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Goody Mania Shop 

เป็นรา้นขายสินคา้ประเภทถัว่ ผ่านการอบแบบธรรมชาติ ไม่ปรุงแต่งกลิ่นรสใดๆ โดยมีดว้ยกนั 6 ชนิด 

ไดแ้ก่ อลัมอนด ์เม็ดมะม่วงหิมพานต ์แมคคาเดเมีย(ซีก) วอลนทั พีแคน และพิทาชิโอ ้โดยส่ังซ้ือเขา้มาเป็นแบบ 

Raw Material  อีกทั้งในส่วน Package จะแบ่งเป็น ถุงซิปล็อค(บรรจุถัว่อบ) , สติกเกอร์ ตรา Goody Mania  

และบบัเบิ้ล หรือฟองน ้ากนักระแทก โดยทางร้านมุ่งเนน้ด าเนินธุรกิจการคา้ขายปลีก และ E-Commerce (ขาย

ออนไลน)์   

ชนิดสินค้า 

• อลัมอนดอ์บพร้อมรับประทาน ขนาด 50 , 150 , 250 , 500 และ 1,000 กรัม 

• เม็ดมะม่วงหิมพานตอ์บพร้อมรับประทาน ขนาด 50 , 150 , 250 , 500 และ 1,000 กรัม 

• แมคคาเดเมีย(ซีก)อบพร้อมรับประทาน ขนาด 50 , 150 , 250 , 500 และ 1,000 กรัม 

• วอลนทัอบพร้อมรับประทาน ขนาด 50 , 150 , 250 , 500 และ 1,000 กรัม 

• พีแคนอบพร้อมรับประทาน ขนาด 50 , 150 , 250 , 500 และ 1,000 กรัม 

• พิทาชิโออ้บพร้อมรับประทาน ขนาด 50 , 150 , 250 , 500 และ 1,000 กรัม 

ชนิดแพ็คเกจ 

• ถุงคราฟ 4 * 6 น้ิว   ส าหรับบรรจุ ถัว่อบขนาด 50 กรัม 

• ถุงซิปล็อคขนาด 4.5 * 8 น้ิว  ส าหรับบรรจุ ถัว่อบขนาด 150 กรัม 

• ถุงซิปล็อคขนาด 5.5 * 8 น้ิว  ส าหรับบรรจุ ถัว่อบขนาด 250 กรัม 

• ถุงซิปล็อคขนาด 6 * 10 น้ิว  ส าหรับบรรจุ ถัว่อบขนาด 500 กรัม (*1 ถุง) , 1000 กรัม (*2 ถุง) 

• สติกเกอร์ ตรา Goody Mania  ส าหรับการแปะหนา้ถุงบรรจุถัว่ 1 Pc ต่อถุง 

• บบัเบิ้ล หรือ ฟองน ้ากนักระแทก ส าหรับห่อ โดยใช้ 1 Pc (30 * 30 cm) หรือคิดเป็น 1 เมตร จะ

ได ้3 Pc  

โดยคู่มือฉบบัน้ี จะจ าลองขอ้มูลยอ้นหลงั 3 เดือน (กนัยายน - ตุลาคม -  พฤศจิกายน) และเร่ิมใชง้าน

เดือนธนัวาคม 2563 ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นส่วนได ้3 ส่วน  1. Stock Card  2. Information  3.Ordering   ดงัตวัอยา่ง

ต่อไปน้ี 



การส่ังสินค้า 

• Raw Material ส่ังสินคา้ทุกวนัจนัทร์ของสัปดาห์ โดย Leadtime จะมีระยะเวลา 7 วนั 

ภายหลงัการส่ังซ้ือ เช่น ส่ังวนัจนัทร์ที่  7  สินคา้จะมาส่งวนัที่ 14 หรือก็คือวนัจนัทร์อีกสัปดาห์

ให้หลงั  โดยสามารถส่ังและส่งได ้ไม่เวน้วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

• Package  ประเภทถุงซิปล็อค จะส่ังสินคา้ทุกๆวนัที่ 15 และ 30  ของทุกเดือน โดย Leadtime  

จะมีระยะเวลา 14 วนั ภายหลงัการส่ังซ้ือ  เช่น ส่ังวนัที่ 15 สินคา้จะมาส่งวนัที่ 28 เป็นตน้ แต่

ในกรณีที่วนัส่งสินคา้ตรงกบัวนัหยดุ เสาร์,อาทิตย ์หรือ นกัขตัฤกษ ์ให้เลื่อนมาส่งวนัศุกร์หรือ

วนัท าการก่อนถึงวนันดัรับ) ในส่วนสติกเกอร์ ตรา Goody Mania  จะส่ังรอบเดียวกนั โดยจะมี 
Lead time เพียง 3 วนัเท่านั้น ต่อมาบบัเบิ้ลหรือฟองน ้ากนักระแทก ส่ังรอบเดียวพร้อมกนักบั

แพค็เกจชนิดอื่น โดยจะมี Lead time 2 วนั ภายหลงัการส่ังซ้ือสินคา้ 

 

เง่ือนไข   

• การส่ัง Raw  Material จะไม่มี ขั้นต ่าหรือ MOQ ในการส่ังสินคา้ แต่จะใช้ยอด OUTL (Order 

up to Level) แทนในการส่ังแต่ละรอบ และยงัตอ้งส่ังให้ครบเต็มกิโลกรัม หรือ คร่ึงกิโลกรัม

เท่านั้น เช่น ส่ัง 500  กรัม  1,000 กรัม  (ไม่สามารถส่ังเป็น เศษๆ 100 กรัม 200 กรัม ได)้ 

• การส่ัง Package ถุงซิปล็อค ไมม่ี MOQ แต่ควรส่ังให้เต็มแพค็ ( 1 แพค็ = 50 ใบ )  

• การส่ัง Package สติกเกอร์ ตรา Goody Mania  มี MOQ อยูท่ี่ 1 เมตร (1 เมตร = 300 ดวง  **

ขนาด 4.5 cm.**)    

• การส่ัง Package  บบัเบิ้ลหรือฟองน ้ากนักระแทก  มี MOQ อยูท่ี่ 100 เมตร (1 เมตร = 3 ช้ิน**
ขนาด 30*30 cm.**)   

• ขอ้ก าหนดในการส่ังซ้ือและรอบ จะพิจารณาที่เกณฑ ์OUTL เป็นหลกั โดยไม่ค านึงถึงตน้ทุน

ในการส่ังซ้ือ และไม่มีปัญหาในเร่ืองพ้ืนที่ในการจดัเก็บสินคา้และแพค็เกจ



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สว่นที ่1 สว่นที ่2 
Stock Card Information 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แสดงขอ้มลูของ ล าดบั ชื่อสินคา้ รายละเอียดในแต่ละขนาด หน่วยของสินคา้ 

2. แสดงขอ้มลู วนัท่ีของเดือนนัน้ๆ โดยแทบไฮไลนสี์แดงคือวนัอาทิตย ์ไฮไลนสี์เหลืองคือวนัจนัทร ์(วนัท่ีรบัและสั่งสินคา้) และสุดทา้ย

ช่องไฮไลนสี์ชมพ ูจะแสดงถึงขอ้มลูยอดการสั่งภายในเดือนนัน้ๆ โดยแบ่งเป็นแต่ละชนิดสินคา้ แต่ละขนาด ว่าช่วงเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 - 

ปัจจบุนั ว่ามีการจ่ายสินคา้ไปเท่าไรแลว้ 

 

 

 

• แสดงส่วนของ Package โดยขนาดของถงุซิปล็อคจะแบ่งใส่ตามน า้หนกัสินคา้ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ อีกทัง้ยงัมี สติกเกอร ์และฟองน า้

ห่อกนักระแทก (ในส่วนนีจ้ะไม่ท าการคียข์อ้มลู แต่จะท าการลิงคแ์สดงขอ้มลูแบบ Automatic เมื่อท าการตดั Stock สินคา้) 

1 2 



 

 
1 2 3 4 5 6 



ส่วนประกอบ 

1. แสดงค่า Standard Deviation ของ Raw material แต่ละชนิด รวมถึง Package ตามที่ขา้งไวใ้นส่วนที่ 1  

2. แสดงยอดใชต้่อเดือน ( R/M หน่วย กรัม , Package หน่วย Pc)  

3. Bring forward หรือ ยอดยกมาจากเดือนก่อน 

4. ยอดการรับสินคา้ในแต่ละคร้ัง โดย Raw Material มีการรับสินคา้ทุกวนัจนัทร์แต่ละอาทิตย ์ส่วน  

Package จะรับสินคา้ทุกวนัที่ 14 และ 28 ของเดือน (หากตรงกบัวนัหยดุ เสาร์,อาทิตย ์หรือ นกัขตัฤกษ ์

ให้เลื่อนมาส่งวนัศุกร์ หรือวนัท าการก่อนถึงวนันดัรับ) 
5. In-Transit แสดงถึงยอดสินคา้ที่คา้งส่ง หรือยอดสินคา้ที่ท าการออเดอร์ระหว่างวนัจนัทร์ที่ส่ัง ถึงวนั

จนัทร์นดัรับ ภายใน7วนั ดงักล่าว เมื่อท าการรับสินคา้เสร็จส้ิน ให้ท าการยกยอด ช่อง In-Transit ยา้ยไป
ใส่ในช่อง Order ตามล าดบัของการส่ังสินคา้ในแต่ละอาทิตย ์

6. Remain แสดงยอดคงเหลือ (รวมยอด In - Transit) ของสินคา้ประเภท Raw Material และ Package โดย

หน่วยจะสอดคลอ้ง หรือเป็นหน่วยเดียวกนักบั Stock Card ในส่วนที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

สว่นที ่3 

1 2 3 4 5 4 

Ordering 



ส่วนประกอบ 

1. แสดงขอ้มูล ล าดบั รายการสินคา้ และแพค็เกจ หน่วยในการส่ังซ้ือ 

2. ขอ้มูลการใชต้่อวนั (Demand/day) , ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation/day) ค านวนจากการน า

ยอดการใชง้านของแต่ละรายการ ในแต่ละเดือน มาท าการหาค่าเฉลี่ย (Average) และแปลงค่าออกมา
เป็นยอดใชง้าน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อวนั ดงัในรูปภาพส่วนขยาย 

3. ขอ้มูลการก าหนด CSL หรือ ISP (In - stock probability) โดยจะยอมรับอยูท่ี่ 99% และยงัมีขอ้มูลใน

ส่วนของ Mean , Safety Stock เพื่อน าไปค านวนหา OUTL (Order up to Level) เพื่อก าหนดจ านวนการ
ส่ังสินคา้ในแต่ละคร้ัง 

4. ตารางในการส่ังสินคา้ (อธิบายโดยละเอียดในวิธีการใชง้าน) 
5. เป็นขอ้มูลของรอบในการส่ังสินคา้ และ Lead Time ของแต่ละรายการสินคา้ และแต่ละ Supplier ตาม

เง่ือนไขที่ระบุไวใ้นการส่ังซ้ือขา้งตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการใช้งาน 

1. เมื่อท าการคียส์ต็อก หรือตดัสต็อกแลว้ จนถึงวนัที่ท าการส่ังสินคา้ ดงัตวัอยา่งในภาพก็คือ ท าการ

ตดัสต็อคถึงวนัจนัทร์ที่ 14 แลว้ โดย ตวัเลขที่ใส่ลงในช่องคือ จ านวนสินคา้(ถุง) ที่มีลูกคา้ส่ังและจดัส่ง

ไปแลว้ 

 

2. สินคา้ที่ส่ังไปเมื่อ 7 วนัก่อน หรือก็คือวนัจะมาส่งวนัจนัทร์ วนัที่ 14 ยอดในช่อง In – Transit คือยอดที่

ก  าลงัจะมาส่งเมื่อมาส่งแลว้ เราท าการยกยอดมาใส่ในช่อง O2 (Ordering คร้ังที่ 2 ของสัปดาห์) จึงเสร็จ
ส้ินการ Receiving 

 
 

 

 
 

 

3. การ Order Plan สามารถใส่ยอดการส่ังไดใ้นช่องไฮไลน์สีส้ม (กรอบบน R/M , กรอบล่าง Package) 

 



 3.1) ท าการใส่ยอดที่ตอ้งการ ในช่อง Cell ที่ไฮไลน์สีส้ม โดยสังเกตยอดไดจ้ากในช่อง 

Guideline (OUTL – Stock) เป็นยอดในการส่ังคร่าวๆ **จุดสังเกต*ุ* ให้สังเกตุ ช่อง Stock day 

ควรมีค่ามากกว่า 14 วนั (ถา้ไม่มีการส่ัง ยอดสินคา้ปัจจุบนัจะอยูไ่ดแ้ค่ 7 วนั เพื่อให้สินคา้พอขาย

อีก 1 รอบ + ระยะเวลา Leadtime จึงตอ้งท าให้ Stock day ขั้นต ่า 14 วนั) โดยถา้ Stock day ต ่ากว่า 

14 จะมี = [สีแดง]  แต่ถา้มีค่ามากกว่า 14 จะเป็น = [สีเขียว] และยอดสามารถส่ังให้เต็มหน่วย 

1,000 หรือ 500 กรัม เท่านั้น 

 

 

 

3.2) กรอบดา้นล่าง จะไวส้ าหรับใส่ยอดการส่ัง Package (ส่ังทุกวนัที่ 15 และ 30 ของเดือน) 

หลกัการคลา้ยกบัการส่ัง R/M แต่ในส่วนของถุงซิปล็อค จะตอ้งส่ังให้ลงทา้ยที่ 50 หรือ 100 ถุง  

(1 Pack = 50 ถุง) และสติกเกอร์ ควรส่ังเป็น 300 , 600 ให้เต็มหน่วย (1 เมตร = 300 ดวง) และมี 

MOQ = 1 เมตร สุดทา้ยฟองน ้ากนักระแทก ควรส่ังเป็น 300 , 600 เช่นเดียวกนั (100 เมตร = 300 

ช้ิน) และมี MOQ = 100 เมตร/Roll ตามเงื่อนไขที่กล่าวไวข้า้งตน้ และวิธีการส่ังตามภาตวัอยา่ง 

**จุดสังเกตุ** ให้สังเกตุ ช่อง Stock day ควรมีค่ามากกว่า 28 วนั (ถา้ไม่มีการส่ัง ยอดสินคา้

ปัจจุบนัจะอยูไ่ดแ้ค่ 14 วนั เพื่อให้สินคา้พอขายอกี 1 รอบ + ระยะเวลา Leadtime จึงตอ้งท าให้ 

Stock day ขั้นต ่า 28 วนั) โดยถา้ Stock day ต ่ากว่า 28 จะมี = [สีแดง]  แต่ถา้มีค่ามากกว่า 28 จะ

เป็น = [สีเขียว] วิธีเดียวกบัการส่ัง R/M นั้นเอง 



 

 

 

 

 

 

  

4. นอกจากใช ้Stock day เป็นเกณฑใ์นการพิจารณายอดการส่ังซ้ือแลว้ ยงัมีอีกหน่ึงจุดสังเกตทุี่สามารถใช้

ในการตดัสินใจในการประกอบยอดส่ังซ้ือ ไดแ้ก ่Valid Until Date (ยอดคงคลงัปัจจุบนัสามารถใชไ้ด้
ถึงวนัที่เท่าไร)  

 

 

 

 

 

จากภาพตวัอยา่ง ก าหนดวนัส่ังซ้ือคือวนัที่ 14/12/63 เมื่อท าการใส่ยอดค าส่ังซ้ือ(Ordering) ระบบจะแจง้

วนัที่สินคา้รวมทั้งหมด (On hand + In Transit) ถูกใชไ้ปจนหมดสต็อค ดงัในภาพตวัอยา่ง จุดน้ีเป็นอีก

หน่ึงจุดส าคญั ที่ใช้พิจารณาร่วมกบั Stock day ในการส่ังซ้ือสินคา้ในแต่ละรอบ 


