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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญ 
 ในสภาวะปัจจุบันการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมธุรกิจมีมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกลา้ อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม
ได้แก่ อุตสาหกรรมฟอกหนัง อุตสาหกรรมน ้ าตาล อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม    
และอุตสาหกรรมในครัวเรือน ไดแ้ก่ การจกัสาน แกะสลกั ซ่ึงผูป้ระกอบการตอ้งการแสวงหาก าไร
ท่ีสูงสุด จึงตอ้งหาแนวทางในการลดตน้ทุน และเพิ่มโอกาสในดา้นการขาย และการตลาด รวมถึง
การจดัเตรียมวตัถุดิบเพื่อให้ทนัต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา   
การจดัการคลงัสินคา้จึงมีความส าคญัในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงการจดัการสินคา้คงคลงัเป็นส่วน
หน่ึงของตน้ทุนในการประกอบธุรกิจ ดงันั้นจึงตอ้งมีการควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงั และปริมาณ
การสั่งซ้ือให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เพราะการมีสินคา้คงคลงัปริมาณท่ีมากเกินไป จะส่งผลใหก้าร
ประกอบธุรกิจมีตน้ทุนการจดัเก็บรักษาท่ีสูง สินคา้เส่ือมสภาพ ลา้สมยั หมดอาย ุ หรืออาจช ารุด แต่
ในทางกลบักนั ถา้มีสินคา้คงคลงัในปริมาณท่ีน้อยเกินไป จะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนของสินคา้ 
(Short stock) ซ่ึงน ามาสู่การเกิดตน้ทุนการเสียโอกาสได ้
 บริษทักรณีศึกษาเป็นโรงงานท่ีผลิตเคร่ืองด่ืมทั้งชนิดมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล ์
ในการผลิตเคร่ืองด่ืมจ าเป็นตอ้งมีการใช้ขวดบรรจุเคร่ืองด่ืมหลายขนาดในปริมาณมาก และความ
ตอ้งการของลูกคา้ไม่แน่นอนดงัภาพท่ี 1.1 จึงท าให้เกิดสินคา้คงคลงัเม่ือน าปริมาณการเบิกใชเ้ทียบ
กบัปริมาณการสั่งซ้ือดงัภาพท่ี 1.2  ซ่ึงท าใหเ้กิดผลกระทบในดา้นของตน้ทุนการเก็บรักษา 
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ภำพที ่1.1 ปริมาณการเบิกใชข้วดบรรจุภณัฑ์ 
 

 
 
ภำพที ่1.2 เปรียบเทียบปริมาณการเบิกใชก้บัปริมาณการสั่งซ้ือ 
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ซ่ึงบริษัทไม่มีการวางแผนในการสั่งซ้ือขวดบรรจุท่ีเหมาะสมกับความต้องการของ
ผูบ้ริโภค ท าให้สินคา้คงคลงัมีปริมาณรวม 11,209 พาเลท จึงส่งผลถึงตน้ทุนรวมเป็น 98,525,964   
บาท (ขอ้มูลในเดือน ม.ค. ถึง ธ.ค. 2560)  เน่ืองจากความตอ้งการไม่แน่นอน ผูจ้ดัท าโครงงานจึง
เสนอเทคนิคการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล และวิธีการพยากรณ์ปริมาณการใชข้วดบรรจุ
ภณัฑ์ โดยใชโ้ปรแกรม Minitab 14 เพื่อหาจ านวนการสั่งท่ีเหมาะสม และท าให้ตน้ทุนรวมของการ
จดัการใหล้ดลง 

 
1.2  วตัถุประสงค์ 

1.2.1   เพื่อลดตน้ทุนในการจดัการสินคา้คงคลงั 
1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบระหวา่งการใชเ้ทคนิคการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล และการ

พยากรณ์แบบวินเทอร์ ปริมาณการใช้ขวดบรรจุภัณฑ์ ในการจัดการปริมาณสินค้าคงคลังท่ี
เหมาะสม 

 
1.3  ขอบเขตในกำรศึกษำ 

1.3.1  ศึกษาเก่ียวกับปริมาณการใช้ขวดบรรจุภณัฑ์ของบริษทักรณีศึกษา (โดยใช้ขอ้มูลใน
เดือน ม.ค. ถึง ธ.ค. 2560) 

1.3.2  ก าหนดใหค้่าสัมประสิทธ์ิความผนัแปรท่ีใชพ้ิจารณาตอ้งมากกวา่ 0.2 
1.3.3  ใชเ้ทคนิคการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล  
1.3.4  ใชเ้ทคนิคการพยากรณ์แบบวนิเทอร์ โดยใชโ้ปรแกรม Minitab 14 ในการประมวลผล 
 

1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1  ก าหนดปริมาณการสั่งซ้ือขวดบรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสม 
1.4.2  ลดตน้ทุนในการจดัการสินคา้คงคลงั 
 

1.5  วธีิกำรด ำเนินงำน 
1.5.1  ศึกษาขอ้มูลปริมาณในการใช้ขวด และวิเคราะห์ความแปรผนัของขอ้มูลปริมาณการใช้

ขวดบรรจุภณัฑ ์
1.5.2  วเิคราะห์ตน้ทุนในการจดัการสินคา้คงคลงั 
1.5.3  ศึกษารูปแบบวธีิการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล 
1.5.4  จ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล 
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1.5.5  พยากรณ์การใชข้วดบรรจุภณัฑโ์ดยใชโ้ปรแกรม Minitab 14 ในการประมวลผล  
1.5.6  วิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างของวิธีการจ าลองสถาการณ์แบบมอนติคาร์โล 

และวธีิการพยากรณ์โดยใชโ้ปรแกรม Minitab 14 กบัผลท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อหาตน้ทุนรวมท่ีต ่าท่ีสุด 
1.5.7  สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
 

1.6  แผนกำรด ำเนินงำน 
ตำรำงที ่1.1  แผนการด าเนินงาน 
 

แผนการด าเนินงาน 
ปี พ.ศ. 2561 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. ศึกษาขอ้มูลปริมาณใน
การใชข้วดบรรจุภณัฑ ์

           

2. ศึ ก ษ า ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

           

3. รวบ รวมข้อมู ล ก าร
สั่ ง ซ้ื อ ข อ ง บ ริ ษั ท
กรณีศึกษา 

           

4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ทฤษฏีมอนติคาร์โล เพื่อ
หาปริมาณการสั่งซ้ือและ
จุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม 

           

5. พยากรณ์การใช้ขวด
บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ โ ด ย ใ ช้
โปรแกรม Minitab 14 
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 ตำรำงที ่1.1  แผนการด าเนินงาน (ต่อ) 
 
6. วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ       
เปรียบเทียบความแตกต่าง
ข อ ง วิ ธี ก า ร จ า ล อ ง
สถานการณ์แบบมอนติ
ค า ร์ โ ล  แ ล ะ วิ ธี ก า ร
พยากรณ์โดยใชโ้ปรแกรม 
Minitab 14 กั บ ผ ล ท่ี
เกิดข้ึนจริง 

           

7. สรุปผลการศึกษาและ
ขอ้เสนอแนะ 

           

 



 
 

 
    

บทที ่2 
ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
จากบทท่ี 1 ท่ีไดอ้ธิบายถึงความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา และขอบเขตในการท า

โครงการในบทท่ี 2 น้ีจะกล่าวถึงทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคมอนติคาร์
โลส าหรับการหาปริมาณการสั่งซ้ือและจุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมซ่ึงทฤษฎีท่ีจะน ามาใช้ในโครงงาน 
ไดแ้ก่ ทฤษฎีของวสัดุคงคลงั ทฤษฎีการควบคุมสินคา้คงคลงั ทฤษฎีการจ าลองสถานการณ์แบบ
มอนติคาร์โล รวมทั้งการเสนองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  ความหมายของสินค้าคงคลงั (Inventory) 

สินคา้คงคลงัเป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินงานของกิจกรรมภายในองค์กร เน่ืองจากช่วยให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ เกิดความต่อเน่ืองและมีความคล่องตวั Stock and Lambert (2001) 
ไดจ้  าแนกวตัถุประสงคข์องการเก็บสินคา้คงคลงัไวด้งัน้ี     

2.1.1  เพื่อจุดประสงคใ์นการประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale)   
2.1.2  เพื่อใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทาน     
2.1.3  เพื่อรองรับการผลิตซ่ึงอาจมีลกัษณะพิเศษเฉพาะอยา่ง    
2.1.4  เพื่อรองรับความตอ้งการซ่ึงไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้(Uncertain Demand) 
2.1.5  เพื่อรองรับและเพิ่มความเช่ือมัน่ในจุดท่ีมีความเส่ียงท่ีจะมีความตอ้งการสูงในระบบห่วง

โซ่อุปทาน 
 

2.2  ประเภทของสินค้าคงคลงั  
ประเภทของสินคา้คงคลงัเม่ือพิจารณาในด้านการผลิต สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท 

ดงัน้ี (พิภพ, 2552)        
2.2.1  วตัถุดิบและช้ินส่วนท่ีสั่งซ้ือ (Raw Materials and Purchased Components) สินคา้คงคลงั

เหล่าน้ีเป็นวสัดุขั้นตน้ท่ีใช้ในการท าช้ินส่วนและผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป ส าหรับช้ินส่วนท่ีสั่งซ้ือก็
เปรียบเสมือนวตัถุดิบแตกต่างกันก็แต่เพียงว่า บริษทัภายนอกเป็นผูด้  าเนินการผลิตช้ินส่วนนั้น
ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน  
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2.2.2  สินค้าคงคลังระหว่างการผลิต (Work-in-process Inventory) หลังจากท่ีกระบวน การ
ผลิตเร่ิมตน้โดยการน าวตัถุดิบและช้ินส่วนประกอบท่ีสั่งซ้ือมาจากภายนอกเขา้สู่กระบวนการผลิต
จะมีช่วงเวลาหน่ึง (ช่วงเวลาน าของการผลิต) ก่อนท่ีกระบวนการผลิตจะเสร็จส้ิน ช่วงเวลาระหวา่ง
นั้น สินค้าคงคลังเหล่านั้นอยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อรอคอยการผลิตขั้นต่อไปให้เป็น
ผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป  

2.2.3  ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป (Finished Product) ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปอาจจะเก็บอยูใ่นโรงงานหรือ
ในคลงัสินคา้ก่อนท่ีจะส่งให้กบัลูกคา้ สินคา้คงคลงัประเภทน้ีประกอบดว้ยช้ินส่วนเพื่อบริการและ
ผลิตภณัฑข์ั้นสุดทา้ย         

2.2.4  สินคา้คงคลงัท่ีเป็นเคร่ืองมือและช้ินส่วนเพื่อซ่อมบ ารุงและซ่อมแซม (Maintenance, 
Repair, and Tooling Inventory) ไดแ้ก่ เคร่ืองมือกดั และอุปกรณ์จบัยึดช้ินงานท่ีใชก้บัเคร่ืองจกัรใน
โรงงาน และช้ินส่วนเพื่อการซ่อมแซมท่ีจ าเป็นต่อการปรับเคร่ืองจกัรเม่ือเกิดเสียข้ึนมา รวมทั้ง

ช้ินส่วนท่ีเป็นอะไหล่เคร่ืองไฟฟ้าก็รวมอยูใ่นสินคา้คงคลงัประเภทน้ีดว้ย 

 
2.3 ต้นทุนในการด าเนินการให้มีวสัดุคงคลงั (ศิริพร,2549)     

ในการด าเนินการให้มีวสัดุคงคลงัจะมีตน้ทุนเกิดข้ึน เป้าหมายส าคญัของการจดัการวสัดุคง
คลงัท่ีดีก็คือ การก าหนดระดบัวสัดุคงคลงัท่ีท าให้ตน้ทุนวสัดุคงคลงัทั้งส้ินอยู่ในระดบัท่ีต ่าท่ีสุด 
โดยการเปรียบเทียบตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการมีวสัดุคงคลงัในระดบัต่างๆ ตน้ทุนเหล่าน้ีโดยทัว่ไป
แยกออกไดเ้ป็น 3 ชนิด คือ        

2.3.1 ตน้ทุนในการสั่งซ้ือหรือสั่งผลิต เป็นตน้ทุนท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึงวตัถุดิบช้ินส่วนหรือ
สินคา้ ตน้ทุนประเภทน้ีจะเกิดข้ึนทุกคร้ังท่ีมีการสั่งซ้ือหรือสั่งผลิต ค านวณตน้ทุนทุกชนิดน้ีออกมา
ในรูปของจ านวนเงินต่อการสั่งซ้ือหรือสั่งผลิตหน่ึงคร้ัง ตน้ทุนน้ีคงท่ีเสมอไม่วา่จะมีการสั่งซ้ือหรือ
สั่งผลิตในแต่ละคร้ังเป็นปริมาณมากเพียงใดก็ตาม ตน้ทุนประเภทน้ีจะไม่ผนัแปรตามจ านวนของ
สินคา้ แต่จะผนัแปรไปตามจ านวนคร้ังของการสั่งซ้ือหรือสั่งผลิต เป็นท่ีน่าสังเกตวา่การสั่งซ้ือหรือ
สั่งผลิตเป็นปริมาณคร้ังละมากๆจะประหยดัตน้ทุนประเภทน้ี ส าหรับรายละเอียดของตน้ทุนทั้งสอง
ประเภทพอสรุปไดด้งัน้ี    

1. ตน้ทุนในการสั่งซ้ือ เร่ิมตน้ด้วยการน าค าขอให้ซ้ือส่งไปยงัฝ่ายจดัซ้ือต่อจากนั้นก็จะ
เป็นการรับ และการจดัเรียงวตัถุดิบ หรือสินคา้ไวใ้นคลงั และส้ินสุดลงเม่ือบริษทัผูซ้ื้อช าระเงิน
ให้แก่ผูข้าย ตน้ทุนในการสั่งซ้ือเหล่าน้ี ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจดัเตรียมการและออกค า
สั่งซ้ือ ค่าใชจ่้ายในการเก็บบนัทึกหลกัฐาน ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินคา้ ค่าใชจ่้ายในการตรวจรับ
ของ ค่าใชจ่้ายในการตรวจเอกสาร ค่าใชจ่้ายในการช าระหน้ี การพิจารณาตน้ทุนดงักล่าวจะออกมา
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ในรูปของเงินเดือน และวสัดุส้ินเปลืองส านักงานต่างๆ เช่น เงินเดือนผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ ผูจ้ดัซ้ือ 
ผูช่้วยผูจ้ดัซ้ือ ผูติ้ดตามงาน เสมียน พนกังานพิมพ์ดีด เสมียนตรวจรับ เสมียนบญัชีเจา้หน้ี เป็นตน้ 
ส่วนวสัดุส้ินเปลืองประกอบไปด้วย วสัดุส้ินเปลืองในการตรวจรับ วสัดุส้ินเปลืองแผนกบญัชี    
เป็นตน้           

2. ตน้ทุนในการสั่งผลิต บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าตน้ทุนในการสั่งผลิตจ านวนหน่ึงทุกคร้ังท่ีมี
การผลิต ตน้ทุนในการสั่งผลิตประกอบดว้ย ตน้ทุนในการจดัวางสายการผลิตหรือติดตั้งเคร่ืองจกัร, 
ต้นทุนในการจดัเตรียมเอกสารเก่ียวกับค าสั่งงานและการอนุมติัการผลิต, ต้นทุนในการสั่งซ้ือ
วตัถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินคา้นั้นๆ นอกจากตน้ทุนดงักล่าวแล้ว ยงัมีตน้ทุนค่าล่วงเวลา ค่าจา้ง
คนงาน การฝึกหดัและการปลดออก ตลอดจนค่าแรงงานในการผลิตขั้นทดลอง 

2.3.2 ตน้ทุนในการจดัให้มีวสัดุคงคลงั หรือเรียกวา่ตน้ทุนในการจดัถือวสัดุคงคลงัคือ ตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนจากการท่ีธุรกิจเป็นเจา้ของหรือด ารงไวซ่ึ้งวสัดุคงคลงัจานวนหน่ึง ตน้ทุนประเภทน้ีจะผนั
แปรโดยตรงต่อขนาดของวสัดุคงคลงั ตน้ทุนในการจดัใหมี้วสัดุคงคลงัจะค านวณออกมาเป็นตวัเลข
ต่อปี และอยูใ่นรูปของร้อยละของมูลค่าวสัดุคงคลงัถวัเฉล่ีย ตน้ทุนประเภทน้ีประกอบดว้ยค่าใชจ่้าย
ในเร่ืองเคร่ืองมือและส่ิงอ านวยความสะดวกในการถือวสัดุคงคลงั ค่าขนส่งค่าประกนัภยั ค่าของ
เสียหาย ค่าลา้สมยั ค่าเส่ือม ค่าภาษี ค่าประกนั และตน้ทุนในการสูญเสียโอกาสของเงินทุนท่ีจมอยู่
กับวสัดุคงคลัง เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ยิ่งมีวสัดุคงคลังถือครองอยู่ในระดับต ่าก็ยิ่งท าให้ประหยดั
ค่าใชจ่้ายในการจดัใหมี้วสัดุคงคลงั    

2.3.3 ตน้ทุนท่ีเกิดจากวสัดุขาดแคลน เม่ือมีสินคา้ไม่พอขาย หรือมีวตัถุดิบไม่เพียงพอแก่การ
ผลิตจะเกิดค่าใช้จ่ายอะไรข้ึนบา้งและเป็นจ านวนเท่าไร เป็นการยากท่ีจะประเมินค่าใช้จ่ายเหล่าน้ี 
เช่น ในกรณีท่ีมีสินคา้ไม่พอขาย ท่ีเห็นอยา่งชดัเจนก็คือ ขาดรายไดท่ี้ควรจะไดจ้ากการขายสินคา้นั้น 
ยิ่งกว่านั้นอาจท าให้ขาดความเช่ือถือจากลูกคา้จนท าให้เสียลูกคา้ไปให้กบัคู่แข่งขนั ส่วนในกรณี
ของวตัถุดิบท่ีไม่เพียงพออาจส่งผลให้สายการผลิตหยุดชะงกั ถา้หากไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นั
จากตน้ทุนทั้ง 3 ท่ีกล่าวมาน้ี ในการตดัสินใจถึงปริมาณของการสั่งซ้ือหรือสั่งผลิตแต่ละคร้ังจะตอ้ง
ค านึงถึงตน้ทุนรวมท่ีต ่าท่ีสุด 

 
2.4  โครงสร้างของระบบสินค้าคงคลงั        

(คณินทร์, 2539) ได้กล่าวว่า ระบบสินคา้คงคลงัเป็นระบบท่ีเก่ียวกบักระบวนการเชิงวฏัฏะ 
(Cyclical Process) โดยโครงสร้างหลกัของระบบสินคา้คงคลงัสามารถแบ่งได ้4 ประการ คือ 

2.4.1 ระดบัสินคา้คงคลงั (Inventory Level) คือขนาดของสินคา้คงคลงัท่ีมีอยู ่  
2.4.2 อุปสงค ์(Demand) คือความตอ้งการของสินคา้ท่ีอาจมีความแน่นอนหรือไม่แน่นอน 
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2.4.3 การสั่งซ้ือสินคา้ (Reordering) เม่ือระดบัสินคา้คงคลงัลดลงจนถึงระดบัเท่ากบัหรือต ่ากวา่
จุดสั่งซ้ือ หรือจุดต ่าสุดของสินคา้คงคลงั (Reorder Point) จะมีการสั่งซ้ือเพื่อท าให้ระดบัสินคา้คง
คลงัอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการ        

2.4.4 การขาดแคลนสินคา้ (Shortage หรือ Stock Out) คือการท่ีสินคา้คงคลงัมีไม่เพียงพอกบั
ความตอ้งการ ซ่ึงอาจเกิดจากอุปสงคห์รือช่วงเวลาน ามีความไม่แน่นอน 

 
2.5  รูปแบบของการแก้ปัญหาสินค้าคงคลงั      

ปัญหาสินคา้คงคลงัท่ีพบกนัทัว่ไปจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภทคือรูปแบบความตอ้งการซ้ือคงท่ี
รูปแบบความตอ้งการซ้ือไม่คงท่ี และรูปแบบโปรแกรมไดนามิค ซ่ึงงานวิจยัน้ีจะเป็นรูปแบบของ
ความตอ้งการท่ีไม่แน่นอนซ่ึงพบไดบ้่อย จึงขอกล่าวถึงรูปแบบความตอ้งการท่ีไม่คงท่ีเท่านั้น 

2.5.1 ระบบสินคา้คงคลงัท่ีมีความตอ้งการท่ีไม่ทราบค่าแน่นอน    
ระบบสินคา้คงคลงัท่ีมีความตอ้งการท่ีทราบค่าแน่นอนและเป็นค่าคงตวั การวิเคราะห์ระบบ

เพื่อน าไปตดัสินใจสามารถกระท าไดโ้ดยไม่ยากนัก แต่ถา้ความตอ้งการสินคา้มีความไม่แน่นอน 
(Probabilistic Demand) หรือไม่ทราบค่าไดแ้น่นอนจะท าใหก้ารวเิคราะห์ระบบสินคา้คงคลงัมีความ
ยุง่ยากมากข้ึน เพราะผูว้ิเคราะห์จะไม่สามารถทราบความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาขา้งหน้าได ้
ในกรณีน้ีเราจะถือว่าความต้องการท่ีเกิดข้ึนเป็นตัวแปรสุ่ม (Random Variable) ดังนั้ น ในการ
วิเคราะห์ระบบสินค้าคงคลังแบบน้ีจึงต้องอาศัยความรู้พื้นฐานเก่ียวกับความน่าจะเป็นมาช่วย
วเิคราะห์ 

 
2.6  การควบคุมระดับสินค้าคงคลงั       

การจัดการสินค้าคงคลังจะรวมถึงการบันทึกบัญชีสินค้าและการตรวจนับสินค้าคงคลัง 
เน่ืองจากในแต่ละธุรกิจ จะมีสินคา้คงคลงัหลายชนิดในแต่ละชนิดอาจมีรูปแบบ ขนาด สี ท่ีแตกต่าง
กัน ซ่ึงเรียกว่า SKU(Stock Keeping Unit) ซ่ึงท าให้การตรวจนับสินค้าคงคลังเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
ถูกต้องภายในระยะเวลาก าหนดต้องใช้พนักงานและเวลาจ านวนมาก เพื่อให้ทราบถึงชนิดของ
สินคา้ท่ีเร่ิมขาดและตอ้งซ้ือเพื่อมาเติมเต็ม และปริมาณสินคา้ท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีตอ้งซ้ือ ซ่ึงระบบ
การควบคุมสินคา้คงคลงัมี 3 ระบบคือ   

2.6.1  ระบบต่อเน่ือง (Continuous Inventory System) เป็นระบบสินค้าคงคลังท่ีต้องมีการ
ลงบญัชีทุกคร้ังท่ีมีการรับจ่ายสินคา้ ท าให้สามารถทราบยอดคงเหลือท่ีแทจ้ริงของสินคา้คงคลงั ซ่ึง
มีความจ าเป็นในการควบคุมสินคา้คงคลงัชนิดท่ีส าคญัท่ีขาดไม่ได ้มีสินคา้คงคลงัท่ีขาดมือน้อย 
เพราะมีการเผื่อสินคา้ไวเ้ฉพาะช่วงรอบเวลาเท่านั้น แต่ระบบน้ีมีค่าใช้จ่ายค่อนขา้งสูงและตอ้งใช้
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พนักงานจ านวนมากในการปฏิบติังาน โดยในปัจจุบนัได้มีการน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา
ประยุกต์ใช้ สามารถช่วยแก้ปัญหาจุดน้ีได้โดยระบบบาร์โค้ด (Barcode System), RFID (Radio 
Frequency Identify) โดยมีความเท่ียงตรงสูงและสามารถใช้เป็นฐานขอ้มูลของการจดัการสินคา้คง
คลงัร่วมกบักิจกรรมอ่ืนได ้       

2.6.2  ระบบแบบปลายงวด (Periodic Inventory System) เป็นระบบสินค้าคงคลงัท่ีมีวิธีการ
ลงบญัชีเฉพาะในช่วงเวลาท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น เช่น ตรวจนบัและลงบญัชีทุกปลายสัปดาห์หรือปลาย
เดือน เม่ือของถูกเบิกไปก็มีจะมีการสั่งซ้ือเขา้มาเติมเต็มในระดบัท่ีตั้งไว ้ระบบน้ีจะเหมาะกบัสินคา้
ท่ีมีการสั่งซ้ือและเบิกใช้เป็นช่วงเวลาท่ีแน่นอน เช่น การสั่งช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดในโควตา้เพื่อผลิตต่อ เป็นตน้       

โดยทัว่ไปแลว้ระบบสินคา้คงคลงัแบบปลายงวดมกัจะมีระดบัสินคา้คงคลงัสูงกวา่ระบบสินคา้
คงคลงัอย่างต่อเน่ือง เพราะจะมีการเผื่อส ารองกนัสินคา้ขาดมือไวล่้วงหน้า และระบบน้ีจะมีการ
ปรับปริมาณสั่งซ้ือใหม่ หากความตอ้งการมีการเปล่ียนแปลง ระบบน้ีตอ้งเผื่อสินคา้ไวท้ั้งช่วงเวลา
รอคอย และเวลาระหว่างการซ้ือในแต่ละคร้ัง ในจ านวนการสั่งซ้ือคงท่ีซ่ึงจะท าให้ได้ส่วนลด
ปริมาณไดง่้าย    

วิธีน้ีมีขอ้ดี คือ ใช้เวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการควบคุมน้อยกว่าระบบต่อเน่ือง เหมาะกบัการ
สั่งซ้ือสินคา้จากผูข้ายสินคา้รายเดียวกนั เพราะจะไดล้ดค่าใช้จ่ายในส่วนของเอกสาร ลดค่าใช้จ่าย
ในการสั่งซ้ือ และสะดวกต่อการตรวจนบัยิง่ข้ึน และค่าใชจ่้ายในการเก็บขอ้มูลสินคา้คงคลงัต ่ากวา่ 

2.6.3 ระบบตน้ทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing) ระบบน้ีเป็นวิธีจ  าแนกสินคา้คงคลงั
ออกเป็นแต่ละประเภท โดยพิจารณาปริมาณและมูลค่าของสินคา้คงคลงัแต่ละรายการเป็นเกณฑ ์
เพื่อลดภาระในการดูแลตรวจนับและควบคุมสินคา้คงคลงัท่ีมีอยู่มากมาย ซ่ึงถา้มีการควบคุมทุก
รายการสินคา้เขม้งวดเท่าเทียมกนัจะเสียเวลาและค่าใชจ่้ายเกินความจ าเป็น 

 
2.7  จุดมุ่งหมายของการควบคุมสินค้าคงคลงั      

2.7.1  เพื่อรวบรวมจดบนัทึกรายการเก่ียวกบัสินคา้ในคลงัสินคา้ และสินคา้ท่ีอยูใ่นความดูแล
ของหน่วยงาน หรือผูป้ระกอบการ        

2.7.2  เพื่อจะได้ทราบว่ารายการสินคา้ประเภทใดท่ีมีอตัราการหมุนเวียนสูงหรือต ่า รายการ
สินคา้ใดควรจะน าออกมาลดราคาเพื่อลา้งสตอ็ก      

2.7.3  เพื่อป้องกนัการสั่งสินคา้ซ ้ าซ้อน อนัจะมีผลท าให้สินคา้คา้งสต็อกเพิ่มมากข้ึน และเพื่อ
ป้องกนัการเบิกจ่ายซ ้ าซอ้น เน่ืองจากมีบตัรควบคุมการเบิกจ่าย    
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2.7.4  เพื่อท าให้มีสินคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้ตลอดเวลา และสามารถ
ควบคุมราคาไม่ใหมี้การแกวง่มากตามสภาวะตลาด      

2.7.5  เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าว่าผู ้ประกอบการจะมีสินค้าเพื่อสนองตอบอยู่เสมอ 
เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่จะมีการตดัสินใจท่ีจะซ้ือล่วงหนา้ก่อนมาถึงสถานท่ีจ าหน่าย  

2.7.6  ท าใหข้อ้มูลของสินคา้ในสตอ็กในแต่ละแผนกมีขอ้มูลท่ีตรงกนั ท าใหก้ารท างานมีความ
คล่องตวัมากข้ึน         

2.7.7  เพื่อท าให้สภาพการแข่งขนัคล่องตวัมากข้ึน เน่ืองจากมีการแข่งขนัในธุรกิจสูง ดงันั้น 
การบริหารสินคา้คงคลงัท่ีดีจึงทาใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนั 

 
2.8  ประโยชน์ทีไ่ด้จากการควบคุมสินค้าคงคลงั      

2.8.1  เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาการจดัซ้ือเพื่อให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค          

 2.8.2  ช่วยให้ตน้ทุนไม่จมอยูก่บัสินคา้ในคลงัมากเกินไป ท าให้เงินหมุนเวียนของหน่วยงาน
หมุนเวยีนไดดี้         

2.8.3  เพื่อลดจานวนการล้างสต็อกของสินค้าท่ีค้างอยู่ในคลังสินค้าเป็นเวลานานแล้วไม่
ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่องคก์ร        

2.8.4  เพื่อช่วยใหก้ารวางแผนการจดัซ้ือ การขายเป็นไปอยา่งเหมาะสม   
2.8.5  เพื่อป้องกนัการทุจริต เน่ืองจากขอ้มูลท่ีทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บตรงกนั  
2.8.6  ท าใหก้ารก าหนดงบประมาณสาหรับจดัซ้ือมีความเหมาะสมมากข้ึน 
 

2.9  วธีิการควบคุมสินค้าคงคลงั        
2.9.1  ระบบขนาดการสั่งซ้ือท่ีประหยดั (Economic Order Quantity หรือ EOQ)   
(ค านาย, 2546) ไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี ขนาดการสั่งซ้ือท่ีประหยดั เป็นระบบสินคา้คงคลงัท่ีใช้กนั

แพร่หลายมานาน โดยท่ีระบบน้ีใช้กบัสินคา้คงคลงัท่ีมีลกัษณะของความตอ้งการท่ีเป็นอิสระ ไม่
เก่ียวขอ้งต่อเน่ืองกบัความตอ้งการของสินคา้ตวัอ่ืน (Independent Demand) จึงตอ้งวางแผนพิจารณา
ความตอ้งการอยา่งเป็นเอกเทศดว้ยวิธีการพยากรณ์อุปสงคข์องลูกคา้โดยตรง ระบบขนาดการสั่งซ้ือ
ท่ีประหยดัจะพิจารณาตน้ทุนรวมของสินคา้คงคลงัท่ีต ่าท่ีสุดเป็นหลกัเพื่อก าหนดระดบัปริมาณการ
สั่งซ้ือต่อคร้ังท่ีเรียกวา่ “ขนาดการสั่งซ้ือท่ีประหยดั” ซ่ึงในการใชสู้ตร EOQ มีขอ้จ ากดัอยูด่งัน้ี  

1.  ตอ้งมีสถิติการใช ้หรืออตัราการใชพ้อสมควร ซ่ึงจะเหมาะสมกบัวสัดุทัว่ไปและวสัดุหมุน
เร็วอยา่งอ่ืน          
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2.  สูตร EOQ จะท าให้ประหยดัจ านวนการสั่งซ้ือ ผลลพัธ์ท่ีได้มาจากการค านวณอาจจะได้
จ  านวนท่ีน้อยไป และจะตอ้งสั่งบ่อยๆ ปัญหาน้ีอาจแกไ้ขไดด้ว้ยการใช ้Balance Order หรือการทา
สัญญาอยา่งเป็นระบบ         

3.  จะได้ผลดีท่ีสุดเม่ือใช้ระบบพลวตัควบคุม กล่าวคือ ตัวประกอบในสูตร EOQ ต้อง
เปล่ียนแปลงไดท้นัเหตุการณ์เสมอ เช่น ราคาต่อหน่วยเปล่ียนไป อตัราการใช้เปล่ียนไปจ านวนท่ี
ตอ้งสั่งตามสูตรก็ตอ้งเปล่ียนไปดว้ย โดยสมมติค่าตวัแปรต่างๆ ดงัน้ี 

C  = ราคาสินคา้ (บาท/หน่วย)       
D  = อตัราการใช ้(หน่วย/ปี)       
i  = อตัราค่าใชจ่้ายในการจดัใหมี้ของคงคลงั (% ของมูลค่าวสัดุคงคลงั)   
H = ตน้ทุนท่ีเกิดจากการจดัใหมี้ของคงคลงั (บาท/หน่วย/ปี) เช่น ค่าดอกเบ้ียเงินจม 
K = ตน้ทุนรวม (บาท/ปี)        
P = ตน้ทุนในการสั่งซ้ือแต่ละคร้ัง (บาท/คร้ัง)     
Q  = ปริมาณการสั่งซ้ือของแต่ละคร้ัง (หน่วย)      
T  = รอบเวลาในการสั่งซ้ือแต่ละคร้ัง       
TC = ตน้ทุนรวมต่อหน่วย (บาท/หน่วย) 
ในการค านวณหาต้นทุนท่ีต ่าท่ีสุดจะพิจารณาต้นทุนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับวสัดุคงคลังใน

ช่วงเวลา 1 ปีดงัน้ี        
ตน้ทุนราคาวสัดุทีสั่งมาทั้งหมดใน 1 ปี  =  CD   
ตน้ทุนในการสั่งซ้ือทั้งส้ินต่อปี  =  PD/Q      
ตน้ทุนในการจดัใหมี้วสัดุคงคลงัต่อปีโดยเฉล่ีย  =  IQ/2    
ดงันั้นตน้ทุนรวมต่อปีในการจดัให้มีวสัดุคงคลงัข้ึน มาจึงเท่ากบัผลรวมของตน้ทุนราคาวสัดุ

คงคลงั ตน้ทุนในการสั่งซ้ือและตน้ทุนในการจดัใหมี้วสัดุคงคลงันัน่ คือ 
 

K = CD + PD

Q
 + HQ

2
    (2.1) 

  
เม่ือพิจารณาตน้ทุนรวมต่อหน่วยก็จะหาไดด้งัน้ี 
 

TC = K
D

      (2.2) 
นัน่ คือ 

TC = C + P
Q
 + HQ

2D
    (2.3) 
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การหาค่า Q ท่ีจะให้ค่า TC นอ้ยท่ีสุดสามารถท าไดโ้ดยเทียบอนุพนัธ์ขั้นท่ีหน่ึงของ TC เทียบกบั Q 
แลว้ก าหนดใหผ้ลลพัธ์ท่ีไดมี้ค่าเทียบเท่ากบั 0 ดงัน้ี 
 

d(TC)

dQ
 = P

Q2
 + H

2D
 = 0    (2.4) 

 

 Q = √2DP

H
      (2.5) 

ส าหรับรอบเวลาในการสั่งซ้ือหาไดจ้าก  

   T = Q
D
 = √

2P

HD
     (2.6) 

 
 จะเห็นว่าในสมการตน้ทุนรวมต่อหน่วยนั้นขนาดของการสั่งซ้ือท่ีท าให้เสียตน้ทุนน้อย
ท่ีสุดจะเกิด ข้ึนท่ีจุดของตน้ทุนในการสั่งซ้ือต่อคร้ังต่อหน่วย (P/Q) เท่ากบัตน้ทุนในการจดัให้มี
วสัดุคงคลงัต่อหน่วยต่อปี (IQ/2D) แสดงให้เห็นว่าปัญหาของการหาขนาดการสั่งซ้ือท่ีประหยดั 
(EOQ) สามารถแสดงไดโ้ดยวธีิใชก้ราฟดงัแสดงในภาพท่ี 2.1 

 
 
ภาพที ่ 2.1  การวเิคราะห์หาจุดในการสั่งซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุด 

 
2.9.2  จุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point)        
ในการจดัซ้ือสินคา้คงคลัง เวลาก็เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างยิ่งตวัหน่ึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า

ระบบการควบคุมสินคา้คงคลงัของกิจการเป็นแบบต่อเน่ือง จะสามารถก าหนดเวลาท่ีจะสั่งซ้ือใหม่
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ไดเ้ม่ือพบวา่สินคา้คงคลงัลดเหลือระดบัหน่ึงก็จะสั่งซ้ือของมาใหม่ในปริมาณคงท่ี เท่าปริมาณการ
สั่งซ้ือท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงเรียกว่า Fixed order Quantity System จุดสั่งซ้ือใหม่นั้นมีความสัมพนัธ์แปร
ตามตัวแปร 2 ตัว คือ อัตราความต้องการใช้สินค้าคงคลัง และเวลาน า  (Lead Time) ภายใต้
สภาวการณ์ 4 แบบดงัต่อไปน้ี    

2.9.2.1  กรณีความตอ้งการสินคา้คงคลงัคงท่ีและเวลาน าคงท่ีเป็นสภาวะท่ีไม่เส่ียงท่ีจะเกิด
ของขาดมือเลยเพราะทุกส่ิงทุกอยา่งแน่นอน 

 
 

ภาพที ่2.2  จุดสั่งซ้ือใหม่ในอตัราความตอ้งการสินคา้คงคลงัคงท่ีและเวลาน าคงท่ี  
      (จตุพล, 2551) 

จุดสั่งซ้ือใหม่  =  d̅(LT)                              (2.7) 
เม่ือ   d̅ แทน  อตัราความตอ้งการสินคา้คงคลงั    

  LT แทน  เวลาน า 

2.9.2.2 กรณีความตอ้งการสินคา้คงคลงัแปรผนัและเวลาน าคงท่ี   
 เป็นสภาวะท่ีอาจเกิดของขาดมือไดเ้พราะอตัราการใช้หรือความตอ้งการสินคา้คงคลงัไม่
สม ่าเสมอ จึงต้องมีการเก็บสินค้าคงคลงัเผื่อขาดมือ (Buffer Stock หรือ Safety Stock) ส ารองไว ้
และตอ้งมีการประมาณระดบัวงจรของการบริการ (Cycle-Service Level) ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีไม่มีของ
ขาดมือเลย โดยการกระจายของความตอ้งการเป็นแบบปกติ 

จุดสั่งซ้ือใหม่ = (อตัราความตอ้งการสินคา้ x เวลาน า) + 
  สินคา้คงคลงัเผือ่ขาดมือ    
จุดสั่งซ้ือใหม่   =  d̅(LT) + Zσd√LT   (2.8) 
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เม่ือ  d̅  แทน  อตัราความตอ้งการสินคา้คงคลงั    
  LT  แทน  เวลาน า       
 σd แทน  ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราความตอ้งการสินคา้   
 Z  แทน  ค่าระดบัความเช่ือมัน่วา่จะมีสินคา้เพียงพอต่อความตอ้งการ 

2.9.2.3   กรณีความตอ้งการสินคา้คงคลงัคงท่ีและเวลาน าแปรผนัเป็นสภาวะท่ีเวลาน ามี
ลกัษณะการกระจายของขอ้มูลแบบปกติ       

จุดสั่งซ้ือใหม่    =  d̅(LT̅̅̅̅ ) + ZdσLT    (2.9) 
เม่ือ d  แทน  อตัราความตอ้งการสินคา้คงคลงัซ่ึงคงท่ี   

  LT̅̅̅̅   แทน  เวลารอคอยโดยเฉล่ีย     
  σLT แทน  ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของเวลาน า    
 Z  แทน  ค่าระดบัความเช่ือมัน่วา่จะมีสินคา้เพียงพอต่อความตอ้งการ 

2.9.2.4  กรณีความตอ้งการสินคา้คงคลงัแปรผนัและเวลาน าแปรผนัโดยท่ีทั้งอตัราความ
ตอ้งการสินคา้และเวลาน ามีลกัษณะการกระจายของขอ้มูลแบบปกติทั้งสองตวัแปร 
 

 
 
ภาพที ่ 2.3  จุดสั่งซ้ือใหม่ในอตัราความตอ้งการสินคา้แปรผนัและเวลาน าแปรผนั (จตุพล, 2551) 
 

จุดสั่งซ้ือใหม่  =  d̅(LT̅̅̅̅ ) + Z√LT̅σd
2 + d̅σLT

2     (2.10) 

เม่ือ  d̅ แทน  อตัราความตอ้งการสินคา้คงคลงัโดยเฉล่ีย   
  LT̅̅̅̅  แทน  เวลารอคอยโดยเฉล่ีย     
  σLT แทน  ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของเวลารอคอย   
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  σd แทน  ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราความตอ้งการสินคา้  
  Z  แทน  ค่าระดบัความเช่ือมัน่วา่จะมีสินคา้เพียงพอต่อความตอ้งการ 

 
ส่วนการพิจารณาจุดสั่งซ้ือใหม่ในกรณีท่ีการตรวจสอบสินคา้คงคลงัเป็นแบบส้ินงวดเวลาท่ี

ก าหนดไว ้(Fixed Time Period System) จะแตกต่างกับการตรวจสอบสินคา้คงคลงัแบบต่อเน่ือง
ตรงท่ีปริมาณการสั่งซ้ือแต่ละคร้ังจะไม่คงท่ี และข้ึนอยูก่บัวา่สินคา้พร่องลงไปเท่าใดก็ซ้ือเติมใหเ้ต็ม
ระดบัเดิม 
2.9.3  การค านวณหาระดบัของคงคลงัส ารอง       

โดยใช้วิธีก าหนด ระดับบริการ (Service Level) หมายถึง ความน่าจะเป็นท่ีจะไม่เกิดการ
ขาดสตอ๊ก สมมุติวา่ระดบับริการก าหนดไวท่ี้ระดบั 95 เปอร์เซ็นต ์ก็จะมีความหมายวา่ มีความน่าจะ
เป็น 95 เปอร์เซ็นต์ท่ีความตอ้งการจะไม่มากไปกวา่ระดบัของวสัดุคงคลงัท่ีไดจ้ดัไวใ้นช่วงเวลาน า 
ส าหรับจ านวนของวสัดุคงคลงัส ารองท่ีเหมาะสมจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1. อตัราความตอ้งการโดยเฉล่ีย       
 2. ช่วงเวลาน าโดยเฉล่ีย        
 3. ความแปรปรวนของความตอ้งการและช่วงเวลาน า    
 4. ระดบับริการท่ีตอ้งการ        
 เม่ือพิจารณาปัจจยัความแปรปรวนของความตอ้งการและช่วงเวลาน า เราสามารถแยกเป็น
กรณีท่ีเป็นไปได้ได้ 3 กรณีคือ กรณีช่วงเวลาน าคงท่ี ความตอ้งการมีความแปรปรวน กรณีความ
ตอ้งการคงท่ี ช่วงเวลาน ามีความแปรปรวน กรณีทั้งความตอ้งการและช่วงเวลาน ามีความแปรปรวน
ในท่ีน้ีจะระบุรายละเอียดเฉพาะกรณีท่ีช่วงเวลาน าคงท่ี อตัราการใช้ของมีความแปรปรวนดงัได้
กล่าวมาแลว้ในตอนตน้ว่าในระบบของปริมาณการสั่งซ้ือคงท่ี ปริมาณของท่ีมีเผื่อไวต้อ้งจดัเตรียม
ไวเ้พื่อป้องกนัความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาน าเท่านั้น ในขั้นน้ีเราจะมาค านวณหาปริมาณ
ของวสัดุคงคลงัสารองท่ีควรจดัเตรียมไว ้ภายใตส้ถานการณ์ของกรณีช่วงเวลาน าคงท่ีและความ
ตอ้งการมีความแปรปรวน สาหรับความผนัแปรของอตัราการใช้น้ีโดยส่วนมากถ้าเป็นระดบัใน
โรงงาน ความผนัแปรท่ีเกิดข้ึนมกัจะมีลกัษณะการแจกแจงเป็นแบบปกติ (Normal Distribution)
 ปริมาณของคงคลงัสารองสามารถค านวณไดจ้ากสูตร    
  

 ROP   = d̅(LT̅̅̅̅ ) + ZdσLT                            ( 2.11)
  SS = Zσd√LT                            (2.12) 
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เม่ือ d̅ แทน  ค่าเฉล่ียของความตอ้งการสินคา้ต่อวนั   
  LT̅̅̅̅  แทน  ค่าเฉล่ียช่วงเวลาน า (วนั)     
  LT         แทน  ช่วงเวลาน า (วนั)      
  σdLT แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตอ้งการในช่วงเวลาน า  
            (โดยมีความแปรปรวนทั้งความตอ้งการและช่วงเวลาน า) 
  σd แทน  ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราความตอ้งการสินคา้  
  Z  แทน  ค่าระดบัความเช่ือมัน่วา่จะมีสินคา้เพียงพอต่อความตอ้งการ 

 
 ค่า Z เป็นค่าท่ีเราสามารถเปิดอ่านไดจ้ากตารางการแจกแจงปกติ โดยการก าหนดค่าความ
เส่ียงท่ียอมให้ของขาดแคลน เช่น ถา้ในปีหน่ึงๆ มีการสั่งซ้ือ 5 คร้ัง และฝ่ายจดัการมีนโยบายให้มี
ของขาดแคลนไดเ้พียง 1 คร้ัง นัน่คือยอมใหมี้ความเส่ียงท่ีของจะขาดแคลนได ้20 เปอร์เซ็นต ์ดงันั้น
เม่ือเปิดตารางการแจกแจงปกติท่ีความเส่ียง 20 เปอร์เซ็นต ์จะไดค้่า Z = 0.845 

 

 
ภาพที ่ 2.4 การก าหนด ROP บนพื้นฐานความตอ้งการในช่วงเวลาน าท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 
 
2.10  คงคลงัส ารอง (Safety Stock) 
 เป็นวสัดุคงคลงัส่วนเกินท่ีจดัเตรียมไวร้ะดบัหน่ึง โดยก าหนดให้วสัดุคงคลังระดบันั้นๆ
เป็นระดบัท่ีตอ้งมีส ารองอยู่ตลอดเวลา จุดมุ่งหมายก็เพื่อหลีกเล่ียงหรือป้องกนัการขาดมือท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนซ่ึงจะมีผลเสียหายหลายประการ อย่างไรก็ตาม การมีของเผื่อไวใ้นคลงัก็เป็นการส้ินเปลือง
ค่าใชจ่้ายดว้ย ดงันั้นของท่ีมีเผื่อไวจ้ะมีผลต่อตน้ทุนของธุรกิจ 2 ประการ กล่าวคือของท่ีมีเผื่อไวท้  า
ให้ตน้ทุนท่ีเกิดจากของขาดมือลดลงแต่ท าให้ตน้ทุนในการจดัให้มีวสัดุคงคลงัเพิ่มข้ึน นอกจากนั้น
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จะสังเกตไดว้า่จ  านวนของท่ีมีเผื่อไวใ้นคลงัจะถูกเก็บไวเ้ป็นจ านวนคงท่ีอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นจึงไม่
ตอ้งหารของท่ีมีเผื่อไวด้ว้ย 2 ดงัเช่นในกรณีค านวณวสัดุคงคลงัถวัเฉล่ียภายใตส้ภาพการณ์ท่ีมีการ
ใชอ้ยา่งสม ่าเสมอ ดงันั้น 

S = Q + SS    (2.13) 
โดยท่ี  S แทน  ระดบัวสัดุคงคลงัสูงสุด     

  Q แทน  ปริมาณท่ีสั่งซ้ือในคร้ังหน่ึงๆ    
  SS แทน  ปริมาณของท่ีมีเผือ่ไวใ้นคลงั 

ROP = SS + d̅(LT̅̅̅̅ )   (2.14) 
เม่ือ ROP แทน  ระดบัของการสั่งใหม่     

  d̅  แทน  อตัราความตอ้งการโดยเฉล่ียต่อหน่วยเวลา   
  LT̅̅̅̅  แทน  ช่วงเวลาน าโดยเฉล่ีย 

 
2.11 ทฤษฏีการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล 

2.11.1 แบบจ าลองสถานการณ์        
 การจ าลองสถานการณ์ (Simulation) เป็นวิธีการหน่ึงท่ีใชใ้นกระบวนการแกปั้ญหาในดา้น
ต่างๆ ซ่ึงมีมานานแลว้ แต่ท่ีไดรั้บความสนใจและน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาในสาขาอาชีพต่างๆอยา่ง
แพร่หลายในปัจจุบันน้ี เน่ืองมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับ
กระบวนการการใช้ในการจ าลองสถานการณ์นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการสร้างแบบจ าลอง
ส่วนหน่ึง และการน าเอาแบบจ าลองนั้นไปใช้งานเชิงวิเคราะห์อีกส่วนหน่ึง เพื่อประโยชน์ในการ
อธิบายพฤติกรรม และเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานของระบบงานจริง    

ในการจ าลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์จะต้องมีการค านวณ ซ่ึงมีขอ้มูลทั้งท่ีเป็นข้อมูล
น าเขา้และผลลพัธ์จากแบบจ าลอง ดงันั้น การจดัเตรียมและการวิเคราะห์ขอ้มูลรวมทั้งขั้นตอนต่างๆ
ท่ีใชใ้นการจ าลองสถานการณ์ จึงตอ้งอาศยัวธีิการต่างๆ ทางสถิติเขา้ช่วย และวธีิการทางสถิติวธีิการ
หน่ึงซ่ึงเป็นท่ีนิยมใชก้นัมากและเกือบจะมีความจ าเป็นในทุกๆ การจ าลองสถานการณ์ก็คือการสุ่ม
ตวัอย่างดว้ยเทคนิคมอนติคาร์โล (Monte Carlo Sampling Technique) และเพื่อเน้นถึงความจ าเป็น
ในการใชเ้ทคนิคดงักล่าว การจ าลองสถานการณ์น้ีจึงถูกเรียกวา่ การจ าลองสถานการณ์ดว้ยเทคนิค
มอนติคาร์โล ดงันั้นเทคนิคมอนติคาร์โลจึงเป็นวธีิหน่ึงของคณิตศาสตร์ท่ีใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการ
จ าลองสถานการณ์  (Simulation) โดยอาศัยตัวเลขสุ่ม (Random Number) มาสร้างตัวแปรให้
เหมือนกบัสถานการณ์จริง และมีการทดลองซ ้ าหลายๆ คร้ัง เพื่อให้ไดค้่าท่ีแน่นอนท่ีใชเ้ป็นขอ้สรุป
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หรืออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในสถานการณ์จริง หรือช่วยหาค าตอบในเร่ืองราวต่างๆ ท่ียงัไม่
แน่ใจในผลท่ีจะเกิดข้ึน         
 เทคนิคมอนติคาร์โลมีการน ามาใช้นานแล้ว โดยในราวคริสตวรรษท่ี 17 มีการน าเอาวิธี
มอนติคาร์โลซ่ึงในสมยันั้นยงัไม่ไดเ้รียกวา่ มอนติคาร์โล มาพฒันาทฤษฎีความน่าจะเป็น และไดมี้
การพฒันาระเบียบวิธีการอยา่งจริงจงัในราวปี ค.ศ. 1944 ในช่วงระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ีสองนกั
คณิตศาสตร์ช่ืออูลาม ( Ulam) และวอนนิวตนั (Von Neumann) เป็นผูต้ ั้งช่ือมอนติคาร์โลซ่ึงเป็นช่ือ
รหัสลบัของงานท่ีท าใน ลอสอะลามอส (Los Alamos) ซ่ึงเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างระเบิด
ปรมาณูในโครงการแมนฮทัตนั (Manhattan project) มีการน าวธีิมอนติคาร์โล มาหาผลของการแพร่
อย่างสุ่มของนิวตรอนในวสัดุเช้ือเพลิง ซ่ึงเป็นการทดลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาผลของค าตอบ
ก่อนท่ีจะท าการทดลองจริง ซ่ึงเป็นการลดอนัตราย และช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายก่อนการทดลองจริง 
หลงัจากนั้นก็ไดมี้การน าวธีิ มอนติคาร์โล มาใชอ้ยา่งกวา้งขวา้งทั้งทางดา้นฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ สถิติ 
และการวิจยัมีผูก้ล่าวถึงความหมายของการสร้างแบบจ าลองสถานการณ์วิธีมอนติคาร์โลไวด้งัน้ี
 1. แบบจ าลองสถานการณ์วิธีมอนติคาร์โล จดัเป็นแบบจ าลองสถานการณ์ความน่าจะเป็น
โดยมีการแจกแจงแบบไม่ต่อเน่ือง และเป็นวธีิเชิงปริมาณ (Quantitative Technique) การจ าลองแบบ
น้ีสามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บัระบบงานซ่ึงองคป์ระกอบของระบบงานมีพฤติกรรมในลกัษณะไม่
แน่นอน (คณินทร์, 2539)  

2. แบบจ าลองสถานการณ์วิธีมอนติคาร์โล คือ วิธีการทางจ านวนนบั (Numerical method) 
ท่ีใชใ้นการหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใชต้วัเลขสุ่มเป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาซ่ึง
ใช้ในกรณีโจทยปั์ญหานั้นมีความยุ่งยากซับซ้อนเกินกว่าท่ีจะใช้วิธีทางคณิตศาสตร์การวิเคราะห์ 
(Analytical Analysis) ซ่ึงเป็นวธีิท่ีตอ้งอาศยั กรรมวิธีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์
ปัญหาเป็นกรณีไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัญหาท่ีลกัษณะของการปฏิสัมพนัธ์ของวตัถุหลายๆช้ิน 

ถึงแมว้า่วิธีมอนติคาร์โลเป็นวธีิท่ีเกิดข้ึนนานมาแลว้ แต่เพิ่งจะมีการน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา
จริงท่ีมีความซับซ้อนเม่ือไม่นานมาน้ี เน่ืองจากเทคโนโลยีดา้นคอมพิวเตอร์มีความกา้วหน้าข้ึน จึง
เอ้ือต่อการใช้วิธีมอนติคาร์โลมากข้ึน วิธีมอนติคาร์โล แตกต่างจากวิธีการทาง Numerical Method 
ทั่วไปตรงท่ี  วิธีการทาง Numerical Method ทั่วไปจะเร่ิมต้นในการแก้ปัญหาด้วยการสร้าง
แบบจ าลองแลว้ใช ้วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการหาค าตอบของสมการ แต่วิธีการมอนติคาร์โล อา
จะไม่จะเป็นตอ้งสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ข้ึนมา แต่อาจใช้วิธีจ  าลองพฤติกรรมของระบบ
ข้ึนมาโดยตรง ซ่ึงเป็นกระบวนการแบบสุ่ม (Stochastic Process) เหมือนอยา่งเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
โลกความเป็นจริง การจ าลองสถานการณ์สามารถท าซ ้ าไดห้ลายๆ คร้ัง หลงัจากนั้น จะท าการหา
ความแปรปรวนของค าตอบ และเพิ่มจ านวนการจ าลองสถานการณ์เพื่อทาให้ค  าตอบมีความ
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แปรปรวนลดลง อยู่ในขอบเขตตามท่ีต้องการ การสร้างตัวแปรสุ่ม (Random Variables)ใน
กระบวนการของมอนติคาร์โล จะสร้างจาก Probability Density Function (ZP.D.F.) แบบต่างๆ 
ตามท่ีตอ้งการ ตวัแปรสุ่มท่ีสร้างข้ึนจะเปรียบเสมือนขอ้มูลท่ีเก็บได้จากโลกความจริง การสร้าง
ตวัเลขสุ่มในทางปฏิบติัเดิม จะใชต้ารางตวัเลขสุ่ม แต่ในปัจจุบนัเราสามารถใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ซ่ึงสามารถท างานไดอ้ยา่งสะดวกข้ึนและรวดเร็ว โดยสรุปขั้นตอนการสร้างแบบจ าลองสถานการณ์
วธีิมอนติคาร์โล มีดงัน้ีคือ        

1.  ก าหนดปัญหาหรือระบบในส่ิงท่ีสนใจจะท าการจ าลอง     
2.  ระบุองคป์ระกอบของความไม่แน่นอนในปัญหานั้น    
3.  สร้างตารางแสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่มท่ีตอ้งการสาหรับใชใ้นการ

จ าลอง (พิจารณาจากขอ้มูลท่ีไปส ารวจหรือสังเกตมา)      
4.  หาการแจกแจงความน่าจะเป็น (Probability Distribution) ขององค์ประกอบท่ีมีความไม่

แน่นอน            
5.  ก าหนดค่าตวัเลขสุ่ม (Random Number) ท่ีต้องใช้กบัตวัแปรสุ่มให้สอดคล้องกบัความ

น่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม          
6.  สร้างตวัแบบการจ าลองทางคณิตศาสตร์ให้เขา้กบัปัญหาตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวท้  าการ

ทดสอบตวัแบบดงักล่าววา่ไดผ้ลตามเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่     
7.  เม่ือผลการทดสอบเป็นไปตามเป้าหมายแลว้จะก าหนดจ านวนคร้ังในการจ าลอง  
8.  ท าการจ าลองเพื่อหาค่าเฉล่ียท่ีตอ้งการ      
2.11.2  คุณลกัษณะส าคญัของแบบจ าลองสถานการณ์     
แบบจ าลองสถานการณ์มีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากแบบจ าลองชนิดอ่ืนๆ ดงัน้ี (พนิดา, 

2546)   
2.11.2.1  มีการตรวจสอบความถูกตอ้ง เพื่อไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาดในการน าค่าการ

ท านายไปใชป้ระโยชน์         
2.11.2.2  มีเหตุผลเป็นการตรวจสอบว่าผลท่ีได้ต้องอยู่ในขอบเขตของผลลัพธ์ท่ี

คาดคะเนไวแ้ละแบบจ าลองนั้นทางานอยา่งถูกตอ้งโดยสามารถน าผลลพัธ์นั้นมาวเิคราะห์ได ้  
2.11.2.3  ลดความเบ่ียงเบน โดยใชค้่าสุ่มเดียวกนัเพื่อลดความแปรผนัและเพิ่มความ

ถูกตอ้งเม่ือเปรียบเทียบกบัองคป์ระกอบท่ีต่างกนัได ้     
2.11.2.4  มีลักษณะเป็นการเลียนแบบสถานการณ์จริงมากกว่าเป็นการน าเสนอ

สถานการณ์จริง          
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2.11.2.5  มีลกัษณะเป็นการบรรยายหรือการคาดการณ์จริงท่ีจะเกิดข้ึนภายใตเ้ง่ือนไข
ต่างๆกนั          

2.11.2.6  เป็นแบบจ าลองท่ีใชก้บัปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นสูง   
2.11.3 ประโยชน์ของแบบจ าลองสถานการณ์      
การท่ีระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีการใช้แบบจ าลองสถานการณ์  เพื่อเลียนแบบ

สถานการณ์ปัญหาต่างๆ นั้ น สามารถรวบรวมประโยชน์ของแบบจ าลองสถานการณ์ได้ ดังน้ี 
(พนิดา, 2546)   

2.11.3.1  จดัเป็นทฤษฏีท่ีใชเ้พื่อคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอยา่งตรงไปตรงมา 
2.11.3.2  สามารถจ าลองสถานการณ์ท่ีมีเวลาเขา้ไปเก่ียวขอ้งเป็นจ านวนมากไดดี้ 
2.11.3.3  จดัเป็นการอธิบายใหเ้ห็นเป็นรูปร่างมากกวา่การใชเ้ป็นเคร่ืองมือธรรมดา 
2.11.3.4  ในการสร้างระบบการตดัสินใจ สามารถติดต่อกบัผูใ้ช ้หรือผูบ้ริหารไดเ้พื่อ

จะไดรั้บรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัปัญหาไดอ้ยา่งลึกซ้ึง      
2.11.3.5  สามารถสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ท่ีมาต่างมุมมองของผูบ้ริหารได ้
2.11.3.6  แบบจ าลองจะถูกสร้างข้ึนเฉพาะเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงเป็น 

ส่วนประกอบ   
2.11.3.7  สามารถจดัการกบัปัญหาไดม้ากมายหลากหลายชนิด เช่น การจดัการกบั

คลงัสินคา้ และการจดัการทรัพยากรบุคคล สามารถท าหนา้ท่ีในเชิงปริมาณบริหารระดบัสูงได ้เช่น 
การวางแผนการในระยะยาว เป็นตน้       

2.11.3.8  สามารถท าการทดลองป้อนตวัแปรท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละเหตุการณ์ใน
แบบจ าลอง เพื่อดูผลลพัธ์ท่ีเป็นทางเลือกต่างๆ จากนั้นจึงเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเดียว 

2.11.3.9  น ามาใช้ในการรวบรวมปัญหาของเหตุการณ์จริงท่ีมีความซับซ้อน 
กล่าวคือ หากเป็นปัญหาง่ายๆ ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งใชแ้บบจ าลองชนิดน้ี     

2.11.3.10  เป็นเคร่ืองมือวดัประสิทธิภาพของตวัแปรและสามารถสะทอ้นกลบัมาถึง
ผูต้ดัสินใจไดโ้ดยตรง         

2.11.3.11  เป็นเคร่ืองมือแบบจ าลองส าหรับปัญหาท่ีไม่มีโครงสร้างได ้  
2.11.3.12  สามารถหาผลิตภณัฑ์เสริมท่ีเรียกว่า “Add-in” ท่ีเก่ียวกับแบบ จ าลอง

สถานการณ์เพื่อน ามาใชก้บัโปรแกรมกระดาษค านวณไดม้ากมาย เช่น @Risk เป็นตน้  
2.11.4  ขอ้จ ากดัของแบบจ าลองสถานการณ์      
แม้ว่าแบบจ าลองสถานการณ์จะสามารถจ าลองและหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีมีความ

ซบัซอ้นสูงได ้อยา่งไรก็ตามยงัมีขอ้จ ากดับางประการ ดงัน้ี (พนิดา, 2546)  
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2.11.4.1  ไม่สามารถรับประกนัไดว้า่เป็นหนทางแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด  
2.11.4.2  การสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ มกัจะตอ้งใชง้บประมาณค่อนขา้งสูงและ

ส้ินเปลืองเวลาในการสร้างมาก        
2.11.4.3  แนวทางแกปั้ญหา และผลลพัธ์ท่ีได ้โดยทัว่ไปแลว้ไม่สามารถน าไปใชก้บั

ปัญหาอ่ืนๆ ได้ เน่ืองจากจะรวบรวมเฉพาะปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาเท่านั้น ส่วนปัจจยัอ่ืนท่ีไม่
เก่ียวขอ้ง แบบจ าลองสถานการณ์จะไม่น ามาประกอบการคน้หาผลลพัธ์   

2.11.4.4  ซอฟตแ์วร์ท่ีใชส้ร้างแบบจ าลองสถานการณ์ ใชง้านไดค้่อนขา้งยาก ดงันั้น
ผูท่ี้จะใชไ้ดจ้ะตอ้งมีทกัษะความรู้โดยเฉพาะจึงจะสามารถสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ได ้

2.11.5  หลกัการสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ (พนิดา, 2546)     
การสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ รวมถึงการสร้างแบบจ าลองของระบบข้ึนมาจริงและ

กระท าการสร้าง แลว้ทดลองซ ้ าหลายๆ คร้ัง ซ่ึงการสร้างนั้น แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดงัน้ี  
2.11.5.1  นิยามปัญหา (Problem Definition) ต้องตรวจสอบปัญหาท่ีเกิดข้ึนและ

จดัแบ่งให้เป็นหมวดหมู่นอกจากน้ีต้องมีการก าหนดขอบเขตของระบบ รวมทั้งจะต้องปรับให้
รูปการของปัญหามีความชดัเจนและเขา้ใจไดง่้ายข้ึน      

2.11.5.2  สร้างแบบจ าลองสถานการณ์ (Simulation Model Construction) ก าหนดค่า
ตวัแปร และความสัมพนัธ์ของตวัแปรเหล่านั้น รวมถึงการรวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการสร้าง
แบบจ าลองสถานการณ์ ในขั้นตอนน้ี มกัน า Flow Chart มาใช้เพื่ออธิบายกระบวนการ จากนั้นจึง
เขียนโปรแกรมตาม Flow chart ท่ีสร้างข้ึน       

2.11.5.3  ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้อง (Model Testing and Validation) 
เน่ืองจากแบบจ าลองสถานการณ์ จะตอ้งถูกน าไปศึกษาแทนเหตุการณ์จริง ดงันั้นจะตอ้งทดสอบ
และค้นหาส่ิงผิดพลาดทั้ งหมดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปใช้แทนเหตุการณ์จริงได้อย่าง
สมบูรณ์     

2.11.5.4  ออกแบบสถานการณ์เพื่อการทดลอง (Experimental Design) หลงัจากท่ี
แบบจ าลองไดรั้บการพิสูจน์แลว้ จะออกแบบการทดลองเพื่อท าการจ าลองสถานการณ์ขั้น 3 กรณี 
ได้แก่ Best-Case กรณี Worst-Case และกรณี Median-Case ซ่ึงการท าเช่นน้ีจะช่วยให้ผูต้ดัสินใจ
สามารถก าหนดขอบเขตของตวัแปรท่ีใชใ้นการท างานของการจ าลองสถานการณ์ได ้และยงัช่วยใน
การแกไ้ขจุดบกพร่องในแบบจ าลองสถานการณ์ท่ีสร้างเสร็จแลว้ดว้ย   

2.11.5.5  การควบคุมการทดลอง (Experimental Conduction) เป็นการทดลองใส่ค่า
แปรจริง ในแบบจ าลองเพื่อแสดงสถานการณ์ตามตวัแปรท่ีทดลองเปล่ียนไป แลว้น าเสนอผลลพัธ์
ออกมาใหเ้ห็น    
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2.11.5.6  การประเมินผลลัพธ์จากการทดลอง (Result Evaluation) หากเป็นท่ีน่า
พอใจ ก็จะนาไปใช้แกปั้ญหาทนัที แต่ถา้ไม่พอใจอาจยอ้นกลบัไปปรับปรุงหรือสร้างแบบจ าลอง
สถานการณ์ใหม่อีกคร้ัง         

2.11.5.7  การน าไปใช้แก้ปัญหาจริง (Implementation) น าไปใช้ได้เช่นเดียวกับ
แบบจ าลองชนิดอ่ืน แต่จะดีกวา่ตรงท่ีผูบ้ริหารนั้นสามารถเลือกดูสถานการณ์ไดม้ากกวา่ 

2.11.6  แบบจ าลองสถานการณ์ความน่าจะเป็น     
โดยปกติแบบจ าลองสถานการณ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลักได ้

แบบจ าลองสถานการณ์ความน่าจะเป็น (Probabilistic Simulation) แบบจ าลองสถานการณ์ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กับเวลา แบบจ าลองภาพเสมือนจริง (Visual Simulation) และแบบจ าลองเชิงวตัถุ 
(Object-Oriented Simulation)    

แบบจ าลองสถานการณ์ความน่าจะเป็น จะมีการก าหนดความน่าจะเป็นให้กบัตวั
แปรอิสระ เช่น ตวัแปรความตอ้งการ (Demand) จะจดัวา่เป็นตวัแปรอิสระท่ีตอ้งก าหนดความน่าจะ
เป็นในปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัการจดัการสินคา้คงคลงั เป็นตน้ เม่ือก าหนดความน่าจะเป็นไดแ้ลว้จะท า
การแจกแจงความน่าจะเป็นดังกล่าวออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การแจกแจงแบบไม่ต่อเน่ือง 
(Discrete Distribution) และการแจกแจงแบบต่อเน่ือง (Continuous Distribution) โดยการแจกแจง
แบบไม่ต่อเน่ือง (Discrete Distribution) จะใช้กบัสถานการณ์ท่ีมีจ  านวนเหตุการณ์ (หรือจ านวนตวั
แปร) ท่ีเกิดข้ึนอย่างจ ากดั หรือกล่าวคือ สามารถก าหนดค่าของตวัแปรได้นั่นเอง แต่การจ าลอง
สถานการณ์ท่ีมีการแจกแจงความน่าเป็นแบบไม่ต่อเน่ือง ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้ จะอาศยัการสุ่มค่า
ของตวัแปรความน่าจะเป็นด้วยเทคนิคท่ีเรียกว่า การจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล ซ่ึงมี
วตัถุประสงค์ คือ การสร้าง ตวัแปรสุ่ม ส่วนการแจกแจงแบบต่อเน่ืองจะใช้กับสถานการณ์ท่ีมี
เหตุการณ์ท่ีเป็นไปได ้เกิดข้ึนอยา่งไม่จ  ากดั 

 
2.12  ขั้นตอนของเทคนิควธีิมอนติคาร์โล      

หลกัการส าคญัของเทคนิคมอนติคาร์โล (Monte Carlo Method) ก็คือการน าเอาตวัเลขสุ่ม 
(Random Number) มาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาต่างๆ ซ่ึงมีขั้นตอนท่ีส าคญั ดงัน้ี  

2.12.1 สร้างตวัเลขสุ่ม (Generate Random Number)      
ในระยะแรกๆกระท าโดยการอาศยัเคร่ืองมือทางกายภาพ เช่น ลอ้รูเล็ต ลูกเต๋า ไพ่ กระดาษ

เขียนเบอร์เป็นตน้ เคร่ืองมือดงักล่าวใช้ไดเ้ม่ือตอ้งการใช้ตวัเลขสุ่มจ านวนไม่มากนัก ต่อมาเม่ือมี
ความตอ้งการใชต้วัเลขสุ่มจ านวนมากๆก็มีการหนัมาใชเ้คร่ืองมืออิเล็คทรอนิคส์ท่ีใชแ้พร่หลายท่ีสุด
คือ เคร่ืองสร้างตวัเลขแบบสุ่มท่ีสร้างข้ึนโดย บริษทัแรนด์ (RAND) ท่ีไดต้วัเลขแบบสุ่มจากเคร่ือง
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ก าเนิดพัสส์อิเล็คทรอนิคส์ (Electromnic Pulse Generator) ซ่ึงท างานด้วยเสียงเคร่ืองดังกล่าว
สามารถสร้างตวัเลขสุ่มไดเ้ป็นลา้นตวั ตวัเลขแบบสุ่มของบริษทั RAND น้ี มีการตีพิมพแ์ละลงไว้
ในในเทปแม่เหล็กเพื่อจ าหน่าย      

ในการสร้างหรือเลือกใชต้วัเลขสุ่มกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์น้ี มีปัญหา 2 ประการ คือ เป็นการ
ยากท่ีจะท าให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียกใชเ้ม่ือมีความตอ้งการ และเป็นการยากท่ีจะท าให้เคร่ืองมือ
ดงักล่าว สร้างตวัเลขสุ่มชุดเดิม เม่ือตอ้งการใช้เปรียบเทียบวิธีการต่างๆ ภายใตเ้ง่ือนไขของระบบ
เลขสุ่มชุดเดียวกนั หรือถา้จะเก็บเลขสุ่มเหล่าน้ีไวใ้นหน่วยความจ าหรือจานแม่เหล็ก ก็จะท าให้สุญ
เสียหน่วยความจ าหรือเสียเวลาในการคน้หาฉะนั้น การสร้างตวัเลขสุ่มในคอมพิวเตอร์จึงนิยมสร้าง
ตวัเลขแบบสุ่มเทียม โดยอาศยัสูตรทางคณิตศาสตร์ วธีิท่ีใชก้นัมากมี 2 วธีิคือ    

วิธีท่ี 1 วิธีส่วนกลางก าลังสอง (Midsquare Method) เป็นวิธีใช้ในยุคแรกๆ ของการสร้าง
ตวัเลขสุ่มเทียม โดยมีขั้นตอนในการสร้างตวัเลขแบบสุ่ม ดงัน้ี     

1. เลือกตวัเลขข้ึนมาส่ีหลกั         
2. ยกก าลงัสองของตวัเลขนั้น ถ้าตวัเลขท่ีได้ไม่ครบแปดหลกัให้เติมศูนยข์า้งหน้าให้ครบ

แปดหลกั  
3. ใชเ้ลขท่ีหลกักลางท่ีไดใ้นขั้นท่ี 2 เป็นตวัเลขแบบสุ่ม    
4. ยกก าลงัสองของของตวัเลขในขอ้ 3       
5. ท  าซ ้ าในขั้นท่ี 3 และ 4 จะไดจ้  านวนตวัเลขสุ่มตามตามตอ้งการ   
ตวัอยา่ง สมมุติวา่เลือกตวัเลขสุ่มตวัแรกเป็น x0 = 2712 เป็นเลขส่ีหลกัแรก 

x0  =  2712   จะได ้  x0
2 =  07354944  

x1  =  3549   จะได ้  x1
2 =  12595401  

x2  =  5954  จะได ้  x2
2 =  35450116  

x3  = 4501   จะได ้  x3
2 =  20259001  

x4  =  2590   จะได ้  x4
2 =  06708100  

x5  =  7081   etc. 
ฉะนั้น ตวัเลขสุ่มท่ีได้ คือ 2712, 3549, 5954, 4501, 2590, 7081, … แต่การสร้างตวัเลขสุ่ม

โดยวิธีน้ียงัมีปัญหาสองประการ คือ ไม่ทราบช่วงของตวัเลขสุ่มท่ีจะหมุนกลบัมาซ ้ าเดิมอีกและถา้
ก าหนดตวัเลขสุ่มตวัแรกไม่เหมาะสมจะทาให้ไดต้วัเลขสุ่มท่ีไม่เป็นแบบสุ่ม เช่น ถา้ก าหนดตวัเลข
สุ่มตวัแรกเป็น เช่น ถา้ก าหนดตวัสุ่มตวัแรกเป็น x0 = 4500 

x0  =  4500   จะได ้  x0
2 =  20250000 

 x1  =  2500   จะได ้  x1
2 =  06250000 
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 x2  =  2500  จะได ้  x2
2 =  06250000 

 x3  = 4501   จะได ้  x3
2 =  06250000 

 x4  =  2590   etc. 
ตวัเลขสุ่มท่ีได ้คือ 4500, 2500, 2500, 2500, ... ซ่ึงไม่เป็นตวัเลขแบบสุ่ม   

วธีิท่ี 2 วธีิเศษเหลือ (Congruent Method) วธีิเศษเหลือท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด คือ เศษเหลือของผลคูณ 
(Multiplicative Congruent Method) ซ่ึงมีสูตร ดงัน้ี 
 

   xn+1  = axn(Modm)              (2.15) 
 

โดยท่ี a และ m ตอ้งเป็นตวัเลขท่ีไม่เป็นค่าลบ การสร้างตวัเลขแบบสุ่มน้ีเร่ิมตน้ดว้ยตวัเลข
เร่ิมตน้ ตวัเลขตวัต่อไปจะได้จากการคูณด้วยค่าคงท่ี a และหารด้วยเศษเหลือจากการหาร คือ ตวั
เลขท่ีตอ้งการ  ตวัอยา่ง สมมุติวา่เหลือ a = 2, m = 10 และ  x0 = 1   
    x1  =  2(1)(Mod10) = 2   
    x2  =  2(2)(Mod10) = 4   
    x3  =  2(4)(Mod10) = 8   
    x4  =  2(8)(Mod10) = 6   
    x5  =  2(6)(Mod10) = 2 

ตวัเลขสุ่มท่ีได้คือ 1, 2, 4, 8, 6, 2, ... ซ่ึงจะเห็นว่าเลขสุ่มเร่ิมวนกลับมาเลขเดิมแล้ว เพื่อ
ไม่ให้เลขสุ่มวนกลบัมาเลขเดิมเร็วเกินไป ในทางปฏิบติัเม่ือใชค้อมพิวเตอร์สร้างตวัเลขสุ่มโดยวิธีน้ี 
จึงนิยมกระท าดงัน้ี 

1. เลือกตวัสุ่มใดๆ ท่ีน้อยกว่า 9 หลกั ใช้เป็นค่า x0 โดยปกติถา้เป็นคอมพิวเตอร์ฐานสอง 
x0 จะให้เป็นเลขดีท่ีเป็นบวก และคอมพิวเตอร์ฐานสิบ x0 จะใหเ้ป็นเลขบวกท่ีหารดว้ย 2 และ 5 ไม่
ลงตวั  

2. คูณเลขในขอ้ 1 ดว้ยค่า a ซ่ึง a ควรมีค่าไม่นอ้ยกวา่ 5 หลกั โดยปกติค่า a จะหา 
ไดจ้าก           
    a   =   8T + 3  …ส าหรับคอมพิวเตอร์ฐานสอง  
    a   =   200T +  …ส าหรับคอมพิวเตอร์ฐานสิบ   

เม่ือ  T  แทน  เลขใดๆ ท่ีเป็นบวก     
  Q แทน ค่าหน่ึงค่าใดต่อไปน้ี  + (3, 11, 13, 19, 21, 27, 29, 37, 53, 59,
 61,j67, 69, 77, 83, หรือ 91)       
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 3. เลือกใชต้วัเลขหลงัทศนิยมของเลขท่ีไดใ้นขอ้ 3 เป็นตวัเลขสุ่มท่ีตอ้งการ  
 4. ตดัจุดทศนิยมออกจากตวัเลขในขอ้ 4 แลว้ด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 2  
 5. ท าซ ้ าในขั้นท่ี 2 ถึง 4 จนกวา่จะไดจ้านวนตวัเลขสุ่มมากเท่าท่ีตอ้งการ  
 ในปัจจุบนัน้ี ไดมี้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับสร้างตวัเลขสุ่มในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น  ใน
ภาษาเบสิค (BASIC) มีค  าสั่งท่ีใช้เรียกตวัเลขสุ่มได ้คือ RANDOMIZED และ RND ส่วนในภาษา
ฟอร์แทรน (FORTRAN) ก็มีค  าสั่งเรียกตวัเลขสุ่มคือ RANDOM เป็นตน้   
 ในปี ค.ศ. 1987 เจโนสกี ไดศึ้กษาการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการสร้างตวัเลขสุ่มเทียม 
(Psduedo Random Number) ท่ีมีการแจกแจงแบบยูนิฟอร์ม (Uniform Distribution) 3 วิธี คือ วธีิของ
ไอบีเอ็มแรนดู (IBM-RANDU) วิธีของมอร์แกน และวิธีของเลแมนและไบเล่ย ์และท่ีมีการแจกแจง
แบบปกติ (Normal Distribution) 3 วิธี คือใช้ทฤษฎีซันทรัลลิมิท (Central Limit Theorm) วิธีของ
บอกซ์ และมูลเลอร์ และวธีิโพล่าร์ พร้อมทั้งศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการแจกแจงแบบยูนิฟอร์มกบั
การแจกแจงแบบปกติ ผลการศึกษาพบว่า การสร้างตวัเลขสุ่มเทียมท่ีมีการแจกแจงแบบยูนิฟอร์ม
โดยใชว้ิธีของเลแมนกบัไบเล่ยใ์หผ้ลดีท่ีสุด ส่วนการแจกแจงปกติวธีิท่ีดีท่ีสุด เป็นการผสมระหวา่ง
การใชท้ฤษฎีเซ็นทรัลลิมิท กบัวธีิของเลแมนกบัไบเล่ย ์     

นอกจากวิธีการท่ีกล่าวมาแลว้ 2 วิธี ในปัจจุบนัมีการใช้วิธีการอีกหลายอย่างในการสร้าง
ตวัเลขแบบสุ่มเทียม รวมทั้งมีโปรแกรมส าเร็จรูปให้เลือกใช้ โดยผูใ้ช้ไม่ตอ้งสร้างโปรมแกรมเอง 
แต่วิธีการและโปรแกรมท่ีใชใ้นการสร้างตวัเลขแบบสุ่มนั้น ตอ้งมีคุณสมบติัของตวัเลขสุ่มท่ีดี ดงัน้ี
 1. ตวัเลขสุ่มท่ีไดจ้ะตอ้งมีลกัษณะของการกระจายความน่าจะเป็นแบบสม ่าเสมอ (Uniform 
Distribution)          
 2. ตวัเลขสุ่มท่ีไดต้อ้งเป็นอิสระแก่กนั      
 3. อนุกรมของตวัเลขสุ่มท่ีไดต้อ้งสามารถสร้างซ ้ าเดิมได ้    
 4. อนุกรมของตวัเลขสุ่มท่ีไดต้อ้งไม่ซ ้ าเดิมในช่วงท่ีตอ้งการใชต้วัเลขสุ่ม  
 5. ตอ้งใชเ้วลานอ้ยในการสร้างตวัเลขสุ่ม      
 6. ตอ้งใชห้น่วยความจ าในคอมพิวเตอร์นอ้ย     
 2.12.2 การน าตวัเลขสุ่มมาประยุกต์ใช้กบัปัญหาต่างๆ ขั้นตอนน้ีเป็นการน าตวัเลขสุ่มไป
สร้างตวัแปรตามลกัษณะการแจกแจงของปัญหาท่ีจะศึกษา เพื่อเป็นขอ้มูลของปัญหานั้น เช่น สร้าง
ตวัเลขสุ่มขั้นมาจ านวนหน่ึงแลว้น าเลขสุ่มนั้นไปสร้างเป็นคะแนนผลการสอบของผูเ้รียน บางคร้ัง
ตวัแปรของปัญหาท่ีจะศึกษาไม่ไดส้ร้างจากตวัเลขสุ่มโดยตรง แต่มีขั้นตอนท่ีตอ้งอาศยัตวัเลขสุ่ม
เป็นพื้นฐานก็ได ้   
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2.12.3 ท าการทดลองซ ้ าหลายๆ คร้ัง      
 หลกัการส าคญัประการหน่ึงของเทคนิค วิธีมอนติคาร์โล ก็คือ ตอ้งมีการทดลองซ ้ าหลายๆ 
คร้ังเพื่อลดความคลาดเคล่ือนของค าตอบท่ีจะได ้และสามารถสรุปเป็นความน่าจะเป็นของการเกิด
เหตุการณ์ในปัญหานั้นๆ 

 
2.13 จุดเด่นของการใช้เทคนิควธีิมอนติคาร์โล 

เน่ืองจากเทคนิควิธีมอนติคาร์โล จะใช้ตวัเลขสุ่มเป็นพื้นฐานในการสร้างตวัแปรของปัญหา 
โดยอาศยัทฤษฎี สูตร หรือกฏเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมีอยู่ และมีการทดลองซ ้ าหลายๆ คร้ัง เพื่อลดความ
คลาดเคล่ือนต่างๆ จึงนบัวา่มีประโยชน์ท่ีส าคญั ดงัน้ี 

2.13.1 เทคนิควิธีมอนติคาร์โล สามารถควบคุมตวัแปรแทรกซ้อนและสามารถสังเกตไดอ้ย่าง
สมบูรณ์ นอกจากน้ี ยงัสามารถท าการทดลองซ ้ าภายใตส้ภาพแวดลอ้มเดิมหลายๆ คร้ังได ้ซ่ึงในการ
ทดลองจริงนั้นท าไม่ได ้เพราะไม่สามารถรักษาสภาพแวดลอ้มให้เหมือนเดิมทุกอย่างได ้เม่ือเวลา
เปล่ียนไป 

2.13.2 ในการใชเ้ทคนิควิธีมอนดิคาร์โล ถา้มี ทฤษฎี สูตร หรือกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีถูกตอ้งรอบรับ
ในการสร้างตวัแปรของปัญหาในการทดลองแลว้ จะท าให้ผลท่ีไดถู้กตอ้งแม่นย  ากวา่ เม่ือใชท้ดลอง
ในสถานการณ์จริง ทั้งน้ีเพราะสามารถลดตวัแปรแทรกซอ้นในเชิงจิตวทิยาได ้

2.13.3 ลดการส้ินเปลืองเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายน้อยกว่า เม่ือเทียบกับการทดลองใน
สถานการณ์จริง 

 
2.14  ค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผนั (coefficient of variation) 

ในการค านวณหาความแปรผนั จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณา ก่อนว่าเราก าลงัประมาณค่าความผนั
แปรของกลุ่มตวัอยา่ง หรือ ประชากร ซ่ึงโดยปกติแลว้เราตอ้งการน ากลุ่มตวัอย่างท่ีไดไ้ป อธิบาย
ประชากร ดงันั้น สูตรท่ีใชใ้นการประมาณค่าความผนัแปร จึงเป็นสูตรท่ีหารดว้ย n-1  

นอกจากน้ีจากสูตรในการประมาณค่าความแปรผนัดงักล่าวจะพบวา่ ค่า S จะมีความหมายก็
ต่อเม่ือสามารถค านวณหา ค่า x̅ ได ้ซ่ึงจากบทความในฉบบัก่อนหนา้น้ี ไดแ้สดงให้เห็นวา่ ค่า x̅ จะ
มีความหมายก็ต่อเม่ือข้อมูลมีลักษณะการกระจายตวัเป็นแบบปกติ หรือมีการกระจายตัวแบบ
สมมาตรเท่านั้น ดงันั้น ค่า S จะมีความหมายก็ต่อเม่ือขอ้มูลมีลกัษณะการกระจายตวัแบบสมมาตร
ดว้ยเช่นกนั ดงันั้น ในกรณีท่ีขอ้มูลมีการแจกแจงแบบไม่สมมาตร จะท าให้ x̅ ไม่มีความหมาย และ
ส่งผลใหไ้ม่สามารถใช ้S แทนความผนัแปรเพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลได ้ 
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ส าหรับกรณีท่ีข้อมูลมีการแจกแจงแบบไม่สมมาตรนั้น เราจะใช้ค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์
Interquartile Range: IQR ในการ ประมาณความผนัแปรแทน โดยมีสูตรการค านวณ คือ 

     IQR = Q3 - Q1                (2.16) 

โดยท่ี Q1 และ Q3 เป็นค่าควอไทลท่ี์ 1 และ 3 ของขอ้มูล  
กลบัมาท่ีสูตรการประมาณความแปรผนัด้วย S จะเห็นได้ว่า การค านวณค่าความแปรผนัน้ี

ค่อนขา้งจะยุง่ยากในการค านวณ โดยเฉพาะการน าไปให้พนกังานปฏิบติังานในสายการผลิตเป็นผู ้
ค  านวณ ดงันั้น ในทางปฏิบติัแลว้ ถา้มีขอ้มูลจ านวนไม่มากนกั (ไม่เกิน 10 ตวั) ขอ้มูลจะยงัไม่ฟอร์ม
ตวัเป็นรูปทรง จึงมกัจะนิยม ประมาณค่าความแปรผนัดว้ยค่าพิสัย (Range: R) ซ่ึงค านวณ จาก  

 
พิสัย = ค่าขอ้มูลท่ีมากท่ีสุด – ค่าขอ้มูลท่ีนอ้ยท่ีสุด                    (2.17) 

แต่ค่าพิสัยท่ีค  านวณได้น้ียงัไม่สามารถน าไปใช้แทนความแปรผนัได้ ต้องมีการปรับค่าท่ี
ค  านวณได ้โดยการน าค่าคงท่ี d2

∗ไปหารค่าพิสัยตามสูตร  

σ = R

d2
∗                    (2.18) 

 
โดยค่า d2

∗  น้ีเป็นค่าคงท่ีท่ีมีอยูใ่นหนงัสือทางสถิติทัว่ไป  
จะเห็นได้ว่าการประมาณค่าความแปรผนัท่ีเกิดข้ึนมีหลายวิธี ซ่ึงแต่ละวิธีก็มีเง่ือนไขในการ

น าไปใชง้านแตกต่างกนัไปตามท่ี ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ ดงันั้น จึงตอ้งเลือกวิธีการให้เหมาะสมดว้ย เม่ือ
สามารถประเมินค่าความแปรผนัได ้ก็สามารถน าไป ใชป้ระเมินประชากรไดแ้ลว้วา่ ประชากรของ
เรานั้นมีความแตก- ต่างกนัมากหรือนอ้ยเพียงใด แต่ล าพงัเพียงการพิจารณาค่า σ นั้นยงัไม่สามารถ
น าไปใชเ้ปรียบเทียบได ้เช่น ลองสมมติการสุ่ม ตวัอยา่งรายไดข้องประชากร 2 กลุ่มไดข้อ้มูลดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 :     100100 100300     100200  
กลุ่มท่ี 2 :     100   300      200 

เม่ือลองค านวณดูจะพบวา่ รายไดจ้ากทั้ง 2 กลุ่มน้ีมีค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากนั คือ 100 
แปลความวา่ ขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มน้ีมีความแตกต่าง หรือการกระจายตวัเท่ากนัใช่หรือไม่?  

ผูอ่้านหลายท่านคงตอบไดว้า่คงไม่เท่ากนัหรอก เพราะความแตกต่าง 100 ท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มแรก
นั้นถือว่าเป็นความแตกต่างท่ีน้อยมาก เน่ืองจากรายได้ท่ีได้นั้นอยู่ท่ีประมาณ 100,000 บาท แต่ 
ส าหรับขอ้มูลในกลุ่มท่ี 2 การท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั 100 บาท ถือวา่แตกต่างกนัมากทีเดียว ดงันั้นใน
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การเปรียบเทียบความแปรผนั จึงมกันิยมใช้การเปรียบเทียบแบบสัมพทัธ์ผ่านค่าสัมประสิทธ์ิแห่ง 
ความแปรผนั (Coefficient of Variation : CV) ดงัมี สูตรในการค านวณดงัน้ี  

CV = σ
x̅
  x 100                 (2.19) 

ดงันั้น ถึงแมว้า่ความแปรผนัของขอ้มูลจะ เท่ากนั แต่ถา้ขอ้มูลมีค่า CV ท่ีแตกต่างกนั ขอ้มูล ทั้ง 
2 กลุ่มน้ีจะมีการกระจายท่ีแตกต่างกนัดว้ย โดยขอ้มูลกลุ่มท่ีค่า CV มากกวา่ก็จะมีการกระจาย ตวัท่ี
มากกว่า แต่ค่า CV เป็นตวัช้ีวดัท่ีใช้เปรียบเทียบ ขอ้มูล 2 กลุ่มว่า กลุ่มใดมีความแปรผนัมากน้อย 
กวา่กนั แต่ยงัไม่สามารถบอกไดว้า่ค่าความแปรผนั ท่ีเกิดข้ึนนั้นอยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับไดห้รือไม่ จึง
เกิด ตัวช้ีวดัอีก 1 ตวั คือ ดัชนีช้ีวดัความสามารถของ กระบวนการ หรือรู้จกักันในช่ือของ Cp 
(Process Capability) โดยเป็นการน าความผนัแปรท่ีไดไ้ป ท าการเปรียบเทียบกบัขอ้ก าหนดเฉพาะ   
( Specification ) ซ่ึงสามารถแสดงเป็นสูตรง่าย ๆ ได ้ดงัน้ี  

Cp = USL − LSL 

6σ
               (2.20) 

ซ่ึงจากสูตรดงักล่าวสามารถอธิบายผา่น รูปภาพการแจกแจงแบบปกติไดด้งัแสดง โดยจากภาพ
ภาพท่ี  2.5 จะเห็นวา่ ค่า 6 เท่าของความแปรผนั (6σ) จะแทนการกระจายตวัของประชากรทั้งหมด 
(ในทางสถิติจะคิดเป็น 99.73%) ถา้หากเราสามารถควบคุมกระบวนไดดี้ นัน่คือท าการควบคุมปัจจยั 
ต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อประชากรไดดี้ ประชากรทั้งหมด จะมีความแตกต่างกนัน้อย และกระจายตวัอยู่
ภายใตส้เปก ท าให้ค่า 6σ มีค่าน้อยกว่าสเปก และค่า Cp ท่ีไดจ้ะมีค่ามากกวา่ 1 ดงัแสดงในรูปภาพ
ภาพท่ี  2.5 แต่ ถ้าหากว่าค่า 6σ มีค่ามากเม่ือเทียบกบัขอ้ก าหนดเฉพาะ แสดงว่าประชากรมีความ
แตกต่างกนัมาก อนัเน่ืองมาจากการควบคุมประชากรท าไดไ้ม่ดี หรือมีปัจจยัท่ี ไม่ไดรั้บการควบคุม
ท่ีส่งผลต่อประชากรมาก ส่งผล ให้เกิดของเสียข้ึนในกระบวนการ จะท าให้ค่า Cp ท่ี ไดมี้ค่าน้อย
กวา่ 1 ดงัแสดงในภาพภาพท่ี  2.6 

 
 

ภาพที ่ 2.5  แสดงการกระจายตวัของประชากรท่ี Cp > 1 
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ภาพที ่ 2.6  แสดงการกระจายตวัของประชากรท่ี Cp < 1 
 

นอกจากการเปรียบเทียบดว้ยดชันี Cp ในบางคร้ังเราจะไดย้ินค าวา่ “คุณภาพระดบั 6σ” ค า พูด
น้ีจะเป็นคนละความหมายกบั 6σ ท่ีเป็นตวัหาร ในสูตร Cp เน่ืองจากในการค านวณระดบัคุณภาพ
นั้น จะเป็นการท าการเปรียบเทียบค่าขอ้ก าหนดเฉพาะว่าเป็นก่ีเท่าของความแปรผนัท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการของเรา ดงัแสดงใน ภาพภาพท่ี  2.7 ดงันั้น ระดบัคุณภาพท่ี 6σ จึงหมายถึง ความต่าง
ของขอ้ก าหนดเฉพาะกบัค่าเป้าหมายโตเป็น 6 เท่าของความแปรผนัท่ีเกิดจากกระบวนการ หรืออีก
นยัหน่ึงก็คือ ความแปรผนัจาก กระบวนการมีค่าเป็น 1/6 ของความต่างของขอ้ก าหนดเฉพาะกบัค่า
เป้าหมาย 

 
 
ภาพที ่ 2.7  แสดงการกระจายตวัของประชากรคุณภาพระดบั 6σ 
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2.15 ความหมายและความส าคัญของการพยากรณ์ (Defining Forecasting) 
การพยากรณ์ คือ การคาดการณ์ถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาในอนาคต และน า

ค่าพยากรณ์ท่ีไดน้ั้นมาใชป้ระโยชน์ เพื่อการตดัสินใจใดๆ โดยทัว่ไปแลว้พยากรณ์จะถูกจดัแบ่งตาม
หน้าท่ีหลกัๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ีในดา้นการเงินและการบญัชี (Finance) อุปสงค์ท่ีประมาณการจะเป็น
ขอ้มูลพื้นฐานในการจดัท างบประมาณการขาย ซ่ึงจะเป็นจุดเร่ิมตน้ในการท างบประมาณการเงิน 
เพื่อจดัสรรทรัพยากรใหทุ้กส่วนขององคก์ารอยา่งทัว่ถึงและเหมาะสมในดา้นการตลาด(Marketing) 
อุปสงค์ท่ีประมาณการไวจ้ะถูกใช้ก าหนดสัดส่วนการขายของพนักงาน หรือถูกน าไปสร้างเป็น
ยอดขายเป้าหมายของแต่ละผลิตภณัฑ์ เพื่อใชใ้นการควบคุมกิจกรรมของฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
ในดา้นการผลิต (Operation) อุปสงคท่ี์ประมาณการไวถู้กน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการด าเนินการต่างๆ 
ในฝ่ายการผลิตคือ 

- การบริหารสินคา้คงคลงัและการจดัซ้ือ เพื่อมีวตัถุดิบพอเพียงในการผลิต และมีสินค้า
ส าเร็จรูปพอเพียงต่อการขายภายใตต้น้ทุนสินคา้คงคลงัในระดบัท่ีเหมาะสม 

- การบริหารแรงงาน โดยการจดัก าลงัคนให้สอดคลอ้งกบัปริมาณงานการผลิตท่ีพยากรณ์
ไวแ้ต่ละช่วงเวลา 

- การก าหนดก าลงัการผลิต เพื่อจดัให้มีขนาดของโรงงานท่ีเหมาะสม มีเคร่ืองจกัร อุปกรณ์
หรือสถานีการผลิตท่ีเพียงพอต่อการผลิตในการปริมาณท่ีพยากรณ์ไวก้ารวางแผนการผลิตรวม เพื่อ
จดัสรรแรงงานและก าลงัการผลิตให้สอดคลอ้งกบัการจดัซ้ือวตัถุดิบและช้ินส่วนท่ีตอ้งใช้ในการ
ผลิตแต่ละช่วงเวลา 

- การเลือกท าเลท่ีตั้งส าหรับการผลิต คลงัเก็บสินคา้ หรือศูนยก์ระจายสินคา้ในแต่ละแหล่ง
ลูกคา้หรือแหล่งการขายท่ีมีอุปสงคม์ากพอ 

- การวางแผนผงักระบวนการการผลิตและการจดัตารางการผลิต เพื่อจดักระบวนการผลิต
ใหเ้หมาะสมกบัปริมาณสินคา้ท่ีตอ้งผลิต และก าหนดเวลาการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัช่วงของอุปสงค ์

2.15.1 องคป์ระกอบของการพยากรณ์ท่ีดี (Elements of a Good Forecast) 
วธีิการท่ีจะพยากรณ์ไดผ้ลท่ีแม่นย  า ถูกตอ้งใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง มีดงัต่อไปน้ี 
1. ระบุวตัถุประสงค์ในการน าผลการพยากรณ์ไปใช้ และช่วงเวลาท่ีการพยากรณ์จะ

ครอบคลุมถึง เพื่อจะเลือกใชว้ธีิการในการพยากรณ์ไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
2. รวบรวมขอ้มูลอย่างมีระบบ ถูกตอ้งตามความเป็นจริง เพราะคุณภาพของข้อมูลมีผล

อยา่งยิง่ต่อการพยากรณ์ 
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3. เม่ือมีส้ินคา้หลายชนิดในองคก์าร ควรจ าแนกประเภทของส้ินคา้ท่ีมีลกัษณะของอุปสงค์
คลา้ยกนัไวเ้ป็นกลุ่มเดียวกนั พยากรณ์ส าหรับกลุ่ม แลว้จึงแยกกนัพยากรณ์ส าหรับแต่ละสินคา้ใน
กลุ่มอีกคร้ัง โดยเลือกวธีิการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัแต่ละกลุ่มและแต่ละสินคา้ 

4. ควรบอกขอ้จ ากดัและสมมติฐานท่ีตั้งไวใ้นการพยากรณ์ เพื่อผูน้ าผลการพยากรณ์ไปใช้
จะทราบถึงเง่ือนไขขอ้จ ากดัท่ีมีผลต่อค่าพยากรณ์ 

5. หมัน่ตรวจสอบความถูกตอ้งแม่นย  าของค่าพยากรณ์ไดก้บัค่าจริงท่ีเกิดข้ึนเป็นระยะ เพื่อ
ปรับวธีิการ ค่าคงท่ี หรือสมการท่ีใชใ้นการค านวณใหเ้หมาะ 

2.15.2 ขั้นตอนการพยากรณ์การผลิต 
2.15.2.1 ก าหนดวตัถุประสงค ์
2.15.2.2 ก าหนดช่วงเวลาพยากรณ์ 
2.15.2.3 เลือกเทคนิคการพยากรณ์ 
2.15.2.4 เก็บขอ้มูลและวเิคราะห์ผล 
2.15.2.5 น าไปใชแ้ละประเมินผล 
2.15.2.6 ตรวจติดตามผล 

การเลือกเทคนิคในการพยากรณ์ จะตอ้งท าการวเิคราะห์ขอ้มูลและปัญหาท่ีเกิดข้ึน พิจารณา 
ถึงรูปแบบของปัญหา โดยขั้นตอนแรกเร่ิมจากการก าหนดวตัถุประสงค์ของการพยากรณ์ จากนั้น
ก าหนดช่วงเวลาในการพยากรณ์ แลว้เลือกเทคนิคในการพยากรณ์ จากนั้นท าการตรวจสอบความ
เหมาะสมของเทคนิคท่ีเลือกใช ้ถา้เทคนิคท่ีเลือกเหมาะสมก็น าไปท าการพยากรณ์ ถา้ไม่เหมาะสมก็
ปรับปรุงเลือกเทคนิคการพยากรณใหม่ จากนั้นก็น าผลลพัธ์ท่ีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง 
แลว้จึงน าค่าท่ีพยากรณ์ไดไ้ปใชใ้นการวางแผนการด าเนินงานต่อไป 

2.15.3 ประเภทของการพยากรณ์ (Types of Forecasting) 
วธีิการพยากรณ์โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา ดงัต่อไปน้ี 
1. การพยากรณ์ 1 หน่วยเวลาล่วงหนา้ (Immediate – Term Forecasting) เป็นการพยากรณ์ท่ี

มีช่วงเวลานอ้ยกวา่ 1 เดือน โดยทัว่ไปจะเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมดา้นปฏิบติังานท่ีอยูใ่นความบผิดชอบ
ของผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัต ่า เป้าหมายของการพยากรณ์จะมุ่งเพื่อการปรับปรุงวิธีการ
ท างานใหดี้ข้ึนมากกวา่การเปล่ียนแปลงวธีิการ 

2. การพยากรณ์ระยะสั้น (Short - Term Forecasting) เป็นการพยากรณ์ในช่วงเวลาท่ีต ่ากวา่
3 เดือน ใชพ้ยากรณ์แต่ละสินคา้แยกเฉพาะ เพื่อใชใ้นการบริหารสินคา้คงคลงั การจดัตารางการผลิต
สายการประกอบหรือการใชแ้รงงาน ในช่วงเวลาแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน หรือแต่ละไตรมาส หรือ
อีกนบัหน่ึงคือการพยากรณ์ระยะสั้นใชใ้นการวางแผนระยะสั้น 
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3. การพยากรณ์ระยะปานกลาง (Medium - Term Forecasting) เป็นการพยากรณ์ใน
ช่วงเวลาท่ีมากกวา่ 3 เดือนจนถึง 2 ปี ใช้พยากรณ์ทั้งกลุ่มของส้ินคา้หรือยอดขายรวมขององค์การ 
เพื่อใชใ้นการวางแผนดา้นบุคลากร การวางแผนการผลิต การจดัตารางการผลิตรวม การจดัซ้ือและ
การกระจายสินคา้ ระยะเวลาท่ีนิยมพยากรณ์คือ 1 ปี เพราะเป็นหน่ึงรอบระยะเวลาบญัชีพอดีการ
พยากรณ์ระยะปานกลางใชใ้นการวางแผนระยะปานกลาง 

4. การพยากรณ์ระยะยาว (Long-Term Forecasting) เป็นการพยากรณ์ในช่วงเวลา 2 ปีข้ึน
ไปใช้พยากรณ์ยอดขายรวมขององค์การ เพื่อใช้ในการเลือกท าเลท่ีตั้งของโรงงานและส่ิงอ านวย
ความสะดวก การวางแผนก าลงัการผลิตและการจดัการกระบวนการผลิตในระยะยาว การพยากรณ์
ระยะยาวใชใ้นการวางแผนระยะยาว 

2.15.4 การเลือกเทคนิคการพยากรณ์  (Selecting an Appropriate Forecasting Method) 
ก่อนท่ีจะท าการตดัสินใจเลือกวิธีการพยากรณ์ใดๆ ควรจะพิจารณาถึงลกัษณะของสถานท่ีก าลงั
ตดัสินใจวา่มีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะของวิธีการพยากรณ์ต่างๆ ท่ีตอ้งการจะเลือกใชส้ าหรับการ
พยากรณ์โดยทัว่ไป มีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัต่อไปน้ี 

1. วิธีการใช้วิจารณญาณ (Judgment Method) เป็นวิธีการท่ีใช้เม่ือไม่มีขอ้มูลในอดีตเพียง
พอท่ีจะใช้พยากรณ์ เช่น ต้องการพยากรณ์ยอดขายของส้ินค้าใหม่ หรือเม่ือมีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยเีกิดข้ึน การพยากรณ์แบบน้ีมี 4 วธีิ ดว้ยกนัคือ 

1.1 การประมาณการของพนักงานขาย (Sale Forecasting Estimates) ใช้การประมาณ
การของพนักงานขายซ่ึงเป็นผูท่ี้ได้สัมผสักบัสภาพของตลาดมากท่ีสุด ใกลชิ้ดกบัลูกคา้มากท่ีสุด
พนกังานขายจะพยากรณ์โดยรวบรวมยอดขายแต่ละเขตพื้นท่ีซ่ึงตนรับผิดชอบเท่านั้น แลว้ส่งมายงั
ส านกังานใหญ่ แต่วิธีน้ีก็มีขอ้ผิดพลาดไดเ้น่ืองจากพนักงานขายบางคนเป็นผูม้องโลกแง่ดีเกินไป
หรือพนักงานขายมกัจะรู้ดีว่า ยอดขายของการพยากรณ์จะถูกใช้ในการก าหนดโควตาการขาย จึง
ประมารการไวต้  ่าเพื่อเอายอดขายเกินเป้าได ้

1.2 ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร (Executive Opinion) ใชพ้ยากรณ์ผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ียงัไม่
ออกสู่ทอ้งตลาดมาก่อน จึงใช้ความคิดเห็นของผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์คนหน่ึงหรือหลายคนมา
ช่วยพยากรณ์และก าหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม เช่น การน าผลิตภณัฑ์สู่ตลาด
ต่างประเทศ ขอ้จ ากดัของวธีิน้ี คือ มกัใชเ้วลาของกลุ่มผูบ้ริหารในการประชุมสรุปการพยากรณ์มาก 
จึงเป็นวธีิท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงและไม่ควรใชผู้บ้ริหารฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงพยากรณ์ตามล าพงั โดยไม่ไดส้รุป 
ร่วมกบัผูบ้ริหารฝ่ายอ่ืน เพราะผลของการพยากรณ์กระทบทุกฝ่ายขององคก์าร 

1.3 การวิจัยตลาด (Market Research) เป็นวิธีท่ีต้องกระท าอย่างมีระบบโดยสร้าง
สมมติฐานแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อท าการพยากรณ์ การวิจัยตลาดต้อง
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ประกอบด้วยการออกแบบสอบถาม ก าหนดวิธีการเก็บขอ้มูล สุ่มตวัอย่างมาสัมภาษณ์ รวบรวม
ขอ้มูลมาประมวลผลและเคราะห์ตามล าดบั วธีิน้ีใชก้บัการพยากรณ์ในระยะสั้น ระยะปานกลางและ
ระยะยาวได ้แต่เป็นวธีิท่ีเสียค่าใชจ่้ายสูงและตอ้งพิถีพิถนัในการปฏิบติัหลายขั้นตอน 

1.4 วิธีเดลฟาย (Delphi Method) เป็นวิธีท่ีประชุมกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีมีความรู้
เก่ียวกบัผลิตภณัฑน์ั้น วิธีน้ีจะใชไ้ดดี้เม่ือมีมีขอ้มูลใดจะใชพ้ยากรณ์ไดแ้ละผูบ้ริหารขององคก์ารไม่
มีประสบการณ์ในผลิตภณัฑ์นั้นเพียงพอ วิธีน้ีจะเร่ิมจากการส่งค าถามเวียนไปยงัผูเ้ช่ียวชาญหลาย
คนให้ตอบกลบัมาแลว้ ท าเป็นรายงานส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญทุกคนไดอ่้านขอ้คิดเห็นของทุกคนเพื่อให้
ทุกคนปรับปรุงแนวความคิดใหม่ แลว้ส่งกลบัมาอีกท าซ ้ าๆหลายรอบจนไดข้อ้สรุปยุติจากทุกคน 
ขอ้เสียของวธีิน้ีคือเสียเวลานานมาก (อาจเป็นปี) ผูเ้ช่ียวชาญบางคนอาจยึดมัน่ในความคิดของตนจน
ไม่สรุปกับข้อคิดเห็นของคนอ่ืน ค าถามหรือแบบสอบถามท่ีมีดีท าให้สรุปยาก จึงใช้วิธีน้ีกับ
ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีไม่สามารถใชว้ธีิอ่ืนได ้

2. วิธีการพยากรณ์สาเหตุ (Causal Method) เป็นวิธีการท่ีใช้เม่ือขอ้มูลมีความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรหน่ึงกับยอดขาย ซ่ึงตวัแปรนั้นจะเป็นปัจจยัภายในองค์การ เช่น ต้นทุนขาย หรือปัจจยั
ภายนอกองค์การ เช่น ค่าโฆษณาของคู่แข่งก็ได้ ความสัมพนัธ์ดังกล่าวจะมีลกัษณะเป็นสมการ
เส้นตรง (Linear Regression) โดยมีตวัแปรหน่ึงเป็นตวัแปรตาม (Dependent Variable) กับอีกตวั
แปรหน่ึงเป็นตวัแปรอิสระ (Independent Variable) สัมพนัธ์กนัในลกัษณะท่ีเม่ือตวัแปรอิสระ 
เปล่ียนแปลงแลว้ จะส่งผลใหต้วัแปรตามเปล่ียนดว้ย 
 2.15.5 วิธีการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา (Time Series Method) เป็นวิธีการท่ีใช้พยากรณ์
ยอดขายในอนาคต โดยคาดวา่จะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัยอดขายในปัจจุบนัหรืออนาคต ยอดขายหรือ
อุปสงค์ในความเป็นจริงได้รับอิทธิพลจากแนวโน้น (Trend) ฤดูกาล (Seasonal) วฏัจกัร (Cycle) 
และเหตุการณ์ผดิปรกติ (Irregular Variation) 

 
 
ภาพที ่2.8 กราฟแสดงยอดขายของผลิตภณัฑท่ี์แปรตามเวลา 
ท่ีมา: (Mark, Nicholas and Richard, 2003 : 355) 
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2.15.5.1 การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา ยอดขายประกอบดว้ย 
- ค่าเฉล่ีย (Average) จากขอ้มูลในอดีตและปัจจุบนั 
- แนวโนม้ (Trend) เป็นลกัษณะการเป็นไปของยอดขายในอนาคต 
- ฤดูกาล (Seasonal) เป็นช่วงเวลาในแต่ละปีท่ีผลิตภณัฑ์จะท ายอดขายในลกัษณะ

รูปแบบหน่ึงและลกัษณะน้ีเกิดข้ึนประจ าทุกปี 
- วฏัจกัร (Cycle) เป็นวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์ท่ีข้ึนอยู่กบัเทคโนโลยี การแข่งขนั

กฎหมายและการเมือง ระบบเศรษฐกิจ อนัเป็นปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้
- เหตุการณ์ผิดปรกติ (Irregular Variation) เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเหนือความคาดหมาย 

ซ่ึงมีผลกระทบต่อยอดขายของผลิตภณัฑ์ เช่น โรคระบาด ภยัธรรมชาติ การคน้พบส่ิงใหม่โดย
บงัเอิญในห้องปฏิบติัการ สงคราม จะพยากรณ์เหตุการณ์ผิดปรกติไม่ได้เพราะไม่มีรูปแบบของ   
การอุบติั 

 
2.16 การพยากรณ์แบบวธีิวนิเทอร์ (Winters’s Method) 

เลือกเทคนิคการพยากรณ์ ได้แก่ วิธีการปรับเรียบแบบเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving Average 
Mothod), วิธีการปรับเรียบเอ็กโปแนนเชียลคร้ังเดียว (Single Exponential Smooting Method), 
วธีิการปรับเรียบแบบเอ็กโปแนนเชียลซ ้ าสองคร้ัง (Double Exponential smoothing Method), วิธีวิน
เทอร์ (Winters’s Method) หรือ วธีิการแยกองคป์ระกอบ (Decomposition Method) 

การพยากรณ์โดยใชว้ิธีวินเทอร์จะให้ค่าพยากรณ์ท่ีดีเหมือนการปรับเรียบเอ็กโปเนนเชียล          
แต่จะมีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเหนือกวา่ คือ สามารถพยากรณ์กบัขอ้มูลท่ีเป็นฤดูกาล หรือแบบ แนวทิศทาง
หรือทั้งสองแบบ ดงันั้ น การพยากรณ์จึงต้องการข้อมูลอย่างน้อย 2 ฤดูกาล และ จะมีรูปแบบท่ี
ประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ ส่วนปรับเรียบ (𝑆𝑡) ส่วนของแนวโนม้ (𝑏𝑡) และส่วนของฤดูกาล (𝐼𝑡) ซ่ึง
สามารถจะแยกเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี  
 

 

   𝑆𝑡  = 𝛼(𝑋𝑡/𝐼(𝑡−𝐿))+(1-𝛼)(𝑆(𝑡−1)+𝑏(𝑡−1))    (2.21) 
   𝑏𝑡  = (𝑆𝑡-𝑆(𝑡−1))+(1-𝛾)𝑏(𝑡−1)                             (2.22) 
   𝐼𝑡  = (𝑋𝑡 /𝑆𝑡)+(1-𝛽)𝐼(𝑡−1)                                      (2.23) 
 

โดยท่ี  𝑋𝑡  = ขอ้มูลท่ีเวลา t 
  𝑆𝑡  = ค่าปรับเรียบท่ีเวลา t 
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  𝑏𝑡  = ความชนัของขอ้มูลท่ีเวลา t 
  𝐼𝑡  = ดชันีฤดูกาลท่ีเวลา t 
  L = ช่วงเวลาใน 1 ฤดูกาล (เป็นจ านวนเดือนหรือควอเตอร์ใน 1ปี) 
  𝛼 = พารามิเตอร์ระดบัของการพยากรณ์ซ่ึงมีค่าระหวา่ง 0 กบั 1 
  𝛾 = พารามิเตอร์แนวโนม้ของการพยากรณ์ซ่ึงมีค่าระหวา่ง 0 กบั 1 
  𝛽 = พารามิเตอร์ฤดูกาลของการพยากรณ์ซ่ึงมีค่าระหวา่ง 0 กบั 1 
 
2.17  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 กาญจนะ วิจิตร (2549) ไดท้  าการการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการจดัท าความ
ร่วมมือในการวางแผนการสั่งซ้ือและเติมทดแทนวตัถุดิบ ระหว่างบริษทัผูผ้ลิตเบาะรถยนต์ กับ
บริษทัซพัพลายเออร์ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบักลยุทธ์เป็นการศึกษาถึงการวาง
แผนการท าขอ้ตกลงร่วมกนัในการสั่งซ้ือและเติมทดแทนวตัถุดิบ ส่วนระดบัปฏิบติัการเป็นการ
น าเสนอการบริหารขอ้มูลสินคา้คงคลงั มีการเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างกนั โดยผูผ้ลิตเบาะรถยนต์
อนุญาตให้บริษทัซพัพลายเออร์เห็นขอ้มูลท่ีแท้จริง เพื่อให้บริษทัซพัพลายเออร์สามารถสั่งซ้ือและ
จดัส่งสินคา้ให้ทนัเวลาส าหรับการผลิตไดส้าหรับการบริหารสินค้าคงคลงัใช้การก าหนดปริมาณ
สินคา้คงคลงัส ารอง การก าหนดจุดท่ีจะตอ้งสั่งซ้ือใหม่ และการหาขนาดการสั่งซ้ือท่ีประหยดั ซ่ึง
การหาปริมาณสินคา้คงคลงัส ารองและจุดท่ีสั่งซ้ือใหม่มีการก าหนดอตัราความเป็นไปไดใ้นการ
ไดรั้บของเป็น    98 เปอร์เซ็นต ์ผลจากการก าหนดปริมาณต่าง ๆ ของการบริหารสินคา้คงคลงั เม่ือ
เปรียบเทียบกับระบบเดิม ท าให้ต้นทุนเก่ียวกับสินค้าคงคลังลดลงถึง 17.71 เปอร์เซ็นต์ หรือ
ประมาณ 1,513,348 บาท จากการวิเคราะห์การจดัท าความร่วมมือในการสั่งซ้ือ และเติมทดแทน
วตัถุดิบน้ี ทั้งบริษทัซัพพลายเออร์ และบริษทัผูผ้ลิตเบาะรถยนต์จะไดป้ระโยชน์ทั้งสองฝ่าย โดย
บริษทัผูผ้ลิตเบาะรถยนต์จะสามารถบริหารหารผลิตไดอ้ยา่งคล่องตวั และบริษทัซพัพลายเออร์จะ
ได้รับประโยชน์เร่ืองของรายได้จากการให้บริการท่ีเพิ่มข้ึน และยงัเอาความร่วมมือดังกล่าวไป
ประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจรายอ่ืนไดอี้กดว้ย 
 กิตติ แสงเดือน (2539) ไดท้  าการศึกษาหาปริมาณการสั่งซ้ือแบบประหยดัส าหรับสินคา้คง
คลงัหลายชนิดท่ีมีหลายขอ้จ ากดัเชิงสมรรถภาพร่วมกนัและมีปริมาณความตอ้งการผนัแปรตามเวลา 
เน่ืองจากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาสินคา้คงคลงัถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนใน
ส่วนการผลิตหรือการซ้ือ การค านวณเพื่อหาค าตอบท่ีดีท่ีสุดนั้นเป็นท่ีทราบโดยทัว่ไปวา่ยุง่ยากมาก
ในกรณีปัญหาขนาดใหญ่และปัจจุบนัมีขอ้จ ากดัเกิดข้ึนกบัสินคา้คงคลงัมากข้ึน ซ่ึงท าใหส้ร้างความ
ยุ่งยากเพิ่มข้ึนแก่ผูพ้ิจารณาวางแผนการตดัสินใจ ผูว้ิจยังานน้ีจึงไดเ้สนอแนะวิธีการค านวณแบบ
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ประมาณ โดยน าเอาวิธีการค านวณท่ีมีในอดีตมาดดัแปลงสร้างวิธีการค านวณใหม่ได ้3 วิธี วิธีการ
เหล่าน้ีจะสามารถค านวณหาค าตอบไดใ้นเวลาท่ีรวดเร็วและให้คุณภาพของค าตอบโดยเฉล่ียอยูไ่ม่
เกิน 2% ของค่าท่ีดีท่ีสุดจากการทดลองวธีิการท่ีน าเสนอทั้งหมด โดยการจ าลองปัญหาข้ึนมาทดลอง
ค านวณหาค าตอบผลปรากฏวา่การน าเสนอท่ี 3 นั้นให้ค่าค าตอบของค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียดีกว่าอีก 2 
วธีิโดยทั้ง 3 วธีินั้นใชเ้วลาในการค านวณเฉล่ียต ่ากวา่วธีิการค านวณท่ีใหค้  าตอบท่ีดีท่ีสุด  
 กิตติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ (2541) ได้ศึกษาเร่ืองการประเมินความเช่ือถือได้ในระบบ
ไฟฟ้าก าลงัขนาดใหญ่ ดว้ยวิธีมอนติคาร์โลแบบไม่เป็นล าดบัโดยอาศยัการค านวณดีซีโหลดโฟลว์
ประกอบการวิเคราะห์ผล เร่ิมจากการประเมินความเช่ือถือไดข้องระบบอยา่งชดัเจนชนิดความเส่ียง
ของอุปกรณ์แต่ละอย่าง และน าค่าท่ี ไดม้าใชใ้นการจ าลองเหตุการณ์มอนติคาร์โลเพื่อวิเคราะห์ผล 
ซ่ึงผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ความไม่พร้อมของสถานีไฟฟ้าผลต่อค่าดชันี   
 จิรัฎฐ์ ส่งวฒันา (2548) ไดศึ้กษาการใชแ้บบจ าลองในการหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม
ส าหรับสินคา้ของแผนกผกัสด ในงานวิจยัน้ีไดท้าการเสนอวิธีการวิเคราะห์ปัญหาการสั่งซ้ือสินคา้
ประเภทผกัสดดว้ยการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล ซ่ึงอาศยัความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัความ
น่าจะเป็นมาช่วยในการวิเคราะห์ เน่ืองจากตวัแบบชนิดน้ีมีพื้นฐานมาจากการทดลองโดยน าเอาค่า
ความน่าจะเป็นมาประกอบกบัตารางสุ่ม การพฒันาแบบจ าลองสถานการณ์ ซ่ึงไดศึ้กษาค่าประมาณ
การสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมของสินค้าคงคลงัแผนกผกัสด โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือช่วงวนั
จนัทร์ถึงวนัพฤหัสบดีและช่วงวนัศุกร์ถึงวนัอาทิตย ์ผลการวิจยัพบวา่ สามารถสร้างก าไรขั้นตน้ใน
ระยะยาวได้มากกว่าวิธีการจดัการคงคลงัในแบบปัจจุบนั เม่ือน าไปทดสอบกบัขอ้มูลการขายใน
อดีตระหวา่งเดือน พฤศจิกายนตถึ์งเดือนมีนาคม พบวา่การสั่งซ้ือท่ีไดจ้ากแบบจ าลองจะไหผ้ลก าไร
มากกวา่การสั่งซ้ือจริงของบริษทั คิดเป็นก าไรท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิม ร้อยละ 19.50 แต่ค่าประมาณการท่ี
ไดน้ี้ไม่สามารถน ามาใชจ้ริงในช่วงท่ีบริษทัมีการจดัโปรโมชัน่ เพราะความแปรปรวนของขอ้มูลสูง
 ฑิตฐิตา เรืองโหน่ง (2553) งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อหานโยบายการสั่งซ้ือ และจุด
สั่งซ้ือท่ีเหมาะสมโดยการประยุกตเ์ทคนิคการจาลองสถานการณ์มอนติคาร์โล เน่ืองจากการจดัซ้ือ
วตัถุดิบของบริษทัผลิตลูกกล้ิงลาเลียงและอุปกรณ์ขบัสายพาน อาศยัประสบการณ์ในอดีตในการ
ตดัสินใจสั่งซ้ือวตัถุดิบ ซ่ึงหลายคร้ังเกิดความผิดพลาดคือมีการเก็บสินคา้คงคลงับางชนิดไวใ้น
ปริมาณท่ีมากเกินไปและบางชนิดไม่เพียงพอต่อความตอ้งการลูกคา้และจากความตอ้งการของลูกคา้
ท่ีมีความไม่แน่นอนส่งผลให้เกิดตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัมีมูลค่าสูงถึง145,499,864.44บาท
ต่อปี ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอวธีิการก าหนดนโยบายการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมภายใตค้วามตอ้งการท่ีไม่
แน่นอนท่ีทาให้เกิดตน้ทุนต ่าสุดดว้ยเทคนิคจาลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลในกรณีท่ียอมให้
สินคา้ขาดส่งและกรณีไม่ยอมให้สินคา้ขาดส่ง โดยขั้นตอนการศึกษาคร้ังน้ีเร่ิมจากการเลือกประเภท
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วตัถุดิบท่ีจะท าการศึกษาด้วยระบบ ABC ซ่ึงมีวตัถุดิบท่ีจะทาการศึกษา 32 ชนิดจากทั้งหมด183 
ชนิด จากนั้นเก็บขอ้มูลความต้องการวตัถุดิบและช่วงเวลานายอ้นหลัง 53 สัปดาห์ เพื่อมาสร้าง
ตารางแจกแจงความถ่ีและช่วงเลขสุ่ม ก าหนดนโยบายการสั่งซ้ือและจุดสั่งซ้ือวตัถุดิบแต่ละประเภท 
ทั้งกรณีท่ียอมใหสิ้นคา้ขาดส่งและไม่ยอมใหสิ้นคา้ขาดส่ง ก าหนดจานวนรอบในการสุ่ม โดยแต่ละ
รอบพิจารณา 53 สัปดาห์ จากนั้นค านวณตน้ทุนรวมของแต่ละรอบ ทดสอบความเหมาะสมของ
จ านวนรอบแลว้หาค่าเฉล่ียของตน้ทุนรวมซ่ึงไดจ้ดัทาโปรแกรม Visual Basic มาช่วยในการจ าลอง
สถานการณ์ จากนั้นวิเคราะห์หานโยบายท่ีทาให้ตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัต ่าสุดพบวา่ในกรณี
ยอมให้สินคา้ขาดส่งนโยบายท่ีให้ตน้ทุนต ่าสุดคือการสั่งท่ีค่าเฉล่ียในอดีตลดลง 30% กรณีท่ีไม่ยอม
ให้สินคา้ขาดส่งโดยไดก้ าหนดจุดสั่งซ้ือแบบใหม่ซ่ึงนโยบายท่ีทาให้ตน้ทุนต ่าคือการสั่งท่ีค่าเฉล่ีย
ในอดีตลดลง 29.82% จากนโยบายการสั่งแบบเดิม 
 ณัทธร ทิบุญ และ เจษฏา เยน็จะบก  (2550) ไดท้  าการศึกษาคร้ังน้ีได้ยกกรณีศึกษาเป็นการ
จดัสรรทรัพยากรเพื่อการผลิตของโรงงานผลิตส้ินส่วนรถยนตโ์ดยอาศยัการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการ
พยากรณ์ปริมาณความตอ้งการและการโปรแกรมเชิงเส้นเพื่อช่วยในการวางแผนการผลิตและการ
สั่งซ้ือวตัถุดิบ ทั้งน้ีในกระบวนการศึกษาจากกรณีศึกษาน้ีไดด้ าเนินจากจากการพยากรณ์ปริมาณ
ความต้องการล่วงหน้าของปี 2550โดยใช้ข้อมูล 3 ปีย ้อนหลังมาประกอบการพยากรณ์ด้วย
โปรแกรม MINITAB เม่ือไดป้ริมาณความตอ้งการของปี 2550 จากการพยากรณ์แลว้ น าขอ้มูลท่ี
ไดม้าสร้างเป็นตวัแบบทางคณิตศาสตร์ในรูปของการโปรแกรมเชิงเส้น จากตวัโปรแกรมเชิงเส้นท่ี
ได้นั้นสามารถค านวณไดด้ว้ยการใช้โปรแกรม LINDO เพื่อให้ไดค้่าท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมท่ีสุด 
พบวา่ วธีิการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมส าหรับกรณีศึกษาท่ีไดย้กมาควรใชว้ิธีวนิเทอร์ และปริมาณความ
ตอ้งการของปี 2550 ท่ีไดจ้ากการพยากรณ์นั้นเม่ือค านวณดว้ยตวัแบบท่ีสร้างข้ึน โดยใช้โปรแกรม 
LINDO มาช่วยในการค านวณ พบว่าไดค้่าใชจ่้ายรวมทั้งปีเป็นเงิน 104,002,200 บาท ซ่ึงลดลงจาก
เดิมถึง 1,195,748 บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นตพ์บวา่ค่าใชจ่้ายลดลงจากวธีิการเดิมไดถึ้ง 1.14 % 
  ทวพีงษ ์กิตติกุล (2551) ไดศึ้กษาการก าหนดปริมาณการส ารองอะไหล่ส้ินเปลืองหลกั 3 ชนิด 
ท่ีใช้งานซ่อมเคร่ืองสูบน ้ าของบริษทั The Pumps (Thailand ) Co., Ltd. เพื่อลดปัญหาการส่งงาน
ล่าชา้เน่ืองจากขาดแคลนอะไหล่ส้ินเปลืองหลกัและลดค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือและจดัเก็บ โดย การ
พยากรณ์ความตอ้งการสินคา้ต่อปี และใชข้อ้มูลจากการสั่งซ้ือยอ้นหลงั 3 ปี พบวา่วิธีการพยากรณ์ 
แบบ Weight Moving Average ได้ผลใกล้เคียงปริมาณการใช้งานจริงมากท่ีสุด จากนั้นใช้ทฤษฎี 
Economic Order Quantity แบบ Basic Model ในการค านวณปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม และใช้
ทฤษฎีจุดสั่งซ้ือใหม่ Reorder Point ในการก าหนดปริมาณการส ารองอะไหล่อยา่งเหมาะสม ผลท่ีได้
จากการวิจยัในคร้ังน้ีพบว่า จะสามารถลดปริมาณการส่งงานล่าช้าแก่ลูกค้าในส่วนของปัญหา
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เน่ืองจากการขาดแคลนอะไหล่ส้ินเปลืองหลกัไดถึ้ง 95 หรือคิดเป็นปริมาณงานล่าชา้ท่ีลดไดเ้ท่ากบั 
12 งาน หรือ สามารถลดปริมาณงานล่าชา้ไดท้ั้งส้ิน 28 % ของการส่งงานล่าชา้แก่ลูกคา้ทั้งหมด และ
ในดา้นค่าใช้จ่าย สามารถลดค่าใช้จ่ายรวมในการจดัซ้ือและจดัเก็บอะไหล่ส้ินเปลืองทั้ง 3 ชนิด ได้
ถึง 58,197.8 บาท ต่อปี เม่ือเทียบกบัการใชง้านจริงในปี พ.ศ.2551    
 นิรันดร์ เลา้สกุล (2545) ไดศึ้กษาการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานอุโมงค์และงานท่อร้อย
สายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีแบบจ าลองมอนติคาร์โล และได้สร้างแบบจ าลองเพื่อประมาณราคาค่า
ก่อสร้างอุโมงคแ์ละท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น โดยไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากโครงการอุโมงค์
ของการประปานครหลวงและโครงการท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้นของการไฟฟ้านครหลวงซ่ึงอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร แลว้น ามาหาค่าทางสถิติ ค่าความสัมพนัธ์ และหารูปแบบการแจกแจงของค่า
ใช้จากหมวดต่างๆ ผลท่ีได้จากการศึกษาพบว่าแบบจ าลองท่ีได้จากค่าเหล่าน้ีสามารถน าไปใช้ใน
การประมาณราคาค่าก่อสร้างอุโมงคแ์ละท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้นสาหรับโครงการใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน      
ในอนาคต           
 นิอร ไชยพรพฒันา (2549) ได้ท าการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีการวดัคะแนน
พฒันาการตามแนวแบบดั้งเดิม 3 วิธี ไดแ้ก่ วิธีการวดัคะแนนพฒันาการจากความแตกต่างระหว่าง
คะแนนดิบ (DS) วิธีการวดัคะแนนพฒันาการสัมพทัธ์ (RG) และวิธีการวดัคะแนนพฒันาการ
สัมพทัธ์สมดุล (BRG) โดยใช้โมเดลโคง้พฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงเป็นเกณฑ์ เม่ือขอ้มูลมีเง่ือนไข
การเปล่ียนแปลงเป็นแบบเส้นตรงและแบบไม่เป็นเส้นตรง และจ านวนคร้ังของการวดัซ ้ าแตกต่าง
กนั ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดใ้นการวิจยัเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจ าลองขอ้มูลดว้ยเทคนิคมอนติคาร์โลโดยใช้
โปรแกรม MPLUS version 4.1 ตามเง่ือนไข 4 ประการ รวมทั้งส้ิน 108 สถานการณ์ และในแต่ละ
สถานการณ์มีกลุ่มตวัอย่างเป็น500 ชุดขอ้มูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การประมาณค่าคะแนน
พฒันาการและวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพของการวดัคะแนนพฒันาการในด้านความตรงตาม
เกณฑ์สัมพนัธ์และค่าความคลาดเคล่ือนด้วยสถิติทดสอบ hotelling และแผนภาพการกระจายซ่ึง
ผลการวจิยัพบวา่    

1.  คะแนนพฒันาการท่ีไดจ้ากการประมาณค่าดว้ย ทั้ง 3 วธีิ มีความตรงตามเกณฑ์สัมพนัธ์อยู่
ในระดบัสูง และใหค้่าความคลาดเคล่ือนของคะแนนพฒันาการต ่า    

2.  เม่ือขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงเป็นแบบเส้นตรงในภาพรวมคะแนนพฒันาการจากวธีิการวดั 
RG มี คุณภาพมากกวา่วธีิ อ่ืน         

3.  ส าหรับขอ้มูลท่ีมีลกัษณะของการเปล่ียนแปลงแบบไม่เป็นเส้นตรงในภาพรวมคะแนน
พฒันาการจากการวดั RG มีคุณภาพมากกวา่วธีิอ่ืน      



40 
 

รชฎ ยืนยงพุทธกาล (2550) ไดศึ้กษาการพยากรณ์ความตอ้งการของสินคา้เพื่อก าหนดระดบั
สินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพภาพการพยากรณ์ กรณีศึกษาใน
งานวิจยัน้ีคือ ศึกษาความตอ้งการสินคา้ประเภทกล่องอะไหล่ของบริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นตวัแทน
จ าหน่ายในเขตภาคตะวนัออก โดยการน าขอ้มูลทุติยภูมิสถิติการขายสินคา้ในปี พ.ศ. 2548-2549 มา
เป็นขอ้มูลท่ีใช้ในการพยากรณ์โดยวิธีต่างๆ ไดแ้ก่ การจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลการส
ร้างตวัแบบจ าลองแบบรีเกรสซัน และการใชค้่าเฉล่ียจากยอดขาย ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การพยากรณ์ดว้ยวิธีมอนติคาร์โล โดยวิธีการจดัอนัตรภาคชั้นของขอ้มูล 7 วิธี ผลการศึกษาพบว่า
วิธีการจดัอนัตรภาคชั้นขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั ท าให้แบบจ าลองท่ีไดจ้ากวิธีมอนติคาร์โล มีค่าเฉล่ีย
ของเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดสัมบูรณ์แตกต่างกนั ซ่ึงมีค่าอยู่ในช่วงกวา้งตั้งแต่ 28-52 โดยพบว่า
วธีิการแบ่งอนัตรภาคชั้นขอ้มูลให้มีความกวา้งมากข้ึน (ความกวา้งเท่ากบั 5) และจ านวนชั้นนอ้ยลง 
(จ านวนชั้นเท่ากบั 2) ในวิธีท่ี 4 ท าให้เกิดความผิดพลาดจากการพยากรณ์ต ่าท่ีสุดคือ มีค่าเฉล่ียของ
เปอร์เซ็นตค์วามผดิพลาดสัมบูรณ์ พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากบั 4 SKU/สัปดาห์ และเม่ือเปรียบเทียบผลการ
พยากรณ์ระหว่างวิธีมอนติคาร์โลให้ค่าความผิดชอบจากการพยากรณ์ต ่าท่ีสุด รองลงมาคือ วิธีรี
เกรชซนั  และวธีิหาค่าเฉล่ียยอดขายตามล าดบั  
 แววดาว พูนสวน (2550) ไดท้  าการศึกษาการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาเพื่อการวางแผนการ
ผลิตสินคา้ประเภทเฟอร์นิเจอร์ บริษทั เอส บี อุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผลิตสินคา้
แบบเก็บสต็อก เพื่อรอจ าหน่ายและผลิตตามค าสั่งซ้ือ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะปรับปรุงขอ้มูลท่ี
ใช้ในการวางแผนการผลิตให้ดีข้ึน การศึกษาการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาในสารนิพนธ์น้ี ได้
ท าการศึกษาถึงลกัษณะขอ้มูลการขายในอดีตของสินคา้แต่ละรุ่น เพื่อใชเ้ลือกเทคนิคการพยากรณ์
ให้เหมาะสมกับรูปแบบของข้อมูล ผลการทดสอบปรากฏว่า วิธีการพยากรณ์ท่ีให้ค่าความ
คลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุดคือวิธีปรับเรียบแบบเอ็กโปแนนเชียลซ ้ าสองคร้ัง จากนั้ นได้น าวิธีการ
พยากรณ์ท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นในการพยากรณ์ในระบบMRP SAP R/3 เพื่อใชใ้นการตดัสินใจสั่งผลิตตาม
แผนท่ีเกิดข้ึนในระบบ หลังจากท่ีน าไปใช้ในบริษัทผลปรากฏว่าในเดือนกรกฎาคม 2550 การ
พยากรณ์การผลิตดว้ยวิธีปรับเรียบแบบเอ็กโปแนนเชียลซ ้ าสองคร้ัง พยากรณ์การผลิตได ้400 ชุด
โดยมียอดขายทั้งส้ิน 412 ชุด  ซ่ึงมีผลต่างเท่ากบั 12 ชุดในขณะท่ีใชว้ิธีการพยากรณ์แบบเก่าจะตอ้ง
สั่งผลิตจ านวน 934 ชุด ท าให้มีผลต่างระหว่างยอดขายจริงกบัการสั่งผลิตเท่ากบั 522 ชุด คิดเป็น
ตน้ทุนมูลค่าของสินคา้คงคลงัท่ีประหยดัได้ประมาณ 2,805,000 บาท จะเห็นได้ชดัเจนว่าผลการ
พยากรณ์การผลิตสินคา้วิธีใหม่มีค่าใกล้เคียงกบัยอดขายจริงมากกว่าการใช้วิธีการแบบเก่าคือใช้
ประสบการณ์ของผูว้างแผนเพียงอยา่งเดียว       
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 วชัรพงษ์ นิยมพงษ์ (2549) ได้ท าการศึกษาสภาวะล่อแหลมในระบบไฟฟ้ากาลังเป็น
ประเด็นท่ีส าคญัส าหรับการวางแผนการผลิตไฟฟ้า และเป็นสาเหตุให้ก าลงัการผลิตของเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าไม่เพียงพอสายส่งรับภาระเกินพิกดัแรงดนัไฟฟ้าท่ีบสัไม่อยูใ่นช่วงเกณฑ์ท่ีก าหนดซ่ึง
เหตุการณ์เหล่าน้ีจะส่งผลกระทบกบัราคาตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงน าเสนอวิธีการ
วิเคราะห์ราคาตน้ทุนและผลก าไรของระบบไฟฟ้าก าลงัในสภาวะล่อแหลมดว้ยเทคนิคการจ าลอง
เหตุการณ์แบบมอนติคาร์โล ซ่ึงวิธีการดงักล่าวจะถูกทดสอบโดยใช้ระบบทดสอบ RTS-79 และ
จ าลองการท างานทั้ งหมดในโปรแกรมฟอร์แทรน 77 งานวิจยัน้ีจะท าการเปรียบเทียบผลของ
แผนการผลิตระยะสั้นระหวา่งการจ่ายโหลดอยา่งประหยดัและการจ่ายโหลดท่ีความมัน่คงท่ี 51%, 
81% และ 100%     ของโหลดสูงสุด และเง่ือนไขความมัน่คงจะถูกตรวจสอบด้วยวิธีการค านวณ
โหลดโฟลว์แบบนิวตัน -ราพสัน (Newton-Raphson Load FlowMethod) ผลท่ีได้จากวิธีการท่ี
น าเสนอคือ แผนการผลิตท่ีท าให้เกิดผลก าไรจากค่าราคาตน้ทุนต ่าสุดภายใตเ้ง่ือนไขความมัน่คง
 สัมฤทธ์  ดวงศรี (2551) ได้ท าการการวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในการจดัการสินคา้คงคลงั กรณีศึกษา:บริษทั บลูสโคปสตีล (ประเทศไทย) จ ากดั เป็น
โรงงานรีดเยน็ผลิตเหล็กมว้นแผน่เรียบ ซ่ึงมาจากประเทศออสเตรีย ตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมเหม
ราช มาบตาพุด จงัหวดัระยองปริมาณ การผลิต 360,000 ตนัต่อปี ลูกคา้ภายในประเทศ 70% ลูกคา้
ภายนอกประเทศ 30% ซ่ึงในอดีตบริษทั มีการสั่งซ้ือลูกรีดจากต่างประเทศมีการสั่งซ้ือลูกรีดใหม่
เม่ือเกิดอุบัติเหตุ ลูกรีดแตกลูกรีดสึกหรอ เสียหายจากการใช้งาน และในอดีตไม่สามารถท่ีจะ
ควบคุมการใชง้านให้ไดต้ามปกติวางแผนไวแ้ต่ส่วนมากไม่เป็นตามแผนท่ีวางไวใ้นการรีดลดขนาด
เหล็กไม่ถูกตอ้งท าให้ลูกรีดแตกเสียหายได ้ปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีหลกัการและการใชข้อ้มูลการใช้
ลูกรีดย้อนหลังมาใช้ในการวิเคราะห์จ านวนและช่วงเวลาในการสั่ งสินค้าท่ี เหมาะสมใช้
ประสบการณ์ และการคาดเดาท าให้ปัจจุบนับริษทัมีค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือและการจดัเก็บสินคา้คง
คลงัสูง งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมเพื่อจะลดค่าใชจ่้ายในการ
สั่งซ้ือ และลดจานวนสต็อกสินค้าให้น้อยลง การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจะใช้ทฤษฎี EOQ ในการ
ค านวณหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม และ ROP จุดสั่งซ้ือใหม่ในการควบคุมสินคา้คงคลงั ผล
การค านวณปริมาณการสั่งซ้ือดว้ยวธีิ EOQ จะมีค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือต่อคร้ัง และค่าเสียโอกาส ใน
การสั่งซ้ือน้อยกว่าการสั่งซ้ือแบบเก่า เน่ืองจากเป็นการสั่งซ้ือในปริมาณน้อยแต่มีจ านวนคร้ัง ของ
การสั่งซ้ือมาก จากการค านวณสามารถลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือสินคา้ได้ 22,935,255 บาท จาก
วตัถุประสงคจ์ะลดสตอ๊กลงใหไ้ด ้10% สามารถลดลงได ้54.66% คิดเป็นเงิน 10,200,000 บาท 
 สุรสิทธ์ิ จรัสเพ็ชร์ (2550) ได้ท าการศึกษาแนวทางและขั้นตอนในการน าแบบจ าลอง
สถานการณ์มาใชใ้นการวิเคราะห์หาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม ส าหรับธุรกิจประเภทสถานีการ
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บริการก๊าซส าหรับรถยนต์โดยได้หาแบบจ าลองเพื่อก าหนดปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีไม่แน่นอนซ่ึงเป็นพฤติกรรมของธุรกิจประเภทน้ี จากการสั่งปริมาณ
ก๊าซท่ีมากเกิดความบรรจุได ้ทางสถานีตอ้งเสียค่าปรับ ผูว้จิยัจึงไดเ้สนอการวเิคราะห์ปัญหาดงักล่าว
ด้วยแบบจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล โดยน าขอ้มูลทางสถิติความตอ้งการใน 3 เดือน              
มาจ าลองเพื่อมาจ าลองของ 3 เดือนถดัไป โดยหลงัท าการจ าลองแลว้เปรียบเทียบค่าท่ีไดพ้บวา่ค่าท่ี
ได้จากการจ าลองกับปริมาณความต้องการจริง โดยการจ าลองแบ่งข้อมูลเป็น 2 กลุ่ม คือช่วง         
วนัอาทิตย์ถึง พฤหัสบดี และศุกร์เสาร์ เน่ืองจากค่าทางสถิติบ่งช้ีว่ามีความต้องการต่างกัน            
โดยไดท้  าการเปรียบเทียบกบัการใช้ตารางแจกแจงความถ่ีท่ีต่างกนัและเปรียบเทียบการพยากรณ์
การสั่งโดยวิธีอ่ืนๆเพื่อประเมินได้ว่าการจ าลองน้ี ท าให้ค่าออกมาดีสุด จากผลการวิจยัพบว่าลด
ตน้ทุนการบริหารสินคา้คงคลงัได ้ร้อยละ 78 ต่อเดือน 

    
2.18  บทสรุป 
 จากการศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดน้ าหลกัการจดัการสินคา้คงคลงัมาใชใ้น
การรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการค านวณต้นทุนการสั่งซ้ือ และควบคุมสินค้าคงคลงัในปริมาณท่ี
เหมาะสม โดยการเลือกใช้ระหว่างเทคนิคการพยากรณ์แบบวินเทอร์โดยใช้โปรแกรม Minitab 14                 
ในการประมวลผล  และเทคนิคการจ าลองสถานการณ์มอนติคาร์โลเพื่อหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ี
เหมาะสมโดยหาค่าความต้องการจากข้อมูลความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ท่ีเกิดข้ึนในอดีต            
ซ่ึงขั้นตอนในการหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม และตน้ทุนต่างๆท่ีเกิดข้ึนจะกล่าวในบทถดัไป 



 
 

 
 

บทที ่3 
การด าเนินโครงงาน 

 
 จากการวิเคราะห์ปริมาณการสั่งขวดเพื่อใช้ผลิตเคร่ืองด่ืมทั้งหมด 22 ชนิด พบว่าปริมาณ
การเบิกใชข้วด 10 ชนิดท่ีมีความไม่แน่นอนและมีปริมาณการสั่งซ้ือท่ีไม่เหมาะสม ท าให้เกิดสินคา้
คงคลงัในปัจจุบนัมีมูลค่าสูงถึง 92,198,630 บาท ท าให้เกิดตน้ทุนจมไม่มีเงินหมุนเวียนในระบบ 
จากปัญหาดังกล่าวผู ้จ ัดท าโครงงานได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาระหว่างวิธีการใช้แบบจ าลอง
สถานการณ์มอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation Method) เพื่อจ าลองสถานการณ์การเบิกใชข้วด
ท่ีไม่แน่นอน และวิธีการพยากรณ์แบบ Winter's method โดยใช้โปรแกรม Minitab 14 จากนั้นจะ
ค านวณหาปริมาณการสั่งซ้ือแบบประหยดั (EOQ) และจุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม (ROP) เพื่อเปรียบเทียบ
ตน้ทุนรวมของการจดัการสินคา้ต ่าท่ีสุด และไม่ท าให้เกิดค่าเสียโอกาสจากการเบิกใชข้วดเพื่อผลิต
เคร่ืองด่ืม วธีิการด าเนินงานของโครงการแสดงไดด้งัภาพท่ี 3.1 

ศึกษาขอ้มูลปริมาณในการใชข้วด และวเิคราะห์ความแปรผนั 
ของขอ้มูลปริมาณการใชข้วด 

 
วเิคราะห์ตน้ทุนในการจดัการสินคา้คงคลงั 

 
ศึกษารูปแบบวธีิการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล 

และวธีิการพยากรณ์แบบ Winter's method 
 

จ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล 
 

พยากรณ์การสั่งขวดบรรจุภณัฑแ์บบ Winter's method 
โดยใชโ้ปรแกรม Minitab 14 

 
  ต่อ 
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วเิคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างของตน้ทุนรวมท่ีได้
จากการใชว้ธีิการแบบจ าลองมอนติคาร์โล และวธีิการ
พยากรณ์แบบ Winter's method กบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง 

 
สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

ภาพที ่3.1  วธีิการด าเนินงานของโครงการ 

 โดยในบทน้ีจะกล่าวถึงวิธีการด าเนินงานรายละเอียด 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ศึกษาขอ้มูลปริมาณ
ในการใชข้วดและการวิเคราะห์ความแปรผนัของขอ้มูลปริมาณการใช้ขวด วิเคราะห์ตน้ทุนในการ
จดัการสินคา้คงคลงั และศึกษารูปแบบวิธีการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลและวิธีการ
พยากรณ์แบบ Winter's method โดยใช้โปรแกรม Minitab 14 ในการประมวลผล ส่วนขั้นตอนท่ี
เหลือจะกล่าวในบทถดัไป 

 

3.1  ศึกษาข้อมูลปริมาณการใช้ขวดและวเิคราะห์ความแปรผนั 
เน่ืองจากโรงงานกรณีศึกษามีการผลิตเคร่ืองด่ืมทั้งชนิดมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ใน

แต่ละเดือนมีปริมาณท่ีสูง และกระบวนการการผลิตเคร่ืองด่ืมเป็นการผลิตแบบต่อเน่ือง ถ้าหาก
ปริมาณขวดไม่พอต่อการบรรจุเคร่ืองด่ืมและมีการหยดุเคร่ืองจกัรจะส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทั้งหมด
ในกระบวนการผลิต แต่ถา้สั่งขวดมาเก็บในปริมาณท่ีมากจะท าให้เกิดตน้ทุนจมเพราะขวดท่ีใชใ้น
การบรรจุเคร่ืองด่ืมมีทั้งหมด 22 ชนิด ซ่ึงทางผูจ้ดัท าโครงงานวิศวกรรมจึงไดท้  าการวิเคราะห์ความ
ไม่แน่นอนของปริมาณการใชข้วดบรรจุเคร่ืองด่ืมทั้งชนิดมีแอลกอฮอลแ์ละไม่มีแอลกอฮอล ์เพื่อใช้
กรองขอ้มูลในการเลือกชนิดของขวดท่ีจะจดัท าโครงงาน จากการวิเคราะห์ขอ้มูลผูจ้ดัท าโครงงาน
ไดท้ าการเลือกชนิดของขวดท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผนัท่ีมากกว่า 0.2 โดยค านวณหาค่า
สัมประสิทธ์ิของความแปรผนัแสดงไดด้งัตารางท่ี 3.1 
สูตรค านวณค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผนั (coefficient of variation) 

    CV = 
𝜎

�̅�
                                                                                              (3.1) 

เม่ือ σ = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปริมาณการเบิกใช ้
     �̅�  = ปริมาณการเบิกใชเ้ฉล่ีย 

 ต่อ 
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จากตารางท่ี 3.1 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผนัของขวดทั้ ง 10 ชนิด พบว่ามีค่า
สัมประสิทธ์ิของความแปรผนัท่ีมากกวา่ 0.2 แสดงให้เห็นวา่ปริมาณการใช้ขวดมีความไม่แน่นอน 
ดงันั้นผูจ้ดัท าโครงงานจึงไม่สามารถค านวณหาการสั่งซ้ือดว้ยระบบการสั่งซ้ือแบบประหยดั (EOQ) 
ได้โดยตรง จึงจ าเป็นท่ีจะใช้ทฤษฎีมอนติคาร์โล(Monte Carlo Simulation Method) เขา้มาช่วยใน
การจ าลองสถานการณ์การใชข้วดบรรจุเคร่ืองด่ืม เพื่อหาปริมาณการสั่งซ้ือและจุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม 

ตารางที ่3.1  แสดงค่าสัมประสิทธ์ของความแปรผนั 
 

ล าดบั รหสั 
ปริมาณการเบิกใชง้านเฉล่ีย 

(พาเลท) 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าสัมประสิทธ์ของ
ความแปรผนั 

1 SKU-01 4,588 964.74 0.21 
2 SKU-02 3,502 732.09 0.21 
3 SKU-03 641 144.23 0.22 
4 SKU-04 366 80.47 0.22 
5 SKU-05 5,574 1427.79 0.26 
6 SKU-06 1,756 469.57 0.27 
7 SKU-07 679 181.14 0.27 
8 SKU-10 3,267 699.39 0.21 
9 SKU-15 3,103 638.05 0.21 

10 SKU-20 569 131.10 0.23 

 จากการศึกษาสภาพปัญหาการจดัการสินคา้คงคลงัในปัจจุบนัของโรงงานผลิตเคร่ืองด่ืม
ชนิดมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ โดยใช้ข้อมูลท่ีเกิดข้ึนจริงในปี 2560 และท าการศึกษา
ปริมาณการใชข้วดบรรจุภณัฑ์จ านวน 10 ชนิด จากขอ้มูลพบว่าการสั่งซ้ือขวดมีปริมาณมากซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัการเบิกใชข้วดบรรจุภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ท าให้เกิดปัญหาในการจดัเก็บสินคา้คงคลงัท่ี
มากเกินความจ าเป็นส่งผลให้เกิดตน้ทุนจม ซ่ึงปริมาณการสั่งซ้ือและการเบิกใชข้วดแสดงดงัตาราง
ท่ี 3.2 
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ตารางที ่3.2  แสดงปริมาณการเบิกใชง้านและการสั่งซ้ือปี 2560 (พาเลท) 
 
ล าดบั รหสั ปริมาณการสั่งซ้ือ ปริมาณการเบิกใชง้าน สินคา้คงคลงั 

1 SKU-01 56,786 55,053 1,733 
2 SKU-02 43,370 42,027 1,343 
3 SKU-03 7,971 7,693 278 
4 SKU-04 4,539 4,389 150 
5 SKU-05 69,476 66,891 2,585 
6 SKU-06 21,799 21,068 731 
7 SKU-07 8,408 8,142 266 
8 SKU-10 40,462 39,206 1,256 
9 SKU-15 38,637 37,234 1,403 

10 SKU-20 7,046 6,830 216 

 จากตารางท่ี 3.2 พบว่าสินค้าคงคลังการจดัเก็บมีปริมาณมากเกินความจ าเป็น เช่น ขวด
ล าดบัท่ี 1 รหัสชนิดขวด SKU-01 มีปริมาณการสั่งซ้ือจ านวน 56,786 พาเลทแต่ปริมาณการเบิกใช้
ต่อปีแค่ 55,053พาเลท ท าให้เกินสินคา้คงคลงัอยูท่ี่ 1,733 พาเลท จากขอ้มูลการวิเคราะห์เบ้ืองตน้ท า
ให้ทราบถึงการจดัการสินค้าคงคลงัท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลท าให้เกิดตน้ทุนจมซ่ึงสามารถคิดเป็น
มูลค่าไดด้งัตารางท่ี 3.3 

ตารางที ่3.3  แสดงมูลค่าของสินคา้คงคลงั 
 

ล าดบั รหสั 
ราคาต่อพาเลท 

(บาท) 
จ านวนสินคา้คงคลงัคงเหลือ 

(พาเลท) 
มูลค่า 
(บาท) 

1 SKU-01 7,335 1,733 12,711,555 
2 SKU-02 5,705 1,343 7,661,815 
3 SKU-03 5,134.5 278 1,427,391 
4 SKU-04 5,134.5 150 770,175 
5 SKU-05 16,560 2,585 42,807,600 
6 SKU-06 12,880 731 9,415,280 
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ตารางที ่3.3  แสดงมูลค่าของสินคา้คงคลงั (ต่อ) 
 

ล าดบั รหสั 
ราคาต่อพาเลท 

(บาท) 
จ านวนสินคา้คงคลงัคงเหลือ 

(พาเลท) 
มูลค่า 
(บาท) 

7 SKU-07 5,134.5 266 1,365,777 
8 SKU-10 7,335 1,256 9,212,760 
9 SKU-15 4,075 1,403 5,717,225 

10 SKU-20 5,134.5 216 1,109,052 
รวมมูลค่า 92,198,630 

 
3.2  วเิคราะห์ต้นทุนในการจัดการสินค้าคงคลงั 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจดัการสินคา้คงคลงัประเภทขวดบรรจุภณัฑ์ 
พบว่าคงคลงัมีปริมาณขวดบรรจุภณัฑ์มากเกินความจ าเป็น ซ่ึงขั้นตอนแรกในการหาปริมาณการ
สั่งซ้ือและจุดสั่งซ้ือเพื่อให้มีปริมาณการจดัเก็บท่ีเหมาะสมนั้นคือ การวิเคราะห์ขอ้มูลของตน้ทุนใน
การจดัการสินคา้คงคลงัทุกชนิด เช่น ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือ (Order Cost) ค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษา 
(Holding Cost) ค่าใช้จ่ายดา้นราคาวตัถุดิบท่ีสั่งซ้ือ (Unit Cost) และค่าใช่จ่ายในการยอมให้สินคา้
ขาดส่ง (Shortage Cost) ซ่ึงค่าใชจ่้ายดงักล่าวสามารถแสดงรายละเอียดของการค านวณไดด้งัน้ี 

3.2.1  ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือ (Ordering Cost) 
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของการสั่งซ้ือแต่ละคร้ัง  

ซ่ึงค่าใชจ่้ายน้ีจะแปรผนัตามจ านวนคร้ังของการสั่งซ้ือแต่ไม่แปรผนัตามปริมาณสินคา้คงคลงั โดย
ขั้นตอนในการด าเนินงานการสั่งซ้ือของพนกังานมีรายละเอียดดงัภาพท่ี 3.2 
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ภาพที ่3.2  ขั้นตอนในการด าเนินงานการสั่งซ้ือของพนกังาน 
 

ขั้นตอนท่ี 1 พนกังานจะท าการตรวจสอบปริมาณสินคา้คงคลงัจากนั้นกรอกรายละเอียดลง
ในใบบันทึกรายการแล้วบันทึกลงในโปรแกรม Microsoft Excel ซ่ึงพนักงานจะท าการจดัการ
เอกสารและกรอกขอ้มูลในระบบSAPเพื่อให้เจา้หน้าท่ีจดัซ้ืออาวุโส (Supervisor) ใช้เป็นขอ้มูลใน
การออกใบสั่งซ้ือต่อไป โดยใชเ้วลาในการด าเนินงาน 15 นาที  
 ขั้นตอนท่ี 2 เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ืออาวุโส (Supervisor) จะท าการตรวจสอบขอ้มูลรายละเอียดของ
สินค้าท่ีต้องการสั่งซ้ือในระบบกับเอกสารท่ีพนักงานส่งมอบให้ อาทิ เช่น เลขรหัสสินค้า 
รายละเอียดหรือลกัษณะเฉพาะของสินคา้ จ านวนสินคา้คงคลงั เป็นตน้ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการ
ยืนยนัการสั่งซ้ือ และลงขอ้มูลในระบบ SAP เพื่อให้วิศวกรใช้ขอ้มูลในการขอใบเสนอราคาสินคา้
ต่อไป โดยใชเ้วลาในการด าเนินงาน 15 นาที 
 ขั้นตอนท่ี 3 วิศวกรท าการตรวจสอบขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้ และจ านวนของสินคา้ท่ี
ตอ้งการเพื่อท าการออกใบเสนอขอซ้ือสินคา้ (Purchase Request) ให้กบัทางแผนกจดัซ้ือโดยกรอก
ในระบบ SAP ใชเ้วลาในการด าเนินงาน 15 นาที 

พนกังานท าการตรวจสอบปริมาณสินคา้คงคลงั และกรอกขอ้มูลใน
ระบบSAP 

เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ืออาวโุสตรวจสอบขอ้มูลสินคา้ในระบบ SAP         
เพ่ือใชเ้ป็นรายละเอียดของสินคา้ท่ีจะสัง่ซ้ือ 

วศิวกรตรวจขอ้มูลรายละเอียดออกใบ PR ส่งใหพ้นกังานฝ่ายจดัซ้ือ 

พนกังานฝ่ายจดัซ้ือจดัท าใบ PO ส่งใหก้บัผูข้าย เพื่อท าการ

สั่งซ้ือสินคา้ 



49 

 

 ขั้นตอนท่ี 4 พนักงานแผนกจัดซ้ือตรวจสอบข้อมูล และท าการออกใบสั่งซ้ือสินค้า 
(Purchase Order) แล้วส่ง E-mail ใบสั่งซ้ือให้กบัผูข้าย (Supplier) เพื่อท าการสั่งซ้ือสินคา้ โดยใช้
เวลาในการด าเนินงาน 10 นาที 
 
ตารางที ่3.4  ตารางแสดงรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือ 
 

รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 195 บาทต่อชัว่โมง 
เวลาท่ีใชใ้นการท างาน 55 นาทีต่อคร้ัง 
ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือ 178.75 บาทต่อคร้ัง 

 จากตารางท่ี 3.4แสดงรายละเอียดการค านวณค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือต่อคร้ัง โดยทางบริษทั
ได้ก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินเท่ากับ 195 บาทต่อชั่วโมงในส่วนของการท างานในขั้นตอน    
ต่าง ๆ ของการสั่งซ้ือนั้นพนักงานใช้เวลาทั้ งส้ิน 55 นาที คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือเท่ากับ 
178.75 บาทต่อคร้ัง 

3.2.2  ตน้ทุนการเก็บรักษา (Holding Cost) 
 ตน้ทุนในการจดัเก็บจะมีอตัราดอกเบ้ียของเงินลงทุนรวมกบัค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษาซ่ึง

ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเป็นการรักษาสินคา้คงคลงัให้อยู่ในรูปแบบท่ีใช้งานได้ จะแปรผนัตาม
ปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีจดัเก็บไวแ้ละระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดัเก็บ ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการจดัเก็บ ไดแ้ก่ 
ค่าใชจ่้ายต่อพื้นท่ีของบริษทั ค่าบริหารจดัการ เป็นตน้ โดยแสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 3.5 

 
ตารางที ่3.5  แสดงรายละเอียดของค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บ 
 

รายการ จ านวน หน่วย 
ปริมาณการเบิกใชง้าน 491,026 พาเลท 
ค่าใชจ่้ายต่อพื้นท่ี 120 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
ขนาดของพื้นท่ีคลงัสินคา้ 6,000 ตารางเมตร 
ค่าบริหารจดัการ (ยกข้ึน/ยกลง) 20 บาทต่อพาเลท 
ค่าจดัเก็บรักษา 37.59 บาทต่อพาเลท 
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 จากตารางท่ี 3.5 แสดงปริมาณการเบิกใช้ขวดบรรจุภัณฑ์ระยะเวลา 1 ปี รวม 491,026      
พาเลท โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บเท่ากับ 37.59 บาทต่อพาเลท ซ่ึงการ
สั่งซ้ือสินคา้จะมาเก็บไวใ้นคลงัก่อให้เกิดดอกเบ้ียจากเงินลงทุน โดยดอกเบ้ียภายในตลอดทั้งปีคิด
เป็น 6.025% ของเงินลงทุนท่ีใช้ในการสั่งซ้ือสินค้าคงคลัง แต่เน่ืองจากราคาสินค้าแต่ละชนิดมี
ตน้ทุนท่ีไม่เท่ากนัจึงท าใหต้น้ทุนในการจดัเก็บของสินคา้แต่ละชนิดไม่เท่ากนั แสดงตารางท่ี 3.6 
 
ตารางที ่3.6  แสดงตน้ทุนการจดัเก็บ 
 

ล าดบั รหสั 
ราคาต่อพาเลท 

(บาท) 
คิดดอกเบ้ียจากราคา 

(บาท) 
ตน้ทุนการจดัเก็บรักษา 

(บาท) 
1 SKU-01 7,335 441.93 479.52 
2 SKU-02 5,705 343.73 381.32 
3 SKU-03 5,134.5 309.35 346.94 
4 SKU-04 5,134.5 309.35 346.94 
5 SKU-05 16,560 997.74 1,035.33 
6 SKU-06 12,880 776.02 813.61 
7 SKU-07 5,134.5 309.35 346.94 
8 SKU-10 7,335 441.93 479.52 
9 SKU-15 4,075 245.52 283.11 

10 SKU-20 5,134.5 309.35 346.94 

 
3.2.3  ตน้ทุนค่าเสียโอกาสจากการเบิกใชง้าน (Shortage Cost) 

ค่าเสียโอกาสจากการเบิกใช้งานสินคา้คงคลงัเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการมีสินคา้คง
คลงัท่ีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชง้าน ค่าใชจ่้ายน้ีจะแปรผนัตามปริมาณของสินคา้ท่ีไม่สามารถ
เบิกใช้งานได้ จากสภาวะการขาดแคลนของสินค้าดงักล่าวส่งผลให้บริษทัเกิดความสูญเสียอีก
มากมายซ่ึงไม่สามารถประเมินค่าไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม ดงันั้นในการจ าลองสถานการณ์ของ
มอนติคาร์โลนั้นจ าเป็นตอ้งมีมูลค่าของการขาดส่งสินคา้ เพื่อใชใ้นการก าหนดเง่ือนไขตน้ทุนรวม
ของการจดัการสินคา้คงคลงั ทางผูจ้ดัท าโครงงานวศิวกรรมจึงก าหนดให้ค่าจ่ายในการยอมให้สินคา้
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ขาดส่งเท่ากบั 1,060 บาทต่อพาเลทต่อปี โดยค านวณมาจากราคาเฉล่ียแบบถ่วงน ้ าหนกั คิดเป็น 15% 
ของราคาขวดบรรจุภณัฑ ์

 

3.3  ศึกษารูปแบบวิธีการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation Method) 
และวธีิการพยากร์แบบ Winter's method 

3.3.1  ศึกษารูปแบบวิธีการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล  (Monte Carlo Simulation 
Method) 

การจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลสามารถน าไปประยุกต์ใชก้บัระบบการจดัการ
สินคา้คงคลงัของบริษทัท่ีมีปัญหาดา้นปริมาณความตอ้งการสินคา้ท่ีไม่แน่นอน โดยมีล าดบัขั้นตอน
ทั้งหมด 12 ขั้นตอน ดงัภาพท่ี 3.3 ซ่ึงอธิบายขั้นตอนการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล เพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์ระบบการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีมีปริมาณความต้องการท่ีไม่แน่นอนของสินคา้ 
รวมถึงการวิเคราะห์ตน้ทุนของระบบการจดัการสินคา้คงคลงัโดยใชว้ิธีการจ าลองสถานการณ์แบบ
มอนติคาร์โล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช่ 

ขั้นตอนท่ี 1 เก็บขอ้มูลความตอ้งการคลงัสินคา้ 

ขั้นตอนท่ี 2 แจกแจงความถ่ีของความตอ้งการสินคา้ 

ขั้นตอนท่ี 3 แจกแจงความน่าจะเป็นสะสมของตวัแปรสุ่ม 

ขั้นตอนท่ี 4 สร้างตวัเลขสุ่มของความตอ้งการสินคา้ 

ขั้นตอนท่ี 5 หาปริมาณการสัง่ซ้ือท่ีเหมาะสมและจุดสัง่ซ้ือใหม่ 

ขั้นตอนท่ี 6 สร้างตารางค านวณหาตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงั 

ขั้นตอนท่ี 7 หาค่าตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงั 

ขั้นตอนท่ี 8 ท าตารางค านวณหาตน้ทุนซ ้าจ  านวน n รอบ 

ขั้นตอนท่ี 9 แจกแจงปกติ 

ขั้นตอนท่ี 10 หาจ านวนรอบท่ีเหมาะสม (N) 

ขั้นตอนท่ี 11 ใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ตน้ทุน 

ขั้นตอนท่ี 12 วิเคราะตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงั 

ท าซ ้าเพ่ิมคร้ังละ n รอบ 
ไม่ใช่ 

 ต่อ 
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ใช่ 

ขั้นตอนท่ี 1 เก็บขอ้มูลความตอ้งการคลงัสินคา้ 

ขั้นตอนท่ี 2 แจกแจงความถ่ีของความตอ้งการสินคา้ 

ขั้นตอนท่ี 3 แจกแจงความน่าจะเป็นสะสมของตวัแปรสุ่ม 

ขั้นตอนท่ี 4 สร้างตวัเลขสุ่มของความตอ้งการสินคา้ 

ขั้นตอนท่ี 5 หาปริมาณการสัง่ซ้ือท่ีเหมาะสมและจุดสัง่ซ้ือใหม่ 

ขั้นตอนท่ี 6 สร้างตารางค านวณหาตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงั 

ขั้นตอนท่ี 7 หาค่าตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงั 

ขั้นตอนท่ี 8 ท าตารางค านวณหาตน้ทุนซ ้าจ  านวน n รอบ 

ขั้นตอนท่ี 9 แจกแจงปกติ 

ขั้นตอนท่ี 10 หาจ านวนรอบท่ีเหมาะสม (N) 

ขั้นตอนท่ี 11 ใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ตน้ทุน 

ขั้นตอนท่ี 12 วิเคราะตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงั 

ท าซ ้าเพ่ิมคร้ังละ n รอบ 
ไม่ใช่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่3.3  ขั้นตอนการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation Method) 

3.3.2  ศึกษารูปแบบวธีิการพยากรณ์แบบ Winter's method 
จากการเก็บขอ้มูล และศึกษาขอ้มูลปริมาณการใชข้วดบรรจุภณัฑ์ (รายเดือน) พบวา่ยอด

ปริมาณการใช้ขวดบรรจุภณัฑ์มีปริมาณสูงและต ่าเป็นช่วงในแต่ละเดือน ผูจ้ดัท าโครงงานจึงใช้
วิธีการพยากรณ์แบบ  Winter's method โดยใชโ้ปรแกรม Minitab 14 เพื่อใชว้ิเคราะห์ตน้ทุนในการ
จดัคลงัสินคา้โดยเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัเพิ่ม 2 ปี ดงัตารางท่ี 3.7 แสดงขอ้มูลปริมาณการใช้ขวดบรรจุ
ภณัฑปี์ 2558 และขอ้มูลปริมาณการใชข้วดบรรจุภณัฑปี์ 2559  

 
 
 
 

 ต่อ 
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ตารางที ่3.7  แสดงขอ้มูลปริมาณการใชข้วดบรรจุภณัฑปี์ 2558 และขอ้มูลปริมาณการใชข้วดบรรจุ
ภณัฑปี์ 2559 (พาเลท) 
 

ปี 2558 
รหสั ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

SKU-01 5,502 4,357 5,560 4,914 4,098 3,511 3,549 3,476 3,465 3,573 5,374 5,444 
SKU-02 3,444 4,188 3,947 3,077 2,562 2,707 2,888 2,977 2,597 2,927 4,212 4,505 
SKU-03 422 501 572 586 540 541 573 594 645 718 801 887 
SKU-04 249 280 329 324 306 309 327 334 363 430 472 506 
SKU-05 6,774 6,339 6,635 5,290 5,793 4,825 2,899 3,847 3,674 4,598 6,844 6,635 
SKU-06 2,285 1,622 1,755 1,966 1,880 1,817 999 1,208 1,214 1,178 1,789 2,429 
SKU-07 424 514 540 591 564 556 589 632 676 7,82 1,018 965 
SKU-10 3,682 3,505 3,541 3,636 3,400 3,457 2,216 2,245 2,268 2,358 3,468 3,917 
SKU-15 3,512 2,993 2,700 3,791 3,139 2,657 2,383 2,486 2,314 2,486 3,250 4,374 
SKU-20 682 526 553 696 526 510 427 398 436 459 541 814 

ปี 2559 
SKU-01 5,560 4,312 5,676 5,071 4,098 3,401 3,439 3,476 3,398 3,686 5,210 5,676 
SKU-02 3,302 4,232 3,947 3,045 2,617 2,707 2,858 3,071 2,708 2,837 4,299 4,457 
SKU-03 422 506 543 580 540 547 567 607 625 726 809 887 
SKU-04 246 292 312 321 296 302 327 330 374 408 463 506 
SKU-05 6,844 6,540 6,774 5,400 5,854 4,825 2,991 3,887 3,562 4,598 6,495 6,774 
SKU-06 2,334 1,604 1,737 2,007 1,841 1,798 1,042 1,208 1,177 1,228 1,789 2,405 
SKU-07 433 525 545 579 552 551 565 632 669 766 1,028 936 
SKU-10 3,798 3,396 3,432 3,675 3,364 3,352 2,125 2,221 2,198 2,334 3,432 3,958 
SKU-15 3,368 3,024 2,673 3,636 3,172 2,685 2,358 2,359 2,314 2,436 3,217 4,151 
SKU-20 696 505 536 674 516 516 436 385 423 445 559 822 

  
 จากการศึกษาขอ้มูลปริมาณความตอ้งการขวดยอ้นหลงั 3 ปีเพื่อหารูปแบบในการพยากรณ์
ความตอ้งการขวดในปี พ.ศ. 2561 โดยใช้โปรแกรม Minitab 14 ในการตรวจสอบขอ้มูลก่อนท่ีจะ
พยากรณ์ โดยใช้แถบเมนูค าสั่ง Stats > Time Series  > Time Series Plot ในการตรวจสอบข้อมูล
ทั้งหมด  เช่น SKU-01 เม่ือตรวจสอบขอ้มูลพบวา่ ลษัณะกราฟจะแสดงเป็นช่วง และมีลกัณะกราฟ  
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ท่ี ซ ้ ากัน ในแ ต่ ละ ปี  ดังภ าพ ท่ี  3 .4  นั้ น แสดงว่ าข้อมู ล เหม าะส าห รับ วิ ธี ก ารพ ยากรณ์ 
แบบ Winter's method  
 

 
 
ภาพที ่3.4  กราฟปริมาณความตอ้งการขวดบรรจุภณัฑโ์ดยโปรแกรม Minitab 14 ของ SKU-01  

ในปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ.2560 



 
 

 
บทที ่4 

ผลการด าเนินโครงงาน 
 

 ในบทต่อไปน้ีจะเป็นการแสดงผลลพัธ์จากการด าเนินการศึกษาโดยใช้เทคนิคการจ าลอง
สถานการณ์แบบมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation Method) เพื่อจ าลองสถานการณ์การเบิกใช้
ขวดท่ีไม่แน่นอน และวิธีการพยากรณ์แบบ  Winter's method โดยใช้โปรแกรม  Minitab 14         
โดยมีเง่ือนไขของปริมาณความตอ้งการท่ีไม่แน่นอนและมีวตัถุประสงค์ท่ีจะลดปริมาณการจดัการ
สินคา้คงคลงั จากวิธีการสั่งซ้ือในปัจจุบนัของการสั่งขวดเพื่อใชผ้ลิตเคร่ืองด่ืมทั้ง 10 ชนิด โดยแบ่ง
หวัขอ้ของการน าเสนอดงัน้ี 
 
4.1  การจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล 
 จากขั้นตอนการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลท่ีไดแ้สดงตามภาพท่ี 3.3 โดยเร่ิมตน้
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลปริมาณความตอ้งการสินคา้คงคลงัตลอดทั้งปี เพื่อน ามาแจกแจงความถ่ี
ของปริมาณความต้องการสินคา้ในแต่ละรายการ และก าหนดช่วงความถ่ี เพื่อให้สอดคล้องกับ    
การตั้งค่าตวัแปรสุ่มในการทดลองท่ีอาจจะเกิดข้ึนจริง โดยการทดลองคร้ังน้ีไดน้ าทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
มาก าหนดจุดสั่งซ้ือและปริมาณการสั่งซ้ือใหม่ ในการจ าลองสถานการณ์ดว้ย โดยขอ้มูลทั้งหมดจะ
น ามาจดัท าเป็นตารางเพื่อใช้ในการค านวณรอบการทดลองท่ีเหมาะสม ซ่ึงขั้นตอนสุดท้ายจะ
เปรียบเทียบผลลพัธ์ของการจดัการสินคา้คงคลังท่ีมีการสร้างสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลกับ   
การจดัการสินคา้คงคลงัแบบเก่าท่ีใช้ปฏิบติัในปัจจุบนั เพื่อเป็นช่องทางในการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป 
โดยรายละเอียดทั้งหมดสามารถอธิบายตาม 12 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เก็บขอ้มูลความตอ้งการสินคา้คงคลงั 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลปริมาณความตอ้งการสินคา้คงคลงัในอดีตของการสั่งขวดเพื่อใช้
ผลิตเคร่ืองด่ืมทั้งหมด 10 ชนิด เป็นการเก็บแบบเชิงปริมาณ โดยสินคา้จะถูกรวบรวมปริมาณความ
ตอ้งการให้กบัทางพนักงานดูแล เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานประจ าเดือน สรุปเป็น
ข้อมูลตั้ งแต่ในปีพ.ศ. 2558 ถึง ในปีพ.ศ. 2560 ข้อมูลท่ีได้มานั้นจะมาค านวณหาปริมาณความ
ตอ้งการเฉล่ียต่อเดือนดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1  แสดงขอ้มูลปริมาณการใชข้วดบรรจุภณัฑปี์ 2558 ถึงปี 2560 (พาเลท) 
 

2558 
รหสั ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

SKU-01 5,502 4,357 5,560 4,914 4,098 3,511 3,549 3,476 3,465 3,573 5,374 5,444 
SKU-02 3,444 4,188 3,947 3,077 2,562 2,707 2,888 2,977 2,597 2,927 4,212 4,505 
SKU-03 422 501 572 586 540 541 573 594 645 718 801 887 
SKU-04 249 280 329 324 306 309 327 334 363 430 472 506 
SKU-05 6,774 6,339 6,635 5,290 5,793 4,825 2,899 3,847 3,674 4,598 6,844 6,635 
SKU-06 2,285 1,622 1,755 1,966 1,880 1,817 999 1,208 1,214 1,178 1,789 2,429 
SKU-07 424 514 540 591 564 556 589 632 676 7,82 1,018 965 
SKU-10 3,682 3,505 3,541 3,636 3,400 3,457 2,216 2,245 2,268 2,358 3,468 3,917 
SKU-15 3,512 2,993 2,700 3,791 3,139 2,657 2,383 2,486 2,314 2,486 3,250 4,374 
SKU-20 682 526 553 696 526 510 427 398 436 459 541 814 

ปี 2559 
SKU-01 5,560 4,312 5,676 5,071 4,098 3,401 3,439 3,476 3,398 3,686 5,210 5,676 
SKU-02 3,302 4,232 3,947 3,045 2,617 2,707 2,858 3,071 2,708 2,837 4,299 4,457 
SKU-03 422 506 543 580 540 547 567 607 625 726 809 887 
SKU-04 246 292 312 321 296 302 327 330 374 408 463 506 
SKU-05 6,844 6,540 6,774 5,400 5,854 4,825 2,991 3,887 3,562 4,598 6,495 6,774 
SKU-06 2,334 1,604 1,737 2,007 1,841 1,798 1,042 1,208 1,177 1,228 1,789 2,405 
SKU-07 433 525 545 579 552 551 565 632 669 766 1,028 936 
SKU-10 3,798 3,396 3,432 3,675 3,364 3,352 2,125 2,221 2,198 2,334 3,432 3,958 
SKU-15 3,368 3,024 2,673 3,636 3,172 2,685 2,358 2,359 2,314 2,436 3,217 4,151 
SKU-20 696 505 536 674 516 516 436 385 423 445 559 822 

ปี 2560 
SKU-01 5,792 4,539 5,792 5,228 4,225 3,657 3,659 3,583 3,536 3,761 5,484 5,792 
SKU-02 3,551 4,408 4,199 3,239 2,726 2,820 3,040 3,134 2,763 3,018 4,387 4,742 
SKU-03 435 516 584 598 562 564 591 619 672 756 852 944 
SKU-04 259 298 336 334 315 315 337 355 386 439 482 533 
SKU-05 6,984 6,673 6,984 5,510 6,098 5,026 3,052 4,007 3,749 4,840 6,984 6,984 
SKU-06 2,431 1,725 1,828 2,091 1,918 1,913 1,063 1,245 1,239 1,253 1,883 2,479 
SKU-07 442 547 568 603 587 592 607 652 704 806 1,049 985 
SKU-10 3,876 3,613 3,613 3,868 3,579 3,528 2,261 2,363 2,338 2,431 3,613 4,123 
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ตารางที ่4.1  แสดงขอ้มูลปริมาณการใชข้วดบรรจุภณัฑปี์ 2558 ถึงปี 2560 (พาเลท) (ต่อ) 

 
จากตารางท่ี 4.1 แสดงปริมาณความตอ้งการสินคา้ของการสั่งขวดเพื่อใชผ้ลิตเคร่ืองด่ืม

ทั้งหมด 22 ชนิดภายในปี 2558 ถึง ปี2560 ตวัอยา่งเช่น สินคา้อนัดบัท่ี 1 ในปี 2558 รหสั SKU-01   
มีปริมาณความตอ้งการสินคา้ในเดือนมกราคม 5,502 ช้ิน และในเดือนกุมภาพนัธ์ 4,357 ช้ิน 
ตามล าดบั  
ขั้นตอนท่ี 2 การแจกแจงความถ่ีของความตอ้งการสินคา้ 
 การแจกแจงความถ่ีของปริมาณความตอ้งการสินคา้ทั้งหมด 10 ชนิด เพื่อเป็นการจดัเรียง
ขอ้มูลการเบิกใชข้วดของแต่ละเดือนใหเ้ป็นระเบียบ เพื่อใหง่้ายต่อการวิเคราะห์และสรุปขอ้มูลโดย
การนบัความถ่ีรวมของการเบิกใชสิ้นคา้ของขวดในปี 2558 ถึง ปี 2560 และจดัเรียงขอ้มูลความถ่ี
ปริมาณความตอ้งการของแต่ละเดือน จากนอ้ยไปหามาก ดงัตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2  แสดงตวัอยา่งการแจกแจงความถ่ีในการเบิกใชสิ้นคา้ของขวดรหสั SKU-01 
 

ล าดบั เดือน ความตอ้งการ (พาเลท) ความถ่ี (คร้ัง) 

1 มกราคม 
5,502 1 
5,560 1 
5,792 1 

2 กุมภาพนัธ์ 
4,312 1 
4,357 1 
4,539 1 

3 มีนาคม 
5,560 1 
5,676 1 
5,792 1 

 

SKU-15 3,621 3,118 2,784 3,868 3,304 2,768 2,508 2,537 2,410 2,537 3,316 4,463 
SKU-20 725 537 576 725 537 537 445 410 445 478 576 839 
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ตารางที ่4.2  แสดงตวัอยา่งการแจกแจงความถ่ีในการเบิกใชสิ้นคา้ของขวดรหสั SKU-01 (ต่อ) 
 

ล าดบั เดือน ความตอ้งการ (พาเลท) ความถ่ี (คร้ัง) 

4 เมษายน 
4,914 1 
5,071 1 
5,228 1 

5 พฤษภาคม 
4,098 2 
4,225 1 

6 มิถุนายน 
3,401 1 
3,511 1 
3,657 1 

7 กรกฎาคม 
3,439 1 
3,549 1 
3,659 1 

8 สิงหาคม 
3,476 2 
3,583 1 

9 กนัยายน 
3,288 1 
3,465 1 
3,536 1 

10 ตุลาคม 
3,573 1 
3,686 1 
3,761 1 

11 พฤศจิกายน 
5,210 1 
5,374 1 
5,484 1 

12 ธนัวาคม 
5,444 1 
5,676 1 
5,792 1 
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จากตารางท่ี 4.2 ไดแ้สดงการแจกแจง จ านวนความถ่ีของปริมาณความตอ้งการสินคา้
ภายในปี 2558 ถึง ปี 2560 และจดัเรียงขอ้มูลความถ่ีปริมาณความตอ้งการของแต่ละเดือน จากนอ้ย
ไปหามาก ตวัอยา่งเช่น สินคา้ล าดบัท่ี 1 รหสั SKU-01 มีจ านวนความถ่ีของปริมาณความตอ้งการใช้
งานในเดือนมกราคมจ านวน 5,502 ช้ิน  5,560 ช้ิน และตอ้งการใช ้5,792 ช้ิน จ านวน 1 คร้ัง เป็นตน้ 
การแจกแจงความถ่ีในการเบิกใชสิ้นคา้ของขวดทั้งหมด 10 ชนิดท าเช่นเดียวกนั 
ขั้นตอน 3 การแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมของตวัแปรสุ่ม 
 การสร้างตารางแสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่มท่ีตอ้งการส าหรับใช้ใน
การจ าลองสถานการณ์มอนติคาร์โล โดยพิจารณาจากขอ้มูลปริมาณความตอ้งการสินคา้ท่ีได ้มาจาก
การเก็บขอ้มูลในขั้นตอนท่ี 2 ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวสามารถน าไปสร้างแบบจ าลองในลกัษณะของตาราง
การก าหนดตวัเลขสุ่มของปริมาณความตอ้งการได ้ดงัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที ่4.3  แสดงตวัอยา่งการก าหนดช่วงตวัเลขสุ่มของความตอ้งการสินคา้ของขวดรหสั SKU-01  

 

ล าดบั เดือน 
ความตอ้งการ 

(พาเลท) 
ความถ่ี
(คร้ัง) 

ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นสะสม ช่วงตวัเลขสุ่ม 

1 มกราคม 

5,502 1 0.33 0.33 r<=0.33 
5,560 1 0.33 0.67 0.33<r<=0.67 
5,792 1 0.33 1.00 0.67<r 
รวม 3 

   

2 กมุภาพนัธ์ 

4,312 1 0.33 0.33 r<=0.33 
4,357 1 0.33 0.67 0.33<r<=0.67 
4,539 1 0.33 1.00 0.67<r 
รวม 3 

   

3 มีนาคม 

5,560 1 0.33 0.33 r<=0.33 
5,676 1 0.33 0.67 0.33<r<=0.67 
5,792 1 0.33 1.00 0.67<r 
รวม 3 

   

4 เมษายน 

4,914 1 0.33 0.33 r<=0.33 
5,071 1 0.33 0.67 0.33<r<=0.67 
5,228 1 0.33 1.00 0.67<r 
รวม 3 
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ตารางที ่4.3  แสดงตวัอยา่งการก าหนดช่วงตวัเลขสุ่มของความตอ้งการสินคา้ของขวดรหสั SKU-01 
(ต่อ) 
 

5 พฤษภาคม 
4,098 2 0.67 0.67 r<=0.67 
4,225 1 0.33 1.00 0.67<r 
รวม 3 

   

6 มิถุนายน 

3,401 1 0.33 0.33 r<=0.33 
3,511 1 0.33 0.67 0.33<r<=0.67 
3,657 1 0.33 1.00 0.67<r 
รวม 3 

   

7 กรกฎาคม 

3,439 1 0.33 0.33 r<=0.33 
3,549 1 0.33 0.67 0.33<r<=0.67 
3,659 1 0.33 1.00 0.67<r 
รวม 3 

   

8 สิงหาคม 
3,476 2 0.67 0.67 r<=0.67 
3,583 1 0.33 1.00 0.67<r 
รวม 3 

   

9 กนัยายน 

3,288 1 0.33 0.33 r<=0.33 
3,465 1 0.33 0.67 0.33<r<=0.67 
3,536 1 0.33 1.00 0.67<r 
รวม 3 

   

10 ตุลาคม 

3,573 1 0.33 0.33 r<=0.33 
3,686 1 0.33 0.67 0.33<r<=0.67 
3,761 1 0.33 1.00 0.67<r 
รวม 3 

   

11 พฤศจิกายน 

5,210 1 0.33 0.33 r<=0.33 
5,374 1 0.33 0.67 0.33<r<=0.67 
5,484 1 0.33 1.00 0.67<r 
รวม 3 

   

12 ธนัวาคม 

5,444 1 0.33 0.33 r<=0.33 
5,676 1 0.33 0.67 0.33<r<=0.67 
5,792 1 0.33 1.00 0.67<r 
รวม 3 
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 จากตารางท่ี 4.3 จะเห็นวา่สินคา้แต่ละชนิดมีปริมาณความตอ้งการในแต่ละเดือนไม่เท่ากนั 
ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดช่วงตวัเลขสุ่มของปริมาณความตอ้งการสินคา้เพื่อใชใ้นการจ าลอง
สถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ตวัอยา่งเช่น สินคา้ล าดบัท่ี 1 รหสั SKU-01 ความน่าจะเป็นของการเบิก
ใช้สินค้าในเดือนมกราคม เป็นจ านวน 5,502 ช้ิน เป็นจ านวน 1 คร้ัง ท าให้ความน่าจะเป็นมีค่า
เท่ากบั 0.33 เม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนคร้ังท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในเดือนมกราคม และช่วงตวัแปรสุ่มท่ี
ก าหนดให้จะอยูใ่นช่วงตั้งแต่ r   0.33 ต่อไปเป็นการเบิกใชสิ้นคา้จ านวน 5,560 ช้ิน เป็นจ านวน 1 
คร้ัง  ท าให้ความน่าจะเป็นมีค่าเท่ากบั 0.33 เม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนคร้ังท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในเดือน
มกราคม  และความน่าจะเป็นสะสมเท่ากบั 0.66 ดงันั้นค่าของตวัแปรสุ่มจะอยู่ระหวา่ง 0.33 < r   
0.67 ต่อไปเป็นการเบิกใช้สินคา้จ านวน 5,792 ช้ิน เป็นจ านวน 1 คร้ัง  ท าให้ความน่าจะเป็นมีค่า
เท่ากบั 0.33 เม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนคร้ังท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในเดือนมกราคม  และความน่าจะเป็น
สะสมเท่ากบั 1.00 ดงันั้นค่าของตวัแปรสุ่มจะอยู่ระหว่าง 0.67 < r และก าหนดค่าเช่นน้ีในขอ้มูล
ถดัไป การก าหนดช่วงตวัเลขสุ่มสินคา้ล าดบัท่ี 4.2 ท าเช่นเดียวกบัตวัอยา่งแสดงดงัตารางท่ี 4.3 
ขั้นตอนท่ี 4 การสร้างตวัเลขสุ่มของความตอ้งการสินคา้และช่วงเวลาน า 
 การสร้างตวัเลขสุ่มมีประโยชน์เพื่อการก าหนดปริมาณการเบิกใช้หรือเวลาน ามีวิธีการ    
คือ ถา้ตวัเลขสุ่มท่ีสร้างข้ึนมีค่าตกอยูใ่นช่วงใดของช่วงตวัเลขสุ่ม (r) ท่ีก าหนดจะไดค้่าของปริมาณ
การเบิกใช ้โดยการสร้างตวัเลขสุ่มใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ช่วยในการสร้าง ใชค้  าสั่ง =Rand() 
เป็นตวัก าหนดค่าของตวัเลขสุ่มให้อยู่ในช่วง 0 – 1 โดยการสร้างตวัเลขสุ่มนั้นจะสร้างตวัเลขสุ่ม
เร่ิมตน้ 10 ชุด ชุดละ 12 เดือน เพื่อใชว้เิคราะห์การกระจายตวัดงัตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที ่4.4  การสร้างตวัเลขสุ่มการเบิกใชข้องสินคา้ของขวด 10 ชนิด จ านวน 10 ชุด 
 

ล าดบั เดือน 
ตวัเลขสุ่มชุดท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ม.ค. 0.37 0.24 0.01 0.01 0.16 0.90 0.07 0.10 0.60 0.77 
2 ก.พ. 0.11 0.35 0.56 0.20 0.08 0.72 0.61 0.47 0.57 0.20 
3 มี.ค. 0.27 0.53 0.50 0.08 0.35 0.03 0.16 0.53 0.32 0.00 
4 เม.ย. 0.81 0.55 0.93 0.05 0.22 0.96 0.32 0.48 0.46 0.44 
5 พ.ค. 0.08 0.14 0.99 0.98 0.79 0.96 0.92 0.38 0.76 0.47 
6 มิ.ย. 0.27 0.84 0.03 0.81 0.46 0.26 0.58 0.89 0.79 0.20 
7 ก.ค. 0.20 0.48 0.19 0.54 0.20 0.90 0.12 0.30 0.52 0.13 
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ตารางที ่4.4  การสร้างตวัเลขสุ่มการเบิกใชข้องสินคา้ของขวด 10 ชนิด จ านวน 10 ชุด (ต่อ) 
 

8 ส.ค. 0.24 1.00 0.15 0.94 0.16 0.08 0.32 0.53 0.17 0.27 
9 ก.ย. 0.74 0.61 0.22 0.54 0.13 0.91 0.66 0.91 0.40 0.22 

10 ต.ค. 0.25 0.73 0.89 0.91 0.91 0.96 0.77 0.68 0.68 0.25 
11 พ.ย. 0.90 0.67 0.14 0.48 0.26 0.94 0.78 0.96 0.16 0.15 
12 ธ.ค. 0.47 0.43 0.68 0.80 0.17 0.68 0.18 0.02 0.94 0.48 

 
ขั้นตอนท่ี 5 การหาจุดสั่งซ้ือใหม่และปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม 
 จากการทดลองด้วยวิธีมอนติคาร์โลพบว่านโยบายท่ีเหมาะสมของจุดสั่งซ้ือใหม่และ
ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม เพื่อท่ีท าให้ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนนั้นต ่าท่ีสุด ดงันั้นเพื่อไม่ให้เกิดการเก็บ
สินคา้คงคลงัมากเกินความจ าเป็น ผูจ้ดัท าโครงงานจึงเลือกจุดสั่งซ้ือใหม่ท่ีเหมาะสมซ่ึงสามารถ
ค านวณไดจ้ากสมการ ดงัน้ี 
 

 ROP   = d̅(LT̅̅̅̅ ) + ZσLT                              (4.1) 
                         

เม่ือ d̅ แทน  ค่าเฉล่ียของความตอ้งการสินคา้ต่อวนั   
  LT̅̅̅̅  แทน  ค่าเฉล่ียช่วงเวลาน า (วนั)     
  σLT แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตอ้งการในช่วงเวลาน า  
                Z  แทน  ค่าระดบัความเช่ือมัน่วา่จะมีสินคา้เพียงพอต่อความตอ้งการ 

 
ตารางที ่4.5  การหาจุดสั่งซ้ือใหม่สินคา้ของขวด 10 ชนิด 
 

ล าดบั รหสั 
ความตอ้งการสินคา้
โดยเฉล่ีย (พาเลท)  

Z = 95% 
ช่วงเวลาน า 
(เดือน) 

ความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (พาเลท) 

สุดสัง่ซ้ือใหม่ 
(ช้ืน) 

1 SKU-01 4,588 1.96 0.15 964.74 2,579 
2 SKU-02 3,502 1.96 0.15 732.09 1,960 
3 SKU-03 641 1.96 0.15 144.23 379 
4 SKU-04 366 1.96 0.15 80.47 213 
5 SKU-05 5,574 1.96 0.15 1,427.79 3,635 
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ตารางที ่4.5  การหาจุดสั่งซ้ือใหม่สินคา้ของขวด 10 ชนิด (ต่อ) 
 

6 SKU-06 1,756 1.96 0.15 469.56 1,184 
7 SKU-07 679 1.96 0.15 181.13 457 
8 SKU-10 3,267 1.96 0.15 699.39 1,861 
9 SKU-15 3,103 1.96 0.15 638.04 1,716 
10 SKU-20 569 1.96 0.15 131.09 342 

 
 จากตารางท่ี 4.5 เป็นการค านวณหาจุดสั่งซ้ือใหม่ด้วยสมการท่ี 4.1 โดยมีเง่ือนไขของ
ช่วงเวลาน าท่ีแน่นอนซ่ึงระยะเวลาในการจดัส่งเท่ากบั 0.15 เดือน ส่วนปริมาณความตอ้งการโดย
เฉล่ียไดม้าจาก การค านวณใน ตารางท่ี 4.1 โดยรายละเอียด การค านวณจุดสั่งซ้ือใหม่ของสินคา้ขวด 
10 ชนิด  จะแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.5 ตวัอยา่งเช่น สินคา้ล าดบัท่ี1 รหัส SKU-01 จากการค านวณค่า
ความต้องการโดยเฉล่ียเท่ากับ 4,588 ช้ิน ในตารางท่ี 4.1 โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ว่ามีสินค้า
เพียงพออยูท่ี่ 95% และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 964.74 เม่ือไดข้อ้มูลทั้งหมดน าค่ามาแทน
ในสมการท่ี 4.1 เพื่อค านวณหาจุดสั่งซ้ือ 
 การหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมเป็นการน าขอ้มูลปริมาณความตอ้งการสินคา้ของขวด 
22 ชนิด ท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตมาค านวณ โดยใชต้น้ทุนการสั่งซ้ือแต่ละคร้ังและตน้ทุนการจดัเก็บเพื่อ
หาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสาม ซ่ึงสามารถค านวณไดจ้ากสมการดงัน้ี 
 

Q = √2DP

𝐻
      (4.2) 

       
D  = อตัราการใช ้(หน่วย/ปี)       
H = ตน้ทุนท่ีเกิดจากการจดัใหมี้ของคงคลงั (บาท/หน่วย/ปี) เช่น ค่าดอกเบ้ียเงินจม  
P = ตน้ทุนในการสั่งซ้ือแต่ละคร้ัง (บาท/คร้ัง)     
Q  = ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัของแต่ละคร้ัง (หน่วย) 
 
การหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมได้น าข้อมูลของความต้องการสินค้าตลอดทั้ งปี (D)      

จากตารางท่ี  3.2 ต้นทุนการสั่งซ้ือแต่ละคร้ัง (P) จากตารางท่ี 3.4 และต้นทุนการเก็บรักษา (H)     
จากตารางท่ี 3.5 
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ตารางที ่4.6  การหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมของสินคา้ขวดทั้ง 10 ชนิด 
 

ล าดบั รหสั 
ปริมาณความ

ตอ้งการ (พาเลท) 
ตน้ทุนสัง่ซ้ือ
ต่อคร้ัง (บาท) 

ตน้ทุนจดัเก็บ
รักษา (บาท) 

ปริมาณการสัง่ซ้ือต่อ
คร้ัง (พาเลท) 

1 SKU-01 55,053 178.75 479.52 2,507 
2 SKU-02 42,027 178.75 381.32 2,190 
3 SKU-03 7,693 178.75 346.94 937 
4 SKU-04 4,389 178.75 346.94 708 
5 SKU-05 66,891 178.75 1035.33 2,763 
6 SKU-06 21,068 178.75 813.61 1,551 
7 SKU-07 8,142 178.75 346.94 964 
8 SKU-10 39,206 178.75 479.52 2,116 
9 SKU-15 37,234 178.75 283.11 2,062 
10 SKU-20 6,830 178.75 346.94 883 

 
จากตารางท่ี 4.6 การหาค านวณหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม ดว้ยสมการท่ี 4.2 เพื่อให้

ทราบถึงจ านวนปริมาณการสั่งซ้ือของแต่ละคร้ัง จากการค านวณจะตอ้งอา้งอิงปริมาณความตอ้งการ
สินคา้ทั้งหมด จากการเบิกใชง้านในอดีต การค านวณหาปริมาณการสั่งซ้ือของขวดแต่ละชนิดนั้นจะ
ใช้เป็นตวัก าหนดเง่ือนไขปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้เพิ่มในการจ าลองสถานการณ์มอนติคาร์โลใน
ขั้นตอนต่อไป 
ขั้นตอนท่ี 6 การสร้างตารางการค านวณหาตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงั 
 จากขอ้มูลท่ีแสดงในขั้นตอนท่ี 1-5 ของสินคา้ขวด 10 ชนิด เพื่อน ามาสร้างตารางการจ าลอง
สถานการณ์การจดัการสินคา้คงคลงัจ านวน 10 รอบ และวิเคราะห์ออกมาเป็นต้นทุนในการจดัการ
สินค้าคงคลังซ่ึงประกอบไปด้วย  คือ ต้นทุนในการจัดเก็บ ต้นทุนการสั่งซ้ือและต้นทุนการ 
ขาดแคลนสินคา้โดยการสร้างตารางในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อใชใ้นการจ าลองสถานการณ์
แบบมอนติคาร์โล ดงัภาพท่ี 4.1 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.1  ตวัอยา่งการสร้างตารางขอ้มูลของสินคา้ขวด SKU-01 ในโปรแกรม Microsoft Excel 
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 จากภาพท่ี  4.1 เป็นการสร้างตารางเพื่อใช้ในการจ าลองสถานการณ์มอนติคาร์โล            
โดยรายละเอียดและความสัมพนัธ์ของแต่ละตารางสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

หมายเลขท่ี 1 เดือนท่ี หมายถึงล าดับของเดือนท่ีมีการเบิกใช้สินคา้ขวดในรอบของการ
จ าลองสถานการณ์ทั้ง 12 เดือน ซ่ึงในแต่ละเดือนจะมีความตอ้งการขวดท่ีแตกต่างกนั ตามค่าของ
การเบิกใชใ้นอดีต 
 หมายเลขท่ี 2  คงคลงั หมายถึงปริมาณของขวดในคงคลงัตน้งวดของแต่ละเดือนท่ีเหลืออยู่
จริงหลงั จากถูกน าไปใช้ในเดือนก่อนหน้า โดยก าหนดให้คงคลงัเร่ิมตน้มีค่าเท่ากบัปริมาณสินคา้
ปลายงวดของปี 2557 โดยคงคลงัในเดือนต่อๆไปปริมาณ คงคลงัคงเหลือของเดือนก่อนหน้า โดย
สร้างความสัมพนัธ์ในตาราง Microsoft Excel ดงัน้ี D(x) = I(x-1) 
 หมายเลขท่ี 3 สั่งเพิ่มหมายถึงปริมาณขวดบรรจุภณัฑ์ท่ีสั่งซ้ือเขา้มาจากการตดัสินใจสั่งซ้ือ
ของเดือนก่อนหนา้ ตามเง่ือนไขของจุดสั่งซ้ือ โดยปริมาณการสั่งซ้ือเขา้มาเท่ากบัปริมาณการสั่งซ้ือ
ท่ีได้จากการค านวณในตารางท่ี 4.6 ซ่ึงจะมาถึงตามก าหนดการของช่วงเวลาน า และรับสินคา้เขา้
คลงัสินคา้ของเดือนนั้นๆ 
 หมายเลขท่ี 4 Rand หมายถึงตัวเลขสุ่มท่ีสร้างข้ึนโดยใช้ค  าสั่ ง Rand() ในโปรแกรม 
Microsoft Excel โดยตวัเลขสุ่มท่ีสร้างข้ึนน้ีจะเป็นสถานการณ์ท่ีใช้ก าหนดปริมาณความตอ้งการท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละเดือนดงัตาราง 4.4 
 หมายเลขท่ี 5 ปริมาณความตอ้งการ หมายถึง ปริมาณความตอ้งการหรือการเบิก ใช้ขวด
บรรจุภณัฑ์ ออกจากคลงัท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเดือนจากสถานการณ์จ าลองท่ีสร้างข้ึนเป็นเง่ือนด้วย
ตวัเลขสุ่มท่ีอยู่ในเซลล์ F18 เป็นตวัก าหนดปริมาณการเบิกใช้ท่ีเกิดข้ึน ของแต่ละเดือนในเซลล ์

=IF(F18>$Z$4,$W$5,IF(F18>$Z$3,$W$4,$W$3)) โดยค่าท่ีน ามาใชน้ั้นน ามาจากตารางท่ี 4.3 ท่ีได้
ก าหนดช่วงของตวัเลขสุ่มไวแ้ลว้เม่ือดูจากสมการตวัอย่าง ถา้ค่า F18 มีค่ามากกว่า 0.75 เซลล์ G18 
จะแสดงปริมาณการเบิกใชท่ี้ 5,792 ช้ิน แต่ถา้ไม่ใชจ้ะพิจารณาในเง่ือนไขถดัไป  
 หมายถึง 6 ความตอ้งการท่ีมีเพียงพอ หมายถึงจ านวนวตัถุดิบท่ีมีเหลือเพียงพอต่อปริมาณ
ความตอ้งการ ขวดบรรจุภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนในเดือนโดยมีเง่ือนไขจากปริมาณความตอ้งการในช่องเบิก
ใชโ้ดยความสัมพนัธ์ดงันั้น =MIN(ABS(G18),D18+E18) ซ่ึงหมายถึงปริมาณวตัถุดิบท่ีจะสามารถ
ให้เบิกได้นั้น จะมีค่าเพียงพอต่อความตอ้งการ G18 หรือไม่ ถา้ไม่พอจะสามารถให้เบิกไดเ้ท่ากบั
ปริมาณสินคา้คงคลงั D18 รวมกบัปริมาณของวตัถุดิบท่ีสั่งเพิ่มเขา้มา E18 
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 หมายเลขท่ี 7 คงคลงัเหลือ หมายถึง ปริมาณขวดท่ีเหลือในคลงัจากการเบิกไปใช้งานใน
ช่องปริมาณความตอ้งการน าค่าในช่องคงคลงั(D18) และช่องสินคา้ท่ีสั่งเขา้มาเพิ่ม (E18)ลบดว้ย ค่า
ในช่องปริมาณความตอ้งการ ท่ีเพียงพอ (H18) จะไดส้มการ H18=D18+E18-H18 
 หมายเลขท่ี 8 สั่งซ้ือหรือไม่หมายถึง การก าหนดเง่ือนไขจากค่าในช่องปริมาณคงคลงัเหลือ
วา่เท่ากบัหรือนอ้ยกวา่จุดสั่งซ้ือท่ีก าหนดหรือไม่ ถา้ปริมาณวตัถุดิบในคลงัเหลือเท่ากบัหรือนอ้ยกวา่
จุดสั่งซ้ือท่ีก าหนดก็จะท าการสั่งซ้ือทนัที โดยจะแสดงผลดว้ยหมายเลข1 ท่ีช่อง K18 เพื่อเป็นการ
ยนืยนัการสั่งซ้ือ แต่ถา้ปริมาณวตัถุดิบนอ้ยกวา่ปริมาณจุดสั่งซ้ือจะแสดงผลดว้ย เลข 0 หมายถึงไม่มี
การสั่งซ้ือในเดือนนั้นๆ ซ่ึงจะสามารถสร้างเป็นความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี =IF(I18<=$C$5,1,0) โดยท่ี 
J18 คือปริมาณคงคลงัเหลือ 
 หมายเลขท่ี 9 ระยะเวลาในการส่งสินคา้ หมายถึง เวลาน าท่ีคาดวา่จะไดรั้บสินคา้หลงัจาก
เดือนก่อนหนา้ ท่ีมีเง่ือนไขค าสั่งซ้ือเกิดข้ึนในช่องสั่งซ้ือ โดยเวลาน าจะข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ท่ีสร้าง
ข้ึนก าหนดเป็นเง่ือนไข เป็นจ านวนเวลาในการจดัส่งคิดเป็น 1 เดือน หรือ 2 เดือน 
 หมายเลขท่ี 10 ช่วงเวลาท่ีสินคา้มาถึง หมายถึง ช่วงเดือนท่ีสินคา้จะเขา้มาจดัเก็บในคลงันบั
จากเดือนท่ีมีการสั่งซ้ือโดยมีการก าหนดความสัมพนัธ์ ดงัน้ี =IF(J18=0,0,C18+K18) ซ่ึงอธิบายได้
ว่า เม่ือช่องของการตัดสินใจสั่งซ้ือหรือไม่ L18 มีการจดัสินใจว่าไม่สั่งซ้ือหรือ 0 ในช่องของ
ช่วงเวลาท่ีสินคา้มาถึงจะแสดงตวัเลข 0 เน่ืองจากไม่มีการสั่งซ้ือข้ึน แต่ถ้ามีการตดัสินใจสั่งซ้ือ 
ตวัเลขในช่องจะบอกเป็นช่วงของเดือนท่ีสินคา้จะมาส่ง 
 หมายเลขท่ี 11 จ  านวนท่ีสั่ง หมายถึง จ านวนสินคา้ท่ีสั่งซ้ือเพิ่มตาม ปริมาณการสั่งซ้ือของ
สินคา้นั้นๆ ท่ีค  านวณได้จากตารางท่ี 4.6 โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี =IF(J18=0,0,$C$4) ถา้ช่องจ านวนท่ี
สั่งซ้ือของเดือนนั้นแสดงหมายเลข 0 แสดงวา่เดือนนั้นไม่มีการสั่งซ้ือ แต่ถา้เดือนนั้นมีการสั่งซ้ือจะ
แสดงเป็นจ านวนสินคา้ตามปริมาณการสั่งซ้ือ 
 หมายเลขท่ี 12 จ  านวนคร้ังท่ีเสียโอกาส หมายถึง สินคา้คงคลงัมีปริมาณท่ีไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการ ท าให้เกิดการหยุดชะงกัของกระบวนการ ในช่องเซลล์ของ N18 จะแสดงปริมาณ
สินคา้ท่ีขาดเป็นจ านวนช้ิน โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี =IF(G18=H18,0,G18-H18) 
 เม่ือไดต้ารางการค านวณแลว้ จากนั้นให้น าค่าตวัเลขสุ่มตามจ านวนเดือนท่ีตอ้งการ 12 ค่า 
ไปใช้แทนค่าปริมาณความตอ้งการสินคา้ตามแบบจ าลองสถานการณ์ท่ีสร้างข้ึนโดยการแทนค่า
ตวัเลขสุ่มใหเ้ป็นค่าความตอ้งการสินคา้ จากขอ้มูลช่วงของตวัเลขสุ่มท่ีกล่าวไวใ้นตารางท่ี 4.3 
ขั้นตอนท่ี 7 การหาค่าตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงั 
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 การหาตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัประกอบไปดว้ย ตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือแต่ละ
คร้ัง น าขอ้มูลมาจากตารางท่ี 3.4 จะปรากฏอยูใ่นตารางช่องท่ี J31 ตน้ทุนการจดัเก็บสินคา้ตลอดทั้ง
ปี น าขอ้มูลมาจากตารางท่ี 3.5 จะปรากฏอยูใ่นตารางช่องท่ี D32 และตน้ทุนเน่ืองจากการขาดแคลน
สินคา้ จะปรากฏอยู่ในตารางช่องท่ี N31 และได้ผลลพัธ์ในช่อง H30 คือตน้ทุนการจดัการสินคา้    
คงคลงัดงัภาพท่ี 4.2 
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ภาพที ่4.2  ตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัสินคา้ของขวด SKU-01
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 จากภาพท่ี 4.2 เป็นการแสดงการหาตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีเกิดข้ึนในสินคา้ขวด 
SKU-01 จากการทดลองด้วยตวัเลขสุ่มชุดท่ี 1 นั้ นมีค่ารวม 1,166,813 บาท และท าตามขั้นตอน       
ท่ี 1 ถึง ขั้นตอนท่ี 7 ของสินคา้ขวดทั้ง 10 ชนิด สามารถสรุปตามตารางท่ี 4.7 
 

ตารางที ่4.7  ตน้ทุนการจดัการสินคา้ของขวด 10 ชนิด ในจ านวน 1 รอบ 
 
ล าดบั รหสั ตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงั (บาท) 
1 SKU-01 926,283 
2 SKU-02 714,790 
3 SKU-03 147,572 
4 SKU-04 84,672 
5 SKU-05 1,128,345 
6 SKU-06 228,385 
7 SKU-07 160,422 
8 SKU-10 516,408 
9 SKU-15 638,573 

10 SKU-20 117,901 
รวมมูลค่า  4,663,351 

 

จากตารางท่ี 4.7 เป็นการหาค่าของตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัขวด 10 ชนิดจากการสุ่ม
ตวัเลขชุดท่ี 1 เท่านั้น เป็นมูลค่ารวมอยูท่ี่ 4,663,351 บาท 
ขั้นตอนท่ี 8 ท าตารางค านวณตน้ทุนซ ้ าจ  านวน N รอบ 
 การท าซ ้ าด้วยวิธีการแบบเดิมโดยเปล่ียนเฉพาะตวัเลขสุ่มจากตารางข้องมูลท่ี 4.4 แล้ว      
หาค่าเฉล่ียของตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัรวมทั้ง 10 รอบ ในแต่ละรอบไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 
4.8 เพื่อวิเคราะห์ความเพียงพอของจ านวนรอบของการสุ่มในขั้นตอนต่อไป ถา้จ านวนรอบเพียงพอ
จะถือว่าขอ้มูลท่ีได้มานั้นมีความถูกตอ้งสามารถเช่ือถือได้ แต่ถา้ไม่เพียงพอจะตอ้งท าการจ าลอง
สถานการณ์เพิ่มตามรอบท่ีไดม้าจากการค านวณ 
ขั้นตอนท่ี 9 ทดสอบการกระจายตวัแบบปกติของตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงั 
 ทดสอบการกระจายตวัของขอ้มูลทั้ง 10 รอบ และก าหนดให้ช่วงความเช่ือมัน่อยู่ท่ี  95% 
โดยใชข้อ้มูลท่ีใชใ้นการทดสอบ จากตารางท่ี 4.8 มาก าหนดอยูภ่ายใตส้มมติฐานการทดสอบดงัน้ี 
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 ก าหนดให ้ H0 :  การกระจายตวัแบบปกติ (Normal Distribution) 
 ก าหนดให ้ H1 :  การกระจายตวัแบบไม่ปกติ (Non Normal Distribution) 

 
ภาพที ่4.3 กราฟแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของโปรแกรม Minitab 14 

 จากภาพท่ี 4.3 เป็นกราฟแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรม Minitab 14 ของสินคา้
ขวดรหัส SKU-01 ค  านวณได้ค่า P-value เท่ากับ 0.772 หมายความว่าไม่สามารถท่ีจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลักได้นั่นคือ ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติท่ีความเช่ือมั่น 95% ท าการทดสอบ
เช่นเดียวกนัน้ีกบัสินคา้ขวดทั้ง 10 ชนิด แสดงผลดงัตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8  ตน้ทุนการจดัการสินคา้ของขวด 10 ชนิด ในจ านวน 10 รอบ  (บาท)  
 
คร้ังท่ีสุ่ม SKU-01 SKU-02 SKU-03 SKU-04 SKU-05 SKU-06 SKU-07 SKU-10 SKU-15 SKU-20 

1 926,283 714,790 147,572 84,672 1,128,345 228,385 160,422 516,408 638,573 117,901 
2 941,210 733,788 148,998 84,925 1,115,061 223,084 158,793 501,614 633,990 118,431 
3 942,803 722,157 148,042 84,499 1,116,404 226,668 161,653 518,648 639,359 119,248 
4 929,182 741,491 147,416 84,640 1,121,332 226,085 160,168 516,170 628,160 119,104 
5 933,266 730,108 147,403 84,556 1,126,425 229,017 159,952 502,315 634,892 117,716 
6 919,510 740,818 148,362 84,690 1,094,737 224,826 159,943 514,159 644,957 117,334 
7 921,870 720,397 147,770 84,606 1,131,610 226,502 160,234 508,280 633,072 117,945 
8 939,185 744,138 148,565 84,142 1,124,182 223,288 160,419 517,828 632,226 116,492 
9 917,541 732,081 147,651 84,493 1,128,424 226,969 160,491 508,869 631,797 118,330 

10 931,961 738,039 149,107 84,380 1,118,644 224,588 160,572 506,522 641,013 118,268 
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ตารางที ่4.9  การหาค่า P-value ของขวด 10 ชนิดในจ านวน 10 รอบ  
ล าดบั รหสั ค่า P-value 

1 SKU-01 0.772 
2 SKU-02 0.553 
3 SKU-03 0.282 
4 SKU-04 0.531 
5 SKU-05 0.089 
6 SKU-06 0.797 
7 SKU-07 0.072 
8 SKU-10 0.276 
9 SKU-15 0.708 

10 SKU-20 0.763 
  

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ขอ้มูลการจดัการสินคา้คงคลงัทั้ง 10 ชนิด มีค่า P-value มากกวา่ค่า
ความเช่ือมัน่ท่ี 95% (P-value > 0.05)  ดงันั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ได ้ เพราะ
ขอ้มูลมีการกระจายตวัแบบปกติอยูใ่นช่วงของค่าความเช่ือมัน่ 
ขั้นตอนท่ี 10 หาจ านวนรอบท่ีเหมาะสมในการทดลองสุ่ม 
 จากการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลทั้ง 10 รอบในการหาตน้ทุนการจดัการสินคา้
คงคลงันั้นไม่สามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการสรุปผลการทดลองได ้ ทางผูจ้ดัท าโครงงานจึงตอ้ง
ท าการค านวณหาค่าของขนาดของตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลองท่ีเหมาะสม ซ่ึงสามารถหาจ านวนรอบ
ท่ีเหมาะสมไดด้งัสมการน้ี 
 

                                                             

   
2 2

2( )

Z S
N

d


                                                      (4.3) 

 
เม่ือ N  =     ขนาดของตวัอยา่ง      

Z  =    Confidence Coefficient ซ่ึงไดม้าจากความเช่ือมัน่ท่ีก าหนด (1- ) 
S =     ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
d =     Precision of Estimation ค่าความผดิพลาดท่ีเรายอมรับได ้

    (โดยท่ี d = 0.05 x ค่าเฉล่ียปริมาณความตอ้งการของสินคา้แต่ละรายการ) 
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การหาขนาดของตวัอยา่งการทดลองโดยค่าความแปรปรวนไดม้าจากขอ้มูลของการจดัการสินคา้คง
คลงัจ านวน 10 จากขอ้มูลท่ี 1 ถึง 10 แลว้ก าหนดค่าความเช่ือมนัว่าจะมีสินคา้เพียงพอท่ี 95% โดย
แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 4.10 

ตารางที ่4.10  หาจ านวนรอบท่ีเหมาะสมในการทดลองสุ่มของสินคา้ขวด 10 ชนิด 
 
ล าดบั รหสั ตน้ทุนเฉล่ีย (บาท/ปี) Z=95% ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (พาเลท) N (รอบ) 

1 SKU-01 4,588 1.96 964.74 68 
2 SKU-02 3,502 1.96 732.09 67 
3 SKU-03 641 1.96 144.23 78 
4 SKU-04 366 1.96 80.47 74 
5 SKU-05 5,574 1.96 1,427.79 101 
6 SKU-06 1,756 1.96 469.56 110 
7 SKU-07 679 1.96 181.13 110 
8 SKU-10 3,267 1.96 699.39 70 
9 SKU-15 3,103 1.96 638.04 65 

10 SKU-20 569 1.96 131.09 82 
 

ขั้นตอนท่ี 11 ใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel Solver ในการวเิคราะห์ตน้ทุน 
 การเปรียบเทียบขอ้มูลผลการทดลองทั้ง 10 ชนิด โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel Solver 
ในการประมวลผล พิจารณาจากผลลพัธ์ของการจดัการสินคา้คงคลงั ซ่ึงไดแ้สดงรายละเอียดต่างๆ          
ของตน้ทุน ตามตวัอยา่งของสินคา้ขวดท่ีแสดงไวด้งัตารางท่ี 4.12 

ตารางที ่4.11 รายละเอียดการจดัการสินคา้คงคลงัของสินคา้ขวด SKU-01 (พาเลท) 
 

เดือน คงคลงัตน้งวด สัง่เพ่ิม 
ปริมาณความ
ตอ้งการ 

ความตอ้งการ
ท่ีมีเพียงพอ 

คงคลงั
เหลือ 

สัง่ซ้ือ
หรือไม่ 

ม.ค. 0 54,408 5,792 5,792 48,616 0 
ก.พ. 48,616 0 4,312 4,312 44,304 0 
มี.ค. 44,304 0 5,676 5,676 38,628 0 
เม.ย. 38,628 0 5,071 5,071 33,557 0 
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ตารางที ่4.11  รายละเอียดการจดัการสินคา้คงคลงัของสินคา้ขวด SKU-01 (พาเลท) (ต่อ) 
  

เดือน คงคลงัตน้งวด สัง่เพ่ิม 
ปริมาณความ
ตอ้งการ 

ความตอ้งการ
ท่ีมีเพียงพอ 

คงคลงั
เหลือ 

สัง่ซ้ือ
หรือไม่ 

พ.ค. 33,557 0 4,225 4,225 29,332 0 
มิ.ย. 29,332 0 3,511 3,511 25,821 0 
ก.ค. 25,821 0 3,439 3,439 22,382 0 
ส.ค. 22,382 0 3,476 3,476 18,906 0 
ก.ย. 18,906 0 3,288 3,288 15,618 0 
ต.ค. 15,618 0 3,573 3,573 12,045 0 
พ.ย. 12,045 0 5,374 5,374 6,671 0 
ธ.ค. 6,671 0 5,676 5,676 995 1 

คงคลงัรวม(ช้ิน/ปี) 295,880 ตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงั(บาท) 926,283.15 
มลูค่าการจดัเกบ็(บาท/ปี) 926,104.40 จ านวนคร้ังในการซ้ือ(คร้ัง/ปี) 1 
มลูค่ารวม(บาท/ปี) 24,656.67 มลูค่าการสัง่ซ้ือ(บาท/ปี) 178.75 

 
จากตารางท่ี 4.11 ไดแ้สดงรายละเอียด การค านวณของสินคา้ขวด รหสั SKU-01 ท่ีมีการสั่ง

เพิ่ม 0 คร้ัง คิดเป็นมูลค่าการสั่งซ้ือ 178.75 บาทต่อปี มีปริมาณคงคลงัรวม 295,880 ช้ินต่อปี คิดเป็น
มูลค่าการจดัเก็บ 926,104.40 บาทต่อปี ดงันั้นผลรวมของการจดัการสินคา้คงคลงัมีมูลค่า 926,283.15
บาทต่อปีเช่นกนั และไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลของสินคา้ขวดทั้งหมด 10 ชนิด โดยใชพ้ื้นฐาน
เดียวกนัในการค านวณ ดงัตารางท่ี 4.12 

ตารางที ่4.12  ตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัของการทดลอง 
 

ล าดบั รหสั ตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงั (บาท/ปี) 
1 SKU-01 930,281 
2 SKU-02 731,781 
3 SKU-03 148,089 
4 SKU-04 84,560 
5 SKU-05 1,120,516 
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ตารางที ่4.12  ตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัของการทดลอง (ต่อ) 
 

ล าดบั รหสั ตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงั (บาท/ปี) 
6 SKU-06 225,941 
7 SKU-07 160,265 
8 SKU-10 511,081 
9 SKU-15 635,804 

รวมมูลค่า 4,666,395 
 

จากตารางท่ี 4.12 แสดงผลรวมของการทดลอง โดยมีมูลค่าของการจดัการสินคา้คงคลงั  
ของขวดแต่ละรายการ ตวัอยา่งเช่น ขวดล าดบัท่ี1 รหสั SKU-01 มีมูลค่ารวม 930,281 บาท/ปี ขวด
ล าดบัท่ี 2 รหสั SKU-02 มีมูลค่ารวม 731,781 บาท/ปี ตามล าดบั 
ขั้นตอนท่ี 12 วเิคราะห์ตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงั 
 ขั้นตอนการใช้เทคนิค Solver ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีอยู่ในโปรแกรม Microsoft Excel ในการ 
หาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม โดยใช้ Microsoft Excel Solver ช่วยในการวิเคราะห์หาจุดสั่งซ้ือ
และปริมาณการสั่งซ้ือใหม่ ท่ีเหมาะสมท่ีท าใหไ้ดต้น้ทุนการจดัการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีมีค่าต ่าท่ีสุด 
จากการทดลองสามารถสรุปผลการทดลองไดด้งัตารางท่ี 4.13 

ตารางที ่4.13  ใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel Solver ในการวเิคราะห์ตน้ทุน 
 

ล าดบั รหสั ตน้ทุนเฉล่ีย (บาท/ปี) 
1 SKU-01 927,896 
2 SKU-02 728,042 
3 SKU-03 149,240 
4 SKU-04 84,833 
5 SKU-05 1,121,028 
6 SKU-06 226,127 
7 SKU-07 160,247 
8 SKU-10 509,957 
9 SKU-15 637,682 
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ตารางที ่4.13  ใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel Solver ในการวเิคราะห์ตน้ทุน 
 

ล าดบั รหสั ตน้ทุนเฉล่ีย (บาท/ปี) 
10 SKU-20 117,853  

รวมมูลค่า 4,662,905 

จากตารางท่ี 4.13  แสดงตน้ทุนรวมของการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel Solver ของขวด
10ชนิด ตวัอยา่งเช่น ขวดล าดบัท่ี 1 รหสั SKU-01 มีมูลค่ารวม 927,896 บาทต่อปี ขวดล าดบัท่ี 2 
รหสั SKU-02 มีมูลค่ารวม 728,042 บาทต่อปี ขวดล าดบัท่ี 3 รหสั SKU-03 มีมูลค่ารวม 149,240 
บาทต่อปี ซ่ึงมีตน้ทนรวม 4,662,905 บาท 

 
4.2 พยากรณ์การส่ังขวดบรรจุภัณฑ์แบบ Winter's method โดยใช้โปรแกรม Minitab 14 
 จากการวเิคราะห์ความตอ้งการขวดบรรจุภณัฑ์ทั้งหมด 10 ชนิด ผูจ้ดัท าโครงงานไดท้ าการ
ตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้พบวา่ขอ้มูลมีความเหมาะสมกบัการพยากรณ์แบบ Winter’s method โดย
ใช้โปรแกรม Minitab 14 ในการประมวลผล ดงัภาพ 4.4 โดยผูจ้ดัท าเลือกใชค้่า 𝛼 = 0.2 , 𝛾 = 0.2 , 
β = 0.2 (ณทัธร ทิบุญ และ เจษฏา เยน็จะบก, 2550) แต่ในโปรแกรม Minitab 14  จะใช ้δ แทน β  

 

 

ภาพที ่4.4  กราฟแสดงผลการพยากรณ์ขอ้มูลของขวดรหสั SKU-01 โปรแกรม Minitab 14 
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 ซ่ึงผูจ้ดัท าโครงงานไดท้  าการพยากรณ์ความตอ้งขวดบรรจุภณัฑท์ั้งหมด 10 ชนิด ในปี พ.ศ. 
2561 โดยใชโ้ปรแกรม Minitab 14 ในการพยากรณ์ ใชแ้ถบเมนูค าสั่ง Stat > Time series > Winter’s 
method ซ่ึงใชข้อ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี และไดผ้ลการพยากรณ์แสดงดงัตารางท่ี 4.14  

ตารางที ่4.14  ผลการพยากรณ์ความตอ้งการขวดบรรจุภณัฑ ์10 ชนิด ในปี 2561 (พาเลท) 
 
ล าดบั รหสั ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 SKU-01 5,820 4,564 5,892 5,272 4,307 3,670 3,701 3,667 3,623 
2 SKU-02 3,624 4,516 4,258 3,295 2,784 2,900 3,098 3,241 2,851 
3 SKU-03 474 560 621 643 599 603 633 667 715 
4 SKU-04 280 319 356 355 332 335 360 371 410 
5 SKU-05 7,109 6,768 7,076 5,634 6,189 5,130 3,134 4,123 3,865 
6 SKU-06 2,429 1,707 1,835 2,095 1,948 1,913 1,075 1,269 1,259 
7 SKU-07 487 584 602 642 615 613 635 692 742 
8 SKU-10 3,939 3,652 3,686 3,908 3,623 3,628 2,323 2,410 2,405 
9 SKU-15 3,673 3,198 2,858 3,961 3,379 2,853 2,555 2,604 2,489 
10 SKU-20 733 546 581 731 552 547 458 418 458 

 
4.3  เปรียบเทียบต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังของขวดบรรจุภัณฑ์ระหว่างวิธีการจ าลอง

สถานการณ์แบบมอนติคาร์โลและ การพยากรณ์แบบ Winter's method  
 เพื่อแสดงความตอ้งการขวดบรรจุภณัฑ์ ผูจ้ดัท าโครงงานไดท้  าการเก็บขอ้มูลความตอ้งการ
ขวดบรรจุภณัฑร์ะหวา่งเดือน ม.ค. ถึง ก.ย. ปี พ.ศ.2561 ดงัตารางท่ี 4.15  

ตารางที ่4.15  ความตอ้งการขวดบรรจุภณัฑร์ะหวา่งเดือน ม.ค. ถึง ก.ย. ปี พ.ศ.2561 (พาเลท) 
 
ล าดบั รหสั ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

1 SKU-01  5,980   5,443   6,440   5,732   4,625   4,275   4,043   4,226   3,843  44,607 
2 SKU-02  3,790   4,673   4,363   3,533   2,976   3,289   3,268   3,359   2,767  32,018 
3 SKU-03  497   540   597   652   681   682   689   684   674  5,696 
4 SKU-04  294   305   361   366   347   350   385   397   387  3,192 
5 SKU-05  7,336   6,946   7,383   5,971   6,469   5,638   3,583   4,254   3,956  51,536 
6 SKU-06  2,558   2,099   2,066   2,438   2,088   2,192   1,160   1,325   1,241  17,167 
7 SKU-07  451   541   635   670   629   617   629   710   705  5,587 
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ตารางที ่4.15  ความตอ้งการขวดบรรจุภณัฑร์ะหวา่งเดือน ม.ค. ถึง ก.ย. ปี พ.ศ.2561 (พาเลท) (ต่อ) 
 

8 SKU-10  4,286   3,988   3,984   4,288   3,914   3,918   2,489   2,583   2,542  31,992 
9 SKU-15  3,974   3,503   2,986   4,288   3,714   3,122   2,791   2,805   2,414  29,597 
10 SKU-20  764   556   601   723   561   558   444   417   446  5,070 

 
4.3.1 สรุปผลท่ีได้จากการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลกับความต้องการขวดบรรจุ

ภณัฑ์จริงในปี พ.ศ. 2561 โดยผูจ้ดัท าโครงงานได้วิเคราะห์ผลและน ามาวางแผนในการสั่งได้ดัง
ตาราง 4.16 
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ตารางที ่4.16  ตารางสรุปผลท่ีไดจ้ากการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลกบัความตอ้งการขวดบรรจุภณัฑจ์ริงในปี พ.ศ. 2561 (พาเลท) 
 

ล าดบั รหสั ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 
ปริมาณ
การใชจ้ริง 

คงเหลือ 

1 SKU-01 6,504 5,097 6,571 5,871 4,793 4,079 4,108 4,066 3,971 45,060 44,607 453 

2 SKU-02 3,655 4,554 4,293 3,323 2,806 2,923 3,120 3,260 2,864 30,798 32,018 286 
3 SKU-03 452 538 600 624 580 584 612 644 686 5,320 5,696 82 
4 SKU-04 268 310 349 349 327 330 353 364 400 3,050 3,192 26 
5 SKU-05 7,238 6,869 7,165 5,692 6,235 5,157 3,142 4,126 3,860 49,484 51,536 228 
6 SKU-06 2,572 1,805 1,940 2,211 2,057 2,017 1,132 1,335 1,323 16,392 17,167 91 
7 SKU-07 458 560 584 626 602 600 622 677 723 5,452 5,587 57 
8 SKU-10 4,441 4,113 4,140 4,371 4,045 4,043 2,583 2,670 2,660 33,066 31,992 122 
9 SKU-15 3,720 3,236 2,890 4,001 3,406 2,873 2,568 2,615 2,493 27,802 29,597 381 

10 SKU-20 750 559 594 747 562 557 467 426 466 5,128 5,070 58 
รวม 228,246 226,462 1,784 
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จากตารางท่ี 4.16 เม่ือใชเ้ทคนิคการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลมาวเิคราะห์กบัยอด
การสั่งซ้ือขวดบรรจุภณัฑ์จริงในปี พ.ศ.2561 ซ่ึงท าให้เกิดตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัรวมทั้งส้ิน 
13,494,584 บาท ดงัตารางท่ี 4.17 

ตารางที ่4.17  ตารางแสดงตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล 
 

ล าดบั รหสั ตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงั (บาท/ปี) 
1 SKU-01  3,322,755  
2 SKU-02  1,631,630  
3 SKU-03  421,029  
4 SKU-04  133,497  
5 SKU-05  3,775,680  
6 SKU-06  1,172,080  
7 SKU-07  292,667  
8 SKU-10  894,870  
9 SKU-15  1,552,575  
10 SKU-20  297,801  

รวมมูลค่า 13,494,584 
 

4.3.2  สรุปผลท่ีได้จากการพยากรณ์แบบ Winter's method กบัความตอ้งการขวดบรรจุภณัฑ์
จริงในปี พ.ศ. 2561 โดยผูจ้ ัดท าโครงงานได้วิเคราะห์ผลการพยากรณ์การยอดการสั่งซ้ือขวด    
บรรจุภัณฑ์ จริง ในปี  พ .ศ. 2561 ซ่ึ งท าให้ เกิดต้น ทุนการจัดการสินค้าคงคลังรวมทั้ ง ส้ิน 
16,094,570.11 บาท ดงัตารางท่ี 4.18 
 
ตารางที ่4.18  ตารางแสดงตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัจากการพยากรณ์แบบ Winter’s method 
 

ล าดบั รหสั คงเหลือ (พาเลท) ตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงั (บาท/ปี) 
1 SKU-01 -4,587 4,522,987.00 
2 SKU-02 -1,738 1,606,431.82 
3 SKU-03 -263 200,429.32 
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ตารางที ่ 4.18  ตารางแสดงตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัจากการพยากรณ์แบบ Winter’s method 
(ต่อ) 
 

ล าดบั รหสั คงเหลือ (พาเลท) ตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงั (บาท/ปี) 
4 SKU-04 -101 82,870.37 
5 SKU-05 -2,735 2,773,129.10 
6 SKU-06 -1,729  1,811,594.82  
7 SKU-07 -32  130,108.23  
8 SKU-10 -2,539  2,673,334.72  
9 SKU-15 -2,409  2,243,045.42  

10 SKU-20 -71 50,639.32 
รวมมูลค่า 16,094,570.11 

 

4.3.3  เปรียบเทียบตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัของขวดบรรจุภณัฑ์ระหว่างวิธีการจ าลอง
สถานการณ์แบบมอนติคาร์โลและ การพยากรณ์แบบ Winter's method ไดต้ามตารางท่ี 4.19 

ตารางที่ 4.19  ตารางแสดงการเปรียบเทียบตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัระหว่างวิธีการจ าลอง
สถานการณ์แบบมอนติคาร์โลและ การพยากรณ์แบบ Winter's method (บาท/ปี) 
 

ล าดบั รหสั 
ตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัจากการ
จ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล 

ตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัจาก
การพยากรณ์แบบ Winter’s method 

1 SKU-01  3,322,755  4,522,987 
2 SKU-02  1,631,630  1,606,431.82 
3 SKU-03  421,029  200,429.32 
4 SKU-04  133,497  82,870.37 
5 SKU-05  3,775,680  2,773,129.10 
6 SKU-06  1,172,080   1,811,594.82  
7 SKU-07  292,667   130,108.23  
8 SKU-10  894,870   2,673,334.72  
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ตารางที่ 4.19  ตารางแสดงการเปรียบเทียบตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัระหว่างวิธีการจ าลอง
สถานการณ์แบบมอนติคาร์โลและ การพยากรณ์แบบ Winter's method (บาท/ปี) (ต่อ) 

 

ล าดบั รหสั 
ตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัจากการ
จ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล 

ตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัจาก
การพยากรณ์แบบ Winter’s method 

9 SKU-15  1,552,575   2,243,045.42  
10 SKU-20  297,801  50,639.32 

รวม 13,494,584 16,094,570.11 
 
จากตารางท่ี 4.19 พบว่าเม่ือเปรียบเทียบตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัรวมจากการจ าลอง

สถานการณ์แบบมอนติคาร์โล มีมูลค่าตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัน้อยกว่าการพยากรณ์แบบ 
Winter's method  2,599,986.11 บาท ผู ้จ ัดท าโครงงานจึงเลือกวิธีการจ าลองสถานการณ์แบบ      
มอนติคาร์โลมาวเิคราะห์กบัการจดัการสินคา้คงคลงัแบบเก่ามาเปรียบเทียบกนั ดงัตารางท่ี 4.20 

ตารางที ่4.20  ตารางแสดงสรุปเปรียบเทียบตน้ทุนก่อนและหลงัการศึกษา (บาท)  
 
ล าดบั รหสั ตน้ทุนก่อนการศึกษา ตน้ทุนหลงัการศึกษา ตน้ทุนท่ีลดได ้(%) 

1 SKU-01 12,711,555 3,322,755 73.94 
2 SKU-02 7,661,815 1,631,630 78.71 
3 SKU-03 1,427,391 421,029 70.51 
4 SKU-04 770,175 133,497 82.67 
5 SKU-05 42,807,600 3,775,680 91.18 
6 SKU-06 9,415,280 1,172,080 87.55 
7 SKU-07 1,365,777 292,667 78.58 
8 SKU-10 9,212,760 894,870 90.29 
9 SKU-15 5,717,225 1,552,575 72.85 

10 SKU-20 1,109,052 297,801 73.16 
รวม 92,198,630 13,494,584 85.37 
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จากตารางท่ี 4.20  แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนก่อนและหลังการศึกษา จากการน าวิธีการ
จ าลองสถานการณ์ แบบมอนติคาร์โล มาเป รียบ เที ยบกับต้น ทุน ก่อนการศึกษา พบว่า                
สามารถลดตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัได้ทั้งหมด  78,745,582 บาทต่อปี และคิดเป็นสัดส่วน 
85.37 % ต่อปี 



 

 

บทที่5 

สรุปผลการด าเนินโครงงาน และข้อเสนอแนะ 
 

บริษทัท่ีเป็นกรณีศึกษาน้ีประสบปัญหาด้านตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัสูง เน่ืองจาก

ความตอ้งการของลูกคา้มีความไม่แน่นอน จึงตอ้งถือครองวตัถุดิบคงคลงัเป็นจ านวนมาก  บริษทั

กรณีศึกษาเป็นบริษทัผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ โดยในการผลิตเคร่ืองด่ืม

จ าเป็นตอ้งมีการใชข้วดบรรจุเคร่ืองด่ืมหลายขนาดในปริมาณมาก จากการวิเคราะห์ปริมาณการสั่ง

ขวดเพื่อใชผ้ลิตเคร่ืองด่ืมทั้งหมด 22 ชนิด ผูจ้ดัท าโครงงานพบวา่ปริมาณการเบิกใชข้วด 10 ชนิดท่ีมี

ความไม่แน่นอนและมีปริมาณการสั่งซ้ือท่ีไม่เหมาะสม ท าให้เกิดสินคา้คงคลงัในปัจจุบนัมีมูลค่าสูง

ถึง 92,198,630 บาท ผูจ้ดัท าโครงงานจึงเสนอเทคนิคการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล และ

วธีิการพยากรณ์ปริมาณการใชข้วดบรรจุภณัฑ์ 

 

5.1  สรุปผลการด าเนินโครงงาน 

จากขั้นตอนการด าเนินการศึกษา และการเก็บขอ้มูลปริมาณความตอ้งการขวดบรรจุภณัฑ์

จริงของปี พ.ศ.2561 ผูจ้ดัท าโครงงานพบวา่เทคนิคการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลมีตน้ทุน

การจดัการสินคา้คงคลงัรวมเป็น 13,494,584 บาท และวิธีการพยากรณ์แบบ Winter’s method โดย

ใช้โปรแกรม  Minitab14 ในการประมวลผล  มีต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังรวมทั้ ง ส้ิน 

16,094,570.11 บาท  ซ่ึงวิธีการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลมีต้นทุนท่ีต ่ ากว่า ผู้จ ัดท า

โครงงานจึงน าวิธีการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลมาวิเคราะห์กบัการจดัการสินคา้คงคลงั

แบบเก่าท่ีใชป้ฏิบติัในปัจจุบนัมาเปรียบเทียบกนัพบวา่สามารถลดตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัได้

ถึง 78,745,582 บาทต่อปี คิดเป็นสัดส่วนเป็น 85.37 % ต่อปี 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ในการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลควรมีการศึกษา และลองวิเคราะห์นโยบาย

อ่ืนๆ ในการสั่งซ้ือเพื่อผลการศึกษาท่ีดีข้ึน 
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5.2.2  วิธีการปริมาณการสั่งซ้ือในโครงงานน้ีใช้เพียง 2 วิธีแต่ในความเป็นจริงมีอีกหลายวิธี 

เช่น วธีิฮิวริสติกส์ เป็นตน้ ดงันั้นจึงควรพิจารณาหลายๆ เม่ือใชใ้นการเปรียบเทียบ 

5.2.3  โครงงานฉบบัน้ีพิจารณาเฉพาะวตัถุดิบท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผนัท่ีมากกว่า 

0.2 เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงอาจพิจารณาทุกสินคา้ เพื่อผลลพัธ์ท่ีดีข้ึน 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก ก 
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ตารางที ่ก.1  เปรียบเทียบแผนการสั่งกบัปริมาณการใชข้วดบรรจุภณัฑใ์นปี พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 22 ชนิด 

 

รหสั แผนการสัง่ ปริมาณการใช ้ คงเหลือ ราคา/พาเลท ราคารวม ดอกเบ้ีย คิดดอกเบ้ีย ตน้ทุนรวมการจดัเก็บ เปอร์เซ็นการใช ้ ราคาเฉล่ียแบบถ่วงน ้ าหนกั 

SKU-01 56,786 55,048 1,738 7,335 12,748,230 0.06025 442 480 11.21% 822.32 

SKU-02 43,370 42,027 1,343 5,705 7,661,815 0.06025 344 381 8.56% 488.30 

SKU-03 7,971 7,693 278 5,135 1,427,391 0.06025 309 347 1.57% 80.44 

SKU-04 4,539 4,389 150 5,135 770,175 0.06025 309 347 0.89% 45.89 

SKU-05 69,476 66,891 2,585 16,560 42,807,600 0.06025 998 1,035 13.62% 2,255.94 

SKU-06 21,799 21,068 731 12,880 9,415,280 0.06025 776 814 4.29% 552.64 

SKU-07 8,408 8,142 266 5,135 1,365,777 0.06025 309 347 1.66% 85.14 

SKU-08 4,939 4,867 72 4,075 293,400 0.06025 246 283 0.99% 40.39 

SKU-09 4,684 4,570 114 5,705 650,370 0.06025 344 381 0.93% 53.10 

SKU-10 40,462 39,206 1,256 7,335 9,212,760 0.06025 442 480 7.98% 585.67 

SKU-11 27,179 27,021 158 4,075 643,850 0.06025 246 283 5.50% 224.25 

SKU-12 4,718 4,660 58 4,075 236,350 0.06025 246 283 0.95% 38.67 
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ตารางที ่ก.1  เปรียบเทียบแผนการสั่งกบัปริมาณการใชข้วดบรรจุภณัฑใ์นปี พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 22 ชนิด (ต่อ)  

 

รหสั แผนการสัง่ ปริมาณการใช ้ คงเหลือ ราคา/พาเลท ราคารวม ดอกเบ้ีย คิดดอกเบ้ีย ตน้ทุนรวมการจดัเก็บ เปอร์เซ็นการใช ้ ราคาเฉล่ียแบบถ่วงน ้ าหนกั 

SKU-13 489 437 52 5,135 266,994 0.06025 309 347 0.09% 4.57 

SKU-14 715 695 20 5,135 102,690 0.06025 309 347 0.14% 7.27 

SKU-15 38,637 37,234 1,403 4,075 5,717,225 0.06025 246 283 7.58% 309.01 

SKU-16 47,649 47,463 186 4,075 757,950 0.06025 246 283 9.67% 393.90 

SKU-17 35,895 35,760 135 5,705 770,175 0.06025 344 381 7.28% 415.48 

SKU-18 1,443 1,433 10 5,705 57,050 0.06025 344 381 0.29% 16.65 

SKU-19 27,084 26,918 166 7,335 1,217,610 0.06025 442 480 5.48% 402.11 

SKU-20 7,046 6,830 216 5,135 1,109,052 0.06025 309 347 1.39% 71.42 

SKU-21 24,048 23,924 124 5,705 707,420 0.06025 344 381 4.87% 277.96 

SKU-22 24,898 24,745 153 4,075 623,475 0.06025 246 283 5.04% 205.36 

รวม 502,235 491,021 11,214 
 

98,562,639 
   

100.00% 7,376.48 
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ภาพที ่ก.1 กราฟปริมาณความตอ้งการขวดบรรจุภณัฑโ์ดยโปรแกรม Minitab 14 ของ SKU-01  
 ในปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ.2560 
 

 
 

ภาพที ่ก.2 กราฟปริมาณความตอ้งการขวดบรรจุภณัฑโ์ดยโปรแกรม Minitab 14 ของ SKU-02  
 ในในปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ.2560 
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ภาพที ่ก.3 กราฟปริมาณความตอ้งการขวดบรรจุภณัฑโ์ดยโปรแกรม Minitab 14 ของ SKU-03  
 ในปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ.2560 

 
 

ภาพที ่ก.4 กราฟปริมาณความตอ้งการขวดบรรจุภณัฑโ์ดยโปรแกรม Minitab 14 ของ SKU-04 
 ในในปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ.2560 
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ภาพที ่ก.5 กราฟปริมาณความตอ้งการขวดบรรจุภณัฑโ์ดยโปรแกรม Minitab 14 ของ SKU-05 
 ในปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ.2560 

 
 

ภาพที ่ก.6 กราฟปริมาณความตอ้งการขวดบรรจุภณัฑโ์ดยโปรแกรม Minitab 14 ของ SKU-06 
 ในปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ.2560 
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ภาพที ่ก.7 กราฟปริมาณความตอ้งการขวดบรรจุภณัฑโ์ดยโปรแกรม Minitab 14 ของ SKU-07 
 ในปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ.2560 

 

 
 

ภาพที ่ก.8 กราฟปริมาณความตอ้งการขวดบรรจุภณัฑโ์ดยโปรแกรม Minitab 14 ของ SKU-10 
 ในปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ.2560 
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ภาพที ่ก.9 กราฟปริมาณความตอ้งการขวดบรรจุภณัฑโ์ดยโปรแกรม Minitab 14 ของ SKU-11 
 ในปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ.2560 

 

 
 

ภาพที ่ก.10 กราฟปริมาณความตอ้งการขวดบรรจุภณัฑโ์ดยโปรแกรม Minitab 14 ของ SKU-20 
 ในปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ.2560 
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ภาพที ่ก.11  กราฟแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของ SKU-01 โดยโปรแกรม Minitab 14 
 

 
 

ภาพที ่ก.12  กราฟแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของ SKU-02 โดยโปรแกรม Minitab 14 
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ภาพที ่ก.13  กราฟแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของ SKU-03 โดยโปรแกรม Minitab 14 
 

 
 

ภาพที ่ก.14  กราฟแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของ SKU-04 โดยโปรแกรม Minitab 14 
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ภาพที ่ก.15  กราฟแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของ SKU-05 โดยโปรแกรม Minitab 14 
 

 
 

ภาพที ่ก.16  กราฟแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของ SKU-06 โดยโปรแกรม Minitab 14 
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ภาพที ่ก.17  กราฟแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของ SKU-07 โดยโปรแกรม Minitab 14 
 

 
 
ภาพที ่ก.18  กราฟแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของ SKU-08 โดยโปรแกรม Minitab 14 
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ภาพที ่ก.19  กราฟแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของ SKU-15 โดยโปรแกรม Minitab 14 
 

 
 
ภาพที ่ก.20  กราฟแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของ SKU-20 โดยโปรแกรม Minitab 14 
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ภาพที ่ก.21 กราฟการพยากรณ์ SKU-01 โดยโปรแกรม Minitab14 
 

     
     

ภาพที ่ก.22 กราฟการพยากรณ์ SKU-02 โดยโปรแกรม Minitab14 
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ภาพที ่ก.23 กราฟการพยากรณ์ SKU-03 โดยโปรแกรม Minitab14 
 

 
 

ภาพที ่ก.24 กราฟการพยากรณ์ SKU-04 โดยโปรแกรม Minitab14 
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ภาพที ่ก.25 กราฟการพยากรณ์ SKU-05 โดยโปรแกรม Minitab14 
 

 
 

ภาพที ่ก.26 กราฟการพยากรณ์ SKU-06 โดยโปรแกรม Minitab14 
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ภาพที ่ก.27 กราฟการพยากรณ์ SKU-07 โดยโปรแกรม Minitab14 
 

 
 

ภาพที ่ก.28 กราฟการพยากรณ์ SKU-10 โดยโปรแกรม Minitab14 
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ภาพที ่ก.29 กราฟการพยากรณ์ SKU-15 โดยโปรแกรม Minitab14 
 

 
 

ภาพที ่ก.30 กราฟการพยากรณ์ SKU-20 โดยโปรแกรม Minitab14 
  



 
 

 
 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย  
กาญจนะ  วิจิตร. การจัดท าความร่วมมือในการสั่ง ซ้ือและเติมทดแทนวัตถุดิบ กรณีศึกษา  : 
 อุตสาหกรรมยานยนต์. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ การ
 ขนส่งและโลจิสติกส์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา, 2549.  
กิตติ แสงเดือน. การศึกษาหาปริมาณการสั่งแบบประหยดัสาหรับสินคา้คงคลงัหลายชนิดท่ีมี หลาย
 ขอ้จ ากัดเชิงสมรรถภาพร่วมกันและมีปริมาณความต้องผนัแปรตามเวลา. วิทยานิพนธ์
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  บัณฑิต  วิทยาลัย 
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2539.  
กิตติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ. การวิเคราะห์ความสามารถของ  กระบวนการ: Process Capability 
 Analysis (PCA). กรุงเทพฯ: สมาคมส่ง เสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น), 2551. 
กิตติศกัด์ิ ม่วงเงิน. การประเมิณความเช่ือถือไดใ้นระบบไฟฟ้าก าลงัขนาดใหญ่ดว้ยวิธีการ จ าลอง
 เหตุการณ์แบบมอนติคาร์โล . วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการ
 จดัการทางวศิวกรรม บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541.  
คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร. “การวเิคราะห์ระบบพสัดุคงคลงัท่ีมีอุปสงคแ์ละช่วงเวลาน าไม่แน่นอน โดย
 ใชก้ารจ าลองแบบมอนติคาร์โล”. วารสารวทิยาศาสตร์บูรพา. (2539) : 99-120.  
ค านาย อภิปรัชญาสกุล. โลจิสติกส์และการจดัการซพัพลายเชน : กลยทุธ์ท าใหร้วยช่วยให ้ประหยดั.
  กรุงเทพฯ : นฎัพรการพิมพ,์ 2546.  
จตุพล เหมือนศรีชัย . การหาปริมาณการสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ีเหมาะสมภายใต้ความไม่แน่นอนด้วย 
 วิธีการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลการหาปริมาณการสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ี เหมาะสม 
 ภายใตค้วามไม่แน่นอน. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุต
 สาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
 เกลา้พระนครเหนือ, 2551.  
จิรัฎฐ์ ส่งวฒันา. การใชแ้บบจ าลองในการหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมสาหรับสินคา้ของแผนก
 ผกัสด : กรณีศึกษาธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
 การจดัการการขนส่งและโลจิสติกส์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา, 2548. 



88 
 

ฑิตฐิตา เรืองโหน่ง. การประยุกต์เทคนิคการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลส าหรับหา
นโยบายปริมาณการสั่งซ้ือและจุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม กรณีศึกษา : บริษทัผลิตลูกกล้ิงล าเลียง
และอุปกรณ์ขับสายพาน. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2553 

ชนินทร์ บวัแกว้. ระบบพสัดุคงคลงัสาหรับอะไหล่ซ่อมบ ารุง : กรณีศึกษาโรงงานผลิต ปูนซีเมนต์. 
 วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ภาควิชา
 วศิวกรรมอุตสาหการ บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541.  
ณัทธร ทิบุญ และ เจษฏา เย็นจะบก . การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการผลิตโดยใช้ตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์: กรณีศึกษา โรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนต์. งานวิจยัวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2550. 

ทวีพงษ์ กิตติกุล. การพยากรณ์และการหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางใน การ
 จดัเก็บอะไหล่ส้ินเปลืองหลัก ของเคร่ืองสูบน้าประเภทแรงเหวี่ยงหนีศูนย์. สารนิพนธ์
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  ภาควิชา
 วิศวกรรมอุตสาหการ บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
 เหนือ, 2551.  
นิรันดร์ เล้าสกุล. การประมาณราคาก่อสร้างอุโมงค์และงานท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธี
 แบบจ าลองมอนติคาร์โล . วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
 วศิวกรรมไฟฟ้า ภาควชิาวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2545.  
นิอร ไชยพรพฒันา . การเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีการวดัคะแนนพฒันาการโดยโมเดลโค้ง  
 พฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงเป็นเกณฑ์ : กรณีศึกษาแบบมอนติคาร์โล. วิทยานิพนธ์ ครุศาสต
 รมหาบณัฑิต สาขาวิชาการวดัประเมินผลการศึกษา  ภาควิชาวิจยัและ จิตวิทยาการศึกษา 
 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2549. 
พนิดา พานิชกุล.(2546). คมัภีร์การวิเคราะห์และออกแบบระบบ.กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ ์แอนด ์

คอนซลัท,์ 2546. 

พิภพ ลลิตาภรณ์. การบริหารพสัดุคงคลงั. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย- ญ่ีปุ่น) :
  2552.  
รชฎ ยืนยงพุทธกาล. การปรับปรุงประสิทธิภาพการพยากรณ์เพื่อก าหนดระดับสินค้าคงคลังท่ี
 เหมาะสม. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการขนส่งและ โลจิ
 สติกส์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา, 2550. 



89 
 

ศิริพร ตั้งวิบูลยพ์าณิชย.์ การปรับปรุงการควบคุมวสัดุคงคลงั : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการ ผลิต
 คอยล์. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชา
 วิศวกรรมอุตสาหการ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  พระนคร
 เหนือ, 2548.  
แววดาว พูนสวน. การศึกษาการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา (Time Series) เพื่อการวางแผนการผลิต   

กรณีศึกษา : บริษทั เอส บีอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน จ ากดั. สารนิพนธ์วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2550. 

วชัรพงษ ์นิยมพงษ.์ การวิเคราะห์ราคาตน้ทุนและผลก าไรของระบบไฟฟ้าก าลงัในสภาวะล่อแหลม 
ด้วยเทคนิคการจ าลองเหตุการณ์แบบมอนติคาร์โล.  วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหา
 บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้พระนครเหนือ, 2549. 

สัมฤทธ์ ดวงศรี. การวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมเพื่อลดค่าใชจ่้ายในการจดัการ สินคา้คง
 คลัง กรณีศึกษา : การวางแผนความต้องการลูกรีด . วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหา
 บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรม อุตสาหการ บณัฑิต
 วทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2551.  
สุรสิทธ์ิ จรัสเพช็ร์. การบริหารสินคา้คงคลงัท่ีมีความตอ้งการไม่แน่นอน กรณีศึกษา : สถานี บริการ
 บรรจุก๊าซสาหรับรถยนต.์ วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ จดัการการ
 ขนส่งและโลจิสติกส์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา, 2550. 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 

ช่ือ                 นาย กนกศกัด์ิ    ศรีจนัทร์  
หวัขอ้โครงงาน                                           การเปรียบเทียบการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการจ าลอง   

สถานการณ์แบบมอนติคาร์โล กบัวธีิการพยากรณ์แบบ 
วนิเทอร์ เพื่อลดตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงั  
กรณีศึกษา : โรงงานผลิตเคร่ืองด่ืม 

สาขาวชิา วศิวกรรมการจดัการ และโลจิสติกส์ 
ประวติั 

ประวติัส่วนตวั เกิดเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2539 ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี 24/1 ม.2 ต.ไร่ใหม่
พฒันา อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

ประวติัการศึกษา จบจากโรงเรียนวงัไกลกงัวล อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ปี2556 
ประวติัการฝึกกงาน 2561-สถานประกอบการ บริษทับุญรอดบริวเวอร่ี จ  ากดั แผนกการ

วางแผน และพฒันาดา้นโลจิสติกส์ 
 

ช่ือ                นาย อุดมทรัพย ์พลูสวสัด์ิ 
หวัขอ้โครงงาน                                          การเปรียบเทียบการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการจ าลอง   

สถานการณ์แบบมอนติคาร์โล กบัวธีิการพยากรณ์แบบ 
วนิเทอร์ เพื่อลดตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงั  
กรณีศึกษา : โรงงานผลิตเคร่ืองด่ืม 

สาขาวชิา วศิวกรรมการจดัการ และโลจิสติกส์ 
ประวติั 

ประวติัส่วนตวั เกิดเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ท่ีอยูปั่จจุบนั 2 ซอยงามวงศว์าน25 แยก18 
ต าบล บางเขน อ าเภอ เมือง นนทบุรี 11000 

ประวติัการศึกษา จบจากโรงเรียน เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555  
ประวติัการฝึกกงาน 2561-สถานประกอบการ บริษทับุญรอดบริวเวอร่ี จ  ากดั แผนกการ

วางแผน และพฒันาดา้นโลจิสติกส์ 
 




