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4 การคํานวณตนทุน จําแนกตามปจจัยนําเขา 
 
 ในหัวขอนี้จะกลาวถึงการคํานวณตนทุนจําแนกตามปจจัยนําเขา   ซึ่งตองหาขอมูลคาใชจายตาง ๆ 
ที่เกี่ยวกับสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกส   โดยตองขอความรวมมือจากฝายงานบัญชีอยางแนนอน   นอกจากนี้  
ขอมูลที่จําเปนตาง ๆ เหลานั้นโดยมากมักจะมีอยูอยางกระจัดกระจายที่ใดที่หนึ่ง   
ดังนั้นอาจจะตองใชเวลาในการรวบรวมขอมูลบางเล็กนอย 
 แตอยางไรก็ตาม  ยังนับวาโชคดีที่ขอมูลที่จําเปนในการคํานวณตนทุนจําแนกตามปจจัยนําเขานั้นมีอยูจริง 
 

 ตัวอยางปจจัยนําเขา          
ประเภท คําอธบิาย 

พนักงานประจํา หมายถึง พนักงานประจํา   
ถาเปนพนกังานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานโลจิสติกสแมเพียงเลก็นอย  
ก็จะนับเปนปจจัยนําเขา 

พนักงานชั่วคราว/พนักงานรายวัน หมายถึง  พนักงานที่ทางสถานปฏิบัติงานฯ 
แหงนี้จัดจางเปนการชั่วคราวหรือเปนรายวนั   
ถึงแมคาจางหรือคาใชจายที่เกิดขึน้จะแตกตางกันบางเล็กนอยก็ไมสําคัญ  
โดยหลักการแลวจะนํามารวมกันไดเลย 

สวนงานที่มอบหมายใหบุคคลภายนอก  
(ระดับจัดการ) 

เปนบุคลากรที่ไดรับการวางจางโดยบริษัทภายนอก  
(ที่ทางบริษัทคุณมอบหมายหนาที่ให)  
และถูกจัดสงมาปฏิบัติงานระดับจัดการในสถานปฏิบัติงานฯ แหงนี้    
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ  
ถามีการมอบหมายงานบริหารจัดการภายในสถานปฏิบติังานฯ  
ใหบุคคลภายนอกดําเนินการ    นับเปนปจจัยนําเขา 

สวนงานที่มอบหมายใหบุคคลภายนอก  
(ระดับปฏิบัติการ) 

เปนบุคลากรที่ไดรับการวางจางโดยบริษัทภายนอก  
(ที่ทางบริษัทคุณมอบหมายหนาที่ให)  
และถูกจัดสงมาปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการที่สถานปฏิบัติงานฯ      
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ  
ถามีการจัดสงผูปฏิบัติงานมาจากบริษัทภายนอก  
เพือ่มาปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติงานฯ    ใหนับเปนปจจัยนําเขา 

 
 การคํานวณ  “คาใชจายดานบุคลากร”         

 กอนอื่น  ตองเลือกขอมูลตนทุนที่เกี่ยวของกับ “บุคลากร” ทั้งหมดขึ้นมา   
และตองเปนตนทุนที่เกิดขึ้นจริงในเดือนที่จะทําการคํานวณ 
 แตในกรณีที่เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นเปนพิเศษเฉพาะเดือนใดเดือนหนึ่ง  อยางเชน  โบนัสพนักงาน ฯลฯ   
จะตองทําเปนขอมูลเฉลี่ย   โดยคิดคํานวณเปนจํานวนเงินรายปกอน  แลวหารดวย 12      
เพราะถาไมคํานวณเปนคาเฉลี่ยแลวตนทุนเฉพาะเดือนที่มีคาใชจายพิเศษ (มีการจายโบนัส ฯลฯ)  จะมีตนทุนสูง     เชน  
ถาในปหนึ่งมีการจายโบนัส 2  ครั้ง  คือเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม   
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จะทําใหตนทุนดานโลจิสติกสเฉพาะในสองเดือนนี้สูงเปนพิเศษ       ซึ่งการใชขอมูลเชนนี้จะไมเหมาะสม    
จึงตองคํานวณเปนจํานวนเงินทั้งปกอน  แลวหารดวย 12  เพื่อหาตนทุนเฉลี่ยตอเดือน 
 ตารางดานลางนี้แสดงตัวอยางการคํานวณตนทุนดานบ ุคลากร  
  

 การคํานวณคาใชจายดานบุคลากร         
ประเภท วิธีคํานวณตนทุนตอเดือน 

พนักงานประจํา นําขอมลูของคาใชจายที่เกีย่วกับพนักงานประจําที่ปฏิบัติงานในแตละกิจกรรมในสถานปฏิบัติงานฯ  
ทั้งหมด   มาคํานวณเปน “ตนทุนตอเดือน”   ซึง่ตัวอยางหัวขอคาใชจายม ีดังนี้เชน  
(ถามีนอกเหนือจากนี้  ก็นํามาคํานวณดวย) 
เงินเดอืน / โบนัส / เงินทุนสํารองการออกจากงาน / คาสวัสดิการ / คาเดนิทาง 

พนักงานชั่วคราว/พนักงานรายวัน นําขอมลูของคาใชจายที่เกีย่วกับพนักงานชั่วคราว/พนกังานรายวันที่ปฏิบัติงานในแตละกิจกรรมใน
สถานปฏิบัติงานฯ  ทั้งหมด   มาคํานวณเปน “ตนทุนตอเดือน”   
ซึ่งตัวอยางหัวขอคาใชจายมีดังนี้เชน  (ถามีนอกเหนือจากนี้  ก็นํามาคํานวณดวย) 
เงินเดอืน / โบนัส / คาสวสัดิการ / คาเดินทาง / อืน่ ๆ (เครื่องแบบพนักงาน  รองเทาหรือหมวก 
(เพือ่ความปลอดภยัในสถานปฏิบัติงานฯ )  เปนตน)      

 
 สําหรับพนักงานประจํา  มีบางกรณีจะตองปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากงานดานโลจิสติกสดวย   ในกรณีนี้  
จะคํานวณหา “สัดสวนการปฏิบัติงานดานโลจิสติกส”  ออกมา   
และใชขอมูลเฉพาะสวนนั้นเปนคาใชจายของปจจัยนําเขา    ซึ่ง “สัดสวนการปฏิบัติงานด านโลจิสติกส”   
จะใชสัดสวนเวลาการปฏิบัติงาน    และถาพนักงานแตละคนมีสัดสวนที่แตกตางกันไป   ก็คํานวณแยกแตละคนไป    
สูตรการคํานวณเปนดังนี้ 
 
 ตนทุนตอเดือนของพนักงาน  A    ท่ีใชเปนขอมูลปจจัยนําเขา 
 =     ตนทุนตอเดือนของพนักงาน A  X  a% 
  (a%  คือสัดสวนที่พนักงาน A   ปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับงานดานโลจิสติกส  จากเวลาทํางานทั้งหมด)  
 
 ตนทุนตอเดือนของพนักงาน  B    ท่ีใชเปนขอมูลปจจัยนําเขา 
 =     ตนทุนตอเดือนของพนักงาน B  X  b% 
  (b%  คือสัดสวนที่พนักงาน B   ปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับงานดานโลจิสติกส  จากเวลาทํางานทั้งหมด)  
  

ในกรณีที่พนักงานชั่วคราว/พนักงานรายวัน  
มีหนาที่ตองปฏิบัติงานนอกเหนือจากงานภายในสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกส    
ก็ตองคํานวณหาสัดสวนเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานโลจิสติกส  เชนเดียวกับกรณีของพนักงานประจํา    
เพื่อหาตนทุนตอเดือนเฉพาะสวนที่ปฏิบัติหนาที่ในงานโลจิสติกส 
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1 สวนงานที่มอบหมายใหบุคคลภายนอกดําเนินการ 
 ในกรณีที่เปนการมอบหมายใหบริษัทภายนอกจัดสงพนักงานระดับจัดการ 
หรือระดับปฏิบัติการเขามาปฏิบัติหนาที่ในสถานปฏิบัติงานฯ      คาดวาคาใชจายที่จายใหกับบริษัทจัดหาพนักงาน  
หรือบริษทัขนสงเหลานั้น  จะลงบัญชีคาใชจายในหัวขอ   “คาใชจายที่เกิดจากการจัดจางภายนอก”    
ซึ่งคาใชจายดานบุคลากรจากในหัวขอนี้   จะใชเปนขอมูลตนทุนตอเดือนในสวนของ  
“สวนงานที่มอบหมายใหบุคคลภายนอก”      
 คาใชจายในสวนงานมอบหมายใหบุคคลภายนอก   ตองแยกขอมูลของ  “งานระดับจัดการ”  และ  
“งานระดับปฏิบัติการ”      นอกจากนี้  ถาเปนกรณีที่บุคคลภายนอกที่ไดรับมอบหมายหนาที่เหลานี้  
นําเครื่องจักรอุปกรณ  หรือวัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ  เขามาเพื่อใชในการปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติงานฯ ดวย    
จะตองแยกตนทุนในสวนนี้ออก    ดังนั้น เราสามารถแบงหัวขอคาใชจายที่เกี่ยวกับ  
“สวนงานที่มอบหมายใหบุคคลภายนอก”  ใหชัดเจนไดดังนี้ 
 -  สวนของคาใชจายดานบุคลากร   (ระดับจัดการ) 
 - สวนของคาใชจายดานบุคลากร  (ระดับปฏิบัติการ) 
 - สวนของคาใชจายดานเครื่องจักรอุปกรณ 
 - สวนของคาใชจายดานวัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลือง 
 
2 สวนงานที่จัดจางภายนอก 
 สวนงานที่จัดจางภายนอก  หมายถึง    
การมอบหมายหนาที่ปฏิบัติงานในสวนงานใดงานหนึ่งใหบริษัทภายนอก  หรือบุคคลภายนอก   
เพื่อวัตถุประสงคในการลดตนทุนการปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติงานฯ      
ในสวนของคาใชจายมักจะถูกลงบัญชีไวในหัวขอ  “คาใชจายที่เกิดจากการจัดจางภายนอก”    
ซึ่งสวนงานที่มักจะจัดจางภายนอกมีดังนี้     (จะมีใบเรียกเก็บเงินมาจากแตละบริษัทที่จัดจางนั้น ๆ  
ซึ่งเราสามารถจัดแยกประเภทและใชขอมูลเหลานั้นได) 
 - งานแปรรูปเพื่อการกระจายสินคา 
 - งานจัดการขยะมูลฝอย ฯลฯ 
 งานแปรรูปเพื่อการกระจายสินคานั้น   ถามีการดําเนินงานเองภายในบริษัทดวย   
ก็จะสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานระหวาง “การจัดจางภายนอก” และ “การปฏิบัติเองภายในบริษัท”  
ได     ซึ่งอาจจะขอใหทางบริษัทที่เราจัดจาง  จัดทําขอมูลโดยแยกคาใชจายตามแตละกระบวนการปฏิบัติงานให  
เพื่อใชในการเปรียบเทียบ  
 

 ปจจัยนําเขาดาน  “พื้นที่”          
 ในดานพื้นที่  (Space)   ไมจําเปนตองแยกละเอียดเหมือนกับคาใชจายดานบุคลากร    
โดยจะกําหนดหัวขอปจจัยนําเขาเปนหนึ่งหัวขอคือ  “ดานพื้นที่”  เทานั้นก็พอ     
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และไมวาจะเปนคาใชจายเกี่ยวกับอาคารที่เปนสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกส  
หรือคาใชจายของที่ดินที่อาคารนั้นตั้งอยู    ก็จะรวมกันเปนคาใชจายในหัวขอ  “พ้ืนที่” 
 คาใชจายดานพื้นที่นั้น  จะรวบรวมเอาขอมูลตนทุนทุกอยางเกี่ยวกับพื้นที่    
และโดยหลักการแลวจะตองเปนขอมูลคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในเดือนที่มีการคํานวณ    นอกจากนี้  
คาใชจายที่มีการเปลี่ยนแปลง  เชน  คาน้ํา  คาไฟฟา คาพลังงานความรอน ฯลฯ   ก็ตองเปนขอม ูลที่เปนจริงมากที่สุด  
(หาคาเฉลี่ยตอเดือน) 
 ในดานของที่ดิน   จะคํานวณหาตนทุนที่เกิดขึ้นจากการใชที่ดินนั้น ๆ     
ซึ่งโดยทั่วไปจะเปนคาใชจายตามหัวขอดังตอไปน้ี   (แตถามีนอกเหนือจากหัวขอที่กลาวไวนี้  ก็ใหนํามาคิดรวมดวย) 
 - คาเชา 
 - ภาษี / อื่น ๆ   (เชน  ภาษีสินทรัพยคงที่ ฯลฯ) 
 ในกรณีที่มีอาคารอื่นนอกเหนือจากอาคารที่ใชเปนสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกสต้ังรวมอยูดวย   
ตองคํานวณกระจายตนทุนของที่ดินนั้น   ตามสัดสวนพื้นที่ของอาคารสถานปฏิบัติงานฯ  และอาคารอื่น ๆ  
  
 ตนทุนตอเดือนของ “ท่ีดิน”  ท่ีใชเปนขอมูลปจจัยนําเขา 

= ตนทุนตอเดือนของที่ดิน   X   (พื้นที่ของอาคารสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกส  /  
พื้นที่ของอาคารทั้งหมดที่ต้ังอยูบนที่ดินนั้น) 

 
 ในสวนของตัวอาคาร   ก็คํานวณหาตนทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใชอาคารนั้น   
เชนเดียวกับการคํานวณตนทุนดานที่ดิน    ซึ่งมักจะมีหัวขอดังนี้  (แตถามีนอกเหนือจากหัวขอที่กลาวไวนี้  
ก็ใหนํามาคิดรวมดวย) 
 - คาเสื่อมราคา 
 - คาประกัน 
 - คาเชา 
 - ภาษี / อื่น ๆ 
 - คาน้ํา  คาไฟฟา  คาพลังงานความรอน   ฯลฯ 
 และเชนเดียวกับการคํานวณดานที่ดิน   
นั่นคือถามีการใชพ้ืนที่ในอาคารเพื่อการปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากงานโลจิสติกสดวยแลว    
จะตองหาสัดสวนการใชพ้ืนที่ในงานดานโลจิสติกสออกมา  โดยการวัดจริงหรือประมาณการก็ได   
และคํานวณหาตนทุนตอเดือนตอไป 
 
 ตนทุนตอเดือนของ  “อาคาร”  ท่ีใชเปนขอมูลปจจยันําเขา 

= ตนทุนตอเดือนของอาคาร    X   (พื้นที่ท่ีใชในการปฏิบัติงานงานดานโลจิสติกส  /  พื้นที่ภายในอาคาร) 
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 ในสวนของพื้นที่ที่มีการหักคาเสื่อมราคาจนหมดแลว   ก็ไมจําเปนตองคํานวณตนทุนอีก   
การพิจารณาดูวามีการหักคาเสื่อมราคาหมดแลวหรือยังนั้น   
สามารถใชตารางดานลางนี้ชวยในการคํานวณประกอบการพิจารณาดวยก็ได 
 แตในที่นี้   “จํานวนปการใชงาน”   จะไมใชจํานวนปการใชงานตามกฎหมายกําหนด   
จะคํานวณโดยใชจํานวนปการใชงานที่ทางบริษัทคุณกําหนดขึ้น     สวน “จํานวนปการใชงานที่เหลือ”  จะหมายถึง  
จํานวนปการใชงานที่เหล ืออยู  โดยนํา  “จํานวนปการใชงานที่กําหนดขึ้น”  ลบดวย  “จํานวนปที่มีการใชงานแลว”   
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 จํานวนปการใชงานที่เหลือ 

ชื่ออาคาร วันเดอืนปที่ครอบครอง ราคาครอบครอง คาเสือ่มที่หักไว 
สวนตาง 

(1 - 
2) 

จํานวนปการใชงานที่เหลือ

ตนทุนตอเดือน 
(สวนตาง ÷ 

จํานวนปการใชงานที่เหลือ 
÷ 12) 

       
       
       

 
 เมื่อสวนตางของ  “คาเสื่อมที่หักไว”  ลบดวย  “ราคาครอบครอง”  เปน “ศูนย”   ก็หมายความวาอาคารนั้น ๆ 
ไดหักคาเสื่อมราคมจนหมดแลว   ดังนั้น ตนทุนที่เกี่ยวกับอาคารนั้น ๆ ก็จะเปน “ศูนย” ดวย      สวนคาประกัน  
คาน้ํา/ไฟฟา/พลังงานความรอน  ฯลฯ  ที่เกิดขึ้นก็ยังคงนํามาคิดเปนตนทุน 
 ในกรณีที่ยังหักคาเสื่อมไมหมด    จะคํานวณหาตนทุนตอเดือนของคาเสื่อมราคาโดย   นํา  
“สวนตางที่คํานวณไดตามวิธีการดานบน  มาหารดวยจํานวนปการใชงานที่เหลือ”       
ในทางปฏิบัติแลวคาดวาจะมีหลายบริษัทที่คํานวณคาเสื่อมราคาดวย  “วิธีอัตราคงที่”     แตในที่นี้จะใช  
“วิธีจํานวนเงินคงที่” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท
ส
เ
 
ซ

C

Point  : แนวคิดในการคํานวณคาเสื่อมราคา 
เมื่อคํานวณตามวธิีนี้แลว   จะพบวาจํานวนเงนิที่คํานวณไดจะแตกตางจากตนทุนที่เกิดขึน้จริง   

แตในดานการคํานวณแลว  วิธีการนี้จะสามารถใชประโยชนจากขอมูลไดงายกวา     
เพราะถาตนทุนในแตละเดือนตองเปลีย่นแปลงไป  ทั้ง ๆ ที่เปนสถานปฏิบติังานฯ เดียวกนั  และใชงานเหมือนกันมาโดยตลอดนั้น 
การนําขอมูลไปประยกุตใชจะเกิดเงื่อนไขตาง ๆ ข ึ้น  ทําใหไมสะดวกในการนําไปใชจริง 
 การคํานวณตนทุนแบบ  ABC   เราจะพิจารณาประเมินผลความสําเร็จของมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน  
หรือมาตรการลดตนทุนไดจาก  “การลดลงของตนทนุกิจกรรมตอหนวย”   
 ดังนั้น  ถาเราใชวิธีการคํานวณที่  “เมือ่คาเสือ่มราคาลดลงแลว  จะมีผลทําใหตนทุนกิจกรรมตอหนวยลดลง”  แลว       
ก็เทากับวาตนทุนลดลงตามการคํานวณเทานั้น     
และเมื่อตองการประเมนิผลความสําเร็จของมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน  หรือมาตรการลดตนทุน  
ก็ตองเสียเวลาคํานวณใหมอีกคร้ัง 
 ปจจัยนําเขาดาน  “เคร่ืองจักรอุปกรณ”         
ในการคํานวณตนทุนดานนี้   จะใชขอมูลคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรอุปกรณ   

ี่ถูกใชในสถานปฏิบัติงานฯ ที่เปนเปาหมายในการคํานวณ     
ิ่งที่แตกตางจากคาใชจายดานวัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลืองคือ  
ครื่องจักรอุปกรณจะมีเรื่องของคาเสื่อมราคาเขามาเกี่ยวของดวย 

ในตารางดานลางนี้   แสดงถึงเครื่องจักรอุปกรณที่เขาขายปจจัยนําเข า   
ึ่งจัดทําขึ้นโดยคัดเลือกเครื่องจักรอุปกรณที่คาดวาจะมีใชในสถานปฏิบัติงานฯ โดยทั่วไป      
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ในที่นี้มีบางหัวขอไดรวบรวมเปนประเภทใหญ ๆ  ไว เพราะเห็นวาถาแบงยอยจนเกินไปก็ไมมีความหมาย  
จึงไดจัดรวบรวมไวเปนประเภทเดียวกัน 
 ที่กลาววา  “แบงยอยจนเกินไปก็ไมมีความหมาย”  นั้น  ตัวอยางเชนในกรณีของตนทุนของปจจัยนําเขา  
“เครื่องจักรอุปกรณที่ใชในการบรรจหุีบหอ  (Pack , Bale)”   จะใชในกิจกรรม “บรรจหุีบหอ”  เทานั้น  
(คิดเปนสัดสวนการใชงานในกิจกรรมนี้   100%) 
 เครื่องจักรอุปกรณที่ใชในกิจกรรมการบรรจุหีบหอมีมากมายหลายประเภท   
ถึงแมจะคํานวณโดยแยกตนทุนของแตละประเภทออก   แตทุกประเภทก็ใชเฉพาะในกิจกรรมบรรจุหีบหอเทานั้น  
จึงไมมีประโยชนที่จะคํานวณตนทุนโดยแยกประเภท    ดังนั้นสําหรับเครื่องจักรอุปกรณที่มีลักษณะการใชงานเชนนี้   
ใหรวมตนทุนเขาเป ็นประเภทเดียวกันจะเหมาะสมกวา 
 สวนการกําหนดชื่อปจจัยนําเขาเครื่องจักรอุปกรณนั้น   อาจใชช่ือเฉพาะของเครื่องจักรอุปกรณนั้น ๆ  ฯลฯ  
หรือช่ืออะไรก็ไดที่ทางบริษัทสามารถเรียกไดงาย 

ประเภท คําอธบิาย 
รถยก  (Forklift) รถขนยายสนิคาโดยยกทัง้พาเลท    

ถามีใชในสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกสก็นับเปนปจจัยนําเขาประเภทหนึ่ง 
ชั้นวาง (Rack) ช้ันวางเพือ่เก็บรักษาสินคา  มีทั้งแบบเก็บรักษาสินคาเปนกลอง  หรือเก็บเปนพาเลท ฯลฯ   

ซึ่งในการคํานวณสามารถรวมไวในประเภทเดยีวกนัได    ถามีการใชชั้นวาง (Rack) 
เปนพืน้ที่เก็บรักษาสินคา   ก็นับเปนปจจัยนําเขา 

สายพาน (Conveyor) เปนเครือ่งจักรอุปกรณชนิดหนึ่งที่ใชในการเคลื่อนยายสินคา  กลอง ฯลฯ  โดยวางไวบนสายพาน    
ถามีใชในสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกสก็นับเปนปจจัยนําเขา 

Handy Terminal เปนอปุกรณที่ใชอานขอมลู  โดย  Scan จาก Barcode  
และเปนอปุกรณที่พนักงานปฏิบัติงานสามารถพกพาไปไหนมาไหนได      ถามีการใช   Handy 
Terminal  ในสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกสในการปฏิบัติงานใดใด   ก็นับเปนปจจัยนําเขา 

Digital Picking System เปนอปุกรณที่มีหนาจอแสดง  ติดตามชั้นวางหรือรถเข็น ฯลฯ  เพือ่ชวยในการปฏิบัติงานหยิบ    
อุปกรณนี้จะแสดงผลของ  “จํานวนสนิคาที่ตองหยิบ”  จากขอมูลคําสัง่เตรียมสินคาสงมอบ  
โดยผานระบบคอมพิวเตอร    ซึ่งถามีการใชระบบนี้ในสถานปฏิบัติงานโลจิสติกส  
ก็จะนับเปนปจจัยนําเขาดวย 

เคร่ืองประกอบกลอง เปนเครือ่งประกอบกลองลูกฟูก   ซึ่งถามีการใชเคร่ืองจักรนี้ในสถานปฏิบัติงานโลจิสติกส  
ก็จะนับเปนปจจัยนําเขาดวย 

เคร่ืองบรรจุหีบหอ ถาเปนเครือ่งจักรประเภทตาง ๆ ที่ใชเฉพาะในงานบรรจุหีบหอ  ก็รวบรวมเปนประเภทเดยีวกนั    
และนับเปนปจจัยนําเขา 

เคร่ืองตรวจสินคา ถาเปนเครือ่งมืออุปกรณที่ใชเฉพาะในงานตรวจสินคา   ก็รวบรวมเปนประเภทเดียวกนั    ยกเวน  
Handy Terminal  ควรแยกเปนอีกประเภทหนึ่ง    ถามีการใช  Handy Terminal 
และเครื่องมอือุปกรณอื่น ๆ ในการตรวจสินคา   ก็นับทั้ง  “Handy Terminal” และ 
“เคร่ืองมืออุปกรณตรวจสินคา”  เปนปจจัยนําเขา     ซึ่งในกรณีนี้ในหัวขอ “เคร่ืองตรวจสินคา”  
จะหมายถึงเครือ่งมืออุปกรณทุกชนิด  ยกเวน  Handy Terminal 

เคร่ืองโทรศัพท / เคร่ืองแฟกซ หมายถึงเครื่องโทรศัพท  เคร่ืองแฟกซ  ที่ใชในงานธุรการดานโลจิสติกสโดยเฉพาะ    
ในกรณีที่มีการใชเคร่ืองโทรศัพท เคร่ืองแฟกซในการสื่อสารสั่งการเตรียมสงมอบสินคา ฯลฯ  
ก็ใหคิดเปนเครือ่งมืออุปกรณใชในงานธุรการดานโลจิสติกส   
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ซึ่งในกรณีเชนนี้จะนับเปนปจจัยนําเขาเชนกัน 
เคร่ืองคอมพวิเตอร หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในงานธุรการดานโลจิสติกสโดยเฉพาะ   

เชนการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในการจัดทําใบรายการหยิบ  (Picking List)   ฯลฯ  
ซึ่งในกรณีเชนนี้จะนับเปนปจจัยนําเขาเชนกัน 

เคร่ืองพมิพ / เคร่ืองถายเอกสาร หมายถือเคร่ืองพิมพ / เคร่ืองถายเอกสาร ที่ใชในงานธุรการดานโลจิสติกส   
ซ ึ่งในกรณีที่มีการใชเคร่ืองพมิพ / เครือ่งถายเอกสารในงานธุรการดานโลจิสติกส  
ก็นับเปนปจจัยนําเขาเชนกัน 

 ถามีการรวบรวมเครื่องจักรอุปกรณไวในประเภทเดียวกัน   
ตองมีการระบุใหชัดเจนวามีเครื่องจักรอุปกรณใดบางที่รวมไวในประเภทนั้น     
หลักการรวบรวมประเภทควรพิจารณาดูวา  “เปนเครื่องจักรอุปกรณที่ใชในกิจกรรมดานโลจิสติกสใด”   
ซึ่งเปนวิธีที่รวบรวมประเภทโดยคํานึงถึงกิจกรรมที่มีสัดสวนตนทุนเปน 100%    
ทําใหการรวบรวมประเภทมีความเหมาะสมมากขึ้น   
 โดยหลักการแลวจะใชวิธีการใดก็ได   แตถาเปนเครื่องจักรอุปกรณที่มีราคาสูงเปนพิเศษ   
ควรแยกเปนหัวขอเฉพาะและใชช่ือเฉพาะจะดีกวา   เพราะถาใชช่ือเฉพาะของเครื่องจักรอุปกรณนั้น ๆ แลว   
ผลการคํานวณก็จะแสดงตามหัวขอนั้น ๆ ดวย   ทําใหเราเห็นไดวา   “ในกิจกรรมนี้   
เกิดตนทุนของเครื่องจักรอุปกรณนั้น ๆ  เปนจํานวนเงินเทานี้”   เปนตน 
 เมื่อจัดการแบงประเภทปจจัยนําเขา  และกําหนดชื่อเรียกแลว   
ขั้นตอไปก็จะเก็บขอมูลตนทุนที่เกิดจากเครื่องจักรอุปกรณแตละประเภท     
สําหรับเครื่องจักรอุปกรณที่หักคาเสื่อมราคาหมดแลวก็ไมตองนํามาคํานวณตนทุน    
ซึ่งวิธีการพิจารณาว าเครื่องจักรอุปกรณนั้น ๆ มีการหักคาเสื่อมราคาหมดแลวหรือยัง   
สามารถดูไดจากคําอธิบายที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอการหักคาเสื่อมราคาดานพื้นที่    
จากนั้นจึงคํานวณตนทุนตอเดือนตอไป 
 ถาหักคาเสื่อมราคาหมดแลว  ตนทุนตอเดือนในสวนนั้นก็จะเปน “ศูนย”    
แต ถึงแมเปนเครื่องจักรอุปกรณที่มีการหักคาเสื่อมราคาหมดแลว   ถามีคาใชจายในการซอมบํารุง  ฯลฯ  
ก็จะนําคาใชจายสวนนั้นมาคํานวณ 
 ในกรณีที่มีการซอมบํารุงเครื่องจักรอุปกรณ  ปละ  1 ครั้ง  จะคํานวณคาซอมบํารุงรวมตอป   และหารดวย  12   
เพื่อหาตนทุนตอเดือน 
 หัวขอตนทุนโดยทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ  ไดแสดงไวในตารางตอไปนี้     
ถึงจะเปนหัวขอที่แตกตางจากนี้ไปบางก็ตาม    
แตถาเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากเครื่องจักรอุปกรณแลวก็นํามาคํานวณดวย 
 

 ตารางสรุปตนทุนที่เก่ียวกับเคร่ืองจักรอุปกรณ        
คาเสือ่มราคา 
(Depreciation) 

คํานวณดวยวธิี  “จํานวนเงนิคงที่”     และคํานวณเปนตนทุนตอเดือน  โดยหารดวย  12 
        คาเสือ่มราคาตอเดือน  โดยวธิีจํานวนเงนิคงที่  
        =  (ราคาครอบครอง - คาเสื่อมที่หักไว) ÷ จํานวนปการใชงานที่เหลือ ÷  12 
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ค าซอมแซม/บํารุงรักษา 
(Maintenance) 

คํานวณหาตนทุนที่เกี่ยวกบัการซอมบํารุง หรือการตรวจสภาพรถ ฯลฯ     
รวมตนทุนที่เปนคาใชจายในการตรวจสภาพรถบรรทุก  รถยก ฯลฯ  
หรือคาซอมบํารุงเครื่องจักรอุปกรณตาง ๆ    โดยจําแนกตามแตละปจจัยนําเขา   
และคํานวณหาตนทุนตอเดือน   โดยนําขอมลูจํานวนเงินตอป  หารดวย 12  
(เปนตนทุนตอเดอืน) 

คาเชือ้เพลงิ 
(Fuel) 

คํานวณหาตนทุนตอเดอืนที่เปนคาใชจายดานเชือ้เพลงิของเครื่องจกัรอุปกรณ  เชน  
รถบรรทุก  รถยก ฯลฯ  โดยจําแนกตามแตละปจจัยนําเขา    
เปนขอมูลจากผลรวมของคาใชจายจริงก็ได 

คาเชา    
(Lease) 

ถามีคาใชจายทีเ่กิดจากการเชาเครื่องจักรอุปกรณ   ก็นํามาจําแนกตามปจจัยนําเขา 

 
 ปจจัยนําเขาดาน “วัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลือง”        

 เปนการรวบรวมขอมูลตนทุนของวัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลือง  
ที่ใชในการปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกสที่เปนเปาหมายในการคํานวณ 
 ซึ่งในที่นี้จะแบงประเภทของวัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลืองออกเปน  2 ประเภทดังนี้ 

1 วัสดุที่สามารถใชงานไดในระยะยาว   มีการนําเขามาใชงานในปริมาณที่จําเปน  
และซื้อมาเปลี่ยนใหมเมื่อวัสดุนั้น ๆ เกา/เสื่อม  เชน พาเลท  ฯลฯ 

2 วัสดุที่จัดซื้อมาตามปริมาณที่จําเปนใชในแตละครั้ง  เชน  กลองกระดาษลูกฟูก   วัสดุกันกระแทก ฯลฯ 
 เรียกไดวาวัสดุประเภทที่  1   เปนประเภท  “วัสดุใชงาน”   และวัสดุประเภทที่  2  เปนประเภท  
“วัสดุสิ้นเปลือง”    แตไมวาจะเปนวัสดุประเภทใดก็ตาม  
ตนทุนที่จะใชในการคํานวณนี้จะตองเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก  “การซื้อ”  หรือ “การเชา”  วัสดุนั้น ๆ เทานั้น     
ถาเปนกรณีที่ลูกคาจัดหาวัสดุนั้น ๆ ใหใชหรือใหยืม ฯลฯ โดยไมมีคาใชจายใดใด   จะไมนับเปนปจจัยนําเขา 

 การจําแนกประเภทวัสดุใชงาน/วัสดุสิ นเปลือง        
ประเภท คําอธบิาย 

กระดาษ  (ใบรายการหยิบ) กระดาษที่ใชในการออกผลของใบรายการหยิบ (Picking List) 
กระดาษ  (ใบสงสินคา) กระดาษสําหรับการออกใบสงสินคา 
กลองกระดาษลูกฟูก กลองกระดาษลูกฟูกบรรจุสินคาสําหรับจัดสง    รวมถึงกระดาษลูกฟูกมวน  

ที่ใชสำหรับหอสินคาที่ไมตองบรรจุกลอง  ฯลฯ 
วัสดุกันกระแทก แผนวัสดุ  กระดาษ  Air-Tube  ฯลฯ  

ที่ใชเพื่อปองกันความเสียหายทีอ่าจเกิดขึ้นไดในระหวางการจัดสงสินคา 
วัสดุปดผนึก วัสดุที่ใชในการปดผนึกกลองกระดาษฯ  คอนเทนเนอร ฯลฯ  เพือ่จัดสงสินคา  (เชน  PP Band , 

Stapler , Gummed Tape  ฯลฯ) 
ปายราคา ปายราคาสําหรับติดบนตัวสินคาที่จัดสง 
ฉลาก ฉลากสําหรับติดบนตัวสินคา หรือแนบไปกับสินคาทีจ่ัดสง 
อุปกรณสําหรับติดปายราคา อุปกรณชวยในการติดปายราคาบนตัวสินคา 
อุปกรณสําหรับติดฉลาก อุปกรณชวยในการติดฉลาก 
กระดาษหอ กระดาษหอ  ที่ใชในกรณีที่มีการหอเปนพิเศษตามขอกําหนดของลกูคา  
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นอกเหนือจากการบรรจุหีบหอตามปกติ 
ปายสินคา หมายถึง   ปายที่มีการระบุรายละเอยีดในการจัดสงสินคา  เชน  ชื่อที่อยูผูรับปลายทาง  ชื่อสนิคา  

จํานวนสินคา  ฯลฯ    และเปนวสัดุที่ทางบริษัทจัดซื้อเอง  
ไมนับรวมกรณีที่ทางบริษัทรับจางขนสงภายนอกเปนผูจัดหามา   

ภาชนะบรรจุ  (Container)  
สําหรับใชในการขนถายภายใน 

หมายถึง  ภาชนะบรรจุ  เชน  Container  ฯลฯ  ที่ใชในการขนถายภายในสถานปฏิบัติงานฯ   
รวมถึงคอนเทนเนอรแบบพับเก็บไดดวย 

ภาชนะบรรจุ   (Container) 
สําหรับใชในการจัดสงสินคา 

หมายถึง  ภาชนะบรรจุ  เชน   Container  ฯลฯ  ที่ใชในการจัดสงสินคาใหลูกคา  
รวมถึงคอนเทนเนอรแบบพับเก็บไดดวย 

พาเลท พาเลททีใ่ชในการขนถายภายในสถานปฏิบัติงานฯ    เก็บรักษาสินคา   จัดสงสินคา ฯลฯ 
รถเข็น อ ุปกรณชวยในการขนถายดวยมือ   ใชในการขนยายสนิคา  ภาชนะ  พาเลท ฯลฯ     

ถาเปนรถเขน็ที่มีการติดตั้งระบบ  Digital Picking   ควรนบัเปนคาใชจายในสวนของ   Digital 
Picking     ดงันั้นในกรณีเชนนี้  จะไมนับอยูในหัวขอ  “วัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลือง”   
แต จะนับเปนขอมูลของ  “เคร่ืองจกัรอุปกรณ  (ในหัวขอ  Digital Picking System) ”   
และถามีความจําเปนก็อาจจะกําหนดเปนหัวขอเฉพาะคอื     “รถเขน็ระบบ  Digital Picking”  
ก็ได 

Roll Box อุปกรณชวยในการขนถายดวยมือ  ใชในการขนยายสนิคา  ภาชนะ ฯลฯ   
 
 ในหลักการคํานวณคือใชขอมูลของ  “มูลคาที่มีการใชไป”  ในเดือนที่เปนเปาหมายของการคํานวณ   
และคํานวณโดยจําแนกตามแตละปจจัยนําเขา     สวนวิธีการคํานวณตนทุนจะแตกตางกันไปตามเงื่อนไขที่วา  
“เปนวัสดุที่ใชซ้ําไดหลายครั้ง”   หรือ  “เปนวัสดุใชไดครั้งเดียว”   ซึ่งสูตรการคํานวณจะเปนดังนี้ 
 

 วิธีการคํานวณตนทุน          
 

ประเภท วิธีการคํานวณตนทุนตอเดือน 
วัสดุที่ใชซ้ําไดหลายคร้ัง คํานวณหาตนทุนไดโดยใช    “มูลคาจัดซื้อตอป”  หารดวย  12 

        มูลคาใชตอเดอืน  =  มูลคาจัดซื้อตอป  ÷  12 
วัสดุที่ใชไดคร้ังเดยีว 
(ประเภทวสัดุสิ้นเปลือง) 

ในกรณีที่รวบรวมปริมาณที่ตองการใชในหลาย ๆ เดือน  จัดซื้อคร้ังเดยีว   
ใหคํานวณเปนตนทุนตอเดือน  โดยอาจใชวิธีประมาณการ “ปริมาณการใชตอเดือน” ฯลฯ    
หรือใชสูตรดังตอไปนี้ 
        มูลคาใชตอเดอืน  =  มูลคาวัสดุตนเดือน + มูลคาจัดซื้อ - มูลคาคงเหลือปลายเดอืน 
หรือถาทราบราคาตอหนวย   ก็สามารถใชวิธีการคํานวณดังตอนี้ก็ได 
        มูลคาใชตอเดอืน  =  ราคาตอหนวย  X  ปริมาณการใช 
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5 การสํารวจเวลาที่ใชในการปฏิบัตงิานของ  “พนกังาน” 
  

 วิธีการสํารวจเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานมี  2 วิธี        
 การสํารวจเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานมี  2 วิธีดังนี้คือ 

1 วิธีการใชบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน   เปนวิธีการใหพนักงานแตละคนบันทึก  
“เวลาปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม” 

2 วิธีการประมาณการโดยหัวหนาฝาย ฯลฯ    เปนวิธีการคํานวณหาเวลาปฏิบัติงานโดยรวม   
จากขอมูลจํานวนพนักงาน  เวลาปฏิบัติงาน    

 
 อนึ่ง  ในการคํานวณตนทุนตอเดือน  ไมจําเปนตองสํารวจเวลาปฏิบัติงานทุกวันตลอดหนึ่งเดือน    
การสํารวจในชวงเวลาหนึ่ง  และคํานวณตอไปเปนระยะเวลาที่ตองการ  ก็ไดขอมูลที่มีความแนนอนเพียงพอแลว    ซึ่ง 
“การสํารวจระยะเวลาหนึ่ง”  ที่เหมาะสมก็คือ  ประมาณ  3 วัน    
เพราะการปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกสนั้น  
แมจะมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของปริมาณการสงมอบสินคา   
แตโครงสรางการปฏิบัติงานในแตละวันโดยมากจะมีเนื้อหางานที่เหมือน ๆ กัน 
 แตถามีความสนใจอยากทราบถึงความเปลี่ยนแปลง   ก็อาจจะเลือกกําหนดวันสํารวจเปน  
“วันที่มีปริมาณงานมาก”   “วันที่มีปริมาณงานนอย”  และ “วันที่มีปริมาณงานนอย”   โดยสํารวจเงื่อนไขละหนึ่งวัน        
 ขอมูลที่จําเปนใชในการคํานวณตนทุนคือ  “สัดสวนโครงสรางเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน”     
และในสถานปฏิบัติงานฯ  โดยทั่วไป  ถึงแมในบางวันจะมีปริมาณงาน  หรือนอย  ตามการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงก็ตาม   
แตเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม  ก็จะเพิ่ม-ลดตามสัดสวนที่เทากัน     
และในการหาขอมูลของสัดสวนโครงสรางของเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม   
ก็ไมจําเปนตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงในปริมาณงาน   ดังนั้นการสํารวจขอมูล  “3 วันโดยเฉลี่ย”  
ก็เปนขอมูลที่สามารถแสดงถึงสภาพที่แทจริงไดอยางเพียงพอ 

ในหัวขอนี้จะขออธิบายวิธีการสํารวจทั้งสองวิธีดังกลาวตามหัวขอดังตอไปน้ี 
 

 วิธีเก็บขอมูลโดยสํารวจจาก  รายงานการปฏิบัติงานประจําวันของพนักงานแตละคน    
 ในกรณีที่ใชวิธีสํารวจโดยใหพนักงานลงบันทึก  “รายงานการปฏิบัติงานประจําวัน”   
จะตองกําหนดใหพนักงานทุกคนเปนกลุมเปาหมายการสํารวจ     การแจกรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน  
และใหพนักงานลงเวลาปฏิบัติงาน   จะชวยใหไดขอมูลที่ละเอียดและแมนยํามากขึ้น 
 แตถาเปนตารางบันทึกที่ออกแบบโดยมีกิจกรรมทุกประเภทที่มีในสถานปฏิบัติงานฯ นั้นอยูในตารางเดียวกัน    
จะทําใหพนักงานสับสนได     ดังนั้นจึงควรคํานึงถึงประเด็นนี้  และจัดทําตารางบันทึกที่ลงบันทึกไดงายไมสับสน 

หัวหนาฝายจะทราบไดโดยประมาณวาพนักงานแตละคนปฏิบัติหนาที่ในกิจกรรมใดบาง   
ดังนั้นจึงควรจัดทําตารางบันทึกโดยกรอกเฉพาะกิจกรรมที่เปนหนาที่รับผิดชอบของพนักงานคนนั้น ๆ ไว    
และในวันที่ทําการสํารวจก็ใหพนักงานกรอกเวลาปฏิบัติงานในแตละกิจกรรมเทานั้น  
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Point  : งานนอกเหนือจากงานปกติ    
 ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากงานปกติ  เชน งานที่ปฏิบัติเพียงวนัเดียวเฉพาะปลายเดอืน   ก็อาจจะ  
“ไมนําสวนนั้นมาคํานวณ”  กไ็ด        สําหรับงานนอกเหนือจากงานปกติเชนนี้   
การปรับปรุงประสิทธิภาพในงานสวนนี้จะเห็นผลมากนอยเพยีงใด     ถาลองพิจารณาดูจะเห็นวา   เปนงานที่ไมตองใชเวลามากมายนกั  
ดังนั้นประสิทธิผลของการปรับปรุงประสิทธิภาพก็จะมไีมมากนัก    และในการคํานวณก็มีขัน้ตอนที่ยุงยากในระดับหนึ่ง  
ดังนั้นถาทราบอยูแลววาเปนสวนที่เห็นผลนอยในการปรับปรุงประสิทธิภาพ    ก็ควรตัดในสวนนั้นออกเสยีตั้งแตตน 
 ในกรณีที่ตองการจะนํางานนอกเหนอืจากงานปกติมาคํานวณดวย    จะตองคํานวณหา 
“สัดสวนโครงสรางของงานนอกเหนอืจากงานปกติ  ที่มีตอเวลาปฏบิัติงานรวมตอเดือน”      ซึง่ถาใช  “ซอฟทแวรคํานวณ”   
ในแผนงานสําหรับกรอกเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน   ในสวนของงานนอกเหนือจากงานปกติ  ในชองของ  
“สัดสวนโครงสรางที่มีตอเวลาทีใ่ชในการปฏิบัติงานตอเดือน”    จะตองกรอก  “เวลาทีใ่ชในการปฏิบัติงานในหนึ่งวัน” 
 เชน   ในสถานปฏิบัติงานฯ หนึ่ง  มีพนักงาน  20 คน  ทํางาน 8 ชั่วโมง/วัน  25 วัน/เดอืน  
และมีการปฏิบัติงานนอกเหนือจากงานปกติในวันสิ้นเดือน  เดอืนละ 1 วัน   โดยใชพนักงาน 2 คน   ใชเวลาปฏบิัติงาน 4 ชั่วโมง   ดังนั้น 
สัดสวนของงานนอกเหนือจากงานปกติ  จะเปนดังนี้ 
 (2  คน  X  4 ชั่วโมง)  ÷  เวลาท่ีใชในการปฏบัิติงานรวม  (20 คน X  8 ชั่วโมง  X 25 วัน)  =   0.2% 
 
 ใน “ซอฟทแวรคํานวณ”   จะกรอกขอมูลเวลาทีใ่ชในการปฏิบัติงานในหนึ่งวัน  โดยมีหนวยเปน “นาที”   
ดังนั้นจะตองคํานวณกลับจากสัดสวน  ดังนี้ 
 เวลาท่ีใชในการปฏบัิติงานโดยรวมตอหนึ่งวัน (20 คน  X 8 ชั่วโมง)   X  0.2%   =  19.2  นาที  
 
 ดังนั้น   ในชองของ “เวลาทีใ่ชในการปฏิบัติงานของงานนอกเหนือจากงานปกติ”  จะตองกรอกตัวเลข  “19.2”  ลงไป 
 เวลาทีใ่ชในการปฏิบัติงานในกิจกรรมอื่น ๆ   ก็กรอกขอมูลตามที่สํารวจไดจริง 

 
 นอกจากนี้  ตองตรวจสอบดูวาพนักงานเขาใจในเนื้อหาที่ไดกําหนดเปนหัวขอกิจกรรมหรือไม  
และใหพนักงานกรอกเวลาที่ตนปฏิบัติงานลงไป    หนวยเวลาในการบันทึกไมตองละเอียดมากนัก  ใหกําหนดเปน  10 
นาที  หรือ 15 นาที ฯลฯ ก็พอ 
 ในกรณีที่มีการทํากิจกรรมอ ื่นนอกเหนือจากกิจกรรมที่กําหนดใหบันทึก   
ช้ีแจงใหพนักงานบันทึกทั้งเนื้อหางานกิจกรรมนั้นพรอมทั้งบันทึกเวลาไวดวย 
 “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน”   หมายถึง  เวลาที่เริ่มปฏิบัติกิจกรรมนั้น จนถึงเวลาที่เปลี่ยนเปนกิจกรรมตอไป 
(หรือเวลาพัก)    ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวจะมีเวลาที่รอคอย   เวลาพูดคุยกับเพื่อนรวมงาน  หรือเวลาที่ไปหองน้ํา  ฯลฯ  
รวมอยูดวย    ซึ่งสิ่งเหลานี้ก็ใหถือรวมอยูใน  “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน”  ดวย 
 ตารางตอไปนี้  เปนตัวอยางแบบฟอรมบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน    
ซึ่งตองมีการกรอกกิจกรรมที คาดวาพนักงานผูนั้นจะตองปฏิบัติไวในแบบฟอรมบันทึกกอนที่จะแจกไปยังพนักงานแตล
ะคน    หรืออาจจะใหพนักงานแตละคนกรอกเนื้อหากิจกรรมของตนก็ได   
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แตในกรณีนี้ตองมีการช้ีแจงและใหตัวอยางกิจกรรมที่ตองการใหกรอก  
เพื่อไมใหเกิดความสับสนในขอมูลที่จะนํามาใชคํานวณได 
 นอกจากนี้   ควรจัดทําชองวางไวสําหรับใหพนักงานกรอกกิจกรรมเพิ่มเติม (ในกรณีที่มี)  ไดอยางอิสระดวย 
 เนื้อหาที่ตองการสํารวจคือ  “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน  ของแตละกิจกรรม”     
จะกําหนดใหพนักงานบันทึกเวลาเริ่มปฏิบัติงาน  และเวลาสิ้นสุดการปฏิบัติงานก็ได    หรือจะใหขีดเปนเสน  
ดังเชนในตัวอยางที่  2  ก็ได   สามารถกําหนดวิธีการบันทึกไดตามสะดวก 
 

 ตัวอยางรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน  1        
 

ชื่อผูปฏิบัติงาน Suzuki  Ichiro 
งานในหนาที่รับผิดชอบ 
(เลือกโดยใสเคร่ืองหมาย )  

งานรับเขาสนิคา / งานเก็บรักษา / งานสงมอบสินคา /  
งานแปรรูปเพื่อการกระจายสินคา / งานสงคืนสินคา / งานจัดการขอมูลขาวสาร 

วันที่ทําการสํารวจ วันที่  6  เดอืนมิถุนายน 
เวลาเขางาน 9:00 - 17:00 
 
                                                     9:00               10:00             11:00             12:00 

No. กิจกรรม      เวลาปฏบิัติงาน 

 รับเขาสินคากลอง / 
ตรวจรับสินคา 9:00 ~ ~ 10:00    90  นาที 

 นําเขาเก็บโดยรถยก  10:30 ~ ~ 12:00   90  นาที 

 * * * *       
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 ตัวอยางรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน  2        
 

ชื่อผูปฏิบัติงาน Suzuki  Ichiro 
วันที่ทําการสํารวจ วันที่  6  เดอืนมิถุนายน 
เวลาเขางาน 9:00 - 17:00 
 
                                         9:00                 9:30                 10:00               10:30              11:00 
No. กิจกรรม           เวลาปฏบิัติงาน 

 รับเขาสินคากลอง / 
ตรวจรับสินคา 

          90  นาที 

 นําเขาเก็บโดยรถยก           90  นาที 

Copy
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 * * * *            

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point  :    ประเด็นสําคญัในการออกแบบ  “บันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน”  สําหรับการสํารวจเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน 
 
 ถากําหนดใหบันทึกวา  “ปฏิบัติงานกิจกรรมใด  กี่นาที”  อาจจะเกดิขอเสยีคอืเวลาในการปฏิบัติงานจะเพิม่ขึ้นได   เชน  
ทํางานวันละ 8 ชัว่โมง  แตพอประมวลผลรวมเวลาปฏิบัติงานของแตละกิจกรรมแลว  กลายเปนทํางานวันละ 8 ชัว่โมง 30 นาที  ฯลฯ 
 เพือ่หลีกเลี่ยงปญหาเชนนี้   ควรใหลงบันทึกเปน  “8:30 - 9:00”   
เพือ่ใหพนักงานตระหนักถึงเวลาการปฏิบัติงานดวยจะเหมาะสมกวา 
 สวนแบบที่ใหบันทึกเปนเสนเวลา   เปนวิธีการที่งาย   แตมีขอเสยีคอื ความละเอยีดของขอมลู  เชน 
ในการประมวลผลอาจพบปญหาคือไมแนใจวาเปน  10 นาที  หรือ 15 นาทีกันแน ฯลฯ    เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาเชนนี้  
ควรจัดทําชองลงเวลาปฏิบัติงานเปนตัวเลขในทายตาราง  (เชนเดยีวกับในตัวอยางที่  2 )   
ใหพนักงานลงดวยเวลาปฏบิัติงานในแตละกิจกรรมเปนตัวเลขดวย 
 ไมวาจะใชวิธีใด   ควรจัดทําชองใหพนักงานลง  “เวลาเขางาน” ของตนกำกบัไวดวย   
เพือ่ไมใหเกิดการตกหลนกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่ไดปฏิบัติในชวงเวลางานไป      นอกจากนี้เพือ่ใหการลงบันทึก “หัวขอกิจกรรม”  
เปนไปในแนวเดยีวกันและมีความเขาใจตรงกัน  ควรกํากับคํานิยามของแตละกิจกรรมไวดวย 

 
 

 วิธีการเก็บขอมูลโดยประมาณการโดยหัวหนาฝาย       
 กอนอื่น  จะกําหนดเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานของแตละกิจกรรม   และจัดทําตารางดังเชนตารางดานลางนี้   
ซึ่งเปนขอมูลเวลาปฏิบัติงานในหนึ่งวัน 
 

 ตัวอยางตารางกําหนดเวลาปฏิบัติงาน   1        
 

วันที่                เดอืน 
กิจกรรม เวลา  X  จํานวนพนักงาน ชองคํานวณ  (นาท)ี เวลาปฏบิัติงาน 

9:00 - 10:00  x  2 คน 120 รับเขาสินคากลอง /  
ตรวจรับสินคา 10:00 - 10:30  x  1 คน 30 

150 นาที 

นําเขาเก็บโดยรถยก 10:30 - 12:00  x  1 คน 90 90 นาที 
* * * *    
    

 
 
 จากขอมูลในตารางดานบน  ในกิจกรรม “รับเขาสินคากลอง / ตรวจรับสินคา”   มีพนักงาน 2 
คนที่ปฏิบัติงานคนละ 1 ช่ัวโมง  และมีพนักงานอีก 1 คน  ปฏิบัติงาน 30 นาที      การเก็บขอมูลควรเก็บเปน “นาที”  
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จะสะดวกกวา   และไมจําเปนตองเก็บขอมูลที่ละเอียดจนเกินไป   เปนหนวยเวลา  “10 นาที” หรือ “15 นาที”  
ก็เพียงพอแลว 
 สําหรับผูที่สะดวกที่จะกําหนดเวลาปฏิบ ัติโดยนึกถึงผูปฏิบัติงานเปนรายบุคคล   
ก็สามารถจัดทําตารางเวลาปฏิบัติงานดังตารางดานลางนี้ได    
 

 ตัวอยางตารางกําหนดเวลาปฏิบัติงาน   2        
 

กิจกรรม Sasaki Suzuki …….. เวลาปฏบิัติงาน 

รับเขาสินคากลอง /  
ตรวจรับสินคา 9:00 - 10:00 9:00 - 10:30  150 นาที 

นําเขาเก็บโดยรถยก  10:30 - 12:00  90 นาที 

* * * *     

 
 
 
ในขณะที่กําหนดเวลาปฏิบัติงาน  ควรระวังไมใหขอบเขตของกิจกรรมผิดเพี้ยนไป   

ซึ่งอาจปองกันไดโดยเพิ่มชองสําหรับคํานิยามกิจกรรมไวขาง ๆ หัวขอกิจกรรมก็ได   (ดังตารางตอไปนี้) 
 

 ตัวอยางตารางกําหนดเวลาปฏิบัติงาน   3  :   มีคํานิยามของกิจกรรมกํากับไว     
 

วันที่                เดอืน     

กิจกรรม คํานิยามกจิกรรม เวลา  X  จํานวนพนักงาน ชองคํานวณ  (นาท)ี เวลาปฏบิัติงาน 

9:00 - 10:00  x  2 คน 120 รับเขาสินคากลอง /  
ตรวจรับสินคา 

ขนถายสนิคากลองลง  
ตรวจสอบ  
จัดวางในที่วางชั่วคราว 10:00 - 10:30  x  1 คน 30 

150 นาที 

นําเขาเก็บโดยรถยก  10:30 - 12:00  x  1 คน 90 90 นาที 

* * * *     

     
 
 

เมื่อกําหนดเวลาปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว   จะตองมีการคํานวณตรวจสอบความถูกตองดวย   
โดยจะเพิ่มชองคํานวณตรวจสอบดังในตารางดานลางนี้     ชอง “ผลรวม”   จะเปนผลรวมของตัวเลขในชอง 
“เวลาปฏิบัติงาน”   สวนในชอง “จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานรวมของพนักงาน”   
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เปนผลรวมของเวลาปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในกิจกรรมเหลานั้นทั้งหมดในหนึ่งวัน    
ซึ่งตัวเลขในตารางนี้มาจาก  “พนักงาน 10 คน  ปฏิบัติงานคนละ 8 ช่ัวโมง” 

เมื่อคํานวณไดแลว ลองตรวจสอบดูวาตัวเลขของ  “ผลรวม”  กับ  “จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานรวมของพนักงาน”   
ตรงกันหรือไม     ในกรณีที่ไมตรงกัน  ใหกลับไปปรับตัวเลขของเวลาปฏิบัติงานในแตละกิจกรรมอีกครั้ง   
เพราะตัวเลขของ  “จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานรวมของพนักงาน”  เปนตัวเลขที่ถูกตอง   
จึงตองปรับตัวเลขของเวลาปฏิบัติงานใหตรงกับตัวเลขนี้ 

 ตัวอยางตารางกําหนดเวลาปฏิบัติงาน   4          
 

กิจกรรม เวลา  X  
จํานวนพนักงาน ชองคํานวณ  (นาท)ี เวลาปฏบิัติงาน 

9:00 - 10:00  x  2 คน 120 รับเขาสินคากลอง /  
ตรวจรับสินคา 10:00 - 10:30  x  1 คน 30 150 นาที 

นําเขาเก็บโดยรถยก 10:30 - 12:00  x  1 คน 90 90 นาที 

* * * *    

  ผลรวม 4700 นาที 

  จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานรวมของพนกังาน 4800 นาที 

 
 

ปรับแกไขเวลาปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม  
ใหไดผลรวมตรงกับ 
“จํานวนชัว่โมงปฏิบัติงานรวมของพนกังาน” 
 

    
 
 
 

 การจัดทํา  “เกณฑการกระจายคาใชจายดานบุคลากร”       
 เมื่อไดขอมูลของ  “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน ของแตละกิจกรรม”  แลว   
ตอไปจะใชขอมูลนี้ในการคํานวณและจัดทํา  “เกณฑการกระจายคาใชจายดานบุคลากร” 

วิธีการคํานวณคือ  กําหนดใหผลรวมของเวลาปฏิบัติงานเปน  100%   
จากนั้นคํานวณสัดสวนเวลาปฏิบัติงานของแตละกิจกรรมดังตัวอยางในตารางดานลาง    ซึ่งตัวเลขในตารางในชอง 
“สัดสวน” นี้  จะเปน  “เกณฑการกระจาย”  ของแตละกิจกรรมในปจจัยนําเขานั่นเอง 
 ในกรณีที่มีคาใชจายดานบุคลากรของสวนงานจัดจางภายนอก    
ในสวนนี้ไมจําเปนตองเก็บขอมูลเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน    เชน  ในกรณีจัดจางบริษัทภายนอก  
ในการดําเนินงานแปรรูปเพื่อการกระจายสินคา   และตองการทราบรายละเอียดตนทุนของแตละกระบวนการ   
ก็ใหทางบริษัทผูรับจางจัดทํารายละเอียดตนทุนมา  และใชขอมูลนั้นประกอบการคํานวณก็ได 
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 Unofficial Translation ฉบับแปลอยางไมเปนทางการ 

 
 ตัวอยางตารางกําหนดเวลาปฏิบัติงาน   4       

   
 

 พนักงานประจํา พนักงานชั่วคราว/พนักงานรายวัน ..... 

กิจกรรม เวลาปฏบิัติงาน (นาที) สัดสวน เวลาปฏบิัติงาน (นาที) สัดสวน  

รับเขาสินคากลอง /  
ตรวจรับสินคา 150  นาที 3% 0  นาที 0%  

นําเขาเก็บโดยรถยก 90  นาที 2% 0  นาที 0%  

* * * * * *  นาที * * % 360  นาที 50%  

      

 4800 นาที  720 100%  
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 Unofficial Translation ฉบับแปลอยางไมเปนทางการ 

6 การจัดทําเกณฑการกระจายคาใชจายดาน “พื้นท่ี 
 

 เกณฑการกระจายคาใชจายดาน “พื้นที่”          
 หลักการพื้นฐานของการจัดทําเกณฑการกระจายคาใชจายดาน “พ้ืนที่”  คือ  
การวัดพื้นที่ที่ใชในการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม   ในสวนของ “ที่ดิน”  นั้น  
การเก็บขอมูลการใชพ้ืนที่ของแตละกิจกรรมเปนเรื่องยาก  จึงใชเปนสัดสวนของตัวอาคารแทน 
 คาใชจายดาน “พ้ืนที่”  จะหมายถึง  ผลรวมของคาใชจายดาน “ที่ดิน”  และ “อาคาร”   และ “เกณฑการกระจาย”  
จะใช สัดสวนการใชพ้ืนที่ในตัวอาคารเปนเกณฑ 
 

 แนวคิดเก่ียวกับการกระจายคาใชจายดานพื้นที่        
 การแบงพื้นที่ในอาคารจะไมมีกฎเกณฑกําหนดแนนอนวา  กิจกรรมใดใชพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานเทาใด    
เราสามารถใชวิจารณญาณของเราในการแบงพื้นที่ในสถานปฏิบัติงานฯ ไดตามความเหมาะสม    
แตควรมีการบันทึกหลักการที่ใชในการแบงไวดวย  เพื่อไมใหเกิดความสับสนเองในภายหลัง  
หรือใชประกอบการอธิบายใหผูอื่นเขาใจ 
 ในการเก็บขอมูลพ้ืนที่นั้น    “การวัดจริง”  จะไดขอมูลที่ถูกตองและแมนยําที่สุด   
แตถาเปนเรื่องที่ยุงยากจนเกินไป   ก็มีวิธีการคํานวณพื้นที่ที่งายกวานั้น    
 นั่นคือ  กอนอื่นจะแบงประเภทกิจกรรมอยางคราว ๆ  เปน “กิจกรรมหมวดใหญ”  กอน  เชน  
“กิจกรรมรับสินคาเขา”  “กิจกรรมการเก็บรักษาสินคา”   ฯลฯ     
และสํารวจขอมูลพ้ืนที่ตามกิจกรรมหมวดใหญที่แบงไวอยางคราว ๆ     
จากนั้นจึงคอยกระจายสัดสวนพื้นที่ตามแตละกิจกรรมยอยอีกครั้ง     ซึ่งมีวิธีการกระจายมี  2  วิธีคือ   1)  
แบงเฉลี่ยใหเทากัน  ตามแตละกิจกรรม    2)  กระจายตามสัดสวนเวลาปฏิบัติงาน 
 ใน  “ซอฟทแวรคํานวณ”   จะใชวิธีที่  2     กลาวคือ  
จะกรอกขอมูลของพื้นที่ใชงานที่แบงตามกิจกรรมหมวดใหญ    ซอฟทแวรก็จะคํานวณผลออกมาให   
โดยใชขอมูลเวลาปฏิบัติงาน ของแตละกิจกรรมที่ไดสํารวจไว  เปนมาตรฐานในการกระจาย 
 อนึ่ง   “วิธีการวัดโดยใชจํานวนกาวเดิน”  ก็เปนวิธีการวัดพื้นที่วิธีหนึ่ง    เชน   เมื่อพิจารณาแลววา  
“พ้ืนที่ปฏิบัติงานนําเขาสินคา  อยูประมาณบริเวณนี้”    ก็ลองกาวเดินดูวา  “มีความกวาง / ยาว ประมาณกี่กาวเดิน”    
จากนั้นวัดความกวางของการกาวเดินของตน   และนําไปคูณกับจํานวนกาวเดินที่สํารวจได   
ก็จะคํานวณพื้นที่ไดโดยประมาณ 
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Point    : เพิม่เติมเกี่ยวกับวธิีการสํารวจวัดพื้นที ่
 ในกรณีที่ใชพื้นที่ชายคาหนาอาคารเปนที่วางสินคาเตรียมรับเขา หรือสงมอบออก   
จะคํานวณรวมพืน้ที่สวนนี้ดวยหรือไมก็ได  ขึ้นอยูกับแนวคดิของแตละคน   แตควรมีการบันทึกไวดวยวาสวนใดเปน  
“พืน้ที่ปฏิบัติงานรับเขา”  สวนใดเปนพื้นที่ปฏิบัติงานสงมอบสินคา”    เพือ่ไมใหเกิดความสบัสนในขอมูลในภายหลัง 
 สําหรับพื้นที่ปฏิบัติงานแปรรูปเพื่อการกระจายสินคา    นอกจากจะมีพื้นที่สําหรับปฏิบัติงานแลว   
ยังรวมถึงพื้นที่จัดวางวัสดุใชงาน / วสัดุสิ้นเปลืองทีใ่ชในการปฏิบัติงานดวย  
 และพื้นที่ปฏิบัติงานสงคืนสินคาก็เชนกัน   นอกจากจะมีพื้นที่สําหรับปฏิบัติงานสงคืนสนิคาแลว  
ถามีพื้นที่สําหรับจัดวางสินคาที่ถูกสงคืนมา  ก็ใหคํานวณรวมดวย 



 Unofficial Translation ฉบับแปลอยางไมเปนทางการ 

 
 แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่เก็บรักษาสินคา  (Storage Area)   และพื้นที่ปฏิบัติงานหยิบ  (Picking Area)   

 “พ้ืนที่เก็บรักษาสินคา”   หมายถึง  พ้ืนที่สําหรับวางสินคาคงคลัง    สวนพื้นที่ทางเดินรอบ ๆ  
พาเลทหรือช้ันวางนั้น  ควรจัดเปน  “พ้ืนที่ปฏิบัติงานหยิบ”    
 ซึ่งจะขออธิบายเกี่ยวกับพื้นที่เก็บรักษาสินคา  และพื้นที่ปฏิบัติงานหยิบ  โดยใชภาพตอไปนี้ประกอบ 
 
 

      
    
      
    
     

  

 

   

  

  

  

ชั้นวาง  (Rack) ชั้นวาง  (Rack) 

 
             

            

  

        
   

พื้นที่เก็บรักษาสินคา  
แบบวางบนพื้นราบ 

พื้นที่เก็บรักษาสินคา  
แบบวางบนชั้นวาง 

พื้นที่ทางเดนิ 
(พื้นที่ปฏิบัติงานหยิบ) 

 
 

 “พ้ืนที่เก็บรักษาสินคา”  คือ พ้ืนที่ในสวนที่จัดไวสําหรับวางสินคาคงคลัง   เชน  พาเลท  ช้ันวาง ฯลฯ     
สวนพื้นที่ที่เปนทางเดิน  หรือพ้ืนที่รอบ ๆ พาเลท  ช้ันวาง ฯลฯ  เปนพื้นที่ที่จัดไวสําหรับการปฏิบัติงานหยิบ   
จึงควรจัดไวในสวนของ  “กิจกรรมการหยิบ” 

ใน “ซอฟทแวรคํานวณ”   จะใชขอมูลดานพื้นที่โดยจําแนกตามการแบงกิจกรรมเปนหมวดใหญ ๆ     
และกิจกรรมการหยิบ  ก็เปนกิจกรรมยอยกิจกรรมหนึ่งในหมวด  “การสงมอบสินคา”   
ดังนั้นในการกรอกขอมูลในซอฟทแวร   ขอมูลของพื้นที่ปฏิบัติงานหยิบจะถูกคํานวณรวมไวในหมวดของ  
“การสงมอบสินคา” 

สวนรายละเอียดในหมวด  “พ้ืนที่เก็บรักษาสินคา”    ในซอฟทแวรคํานวณจะกําหนดเปน  2  ประเภทคือ  
“พ้ืนที่เก็บรักษาสินคา  โดยวางบนพื้นราบ”   และ  “พ้ืนที่เก็บรักษาสินคา  โดยวางบนชั้นวาง”     ซึ่ง 
“พ้ืนที่เก็บรักษาสินคา  โดยวางบนพื้นราบ”  จะสํารวจวัดพื้นที่ในสวนที่กําหนดเปน  “สถานที่จัดเก็บสินคา  
แบบวางบนพื้นราบ”    สวน “พ้ืนที่เก็บรักษาสินคา  โดยวางบนชั้นวาง”  
จะสํารวจวัดพื้นที่ของพื้นอาคารในสวนที่มีช้ันวางอยู    

และในสวนที่เปนทางเดินรอบ ๆ สถานที่เก็บรักษาสินคาเหลานี้   จัดเปนพื้นที่สําหรับปฏิบัติงานสงมอบสินคา 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่ใชงานรวม         
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 Unofficial Translation ฉบับแปลอยางไมเปนทางการ 

 ในกรณีที่เปนพื้นที่ใชงานรวมกันในหลายกิจกรรม  จําเปนตองมีการกระจายสัดสวนใชงาน   
ซึ่งเกณฑการกระจายสัดสวน   สามารถใชวิจารณญาณของตนได   แตวิธีที่เหมาะสมและมีหลักการคือ  
การกระจายสัดสวนตาม  “สัดสวนเวลาใชงาน”   
 เชน   ในพื้นที่ 100 m2   มีทั้งการปฏิบัติงานเตรียมรับเขาสินคา  และเตรียมสงมอบสินคา  
รวมถึงที่จอดรถบรรทุก    และทางบริษัทนี้มีการกําหนดประเภทกิจกรรม  “รับเขาสินคา”  และ  “สงมอบสินคา”    
การใชงานในพื้นที่  100 m2  นี้   เปนดังนี้คือ   ชวงเชา  3 ช่ัวโมง  ใชเปนพื้นที่ปฏิบัติงานรับเขาสินคา   และชวงบาย 3 
ช่ัวโมง ใชเปนพื้นที่ปฏิบัติงานสงมอบสินคา    ดังนั้นสามารถกระจายส ัดสวนการใชงานพื้นที่เปน   
“พ้ืนที่สวนงานรับเขาสินคา  50%”  และ   “พ้ืนที่สวนงานสงมอบสินคา  50%”   
 ถาสัดสวนการใชงานในพื้นที่เดียวกันไมเทากัน   เชน  งานรับเขาสินคาใชพ้ืนที่ในเวลาที่นอยกวา   
สัดสวนการใชงานก็จะเปลี่ยนแปลงไป     ถางานรับเขาสินคาใชพ้ืนที่นั้น ๆ เปนเวลาประมาณ  20%   
สัดสวนการใชงานพื้นที่ในการปฏิบัติ  “งานรับเขาสินคา : งานสงมอบสินคา  คือ 2  :  8”    เปนตน 
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 Unofficial Translation ฉบับแปลอยางไมเปนทางการ 

7 การจัดทําเกณฑการกระจายคาใชจายดาน “เคร่ืองจักรอุปกรณ” และ “วัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลือง” 
 

 ใชขอมูล  “เวลาในการใชงาน”   เปนเกณฑการกระจาย       
 เกณฑการกระจายในดานเครื่องจักรอุปกรณ  คือ  เวลาการใชเครื่องจักรอุปกรณนั้น ๆ  ในแตละกิจกรรม 
 ตัวอยางในกรณีของ “รถยก  (Forklift)”   เชน  มีการใชรถยกในกิจกรรม “จัดเก็บสินคาโดยรถยก”  และ  
“คัดแยกสินคาตามปลายทางจัดสง”     เราก็จะสํารวจจํานวนชั่วโมงหรือเวลาที่ใชรถยกในแตละกิจกรรม   
สมมติวาไดขอมูลมาวา   กิจกรรม “จัดเก็บสินคา”  ใชรถยก 2 ช่ัวโมง  และกิจกรรม “คัดแยกสินคา”  ใชรถยก 3 ช่ัวโมง    
ดังนั้นสัดสวนเกณฑการกระจายคาใชจายจะเปน  40%  และ  60% 
 ใน “ซอฟทแวรคํานวณ”   ในการกําหนดเกณฑการกระจายในดานเครื่องจักรอุปกรณจะใชวิธีที่งายกวา   นั่นคือ   
ใหเวลาปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ใชเครื่องจักรอุปกรณนั้น ๆ  เปน  “เวลาปฏิบัติงาน  (Operation Hour)  ของเครื่องจักร” 
 ตนทุนที่เกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณโดยมากจะเปน “ตนทุนคงที่”     
ถึงแมจะสามารถเก็บขอมูลของตนทุนดานนี้ไดอยางถูกตองแมนยําก็ตาม  
แตโดยปกติแลวตนทุนคงที่นี้จะเห็นผลในการปรับปรุงลดตนทุนไดยาก   ดังนั้น 
จึงไมจําเปนตองเสียเวลามากมายเพื่อหาขอมูลในการจัดทําเกณฑการกระจายนี้ 
 

 ใชขอมูล  “ปริมาณการใช”  เปนเกณฑการกระจาย       
 เกณฑการกระจายในดานวัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลือง  คือ  ปริมาณการใชตอเดือน    คาดวาในหลาย ๆ 
บริษัทถึงแมจะทราบขอมูลของ  “จํานวนเงินที่จัดซื้อ”    แตจะไมทราบขอมูล “ปริมาณการใช” อยางแนนอน    
ดังนั้นจึงควรถือโอกาสนี้เก็บขอมูลปริมาณการใชไปดวยจะไดขอมูลที่มีประโยชนมาก 
 ขอมูลสวนมากที่เกี่ยวของกับ  “ปริมาณการใช”  สามารถประมาณการไดจาก  จํานวนบรรทัดการสั่งซื้อ  
หรือปริมาณการสงมอบสินคา  ฯลฯ     ในการคํานวณนี้จะใชขอมูลตัวเลขแบบประมาณการนี้ก็ได    
หนวยของปริมาณสามารถกําหนดไดอยางอิสระ     ถาการประมาณการเปนเรื่องที่ทําไดยาก  ก็สามารถใชวิธี  “นับจริง”  
ได      วิธีการคํานวณปริมาณการใชของวัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลืองใน “ซอฟทแวรคํานวณ”  
ไดแสดงไวในตารางดานลางนี้แลว   ทุกทานสามารถนําไปใชเปนขอมูลอางอิงได   
และไมจําเปนตองใชวิธีการแบบเดียวกันนี้    
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 ตัวอยางวิธีการประมาณการ “ปริมาณการใชวัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลือง” 

ชื่อวสัดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลอืง วิธีการประมาณการ 
กระดาษ 
(ใบรายการหยิบ) 

สามารถประมาณการไดจาก “จํานวนบรรทัดคําสั่งซื้อ” โดยวธิีการดังนี้ 
     จํานวนแผนที่ใช  =   จํานวนบรรทัดคําสั่งซือ้ตอเดือน  ÷  จํานวนบรรทัดเฉลี่ยตอใบรายการหยิบหนึ่งแผน 

กระดาษ   
(ใบสงสินคา) 

สามารถประมาณการไดจาก “จํานวนบรรทัดคําสั่งซื้อ” โดยวธิีการดังนี้ 
     จํานวนแผนที่ใช  =   จํานวนบรรทัดคําสั่งซือ้ตอเดือน  ÷  จํานวนบรรทัดเฉลี่ยตอใบสงสินคาหนึ่งแผน 

กลองกระดาษลูกฟูก ปริมาณการใชกลองกระดาษฯ   =   จํานวนหีบหอบรรจุที่มีการสงมอบสินคาตอเดือน 
ถามีการสงมอบสินคาโดยใชภาชนะแบบไป-กลับ   ใหคํานวณหักจํานวนที่ใชภาชนะแบบนี้ออก 

วัสดุกันกระแทก 
วัสดุปดผนึก 
ปายราคา 
ฉลาก 

ตนเดือนใหตรวจนับจํานวนสินคาคงคลังของวสัดุเหลานี้ไว   และตรวจนับจํานวนอีกคร้ังในปลายเดอืน  
นํามาหักลบกัน  จะได “ปริมาณการใช”    และถามีการสั่งซื้อเพิม่ระหวางเดือน  ก็นําจํานวนนั้นบวกรวมเขาไป 

อุปกรณสําหรับติดปายราคา 
อุปกรณสําหรับติดฉลาก 

ตรวจนับจํานวนเครื่องที่ใชเปน “ปริมาณการใช”   อุปกรณที่คลายคลึงกันก็นับรวมเขาไวดวยกนัได 

กระดาษหอ 
ปายสินคา 

ตรวจนับปริมาณสินคาคงคลงัตนเดอืน  และหักลบดวยปริมาณสินคาคงคลังปลายเดอืน  
จะไดผลลัพธของปริมาณการใช    และถามีการสั่งซื้อเพิ่มระหวางเดอืน  ก็นําจํานวนนั นบวกรวมเขาไป 

ภาชนะบรรจุ  (Container)  
สําหรับใชในการขนถายภายใน 

จํานวนรวมของภาชนะสําหรับใชในการขนถายภายในสถานปฏิบัติงานฯ ที่มีอยูในสถานปฏิบัติงานทั้งหมด  
นับเปนปริมาณการใช  

ภาชนะบรรจุ   (Container) 
สําหรับใชในการจัดสงสินคา 

จํานวนรวมของภาชนะสําหรับใช ในการจัดสงสินคา  ที่มีอยูในสถานปฏิบัติงานทั้งหมด  นับเปนปริมาณการใช 

พาเลท จํานวนรวมของพาเลทที่มีอยูทั้งหมด  ถือเปนปริมาณการใช 
รถเข็น จํานวนรวมของรถเข็นที่มีอยูทั้งหมด  ถือเปนปริมาณการใช 
Roll Box จํานวนรวมของ  Roll Box  ทีม่ีอยูทั้งหมด  ถือเปนปริมาณการใช 
 

 คาใชจายดานวัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลือง  จัดอยูในกิจกรรมใด 
 มักเกิดความสับสนกันวา  คาใชจายของวัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลืองควรจัดเปนคาใชจายในกิจกรรมใดดี    จริง ๆ 
แลวก็ไมมีหลักเกณฑตายตัวแนนอน    เราสามารถกําหนดหลักเกณฑที่เหมาะสมสําหรับบริษัทได 
 เชน   การจัดสงสินคาโดยบรรจุในกลองกระดาษฯ    ตนทุนในสวนนี้จะจัดไวในกิจกรรม  
“ประกอบกลองกระดาษฯ”  หรือกิจกรรม “บรรจุสนิคาในกลองกระดาษฯ”  ก็ได 
 ตารางตอไปนี้แสดงตัวอยางของ  วัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลือง และกิจกรรมที่สามารถจัดคาใชจายของวัสดุนั้น ๆ 
เขาเปนตนทุนได 
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 ตัวอยางประเภทวัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลือง  และกิจกรรมที่สามารถจัดกระจายคาใชจายของวัสดุนั้น ๆ 

เปนตนทุนได 
 

ชื่อวสัดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลอืง กิจกรรมท่ีสามารถจัดกระจายคาใชจายเขาเปนตนทุนได 

กระดาษ   (ใบรายการหยิบ) “จัดทําใบรายการหยิบ” 
กระดาษ  (ใบสงสินคา) “จัดทําใบสงสินคา” 
กลองกระดาษลูกฟูก “บรรจุสินคาในกลองกระดาษฯ” 
วัสดุกันกระแทก “บรรจุสินคาในกลองกระดาษฯ” 
วัสดุปดผนึก “บรรจุหีบหอสินคาขนาดใหญ” 
ปายราคา “ติดปายราคา” 
ฉลาก “ติดปายราคา”     “บรรจุใสถุง”     “บรรจุแยกชิ้น” 
อุปกรณสําหรับติดปายราคา “ติดปายราคา” 
อุปกรณสําหรับติดฉลาก “ติดปายราคา”     “บรรจุใสถุง”     “บรรจุแยกชิ้น” 
กระดาษหอ “บรรจุแยกชิ้น” 
ปายสินคา “จัดทําปายสนิคา” 
ภาชนะบรรจุ  (Container)  
สําหรับใชในการขนถายภายใน 

“เกบ็รักษาสินคา”    “หยิบเปนชิ้น” 

ภาชนะบรรจุ   (Container) 
สําหรับใชในการจัดสงสินคา 

“คดัแยกตามปลายทางจัดสง” 

พาเลท “รับเขาสินคา/ตรวจรับสินคา”    “เกบ็รักษาสินคา”   “หยิบเปนกลอง”   
รถเข็น “รับเขาสินคา/ตรวจรับสินคา”    “คดัแยกตามปลายทางจัดสง” 
Roll Box “คดัแยกตามปลายทางจัดสง” 

 


