
บทท่ี 6 

ระบบสินค้าคงคลัง 

สนิค้าคงคลงั หรือสินค้าคงเหลือ (Inventory) เป็นสิ่งท่ีจําเป็นสําหรับธุรกิจ เพราะจดัเป็นสินทรัพย์

หมนุเวียนรายการหนึง่ซึง่ธุรกิจพงึมีไว้เพ่ือให้การผลิตหรือการขาย สามารถดําเนินไปได้อยา่งราบร่ืน  การมี

สินค้าคงคลงัมากเกินไปอาจเป็นปัญหากบัธุรกิจ  ทัง้ในเร่ืองต้นทนุการเก็บรักษาท่ีสงู สินค้าเส่ือมสภาพ 

หมดอาย ุล้าสมยั ถกูขโมย หรือสญูหาย นอกจากนีย้งัทําให้สญูเสียโอกาสในการนําเงินท่ีจมอยูก่บัสนิค้าคง

คลงันีไ้ปหาประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ  แตใ่นทางตรงกนัข้าม ถ้าธุรกิจมีสินค้าคงคลงัน้อยเกินไป ก็อาจประสบ

ปัญหาสินค้าขาดแคลนไมเ่พียงพอ (Stock out) สญูเสียโอกาสในการขายสนิค้าให้แก่ลกูค้า เป็นการเปิด

ชอ่งให้แก่คูแ่ขง่ขนั และก็อาจต้องสญูเสียลกูค้าไปในท่ีสดุ นอกจากนีถ้้าสิ่งท่ีขาดแคลนนัน้เป็นวตัถดุบิท่ี

สําคญั การดําเนินงานทัง้การผลิตและการขายก็อาจต้องหยดุชะงกั  ซึง่อาจสง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์ของธรุกิจ

ในอนาคตได้ ดงันัน้จงึเป็นหน้าท่ีของผู้ประกอบการในการจดัการสินค้าคงคลงัของตนให้อยูใ่นระดบัท่ี

เหมาะสม ไมม่าก หรือน้อยจนเกินไป เพราะการลงทนุในสินค้าคงคลงัต้องใช้เงินจํานวนมาก  และอาจ

สง่ผลกระทบถึงสภาพคลอ่งของธุรกิจได้ 

ความหมายของสินค้าคงคลัง 

สนิค้าคงคลงั หมายถึง หมายถึงวสัดหุรือสนิค้าตา่งๆ ท่ีเก็บไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการดําเนินงาน 

อาจเป็นการดําเนินงานผลิต ดําเนินการขาย หรือดําเนินงานอ่ืนๆ  สินค้าคงคลงัแบง่ได้เป็น 4 ประเภท

ใหญ่ๆ คือ  

1. วัตถุดบิ (Raw Material) คือสิ่งของหรือชิน้สว่นท่ีซือ้มาใช้ในการผลิต  

2. งานระหว่างทาํ (Work-in-Process) คือชิน้งานท่ีอยูใ่นขัน้ตอนการผลิตหรือรอคอยท่ีจะผลิต

หรือรอคอยท่ีจะผลติในขัน้ตอนตอ่ไป โดยท่ียงัผา่นกระบวนการผลิตไมค่รบทกุขัน้ตอน   

3. วัสดสุินเปลือง (Supplies) คือวสัดกิุจการจดัหามาเพ่ือใช้ในการดําเนินงานมากกวา่ท่ีจะใช้

เพ่ือการผลิตสินค้าโดยตรง   

4. สินค้าสาํเร็จรูป (Finished Goods) คือเป็นสินค้าท่ีมีสว่นประกอบและผลิตเสร็จครบบริบรูณ์

ตามลกัษณะและคณุสมบตัใินสภาพพร้อมท่ีจะนําออกมาจําหนา่ยได้  

 

 

 



สนิค้าคงคลังในกจิการขายปลีก (Retailer)และกิจการท่ีทาํการผลิตสินค้าเอง (Manufacturer) 

สินค้าคงคลงัของกิจการท่ีประกอบธุรกิจการค้าอาจแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะของธุรกิจนัน้ ๆ คือ  

• กจิการประเภทท่ีขายสนิค้า 

สินค้าคงคลงัจะประกอบด้วยสินค้าสําเร็จรูป ซึง่กิจการซือ้มาเพ่ือท่ีจะขายตอ่ไปในสถานท่ีซือ้  

บางครัง้กิจการท่ีทําการค้าแบบขายปลีกก็ยงัมีสินค้าคงคลงัประเภทอ่ืน ๆ ด้วย เชน่ ของใช้ประเภท

กระดาษหอ่ของ กลอ่ง กระดาษแข็ง และเคร่ืองเขียน ตลอดจนเคร่ืองใช้เบด็เตล็ดตา่ง ๆ เป็นต้น 

• กจิการประเภทท่ีผลติสนิค้า 

สินค้าคงคลงัจะประกอบด้วยสิ่งของหลายชนิด วตัถดุบิ สินค้าท่ีอยูร่ะหวา่งการผลิต สินค้าท่ีผลิต

เสร็จแล้ว และวสัดสุิน้เปลืองท่ีใช้ในโรงงาน  

 

 วัตถุประสงค์ของการบริหารสนิค้าคงคลัง(Purpose of Inventory Management)  

• สามารถมีสนิค้าคงคลงับริการลกูค้าในปริมาณท่ีเพียงพอ และทนัตอ่ความต้องการของลกูค้า

เสมอ เพ่ือสร้างยอดขายและรักษาระดบัของสว่นแบง่ตลาดไว้ 

• สามารถลดระดบัการลงทนุในสินค้าคงคลงัต่ําท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้  เพ่ือทําให้ต้นทนุการผลิต

ต่ําลงด้วย 

 

ประโยชน์ของสนิค้าคงคลัง (Benefit of Inventory) 

1. ตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีประมาณการไว้ในแตล่ะชว่งเวลา ทัง้ในและนอกฤดกูาล  

โดยธุรกิจต้องเก็บสินค้าคงคลงัไว้ในคลงัสินค้า 

2. รักษาการผลติให้มีอตัราคงท่ีสม่ําเสมอ เพ่ือรักษาระดบัการวา่จ้างแรงงาน  การเดนิเคร่ืองจกัร 

ฯลฯ ให้สม่ําเสมอได้ โดยจะเก็บสินค้าท่ีขายไมห่มดในชว่งขายไมดี่ไว้ขายตอนชว่งขายดีซึง่ชว่งนัน้อาจจะ

ผลิตไมท่นัขาย 

3. ทําให้ธรุกิจได้สว่นลดปริมาณจากการจดัซือ้ครัง้ละมากๆ  

4. ป้องกนัการเปล่ียนแปลงราคา และผลกระทบจากเงินเฟ้อเม่ือสินค้าในท้องตลาดมีราคาสงูขึน้ 

5. ป้องกนัของขาดมือด้วยสนิค้าเผ่ือขาดมือ (Safety Stock) เม่ือเวลารอคอยลา่ช้าหรือบงัเอิญ

ได้คําสัง่ซือ้เพิ่มขึน้กะทนัหนั 

6. ทําให้กระบวนการผลิตสามารถดําเนินการตอ่เน่ืองอยา่งราบร่ืน  ไมมี่การหยดุชะงกัเพราะของ

ขาดมือจนเกิดความเสียหายแก่กระบวนการผลติซึง่จะทําให้คนงา่นวา่งงาน  เคร่ืองจกัรถกูปิด ผลติไมท่นั

คําสัง่ของลกูค้า 



 

ต้นทุนของสนิค้าคงคลัง (Inventory Costs) 

1. ต้นทุนการส่ังซือ้หรือตดิตัง้ (Ordering or Setup Costs) ต้นทนุการสัง่ซือ้จะเก่ียวข้องกบัการ

จดัหาวตัถดุบิ และพสัดจุากภายนอกองค์การขณะท่ีต้นทนุการตดิตัง้ หรือดําเนินงาน  จะเก่ียวข้องกบัต้นทนุ

การจดัหา และการดําเนินงานภายในระบบ เพ่ือให้ระบบการผลิตดําเนินงาน ซึง่จะเก่ียวข้องกบัคา่ใช้จา่ยท่ี

เป็นเงิน และเวลา 

2. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา (Inventory Carrying or Holding Costs) จะมีสว่นประกอบ

สําคญั 3 ด้าน ได้แก่ ต้นทนุของเงิน (Capital Costs), ต้นทนุการจดัเก็บ (Storage Costs) และต้นทนุความ

เส่ียง (Risk Costs)  

3. ค่าใช้จ่ายเน่ืองจากสินค้าขาดแคลน (Shortage Cost or Stock out Cost) เป็นวสัดคุงคลงั

ท่ีขาดมือ เม่ือเกิดความต้องการ ซึง่จะทําให้ธุรกิจเสียจงัหวะในการดําเนินงาน หรือโอกาสในการตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้า 

4. ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Costs) เกิดขึน้จากการแลกเปล่ียน (Trade-off) ระหวา่ง

การตดัสินใจเลือกท่ีจะดําเนินการอยา่งหนึง่ กบัทางเลือกอยา่งอ่ืน 

5. ต้นทุนสนิค้า (Cost of Goods) ในการจดัเก็บเพ่ือรอการสัง่ซือ้และจดัสง่ 

ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control System) 

   ระบบการควบคมุสินค้าคงคลงัท่ีมีอยู ่ 3 วิธีคือ 

1. ระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเน่ือง (Continuous Inventory System) 

     เป็นระบบสินค้าคงคลงัท่ีมีวิธีการลงบญัชีทกุครัง้ท่ีมีการรับและจา่ยของ  ทําให้บญัชีคมุยอด

แสดงยอดคงเหลือท่ีแท้จริงของสนิค้าคงคลงัอยูเ่สมอ ซึง่จําเป็นอยา่งย่ิงในการควบคมุสนิค้าคงคลงัรายการ

ท่ีสําคญัท่ีปลอ่ยให้ขาดมือไมไ่ด้ แตร่ะบบนีเ้ป็นวิธีท่ีมีคา่ใช้จา่ยด้านงานเอกสารคอ่นข้างสงู และต้องใช้

พนกังานจํานวนมากจงึดแูลการรับจา่ยได้ทัว่ถึง ในปัจจบุนัการนําเอาคอมพวิเตอร์เข้ามาประยกุต์ใช้กบั

งานสํานกังานและบญัชีสามารถชว่ยแก้ไขปัญหาในข้อนี  ้โดยการใช้รหสัแทง่ (Bar Code) หรือรหสัสากล

สําหรับผลิตภณัฑ์ (Universal Product Code หรือ UPC) ปิดบนสินค้าแล้วใช้เคร่ืองกราดสญัญาณเลเซอร์

อา่นรหสั (Laser Scan) ซึง่วิธีนีน้อกจะมีความถกูต้อง แมน่ยํา เท่ียงตรงแล้ว ยงัสามารถใช้เป็นรากฐาน

ข้อมลูของการบริหารสินค้าคงคลงัในกรณีอ่ืน เชน่ การบริหารหว่งโซข่องสินค้า (Supply Chain 

Management) ได้อีกด้วย 



 

ท่ีมา  : http://classified.sanook.com/item/6568435 

รูปท่ี 6.1 แสดงรหสัแทง่ (Bar Code) สําหรับสินค้า 

ข้อดีของระบบสินค้าคงคลังแบบต่อเน่ือง 

• มีสนิค้าคงคลงัเผ่ือขาดมือน้อยกวา่ โดยจะเผ่ือสนิค้าไว้เฉพาะชว่งเวลารอคอยเทา่นัน้แต่

ละระบบเม่ือสิน้งวดต้องเผ่ือสินค้าไว้ทัง้ชว่งเวลารอคอย และเวลาระหวา่งการสัง่ซือ้แตล่ะครัง้. 

• ใช้จํานวนการสัง่ซือ้คงท่ีซึง่จะทําให้ได้สว่นลดปริมาณได้ง่าย 

• สามารถตรวจสนิค้าคงคลงัแตล่ะตวัอยา่งอิสระ และเจาะจงเข้มงวดเฉพาะรายการท่ีมี

ราคาแพงได้ 

2. ระบบสนิค้าคงคลังเม่ือสิน้งวด (Periodic Inventory System)  

     เป็นระบบสินค้าคงคลงัท่ีมีวิธีการลงบญัชีเฉพาะในชว่งเวลาท่ีกําหนดไว้เทา่นัน้  เชน่ ตรวจนบั

และลงบญัชีทกุปลายสปัดาห์หรือปลายเดือน เม่ือของถกูเบกิไปก็จะมีการสัง่ซือ้เข้ามาเตมิให้เตม็ระดบัท่ีตัง้

ไว้ ระบบนีจ้ะเหมาะสมกบัสินค้าท่ีมีการสัง่ซือ้ และเบกิใช้เป็นชว่งเวลาท่ีแนน่อน เชน่  ร้านขายหนงัสือของ

มหาวิทยาลยัจะมีการสํารวจยอดหนงัสือเม่ือเปิดเทอมแล้วประมาณ 3 สปัดาห์ เพ่ือดวูา่หนงัสือในร้านและ

โกดงัเหลือเทา่ใดยอดหนงัสือท่ีต้องเตรียมสําหรับเทอมหน้าจะเทา่กบัยอดคงเหลือบวกกบัจํานวนนกัศกึษา

ท่ีต้องลงทะเบียนเรียนโดยประมาณ เป็นต้น 

                ข้อดีของระบบสินค้าคงคลังเม่ือสิน้งวด 

• ใช้เวลาน้อยกวา่และเสียคา่ใช้จา่ยในการควบคมุน้อยกวา่ระบบตอ่เน่ือง 

• เหมาะกบัการสัง่ซือ้ของจากผู้ขายรายเดียวกนัหลายๆชนดิ เพราะจะได้ลดคา่ใช้จา่ย

เก่ียวกบัเอกสาร ลดคา่ใช้จา่ยในการสัง่ซือ้ และสะดวกตอ่การตรวจนบัย่ิงขึน้ 

• คา่ใช้จา่ยในการเก็บข้อมลูสนิค้าคงคลงัต่ํากวา่ 

3. ระบบการจาํแนกสนิค้าคงคลังเป็นหมวดเอบีซี (ABC)  

ระบบนีเ้ป็นวิธีการจําแนกสินค้าคงคลงัออกเป็นประเภทโดยพิจารณาปริมาณและมลูคา่ของ

สนิค้าคงคลงัแตล่ะรายการเป็นเกณฑ์ เพ่ือลดภาระในการดแูล ตรวจนบั และควบคมุสนิค้าคงคลงัท่ีมีอยู่
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มากมายซึง่ถ้าควบคมุทกุรายการอยา่งเข้มงวดเทา่เทียมกนั  จะเสียเวลาและคา่ใช้จา่ยมากเกินความจําเป็น 

เพราะในบรรดาสินค้าคงคลงัทัง้หลายของแตล่ะธุรกิจมกัเป็นไปตามเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้

- รายการท่ีมีมลูคา่สงู (High-Value Items) คือสนิค้าคงคลงัร้อยละ 15 หรือ 20 ของรายการท่ีมี

มลูคา่รวมถึง “ร้อยละ 75 ถึง 80 ของคา่ใช้จา่ยวสัดคุงคลงัใน 1 ปี 

- รายการท่ีมีมลูคา่ปานกลาง (Medium- Value Items) คือสนิค้าคงคลงัร้อยละ 30 ถึง 40 ของ

รายการ ท่ีมีมลูคา่ร่วม ประมารร้อยละ 15 ของคา่วสัดคุงคลงัใน 1 ปี 

- รายการท่ีมีมลูคา่ต่ํา (Low- Value Items) คือสนิค้าคงคลงัร้อยละ 40 ถึง 50 ของรายการท่ีมี

มลูคา่รวม ประมาณร้อยละ 10 ถึง 15 ของคา่วสัดคุงคลงัในรอบ 12 ปี 

- การจําแนกสินค้าคงคลงัเป็นหมวดเอบีซี จะทําให้การควบคมุสนิค้าคงคลงัแตกตา่งกนั 

ดงัตอ่ไปนี ้

 
ท่ีมา : ดร.ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ และคณะ, การบริหาร การดําเนินงาน และการผลิต, 2545: 22. 

รูปท่ี 6.2: การจดัการสนิค้าคงคลงัแบบ ABC 

A - ควบคมุอยา่งเข้มมาก ด้วยการลงบญัชีอยูบ่อ่ยๆ (เชน่ ทกุสปัดาห์) การควบคมุจงึควรใช้ระบบ

สนิค้าคงคลงัอยา่งตอ่เน่ืองและต้องเก็บของไว้ในท่ีปลอดภยั  ในด้านการจดัซือ้ก็ควรหาผู้ขายไว้หลายราย

เพ่ือลดความเสียงจากการขาดแคลนสนิค้าและสามารถเจรจาตอ่รองราคาได้  

            B - ควบคมุอยา่งเข้มงวดปานกลาง ด้วยการมีบญัชีคมุยอดบนัทกึเสมอเชน่เดียวกบั A ควรมีการ

เบกิจา่ยอยา่งเป็นระบบเพ่ือป้องกนัการสญูหาย การตรวจนบัจํานวนจริงก็ทําเชน่เดียวกบั A แตค่วามถ่ีน้อย

กวา่ (เชน่ ทกุสิน้เดือน) และการควบคมุ B จงึควรใช้ระบบสินค้าคงคลงัอยา่งตอ่เน่ืองเชน่เดียวกบั A 

           C- ไมมี่การจดบนัทกึหรือมีก็เพียงเลก็น้อย สินค้าคงคลงัประเภทนีจ้ะวางให้หยิบใช้ได้ตามสะดวก 

เน่ืองจากเป็นของราคาถกูและมีปริมาณมาก ถ้าทําการควบคมุอยา่งเข้มงวด  จะทําให้มีคา่ใช้จา่ยมากซึง่ไม่

คุ้มคา่กบัประโยชน์ท่ีได้ป้องกนัไมใ่ห้ของสญูหาย การตรวจนบั C จะใช้ระบบสินค้าคงคลงัแบบสิน้งวดคือ

เว้นระยะจะมาตรวจนบัดวูา่พร่องไปเทา่ใดแล้วก็ซือ้มาเตมิ หรืออาจใช้ระบบสองกลอ่ง (Two-bin System) 



ซึง่มีกลอ่งวสัดอุยู ่2 กลอ่ง เป็นการเผ่ือสํารองไว้ พอใช้ของในกลอ่งแรกหมดก็นําเอากลอ่งสํารองมาใช้แล้ว

รีบซือ้ของเตมิใสก่ล้องแรกท่ีหมดไว้เป็นกลอ่งสํารองแทน ซึง่จะทําให้ไมมี่การขาดมือเกิดขึน้ 

การส่ังสนิค้าคงคลัง  

                  ในการสัง่สินค้าคงคลงัเข้ามาในโรงงาน  เพ่ือทําการผลิตหรือสัง่สินค้าเพ่ือเข้ามาจําหนา่ย

นัน้  ผู้บริหารโรงงาน หรือผู้สัง่จะต้องตัง้คําถามให้ตวัเองวา่จะสัง่จํานวนเทา่ใด  จงึจะเหมาะสมต้นทนุการ

สัง่อยูใ่นระดบัต่ําสดุ  เพราะถ้าสัง่มากจะทําให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา  เชน่  สถานทีเก็บ  ดอกเบีย้  คา่

ดแูลรักษา  เงินจม  (Sleeping  capital)  ในรูปผลิตภณัฑ์  เป็นต้น   ฉะนัน้การสัง่สินค้าคงคลงัเข้ามา

นัน้  จงึต้องวิเคราะห์ต้นทนุให้ต่ํา  วิธีการสัง่สินค้าคงคลงัให้ต้นทนุต่ํา และถ้าผลิตจะต้องผลิตให้มีความ

เหมาะสม  ดงันี ้  

                1.  การหาปริมาณสัง่ซือ้ท่ีเหมาะสม  (Economic  Order  Quantity  :  EOQ) 

                2.  การหาปริมาณการสัง่ซือ้ท่ีเหมาะสมในกรณีลดราคา  (Quantity  Discounts) 

                3.  การหาปริมาณการผลติท่ีเหมาะสม  (Appropriate  production  Quantity) 

การหาปริมาณส่ังซือ้ท่ีเหมาะสม  (Economic Order Quantity : EOQ)    

 EOQ   เป็นแบบจําลองท่ีนํามาใช้เพ่ือหาปริมาณสัง่ซือ้ท่ีเหมาะสม  คือ  ต้นทนุการสัง่ซือ้  ต้นทนุ

การจดัเก็บรักษา  ต้นทนุสินค้าขาดมือ  ให้อยูใ่นระดบัต่ํา  โดยมากจะคดิเป็นตอ่หนึง่ปี  ในการคํานวณหา

คา่  EOQ  ใช้เพ่ือหาจํานวนการสัง่ซือ้ทัง้หลาย  อยูใ่นระดบัต่ําสดุ  โดยมากคดิเป็นตอ่ปี โดยกําหนดให้ 

                       A = ปริมาณการใช้ทงัปีเป็นหนว่ยนบั 

 S = ต้นทนุการสัง่เป็นจํานวนเงิน   

 i = ต้นทนุการจดัเก็บทัง้ปี  

c = ต้นทนุตอ่หนว่ย 

   สตูรในการคํานวณปริมาณการสัง่ซือ้ท่ีประหยดัสดุ           𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 = �𝟐𝟐𝑨𝑨𝑨𝑨
𝒊𝒊𝒊𝒊

 

     ตวัอยา่งการคํานวณ กําหนดให้   

◦ ปริมาณการใช้ทัง้ปีเทา่กบั 1,000 หนว่ย 

◦ ต้นทนุการสัง่เทา่กบั 20 บาทตอ่ 1 ใบสัง่ 

◦ ต้นทนุการจดัเก็บทัง้ปีเทา่กบั 0.2 

◦ ต้นทนุตอ่หนว่ยเทา่กบั 5 บาท 

 

200
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=
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××
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จุดในการส่ังซือ้สนิค้าท่ีเหมาะสม  (The  Economic  Reorder  point) 

            จดุในการสัง่ซือ้สินค้าใหมเ่ม่ือสินค้าคงคลงัเหลืออยูใ่นระดบัหนึง่   ผู้บริหารจะต้องตดัสินใจซื ้อ

สินค้าเข้ามาในคลงัสินค้า เพ่ือให้มีสินค้าเพียงพอกบัความต้องการใช้   ในการสัง่ซือ้สินค้าเข้ามาใหม่

ผู้บริหารก็จะมีคําถามวา่   จะสัง่ซือ้สินค้าคงเหลือเทา่ไหร่   จงึจะถึงจดุในการสัง่ซือ้

ใหม่  (Reorder  Point  :  ROP)  และเม่ือสัง่ซือ้สินค้าใหมจ่ะได้รับเม่ือไหร่    ซึง่เวลาตัง้แตส่ัง่ซือ้จนได้รับ

สินค้าเรียกวา่ เวลารอคอย (Lead  time  :  LT) 

การหาปริมาณการผลิตท่ีเหมาะสม   (Appropriate  production  Quantity)     

การผลิตสินค้าท่ีผลิตได้และและใช้หรือจําหนา่ยสินค้าไปในจํานวนเทา่ท่ีผลิตได้   (ผลิตได้  =  ใช้

สินค้าไป)  ลกัษณะเชน่นี  ้ ก็จะไมมี่สินค้าในสต๊อกหรือไมมี่สินค้าคงคลงัอยูใ่นโรงงาน   แตใ่นทางปฏิบตัจิะ

ไมเ่กิดลกัษณะเชน่นัน้ได้    โดยมากจะผลติสนิค้าได้มากกวา่ท่ีใช้หรือจําหนา่ยไป   (ผลิตได้ >  จําหนา่ย

ไป)  จงึทําให้เกิดสินค้าคงคลงัขึน้ได้   เชน่  โรงงานแหง่หนึง่สามารถผลิตปนูซีเมนต์ได้   50  ตนั/วนั  และ

จําหนา่ยหรือใช้ไปวนัละ   40  ตนั  จะเหลือปนูซีเมนต์เทา่กบั   50 - 40  =  10  ตนัตอ่วนั  และในทางปฏิบตัิ

โรงงานก็จะต้องผลิตสินค้าทกุวนั   ก็จะมีสินค้าคงคลงัเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ   โรงงานก็จะหาคลงัสินค้าเพิ่มขึน้อีก

เหมือนกนั  ถ้าเป็นโรงานขนาดเล็กก็อาจจะใช้วิธีการหยดุผลิตเม่ือสินค้าคงคลงัอยูใ่นระดบัสงู   และจะทํา

การผลิตใหมเ่ม่ือสินค้าลดลงในกรณีท่ีโรงงานผลิตสินค้าเอง   ก็จะไมมี่คา่ใช้จา่ยในการสัง่ซือ้แตจ่ะมี

คา่ใช้จา่ยในการตดิตัง้เคร่ืองจกัรแตล่ะครัง้   ซึง่ก็จะมีลกัษณะคล้ายกนักบัคา่ใช้จา่ยในการง สั่งซือ้  เม่ือมี

การผลติจํานวนมากจํานวนครัง้ท่ีผลติจะน้อยลง  ทางตรงข้ามถ้าผลตินําวนน้อย   จํานวนครัง้ท่ีผลิตจะมาก

ขึน้  การคํานวณหาปริมาณการผลติท่ีเหมาะสมจะทําให้การผลติแตล่ะครัง้ไมม่ากเกินไป  หรือน้อยเกินไป   

ปัจจัยท่ีใช้ในการกาํหนดปริมาณของสนิค้าคงคลัง  

             การพิจารณาถึงปริมาณของสินค้าคงคลงัในระดบัท่ีถกูต้องนัน้เป็นเร่ืองคอ่นข้างยาก  จงึจําเป็น

สําหรับผู้ประกอบการท่ีต้องทราบถึงสิ่งท่ีสามารถนํามาชว่ยในการกําหนดปริมาณของสินค้าคงคลงัใน

ระดบัท่ีเหมาะสม อนัได้แก่  

1.  จุดมุ่งหมายหลกัในการมีสินคา้คงคลั ง โดยปกตแิล้วสินค้าคงคลงัมีไว้เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจ

เป็นไปอยา่งราบร่ืน  ไมส่ะดดุหรือหยดุชะงกั แตบ่างครัง้ธุรกิจอาจมีจดุมุง่หมายอ่ืน  เชน่ถ้าคาดการณ์วา่

ราคาสินค้ามีแนวโน้มจะสงูขึน้ในอนาคต  ก็อาจเก็งกําไรโดยเลือกเก็บสินค้าคงคลงัในปัจจบุนั เพ่ือขายใน

ราคาท่ีสงูขึน้ในอนาคต ปริมาณของสนิค้าคงคลงัจงึมีจํานวนมาก  หรือบางครัง้ได้รับข้อเสนอสว่นลดเงินสด

จาก Supplier โดยต้องสัง่ซือ้สนิค้าเป็นจํานวนมากๆ ในกรณีนีต้้องเปรียบเทียบถึงผลดีจากสว่นลดเงินสดท่ี

ได้รับ และผลเสียจากคา่ใช้จา่ยการบริหารสนิค้าคงคลงัท่ีเพิม่ขึน้  



2. ยอดขายในอดีตของธุรกิจ

3. 

 โดยผู้ประกอบการสามารถนํายอดขายท่ีเกิดขึน้ในอดีตของตนมา

พยากรณ์ยอดขายท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต  ทัง้นีก้ารกําหนดปริมาณสินค้าคงคลงัของธุรกิจจะแปรผนั

โดยตรงกบัยอดขายท่ีพยากรณ์ได้นัน่เอง  ถ้าขายมาก ก็อาจต้องมีปริมาณสนิค้าคงคลงัในระดบั

คอ่นข้างมาก เพ่ือรองรับการขายท่ีพยากรณ์ไว้นัน้ แตถ้่าเป็นธุรกิจท่ีพึง่เกิดขึน้ใหมย่งัไมมี่ยอดขายในอดีต  ก็

สามารถกําหนดระดบัของสนิค้าคงคลงั ได้จากการประมาณการยอดขายของตน  

การซ้ือขายตามฤดูกาล  (Seasonal Selling)

4. 

 ถ้าเป็นธรุกิจท่ีมีการซือ้ขายตามฤดกูาล เชน่ธรุกิจ

ขายร่ม ซึง่ถ้าเข้าสูช่ว่งฤดฝูน  ยอดขายก็อาจมากกวา่ปกติ  ดงันัน้ระดบัของปริมาณสินค้าคงคลงัในในชว่ง

ฤดฝูนก็จะมากขึน้ตามปริมาณของยอดขายท่ีเพิม่ขึน้  หลงัจากนัน้ยอดขายก็จะลดลงมาสูร่ะดบัปกติ  ซึง่

ระดบัของปริมาณสนิค้าคงคลงัก็จะลดลงตาม  

คณุสมบติัของสินคา้

5. 

 อนัได้แก่ วงจรชีวิต ความคงทน ขนาด รูปลกัษณ์ เป็นต้น ถ้าเป็นธุรกิจท่ี

ขายผกัหรือผลไม้  ซึง่มีวงจรชีวิตน้อย  การท่ีธุรกิจจะมีปริมาณสินค้าคงคลงัมากก็คงไมใ่ชส่ิ่งท่ีดีแนน่อน  

เน่ืองจากถ้าขายไมห่มด ผกัหรือผลไม้นัน้ก็อาจจะเนา่เสียหายได้ในเวลาคอ่นข้างเร็ว  นอกจากนีส้นิค้าบาง

ชนิดแม้วา่จะเก็บได้นาน อาจเส่ือมสภาพ หมดอาย ุหรือเสียหายได้  ธรุกิจก็อาจต้องมีสนิค้าเผ่ือปลอดภยั 

(Safety Stock) เพ่ือรองรับไมใ่ห้การขายสะดดุลงได้  

การแบ่งประเภทของสินคา้

6. 

 ในบางครัง้ธุรกิจอาจมีการผลิตสินค้าหลายชนิดสําหรับขาย 

บางอยา่งอาจขายได้มาก  บางอยา่งอาจขายได้คอ่นข้างน้อย ก็อาจแบง่ประเภทตามปริมาณการขาย

ออกเป็น สนิค้าประเภทท่ีมีความสําคญัมาก ซึง่สามารถขายได้เป็นจํานวนมาก  และสนิค้าท่ีมีความสําคญั

น้อย เพราะขายได้น้อย  ซึง่กําหนดปริมาณของสินค้าคงคลงัตามความสําคญัของสินค้าแตล่ะประเภท เชน่  

สนิค้าท่ีมีความสําคญัมาก ขายได้มาก ก็ควรมีปริมาณของสนิค้าคงคลงัมาก  สนิค้าท่ีมีความสําคญัน้อย 

ขายได้น้อย ก็ควรมีปริมาณของสนิค้าคงคลงัน้อย เป็นต้น  

ความนิยมในตวัสินค้

7.  

า ถ้าธุรกิจมีสินค้าประเภทล้าสมยัไมเ่ป็นท่ีนิยม  ปริมาณสินค้าคงเหลือของ

สินค้าชนิดนีก็้ควรจะมีปริมาณน้อยกวา่สินค้าประเภทอ่ืนในสายการผลิตของธุรกิจนัน้  นอกจากนีค้วาม

นิยมของลกูค้ายงัเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา  โดยท่ีธุรกิจไมส่ามารถควบคมุได้ ดงันัน้สําหรับกรณีท่ีธุรกิจมี

สินค้าท่ีเป็นท่ีนิยม  ตดิตลาด และมีแนวโน้มวา่จะขายได้เพิ่มขึน้  ธุรกิจจงึควรต้องพิจารณาถึงการมีสินค้า

เผ่ือปลอดภยัในการกําหนดปริมาณของสินค้าคงคลงัของตนด้วย  เพ่ือป้องกนัการขาดแคลนสินค้าซึง่จะ

นํามาซึง่การสญูเสียลกูค้าในท่ีสดุนัน่เอง  

ความไม่แน่นอนในการจดัส่งสินคา้ของ  Suppliers  ในบางครัง้ธรุกิจอาจต้องสัง่ซือ้วตัถดุบิจาก  

Suppliers ซึง่โดยปกตจิะมีระยะเวลาการสัง่ซือ้สนิค้า ( Lead Time) ท่ีคอ่นข้างแนน่อน  แตเ่ม่ือถึงเวลาการ

จดัสง่วตัถดุบิจริงอาจมีความลา่ช้าเกิดขึน้ ทัง้นีอ้าจเกิดจากเหตกุารณ์ไมค่าดฝันตา่งๆ ท่ีไมส่ามารถควบคมุ

ได้ เชน่ เกิดอบุตัเิหตรุถขนสง่ชนกนัขึน้ ดงันัน้ในการกําหนดปริมาณของสินค้าคงคลงั  ผู้ประกอบการก็ควร



จะต้องมีสินค้าเผ่ือปลอดภยัเก็บไว้ด้วย เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ธุรกิจหยดุชะงกั และสญูเสียโอกาสในการขาย  อนั

อาจเกิดจากความไมแ่นน่อนของการจดัสง่สนิค้านี ้ 

8.  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารสินคา้คงคลงั

9.  

 โดยเฉพาะในด้านการส่ือสาร 

และการดําเนินรายการทางการค้ากบัลกูค้า  ทัง้นีเ้พราะหากการส่ือสารผดิพลาด ธรุกิจก็จะเสียโอกาสใน

การขายสนิค้าให้แก่ลกูค้า  อนัเน่ืองมาจากขายสินค้าผิดประเภท ขายสินค้าไมต่รงตามปริมาณท่ีลกูค้า

ต้องการ หรืออาจไมมี่สนิค้าสําหรับขาย นอกจากนีห้ากการตอบสนองตอ่คําสัง่ซือ้จากลกูค้าลา่ช้า  ก็จะทํา

ให้คาดการณ์ปริมาณสนิค้าคงคลงัเพ่ือรองรับการขายได้ยากขึน้  ดงันัน้ย่ิงธุรกิจสามารถพฒันาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมด้านการส่ือสาร  และการดําเนินรายการทางการค้ากบัลกูค้าได้ดีเทา่ไร  

การคาดการณ์ปริมาณสนิค้าคงคลงัก็จะงา่ยขึน้เทา่นัน้  

การเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครฐั

10.  

อนัได้แก่ กฎหมาย  ข้อกําหนด และระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ 

ซึง่ทําให้เกิดทัง้โอกาส  หรืออปุสรรคตอ่การดําเนินธุรกิจ  และสง่ผลโดยตรงตอ่ปริมาณสนิค้าคงคลงัของ

ธุรกิจแตล่ะประเภท โดยเฉพาะอยา่งย่ิงกบัธรุกิจท่ีขึน้กบันโยบายการจดัซือ้จดัจ้างของภาครัฐ  

ตน้ทนุของสินคา้คงคลงั  (Inventory Cost)

ตรวจนับสนิค้า 

 ทัง้นีใ้นการกําหนดปริมาณของสินค้าคงคลงัของ

ธุรกิจนัน้ต้องคํานงึถึงต้นทนุตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ด้วย โดยจดุมุง่หมายหลกัก็คือ  ต้องมีปริมาณของสนิค้าคงคลงัท่ี

เหมาะสมและมีต้นทนุในการบริหารต่ําท่ีสดุ 

� เม่ือมีการตรวจนบัสินค้าเป็นครัง้คราว 

� เม่ือจํานวนสินค้าท่ีตรวจนบัได้ไมต่รงกบัยอดในบตัรสินค้า พนกังานบนัทกึบตัรสินค้าก็จะ บนัทกึ

รายการปรับปรุงเพ่ือให้เป็นจํานวนท่ีถกูต้องในบตัรสินค้า 

วัตถุประสงค์ของการประยุกต์คอมพวิเตอร์กับงานสินค้าคงคลัง 

 การประยกุต์คอมพิวเตอร์กบังานสินค้าคงคลงัควรจะต้องคํานงึถึงวตัถปุระสงค์ข้างต้นและความ

พยายามให้ได้รับประโยชน์อีก 6 ประการ คือ  

 1. พยายามให้การตรวจนบัสนิค้าสะดวกและรวดเร็ว สามารถตรวจสอบจํานวนท่ีเก็บไว้กบัจํานวน

ท่ีปรากฎยอดในระบบคอมพวิเตอร์ได้ 

 2.  ลดจํานวนการขาดแคลนสินค้า หรือสินค้าค้าสญูหายไปจากคลงัเก็บสินค้า  

 3.  จดัการราคาและต้นทนุสินค้าได้ง่าย  

 4.  ปรับระบบการเบกิจา่ยให้ง่ายขึน้ได้ เพราะมีการปรับปรุงเนือ้ท่ีและตําแหนง่ท่ีเก็บให้ค้นหาและ

หยิบมาเบกิจา่ยให้งา่ย 



 5.  ฝ่ายบริหารสามารถพจิารณาแนวโน้มด้านการขายของผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ ได้งา่ยเพ่ือจะได้วาง

แผนการขายและการผลติได้อยา่งเหมาะสมตอ่ไป 

 6.  กําหนดแหลง่ผู้ผลิตและผู้จดัสง่สินค้าท่ีนา่เช่ือถือได้ง่ายขึน้ และสามารถควบคมุการสง่สินค้าได้

ดีขึน้  

 การนําคอมพวิเตอร์มาใช้นอกจากจะชว่ยให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบปริมาณและจํานวนสนิค้าท่ี

เก็บไว้ได้อยา่งรวดเร็ว ยงัชว่ยในการศกึษาความเคล่ือนไหวของสนิค้าแตล่ะรายการหรือแตล่ะประเภทได้

โดยง่าย ทัง้หมดนีจ้ะนําไปสูส่มรรถนะในการดําเนินธุรกิจโดยรวมของหนว่ยงานและบริษัทได้  

 

ข้อมูลของระบบสินค้าคงคลัง 

� ข้อมลูสนิค้าคงคลงัมี 2 รูปแบบ คือ 

◦ ข้อมูลท่ีถาวร มีการเปล่ียนแปลงเป็นครัง้คราว  เชน่ เวลารอคอย กลุม่ของสินค้า

แหลง่ท่ีมาของสินค้า อายขุองสินค้า การควบคมุเป็นจํานวน การใช้สินค้าทดแทนกนั ผู้จดัหาและสดัสว่น

ของผู้จดัหา หนว่ยนบัของสินค้า 

◦ ข้อมูลท่ีผันแปร เป็นข้อมลูท่ีขึน้อยูก่บัสถานการณ์ เชน่ จํานวนท่ีสัง่ วนัท่ีสัง่ และวนัท่ี

ต้องการ จํานวนท่ีจา่ย วนัท่ี พืน้ท่ีเก็บ และหมายเลขใบสัง่ผลิตหรือใบสง่มอบสินค้า  ยอดคงเหลือจริงของ

สินค้า ยอดคงเหลือท่ีหกัจากการจอง 

 

รายงานท่ีผลิตได้จากระบบสินค้าคงคลัง 

• รายงานสินค้าวตัถดุบิคงเหลือ 

• รายงานสินค้าท่ีถึงจดุสัง่ซือ้ (Re- Order Point)  

• รายงานการเคล่ือนไหวของสินค้าในสตอ็ก 

• รายงานสินค้าท่ีไมเ่คล่ือนไหวเลยในรอบหกเดือน  

• รายงานสนิค้าใกล้หมดอาย ุ

• ฯลฯ 

 

ผลกระทบของการท่ีมีการบันทกึข้อมูลสนิค้าคงคลังท่ีไม่ถูกต้อง 

1) ความสญูเสียโอกาสทางการขาย 

2) เกิดความขาดแคลนวสัดท่ีุใช้ในการผลิต 

3) เกิดสภาพท่ีมีวสัดเุกินความจําเป็น  

4) ตารางการผลติผดิพลาด 

5) ผลผลิตท่ีตกต่ํา 



6) การสง่มอบท่ีลา่ช้า 

7) เกิดการเร่งใบสัง่ผลิตหรือสัง่ซือ้เกินปรกต ิ

8) เกิดต้นทนุในการสัง่ซือ้หรือสง่มอบมากกวา่ปกต ิ

9) มีจํานวนสินค้าคงคลงัอยูใ่นระดบัท่ีสงู 

10) มีจํานวนสินค้าท่ีใช้ไมไ่ด้ในระดบัท่ีสงู 

 


