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หัวข้อท่ีเลือก : Forecast / Multi-Echelon / Simulation  

บทน ำ  

กลุ่มผูจ้ดัท าไดท้ าการเลือก 3 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ Inventory Forecasting, Multi-Echelon และ Simulation 

โดยมีจุดประสงคเ์พื่อตอ้งการจะศึกษาและท าการสร้างเคร่ืองมือ Excel ขึ้นมาเพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้น

การท างานชีวิตประจ าวนั โดยทางกลุ่มผูจ้ดัท ามองเห็นวา่โมเดล multi-echelon มีความส าคญัต่อการจดัการใน 

warehouse เพราะ เป็นโมเดลส าหรับ single item แต่เก็บไวใ้น multi-location ซ่ึงปัจจุบนัจะยงัคงมี warehouse 

ท่ีมีรูปแบบน้ีอยูเ่ช่นกนั 

 ยกตวัอยา่งเช่น ในระบบ assembly ช้ินส่วนต่างๆ ท่ีน ามาประกอบเขา้ดว้ยกนั และจดัส่งสินคา้ finish 

goods ไปยงั retailer ดงันั้น การที warehouse สามารถทราบค่า demand ท่ีเกิดขึ้นจากการขายทางฝ่ัง retail ได ้

ก็จะสามารถช่วยให ้warehouse สามารถจดัเตรียมสินคา้ในคลงัใหอ้ยูร่ะดบัท่ีเหมาะสมได ้อีกทั้งช่วยลดค่า 

bullwhip effect ท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงจะท าใหก้าร safety stock ของในคลงัสินคา้นอ้ยลง 

และจะช่วยท าใหล้ดตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้น การ forcasting ก็มีส่วนส าคญัในการจดัการ warehouse เพราะการ forecast ท่ีดี จะช่วยให ้

warehouse สามารถซ้ือสินคา้ในจุดท่ีควรสั่งซ้ือและปริมาณท่ีเหมาะสมได ้โดยมีค่าใกลเ้คียงกบัค่า actaul 

demand ท่ีเกิดขึ้นจริงไดม้ากท่ีสุด  

โดยในเคร่ืองมือ Excel ท่ีจดัท าขึ้น สามารถแบ่งขอ้มูลได ้3 ส่วน 

 

1. Demand Forecasting ในปี 2019 ของ Retailer 1, Retailer 2 และ Distribution Center 

2. Multi-Echelon Simulation ในปี 2020 ของ Retailer 1, Retailer 2 และ DC 

3. ขอ้มูล Sales Order ของปี 2020 



 

 

ขอบเขตของกำรค ำนวณ 

Lead Time @ Retailers 1 & 2 3 weeks 

Lead Time @ DC 2 weeks 

Lead Time Echelon  5 weeks 

 

ปี 2019 

Sheet 1:  2019Data_Retail 1 

Assume: บริษทัก าหนดนโยบายท่ีใชใ้นการ Forecasting model คือ Moving average และมีชุดขอ้มูล Demand 

ของปี 2019 จากปีท่ีแลว้ 

1. น าขอ้มูลของ Demand ปี 2019 มาท าการ forecast โดยใช ้Moving Average (MA-3) ท าการหาค่า forecast 

error ทั้ง MAE/MAPE/MSE/RMSE 

2. เม่ือท าการหาค่า Error ไดแ้ลว้นั้นก็น าค่า MAE x 1.25 เพื่อหาค่า standard deviation จะมีค่าเท่ากบั 235.42 

3. หลงัจากนั้นน าค่าท่ีไดจ้ากการท า forecast มาท าการหา Reorder point โดยท่ีก าหนด CSL ของ Retailer 1 

เท่ากบั 95% 

โดยการใชสู้ตร   

 

ซ่ึงค าตอบไดท่ี้ไดค้ือ ประมาณ 2,635 units 

4. เม่ือท าการหาค่า ROP แลว้ ต่อมาคือการหาค่า Lot size ของ retailer 1 โดยนโยบายของบริษทัก าหนดให ้

Lot size มีค่าประมาณ 30% ของค่า ROP ดงันั้น Lot size (q2) จะมีค่าเท่ากบั   2,635 x 30% = 3,425 

units ดงัแสดงในตารางขา้งล่าง 



 

 

 

 

Sheet 2:  2019Data_Retail 2 

วิธีการค านวณเหมือน Retailer ท่ี 1  โดยท่ีก าหนดค่า CSL ของ Retailer ท่ี 2 เท่ากบั 95% 

จะไดค้่าดงัแสดงในตารางขา้งล่าง 

 

 



 

 

Sheet 3:  2019Data_DC 

 วิธีการค านวณเหมือน Retailers 1 และ 2 แต่จะแตกต่างกนัโดยท่ีก าหนดค่า CSL ของ DC มีค่าเท่ากบั 

98% นอกจากนั้น จะใช ้Leadtime Echelon ในการค านวณหาค่า ROP จะไดค้่าดงัแสดงในตารางขา้งล่าง 

 

 
 

 

ปี  2020  

 

จากการท า Forecast ของปี 2019 ท าใหท้ราบค่า Lot size และ ROP ของ Retailer 1, Retailer  2 และ DC 

เพื่อน ามาค านวณหาจ านวนรอบการสั่งซ้ือของปี 2020 ไดด้งัน้ี 

Sheet 4:  2020INV_Retail 1 

Retailer 1  

 

 ROP = 2,635 units 

 Lot size = 3,425 units 



 

 

 
 

 

โดยท่ีจากปี 2019 Retailer 1 ก าหนดใหมี้ ending inventory อยูท่ี่ 2,000 units  และค่า demand (di) 

ไดม้าจากชีท  SAP_SalesOrderR1 ซ่ึงมาจากค่า actual demand ท่ีเกิดขึ้นจากการขายสินคา้ หลงัจากการท า 

Simulation ก็จะพบวา่ส าหรับ Retailer 1 ในปี 2020 จะท าการสั่งซ้ือทั้งหมด 9 คร้ังต่อปี และ demand ทั้งปีอยูท่ี่ 

27,110 units/year ซ่ึงสามารถสรุปตน้ทุนทั้งหมดไดด้งัน้ี 

 

● Setup cost = 8,000 THB/order, 

● Holding cost = 12% ของ unit cost โดย unit cost = 3000 THB/units 

● Holding cost = 360 THB/unit/year 

● Set up cost = K2(d2/q2) = 8000(27110/3425) =63,322.63 THB/year 

● Holding cost = h2(q2/2) =360(3425/2)=616,500 THB/year 

● Total cost = 63,332.63 +616,500 = 679,822.63 THB/year 

 



 

 

 

Sheet 5:  2020INV_Retail 2 

Retailer 2 

 

 ROP = 1,781 units 

 Lot size = 2,315 units 

 

 
 

โดยท่ีจากปี 2019 Retailer 2 ก าหนดใหมี้ ending inventory อยู ่1,800 units  และค่า demand (di) 

ไดม้าจาก SAP_SalesOrderR2 ซ่ึงมาจากค่า actual demand ท่ีเกิดขึ้นจากการขายสินคา้ หลงัจากการท า 

Simulation ก็จะพบวา่ส าหรับ Retailer 2 ในปี 2020 จะท าการสั่งซ้ือทั้งหมด 12 คร้ังต่อปี และ demand ทั้งปีอยูท่ี่ 

27,743 units/year ซ่ึงสามารถสรุปตน้ทุนทั้งหมดไดด้งัน้ี 



 

 

● Setup cost = 8,000 THB/order 

● Holding cost = 12% ของ unit cost โดย unit cost = 3,000 THB/units 

● Holding cost =360 THB/unit/year 

● Set up cost = K2(d2/q2) = 8000(27743/2315) =95,872.14 THB/year 

● Holding cost = h2(q2/2) =360(2315/2)=416,700 THB/year 

● Total cost = 95,872.14 +416,700= 512,572.14 THB/year 

 

 

 

 

 

Sheet 6:  2020INV_Retail 2 

Distribution Center 

 ROP = 6,895 units 

 Lot size = 8,964 units 

 

 



 

 

 

โดยท่ีจากปี 2019 DC ก าหนดใหมี้ ending inventory อยู ่6,000 units  และค่า demand (di) 

ไดม้าจากปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ (Qi) ท่ีเกิดขึ้นของ Retailer ท่ี 1 และ 2 ในปี 2020 หลงัจากการท า Simulation 

ก็จะพบวา่ส าหรับ DC ในปี 2020 จะท าการสั่งซ้ือทั้งหมด 7 คร้ังต่อปี และ demand ทั้งปีอยูท่ี่ 58,605 units/year 

ซ่ึงสามารถสรุปตน้ทุนทั้งหมดไดด้งัน้ี 

 

● Setup cost = 15,000 THB/order 

● Holding cost = 8% ของ unit cost โดย unit cost = 2500 THB/units 

● Holding cost =200 THB/unit/year 

● Set up cost = K1(d/nq2) = 15,000(58,605/2*8964)=49,033.63 THB/year 

● Holding cost = h1((n-1)q2)/2=200*((2-1)*8964)/2=896,400.00 THB/year 

● Total cost =49,033.63+896,400.00= 945,433.63 THB/year 

 

 

 

 

 

 

 

Sheet 7 & 8:  SAP_SalesOrderR1 และ SAP_SalesOrderR2 

 จากตาราง Sale order ดา้นล่าง จะแสดงใหเ้ห็นถึงค่า Actual demand ท่ีเกิดขึ้นหลงัจาก Retailer 1 และ 2

ท าการขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ไปแลว้ โดยขอ้มูลการขายจะถูกดึงมาจากในระบบ SAP Enterprise ท่ีมีการบนัทึก

ขอ้มูลการขอ้มูลการขายไว ้หลงัจากนั้นขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกน าไปเป็นขอ้มูลเพื่อท าการ Simulation กบั 

Multiechelon และเพื่อค านวณหาตน้ทุนทั้งหมดของ DC ไดแ้ก่ Setup cost และ Holding cost 

 



 

 

Sales order @ Retailer 1 

 

 
Sales order @ Retailer 2 

 

 


