Activity Based Costing & Management

Course outline
หลักสู ตร
พิชิตต้ นทุน ปรับปรุงกระบวนการในองค์กรสู่ ความเป็ นเลิศ ด้ วยแนวคิดบริหารต้ นทุน
กิจกรรม (Activity Based Costing & Management)
(1วัน หรือ 2วัน)
โดย

อ. ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

ทาไมต้ องใช้ Activity Based Costing Concept
รู ้เขา รู ้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง เป็ นหัวใจสาคัญในการแข่งขันทางธุ รกิจ สาหรับ “รู้ เขา” ดูเป็ นเรื่ องที่ทุก
องค์กรตระหนักและเสาะแสวงหามาโดยตลอด แต่สาหรับ “รู้ เรา” หรื อ “รู้ สถานะของตัวเอง” กลับเป็ นเรื่ องที่ใน
หลายองค์กรมีปัญหาในการหาเครื่ องมือวิเคราะห์ ประเมิน และนาไปบริ หารได้อย่างแม่นยา
ด้วยความผันผวนทางธุ รกิจที่มีมากขึ้นเรื่ อยๆ และยังเปลี่ยนแปลงเร็ วยิง่ ขึ้นในปั จจุบนั ยิง่ องค์กรใดละเลยหรื อไม่
สามารถประเมินสถานการณ์หรื อผลกระทบต่างที่มีต่อองค์กรได้อย่างแม่นยาและทันต่อเหตุการณ์ดว้ ยแล้ว ผล ที่
ตามมาก็คือ ศักยภาพทางการแข่ งขันขององค์ กรลดลง ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและ
ลูกค้า เหตุการณ์เหล่านี้ยอ่ มไม่เป็ นที่ตอ้ งการของทุกองค์กร แต่ทาอย่างไรถึงจะทาให้องค์กรรับทราบหรื อ
ประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยาและรวดเร็ ว เพื่อความอยูร่ อดและก้าวไปสู่ ความเป็ นเลิศขององค์กร
การประเมินศักยภาพขององค์กรนั้นมีหลายรู ปแบบ และหนึ่งในเครื่ องมือสาคัญในการบริ หารจัดการยุคใหม่ก็
คือ การบริหารด้ วยแนวคิดต้ นทุนกิจกรรม หรื อ Activity Based Costing & Management - ABC & ABM ซึ่ง
มุ่งไปที่การบริ หารทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ภายใต้การรับรู ้ท้ งั ในด้านต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ที่สาคัญ
ที่สุดคือ การมองไปทีก่ ระบวนการทางานด้ วยแนวคิด Value Activity & Non-Value Activity เพือ่ นาไป
ปรับปรุ งกระบวนการในองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของลู กค้าภายใต้ตน้ ทุน/ค่าใช้จ่ายที่สามารถรับรู ้
และประเมินได้ใกล้เคียงหรื อแม่นยาที่สุด
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องค์กรหรือผู้เข้ าอบรมจะได้ อะไร
เพื่อความเข้าใจในการประเมินต้นทุนแบบกิจกรรมที่แสดงต้นทุน/ค่าใช้จ่ายที่แท้จริ งในแต่ละกิจกรรม
สะท้อนข้อเท็จจริ งในการบริ หารทรัพยากรองค์กร
เพื่อให้สามารถนาไปวิเคราะห์ความคุม้ ค่าในการนาทรัพยากรขององค์กรที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม ด้วย
มุมมองของ Value ต่อลูกค้าและองค์กร เพื่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและคุม้ ค่า
เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาในกระบวนการต่างๆอย่างตรงจุดและรวดเร็ ว โดยเฉพาะการมุ่งเน้นใน
กิจกรรมหรื อกระบวนการที่มีสัดส่ วนต้นทุน กิจกรรมที่สูงมากๆ
ประยุกต์แนวคิดบริ หารด้วยต้นทุนกิจกรรมไปใช้ในการแผนการบริ หารทรัพยากรและกระบวนการใน
องค์กร เพื่อความได้เปรี ยบในการแข่งขันทั้ง

เนือ้ หาในหลักสู ตรแบ่ งได้ เป็ น
พื้นฐาน แนวคิด ความสาคัญ ความสัมพันธ์ ความจาเป็ น ข้อควรระวัง ปัญหา (Basic)
แนวคิดประเมิน วิเคราะห์ และบริ หารแนวใหม่ดว้ ย ต้นทุนกิจกรรม (Activity Based Concept)
กระบวนการสารวจและวินิจฉัย สถานการณ์ปัจจุบนั (Review As-If Process)
กาหนดรู ปแบบแผนภาพกิจกรรมหลักกิจกรรมย่อย ประเภทสิ นค้า/กลุ่มผูใ้ ช้บริ การ
วิเคราะห์การใช้ทรัพยากร (Resource Analysis) รวบรวมและจัดทากลุ่มกิจกรรมและศูนย์กิจกรรม
จัดทา แผ่นแบบประเมินต้นทุนฐานกิจกรรม
(Activity-Based Costing Template)
วิธีการวิเคราะห์ กิจกรรม หรื อ กระบวนการ (ToBe Process
Analysis)
การวิเคราะห์ ประเมิน ออกแบบ ปรับปรุ ง
กระบวนการด้วย Activity Based Management
การนาเอาผลไปจัดทาเป็ นแผน/โครงการ เพื่อการ
ปรับปรุ งองค์กร (Process Improvement)
ตัวอย่างการนาแนวคิด ABC & M ไปใช้ในการ
ปรับปรุ งกระบวนการ เพื่อนาองค์กรสู่ ความเป็ นเลิศ
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ผูเ้ ข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่ วม”
เพื่อเห็น “ภาพที่ชดั เจน” มากยิง่ ขึ้น
ร่ วม “วิเคราะห์หาเพื่อเข้าใจเชิงลึก

รู ปแบบการอบรม

บรรยาย
วิดีโอประกอบ
ตีความ

ผู้เข้ าฝึ กอบรม

ผูเ้ ข้าร่ วมอบรม ควรมีประสบการณ์ในการบริ หาร หรื อในระดับ หัวหน้าทีมขึ้นไป
หัวหน้ างาน พนักงานระดับอาวุโส ขึน้ ไป
ผู้บริหารงานด้ านปฏิบัติงาน
ผู้บริหารทัว่ ไป

ระยะเวลาอบรม 1 วัน : บรรยายประกอบ วิดีโอ และ กรณี ตวั อย่าง
หรื อ
2 วัน : บรรยายเต็มรู ปแบบ พร้อมทา Workshop และ วิเคราะห์ต่อยอด
ออกแบบ/บรรยายโดย

อาจารย์ ราชันทร์ ชั ยวัฒนานนท์
ผู้เชี่ ยวชาญด้ านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์
กรรมการด้านโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการด้านโลจิสติกส สภาผูส้ ่ งสิ นค้าทางเรื อแห่งประเทศไทย
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