
 Unofficial Translation ฉบับแปลอยางไมเปนทางการ 

1     รวบรวมขอมูลท่ีเปนประโยชนในการบริหารจัดการดานโลจิสติกสไดจากการคํานวณ ABC  
 

    “ผลการคํานวณ”  และ “ขอมูลสํารวจจริง”  ท่ีไดจากการคํานวณ      
เมื่อการคํานวณตนทุนแบบ  ABC  เสร็จสิ้นลง   ผลจากการคํานวณที่ไดคือ  “ตนทุนกิจกรรม” และ 

“ตนทุนกิจกรรมตอหน วย”     นอกจากนี้  ในกระบวนการคํานวณเรายังไดเก็บขอมูลสํารวจจริง  
ซึ่งระบุถึงสภาพที่แทจริงของกิจกรรมดานโลจิสติกสเปนตัวเลข    เชน  “ปริมาณการปฏิบัติงาน”   
“เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน”   เปนตน 

เมื่อนําขอมูลตัวเลขเหลานี้มาสรุป  และพิจารณาในหลาย ๆ มุมมอง   
จะสามารถจับประเด็นสําคัญในการบริหารจัดการดานโลจิสติกสไดอยางมีระบบ   และยังสามารถรวบรวมขอมูลตาง ๆ 
เพื่อใชในการบริหารงานจริงไดอีกดวย    ในบทนี้จะขออธิบายถึงวิธีดูและวิธีใชขอมูลเหลานี้ 

 
    ประโยชนของผลการคํานวณตนทุน ABC        

เราสามารถประยุกตใชขอมูล  “ตนทุนกิจกรรม”    “ตนทุนกิจกรรมตอหนวย”    “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน”  
และ “ปริมาณการปฏิบัติงาน”  ไดอยางไรบางนั้น   ไดรวบรวมไวเปนตารางในหัวขอถัดไป   
สวนในรายละเอียดจะอธิบายไวในบทเดียวกันนี้ตามลําดับ   
หวังวาทุกทานคงเขาใจถึงประโยชนของตัวเลขเหลานี้ที่มีตอการบริหารจัดการดานโลจิสติกสไดมากยิ่งขึ้น 

 
    จุดเนนสําหรับการลดตนทุนที่วิเคราะหไดจาก  “ตนทุนกิจกรรม”      

กอนอื่นจะเริ่มอธิบายจาก  “ตนทุนกิจกรรม”     ขอมูลของ  “ตนทุนกิจกรรม”  เปนตัวเลขที่แสดงถึง  
“คาใชจายตอเด ือน  ของการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ” 

ในการปรับปรุงเพื่อลดตนทุนดานโลจิสติกสนั้น   สิ่งที่ไดจากตนทุนกิจกรรมคือ  
จะสรุปจุดเนนสําหรับการตอบคําถามเรื่อง “การลดตนทุนในเรื่องใด”   และ “ควรใหลําดับความสําคัญกอนหลังอยางไรดี” 

เพราะเราสามารถใชขอมูลตัวเลขเหลานี้เปนฐานในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ เชน  
“กิจกรรมใดที่ใหผลมากในการลดตนทุน”  หรือ  “การลดตนทุนใด  ที่มีความเปนไปไดสูง”    
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   ประโยชนของผลการคํานวณตนทุน  ABC          
 

 ประเภท การประยุกตใช 
ตนทุนกิจกรรม ดูตัวเลขรวม / 

ดูจําแนกตามการแบงเปนหมวดใหญ 
ๆ  / ดูจําแนกตามแตละกิจกรรม / 
ดูจําแนกตามปจจัยนําเขา 

①. สามารถเขาใจถึงโครงสรางตนทุนดานโลจิสติกส   
②. ทราบถึงสิ่งที่ควรใหความสําคญัเปนอันดับแรกในการลดตนทุน 
③. สามารถประเมินความเปนไปไดในการลดตนทุน 
④. สามารถดูการเปลี่ยนแปลงของตนทุน  

ที่เกิดจากการปรับปรุงประสิทธิภาพ ฯลฯ 
ตนทุนกิจกรรมตอหนวย ดูจําแนกตามกิจกรรม / 

ดูจําแนกตามปจจัยนําเขา 
⑤. เปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพกิจกร

รมดานโลจิสติกส 
⑥. เมื่อกระจายตนทุนตอหนวยออกเปน  “ตนทุนปจจัยนําเขาตอหนวย  

x  ปริมาณนําเขาตอ1 การปฏิบัติงาน”    
จะสามารถระบุมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพทัง้หมดไดดวยตวัเ
ลข  (เชน  คาใชจายดานบุคคลากร  
“คาใชจายดานบุคคลากรตอชั่วโมง x จํานวนชั่วโมงตอ 1 
การปฏิบัติงาน) 

 
เวลาทีใ่ชในการปฏิบัติงาน ดูจําแนกตามกิจกรรม / 

ดูจําแนกตามพนักงานประจํา , 
พนักงานชั่วคราว•รายวนั / 
ดูจําแนกตามผูปฏิบัติงานรายบุคคล 

⑦. “จํานวนชัว่โมงตอ 1 การปฎิบัติงาน”  
เปนขอมูลพื้นฐานในการลดเวลาปฏิบัติงาน 

⑧. สามารถลดสิ่งสูญเปลาไดจากขอมูลเวลาปฏิบัติงานตอ 1 
การปฎิบัติงานของผูปฏิบัติงานรายบุคคล 

⑨. สามารถพิจารณามาตรการลด  “คาใชจายดานบุคคลากรตอชั่วโมง”  
โดยใชขอมูลของ “เวลาทีใ่ชในการปฏิบัติงานของพนกังานประจํา , 
พนักงานชั่วคราว/รายวนั” 

ปริมาณการปฏิบัติงาน ดูจําแนกตามกิจกรรม / 
ดูจําแนกตามวัตถุประสงค 
(จําแนกตามรายลูกคา ฯลฯ) / 
ดูจําแนกตามผูปฏิบัติงานรายบุคคล 

⑩. ระบุเนื้อหางานดานโลจิสติกส , เงื่อนไขการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
เปนตัวเลขได 

⑪. พิจารณาประกอบกับ  “ตนทุนตอหนวย”   
เพือ่วิเคราะหตนทุนและการทํากําไรโดยจําแนกตามรายลูกคา 
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    ตนทุนกิจกรรมตอหนวย   “เปนตนทุนที่ใชในการบริหารจัดการ”      
ตอไปจะกลาวถึง  “ตนทุนกิจกรรมตอหนวย”    ซึ่ง “ตนทุนกิจกรรมตอหนวย”  จะเป ็นตัวเลขที่แสดงถึง  

“คาใชจายในการปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้น ๆ  1  ครั้ง”  
จริง ๆ แลวขอมูลที่เปนประโยชนมากที่สุดในการปรับปรงุการลดตนทุนคือ  “ตนทุนกิจกรรมตอหนวย”  นี้เอง      

จาก  “ตนทุนกิจกรรม”  ซึ่งเปนคาใชจายตอเดือน   เมื่อนํามาแปลงเปนตนทุนต อหนวยตอ  1  การปฏิบัติงาน   เชน  
“คาใชจายตอการรับสนิคาเขา  1 กลองเปนเทาไร”   หรือ  “คาใชจายตอการหอบรรจุ 1 กลองเปนเทาไร”    ฯลฯ   
ตัวเลขตนทุนตอหนวยเหลานี้  จะทําใหเราสามารถจินตนาการถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสถานปฏิบัติงานจริงไดงายขึ้น   
และเปนตัวเลขที่ใชในการบริหารจัดการประจําวันไดอีกดวย 

เมื่อกระจายตนทุนตอหนวยไปตามแตละปจจัยนําเขา  
จะสามารถระบุมาตรการเพื่อการปรับปรงุประสิทธิภาพทั้งหมดเปนตัวเลขไดอยางชัดเจน    เนื่องจาก 
ประสิทธิผลของการปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งหมดจะสามารถแสดงในร ูปของการลดตนทุนกิจกรรมตอหนวยได    
ซึ่งในรายละเอียดจะกลาวถึงในชวงหลังตอไป    นอกจากนี้   การคํานวณหา  “ตนทุนจําแนกตามรายลูกคา”  ฯลฯ   
ก็ใชขอมูลตนทุนกิจกรรมตอหนวยเชนกัน 

ดังนั้น  “ตนทุนกิจกรรมตอหนวย”   จึงนับวาเปน  “ตนทุนที่ใชในการบริหารจัดการ”  อยางแทจริง 
 

    ขอมูล “ปริมาณการปฏิบัติงาน” และ “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน”  ก็ใชในการบริหารจัดการดานโลจิสติกสเชนกัน 
“ปริมาณการปฏิบัติงานและเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน”    

ซึ่งไดจากกระบวนการคํานวณตนทุนนั้นเปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจวัดจริง     
ในบางแหงอาจจะเคยมีการเก็บขอมูลที่ใกลเคียงกันนี้มาบาง     แตการเก็บขอมูลในมาตรฐานเดียวกันโดยใช  “กิจกรรม”  
เปนฐาน  และสรุปใหอยูในรูปแบบที่สามารถดูเขาใจไดงายนั้น   คาดวาคงยังไมเคยทํากันมากอนแน 

“ปริมาณการปฏิบัติงานและเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน”   ซึ่งไดจากการคํานวณตนทุนแบบ  ABC    
เมื่อพิจารณาในแงของการประยุกตใชในการบริหารจัดการดานโลจิสติกส   ขอมูลนี้จะมีลักษณะพิเศษ  2  ประการคือ   
ประการแรกนับเปนขอมูลที่ผานการประมวลอยางเปนระบบโดยใช  “กิจกรรม”  เปนฐาน    และประการที่สองคือ  
ใชขอมูล “ตนทุนกิจกรรม  และตนทุนกิจกรรมตอหนวย”    ดังนั้นจึงสามารถคํานวณ  “ตนทุน”  โดยใช  “ปริมาณ”  หรือ  
“จํานวนชั่วโมง”  ไดตลอดเวลา  

 
    การสื่อสารโดยใชขอมูล  “ตนทุน”  เปนสิ่งที่มีความหมายเปนอยางยิ่ง     

การแปลง  “ปริมาณ”  และ  “จํานวนชั่วโมง”  ไปเปน  “ตนทุน”  นั้นหมายความวาอยางไร    เชน   
ในกิจกรรมหนึ่งพบวา  “ปจจุบัน  ใชเวลาปฏิบัติงาน  20   man-hour  ใน  1 วัน  แตคาดวาจะสามารถลดลง  3   man-hour   
จากจํานวนนี้ได”     เมื่อเปนเชนนี้  ในการคํานวณแบบ  ABC  
จะทราบถึงตนทุนตอหนวยดานบุคคลากรจําแนกตามกิจกรรมอยูแลว   ดังนั้นในกรณีนี้จะคํานวณไดในทันทีวา   
“เมื่อลดลง  3  man-hour    คิดเปนตนทุนเทาไร”     

ตามที่ไดกลาวไปแลวในขางตนวา  “คําวา ตนทุน    เปนคําศัพทสากลในแวดวงธุรกิจ”   
ดังนั้นการแปลงเปนตนทุน และใชในการสื่อสารนั้นมีความหมายอยางมากในดานการบริหารจัดการ 
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ในบทนี้เปนการอธิบายรวบรัดแบบคราว ๆ   แตในบทตอ ๆ ไป  จะอธิบายถึงการดูขอมูลตัวเลข  
และการประยุกตใชขอมูลแตละตัวที่ไดจากการคํานวณตนทุนดานโลจิสติกสแบบ  ABC อยางละเอียด 

Copyright  2004, JETRO all rights reserved.      Part 4   page 4 



 Unofficial Translation ฉบับแปลอยางไมเปนทางการ 

2 หัวใจสําคัญของการบรหิารจัดการดานโลจิสติกส   ท่ีไดจากขอมูล  “ตนทุนกิจกรรม” 
 

     กอนอื่นพิจารณาดูผลรวมของ “ตนทุนกิจกรรม”        
อันดับแรกจะขออธิบายถึงการดู  “ตนทุนกิจกรรม”  กอน    ตารางดานลางนี้เรียกไดวาเปน  “ตารางพื้นฐาน”  

ของผลการคํานวณตนทุนแบบ  ABC  ก็วาได     ตนทุนดานโลจิสติกสไดถูกคํานวณโดยจําแนกตามกิจกรรมหมวดใหญ ๆ  
เชน  “การรับเขา”   หรือ   “การเก็บรักษา”  ฯลฯ   และชองดานลางของตารางแสดงจํานวนเงินรวม 

 กอนอื่นเราลองดูที่จํานวนเงินรวมตัวนี้กันกอน   ในตัวอยางนี้จํานวนเงินรวมคือ  6 ลานเยน   
ลองนําตัวเลขในชองนี้เปรียบเทียบกับ  “ตัวเลขที่ทางบริษัทใชเปนตนทุนดานโลจิสติกสที่ผานมา”   ดู 

คงมีบางทานที่เพิ่งเคยเห็นตัวเลขเชนนี้เปนครั้งแรก    สวนบางทานที่พบวา   
ที่ผานมาเคยแตเก็บขอมูลตนทุนดานการขนสงเทานั้น   หรือเคยแตดูขอมูลคาจางพนักงานชั่วคราว/รายวันเทานั้น  ฯลฯ  
น ั่นก็หมายความวา   เปนครั้งแรกที่ทานไดเก็บขอมูลตนทุนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดในสถานปฏิบัติงานฯ 
ไดเปนครั้งแรกนั่นเอง 

ถาเปนเชนนั้น   ลองนําตนทุนดานการขนสงนั้น  มาบวกเพื่อคํานวณเปนตนทุนรวมของสถานปฏิบัติงานฯ นี้ดู     
แลววิเคราะหดูสัดสวนของ  “ตนทุนดานการขนสง”  และ  “ตนทุนดานกิจกรรมในสถานปฏิบัติงานฯ”  วาเปนอยางไร    
และคํานวณดูวาคาใชจายทั้งสองหมวดนี้  แตละหมวดคิดเปนกี่เปอรเซ็นตของ  “มูลคาการสงมอบสินคา”    
แลวทานจะเห็นภาพรวมของตนทุนดานโลจิสติกสไดชัดเจนยิ่งขึ้น  

 
    การวิเคราะหภาพรวมของตนทุนดานโลจิสติกส        

เมื่อไดตรวจสอบดูมูลคารวมของตนทุนกิจกรรมในสถานปฏิบัติงานฯ แลว   
ตอไปจะพิจารณาดูตนทุนในแตละประเภทกิจกรรมที่อยูชองดานบนกัน    ในตัวอยางการคํานวณนี้พบวา  
กิจกรรมที่มีตนทุนที่สูงที่สุดคือ  “การสงมอบ”   ซึ่งมีสัดสวนถึง  55.8%     ตามดวย  “การเก็บรักษา”  และ  “การรับเขา”  
ตามลําดับ     อาจจะเปนที่ตกใจวาทําไมกิจกรรม  “การสงมอบ”  จึงมีตนทุนในสัดสวนสูงมาก    แตถากิจกรรมดังกลาวทั้ง  
3  หมวดนี้   รวมถึงกิจกรรมการแปรรูปเพื่อการกระจายสินคาเปนกิจกรรมหลักของสถานปฎิบัติงานฯ   
ก็อาจจะวิเคราะหไดวา   “กิจกรรมการสงคืน  ซึ่งไมใชกิจกรรมหลัก  กลับมีตนทุนที่สูงเกินคาด”  ก็เปนได 

การวิเคราะหตนทุนโดยจําแนกตามกิจกรรมหมวดใหญ ๆ เชนนี้   
จะทําใหเขาใจถึงภาพรวมทั้งหมดของตนทุนดานโลจิสติกสได 
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 ตารางพื้นฐานแสดงผลการคํานวณตนทุนแบบ  ABC        

กิจกรรมภายในสถานปฏิบัติงานฯ   
(แบงกิจกรรมตามหมวดใหญ ๆ) 

ตนทุนตอเดือน สัดสวน 

การรับเขา 703,333  Yen 11.7 % 
การเก็บรักษา 760,000  Yen 12.7 % 
การสงมอบ 3,346,862  Yen 55.8 % 
การแปรรูปเพื่อการกระจายสินคา 479,498  Yen 8.0 % 
การสงคืน 291,667  Yen 4.9 % 
การจัดการขอมูล 184,306  Yen 3.1 % 
งานธุรการจัดการ  และอื่น ๆ 233,333  Yen 3.9 % 
รวม 6,000,000  Yen 100.0 % 
มูลคาการสงมอบตอเดือน ของสถานปฏิบัติงานฯ นี้ 100,000,000  Yen  
สัดสวนตนทุนกิจกรรมภายในสถานปฏิบัต ิงานฯ  
 ตอมูลคาการสงมอบ 6.0 %  

 
    พิจารณาดูตนทุนกิจกรรมแตละตัว         

รายละเอียดในแตละประเภทกิจกรรมที่ไดแบงเปนหมวดใหญ ๆ  (เชน  การสงมอบ   การสงคืน  ฯลฯ)    
นั้นประกอบไปดวยอะไรบาง   ไดมีการกระจายรายละเอียดลงในระดับกิจกรรมยอยและแสดงไวใน  
“ตารางแสดงตนทุนจําแนกตามกิจกรรม”    

การคํานวณโดยจําแนกตามกิจกรรมนั้น   นอกจากตนทุนกิจกรรมแลว   ในกระบวนการคํานวณที่มีการสํารวจ  
“ปริมาณการปฏิบัติงาน”   เมื่อนําขอมูลตัวนี้ไปหารตนทุนกิจกรรม   ก็จะได  “ตนทุนกิจกรรมตอหนวย”     เรามาพิจารณา  
“ตารางแสดงตนทุนจําแนกตามกิจกรรม”  ดูกัน    ซึ่งในตารางนี้ชองแรกจะแสดง  “รายการกิจกรรม”   ตามดวย  
“ตนทุนกิจกรรม”   “ปริมาณการปฏิบัติงาน”  และผลการคํานวณ  “ตนทุนกิจกรรมตอหนวย” 

สําหรับ  “ปริมาณการปฏิบัติงาน”  และ  “ตนทุนกิจกรรมตอหนวย”  จะอธิบายในบทตอไปอีกครั้ง   
ในที่นี้ขอใหดูที่  “ตนทุนกิจกรรม”  กันกอน 
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    ตารางแสดงตนทุนจําแนกตามกิจกรรม         

 
ตนทุนกิจกรรม 

(Yen) สัดสวน % ปริมาณการปฏิบัติงานตอเดือน   
6,000,000 100.0 ปริมาณ หนวย 

ตนทุนกิจกรรมตอหนวย 
(Yen) 

1000 การรบัเขา 703,333 11.7    
1002 การรับ/ตรวจสอบสินคากลอง 172,692 2.9 60,000 case 2.9  yen/case 
1005 การนําไปเก็บโดยใชรถยก 136,410 2.3 10,000 case 13.6  yen/case 
1006 การนําไปเก็บโดยใชรถเข็น/มอื 394,231 6.6 50,000 case 7.9  yen/case 
2000 การเกบ็รักษา 760,000 12.7    
2001 การเก็บรักษาแนวราบ 500,000 8.3 750,000 case 0.7  yen/case 
2002 การเก็บรักษาบนชั้นวาง 260,000 4.3 250,000 case 1.0  yen/case 
3000 การสงมอบ 3,347,862 55.8    
3001 การเตรียมการหยิบ 47,653 0.8 25,000 line 1.9  yen/line 
3002 การหยิบเปนกลอง 571,836 9.5 50,000 case 11.4  yen/case 
3003 การหยิบเปนชิ้น 381,224 6.4 75,000 piece 5.1  yen/pc. 
3011 การหอบรรจุกลองกระดาษลูกฟูก 2,279,966 38.0 20,000 box 114.0  yen/box 
3013 การคัดแยกตามผูรับปลายทาง 67,184 1.1 70,000 box 1.0  yen/box 
4000 การแปรรปูเพือ่การกระจายสนิคา 479,498 8.0    
4001 การติดปายราคา 388,487 6.5 25,000 sheet 15.5  yen/sheet 
4003 การบรรจุแยกชิ้น 91,011 1.5 5,000 sheet 18.2  yen/sheet 
5000 การสงคืน 291,667 4.9    
5001 การรับ/ตรวจของสงคืน 145,833 2.4 5,000 piece 29.2  yen/pc. 
5002 การรีไซเคิล 87,500 1.5 1,250 piece 70.0  yen/pc. 
5003 การสงกลับคืนชั้นวาง 58,333 1.0 2,500 piece 23.3  yen/pc. 
6000 การจดัการขอมลู 184,306 3.1    
6001 การจัดทําใบรายการหยิบ 138,062 2.3 25,000 line 5.5  yen/line 
6002 การจัดทําใบสงของ 46,244 0.8 12,500 sheet 3.7  yen/sheet 
7000 งานธรุการจดัการ/อื่น ๆ 233,333 3.9    
7001 งานธุรการจัดการ 150,000 2.5    
7002 การจัดเก็บ , ทําความสะอาด 83,333 1.4    
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    คนหาตนทุนที่มีความเปนไปไดสูงในการปรับปรุงลด       

“ตนทุนกิจกรรม”    เปนสิ่งที่รวบรวมไดจาก  “ตนทุนจําแนกตามปจจัยนําเขาตอเดือน”   ของแตละกิจกรรม 
อาจมีขอสงสัยวามีขอมูลเรียงกันอยูมากมาย  แลวเราควรจะเริ่มดูจากจุดใดกอนดี    

กอนอื่นควรเริ่มจากพิจารณาดูวา   “กิจกรรมที่มีตนทุนสูงที่สุด  คือกิจกรรมใด”    
ก็เพราะวายิ่งถาเปนกิจกรรมที่มีตนทุนกิจกรรมสูง   ประสิทธิผลในการปรับปรุงลดตนทุนยิ่งมีมากขึ้นดวย   
ดังนั้นเมื่อดูจากตนทุนกิจกรรม   จะทําใหเราทราบถึงจุดที่ควรใหความสําคัญเปนอันดับแรกในการปรับปรงุลดตนทุน 

จากในตัวอยาง  กิจกรรมใดที่มีตนทุนสูงสุด   เมื่อพิจารณาเทียบตามแนวตั้งจะพบวากิจกรรมที่มีตนทุนสูงสุดคือ   
รหัส  “3011  การหอบรรจกุลองกระดาษลูกฟูก”    ซึ่งมีคาใชจายตอเดือนสูงถึง  2,279,966  เยน    
และเมื่อรวมกิจกรรมที่มีโครงสรางคาใชจายสูงสุด  5  อันดับแลว   มีสัดสวนถึง  68.9%  ของคาใชจายทั้งหมด 

 
    จับตาดูกิจกรรมท่ีมีตนทุนสูง          

ใน  “ตารางตนทุนกิจกรรม”   ดานลางนี้ไดเรียงลําดับตามกิจกรรมที่มีตนทุนกิจกรรมที่สงู   
และเปนการแสดงลําดับความสําคัญของการปรับปรุงเพื่อลดตนทุนวาควรเริ่มตนจากกิจกรรมใดกอน 

แนนอน  การพิจารณาหามาตรการปรับปรงุ  (Kaizen)  ควรมองภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดดวย   
แตในกรณีที่ตองการเนนเปาหมายวาควรเริ่มจากจุดใดกอนนั้น   
ถาจะใหไดประสิทธผิลดีก็ควรใหความสําคัญกับกิจกรรมที่มีตนทุนสูงสุดกอนเปนอันดับแรก     

เมื่อเรียงลําดับตามตนทุนกิจกรรมที่สูงแลว   อาจพบวามีบางกิจกรรมที่ขึน้มาอยูในอันดับตน ๆ อยางไมนาเชื่อ     
สวนกิจกรรมที่เปนกิจกรรมหลักของสถานปฏิบัติงานฯ  อยางเชน  “การรับสินคาเขา  และการสงมอบตามคําสั่งซื้อ”    
ก็ไมแนเสมอไปวาจะมีตนทุนกิจกรรมที่สูงอยางที่คาดคิดกันไว 

 
   ตารางตนทุนกิจกรรม   (ตามลําดับตนทุนที่สูง)        

รหัส หมวดกิจกรรม กิจกรรมยอย ตนทุนก ิจกรรม สัดสวน 

3011 การสงมอบ การหอบรรจุกลองกระดาษลูกฟูก 2,279,966 38.0% 
3002 การสงมอบ การหยิบเปนกลอง 571,836 9.53% 
2001 การเก็บรักษา การเก็บรักษาแนวราบ 500,000 8.33% 
1006 การรับเขา การนําไปเก็บโดยรถเขน็/ขนยายดวยมอื 394,231 6.57% 
4001 การแปรรูปเพื่อการกระจายสินคา การติดปายราคา 388,487 6.47% 
3003 การสงมอบ การหยิบเปนชิ้น 381,224 6.35% 
2002 การเก็บรักษา การเก็บรักษาบนชั้นวาง 260,000 4.33% 
1001 การรับเขา การรับ/ตรวจสอบสินคากลอง 172,692 2.88% 
7001 งานธุรการจัดการ/อื่น ๆ งานธุรการจัดการ 150,000 2.50% 
5001 การสงคืน การรับ/ตรวจสอบของสงคืน 145,833 2.43% 
6001 การจัดการขอมูล การจัดทําใบรายการหยิบ 138,062 2.30% 
1005 การรับเขา การนําไปเก็บโดยใชรถยก 136,410 2.27% 
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    คนพบจุดสูญเปลาที่ไมคาดคิดมากอน  จากการวิเคราะหตนทุนกิจกรรม     

จากผลการคํานวณในตัวอยางอื่น  ปรากฎวา  “กิจกรรมการตรวจเช็คสินคาคงคลัง    
(ตรวจเช็คสินคาคงคลังวามีสินคาหรือไม  เมื่อไดรับคําสั่งซื้อ)”    มีตนทุนกิจกรรมที่สูงเปนอันดับ 1    
และในอีกตัวอยางหนึ่งพบวา  “กิจกรรมการจัดเก็บ / ทําความสะอาด”   มีตนทุนที่สูงเปนอันดับตน ๆ ก็มี 

ในกรณีที่พบวา  กิจกรรมที่ไมคิดวาเปนงานหลักที่สําคัญกลับมีตนทุนที่สูงจัดอยูในอันดับตน ๆ นั้น  
จะตองตรวจเช็คเนื้อหางานในกิจกรรมนั้น     นั่นคือตองมีการตรวจสอบสภาพความเปนจริงในสถานปฏิบัติงานฯ 
ถึงวิธีการใชปจจัยนําเขาในกิจกรรมนั้น   เชน  การปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้น ๆ    มีใครทําอะไรบาง   
และทําไมจึงตองใชเวลาในการปฏิบัติงานนานเชนนั้นดวย  ฯลฯ    

เมื่อมีการตรวจสอบสภาพความเปนจริงแลว   จะสามารถดึงเอาสิ่งสูญเปลาที่ถูกซอนเรนมานานออกมาได    
ตัวอยางเชน   อาจพบวาใน “กิจกรรมการตรวจเช ็คสินคาคงคลัง”   
เวลาสวนมากในการปฏิบัติงานถูกใชไปกับการรอคอยใบรายการสินคา     หรือหลังขั้นตอน  “กิจกรรมรับเขา”  
จนถึงกอนเริ่มขั้นตอน  “กิจกรรมการสงมอบ”   มีเวลาที่เสียไปกับรอคอย   และเวลาที่เสียไปน้ีถูกรวมเขาไวใน  
“กิจกรรมการจัดเก็บ / ทําความสะอาด”    เปนตน 

 
    ตนทุนกิจกรรม   เปนจุดเร่ิมตนของการปรับปรุงเพื่อลดสิ่งสูญเปลา      

สิ่งสูญเปลาตาง ๆ เหลานี้   อาจไมใชสิ่งสูญเปลาที่ซอนเรนอยูในสถานปฏิบัติงาน  
แตเปนความจริงที่ทุกคนทราบกันดีอยูแลวก็เปนได     
ถึงแมจะทราบดีอยูแตในการดําเน ินการปรับปรุงนั้นผูที่อยูในฐานะที่สามารถริเริ่มดําเนินการไดตองรับทราบกอน   

ผลการคํานวณ  ABC   
มีประโยชนในการดึงเอาสิ่งสูญเปลาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานจริงออกมาใหเห็นอยางเดนชัด    
และยิ่งไปกวานั้นยังสามารถระบุมูลคาของสิ่งสูญเปลานั้น ๆ เปนตัวเลขตนทุนไดอีกดวย   จึงนับวาขอมูล  
“ตนทุนกิจกรรม”  เปนจุดเริ่มตนของการปรับปรุงเพื่อลดสิ่งสูญเปลา 
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3 การพิจารณาความเปนไปไดในการปรบัปรงุเพื่อลดตนทุน   โดยวเิคราะหจาก “ตนทุนกิจกรรม” 
 

    พิจารณาความเปนไปไดในการปรับปรุงเพื่อลดตนทุน  โดยจําแนกตามปจจัยนําเขา    
“ตนทุนกิจกรรม”  สามารถนํามาจําแนกตามปจจัยนําเขา  และวิเคราะหโครงสรางนั้นได    

ปจจัยนําเขายังสามารถแบงเปน  “ตนทุนคงที่”  และ  “ตนทุนผันแปร”  ไดอีก    
และแนนอนในแงของความยากงายในการปรับปรุงการลดตนทุนใหประสบความสําเร็จแลว  “ตนทุนผันแปร”  
สามารถดําเนินการใหเห็นผลไดงายกวา  “ตนทุนคงที่”       ดังนั้น  เมื่อพิจารณาตนทุนกิจกรรมโดยจําแนกตามปจจัยนําเขา   
เราจะสามารถคนพบจุดที่มีความเปนไปไดสูงในการปรับปรุงเพื่อลดตนทุนนั้น    

ในตนทุนจําแนกตามปจจัยนําเขา   “คาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายดานวัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลือง”   
เปนปจจัยนําเขาที่มีสัดสวนสูงใน  “ตนทุนผันแปร”   ซึ่งเปนตนทุนที่แปรผันตามปริมาณนําเขา    ดังนั้น  จึงกลาวไดวา  
“คาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายดานวัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลือง”   เปน  
“ปจจัยนําเขาที มีความเปนไปไดสูงในการปรับปรุงเพื่อลดตนทุน”   นั่นเอง  

บางทานอาจจะคิดวา  คาใชจายดานบุคลากรสําหรับ “พนักงานประจํา”   ตามความเปนจริงแลวนาจะจัดเปน  
“ตนทุนคงที่”  ไมใชหรือ     
แตถาเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานของพนักงานประจําสามารถปนสวนไปใหกับงานอื่นนอกเหนือจากงานดานโลจิสติกส   
จํานวนนั้นเปนสวนที่สามารถลดตนทุนได 

สวนคาใชจายดาน  “พนักงานชั่วคราว / รายวัน”  ถือเปน  “ตนทุนผันแปร”  โดยสมบูรณ    
“จึงควรบริหารจัดการใหสมกับเปน  “ตนทุนผันแปร”  อยางแทจริง”  

 
    พิจารณาความเปนไปไดในการปรับปรุงเพื่อลดคาใชจายดานพื้นที่ / ดานเครื่องจักรอุปกรณ   

แลว  “คาใชจายดานพื้นที่”   จะถือเปนคาใชจายดานใด    คําตอบคือ  “คาใชจายดานพื้นที่”  จะถือเปน  
“ตนทุนคงที่” หรือ “ตนทุนผันแปร” นั้น  ขึ้นอยูกับรูปแบบของสถานปฏิบัติงานฯ นั้น ๆ   
ซ ึ่งโดยพื้นฐานถาเปนพื้นที่ของบริษัทเองแลวจะถือเปน  “ตนทุนคงที่”    และถาเปนการเชาสถานที่ก็จะถือเปน  
“ตนทุนผันแปร” 

แตไมวาจะเปนลักษณะใดก็ตาม   การจํากัดใหใชพ้ืนที่นอยที่สุดก็สามารถลดคาใชจายดานพื้นที่ได     
สําหรับสถานปฏิบัติงานฯ ที่เชาพื้นที่แลวไมตองพูดถึงเพราะแมแตสถานปฏิบัติงานฯ 
ที่ใชพ้ืนที่ของบริษัทเองก็ตามควรจะพิจารณาหามาตรการใหใชพ้ืนที่นอยที่สุดเชนกัน   
สวนพื้นที่ที่เหลือใชก็อาจนําไปใชประโยชนในดานอื่น  หรือขายออกไป ฯลฯ   เพื่อลดตนทุน    
สําหรับพื้นที่เชานอกจากวิธีนี้แลว  ยังสามารถใชมาตรการ  “ลดตนทุนตอหนวยพ้ืนที่  1 m2”  ไดดวย 

สวนคาใชจายดานเครื่องจักรอุปกรณ   
ความเปนไปไดในการลดตนทุนโดยพื้นฐานจะเหมือนกับคาใชจายดานพื้นที่     ไมวาจะเปนในกรณี  “ตนทุนคงที่”  หรือ  
“ตนทุนผันแปร”  ก็ตามมาตรการที่มีประสิทธิผลมากคือควรพิจารณา   “จํากัดการใชใหนอยที่สุด  ลดจํานวนเครื่อง ฯลฯ”    
และถาเปนเครื่องจักรอุปกรณเชาระยะยาว/ระยะสั้น  (lease/rental)   ก็ยังสามารถพิจารณา  “ลดตนทุนตอหนวยการเชา”  
ไดเชนกัน 
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  เพราะเปน “กิจกรรม”  จึงสามารถพิจารณาในรายละเอียดไดอย างเปนรูปธรรม    

เราไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดของการลดตนทุนจําแนกตามปจจัยนําเขากันมาแลว    ในการคํานวณแบบ  
ABC  การพิจารณาลดตนทุนทั้งหมด  “เริ่มตนจากกิจกรรม”       กลาวคือ  ไมใชเปนเพียงการพิจารณาวา  
“สามารถลดเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานของพนักงานได หรือไม”   หรือ   “ลดจํานวนรถยกไดหรือไม”   ฯลฯ    
แตจะพิจารณาในแตละกิจกรรม  เชน  
“สามารถลดเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานของพนักงานในกิจกรรมการสงคืนไดหรือไม”   หรือ  
“สามารถลดจํานวนรถยกที่ใชในกิจกรรมการคัดแยกตามผูรับปลายทางไดหรือไม”   เปนตน 

เพราะเปนการพิจารณาในแตละกิจกรรม   การพิจารณามาตรการการลดตนทุนจึงเปนไปอยางเปนรูปธรรม   
และไดมาตรการที่สามารถเชื่อมโยงกับงานบริหารจัดการได 

 
    พิจารณาดูวาจะลดในสวนใดไดอยางไร         

กอนที่จะพิจารณาดู  “ตนทุนกิจกรรมในแตละกิจกรรมยอย  ที่มีการจําแนกตามปจจัยนําเขา”   
วิธีดําเนินการที่จะทําใหเกิดประสิทธผิลมากยิ่งขึ้นคือ  
การศึกษาถึงโครงสรางตนทุนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกสอยางละเอียด    
และพิจารณาดูความเปนไปไดในการลดตนทุนในสวนใดไดอยางไร     ในกรณีนี้   จะใชตัวอยางในกิจกรรมหมวดใหญ  คือ  
“การรับเขา”    “การเก็บรักษา”  และ  “การสงมอบ”   และพิจารณาดู  “ตนทุนในกิจกรรมหมวดใหญนี้  
โดยจําแนกตามปจจัยนําเขา”  

ตัวอยางในตารางถัดไป   ตนทุนกิจกรรมรวมเปน  100   
และคํานวณหาสัดสวนของตนทุนจําแนกตามปจจัยนําเขาในแตละหมวดกิจกรรม 

เมื่อพิจารณาดูวาชองใดที่มีตัวเลขสัดสวนสูงสุด   จะพบวาในสวนของ   “คาใชจายดานบุคลากร   
ในหมวดกิจกรรมการสงมอบ”   มีสัดสวนสูงสุดคือ   22.8%     ตามดวย  “คาใชจายดานวัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลือง  
ในหมวดกิจกรรมการสงมอบ”  20.0%    และอันดับ  3  คือ  “คาใชจายดานพื้นที่  ในหมวดกิจกรรมการเก็บรักษา”  และ  
“คาใชจายดานพื้นที่  ในหมวดกิจกรรมการสงมอบ” 

จุดเนนสําหรับการลดตนทุนควรจะใหความสําคัญในหมวดกิจกรรมการสงมอบในสวนของ 
“คาใชจายดานบุคลากร”  และ “คาใชจายดานวัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลือง”  กอนเปนอันดับแรก   นอกจากนี้   
ถายังไมคิดในแงของความเปนไปไดในการดําเนินการแลว   การปรับปรุงเพื่อลดการใชพ้ืนที่ในปจจุบันสําหรับ  
“การเก็บรักษา”  และ  “การสงมอบ”   ก็เปนประเด็นสําคัญที่ไมควรมองขามเชนกัน  
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    ตารางแสดงหมวดกิจกรรม   ตนทุนจําแนกตามปจจ ัยนําเขา       

รวมตนทุน ดานบุคลากร ดานพื้นที่ ดานเครื่องจกัรอุปกร
ณ 

ดานวัสดุใชงาน/ 
วัสดุสิ้นเปลอืง หมวดกิจกรรม 

(yen/%) (yen/%) (yen/%) (yen/%) (yen/%) 
การรับเขา  703,333   11.7   433,333   7.2   250,000   4.2   20,000   0.3    
การเก็บรักษา  760,000   12.7     750,000   12.5   10,000   0.2    
การสงมอบ  3,347,862   55.8   1,367,862   22.8   750,000   12.5   30,000   0.5   1,200,000   20.0  
การแปรรูปเพื่อก
ระจายสินคา  479,498   8.0   239,044   4.0   125,000   2.1   85,455   1.1   50,000   0.8  

การสงคืน  291,667   4.9   166,687   2.8   125,000   2.1      
การจัดการขอมูล  184,306   3.1   59,761   1.0     24,545   0.4   100,000   1.7  
อื่น ๆ  233,333   3.9   233,333   3.9        
รวม 6,000,000 100 2,500,000 41.7 2,000,000 33.3 150,000 2.5 1,350,000 22.5 

 
    พิจารณาโครงสรางในแตละปจจัยนําเขาของตนทุนกิจกรรม      

ใน  “ตนทุนกิจกรรมยอย”   เมื่อพิจารณาดูโครงสรางของแตละปจจัยนําเขา   
สามารถวิเคราะหไดวาในโครงสรางตนทุนของกิจกรรมเหลานี้   
ในสวนที่ปรับปรุงใหลดไดนั้นจะสามารถลดไดในระดับใด 

เชนในตัวอยางนี้   ลองพิจารณาดูโครงสรางตนทุนในแตละปจจัยนําเขาของ   “3011  
กิจกรรมการหอบรรจกุลองกระดาษลูกฟูก”   ซึ่งมีตนทุนที่สูงสุด    จะพบวามี  “คาใชจายดานวัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลือง”  
เปนเงิน  1,200,000 เยน   คิดเปนสัดสวนถึง  52.6%    ซึ่งในคาใชจาย 1,200,000 เยนนี้เปนคากลองกระดาษลูกฟูกเปนหลัก      
และตนทุนปจจัยนําเขาที่สูงเปนลําดับตอมาคือ “คาใชจายดานบุคลากร”  คิดเปน  30.9%  (704,515 เยน)   
คาใชจายนี้เกิดจากจํานวนชั่วโมงการหอบรรจุ   กลาวคือ   ในการลดตนทุนในกิจกรรมการหอบรรจกุลองกระดาษลูกฟูกนี้   
มีประเด็นหลักสําคัญคือ  “การลดตนทุนตอหนวยของกลองกระดาษ”   และ  “การลดจํานวนชั่วโมงการหอบรรจุ”  นั่นเอง  

อันดับที่  2   คือ  “3002   การหยิบเปนกลอง”    มีคาใชดานบุคลากรคิดเปน  62.7%    
จะเห็นวาถามีการปรับปรงุการปฏิบัติงานในกิจกรรมนี้   
ก็จะสามารถคาดหวังในประสิทธิผลการลดตนทุนไดไมนอยเลยทีเดียว 
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 พิจารณาโครงสรางในแตละปจจัยนําเขาของตนทุนกิจกรรม      

  ตนทุนกิจกรรม คาใชจายดาน 
บุคคลากร 

คาใชจายดาน
พื้นที่ 

คาใชจายดานวัสดุใชง
าน/วสัดุสิ้นเปลือง 

 รวม 6,000,000   100.0  2,500,000   41.7  00  33.3   1,350,000  22.5  
1000 การรับเขา  703,333   100.0   433,333   61.6  00  35.5    
1001 การรับ/ตรวจสินคากลอง  172,692   100.0   100,000   57.9  92  33.4    
1005 การนําไปเก็บโดยรถยก  136,410   100.0   83,333   61.1  77  35.2    
1006 การนําไปเก็บโดยรถเขน็/มือ  394,231   100.0   250,000   63.4  31  36.6    
2000 การเก็บรักษา  760,000   100.0   750,000   98.7  00  1.3    
2001 การเก็บรักษาแนวราบ  500,000   100.0   500,000  100.0       
2002 การเก็บรักษาบนชั้นวาง  260,000   100.0   250,000   96.2  00  3.8    
3000 การสงมอบ 3,347,862   100.0  1,367,862   40.9  00  22.4   1,200,000  35.8  
3001 การเตรียมการหยิบ  47,653   100.0   29,880   62.7  73  37.3    
3002 การหยิบเปนกลอง  571,836   100.0   358,566   62.7  70  37.3    
3003 การหยิบเปนชิ้น  381,224   100.0   239,044   62.7  00  37.3    
3011 การหอบรรจุกลองกระดาษลูกฟูก 2,279,966   100.0   704,515   30.9  50  15.6   1,200,000  52.6  
3013 การคัดแยกตามผูรับปลายทาง  67,184   100.0   35,857   53.4  27  31.7    
4000 การแปรรูปเพื่อการกระจายสินคา  479,498   100.0   239,044   49.9  00  26.1   50,000  10.4  
4001 การติดปายราคา  388,487   100.0   179,283   46.1  50  24.1   50,000  12.9  
4003 การหอบรรจุแยกชิ้น  91,011   100.0   59,761   65.7  50  34.3    
5000 การสงคืน  291,667   100.0   166,667   57.1  00  42.9    
5001 การรับ/ตรวจของสงคืน  145,833   100.0   83,333   57.1  00  42.9    
5002 การรีไซลเคิล  87,500   100.0   50,000   57.1  80  42.9    
5003 การสงกลับคืนชั้นวาง  58,333   100.0   33,333   57.1  00  42.9    
6000 การจัดการขอมูล  184,306   100.0   59,761   32.4  5  13.3   100,000  54.3  
6001 การจัดทําใบรายการหยิบ  138,062   100.0   29,880   21.6  82  5.9   100,000  72.4  
6002 การจัดทําใบสงของ  46,244   100.0   29,880   64.6  64  35.4    
7000 งานธุรการจัดการ/อ ื่น ๆ  233,333   100.0   233,333  100.0      
7001 งานธุรการจัดการ  150,000   100.0   150,000  100.0      
7002 การจัดเก็บ/ทําความสะอาด  83,333   100.0   83,333  100.0       
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4 ตนทุนกิจกรรมเปนพืน้ฐานการพิจารณาปรับปรงุประสิทธิภาพดานโลจิสติกส 
 

     การคํานวณหาตนทุนกิจกรรมตอหนวย        
เมื่อพิจารณาดู “ตนทุนกิจกรรม”  แลว  ลําดับตอไปคือการดู  “ตนทุนกิจกรรมตอหนวย”   

ซึ่งเปนตนทุนที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ 1  ครั้ง   และเปนผลจากการคํานวณโดยนํา  “ตนทุนกิจกรรม”  มาหารดวย  
“ปริมาณการปฏิบัติงาน”     

จากการแปลง  “ตนทุนกิจกรรม”  เปน  “ตนทุนตอหนึ่งครั้งการปฏิบัติงาน”    
จะทําใหขอมูลตนทุนแตละตัวเปนตัวเลขที่สามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมจรงิไดงายขึ้น     กรุณาดูตารางถัดไป   ในกิจกรรม  
“การหอบรรจุกลองกระดาษลูกฟูก”   จะมีตนทุน  114.0 เยน/กลอง   “การติดปายราคา”  มีตนทุน  15.5 เยน/แผน     
เมื่อดูตัวเลขเหลานี้แลวมีความเห็นกันอยางไรบาง    
นาจะเปนตัวเลขที่ทําใหเราจินตนาการสภาพที่แทจริงในการบริหารจัดการประจําวันไดงายกวาตัวเลขของ  
“ตนทุนกิจกรรม”   ใชไหม 

“ตนทุนกิจกรรม”  ที่ใชในการคํานวณหา  “ตนทุนกิจกรรมตอหนวย”   เปนคาใชจายตอเดือน  และ 
“ปริมาณการปฏิบัติงาน”  ก็เปนขอมูลตอเดือนเชนกัน   ดังนั้น “ตนทุนกิจกรรมตอหนวย”  จึงเปน 
“ตนทุนตอหนวยโดยเฉลี่ยตอเดือน”  นั่นเอง 

 
     “ตนทุนกิจกรรมตอหนวย”   ชี้ใหเหน็ถึงประสิทธิภาพของแตละกิจกรรม     

“ตนทุนกิจกรรมตอหนวยโดยเฉลี่ยตอเดือน”   เปนขอมูลพ้ืนฐานในการพิจารณาประสิทธิภาพของแตละกิจกรรม      
เมื่อดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพในแตละกิจกรรม  ประสิทธิผลที่ไดจะแสดงในรูปของ  
“การลดลงของตนทุนกิจกรรมตอหนวย”      และการลดเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน  เปนการลดจํานวนชั่วโมงตอ  1 
ครั้งการปฏิบัติงาน    ซึ่งจะทําให  “ตนทุนกิจกรรมตอหนวย”  ลดลงตามจํานวนชั่วโมงที่ลดลง 

เมื่อเปรียบเทียบตนทุนตอหนวย  ของกิจกรรมที่สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได     
จะสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้น ๆ ไดดวย    เชน  ในตัวอยาง   “1005   การนําไปเก็บโดยใชรถยก”   
มีตนทุนตอหนวย  13.6 เยน/กลอง      “1006  การนําไปเก็บโดยใชรถเข็น/มือ”   มีตนทุนตอหนวย  7.9 เยน/กลอง     
เมื่อเปรียบเทียบทั้งสองกิจกรรมจะเห็นวา  ในสถานปฏิบัติงานฯ แหงนี้   
การใชรถเข็น/มือในการขนยายจะมีประสิทธิภาพมากกวา    และถาสมมติวาในการขนยายสินคาดวยรถยก   
สามารถเปลี่ยนเปนการใชรถเข็นหรือขนยายดวยมือได   ก็หมายความวาจะสามารถลดตนทุนไดถึง  6.7 เยน/กลอง  
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 ตารางตนทุนกิจกรรมตอหนวย         

  ตนทุนกิจกรรมตอหนวย 
1000 การรับเขา  
1001 การรับ/ตรวจสอบสินคากลอง 2.9 เยน/กลอง 
1005 การนําไปเก็บโดยใชรถยก 13.6 เยน/กลอง 
1006 การนําไปเก็บโดยใชรถเข็น/มือ 7.9 เยน/กลอง 
2000 การเก็บรักษา  
2001 การเก็บรักษาในแนวราบ 0.7 เยน/กลอง 
2002 การเก็บรักษาบนชั้นวาง 1.0 เยน/กลอง 
3000 การสงมอบ  
3001 การเตรียมการหยิบ 1.9 เยน/บรรทัด 
3002 การหยิบเปนกลอง 11.4 เยน/กลอง 
3003 การหยิบเปนช้ิน 5.1 เยน/ช้ิน 
3011 การหอบรรจุกลองกระดาษลูกฟูก 114.0 เยน/กลอง 
3013 การคัดแยกตามผูรับปลายทาง 1.0 เยน/กลอง 
4000 การแปรรูปเพื่อการกระจายสินคา  
4001 การติดปายราคา 15.5 เยน/แผน 
4003 การหอแยกชิ้น 18.2 เยน/แผน 
5000 การสงคืน  
5001 การรับ/ตรวจสอบของสงคืน 29.2 เยน/ช้ิน 
5002 การรีไซเคิล 70.0 เยน/ช้ิน 
5003 การสงกลับคืนช้ันวาง 23.3 เยน/ช้ิน 
6000 การจัดการขอมูล  
6001 การจัดทําใบรายการหยิบ 5.5 เยน/บรรทัด 
6002 การจัดทําใบสงของ 3.7 เยน/แผน 

 
     คํานวณตนทุนในแตละปจจัยนําเขา  ตอ 1 คร้ังการปฏิบัติงาน     

ในตารางถัดไปนี้   เปนขอมูลแสดงตนทุนกิจกรรมตอหนวย  โดยจําแนกตามปจจัยนําเขา   
ในที่นี้ไดแปลงขอมูลเปน 1  ครั้งการปฎิบัติงาน  
เพื่อให เปนตัวเลขตนทุนที่สามารถจินตนาการภาพของกิจกรรมที่ดําเนินอยูในสถานปฏิบัติงานจริงไดงายยิ่งขึ้น 

เชน   ตนทุนจําแนกตามปจจัยนําเขาตอ 1  ครั้งการปฎิบัติงานของกิจกรรม  “3011   
การหอบรรจุกลองกระดาษลูกฟูก”    จะเห็นวา  คาใชจายดานวัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลืองคิดเปน  60 เยน/กลอง   
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คาใชจายดานบุคลากร  35.2 เยน/กลอง     หมายความวา   ในกิจกรรม “การหอบรรจุกลองกระดาษลูกฟูก”  
ใชกลองกระดาษราคา  60 เยน/กลอง  และใชเวลาในการปฏิบัติงานหอบรรจุ  35.2 เยน/กลอง      

 
    กระจาย “คาใชจายดานบุคลากร”  ออกเปน  “ตนทุนตอหนวย”  และ “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอ 1  

คร้ังการปฏิบัติงาน” 
คาใชจายดานบุคลากร  35.2 เยน  ยังสามารถกระจายออกออกไดดังนี้ 
 

ตนทุนตอหนวยดานบุคลากร     =   เงินเดือนหรือคาจางตอชั่วโมง  X  เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอ  1 คร้ังการปฏิบัติงาน 
35.2  เยน/กลอง =   845.4  เยน/ช่ัวโมง   /   3,600 วินาที   X    150.0 วินาที/กลอง 
 =   0.235 เยน/วินาที     X   150.0 วินาที/กลอง 
 
ในตัวเลข 2 จํานวน   เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานเปนขอมูลจากการวัดจริง  โดยนํา  

“ผลการสํารวจเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน”  หารดวย  “ปริมาณการปฏิบัติงาน” 
 
สวนเงินเดือนหรือคาจางตอช่ัวโมง    845.4  เยน/ช่ัวโมง   เปนผลที่ไดจากการคํานวณแปลงหนวย  โดยนํา 

“คาใชจายดานบุคลากรตอเดือนสําหรับกิจกรรมนี้”   หารดวย  “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอเดือน”     
ในกรณีของกิจกรรม   “3011  การหอบรรจกุลองกระดาษลูกฟูก”   จะคํานวณไดดังนี้ 
 
เงินเดือนหรือคาจางตอชั่วโมง   =   คาใชจายดานบุคลากรตอเดือนของกิจกรรม  /  เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอเดือน 

 =   704,515  เยน   /    833 ช่ัวโมง  20 นาที 
 =   845.4 เยน/ช่ัวโมง 
 
การคํานวณแปลงหนวยน ี้   ตัวเลข  “คาใชจายดานบุคลากรตอเดือน”   

ใชจํานวนเงินรวมคาใชจายดานบุคลากรของพนักงานประจําและพนักงานชั่วคราว/รายวัน    และ 
“เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน”  ก็เชนเดียวกัน  
คือใชเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานรวมของพนักงานประจําและพนักงานชั่วคราว/รายวัน      ดังนั้น  
ถาสัดสวนจํานวนชั่วโมงที่นําเขาของพนักงานประจํายิ่งสูงเทาไร   คาจางตอช่ัวโมงของกิจกรรมนั้นก็ยิ่งสูงขึ้นดวย 
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 พิจารณาตนทุนกิจกรรมตอหนวย โดยจําแนกตามปจจัยนําเขา      
 

ตนทุนกิจกรรมตอหนวย คาใชจายดานบุคคลากร คาใชจายดานพื้นที่ คาใชจายดานเครื่องจักรอุปกรณ

คาใชจายด
านวัสดุใช
งาน/วสัดุสิ้
นเปลือง  

 ตนทนุตอ 1 ครัง้การปฏิบัติงาน

ตนทนุตอ 1 
หนวยปฏิบัติงาน 

ตนทนุตอ 1 หนวยปฏิบัติงาน ตนทนุตอ 
1 

หนวยปฏิ
บัติงาน

1000 การรับเขา      
1001 การรับ/ตรวจสอบสินคากลอง 2.88 เยน/กลอง 1.67 เยน/กลอง 0.96 เยน/กลอง 0.25 เยน/กลอง  
1005 การนําไปเก็บโดยใชรถยก 13.64 เยน/กลอง 8.33 เยน/กลอง 4.81 เยน/กลอง 0.50 เยน/กลอง  
1006 การนําไปเก็บโดยใชรถเข็น/มอื 7.88 เยน/กลอง 5.00 เยน/กลอง 2.88 เยน/กลอง   
2000 การเก็บรักษา      
2001 การเก็บรักษาในแนวราบ 0.67 เยน/กลอง  0.67 เยน/กลอง   
2002 การเก็บรักษาบนชั้นวาง 1.04 เยน/กลอง  1.00 เยน/กลอง 0.04 เยน/กลอง  
3000 การสงมอบ      
3001 การเตรียมการหยิบ 1.91 เยน/บรรทัด 1.20 เยน/บรรทัด 0.71 เยน/บรรทัด   
3002 การหยิบเปนกลอง 11.44 เยน/กลอง 7.17 เยน/กลอง 4.27 เยน/กลอง   
3003 การหยิบเปนชิ้น 5.08 เยน/ชิน้ 3.19 เยน/ชิน้ 1.90 เยน/ชิน้   
3011 การหอบรรจุกลองกระดาษฯ 114.0 เยน/กลอง 35.23 เยน/กลอง 17.77 เยน/กลอง 1.00 เยน/กลอง 60.00 

เยน/กล
อง 

3013 การคัดแยกตามผูรับปลายทาง 0.96 เยน/กลอง 0.51 เยน/กลอง 0.30 เยน/กลอง 0.14 เยน/กลอง  

4000 การแปรรูปเพื่อการกระจายสินค      
4001 การติดปายราคา 15.54 เยน/แผน 7.17 เยน/แผน 3.75 เยน/แผน 2.62 เยน/แผน 2.00 

เยน/แผ
น 

4003 การหอแยกชิ้น 18.20 เยน/แผน 11.95 เยน/แผน 6.25 เยน/แผน   

5000 การสงคืน      
5001 การรับ/ตรวจสอบของสงคืน 29.17 เยน/ชิน้ 16.67 เยน/ช้ิน 12.50 เยน/ชิน้   
5002 การรีไซเคิล 70.00 เยน/ชิน้ 40.00 เยน/ชิน้ 30.00 เยน/ชิน้   
5003 การสงกลับคืนชั้นวาง 23.33 เยน/ชิน้ 13.33 เยน/ชิน้ 10.00 เยน/ชิน้   
6000 การจัดการขอมูล      
6001 การจัดทําใบรายการหยิบ 5.52 เยน/บรรทัด 1.20 เยน/บรรทัด  0.33 เยน/บรรทัด 4.00 

เยน/บร
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รทัด 
6002 การจัดทําใบสงของ 3.70 เยน/แผน 2.39 เยน/แผน  1.31 เยน/แผน  

7000 งานธุรการจัดการ/อื่น ๆ       
7001 งานธุรการจัดการ      
7001 การจัดเก็บ/ทําความสะอาด      

 
 
 

     ปรับปรุงเพื่อลด “ตนทุนตอหนวย”  หรือ  “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน”    
 เมื่อกระจายคาใชจายดานบุคลากรของตนทุนกิจกรรมตอหนวยออกเปน  “ตนทุนตอหนวยดานบุคลากร”  และ  
“เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอ 1 หนวยปฏิบัติงาน”  แลวจะยิ่งทําใหเห็นภาพการปรับปรุงเพื่อลดตนทุนในกิจกรรม  “3011  
การหอบรรจุกลองกระดาษลูกฟูก”  ไดอยางชัดเจนขึ้น    ในการปรับลดตนทุนนี้  จะตองวางเปาหมายไวที่  
“การลดคาจางรายชั่วโมง  คือ  845.4 เยน/ช่ัวโมง”   หรือ  “การลดเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน  คือ  150.0 วินาที/กลอง”   
อยางใดอย างหนึ่ง 

สรปุแลวมาตรการลดตนทุนดานบุคลากรที่สามารถดําเนินการไดจะมี  2  มาตรการ  คือ 
“การลดตนทุนตอช่ัวโมง”   และ  “การลดเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน”      ซึ่งเมื่อนําแนวคิดนี้ไปใชพิจารณาในกิจกรรมอื่น 
ๆ  จะทําใหสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพคาใชจายดานบุคลากรไดครอบคลุมอยางไมขาดตกบกพรอง 

การจับประเด็นปญหาโดยใชขอมูลตัวเลขเปนฐานเชนนี้   เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการบริหารจัดการดานโลจิสติกส     
ซึ่งมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิงจากการระบุอยางคลุมเครือวา  
“ประเด็นปญหาอยูที่ตองปรับปรุงประสิทธิภาพในงานหอบรรจ ุกลองกระดาษ”  

นอกจากนี้  ยังสามารถดําเนินการปรับปรงุประสิทธิภาพอยางละเอียดโดยการใชขอมูลตัวเลขเปนฐานไดอีกดวย   
เชน   ควรมีมาตรการอยางไรในการลดเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน 150 วินาทีที่ใชอยูในปจจุบัน  ใหเหลือเพียง 120 วินาที      
หรือเพื่อประสบความสำเร็จใหไดตามเปาหมายคือ 120 วินาทีนั้น   ในวันนี้สามารถทําไดก่ีวินาที ฯลฯ   

 
  “คาใชจายดานพื้นที่”   “คาใชจายดานเครื่องจักรอุปกรณ”   และ “คาใชจายดานวัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลือง”         

ก็สามารถใชหลักการพิจารณาเชนเดียวกัน 
สําหรับปจจัยนําเขาอื่น ๆ นอกเหนือจาก  “คาใชจายดานบุคลากร”  แลว  

สามารถพิจารณาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ   โดยการกระจายแตละกิจกรรมเปน  <ตนทุนตอการนําเขา 1 หนวย  X  
ปริมาณนําเขา>     เชนเดียวกับ   “คาใชจายดานบุคลากร”   ไดเชนกัน     เชนในกรณีคาใชจายดานพื้นที่  จะไดเปน    
<ตนทุนตอหนวย 1 m2  X  พ้ืนที่ใชงาน>  ,   คาใชจายดานวัสดุใชงาน/วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  กลองกระดาษลูกฟูก  คือ  
<ตนทุน 1 กลอง  X  จํานวนกลองที่ใชใน  1 หนวยปฏิบัติงาน>    เปนตน 

และเมื่อกระจายออกเปนขอมูลดังนี้แลว   
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งหมดสามารถสรปุไดจากสูตรคํานวณนี้เชนเดียวกับคาใชจายดานบุคลากร   เชน   
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คาใชจายดานพื้นที่   กรณีที่สามารถปรับปรุงวิธีการทํางานใหใชพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานนอยลง   นั่นคือ  การลด 
“พ้ืนที่ใชงาน”     และกรณีที่สามารถลดคาเชาพื้นที่ได  นั่นคือ  การลด  “ตนทุนตอหนวย 1 m2”  
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5 การพิจารณาดเูวลาท่ีใชในการปฏบิัติงานจากขอมูล 
 

    พิจารณาดูสัดสวนเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน   (1)       
ในการคํานวณตนทุนแบบ  ABC   จะสํารวจวัดเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานจริงในแตละกิจกรรม   

เพื่อกระจายคาใชจายดานบุคลากรไปตามกิจกรรม     “ขอมูลเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน”    
ก็เปนขอมูลประเภทเดียวกับ  ”ปริมาณการปฏิบัติงาน”   คือ  
เปนขอมูลที่มีประโยชนสามารถนํามาประยุกตใชในการวิเคราะหไดอีกหลายประเด็น  นอกเหนือจาก  
“การใชคํานวณตนทุน”  

ในตารางตอไป  แสดงขอมูลเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอวัน ของแตละกิจกรรม    
เมื่อดูสัดสวนของจํานวนชั่วโมงจะทราบไดทันทีวา   พนักงานถูกจัดเขาปฏิบัติงานในกิจกรรมของสถานปฏิบัติงานฯ  
นั้นอยางไร 

แลวลองตรวจสอบดูวา  มีกิจกรรมที่ใชเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานมากเกินความคาดหมายหรือไม   ในตัวอยาง   
จากอันดับที่ 1 เรื่อยมาจนถึงอันดับที่  7  “งานธุรการจัดการ   ใชเวลา  180 นาที”   คงเปนที่สะดุดใจบาง   ทุกวันใชเวลาถึง  
3 ช่ัวโมงเลยทีเดียว    เนื้อหางานในกิจกรรมนี้มีอะไรบาง  นาลองตรวจสอบดูบางแลว 

 
  พิจารณาดูสัดสวนเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน   (2)       

ในอีกตัวอยางหนึ่ง   มีผลสํารวจพบวา  “กิจกรรมการประกอบกลองกระดาษลูกฟูก”   
ใชเวลาในการปฏิบัติงานประมาณ  20  ช่ัวโมงตอวัน    เปนที่นาตกใจไมนอยเพราะไมนาจะใชเวลามากมายถึงขนาดนี้  
และเมื่อตรวจสอบดูพบวา   พนักงานทุกคนใชเวลาหลังเสร็จงาน  คุยเลนกันไปพลางประกอบกลองกระดาษฯ 
ที่จะใชในวันรุงขึ้นเปนประจํา   และจํานวนชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นนี้คือ  “จํานวน 20 ช่ัวโมงตอวัน” นั่นเอง 

นอกจากนี้  เวลาที่ใชไปในการคุยเลนกันหรือวางงาน  ก็เกิดขึ้นในกิจกรรม   “การจัดเก็บ/ทําความสะอาด”  
เชนกัน    เปนผลใหเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานของกิจกรรม  “การจัดเก็บ/ทําความสะอาด”   มีสัดสวนเกิน 20%  ก็มี 

ในการพิจารณา  “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน”  ในแตละกิจกรรมเชนนี้  
ทําใหเห็นในบางสวนที่การบริหารจัดการครอบคลุมไมถึง 

Copyright  2004, JETRO all rights reserved.      Part 4   page 20 



 Unofficial Translation ฉบับแปลอยางไมเปนทางการ 

 
    เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอวัน         

เวลาทีใ่ชในการปฏิบัติงานปจจุบัน (นาที/วนั) รหัส ชื่อกิจกรรม คาใชจายดานบุคคลากร 
(ตอเดอืน) พนักงานประจํา พนักงานชั่วคราว/รายวนั 

1001 การรับ/ตรวจสอบสินคากลอง 100,000 120  
1005 การนําไปเก็บโดยใชรถยก 83,333 100  
1006 การนําไปเก็บโดยใชรถเข็น/ม ือ 250,000 300  
2001 การเก็บรักษาแนวราบ    
2002 การเก็บรักษาบนชั้นวาง    
3001 การเตรียมการหยิบ 29,880  100 
3002 การหยิบเปนกลอง 358,566  1,200 
3003 การหยิบเปนชิ้น 239,044  800 
3011 การหอบรรจุกลองกระดาษฯ 704,515 200 1,800 
3013 การคัดแยกตามผูรับปลายทาง 35,857  120 
4001 การติดปายราคา 179,283  600 
4003 การหอบรรจุแยกชิ้น 59,761  200 
5001 การรับ/ตรวจสอบของสงคืน 83,333 100  
5002 การรีไซเคิล 50,000 60  
5003 การสงกลับชั้นวาง 33,333 40  
6001 การจัดทําใบรายการหยิบ 29,880  100 
6002 การจัดทําใบสงของ 29,880  100 
7001 งานธุรการจัดการ 150,000 180  
7002 การจัดเก็บ/ทําความสะอาด 83,333 100  

 
 พิจารณาดูขอมูลเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานของพนักงานประจํา      

ตารางดานบนแสดงขอมูลจําแนกเปน  “พนักงานประจํา”  และ  “พนักงานชั่วคราว/รายวัน”     
ซึ่งในการคํานวณตนทุน   “พนักงานประจํา”  และ  “พนักงานชั่วคราว/รายวัน”  ถือเปนปจจัยนําเขาที่แยกจากกัน   
มีการสํารวจเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานแยกกัน    ดังนั้น  จากขอมูลบันทึกนั้นสามารถจัดทําตารางเชนนี้ไดอยางงายดาย 

โดยปกติ   ตนทุนตอหนวยของพนักงานประจําจะสูงกวาของพนักงานช ั่วคราว/รายวัน   ดังนั้น  
สําหรับพนักงานประจํา   การใหปฏิบัติงานในหนาที่ซึ่งพนักงานประจําเทานั้นที่สามารถทําไดนั้น  
ถือเปนหลักการพื้นฐานในการบริหาร     แตเพื่อการลดตนทุน   
ในปจจุบันถึงแมจะเปนงานที่ตองเปนพนักงานประจําเทานั้นจึงทําได   
ก็มีแนวโนมที่จะจัดระบบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน  และมอบหมายใหพนักงานชั่วคราว/รายวันทํา    

คราวนี้ลองดูตารางดานบนกันดู   มีบางสวนที่ไมเขากับหลักการที่ไดกลาวมาเมื่อครู    นั่นคือ  
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  “การรับเขา”  ทั้งหมดเปนหนาที่ของพนักงานประจํา    
งานนี้ไมสามารถมอบหมายใหพนักงานชั่วคราว/รายวันทําไดเลยหรือ    ถามีสาเหตุที่ไมสามารถมอบหมายใหไดจริง  
แลวเราไมสามารถขจัดสาเหตุอันนั้นไปไดเลยเชียวหรือ 
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ในความเปนจริงแลว  ไมแปลกเลยที่จะเกิดกรณีที่วา   การรับเขา  การสงคืน  ฯลฯ  
“เปนงานที่ตองจํากัดใหพนักงานประจําทําเทานั้น”     เหตุผลสวนมากคือ  “ถาไมใชพนักงานประจํา  
จะไมรูวาควรนําไปเก็บสถานที่ใด”  หรือ  “กฎระเบียบการสงคืน  ถาไมใชพนักงานประจําจะไมรู”   เปนตน   
ซึ่งถาเปนในกรณีเชนนี้    “การกําหนดสถานที่เก็บที่พนักงานชั่วคราว/รายวันก็สามารถทราบได”   หรือ   
“การจัดระเบียบ/รวบรวมกฎระเบียบเกี่ยวกับการสงคืน”    
ถือเปนประเด็นปญหาที่ควรพิจารณาเพื่อการปรับปรุงเพื่อลดตนทุน 

“กิจกรรมภายในสถานปฏิบัติงานฯ”  ที่เปนเปาหมายการคํานวณตนทุนแบบ ABC    
การปฏิบัติงานทุกอยางถือเปนปจจัยหลักทั้งสิ้น   ดังนั้น   
ในที่นี้ควรพยายามลดเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานของพนักงานประจําใหเปน  “ศูนย”     การที่ไมมี  
“การปฏิบัติงานที่จําเปนตองเปนพนักงานประจําเทานั้น”  เปนรูปแบบพื้นฐานที่ควรเปน     ซึ่งก็หมายความวา   
เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานของพนักงานประจําในที่นี้ควรจะสามารถเปลี่ยนใหพนักงานชั่วคราว/รายวันปฎิบัติแทนไดทั้งห
มด 

 
     พิจารณาดูเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอ 1  คร้ังการปฏิบัติงาน      

เพื่อการวิเคราะหไดอยางถูกตองแมนยําวา  เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานของแตละกิจกรรมที่ใชในปจจุบันนี้  
ถูกตองหรือไม    จําเปนตองแปลงเวลาปฏิบัติงานมาเปน  “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอ 1 ครั้งการปฏิบัติงาน”     
การคํานวณสามารถทําไดอยางงายดายจากขอมูลที่มีอยู    โดยนํา  “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอวันของแตละกิจกรรม”   
มาหารดวย   “ปริมาณการปฏิบัติงานตอวัน” 

เชน   กิจกรรม  “3011  การหอบรรจกุลองกระดาษลูกฟูก”   สามารถคํานวณ   “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอ 1 
หนวยปฏิบัติงาน”   ไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

เวลาที่ใชในการปฏิบัต ิงานตอ 1 ครั้ง  ของกิจกรรม “การหอบรรจุกลองกระดาษลูกฟูก” 
=  เวลาที่ใชในการปฎิบัติงาน “หอบรรจกุลองกระดาษฯ” ตอ 1 วัน   /   ปริมาณการปฏิบัติงานตอวัน 
=  2000  นาที   (=  120,000 วินาที)  /  800 กลอง 
=  150.0  วินาที/กลอง 

วิธีการคํานวณ  “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอ 1 ครั้งการปฏิบัติงาน” 

 
เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอ 1 ครั้งการปฏิบัติงาน   

ถือเปนตัวเลขสําคัญที่เปนกุญแจในการวิเคราะหการปฏิบัติงาน    
และเนื่องจากเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานที่นํามาใชในการคํานวณนั้น  
เปนเวลาปฏิบัติงานที่รวมเอาเวลาสูญเปลาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานตาง ๆ ทั้งหมดไวดวย    ดังนั้น  
ในตัวเลขผลการคํานวณ ณ จุดนี้จึงมีสิ่งสูญเปลาเหลานี้รวมอยูดวย 

เมื่อนําเอา  “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอ 1 ครั้งการปฏิบัติงาน”   นี้ไปเปรียบเทียบกับ  
“จํานวนชั่วโมงที่ใชในกรณีที่ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพที่สุด”    หรือ   นําไปเปรียบเทียบระหวาง  
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“ผูปฏิบัติงานแตละคน”  ฯลฯ   จะทําใหทราบถึงเวลาปฏิบัติงานที่สูญเปลา    
และสามารถวิเคราะหถึงความเปนไปไดในการปรับปรุงเพื่อลดเวลาปฏิบัติงานใหสั้นลงไดอยางเปนรูปธรรม 

สําหรับวิธีการวิเคราะหเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานที่สูญเปลา   จะขอกลาวอยางละเอียดตอไปใน  Part 5 
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    เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอ 1 คร้ัง         

รหัส หมวด ช่ือกิจกรรม เวลาทีใ่ชในการปฏิบัติงาน/ 
1 คร้ัง  (วินาที) 

1001 การรับเขา การรับ/ตรวจสอบสินคากลอง 3.00 
1005 การรับเขา การนําไปเก็บโดยใชรถยก 15.00 
1006 การรับเขา การนําไปเก็บโดยใชรถเข็น/มอื 9.00 
3001 การสงมอบ การเตรียมการหยิบ 6.00 
3002 การสงมอบ การหยิบเปนกลอง 36.00 
3003 การสงมอบ การหยิบเปนชิ้น 16.00 
3011 การสงมอบ การหอบรรจุกลองกระดาษ 150.00 
3013 การสงมอบ การคัดแยกตามผูรับปลายทาง 2.57 
4001 การแปรรูปเพื่อการกระจายสินคา การติดปายราคา 36.00 
4003 การแปรรูปเพื่อการกระจายสินคา การหอบรรจุแยกชิ้น 60.00 
5001 การสงคืน การรับ/ตรวจสอบของสงคืน 30.00 
5002 การสงคืน การรีไซเคิล 72.00 
5003 การสงคืน การสงกลับคืนชั้นวาง 24.00 
6001 งานธุรการจัดการ/อื่น ๆ การจัดทําใบรายการหยิบ 6.00 
6002 งานธุรการจัดการ/อื่น ๆ การจัดทําใบรายการสงของ 12.00 
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6 การใชประโยชนจากขอมูล  “ปริมาณการปฏิบัต ิงาน”  ในการบริหารจัดการดานโลจสิตกิส 
 

     สามารถกลาวถึงการปฎิบัติงานเปนตัวเลขได   โดยใชขอมูลจาก “ปริมาณการปฏิบัติงาน”   
เราไดพิจารณาดู  “ตนทุนกิจกรรม”    “ตนทุนกิจกรรมตอหนวย”  และ  “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน”   มาแลว    

สุดทายจะขออธิบายถึง  “ปริมาณการปฏิบัติงาน”    ซึ่งเปนขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุน   
และเปนคาที่ไดจากการสํารวจวัดจริงเหมือน  “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน”    ไมใชผลจากการคํานวณ 

“ปริมาณการปฏิบัติงาน”  อาจจะเปนขอมูลที่มีปรากฎในขอมูลการบริหารจัดการ  
หรือมีการรวบรวมในระดับหนึ ง    แตคงไมเคยมีการจัดการขอมูล “ปริมาณการปฏิบัติงาน”  ตามกระบวนการกิจกรรม 
หรือรวบรวมจัดทําเปนขอมูลที่สามารถเขาใจไดงายเชนนี้มากอน  

เมื่อจัดทํา “ปริมาณการปฏิบัติงาน”  ตามกระบวนการกิจกรรมแลว   
เราก็สามารถกลาวถึงกระบวนการปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติงานฯ  ไดโดยอางอิงตัวเลขจากขอมูลนี้     

เชนจากตัวอยาง    ในสถานปฏิบัติงานฯ แหงนี้    มีการรับเขาสินคา  60,000  กลองตอเดือน     และในจํานวนนี้  
10,000 กลอง นําไปเก็บโดยใชรถยก    และอีก  50,000 กลอง นําไปเก็บโดยใชรถเข็น      สวนในกิจกรรมการสงมอบ  
มีปร ิมาณการสงมอบ  70,000 กลองตอเดือน   ในจํานวนนี้สงมอบเปนกลอง  50,000  กลอง    และอีก  20,000  กลอง  
มีการบรรจุและสงมอบเปนช้ิน     ในกิจกรรมติดปายราคา  มีการปฏิบัติงานไป  25,000 แผน   คิดเปน  1 ใน 3 
ของการสงมอบเปนช้ินคือ  75,000 ช้ิน     นั่นก็หมายความวา  ในการสงมอบสินคา 3 ช้ิน   มีการติดปายราคา  1 ช้ิน 

 
    เม่ือมีการเก็บขอมูลปริมาณการปฎิบัติงาน  ทําใหทราบถึงเง่ือนไขการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง      

ตัวเลขเหลานี้   ตามปกติแลวทางผูบริหารงานดานโลจิสติกสควรระลึกไวอยูเสมอ  เนื่องจากเปน 
“เงื่อนไขการปฏิบัติงานในกิจกรรมดานโลจิสติกส”     แตอยางไรก็ตาม  คงมีผูบริหารหลายทานทีเดียวที่คิดวา    
“ถางานในระดับนี้   ก็พอจะประมาณการเปนตัวเลขได” 

แตเมื่อมีการสํารวจขอมูลดานปริมาณการปฏิบัติงานเพื่อใชในการคํานวณ   
มีไมนอยที่พบวาตัวเลขขอมูลในสมองของผูบริหารคอนขางจะไมถูกตอง    
สวนขอมูลดานปริมาณการปฏิบัติงานที่เปนบันทึกอยางเปนช้ินเปนอันก็ไมมี      
จํานวนหยิบเปนกลองที่ตองการใชในการคํานวณ   ก็ตองนับจากใบรับคําสั่งซื้อจึงสามารถสรุปเปนตัวเลขได    
จํานวนการหอบรรจกุลองกระดาษฯ  ก็ต องตรวจเช็คจากจํานวนกลองที่สงสินคาออกในใบสงของของบริษัทขนสง  
จึงจะทราบได  ฯลฯ    ถาตองรวบรวมขอมูลที่กระจัดกระจายเชนนี้   
แนนอนคาดเดาไดวาทางผูบริหารคงมีการใชขอมูลในการประมาณการบางสวนที่ไมตรงกับความเปนจริงอยางแนนอน 

จากในมุมมองนี้เอง   “ปร ิมาณการปฏิบัติงาน”   จึงไมใชเปนขอมูลที่สํารวจมาเพื่อใชในการคํานวณ  ABC  
เทานั้น    แตเปนขอมูลตัวเลขที่สําหรับการบริหารงานดานโลจิสติกสที่ตองมีการเก็บตอเนื่องเปนระยะ ๆ 
อยางขาดเสียไมได     การเก็บขอมูลปริมาณการปฏิบัติงานอยางเปนระบบในการคํานวณ  ABC   
ทําใหเราสามารถเขาใจถึงภาพรวมของการปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติงานฯ  ดวยตัวเลข  
จึงนับวาเปนประโยชนตอการบริหารจัดการอยางมาก 
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  สามารถทราบถึงตนทุนของแตละประเภทดวยวิธีการเก็บขอมูลปริมาณการปฏิบัติงาน    

ปริมาณการปฎิบัติงาน  มีความหมายที่สําคัญมากในการคํานวณตนทุน  ABC ดานโลจิสติกส    เพราะ  
“ปริมาณการปฏิบัติงาน”   สามารถเก็บขอมูลจริงโดยการจําแนกเปน “ประเภทตาง ๆ” ตามวัตถุประสงคได   และเมื่อนํา 
“ตนทุนกิจกรรมตอหนวย”  มาคูณ   ก็จะสามารถคํานวณตนทุนดานตาง ๆ ได    การจําแนกเปน “ประเภทตาง ๆ”    เชน  
“ตามรายลูกคา”   “ตามพนักงานขายรายบุคคล”    “ตามรายรานสาขา”    “ตามประเภทสินคา”    “ตามฝายงาน”  เปนตน 

ในการคํานวณ  ABC   สามารถคํานวณหา   “ตนทุนกิจกรรมตอหนวย”   ไดดวยสูตร  “ตนทุนกิจกรรม  /  
ปริมาณการปฏิบัติงาน  =  ตนทุนตอหนวย”     และตนท ุนอื่น ๆ 
ที่ไดยกตัวอยางในขางตนก็สามารถคํานวณหาตนทุนไดโดยใชสูตร   “ตนทุนกิจกรรมตอหนวย  X  
ปริมาณการปฏิบัติงานตาง ๆ   =    ตนทุนตาง ๆ”     กลาวคือ   เปนการคํานวณโดยเก็บขอมูล  
“ปริมาณการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม  โดยจําแนกเปนประเภทตาง ๆ  ตามที่ไดยกตัวอยางขางตน”   และนําไปคูณกับ  
“ตนทุนตอหนวย”    

 
ตนทุนกิจกรรม  /   ปริมาณการปฏิบัติงานในกิจกรรม   =   ตนทุนกิจกรรมตอหนวย 
ตนทุนกิจกรรมตอหนวย   X   ปริมาณการปฏิบัติงานจําแนกตามวัตถุประสงค    =   ตนทุนตามวัตถุประสงค 

าแนกตามรายลูกคา 
าแนกตามพนักงานขายรายบคุค
าแนกตามรายรานสาขา 
าแนกตามประเภทสินคา 
าแนกตามฝายงาน 
                   | 

 
 
 
 
 
 

 
     ปริมาณการปฏิบัติงาน  เก็บขอมูลจําแนกตามรายลูกคาจะใหประสิทธิผลมากกวา    

ในตนทุนที่ไดจากการคํานวณโดยสูตร   < ตนทุนตอหนวย  X  ปริมาณการปฏิบัติงาน >    นี้    
ขอมูลตนทุนสําคัญที่ขาดไมไดในการบริหารงานดานโลจิสติกส  คือ   “ตนทุนจําแนกตามรายลูกคา”     
ซึ่งตนทุนจําแนกตามรายลูกคานี้   ไดมาจาก  “ตนทุนกิจกรรมตอหนวย”  คูณดวย 
“ปริมาณการปฏิบัติงานจําแนกตามรายลูกคา”     กลาวคือ    
จําเปนตองรวบรวมขอมูลปริมาณการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรมของลูกคาแตละราย   ซึ่งอาจจะดูยุงยากสักเล็กนอย 

แตการเก็บขอมูลตนทุนโดยจําแนกลูกคาแตละรายในการคํานวณแบบ  ABC  
จะไดผลลัพธที่นาแปลกใจไมนอยเลย    ที่สําคัญที่สดุคือ  ตนทุนจําแนกตามรายลูกคาที่คํานวณไดในที่นี้   
จะสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางในการใหบริการดานโลจิสติกสในลูกคาแตละรายไดอยางถูกตอง   
และเมื่อเราสามารถทราบขอมูลด านตนทุนของแตละรายลูกคาอยางถูกตองไดแลว   ก็สามารถนํามาเปรียบเทียบกับรายรับ  
เพื่อพิจารณาดูการทํากําไรไดอยางถูกตอง  
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การพิจารณาดูผลกําไรที่ไดจากลูกคาแตละรายเชนนี้    จะทราบในรายละเอียดอื่น ๆ 
ที่แตกตางจากการพิจารณาดูเฉพาะมูลคายอดขาย    บางครั้งอาจทําใหเราพบวา  
ในรายลูกคาที่คิดวาเปนลูกคารายใหญสําหรับบริษัทที่จรงิแลวอาจจะไมมีผลกําไรจากลูกคารายนั้นก็ได 

นี่ถือเปนจุดสําคัญในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานโลจิสติกส    ซึ่งการใชระบบการพิจารณาจาก  
“การทํากําไร”  เปนมาตรฐาน    ทําใหเราไดอีกหนึ่งบรรทัดฐานเพื่อใชในการตัดสินวา  ราคาในปจจุบันเหมาะสมหรือไม?    
และสามารถบริหารจัดการในสวนที่ไมเคยคิดจะบริหารจัดการมากอน (สําหรับรายละเอียดกลาวถึงใน  Part 5)      

 
    ขอมูลท่ีใชในการคํานวณ  ABC  สามารถนํามาประยุกตใชไดท้ังหมด      

วิธีการพิจารณาดูผลที่ไดจากการคํานวณ   ABC    
และขอมูลที่ไดจากกระบวนการคํานวณไดอธิบายมาแลวในขางตน 

เปนอยางไรบาง    อาจจะมีความรูสกึวาคอนขางยุงยากซับซอน  เพราะมีการคํานวณ  “กระจายตนทุน”    
“แปลงเปนขอมูลตอหนึ่งครั้งการปฏิบัติงาน”   ตาง ๆ มากมาย     
อาจจะเกิดคําถามขึ้นวาการแบงละเอียดขนาดนั้นจะมีประโยชนหรือ     หรือจากประสบการณที่เคยมี  อาจจะคิดวา  
ถึงจะแบงยอยตนทุนออกจนละเอียดเชนนี้ก็คงไมไดรับผลสําเร็จคุมกับแรงที่ลงไปไดแนนอน    

แตถาเปนการคํานวณแบบ ABC  แลวไมจําเปนตองเปนหวงหรือกังวลเกี่ยวกับขอสงสัยตาง ๆ เหลานี้เลย     
เพราะในการคํานวณแบบ ABC   จะตองไดขอมูล  “ตนทุนรวม”  ใหเรียบรอยกอนแลวจึงกระจายตนทุนไปตาม  
“กิจกรรม”  อยางเปนระบบตามการปฏิบัติงานจริง   ในรูปแบบของขอมูล   “จําแนกตามปจจัยนําเขา”      
“ตอหนึ่งหนวยปฏิบัติงาน”   “ตนทุนตอหนวย   X   ปริมาณนําเขา”    

ไมใชเปนการกระจายขอมูลใหละเอียดยอยอยางไมมีหลักการ   แตทุกอยางจะใช  “กิจกรรม”  เปนฐานทั้งสิ้น    
และเปนการแบงตามวัตถุประสงคการบริหารที่ชัดเจน    

ตามที่ไดกลาวมาแลวในขางตนวา   จุดสําคัญในกระบวนการกระจาย  คือ  การกระจายขอมูล  “ตอ 1  
ครั้งการปฎิบัติงาน”     เพราะการแปลงขอมูลเปน  “ตอ 1  ครั้งการปฏิบัติงาน”    ดวยการนํา  “ตนทุน” และ “เวลา”  
มาหารดวย  “ปริมาณการปฎิบัติงาน”   จะทําใหมองเห็นภาพกิจกรรมในสถานปฏิบัติงานจริงไดอยางชัดเจนขึ้น   
และเปนตัวเลขที่สามารถประยุกตใชในการบริหารจัดการไดเปนอยางดี 

การกระจายตนทุน   เพื่อวิเคราะหถึงความเปนไปไดในการปรับปรุงเพื่อลดตนทุนนั้น  
สามารถประกอบกลับในรูปเดิมเมื่อไรก็ได    สามารถคํานวณกลับเปนตนทุนรวมที่เกิดขึ้นจริง    
เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของการปรับปรุง  หรือประเมินผลการปรับปรงุก็ได    
และการที่ขอมูลเหลานี้มีความกลมกลืนไมเกิดความขัดแยงกับ   “ตนทุนรวมที่เกิดขึ้นจริง”   
เปนจุดเดนของการคํานวณแบบ  ABC   และเพราะใชวิธีรวบรวมขอมูลดานตนทุน    เวลา  
และปริมาณการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ    ไมใชการวิเคราะหประสิทธิภาพเพียงบางสวน    จึงสามารถใชในระบบ  
“การบริหารงานภายใตขอมูลตัวเลข”  ไดอยางถูกตอง 


