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หัวขอภาคนพินธ การประเมินผลงานดําเนินการขององคกรธุรกิจ : 
  กรณีศึกษาศูนยอาหารมหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ชื่อนักศึกษา สุพจน  มีแสง 
อาจารยท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย  ดร. ประดิษฐ  ชาสมบัติ 
สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร 
ปการศึกษา ๒๕๔๗ 
 

บทคัดยอ 
 

 ศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จัดต้ังเพื่อเปนสวัสดิการ และเพื่ออํานวยความ

สะดวก ในการจําหนายอาหาร และนํ้าด่ืม ในราคาที่เหมาะสม ใหกับนักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  และในขณะเดียวกันใหมีรายรับรวมจากการดําเนินงานสามารถเล้ียง

ตัวเองได  โดยที่ในระยะเวลา 6 ปแรก ระหวางป พ.ศ.2539 - 2545    ศูนยอาหารมหาวิทยาลัยฯ 

ไดใชวิธีดําเนินงานโดยใหผูประกอบการภายนอกเปนผูบริหารจัดการ   ตอมาต้ังแต ป พ.ศ.2545 - 

ปจจุบัน  ไดเปล่ียนวิธีดําเนินงานมาใหหนวยงานภายในเปนผูบริหารจัดการ 

 

การศึกษามีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบ รายรับรวม(Total Revenues), 

ตนทุนรวม(Total Cost)  กําไรทางบัญชี(Accounting Profit) และ กําไรทางเศรษฐศาสตร 

(Economic Profit)  รวมถึงตนทุนคาเสียโอกาส(Opportunity Cost)  จากการเปล่ียนวิธีดําเนินงาน 

ทั้งนี้เพื่อรับทราบผลของการดําเนินงานศูนยอาหารมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีหนวยงานภายใน เปน

ผูบริหารจัดการ 

 

จากการศึกษาพบวาในระยะเวลา 2 ป ระหวางป พ.ศ 2545-2547 ท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย เขาบริหารจัดการงานบริหารรานคายอย และงานจําหนายน้ําดื่ม  มีผลการดําเนินงานดาน
รายรับรวม (Total Revenues)     เปนเงิน 13.90 ลานบาท   ตนทุนรวมทางเศรษฐศาสตร (Total 
Economic Cost)     เปนเงิน 11.19 ลานบาท   และมี  กําไรรวมทางเศรษฐศาสตร  (Total Economic 
Profit) เปนเงิน  2.71 ลานบาท  
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กําไรรวมทางเศรษฐศาสตร ท่ีไดรับนั้น สูงกวา คาเชาสถานท่ี เปนเงิน  1.22 ลานบาท   
ซ่ึงเปน ตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost)  ท่ีเคยไดรับจากวิธีดําเนินงานโดยผูประกอบการ
ภายนอกเปนผูบริหารจัดการ   แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานศูนยอาหารมหาวิทยาลัยฯ     โดยให
หนวยงานภายในเปนผูบริหารจัดการ สามารถสรางรายรับรวม (Total Revenues) มากกวาตนทุน
รวม (Total Cost) ท้ังท่ีเปนตนทุนชัดแจง(Explicit Cost) และตนทุนไมแจงชัด(Implicit Cost)  

  
ผลจากการศึกษานี้เสนอวา  การบริหารจัดการศูนยอาหารมหาวิทยาลัยฯ จึงควร

ดําเนินการโดยหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยฯ ตอไป 
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ABSTRACT 

 
 Dhurakij  Pundit  Food  Center  which would  be  later  called  DPU Food  Centre  was 
established  as  part  of  the  welfare  for  the students  and  university  staffs.  It’s  aim  is  to  
provide  food  and  drinks  at  economical  price  while  at  the  same  time  gaining  enough   
revenues  to  be  able  to  sustain  itself.  In  the  first  6  years  that  is  between  1996 – 2002,  
DPU  Food  Center  management  was  sub  contracted  to  outsider. From  2002 up to the present, 
the  university  cancelled  the  contract  and  started  using  internal  control. 
 
 The  Objective  of  this  study  is  to  run  comparison analysis  among  total 

revenues,  total  cost,  accounting  profit  and economic  profit  including opportunity  

cost  occurred  from  the  management  change  to  gain  view  of  DPU  Food  Center  

operations  results  under  the new  management 

 
 It  was  found  that  2  years  after  the  university  took  over  the  management  of  food  
and  drinks  stalls (2002-2004) , the  total   revenues  became 13.9  million  baht , total  economic  
cost  11.19  million  baht  to  make  total  economic  profit  2.71  million  baht. 
 
 
 

 
 The  total  economic  profit  received  is  higher  than  space  rental  cost  1.22  million  
baht  which  is  the  opportunity  cost  received  from  outside  sub – contractor. This means that  
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the  operation  of  DPU  Food  Centre  under  the  university  management  can  establish  more  
total  revenues  than  the  total  cost  either  the  explicit  cost  and  the  implicit  cost.  
 

 The results of this study suggests the operation of DPU Food Center under the 

university management should be continued  
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
1.ปญหาและความสาํคัญของปญหา 

 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนช้ันนําแหงหนึ่งของประเทศ

ไทย เร่ิมกอต้ังเปนวิทยาลัยต้ังแตป พ.ศ. 2511  ซึ่งเดิมต้ังอยูที่ริมคลองประปา ถนนพระราม 6 

สามเสน กรุงเทพมหานคร   โดยเปดสอนในระดับอนุปริญญาในสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ 

ตอมาในป พ.ศ. 2522  ไดยายมาต้ังที่ริมคลองประปา ถนนประชาช่ืน หลักส่ี กรุงเทพมหานคร  

และไดยกระดับเปนมหาวิทยาลัย เมื่อป พ.ศ. 2527   

 

ในปจจุบันปการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยไดเปดสอนทั้งระดับปริญญา

ตรีและระดับปริญญาโท ซึ่งในระดับปริญญาตรีเปดสอนทั้งหมด 9 คณะ 34 สาขาวิชา มีนักศึกษา

จํานวน 14,900  คน  สวนในระดับปริญญาโท เปดสอนทั้งหมด  10  สาขาวิชา มีนักศึกษาจํานวน  

1,859  คน  รวมทั้งหมดมีนักศึกษาเปนจํานวน  16,759  คน 

 

นอกจากการบริหารจัดการดานการเรียนการสอน  การวิจัยและสงเสริมเผยแพร

วิชาการแลวมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยยังจัดสวัสดิการแกนักศึกษาและบุคคลากรของ

มหาวิทยาลัยในรูปแบบตางๆ  โดยที่การจัดใหมีศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเพื่ออํานวย

ความสะดวกในการใหบริการอาหารและน้ําด่ืม แกนักศึกษาและบุคคลากรเปนสวัสดิการอยางหนึ่ง

ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 

 ศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มีพื้นที่ 1,575 ตารางเมตร  แยกเปนพื้นที่ขาย

อาหารของรานคายอย 245 ตารางเมตร และพื้นที่รับประทานอาหาร  1,075  ตารางเมตร  ที่เหลือ 

255 ตารางเมตร เปนพื้นที่อ่ืนๆ เชน หองน้ํา หองทํางาน , หองลางจาน เปนตน   โดยต้ังอยูชั้นลาง 

ของอาคารศูนยอาหาร  ซึ่งเปนอาคารโลงสูง 11/2  

 

ศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เปดใหบริการต้ังแตเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ. 

2539  โดยในระยะ 6 ปแรก (ป พ.ศ. 2539-2545)  มีวิธีดําเนินงานโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ใหผูประกอบการภายนอกเชาสถานท่ีชั้นลาง เพื่อบริหารจัดการรานคายอยและจําหนายน้ําด่ืม 
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ใหกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีรายรับในรูปคา

เชาสถานที่จากผูประกอบการภายนอกขางตน    

 

ปรากฏวาในบริหารจัดการของผูประกอบการภายนอก มีเสียงบนถึงความไมพอใจใน

ดานความสะอาดของสถานที่และความไมพอเพียงของภาชนะใสอาหาร  ซึ่งรายละเอียดเร่ืองนี้จะ

นํามากลาวอีกคร้ังในบทที่ 3  ซึ่งตอมาในป พ.ศ. 2545   เม่ือผูประกอบการภายนอกขางตน ได

หมดสัญญาเชาลง ทางผูบริหารของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดมีมติใหเปล่ียนแปลงวิธี

ดําเนินงานศูนยอาหารจากผูประกอบการภายนอกเปนผูบริหารจัดการ มาเปนใหหนวยงานภายใน

เปนผูบริหารจัดการ  โดยมีหนวยงานศูนยอาหาร DPU มีหนาที่รับผิดชอบ งานบริหารรานคายอย 

กับ หนวยงานรานน้ํา DPU มีหนาที่รับผิดชอบ งานจําหนายน้ําด่ืม 

 

อยางไรก็ดีในการดําเนินงานศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยโดยใหหนวยงาน

ภายในเปนผูบริหารจัดการนั้น นอกจากจะสูญเสียรายรับในรูปคาเชาสถานที่จากผูประกอบการ

ภายนอกแลว  ในการดําเนินงานศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จะตองมีการลงทุนหลาย

ดาน ซึ่งไดแก มีการลงทุนปรับปรุงสถานที่  คาใชจายในการดําเนินงาน รวมถึงมีการใชทรัพยากร

ของมหาวิทยาลัยทั้งดานกําลังคนและเงินทุนเพิ่มข้ึนอีก และที่สําคัญยังไมไดแยกระบบบัญชี

ออกมาโดยเฉพาะ ทําใหมีคาใชจายบางอยาง เปนคาใชจายที่แอบแฝงอยูในคาใชจายรวมของ

หนวยงานภายในอ่ืนๆ และมีคาใชจายบางรายการ ไมมีการแยกออกมาอยางชัดเจน  ดวยเหตุผล

ดังกลาว  จึงมีประเด็นคําถามวา 

1.ตนทุนรวม  (Total Cost) ในการดําเนินงานของศูนยอาหารมหาวิทยาลัย 

ธุรกิจบัณฑิตย ที่แทจริงจะทําการประมาณการไดอยางไร และมีจํานวนเทาใด  

2.รายรับรวม(Total Revenues)       ในการดําเนินงานของศูนยอาหารมหาวิทยาลัย 

ธุรกิจบัณฑิตย  มีจํานวนเทาใด และมีพอเพียงกับตนทุนรวม (Total Cost) หรือไม 

3.รายรับรวม(Total Revenues)      ในการดําเนินงานของศูนยอาหารมหาวิทยาลัย 

ธุรกิจบัณฑิตย เมื่อเทียบกับตนทุนคาเสียโอกาส(Opportunity Cost) จากการเปล่ียนวิธีดําเนินงาน

จะคุมคาหรือไม  เพียงใด 
2.วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1.เพื่อศึกษาตนทุนรวม (Total Cost) และรายรับรวม(Total Revenues)   ในการ

ดําเนินงานศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

2.เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบกําไรทางบัญชี (Accounting Profit)         และกําไรทาง 
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เศรษฐศาสตร (Economic Profit) ในการดําเนินงานของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

3.เพื่อวิเคราะหเผลตอบแทนท่ีไดรับกับตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost)    ใน

การที่เปล่ียนวิธีดําเนินงานของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
3.ขอบเขตของการศึกษา 
 
 1.ศึกษาประเมินผลการดําเนินงานของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซึ่งอยูชั้น

ลางเทานั้น  ไมไดศึกษาประเมินโครงการอาคารศูนยอาหารทั้งโครงการ 

2.ศึกษาประเมินผลการดําเนินงานของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เฉพาะ

วิธีดําเนินงานโดยใหหนวยงานภายในเปนผูบริหารจัดการ 

3.ศึกษารายรับรวม(Total Revenues) และ ตนทุนรวม (Total Cost)         ทั้งที่เปน  

ตนทุนแจงชัด(Explicit Cost) และตนทุนไมแจงชัด(Implicit Cost)    โดยจําแนกเปนตนทุนคงที่ 

(Fixed Cost) และตนทุนผันแปร (Variable Cost) ในการดําเนินงานของศูนยอาหารมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย 

4.ระยะเวลาต้ังแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 จนถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 

 
4.วิธีการศึกษา 
 

วิธีการวิเคราะห 
1.คํานวณหาตนทุนรวม(Total Cost)  ทั้งที่เปนตนทุนแจงชัด(Explicit Cost)      และ 

ตนทุนไมแจงชัด(.Implicit Cost) ในการดําเนินงานของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

โดยจําแนกเปนตนทุนของงานบริหารรานคายอย และตนทุนของงานจําหนายน้ําด่ืม 

2.คํานวณหารายรับรวม (TR) และ รายรับเฉลี่ย (AR) ในการดําเนินงานของศูนย

อาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยจําแนกเปนตนทุนของงานบริหารรานคายอย และตนทุน

ของงานจําหนายน้ําด่ืม 

3.เปรียบเทียบรายรับรวม (Total Revenues)   และตนทุนรวม(Total Cost)  เพื่อหา

กําไรทางกําไรทางบัญชี (Accounting Profit)  และกําไรทางเศรษฐศาสตร(Economic Profit) 

4.เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของรายรับรวม (Total Revenues : TR) , ตนทุนรวม 

(Total  Cost  :  TC) , รายรับเฉล่ีย (Average Revenues : AR) , ตนทุนเฉลี่ย (Average Cost : 

AC) ของป พ.ศ. 2546 กับป พ.ศ. 2547  
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ขอมูลและแหลงของขอมูล 

 ใชขอมูลทุติยภูมิจากฝายการเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 
 
5.สมมติฐานของการศึกษา 
 

วิธีดําเนินงานศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

ใหหนวยงานภายในเปนผูบริหารจัดการ มีผลกําไรทางเศรษฐศาสตร ( Economic Profit)  

 
6.นิยามศัพทของการศึกษา 
  

• ตนทุนแจงชดั ( Explicit Cost) 
ในที่นี้หมายถึง  รายการคาใชจายที่ใชดําเนินงานศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย  ที่มีการบันทึกบัญชีแยกรายการคาใชจายออกมาอยางชัดเจน วาเปนของหนวยงานศูนย

อาหาร DPU หรือ หนวยงานรานน้ํา DPU    

• ตนทุนไมแจงชัด ( Implicit Cost) 
ในทีน่ี้หมายถงึ           รายการคาใชจายทีใ่ชดําเนนิงานศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจ 

บัณฑิตย  ที่ไมไดมีการบันทึกบัญชหีรือไมไดแยกบันทกึบัญชีรายการคาใชจายออกมาอยางชัดเจน  

วาเปนของหนวยงานศูนยอาหาร DPU หรือ หนวยงานรานน้ํา DPU  รวมทัง้เปนคาใชจายรวมแอบ

แฝงอยูในคาใชจายสวนกลางอ่ืนๆ 

• ตนทุนคงท่ี งานบริหารรานคายอย 

ในท่ีนี้หมายถึง  คาใชจายดาํเนินงานบริหารรานคายอย ของหนวยงานศูนยอาหาร 
DPU ท่ีเกิดข้ึน โดยไมมีความสัมพันธกับจํานวนรานคายอย ท่ีเปดขายอาหาร  
 

• ตนทุนผันแปร งานบริหารรานคายอย  
ในท่ีนี้หมายถึง คาใชจายดําเนินงานบริหารรานคายอย ของหนวยงานศูนยอาหาร 

DPU ท่ีเกิดข้ึน โดยมีความสัมพันธกับจํานวนรานคายอย ท่ีเปดขายอาหาร  

• ตนทุนคงท่ี งานจําหนายน้ําดื่ม  
ในท่ีนี้หมายถึง   คาใชจายดําเนินงานจําหนายน้ําดื่ม ของหนวยงานรานน้ํา DPU ท่ี 

เกิดข้ึน โดยไมมีความสัมพันธกับจํานวนสินคาท่ีขาย 

• ตนทุนผันแปร งานจําหนายน้ําดื่ม  
ในท่ีนี้หมายถึง  คาใชจายดําเนินงานจําหนายน้ําดื่ม ของหนวยงานรานน้ํา DPU ท่ี 
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เกิดข้ึน โดยไมมีความสัมพันธกับจํานวนสินคาท่ีขาย 
 

7.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  

1.การศึกษาจะทําใหทราบผลประกอบการของศูนยอาหารมหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย    

ดวยวิธวีิธีดําเนินงานโดยใหหนวยงานภายในเปนผูบริหารจัดการ 

2.ผลที่ไดจากการศึกษาจะนํามาใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการกาํหนด 

นโยบายบริหารจัดการศูนยอาหารของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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บทที่ 2 
 

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ 
   
1.องคกรธุรกิจ (Business Firm)  
  

ศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เปนองคกรธุรกิจประเภทหนึ่ง ที่ดําเนินงาน

จัดใหเชาพื้นที่ขายอาหารพรอมส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับผูเชารานคายอย เพื่อจําหนายอาหาร

และเคร่ืองด่ืม แกนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ดังนั้นศูนยอาหาร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เปนองคกรธุรกิจประเภทหนึ่ง ที่มุงหวังผลตอบแทนจากการ

ดําเนินงานทางธุรกิจ  และในขณะเดียวกันก็มีวัตถุประสงค  เพื่อจัดสวัสดิการใหกับนักศึกษาและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยดวย 

 
1.1 ความหมายขององคกรธุรกจิ 1 

องคกรธุรกิจเปนหนวยเศรษฐกิจหนึง่ในระบบเศรษฐกิจ ทําหนาที่เคล่ือนยายทรัพยากร

ที่มีอยูใหมีคาสูงข้ึน โดยผานกระบวนการผลิต การใหบริการ การจดัจําหนายแกผูบริโภคสุดทาย 

หรือผูผลิตที่นาํไปใชผลิตสินคาตอ  องคกรธุรกิจจะทาํหนาที่สรางคาใหแกสินคาและบริการใหเปน

ประโยชนตอผูใช  โดยใชตนทนุทรัพยากรและการเคล่ือนยายภายในองคกรตํ่าสุด  ดังนัน้องคกร

ธุรกิจจะตองมรีะบบการจัดการทรัพยากรภายในองคกรและสมรถภาพทางธุรกิจอยางมี

ประสิทธิภาพ  และหากองคกรธุรกิจใชผลกําไรเปนดัชนชีี้วัดผลการดําเนินงาน  จะตองระมัดระวัง

การใชผลกําไรทางบัญชี (Accounting Profit) อาจไมสอดคลองกับการสรางคาภายในองคกร  ควร

จะใชผลกําไรทางเศรษฐศาสตร (Economic Profit) เปนดัชนีชีว้ัดผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 

1 สรยุทธ มีนะพันธ. เศรษฐศาสตรการจัดการองคกรธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : สแตรท
โทโนมิคส,  2546 

 
1.2 จุดมุงหมายขององคกรธุรกิจ 2     

จุดมุงหมายขององคกรธุรกิจ ตางๆ       อาจมีจุดมุงหมายประการหน่ึงประการใด หรือ 
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หลายประการประกอบกัน ดงันี้ 
 

1.  แสวงหากําไรสูงสุด 
องคกรธุรกิจสวนใหญมุงผลิตสินคาและบริการตอบสนองความตองการ ของผูบริโภค 

เพื่อใหไดรับกําไรสูงสุด(Maximize profit) เสมอ ไมวาจะเปนธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทใด  

 

2.  แสวงหารายรับจากการขายสูงสุด   
องคกรธุรกิจอาจมีจุดมุงหมายท่ีจะพยายามแสวงหารายรับรวม    จากการขายสูงท่ีสุด 

จะตองผลิตมากจนกระท่ังหนวยสุดทายไมอาจทํารายรับใหเพ่ิมข้ึนไดอีก ซ่ึงไมใชระดับการผลิตท่ี
ทําใหกําไรรวมสูงสุด     เพราะ ณ ระดับการผลิตท่ีทําใหกําไรรวมสูงสุดนั้น ผูผลิตจะหยุดผลิตเม่ือ
ตนทุนท่ีเพิ่มข้ึนจากการผลิตสินคาหนวยสุดทายเทากับรายรับท่ีจะไดรับเพิ่มข้ึนจากการขายสินคา
หนวยสุดทายนั้น  
 

3. แสวงหาสวนแบงตลาดสูงสุด 
องคกรธุรกิจอาจมีจุดมุงหมาย ท่ีจะทําใหผลผลิตของตนเปนท่ีรูจักแพรหลาย  และเปน 

ท่ีนิยมจนไดครอบครองผูบริโภคสวนใหญในตลาด เพราะการเปนผูท่ีมีสวนแบงตลาดสูงสุด จะทํา
ใหสินคาขององคกรธุรกิจนั้นมีอิทธิพลเหนือสินคาของผูผลิตอ่ืน ๆ และในระยะยาวอาจทําใหเปนผู
มีอํานาจในการกําหนดราคาและเปนผูนําดานนโยบายในการผลิตสินคา   
 

4.  แสวงหาอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด  
หากจุดมุงหมายขององคกรธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตสูงสุด      อาจยอมสละกําไรจาก 

กิจการสวนหน่ึงเพื่อการขยายกิจการหรืออาจกูยืมเงินมาเพ่ือการลงทุนใหเสียตนทุนตํ่าสุด หรือ
ระดับการผลิตท่ีทําใหกําไรสูงสุด แตจะคํานึงมากข้ึนเกี่ยวกับการขยายตัวของกิจการ การขยาย
สินทรัพยประเภททุนใหกาวหนาและทันสมัย การขยายตลาดและขยายลูกคาใหสินคาของตนเปนท่ี
นิยมแพรหลาย 

 

2 ปรีดา นาคเนาวทิม  เศรษฐศาสตรจุลภาค 1. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2541 
 โดยปกติองคกรธุรกิจสวนใหญมีวัตถุประสงคหลักเพื่อมุงหวังกําไรสูงสุด  (Profit 
Maximization) และจากภายใตขอสมมุติดังกลาว ทําใหสามารถหากําไรขององคกรธุรกิจ ไดจากนํา 
รายรับรวม (Total Revenues) จากการขายสินคาและบริการ  หักดวย  ตนทุนรวม   (Total Cost) จา
กกการผลิตสินคาและบริการ   ซ่ึงแสดงไดดังนี้ 
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 ¶ = TR – TC 
 
โดยท่ี ¶ = กําไร (Profit) จากการผลิตสินคาและบริการ 
 TR = รายรับรวม (Total Revenues) จากการขายสินคาและบริการ 
 TC = ตนทุนรวม (Total Cost) จากการผลิตสินคาและบริการ 
 
2.           รายรับจากการผลิต (Revenues)  3 

 
รายรับรวม(Total Revenues) ขององคกรธุรกิจเกิดจากการขายสินคาและบริการ ดังนั้น

รายรับรวมขององคกรธุรกิจในระยะเวลาหนึ่งๆ  จะข้ึนอยูกับปริมาณ (Q) และราคา (P) ของสินคา
และบริการท่ีขายได   ซ่ึงแสดงไดดังนี้ 

 
TRt = Qt * Pt 

 
โดยท่ี  Q = ปริมาณสินคาและบริการท่ีขายได 
  P = ราคาสินคาและบริการ 
  t = เวลา 
 
 และจากรายรับรวมขององคกรธุรกิจ สามารถคํานวนหารายรับเฉล่ียและรายรับเพิ่มจากการ
ขายสินคาและบริการได  กลาวคือ 
 
 

 

3 วรณี  จิเจริญ.  เศรษฐศาสตรจุลภาค2.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง,  
2543 

• รายรับเฉล่ีย (Average Revenue : AR) 
หมายถึง รายรับเฉล่ียตอหนวยของสินคา        ซ่ึงหาไดจากนําการรายรับรวม หาร ดวย

จํานวนสินคาท่ีขายได 
 
  AR = TR / Q 
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• รายรับเพิ่ม (Marginal Revenue : MR) 
หมายถึง รายรับรวมท่ีเปล่ียนแปลงไป     เม่ือขายสินคาไดเปล่ียนแปลงไป 1 หนวย ซ่ึง

หาไดจากสวนเปล่ียนแปลงของรายรับรวมหารดวยสวนเปล่ียนแปลงของจํานวนสินคาท่ีขายได 
 

MR = Δ TR / Q 
 

ซ่ึงในระดับราคาตลาดท่ีคงท่ี รายรับรวมขององคกรธุรกิจจะข้ึนอยูกับการเปล่ียนแปลง
ของปริมาณการผลิต  ดังแสดงในภาพท่ี 1 และตารางท่ี 2  จะเห็นวา รายรับรวม(TR)จะเพ่ิมข้ึนเม่ือ
ขายสินคามากหนวยข้ึน    แตรายรับเฉล่ีย (AR) กับรายรับเพิ่ม (MR) จะมีคาเทากันและมีคาเทากับ
ราคาสินคา (P) เสมอ 
 
ภาพท่ี 1 แสดง TR, AR, MR ในกรณีราคาคงท่ี 
 
 
          P  
    TR 
 
                   
 
          P        AR = MR 
 
 
               O                                                                 ปริมาณผลผลิต 
  ตารางท่ี 1    แสดงความสัมพันธ TR, AR, MR ในกรณีราคาสินคาคงท่ี 
 

ราคา (P) ปริมาณ (Q) รายรับรวม (TR) รายรับเฉล่ีย 
(AR) 

รายรับเพิ่ม (MR) 

5 1 5 5 5 
5 2 10 5 5 
5 3 15 5 5 
5 4 20 5 5 
5 5 25 5 5 
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 แตอยางไรก็ดี หากจะตองลดราคา เพื่อใหมีปริมาณการขายเพิ่มข้ึน  รายรับรวมของ

องคกรธุรกิจ  ดังแสดงในภาพที่ 2 และตารางที่ 2  เม่ือราคาสินคาเปลี่ยนแปลงไป   ทําใหปริมาณ

สินคาที่ผูซื้อ   หรือปริมาณขายก็เปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกันขางกับราคาสินคา ซึ่งสงผลทําให

รายรับของผูขายเปลี่ยนแปลงไป  โดยที่เม่ือ รายรับเพิ่ม (MR) จะเทากับศูนย รายรับรวม (TR) จะ

สูงสุด สวนรายรับเฉล่ีย (AR) ตอหนวยจะเทากับราคา 

    
ภาพท่ี 2  แสดง TR,AR,MR ในราคาเปล่ียนแปลง 
 
 
          P 
 
 
                   TR 
 
 
 
 
                                           MR                   AR 
   

0 Q 
ตารางที ่2   แสดงความสมัพันธ TR, AR, MR ในกรณีราคาสินคาเปล่ียนแปลง 

 

ราคา (P) ปริมาณ (Q) รายรับรวม (TR) รายรับเฉล่ีย (AR) รายรับเพิ่ม (MR) 
5 0 0 0  
4 1 4 4 4 
3 2 6 3 2 
2 3 6 2 0 
1 4 4 1 -2 
0 5 0 0 -4 
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3.ตนทุนการผลิต (Costs of Production) 

 
องคกรธุรกิจจะผลิตสินคามากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับราคาสินคาและตนทุนการผลิต ถา

ราคาสินคาสูงกวาตนทุนการผลิต องคกรธุรกิจจะไดกําไรและก็จะผลิตสินคาออกมามาก ดังนั้น
จํานวนสินคาท่ีองคกรธุรกิจ นําออกมาสูตลาด จึงถูกกําหนดดวยตนทุนการผลิต 
 
3.1 ตนทุนทางบัญชีและตนทุนทางเศรษฐศาสตร 4 

ตนทุนในความหมายท่ัวไป หมายถึง คาใชจายท่ีเปนตัวเงินท้ังหมด       ท่ีองคกรธุรกิจ
จายออกไป เพ่ือทําการผลิตสินคาและบริการ กลาวคือ  หากเปนคาวัตถุดิบ   คาจาง  หรืออ่ืน ๆ   ท่ี
สามารถระบุไดวาผลิตสินคาแตละชนิดไดโดยตรง     เรียกตนทุนประเภทนี้วา    “ตนทุนทางตรง” 
(Direct Cost)  สวนคาใชจายบางรายการที่ไมสามารถแบงแยกได เชน    คาไฟฟา  คาใชจาย
สํานักงาน ตลอดจนคาเส่ือมราคาโรงงาน จะเรียกตนทุนประเภทนี้วา “ตนทุนทางออม” (Indirect 
Cost)     โดยท่ีคาใชจายท่ีจายออกไปใหเห็นเปนตัวเงินจริง ๆ   เรียกวา “ตนทุนแจงชัด หรือ ตนทุน
ท่ีมองเห็นได” (Explicit Cost)  

 
 
4 นราทิพย  ชุติวงศ.  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค. กรุงเทพมหานคร :  จุฬาลงกรณ

วิทยาลัย,  2542 

• ตนทุนในความหมายทางบัญชี (Accounting Cost)    
หมายถึง คาใชจายท่ีจายออกไปเปนตัวเงินจริงๆ หรือ ท่ีเห็นไดแจงชัดวาจายออกไป

จริงๆ  แลวยังรวมเอาคาเส่ือมสึกหรอ(Depreciation) ซ่ึงเห็นวาตนทุนทางบัญชี กับตนทุนแจงชัด
(Explicit Cost) เปนส่ิงเดียวกัน 

 

• ตนทุนในความหมายทางเศรษฐศาสตร (Economic Cost)   
หมายถึง คาใชจายท่ีจายออกไปเปนตัวเงินจริง ๆ (Explicit Cost) แลว รวมกับคาใชจาย

ท่ีมิไดจายเปนตัวเงิน หรือท่ีเรียกวา “ตนทุนไมแจงชัด หรือ ตนทุนโดยปริยาย” (Implicit Cost) 
ฉะนั้นจะเห็นวาตนทุนทางเศรษฐศาสตร ประกอบดวย ตนทุนแจงชัด (Explicit Cost) กับ ตนทุนไม
แจงชัด(Implicit Cost) รวมกัน 
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 ซ่ึงตนทุนไมแจงชัด จะรวมทั้ง   คาแรง    ดอกเบ้ีย  คาเชา     และทรัพยสินทุกชนิดท่ีเปน
ของเจาขององคกรธุรกิจเอง ซ่ึงในทางประพฤติปฏิบัติมักจะมิไดมีการคิดคาใชจายใหกับปจจัยการ
ผลิตดังกลาว  ถือเสมือนวากิจการไมมีตนทุนในการจัดหาเงินทุน  หรือคาจางท่ีจะตองจายใหกับ
ผูประกอบการ  และเม่ือไมไดมีการจายคาตอบแทนใหกับปจจัยการผลิต  จึงไมปรากฏมีรายการ
คาใชจายเหลานี้ในบัญชีตนทุนขององคกรธุรกิจ แตในแงทางเศรษฐศาสตรปจจัยใดท่ีมีสวนรวมใน
การผลิต  จะตองไดรับคาตอบแทนและตองถือเปนตนทุนของการผลิตนั้น ๆดวยท้ังส้ิน  ท้ังนี้ดวย
เหตุผลพื้นฐานท่ีวาทรัพยากรทุกชนิดเปนส่ิงขาดแคลน  เม่ือไดมีการนําทรัพยากรนั้น ๆ  มาใช
ในทางหนึ่งยอมหมายถึง  การหมดโอกาสที่จะนําทรัพยากรดังกลาวไปใชในทางอ่ืน ๆ  การ
คํานวณหาตนทุนของการใชปจจัยการผลิต     ในสวนของเจาของท่ีไมไดจายออกไปจริง (Implicit  
cost)  สามารถคิดไดจาก  ตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity  cost)   

 

• ตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity  cost) 5 
หมายถึง มูลคาสูงสุดของผลประโยชนจากทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีองคกรธุรกิจไมไดรับ เนื่องจาก

ไดนําทรัพยากรมาใชในทางใดทางหน่ึงเสียแลว เปนตนวาตนทุนของการใชเงินทุนสวนของเจาของ  
ก็จะเทากับอัตราผลตอบแทนท่ีจะเกิดข้ึนกับการใชเงินลงทุนนั้นในไปลงทุนในทางอ่ืน   

 

5 สรยุทธ มีนะพันธ. เศรษฐศาสตรการจัดการองคกรธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : สแตรท
โทโนมิคส, 2546 

ดังนั้น สรุปไดวาตนทุนทางเศรษฐศาสตร จะสูงกวาตนทุนทางบัญชี และทําใหมีผลตอ
กําไรทางเศรษฐศาสตร นอยกวากําไรทางบัญชี 

 
3.2 การผลิตและตนทุนการผลิตระยะสั้น  

• ปจจัยการผลิตในระยะสั้น  
การผลิตในระยะส้ัน  คือ  การผลิตท่ีมีปจจัยการผลิต  2  ประเภท ซ่ึงไดแก  ปจจัยคงที่  

และปจจัยผันแปร   กลาวคือ 
ปจจัยคงท่ี (Fixed Factor)  คือ          ปจจัยการผลิตท่ีไมสามารถเปล่ียน 

แปลงจํานวนหรือขนาดไดภายในชวงเวลาหน่ึง เชน อาคาร เคร่ืองจักร เปนตน. 
ปจจัยผันแปร (Variable Factor)   คือ  ปจจัยการผลิตที่สามารถเปล่ียน 

แปลงจํานวนและขนาดไดเม่ือตองการ เชน วัตถุดิบ แรงงาน เปนตน. 
การผลิตในระยะส้ันขององคกรธุรกิจจะเปนไปตาม  กฎการลดลงของผลได 6 (Law of 

diminishing returns) คือ  เปนกฎที่มีบทบาทอยูในการผลิตในระยะส้ัน เม่ือไดมีการใชปจจัยผัน
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แปร รวมกับปจจัยการผลิตชนิดอ่ืนๆ  ท่ีมีจํานวนคงท่ี กฎดังกลาวระบุวา เม่ือไดมีการใชปจจัยผัน
แปรเพิ่มข้ึนๆ รวมกับปจจัยอ่ืนท่ีมีจํานวนคงท่ี ผลผลิตหนวยสุดทายจะเพิ่มข้ึนในระยะแรกๆ แตจะ
ลดลงในท่ีสุด  
  

• ประเภทตนทุนการผลิตในระยะสั้น 
ตนทุนการผลิตในระยะส้ันเกิดจากการใชปจจัยการคงท่ีและปจจัยผันแปร ดังนั้นตนทุน

การผลิตในระยะส้ันจําแนกออกเปนตนทุนคงท่ี และตนทุนผันแปร กลาวคือ 
  ตนทุนคงท่ี (Fixed Cost)   คือ  ตนทุนท่ีไมเปล่ียนแปลงไมวาจํานวนการผลิตจะ
เปล่ียนแปลงไปอยางไรก็ตาม เชน โรงงาน และเคร่ืองจักร เปนตน และตนทุนคงท่ีนี้เปนตนทุนท่ี
จะตองจายถึงแมวาปริมาณการผลิตจะเปนศูนยก็ตาม 
  ตนทุนผันแปร (Variable Cost)   คือ ตนทุนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามจํานวนการผลิต 
เชน คาจาง คาวัตถุดิบ เปนตน และตนทุนผันแปรจะสูงข้ึนถาทําการผลิตมากข้ึน และจะลดลงถาทํา
การผลิตนอยลง และจะเปนศูนยถาไมทําการผลิต 
 

 

6 นราทิพย  ชุติวงศ.  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค.  กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
วิทยาลัย,  2542 

ซ่ึงจากตนทุน 2 ชนิด สามารถหาคาตนทุนประเภทตาง ไดดังนี ้
 
ตนทุนรวม (Total Cost : TC)      

ตนทุนนี้จะเปนผลรวมของตนทุนคงท่ีท้ังหมด กับ ตนทุนแปรผันท้ังหมด  
   

TC = TFC +  TVC 
 

ตนทุนคงท่ีเฉล่ีย (Average Fixed Cost : AFC)   
ตนทุนนี้จะเปนตนทุนคงท่ีท้ังหมดคิดเฉล่ียตอผลผลิต 1 หนวย 
  

  AFC = TFC / Q 
 

ตนทุนผันแปรเฉล่ีย (Average  Variable Cost : AVC)  
ตนทุนนี้จะเปนตนทุนผันแปรท้ังหมดคิดเฉล่ียตอผลผลิต 1 หนวย 

  AVC = TVC / Q 
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ตนทุนรวมเฉล่ีย (Average Cost : AC) 

ตนทุนนี้จะเปนตนทุนรวมคิดเฉล่ียตอผลผลิต 1 หนวย  
AC = TC / Q 

 
ตนทุนเพิ่ม (Marginal Cost : MC)  

ตนทุนนี้จะเปนตนทุนรวมทีเ่พิ่มข้ึน เม่ือจํานวนสินคาท่ีผลิตเพิ่มข้ึน 1 หนวย  
  MC = ΔTC /  ΔQ 
 

• ความสัมพันธระหวางตนทุนประเภทตางๆ ในการผลิตระยะสั้น 
ความสัมพันธระหวางตนทุนประเภทตางๆ ในการผลิตระยะส้ัน      ซ่ึงเม่ือนําเอาตนทุน 

ประเภทตางๆ ไปเขียนเปนเสนตนทุน  จะไดเสนตนทุนการผลิตท่ีมีลักษณะ ตามภาพท่ี 3 และ ภาพ
ท่ี 4  ซ่ึงอธิบายความสัมพันธไดดังนี ้
 

 
ตนทุนคงท่ี (FC) เนื่องจากตนทุนคงท่ีจะมีจํานวนคงท่ีตายตัวและเทากนั 

ตลอดไปมิไดเปล่ียนแปลงไปตามจํานวนสินคาท่ีผลิต ดังนั้นเสน FC จึงมีลักษณะเปนเสนตรง
ขนานกับแกนนอน ตามภาพท่ี 3 
 

ตนทุนผันแปร (VC) จะไมเปนเสนตรง  เพราะเม่ือผลิตสินคาจํานวนเพ่ิม 
ข้ึน ตนทุนผันแปรจะเพิ่มข้ึน เสนตนทุนผันแปรจะเร่ิมจากจุดกําเนิด ซ่ึงแสดงวาเม่ือไมทําการผลิต
สินคาเลยก็ไมมีตนทุนแปรผัน ลักษณะของเสนตนทุนแปรผันจะเปนเสนโคง ตามภาพท่ี 3 
 
  ตนทุนรวม (TC) ตนทุนรวมจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ เม่ือผลิตสินคาจํานวนมากข้ึน และ
สวนท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิมก็คือตนทุนแปรผันเพิ่มข้ึน ดังนัน้เสนตนทุนรวมจะมีลักษณะเชนเดยีวกับเสน
ตนทุนผันแปร ตามภาพท่ี 3 
 
ภาพท่ี 3  ความสัมพันธระหวาง TC , VC , FC ในการผลิตระยะส้ัน 
 
 
   ตนทุน 
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    TC 
 
          VC 
 
 
 
 
      FC 
 
      ปริมาณผลผลิต 
 
 
 
 

ตนทุนคงท่ีเฉล่ีย (AFC) ตนทุนคงท่ีเฉล่ียจะลดลงเร่ือยๆ เม่ือผลิตสินคา 
จํานวนมากข้ึน เพราะตนทุนคงท่ีจะถูกเฉล่ียใหนอยลงไปเร่ือยๆ เม่ือจํานวนสินคาท่ีผลิตเพิ่มข้ึน 
ตามภาพท่ี 4 
 
  ตนทุนผันแปรเฉล่ีย (AVC) ตนทุนผันแปรเฉล่ียจะลดลงเม่ือขยายปริมาณการผลิต
ในระยะแรก และเม่ือขยายการผลิตมากข้ึนเกนิกวาระดับหนึ่งแลวตนทุนผันแปรเฉล่ียจะเพ่ิมข้ึน
เนื่องจากในการผลิตระยะส้ันปจจัยการผลิตมี 2 ประเภท ตามภาพท่ี 4 
 
  ตนทุนรวมเฉลี่ย (AC or ATC) เนื่องจากตนทุนเฉล่ีย คือ ผลรวมของตนทุนคงท่ี
เฉล่ีย (AFC) กับตนทุนแปรผันเฉล่ีย (AVC) ดังนั้น ตนทุนเฉล่ียจะสูงหรือตํ่าจึงข้ึนอยูกับตนทุน 2 
ชนิดนี้ คือถาตนทุนคงท่ีเฉล่ียและตนทุนแปรผันเฉล่ียลดลงตนทุนเฉล่ียก็จะลดลงดวย ตามภาพท่ี 4 
 
  ตนทุนเพิ่ม (MC) ตนทุนเพิ่มจะลดลงเม่ือขยายการผลิตในระยะแรก เม่ือขยายการ
ผลิตถึงระดับหนึ่งตนทนุเพิม่จะมีคาตํ่าสุด หลังจากนัน้ถายังคงขยายการผลิตออกไปอีกตนทุนเพิ่ม
จะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  ตามภาพท่ี 4 
 
ภาพท่ี 4  ความสัมพันธระหวาง MC , AC , AVC , AFC ในการผลิตระยะส้ัน 
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   ตนทุน 
 
               MC 
 
 
               AC 
     AVC 
      
     AFC  
      

ปริมาณผลผลิต 
2.3.2 การผลิตและตนทุนการผลิตในระยะยาว   

• ปจจัยการผลิตในระยะยาว 
การผลิตในระยะยาว  คือ การผลิตท่ีสามารถเปล่ียนแปลงปจจัยการผลิตทุกอยางได  

ดังนั้นการผลิตระยะยาว ทําใหการผลิตในระยะยาวไมมีตนทุนคงท่ี มีแตตนทุนผันแปรเพียงอยาง
เดียว ดวยเหตุนี้ ตนทุนเฉล่ีย (AC) จึงเทากับตนทุนผันแปรเฉล่ีย (AVC) และเสนตนทุนท้ัง 2 ชนิดนี้ 
จะเปนเสนเดียวกัน จึงข้ึนอยูกับปจจัยผันแปร  ทําใหตนทุนเฉล่ียในระยะยาว(LAC) ก็คือ ตนทุนผัน
แปรเฉล่ียในระยะยาว  โดยหาไดจาก 

 
  LAC = LTC / Q 
 

• ความสัมพันธระหวางตนทุนประเภทตางๆ ในการผลิตระยะยาว 
ตนทุนเฉล่ียในระยะยาว (LAC) จะหาไดจากการนําเอาตนทุนเฉล่ียในระยะส้ัน (SAC) 

สําหรับการผลิตแตละระดับมาพิจารณาและเลือกเอาขนาดท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ เสนตนทุนต่ําท่ีสุด
สําหรับการผลิตระดับนั้น ซ่ึงโรงงานแตละขนาดก็มีตนทุนเฉล่ียแตกตางกันและเหมาะสําหรับการ
ผลิตแตละระดับ ตามภาพท่ี 5 
 
ภาพท่ี 5  แสดงความสัมพันธระหวาง SAC , SMC , LMC , LAC ในการผลิตระยะยาว 

 
   ตนทุน 
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       LMC   SAC3   
       LAC 
 
    SAC2         SMC3 
        SAC1                   SMC1      SMC2 
              G      E  
               F       D   
                                  M 
 

                 

O              B    A    C          ปริมาณผลผลิต 
จากภาพท่ี 5 แสดงโรงงาน 3 ขนาด แตละขนาดตางก็มีตนทุนเฉล่ียในการผลิตตางกัน

คือ โรงท่ี 1 มีตนทุนเฉล่ียในการผลิต แสดงดวยเสน SAC1 โรงท่ี 2 และโรงท่ี 3 ตนทุนเฉล่ียในการ
ผลิต แสดงดวยเสน SAC2 และ SAC3 ตามลําดับ โรงงานแตละโรงตางก็มีขนาดเหมาะสมสําหรับ
การผลิตในแตละระดับเชนถาจะผลิตสินคาจํานวน OA หนวย ผูผลิตควรเลือกใชโรงงานท่ี 2 ซ่ึงจะ
เสียตนทุนเฉล่ียเทากับ AD แตถาใชโรงงานโรงท่ี 1 ทําการผลิตจะตองเสียตนทุนเฉล่ียสูงกวาคือ
เทากับ AE ถาจะผลิตสินคาจํานวน OB หนวย โรงงานท่ี 1 จะเหมาะสมกวาโรงงานอ่ืนๆ คือเม่ือใช
โรงงานท่ี 1 ทําการผลิต จะเสียตนทุนเฉล่ียเทากับ BF ซ่ึงตํ่ากวาการผลิตโดยโรงงานท่ี 2 เพราะ
ตนทุนเฉล่ียของโรงงานท่ี 2 เทากับ BG 

ดวยเหตุนี้เสนตนทุนเฉล่ียในระยะยาว (LAC) จึงแสดงถึงระดับการผลิตแตละระดับท่ี
ผูผลิตเสนตนทุนตํ่าสุด ดังนั้นเม่ือลากเสนสัมผัสรอบนอกของเสนตนทุนเฉล่ียระยะส้ัน (SAC) ทุก
เสนก็จะไดเสนตนทุนเฉล่ียในระยะยาว (LAC) จะสัมผัสกับเสนตนทุนเฉล่ียระยะส้ัน (SAC) 
ท้ังหลาย ณ การผลิตแตละระดับและขนาดของโรงงานที่ทําใหผูผลิตเสนตนทุนเฉล่ียต่ําสุดท่ีสุดใน
การผลิตระยะยาวจะเปนขนาดของโรงงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพราะการผลิตในระดับนั้นจะเปนขนาด
การผลิตท่ีเหมาะสม จะเห็นไดวาเม่ือผลิตสินคาจํานวน OC หนวย ผูผลิตจะเสียตนทุนตอหนวยต่ํา
ท่ีสุดเทากับ CM และ ณ จุด M นั้นเองเปนจุดท่ีเสนตนทุนเฉล่ียระยะส้ัน  (SAC) และ เสนตนทุน
เฉล่ียในระยะยาว (LAC) มีคาตํ่าท่ีสุดดวย 

 
เสนตนทุนเฉล่ียในระยะยาว (LAC) จะมีลักษณะทอดลงในระยะแรกๆ เม่ือขยายการ

ผลิตออกไป เพราะตนทุนเฉล่ียลดลง แตเม่ือขยายการผลิตไปถึงระดับหนึ่งท่ีเหมาะสมกับขนาดของ
โรงงานแลวยังไมหยุดขยายการเงิน ตนทุนเฉล่ียจะกลับสูงข้ึน เสน LAC จะทอดข้ึน ท้ังนี้เปน
เพราะวาในตอนแรกๆ ท่ีขยายการผลิตมากเกินไปก็จะเกิดการไมประหยัด ทําใหตนทุนเฉล่ียสูงข้ึน 
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• การประหยัดตอขนาด (Economics of Scale)  7 
เปนการอธิบายความสัมพันธระหวางผลผลิตและปจจัยการผลิตในระยะยาว จะเปนไป

ตาม  กฎของขนาด 8 (Law of returns to scale)  โดยความสัมพันธแบงไดเปน 3 ระยะดังนี้ 
 

7 Robert  S. Pindyck  and  Danicl  L. Rubinfeld.  Microeconmics.  New York  :  
Prenticl  Hall  International , Inc 

8 นราทิพย  ชุติวงศ.  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค.  กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
วิทยาลัย,  2542 

ระยะ Increasing Return to Scale  คือ  ระยะท่ีองคกรธุรกิจเพิ่มผลผลิต 
มากข้ึนแลว   ทําใหตนทุนเฉล่ียในระยะยาว(LAC) ลดลง แสดงวา องคกรธุรกิจมีการประหยัดตอ
ขนาด (Economics of Scale) หรือ ผลตอบแทนตอขนาดสูงข้ึน (Increasing Return to Scale) 
 

ระยะ Constant Return to Scale  คือ  ระยะท่ีองคกรธุรกิจเพิ่มผลผลิต 
มากข้ึนแลว   ทําใหตนทุนเฉล่ียในระยะยาว(LAC)  ไมเปล่ียนแปลง  แสดงวา องคกรธุรกิจมีการ
ประหยัดตอขนาดคงท่ี (Constant economics of Scale) หรือ ผลตอบแทนตอขนาดคงท่ี (Constant 
Return to Scale) 
 

ระยะ Decreasing Return to Scale  คือ  ระยะท่ีองคกรธุรกิจเพิ่มผล 
ผลิตมากข้ึนแลว   ทําใหตนทุนเฉล่ียในระยะยาว(LAC) เพิ่มขึ้น   แสดงวา องคกรธุรกิจไมมีการ
ประหยัดตอขนาด (Diseconomies of Scale) หรือ ผลตอบแทนตอขนาดลดลง (Decreasing Return 
to Scale) 
 

ดังนั้นตนทุนการผลิตในระยะยาว ข้ึนอยูกับระดับผลผลิตและการใชปจจัยการผลิต  ซ่ึง
แบงได  3 ระยะเชนเดียวกับการแบงระยะผลผลิต โดยท่ี 

 
ตนทุนเฉล่ียในระยะยาว(LAC)  ในระยะ  Increasing Return to Scale   

จะลดลง 
ตนทุนเฉล่ียในระยะยาว(LAC)    ในระยะ  Constant Return to Scale   

จะคงท่ี 
ตนทุนเฉล่ียในระยะยาว(LAC) ในระยะ Decreasing Return to Scale   

จะเพิ่มข้ึน 
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4.กําไร (Profit) 
 

เม่ือองคกรธุรกิจทราบรายรับจากการผลิต และทราบตนทุนการผลิต     ก็จะทราบกําไร  
ท่ีรับจากากรผลิต เพราะกําไร คือ ผลตางรายรับกับตนทุน 
 
  ¶ = TR  - TC 
 
โดยท่ี  ¶ = กําไรรวม 

TR    = รายรับรวม (Total Revenue)  
TC = ตนทุนรวม (Total Cost) 

 
4.1 กําไรทางบัญชีและกําไรทางเศรษฐศาสตร 9 
 องคกรธุรกิจโดยท่ัว ๆไป ไดใหคําจํากัดความของคําวากําไร หมายถึง  สวนตางระหวาง 
รายรับท้ังหมด กับ ตนทุนทางบัญชีท้ังหมด และเรียกกําไรดังกลาววา กําไรทางบัญชี (Accounting  
Profit)  หรือ กําไรทางธุรกิจ (Business Profit)    แตนักเศรษฐศาสตรไดใหความหมายของกําไรที่
แตกตางออกไป คือจะหมายถึง สวนตางระหวางรายรับท้ังหมด กับ ตนทุนทางเศรษฐศาสตร
ท้ังหมด  และเรียกกําไรดังกลาววา  กําไรทางเศรษฐศาสตร (Economic Profit)  ดังนั้นความแตกตาง
ของ กําไรทางบัญชี และ กําไรทางเศรษฐศาสตร  จึงอยูท่ีการคิดคํานวณตนทุนท้ังหมด ตามที่กลาว
มาแลวในหัวขอ 2.3 ตนทุนการผลิต (Costs of Production) 
 

• กําไรทางบัญชี (Accounting  Profit) 
หมายถึง การนําตนทุนท้ังหมด ท่ีคิดเฉพาะตนทุนท่ีแลเห็นไดชัดวาจายออกไปเปนตัว

เงินจริง ๆ  (Explicit  Cost) ซ่ึงปรากฏมีรายการคาใชจายเหลานี้ในบัญชีตนทุนทางบัญชีขององคกร
ธุรกิจ  เทานั้น  มาหักออกจาก รายรับรวม  

 
กําไรทางบัญชี              =     รายรับรวม (Total Revenue) -  ตนทุนแจงชัด  
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(Explicit Cost) 
 

9 สรยุทธ มีนะพันธ.  เศรษฐศาสตรการจัดการองคกรธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : สแตรท
โทโนมิคส, 2546 

• กําไรทางเศรษฐศาสตร (Economic Profit) 
หมายถึง การนําตนทุนทุกชนิดทุกประเภทที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจ  ไมวาจะมีการจาย

ออกไปจริงหรือไมก็ตาม(Implicit  Cost) มาคิดคํานวณหักออกจาก รายรับรวม   ซ่ึงตนทุนจากการ
ดําเนินธุรกิจท่ีไมไดมีการจายออกไปจริง จะเกิดข้ึนเม่ือองคกรธุรกิจไดนําทรัพยากรในสวนท่ีเปน
ของตนเขามาใชในการผลิตรวมอยูดวยหรือเปนคาใชจายแอบแฝง จึงไมปรากฏมีรายการคาใชจาย
เหลานี้ในบัญชีตนทุนทางบัญชีขององคกรธุรกิจ   

 
กําไรทางเศรษฐศาสตร  =     กําไรทางบัญชี (Accounting  Profit) – ตนทุนไม 

แจงชัด (Implicit  Cost) 
  

หากองคกรธุรกิจ มีผลประกอบการทําให กําไรทางเศรษฐศาสตร (Economic Profit) 
เปนศูนย แสดงวารายรับจากการใชทรัพยากรเทากับตนทุนของทรัพยากรพอดี      จะเรียกวาเปน  “ 
กําไรปกติ “ (Normal Profit)     สําหรับกําไรทางเศรษฐศาสตรท่ีมากกวาศูนย      จะเรียกวาเปน  “ 
กําไรเกินปกติ “ (Excess Profit)   ซ่ึงสรุปไดวา 
 

 

กําไรทางเศรษฐศาสตร    =   รายรับรวม (Total Revenue) – ⎨(ตนทุนแจงชัด  
          (Explicit Cost) +ตนทุนไมแจงชัด (Implicit   

           Cost) ⎬ 
 
4.2 กําไร-ขาดทุน ในระยะสั้น 

องคกรธุรกิจท่ีปรารถนาทํากําไรสูงสุด จะผลิตตรงปริมาณท่ีตนทุนเพิ่ม (MC) เทากบั
รายรับเพิ่ม (MR) และควรจะผลิตถาราคา (P) เทากับหรือมากกวาตนทุนผันแปรเฉล่ีย(AVC)  ซ่ึง
เม่ือราคาตลาดของสินคาเปล่ียนแปลงไป    ดุลยภาพของการผลิตจะเปลี่ยนแปลงตามไปดวย เพราะ
องคกรธุรกิจจะพยายามปรับปริมาณการผลิตใหอยูตรงจดุท่ีปริมาณท่ีตนทุนเพิ่ม (MC)เทากับรายรับ
เพิ่ม (MR) เสมอ ดังในภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 6   แสดงกําไร-ขาดทุนในระยะส้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากภาพที่ 6 เม่ือราคาตลาดท่ี P4 ดุลยภาพของผูผลิตจะอยูท่ีจุด D เพราะ ณ จุดนี้ MR = MC 
ซ่ึงปริมาณการผลิตท่ีทําใหไดรับกําไรสูงสุดคือ OQ4  และกําไรทั้งหมดท่ีไดรับจะเปน “กําไรเกิน
ปกติ” 
 

ถาราคาตลาดท่ี P3 ดุลยภาพของผูผลิตจะอยูท่ีจุด C เพราะ ณ จุดนี้ MR = MC ซ่ึง
ปริมาณการผลิตท่ีทําใหไดรับกําไรสูงสุดคือ OQ3 แตจุดนี้เปนจุดตํ่าสุดของ AC พอดี  ทําใหองคกร
ธุรกิจจะไดรายรับคุมทุนพอดี  จึงเรียกจุดนี้วา “จุดคุมทุน” (Break-even Point) ฉะนั้นกําไรทั้งหมด
ท่ีไดรับถือ “กําไรปกติ” 

 

ถาราคาตลาดลดลงท่ี P2 ดุลยภาพของผูผลิตจะอยูท่ีจุด B     เพราะ ณ จุดนี้ MR = MC  
ซ่ึงปริมาณการผลิตคือ OQ2 และตองประสบกับการขาดทุน เพราะตนทุนเฉล่ีย (AC) สูงกวารายรับ
เฉล่ีย (AR) ซ่ึงหากองคกรธุรกิจไมทําการผลิตก็จะตองเสียตนทุนคงท่ีอยูแลว แตเมื่อทําการผลิตจะ
ไดรายรับพอที่จะจายตนทุนแปรผันท้ังหมดกับตนทุนคงท่ีบางสวน ฉะนั้นองคกรธุรกิจควรจะทํา
การผลิตตอไป ถึงแมจะขาดทุนก็เปนการขาดทุนท่ีนอยท่ีสุด 

 
  ตนทุน , ราคา , รายรับ   MC AC 
       AVC  
 P4           D    D4 = AR4 = MR4 
                                 H            E 

P3      C     D3 = AR3 = MR3 
  

P2              B    G   D2 = AR2 = MR2 
  

P1          A     D1 = AR1 = MR1 
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 แตถาราคาตลาดท่ี P1 ดุลยภาพของผูผลิตจะอยูท่ีจุด A   เพราะ ณ จุดนี้ MR = MC ซ่ึง
ปริมาณการผลิตท่ี OQ1 แตจุดนี้เปนจุดตํ่าสุดของ AVC พอดี     ซ่ึงรายรับเฉล่ีย(AR) จะคุมกับ
ตนทุนผันแปรเฉล่ีย (AVC) และรายรับรวม (TR) จะคุมกับตนทุนแปรผันท้ังหมด(TVC) ทําให
องคกรธุรกิจจะขาดทุนเทากับสวนตนทุนคงท่ี และราคาลดลงตํ่ากวา P1 องคกรธุรกิจจะตองทําการ
หยุดการผลิตทันที เพราะนอกจากรายรับจะไมคุมตนทุนแปรผันแลว ยังไมคุมตนทุนคงท่ีอีกดวย 
ดังนั้น จึงถือจุด A เปนจุด “หยุดการผลิต” (Shut down point) 
 
4.3 กําไร-ขาดทุน ในระยะยาว 
 องคกรธุรกิจ  ควรเลือกขนาดของโรงงานท่ีจะทําใหตนทุนการผลิตตํ่าสุด และ ควรจะทํา
การผลิตในระยะยาวถากําไรมากกวาหรือเทากับศูนย  องคกรธุรกิจในระยะยาวอยูในฐานะท่ี
แตกตางจากองคกรธุรกิจในระยะส้ัน คือ การผลิตในระยะยาวราคาตลาดตองคุมกับตนทุนการผลิต
ทุกชนิด และอยางนอยตองคุมกับตนทุนเฉล่ียระยะยาว(LAC) จึงจะสามารถดําเนินการผลิตตอไป
ได  ซ่ึงในสวนของการผลิตระยะส้ันจะเห็นวาถึงแมวาราคาตลาดจะไมคุมกับตนทุนเฉลี่ยในระยะ
ส้ัน องคกรธุรกิจก็อาจดําเนินการผลิตตอไปไดเพียงแตขอใหราคาตลาดคุมกับตนทุนผันแปรเฉล่ีย 
(AVC) เทานั้น ดังแสดงในภาพท่ี 7 
 
ภาพท่ี 7   แสดงกําไร-ขาดทุนในระยะยาว 
 
                    LMC 
     ตนทุน                                      LAC 
       
          P          E   LAC1 
      
          P1            E1  
 
 

         
         

 
O                                         Q   ปริมาณผลผลิต 
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 จากภาพท่ี 7 องคกรธุรกิจจะเขาสูดุลยภาพเม่ือขยายการผลิตไปจนถึงปริมาณท่ีตนทุนเพิ่ม 
(LMC) เทากับ รายรับเพิ่ม (MR) เทากับ ตนทุนเฉล่ียระยะยาว (LAC) และเทากับราคาตลาดพอดี   
ซ่ึงแสดงวาองคกรธุรกิจเขาสูดุลยภาพระยะยาว เม่ือทําการผลิตปริมาณ OQ  ถาองคกรธุรกิจใด
สามารถทําการผลิตโดนเสียตนทุนเฉล่ียระยะยาว (LAC) ต่ําท่ีสุด และถาตํ่ากวาราคาตลาดแลว 
องคกรธุรกิจก็จะมีกําไรเกินปกติ   
 

และจะเห็นวาถาองคกรธุรกิจสามารถทําการผลิตโดยเสียตนทุนเฉล่ียระยะยาว (LAC) 
เทากับ OP1 จะไดรับกําไรเกินปกติ  แตกําไรเกินปกตินี้จะอยูไดไมนาน   เพราะเมื่อใดท่ีมีองคกร
ธุรกิจรายใหมมาดําเนินการกลิตแขงขัน กําไรเกินปกติก็จะหมดไป และถาหากวาราคาตํ่ากวาตนทุน
เฉล่ียระยะยาว (LAC) องคกรธุรกิจจะขาดทุน เม่ือเกิดการขาดทุน จะมีองคกรธุรกิจบางรายหยุดการ
ผลิตและออกไปจากตลาด  ทําใหอุปทานสินคาของตลาดลดลง  เม่ืออุปทานของตลาดลดลงทําให
ราคาสินคาสูงข้ึนไปอีกจนกระท่ังถึงระดับท่ีไดกําไรปกติ ดังนั้นการผลิตระยะยาวองคกรธุรกิจจะ
ไดรับเพียงกําไรปกติเทานั้น 
 
4.4 ทฤษฎีเก่ียวกับกําไร  

 ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรท่ีเกี่ยวกับกําไร  ยังไมมีขอยุติวา  ทฤษฎีใดเปนทฤษฎีท่ี
ถูกตองเพราะกําไรอาจพิจารณาไดหลายดาน  ในท่ีนี้จะนําทฤษฎีท่ีกลาวถึงกําไรไวเดนชัดมา
ประกอบการศึกษา  กลาวคือ  

 
1.  ทฤษฎีกําไรท่ีเกิดขึ้นชั่วคร้ังชั่วคราว(Frictional Theory of Economic  Profits)   

ทฤษฎีท่ีกลาวถึงนี้  ไดระบุวา  การเปล่ียนแปลงท่ีไมไดมีการคาดไวกอนลวงหนาท้ังในดานอุปสงค
ตอสินคาและตนทุนการผลิต  จะมีผลใหตลาดไมอยูในภาวะดุลยภาพ  และจะกอใหเกิดผลกําไร
หรือขาดทุนทางเศรษฐศาสตรข้ึนได  เปนตนวาความนิยมใชเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีแพรหลายมากข้ึน 
ๆ  ไดมีผลกระทบอยางมากตอความตองการใชเคร่ืองพิมพดีดไฟฟาท่ีมีอยูเดิม  และเปนผลใหเกิด
กําไรทางเศรษฐศาสตรข้ึนในวงธุรกิจคอมพิวเตอร  ในขณะท่ี ธุรกิจเครื่องพิมพดีดไฟฟาจะประสบ
กับการขาดทุน  อยางไรก็ตาม  กําไรหรือขาดทุนดังกลาว  จะปรากฏอยูเพียงช่ัวคร้ังช่ัวคราวเม่ือ
ระยะเวลานานออกไป   
 
 
 

2.  ทฤษฎีกําไรท่ีเกิดจากการผูกขาด (Monopoly  Theory  Economic Profits)   
ทฤษฎีกําไรท่ีเกิดจากการผูกขาดนี้            ไดระบุวาสาเหตุท่ีกอใหเกิดกําไรทางเศรษฐ 
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ศาสตรข้ึน ในวงการธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งนั้น ก็คือ  ขอกีดขวางการเขามาแขงขันในธุรกิจนั้น ๆ  จะ
เนื่องดวยวาธุรกิจนั้นตองใชการผลิตขนาดใหญเพื่อใหเกิดการประหยัดตอขนาด  หรือเนื่องจาก
ธุรกิจนั้น  ๆ  จําเปนตองใชเงินทุนจํานวนมหาศาล     หรือจะดวยกฎหมายลิขสิทธ์ิ  หรือการได
สัมปทานโดยเฉพาะก็ตาม  สาเหตุตาง ๆ  เหลานี้  จะเปนผลใหธุรกิจท่ีกลาวถึง  ไดรับประโยชนจาก
การมีอํานาจผูกขาดในการผลิต  และไดรับกําไรทางเศรษฐศาสตร  หรือกําไรเกินปกติตลอด
ชวงเวลาที่สามารถดํารงการผูกขาดไวได   
 

3. ทฤษฎีกําไรท่ีเกิดจากการนําเทคนิคใหมๆมาใชในวงธุรกิจ (Innovation  Theory  of 
Economic  Profits) 

ทฤษฎีท่ีกลาวถึงการนําเทคนิคใหม ๆ  มาใชในวงการธุรกิจนี้         ไดอธิบายถึงสาเหตุ 
ของการเกิดมีกําไรทางเศรษฐศาสตร  หรือกําไรเกินปกติวา ความสําเร็จจากการประดิษฐคิดคน
เทคนิคใหม ๆ  ในวงการธุรกิจ  เปนตนวา  การคนพบวิธีการถายเอกสารของ Xerox มีผลใหบริษัท
ไดรับผลตอบแทนในอัตราท่ีสูงมาก  และกําไรดังกลาวไดคงอยูกับบริษัท Xerom   ตราบจนกระท่ัง
ไดมีบริษัทใหม ๆ  เขามาแขงขันเปนผลให  กําไรสวนท่ีเกินกวากําไรปกติไดลดตํ่าลงจนเหลือศูนย    

 
4. ทฤษฎีกําไรท่ีเปนสวนตอบแทนความสามารถในการดําเนินธุรกิจ (Compensatory  

Theory  of  Economic Profits) 
กําไรเกินปกติ          นับวาเปนรางวัลท่ีจะตกอยูกับหนวยธุรกิจท่ีมีความสามารถพิเศษ 

เฉพาะในอันท่ีจะสนองตอบตอผูบริโภคไดตามความตองการ  และสามารถคงความมีประสิทธิภาพ
ในการดําเนินการตาง ๆ  ในธุรกิจไวไดอยางดีนั้นหมายถึงวา  ถาองคกรธุรกิจดําเนินธุรกิจในระดับ
ประสิทธิภาพโดยเฉล่ียของอุตสาหกรรมสามารถทํากําไรไดในอัตราปกติ  ก็เปนที่คาดหมายไดวา
องคกรธุรกิจท่ีมีความสามารถสูงกวาระดับประสิทธิภาพโดยเฉล่ียยอมทํากําไรไดสูงกวาอัตราปกติ   
 
 
 
 
 
5.กรอบแนวคิดการวิเคราะห รายรับรวม , ตนทุนรวม  และ กําไร ขาดทุน  
 

ศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ดําเนินการใหเชาพื้นท่ี ขายอาหารพรอมท้ัง
จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับรานคายอยและผูใชบริการ  รวมถึงการจําหนายน้ําดื่มและ
เคร่ืองดื่มใหกับผูใชบริการ แมวาศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจะเปนหนวยงานหนึ่งของ
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มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย     ท่ีมีวัตถุประสงค     เพื่อจัด สวัสดิการแกนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  แตศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยก็เปนหนวยงานท่ีดําเนินงานทางธุรกิจ
มุงหวังรายรับจากการคาเชาพื้นท่ีรานคายอย  และรายรับจากการจําหนายน้ําดื่ม โดยมีเปาหมายใหมี
รายรับท่ีสามารถเล้ียงตัวเองไดในระดับหนึ่ง  ในลักษณะดังกลาวศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยจึงเปนหนวยธุรกิจท่ีไมมีวัตถุประสงคหลักเพื่อแสวงหากําไรสูงสุด  โดยมีวัตถุประสงค
เพียงหารายรับเพื่อเล้ียงตัวเองไดในระดับหนึ่ง 

 
ศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดดําเนินงานโดยมีหนวยงานภายในเปน

ผูบริหารจัดการใหเชาพื้นท่ี ขายอาหารแกผูประกอบการรานคายอย และจําหนายน้ําดื่มแกผูมาใช
บริการ โดยไดเร่ิมบริหารจัดการมาต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2545 จนถึงเดือนตุลาคม  2547 เปน
ระยะเวลา  2 ป  ซ่ึงตลอดระยะเวลาดําเนินงานไมไดมีการเปล่ียนแปลงดานอาคารสถานท่ีหรือมีการ
เปล่ียนแปลงปจจัยหลัก  คงมีการเปล่ียนแปลงในสวนท่ีเปนปจจัยและคาใชจายในการดําเนินงาน  
ทําใหมีผลกระทบตอตนทุนผันแปรเทานั้น  ภายใตสถานการณและเงือนไขดังกลาวจึงสามารถ
นําเอาทฤษฎีการผลิตขององคกรธุรกิจระยะส้ันมาวิเคราะหผลการดําเนินงาน  คือ  รายรับ ตนทุน 
และกําไรขาดทุนของศูนยอาหารของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
5.1 รายรับรวม ( Total Revenue ) 

ในการดําเนินงานของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยโดยหนวยงานภายในเปน
ผูบริหารจัดการ  มีแหลงท่ีมาของรายรับ จาก  2  แหลงท่ีมา  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1.รายรับงานบริหารรานคายอย  
งานบริหารรานคายอย ซ่ึงบริหารจัดการโดยหนวยศูนยอาหาร DPU  มีรายไดจาก 2 

ชองทาง ไดแก คาเชารานคายอยขายอาหาร และคาสาธารณูปโภค จากผูประกอบการรานคายอย คือ 

• รายไดคาเชารานคายอยขายอาหาร  
TRB1 = Pi  *  QI   ……… (1)  

โดยท่ี TRB1 คือ รายรับคาเชารานคายอยขายอาหาร 
 Pi  คือ อัตราคาเชารานคายอยขายอาหารตามแตละขนาดพื้นที่ 

QI คือ จํานวนรานคายอยตามแตละขนาดพื้นท่ี 
 

• รายไดคาสาธารณูปโภค 
TRB2 = CFi   ……… (2) 

โดยท่ี TRB2 คือ รายรับคาสาธารณูปโภคแตละประเภท 
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 CFi คือ คาสาธารณูปโภคแตละประเภทท่ีรานคายอยจาย 
 

• รายรับงานบริหารรานคายอย 
จากสมการท่ี 1และสมการที่ 2 สามารถหารายรับท้ังหมดจากงานบริหารรานคายอย ได

ดังนี้  
 TRB = TRB1   +   TRB2  ……… (3) 
โดยท่ี TRB คือ รายรับท้ังหมดจากงานบริหารรานคายอย 
 

2.รายรับจากงานจําหนายน้ําดื่ม 
งานจําหนายน้ําดื่ม ซ่ึงบริหารจัดการโดยหนวยรานน้ํา DPU มีรายรับจากการจําหนาย

น้ําดื่มและเคร่ืองดื่ม คือ 
 
TRW = PI *  Qij   ……… (4) 

โดยท่ี TRW คือ รายรับงานจําหนายน้ําดื่ม 
 Pij คือ ราคาเคร่ืองดื่มท่ีขายไดแตละชนิดแยกตามขนาด 
 Qij คือ จํานวนเคร่ืองดื่มท่ีขายไดแตละชนิดแยกตามขนาด 
 
 
 
 

3.รายรับรวมศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ซึ่งจากสมการที่ 3 และ สมการที่ 4 ของงานบริหารรานคายอย และงานจําหนายน้ําด่ืม 

ตามลําดับ สามารถหารายรับรวม(Total Revenues)  ของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

ไดดังนี้ 

 
TRDFC = TRB   +  TRW  ……… (5) 
 

โดยที่ TRDFC คือ รายรับรวม(Total Revenues)  ศูนยอาหารมหาวิทยาลัย 

ธุรกิจบัณฑิตย 

 
5.2 ตนทุนรวม ( Total Cost ) 
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 ในการดําเนินงานของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยหนวยงานภายในเปน

ผูบริหารจัดการ ไดแยกตนทุนการผลิตในการดําเนินงาน ออกเปนตนทุนแจงชัดและตนทุนไมแจง

ชัด ทั้งที่เปนตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร  ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
1.ตนทุนงานบริหารรานคายอย 

 

• ตนทุนแจงชัด (Explicit Cost) 
TEXCB = TFCBEX  +  TVCBEX ……… (6) 

โดยท่ี TEXCB คือ ตนทุนแจงชัดท้ังหมด (Total Explicit Cost) งานบริหารราน 
คายอย 

 TFCBEX คือ ตนทุนคงท่ีท้ังหมด (Total Fixed Cost) ท่ีเปนตนทุนแจงชัด  
(Explicit  Cost)  

 TVCBEX คือ ตนทุนผันแปรท้ังหมด (Total  Variable Cost) ท่ีเปนตนทุน 
แจงชัด (Explicit Cost)  
 
 
 
 
 

• ตนทุนไมแจงชัด (Implicit Cost) 
 TIMCB = TFCBIM   +  TVCBIM ……… (7) 
โดยท่ี TIMCB คือ ตนทุนไมแจงชัดท้ังหมด (Total  Implicit Cost) งานบริหาร 

รานคายอย 
 TFCBIM คือ ตนทุนคงท่ีท้ังหมด (Total  Fixed Cost) ท่ีเปนตนทุนไมแจง 

ชัด (Implicit  Cost)  
 TVCBIM คือ ตนทุนผันแปรท้ังหมด (Total  Variable Cost) ท่ีเปนตนทุนไม 

แจงชัด  (Implicit Cost)  
  

• ตนทุนท้ังหมดงานบริหารรานคายอย 
 จากสมกาท่ี 6 และ สมการท่ี 7 สามารถหาตนทุนท้ังหมด จากงานบริหารรานคายอย ได
ดังนี้ 
 TCB = TEXCB +  TIMCB  ……… (8) 
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โดยท่ี TCB คือ ตนทุนท้ังหมดงานบริหารรานคายอย 
TCB คือ ตนทุนทางเศรษฐศาสตรงานบริหารรานคายอย 
 
2.ตนทุนงานจําหนายน้ําดื่ม 
 

• ตนทุนแจงชัด (Explicit Cost) 
TEXCW = TFCWEX + TVCWEX ……… (9) 

โดยท่ี TEXCW คือ ตนทุนแจงชัดท้ังหมด (Total Explicit Cost) งานจําหนายน้ํา 
ดื่ม 

 TFCWEX คือ ตนทุนคงท่ีท้ังหมด (Total Fixed Cost) ท่ีเปนตนทุนแจงชัด  
(Explicit  Cost)  

 TVCWEX คือ ตนทุนผันแปรท้ังหมด (Total  Variable Cost) ท่ีเปนตนทุน 
แจงชัด  (Explicit Cost)  
 
 
 

• ตนทุนไมแจงชัด (Implicit Cost) 
 TIMCW = TFCWIM + TVCWIM ……… (10) 
โดยท่ี TIMCW คือ ตนทุนไมแจงชัดท้ังหมด  (Total Implicit Cost) งานจําหนาย 

น้ําดื่ม 
TFCWIM คือ ตนทุนคงท่ีท้ังหมด  (Total Fixed Cost) ท่ีเปนตนทุนไมแจง 

ชัด (Implicit  Cost)  
 TVCWIM คือ ตนทุนผันแปรท้ังหมด  (Total Variable Cost) ท่ีเปนตนทุนไม 

แจงชัด  (Implicit Cost)  
 

• ตนทุนท้ังหมดงานจําหนายน้ําดื่ม 
 จากสมการท่ี 9 และสมการท่ี 10 สามารถหาตนทุนท้ังหมด จากงานจําหนายน้ําดื่ม   ไดดังนี้ 
 TCW = TEXCW  +  TIMCW  ……… (11) 
โดยท่ี TCW คือ ตนทุนท้ังหมดงานจําหนายน้ําดื่ม 

TCW คือ ตนทุนทางเศรษฐศาสตรงานจําหนายน้ําดื่ม 
 

3.ตนทุนรวมศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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ซ่ึงจากสมการท่ี 8 และ สมการท่ี 11 ของงานบริหารรานคายอยและงานจําหนายน้ําดื่ม
ตามลําดับ สามารถหาตนทุนรวม (Total Cost)  ซ่ึงในท่ีนี้ คือ ตนทุนรวมทางเศรษฐศาสตร (Total 
Economic Cost) ของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ไดดังนี้ 

 
TCDFC = TCB  +   TCW  ……… (12) 
 

โดยท่ี TCDFC คือ ตนทุนรวม (Total Cost) ศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจ 
                                                     บัณฑิตย 

TCDFC คือ ตนทุนรวมทางเศรษฐศาสตร (Total Economic Cost) ศูนย 
                  อาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย                                              

 
5.3 กําไร (Profit )  
 

ในการดําเนินงานของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยหนวยงานภายในเปน
ผูบริหารจัดการ ไดแยกกําไรในการดําเนินงาน โดยแยกออกเปนกําไรทางบัญชีและกําไรทาง
เศรษฐศาสตร ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
1.กําไรงานบริหารรานคายอย 
 

• กําไรทางบัญชี (Accounting Profit)  
¶BAC = TRB  -  TEXCB  ……… (13)  

โดยที่ ¶BAC คือ กําไรทางบัญชี (Accounting Profit) งานบริหารรานคายอย 

TRB คือ รายรับงานบริหารรานคายอย  

TEXCB  คือ ตนทุนแจงชัดท้ังหมด  (Total Explicit Cost) งานบริหารราน 
คายอย 

 

• กําไรทางเศรษฐศาสตร (Economic Profit) 
¶BEC = TRB  –  TCB   ……… (14) 
TCB = TIMCB  +  TEXCB   

โดยท่ี ¶BEC คือ กําไรทางเศรษฐศาสตร (Economic Profit) งานบริหารรานคา 
TRB คือ รายรับงานบริหารรานคายอย 
TCB คือ ตนทุนท้ังหมดงานบริหารรานคายอย 
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TEXCB  คือ ตนทุนแจงชัดท้ังหมด  (Total Explicit Cost) งานบริหารราน 
คา 

TIMCB คือ ตนทุนไมแจงชัดท้ังหมด  (Total Implicit Cost) งานบริหาร 
รานคา 

 

2.กําไรงานจําหนายน้ําดื่ม 
 

• กําไรทางบัญชี (Accounting Profit) 
¶WAC = TRW  -  TEXCW  ……… (15)  

โดยที่ ¶WAC คือ กําไรทางบัญชี (Accounting Profit) งานจําหนายน้ําด่ืม 

TRW คือ รายรับงานจําหนายน้ําดื่ม  

TEXCW  คือ ตนทุนแจงชัดท้ังหมด  (Total Explicit Cost) งานจําหนายน้ํา 
ดื่ม 
 

• กําไรทางเศรษฐศาสตร (Economic Profit) 
¶BEC = TRW  –  TCW ……… (16)  

TCW  = TIMCW  +  TEXCW) 
 

โดยท่ี ¶WEC คือ กําไรทางเศรษฐศาสตร (Economic Profit) งานจําหนาย 
น้ําดื่ม 

TRW คือ รายรับงานจําหนายน้ําดื่ม 
TCW คือ ตนทุนท้ังหมดงานจําหนายน้ําดื่ม 
TEXCW  คือ ตนทุนแจงชัดท้ังหมด  (Total Explicit Cost) งานจําหนายน้ํา 

ดื่ม 
TIMCW คือ ตนทุนไมแจงชัดท้ังหมด  (Total Implicit Cost) งานจําหนาย 

น้ําดื่ม 
 
3.กําไรรวมศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

• กําไรรวมทางบัญชี (Total Accounting Profit) 
ซ่ึงจากสมการท่ี 15 และสมการท่ี 16 สามารถหากําไรทางบัญชีรวม(Total Accounting 

Profit) ของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดดังนี้ 
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¶DFCAC = TRDFC  - (TEXCB  +  TEXCW) ……… (17) 

 
โดยท่ี ¶DFCAC คือ กําไรรวมทางบัญชี(Total Accounting Profit) ของศูนยอาหาร 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
TRDFC คือ รายรับรวม(Total Revenues)  ของศูนยอาหารมหาวิทยาลัย 

ธุรกิจบัณฑิตย 
TEXCB  คือ ตนทุนแจงชัดท้ังหมด  (Total Explicit Cost) งานบริหารราน 

คายอย 
TEXCW  คือ ตนทุนแจงชัดท้ังหมด  (Total Explicit Cost) งานจําหนายน้ํา 

ดื่ม 

• กําไรรวมทางเศรษฐศาสตร (Total Economic Profit) 
และจากสมการที่ 5 และสมาการที่ 12 สามารถหากําไรทางเศรษฐศาสตรรวม (Total 

Economic Profit) ของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ไดดังนี ้
 
¶DFCEC = TRDFC  - TCDFC   .……… (18) 

  
TCDFC = (TEXCB+TEXCW)+( TIMCB+ TIMCW)  
 

จะไดวา ¶DFCEC  = TRDFC- (TEXCB+TEXCW)+( TIMCB+ TIMCW)  
 
โดยท่ี ¶DFCEC คือ กําไรรวมทางเศรษฐศาสตร (Total Economic Profit) ของ 

ศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
TRDFC คือ รายรับรวม(Total Revenues)  ของศูนยอาหารมหาวิทยาลัย 

ธุรกิจบัณฑิตย 
TCDFC คือ ตนทุนรวม (Total Cost)  ของศูนยอาหารมหาวิทยาลัย 

ธุรกิจบัณฑิตย 
TIMCB คือ ตนทุนไมแจงชัดท้ังหมด  (Total Implicit Cost) งานบริหาร 

รานคา 
TIMCW คือ ตนทุนไมแจงชัดท้ังหมด  (Total Implicit Cost) งานจําหนาย 

น้ําดื่ม 
TEXCB  คือ ตนทุนแจงชัดท้ังหมด  (Total Explicit Cost) งานบริหารราน 

คายอย 
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TEXCW  คือ ตนทุนแจงชัดท้ังหมด  (Total Explicit Cost) งานจําหนายน้ํา 
ดื่ม 

5.4 ตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) จากการเปล่ียนวิธีดําเนินงาน 
ในการดําเนินงานศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยโดยหนวยงานภายในเปน

ผูบริหารจัดการ จะทําใหมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยสูญเสียรายรับในรูปคาเชาสถานท่ีจาก
ผูประกอบการภายนอก   หรือ อาจจะมองเปนคาเชาสถานที่ ของหนวยงานที่เปนผูบริหารจัดการ 
ตองจายใหกับเจาของสถานท่ี        ซ่ึงสามารถหาตนทุนเสียโอกาสจากการเปล่ียนวิธีดําเนินงาน  ได
ดังนี้  

 
OPC = คาเชาสถานท่ี - คาใชจายดําเนินงาน    ……… (19) 

 
โดยท่ี OPC คือ ตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) จากการเปล่ียนวธีิ 
 
5.5 กําไรรวมทางเศรษฐศาสตรสุทธิ 

การเปรียบเทียบกําไรทางเศรษฐศาสตรกับตนทุนคาเสียโอกาสจากการเปล่ียนวิธี
ดําเนินงาน  ซ่ึงสามารถหากําไรรวมทางเศรษฐศาสตรสุทธิไดดังนี ้

 
¶DFCEC

N = ¶DFCEC  -  OPC       ……… (20) 
 

โดยที่ ¶DFCEC
N คือ  กําไรทางเศรษฐศาสตรสุทธิ ของศูนยอาหารมหาวิทยาลัย 

ธุรกิจบัณฑิตย 

 OPC คือ ตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) จากการเปล่ียนวธีิ 
ดําเนินงาน 
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บทที่ 3  
 

 ศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

1.ประวัติมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย    เปนหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนช้ันนาํของประเทศ 

กอต้ังข้ึนเม่ือวนัที ่30 พฤษภาคม พ.ศ. 2511  ภายใตเจตนารมณ ของ ดร.ไสว  สุทธิพทิักษ  และ

อาจารยสนั่น  เกตุทัต  โดยใชชื่อ “สถาบันธุรกิจบัณฑติย” ต้ังอยูริมคลองประปา  ถนนพระราม 6 

สามเสน กรุงเทพ ในยุคเร่ิมตน ตอมาจึงเปลี่ยนสถานภาพเปน “วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย” ในป 

พ.ศ.2513 และเล่ือนฐานะเปน “มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย” ในป พ.ศ. 2527  ดวยพัฒนาการที่

ไมหยุดยัง้ผนวกกับการขยายตัวของระบบการศึกษาในประเทศ จึงยายสถานที่ต้ังมาอยูริมคลอง

ประปา  ถนนประชาช่ืน หลักส่ี กรุงเทพ  บนเนื้อที่กวา 75 ไร  เพื่อกอสรางอาคารเรียนและอาคาร

ปฏิบัติการทางการเรียนการสอน  ส่ิงอํานวยความสะดวกในรูปแบบที่เอ้ืออํานวยประโยชนตอ

นักศึกษาอยางสมบูรณแบบ ดวยภายใตปรัชญาการดําเนินงานทีว่า “นักธุรกิจเปนผูสรางชาติ”  มา

ตลอดกวา 30 ป    โดยปจจุบันมี  ศ.ดร.สิปปนนท  เกตุทัต  เปนนายกสภามหาวิทยาลัย    และ รศ.

ดร.วรากรณ  สามโกเศศ  เปนอธิการบดี 

 

 ปจจุบันมหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เปดสอนทัง้ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  ระดับ

ปริญญาตรี  เปดสอน 9 คณะ 34 สาขา วิชา   คือ    คณะบริหารธรุกิจ   คณะการบัญชี  คณะ

นิติศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร  คณะนเิทศศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร  และคณะเทคโนโลยีสาร  และระดับปริญญาโท  เปดสอน  10  สาขาวิชา  ไดแก  

บริหารธุรกิจ  นิติศาสตร  เศรษฐศาสตร  นิเทศศาสตร  รัฐประศาสนศาสตร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  

การจัดการการศึกษา  การจัดการทางวิศวกรรม  และระดับปริญญาเอก  เปดสอนในสาขา

นิติศาสตร  หลักสูตรนานาชาติ  เปดสอน 4 สาขาวชิา ไดแก Bachalor  of  Science  in  

Information  Technology , Master  of  Marketing  Communication  Master  fo  Business  

Informatics . Docrate  of  Business  Informatics 

 

 
ที่ต้ังปจจุบัน 
 เลขที่ 110/1-4  ถนนประชาช่ืน  แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร 
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ชื่อ  ดวงตรา  และความหมาย   
 ชื่อ   :  “ธุรกิจบัณฑติย”  หมายถงึ  ความรอบรูทางดานธุรกิจ 

 ดวงตรา   :  เปนรูปพระสิทธิธาดาประทับนัง่บนแทน มวีงกลมลอมรอบ 2 

ชั้น ขอบของวงกลมนอกประดับดวยกลีบบัวซอนกัน 32 กลีบ  ระหวางวงกลมนอกกับวงกลมในมี

นพรัตน  หรือดวงแกว 9 ดวง  วางอยูหางกันเปนชวงเทา ๆ กนั 

 ความหมายของดวงตรา :  พระสิทธธิาดา เปนปางหนึง่ของพระคเณศ  เทพเจาแหง

ความสําเร็จและปญญา 

 
สีประจาํสถาบันและความหมาย 
 มวง – ฟา  หมายถงึ  การปฏิบัติทางธุรกิจ 

 
ตนไมประจาํสถาบัน 
 ตนไผ 

 
ปรัชญา ปณธิาน  และคติธรรม 
 ปรัชญา      : นักธุรกิจเปนผูสรางชาติ 

 ปณิธานในการผลิตบัณฑิต : บัณฑิตตองถึงพรอมทัง้คุณธรรมและคุณวุฒ ิ

 คติธรรม      : กมมนเตน  วิสุชฌติ หมายถึง  คนบริสุทธิ์ไดดวยการ 

                                งาน 

      : ธมโมหเว  รกขติ  ธมมจาริ  หมายถึง  ธรรมยอมรักษา 

     ผูประพฤติธรรม 

 
คําขวัญ 
 แหลงวชิาการ  ประสานความรูธุรกิจ 

 

 

 

2.ประวัติความเปนมาของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
 ศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ตั้งอยูช้ังลางของอาคารศูนยอาหาร ซ่ึงเปนอาคารท่ี
มีลักษณะเปนโรงอาหารสูง 11/2  ช้ัน ตั้งอยูบนท่ีดินโฉนดเลขท่ี 6130 เลขท่ีดิน 1978 แขวงทุงสอง
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หอง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพ ซ่ึงเปนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มูลคากอสรางอาคารไมรวมงาน
ระบบและงานตกแตงประมาณ 15.40 ลานบาท  เร่ิมกอสรางต้ังแตเดือนมิถุนายน พ.ศ 2539 แลว
เสร็จพรอมเปดใหบริการจําหนายอาหารและน้ําดื่มในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2539 
 
 ซ่ึงภายในอาคารศูนยอาหาร แบงพ้ืนท่ีออกเปน  2  ช้ัน  กลาวคือ   ช้ันลางเปนพื้นท่ี ของ
ศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   ประกอบดวยรานคายอยตางๆ  ขายขาวแกง  อาหารตามส่ัง   
กวยเตี่ยว  ผลไม  ขนมหวานตางๆ ตลอดจนน้ําดื่ม  และท่ีนั่งรับประทานอาหารลักษณะจัดเรียงแถว
ยาว   และช้ัน 2 เปนพื้นท่ีหองอาหาร และท่ีทําการสโมสรอาจารย-พนักงานของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย   
 
3.การดําเนินงานของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
 ศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีการดําเนินงานออกเปน 2 ชวง  โดยชวงเร่ิมแรก 

ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2539  จนถึง เดือนตุลาคม พ.ศ 2545  ไดใชวิธีดําเนินงานโดยให

ผูประกอบการภายนอกเปนผูบริหารจัดการ  หลังจากนั้นเปล่ียนมาใชวิธีดําเนินงานโดยให

หนวยงานภายในเปนผูบริหารจัดการ ต้ังเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545  จนถึง เดือนตุลาคม พ.ศ 

2547     

 

ฉะนั้นในระยะ 8  ปที่ผานมา ศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีวิธีดําเนินงาน  

2  รูปแบบ คือ 

• การดําเนินงานโดยผูประกอบการภายนอกเปนผูบริหารจัดการ 

• การดําเนินงานโดยใหหนวยงานภายในเปนผูบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
3.1 การดําเนินงานโดยผูประกอบการภายนอกเปนผูบริหารจัดการ 
 

การดําเนินงานโดยผูประกอบการภายนอกเปนผูบริหารจัดการ หมายถึง การที่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ไดใหสิทธิผูประกอบการภายนอก เขามาเปนผูทําหนาท่ีบริหาร
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จัดการงานบริหารรานคายอย  กับ งานจําหนายน้ําดื่ม  ซ่ึงผูประกอบการภายนอกจายคาเชา
สถานท่ี ใหกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สวนทางผูประกอบการภายนอกมีรายรับจากคาเชา
พื้นท่ีขายอาหารจากรานคายอย กับ รายรับจากการจําหนายน้ําดื่ม โดยมีมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยทําหนาท่ีควบคุมการบริหารการจัดการเปนไปตามนโยบายไมใหเกิดการคากําไรเกิน
ควร  ควบคุมดูแลความสะอาดตลอดจนพิจารณาคํารองของผูใชบริการ 

 
  ในระยะเวลาเกือบ  6 ปท่ีผานมา ตั้งแตเปดศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2539  จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2545  มีผูประกอบการภายนอกท่ีเขา
มาบริหารจัดการ เพียงรายเดียวเทานั้น  ซ่ึงรายรับในรูปคาเชาสถานท่ี ท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ไดรับแบงออกเปน 2 ชวงระยะเวลา  ดังนี้ 

 
ชวงอายุสัญญาเชาคร้ังท่ี 1  เร่ิมตั้งแตวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ถึงวันท่ี  14  

พฤศจิกายน พ.ศ. 2542  เปนระยะเวลาของสัญญาเชา 3 ปแรก  ตารางท่ี 3  คือ 
 
ตารางที ่3    แสดงคาเชาสถานที่ของผูประกอบการภายนอกในชวงสัญญาเชาคร้ังที่ 1 

(หนวย : บาท) 

คาเชาสถานที่ ปท่ี 1 
15 พ.ย 39-14 พ.ย 40) 

ปที่ 2 

(15 พ.ย 40-14 พ.ย 41) 
ปท่ี 3 

(15 พ.ย 41-14 พ.ย 
42) 

คาเชารายป 200,000 บาท 200,000 บาท 200,000 บาท 
รวม 200,000 บาท 200,000 บาท 200,000 บาท 

 
ชวงอายุสัญญาเชาคร้ังท่ี 2  เร่ิมตั้งแตวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ถึงวันท่ี  16  

พฤศจิกายน พ.ศ.  2545  เปนการตออายุสัญญาตอไปอีก 3 ป ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯไดใหคําม่ันไวใน
สัญญาเชาคร้ังแรก  แตในระยะเวลา 3 ปหลังนี้  นอกจากจายคาเชาสถานท่ี ในรูปคาเชารายป แลว 
ยังจายเงินสมทบอีกจํานวนหน่ึงดวย ตามตารางท่ี 4 คือ 

 
ตารางที ่4   แสดงคาเชาสถานที่ของผูประกอบการภายนอกในชวงสัญญาเชาคร้ังที่ 2 

(หนวย : บาท) 

คาเชาสถานท่ี 
ปท่ี 4 

(15 พ.ย 42-14 พ.ย 
43) 

ปท่ี 5 
(15 พ.ย 43-14 พ.ย 

44) 

ปที่ 6 

(15 พ.ย 44-14 พ.ย 
45) 
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คาเชารายป 400,000 บาท 500,000 บาท 600,000 บาท 
เงินสมทบรายป 200,000 บาท 200,000 บาท 200,000 บาท 

รวม 600,000 บาท 700,000 บาท 800,000 บาท 

 
สวนตนทุนในการดําเนินงบริหารจัดการท่ีเกิดข้ึน  เปนความรับผิดชอบของ

ผูประกอบการภายนอก ไมวาจะเปนตนทุนชวงการลงทุนเร่ิมแรก  ซ่ึงไดแก  การตกแตงภายใน
ศูนยอาหาร  การติดต้ังระบบดูดอากาศของรานอาหาร  การติดต้ังเคร่ืองลางจาน  การติดต้ังเคร่ือง
ทําน้ําแข็ง  การจัดหาภาชนะใสอาหารตางๆ  ชอน ตะเกียบ เปนตน   รวมถึงตนทุนชวงการ
ดําเนินงานสวนกลางในแตละเดือน  ซ่ึงไดแก คาจางแมบาน  คาวัสดุส้ินเปล้ือง  คาภาชนะใส
อาหารเพิ่มเติมทดแทนท่ีชํารุดสูญหาย  คาไฟฟาและน้ําปาของงานบริหารจัดการสวนกลาง เปน
ตน 

 
 ปรากฏวาระยะเวลาเกือบ 6 ปท่ีผานมา ทางผูประกอบการภายนอก  จะพยายาม

หาทางลดตนทุนการดําเนินงานใหต่ําท่ีสุดเทาท่ีจะตํ่าได  เพื่อผลประกอบการใหไดกําไรสูงสุด  
ทําใหเกิดปญหาในการดําเนินงานบริหารจัดการ  ดังนี้ 

 

• ดานความสะอาด 
ผูประกอบการภายนอก  ไดวาจางบุคลากรทําความสะอาดจํานวนท่ีนอยเกินไป  กอ 

ใหปญหาเก็บภาชนะใสอาหารในช่ัวโมงเรงดวนไมทัน ท่ีนั่งรับประทานอาหารสกปรกอัน
เนื่องจากมีภาชนะใสอาหารที่รับประทานแลววางอยูบนโตะรับประทานอาหารเปนจํานวนมาก  
ซ่ึงสงผลกระทบตอนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีกําลังมองหาที่นั่ง
รับประทานอาหารไมไดรับความสะดวก  ยังรวมถึงความสกปรกท่ีเกิดบริเวณอื่น ๆ  ไดแก  
บริเวณพ้ืน  ทางเดิน  หองน้ํา  เปนตน 
 
 

• ดานภาชนะใสอาหาร 
ผูประกอบการภายนอก  ไดดําเนินการจัดหาภาชนะใสอาหาร  เชน   ถวยชาม  ชอน   

มาทดแทนภาชนะใสอาหารที่ชํารุดสูญหายเปนไอยางลาชา  ทําใหในช่ัวโมงเรงดวนภาชนะใส
อาหารโดยเฉพาะชอนไมเพียงพอตอความตองการ  กอใหเกิดปญหาซื้ออาหารมาแลวไมมีชอน
รับประทาน 
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• ดานจํานวนรานคายอย 
ผูประกอบการภายนอก  ไดมีเรียกเก็บคาเชาจากรานคาในอัตราสูงสุดเทาท่ีสามารถ 

จะกระทําได  และบางรานคามีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมแรกเขาดวย  ทําใหรานคาตองรับภาระ
ตนทุนท่ีคอนขางสูง  ประกอบกิจการไดไมนานก็จะประสบสภาวะขาดทุน  หรือมีปญหาการ
ชําระคาเชา  ซ่ึงทําใหเกิดปญหารานคาวาง  ไมครบจํานวนทุกรานตามท่ีกําหนด  ไดสงผลกระทบ
ตอนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มีประเภทของอาหาร  ขนมหวานให
เลือกบริโภคนอยลง  และไดมีการรองเรียนท้ังจากนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  รวมถึงรานคา  ใหทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ชวยแกไขปญหาขางตนท่ีเกิดข้ึน 
 
 ซ่ึงกอนท่ีอายุสัญญาเชาของผูประกอบการภายนอกขางตน  จะส้ินสุดลงตามอายุสัญญา
เชาในเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2545  ทางคณะผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
ไดพิจารณาผลตอบแทนท่ีไดรับในรูปคาเชาและเงินสนับสนุน  รวมถึงปญหาดานการดําเนินงาน
บริหารการจัดการตาง  ๆ   ท่ี เกิดข้ึนแลว  จึงไดมีมติให เปล่ียนวิธีดําเนินงานศูนยอาหาร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจากใหผูประกอบการภายนอกเปนผูบริหารจัดการ  มาจัดต้ัง
หนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเปนผูบริหารจัดการแทน  และไดทําการตกลง
กับผูประกอบการภายนอกขางตน  ขอยกเลิกสัญญาเชากอนกําหนดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2545  
แลวทําการปรับปรุงตกแตงภายในศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยใหม  และไดเปด
ใหบริการในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2545 จนถึงปจจุบันในเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2547   
 
 
 
 
3.2 การดําเนินงานโดยใหหนวยงานภายในเปนผูบริหารจัดการ 

การดําเนินงานโดยหนวยงานภายในเปนผูบริหารจัดการ  หมายถึง การที่มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตยไดจัดต้ังหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยฯ โดยหนวยงานศูนยอาหารDPU เปน

ผูทําหนาที่บริหารจัดการงานบริหารรานคายอย  กับ หนวยงานรานน้ําDPU เปนผูทําหนาที่บริหาร

จัดการงานจําหนายน้ําด่ืม   

 

ซึ่งในการดําเนินงานศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยหนวยงานภายในเปน

ผูบริหารจัดการนั้น  ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ไมไดแยกระบบบัญชีของหนวยงานภายในที่

ดําเนินงานขางตนออกมาอยางใหเห็นชัดเจน  ทําใหรายการคาใชจายดําเนินงาน  บางรายการที่ใช
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ในการดําเนินงานศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ไดบันทึกบัญชีเปนคาใชจายแอบแฝง

รวมกันอยูในหนวยงานภายในอ่ืนๆ  

 

ตลอดระยะเวลาที่ผานมาขางตน  พบวาวิธีการบริหารจัดการศูนยอาหารมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตยโดยหนวยงานภายใน  สามารถแกปญหาที่เคยเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่ง

ไดแก การเพิ่มจํานวนพนักงานทําความสะอาด  การจัดหาสํารองภาชนะใสอาหารเพื่อแกไขปญหา

ไมเพียงพอตอความตองการ  รวมถึงการปรับปรุงอัตราคาเชารานคา  ทําใหไมมีขอรองจาก

นักศึกษา  และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 

แตในการดําเนินงานบริหารจัดการโดยหนวยงานภายในเปนผูดําเนินงาน  ทําใหทาง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ตองใชเงินลงทุนเร่ิมแรกในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ และ

เงินที่ใชเปนตนทุนดําเนินงานในแตละเดือน  รวมถึงเกิดตนทุนคาเสียโอกาส  จากการเปล่ียนวิธี

บริหารจัดการ  ซึ่งลักษณะของการบริหารจัดการโดยหนวยงานภายใน มีดังนี้ คือ 

 
1.ลักษณะการบริหารจัดการทั่วไป 

 ลักษณะการบริหารจัดการทั่วไปของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีโครงสราง

ระบบบุคลากรของหนวยงานภายใน 2 หนวยงานขางตน  สังกัดฝายอาคารสถานท่ีและ

ยานพาหนะ  และมีฝายการเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยฯ เปนผูทําหนาดานการเงินและ

การบัญชี  โดยที่ระบบบัญชีของการบริหารจัดการไมไดแยกออกอยางถูกตองชัดเจน    ทําใหที่ผาน

มามีการบันทึกบัญชีบางรายการรวมอยูของหนวยงานภายในอ่ืนๆ ทําใหไมสามารถดูผลการ

ดําเนินงานศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดโดยตรง    ซึ่งการบริหารจัดการแบงออกเปน 

2 หนาที่ คือ 

 

• งานบริหารรานคายอย : หนวยงานศูนยอาหาร DPU 
  งานบริหารรานคายอย  ซึ่งมี หนวยงานศูนยอาหาร DPU ทําหนาที่ดําเนินงานบริหาร

รานคายอย ภายในศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ไดแก  การจัดการหารานอาหาร

ประเภทตางๆ   การทําสัญญาเชากับรานคา  การควบคุมดูแลภาชนะใสอาหาร  แมบานเก็บ

ภาชนะลางภาชนะ   ดูแลรักษาความสะอาด  เปนตน 

 

ซึ่งจากที่หนวยศูนยอาหาร DPU เปนเพียงหนวยงานหนึ่งที่สังกัดในฝายอาคารสถานท่ี

และยานพาหนะ และโครงสรางระบบบัญชีไมไดแยกออกเปนหนวยงานธุรกิจอยางชัดเจน ทําใหใน
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ระยะแรกต้ังแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2545 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546  ไดทําการบันทึกบัญชี

แยกรายการรวมอยูในบัญชีฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  และต้ังแตเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ.2546 เปนตนไป ไดมีการบันทึกบัญชีในนามของหนวยงานศูนยอาหารDPU  แตยังคงอยู

ภายใตรหัสบัญชีฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  ซึ่งไดแก รายจายหมวดวัสดุ รายจายคาจาง

ทําความสะอาด เปนตน  สวนรายการอื่นๆ ซึ่งไดแก รายไดจากคาเชาพื้นที่รานอาหาร ยังคงมีการ

บันทึกบัญชีแยกรายการอยูในฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะโดยตรง  นอกจากนี้ยังมีบาง

รายการที่เกี่ยวกับศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย แตมีการบันทึกบัญชีอยูในหนวยงาน

ภานในอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 

• งานจําหนายนํ้าด่ืม : หนวยงานรานน้ํา DPU 
งานจําหนายน้ําด่ืม ซึ่งมี หนวยงานรานน้ํา DPU ทําหนาที่เปนรานคายอยในการ

จําหนายน้ําด่ืม ภายในศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เร่ิมตนมีการบันทึกบัญชีแยก

รายการ อยูในบัญชีฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  และไดมีการแยกระบบบัญชีออกจาก

โครงสรางระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยทําการจดทะเบียนจัดต้ังในนามคณะ

บุคคล ต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 เพื่อดําเนินงานบริหารจัดการหนวยงานรานน้ําอยางชัดเจน  

ทําใหมีเพียงโครงสรางระบบบุคลากรเทานั้น ที่อยูในฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  

 

 
2.ลักษณะท่ีมาของรายรับจากการดําเนินงาน 

ท่ีมาของรายรับจาการดําเนินงานของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย     ท่ีทาง 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยไดรับนั้น จะไมใชรายรับในรูปคาเชาสถานท่ี แตจะเปนรายรับท่ีมาจาก  
2  งานตามลักษณะการบริหารจัดการท่ัวไปขางตน กลาวคือ 
 

• งานบริหารรานคายอย : หนวยงานศูนยอาหาร DPU 
งานบริหารรานคายอย มีรายไดจากการเรียกเก็บคาเชาพื้นที่ขายอาหารของรานคา

ยอยประเภทตางๆ รวมถึงคาเชาพื้นที่ จากหนวยงานรานน้ํา   ซึ่งไดบันทึกบัญชีรายรับแยกรายการ

ในหมวดรายไดคาเชารานอาหาร , หมวดรายไดคาเชาพื้นที่ อยูในฝายอาคารสถานท่ีและ

ยานพาหนะ  

 

ซึ่งรายละเอียดอัตราคาเชาและขนาดพื้นที่ ตามผนวก ผนวก ก. แสดงอัตราคาเชาพื้นที่

ขายอาหาร งานบริหารรานคายอย  โดยรานคายอย แบงออกเปน   2  ประเภท  

DPU



 

รานคายอยหลัก  ไดแก รานคาขายอาหารประเภทขาวแกง อาหารตามส่ัง กวยเตี๋ยว เปน
ตน  มีจํานวนท้ังหมด 16 พื้นท่ี ซ่ึงเรียกเก็บคาเชารานคายอย เดือนละ 10,000 บาท ยกเวนในเดือน
ตุลาคม   เดือนมีนาคม  และเดือนพฤษภาคม คิดคาเชาเพียงเดือนละ 50% ของคาเชาเดือนปกติ 

รานคายอยลอย  ไดแก รานคาขายของหวานนานชนิด  ผลไม เปนตน  มีจํานวนท้ังหมด 
14 พื้นท่ี  ซ่ึงเรียกเก็บคาเชารานคายอย เดือนละ  4,000 บาท  ยกเวนในเดือนตุลาคม   เดือนมีนาคม  
และเดือนพฤษภาคม คิดคาเชาเพียงเดือนละ 50% ของคาเชาเดือนปกติเชนกัน 

รานน้ําDPU  ไดแก รานคายอย ขายน้ําดื่ม ของหนวยรานนํ้า DPU คาเชา พื้นท่ี เดือนละ 
12,000 บาท 

 
นอกจากนี้ยังมี รายไดคาสาธารณูปโภค จากการเรียกเก็บคาไฟฟาและคาน้ําประปาจาก

รานคายอย ตามจํานวนจริงท่ีใช โดยมีการบันทึกบัญชีรายรับแยกรายการ ในหมวดเงินชดเชยคา
ไฟฟา หมวดเงินชดเชยคาน้ําประปา อยูในบัญชีฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ ตามลําดับ เพ่ือ
นําไปเปนคาใชจายท่ีจะตองจายใหกับการไฟฟานครหลวงและการประปานครหลวง ตามลําดับ 

โดยท่ีอัตราท่ีเรียกเก็บจะเปนอัตราท่ีใกลเคียงมากๆกับอัตราท่ีนําไปจาย  ซ่ึงอัตราคา
ไฟฟา เรียกเก็บยูนิตละ 3.50 บาท    สวนอัตราคาน้ําประปา   เรียกเก็บอัตราเดียวกับอัตราคา
น้ําประปา ของการประปานครหลวง  ยกเวนประเภทรานคายอยลอย คิดแบบเหมาจาย เดือนละ 
100.00 บาท/ พื้นท่ี  และรานคายอยประเภท พื้นท่ี ลอย มีการเร่ิมเรียกเก็บต้ังแตเดือนมิถุนายน 2546  
เปนตนไป 

 
ตารางท่ี  5  แสดงอัตราคาเชา พื้นท่ี และคาสาธารณูปโภค รานคายอย 

      (หนวย : บาท) 

ประเภท อัตราคาเชา 
เดือน ปกต ิ

อัตราคาเชา 
เดือน หยุด 

คาไฟฟา 
(ราคา / ยูนติ) 

คาน้ําประปา 
 

รานคายอย หลัก 10,000.00 5,000.00 3.50  อัตราเดียวกับการ
ประปานครหลวง 

รานคายอย ลอย 4,000.00 2,000.00 3.50 เหมาจายเดือนละ 
100  บาท 

รานน้ํา DPU 12,000.00 12,000.00 3.50 อัตราเดียวกับการ
ประปานครหลวง 

 

• งานจําหนายนํ้าด่ืม : หนวยงานรานน้ํา DPU 

DPU



งานจําหนายน้ําด่ืม มี รายรับจากการจําหนายเคร่ืองด่ืมประเภทตางๆ เชน น้ําอัดลม

ชนิด POSMIX   น้ําอัดลมชนิดกระปอง น้ําอัดลมชนิดขวด  น้ําเปลา น้ําตมชนิดตางๆ  เคร่ืองด่ืม

ชนิดกลอง เปนตน  ซึ่งเร่ิมตนมีการบันทึกบัญชีแยกรายการ อยูในบัญชีฝายอาคารสถานที่และ

ยานพาหนะ ตอมาไดมีการแยกบันทึกในระบบบัญชีคณะบุคคลรานน้ํา 

 
3.ลักษณะตนทุนในการดําเนินงาน 
ลักษณะตนทุนในการดําเนินงานของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย      แบง 

ตามตาม  2  งานตามลักษณะการบริหารจัดการท่ัวไปขางตน กลาวคือ 
 

 

 

 

 

• งานบริหารรานคายอย : หนวยงานศูนยอาหาร DPU 
ลักษณะตนทุนในการดําเนินงาน แยกออกเปน 2  ชวง คือ ชวงที่ 1 ซึ่งเปน     ชวงการ 

ลงทุนเริ่มแรก ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดใชในการปรับปรุงพื้นที่ขายอาหารภายใน ศูนย

อาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ใหทันสมัย  มากข้ึน  และไดลงทุนใหซื้อเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ

ใหมทั้งหมด รวมถึงภาชนะใสอาหาร ถวยชามตาง ๆ ใหเพียงพอตอการบริหารจัดการ 

 

โดยรายการที่เปนทรัพยสินไมไดบันทึกบัญชีแยกรายการในหมวดครุภัณฑศึกษาใน

นามของหนวยงานศูนยอาหาร DPU ออกมา ไดรวมอยูในฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  ซึ่ง

หากเปนรายการวัสดุจะมีการบันทึกบัญชีแยกรายการคาใชจายหมวดวัสดุ ในนามหนวยงานศูนย

อาหาร DPU อยางชัดเจน แตอยูในฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  นอกจากน้ียังมีลักษณะ

ตนทุนในการดําเนินงานบางรายการเก่ียวกับการปรับปรุงภายในศูนยอาหาร ไมไดบันทึกบัญชีแยก

รายการในนามหนวยงานศูนยอาหาร DPU  ไดบันทึกบัญชีรวมอยูในฝายชางและซอมบํารุง  

 

สวน ชวงที่ 2 ซึ่งเปน ชวงการดําเนินงานสวนกลางในแตละเดือน  มีคาใชจาย

ดําเนินงาน ซึ่งไดแก  คาจางแมบาน  คาวัสดุส้ินเปล้ือง  คาภาชนะใสอาหารเพิ่มเติมทดแทนที่

ชํารุดสูญหาย  คาไฟฟาและน้ําปาของงานบริหารจัดการสวนกลาง (ไดแกบริเวณหองลางจาน  

หองทํางาน)  โดยชวงแรกระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 มี

การบันทึกบัญชีแยกรายการคาใชจายหมวดตางๆ ในนามของหนวยงานศูนยอาหารDPU อยูใน

DPU



ฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ    แตหลังจากนั้นในดือกรกฎาคม พ.ศ. 2546 เปนตนไป ไดมี

การตั้งรหัสบัญชียอยของหนวยงานศูนยอาหาร DPU  แตยังคงอยูในฝายอาคารสถานท่ีแลพยาน

พาหนะ 

 

อนึ่ง หนวยงานศูนยอาหาร DPU มีจํานวนบุคลากรในงานบริหารจัดการรานคา 

จํานวน 20 คน โดยแยกเปนบุคลากรประจําของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ตามโครงสราง

บุคลากร จํานวน 2 คน กับ บุคลากรรายวัน  จํานวน   18 คน  ซึ่งชวง 8 เดือนแรก ระหวางเดือน

พฤศจิกายน 2545 ถึง เดือนพฤษภาคม 2546 มีการวาจางผูคนภายนอกมาทําหนาที่ผูจัดการ 1 

คน กับบุคลากรประจําของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํานวน 1 คน  โดยที่บุคลากรประจําของ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ตามโครงสรางบุคลากร จํานวน 2 คน นั้น มีจํานวน 1 คน ที่ทําหนาที่

บริหารจัดการงานบริหารรานคายอยเต็มเวลา สวนอีก 1 คน นอกจากชวยกํากับดูแลงานใหเปนไป

ตามแผนงานที่กําหนดแลว ยังมีหนาที่ประจําในแผนกอาคารสถานที่และรักษาความสะอาด สังกัด

ฝายแผนกอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

 

• งานจําหนายนํ้าด่ืม : หนวยงานรานน้ํา DPU 
ลักษณะตนทุนในการดําเนินงานของหนวยงานรานน้ําDPU จะแยกออกเปน 2  สวน 

คือ ดานตนทุนสินคาน้ําด่ืม และดานคาใชจายดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการจําหนายน้ําด่ืม เปนตน 

ซึ่งเร่ิมตนมีการบันทึกบัญชีแยกรายการ อยูในบัญชีฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  และไดมี

การแยกระบบบัญชีออกจากโครงสรางระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไปบันทึกบัญชี

ของระบบบัญชีคณะบุคคลรานน้ํา ต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ.2546 เปนตนไป  

 

อนึ่ง หนวยงานรานน้ํา DPU มีจํานวนบุคลากรในงานจําหนายเคร่ืองด่ืม-น้ําด่ืม 

จํานวน 6 คน โดยแยกเปนบุคลากรประจําของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ตามโครงสรางบุคลากร 

ที่ทําหนาที่บริหารจัดการเต็มเวลา จํานวน 2 คน กับ บุคลากรรายวันจํานวน   4 คน 

 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 
 

DPU



บทที่ 4  
 

 ผลจากการวิเคราะห 
 
 ในบทที่ 4  เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหการดําเนินงานของศูนยอาหารมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ใหหนวยงานภายในเปนผูบริหารจัดการ ในชวง

ระยะเวลา 2 ป ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545  ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2547   

 

เพื่อทําการประเมินผลการดําเนินงานขางตนของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย มีผล กําไรทางบัญชี (Accounting Profit) และกําไรทางเศรษฐศาสตร (Economic 

Profit)  อยางไร และเม่ือไดมีการเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานจากใหผูประกอบการภายนอกเปน

ผูบริหารจัดการ มาเปนใหหนวยงานภายในเปนผูบริหารจัดการ  ผลดําเนินงานที่ไดนั้น จะคุมคา

ตนทุนคาเสียโอกาส(Opportunity Cost) กับคาเชาสถานที่ ที่เคยไดรับจากผูประกอบการภายนอก

ขางตน หรือไม  

 
1.รายรับรวม (Total Revenues) 
 

เปนการวิเคราะหประเมินผลหารายรับรวม(Total Revenues) ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตยไดรับจากการดําเนินงานของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย     ในระยะเวลา 2 ป

ขางตน ดังนี้ 

 
1.1 รายรับงานบริหารรานคายอย : หนวยศูนยอาหาร 
 

• รายไดคาเชารานคายอยขายอาหาร 
คาเชารานคายอยขายอาหาร มีการบันทึกบัญชีดานรายรับแยกรายการ ตามหมวด

รายได ดังตอไปนี้ หมวดรายไดคาเชารานอาหาร-ศูนยอาหาร  , หมวดรายไดคาเชาพื้นที่ , หมวด

รายไดคาเชารานอาหาร , หมวดรายไดจากคาเชาอาคารการ  อยูในฝายอาคารสถานท่ีและ

ยานพาหนะ 

 

 

DPU



พบวามีรายไดคาเชารานคายอยขายอาหารทั้งหมด ในระยะเวลา 2 ปขางตน เปน

จํานวนเงิน 4,794,500.00 บาท โดยแยกเปนรายไดคาเชาประเภทรานคายอยหลัก 3,493,500.00 

บาท , รายไดคาเชาประเภทรานคายอยลอย 1,013,000.00 บาท และ รายไดคาเชารานน้ําDPU   

288,000.000 บาท  โดยสามารถแยกแสดงในแตละป  ตามตารางที่ 6  , ตารางที่ 7    และ ตาราง

ที่ 8 
 

ตารางที่ 6    แสดงรายไดคาเชารานคายอยขายอาหาร  ป พ.ศ 2545-2546 
       (หนวย : บาท) 

 
เดือน / ป 

รานคายอยหลัก 
 

รานคายอยลอย 
 

รานน้ําDPU 
 

รายไดคาเชา 
พ้ืนที่ ขาย
อาหาร 

 

ขนาด/พ้ืนที่ 
20 ตรม. 

 

ขนาด/ พ้ืนที่ 
10 ตรม. 

 

ขนาด/ พ้ืนที่ 
6.25 ตรม. 

 

ขนาด/ พ้ืนที่ 
18.25 ตรม. 

พฤศจิกายน 45 24,000.00 140,000.00 44,000.00 12,000.00 220,000.00 

ธันวาคม 45 24,000.00 130,000.00 42,000.00 12,000.00 208,000.00 

มกราคม 46 24,000.00 125,000.00 38,000.00 12,000.00 199,000.00 

กุมภาพันธ 46 24,000.00 143,000.00 38,000.00 12,000.00 217,000.00 

มีนาคม 46 12,000.00 75,00.00 21,500.00 12,000.00 120,500.00 

เมษายน 46 24,000.00 140,000.00 43,000.00 12,000.00 219,000.00 

พฤษภาคม 46 12,000.00 70,000.00 21,500.00 12,000.00 115,500.00 

มิถุนายน 46 24,000.00 140,000.00 39,000.00 12,000.00 215,000.00 

กรกฎาคม 46 24,00.00 142,500.00 47,000.00 12,000.00 225,500.00 

สิงหาคม 46 24,000.00 135,000.00 48,000.00 12,000.00 219,000.00 

กันยายน 46 24,000.00 140,000.00 51,000.00 12,000.00 227,000.00 

ตุลาคม 46 12,000.00 65,000.00 33,000.00 12,000.00 122,000.00 

รวม 252,000.00 1,445,500.00 466,000.00 144,000.00 2,307,500.00 

คาเชาเต็ม
ประสิทธิภาพ 

252,000.00 1,575,000.00 588,000.00 144,000.00 2,559,000.00 

 

 จากตารางที่ 6 จะเห็นวามีรายไดคาเชารานคายอยขายอาหาร ในป พ.ศ. 2545-2546 เปน

จํานวนเงิน   2,307,500.00  บาท        โดยแยกเปนรายไดคาเชาประเภทรานคายอยหลัก 

1,697,500 บาท , รายไดคาเชาประเภทรานคายอยลอย  466,000.00 บาท   และ รายไดคาเชา

รานน้ําDPU   144,000.00บาท   

DPU



ตารางที ่7    แสดงรายไดคาเชารานคายอยขายอาหาร  ป พ.ศ 2546-2547 
       (หนวย : บาท) 

 
เดือน / ป 

รานคายอยหลัก 
 

รานคายอยลอย 
 

รานน้ําDPU 
 

รายไดคาเชา 
พ้ืนที่ ขาย
อาหาร 

 

ขนาด/พ้ืนที่ 
20 ตรม. 

 

ขนาด/ พ้ืนที่ 
10 ตรม. 

 

ขนาด/ พ้ืนที่ 
6.25 ตรม. 

 

ขนาด/ พ้ืนที่ 
18.25 ตรม. 

พฤศจิกายน 46 24,000.00 143,000.00 52,000.00 12,000.00 231,000.00 

ธันวาคม 46 24,000.00 143,000.00 52,000.00 12,000.00 231,000.00 

มกราคม 47 24,000.00 148,000.00 48,000.00 12,000.00 232,000.00 

กุมภาพันธ 47 24,000.00 143,000.00 48,000.00 12,000.00 227,000.00 

มีนาคม 47 12,000.00 74,000.00 23,000.00 12,000.00 121,000.00 

เมษายน 47 24,000.00 148,000.00 52,000.00 12,000.00 236,000.00 

พฤษภาคม 47 12,000.00 79,000.00 26,000.00 12,000.00 129,000.00 

มิถุนายน 47 24,000.00 148,000.00 50,000.00 12,000.00 234,000.00 

กรกฎาคม 47 24,000.00 148,000.00 54,000.00 12,000.00 238,000.00 

สิงหาคม 47 24,000.00 148,000.00 56,000.00 12,000.00 240,000.00 

กันยายน 47 24,000.00 148,000.00 56,000.00 12,000.00 240,000.00 

ตุลาคม 47 12,000.00 74,000.00 30,000.00 12,000.00 128,000.00 

รวม 252,000.00 1,544,000.00 574,000.00 144,000.00 2,487,000.00 

คาเชาเต็ม
ประสิทธิภาพ 

252,000.00 1,575,000.00 588,000.00 144,000.00 2,559,000.00 

  

 จากตารางที่ 7 จะเห็นวามีรายไดคาเชารานคายอยขายอาหาร ในป พ.ศ. 2546-2547 เปน

จํานวนเงิน   2,487,000.00  บาท        โดยแยกเปนรายไดคาเชาประเภทรานคายอยหลัก 

1,796,000 บาท , รายไดคาเชาประเภทรานคายอยลอย  574,000.00 บาท   และ รายไดคาเชา

รานน้ําDPU   144,000.00บาท   

 

 และเมื่อนํารายไดคาเชารานคายอยขายอาหารในแตละป ตามที่แสดงในตารางที่ 6 และ 

ตามรางที่ 7 ขางตน   มาวิเคราะห รายไดเฉล่ียคาเชารานคายอยขายอาหาร  โดยแยกเปน  รายได

เฉล่ีย/เดือน , รายได/รานคายอย , รายไดเฉล่ีย/เดือน/รานยอย   ,รายไดเฉล่ีย/ป และ รายไดเฉล่ีย / 

เดือน / รานคายอย / ตารางเมตร    โดยแสดงตามตารางที่ 8 
 

DPU



ตารางที่ 8    แสดงรายได , รายไดเฉล่ีย คาเชารานคายอยขายอาหาร ในระยะเวลา 2 ป 
       (หนวย : บาท) 

 
 
 

เดือน / ป 

 
รานคายอยหลัก 

 
รานคายอยลอย 

 
รานน้ําดื่ม 

 
 

รวม 
 

 
ขนาด/พื้นที่ 

20 ตรม. 

 
ขนาด/ พื้นที ่

10 ตรม. 

 
ขนาด/ พื้นที ่
6.25 ตรม. 

 
ขนาด/ พื้นที ่
18.25 ตรม. 

ปที่1  พ.ศ. 2545 – 2546  

รายไดทั้งหมด 252,000.00 1,445,500.00 466,000.00 144,000.00 2,307,500.00 

รายไดเฉล่ีย/ เดือน  21,000.00 120,458.33 38,833.33 12,000.00 192,291.66 

รายไดเฉล่ีย/ รานคา

ยอย 
252,000.00 96,366.67 32,285.71 144,000.00 74,435.48 

รายไดเฉล่ีย/ รานคา

ยอย /เดือน 
21,000.00 8,030.56 2,773.80 12,000.00 6,202.95 

รายไดเฉล่ีย/ ตรม. 1,050.00 803.06 443.81 640.00 784.86 

ปที่2  พ.ศ. 2546 – 2547  

รายไดทั้งหมด 252,000.00 1,544,000.00 547,000.00 144,000.00 2,487,000.00 

รายไดเฉล่ีย/ เดือน  21,000.00 128,666.67 45,583.00 12,000.00 207,250.00 

รายไดเฉล่ีย/ รานคา

ยอย 
252,000.00 102,933.33 39,071.43 144,000.00 80,225.81 

รายไดเฉล่ีย/ รานคา

ยอย /เดือน 
21,000.00 8,577.78 3,256.00 12,000.00 6,685.48 

รายไดเฉล่ีย/ ตรม. 1,050.00 857.78 520.93 640.00 845.92 

รวม 2 ป  พ.ศ. 2545 – 2547  

รายไดทั้งหมด 504,000.00 2,989,500.00 1,013,000.00 288,000.000 4,794,500.00 

รายไดเฉล่ีย/ เดือน  21,000.00 124,562.50 42,208.33 12,000.00 199,770.83 

รายไดเฉล่ีย/ รานคา

ยอย 
504,000.00 199,300.00 72,351.14 288,000.00 154,661.29 

รายไดเฉล่ีย/ รานคา

ยอย /เดือน 
21,000.00 8,304.17 2,813.89 12,000.00 6,444.22 

รายไดเฉล่ีย/ ตรม. 1,050.00 830.42 482.38 640.00 815.39 

รายไดเฉล่ีย/ ป 252,000.00 1,494,750.00 506,500.00 144,000.00 2,397,250.00 

DPU



 จากตารางที่ 8  ในการวิเคราะหหา รายไดเฉล่ียคาเชารานคายอยขายอาหาร ใน

ระยะเวลา 2 ปขางตน พบวามีรายไดเฉล่ีย/เดือน เปนจํานวนเงิน  199,770.83  บาท , รายได

เฉล่ีย/รานคายอย  เปนจํานวนเงิน   154,661.29  บาท  , รายไดเฉล่ีย/รานคายอย/เดือน เปน

จํานวนเงิน  6,444.22  บาท และ รายไดเฉล่ีย/ป  เปนจํานวนเงิน  2,397,250.00 บาท   

 

โดยที่รายไดคาเชารานคายอยขายอาหาร ในป พ.ศ. 2546-2547 มากกวา ในป พ.ศ. 

2545-2546  เปนเงิน  179,500.00 บาท  ซึ่งมาจาก รายไดคาเชาประเภทรานคายอยหลัก ขนาด 

10 ตรม. และ ประเภทรานคายอยลอย ที่มีรายไดมากกวาเปนเงิน  98,500.00  บาท และ 

81,000.00  บาทตามลําดับ  สวนรายไดคาเชาประเภทรานคายอยหลัก ขนาด 20 ตรม. และ ราน

น้ําด่ืมDPU ซึ่งมีประเภทละ 1 รานคายอย สามารถเก็บคาเชาไดเต็มประสิทธิภาพท้ัง 2 ป   ซึ่ง

แสดงใหเห็นวาในป พ.ศ. 2546-2547 มีการบริหารรานคายอย ทําใหเกิดจํานวนประเภทรานคา

ยอยหลัก ขนาด 10 ตรม./ราน และ ประเภทรานคายอยลอย วางนอยกวา  (ในชวงเวลาขางตน  ไม

มีการเพิ่มหรือลดจํานวนพื้นที่ รวมถึงไมมีการเพิ่มหรือลดอัตราคาเชาพื้นที่) 

 

แตอยางก็ตามเ ม่ือเปรียบเทียบ  กับ  กรณีหากวาสามารถเก็บคาเชาได เ ต็ม

ประสิทธิภาพ คือ มีรายไดครบทุกรานคายอย ทุกเดือน หรือไมมีพื้นที่ วางเลย พบวารายไดคาเชา

รานคายอยขายอาหาร ในป พ.ศ. 2545-2546 และ ในป พ.ศ. 2546-2547 คิดเปน  91.17% และ 

97.19% ของรายไดคาเชารานคายอยขายอาหาร แบบเต็มประสิทธิภาพ  ตามลําดับ     โดยที

รายไดเฉล่ียคาเชารานคายอยขายอาหาร/ รานคายอย/เดือน แบบเต็มประสิทธิภาพ  6,879.03  

บาท  แตรายไดเฉล่ียคาเชารานคายอยขายอาหาร/ รานคายอย/เดือน ที่เกิดข้ึนจริง  6,444.22  

บาท (นอยกวา 434.81 บาท/ รานคายอย/เดือน) 

 

• รายไดคาสาธารณูปโภค 
รายไดคาไฟฟาและคาน้ําประปา มีการบันทึกบัญชีดานรายรับแยกรายการ ในหมวด

ชดเชยคาไฟฟา , หมวดชดเชยคาน้ําประปา   อยูในฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ      ซึ่งทํา

ใหมีรายไดคาสาธารณูปโภคในระยะเวลา 2 ปขางตน เปนจํานวนเงิน  525,094.50 บาท โดยแยก

เปนรายไดคาไฟฟา  418,701.00 บาท , รายไดคาเชาน้ําประปา  106,393.50 บาท   โดยสามารถ

แยกแสดงในแตละป  ตามตารางที่ 9   
 

DPU



ตารางที่ 9  แสดงรายไดคาสาธารณูปโภค ป พ.ศ 2545-2547        

      (หนวย : บาท) 

เดือน / ป คาไฟฟา คาน้ําประปา 
รายได 

คาสาธารณูปโภค 

ปที่1  พ.ศ. 2545 – 2546 

พฤศจิกายน 45 17,056.00 2,688.50 19,744.50 

ธันวาคม 45 18,044.00 3,007.50 21,051.50 

มกราคม 46 18,616.00 3,318.50 21,934.50 

กุมภาพันธ 46 23,561.00 3,323.50 26,884.50 

มีนาคม 46 19,368.00 1,670.00 21,038.00 

เมษายน 46 14,712.00 2,442.00 17,154.00 

พฤษภาคม 46 13,808.00 1,791.75 15,599.75 

มิถุนายน 46 24,604.00 3,852.50 28,456.50 

กรกฎาคม 46 20,944.00 6,094.25 27,038.25 

สิงหาคม 46 22,208.00 5,318 27,526.00 

กันยายน 46 22,200.00 7,384.25 29,584.25 

ตุลาคม 46 12,136.00 3,302.25 15,438.25 
 

รวม 227,257.00 44,193.00 271,450.00 

ปที่ 2 พ.ศ. 2546 – 2547 

พฤศจิกายน 46 18,324.00 5,092.50 23,416.50 

ธันวาคม 46 18,325.00 5,092.50 23,417.50 

มกราคม 47 18,008.00 5,098.75 23,106.75 

กุมภาพันธ 47 14,340.00 4,543.00 18,883.00 

มีนาคม 47 16,388.00 5,575.75 21,963.75 

เมษายน 47 12,360.00 3,625.00 15,985.00 

พฤษภาคม 47 13,216.00 4,368.50 17,584.50 

มิถุนายน 47 12,388.00 3,867.50 16,255.50 

กรกฎาคม 47 18,116.00 6,995.75 25,111.75 

สิงหาคม 47 19,636.00 6,827.00 26,463.00 

กันยายน 47 14,131.00 4,757.00 18,888.00 

ตุลาคม 47 16,212.00 6,357.25 22,569.25 
 

รวม 191,440.00 62,200.50 253,644.50 

รวมทั้งหมด 418,701.00 106,393.50 525,094.50 

DPU



จากตารางที่ 9 เม่ือนํามาวิเคราะหหารายไดเฉล่ียคาสาธารณูปโภค/ป พบวาเปน

จํานวนเงิน   262,547.25 บาท  โดยแยกเปนรายไดเฉล่ียคาไฟฟา/ป เปนจํานวนเงิน   209,350.50  

บาท  และ รายไดเฉล่ียคาน้ําประปา/ป  เปนจํานวนเงิน   531,196.75  บาท  

 

• รายรับงานบริหารรานคายอย 
จากตารางแสดงรายไดคาเชารานคายอยขายอาหาร      และ   ตารางแสดงรายได  คา 

สาธารณูปโภค ขางตน สามารถนํามารวมหา รายรับงานบริหารรานคายอย ในระยะเวลา 2 ป

ขางตน  เปนเงิน  5,319,594.50  บาท   โดยแยกเปนรายรับ ระหวางป พ.ศ 2545-2546 เปนเงิน  

2,578,950.00 บาท  และ รายรับ ระหวางป พ.ศ 2546-2547  เปนเงิน  2,740,644.50 บาท   

สามารถแยกแสดงในแตละป  ตามตารางที่ 10 , ตารางที่ 11 และ ตารางที่ 12 

 

ตารางที่ 10  แสดงรายรับงานบริหารรานคายอย  ป พ.ศ 2545-2546   

       (หนวย : บาท) 

เดือน / ป 

 

รายได 
คาเชารานคายอย 

ขายอาหาร 

 

รายได 
คาสาธารณูปโภค 

รายรับ 
งานบริหารรานคายอย 

พฤศจิกายน 45 220,000.00 19,744.50 239,744.50 

ธันวาคม 45 208,000.00 21,051.50 229,051.50 

มกราคม 46 199,000.00 21,934.50 220,934.50 

กุมภาพันธ 46 217,000.00 26,884.50 243,884.50 

มีนาคม 46 120,500.00 21,038.00 141,538.00 

เมษายน 46 219,000.00 17,154.00 236,154.00 

พฤษภาคม 46 115,500.00 15,599.75 131,099.80 

มิถุนายน 46 215,000.00 28,456.50 243,456.50 

กรกฎาคม 46 225,500.00 27,038.25 252,538.25 

สิงหาคม 46 219,000.00 27,526.00 246,526.00 

กันยายน 46 227,000.00 29,584.25 256,584.25 

ตุลาคม 46 122,000.00 15,438.25 137,438.25 
 

รวม 2,307,500.00 271,450.00 2,578,950.00 

 
 

DPU



ตารางที่ 11  แสดงรายรับงานบริหารรานคายอย  ป พ.ศ 2546-2547   

       (หนวย : บาท) 

เดือน / ป 

 

รายได 
คาเชารานคายอย 

ขายอาหาร 

 

รายได 
คาสาธารณูปโภค 

รายรับ 
งานบริหารรานคายอย 

พฤศจิกายน 46 231,000.00 23,416.50 254,416.50 

ธันวาคม 46 231,000.00 23,417.50 254,417.50 

มกราคม 47 232,000.00 23,106.75 255,106.75 

กุมภาพันธ 47 227,000.00 18,883.00 245,883.00 

มีนาคม 47 121,000.00 21,963.75 142,963.75 

เมษายน 47 236,000.00 15,985.00 251,985.00 

พฤษภาคม 47 129,000.00 17,584.50 146,584.50 

มิถุนายน 47 234,000.00 16,255.50 250,255.50 

กรกฎาคม 47 238,000.00 25,111.75 263,111.75 

สิงหาคม 47 240,000.00 26,463.00 266,463.00 

กันยายน 47 240,000.00 18,888.00 258,888.00 

ตุลาคม 47 128,000.00 22,569.25 150,569.25 
 

รวม 2,487,000.00 253,644.50 2,740,644.50 

 

ตารางที่ 12  แสดงแสดงรายรับงานบริหารรานคายอย  ในระยะเวลา 2 ป 
(หนวย : บาท) 

ป พ.ศ. 

 

รายได 
คาเชาพ้ืนที่ขายอาหาร 

 

รายได 
คาสาธารณูปโภค 

รายรับ 
งานบริหารรานคายอย 

2545-2546 2,307,500.00 271,450.00 2,578,950.00 

2546-2547 2,487,000.00 253,644.50 2,740,644.50 

รวม 4,794,500.00 525,094.50 5,319,594.50 

เฉล่ีย/ป 2,397,250.00 262,547.25 2,659,797.25 

 

จากตารางที่ 10 , ตารางที่ 11 และ ตารางที่ 12  เม่ือนํามาวิเคราะหหารายรับเฉล่ีย

งานบริหารรานคายอย  จะพบวามีรายรับเฉล่ียงานบริหารรานคายอย/ป  เปนเงิน  2,659,797.25  

บาท   โดยแยกเปนรายไดเฉล่ียคาเชารานคายอยขายอาหาร/ป  เปนเงิน  2,397,250.00 บาท กับ 

DPU



รายไดเฉล่ียคาสาธารณูปโภค/ป    เปนเงิน   262,547.25  บาท  จากรายรับงานบริหารรานคายอย

ขางตน มาจากรายรับในป พ.ศ. 2545 - 2546  เปนเงิน 2,578,950.00 บาท กับ รายรับในป พ.ศ. 

2546 - 2547 เปนเงิน  2,740,644.50 บาท  โดยที่ในป พ.ศ. 2546 - 2547  มีรายรับเพิ่มข้ึนจาก ใน

ป พ.ศ. 2545 - 2546  คิดเปนรอยละ  5.90   
 
1.2 รายรับงานจําหนายน้ําด่ืม : หนวยรานน้ํา DPU 
 

รายรับงานจําหนายน้ําด่ืม มีการบันทึกบัญชีรายรับแยกรายการ หมวดรายไดจากการ

ขายน้ํา อยูในฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ และอยูในระบบบัญชีของคณะบุคคลรานน้ํา   

 

พบวามีรายรับงานจําหนายน้ําด่ืม ในระยะเวลา 2 ปขางตน เปนจํานวนเงิน 

8,580,724.50 บาท โดยแยกเปนรายรับงานจําหนายน้ําด่ืม ในป พ.ศ.2545-2546 เปนเงิน 

4,263,450.50 บาท และรายรับงานจําหนายน้ําด่ืม ในป พ.ศ.2546-2547 เปนเงิน 4,317,274.00 

บาท   โดยสามารถแยกแสดงในแตละป      ตามตารางที่  13 , ตารางที่ 14  และ ตารางที่ 15 
 

ตารางที่ 13  แสดงรายรับงานจําหนายน้ําด่ืม   ป พ.ศ 2545-2546    

      (หนวย : บาท) 

เดือน / ป 
รายรับ 

งานจําหนายน้าํดื่ม 
หมายเหต ุ

พฤศจิกายน 45 387,595.00  

ธันวาคม 45 296,046.00  

มกราคม 46 390,550.00  

กุมภาพันธ 46 301,168.00  

มีนาคม 46 197,635.00  

เมษายน 46 280,438.50  

พฤษภาคม 46 215,788.00  

มิถุนายน 46 618,163.00  

กรกฎาคม 46 474,436.00  

สิงหาคม 46 464,030.00  

กันยายน 46 409,323.00  

ตุลาคม 46 228,278.00  
 

รวม 4,263,450.50  

DPU



ตารางที่ 14  แสดงรายรับงานจําหนายน้ําด่ืม  ป พ.ศ 2546-2547    

      (หนวย : บาท) 

เดือน / ป 
รายรับ 

งานจําหนายน้าํดื่ม 
หมายเหต ุ

พฤศจิกายน 46 470,943.00  

ธันวาคม 46 344,736.00  

มกราคม 47 379,271.00  

กุมภาพันธ 47 308,745.00  

มีนาคม 47 207,107.00  

เมษายน 47 277,283.00  

พฤษภาคม 47 163,091.00  

มิถุนายน 47 583,736.00  

กรกฎาคม 47 567,805.00  

สิงหาคม 47 415,950.00  

กันยายน 47 382,999.00  

ตุลาคม 47 215,608.00  
 

รวม 4,317,274.00  

 

 

ตารางที่ 15  แสดงรายรับงานจําหนายน้ําด่ืม ในระยะเวลา 2 ป 
(หนวย : บาท) 

ป พ.ศ. 
รายรับ 

งานจําหนายน้าํดื่ม 
หมายเหต ุ

2545-2546 4,263,450.50  

2546-2547 4,317,274.00  

รวม 8,580,724.50  

เฉล่ีย/ป 4,290,362.25  

 

จากตารางที่ 13 , ตารางที่ 14 และ ตารางที่ 15  จะเห็นวารายรับจากงานจําหนายน้ํา 

ด่ืม ในแตปไมแตกตางกัน  เมื่อนํามาวิเคราะหหารายรับเฉลี่ยจากงานจําหนายน้ําด่ืม จะพบวามี

รายรับเฉล่ียจากงานจําหนายน้ําด่ืม /ป  เปนเงิน  4,290,362.25  บาท  และจากรายรับจําหนายน้ํา

DPU



ด่ืมที่ไดรับในระยะเวลา 2 ป  เปนเงิน  8,580,724.50  บาท  ซึ่งมาจากรายรับในป พ.ศ. 2545 - 

2546 เปนเงิน  4,263,450.50 บาท  กับรายรับในป พ.ศ. 2546 - 2547  เปนเงิน  4,317,274.00 

บาท  โดยในป พ.ศ. 2546 - 2547 มีรายรับเพิ่มข้ึนจาก ในป พ.ศ. 2545 - 2547  รอยละ 1.25  
 

1.3 รายรับรวมศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

จากตารางแสดงรายรับงานบริหารรานคายอย และตารางแสดงหารายรับงานจําหนาย 

น้ําด่ืม ในระยะเวลา 2 ปขางตน  สามารถนํามารวมเปนรายรับรวมของศูนยอาหารมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย เปนเงิน  13,900,319.00  บาท   โดยแยกเปนรายรับรวม ระหวางป พ.ศ 2545-

2546 เปนเงิน  6,842,400.50 บาท  และ รายรับรวม ระหวางป พ.ศ 2546-2547  เปนเงิน  

7,057,918.50 บาท สามารถแยกแสดงในแตละป  ตามตารางที่ 16 , ตารางที่ 17 และ ตารางที่ 18 

 
ตารางที่ 16  แสดงรายรับรวมของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   ป พ.ศ 2545-2546
        (หนวย : บาท) 

เดือน / ป 

 

รายรับ   
งานบริหารรานคายอย 

 

รายรับ   
งานจําหนายน้าํดื่ม 

รายรับรวม 

พฤศจิกายน 45 239,744.50 387,595.00 627,339.50 

ธันวาคม 45 229,051.50 296,046.00 525,097.50 

มกราคม 46 220,934.50 390,550.00 611,484.50 

กุมภาพันธ 46 243,884.50 301,168.00 545,052.50 

มีนาคม 46 141,538.00 197,635.00 339,173.00 

เมษายน 46 236,154.00 280,438.50 516,592.50 

พฤษภาคม 46 131,099.75 215,788.00 346,887.75 

มิถุนายน 46 243,456.50 618,163.00 861,619.50 

กรกฎาคม 46 252,538.25 474,436.00 726,974.25 

สิงหาคม 46 246,526.00 464,030.00 710,556.00 

กันยายน 46 256,584.25 409,323.00 665,907.25 

ตุลาคม 46 137,438.25 228,278.00 365,716.25 
 

รวม 2,578,950.00 4,263,450.50 6,842,400.50 

 
 
 

DPU



ตารางที่ 17  แสดงรายรับรวมของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ป พ.ศ 2546-2547
        (หนวย : บาท) 

เดือน / ป 

 

รายรับ จาก  
งานบริหารรานคายอย 

 

รายรับ จาก  
งานจําหนายน้าํดื่ม 

รายรับรวม 

พฤศจิกายน 46 254,416.50 470,943.00 725,359.50 

ธันวาคม 46 254,417.50 344,736.00 599,153.50 

มกราคม 47 255,106.75 379,271.00 634,377.75 

กุมภาพันธ 47 245,883.00 308,745.00 554,628.00 

มีนาคม 47 142,963.75 207,107.00 350,070.75 

เมษายน 47 251,985.00 277,283.00 529,268.00 

พฤษภาคม 47 146,584.50 163,091.00 309,675.50 

มิถุนายน 47 250,255.50 583,736.00 833,991.50 

กรกฎาคม 47 263,111.75 567,805.00 830,916.75 

สิงหาคม 47 266,463.00 415,950.00 682,413.00 

กันยายน 47 258,888.00 382,999.00 641,887.00 

ตุลาคม 47 150,569.25 215,608.00 366,177.25 
 

รวม 2,740,644.50 4,317,274.00 7,057,918.50 

 

ตารางที่ 18  แสดงรายรับรวมของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ในระยะเวลา 2 ป 
(หนวย : บาท) 

ป พ.ศ. 

 

รายรับ  
งานบริหารรานคายอย 

 

รายรับ  
งานจําหนายน้าํดื่ม 

รายรับรวม 

2545-2546 2,578,950.00 4,263,450.50 6,842,400.50 

2546-2547 2,740,644.50 4,317,274.00 7,057,918.50 

รวม 5,319,594.50 8,580,724.50 13,900,319.00 

เฉล่ีย/ป 2,659,797.25 4,290,362.25 6,950,159.50 

 

จากตารางที่ 16 , ตารางที่ 17 และ ตารางที่ 18       เมื่อนํามาวิเคราะหหารายรับเฉล่ีย 

ของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในระยะเวลา 2 ปขางตน พบวามีรายรับรวมเฉล่ีย/ป

เปนเงิน  6,950,159.50 บาท  โดยแยกเปนรายรับเฉล่ียงานบริหารรานคายอย/ป  เปนเงิน

2,659,797.25 บาท กับ รายรับเฉล่ียงานจําหนายน้ําด่ืม/ป  เปนเงิน  4,290,362.25 บาท 

DPU



 โดยท่ีรายรับรวมของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยในระยะ 2 ป เปนเงิน 

13,900,319.00  บาท  มาจากป พ.ศ. 2545 - 2546  เปนจํานวนเงิน  6,842,400.50 บาท กับ ป 

พ.ศ. 2546 - 2547 เปนจํานวนเงิน  7,057,918.50  บาท  ซึ่งแสดงวาศูนยอาหารมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย  มีรายรับรวมในป พ.ศ. 2546 - 2547  เพิ่มข้ึน จากรายรับรวมในป พ.ศ.  2545 - 

2546 คิดเปนรอยละ  3.15  โดยในป พ.ศ. 2546 – 2547 รายรับบริหารรานคายอย และรายรับ

จําหนายน้ําด่ืม เพิ่มกวาในป พ.ศ. 2545 – 2546 คิดเปนรอยละ 6.30 และ 1.26  ตามลําดับ 

 

 อนึ่งสําหรับรายรับรวมในเดือน มีนาคม , พฤษภาคม และตุลาคม  จะเห็นวามีรายรับรวม

ตํ่ากวาในเดือนอ่ืน ๆ  เนื่องจากมีการลดคาเชาพื้นที่รานคายอยตามที่กลาวมาแลวกับจํานวนวัน

บริการตํ่ากวาเดือนอ่ืน ๆ  จึงสงผลใหรายรับงานจําหนายน้ําด่ืมนอยลงตามไปดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



2.ตนทุนรวม (Total Cost) 
 

เปนการวิเคราะหหาตนทุนรวม(Total Cost) ที่เปน ตนทุนแจงชัด (Explicit Cost) กับ 

ตนทุนไมแจงชัด (Implicit Cost) โดยจําแนกออกเปน ตนทุนคงที่ (Fixed Cost) และ ตนทุนผันแปร 

(Variable Cost) ในการดําเนินงานศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ในระยะเวลา 2 ป

ขางตน ดังนี้ 

 
2.1 ตนทุนงานบริหารรานยอย : หนวยงานงานศูนยอาหาร 
 

• ตนทุนแจงชดั  
 

พบวาไดมีการบันทึกบัญชีรายจายแยกรายการคาใชจายดําเนินงาน ในหมวดวัสดุ

แมบาน (คาน้ํายาทําความสะอาด และวัสดุทําความสะอาดอ่ืนๆ เปนตน) , หมวดวัสดุโฆษณา , 

หมวดวัสดุบริหาร  , หมวดวัสดุซอมบํารุง , หมวดคาใชจายรานอาหาร–ศูนยอาหาร(คาจาง

พนักงานทําความสะอาด และเงินเดือนผูจัดการ) , หมวดคาใชจายรักษาความสะอาด - ศูนย

อาหาร (คาจางพนักงานทําความสะอาด)  ของหนวยงานศูนยอาหาร DPU อยูในฝายอาคาร

สถานที่และยานพาหนะ  โดยในหมวดวัสดุแมบานในเดือนพฤศจิกายน 45 ไดรวมคาใชจายถวย

ชาม ดวย 

 

ทําใหมีรายการคาใชจายที่ลงบัญชีอยางแจงชัดของงานบริหารรรานคายอย ใน

ระยะเวลา 2 ปขางตน  เปนตนทุนแจงชัด  จํานวนเงิน  2,319,468.92  บาท โดยจําแนกเปนตนทุน

คงที่  110,000.00 บาท , กับ ตนทุนผันแปร  2,209,468.92  บาท โดยสามารถแยกแสดงในแตละ

ป  ตามตารางที่ 19  , ตารางที่ 20  , ตารางที่ 21, ตารางที่ 22 และตารางที่ 23 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



ตารางที่ 19   แสดงรายการคาใชจายที่แจงชัดงานบริหารรานคายอย  ป พ.ศ 2545-2546 
(หนวย : บาท) 

 

รายการคาใชจาย 
 

 

ตนทุนคงที ่
 

ตนทุนผนัแปร 
 

คาวัสดุพนักงานทําความสะอาด - 291,339.65 

คาวัสดุบริหาร และวัสดุโฆษณา - 2,122.80 

คาวัสดุซอมบํารุง - 6,344.00 

คาจางพนักงานทําความสะอาด - 834,426.90 

เงินเดือนผูจัดการ 110,000.00 - 

รวม 110,000.00 1,134,233.35 

ตนทุนแจงชัด 1,244,233.35 

 

 

ตารางที่ 20   แสดงตนทุนแจงชัดงานบริหารรานคายอย  ป พ.ศ 2545-2546 
(หนวย : บาท) 

เดือน / ป ตนทุนคงที ่
 

ตนทุนผนัแปร 
 

ตนทุนแจงชัด 

พฤศจิกายน 45 20,000.00 200,536.56 220,536.56 

ธันวาคม 45 20,000.00 73,391.90 93,391.90 

มกราคม 46 20,000.00 119,952.00 139,952.00 

กุมภาพันธ 46 20,000.00 80,335.00 100,335.00 

มีนาคม 46 10,000.00 84,246.50 94,246.50 

เมษายน 46 10,000.00 70,162.90 80,162.90 

พฤษภาคม 46 10,000.00 74,479.38 84,479.38 

มิถุนายน 46 - 113,228.70 113,228.70 

กรกฎาคม 46 - 84,356.00 84,356.00 

สิงหาคม 46 - 103,729.11 103,729.11 

กันยายน 46 - 76,610.50 76,610.50 

ตุลาคม 46 - 53,204.80 53,204.80 
 

รวม 110,000.00 1,134,233.35 1,244,233.35 

 
 

DPU



ตารางที่ 21   แสดงคาใชจายที่แจงชัดงานบริหารรานคายอย ระหวาง ป พ.ศ 2546-2547 
(หนวย : บาท) 

 

รายการคาใชจาย 
 

 

ตนทุนคงที ่
 

ตนทุนผนัแปร 
 

คาวัสดุพนักงานทําความสะอาด - 179,851.12 

คาวัสดุบริหาร และวัสดุโฆษณา - 1,343.93 

คาวัสดุซอมบํารุง - 4,585.52 

คาจางพนักงานทําความสะอาด - 889,455.00 

เงินเดือนผูจัดการ - - 

รวม - 1,075,235.57 

ตนทุนแจงชัด 1,075,235.57 

 

 

ตารางที่ 22   แสดงตนทุนแจงชัดงานบริหารรานคายอย ระหวาง ป พ.ศ 2546-2547 
(หนวย : บาท) 

เดือน / ป ตนทุนคงที ่
 

ตนทุนผนัแปร 
 

ตนทุนแจงชัด 

พฤศจิกายน 46 - 89,436.99 89,436.99 

ธันวาคม 46 - 78,836.35 78,836.35 

มกราคม 47 - 101,028.15 101,028.15 

กุมภาพันธ 47 - 85,592.95 85,592.95 

มีนาคม 47 - 75,223.25 75,223.25 

เมษายน 47 - 88,301.70 88,301.70 

พฤษภาคม 47 - 66,554.40 66,554.40 

มิถุนายน 47 - 92,112.00 92,112.00 

กรกฎาคม 47 - 105,350.10 105,350.10 

สิงหาคม 47 - 92,926.20 92,926.20 

กันยายน 47 - 101,412.96 101,412.96 

ตุลาคม 47 - 98,460.52 98,460.52 
 

รวม - 1,075,235.57 1,075,235.57 

 
 

DPU



ตารางที่ 23   แสดงตนทุนแจงชัดงานบริหารรานคายอย ในระยะเวลา 2 ป 
(หนวย : บาท) 

ป พ.ศ. ตนทุนคงที ่
 

ตนทุนผนัแปร 
 

ตนทุนแจงชัด 

2545-2546 110,000.00 1,134,233.35 1,244,233.35 

2546-2547                       -    1,075,235.57              1,075,235.57  

รวม 110,000.00 2,209,468.92 2,319,468.92 

 

 จากตารางขางตน จะเห็นวา งานบริหารรานคายอยมีตนทุนแจงชัด ในระยะเวลา 2 ป เปน

เงิน 2,319,468.92บาท โดยแยกเปนตนทุนแจงชัด ระหวางป พ.ศ. 2545-2546 เปนเงิน 

1,244,233.35 บาท กับ ตนทุนแจงชัด ระหวางป พ.ศ. 2546-2547 เปนเงิน 1,075,235.57 บาท   

   

 ซึ่งตนทุนแจงชัดงานบริหารรานคายอย สวนใหญจะเปน ตนทุนผันแปร  โดยคิดเปน รอย

ละ 95.25 ของตนทุนแจงชัด หรือเปนเงิน 2,209,468.92 บาท ของตนทุนแจงชัด  2,319,468.92 

บาท  และจากจํานวนเงิน 2,209,468.92 บาท ที่เปนตนทุนผันแปร จะเปนคาจางแมบานทําความ

สะอาด 1,723,881.90 บาท หรือ รอยละ 78.02  ของตนทุนผันแปร   โดยที่เงินเดือนผูจัดการ ไดมี

ยกเลิกการวาจางต้ังแตเดือนมิถุนายน 2546 เปนตนไป  จึงทําใหในป พ.ศ. 2546 - 2547 ไม

ปรากฏตนทุนคงที่   

 

• ตนทุนไมแจงชัด  
 

- ดอกเบ้ียคาเสียโอกาสนําเงินมาลงทุนเริ่มแรก 
พบวาในชวงการลงทุนเร่ิมแรกมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยไดนําเงินของมหาวิทยาลยัฯ

มาลงทุนเร่ิมแรก เปนเงิน 4,447,428.03 บาท เปนอุปกรณเคร่ืองมือ และคาปรับปรุงภายในศูนย

อาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ตามที่มีการบันทึกบัญชีรวมอยูในหมวดครุภัณฑฝายอาคาร

สถานที่และยานพาหนะ  กับหมวดคาซอมแซมอาคารฝายชางและซอมบํารุง  

ทําใหเกิดคาตนทุนคาเสียโอกาส(Opportunity  Cost) นําจํานวนเงินขางตน ไปใชใน

การดําเนินกิจการอยางอ่ืน หากกําหนดใหอัตราดอกเบ้ียรอยละ 2 ตอป ทําใหทางมหาวิทยาลัย

DPU



ธุรกิจบัณฑิตย ตองเสียรายไดดอกเบ้ีย เปนเงิน  88,948.56 บาท   ตามภาคผนวก ผนวก ข. แสดง

การประเมินหาตนทุนคาเสียโอกาสนําเงินมาลงทุนเร่ิมแรก งานบริหารรานคายอย 
-   รายการคาใชจายที่ไมไดบันทึกบัญชี 
ประกอบดวย   คาไฟฟาและคาน้ําประปาที่เรียกเก็บจากรานคา , คาไฟฟาหองทํางาน

ของหนวยศูนยอาหาร , คาไฟฟาหองลางจาน , คาน้ําประปาหองลางจาน , คาโทรศัพทหองทํางาน

ของหนวยศูนยอาหาร ไดมีการบันทึกเฉพาะบัญชีรายรับแยกรายการในหมวดชดเชยคาไฟฟา 

หมวดชดเชยคาน้ําประปา หมวดชดเชยคาโทรศัพท  อยูในฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  

ไมไดมีการบันทึกบัญชีรายจาย วาเปนคาใชจายดําเนินงานของหนวยงานศูนยอาหาร DPU 

ซึ่งรายการดังกลาว จะตองนํามาประเมินเปนตนทุนในการดําเนินงานบริหารรานคา

ยอย ของหนวยงานศูนยอาการ DPU  เพราะวาตองนํารายไดที่เรียกเก็บไปจายใหกับองคกร/

บริษัทผูผลิตตอไป ตามที่กลาวมาแลวในบทที่ 3  ทําใหจําเปนตองใชวิธีการประเมิน ภายใต

สมมุติฐานวา รายไดในหมวดชดเชยที่เรียกเก็บขางตน นําไปเปน คาใชจายในการดําเนินที่ตอง

จาย  เทากันพอดี ตามภาคผนวก ผนวก ค. แสดงการประเมินหาคาสาธารณูปโภคที่ไมไดบันทึก

บัญชี งานบริหารรานคายอย 

 
-  รายการคาใชจายที่เปนรายการแอบแฝง 
ประกอบดวย  คาไฟฟาบริเวณที่รับประทานอาหาร    ซึ่งไมมีการบันทึกบัญชีแยกราย 

การออกมา เปนของหนวยงานศูนยอาหาร DPU เปนเปนคาใชจายรวมอยูในคาไฟฟาสวนกลาง

มิเตอรไฟฟาอาคารสํานักอธิการบดี   ทําใหจําเปนตองใชวิธีการประเมินหาคาไฟฟาบริเวณที่

รับประทานอาหาร และไดทําการประเมินตามภาคผนวก ผนวก ง. แสดงการประเมินหาคาไฟฟา

บริเวณที่นั่งรับประทานอาหารสวนกลางงานบริหารรานคายอย  

 

และคาเส่ือมราคาเคร่ืองมือ อุปกรณ  ไดแก เคร่ืองลางจาน ภาชนะใสอาหาร รถเข็น

ภาชนะ ที่นั่งรับประทานอาหารที่เพิ่มเติม เปนตน ก็ไมไดบันทึกบัญชีครุภัณฑแยกรายการในนาม

หนวยงานศูนยอาหาร DPU ไดบันทึกรวมอยูในฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เปนจํานวนเงิน 

854,114.20 บาท   รวมถึงคาปรับปรุงพื้นที่ขายรานคายอย ไดมีการกอสรางทรัพยสินติดกับตัว

อาคารชั้นลางเพิ่มเติม เปนจํานวนเงิน 3,593,313.83 บาท ถือเปนการลงทุนทําใหทรัพยสินเพิ่มข้ึน 

ทําใหจําเปนตองใชวิธีประเมินหาคาเส่ือมราคาเคร่ืองมือ อุปกรณ  และไดทําการประเมิน ตาม

ภาคผนวก ผนวก จ. แสดงคาเส่ือมราคาเคร่ืองมือ อุปกรณ 

 

DPU



สวนเงินเดือนบุคลากรประจํา ไมไดบันทึกบัญชีแยกรายการในนามหนวยงานศูนย

อาหาร DPU ไดมีการบันทึกบัญชีรวมอยูในฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  ทําใหจําเปนตอง

นําคาเงินเดือนบุคลากรของหนวยงานศูนยอาหาร DPU มาเปนตนทุนในดําเนินงาน  และใน

ประเมินนี้ไดใชเงินเดือนบุคลากรตามโครงสรางบุคลากรทั้ง 2 คนเต็มจํานวน ทั้งเพื่อสวนหนึ่งจะ

เปนทดแทนเงินเดือนผูอํานวยการฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  ซึ่งถึงแมนวาจะดูแลบริหาร

ในเชิงนโยบาย   

 

ฉะนั้นจากรายละเอียดขางตน ทําใหมีรายการคาใชจายไมแจงชัดของงานบริหาร

จัดการรานคายอย ในระยะเวลา 2 ปขางตน  เปนตนทุนไมแจงชัด จํานวนเงิน  2,258,251.70 บาท 

โดยแยกเปน ตนทุนคงท่ี  1,391,892.20 บาท , และ ตนทุนผันแปร 866,359.50 บาท  โดย

สามารถแยกแสดงในแตละป     ตามตารางที่ 24  , ตารางที่ 25 , ตารางที่ 26  , ตารางที่ 27    และ 

ตารางที่ 28 

 

ตารางที่ 24   แสดงคาใชจายไมแจงชัดงานบริหารรานคายอย  ป พ.ศ 2545-2546 
(หนวย : บาท) 

 

รายการคาใชจาย 
 

 

ตนทุนคงที ่
 

ตนทุนผนัแปร 
 

ตนทุนไมแจงชัด 

ดอกเบ้ียคาเสียโอกาสนําเงินมาลงทุนเร่ิมแรก 88,948.56 - 88,948.56 

คาไฟฟารานคายอย - 227,257.00 227,257.00 

คาน้ําประปารานคายอย - 51,693.00 51,693.00 

คาไฟฟาหองทํางาน           16,178.00  - 16,178.00 

คาโทรศัพทหองทํางาน             6,239.14  - 6,239.14 

คาไฟฟา เคร่ืองดูดควัน - 23,788.00 23,788.00 

คาไฟฟาหองลางจาน - 136,010.00 136,010.00 

คาน้ําประปาหองลางจาน - 19,101.25 19,101.25 

คาไฟฟาบริเวณท่ีนั่งรับประทานอาหาร 55,061.37 - 55,061.37 

คาเส่ือมราคาเคร่ืองมือ อุปกรณ      350,488.56  -      350,488.56  

เงินเดือนบุคลากรประจํา 246,840.00  - 246,840.00  

รวม 763,755.63 457,849.25 1,221,604.88 

 
 

DPU



ตารางที่ 25  แสดงตนทุนไมแจงชัดงานบริหารรานคายอย  ป พ.ศ 2545-2546 
(หนวย : บาท) 

เดือน / ป ตนทุนคงที ่
 

ตนทุนผนัแปร 
 

ตนทุนไมแจงชัด 

พฤศจิกายน 45 56,848.24 36,278.75 93,126.99 

ธันวาคม 45 57,175.47 37,159.75 94,335.22 

มกราคม 46 58,154.52  38,622.25 96,776.77 

กุมภาพันธ 46 57,698.13 47,317.00 105,010.13 

มีนาคม 46 56,928.85  35,312.00 91,240.85 

เมษายน 46           57,616.60  28,921.50 86,538.10 

พฤษภาคม 46 56,253.60 26,908.75 83,162.35 

มิถุนายน 46 73,426.99 47,790.25 121,217.24 

กรกฎาคม 46 73,313.76  43,801.25 117,115.01 

สิงหาคม 46           73,263.75  44,200.50 117,464.25 

กันยายน 46 73,111.87 46,343.00 119,454.87 

ตุลาคม 46 70,968.85  25,194.25 96,163.10 
 

รวม 763,755.63 457,849.25 1,221,460.88 
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ตารางที่ 26   แสดงคาใชจายไมแจงงานบริหารรานคายอย  ป พ.ศ 2546-2547 
(หนวย : บาท) 

 

รายการคาใชจาย 
 

 

ตนทุนคงที ่
 

ตนทุนผนัแปร 
 

ตนทุนไมแจงชัด 

ดอกเบ้ียคาเสียโอกาสนําเงินมาลงทุนเร่ิมแรก 88,948.56 - 88,948.56 

คาไฟฟารานคายอย - 191,444.00 191,444.00 

คาน้ําประปารานคายอย - 62,200.50 62,200.50 

คาไฟฟาหองทํางาน 15,988.00 - 15,988.00 

คาโทรศัพทหองทํางาน 2,561.58 - 2,561.58 

คาไฟฟา เคร่ืองดูดควัน - 22,632.00 22,632.00 

คาไฟฟาหองลางจาน - 116,072.00 116,072.00 

คาน้ําประปาหองลางจาน - 16,161.75 16,161.75 

คาไฟฟาบริเวณท่ีนั่งรับประทานอาหาร 55,061.37 - 55,061.37 

คาเส่ือมราคาเคร่ืองมือ อุปกรณ 350,488.56 - 350,488.56 

เงินเดือนบุคลากรประจํา 372,420.00 - 372,420.00 

รวม 885,468.07 408,510.25 1,293,978.32 
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ตารางที่ 27   แสดงตนทุนไมแจงชัดงานบริหารรานคายอย  ป พ.ศ 2546-2547 
(หนวย : บาท) 

เดือน / ป ตนทุนคงที ่
 

ตนทุนผนัแปร 
 

ตนทุนไมแจงชัด 

พฤศจิกายน 46 72,670.74 38,870.75 111,541.49 

ธันวาคม 46 72,460.11 39,169.50 111,629.61 

มกราคม 47 72,617.50 36,444.00 109,061.50 

กุมภาพันธ 47 72,218.74 33,450.25 105,668.99 

มีนาคม 47 70,684.61 31,371.75 102,056.36 

เมษายน 47 72,745.25 27,057.25 99,802.50 

พฤษภาคม 47 71,056.61 27,945.00 99,001.61 

มิถุนายน 47 76,700.27 31,475.25 108,175.52 

กรกฎาคม 47 76,618.74 41,896.75 118,515.49 

สิงหาคม 47 76,421.45 39,375.75 115,797.20 

กันยายน 47 76,681.44 31,220.50 107,901.94 

ตุลาคม 47 74,592.61 30,233.50 104,826.11 
 

รวม 885,468.07 408,510.25 1,293,978.32 

 
 

ตารางที่ 28   แสดงตนทุนไมแจงชัดงานบริหารรานคายอย ในระยะเวลา 2 ป 
(หนวย : บาท) 

ป พ.ศ. ตนทุนคงที ่
 

ตนทุนผนัแปร 
 

ตนทุนไมแจงชัด 

2545-25746 763,755.63 457,849.25 1,221,604.88 

2546-2547 885,468.07 408,510.25 1,293,978.32 

รวม 1,649,223.70 866,359.50 2,515,583.20 

 

จากตารางขางตน จะเห็นวางานบริหารรานคายอย มีตนทุนไมแจงชัด   ในระยะเวลา 2 

ป เปนเงิน 2,515,583.20บาท โดยแยกเปนตนทุนไมแจงชัด ในป พ.ศ. 2545-2546 เปนเงิน 

1,221,604.88 บาท กับ ตนทุนไมแจงชัด ในป พ.ศ. 2546-2547 เปนเงิน 1,293,978.32 บาท  โดย

ในป พ.ศ. 2546 - 2547 ตนทุนไมแจงชัดมากกวาในป พ.ศ. 2545 - 2546 คิดเปนรอยละ  5.59  

DPU



 และตนทุนไมแจงชัดงานบริหารรานคายอย สามารถจําแนกเปน  ตนทุนคงที่ เปนจํานวน

เงิน 1,649,223.70 บาท กับ ตนทุนผันแปร เปนจํานวนเงิน  866,359.50 บาท   

 

• ตนทุนทั้งหมดงานบริหารรานคายอย : หนวยงานศูนยอาหาร DPU 

 

จากตารางแสดงตนทุนแจงชัดงานบริหารรานคายอย และตารางแสดงตนทุนไมแจงชัด 

งานบริหารรานคายอย ในระยะเวลา 2 ปขางตน  สามารถนํามารวมเปนตนทุนทั้งหมดที่ใช

ดําเนินงานบริหารรานคายอย เปนเงิน  4,577,720.62   บาท   โดยแยกเปนตนทุนทั้งหมด ในป 

พ.ศ 2545 - 2546 เปน    2,393,887.48 บาท  และ  ในป พ.ศ 2546-2547  เปนเงิน    

2,183,833.14 บาท สามารถแยกแสดงในแตละป  ตามตารางที่ 29 , ตารางที่ 30 และ ตารางที่ 31 

ตารางที่ 29  แสดงตนทุนทั้งหมดงานบริหารรานคายอย   ป พ.ศ 2545-2546  

       (หนวย : บาท) 

เดือน / ป 
 

ตนทุนแจงชัด ตนทุนไมแจงชัด ตนทุนทัง้หมด 

พฤศจิกายน 45 220,536.56 93,126.99 313,663.55 

ธันวาคม 45 93,391.90 94,335.22 187,727.12 

มกราคม 46 139,952.00 96,776.77 236,728.77 

กุมภาพันธ 46 100,335.00 105,010.13 205,345.13 

มีนาคม 46 94,246.50 91,240.85 185,487.35 

เมษายน 46 80,162.90 86,538.10 166,701.00 

พฤษภาคม 46 84,479.38 83,162.35 167,641.73 

มิถุนายน 46 113,228.70 121,217.24 234,445.94 

กรกฎาคม 46 84,356.00 117,115.01 201,471.01 

สิงหาคม 46 103,729.11 117,464.25 221,193.36 

กันยายน 46 76,610.50 119,454.87 196,065.37 

ตุลาคม 46 53,204.80 96,163.10 149,367.90 
 

รวม 1,244,233.35 1,221,604.88 2,465,838.23 

 
 
 
 

DPU



ตารางที่ 30  แสดงตนทุนทั้งหมดงานบริหารรานคายอย   ป พ.ศ 2546-2547  

       (หนวย : บาท) 

เดือน / ป 
 

ตนทุนแจงชัด ตนทุนไมแจงชัด ตนทุนทัง้หมด 

พฤศจิกายน 46 89,436.99 111,541.49 200,978.48 

ธันวาคม 46 78,836.35 111,629.61 190,465.96 

มกราคม 47 101,028.15 109,061.50 210,089.65 

กุมภาพันธ 47 85,592.95 105,668.99 191,261.94 

มีนาคม 47 75,223.25 102,056.36 177,279.61 

เมษายน 47 88,301.70 99,802.50 188,104.20 

พฤษภาคม 47 66,554.40 99,001.61 165,556.01 

มิถุนายน 47 92,112.00 108,175.52 200,287.52 

กรกฎาคม 47 105,350.10 118,515.49 223,865.59 

สิงหาคม 47 92,926.20 115,797.20 208,723.40 

กันยายน 47 101,412.96 107,901.94 209,314.90 

ตุลาคม 47 98,460.52 104,826.11 203,286.63 
 

รวม 1,075,235.57 1,293,978.32 2,369,213.89 

 
 

ตารางที่ 31   แสดงตนทุนทั้งหมดงานบริหารรานคายอย ในระยะเวลา 2 ป 
(หนวย : บาท) 

ป พ.ศ. 
ตนทุนแจงชัด 

 

ตนทุนไมแจงชัด   
 ตนทุนทัง้หมด 

ตนทนุคงที ่ ตนผันแปร ตนทนุคงที ่ ตนผันแปร 

2545-2546 110,000.00 1,134,233.35 763,755.63 457,849.25 2,465,838.23 

2546-2547 0.00 1,075,235.57 885,468.07 408,510.25 2,369,213.89 

รวม 110,000.00 2,209,468.92 1,649,223.70 866,359.50 4,835,052.12 

รวม 2,319,468.92 2,515,583.20 4,835,052.12 

 

 

DPU



จากตารางขางตน จะเห็นวามีตนทุนทั้งหมดงานบริหารรานคายอย  ในระยะเวลา 2 ป 

เปนเงิน 4,835,052.12 บาท โดยแยกเปนตนทุนทั้งหมด ในป พ.ศ. 2545-2546 เปนเงิน 

2,465,838.23 บาท กับ ตนทุนทั้งหมด  ในป พ.ศ. 2546-2547 เปนเงิน  2,369,213.89 บาท  หรือ

ในป พ.ศ. 2546 - 2547 ตนทุนทั้งหมดนอยกวาในป พ.ศ. 2545 - 2546  คิดเปนรอยละ  4.08 

  

และจากตนทุนทั้งหมดงานบริหารรานคายอย สามารถจําแนกเปนตนทุนชัดแจง เปน

จํานวนเงิน  2,319,468.92 บาท กับ ตนทุนไมแจงชัด  เปนจํานวนเงิน   2,515,583.20  บาท ซึ่ง

แสดงวาจากตนทุนทั้งหมด  คิดเปนรอยละ  47.97 และ รอยละ 52.03 ตามลําดับ 
 

และหากจําแนกเปนตนทุนคงที่ และตนทุนผันแปร จะเปนจํานวนเงิน  1,759,223.70 

บาท  และจํานวนเงิน  3,075,828.42 บาท ตามลําดับ ซึ่งแสดงวาจากตนทุนทั้งหมด  คิดเปน

ตนทุนคงที่ รอยละ  36.38 และ ตนทุนผันแปร รอยละ 63.62  
 

2.2 ตนทุนงานจําหนายน้ําด่ืม : หนวยงานรานน้ํา DPU  
 

• ตนทุนแจงชดั  
 

พบวามีรายการคาใชจายที่เปนตนทุนแจงชัดจากงานจําหนายน้ําด่ืม ในระยะเวลา 2 ป

ขางตน  เปนจํานวนเงิน  6,332,122.33 บาท โดยแยกเปนตนทุนคงที่   853,930.00 บาท , และ 

ตนทุนผันแปร  5,478,192.33 บาท      โดยสามารถแยกแสดงในแตละป    ตามตารางที่ 32 , 

ตารางที่ 33  ,  ตารางที่ 34  , ตารางที่ 35  และ ตารางที่ 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



ตารางที่ 32   แสดงคาใชจายที่แจงชัดงานจําหนายน้ําด่ืม  ป พ.ศ 2545-2546 
(หนวย : บาท) 

 

ตนทุนแจงชัด 
 

 

ตนทุนคงที ่
 

ตนทุนผนัแปร 
 

ตนทุนแจงชัด 

ตนทุนสินคา - 2,424,132.25 2,424,132.25 

เงินเดือนบุคลากรประจํา 261,150.00 - 261,150.00 

คาจางพนักงานขาย - 138,255.00 138,522.00 

คาไฟฟา - 56,040.00 56,040.00 

คาน้ําประปา - 1,075.00 1,075.00 

คาเชาพื้นที่ 144,000.00 - 144,000.00 

คาใชสอยอื่นๆ - 3,359.22 3,359.22 

รวม 405,150.00 2,622,861.47 3,028,011.47 

 

ตารางที่ 33   แสดงตนทุนแจงชัดงานจําหนายน้ําด่ืม  ป พ.ศ 2545-2546 
(หนวย : บาท) 

เดือน / ป ตนทุนคงที ่
 

ตนทุนผนัแปร 
 

ตนทุนแจงชัด 

พฤศจิกายน 45 12,000.00 240,066.16 252,066.16 

ธันวาคม 45 35,200.00 246,628.16 281,828.16 

มกราคม 46 35,200.00 186,902.48 222,102.48 

กุมภาพันธ 46 35,200.00 164,746.27 199,946.27 

มีนาคม 46 35,200.00 149,065.85 184,265.85 

เมษายน 46 35,200.00 164,381.79 199,581.79 

พฤษภาคม 46 35,200.00 158,544.80 193,744.80 

มิถุนายน 46 36,390.00 330,932.93 367,322.93 

กรกฎาคม 46 36,390.00 240,394.24 276,784.24 

สิงหาคม 46 36,390.00 207,567.08 243,957.08 

กันยายน 46 36,390.00 297,210.82 333,600.82 

ตุลาคม 46 36,390.00 236,420.89 272,810.89 
 

รวม 405,150.00 2,622,861.47 3,028,011.47 

 
 
 

DPU



ตารางที่ 34   แสดงคาใชจายที่แจงชัดงานจําหนายน้ําด่ืม ป พ.ศ 2546-2547 
(หนวย : บาท) 

 

ตนทุนแจงชัด 
 

 

ตนทุนคงที ่
 

ตนทุนผนัแปร 
 

ตนทุนแจงชัด 

ตนทุนสินคา - 2,589,335.95 2,589,335.95 

เงินเดือนบุคลากรประจํา 304,780.00 - 304,780.00 

คาจางพนักงานขาย - 206,163.00 206,163.00 

คาไฟฟา - 43,712.00 43,712.00 

คาน้ําประปา - 1,242.75 1,242.75 

คาเชาพื้นที่ 144,000.00 - 144,000.00 

คาใชสอยอื่นๆ - 15,417.16 15,417.16 

รวม 448,780.00 2,855,330.86 3,304,110.86 

 

ตารางที่ 35   แสดงตนทุนแจงชัดงานจําหนายน้ําด่ืม  ป พ.ศ 2546-2547 
(หนวย : บาท) 

เดือน / ป ตนทุนคงที ่
 

ตนทุนผนัแปร 
 

ตนทุนแจงชัด 

พฤศจิกายน 46 36,390.00 190,655.26 227,045.26 

ธันวาคม 46 36,390.00 131,168.49 167,558.49 

มกราคม 47 36,390.00 241,516.34 277,906.34 

กุมภาพันธ 47 36,390.00 202,762.99 239,152.99 

มีนาคม 47 36,390.00 230,144.94 266,534.94 

เมษายน 47 36,390.00 188,230.57 224,620.57 

พฤษภาคม 47 36,390.00 91,340.39 127,730.39 

มิถุนายน 47 38,810.00 467,929.02 506,739.02 

กรกฎาคม 47 38,810.00 366,285.11 405,095.11 

สิงหาคม 47 38,810.00 309,322.40 348,132.40 

กันยายน 47 38,810.00 272,819.88 311,629.88 

ตุลาคม 47 38,810.00 163,155.47 201,965.47 
 

รวม 448,780.00 2,855,330.86 3,304,110.86 

 
 
 

DPU



ตารางที่ 36   แสดงตนทุนแจงชัดงานจําหนายน้ําด่ืม ในระยะเวลา 2 ป 
(หนวย : บาท) 

ป พ.ศ. ตนทุนคงที ่
 

ตนทุนผนัแปร 
 

ตนทุนแจงชัด 

2545-2546 405,150.00 2,622,861.47 3,028,011.47 

2546-2547 448,780.00 2,855,330.86 3,304,110.86 

รวม 853,930.00 5,478,192.33 6,332,122.33 

 
 จากตารางขางตน จะเห็นวางานบริหารน้ําด่ืม มีตนทุนแจงชัด ในระยะเวลา 2 ป เปนเงิน 

6,332,122.23 บาท โดยแยกเปนตนทุนแจงชัด  ในป  พ.ศ. 2545-2546 เปนเงิน 3,028,011.47 

บาท กับ ตนทุนแจงชัด  ในป  พ.ศ.  2546-2547 เปนเงิน  3,304,110.86 บาท  โดยท่ีในป พ.ศ. 

2546 - 2547  ตนทุนแจงชัดจะเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2545 - 2546  คิดเปนรอยละ 8.36  

   

 จากตนทุนแจงชัดงานจําหนายน้ําด่ืม  ในระยะเวลา 2 ปขางตน  คิดเปน ตนทุนผันแปร

รอยละ  96.51   และตนทุนคงที่  รอยละ  13.49   ของตนทุนแจงชัด  และตนทุนผันแปร จํานวน

เงิน 5,478,192.33 บาท จะเปนตนทุนสินคา   5,013,468.20  บาท  หรือรอยละ  91.52 
   

• ตนทุนไมแจงชัด  
 

พบวาใน มีเฉพาะหมวดเงินเดือนบุคลากรประจํา เดือนพฤศจิกายน 2545 เทานั้น ที่ไมได

บันทึกบัญชีแยกรายการในนามหนวยงานรานน้ํา DPU ออกมา มีการบันทึกบัญชีรวมอยูในฝาย

อาคารสถานที่และยานพาหนะ   โดยสามารถแยกแสดงในแตละป    ตามตารางที่ 37   ตารางที่ 

38 , และ ตารางที่ 39 
 

 
 
 
 
 
 
 

DPU



ตารางที่ 37  แสดงคาใชจายไมแจงชัดงานจําหนายน้ําด่ืม  พ.ศ 2545-2546 
(หนวย : บาท) 

 

รายการคาใชจาย 
 

 

ตนทุนคงที ่
 

ตนทุนผนัแปร 
 

เงินเดือนบุคลากรประจํา 23,200.00 - 

รวม 23,200.00 - 

ตนทุนไมแจงชัด 23,200.00 

 
 
ตารางที่ 38   แสดงตนทุนไมแจงชัดงานจําหนายน้ําด่ืม  ป พ.ศ 2545-2546 

(หนวย : บาท) 

เดือน / ป ตนทุนคงที ่
 

ตนทุนผนัแปร 
 

ตนทุนไมแจงชัด 

พฤศจิกายน 45 23,200.00 - 23,200.00 
 

รวม 23,200.00 - 23,200.00 

 
 

ตารางที่ 39   แสดงตนทุนไมแจงชัดงานจําหนายน้ําด่ืม ในระยะเวลา 2 ป 
(หนวย : บาท) 

ป พ.ศ. ตนทุนคงที ่
 

ตนทุนผนัแปร 
 

ตนทุนไมแจงชัด 

2545-2546 23,200.00 - 23,200.00 

2546-2547 - - - 

รวม 23,200.00 - 23,200.00 

 
 จากตารางขางตน จะเห็นวาตนทุนไมชัดแจง ในระยะเวลา 2 ป เปนจํานวนเงิน  

23,200.00 บาท  และเฉพาะในป พ.ศ. 2545 - 2546  และที่เปนเงินเดือนบุคลากรประจํา เทานั้น   

 

 

 

DPU



• ตนทุนทั้งหมดงานจําหนายนํ้าด่ืม : หนวยงานรานน้ํา DPU 
จากตารางแสดงตนทุนแจงชัดงานจําหนายน้ําด่ืม    และตารางแสดงตนทุนไมแจงชัด 

งานจําหนายน้ําด่ืม ในระยะเวลา 2 ปขางตน  สามารถนํามารวมเปนตนทุนทั้งหมดที่ใชดําเนินงาน

งานจําหนายน้ําด่ืม เปนเงิน     6,355,322.33   บาท   โดยแยกเปนตนทุนทั้งหมด ระหวางป พ.ศ 

2545-2546 เปน   3,051,211.47    บาท  และ ตนทุนทั้งหมด ในป พ.ศ 2546-2547  เปนเงิน                         

3,034,110.86  บาท สามารถแยกแสดงในแตละป  ตามตารางที่ 40 , ตารางที่ 41และ ตารางที่ 42 

 
ตารางที่ 40  แสดงตนทุนทั้งหมดงานจําหนายน้ําด่ืม ป พ.ศ 2545-2546   

      (หนวย : บาท) 

เดือน / ป 
 

ตนทุนแจงชัด ตนทุนไมแจงชัด ตนทุนทัง้หมด 

พฤศจิกายน 45 252,066.16 23,200.00 275,266.16 

ธันวาคม 45 281,828.16 - 281,828.16 

มกราคม 46 222,102.48 - 222,102.48 

กุมภาพันธ 46 199,946.27 - 199,946.27 

มีนาคม 46 184,265.85 - 184,265.85 

เมษายน 46 199,581.79 - 199,581.79 

พฤษภาคม 46 193,744.80 - 193,744.80 

มิถุนายน 46 367,322.93 - 367,322.93 

กรกฎาคม 46 276,784.24 - 276,784.24 

สิงหาคม 46 243,957.08 - 243,957.08 

กันยายน 46 333,600.82 - 333,600.82 

ตุลาคม 46 272,810.89 - 272,810.89 
 

รวม 3,028,011.47 23,200.00 3,051,211.47 

 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



ตารางที่41  แสดงตนทุนทั้งหมดงานจําหนายน้ําด่ืม  ป พ.ศ 2546-2547   

      (หนวย : บาท) 

เดือน / ป 
 

ตนทุนแจงชัด ตนทุนไมแจงชัด ตนทุนทัง้หมด 

พฤศจิกายน 46 227,045.26 - 227,045.26 

ธันวาคม 46 167,558.49 - 167,558.49 

มกราคม 47 277,906.34 - 277,906.34 

กุมภาพันธ 47 239,152.99 - 239,152.99 

มีนาคม 47 266,534.94 - 266,534.94 

เมษายน 47 224,620.57 - 224,620.57 

พฤษภาคม 47 127,730.39 - 127,730.39 

มิถุนายน 47 506,739.02 - 506,739.02 

กรกฎาคม 47 405,095.11 - 405,095.11 

สิงหาคม 47  348,132.40 -  348,132.40 

กันยายน 47 311,629.88 - 311,629.88 

ตุลาคม 47 201,965.47 - 201,965.47 
 

รวม 3,304,110.86 - 3,304,110.86 

 

ตารางที่ 42   แสดงตนทุนทั้งหมดงานจําหนายน้ําด่ืม ในระยะเวลา 2 ป 
(หนวย : บาท) 

ป พ.ศ. 
ตนทุนแจงชัด 

 

ตนทุนไมแจงชัด   
 ตนทุนทัง้หมด 

ตนทนุคงที ่ ตนผันแปร ตนทนุคงที ่ ตนผันแปร 

2545-2546 405,150.00 2,622,861.47 23,200.00 - 3,051,211.47 

2546-2547 448,780.00 2,855,330.86 - - 3,304,110.86 

รวม 853,930.00 5,478,192.33 23,200.00 - 6,355,322.33 

รวม 6,332,122.33 23,200.00 6,355,322.33 

 

 จากตารางขางตน จะเห็นวามีตนทุนทั้งหมดของงานจําหนายน้ําด่ืม ในระยะเวลา 2 ป 

เปนเงิน 6,355,322.33 บาท  สวนใหญเกือบจะทั้งหมดเปนตนทุนแจงชัด เปนจํานวนเงิน 
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6,332,122.33  บาท  ที่เหลือเปนตนทุนไมแจงชัดเพียง  23,200.00  บาท  เทานั้น  โดยที่จําแนก

เปนตนทุนคงที่ และตนทุนผันแปร เปนเงิน 877,130.00 บาท และ 5,478,192.33 บาท ตามลําดับ  
 
2.3 ตนทุนรวมศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

จากตารางแสดง ตนทุนทั้งหมดจากงานบริหารรานคายอย    และ  ตารางแสดงตนทุน 

ทั้งหมดจากงานจําหนายน้ําดื่ม ในระยะเวลา 2 ปขางตน  สามารถนํามารวมเปนตนทุนรวมของ

ศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เปนเงิน  11,190,374.45  บาท   โดยแยกเปนตนทุนรวม 

ในป พ.ศ 2545-2546 เปนเงิน  5,517,049.70  บาท  และ ตนทุนรวม ใน พ.ศ 2546-2547  เปน

เงิน  5,673,324.75 บาท     ตามตารางที่ 43 , ตารางที่ 44 และ ตารางที่ 45 
 
ตารางที่ 43  แสดงตนทุนรวมของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ป พ.ศ 2545-2546 
       (หนวย : บาท) 

ป พ.ศ. 
ตนทุนแจงชัด ตนทุนไมแจงชัด 

ตนทุนรวม 
ตนทนุคงที ่ ตนผันแปร ตนทนุคงที ่ ตนผันแปร 

พฤศจิกายน 45 32,000.00 440,602.72 80,048.24 36,278.75 588,929.71 

ธันวาคม 45 55,200.00 320,020.06 57,175.47 37,159.75 469,555.28 

มกราคม 46 55,200.00 306,854.48 58,154.52 38,622.25 458,831.25 

กุมภาพันธ 46 55,200.00 245,081.27 57,693.13 47,317.00 405,291.40 

มีนาคม 46 45,200.00 233,312.35 55,928.85 35,312.00 369,753.20 

เมษายน 46 45,200.00 234,544.69 57,616.60 28,921.50 366,282.79 

พฤษภาคม 46 45,200.00 233,024.18 56,253.60 26,908.75 361,386.53 

มิถุนายน 46 36,390.00 444,161.63 73,426.99 47,790.25 601,768.87 

กรกฎาคม 46 36,390.00 324,750.24 73,313.76 43,801.25 478,255.25 

สิงหาคม 46 36,390.00 311,296.19 73,263.75 44,200.50 465,150.44 

กันยายน 46 36,390.00 373,821.32 73,111.87 46,343.00 529,666.19 

ตุลาคม 46 36,390.00 289,625.69 70,968.85 25,194.25 422,178.79 
 

รวม 515,150.00 3,757,094.82 786,955.63 457,849.25 5,517,049.70 
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ตารางที่ 44  แสดงตนทุนรวมของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ป พ.ศ 2546-2547 
       (หนวย : บาท) 

ป พ.ศ. 
ตนทุนแจงชัด ตนทุนไมแจงชัด 

ตนทุนรวม 
ตนทนุคงที ่ ตนผันแปร ตนทนุคงที ่ ตนผันแปร 

พฤศจิกายน 46 36,390.00 280,092.25 72,670.74 38,870.75 428,023.74 

ธันวาคม 46 36,390.00 210,004.84 72,460.11 39,169.50 358,024.45 

มกราคม 47 36,390.00 342,544.49 72,617.50 36,444.00 487,995.99 

กุมภาพันธ 47 36,390.00 288,355.94 72,218.74 33,450.25 430,414.93 

มีนาคม 47 36,390.00 305,368.19 70,684.61 31,371.75 443,814.55 

เมษายน 47 36,390.00 276,532.27 72,745.25 27,057.25 412,724.77 

พฤษภาคม 47 36,390.00 157,894.79 71,056.61 27,945.00 293,286.40 

มิถุนายน 47 38,810.00 560,041.02 76,700.27 31,475.25 707,026.54 

กรกฎาคม 47 38,810.00 471,635.21 76,618.74 41,896.75 628,960.70 

สิงหาคม 47 38,810.00 402,248.60 76,421.45 39,375.75 556,855.80 

กันยายน 47 38,810.00 374,232.84 76,681.44 31,220.50 520,944.78 

ตุลาคม 47 38,810.00 261,615.99 74,592.61 30,233.50 405,252.10 
 

รวม 448,780.00 3,930,566.43 885,468.07 408,510.25 5,673,324.75 

 

ตารางที่ 45  แสดงตนทุนรวมของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ในระยะเวลา 2 ป 
(หนวย : บาท) 

ป พ.ศ. 
ตนทุนแจงชัด 

 

ตนทุนไมแจงชัด   
 ตนทุนรวม 

ตนทนุคงที ่ ตนผันแปร ตนทนุคงที ่ ตนผันแปร 

2545-2546 515,150.00 3,757,094.82 786,955.63 457,849.25 5,517,049.70 

2546-2547 448,780.00 3,930,566.43 885,468.07 408,510.25 5,673,324.75 

รวม 963,930.00 7,687,661.25 1,672,423.70 866,359.50 11,190,374.45 

รวม 8,651,591.25 2,538,783.20 11,190,374.45 
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จากตารางขางตน  เมื่อนํามาวิเคราะหหาตนทุนรวมของศูนยอาหารมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย ในระยะเวลา 2 ปขางตน พบวามีตนทุนรวมของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิต  เปนเงิน  11,190,374.45 บาท  ซึ่งหากเปรียบเทียบตนทุนรวม  ในป พ.ศ. 2545 - 2546 

จะเพิ่มกวา ในป พ.ศ. 2546 - 2547 คิดเปนรอยละ 2.83 

 

และจากตนทุนรวม ซึ่งเปนตนรวมทางเศรษฐศาสตร  เปนเงิน  11,190,374.45 บาท  

สามารถจําแนกเปนตนทุนแจงชัด หรือ ตนทุนทางบัญชี เปนเงิน  8,651,591.25  บาท  กับ ตนทุน

ไมแจงชัด  เปนเงิน  2,538,783.20  บาท  หรือหากจะจําแนกเปนตนทุนคงที่ กับ ตนทุนผันแปร  

เปนจํานวน 2,636,353.70 บาท  กับ  8,554,020.75บาท ตามลําดับ  ซึ่งจะเห็นวาตนทุนรวมสวน

ใหญจะเปนตนทุนผันแปรที่เปนคาใชจายมีการบันทึกบัญชีอยางแจงชัด   

 

ซึ่งตนทุนแจงชัดคิดเปนรอยละ  77.31  ของตนทุนรวม กับตนทุนไมแจงชัดคิดเปน รอย

ละ  22.69  หากจะคิดเปนตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร ทั้งที่เปนตนทุนแจงชัดและตนทุนไมแจง

ชัด คิดเปนรอยละ  23.56 และรอยละ  76.44  ตามลําดับ 
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3.กําไร  (Profit) 
 

เปนการนําผลการวิเคราะหดานรายรับรวม (Total Revenues)  ดานตนทุนรวม (Total 

Cost ) ซึ่งเปนตนทุนรวมทางเศรษฐศาสตร (Economic Cost) จากการดําเนินงานของศูนยอาหาร

ธุรกิจบัณฑิตย ทั้งดานงานบริหารจัดการรานอาหาร และดานงานจําหนายน้ําด่ืม เพื่อหามาหาสวน

ตาง หรือ กําไร  กลาวคือ  

 
3.1 กําไรงานบริหารรานคายอย : หนวยงานศูนยอาหาร 
      

• กําไรทางบัญชี 
วิเคราะหหาสวนตางระหวางรายรับงานบริหารจัดการรานคายอย กับ ตนทุนชัดแจงงาน

บริหารจัดการรานคายอย ซึ่งสามารถแยกแสดงกําไรทางบัญชีในแตละป ตามตารางที่ 46, ตาราง

ที่ 47 และตารางที่ 48 

 

ตารางที่ 46  แสดงกําไรทางบัญชีงานบริหารรานคายอย  ป พ.ศ 2545-2546 
       (หนวย : บาท) 

เดือน / ป 
รายรับ 

งานบริหารรานคายอย 
ตนทุนแจงชัด 

งานบริหารรานคายอย 
กําไร 

ทางบัญชี 

พฤศจิกายน 45 239,744.50 220,536.56 19,207.94 

ธันวาคม 45 229,051.50 93,391.90 135,659.60 

มกราคม 46 220,934.50 139,952.00 80,982.50 

กุมภาพันธ 46 243,884.50 100,335.00 143,549.50 

มีนาคม 46 141,538.00 94,246.50 47,291.50 

เมษายน 46 236,154.00 80,162.90 155,991.10 

พฤษภาคม 46 131,099.75 84,479.38 46,620.37 

มิถุนายน 46 243,456.50 113,228.70 130,227.80 

กรกฎาคม 46 252,538.25 84,356.00 168,182.25 

สิงหาคม 46 246,526.00 103,729.11 142,796.89 

กันยายน 46 256,584.25 76,610.50 179,973.75 

ตุลาคม 46 137,438.25 53,204.80 84,233.45 

รวม 2,578,950.00 1,244,233.35 1,334,716.65 
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ตารางที่ 47  แสดงกําไรทางบัญชีงานบริหารรานคายอย  ป  พ.ศ 2546-2547 
       (หนวย : บาท) 

เดือน / ป 
รายรับ 

งานบริหารรานคายอย 
ตนทุนแจงชัด 

งานบริหารรานคายอย 
กําไร 

ทางบัญชี 

พฤศจิกายน 46 254,416.50 89,436.99 164,979.51 

ธันวาคม 46 254,417.50 78,836.35 175,581.15 

มกราคม 47 255,106.75 101,028.15 154,078.60 

กุมภาพันธ 47 245,883.00 85,592.95 160,290.05 

มีนาคม 47 142,963.75 75,223.25 67,740.50 

เมษายน 47 251,985.00 88,301.70 163,683.30 

พฤษภาคม 47 146,584.50 66,554.40 80,030.10 

มิถุนายน 47 250,255.50 92,112.00 158,143.50 

กรกฎาคม 47 263,111.75 105,350.10 157,761.65 

สิงหาคม 47 266,463.00 92,926.20 173,536.80 

กันยายน 47 258,888.00 101,412.96 157,475.04 

ตุลาคม 47 150,569.25 98,460.52 52,108.73 

รวม 2,740,644.50 1,075,235.57 1,665,408.93 

 

ตารางที่ 48  แสดงกําไรทางบัญชีงานบริหารรานคายอย  ในระยะเวลา 2 ป 
(หนวย : บาท) 

ป พ.ศ. 
รายรับ 

งานบริหารรานคายอย 
ตนทุนแจงชัด 

งานบริหารรานคายอย 
กําไร 

ทางบัญชี 

2545-2546 2,578,950.00 1,244,233.35 1,334,716.65 

2546-2547 2,740,644.50 1,075,235.57 1,665,408.93 

รวม 5,319,594.50 2,319,468.92 3,000,125.58 

 
 จากตารางขางตน  จะเห็นวางานบริหารรานคายอย  มีกําไรทางบัญชี  เปนเงิน  

3,000,125.58  บาท  โดยเปนกําไรทางบัญชี  ในป  พ.ศ.2545 - 2546  เปนเงิน  1,334,716.65  

บาท  และ ในป พ.ศ. 2546 - 2547  เปนเงิน  1,665,408.93  บาท  
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• กําไรทางเศรษฐศาสตร 
วิเคราะหหาสวนตางระหวางรายรับงานบริหารจัดการรานคายอย กับ ตนทุนทั้งหมดงาน

บริหารจัดการรานคายอย ซึ่งสามารถแยกแสดงกําไรทางบัญชีในแตละป ตามตารางที่ 49, ตาราง

ที่ 50 และตารางที่ 51 
 

ตารางที่ 49 แสดงกําไรเศรษฐศาสตรจบริหารรานคายอย  ป พ.ศ 2545-2546 
       (หนวย : บาท) 

เดือน / ป 

 

รายรับ  
งานบริหารรานคายอย 

 

ตนทุนทัง้หมด  
งานบริหารรานคายอย 

กําไร 
ทางเศรษฐศาสตร 

พฤศจิกายน 45 239,744.50 313,663.55 -73,919.05 

ธันวาคม 45 229,051.50 187,727.12 41,324.38 

มกราคม 46 220,934.50 236,728.77 -15,794.27 

กุมภาพันธ 46 243,884.50 205,345.13 38,539.37 

มีนาคม 46 141,538.00 185,487.35 -43,949.35 

เมษายน 46 236,154.00 166,701.00 69,453.00 

พฤษภาคม 46 131,099.75 167,641.73 -36,541.98 

มิถุนายน 46 243,456.50 234,445.94 9,010.56 

กรกฎาคม 46 252,538.25 201,471.01 51,067.24 

สิงหาคม 46 246,526.00 221,193.36 25,332.64 

กันยายน 46 256,584.25 196,065.37 60,518.88 

ตุลาคม 46 137,438.25 149,367.90 -11,929.65 

รวม 2,578,950.00 2,465,838.23 113,111.77 
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ตารางที่ 50  แสดงกําไรเศรษฐศาสตรงานบริหารรานคายอย  ป  พ.ศ 2546-2547 
       (หนวย : บาท) 

เดือน / ป 

 

รายรับ  
งานบริหารรานคายอย 

 

ตนทุนทัง้หมด  
งานบริหารรานคายอย 

กําไร 
ทางเศรษฐศาสตร 

พฤศจิกายน 46 254,416.50 200,978.48 53,438.02 

ธันวาคม 46 254,417.50 190,465.96 63,951.54 

มกราคม 47 255,106.75 210,089.65 45,017.10 

กุมภาพันธ 47 245,883.00 191,261.94 54,621.06 

มีนาคม 47 142,963.75 177,279.61 -34,315.86 

เมษายน 47 251,985.00 188,104.20 63,880.80 

พฤษภาคม 47 146,584.50 165,556.01 -18,971.51 

มิถุนายน 47 250,255.50 200,287.52 49,967.98 

กรกฎาคม 47 263,111.75 223,865.59 39,246.16 

สิงหาคม 47 266,463.00 208,723.40 57,739.60 

กันยายน 47 258,888.00 209,314.90 49,573.10 

ตุลาคม 47 150,569.25 203,286.63 -52,717.38 
 

รวม 2,740,644.50 2,369,213.89 371,430.61 

 

ตารางที่ 51  แสดงกําไรเศรษฐศาสตรงานบริหารรานคายอย ในระยะเวลา 2 ป 
(หนวย : บาท) 

เดือน / ป 

 

รายรับ  
งานบริหารรานคายอย 

 

ตนทุนทัง้หมด  
งานบริหารรานคายอย 

กําไร 
ทางเศรษฐศาสตร 

2545-2546 2,578,950.00 2,465,838.23 113,111.77 

2546-2547 2,740,644.50 2,369,213.89 371,430.61 

รวม 5,319,594.50 4,835,052.12 484,542.38 

 
 จากตารางขางตน จะเห็นวางานบริหารรานคายอย มีกําไรทางเศรษฐศาสตร  เปนเงิน  

484,542.38  บาท  โดยเปนกําไรทางเศรษฐศาสตร  ในป  พ.ศ.2545 - 2546  เปนเงิน  

113,111.77  บาท  และ ในป พ.ศ. 2546 - 2547  เปนเงิน  371,430.61  บาท 
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 จากกําไรทางบัญชีที่ไดรับเปนจํานวนเงิน  3,000,125.58 บาท แตเม่ือนําตนทุนไมแจงชัด 

มารวมเปนตนทุนทั้งหมด ทําใหมีกําไรลดลงเปนจํานวนเงิน 2,515,583.20  บาท หรือมีกําไรทาง

เศรษฐศาสตร เปนเงิน  484,542.38  บาท  แสดงวามีตนทุนไมแจงชัด เปนจํานวนเงิน  

2,515,583.20  บาท   
 

3.2 กําไรงานจําหนายนํ้าด่ืม : หนวยงานรานน้ําDPU 
 

• กําไรทางบัญชี 
วิเคราะหหาสวนตางระหวางรายรับงานจําหนายน้ําด่ืม กับ ตนทุนชัดแจงงานจําหนายน้ํา

ด่ืม พบวาในระยะ 2 ปขางตน    ซึ่งสามารถแยกแสดงกําไรทางบัญชีในแตละป ตามตารางที่ 52, 

ตารางที่ 53 และตารางที่ 54 
 

ตารางที่ 52  แสดงกําไรทางบัญชีงานจําหนายน้ําด่ืม ป พ.ศ 2545-2546 
       (หนวย : บาท) 

เดือน / ป 

 

รายรับ  
งานจําหนายน้าํดื่ม 

 

ตนทุนแจงชัด  
งานจําหนายน้าํดื่ม 

กําไร 
ทางบัญชี 

พฤศจิกายน 45 387,595.00 252,066.16 135,528.84 

ธันวาคม 45 296,046.00 281,828.16 14,217.84 

มกราคม 46 390,550.00 222,102.48 168,447.52 

กุมภาพันธ 46 301,168.00 199,946.27 101,221.73 

มีนาคม 46 197,635.00 184,265.85 13,369.15 

เมษายน 46 280,438.50 199,581.79 80,856.71 

พฤษภาคม 46 215,788.00 193,744.80 22,043.20 

มิถุนายน 46 618,163.00 367,322.93 250,840.07 

กรกฎาคม 46 474,436.00 276,784.24 197,651.76 

สิงหาคม 46 464,030.00 243,957.08 220,072.92 

กันยายน 46 409,323.00 333,600.82 75,722.18 

ตุลาคม 46 228,278.00 272,810.89 -44,532.89 

รวม 4,263,450.50 3,028,011.47 1,235,439.03 

 
 
 

DPU



ตารางที่ 53 แสดงกําไรทางบัญชีงานจําหนายน้ําด่ืม ป  พ.ศ 2546-2547 
       (หนวย : บาท) 

เดือน / ป 

 

รายรับ  
งานจําหนายน้าํดื่ม 

 

ตนทุนแจงชัด  
งานจําหนายน้าํดื่ม 

กําไร 
ทางบัญชี 

พฤศจิกายน 46 470,943.00 227,045.26 243,897.74 

ธันวาคม 46 344,736.00 167,558.49 177,177.51 

มกราคม 47 379,271.00 277,906.34 101,364.66 

กุมภาพันธ 47 308,745.00 239,152.99 69,592.01 

มีนาคม 47 207,107.00 266,534.94 -59,427.94 

เมษายน 47 277,283.00 224,620.57 52,662.43 

พฤษภาคม 47 163,091.00 127,730.39 35,360.61 

มิถุนายน 47 583,736.00 506,739.02 76,996.98 

กรกฎาคม 47 567,805.00 405,095.11 162,709.89 

สิงหาคม 47 415,950.00 348,132.40 67,817.60 

กันยายน 47 382,999.00 311,629.88 71,369.12 

ตุลาคม 47 215,608.00 201,965.47 13,642.53 
 

รวม 4,317,274.00 3,304,110.86 1,013,163.14 

 

ตารางที่ 54  แสดงกําไรทางบัญชีงานจําหนายน้ําด่ืม ในระยะเวลา 2 ป 
(หนวย : บาท) 

เดือน / ป 

 

รายรับ  
งานจําหนายน้าํดื่ม 

 

ตนทุนแจงชัด  
งานจําหนายน้าํดื่ม 

กําไร 
ทางบัญชี 

2545-2546 4,263,450.50 3,028,011.47 1,235,439.03 

2546-2547 4,317,274.00 3,304,110.86 1,013,163.14 

รวม 8,580,724.50 6,332,122.33 2,248,602.17 

 
 จากตารางขางตน จะเห็นวางานจําหนายน้ําด่ืม มีกําไรทางบัญชี ในระยะเวลา 2 ป เปน

เงิน 2,248,602.17 บาท โดยแยกเปนกําไรทางบัญชี ในป พ.ศ. 2545-2546 เปนเงิน 

1,235,493.03 บาท กับ กําไรทางบัญชีในป พ.ศ. 2546-2547 เปนเงิน 1,013,163.14 บาท  
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• กําไรทางเศรษฐศาสตร 
วิเคราะหหาสวนตางระหวางรายรับงานจําหนายน้ําด่ืม กับ ตนทุนทั้งหมด ทั้งที่เปน

ตนทุนชัดแจงและตนทุนไมแจงชัดของงานจําหนายน้ําด่ืม พบวาในระยะ 2 ปขางตน ซึ่งสามารถ

แยกแสดงกําไรทางบัญชีในแตละป ตามตารางที่ 55, ตารางที่ 56 และตารางที่ 57 
 

ตารางที่ 55  แสดงกําไรเศรษฐศาสตรงานจําหนายน้ําด่ืม ระหวาง ป พ.ศ 2545-2546 
       (หนวย : บาท) 

เดือน / ป 

 

รายรับ  
งานจําหนายน้าํดื่ม 

 

ตนทุนทัง้หมด  
งานจําหนายน้าํดื่ม 

กําไร 
ทางเศรษฐศาสตร 

พฤศจิกายน 45 387,595.00 275,266.16 112,328.84 

ธันวาคม 45 296,046.00 281,828.16 14,217.84 

มกราคม 46 390,550.00 222,102.48 168,447.52 

กุมภาพันธ 46 301,168.00 199,946.27 101,221.73 

มีนาคม 46 197,635.00 184,265.85 13,369.15 

เมษายน 46 280,438.50 199,581.79 80,856.71 

พฤษภาคม 46 215,788.00 193,744.80 22,043.20 

มิถุนายน 46 618,163.00 367,322.93 250,840.07 

กรกฎาคม 46 474,436.00 276,784.24 197,651.76 

สิงหาคม 46 464,030.00 243,957.08 220,072.92 

กันยายน 46 409,323.00 333,600.82 75,722.18 

ตุลาคม 46 228,278.00 272,810.89 -44,532.89 

รวม 4,263,450.50 3,051,211.47 1,212,239.03 
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ตารางที่ 56  แสดงกําไรเศรษฐศาสตรงานจําหนายน้ําด่ืม  ป  พ.ศ 2546-2547 
       (หนวย : บาท) 

เดือน / ป 

 

รายรับ  
งานจําหนายน้าํดื่ม 

 

ตนทุนทัง้หมด 
งานจําหนายน้าํดื่ม 

กําไร 

ทางเศรษฐศาสตร 

พฤศจิกายน 46 470,943.00 227,045.26 243,897.74 

ธันวาคม 46 344,736.00 167,558.49 177,177.51 

มกราคม 47 379,271.00 277,906.34 101,364.66 

กุมภาพันธ 47 308,745.00 239,152.99 69,592.01 

มีนาคม 47 207,107.00 266,534.94 -59,427.94 

เมษายน 47 277,283.00 224,620.57 52,662.43 

พฤษภาคม 47 163,091.00 127,730.39 35,360.61 

มิถุนายน 47 583,736.00 506,739.02 76,996.98 

กรกฎาคม 47 567,805.00 405,095.11 162,709.89 

สิงหาคม 47 415,950.00 348,132.40 67,817.60 

กันยายน 47 382,999.00 311,629.88 71,369.12 

ตุลาคม 47 215,608.00 201,965.47 13,642.53 
 

รวม 4,317,274.00 3,304,110.86 1,013,163.14 

 

ตารางที่ 57  แสดงกําไรเศรษฐศาสตรงานจําหนายน้ําด่ืม ในระยะเวลา 2 ป 
(หนวย : บาท) 

เดือน / ป 

 

รายรับ  
งานจําหนายน้าํดื่ม 

 

ตนทุนทัง้หมด  
งานจําหนายน้าํดื่ม 

กําไร 
ทางเศรษฐศาสตร 

2545-2546 4,263,450.50 3,051,211.47 1,212,239.03 

2546-2547 4,317,274.00 3,304,110.86 1,013,163.14 

รวม 8,580,724.50 6,355,322.33 2,225,402.17 

 
 จากตารางขางตน จะเห็นวางานจําหนายน้ําด่ืม มีกําไรทางเศรษฐศาสตร เปนเงิน  

2,225,402.17  บาท  โดยเปนกําไรทางเศรษฐศาสตร  ในป  พ.ศ.2545 - 2546  เปนเงิน  

1,212,239.03  บาท  และ ในป  พ.ศ. 2546 - 2547  เปนเงิน  1,013,163.14  บาท    
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จากกําไรทางบัญชีที่ไดรับเปนจํานวนเงิน  2,248,602.17 บาท แตเม่ือนําตนทุนไมแจง

ชัด มารวมเปนตนทุนทั้งหมด ทําใหมีกําไรลดลงเปนจํานวนเงิน  23,200.00  บาท หรือมีกําไรทาง

เศรษฐศาสตร เปนเงิน  2,225,402.17 บาท  แสดงวามีตนทุนไมแจงชัด เปนจํานวนเงิน  

23,200.00  บาท   เทานั้น 

 
3.3 กําไรรวมศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

• กําไรรวมทางบัญชี 
วิเคราะหหาสวนตางระหวางรายรับรวมของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

กับ ตนทุนชัดแจง หรือ ตนทุนทางบัญชีของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พบวาศูนย

อาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีกําไรรวมทางบัญชี  ในระยะเวลา 2 ป เปนเงิน 5,248,727.75 

บาท ซึ่งสามารถแยกแสดงกําไรรวมทางบัญชี  ตามตารางที่ 58 , ตารางที่ 59  และตารางที่ 60 
 

ตารางที่ 58   แสดงกําไรรวมทางบัญชีของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   

    ป พ.ศ 2545-2546 
       (หนวย : บาท) 

เดือน / ป 
 

รายรับ รวม 
 

ตนทุนแจงชัด ทั้งหมด 
กําไรรวม 
ทางบัญชี 

พฤศจิกายน 45 627,339.50 472,602.72 154,736.78 

ธันวาคม 45 525,097.50 375,220.06 149,877.44 

มกราคม 46 611,484.50 362,054.48 249,430.02 

กุมภาพันธ 46 545,052.50 300,281.27 244,771.23 

มีนาคม 46 339,173.00 278,512.35 60,660.65 

เมษายน 46 516,592.50 279,744.69 236,847.81 

พฤษภาคม 46 346,887.75 278,224.18 68,663.57 

มิถุนายน 46 861,619.50 480,551.63 381,067.87 

กรกฎาคม 46 726,974.25 361,140.24 365,834.01 

สิงหาคม 46 710,556.00 347,686.19 362,869.81 

กันยายน 46 665,907.25 410,211.32 255,695.93 

ตุลาคม 46 365,716.25 326,015.69 39,700.56 

รวม 6,842,400.50 4,272,244.82 2,570,155.68 
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ตารางที่ 59   แสดงกําไรรวมทางบัญชีของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   

     ป พ.ศ 2546-2547 
       (หนวย : บาท) 

เดือน / ป 
 

รายรับ รวม 
 

ตนทุนแจงชัด ทั้งหมด 
กําไรรวม 
ทางบัญชี 

พฤศจิกายน 46 725,359.50 316,482.25 408,877.25 

ธันวาคม 46 599,153.50 246,394.84 352,758.66 

มกราคม 47 634,377.75 378,934.49 255,443.26 

กุมภาพันธ 47 554,628.00 324,745.94 229,882.06 

มีนาคม 47 350,070.75 341,758.19 8,312.56 

เมษายน 47 529,268.00 312,922.27 216,345.73 

พฤษภาคม 47 309,675.50 194,284.79 115,390.71 

มิถุนายน 47 833,991.50 598,851.02 235,140.48 

กรกฎาคม 47 830,916.75 510,445.21 320,471.54 

สิงหาคม 47 682,413.00 441,058.60 241,354.40 

กันยายน 47 641,887.00 413,042.84 228,844.16 

ตุลาคม 47 366,177.25 300,425.99 65,751.26 

รวม 7,057,918.50 4,379,346.43 2,678,572.07 

 

ตารางที่ 60   แสดงกําไรรวมทางบัญชีของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

    ในระยะเวลา 2 ป 
(หนวย : บาท) 

ป พ.ศ. 
 

รายรับ รวม 
 

ตนทุนแจงชัด ทั้งหมด 
กําไรรวม 
ทางบัญชี 

2545-2546 6,842,400.50 4,272,244.82 2,570,155.68 

2546-2547 7,057,918.50 4,379,346.43 2,678,572.07 

รวม 13,900,319.00 8,651,591.25 5,248,727.75 

 
จากตารางขางตน จะเห็นวาศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มีกําไรทางบัญชี ใน

ระยะเวลา 2 ป เปนเงิน 5,248,727.75 บาท คิดเปนรอยละ 37.75 ของรายรับรวม และตนทุนแจง

ชัดทั้งหมด คิดเปนรอยละ 62.25 ของรายรับรวม  เปนโดยแยกเปนกําไรทางบัญชี ในป พ.ศ. 2545-
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2546 เปนเงิน 2,570,155.68 บาท กับ กําไรทางบัญชีในป พ.ศ. 2546-2547 เปนเงิน 

2,678,572.07 บาท   โดยใน ป พ.ศ. 2546 – 2547  เพิ่มข้ึนกวา ใน ป พ.ศ. 2545 –2546 คิดเปน

รอยละ 4.22    
 

• กําไรรวมทางเศรษฐศาสตร 
วิเคราะหหาสวนตางระหวางรายรับรวมของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

กับ ตนทุนรวม หรือ ตนทุนรวมทางเศรษฐศาสตร ของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

พบวาศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีกําไรรวมทางเศรษฐศาสตร  ในระยะเวลา  2 ป 

เปนเงิน 2,967,276.05  บาท ซึ่งสามารถแยกแสดงกําไรรวมทางเศรษฐศาสตร    ในแตละป ตาม

ตารางที่ 61 , ตารางที่ 62  และตารางที่ 63 
 

ตารางที่ 61 แสดงกําไรรวมทางเศรษฐศาสตรของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   

  ป พ.ศ 2545-2546 
       (หนวย : บาท) 

เดือน / ป 
 

รายรับ รวม 
 

ตนทุนรวม 
กําไรรวม 

ทางเศรษฐศาสตร 

พฤศจิกายน 45 627,339.50 588,929.71 38,409.79 

ธันวาคม 45 525,097.50 469,555.28 55,542.22 

มกราคม 46 611,484.50 458,831.25 152,653.25 

กุมภาพันธ 46 545,052.50 405,291.40 139,761.10 

มีนาคม 46 339,173.00 369,753.20 -30,580.20 

เมษายน 46 516,592.50 366,282.79 150,309.71 

พฤษภาคม 46 346,887.75 361,386.53 -14,498.78 

มิถุนายน 46 861,619.50 601,768.87 259,850.63 

กรกฎาคม 46 726,974.25 478,255.25 248,719.00 

สิงหาคม 46 710,556.00 465,150.44 245,405.56 

กันยายน 46 665,907.25 529,666.19 136,241.06 

ตุลาคม 46 365,716.25 422,178.79 -56,462.54 

รวม 6,842,400.50 5,517,049.70 1,325,350.80 
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ตารางที่ 62  แสดงกําไรรวมทางเศรษฐศาสตรของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

   ป พ.ศ 2546-2547 
       (หนวย : บาท) 

เดือน / ป 
 

รายรับ รวม 
 

ตนทุนรวม 
กําไรรวม 

ทางเศรษฐศาสตร 

พฤศจิกายน 46 725,359.50 428,023.74 297,335.76 

ธันวาคม 46 599,153.50 358,024.45 241,129.05 

มกราคม 47 634,377.75 487,995.99 146,381.76 

กุมภาพันธ 47 554,628.00 430,414.93 124,213.07 

มีนาคม 47 350,070.75 443,814.55 -93,743.80 

เมษายน 47 529,268.00 412,724.77 116,543.23 

พฤษภาคม 47 309,675.50 293,286.40 16,389.10 

มิถุนายน 47 833,991.50 707,026.54 126,964.96 

กรกฎาคม 47 830,916.75 628,960.70 201,956.05 

สิงหาคม 47 682,413.00 556,855.80 125,557.20 

กันยายน 47 641,887.00 520,944.78 120,942.22 

ตุลาคม 47 366,177.25 405,252.10 -39,074.85 
 

รวม 7,057,918.50 5,673,324.75 1,384,593.75 

 

ตารางที่ 63 แสดงกําไรรวมทางเศรษฐศาสตรของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ใน 

  ระยะเวลา 2 ป 
(หนวย : บาท) 

เดือน / ป 
 

รายรับ รวม 
 

ตนทุนรวม 
กําไรรวม 

ทางเศรษฐศาสตร 

2545-2546 6,842,400.50 5,517,049.70 1,325,350.80 

2546-2547 7,057,918.50 5,673,324.75 1,384,593.75 

รวม 13,900,319.00 11,190,374.45 2,709,944.55 

 
จากตารางขางตน จะเห็นวาศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มีกําไรรวมทาง

เศรษฐศาสตร เปนเงิน  2,709.944.55  คิดเปนรอยละ 19.50 ของรายรับรวม และตนทุนรวม คิด

เปนรอยละ 80.50 โดยเปนกําไรรวมทางเศรษฐศาสตร  ในป  พ.ศ.2545 - 2546  เปนเงิน  
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1,325,350.80 บาท และ ในป  พ.ศ. 2546 - 2547  เปนเงิน  1,384,593.75  บาท   โดยใน ป พ.ศ. 

2546 – 2547 เพิ่มข้ึนกวา ใน ป พ.ศ. 2545 – 2546 คิดเปนรอยละ 4.74 

 

จากกําไรรวมทางบัญชีที่ไดรับเปนจํานวนเงิน  5,248,727.75 บาท แตเม่ือนําตนทุนไม

แจงชัด มารวมเปนตนทุนรวม หรือ ในที่นี้คือ ตนทุนรวมทางเศรษฐศาสตร  ทําใหมีกําไรลดลงเปน

จํานวนเงิน  2,538,783.20 บาท หรือมีกําไรรวมทางเศรษฐศาสตร เปนเงิน  2,709,944.55 บาท  

แสดงวามีตนทุนไมแจงชัด เปนจํานวนเงิน   2,538,783.20 บาท   เทานั้น  หรือ คิดเปนรอยละ 

18.25 ของรายรับรวม   

 

 ซึ่งจะเห็นวาในเดือน มีนาคม , พฤษภาคม และตุลาคม  มีผลประกอบการที่ขาดทุน

เนื่องจากเหตุผลที่กลาวมาแลว รวมถึงในชวงเวลาดังกลาวยังมีตนทุนไมแจงชัดรวมอยูดวย  ทําให

กําไรรวมทางเศรษฐศาสตรมีผลขาดทุน 
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4.ตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) จากการเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน 
 

จากการที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดเปล่ียนมาใชวิธีการดําเนินงานศูนยอาหาร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยใหหนวยงานภายในเปนผูบริหารจัดการ ทําใหมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตยสูญเสียรายรับจากคาสถานท่ี จากผูประกอบการภายนอก  หรือ อาจจะมองเปนคาเชา

สถานที่ ของหนวยงานที่เปนผูบริหารจัดการ ตองจายใหกับเจาของสถานที่ 

 

 ซึ่งในการวิเคราะหไดนําคาเชาสถานที่ (คาเชารายปรวมกับเงินสมทบ) ในปสุดทายปที่ 6 

ของผูประกอบการภายนอก มาประเมินหาตนทุนคาเสียโอกาส เพราะเปนผลตอบแทนท่ี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดรับมากที่สุด  เปนจํานวนเงินปละ 800,000.00 บาท  

 

แตในการดําเนินงานขางตน จะมีคาไฟฟาบริเวณที่นั่งรับประทานอาหารสวนกลาง ที่

เปนคาใชจายของทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ทําใหจําเปนตองนําคาใชจายขางตน มาหัก

ออก จากคาเชาสถานที่ที่ไดรับในแตละป แตเนื่องจากคาไฟฟาบริเวณที่นั่งรับประทานอาหาร

สวนกลาง เปนคาใชจายแอบแฝง จึงจําเปนตองไดใชวิธีประเมินเชนเดียวกับที่ผานมา  ใน

รายละเอียดตามภาคผนวก ผนวก ง. แสดงการประเมินหาคาไฟฟาบริเวณที่นั่งรับประทานอาหาร

สวนกลาง  ตามตารางที่ 64 
 
ตารางที่ 64  แสดงตนทุนคาเสียโอกาส จากการเปล่ียนวิธีการดําเนินงาน ในระยะเวลา 2 ป 

(หนวย : บาท) 

เดือน / ป คาเชาสถานที่ 
คาไฟฟาที่นั่งรบัประทาน

อาหาร 

 

ตนทุนคาเสียโอกาส จาก
การเปลี่ยนวิธีดําเนินงาน 

2545-2546 800,000.00 55,061.37 744,938.63 

2546-2547 800,000.00 55,061.37 744,938.63 

รวม 1,600,000.00 110,122.74 1,489,877.26 

 
 จากตารางขางตน แสดงใหเห็นวา ในระยะเวลา 2 ป  มตีนทนุคาเสียโอกาส จากการ

เปล่ียนวิธีการดําเนนิงาน เปนจํานวนเงิน 1,489,877.26 บาท  หรือ ปละ 744,938.63 บาท 
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5.กําไรรวมทางทางเศรษฐศาสตร สุทธิ 
 

คือ การวิเคราะหโดยการนํารายรับรวมของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย หัก

ดวย ตนทุนรวม หรือ  กําไรรวมทางทางเศรษฐศาสตร ในการดําเนินงานของศูนยอาหาร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  และหักดวย ตนทุนคาเสียโอกาสจากการเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน    

 

จากกําไรรวมทางเศรษฐศาสตรของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในหัวขอ 

4.3.3  ในระยะเวลา 2 ป เปนจํานวนเงิน 2,709,944.55 บาท มาหักดวย ตนทุนคาเสียโอกาส จาก

การเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน ในหัวขอ 4.4  เปนจํานวนเงิน  1,489,877.26  บาท  ทําใหทราบ กําไร

รวมทางทางเศรษฐศาสตร สุทธิ  ตามตารางที่ 65 
 
ตารางที่ 65  แสดงกําไรรวมทางทางเศรษฐศาสตร สุทธิ  ในระยะเวลา 2 ป 

(หนวย : บาท) 

เดือน / ป 
กําไรรวม 

ทางทางเศรษฐศาสตร 

 

ตนทุนคาเสียโอกาส จาก
การเปลี่ยนวิธีดําเนินงาน 

กําไรรวม 
ทางทางเศรษฐศาสตร 

สุทธิ 

2545-2546 1,325,350.80 744,938.63 580,412.17 

2546-2547 1,384,593.75 744,938.63 639,655.12 

รวม 2,709,944.55 1,489,877.26 1,220,067.29 

 
จากตารางที่ 65 พบวาศูนยอาหารมหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มกีําไรรวมทางเศรษฐศาสตร สุทธ ิ

หรือ กาํไรรวมทางเศรษฐศาสตร หักดวย ตนทนุคาเสียโอกาส จากการเปลี่ยนวธิีการดําเนินงาน   

ในระยะเวลา 2 ป เปนเงนิ 1,220,067.29 บาท โดยแยกเปนกาํไรรวมทางเศรษฐศาสตร  สุทธ ิในป 

พ.ศ. 2545-2546 เปนเงนิ 580,412.17 บาท กับ กําไรรวมทางเศรษฐศาสตร สุทธ ิ  ในป พ.ศ. 

2546-2547 เปนเงนิ  639,655.12บาท 
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บทที่ 5 
 

ขอสรุปและขอเสนอแนะ 
 
1. ขอสรุปผลการศึกษา 
 
 การดําเนินงานของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยโดยใหหนวยงานภายใน 2 
หนวยงาน คือ หนวยงานศูนยอาหาร DPU กับ หนวยงานรานน้ํา DPU เปนผูบริหารจัดการ ในระ
เวลา 2 ป ป ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545  ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2547   
 

ปรากฏวามีกําไรรวมทางบัญชี (Total Accounting Profit)  เปนเงิน 5,248,727.75 บาท   
จากรายรับรวม  (Total Revenues)  เปนเงิน  13,900,319.00 บาท และตนทุนรวมทางบัญชี (Total 
Accounting Cost ) เปนเงิน 8,651,591.25 บาท โดยท่ีผลกําไรทางบัญชี (Accounting Cost)  ท่ีเกิดขึ้น
นั้น  คิดเฉพาะตนทุนแจงชัด ( Explicit Cost ) และในการดําเนินงานยังมีตนทุนไมแจงชัด  ( 
Implicit Cost )  ท่ีเปนรายการทางการเงินท่ีไมมีการบันทึกบัญชีอยางชัดเจน หรือเปนคาใชจายแอบ
แฝง  เปนจํานวนเงิน  2,538,783.20  บาท   
 
 ทําใหมี ตนทุนรวมทางเศรษฐศาสตร (Economic Cost ) หรือ ตนทุนรวม  ( Total Cost )  
เปนเงิน  11,190,374.45 บาท   สามารถจําแนกเปนตนทุนคงท่ี (Fixed Cost) เปนเงิน 2,636,353.70
บาท กับ ตนทุนผันแปร (Variable Cost) เปนเงิน  8,554,020.75 บาท       ท้ังท่ีเปนตนทุนแจงชัด ( 
Explicit Cost )  และ  ตนทุนไมแจงชัด  ( Implicit Cost ) 
 

จะเห็นวาในการดําเนินงานของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ตองใชตนทุน
รวม (Total Cost) หรือ ตนทุนรวมทางเศรษฐศาสตร (Economic Cost ) เปนเงิน 11,190,374.45 บาท  
ในการสรางรายรับรวม (Total Revenues) 13,900,319.00  บาท โดยผลประกอบให กําไรรวมทาง
เศรษฐศาสตร (Economic Profit) เปนเงิน 2,709,944.55  บาท โดยแยกเปนกําไรทางเศรษฐศาสตร
งานบริหารรานคายอย เปนเงิน 484,542.38  บาท กับ  กําไรทางเศรษฐศาสตรงานจําหนายน้ําดื่ม  
เปนเงิน  2,225,402.17  บาท 

นอกจากนี้ในการที่ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มาใชวิธีดําเนินงานศูนยอาหาร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยโดยใหหนวยงานภายในเปนผูบริหารจัการ ทําใหมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ขาดรายรับในรูปคาเชาสถานท่ีจากผูประกอบการภายนอก  ซ่ึงถือเปน คาตนทุนเสียโอกาส 
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(Opportunity Cost)  โดยเม่ือหลังหักคาไฟฟาบริเวณท่ีนั่งรับประทานอาหารสวนกลาง ท่ีทาง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเปนผูจายแลว คงเหลือเปนจํานวนเงิน  1,489,877.26 บาท  

              
 ดังนั้นเม่ือทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย นําคาตนทุนเสียโอกาส (Opportunity Cost) จาก
การเปล่ียนวิธีดําเนินงานขางตน ไปหักออกจาก กําไรรวมทางเศรษฐศาสตร (Economic Profit) 
ปรากฏวาทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ยังคงมีผล กําไรรวมทางเศรษฐศาสตร สุทธิ  เปนเงิน  
1,220,067.29  บาท  
  
 ฉะนั้นในการตัดสินใจเปล่ียนวิธีดําเนินงานศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยโดยให
หนวยงานภายในเปนผูบริหารจัดการ เปนการถูกตองแลว เพราะหากทางมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ยังใชวิธีดําเนินงานศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยโดยใหผูประกอบการภายนอก
เปนผูบริหารจัดการ จะมีรายรับรวมเปนเงิน 1,489,877.26 บาท แตเม่ือตัดสินใจเปล่ียนวิธี
ดําเนินงานมาใหหนวยงานภายในเปนผูบริหารจัดการ ทําใหมีรายรับรวมสูงใหผูประกอบการ
ภายนอกเปนผูบริหารจัดการ เปนเงิน  1,220,067.29  บาท  
  

และถึงแมนวาการดําเนินงานศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยโดยใหหนวยงาน
ภายในเปนผูบริหารจัดการ จะไมมีผลกําไรทางเศรษฐศาสตร (Economic Profit) แตการใชวิธี
ดําเนินงานโดยหนวยงานภายในเปนผูบริหารจัดการก็ไมเสียหาย  เพราะรายรับรวม(Total 
Revenues)  คุมกับตนทุนรวม (Total Cost)  ท้ังท่ีเปนตนทุนชัดแจง ( Explicit Cost ) และตนทุนไม
ชัดแจง (Implicit Cost)  

 
ซ่ึงหากผลการดําเนินงานศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยโดยใหหนวยงาน

ภายในเปนผูบริหารจัดการ มีรายรับรวม(Total Revenues)  เทากับ ตนทุนรวม(Total Cost) ซ่ึงในท่ีนี้
เปน ตนทุนรวมทางเศรษฐศาสตร ( Total Economic Cost ) แสดงวา มีผลกําไรทางเศรษฐศาสตร 
(Economic Profit) เปนศูนย  ท่ีเรียกวาเปน “กําไรปกติ” (Normal Profit)  เพราะเปนผลกําไรที่ทําให
รายรับคุมกับตนทุนท่ีแทจริงทุกอยาง  สําหรับผลกําไรทางเศรษฐศาสตร (Economic Profit) ที่
มากกวาศูนย  จะเรียกวาเปน “กําไรเกินปกติ” (Excess Profit) แสดงวาธุรกิจสามารถทํารายรับรวม
(Total Revenues)   สูงกวาตนทุนรวม(Total Cost) ท้ังท่ีเปนตนทุนชัดแจง ( Explicit Cost ) และ
ตนทุนไมชัดแจง (Implicit Cost)  
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ฉะนั้นแสดงวาการท่ีทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยใชวิธีการดําเนินงานศูนยอาหาร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยโดยใหหนวยงานภายในเปนบริหารจัดการ ใหผลกําไรทางเศรษฐศาสตร 
(Economic Profit) ท่ีมากกวาศูนย  หรือมีกําไรเกินปกติ (Excess Profit)  นั่นเอง 
 
2.ขอเสนอแนะ 
 

ผลจากการศึกษาของภาคนิพนธในครั้งนี้  มีขอเสนอแนะ ตอไปนี้ 
 

2.1 การจัดสรรกําไรสะสมท่ีไดรับ 
เนื่องจากในระยะ 2 ป  ท่ีหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยฯ    เขามาดําเนินงานศูนย

อาหารมหาวิทยาลัยฯ บริหารจัดการงานบริหารรานคายอย และงานจําหนายน้ําดื่ม ของศูนยอาหาร
มหาวิทยาลัยฯ สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในอดีต  อีกท้ังยังสามารถมีรายรับท่ีสูงกวาคาใชจายใน
การดําเนินการ และมีกําไรสวนเกิน ท่ีสูงกวาตนทุนคาเสียโอกาสจากการใหบุคคลภายนอกเชา
สถานท่ีดําเนินงาน  ดังนั้นการบริหารจัดการศูนยอาหารของมหาวิทยาลัยฯ  จึงควรดําเนินการโดย
หนวยงานภายในตอไป   
 

และหากดําเนินการของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยฯ  เปนไปในลักษณะเชนท่ีเกิดข้ึน
ในชวง  2  ปท่ีผานมา  คาดวาผลการดําเนินงานของศูนยอาหารมหาวิทยาลัยฯ  จะกอใหเกิดรายได
และกําไรสวนเกิน  จะสะสมเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ  ผลกําไรสวนเกินท่ีเกิดข้ึนในแตละปมหาวิทยาลัยฯ อาจ
จัดสรรเพ่ือกิจกรรมตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

 
1.จัดสรรคืนทุน (คากอสราง) ใหแกมหาวิทยาลัยฯ เปนสัดสวน  จํานวนหน่ึงของกําไร 

ในแตละป   เชน  รอยละ 50 ของกําไรในแตละปไปจนกวาจะครบกับเงินลงทุน 
 
 
2.จัดสรรคืนกําไรใหแกผูใชบริการในรูปแบบตาง ๆ     เชน  การปรับปรุงสวัสดิการแก
ผู 

ประกอบการรานคายอย  ควบคุมราคาอาหารและเคร่ืองดื่มโดยการชดเชยตนทุนใหแก
ผูประกอบการรานคายอย  และอ่ืน ๆ ตามท่ีเหมาะสม  ซ่ึงการจัดสรรกําไรสวนนี้ควรมีอยางนอย
รอยละ  25  ของกําไรในแตละป 

3.ท่ีเหลืออีกรอยละ  25  ของกําไร เปนทุนสํารองเพ่ือการปรับปรุง  ซอมแซม  ขยาย 
อาคารสถานท่ีและอุปกรณตาง ๆ  ของศูนยอาหาร 

DPU



 
2.2 การปรับปรุงบันทึกบัญชี 

เพื่อประโยชนในการคิดคํานวณตนทุนและรายรับ ไดอยางถูกตองยิ่งข้ึน  ควรปรับปรุง
รายการบันทึกบัญชีเฉพาะงานบริหารรานคายอย ของหนวยศูนยอาหาร DPUท่ีโครงสรางระบบ
บัญชีอยูภายใตรหัสบัญชีฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ    ควรบันทึกบัญชีแยกยอยในนาม
หนวยศูนยอาหาร DPU สวนงานบริหารน้ําดื่มของหนวยงานรานนํ้า DPU ในปจจุบันไดมีการแยก
ระบบบัญชีอยูในคณะบุคคลรานน้ําอยางชัดเจนแลว  ยังมีคาใชจายเล็กนอยเทานั้นท่ียังเปนคาใชจาย
แอบแฝงอยู  

  

• งานบริหารรานคายอย : หนวยศูนยอาหาร DPU 
1.การบันทึกรายการบัญชีของศูนยอาหาร ควรบันทึกบัญชีท่ีรหัสยอยหนวยงาน“ศูนย

อาหาร” ภายใตฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
2.รายไดของหนวยศูนยอาหาร DPU ไดแก รายไดคาเชารานคา  รายไดเงินชดเชยคา

น้ําประปารานคา  รายไดเงินชดเชยคาไฟฟารานคา  รายไดเงินชดเชยคาภาชนะ  และรายไดอ่ืน ๆ  

ควรบันทึกบัญชี ที่รหัสยอยหนวยงานศูนยอาหาร 

3.คาใชจายของหนวยศูนยอาหาร    ไดแก  เงินเดือน  คาลวงเวลา  คาวัสดุใชไป  คา
ซอมแซม  คาจางพนักงานทําความสะอาด  คาภาชนะ  คาเงินชดเชยคาน้ําประปารานคา  คาเงิน
ชดเชยคาไฟฟารานคา  คาเงินชดเชยคาโทรศัพทสํานักงาน   เงินชดเชยคาน้ําประปาสํานักงาน  
คาเงินชดเชยคาไฟฟาสํานักงาน  ฯลฯ ควรบันทึกบัญชีท่ีรหัสยอย หนวยงานศูนยอาหาร 

4.ควรจะมีการติดมิเตอรไฟฟาบริเวณท่ีนั่งรับประทานอาหารสวนกลาง เพื่อจะได 
ทราบคาไฟฟา และจะไดมีการบันทึกบัญชีอยางครบถวนถูกตอง 
 
 

• งานจําหนายน้าํดื่ม : รานน้ํา DPU 
ควรตั้งระบบบัญชีระหวางบัญชีของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ภายใตรหัสบัญชี 

ฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  กับระบบบัญชีคณะบุคคลรานนํ้า เพ่ือขจัดปญหาคาใชจายแอบ
แฝงหมวดวัสดุท่ีมีการเบิกจาก ฝายบริหารพัสดุ   
 
2.3 สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 

เนื่องจากการศึกษานี้ ไมไดมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ  ซ่ึงเปนเปาหมาย
อยางหนึ่งในการจัดสวัสดิการใหกับนักศึกษาแและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

DPU



 
ดังนั้นควรทําการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูท่ีมาใชบริการศูนยอาหาร  เพื่อจะ

ไดรับทราบผลดําเนินงานดานคุณภาพ  วาในการดําเนินงานบริหารจัดการของหนวยงานภายใน มี
จุดใดบางท่ีสรางความพึงพอใจใหกับผูมาใชบริการ และมีจุดใดบางท่ีผูใชบริการยังไมพึงพอใจ  
โดยพิจารณาหาวิธีแกไขสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ ควบคูกับผลประกอบการทางการเงิน
ท่ีไดรับ  ดีกวาจะพิจารณาผลประกอบการทางการเงิน ดานเดียว   
 
2.4 การพิจารณาผลดาํเนินงานทางการเงินท่ีไดรับ 
 ผลกําไรรวมทางเศรษฐศาสตร สุทธิ ของการประเมินผลการดําเนินงานของศูนยอาหาร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในภาคนิพนธฉบับนี้  เปนการวิเคราะหหาผลประกอบการจากการ
ดําเนินงาน ในลักษณะการบริหารจัดการแบบปตอป  ไมไดเปนวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน
ของโครงการ  
 
 ซ่ึงผลกําไรรวมทางเศรษฐศาสตร สุทธิ ของปพ.ศ.2545-2546 จํานวนเงิน 580,412.17 บาท 
และ ป พ.ศ. 2546 -2547 จํานวนเงิน  639,655.12 บาท   รวมในระยะเวลา 2 ป เปนเงิน 1,220,067.29 
บาท  ซ่ึงเปนกําไรเกินปกตินั้น     ยังไมไดวิเคราะหในแงเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ท่ีไดนําเงินมาลงทุนในการปรับปรุงภายในศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ช้ันลาง และซ้ือ
อุปกรณเคร่ืองมือ เพ่ือใหหนวยงานภายในเปนผูบริหารจัดการ เปนเงิน 4,447,428.03 บาท  (ยังไม
รวมเงินลงทุนสรางอาคารศูนยอาหารกอนหนานี้ )  โดยหากเปรียบเทียบอยางคราว จะเห็นวากําไร
รวมทางเศรษฐศาสตร สุทธิ  ท่ีไดรับในระยะเวลา 2 ป  ยังไมเพียงพอกับเงินลงทุนในการปรับปรุง
และซ้ืออุปกรณเคร่ืองมือขางตน 

ฉะนั้นการนําผลกําไรรวมทางเศรษฐศาสตร สุทธิ ท่ีไดจากศึกษาในภาคนิพนธฉบับนี้ 
มากําหนดนโยบายดานดานสวัสดิการใหกับนักศึกษาแและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ในการดําเนินงานบริหารจัดการศูนยอาหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตของหนวยงานภานใน เปน
ดุลพินิจของผูกําหนดนโยบายวาจะพิจารณาเกี่ยวกับเงินลงทุน  หรือไม อยางไร ตามท่ีไดเสนอแนะ
ในหัวขอ 2.1 ขางตน 
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บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
 

หนังสือ 
 
นราทิพ  ชุติวงค.  เศรษฐศาสตรการจัดการ.  กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2544 
 
____________ .  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2542 
 
ปรีดา  นาคเนาวทิม.  เศรษฐศาสตรจุลภาค1.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง,  2541 
 
วรณี  จเิจริญ.  เศรษฐศาสตรจุลภาค2.  กรุงเทพฯ  : มหาวทิยาลัยรามคําแหง,  2543 
 
สรยุทธ  มีนะพันธ.  เศรษฐศาสตรการจัดการองคกรธุรกิจ.  กรุงเทพฯ : สแตรทโทโนมิคส,  

2546 
 

เอกสารอ่ืนๆ 
 

ฝายการเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย.  เอกสารทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ   
 

อินเตอรเน็ต 
 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
 http// www.dpu.ac.th 
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ภาษาอังกฤษ 
 

Book 
 
Robert  S. Pindyck  and  Danicl  L. Rubinfeld.  Microeconmics.  New York : 
 Prenticl  Hall  International , Inc 
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ภาคผนวก ก. 
 

ตารางท่ี 66  แสดงอัตราคาเชารานคายอยขายอาหาร งานบริหารรานคายอย 
หนวย : บาท 

ประเภท 
รานคา
ยอย 

ขนาด
พื้นท่ี/
รานคา
ยอย 

ขนาด
พื้นท่ี/
ประเภท
รานคา
ยอย 

คาเชา/
เดือน 
(ปกต)ิ 

คาเชา/
เดือน 

(ลด 50 
%) 

จํานวน 
พื้นท่ี 

คาเชา/ป 
(ปกต)ิ 

คาเชา/ป 
(ลด 50%) 

รานคา
หลัก 

20 ตรม. 
10 ตรม. 

20 ตรม. 
150 ตรม. 

24,000.00 
10,000.00 

12,000.00 
5,000.00 

1 
15 

216,000.00 
1,350,000.00 

36,000.00 
255,000.00 

รานคา 
ลอย 

6.25 ตรม. 87.50 
ตรม. 

4,000.00 2,000.00 14 504,000.00 84,000.00 

รานคา
DPU 

18.75 
ตรม. 

18.75 
ตรม. 

12,000.00 12,000.00 1 108,000.00 36,000.00 

รวม 245  ตรม. 245  ตรม.   31 2,559,000.00 

 
 

คาเชาเต็มประสิทธิภาพ / เดือน  เปนเงิน  2,559,000.00  บาท 
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ภาคผนวก ข. 

 
ตารางท่ี 67  แสดงการคํานวณตนทุนคาเสียโอกาสนําเงินมาลงทุนเร่ิมแรกงานบริหารรานคา                  

   ยอย 
หนวย : บาท 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 

1 คาปรับปรุงภายในศูนยอาหาร ช้ันลาง 3,593,313.83 

2 เคร่ืองลางจาน 321,000.00 

3 เคร่ืองขัดพื้น ขนาด 18" 16,000.00 

4 รถเข็นใสของขนาด 8 ปบ 1,500.00 

5 หมอหุงขาวไฟฟา 1,956.00 

6 อุปกรณเคร่ืองลางจาน 56,376.20 

7 รถเข็นเก็บเศษอาหาร 48,792.00 

8 เกาอ้ี - โตะ 378,994.00 

9 โตะสแตนเลส 22,000.00 

10 รถเข็นขยะชนดิ 2 ลอ 2,996.00 

11 เคร่ืองกรองน้ํา 4,500.00 

รวม 4,447,428.03 

กําหนด อัตราดอกเบ้ีย เงินฝาก รอยละ 2 / ป   
ดอกเบ้ียท่ีจะไดรับ / ป 

88,948.56 

ตนทุนคาเสียโอกาส ไมไดนําเงินไปฝากธนาคาร / ป 
ดอกเบี้ยคาเสียโอกาสเงินลงทุนเร่ิมแรก / ป 

 
88,948.56  

ตนทุนคาเสียโอกาส หากนําเงินไปฝากธนาคาร / เดือน 
ดอกเบี้ยคาเสียโอกาสเงินลงทุนเร่ิมแรก / เดือน 

 
7,412.38 
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ภาคผนวก ค. 
 

ตารางท่ี 68  แสดงการคํานวณคาสาธารณูปโภคท่ีไมไดบันทึกบัญชีรายจายงานบริหารรานคา 
   ยอยป พ.ศ.2545-2546 

(หนวย : บาท) 

รายการคาใชจาย 
ตามท่ีบันทึกบญัชี
หมวดชดเชย 

ไมมีบันทึกบญัชี  
(ยังไมไดเรียกเก็บ)  

รวม 

คาไฟฟารานคายอย          227,257.00  - 227,257.00  
คาน้ําประปารานคายอย            44,193.00             7,500.00  51,693.00  
คาไฟฟาหองทํางาน        16,178.00  - 16,178.00  
คาโทรศัพทหองทํางาน          6,239.14  - 6,239.14  
คาไฟฟา เคร่ืองดูดควัน            23,788.00  - 23,788.00  
คาไฟฟาหองลางจาน          136,010.00  - 136,010.00  
คาน้ําประปาหองลางจาน            19,101.25  - 19,101.25  

รวม       472,766.39          7,500.00  480,266.39  

 
ตารางท่ี 69  แสดงการคํานวณคาสาธารณูปโภคท่ีไมไดบันทึกบัญชีรายจายงานบริหารรานคา 

    ยอยป พ.ศ.2546-2547 
(หนวย : บาท) 

รายการคาใชจาย 
ตามท่ีบันทึกบญัชี
หมวดชดเชย 

ไมมีบันทึกบญัชี  
(ยังไมไดเรียกเก็บ)  

รวม 

คาไฟฟารานคายอย          191,444.00  - 191,444.00  
คาน้ําประปารานคายอย            62,200.50  - 62,200.50  
คาไฟฟาหองทํางาน        15,988.00  - 15,988.00  
คาโทรศัพทหองทํางาน          2,561.58  - 2,561.58  
คาไฟฟา เคร่ืองดูดควัน            22,632.00  - 22,632.00  
คาไฟฟาหองลางจาน          116,072.00  - 116,072.00  
คาน้ําประปาหองลางจาน            16,161.75  - 16,161.75  

รวม       427,059.83  - 427,059.83  

DPU



   8

 

ตารางท่ี 70  แสดงการคํานวณคาสาธารณูปโภคท่ีไมไดบันทึกรายจายบัญชีงานบริหารรานคา 
   ยอยในระยะเวลา  2  ป  

(หนวย : บาท) 

รายการคาใชจาย 
ตามท่ีบันทึกบญัชี
หมวดชดเชย 

ไมมีบันทึกบญัชี  
(ยังไมไดเรียกเก็บ)  

รวม 

คาไฟฟารานคายอย          418,701.00  - 418,701.00  
คาน้ําประปารานคายอย          106,393.50  7,500.00 113,893.50  
คาไฟฟาหองทํางาน            32,166.00  - 32,166.00  
คาโทรศัพทหองทํางาน              8,800.72  - 8,800.72  
คาไฟฟา เคร่ืองดูดควัน            46,420.00  - 46,420.00  
คาไฟฟาหองลางจาน          252,082.00  - 252,082.00  
คาน้ําประปาหองลางจาน            35,263.00  - 35,263.00  

รวม       899,826.22          7,500.00  907,326.22  

 
วิธีการคํานวณ   :   โดยตั้งสมมุติฐานวา รายไดหมวดชดเชยตามรายการขางตน ท่ีเรียกเก็บ
จากรานคายอย และในสวนของหนวยศูนยอาหารDPU จะพอดีกับ คาใชจายท่ีตองนําไปจายใหกับ
บริษัทผูผลิตในรายการน้ันๆ เพราะวาอัตราท่ีเรียกเก็บแทบจะเปนอัตราเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน
มากๆ     โดยท่ี คาน้ําประปารานคายอย ประเภทพื้นท่ีลอย ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2545 ถึง เดือน
พฤษภาคม 2546 ยังไมไดมีการเรียกเก็บ  ทําใหไมมีในบัญชีรายไดหมวดชดเชยคาน้ําประปา ในชวง
นั้น ทําเปนตองเพิ่มเติมเขาไป 
 
อัตราท่ีเรียกเก็บ   :   คาไฟฟา  คิดยูนิตละ 3.50 บาท ตามจํานวนจริงท่ีใช   
  คาน้ําประปา (พื้นท่ีหลัก และรานน้ํา DPU) คิดอัตราเดียวกับการ 

ประปานครหลวง ตามจํานวนจริงท่ีใช   
คาน้ําประปา (พื้นท่ีลอย)  คิดเหมาจายเดือนละ 100.00 บาท/พื้นท่ี 
คาโทรศัพท ตามคาใชจายจริงท่ีบริษัทเรียกเก็บ  

ภาคผนวก  ง. 
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ตารางท่ี 71  แสดงการคํานวณหาคาไฟฟาบริเวณท่ีนั่งรับประทานอาหารสวนกลางงานบริหาร 
                    รานคายอย 

รายการ หลอดส้ัน ดวงโคม พัดลม หนวย 

ขอมูลอุปกรณไฟฟา 

ขนาด 12 V 50 W 220 V 40 W 200 V 54 W  
จํานวนหลอด 76.00 14.00 23.00 หลอด/อัน 
วัตต/ชม./หลอด 50.00 40.00 54.00 วัตต 
จํานวนวัตต/ชม. 3,800.00 560.00 1,242.00 วัตต 

ขอมูลชั่วโมงท่ีใชงานในเดือนปกต ิ

ช่ัวโมงใชงาน/วัน 12.00 12.00 10.00 ช่ังโมง 
วันใชงาน/เดือน 22.00 22.00 22.00 ช่ังโมง 
ช่ัวโมงใชงาน/เดือน 264.00 264.00 220.00 ช่ังโมง 

ขอมูลชั่วโมงท่ีใชงานในเดือนหยุด 

ช่ัวโมงใชงาน/วัน 12.00 12.00 10.00 ช่ังโมง 
วันใชงาน/เดือน 15.00 15.00 15.00 ช่ังโมง 
ช่ัวโมงใชงาน/เดือน 180.00 180.00 150.00 ช่ังโมง 

ขอมูลจํานวนวัตตกระแสไฟฟาท่ีใชงาน 

จํานวนวัตต/เดอืนปกต ิ  
1,003,200.00 

 
147,840.00 

273,240.00 วัตต 

จํานวนวัตต/เดอืนหยดุ 684,000.00  
100,800.00 

186,300.00 วัตต 

ขอมูลจํานวนยูนิตกระแสไฟฟาท่ีใชงาน 

จํานวนยนูิต/เดือนปกต ิ 1,003.20 147.84 273.24 ยูนิต 
จํานวนยนูิต/เดือนหยุด 684.00 100.80 186.30 ยูนิต 

ขอมูลอัตราคากระแสไฟฟาท่ีใชงาน 

อัตราคาไฟฟา/ยูนิต 3.50 3.50 3.50 บาท 
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ตารางท่ี 71 (ตอ) 
 

ขอมูลคาใชจายกระแสไฟฟาท่ีใชงาน 
คาไฟฟา/เดือนปกต ิ 3,511.20 517.44 956.34 บาท 
คาไฟฟา/เดือนหยดุ 2,394.00 352.80 652.05 บาท 
จํานวนเดือนปกติ 9.00 9.00 9.00 เดือน 
จํานวนเดือนหยุด 3.00 3.00 3.00 เดือน 
รวมคาไฟฟาของเดือน
ปกติ/ป 

31,600.80  
4,656.96 

8,607.06 บาท 

รวมคาไฟฟาของเดือน
หยุด/ป 

7,182.00  
1,058.40 

1,956.15 บาท 

คาไฟฟาท้ังหมด/ป 38,782.80  
5,715.36 

10,563.21 บาท 

 55,061.37 บาท 
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ภาคผนวก จ. 
 

ตารางท่ี 72  แสดงการคํานวณคาเส่ือมราคาเคร่ืองมือ อุปกรณงานบริหารรานคายอย 
(หนวย : บาท) 

รายการ ราคา 
คาเสื่อมราคา 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3-5 ปที่ 3-20 
คาปรับปรุงศูนยอาหาร ชั้น
ลาง * 

3,593,313.83 179,665.69 179,665.69 - 3,233,982.45 

เคร่ืองลางจาน 321,000.00 64,200.00 64,200.00 192,600.00 - 
เคร่ืองขัดพื้น ขนาด 18" 16,000.00 3,200.00 3,200.00 9,600.00 - 
รถเข็นใสของขนาด 8 ปบ 1,500.00 300.00 300.00 900.00 - 
หมอหุงขาวไฟฟา 1,956.00 391.20 391.20 1,173.60 - 
อุปกรณเคร่ืองลางจาน 56,376.20 11,275.24 11,275.24 33,825.72 - 
รถเข็นเก็บเศษอาหาร 48,792.00 9,758.40 9,758.40 29,275.20 - 
เกาอี้ - โตะ 378,994.00 75,798.80 75,798.80 227,396.40 - 
โตะสแตนเลส 22,000.00 4,400.00 4,400.00 13,200.00 - 
รถเข็นขยะชนิด 2 ลอ 2,996.00 599.20 599.20 1,797.60 - 
เคร่ืองกรองน้ํา 4,500.00 900.00 900.00 2,700.00 - 

 4,447,428.03 350,488.56 350,488.56 512,468.52 3,233,982.45 

 
 
วิธีการคํานวณ : 1.กําหนดระยะเวลาคาเส่ือมราคาของอุปกรณ คิดท่ีระยะเวลา 5  ป โดยคิด
คาเส่ือมราคารอยละ 20 ตอป  แบบเสนตรง  จะไดคาเส่ือมราคาเคร่ืองมือ อุปกรณ ปละ 170,822.84 
บาท   
   2.กําหนดระยะเวลาคาเส่ือมราคาทรัพยสินตกแตงภายในท่ีติดกับอาคาร 
*(คาตกแตงภายในศูนยอาหารชั้นลาง) คิดท่ีระยะเวลา 20 ป โดยคิดคาเส่ือมราคารอยละ 5 ตอป  
แบบเสนตรง  จะไดคาเส่ือมราคาทรัพยสิน  ปละ 179,665.69 บาท      
 3.รวมคาเส่ือมราคาท้ังหมด ปละ  350,488.53 บาท  หรือ  
เดือนละ 29,207.38 บาท 
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ประวัติผูเขยีน 

 
 นายสุพจน  มีแสง เกิดวันท่ี  28 เมษายน 2510 สําเร็จการศึกษาปริญญาเศรษฐ 
ศาสตรบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยรามคําแหงเม่ือ  ปการศึกษา  2531  
 
 ประวัติการทํางานไดเร่ิมตนทํางานท่ีบริษัทคูแขงจํากัด   ในป  2530  ในตําแหนงนักวิจัย 
และไดลาออกในป 2541  โดยมีตําแหนงผูจัดการฝายแผนงานและการตลาด สังกัดสํานักอํานวยการ  
เปนตําแหนงสุดทาย   
 

ตอมาในปเดียวกันนั้นไดมาทํางานท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ในตําแหนงผูจัดการ
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  และเขารับการศึกษาในระดับปริญญาเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เม่ือปการศึกษา 2544 ซ่ึงปจจุบันทํางานในตําแหนง
ผูอํานวยการฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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