
บทที่ 2 
แนวคิด  ทฤษฎี  และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
 การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันที่ใชแลวในจังหวัด
เชียงใหม  ไดนําแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับตนทุน  ผลตอบแทน  และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  มาใช
เปนกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับตนทุน 

1. ตนทุนการผลิต  (ดวงมณี  โกมารทัต, 2549) 
   เปนตนทุนสวนที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตสินคา เพื่อใหเปนสินคาสําเร็จรูป

ออกมาเพื่อจําหนาย  ดังนั้นตนทุนการผลิตอาจเรียกไดวาเปนตนทุนผลิตภัณฑ (Product Cost) ซ่ึง
ผูบริหารจะใชขอมูลสวนนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจและวางแผนการควบคุมการผลิต การควบคุม
ตนทุนสินคา และการกําหนดราคาขาย ตนทุนการผลิตสามารถจําแนกเปนประเภทยอย ๆไดดังนี้       

1.1 วัตถุดิบทางตรง (Direct Materials) หมายถึง วัตถุดิบที่นํามาใชเปนสวนประกอบที่
สําคัญในการผลิตสินคาโดยตรง และสามารถคํานวณเปนตนทุนของสินคานั้นไดโดยงาย เปน
วัตถุดิบที่ถูกนําเขากระบวนการผลิตในขั้นสุดทายแลวทําใหผลิตภัณฑนั้นสําเร็จรูป 

1.2 คาแรงงานทางตรง (Direct Labor) หมายถึง คาแรงที่เกิดขึ้นโดยตรงในการนํา
วัตถุดิบมาแปรสภาพเปนสินคาสําเร็จรูป และสามารถระบุไดวาคาแรงนั้นเกิดขึ้นจากการผลิตสินคา
ชนิดใด เปนจํานวนเทาใด และคํานวณเปนตนทุนตอหนวยของสินคาที่ผลิตไดงาย 

1.3 คาใชจายในการผลิต (Manufacturing Overhead) หมายถึง ตนทุนที่เกิดขึ้นในการ
ผลิตทั้งหมด ยกเวนวัตถุดิบทางตรงและคาแรงงานทางตรง เชน วัตถุดิบทางออม คาแรงทางออม 
คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค  คาเสื่อมราคาโรงงาน  คาเสื่อมราคาเครื่องจักร  เปนตน 

2. ตนทุนตามปริมาณกิจกรรม (ดวงมณี  โกมารทัต, 2549) 
 เปนการวิเคราะหพฤติกรรมตนทุน (Cost Behavior Analysis) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เชน หนวยของสินคาที่ผลิตหรือขาย ช่ัวโมงแรงงาน ช่ัวโมง
เครื่องจักร เปนตน ลักษณะตนทุนกิจกรรมจําแนกยอยโดยมีรายละเอียดดังนี้  
 2.1 ตนทุนผันแปร (Variable Cost) หมายถึง ตนทุนซึ่งมีจํานวนรวมเปลี่ยนแปลงขึ้น
ลงเปนอัตราสวนโดยตรงกับปริมาณกิจกรรม 
 2.2 ตนทุนคงที่ (Fixed Costs) หมายถึง ตนทุนที่มีจํานวนรวมไมเปลี่ยนแปลง   แมจะมี
การเปลี่ยนแปลงปริมาณกิจกรรมไปในทางเพิ่มขึ้น หรือลดลงก็ตาม 
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3. การคํานวณตนทุนสินคาธุรกิจชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2550. ออนไลน) 
 ในการหาตนทุนสินคาของธุรกิจชุมชนนั้นจําเปนจะตองจําแนกประเภทของตนทุนได
อยางชัดเจนเพื่อใหสามารถนํามาคํานวณไดอยางถูกตอง สมาชิกจะทราบถึงตนทุนสินคาที่สามารถ
นํามากําหนดราคาจําหนายสินคา และทราบถึงกําไรหรือขาดทุนจากการประกอบธุรกิจ ซ่ึงการ
คํานวณตนทุนสินคามีดังนี้ 

 คาตนทุน      =       คาวัตถุดิบ + คาแรงงาน + คาใชจายโรงงาน 
 ตนทุนตอหนวย  = ตนทุน/ จํานวนที่ผลิต 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหผลตอบแทน 
1. การวิเคราะหจุดคุมทุน (สมนึก  เอื้อจิระพงษพันธ, 2549)  

เปนวิ ธีการหนึ่ งของรูปแบบของการวางแผนกําไร  โดยอาศัยหลักเกี่ ยวกับ
ความสัมพันธระหวางตนทุนและรายได โดยทั่วไปจึงใชวิธีนี้เพื่อช้ีใหเห็นถึงกําไรหรือขาดทุนใน
ปริมาณการจําหนายระดับตางๆ กัน เปนจุดของการดําเนินงานที่รายไดรวมเทากับคาใชจายรวม   
ไมวาจะเปนคาใชจายสวนที่ผันแปรหรือคาใชจายคงที่ โดยสามารถคํานวณไดตามสมการดังนี้   
                                               
         หนวยผลิตที่จดุคุมทุน    =            ตนทุนคงที่ 

                   ราคาตอหนวย -  ตนทุนผันแปรตอหนวย 
            

2. ระยะเวลาคืนทุน (สุมาลี  จิวะมิตร, 2549)  
คือ ระยะเวลาที่ใชในการรอคอยใหไดรับเงินลงทุนเริ่มแรกกลับคืนมา จึงเปนการนํา

เงินลงทุนเริ่มแรก หักดวยกระแสเงินสดรับสุทธิของตั้งแตปแรกและปตอๆไปจนกระทั่งผลการ
คํานวณเทากับศูนย จึงหาวาอยูในระยะเวลาใด  ถือวาระยะเวลานั้นเปนระยะเวลาคืนทุนพอดี มีสูตร
ในการคํานวณดังนี้  
   
  ระยะเวลาคืนทุน =    เงินลงทุน - กระแสเงินสดรับรายปสะสมแตละป 
 จนกระทั่งเงินลงทุนมีคาเทากับศูนย 
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การวิเคราะหดานความออนไหว  (Sensitivity Analysis) 
 เปนการวิเคราะหขอมูลตางๆ ในการพยากรณหรือคาดการณส่ิงที่เกิดขึ้นในอนาคตทั้ง
ทางดานตนทุนและผลประโยชนที่ไดรับโดยวิเคราะหผลซํ้า เพื่อพิจารณาดูวาหากเหตุการณตางๆ ที่
กําหนดไวเปลี่ยนแปลงไป  จะทําใหมีผลกระทบอยางไร และมีผลตอตนทุนและผลตอบแทนใน
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันที่ใชแลวอยางไรดังนี้ 
 การวิเคราะหความออนไหวของการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันที่ใชแลว จะพิจารณาโดย
สมมติเหตุการณที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ทําใหผลตอบแทน และตนทุนที่เปนปจจัยหลักในการ
ผลิตเพิ่มขึ้นหรือลดลง  ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ตั้งสมมติฐานในการวิเคราะหวาการผลิตจะคงที่ตลอด
ระยะเวลา 5 ป แตในปจจุบันมีแนวโนมวาปริมาณน้ํามันใชแลวในชุมชนอาจจะขาดแคลนเนื่องจาก
การขยายตัวของผูผลิตอยางแพรหลายตามนโยบายสงเสริมการผลิตไบโอดีเซลจากภาครัฐในการ
สนองตอบนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหความตองการน้ํามันที่ใชแลวเพื่อนําไปผลิตไบโอดีเซล
มีเพิ่มมากขึ้นสงผลตอการขยายตัวของกําลังการผลิต จึงจะทําการวิเคราะหกําลังการผลิตเพื่อดู
ผลกระทบในกรณีที่ปริมาณการผลิตของน้ํามันไบโอดีเซลลดลงโดยสมมติวาลดลงรอยละ 25     
 การเปลี่ยนแปลงดังกลาว เมื่อปริมาณผลิตลดลงตนทุนจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ
ผลิตหรือไม เปลี่ยนแปลงในลักษณะอยางไร  รวมถึงผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงวา
มากนอยเพียงใด   
 
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
  เกษมศรี  ศรีสันต (2545) ไดทําการศึกษาความเปนไปไดในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามัน
ปาลม โดยศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบในอําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี เกณฑที่
ใชในการพิจารณาคือมูลคาปจจุบัน (NPV)  อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)  และอัตราผลตอบแทน
ตอคาใชจาย (R/C) โดยใชอัตราคิดลดรอยละ 12    ราคาขายเปนราคาเดียวกับราคาน้ํามันดีเซล 
13.12 บาทตอลิตร พบวาจากการคํานวณมูลคาปจจุบัน (NPV) เทากับ 1.092  อัตราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) เทากับรอยละ 17.76  และอัตราผลตอบแทนตอคาใชจาย (B/C) เทากับ  1.015  แสดง
คาใหเห็นวาโครงการนี้มีความเหมาะสมในการลงทุน 
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อุษณีย    วิบูรณพงษ   และคณะ (2547) ไดทําการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นที่มีตอน้ํามัน       
ไบโอดีเซลของสมาชิกสหกรณนครลานนาเดินรถจํากัด  จังหวัดชียงใหม  ผลการวิจัยพบวา   
สมาชิกฯใหความสําคัญตอปจจัยสวนผสมทางการตลาดในระดับมากที่สุด โดยในดานผลิตภัณฑ
ใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องการใชไบโอดีเซลชวยรัฐบาลประหยัดพลังงาน  ดานราคาให
ความสําคัญมากที่สุดในเรื่องราคาไบโอดีเซลถูกกวาน้ํามันดีเซล  ดานชองทางการจัดจําหนายให
ความสําคัญมากที่สุดในเรื่องการเพิ่มสถานีบริการน้ํามัน  และดานการสงเสริมการตลาดให
ความสําคัญในเรื่องรัฐบาลควรแจงขอดีของน้ํามันไบโอดีเซล   ปญหาจากการดําเนินโครงการฯ
พบวาจํานวนสมาชิกที่เขารวมโครงการมีนอยกวาเปาหมายที่ตั้งไว  สงผลใหปริมาณการจําหนาย
น้ํามันไบโอดีเซลไมเปนไปตามที่ตองการ การเปลี่ยนสถานที่สรางโรงคลุมสําหรับติดตั้งระบบ
ผลิตไบโอดีเซลทําใหการกอสรางเสร็จชากวาเวลาที่กําหนดจึงสงผลตอการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล  
การประชาสัมพันธไมไดผลเทาที่ควรและไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย 

 
 อรวรรณ   ฉัตรจันทร  (2547)  ไดทําการศึกษาเรื่องตนทุนและผลตอบแทนการผลิตถาน
เศรษฐกิจจากซังขาวโพด : กรณีศึกษาโรงงานถานเทียม ส.ทวีคูณ  อําเภอดอกคําใต  จังหวดัพะเยา มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตถานเศรษฐกิจจากซังขาวโพดและประเมิน
ความเปนไดในการลงทุน  ผลการศึกษาพบวาโครงการขยายกําลังการผลิตของกิจการมีระยะเวลา
คืนทุน 11 เดือน 3 วัน มูลคาปจจุบันสุทธิของผลตอบแทนสุทธิเทากับ 2,102,268 บาท และอัตรา
ผลตอบแทนที่แทจริงจากการลงทุนเทากับรอยละ 109.35 ตอป ซ่ึงมีคามากกวาอัตราดอกเบี้ย
ประเภทเงินกูยืมประเภท MLR  ณ เดือนมีนาคม 2547 ของธนาคารในอัตรารอยละ 5 ตอป อยางไร
ก็ตามผูลงทุนควรพิจารณาองคประกอบอื่นที่เกี่ยวของนอกเหนือจากการวิเคราะหการลงทุน
ทางดานบัญชีและการเงิน เชน  ดานการตลาด ดานเทคนิค การผลิต และดานการจัดการเพื่อชวยใน
การตัดสินใจและประเมินโครงการอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 


