
 Unofficial Translation ฉบับแปลอยางไมเปนทางการ 

1 ความเขาใจพืน้ฐานเกี่ยวกับ    การคํานวณตนทุนดานโลจิสติกสแบบ  ABC    
 

   “การคํานวณตนทุน”  โดยรวบรวมตนทุนจําแนกตามแตละกิจกรรม      
กอนอื่นมาพิจารณาถึง  ลักษณะเฉพาะของ ABC กันกอนที่จะทําความเขาใจวา  

การคํานวณตนทุนดานโลจิสติกสแบบ  ABC    คืออะไร   
ABC   ยอมาจาก  “Activity-Based Costing”    ซึ่งแปลความหมายเปนภาษาไทยไดวา  

“การคํานวณตนทุนฐานกิจกรรม”   ซึ่งเปนวิธีการคํานวณตนทุนโดยใช   “กิจกรรม”   เปนฐานในการคํานวณ 
สวนวิธีการคํานวณตนทุนที่มีมาแตเดิมนั้น  เราเรียกวา  “การคํานวณตนทุนแบบดั้งเดิม”   

ซึ่งเมื่อพิจารณาดูความแตกตางระหวาง  “การคํานวณตนทุนแบบดั้งเดิม”  กับ “การคํานวณตนทุนแบบ  ABC”  
จากภาพขางลาง   

ดานซายมือจะแสดงถึงวิธีการคํานวณตนทุนแบบดั้งเดิม    จะแบงเปน  “คาใชจายดานบุคลากร”    
“คาใชจายดานพื้นที่”    “คาใชจายดานเครื่องจักรอุปกรณ”    “คาใชจายดานวัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลือง”    
โดยการจําแนกรายการคาใชจายเชนนี้เราเรียกวาเปนการจําแนกตาม  “ปจจัยนําเขา”    
ซึ่งคาดวาในบริษัทของทุกทานก็คงทําการจําแนกคาใชจายในรูปแบบนี้เชนกัน 

สวนภาพเดียวกันดานขวามือ  แสดงถึงวิธีการคำนวณตนทุนแบบ  ABC     จําแนกรายการเปน  “การรับเขากลอง”    
“การเก็บรักษาบนชั้น”    “การหยิบเปนกลอง”   “การหยิบเปนช้ิน”      ซึ่งเปนการจําแนกตาม  “กิจกรรม”  หรือ  “Activity”  
นั่นเอง 

และเมื่อลองพิจารณาดูทิศทางของลูกศร  จะพบวาลูกศรจะชี้จาก  “คาใชจายดานบุคลากร”  ดานซายมือ  
ไปสูแตละกิจกรรมทางดานขวามือ     นั่นคือตนทุนใน  “คาใชจายดานบุคลากร”  ที่แตเดิมจะถูกรวมไวเปนหนึ่งรายการนั้น  
จะแยกเปน  “คาใชจายดานบุคลากร  ในกิจกรรมการรับเขากลอง”    “คาใชจายดานบุคลากร  
ในกิจกรรมการเก็บรักษาบนชั้น” “คาใชจายดานบุคลากร  ในกิจกรรมการหยิบเปนกลอง”  ฯลฯ 
 

 คาใชจายจําแนกตามแตละกิจกรรม         

รวม   ¥   * * * , * * * รวม   ¥   * * * , * * * 

การคํานวณตนทุนแบบดั้งเดิม การคํานวณตนทุนแบบ ABC 

คาใชจายดานเครื่องจักรอุปกรณ 

คาใชจายดานพื้นที่ 

คาใชจายดานบุคลากร 

การหยิบเปนชิ้น 

การหยิบเปนกลอง 

การเก็บรักษาบนชั้น 

การรับเขากลอง 

คาใชจายดานวัสดุใชงาน/วสัดุสิ้นเปลือง

Copyright  2004, JETRO all rights reserved.     Part 2   page 1 



 Unofficial Translation ฉบับแปลอยางไมเปนทางการ 

 
ในปจจัยนําเขาตัวอื่น ๆ ก็เชนเดียวกัน   จะแยกไปตามแตละกิจกรรม   ดังนั้น  ในกิจกรรม  “การรับเขากลอง”   

จะรวบรวมวามีคาใชจายดานบุคลากรเทาไหร?   มีคาใชจายดานพื้นที่เทาไหร?   มีคาใชจายดานเครื่องจักรอุปกรณเทาไหร?    
วิธีเชนนี้คือ  “การรวบรวมตนทุนจําแนกตามกิจกรรม”   

นอกจากนี้   ในแตละกิจกรรม  ถาทราบปริมาณวามีการปฏิบัติงานกี่ครั้ง   
ก็จะสามารถทราบตนทุนตอการปฏิบัติงานหนึ่งครั้ง  (ตนทุนตอหนวย)   ไดดวย 

 
   แนวคิดการคํานวณตนทุนดานโลจิสติกสแบบ  ABC          

ABC   ดานโลจิสติกส    จะใหผลลัพธอยางไรบาง  เราลองมาดูตัวอยางงาย ๆ กัน 
สมมติวาบริษัท  A  มีลูกคา3 ราย คือ บริษัท  X , Y , และ  Z     ปริมาณการสั่งซื้อของลูกคาทั้ง  3 ราย  

ตอผลิตภัณฑหนึ่งในเดือนหนึ่ง   มีจํานวน  100 ช้ิน     ในกรณีเชนนี้   พิจารณาอยางคราว ๆ 
อาจกลาวไดวาทั้งยอดขายและกําไรขั้นตนของลูกคาทั้ง  3  รายเทากัน 

แตเมื่อพิจารณาดูในรายละเอียดของการสั่งซื้อตามตารางดานลางนี้  จะพบวามีความแตกตางกันมาก 
 

 รายละเอียดการสั่งซื้อของลูกคาบริษัท  X , Y , และ  Z            
 บริษัท  X บริษัท Y บริษัท Z 

ปริมาณการสั่งซื้อรวม 100 ช้ิน 100 ช้ิน 100 ช้ิน 
จํานวนครั้งการสั่งซื้อ 5  ครั้ง 4  ครั้ง 10  ครั้ง 
ปริมาณการสั่งซื้อ / ครั้ง 20  ช้ิน / ครั้ง 25 ช้ิน / ครั้ง 10 ช้ิน / ครั้ง 

 
วิธีการสั่งซื้อที่แตกตางกันของลูกคา   ทําใหกิจกรรมในการกระจายสินคาของบริษัท  A   

แตกตางกันไปตามลูกคาแตละราย    แนนอนตนทุนในการกระจายสินคาก็ยอมแตกตางกันไปดวย    
สมมติวาผลิตภัณฑนี้บรรจุ  20 ช้ินใน 1  กลอง   เรามาลองพิจารณาดูว าตนทุนของลูกคา  3  รายนี้จะเปนอยางไรบาง 

คงเดากันไดทันทีวา  บริษัท  Z   จะมีตนทุนสูงที่สุด   แตความรูสึกเพียงอยางเดียว  
จะไมสามารถชวยใหเราหามาตรการแกไขที่ถูกตองตอไปได 

วิธีการสั่งซื้อของลูกคา   มักจะถูกกําหนดโดยความตองการของลูกคา   ถึงแม เราแจงกับทางฝายขายวา   
“การสั่งซื้อเชนนี้คิดวาจะทําใหตนทุนสูง   กรุณาหาวิธีแกไขดวย”  
โดยไมมีขอมูลสนับสนุนอยางเปนรูปธรรมก็คงไมเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ แน   

แตถาเราทราบตนทุนของลูกคาแตละรายอยางแนชัด  ก็สามารถคิดหามาตรการที่ถูกตองได     คำวา “ตนทุน  
(Cost)”  เปนคําศัพทสากลที่ใชในวงการธุรกิจ    ซึ่งถาอยูในสภาพที่ไมทราบตนทุนแลว  
ก็เปรียบเสมือนตกอยูในสภาพที่ไมสามารถใชภาษาสื่อสารใหอีกฝายเขาใจได 

ถาอยางนั้น  เราลองมาใชวิธีการคํานวณตนทุนแบบ   ABC   กับลูกคาทั้ง  3  รายกันดูวาจะไดผลลัพธอยางไรบาง    
สมมติวาเปนผลิตภัณฑที่บรรจุ  20  ช้ิน / 1  กลอง     ดังนั้นในการสัง่ซื้อจํานวน  20  ช้ิน  จะเกิดกิจกรรม  
“การหยิบที่มีหนวยเปนกลอง  (Case Picking)”      และในกรณีที่มีจํานวนสั่งซื้อตอครั้งต่ํากวา  20  
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ช้ินหรือไมถึงเทาหนึ่งของ  20 ช้ิน   เศษที่เหลือจะเกิดกิจกรรม  “การหยิบที่มีหนวยเปนช้ิน   (Piece Picking)”    นอกจากนี้  
ในการสั่งซื้อแตละครั้งจะเกิดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อไปหยิบผลิตภัณฑบนชั้น   (การเคลื่อนไหวเพื่อการหยิบ) ดวย 

 
 ปริมาณกิจกรรมของลูกคา  3  ราย          

 บริษัท  X บริษัท Y บริษัท Z 
การหยิบเปนช้ิน 0  ช้ิน 20  ช้ิน 100  ช้ิน 
การหยิบเปนกลอง 5  กลอง 4  กลอง 0  กลอง 
การเคลื่อนไหวเพื่อการหยิบ 5  ครั้ง 4  ครั้ง 10  ครั้ง 

 
และถาตนทุนตอการปฏิบัติงานหนึ่งครั้ง  (ตนทุนตอหนวย)   ในแตละกิจกรรมเปนดังตารางดานลางนี้ 

 
 ตนทุนตอหนวยในแตละกิจกรรม         

ตนทุนตอหนวย ในการหยิบเปนช้ิน 10  เยน / ช้ิน 
ตนทุนตอหนวย ในการหยิบเปนกลอง 15  เยน / กลอง 
ตนทุนตอหนวย ในการเคลื่อนไหวเพื่อการหยิบ 50  เยน / ครั้ง 

 
ดังนั้น  ตนทุนของลูกคาแตละราย  จะคํานวณโดย  “ตนทุนตอหนวย  X  ปริมาณ”  และไดผลลัพธดังนี้ 

 
 ตนทุนกิจกรรมของลูกคา  3 ราย          

 บริษัท  X บริษัท Y บริษัท Z 
การหยิบเปนชิ้น 10 เยน  X  0 ชิ้น  =    0 เยน 10 เยน  X 20 ชิ้น  =  200 เยน 10 เยน  X 100 ชิ้น  =  1,000 เยน 
การหยิบเปนกลอง 15  เยน  X 5 กลอง  =  75 เยน 15 เยน  X 4  กลอง  =   60  เยน 15  เยน  X   0 กลอง  =    0 เยน 
การเคลื่อนไหวเพือ่การหยิบ 50  เยน  X 5 คร้ัง  = 250 เยน 50  เยน  X 4  คร้ัง  = 200 เยน 50 เยน   X 10  คร้ัง  =    500 เยน 
รวม                                325 เยน                                 460 เยน                                    1,500 เยน 

 
จากเดิมที่เขาใจวาเปนลูกคาที่มียอดขายและมีกําไรขั้นตนเทากัน   เมื่อทําการคํานวณตนทุนกิจกรรม จะเห็นวา  

ตนทุนดานโลจิสติกสสําหรับลูกคาแตละรายแตกตางกัน  คือมีต้ังแต  325 เยน  จนถึง  1,500 เยน    
ในที่นี้ยกตัวอยางเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการหยิบเทานั้น   ยังเห็นถึงความแตกตางกันไดเชนนี้    
ถาไดพิจารณารวมถึงตนทุนในกิจกรรมอื่น ๆ   คาดวาความแตกตางของตนทุนในลูกคาแตละรายจะยิ่งมีมากขึ้น 

เมื่อไดคํานวณตนทุนเปนตัวเลขอยางเปนรูปธรรมเชนนี้   
ทําใหสามารถระบุอยางชัดเจนในการหามาตรการแกไขเพื่อลดตนทุนดานโลจิสติกส   
ซึ่งในตัวอยางนี้จะพบวาควรหามาตรการแกไขเพื่อลดตนทุนสําหรับลูกคาบริษัท Z    
ซึ่งมีปญหาคือการมีจํานวนครั้งในการสั่งซื้อสูง      และนี่คือขอดีของการบริหารจัดการโดยใช  “ตนทุน”  
เปนฐานในการพิจารณา 
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    การคํานวณตนทุนดานโลจิสติกสแบบ  ABC   ควรทําทีละแหง      

ในการคํานวณ  ABC   ดานโลจิสติกส    กอนอื่นตองกําหนด  “สถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกส”  กอน   
เมื่อกําหนดสถานที่เปาหมายไดหนึ่งแหงแลว     จะใชขอมูล   “ตนทุนในหนึ่งเดือนที่เกี่ยวของกับสถานที่นั้น ๆ” 
เปนฐานในการคํานวณ 

ในบริษัทที่มีสถานปฏิบัติงานหลายแหงก็ควรคํานวณแยกทีละแหง    
ในกรณีที่ตองการทราบตนทุนดานโลจิสติกสโดยรวมของบริษัท   ก็ใหนําผลลัพธจากการคํานวณทีละแหงมารวมกัน 

 
    ปจจ ัยสําคัญที่ใชในการวิเคราะหตนทุนคือ  “ตนทุนที่เกิดขึ้นในสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกส”   

“ตนทุนดานโลจิสติกส”   นอกจากคาใชจายที่เกิดขึ้นในสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกสแลว  
ยังมีคาใชจายจากการขนสงสินคาดวย 

เพียงแตวา   เมื่อเทียบคาใชจายของ  2  กิจกรรมนี้แลว   
ในมุมมองจากผลของการเพิ่มประสิทธิภาพแลวจะมีความแตกตางกันมาก      กลาวคือ  ตนทุนการจัดสงสินคา  
จะเห็นผลของการปรับปรงุประสิทธิภาพไดยาก 

เนื่องจากวา   การจัดสงสินคาเปนขอจํากัดที่เกิดจากเงื่อนไขการสงสินคาที่ไดตกลงไวกับทางลูกคา   เชน  
ตองสงสินคากอนเปดราน   ตองสงสินคาโดยรถของบริษัทเอง   หรือสงสินคาที่ไหนในสภาพใด  ฯลฯ    

ถาสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดสงสินคาได   ก็จะลดตนทุนการขนสงได   แตในความเปนจริงแลว  
เงื่อนไขการจัดสงสินคาไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดงาย ๆ      
สําหรับลูกคาแลวจะกําหนดเงื่อนไขการจัดสงสินคาที่ทําใหตนเองสามารถปฏิบัติงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว   
ดังนั้นการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจึงไมใชเรื่องที่จะเปนไปไดอยางงาย ๆ 

 ในขณะเดียวกัน  ตนทุนในสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกสเปนสวนที่สามารถควบคุมไดภายในบริษัทตนเอง   
แตการบริการในการขนสงสินคาเปนสิ่งที่ละเลยไมได    ถาอยูภายใตเงื่อนไขการจัดสงสินคาแลว   
ในรายละเอียดวิธีการเปนสิ่งที่สามารถกําหนดไดอยางอิสระ   
ซึ่งทางบริษัทสามารถปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพไดตามตองการ 

ดังนั้น  ในที่นี้จะอธิบายโดยเน นเปาหมายที่  “ตนทุนภายในสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกส”   
วาทําอยางไรจึงสามารถลดตนทุนนั้นได 

 
    การวิเคราะหตนทุนการขนสงสินคา  ภายใตมุมมองเง่ือนไขการสงสินคา       

อยางไรก็ตาม    ก็ไมใชวาไมจําเปนตองหามาตรการเพื่อลดตนทุนในการจัดสงสินคา    
แตมีวิธีที่เห็นประสิทธิผลไดงายกวาการวิเคราะหตนทุนโดยใชวิธี  ABC    นั่นคือ  การพิจารณาใน  “เงื่อนไขการสงสินคา” 

ภาระการขนสงจะเปลี่ยนไปมากตามเงื่อนไขการจัดสงสินคา   
และนั่นก็หมายถึงตนทุนการขนสงสินคาจะเปลี่ยนไปอยางมากเชนกัน 

การวิเคราะหตนท ุนการขนสงสินคา  เพื่อหาปจจัยที่สามารถทําใหตนทุนลดลงไดนั้น 
คงหวังผลในประสิทธิภาพไดไมมากนัก     เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวาง  
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“การหามาตรการปรับปรงุในเนื้อหางานประจําวัน”   กับ   “การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสงสินคาจากอาทิตยละ  5  ครั้ง  
เปนอาทิตยละ  2  ครั้ง”    คุณคิดวาวิธีการไหนนาจะหวังผลในประสิทธิภาพการลดตนทุนไดมากกวากัน? 

 
การแกไข  “เงื่อนไขการสงสินคา”   ที่มีผลตอภาระตนทุนในการขนสงสินคาใหถูกตอง  

เปนแนวทางในการลดตนทุนการขนสงสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 ไมใชวา  “ทําคร้ังเดียวก็จบ”          
การคํานวณตนทุนโดยวิธี   ABC   ทําเพื่อการจัดการดานโลจิสติกส   

ดังนั้นจึงไมใชการคิดคํานวณเพียงครั้งเดียวแลวเสรจ็สมบูรณ 
การคิดคํานวณเพียงครั้งเดียว  แลวใชผลลัพธนั้นวางมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพงานก็สามารถทําได   

แตถามีการคํานวณอยางตอเนื อง  
จะสามารถปรับปรุงระดับการจัดการระบบโลจิสติกสของบริษัทไดอยางมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 

โดยอาจจะคิดคํานวณ  “ทุกเดือน”  หรือ “ทุกครึ่งป”  เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของตนทุน    
จากการคิดคํานวณอยางตอเนื่อง   จะทําใหเราสามารถจับขอมูลไดอยางเปนรูปธรรม (ไมใชเพียงแคความรูสึก)   
วาการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีกาวหนาหรือไม   การปรับปรุงการบริการดานโลจิสติกสมีกาวหนาหรือไม   
ฯลฯ      และแนนอนยังสามารถคํานวณไดวามีประสิทธิผลในการลดตนทุนไดเปนเงินเทาไร 
จากความกาวหนาของการปรับปรุงในกิจกรรมใด 

  
 การคํานวณตนทุกแบบ  ABC  สามารถใชในระบบการจัดการดานโลจิสติกสได     

“การจัดการดานโลจิสติกส”    มีวัตถุประสงคเพื่อลดตนทุนในดานโลจิสติกส    แตอยางไรก็ตาม  “ตนทุน”  
เปนผลลัพธของกิจกรรมที่เกิดขึ้น   ดังนั้น  เปาหมายของการจัดการจึงไมใช  “ต นทุน”  แตเปน  “กิจกรรม (Activity)”    

เราจําเปนตองรูถึงสภาพความเปนจริงของกิจกรรม  และควบคุมเนื้อหาการปฏิบัติงาน  
หรือประสิทธภิาพการปฏิบัติงานนั้น     แตในสถานปฏิบัติงานจริงในงานดานโลจิสติกส  
ในปจจุบันไมมีการเก็บขอมูลที่ทําใหเราสามารถจับสภาพความเปนจริงของกิจกรรมนั้นได 

ทําไมจึงไมมีการเก็บขอมูลเชนนั้น   อาจจะเปนเพราะวาการเก็บขอมูลทําไดยาก   แตจริง ๆ แลวสาเหตุหลักคือ     
ไมรูวาจะนําขอมูลที่เก็บไดนั้นไปใชประโยชนไดอยางไรมากกวา   
ถึงแมวาจะสามารถเก็บขอมูลของกิจกรรมในเชิงปริมาณได  แตถาไมทราบตนทุน   ขอมูลนั้น ๆ 
ก็ไมมีน้ําหนักที่จะอธิบายใหผูอื่นยอมรับไดแมแตเพื่อนรวมงานในบริษัทเอง 

แตวิธีคํานวณตนทุนดานโลจิสติกสแบบ  ABC  นั้น    
ในกระบวนการคํานวณจะสามารถรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานที่ทําใหทราบถึงสภาพที่แทจริงของกิจกรรมดานโลจิสติกสไวได
ทั้งหมด    ซึ่งขอมูลที่สําคัญที่รวบรวมไดในขั้นตอนการคํานวณตนทุนมีดังนี้ 

- เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน  จําแนกตามแตละกิจกรรม 
- ปริมาณการปฏิบัติงาน  จําแนกตามแตละกิจกรรม 
- ตนทุน  จําแนกตามแตละปจจัยนําเขา 
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- พ้ืนที่ที่ใช  จําแนกตามแตละกิจกรรม 
- เวลาที่ใชเครื่องจ ักรอุปกรณ  จําแนกตามแตละกิจกรรม 
- ปริมาณวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช  จําแนกตามแตละกิจกรรม 
 
ขอมูลเหลานี้  เปนขอมูลที่ขาดเสียไมไดในการคํานวณ  ABC   และเปนขอมูลที่จําเปนในการจัดการดานโลจิสติกส       

นอกจากนี้   “ตนทุนกิจกรรม”  และ “ตนทุนกิจกรรมตอหนวย”  ซึ่งไดจากการคํานวณโดยใชขอมูลเหลานี้   
ก็เปนขอมูลที่ขาดเสียไมไดในการจัดการในระบบโลจิสติกสเชนกัน     ดังนั้น  เมื่อรวบรวมขอมูลตาง ๆ เหลานี้ไดครบถวน   
จึงจะสามารถจัดการดานโลจิสติกสไดอยางทั่วถึง 

เพียงการอธิบายคราว ๆ เชนนี้  คงยังไมทราบแนช ัดวาสิ่งตาง ๆ เหลานี้สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางไรบาง   
ซึ่งในบทตอไปจะอธิบายรายละเอียดการคํานวณ  ABC   ดานโลจิสติกส    
เมื่อไดทราบถึงวิธีการคํานวณและการใชประโยชนจากผลลัพธที่ไดแลว   
คาดวาคงจะเห็นประโยชนอันมากมายของขอมูลเหลานี้      

ในหัวขอตอไปมาดูวิธีการคํานวน  ABC   ดานโลจิสติกสกันตอเลย 
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2 ขั้นตอนการคํานวณตนทุนดานโลจสิติกสแบบ  ABC       
 

 ศึกษาภาพรวมของการคํานวณ  ABC   ดานโลจิสติกส           
การคํานวณตนทุนดวยวิธี  ABC   ประกอบดวย  6  ขั้นตอนตามที่ระบุไวในแผนภาพดานลาง    

รายละเอียดในแตละขั้นตอนจะอธิบายอยางเปนรูปธรรมในหัวเรื่องตอไป    ในที่นี้ขอใหศึกษาใหเขาใจถึงภาพรวมกวาง ๆ 
กอน 

 
[ ขั้นตอนที่  1 ]    

กําหนด “กิจกรรม”    โดยพิจารณาวาในสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกสที่เปนเปาหมายของการคํานวณนั้น   
มีการปฏิบัติกิจกรรมอะไรบาง    “กําหนดจากภาพรวมใหครบถวน  อยาใหตกหลนสวนหนึ่งสวนใด” 

 
[ขั้นตอนที่  2 ] 

คํานวณตนทุนของแตละปจจัยนําเขา    ซึ่ง  “ปจจัยนําเขา”  ก็คือ  “บุคลากร”    “เครื่องจักร”  ฯลฯ  
ที่นําเขามาเพื่อปฏิบัติกิจกรรมดานโลจิสติกส    โดยใชขอมูลจากเอกสารทางบัญชี  เช น  บันทึกบัญชีตาง ๆ  
หรือใบสลิปตาง ๆ ฯลฯ   คํานวณแยกตามปจจัยนําเขาวา  “ในแตละสวนมีคาใชจายเทาไหร” 

ขอมูลที่ตองใชในการคํานวณทั้งหมดนี้  เปนสิ่งที่มีอยูในเอกสารที่ใดที่หนึ่ง   
การศึกษาหาขอมูลควรขอความรวมมือจากแผนกบัญชี  ฯลฯ 

 
 ขั้นตอนการคํานวณต นทุนดานโลจิสติกสแบบ  ABC         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่  4  :    
คํานวณตนทุนกิจกรรม 

ขั้นตอนที่  5  :    
ศึกษาปริมาณการปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่  6  :    

คํานวณตนทุนกิจกรรมตอหนวย 

ขั้นตอนที่  2  :    
ศ ึกษาตนทุน  

ขั้นตอนที่  3  :    
กําหนดเกณฑการกระจาย 

ขั้นตอนที่  1  :    
กําหนดกิจกรรม 
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[ ขั้นตอนที่  3 ] 
ในขั้นตอนนี้  จะนํา  “ตนทุนในแตละปจจัยนําเขา”  ในขั้นตอนที่  2     มากระจายไปตามแตละกิจกรรม    เชน  

ปจจัยนําเขา  “บุคลากร”  เกิดจากกิจกรรมใดบาง    นํา  “ตนทุนตามปริมาณการปฏิบัติงานจริง”   
กระจายไปตามแตละกิจกรรม 

ในขั้นตอนนี้   อาจจะมีการแบงยอยกิจกรรมลงอีก  หรือรวมกิจกรรมเขาไวดวยกันก็มี     
การกระจายตนทุนนี้ควรกระจายไปในกิจกรรมใดเทาใดนั้น   
สามารถศึกษาสภาพที่แทจริงไดจากการพิจารณาสังเกตการปฏิบัติงานจริงอยางถี่ถวน   
หรือเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน     ในกรณีเชนนั้นอาจจะตองแกไขประเภทกิจกรรม   โดยแบงยอยกิจกรรมลงอีก  
หรือรวมกิจกรรมที่เหมือนกันเขาไวดวยกัน     และกระจายตนทุนในขั้นตอนนี้ใหมอีกครั้ง  สวนในขั้นตอนที่  2 
ไมจําเปนตองแกไขใหม 

เมื่อเสร็จขัน้ตอนน ี้   เราจะไดขอมูลเพื่อศึกษาตนทุนของกิจกรรมอยางครบถวน 
 

[ ขั้นตอนที่  4 ] 
ในขั้นตอนนี้   จะใชขอมูลที่ได  มาคํานวณตนทุนกิจกรรม  ดวยวิธีการคํานวณอยางงาย ๆ     

ซึ่งอาจจะไดผลลัพธเปนขอมูลที่ไมเคยมีใครในบริษัทเราทราบมากอนมากมาย  เชน   
มีตนทุนสูงในกิจกรรมที่ไมคาดคิดมากอน  ฯลฯ 

 
[ ขั้นตอนที่  5 ] 

เปนขั้นตอนศึกษาขอมูลปริมาณการปฏิบัติงานตามแตละกิจกรรม      คําวา  “ ปริมาณการปฏิบัติงาน”  
เราคงจะไมคุนเคยนัก     ในที่นี้  “ปริมาณการปฏิบัติงาน”   จะระบุถึงปริมาณวา   “เกิดการปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้น ๆ 
เทาใด” 

ในแตละกิจกรรม  จะมี  “หนวย”  ที่แตกตางกันไป  จึงเปนเรื่องคอนขางยากในการอธิบายเล็กนอย    
ยกตัวอยางเชน  ในกิจกรรม  “การบรรจใุนกลองลูกฟูก”   ปริมาณการปฏิบัติงานก็จะเปน   
“จํานวนกลองลูกฟูกที่บรรจุเสร็จ”   ในกิจกรรม  “การหยิบเปนช้ิน”   ก็จะเปน  “จํานวนชิ้นของผลิตภัณฑที่หยิบเปนช้ิน”   
เปนตน 

บริษัทที่มีการเก็บขอมูลในลักษณะเชนนี้คาดวามีนอยมาก    ถาไมมีขอมูลเหลานี้  
คงตองเขาไปเก็บขอมูลจริงในสถานปฏิบัติงาน   หรือตรวจสอบขอมูลการจัดสงสินคาแตละครั้ง    

อาจจะดูเปนงานคอนขางลําบากสักหนอย     แตจริง ๆ แลว    
ขอมูลเหลานี้เปนขอมูลที่จําเปนในการจัดการดานโลจิสติกส     
ถาไมมีขอมูลเหลานี้จะไมสามารถควบคุมจัดการไดดีอยางแนนอน 

ที่ผานมาไมมีขอมูลเหลานี้นับวานาเสียดายมาก   แตควรใชโอกาสนี้ศึกษาขอมูลปริมาณการปฏิบัติงาน  
เพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมและจัดการการกระจายสินคาใหกาวหนายิ่งขึ้น     การเริ่มกาวแรกนี้  
จะสามารถเชื่อมโยงสูความกาวหนาที่ยิ่งใหญได     และเมื่อเราไดขอมูล  “ปริมาณการปฎิบัติงาน”  แลว   การคํานวณ  ABC   
ดานโลจิสติกส  ก็งายขึ้นอีกขั้นหนึ่ง 
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[ ขั นตอนที่  6 ] 

เปนขั้นตอนการคํานวณงาย ๆ  โดยการนํา  “ตนทุนกิจกรรม”  มาหารดวย  “ปริมาณการปฏิบัติงาน”    
ผลลัพธที่ไดจะเปน   “ตนทุนกิจกรรมตอหนวย” 

และทั้งหมดนี้เปนการคํานวณพื้นฐานของ  ABC   ดานโลจิสติกส 
 

 “กิจกรรม”  เปนหนวยเล็กท่ีสุดของการปฏิบัติงานที่มีวัตถุประสงค      
ตอไปจะกลาวถึงรายละเอียดในขั้นตอนที่  1    “การกําหนดกิจกรรม”     คําวา  “กิจกรรม  (Activity)”   

ในการคํานวณ  ABC   ดานโลจิสติกส  จะมีความหมายที่พิเศษกวาปกติ 
ทําไมจึงกลาววามีความหมายพิเศษ    ก็เนื่องจากวาการที่เราสามารถใช   ABC  วิเคราะหสิ่งตาง ๆ 

ที่เปนประโยชนตอการจัดการดานโลจิสติกสได    เปนเพราะมีแนวความคิดเกี่ยวกับ  “กิจกรรม”  นี้นั่นเอง 
อาจจะเปนสํานวนที่คอนขางเขาใจยากเล็กนอย    แตในที่นี้    “กิจกรรม  (Activity)”     จะเปน  “หนวยที่เล็กที่สุด  

ของการปฏิบัติงานที่มีวัตถุประสงค”   หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ  
“เปนหนวยที่เล็กที่สุดของการปฏิบัติงานที่สามารถกําหนดใหเห็นภาพ  (Image)  ได”     สวนวิธีการกําหนด “กิจกรรม  
(Activity)”   จะกลาวตอไปในภายหลัง 

หลังจากนั้น  จะรวบรวมตนทุน  (Cost)   ของแตละกิจกรรมที่กําหนดขึ้น   และคํานวณแยกตามแตละกิจกรรมนั้น 
ๆ     กระบวนการคํานวณ   ABC   จะดําเนินไปโดยมี  “กิจกรรม”  นี้เปนฐาน 

 
 วิธีการกําหนด  “กิจกรรม  (Activity)”         

เรามาดูรายละเอียดในการกําหนด  “กิจกรรม  (Activity)”  กัน 
ยกตัวอยางเชน   “การแปรรูปกอนการกระจายสินคา”   

ซึ่งถือวาเปนการปฏิบัติงานอยางหนึ่งในศูนยกระจายสินคา   กระบวนการนี้จะสามารถกําหนดเปน   “กิจกรรม  (Activity)”  
ไดหรือไม 

แนนอนจะเห็นวา  “เปนหนวยของการปฏิบัติงานที่มีวัตถุประสงคอยางชัดเจน”    แตยังไมนับวาเปน  
“หนวยที่เล็กที่สุด”    เพราะเพียงคําวา    “การแปรรูปกอนการกระจายสินคา”   
แมพนักงานในบริษัทเดียวกันเองก็ยังเห็นภาพกันไปตาง ๆ นานา     การปฏิบัติงานที่นับเปน  “กิจกรรม”    
จะตองเปนสิ่งที่สามารถจินตนาการภาพไดอยางชัดเจน    

ถาเชนนั้นลองนํากระบวนการ  “การแปรรูปกอนการกระจายสินคา”   มายอยใหละเอียดลงอีกเล็กนอย    
โดยยังสามารถแบงยอยออกเปน   “การติดปายราคา”   “การหอเปนของขวัญ”   ฯลฯ    เมื่อระบุใหละเอียดขึ้นเชนนี้  
พนักงานในบริษัทเดียวกันก็จะสามารถจินตนาการเนื้อหางานไดตรงกัน    เชนนี้จึงเรียกวา   “เปนหนวยที่เล็กที่สุด  
ของการปฏิบัติงานที่มีวัตถุประสงคอยางชัดเจน” 

นอกจากนี้   การปฏิบัติงานในขั้นตอน   “การติดปายราคา”   “การหอเปนของขวัญ”  ฯลฯ   
ยังสามารถแบงยอยลงไดอีก   เชน    “หยิบปายราคา”   “แกะปายออกจากกระดาษ  ติดบนผลิตภัณฑ”  ฯลฯ  
ถาเราแบงละเอียดเชนนี้จะเปนอยางไร 

Copyright  2004, JETRO all rights reserved.     Part 2   page 9 



 Unofficial Translation ฉบับแปลอยางไมเปนทางการ 

แนนอน   ถาแบงละเอียดเชนนี้แทนที่จะเรียกวา  “เปนหนวยที่เล็กที่สุด”   กลับจะกลายเปนเพียงแค  
“การเคลื่อนไหวหนึ่ง”  เทานั้น      ถาดูละเอียดถึงการเคลื่อนไหว  “หยิบปายราคา”  แลว   
จะทําใหไขวเขวไมรูวาควรทําอะไรเพื่ออะไร     ดังนั้น  “กิจกรรม”  ในที่นี้จึงไมจําเปนตองแบงยอยลงขนาดนั้น 

การกําหนด   “กิจกรรม”  โดยแบงยอยจนเกินไป  หรือแบงหยาบจนเกินไปก็ไมเหมาะสม     
แตก็ไมจําเปนตองคิดใหเปนเรื่องยาก     เพราะการกําหนด  “กิจกรรม”  
จะแบงยอยหรือรวมใหมก่ีครั้งก็ไดจนกวาจะไดสิ่งที่เหมาะสม 

เม ื่อกําหนดกิจกรรมและคํานวณตนทุนไดแลว  เราจะพบปญหาหรือประเด็นที่ควรปรับปรุงตาง ๆ  
ที่ไมเคยทราบมากอน    และเราอาจจะพบวา   “ควรกําหนดกิจกรรมเชนนี้จะดีกวา  
เพื่อจะไดศึกษาปญหานี้ไดอยางชัดเจนขึ้น”  ฯลฯ   ดังนั้น  “กิจกรรม”  ที่กําหนดกอนการคํานวณ   
จะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เพื่อความเหมาะสม 

ถามัวกังวลอยูกับการกําหนดกิจกรรมแลว   จะทําใหสะดุดตั้งแตยังไมทันเริ่มการคํานวณ   
จึงควรลองเริ่มโดยคิดเสียวา  “กอนอื่น  ตองลองคํานวณดูรอบหนึ่งกอน”  แลวจึงปรับใหเหมาะสมอีกครั้ง 

 
 ตัวอยางการแบงยอยกิจกรรม          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแปรรูปกอนการ
กระจายสินคา 

ติดปายราคา 

-  หนวยที่เลก็ที่สุดของกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค
-  จินตนาการภาพไดชัดเจน 

หอเปนของขวญั 

หยิบปายราคา 

 ใหคํานิยามของ   “ขอบเขต / เนื้อหาของกิจกรรม” ไว  
ในการกําหนดกิจกรรม   ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญ   นั่นคือ  การกําห

“การปฏิบัติงานตั้งแตจุดใด  จนถึงจุดใด  ถือเปนกิจกรรมนั้น”     เรียกวาเป
“การนิยามขอบเขต / เนื้อหากิจกรรม”    เชน   ในกิจกรรม  “การต

จะระบุเนื้อหาการปฏิบัติงานวา   “นํากลองลงจากรถบรรทุก   ตรวจเช็คสิน
จัดเก็บในที่วางชั่วคราว”  เปนตน 

ในตัวอยางจะใชช่ือเรียกวา   “การตรวจรับเขากลอง”    แตการตั้ง
การต้ังช่ือกิจกรรมจะเปนอะไรก็ไดที่ทุกคนในหนวยงานสามารถเรียกไดงา
ถึงแมจะใชช่ือกิจกรรมที่เหมือนกัน    แตถาเปนคนละบริษัท  หรือคนละหน
แตถาตองการใชผลลัพธการคํานวณมาเปรียบเทียบกันแลว  ในชื่อกิจกรรม

Copyright  2004, JETRO all rights reserved.   
แกะปายออกจากกระดา
ษ  ติดบนสินคา 
     
นดไวอยางชัดเจนวา  

น  “การนิยามขอบเขต / เนื้อหากิจกรรม” 
รวจรับเขากลอง”   
คาใหตรงตามใบสงสินคา   

ช่ือกิจกรรมไมจําเปนตองกําหนดตามนี้     
ยเขาใจไดงาย     นอกจากนี้  
วยงาน  ก็อาจจะมีนิยามที่แตกตางกันก็ได    

เดียวกันก็ตองมีนิยามของเนื้อหางานเหมือนกัน 
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เพื่อใชเปนขอมูลในการควบคุมจัดการการกระจายสินคา   จําเปนตองมีการเก็บขอมูลอยางละเอียดวา  
“การปฏิบัติงานนั้น ๆ ใชเวลาเทาใด   มีคาใชจายเทาใด”    ดังนั้น    
ถาความเขาใจในนิยามกิจกรรมของแตละคนไมตรงกันวา  “การปฏิบัติงานนี้”   เปนกิจกรรมใด   จะเกิดความสับสนได 

ถาไมระบุนิยามของกิจกรรมอยางรอบคอบ   จะทําใหเนื้อหาการปฏิบัติงานไมชัดเจน   
และเมื่อจะนําผลลัพธที่คํานวณไดมาใชประโยชนจะเกิดความสับสนไมแนใจ 

ทั้งการตั้งช่ือเรียกกิจกรรมและการนิยามของกิจกรรมนั้น   
ควรคํานึงถึงความเขาใจงายของพนักงานในบริษัทเปนสิ่งสําคัญ   
โดยใชคําศัพทที่ใชกันอยูภายในบริษัทเปนเกณฑกําหนดก็ได 
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3 ศึกษาตนทุน  จําแนกตามแตละปจจัยนําเขา 
 

 ปจจัยนําเขาของงานดานโลจิสติกส  มี  4  ปจจัยดวยกัน       
“ปจจัยนําเขา”   จะหมายถึง    “ปจจัยทุกชนิดที่ไดนําเขามาเพื่อปฏิบัติกิจกรรมดานโลจิสติกสภายในบริษัทคุณ”    

ไมวาจะเปน   บุคลากร  (พนักงานประจํา  พนักงานชั่วคราว ฯลฯ)    ที่ดิน / อาคาร    เครื่องจักรอุปกรณ    วัสดุสิ้นเปลือง  
ฯลฯ     และไมวาจะเปนสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกสที่มีเนื้อหาการปฏิบัติงานเชนใดก็ตาม    
สามารถแบงปจจัยนําเขาทุกชนิดไดตามประเภทดังกลาวนี้    ซึ่งในที่นี้ไดแบงประเภทปจจัยนําเขาไวเปน  4  ประเภทดังนี  

 1) บุคลากร    (คาใชจายดานบุคลากร) 
 2) พ้ืนที่   (คาใชจายดานพื้นที่) 
 3) เครื่องจักรอุปกรณ  (คาใชจายดานเครื่องจักรอุปกรณ) 
 4) วัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลือง (คาใชจายดานวัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลือง) 
 
เราลองมาพิจารณาในรายละเอียดของแตละปจจัยนําเขาดู   ซึ่งสวนที่จะกลาวถึงตอไปนี้เปนสวนอธิบายเพิ่มของ  

“ขั้นตอนที่  2   (ในหัวขอขั้นตอนการคํานวณตนทุนดานโลจิสติกสแบบ  ABC)” 
 

 การเก็บขอมูลคาใชจายดานบุคลากร         
ในสวนนี้จะมีจุดสําคัญ  2  จุด   คือ   “คาใชจายดานบุคลากรแบงเปนกี่สวน”  และ  

“ตนทุนของคาใชจายดานบุคลากร  คํานวณไดอยางไร” 
กอนอื่น   พิจารณาถึงประการแรกคือ  “คาใชจายดานบุคลากรแบงเปนกี่สวน”     
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสวนงานดานโลจิสติกสนั้น   นอกจากพนักงานประจําแลว  ยังมีพนักงานชั่วคราว  

พนักงานรายวัน  ฯลฯ    หรือเปนพนักงานที่สงมาจากบริษัทจัดหาพนักงานก็มี    ซึ่งคาใชจายที่เกิดจาก  “บุคลากร”  
เหลานี้จะมีความแตกตางกันไป      หลักการคือ    “ควรแยกปจจัยนําเขาที่มีความแตกตาง” 

ถามีการแยกเก็บขอมูล   
จะทําใหเราสามารถพิจารณาขยายผลตอถึงความเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงทดแทนปจจัยนําเขาได    เชน   
ถามีการแยกขอมูลพนักงานประจําและพนักงานชั่วคราว   อาจจะนํามาใชพิจารณาในกรณี เชน    
“กิจกรรมที่พนักงานประจําทําอยูนี้   สามารถมอบหมายใหพนักงานชั่วคราวทําแทนได    
ถาเปลี่ยนเปนพนักงานชั่วคราวแลว  คาใชจายจะลดลงเทาใด...”    เปนตน 

ซึ่งก็หมายความวา   แมในปจจัยนําเขาที่มีความแตกตางบาง   
แตถาไมมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อทดแทนกันแลวก็ไมจําเปนตองแยกเก็บขอมูลของปจจัยนั้น ๆ        เชน  
พนักงานชั่วคราวกับพนักงานรายวัน   มีสวนตางของคาแรงประมาณ  100 เยน / ช่ัวโมง    
แตพนักงานรายวันจะใชเฉพาะชวงที่มีปริมาณงานมากเทานั้นจึงจางในระยะสั้น   ไมมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนเพ่ือทดแทน     
ในกรณีเชนนี้   ถึงคาแรงจะมีความแตกตางอยูบางก็ไมตองใสใจ    ใหกําหนดเปนหนึ่งปจจัยนําเขาคือ  “พนักงานชั่วคราว / 
พนักงานรายวัน”  เทานั้นพอ 
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สวนในกรณีที่มอบหมายงานใหบริษัทจดัหาพนักงาน    บางครั้งนอกจากพนักงานระดับปฏิบัติงานแลว  
ยังมีการขอพนักงานระดับจัดการมาดวย     ในกรณีเชนนี้   จะมีสวนตางของคาใชจายจากบทบาทหนาที่ที่แตกตางกัน   
จึงจําเปนตองแยกเก็บขอมูล      โดยกําหนดปจจัยนําเขาเปน    “สวนงานมอบหมายภายนอก  (บุคลากรระดับจัดการ)”    
“สวนงานมอบหมายภายนอก  (บุคลากรระดับปฏิบัติการ)”       สวนการกําหนดชื่อเรียกปจจัยนําเขา  
สามารถกําหนดไดอยางอิสระโดยคํานึงถึงความเขาใจงายที่ใชภายในบริษัท 

 
[ ตัวอยางการแบงประเภทคาใชจายดานบุคลากร ] 

- พนักงานประจํา 
- พนักงานชั่วคราว / พนักงานรายวัน 
- สวนงานมอบหมายภายนอก   (บุคลากรระดับจัดการ) 
- สวนงานมอบหมายภายนอก  (บุคลากรระดับปฏิบัติการ) 
 
 ตอไปจะกลาวถึงการคํานวณตนทุนของคาใชจายดานบุคลากร     โดยหลักการพื้นฐานแลว  

ตนทุนคาใชจายด านบุคลากรก็คือ  “จํานวนเงินรวมทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการจางแรงงาน”    
 

[ คาใชจายที่เก่ียวกับบุคลากร ] 
- คาตอบแทนแรงงาน 
- คาใชจายดานสวัสดิการ 
- เงินสํารองเลี้ยงชีพหลังออกจากงาน 
- คาใชจายในการเดินทาง   ......... ฯลฯ 
 
คาใชจายสําหรับบริษัทจดัหาพนักงาน   อาจจะเปนการจายรวมใหกับบริษัทนั้น   

ซึ่งคาใชจายจํานวนนั้นจะเปนตนทุนที่ตองนํามาจําแนกตามปจจัยนําเขา   ถามีบุคลากรระดับจัดการ  
และบุคลากรระดับปฏิบัติการ  ใหแยกเก็บขอมูลคาใชจายตามนั้น    
ถาไมทราบรายละเอียดในจํานวนเงินก็สามารถขอใหทางบริษัทจัดหาพนักงานชวยแจกแจงให 

 
 การเก็บขอมูลคาใชจายดานพื้นที่         

สิ่งที่ควรเก็บเปน  “ตนทุนจําแนกตามปจจัยนําเขาสําหรับพื้นที่”   คือ   คาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวของกับที่ดิน  
หรืออาคารที่สถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกสที่เปนเปาหมายในการคํานวณนั้นตั้งอยู     ในกรณีที่ในที่ดินนั้นมีสํานักงาน 
ฯลฯ  ต้ังรวมอยูดวย   คาใชจายในที่ดิน    ใหคิดตามสัดสวนจากพื้นที่รวม   แบงเปน  “สวนที่เปนเปาหมาย”  กับ  
“สวนที่เปนหนวยงานอื่น”    ในกรณีของการใชอาคารรวมกันก็ใชแนวคิดเชนเดียวกัน       
และคํานวณคาใชจายทั้งหมดที่เกิดจากการใชที่ดิน / อาคารนั้น 

เนื่องจากเปนการใชขอมูลคาใชจายปจจุบัน   ในกรณีที่มีการตัดคาเสื่อมราคาของอาคาร  ฯลฯ  เรียบรอยแลว   
ถือวาไมเกิดคาใชจาย  จึงไมจําเปนตองคํานวณ 
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[ คาใชจายที่เก่ียวของกับการใชพื้นที่ ] 

- ภาษีสินทร ัพยถาวร 
- คาเสื่อมราคา 
- คาบํารุงซอมแซม 
- คาเชา 
- คาน้ําประปา / ไฟฟา / พลังงานความรอน 
- คาประกัน   .............. ฯลฯ 
 

 การเก็บขอมูลคาใชจายดานเครื่องจักรอุปกรณ        
มีเปาหมายคือ   เครื่องจักรอุปกรณทุกอยางที่มีอยูในสถานปฏิบัติงานดานโลจ ิสติกสนั้น    หลักการคือ  

รวบรวมเครื่องจักรอุปกรณแตละช้ิน  และจําแนกตามแตละกิจกรรม      ไมวาจะมีเครื่องจักรอุปกรณก่ีช้ินก็ตาม  
ถาใชในหนึ่งกิจกรรมก็รวบรวมเขาไวดวยกัน   เชน   “เครื่องจักรอุปกรณสําหรับการหยิบ”    

นอกจากคาเสื่อมราคา  อาจจะมีคาเชื อเพลิง  คาบํารุงซอมแซม ฯลฯ  เกิดขึ้นก็เปนได    
และถาตัดคาเสื่อมราคาเรียบรอยแลว   คาใชจายในสวนนี้ก็จะเปนศูนย 

 
[ คาใชจายที่เก่ียวของกับเคร่ืองจักรอุปกรณ ] 

- คาเสื่อมราคา 
- คาเชื้อเพลิง 
- คาบํารุงซอมแซม 
- คาเชา 
- คาประกัน    ............  ฯลฯ 
 

 การเก็บขอมูลท่ีคาใชจายดานวัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลือง       
วัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลือง  หมายถึง   กลองกระดาษลูกฟูก  ใบควบคุมสินคา ฯลฯ  

ที่ใชในสถานปฎิบัติงานกระจายสินคาที่เปนเปาหมายในการคํานวณ    สวนพาเลท  รถเข็นขนของ  ฯลฯ  
ซึ่งเปนวัสดุที่ใชไดนานจะจัดเขาประเภทวัสดุใชงาน 

วัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลือง  จะใชขอมูลของจํานวนเงินที่มีการใชไปจริง   
คํานวณคาวัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลืองที่ใชไปในสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกสนั้น ๆ 

แตในกรณีที่เปนวัสดุที่ทางลูกคาจายมาให  หรือใหยืมใชโดยไม มีคาใชจาย   ก็ถือวาคาใชจายในสวนนี้เปนศูนย    
นอกจากนี้  ถาคาบํารุงซอมแซมอุปกรณที่ทางลูกคาใหยืม   เปนภาระของทางบริษัทเรา  ก็จะนําคาใชจายนั้นมาคํานวณ 

 
[ คาใชจายที่เก่ียวของกับวัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลือง ] 

- คาวัสดุ 
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- คาซอมแซม 
- คาเช า    ...........   ฯลฯ 
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4 การกําหนดเกณฑการกระจายตนทุน  จําแนกตามปจจัยนําเขา 
 

 กระจายตนทุนจําแนกตามปจจัยนําเขา   ไปตามแตละกิจกรรม      
ตอไปจะกลาวถึงวิธีการกระจายตนทุนไปตามแตละกิจกรรม    ซึ่งในสวนนี้เปนการอธิบายขยายความของ 

ขั้นตอนที่  3  (ในหัวขอขั้นตอนการคํานวณตนทุนดานโลจิสติกสแบบ  ABC)       และเมื่อเสร็จขั้นตอนนี้  
การคํานวณตนทุนแยกตามแตละกิจกรรมก็เปนอันเสร็จสมบรูณ 

ในขั้นตอนนี้  จะกระจาย  “คาใชจายที่ไดรวบรวมมา  โดยมีการจําแนกตามปจจัยนําเขาแลว”  
ไปตามแตละกิจกรรม   แตวิธีการกระจายจะทําตามใจชอบไมได   จําเปนตองมีการกําหนดเกณฑการกระจาย    
โดยหลักการแลวไมวาจะเปนปจจัยนําเขาใดก็ตามจะกระจาย  “ตามความเปนจริงที่ใช”    

แตเมื่อพิจารณาดูจะพบวา    บุคลากรกับพื้นที่  
ไมสามารถใชเกณฑเดียวกันในการกระจายตามความเปนจริงที่ใชได    ดังนั้น  ในแตละปจจัยนําเขาจึงควรเก็บขอมูล  
และใชเกณฑการกระจายดังหัวขอตอไปนี้ 

 
< เกณฑการกระจายปจจัยนําเขา > 
ปจจัยนําเขา เกณฑการกระจาย 
บุคลากร 
พ้ืนที่ 
เครื่องจักรอุปกรณ 
วัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลือง 

จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงาน 
พ้ืนที่ที่ใชงาน 
จํานวนชั่วโมงที่ใชงาน 
ปริมาณที่ใช 

 
 

 เกณฑการกระจายของปจจัยนําเขาดาน  “บุคลากร”       
ในการกระจายคาใชจายดานบุคลากร  ไปตามแตละกิจกรรม   จะใชเกณฑ  “จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงาน”     

ถาจะคํานวณคาใชจายตอเดือน   ก็ตองศึกษาขอมูลวา  ในระยะเวลาหนึ่งเดือนทํากิจกรรมใดเป ็นเวลากี่ช่ัวโมง    นั่นคือ  
จะหาสัดสวนของจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานในหนึ่งเดือนของแตละกิจกรรม   และใชเปนเกณฑการกระจาย 

การวัดจริงทุกวันเปนเวลาหนึ่งเดือนเปนเรื่องยาก    ดังนั้น  จึงอาจใชวิธี  “วัดจริงในหนึ่งชวงเวลาที่กําหนด”    
และหาสัดสวนของแตละกิจกรรมจากขอมูลนั้นก็ได    แต  “หนึ่งชวงเวลาที่กําหนด”  
จะตองเปนชวงเวลาที่สามารถนําขอมูลที่ไดไปใชเปนคาเฉลี่ยได     โดยทั่วไปจะทําการวัดจริงประมาณ  3  วัน 

และแนนอน  จะตองจําแนกตามปจจัยนําเขาดวย   เชน  “พนักงานประจํา”    “พนักงานชั่วคราว/พนักงานรายวัน”  
ฯลฯ   จะเก็บขอมูลจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานจําแนกตามปจจัยนําเขาที่กําหนด 

เมื่อทําการเก็บขอมูลจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานเสร็จสิน้แลว   ขั้นตอไปคือคํานวณหา  
“สัดสวนของจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงาน” 

ในการเก็บขอมูลจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงาน   สามารถเลือกปฏิบัติวิธีใดวิธีหนึ่งไดดังตอไปนี้ 
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วิธีท่ี  1   คือ    วิธีการตรวจสอบจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานแยกตามกิจกรรมที่ทํา  
ของพนักงานแตละคนในสวนกิจกรรมที่เปนเปาหมายการคํานวณ    
ในมุมมองของการเก็บขอมูลใหไดตรงตามสภาพความเปนจริงแลว   วิธีการนี้เปนวิธีการที่ดีกวา 

วิธีนี้อาจดูเป ็นการยุงยาก   แตในความเปนจริงแลว   
กิจกรรมของพนักงานแตละคนที่ปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกสมีไมมากนัก    สวนมากในหนึ่งวันจะมีกิจกรรม  
2-3 อยางเทานั้น    เพียงแคเก็บขอมูลวาในกิจกรรม  2-3  อยางที่ทําอยูนั้น   แตละกิจกรรมใชเวลาปฏิบัติงานกี่นาที   
การตรวจสอบจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานวิธีนี้จึงไมยุงยากอยางที่คิด 

วิธีท่ี  2    คือ   เปนวิธีที่ใหผูบริหาร หรือหัวหนางาน  ฯลฯ   คํานวณจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานโดยรวมคราว ๆ  
จากจํานวนพนักงาน  จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงาน  ฯลฯ    วิธีการนี้อาจใชในกรณีต องการคํานวณตัวเลขดูคราว ๆ  

แตอยางไรก็ตาม    ผูบริหาร  
หรือหัวหนางานนั้นจะตองมีความเขาใจอยางละเอียดในสภาพความเปนจริงของสถานปฏิบัติงานจริง      
ถาใชขอมูลโดยคาดคะเนจากที่คิดวานาจะรู   ผลลัพธที่คํานวณไดจะไมตรงตามความเปนจริง     
จึงควรระวังอยาใหผลลัพธที่คํานวณไดเกิดความไมนาเชื่อถือ 

 
 เกณฑการกระจายของปจจัยนําเขาดาน  “พื้นที่”        

เกณฑการกระจายคาใชจายดานพื้นที่   จะใช  “พ้ืนที่ที่ใชงาน”      จะตรวจสอบวาในแตละกิจกรรมใชพ้ืนที่เทาใด   
ซึ่งโดยหลักการแลวจะทําการวัดจริง 

ในกรณีที่มีการใชพ้ืนที่เดียวกัน  2  กิจกรรมขึ้นไป   ตัวอยางเชน  พ้ืนที่ที่ใชจอดรถบรรทุก  
ซึ่งมีทั้งการรับของเขาและสงสินคาออก    จะคํานวณหาพื้นที่สวนนั้น   
โดยแบงตามสัดสวนของจํานวนชั่วโมงที่ใชในแตละกิจกรรม 

 
 เกณฑการกระจายของปจจัยนําเขาดาน  “เคร่ืองจักรอุปกรณ”      

เกณฑการกระจายคาใชจายดานเครื่องจักรอุปกรณ  จะใช  “จํานวนชั่วโมงใชงาน”     
ถาเปนเครื่องจักรอุปกรณที่ใชรวมกันในหลายกิจกรรม    จะแบงตามจํานวนชั่วโมงใชงานจริง 

เชน  กรณีรถยก  (Forklift)  ซึ่งใชงานทั้งกิจกรรมรับของเขาและสงสินคาออก   
จะคํานวณโดยใชขอมูลจํานวนชั่วโมงที่ใชในกิจกรรมรับของเขา    จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานสงสินคาออก   
และแบงตามสัดสวนนั้น 

บางกรณีเครื่องจักรอุปกรณนั้น ๆ  ใชในกิจกรรมเดียวเทานั้นก็มี   เชน   Pallet Rack  
จะใชในกิจกรรมเก็บรักษาสินคาเทานั้น    ในกรณีนี้   จะมีสัดสวนใชในกิจกรรมนั้นเปน  100% 

 
 เกณฑการกระจายของปจจัยนําเขาดาน  “วัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลือง”     

สําหรับเกณฑการกระจายคาใชจายดาน  “วัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลือง”   จะเปน  “ปริมาณใชจริง”   เชน  “ก่ีแผน”   
“ก่ีกิโลกรัม”  ฯลฯ     เก็บขอม ูลปริมาณการใชในระยะเวลาที่ตองการคํานวณ  แยกตามแตละกิจกรรม    
ถาเปนวัสดุที่ใชรวมกันหลายกิจกรรม   ก็แยกตามปริมาณที่ใชในกิจกรรมนั้น ๆ 

Copyright  2004, JETRO all rights reserved.     Part 2   page 17 



 Unofficial Translation ฉบับแปลอยางไมเปนทางการ 

สวนมากวัสดุสิ้นเปลืองหนึ่ง ๆ  จะใชเฉพาะในกิจกรรมหนึ่งเทานั้น   
กรณีเชนนี้จะกระจายสัดสวนไปในกิจกรรมนั้น ๆ 100% 
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    คํานวณตนทุนกิจกรรม          
เมื่อถึงตอนนี้   เราสามารถเก็บขอมูลตนทุนจําแนกตามปจจัยนําเขา   

และเกณฑการกระจายจําแนกตามปจจัยนําเขาไดแลว   ดังนั้น  เราจะสามารถเติมตัวเลขที่จําเปนในตารางดานลางนี้ได 
 
เมื่อรวมจํานวนตนทุนจําแนกตามปจจัยนําเขาที่ไดกระจายไปตามแตละกิจกรรม   ผลลัพธรวมที่ไดนั้นคือ  

“ตนทุนกิจกรรม” 
 

คาใชจายดานบุคลากร 
¥ 1,000,000 

คาใชจายดานพื้นที่ 
¥ 500,000 *** รวม 

(ตนทุนกิจกรรม) กิจกรรม 
สัดสวนการกระจาย จํานวนเงนิจากการกระจาย สัดสวนการกระจาย จํานวนเงนิจากการกระจาย   

การหยิบเปนชิ้ 5% 50,000 5% 25,000  110,000 
การหยิบเปนกล 10% 100,000 10% 75,000  230,000 
*** *%  *%    
รวม 100% 1,000,000 100% 500,000   

ตนทุนกิจกรรมของ  
“การหยิบเปนกลอง”

 
 
 
 
 
 
 

C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POINT  :  ระยะเวลาเปาหมายในการคํานวณ 
ในที่นี้  ได อธิบายโดยใชสมมติฐานการคํานวณที่ระยะเวลา  1  เดือน     

ซึ่งจะทําใหสามารถคํานวณตนทุนดานโลจิสติกสตอเดือนในแตละกิจกรรมได   
และในสวนของตนทุนกิจกรรมตอหนวย  ก็สามารถคํานวณตนทุนเฉลี่ยตอเดือนได   
ทําใหไดขอมูลที่สะดวกในการควบคุมตนทุนดานโลจิสติกสอยางครบถวน 

“ซอฟทแวรในการคํานวณ”  ก็เก็บขอมูลตนทุนเปนเดือน    ขอมูลเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน    ปริมาณงาน 
ฯลฯ  ใชเวลาเก็บขอมูล  3  วัน     โดยตองเปนขอมูลที่สามารถใชเปนขอมูลเฉลี่ยรายเดือนได 

แตอยางไรก็ตาม   ในกรณีที่มีกิจกรรมที่มีการปฏิบัติงานเฉลี่ย  1  วัน    ก็สามารถคํานวณโดยเก็บขอมูลเพียง  
“1 วัน”  ได   ซึ่งในกรณีเชนนี้   ขอมูลที่ใชทุกหัวขอ  ไมวาจะเปนตนทุน   เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน    ปริมาณงาน  
ฯลฯ  จะใชขอมลที่เก็บ “1 วัน”  มาคํานวณ 
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5 ศึกษาปรมิาณการปฏบิัตงิานในแตละกิจกรรม 
 

 กําหนดปริมาณการปฏิบัติงานตามแตกิจกรรม        
เมื่อไดตนทุนกิจกรรมแลว   คราวนี้มาดู  “ปริมาณการปฏิบัติงาน”  กันบาง     “ปริมาณการปฏิบัติงาน”  

เปนปริมาณที่แสดงวาไดทํากิจกรรมนั้น ๆ ไปเทาใด  ซึ่งสวนที่จะอธิบายตอไปนี้ตรงกับขั้นตอนที่  5   
ในหัวขอขั้นตอนการคํานวณตนทุนดานโลจิสติกสแบบ  ABC  ที่กลาวไวกอนหนานี้ 

เมื่อนํา  “ปริมาณการปฏิบัติงาน”  ไปหาร  “ตนทุนกิจกรรม”   จะคํานวณ    “ตนทุนกิจกรรมตอหนวย” ได     
ดังนั้น  “ปริมาณการปฏิบัติงาน”  จึงเปนขอมูลที่ทําใหการคํานวณ  ABC  เสร็จสมบูรณ 

การเก็บขอมูลปริมาณการปฏิบัติงานในครั้งแรกจะยุงยากเล็กนอย   
แตทั้งปริมาณการปฏิบัติงานและตนทุนกิจกรรมตอหนวยเปนขอมูลที่มีประโยชนมากในการจัดการงานดานโลจิสติกส   
จึงควรพยายามเก็บขอมูลนี้ใหได 

ปริมาณการปฏิบัติงานจะแตกตางกันไปตามแตละกิจกรรม   ดังนั้น  สิ่งที่ควรดําเนินการกอนคือ  
การกําหนดวาจะใชเกณฑอะไรเปนปริมาณการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม   โดยพิจารณาดูวา  “ตนทุนกิจกรรมนี้  
แปรผันเพิ่มขึ้น-ลดลงตามปจจัยตัวใดบาง”    และกําหนดปจจัยที่สงผลมากที่สุดนั้นเปน  “ปริมาณการปฏิบัติงาน” 

ตัวอยางเชน   ในกิจกรรม  “การหยิบเปนกลอง”   จะมีปริมาณการปฏิบัติงานเปน  “จํานวนกล องที่หยิบ”     
เนื่องจากปจจัยที่สงผลตอตนทุนกิจกรรม  “การหยิบเปนกลอง”  มากที่สุดคือ  “จํานวนกลองที่หยิบ”  นั่นเอง 

ถาจํานวนกลองที่หยิบมีมากขึ้น   เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานในกิจกรรมนี้ก็เพิ่มขึ้นดวย   
ในทางกลับกันถาจํานวนกลองที่หยิบมีนอยลง  เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานในกิจกรรมนี้ก็ลดลงดวย    การกําหนด 
“ปริมาณการปฏิบัติงาน”   จะหาคาตัวเลขที่มีความสัมพันธเชนนี้กับตนทุนกิจกรรม 

เชนเดียวกัน   ถามีการกําหนดกิจกรรม  “การหยิบเปนช้ิน”    จะกําหนด  “ปริมาณการปฏิบัติงาน”  
เปนอะไรจึงจะเหมาะสมที่สุด    เมื่อพิจารณาโดยใชหลักการเดียวกับกิจกรรม  “การหยิบเปนกลอง”   จะทราบทันทีวา  
“ปริมาณการปฏิบัติงาน” ของกิจกรรม  “การหยิบเปนช้ิน”  คือ  “จํานวนชิ้นที่หยิบ” 

เรามาลองดูอีกหนึ่งตัวอยาง   คราวนี้เปนกิจกรรมที่มีคุณลักษณะแตกตางไปอีกนิดหนึ่ง     
เพื่อใหการปฏิบัติงานหยิบมีประสิทธภิาพมากขึ้น   จะเพิ่มขั้นตอนการพิมพรายช่ือสิ่งที่ตองการหยิบ  (Picking List)   
และกําหนดกิจกรรมนี้เปน  “การเตรียมการหยิบ”      ในกิจกรรมนี้ควรกําหนดอะไรเปน  “ปริมาณการปฏิบัติงาน”  ดี 

กิจกรรมนี้  เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานจะผันแปรไปตาม “จํานวนบรรทัดของคําสั่งซื้อ”   แทนที่จะเปน  
“ปริมาณคําสั่งซื้อ”    เชน   ถาตองการใหหยิบ  100  กลองโดยลูกคาหนึ่งราย   ในรายการสําหรับเตรียมการหยิบจะเปน  “1  
บรรทัด”  เทานั้น 

แตถาเปนคําสั่งจากลูกคา  50  ราย   รายละ  2  กลอง   จํานวนในรายการเตรียมการหยิบจะเปน  “50  บรรทัด”    
ดังนั้นจากหลักการคิดเชนนี้   จึงกําหนด  “ปริมาณการปฏิบัติงาน”  ในกิจกรรม  “การเตรียมการหยิบ”   เปน  
“จํานวนบรรทัดคําสั่งซื้อ” 
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 ตัวอยาง “กิจกรรม”  และ  “ปริมาณการปฏิบัติงาน”       

“กิจกรรม”  “ปริมาณการปฏิบัติงาน” 
การหยิบเปนกลอง -------------- จํานวนการหยิบที่มีหนวยเปนกลอง 
การหยิบเปนช้ิน -------------- จํานวนการหยิบที่มีหนวยเปนช้ิน 

การเตรียมการหยิบ -------------- จํานวนบรรทัดคําสั่งซื้อ 

ปจจัยที่มีผลตอการเพิม่-
ลดของตนทุนกิจกรรมมากที่สุด  กําหนดใหเปน 
“ปริมาณการปฏิบัติงาน” 

 
 
 

 
 พิจารณาปรับ “กิจกรรม”  ใหสามารถกําหนด  “ปริมาณการปฏิบัติงาน” ได     

ในขณะที่มีการพิจารณาหลาย ๆ แงหลาย ๆ มุม  เพื่อกําหนด  “ปริมาณการปฏิบัติงาน”   
อาจจะตองมีการหันไปปรับ “กิจกรรม”  ก็ได    
ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากไมสามารถกําหนดหรือเก็บขอมูลของปริมาณการปฎิบัติงานได     ในกรณีเชนนี้สามารถปรับเปลี่ยน  
“กิจกรรม”  ใหเหมาะสมได 

ถาไมสามารถกําหนด  “ปริมาณการปฏิบัติงาน”  ได  ก็ไมสามารถคํานวณ  “ตนทุนกิจกรรมตอหนวย”  ได      
“ตนทุนกิจกรรมตอหนวย”  เปนขอมูลสําคัญที่มีประโยชนในการจัดการดานการกระจายสินคา   
จึงควรพยายามคํานวณตัวเลขนี้ออกมาใหได 

ดังนั้น   แทนที่จะพยายามคงรักษา  “กิจกรรมที่ไมสามารถกําหนดปริมาณการปฏิบัติงาน”  ไว    สูปรบัเปลี่ยน  
“กิจกรรม”  หลายครั้ง   เพื่อใหได  “กิจกรรมที่สามารถกําหนดปริมาณการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน”   จะมีประโยชนกวา 

 
 การวัดปริมาณการปฏิบัติงานจริง         

เมื่อกําหนดปริมาณการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรมเสรจ็แลว   จะทําการวัดปริมาณการปฏิบัติงานจริง    
คาดวาบริษัทที่สามารถเก็บขอมูลปริมาณการปฏิบัติงานไดอยางไมมีปญหาจะมีนอยรายมาก   
แตมีบางรายการที่สามารถเก็บขอมูลนี้ไดอยางงายดายจากใบสลิปตาง ๆ  

ปริมาณการปฏิบัติงานของตัวอยางที่ยกไปกอนหนานี้  คือกิจกรรม  “การหยิบเปนกลอง”  และ “การหยิบเปนช้ิน”  
สามารถเก็บขอมูลไดจากใบสลิปจายสินคา   จากใบสลิปจายสินคาสามารถคํานวณไดวา  
ในหนึ่งครั้งมีปริมาณสินคาขนาดนี้    จะนับเปนกลองไดก่ีกลอง  และเปนช้ินกี่ช้ิน     
ถึงแมเปนเพียงการคาดคะเนจากการคํานวณ   แตถาใชจํานวนชิ้นรวมในหนึ่งเดือนมาคํานวณก็จะหยาบจนเกินไป    
การใชขอมูลเชนนั้นเปนปริมาณการปฏิบัติงานจะไมเหมาะสม 

มีอีกวิธีคือใหผูปฏิบัติงานลงบันทึก  ถาใชอุปกรณ  Handy Terminal   
ขอมูลที่ไดนั้นสามารถนํามาใชเปนขอมูลปริมาณการปฏิบัติงานไดเลย    สวนกิจกรรม  “การเตรียมการหยิบ”   
จะคํานวณไดจากขอมูลการสั่งซื้อ 
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การเก็บขอมูลปริมาณการปฏิบัติงานมีหลายวิธีดังที่ไดกลาวมาแลว   ในขั้นแรกอาจจะเลือกใชวิธีที่งายสะดวก   
และเฉพาะในกิจกรรมที่มีความสําคัญเทานั้นจึงเก็บขอมูลอยางละเอียดก็ได 

ดังที่ไดกลาวมาแลวในขางตนวา  ถาไมมีขอมูลนี้จะไมสามารถจัดการงานดานโลจิสติกสไดดี    
ในการจัดการงานดานนี้จะตองมีการกลาวอางถึง “ตนทุน”     ดังนั้น ถาไดขอมูลปริมาณการปฏิบัติงาน  
ก็จะคํานวณตนทุนกิจกรรมตอหนวยได    เมื่อรวบรวมขอมูลเหลานี้ได  
จึงจะนับวาไดขอม ูลในการจัดการงานดานโลจิสติกสไวอยางครบถวนแลว 

 
 การคํานวณ  “ตนทุนกิจกรรมตอหนวย”        

เมื่อไดขอมูลปริมาณการปฏิบัติงานแลว   ขั้นตอไปคือการคํานวณ  “ตนทุนกิจกรรมตอหนวย”    
ก็จะบรรลุเสนชัยของกระบวนการคํานวณ 

 
การคํานวณนี้ใชวิธีการหารธรรมดาดังสูตรต อไปน้ี   ก็จะไดผลลัพธของ  “ตนทุนกิจกรรมตอหนวย” 
 

ตนทุนกิจกรรม  ÷  ปริมาณการปฏิบัติงาน  =  ตนทุนกิจกรรมตอหนวย 
 
หลังจากไดคํานวณตนทุนกิจกรรมแลว  เมื่อไดขอมูลปริมาณการปฏิบัติงาน  

ก็สามารถคํานวณหาตนทุนกิจกรรมตอหนวยได 
และทั้งหมดนี้คือการคํานวณตนทุนดานโลจิสติกสแบบ  ABC   
 

การคํานวณจาก “ตนทุนกิจกรรม”  เปน  “ตนทุนกิจกรรมตอหนวย” 
กิจกรรม ตนทุนกิจกรรม ปริมาณการปฏิบัติงาน ตนทุนกิจกรรมตอหนวย 
การหยิบเปนช้ิน 110,000 ¥ 7,235  ช้ิน 15.2 ¥ / ช้ิน 
การหยิบเปนกลอง 230,000 ¥ 9,200  กลอง 25 ¥ / กลอง 
 
 
 
 

POINT  :   วิธีการคํานวณ/คาดคะเนปริมาณการปฏิบัต ิงาน  ในกิจกรรม “การหยิบเปนกลอง”  และ “การหยิบเปนช้ิน” 
พิจารณาดูใบสลิปการจายสินคาในวันที่เปนเปาหมายการวัดจริง    

เทียบจํานวนชิ้นตอกลองของแตละประเภทสินคา   และคํานวณหา  “จํานวนกลอง”  และ  “จํานวนชิ้น”       เชน   
ผลิตภัณฑที่บรรจุ  40  ช้ินตอกลอง  ถามีการจายสินคาออก  100 ช้ิน  จะคิดเปน  “จํานวน  2 กลอง  กับอีก 20 ช้ิน”   ดังนั้น
ปริมาณการปฏิบัติงานในกิจกรรมการหยิบเปนกลอง  คือ  2 กลอง   
และปริมาณการปฏิบัติงานในกิจกรรมการหยิบเปนช้ิน  คือ  20 ช้ิน 


