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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อหานโยบายการสังซื
่ อ้ ทีเ่ หมาะสมของวัสดุสน้ิ เปลืองทีใ่ ช้ในโรงงานผลิตอาหารแปร
รูป ซึง่ ในปั จจุบนั บริษทั กรณีศกึ ษาได้กาหนดปริมาณการสังซื
่ อ้ วัสดุสน้ิ เปลืองตามความต้องการใช้ทเ่ี กิดขึน้ ในอดีตโดย
ยังไม่มกี ารนานโยบายใดมาประยุกต์ใช้ จากการศึกษาข้อมูลในอดีตพบว่าวัสดุสน้ิ เปลืองบางรายการมีการขาดแคลนใน
ขณะทีบ่ างรายการมีจานวนมากเกินความต้องการ ซึง่ ส่งผลให้ตน้ ทุนโดยรวมของสินค้าคงคลังสูงขึน้ ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ
นาเสนอนโยบายการหาปริมาณการสังซื
่ อ้ วัสดุสน้ิ เปลืองเพื่อกาหนดการหาระดับสินค้าคงคลังทีเ่ หมาะสมและจุดสังซื
่ อ้
ใหม่ของวัสดุสน้ิ เปลืองให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมให้กบั บริษทั กรณีศกึ ษา โดยนาเทคนิค ABC Analysis มาใช้ในการจัด
กลุ่มสินค้าตามลาดับความสาคัญแล้วทาการคัดเลือกเฉพาะวัสดุสน้ิ เปลืองกลุ่ม A 2 รายการ คือเทปซีลกันความร้อน
และถุงมือไนไตร #M สีฟ้า มาเป็ นตัวแทนเพื่อทาการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคการหาปริมาณการสังซื
่ อ้ ทีป่ ระหยัดกับเทคนิค
การจาลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล จากนัน้ ทาการเปรียบเทียบต้นทุน สินค้าคงคลังที่เกิดขึน้ โดยรวมที่เกิดขึ้น
ระหว่างทัง้ 2 วิธเี พื่อหาวิธที เ่ี หมาะสม
ผลการวิจยั พบว่าปริมาณความต้องการใช้งานของเทปซีลกันความร้อนในปี ทผ่ี ่านมามีค่าสัมประสิทธิความ
์
แปรปรวน (VC) มีค่าเท่ากับ 1.27 ซึง่ มากกว่า 0.20 จึงเหมาะทีจ่ ะการนาเทคนิคแบบ Monte Carlo มาประยุกต์ใช้ซง่ึ
จะทาให้ต้นทุนสินค้าคงคลังโดยรวมมีค่าต่ ากว่าเทคนิค EOQ ในขณะที่ถุงมือไนไตร #M สีฟ้ามีค่าสัมประสิทธิความ
์
แปรปรวน (VC) ของปริมาณความต้องการใช้งานในปี ทผ่ี ่านมาเท่ากับ 0.05 ซึง่ น้อยกว่า 0.20 ซึง่ เทคนิค EOQ จะให้
ต้นทุนสินค้าคงคลัง โดยรวมต่ ากว่าเทคนิคแบบ Monte Carlo ซึ่ง ข้อสรุปของผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับ PetersonSilver Rule ทีไ่ ด้ระบุไว้ว่าหากความต้องการของสินค้าคงคลังมีค่าไม่คงทีโ่ ดยมีค่าสูงกว่า 0.20 แล้วเทคนิค EOQ จะไม่
เหมาะสมในการนามาประยุกต์ใช้เพื่อหาระดับสินค้าคงคลังทีเ่ หมาะสมและจุดสังซื
่ อ้ ใหม่
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Abstract
This research aims to find the optimal order policies of supplies used in a food
production plant. Currently, this case company has determined required supplies from usage demands
in the past, which do not have any policy applied as yet. According to the past data, it was revealed
that some items were shortage, whereas the others had too much amounts than the requirements. As
a result, the total inventory cost was increased. The research was proposed the optimal order policy
to determine a suitable inventory level and reorder point for supplies item for the case company. ABC
classification technique was applied for grouping supplies items and then only one item i.e. heat seal
tape was employed as a representative for analysis using Economic Order Quantity and Monte Carlo
Simulation techniques. After that, the total inventory costs from both techniques were compared in
order to select the suitable one.
The findings were revealed that a Variability Coefficient ( VC) of the usage demand of heat
seal tape within a past year was 1.27, which is higher than 0.20. As such, Monte Carlo Simulation
techniques gave a lower total inventory cost than EOQ technique. Whereas a Variability Coefficient
(VC) of the usage demand of blue nitrile gloves #M within a past year was 0.05, which is lower than
0.20. It was found that EOQ technique provided a lower total inventory cost than Monte Carlo
Simulation techniques. This conclusion is accordance with Peterson-Silver rule which stated that if the
usage demand of each item is not stable or VC is higher than 0.20, EOQ technique is not appropriate
for determining a suitable inventory level and reorder point.

Keywords: Monte Carlo Simulation Method, ABC Analysis, Economic Order Quantity, Inventory Level,
Supplies
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1. บทนำ
ปั จจุบนั บริษัทส่วนใหญ่ ได้มกี ารนากลยุทธ์ต่างๆ มาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของ
องค์กรโดยมีเป้ าหมายหลักคือการลดต้นทุนให้กบั องค์กรให้ได้มากทีส่ ุด ซึ่งการจัดการสินค้าคงคลังถือเป็ น
กิจกรรมหลักของการดาเนินงานและเป็ นกลยุทธ์หนึ่งที่มสี ่วนสาคัญที่ผู้บริหารจะต้องนามาพิจารณาในการ
ดาเนินธุรกิจเพราะสินค้าคงคลังนัน้ เป็ นทรัพย์สนิ ทีห่ มุนเวียนรายการหนึ่งซึง่ ใช้สาหรับสนับสนุ นการผลิตหรือ
การขายให้เป็ นไปอย่างราบรื่น ดังนัน้ การจัดการสินค้าคงคลัง จึงเป็ นประเด็นหลักทีท่ ุกองค์กรจาเป็ นจะต้อง
ควบคุมดูแล ตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่องและมีการควบคุมทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพื่อทีจ่ ะลดความ
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจและลดต้นทุนในการดาเนินงานลง สาหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารนัน้ การจัดการ
สิน ค้า คงคลัง ทัง้ วัต ถุ ดิบ และวัส ดุ ส้ิน เปลือ งต่ า งมีค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ง เพราะหากขาดมือ ไปจะส่ ง ผลต่ อ
กระบวนการผลิตทาให้ต้องหยุดชะงักลง แต่หากมีมากเกินความจาเป็ นก็จะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายขององค์กรได้
บริษทั กรณีศกึ ษาเป็ นโรงงานผู้ผลิตอาหารแปรรูปขนาดใหญ่ รายหนึ่งของประเทศไทยมีการจัดเก็บสินค้าคง
คลังไว้ทงั ้ ในส่วนของวัตถุดบิ สินค้าระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป และวัสดุสน้ิ เปลืองสารองไว้เพื่อ
ป้ องกันการขาดแคลน จากการสัมภาษณ์ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องในเชิงลึกศึกษาถึงการจัดการสินค้าคงคลังประเภทวัสดุ
สิน้ เปลืองของบริษทั กรณีศกึ ษาแล้วพบว่าวัสดุสน้ิ เปลืองบางรายการ เช่น ถุงมือ เกิดขาดแคลนไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้งานซึง่ ส่งผลให้การดาเนินงานในกระบวนการการผลิตไม่ราบลื่น ในขณะทีว่ สั ดุบางรายการมี
จานวนมากเกินความจาเป็ น อีกทัง้ มีบางรายการที่ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเป็ นเวลานานส่งผลให้บริษัทมีระดับ
สินค้าคงคลังมากเกินกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้เกิดการสูญเสียพืน้ ทีก่ ารจัดเก็บ เนื่องจากต้องมีพน้ื ทีส่ ่วนหนึ่งใช้
ไปในการจัดเก็บวัสดุสน้ิ เปลืองที่ไม่ได้ถูกนาไปใช้ ตลอดจนมีบางรายการทีเ่ สื่อมสภาพไปเกิด ต้นทุนในการ
ควบคุมสินค้าคงคลังทีไ่ ม่จาเป็ น ซึ่งในปั จจุบนั บริษัทกรณีศกึ ษายังไม่มหี ลักการวิเคราะห์หรือนาทฤษฎีใดๆ
มาช่วยในจัดการสินค้าคงคลังและการสังซื
่ อ้ วัสดุสน้ิ เปลืองแต่ละประเภท ในกาหนดปริมาณการสังซื
่ อ้ จะอ้างอิง
จากปริมาณการใช้วสั ดุในแต่ละเดือนเท่านัน้ ซึง่ ทาโดยพนักงานชานาญการในการวางแผนจากประสบการณ์
การทางานทีผ่ ่านมาเท่านัน้
งานวิจยั ทีผ่ ่านมาได้มกี ารนาศึกษาถึงแนวทางการจัดการสินค้าคงคลังโดยกาหนดปริมาณการสังซื
่ อ้
วัสดุคงคลังและจุดสังซื
่ ้อใหม่ท่เี หมาะสมอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในกรณีท่คี วาม
ต้องการสินค้าค่อนข้างคงทีแ่ ล้ววิธกี ารจัดการสินค้าคงคลังทีเ่ หมาะสมคือวิธกี ารสังซื
่ ้อแบบประหยัดหรือสัง่
ผลิตแบบประหยัด (ธนัญญา วสุศรี, 2552) สาหรับตัวอย่างการประยุกต์ใช้ เช่น Hong and Hayya (1990)
ได้ทาการศึกษาเพื่อหาขนาดทีป่ ระหยัดของสินค้าทีส่ งผลิ
ั ่ ตแต่ละครัง้ โดยกาหนดให้ความต้องการสินค้าเป็ น
แบบแน่นอนโดยไม่มขี อ้ จากัดด้านสภาพแวดล้อมอื่นๆ ต่อมา Khouja (1995) ได้พจิ ารณาถึงการเปลีย่ นแปลง
ของอัตราการผลิตทีม่ คี ่าไม่คงทีเ่ พิม่ ขึน้ นอกจากนัน้ ยังพบว่ามีการนาเสนอวิธกี ารกาหนดปริมาณการสังซื
่ อ้
อีกหลายวิธี เช่น Lot-For-Lot (LFL) Wagner-Whitin (WW) Method และ Silver-Meal (SM) เป็ นต้น โดย
วิธกี าร Lot-For-Lot (LFL) นัน้ มีหลักการคือสังซื
่ อ้ ในปริมาณทีต่ อ้ งการเฉพาะช่วงเวลาทีต่ อ้ งการเท่านัน้ จึงท
ไม่มคี ่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเพราะสินค้าคงคลังจะเป็ นศูนย์แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการสังซื
่ ้อ ทีส่ ูงมาก ตัวอย่าง
งานวิจยั ทีป่ ระยุกต์ใช้วธิ ี LFL เช่น Sakon and Bordin (2011) เป็ นต้น สาหรับวิธขี อง WW จะใช้เวลาในการ
หาคาตอบที่นานและยากต่อการทาความเข้าใจของผู้ปฏิบตั ิงาน นอกจากการใช้งานแล้ว การเปลี่ยนแปลง
ความต้องการเพียงเล็กน้อยภายหลังการคานวณครัง้ แรกจะส่งผลทาให้ชว่ งเวลาสังซื
่ อ้ และปริมาณการสังซื
่ อ้
เปลีย่ นแปลงอย่างมากในการคานวณครัง้ ถัดมา (จรีรตั น์ อ้วนเสมอ และ โอฬาร กิตติธรี พรชัย, 2557)
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ซึง่ แนวโน้มของงานวิจยั ต่อมาได้มกี ารศึกษาที่ครอบคลุมถึงความต้องการทีไ่ ม่แน่ นอนเพิม่ มากขึน้
เช่น การศึกษาของ Leepaitoon and Bunterngchit (2019) ได้ทาการประยุกต์เทคนิคการจาลองสถานการณ์
แบบมอนติคาร์โลกับร้านค้าปลีกเพื่อที่จะหาปริมาณการสังซื
่ ้อที่เหมาะสมและจุดสังซื
่ ้อใหม่ภายใต้ความ
ต้องการทีไ่ ม่แน่ นอนโดยเลือกสินค้าขายดีในกลุ่มสินค้า A จานวน 10 รายการ ซึง่ พบว่าสามารถลดต้นทุน
สินค้าคงคลังลงถึง 74.62% เมื่อเทียบกับนโยบายการสังซื
่ อ้ เดิม นอกจากนัน้ ยังพบว่าจานวนสินค้าคงคลังที่
จัดเก็บได้ลงจาก 46,166,784 หน่ วยเหลือเพียง 2,638,808 หน่ วยต่อปี หรือลดลงถึง 94.28% Sentia et al.
(2018) ได้ประยุกต์เทคนิคการจาลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลกับอุตสาหกรรมแปรรูปปลาสดและน้าแข็ง
ในจังหวัด Aceh ประเทศอินโดนีเซียซึง่ เทคนิคดังกล่าวช่วยให้บริษทั กรณีศกึ ษาลดต้นทุนด้านสินค้าคงคลังลง
ได้ ในปี 2560 ณัฎ ฐา ดวงศรี ดวงพร จัน ทร์อ่ อ น และธัน ยาภรณ์ สาลี (2560) ได้ท าการศึก ษาเพื่อหา
นโยบายการสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ ทีเ่ หมาะสมสาหรับใช้ประกอบอาหารให้กบั ฝ่ ายครัวการบินไทย บริษทั การบินไทย
จากัด (มหาชน) เพื่อรองรับผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบิน ซึ่งความต้องการเปลี่ยนแปลงไปตามจานวน
ผู้โ ดยสารในแต่ ละช่วงเวลาโดยใช้เ ทคนิ คการจาลองสถานการณ์ แบบมอนติคาร์โลเช่น กัน นอกจากนัน้
งานวิจยั ของ Phupha (2014) ได้นาเทคนิคการจาลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โ ลมาใช้เพื่อหาปริมาณ
การสังซื
่ อ้ ทีเ่ หมาะสมในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารซึง่ ส่งผลให้ตน้ ทุนสินค้าคงคลังลดลงถึง 38.35%
จากการศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เทคนิค การจาลองสถานการณ์ แบบมอนติคาร์โ ลได้ถูกนาไป
ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายและถูกนาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหรือแปรรูปอาหารโดยเฉพาะเมือ่ พบว่าความ
ต้องการสินค้าหรือวัตถุดบิ มีความไม่แน่ นอนและหลากหลายเกิดขึน้ ดังนัน้ เพื่อให้บริษทั กรณีศกึ ษาสามารถ
กาหนดนโยบายในการจัดการวัสดุสน้ิ เปลืองซึ่งมีจานวนมากและมีความต้องการทีค่ วามหลากหลายในการ
นามาใช้งานให้มตี ้นทุนการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ทีต่ ่ าแล้ว คณะผูว้ จิ ยั จึงได้นาเทคนิคการวิเคราะห์แบบ
เอบีซี (ABC Analysis) มาประยุกต์ใช้เพื่อทาการจัดกลุ่มวัสดุสน้ิ เปลืองตามลาดับความสาคัญ จากนัน้ จะทา
การคัดเลือกวัสดุสน้ิ เปลืองกลุ่ม A มา 2 รายการเพื่อวิเคราะห์หานโยบายที่เหมาะสมในการหาปริมาณการ
สังซื
่ อ้ วัสดุสน้ิ เปลืองและจุดสังซื
่ อ้ ใหม่ทจ่ี ะทาให้ตน้ ทุนโดยรวมมีค่าต่าทีส่ ุด โดยจะทาการเปรียบเทียบเทคนิค
การหาปริมาณการสังซื
่ อ้ ทีป่ ระหยัด (Economic Order Quantity หรือเทคนิค EOQ) และเทคนิคการประยุกต์
หลักการจาลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation: หรือเทคนิคการจาลองแบบ Monte
Carlo) เพื่อใช้เป็ นแนวทางให้กบั บริษทั กรณีศกึ ษาในการกาหนดระดับสินค้าคงคลังและจุดสังซื
่ อ้ ทีเ่ หมาะสม
สาหรับวัสดุสน้ิ เปลืองรายการอื่นต่อไป ซึ่งแบบจาลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลนัน้ จัดเป็ นแบบจาลอง
สถานการณ์ ความน่ าจะเป็ นโดยมีการแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่อง แบบจาลองนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั
ระบบงานที่มพี ฤติกรรมในลักษณะไม่แน่ นอนหรือไม่คงที่ได้อย่างแพร่หลาย ซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้นถึง
ความต้องการใช้งานของวัสดุสน้ิ เปลืองของบริษทั กรณีศกึ ษานัน้ พบว่าความต้องการใช้งานของวัสดุสน้ิ เปลือง
นัน้ มีทงั ้ ในลักษณะแบบคงทีแ่ ละไม่คงที่

2. วัตถุประสงค์ของงำนวิ จยั
2.1 เพื่อเปรียบเทียบนโยบายการจัดการสินค้าคงคลังที่เหมาะสมระหว่างเทคนิค EOQ กับเทคนิคการ
จาลองแบบ Monte Carlo ในการจัดการวัสดุสน้ิ เปลืองของบริษทั กรณีศกึ ษา
2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของวัสดุส้นิ เปลืองของบริษัทกรณีศึกษา
เพื่อให้ตน้ ทุนในการสังซื
่ อ้ และเก็บรักษาในองค์กรมีค่าต่าทีส่ ดุ
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3. ขอบเขตของงานวิ จยั
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับวัสดุสน้ิ เปลืองของบริษทั กรณีศกึ ษาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคมถึงวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึง่ มีทงั ้ หมด 158 รายการ
3.2 จัดกลุ่มสินค้าคงคลังด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) และคัดเลือกเฉพาะวัสดุ
สิน้ เปลืองกลุ่ม A มาเพียง 2 รายการ ซึง่ ผ่านการเห็นชอบของฝ่ ายวางแผนการผลิตของบริษทั กรณีศกึ ษา

4. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทาการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับวัสดุสน้ิ เปลืองทุกรายการ เช่น ปริมาณการสังซื
่ อ้ ขัน้ ต่า อายุ
สินค้า ระยะเวลานา ราคาสินค้าต่อหน่วย ปริมาณการใช้วสั ดุสน้ิ เปลืองแบบรายวันและแบบรายเดือน และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการสินค้าคงคลัง เป็ นต้น
4.1.1 การแบ่งกลุ่มสินค้าตามเทคนิค ABC Analysis
จากข้อมูลปริมาณการใช้งานและมูลค่าของวัสดุสน้ิ เปลืองทุกรายการรวม 158 รายการ นามา
วิเคราะห์แบ่งกลุ่มตามเทคนิค ABC Analysis (ธนัญญา วสุศรี และวลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์, 2553) ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การแบ่งกลุ่มวัสดุสน้ิ เปลืองด้วยเทคนิค ABC
กลุ่ม

A
B
C
รวม

จานวนรายการ

มูลค่าของปริ มาณการใช้งาน

รายการ

%

บาท

%

23
55
80
158

14.6
34.8
50.6
100.0

4,769,905.84
949,891.64
115,667.13
5,835,464.62

81.7
16.3
2.0
100.0

หลังจากทาการจัดกลุ่มของวัสดุสน้ิ เปลืองด้วยเทคนิค ABC แล้วคณะผู้วจิ ยั ได้ทาการคัดเลือกวัสดุ
สิน้ เปลืองจากกลุ่ม A ซึง่ เป็ นกลุ่มทีม่ ปี ริมาณการใช้และมูลค่าของปริมาณการใช้งานของวัสดุสน้ิ เปลืองที่สงู สุด
มาแสดงวิธกี ารวิเคราะห์ 2 รายการจาก 23 รายการ ได้แก่ เทปซีลกันความร้อน และถุงมือไนไตร #M สีฟ้า
ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบของบริษัทกรณีศกึ ษาเพื่อใช้เป็ นต้นแบบในการนามาประยุกต์ใช้กบั วัสดุส้นิ เปลือง
รายการอื่นๆ ต่อไป
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4.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินค้าคงคลัง
ค่าใช้จ่ายของการจัดการสินค้าคงคลังของบริษทั กรณีศกึ ษาใน พ.ศ. 2561 ประกอบไปด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการสังซื
่ ้อของวัสดุ ส้นิ เปลือง ได้แก่ เงินเดือนพนักงานจัดซื้อ ค่าโทรศัพท์ ค่า
เอกสารในการสังซื
่ อ้ (เช่น ใบสังซื
่ อ้ และใบขอซือ้ เป็ นต้น) ค่าขนส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับของ และ
เอกสารค่าธรรมเนียมในการนาของออกจากศุลกากร
2. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาของวัสดุส้นิ เปลือง ได้แก่ เงินเดือนพนักงาน ค่าเช่าพื้นที่ในการ
จัดเก็บสินค้าคงคลัง ค่าซ่อมแซมสถานที่ ค่าเสือ่ มราคาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยตารางที่ 2 แสดงค่าใช้จ่ายในการค่าใช้จ่ายในการสังซื
่ อ้ และค่าใช้จา่ ยในการเก็บรักษาของ เทป
ซีลกันความร้อนและถุงมือไนไตร #M สีฟ้า ดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการสังซื
่ อ้ = ค่าใช้จ่ายรวมในการสังซื
่ อ้ ต่อปี /ปริมาณการสังซื
่ อ้ รวม พ.ศ. 2561
= 2,552,259/877,483
= 2.9086 บาท/ครัง้
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา = ค่าใช้จ่ายรวมในการเก็บรักษาต่ อปี /ปริมาณสินค้าคงคลังรวม พ.ศ.
2561
= 3,397,702/413,805,634
= 0.0082 บาท/หน่วยของสินค้า/ปี
ตารางที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินค้าคงคลัง
รายการ

ค่าใช้จ่าย (บาท/ปี )

ค่าใช้จ่ายในการสังซื
่ อ้ (บาท/ครัง้ )
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา (บาท/เมตร/ปี )
ทีม่ า: บริษทั กรณีศกึ ษา

2,552,259
3,397,702

ปริมาณสินค้าแบบราย
เดือนในปี พ.ศ. 2561
877,483
413,805,634

ค่าใช้จ่าย
2.9086
0.0082

4.1.3 ข้อมูลปริมาณการใช้เทปซีลกันความร้อนและถุงมือไนไตร #M สีฟ้า
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าปริมาณการใช้เทปซีลกันความร้อน (D) มีค่าเท่ากับ 4,630 เมตร/
ปี หรือโดยเฉลี่ยประมาณ 386 เมตร/เดือน และ ถุงมือไนไตร #M สีฟ้าปริมาณการใช้เทปซีลกันความร้อน
(D) มีค่าเท่ากับ 265,600 คู่/ปี หรือโดยเฉลีย่ ประมาณ 22,083.33 คู่ /เดือน โดยปริมาณการใช้เทปซีลกัน
ความร้อนและถุงมือไนไตร #M สีฟ้า แบบรายวัน แสดงดังตารางที่ 3 และ 4 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 ปริมาณการใช้เทปซีลกันความร้อนแบบรายวัน
ปริมาณการใช้ (เมตร)
ความถี่ที่เกิ ดขึน้ (ครัง)้
0-200
361
201-400
2
401-600
0
601-800
0
801-1,000
0
1,001-1,200
2
รวม
365
ตำรำงที่ 4 ช่วงปริมาณการใช้วสั ดุสน้ิ เปลืองแบบรายวันของถุงมือไนไตร #M สีฟ้า
ปริมำณกำรใช้
ควำมถี่ที่เกิ ดขึน้ (ครัง)้
0-1,000
285
1,001-2,000
58
2,001-3,000
9
3,001-4,000
3
4,001-5,000
2
5,001-6,000
4
6,001-7,000
3
7,001-8,000
1
รวม
365

4.1.4 ราคาต่อหน่วยและระยะเวลานา
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลราคาของเทปซีลกันความร้อนและถุงมือไนไตร #M สีฟ้าต่อหน่ วยและ
ระยะเวลานา ดังนี้
ตารางที่ 5 ข้อมูลราคาสินค้าต่อหน่วยและระยะเวลานา
รำคำสิ นค้ำต่อหน่ วย
รำยกำร
(บำท)
เทปซีลกันความร้อน
12.80
ถุงมือไนไตร #M สีฟ้า
1.80

[7]

ระยะเวลำนำ (วัน)

ระยะเวลำนำ (เดือน)

10
10

0.33
0.33
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5. ผลการวิ จยั
การวิเคราะห์หาปริมาณการสังซื
่ ้อวัสดุสน้ิ เปลือง จุดสังซื
่ ้อใหม่ และต้นทุนรวมของแต่ละเทคนิคมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ โดยผลการวิจยั นี้จะแสดงรายละเอียดการคานวณเฉพาะวัสดุสน้ิ เปลืองรายการเทปซีล
กันความร้อนเท่านัน้
5.1 เทคนิ ค EOQ
1. ค านวณหา ปริ ม าณการสั ง่ ซื้ อ วั ส ดุ ส้ิ น เป ลื อ ง (Q*) โดยใช้ สู ต รการค านว ณดั ง ต่ อไ ป นี้
(วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์, 2561)
ปริมาณการสังซื
่ อ้ ทีป่ ระหยัด Q*  2DS
(1)
H
เมื่อ D = ความต้องการต่อปี ของวัสดุ 1 รายการ
S = ค่าใช้จ่ายในการสังซื
่ อ้ ต่อหน่วย
H = ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่อหน่วยต่อปี
โดยการใช้เทปซีลกันความร้อนมีค่า D = 4,630 เมตร/ปี S = 2.9086 บาท/ครัง้ และ
H = 0.0082 บาท/เมตร/ปี ดังนัน้
Q* 

2(4,630) (2.9086)
0.0082

= 1,812 เมตร/ครัง้

2. คานวณหาจุดสังซื
่ อ้ ใหม่ (ROP) ใช้สตู รการคานวณดังต่อไปนี้
ROP = (d  LT )  Z  d LT

(2)

เมื่อ d = ค่าเฉลีย่ ของปริมาณการใช้ต่อเดือน
LT = เวลานาสินค้า
Z = ค่าสถิตท
ิ ไ่ี ด้จากตารางสถิติ Z ทีร่ ะดับนัยสาคัญ α


d = ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของปริมาณการใช้

โดยรายการเทปซีล กัน ความร้อ นมีค่ า d = 386 เมตร  = 454.08 เมตร LT = 0.33 เดือ น
ระดับความเชื่อมัน่ 95% หรือ Z0.05 = 1.645 ดังนัน้
ROP = (386 x 0.33) + (1.645 x 454.08 x 0.58) = 560 เมตร
3. คานวณต้นทุนรวมในการสังซื
่ อ้ โดยใช้สตู รการคานวณดังต่อไปนี้
ต้นทุนรวม (TC) = DC  QD S  Q2 H
เมื่อ D = ความต้องการต่อปี ของวัสดุ 1 รายการ
S = ค่าใช้จ่ายในการสังซื
่ อ้ ต่อหน่วย
H = ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่อหน่วยต่อปี
C = ราคาสินค้าต่อหน่วย
Q = ปริมาณการสังซื
่ อ้ ต่อครัง้
[8]

(3)
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ซึง่ เทปซีลกันความร้อนมีค่า D = 4,630 เมตร/ปี S = 2.9086 บาท/ครัง้
H = 0.0082 บาท/เมตร/ปี C = 12.80 บาท/เมตร และ Q = 1,812 เมตร/ครัง้
ดังนัน้ TC  4,630(12.8 0)  4,630 2.9086  1,812 0.0082
= 59,278.86 บาท
1,812

2

5.2 เทคนิ คการจาลองแบบ Monte Carlo
ดาเนินการคานวณตามขัน้ ตอนที่ 1-5 ดังต่อไปนี้ (วัลลภ ภูผา, 2557)
ขัน้ ตอนที่ 1 การหาปริมาณการสังซื
่ อ้ ทีเ่ หมาะสมและจุดสังซื
่ อ้ ใหม่ของเทปซีลกันความร้อน
ปริมาณการสังซื
่ อ้ ของรายการเทปซีลกันความร้อน (Q) = ปริมาณการใช้เฉลีย่ ต่อเดือน = 386 เมตร
เมื่อความต้องการมีการแจกแจงแบบไม่ปกติหรือไม่คงที่จะสามารถคานวณหาจุดสังซื
่ อ้ ใหม่ (ROP)
โดยใช้ทฤษฎีของ Lordahl and Bookbimder (1994) ได้โดยมีวธิ กี ารคานวณดังนี้
ถ้า (n+1)P  n แล้ว ROP  X y (ข้อมูลความต้องการลาดับที่ y)
(4)
ถ้า (n+1)P < n แล้ว ROP  (1  ω)X y  ωX y1
(5)
n แทน จานวนข้อมูล (ปริมาณการใช้ในช่วงเวลา : n = 365)
P แทน ค่าความเชื่อมัน่ (กาหนดให้ค่าความเชื่อมันเป็
่ น 95% : P = 0.95)
 แทน ค่าจุดทศนิยมทีไ่ ด้จากการคานวณสูตร (n+1)P
ดังนัน้ จุดสังซื
่ อ้ ใหม่ของเทปซีลกันความร้อน คานวณได้ดงั นี้
(n+1)P = (365 + 1) x 0.95 = 347.7
y+  < n จะได้ว่า y = 347 ,  = 0.7 , X347 = 40 และ X348 = 50
เนื่องจาก (n+1)P = (365 + 1) x 0.95 = 347.7 < 365 จะได้ว่า
ROP = (1 - 0.7) x 40 + (0.7 x 50) = 47 เมตร
ขัน้ ตอนที่ 2 กาหนดช่วงตัวเลขสุม่ ของปริมาณการใช้เทปซีลกันความร้อนดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การกาหนดช่วงตัวเลขสุม่ ของปริมาณการใช้เทปซีลกันความร้อน
ปริมาณการใช้ จานวนครัง้ ความน่ าจะเป็ น ความน่ าจะเป็ นสะสม
0
9
10
20
30
31
40
50

304
1
13
14
8
1
6
4

0.8329
0.0027
0.0356
0.0384
0.0219
0.0027
0.0164
0.0110

0.8329
0.8356
0.8712
0.9096
0.9315
0.9342
0.9507
0.9616
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ช่วงตัวเลขสุ่ม
R ≤ 0.8329
0.8329 < R ≤ 0.8356
0.8356 < R ≤ 0.8712
0.8712 < R ≤ 0.9096
0.9096 < R ≤ 0.9315
0.9315 < R ≤ 0.9342
0.9342 < R ≤ 0.9507
0.9507 < R ≤ 0.9616
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ตารางที่ 6 การกาหนดช่วงตัวเลขสุม่ ของปริมาณการใช้เทปซีลกันความร้อน(ต่อ)
ปริมาณการใช้ จานวนครัง้ ความน่ าจะเป็ น
60
90
100
110
150
200
230
270
1,020
1,030
รวม

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
365

ความน่ าจะเป็ นสะสม

ช่วงตัวเลขสุ่ม

0.9753
0.9781
0.9808
0.9836
0.9863
0.9890
0.9918
0.9945
0.9973
1.0000

0.9616 < R ≤ 0.9753
0.9753 < R ≤ 0.9781
0.9781 < R ≤ 0.9808
0.9808< R ≤ 0.9836
0.9836 < R ≤ 0.9863
0.9863 < R ≤ 0.9890
0.9890 < R ≤ 0.9918
0.9918 < R ≤ 0.9945
0.9945 < R ≤ 0.9973
0.9973 < R ≤ 1.000

0.0137
0.0027
0.0027
0.0027
0.0027
0.0027
0.0027
0.0027
0.0027
0.0027
1

ขัน้ ตอนที่ 3 จาลองสถานการณ์การสังซื
่ อ้ ด้วยเทคนิคการจาลองแบบ Monte Carlo แสดงได้ดงั รูปที่ 2

รูปที่ 1 ตัวอย่างการออกแบบตารางจากโปรแกรม Microsoft Excel สาหรับใช้จาลองสถานการณ์ดว้ ยเทคนิค
การจาลองแบบ Monte Carlo
รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างการออกแบบตารางสาหรับใช้จาลองสถานการณ์ด้วยเทคนิคการจาลองแบบ
Monte Carlo ของเทปซีลกันความร้อน โดยสามารถอธิบายข้อมูลแต่ละส่วนได้ดงั นี้
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-

-

-

-

-

ROP หมายถึง จุดสังซื
่ อ้ ใหม่ของวัสดุสน้ิ เปลือง
Order Freq หมายถึง จานวนรอบของการสังซื
่ อ้ วัสดุสน้ิ เปลืองในระยะเวลา 1 ปี
SUM SOH หมายถึง ผลรวมของปริมาณสินค้าคงคลังทีเ่ หลือจากการเบิกออกไปใช้ในแต่ละ
เดือน
Total Order หมายถึง ผลรวมของปริมาณการสังซื
่ อ้ วัสดุสน้ิ เปลืองในระยะเวลา 1 ปี
LT หมายถึง ระยะเวลานา
Ordering Cost หมายถึง ค่าใช้จา่ ยในการสังซื
่ อ้ ต่อหน่วย
Holding Cost หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่อหน่วยต่อปี
Std.Cost หมายถึง ราคาสินค้าต่อหน่วย (บาท)
ต้นทุนในการสังซื
่ อ้ คานวณได้จาก Ordering Cost x Order Freq
ต้นทุนในการเก็บรักษา คานวณได้จาก Holding Cost x SUM SOH
ต้นทุนราคา คานวณได้จาก Std.Cost x Total Order
ต้นทุนรวม คานวณได้จาก ต้นทุนในการสังซื
่ อ้ + ต้นทุนในการเก็บรักษา + ต้นทุนราคา
Day หมายถึง ลาดับของวันที่มีปริมาณการใช้วสั ดุส้นิ เปลืองในรอบการจาลองสถานการณ์
365 วัน ซึง่ ในแต่ละวันจะมีปริมาณการใช้ทแ่ี ตกต่างกัน
คงคลังเริม่ ต้น หมายถึง ปริมาณของการใช้สนิ ค้าคงคลังต้นงวดของแต่ละวันทีเ่ หลืออยู่หลังจาก
ถูกนาไปใช้ในวันก่อนหน้า โดยกาหนดให้คงคลังเริม่ ต้นมีค่าเท่ากับปริมาณการใช้เฉลีย่ ต่อเดือน
(Q) ส่วนคงคลังในวันถัดไปเป็ นปริมาณคงคลังคงเหลือของวันก่อนหน้า
ปริมาณสังซื
่ ้อเข้ามา หมายถึง ปริมาณที่สงซื
ั ่ ้อเข้ามาจากการตัดสินใจสังซื
่ ้อของวันก่อนหน้า
ตามเงื่อนไขของปริมาณการสังซื
่ อ้ ซึง่ จะมาถึงตามกาหนดการของช่วงเวลานาและรับสินค้าเข้า
มาในคลัง
RAND หมายถึง ตัวเลขสุม่ ทีส่ ร้างขึน้ โดยใช้คาสัง่ RAND() ในโปรแกรม Microsoft Office Excel
2010 ตัวเลขสุ่มทีส่ ร้างขึน้ นี้จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ซึง่ เป็ นสถานการณ์ทใ่ี ช้กาหนดปริมาณของ
การใช้วสั ดุสน้ิ เปลืองทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละวัน
ปริมาณความต้องการ หมายถึง ปริมาณการใช้วสั ดุสน้ิ เปลืองทีไ่ ด้จากตัวเลขสุม่ ทีส่ ร้างขึน้
SOH หมายถึง ปริม าณสิน ค้าคงคลังที่เ หลือ จากการเบิก ออกไปใช้ในแต่ ละวัน โ ดยมาจาก
(คงคลังเริม่ ต้น + ปริมาณสังซื
่ อ้ เข้ามา) – ปริมาณความต้องการ
สังซื
่ อ้ หรือไม่ หมายถึง การกาหนดเงื่อนไขจากค่าในช่อง SOH ว่าถ้าเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ
จุดสังซื
่ ้อใหม่ (ROP) ที่กาหนด ก็จะแสดงผลลัพธ์ “!!!” คือต้องทาการสังซื
่ ้อ แต่ถ้าค่าในช่อง
SOH ว่าถ้าเหลือมากกว่าจุดสังซื
่ อ้ ใหม่ (ROP) ทีก่ าหนด ก็จะไม่มกี ารสังซื
่ อ้ ใหม่
สินค้ามาถึง หมายถึง วันทีค่ าดว่าจะได้รบั สินค้าหลังจากมีคาสังซื
่ อ้ เกิดขึน้

ขัน้ ตอนที่ 4 ทาซ้า
ดาเนินการทาซ้าด้วยวิธกี ารแบบเดิมตามขัน้ ตอนที่ 3 เป็ นจานวน 10 รอบ แล้วนาผลทีไ่ ด้จากการจาลอง
จานวน 10 รอบมาหาต้นทุนรวมเฉลีย่ ผลทีไ่ ด้แสดงดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ต้นทุนรวมของเทปซีลกันความร้อน เมื่อทาซ้าจานวน 10 รอบ
รอบที่
ต้นทุนรวมของเทปซีลกันความร้อน (บาท)
1
55,748.00
2
53,703.95
3
57,144.33
4
55,772.91
5
52,501.88
6
55,077.78
7
53,336.67
8
53,336.67
9
54,067.52
10
54,525.84
ต้นทุนรวมเฉลีย่
54,521.56
ขัน้ ตอนที่ 5 ทดสอบการแจกแจงของข้อมูล
นาต้นทุนรวมที่ได้จากการจาลองสถานการณ์จานวน 10 รอบ มาทดสอบการแจกแจงของข้อมูล โดย
กาหนดให้ช่วงความเชื่อมันอยู
่ ่ท่ี 95% (α = 0.05) แสดงได้ดงั รูปที่ 2

รูปที่ 2 ผลการทดสอบการแจกแจงแบบปรกติของต้นทุนรวมของเทปซีลกันความร้อน
ผลการทดสอบการแจกแจงแบบปรกติของต้นทุนรวมของเทปซีลกันความร้อนซึง่ ในรูปที่ 2 พบว่าค่า
p–value มีค่า > 0.1 จึงสรุปได้ว่าต้นทุนรวมของเทปซีลกันความร้อนมีการแจกแจงแบบปรกติ จึงสามารถ
นามาใช้ในการหาจานวนรอบเหมาะสมได้
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ขัน้ ตอนที่ 6 หาจานวนรอบทีเ่ หมาะสม
จากการจาลองสถานการณ์จานวน 10 รอบ เมื่อทาการทดสอบการแจกแจงของข้อมูลพบว่ามีการแจกแจง
แบบปรกติจะสามารถหาจานวนรอบทีเ่ หมาะสมได้ดงั สมการที่ (6)
Z α S2
N

(6)

2

d2

กาหนดให้ Z0.025 = 1.96 S = 1,415 และ d = 2,726.08 จะได้
N

1.962 (1,415 2 )
2,726.082

 1.04

จานวนรอบที่คานวณได้เท่ากับ 1.04 รอบ ซึ่งมีค่าน้อยกว่าจานวนรอบการจาลองทีก่ าหนดไว้ครัง้
แรกที่ 10 รอบ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่ามีความเหมาะสมและสามารถใช้ผลของต้นทุนรวมเฉลีย่ มาวิเคราะห์ผลได้
โดยจะค่าต้นทุนรวมเฉลีย่ ของเทปซีลกันความร้อนเท่ากับ 54,521.56 บาท
5.3 การเปรียบเทียบผลลัพธ์ของเทคนิ คแบบ EOQ กับเทคนิ คการจาลองแบบ Monte Carlo
ผลจากการวิเคราะห์หาปริมาณการสังซื
่ อ้ ทีเ่ หมาะสม จุดสังซื
่ อ้ ใหม่และต้นทุนรวมจากเทคนิคแบบ EOQ
และเทคนิคการจาลองแบบ Monte Carlo ของวัสดุสน้ิ เปลืองทัง้ 2 รายการ สามารถสรุปได้ดงั ตารางที่ 8
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบปริมาณการสังซื
่ อ้ ทีเ่ หมาะสมจุดสังซื
่ อ้ ใหม่และต้นทุนรวมของทัง้ 2 เทคนิค
เทคนิ คกำรจำลองแบบ

เทคนิ คแบบ EOQ
รำยกำร

Monte Carlo

ปริมำณกำร
สั ่งซื้อที่
เหมำะสม

จุดสั ่งซื้อ
ใหม่

ต้นทุนรวม
(บำท)

ปริมำณกำรสั ่งซื้อ
ที่เหมำะสม

จุด
สั ่งซื้อ
ใหม่

ต้นทุนรวม
(บำท)

เทปซีลกัน
ความร้อน

1,812 เมตร

560 เมตร

59,278.86

386 เมตร

47 เมตร

54,521.56*

ถุงมือไนไตร
#M สีฟ้า

13,737 คู่

12,129 คู่

478,192.56*

22,133 คู่

2,385 คู่

744,543.91

จากการเปรียบเทียบต้นทุนรวมของแต่ละวิธีในตารางที่ 8 สามารถสรุปได้ว่าเทปซีลกันความร้อนมี
ต้นทุนรวมจากเทคนิคการจาลองแบบ Monte Carlo น้อยกว่าต้นทุนรวมจากเทคนิค EOQ ดังนัน้ เทคนิคการ
จาลองแบบ Monte Carlo จึงเหมาะสมในการนามาใช้คานวณหาปริมาณการสังซื
่ ้อที่เหมาะสมของบริษัท
กรณีศกึ ษา ซึง่ จะทาการสังซื
่ อ้ เทปซีลกันความร้อนครัง้ ละ 386 เมตร และทาการสังซื
่ อ้ ใหม่เมื่อปริมาณลดลง
เหลือ 47 เมตร
ในขณะที่ถุงมือไนไตร #M สีฟ้า มีต้นทุนรวมจากเทคนิค EOQ น้อยกว่าต้นทุนรวมจากเทคนิค การ
จ าลองแบบ Monte Carlo ดัง นั น้ เทคนิ ค EOQ จึง เหมาะสมในการน ามาค านวณหาปริม าณการสังซื
่ ้อ ที่
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เหมาะสมในการสังซื
่ ้อ ถุงมือไนไตร #M สีฟ้า โดยทาการสังซื
่ ้อ ครัง้ ละ 13,737 คู่และทาการสังซื
่ ้อใหม่เมื่อ
ปริมาณถุงมือไนไตร #M สีฟ้า ลดลงเหลือ 12,129 คู่
5.4 การคานวณหาค่าสัมประสิทธ์ความแปรปรวนของระดับความต้องการด้วยรูปแบบของ PetersonSilver Rule
ทาการคานวณหาค่าสัมประสิทธ์ความแปรปรวน (VC) ของปริมาณการใช้ของเทปซีลกันความร้อนและถุง
มือไนไตร #M สีฟ้า ด้วยเกณฑ์ของ Peterson-Silver Rule โดยใช้สมการที่ (7)
VC

Est.varD

d

โดยที่

d

1
n

n

d
i 1

i

และ

2

n


1

Est.varD  
d i2   d 2
n

 i 1 



(7)
ซึ่ง พบว่ า เทปซีล กัน ความร้อ นมีค่ า VC

เท่ากับ 1.27 และถุงมือไนไตร #M สีฟ้ามีค่า VC เท่ากับ 0.05
ผลการศึกษาพบว่าเทปซีลกันความร้อนมีค่า VC มากกว่า 0.20 แสดงว่าระดับความต้องการมีลกั ษณะที่
ไม่คงที่ ซึง่ ผลสรุปจากตารางที่ 8 พบว่าเทปซีลกันความร้อนไม่เหมาะกับการนาเทคนิค EOQ มาประยุกต์ใช้
ในขณะที่ถุงมือไนไตร #M สีฟ้านัน้ มีค่า VC น้อยกว่า 0.20 แสดงว่าระดับความต้องการมีลกั ษณะที่คงที่จงึ
เหมาะกับ การน าเทคนิ ค แบบ EOQ มาค านวณหาปริม าณการสัง่ ซื้อ ที่เ หมาะสมและจุ ด สัง่ ซื้อ ใหม่ ซึ่ง
ผลการวิจยั ครัง้ นี้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ Peterson & Silver (1979) ทีไ่ ด้ระบุไว้ว่าหากค่าสัมประสิทธ์
ความแปรปรวนของระดับความต้องการ (VC) มีค่ามากกว่า 0.20 แล้วจะไม่เหมาะกับการนาเทคนิค EOQ มา
ประยุกต์ใช้ในการหาปริมาณการสังซื
่ อ้ ทีเ่ หมาะสมและจุดสังซื
่ อ้ ใหม่
ดังนัน้ สาหรับการประยุกต์ แนวคิดดังกล่าวกับวัสดุสน้ิ เปลืองรายการอื่นๆ ของบริษัทกรณีศกึ ษา แล้ว
บริษทั สามารถใช้ตรวจสอบค่าสัมประสิทธ์ความแปรปรวนของปริมาณการใช้วสั ดุสน้ิ เปลืองรายการต่างๆ โดย
ใช้เกณฑ์ของ Peterson-Silver Rule หากพบว่าวัสดุสน้ิ เปลืองรายการใดทีม่ ีปริมาณความต้องการใช้งานไม่
คงที่ (VC > 0.20) แล้วก็ควรนาเทคนิคการจาลองแบบ Monte Carlo มาประยุกต์ใช้ในการคานวณหาปริมาณ
การสังซื
่ อ้ ทีเ่ หมาะสมและจุดสังซื
่ อ้ ใหม่ แต่หากพบว่าปริมาณความต้องการวัสดุสน้ิ เปลืองรายการใดมีค่าคงที่
(VC ≤ 0.20) แล้วก็สามารถนาเทคนิค EOQ เข้ามาประยุกต์ใช้งานได้ ซึง่ ผลสรุปทีไ่ ด้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ
Peterson-Silver Rule

6. สรุปผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิ จยั
จากการศึกษาการจัดการสินค้าคงคลัง ของวัสดุสน้ิ เปลืองแบบใหม่และแบบเดิมพบว่าการจัดการสินค้า
แบบเดิมของบริษัทกรณีศกึ ษายังขาดประสิทธิภาพในการจัดการ ส่งผลให้ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการ
สังซื
่ อ้ และเก็บรักษาทีไ่ ม่จาเป็ นและทาให้การใช้พ้นื ทีข่ องคลังสินค้าสูงขึน้ ไปด้วย ในงานวิจยั นี้คณะผูว้ จิ ยั ได้
นาเสนอแนวทางการบริหารจัดการสินค้าคงคลังประเภทวัสดุสน้ิ เปลืองของบริษทั กรณีศกึ ษาโดยคัดเลือก เทป
ซีลกันความร้อนและถุงมือไนไตร #M สีฟ้า จากรายการวัสดุสน้ิ เปลืองทัง้ หมดในกลุ่ม A มา 2 รายการเพื่อ
วิเคราะห์หาปริมาณการสังซื
่ อ้ ทีเ่ หมาะสมและกาหนดจุดสังซื
่ ้อใหม่ทท่ี าให้ต้นทุนรวมในการจัดการสินค้าคง
คลังมีค่าต่าทีส่ ดุ ด้วยการเปรียบเทียบเทคนิคแบบ EOQ และเทคนิคการจาลองแบบ Monte Carlo
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ผลการศึกษาพบว่าการบริหารจัดการสังซื
่ ้อเทปซีลกันความร้อนโดยใช้เทคนิคการจาลองแบบ Monte
Carlo จะมีต้นทุนโดยรวมในการบริหารจัดการทีต่ ่ ากว่าโดยมีปริมาณการสังซื
่ อ้ เท่ากับ 386 เมตรต่อครัง้ และ
จุดสังซื
่ อ้ ใหม่เท่ากับ 47 เมตรและมีตน้ ทุนโดยรวมเท่ากับ 54,521.56 บาท สาหรับการสังซื
่ อ้ ถุงมือไนไตร #M
สีฟ้า นัน้ การบริหารจัดการสังซื
่ อ้ โดยใช้เทคนิค EOQ จะมีต้นทุนโดยรวมในการบริหารจัดการทีต่ ่ ากว่าโดยมี
ปริม าณการสัง่ ซื้อ เท่ า กับ 13,737 คู่ แ ละจุ ด สัง่ ซื้อ ใหม่ เ ท่ า กับ 12,129 คู่ จะท าให้ ต้น ทุ น โดยรวมเท่ า กับ
478,192.56 บาท ซึ่งผลการศึกษาได้สอดคล้องกับทฤษฎีของ Peterson-Silver Rule ที่ได้กาหนดไว้หาก
ปริมาณความต้องการของสินค้ารายการใดมีค่าสัมประสิทธิความแปรปรวน
(Variability Coefficient :VC) น้อย
์
กว่าหรือเท่ากับ 0.20 แล้วเทคนิค EOQ จะเป็ นเทคนิคที่เหมาะกับการนามาคานวณหาปริมาณการสังซื
่ อ้ ที่
เหมาะสมและจุดสังซื
่ อ้ ใหม่ได้ แต่หากปริมาณความต้องการของสินค้า มีค่าสัมประสิทธิความแปรปรวน
(VC)
์
มากกว่า 0.20 แล้วแสดงว่าปริมาณความต้องการไม่คงทีจ่ งึ ควรประยุกต์ใช้เทคนิคอื่น เช่น เทคนิคการจาลอง
แบบ Monte Carlo มาช่วยในการคานวณหาปริมาณการสังซื
่ อ้ และจุดสังซื
่ อ้ ใหม่ทเ่ี หมาะสม (พิภพ ลลิตาภรณ์,
2552) ซึง่ ในการศึกษานี้พบว่าเทปซีลกันความร้อนมีค่า VC เท่ากับ 1.27 ซึง่ เป็ นตัวแทนของวัสดุสน้ิ เปลืองที่
มีปริมาณความต้องการใช้งานทีไ่ ม่คงที่ ขณะที่ ถุงมือไนไตร #M สีฟ้าค่า VC เท่ากับ 0.05 ซึง่ เป็ นตัวแทนของ
วัสดุสน้ิ เปลืองทีม่ ปี ริมาณความต้องการใช้งานทีค่ งที่
ดัง นัน้ ในการนาประยุก ต์ใ ช้กบั วัสดุ ส้นิ เปลือ งรายการอื่น ๆ ของบริษัทกรณี ศึก ษา ผู้ท่ีร ับ ผิดชอบ
สามารถใช้ดาเนินการโดยตรวจสอบสัมประสิทธ์ความแปรปรวนของระดับความต้องการวัสดุสน้ิ เปลืองรายการ
ต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ของ Peterson-Silver Rule หากพบว่าวัสดุสน้ิ เปลืองรายการใดทีม่ คี วามต้องการใช้งานไม่
คงที่ (VC > 0.20) แล้วก็ควรนาเทคนิคการจาลองแบบ Monte Carlo มาประยุกต์ใช้ในการคานวณหาปริมาณ
การสังซื
่ อ้ ทีเ่ หมาะสมและจุดสังซื
่ อ้ ใหม่ แต่หากพบว่าความต้องการวัสดุสน้ิ เปลืองรายการใดทีม่ คี ่าคงที่ (VC
≤ 0.20) ก็สามารถนาเทคนิค EOQ เข้ามาประยุกต์ใช้งานได้ ซึง่ จะช่วยให้บริษทั กรณีศกึ ษาสามารถบริหาร
จัดการวัสดุสน้ิ เปลืองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
6.2 ข้อเสนอแนะ
1. บริษทั กรณีศกึ ษาสามารถนาแนวทางการบริหารจัดการสินค้าคงคลังจากการศึกษาครัง้ นี้ไปประยุกต์ใช้
โดยการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังประเภทวัสดุส้นิ เปลืองหรือประเภทอื่น โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Office Excel 2010 เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณการสังซื
่ อ้ วัสดุสน้ิ เปลืองและจุดสังซื
่ อ้ ใหม่ท่ี
เหมาะสม รวมทัง้ มีการแจ้งเตือนเมื่อวัสดุเหล่านัน้ มีปริมาณลดลงถึงจุดสังซื
่ ้อใหม่ เพื่อให้เกิดการจัดเก็บ
วัตถุดบิ โดยรวมทีเ่ หมาะสมลดปั ญหาการขาดแคลนหรือมีจานวนมากเกินความต้องการ
2. การจัดการสินค้าคงคลังประเภทวัสดุสน้ิ เปลืองให้มีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องโดยวางแผนร่วมกันระหว่างฝ่ ายวางแผน ฝ่ ายคลังสินค้าและฝ่ ายจัดซื้อ เพื่อให้การ
วางแผนและควบคุมวัสดุสน้ิ เปลืองเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ จะต้องมีระบบการบันทึกข้อมูลรับเข้า
จ่ายออกอย่างมีประสิทธิภาพ
กิ ตติ กรรมประกำศ
ขอขอบคุณบริษทั กรณีศกึ ษาทีใ่ ห้นักศึกษาได้เข้าฝึ กประสบการณ์ในการทางานและอนุ ญาตให้นาข้อมูล
มาใช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ และขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒทิ ใ่ี ห้คาแนะนาในการปรับปรุงบทความนี้ให้สมบูรณ์
มากขึน้
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