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บริษัทท้ังหลายไมวาเลก็วาใหญท่ีประสงคจะลดตนทุนและคาใชจายในการดําเนนิงาน ควรใหความสนใจไปท่ีการ
บริหารพัสดุคงคลัง (Inventory Management หรือ Stock Management) ใหมาก คําวา Inventory หรือ Stock นั้น รวมหมด 
ตั้งแตวัตถดุิบ บรรจุภัณฑ สินคากึ่งสําเร็จรูป สินคาสําเร็จรูป อะไหล และขาวของเคร่ืองใชตางๆ 

การมสีต็อกเก็บไวเพื่อใชงานหรือเพื่อจําหนายน้ันเปนเร่ืองจําเปนก็จริงอยู แตจะตองบริหารเพ่ือใหจํานวนท่ีเก็บอยูน้ัน
มีปริมาณพอสมควร กลาวคือตองไมนอยเกินไปจนของขาดมือ เพราะจะทําใหเสียโอกาส เสียลกูคา การปฏิบัติงานขลุกขลักไม
ราบร่ืน แตหากเก็บตุนไวมากมายเกินไป ก็จะทําใหเกิดตนทุนและคาใชจายมากตามไปดวยซึ่งก็จะทําใหเสียเปรียบในเชิง
แขงขัน 

การมสีต็อกเก็บไวไมวาจะมากหรือนอย ยอมจะมีคาใชจายในการเก็บ (Inventory Carrying Cost หรือ Stock 
Holding Cost) เกิดข้ึนตลอดเวลาทุกวินาที ซึ่งประกอบไปดวย คาของเงินที่จมทุน คาเบ้ียประกันภัย คาสถานท่ีเก็บ คา
สาธารณูปโภค คาดูแลรักษา คาของหมดอายุ คาของเกาเก็บลาสมยั คาของเสียหายจากการเกบ็และของสูญหาย คาใชจาย
ขางตนตามท่ีกลาวมาน้ี รวมกันไดประมาณ 20-25% ตอป ดังน้ันการมสีต็อกเก็บไว 1 ลานบาท ตนทุนก็จะมิใชเพียง 1 ลาน 
เพราะจะมีตนทุนอันเกิดจากคาใชจายในการครอบครองอีกปละประมาณ 250,000 บาทเพิ่มเขามาดวย 

การจะบริหารสต็อกใหอยูในกรอบท่ีควรจะเปนน้ัน สามารถทําไดไมยากโดยอาศัย กุญแจสําคญั 4 ดอกคือ ตองมีการ
พยากรณท่ีดี ตองกําหนดปรมิาณกันชนไดเหมาะสม ตองรูวาเมือ่ไรควรจะสั่งของเขามาใหม (จุดสั่งซ้ือ - ROP) และตองรูวา
ควรจะสั่งคร้ังละเทาไรจึงจะประหยัด (ซ้ือเทาไร - EOQ) 

กุญแจดอกที่ 1 – การพยากรณที่ด ี น่ีคือกญุแจดอกแรกท่ีจะชวยทําใหการบริหารสต็อกเปนไปโดยราบรื่นหรือไม 
หากพยากรณผดิพลาดไมวาจะสูงเกินไปหรือต่ําเกินไป ยอมเกิดผลเสยีทั้งน้ัน เพราะการพยากรณสูงมากก็จะทําใหมีการเตรียม
สินคาหรือวัตถดุบิไวมาก และจะมีคาจัดเก็บสูงมากตามไปดวย แตถาพยากรณไวต่ํามากเกินไปก็อาจเกิดปญหาของขาดมือ 
เสียโอกาส เสียลูกคา ดวยเหตน้ีุฝายขายฝายการตลาดจึงตองระมัดระวังในการพยากรณเปนอยางยิ่ง สําหรับฝายผลิตท่ีจะตอง
ใชวัตถดุิบน้ันก็จะตองอาศยัระบบ MRP และ MRP-2 มาคํานวณเพื่อจะรูวาควรจะเตรียมวตัถดุิบอะไรไวบาง เมื่อไร และ
จํานวนเทาไร 

กุญแจดอกที่ 2 – กําหนดปริมาณกันชนไดเหมาะสม  เปนปกติท่ัวไปทีส่ิ่งไมคาดฝนยอมเกดิข้ึนไดเสมอ หาก
บังเอิญมีความตองการสูงมากกวาท่ีคาดการณหรือพยากรณเขาไว ก็จะทําใหของขาดมือ เสียโอกาส เสียลกูคา การปองกันก็
คือจะตองเตรียมปริมาณกันชน (Safety Stock หรือ Buffer Stock หรือ Reserved Stock) ไวดวยเสมอ วิธีกําหนดจํานวน
ปริมาณกันชนไวน้ันอาจใชการคาํนวณก็ได หรืออาจใชประสบการณของคณะกรรมการชวยกันกําหนดขึ้นมาก็ไดเชนกัน 



กุญแจดอกที่ 3 – เมื่อไรควรจะสั่งของเขามาใหม การรูวาเมื่อไรเราควรสัง่ของเขามาเพิ่มเติมอีกน้ัน มีช่ือเรียกที่
รูจักกันดีวา “จดุสั่งซื้อ หรือ Re-order point หรือ ROP” ซ่ึงเปนเร่ืองสําคัญเชนกัน เพราะหากสั่งชาเกินไป ของก็จะมาไมทัน 
และความเสยีหายกค็ือ ของขาดมือ เสียโอกาส เสียลกูคา ถูกปรับ ฯลฯ แตถาสั่งเร็วเกินไปก็จะทําใหมีของในสต็อกเร็วกวาที่
ควร ทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายในการครอบครอง 

สูตรในการการคาํนวณคือ ROP = Demand During Leadtime + Safety Stock 
สมมตุิวาถาจะสัง่สินคา A จะตองใชเวลา 30 วันจึงจะไดของ (Leadtime) 
พยากรณวาเราจะตองใชสินคา A วันละประมาณ 10 ชิ้น 
กําหนดใหเก็บ Safety Stock ไว 20 ช้ิน 
ดังน้ัน ROP = (30 x 10) + 20 = 320 ช้ิน 

หมายความวา เมื่อสินคา A มีเหลือ 320 ช้ิน เราจะตองลงมือสั่งสินคาเขามาใหม หากรอขากวาน้ี อาจจะไมทันการณ ของ
อาจจะมาไมทัน 

กุญแจดอกที่ 4 – ควรจะสั่งคร้ังละเทาไรจึงจะประหยัด  หรือท่ีรูจักกันดีวา EOQ – Economic Order Quantity  
การคํานวณวาควรจะสั่งของคร้ังละเทาไรจึงจะประหยัดท่ีสุดน้ัน อาศยัหลกัคดิท่ีวา การสั่งซื้อแตละคร้ังน้ันยอมมีคาใชจายเกิด 
ข้ึนเสมอ ซ่ึงประกอบดวยเงินเดือนของฝายจัดซื้อ คาเอกสาร คาโทรศัพท คาตดิตามงาน คาตรวจรับ คาตรวจสอบ คาดําเนิน 
การจายเงิน (ดูรายละเอียดในบทความฉบับท่ี 41 เรื่องตนทุนในการจัดซ้ือ - Purchasing cost) ดวยเหตุน้ีถาเราตองซื้อของ
บอยๆ เราก็จะเสียคาสั่งซื้อมากข้ึน เปนเงาตามตัว หากเราตองการจะประหยัดคาสั่งซ้ือลงไปกย็อมทําไดโดยการสั่งซ้ือใหมาก
ข้ึนในแตละคร้ัง เพื่อจะไดไมตองซื้อบอย ซึ่งเปนการประหยัดคาสั่งซ้ือ แตเราก็จะตองสิ้นเปลืองคาถือครองจากการท่ีมีของเกบ็
ไวเยอะแยะดวย จุดที่ประหยัดท้ังคาสั่งซื้อและท้ังคาถือครองนัน้เรียกวา EOQ หรือ Economic Order Quantity โปรดดู
ตัวอยางวิธีคํานวณจากฉบับท่ี 41  

แมวาทานจะใชกุญแจท้ัง 4 ดอกดังกลาวในการบริหารพัสดุคงคลังแลวกต็าม ทานก็ยังจะตองมวิีธีการที่จะตรวจสอบ
หรือวัดไดวา การควบคมุบริหารพัสดุนั้นเขาเปาสมดังท่ีตั้งใจไวแลวหรือยัง โดยการกําหนดออกมาในรูปของระดับสต็อค หรือ
Stock Level 

การกําหนดระดบัสต็อคควรทําในรูปของ MOS หรือ Month of Supply สมมุติวา มีสินคาหรือของเก็บอยูมูลคา 
1,000,000 บาท ตนทุนของสินคาที่ขายในแตละเดือน = 500,000 บาท อยางน้ีกห็มายความวา สินคาท่ีเก็บเปน Inventory ไว
น้ีจะพอใชงานไดประมาณ 2 เดือน 

เปนหนาท่ีของฝายบริหารท่ีจะตองกําหนดนโยบาย และแจงใหระดับปฏิบัติการทราบลวงหนาวา เปาหมายของการ
บริหารพัสดุอยูท่ีไหน เชน อาจจะกําหนดเปนเปาหมายไววา ตองเก็บสต็อคไวไมใหสูงเกินกวา 1.5 MOS เปนตน 

ในบางบริษัท จะมี Inventory ใหดูแลหลายรอยหรือหลายพันหรือหลายหมื่นรายการ (Items or SKU))ซ่ึงแนนอนวา
จะสรางความยุงยากสลับซับซอนในการทํางานเปนอยางยิ่ง กรณีเชนน้ีก็ตองจัดกลุมเพื่อแยกแยะพัสดสุิ่งของท่ีเราเก็บอยูออก 
เปน 3 กลุม ตามวิธีของ ABC-Analysisซึ่งเปนการดดัแปลงมาจาก Pareto Analysis  

หลักการกค็ือ ของท่ีถูกจดัไวในกลุม A น้ัน จะประกอบดวยพสัด/ุสินคา ที่มีมลูคาการใชงานรวมกันเทากับประมาณ
80% ของยอดรวมท้ังหมด 

สวนกลุม B จะประกอบดวยพสัด/ุสินคา ท่ีมมีูลคาการใชงานรวมกันเทากับ 15% (โดยประมาณ) ของยอดรวม
ท้ังหมด 

และกลุม C จะประกอบดวยพสัด/ุสินคา ท่ีมีมลูคาการใชงานรวมกันเทากับ 5% (โดยประมาณ) ของยอดรวมท้ังหมด 



เมื่อทราบวาพัสดุตัวใดอยูในกลุมใดแลว เราก็จะทํางานงายข้ึน เราจะจัดแบงเวลาและทุมเทความสนใจไปตามกลุม
พัสดไุดถกูตองข้ึน เชน เราจะตองทุมเทเวลาและความสนใจในการดูแลตรวจสอบอยางเขมงวดกับพัสดุในกลุม A และใชเวลา
ตามสมควรกับกลุม B แตจะไมใชเวลามากมายเลยกับพัสดกุลุม C เพราะพัสดุหรือสินคาในกลุม C น้ันมีมูลคาการใชสอย
รวมกันเพียง 5% เทานั้นเอง 

เพียงเทานี้ ทานก็จะบริหารสตอ็กไดอยูมือมากข้ึน ทานจะมีสวนชวยลดตนทุนและคาใชจายของบริษัทไดมากมาย
ทีเดียว 
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