
 

บรษัิททังหลายไม่ว่าเล็กว่าใหญ่ทปีระสงคจ์ะลดตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการดําเนินงาน 
ควรใหค้วามสนใจไปทีการบริหารพัสดุคงคลัง (Inventory Management หรือ Stock 
Management) ใหม้าก คําว่า Inventory หรือ Stock นัน รวมหมดตังแต่วัตถุดบิ บรรจุภัณฑ ์
สนิคา้กงึสําเร็จรปู สนิคา้สําเร็จรปู อะไหล ่และขา้วของเครอืงใชต้า่งๆ 

การมีสต๊อกเก็บไวเ้พือใชง้านหรือ
เพอืจําหน่ายนันเป็นเรอืงจําเป็นก็จรงิอยู ่แต่
จะตอ้งบรหิารเพือใหจํ้านวนทีเก็บอยู่นันมี
ปริมาณพอสมควร กล่าวคือตอ้งไม่นอ้ย
เกนิไปจนของขาดมือ เพราะจะทําใหเ้สีย
โอกาส เสยีลูกคา้ การปฏบิัตงิานขลุกขลัก
ไม่ราบรนื แต่หากเก็บตุนไวม้ากมายเกนิไป 
ก็จะทําใหเ้กดิตน้ทุนและค่าใชจ้่ายมากตาม
ไปดว้ยซึงก็จะทําใหเ้สียเปรียบในเชิง
แขง่ขนั 

การมีสต๊อกเก็บไวไ้ม่ว่าจะมากหรือนอ้ย ย่อมจะมีค่าใชจ้่ายในการเก็บ (Inventory 
Carrying Cost หรอื Stock Holding Cost) เกดิขนึตลอดเวลาทุกวนิาท ีซงึประกอบไปดว้ย ค่า
ของเงนิทีจมทุน ค่าเบียประกันภัย ค่าสถานทีเก็บ ค่าสาธารณูปโภค ค่าดูแลรักษา ค่าของ
หมดอาย ุคา่ของเกา่เก็บลา้สมัย คา่ของเสยีหายจากการเก็บและของสญูหาย คา่ใชจ้่ายขา้งตน้
ตามทกีลา่วมานี รวมกนัไดป้ระมาณ 20-25% ตอ่ปี ดังนันการมสีต๊อกเก็บไว ้1 ลา้นบาท ตน้ทนุ
ก็จะมใิชเ่พยีง 1 ลา้น เพราะจะมตีน้ทุนอันเกดิจากค่าใชจ้่ายในการครอบครองอกีปีละประมาณ 
250,000 บาทเพมิเขา้มาดว้ย 

การจะบรหิารสตอ๊กใหอ้ยูใ่นกรอบทคีวรจะเป็นนัน สามารถทําไดไ้มย่ากโดยอาศัย กญุแจ
สําคัญ 4 ดอกคอื ตอ้งมกีารพยากรณ์ทดี ีตอ้งกําหนดปรมิาณกันชนไดเ้หมาะสม ตอ้งรูว้า่เมอืไร
ควรจะสังของเขา้มาใหม่ (จุดสังซอื - ROP) และตอ้งรูว้่าควรจะสังครังละเท่าไรจงึจะประหยัด 
(ซอืเทา่ไร - EOQ) 

กุญแจดอกท ี1 – การพยากรณ์ทดี ีนีคอืกญุแจดอกแรกทจีะชว่ยทําใหก้ารบรหิารส
ต๊อกเป็นไปโดยราบรนืหรอืไม ่หากพยากรณ์ผดิพลาดไมว่า่จะสงูเกนิไปหรอืตําเกนิไป ยอ่มเกดิ
ผลเสยีทังนัน เพราะการพยากรณ์สงูมากก็จะทําใหม้กีารเตรยีมสนิคา้หรอืวัตถดุบิไวม้าก และจะ
มคีา่จัดเก็บสงูมากตามไปดว้ย แตถ่า้พยากรณ์ไวตํ้ามากเกนิไปก็อาจเกดิปัญหาของขาดมอื เสยี



โอกาส เสยีลูกคา้ ดว้ยเหตุนีฝ่ายขายฝ่ายการตลาดจงึตอ้งระมัดระวังในการพยากรณ์เป็นอยา่ง
ยงิ สําหรับฝ่ายผลติทจีะตอ้งใชว้ัตถดุบินันก็จะตอ้งอาศัยระบบ MRP และ MRP-2 มาคํานวณเพอื
จะรูว้า่ควรจะเตรยีมวัตถดุบิอะไรไวบ้า้ง เมอืไร และจํานวนเทา่ไร 

กุญแจดอกท ี2 – กําหนดปรมิาณกนัชนไดเ้หมาะสม  เป็นปกตทัิวไปทสีงิไม่คาด
ฝันยอ่มเกดิขนึไดเ้สมอ หากบังเอญิมคีวามตอ้งการสงูมากกวา่ทคีาดการณ์หรอืพยากรณ์เขา้ไว ้
ก็จะทําใหข้องขาดมือ เสียโอกาส เสียลูกคา้ การป้องกันก็คือจะตอ้งเตรียมปริมาณกันชน 
(Safety Stock หรือ Buffer Stock หรือ Reserved Stock) ไวด้ว้ยเสมอ วิธีกําหนดจํานวน
ปรมิาณกันชนไวนั้นอาจใชก้ารคํานวณก็ได ้หรอือาจใชป้ระสบการณ์ของคณะกรรมการชว่ยกัน
กําหนดขนึมาก็ไดเ้ชน่กนั 

กุญแจดอกท ี3 – เมอืไรควรจะสงัของเขา้มาใหม ่การรูว้่าเมอืไรเราควรสังของเขา้
มาเพมิเตมิอกีนัน มชีอืเรียกทรีูจั้กกันดวี่า “จุดสังซอื หรือ Re-order point หรือ ROP” ซงึเป็น
เรอืงสําคัญเชน่กัน เพราะหากสังชา้เกนิไป ของก็จะมาไม่ทัน และความเสยีหายก็คอื ของขาด
มอื เสยีโอกาส เสยีลกูคา้ ถกูปรับ ฯลฯ แตถ่า้สงัเร็วเกนิไปก็จะทําใหม้ขีองในสตอ๊กเร็วกวา่ทคีวร 
ทําใหส้นิเปลอืงคา่ใชจ้า่ยในการครอบครอง 

สตูรในการการคํานวณคอื ROP = Demand During Leadtime + Safety Stock 

สมมตุวิา่ถา้จะสงัสนิคา้ A จะตอ้งใชเ้วลา 30 วันจงึจะไดข้อง (Leadtime) 

พยากรณ์วา่เราจะตอ้งใชส้นิคา้ A วันละประมาณ 10 ชนิ 

กําหนดใหเ้ก็บ Safety Stock ไว ้20 ชนิ 

ดังนัน ROP = (30 x 10) + 20 = 320 ชนิ 

หมายความวา่ เมอืสนิคา้ A มเีหลอื 320 ชนิ เราจะตอ้งลงมอืสงัสนิคา้เขา้มาใหม ่หากรอ
ขา้กวา่น ีอาจจะไมทั่นการณ์ ของอาจจะมาไมทั่น 

กุญแจดอกท ี4 – ควรจะสงัครงัละเทา่ไรจงึจะประหยดั  หรอืทรีูจั้กกันดวี่า EOQ – 
Economic Order Quantity  การคํานวณว่าควรจะสังของครังละเท่าไรจงึจะประหยัดทีสุดนัน 
อาศัยหลักคดิทวีา่ การสงัซอืแตล่ะครังนันยอ่มมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขนึเสมอ ซงึประกอบดว้ยเงนิเดอืน
ของฝ่ายจัดซอื คา่เอกสาร คา่โทรศัพท ์คา่ตดิตามงาน คา่ตรวจรับ คา่ตรวจสอบ คา่ดําเนนิการ
จ่ายเงนิ (ดูรายละเอยีดในบทความฉบับท ี41 เรอืงค่าใชจ้่ายในการจัดซอื - Purchasing cost) 
ดว้ยเหตนุีถา้เราตอ้งซอืของบอ่ยๆ เราก็จะเสยีคา่สังซอืมากขนึ เป็นเงาตามตัว หากเราตอ้งการ
จะประหยัดคา่สงัซอืลงไปก็ยอ่มทําไดโ้ดยการสงัซอืใหม้ากขนึในแตล่ะครัง เพอืจะไดไ้มต่อ้งซอื
บ่อย ซงึเป็นการประหยัดค่าสังซอื แต่เราก็จะตอ้งสนิเปลอืงค่าถอืครองจากการทมีขีองเก็บไว ้
เยอะแยะดว้ย จุดทีประหยัดแบบสมดุลทังค่าสังซอืและทังค่าถือครองนันเรียกว่า EOQ หรือ 
Economic Order Quantity โปรดดตูัวอยา่งวธิคํีานวณจากฉบับท ี41  

แมว้่าท่านจะใชก้ญุแจทัง 4 ดอกดังกล่าวในการบรหิารพัสดุคงคลังแลว้ก็ตาม ท่านก็ยัง
จะตอ้งมวีธิกีารทจีะตรวจสอบหรือวัดไดว้่า การควบคุมบรหิารพัสดุนันเขา้เป้าสมดังทตีังใจไว ้
แลว้หรอืยัง โดยการกําหนดออกมาในรปูของระดับสตอ๊ก หรอื Stock Level 

การกําหนดระดับสต๊อกควรทําในรปูของ MOS หรอื Month of Supply สมมตุวิา่ มสีนิคา้
หรอืของเก็บอยูม่ลูคา่ 1,000,000 บาท ตน้ทนุของสนิคา้ทขีายในแตล่ะเดอืน = 500,000 บาท 
อยา่งนกี็หมายความวา่ สนิคา้ทเีก็บเป็น Inventory ไวน้จีะพอใชง้านไดป้ระมาณ 2 เดอืน 



เป็นหนา้ทขีองฝ่ายบรหิารทจีะตอ้งกําหนดนโยบาย และแจง้ใหร้ะดับปฏบิัตกิารทราบ
ลว่งหนา้วา่ เป้าหมายของการบรหิารพัสดอุยูท่ไีหน เชน่ อาจจะกําหนดเป็นเป้าหมายไวว้า่ ตอ้ง
เก็บสตอ๊กไวไ้มใ่หส้งูเกนิกวา่ 1.5 MOS เป็นตน้ 

ในบางบรษัิท จะม ีInventory ใหดู้แลหลายรอ้ยหรือหลายพันหรือหลายหมนืรายการ 
(Items or SKU))ซงึแน่นอนวา่จะสรา้งความยุง่ยากสลับซบัซอ้นในการทํางานเป็นอยา่งยงิ กรณี
เช่นนีก็ตอ้งจัดกลุ่มเพือแยกแยะพัสดุสงิของทีเราเก็บอยู่ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามวธิีของ ABC-
Analysis ซงึเป็นการดัดแปลงมาจาก Pareto Analysis  

หลักการก็คอื ของทถีกูจัดไวใ้นกลุม่ A นัน จะประกอบดว้ยพัสด/ุสนิคา้ ทมีมีลูคา่การใช ้
งานรวมกนัเทา่กบัประมาณ 80% (โดยประมาณ) ของยอดรวมทังหมด 

ส่วนกลุ่ม B จะประกอบดว้ยพัสดุ/สนิคา้ ทีมีมูลค่าการใชง้านรวมกันเท่ากับ 15% 
(โดยประมาณ) ของยอดรวมทงัหมด 

และกลุ่ม C จะประกอบดว้ยพัสดุ/สินคา้ ทีมีมูลค่าการใชง้านรวมกันเท่ากับ 5% 
(โดยประมาณ) ของยอดรวมทงัหมด 

เมอืทราบว่าพัสดุตัวใดอยู่ในกลุ่มใดแลว้ เราก็จะทํางานง่ายขนึ เราจะจัดแบ่งเวลาและ
ทุม่เทความสนใจไปตามกลุม่พัสดไุดถ้กูตอ้งขนึ เชน่ เราจะตอ้งทุม่เทเวลาและความสนใจในการ
ดูแลตรวจสอบอย่างเขม้งวดกับพัสดุในกลุ่ม A และใชเ้วลาตามสมควรกับกลุ่ม B แต่จะไม่ใช ้
เวลามากมายเลยกับพัสดุกลุ่ม C เพราะพัสดุหรอืสนิคา้ในกลุ่ม C นันมมีูลค่าการใชส้อยรวมกัน
เพยีง 5% เทา่นันเอง 

เพยีงเท่าน ีท่านก็จะบรหิารสต๊อกไดอ้ยู่มอืมากขนึ 
ท่านจะมสี่วนช่วยลดตน้ทุนและค่าใชจ้่ายของบรษิทัได้
มากมายทเีดยีว 


