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หวัข้อการอบรม 
 ประเภทของ Inventory 
 หน้าท่ีของ Inventory 
 ต้นทุนการเกบ็วสัดคุงคลงั 
 ระบบการควบคมุและตรวจนับวสัดคุงคลงั 
 การจดัหมวดหมู่วสัดคุงคลงั 
 Inventory Lead time  
 ระดบัการบริการลกูค้าและสินค้าคงคลงัเพ่ือความปลอดภยั 
 การก าหนดเวลาในการสัง่เติมเตม็วสัด ุและสินค้าคงคลงั 
 การก าหนดปริมาณในการสัง่เติมเตม็วสัด ุและสินค้าคงคลงั 
 การบริหารจดัการ Inventory อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชนิดของ Inventory 



หน้าท่ีของ Inventory  
 Anticipation Inventory: การมวีสัดุคงคลงัเพือ่เกบ็ไวใ้ชใ้นกรณีพเิศษ
ต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ตามแผนการด าเนินงานทัง้กรณทีีค่าดวา่จะมคีวาม
ตอ้งการเพิม่ขึน้จากปกต ิเชน่ planned sales promotion programs, 
seasonal fluctuations และกรณีทีว่สัดุหรอืสนิคา้นัน้อาจขากแคลนชัว่คราว 
เชน่ plant shutdowns 

 Fluctuation Inventory: การมวีสัดุคงคลงัเพือ่เกบ็ไวส้ ารองในกรณทีีค่วาม
ตอ้งการของลกูคา้หรอืการจดัสง่วสัดุหรอืสนิคา้จะ Supplier มคีวามไม่
แน่นอน  

 Lot size Inventory: การมวีสัดุคงคลงัเนื่องจากกรผลติหรอืสัง่ซือ้แบบเตม็ 
Lot เพือ่รกัษาการผลติใหม้อีตัราคงทีห่รอืเพือ่ให ้ไดส้ว่นลดปรมิาณจากการ
จดัซือ้จ านวนมากต่อครัง้ 

 Hedging Inventory: การมวีสัดุคงคลงัไวเ้พือ่เกง็ก าไรในอนาคต 
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ประเภทของ Inventory  
 วสัดหุรือสินค้าท่ีเกบ็ตามรอบ ( Cycle Stock): วสัดุหรอืสนิคา้ทีเ่กบ็ตามรอบ
เป็นวสัดุหรอืสนิคา้ทีม่ไีวเ้พือ่ทดแทนวสัดุหรอืสนิคา้ทขีายไปหรอืวสัดุหรอืสนิคา้
ทีใ่ชไ้ปในการผลติ ซึง่วสัดุหรอืสนิคา้ประเภทน้ีจะเกบ็ไวเ้พือ่ตอบสนองความ
ตอ้งการวสัดุหรอืสนิคา้ภายใตเ้งือ่นไขทีม่คีวามแน่นอน และอยูภ่ายใตส้มมตฐิาน
ทีว่า่ความตอ้งการวสัดุหรอืสนิคา้และเวลาน าในการสัง่คงทีแ่ละทราบลว่งหน้า  

 วสัดหุรือสินค้าปลอดภยัหรือวสัดหุรือสินค้ากนัชน ( Safety or Buffer 
Stock): เป็นวสัดุหรอืสนิคา้จ านวนหน่ึงทีเ่กบ็ไวเ้กนิจ านวนวสัดุหรอืสนิคา้ทีเ่กบ็
ไวต้ามรอบปกตเิน่ืองจากความไมแ่น่นอนในความตอ้งการ ซึง่ปรมิาณวสัดุคง
คลงัโดยเฉลีย่จะเทา่กบัครึง่หน่ึงของปรมิาณ การสัง่ซือ้ตามปกตบิวกกบัปรมิาณ
วสัดุหรอืสนิคา้ปลอดภยั  
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Cycle Stock and Safety Stock 
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ประเภทของ Inventory  
 วสัดคุงคลงัระหว่างทาง (In – transit Inventories): เป็นวสัดุหรอืสนิคา้ทีอ่ยู่
ระหวา่งการล าเลยีงจากสถานทีห่นึ่งไปยงัอกีสถานทีห่นึ่ง ซึง่วสัดุหรอืสนิคา้
เหล่าน้ีอาจจะถอืไดว้า่เป็นสว่นหนึ่งของวสัดุหรอืสนิคา้ทีเ่กบ็ไวแ้มว้า่วสัดุหรอื
สนิคา้เหล่าน้ีจะยงัไมส่ามารถขายหรอืขนสง่ในล าดบัต่อไปไดจ้นกวา่วสัดุหรอื
สนิคา้นัน้จะไปถงึผูท้ีส่ ัง่วสัดุหรอืสนิคา้นัน้เสยีก่อน ดงันัน้ ในการค านวณตน้ทุน
ในการเกบ็รกัษาวสัดุหรอืสนิคา้ของตน้ทางควรจะรวมตน้ทุนของวสัดุหรอืสนิคา้ 
คงคลงัระหวา่งทางไวด้ว้ย 

 วสัดหุรือสินค้าไม่เคล่ือนไหว (Dead Stock): เป็นวสัดุหรอืสนิคา้ทกีจิการเกบ็
ไวน้านและยงัไมม่คีวามตอ้งการวสัดุหรอืสนิคา้ชนิดนัน้เกดิขึน้ซึง่อาจเป็นเพราะ
วสัดุหรอืสนิคา้ลา้สมยั เสือ่มสภาพ ในกรณีทีเ่ป็นวสัดุหรอืสนิคา้ตกคา้งควรท า
การพจิารณาวา่เพือ่ป้องกนัการเสือ่มของวสัดุหรอืสนิคา้ หรอืการน ามาขายลด
ราคาหน้าโรงงานกอ็าจจะชว่ยแกไ้ขปญัหาน้ีลงได ้
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วตัถปุระสงคข์อง Inventory  
 ตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีประมาณการไว้ในแต่ละช่วงเวลาทัง้ใน 

และนอกฤดกูาล 
 รกัษาการผลิตให้มีอตัราคงท่ีสม า่เสมอ เพ่ือรกัษาระดบัการว่าจ้างแรงงาน การ

เดินเครื่องจกัร ฯลฯ ให้สม า่เสมอได้ โดยจะเกบ็วสัดหุรือสินค้าท่ีขายไม่หมด
ในช่วงขายไม่ดีไว้ขายตอนช่วงขายดีซ่ึงช่วงนัน้อาจจะผลิตไม่ทนัขาย 

 ท าให้ธรุกิจได้ส่วนลดปริมาณจากการจดัซ้ือจ านวนมากต่อครัง้ ป้องกนัการ
เปล่ียนแปลงราคาแลผลกระทบจากเงินเฟ้อเม่ือวสัดหุรอืสินค้าในท้องตลาดมี
ราคาสงูขึน้ 

 ป้องกนัของขาดมือด้วยวสัดหุรือสินค้าเผือ่ขาดมือ เม่ือเวลารอคอยล่าช้าหรือ
บงัเอิญได้ค าสัง่ซ้ือเพ่ิมขึน้กะทนัหนั 

 ท าให้กระบวนการผลิตสามารถด าเนินการต่อเน่ืองอย่างราบรืน่ ไม่มีการ
หยดุชะงกัเพราะของขาดมือจนเกิดความเสียหายแก่กระบวนการผลิต 
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 มีระบบการพยากรณ์ท่ีเช่ือถือได้ และสามารถบง่ช้ีข้อผิดพลาดในการพยากรณ์ได้ 
 สามารถประมาณการเก่ียวกบั ต้นทุนด้านต่างๆ ได้ 

◦ ตน้ทุนจากค่าใชจ้่ายทีจ่่ายไปเพือ่ใหไ้ดว้สัดุหรอืวสัดุหรอืสนิคา้นัน้ๆมา  
◦ ตน้ทุนการเกบ็วสัดุคงคลงั 
◦ ตน้ทุนในการสัง่ซือ้ 
◦ ตน้ทุนจากการขาดแคลนวสัดุคงคลงั 

 มีระบบในการควบคมุและ ติดตามปริมาณ วสัดคุงคลงั 
 มีระบบการจดัหมวดหมู่วสัดคุงคลงัท่ีดี 
 มีข้อมูลเก่ียวกบัเวลาน า ในการสัง่ซ้ือวตัถดิุบ หรือช้ินส่วนในการผลิตแต่ละประเภท 
 มีการก าหนดปริมาณการสัง่ซ้ือและรอบเวลาในการเติมเตม็วสัดคุงคลงั ท่ีเหมาะสม 

 

 

การบริหารจดัการวสัดคุงคลงัที่มีประสิทธิภาพ  
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 มีระบบการพยากรณ์ท่ีเช่ือถือได้ และสามารถบง่ช้ีข้อผิดพลาดในการพยากรณ์ได้ 
 สามารถประมาณการเก่ียวกบั ต้นทนุด้านต่างๆ ได้ 

◦ ตน้ทุนจากคา่ใชจ้า่ยทีจ่า่ยไปเพือ่ใหไ้ดว้สัดุหรอืวสัดุหรอืสนิคา้นัน้ๆ 

◦ ตน้ทุนการเกบ็วสัดุคงคลงั 

◦ ตน้ทุนในการสัง่ซือ้ 

◦ ตน้ทุนจากการขาดแคลนวสัดุคงคลงั 

 มีระบบในการควบคมุและ ติดตามปริมาณ วสัดคุงคลงั 
 มีระบบการจดัหมวดหมู่วสัดคุงคลงัท่ีดี 
 มีข้อมลูเก่ียวกบัเวลาน า ในการสัง่ซ้ือวตัถดิุบ หรือช้ินส่วนในการผลิตแต่ละประเภท 
 มีการก าหนดปริมาณการสัง่ซ้ือและรอบเวลาในการเติมเตม็วสัดคุงคลงั ท่ีเหมาะสม 

 

 

การบริหารจดัการวสัดคุงคลงัที่มีประสิทธิภาพ  
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ต้นทุนวสัดคุงคลงั 
 ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายไปเพ่ือให้ได้วสัดหุรือวสัดหุรือสินค้านัน้ๆมา (Item cost) 
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี ประกอบด้วย  
◦ ราคาวสัดุหรอืวสัดุหรอืสนิคา้  
◦ คา่ขนสง่  
◦ คา่ประกนั 
◦ คา่ธรรมเนียมต่างๆ  
◦ คา่ภาษศุีลกากร 
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ต้นทุนวสัดคุงคลงั 
 ค่าใช้จ่ายในการสัง่ซ้ือ (Ordering Cost) เป็นค่าใช้จ่ายท่ีต้องจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงวสัดคุงคลงัท่ีต้องการ ซ่ึงจะแปรตามจ านวนครัง้ของการสัง่ซ้ือ แต่
ไม่แปรตามปริมาณวสัดคุงคลงั เพราะสัง่ซ้ือของมากเท่าใดกต็ามในแต่ละ
ครัง้ ค่าใช้จ่ายในการสัง่ซ้ือกย็งัคงท่ี แต่ถ้าย่ิงสัง่ซ้ือบ่อยครัง้ค่าใช้จ่ายใน
การสัง่ซ้ือจะย่ิงสงูขึน้ ค่าใช้จ่ายในการสัง่ซ้ือได้แก่  
◦ คา่เอกสารใบสัง่ซือ้  
◦ คา่จา้งพนกังานจดัซือ้  
◦ คา่โทรศพัท ์ 
◦ คา่ขนสง่วสัดุหรอืสนิคา้ 
◦ คา่ใชจ้า่ยในการตรวจรบัของและเอกสาร  
◦ คา่ธรรมเนียมการน าของออกจากศุลกากร  
◦ คา่ใชจ้า่ยในการช าระเงนิ 
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ต้นทุนวสัดคุงคลงั 
 ค่าใช้จ่ายในการเกบ็รกัษา (Carrying Cost) เป็นค่าใช้จ่ายจากการมีวสัดุ
คงคลงัและการรกัษาสภาพให้วสัดคุงคลงันัน้อยู่ในรปูท่ีใช้งานได้ ซ่ึงจะ
แปรตามปริมาณวสัดคุงคลงัท่ีถือไว้และระยะเวลาท่ีเกบ็วสัดคุงคลงันัน้ไว้ 
ค่าใช้จ่ายในการเกบ็รกัษา ได้แก่  
◦ ตน้ทุนเงนิทุนทีจ่มอยูก่บัวสัดุคงคลงัซึง่คอืคา่ดอกเบีย้จา่ยถา้เงนิทุนนัน้มาจากการกูย้มืหรอื
เป็นคา่เสยีโอกาสถา้เงนิทุนนัน้เป็นสว่นของเจา้ของ  

◦ คา่คลงัวสัดุหรอืสนิคา้  
◦ คา่ไฟฟ้าเพือ่การรกัษาอุณหภมู ิ 
◦ คา่ใชจ้า่ยของวสัดุหรอืวสัดุหรอืสนิคา้ทีช่ ารดุเสยีหายหรอืหมดอายุเสือ่มสภาพจากการเกบ็
นานเกนิไป  

◦ คา่ภาษแีละการประกนัภยั  
◦ คา่จา้งยามและพนกังานประจ าคลงัวสัดุหรอืสนิคา้ ฯลฯ 
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ต้นทุนวสัดคุงคลงั: Trade off 
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 ค่าใช้จ่ายเน่ืองจากวสัดหุรือสินค้าขาดแคลน (Shortage Cost หรอื Stock 
out Cost) เป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการมวีสัดุคงคลงัไมเ่พยีงพอต่อการผลติ
หรอืการขาย ท าใหล้กูคา้ยกเลกิค าสัง่ซือ้ ขาดรายไดท้ีค่วรได ้กจิการเสยีชื่อเสยีง 
กระบวนการผลติหยดุชะงกัเกดิการวา่งงานของเครือ่งจกัรและคนงาน ฯลฯ  

  คา่ใชจ้า่ยเน่ืองจากวสัดุหรอืวสัดุหรอืสนิคา้ขาดแคลน ไดแ้ก่ ค าสัง่ซือ้
ของลอ็ตพเิศษทางอากาศเพือ่น ามาใชแ้บบฉุกเฉิน คา่ปรบัเน่ืองจากวสัดุหรอื
สนิคา้ใหล้กูคา้ลา่ชา้ คา่เสยีโอกาสในการขาย คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการเสยีคา่
ความนิยม ฯลฯ 

  คา่ใชจ้า่ยน้ีจะแปรผกผนักบัปรมิาณวสัดุคงคลงัทีถ่อืไว ้นัน่คอืถา้ถอืวสัดุ
หรอืสนิคา้ไวม้ากจะไมเ่กดิการขาดแคลน แต่ถา้ถอืวสัดุคงคลงัไวน้้อยกอ็าจเกดิ
โอกาสทีจ่ะเกดิการขาดแคลนไดม้ากกวา่ 

 

ต้นทุนวสัดคุงคลงั 
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 ค่าใช้จ่ายในการปรบัตัง้เคร่ืองจกัรใหม่ (Capacity- Related Cost) เป็น
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการทีเ่ครือ่งจกัรจะตอ้งเปลีย่นการท างานหนึ่งไปท างาน
อกีอยา่งหน่ึง ซึง่จะเกดิการวา่งงานชัว่คราว วสัดุคงคลงัจะถกูทิง้ใหร้อ
กระบวนการผลติทีจ่ะตัง้ใหม ่ 

    คา่ใชจ้า่ยในการตัง้เครือ่งจกัรใหมน้ี่จะมลีกัษณะเป็นตน้ทุนคงทีต่่อครัง้ ซึง่
จะขึน้อยูก่บัขนาดของลอ็ตการผลติ ถา้ผลติเป็นลอ็ตใหญ่มกีารตัง้เครือ่งใหมน่าน
ครัง้ คา่ใชจ้า่ยในการตัง้เครือ่งใหมก่จ็ะต ่า แต่ยอดสะสมของวสัดุคงคลงัจะสงู ถา้
ผลติเป็นลอ็ตเลก็มกีารตัง้เครือ่งใหมบ่่อยครัง้ คา่ใชจ้า่ยในการตัง้เครือ่งใหมก่จ็ะ
สงู แต่วสัดุคงคลงัจะมรีะดบัต ่าลง และสามารถสง่มอบงานใหแ้ก่ลกูคา้ไดเ้รว็ขึน้ 

ต้นทุนวสัดคุงคลงั 
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ต้นทุนวสัดคุงคลงั : Trade off 
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 มีระบบการพยากรณ์ท่ีเช่ือถือได้ และสามารถบง่ช้ีข้อผิดพลาดในการพยากรณ์ได้ 

 สามารถประมาณการเก่ียวกบั ต้นทนุด้านต่างๆ ได้ 

◦ ตน้ทุนจากคา่ใชจ้า่ยทีจ่า่ยไปเพือ่ใหไ้ดว้สัดุหรอืวสัดุหรอืสนิคา้นัน้ๆมา  

◦ ตน้ทุนการเกบ็วสัดุคงคลงั 

◦ ตน้ทุนในการสัง่ซือ้ 

◦ ตน้ทุนจากการขาดแคลนวสัดุคงคลงั 

 มีระบบในการควบคมุและ ติดตามปริมาณ วสัดคุงคลงั 

 มีระบบการจดัหมวดหมู่วสัดคุงคลงัท่ีดี 

 มีข้อมลูเก่ียวกบัเวลาน า ในการสัง่ซ้ือวตัถดิุบ หรือช้ินส่วนในการผลิตแต่ละประเภท 

 มีการก าหนดปริมาณการสัง่ซ้ือและรอบเวลาในการเติมเตม็วสัดคุงคลงั ท่ีเหมาะสม 

 

 

การบริหารจดัการวสัดคุงคลงัที่มีประสิทธิภาพ  
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ระบบการควบคมุและตรวจนับวสัดคุงคลงั  
 ระบบวสัดคุงคลงัอย่างต่อเน่ือง (Continuous Inventory System Perpetual 

System)  
◦ เป็นระบบวสัดุคงคลงัทีม่กีารเกบ็ขอ้มลูทุกครัง้ทีม่กีารรบัและจา่ยของ ท าใหม้ี
ขอ้มลูทีแ่สดงยอดคงเหลอืทีแ่ทจ้รงิของวสัดุคงคลงัอยูเ่สมอ ซึง่จ าเป็นอยา่งยิง่ใน
การควบคุมวสัดุคงคลงัรายการทีส่ าคญัทีป่ลอ่ยใหข้าดมอืไมไ่ด ้ 

◦ ปจัจุบนัการน าเอาคอมพวิเตอรเ์ขา้มาประยกุตใ์ชก้บังานส านกังานและบญัชี
สามารถชว่ยแกไ้ขปญัหาในขอ้น้ี โดยการใชร้หสัแหง่ (Bar Code) ตดิบนวสัดุ
หรอืสนิคา้แลว้ใชเ้ครือ่งอ่านรหสัแห่ง (Laser Scan) ซึง่วธิน้ีีนอกจากจะมี
ความถกูตอ้ง แมน่ย า เทีย่งตรงแลว้ ยงัสามารถใชเ้ป็นฐานขอ้มลูของการบรหิาร
วสัดุคงคลงัในซพัพลายเชนของวสัดุหรอืสนิคา้ไดอ้กีดว้ย 
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ระบบการควบคมุและตรวจนับวสัดคุงคลงั 

 ระบบวสัดคุงคลงัเม่ือส้ินงวด (Periodic Inventory System)  
◦ เป็นระบบวสัดุคงคลงัทีม่กีารเกบ็ขอ้มลูเฉพาะในชว่งเวลาทีก่ าหนดไวเ้ทา่นัน้ 
เชน่ตรวจนบัและลงบญัชทีุกปลายสปัดาหห์รอืปลายเดอืน และจะมกีารสัง่ซือ้
เขา้มาเตมิใหเ้ตม็ระดบัทีต่ ัง้ไว ้ระบบน้ีจะเหมาะกบัวสัดุหรอืสนิคา้ทีม่กีาร
สัง่ซือ้และเบกิใชเ้ป็นชว่งเวลาทีแ่น่นอน เชน่ รา้นขาย CD จะมกีารส ารวจ
ยอดCDในแต่ละวนั และสรุปยอดตอนสิน้สปัดาห ์เพือ่ดปูรมิาณ CD คงคา้ง
ในรา้นและคลงัวสัดุหรอืสนิคา้ เพือ่เตรยีมสัง่มาเพิม่เพราะจะมกีารเผื่อส ารอง
การขาดมอืโดยไมค่าดคดิไวก้่อนลว่งหน้าบา้ง และระบบน้ีจะท าใหม้กีารปรบั
ปรมิาณการสัง่ซือ้ใหม ่เมือ่ความตอ้งการเปลีย่นแปลงไปดว้ย  
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 ข้อดีของระบบวสัดคุงคลงัแบบต่อเน่ือง 
◦ มวีสัดุคงคลงัเผื่อขาดมอืน้อยกวา่ โดยจะเผื่อวสัดุหรอืสนิคา้ไวเ้ฉพาะชว่งเวลา
รอคอยเทา่นัน้เน่ืองจากสามารถสัง่เพิม่ใหมไ่ดต้ลอด ในขณะทีก่ารตรวจนบั
วสัดุคงคลงัเมือ่สิน้งวดตอ้งเผื่อวสัดุหรอืสนิคา้ไวท้ัง้ชว่งเวลารอคอย และเวลา
ระหวา่งการสัง่ซือ้เน่ืองจากจะไมส่ามารถสัง่ซือ้ถา้ยงัไมถ่งึชว่งเวลาทีก่ าหนด 

 
 ข้อดีของระบบวสัดคุงคลงัเม่ือส้ินงวด  
◦ ใชเ้วลาน้อยกวา่และเสยีคา่ใชจ้า่ยในการควบคุมน้อยกวา่ระบบต่อเน่ือง 
◦ คา่ใชจ้า่ยในการเกบ็ขอ้มลูวสัดุคงคลงัต ่ากวา่ 

 

ระบบการควบคมุและตรวจนับวสัดคุงคลงั 
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 มีระบบการพยากรณ์ท่ีเช่ือถือได้ และสามารถบง่ช้ีข้อผิดพลาดในการพยากรณ์ได้ 

 สามารถประมาณการเก่ียวกบั ต้นทนุด้านต่างๆ ได้ 

◦ ตน้ทุนจากคา่ใชจ้า่ยทีจ่า่ยไปเพือ่ใหไ้ดว้สัดุหรอืวสัดุหรอืสนิคา้นัน้ๆมา  

◦ ตน้ทุนการเกบ็วสัดุคงคลงั 

◦ ตน้ทุนในการสัง่ซือ้ 

◦ ตน้ทุนจากการขาดแคลนวสัดุคงคลงั 

 มีระบบในการควบคมุและ ติดตามปริมาณ วสัดคุงคลงั 

 มีระบบการจดัหมวดหมู่วสัดคุงคลงัท่ีดี 

 มีข้อมลูเก่ียวกบัเวลาน า ในการสัง่ซ้ือวตัถดิุบ หรือช้ินส่วนในการผลิตแต่ละประเภท 

 มีการก าหนดปริมาณการสัง่ซ้ือและรอบเวลาในการเติมเตม็วสัดคุงคลงั ท่ีเหมาะสม 

 

 

การบริหารจดัการวสัดคุงคลงัที่มีประสิทธิภาพ  
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ระบบการจ าแนกวสัดคุงคลงัเป็นหมวดเอบีซี 
 ระบบน้ีเป็นวิธีการจ าแนกวสัดคุงคลงัออกเป็นแต่ละประเภทโดยพิจารณาปริมาณและ

มลูค่าของวสัดคุงคลงัแต่ละรายการเป็นเกณฑ ์เพ่ือลดภาระในการดแูล ตรวจนับ และ
ควบคมุวสัดคุงคลงัท่ีมีอยู่มากมาย ซ่ึงถ้าควบคมุทกุรายการอย่างเข้มงวดเท่าเทียมกนั 
จะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากเกินความจ าเป็น เพราะในบรรดาวสัดคุงคลงัทัง้หลาย
ของแต่ละธรุกิจจะมกัเป็นไปตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
◦ A เป็นวสัดุคงคลงัทีม่ปีรมิาณน้อย (5-15% ของวสัดุคงคลงัทัง้หมด) แต่มมีลูคา่รวม
คอ่นขา้งสงู (70-80% ของมลูคา่ทัง้หมด) 

◦ B เป็นวสัดุคงคลงัทีม่ปีรมิาณปานกลาง (30% ของวสัดุคงคลงัทัง้หมด) และมมีลูคา่รวม
ปานกลาง (15% ของมลูคา่ทัง้หมด) 

◦ C เป็นวสัดุคงคลงัทีม่ปีรมิาณมาก (50-60% ของวสัดุคงคลงัทัง้หมด) แต่มมีลูคา่รวม
คอ่นขา้งต ่า (5-10% ของมลูคา่ทัง้หมด) 
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ประเภท ปริมาณการใช้ ต้นทนุ/หน่วย ($) มลูค่าการใช้ ($) เปอรเ์ซน็ตม์ลูค่าการใช้ 
1 5,000 1.50 7,500 2.9% 
2 1,500 8.00 12,000 4.7% 
3 10,000 10.50 105,000 41.2% 
4 6,000 2.00 12,000 4.7% 
5 7,500 0.50 3,750 1.5% 
6 6,000 13.60 81,600 32.0% 
7 5,000 0.75 3,750 1.5% 
8 4,500 1.25 5,625 2.2% 
9 7,000 2.50 17,500 6.9% 
10 3,000 2.00 6,000 2.4% 

Total $  254,725 100.0% 

ระบบการจ าแนกวสัดคุงคลงัเป็นหมวดเอบีซี 
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มูลค่าการใช้($) เปอร์เซน็ต์มูลค่าการใช้ 

3 41.2% 

6 32.0% 

9 6.9% 

2 4.7% 

4 4.7% 

1 2.9% 

10 2.4% 

8 2.2% 

5 1.5% 

7 1.5% 

ระบบการจ าแนกวสัดคุงคลงัเป็นหมวดเอบีซี 
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ระบบการจ าแนกวสัดคุงคลงัเป็นหมวดเอบีซี 
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การจ าแนกวสัดคุงคลงัเป็นหมวด ABC จะท าให้การควบคมุวสัดคุงคลงัแตกต่าง 
กนัดงัต่อไปน้ี 
 A ควบคุมอยา่งเขม้งวดมาก ดว้ยการลงบญัชทีุกครัง้ทีม่กีารรบัจา่ย และมกีารตรวจนบั

จ านวนจรงิเพือ่เปรยีบเทยีบกบัจ านวนในบญัชอียูบ่อ่ยๆ (เชน่ ทุกวนัหรอื ทุกสปัดาห)์ 
การควบคุมจงึควรใชร้ะบบวสัดุคงคลงัอยา่งต่อเน่ืองและตอ้งเกบ็ของไวใ้นทีป่ลอดภยั 
ในดา้นการจดัซือ้กค็วรหาผูข้ายไวห้ลายรายเพือ่ลดความเสีย่งจากการขาดแคลนวสัดุ
หรอืสนิคา้และสามารถเจรจาต่อรองราคาได ้

 B ควบคุมอยา่งเขม้งวดปานกลาง ดว้ยการลงบญัชคีุมยอดบนัทกึเสมอเชน่เดยีวกบั A 
ควรมกีารเบกิจา่ยอยา่งเป็นระบบเพือ่ป้องกนัการสญูหาย การตรวจนบัจ านวนจรงิกท็ า
เชน่เดยีวกบั A แต่ความถีน้่อยกวา่ (เชน่ ทุกสปัดาห ์หรอื ทุกสิน้เดอืน) และการ
ควบคุม B จงึควรใชร้ะบบวสัดุคงคลงัอยา่งต่อเน่ืองเชน่เดยีวกบั A 

 

ระบบการจ าแนกวสัดคุงคลงัเป็นหมวดเอบีซี 

27 



 C ไมม่กีารจดบนัทกึหรอืมกีเ็พยีงเลก็น้อย วสัดุคงคลงัประเภทน้ีจะวางใหห้ยบิ
ใชไ้ดต้ามสะดวกเน่ืองจากเป็นของราคาถกูและปรมิาณมาก ถา้ท าการควบคุม
อยา่งเขม้งวด จะท าใหม้คีา่ใชจ้า่ยมากซึง่ไมคุ่ม้คา่กบัประโยชน์ทีไ่ดป้้องกนัไมใ่ห้
สญูหาย การตรวจนบั C จะใชร้ะบบวสัดุคงคลงัแบบสิน้งวดคอืเวน้สกัระยะจะมา
ตรวจนบัดวูา่พรอ่งไปเทา่ใดแลว้กซ็ือ้มาเตมิ หรอือาจใชร้ะบบสองกล่อง (Two 
bin system) ซึง่มกีลอ่งวสัดุอยู ่2 กลอ่งเป็นการเผื่อไว ้พอใชข้องในกลอ่งแรก
หมดกน็ าเอากล่องส ารองมาใชแ้ลว้รบีซือ้ของเตมิใสก่ล่องส ารองแทน ซึง่จะท าให้
ไมม่กีารขาดมอืเกดิขึน้ 

 

ระบบการจ าแนกวสัดคุงคลงัเป็นหมวดเอบีซี 
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 มีระบบการพยากรณ์ท่ีเช่ือถือได้ และสามารถบง่ช้ีข้อผิดพลาดในการพยากรณ์ได้ 

 สามารถประมาณการเก่ียวกบั ต้นทนุด้านต่างๆ ได้ 

◦ ตน้ทุนจากคา่ใชจ้า่ยทีจ่า่ยไปเพือ่ใหไ้ดว้สัดุหรอืวสัดุหรอืสนิคา้นัน้ๆมา  

◦ ตน้ทุนการเกบ็วสัดุคงคลงั 

◦ ตน้ทุนในการสัง่ซือ้ 

◦ ตน้ทุนจากการขาดแคลนวสัดุคงคลงั 

 มีระบบในการควบคมุและ ติดตามปริมาณ วสัดคุงคลงั 

 มีระบบการจดัหมวดหมู่วสัดคุงคลงัท่ีดี 

 มีข้อมลูเก่ียวกบัเวลาน า ในการสัง่ซ้ือวตัถดิุบ หรือช้ินส่วนในการผลิตแต่ละประเภท 

 มีการก าหนดปริมาณการสัง่ซ้ือและรอบเวลาในการเติมเตม็วสัดคุงคลงั ท่ีเหมาะสม 

 

 

การบริหารจดัการวสัดคุงคลงัที่มีประสิทธิภาพ  
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Lead Time & Its Impact 

 เวลาน า (Lead Time)  คือ ช่วงเวลาตัง้แต่เร่ิมมีความต้องการ
วสัดคุวงคลงั จนกระทัง่ได้รบัวสัดคุงคลงัหรือสินค้านัน้มา  

  Lead time can be defined as “the time it takes from when 
you first determine a need for a product until it arrives on your 
doorstep”. If lead time was zero, inventory could be zero. 
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ระดบัการบริการลกูค้า (Service Level) 
 ระดบัการบริการลกูค้า หมายถึง ความน่าจะเป็นท่ีความต้องการของ
ลกูค้าจะไม่เกินกว่าปริมาณวสัดคุงคลงัท่ีมีอยู่คลงัท่ีมีอยู่ในขณะนัน้ 

 Service level = 95% 
 ถา้มลีกูคา้สัง่วสัดุหรอืสนิคา้ 100 ครัง้จะมแีค ่5 ครัง้ทีเ่ราจะไมม่วีสัดุหรอืสนิคา้ให้
ทนัท ี(วสัดุหรอืสนิคา้ทีม่อียูใ่นคลงัวสัดุหรอืสนิคา้ไมเ่พยีงพอ)  

 ถา้ระดบั Service Level สงูจะมใีนการตดัสนิใจวา่จะก าหนดระดบั Service 
Level  เป็นเท่าไหรต่อ้งค านึงถงึตน้ทุนทีเ่กดิเพิม่ซึง่คอืตน้ทุนในการเกบ็วสัดุหรอื
สนิคา้ไวใ้นคงคลงัในรปูแบบของ safety stock  

 ถา้ระดบั Service Level สงูจะมตีน้ทุนในการเกบ็วสัดุหรอืสนิคา้ไวใ้นคงคลงั 
(The cost of carrying safety stock) มาก และตน้ทุนจากการทวีสัดุหรอืสนิคา้
ขาด (the cost of a stockout) น้อย  
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วสัดคุงคลงัท่ีเกบ็ส ารองเพ่ือความปลอดภยั 
(Safety Stock) 

 วสัดคุงคลงัเพือ่ความปลอดภยั (Safety stock) เป็นวสัดุคงคลงัทีต่อ้งส ารองไว้
กนัวสัดุหรอืสนิคา้ขาดเมือ่วสัดุหรอืสนิคา้ถกูใชม้ากกวา่ทีค่าดการณ์ไว ้

 
 วสัดคุงคลงัทีเ่กบ็ส ารองไว ้โดยปรมิาณของ Safety stock จะมากหรอืน้อยนัน้
จะขึน้กบัความไมแ่น่นอนของปรมิาณความตอ้งการ ถา้ปรมิาณความตอ้งการ
วสัดุหรอืสนิคา้ ในแต่ละชว่งเวลาไมส่ามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งแน่นอน อาจท า 
ตอ้งเกบ็ Safety stock ในปรมิาณมากขึ้ น 
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วสัดคุงคลงัท่ีเกบ็ส ารองเพ่ือความปลอดภยั 
(Safety Stock) 
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การก าหนดปริมาณ Safety Stock  
 ความถูกตอ้งในการพยากรณ์ (Forecast Accuracy)  ถา้ความถูกตอ้งในการ

พยากรณ์มากจะชว่ยใหป้รมิาณ Safety Stock น้อยลง 
 เป้าหมายการบรกิารลกูคา้ (Target service Level ) ถา้เราตัง้เป้าหมายในการบรกิาร

ลกูคา้ไวส้งู เราจะตอ้งเกบ็ Safety Stock ในปรมิาณมากขึน้ 
 ความถีใ่นการเตมิเตม็ (Replenishment Frequency)  ถา้เราสามารถเตมิเตม็วสัดุคง

คลงัไดบ้อ่ยๆ  เราจะสามารถลดปรมิาณ Safety Stock ลงได ้เนื่องจากเรามโีอกาสถี่
ขึน้ทีจ่ะสัง่วสัดุหรอืสนิคา้มาเพิม่ 

 เวลาน าและความแปรปรวนของเวลาน า (Lead time & Its’ variability) ถา้เวลาน าใน
การเตมิเตม็วสัดุคงคลงัลดลง   เราสามารถลดปรมิาณ Safety Stock ลงได ้เนื่องจาก
เราสามารถสัง่วสัดุหรอืสนิคา้มาเพิม่ไดโ้ดยใชเ้วลาไมน่าน นอกจากน้ีถา้เวลาน ามี
ความแน่นอนหรอืมคีวามแปรปรวนต ่า จ านวน Safety Stock เราอาจไมต่อ้งเกบ็ 
Safety Stock 
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การก าหนดปริมาณ Safety Stock  
 ถา้ตอ้งการเพิม่Service Level 
ปรมิาณวสัดุคงคลงัทีเ่ราจะตอ้ง
เกบ็จะเพิม่มากไปดว้ย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้เรา
ตอ้งการเพิม่Service Levelให้
ใกล ้100% เราจะตอ้งเพิม่
ปรมิาณวสัดุคงคลงัเป็นจ านวน
มาก 
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 มีระบบการพยากรณ์ท่ีเช่ือถือได้ และสามารถบง่ช้ีข้อผิดพลาดในการพยากรณ์ได้ 

 สามารถประมาณการเก่ียวกบั ต้นทนุด้านต่างๆ ได้ 

◦ ตน้ทุนจากคา่ใชจ้า่ยทีจ่า่ยไปเพือ่ใหไ้ดว้สัดุหรอืวสัดุหรอืสนิคา้นัน้ๆมา  

◦ ตน้ทุนการเกบ็วสัดุคงคลงั 

◦ ตน้ทุนในการสัง่ซือ้ 

◦ ตน้ทุนจากการขาดแคลนวสัดุคงคลงั 

 มีระบบในการควบคมุและ ติดตามปริมาณ วสัดคุงคลงั 

 มีระบบการจดัหมวดหมู่วสัดคุงคลงัท่ีดี 

 มีข้อมลูเก่ียวกบัเวลาน า ในการสัง่ซ้ือวตัถดิุบ หรือช้ินส่วนในการผลิตแต่ละประเภท 

 

 

การบริหารจดัการวสัดคุงคลงัที่มีประสิทธิภาพ  
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การตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัการวสัดคุงคลงั 

 ควรสัง่ซือ้วสัดุหรอืสนิคา้เมอืไร บ่อยแคไ่หน (ความถี ่)  และแต่ละครัง้หา่งกนั
เท่าไร (Timing) 

 ควรสัง่ซือ้วสัดุหรอืสนิคา้ครัง้ละเทา่ไร (Quantity) 
 ควรมวีสัดุคงคลงัส ารองไวบ้า้งหรอืไม ่ดว้ยจ านวนเทา่ใด (Safety Stock) 
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การก าหนดรอบเวลาในการเติมเตม็วสัดคุงคลงั 
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การก าหนดรอบเวลาในการเติมเตม็วสัดคุงคลงั 

 การใชก้ารวางแผนความตอ้งการวสัดุ (Material requirement Planning)  
 การสัง่ซือ้เมือ่ถงึจุดสัง่เตมิเตม็วสัดุหรอืสนิคา้คงคลงัใหม่ (Reorder Point) 
 การสัง่เมือ่ครบรอบเวลาในการสัง่ (Fixed-Order-Interval) 
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การวางแผนความตอ้งการวสัด ุ
 แนวคดิของระบบ MRP มุง่เน้นการสัง่วสัดุใหถ้กูตอ้ง เพยีงพอกบัจ านวนที่
ตอ้งการ และในเวลาทีต่อ้งการ การจะด าเนินการใหบ้รรลุตามเป้าหมายดงักลา่วน้ี
ได ้จ าเป็นตอ้งมกีารประสานงานภายในระบบ เป็นอยา่งด ีระหวา่ง ความตอ้งการ
ของลกูคา้ (Customers) ผูผ้ลติ และผูส้ง่มอบ (Suppliers)  โดยมหีน่วยงานกลาง
เชน่ฝา่ยวางแผนชว่ยในการประสานและรวบรวมขอ้มลูของฝา่ยต่างๆมาท าการ
ประมวลผลและจดัท าเป็นแผนความตอ้งการวสัดุแต่ละรายการ  

 ผลจากระบบ MRP จะเป็นรายงานทีบ่อกใหท้ราบวา่จะตอ้งท าการสัง่ซือ้หรอืสัง่
ผลติวสัดุอะไร จ านวนเทา่ไร และ เมือ่ไร  โดยแผนการสัง่วสัดุทัง้หมดจะมี
เป้าหมายทีส่อดคลอ้งกนั คอืผลติภณัฑ ์หรอืวสัดุขัน้สดุทา้ยทีก่ าหนดไวใ้นตาราง
การผลติหลกั (Master Production schedule)  

 แผนความตอ้งการวสัดุน้ีจงึเปรยีบเสมอืนเป็นตวัประสานเป้าหมายของบรษิทักบั
ทุกฝา่ย 
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การวางแผนความตอ้งการวสัด ุ
แผนการผลิตรวม

  

 
ตารางการผลิตหลกั  

 

แฟ้มขอ้มลูสถานะของคงคลงั
(Inventory Record File)
  

 

แฟ้มขอ้มลูรายการวสัดุ 
(BOM)  

 

พยากรณ์
ความ
ตอ้งการ 

  

 

ค าสัง่ซือ้
จากลกูคา้ 

  

 
การ

เปลีย่นแปลง
วสัดุคงคลงั 

  

 

การ
เปลีย่นแปลง
ทางวศิวกรรม 

  

   

 
ระบบ MRP
  

 
รายงานขัน้ตน้ 

 รายงานแผนก าหนดการออกใบสัง่ 

 รายงานการเปลีย่นแปลงใบสัง่เดมิ 

 สถานะวสัดุคงคลงั 

  

 

รายงานขัน้ที ่2 

 รายงานปญัหาพเิศษ 

 รายงานผลการด าเนินงาน 

 รายงานกาวางแผน  

 



การวางแผนความต้องการวสัด:ุ Input  

 ตารางการผลิตหลกั  เป็นตารางทีแ่สดงก าหนดการของรายการวสัดุทีเ่ป็น
ความตอ้งการอสิระ (Independent Demand) ซึง่ไดแ้ก่ผลติภณัฑข์ัน้สดุทา้ยของ
บรษิทัทีจ่ าหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้  ซึง่อาจจะเป็นผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูหรอื ชิน้สว่นที่
บรษิทัผลติขายออกไปในลกัษณะของชิน้สว่นบรกิาร  โดยตารางการผลติหลกัจะ
บรรจุก าหนดการผลติทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบแลว้ และ จะแสดงใหท้ราบวา่ 
ตอ้งการจะผลติอะไร จ านวนเท่าไร และ เมือ่ไร   ส าหรบัตารางการผลติหลกัอาจ
ก าหนดขึน้จากแหลง่ขอ้มลูแหล่งใดแหล่งหนึ่งหรอืหลายแหลง่ดงัต่อไปนี้   เชน่ 
จากใบสัง่ของลกูคา้ ซึง่ส ัง่ซือ้ผลติภณัฑช์นิดใดชนิดหน่ึงโดยเฉพาะ  และมกัจะ
ก าหนดเวลาสง่มอบผลติภณัฑท์ีแ่น่นอน หรอื จาก การพยากรณ์ความตอ้งการ
ซึง่ค านวณตามหลกัการทางสถติจิากขอ้มลูยอดขายในอดตีและจากการวจิยั
ตลาด  
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การวางแผนความต้องการวสัด:ุ Input  
 ตารางการผลิตหลกั 

Item: Ladder-back chair 
 

Order Policy: 150 units 
Lead Time: 1 week 

1 2 3 4 5 6 7 8 

April 

 Forecast 

Customer 
orders booked 

Projected on-
hand 
inventory 

MPS quantity 

MPS start 

Quantity 
on Hand: 

30 

38 

30 

27 

30 

24 

30 

8 0 

35 

0 

35 

0 0 

35 35 

55 

May 

17 137 107 77 42 7 122 87 

0 150 0 0 0 0 150 0 

150 0 0 0 0 150 0 0 
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การวางแผนความต้องการวสัด:ุ Input  
 บญัชีรายการวสัด ุ(Bill of Material) หรือ เรียกอีกช่ือหน่ึงว่าแฟ้มโครงสรา้ง

ผลิตภณัฑ(์Product Structure Files) จะบรรจุสารสนเทศทีเ่ป็นรายละเอยีดของ
ผลติภณัฑแ์ต่ละรายการอยา่งสมบรูณ์ โดยแฟ้มบญัชรีายการวสัดุจะบรรจุโครงสรา้ง
ของผลติภณัฑท์ุกๆรายการของบรษิทั รายละเอยีดภายในโครงสรา้งผลติภณัฑจ์ะ
แสดงใหท้ราบถงึรายการวสัดุทุกๆรายการ พรอ้มทัง้ปรมิาณความตอ้งการวสัดุแต่ละ
รายการทีจ่ าเป็นต่อการผลติเป็นผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูแต่ละรายการหน่ึงหน่วย   

 รายการวสัดุดงักลา่วน้ียงัถูกบรรจุอยูใ่นแฟ้มบญัชรีายการวสัดุทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
โครงสรา้งของการผลติเป็นผลติภณัฑ ์โดยแสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธข์องวสัดุแต่ละ
รายการตามล าดบัขัน้ในการผลติเป็นผลติภณัฑส์ าเรจ็รปู นบัตัง้แต่ วตัถุดบิ (Raw 
materials) ชิน้สว่น (Parts) ประกอบยอ่ย (Subassemblies) และชิน้สว่นประกอบ
(Assemblies)  ผลติภณัฑแ์ต่ละรายการจะตอ้งมหีน่ึงโครงสรา้งผลติภณัฑ ์หรอื หน่ึง
บญัชรีายการวสัดุ 
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J (4) 
Seat-frame 

boards 

Bill of Materials 

G (4) 
Back slats 

F (2) 
Back legs 

I (1) 
Seat cushion 

H (1) 
Seat frame 

C (1) 
Seat 

subassembly 

D (2) 
Front  
legs 

B (1) 
Ladder-back 
subassembly 

E (4) 
Leg 

supports 

A 
Ladder-back 

chair 

BOM for a Ladder-Back Chair 



การวางแผนความต้องการวสัด:ุ Input  
 แฟ้มข้อมลูสถานะพสัดคุงคลงั (Inventory Record Files) เป็นแฟ้มขอ้มลูที ่บนัทกึ

รายการวสัดุแต่ละรายการทีค่งคลงัไวอ้ยา่งสมบรูณ์  
  
 ขอ้มลูสถานะพสัดุคงคลงัทีจ่ าเป็นต่อการประมวลผลในระบบ MRP  สามารถแยกได้

เป็น 2 กลุม่ หลกั  คอื กลุม่ทีม่กีารเคลือ่นไหวตลอดเวลา และกลุม่ทีค่อ่นขา้งคงทีไ่ม่
คอ่ยมกีารเคลือ่นไหวหรอืเปลีย่นแปลง 
 

 ความถูกตอ้งและทนัสมยัของขอ้มลูในแฟ้มขอ้มลูสถานะของคงคลงันบัวา่มสีว่นส าคญั
เป็นอยา่งยิง่ต่อความมปีระสทิธผิลของการด าเนินงานระบบ MRP และปจัจยัส าคญัที่
ท าใหแ้ฟ้มขอ้มลูสถานะพสัดุคงคลงัมคีวามถูกตอ้งและเป็นปจัจบุนัแบบเวลาจรงิ 
(Real-time)  อยูต่ลอดเวลา กค็อื การมรีะบบการบนัทกึการเคลือ่นไหวของของคงคลงั
ทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้ดา้นความถูกตอ้ง  รวดเรว็ และ ครบถว้น 
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แฟ้มข้อมูลสถานะพสัดคุงคลงั 

 ข้อมลูพสัดคุงคลงัท่ีแสดงสถานะจะมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา (Status 
Data)จาก การรบัเข้าหรือการจ่ายออกพสัดคุงคลงั   
◦ แผนการสัง่ (Planed order Releases)  
◦ พสัดุคงคลงัในมอื (Inventory on hand)   
◦ วสัดุระหวา่งการสัง่ (Materials on order)  
◦ พสัดุคงคลงัพรอ้มใช(้Available Inventory)  
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 ส่วนอีกกลุ่มหน่ึง ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัด้านการ
วางแผนท่ีใช้ในระบบ MRP  
◦ ขนาดรุน่การสัง่ (Lot sizes)   
◦ ชว่งเวลาน า (Lead Times)   
◦ ระดบัสต๊อกเผื่อความปลอดภยั (Safety Stock Level)   
◦ อตัราของเสยี (Scrap Rates)  
◦ อตัราผลได ้(Yield) 

แฟ้มข้อมูลสถานะพสัดคุงคลงั 
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การวางแผนความต้องการวสัด:ุ Output 

 ผลไดจ้ากระบบ MRP จะออกมาในรปูของรายงานต่างๆ ทีเ่ป็นตาราง
ก าหนดการในการจดัหาวสัดุแต่ละรายการในอนาคตเพือ่ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของMPSในแต่ละชว่งเวลา ซึง่มกัจะมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้
ตลอดเวลา ตารางดงักลา่วน้ีจะเป็นสารสนเทศทีช่่วยผูบ้รหิารในการตดัสนิใจใน
การด าเนินการดา้นการจดัการพสัดุคงคลงัของบรษิทั 
◦ แผนการสัง่ซือ้หรอืสัง่ผลติ 
◦ ใบสัง่ซือ้หรอืสัง่ผลติ  
◦ การเปลีย่นแปลงแผนการสัง่   
◦ ขอ้มลูสถานะพสัดุคงคลงั 
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จดุสัง่เติมเตม็วสัดหุรอืสินค้าคงคลงัใหม่ 
 จุดสัง่เตมิเตม็วสัดุหรอืสนิคา้คงคลงัใหม ่(Reorder Point) เป็นการบรหิารจดัการ
วสัดุและสนิคา้คงคลงัโดยก าหนดจุดทีจ่ะสัง่เตมิเตม็วสัดุหรอืสนิคา้คงคลงัใหมไ่ว้
ล่วงหน้า 

 จุดสัง่เตมิเตม็วสัดุหรอืสนิคา้คงคลงัใหม ่(Reorder Point)นัน้มคีวามสมัพนัธแ์ปร
ตามตวัแปร 2 ตวั คอื อตัราความตอ้งการใชว้สัดุคงคลงัและรอบเวลาน าในการ
สัง่เตมิเตม็วสัดุหรอืสนิคา้คงคลงั (Lead Time) 

 ระดบัวสัดุคงคลงัรายการนัน้จะลดต ่าลงในชว่งสัง่เตมิเตม็วสัดุหรอืสนิคา้คงคลงั
จนถงึระดบัต ่าสดุทีว่างแผนไว ้และเมือ่ถงึก าหนดเวลารบัวสัดุหรอืสนิคา้ จะท า
การรบัสนิคา้เขา้มา 
◦ การรบัสนิคา้แต่ละครัง้มปีรมิาณทีจ่ะท าใหม้สีนิคา้คงคลงัถงึระดบัทีว่างแผนไว ้(Min-Max) 
◦ การรบัสนิคา้แต่ละครัง้มปีรมิาณคงที ่ตาม lot size ทีก่ าหนดไว ้

 
50 



 จุดสัง่เตมิเตม็วสัดุหรอืสนิคา้คงคลงัใหมใ่นอตัราความต้องการวสัดคุงคลงัคงท่ี
และรอบเวลาคงท่ี เป็นสภาวะทีไ่มเ่สีย่งทีจ่ะเกดิวสัดุหรอืสนิคา้ขาดมอืเลย 
เพราะทุกสิง่ทุกอยา่งแน่นอน 

 จุดสัง่เตมิเตม็วสัดุหรอืสนิคา้คงคลงัใหม ่ R =   d x L 
d = อตัราความตอ้งการวสัดุคงคลงั 

L = เวลาน าในการเตมิเตม็วสัดุหรอืสนิคา้ 

 

จดุสัง่เติมเตม็วสัดหุรอืสินค้าคงคลงัใหม่ 
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Safety Stock  ขึน้กบัความตอ้งการในชว่ง lead time  

จดุสัง่เติมเตม็วสัดหุรอืสินค้าคงคลงัใหม่ 
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 จุดสัง่เตมิเตม็วสัดุหรอืสนิคา้คงคลงัใหมใ่นอตัราความต้องการวสัดคุงคลงัท่ี
แปรผนั เป็นสภาวะทีอ่าจเกดิของขาดมอืไดเ้พราะวา่อตัราการใชห้รอืความ
ตอ้งการวสัดุคงคลงัไมส่ม ่าเสมอ จงึตอ้งมกีารเกบ็วสัดุคงคลงัเพือ่ความปลอดภยั 
ซึง่ชว่ยใหอ้ตัราการบรกิารลกูคา้ดขีึน้ 

 ในกรณีทีม่ขีอ้มลูความเบีย่งเบนมาตรฐานของอตัราความตอ้งการวสัดุหรอืสนิคา้
ในชว่งเวลาน า จุดสัง่เตมิเตม็วสัดุหรอืสนิคา้คงคลงัใหม ่ สามารถหาไดด้งัน้ี 

 จุดสัง่เตมิเตม็วสัดุหรอืสนิคา้คงคลงัใหม ่ = ความตอ้งการในชว่งเวลาน า + วสัดุ
คงคลงัเพือ่ความปลอดภยั 

 Reorder Point  = Demand during Lead Time + Safety Stock 

จดุสัง่เติมเตม็วสัดหุรอืสินค้าคงคลงัใหม่ 
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การสัง่เมื่อครบรอบเวลาในการสัง่ 

 การสัง่เมือ่ครบรอบเวลาในการสัง่ (Fixed-Order-Interval) ระบบน้ีจะก าหนดชว่ง
หา่งของการตรวจสอบระดบัและสัง่วสัดุคงคลงัแต่ละครั้งเป็นระยะเวลาคงท่ี 
หากระดบัวสัดุคงคลงัไมเ่พียงพอกบัความตอ้งการก่อนถึงก าหนดการตรวจสอบ

ครั้งต่อไป ใหท้ าการสัง่วสัดุหรือสินคา้มากอ่นก าหนดการตรวจสอบได ้ 

 ความถ่ีในการตรวจสอบและสัง่วสัดุหรือสินคา้จะแตกต่างกนัตามประเภทของ

วสัดุหรือสินคา้ โดยเป็นการก าหนดจากฝ่ายวางแผน ปริมาณการสัง่วสัดุหรือ

สินคา้แต่ละรายการจะแตกต่างโดยปริมาณการสัง่จะเป็นการประมาณการ

ล่วงหน้าและครอบคลุมความตอ้งการใชเ้ป็นระยะเวลาสั้นๆ เชน่ สองสปัดาห,์ 
ส่ีสปัดาห ์หรือสิบสองสปัดาห ์โดยใชก้ารตรวจสอบระดบัวสัดุหรือสินคา้ เชน่ 

การตรวจนับ การดขูอ้มลูจากวสัดุคงคลงัการด์ การใชร้ะบบคอมพิวเตอร ์ 
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การสัง่เมื่อครบรอบเวลาในการสัง่ 
 สิง่ทีเ่ราสนใจส าหรบัระบบน้ีคอื ระดบัวสัดุคงคลงัสงูสดุทีว่างแผนไว ้(Planned 

maximum stock) ซึง่ในการสัง่แต่ละครัง้เราตอ้งมัน่ใจวา่วสัดุคงคลงัจะขึน้ไปถงึ
ระดบัสงูสดุน้ี 

 ระดบัสงูสดุดงักล่าวจะตอ้งมากพอทีจ่ะใชใ้นชว่งรอการตรวจสอบ (Review 
Interval) และชว่งเวลาน าการสัง่ ดงันัน้ระดบัวสัดุคงคลงัสงูสดุทีว่างแผนไวเ้รา
จะก าหนดใหเ้ป็น Target Level 
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การสัง่เมื่อครบรอบเวลาในการสัง่ 
 Target Level ในอตัราความต้องการวสัดคุงคลงัคงท่ีและรอบเวลาคงท่ี 
เป็นสภาวะทีไ่มเ่สีย่งทีจ่ะเกดิวสัดุหรอืสนิคา้ขาดมอืเลย เพราะทุกสิง่ทุกอยา่ง
แน่นอน 

 Target Level = ความตอ้งการในชว่งรอการตรวจสอบ (Review Interval) + 
ความตอ้งการชว่งเวลาน าการสัง่ซือ้  

 Target Level =   d x (R + L)  
 

  โดยที ่  d = อตัราความตอ้งการวสัดุคงคลงั 
    L = เวลาน าในการเตมิเตม็วสัดุหรอืสนิคา้ 
    R = เวลาในชว่งรอการตรวจสอบ (Review Interval) 
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การสัง่เมื่อครบรอบเวลาในการสัง่ 
 Target Level ในอตัราความต้องการวสัดคุงคลงัท่ีแปรผนั เป็นสภาวะทีอ่าจ
เกดิของขาดมอืไดเ้พราะวา่อตัราการใชห้รอืความตอ้งการวสัดุคงคลงัไม่
สม ่าเสมอ จงึตอ้งมกีารเกบ็วสัดุคงคลงัเพือ่ความปลอดภยั ซึง่ชว่ยใหอ้ตัราการ
บรกิารลกูคา้ดขีึน้   

 Target Level = ความตอ้งการในชว่งรอการตรวจสอบ (Review Interval) + 
ความตอ้งการชว่งเวลาน าการสัง่ซือ้ + วสัดุหรอืสนิคา้ส ารองเพือ่ความปลอดภยั 
(Safety-Stock, SS) 

 
   Target Level =   d x (R + L) + SS 
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การก าหนดปริมาณในการเติมเตม็วสัดคุงคลงั 
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การก าหนดปริมาณเติมเตม็วสัดุหรือสินคา้คงคลงั 

 สัง่แบบ Lot for Lot 
 สัง่แบบ Fixed Order Quantity 
 สัง่แบบ ปรมิาณการสัง่ทีป่ระหยดั (Economic Order Quantity) 
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การก าหนดปริมาณเติมเต็มวสัดหุรอืสินคา้คงคลงั 

Lot-for-Lot 
 สัง่เท่าทีต่อ้งการจะไมม่กีารเหลอืเกบ็เนื่องจากสัง่เท่าทีต่อ้งการ 
 ใชส้ าหรบัการสัง่ซือ้วตัถุดบิหรอืสนิคา้ที…่……. 

◦ ความตอ้งการทีเ่ป็นอสิระต่อกนั (Independent demand) 
◦ ราคาไมแ่พง (A items) 
◦ ผลติแบบ Just-in-Time  (JIT) 

 Fixed-Order Quantity 
 สัง่ซือ้เป็นปรมิาณตายตวัทุกครัง้ทีม่กีารสัง่ 
◦ เรว็และงา่ย 
◦ การตดัสนิใจส าหรบัปรมิาณในการสัง่ซือ้ใหด้จูากความเหมาะสม 
◦ อาจไมไ่ดผ้ลลพัธท์ีด่ทีีสุ่ด 

 63 



การสัง่ด้วยปริมาณการสัง่ท่ีประหยดั (EOQ) 
 เป็นระบบวสัดุคงคลงัทีใ่ชก้นัอยา่งแพรห่ลาย โดยจะใชก้บัวสัดุคงคลงัทีม่ลีกัษณะ
ของความตอ้งการทีเ่ป็นอสิระไมเ่กีย่วขอ้งต่อเน่ืองกบัความตอ้งการของวสัดุคง
คลงัตวัอื่น (Independent Demand) จงึตอ้งวางแผนพจิารณาความตอ้งการและ
พยากรณ์อุปสงคข์องลกูคา้โดยตรง 

 ระบบขนาดการสัง่ซือ้ทีป่ระหยดัจะพจิารณาตน้ทุนรวมของวสัดุคงคลงัทีต่ ่าสดุ
เป็นหลกัเพือ่ก าหนดระดบัปรมิาณการสัง่ซือ้ต่อครัง้ทีเ่รยีกวา่ “ขนาดการสัง่ซือ้ที่
ประหยดั”  
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การบริหารจดัการ Inventory อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ลดขนาดการสัง่ซ้ือและการสัง่ผลิตลง 
◦ ส าหรบัสนิคา้ทีท่ าการจดัซือ้ ใหท้ าการบรหิารตน้ทุนการจดัซือ้ (Acquisition transaction 

costs) ใหต้ ่าลง โดยใช ้คอมพวิเตอรห์รอืระบบสารสนเทศในการสรา้งค าสัง่ซือ้ (Purchase 
Orders: PO) การใชร้ะบบ (Electronic Data Interchange: EDI) ในการสง่ผา่นขอ้มลูค า
สัง่ซือ้ (PO) การใชร้ะบบแจง้การขนสง่สนิคา้ล่วงหน้า (Advance Shipping Notices: 
ASNs) เพือ่ท าการลดตน้ทุนการจดัซือ้ ซึง่จะสามารถลดตน้ทุนดา้นการจดัซือ้และการรบั
สนิคา้ลดลง และสามารถสัง่ไดบ้อ่ยขึน้ หรอืสามารถลดปรมิาณสนิคา้คงคลงัโดยเฉลีย่ได้ 

◦ ส าหรบัสนิคา้ทีท่ าการผลตินัน้ หากตน้ทุนการตดิตัง้หรอืการเปลีย่นเครือ่งมอื (Equipment 
changeover costs) มคีา่สงู การแกไ้ขใหก้จิกรรมนี้ใหม้เีวลาการเปลีย่นเครือ่งมอืทีส่ ัน้ลง
จะสามารถลดปรมิาณ สนิคา้คงคลงัได ้และเพิม่ประสทิธภิาพการผลติได ้ 
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 ลดต้นทนุการเกบ็สินค้าคงคลงั (Lower inventory costs)  
◦ เพิม่การใชป้ระโยชน์ของพืน้ทีโ่ดยการใหเ้ชา่พืน้ทีท่ีม่อียู ่หรอื ลดการการขยายพืน้ที่
คลงัสนิคา้ โดยใช ้เครือ่งมอืทีส่ามารถขนถ่านสนิคา้ในชอ่งแคบ การใชช้ัน้ลอย หรอื
วธิกีารเกบ็สนิคา้ทีเ่หมาะสมมากขึน้  

 การตัง้ระดบัปริมาณสินค้าเผือ่ขาดให้เหมาะสม 
◦ การตัง้ระดบัปรมิาณสนิคา้คงคลงัเผือ่ขาด (Safety stock) ใหม้คีวาม เหมาะสมและ
ชดัเจน 

 วางแผนการประกอบเม่ือเกิดความต้องการ(Think postponement)  
◦ ส าหรบัสนิคา้ทีเ่ป็นชิน้สว่นทีส่ามารถน าไปผลติสนิคา้ต่อเนื่องไดอ้กีหลายชนิด 
(Parent products) ควร จะท าการเกบ็สนิคา้คงคลงัไวใ้นรปูแบบของสนิคา้กึง่
ส าเรจ็รปู (Semi-finished product) เพือ่ลดปรมิาณสนิคา้ คงคลงัทัง้หมด เนื่องจาก
สามารถลดปรมิาณสนิคา้คงคลงัของทุกรายการแต่ละแบบได ้ 

 

การบริหารจดัการ Inventory อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 พยากรณ์ความต้องการของลกูค้าอย่างสม า่เสมอ 
◦ การใชป้ระสบการณ์แกไ้ขสมการพยากรณ์ในการค านวณความตอ้งการของสนิคา้
เพือ่ทีล่ดความ ผดิพลาดจากการใชส้ตูรพยากรณ์เพยีงอยา่งเดยีวจะสามารถลดการ
เกบ็สนิคา้เกนิความจ าเป็น สนิคา้ขาดแคลน ท าใหม้สีนิคา้เพยีงแคค่วามตอ้งการของ
ลกูคา้  

◦ เหตุการณ์บางเหตุการณ์ท าใหเ้กดิความตอ้งการของสนิคา้เพิม่ขึน้ในเวลาอนัรวดเรว็
ท าใหต้อ้งค านึงถงึ เหตุการณ์นัน้ในการจดัการสนิคา้คงคลงั อาท ิเทศกาลสงกรานตท์ี่
ท าใหค้วามตอ้งการตัว๋รถยนตโ์ดยสารประจ า ทางหรอืตัว๋เครือ่งบนิเพิม่สงูขึน้ ท าให้
ตอ้งมกีารวางแผนสนิคา้คงคลงัรองรบัเหตุการณ์ดงักล่าว  

การบริหารจดัการ Inventory อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 สร้างความร่วมมือระหว่างซพัพลายเออรใ์นการสัง่ซ้ือสินค้า 
◦ สรา้งความรว่มมอืของซพัพลายเออรห์ลกัในการจดัซือ้สนิคา้หลายรายการ (Multiple 

SKUs) ซึง่จะท าใหส้ามารถการจดัซือ้สนิคา้แต่ละประเภทไดใ้นปรมิาณทีน้่อยลง และสัง่ได้
ถีข่ ึน้ ท าใหก้ารเกบ็สนิคา้คงคลงัน้อยลง 

◦ สรา้งความรว่มมอืของซพัพลายเออรห์ลกัทีต่ ัง้อยูใ่นพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนั สามารถเพิม่การ ใช้
ประโยชน์ของรถบรรทุกขนสง่สนิคา้ใหส้ามารถขนสนิคา้ไดเ้ตม็น ้าหนกับรรทุกมากขึน้ 

 รวมรายการสินค้าระหว่างการขนส่ง (Try merge-in-transit)  
◦ กรณทีีล่กูคา้มคีวามตอ้งการรบัสนิคา้หลายรายการในเวลาเดยีวกนั ในระหวา่งการขนสง่
อาจจะมกีาร รวมบางรายการทีม่าจากสถานทีต่่างกนัมาขนรวมกนัเพือ่ความสะดวกในการ
รบัสนิคา้ของลกูคา้ภายในครัง้เดยีว ท าใหก้ารขนสง่มปีระสทิธภิาพมากขึน้และสามารถเพิม่
ประสทิธภิาพการบรหิารสนิคา้คงคลงัไดด้ขี ึน้ เนื่องจาก สามารถขนสง่สนิคา้ไดถ้ีม่ากขึน้ 
ตน้ทุนสนิคา้คงคลงัจะลดลง  

 

การบริหารจดัการ Inventory อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 จดัส่งสินค้าต่อไปให้ลกูค้าเม่ือสินค้ามาถึง (Cross-dock customer 
shipments)  
◦ การจดัการจดัสง่สนิคา้ต่อไปใหล้กูคา้เมือ่สนิคา้มาถงึ (Cross-dock) จะสามารถลดความ
ตอ้งการในการ เกบ็สนิคา้คงคลงั เนื่องจากสนิคา้สามารถน าสง่ต่อไปยงัลกูคา้ไดท้นัท ีโดย
ไมต่อ้งท าการจดัเกบ็สนิคา้ 

 การให้ซพัพลายเออรเ์ป็นผูบ้ริหารสินค้าคงคลงั (Vendor-Managed 
Inventory: VMI)  
◦ สรา้งแรงจงูใจทีเ่หมาะสมใหซ้พัพลายเออรเ์ขา้มารบัผดิชอบการบรหิารสนิคา้คงคลงั เนื่อง
จากซพัพลายเออรส์ามารถทราบปรมิาณสนิคา้คงคลงัและแผนการผลติสนิคา้ของฝา่ย
ตนเอง และสามารถทราบความ ตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของสนิคา้พรอ้มกบัปรมิาณสนิคา้คงคลงั
ของลกูคา้ สง่ผลใหต้น้ทุนสนิคา้คงคลงัทัง้ฝา่ยซพัพลายเออรแ์ละลกูคา้ลดลง  
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 ลดระยะเวลาในการสัง่ซ้ือ 
◦ การลดระยะเวลาในการสัง่ซือ้วตัถุดบิหรอืชิน้สว่น ไมว่า่จะเป็นระยะเวลาในการสัง่ซือ้จาก
ซพัพลายเออรห์รอืระยะเวลาในการขนสง่สนิคา้ หรอื ระยะเวลาในการรบัสนิคา้ จะสง่ผลให้
ปรมิาณความตอ้งการในการ เกบ็สนิคา้คงคลงัลดลง นอกจากนี้การลดความไมแ่น่นอน
ของระยะเวลาในการสัง่ซือ้กส็ามารถลดความตอ้งการ ของการเกบ็สนิคา้ได ้

 เคล่ือนย้ายสินค้าคงคลงั (Transshipment)  
◦ เมือ่สนิคา้คงคลงัของสนิคา้บางรายการ ณ คลงัสนิคา้แหง่หนึ่งมมีากเกนิไป อยา่งไรกต็าม
ไดม้คีวาม ตอ้งการสนิคา้ประเภทเดยีวกนั ณ คลงัสนิคา้อกีทีห่นึ่ง ดงันัน้ระบบในการเกลีย่
ปรมิาณสนิคา้คงคลงัจากทีห่นึ่ง มาทีห่นึ่งทีม่ปีระสทิธภิาพ จะสง่ผลดตี่อการบรหิารสนิคา้
คงคลงัไดด้ ีอยา่งไรกต็ามตน้ทุนในการเคลื่อนยา้ย สนิคา้นี้ตอ้งอยูใ่นระดบัทีจ่งูใจ 
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 การก าจดัสินค้า Dead Stock (สินค้าท่ีไม่เคล่ือนไหวเป็นเวลามากกว่า 6 
เดือน) และสินค้า Slow Moving (สินค้าท่ีถกูขายออกไปช้า อาจจะเดือนละ
ครัง้ หรือ สองเดือนครัง้ เป็นต้น)  
◦ ซึง่การจดัการลดกลุ่มสนิคา้เหล่านี้เป็นการชว่ยลดตน้ทุนทัง้ในคลงัสนิคา้ (Warehousing) 
การจดัด าเนินการสนิคา้ในคลงั (Handling) การขนสง่ (Transportation) เชน่ สนิคา้ทีไ่ม่
เคลื่อนไหว หรอืเคลื่อนไหวชา้ ท าใหเ้ปลอืงพืน้ทีจ่ดัเกบ็ และการดแูลสนิคา้ในคลงั อกีทัง้
คา่ขนสง่ต่อรายการเมือ่มกีารสัง่ซือ้จากลกูคา้ อาจท าใหไ้มคุ่ม้กบัการสง่ เมือ่เทยีบสดัสว่น
ปรมิาณสัง่ ซือ้ต่อคา่จดัสง่(กรณใีช ้Third Party Logistics สว่นใหญ่จะคดิคา่บรกิารตาม
จ านวนกล่องทีจ่ดัสง่ โดยจะสง่ตามรอบและเสน้ทางทีก่ าหนดไวก้่อนหน้านี้) 
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การเช่ือมโยงตวัช้ีวดั
ประสิทธิภาพ 

กบักิจกรรมโลจิสติกส ์



ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส ์
 มิติด้านต้นทนุ 

◦ ตน้ทุนถอืครองสนิคา้คงคลงั (Inventory Carrying Cost) 
◦ ตน้ทุนการบรหิารคลงัสนิคา้ (Warehousing Cost) 
◦ ตน้ทุนการขนสง่สนิคา้ (Transportation Cost) 

 มิติด้านเวลา 
◦ ระยะเวลาเฉลีย่ของการตอบสนองค าสัง่ซือ้จากลกูคา้ (Average Order Cycle Time) 
◦ ระยะเวลาเฉลีย่ของการจดัสง่สนิคา้ (Average Delivery Cycle Time) 
◦ ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็สนิคา้ส าเรจ็รปูอยา่งเพยีงพอเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

(Average Inventory Day) 

 มิติด้านความน่าเช่ือถือ 
◦ อตัราความสามารถในการสง่มอบสนิคา้ (DIFOT) 
◦ อตัราความแมน่ย าการพยากรณ์ความตอ้งการของลกูคา้ (Forecast Accuracy) 
◦ อตัราการถกูตกีลบัของสนิคา้ (Return Rate) 
◦ อตัราความถกูตอ้งของขอ้มลูสนิคา้คงคลงั (Inventory Accuracy) 
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ต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลงั 
 ตวัชีว้ดั: สดัสว่นตน้ทุนการถอืครองสนิคา้ต่อยอดขาย (Ratio of Inventory Carrying Cost Per Sales)  

 

 

 

ข้อมลูท่ีใช้ค านวณ 

(1) ยอดขายรวมของบรษิทั บาท 

(2) มลูคา่การถอืครองรวมโดยเฉลีย่ บาทต่อปี 

วตัถุดบิ บาทต่อปี 

สนิคา้ระหวา่งผลติ บาทต่อปี 

สนิคา้ส าเรจ็รปู บาทต่อปี 

(3) คา่ประกนัภยัรวมโดยเฉลีย่ บาทต่อปี 

วตัถุดบิ บาทต่อปี 

สนิคา้ระหวา่งผลติ บาทต่อปี 

สนิคา้ส าเรจ็รปู บาทต่อปี 

(4) อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้คดิเป็นรอ้ยละ ต่อปี 

วิธีการค านวณ 

((2) x (4)) + (3) 
__________________________ 

(1) 
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ต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลงั (ต่อ) 
 ตวัชีว้ดั: สดัสว่นตน้ทุนการถอืครองสนิคา้ต่อยอดขาย  
 กจิกรรมซพัพลายเชนและโลจสิตกิสท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

◦ การวางแผนการจดัซือ้ : Safety stock, Order size, Lead time 
◦ การวางแผนการตลาด : Forecast accuracy, Forecast on promotion 
◦ การวางแผนการผลติ   : Safety stock, Production size, Lead time 
◦ นโยบาย Inventory  : Decoupling point, Inventory target 
◦ การจดัการ Dead-stock และ Slow moving  
◦ การพฒันาบุคลากรดา้นการจดัการสนิคา้คงคลงั 

 กจิกรรมอื่น 
◦ การเกง็ราคา 
◦ ตน้ทุนทางการเงนิ เชน่ อตัราดอกเบีย้ หรอืความคาดหวงัผูถ้อืหุน้ 
◦ ประสทิธภิาพในการผลติ : Yield, Produce to Plan 
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ต้นทุนการบริหารคลงัสินค้า 
 ตวัชีว้ดั: สดัสว่นตน้ทุนการบรหิารคลงัสนิคา้ต่อยอดขาย (Ratio of Warehousing Cost Per Sales)  

 

 

ข้อมลูท่ีใช้ค านวณ 

(1) ยอดขายรวมของบรษิทั บาท 

กรณีคลงัสินค้าของบริษทั 

(2) มลูคา่ก่อสรา้งอาคารคลงัสนิคา้ (เป็นการค านวณคา่เสื่อมราคาของ
สิง่ก่อสรา้งหรอือาคาร โดยก าหนดใหอ้ายกุารใชง้าน 20 ปี) 

บาทต่อปี 

(3) คา่ประกนัภยัอาคารคลงัสนิคา้ บาทต่อปี 

(4) รวมเงนิเดอืนพนกังานประจ าของแผนกคลงัสนิคา้ บาทต่อปี 

(5) รวมคา่จา้งพนกังานชัว่คราวหรอื Outsource ของแผนกคลงัสนิคา้ บาทต่อปี 

(6) คา่ลว่งเวลารวมของแผนกคลงัสนิคา้ บาทต่อปี 

(7) มลูคา่อุปกรณ์ขนถ่าย (Material Handling) ทัง้หมดในคลงัสนิคา้ที่
เป็นทรพัยส์นิของบรษิทั (เป็นการค านวณคา่เสือ่มราคาของ
เครื่องมอื อุปกรณ์ และเครื่องจกัรกล โดยก าหนดใหอ้ายกุารใชง้าน 
10 ปี) 

บาทต่อปี 
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ต้นทุนการบริหารคลงัสินค้า (ต่อ) 
ข้อมลูท่ีใช้ค านวณ 

(8) คา่เชา่อุปกรณ์ขนถ่าย (Material Handling) ทัง้หมดในคลงัสนิคา้ บาทต่อปี 

(9) คา่น ้ามนัเชือ้เพลงิ / คา่ไฟฟ้า ส าหรบัอุปกรณ์ขนถ่ายในคลงัสนิคา้ บาทต่อปี 

(10) มลูคา่ของระบบสารสนเทศการบรหิารคลงัสนิคา้ (Warehouse 
Management System) ทีม่กีารลงทุนในปีทีผ่า่นมา 
(เป็นการค านวณคา่เสื่อมราคาของครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์โดย
ก าหนดใหอ้ายกุารใชง้าน 5 ปี) 

บาทต่อปี 

(11) คา่เชา่หรอืคา่ลขิสทิธิส์ าหรบัระบบบรหิารคลงัสนิคา้ (Warehouse 
Management System) 

บาทต่อปี 

(12) คา่ใชจ้า่ยคลงัสนิคา้อื่นๆ (ระบุ..............) บาทต่อปี 

กรณีเช่าคลงัภายนอก 

(13) พืน้ทีข่องคลงัสนิคา้ทีเ่ชา่ทัง้หมด หน่วยนบั (เชน่ ตาราง
เมตร เป็นตน้) 

(14) คา่เชา่พืน้ทีค่ลงัสนิคา้ภายนอก บาทต่อหน่วยนบั 
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ต้นทุนการบริหารคลงัสินค้า (ต่อ) 
วิธีการค านวณ 

((2) / 20) + (3) + (4) + (5) + (6) + ((7) / 10) + (8) + (9) + ((10) / 5) + (11) + (12) + [(13) + (14)] 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

(1) 
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ต้นทุนการบริหารคลงัสินค้า (ต่อ) 
 ตวัช้ีวดั: สดัส่วนต้นทนุการบริหารคลงัสินค้าต่อยอดขาย  
 กิจกรรมซพัพลายเชนและโลจิสติกสท่ี์เก่ียวข้อง  

◦ การเลอืกสถานที ่ขนาดคลงัส าหรบัการจดัการสนิคา้คงคลงั (Site selection) 
◦ การใชป้ระโยชน์จากพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ (Space utilization) 
◦ การจดัการคลงัทีเ่ป็นระบบระเบยีบ (Warehouse management) 
◦ ปฏบิตักิารคลงัสนิคา้ทีม่คีวามแมน่ย า รวดเรว็ ไมม่คีวามสญูเสยี 
◦ การลงทุนอุปกรณ์และระบบการจดัการทีเ่หมาะสม  
◦ การซ่อมบ ารงุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการปฏบิตักิารคลงัสนิคา้ 
◦ การพฒันาบุคลากรดา้นการจดัการคลงัสนิคา้ 
◦ การตรวจนบัสตอ็กและการจดัการกรณมีคีวามคลาดเคลือ่นของขอ้มลูสนิคา้คงคลงั 

 กิจกรรมอ่ืน 
◦ การประกนัภยัทีเ่หมาะสมกบัตวัสนิคา้และคลงัสนิคา้ 
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ต้นทุนการขนส่งสินค้า 
 ตวัชีว้ดั: สดัสว่นตน้ทุนการขนสง่ต่อยอดขาย (Ratio of Transportation Cost Per Sales)   

 

 

 

ข้อมลูท่ีใช้ค านวณ 

(1) ยอดขายรวมของบรษิทั บาท 

กรณีบริษทัขนส่งสินค้าด้วยตนเอง 

(2) คา่ใชจ้า่ยของพนกังานแผนกขนสง่ (เชน่ เงนิเดอืน คา่แรงชัว่คราว 
คา่ลว่งเวลา เป็นตน้) 

บาทต่อปี 

(3) คา่น ้ามนัส าหรบัการขนสง่สนิคา้ทัง้ตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปูโดย
เฉลีย่ 

บาทต่อปี 

(4) มลูคา่รถทีใ่ชข้นสง่สนิคา้ (เป็นการค านวณคา่เสื่อมราคาของรถทีใ่ช้
ขนสง่สนิคา้ โดยก าหนดใหอ้ายกุารใชง้าน 5 ปี) 

บาทต่อปี 

(5) ตน้ทุนคา่บ ารุงรกัษารถทัง้หมดโดยเฉลีย่ บาทต่อปี 

(6) ตน้ทุนอื่น ๆ (ระบุ............) บาทต่อปี 
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ต้นทุนการขนส่งสินค้า (ต่อ) 
 

 

 

ข้อมลูท่ีใช้ค านวณ 

กรณีว่าจ้างผูใ้ห้บริการขนส่ง 

กรณีขนส่งสินค้าขาเข้า (Inbound Transport) 

(7) คา่ใชจ้า่ยขนสง่สนิคา้เขา้โรงงานทัง้หมด (ส าหรบักรณีน าเขา้ ให้
นบัเฉพาะคา่ขนสง่จากทา่เรอืหรอืสนามบนิมายงัโรงงานเทา่นัน้) 

บาทต่อปี 

กรณีขนส่งสินค้าขาออก (Outbound Transport) 

(8) คา่ขนสง่สนิคา้ออกจากโรงงานทัง้หมด (ส าหรบักรณีสง่ออก
ต่างประเทศ โดยนบัเฉพาะคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่สนิคา้จากโรงงาน
ไปยงัทา่เรอืหรอืสนามบนิภายในประเทศเทา่นัน้) 

บาทต่อปี 

วิธีการค านวณ 

(2) + (3) + ((4) / 5) + (5) + (6) + (7) + (8) 
-------------------------------------------------------- 

(1) 
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ต้นทุนการขนส่งสินค้า (ต่อ) 
 ตวัช้ีวดั: สดัส่วนต้นทนุการขนส่งสินค้าต่อยอดขาย  
 กิจกรรมซพัพลายเชนและโลจิสติกสท่ี์เก่ียวข้อง  

◦ กระบวนการจดัการค าสัง่ซือ้ของลกูคา้และการจดัเตรยีมรถขนสง่ 
◦ ความพรอ้มของสนิคา้ทีจ่ะสง่และประสทิธภิาพการหยบิสนิคา้ของคลงั 
◦ การจดัการระบบการขนสง่ เสน้ทาง ตารางเวลา  
◦ การใชป้ระโยชน์จากรถขนสง่และการจดัการขนสง่เตม็คนั 
◦ การจดัการขนยา้ย ขนถ่ายขึน้รถ ลงรถ 
◦ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่บรหิารการขนสง่ 
◦ การจดัซือ้: การวา่จา้งผูใ้หบ้รกิารขนสง่ การเลอืกขอ้ก าหนดในการสง่มอบสนิคา้ทีเ่หมาะสม 
◦ การจดัการขนสง่หลายรปูแบบ (Multimodal Transport)  
◦ การพฒันาบุคลากรดา้นการจดัการขนสง่ 

 กิจกรรมอ่ืน 
◦ กจิกรรมประหยดัพลงังาน 
◦ การซ่อมบ ารงุรถและอุปกรณ์สว่นควบ 
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ระยะเวลาเฉล่ียของการตอบสนองค าสัง่ซ้ือจากลกูค้า 
 ตวัชีว้ดั: ระยะเวลาเฉลีย่การตอบสนองค าสัง่ซือ้จากลกูคา้ (Average Order Cycle Time) 

 

 

 

ระยะเวลาตัง้แต่บริษทัได้รบัค าสัง่ซ้ือจากลกูค้าจนสามารถส่งสินค้าให้
ลกูค้าได้มีระยะเวลาเฉล่ีย (ส าหรบักรณีส่งออกต่างประเทศ นับเฉพาะ
ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าจากโรงงานไปยงัท่าเรือหรือสนามบิน
ภายในประเทศเท่านัน้) 

หน่วยนับ (เช่น 
ชัว่โมง วนั เป็นต้น) 
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ระยะเวลาเฉล่ียการตอบสนองค าสัง่ซ้ือจากลูกค้า (ต่อ) 
 ตวัช้ีวดั: ระยะเวลาเฉล่ียการตอบสนองค าสัง่ซ้ือจากลกูค้า 
 กิจกรรมซพัพลายเชนและโลจิสติกสท่ี์เก่ียวข้อง  

◦ นโยบายเกีย่วกบัการตอบสนองค าสัง่ซือ้: Delivery to order, Assemble to order, Make to order, 
Purchase to order, Design to order  

◦ การบนัทกึกจิกรรมและวเิคราะหม์ติดิา้นเวลาการตอบสนองค าสัง่ซือ้ 
◦ การวเิคราะหแ์ละลดระยะเวลารอคอยในซพัพลายเชน 
◦ การวเิคราะหร์ะยะเวลาเฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนของแตล่ะกจิกรรมใน Cycle Time 
◦ ทุกกจิกรรมในซพัพลายเชนมผีลต่อระยะเวลาการตอบสนอง เชน่ การวางแผนซพัพลายเชน การจดัซือ้

จดัเกบ็วตัถุดบิ การผลติและการบรรจุ การจดัเกบ็ผลติภณัฑ ์การจดัการคลงัสนิคา้ การขนสง่ ความถูกตอ้ง
ของงานเอกสาร 

◦ การวเิคราะห ์Critical Path ในการผลติและโลจสิตกิส ์
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ระยะเวลาเฉล่ียของการจดัส่งสินค้า 
 ตวัชีว้ดั: ระยะเวลาเฉลีย่ของการจดัสง่สนิคา้ (Average Delivery Cycle Time)  

 

 

 

ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีใช้ในการขนส่งสินค้าจากโรงงานไปยงัสถานท่ี
ของลกูค้าหลกั (ส าหรบักรณีส่งออกต่างประเทศ นับเฉพาะระยะเวลา
ในการขนส่งสินค้าจากโรงงานไปยงัท่าเรือหรือสนามบิน
ภายในประเทศเท่านัน้) 

หน่วยนับ (เช่น 
ชัว่โมง วนั เป็นต้น) 
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ระยะเวลาเฉล่ียของการจดัส่งสินค้า (ต่อ) 
 ตวัช้ีวดั: ระยะเวลาเฉล่ียของการจดัส่งสินค้า  
 กิจกรรมซพัพลายเชนและโลจิสติกสท่ี์เก่ียวข้อง  

◦ การจดัการและการปฏบิตักิารขนสง่  
◦ การวางแผนเสน้ทางและตารางเวลาการขนสง่ 
◦ การขบัขีอ่ยา่งปลอดภยั 
◦ การวเิคราะหแ์ละลดระยะเวลารอคอยระหวา่งการจดัสง่สนิคา้ 
◦ การบนัทกึกจิกรรมและวเิคราะหม์ติดิา้นเวลาของการจดัสง่สนิคา้ 
◦ การวเิคราะหร์ะยะเวลาเฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนของกจิกรรมการจดัสง่สนิคา้ 
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ระยะเวลาเฉล่ียการเกบ็สินค้าส าเรจ็รปูอย่างเพียงพอ 
 ตวัชีว้ดั: ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็สนิคา้ส าเรจ็รปูอยา่งเพยีงพอเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

(Average Inventory Day) 

 

 

 

ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีบริษทัใช้ส าหรบัเกบ็สินค้าส าเรจ็รปูภายใน
คลงัสินค้า ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้า 

หน่วยนับ (เช่น 
ชัว่โมง วนั เป็นต้น) 
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ระยะเวลาเฉล่ียการเกบ็สินค้าส าเรจ็รปูอย่างเพียงพอ (ต่อ) 
 ตวัช้ีวดั: ระยะเวลาเฉล่ียการจดัเกบ็สินค้าคงคลงั 
 กิจกรรมซพัพลายเชนและโลจิสติกสท่ี์เก่ียวข้อง  

◦ ความแมน่ย าการพยากรณ์ความตอ้งการของลกูคา้ 
◦ ประสทิธภิาพในการวางแผนใหส้อดคลอ้งกนัทัง้ซพัพลายเชน 
◦ ความสามารถในการปรบัเปลีย่นแผนตามสถานการณ์และขอ้มลูใหม ่
◦ การก าหนดเป้าหมายระดบัสนิคา้คงคลงัและความสามารถในการควบคุม 
◦ การปฏบิตังิานดา้น Supply ใหเ้ป็นไปตามแผนซพัพลายเชน 
◦ ความถูกตอ้งของขอ้มลูสนิคา้คงคลงั 
◦ นโยบายการจดัซีอ้และการเกง็ก าไร 
◦ การปนัสว่นกบัการจดัล าดบัความส าคญัของลกูคา้ 
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อตัราความสามารถในการส่งมอบสินค้า 
 ตวัชีว้ดั: อตัราความสามารถในการสง่มอบสนิคา้ (DIFOT Rate) 

 

 

 

ข้อมลูท่ีใช้ค านวณ 

(1) บรษิทัของทา่นมกีารสง่มอบสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้หลกัเป็นจ านวน ค าสัง่ซือ้ต่อปี (หรอื เดอืน 
สปัดาห ์วนั) 

(2) บรษิทัของทา่นมกีารสง่มอบสนิคา้ครบตามจ านวนใหแ้กล่กูคา้หลกั 
เป็นจ านวน 

ค าสัง่ซือ้ต่อปี (หรอื เดอืน 
สปัดาห ์วนั) 

(3) บรษิทัของทา่นมกีารสง่มอบสนิคา้ตรงตามเวลาใหแ้ก่ลกูคา้หลกั 
เป็นจ านวน 

ค าสัง่ซือ้ต่อปี (หรอื เดอืน 
สปัดาห ์วนั) 

วิธีการค านวณ 

(2)     (3) 
-----   x  ----- 
(1)     (1) 
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อตัราความสามารถในการสง่มอบสินคา้ (ตอ่) 

 ตวัช้ีวดั: อตัราความสามารถในการส่งมอบสินค้า 
 กิจกรรมซพัพลายเชนและโลจิสติกสท่ี์เก่ียวข้อง  

◦ ความเขา้ใจในนโยบายการตอบสนองค าสัง่ซือ้จากลกูคา้ 
◦ ทราบระยะเวลาเฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนของแตล่ะกจิกรรมในซพัพลายเชน 
◦ ความสามารถในการควบคุมระยะเวลาการสง่มอบสนิคา้ของแต่ละกจิกรรมในซพัพลายเชน 
◦ ความสามารถในการลดระยะเวลารอคอยในซพัพลายเชน 
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อตัราความแม่นย าการพยากรณ์ความต้องการของลกูค้า 
 ตวัชีว้ดั: อตัราความแมน่ย าการพยากรณ์ความตอ้งการของลกูคา้ (Forecast Accuracy Rate)  

 

 

 

อตัราความแม่นย าของการพยากรณ์ความต้องการของลกูค้า  
โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 

ของการพยากรณ์
แต่ละครัง้ 
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อตัราความแม่นย าการพยากรณ์ความต้องการของลกูค้า (ต่อ) 

 ตวัช้ีวดั: อตัราความแม่นย าการพยากรณ์ความต้องการของลกูค้า 
 กิจกรรมซพัพลายเชนและโลจิสติกสท่ี์เก่ียวข้อง  

◦ เทคนิคการพยากรณ์ใหส้อดคลอ้งกบัธุรกจิ 
◦ ความสามารถในการเขา้ถงึขอ้มลูทางการตลาดและทกัษะการวเิคราะห ์ 
◦ อาจมกีารพยากรณ์หลายชดุ จากหลายหน่วยงาน 
◦ รปูแบบการพยากรณ์ทีส่ามารถน ามาใชว้างแผนซพัพลายเชน 
◦ ความรวดเรว็ของการสือ่สารความคลาดเคลือ่นของการพยากรณ์ความตอ้งการของลกูคา้ 
◦ นโยบายการก าหนดเป้าหมายสนิคา้คงคลงัส ารองตามความแมน่ย าการพยากรณ์ 
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อตัราการถกูตีกลบัของสินค้า 
 ตวัชีว้ดั: อตัราการถกูตกีลบัของสนิคา้ (Rate of Return Goods)  

 

 

 

 

สดัส่วนสินค้าส่งคืน ได้แก่ กรณีท่ีได้รบัความเสียหายระหว่างการส่ง
มอบ กรณีไม่ครบตามจ านวนท่ีสัง่ กรณีส่งซ่อม กรณีสินค้าหมดอายใุช้
งาน ต้องการท าลาย คิดเป็นร้อยละ 

เทียบกบัจ านวน
สินค้าท่ีส่งมอบ 
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อตัราการถกูตีกลบัของสินค้า (ต่อ) 
 ตวัช้ีวดั: อตัราการถกูตีกลบัของสินค้า 
 กิจกรรมซพัพลายเชนและโลจิสติกสท่ี์เก่ียวข้อง  

◦ การวเิคราะหส์าเหตุของการปฏเิสธการรบัสนิคา้ของลกูคา้  
◦ กรณคีุณภาพสนิคา้ไมต่รงตามความตอ้งการ: ปญัหามาจากวตัถุดบิหรอืการผลติหรอืกระบวนการโลจสิตกิส ์
◦ กรณชีนิดสนิคา้ไมต่รงตามค าสัง่ซือ้: ความถูกตอ้งของการรบัขอ้มลูค าสัง่ซือ้ลกูคา้ การหยบิสนิคา้ การจดัสง่ 
◦ กรณปีรมิาณสนิคา้ไมต่รงตามจ านวนทีส่ ัง่: ความถูกตอ้งของการรบัขอ้มลูค าสัง่ซีอ้ การหยบิสนิคา้ การจดัสง่ 
◦ กรณสีนิคา้ลา่ชา้ ท าใหล้กูคา้ตอ้งสัง่จากทีอ่ื่นไปทดแทนกอ่นแลว้ 

 กิจกรรมอ่ืน 
◦ เอกสารก ากบัสนิคา้ไมถู่กตอ้ง เชน่ ปรมิาณ ราคา เงือ่นไขการซือ้ขายสนิคา้  
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อตัราความถกูต้องของข้อมลูสินค้าคงคลงั 
 ตวัชีว้ดั: อตัราความถกูตอ้งขอ้มลูสนิคา้คงคลงั (Inventory Accuracy)  

 

 

ข้อมลูท่ีใช้ค านวณ 

(1) จ านวนสนิคา้คงคลงัทีไ่ดม้กีารบนัทกึไว ้ หน่วยนบั 

(2) จ านวนสนิคา้คงคลงัทีไ่ดจ้ากการนบัจรงิ หน่วยนบั 

วิธีการค านวณ 

            คา่สมับรูณ์ของ [ (2) – (1) ] 
  1  -   ------------------------------------    x   100 

            (2) 
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อตัราความถกูต้องข้อมลูสินค้าคงคลงั (ต่อ) 
 ตวัช้ีวดั: อตัราความถกูต้องข้อมลูสินค้าคงคลงั 
 กิจกรรมซพัพลายเชนและโลจิสติกสท่ี์เก่ียวข้อง  

◦ การมขีอ้ก าหนดและระเบยีบปฏบิตัใินการบนัทกึขอ้มลูกจิกรรมการเคลือ่นยา้ยและจดัเกบ็ 
◦ การพฒันาบุคลาการดา้นคลงัสนิคา้ การสรา้งวนิยัการปฏบิตังิานตามขอ้ก าหนด 
◦ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีช่ว่ยสนบัสนุนการบนัทกึขอ้มลูใหถู้กตอ้งและรวดเรว็ 
◦ เทคนิคการตรวจนบัสนิคา้คงคลงัโดย Cycle Count 
◦ ความสอดคลอ้งของกระบวนการปฏบิตังิานและกระบวนการบนัทกึขอ้มลู  
◦ การจ าแนกประเภทสนิคา้คงคลงั เชน่ สนิคา้เสือ่มสภาพ สนิคา้จอง สนิคา้รบัคนื เป็นตน้  

 กิจกรรมอ่ืน 
◦ การตรวจนบัสตอ็กเพือ่ปิดยอดทางบญัช ี 
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