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บทคัดย่อ  

ต้นทุนถือเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินกิจการเนื่องจากเป็นปัจจัยที่ช่วยในเรื่องการตัดสินใจทางธุรกิจต่าง ๆ 

ต้นทุนอาจเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆในการด าเนินกิจกรรมในกระบวนการผลิตซึ่งมีตัวผลักดันที่แตกต่างกันออกไป

ในแต่ละกิจกรรม บริษัท AAA จ ากัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายอาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทาน โดยจาก

การศึกษาเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า บริษัท AAA จ ากัด มีการคิดต้นทุนโดยใช้วิธีประมาณการจากราคา

วัตถุดิบ ค่าแรงพนักงาน และค่าสูญเสียต่างๆในกระบวนการผลิตเพื่อใช้ในการก าหนดราคาสินค้า ซึ่งจากการคิด

ต้นทุนด้วยวิธีประมาณการนั้นจึงส่งผลให้บริษัทมีการค านวณต้นทุนออกมาสูงกว่าความเป็นจริงท าให้สูญเสียโอกาส

ในการแข่งขันรวมถึงบริษัทไม่สามารถทราบต้นทุนที่แท้จริงที่เกิดขึ้นได้กระบวนการผลิตได้ จากปัญหาดังกล่าวผู้

ศึกษาจึงได้ท าการแก้ปัญหาโดยใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (activity based costing) เมื่อท าการเปรียบเทียบการ

ค านวณต้นทุนโดยใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (activity based costing) กับการค านวณต้นทุนแบบเดิมพบว่า 

อาหารเด็กทั้ง 3 สูตร มีความแตกต่างจากการค านวณแบบเดิมเฉลี่ยเท่ากับ 11.38 บาท รวมทั้งจากการเก็บข้อมูลใน

กระบวนผลิตพบว่า บริษัทสามารถลดเวลาในการท ากิจกรรมบรรจุอาหารลงถุงโดยการลงทุนซื้อเครื่องบรรจุอาหาร

เหลวและกิจกรรมบรรจุสินค้าส าเร็จรูปลงกล่องโดยการจัดรูปแบบการท างานใหม่ด้วยวิธีเพิ่มโต๊ะวางอุปกรณ์และให้

พนักงานยืนท างานแทนการนั่งท างานตามรูปแบบเดิมซึ่งจะช่วยท าให้ต้นทุนลดลงเฉลี่ยทั้ง 3 สูตรเท่ากับ 9.87 บาท 

พร้อมทั้งหาแนวทางและสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยจัดท าแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ใหม่คืออาหารเด็กออร์แกนิคโดยมี

กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มครอบครัวที่มีเด็กเล็กในช่วงอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการกลุ่มพ่อแม่ยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายและเน้นใส่ใจสุขภาพของลูกด้วยอาหารเสริมส าหรับ

ทารกและเด็กเล็กตั้งแต่ช่วงอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี พร้อมรับประทานและรับรองความปลอดภัยด้วยการด้วยการคดัสรร

ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีการรับรองสินค้าออร์แกนิครวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการผลิตที่ได้รับ

รองมาตรฐานสากล 
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Abstract 



Cost is an important factor for an organization to make any decisions. Cost can be an 
expense in each operation activity which has different cost driver. AAA Company Limited is a 
manufacturer and distributor of ready meal product. From the study, the researchers found that 
AAA Co., Ltd. sets product pricing from using raw material, labour, and loss cost estimation. With 
this costing, the company calculates cost higher than it should be and this makes the company 
may lose its competitive opportunities. The company does not know its real cost. From this 
problem, the researchers applies activity based costing technique to compare costs from activity 
based costing and traditional costing in three formulas of ready meals. The results show the cost 
difference of two techniques is at 11.38 baht. Moreover, the researcher use activity analysis to 
reduce packing time by investing new packing machine and redesign operation layout from 
working on the floor to standing up and operate on GMP table. These operation improvement 
can reduce cost in all three product formulas at 9.87 baht. In this study, the researchers also 
propose new business opportunity for organic ready meal for children. The target market is aimed 
to a family with baby at the age of 6 months to three years old. This product is expected to 
respond the need of parents who concern child’s health and need convenience of their baby 
from the age of 6 months to three years. The ready meal product is certified for health safety 
and produced from high quality organic raw materials and good manufacturing practice (GMP) 
production processes.  
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1. ที่มาและความส าคัญ 
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กรและความส าคัญของปัญหา   

เนื่องจากบริษัท AAA ในปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วนในการผลิตอาหารเด็กทั้ง 3 สูตร เป็น 70% ของก าลัง

การผลิตทั้งหมด และสินค้าอื่นๆอีก 30% โดยปัจจุบันบริษัทมีการคิดต้นทุนโดยใช้วิธีประมาณการจากราคาวัตถุดิบ 

ค่าแรงพนักงาน และค่าสูญเสียต่างๆในกระบวนการผลิตเพื่อใช้ในการก าหนดราคาสินค้า ซึ่งจากการคิดต้นทุนด้วย

วิธีประมาณการนั้นจึงส่งผลให้บริษัทมีการค านวณต้นทุนออกมาสูงกว่าความเป็นจริงท าให้สูญเสียโอกาสในการ

แข่งขันรวมถึงบริษัทไม่สามารถทราบต้นทุนที่แท้จริงที่เกิดขึ้นได้กระบวนการผลิตได้พร้อมทั้งหาแนวทางและสร้าง

โอกาสทางธุรกิจโดยจัดท าแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ 

รายละเอียด อาหารเด็กชนิด A อาหารเด็กชนิด B อาหารเด็กชนิด   C 



1. ปัญหาในการคิดราคาสินค้าโดยอาศัยการประมาณการราคาสินค้า โดยไม่ได้คิดค านึงถึงต้นทุนกิจกรรมต่าง

ที่ใช้ในการผลิตสินค้า โดยมีรายละเอียดและวิธีการคิดแบบเดิมดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 

ตารางที ่ 1 รายละเอียดการคิดราคาสินค้าอาหารเด็กท้ัง 3 ชนิด 

 

โดยมีวิธีการคิดค านวณโดยการประมาณการราคาวัตถุดิบโดยยกตัวอย่าง ข้าวหอมมะลิหุงสุก ใช้อัตราส่วนในการ

ผลิต 15.15 % ราคากิโลกรัม 33 บาท เพราะฉะนั้น ราคาข้าวหอมมะลิหุงสุกที่ใช้ในการผลิตต่อกิโลกรัมจะเท่ากับ 

15.15 % * 33 บาท = 4.99 ปัดขึ้นราคาจะเท่ากับ 5 บาท โดยจะคิดค านวณจะได้ราคาวัตถุดิบที่ใช้ตาม ตารางที่ 2 

ตารางที ่ 2 รายละเอียดราคาวัตถุดิบอาหารเด็กชนิด   A 

 หลังจากคิดราคาได้รายละเอียดตามตารางที่ 2 แล้วก็จะน าราคาต่อกิโลกรัม (kg.) มารวมกันจะได้ 49.44 บาทต่อ

กิโลกรัม (kg.) จะท าการคิดราคาเป็น 50 บาทต่อกิโลกรัม (kg.) และท าการบวกก าไรส่วนแรกเพิ่มอีก 30% - 50% 

โดยในที่นี้จะท าการเพิ่มก าไรที่ต้องการ 50% จะได้ราคา 50 บาท + (50% * 50 บาท) = 75 บาทต่อกิโลกรัม (kg.) 

และยังท าการบวกก าไรเพิ่มอีกในส่วนท่ีสองอีก 20% - 30% ในที่นี้จะเพิ่มอีก 20% จะได้ราคา 75 บาท + (20% * 

75 บาท) = 90 บาทต่อกิโลกรัม (kg.) เนื่องจากอาหารเด็กท่ีผลิตมีขนาด 100 กรัม จะท าให้ราคาวัตถุดิบอยู่ที่        9 

บาท/ถุง มารวมกับค่าผลิตและก าไรตามตารางที่ 1 อาหารเด็กชนิด A ราคาที่เสนอขายจะเท่ากับ 22.5 บาท ซึ่งจาก

วิธีการคิดราคาสินค้าท าให้ไม่ทราบถึงต้นทุนท่ีแท้จริงของการผลิตสินค้าจึงท าให้เสียโอกาสในการแข่งขัน 

ค่าวัตถุดิบ 9 บาท 8 บาท 10 บาท 
ค่าผลติ 12 บาท 12 บาท 12 บาท 

รวมต้นทุน 21 บาท 20 บาท 22 บาท 
เสนอราคาไมร่วมVAT 22.5 บาท 21.5 บาท 24 บาท 

ก าไร 1.5 บาท 1.5 บาท 2 บาท 

วัตถุดิบ % 
ราคาวัตถุดิบ/

kg. 
ราคา/
kg. 

วัตถุดิบ % 
ราคาวัตถุดิบ/

kg. 
ราคา/kg. 

ข้าวหอมมะลิหุงสุก 15.15 33 5.00 FFF 4.16 60 2.49 

AAA 8.66 112 9.70 GGG 0.65 80 0.52 

BBB 4.33 52 2.25 HHH 4.33 42 1.82 

CCC 4.33 60 2.60 III 51.95 42 21.82 

DDD 0.43 140 0.61 JJJ 0.22 11 0.02 

EEE 5.80 45 2.61 total 100  49.44 



2. ปัญหาต้นทุนจากการสูญเสียเวลาในการท างาน โดยจากการสังเกตและเก็บข้อมูลวิธีการท างานรวมถึงการ

สัมภาษณ์หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงทราบถึงปัญหา ในกิจกรรมการผลิตสินค้าและบรรจุหีบห่อ

สินค้าที่ใช้เวลาในการท ากิจกรรมสูงโดยจากการเก็บข้อมูลและน ามาสร้างภาพแผนภูมิ จากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่าใน

กิจกรรมการบรรจุและกิจกรรมการบรรจุหีบห่อนั้นมีเวลาในการท างานค่อนข้างสูง ถ้าสามารถปรับปรุงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานได ้จะสามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งของบริษัท 

รูปที่ 1  ข้อมูลเวลาที่ใช้ในกิจกรรม 

3. การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยในปัจจุบันตลาดเริ่มมีการแข่งขันทางธุรกิจค่อนข้างสูงและมีคู่แข่งราย

ใหม่เข้ามาในตลาดเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ทางบริษัทมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น  จากปัญหาดังกล่าว

ข้างต้นทางผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่  

2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 2.1 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 2.1.1 ทฤษฎีระบบต้นทุนฐานกิจกรรม 
(วรศักดิ์ ทุมมานนท์ และธีรยุส วัฒนาศุภโชคติ, 2545) จากปัญหาในหัวข้อที่ 1 ปัญหาในการคิดราคาสินค้า

โดยอาศัยการประมาณการราคาสินค้า โดยไม่ได้คิดค านึงถึงต้นทุนกิจกรรมต่างที่ใช้ในการผลิตสินค้า ผู้วิจัยจึงได้น า

ทฤษฎีระบบต้นทุนฐานกิจกรรมมาประยุกต์ใช้ ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเป็นการระบุต้นทุนของทรัพยากรทั้งหมดที่

ใช้ไปในการประกอบกิจกรรมนั้น โดยใช้ตัวผลักดันทรัพยากรในการปันส่วนต้นทุนเข้าสู่กลุ่มต้นทุนกิจกรรม ซึ่ง

สามารถท าให้ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงของแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่างๆและน าไปปันส่วนสู่ผลิตภัณฑ์

โดยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การคิดต้นทุนสินค้าโดยใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม พนิดา วุฒิวัฒนากุล (2555) ได้

ท าการศึกษาเปรียบเทียบการค านวณต้นทุนตามระบบต้นทุนฐานกิจกรรมกับระบบต้นทุนแบบเดิม จะพบว่าต้นทุน

การผลิตมะพร้าวอ่อนตามระบบต้นทุนแบบเดิมค านวณค่าใช้จ่ายการผลิตของลูกค้าทุกรายอยู่ที่  15 บาทต่อหน่วย 

แต่ตามระบบต้นทุนฐานกิจกรรมต้นทุนของลูกค้า Big C เท่ากับ 15.28 บาทต่อหน่วย เกิดความแตกต่างเท่ากับ 0.28 

บาทต่อหน่วย ต้นทุนที่แท้จริงของลูกค้า Makro เท่ากับ 14.65 บาทต่อหน่วย เกิดความแตกต่างเท่ากับ 0.35 บาท

ต่อหน่วย และต้นทุนท่ีแท้จริงของลูกค้า Tops เท่ากับ 15.51 บาทต่อหน่วย เกิดความแตกต่างเท่ากับ 0.51 บาทต่อ



หน่วย และจากการเปรียบเทียบต้นทุนในการสง่ออกกล้วยหอมไปประเทศจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์ ประเทศจีนเปน็

ประเทศที่มีความน่าสนใจในการทาการค้าด้วยมากท่ีสุดเนื่องจากกาไรที่คาดว่าจะได้รับมากท่ีสุด คือ 53 บาทต่อหวี 

ถ้าส่งไปมาเลเซียจะได้กาไร 31.11 บาทต่อหว ีและ 24.35 บาทต่อหวีถ้าส่งออกไปสิงคโปร์ 

 2.1.2 แนวคิดระบบลีน 

(Liker. and Jeffrey K. ,2004) จากปัญหาในหัวข้อที่ 2 ปัญหาต้นทุนจากการสูญเสียเวลาในการท างาน

ผู้วิจัยได้น าแนวคิดระบบลีนมาประยุกต์ใช้ ลีนเป็นแนวคิดในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้ปราศจาก

การสูญเปล่า (Waste)ในทุกๆกระบวนการทั้งในส่วนกระบวนการผลิตไปจนถึงการตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคโดยทันทีโดยเน้นการสร้างประสิทธิภาพสูงสุดและลดการสูญเปล่าในกระบวนการผลิตที่เป็นสิ่งที่กินเวลาแต่

มิได้เพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้ารวมถึงการจัดกระบวนการท างานและสถานที่ท างานได้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยส่งผลให้

การไหลของกระบวนการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น โดยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

พฤทธิพงศ ์โพธิวราพรรณ (2548)กรณีศึกษาโรงงานผลิตเหล็กรูปพรรณ  เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีการผลิตแบบ

ผสม ใช้เครื่องมือการผลิตแบบลีน คือ แผนภูมิสายธารคุณค่าจะช่วยจ าแนกคุณค่าของกระบวนการผลิต และ

แบบจ าลองสถานการณ์จะใช้วิเคราะห์ทางเลือก , ประเมิน และพัฒนาแผนภูมิสายธารคุณค่างานวิจัยนี้ โดยใช้

แบบจ าลองสถานการณ์วิเคราะห์ปัจจัยทั้งหมด 3 ปัจจัย ได้แก่ ระบบการผลิต, การบ ารุงรักษาแบบทุกคนมีส่วนรวม 

และการลดเวลาปรับเปลี่ยนเครื่องจักร จากผลของการจ าลองขจัดความสูญเปล่าสามารถลดระยะเวลาการผลิตรวม

จาก 16.24 วัน มาเป็น 8.56 วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 47.30 และลดสินค้าคง คลังระหว่างกระบวนการจาก 96.35 

ตันต่อวัน เหลือ 10.62 ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 88.98 จากนั้นน ามาสร้างแผนภูมิสายธารคุณค่าสถานะอนาคต 

2.1.3 การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ 

จากปัญหาในหัวข้อที่ 3 การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจโดยใช้ 

SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรซึ่ง

สามารถช่วยท าให้เข้าใจถึงสภาพและโอกาสในการด าเนินธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบันและเล็งเห็นถึงช่องทางในการ

สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่คือสินค้าอาหารเด็กในกลุ่มออร์แกนิค 

 

 

3. ระเบียบวิธีการศึกษา 
1. ศึกษาภาพรวมของกิจกรรมการผลิตโดยการระบุกิจกรรมภายในองค์กร โดยแบ่งเป็นกจิกรรมการบรกิาร, 

กิจกรรมการขาย, กิจกรรมธรุการ, กิจกรรมจดัซื้อวัตถุดิบ, กิจกรรมการเตรียมวตัถุดิบ, กิจกรรมการปรุงอาหาร, 
กิจกรรมการบรรจุอาหาร, กิจกรรมการฆ่าเชื้อ, กิจกรรมการบรรจลุงลัง, กิจกรรมการจัดเก็บสินค้า, กิจกรรมการ
ขนส่งสินค้า 

2. วิเคราะห์กจิกรรม โดยท าการศึกษากระบวนการท างานจากการสังเกตวิธีการท างานรวมถึงการสัมภาษณ์
หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ท่ีมสี่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมในการผลิตสินค้าและบรรจุหบีห่อสินค้า 



กจิกรรมการเตรยีมวตัถุดบิ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AVERAGE หนว่ยนบั

เบกิ-หยบิของ-ชัง่น ้ำหนัก 9 10 10 11 11 10 11 12 11 9 11 9 9 12 8 11 8 11 11 10 10.20 นำท-ี50/kg

ลำ้ง-ตดัแตง่-ชัง่น ้ำหนัก 76 72 56 46 53 60 74 51 84 54 71 54 57 76 49 60 57 52 50 80 62.00 นำท-ี50/kg

กจิกรรมการปรงุอาหาร

ตม้-นึง่ 61 70 60 64 64 69 60 63 64 60 61 67 62 60 62 70 70 63 63 68 64.05 นำท-ี50/kg

ป่ันผสมรวม 30 38 36 28 29 29 33 28 33 35 32 39 30 39 39 29 34 37 32 36 33.30 นำท-ี50/kg

เตรยีมอำหำรส ำหรับบรรจุ 4 4 5 4 4 4 4 6 6 4 6 5 6 4 6 5 5 6 4 6 5.30 นำท-ี50/kg

ลำ้งท ำควำมสะอำดเครือ่งครัว 17 15 17 16 17 17 17 17 16 17 17 18 15 15 16 16 16 16 16 17 16.40 นำท-ี50/kg

กจิกรรมการบรรจุ

กำงถุง 0.11 0.11 0.15 0.15 0.09 0.12 0.15 0.11 0.13 0.11 0.11 0.12 0.13 0.09 0.08 0.12 0.12 0.11 0.10 0.15 0.12 วนิำท/ีถุง

บรรจอุำหำรลงถุงรทีอรท์ 0.60 0.58 0.61 0.60 0.58 0.60 0.59 0.61 0.60 0.60 0.60 0.60 0.58 0.61 0.59 0.61 0.61 0.59 0.58 0.58 0.60 วนิำท/ีถุง

ซลีปิดปำกถุง 0.14 0.13 0.13 0.15 0.14 0.15 0.13 0.15 0.14 0.14 0.13 0.14 0.14 0.13 0.14 0.15 0.14 0.15 0.13 0.13 0.14 วนิำท/ีถุง

กจิกรรมการผลติ

จัดเรยีงน ำผลติภัณฑเ์ขำ้เครือ่งฆำ่เชือ้ 12 11 14 11 15 13 18 15 13 13 15 14 16 19 12 20 20 11 10 14 14.30 นำท-ี400ถุง

น ำผลติภัณฑอ์อกเครือ่งฆำ่เชือ้ 13 13 13 10 10 10 15 15 11 14 10 12 15 12 12 15 10 12 14 14 12.50 นำท-ี400ถุง

ปัม้วันทีผ่ลติภัณฑ์ 0.11 0.09 0.10 0.11 0.10 0.09 0.12 0.10 0.09 0.12 0.10 0.12 0.09 0.12 0.10 0.10 0.09 0.10 0.12 0.12 0.10 วนิำท/ีถุง

จัดเรยีงรอกำรบรรจหุบีหอ่ 19 20 18 20 19 20 20 19 20 19 20 20 20 19 20 20 19 19 18 20 19.45 นำท-ี400ถุง

กจิกรรมการบรรจุหบีหอ่

ปัม้วันทีก่ลอ่งบรรจภัุณฑ์ 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.07 0.05 0.05 0.07 0.08 0.08 0.06 0.05 0.07 0.08 0.05 0.08 0.07 วนิำท/ีถุง

ขึน้รูปกลอ่ง 0.20 0.21 0.17 0.21 0.19 0.23 0.22 0.17 0.19 0.22 0.19 0.18 0.21 0.22 0.22 0.17 0.19 0.21 0.22 0.22 0.20 วนิำท/ีถุง

บรรจผุลติภัณฑล์งกลอ่งบรรจภัุณฑ์ 0.59 0.61 0.59 0.59 0.61 0.60 0.59 0.62 0.62 0.61 0.59 0.60 0.59 0.63 0.59 0.60 0.59 0.59 0.60 0.62 0.60 วนิำท/ีถุง

บรรจผุลติภัณฑส์ ำเร็จรูปลงกลอ่ง 0.44 0.44 0.43 0.43 0.43 0.40 0.43 0.41 0.44 0.45 0.40 0.41 0.41 0.42 0.41 0.42 0.41 0.45 0.42 0.44 0.42 วนิำท/ีถุง

3. ระบุทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมโดยท าการสมัภาษณ์หัวหน้างานและเจา้หน้าท่ีที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อระบุ
ทรัพยากรที่ใช้ต่อวันรายละเอียดตามตารางที่ 3  
ตารางที่  3 ทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมต่อวัน 
 

รายการ บาท/วัน รายการ บาท/วัน 
ค่าแรง6คน(ผลิต) 1980.00 เครื่องชั่งบรรจุ/ปี 3.48 

ต้นทุนวัตถุดบิชนิดA 12600.00 เครื่องซีล/ปี 41.67 
ต้นทุนวัตถุดบิชนิดB 10600.00 เครื่องฆ่าเช้ือ/ปี 500.00 
ต้นทุนวัตถุดบิชนิดC 10800.00 เครื่องปั้มวันที่/ปี 66.67 

ค่าน  า/เดือน 208.33 เครื่องปั่น 4.9 
ค่าไฟฟ้า/เดือน 1666.67 ขนส่ง/กิโลเมตร 2 
ภาษีโรงเรื่อน/ป ี 168.00 งานธุรการ/วัน 300 
ภาษีอาคาร/ป ี 71.00 จัดซื้อวัตถุดิบ/วัน 300 
ค่าเช่าพื นที่/ป ี 231.00 Sale/วัน 500 

ค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็/เดือน 833.33 ผู้จัดการ/วัน 667 
เครื่องชั่งผลิต/ป ี 11.95 ค่าจัดเก็บสินค้า 100 

 
4. จับเวลาการผลิต โดยท าการศึกษากระบวนการท างานจากการสังเกตจับเวลและเก็บข้อมูลกิจกรรมการผลิต 

ตารางที่  4 จับเวลาและเก็บข้อมลูกิจกรรมการผลติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. ระบุและค านวณต้นทุนกิจกรรม โดยการน าข้อมลูมาวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม 



ตารางที ่ 5 การระบุกิจกรรมในการผลิต 

 
6. ค านวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม โดยการน า Microsoft excel มาใช้ในการค านวณและสร้างแผนภมู ิ
7. วิเคราะหผ์ลที่ไดร้ับจากการศึกษา 
8. หามาตรการลดต้นทุนโลจสิติกส ์

4. ผลการศึกษา 
การวิเคราะห์ต้นทุน 

จากการเก็บข้อมูลกิจกรรมและการคิดค านวณต้นทุนผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการสร้างแผนภูมิ
ภาพเพื่อสร้างมุมมองในภาพรวมเพื่อท าการศึกษาและเปรียบเทียบหากิจกรรมหลักของสินค้าทั้ง 3 ชนิด เพื่อน ามา
วิเคราะห์ต้นทุนพบว่าอาหารเด็กสูตร A คิดต้นทุนแบบเดิมราคาเท่ากับ 24 บาท เมื่อคิดด้วยระบบต้นทุนฐาน
กิจกรรมราคาเท่ากับ 12.01 บาท มีความแตกต่างเท่ากับ 11.99 บาทและเมื่อท าการปรับกระบวนการโดยใช้
เครื่องช่วยบรรจุราคาเท่ากับ 10.08 บาท มีความแตกต่างเท่ากับ 13.92 บาท อาหารเด็กสูตร B คิดต้นทุนแบบเดิม
ราคาเท่ากับ 22.50 บาท เมื่อคิดด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรมราคาเท่ากับ 10.98 บาท มีความแตกต่างเท่ากับ 
11.52 บาทและเมื่อท าการปรับกระบวนการโดยใช้เครื่องช่วยบรรจุราคาเท่ากับ 9.81 บาท มีความแตกต่างเท่ากับ 
12.69 บาท อาหารเด็กสูตร C คิดต้นทุนแบบเดิมราคาเท่ากับ 21.50 บาท เมื่อคิดด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม

นาที สดัสว่น คา่แรง(บาท)

อาหารเด็กชนดิ A - - - - - -

กจิกรรมการเตรยีมวตัถุดบิ - - - - - -

เบกิ-หยบิของ-ชัง่น ้ำหนัก เวลำ/นำที 200 กโิลกรัม 41.20 1.10 31.32

ลำ้ง-ตดัแตง่-ชัง่น ้ำหนัก เวลำ/นำที 200 กโิลกรัม 248.00 6.64 188.56

กจิกรรมการปรงุอาหาร - - - - -

ตม้-นึง่ เวลำ/นำที 200 กโิลกรัม 256.20 6.86 194.79

ป่ันผสมรวม เวลำ/นำที 200 กโิลกรัม 153.20 4.10 116.48

เตรยีมอำหำรส ำหรับบรรจุ เวลำ/นำที 200 กโิลกรัม 21.20 0.57 16.12

ลำ้งท ำควำมสะอำดเครือ่งครัว เวลำ/นำที 200 กโิลกรัม 66.00 1.76 49.88

กจิกรรมการบรรจุ - - - - - -

กำงถุง เวลำ/นำที 2000 ถุง 240 6.42 182.48

บรรจอุำหำรลงถุงรทีอรท์ เวลำ/นำที 2000 ถุง 2000.00 53.52 1520.63

ซลีปิดปำกถุง เวลำ/นำที 2000 ถุง 280 7.49 212.89

กจิกรรมการผลติ - - - - - -

จัดเรยีงน ำผลติภัณฑเ์ขำ้เครือ่งฆำ่เชือ้ เวลำ/นำที 2000 ถุง 71.50 1.91 54.36

น ำผลติภัณฑอ์อกเครือ่งฆำ่เชือ้ เวลำ/นำที 2000 ถุง 62.50 1.67 47.52

ปัม้วันทีผ่ลติภัณฑ์ เวลำ/นำที 2000 ถุง 200 5.35 152.06

จัดเรยีงรอกำรบรรจหุบีหอ่ เวลำ/นำที 2000 ถุง 97.25 2.60 73.94

- รวมทัง้ส ิน้ - - 3737.05 100% 2841

กจิกรรม ตวัผลกัดนัตน้ทนุ รายละเอยีดการผลติ
คา่ใชจ้า่ยทางตรง



ราคาเท่ากับ 10.87 บาท มีความแตกต่างเท่ากับ 10.63 บาทและเมื่อท าการปรับกระบวนการโดยใช้เครื่องช่วยบรรจุ
ราคาเท่ากับ 9.71 บาท มีความแตกต่างเท่ากับ 11.79 บาดังตัวอย่างข้อมูลได้ตามรูปภาพท่ี2  
รูปที่ 2  การวิเคราหต์้นทุน อาหารเด็กชนิด A 
วิเคราะห์เวลาในการท ากิจกรรม 

โดยการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการผลิตอาหารเด็กท้ัง 3 ชนิด มาวาดแผนภูมิกราฟแท่งเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล

เวลาในการผลิตอาหารเด็กทั้ง 3 ชนิด เพื่อวิเคราะห์หาจุดที่ท าให้เสียต้นทุนในการผลิตมากท่ีสุดจะเป็นกิจกรรมการ

บรรจุอาหารลงถุงรีทอร์ทและกิจกรรมบรรจุผลิตภัณฑ์ลงกล่องบรรจุภัณฑ์ ดังแสดงในรูปที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 วิเคราะห์เวลาในการท ากิจกรรมสินค้าท้ัง 3 ชนิด 
 
ปรับปรุงวิธีการท างานและการลงทุน 



โดยท าการจัดรูปแบบและการลงทุนเครื่องจักร การจัดรูปแบบการท างานรูปแบบเดิมโดยปกติจะนั่งท างาน

ในการบรรจุสินค้าและการวางอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานไม่เป็นรูปแบบท่ีใช้งานได้ถนัดท าให้เสียเวลาในการท างานอี

ทั้งการท างานยังท าให้พนักงานไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังแสดงในรูปที่ 4 จึงได้ท าการเปลี่ยนวิธีการ

ท างานโดยการให้พักงานยืนท างานและมีโต๊ะที่สูงพอดีกับการท างานวางอุปกรณ์เหมาะสมแก่การท างานท าให้

พนักงานสามารถท างานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น การลงทุนเครื่องจักรในการท างาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

ท างานบรรจุสินค้าลงถุงรีทอร์ทให้มีเวลาในการท างานลดลงเพิ่มความถูกต้องสามารถลดคนงานได้ดังแสดงในรูปที่ 4 

รูปที่ 4 วิธีการท างานรูปแบบเดิม ,วิธีการท างานรูปแบบใหม่ 

หลังปรับปรุงวิธีการท างาน เมื่อเทยีบกับวิธีการท างานรูปแบบเดิมที่ใช้เวลาในการบรรจสุินค้า/ถุง 60 วินาที รูปแบบ

ใหม่จะใช้เวลาในการบรรจุลดลงเหลือเฉลีย่ใช้เวลาถุงละ 39 วินาทีท าให้สามารถลดเวลาในการบรรจสุินค้าดังรูปที่ 5 

 

รูปที่ 5 วิเคราะห์เวลาในการท ากิจกรรมหลังปรับปรุงวิธีการท างาน  
 
การลงทุนเครื่องจักร 



 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 การลงทุนเครื่องจักร 

เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์อาหารของเหลวและครีมขนาดเล็กเป็นเครื่องบรรจุแบบใช้มือโยกขนาดบรรจุ 10 

กิโลกรัม ใช้ส าหรับบรรจุอาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลวสามารถตั้งน้ าหนักที่ใช้ในการบรรจุได้ตั้งแต่ 5 – 70 กรัม 

สามารถใช้มือโยกที่ด้ามจับไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและปั๊มลม ราคา 11,000 บาทต่อเครื่อง สามารถช่วยลดระยะเวลาในการ

บรรจุอาหารท าให้สะดวกและรวดเร็วช่วยลดระยะเวลาในการท างานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกิจกรรมการบรรจุให้

สูงขึ้น 

 

 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการเก็บรวบรวมและท าการวิเคราะห์ข้อมลูรวมถึงการปรับปรุงขั้นตอนในกระบวนการท างานแล้วพบว่าการ

ลงทุนเพิ่มอุปกรณ์เครื่องจักรและปรับวิธีการท างานที่ใช้ในในกระบวนการผลิตนั้นท าให้สามารถลดระยะเวลาในการ

ท างานของกิจกรรมการบรรจุอาหารลงถุงรีทอร์ทจากเดิมใช้เวลา 2,000 นาที/วัน ลดลงเหลือ 400 นาที/วัน และ

กิจกรรมการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงกลอ่งบรรจุภณัฑ์จากเดิม 2,000 นาที/วัน ลดลงเหลือ 936 นาที/วัน แสดงดังรูปที ่7 

 

 

 

 



 

 

รูปที่ 7  สรุปการปรับปรุงเวลาในการท างาน 

เมื่อเวลาในการท างานลดลงท าใหส้ามารถลดต้นทุนในการผลิตสินคา้ในแต่ละชนิดได้โดยยกตัวอย่างในการ

ผลิตสินค้า 10,000 ถุง ท าให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตสินค้าในแต่ละชนิดไดต้ามตารางเปรียนเทยีบก่อนและหลัง

การปรับปรุงวิธีการท างาน 

ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบการลดต้นทุนก่อนและหลังการปรบัปรุง 

รายการ/นาที ก่อน หลัง ส่วนต่าง/ถุง ผลิต10,000 ถุง 
ต้นทุนวัตถุดิบชนิดA 12.01 บาท 10.08 บาท 1.93 บาท 19,300 บาท 
ต้นทุนวัตถุดิบชนิดB 10.87 บาท 9.71 บาท 1.16 บาท 11,600 บาท 
ต้นทุนวัตถุดิบชนิดC 10.98 บาท 9.81บาท 1.17 บาท 11,700 บาท 

 

การสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

 เนื่องจากในปัจจุบันสังคมในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลักษณะการ

เลือกซื้อสินค้า รวมไปถึงการบริโภคที่มุ่งเน้นให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพ รวมไปถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารในด้าน

สุขภาพเพิ่มมากขึ้น จึงท าให้เทรนด์การบริโภคของประชากรในสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลต่อทุกกลุ่มช่วง

อายุรวมไปถึงกลุ่มเด็กแรกเกิดที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 6 เดือนเป็นต้นไป กลุ่มคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่เริ่มให้ความสนใจในตัว

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กเล็กมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารที่ต้องท าการคัดสรรสิ่งที่ดีและมีประโยชน์

ให้แก่ลูกๆ ทางผู้วิจัยจึงได้น าเสนอแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับ

บริษัทโดยน าเสนออาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็กตั้งแต่ช่วงอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี ตรา ออร์แกนิคมีล (Organic 

Meal) พร้อมรับประทานและรับรองความปลอดภัยด้วยการด้วยการคัดสรรใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีการรับรอง

สินค้าออร์แกนิครวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานสากล โดยผู้วิจัยได้

ท าการศึกษาตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรโดยใช้ SWOT Analysis และ ท าการ

เปรียบเทียบคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาดในประเทศไทย แสดงดังรูปที่ 8 

 

 

 

 



 

 

รูปที่ 8  การวิเคราะห์ตลาดและปัจจัยทางธุรกิจ 

ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากบริษัทใช้การประมาณการในการคิดต้นทุนท าให้ไม่สามารถทราบต้นทุนท่ีแท้จริงได้ดังนั้นบริษัทควร

ปรับแนวทางในการคิดต้นทุนเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการในส่วนท่ีเป็นต้นทุนหลักให้ดีขึ้น ในการคิดต้นทุนแบบฐาน

กิจกรรมควรมีการปรับเปลี่ยนปัจจัยที่มีผลต่อการผลักดันอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความแม่นย ามากขึ้น ควรมีการต่อยอด

และพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเนื่องจากเป็นสินค้าที่สามารถทดแทนได้ซึ่งอาจส่งผลต่อ

บริษัทในอนาคตหากมีคู่แข่งขันเพิ่มขึ้นในตลาด 
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