. การกําหนดราคาเพื่อใหมีรายรับสูงสุด    

  ผูถือหุนเปนเจาของบริษัท มักจะตองการใหกิจการที่ไดถือหุนอยูมีผลกําไรสูงสุด  
อยางไรก็ตามในกิจการขนาดใหญผูบริหารจะไมใชเจาของบริษัทที่จะมุงบริหารงานเพื่อสราง
กําไรสูงสุดใหกับบริษัทเทานั้น ในบางครั้งผูบริหารอาจมุงขยายฐานลูกคาเพื่อเพ่ิมยอดขายหรือ
เพ่ือใหมีรายรับสูงสุด ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับผลประโยชนที่ผูบริหารจะไดรับจากผลของการบริหาร   
องคการซึ่งอาจจะเปนผลตอบแทนจากยอดขายตอป  และการที่ผูถือหุนหรือเจาของกิจการไม
เขามาควบคุมการบริหารงาน เนื่องจาก  ไมสามารถรับรูขอมูลไดดีเทากับผูบริหาร  ซึ่งทํางาน
ใกลชิดไดรับขาวสารขอมูลการปฏิบัติงานไดดีกวา  และอาจเกิดการชะงักงันของการดําเนิน
ธุรกิจไดเนื่องจากผูถือหุนไดเขาไป   กาวกายการบริหารงาน อาจกอใหเกิดความเสียหาย 
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  อาจกลาวไดวา  การกําหนดราคาเพื่อใหมีรายรับสูงสุดมักเปน กิจการขนาดใหญ  
ผูบริหารมีอํานาจในการกําหนดราคาแตถาผูบริหารเปนเจาของกิจการจะกําหนดราคา เพ่ือใหได
กําไรสูงสุด 
 

3. การกําหนดราคาโดยใชผลตอบแทนจากเงินลงทุน   
  ถาจะกําหนดราคาโดยพิจารณาจากกําไรแลว จะเห็นวาวิธีการกําหนดราคาโดย
ใชตนทุนที่เหมาะสมที่สุดคือ  วิธีการที่จะทําใหกิจการไดผลตอบแทนจากเงินลงทุนสูงสุด  การ
กําหนดราคาโดยใชตนทุนรวมและตนทุนสวนเพิ่มที่กลาวมาแลว ไมไดคํานึงถึงเงินลงทุนใน
อุปกรณและเครื่องจักรในการผลิต   หรืออุปกรณในการขายตลอดจนเงินทุนหมุนเวียนที่ใชใน 
กิจการ  ธุรกิจสวนใหญมักจะมีวัตถุประสงคที่จะทําใหกิจการไดผลตอบแทนจากเงินลงทุนสูงสุด 
เพราะ อัตราผลตอบแทนของการลงทุนมักจะใชเปนเครื่องวัดประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ  
ดังนั้นเพ่ือสนองวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ   อยางนอยที่สุดกิจการจะตองพยายามทําให
ผลิตภัณฑแตละชนิดไดผลตอบแทนของการลงทุนในอัตราที่นาพอใจ  โดยการกําหนดราคาให
ไดผลตอบแทนจากเงินลงทุน  วิธีการกําหนดราคาโดยใชผลตอบแทนจากเงินลงทุนจึงเปน
วิธีการกําหนดราคา โดยนําจํานวนผลกําไรที่ตองการบวกดวยเงินลงทุนทั้งหมดที่กิจการใชใน
การขายสินคาทั้งน้ี ไดแก  เงินลงทุนในรูปสินทรัพยที่เกี่ยวของกับการผลิต   เงินทุนหมุนเวียน
ตลอดจนคาใชจายที่ใชในการดําเนินงาน 
  ในกรณีที่กิจการมีผลิตภัณฑเพียงชนิดเดียว เงินลงทุนในกิจการไดแก สวนของ
เจาของและเจาหนี้รวมกันโดยมีสวนหนึ่งอยูในรูปเงินลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียนสุทธิ  หรือ       
ในกรณีที่มีหลายผลิตภัณฑอาจจะกลาวไดวาเงินลงทุนในกิจการ ไดแกเงินลงทุนในสินทรัพย
ประจําบวกดวยเงินลงทุนในเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของผลิตภัณฑแตละชนิด      ตนทุนคงที่จะ
จัดสรรไปเปนตนทุนผลิตภัณฑในระดับการผลิตปกติ และในสัดสวนของการผลิตปกติ  อัตรา
กําไรที่บวกเขาไปในตนทุนดังกลาวจะตองอยูในอัตราที่เพียงพอสําหรับผลตอบแทนของการลงทุน
ที่ปราศจากความเสี่ยง  แตจะตองไมสูงจนกระทั่งเปนสิ่งดึงดูดคูแขงขัน   
 
ตัวอยางที่  9.2  กิจการเริ่มตั้งกิจการเพื่อขายสินคาชนิดหนึ่ง ไดลงทุนในสินทรัพย  ไดแก  อาคาร  
และอุปกรณตาง ๆ 3 ลานบาท  เงินทุนหมุนเวียน 15 บาทตอหนวยที่ขายในแตละเดือน  หรือ
คิดเปน 22.4%  ของยอดขายในแตละเดือน  กิจการประมาณวาจะขายเดือนละ 20,000 หนวย  
ตนทุนในการผลิตคงที่ตอเดือน 200,000 บาท และตนทุนการผลิตผันแปร 20 บาท ตอหนวย  
คาใชจาย  ในการบริหารเพิ่มขึ้นทันที 80,000 บาท ในเดือนที่บริษัทตัดสินใจผลิตและขาย 
บริษัทตองการผลตอบแทนจากการลงทุน 20% กอนภาษี การกําหนดราคาทําไดดังนี้ 
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ตนทุนคงที ่ 280,000  บาท 
ปริมาณผลิตและขาย 20,000  หนวย 
ตนทุนคงที่ตอหนวย 14  บาท 
ตนทุนผันแปรตอหนวย           20  บาท 
ตนทุนรวมตอหนวย 34  บาท 
เงินลงทุนในสนิทรัพย 3,000,000  บาท 
อัตราผลตอบแทน         .20  บาท 
กําไรที่ตองการ  600,000  บาท 
กําไรตอหนวย  30    บาท 
ราคาขาย (34+30) 64  บาท 
                 
หรืออาจจะใชสูตรในการคํานวณไดดังนี้ 
 
 
  ราคาตอหนวย =  
 

   
     TC   =  ตนทุนรวมทั้งหมดของผลิตภัณฑ  ไดแก ตนทุนในการผลิตและ  
                               ดําเนินงาน 
      FA    =   จํานวนเงินลงทุนในสินทรัพยประจํา และสินทรัพยหมุนเวียนใน    
    บางกรณี 
  W     =   อัตราสาวนเงนิลงทุนในรปูเงินทุนหมุนเวยีนตอยอดขาย 
 
  V   =   ปริมาณสินคาที่ขาย 
  ROI =   ผลตอบแทนของการลงทุน 
 

 
 

ดังนั้น ราคาตอหนวย  =  
 
 

    = 64   บาท 

TC + (ROI  x  FA) 

V 

1 – (ROI x W) 

680,000 + (.20 x 30,000,000) 
20,000 

1 – (.02 x 224) 

 

 
  ดังน้ันราคาที่กําหนดขึ้นโดยใชผลตอบแทนจากเงินลงทุนคือ 64 บาท  ซึ่งการ
กําหนดราคาดวยวิธีนี้คํานึงถึงเงินลงทุนทั้งหมดในกิจการ ราคาขายที่ไดก็จะครอบคลุมถึงตนทุน
ทั้งหมดที่เกิดขึ้น  และถากิจการกําหนดราคาดวยวิธีนี้ก็สามารถที่จะใชเปนสูตรในการคาํนวณได
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คอนขางแนนอนโดยไมตองเปลี่ยนแปลงอัตราสวนบวกเพิ่มใหมโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณี
ที่กิจการใชตนทุนมาตรฐาน 
  3.1  การกําหนดราคาดวยวิธีนี้มีขอเสียดังนี้ 
   3.1.1 กิจการกําหนดราคาโดยใชผลตอบแทนจากเงินลงทุน  กิจการตองมี
ความมั่นใจวาเม่ือกําหนดราคาดวยวิธีนี้และขายได  กิจการก็จะไดกําไรตามที่ตองการ และถา
ฝายบริหารไมไดคํานึงถึงการแขงขัน  คูแขงขันอาจจะแบงสวนแบงของตลาดได  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งถากิจการไดรับกําไรสูงก็อาจจะพบคูแขงขันใหมๆเพิ่มขึ้นอีก 
   3.1.2  การกําหนดราคาดวยวิธีนี้ไมไดคํานึงถึงผลกระทบจากภายนอก 
ราคากําหนดโดยขอมูลภายในกิจการไมไดพิจารณาถึงความตองการสินคาของผูบริโภค ดังน้ัน
ถาหากกิจการจะกําหนดราคาดวยวิธีนี้จําเปนตองประเมินความตองการสินคาของผูบริโภคดวย           
โดยประเมินวาปริมาณสินคาที่กิจการนํามาพิจารณาในการตั้งราคานั้น เปนปริมาณที่กิจการ
สามารถขายไดจริง 
 
 4. การกําหนดราคาแยกตลาด   
  การกําหนดราคาแยกตลาด (price  discrimination)  ในกรณีที่โครงสรางตลาด   
เปนแบบตลาดแขงขันไมสมบูรณ  ผูขายมีอํานาจทางการตลาดในการกําหนดราคาสินคา  โดย
จะกําหนดราคาขายตางกันสําหรับสินคาชนิดเดียวกัน  โดยผูขายมีวัตถุประสงคทํากําไรสูงสุด       
การที่จะสามารถกําหนดราคาขายไดสําเร็จขึ้นอยูกับเง่ือนไขตาง ๆ เชน ผูขายตองทราบ        
ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาของผูซื้อในแตละตลาด  ซึ่งจะมีคาแตกตางกันไปตามกลุม  
ผูซื ้อ หรือกลุมเปาหมาย   โดยผูผลิตหรือผูขายจะกําหนดราคาสินคาใหสูงในตลาดที่ผูซื้อมี
ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาต่ํา  และจะกําหนดราคาต่ําในตลาดที่ผูซื้อมีความยืดหยุนของ
อุปสงคตอราคาสูง 
  การกําหนดราคาแยกตลาดซึ่งหมายถึงการตั้งราคาสินคาใหแตกตางกันสําหรับ
สินคาจํานวนตาง ๆ กัน  หรือการตั้งราคาสินคาใหแตกตางกัน  สําหรับระยะเวลาที่ตางกัน  
สําหรับกลุมลูกคาที่ตางกัน หรือในตลาดที่ตางกัน มักเกิดกับกิจการดานบริการ  ตัวอยางเชน  
องคการโทรศัพทมักตั้งราคาคาบริการในชวงเวลากลาง วันที่หนวยธุรกิจจําเปนตองมีการ
ติดตอกันสูงกวาเวลากลางคืนหรือเรียกเก็บคาบริการจากหนวยธุรกิจสูงกวาลูกคาตามบาน หรือ
กรณีธุรกิจโรงแรมเรียกเก็บอัตราคาบริการจากหนวยงานราชการที่มาใชสถานที่พัก และหรือ
สัมมนาในอัตราที่ต่ํากวาบุคคลทั่วไป เปนตน 
  ธุรกิจที่มีการกําหนดราคาแยกตลาด  จําแนกตามระดับของกําไรสวนเกินจาก
กําไรปกติที่ธุรกิจสามารถดึงมาจากผูบริโภคได 3 ประเภท ดังน้ี (นราทิพย ชุติวงศ, 2542, หนา 
334) 
  4.1 การแยกราคาขายลําดับที่ 1  (first degree price  discrimination)  เปน
ประเภทที่ผูผลิตสามารถดึงสวนของกําไรที่ผูบริโภคพ่ึงไดรับมาเปนกําไรสวนเกินจากกําไรปกติ
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ของผูผลิตไดทั้งหมด  ซึ่งผูผลิตที่จะทําการกําหนดราคาประเภทนี้ได  จะตองมีอํานาจทาง
การตลาดสูง  การแยกราคาขายลําดับที่ 1 นี้ยากที่จะเกิดขึ้นไดในความเปนจริง  เน่ืองจาก
หนวยธุรกิจที่จะทําการแบงแยกราคานี้ไดตองมีความรูถึงลักษณะที่แนนอนถึงความตองการของ       
ผูบริโภคแตละคน  แลวกําหนดราคาขายสินคาในราคาที่สูงสุดที่จะเปนไปได 
  4.2 การแยกราคาขายลําดับที่ 2 (second degree price  discrimination) เปนการ
กําหนดราคาขายใหคงที่ไวที่ระดับหน่ึงสําหรับปริมาณขายจํานวนหนึ่ง และกําหนดราคาขายใน
ระดับที่ต่ําลงสําหรับปริมาณขายในอีกจํานวนหนึ่งที่ถัดไป กิจการจะสามารถดึงสวนเกินของ    
ผูบริโภคไปเพียงบางสวนไมใชทั้งหมด  เชน  กิจการกําหนดราคาสินคาเทากับ  50  บาท  
สําหรับปริมาณขายสินคา 30 หนวยแรก  และกําหนดราคาใหเทากับ 30 บาท สําหรับปริมาณ
ขายสินคา 30 หนวยถัดไป กิจการจะมีรายรับรวม 2,400 บาท  [(50x30) + (30 x 30)] การ
กําหนดราคาลักษณะนี้ใชกับสินคา  และบริการที่มีปริมาณวัดออกมาได เชน หนวยของการใช
ไฟฟา หนวยของการใชน้ําประปา  จึงมักจะใชกับสินคาประเภทสาธารณูปโภค และเปนการ
กําหนดราคาที่เกิดขึ้นงายกวาประเภทการแยกราคาขายลําดับที่ 1 
             4.3 การแยกราคาขายลาํดับที่ 3 (third-degree in discrimination) เปนการ
กําหนดราคาขายสินคาตางกันตามกลุมของผูบริโภคที่แตกตางกัน ในกรณีนี้กิจการจะตอง
แบงกลุมผูบรโิภคหรือตลาดออกเปนสวนๆโดยอาศัยปจจัยบางอยางเปนเกณฑในการแบงตลาด  
เชน  รสนยิม  รายได อายขุองผูบริโภค  เขตตลาดตามภูมิศาสตร  เปนตน แลวจึงกําหนดราคา
ขายในตลาดสวนตางๆ ใหแตกตางกัน ทั้งๆที่ตนทุนของสินคาที่เสนอขายในตลาดตางๆ  อาจจะ
เทากัน เชน การกําหนดราคาคารักษาพยาบาลในอัตราต่ําสําหรับผูที่มีรายไดนอย การกําหนด
อัตราคาบริการโทรศัพททางไกลเวลากลางวันสูงกวาการใชบริการในเวลากลางคนื หรือการ
เรียกเก็บคาโดยสารเครื่องบินจากนักธุรกิจในอัตราที่สงูกวานักทองเที่ยว การกําหนดราคาใหแก
ผูซื้อในราคาที่ต่ํากวาผูซื้อบางกลุม การกําหนดราคาตางกันโดยใหสิทธิพิเศษสูงกวาการกําหนด
ราคาขายไวเพียงอัตราเดียว จะทําใหกิจการไดรับประโยชน  เปนตน 

 อยางไรก็ตามการกําหนดราคาแบบแยกตลาดมีเง่ือนไขที่สําคัญดังน้ี 
 1) ธุรกิจที่จะกําหนดราคาแบบแยกตลาด จะตองมีอํานาจเหนือราคาสินคาที่ตน
กําหนดขึ้น  มิฉะนั้นธุรกิจดังกลาวจะไมสามารถขายสินคาไดในราคาที่สูงกวาราคาที่กําหนด
ดวยกลไกตลาดแขงขันสมบูรณ 
 2) ธุรกิจจะตองรูถึงความเต็มใจที่จะจายของผูบริโภคในแตละตลาด เน่ืองจากธุรกิจ
สามารถกําหนดราคาสินคาไดสูงในตลาดที่ผูบริโภคมีความตองการสินคามาก หรือสินคาที่มี

ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาต่ํา 
 3) ธุรกิจจะตองสามารถแบงแยกจํานวนสินคาหรือบริการที่มีการซื้อขายออกจากกัน 
สามารถแยกเวลาของการซื้อขายออกจากกัน  เพ่ือปองกันการนําสินคาจากตลาดหนึ่งไปขายตอ
ในตลาดอื่นที่มีราคาสูงกวาจะทําใหการกําหนดราคาแบบแยกตลาดไมสามารถดํารงอยูได 
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การกําหนดราคาระหวางหนวยงานภายในกิจการ 
 การกําหนดราคาระหวางหนวยงานภายในกิจการเกิดขึ้นในธุรกิจขนาดใหญ ซึ่งมีการ
บริหารงานแบบกระจายอํานาจและมีการนําเอาระบบบัญชีตามความรับผิดชอบมาใช โดย
จําแนกสายงานบริหารในลักษณะศูนยความรับผิดชอบซึ่งแบงออกเปน 3 ลักษณะใหญ ๆ คือ 
ศูนยตนทุน  (cost  center)  ศูนยกําไร  (profit  center)   และศูนยเงินลงทุน  (investment  
center)  ซึ่งศูนยความรับผิดชอบตางๆ ดังกลาวโดยเฉพาะอยางยิ่งศูนยกําไรมีการซื้อขาย
ระหวางศูนยกําไรดวยกัน  โดยความสัมพันธอาจจะอยูในลักษณะหนึ่งตอหน่ึง  คือแผนกโอน
หนึ่งแผนกและแผนกรับโอนหนึ่งแผนกหรือมีแผนกโอนหนึ่งและแผนกรับโอนมากกวาสองแผนก  
หรือมีแผนกโอนหลายแผนกและมีแผนกรับโอนเพียงแผนกเดียว  ซึ่งไมวาความสัมพันธ
ระหวางหนวยงานภายในกิจการจะเปนในลักษณะใด  กิจการจําเปนอยางยิ่งที่จะตองกําหนด
ราคาระหวางหนวยงาน  ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวาราคาโอน (transfer  price) 
 
 1. วัตถุประสงคการกําหนดราคาโอน 
  การกําหนดราคาโอนเพื่อที่จะชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการแบงสรรใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  และเพ่ือชวยกระตุนฝายจัดการใหดําเนินงานตามเปาหมายที่กิจการ
ไดกําหนดไวสําหรับหนวยงานนั้น ๆ เพ่ือบรรลุเปาหมายรวมคือการทํากําไรสูงสุดของกิจการ  
อาจกลาวโดยสรุปไดวา การกําหนดราคาโอนมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
  1.1 เพ่ือชวยฝายบริหารระดับสงูในการประเมินและชี้แนะการดําเนินงานของ
แตละหนวยงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายทีส่อดคลอง  (goal  congruence) ระหวางหนวยงาน 
  1.2 เพ่ือชวยเปนแนวทางในการปฏิบตัิงานประจําวันของผูจัดการหนวยงาน 
  1.3 เพ่ือชวยใหผูจัดการของหนวยงานมีอิสระในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ    
ที่เปนผลตอการเพิ่มกําไรใหแกหนวยงานที่ตนรบัผิดชอบอยู  
 
 2. ลักษณะที่ดีของระบบราคาโอน 
  ระบบราคาโอนที่มีระหวางหนวยงานภายในกิจการควรมีลักษณะที่ดี ซึ่งตาม
ความเห็นขององคการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ (Business International  Corporation) มี
ความเห็นวาระบบราคาโอนที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 
  2.1 งายและมีเหตผุล 
   2.2    มีความยืดหยุนเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ทีต่องการใช 

2.3 สะดวก รวดเร็ว และพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงไดตามขอจํากัดทางธุรกิจที่ 
เปลี่ยนไปในแตละประเภททั่วโลก 

  2.4   มีการซ้ําซอนนอยที่สุด 
2.5 สะทอนใหเห็นสวนของกําไรที่แทจริงของแตละหนวยงานซึ่งรวมอยูในรูป 

ของกําไรรวมของกิจการ 
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  2.6 ใชเปนสิ่งจูงใจในการตัดทอนตนทุนลง 
  2.7  เพ่ือใหไดกําไรสูงสุดและขณะเดียวกันเพื่อใหเสียภาษีนอยที่สุด 
  2.8  นํากําไรไปใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด 
  2.9  ทําใหมีการรวมมือประสานงานกันระหวางหนวยงาน 
  2.10 เปนแรงจูงใจฝายจัดการในการที่จะบริหารงานใหไดกําไรสูงสุด 
  2.11 เกี่ยวของกับหนวยงานทุกหนวยงานในกิจการซึ่งไดรับผลกระทบจากราคา
ที่กําหนด 
  2.12 อํานวยความสะดวกในการประเมินวาหนวยงานใด หรือผลิตภัณฑใดทํา
กําไรใหแกกิจการ 
  2.13 เปนเคร่ืองชี้ ใหฝายบริหารระดับสูงทราบถึงผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตาง ๆ  

  2.14 ชวยในการวางแผนของกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑแตละชนิด   หรือ
แตละกลุม 

  2.15 เปนที่เชื่อถือทั้งภายในและภายนอกกิจการ 
  2.16 เปนที ่ยอมรับวา เปนราคาที ่ม ีเหตุผลและยุต ิธรรมทั ้งภายในและ

ภายนอกกิจการ 
 

วิธีการกําหนดราคาโอน    
 สภาพแวดลอมของกิจการจะเปนสิ่งกําหนดราคาโอน  เน่ืองจากราคาโอนแตละชนิด
เหมาะที่ใชกับสถานการณเฉพาะอยาง การกําหนดราคาโอนที่ใชกันอยูจึงมีอยูหลายวิธี ซึ่งพอจะ
สรุป ไดดังนี้  
 

 1. ราคาทุน   
  การใชราคาทุน(cost based price) เปนราคาโอน เปนวิธีการกําหนดราคาโอน
ด้ังเดิมซึ่งจะใชในสถานการณไมมีราคาตลาดของสินคา   ซึ่งโดยปกติจะเปนการโอนสินคาจาก
แผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่งเพ่ือผลิตตอ      เพราะสินคายังอยูในสภาพที่ไมอาจนําไปทํา
ประโยชนได และไมสามารถตกลงราคากันไดระหวางผูบริหารของฝายโอนและฝายรับโอน      
นอกจากนี้ ฝายบริหารระดับสูงไมตองการเปดเผยกรรมวิธีในการผลิต   หรือสูตรของการผลิต
ตอบุคคลภายนอก  จึงมีนโยบายที่จะโอนในกิจการ   ราคาทุนที่ใชในการกําหนดราคาโอนจะ   
แตกตางกันขึ้นอยูกับความหมายของราคาทุนดังนี้ 
  1.1 ตนทุนรวม หรือตนทุนเต็ม (full cost)  เปนวิธีกําหนดราคาโอนที่คิดจาก
ตนทุนในการผลิตทั้งหมดทั้งตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ ซึ่งการใชตนทุนเต็มน้ีอาจจะใชตนทนุ
เต็มเปนราคาโอนโดยตรง หรืออาจจะใชตนทุนเตม็บวกกําไรตามอัตราสวนรอยละของตนทุน   
ก็ไดซึ่งจะกอใหเกิดกําลังใจแกแผนกที่โอนในกรณีที่กิจการกําหนดใหหนวยงานเปนศูนยกําไร   
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ตัวอยางที่ 9.3  กิจการแหงหน่ึงมีแผนกที่ทําการผลิตสินคา 2 แผนก  คือ  แผนก ก    และ
แผนก ข  แผนก ก มีตนทุนในการผลิตผันแปรหนวยละ 20 บาท และตนทุนการผลิตคงที่ 
200,000 บาท  โดยมีปริมาณการผลิตปกติ 10,000  หนวย ดังน้ันตนทุน  แผนก ก หนวยละ   
40 บาท  สวนแผนก ข นั้นมีตนทุนการผลิตผันแปรหนวยละ 10  บาท และมีตนทุนการผลิตคงที่ 
100,000  บาท โดยมีการผลิตปกติ  10,000  หนวย ตนทุนการผลิตของแผนก ข หนวยละ    
20 บาท  เม่ือแผนก ข ผลิตเสร็จจะขายในราคาหนวยละ 80 บาท  โดยแผนกขายมีคาใชจาย   
ในการขาย 20,000  บาท  แสดงกําไรขาดทุนดังนี้ 

งบกําไรขาดทนุ(บางสวน)ตามวิธีใชตนทนุเต็มเปนราคาโอน 
  แผนก ก แผนก ข แผนกขาย รวม 

ราคาขาย  400,000  600,000  800,000  800,000  
ตนทุน           
 รับโอน -  400,000  600,000  -  
 ผันแปร 200,000  100,000  -  300,000  
 คงที่ 200,000  100,000  20,000  320,000  
 รวม   400,000  600,000  620,00  620,000  
กําไร    0  0  180,000  180,000  

 

 จากงบกําไรขาดทุนขางตนแผนก ก และแผนก ข จะไมไดรับกําไรแตอยางไร   ซึ่ง
โดยปกติกิจการที่ทําการผลิตโดยทั่วไปมักจะใชวิธีการนี้  แตถากิจการที่ทําการผลิตเปน  
กิจการขนาดใหญ  และมีการกําหนดหนวยงานรับผิดชอบเปนศูนยกําไร  งบกําไรขาดทุนจะ
แสดงถึงความไมมีประสิทธิภาพของแผนกที่โอน 

 จากปญหาดังกลาวกิจการบางแหงจึงกําหนดใหหนวยโอนคิดกําไรเปนอัตราสวนของ
กําไรตอตนทุน  เชนใหคิดกําไร  10 %  ของตนทุน  งบกําไรขาดทุนใหมจะแสดงดังนี้ 
 

งบกําไรขาดทนุ(บางสวน) ตามวธิีใชตนทุนเต็มบวกกาํไรเปนราคาโอน 
  แผนก ก    แผนก ข   แผนกขาย รวม 

ราคาขาย  440,000   704,000   800,000   800,000  
ตนทุน           
   รับโอน      -     440,000   704,000   -  
 ผันแปร   200,000   100,000   -    300,000  
 คงที่   200,000   100,000   20,000   320,000  
 รวม   400,000   640,000   724,000    620,000  
กําไร     40,000    64,000  76,000   180,000  
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 ในกรณีนี ้หนวยงานแตละหนวยจะไดกําไรเพื ่อแสดงประส ิทธ ิภาพในการ
ดําเนินงานของตน  อยางไรก็ดีการใชวิธีการกําหนดราคาโอนดวยตนทุนเต็มจะใหผลดีตอเม่ือ
ตนทุนการผลิตของแผนกโอนต่ํากวาราคาตลาด  เพราะถาตนทุนการผลิตสูงกวาราคาตลาด
แผนกโอนอาจจะตัดสินใจซื้อจากภายนอก  ทําใหเกิดการสูญเสียเน่ืองจากกําลังการผลิตสูญ
เปลา  ขอเสียของการใชตนทุนเต็มเปนราคาโอนก็คือ  แผนกโอนจะไมสนใจที่จะควบคุมตนทุน 
เพราะสามารถผลักภาระตนทุนไปใหแกแผนกรับโอนได 
  1.2 ตนทุนมาตรฐาน  (standard  cost)  เปนวิธีการกําหนดราคาโอนสําหรับ
กิจการที่ใชตนทุนมาตรฐานในการผลิต  ซึ่งจะมีวิธีการเชนเดียวกับวิธีการตนทุนเต็ม ขอแตกตาง   
มีเพียงการคํานวณตนทุนไมไดใชตนทุนที่เกิดขึ้นจริงแตใชตนทุนมาตรฐานแทน จากตัวอยางที่ 9.3 
สมมติเพ่ิมเติมวาตนทุนผันแปรมาตรฐานของแผนก  ก  หนวยละ 25  บาท  และแผนก ข 
หนวยละ 7 บาท  งบกําไรขาดทุนจะแสดงผล ดังนี้ 
 

  แผนก ก    แผนก ข   แผนกขาย    รวม 
ราคาขาย  450,000   620,000   800,000   800,000  
ตนทุน :          
   รับโอน -  450,000   620,000  -  
 ผันแปร   250,000     70,000         -   320,000  
 คงที่   200,000   100,000     20,000   320,000  
รวม    420,000   620,000   640,000   640,000  

                   ผลตางจากมาตรฐาน 50,000  (30,000)    10,000   20,000  
ตนทุนทีเ่กิดจริง  400,000   650,000   620,000   620,000  
กําไรขาดทุน    50,000   (30,000)  180,000   180,000  

  

  ในกรณีนี้จะแสดงใหถึงผลกําไร  50,000 บาท  ของแผนก  ก ซึ่งเกิดจากผล
แตกตางที่นาพอใจของแผนก ข  นี้สามารถประหยัดตนทุน  หรือใชตนทุนต่ํากวามาตรฐานที่
กําหนดไว  50,000 บาท  และแผนก ข  มีผลขาดทุนเนื่องจากใชตนทุนสูงกวามาตรฐานที่
กําหนดไว 30,000  บาท แตถากิจการตองการใชวิธีตนทุนมาตรฐานบวกกําไรเปนราคาโอนก็จะ
ทําไดเชนเดียวกับวิธีตนทุนเต็มบวกกําไรเปนราคาโอน 
  การใชตนทุนมาตรฐานในการกําหนดราคาโอนจึงใหประโยชนในกรณีที่แผนก 
รับโอนไมตองรับภาระตนทุนที่เกิดจากการขาดประสิทธิภาพในแผนกโอน  อยางไรก็ดีวิธีการนี้
จะใชไดตอเม่ือกิจการนั้นไดกําหนดตนทุนมาตรฐานไวแลวเทานั้น  และขอจํากัดอีกประการหนึ่ง
ก็คือถาแผนกรับโอนตองการสินคาที่แตกตางจากการผลิตตามปกติ  แผนกโอนไมสามารถจะ
โอนใหไดเพราะไมอาจกําหนดเวลาได 
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  1.3 ตนทุนสวนเพิ่ม  (marginal cost) ในการกําหนดราคาโดยใชตนทุนเต็ม
อาจจะทําใหกิจการเสียโอกาสที่จะไดกําไรจากการขายสินคาในกรณีที่มีผูตอรองราคาหรือในการ
รับคําสั่งซื้อพิเศษ   เนื่องจากราคาโอนระหวางแผนกเปนราคาตนทุนเต็ม     ซึ่งจะรวมทั้งตนทุน
ผันแปรและตนทุนคงที่   ตนทุนเต็มน้ีจะเปนตนทุนที่ไปปรากฏอยูในแผนกรับโอน หากแผนก 
รับโอนจะตองตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดราคาในระยะสั้นหรือในกรณีพิเศษ  ก็ไมอาจแยกสวน
ของตนทุนคงที่ออกจากราคารับโอนได  ทําใหกําหนดราคาสินคาไวสูงเกินความจําเปน  ดังน้ัน 
ราคาโอนในกรณีที่กําหนดการผลิตยังไมเต็มสมรรถภาพการผลิต  ควรจะกําหนดเฉพาะตนทุน
ผันแปร หรือถาในกรณีที่กิจการใชระบบตนทุนโดยตรง  ราคาโอนก็จะเกิดเฉพาะตนทุนผันแปร
หรือตนทุนสวนเพิ่มเทานั้น   
  จากตัวอยางที่ 9.3 ถาราคาขายของสินคาซึ่งเคยขายไดหนวยละ 80 บาท หากมี    
ผูมาขอซื้อในราคาหนวยละ 60 บาท  นอกเหนือจากการขายตามปกติ  สมมติวาแผนก ก  และ
แผนก  ข  ยังมีกําลังการผลิตคงเหลืออยู  และกิจการใชราคาโอนตามวิธีตนทุนเต็ม  แผนก ข 
ควรจะตัดสินใจไมขายสินคา  เนื่องจากแผนก ข จะแสดงผลขาดทุน 5 บาท ตอหนวย  แตถา
แผนก ก กําหนดราคาโอนโดยใชตนทุนสวนเพิ่มคือคิดเฉพาะตนทุนผันแปรเทานั้น  ราคาโอนจะ
เหลือเพียงหนวยละ 20 บาท  และตนทุนในแผนก ข  ก็คิดเฉพาะตนทุนสวนเพิ่ม  ในกรณีเชนน้ี  
แผนก ข   จะตัดสินใจขายสินคา  เพราะจะไดกําไรหนวยละ 30  บาท 
 
  ตนทุนเต็ม ตนทุนสวนเพิม่ 
ราคาขาย     45  45  
ตนทุน      
 รับโอน 30  10  
 ผันแปร 5   5  
 คงที่ 15   -   
 รวม 50  15  
 กําไร (ขาดทนุ)      5   30  
    
  ราคาโอนที่คิดจากตนทุนสวนเพ่ิมจึงเปนราคาที่เหมาะสม  โดยเฉพาะในกรณี
การกําหนดราคาในระยะสั้น  หรือในกรณีที่มีกําลังการผลิตคงเหลือ แตอยางไรก็ดีราคาโอนวิธีนี้
ไมนิยมในทางปฏิบัติเนื่องจาก 
   1.3.1  ในกรณีที่สินคาของแผนกโอนไมมีราคาตลาดภายนอก  แผนก
โอนจะตองรับภาระผลขาดทุนอันเกิดจากตนทุนคงที่  ซึ่งในกรณีเชนน้ีไมควรจะถือวาแผนกโอน
เปนศูนยกําไร 
   1.3.2  ในระยะสั้นแผนกโอนอาจแสดงราคาโอนใหสูงโดยแสดงตนทุน 
สวนเพิ่มใหสูงกวาความเปนจริง  เพ่ือใหแผนกของตนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงานสูง 
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   1.3.3  ถาหากวากําลังการผลิตของแผนกโอนไมเพียงพอกับความตองการ  
อาจจะทําใหตนทุนของสินคาที่ผลิตไดสูงกวาตนทุนสวนเพ่ิม  เน่ืองจากตนทุนของสินคาใน
แผนกโอนควรจะเทากับตนทุนสวนเพิ่มบวกดวยคาเสียโอกาส 
  1.4 ตนทุนของคาเสียโอกาส (opportunity  cost)  การกําหนดราคาโอน
โดยใชตนทุนของคาเสียโอกาส  ซึ่งคํานวณจากกําไรที่กิจการเสียไปเนื่องจากไมไดขายสินคา 
ใหกับบุคคลภายนอก  ราคาโอนจึงเทากับตนทุนสวนเพิ่มบวกดวยคาเสียโอกาส ดังน้ันราคาโอน
โดยใชวิธีตนทุนของคาเสียโอกาสจะเกิดขึ้นตอเม่ือกําลังการผลิตของแผนกโอนมีไมเพียงพอกับ
ความตองการเทานั้น 
 
 2. ราคาตลาด   
  การใชราคาตลาดเปนราคาโอน (market based transfers)  มักจะใชในกรณีที่
สินคาที่ผลิตขึ้นมีราคาตลาดที่จะขายได  แผนกโอนสามารถจะขายสินคาใหบุคคลภายนอก
หรือขายภายในกิจการก็ได  ราคาโอนที่ใชราคาตลาดเปนเกณฑจึงเปนราคาที่ยุติธรรม  และ 
โดยปกติแผนกที่โอนมีอิสระที่จะขายสินคาภายในกิจการหรือนําสินคาขายใหกับบุคคลภายนอก              
ในขณะเดียวกันแผนกรับโอนก็อาจจะซื้อสินคาจากแผนกโอนหรือซ้ือจากภายนอกก็ได  ในกรณี
เชนน้ีแผนกทั้งสองมีอิสระในการตัดสินใจเลือกขายหรือเลือกซื้อโดยทําใหแผนกของตนไดรับ  
ผลตอบแทนสูงสุด  จากตัวอยางขางตน แผนก ก  มีตนทุนตอหนวย 40 บาท  โดยแยกประเภท
ออกเปนตนทุนผันแปรหนวยละ 20 บาท  และตนทุนคงที่หนวยละ 20 บาท  หาก ก ขายสินคา
หนวยละ 60 บาท  แผนก ข  จะตัดสินใจซ้ือจาก ก หรือซ้ือจากภายนอกก็ไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
แผนก ข  สามารถซื้อจากภายนอกในราคาหนวยละเทาใด และสมมติตอไปวารสนิยมในสินคา
เปลี่ยนจนทําใหราคาทั่วๆ ไปลดลงเหลือ 35 บาท  ซึ่ง ก   ก็ยังคงขายสินคาไดในราคา 35 บาท  
ซึ่งผูจัดการของ ก  เชื่อวาจะใหผลตอแผนก ก มากกวาที่จะไมขาย เพราะยังไดกําไรสวนเกิน
จากตนทุน ผันแปรหนวยละ 15 บาท แตถาไมขายเลยก็จะไมไดอะไรเลย  ในกรณีเชนน้ีแผนก 
ข ก็คงตัดสินใจซ้ือสินคาจาก ก หรือภายนอกก็ได  แตถาบังเอิญ ก โชคดีสามารถตกลงขาย   
สินคาที่ผลิตขึ้นทั้งหมด  ในราคาหนวยละ 45 บาท  แผนก ข ก็คงจะตัดสินใจซื้อจากภายนอกใน
ราคาหนวยละ 35 บาท    ซึ่งผลก็คือทําใหกิจการไดกําไรสูงสุด  จากตัวอยางนี้แสดงใหเห็นวา
ราคาตลาดเปนราคาที่ใหอิสระตอการตัดสินใจและเปนราคาโอนที่ใหผลประโยชนสูงสุดตอกิจการ
หรือถาพิจารณาผลตอบแทนในแตละแผนกผูจัดการของแตละหนวยงานยอยก็พึงพอใจเพราะ
เปนราคาที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการทํางานของแตละหนวยงาน  อยางไรก็ดีการกําหนด
ราคาโอนโดยใชราคาตลาดอาจทําได 2 วิธีคือ 
  2.1  ราคาตลาดหักสวนลด   เพ่ือสงเสริมใหมีการซื้อขายสินคาภายในกิจการ 
และคิดราคาขายสุทธิของแผนกโอน  โดยนําราคาขายปกติหักดวยคาใชจายในการขายตางๆ เชน 
คาขนสง  คาใชจายในการเก็บเงิน  คาใชจายในการหาคําสั่งซ้ือ เปนตน  ซึ่งถือเปนสวนลด
ใหกับแผนกรับโอน       
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              วิธีนี้เปนการจูงใจใหแผนกรับโอนซื้อสินคาภายในกิจการ  สวนแผนกโอนก็ไมรับ
ผลกระทบแตอยางไร 
  2.2  ราคาตลาดหักคานายหนา  การตั้งราคาโอนนี้ถือเสมือนวาแผนกรับโอน
คือตัวแทนในการขาย  ดังนั้นการขายสินคาจึงไมจําเปนตองเสียคานายหนา 

 
 3. ราคาตอรอง   

  ในกรณีที่ใชราคาตลาดเปนราคาโอนดังกลาว ในบางกรณีอาจจะประสบกับ
ปญหาที่ไมมีราคาตลาดสําหรับสินคาชนิดนั้น  เชนในกรณีที่สินคามีลักษณะแตกตางจากปกติ  
วิธีการที่จะใชแกปญหาในกรณีนี้ก็คือการปลอยใหแผนกโอน และแผนกรับโอนตกลงตอรอง
ราคาอยางเปนอิสระ  วิธีการนี้จะเร่ิมโดยแผนกโอนจะเปนผูกําหนดราคาโอนและหลังจากนั้น
แผนกรับโอนอาจจะยอมรับราคาและขอเสนอของแผนกโอน  หรือตอรองราคาหรือตอรอง
เง่ือนไขหรือเปดประมูลราคารวมกับบุคคลภายนอก หรือปฏิเสธการซื้อ  ราคาตอรองจึงเปนการ
หลีกเลี่ยงราคาผูกขาดและมักจะใชในกรณีที่ทั้งแผนกโอน และแผนกรับโอนมีขอมูลเกี่ยวกับ
ราคาตลาดอยางดี และทั้งสองแผนกที่เกี่ยวของมีอิสระที่จะซื้อหรือขายกับบุคคลภายนอก ราคา
ตอรองมีขอบกพรองอยูบางประการ เชน เสียเวลาในการตอรองและทําใหเกิดขอขัดแยงระหวาง
หนวยงาน  กําไรของหนวยงานขึ้นอยูกับความสามารถในการตอรอง  ในกรณีที่หนวยงานที่
เกี่ยวของตกลงกันไมได ผูบริหารอาจตองเสียเวลาเขาไกลเกลี่ย และราคาตอรองอาจไมทําให
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งไดกําไรสูงสุด 
 
 4. ราคาที่กําหนดโดยผูมีอํานาจ  

  ผูบริหารอาจทําหนาที่เปนผูกําหนดราคาโอนในกรณีที่เกิดปญหาการตอรอง 
หรือในกรณีที่ตองการหลีกเลี่ยงปญหาจากการตอรอง  หรือมีนโยบายที่จะไมใหสินคาที่ผลิตขึ้น
แพรหลายในตลาดภายนอก  ซึ่งการกําหนดราคาโอนดวยวิธีนี้ผูบริหารอาจจะกําหนดตาม
ความพอใจ  โดยกําหนดเปนอัตราสวนรอยละของตนทุน ซึ่งเปนตนทุนชนิดใดก็ไดแลวแต
ความเหมาะสม เชน 120 %  ของตนทุนเต็ม  เปนตน  อยางไรก็ดีการกําหนดราคาโอนเชนนี้   
ผูบริหารจะตองตระหนักถึงผลกําไรของกิจการเปนสวนรวม  คือหาวิธีการกําหนดราคาแลว ทํา
ใหกิจการไดกําไรรวมสูงสุด  ตัวอยางเชนโรงงานแหงหนึ่งมีหนวยที่ทําการผลิตหลายแผนก  
แผนกภาชนะทําหนาที่ผลิตภาชนะเพื่อบรรจุสินคา  ภาชนะที่ผลิตขึ้นมีตนทุนผันแปรหนวยละ  5 
บาท และขายในราคาหนวยละ 8 บาท  กําลังการผลิต 2 ลานหนวยตอป  แผนกผลิตสินคาขอซื้อ
ภาชนะปละ  500,000  หนวย ในปนี้ มีผูผลิตภาชนะมาเสนอขายในราคาหนวยละ 6 บาท     
ในกรณีเชนน้ีแผนกสินคาจึงขอตอรองราคาใหลดราคาลงมาเหลือ 6 บาท  ในกรณีเชนผูบริหาร
อาจทําการตัดสินใจสั่งใหขายในราคา 6 บาท  ถาแผนกภาชนะไมสามารถขายใหแผนกสินคา
ตองไปขายภายนอกใหไดในราคา  8  บาท  เพราะถาพิจารณาการซื้อจากภายในและภายนอก
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ประกอบกันจะเห็นวาควรจะใหซื้อขายกันภายในกิจการจะดีกวา  ดังขอมูลแสดงถึงตนทุนที่    
กิจการจะตองจายออกไปดังนี้ 

 
ซื้อภายใน    ซื้อภายนอก 

ตนทุนภาชนะ              -      3,000,000 
ตนทุนผันแปร                  10,000,000       7,500,000 

    รวมตนทุน                 10,000,000              10,500,000 
 
 จากขอมูลน้ีแสดงวาถาหากกําหนดราคาโอนเปน 6  บาท แผนกสินคาจะไมไปซื้อจาก
ภายนอก  ซึ่งมีผลทาํใหคาใชจายของกิจการลดลง  500,000  บาท แตถากําหนดราคาโอน 7  บาท
ตอหนวยแผนกสินคาตองไปซื้อจากภายนอกอยางแนนอน  ซึ่งในกรณีนี้ถาแผนกภาชนะ
สามารถนําภาชนะไปขายภายนอก  ตนทุนทีเ่กิดขึน้จะเปลี่ยนไปดังนี้คือ 

 
 ตนทุนซ้ือ      3,000,000   บาท 
 ตนทุนผันแปร   10,000,000   บาท 
 รายไดจากการขาย (3,500,000) บาท 
  รวมตนทุน     9,500,000   บาท 
  
 ดังนั้นการซื้อจากภายนอกจะทําใหกิจการมีตนทุนรวมต่ํา  ผูบริหารจึงควรกําหนด
ราคาโอน 7 บาท เพ่ือใหแผนกสินคาไปซือ้จากภายนอก  จะทําใหกิจการไดกําไรรวมสูงกวา 
 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดราคาโอน    
 ความตองการของกิจการในเรื่องราคาโอนนั้นไมไดหยุดอยูที่วิธีการกําหนดราคา
โอน  แตยังรวมไปถึงวิธีการปฏิบัติเพ่ือใหแนใจวาชนิดและปริมาณของรายการคาที่เกิดขึ้น
ระหวางแผนกหรือศูนยความรับผิดชอบจะทําใหกําไรรวมของกิจการสูงสุด  ซึ่งราคาโอนเปน
ปจจัยหน่ึงและเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของวิธีการปฏิบัติ 
 การเลือกใชวิธีการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งนั้นขึ้นอยูกับสถานการณ    และ          
กรณีแวดลอมสถานการณนั้นๆ  โดยเฉพาะ  ดังจะไดกลาวถึงโดยแยกเปนแตละกรณีดังนี้ 
 กรณีที่ 1  ผลิตภัณฑที่โอนมีตลาดซื้อขายภายนอก และทั้งแผนกที่โอนและแผนก 
รับโอนมีอิสระที่จะเลือกขายใหกันหรือซ้ือจากตลาดภายนอกนั้นได 
 กรณีนี้จะใชราคาตลาดเปนราคาโอนไมวาจะมีขอจํากัดทางดานกําลังการผลิตหรือไม  
ซึ่งก็ยังทําใหกําไรของแผนกและกําไรรวมของบริษัทสงูสุด 
 กรณีที่ 2  ผลิตภัณฑที่โอนไมมีตลาดซื้อขายภายนอก  และปริมาณของผลิตภัณฑ   
ที่โอนเปนจํานวนไมมากและไมมีแนวโนมวาจะมีจํานวนมาก 
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   กรณีนี้จะใชราคาตอรอง  ซึ่งราคาที่ตอรองกันจะเทากับตนทุนมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑที่โอนบวกกับผลตอบแทนของเงินทุนที่จําเปนตองใชในการผลิต   แมวาจะมีขอ
โตแยงเกี่ยวกับการใชตนทุนรวมในเรื่องของการที่ตนทุนคงที่ของแผนกที่โอนจะกลายมาเปน 
ตนทุนผันแปรของแผนกรับโอน  แตเน่ืองจากปริมาณที่โอนเปนจํานวนไมมากและไมมีแนวโนม
วาจะเปนจํานวนมากจึงถือไดวาขอบกพรองจากการใชราคาโอนตามวิธีนี้มีนอยมาก  ตัวอยาง
ของเหตุการณที่ถือวาควรจะใชราคาตอรองเปนราคาโอน เชน  การที่แผนกหนึ่งผลิตสินคาใหอีก
แผนกหนึ่งชวยขายให   เนื่องจากแผนกผลิตมีความรูความชํานาญและมีเครื่องมือพรอมที่ใชใน
การผลิตสินคาที่ตองการ  และแผนกขายก็มีความสามารถและมีความชํานาญในการขาย     
ผลิตภัณฑชนิดนั้น  แตผลิตภัณฑชนิดนี้ไมใชผลิตภัณฑหลักของแผนกผลิตและมีจํานวนไมมาก  
ซึ่งในทางปฏิบัติเกี่ยวกับรายการคาระหวางทั้งสองแผนกนี้  แผนกผลิตจะถือวาเงินสดที่ไดรับ
จากการขายทั้งหมดเปนรายไดของแผนกผลิต  สวนแผนกขายจะไดรับรายไดคานายหนาในการ
ขายจากแผนกผลิต 
 กรณีที่ 3  บางครั้งผลิตภัณฑที ่โอนไมมีตลาดซื้อขายภายนอก  และปริมาณ
ของผลิตภัณฑที่โอนเปนจํานวนมากหรือมีแนวโนมวาจะมีจํานวนมากแตไมใชผลิตภัณฑหลัก
ของแผนกที่โอน 
 กรณีนี้คลายกับกรณีที่ 2  เพียงแตปริมาณของผลิตภัณฑที่โอน  เปนจํานวนมาก
หรือมีแนวโนมวาจะมีจํานวนมาก  ตัวอยางเชนการโอนสินคาที่มียี่หอ (branded  product)  จาก
แผนกผลิตไปใหกับแผนกขายสินคาและแผนกอื่น ๆ  ซึ่งแผนกผลิตจะคิดราคาสินคาที่โอนดังนี้ 
 1. คิดราคาผลิตภัณฑตอหนวย โดยวิธีตนทุนสวนเพิ่ม  ซึ่งตนทุนสวนเพ่ิมของ
แผนกผลิตจะเทากับรายไดสวนเพิ่มของแผนกที่รับโอน   ซึ่งจะเกิดขึ้น ณ ระดับของปริมาณการ
ผลิตที่ทําใหกําไรสูงสุด  ราคาโอนตามวิธีนี้จะครอบคลุมตนทุนผันแปรและสวนหนึ่งของตนทุน
คงที่ดวย 
 2. สําหรับคาสิทธิพิเศษหรือสัมปทาน (franchise)  ซึ่งแผนกผลิตจะตองจายเปน
รายปตามขอตกลง  จะจัดสรรแบงใหกับแผนกที่รับโอนตามสัดสวนของผลิตภัณฑที่รับโอนกับ
ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นทั้งหมด  ซึ่งคาสิทธิหรือสัมปทานที่ไดรับจัดสรรนี้  แผนกที่รับโอนจะถือเปน
รายจายประจํางวดแสดงในงบกําไรขาดทุน 
 กรณีที่  4  ผลิตภัณฑที่โอนไมมีตลาดซื้อขายภายนอก  แตเปนผลิตภัณฑหลักของ
แผนกที่โอนซึ่งแผนกที่โอนมีกําลังการผลิตเพียงพอและไมมีกําลังการผลิตสูญเปลามาก 
 ในกรณีนี้แผนกที่โอนจะเปรียบเสมือนศูนยบริการ  (service  center)  และจะเกิด
ราคาโอนเทากับตนทุนผันแปรมาตรฐานของผลิตภัณฑที่โอน  ถาตนทุนผันแปรตอหนวยของ
ผลิตภัณฑไมเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต    แผนกที่โอนซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวาศูนยบริการ
ก็จะแจงใหแผนกที่รับโอนทราบเปนระยะ ๆ ถึงราคาที่ศูนยบริการจะคิด  ซึ่งแผนกที่รับโอนก็จะ
ไดตัดสินใจวาแผนกควรจะรับโอนมาเทาไร   แตถาตนทุนผันแปรตอหนวยของผลิตภัณฑ
เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต (learning  curve)  ก็จะตองอาศัยแผนกอ่ืนๆ ชวยตัดสินใจ
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กําหนดราคาโอน  โดยอาศัยขอมูลจากศูนยบริการเกี่ยวกับตนทุนผันแปรในระดับการผลิต   
ตางๆกัน และขอมูลที่ไดจากแผนกรับโอนตางๆเกี่ยวกับปริมาณของผลิตภัณฑที่ตองการรับโอน
ในระดับราคาตางๆ    ซึ่งราคาโอนที่ถูกกําหนดโดยแผนกอื่นๆ    คือราคาที่ทําใหอุปสงคเทากับ
อุปทาน 
 เหตุผลที่ใหใชตนทุนผันแปรมาตรฐานแทนตนทุนผันแปรที่ เกิดขึ้นจริงก็เพ่ือ
ประโยชนของศูนยบริการเองในกรณีที่แผนกตางๆ  จะขอรับโอนผลิตภัณฑในจํานวนที่ตางไป
จากที่ไดทํางบประมาณไว  นอกจากนั้นก็เพ่ือใหศูนยบริการดําเนินการในลักษณะตนทุนตาม
ความรับผิดชอบ  เพราะฉะน้ันถาตนทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกตางไปจากมาตรฐาน  ศูนยบริการก็
ควรจะรับผิดชอบในสวนของผลตางนั้น แตถาผลตางนั้นเปนผลตางที่เกิดขึ้นจากราคาของปจจัย
ในการผลิต ซึ่งศูนยบริการควบคุมไมได ก็ควรจะตองมีการแกไขตนทุนมาตรฐานอยูเสมอ  
เพ่ือใหแผนกที่ใชบริการ  หรือแผนกรับโอนรับผิดชอบในสวนของผลตางที่ควบคุมไมไดนั้น 
 สําหรับตนทุนคงที่ตามงบประมาณรวมทั้งตนทุนเงินทุนที่เกิดขึ้นกับศูนยบริการ  
ควรจะแบงสรรใหกับแผนกที่รับโอนตามสัดสวนของปริมาณที่จะรับโอนซึ่งปรากฏในงบประมาณ
ของแตละแผนกกับปริมาณที่จะตองผลิตตามงบประมาณของศูนยบริการ  ตนทุนคงที่ที่ไดรับ 
จัดสรรจะถือเปนรายจายประจํางวดของแผนกรับโอน 
 การใชตนทุนคงที่ตามงบประมาณของศูนยบริการและการใชปริมาณการผลิต  หรือ
กําลังการผลิต ตามงบประมาณเปนหลักในการแบงตนทุนคงที่ของศูนยบริการใหกับแผนกที่  
รับโอนนั้นมีผลดี 3 ประการคือ 
 1. ศูนยบริการควรจะตองรับผิดชอบเกี่ยวกับรายจายผันแปรที่เกิดกับศูนยแทนที่จะ
โอนความรับผิดชอบไปใหแผนกที่รับโอน 
 2. เพ่ือมิใหแผนกที่รับโอนนําเอาตนทุนคงที่ที่ไดรับจัดสรรเขามาพิจารณาดวย    
ในการตัดสินใจวาควรจะรับโอนผลิตภัณฑเปนจํานวนเทาใดในระหวางป 
 3. การปดบัญชีของแตละแผนกจะทําไดทันทีในแตละเดือน   โดยไมตองรอตนทุน
คงที่ที่เกิดขึ้นจริง  ซึ่งจะไดรับจัดสรรจากศูนยบริการ 
 จากวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับตนทุนคงที่ดังกลาวอาจมีผูโตแยงวาจะเปนการชี้ชองใหแผนก
ที่รับโอนตั้งงบประมาณผลิตภัณฑที่จะรับโอนไวต่ํากวาความเปนจริง  เพื่อจะไดรับผิดชอบใน 
ตนทุนคงที่ที่จะไดรับจัดสรรนอยลง  แตตามความเปนจริงแลวจะไมมีการกระทําดังกลาวเกิดขึ้น 
เพราะวาการตั้งงบประมาณใหต่ํากวาความเปนจริงจะกระทบกิจกรรมตางๆ ของแผนกดวย 
 จะเห็นวากรณีที่ 4  นี้  สมมติวาศนูยบริการมีกําลังการผลิตพอเพียงที่จะสนองความ
ตองการของแผนกตางๆ โดยไมมีกําลังการผลติสญูเปลามากนกั ถาสมมติตอไปวาแผนกที ่   
รับโอนมีหลายๆ แผนก  และอุปสงคของแผนกใดแผนกหนึ่งลดลง ทาํใหกําลังผลติของศูนยบริการ
วางเปลา ตนทุนคงที่ทีเ่กิดขึ้นไมควรจัดสรรใหกับแผนกอ่ืนๆเพ่ิมมากขึ้น  แตควรจะแสดงตนทุน
คงที่ที่ไมไดจัดสรรนี้ในงบกาํไรขาดทุนของศูนยบริการเพื่อใหผูจัดการศูนย และผูบริหารระดับสงู
หาทางเพิ่มชองทางการจําหนายใหมหรือหาทางลดตนทุนคงทีล่ง 
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 กรณีที่ 5   ผลิตภัณฑที่โอนไมมีตลาดซื้อขายภายนอก  ปริมาณที่โอนเปนจํานวน
มากแตแผนกที่โอนหรือศูนยบริการไมมีกําลังการผลิตเพียงพอที่จะสนองความตองการของ
แผนกที่รับโอนได 
 กรณีนี้แตกตางจากกรณีที่ 4 แตเพียงวาแผนกที่มีหนาที่ตั้งราคาโอนไมใชแผนกที่
เปนศูนยกลาง  แตจะตองเปนหนาที่ของแผนกที่มีหนาที่วางแผนเกี่ยวกับตนทุนและรายไดของ
กิจการ  ซึ่งการที่ศูนยบริการจะผลิตเปนจํานวนเทาไร  ผลิตอยางไร  จะทําไดโดยใชวิธี
โปรแกรมเชิงเสนตรง  ซึ่งผลลัพธที่ไดจะแสดงวาศูนยบริการควรจะผลิตผลิตภัณฑชนิดใด   
ปริมาณเทาใด  จึงจะทําใหการใชทรัพยากรหรือกําลังการผลิตที่มีอยูอยางจํากัดนั้นเกิดผลกําไร
สูงสุด   
 สําหรับขอแนะนําในกรณีนี้ถาไมตองการใหราคาโอนมีผลกระทบกับกําไรของแผนก
ที่รับโอน  การจะใชตนทุนผันแปรของผลิตภัณฑ ณ ระดับที่จะทําใหไดกําไรสูงสุดตามที่หามา
โดยวิธีโปรแกรมเชิงเสนตรงเปนราคาโอน  และจะจัดสรรตนทุนคงที่ตามงบประมาณใหกับ   
แผนกรับโอน 
 

การใหบริการระหวางแผนกภายในกิจการ 
 แผนกบริการที่ใหบริการแกแผนกตาง ๆ ภายในกิจการ  ไดแก  แผนกซอมแซม
บํารุงรักษาและแผนกควบคุมคุณภาพ  ซึ่งมักจะไมมีอิสระในการที่จะขายบริการใหกับหนวยงาน
ภายนอกถึงแมวาจะมีอิสระในการซื้อบริการบางอยางจากภายนอก  เพราะฉะนั้นจึงมีวิธีปฏิบัติ
เชนเดียวกับแผนกผลิตซึ่งมีลักษณะเปนศูนยบริการคือคิดราคาโอนเปน 2 สวนคือ  คิดราคาโอน
เทากับมูลคาเพิ่ม ของบริการ  ซึ่งเทากับตนทุนเพิ่มในการใหบริการนั้น  และแตละแผนกที่ใช
บริการจะไดรับสวนแบงของตนทุนคงที่ที่เกิดขึ้นในแผนกบริการตามสัดสวนของบริการที่ใช  ซึ่ง
จะทําใหเกิดกําไรสูงสุดตอกิจการ   เชนแผนกใหเชารถบรรทุกอาจจะใหบริการกับหนวยงาน
ภายนอกถาแผนกมีกําลังสูญเปลา  หรือจะซ้ือบริการจากภายนอกถากําลังผลิตของแผนกบริการ
มีนอย  ซึ่งในกรณีนี้จะปฏิบัติเหมือนกับแผนกบริการคือศูนยกําไรศูนยหนึ่ง 
 อยางไรก็ดีชนิดของราคาโอนและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดราคาโอนที่กลาว
ไวแลวขางตน  ไมสามารถครอบคลุมทุกสถานการณได  เพราะในสภาพความเปนจริงแลว
นักวิจัยทางดานการบัญชีและนักวิจัยทางดานเศรษฐศาสตรไดตระหนักดีวากิจการตาง ๆ 
ดําเนินงานภายใตสภาพความไมแนนอน  ทําใหยากที่จะกําหนดนโยบายเกี่ยวกับราคาโอนซึ่ง
จะทําใหกิจการไดกําไรสูงสุด  นอกจากนี้การไดมาของขอมูลธุรกิจจะตองมีคาใชจาย ในธุรกิจ
สวนใหญจึงนิยม  โดยธุรกิจจะทําการประมาณตนทุนผันแปรตอหนวยในการผลิตและจําหนาย  
แลวบวกสวนของตนทุนทางออมตอหนวย  เพ่ือใหไดตนทุนทั้งหมดตอหนวยโดยประมาณ  
หลังจากนั้นธุรกิจจะกําหนดอัตราสวนเพิ่มของกําไรที่จะบวกเขากับตนทุนตอหนวย  โดยการ
กําหนดเปนเปอรเซ็นตบวกเพิ่มเขากับตนทุน 
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ตัวอยางที่ 9.4  กิจการแหงหนึ่ง กําหนดวา 90 เปอรเซ็นตของกําลงัการผลิตทั้งหมดของโรงงาน
คือปริมาณการผลิตมาตรฐาน กิจการมีกําลังการผลติทั้งหมดตอปเทากับ 20,000 หนวย ถาตนทนุ
ผันแปร  และตนทุนทางออมสําหรับการผลิตมีจํานวน 180,000 และ 90,000 บาท ตามลําดับ 
กิจการตองการจะบวกกําไร  40 เปอรเซ็นต เขาไปกับตนทุน ราคาขายตอหนวยคาํนวณไดดังนี้ 
 
 
 
 ปริมาณการผลิต   =            x   20,000 
 

       =   18,000  หนวย 

90 
100 

 

 ตนทุนผันแปรตอหนวย  =           
 

       =   10  บาท 

180,000 
 18,000 

  

 ตนทุนทางออมตอหนวย  =    
90,000 
18,000 

  
       =   5  บาท 
 

 ดังนั้น  ตนทุนทั้งหมดตอหนวย =   10 + 5 
 

       =   15  บาท 
 
และกิจการตองการบวกกําไร  40%  เขากับตนทุน 
 

 กําไรที่บวกเพิม่ตอหนวย  =   15 x 40
100

 
 

       =   6  บาท 
 

 ดังนั้น  ราคาขายตอหนวย  =   15 + 6 
 

       =   21  บาท 
 
 จากการคํานวณกิจการจะตองตั้งราคาขาย 21 บาท  ตอหนวย  ซึ่งกิจการไดบวก
กําไร  40%  เขากับตนทุน 
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สรุป 
  
 การกําหนดราคาสินคาเพื่อใหกิจการอยูรอดและมีผลตอบแทนตามที่ตองการ ตองศึกษา
ถึงปจจัยหลายประการ ทั้งปจจัยภายนอก และภายใน และการกําหนดราคาสินคาเพื่อใหกิจการมี
กําไรตองครอบคลุมตนทุนทั้งหมด การกําหนดราคาจะพิจารณาจากลักษณะของสินคา โดยทั่วไป
แลวจะมีหลายลักษณะ  โดยทั่วไปการกําหนดราคามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดรับผลตอบแทนตาม
เปาหมายที่กิจการกําหนดไว    เพ่ือใหไดรับสวนแบงตลาดตามเปาหมาย    เพ่ือใหมีความ
เหมาะสมกับสภาพการแขงขัน และ  เพ่ือใหราคาเปนเครื่องชี้คุณภาพของสินคา   
 ในการกําหนดราคาสินคาจะเริ่มจากการกําหนดวัตถุประสงคของการกําหนดราคา  
คาดคะเนความตองการซื้อสินคาคํานวณตนทุนของสินคา  วิเคราะหคูแขงขัน  และเลือกวิธีการ
กําหนดราคาของสินคา 
 การกําหนดราคาจะมี  2  ประเภท  คือ  การกําหนดราคาเพื่อขายใหบุคคลภายนอก
และกําหนดราคาเพื่อขายใหแกหนวยงานภายในกิจการ ซึ่งเปนการกําหนดราคาเพื่อโอนภายใน
กิจการโดยอาจใชราคาทุน ราคาตลาด ราคาตอรอง หรือราคาที่กําหนดโดยผูมีอํานาจ ในทาง
ปฏิบัติการกําหนดราคามีวิธีการกําหนดราคา  4 วิธี  คือ   
 1. การกําหนดราคาจากตนทุนซ่ึงอาจใชตนทุนรวมหรือตนทุนผันแปร   
 2. การกําหนดราคาเพื่อใหไดรายรับสูงสุด   
 3. การกําหนดราคาโดยใชผลตอบแทนจากเงินลงทุน  และ  
 4. การกําหนดราคาแยกตลาด 
 สําหรับการกําหนดราคาโอนภายในกิจการ จะใชวิธีราคาทุน    วิธีราคาตลาด   
วิธีการตอรอง  หรือราคาที่กําหนดโดยผูมีอํานาจ  ซึ่งจะตองคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของหลาย
ประการ  เชน  ราคาตลาดซื้อขายภายนอก  จํานวนหรือปริมาณของสินคา  เปนตน 
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	 การกำหนดราคาและปริมาณการผลิตที่ทำให้ผู้ผลิตได้รับกำไรสูงสุดเป็นการกำหนดราคาและปริมาณการผลิต  ณ  จุดที่ต้นทุนหน่วยสุดท้าย    มีค่าเท่ากับรายรับหน่วยสุดท้ายไม่ว่าผู้ผลิตจะขายสินค้าภายใต้โครงสร้างตลาดประเภทใดก็ตาม ซึ่งการกำหนดราคาลักษณะนี้กระทำได้ยากและมีข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้น ในทางปฏิบัติจะใช้หลักเกณฑ์อื่น โดยมีวิธีการกำหนดราคาดังนี้
	          แผนกประดิษฐ์                   แผนกประกอบ
	 วัตถุดิบทางตรง     200,000    20,000
	วัตถุทางตรง   (30 x 1,000)     30,000
	 อย่างไรก็ตามการกำหนดราคาแบบแยกตลาดมีเงื่อนไขที่สำคัญดังนี้
	การกำหนดราคาระหว่างหน่วยงานภายในกิจการ
	งบกำไรขาดทุน(บางส่วน)ตามวิธีใช้ต้นทุนเต็มเป็นราคาโอน
	งบกำไรขาดทุน(บางส่วน) ตามวิธีใช้ต้นทุนเต็มบวกกำไรเป็นราคาโอน
	แผนกขาย
	 
	 ดังนั้นการซื้อจากภายนอกจะทำให้กิจการมีต้นทุนรวมต่ำ  ผู้บริหารจึงควรกำหนดราคาโอน 7 บาท เพื่อให้แผนกสินค้าไปซื้อจากภายนอก  จะทำให้กิจการได้กำไรรวมสูงกว่า
	 กรณีที่ 3  บางครั้งผลิตภัณฑ์ที่โอนไม่มีตลาดซื้อขายภายนอก  และปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่โอนเป็นจำนวนมากหรือมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนมากแต่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หลักของแผนกที่โอน
	 กรณีที่  4  ผลิตภัณฑ์ที่โอนไม่มีตลาดซื้อขายภายนอก  แต่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของแผนกที่โอนซึ่งแผนกที่โอนมีกำลังการผลิตเพียงพอและไม่มีกำลังการผลิตสูญเปล่ามาก
	 กรณีที่ 5   ผลิตภัณฑ์ที่โอนไม่มีตลาดซื้อขายภายนอก  ปริมาณที่โอนเป็นจำนวนมากแต่แผนกที่โอนหรือศูนย์บริการไม่มีกำลังการผลิตเพียงพอที่จะสนองความต้องการของแผนกที่รับโอนได้

	การให้บริการระหว่างแผนกภายในกิจการ








