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การบริ หารธุรกิจแม้ วา่ หัวใจสาคัญอยูท่ ี่การขายสินค้ าเพื่อให้ มีรายได้ เข้ ามาก็ตาม แต่ระบบหนึ่งที่มีความสาคัญ
ไม่ด้อยไปกว่ากันคือ ระบบการบริ หารคลังสินค้ าหรื อสต๊ อกสินค้ า เพราะเป็ นตัวกาหนดว่าจะสามารถขายสินค้ าได้ จริ ง
ตามที่ลกู ค้ าต้ องการหรื อไม่ (มีสินค้ าส่งให้ ลกู ค้ าเพียงพอหรื อไม่) และเป็ นตัวกาหนดว่าธุรกิจจะได้ กาไรมากน้ อยเพียงใด
เพราะถึงแม้ ว่าจะขายสินค้ าได้ มากเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าต้ นทุนการบริ หารจัดการโดยเฉพาะต้ นทุนของสต๊ อกสินค้ าสูง
เกินไป อาจจะส่งผลกระทบต่อกาไรขององค์กรได้ เช่นเดียวกัน
เมื่อมองมาที่ระบบการบริ หารคลังสินค้ า คงไม่มีธุรกิจไหนอยากเห็นสต๊ อกสินค้ าขาด และทาให้ เสียโอกาสการ
ขาย คงไม่มีธุรกิจไหนที่อยากให้ มีสต๊ อกสินค้ ามากเกินไปจนทาให้ เกิดเงินจมอยูก่ บั กองสต๊ อกสินค้ าโดยไม่มีมลู ค่าเพิ่มและ
เสียต้ นทุนในการจัดเก็บ ไม่มีธุรกิจไหนต้ องการให้ สินค้ าอยู่ในสต๊ อกนานๆจนเสื่อมสภาพขายไม่ออกใช้ ก็ไม่ได้ และไม่มีส
ต๊ อกของธุรกิจไหนที่รับเข้ าและจ่ายสินค้ าออกแบบมัว่ ๆไม่ร้ ู ล๊ อตไหนเข้ าก่อนไม่ร้ ู ล๊ อตไหนจ่ายหลัง สินค้ าเก่าสินค้ าใหม่
แยกกันไม่ออกปนเปกันไปหมด
ชีวิตคนก็เช่นเดียวกันไม่แตกต่างอะไรจากองค์กรหนึ่งที่ต้องมีการบริ หารจัดการระบบสินค้ าค้ าคงคลัง(สต๊ อก
สิน ค้ า ) เพี ย งแต่ สิ น ค้ า ของชี วิ ต เป็ น คนละชนิ ด คนละประเภทกับ ธุ ร กิ จ เท่า นัน้ สิน ค้ า ในชี วิ ต คนเรามี ตัง้ แต่ค วามรู้
ประสบการณ์ ทรัพย์สินเงินทอง เพราะสิ่งเหล่านี ้เราต้ องเริ่ มตังแต่
้ การรับเข้ ามาเก็บในคลังสินค้ าชีวิต เราต้ องบริ หารการ
จัดเก็บ และเราต้ องจ่ายออกตลอดเวลา
คนหลายคนชอบเก็บทุกสิง่ ทุกอย่างไว้ ในสต๊ อกสินค้ าชีวิต มีทงประเภทที
ั้
่เก็บอย่างเดียวไม่ร้ ู จกั การจ่ายออก เก็บ
ไปเก็บมาจนสินค้ านันกองสู
้
งขึ ้นๆเรื่ อยๆ เหมือนคนบางคนที่ชอบสะสมทรัพย์สินเงินทองมากจนชาตินี ้ก็ใช้ ไม่มีวนั หมด ไม่
เคยนาเอาสินค้ าในชีวิตออกมาใช้ เลย นัง่ ดูแต่ตวั เลขสต๊ อกชีวิตนี ้ก็มีความสุขแล้ ว ถ้ าเราคิดง่ายๆว่าถ้ าทุกคนในประเทศ
ของเราเป็ นพวกชอบเก็บสินค้ าทุกประเภทเพียงอย่างเดียวไม่มกี ารเบิกจ่ายเลย จะเกิดอะไรขึ ้นบ้ าง ตัวอย่างเช่น ทุกคนเก็บ
เงินอย่างเดียวไม่มีการนาออกมาใช้ จ่ายกันเลย รับรองได้ วา่ ระบบเศรษฐกิจเราคงแย่เหมือนกันนะครับ
เนื่องจากบางสิง่ บางอย่างในโลกนี ้มีจากัด ถ้ าใครคนใดคนหนึ่งเก็บอะไรไว้ มากจนเกินไป ผลกระทบที่เกิดขึ ้นคือ
ทาให้ คนอื่นเสียโอกาสในชี วิต เช่น คนบางกลุ่มมีบ้านไม่ต่ากว่าสิบหลัง ทังๆที
้ ่ในแต่ละคืน ที่นอนจริ งๆเพียงหลังเดียว

ในขณะที่ ค นบางกลุ่ม ไม่มี แ ม้ บ้ า นสัก หลัง เดี ย ว สิน ค้ า บางอย่า งถ้ า เก็ บ นานเกิ น ไปจะเสื่อ มค่า ลง เช่ น ความรู้ และ
ประสบการณ์ที่คนๆหนึง่ สัง่ สมมา ถ้ าหวงไว้ หรื อเก็บไว้ ในสต๊ อกชีวิตของตัวเองเพียงคนเดียวโดยไม่มีการแบ่งปั นให้ ผ้ อู ื่นเลย
ความรู้ และประสบการณ์ บ างเรื่ อ งถ้ า เก็ บ นานเกิ น ไปก็ มี วัน หมดอายุได้ เ หมื อ นกัน ถึ ง วัน นัน้ จะน าเอาความรู้ และ
ประสบการณ์นนๆมาแบ่
ั้
งปั นให้ ใครก็คงไม่มีใครรับแล้ ว
ดังนัน้ เราจึงควรบริ หารสต๊ อกสินค้ าในชีวติ ด้ วยแนวทางดังต่อไปนี ้


ควรนาเอาหลักการบริหารชีวติ แบบพอเพียงมาใช้

ต้ องถามตัวเองว่าสินค้ าแต่ละหมวดในชีวติ เรานันความพอเพี
้
ยงอยูท่ ี่ไหน ความเหลือใช้ อยูร่ ะดับไหนเหมือนกับการกาหนด
ระดับต่าสุด(Minimum) และการกาหนดระดับสูงสุด(Maximum) ของสต๊ อกสินค้ า หรื อเราเรี ยกช่วงนี ้ว่าระดับสต๊ อกสินค้ าที่
เหมาะสม (Optimized stock) เช่น เราควรจะมีบ้านกี่หลังจึงจะเหมาะสม เราควรจะมีรถกี่คนั จึงจะเหมาะสม เราควรจะมี
เงินทองเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม เราควรจะออกไปเลี ้ยงสังสรรค์กบั เพื่อนกี่ครัง้ ต่อเดือน เราควรจะพาครอบครัวไปเที่ยวบ่อย
แค่ไหน เราควรทาบุญทาทานมากน้ อยเพียงใด จึงจะเรี ยกว่าอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมกับชีวิ ตของเรา ซึ่งแต่ละชีวิตอาจจะมี
จุดที่เหมาะสมในเรื่ องต่างๆแตกต่างกันไป


ควรทาให้ สนิ ค้ าในสต๊ อกชีวติ มีความสดใหม่ อยู่ตลอดเวลา

การที่เราจะทาให้ สนิ ค้ าในสต๊ อกของเราใหม่และสดอยูเ่ สมอนันสามารถท
้
าได้ หลายทาง เช่น การหาสินค้ าใหม่มาทดแทน
สินค้ าเก่า การจ่ายสินค้ าเก่าออกไป การกาจัดสินค้ าที่ไม่มีประโยชน์หรื อหมดอายุออกไป ในชีวิตเราก็เช่นเดียวกันควรจะมี
การเบิ ก จ่ า ยสิ น ค้ า ชี วิ ต ให้ แ ก่ ผ้ ูอื่ น บ้ า ง เช่ น การท าบุญ การบริ จ าค การช่ ว ยเหลื อ ผู้อื่ น การถ่ า ยทอดความรู้ และ
ประสบการณ์ในชีวิตให้ ผ้ อู ื่น เพราะสินค้ าบางประเภทในชีวิตของเรายิ่งให้ ยิ่งทาให้ ความรู้ ใหม่สดเสมอเนื่องจากได้ อพั เดท
อยูต่ ลอดเวลา ยิ่งเก็บอาจจะยิ่งเก่าและหมดอายุเร็ ว


ควรมีระบบจัดนับสต๊ อกประจาปี

เมื่อชีวิตเราดาเนินผ่านไปในแต่ละช่วงเวลาอาจจะเป็ นครึ่งปี หรื อหนึง่ ปี ควรจะมีการทบทวนสต๊ อกสินค้ าในชีวิตเสียบ้ างว่า
เมื่อต้ นปี เรามีสนิ ค้ าอะไรบ้ าง ปริ มาณเท่าไหร่ เรามีอะไรเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงบ้ าง มีสินค้ าอะไรบ้ างที่เราน่าจะเบิกจ่ายแต่เรา
ไม่จ่ายออกเลย มีสนิ ค้ าอะไรบ้ างที่เราใช้ ไปจนหมดสต๊ อกหรื ออยูใ่ นระดับที่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ มีสินค้ าอะไรบ้ างที่เราได้ มา
ใหม่ พูดง่ายๆคือน่าจะมีการจัดทาระบบบัญชีสต๊ อกสินค้ าในชีวิตโดยแยกเป็ นหมวดต่างๆ เช่น หมวดความรู้ ประสบการณ์
หมวดทรัพย์สนิ เงินทอง หมวดจิตใจ หมวดสุขภาพ ฯลฯ
สรุป ชีวิตที่แบกภาระสต๊ อกมากเกินไปอาจจะก้ าวไปข้ างหน้ าได้ ช้า

เพราะมัวแต่หวงสต๊ อกของเก่า ทิ ้งไม่ได้

ตัด(ใจ)ไม่ขาด หรื อคนบางคนเมื่อสต๊ อกสินค้ า ในชีวิตมากเกินไป ก็ต้องใช้ เวลาในชีวิตหมดไปกับการดูแลสต๊ อก จนไม่มี
เวลาไปหาของใหม่หรื อเบิกใช้ ของเก่า เพราะวันๆเวลาหมดไปกับการนัง่ นับนัง่ ดูแลสต๊ อกในคลังสินค้ าชีวิตจนทาให้ สต๊ อก

ของกิเลสในชีวิตสูงขึ ้นจนท่วมหัว สุดท้ ายจิตใจก็ตายอย่างน่าอนาถเพราะโดนกองกิเลสล้ มทับ(เช่นฆ่ากันตายเพราะแย่ง
สมบัติ เรื่ องชู้สาว ฯลฯ) หรื ออีกทางหนึง่ ถ้ าเราบริ หารสต๊ อกสินค้ าในชีวิตไม่ดีทาให้ สนิ ค้ าชีวิตขาดสต๊ อก ก็ไปต่อไม่ได้ เพราะ
ไม่มีอะไรสินค้ าอะไรจะไปขายใคร ดังนัน้ การนาเอาแนวคิดเรื่ องการบริ หารสต๊ อกสินค้ ามาประยุกต์ใช้ กบั ชีวิต น่าจะเกิด
ประโยชน์กบั การดาเนินชีวิตของท่านผู้อา่ นได้ บ้างนะครับ

