
 Unofficial Translation ฉบับแปลอยางไมเปนทางการ 

1 การปรบัปรุงกจิกรรมดานโลจิสติกสใหเกิดประสิทธิภาพสูงสดุโดยใช  ABC  ดานโลจิสติกส    
 

 การประยุกตใชผลการคํานวณตนทุนแบบ  ABC  ในการบริหารจัดการดานโลจิสติกส     
ในที่สุดก็ถึงการอธิบายในสวนของการประยุกตใชผลการคํานวณตนทุนแบบ ABC  ในการบริหารจัดการด านโลจิสติกส      

เมื่อกลาวโดยสรุป  สิ่งที่  ABC  สามารถทําไดในการบริหารจัดการดานโลจิสติกสมี 3 ประการดังตอไปนี้ 
 สามารถใชปรับปรุงกิจกรรมดานโลจิสติกสใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยใชปจจัยดาน  “ตนทุน”   

เปนพื้นฐาน 
 สามารถแบงขอบเขตความรับผิดชอบในการบริหารจัดการตนทุนโลจิสติกสไดอยางชัดเจน 
 สามารถบริหารจัดการการบริการดานโลจิสติกส  โดยพิจารณาจากผลกําไรที่ไดจากลูกคาแตละราย 

 
ขอเริ่มจากขอ  คือ  “สามารถใชปรับปรุงกิจกรรมดานโลจิสติกสใหเกิดประสิทธภิาพสูงสุด  โดยใชปจจัยดาน  

“ตนทุน” เปนพื้นฐาน”  กันกอน 
 

 ขอมูลเวลาท่ีใชในการปฏ ิบัติงานตอ 1  คร้ังการปฏิบัติงาน  สามารถเปลี่ยนการบริหารจัดการดานโลจิสติกส   
ปจจุบัน  ไมเฉพาะงานดานโลจิสติกสเทานั้น   ไมวาจะเปนงานในสาขาใด ๆ ก็ตาม   

“การบริหารจัดการภายใตขอมูลตัวเลข”   นับเปนสิ่งสําคัญ     การศึกษาสภาพที่แทจริงเปนตัวเลข   
และหามาตรการกําจัดสิ่งสูญเปลาในสวนที่ไมเคยจัดการมากอนโดยมีการต้ังตัวเลขเปาหมายที่ควรเปน   
เพื่อปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด    ซึ่งสิ่งเหลานี้เองนับเปนจุดแข็งของการบริหารจัดการภายใตขอมูลตัวเลข 

ABC ดานโลจ ิสติกส  มีบทบาทสําคัญคือ  เก็บขอมูลของกิจกรรมภายในสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกส    
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประโยชนของตนทุนกิจกรรมและตนทุนตอหนวยกิจกรรม   เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน  
และปริมาณการปฏิบัติงาน  ที่มีตอการบริหารจัดการดานโลจิสติกสนั้นไดกล าวแลวใน  Part 4 

และในขอมูลที่ไดเหลานั้น  สิ่งที่เปนกุญแจสําคัญของการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพก็คือ   
“เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอ 1 ครั้งการปฏิบัติงาน”   ซึ่งไดจากการ  หาร “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน”  ดวย 
“ปริมาณการปฏิบัติงาน”      และจากการที่เราไดขอมูลนี้   
ความเปนไปไดในการบริหารจัดการการปฏิบัติงานจะบรรลุผลขึ้นอีกระดับ    

คําวา  “การปรับปรุงใหเกิดประสิทธภิาพ”  ก็คือ  การลดเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอ  1  ครั้งการปฏิบัติงาน  นั่นเอง    
ดังนั้นถาไมมีขอมูลเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอ 1 ครั้งการปฏิบัติงานนี้แลว   
ไมสามารถกลาวไดวามีการกําหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานที่ดีไดเลย    
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 เวลาสูญเปลา  2  ประเภทท่ีแฝงอยูในเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน      

 
 
 
 
 

  
เวลาสญูเปลาที่ไมเกิดการปฏิบัติงาน  

(เวลาทีต่องละวางมือจากการปฏิบัติงาน)

ระหวางปฏิบัติงาน หยุด     

 
 
 

เวลาสญูเปลา  
เนื่องจากการปฏิบัติงานชา  

 
 เวลาเกนิความจําเปน    

ที่มากกวา “เวลาเปาหมาย”  
 
 
 
 ตาม

เวลาทีใ่ชในกรณีปฏิบัติงาน
  “เวลาเปาหมาย” 

 
 

 มีเวลาสูญเปลา 2 ประเภทแฝงอยูใน  “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอ 1 คร้ังการปฏิบัติงาน “     
เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอ 1  ครั้งการปฏิบัติงานของแตละกิจกรรม   มักมีเวลาสูญเปลา 2 ประเภทแฝงตัวอยูดวย     

ประเภทแรกคือ   “เวลาสูญเปลาที่เกิดจากการละวางมือจากการปฏิบัติงาน”    และอีกประเภทคือ  
“เวลาสูญเปลาที่เกิดจากความเร็ว  (speed)  ในการปฏิบัติงานชา” 

“การละวางมือจากการปฏิบัติงาน”   หมายถึง  เวลาที่ไมเกิดการปฏิบัติงาน   
ซึ่งเวลาที่ไมมีการปฏิบัติงานเกิดขึ้นไดหลายสาเหตุ    เชน   เวลาที่ผูปฏิบัติงานหยุดการปฏิบัติงานเพื่อทํากิจธุระ     
เวลาที ผูปฏิบัติงานใชในการสอบถามผูอื่นในสิ่งที่ไมเขาใจ   เวลาที่ผูถูกถามใชในการตอบคําถาม  ฯลฯ   
เวลาใชไปเหลานี้ลวนเปนเวลาที่ไมเกิดการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 
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นอกจากนี้  ยังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ไมไดอยูในความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานเอง  

แตเกี่ยวเนื่องทําใหไมสามารถปฏิบัติงานได     เชน   ไมสามารถปฏิบัติงานหยิบ (Picking) 
ไดเนื่องจากไมมีคําสั่งเตรียมการสงมอบสินคา    ไมสามารถดําเนินการคัดแยกไดเนื่องจากการกําหนด/จัดการเดินรถยังไมเสร็จ  
ฯลฯ 

ใน  “การวิเคราะหเวลาในการปฏิบัติงาน”   จะแบงประเภทอยางละเอียด   แตในที่นี้เพื่อความสะดวก  
จะขอรวมเอาเวลาที่ไมเกิดการปฏิบัติงานทั้งหมดเขาไวดวยกันโดยไมแบงยอยตามเหตุผล   และกําหนดใหเปน  
“เวลาที่ตองละวางมือจากการปฏิบัติงาน”     

สวนอีกประเภทคือ  “เวลาสูญเปลาที่เกิดจากการความเร็วในการปฏิบัติงานชา”     คือ  สวนตางที่เกิดจาก   
“เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานนั้น ๆ  ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด”  กับ  
“เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานที่แทจริงของผูปฏิบัติงานแตละคน” 

เวลาสูญเปลาดังกลาวทั้งสองนี้มักจะแฝงอยูในเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม    แตหลังจากการคํานวณ   
เราจะคาดคะเนไดดวยการวัดอยางงาย ๆ      สวนจะคาดคะเนอยางไร   และผลการคาดคะเนจะนําไปประยุกตใชไดอยางไรนั้น    
จะขออธิบายในบทตอ ๆ ไป 
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2 การลดจํานวนชัว่โมงการปฏบิัตงิาน  โดยการกําจัดเวลาที่ตองละวางมือจากการปฏบิัติงาน 
  

 วิธีการค นพบเวลาที่ตองละวางมือจากการปฏิบัติงาน        
ในการประมาณเวลาที่ตองละวางมือจากการปฏิบัติงาน   จะทําการสํารวจวัดจริงในชวงเวลาหน่ึงตามที่กําหนด  

จากนั้นจะคํานวณหาสัดสวนของเวลาที่ตองละวางมือจากการปฏิบัติงาน 
การสํารวจวัดจริงจะเลือกผูปฏิบัติงาน  1 คน  จากกิจกรรมหนึ่ง  และกําหนดวิธีวัดเชน  

ทําการบันทึกเวลาในการปฏิบัติงานเปนเวลา 5 นาที  หลาย ๆ ครั้ง    โดยภายใน 5 นาทีนั้น  จะบันทึกแยกเวลาที่มีการปฏิบัติงาน  
กับเวลาที่ไมมีการปฏิบัติงาน 

หนาถัดไปจะเปนตัวอยางแบบฟอรมสําหรับบันทึก    ในแบบฟอรมบันทึกนี้  จะใชสัญญล ักษณ “ ”    แสดง  
“เวลาเริ่มปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน”   และ “V”  แสดง “เวลาที่การปฏิบัติงานนั้นเสร็จสิน้”    
เมื่อการวัดเสร็จสิ้นลงใหลากเสนเชื่อม     และ V       สวนเวลาที่ใชในการเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงาน/การเคลื่อนยาย   
การแกไข/ทําใหม  ฯลฯ   จะรวมเขาไวในเวลาปฏิบัติงานไป     ในระหวางการวัดถาเกิดกรณีหยุดการปฏิบัติงาน   หรือ  
“ไมมีอะไรทํา”  ฯลฯ   ชวงเวลานั้นก็ใหเวนวางไว    และถาผูปฏิบัติงานทํางานอื่น  (กิจกรรมอื่น)  ก็ใหเวนวางไวเชนกัน 

 ชวงเวลาที่มีเสนเชื่อมจะเปน  “เวลาปฏิบัติงานจริง”    และ  ชวงเวลาที่เวนวางจัดเปน   
“เวลาที่ตองละวางมือจากการปฏิบัติงาน”     และเราจะนํา   “เวลาที่ตองละวางมือจากการปฏิบัติงาน  
ซึ่งไดจากการสํารวจวัดจริง”  มาหารดวย  “เวลาที่ทําการสํารวจวัด  คือ  5 นาที”    ก็จะได  
“สัดสวนเวลาที่ตองละวางมือจากการปฏิบ ัติงาน”  โดยประมาณได 

 
สัดสวนเวลาที่ตองละวางมือฯ  =   เวลาที่ตองละวางมือฯ ท่ีวัดไดจริง   ÷   เวลาที่ทําการวัด 
 
ตารางในหนาถัดไป  (ตารางแสดงตัวอยางการทดลองคํานวณเวลาเวลาที่ตองละวางมือฯ)   

เปนขอมูลจากการสํารวจวัดจริงของสัดสวนเวลาที่ตองละวางมือฯ  ของกิจกรรมหลัก ๆ   
และใชเปนฐานขอมูลใหการประมาณเวลาที่ตองละวางมือฯ  “ตอหนึ่งวัน”   และ  “ตอหนึ่งเดือน”     ซึ่ง  “กิจกรรมหลัก”  
ในที่นี้จะหมายถึงกิจกรรมที่มีคาใชจายดานบุคลากรสูง 

 “กิจกรรมการบรรจกุลองกระดาษลูกฟูก”   ซึ่งมีคาใชจายดานบุคลากรสูงที่สุดนั้น  จากการสํารวจวัดจริงพบวา  
มีสัดสวนเวลาที่ตองละวางมือฯ   20%    คิดเปน  400  นาที/วัน   หรือ  10,000 นาที/เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright  2004, JETRO all rights reserved.  Part 5   page 4 



 Unofficial Translation ฉบับแปลอยางไมเปนทางการ 

 
 

 แบบฟอรมบันทึกการสํารวจวัดสัดสวนเวลาที่ตองละวางมือจากการปฏิบัติงาน  (สําหรับการวัด 5 นาที)   
 
 
 ชื่อกิจก

  
 
 

 เวลาเริม่ปฏิบัติงาน
 เวลาทีใ่ชในการเต
 เวลาทีใ่ชในการป

 
 
 

ต ัวอยาง
0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 

 
 
 

 รวมเว
 
 
รวมจ

 
 
 

 

Copyright  200
แบบฟอรมบันทึกการสํารวจวัดเวลาที่ละวางมือจากการปฏิบัติงาน  (สําหรับการวัด 5 นาที) 
รรม   : 

 

วัน-เวลาวดั   : 
ผูทําการวัด    : 
ผูปฏิบัติงาน  : 

ทีเ่ปนเปาหมายในการวดัใชสัญลักษณ    , เวลาสิ้นสุดการปฏบิัตงิานใช  V ,  เม ื่อวัดเสร็จแลวใหลาดเสนเชือ่มสัญลักษณ   และ V 
รยีมการ/เคลือ่นยายเพือ่การปฏบิัติงาน หรือแกไข/ทําใหม ฯลฯ นบัเปน “เวลาปฏบิัติงาน”  , เฉพาะเวลาทีไ่มไดทําอะไรใหเวนวางไว 
ฏบิัติงานอืน่ที่ไมใชการปฏิบัติงานเปาหมายในการวดั  (กจิกรรมอื่น)  ใหเวนวางไว  ไมนับรวมเปนเวลาปฏบิัติงาน 

การบันทึก 
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5:00 
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ลาปฏิบัติงาน  (a) 

ํานวนวินาทีท่ีมีการลากเสนเชื่อม 

สัดสวนเวลาทีต่องละวางมอืจากการปฏิบัติงาน (%) 
=  1 - a  ÷ (5 นาที x  60 วินาที)  x 100 
=   

วินาท ี  
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เวลาที่ตองละวางม ือจากการปฏิบัติงานในกิจกรรม “การบรรจุกลองกระดาษลูกฟูก”  (ตอเดือน) 
 =  เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอเดือน   X   สัดสวนเวลาที่ตองละวางมือฯ 
 =  833.3 ช่ัวโมง  X  20%                 
 =  166.7 ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 

 
 สามารถกําจัดเวลาที่ตองละวางมือจากการปฏิบัติงานทั้งหมดได       

“เวลาที่ตองละวางมือฯ”  ที่ประมาณการไดนั้น   ไมใชเพียงแคปรับปรุงใหลดลงไดเทานั้น  
แตเปนสิ่งที่เราสามารถกําจัดออกไปไดทั้งหมด     
เพียงแคขจัดสาเหตุที่ทําใหเกิดความจําเปนตองละวางมือจากการปฏิบัติงานในกิจกรรมการบรรจุกลองกระดาษลูกฟูก  
เราก็สามารถตัดเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน  400  นาที/วัน  หรือ  10,000 นาที/เดือนนั้นออกไปได 

การเกิดเวลาที่ตองละวางมือฯ นั้น   ปญหาไมไดอยูที่เนื้อหาการปฏิบัติงาน   
แตเปนปญหาของโครงสรางระบบการปฏิบัติงาน   เชน  การเชื่อมตอกับกระบวนการกอนหนา  ฯลฯ    
หรือบางกรณีอาจเกิดจากการจัดสรรใหมีผูปฏิบัติงานมากเกินไปก็เปนได     แตอยางไรก็ตาม  ในกิจกรรมที่มีตนทุนสูง  
หรือกิจกรรมที่มีเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอวันมาก    ถาไดลองวัดและประมาณเวลาเวลาที่ตองละวางมือฯ แลว   
ก็สามารถตรวจเช็คปญหาที่สืบเนื่องจากโครงสรางการปฏิบัติงานภายในสถานปฏิบัติงานโลจิสติกสในภาพรวมได 

 
 ตัวอยางการทดลองคํานวณเวลาเวลาที่ตองละวางมือจากการปฏิบัติงาน      
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เวลาปฏิบัติงาน 
(นาที) เวลาเวลาที่ตองละวางมือฯ รหัส ช่ือกิจกรรม ผลการวัดจริงของสัดสวนเวลาที่ตองละวางมือฯ

ตอวัน ตอเดือน ตอวัน ตอเดือน 

3011 การบรรจุกลองกระดาษฯ 20.0% 
2000  
นาที 

833.3 
ช่ัวโมง 

400 นาที 
166.7 
ช่ัวโมง

3002 การหยิบเปนกลอง 10.0% 
1200  
นาที 

500.0 
ช่ัวโมง 120 นาท ี

50.0 
ช่ัวโมง

3003 การหยิบเปนช้ิน 15.0% 
800  
นาที 

333.3 
ช่ัวโมง 120 นาท ี

50.0 
ช่ัวโมง

4001 การติดปายราคา 10.0% 
600 
นาที 

250.0 
ช่ัวโมง 60 นาที 

25.0 
ช่ัวโมง

1006 การจัดเก็บโดยรถเข็น/มือ 30.0% 300 125.0 90 นาที 37.5 



 Unofficial Translation ฉบับแปลอยางไมเปนทางการ 

นาที ช่ัวโมง ช่ัวโมง
 

 
3 การเพิ่มความเร็วในการปฏบิัตงิาน   เพือ่ลดเวลาที่ใชในการปฏ ิบัติงาน 

 
 การเก็บขอมูลความแตกตางของความเร็วในการปฏิบัติงานเปนตัวเลข      

ความเปนไปไดอีกทางหนึ่งในการลดเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน  
นั่นคือการพิจารณาวาจะสามารถเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงานไดมากขึ้นเพียงใด   ในการพิจารณาเรื่องนี้ในแตละกิจกรรม  
กอนอื่นจะเปรียบเทียบ  “เวลาปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานแตละราย”    กับ  “เวลาปฏิบัติงานที่สั้นที่สุด”    
และพิจารณาดูวาจะมีวิธีใดเพื่อลดความแตกตางของเวลานั้นไดบาง 

ในการคํานวณตนทุนแบบ  ABC จะมีการหาคาเฉลี่ยของ “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอ 1 การปฏิบัติงาน” 
ของผูปฏิบัติงานทั้งหมด      และเมื่อนําคาตัวเลขนี้มาเปรียบเทียบกับ “เวลาเปาหมาย”    จะทราบไดวา   
โดยรวมแลวมีความเปนไปไดที่จะลดเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานไดอีกมากนอยเพียงใด 

 
 การกําหนดเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานเปาหมายตอ  1 คร้ังการปฏิบัติงาน      

ในการกําหนดเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานเปาหมายตอ 1  ครั้งการปฏิบัติงานนั้น    
ตามปกติจะแบงยอยลงในระดับทาทางการเคลื่อนไหว (Motion)   และใชวิธี  “วิเคราะหเวลามาตรฐาน”   
หาเวลาที่เหมาะสมในแตละทาทางการเคลื่อนไหว    
แตในที่นี้จะขอแนะนําวิธีที่งายกวาในการเพิ่มความเร็วในการปฏิบัติงานโดยไมตองวิเคราะหเชนนั้น  นั่นคือ  การใช  
“เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานเฉลี่ยของผูปฏิบัติงานที่เร็วที่สุด”  เปนเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานเปาหมาย 

ในการกําหนดเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานเปาหมาย   ในแตละกิจกรรมนั้น ๆ  
จะทําการวัดปริมาณงานของผูปฏิบัติงานแตละคนวาไดเทาใดในชวงเวลาหนึ่ง ๆ     และใชคาเฉลี่ยเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอ  
1 ครั้งการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานที่สามารถทํางานไดมากที่สุดเปน “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานเปาหมาย” 

การเก็บขอมูลปริมาณการปฏิบัติงานของแตละผูปฏ ิบัติงานนั้น   สําหรับสถานปฏิบัติงานฯ 
ที่ไมเคยมีประสบการณในการเก็บขอมูลมากอนอาจจะยุงยากเล็กนอย    จึงควรประยุกตหาวิธีการตาง ๆ  เชน  
อาจจะใชวิธีใหผูปฏิบัติงานเขียนช่ือไวในใบสั่งงาน ฯลฯ   
และแยกสวนสถานที่ปฏิบัติงานออกไปเฉพาะเวลาที่จะทําการสํารวจวัดเทานั้น     ในการวัดเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน  
ไดอธิบายในบทที่แลววา  จะไมรวม  “เวลาที่หยุดการปฏิบัติงาน”  ฯลฯ   แตจะรวมเอา  “เวลาแกไข/ทําใหม”    

Copyright  2004, JETRO all rights reserved.  Part 5   page 7 



 Unofficial Translation ฉบับแปลอยางไมเปนทางการ 

  
 เวลาที่ลดลงในกรณีท่ีปฏิบัติงานตาม “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานเปาหมาย”      

รหัส ช่ือกิจกรรม เวลาที ใชในการปฏิบัติงานที่ไมรว
มเวลาที่ตองละวางมือฯ  (a) 

เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอ
1 ครั้งการปฏิบัติงาน  

ในปจจุบัน 

เวลาที่ใชในการปฏิบัติ
งานเปาหมายตอ 1 

ครั้งการปฏิบัติงาน  (b) 

ปริมาณการปฏิบัติงาน  
(c) 

เวลาที่ลดลงในกรณีป
ฏิบัติงานตาม 

“เวลาที่ใชในการปฏิบั
ติงานเปาหมาย” 

3011 การบรรจุกลองกระดาษฯ 666.7 150.00 วินาที/กลอง 
100.00 

วินาที/กลอง 
20,000 กลอง 111.1 

3002 การหยิบเปนกลอง 450.0 36.00 วินาที/กลอง 33.00 วินาที/กลอง 42,500 กลอง 60.4 
3003 การหยิบเปนชิ้น 283.3 16.00 วินาที/ช้ิน 12.00 วินาที/ช้ิน 75,000 ช้ิน 33.3 
4001 การติดปายราคา 225.0 36.00 วินาที/แผน 25.00 วินาที/แผน 25,000 แผน 51.4 
1006 การจัดเก็บโดยใชรถเข็น/มือ 87.5 9.00 วินาที/กลอง 4.00 วินาที/กลอง 75,000 กลอง 4.2 

 
    

 การลดสวนตางระหวาง  “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานจริง”  กับ  “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานเปาหมาย”   
สวนตางของ  “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานเปาหมายที่วัดได”  กับ  “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอ 1 

ครั้งการปฏิบัติงานที่คํานวณได”     
เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดในการลดเวลาปฏิบัติงานถาสามารถเพิ่มความเร็วในการปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้น ๆ      
“เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานเปาหมาย”   เปนความเร็วที่ทําไดในสถานปฏิบัติงานฯ นั้น ๆ    ดังนั้น 
จึงนาจะเปนความเร็วที่ผูปฏิบัติงานคนอื่น ๆ ก็นาจะทําไดเชนกัน    ตามหลักการแลว   ผูปฏิบัติงานแตละคน   
สามารถลดสวนตางของ  “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานจริง”  กับ  “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานเปาหมาย”  ได   โดยดู 
“ผูที่ทําไดเร็วที่สุด”  เปนเปาหมายและเลียนแบบวิธีการปฏิบัติงานนั้นอยางละเอียดละออ       

ดังที่แสดงไวในตารางดานบน   เมื่อนํา “ปริมาณการปฏิบัติงานตอเดือน”   ของกิจกรรมน ั้น ๆ  คูณกับ  
“สวนตางของเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานจริง  และ  เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานเปาหมาย”   
ผลลัพธที่ไดสามารถนําไปใชเปนขอมูลเพื่อพิจารณาความเปนไปไดในการลดเวลาการปฏิบัติงานตอเดือนของแตละกิจกรรมได 

 
 การพิจารณา  “เวลาสูญเปลา  2  ประเภท”  ในดานตนทุน        

“เวลาสูญเปลาที่เกิดจากการที่ตองละวางมือจากการปฏิบัติงาน”   ที่ไดกลาวถึงในบทที่ 2    และ  
“เวลาสูญเปลาที่เกิดจากการปฏิบัติงานชา”   ที่ไดกลาวถึงในบทนี้     
เมื่อนําขอมูลมารวมกันจะทําใหเห็นถึงภาพรวมของเวลาสูญเปลาที่เกิดขึ้นในการปฏิบ ัติในกิจกรรมนั้น ๆ ได     
ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการคํานวณไดดังนี้   กอนอื่น   จะหักเวลาที่ตองละวางมือฯ ออกจากเวลาทั้งหมด   เพื่อหา  
“เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอ 1 ครั้งการปฏิบัติงาน  โดยไมรวมเวลาที่ตองละวางมือฯ ”      และนําผลลัพธนี้ไปเปรียบเทียบกับ  
“เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานเปาหมาย”    เพื่อหา  “เวลาสูญเปลาที่เกิดจากการปฏิบัติงานชา”   

ตารางตอไปนี้  แสดงการคํานวณเวลาสูญเปลาทั้ง  2 ประเภทในภาพรวมตอเดือน  ตามขั้นตอนคํานวณดังกลาว     
ในตัวอยางเปนกิจกรรม  “3011  การบรรจุกลองกระดาษลูกฟูก”    สมมติว าจากการวัดจริงมีสัดสวนเวลาที่ตองละวางมือฯ   20%   
มีเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานเปาหมายตอ  1  ครั้งการปฏิบัติงาน  100 วินาที/กลอง   จะคํานวณเวลาสูญเปลาไดดังนี้ 
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เวลาที่ตองละวางมือจากการปฏิบัติงาน  (ตอเดือน) ของกิจกรรม “การบรรจุกลองกระดาษลูกฟูก” 
=  เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอเดือน  X    สัดสวนเวลาที่ตองละวางมือฯ 
=  833.3   ช่ัวโมง   X   20.0% 
=  166.7   ช่ัวโมง 

เวลาที่ลดลงในกรณีปฏิบัติงานตามเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานเปาหมาย  (ตอเดือน)  ในกิจกรรม “การบรรจุกลองกระดาษฯ” 
=  (เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอเดือน  -  เวลาที่ตองละวางมือฯ)  -  
เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานเปาหมายตอ 1  ครั้งการปฏิบัติงาน  X  ปริมาณการปฏิบัติงานตอเดือน 

=  (833.3 ช่ัวโมง -  166.7  ช่ัวโมง) - 100  วินาที/กลอง  X  20,000  กลอง 
=  111.1 ช่ัวโมง 

เวลาสูญเปลา  (ตอเดือน) 
=  166.7 ช่ัวโมง + 111.1  ช่ัวโมง 
=  277.8 ช่ัวโมง 
เวลาสูญเปลาที่คํานวณไดนี้    เมื่อนําไปคูณกับ   “คาตอบแทนในการทํางานตอช่ัวโมง”  
งแตละกิจกรรมที่ไดจากกระบวนการคํานวณ  (ดูหนา  122)   ก็จะทราบตนทุนได    ซึ่งในตัวอยางนี้  
อบแทนในการทํางานตอช่ัวโมงของกิจกรรมการบรรจุกลองกระดาษฯ   ตามตารางดานลางนี้เปน  845.4  เยน    
ทุนที่เกิดจากการที่ตองละวางมือฯ คํานวณไดเปน   140,903 เยน      
ะสวนตางของความเร็วในการปฏิบัติงานเมื่อเทียบเวลาเปาหมาย คิดเปน   93,935 เยน     รวมเกิดตนทุนสูญเปลาทั้งสิ้น  
,838 เยน 

 

ตนทุนที่เกิดจากเวลาสูญเปลา  ในกรณีของกิจกรรมนี้  คิดเปน  10.3% ของตนทุนตอเดือน   33.3% 
งตนทุนดานบุคลากร 

 
 การพิจารณา “เวลาสูญเปลา”  ในดานตนทุน         

เวลาทีต่องละวางมือฯ 
(ตอเดอืน) 

เวลาทีล่ดลงในกรณีปฏิบัติงาน
ตามเวลาเปาหมาย 

รวมเวลาสูญเปลา 
ัส ชื่อกิจกรรม คาตอบแทน 

(เยน/ช.ม.) 
เวลา (ช.ม.) ตนทุนคํานวณ 

(เยน) เวลา (ช.ม.) ตนทุนคํานวณ 
(เยน) เวลา (ช.ม.) ต นทุนคํานวณ 

(เยน) 
1 การบรรจุกลองกระดาษฯ 845.4 166.7 140,903 111.1 93,935 277.8 234,838 
2 การหยิบเปนกลอง 717.1 50.0 35,857 60.4 43327 110.4 79,183 
3 การหยิบเปนช้ิน 717.1 50.0 35,857 33.3 23904 83.3 59,761 
1 การติดปายราคา 717.1 25.0 17,928 51.4 36,853 76.4 54,781 
6 การจัดเก็บโดยรถเข็น/มือ 2000.0 37.5 75000 4.2 8,333 41.7 83,333 
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4 การบริหารจัดการโลจิสติกสจะเปลี่ยนแปลงไปในลกัษณะใด  เม่ือไดขอมูลเก่ียวกับเวลา 
 

 ทราบถึงเวลาเปาหมายในการปฏิบัติงาน         
ในหัวขอที่ 2 และ 3   ไดอธิบายวิธีการคํานวณไปแลว    ซึ่งตอไปจะขอนอกเรื่อง  ABC   เล็กนอย   

โดยจะขอกลาวถึงตัวอยางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการโลจิสติกสเมื่อมีการเก็บขอมูลเกี่ยวกับเวลาไดเ
ชนนี้แลว 

ตัวอยางตอไปนี้เปนกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกสในประเทศอเมริกา    
ในสถานปฏิบัติงานฯ แหงนี้   มีการระบุเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานเปาหมายไวในแตละ “ใบรายการหยิบ (Picking List)”   
เชน  “5 นาที 30 วินาที”      “7 นาที”   ฯลฯ      ซึ่งเปนการคํานวณโดยนํา    “จํานวนบรรทัดในใบรายการหยิบนั้น”   คูณก ับ   
“เวลาเปาหมายในการหยิบตอ 1 บรรทัด”   

เมื่อเริ่มปฏิบัติงาน  ผูปฏิบัติงานจะนําใบรายการหยิบไปผานเครื่องบันทึกเวลาเพื่อบันทึกเวลาเริ่มงาน   
และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้นจะนําไปผานเครื่องบันทึกเวลาอีกครั้งเพื่อบันทึกเวลาเสรจ็งาน    
เมื่อเก็บรวบรวมใบรายการหยิบแลว   ก็จะคํานวณหาสวนตางของเวลาเปาหมายกับเวลาปฏิบัติงานจริง 

ผลบันทึกใบรายการหยิบจะถูกประมวลผลแยกตามผูปฏิบัติงานแตละคน   และใชในการประเมินผลงาน      
ผูปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติงานไดในเวลาที่เร็วกวา  “เวลาเปาหมาย”   
จะไดรับการประเมินสูงและไดร ับการปรับระดับคาตอบแทนใหสูงขึ้น    ในทางตรงขามสําหรับผูปฏิบัติงานที่ใชเวลามากเกินไป  
จะไดรับการประเมินผลที่ตํ่า 

เนื่องจากมีแรงกระตุนเชนนี้   ผูปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติงานฯ 
แหงนี้จะปฏิบัติงานกันอยางคลองแคลวแทบจะวิ่งเลยทีเดียว    รถยกก็เชนกัน  ทํางานกันอยางวองไว   
เปนตัวอยางที่เห็นผลในทางปฏิบัติของใชประโยชนจากขอมูลเรื่องเวลาในการบริหารจัดการ 

  
 การบริหารจัดการดวย  “การระบุชื่อเฉพาะของผูปฏิบัติงาน”      

ในตัวอยางสถานปฏิบัติงานฯ ของประเทศอเมริกาแหงนี้   ไดบริหารจัดการโดยใชขอมูล  “เวลาที ใชในการปฏิบัติงาน”  
และ  “ปริมาณการปฏิบัติงาน”  ของผูปฏิบัติงานแตละคน   ซึ่งนับเปนจุดสําคัญเลยทีเดียว 

ไมวาจะเปนขอมูล  “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน”   หรือ  “ปริมาณการปฏิบัติงาน”    ถาเปนการเก็บขอมูลในลักษณะ  
“รวม”  แลว    ทายที่สุดก็ไมตางจาก  “ผลลัพธของการปฏิบัติงาน”  เทานั้นเอง     แตเมื่อใดที่เราไดขอมูลในลักษณะ  
“ขอมูลเฉพาะบุคคล”  ของผูปฏิบัติงานแตละคน  
จึงจะนับวาไดขอมูลตัวเลขที่สามารถใชประโยชนไดในการบริหารจัดการไวในมือ 

เมื่อเก็บขอมูลการปฏิบัติงานจําแนกตามผูปฏิบัติงานแตละคน    
ตัวเลขนี้นอกจากจะชี้ใหเห็นถึงสิ่งสูญเปลาที่แฝงอยูในการปฏิบัติงานแลว    ยังทําใหมองเห็นอยางเปนรูปธรรมวา  
ควรมีมาตรการปรับปรุงอยางไรเพื่อลดสิ่งสูญเปลานั้น 

เชน  กิจกรรมการหยิบเปนช้ิน    นาย A  ใชเวลาเฉลี่ย  3  วินาที/ช้ิน   สวนนาย  B  ใชเวลาเฉลี่ย  5 วินาที/ช้ิน   
สวนตางที่เกิดขึ้น  2 วินาทีนี้เปนสิ่งที่สามารถปรับปรุงลดลงได   และวิธีการปรับปรุงลดเวลาสูญเปลาในสวนนี้นั้น   
ก็เพียงแคใหนาย  B  ปฏิบัติงานตามแบบอยางของนาย A  เทานั้นเอง 
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ไมเพียงแตในเรื่องของการปรับปรุงดานประสิทธิภาพเทานั้น    
ในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานไมวาจะเปนอัตราความผิดพลาด   อัตราความเสียหาย ฯลฯ     
ขอมูลเฉพาะรายบุคคลนี้สามารถใชประโยชนทําใหเกิดการปรับปรุงอยางพุงพรวดเลยทีเดียว    
เพราะการระบุดวยช่ือเฉพาะอยางชัดเจนวา  “ใคร”  เปนผูรับผิดชอบ   จะม ีผลอยางมากตอจิตสํานึกของผูปฏิบัติงาน 

 
 การใช  Handy Terminal  ในการการบริหารจัดการขอมูลของผูปฏิบัติงานรายบุคคล       

ในการเก็บขอมูล  “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน” และ “ปริมาณการปฏิบัติงาน”  โดยจําแนกตามผูปฏิบัติงานนั้น   
ปจจุบันมีการนํา    Handy Terminal  มาใชกันอยางแพรหลาย     ในสถานปฏิบัติงานฯ ที่ใชระบบใหผูปฏิบัติงานแตละคนใช    
Handy Terminal  ในการรับคําสั่ง    บันทึกขอมูลงานที่ทําเสร็จ   จะไดขอมูลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน ณ  
เวลาจริงขณะนั้น  (Real Time)   
และสามารถโอนถายขอมูลเหลานั นเขาเครื่องคอมพิวเตอรโดยผานอุปกรณสื่อสารหรืออุปกรณเช่ือมตออื่น ๆ ได 

วิธีนี้เปนวิธีที่ไมตองยุงยากในการนําใบบันทึกผานเขาเครื่องบันทึกเวลา  หรือเซ็นตช่ือในใบบันทึก   
ซึ่งก็หมายความวาเปนวิธีที่สามารถเก็บขอมูลของผูปฏิบัติงานแตละคนไดโดยไมสรางภาระใหกับผูปฏิบัติงานเลย   
จึงกลาวไดวา    Handy Terminal  เปนเครื่องมือชวยสนับสนุน  “การบริหารจัดการภายใตตัวเลข”  ที่สําคัญอยางหนึ่ง 

 
 การบริหารจัดการภายใตขอมูลตัวเลข   ไมจําเปนตองอาศัยเคร่ืองมือทันสมัยก็สามารถดําเนินการได   

แตอยางไรก็ตามถ าคิดวา  “ไมมี  Handy Terminal   แลวจะไมสามารถเก็บขอมูลเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน 
หรือปริมาณการปฏิบัติงานไดนั้น”   เปนความคิดที่ไมถูกตอง     ในความเปนจริง ๆ แลวในสถานปฏิบัติงานฯ 
ของอเมริกาในตัวอยางดานบน  หรือในบริษัทที่มีความกาวหนาและมีการนํา  ABC มาใชในการบริหารก็เชนกัน   
สวนใหญยังคงใชวิธีบันทึกดวยมือในการเก็บขอมูลเหลานี้      โดยมีการนําเครื่องมือ    Handy Terminal   
มาใชในบางสวนงานเทานั้น   เพื่อใหการเก็บขอมูลการปฏิบัติงานของสถานปฏิบัติงานฯ โดยรวมเกิดความสอดคลองกัน  
จึงจําเปนตองนําวิธีการบันทึก/ประมวลผลดวยมือเขามาใชผสมผสานกัน   

อยางไรก็ตาม  ถึงแมตองยุงยากในการเก็บขอมูลในระดับหนึ่งก็ตาม   แต  “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน”  และ 
“ปริมาณการปฏิบัติงาน”  เปนขอมูลที่มีคา     เพียงแคไดลองเก็บขอมูลดูก็เกิดประโยชนแลว   
โดยการเก็บขอมูลไมตองละเอียดมากนักก็ได   อาจจะกําหนดจํากัดขอบเขตการเก็บขอมูล   หรือความถี่ในการเก็บเปนระยะเชน  
ประมาณ  3 วัน/เดือน  ฯลฯ    

ในการเก็บขอมูลครั้งแรกอาจตองยุงยากมากหนอย   แตพอครั้งที่ 2 เปนตนไปก็เปนการทําขั้นตอนซ้ํา ๆ   
งานก็จะเบาขึ้น    และเมื่อสามารถจัดใหเปนระบบการเก็บขอมูลแบบตอเนื่องไดแลว   จะรูสึกวา  
“การบริหารจัดการในสมัยที่ไมมีขอมูลเหลานี้  ไมควรเรียกวาเปนการบริหารจัดการไดเลย” 
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5 การกระตุนการปรับปรงุใหเกิดประสิทธิภาพในงานดานโลจิสติกสดวย  Benchmarking 
 

 การใชผลการคํานวณ  ABC  เปนมาตรฐานในการทํา  Benchmarking      
Benchmarking     (การเปรียบเทียบกับคูแขงที่มีมาตรฐาน)   คือ  

“ เปนกิจกรรมตอเนื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตองการปรับปรุงองคกร   โดยเรียนรูวิธีการปฏิบัติจริง  (Practice)    
จากองคกรที่ดําเนินการในวิธีการหรือกระบวนการที่ดีที่สุดในโลก    โดยไมจํากัดเฉพาะในวงการธุรกิจเดียวกัน   
และนํามาใชในรูปแบบที่เหมาะสมกับองคกรของตน   เพื่อเช่ือมโยงกับการปรับปรุงครั้งใหญ    (from : Japan Quality Award 
Assessment Criteria for Performance Excellence)”   

การปรับปรุงกิจกรรมในสถานปฏิบัติงานฯ โดยใชวิธี  Benchmarking   ก็เปนวิธีที่ใหประสิทธิผลดี   และการคํานวณ  
ABC  ก็ใหดัชนีบริหารที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินการ Benchmarking 

ดัชนีบริหารที่ใชในการทํา  Benchmarking  ตัวแรกคือ  “ตนทุนตอหนวยกิจกรรม” นั้นเอง 
การเปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมตอหนวยระหวางสถานปฏิบัติงานฯ  หลาย ๆ แหงที่มีการปฏิบัติงานคลายคลึงกัน  

และพิจารณาดูวา  “ทําไมสถานปฏิบัติงานฯ แหงนี้จึงมีตนทุนต่ําที่สุด”    จะทําใหคนพบวิธีการลดตนทุนตาง ๆ ไดอยางแนนอน 
สวนในกรณีที่ตองการทํา Benchmarking  เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัต ิงาน  

โดยตัดปจจัยดานความแตกตางของปจจัยนําเขาของสถานปฏิบัติงานฯ แตละแหงออกแลว    การใช   
“เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอ 1  ครั้งการปฏิบัติงาน”   จะเปนดัชนีที่เหมาะสมที่สุด     
เพราะการเรงความเร็วในการปฏิบัติงานใหเร็วขึ้นแมเพียง 1 วินาที   
พรอมกับการกําหนดวิธีการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน   ก็จะสามารถเพิ่มความเร็วในการปฏิบัติงานโดยรวมได 

แตถึงแม  Benchmarking   จะเปนวิธีการที่สามารถนําผลลัพธที่ไดจากการคํานวณ  ABC  ไปประยุกตใชไดอยางงาย ๆ 
และมีประสิทธิผลก็ตาม     แตในความเปนจริงแลวคอนข างเปนไปไดยากในทางปฏิบัติจริง 

เหตุผลก็คือ  เนื่องจากไมมีขอมูล  ABC  ดานโลจิสติกสที่ไดจากการคํานวณโดยกฎการคํานวณที่เปนสากล    
และอยูในเง่ือนไขที่สามารถนํามาเปรียบเทียบกันไดอยางสมบูรณ     ที่ผาน ๆ มาการทํา Benchmarking  
จะมีก็เพียงแตบริษัทใหญ ๆ ใช วิธีการเปรียบเทียบสถานปฏิบัติงานฯ หลายแหงของบริษัทเทานั้น   
นอกนั้นแทบจะไมมีตัวอยางอื่นเลย 

 
 ขอแนะนําการจัดทํา   “กลุมวิจัยการทํา Benchmarking  โดยผลจากการคํานวณ  ABC ดานโลจิสติกส”   

และ จากการที่สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและยอม  (The Small and Medium Enterprise Agency)  
ไดเสนอซอฟทแวรสําหรับการคํานวณ ABC ดานโลจิสติกส     ทําใหเกิดความพรอมในดานเงื่อนไขในการทํา  Benchmarking  
โดยใชผลการคํานวณตนทุนแบบ  ABC    ดังนั้น  ถามีการรวบรวมบริษัทตาง ๆ ได    
และดําเนินการคํานวณโดยใชซอฟทแวรนี้รวมกัน  จะทําใหสามารถเก็บรวมรวม  “ขอมูลการคํานวณที่มีมาตรฐาน” ได 

ในกรณีนี้สิ่งที่ควรระวังคือ  ในการทํา  Benchmarking   ตองมีการนิยามความหมายของคําวา “กิจกรรม”  
อยางละเอียดครบถวน      เชน   “กิจกรรมการหยิบเปนช้ิน”   มีขอบเขตการปฏิบัติงานจากจุดใดถึงจุดใด    
จะรวมการปฏิบัติงานตอเนื่องจนถึงการตรวจเช็คดวยหรือไม    หรือจะรวมการเดินไปหยิบใบรายการหยิบดวยหรือไม  เปนตน      
ตองมีการนิยามประกอบไวอยางละเอียด  ไมเชนนั้นจะไมสามารถนําขอมูลมาเปรียบเทียบอยางสมบูรณได 
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ดังนั้นโดยสวนตัวผูเขียนจึงอยากจะขอเสนอหัวขอการศึกษาวิจัย   “การทํา Benchmarking 
โดยใชผลลัพธจากการคํานวณ ABC  ดานโลจิสติกส   โดยใชซอฟทแวร”    ใหกับกลุมวิจัยของสมาคม  นิคมผูคาสง   
นิคมอุตสาหกรรม หรือกลุมศึกษาดานโลจิสติกสประเภทตาง ๆ ฯลฯ    ซึ่งจะสามารถศึกษาวิจัยไดในแงมุมตาง ๆ  มากมาย   เชน  
การคํานวณตนทุน  และเปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมตอหนวย    การวิเคราะหสวนตางของเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตอ 1 
ครั้งการปฏิบัติงาน    การเปรียบเทียบตนทุนการสงคืนสินคา  ฯลฯ    คาดวานาจะไดผลวิจัยที่นาสนใจอยางแนนอน 

 
 ตัวอยางผลการคํานวณที่ใชในการทํา  Benchmarking        

ช่ือกิจกรรม A-Center B-Center C-Center 

การบรรจุกลองกระดาษฯ 198.2 เยน/กลอง 228.7 เยน/กลอง 287.1 เยน/กลอง 

การหยิบเปนกลอง 27.44 เยน/กลอง 8.44 เยน/กลอง 12.44 เยน/กลอง 

การหยิบเปนช้ิน 3.85 เยน/ช้ิน 1.19 เยน/ช้ิน 6.25 เยน/ช้ิน 

การติดปายราคา 10.2 เยน/แผน 17.3 เยน/แผน 8.8 เยน/แผน 
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6 การระบุถึงความรับผดิชอบในการบริหารจัดการตนทุนดานโลจิสตกิสอยางชดัเจน 
 

 สามารถแบงขอบเขตความรับผิดชอบได   เพราะเปนการคํานวณตนทุนแบบ  ABC       
ในประโยชน 3  ประการที่การคํานวณตนทุนแบบ ABC  สามารถทําไดในการบริหารจัดการดานโลจิสติกสนั้น   

ที่ไดกลาวไปแลวเปนประการแรก  นั่นคือ  “สามารถใชปรับปรุงกิจกรรมดานโลจิสติกสใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด”    
หวังวาทุกทานคงเขาใจแลววา  การคํานวณตนทุนแบบ  ABC  ทําใหเกิดความเปนไปไดในการบริหารจัดการภายใตขอมูลตัวเลข    
และยังสงผลใหการบริหารจัดการดานโลจิสติกส    
เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในดานมาตรการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ตอไปจะขอกลาวถึงประโยชนประการที่สอง  คือ  
“สามารถแบงขอบเขตความรับผิดชอบในการบริหารจัดการตนทุนโลจิสติกสไดอยางชัดเจน” 

ดังที่ไดกลาวมาแลวในบทตน ๆ วา   การคํานวณ ABC   
เปนวิธีการคํานวณตนทุนดานโลจิสติกสเพียงวิธีเดียวที่สามารถใชใน  “การบริหารจัดการดานโลจิสติกส”    
เพราะเหตุใดจึงสามารถใชในการบริหารจัดการไดนั้น  เหตุผลก็คือ  “มีเพียงการคํานวณ  ABC 
ดานโลจิสติกสเทานั้นที่มีการจําแนกขอมูลใหสอดคลองกับความเปนไปไดในการบริหารตนทุน” 

 
 สูตรการคํานวณที่สามารถระบุความรับผิดชอบในการบริหารจัดการตนทุน      

การคํานวณ ABC  ในตนทุนดานโลจิสติกส  จะมีโครงสรางคือ  “ตนทุนกิจกรรมตอหนวย”  X  “ปริมาณการปฏิบัติงาน      
ซึ่ง  “ตนทุนตอหนวย”   นี้เปนตัวเลขที่เช่ือมโยงโดยตรงกับการบริหารจัดการดานโลจิสติกส      
และมาตรการการลดเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม    การลดปริมาณการใชวัตถุดิบเพื่อลดการสั่งเขาวัตถุดิบใหม   
การพยายามใชปจจัยนําเขาที่มีราคาตอหนวยถูก ..... ฯลฯ   
เปนมาตรการที่สามารถลดตนทุนกิจกรรมตอหนวยไดอยางมีประสิทธิภาพ   

แลว  “ปริมาณการปฏิบัติงาน” เปนอยางไรบาง     
ปริมาณการปฏิบัติงานเปนสิ่งที่ถูกกําหนดโดยสวนที่ไมเกี่ยวของกับการบริหารจัดการดานโลจิสติกส     
ไมวาจะเปนปริมาณการหยิบ  การตรวจเช็ค  หรือการบรรจุหีบหอลวนเปนสิ่งที่ถูกกําหนดโดย  “คําสั่งซื้อของลูกคา”     
และสําหรับการสงคืน   การแปรรูปเพื่อการกระจายสินคา ฯลฯ  
ก็เปนสิ่งที่ถูกกําหนดโดยขอตกลงทางการคาระหวางลูกคากับฝายขาย     สวนปริมาณที่เกี่ยวของกับการนําเขา    การเก็บรักษา 
ฯลฯ   ก็เชนกัน   ถาเปนสถานปฏิบัติงานฯ  ที่รับสินคาเขาจากโรงงาน  ก็จะถูกกําหนดโดยทางโรงงาน   
และถาเปนสถานปฏิบัติงานฯ ที่รับสนิคาเขาจากการสั่งซื้อภายนอก  ก็จะถูกกําหนดโดยฝายจัดซื้อ  เปนตน 

สําหรับผูควบคุมดูแลในกิจกรรมดานโลจิสติกส  จะไมสามารถควบคุมปริมาณงานที่ตองปฏิบัติไดเลย 
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 การแบงขอบเขตความรับผิดชอบในตนทุนดานโลจิสติกส        
  
 
 
 
 
 
 
 ขจัด/ลดปริมาณกิจกรรมที่สูญเปลาเพิม่ประสิทธิภาพ 

ความรับผิดชอบของฝายงานคลงั
สินคา/จดัซื้อ  ฝายขาย 

ความรับผิดชอบของฝายงานดานโ
ลจิสติกส 

ปริมาณ        =                 X                                                    ต นทุนตอหนวยตนทุน 

 
 ระบุชัดเจนถึงความรับผิดชอบของแหลงกําเนิดงานโลจิสติกส       

ฝายที่สามารถควบคุมปริมาณงานที่ตองปฏิบัติไดคือ  ฝายงานที่จายงานนั้นมาที่สถานปฏิบัติงานฯ    
ซึ่งในการบริหารจัดการดานโลจิสติกสจะเรียกวาเปน  “แหลงกําเนิดงานโลจิสติกส”     ซึ่งแหลงกําเนิดงานโลจิสติกสนี้  ไดแก  
ฝายงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการสงมอบสินคานั่นคือ  ฝายขาย      
ฝายงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการนําเขาสินคาและการเก็บรักษานั่นคือ  ฝายผลิต  หรือฝายจัดซื้อ 

ฝายงานที่สามารถควบคุมปริมาณงานที่ตองปฏิบัติได   คือ  แหลงกําเนิดงานโลจิสติกสเหลานี้    สวน 
“ฝายงานดานโลจิสติส”  ซึ่งมีหนาที่บริหารจัดการกิจกรรมดานโลจิสติกส  จะมีขอบเขตที่สามารถควบคุมจัดการไดก็เฉพาะ  
“ตนทุนต อหนวย”  เทานั้น 

ดังนั้น   ตนทุนดานโลจิสติกสฝายใดจะเปนผูควบคุมจัดการอยางไรนั้น   จะมีความชัดเจนตามโครงสราง  
โดยแบงแยกไปตามความเปนไปไดในการควบคุมจัดการตนทุนดานโลจิสติกส     กลาวคือ  การควบคุมตนทุนตอหนวยนั้น  
เปนความรับผิดชอบของฝายงานดานโลจิสติกส    
สวนการควบคุมจัดการปริมาณงานที่ตองปฏิบัตินั้นเปนความรับผิดชอบของฝายที่เปนแหลงกําเนิดงานดานโลจิสติกส 

 
 ความรับผิดชอบของฝายงานดานโลจิสติกสคือ  “การลดตนทุนตอหนวย”      

การแบงขอบเขตความรับผิดชอบในการควบคุมจัดการตนทุนดานโลจิสติกส    อาจจะกลาวไดอีกนัยหนึ่งคือ  
การแบงขอบเขตความรับผิดชอบวา  “ฝายงานใด   จะลดตนทุนโลจิสติกสนั้นไดอยางไร”      
สวนปริมาณงานที่ตองปฏิบัติก็เปนหนาที่ของฝายงานที่เปนแหลงกําเนิดงานดานโลจิสติกสไป     นั่นคือ   ฝายขาย 
มีหนาที่คือขายโดยวิธีที่ไมทําใหตนทุนการสงมอบสินคาสูงขึ้น   ฝายผลิตและฝายจัดซื้อ  
มีหนาที่คือจัดซื้อ/ผลิตดวยวิธีที่สามารถลดตนทุนการนําเขาสินคา  หรือการจัดเก็บรักษา  เปนตน 

ในแงของมาตรการการลดตนทุนดานโลจิสติกส    ขอบเขตความรับผิดชอบของฝายงานดานโลจิสติกสจะอยูที่  
“การลดตนทุนตอหนวย”      กลาวคือ   มีความรับผิดชอบโดยตรงตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานโลจิสติกส    ดังนั้น 
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การปรับปรุงการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพอยางสมบูรณที่กลาวมาขางตนนั้น จัดอยูในขอบเขตที่ 
“ฝายงานดานโลจิสติกส” สามารถควบคุมจัดการได 

 
 การคํานวณแบบ ABC  สามารถชี้ใหฝายงานที่เปนแหลงกําเนิดงานดานโลจิสติกสเหน็ถึงปญหา    

“ปริมาณงานที่ตองปฏิบัติ”   ฝายงานดานโลจิสติกสไมสามารถควบคุมไดเลย    
แตสิ่งที่ฝายงานดานโลจิสติกสสามารถดําเนินการได คือ การช้ีใหฝายงานที่เปนแหลงกําเนิดงานดานโลจิสติกสนั้น ๆ 
เห็นถึงความรับผิดชอบตอตนทุนโลจิสติกสที่เกิดขึ้นได     และการคํานวณตนทุนแบบ ABC จะเปนประโยชนในจุดนี้ 

การคํานวณตนทุนแบบ ABC   สามารถชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา   “วิธีการขายแตกตางกัน 
จะกอใหเกิดตนทุนที่แตกตางกันไปอยางไร”           วิธ ีการขายที่แตกตาง หรือเงื่อนไขการคาของลูกคาที่แตกตางกัน   
ในการคํานวณตนทุนแบบ  ABC  จะแสดงออกในรูปของความแตกตางของ  “ปริมาณงานที่ตองปฏิบัติ”  นั่นเอง 

หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง  เชน   ถาคําสั่งซื้อเปนลอตเล็ก ๆ   ปริมาณงานของกิจกรรม  “การหยิบเปนกลอง”  
“การตรวจเช็คสินคาเปนกลอง”  จะลดลง     และไปเพิ่มปริมาณงานในกิจกรรม  “การหยิบเปนช้ิน”    “การตรวจเช็คเปนช้ิน”       
และเนื่องจากจํานวนกลองสําหรับการสงมอบสินคาจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น  ปริมาณการปฏิบัติงานในกิจกรรม  
“การบรรจุกลองกระดาษฯ”   “การคัดแยกสินคา”  ก็จะเพิ่มขึ้นดวย        และสําหรับลูกคาที่ตองมีการ  “บรรจุแยกชิ้น”   
ก็จะเกิดปริมาณงานในกิจกรรม  “บรรจุแยกชิ้น”       สําหรับลูกคาที่มีกรณีการสงคืนสินคามาก   
ก็จะกอใหเกิดปริมาณการปฏิบัติงานในกิจกรรม  “การจัดการสินคาสงคืน”   เพิ่มขึ้นเชนกัน 

จากการเก็บขอมูลปริมาณการปฏิบัติงานจําแนกตามรายลูกคาเชนนี้    
เมื่อนําไปคูณกับตนทุนกิจกรรมตอหนวยในแตละกิจกรรม     จะเปนการคํานวณตนทุนที่เกิดขึ้นจริงในลูกคาแตละราย   
ที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางของเงื่อนไขการคาในลูกคาแตละราย       และขอมูลตนทุนจําแนกตามรายลูกคานี้   
เปนสิ่งที่สามารถนําไปแสดงตอฝายงานที่เปนแหลงกําเนิดงานโลจิสติกสนั้น  
เพื่อเรียกรองความรับผิดชอบไดโดยไมมีขอโตแยงใดใด 

ขอมูลตนทุนดานโลจิสติกสจําแนกตามรายลูกคานี้   เมื่อนําไปเสนอตอฝายงานที่เปนแหลงกําเนิดงานโลจิสติกสนั้น ๆ 
แลว    สามารถดําเนินการตอไปไดอยางไรอีกนั้น    ในบทตอไปจะใชตัวอยางการคํานวณประกอบการอธิบาย 
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7 การบริหารจัดการงานบรกิารดานโลจสิติกส  โดยใชขอมูลตนทุนโลจิสตกิสจําแนกตามรายลูกคา 
 

 การคํานวณตนทุนจําแนกตามรายลูกคา  ดวยวิธี  ABC        
ในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสงมอบสินคาใหกับลูกคา     

การเก็บขอมูลปริมาณการปฏิบัติงานแยกตามลูกคาแตละราย   
จะชวยใหเราสามารถคํานวณตนทุนดานโลจิสติกสที่เกิดขึ้นในแตละรายลูกคาได   
ซึ่งขอมูลนี้จะสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางของการบริการดานโลจิสติกสของแตละรายล ูกคา     
โดยสูตรการคํานวณเปนดังตอไปนี้ 

 
ตนทุนจําแนกตามรายลูกคา  =   ตนทุนตอหนวย  X  ปริมาณการปฏิบัติงานของลูกคาแตละราย 
 
จะใชสูตรคํานวณนี้ในแตละกิจกรรม   ผลรวมจะเปนตนทุนของลูกคารายนั้น    และถาไดขอมูลปริมาณการปฏิบัติงาน  

1 เดือน   ก็จะคํานวณตนทุนตอเดือนได 
 

 การรับทราบความแตกตางในงานบริการดานโลจิสติกสของลูกคา  ดวยขอมูลปริมาณการปฏิบัติงาน   
ตารางดานลางนี้  เปนตัวอยางการคํานวณตนทุนดานโลจิสติกสจําแนกตามรายลูกคา  3  บริษัท (บริษัท a , b , c)     

แตกิจกรรมแสดงในตารางนี้เปนเพียงสวนหนึ่งที่ใชในการคํานวณเทานั้น   ดังนั้นจะแตกตางจากตัวอยางการคํานวณใน  Part 4       
และมีการปรับบางจุดเพื่อใหเห็นชัดถึงความแตกตางในงานบริการดานโลจิสติกส  เชน  ความถี่ในการสั่งซื้อสินคา ฯลฯ      
และวิธีการประยุกตการกําหนดกิจกรรมเชนนี้  จะอธิบายอีกครั้งในบทที่ 9    

ในที่นี้กรุณาดูปริมาณการปฏิบัติงานของลูกคาทั้ง  3  บริษัท  
เมื่อดูเปรียบเทียบปริมาณการปฏิบัติงานของลูกคาแตละรายลูกคาแลว   
จะเขาใจไดในทันทีถึงความแตกตางของเงื่อนไขทางการคา   และวิธีการสั่งซื้อ  ฯลฯ   ที่ตกลงกันไวกับทั้ง  3 บริษัท    

บริษัท a  มีการสงมอบสินคาในลักษณะเปน  “ช้ิน” มาก   จึงมีปริมาณการปฏิบัติงานในกิจกรรม  “เตรียมหยิบ”  หรือ  
“การเคลื่อนยายเพื่อการหยิบ”  มากที่สุด     และกิจกรรม “การแนบใบรายการบรรจุหีบหอ”  ก็ทําเฉพาะลูกคารายนี้เทานั้น    
อีกทั้ง “การสงคืนสินคา”  ก็ม ีมากที่สุด    นับเปนลักษณะของ   “ลูกคาที่ตองใหบริการดานโลจิสติกสที่กอใหเกิดภาระ”  
อยางแทจริง 

ลูกคาบริษัท  b  ไมมีการสงมอบสินคาเปนช้ิน    แตมีกิจกรรม  “การสงมอบสินคาเปนกลอง”  
และการสงมอบสินคาใน  “รูปแบบปริมาณมาก”    การหยิบและการบรรจุห ีบหอใน  “รูปแบบปริมาณมาก”    
จะเปนกิจกรรมที่มีตนทุนตอหนวยคอนขางสูง    ดังนั้น  ถึงแมจะมีปริมาณการปฏิบัติงานที่นอยก็ตาม    
ตนทุนดานโลจิสติกสที่เกิดจากลูกคาบริษัท  b  ก็ยังคอนขางสูง 

ลูกคาบริษัท  c   สวนมากเปนการสงมอบสินคาเปนกลอง    ไมม ีการสงคืนสินคา   
จึงเปนลูกคาที่กอใหเกิดภาระในการบริการดานโลจิสติกสนอยที่สุดในบรรดาลูกคาทั้ง 3  บริษัท 
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 ตัวอยางการคํานวณตนทุนดานโลจิสติกสโดยจําแนกขอมูลตามรายลูกคา      
 

ลูกคา a ลูกคา b ลูกคา c รายการ 
 

ชื่อกิจกรรม 
ตนทุนตอหนวย 

ปริมาณงาน ตนทุน ปริมาณงาน ตนทุน ปริมาณงาน ตนทุน 

การหยิบเปนชิ้น 6.00 เยน/ช้ิน 8,215 49,290   1,180 7,080 
การหยิบเปนกลอง 12.00 เยน/กลอง 1,100 13,200 1.280 15,360 5,020 60,240 
การหยิบในรูปแบบปริมาณมาก 114.0 เยน/ช้ิน   2,818 321,252   
การเตรียมการหยิบ 12.0 เยน/บรรทัด 7,800 93,600 2,750 33,000 1,800 21,600 
การเคลื่อนยายเพือ่การหยิบ 51.0 เยน/บรรทัด 7,800 397,800 2,750 140,250 1,800 91,800 
การบรรจุแยกชิ้น 12.0 เยน/ช้ิน 8,215 98,580   1,180 14,160 
การแนบใบรายการบรรจุสินคา 25.0 เยน/ช้ิน 8,215 205,375     
การบรรจุสินคาเปนกลอง 38.0 เยน/กลอง 1,100 41,800 1,280 48,640 5,020 190,760 
การบรรจุหีบหอปริมาณมาก 180.0 เยน/ช้ิน   2,818 507,240   
การรับเขาสินคาสงคืน 253.0 เยน/ช้ิน 1,890 478,170 420 106,260   
การนําสินคาสงคืนกลับขึ้นชั้นวาง 29.0 เยน/ช้ิน 150 4,350 420 12,180   
 

       

ตนทุนรวม ( )   1,735,432  1,385,728  585,640 
กําไรขั้นตนตอเดือน ( )   1,500,000  1,400,000  800,000 
กําไรขั้นตน-ตนทุน ( - )   -235,432  14,272  214,360 
อัตรากําไรขั้นตน (( - ) / )   -15.7%  1.0%  26.8% 

  ขาดทุน  กําไร  กําไร 
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 การทราบถึงผลกําไรที่ไดจําแนกตามรายลูกคา        
 ตนทุนรวมตอเดือนของลูกคาทั้ง 3 บริษัท   ไดคํานวณแยกตามแตละกิจกรรม  และแสดงไวในชอง  “ตนทุนรวม”      
ซึ่งมีตนทุนรวมมากตามลําดับนี้  คือ  บริษัท   a , b  และ  c   

นํา  “ตนทุนรวม”   มาเปรียบเทียบก ับ  “มูลคากําไรขั้นตน”  ของแตละบริษัท     การเปรียบเทียบกับ “กําไรขั้นตน”   
จะทําใหเราไดมาตรฐานในการพิจารณาที่ชัดเจนวา   มาตรฐานการใหบริการดานโลจิสติกสในปจจุบัน  
เปนจุดที่เหมาะสมดีแลวหรือไม     

ตัวอยางการคํานวณนี้    ตนทุนของบริษัท  a  สูงกวากำไรขั้นตน   นั่นคือ   
เมื่อเทียบกับตนทุนที่เกิดจากการใหบริการดานโลจิสติกส     ทําใหการทําธุรกิจกับบริษัท  a   เกิดการขาดทุน    
มูลคากําไรขั้นตนจากบริษัท a  สูงกวาบริษัทอื่น    เราอาจคิดวาเปน  “ลูกคารายใหญ”  ที่สุดในบรรดา  3 บริษัท   
จึงไดเสนอบริการอยางเต็มที่มาโดยตลอด    ซึ่งผลลัพธก็คือ  
ทําใหเกิดตนทุนดานโลจิสติกสมากเกินไปจนเกิดการขาดทุนทางการคาขึ้น 

ลูกคาบริษัท b   มีผลกําไรบาง   แตเมื่อนํากําไรขั้นตนมาหักลบกับตนทุนดานโลจิสติกสแลว  
กลับไดกําไรนอยกวาบริษัท  c    หมายความวา  บริษัท c  ซึ่งเราเห็นวามีกําไรขั้นตนนอยที่สุดนั้น   
กลับเปนลูกคาที่เราสามารถทํากําไรไดดีที่สุด 

การคํานวณตนทุนแบบ ABC   ชวยใหเราเห็นภาพความจริงเชนวา   ลูกคาที่เราคิดวาเปนลูกคารายใหญที่สุด   
แทจริงแลวกลับเปนการทําธุรกิจที่ขาดทุน    

อยางนอยที่สุด   คงเขาใจแลววา   การพิจารณาการทํากําไรโดยดูจาก  “ตนทุนจําแนกตามรายลูกคา  
ที่คํานวณไดจากการกระจายตามสัดสวนมูลคาการสงมอบ ฯลฯ”   เปนการใชตัวเลขที่ไมถูกตองอยางเห็นไดชัดเจน 

 
 มาตรฐานการพิจารณาการใหบริการดานโลจิสติกส  โดยใชขอมูลการทํากําไรจําแนกตามรายลูกคา    

การใหบริการดานโลจิสติกส   เปนขอจํากัดที่มีผลอยางยิ่งตอการดําเนินมาตรการลดตนทุนดานโลจิสติกส     
แตการบริหารจัดการดานโลจิสติกสที่ผานมา   มักจะไมมีการพิจารณาถึงมาตรการควบคุมการใหบริการดานโลจิสติกส    
ซึ่งสาเหตุหนึ่งคือ  
การไมมีขอมูลเพื่อใชในการพิจารณาความเหมาะสมของการใหบริการดานโลจิสติกสในแตละรายลูกคานั่นเอง  

จากการเก็บขอมูลตนทุนดานโลจิสติกสจําแนกตามรายลูกคา   
ทําใหเกิดชองทางใหมในการพิจารณาความถูกตองเหมาะสมของการใหบริการดานโลจิสติกสได   
โดยใชเปนขอมูลเพื่อพิจารณาดูการทํากําไรของแตละรายลูกคา       
แนนอนการเปลี่ยนแปลงขอตกลงในการใหบริการดานโลจิสติกสไมใชเรื่องงาย    
แตการไดขอมูลตนทุนดานโลจิสติกสของลูกคาแตละราย  ทําใหเกิดมุมมองใหมในการลดตนทุน    
และเห็นความเปนไปไดในการดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จดวยวิธีท ี่แตกตางไปจากอดีต 

ในหัวขอที่  8   จะกลาวถึงกรณีศึกษาของผูคาสงรายหนึ่ง    ซึ่งเริ่มจากการวิเคราะหการทํากําไรจากลูกคาแตละราย  
และใชมาตรการลดตนทุนดานโลจิสติกสในรูปแบบที่แตกตางจากรูปแบบเดิม ๆ ที่ผานมา 
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8 การหลุดพนจากผลประกอบการขาดทนุ  ดวยการคํานวณตนทุนแบบ ABC 
 

 การเพิ่มประสิทธิภาพงานดานโลจิสติกสดวยการบริหารจัดการการใหบริการดานโลจิสติกส    
การบริการดานโลจิสติกส   เปนขอจํากัดที่มีผลอยางมากตอการปรับปรุงใหเกิดประสิทธภาพในงานดานโลจิสติกส    

และเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดตนทุนเพิ่ม     ที่ผานมายังไมมีวิธีการบริหารจัดการการใหบริการดานโลจิสติกส  
ทําใหไมสามารถหยุดยั้งการเพิ่มขึ้นของตนทุนในดานนี้ได     ถาสามารถบริหารจัดการการใหบริการดานโลจิสติกสได   
จะทําใหเกิดแนวคิดการลดตนทุนดานโลจิสติกสในมุมมองใหม ๆ ได 

 
ดังที่ไดกลาวมาแลวในขางตน    การคํานวณตนทุนแบบ  ABC   

สามารถใชในการบริหารจัดการการใหบริการดานโลจิสติกสได     ตัวอยางกรณีศึกษาของผูคาสงซึ่งจะกลาวตอไปนี้    
ไดดําเนินการวิเคราะหการทํากําไรของลูกคาแตละรายโดยใชวิธี ABC     
และใชขอมูลนี้เปนพื้นฐานในการพิจารณาความถูกตองเหมาะสมของการใหบริการดานโลจิสติกส      
ในที่สุดบริษัทนี้ก็สามารถหลุดพนจากผลประกอบการที่ขาดทุนไดดวยมาตรการที่ไดนี้    
นับเปนตัวอยางการปรับปรุงงานดานโลจิสติกสในรูปแบบใหมที่ไมอยูในกรอบการปฏิบัติแบบเดิม ๆ 

 
 การหยุดย้ังการเพิ่มขึ้นของคาใชจายดานโลจิสติกส        

บริษัทผูคาสง A  ประสบปญหาคาใชจายดานโลจิสติกสเพิ่มขึ้นทําใหกําไรของบริษัทลดลงเปนอยางมาก    
และเพื่อเปนการหยุดยั้งปญหานี้   จึงไดนําวิธีการคํานวณตนทุนแบบ  ABC  เขามาใช   
โดยหวังวาจะสามารถควบคุมการใหบริการดานโลจิสติกสไดดวยการดําเนินมาตรการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง   
เพื่อใหบริษัทสามารถหลุดพนจากผลประกอบการขาดทุนเชนในปจจุบันนี้ 

ตารางถัดไปแสดงสวนหนึ่งของผลการคํานวณของบริษัทนี้    
การกําหนดกิจกรรมไดปรับตามความเหมาะสมเพื่อใหสามารถแสดง   “สวนตางตนทุน”  
ตามความแตกตางของการใหบริการดานโลจิสติกสที่ลูกคาตองการ     เชน   มีการแตกยอยกิจกรรมเปน   
“การเคลื่อนยายเพื่อการหยิบ  (ตนทุนการหยิบที่เกิดขึ้นตามความถี่ของคําสั่งซื้อ)”      “การบรรจุหีบหอที่มีใบแนบรายการสินคา    
(การปฏิบัติงานดานการบรรจุหีบหอ   สําหรับลูกคาที่ตองการใหแนบใบรายการบรรจหุีบหอ)”   ฯลฯ   
ซึ่งเทคนิคการกําหนดกิจกรรมเชนนี้จะมีอธิบายไวในบทที่ 9 

เมื่อมีการกําหนดกิจกรรมดังนี้แลว   จึงไดตรวจสอบปรมิาณการปฏิบัติงานของลูกคาแตละราย   
และผลลัพธการเปรียบเทียบระหวาง  “ตนทุนที่เกิดขึ้นในลูกคาแต ละราย”  กับ  “กําไรที่ไดจากลูกคาแตละราย”   ผลปรากฎวา   
เปนที่นาตกใจเปนอยางยิ่งสําหรับบริษัท A      นั่นคือ  ลูกคาที่มียอดขายในอันดับตน ๆ  มีตนทุนดานโลจิสติกส  “สูง”  
แทบทุกราย   ทําใหกําไรขั้นตนหายไปเสียเปนสวนมาก 
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 ผลการคํานวณ            

เดือน ก.ค. 2546 เดือน ม.ิย. 2546 เดือน พ.ค. 2546 กิจกรรม ตนทุนกิจกรรมต
อหนวย ปริมาณงาน ตนทุน (เยน) ปริมาณงาน ตนทุน (เยน) ปริมาณงาน ตนทุน (เยน) 

หยิบเปนชิ้น 6.00 เยน/ชิน้ 178,809 1,072,854 140,662 843,972 101,886 611,316 
หยิบเปนกลอง 12.00 เยน/กลอง 10,884 130,608 8,880 106,560 6,378 76,536 
หยิบปริมาณมาก 14.40 เยน/ช้ิน 1,511 21,758 1,137 16,373 749 10,786 
เคลือ่นยายเพือ่การหยิบ 51.00 เยน/บรรทัด 82,084 4,186,284 67,990 3,467,490 62,887 3,207,237 
เตรียมการหยิบ 12.00 เยน/บรรทัด 82,084 985,008 67,990 815,880 62,887 754,644 
ตรวจสอบเปนชิ้น 4.00 เยน/ช้ิน 180,320 721,280 141,799 567,196 102,635 410,540 
ตรวจสอบเปนกลอง 16.00 เยน/กลอง 10,884 174,144 8,880 142,080 6,378 102,048 
บรรจุแบบจัดรวม 215.00 เยน/กลอง 6,084 1,308,060 3,979 855,485 4,121 886,015 
บรรจุแบบกลอง 38.00 เยน/กลอง 6,112 232,256 4,965 188,670 3,431 130,378 
บรรจุแบบ oricon* 107.00 เยน/oricon 1,404 150,228 596 63,772 469 50,183 
บรรจุแบบแนบในรายการ 6.00 เยน/แผน 8,164 48,984 4,357 26,142 5,529 33,174 
ติดปายราคา 6.00 เยน/ช้ิน 252,136 1,512,816 213,307 1,279,842 144,819 868,914 
สงคืน ตรวจสอบ 90.00 เยน/ช้ิน 18,437 1,659,330 3,485 313,650 9,903 891,270 
สงคืน รับเขา 163.00 เยน/บรรทัด 5,233 852,979 941 153,383 2,993 487,859 
สงคืน นํากลับขึน้ชั้น 29.00 เยน/ชิน้ 18,473 535,717 3,485 101,065 9,903 287,187 
 
 
 
รวมตนทุนโลจิสติกส  16,627,265 13,437,675 11,808,647 

 
oricon*  =  Oritatami Container  (Collapsible Container)  ภาชนะบรรจุแบบพับ/ประกอบได 
 

 บริหารจัดการโดยแบงลูกคาเปน  4 ประเภท         
ภายใตขอมูลของผลลัพธการคํานวณตนทุนดานโลจิสติกสจําแนกตามรายลูกคา   บริษัท A  ไดกําหนดดัชนีขึ้น  2   

ตัวดวยกัน     ตัวแรกคือ  “อัตราสวนโลจิสติกส”     ซึ่งเปนตัวที่ไดจาก  “ตนทุนโลจิสติกสจําแนกตามรายลูกคา”  หารดวย  
“มูลคากําไรขั้นตนของลูกคาแตละราย”       และถา  “อัตราสวนโลจิสติกส”  เปน  100%   นั่นก็หมายความวา  
เกิดตนทุนดานโลจิสติกสเทากับมูลคากําไรขั้นตนพอดี   ดังนั้นการทําธุรกิจกับลูกคารายนั้นจัดวาอยูในสภาวะขาดทุนคอนขางสูง      
จากผลการคํานวณตาง ๆ  จะพอสรปุไดวา    ที่อัตราสวนโลจิสติกสประมาณ  40%   
จะเปนจุดคุมทุนโดยรวมซึ่งคาบเกี่ยวกันไมแนวาจะมีกําไรหรือไม     และอัตราสวนโลจิสติกสไมเกิน   40%  
จัดวาเปนลูกคาที่มีกําไร   สวนถาเกินจากจุดนี้ขึ้นไปจะเปนลูกคาที่ขาดทุน 

ดัชนีอีกตัวหนึ่งคือ   “คาใชจายดานโลจิสติกสตอ 1 ชิ้น”    ในการคํานวณตนทุนแบบ ABC    บริษัท A  
ไดเก็บขอมูลของปริมาณการสงมอบสินคาของลูกคาแตละรายในรูปของ  “จํานวนชิ้น”  ทั้งสิ้น    ดัชนี 
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“คาใชจายดานโลจิสติกสตอ 1 ช้ิน”   ไดจากการนํา  “คาใชจายดานโลจิสติกสของลูกคาแตละราย”  มาหารดวย  
“ปริมาณการสงมอบสินคาเปนช้ินของลูกคาแตละราย”     ไดผลลัพธในรูปของ  “135 เยน/ช้ิน”  เปนตน     
การประเมินตัวเลขที่ไดนี้ใชวิธีการงาย ๆ   นั่นคือ   ถาตัวเลขสูงกวา  “คาเฉลี่ย”   จัดวา  “มีคาใชจายดานโลจิสติกสสงู”     
สวนลูกคาที่คํานวณไดตัวเลขต่ํากวาคาเฉลี่ยจัดวามีคาใชจายดานนี้  “ตํ่า”    

และเมื่อใชขอมูลของดัชนีทั้ง  2  ตัวนี้มาจัดทํากราฟแนวตั้งแนวนอนเพื่อดูความสัมพันธแลว  
จะแบงกลุมลูกคาออกเปน 4 กลุม   และสรุปประเภทลูกคาได 4 ประเภท  โดยดูจากภาพตอไปนี้  
เริ่มจากซายลางวนตามเข็มนาฬิกา  ดังนี้ 

ประเภทที่    คาใชจายดานโลจิสต ิกสตํ่า  และมีกําไร 
ประเภทที่   คาใชจายดานโลจิสติกสตํ่า  แตขาดทุน 
ประเภทที่   คาใชจายดานโลจิสติกสสูง  และขาดทุน 
ประเภทที่   คาใชจายดานโลจิสติกสสูง  แตมีกําไร 
แตละจุดแทนลูกคา 1 ราย  และแสดงตําแหนงลูกคาโดยระบุเปนช่ือเฉพาะของลูกคา 
 
 
 

คาใชจายดานโลจิสติกสตอ  1 ชิ้น 

สํานักงานสาขา  Hiroshima 

ตนทุนเฉ

จุดคุมทุน 

ประเภทที ่ 1 

ประเภทที ่ 3 ประเภทที ่ 4 

ประเภทที ่ 2 

 ตวัอยางการประยุกตใชในการวิเคราะหการทํากําไรของลูกคา      

อัตราสวนโลจิสติกส (%) 
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 การพิจารณาหามาตรการตอบรับสําหรับลูกคาแตละประเภท       

ลูกคาประเภทที่    “คาใชจายดานโลจิสติกสตํ่า  และมีกําไร”   เปนลูกคาในอุดมคติ    ประเด็นสําคัญ ณ จุดนี้คือ  
พยายามรักษาขอตกลงทางการคา ณ ปจจุบันไว 

ลูกคาประเภทที่    “คาใชจายดานโลจิสติกสตํ่า  แตขาดทุน”   ในกรณีเชนนี้ปญหาจะไมไดอยูที่ฝายงานโลจิสติกส      
การที่ประสบภาวะขาดทุนก็เนื่องมาจากกําไรขั้นตนต่ําเกินไป   ซึ่งเปนปญหาที่วิธีการขาย  ประเด็นที่ตองนํามาพิจารณาคือ  
การเพิ่มกําไรขั้นตน     การปรับเปลี่ยนโครงสรางสินคา   การตอรองราคาใหม ฯลฯ 

ลูกคาประเภทที่    “คาใชจายดานโลจิสติกสสูง  และขาดทุน”   
เปนประเภทที่คาใชจายดานโลจิสติกสกัดกินกําไรขั้นตนไปเสีย   เปนสาเหตุทําใหเกิดขาดทุน    ซึ่งสวนมากลูกคารายสําคัญ ๆ   
เชน  ประเภทรานดิสเคานสโตร  จะเขาขายประเภทนี้    และนี่เปนสาเหตุหลักที่ทําใหบริษัท A  ขาดทุนนั่นเอง    ลูกคาเหลานี้  
เขาขายที่วายิ่งขายใหยิ่งขาดทุน      จึงตองหามาตรการเรงดวนทั้งในเรื่อง  “การลดตนทุนดานโลจิสติกส”  และ  
“การเพิ่มกําไรขั้นตน”    

ลูกคาประเภทที่    “คาใชจายดานโลจิสติกสสูง  แตม ีกําไร”     
ก็เปนลูกคาประเภทที่ตองหามาตรการแกไขลดตนทุนโลจิสติกสเชนกัน   แตก็ไมรุนแรงและเรงดวนเทาลูกคาประเภทที่  

สรปุแลวประเด็นสําคัญ  (Theme)  และเรงดวนของงานดานโลจิสติสสําหรับบริษัทนี้   
คือการดําเนินการตอรองกับแตละบริษัทในเรื่องการลดมาตรฐานการใหบริการดานโลจิสติกสจากในปจจุบันลง   
เพื่อลดตนทุนโลจิสติกสของลูกคาประเภทที่       กลาวคือ  ขอตอรองกับลูกคาแตละบริษัทในเงื่อนไขตาง ๆ เชน   
“ขอลดความถี่ของการสั่งซื้อ”    “ขอเพิ่มราคาในกรณีที่ใหติดปายราคา”    “ขอยกเลิกการสงคืนสินคา”   ฯลฯ   

 
 การปรับปรุงการใหบริการดานโลจิสติกสดวย    Top Sales        

คงไมตองกลาวซ้ําแลววา   “ประเด็นสําคัญและเรงดวนของงานดานโลจิสติส”  ที่กลาวไวในหัวขอดานบนนั้น  
ไมใชปญหาของฝายงานดานโลจิสติกส    แตประเด็นสําคัญที่ยกขึ้นมากลาวนี้  ไมวาจะเปน  “ปญหาเกี่ยวกับวิธีการขาย”    
“ปญหาดานงานโลจิสติกส”   ลวนเปนประเด็นที่ทางฝายขายตองพิจารณาแกไข      การขอตอรองเพ่ือ  
“ขอลดความถี่ของการสั่งซื้อ”  ฯลฯ   ฝายงานดานโลจิสติกสไมสามารถดําเนินการได  
และเปนการตอรองที่ไมคาดคิดมากอนสําหรับฝายขาย       เพราะที่ผานมาสําหรับฝายขายแลว  
การตอบรับตามขอเรียกรองของลูกคาเปนเรื่องปกติที่พึงกระทํา    ยิ่งไปกวานั้นเพื่อเปนการรักษายอดขาย   
จึงตองพยายามเพิ่มการบริการดานโลจิสติกสใหเหนือกวาคูแขงอื่น ๆ   

การคํานวณตนทุนแบบ  ABC  ของบริษัท A    เป ็นโครงการที่ดําเนินการภายใตการดูแลของประธานบริษัท   
การขอตอรองเรื่องการใหบริการดานโลจิสติกสกับลูกคาทุกรายทางประธานบริษัทก็เขารวมดวย   
แนนอนการตอตานที่รุนแรงจากลูกคาก็มี   มีลูกคาบางรายไมพอใจและยกเลิกการทําธุรกิจกับบริษัท  โดยกลาววา  
“ผูคาส งไมไดมีบริษัทคุณเพียงบริษัทเดียว”     แตประธานบริษัทตัดสินใจเด็ดขาดวา   “สําหรับลูกคาที่ยิ่งขายแลวยิ่งขาดทุนแลว    
เลิกทําธุรกิจดวยยังดีกวาฝนทําตอไป”     เปนเพราะไดขอมูลสภาพการทํากําไรที่ถูกตองของลูกคาแตละราย  
ชวยใหสามารถตัดสินใจไดอยางชัดเจนเชนนี้ 
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 การเสนอมาตรฐานการประเมินใหม  ใหแกฝายงานที่เปนแหลงกําเนิดงานดานโลจิสติกส     
พรอม ๆ กับการดําเนินการตอรองกับลูกคาประเภทที่       

ทางบริษัทไดกําหนดมาตรฐานการประเมินใหมแทนการใช  “ยอดขาย”  ในการประเมินใหแกฝายขาย      
เพื่อไมใหเพิ่มลูกคาที่ทําใหขาดทุนเชนนี้ขึ้นมาอีก   นั่นคือกําหนดใหหา  “กําไร  (Marginal Profit)  ของลูกคาแตละราย”   
โดยใชขอมูลตนทุนจําแนกตามรายลูกคา   และนํา  “กําไรขั้นตน”  ลบดวย  “ตนทุนโลจิสติกส”     สวนการขายแบบ  
“ใหสัญญากับลูกคาในการใหบริการดานโลจิสติกสใหเหนือกวาคูแขง  เพื่อทํายอดขาย”  
นั้นจะเปนวิธีขายที่ไมไดรับการประเมินที่ดีเชนที่ผานมาอีก      สําหรับการประเมินผลงานของรานสาขาก็เชนกัน   
เนื่องจากแบงภาระคาใชจายตามตนทุนโลจิสติกสตามลูกคาแตละราย   
ดังนั้นรานสาขาที่มีลูกคาที่มีตนทุนโลจิสติกสสูงก็จะยกระดับผลงานของตนไดยากขึ้น 

จากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการประเมินเชนนี้   
เทากับเปนการกําหนดหนาที่ใหทางฝายขายตองพยายามเพื่อใหได  “ลูกคาช้ันดี”  เชนลูกคาประเภทที่   
ตามกราฟดานบนในการติดตอคาขายทุกราย      และจะทําใหตําแหนงของลูกคาในกราฟ   คอย ๆ 
รวมกันเขามาในกรอบประเภทที่        ซึ่งมาตรการนี้สงผลโดยตรงทําใหผลกําไรของบริษัท A  ดีขึ้น   
และการฟนฟูการบริหารงานสําเร็จเปนจริงขึ้นมาได 

 
 อํานาจของการทราบขอมูลเปนตัวเลข          

มาตรการของบริษัท A   เมื่อพิจารณาดูในหลายแงมุม  
จะพบวาเปนสิ่งที่ลบขอจํากัดของการปรับปรุงงานดานโลจิสติกสที่เคยมีมากอน      กลาวคือที่ผานมา   
ไมวาจะเปนการตอรองกับลูกคาแตละรายเพื่อแกไขขอตกลงในการใหบริการดานโลจิสติกส   
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการประเมินของฝายขายตาง ๆ เหลานี้  อาจจะกลาวไดวาท ี่ผานมาถูกคิดวาเปนสิ่งที่  
“ถึงจะรูอยูแตก็ไมสามารถปฏิบัติจริงได”    

บริษัท A  สามารถลบลางความคิดเชนนั้นได   ก็เพราะผูบริหารระดับสูงรับรูถึงสัญญาณอันตราย  หรืออีกหลาย ๆ 
สาเหตุ    แตปจจัยหนึ่งที่สําคัญยิ่งคือ   “อํานาจของตัวเลข”   เพราะมีขอมูลต ัวเลขเปนพื้นฐาน   
จึงสามารถยื่นมือเขาจัดการในสวนที่ไมเคยไดแตะตองมากอน     และสิ่งที่เปนชนวนที่สําคัญนั้นก็คือ   “การคํานวณตนทุนแบบ 
ABC  นั่นเอง 
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9 การพิจารณาหาขอแตกตางของการใหบรกิารดานโลจิสติกส 
 

 การกําหนดกิจกรรมที่สามารถเก็บขอมูลการบริการดานโลจิสติกสเปนปริมาณงานได     
ในกรณีที่ตองการคํานวณ  ตนทุนจําแนกตามรายลูกคา ฯลฯ  

ที่สะทอนใหเห็นถึงความแตกตางของตนทุนการใหบริการดานโลจิสติกสไดอยางถูกตองนั้น   สิ่งสําคัญคือ   
“การกําหนดกิจกรรม”  จะตองสามารถแสดงถึงภาระของการบริการดานโลจิสติกสนั นอยางถูกตอง    
และการกําหนดกิจกรรมจําเปนตองใชเทคนิคบางเล็กนอย 

ตัวอยางในที่นี้    
เพื่อการคํานวณความแตกตางของตนทุนของการปฏิบัติงานในการหยิบที่เกิดจากความถี่ของคําสั่งซื้อไดอยางถูกตอง   
จะขออธิบายถึงวิธีการกําหนดกิจกรรมที่สามารถเก็บขอมูล  “จํานวนบรรทัดการรับคําสั่งซื้อ”  ในรูปของ  
“ปริมาณการปฏิบัติงาน”  ดังตอไปนี้  

 
 การสะทอนขอมูลความถี่ในการสั่งซื้อในตนทุนการหยิบ          

การกําหนดกิจกรรมในการปฏิบัติงานหยิบนั้น    โดยปกติจะกําหนดแยกเปน  “การหยิบเปนกลอง”    “การหยิบเปนช้ิน”      
ซึ่งถาในความหมายของหนวยที่เล็กที่สุดของการปฏิบัติงานแลว  การแบงในลักษณะนี้ก็เพียงพอ     
แตจะเปนการแสดงถึงตนทุนการปฏิบัติงานหยิบที่เพิ่มตาม  “ปริมาณการหยิบ”  เทานั้น   ไมสามารถสะทอนใหเห็นถึง 
“จํานวนบรรทัดคําสั่งซื้อ”  ได 

กลาวคือ   ตนทุนตอหนวยของ “การหยิบเปนกลอง”   คือ ทุก ๆ การหยิบ 1 กลองคิดเปนเงินเทาไหร      
“การหยิบเปนช้ิน”   คือ ทุก ๆ การหยิบ 1 ช้ินคิดเปนเงินเทาไหร    ดังนั้น  เมื่อใชตนทุนตัวนี้ในการคํานวณ   
ผลลัพธการคํานวณของตนทุนการหยิบในกรณีสั่งซื้อ 1 ครั้ง  เปนจํานวน 5  ช้ิน    และกรณีสั่งซ ื้อครั้งละ 1 ช้ิน  จํานวน 5   ครั้ง  
จะเทากัน 

แตในความเปนจริง   ในกรณีหยิบครั้งละ 1 ช้ิน  จํานวน 5   ครั้ง  
อาจจะตองใชเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานหลายเทากวากรณีที่หยิบ 5  ช้ิน ใน 1 ครั้ง      
ความแตกตางของความถี่ในการสั่งซื้อจึงมีผลอยางมากตอการปฏิบัติงานหยิบ 

 
 การแตกยอยขอมูลตนทุนการหยิบ          

ดังนั้น  ในสวนของการปฏิบัติงานหยิบจึงควรกําหนดกิจกรรม  
โดยแยกเปนสวนที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงความถี่ของการสั่งซื้อ   
และสวนที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงสวนที่เพิ่มตามปริมาณการหยิบ    โดยกําหนดกิจกรรมใหม   
เพ ื่อแบงสวนที่เปนสัดสวนสัมพันธกับความถี่การสัง่ซื้อ  และสวนที่เปนสัดสวนสัมพันธกับปริมาณการหยิบ 

และกิจกรรมใหมนั้นคือ  “การเคลื่อนยายเพื่อการหยิบ”     ซึ่ง  “การเคลื่อนยายเพื่อการหยิบ”  นี้   
เปนตัวช้ีวัดภาระที่เกิดขึ้นของการปฏิบัติงานหยิบที่มีบทบาทสําคัญ    เพราะจริง ๆ แลว   
เวลาที่ใชในการหยิบสินคาออกมาใชเวลาเพียงเล็กนอยเทานั้น    เวลาสวนใหญ  พ้ืนที่ หรือรถเข็น ฯลฯ  ลวนใชเพื่อ  
“การเคลื่อนยาย”  ทั้งสิ้น 
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เพื่อการกําหนดกิจกรรมใหม    เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานของ  “การหยิบเปนกลอง”   “การหย ิบเปนช้ิน”   
ที่มีการเก็บขอมูลมา   ก็ตองนํามาแยกเปน  “เวลาในการหยิบออกมา”   และ “เวลาในการเคลื่อนยาย”    
และวิธีการแยกดังที่อธิบายไวดานลางนี้     ในที่นี้ใชตัวอยางการหยิบเปนกลอง 

   ขั้นแรก   หา “จํานวนชั่วโมงในการหยิบออกมา”      โดยทําการสังเกตุและวัดจริงวา   การหยิบออกมา 
ใชเวลากี่วินาทีตอ 1 กลอง    คํานวณหาคาเฉลี่ย 

 นํา  “คาเฉลี่ยเวลาในการหยิบออกมาตอ  1 กลอง”   คูณดวย  “ปริมาณการปฏิบัติงานทั้งหมด”  
ที่ไดในชวงเวลาสํารวจวัดจริง    เพื่อหา  “เวลาการหยิบออกมาโดยรวม” 

 นํา  “เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานหยิบเปนกลองโดยรวม”   หักออกดวย  “เวลาการหยิบออกมาโดยรวม”   
และผลลัพธเวลาที่เหลือนั้นเปน  “เวลาในการเคลื่อนยายเพื่อการหยิบเปนกลอง” 

การหยิบเปนช้ินก็เชนเดียวกัน   หาเวลาในการเคลื่อนยาย    รวมเวลาในการเคลื่อนยายทั้ง 2 ประเภทเขาดวยกัน   เปน  
“เวลาในการเคลื่อนยายเพื่อการหยิบ” 

เมื่อกําหนดกิจกรรมการเคลื่อนยายเพื่อการหยิบแลว    ในกิจกรรม  “การหยิบเปนกลอง”  “การหยิบเปนช้ิน” 
ของเดิมที่มี   จะใชเฉพาะขอมูลคาใชจายดานบุคลากรที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานหยิบสินคาออกมาเทานั้น    
สวนคาใชจายดานบุคลากรที่เหลือ  และตนทุนของปจจัยนําเขาอื่น ๆ ทั้งหมดจะนําไปกระจายไวในกิจกรรม 
“การเคลื่อนยายเพื่อการหยิบ” 
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 ขั้นตอนการคํานวณเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานของกิจกรรม  “การเคลื่อนยายเพื่อการหยิบ”    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงาน “การหยิบเปนกลอง” 

เวลาในการปฏิบัติงาน “หยิบออกมาเปนกลอง” 

จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงาน “การหยิบเปนชิ้น” 

เวลาในการปฏิบัติงาน  “หยิบออกมาเปนชิ้น” 

เวลาในการเคลือ่นยาย   เวลาในการเคลือ่นยาย   

จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงาน “การเคลือ่นยายเพือ่การหยิบ”   =   เวลาในการเคลือ่นยาย   + เวลาในการเคลื่อนยาย  

เวลาในการเคลือ่นยาย   

เวลาในการเคลือ่นยาย   

คําอธบิาย 

ผลรวมของ “เวลาในการเคลื่อนยาย ”  และ 
“เวลาในการเคลือ่นยาย ” 
เปนจํานวนชัว่โมงปฏิบัติงานของกิจกรรม  
“การเคลือ่นยายเพือ่การหยิบ” 

แยกจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงาน “การหยิบเปนชิ้น”  
ออกเปน  
“เวลาในการปฏิบัติงานหยิบออกมาเปนชิ้น”   
และ  “เวลาในการเคลื่อนยาย” 

แยกจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงาน 
“การหยิบเปนกลอง”  ออกเปน  
“เวลาในการปฏิบัติงานหยิบออกมาเปนกลอง”  
และ  “เวลาในการเคลื่อนยาย” 
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10 เนนบทบาทหนาท่ีของบรษิัทดวยกลยทุธการตัง้ราคา 
 

 เนนบทบาทหนาที่ของผูคาสงใหเปนที่ยอมรับไดดวย ABC            
ปจจุบัน  ผูคาสงตกอยูในฐานะคอนขางลําบาก    เนื่องจากกระแสความเห็นที่วาไมมีความจําเปนตองมีผูคาสง  

หรือควรตัดผูคาสงออก  ฯลฯ     แตในอีกแงหนึ่ง   ถึงไมมีผูคาสง  ก็ไมไดหมายความวาบทบาทหนาที่ของผูคาสงจะหายไปดวย  
อาจจะกลาวไดวาเปนเพียงการเปลี่ยนมือผูรับบทบาทเทานั้นเอง     บทบาทหนาที่ของผูคาสงที่พูดถึงนี้มีเนื้อหาอยางไรบาง  
และมีคามากมายเพียงใด   มีตัวอยางการประยุกตใช  ABC  ที่สามารถใหคําตอบนี้ได 

“Menu Pricing”    มีแหลงกําเนิดในประเทศอเมริกา   
ในญี่ปุนเปนที่รูจักกันเมื่อมีผูคาสงของใชในชีวิตประจําวันรายใหญนําวิธีการนี้มาใช    
เนื้อหาในเมนูจะเปนรายการเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของผูคาสงเพื่อบริการใหกับรานคาปลีกซึ่งเปนลูกคา   เชน   
“การแบงบรรจุเปนช้ิน”   “การทํา/ติดปายราคา”    “การสงไปที่ศูนยกระจายสินคา”   “การสนับสนุนการจัดช้ันวางสินคา”   ฯลฯ      
แนนอนไมเพียงแคบทบาทหนาที่ในงานดานโลจิสติกสเทานั้น   ยังรวมถึงการสนับสนุนการขาย   สนับสนุนการจัดหนารานตาง 
ๆ  เปนตน     ในเมนูจะมีเสนอราคาไว   และเปนการตั้งราคาจากฐานการคํานวณแบบ  ABC 

ผูคาสงจะเสนอราคาใหแกรานคาปลีก  โดยแสดงราคาของตัวสินคา  
และเก็บคาบริการสวนเพิ่มตามราคาในเมนูที่ผูคาสงเสนอบริการในดานการขาย/การสงมอบ/การรับสินค า   

 
 การกําหนดราคาโดยใชขอมูลตนทุนกิจกรรมตอหนวยเปนฐาน       

ฐานในการกําหนดราคาในเมนูคือ    ตนทุนกิจกรรมตอหนวยที่คํานวณไดโดย  ABC   แตอยางไรก็ตาม 
ในการกําหนดกิจกรรมในที่นี้ตองใชประสบการณความชํานาญ       
สําหรับกิจกรรมที่จะเกิดความแตกตางของตนทุนตามวิธีการสั่งซื้อของลูกคา  เชน  ความแตกตางของความถี่ในการสั่งซื้อ ฯลฯ  
จําเปนตองแตกยอยและกําหนดกิจกรรมใหสามารถสะทอนถึงความแตกตางนั้น ๆ ไดอยางถูกตอง      และในขณะเดียวกัน  
จะตองไมสะทอนถึงความแตกตางของตนทุนที่ไมเกี่ยวของกับลูกคา     เชน   สินคาที่ถูกจัดเก็บไวบนชั้น 2  
และสินคาที่ถูกจัดเก็บไวที่ช้ัน  1  ของสถานปฏิบัติงานฯ   
ถึงแมในการปฏิบัติงานเตรียมการสงมอบสินคาจะเกิดภาระที่แตกตางกัน   
แตความแตกตางของภาระเชนนี้ถาไปสะทอนในราคาที่เรียกเก็บกับลูกคาจะเปนสิ่งที่ไมยุติธรรม    เพราะสินคาจะวางไวช้ันที่ 1  
หรือช้ันที่  2  ก็เปนการจัดการของทางผูคาสง  ไมเกี่ยวกับลูกคา 

นอกจากนี้    ตนทุนกิจกรรมตอหนวยที่ไดจากการคํานวณ   ก็ไมใชวาจะนํามาใชเปนราคาทั้งแบบนั้นเลย     
ถาเปนกิจกรรมที่ตนทุนคอนขางสูง   โดยที่มีความเปนไปไดที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานแลว  ในสวนของ  
“ตนทุนที่เกิดจากความสูญเปลา”  เหลานี้ไมควรเก็บกับลูกคา   ถาฝนจะผลักภาระใหกับลูกคาแลวอาจจะเสียลูกคาไปก็เปนได     
นอกจากนี้   จําเปนตองตั้งราคาเพื่อเปนการจูงใจ   เชน   ถาตองการขายบริการดาน  “สน ับสนุนการจัดช้ันวางสินคา” 
ใหเปนจุดขายหลักแลว  ก็ควรจะลดราคาในบริการดานนี้ลง    ในทางตรงขาม  ถาตองการควบคุม  “การสงคืนสินคา”    
ก็ควรต้ังราคาใหสูงไปเลย      
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 การแยก  “ตนทุนดานโลจิสติกส”  และ  “ราคาสินคา”        
จุดประสงคที่ทางผูคาสงสินค าใชในชีวิตประจําวันรายใหญนั้นไดนําเอา  “Menu Pricing”  มาใชก็คือตองการแสดง  

“มูลคาบทบาทหนาที่”   ที่บริษัทไดดําเนินการอยูใหลูกคาเห็น    เพราะที่ผานมาการเก็บเปนตนทุนรวมในรูปแบบ  ก่ี%  
ของราคาสินคา   ทําใหบทบาทหนาที่ที่สําคัญของผูคาสงถูกกลืนเขาไวในราคาสินคาเสีย   
ทําใหความหมายของการมีอยูของผูคาสงไมเปนที่ยอมรับ 

แตในทางกลับกัน   การที่ผูคาสง  “เปดเผยราคาใหลูกคาทราบอยางหมดเปลือก”  
นับวาเปนการปฏิรูปอยางสิ้นเชิงเมื่อมองในแงของธรรมเนียมการคาที่มีมาแตดั้งเดิม   เพราะเปนการแยก  
“ตนทุนดานโลจิสติกส”  กับ  ”ราคาตัวสินคา”  ออกจากกัน 

การนําวิธีการ  “Menu Pricing”   มาใชนั้น   ในแรกเริ่มไมใชทางผูคาสง   แตเปนเพราะมีกระแสเรียกรองจากผูคาปลีก     
ในชวงที่ผูคาปลีกขามชาติรายใหญคือ  คารฟู  เขามาในประเทศญี่ปุน  ในการติดต อคาขายกับผูผลิต   
ไดเรียกรองใหแจงราคาและคาธรรมเนียมของกิจกรรมทั้งหมด   ต้ังแตกิจกรรมดานโลจิสติกส  เชน  การสงสินคาเขาราน   
จนถึงกิจกรรมการสงเสริมการขาย  เชน  การจัดช้ัน  การลงใบโฆษณา ฯลฯ 

แตในทายที่สุด   ขอเรียกรองนี้ไมสามารถทําใหบรรลุผลสําเร็จได   
แตถึงกระนั้นก็ตามสําหรับเหลาผูผลิตที่ถูกเรียกรองเชนนั้นก็เริ่มตระหนักแลววา   “ตอไปนี้   ถาไมนํา  ABC เขามาใช  
อาจจะไมสามารถติดตอคาขายกับผูคาปลีกขามชาติได”     เปนเหตุใหเริ่มมีผูใหความสนใจตอ ABC เพิ่มมากขึ้น 

อยางไรก็ตาม   การที่สามารถแยก “ตนทุนดานโลจิสติกส”  ออกจาก “ราคาสินคา”  และเห็นเปนรูปธรรมได   
ภายใตพ้ืนฐานการคํานวณตนทุนแบบ ABC    จะเปนสิ่งที่สามารถผลักดันใหเกิดประสิทธิภาพดานโลจิสติกสไดอยางมีเหตุผล   
จึงนาจะเปนที่นาจับตามองในประสิทธิผลของการประยุกตใชตอไปในอนาคต   
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11 ผูประกอบการดานโลจสิติกสก็สามารถพฒันาใหเขมแข็งไดดวย  ABC 
 

 ABC ดานโลจิสติกส  เปนอาวุธท่ีขาดไมไดสําหรับผูประกอบการดานโลจิสติกส     
ที่กลาวมาขางตน  สวนมากเปนการประยุกตใช  ABC  ของงานโลจิสติกสของสถานประกอบการที่เปนเจาของสินคา    

แตสําหรับผูประกอบการดานโลจิสติกส   หรือผูใหบริการดานโลจิสติกส    
ซึ่งเปนผูบริหารงานในสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกสก็เชนกัน   ABC ดานโลจิสติกส  
ก็นับเปนเครื่องมือที่ขาดเสียไมไดในการปรับปรุงลดตนทุน  หรือรักษาผลกําไร ฯลฯ 

ที่ไดอธิบายมาแลวไมวาจะเปนเรื่อง   “การปรับปรุงใหเกิดประสิทธภิาพ   
ภายใตขอมูลตัวเลขจากการคํานวณตนทุนแบบ ABC”      “การกระตุนใหเกิดการปรับปรุงดานประสิทธิภาพโดยการทํา  
Benchmarking   ภายใตผลจากการคํานวณตนทุนแบบ ABC”   
ตางก็สามารถใชกับสถานประกอบการของผูใหบริการดานโลจิสติกสไดเชนกัน    นอกจากนี้   
ความเปนไปไดในการประยุกตใช  ABC  สําหรับผูใหบริการดานโลจิสติกส   ก็ยังมีอีก 2  ประการคือ  
“การใชประโยชนในการบริหารจัดการการทํากําไรจากลูกคาผูเปนเจาของสินคาแตละราย”   และ  
“การใชประโยชนเพื่อเปนกลย ุทธในการติดตอคาขายกับลูกคาผูเปนเจาของสินคา” 

 
 การบริหารจัดการการทํากําไรจากลูกคาผูเปนเจาของสินคาแตละราย       

สําหรับผูใหบริการดานโลจิสติกส   การคํานวณตนทุนกิจกรรมภายในสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกส  ดวยวิธีแบบ  
ABC    เทากับเปนการเขาใจถึงความสัมพันธที่มีเหตุและผลของ  “ตนทุนของบริษัทและขอเรียกรองจากเจาของสินคา”  
ไดอยางชัดเจน          แมจะเปนสถานปฏิบัติงานฯ ที่มีลูกคาคือเจาของสินคาผูเดียว     
การทราบขอมูลของแตละปจจัยนําเขาแคเพียงในลักษณะของ  “บุคลากรกี่คน”   “พ้ืนที่ก่ีตารางเมตร”   แบบเดิม ๆ นั้น   
เมื่อเกิดกรณีที่มีภาระการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น    ก็จะไมสามารถชี้แจงถึงสาเหตุของตนทุนที่เพิ่มขึ้นกับเจาของสินคาไดงายนัก    
และยิ่งถาเปนสถานปฏิบัติงานฯ  ที่มีเจาของสินคาหลายรายดวยแลวยิ่งเปนเรื่องที่ยากเขาไปอีก 

การที่มีขอมูลในรูปแบบที่สามารถชี้แจงตอเจาของสินคาไดวา   
“การเปลี่ยนแปลงขอเรียกรองของเจาของสินคาอยางไร  ทําใหเกิดภาระการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอยางไร”    
เปนสิ่งที่ขาดไมไดในการบริหารจัดการการทํากําไรของสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกส        เพราะการใหคําอธิบายไดเพียงแค  
“บุคลากรไมเพียงพอ”   “พ้ืนที่ไมเพียงพอ”   นั้นไมเปนเหตุผลที่ดีพอที่จะทําใหเจาของสินคายอมรับไดอยางแนนอน 

 
 การปรับปรุงการทํากําไร  ดวยการประยุกตใช  ABC        

มีสถานปฏิบัติงานฯ แหงหนึ่ง  หลังจากเปดดําเนินการไดไมก่ีเดือน   
เกิดการส งคืนสินคาเปนจํานวนมากโดยไมคาดคิดมากอน   ทําใหสถานปฏิบัติงานฯ 
นั้นเกือบตองหยุดชะงักการดําเนินงานลงทั้งหมด     ปริมาณการสงคืนสินคา   
ในตอนทําสัญญาแมจะไดทราบแลววาจะมีปริมาณ  “ประมาณ 10,000 รายการตอป”   ถึงกระนั้นก็ตาม   
จากการผิดพลาดของการคาดคะเนปร ิมาณการขาย ฯลฯ   เพียงไมถึงครึ่งปก็มีปริมาณเกิน  10,000 รายการเสียแลว 
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พนักงานตองทํางานลวงเวลาเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการรับเขาสินคาสงคืน   การสับเปลี่ยนสถานที่เก็บ ฯลฯ      
และเนื่องจากตองใชพ้ืนที่สําหรับสินคาที่ถูกสงคืน   ทําใหประสิทธิภาพการทํางานอื่น ๆ ตํ่าลงกวาปกติดวย 

 
และสิ่งที่เปนปญหาที่สุดสําหรับผูใหบริการดานโลจิสติกสซึ่งเปนผูรับมอบหมายหนาที่นี้คือ  

ทั้งที่มีภาระการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นมากมายเชนนี้     แตแทบจะไมมีหนทางที่จะเพิ่มรายไดเลย    
คาธรรมเนียมการใหบริการไดถูกกําหนดก อนขึ้นที่จะเปดสถานปฏิบัติงานฯ   โดยคํานวณจากตนทุนของแตละปจจัยนําเขา  
จากการคาดการณปริมาณสงมอบสินคาและปริมาณการสงคืนสินคาในกรณีปกติ     เจาของสินคาจึงใหเหตุผลวา   
“ปริมาณการสงมอบสินคาก็ไมไดเพิ่มขึ้น   ไมสามารถปรับขึ้นคาธรรมเนียมบริการเนื่องจากการเพิ่มของบุคลากร   
หรือการใชพ้ืนที่เพิ่มขึ้นได” 

ดังนั้น  ผูใหบริการดานโลจิสติกสซึง่เปนผูดําเนินงานของสถานปฏิบัติงานฯ แหงนั้น   ไดใช  ABC   
เพื่อหาตนทุนของการจัดการกับสินคาสงคืน      โดยคํานวณตนทุนกิจกรรมตอหนวย    เชน   การรับเขาสินค าสงคืน 1 
ช้ินคิดเปนคาใชจายเทาไหร     การแกไข/ทําใหมมีคาใชจายเทาไหร    และเสนอขอคิดราคาโดยใช  
“ระบบคาธรรมเนียมตามรายกิจกรรม”   คือ  กําหนดตนทุนกิจกรรมตอหนวย   และคิดคาธรรมเนียมบริการโดยใช   
“ปริมาณการปฏิบัติงานจริง”  คูณเขาไป     แทนการคิดแบบระบบเดิมคือ  “คาใชจายตอบุคลากร 1 คน” 

เมื่อผานชวงการปรับเปลี่ยนผานไประยะหนึ่ง   ทางเจาของสินคาก็สามารถยอมรับ  
“ระบบคาเนียมตามรายกิจกรรมแบบ ABC”   ได      ไมเพียงแคนั้น  ทางเจาของสินคายังรูสึกยินดียิ่งขึ้น    
เพราะสําหรับเจาของสินคาแลว   การที่สามารถรูไดอยางสมเหตุสมผลวา  “เมื่อมีการสงคืนสินคาเพิ่ม  1 ช้ิน  
จึงจะมีคาใชจายเพิ่มตาม”   เทากับเปนการบริหารจัดการงานโลจิสติกสไดอยางมีประสิทธิผลดวย      
และในบางกรณียังสามารถนําตนทุนตัวนี้มาชี้แจงแก  “ฝายงานที่เปนแหลงกําเนิดงานโลจิสติกส”   ภายในบริษัท  เชน  ฝายขาย  
ฯลฯ  เพื่อกระตุนใหเกิดการควบคุมตนทุน 

ในอนาคต   ไมเพียงแคในสวนของงานสงคืนสินคาเทานั้น    
ในงานการสงมอบสินคาปกติก็จะคํานวณตนทุนตอหนวย   
และมีโครงการจะทําสัญญาในรูปแบบของคาธรรมเนียมตอหนวยตามรายกิจกรรมดวยเชนกัน   เชน   การหยิบ  1 
ช้ินราคาเทาไหร   การบรรจุหีบหอ  1 กลองราคาเทาไหร  ฯลฯ    

เมื่อเปนเชนนี้   ทางผูใหบริการดานโลจิสติกสก็บริหารจัดการการทํากําไรไดงายขึ้น     
ทางเจาของสินคาก็หวังจะใหนําระบบ  ABC  เขามาใชในการบริหารจัดการโลจิสติสกเชนกัน    
เพราะการนําระบบคิดคาธรรมเนียมภายใตการคํานวณตนทุนแบบ ABC   เปนประโยชนสําหรับทั้งสองฝายนั่นเอง 

 
 ใช  ABC  ดานโลจิสติกส   เพื่อเปนกลยุทธนําเสนอตอเจาของสินคา        

ปจจุบัน  ความสนใจที่มีตอ  ABC  ของเจาของสินคามีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว     เปนเพราะบริษัทเจาของสินคาสวนมาก   
เริ่มมองเห็นถึงขีดจํากัดของการปรับปรุงงานดานประสิทธิภาพ  หรือการลดตนทุนในงานดานโลจิสติกสในรูปแบบเดิม   
และเห็นวาจําเปนตองหามาตรการเพื่อลดตนทุนดวยวิธีการที่แตกตางจากไปจากเดิม  และตองเปนวิธีที่มีหลักการและเหตุผล   

สําหรับบริษัทที่ประสบปญหา  “ตองการจะนําวิธี  ABC  มาใช   แตไมสามารถดําเนินการเองได”   
ก็มีอีกแนวความคิดคือ  ผูใหบริการดานโลจิสติกสเปนผูคํานวณตนทุนดวยวิธี  ABC  แทนเจาของสินคา    
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และนําเสนอขอมูลใหกับเจาของสินคา      เพราะ “ความตองการของเจาของสินคา  คือโอกาสของผูใหบริการดานโลจิสติกส”     
นับเปนโอกาสที่ดีที่ทางบริษัทผูใหบริการดานโลจิสติกสจะไดนําเสนอบทบาทความสําคัญของตนเองตอเจาของสินคาได 

อยางนอยที่สุด  ในปจจุบันการที่บริษัทผูใหบริการดานโลจิสติกสที่ไมรูจัก  ABC  จะถูกมองวาเปนผูลาหลังไป     
ผูใหบริการดานโลจิสติกสควรจะกระตือรือรนในการหากลยุทธเพื่อนําเสนอบริการตาง ๆ ตอเจาของสินคา    เชน   การนํา  ABC  
เขามาใชกอนเจาของสินคา   และนําเสนอขอมูลตนทุนกิจกรรมตอหนวย  ขอมูลปริมาณการปฏิบัติงาน ฯลฯ  
รวมทั้งผลการคํานวณตนทุนจําแนกตามรายลูกคาและอื่น ๆ ใหกับเจาของสินคา     
หวังวาทุกทานจะสามารถนําแนวความคิดแบบ  ABC  ไป ใชเปนอาวุธในการเสริมสรางความแข็งแกรงทางการคา   
สงเสริมการสรางตลาดใหม ๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด   เพราะตอนนี้โอกาสทองนั้นไดมาถึงแลว 

 
 การเร่ิมจากการใชซอฟทแวรคํานวณในการคํานวณตนทุนแบบ ABC       

ที่กลาวมาแลวทั้งหมด   เปนการอธิบายถึงวิธีการใชขอมูลที่ไดจากการคํานวณตนทุนแบบ   ABC 
ในการบริหารจัดการดานโลจิสติกส 

ประเภทของขอมูลที่ปรากฎใน ABC  รวมถึงขั้นตอนการคํานวณคอนขางมีมากมาย   
นอกจากนี้ยังมีการแปลงเปนอัตราสวน   แปลงเปนหนวยอื่น ๆ ฯลฯ    
การคํานวณและการวิเคราะหจึงดูเหมือนจะยุงยากซับซอน     แตวิธีการที่ใชในการคํานวณนั้นไมยากเย็นเลย   
เปนการใชวิธีบวกลบคูณหารธรรมดา ๆ นั่นเอง   นอกจากนี้  ขั้นตอนการคํานวณก็เปนรูปแบบที่ชัดเจนไมซับซอน    
ถาเพียงแตสามารถสราง  “ซอฟทแวรคํานวณ”  โดยใสสูตรคํานวณที่จําเปนลงในตารางคํานวณ   
ขั้นตอนการคํานวณแทบทั้งหมดก็จะถูกกําหนดไวในตารางนั้น 

กลาวคือ  การคํานวณวิธี ABC   นั้น   เพียงแคมี  “ซอฟทแวรคํานวณ”   การคํานวณตั้งแตตนจนจบ  
หรือการวิเคราะหก็งายขึ้นมาก 

การสราง “ซอฟทแวรคํานวณ” นี้ในตอนแรกจะตองใชความพยายามเปนอยางมาก   แตถาใช  “ซอฟทแวรการคํานวณ 
ABC / การปรับปรุงประสิทธิภาพ”  ที่แนบมากับหนังสือเลมนี้แลวปญหานี้ก็จะหมดไป    ขอใหลองเปดดูและลองนําไปใช    
และนั่นจะทําใหการบริหารจัดการดานโลจิสติกสในบริษัททานเปลี่ยนแปลงไปอยางแนนอน 

 
 


