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การควบคุมและการจดัเกบ็สินคา้คงคลงั 

อ.ธิดารัตน์ วฒิุศรีเสถียรกลุ 



บทน า 

 การผลิตสินคา้ใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐานนั้น ผูบ้ริหารส่วนใหญ่
จะคิดแต่วา่จะตอ้งวางแผนและควบคุมขั้นตอนการผลิตอยา่งไรและ
มีการน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชอ้ยา่งไรใหเ้กิดประสิทธิภาพ แต่
แทจ้ริงแลว้ตอ้งค านึงถึงเร่ืองของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตนั้นอยูใ่น
สถานะพร้อมใชง้านไดท้นัทีหรือไม่ จะเป็นส่ิงท่ีส าคญักวา่ 



1. ความหมายและความส าคญัของการควบคุมสินค้าคงคลงั 

 การควบคุม (Control) คือ กระบวนการป้องกนัไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาด
ต่างๆ ในการท างาน 

 องค์ประกอบของการควบคุม 
1. สามารถวดัหรือประเมินผลได ้
2. สามารถเปรียบเทียบผลลพัธ์กบัมาตรฐาน 
3. วเิคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขเม่ืองานเกิดขอ้ผดิพลาด 
4. ด าเนินงานแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทนัที 
5. จากนั้นท าการวดัผลใหม่ 



องค์ประกอบของการควบคุม 

การวดั 

เปรียบเทียบกบัมาตรฐาน 

วเิคราะห์หาสาเหตุและก าหนดวธีิการแกไ้ข 

ด าเนินการแกไ้ข 



1. ความหมายและความส าคญัของการควบคุมสินค้าคงคลงั 

 การควบคุมสินค้าคงคลงั หมายถึง กระบวนการป้องกนัมิให้เกดิข้อผดิพลาด
ในกระบวนการบริหารสินค้าคงคลงั ตลอดจนการวางแผนว่าต้องซ้ืออะไร 
เมือ่ใด/เวลาใด  เท่าไร รวมถึงเกบ็ทีไ่หน และกบัใคร ทั้งนีต้้องประเมินความ
เสียหายที่อาจจะเกดิขึน้และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป... 

 

“ What   Where   When  Who  How ” 



ขั้นตอนการควบคุมสินค้าคงคลงั 

1. วิธีท่ีใชค้วบคุม 

2. ก าหนดระดบัมาตรฐาน 

3. ตดัสินใจวา่จะเกบ็สินคา้อะไร 

4. ตดัสินใจวา่จะเกบ็ปริมาณเท่าไร 

5. เปรียบเทียบ 

6. หาทางแกไ้ข 

-ขายท้ิง 
-สัง่ของเพิ่ม 
-ติดตามของท่ีไม่มาตามก าหนด 



แนวทางการแก้ไขปัญหาการควบคุมสินค้าคงคลงั 

 สินคา้ท่ีคา้งเป็นเวลานานจ าตอ้งอาศยัการจ าหน่ายออกไปอยา่งเร่งด่วน 
 ความล่าชา้ในการขนส่ง ตอ้งเร่งติดตามของท่ีส่งไม่ตรงก าหนด 
 ปริมาณสินคา้ไม่พอต่อการจ าหน่าย ตอ้งเร่งสั่งซ้ือเพ่ิม 



ระบบควบคุมสินค้าคงคลงัทีส่มบูรณ์ 

 คือนอกจากจะสั่งซ้ือเม่ือใดและปริมาณเท่าใดแลว้  ระบบน้ีจะมีกิจกรรม
เพ่ิมเติมจากระบบควบคุมสินคา้คงคลงั ซ่ึงมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. วเิคราะห์หาความตอ้งการสินคา้คงคลงั 
2. จดัหาวตัถุดิบ 
3. รับของและบนัทึกสถิติวตัถุดิบท่ีใช ้
4. จดัสถานท่ีเกบ็สินคา้ท่ีเหมาะสม 
5. บนัทึกและจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อแสดงสินคา้คงเหลือและงานระหวา่งผลิต 
6. จดัระบบควบคุมทางกายภาพ 
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การวดัผลการควบคุมสินค้าคงคลงั 

1. วดัจากผลการใหบ้ริการลกูคา้ ประเมินผลจากปริมาณสินคา้ท่ีใหบ้ริการ
สามารถสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

2. การวดัผลจากการวดัระดบัสินคา้คงคลงั หมายถึง การประเมินผลจากการมี
ระดบัสินคา้คงคลงัต ่าสุด ทั้งน้ีในการลดลงของสินคา้คงคลงัจะส่งผลให้
สินทรัพยร์วมของกิจการลดลง ท าใหป้ริมาณการลงทุนลดลงดว้ย ดงันั้นเม่ือ
ค านวณอตัราผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment 

: ROI) จะส่งผลใหผ้ลตอบแทนของผูล้งทุนสูงข้ึน 

อตัราผลตอบแทนการลงทุน   =       100x
งทนุปริมาณการล

ผลก าไร

ดตูวัอย่างหน้า 53 



การวดัผลการควบคุมสินค้าคลงั (ต่อ) 

3) การวดัผลจากอตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงคลงั (Inventory 

Turnover) 

 

 

 

 

 

อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้     =   
งเฉลี่ย ิ นค้าคงคลัมลูคา่ของส

ารขายรายได้จากก



ข้อด/ีข้อเสียของการวดัอตัราการหมุนเวยีนของสินค้าคงคลงั  
(Inventory TurnOver) 
ข้อด ี  ปฏิบติัง่าย พิจารณาแค่เพียงอตัราการหมุนเวยีนของสินคา้ใดสูงกวา่กนั 

ข้อเสีย   
1. ผูรั้บผดิชอบในการควบคุมสินคา้คงคลงัอาจท าตวัเลขยอดขายใหสู้งข้ึน โดย

การชะลาการสั่งสินคา้ใหล้กูคา้ในเวลาเดียวกนั แต่ตวัเลขน้ีเป็นแค่ภาพลวงตา
แก่ผูบ้ริหารระดบัสูง 

2. การใชอ้ตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงคลงัไม่สามารถน าไปเปรียบเทียบกบั
ธุรกิจอุตสาหกรรมอ่ืนได ้

 



เทคนิคการควบคุมสินค้าคงคลงัในเชิงปฏบิัต ิ

 1) ก าหนดแนวทางการควบคุมสินคา้คงคลงั   ธุรกิจตอ้งค านึงถึงปัจจยัท่ีมีผล
ต่อธุรกิจโดยตรง เช่น เงินทุน สถานท่ีจดัเกบ็สินคา้ การสั่งซ้ือแต่ละคร้ัง 
ส่วนลด ขนาดการสั่งซ้ือ เป็นตน้ รวมทั้งเร่ืองการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมา
ใช ้ เพราะมีประโยชน์ดงัน้ี 

  ควบคุมสินคา้ไดดี้ 
  แกไ้ขปัญหาไดง่้าย 
  ควบคุมงานทางการบญัชี 
  ประหยดัค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสินคา้คงคลงั 
  จดัท ารายงานไดง่้าย รวดเร็ว 
  จดักลุ่มประเภทสินคา้ไดส้ะดวก รวดเร็ว 
  ช่วยก าหนดขนาดของการสั่งซ้ือ หรือการผลิต ท่ีแน่นอนกวา่ท าดว้ย
มือ 



เทคนิคการควบคุมสินค้าคงคลงัในเชิงปฏบิัต ิ(ต่อ) 

2) องคป์ระกอบของการควบคุมสินคา้คงคลงัเชิงปฏิบติัมี 3 ขอ้ดงัน้ี 
1. ปัจจัยที่ส าคญัในการก าหนดขนาดของสินค้าคงคลัง 

 ความรวดเร็วในการขนส่งของผูข้ายวตัถุดิบ 
 ความสามารถของฝ่ายจดัซ้ือ 
 ค่าใชจ่้ายในการเกบ็รักษาสินคา้ 
 ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินทุน หรือดอกเบ้ียเงินทุน 
 การค านวณขนาดการสั่งซ้ือท่ีดีท่ีสุด 

 การแสดงความเคล่ือนไหวของสินคา้คงคลงัในกิจการ (P55.) 

 



เทคนิคการควบคุมสินค้าคงคลงัในเชิงปฏบิัต ิ(ต่อ) 

2 ระบบการตรวจสอบและตรวจนบัปริมาณสินคา้คงคลงั  มี 2 วิธี 
 ระบบตรวจสอบแบบต่อเน่ือง (Perpetual) 

 ระบบตรวจสอบแบบส้ินงวด (Periodic) 

3  วธีิการควบคุมสินคา้คงคลงั ธุรกิจสามารถควบคุมไดห้ลายวธีิ เช่น การ
ควบคุมระดบัการมีสินคา้คงคลงั การควบคุมโดยค านึงมูลค่าของสินคา้คง
คลงั เป็นตน้ 



การจัดเกบ็สินค้าคงคลงั  

 หมายถึง การจดัระเบียบและจดัวางสินคา้ไวใ้นคลงัสินคา้เพื่อให้
พร้อมส าหรับการผลิตในกระบวนการผลิต หรือขายใหก้บัลูกคา้ได้
สะดวกและรวดเร็ว 

 ถา้เรามีการจดัเก็บท่ีดีเราจะ
ทราบไดว้่าสินคา้ไดเ้ส่ือมสภาพ และ
สามารถใช้พื้นท่ีในการเก็บรักษา 
เวลา และแรงงานได้เกิดประโยชน์
สูงสุดได ้ทั้งยงัช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินงาน 



จุดมุ่งหมายของการจดัเกบ็สินคา้คงคลงั 

1. การใชพ้ื้นท่ีเกบ็รักษาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
2. การใชเ้วลาและแรงงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
3. การคน้หาสินคา้ไดง่้ายข้ึน 
4. การป้องกนัสินคา้ไม่ใหสู้ญหายหรือเสียหายได ้





ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเกบ็สินคา้คงคลงั 

1. ท่ีตั้งของคลงัสินคา้ 
2. การก าหนดผงั 
3. เคร่ืองทุนแรง 
4. การออกแบบอาคาร 
5. การจดัการ 











กระบวนการจัดเกบ็สินค้าคงคลงั 

1. การออกแบบและก าหนดผงั 
2. การวางแผนระบบการจดัเกบ็ 
 ขนาดของคลงัสินคา้ 
 ความตอ้งการในการจดัเกบ็ 
 ความตอ้งการในการก าหนดต าแหน่งท่ีจดัเกบ็ 
 ปฏิกิริยา หรือผลกระทบซ่ึงกนัและกนัระหวา่งการจดัเกบ็สินคา้

และอุปกรณ์การเคล่ือนยา้ย 
 การก าหนดสถานท่ีจดัเกบ็โดยอาศยัความส าคญัในการดูแล 



กระบวนการจัดเกบ็สินค้าคงคลงั (ต่อ) 

3. การบริหารพ้ืนท่ีจดัเกบ็ใหเ้กิดอรรถประโยชน์สูงสุด 
 ร้อยละ 40 เป็นพื้นท่ีสนบัสนุน 
 ร้อยละ 60 เป็นท่ีพื้นท่ีจดัเกบ็สินคา้ 

4. การก าหนดสถานท่ีจดัเกบ็วตัถุดิบ หรือสินคา้ 
 ก าหนดต าแหน่งท่ีจดัเกบ็แน่นอน 
 ก าหนดต าแหน่งท่ีจดัเกบ็เป็นพิเศษ 

5. ระบบการจดัเกบ็สินคา้ท่ีนิยมในปัจจุบนั 
 ระบบปิด  (สินคา้ท่ีตอ้งควบคุมพิเศษ) 

 ระบบเปิด (เป็นสินคา้ Mass Production) 



การดูแลรักษาสินค้าคงคลงั 

 หมายถึง กระบวนการวางแผนควบคุม ตรวจสอบมิใหสิ้นคา้ท่ี
จดัเกบ็ไวใ้นคลงัเกิดการแตกหกั ช ารุด เสียหายหรือสูญหาย และอยู่
ในสภาพท่ีพร้อมใชง้านทนัท่ี 

ระวังหน่อยๆ  ต้องเรียงของ
ให้เป็นระเบียบกว่านีน้ะ 



ความส าคญัของการดูแลรักษาสินค้าคงคลงั 

 ผูรั้บผดิชอบ คือ แผนกคลงัสินคา้ มีหนา้ท่ีควบคุมไม่ใหสิ้นคา้หรือ
วตัถุดิบสูญหาย ใหค้วามสะดวกในการเบิกจ่ายและดูแลเกบ็รักษา
สินคา้ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมีค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด 

ผูบ้ริหารควรจดับตัรประจ าสินคา้ท่ีรับเขา้และ
เบิกออก และสรุปยอดคงเหลือ ซ่ึงถา้สินคา้มี
จ านวนนอ้ยถึงจุดสัง่ซ้ือกต็อ้งออกใบขอซ้ือ แจง้
ไปยงัแผนกจดัซ้ือต่อไป 



จุดมุ่งหมายของการดูแลรักษาสินค้าคงคลงั 

1. เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่มีสินคา้พร้อมใชง้านไดท้นัทีเสมอ 
2. เพื่อสามารถบอกสาเหตุของการเกิดสินคา้ช ารุด แตกหกั เสียหาย

และเส่ือมคุณภาพ 
3. เพื่อป้องกนัสินคา้ใหพ้น้จากภยัท่ีอาจเกิดข้ึน 
4. เพื่อใหร้ะบบการเกบ็รักษาสินคา้มีความสะดวกและประหยดั

ค่าใชจ่้าย 



ปัจจยัทีส่นับสนุนกระบวนการดูแลรักษาสินค้า 

1. กระบะ 
2. ไมร้อง 
3. กรอบไม ้
4. แผน่ไมก้นักล่ิง 
5. ชั้นวางของ หรือตูเ้กบ็ของ 



วธีิการดูแลรักษาสินค้าคงคลงั 

1. การส ารวจ 
 ส ารวจแบบเบด็เสร็จ 
 ส ารวจหมุนเวียน  
 ส ารวจแบบพิเศษ 

2. การตรวจสอบ 
 ตรวจสอบโดยใชส้ายตา 
 ตรวจสอบโดยประมาณ 
 ตรวจสอบทุกรายการ 
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วธีิการดูแลรักษาสินค้าคงคลงั (ต่อ) 

3. การควบคุม 
 การควบคุมแมลง 
 การป้องกนัอคัคีภยัหรือเพลิงท่ีก่อใหค้วามสูญเสีย 

1. เพลิงประเภท ก เกิดจากเช้ือเพลงธรรมดา 
2. เพลิงประเภท ข เกิดจาการลุกไมข้องน ้ามนัชนิดต่างๆ 
3. เพลิงประเภท ค เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า 
4. เพลิงประเภท ง เกิดจากการลุกไมจ้ากเช้ือไฟท่ีเป็นโลหะ 



กลยุทธ์ในการดูแลป้องกนัสินค้าคงคลงัให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. การวางแผน 
2. การก าหนดวินยัและขอ้บงัคบั 
3. การเลือกคน อุปกรณ์ เคร่ืองมือใหเ้หมาะสม 
4. ความสะอาดเรียบร้อย 
5. การบ ารุงรักษา 
6. การบนัทึกขอ้มูล 



การเบิกจ่ายสินค้าคงคลงั 

 หมายถึง กระบวนการเคล่ือนยา้ยสินคา้ท่ีถูกเกบ็รักษาไวใ้น
คลงัสินคา้ไปยงัอีกต าแหน่งหน่ึง  ซ่ึงตอ้งอาศยัเคร่ืองมืออุปกรณ์และ
วสัดุในการขนยา้ย ตลอดจนค านึงถึงความเหมาะสมและความเป็น
ระเบียบ  บางคร้ังอาจเรียกวา่  “การขนถ่าย” 



ความส าคญัของการเบิกจ่ายสินค้าคงคลงั 

 ถา้ไม่มีระบบการควบคุมและติดตามท่ีดีแลว้ยอ่มท าใหเ้กิดการร่ัวไหลของ
วตัถุดิบหรือสินคา้ได ้นัน่คือปริมาณท่ีมีอยูจ่ริงไม่ตรงกบัยอดคงเหลือในบญัชี 

 
 การเบิกจ่ายตอ้งอาศยัการเคล่ือนท่ีจากวตัถุดิบผา่นกระบวนการผลิตจน

กลายเป็นสินคา้ส าเร็จรูป ซ่ึงตอ้งการความรวดเร็วและถกูตอ้งและตรงตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ 



จุดมุ่งหมายของการเบิกจ่ายสินค้าคงคลงั 

1. การลดตน้ทุน 
 เปล่ียนแรงงานคนเป็นเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
 ลดแรงงานสนบัสนุนออกบางส่วน 
 ควบคุมการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อลดความผดิพลาด 
 ลดปริมาณสินคา้ในคลงัสินคา้ 
 ลดอุปกรณ์สนบัสนุนบางอยา่ง 









 http://play.kapook.com/vdo/show-59654 



จุดมุ่งหมายของการเบิกจ่ายสินค้าคงคลงั (ต่อ) 

2. การเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินงาน 
3. การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
4. เพื่อส่งเสริมการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพ 



ประเภทของการเบิกจ่าย 

1. การเบิกจ่ายขั้นตน้ คือการเบิกสินคา้ท่ีไม่เคยเบิกมาก่อน 
2. การเบิกจ่ายทดแทน 
3. การเบิกจ่ายพิเศษ 
 เบิกจ่ายกรณีเร่งด่วน 
 เบิกจ่ายนอกอตัรา 
 เบิกจ่ายก่อนก าหนด 



ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเบิกจ่ายสินค้าคงคลงั 

1. การเคล่ือนยา้ย หรือการขนถ่าย   
 ขนส่งทางรถไฟ 
 ขนส่งทางรถบรรทุก 
 ขนส่งทางน ้า 
 ขนส่งทางอากาศ 
 ขนส่งทางท่อ 



ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเบิกจ่ายสินค้าคงคลงั (ต่อ) 

2. เวลา 
3. ปริมาณของสินคา้ 
4. เน้ือท่ี 

 



กระบวนการเบิกจ่ายสินค้าคงคลงั 

1. งานเบิกจ่าย 
 น าส าเนาใบเบิกมาพิจารณาจดัสินคา้ตามท่ีผูเ้บิกตอ้งการ 

 บนัทึกจ านวนรายการท่ีเบิกลงในบตัรคุมสินคา้ (Bin Card) 

 ส่งมอบสินคา้ 

2. งานตรวจเชค็หรือตรวจทาน 
 เม่ือผูต้รวจทานไดรั้บสินคา้จากผูจ้ดัจ่ายแลว้ท าการตรวจสอบความถกูตอ้ง 
 เม่ือถูกตอ้งแลว้ ลงลายมือช่ือรับของ 

3. งานตรวจนบัและท ารายงาน ตรวจนบัยอดคงเหลือในคลงัสินคา้ 

ดู Flow chart หนา้ 75 



กลยุทธ์ของการเคลือ่นย้ายสินค้าคงคลงัให้มี
ประสิทธิภาพ 
1. พยายามใหมี้การเคล่ือนยา้ยสินคา้นอ้ยท่ีสุด 
2. พยายามใหมี้ระยะทางและใชเ้วลาเคล่ือนยา้ยนอ้ย 
3. พยายามจดัใหมี้การเคล่ือนยา้ยสินคา้แบบต่อเน่ืองหรือเคล่ือนยา้ยในแนวด่ิง 
4. อตัราการไหลของสินคา้ควรมีความรวดเร็วสม ่าเสมอ เพื่อประหยดัเวลาและ

ป้องกนัการแตกหกั 
5. อยา่ใหสิ้นคา้กองบนพ้ืนถา้ไม่จ าเป็น 
6. ใชเ้คร่ืองจกัรกลในกรณีสมควรใช ้
7. ใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์อยา่งเตม็ท่ีและเตม็ก าลงั 
8. พยายามใชเ้คร่ืองมือช่วยเคล่ือนยา้ยกบัสินคา้จ านวนมาก 



สรุป 

 การควบคุม เป็นกระบวนการป้องกนัความผดิพลาดต่างๆ โดยตรงมี
การประเมินผลการด าเนินงานกบัแผนท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ 

 การจดัเกบ็สินคา้คงคลงั ควรพิจารณาการใชพ้ื้นท่ีในการเกบ็รักษา
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 การดูแลรักษาสินคา้คงคลงั เป็นการด าเนินงานเพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่น
สภาพพร้อมใชง้านเสมอ 



การบ้าน  

 ข้อ 1 และ ข้อ 9 


