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บทคัดย่อ

	 บทความนี้น�าเสนอเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลัง	 ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมหลักของการบริหารโลจิสติกส์	 ซึ่งมีประเด็นส�าคัญเริ่ม
ตัง้แต่	ความหมาย	ประเภทต้นทนุการบรหิารสนิค้าคงคลงั	ต้นทนุการบรหิารสนิค้าคงคลงั	ประโยชน์ของการบรหิารสนิค้าคงคลงัโดยเน้น
ที่ความสามารถในการท�าก�าไรของกิจการ	 และการควบคุมสินค้าคงคลัง	 นอกจากนี้ยังศึกษาวิธีการค�านวณมูลค่าสินค้าคงคลัง	 ซึ่งเป็น
ส่วนที่ส�าคัญของบทความที่ท�าให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงมูลค่าสินค้าคงคลัง	 อันจะท�าให้มีการบริหารสินค้าคงคลังเพื่อลดต้นทุน										
โลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้อย่างยั่งยืน	

Abstract

 This article presents inventory management, which is one of the main activities of logistics management technology. 
Its key points start from the definition and types of the cost of inventory management, the cost of inventory management, 
the inventory management benefits focusing on the profitability of business, and inventory control. This article also studies 
how to calculate the inventory value. This calculation is an important part of the article that informs a manager of the 
value of inventory assets. This will result in the fact that a business can exercise the inventory management to reduce costs 
in logistics efficiently and compete with other businesses in a sustainable manner.

บทน�ำ

	 ปัจจุบันแนวโน้มการแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	อันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์	(Globalization)	ที่มีการเปิด
เสรีทางการค้ามากขึ้น	 มีส่วนท�าให้ภาคธุรกิจต้องยกระดับขีดความสามารถในการท�าธุรกิจทุกวิถีทางที่เป็นไปได้	 ทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่ม
และการลดต้นทุนสินค้าหรือบริการเพื่อน�าเสนอต่อลูกค้า	 การบริหารโลจิสติกส์	 จึงเป็นเป้าหมายที่ส�าคัญที่ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็น
แนวทางการบริหารเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	ทั้งระดับธุรกิจ	และระดับประเทศ	
	 ในปี	2550	 คณะรัฐมนตรีได้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	 พ.ศ.	2550-2554	 ซึ่งมีวิสัยทัศน์คือต้องการให้
ประเทศมีระบบโลจิสติกส์มีมาตรฐานสากล	(World	Class	Logistics)	 เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้าของภูมิภาค									
อินโดจีน	จากยุทธศาสตร์นี้ท�าให้รัฐมีการวางแผน	ออกกฎระเบียบ	สร้างโครงสร้างพื้นฐาน	จัดระบบสารสนเทศ	และพัฒนาบุคลากรให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอ�านวยความสะดวกกิจกรรมทางการค้า	ซึ่ง
จะน�าไปสู่การลดต้นทุนโลจิสติกส์	เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า	และเพิ่มความปลอดภัยและ
ความเชื่อถือได้ในกระบวนการน�าส่งสินค้าและบริการ	(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2550)

ต้นทุนโลจิสติกส์

	 การบรหิารโลจสิตกิส์	คอืการด�าเนนิงานเพือ่จดัหาสนิค้าหรอืบรกิารตามความต้องการของลกูค้า	และส่งมอบไปยงัสถานทีถ่กูต้อง	
ในเวลาที่เหมาะสม	 ด้วยต้นทุนที่คุ้มค่า	 หลักของการบริหารโลจิสติกส์จึงอยู่ที่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้เกิดการสื่อสาร	 นอกจาก
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2550)	 ดังนั้นทุกองค์กรต้องวางแผนการบริหารสินค้าคลังให้มี
ประสิทธิภาพ	เช่น	การน�าวิธีการผลิตแบบทันเวลา	(Just	in	time:	
JIT)	 มาใช้ควบคุมปริมาณการจัดเก็บและจ�านวนการสั่งผลิต	
เป็นต้น
 
ประเภทของสินค้ำคงคลัง

	 สินค้าคงคลังแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ		ดังนี้
	 1.	วัตถุดิบ	(Raw	Material)	คือ	ส่วนประกอบหรือชิ้นส่วน
หลักที่ซื้อมาใช้ในการผลิตสินค้าของกิจการ
	 2.	งานระหว่างท�า	(Work-in-Process)	คือ	วัตถุดิบที่ผ่าน
กระบวนการผลติแต่ยงัไม่ครบทกุขัน้ตอนการผลติ	แต่ความส�าเรจ็
ของชิ้นงานใกล้จะเป็นสินค้าส�าเร็จรูปพร้อมขาย
	 3.	วัสดุซ่อมบ�ารุง	(Maintenance	/	Repair	/	Operating	
Supplies)	คือ	ชิ้นส่วนหรืออะไหล่เครื่องจักรที่ส�ารองไว้เผื่อเปลี่ยน
เมื่อชิ้นส่วนเดิมเสีย	หรือหมดอายุการใช้งาน
	 4.	สินค้าส�าเร็จรูป	(Finished	Goods)	คือ	ส่วนประกอบ
การผลิตที่ผ่านทุกกระบวนการผลิตครบทุกขั้นตอนพร้อมที่จะน�า
ออกขายให้ลูกค้า

ต้นทุนกำรบริหำรสินค้ำคงคลัง

	 เนื่องจากแต่ละกิจการอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน				
ดงันัน้จงึควรพจิารณาต้นทนุด้านโลจสิตกิส์ทีเ่กดิขึน้ในกจิการของ
ตนและพยายามที่จะท�าให้ต้นทุนต�่าที่สุด	โดยสามารถรักษาระดับ
ของการให้บริการลูกค้าไว้	Douglas	(1975)	 ได้กล่าวไว้ว่าต้นทุน
การบริหารสินค้าคงคลังเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่
กิจการควรให้ความส�าคัญ	โดยจ�าแนกได้เป็น	4	ประเภท	ดังนี้	
 1. ต้นทุนของเงินทุน (Capital Cost)

	 ต้นทุนของเงินทุนจากการมีสินค้าคงคลังเก็บไว้ท�าให้เงิน
ทุนส่วนหนึ่งต้องจมอยู ่กับสินค้าโดยที่ไม่สามารถน�าไปใช้ใน
กิจกรรมอื่นได ้	 ซึ่งถือเป ็นต้นทุนค่าเสียโอกาสของเงินทุน	
(Opportunity	Cost	of	Capital)	โดยเงนิทนุส่วนนีอ้าจมาจากแหล่ง
เงินทุนภายในกิจการหรือภายนอกกิจการ	 เช่น	 เงินกู้ยืมธนาคาร	
หรือเงินทุนที่ได้จากการออกหุ้นสามัญ	 เป็นต้น	 ซึ่งอัตราที่ใช้
พิจารณาค่าเสียโอกาสดังกล่าวควรเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุนของ
เงิน	(Cost	of	Money)	ที่กิจการลงทุนไปใน	สินค้าคงคลัง	ดังนั้น
แต่ละกจิการต้องพจิารณาอตัราทีเ่หมาะสม	เพือ่ทีว่่าการเกบ็สนิค้า
คงคลังไว้เป็นจ�านวนมากเกินไปจะไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้แก่
กิจการแต่อย่างใด

นั้น	การด�าเนินงานที่ประสานกันระหว่างหน่วยงานโลจิสติกส์	ยัง
ถอืเป็นกจิกรรมสนบัสนนุการท�างานภายในองค์กรเพือ่ให้ทกุหน่วย
งานภายในเชือ่มโยงกนั	รวมถงึเป็นการเชือ่มโยงระหว่างองค์กรทัง้
ด้านอุปสงค์และอุปทาน	ซึ่งเรียกว่า	ห่วงโซ่คุณค่า	(Value	Chain)			
โดยโลจิสติกส์ประกอบด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม	ดังภาพ
ที่	1
  
	 	 สถานที่/ระดับ
	 	 การให้บริการ

	 ต้นทุน	 	 ต้นทุน
	 สินค้าคงคลัง	 	 ค่าขนส่ง

 
	 ต้นทุนปริมาณ	 	 ต้นทุน
	 สินค้า	 	 ค่าโกดัง

	 	 ต้นทุนการสั่งซื้อ
	 	 และข้อมูล
           
ภาพที่	1	ประเภทต้นทุนโลจิสติกส์
ที่มา:	ปรับปรุงจาก	Lambert	et	al.	(1998)

	 จากภาพแสดงให้เห็นว่าต้นทุนโลจิสติกส์เกิดจากต้นทุน
หลายกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	 และกิจกรรมหนึ่งที่มีความส�าคัญที่
องค์กรไม่ควรมองข้าม	คือต้นทุนสินค้าคงคลัง

ควำมหมำยสินค้ำคงคลัง (Inventory)

	 สินค้าคงคลัง	 หมายถึง	 ทรัพยากรที่จัดเป็นสินทรัพย์
หมนุเวยีนอย่างหนึง่ของธรุกจิ	ซึง่มไีว้เพือ่ขายหรอืผลติ	เช่น	สนิค้า
ส�าเร็จรูปเก็บไว้ในคลังรอการน�าออกขายหรือสินค้าที่อยู ่ใน
กระบวนการผลิต	วัตถุดิบที่รอการแปรสภาพเป็นสินค้า	อะไหล่ที่
รอการเบิกจ่าย	เป็นต้น	(เกศินี		วิฑูรชาติ,	ศลิษา		ภมรสถิตย์	และ
จักรกฤษณ์		ดวงพัสตรา,	2546)		
	 สนิค้าคงคลงัถอืได้ว่าเป็นสนิทรพัย์ซึง่มมีลูค่าสงูของธรุกจิ
ที่ให้ทั้งประโยชน์และโทษ	 ประโยชน์คือการมีสินค้าเตรียมไว้ขาย
ให้ลกูค้าตลอดเวลาเมือ่ลกูค้าต้องการ	ท�าให้การผลติไม่หยดุชะงกั	
ส่วนโทษคือมีผลท�าให้ขาดสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียน
เนื่องจากมีสินค้าคงคลังมากเกินไป	 เกิดผลขาดทุนเพราะสินค้า
คงคลังเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่สูงกว่ารายได้	 (อมรศิริ	 ดิสสร,	
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 2. ต้นทนุด้ำนบรกิำรทีเ่กีย่วกบัสนิค้ำคงคลงั (Inventory 

Service Costs)

	 ต้นทุนด้านบริการที่เกี่ยวกับสินค้าคงคลังประกอบด้วยค่า
ประกนัภยัทัง้ในด้านอคัคภียัและการโจรกรรมทรพัย์สนิทีเ่ป็นสนิค้า
คงคลังและภาษีในการถือครองทรัพย์สินส่วนบุคคล	(Personal	
Property	Taxes)	ซึง่ทรพัย์สนิในทีน่ีค้อืสนิค้าคงคลงั	ส่วนค่าประกนั
ภัยจะไม่แปรผันตามระดับปริมาณของสินค้าคงคลังมากนัก	
เนื่องจากค่าประกันภัยจะคิดจากมูลค่าของสินค้าที่ก�าหนดไว้
แน่นอนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง	ซึ่งควรมีการแก้ไขกรมธรรม์ประกัน
ภัยเป็นช่วงๆ	 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับของสินค้าคงคลังเป็น
จ�านวนมาก		ดังนั้นการค�านวณต้นทุนด้านบริการที่เกี่ยวกับสินค้า
คงคลงัในแต่ละปี	จะประมาณตวัเลขโดยใช้ต้นทนุจรงิของภาษแีละ
ค่าประกันภัยที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา	 โดยค�านวณเป็นร้อยละ
เทียบกับมูลค่าของสินค้าคงคลัง	 ในกรณีที่มีการท�างบประมาณ
ส�าหรับปีต่อไปจะใช้ร้อยละของต้นทุนในปีที่ผ่านมาเพื่อประมาณ
ของปีต่อไป	 เนื่องจากสัดส่วนของต้นทุนประเภทนี้ไม่ค่อย
เปลี่ยนแปลงมากนักในแต่ละปี
 3. ต้นทุนกำรเก็บรักษำ (Carrying Costs)

	 ต้นทุนการเก็บรักษาเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลเก็บรักษา
สินค้าคงคลังให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ทันที	 ซึ่งขึ้น
กบัปรมิาณสนิค้าคงคลงัและระยะเวลาทีเ่กบ็รกัษา	โดยพืน้ทีใ่นการ
เก็บรักษาสินค้าคงคลังสามารถแบ่งได้	4	 ประเภท	 ตามลักษณะ
ของสถานที่	ดังนี้
	 1)	คลังสินค้าโรงงาน	(Plant	Warehouse)	ต้นทุนของคลัง
สินค้าที่อยู่ภายในโรงงานส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนคงที	่ ในกรณีที่มี
ต ้นทุนแปรผัน	 จะเป็นต้นทุนที่แปรผันตามจ�านวนสินค้าที่
เคลื่อนไหวเข้าออกจากพื้นที่นั้นโดยไม่แปรผันตามจ�านวนสินค้าที่
เก็บรักษาไว้	 ในกรณีที่มีต้นทุนแปรผันประเภทอื่นซึ่งแปรผันตาม
ปรมิาณสนิค้าทีเ่กบ็ไว้	เช่น	ค่าใช้จ่ายในการเกบ็สนิค้า	จะน�าค่าใช้
จ่ายส่วนนีไ้ปรวมกบัต้นทนุของสนิค้าคงคลงัแทนโดยไม่น�ามารวม
เป็นต้นทุนของคลังสินค้า	เป็นต้น
	 2)		คลงัสนิค้าสาธารณะ	(Public	Warehouse)	ต้นทนุของ
การใช้คลังสินค้าสาธารณะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการล�าเลียง	
(Handling	Charges)	 และค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้า	(Storage	
Charges)	 โดยค่าใช้จ่ายในการล�าเลียงขึ้นอยู่กับจ�านวนสินค้าที่
เคลื่อนย้ายเข้าไปเก็บและน�าออกไปจากคลังสินค้า	ส่วนค่าใช้จ่าย
ในการเกบ็สนิค้าขึน้อยูก่บัจ�านวนสนิค้าคงคลงั	ในทางปฏบิตัค่ิาใช้
จ่ายในการล�าเลียงจะจ่ายทันทีเมื่อมีการเคลื่อนย้ายสินค้า	ส่วนค่า
ใช้จ่ายในการเก็บสินค้าจะเก็บเป็นรายงวด
	 3)	คลงัสนิค้าเช่าหรอืเช่าซือ้	(Rent	or	Leased	Warehouse)	
โดยทัว่ไปค่าใช้จ่ายของการเช่าหรอืเช่าซือ้คลงัสนิค้าจะมทีัง้ต้นทนุ

คงที่และต้นทุนแปรผัน	ในส่วนของต้นทุนคงที่	เช่น	ค่าเช่า	ค่าใช้
จ่ายในการรักษาความปลอดภัยและค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษา	
เป็นต้น	ซึง่ค่าใช้จ่ายเหล่านีจ้ะไม่แปรผนัตามปรมิาณสนิค้าคงคลงั
จงึไม่ควรน�ามารวมไว้ในต้นทนุการเกบ็รกัษาสนิค้าคงคลงั	ในขณะ
ที่ค่าใช้จ่ายบางตัวจะเป็นต้นทุนที่แปรผันตามจ�านวนของสินค้า	
เช่น	 ค่าจ้างแรงงานในคลังสินค้าและต้นทุนในการเดินเครื่องจักร	
เป็นต้น	 ซึ่งต้นทุนเหล่านี้สามารถน�ามารวมไว้ในต้นทุนการเก็บ
รักษาสินค้าคงคลัง
	 4)	คลงัสนิค้าของกจิการ	(Company-owned	Warehouse)	
ต้นทุนคลังสินค้าของกิจการเกิดขึ้นจากการที่กิจการได้ปลูกสร้าง
คลงัสนิค้าไว้เพือ่รองรบัสนิค้าคงคลงัของกจิการ	ซึง่ต้นทนุส่วนใหญ่
เป็นต้นทุนคงที่ในขณะที่ต้นทุนส่วนน้อยเป็นต้นทุนแปรผัน	ในการ
ค�านวณต้นทนุคลงัสนิค้าของกจิการอาจประมาณได้จากต้นทนุส่วน
ที่คาดว่าจะหายไปในกรณีที่มีการปิดคลังสินค้าของกิจการหรือ
ต้นทุนที่สามารถประหยัดได้เมื่อมีการไปเช่าคลังสินค้าสาธารณะ
เพื่อเก็บสินค้าแทน
 4.  ต้นทนุควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกสนิค้ำคงคลงั (Inventory 

Risk Costs)

	 ต้นทุนของความเสี่ยงที่เกิดจากสินค้าคงคลัง	 หมายถึง	
ต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงในการเก็บสินค้าคงคลังไว้	แบ่งเป็น	4	
ประเภท	ดังนี้
	 1)	ต้นทุนสินค้าเสื่อม	(Obsolescence)	เกิดขึ้นเนื่องจาก
สินค้าไม่สามารถขายได้ในราคาปกติอีกต่อไป	 ซึ่งจริงๆ	 แล้วคือ
ต้นทุนที่เกิดจากการถือสินค้าคงคลังนั้นไว้เกินช่วงอายุที่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากผลติภณัฑ์	(Useful	Life)	ต้นทนุสนิค้าเสือ่มคณุภาพ
ค�านวณได้จากผลต่างระหว่างราคาสินค้าปกติลบด้วยมูลค่าซาก	
(Salvage	Value)	ของสินค้านั้น	หรือราคาเต็มของสินค้าลบด้วย
ราคาที่ก�าจัดสินค้านั้นออกไป	 ทั้งนี้ต้นทุนสินค้าเสื่อมจะรวมไว้ใน
ต้นทุนสินค้าที่ผลิตหรือต้นทุนสินค้าขายแทนที่จะแยกออกมาต่าง
หากในงบก�าไรขาดทุน
	 2)	ต้นทุนสินค้าเสียหาย	(Damage	Costs)	ต้นทุนส่วนนี้
เป็นต้นทุนของความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งสินค้า	 ใน
กรณีที่มีการใช้คลังสินค้าสาธารณะ	 ค่าเสียหายส่วนนี้สามารถขอ
คืนได้จากผู้จัดการคลังสินค้าในกรณีที่มีการเสียหายเกินกว่าที่ได้
ตกลงกันไว้	 ซึ่งต้นทุนสินค้าเสียหายจ�านวนนี้คือต้นทุนสุทธิหลัง
จากที่ขอคืนเงินได้บางส่วน
	 3)	ต้นทุนสินค้าหดหาย	(Shrinkage	Costs)	สินค้าหดหาย
ในที่นี้รวมถึงสินค้าสูญหายและสินค้าหดตัวเนื่องจากน�้าหนักหรือ
ปริมาตรลดลง	 สินค้าหดตัวสามารถเกิดได้จากการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร	เช่น	แร่ธาตุ	น�้ามัน	เป็นต้น	ซึ่งน�้าหนักของสินค้า
เหล่านี้ส่วนหนึ่งจะหดตัวไปหรือระเหยไประหว่างการขนส่ง
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	 4)	ต้นทุนการย้ายสถานที่	(Relocation	Costs)	ต้นทุนของ
การย้ายสถานทีเ่กดิขึน้เมือ่มกีารย้ายสนิค้าจากคลงัสนิค้าแห่งหนึง่
ไปยังคลังสินค้าอีกแห่งหนึ่งเพื่อลดปัญหาความเสื่อมของสินค้า

ประโยชน์ของกำรบริหำรสินค้ำคงคลัง

	 การบริหารสินค้าคงคลังมีประโยชน์ต่อกิจการในการจัด
เตรียมสินค้าไว้ตอบสนองลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาทั้งในและนอก
ฤดูกาล	มีผลต่อการรักษากระบวนการผลิตให้สามารถด�าเนินงาน
ต่อเนื่องในอัตราคงที่สม�่าเสมอ	 ช่วยในการรักษาระดับการว่าจ้าง
แรงงาน	 ป้องกันสินค้าขาดสต็อก	 และผลกระทบส�าคัญที่สุดของ
กิจการนั่นคือความสามารถในการท�าก�าไร

สินค้ำคงคลังกับควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร

	 ความสามารถในการท�าก�าไรของกจิการ	คอืข้อมลูทีน่�ามา
พิจารณาเป็นตัวเลขจากงบการเงิน	 ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า
คงคลงัเพือ่ให้ทราบผลตอบแทนจากการประกอบการของกจิการที่
ส�าคัญ	(กมลชนก	สุทธิวาทนฤพุฒิ	และคณะ,	2546)	ดังนี้	
	 1.	 ก�าไรสุทธิต่อยอดขาย	(Net	Profit	Margin)	 เป็นการ
แสดงความสามารถในการท�าก�าไรจากรายได้หลักของกิจการ	แต่
ถ้ากิจการมีสินค้าคงคลังมากท�าให้ต้นทุนที่เกี่ยวข้องมากขึ้นตาม	
เช่น	ค่าใช้จ่ายในการเกบ็รกัษาสนิค้าคงคลงั	ค่าประกนัภยั	ค่าภาษี	
ต้นทนุสนิค้าเสือ่มสภาพ	และสนิค้าเสยีหาย	เป็นต้น	ส่งผลให้ก�าไร
สุทธิลดลง	นั่นคือความสามารถในการท�าก�าไรลดลง
	 2.	 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	 (Return	on	Assets)	
เป็นการแสดงความสามารถการใช้ทรัพยากรหรือสินทรัพย์ของ
กจิการเพือ่ท�าก�าไร	แต่การมสีนิค้าคงคลงัมาก	ซึง่สนิค้าคงคลงัถอื
เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ท�าให้มูลค่ารวมของสินทรัพย์สูงขึ้น	จึง
ส่งผลให้อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลดลง	 และส่งผลต่อ
โอกาสการลงทุนในสินทรัพย์อื่นลดลงด้วย
	 3.	อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ	(Return	on	Net	
Worth)	เป็นการแสดงความสามารถให้เหน็ว่าเงนิลงทนุในส่วนของ
เจ้าของ	 จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาจากการด�าเนินงานของ
กิจการ	 แต่ถ้าผลการด�าเนินงานได้ก�าไรสุทธิมีมูลค่าลดลง	
เนือ่งจากมสีนิค้าคงคลงัมากไป	อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของ
เจ้าของก็จะแสดงค่าต�่าลงเช่นกัน
	 ดังนั้นการบริหารสินค้าคงคลังมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ความสามารถในการท�าก�าไรของกิจการไม่ว่าจะเป็นก�าไรสุทธิต่อ	
ยอดขาย	อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์	และอตัราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของเจ้าของ	ด้วยเหตนุีธ้รุกจิจงึต้องค�านงึถงึการควบคมุสนิค้า
คลังที่มีประสิทธิภาพ

กำรควบคุมสินค้ำคงคลัง

	 การควบคุมสินค้าคงคลังมีความส�าคัญ	 โดยผู้บริหาร
กจิการต้องจดัให้มกีารลงบนัทกึบญัชสีนิค้าแต่ละชนดิ	เพือ่ให้ข้อมลู
ทีไ่ด้แสดงปรมิาณสนิค้าตรงกบัผลทีไ่ด้จากการตรวจนบัได้จรงิ	ซึง่
การควบคุมสินค้าคงคลังสามารถท�าได้	3	 ระบบ	 คือ	 ระบบการ
ตรวจนับสินค้าคงคลังแบบต่อเนื่อง	 ระบบการตรวจนับสินค้า
คงคลังเมื่อสิ้นงวดบัญชี	 และระบบการจ�าแนกสินค้าคงคลังเป็น
หมวดเอบีซี	(ABC)
	 1.	 ระบบการตรวจนับสินค ้าคงคลังแบบต ่อเนื่ อง	
(Perpetual	Inventory	System)	เป็นระบบการบันทึกบัญชีทุกครั้ง
ทีม่กีารรบัหรอืจ่ายสนิค้าคงคลงั	ผูบ้รหิารสามารถทราบยอดสนิค้า
คงคลังได้ตลอดเวลา	 ท�าให้ไม่เกิดสินค้าขาดมือ	 และสามารถ
วางแผนเกี่ยวกับส่วนลดที่ได้รับจากการสั่งซื้อปริมาณมากได	้ แต่
ระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานด้านเอกสารค่อนข้างสูง	 โดย
ปัจจบุนัมกีารน�าเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้ในส�านกังานและงานด้าน
บัญชี	 เช่น	คอมพิวเตอร์	การใช้รหัสแท่ง	(Bar	Code)	หรือรหัส
สากลส�าหรับผลิตภัณฑ์	(Universal	Product	Code:	UPC)	ปิดลง
บนสนิค้าแล้วใช้เครือ่งกราดสญัญาณเลเซอร์อ่านรหสั	(Laser	Scan)	
และ	อาร์เอฟไอดี	(RFID)	เป็นต้น	
	 2.	 ระบบการตรวจนับสินค้าคงคลังเมื่อสิ้นงวดบัญชี	
(Periodic	 Inventory	System)	 เป็นระบบการบันทึกบัญชีสินค้า
คงคลงัเฉพาะช่วงเวลาทีก่�าหนดเท่านัน้	เช่น	เมือ่มกีารตรวจนบั	ณ	
วนัสิน้งวด	เช่น	ทกุวนัศกุร์ของสปัดาห์	หรอืทกุวนัสิน้เดอืน	เป็นต้น	
ซึง่ระบบนีเ้หมาะกบัสนิค้าทีม่กีารสัง่ซือ้หรอืเบกิใช้ในเวลาทีแ่น่นอน	
ส�าหรบัระบบนีใ้ช้เวลาและมค่ีาใช้จ่ายในการควบคมุน้อย	งานเกีย่ว
กับเอกสารมีน้อย	 ลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต�่าลง	 แต่ผู้บริหาร
กจิการไม่สามารถทราบมลูค่าสนิค้าคงคลงัได้ตลอดเวลาทีต้่องการ
	 3.	 ระบบการจ�าแนกสินค้าคงคลังเป็นหมวดเอบีซี	(ABC)	
ระบบนี้เป็นวิธีการจ�าแนกสินค้าคงคลังออกเป็นประเภท	 โดยใช้
เกณฑ์พิจารณาจากปริมาณและมูลค่าสินค้าคงคลัง	ซึ่งระบบนี้ถ้า
มีการควบคุมทุกรายการอย่างเข้มงวด	 ผู้บริหารกิจการก็ต้องสูญ
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในจ�านวนมาก	 แต่ผู้บริหารสามารถทราบ
มูลค่าสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้องมากกว่าระบบการตรวจนับ
สนิค้าคงคลงัแบบต่อเนือ่งและระบบการตรวจนบัสนิค้าคงคลงัเมือ่
สิ้นงวดบัญชี
	 เมือ่กจิการสามารถเลอืกใช้ระบบการควบคมุสนิค้าคงคลงั
ได้อย่างเหมาะสมแล้ว	ผู้บริหารกิจการควรต้องทราบมูลค่าสินค้า
คลังที่เป็นตัวเงินเพื่อน�าไปใช้ในการวางแผนการตัดสินใจต่อไปได้
อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง
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กำรค�ำนวณมูลค่ำสินค้ำคงคลัง

	 นอกจากการควบคมุสนิค้าคลงัโดยใช้การบนัทกึสนิค้าคงคลงัแล้ว	ผูบ้รหิารควรค�านงึถงึการค�านวณมลูค่าสนิค้าคงคลงัเพือ่ประโยชน์
ทางภาษี		การค�านวณมูลค่าสินค้าคงคลังเป็นนโยบายของฝ่ายบัญชีแต่ละกิจการที่จะพิจารณาเลือกใช้	ดังนี้
 1. วิธีเข้าก่อนออกก่อน (First-in, First-out: FIFO)	เป็นวิธีน�าสินค้า	ที่ได้รับมาก่อนออกไปใช้หรือขายก่อนซึ่งท�าให้สินค้าคงคลังที่
มีอยู่เป็นสินค้าที่ได้รับในช่วงหลัง	ดังตัวอย่างต่อไปนี้
	 กิจการแห่งหนึ่ง	บันทึกสินค้าคงคลังตามระบบการตรวจนับสินค้าคงคลังแบบต่อเนื่อง	มีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง	ดังนี้
	 ม.ค.	2	ซื้อสินค้า	จ�านวน	10	หน่วย	ราคาหน่วยละ	5	บาท	
	 				10	ขายสินค้า	จ�านวน	3	หน่วย	ราคาขายหน่วยละ	10	บาท
											15	ซื้อสินค้า	จ�านวน	5	หน่วย	ราคาหน่วยละ	6	บาท
											29	ขายสินค้า	จ�านวน	10	หน่วย	ราคาขายหน่วยละ	10	บาท

ตารางที่ 1	แสดงการค�านวณมูลค่าสินค้าคงคลังวิธีเข้าก่อนออกก่อน	

	 วันที่	 รายการ	 รับ	 จ่าย	 ราคาทุนต่อ	 คงเหลือ	 ต้นทุนสินค้าที่ขาย		 มูลค่าสินค้าคงคลัง
	 	 	 (หน่วย)	 (หน่วย)	 หน่วย	(บาท)	 (หน่วย)	 (บาท)	 (บาท)

	 ม.ค.	2	 ซื้อ	 10	 	 5	 10	 	 10	x	5	=	50
						10	 ขาย	 	 3	 5	 7	 3	x	5	=	15	 7		x		5	=	35
						15	 ซื้อ	 5	 	 6	 12	 	 7		x		5	=	35
	 	 	 	 	 	 	 	 5		x		6	=	30
						29	 ขาย	 	 7	 5	 5	 7	x	5	=	35	 5		x		5	=	25
	 	 	 	 3	 6	 2	 3	x	6	=	18	 2		x		6	=	12

	 ราคาทุนรวม	ณ	วันสิ้นงวด	 													68	 2		x		6	=	12

	 จากตารางที่	1	แสดงให้ทราบว่าสินค้าที่กิจการซื้อมาก่อนจะน�าออกขายก่อน	ต้นทุนสินค้าที่ขายสามารถค�านวณด้วยราคาทุนที่
ซือ้มาก่อนขายตามล�าดบั	มลูค่าสนิค้าคงคลงัจงึแสดงด้วยราคาทีซ่ือ้หลงัสดุ	ดงันัน้ตามตวัอย่างนี	้ต้นทนุสนิค้าทีข่ายส�าหรบัเดอืนมกราคม	
จ�านวน	13	หน่วย	เท่ากับ	68	บาท	และสินค้าคงคลัง	ณ	วันสิ้นเดือนมีจ�านวน	2	หน่วย	คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ	12	บาท	
 2. วิธีค่าถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)	เป็นวิธีที่ทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าเข้ามา	จะน�าราคาของสินค้าใหม่มาถัวเฉลี่ยกับ
ราคาสนิค้าเก่าทีม่อียู	่หรอืหาต้นทนุเฉลีย่ต่อหน่วยโดยน�าต้นทนุทัง้หมดของสนิค้าคงคลงัมอียูเ่ดมิมารวมกบัสนิค้าซือ้ใหม่	หารด้วยจ�านวน
สินค้าทั้งหมด	(เดิม	บวก	ใหม่)	ดังตัวอย่างต่อไปนี้
	 กิจการแห่งหนึ่ง	บันทึกสินค้าคงคลังตามระบบการตรวจนับสินค้าคงคลังแบบต่อเนื่อง	มีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง	ดังนี้
	 ม.ค.	 2	 ซื้อสินค้า	จ�านวน	10	หน่วย	ราคาหน่วยละ	5	บาท	
	 	 10	 ขายสินค้า	จ�านวน	3	หน่วย	ราคาขายหน่วยละ	10	บาท
	 	 15	 ซื้อสินค้า	จ�านวน	5	หน่วย	ราคาหน่วยละ	6	บาท
	 	 29	 ขายสินค้า	จ�านวน	10	หน่วย	ราคาขายหน่วยละ	10	บาท
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ตารางที่ 2	แสดงการค�านวณมูลค่าสินค้าคงคลังวิธีค่าถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่	

	 วันที่	 รายการ	 รับ	 จ่าย	 ราคาทุนต่อ	 คงเหลือ	 ต้นทุนสินค้าที่ขาย										มูลค่าสินค้าคงคลัง

	 	 	 (หน่วย)	 (หน่วย)	 หน่วย	(บาท)	 (หน่วย)	 (บาท)	 ต่อหน่วย	 รวม	(บาท)

	ม.ค.	2	 ซื้อ	 10	 	 5	 10	 	 5	 10	x	5	 =	50

	 10	 ขาย	 	 3	 5	 7	 					3	x	5		=		15.00	 5	 7	x	5	 =	35

	 15	 ซื้อ	 5	 	 6	 12	 	 *5.42	 12	x	5.42	 =	65.04

	 29	 ขาย	 	 10	 5.42	 2	 10	x	5.42	=	54.20		 5.42	 2	x	5.42	 =	10.84

	 ราคาทุนรวม	ณ	วันสิ้นงวด	 																			69.20	 2	x	5.42	 =	 10.84

*5.42	ค�านวณได้จาก	(35	+	30)	/	12	

	 จากตารางที่	2	 แสดงให้ทราบว่ากิจการต้องมีการค�านวณต้นทุนถัวเฉลี่ยต่อหน่วยเมื่อมีการซื้อเพิ่มขึ้นทุกครั้ง	 และเมื่อน�าสินค้า
ออกขายการค�านวณต้นทนุสนิค้าทีข่ายใช้ต้นทนุถวัเฉลีย่ต่อหน่วยล่าสดุ	คณู	จ�านวนหน่วยขายแต่ละครัง้	ดงันัน้มลูค่าสนิค้าคงคลงัจ�านวน	
2	หน่วย	ราคาเฉลีย่ต่อหน่วย	5.42	บาท	คดิเป็นมลูค่า	10.84	บาท	จงึแสดงด้วยต้นทนุถวัเฉลีย่ต่อหน่วยหลงัสดุดงัแสดงในตวัอย่าง	ส�าหรบั
วิธีค่าถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่	 (Moving	Average)	 เป็นวิธีที่เหมาะกับกิจการที่ใช้การบันทึกสินค้าด้วยระบบการตรวจนับสินค้าคงคลังแบบต่อ
เนื่อง	ส่วนกิจการที่บันทึกสินค้าด้วยระบบการตรวจนับสินค้าคงคลังเมื่อสิ้นงวดบัญชีควรใช้วิธีค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน�้าหนัก															
 3. วิธีค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน�้าหนัก (Weighted Average)	เป็นวิธีที่หาต้นทุนถัวเฉลี่ยต่อหน่วยโดยน�าต้นทุนสินค้ามีไว้เพื่อขายทั้งหมด	
หาร	 ด้วยจ�านวนสินค้ามีไว้เพื่อขายทั้งหมด	 แล้วใช้ต้นทุนถัวเฉลี่ยต่อหน่วยนั้นค�านวณทั้งต้นทุนสินค้าขาย	 และมูลค่าสินค้าคงคลัง	 ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
	 กิจการแห่งหนึ่ง		บันทึกสินค้าคงคลังตามระบบการตรวจนับสินค้าคงคลังเมื่อสิ้นงวด	มีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง	ดังนี้
	 ม.ค.	 2	 ซื้อสินค้า	จ�านวน	10	หน่วย	ราคาหน่วยละ	5	บาท	
	 	 10	 ขายสินค้า	จ�านวน	3	หน่วย	ราคาขายหน่วยละ	10	บาท
	 	 15	 ซื้อสินค้า	จ�านวน	5	หน่วย	ราคาหน่วยละ	6	บาท
	 	 29	 ขายสินค้า	จ�านวน	10	หน่วย	ราคาขายหน่วยละ	10	บาท

ตารางที่	3	แสดงการค�านวณมูลค่าสินค้าคงคลังวิธีค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน�้าหนัก	
 
	 วันที่	 รายการ	 ราคาทุนต่อ	 รับ	 ต้นทุนสินค้ามีไว้เพื่อขาย
	 	 	 หน่วย	(บาท)		 (หน่วย)		 (บาท)
	 ม.ค.	2	 ซื้อ	 5	 10	 50
	 15	 ซื้อ	 6	 5	 30

	 ปริมาณสินค้ามีไว้เพื่อขาย	 15	 80
 
ต้นทุนถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน�้าหนักต่อหน่วย		=	80	/	15	=	5.33	บาทต่อหน่วย

	 ต้นทุนสินค้าที่ขาย	(บาท)	 มูลค่าสินค้าคงคลัง	(บาท)

	 (3+10)	x	5.33	=	69.29	 (15	-13)	x	5.33	=	10.66
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	 จากตารางที่	3	แสดงให้ทราบว่ากิจการต้องมีการค�านวณ
ต้นทุนถัวเฉลี่ยต่อหน่วยได้มูลค่าเดียวในแต่ละงวดบัญชี	 โดยน�า
ต้นทุนสินค้ามีไว้เพื่อขาย	(บาท)	 หารด้วยปริมาณสินค้ามีไว้เพื่อ
ขาย	(หน่วย)	ซึ่งเรียกว่า	ต้นทุนถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน�้าหนักต่อหน่วย	
และเมือ่น�าสนิค้าออกขาย	การค�านวณต้นทนุสนิค้าทีข่ายใช้ต้นทนุ
ถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน�้าหนักต่อหน่วย	 คูณด้วยจ�านวนหน่วยขาย
ทัง้หมดในงวดบญัชเีดยีวกนั	ดงันัน้มลูค่าสนิค้าคงคลงัตามตวัอย่าง
จ�านวน	2	หน่วย	มีต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย	5.33	บาท	คิดเป็นต้นทุน
รวม	10.66	บาท	การค�านวณสินค้าคงคลังวิธีค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน�้า
หนักจึงเหมาะกับกิจการที่ใช้การบันทึกสินค้าด้วยระบบการตรวจ
นับสินค้าคงคลังเมื่อสิ้นงวดบัญชี	
 
บทสรุป

	 การบริหารสินค้าคงคลังถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม					
โลจสิตกิส์	ซึง่ผูบ้รหิารต้องให้ความส�าคญัเพราะการลงทนุในสนิค้า
คงคลังเป็นการลงทุนที่กิจการต้องเสียผลตอบแทนที่ควรจะได้รับ	
ซึ่งถือเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสของธุรกิจ	และผู้บริหารควรค�านึงถึง
ต้นทุนของเงินทุนที่สูญเสียไปในการจัดการสินค้าคงคลัง	 ต้นทุน
ด้านบริการที่เกี่ยวกับสินค้าคงคลัง	 ต้นทุนการใช้พื้นที่เก็บสินค้า
คงคลัง	 และต้นทุนความเสี่ยงที่เกิดจากสินค้าคงคลัง	 นอกจากนี้
การเปลีย่นแปลงของปรมิาณสนิค้าส�าเรจ็รปูสามารถส่งผลกระทบ
ต่อจ�านวนสินค้าคงคลังทั้งระบบโลจิสติกส์	 เนื่องจากบทบาทของ
สินค้าคงคลัง	 เมื่อมีการลดหรือเพิ่มปริมาณสินค้าส�าเร็จรูปท�าให้
ต้องลดหรอืเพิม่วตัถดุบิส่วนหนึง่ตามไปด้วย	นัน่คอืส่งผลให้ต้นทนุ
สินค้าคงคลังเปลี่ยนแปลงลดหรือเพิ่มด้วยเช่นกัน	 ซึ่งผลดังกล่าว
จะแสดงถึงความสามารถในการท�าก�าไรของธุรกิจ	ดังนั้นผู้บริหาร
ควรตระหนกัและให้ความส�าคญัต่อการบรหิารต้นทนุสนิค้าคงคลงั	
โดยมกีารวางแผนพจิารณาเลอืกใช้ระบบการควบคมุสนิค้าคงคลงั
ให้เหมาะสม	 ประกอบกับการค�านวณมูลค่าสินค้าคงคลังได้อย่าง
ถกูต้อง	ซึง่เป็นข้อมลูทางการเงนิทีส่�าคญัให้ผูบ้รหิารสามารถทราบ
มูลค่าสินค้าคงคลังที่เกิดขึ้น	และน�าข้อมูลไปใช้ในการบริหารเพื่อ
ลดต้นทนุโลจสิตกิส์ของธรุกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ	มคีวามเข้มแขง็
ในการแข่งขันและด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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