
 Unofficial Translation ฉบับแปลอยางไมเปนทางการ 

1 การวางแผนการคํานวณตนทุน 
 

 วิธีการวางแผนการคํานวณตนทุน         
กอนที่เราจะเริ่มคํานวณตนทุนดานโลจิสติกส   เราควรวางแผนการคํานวณกันกอน 

กอนอื่น  ตองกําหนดจุดสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกสที่ตองการคํานวณตนทุน   ควรเลือกสถานปฏิบัติงานฯ  
ที่คิดวานาจะเหมาะสมสําหรับการใชวิธีการคํานวณแบบ  ABC      ในกรณีที่ตองการคํานวณสถานปฏิบัติงานฯ  
ทุกจุดทั่วทั้งบริษัท  ก็ควรเริ่มจากการลองคํานวณเปนตัวอยาง  1 จุดกอนแลวจึงขยายผลตอไปยังจุดอื่น ๆ  
จะทําใหการคํานวณเปนไปอยางราบรื่น  

กําหนดการในภาพรวมจะมีลักษณะดังที่จะกลาวตอไปนี้    เมื่อลองสังเกตดู 
จะเห็นวามีลําดับขั้นตอนตางจากการคํานวณที่ไดอธิบายไวใน  Part 2  บางเล็กนอย     
ซึ่งที่นําเสนอในบทนี้เปนขั้นตอนที่สะดวกและมีอุปสรรคนอยกวาเมื่อนําไปใชในการคํานวณจริง     
ทานสามารถนําไปใชเปนตัวอยางอางอิงในการวางแผนการคํานวณตนทุนของบริษัททานได 
 

 การเกิดการปรับเปล่ียนการกําหนดกิจกรรม        
การสํารวจ  “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน”   และ “ปริมาณการปฏิบัติงาน”   จะตองสํารวจในชวงเวลาเดียวกัน    

นอกจากนี้ การสํารวจนี้อาจตองเก่ียวของกับผูคนจํานวนมาก  จึงตองกําหนด  “กิจกรรม”  ใหชัดเจนกอน 
หลังจากสํารวจ  “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน”  และ  “ปริมาณการปฏิบัติงาน” แลว    ถามีการเปลี่ยนแปลง  

“กิจกรรม”  ก็ตองเริ่มสํารวจใหมตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง    ดังนั้น เพื่อเปนการลดปญหาการสํารวจใหม     
ในขั้นตอนกอนเริ่มสํารวจ  “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน”  และ  “ปริมาณการปฏิบัติงาน”     
ควรพิจารณารายละเอียดของ  “กิจกรรม”  และ “ปริมาณการปฏิบัติงาน”  ใหถ่ีถวนกอนจึงกําหนด  “กิจกรรม”  
อยางชัดเจน    

แตอยางไรก็ตาม  ถาหลังการสํารวจ  “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน” และ “ปริมาณการปฏิบัติงาน”  
แลวพบวามีความจําเปน   ก็ตองปรับเปลี่ยนการกําหนด  “กิจกรรม”  ใหเหมาะสม    ในบางครั้งเมื่อสํารวจ 
“เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน”   อาจพบวา   “มีการปฏิบัติงานบางขั้นตอนเกิดขึ้นดวย”   ก็จําเปนตองกําหนด  
“กิจกรรม” ใหมอีกครั้ง     หรือพบวา   “ไดกําหนดแยกเปนแตละกิจกรรมแลว   
แตในทางปฏิบัติกลับเปนกิจกรรมที่ทําตอเนื่องกัน  และไมสามารถแบงเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานได”    
ในกรณีนี้แทนที่จะพยายามกระจายจํานวนชั่วโมงไปตามแตละกิจกรรม    
การเก็บขอมูลจํานวนชั่วโมงเปนหนึ่งกิจกรรมนาจะไดขอมูลที่ถูกตองกวา  ฯลฯ 

ในการปรับเปลี่ยนการกําหนด  “กิจกรรม”   ตองไมลืมวาจะตองเปลี่ยนนิยามของกิจกรรมนั้น  
และพิจารณาปริมาณการปฏิบัติงานใหมอีกครั้งดวย 

นอกจากนี้   “การเก็บขอมูลปริมาณการปฏิบัติงาน”    ในขั้นตอนการคํานวณไดอธิบายไวในขั้นตอนหลัง ๆ     
แตในที่นี้จะขอนําไปไวในขั้นตอนตอจาก   “การกําหนดกิจกรรม”     เพราะการพิจารณาความเหมาะสมของ  
“การกําหนดกิจกรรม”  และ “ปริมาณการปฏิบัติงาน”  ควรทําไปพรอม ๆ กันจะเกิดประสิทธิภาพที่ดีกวา  
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  การวางแผนการคํานวณตนทุน        

      
ขั้น

ตอ
นข

อง
โค
รงก

าร 

ฝายงานดานโลจิสติกส ฝายบัญชี 

ต้ังทีมคํานวณ  ระบุวัตถุประสงคอยางชัดเจน และ ใชแผนการรวมกัน 

กําหนด “กิจกรรม” 
    

กําหนด 
“ปริมาณการปฏิบัติงาน” 

สํารวจปริมาณการใชวัสดุใชงาน / 
วัสดุสิ้นเปลืองรวม  

และปริมาณการใชในแตละกิจกรรม 
คํานวณตนทุนจําแนกตามปจจัยนําเขา 

สํารวจจํานวนชั่วโมงการใชเครื่องจักรอุปกรณ 
สํารวจเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน 
สํารวจปริมาณการปฏิบัติงาน 

 

สํารวจเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน / ปริมาณการปฏิบัติงานอยางละเอียด 
คํานวนตนทุนกิจกรรม / ตนทุนกิจกรรมตอหนวย 
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2 การกําหนด  “กิจกรรม” 
 

    การกําหนด  “กิจกรรม”          
กอนอื่นจะเริ่มที่การกําหนด  “กิจกรรม”    ซึ่งการคํานวณ  ABC  ดานโลจิสติกสจะขึ้นอยูกับ  “กิจกรรม”  

เปนหลัก     ถาการกําหนดกิจกรรมเปนไปอยางละเอียดก็สามารถบริหารจัดการไดอยางละเอียด    
แตก็จะทําใหการเก็บขอมูลดานตนทุนหรือปริมาณการปฏิบัติงาน ฯลฯ  ยุงยากมากขึ้นเชนกัน   ดังนั้น   
ในขั้นแรกไมจําเปนตองกําหนดอย างละเอียดจนเกินไป    และในกระบวนการคํานวณหรือการพิจารณาจึงคอยปรับ  
“รวบรวม”  หรือ  “แตกยอย”  ไปตามความเหมาะสม 

ในซอฟทแวรที่แนบมากับหนังสือเลมนี้  (ตอไปจะเรียกยอ ๆ วา  “ซอฟทแวรในการคํานวณ”)     
ไดกําหนดกิจกรรมที่สามารถนําไปประยุกตใชตอไปได   โดยได กําหนดไว  38 กิจกรรมยอย  ภายใต  7  
หมวดกิจกรรมหลักดังตอไปนี้ 
[กิจกรรมหมวดหลัก] 
• การรับเขา 
• การเก็บรักษา 
• การสงมอบ 
• การแปรรูปเพื่อการกระจายสินคา 
• การสงคืน 
• การบริหารจัดการขอมูล  
• งานธุรการจัดการ  และอื่น ๆ 
 

บางทานอาจคิดวานอยเกินไป   แตถาจํากัดกิจกรรมเฉพาะในสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกส  
แลวนับวาครอบคลุมไดอยางเพียงพอแลว 

ในการดําเนินการบริหารจัดการ  ถาพบวามีกิจกรรมใดเปนกิจกรรมที่มีปญหา  
ก็สามารถกําหนดแบงยอยลงอีกก็ได    เชน   ในกิจกรรมการติดปายราคา    
กรณีที่การติดปายราคาตามคําสั่งซื้อของบริษัท  A    ใชเวลาในการปฏิบัติงานมากกวาบริษัทอื่นถึง  2  เทา    
เราก็สามารถกําหนดกิจกรรมแยกยอยเปน  “การติดปายราคาของบริษัท  A”   
เพื่อจะไดเก็บขอมูลจริงในกิจกรรมนี้ไดอยางละเอียดยิ่งขึ้น 
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    กิจกรรมที่กําหนดไวใน  “ซอฟทแวรในการคํานวณ”      
  การรับเขา   การแปรรูปเพื่อการกระจายสินคา 
การรับ / ตรวจสอบกลองสินคา         การ ติดปายราคา 
การรับ / ตรวจสอบสินคาเปนช้ิน         การบรรจุใสถุง 
การรับ / ตรวจสอบสินคาช้ินใหญ         การหอบรรจุแยกชิ้น 
การนําไปเก็บโดยใชสายพานลําเลียง         การแนบใบโฆษณา ฯลฯ 
การนําไปเก็บโดยใชรถยก (forklift)         การบรรจุของสมนาคุณ  
การนําไปเก็บโดยใชรถเข็น / มือ  
การเก็บสินคาช้ินใหญ    การสงคืน 

 การรับ / ตรวจสอบของสงคืน 
  การเก็บรักษา การรีไซเคิล 
การเก็บรักษาแนวราบ การสงคืนช้ันวาง 
การเก็บรักษาบนชั้นวาง การสงคืนผูขาย 

       
  การสงมอบ     การจัดการขอมูลขาวสาร 
การเตรียมการหยิบ การจัดทํารายการหยิบเปนช้ิน 
การหยิบเปนกลอง การจัดทําใบสงของ 
การหยิบเปนช้ิน การจัดทําฉลาก 
การหยิบสินคาช้ินใหญ  
การตรวจสอบกลองดวยสายตา    งานธุรการจัดการ และอื่น ๆ 
การตรวจสอบกลองดวยเครื่องมือ งานธุรการจัดการ 
การตรวจสอบชิ้นสินคาดวยสายตา การจัดเก็บ/ทําความสะอาด      
การตรวจสอบชิ้นสินคาดวยเครื่องมือ การจัดระเบียบของที่ตองเก็บรักษา 
การตรวจสอบสินคาช้ินใหญดวยสายตา  
การตรวจสอบสินคาช้ินใหญดวยเครื่องมือ  
การบรรจุกลองกระดาษลูกฟูก  
การบรรจุสินคาช้ินใหญ  
การคัดแยกตามผูรับปลายทาง  
การติดฉลาก  
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    การสรุปกิจกรรมภายในสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกสใหดูเขาใจไดในทันที     

สถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกสที่เปนเปาหมายของการคํานวณ  มีการปฏิบัติงานอะไรบ าง   
และมีขั้นตอนอยางไรบาง   ถามีการสรุปจะทําใหกําหนด  “กิจกรรม”  ไดงายขึ้น    ดังนั้น  
จึงควรมีการสรุปกิจกรรมที่ปฏิบัติในสถานปฏิบัติงานฯ นั้น   และจัดทํา  ““Activity Flow  (ขั้นตอนกิจกรรม)  
จะเกิดประสิทธิผลมากขึ้น 

แผนภาพตอไปนี้   เปนตัวอยาง  “Activity Flow”  
เกี่ยวกับการสงมอบสินคาและการแปรรปูเพื่อการกระจายสินคาของบริษัทแหงหนึ่ง 
  กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสถานปฏิบัติงานฯ  ที่เปนเปาหมายของการคํานวณ   เมื่อนํามาสรุปเชนนี้  
จะทําใหเราสามารถจําแนกหมวดกิจกรรมและดูเขาใจไดในทันที 
 

   ตัวอยาง “Activity Flow” ที่เกี่ยวของกับการสงมอบสินคา       
 

กา
รห

ยิบ
เปน

กล
อง

 
กา
รห

ยิบ
เปน

ชิ้น
 

จัด
ทํา
ปา
ยร
าค
า 

วาง
สิน

คา
บร

รจ
ุเสร

จ็เต
รีย
มส

งใน
ที่ว

างช
 ัวค

ราว

หอ
/บร

รจ
กุล

อง
 

ตร
วจ
สอ

บก
ารส

งม
อบ

แบ
บก

ลอ
ง 

ติด
ปา
ยร
าค
า 

ตร
วจ
สอ

บก
ารส

งม
อบ

แบ
บช

ิ้น 

หอ
/บร

รจ
ชุิ้น

 

ขน
ยาย

เพื่อ
เตร

ียม
สง

 

วาง
พา

เลท
เตร

ียม
สง

ใน
ที่ว

างชั่
วค

ราว
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

    การประยุกตใช  “Activity Flow”         
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“Activity Flow”  นี้ไมเพียงแคใชดูประกอบการกําหนด “กิจกรรม” เทานั้น   
แตยังสามารถประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดดวย 

เชน   เมื่อคํานวณตนทุนแบบ  ABC  เสร็จเรียบรอยแลว  สามารถใช  “Activity Flow” 
จัดทําตารางตนทุนตอหนวยได 

นั่นคือเขียนตนทุนตอหนวยที่คํานวณไดใสในกรอบของแผนภาพ  “Activity Flow”     
โดยใสเฉพาะในกรอบที่มีการผานขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ๆ  ตามแตละประเภทสินคาหรือลักษณะการสั่งซื้อ  
และเมื่อบวกตนทุนเหลานั้น  ก็สามารถทราบถึงตนทุนรวมไดโดยทันที 

การใหบริการดานโลจิสติกสจะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการสั่งซื้อ   
แตเราสามารถทราบถึงสาเหตุของสวนตางของตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางงายดายโดยการประยุกต ใช  “Activity Flow”  
เชนนี้ 
 

    การใหคํานิยามของ  “กิจกรรม”         
ในการกําหนด  “กิจกรรม”  สิ่งที่ขาดเสียไมไดคือ   “การใหคํานิยามของกิจกรรม”     สิ่งที่เรียกไดวาเปน 

“กิจกรรม”  ตองมีความหมายเดียวกันไมวาใครจะเปนคนพูดถึง    ดังนั้น ในการกําหนดกิจกรรม  
ตองมีการระบุคํานิยามของ  “กิจกรรม” นั้นดวย 

แนนอน  การทําใหเกิดความเขาใจตรงกันเฉพาะในบริษัทเราเทานั้นก็เพียงพอแลว    
ถึงแมในบริษัทอื่นมีการกําหนดชื่อของกิจกรรมเหมือนกัน  แตมีเนื้อหากิจกรรมตางกันก็ไมมีปญหาใด ๆ    
นอกจากในกรณีที่ตองการเปรียบเท ียบขอมูลของบริษัททั้งสอง จึงจําเปนตองนิยามขอบเขตใหตรงกันดวย 

และนอกจากจะมีการกําหนดเปนคําศัพทที่ใชภายในบริษัทเปนที่แนนอนแลวก็ตาม   
เพื่อไมใหเกิดการตีความหมายตางกันไปตามแตละบุคคล  ยังควรมีการระบุเปนเอกสารอยางชัดเจนดวย 

สาเหตุที่ตองเครงครัดใหมีการระบุอยางชัดเจน   
ก็เพื่อใหสามารถใชเปนคําศัพทธุรกิจที่ใชในการกลาวถึงผลของการคํานวณตนทุนแบบ ABC     คําวา “ตนทุน” 
เปนคําศัพทสากลในวงการธุรกิจก็จริง   แตถา   “กิจกรรม”  
ซึ่งเปนฐานในการคํานวณตนทุนนั้นกลับถูกตีความหมายตาง ๆ กันไปตามแตละบุคคลแล ว   
ถึงแมจะเปนเพียงจุดเล็กนอยก็ตาม  อาจถูกประเมินวา  “ถามีการรวมเอาสิ่งที่ไมใชเขามาดวยเชนนี้แลว   
ตนทุนที่คํานวณไดนี้จะสามารถเชื่อถือไดขนาดไหนก็ไมรู!” 
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   ตัวอยางการนิยามกิจกรรมที่ดี         

 กิจกรรม 
 

การรับ/ตรวจสินคากลอง การนําไปเก็บโดยใชรถยก  (forklift) การเก็บรักษาแนวราบ/บนชั้นวาง  
 
นํากลองสินคาลงจากรถบรรทุก  
ตรวจสอบเทียบกับใบสงของ  
นําไปไวที่วางชั่วคราว 

 
ขนยายจากที่วางชั่วคราวไปที่เกบ็รักษาโดยรถยก  
และเก็บรักษา 

  
กระบวนการปฏิบัติงาน 

 
 
 การนิยามกิจกรรม 

   ตัวอยางการนิยามกิจกรรมที่ไมดี         

กิจกรรม 
    
 

การนิยามกิจกรรม 

การรับ/ตรวจสินคากลอง การนําไปเก็บโดยใชรถยก  
(forklift) 

การเก็บรักษาแนวราบ/บนชั้นวาง  

 
นํากลองสินคาลงจากรถบรรทุก  
ตรวจสอบเทียบกับใบสงของ   

 
ขนยายไปที่เก็บรักษาโดยรถยก 

  
กระบวนการปฏิบัติงาน 

 

ชอ
งวา

ง 

 
การนิยามกิจกรรมในตัวอยางลางยังไมครอบคลุมดีพอ   
ไมไดระบุวาหลังจากตรวจรับแลวใหนําของไปวางที่ใดและการขนยายไปเก็บรักษาโดยใชรถยกนั้นขนยายจากที่ใด 
จะเห็นวาเกิด  “ชองวาง”   ระหวางกระบวนการปฏิบัติงานทั้งสอง 
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    ตัวอยางการนิยามกิจกรรม          

 
กิจกรรม การนิยาม 

  กิจกรรมเกี่ยวกับการรับเขา 

การรับ/ตรวจสินคากลอง 
นํากลองสินคาลงจากรถบรรทุก  ตรวจสอบเทียบกับใบสงของ  
นําไปไวที่วางช่ัวคราว 

การนําไปเก็บโดยใชสายพานลําเลียง 
ขนยายสินคารับเขาโดยสายพานลําเลียง   จากที่วางชั่วคราวไปที่เก็บรักษา 
และเก็บรักษา 

การนําไปเก็บโดยใชรถยก 
ขนยายสินคารับเขาโดยรถยก  จากที่วางชั่วคราวไปที่เก็บรักษา 
และเก็บรักษา 

   กิจกรรมที่เก่ียวกับการเก็บรักษา 
การเก็บรักษาแนวราบ  
การเก็บรักษาบนชั้นวาง เก็บรักษาบนชั้นวาง 

  กิจกรรมที่เก่ียวกับการสงมอบ 
การเตรียมการหยิบ แยกประเภทใบรายการหยิบ    เตรียมการหยิบเชน  เตรียมกลองใส ฯลฯ 

การหยิบเปนกลอง 
นําใบรายการหยิบ   ไปหยิบสินคาเปนกลองจากสถานที่เก็บรักษา   
ขนยาย  นําไปวาง ณ จุดเตรียมตรวจสอบ 

   กิจกรรมที่เก่ียวกับการแปรรูปเพื่อการกระจายสินคา 

การติดปายราคา 
ติดปายราคาที่สินคาตามความประสงคของลูกคา   
นําใสภาชนะบรรจุทีละจํานวนตามความเหมาะสม   สงไปจุดตรวจสอบ 

การบรรจุถุง 
แบงเปนจํานวนยอยและบรรจุถุงตามความประสงคของลูกคา   
นําใสภาชนะบรรจุทีละจํานวนตามความเหมาะสม   สงไปจุดตรวจสอบ 

การหอบรรจุแยกชิ้น หอบรรจแุยกชิ้นตามความประสงคของลูกคา  นําใสกลองกระดาษลูกฟูก 
  กิจกรรมที่เก่ียวกับการสงคืน 

การรับ/ตรวจสอบของสงคืน 
รับและตรวจสอบของสงคืน   บันทึกลงในรายงาน   
พิจารณาตัดสินวาจะนําไปรีไซเคิลหรือสงคืน    สงไปแผนกที่เกี่ยวของ 

การรีไซเคิล 
เปลี่ยนกลอง ฯลฯ ใหเหมือนสินคาปกติ  
เพื่อใหสามารถสงมอบเปนสินคาไดอีกครั้ง    สงกลับไปสถานที่เก็บรักษา 

การสงคืนผูขาย ดําเนินตามขั้นตอนการสงคืนผูขาย   สงมอบใหกับผูขนสินคา 
 


