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บทคัดยอ 

 บริษัทกรณีศึกษาเปนบริษัทผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญของประเทศ มีเครื่องจักรกลหนักท่ีใชในการสงวัตถุดิบเพื่อปอนเขาสูสายการผลิ ต ใน
ปจจุบันบริษัทไมมีการเก็บอะไหลไวสํารองสําหรับงานซอมบํารุงเคร่ืองจักรกลหนักซ่ึงใชงานมานานแลวจึงเกิดความเสียหายจากการใชงาน   ดังนั้น 
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการสินคาคงคลังและกําหนดนโยบายสําหรับการส่ังซ้ืออะไหลของบริษัท เม่ือวิเคราะหความสําคัญของอะไหลจาก
ผลกระทบจากความเสียหาย จะไดวาอะไหลที่มีความจําเปนที่จะตองสํารองสูงคือ สายน้ํามันไฮโดรลิค  จากการวิเคราะหขอมูลป 2556 พบวาระยะเวลานํา
ในการสั่งซ้ือไมแนนอน คาต่ําสุดและสูงสุดอยูที่  1 และ 104 วันตามลําดับ  ปริมาณความตองการอะไหลก็ไมแนนอนเชนกันและกําหนดใหแจกแจง
แบบปวซง     ผูวิจัยสรางตัวแบบจําลองบนโปรแกรมตาราง spreadsheet เพ่ือใชในการกําหนดจุดส่ังซ้ือใหม โดยกําหนดระดับการใหบริการอยูที่ 95%  
กําหนดระดับสินคาคงคลังสูงสุด MAX เทากับจุดสั่งซ้ือใหมบวกกับปริมาณการส่ังซ้ือที่เหมาะสม EOQ   ผลจากการทดสอบกับขอมูลความตองการจริงในป 
2557 สรุปไดวานโยบายที่สามารถลดระยะเวลาในการรอคอยสินคาได 47-119 วัน และสามารถลดตนทุนรวมจากการรอคอยสินคาได 645,935 บาท 
 
คําสําคัญ: นโยบายสินคาคงคลัง, แบบจําลองสถานการณ 

 
Abstract 
 This case study considers a cement manufacturer in Thailand. The company uses heavy machinery to deliver raw 
material for the cement production line. Currently, the company did not keep any inventories for spare parts. These machines 
had been used for a long time and tend to break down quite often. Thus, the objective of this study is to find appropriate 
inventory policies for spare parts.  After evaluating effects from break down, we decided to focus on hydraulic hose. From 
historical records in 2013, we find that lead times are random; the minimum and maximum lead times are 1 and 104 days, 
respectively. Demand for hydraulic tubes is also random and assumed to follow Poisson distribution. We created a simulation 
model on a spreadsheet in order to find an appropriate reorder point such that a service level is maintained at 95%.  The 
maximum inventory level is set to the reorder point plus the economic order quantity (EOQ).  We use these proposed inventory 
policies for historical data during 2014. In conclusion, our proposed inventory policies could reduce waiting time by 47-119 days, 
and the cost saving could be 645,935 THB.     
 
Keyword: Inventory policy, Simulation model  

 
1. ปญหาและความสําคัญ  
 ภาคอสังหริมทรัพยไทยมีการเติบโตสูงขึ้น กําไรจากผล
ประกอบการของบริษัทรับเหมากอสรางแนวหนามีแนวโนมสูงข้ึนอยาง
ตอเน่ือง ประกอบกับมีปจจุบันไดมีการลงทุนของภาครัฐในการสรางและ
ขยายสาธารณูปโภคพื้นฐานหลายโครงการ โครงการเหลาน้ีมีความ
ตองการวัสดุที่ใชในการกอสรางเปนจํานวนมาก หน่ึงในน้ันคือผลิตภัณฑ
ปูนซีเมนต ซ่ึงถือเปนวัสดุหลักที่จําเปนตองใชในทุกโครงการกอสราง 
บริษัทในกรณีศึกษานี้เปนบริษัทหนึ่งที่ดําเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม
การผลิตปูนซีเมนต โดยดําเนินการผลิตปูนซีเมนตประเภทตาง ๆ เพื่อสง
ใหแกลูกคาในโครงการกอสรางและผูคารายยอยท่ีเปนรานขายวัสดุ
กอสรางทั่วไป   จากการขยายตัวของความตองปูนซีเมนตในปจจุบัน ทาง
บริษัทจึงตัดสินใจเปดสายการผลิตใหม ซ่ึงจะทําใหมีกําลังการผลิต
ปูนซีเมนตเพิ่มขึ้น จึงมีความตองการวัตถุดิบที่จะ 

 
 
ปอนเขาสูสายการผลิตมากข้ึน แตเนื่องจากเคร่ืองจักรกลหนักขององคกร
มีอายุการใชงานเปนระยะเวลานานหลายสิบป ทําใหเกิดความเสียหาย
เสื่อมสภาพในช้ินสวนตางๆ ของเคร่ืองจักรทําใหไมสามารถทํางานได
ตอเนื่อง ซึ่งหนวยงานจัดซื้อในสวนของโรงงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการซ้ือ
สินคาประเภทอะไหลมาเพื่อซอมบํารุงเครื่องจักรกลหนักของโรงงาน โดย
ในทุกครั้งท่ีเครื่องจักรเกิดความเสียหายในช้ินสวนตางๆ ทางแผนกซอม
บํารุงจะทําการเปดคําขอซื้ออะไหลเขามาท่ีหนวยงานจัดซื้อ ซ่ึงระหวางที่
ทางจัดซ้ือดําเนินการซ้ืออะไหลเขามานั้น เคร่ืองจักรกลดังกลาวจะไม
สามารถนําออกไปใชงานเพื่อสนับสนุนการผลิตได ตองรออะไหลเพื่อ
ดําเนินการซอมกอน เน่ืองจากปจจุบันไมมีนโยบายการเก็บอะไหลไว
สํารองประกอบกับอะไหลบางช้ินมีราคาสูง บางชนิดมีอายุการใชงานของ
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ชิ้นงานนั้นๆ หากไมใชอะไหลนั้นก็จะเสื่อมสภาพไปเองเชน สายน้ํามัน
ไฮโดรลิค ยางโอริง ชิ้นสวนที่ทําจากยางหากไมไดใชงานจะมีอายุแค 1 ป
เทาน้ันหากเก็บไวนานกวานั้นวัสดุจะเสื่อมคุณภาพและไมสามารถ
นําไปใชงาน 
 ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงปญหาน้ีและสนใจที่จะสรางนโยบายการ
สํารองอะไหลเครื่องจักรที่ เปนสายน้ํามันและสายนํ้ามันไฮโดรลิค 
เนื่องจากมีการเสียหายและมีการเปดขอซ้ือบอย ประกอบกับเปนอะไหล
ที่มีใชในเครื่องจักรกลหนักทุกชนิด เพื่อหาวามีชนิดใดท่ีควรทําการเก็บ
สํารองไว เพื่อลดการรอคอยอะไหลของเคร่ืองจักรเพื่อใหสามารถใช
เครื่องจักรไดเต็มประสิทธิภาพ ลดการรอคอยที่นอกเหนือจากแผนการ
ซอมบํารุงของแผนกซอมบํารุง 

 
2. การทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  
[1] ไดแบงวัสดุคงคลังเปน 4 ประเภทหลักไดแก 1) วัตถุดิบและชิ้นสวนที่
สั่งซ้ือ 2) วัสดุคงคลังระหวางกระบวนการผลิต 3) ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 4) 
วัสดุคงคลังที่ เปนเครื่องมือและช้ินสวนเพื่อการซอมบํารุงและการ
ซอมแซม  สําห รับกรณี ศึกษานี้  อะ ไหล จั ดอยู ในกลุ ม สุดท าย  
นอกเหนือจากอะไหล เครื่องมือกัด และอุปกรณจับยึดชิ้นงานที่ใชกับ
เครื่องจักรในโรงงาน และช้ินสวนเพื่อการซอมแซมที่จําเปนตอเครื่องจักร
เมื่อเครื่องจักรเกิดเสียหายข้ึนมารวมถึงชิ้นสวนอะไหลเครื่องไฟฟา ก็
รวมอยูในคลังประเภทน้ีดวย ประโยชนของการมีของคงคลังท่ีเปน
เครื่องมือและชิ้นสวนเพื่อการซอมบํารุงและการซอมแซมนั้น เพื่อชวยให
เครื่องจักรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและรวมถึงการลดความสูญเสีย
ที่เกิดจากการที่เครื่องจักรไมสามารถทํางานไดหรือทํางานไดอยางไมเต็ม
ประสิทธิภาพ 
การแกไขปญหาของคงคลังไมใชอยูที่ความพยายามทําใหของคงคลัง
เหลือนอยที่สุด หากแตตองพยายามหาระดับที่เหมาะสมที่สุดท่ีควรจะให
มีของคงคลังเก็บรักษาไว เพื่อใหตนทุนที่เกิดจากการดําเนินงานการ
จัดการใหมีของคงคลังต่ําที่สุด  การตัดสินใจสําคัญหนึ่งคือจะสั่งครั้งละ
เทาใด ในการตัดสินใจน้ี ฝายควบคุมของคงคลังจะเกิดความรูสึกท่ี
ขัดแยงกัน กลาวคือถาจะใหตนทุนในการส่ังซ้ือต่ํา จะตองซ้ือครั้งละ
มากๆ แตถาจะใหตนทุนในการจัดใหมีของคงคลังอยูในระดับตํ่าก็ควรจะ
สั่งซ้ือแตละคร้ังดวยจํานวนที่นอยที่สุด ถาเราตัดสินใจโนมเอียงไปทางใด
ทางหน่ึงมากไป ยอมจะสงผลกระทบตอตนทุนของอีกฝาย ดังน้ันฝาย
ควบคุมของคงคลังจะตองพยายามประสานระหวางทางเลือกทั้งสองเขา
ดวยกัน เพื่อใหตนทุนรวมท้ังสิ้นในการดําเนินการใหมีของคงคลังตํ่าสุด 
โดยสามารถอาศัยตัวแบบทางคณิตศาสตรในการคํานวณหาขนาดของ
การสั่งซ้ือที่ประหยัดที่สุดได (Economic Order Quantity (EOQ))

    
 (1) 
เมื่อ  
K   = คาใชจายในการส่ังซ้ือแตละคร้ัง มีหนวยเปน บาท/ครั้ง 
d    = ปริมาณความตองการเฉล่ีย มีหนวยเปน ชิ้น/วัน 
h    = ตนทุนคาถือครองสินคา มีหนวยเปน บาท/ชิ้น/วัน 
 โดยทั่วไปแลว ปริมาณความตองการสินคามีคาไมแนนอน 
การแจกแจงเชิงความนาจะเปนที่นิยมใชเปนตัวแบบปริมาณความ
ตองการสินคา เชน การแจกแจงปกติ การแจกแจงปวซง เปนตน  ใน
กรณีศึกษาน้ี บริษัทตองการอะไหลเมื่อเคร่ืองจักรมีความเสียหายเกิดขึ้น  

ตามทฤษฎีกระบวนการสโทแคสติก [2]  เมื่อระยะเวลาระหวางการ
เกิดขึ้นของความเสียหายแจกแจง exponential และเปนอิสระตอกัน 
จะไดวาจํานวนครั้งท่ีเกิดความเสียหายแจกแจงปวซง (Poisson) โดยจะ
มีคาคาดหมายเปนสัดสวนโดยตรงกับความยาวของชวงเวลา  การแจก
แจงของจํานวนคร้ังของความเสียหายในเวลา (s, s+t] ข้ึนอยูกับความ
ยาวชวง คือ t ไมขึ้นอยูกับจุดเริ่มตน s หรือจุดสิ้นสุด s+t  หรือท่ีเรียกวา 
stationary increments  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายในชวงเวลาใด
เวลาหนึ่ง จะไมมีผลตอโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในชวงเวลาอ่ืน หรือ
ที่เรียกวา independent increments   นอกจากการใชปวซงในตัว
แบบการจัดการโลจิสติกส การประยุกตใชตัวแปรสุมปวซงมีบทบทในงาน
หลายๆ ดาน เชน ทางดานประกันภัย และการทดลองดานฟสิกส เปนตน 
[3]  
 การพิจารณาจุดส่ังซ้ือ (reorder point (ROP)) เปนวิธีดั้งเดิม
ที่ใชในการควบคุมของคงคลัง โดยจะส่ังของคงคลังเขามาแทนที่เมื่อ
รายการของคงคลังลดตํ่าลงถึงจุดที่กําหนดหรือ ROP  เมื่อปริมาณความ
ตองการไมแนนอน จําเปนตองมีสินคาคงคลังเพื่อความปลอดภัย หรือที่
เรียกวา safety stock (SS)  บริษัทกรณีศึกษาใชระบบสินคาคงคลังแบบ 
continuous review นั่นคือ ระบบทราบระดับสินคาคงคลังตลอดเวลา 
และสามารถส่ังซ้ือเวลาใดก็ไดที่ระดับสินคาคงคลังเหลือนอยกวาหรือ
เทากับ ROP    หากสมมติวาปริมาณความตองการสินคาในชวงเวลานํา 
(demand during lead time (DDLT)) แจงแจงแบบปกติ สามารถ
คํานวณระดับสินคาคงคลังปลอดภัยไดดังน้ี [4]  

                (2) 

         (3) 
โดยท่ี  
z = คา quantile ที่ไดจากการเปดตารางการแจกแจงปกติมาตรฐาน  
เมื่อกําหนดระดับการใหบริการ (service level)  เปนระดับความเช่ือมั่น
วาจะมีสินคาเพียงพอตอความตองการในระยะเวลานํา 

= สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปริมาณความตองการสินคาใน
ชวงเวลานํา  

= สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคาความผิดพลาดของคาพยากรณ 
(forecast error) มีหนวยเปนช้ิน 
L = ระยะเวลานํา ซ่ึงไมแนนอน มีหนวยเปนวัน ใหเปนตัวแปรสุมมี
คาเฉล่ียเทากับ E[L] หนวยเปนวัน และความแปรปรวนเทากับ  var(L)  

หนวยเปนวัน  
E[Y] = คาเฉลี่ยของปริมาณความตองการ หนวยเปนช้ิน/วัน 
 บทความท่ีเกี่ยวกับการจัดการสินคาคงคลังท่ีผานมา เชน [5] 
ไดการศึกษาแนวทางการควบคุมปริมาณสินคาคงคลังของธุรกิจนําเขา
สินคาทอ quartz combustion tube ปจจุบันบริษัทยังไมไดมีการนํา
ระบบสารสนเทศเขามาใชสําหรับการจัดการสินคาคงคลัง จึงมักพบ
ปญหาคือจํานวนสินคาไมเพียงพอตอความตองการของลูกคา สงผลให
ขาดโอกาสในการขาย สูญเสียกําไรและทําใหความเชื่อมั่นตอบริษัทลดลง 
[5] มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนวทางในการวางแผนการจัดการสินคาคง
คลังอยางเปนระบบหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยัด จุดส่ังซ้ือใหม และ
ปริมาณสินคาคงคลังสูงสุด จากนั้นนําคาท่ีคํานวณไดไปใชในโปรแกรมออ
ราเคิลแอปพลิเคชันโดยใชโปรแกรมวางแผนการจัดการสินคาคงคลังแบบ
ต่ําสุด-สูงสุด (min-max planning)   [6] ศึกษาและประยุกตใชตัวแบบ 
EOQ รวมกับจุดสั่งซ้ือมาใชปรับปรุงคลังพัสดุทั่วไปของกรมพลาธิการ
ทหารเรือ กองทัพเรือโดยจัดทําตัวแบบจําลองดวยโปรแกรม MS Excel  
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อยางไรก็ดี [5-6] สมมติใหระยะเวลานําแนนอน และปริมาณความ
ตองการสินคาในชวงเวลานําแจกแจกปกติ  แตบทความนี้ ชวงเวลานําไม
แนนอน อีกท้ังการแจกแจงของปริมาณความตองการอะไหลในชวงเวลา
นํา ไมใชการแจกแจงปกติ  

 
3. การดําเนินงานวิจัย 
ผูวิจัยใชการเก็บรวบรวมขอมูลความตองการสินคายอนหลังจากระบบ
ฐานขอมูลของบริษัท ทั้งในสวนของจํานวนสินคา ราคาและระยะเวลาใน
การนําสงสินคาตอคร้ัง โดยทําการเก็บขอมูลยอนหลังเปนระยะเวลา 4 ป
นับตั้งแตป 2554 – 2557 ซ่ึงทางผูวิจัยไดทําการแบงขอมูลออกเปนสอง
สวนโดยแบงเปน ขอมูลที่ใชในการคํานวณจะใชขอมูลยอนหลัง 3 ป 
(2554 – 2556) และขอมูลที่ใชในการทดสอบผลการคํานวณซ่ึงจะใช
ขอมูลของป 2557 
ทางหนวยงานซอมบํารุงของทางบริษัทมีความตองการใชวัสดุสําหรับงาน
ซอมบํ ารุ ง เครื่ องจักรกลหนักที่ ใช งานอยู  ณ ปจ จุบัน   จากการ
ทําการศึกษาและดําเนินการเก็บขอมูลพบวา สินคาประเภทสายน้ํามัน
ไฮโดรลิคมีความจําเปนมากท่ีสุดตอการดําเนินการของเคร่ืองจักร 
เน่ืองจากมีรายการอะไหลที่ทําการจัดซ้ือเปนจํานวนมาก จึงจําเปนตอง
คัดเลือกการสินคาที่จะศึกษา นําขอมูลการซ้ือสินคาประเภทนี้ยอนหลังป 
2554 - 2556 ทําการจัดเรียงขอมูลตามปริมาณความตองการซ้ือท่ีเกิดขึ้น
จริงจากมากไปหานอย และเลือกมาศึกษา 5 ลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1  
ต า ร า ง ท่ี  1  ร า ย ล ะ เ อี ย ด สิ น ค า ที่ นํ า ม า ศึ ก ษ า

 
 
บริษัทในกรณีศึกษาใชระบบ ERP ในการจัดการสินคาคงคลังของบริษัท 
ทําใหผูใชสามารถทราบถึงปริมาณสินคาคงคลังที่มีอยู รวมถึงรายการที่มี
การสั่งซ้ือตลอดจนคําสั่งซ้ือที่ยังไมไดมีการสงสินคา ซ่ึงสอดคลองกับ
ทฤษฎีการทบทวนและเติมเต็มสินคาอยางตอเนื่อง( Continuous 
review) โดยระดับการใหบริการที่กําหนดไวคือรอยละ 95  นั่นคือ รอย
ละ 95 ของรอบการสั่งซ้ือไมมีสินคาขาดมือ  ให D แทนปริมาณความ
ตองการในชวงเวลานํา   ถาจุดสั่งซ้ือใหมของสินคารายการน้ีเทากับ 
ROP แลวระดับการใหบริการที่ได  

Observed service level =   (4) 
ในแตละรอบการสั่งซ้ือ สินคาเพียงพอ เมื่อปริมาณความตองการใน
ชวงเวลานําไมเกินจุดสั่งซ้ือใหม ดังแสดงใน (4) ดังนั้นจึงสนใจท่ีจะทราบ
การแจกแจงของปริมาณความตองการในชวงเวลานํา  
จากระบบฐานขอมูลของบริษัท กําหนดใหขอมูลระยะเวลานําสงสินคา
นับตั้งแตมีการเปดขอซ้ือจนสินคาสงถึงคลังพัสดุ โดยขอมูลระยะเวลา
การนําสงสินคานับเปนวัน โดยใชขอมูลที่เกิดข้ึนจริงในป 2556 พบวา 
ระยะเวลาในการนําสงสินคาใหบริษัทมีคาไมแนนอน  คาต่ําสุดและสูงสุด 
คือ 1 และ 104 วันตามลําดับ  ฟงกชันการแจกแจงที่คํานวณไดจาก
ตารางแจกแจงความถี่สะสมที่พบเกิดขึ้นจริงแสดงในรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 ฟงกชันแจกแจงสะสมของระยะเวลานํา 
 
จากขอมูลเอกสารขอซ้ือสายไฮโดรลิคเปนรายเดือนยอนหลังในชวงป 
2554-2556 พบวาปริมาณความตองการสินคาท่ีเกิดขึ้นในแตละปมี
จํานวนไมมาก ไมเหมาะสมที่จะกําหนดใหปริมาณความตองการแจกแจง
แบบปกติ  หากระยะเวลาระหวางการส่ังซ้ือแตละคร้ังเปนอิสระตอกัน
และแจกแจง exponential จะไดวาปริมาณความตองการแจกแจงปวซง  
ในกรณีศึกษาน้ีกําหนดใหปริมาณความตองการแจกแจงปวซง โดยมี
คาพารามิเตอรของการแจกแจงมาจากคาเฉล่ียของขอมูลยอนหลัง ดัง
แสดงในตารางที่ 1 
 

ให  แทนปริมาณความตองการสินคาในวันท่ี   จะไดปริมาณความ
ตองการในชวงเวลานํา ดังน้ี 

    
 (5) 
 
ปริมาณความตองการสินคาในชวงเวลานํา (5) เปนผลบวกสุม (random 

sum) เน่ืองจากชวงเวลานํา  เปนตัวแปรสุม  หาก  เปนคาคงที่ 

สามารถสรุปไดวา  แจกแจงปวซง เน่ืองจากผลบวกของตัวแปร
สุมปวซงท่ีเปนอิสระตอกันมีการแจกแจงปวซง  อยางไรก็ตามใน
กรณีศึกษาน้ีระยะเวลานําไมแนนอน การหาการแจกแจงของปริมาณ
ความตองการในชวงเวลานําทางทฤษฎีทําไดยาก  การแจกแจงของ
ปริมาณความตองการในชวงเวลานําไมใชการแจกแจงปกติ จึงไมสามารถ
ใชสูตรปริมาณสินคาปลอดภัย SS ตามสมการ (2)-(3) ได    ผูวิจัยจึง
จําเปนท่ีจะใชการจําลองเพื่อประมาณระดับการใหบริการท่ีได  ให n 

เปนจํานวนรอบส่ังซ้ือในการจําลอง สําหรับแตละรอบ j=1,2,..n, ให  

แทนชวงเวลานําของการส่ังซ้ือรอบที่ j หนวยเปนวัน และให  แทน

ปริมาณความตองการในระยะเวลาการนําของรอบการส่ังซ้ือที่  j   
สัญลักษณ 1{A} มีคาเปน 1 เมื่อเหตุการณ A เกิดขึ้น และเปน 0 ถา A 
ไมเกิดข้ึน  ระดับการบริการที่ไดประมาณจากสัดสวนของรอบการส่ังที่ไม
มีสินคาขาดมือ   

 

 (6) 
โดยท่ี ปริมาณความตองการในชวงเวลานําของรอบการส่ังที่ j ไดจาก 

Monthly 

(units/month)

Daily 

(units/day)

1 F421-MUMU-0606-06-290 CM 0.7778 0.026 425 25.88
2 F77C-1515-1616-16-142CM 0.5833 0.019 1225 17.26
3 F301-MUMU-0606-06-112 CM 0.8333 0.028 300 17.64
4 F301-MUMU-0606-06-345 CM 0.2778 0.009 640 18.95
5 F77C-1515-2424-24-142CM 0.3056 0.010 3250 34.52

Mean
Price 

(THB)
Part descriptionNo.

Unit holding 

cost 

(THB/unit/day)
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เมื่อ แทนปริมาณความตองการสินคาในวันที่ k ของรอบการสั่งท่ี j 

สําหรับแตละวันที่   จากขอกําหนดท่ีวาปริมาณ

ความตองการรายเดือนแจกแจงปวซง ปริมาณความตองการรายวันแจก
แจงแบบปวซง โดยมีคาเฉลี่ยตอวันดังแสดงในตารางท่ี 1  
 จุดสั่ งซ้ือที่ตองการ คือ ROP นอยสุดที่ทําใหระดับการ
ใหบริการที่ได มีคาอยางนอยตามที่กําหนดไวคือ 95%  ระดับการ
ใหบริการที่ไดประมาณจากการจําลองทําใน spreadsheet ในท่ีนี้คือ 
MS Excel ตัวแบบการจําลองเพื่อหา ROP ที่เหมาะสมแสดงในรูปท่ี 2  
กําหนดใหจํานวนรอบการส่ัง n=1000  ระยะเวลานํา (เชนใน B5) มา
จากการใชสูตร RAND() ใน Excel เพ่ือทําการสุมคาความนาจะเปนแลว
นํามาผูกกับตารางความนาจะเปนสะสมของระยะเวลานําสงจากสูตร 
VLOOKUP   หลังกจากไดระยะเวลานําสงสินคาที่ไมแนนอนในแตละ
ครั้งของรอบการส่ังแลว ตอมาหาวาในชวงระยะเวลาของการนําสงสินคา
แตละชวงจะเกิดความตองการขึ้นเทาใด (เชนใน C5) จากผลรวมของ
ปริมาณความตองการในแตละวัน ที่ไดสุมมาจากการแจกแจงปวซงท่ีมี
คาเฉลี่ยดังแสดงในตาราง 1  จํานวนพจนในผลรวมเทากับชวงของ
ระยะเวลานําสงที่เปลี่ยนไปตามรอบ  ผูวิจัยทําการใชสูตร SUM รวมกับ
สูตร OFFSET เพื่อกําหนดชวงของขอมูลที่จะหาผลรวมตามระยะเวลา
นําสงในคอลัมนขางหนา  ในแตละรอบการส่ัง หากปริมาณความตองการ
ระหวางเวลานําไมเกินจุดสั่งซ้ือ แสดงวาสินคามีเพียงพอ ไมมีสินคาขาด
มือ แทนดวย 1 ในคอลัมน D เชน D5  

 
รูปที่ 2 ตัวแบบการจําลองเพื่อหา ROP ท่ีเหมาะสม 
  
 ผลจากการทดสอบดังแสดงในรูปที่ 2 พบวาจากการสุม
เหตุการณ 1000 ครั้งสําหรับความตองการอะไหลประเภทสายไฮโดรลิ
ครายการที่ 1 F421-MUMU-0606-06-290 พบวา ถากําหนดใหมี ROP 
เทากับ 2 ชิ้นจะสามารถตอบสนองความตองการได 956 ครั้งจากทั้งหมด 
1000 รอบการสั่ง คิดเปน 95.6% (คํานวณใน C2 ตามสมการ (6)) ซ่ึง
เกินกวาระดับที่บริษัทกําหนดไวที่ 95%  (หากลด ROP ลงเปน 1 ชิ้น จะ
ไดระดับการใหบริการเพียง 82.6% ซ่ึงนอยกวาที่กําหนดไว) ดังน้ันทาง
ผูวิจัยจึงกําหนดใหรายการอะไหลชนิดนี้มีปริมาณสินคาขั้นตํ่าเทากับ 2 
ชิ้น กลาวคือ ถาปริมาณสินคามีต่ํากวาหรือเทากับ 2 ชิ้น จะทําการส่ัง

สินคาเพิ่มเติม โดยปริมาณการสั่งซ้ือและปริมาณสินคาคงคลังสูงสุดจะ
อธิบายตอไป 
 ปริมาณสินคาสูงสุดมาจาก ROP บวกกับ EOQ  คาใชจายใน
การการสั่งซ้ือสินคาตอครั้งเทากับ 76 บาท รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 คาใชจายในส่ังซ้ือสินคาตอคร้ัง 

รายละเอียด มูลคา หนวย 

เงินเดือนพนักงาน 
28,00
0 

บ า ท ต อ คน ต อ
เดือน 

สั่งซ้ือสินคาเฉล่ียตอเดือน 500 รายการ
ตอคน 

56 บาทตอคร้ัง 

คาโทรศัพท อีเมลเฉลี่ย 15 บาทตอคร้ัง 

คาเอกสารและคาใชจายอ่ืนๆ 5 บาทตอคร้ัง 

คาใชจายในการส่ังซ้ือสินคาตอ 1 คร้ัง 76 บาทตอคร้ัง 

 
คาใชจายในการถือครองสินคาดังแสดงในตารางที่  1 มาจากสองสวน 
สวนแรกมาจากคาใชจายตอตารางเมตร ซ่ึงเทากับ 8.60 บาทตอตาราง
เมตร คูณกับตารางเมตรของพื้นท่ีจัดเก็บสินคารายการน้ันในคลังสินคา  
และสวนท่ีสองมาจากตนทุนคาถือครองสินคา โดยอัตราดอกเบ้ียที่
นํามาใชอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสินเชื่อเงินกูธนาคารพาณิชยจด
ทะเบียนในประเทศเดือนเมษายนป 2558   หลังจากทําการสราง
แบบจําลองสถานการณบน spreadsheet เพื่อหา ROP และทําการ
คํานวณปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม EOQ และปริมาณสินคาคงคลัง
สูงสุด MAX สามารถสรุปไดดังในตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 นโยบายสินคาคงคลังท่ีไดจากตัวแบบ 

 
 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 
 หลังจากท่ีทําการจําลองเพื่อหาจุดสั่งซ้ือสินคา ปริมาณการ
สั่งซ้ือสินคา และปริมาณสินคาท่ีคงคลังสํารองแลว ทางผูวิจัยจึงทําการ
ทดสอบผลการคํานวณกับขอมูลความตองการสินคาจริงในป 2557 
พบวาทางผูวิจัยสามารถการลดระยะเวลาในการรอคอยสินคาไดทุก
รายการ รวมถึงสามารถลดตนทุนท่ีเกิดขึ้นจากการรอคอยสินคาไดรวม 
645,935.56 บาทตอปหรือคิดเปน 32 % ของตนทุนเดิม ดังแสดงใน
ตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ผลสรุปการทดสอบนโยบายกับขอมูลจริงป 2557 

No. Part Description Min (ROP) EOQ Max    
1 F421-MUMU-0606-06-290 CM 2 3 5
2 F301-MUMU-0606-06-112 CM 2 3 5
3 F77C-1515-1616-16-142CM 2 4 6
4 F77C-1515-2424-24-142CM 1 2 3
5 F301-MUMU-0606-06-345 CM 1 2 3



 
การประชมุวิชาการดานการวิจยัดาํเนินงานแหงชาต ิประจําป 2559 

 
45 

 

 
 
การศึกษาขางตนนี้ผูวิจัยไดนําผลจากการคํานวณน้ีไปกําหนดคาในระบบ 
ERP ของบริษัทเพ่ือใหระบบออกใบสั่งซ้ือสินคาโดยอัตโนมัติเมื่อสินคาคง
คลังอยูในระดับต่ํากวาจุดสั่งซ้ือ โดยใหออกตามจํานวน EOQ ของแตละ
รายการ ทั้งนี้งานวิจัยฉบับนี้มีขอจํากัดเร่ืองการระยะเวลาในการใชงาน
และการเก็บรักษา ในทางปฏิบัติสินคาที่สํารองไวมีอายุการเก็บรักษา
เทากับ 1 ป  การศึกษาตอไปจึงควรพิจารณาขอจํากัดนี้รวมดวย  
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ-นามสกุล  วาท่ี ร.ต. นําโชค ยอยดี 
ประวัติการศึกษา  
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส)คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(วิทยาเขตศรีราชา) 
ประวัติการทํางาน 

 เจาหนาที่จัดซื้อ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส จํากัด  
ปจจุบันทํางานตําแหนง  
เจาหนาที่จัดซื้อ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 

เกา ใหม

F421-MUMU-0606-06-290 CM 60 299,695        206,214       93,481.40         31%

F301-MUMU-0606-06-112 CM 37 454,000        333,746       54,433.60         12%

F77C-1515-1616-16-142CM 101 409,931        208,852       201,079.00       49%

F77C-1515-2424-24-142CM 119 474,956         256,152       218,804.00       46%

F301-MUMU-0606-06-345 CM 47 372,856         294,718       78,137.56          21%

2,011,438      1,299,682    645,935.56       32%

ลดคาใชจายได 
(บาท)

คิดเปน 
(%)

รวม

คาใชจาย
ลด

ระยะเวลา
นําสงได 

(วัน)Part Description


