
Analysis of 
increased benefits

การวเิคราะหป์ระโยชนท์ีเ่พิม่ขึน้



ธรกุจิ/การลงทนุ
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ลกัษณะการลงทุน
• การลงทุนใหม่ (New Investments)

• การขยายการลงทุน (Expansion Investments)

• การปรับปรุงหรือพัฒนาการลงทุน (Update Investments)

Old machine New ProductNew machineOld product
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B. Expansion Investments C. Update Investments

- New Product
- New Process
- New Structure 

- Increase Product - Increase Benefits
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Economics Cost 

ตน้ทนุท่ีเกิดขึน้จรงิและมีการจ่ายจรงิเป็นตวัเงินหรอืสิ่งของ 
Explicit Cost

01

“ต้นทุนแอบแฝง” ตน้ทนุท่ีเกิดขึน้จรงิ แตไ่ม่มีการจ่ายจรงิ
เกิดจากผูผ้ลิตเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตและน ามาใชใ้น
การผลติ

Implicit Cost   
02

Social Cost 
03

External Benefit / Positive Cost
ผลประโยชนท่ี์เป็นประโยชนต์อ่

บคุคลอ่ืน ๆ

External Cost / Negative 
Cost

ตน้ทนุท่ีสง่ผลกระทบตอ่
บคุคลอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงาน



Business Process

Inputs process output

Fixed Variable

Change -/-> Quantity  Change --> Quantity  



ร้าน หม่าล่า มีตน้ทุนรายเดอืนดังนี้
• ค่าวัตถุดบิ 40,000 บาท
• ค่าเงนิเดอืนพนักงาน 3 คน 30,000 บาท
• ค่าเช่าสถานที่ 10,000 บาท
• ค่ากระดาษหอ่และถุง 1,000 บาท
• ค่าแก๊ส 1,000 บาท
• ค่าโฆษณา 2,000 บาท
• ค่าเส่ือมราคา*3ปี 2,000 บาท



ตน้ทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร

รายการ บาท รายการ บาท
คา่เสื่อมราคา x,xxx- วตัถดุิบทางตรง x,xxx-

คา่ตดัจ าหน่าย x,xxx- คา่แรงทางตรง x,xxx-

คา่บรหิารงานหลงับา้น x,xxx- คา่คอมมิชชั่นผูจ้ดัจ าหน่าย x,xxx-

คา่สอบบญัชีและคา่ท าบญัชี x,xxx- คา่จดัสง่สนิคา้ x,xxx-

รวมต้นทุนคงที่ xx,xxx- รวมต้นทุนผันแปร xx,xxx-

รวมทัง้สิน้ xxx,xxx-

ตารางตน้ทุน



การประเมนิความคุม้คา่

การวเิคราะหต์น้ทุนผลตอบแทน 

(Cost-Benefit Analysis: CBA)
• การน าตน้ทุนและผลการลงทุนแปลงใหอ้ยูใ่นหน่วยของเงนิ

เพือ่การเปรยีบเทยีบผลประโยชนแ์ละตน้ทุนของการลงทนุ

• ทราบถงึการลงทุนตอ้งใชท้รพัยากรมูลคา่เท่าไร่ ทีจ่ะ

กอ่ใหเ้กดิมูลคา่สทุธทิีเ่ป็นประโยขนเ์ท่าร่ และใหผ้ลคุม้คา่

กบัการลงทุนหรอืไม่

การวเิคราะหป์ระสทิธผิลของตน้ทุน 
(Cost-Effectiveness Analysis: CEA)

• เป็นการตดัสนิใจภายใตง้บประมาณทีจ่ ากดั เปรยีบเทยีบ
ตน้ทุนการลงทุนในแตล่ะทางเลอืก

• ลกัษณะการลงทุนมเีป้าหมายรว่มเดยีวกนั และตอ้งไม่มี

ผลขา้งเคยีงอืน่ๆ อกีทัง้ตอ้งสามารถระบุและวดัขนาดได

การวเิคราะหต์น้ทุนต า่สุด
(Cost Minimization Analysis: CMA)

• การตดัสนิใจ เพือ่เลอืกทางเลอืกทีเ่สยีตน้ทุนต ่าทีส่ดุ

• ลกัษณะเปรยีบเทยีบเฉพาะดา้นตน้ทุน เพือ่เลอืกวธิี

ทีเ่หมาะส าหรบัการลงทุน ซ ึง่อาจตอ้งมกีารทดลอง

และทดสอบ

การวเิคราะหต์น้ทุน-อรรถประโยชน์

(Cost-Utility Analysis: CUA)
• ใชห้น่วยวดัอรรถประโยชนห์รอืความพงึพอใจ มคีวาม

เหมาะสมในการลงทุนดา้นสาธารณสขุ
• น าคณุภาพชวีติ (Quality of life)ปรบัใหอ้ยูใ่นรปูของ
ตน้ทุนตอ่หน่ึงวนั/ปี ซ ึง่มคีวามยากในการแปลงผลตอ่

การลงทุนใหอ้ยูใ่นหน่วยวดัเชงิคณุภาพ



การพจิารณาความคุม้คา่การลงทนุ
** Cost-Benefit Analysis: CBA

Net present value

ผลตอบแทนสทุธติามระยะเวลาทีก่ าหนด

NPV
Internal rate of return

อตัราดอกเบีย้หรอือตราคดิลดทีเ่หมาะสม

IRR

Period back
ระยะเวลาคนืทนุ

PB

Benefit-cost rate
อตัราสว่นผลประโยชนปั์จจบุนั

มูลคา่ตน้ทนุปัจจบุนั

B/C

Benefit/Cost Time 

Real rate of returnMoney return r%




