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บทคัดย่อ

	 ปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
โดยอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน	 ได้แก่	 สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนเรื่องสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ	 สถาบันการศึกษาที่
ให้การสนับสนุนเรื่องการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการใหม่	 พร้อมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาให้
บณัฑติทีจ่บใหม่มจีติวญิญาณการเป็นผูป้ระกอบการ	จากแรงสนบัสนนุดงักล่าวก่อให้เกดิผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ	เกดิขึน้เป็นจ�านวนมาก
ในแต่ละปี	อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการจ�านวนไม่น้อยยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักส�าคัญประการหนึ่งของการประกอบธุรกิจ	นั่น
คือ	เรื่องของจุดคุ้มทุน	ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จต่อไปได้		เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องจุดคุ้มทุน
ในการด�าเนินงานบริหารธุรกิจของตน	และไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ	ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	ในทางกลับกันความรู้
ความเข้าใจในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนตลอดจนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน	 ปริมาณ	 และก�าไร	 จะท�าให้ผู้ประกอบการสามารถ
วางแผนกลยุทธ์เพื่อแข่งขันในตลาดได้	ตลอดจนสามารถตัดสินใจด�าเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องเพราะทราบทิศทางของธุรกิจจากแผนการ
ด�าเนินธุรกิจที่วางไว้	และสามารถพัฒนาธุรกิจสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

Abstract

	 Presently,	government	policies	encourage	and	support	entrepreneurs	of	small	and	medium	enterprises	through	the	
cooperation	with	several	organizations	including	financial	institutions;	that	support	loans	for	entrepreneurs	and	academic	
institutes;	that	provide	training	for	new	entrepreneurs.	The	academic	institutions	develop	curriculum	for	college	graduates	
to	have	the	spirit	of	entrepreneurs.	As	a	result	of	these	supports,	many	new	entrepreneurs	established	businesses	each	year.	
However,	many	of	them	discontinue	because	they	lack	knowledge	and	understanding	of	some	important	principles	on	
how	to	conduct	business,	one	of	these	is	the	break-even	point	analysis,	so	they	cannot	compete	with	rivals	in	the	industry.	
Vice	versa,	the	entrepreneurs	who	understand	about	break-even	point	and	the	relationship	between	costs,	volume	and	
profits	will	be	able	to	make	the	strategic	plan	to	compete	in	the	marketplace	and	to	make	better	decision	because	they	
know	the	direction	of	their	business	from	their	business	plan	and	will	be	able	to	develop	the	business	sustainably.

บทน�ำ

	 วกิฤตเศรษฐกจิโลกและสถานการณ์ทางการเมอืงของประเทศไทยส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมการผลติ	อตุสาหกรรมการบรกิาร	
และอุตสาหกรรมค้าปลีก	ท�าให้การผลิตสินค้าและบริการลดลง	ส่งผลต่อการจ้างงานของนายจ้างซึ่งเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ	บัณฑิต
จบใหม่หางานท�ายากขึ้น	 รัฐบาลจึงต้องเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและเกิดการกระจายรายได้เพิ่มขึ้น	 โดยการสร้าง
และพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ๆ	ให้เกิดขึ้น	โดยให้การสนับสนุนทั้งในด้านการผลิตสินค้า	และด้านการตลาด	ตลอดจนสนับสนุนด้าน
เงินทุนในการจัดตั้งธุรกิจใหม่	โดยสถาบันการเงินได้จัดให้มีบริการสินเชื่อส�าหรับผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	ที่มี
ความพร้อม	กล่าวคือมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ	รักงานอิสระ	พร้อมที่จะท�างานหนัก	มีผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์แตกต่างและมีจุด
ขายที่ชัดเจน	เป็นที่ต้องการของตลาด	รวมถึงมีแหล่งเงินทุนของตนเองและแหล่งเงินสนับสนุนเพียงพอ	

จุดคุ้มทุน สิ่งที่ SMEs ควรรู้
The Break-Even Point for SMEs 
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	 ผลจากการส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ
ท�าให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นเป็นจ�านวนมากส่งผลให้
เกิดการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น	ท�าให้ผู้ประกอบการต้องหากลยุทธ์ใน
การบริหารจัดการธุรกิจของตนเพื่อรักษากลุ่มลูกค้าเดิมและขยาย
กลุม่ลกูค้าใหม่ให้เพิม่ขึน้	พร้อมทัง้พฒันาผลติภณัฑ์โดยการพฒันา
รูปแบบและบรรจุภัณฑ์ของสินค้า	 ตลอดจนรักษาคุณภาพของ
สินค้าให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของตลาดในปัจจุบัน	ดังนั้น
ผู้ประกอบการที่ประสบความส�าเร็จจะต้องมีความสามารถในการ
แข่งขันที่จะพัฒนาธุรกิจและสินค้าให้เหนือคู่แข่งได้	 ต้องอาศัย
เทคนิคในการหาแหล่งเงินทุน	 การหาเครือข่ายธุรกิจ	 การใช้
เทคโนโลยีให้มากขึ้น	และรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ	เพื่อการ
วางแผนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับขนาดของ
ธุรกิจ	การวางแผนเชิงกลยุทธ์	และการจัดการเชิงกลยุทธ์	พร้อม
ทัง้มกีารควบคมุภายในองค์กรทีเ่ป็นระบบอย่างเหมาะสม	จะท�าให้	
ธุรกจินัน้ประสบความส�าเรจ็	(สมแก้ว	รุง่เลศิเกรยีงไกร,	พศิ	ศริริตัน์,	
ยุพาวดี	สมบูรณกุล,	เสาวณี	จุลิรัชนีกร	และสมมาตร	จุลิกพงศ์,	
2546)	
	 ปัญหาใหญ่ประการหนึ่งของผู้ประกอบการโดยทั่วไป	 ไม่
เว้นแม้แต่ผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	คือ	
การวางแผนการผลิตและวางแผนการขายสินค้าหรือบริการให้
ประสบผลส�าเร็จทางการตลาด	 การวิเคราะห์ต้นทุนคงที่ในแต่ละ
งวดรวมถงึต้นทนุผนัแปร	การวางแผนกลยทุธ์สูคู้แ่ข่งขนั	ฯลฯ	ทัง้นี้	
ผู้ประกอบการควรวิเคราะห์ประเด็นข้างต้น	 เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ของการด�าเนินธุรกิจคือการมีก�าไรที่เพิ่มขึ้น	 หากผู้ประกอบการ
มองข้ามการวเิคราะห์จดุคุม้ทนุ	(Break-Even	Analysis)	อาจท�าให้
ไม่สามารถค้นพบค�าตอบทีต้่องการได้และส่งผลให้การวางแผนการ
ผลติและการวางแผนการขายสนิค้าและบรกิาร	ตลอดจนการตดัสนิ
ใจในการด�าเนินธุรกิจที่ผิดพลาดได้

ควำมส�ำคัญของจุดคุ้มทุน

	 จุดคุ้มทุน	(Break-Even		Point)	หมายถึง	ระดับปริมาณ
สนิค้าทีผ่ลติและขายสนิค้า	ทีท่�าให้รายได้รวมจากการด�าเนนิธรุกจิ
เท่ากับต้นทุนรวม	 หรือระดับที่ก�าไรจากการด�าเนินธุรกิจเท่ากับ
ศูนย์	(Arthur	&	Stephanie,	2008)	ทั้งนี้	การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน	
(Breakeven	Analysis)	 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ต้นทนุคงที่	ต้นทนุผนัแปร	ราคา	และปรมิาณ	(Milgram,	Spector,	
&	Treger,	1999)
	 สรุปได้ว่าจุดคุ้มทุน	(Break-Even	Point)	คือ	 ระดับการ
ด�าเนนิงานทีท่�าให้กจิการมยีอดขายรวมเท่ากบัต้นทนุรวมพอดหีรอื
ท�าให้มกี�าไรเท่ากบัศนูย์	ซึง่ระดบัการด�าเนนิงานหมายถงึ	ปรมิาณ

สินค้าที่ผลิตและขาย	 ส่วนการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน	 ปริมาณ	 และก�าไร	 กล่าวคือหาก
ต้นทุนรวมสูง	ส่งผลให้จุดคุ้มทุนสูง	ท�าให้ก�าไรต�่า	สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสมบัติ	 สิงฆราช	(2551)	 ซึ่งได้ศึกษาถึงการจัดการ
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนการผลิตล�าไย
อบแห้งสีทองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเหมืองกวัก	 อ.เมือง	
จ.ล�าพูน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิต	 จุดคุ้มทุน	
ประสิทธิภาพในการผลิต	 การระดมทุน	 การพัฒนากระบวนการ
ผลติและหารปูแบบวสิาหกจิชมุชนทีเ่หมาะสมกบัทรพัยากรท้องถิน่	
ผลการวจิยัพบว่า	“ต้นทนุรวมในการผลติล�าไยอบแห้งสทีองสงู	จดุ
คุ้มทุนสูง	 ก�าไรต�่า	 ท�าให้ไม่สามารถระดมเงินทุนจากสมาชิกได้”	
นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อรับค�าสั่ง
ผลิตใหม่ในโรงงานเซรามิคโดยพิจารณาการผลิตผลิตภัณฑ์เดิม	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับการ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อช่วยในการตัดสินใจรับค�าสั่งซื้อใหม่และ
พยากรณ์การผลิตในแต่ละเดือน	 การค�านวณการวิเคราะห์จุดคุ้ม
ทุน	 มีการเริ่มต้นการค�านวณจุดคุ้มทุนในหน่วยมูลค่าของจ�านวน
เงินก่อน	 และแปลงมาเป็นหน่วยของผลิตภัณฑ์ในภายหลัง	 งาน
วิจัยนี้มีประโยชน์กับโรงงานในการตัดสินใจรับค�าสั่งซื้อสินค้าใหม่
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	 โดยเปลี่ยนการค�านวณและ
สืบค้นข้อมูลจากเอกสารซึ่งเดิมใช้เวลา	2-3	วัน	มาเป็นระบบฐาน
ข้อมลูคอมพวิเตอร์	ซึง่ใช้ระยะเวลาในการประเมนิผล	10	นาทโีดย
ประมาณ	(นพดล	อ�่าดี,	2552)	
	 จากงานวิจัยข้างต้นพบว่า	 จุดคุ้มทุนมีความส�าคัญต่อผู้
ประกอบการในด้านการวางแผนการผลติโดยการศกึษาด้านต้นทนุ
รวมทีเ่ปลีย่นแปลงเพิม่สงูขึน้จะมผีลต่อปรมิาณ	ณ	จดุคุม้ทนุทีเ่พิม่
ขึ้น	และมีผลต่อก�าไรที่ลดลง	หากผู้ประกอบการสามารถควบคุม
ต้นทุนรวมได	้ ก็จะสามารถควบคุมจุดคุ้มทุนและก�าไรได	้ ตลอด
จนสามารถน�าเทคโนโลยีมาช่วยในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจรับค�าสั่งซื้อใหม่	 จะเห็นได้ว่าจุดคุ้มทุนมี
ความส�าคัญต ่อการตัดสินใจของผู ้ประกอบการเนื่องจาก
สถานการณ์แวดล้อมทางธรุกจิในปัจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงตลอด
เวลา	จงึท�าให้การตดัสนิใจระยะสัน้มคีวามจ�าเป็นและส�าคญัอย่าง
ยิ่ง	 ดังนั้นการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีข้อมูล
เพือ่ใช้ในการวางแผนควบคมุต้นทนุ	วางแผนการขายหรอืวางแผน
ก�าไร		ตลอดจนใช้เป็นข้อมลูในการตดัสนิใจระยะสัน้	เกีย่วกบัการ
ด�าเนนิงานต่างๆ	ได้แก่	การรบัค�าสัง่ซือ้ใหม่	การก�าหนดราคาขาย	
การส่งเสริมการขาย	การจ้างพนักงานขายเพิ่ม	ตลอดจนสามารถ
ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
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	 ก่อนที่ผู้ประกอบการจะวิเคราะห์จุดคุ้มทุนได้	 จะต้องเข้าใจถึงความหมายของต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกิจการเสียก่อนกล่าวคือ	
ค่าใช้จ่ายหมายถึงรายจ่ายที่กิจการจ่ายไปเพื่อให้ได้สินค้าและบริการ	 ส่วนต้นทุนหมายถึงผลรวมของค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ที่กิจการจ่ายไป
ทั้งหมด	 ดังนั้นผู้ประกอบจะต้องทราบค่าใช้จ่ายและต้นทุนของกิจการในแต่ละงวด	 ตลอดจนปัจจัยในการค�านวณจุดคุ้มทุน	 ซึ่งได้แก่						
1.	ต้นทุนคงที่	(Fixed	Cost)	คือต้นทุนรวมที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามระดับกิจกรรมการผลิตหรือกิจกรรมการขายที่เกิดขึ้น	กล่าวคือ	
จะผลิตหรือขายสินค้ามากหรือน้อย	ต้นทุนนั้นจะคงที่เท่าเดิม	ตัวอย่างเช่น	ค่าเช่าอาคาร	เงินเดือน	ค่าประกันภัย	เป็นต้น		2.	ส่วนต้นทุน
ผันแปร	(Variable	Cost)	คือต้นทุนรวมที่เปลี่ยนแปลงตามระดับกิจกรรมการผลิตและกิจกรรมการขาย	กล่าวคือ	ถ้าผลิตหรือขายสินค้า
มากขึ้น	ต้นทุนจะสูงขึ้น	แต่ถ้าผลิตหรือขายสินค้าลดลง	ต้นทุนจะลดลงตาม	ตัวอย่างเช่น	ค่าวัตถุดิบ	ค่าแรงงาน	ค่านายหน้า	ค่าขนส่ง	
เป็นต้น		3.	รายได้รวมหรือรายรับรวม	(Total	Revenues)		4.	ปริมาณการขาย	(Sale	Volume)	และสุดท้าย	5.	ต้นทุนต่อหน่วย	(Unit	
Cost)	โดยสรุปความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน	ปริมาณ	และก�าไรดังนี้

 หน่วยขาย	 ต้นทุนคงที่	 ต้นทุนผันแปรรวม	 ต้นทุนรวม	 รายได้รวม	 ก�าไรหรือ	 	
	 	 	 (หน่วยละ	5	บาท)	 	 (หน่วยละ	10	บาท)	 ขาดทุน

	 300	 2,000	 1,500	 3,500	 3,000	 (500)
	 400	 2,000	 2,000	 4,000	 4,000	 0
	 500	 2,000	 2,500	 4,500	 5,000	 500
	 600	 2,000	 3,000	 5,000	 6,000	 1,000
	 700	 2,000	 3,500	 5,500	 7,000	 1,500

 
	 จากตารางจะพบว่าปริมาณผลิตและขายที	่400	 หน่วยจะท�าให้รายได้รวมเท่ากับต้นทุนรวมหรือก�าไรเท่ากับศูนย์หรือเรียกว่าจุด
คุ้มทุนนั่นเอง	หากขายสินค้าต�่ากว่าจุดคุ้มทุนจะท�าให้กิจการมีผลขาดทุน	ดังนั้นหากกิจการต้องการก�าไรควรขายสินค้าสูงกว่าจุดคุ้มทุน	
ในการค�านวณจุดคุ้มทุนสามารถค�านวณได้หลายวิธี	ได้แก่	วิธีพีชคณิต	วิธีกราฟ	และวิธีก�าไรส่วนเกิน	ซึ่งในบทความนี้จะขออธิบายโดย
ใช้วิธีก�าไรส่วนเกินในการค�านวณหาจุดคุ้มทุนได้นี้

	 ก�าไรส่วนเกินต่อหน่วย	 =	 ราคาขายต่อหน่วย	 -	 ต้นทุนผันแปรรวมต่อหน่วย

	 อัตราก�าไรส่วนเกิน	 =	 ราคาขายต่อหน่วย	 -	 ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
	 	 	 										ราคาขายต่อหน่วย	

	 จุดคุ้มทุน	(จ�านวนเงิน)	 =	 ต้นทุนคงที่รวม
	 	 					อัตราก�าไรส่วนเกิน	
 
 ตัวอย่าง		บริษัทกรุงเทพ	จ�ากัด	ผลิตและจ�าหน่ายเสื้อยืด	ในราคาตัวละ	200	บาทโดยมีต้นทุนคงที่รวม	100,000	บาทต่อเดือน	
ต้นทนุผนัแปรรวมตวัละ	100	บาท	บรษิทัค�านวณหาปรมิาณของการผลติและขายเสือ้ยดื	ณ	จดุคุม้ทนุทัง้จ�านวนหน่วยและจ�านวนเงนิได้ดงันี้

	 ราคาขาย	 200	 บาทต่อตัว
	 หัก	ต้นทุนผันแปรรวมต่อหน่วย	 100	 บาทต่อตัว
	 ก�าไรส่วนเกิน	 100	 บาทต่อตัว
	 อัตราก�าไรส่วนเกิน	=	ก�าไรส่วนเกิน	/	ราคาขาย	 0.5
	 ต้นทุนคงที่รวม	 100,000	 บาทต่อเดือน
	 จุดคุ้มทุน	(หน่วย)	=	ต้นทุนคงที่รวม	/	ก�าไรส่วนเกิน	 1,000	 ตัวต่อเดือน
	 จุดคุ้มทุน	(จ�านวนเงิน)	=	ต้นทุนคงที่รวม	/	อัตราก�าไรส่วนเกิน	 200,000	 บาทต่อเดือน
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	 สรุปว่าบริษัทกรุงเทพ	จ�ากัด	จะต้องขายเสื้อยืดจ�านวน	1,000	ตัว	หรือมียอดขายรวม	200,000	บาทต่อเดือน	จึงจะคุ้มทุนพอดี
หรือมีก�าไรขาดทุนเท่ากับศูนย์

กำรวิเครำะห์จุดคุ้มทุนเพื่อกำรตัดสินใจของผู้ประกอบกำร

	 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน	เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน	ปริมาณ	และก�าไร	หากผู้ประกอบการต้องการลดปริมาณ
สนิค้าทีต้่องขายเพือ่ให้ถงึจดุคุม้ทนุหรอืต้องการเพิม่ก�าไรในปรมิาณหน่วยสนิค้าทีต้่องขายเท่าเดมิ	กส็ามารถท�าได้โดยใช้นโยบาย	ขึน้ราคา
ขายต่อหน่วย	หรือลดต้นทุนผันแปรต่อหน่วยหรือลดต้นทุนคงที่	ดังนั้นการวางแผนก�าไรในแต่ละงวด	ควรใช้จุดคุ้มทุนเป็นเครื่องมืออย่าง
หนึ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการขายสินค้าเพื่อให้ได้ก�าไรเพิ่มขึ้น	อย่างไรก็ดี	สิ่งแรกที่แนะน�าให้ผู้ประกอบการปฏิบัติคือ	
การวางแผนลดต้นทนุของสนิค้าหรอืบรกิารทีป่ระกอบธรุกจิอยู	่ซึง่ท�าได้ง่ายกว่าการเพิม่ปรมิาณการขายหรอืขึน้ราคาขายต่อหน่วย	เนือ่งจาก
ต้นทุนเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการสามารถควบคุมได้	หากกิจการมีนโยบายขายสินค้าเพิ่มขึ้นกลยุทธ์ที่จะต้องน�ามาใช้คือการเพิ่มช่องทางการ
จัดจ�าหน่ายหรือเพิ่มปริมาณการขายโดยผู้ประกอบการจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย	 การตัดสินใจก�าหนดราคาขายใหม่	
และการตดัสนิใจเพิม่พนกังานขาย	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความสามารถในการวเิคราะห์จดุคุม้ทนุของผูป้ระกอบการ	โดยขอสรปุด้วยกรณตีวัอย่าง
ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 กำรตัดสินใจวำงแผนลดต้นทุน

	 การตดัสนิใจวางแผนลดต้นทนุถอืเป็นภารกจิหลกัของผูป้ระกอบการทีจ่ะกระท�าเป็นสิง่แรกในการบรหิารธรุกจิเนือ่งจากต้นทนุใน
การด�าเนินธุรกิจมีทั้งต้นทุนคงที่	และต้นทุนผันแปร	ซึ่งผู้ประกอบการสามารถควบคุมได้
 ตัวอย่าง	บริษัทกรุงเทพ	จ�ากัด	ผลิตและจ�าหน่ายเสื้อยืด	ในราคาขายปลีกตัวละ	200	บาทโดยมีต้นทุนคงที่รวม	100,000	บาทต่อ
เดือน	ต้นทุนผันแปรรวมตัวละ	100	บาท	
	 หากบริษัทกรุงเทพ	จ�ากัด	สามารถลดต้นทุนคงที่เหลือเดือนละ	90,000	บาท	และลดต้นทุนผันแปรรวมเหลือตัวละ	90	บาท	ส่วน
ราคาขายเท่าเดิมตัวละ	200	บาทจะมีผลต่อจุดคุ้มทุนดังนี้

	 ราคาขาย	 200	 บาทต่อตัว
	 หัก	ต้นทุนผันแปรรวมต่อหน่วย	 90	 บาทต่อตัว
	 ก�าไรส่วนเกิน	 110	 บาทต่อตัว
	 อัตราก�าไรส่วนเกิน	=	ก�าไรส่วนเกิน	/	ราคาขาย	 0.55
	 ต้นทุนคงที่รวม	 90,000	 บาทต่อเดือน
	 จุดคุ้มทุน	(หน่วย)	=	ต้นทุนคงที่รวม	/	ก�าไรส่วนเกิน	 818	 ตัวต่อเดือน
	 จุดคุ้มทุน	(จ�านวนเงิน)	=	ต้นทุนคงที่รวม	/	อัตราก�าไรส่วนเกิน	 163,636	 บาทต่อเดือน

	 ดังนั้นบริษัทกรุงเทพ	จ�ากัด	จะต้องขายเสื้อยืดจ�านวน	818	ตัว	หรือมียอดขายรวม	163,636	บาทต่อเดือน	จึงจะคุ้มทุนพอดีหรือ
มีก�าไรขาดทุนเท่ากับศูนย์	หากบริษัทสามารถขายสินค้าเกินกว่าจุดคุ้มทุนจะท�าให้บริษัทมีก�าไรเกิดขึ้นได้	ถ้าบริษัทสามารถขายเสื้อยืดได้	
200,000	บาทต่อเดือน	จะท�าให้มีก�าไรสุทธิ	20,000	บาทต่อเดือน	แสดงการค�านวณดังนี้	

	 ยอดขาย	 200,000	 บาทต่อเดือน
	 คูณ	อัตราก�าไรส่วนเกิน	 0.55
	 ก�าไรส่วนเกิน	 110,000	 บาทต่อเดือน
	 หัก	ต้นทุนคงที่รวม	 90,000	 บาทต่อเดือน
	 ก�าไรสุทธิ	 20,000	 บาทต่อเดือน
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กรณีที่ 2 กำรตัดสินใจวำงแผนส่งเสริมกำรขำยโดยกำรลดรำคำ

	 การตัดสินใจวางแผนส่งเสริมการขายโดยการลดราคาขาย	 ก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการเพิ่มปริมาณการขาย	 ซึ่งจะมีผลต่อจุด
คุ้มทุนที่เพิ่มขึ้น	และมีผลต่อก�าไรที่ลดลง
 ตัวอย่าง	บริษัทกรุงเทพ	จ�ากัด	ผลิตและจ�าหน่ายเสื้อยืด	ในราคาขายปลีกตัวละ	200	บาทโดยมีต้นทุนคงที่รวม	100,000	บาทต่อ
เดือน	ต้นทุนผันแปรรวมตัวละ	100	บาท	
	 หากบริษัทใช้กลยุทธ์การลดราคาสินค้า	10	%	จากราคาขายปลีกจะส่งผลต่อดังนี้

	 ราคาขาย	 200	 บาทต่อตัว
	 หัก	ส่วนลด	10	%	 20	 บาทต่อตัว
	 ราคาขายหลังหักส่วนลด	 180	 บาทต่อตัว
	 หัก	ต้นทุนผันแปรรวมต่อหน่วย	 100	 บาทต่อตัว
	 ก�าไรส่วนเกิน	 80	 บาทต่อตัว
	 อัตราก�าไรส่วนเกิน	=	ก�าไรส่วนเกิน	/	ราคาขาย	 0.40
	 ต้นทุนคงที่รวม	 100,000	 บาทต่อเดือน
	 จุดคุ้มทุน	(หน่วย)	=	ต้นทุนคงที่รวม	/	ก�าไรส่วนเกิน	 1,250	 ตัวต่อเดือน
	 จุดคุ้มทุน	(จ�านวนเงิน)	=	ต้นทุนคงที่รวม	/	อัตราก�าไรส่วนเกิน	 250,000	 บาทต่อเดือน

	 การลดราคาขายจะส่งผลต่อต้นทุนผันแปรที่เพิ่มขึ้น	เนื่องจากส่วนลดจ่ายถือเป็นต้นทุนผันแปรที่เพิ่มขึ้นท�าให้อัตราก�าไรส่วนเกิน
ลดลงจาก	0.50	 เป็น	0.40	 ส่งผลต่อจุดคุ้มทุนที่เพิ่มขึ้นเป็น	1,250	 ตัวต่อเดือนและต้องมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็น	250,000	 บาทต่อเดือน				
บริษัทจึงจะคุ้มทุนหรือมีก�าไรเท่ากับศูนย์

กรณีที่ 3 กำรตัดสินใจวำงแผนจ้ำงพนักงำนขำยเพิ่ม

	 การตัดสินใจวางแผนจา้งพนักงานขายเพิ่ม	เปน็กลยทุธอ์ีกอย่างหนึง่ในการเพิ่มปรมิาณการขายสินคา้และมผีลตอ่จดุคุ้มทนุทีเ่พิ่ม
ขึ้นเนื่องจากการจ้างพนักงานขายเพิ่มต้องมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นด้วย
 ตัวอย่าง	บริษัทกรุงเทพ	จ�ากัด	ก�าลังพิจารณาจ้างพนักงานขายเพิ่มโดยมีต้นทุนคงที่รวมที่จ่ายเพิ่มโดยเฉพาะเงินเดือนและค่าเบี้ย
เลี้ยงพนักงานขายคนละ	30,000	บาทต่อเดือน	บริษัทมีอัตราก�าไรส่วนเกิน	40	%	บริษัทจะต้องค�านวณหายอดขายขั้นต�่าที่พนักงานขาย
จะต้องขายได้ดังนี้

	 ต้นทุนคงที่รวมที่เพิ่มขึ้นต่อคน	 30,000	 บาทต่อเดือน
	 อัตราก�าไรส่วนเกิน	 0.40
	 จุดคุ้มทุน	(จ�านวนเงิน)	=	ต้นทุนคงที่รวม	/	อัตราก�าไรส่วนเกิน	 75,000	 บาทต่อเดือน

 
	 จากการจ้างพนกังานขายเพิม่	1	คนบรษิทัจะต้องมยีอดขายเพิม่เดอืนละ	75,000	บาท	บรษิทัจงึจะคุม้ทนุหรอืมกี�าไรเพิม่ขึน้เท่ากบั
ศูนย์	 และบริษัทสามารถน�าจุดคุ้มทุนนี้มาใช้ในการประเมินผลงานของพนักงานขายได้ด้วยหากบริษัทมีระยะเวลาทดลองงาน	3	 เดือน
พนักงานขายที่จะผ่านการทดลองงานจะต้องมียอดขายสูงกว่า	(75,000	x	3)	=	225,000	บาท	ซึ่งจะท�าให้บริษัทมีก�าไรเพิ่มจากการตัดสิน
ใจรับพนักงานขายเพิ่ม	1	คน
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กรณีที่ 4 กำรตัดสินใจวำงแผนก�ำไร

	 การตดัสนิใจวางแผนก�าไรของผูป้ระกอบการ	เป็นผลต่อเนือ่งจากการค�านวณจดุคุม้ทนุเนือ่งจากบรษิทัมเีป้าหมายต้องการก�าไรที่
เพิ่มขึ้น	ดังนั้นบริษัทจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบปริมาณขายที่ท�าให้บริษัทมีก�าไรเป้าหมายที่ต้องการ

 

	 ปริมาณขายที่ท�าให้มีก�าไรเป้าหมาย	 =	 ต้นทุนคงที่รวม	+	ก�าไรเป้าหมาย
	 	 									ก�าไรส่วนเกินต่อหน่วย

	 ยอดขายที่ท�าให้มีก�าไรเป้าหมาย	(บาท)	 =	 ต้นทุนคงที่รวม	+	ก�าไรเป้าหมาย
	 	 										อัตราก�าไรส่วนเกิน

 ตัวอย่าง	ร้านค้าปลีกเสื้อยืดในสวนจตุจักรขายเสื้อยืดในราคาตัวละ	219	บาทโดยมีต้นทุนคงที่รวมคือค่าเช่า	ค่าจ้างพนักงานขาย
และอื่นๆ	รวม	90,000	บาทต่อเดือน	ต้นทุนผันแปรตัวละ	119	บาท	หากเจ้าของร้านต้องการก�าไรเป้าหมายเดือนละ	50,000	บาท	ทาง
ร้านจะต้องขายเสื้อยืดเดือนละกี่ตัวและมียอดขายเดือนละเท่าใด	สามารถค�านวณได้ดังนี้

	 ราคาขาย	 219	 บาทต่อตัว
	 หัก	ต้นทุนผันแปรรวมต่อหน่วย	 119	 บาทต่อตัว
	 ก�าไรส่วนเกิน	 100	 บาทต่อตัว
	 อัตราก�าไรส่วนเกิน	=	ก�าไรส่วนเกิน	/	ราคาขาย	 0.46
	 ต้นทุนคงที่รวม	 90,000	 บาทต่อเดือน
	 ก�าไรเป้าหมาย	 50,000	 บาทต่อเดือน
	 ต้นทุนคงที่รวม	+	ก�าไรเป้าหมาย	 140,000	 บาทต่อเดือน
	 ปรมิาณขายทีท่�าให้มกี�าไรเป้าหมาย	(หน่วย)	=	(ต้นทนุคงทีร่วม	+	ก�าไรเป้าหมาย)	/	ก�าไรส่วนเกนิ	 1,400	 ตัวต่อเดือน
	 ยอดขายทีท่�าให้มกี�าไรเป้าหมาย	(บาท)	=	(ต้นทนุคงทีร่วม	+	ก�าไรเป้าหมาย)	/	อตัราก�าไรส่วนเกนิ	 306,600	 บาทต่อเดือน

 
	 สรุปหากทางร้านค้าปลีกต้องการก�าไรเป้าหมาย	50,000	บาท	ควรมียอดขายเสื้อยืด	306,600	บาทต่อเดือน	หรือควรขายเสื้อยืด
ให้ได้	1,400	ตัว	จึงจะได้ก�าไรตามที่ต้องการ

กรณีที่ 5 กำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรก�ำหนดรำคำขำย

	 การก�าหนดราคาขายถอืเป็นกลยทุธ์อย่างหนึง่ในการแข่งขนักบัคูแ่ข่ง	หากผูป้ระกอบการก�าหนดราคาขายต�่าเกนิไปอาจท�าให้เสยี
โอกาสในการได้ก�าไรทีเ่พิม่ขึน้	แต่หากก�าหนดราคาสงูเกนิไปอาจท�าให้คูแ่ข่งแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดไปได้	ดงันัน้ผูป้ระกอบการจะต้อง
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน	ปริมาณ	ก�าไร	และปัจจัยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	อันได้แก่	ส่วนลดที่ให้ผู้ค้าส่ง	ความต้องการของตลาด	และ
สภาพเศรษฐกิจ	มาประกอบการตัดสินใจก�าหนดราคาขาย	ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 ตัวอย่าง	ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รายหนึ่ง	ก�าลังพิจารณาก�าหนดราคาขายเฟอร์นิเจอร์ต่อชุด	โดยผู้ผลิตมีต้นทุนคงที่	5,000,000		บาท
ต่อเดือน	ต้นทุนผันแปรต่อชุด	4,000	บาท	ผู้บริหารมีนโยบายในการก�าหนดราคาขายไว้	3	ระดับคือ	ชุดละ	15,000	บาท	18,000	บาท	
และ	20,000	บาท	และให้ส่วนลดต่อผู้ค้าส่ง	30	%	จากราคาขายที่ก�าหนด			
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แสดงการค�านวณจุดคุ้มทุนดังนี้

	 ราคาขายที่ก�าหนด	 15,000	 18,000	 20,000	 บาทต่อชุด
	 หัก	ส่วนลด	30	%	(ให้ผู้ค้าส่ง)	 4,500	 5,400	 6,000	 บาทต่อชุด
	 ราคาขายส่ง	 10,500	 12,600	 14,000	 บาทต่อชุด
	 หัก	ต้นทุนผันแปร	 4,000	 4,000	 4,000	 บาทต่อชุด
	 ก�าไรส่วนเกิน	 6,500	 8,600	 10,000	 บาทต่อชุด
	 ต้นทุนคงที่	 5,000,000	 5,000,000	 5,000,000	 บาทต่อเดือน
	 จุดคุ้มทุน	(หน่วย)	=	ต้นทุนคงที่	/	ก�าไรส่วนเกิน	 769	 581	 500	 ชุดต่อเดือน
     

	 จากการก�าหนดราคาขาย	3	ระดับจะได้จุดคุ้มทุนที่แตกต่างกันสรุปได้ดังนี้
	 ณ	ระดับราคาขาย	 15,000	บาท	จุดคุ้มทุนอยู่ที่		769		ชุด
	 ณ	ระดับราคาขาย	 18,000	บาท	จุดคุ้มทุนอยู่ที่		581		ชุด
	 ณ	ระดับราคาขาย	 20,000	บาท	จุดคุ้มทุนอยู่ที่		500		ชุด

	 จากข้อมูลข้างต้นพบว่าหากก�าหนดราคาขายสูงสุดเท่ากับชุดละ	20,000	บาท	จุดคุ้มทุนจะต�่าที่สุดคือขายเฟอร์นิเจอร์เพียง	500	
ชุด	แต่ถ้าก�าหนดราคาต�่าที่สุดเท่ากับชุดละ	15,000	บาท	จุดคุ้มทุนจะสูงที่สุดคือต้องขายเฟอร์นิเจอร์ถึง	769	ชุด	ซึ่งจะเป็นข้อมูลเบื้อง
ต้นให้ผู้ประกอบการน�ามาวิเคราะห์ใช้ตัดสินใจก�าหนดราคาขายที่เหมาะสม	 โดยพิจารณาปัจจัยด้านส่วนแบ่งทางการตลาด	 ราคาของคู่
แข่งตลอดจนคุณภาพของสินค้าเพื่อสามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันได้เพิ่มขึ้น
	 หากพิจารณาตัวอย่างจากกรณีศึกษาทั้ง	5	กรณีข้างต้นจะพบว่าจุดคุ้มทุนมีความส�าคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับผู้ประกอบ
การเพือ่ใช้ในการวางแผน	การควบคมุและการตดัสนิใจ	ดงันัน้ผูป้ระกอบการจะต้องท�าความเข้าใจและเรยีนรูถ้งึวธิกีารวเิคราะห์จดุคุม้ทนุ	
เพื่อจะได้น�ามาใช้ได้อย่างถูกต้อง	ดังนี้
	 1.	จดุคุม้ทนุจะใช้ได้ดใีนกรณกีารตดัสนิใจระยะสัน้ๆ	และในสถานการณ์ทีค่่อนข้างมเีสถยีรภาพไม่ผนัแปรมากนกั	เช่น	ราคาขาย
ต่อหน่วยของสินค้าคงที่	ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยที่คงที่	
	 2.	ต้นทุนคงที่รวมจะต้องคงที่ในช่วงเวลาที่ท�าการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
	 3.	จุดคุ้มทุนจะใช้ได้ดีกับกิจการที่ผลิตและขายสินค้าชนิดเดียว	หรือหลายชนิดแต่มีอัตราส่วนการขายคงที่	
	 4.	จะต้องมีระบบบัญชีที่ดี	เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง
	 5.	จุดคุ้มทุนเป็นเพียงเครื่องมือเชิงปริมาณเครื่องมือหนึ่งเท่านั้น	อาจต้องอาศัยข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบการวิเคราะห์

	 สรุปได้ว่าปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งของผู้ประกอบการที่จะประสบความส�าเร็จคือ	การมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์จุดคุ้ม
ทนุตลอดจนเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างต้นทนุ	ปรมิาณ	และก�าไร	ตามทีไ่ด้อธบิายไว้เบือ้งต้น	อนัส่งผลให้ผูป้ระกอบการสามารถวางแผน
กลยทุธ์เพือ่แข่งขนัในตลาดได้	ตลอดจนสามารถตดัสนิใจด�าเนนิธรุกจิได้อย่างถกูต้องเพราะความเข้าใจพืน้ฐานเหล่านีเ้ป็นหวัใจหลกัทีจ่ะ
ท�าให้ผู้ประกอบการทราบทิศทางของธุรกิจจากแผนการด�าเนินธุรกิจที่วางไว้	และสามารถพัฒนาธุรกิจสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนต่อไป
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