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บทคดัย่อ 
 
ช่ือวทิยานิพนธ์ ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบสองระดับส าหรับสินค้าหลาย  
                       ประเภท :  ความต้องการสินค้าทราบค่าแน่นอนและ  
                                   ช่วงเวลาท่ีต้องสั่ง ซ้ือสินค้าล่วงหน้าก่อนท่ีจะ  
 ได้รับสินค้า มีการแจกแจงความน่าจะเป็น 
ช่ือผู้เขียน นางสาวหฤทยั  ไทยมณี 
ช่ือปริญญา วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติประยกุตแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
ปีการศึกษา 2554 
 
 
 การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาตวัแบบสินคา้คงคลงัอุตตมะ ท่ีให้ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อ
หน่วยเวลาในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด ท่ีน ามาเป็น
กรณีศึกษามีค่าต ่าสุด โดยแบ่งการเปรียบเทียบการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัเป็น 2 กรณี คือ กรณี 
ท่ีหน่ึง เป็นกรณีท่ีบริษัทด าเนินนโยบายการบริหารสินค้าคงคลังแบบรวมความรับผิดชอบ 
(Centralized Case) โดยใช้ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบสองระดับส าหรับสินค้าหลายประเภท    
(Multi-product Two-echelon Inventory System) ซ่ึงเป็นตวัแบบท่ีสอดคล้องกบัลกัษณะการ
ด าเนินงานปัจจุบนัของบริษทักรณีศึกษา ขอ้ไดเ้ปรียบของตวัแบบน้ี คือ การประหยดัค่าใช้จ่ายใน
การสั่งซ้ือพื้นฐานส าหรับสินคา้หลายประเภท กรณีท่ีสอง เป็นกรณีท่ีบริษทัด าเนินนโยบายการ
บริหารสินคา้คงคลงัแบบกระจายความรับผดิชอบ (Decentralized Case) โดยไม่มีศูนยก์ระจายสินคา้ 
ตวัแบบท่ีใชส้ าหรับสินคา้หลายประเภทในกรณีน้ี คือ ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบผสมชนิดสามารถ
จดัหาได ้(Can-order Inventory System) (sj, zj, Sj) ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบผสม (Joint-ordering 
Inventory System) (sj, Sj) และ (R, sj, Sj) และตวัแบบสินคา้คงคลงัพื้นฐาน (Individual-ordering ณ
Inventory System) (sj, Sj) และ (R, sj, Sj) การเปรียบเทียบนโยบายสินคา้คงคลงัจะใชข้อ้มูลสินคา้
หมวด A ท่ีท ารายได ้

การศึกษาน้ีก าหนดระดบัการใหบ้ริการลูกคา้เท่ากบั 95% และประมวลผลการวิเคราะห์โดย
ใชโ้ปรแกรม SAS เวอร์ชัน่ 9.2 สามารถสรุปผลไดว้า่ ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับ
สินค้าหลายประเภท ให้ค่าใช้จ่ายรวมเฉล่ียต่อไตรมาสในการจัดการสินค้าคงคลังต ่าสุดเม่ือ



เปรียบเทียบกับนโยบายอ่ืนในทุกกรณี คือ ลดลงต ่ากว่า นโยบายปัจจุบนัของบริษทักรณีศึกษา      
ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบผสมชนิดสามารถจดัหาได ้ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบผสม และตวัแบบ
สินคา้คงคลงัพื้นฐานเท่ากบัร้อยละ 82.17 ร้อยละ 25.32 ร้อยละ 2.73 และร้อยละ 45.84 ตามล าดบั 
ส าหรับกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง ส่วนกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ลดลงต ่ากวา่นโยบายอ่ืนๆเท่ากบั 
ร้อยละ 85.25 ร้อยละ 17.29 ร้อยละ 1.74 และร้อยละ 44.85 ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ:  ระบบสินคา้คงคลงัแบบสองระดบั; สินคา้หลายประเภท; ความตอ้งการสินคา้ทราบค่า
แน่นอน; ช่วงเวลาท่ีตอ้งสั่งซ้ือสินคา้ล่วงหนา้ก่อนท่ีจะไดรั้บสินคา้มีการแจกแจงความน่าจะเป็น 
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ABSTRACT 
 

Title of Thesis Multi-product Two-echelon Inventory System:  
 Deterministic Demand and Probabilistic Lead Time 
Author Miss. Haluethai  Thaimanee 
Degree Master of Science (Applied Statistics and Information Technology) 
Year 2011 
 
 
 The objective of this study is to develop an appropriate inventory model to minimize the 
average total cost per unit time for inventory management in BOON THAVORN CERAMICS 
CO,. LTD. In this study, the inventory management is focused on the comparison of 2 cases. The 
first case is a centralized inventory system which is developed to fit the current operation of the 
company. The advantage of this system is to provide the economic joint-ordering expenses for 
multi products. The other is a decentralized inventory system without distribution center. 
Inventory policies for product j in several well-known multi-product inventory systems: can-order 
inventory system (sj, zj, Sj) model, joint-ordering inventory system model (sj, Sj) and (R, sj, Sj) and 
individual-ordering inventory system model (sj, Sj) and (R, sj, Sj) are used in the comparison. The 
comparison uses data of class A items in 2 item groups: ceramic tile products and DIY products 
which currently give the highest profit to the company. 

The results of this study analyzed by SAS version 9.2 programming at the service level 
95% show that the average total cost per quarter by using multi-product two-echelon centralized 
inventory system model decreases 82.17%, 25.32%, 2.73% and 45.84% when compared with 
original company inventory system, can-order inventory system, joint-ordering inventory system 
and individual-ordering inventory system respectively for ceramic tile products and 85.25%, 
17.29%, 1.74% and 44.85% respectively for DIY products. 
 
Keywords: Two-echelon inventory system; Multi-product; Deterministic demand; Probabilistic 
lead time. 
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การปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของการท าวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอนของท่าน ถือเป็นก าลงัใจและ
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กราบขอบพระคุณท่านอาจารยไ์ว ้ณ โอกาสน้ี นอกจากน้ี ขอขอบพระคุณ ท่านคณะกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์ รศ.ดร. พีรยทุธ์ ชาญเศรษฐิกุล ท่ีให้เกียรติมาเป็นประธานกรรมการ รศ.ดร. พชัราภรณ์ 
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คุณกนก จุฑามณี ผูจ้ดัการศูนยก์ระจายสินคา้ ท่ีให้การสนบัสนุนและเอ้ือเฟ้ือขอ้มูลประกอบการ
วิเคราะห์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมทั้งขอ้คิดและขอ้เสนอแนะท่ีดี จนท าให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ี
ส าเร็จและสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นสถานการณ์จริง 

ขอขอบพระคุณ คณาจารยค์ณะสถิติประยุกต์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ทุกท่าน  
ท่ีได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ผูเ้ขียน และขอขอบพระคุณพี่ๆเจ้าหน้าท่ี คณะสถิติประยุกต ์
โดยเฉพาะพี่นิลาวลัย ์ท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือในเร่ืองต่างๆส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี และ
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ดงัท่ีตั้งใจ 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.1  ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 
 
 การจดัการและการควบคุมสินคา้คงคลงัให้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ นบัเป็นส่ิง
ส าคญัและเป็นกลยุทธ์อยา่งหน่ึงในการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบโลจิสติกส์และขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัทางการตลาดใหแ้ก่ธุรกิจได ้ปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสมและเพียงพอจะเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้แก่การวางแผนการผลิตและ/หรือการตลาดของธุรกิจ นอกจากน้ียงัช่วย
ประหยดัตน้ทุนในการสั่งซ้ือ ตน้ทุนการขนส่ง ทั้งยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
อย่างรวดเร็ว หากธุรกิจมีปริมาณสินคา้คงคลงัมากเกินความตอ้งการจะท าให้เกิดตน้ทุนสูงในการ
จดัเก็บ เพราะในแง่ของธุรกิจจะถือเป็นค่าเสียโอกาสของตน้ทุนอย่างหน่ึง เกิดความเส่ียงท่ีสินคา้  
คงคลงัจะเกิดการเส่ือมสภาพหรือลา้สมยั ซ่ึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนน้ี เป็นผลของความไม่มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัและเพิ่มปัญหาให้ธุรกิจจะตอ้งติดตามแกไ้ข ในทางตรงกนัขา้ม
หากมีปริมาณสินคา้คงคลงัน้อยเกินไปก็จะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจเช่นกนั เน่ืองจากไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ละยงัอาจเพิ่มค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือสินคา้ดว้ย จากการท่ีตอ้ง
ด าเนินการในการสั่งซ้ือสินคา้บ่อยคร้ังเกินไป โดยปกติตวัแบบสินคา้คงคลงัท่ีพฒันาข้ึนมามกัจะ
เป็นการตดัสินใจอยู ่2 ประการหลกัๆ คือ ควรจะสั่งซ้ือเป็นจ านวนเท่าไร และเม่ือใดจึงจะเหมาะสม 
เพื่อลดความเส่ียงในการด าเนินงานและมีตน้ทุนรวมดา้นการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัต ่าสุด 
 จากเหตุผลดงักล่าวท าให้ธุรกิจต่างๆ จ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัต่อการจดัการสินคา้คงคลงั
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบริษทั บุญถาวรเซรามิค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัประเภทคา้ปลีกขนาด
ใหญ่แห่งหน่ึงของประเทศ ท่ีเปิดด าเนินการมานานกว่า 30 ปี และก าลังเติบโตสู่ระดับสากล 
จ าหน่ายสินคา้ประเภทสุขภณัฑ์และเซรามิคหลากหลายชนิด ปัจจุบนับริษทักรณีศึกษา ยงัไม่ไดมี้
การพิจารณาตวัแบบสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสมใด มาประยุกตใ์ชใ้นการก าหนดความเหมาะสมของ
ระดับสินคา้คงคลงั การด าเนินงานเก่ียวกบัสินค้าคงคลังของบริษทัแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ      
ศูนยก์ระจายสินคา้หน่ึงแห่งและสาขารวมทั้งหมด 8 แห่ง การพิจารณาระดบัสินคา้คงคลงัแบบ   
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คลงัเดียวเพียงอยา่งเดียวอาจไม่ใช่นโยบายท่ีเหมาะสม เน่ืองจากระบบสินคา้คงคลงัทั้งหมดถือเป็น
ความรับผดิชอบและเป็นเงินทุนของเจา้ของบริษทัเดียวกนั ดงันั้นนอกจากค าถามท่ีเก่ียวกบัตวัแบบ
สินคา้คงคลงัโดยทัว่ไปแลว้ จะตอ้งตอบค าถามท่ีวา่ ศูนยก์ระจายสินคา้ควรเติมสินคา้แต่ละประเภท
เป็นจ านวนเท่าใดให้กบัสาขาและความถ่ีในการเติมสินคา้ให้กบัสาขาควรเป็นเท่าใด เพื่อให้เกิด
ตน้ทุนรวมของบริษทัท่ีต ่าท่ีสุด 
 การศึกษาน้ี จึงสนใจท่ีจะพฒันาตวัแบบการจดัการระบบสินค้าคงคลังแบบสองระดับ
ส าหรับสินคา้หลายประเภท (Multi-product Two-echelon Inventory System) ซ่ึงเป็นระบบสินคา้ 
คงคลงัท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะการด าเนินงานของบริษทักรณีศึกษา คือ มีศูนยก์ระจายสินคา้หน่ึง
แห่งและมีสาขาทั้งหมด N แห่ง โดยเลือกศึกษาเฉพาะขอ้มูลสินคา้หมวด A ท่ีท  ารายไดใ้ห้แก่บริษทั
กรณีศึกษามากท่ีสุด เปรียบเทียบกับตัวแบบสินค้าคงคลังแบบผสมชนิดสามารถจัดหาได ้             
(Can- order Inventory System) (sj, zj, Sj) (Balintfy, 1964; Love, 1979: 116; Atkin and Iyogun 
1988; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, 2536: 233) และตวัแบบสินคา้คงคลงั (sj, Sj) และ (R, sj, Sj)                 
(วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, 2536; Atkins and Iyogun 1988; Love, 1979; Silver, 1976; Viswanathan, 
1997) นอกจากนั้นจะท าการเปรียบเทียบกบันโยบายสินคา้คงคลงัปัจจุบนัของบริษทักรณีศึกษา  
เพื่อเสนอเป็นทางเลือกในการก าหนดนโยบายสินคา้คงคลงัให้แก่บริษทักรณีศึกษา ตลอดจนบริษทั
อ่ืนท่ีสนใจจะน าตวัแบบสินคา้คงคลงัดงักล่าวไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในอนาคตต่อไป 
 

1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 

การวิจยัมีวตัถุประสงค์ท่ีจะพฒันาตวัแบบสินคา้คงคลงัอุตตมะ เพื่อให้ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อ
หน่วยเวลาในการจดัการสินคา้คงคลงัของบริษทั บุญถาวรเซรามิค จ ากดั ท่ีน ามาเป็นกรณีศึกษามีค่า
ต ่าสุด โดยแบ่งการเปรียบเทียบออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี  
 

1.2.1  กรณทีีบ่ริษัทด าเนินนโยบายการบริหารสินค้าคงคลงัแบบสองระดับหรือรวมความ   
           รับผดิชอบ (Centralized Case)  
ตวัแบบท่ีเสนอส าหรับกรณีน้ี คือ ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับสินคา้หลาย

ประเภท (sj, Sj) และ (R, sj, Sj) 
ตวัแบบน้ี เป็นการผสมผสานระหว่างนโยบายสินคา้คงคลงัท่ีจดัหาสินคา้ทีละประเภทกบั

นโยบายสินคา้คงคลงัท่ีจดัหาสินคา้พร้อมกนัในคราวเดียวกนั และเป็นไปตามการบริหารสินคา้    
คงคลงัแบบสองระดบั คือ มีศูนยก์ระจายสินคา้ท าหน้าท่ีเป็นตวักลางในการจดัเก็บสินคา้ท่ีไดรั้บ
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จากผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ และท าหน้าท่ีกระจายสินคา้ให้กับสาขาแต่ละแห่งเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ โดยทั้งศูนยก์ระจายสินคา้และสาขาจะท าการทบทวนสินคา้ทุกๆ R หน่วยเวลา 
และจะท าการเติมเต็มสินคา้เม่ือสินคา้ประเภทนั้นอยูใ่นระดบัท่ีนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั sj เพื่อให้ระดบั
สินคา้คงคลงัเพิ่มข้ึนเป็น Sj โดย j = 1, 2, …, N 
 

1.2.2  กรณทีีบ่ริษัทด าเนินนโยบายการบริหารสินค้าคงคลงัแบบระดับเดียวหรือกระจาย 
       ความรับผดิชอบ (Decentralized Case) โดยไม่มีศูนย์กระจายสินค้า ในกรณนีีส้าขา 
          แต่ละแห่งจะด าเนินนโยบายสินค้าคงคลงัทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
ตวัแบบท่ีใชส้ าหรับกรณีน้ี ไดแ้ก่  

 1.2.2.1  ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบผสมชนิดสามารถจดัหาได ้(sj, zj, Sj)  
 ตวัแบบน้ี เป็นไปตามหลกัการสั่งซ้ือท่ีว่า จะด าเนินการสั่งซ้ือเม่ือสินคา้ประเภทใด
ประเภทหน่ึงอยูใ่นระดบัท่ีนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั sj และหากตอ้งสั่งซ้ือสินคา้ประเภทใดประเภทหน่ึง 
จะท าการสั่งซ้ือร่วมกบัสินคา้ประเภทอ่ืนดว้ย หากสินคา้ประเภทนั้นอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่หรือเท่ากบั
ระดบั ‚สามารถสั่งได‛้ zj เพื่อใหร้ะดบัสินคา้คงคลงัเพิ่มข้ึนเป็น Sj โดย j = 1, 2, …, N 
 1.2.2.2  ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบผสม (sj, Sj) และ (R, sj, Sj)  
 ตวัแบบน้ี เป็นการผสมผสานระหว่างนโยบายสินค้าคงคลังท่ีสั่งซ้ือสินค้าทีละ
ประเภทกบันโยบายสินคา้คงคลงัท่ีสั่งซ้ือสินคา้พร้อมกนัในคราวเดียวกนั จะด าเนินการทบทวน
สินคา้ทุกๆ R หน่วยเวลา และจะสั่งซ้ือสินคา้เม่ือสินคา้ประเภทนั้นอยู่ในระดบัท่ีน้อยกว่าหรือ
เท่ากบั sj เพื่อใหร้ะดบัสินคา้คงคลงัเพิ่มข้ึนเป็น Sj โดย j = 1, 2, …, N 
 1.2.2.3  ตวัแบบสินคา้คงคลงัพื้นฐาน (sj, Sj) และ (R, sj, Sj) 
 ตวัแบบน้ี เป็นไปตามหลักการการวิเคราะห์นโยบายสินค้าคงคลังท่ีมีสินค้า N 
ประเภท แต่การพิจารณาจะเป็นเสมือนหน่ึงระบบสินคา้คงคลงัท่ีมีสินคา้เพียงประเภทเดียวและมี
หลายระบบการสั่งซ้ือท่ีเป็นอิสระต่อกนั N ระบบ เม่ือ R, sj, Sj แทน ช่วงเวลาในการสั่งซ้ือสินคา้
อุตตมะ จุดสั่งซ้ือเพิ่ม และระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุดของสินคา้ประเภทท่ี j โดย j = 1, 2, …, N 
ตามล าดบั 
 
 ข้อสังเกต การก าหนดให้ความตอ้งการสินคา้ทราบค่าแน่นอน ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อ
หน่วยเวลาในการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายสินคา้คงคลงัแบบ (sj, Sj) และแบบ     
(R, sj, Sj) จะมีค่าเท่ากนั 
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1.3  สมมติฐานในการวจิัย 

 
1.3.1  ด้านความต้องการสินค้า (Demand) 

 1.3.1.1  ความตอ้งการสินคา้เป็นแบบไม่คงท่ีแต่ทราบค่าแน่นอน กล่าวคือ ความ
ตอ้งการจะมีฤดูกาลในระดบัของไตรมาส ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประเภทของสินคา้ท่ีน ามาศึกษาท่ีโดย
ปกติจะมียอดขายเปล่ียนแปลงไปตามช่วงเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 1.3.1.2  ความตอ้งการสินคา้ท่ีเกิดข้ึน จะเกิดข้ึนเฉพาะ ณ ระดบัของผูค้า้ปลีก 
 1.3.1.3  ศึกษาข้อมูลความต้องการสินค้าหมวด A ท่ีสร้างรายได้ให้แก่บริษัท
กรณีศึกษามากท่ีสุด  
 1.3.1.4 ก าหนดให้ความต้องการสินค้ามีค่าเท่ากับยอดขายสินค้าของบริษัท
กรณีศึกษา 
 

1.3.2   ด้านช่วงเวลาทีต้่องส่ังซ้ือสินค้าล่วงหน้าก่อนทีจ่ะได้รับสินค้า (Lead Time) 
ก าหนดใหมี้ช่วงเวลาท่ีตอ้งสั่งซ้ือสินคา้ล่วงหนา้ก่อนท่ีจะไดรั้บสินคา้ระหวา่งศูนยก์ระจาย

สินคา้กบัผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้มีการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบสม ่าเสมอ (Uniform Distribution) 
เน่ืองจากเวลาการขนส่งสินคา้จากผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ถือเป็นปัจจยัภายนอกท่ีบริษทักรณีศึกษาไม่
สามารถควบคุมไดแ้ละอาจมีความไม่แน่นอนเกิดข้ึน โดยมีค่าต ่าสุดและสูงสุดเท่ากบั 1 วนั และ 5 
วนั ตามล าดบั ส่วนช่วงเวลาท่ีตอ้งสั่งซ้ือสินคา้ล่วงหน้าก่อนท่ีจะไดรั้บสินคา้ระหวา่งศูนยก์ระจาย
สินคา้กบัสาขาแต่ละแห่งก าหนดให้มีค่าคงท่ี เน่ืองจากการด าเนินการจดัส่งสินคา้ให้กบัสาขาข้ึนอยู่
กับการควบคุมภายใน โดยบริษัทกรณีศึกษาได้ก าหนดให้ช่วงเวลาในการกระจายสินค้าจาก       
ศูนยก์ระจายสินคา้ไปยงัสาขาแต่ละแห่งมีค่าเท่ากบั 1 วนั 
 

1.3.3  ด้านการขนส่ง 
การพิจารณาตวัแบบสินคา้คงคลงักรณีมีศูนยก์ระจายสินคา้ การขนส่งระหวา่งผูจ้ดัจ  าหน่าย

สินคา้กบัศูนยก์ระจายสินคา้ ผูจ้ดัจ  าหน่ายจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการขนส่ง ส่วนค่าใชจ่้าย
ในการขนส่งท่ีบริษทักรณีศึกษาตอ้งรับผิดชอบ คือ ระหวา่งศูนยก์ระจายสินคา้กบัสาขาแต่ละแห่ง 
แต่ถา้เป็นกรณีท่ีไม่มีศูนยก์ระจายสินคา้ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งท่ีบริษทักรณีศึกษาตอ้งรับผิดชอบ 
คือ ระหว่างผูจ้ดัจ  าหน่ายกบัสาขาแต่ละแห่ง เพราะในความเป็นจริง หากปริมาณการสั่งซ้ือต่อคร้ัง
ไม่มาก สาขาแต่ละแห่งอาจจะตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายในการขนส่งในส่วนน้ีแทนผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ 
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 1.3.4  ด้านค่าใช้จ่าย 
 1.3.4.1  ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือ 
 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการจดัการเก่ียวกบัสินคา้คงคลงั ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายใน
การตระเตรียมเอกสารการสั่งซ้ือและอ่ืนๆ ท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัจ  านวนประเภทสินคา้ และปริมาณสินคา้ท่ี
จะสั่งซ้ือ เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนคงท่ีท่ีมีการสั่งซ้ือ จะเรียกว่า ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือสินคา้พื้นฐาน 
ส่วนค่าใชจ่้ายในการตระเตรียมสินคา้ท่ีข้ึนอยูก่บัจ  านวนสินคา้ในแต่ละประเภทโดยตรง จะเรียกวา่ 
ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือเพิ่มเติม  
 1.3.4.2  ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บรักษา 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจดัการเก่ียวกับสินคา้คงคลัง ซ่ึงประกอบด้วย 4 ส่วน 
(วชิิต  หล่อจีระชุณห์กุล, 2536: 10) ไดแ้ก่ 
  1)  ส่วนท่ีเกิดจากเงินทุน (Capital Cost) 
  เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดเน่ืองจากเงินทุนท่ีใชไ้ปในการจดัหาสินคา้เพื่อมาเก็บไว้
เฉยๆ โดยไม่ไดรั้บผลตอบแทนใดๆ 
  2)  ส่วนท่ีเกิดจากพื้นท่ีท่ีใชใ้นการจดัเก็บรักษาสินคา้ (Storage Cost) 
  เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดเน่ืองจากพื้นท่ีท่ีใชใ้นการจดัเก็บรักษาสินคา้ ไดแ้ก่ ท่ีดิน
และอาคารสถานท่ี โดยเจา้ของอาจมีกรรมสิทธ์ิเองหรือเช่าท่ีดิน และ/หรือสถานท่ีก็ได ้
  3)  ส่วนท่ีเกิดจากการด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัเก็บรักษาสินคา้  
  เช่น ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็คจ านวน
สินคา้ ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บสินคา้ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย โดยอาจจดัสรรไปตามจ านวนเวลาของ
แรงงานท่ีใชไ้ปในการนั้นๆ เป็นตน้ 
  4)  ส่วนท่ีเกิดจากความเส่ียงในสินคา้ท่ีจดัเก็บรักษา (Risk Cost) 
  เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดเน่ืองจากการเก็บสินคา้ไวเ้ป็นเวลานานเกินไป อาจท าให้
สินคา้เส่ือมคุณภาพและแตกหกัเสียหาย 

การศึกษาน้ี แบ่งค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บรักษาสินคา้ออกเป็น 2 ระดบั คือ หากค่าใชจ่้ายทั้ง 4 
ส่วนขา้งตน้เกิดข้ึนระหว่างการรับสินคา้จากผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้จนกระทัง่การเตรียมสินคา้เพื่อรอ
การส่งมอบให้กับสาขาแต่ละแห่ง จะถือเป็นค่าใช้จ่ายในกาจัดเก็บรักษาสินค้าระดับท่ี 1 ณ         
ศูนยก์ระจายสินคา้ หากค่าใช้จ่ายทั้ง 4 ส่วนขา้งตน้เกิดข้ึนระหว่างการรับสินคา้จากศูนยก์ระจาย
สินคา้จนกระทัง่การเตรียมสินคา้เพื่อส่งสินคา้เขา้โชวรู์มหรือเพื่อรอการส่งมอบให้แก่ลูกคา้ จะถือ
เป็นค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บรักษาสินคา้ระดบัท่ี 2 ณ สาขา โดยก าหนดให้มีค่าเท่ากนัส าหรับสาขา 
แต่ละแห่ง 
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1.4  ขอบเขตของการวจิัย 

 
1.4.1  ด้านทฤษฎ ี

 1.4.1.1 ตวัแบบสินคา้คงคลงัท่ีใช้ จะพิจารณาการทบทวนระดบัสินค้าคงคลัง
ตลอดเวลา (s) (Continuous Review) และการทบทวนระดับสินค้าคงคลังตามช่วงเวลา (R)   
(Periodic Review) เพื่อหาตวัแบบสินคา้คงคลงัอุตตมะ ของแต่ละนโยบายท่ีจะพิจารณา แบ่งไดเ้ป็น 
2 กรณี ดงัน้ี 
  1)  กรณีท่ี 1 บริษทัด าเนินนโยบายการบริหารสินคา้คงคลงัแบบรวมความ
รับผิดชอบ ตวัแบบสินคา้คงคลงัท่ีใช ้คือ ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับสินคา้หลาย
ประเภท (sj, Sj) และ (R, sj, Sj) 
  2)  กรณีท่ี 2 บริษทัด าเนินนโยบายการบริหารสินคา้คงคลงัแบบกระจาย
ความรับผดิชอบ โดยไม่มีศูนยก์ระจายสินคา้ ตวัแบบสินคา้คงคลงัท่ีใช้เพื่อเปรียบเทียบกบักรณีท่ี 1 
คือ 
   (1)  ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบผสมชนิดสามารถจดัหาได ้(sj, zj, Sj) 
   (2)  ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบผสม (sj, Sj) และ (R, sj, Sj) 
   (3)  ตวัแบบสินคา้คงคลงัพื้นฐาน (sj, Sj) และ (R, sj, Sj) 
 1.4.1.2  พิจารณาตวัแบบสินคา้คงคลงัส าหรับสินคา้ทั้งหมด N ประเภท 
 

1.4.2  ด้านข้อมูล 
 1.4.2.1  งานวิจยัฉบบัน้ี ขออนุเคราะห์ข้อมูลจากบริษทั บุญถาวรเซรามิค จ ากัด       
มาเป็นบริษทักรณีศึกษาประกอบการแกปั้ญหา 
 1.4.2.2  ศึกษาสินคา้คงคลงั 2 กลุ่ม คือ กลุ่มกระเบ้ืองเซรามิค (จดัอยูใ่นกลุ่มของวสัดุ
ปูพื้นและผนงั) และกลุ่ม DIY (จดัอยูใ่นกลุ่มประเภทเคร่ืองประกอบ) โดยเลือกเฉพาะสินคา้ใน
หมวด A ท่ีมีปริมาณการเคล่ือนไหวของสินคา้บ่อยท่ีสุด 5 ล าดบัแรกของแต่ละกลุ่ม 
 1.4.2.3  ศึกษากลุ่มสินคา้ท่ีมีสถานะของสินคา้เป็นแบบมาตรฐาน (Standard Status) 
เน่ืองจากบริษทักรณีศึกษามีการแบ่งสถานะของสินคา้ออกเป็นหลายสถานะ สถานะแต่ละสถานะก็
จะใช้นโยบายการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัท่ีแตกต่างกนั โดยจะใช้นโยบายการบริหารคงคลงั
แบบสองระดบัอยา่งเตม็รูปแบบเฉพาะกบัสินคา้ท่ีมีสถานะเป็นแบบมาตรฐานเท่านั้น กล่าวคือ เป็น
กลุ่มสินคา้ท่ีมีการจดัเก็บไวท้ั้งท่ีศูนยก์ระจายสินคา้และสาขา (การแบ่งสถานะของสินคา้จะกล่าวอีก
คร้ังในบทท่ี 3) 
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 1.4.2.4  ศึกษาขอ้มูลของสาขาเฉพาะ 7 แห่งเท่านั้น ได้แก่ รัชดา รังสิต ป่ินเกล้า 
สุวรรณภูมิ ธนบุรี-ปากท่อ พทัยา และเกษตร-นวมินทร์ ส่วนสาขาท่ีหัวหินจะยงัไม่พิจารณา 
เน่ืองจากเป็นสาขาใหม่ท่ีเปิดให้บริการไม่นานนกั ท าให้มีขอ้มูลความตอ้งการสินคา้ไม่เพียงพอต่อ
การน ามาวเิคราะห์ 
 
 1.4.3  ด้านการประยุกต์ใช้ 

ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับสินคา้หลายประเภท (Multi-product Two-
echelon) ท่ีพฒันาข้ึนเป็นตวัแบบสินคา้คงคลังอุตตมะท่ีให้ค่าใช้จ่ายในการจดัการสินคา้คงคลัง
ต ่าสุด ภายใตข้อ้สมมติ (Consumption) ท่ีก าหนดไว ้ไม่ใช่ให้ค่าใช้จ่ายในการจดัการสินคา้คงคลงั
ต ่าสุดส าหรับปัญหาสินคา้คงคลงัอุตตมะแบบสองระดบัส าหรับสินคา้หลายประเภทแบบทัว่ไป 
(Generalized) หรือทั้งหมดทุกๆนโยบาย (Global Optimization) เน่ืองจากการพฒันาตวัแบบสินคา้
คงคลงัยงัคงตอ้งมีขอ้สมมติอยู่หลายประการ เช่น ขอ้สมมติเก่ียวกบัความตอ้งการของสินคา้ ขอ้
สมมติเก่ียวกบัการด าเนินงานสินคา้คงคลงั เช่น เป็นการทบทวนระดบัสินคา้คงคลงัตลอดเวลา 
(Continuous Review) หรือเป็นการทบทวนระดบัสินคา้คงคลงัตามช่วงเวลา (Periodic Review)     
เป็นต้น จึงท าให้นโยบายสินค้าคงคลังในความหมายท่ีแท้จริงทางอุตตมะกระท าได้โดยยาก 
วตัถุประสงค์หลกัของการศึกษาน้ีก็เพื่อพฒันาตวัแบบสินคา้คงคลงัอุตตมะท่ีให้ค่าใช้จ่ายในการ
จดัการสินคา้คงคลงัแก่บริษทัท่ีน ามาเป็นกรณีศึกษามีค่าต ่าสุด ขอ้สมมติท่ีก าหนดข้ึน จึงกระท าใน
ลกัษณะท่ีมีความสอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัของบริษทัในปัจจุบนั 
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1.5  นิยามศัพท์ทีเ่กีย่วข้อง 

 
 1.5.1  สินคา้คงคลงัระดบัท่ี 1 คือ สินคา้คงคลงั ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ (Distribution Center)  

1.5.2  สินคา้คงคลงัระดบัท่ี 2 คือ สินคา้คงคลงั ณ สาขา (Retailer)  
1.5.3  กลุ่มสินคา้ DIY คือ กลุ่มสินคา้ท่ีตอ้งให้ความส าคญัและจ าเป็นตอ้งมีไวบ้นชั้นวาง

สินคา้เสมอ เพราะหากลูกคา้มาแลว้ไม่ไดรั้บสินคา้ดงักล่าว จะถือเป็นการสูญเสียลูกคา้ของบริษทั
กรณีศึกษาใหก้บัคู่แข่งขนั 

1.5.4  ผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ (Supplier) คือ กลุ่มผูจ้ดัหาหรือขายสินคา้ใหก้บับริษทักรณีศึกษา  
 

1.6  ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

 
1.6.1  ตวัแบบการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีพฒันาข้ึน สามารถลดตน้ทุนของการบริหารจดัการ

สินคา้คงคลงัโดยรวมของบริษทักรณีศึกษาได ้
1.6.2  บริษทักรณีศึกษามีระดบัสินคา้คงคลงัของทั้งระบบ (สินคา้คงคลงัระดบัท่ี 1 และ2) 

ในปริมาณท่ีเหมาะสม ในขณะท่ียงัคงสามารถรักษาระดบัการให้บริการของลูกคา้และส่วนแบ่งทาง
การตลาดไดใ้นเกณฑท่ี์ก าหนด 
 1.6.3 สามารถน าผลท่ีได้ เป็นแนวทางในก าหนดปริมาณการส่งสินค้าให้แก่สาขาท่ี
เหมาะสม หรือสามารถน าผลท่ีได้มาเปรียบเทียบเพื่อเป็นทางเลือกในการวางแผนบริหารจดัการ
สินคา้คงคลงัใหก้บับริษทัท่ีน ามาเป็นกรณีศึกษาได ้
 1.6.4  สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้นัอุตสาหกรรมอ่ืน ท่ีมีลกัษณะการด าเนินงานในลกัษณะ
เดียวกนัได ้
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ศึกษาทฤษฏีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.7  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยโดยสังเขป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ภาพที ่1.1  ขั้นตอนการด าเนินการวจิยัโดยสังเขป 
 
 
 
 

ส ารวจสภาพทัว่ไปของบริษทักรณีศึกษา 

ก าหนดสมมติฐานและขอบเขตของการวจิยั 

พฒันาตวัแบบสินคา้คงคลงั 

เก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบการวเิคราะห์ 

พยากรณ์ความตอ้งการของกลุ่มสินคา้ตวัอยา่ง 

วเิคราะห์ผลการศึกษา 

สรุปและเสนอแนะ 

เปรียบเทียบนโยบายสินคา้คงคลงั 



บทที ่2 
 

ทฤษฎพีืน้ฐานและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

2.1  ทฤษฎพีืน้ฐาน 
 
 การจัดการสินค้าคงคลัง ถือเป็นเร่ืองท่ีภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆจะต้องให้
ความส าคญั โดยเฉพาะธุรกิจประเภทคา้ปลีก ระดบัสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสมจะส่งผลดีต่อรายได้
และตน้ทุนของกิจการ ปัจจุบนัลกัษณะการด าเนินงานของธุรกิจดงักล่าวมีความกา้วหนา้และมีความ
ซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน หากธุรกิจให้ความส าคญัต่อการควบคุมและจดัการสินคา้คงคลงัท่ีดี จะช่วยให้
ธุรกิจ สามารถอยูร่อดและรักษาระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัไวไ้ด ้ธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่
จ านวนมาก ไดน้ าแนวคิดการบริหารสินคา้คงคลงัโดยผูข้าย (Vendor Managed Inventory: VMI)  
มาใชใ้นการจดัการสินคา้คงคลงัตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยให้ผูข้ายเป็นผูบ้ริหารสินคา้คงคลงัแทน
ลูกคา้ รับผิดชอบในการจดัเก็บสินคา้ วางแผน และเติมสินคา้ให้กบัลูกคา้ เน่ืองจากผูข้ายสามารถ
มองเห็นระดบัสินคา้คงคลงัของลูกคา้ตลอดเวลา แนวคิดน้ีช่วยให้ตน้ทุนสินคา้คงคลงัลดลงและยงั
ช่วยลดอตัราการขาดแคลนของสินคา้ (Kiesmuller and Broekmeulen, 2010) ในท านองเดียวกนักบั
บริษทักรณีศึกษาท่ีด าเนินงานตามแบบแนวคิดของ VMI คือ มีคลงัสินคา้กลางคอยท าหนา้ท่ีในการ
เติมเต็มและกระจายสินคา้ให้กบัสาขาโดยอตัโนมติั มีการจดัเก็บสินคา้ไวท้ั้งท่ีคลงัสินคา้และสาขา
เพื่อรองรับความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึน การด าเนินการในลกัษณะน้ีจ าเป็นมีตอ้งเทคโนโลยี
ทนัสมยัเพื่อใหก้ระบวนการการท างานเป็นไปอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 ระบบสินคา้คงคลงัท่ีแพร่หลายในปัจจุบนัมีความซบัซ้อนมากข้ึน ตามสภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ความซับซ้อนของระบบสินคา้คงคลงัไดริ้เร่ิมจากตวัแบบระบบ
สินคา้คงคลงัพื้นฐานท่ีเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายในนามของ ตวัแบบปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั 
(Economic Order Quantity: EOQ) (Wilson, 1934) หากจะพิจารณาแนวคิดเก่ียวกบัระบบสินคา้    
คงคลงัส าหรับสินคา้หลายประเภท ตอ้งพิจารณาวา่จะสั่งทีละประเภทหรือสั่งพร้อมกนัทั้งหมดใน
คราวเดียวเพื่อใหธุ้รกิจเกิดสภาพคล่องในการด าเนินงานและไดรั้บก าไรสูงสุด ทั้งน้ีก็ยอ่มข้ึนอยูก่บั
ความเก่ียวขอ้งกนั (Interaction) ของสินคา้ เช่น หากสั่งซ้ือสินคา้พร้อมกนั จะช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย
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ในการสั่งซ้ือ การขนส่ง การตรวจรับ และเอกสารต่างๆในการสั่งซ้ือสินค้า ฯลฯ ก าหนดให ้            
   แทน ค่าใช้จ่ายคงท่ีท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการสั่งซ้ือสินคา้แต่ไม่ข้ึนอยู่กบัจ านวนประเภทสินคา้และ
ปริมาณสินคา้ ซ่ึงจะเรียกว่า ค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการสั่งซ้ือ และ    แทน ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการ
สั่งซ้ือสินคา้ j หากด าเนินการตามระบบการสั่งซ้ือสินคา้ทีละประเภท จะมีค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือ
สินคา้ทีละประเภทเท่ากบั           โดย j = 1, 2, …, N แต่ถา้หากด าเนินการตามระบบสั่งซ้ือ
สินคา้พร้อมกนั ค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือสินคา้จะเท่ากบั          

 
    โดย j = 1, 2, …, N       

แต่อย่างไร ก็ตามตอ้งพิจารณาความเหมาะสมระหว่าง 2 นโยบาย การศึกษานโยบายระบบสินคา้  
คงคลงัแบบผสมเป็นอีกนโยบายท่ีการศึกษาน้ีสนใจ จุดเด่นของนโยบายแบบผสม คือ การไม่จ  ากดั
ตนเองเป็นนโยบายใดนโยบายหน่ึง ส่งผลให้มีทางเลือกมากข้ึนและมีแนวโนม้วา่จะให้ค่าใชจ่้ายใน
การจดัการสินคา้คงคลงัต ่ากว่าระบบสินคา้คงคลงัแบบสั่งซ้ือสินคา้ทีละประเภทหรือสั่งซ้ือสินคา้
พร้อมกนัขา้งตน้ 
 

2.2  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ระบบสินคา้คงคลงัหลายระดบั (Multi-echelon Inventory System) ถือเป็นกรณีพิเศษท่ี
แตกต่างจากระบบสินคา้คงคลงัโดยทัว่ไปท่ีมีเร่ืองของระดบัของการจดัเก็บสินคา้คงคลงัเขา้มา
เก่ียวขอ้ง และถือเป็นการจดัการเชิงกลยุทธ์อย่างหน่ึงท่ีจะช่วยสนับสนุนลกัษณะการด าเนินการ
เคล่ือนยา้ยสินค้าจากผูจ้ ัดจ าหน่ายไปยงัผูบ้ริโภคคนสุดท้ายได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการบรรลุ
เป้าหมายของการมีปริมาณและต้นทุนด้านการจัดการสินค้าคงคลังในสัดส่วนท่ีลดลง โดยมี
การศึกษาอยา่งกวา้งขวาง (Clark and Scarf, 1960; De Bodt and Graves, 1985; Kochel and 
Nielander, 2005; Dogru, Van Houtum and De Kok, 2008) งานวิจยัของ คลาร์ค และสคาฟซ์      
(Clark and Scarf, 1960) ไดศึ้กษาตวัแบบการหาค าตอบท่ีเป็นอุตตมะส าหรับระบบสินคา้คงคลงั
แบบหลายระดับ (Multi-echelon Inventory Model) กบัความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนเป็นแบบมีการ      
แจกแจงความน่าจะเป็นโดยใช้นโยบายสั่งซ้ือสินคา้ให้เพิ่มข้ึนในระดบัสูงสุด (Order-up-to Policy) 
โคห์เอน และลี (Cohen and Lee, 1990) กล่าววา่ ตวัแบบสินคา้คงคลงัท่ี คลาร์ค และสคาฟซ์เสนอ  
ถือเป็นตน้แบบส าหรับงานวิจยัในปัจจุบนั เน่ืองจากมีการพิจารณาถึงระดบัของการจดัเก็บสินคา้  
คงคลงัท่ีเป็นประโยชน์ต่อโครงสร้างการจดัการสินคา้คงคลงัตลอดทั้งโซ่อุปทาน เอบดูล-จาลบาร์,  
กูเทียร์เรซ, เปอร์โท และสิซิเลีย (Abdul–Jalbar, Gutierrez, Puerto and Sicilia, 2003) กล่าววา่ หน่ึง
ในเร่ืองของระบบสินค้าคงคลงัหลายระดบัท่ีนักวิจยัส่วนใหญ่ให้ความสนใจ คือ การแก้ปัญหา
สินคา้คงคลงัแบบสองระดบั (Two-echelon Inventory System) แบบคลงัสินคา้หน่ึงแห่งกบัจ านวน
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ผูค้ ้าปลีกหลายแห่ง (One-warehouse, N-retailers) รูปแบบการด าเนินงานจะเป็นในลักษณะท่ี
คลงัสินคา้จะท าการสั่งซ้ือสินคา้จากผูข้ายปัจจยัการผลิต (Supplier) ท่ีอยูน่อกระบบให้เพียงพอกบั
ความตอ้งการของผูค้า้ปลีกในระบบ และความตอ้งการของลูกคา้ซ่ึงเกิดข้ึนเฉพาะในระดบัของผูค้า้
ปลีกเท่านั้น (Silver, Pyke and Peterson, 1998: 482) ผลงานท่ีเก่ียวกบัระบบสินคา้คงคลงัมี
หลากหลายประเภท อาจแบ่งไดต้ามคุณลกัษณะต่างๆ เช่น ความตอ้งการเป็นแบบทราบค่าแน่นอน
หรือมีการแจกแจงความน่าจะเป็น (Deterministic or Probabilistic Demand) การจดัเก็บสินคา้       
คงคลงัเป็นแบบจดัเก็บเพียงระดบัเดียวหรือหลายระดบั (Single or Multiple Echelons) สินคา้เป็น
แบบประเภทเดียวหรือหลายประเภท (Single or Multiple Products) การสั่งซ้ือสินคา้เป็นแบบสั่งซ้ือ
ทีละประเภทอย่างเป็นอิสระต่อกนัหรือพร้อมกนั (Independent or Joint Ordering) ค  าตอบของ
นโยบายเป็นแบบอุตตมะหรือใกลเ้คียงอุตตมะ (Optimal or Near-optimal Policy) ระยะเวลาการ
วางแผนเป็นแบบคาบเวลาเดียวหรือเป็นอนนัต ์(Single or Infinite Period) จากความหลากหลายของ
การจดัการสินค้าคงคลังขา้งต้น ท าให้มีผูเ้สนองานวิจยัในด้านน้ีไวม้ากมาย ดังนั้นการศึกษาน้ี       
จะศึกษาเฉพาะทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอบเขตของการวจิยัเท่านั้น แบ่งเป็น 

 
2.2.1  การบริหารจัดการสินค้าคงคลงัแบบสองระดับหรือรวมความรับผดิชอบ  
เป็นกรณีด าเนินนโยบายสินคา้คงคลงัแบบสองระดบั คือ ศูนยก์ระจายสินคา้หน่ึงแห่งและมี

สาขาทั้งหมด N แห่ง โดยก าหนดให้ศูนยก์ระจายสินคา้และสาขา ต่างด าเนินงานอยูภ่ายใตน้โยบาย
ของบริษทัเดียวกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายรวมเฉล่ียต่อหน่วยเวลาของทั้งท่ีเกิดข้ึน ณ    
ศูนยก์ระจายสินคา้และสาขา ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง อาจแบ่งไดต้ามจ านวนประเภทของสินคา้ ดงัน้ี 
 2.2.1.1  สินคา้ประเภทเดียว 
 ความแตกต่างของตัวแบบสินค้าคงคลังส าหรับสินค้าประเภทเดียวและด าเนิน
นโยบายสินคา้คงคลงัแบบสองระดบั สามารถแบ่งตามลกัษณะความตอ้งการสินคา้ท่ีเกิดข้ึน ไดเ้ป็น 
2 กรณี 
 1)  กรณีความตอ้งการสินคา้ทราบค่าแน่นอน (Deterministic Demand)  
 ซวอร์ซ (Schwarz, 1973) ศึกษานโยบายแบบคลงัสินคา้หน่ึงแห่งกบัจ านวน
ผูค้า้ปลีกหลายแห่ง โดยใช้นโยบายการทบทวนระดบัสินคา้คงคลงัตลอดเวลาดว้ยวิธีขอบเขตล่าง 
(Lower Bound) วิธีดงักล่าวถือเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีน ามาใช้ในการแกปั้ญหา นอกจากนั้นยงัเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาแบบฮิวริสติกส์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า วิธีการฮิวริสติกส์ไม่ใช่วิธีการ
แก้ปัญหาท่ีดี แต่จะสามารถใช้ได้ดีหากจ านวนผูค้า้ปลีกมีจ านวนน้อยกว่า 10 ราย กราวส์ และ 
ซวอร์ซ (Graves and Schwarz, 1977) ศึกษาตวัแบบการทบทวนระดบัสินคา้คงคลงัตลอดเวลา โดย
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เสนอวิธีการก าหนดนโยบายอุตตมะ (Optimal Continuous Review Policy) และใกลเ้คียงอุตตมะ 
(Near-optimal Continuous Review Policy) โดยมีการทบทวนระดบัสินคา้คงคลงัอย่างต่อเน่ือง
ส าหรับกรณีท่ีมีการสั่งสินคา้เพียงคร้ังเดียว (Single Cycle Policies) การศึกษาตวัแบบดงักล่าว ได้
เสนอกระบวนการหาค าตอบแบบแตกก่ิงและจ ากดัขอบเขต (Branch and Bound) นอกจากนั้นได้
พิจารณานโยบายระยะสั้น (Myopic Policy) โดยมีเพียง 2 ขั้นตอนแทน N ขั้นตอน ส าหรับระบบ
สินคา้คงคลงัแบบเสมือนตน้ไม ้(Arborescent Inventory System) ราวน์ดี (Roundy, 1985) มี
เป้าหมายท่ีจะหาตน้ทุนเฉล่ียระยะยาวส าหรับนโยบายสินคา้คงคลงัแบบหลายคาบเวลาในการหา
นโยบายอุตตมะและใกล้เคียงนโยบายอุตตมะ โดยเสนอวิธีการส าหรับคลงัสินค้าหน่ึงแห่งกับ
จ านวนผูค้า้ปลีกหลายแห่งดว้ยวิธีการท่ีเรียกว่า อตัราส่วนเลขเต็มอุตตมะ q (q–optimal Integer-
ratio) และนโยบายอุตตมะยกก าลงัของสอง (Optimal Power-of-two Policies) การศึกษาแสดงให้
เห็นวา่ วิธีท่ีเสนอสามารถหาค าตอบท่ีมีประสิทธิภาพเท่ากบั 94% และ 98% ตามล าดบั เจ็คสัน 
(Jackson, 1988) ศึกษาระบบสินคา้คงคลงัท่ีมีการสั่งซ้ือสินคา้เพียงคร้ังเดียวส าหรับคลงัสินคา้หน่ึง
แห่งและจ านวนผูค้ ้าปลีกหลายแห่ง เพื่อหาช่วงเวลาและปริมาณท่ีต้องสั่งซ้ือตามนโยบายการ
ทบทวนระดบัสินคา้คงคลงัตามช่วงเวลาและระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด (T, S) โดยไดข้ยายการศึกษา
ต่อจากตวัแบบของ เอ็พเพน และสคราจน์ (Eppen and Schrage, 1981) ท่ีศึกษานโยบายแบบ (m, y) 
ก าหนดให ้m และ y คือ ช่วงเวลาในการสั่งซ้ือและระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุดตามล าดบั ในส่วนของ
ผลงานวิจยัท่ีมีวตัถุประสงค์ใกล้เคียงกบัการศึกษาน้ี พบได้ในงานวิจยัของ เอบดูล-จาลบาร์ และ
คณะ (Abdul-Jalbar et al., 2003) ศึกษาสถานการณ์ 2 แบบ คือ เม่ือสาขาหรือผูค้า้ปลีกด าเนินการ
สั่งซ้ือสินคา้อย่างเป็นอิสระจากคลงัสินคา้และเม่ือสาขากบัคลงัสินคา้ด าเนินงานอยู่ภายใตบ้ริษทั
เดียวกัน ได้แบ่งการพิจารณาการหาค าตอบเป็นนโยบายแบบกระจายความรับผิดชอบ 
(Decentralization) และการหาค าตอบนโยบายแบบรวมความรับผิดชอบ (Centralization) ในส่วน
แรกท่ีพิจารณาจะใช้วิธีการหานโยบายแบบใกลเ้คียงอุตตมะ ในส่วนท่ีสองใช้วิธีการหานโยบาย
อุตตมะดว้ยวธีิแตกก่ิงและจ ากดัขอบเขตให้กบันโยบายสินคา้คงคลงัแบบท่ีมีการสั่งสินคา้เพียงคร้ัง
เดียว และในส่วนท่ีสองท่ีพิจารณาน้ี ไดเ้สนอ 2 นโยบาย คือ กรณีท่ีสั่งสินคา้พร้อมกนัและกรณีสั่ง
สินคา้คนละช่วงเวลา ในกรณีสั่งสินคา้คนละช่วงเวลามีการเสนอวิธีการหาค่าของ n ท่ีไม่เป็น
จ านวนเต็มโดยใช้วิธีแตกก่ิงและจ ากดัขอบเขต ผลการวิเคราะห์พบว่า หากจ านวนสาขาเพิ่มข้ึน
นโยบายแบบกระจายความรับผดิชอบจะให้ผลลพัธ์ท่ีดีกวา่ เอบดูล-จาลบาร์, กูเทียร์เรซ และสิซิเลีย 
(Abdul-Jalbar, Gutierrez and Sicilia, 2006) ไดเ้สนอวิธีการฮิวริสติกส์ในการหานโยบายท่ีใกลเ้คียง
นโยบายอุตตมะส าหรับนโยบายสินค้าคงคลังแบบท่ีมีการสั่งซ้ือเพียงคร้ังเดียว เปรียบเทียบกับ
ค าตอบท่ีทราบกนัอยูแ่ลว้ เช่น ซวอร์ซ (Schwarz, 1973) กราวส์ และซวอร์ซ (Graves and Schwarz, 
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1977) มคัสแทดท์ และราวน์ดี (Muckstadt and Roundy, 1987) ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า
วธีิการฮิวริสติกส์ใหผ้ลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่ 34.35% ยเูชียงเชียว (Yu-Cheng Hsiao, 2008) 
ไดเ้สนอวิธีการท่ีเรียกวา่ การแบ่งช่วงเวลาการสั่งซ้ือ (Order Interval Division: OID) และการท าให้
แน่นแบบรีเคอร์ซิฟ (Recursive Tightening: RT) เพื่อค านวณหานโยบายอุตตมะส าหรับนโยบาย
สินคา้คงคลงัแบบท่ีมีการสั่งซ้ือเพียงคร้ังเดียว วิธีการดงักล่าว สามารถหานโยบายอุตตมะได้ถึง 
100% ของตวัอย่างท่ีน ามาพิจารณา โดยภาระของการค านวณอยู่ท่ีในระดับ O (N log N) 
นอกจากนั้นยงัพบว่าประสิทธิภาพของการค านวณจะเพิ่มข้ึน หากจ านวนสาขาในระบบกระจาย
สินคา้มีจ านวนเพิ่มข้ึน เอ็บดูล-จาลบาร์, เซเกอร์สเทดท์, สิซิเลีย และนิลส์สัน (Abdul-Jalbar, 
Segerstedt, Sicilia and Nilsson, 2010) ไดเ้สนอวิธีการฮิวริสติกส์เพื่อหาความสมดุลระหว่าง
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือสินคา้กบัตน้ทุนในการเก็บรักษา ในกรณีท่ีอตัราความตอ้งการสินคา้คงท่ี 
พบว่า วิธีการฮิวริสติกส์ให้ตน้ทุนการด าเนินงานของระบบท่ีต ่ากว่าวิธีการของ ราวน์ดี (Roundy, 
1985) และนโยบายอตัราส่วนเลขเต็ม (Integer-ratio Policy) (Abdul-Jalbar, Gutierrez and Sicilia, 
2005) 
 2)  กรณีความตอ้งการสินคา้มีการแจกแจงความน่าจะเป็น 
                                  (Probabilistic Demand) 
 ซิปกิน (Zipkin, 1984) พฒันาระบบสินคา้คงคลังท่ีไม่สมดุลในกรณีผูค้า้
ปลีกหลายแห่ง โดยสร้างตวัแบบคณิตศาสตร์เพื่อก าหนดนโยบายสินคา้คงคลงัอุตตมะ ผลการ
วิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ประโยชน์ของการรวมความเส่ียง (Risk Pooling) ท าให้จ  านวนสินคา้     
คงคลงั ณ คลงัสินคา้น้อยลงหากจ านวนผูค้า้ปลีกเพิ่มข้ึน สโวโรโนส และซิปกิน (Svoronos and 
Zipkin, 1988) ศึกษานโยบายสินคา้คงคลงัแบบทบทวนระดบัสินคา้คงคลงัตลอดเวลาและปริมาณ
การสั่งซ้ือคงท่ี (R, Q) ในกรณีความตอ้งการของลูกคา้เกิดข้ึนตามกระบวนการปัวซอง (Poisson 
Demand Processes) และน าเสนอการประมาณค่าเฉล่ียสินคา้ขาดมือท่ีเกิดข้ึน ณ ระดบัผูค้า้ปลีก 
รวมทั้ งการประมาณค่าเฉล่ียของระดับสินค้าคงคลังของทั้ งสองระดับด้วยเทคนิคการแยก
ส่วนประกอบ (Decomposition Technique) วิธีการดงักล่าวศึกษาต่อจากผลงานวิจยั ของดิวเออร์     
เมเยอร์ และซวอร์ซ (Deuermeyer and Schwarz, 1981) แลว้ท าการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กบั
ตวัแบบของ ดิวเออร์เมเยอร์ และซวอร์ซ (Deuermeyer and Schwarz, 1981) และ ลี และโมอินซา-
เดช์ (Lee and Moinzadeh, 1984a, 1984b) ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ตวัแบบท่ีพฒันาข้ึนให้
ตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ เอซสาเตอร์ (Axsater, 1990) ศึกษานโยบายสินคา้คงคลงักรณีท่ีความตอ้งการของ
ลูกคา้เป็นแบบปัวซอง ตวัแบบท่ีน าเสนอแสดงให้เห็นว่า สามารถน ามาใช้ในการหาระดบัสินคา้
สูงสุด (Order-up-to S)ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ชีว และทงั (Chew and Tang, 1995) ศึกษานโยบาย
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สินคา้คงคลงัแบบทบทวนระดบัสินคา้คงคลงัตลอดเวลาและระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด (s, S) ใน
กรณีท่ีความตอ้งการของลูกคา้เกิดข้ึนตามกระบวนการปัวซอง โดยแต่ละสาขาจะมีความตอ้งการท่ี
แตกต่างกนั ผลงานวิจยัฉบบัน้ีเสนอการประมาณค่าคาดหวงัของขอบเขตบนส าหรับจ านวนสินคา้
ขาดมือท่ีเกิดข้ึนต่อหน่วยเวลา (Steady-state Expected Upper Bound) เม่ือระยะเวลาในการ
ด าเนินงานไดผ้า่นไปนานแลว้ ดว้ยการประมาณความน่าจะเป็นและใชว้ิธีฮิวริสติกส์ผา่นการจ าลอง
สถานการณ์ วดัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของระบบกระจายสินคา้และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน ผลการ
วิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าวิธีการท่ีน าเสนอสามารถน าไปใชใ้นการวดัประสิทธิภาพของระบบการ
กระจายสินคา้ของคลงัสินคา้และน ามาใช้ในการประมาณระดบัสินคา้คงคลงั รวมทั้งปริมาณการ
สั่งซ้ือท่ีคลงัสินคา้ไดอ้ยา่งน่าพอใจ ในขณะท่ี ฟอร์เบอร์จ (Forsberg, 1996) ศึกษานโยบายสินคา้   
คงคลงัแบบ (R, Q) ในกรณีความตอ้งการของลูกคา้เกิดข้ึนตามกระบวนการปัวซอง ต่อมาไดศึ้กษา
ถึงกรณีความต้องการมีการแจกแจงแบบเออร์แลงก์ (Erlang) ประมาณด้วยค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานจาก 2 กรณี คือ กรณีความตอ้งการเกิดข้ึนตามช่วงเวลาการมาถึงของลูกคา้ (Inter-
arrival Time) และกรณีความตอ้งการเกิดข้ึนต่อหน่วยเวลา (Demand per Unit of Time) ผลการ
วิเคราะห์ให้ค  าตอบของการประมาณค่าท่ีเหมือนกนั (Forsberg, 1997) ที และรอสเสทที (Tee and 
Rossetti, 2002) ศึกษาความแกร่ง (Robustness) ของตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบหลายขั้นตอนเม่ือ
ความตอ้งการสินคา้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนด คือ เปล่ียนจากความตอ้งการสินคา้ทราบค่า
แน่นอนเป็นความตอ้งการสินคา้ท่ีมีการแจกแจงความน่าจะเป็น โดยใช้วิธีการจ าลองสถานการณ์ 
และสรุปไดว้า่  ตวัแบบมาตรฐานมีความเส่ียงสูงท่ีจะน าไปใชใ้นสถานการณ์ท่ีความตอ้งการสินคา้
เปล่ียนจากทราบค่าแน่นอนเป็นความตอ้งการท่ีมีการแจกแจงความน่าจะเป็น แต่อย่างไรก็ตามก็
ยงัคงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได ้แต่จะเหมาะสมส าหรับสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวช้าและมีผูค้า้
ปลีกจ านวนมาก ชุมพล มณฑาทิพยก์ุล และไพศาล เยน็ฤดี (Chumpol  Monthatipkul and Pisal 
Yenradee, 2008) ไดเ้สนอการแกปั้ญหาระบบสินคา้คงคลงัแบบใหม่ท่ีเรียกว่า ระบบการวางแผน
สินคา้คงคลงัและกระจายสินคา้ (Inventory/Distribution Plan: IDP) ส าหรับการสั่งซ้ือสินคา้เพียง
คร้ังเดียว โดยเสนอวิธีการโปรแกรมเชิงเส้นจ านวนเต็มแบบผสม (Mixed Integer Linear 
Programming: MILP) มาใช้ในการพิจารณาหาปริมาณการสั่งซ้ือและช่วงเวลาในการสั่งซ้ือ 
เปรียบเทียบกบัตวัแบบท่ีมีการทบทวนระดบัสินคา้ตามช่วงเวลา จุดสั่งซ้ือเพิ่ม และระดบัสินคา้    
คงคลงัสูงสุด (R, s, S Inventory System) ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ IDP ให้ตน้ทุนท่ีต ่ากวา่
ส าหรับกรณีท่ีความตอ้งการมีการแจกแจงความน่าจะเป็น นอกจากนั้น IDP และนโยบาย (R, s, S) 
ใหผ้ลลพัธ์ท่ีไม่แตกต่างกนัส าหรับกรณีท่ีความตอ้งการทราบค่าแน่นอน 
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 2.2.1.2  สินคา้หลายประเภท 
 การพิจารณานโยบายสินคา้คงคลงัแบบสองระดบักรณีสินคา้หลายประเภท ส่วน
ใหญ่มกัพบในงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการผลิตมากกวา่พบในระบบการกระจายสินคา้ ท่ีมกัมี
เง่ือนไขในดา้นของความสามารถในการผลิตเขา้มาเก่ียวขอ้ง แต่ลกัษณะของการพิจารณานโยบาย
สินคา้คงคลงัยงัสามารถน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาให้กบักลุ่มงานวิจยัในระบบกระจายสินคา้
ได ้ในส่วนของกรณีความตอ้งการสินคา้ทราบค่าแน่นอน กราวส์ (Graves, 1979) ศึกษาปัญหาท่ี
เก่ียวกบัการจดัการสินคา้คงคลงั 3 ปัญหา คือ (1) ปัญหาการจดัตารางการผลิต (2) ปัญหาการจดัหา
สินคา้พร้อมกนั (3) ปัญหาสินคา้คงคลงัสองระดบัส าหรับคลงัสินคา้หน่ึงแห่งและจ านวนผูค้า้ปลีก
หลายราย แสดงให้เห็นว่าปัญหาแรกมีวิธีการค านวณท่ีคล้ายกบัปัญหาการจดัหาสินคา้พร้อมกนั 
ในขณะท่ีปัญหาการจดัหาสินคา้พร้อมกนัสามารถน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาสินคา้คงคลงัแบบสอง
ระดบัได ้มคัสแทดท ์และราวน์ดี (Muckstadt and Roundy, 1987) ศึกษาระบบสินคา้คงคลงัแบบ
จดัหาสินคา้พร้อมกนัในกรณีสินคา้หลายประเภท ส าหรับคลงัสินคา้หน่ึงแห่งกบัจ านวนผูค้า้ปลีก
หลายแห่ง (Multi-Item, One-warehouse, N-retailer) โดยงานวิจัยฉบับน้ีได้เสนอตัวแบบ
คณิตศาสตร์และวิธีการค านวณส าหรับวางแผนช่วงเวลาในการจดัส่ง (Shipping Intervals) ส าหรับ
สินคา้หลายประเภท ในส่วนของกรณีความตอ้งการสินคา้มีการแจกแจงความน่าจะเป็น โทปาน,  
บายินไดร์ และทาน (Topan, Bayindir and Tan, 2010) พิจารณาระบบสินคา้อะไหล่คงคลงั (Spare 
Parts Inventory System) กรณีมีจ านวนสินค้าหลายประเภทและความต้องการเกิดข้ึนตาม
กระบวนการปัวซอง โดยใชอ้ลักอลิทึมการแตกก่ิงและราคา (Branch and Price Algorithm) มาใชใ้น
การแกไ้ขปัญหา มีเง่ือนไขของเวลาการตอบสนองสินคา้ให้กบัลูกคา้แต่ละแห่ง เพื่อให้สามารถลด
ตน้ทุนรวมของระบบคลงัสินคา้ทั้งระบบได ้
 
 2.2.2  การบริหารจัดการสินค้าคงคลงัแบบระดับเดียวหรือกระจายความรับผดิชอบ  

เป็นกรณีท่ีก าหนดให้สาขาแต่ละสาขาต่างด าเนินการสั่งซ้ือสินคา้ด้วยตวัเองโดยไม่ผ่าน
คลงัสินคา้ โดยทัว่ไปนโยบายสินคา้คงคลงัอาจแบ่งตามจ านวนของประเภทสินคา้คงคลงัท่ีตอ้งการ
จดัหา แบ่งไดเ้ป็น 3 กรณีคือ กรณีจดัหาสินคา้ทีละประเภท กรณีจดัหาสินคา้พร้อมกนั และกรณี
จดัหาสินคา้แบบผสม การศึกษาน้ีพิจารณากรณีจดัหาสินคา้แบบผสม โดยเสนอตวัแบบนโยบาย
สินคา้คงคลงัแบบผสมชนิดสามารถจดัหาได ้(Can-order Inventory Policy) (sj, zj, Sj) และตวัแบบ
นโยบายสินคา้คงคลงัอ่ืนแบบ (sj, Sj) และ (R, sj, Sj) ตามขอบเขตของการวิจยัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้
ท่ี 1.2.2 มาใชใ้นการแกปั้ญหาและเปรียบเทียบกบัตวัแบบสินคา้คงคลงัส าหรับสินคา้หลายประเภท 
เลิฟ (Love, 1979) ไดจ้ดัใหต้วัแบบนโยบายสินคา้คงคลงัแบบผสมชนิดสามารถจดัหาได้ อยูใ่นกลุ่ม
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ของการจดัหาสินคา้พร้อมกนัหรือแบบผสม (Coordinated Replenishment of Multiple Items) 
ดงันั้น สามารถแบ่งการพิจารณาผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตามแนวทางของเลิฟไดเ้ป็น 
 2.2.2.1  กรณีสินคา้หลายประเภทและความตอ้งการสินคา้ทราบค่าแน่นอน 
 งานวิจยักลุ่มน้ี (Shu, 1971; Nocturne, 1973; Silver, 1976; Goyal and Belton, 1979) 
ไดศึ้กษานโยบายการจดัหาหรือจดัส่งสินคา้พร้อมกนั ชู (Shu, 1971) ศึกษาช่วงเวลาในการจดัส่ง
สินคา้ท่ีท าใหเ้กิดตน้ทุนรวมท่ีต ่าท่ีสุด ผลงานวจิยัน้ีพบวา่ การรวมการจดัส่งของสินคา้ท่ีเคล่ือนไหว
ช้ามีความถ่ีในการจดัส่งน้อยกว่ากลุ่มของสินค้าท่ีเคล่ือนไหวเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม นอคทูนร์ 
(Nocturne, 1973) ไดพ้ยายามแสดงให้เห็นวา่การแกปั้ญหาของ ชู (Shu, 1971)ไม่ไดน้ ามาซ่ึงการหา
นโยบายอุตตมะ นอกจากนั้นยงัไดส้ร้างตวัแบบคณิตศาสตร์เก่ียวกบัการจดัหาสินคา้พร้อมกนั เสนอ
การแกปั้ญหาดว้ยกราฟในการหาจ านวนคร้ังของการจดัหาสินคา้ท่ีดีท่ีสุดกรณีสินคา้สองรายการ 
ในขณะท่ี ซิลเวอร์ (Silver, 1976) ศึกษาปัญหาการจดัหาสินคา้จ านวนมากประเภท (Multi-item Lot 
Sizing Problem) ในกรณีท่ีความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนมีค่าคงท่ี โดยประยุกต์ใช้ตวัแบบการสั่งซ้ือท่ี
ประหยดั (EOQ) มาใชใ้นการหาปริมาณการสั่งซ้ือในแต่ละคร้ัง หากลุ่มของสินคา้ท่ีตอ้งจดัหาพร้อม
กนั รวมทั้งหาช่วงเวลาในการเติมเตม็สินคา้ส าหรับสินคา้แต่ละประเภท ต่อมาไดมี้การเสนอกฎการ
พิจารณาเลือกประเภทสินคา้โดยน าตวัแบบท่ีซิลเวอร์ไดเ้สนอในขั้นตอนท่ีหน่ึงไปพฒันา ผลการ
วเิคราะห์พบวา่ วธีิการของซิลเวอร์ในขั้นตอนท่ีหน่ึงใหค้  าตอบท่ีดีกวา่ (Goyal and Belton, 1979)  
 2.2.2.2 กรณีสินคา้หลายประเภทและความตอ้งการสินคา้มีการแจกแจงความน่าจะเป็น 
 ในกรณีดงักล่าวน้ี งานวจิยัส่วนใหญ่จะศึกษาตวัแบบการทบทวนระดบัสินคา้คงคลงั
ตลอดเวลามากกว่าการทบทวนระดับสินคา้คงคลงัตามช่วงเวลา ในส่วนของการทบทวนระดับ
สินคา้คงคลงัตลอดเวลาพบไดใ้นงานวิจยัต่างๆ (Balintfy, 1964; Silver, 1974; Thompstone and 
Silver, 1975; Federgruen, Groenevelt and Tijms, 1984; Pricha  Pantumsinchai, 1992; Nielsen and 
Larsen, 2005; Kayis, Bilgic and Karabulut, 2008) งานวิจยักลุ่มน้ีศึกษานโยบายสินคา้แบบผสม
ชนิดสามารถจดัหาได้ ซ่ึงลกัษณะการด าเนินงานตามนโยบายดงักล่าว พบไดใ้นเอกสารวิชาของ 
วิชิต  หล่อจีระชุณห์กุล (2536: 233) กล่าวถึงลกัษณะของตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบผสมชนิด
สามารถจดัหาไดว้า่ 
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          เม่ือมีระดบัของสินคา้รายการหน่ึง สมมติเป็นรายการท่ี j ได้ลดลงมาอยู่ท่ี sj 
(Reorder Point) ก็จะจดัหาสินคา้รายการท่ี j ให้สินคา้กลบัข้ึนไปอยู่ท่ีระดบั Sj ใน
ขณะเดียวกนัให้พิจารณาสินคา้รายการอ่ืนดว้ยวา่อยูท่ี่ระดบัท่ีเท่ากบัหรือต ่ากวา่ระดบั 
‚สามารถสั่งได ้(zj)‛ (Can-order Inventory Level) หรือไม่ ถา้มีก็ให้จดัหาสินคา้
รายการเหล่านั้นดว้ย เพื่อให้ระดบัสินคา้คงคลงักลบัข้ึนไปอยูท่ี่ระดบัตามท่ีก าหนดไว ้
เพื่อเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือ การด าเนินการตามนโยบายดงักล่าวจดัอยู่
ในระบบสินค้าคงคลังท่ีความต้องการเป็นแบบไม่แน่นอน เน้นว่านโยบายสินค้า      
คงคลงัแบบผสมชนิดสามารถจดัหาได ้อาจไม่ใช่นโยบายท่ีดีท่ีสุด แต่ก็เป็นนโยบายท่ี
มีพื้นฐานความคิดท่ีไม่สลบัซับซ้อน อีกทั้งระบบสินคา้คงคลงัท่ีด าเนินงานภายใต้
นโยบายดงักล่าวมกัมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อหน่วยเวลาต ่ากว่าระบบสินค้า           
คงคลงัแบบจดัหาสินคา้ทีละรายการ (Ignall, 1969) อยา่งไรก็ตาม เอทกิน และไอโยกนั 
(Atkin and Iyogun, 1988) ไดพ้ฒันาค่าต ่าสุด (Lower Bound) ส าหรับนโยบายสินคา้
คงคลงัอุตตมะ กรณีสินคา้หลายรายการ และไดแ้สดงให้เห็นว่า ระบบสินคา้คงคลงั
แบบผสมชนิดสามารถจดัหาได ้(sj, zj, Sj) อาจมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อหน่วยเวลาสูงกว่า
ระบบสินคา้คงคลงัท่ีด าเนินงานภายใตน้โยบายแบบทบทวนระดบัสินคา้คงคลงัตาม
ช่วงเวลาเพื่อใหร้ะดบัสินคา้คงคลงัข้ึนไปอยูท่ี่ระดบั S (T, S) ในหลายๆกรณี 

 
 ซิลเวอร์ (Silver, 1974) เสนอวิธีการแกปั้ญหาแบบฮิวริสติกส์ส าหรับกรณีความ
ตอ้งการเกิดข้ึนแบบปัวซองและช่วงเวลาท่ีตอ้งสั่งซ้ือสินคา้ล่วงหน้าก่อนท่ีจะได้รับสินคา้ (Lead 
Time) ไม่เท่ากบัศูนย ์(Positive Lead Time) ในขณะท่ี ทอมป์สโตน และซิลเวอร์ (Thompstone and 
Silver, 1975) เสนอวิธีการแก้ปัญหาแบบฮิวริสติกส์กรณีความต้องการสินค้าเกิดข้ึนตาม
กระบวนการปัวซองประกอบและช่วงเวลาท่ีตอ้งสั่งซ้ือสินคา้ล่วงหนา้ก่อนท่ีจะไดรั้บสินคา้เท่ากบั
ศูนย ์เฟดเดอร์กรูเอน และคณะ (Federgruen et al., 1984) เสนอวิธีการหาค าตอบท่ีแตกต่างไปจาก
วิธีท่ี ซิลเวอร์ (Silver, 1974) และ ทอมป์สโตน และซิลเวอร์ (Thompstone and Silver, 1975) ได้
เสนอไว ้คือ เสนอวิธีการหาค าตอบแบบแยกส่วนประกอบ (Decomposition) โดยแก้ปัญหาทีละ
ประเภทสินคา้ เพื่อน าไปสู่ค าตอบท่ีท าให้ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานมีค่าต ่าสุด ปรีชา พนัธุมสินชยั 
(Pricha  Pantumsinchai, 1992) เปรียบเทียบนโยบายสินคา้คงคลงั 3 นโยบาย โดยเสนอนโยบาย
แบบ QS (QS Policy) ก าหนดให้ Q และ Si แทน ระดบัจุดสั่งซ้ือเพิ่มพร้อมกนัของกลุ่มสินคา้ 
(Group Reorder Point) และระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุดของสินคา้ประเภทท่ี i (S1, …, Sn) ตามล าดบั 
เปรียบเทียบกบั 2 นโยบาย คือ นโยบายสินคา้คงคลงัแบบผสมชนิดสามารถจดัหาไดข้อง บาลินไฟล์ 
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(Balintfy, 1964) และนโยบายสินคา้คงคลงัแบบทบทวนสินคา้คงคลงัตามช่วงเวลาเพื่อให้ระดบั
สินคา้คงคลงัข้ึนไปอยูท่ี่ระดบั T (R, T) ของ เอทกิน และไอโยกนั (Atkins and Iyogun, 1988) ผล
การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าไม่มีนโยบายไหนดีกว่าอีกนโยบายในทุกกรณี เนลเสน และลาร์เสน 
(Nielsen and Larsen, 2005) เปรียบเทียบนโยบายสินคา้คงคลงั 3 นโยบาย คือ นโยบายแบบการ
ทบทวนระดบัสินคา้คงคลงัตามช่วงเวลากบัระดบัสินคา้สูงสุด Q (s, S) นโยบายแบบการทบทวน
ระดบัสินคา้คงคลงัตามช่วงเวลา (s, S) ของ วิสวานาธาน (Viswanathan, 1997) และนโยบายแบบ 
QS ของ ปรีชา พนัธุมสินชยั (Pricha  Pantumsinchai, 1992) โดยใช้อลักอลิทึมของ เชง และ        
เฟดเดอร์กรูเอน (Zheng and Federgruen, 1991) ในการค านวณหาค่า (s, S) ส าหรับตวัแบบท่ีเสนอ 
ผลการวิเคราะห์ในกรณีสินคา้ 8 รายการและ12 รายการแสดงให้เห็นวา่นโยบาย Q (s, S) ท่ีเสนอ
เป็นตวัแบบนโยบายอุตตมะ คายิส และคณะ (Kayis et al., 2008) ไดศึ้กษาระบบสินคา้คงคลงัแบบ
สองรายการท่ีความต้องการเกิดข้ึนตามกระบวนการปัวซองด้วยกระบวนการตดัสินใจแบบก่ึง
มาร์คอร์ฟ (Simi-markov Decision Process) เพื่อหาพารามิเตอร์ในนโยบายแบบผสมสามารถจดัหา
ไดท่ี้เหมาะสม ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ นโยบายแบบผสมชนิดสามารถจดัหาไดใ้ห้ตน้ทุน
ในการด าเนินงานเฉล่ียต่อหน่วยเวลาต ่ ากว่าวิธี ฮิวริสติกส์ของ เฟดเดอร์กรูเอน และคณะ 
(Federgruen et al., 1984)           
 ในส่วนของการทบทวนระดบัสินคา้คงคลงัตามช่วงเวลา พบได้ในงานวิจยัต่างๆ 
(Atkins and Iyogun, 1988; Chakravarty and Martin, 1988; Viswanathan, 1997; Eynan and Kopp, 
1998) งานวิจยักลุ่มน้ีศึกษานโยบายสินคา้คงคลงัแบบทบทวนตามช่วงเวลาส าหรับสินคา้หลาย
ประเภท เอทกิน และไอโยกนั (Atkins and Iyogun, 1988) ศึกษานโยบายสินคา้คงคลงัแบบทบทวน
ระดบัสินคา้คงคลงัตามช่วงเวลากบัระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด (R, T) เปรียบเทียบกบันโยบายสินคา้
คงคลงัแบบผสมชนิดสามารถจดัหาได ้ในกรณีความตอ้งการเกิดข้ึนแบบปัวซอง โดยวิธีท่ีน าเสนอ 
คือ วิธีการค านวณขอบเขตล่างและวิธีการคน้หาค าตอบแบบฮิวริสติกส์ตามช่วงเวลา [P] และแบบ
ฮิวริสติกส์ปรับปรุง [MP] (Periodic Heuristic [P] and Modified Periodic Heuristic [MP]) ผลการ
วิเคราะห์พบว่าวิธีการท่ีน าเสนอให้ตน้ทุนท่ีต ่ากว่านโยบายสินคา้คงคลงัแบบผสมชนิดสามารถ
จดัหาไดใ้นทุกกรณี ชาคราวาร์ตี และมาร์ติน (Chakravarty and Martin, 1988) เสนอการจดักลุ่ม
สินคา้ส าหรับการจดัหาสินคา้พร้อมกนั กรณีความตอ้งการแจกแจงแบบปกติ ในขณะท่ี อายนาน
และคอปป์ (Eynan and Kopp, 1998) เสนอวิธีฮิวริสติกส์อยา่งง่ายในการแกปั้ญหาการจดัหาสินคา้
พร้อมกนัส าหรับสินคา้หลายประเภท กรณีความตอ้งการท่ีมีการแจกแจงแบบปกติเช่นเดียวกบัท่ี     
ชาคราวาร์ตี และมาร์ติน (Chakravarty and Martin, 1988)ไดเ้สนอไว ้วิสวานาธาน (Viswanathan, 
1997) ศึกษาปัญหาการจดัหาสินคา้พร้อมกนักรณีความตอ้งการไม่แน่นอน โดยเสนอนโยบายแบบ 
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(s, S) แบบทบทวนระดบัสินคา้คงคลงัตามช่วงเวลา (Periodic Review (s, S) Policy) คือ สินคา้     
แต่ละประเภทจะถูกตรวจสอบในช่วงเวลาท่ีแน่นอน และถา้หากสินคา้รายการใดอยูใ่นระดบัท่ีนอ้ย
กวา่หรือเท่ากบั s จะถูกรวมเป็นกลุ่มสินคา้ท่ีจะสั่งซ้ือใหก้ลบัไปอยูใ่นระดบั S 
 

การทบทวนทฤษฏีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อาจสรุปผลงานวิจยัส าหรับตวัแบบสินคา้  
คงคลงัตามนโยบายการสั่งซ้ือสินคา้แบบทบทวนตามช่วงเวลาและตลอดเวลา ความตอ้งการสินคา้
เป็นแบบทราบค่าแน่นอนและแบบมีการแจกแจงความน่าจะเป็น การจดัเก็บสินคา้คงคลงัเป็นแบบ
ระดบัเดียวและหลายระดบั สินคา้เป็นแบบประเภทเดียวและหลายประเภท ดงัตารางท่ี 2.1 และ 2.2 
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ตารางที ่2.1  สรุปผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบสองระดบั โดยมีศูนยก์ระจายสินคา้หน่ึงแห่งและมีสาขาทั้งหมด N แห่ง 

 

ลกัษณะปัญหาการตดัสินใจ 

ลกัษณะของความต้องการสินค้า 

            ทราบค่าแน่นอน แจกแจงความน่าจะเป็น ทราบค่าแน่นอน แจกแจงความน่าจะเป็น 

                     ไม่มช่ีวงเวลาทีต้่องส่ังซื้อล่วงหน้า    ช่วงเวลาทีต้่องส่ังซื้อล่วงหน้าทราบค่าแน่นอน 
สินค้า
ประเภท
เดยีว 

การทบทวนตาม
ช่วงเวลา 

-เอบดูล-จาลบาร์ และคณะ (2003)  
-เอบดูล-จาลบาร์ และคณะ (2005) 
-เอบดูล-จาลบาร์ และคณะ (2006) 
-เอบดูล-จาลบาร์ และคณะ (2010) 
- ราวน์ดี (1985) 
-ยเูชียงเชียว (2008) 

- -เจค็สนั (1998) - มณฑาทิพยก์ลุและเยน็ฤดี   
   (2008) 
-ทีและรอสเสทที (2002) 
-ซิปกิน (1984) 

การทบทวนตลอดเวลา -กราวส์และซวอร์ซ (1977) 
-ซวอร์ซ (1973) 
 

- - -เอซสาเตอร์ (1990) 
-ชีวและทงั (1995) 
-ฟอร์เบอร์จ (1996) 
-ฟอร์เบอร์จ (1997) 
-สโวโรโนสและซิปกิน (1988) 

สินค้า
หลาย
ประเภท 

การทบทวนตาม
ช่วงเวลา 

-กราวส์ (1979) 
- มคัสแทดทแ์ละราวน์ดี (1987) 

- - - 

การทบทวนตลอดเวลา - - - -โทปาน บายนิไดร์ และทาน (2010) 
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ตารางที ่2.2  สรุปผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หลายประเภท ผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้รายเดียว และสาขาทั้งหมด N แห่ง 
                     (Multi-product, One-single source, Multi-retailer) 
 

ลกัษณะปัญหาการตดัสินใจ 

ลกัษณะของความต้องการสินค้า 

ทราบค่าแน่นอน แจกแจงความน่าจะเป็น    ทราบค่าแน่นอน แจกแจงความน่าจะเป็น 

               ไม่มช่ีวงเวลาทีต้่องส่ังซ้ือล่วงหน้า ช่วงเวลาทีต้่องส่ังซื้อล่วงหน้าทราบค่าแน่นอน 
การทบทวนตามช่วงเวลา -โกยลัและเบลทนั (1979)  

-นอคทูนร์ (1973) 
- ชู (1971) 
-ซิลเวอร์ (1976) 

                    - - -เอทกินและไอโยกนั (1988) 
- วสิวานาธาน (1997) 
 

การทบทวนตลอดเวลา -บาลินไฟล ์(1964) -Ignall (1969) 
-ทอมป์สโตนและซิลเวอร์  
  (1975) 

- -เฟดเดอร์กรูเอนและคณะ 
  (1984) 
-คายสิและคณะ (2008) 
-เนลเสนและลาร์เสน (2005) 
-พนัธุมสินชยั (1992) 
-ซิลเวอร์ (1974) 
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จากการศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ สรุปไดว้่า การศึกษาน้ีน่าจะศึกษา 
ระบบสินคา้คงคลงัแบบสองระดบักรณีท่ีความตอ้งการสินคา้ทราบค่าแน่นอนและช่วงเวลาท่ีตอ้ง
สั่งซ้ือสินคา้ล่วงหนา้ก่อนท่ีจะไดรั้บสินคา้มีการแจกแจงความน่าจะเป็นเปรียบเทียบกบักรณีความ
ตอ้งการสินคา้มีการแจกแจงความน่าจะเป็นและช่วงเวลาท่ีตอ้งสั่งซ้ือสินคา้ล่วงหนา้ก่อนท่ีจะไดรั้บ
สินค้าทราบค่าแน่นอน นักวิจยัส่วนมากจะศึกษากรณีตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบสองระดบัและ
ส าหรับสินคา้ประเภทเดียว ถา้เป็นกรณีตวัแบบสินคา้คงคลงัส าหรับสินคา้หลายประเภทมกัศึกษา
จ ากดัอยู่ในภาคของระบบการผลิต ในส่วนของการพิจารณาตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบผสมชนิด
สามารถจดัหาได ้ถือเป็นตวัแบบหน่ึงท่ีไดรั้บความสนในอย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะกรณีท่ีความ
ตอ้งการมีการแจกแจงความน่าจะเป็น มีการน าตวัแบบดงักล่าวเปรียบเทียบกบันโยบายสินคา้คงคลงั
แบบอ่ืนในกรณีท่ีบริษทัมีนโยบายการสั่งซ้ือเป็นอิสระจากกนั แต่อย่างไรก็ตามเท่าท่ีไดท้บทวน
วรรณกรรมมายงัไม่มีผลงานวิจยัท่ีท าการเปรียบเทียบตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับ
กรณีท่ีบริษทัด าเนินการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัแบบรวมความรับผิดชอบกบัตวัแบบสินค้า      
คงคลงัแบบผสมชนิดสามารถจดัหาได้ส าหรับกรณีท่ีบริษทัด าเนินการจดัการสินคา้คงคลงัแบบ
กระจายความรับผิดชอบ และเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่าการวิเคราะห์ระบบสินคา้คงคลงัท่ีมี
สินคา้หลากหลายประเภท มีความสลบัซบัซอ้นมากและยงัตอ้งการการศึกษาวจิยัเพิ่มเติม โดยเฉพาะ
การประมาณนโยบายสินคา้คงคลงัอุตตมะ ดงันั้นการศึกษาน้ี จึงสนใจท่ีจะศึกษาระบบสินคา้คงคลงั
ส าหรับจ านวนสินคา้หลายประเภท ความตอ้งการทราบค่าแน่นอน และช่วงเวลาท่ีตอ้งสั่งซ้ือสินคา้
ล่วงหนา้ก่อนท่ีจะไดรั้บสินคา้มีการแจกแจงความน่าจะเป็น ตวัแบบนโยบายสินคา้คงคลงัสามารถ
ศึกษาไดใ้นส่วนของขอบเขตของงานวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่3 
 

การส ารวจสภาพทั่วไปของบริษทักรณศึีกษา 
 

การศึกษาน้ี ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบริษทั โดยการสัมภาษณ์และ
สอบถามจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรง ประเด็นท่ีศึกษา จะศึกษาเฉพาะขอ้มูลในส่วนท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้ง
และจ าเป็นต่อการน ามาประกอบการวิเคราะห์ในการศึกษาน้ีเท่านั้น ไม่ไดด้ าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากทุกฝ่ายของบริษทักรณีศึกษา ซ่ึงขอ้มูลจากการส ารวจสภาพทัว่ไปของบริษทักรณีศึกษา
ในบทน้ี (บทท่ี 3) และขอ้มูลประกอบการวเิคราะห์ในบทถดัไป (บทท่ี 4) เป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บอนุญาต
จากบริษทักรณีศึกษาและใหส้ามารถเผยแพร่ได ้
 

3.1  โครงสร้างการบริหารจัดการ 

 
 การบริหารจดัการของบริษทักรณีศึกษา แบ่งตามหนา้ท่ีงาน แสดงดงัภาพท่ี 3.1 
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ภาพที ่3.1  โครงสร้างการบริหารจดัการ บริษทั บุญถาวรเซรามิค จ ากดั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานจดัซ้ือและการตลาด 

ฝ่ายจดัซ้ือ 

ฝ่ายบริหารกลุ่มสินคา้ 

ฝ่ายการตลาด 

ศูนยก์ระจายสินคา้ 

การจดัการโซ่อุปทาน 
SCM 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงาน IT 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานพฒันาและขยายสาขา 

ฝ่ายสถาปัตยกรรม 

ฝ่ายออกแบบภายใน 

ฝ่ายผลิตและติดตั้ง 

ฝ่ายวิจยัและพฒันา 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบญัชีและการเงิน 

ฝ่ายบญัชี 

ฝ่ายการเงิน 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานทรัพยากรมนุษย ์

ฝ่ายบุคคล 

ฝ่ายพฒันาบุคลากรฯ 

ฝ่ายบริการกลาง 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานกิจการสาขา 

ฝ่ายวางแผนและพฒันากิจการ
สาขา 

ผูจ้ดัการสาขารังสิต 

ผูจ้ดัการสาขาสุวรรณภูมิ 

ผูจ้ดัการสาขาป่ินเกลา้ 

ผูจ้ดัการสาขาธนบุรี-ปากท่อ 

ผูจ้ดัการสาขารัชดา 

ผจูดัการสาขาเกษตร-นวมินทร์ 

ผูจ้ดัการสาขาพทัยา 

ผูจ้ดัการสาขาหัวหิน 

ส านกังานตรวจสอบภายใน 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหาร

ทัว่ไป 
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จากภาพท่ี 3.1 ฝ่ายท่ีดูแลในส่วนของการจดัการสินคา้คงคลงั คือ ฝ่ายการจดัการโซ่อุปทาน 
(Supply Chain Management: SCM) โดยหน้าท่ีหลกัของฝ่าย SCM แบ่งออกเป็น 2 หน้าท่ี คือ      
การบริหารจดัการสารสนเทศเก่ียวกบัสินคา้ (Product Information Management) และการบริหาร
จดัการสินคา้คงคลงั (Inventory Management) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในแง่ของการจดัการการน า
สินคา้เขา้สู่ศูนยก์ระจายสินคา้ การกระจายและระบายสินคา้ออกจากศูนยก์ระจายสินคา้เขา้สาขา 
ตลอดจนการติดตามการขายให้สามารถรักษาระดับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้
เป็นไปตามท่ีก าหนด หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ ควบคุมการไหลของสินค้าให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดทั้งโซ่อุปท่าน ดงัภาพท่ี 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.2  หนา้ท่ีหลกัของฝ่ายการจดัการโซ่อุปทาน บริษทั บุญถาวรเซรามิค จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการสารสนเทศเกีย่วกบัสินค้า การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 

การจดัการโซ่อุปทาน 

 

ผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ 
 

ลูกคา้ 
 

ศูนยก์ระจายสินคา้  

 
การบริหารจดัการ 
ผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ 

 

การบริหารจดัการ 

การกระจายสินคา้ 

 

การบริหารจดัการการขายสินคา้
และความตอ้งการของลูกคา้ 

การท างานร่วมกบั 

ผู้จดัจ าหน่ายสนิค้า 

การท างานร่วมกบั 

สาขาแต่ละแห่ง 
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3.1.1  การบริหารจัดการสารสนเทศเกีย่วกบัสินค้า 
รับผิดชอบในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลสินคา้ทั้งหมด ครอบคลุมตั้งแต่เร่ืองของการการ

พฒันาการจดัการขอ้มูลสินคา้บนระบบเอสเอพี (System, Applications and Products: SAP) เช่น 
การด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างสินคา้ส าหรับกลุ่มสินคา้ใหม่ การขอรหัสสินคา้ใหม่ผ่านระบบ
การบริหารจดัการโดยผูข้าย (Vender Management Inventory Online) ฯลฯ การปรับปรุงขอ้มูล
สินคา้ทั้งหมดให้ทนัสมยัตลอดเวลาเพื่อรองรับเว็บไซต์ของบริษทักรณีศึกษา รวมทั้งการยกเลิก
รหสัสินคา้ท่ีลา้สมยัหรือไม่มีการเคล่ือนไหวเพื่อความรวดเร็วในการท างานและให้การด าเนินการ
จดัการสินคา้อ่ืนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

3.1.2  การบริหารจัดการสินค้าคงคลงั 
รับผิดชอบในเร่ืองของการบริหารระดบัสินคา้คงคลงัทั้งหมด ครอบคลุมตั้งแต่การพฒันา

ระบบการเติมเต็มสินคา้ทั้งท่ีศูนยก์ระจายสินคา้และสาขา โดยการตรวจสอบและก าหนดค่าจุด
สั่งซ้ือเพิ่ม (Min) และระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด (Max) โดยใช้ดุลยพินิจประสบการณ์ประกอบกบั
ขอ้มูลในอดีตเป็นแนวทางในการพิจารณา การวิเคราะห์ระดบัการหมุนเวียนของสินคา้สินคา้แต่ละ
กลุ่ม (Inventory Turn Over) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด การรักษาระดบัการให้บริการกบัลูกคา้ 
(Service Level) โดยจะพยายามรักษาระดบัการให้บริการให้ไม่นอ้ยกวา่ 90% โดยเฉพาะสินคา้ใน
หมวด A ตลอดจนการก าหนดนโยบายสินคา้คงคลังอ่ืนๆ เช่น การแบ่งหมวดสินคา้ ว่าสินค้า
ประเภทใดจดัอยูใ่นหมวดของสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวเร็ว ปานกลาง ชา้หรือจดัอยูใ่นหมวดสินคา้ท่ีไม่มี
การเคล่ือนไหว การพิจารณาสินคา้ใหม่ การจดัประเภทสินคา้โปรโมชัน่ รวมทั้งก าหนดแผนปฏิบติั 
(Action Plan) ในทุกขั้นตอน เพื่อการจดัการสินคา้คงคลงักบัสินคา้ในแต่ละหมวด สินคา้ใหม่ และ
สินคา้โปรโมชัน่ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

การศึกษาน้ี จะเน้นศึกษาในส่วนของการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ 
โดยจ าเป็นตอ้งทราบถึงการจ าแนกประเภทสินคา้ ลกัษณะการด าเนินการจดัการสินคา้คงคลงัของ
บริษทักรณีศึกษา นโยบายการบริหารสินคา้คงคลงัท่ีแตกต่างกันตามสถานะของสินคา้ รวมถึง
ตวัอยา่งการก าหนดจุดสั่งซ้ือเพิ่มและระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด โดยใชโ้ปรแกรมเอสเอพี  
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3.2  การจ าแนกประเภทสินค้า 
 

3.2.1  โครงสร้างสินค้า 
ปัจจุบนับริษทักรณีศึกษา มีสินคา้จ าหน่ายมากกว่า 100,000 ประเภท โดยสามารถแบ่ง

สินคา้ออกเป็น 3 กลุ่มประเภทใหญ่ๆ ตามการจดัเก็บสินคา้ ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ ไดแ้ก่ วสัดุปูพื้น
และผนงั สุขภณัฑ ์และเคร่ืองประกอบ โดยโครงสร้างสินคา้และจ านวนประเภทสินคา้ท่ีจ าแนกตาม
กลุ่มสินคา้ (แสดงในภาคผนวก ก) จะกล่าวถึงเฉพาะสินคา้ท่ีมีสถานะเป็นแบบมาตรฐานเท่านั้น 
เน่ืองจากสินคา้ท่ีมีสถานะเป็นแบบมาตรฐานน้ี ด าเนินการจดัการสินคา้ตามนโยบายสินคา้คงคลงั
แบบสองระดบั              

 
3.2.2  การจ าแนกหมวดสินค้า 
บริษทักรณีศึกษา มีการจ าแนกหมวดสินคา้ ABC ตามปริมาณความตอ้งการสินคา้ แต่ละ

ประเภท ตามโครงสร้างสินคา้ โดยมีการก าหนดเปอร์เซ็นตใ์นการแบ่งหมวดสินคา้ ดงัน้ี 
 3.2.2.1 หมวด A คือ หมวดสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวเร็ว (Fast Moving) เป็นหมวด
สินคา้ท่ีมีปริมาณความตอ้งการสะสมคิดเป็น 50% ของปริมาณความตอ้งการสินคา้แต่ละประเภท 
 3.2.2.2 หมวด B คือ หมวดสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวปานกลาง (Medium Moving) 
เป็นหมวดสินคา้ท่ีมีปริมาณความตอ้งการสะสมคิดเป็น 51-80% ของปริมาณความตอ้งการสินคา้แต่
ละประเภท 
 3.2.2.3 หมวด C คือ หมวดสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวชา้ (Low Moving) เป็นหมวด
สินค้าท่ีมีปริมาณความตอ้งการสะสมคิดเป็น 81-90% ของปริมาณความต้องการสินค้าแต่ละ
ประเภท 
 3.2.2.4 สินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว (Dead Stock) เป็นหมวดสินคา้ท่ีมีปริมาณความ
ตอ้งการสะสมตั้งแต่ 91-100% ของปริมาณความตอ้งการสินคา้แต่ละประเภท 
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3.3  ลกัษณะการด าเนินการจัดการสินค้าคงคลงั 
 

บริษทักรณีศึกษา มีศูนยก์ระจายสินคา้ไวเ้ก็บสินคา้คงคลงัอยู่ท่ีรังสิต โดยท าหน้าท่ีเป็น
ตวักลางในการรับสินคา้จากผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ ปัจจุบนัมีผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ให้กบับริษทัมากกว่า 
200 ราย ในขณะเดียวกนั ศูนยก์ระจายสินคา้ท าหนา้ท่ีเติมเตม็สินคา้ใหก้บัสาขารวมทั้งหมด 8 แห่งท่ี
กระจายอยู่ตามพื้นท่ีต่างๆ ได้แก่ สาขาท่ีรัชดา รังสิต ป่ินเกล้า สุวรรณภูมิ ธนบุรี-ปากท่อ พทัยา 
เกษตร-นวมินทร์ และสาขาใหม่หัวหิน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ โดยกลุ่มลูกคา้
หลกัๆของบริษทักรณีศึกษา คือ ลูกคา้เจา้ของบา้น (End User) ลูกคา้สายอาชีพ (Professional) และ
ลูกคา้ท่ีมียอดซ้ือเกิน 1 ล้านบาทต่อปี (Platinum) ภาพรวมของกระบวนการเคล่ือนไหวสินค้า 
สารสนเทศเก่ียวกบัการสั่งซ้ือสินคา้ รวมทั้งช่วงเวลาท่ีตอ้งสั่งซ้ือสินคา้ล่วงหน้าก่อนท่ีจะได้รับ
สินคา้ แสดงดงัภาพท่ี 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
                                                                               
 
 
 
ภาพที ่3.3  ระบบสินคา้คงคลงัแบบสองระดบั: ศูนยก์ระจายสินคา้หน่ึงแห่งและสาขาทั้งหมด 8 แห่ง  
                  (A Two-echelon Inventory System: A One-Warehouse, Eight-Retailer System) 
                  ของบริษทักรณีศึกษา 

ความตอ้งการ ความตอ้งการ ความตอ้งการ 

ขาย ขาย ขาย 

1-5 วนั 

1 วนั 
1 วนั 1 วนั 

ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ 

ศูนยก์ระจาย
สินคา้ 

ลูกคา้1 

สาขา1 สาขา2 สาขา8 

ลูกคา้2 ลูกคา้8 

                    การเติมเตม็สินคา้ 
                     (Replenishments) 
        สารสนเทศการสั่งซ้ือ 
                     (Information orders) 
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โดยระบบการเติมเต็มสินคา้ของบริษทักรณีศึกษา สามารถแบ่งไดต้ามสถานะของสินคา้ 
แต่ละประเภท 5 สถานะ (ไม่รวมเลิกผลิตและเลิกขาย) ฉะนั้นก่อนอธิบายรูปแบบของระบบการเติม
เตม็สินคา้ จะขออธิบายสถานะของสินคา้ก่อน ดงัตารางท่ี 3.1 

 
ตารางที ่3.1  สถานะของสินคา้แต่ละประเภทของบริษทักรณีศึกษา 
 

สถานะ ค าอธิบาย 

  มาตรฐาน 
(Standard) 

เป็นสินค้าท่ีมีวางขายในโชว์รูม และมีการจัดเก็บสินค้าไวท้ั้ งท่ีศูนย์
กระจายสินค้าและสาขา ส่วนใหญ่เป็นสินค้าขายดีและมีอัตราการ
หมุนเวยีนสินคา้ค่อนขา้งสูง 

ทัว่ไป 
(Regular) 

เป็นสินคา้ทัว่ไปท่ีมีวางขายในโชวรู์ม มีการจดัเก็บสินคา้ไวท่ี้สาขา แต่ไม่
มีการจดัเก็บสินค้าไวท่ี้ศูนย์กระจายสินค้า มกัเป็นกลุ่มสินค้าเพื่อเพิ่ม
ความหลากหลายใหแ้ก่ธุรกิจ และรักษาความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ 

ผลิตเม่ือมีการสั่งซ้ือ 
(Cut to size) 

เป็นสินคา้ท่ีผูจ้ดัจ  าหน่าย ตอ้งผลิตให้ทุกคร้ังท่ีบริษทักรณีศึกษามีการ
สั่งซ้ือ เพื่อรองรับความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะกลุ่ม 

ผลิตตามท่ีสั่งซ้ือ 
(MTO) 

เป็นสินคา้ท่ีไม่มีการจดัเก็บ (Make to order) เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นสินคา้
ท่ีมีราคาแพง และเกิดข้ึนตามความตอ้งการแบบเฉพาะเจาะจงของลูกคา้  

ผูแ้ทนจ าหน่าย 
(Consignment) 

เป็นสินคา้ท่ีผูจ้ดัจ  าหน่าย ท าการบริหารและควบคุมระดบัสินคา้คงคลงั
ดว้ยตวัเอง บริษทักรณีศึกษาจะท าหนา้ท่ีเป็นเพียงผูแ้ทนจ าหน่ายสินคา้
นั้นเท่านั้น  
หมายเหตุ ปัจจุบนัยงัไม่มี แต่คาดวา่จะเร่ิมใชใ้นปี 2555 

เลิกผลิต เป็นสินคา้ท่ีทางผูจ้ดัจ  าหน่าย แจง้ยกเลิกการผลิต และบริษทักรณีศึกษาจะ
พยายามไม่สั่งสินค้าเข้ามาเพิ่ม แต่จะทยอยขายเฉพาะส่วนของสินค้า
คงเหลือ 

เลิกขาย เป็นสินค้าท่ีทางบริษัทกรณีศึกษา ท าการยกเลิกการขาย และยกเลิก
รหสัสินคา้ 
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3.3.1  ระบบการเติมเต็มสินค้าของบริษัทกรณศึีกษา แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี ้
 3.3.1.1  ระบบการเติมเตม็สินคา้ตามนโยบายสินคา้คงคลงัแบบ ‚(Min/Max)‛ 
 เป็นการท่ีบริษทักรณีศึกษาด าเนินการจดัการสินคา้คงคลงัแบบสองระดบั กล่าวคือ 
เม่ือระดบัสินคา้ ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ ประเภทใดประเภทหน่ึงลดลงนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั จุดสั่งซ้ือ
เพิ่ม (Min/Reorder Point) ฝ่ายจดัซ้ือของบริษทักรณีศึกษาจะท าการสั่งซ้ือสินคา้ประเภทนั้นจากผูจ้ดั
จ  าหน่ายสินคา้ให้เพิ่มข้ึนเป็นระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด (Max/Order-up-to Level) มาจดัเก็บไว ้ณ 
ศูนยก์ระจายสินคา้ ในท านองเดียวกนัเม่ือสาขาขายสินคา้ประเภทใดประเภทหน่ึงจนกระทัง่ลดลง
มาถึงจุดท่ีตอ้งท าการสั่งซ้ือคร้ังใหม่ ศูนยก์ระจายสินคา้จะท าการเติมเต็มสินคา้ประเภทนั้นให้กบั
สาขาแต่ละแห่ง ให้เท่ากับระดับสูงสุดท่ีก าหนดไวโ้ดยอตัโนมติั เน่ืองจากศูนย์กระจายสินค้า
สามารถมองเห็นระดบัสินคา้ของสาขาไดต้ลอดเวลา (Real Time) เม่ือสาขามีการขายสินคา้เกิดข้ึน
และการเติมเต็มสินคา้แต่ละคร้ังจะจดัส่งสินคา้ทีละหลายประเภทเพื่อประหยดัค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่ง โดยระบบการเติมเต็มสินคา้ลกัษณะน้ีจะใช้กับสินค้าที่มีสถานะเป็นแบบมาตรฐานเท่าน้ัน  
ซ่ึงสินคา้ท่ีมีสถานะเป็นแบบมาตรฐานมกัเป็นสินคา้ขายดีและมีปริมาณการเคล่ือนไหวของสินคา้
อย่างต่อเน่ือง ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ในกลุ่มกระเบ้ืองเซรามิคและกลุ่มอ่ืนๆ (บางประเภท) โดย
วิธีการในการก าหนดจุดสั่งซ้ือและระดับสินคา้คงคลงัสูงสุดของบริษทักรณีศึกษาตามนโยบาย 
‚(Min/Max)‛ น้ี จะก าหนดจากดุลยพินิจของผูป้ฏิบติังานและขอ้มูลในอดีตเป็นหลกัเท่านั้น  
 3.3.1.2  ระบบการเติมเตม็สินคา้แบบ ‚Retailer Request‛  
 คือ สินคา้บางประเภทท่ีไม่ไดจ้ดัอยู่ให้กลุ่มสินคา้ท่ีมีสถานะเป็นแบบมาตรฐาน แต่
เป็นสินคา้ท่ียงัคงมีลูกคา้บางกลุ่มตอ้งการหรือให้ความนิยมและสนใจสินคา้ประเภทนั้นเป็นพิเศษ 
สินคา้กลุ่มน้ีมกัเป็นประเภทสินคา้ท่ีธุรกิจมีไวเ้พื่อเพิ่มทางเลือกและความหลากหลายให้แก่ลูกคา้ 
หากพบว่าสินค้าประเภทนั้นเป็นท่ีต้องการของลูกค้าจากสาขาหลายๆแห่ง ฝ่ายจดัซ้ือจะเป็นผู ้
พิจารณาการสั่งซ้ือสินค้านั้ นๆและก าหนดสินค้าให้มีสถานะเป็นแบบทั่วไปหรือแบบผูแ้ทน
จ าหน่าย และจะท าการวางจ าหน่ายสินคา้ประเภทนั้นไปยงัสาขาทุกแห่ง โดยใชร้ะบบการเติมเต็ม
สินคา้แบบ ‚Retailer Request‛ กล่าวคือ ผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้จะท าการส่งสินคา้แบบใชศู้นยก์ระจาย
สินคา้เป็นจุดผา่น (Cross Docking) โดยไม่ไดท้  าการจดัเก็บสินคา้ไว ้ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ในกรณีท่ี
สินคา้มีสถานะเป็นแบบทัว่ไป แต่ส าหรับสินคา้ท่ีมีสถานะเป็นแบบผูแ้ทนจ าหน่าย ผูจ้ดัจ  าหน่าย
สินค้าจะท าการส่งสินค้าตรงให้แก่สาขาแต่ละแห่ง โดยไม่ผ่านศูนย์กระจายสินค้า เน่ืองจาก            
ผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ เป็นผูรั้บภาระทั้งหมดในการจดัการสินคา้คงคลงัเอง ในส่วนของการจดัเก็บ
สินคา้ของสินคา้ทั้งสองกลุ่มน้ี บริษทักรณีศึกษาจะไม่มีการจดัเก็บไว ้ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ แต่ยงัคง
จดัเก็บสินคา้ไวท่ี้คลงัสินคา้ยอ่ยของสาขา เพื่อรองรับความตอ้งการของลูกคา้ 
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 3.3.1.3  ระบบการเติมเตม็สินคา้แบบ ‚Deposit‛ 
 คือ การจองสินคา้ส าหรับสินคา้บางประเภทท่ีมีสถานะเป็นแบบผลิตเม่ือมีการสั่งซ้ือ
หรือผลิตตามค าสั่งซ้ือ เป็นรายสินคา้ท่ีเกิดข้ึนเม่ือบริษทักรณีศึกษามีการสั่งซ้ือเพื่อรองรับความ
ตอ้งการของลูกคา้เฉพาะกลุ่ม เช่น ฉากกั้นอาบน ้าตามขนาดท่ีลูกคา้ตอ้งการ เป็นตน้ หรือเกิดข้ึนตาม
ความตอ้งแบบเฉพาะเจาะจงของลูกคา้และเป็นสินคา้ท่ีมีราคาค่อนขา้งสูง เช่น ตูเ้ยน็ เคร่ืองซักผา้ 
เป็นตน้ สินคา้เหล่าน้ีจะใชร้ะบบการเติมเต็มแบบ ‚Deposit‛ กล่าวคือ ผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้จะท าการ
ส่งสินคา้แบบใชศู้นยก์ระจายสินคา้เป็นจุดผ่าน ขอ้สังเกต ระบบการเติมเต็มสินคา้ในลกัษณะน้ีจะ
คลา้ยกบัระบบการเติมเตม็สินคา้แบบ ‚Retailer Request‛ ในกรณีสินคา้มีสถานะเป็นแบบทัว่ไป แต่
ต่างกนัตรงสถานะของสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ในส่วนของการจดัเก็บสินคา้ของสินคา้ท่ีมีสถานะเป็น
แบบผลิตเม่ือมีการสั่งซ้ือหรือผลิตตามค าสั่งซ้ือน้ี จะท าการส่งสินคา้แบบใชศู้นยก์ระจายสินคา้เป็น
จุดผา่นเช่นกนั แต่บริษทักรณีศึกษาจะไม่ท าการเก็บสินคา้ไวเ้ลย 
 
 สถานะของสินคา้ การจดัเก็บสินคา้ ระบบการเติมเตม็สินคา้ ผูรั้บผิดชอบ และภาพรวมของ
กระบวนการเคล่ือนไหวสินคา้ตามแต่ละสถานะของสินคา้ ของบริษทักรณีศึกษา สามารถสรุปได้
ดงัตารางท่ี 3.2 และภาพท่ี 3.4 
 
ตารางที ่3.2  สรุปการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัของบริษทักรณีศึกษา ตามสถานะของสินคา้แต่ละ 
                     ประเภท 
 

สถานะ การจัดเกบ็สินค้า ระบบการเติมเต็มสินค้า ผู้รับผดิชอบ 

มาตรฐาน ระดบัท่ี 1 และ 2 Min/Max ฝ่ายการจดัการโซ่อุปทาน 

ทัว่ไป ระดบัท่ี 2  Request สาขา 

ผลิตเม่ือมีการสั่งซ้ือ - Deposit - 

ผลิตตามท่ีสั่งซ้ือ - Deposit - 

ผูแ้ทนจ าหน่าย ระดบัท่ี 2 Request ผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ 

เลิกผลิต ระดบัท่ี 1 และ 2 - ฝ่ายจดัซ้ือ 

เลิกขาย - - ฝ่ายจดัซ้ือ 
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สถานะอ่ืนๆ 

ใช่ 

ไม ่

ไม ่

ใช่ 

บริษทัฯ 
 เลิกขาย? 

ไม ่

สถานะแบบผูจ้ดัจ าหน่าย 

ใช่ 

ไม ่

ใช่ 

ใช่ 

ไม ่

ไม ่

ใช่ 

เร่ิม 

ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ส่ง
สินคา้เขา้คลงัสินคา้ระดบัท่ี 1 

รับคืนสินคา้? 

แผนกรับสินคา้ออกใบตรวจสินคา้ 

พบปัญหา
เบ้ืองตน้? 

ผูต้รวจสินคา้ของคลงัสินคา้ขารับแต่ละแผนก (แบ่ง
ตามกลุ่มสินคา้) น าใบตรวจสอบสินคา้ท่ีไดจ้าก
แผนกรับสินคา้ ตรวจสอบความถูกตอ้งของสินคา้

อีกคร้ัง 

สินคา้ครบ? สภาพดี?   
ถูกตอ้ง? 

 

ส านกังานคลงัสินคา้แต่ละแผนก ท าการคดัแยกสินคา้
จากใบตรวจสอบสินคา้ท่ีไดรั้บจากผูต้รวจสินคา้ 

ใชศู้นยฯ์เป็นจุดผา่น? 

ส่งคืนสินคา้ท่ีเกิน

จ านวนท่ีสัง่ 

แจง้ลดหน้ีกบั
แผนกบญัชีส าหรับ

สินคา้ขาดส่ง 

ส่งใบรับสินคา้
พร้อมใบก ากบั
ภาษีใหก้บัแผนก

บญัชี A 
A 

เกบ็สินคา้เขา้คลงัระดบัท่ี 1 

ระดบัสินคา้คงคลงัท่ี 1 = สินคา้คงเหลือ + สินคา้รับเขา้ 

D E F 

ส่งค าสัง่ซ้ือใหฝ่้ายจดัซ้ือ 

ฝ่ายสัง่ซ้ือเปิดค าสัง่ซ้ือ

สินคา้ (PO) เขา้คลงัสินคา้

ระดบัท่ี 1 

ผูจ้ดัจ าหน่ายเลิก
ผลิต/เลิกขาย? 

ผูจ้ดัจ าหน่ายตอบรับ

ความตอ้งการของ

บริษทัฯ 

A 

สถานะสินคา้เป็น
แบบผูจ้ดัจ าหน่าย? 

G 
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ภาพที่ 3.4  กระบวนการเคล่ือนไหวสินค้าตามแต่ละสถานะสินค้าของบริษัทกรณีศึกษา  

สถานะแบบมาตรฐาน 

สถานะแบบผู้จัดจ าหน่าย  

 

ใช่ 

ใช่ 
ไม่ 

ใช่ 

ไม่ 

ไม่ 

ไม่ 

สถานะแบบทั่วไป, ผลิตเม่ือมีการสั่งซื้อ, ผลิตตามท่ีสั่งซื้อ  

 

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ ไม่ 

ไม่ 

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ 

ใช่ 

ใช่ (ส่งสินค้า 

เข้าสาขา) 

สินค้าจอง? 

ส่งสินค้าเข้าคลังสินค้าระดับท่ี 2 

ระดับสินค้าคงคลังท่ี2  = สินค้าคงเหลือ + สินค้ารับเข้า 

ลูกค้า 

สถานะสินค้าท่ี 

ลูกค้าต้องการ? 

มีสินค้า? 

ระดับสินค้าคงคลังท่ี 2  – ปริมาณความต้องการ 

ระดับสินค้าคงคลัง    

≤ จุดสั่งเพิ่ม (Min) ? 

หยุด 

ไม่ 

ผู้ตรวจสินค้าของคลังสินค้าขาจ่ายแต่ละแผนก 

ตรวจความถูกต้องของสินค้าก่อนจัดส่ง 

ถูกต้อง? 

ลูกค้ารับสินค้าตาม

จ านวนท่ีจอง 

A 

มีค่า  0 ? 

ลูกค้ารอ? 

ระบบเติมเต็ม

สินค้าอัตโนมัติ 

ศูนย์ฯตอบรับ

ความต้องการของ

สาขา (ยอดจอง) 

มีสินค้า? 

ระดับสินค้าคงคลังระดับท่ี 1  – ปริมาณความต้องการ 

ระดับสินค้าคงคลัง    

≤ จุดสั่งเพิ่ม (Min) ? 

มีค่า = 0 ? 

B 

B 

C 

C 

D E F 

G 
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จากภาพท่ี 3.4 อธิบายไดว้า่ กระบวนการเคล่ือนไหวสินคา้ เร่ิมตน้จากผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้
ท าการส่งประเภทสินคา้ท่ีฝ่ายจดัซ้ือท าการสั่งซ้ือเขา้ไปเก็บไว ้ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ ผ่านจุดรับ
สินคา้ ณ แผนกขอ้มูลรับ โดยจุดรับสินคา้มีหนา้ท่ีในการตรวจสอบความถูกตอ้งของสินคา้เบ้ืองตน้ 
เช่น การตรวจสอบประเภทและจ านวนสินคา้ว่าตรงตามใบสั่งซ้ือสินคา้หรือไม่ เป็นตน้ หากพบ
ปัญหาเบ้ืองตน้แผนกขอ้มูลรับจะท าการแกไ้ขขอ้มูลเบ้ืองตน้ให้ เช่น หากส่งเกินจ านวนค าสั่งซ้ือจะ
ท าการส่งของคืนให้กบัผูจ้ดัจ  าหน่ายหรือท าการแจง้ลดหน้ีกบัฝ่ายบญัชีของบริษทั หากส่งไม่ครบ
จ านวนจะท าการทวงถามหรือหากไม่มีสินคา้จะท าการลดหน้ีทนัที เป็นตน้ แต่หากไม่พบปัญหา
เบ้ืองตน้ ผูข้นส่งจะท าการขนส่งสินคา้ลงตามแผนกของประเภทสินคา้ท่ีสั่งซ้ือ โดยศูนยก์ระจาย
สินคา้จะแบ่งแผนกการจดัเก็บสินคา้เป็น 3 แผนก คือ วสัดุปูพื้นและผนงั สุขภณัฑ์ และเคร่ือง
ประกอบ หากมีสินคา้ช ารุดเสียหายและสามารถเปล่ียนคืนได ้ ผูข้นส่งจะท าการรับสินคา้เพื่อส่งคืน
ให้กบัผูจ้ดัจ  าหน่ายดว้ย จากน้ีจะเป็นหน้าท่ีของผูต้รวจสินคา้ (Checker) ของศูนยก์ระจายสินคา้ขา
เขา้ของแต่ละแผนกท่ีจะตอ้งท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของสินคา้อีกคร้ัง เช่น การตรวจนับ
จ านวนสินคา้ การตรวจสอบคุณภาพของสินคา้วา่มีสินคา้แตกหกัหรือช ารุดเสียหายหรือไม่ เป็นตน้ 
หากพบปัญหา ผูต้รวจสินคา้ของแต่ละแผนกจะท าการส่งเร่ืองไปยงัแผนกขอ้มูลรับ เพื่อให้แผนก
ขอ้มูลรับท าการแกไ้ขปัญหา โดยแผนกขอ้มูลรับจะเป็นผูติ้ดต่อประสานงานกบัผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ 
ฝ่ายจดัซ้ือ และฝ่ายบญัชีให้ แต่หากไม่พบปัญหา คือ สินคา้ถูกตอ้งครบถว้นและไม่มีสินคา้ช ารุด 
ผูต้รวจสินคา้จะน าใบรับสินคา้ส่งให้กบัส านักงานของแต่ละแผนก เพื่อท าการคดัแยกสินคา้ ว่า
สินคา้ประเภทใดบา้ง เป็นสินคา้ท่ีจะตอ้งจดัเก็บเขา้คลงัสินคา้ระดบัท่ี 1 หรือศูนยก์ระจายสินคา้ 
สินคา้ใดเป็นสินคา้ท่ีใชศู้นยก์ระจายสินคา้เป็นเพียงจุดผา่น (Cross Docking) หรือสินคา้ใดบา้งเป็น
สินคา้จอง ทั้งน้ีจะตอ้งมีบาร์โคด้ (Barcode) ก ากบัไว ้จากนั้นจะส่งใบตรวจรับสินคา้ให้กบัแผนก
จดัส่งของศูนยก์ระจายสินคา้ท าการตดัยอดสินคา้คงเหลือและตดัจ านวนสินคา้ข้ึนรถ ว่าสินค้า
ประเภทใดบ้าง จ  านวนเท่าใด จดัข้ึนรถประเภทใด ขอ้สังเกต สินคา้ท่ีจะท าการจดัเก็บสินคา้ ณ 
คลงัสินคา้ระดบัท่ี 1 นั้นจะเป็นสินคา้ท่ีมีสถานะเป็นแบบมาตรฐาน หากเป็นสินคา้ท่ีมีสถานะเป็น
แบบอ่ืน เช่น สถานะแบบทัว่ไป แบบผลิตเม่ือมีการสั่งซ้ือ แบบผลิตตามท่ีสั่งซ้ือ เป็นตน้ หรือสินคา้
จอง พนกังานหยบิสินคา้ (Picker) จะท าการเคล่ือนยา้ยสินคา้ไปยงัศูนยก์ระจายสินคา้ขาจ่ายของแต่
ละแผนกทนัที จากนั้นจะเป็นหนา้ท่ีของผูต้รวจสินคา้ขาจ่ายของแต่ละแผนกอีกคร้ังท่ีจะตอ้งท าการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของประเภทสินคา้และจ านวนสินคา้ท่ีจะตอ้งท าการจดัส่งสินคา้ให้สาขาแต่
ละแห่ง จากนั้นสินคา้จะถูกล าเลียงข้ึนรถขนส่งตามจ านวนท่ีแผนกจดัส่งเป็นผูก้  าหนด  
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 เม่ือสินคา้มาถึงสาขา ขั้นตอนต่างๆจะเป็นไปในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ส่ง
สินคา้เขา้ศูนยก์ระจายสินคา้ คือ แผนกขอ้มูลรับจะท าหน้าท่ีในการรับสินคา้และตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของสินคา้เบ้ืองตน้ จากนั้นจะท าการส่งต่อสินคา้ให้กบัผูต้รวจสินคา้ขารับ ณ คลงัสินคา้
ระดบัท่ี 2 ของแต่ละแผนกใหท้ าการตรวจสอบความถูกตอ้งและสภาพของสินคา้อีกคร้ัง หากสินคา้
ถูกตอ้งครบถว้น พนกังานหยิบสินคา้จะท าการจดัเก็บสินคา้เขา้คลงัสินคา้ของสาขา หากเป็นสินคา้
จอง พนกังานหยิบสินคา้จะไม่ท าการเก็บเขา้คลงัสินคา้ของสาขา แต่จะน าสินคา้มากองรอเพื่อรอ
การส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ต่อไป โดยลูกคา้อาจจะประสงคม์ารับสินคา้นั้นเองหรือหากสินคา้มีปริมาณ
มากสาขาจะมีบริการส่งสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ถึงบา้น  

เม่ือลูกคา้เขา้สาขาและเลือกสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการ (ปัจจุบนัไม่มีการสั่งซ้ือสินคา้ผ่านทาง
โทรศพัทห์รือจดหมายอิเล็คทรอนิคส์) สถานะสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการแต่ละสถานะจะมีเส้นทางการ
เคล่ือนไหวสินคา้ท่ีแตกต่างกนั หากเป็นสินคา้ท่ีมีสถานะเป็นแบบทัว่ไปหรือผลิตเม่ือมีการสั่งซ้ือ
หรือผลิตตามท่ีสั่งซ้ือ สาขาจะท าการส่งค าสั่งซ้ือให้กบัฝ่ายจดัซ้ือ หลงัจากนั้นฝ่ายจดัซ้ือจะเป็นผู ้
พิจารณาการจดัซ้ือก่อนวา่สินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการ เป็นสินคา้ท่ีบริษทักรณีศึกษาท าการยกเลิกการขาย
หรือยกเลิกรหสัสินคา้นั้นหรือไม่ ถา้ใช่ฝ่ายจดัซ้ือจะไม่ด าเนินการจดัซ้ือสินคา้และท าการแจง้ยกเลิก
ค าสั่งซ้ือของลูกคา้ โดยมากสินคา้ท่ีท าการยกเลิกการขายส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีลา้สมยัหรือจดัอยูใ่น
หมวดสินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวหรืออาจเป็นสินคา้หมดโปรโมชัน่ แต่ถา้หากไม่ใช่สินคา้เลิกขาย 
ฝ่ายจดัซ้ือจะท าการเปิดค าสั่งซ้ือไปยงัผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ให้ท าการส่งสินคา้เขา้ศูนยก์ระจายสินคา้
โดยใช้ศูนยก์ระจายสินคา้เป็นจุดผา่นในการส่งสินคา้ให้กบัสาขาต่อไป ส่วนสินคา้ท่ีมีสถานะเป็น
แบบผูแ้ทนจ าหน่าย ผูจ้ดัจ  าหน่ายจะส่งสินคา้ใหก้บัสาขาโดยตรง และจะท าการบริหารจดัการสินคา้
คงคลงัเอง ในทางตรงกนัขา้มหากลูกคา้ตอ้งการสินคา้ท่ีมีสถานะเป็นแบบมาตรฐาน การบริหาร
สินคา้คงคลงัจะเป็นไปตามระบบการเติมเตม็สินคา้แบบ ‚(Min/Max)‛ (ดงัท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ท่ี 
3.3.1.1) กล่าวคือ เม่ือลูกคา้ตอ้งการสินคา้ ระบบการบริหารสินคา้คงคลงัดว้ยโปรแกรมเอสเอพีจะ
ตรวจสอบสินคา้วา่สินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการมีหรือไม่ หากมีสินคา้ท่ีตอ้งการระบบ ณ สาขาจะท าการ
ตดัยอดสินคา้คงคลงั และหากระดบัสินคา้คงคลงั ณ สาขา ลดลงมาถึงระดบัท่ีนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั
จุดสั่งเพิ่ม (Min) ศูนยก์ระจายสินคา้จะท าการเติมเต็มสินคา้ให้กบัสาขาโดยอตัโนมติั โดยจะท าการ
เติมเตม็สินคา้ใหเ้พิ่มข้ึนเท่ากบัระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด (Max) เน่ืองจากศูนยก์ระจายสินคา้สามารถ
มองเห็นระดบัสินคา้คงคลงัของสาขาตลอดเวลา หากลูกคา้ไม่ไดรั้บสินคา้ครบตามจ านวนท่ีตอ้งการ
และลูกคา้ตดัสินใจท่ีจะรอสินคา้ สาขาจะท าการส่งค าสั่งจองไปยงัศูนยก์ระจายสินคา้ หากศูนย์
กระจายสินคา้มีสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการในขณะนั้น ระบบ ณ ศูนยก์ระจายสินคา้จะตดัยอดสินคา้คง
คลงั และหากระดบัสินคา้คงคลงั ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ ลดลงมาถึงระดบัท่ีนอ้ยกวา่หรือเท่ากบัจุด
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สั่งเพิ่ม ผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้จะท าการเติมเต็มสินคา้ให้กบัศูนยก์ระจายสินคา้โดยอตัโนมติั และจะท า
การเติมเต็มสินคา้ให้เพิ่มข้ึนเท่ากบัระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด เน่ืองจากผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้สามารถ
มองเห็นระดบัสินคา้ของศูนยก์ระจายสินคา้ไดต้ลอดเวลาเช่นกนั แต่ถา้หากมีสินคา้ในคลงัสินคา้
ระดบัท่ี 1 ไม่เพียงพอ ฝ่ายจดัซ้ือจะท าการเปิดค าสั่งซ้ือให้กบัผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ท าการส่งสินคา้เขา้
ศูนยก์ระจายสินคา้ต่อไป 

 
3.3.2  การค านวณจุดส่ังซ้ือเพิม่และระดับสินค้าคงคลงัสูงสุด  
ปัจจุบนับริษทักรณีศึกษาใช้โปรแกรมเอสเอพี  ในการค านวณหาค่าจุดสั่งเพิ่มและระดบั

สินคา้คงคลงัสูงสุด และแมว้่าบริษทัจะมีโปรแกรมเอสเอพีในการรองรับการปฏิบติังานดา้นการ
จดัการสินคา้คงคลงัมาเป็นเวลานาน แต่ปัจจุบนัการก าหนดจุดสั่งซ้ือเพิ่มและระดบัสินคา้คงคลงั
สูงสุด ยงัคงใชว้ธีิการค านวณท่ีควบคุมโดยผูป้ฏิบติังานเป็นหลกั เน่ืองดว้ยเหตุผลท่ีวา่ ค่าดงักล่าวท่ี
ไดห้ากค านวณโดยใชโ้ปรแกรม โปรแกรมจะให้ค่าท่ีผูป้ฏิบติังานไม่สามารถยอมรับได ้คือ มกัให้
ค่าระดบัสินคา้คงคลงัท่ีค่อนขา้งต ่า ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึน  
 3.3.2.1  การค านวณจุดสั่งซ้ือเพิ่ม (Min value/Reorder Point) 
  1)  สูตรท่ีใชใ้นการค านวณ 
 สูตรท่ีใช้ในการค านวณ และจ านวนช่วงเวลาท่ีตอ้งสั่งซ้ือสินคา้ล่วงหน้า
ก่อนท่ีจะไดรั้บสินคา้ (Lead Time) แสดงดงัตารางท่ี 3.3 และ 3.4 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่3.3  การค านวณจุดสั่งซ้ือเพิ่มท่ีก าหนดโดยผูป้ฏิบติังานของบริษทักรณีศึกษา 
 

ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ ณ สาขา 
AURDC * Lead Time (ผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ - ศูนยฯ์) AURR * Lead Time (ศูนยฯ์ – สาขา) 

   
ตารางที ่3.4  ช่วงเวลาท่ีตอ้งสั่งซ้ือสินคา้ล่วงหนา้ก่อนท่ีจะไดรั้บสินคา้ของบริษทักรณีศึกษา 
 

ผูจ้ดัจ  าหน่าย – ศูนยก์ระจายสินคา้ ศูนยก์ระจายสินคา้ – สาขา 
1 – 5 วนั 1 วนั 
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โดย 
AURDC  แทน  ความตอ้งการเฉล่ียต่อวนั (Average Usage Rate per Day) ราย 3 เดือน  
  ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
AURR แทน ความตอ้งการเฉล่ียต่อวนั (Average Usage Rate per Day) ราย 3 เดือน  
  ณ สาขาแต่ละแห่ง 
Lead Time แทน  ช่วงเวลาท่ีตอ้งสั่งซ้ือสินคา้ล่วงหนา้ก่อนท่ีจะไดรั้บสินคา้ 
 
 2)  ตวัอยา่งการค านวณโดยใชโ้ปรแกรมเอสเอพี 
 โดยมีขั้นตอนในการค านวณ 2 ขั้นตอน คือ 
  (1)  การป้อนค่าขอ้มูล 
  เร่ิมจากการเปิดหน้าจอเอมพี 38 ข้ึนมา โปรแกรมจะปรากฏหน้าต่าง
Execute Mass Forecast ใหป้้อนค่าขอ้มูล แสดงดงัภาพท่ี 3.5 ประกอบดว้ยค่าต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
 

 
 

ภาพที ่3.5  การป้อนค่าในการค านวณจุดสั่งซ้ือเพิ่ม (Min) 
หมายเหตุ: 1)  Site คือ รหสัของศูนยก์ระจายสินคา้หรือสาขาท่ีตอ้งการหาค่าจุดสั่งซ้ือเพิ่ม 
     2)  Article คือ รหสัสินคา้ท่ีตอ้งการหาค่าจุดสั่งซ้ือเพิ่ม โดยอาจค านวณทีละรหสัสินคา้ 
 หรือทีละหลายรหสัสินคา้ 
     3) Period Indicator คือ ช่วงเวลาการเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัของระบบ เช่น ขอ้มูลความ 
 ตอ้งการ เป็นตน้ ในท่ีน้ีระบบจะก าหนดค่าอตัโนมติัเป็นรายสัปดาห์ (W) 

Site 

Article 

Period Indicator 

Execute 
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 (2)  การประมวลผล 
 หลงัจากป้อนค่าเสร็จแลว้ กด Execute จากหน้าจอเอมพี 38 ใน (1) 
โปรแกรมจะปรากฏหนา้ต่าง Total Forecast: List of Results ข้ึนมา พร้อมประมวลผลค่าจุดสั่งซ้ือ
เพิ่มส าหรับประเภทสินคา้ ณ ศูนยก์ระจายสินคา้หรือสาขาท่ีตอ้งการ แสดงดงัภาพท่ี 3.6 
 

 
 
ภาพที ่3.6  หนา้จอแสดงผลค่าจุดสั่งซ้ือเพิ่ม (Min) 
 
 3.3.2.2  การค านวณระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด (Max) 
 1)  สูตรท่ีใชใ้นการค านวณ 
 สูตรท่ีใชใ้นการค านวณและจ านวนวนัของสินคา้ท่ีมีไวเ้พื่อขาย (Stock Day) 
แสดงดงัตารางท่ี 3.5 และ 3.6 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่3.5  การค านวณระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุดท่ีก าหนดโดยผูป้ฏิบติังานของบริษทักรณีศึกษา 
 

ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ ณ สาขา 
AURDC* Stock Day  AURR* Stock Day  

 
 
 
 

Reorder Point 
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ตารางที ่3.6  จ านวนวนัของสินคา้ท่ีมีไวเ้พื่อขายของบริษทักรณีศึกษา 
 

หมวดสินค้า ณ ศูนย์กระจายสินค้า ณ สาขา 
หมวด A 7 5 
หมวด B 7 5 
หมวด C 7 5 

Dead Stock 7 5 
 
 โดย  Stock Day แทน การค านวณระดบัปริมาณการมีสินคา้ไวเ้พื่อขายหรือใชเ้ป็นตวัก าหนด
ระดบัสินคา้สูงสุด  
 
 2)  ตวัอยา่งการค านวณโดยใชโ้ปรแกรมเอสเอพี 
 มีขั้นตอนในการค านวณ 2 ขั้นตอน คือ 
  (1)  การป้อนค่าขอ้มูล 
 เปิดหนา้จอซีเอม็เอม็อี 07 ข้ึนมา โปรแกรมจะปรากฏหนา้ต่างDetermine 
Target Stock ใหป้้อนค่าขอ้มูล แสดงดงัภาพท่ี 3.7 ประกอบดว้ยค่าต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพที ่3.7  การป้อนค่าในการค านวณระดบัสินคา้สูงสุด (Max) 
หมายเหตุ: Target Stock ในท่ีน้ีหมายถึงระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด 

Execute 

Article 
Site 

Starting Week 

Starting Date for Background 

Consumption Period 

Constrain 
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 1)  Article คือ รหสัสินคา้ท่ีตอ้งการหาค่าระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด 
 2)  Site คือ รหสัของศูนยก์ระจายสินคา้หรือสาขาท่ีตอ้งการหาค่าระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด 
 3)  Starting Week คือ สัปดาห์ท่ีท าการหาค่าระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด โดยโปรแกรมจะ 
    แสดงช่วงเวลาปัจจุบนัใหอ้ตัโนมติั 
 4)  Starting Date for Background คือ วนัท่ีท าการหาค่าระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด โดย 
   โปรแกรมจะแสดงช่วงเวลาปัจจุบนัใหอ้ตัโนมติั 
 5)  Consumption Period (Weeks) คือ ช่วงเวลาการพิจารณาความตอ้งการยอ้นหลงั โดย 
   ก าหนดใหร้ะบบท าการพิจารณายอ้นหลงั 12 สัปดาห์ 
 6)  Constrain (%) คือ การก าหนดเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนของระดบัสินคา้คงคลงั 
   สูงสุดใหม่ เม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุดเดิม วา่ถา้ระดบัสินคงคลงั 
   สูงสุดใหม่ใหค้่ามากหรือนอ้ยกวา่เปอร์เซ็นตท่ี์ก าหนดใหแ้สดงเป็นตวัสีแดง เพื่อให ้
   ผูป้ฏิบติังานตดัสินใจวา่จะยอมรับค่าระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุดท่ีไดใ้หม่น้ีหรือไม่ 
 
 (2)  การประมวลผล 
 หลงัจากป้อนค่าเสร็จแลว้ กด Execute จากหนา้จอซีเอ็มเอ็มอี 07 ใน (1) 
โปรแกรมจะประมวลผลค่าระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด (Target Stock) ส าหรับประเภทสินคา้ ณ   
ศูนยก์ระจายสินคา้หรือสาขาท่ีตอ้งการ แสดงดงัภาพท่ี 3.8 
 

 
 
ภาพที ่3.8  หนา้จอแสดงผลระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด (Max) 
 
 

Max 
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3.3.3  ดัชนีช้ีวดัประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลงั 
การประเมินประสิทธิภาพการบริหารสินคา้คงคลงัของบริษทักรณีศึกษา แบ่งเป็น 2 ดชันี 

ดงัน้ี 
 3.3.3.1  ระดบัการใหบ้ริการลูกคา้ (Service Level) 
 ระดบัการให้บริการของลูกคา้ของบริษทักรณีศึกษา หมายถึง ความพร้อมของการมี
สินคา้คงเหลือ (Stock) การพิจารณาระดบัการให้บริการ ผูรั้บผิดชอบมกัพิจารณาเป็นรายตราสินคา้ 
(Brand) และอาจท าการสุ่มวดัเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน โดยพิจารณาเฉพาะสินคา้ท่ีมีสถานะ
เป็นแบบมาตรฐานเท่านั้น หากสินคา้ประเภทใดมีระดบัสินคา้คงเหลือน้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของจุด
สั่งซ้ือเพิ่ม (Min) จะถือวา่ไม่ผ่านระดบัการให้บริการ ตวัอย่างการค านวณสินคา้ประเภทกระเบ้ือง
ผนงั ตราไบร์เต๋ จ านวน 100 ประเภท สามารถค านวณหาระดบัการให้บริการ และตวัอยา่งผลของ
การวดัประสิทธิภาพการบริหารจดัการ แสดงดงัตารางท่ี 3.7 และภาพท่ี 3.9 
 
ตารางที ่3.7  ตวัอยา่งการค านวณระดบัการใหบ้ริการของบริษทักรณีศึกษา 
 
ประเภทสินค้า สาขา 

 
ตรา
สินค้า 

สินค้า
คงเหลอื 

จุด
ส่ังซื้อ
เพิม่ 

ระดบั
สินค้าคง
คลงัสูงสุด 

สินค้าคงเหลอืน้อย
กว่าระดบัสินค้าคง
คลงัสูงสุดหรือไม่ 

กระเบ้ือง
(ผนงั) 

เกษตร-นวมินทร์ BAITE 50 500 1200 ไม่ผา่น 

  : : : : : 
  : : : : : 
  BAITE 500 200 1000 ผา่น 
  BAITE 1000 3000 5000 ผา่น 

ระดบัการใหบ้ริการ  77% 
  
 จากตารางท่ี 3.7 จะเห็นไดว้า่ ระดบัการให้บริการของสินคา้ประเภทกระเบ้ืองผนงั 
ตราไบร์เต๋ ณ สาขาเกษตร-นวมินทร์ เท่ากบั 77% อธิบายไดว้า่ สินคา้จาก 100 ประเภท มีสินคา้อยู ่
77 ประเภทท่ีผ่านหรือมีระดบัสินคา้คงเหลือมากกว่าคร่ึงหน่ึงของจุดสั่งซ้ือเพิ่ม ท่ีเหลืออีก 23 
ประเภท มีระดบัสินคา้คงเหลือนอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของจุดสั่งซ้ือเพิ่ม 
 



43 
 

 
 
ภาพที ่3.9  ตวัอยา่งผลของการวดัประสิทธิภาพการบริหารจดัการตามตราสินคา้ของบริษทั 
                   กรณีศึกษา 
 
 จากภาพท่ี 3.9 ตวัเลขสีเขียว สีเหลือง และสีแดง แสดงถึงระดบัการให้บริการตั้งแต่ 
90% ข้ึนไป ระหวา่ง 81-90% และนอ้ยกวา่ 80% ตามล าดบั 
 
 3.3.3.2  อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงคลงั (Inventory Turnover) 
 ในความหมายของฝ่ายการจดัการโซ่อุปทาน การหมุนเวียนของสินคา้ คือ รอบการ
เก็บสต็อกสินคา้หากไม่มีการรับสต๊อกใหม่เขา้มาเพิ่ม การเปรียบเทียบสัดส่วน แสดงดงัสมการท่ี 
3.1 หากการหมุนของสินคา้มีค่าสูง แสดงว่า มีปริมาณสินคา้คงคา้งท่ีสาขาในปริมาณมากเกินไป  
ไม่สอดคลอ้งกบัการระบายออกของสินคา้นั้นๆ 
 

                         อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้ (เดือน) =  
มลูค่าสตอ็ก  บาท 

ยอดขาย  บาทต่อเดือน 
        (3.1) 

   
 
 
 
 
 
 

สเีขียว 

สแีดง 

สเีหลอืง 
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3.4  สรุปทีม่าของปัญหา 
 

จากการศึกษาสภาพทัว่ไปของบริษทักรณีศึกษา มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่าย
ต่างๆอย่างชัดเจน โดยฝ่ายท่ีรับผิดชอบดูแลด้านการจัดการสินค้าคงคลัง คือ ฝ่ายการจัดการ          
โซ่อุปทาน โดยฝ่ายดงักล่าวจะรับผิดชอบการไหลของสินคา้ตั้งแต่ผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ส่งสินคา้เขา้
ศูนยก์ระจายสินคา้และระบายสินคา้ออกสู่สาขา มีส่วนร่วมในการวางแผนการขายกบัสาขาแต่ละ
สาขาเพื่อให้การขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ตลอดจนการรับผิดชอบดูแล
ในเร่ืองของระดบัการใหบ้ริการลูกคา้ การหมุนเวยีนของสินคา้ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด 
หากท าการส ารวจปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน พบวา่ มกัเป็นปัญหาท่ีเกิดจากการจดัการและ
การท างานผิดพลาดของบุคลากร เช่น การส่งสินคา้เขา้สาขาขาดหรือเกินจ านวน ส่งสินคา้ไม่ตรง
ประเภท การส่งสินคา้ล่าชา้กวา่ก าหนด เป็นตน้ ฉะนั้น ปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ีไม่ไดเ้กิดจากการวางแผน
นโยบาย ผูว้ิจยัจึงไม่ได้อธิบายถึงปัญหาในลกัษณะดงักล่าวท่ีเกิดข้ึน แต่จะอธิบายเฉพาะส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวเิคราะห์เท่านั้น 

นโยบายท่ีใช้ในการจดัการสินค้าคงคลังของบริษทั ส าหรับสินค้าท่ีมีสถานะเป็นแบบ
มาตรฐาน คือ จุดสั่งซ้ือเพิ่มและระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด (Min/Max) การด าเนินงานในทุกๆส่วน
งานมีการเช่ือมโยงกนัในลกัษณะของการวางแผนทรัพยากรขององค์การ (Enterprise Resource 
Planning: ERP) ผ่านโปรแกรมเอสเอพี ในการท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกตอ้ง
แม่นย  าและมีประสิทธิภาพ และแม้ว่าบริษัทจะมีการใช้โปรแกรมเอสเอพีมาเป็นเวลานาน             
แต่ปัจจุบันการก าหนดจุดสั่งเพิ่มและระดับสินค้าคงคลังของบริษัทย ังคงใช้ดุลยพินิจของ
ผูป้ฏิบติังานเป็นหลกั ยงัไม่ได้มีการพิจารณาตวัแบบสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสมใดมาประยุกต์ใช ้    
ท าใหต้น้ทุนในการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัท่ีเกิดข้ึนอาจไม่ใช่ตน้ทุนท่ีเหมาะสม การเพิ่มข้ึนของ
ตน้ทุนน้ี อาจท าใหค้วามสามารถในการท าก าไรของบริษทัลดลง ลูกคา้อาจไดรั้บสินคา้ในราคาท่ีสูง
กว่าราคาตลาด ส่งผลต่อการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และการรักษาระดบัความสามารถในการ
แข่งขนัให้แก่บริษทัได้ นอกจากนั้นยงัพบว่า จากการท่ีบริษทัไม่ได้มีการพิจารณาจดัเก็บสินค้า     
คงคลงัส ารอง ท าให้บางคร้ังสินคา้มกัมีไม่เพียงพอกบัความไม่แน่นอนของความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน 
ดงันั้นการพฒันาตวัแบบสินคา้คงคลงัท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะการด าเนินงานของบริษทั จะช่วยเพิ่ม
ทางเลือกและสามารถเป็นแนวทางในการตดัสินใจหรือก าหนดเป็นนโยบายการบริหารสินค้า       
คงคลงัของบริษทัได ้
 
 



บทที ่4 
 

การรวบรวมข้อมูล 
 
 ในบทน้ี จะกล่าวถึงขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการน ามาประกอบการวิเคราะห์ เร่ิมตน้จะเป็นขอ้มูล
ดา้นความตอ้งการสินคา้ การศึกษาน้ี ก าหนดให้ความตอ้งการมีค่าเท่ากบัขอ้มูลยอดขายสินคา้ โดย
จะศึกษากลุ่มสินคา้หมวด A ท่ีมีสถานะของสินคา้เป็นแบบมาตรฐาน การเลือกสินคา้ตัวอยา่ง จะ
พิจารณาตามกลุ่มสินคา้ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินการสั่งซ้ือสินคา้ร่วมกนัตามนโยบายสินคา้
คงคลงัแบบผสมของตวัแบบสินคา้คงคลงัท่ีพฒันาข้ึน เน่ืองจากในทางปฏิบติัผูข้ายรายเดียวกัน
มกัจะจ าหน่ายสินคา้ประเภทท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั และการด าเนินการตามนโยบายสินคา้คงคลงัแบบ
ผสมก็เป็นการพิจารณาการสั่งซ้ือสินค้าร่วมกันของสินค้าหลายประเภทจากผูข้ายรายเดียวกัน
เช่นกนั (Multi-item, Single-source) ต่อไปจะเป็นข้อมูลเก่ียวกับเง่ือนไขด้านขนาดบรรจุภณัฑ ์
จากนั้นจะเป็นขอ้มูลดา้นค่าใชจ่้าย ประกอบไปดว้ย ตน้ทุนสินคา้ต่อหน่วย ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือทั้ง
ในส่วนของศูนยก์ระจายสินคา้และสาขา โดยเก็บรวบรวมตามกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตามการเคล่ือนยา้ย
สินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าไปยงัสาขา และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรักษาทั้ งในส่วนของ            
ศูนยก์ระจายสินคา้และสาขา นอกจากน้ี จากการท่ีไม่สามารถรับสินคา้ไดใ้นทนัทีเม่ือท าการสั่งซ้ือ
สินคา้ หวัขอ้ถดัไปจะกล่าวถึงขอ้มูลดา้นช่วงเวลาท่ีตอ้งสั่งซ้ือสินคา้ล่วงหนา้ก่อนท่ีจะไดรั้บสินคา้ 
ซ่ึงก าหนดใหมี้การแจกแจงความน่าจะเป็นระหวา่งผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้กบัศูนยก์ระจายสินคา้ และมี
ค่าคงท่ีระหว่างศูนยก์ระจายสินคา้กบัสาขาแต่ละสาขา ทา้ยสุดจะเพิ่มเติมเร่ืองการวดัสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของความแปรปรวนของความตอ้งการ เพื่อประกนัความเหมาะสมของตวัแบบท่ีจะ
กล่าวถึงในบทถดัไป 
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4.1  ข้อมูลด้านปริมาณความต้องการสินค้าในอดีต 
 

ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการสินคา้เป็นจ านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสินคา้กระเบ้ือง
เซรามิคและกลุ่มสินคา้ DIY กลุ่มละ 5 ประเภท การศึกษาน้ี เลือกสินคา้ตราคอตโต ้(COTTO) เป็น
กลุ่มตวัอยา่งส าหรับสินคา้กลุ่มกระเบ้ือง เน่ืองจากกระเบ้ืองตราคอตโต ้ เป็นตราสินคา้ท่ีถือไดว้่า
เป็นหัวใจหลกัในการท าก าไรให้แก่บริษทัมากท่ีสุด และเลือกสินคา้ประเภทยาแนวป้องกนัเช้ือรา
ตราเซอราซี-เคียว (CERA C-CURE) เป็นกลุ่มตวัอยา่งส าหรับสินคา้กลุ่ม DIY โดยสินคา้ประเภทท่ี
เลือกมาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เป็นกลุ่มสินคา้ในหมวด A ท่ีมีลกัษณะการเคล่ือนไหวของสินคา้ค่อนขา้ง
สูง โดยปกติสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวสูงน้ี ส่วนใหญ่จะมีสถานะของสินคา้เป็นแบบมาตรฐาน และ
นโยบายการบริหารจดัการของสินคา้ท่ีมีสถานะเป็นแบบมาตรฐานจะเป็นไปตามระบบการเติมเต็ม
สินคา้แบบ ‚(Min/Max)‛ ท่ีไดก้ล่าวไวแ้ล้วในบทท่ี 3 หัวขอ้ท่ี 3.3.1.1 ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบ
สองระดบัส าหรับสินคา้หลายประเภทท่ีพฒันาข้ึนน้ี ก็สอดคล้องกบัลกัษณะการด าเนินงานและ
นโยบายการเติมเต็มสินค้าของบริษัทข้างต้น นอกจากนั้นการก าหนดช่วงเวลาในการสั่งซ้ือท่ี
เหมาะสม (R, sj, Sj) ท่ีไดจ้ากตวัแบบท่ีพฒันาข้ึน จะช่วยใหก้ารควบคุมและการตรวจสอบหรือตรวจ
นบัสินคา้คงคลงัในหมวด A เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 

4.1.1  โครงสร้างกลุ่มสินค้าตัวอย่าง  
โครงสร้างกลุ่มสินคา้ของบริษทั ในท่ีน้ีจะเป็นโครงสร้างเฉพาะกลุ่มสินคา้ตวัอยา่งท่ีแสดง

จ านวนของประเภทสินค้าท่ีแยกย่อยตามสถานะและหมวดของสินค้าทั้ งหมด เพื่อให้เห็น
รายละเอียดภายในกลุ่มสินคา้ตวัอยา่งและแนวทางในการเลือกประเภทสินคา้ท่ีจะน ามาศึกษา ไม่ใช่
แต่เฉพาะโครงสร้างสินคา้ท่ีแสดงจ านวนรวมของประเภทสินคา้ท่ีมีสถานะเป็นแบบมาตรฐาน ดงัท่ี
ไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ก เท่านั้น  
 4.1.1.1  กลุ่มกระเบ้ือง 
 กลุ่มสินคา้กระเบ้ืองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กระเบ้ืองพื้นและผนัง โดยแบ่ง
สินคา้ออกเป็น 2 สถานะ คือ มาตรฐานและทัว่ไป โครงสร้างสินคา้กลุ่มกระเบ้ือง แสดงดงัตารางท่ี 
4.1 จากตารางจะเห็นวา่ กลุ่มสินคา้หมวด A ท่ีเลือกศึกษา ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นแบบมาตรฐานท่ีมี
ระบบการเติมเต็มสินคา้เป็นแบบ ‚(Min/Max)‛ และการเลือกกลุ่มสินคา้ตวัอยา่งจะกล่าวถดัไปใน
หวัขอ้ท่ี 4.1.2.1  
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ตารางที ่4.1  โครงสร้างสินคา้กลุ่มกระเบ้ืองตราคอตโต ้
 

สินค้ากลุ่มกระเบือ้งตรา คอตโต้ 
จ านวน 

รวม สถานะมาตรฐาน สถานะทั่วไป 

ประเภท ประเภทย่อย 
Class 

A 
Class 

B 
Class 

C 
dead 
stock 

Class 
A 

Class 
B 

Class 
C 

dead 
stock 

 1.พื้น 1.1 เซรามิคพื้น 36 22 8 - - 1 327 1 395 
  1.2 แกรนิตโตพ้ื้น 2 5 26 - - - 303 1 337 
  1.3 เกลซพอร์ซเลนพื้น 11 15 20 - - - 236 1 283 
  1.4 กระเบ้ืองดินเผาพื้น - - - - - - - - 0 
  1.5 แพทเทิร์นพื้น - - - - - - - - 0 
  1.6 กรุยเชิงพื้น - - - - - - 8 - 8 

 2.ผนงั 2.1 เซรามิคผนงั 14 11 37 1 - 2 428 9 502 
 2.2 ดอกกลางผนงั 2 9 14 - - - 167 33 225 

  2.3 กระเบ้ืองดินเผาผนงั - - - - - - - - 0 
  2.4 ดอกริมผนงั - - - - - - 7 6 13 
  2.5 กรุยเชิงผนงั 3 2 11 - - - 236 54 306 
  2.6 คิ้วผนงั - - - - - - - - 0 
  2.7 โมเสค 2 1 1 - - - 245 4 253 
  2.8 โมเสคแกว้ 1 4 33 - - - 337 3 378 
  2.9 ภาพชุดผนงั - 1 3 - - - 45 - 49 
  2.10 กระเบ้ืองล าปาง - - - - - - - - 0 
  2.11 เกลซพอร์ซเลน

ผนงั 
- - - - - - 11 - 11 

  2.12 แกรนิตโตผ้นงั - - - - - - - - 0 

 
รวม 71 70 153 1 0 3 2,350 112 2,760 
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 จากโครงสร้างกลุ่มกระเบ้ืองตราคอตโต ้ สามารถแบ่งหมวดสินคา้ตามกลุ่ม ไดด้งั
ภาพท่ี 4.1 จากภาพจะเห็นวา่สินคา้มีลกัษณะความแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก สินคา้ในหมวด A มีไม่
เกิน 10% ของสินคา้ทั้งหมด แต่มีปริมาณการขายสูงถึง 58% ในขณะท่ีสินคา้ในหมวด C มีจ านวน
มากถึง 80% ของสินคา้ทั้งหมด แต่มีปริมาณการขายเพียง 20% เท่านั้น แสดงให้เห็นวา่ควรใส่ใจ
และควบคุมดูแลสินคา้หมวด A อยา่งใกลชิ้ด หากสามารถบริหารสินคา้หมวด A ให้เป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้งตามระบบการเติมเติมสินคา้แบบ ‚(Min/Max)‛ และรักษาระดบัการให้บริการลูกคา้ไวไ้ด ้จะ
ส่งผลต่อการรักษาภาพลกัษณ์และก าไรของบริษทัดว้ยเช่นกนั 
 

 
 
ภาพที ่4.1  การแบ่งหมวดสินคา้ตามกลุ่มกระเบ้ืองตราคอตโตข้องบริษทักรณีศึกษา 
 
 4.1.1.2  กลุ่ม DIY 
 ในส่วนของสินคา้ DIY จะเลือกศึกษากลุ่มวสัดุงานช่างกระเบ้ือง สามารถแบ่ง
สินคา้ออกเป็น 2 สถานะ คือ มาตรฐานและทัว่ไป โครงสร้างกลุ่มตวัอย่างวสัดุงานช่างกระเบ้ือง 
และการแบ่งหมวดสินค้าตามกลุ่มวสัดุงานช่างกระเบ้ือง แสดงดังตารางท่ี 4.2 และภาพท่ี 4.2 
ตามล าดบั ส่วนการเลือกกลุ่มสินคา้ตวัอยา่งจะกล่าวถดัไปในหวัขอ้ท่ี 4.1.2.2 
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เปอร์เซ็นตส์ะสมของจ านวนประเภทสินคา้ 

กลุ่มกระเบือ้งตรา COTTO 
(สถานะแบบมาตรฐานและทั่วไป) 

หมวด A 
(A Items) 

หมวด B 
(B Items) 

หมวด C 
(C Items) 
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ตารางที ่4.2  โครงสร้างสินคา้กลุ่มงานช่างกระเบ้ือง 
 

สินค้ากลุ่มวสัดุงานช่างกระเบือ้ง 
จ านวน 

รวม 
สถานะมาตรฐาน สถานะทั่วไป 

ประเภท ประเภทย่อย 
Class 

A 
Class 

B 
Class 

C 
dead 
stock 

Class 
A 

Class 
B 

Class 
C 

dead 
stock 

1.ปูน 1.1ซิเมนตก์นัซึม - - 28 - - - 4 - 32 

 1.2ซิเมนตเ์คลือบผวิ - - 7 - - - 1 - 8 

 1.3ซิเมนตซ่์อมแซม - - 24 - - - 8 - 32 

 1.4ซิเมนตไ์ม่หดตวั - - 53 - - - 1 - 54 

 1.5ซิเมนตแ์หง้เร็ว - - 1 - - - - - 1 

 1.6ปูนซิเมนต ์ - - 2 - - - - - 2 

 1.7ผงขดัแวกซ์ - - 1 - - - - - 1 

 1.8หมัน่โป๊ว - - 1 - - - 1 - 2 

2.กาว กาวซิเมนต ์ 2 2 29 - - - 28 1 62 

3.ยา
แนว 

3.1ยาแนวธรรมดา - - - - - - 17 - 17 

3.2ยาแนวป้องกนัเช้ือรา 7 27 197 2 - - 101 3 337 

4.คิ้ว 4.1คิ้วอลูมิเนียม 7 12 78 1 - - 28 7 133 

4.2คิ้วสแตนเลส - 1 16 - - - 3 - 20 

4.3คิ้วพีวซีี 19 40 262 10 - - 64 - 395 

5.จมูก
บนัได 

5.1จมูกบนัไดพีวซีี 1 13 121 6 - - 23 - 164 

5.2จมูกบนัไดสแตน
เลส 

- - - - - - - - 0 

5.3จมูกบนัไดอลูมิเนียม - 7 9 - - - 5 - 21 

6. บวั 6.1บวัพีวซีี - 3 10 - - - 11 - 24 

6.2บวัไม ้ - 1 95 7 - - 13 - 116 

6.3บวัอลูมิเนียม - - 2 - - - 1 - 3 

 6.4บวัเอบีเอส - - - - - - - - 0 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

สินค้ากลุ่มวสัดุงานช่างกระเบือ้ง 
จ านวน 

รวม สถานะมาตรฐาน สถานะทั่วไป 

ประเภท ประเภทย่อย 
Class 

A 
Class 

B 
Class 

C 
dead 
stock 

Class 
A 

Class 
B 

Class 
C 

dead 
stock 

7 อุปกรณ์
จดัแนว 

7.1รางเซรามิค - - - - - - 4 - 4 

7.2รางเซาะร่อง - - 7 - - - 1 - 8 

7.3เส้นกนัหด/
กระแทก 

- -  - - - 5 - 5 

7.4เส้นแบ่งพื้นหิน - - 4 - - - 6 - 10 

7.5ตวัจดัแนว
กระเบ้ือง 

- 1 5 - - - 4 - 10 

7.6ตวัจดัแนวบล็อค
แกว้ 

- - 1 - - - 1 - 2 

รวม 36 107 953 26 0 0 330 11 1,463 
 

 
 
ภาพที ่4.2  การแบ่งหมวดสินคา้ตามกลุ่มวสัดุงานช่างกระเบ้ืองของบริษทักรณีศึกษา 
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เปอร์เซ็นตส์ะสมของจ านวนประเภทสินคา้ 

กลุ่มวสัดุงานช่างและกระเบือ้ง 
(สถานะแบบมาตรฐานและทั่วไป) 

หมวด A 
(A Items) 

หมวด B 
(B Items) 

หมวด C 
(C Items) 
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4.1.2  การเลอืกกลุ่มสินค้าตัวอย่าง 
แต่ละกลุ่มจะเลือกเฉพาะสินคา้หมวด A ท่ีมีปริมาณการเคล่ือนไหวบ่อยท่ีสุด 5 ล าดบัแรก

ของแต่ละกลุ่มประเภทสินคา้ แต่ทั้งน้ีการเคล่ือนไหวของสินคา้แต่ละกลุ่มภายในเดือนเดียวอาจจะ
ยงัไม่สามารถบอกไดว้า่เป็นสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวเร็วจริง ฉะนั้นการเลือกประเภทสินคา้ท่ีศึกษา
จะพิจารณาความต้องการต่อเดือนเฉล่ียรายไตรมาสยอ้นหลังร่วมด้วย (สินค้าหมวด B อาจ
เคล่ือนไหวเร็วกวา่หมวด A เม่ือพิจารณาจากความตอ้งการต่อเดือนเฉล่ียราย 3 เดือนยอ้นหลงั) และ
การวิเคราะห์จะแบ่งท าการวิเคราะห์ทีละกลุ่มตามความตอ้งการสินคา้ระดบัไตรมาส โดยขอ้มูล
ความตอ้งการท่ีใช้ประกอบการวิเคราะห์ต่อไปจะเป็นค่าพยากรณ์ความตอ้งการของขอ้มูลยอดขาย
สินคา้รายเดือนท่ีเก็บรวมรวมมาตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2550 ถึงเดือนธันวาคมปี 2553 อน่ึงการ
รวบรวมขอ้มูลสินคา้ตวัอยา่งบางประเภท เป็นสินคา้ตวัใหม่หรือเป็นสาขาท่ีเพิ่มเร่ิมเปิดให้บริการ
มาไดไ้ม่นานนกั ดงันั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลสินคา้บางประเภทท่ีเลือกมาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง อาจท า
ใหไ้ดข้อ้มูลยอ้นหลงัไม่ครบ 4 ปี ดงัแสดงในภาคผนวก ข 
 4.1.2.1  กลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง 
 การเลือกสินค้าท่ีน ามาศึกษา แสดงดังภาพท่ี 4.3 จากภาพเป็นข้อมูลท่ีได้จาก
โปรแกรมเอสเอพีของบริษัทกรณีศึกษา แล้วท าการคัดเลือกประเภทสินค้า จากโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล เพื่อความสะดวกในแง่ของการจัดเรียงข้อมูล จากภาพแสดงให้เห็นถึง
รหัสสินคา้ของตราสินค้าท่ีเลือกมาเป็นกลุ่มตวัอย่าง ตามความตอ้งการต่อเดือนเฉล่ียรายไตรมาส
จากมากไปนอ้ย และจากการจดัล าดบัสินคา้ขา้งตน้ ไดสิ้นคา้ตวัอยา่ง 5 ประเภท ดงัตารางท่ี 4.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4.3  การจดัล าดบักลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่งท่ีเคล่ือนไหวเร็ว 5 ล าดบัแรกตามยอดขายเฉล่ีย 
                   ยอ้นหลงั 3 เดือนของบริษทักรณีศึกษา 

รหสัสินคา้ ตราสินคา้ หมวดสินคา้ ความตอ้งการต่อเดือนเฉล่ีย
รายไตรมาสยอ้นหลงั 
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ตารางที ่4.3  กลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่งท่ีเคล่ือนไหวเร็วท่ีสุด 5 ล าดบัแรกของบริษทักรณีศึกษา 
 
ประเภทที่ รหัสสินค้า ค าอธิบาย ตราสินค้า ประเภท หมวด 

1 2454 ขาวผอ่ง 8X8 A COTTO เซรามิคผนงั A 
2 23876 ขาวลออทิพย ์8X10 *A COTTO เซรามิคผนงั A 
3 115708 จสัมิน กลอส ไวท ์12X12 A COTTO เซรามิคพื้น A 
4 98450 เจน็ ขาว 8X8 A COTTO เซรามิคพื้น A 
5 79801 วูด๊เดน เบจ 8X10 A COTTO เซรามิคผนงั A 

 
 4.1.2.2  กลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง 
 การเลือกสินคา้ท่ีน ามาศึกษา แสดงดงัภาพท่ี 4.4 จากภาพแสดงให้เห็นถึงรหสัสินคา้
ของตราสินคา้ท่ีเลือกมาเป็นกลุ่มตวัอย่าง ตามความตอ้งการต่อเดือนเฉล่ียรายไตรมาสจากมากไป
นอ้ย และจากการจดัล าดบัสินคา้ขา้งตน้ ไดสิ้นคา้ตวัอยา่ง 5 ประเภท ดงัตารางท่ี 4.4 
  

 
 
ภาพที ่4.4  การจดัล าดบักลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่งท่ีเคล่ือนไหวเร็ว 5 ล าดบัแรกตามยอดขายเฉล่ีย  
                   ยอ้นหลงั  3 เดือนของบริษทักรณีศึกษา 
 
 
 
 

รหสัสินคา้ ตราสินคา้ หมวดสินคา้ ความตอ้งการเฉล่ียราย
ไตรมาสยอ้นหลงั 
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ตารางที ่4.4  กลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่งท่ีเคล่ือนไหวเร็วท่ีสุด 5 ล าดบัแรกของบริษทักรณีศึกษา 
 
ประเภทที่ รหัสสินค้า ค าอธิบาย ตราสินค้า ประเภท หมวด 

1 58659 พรีเม่ียมขาวไข่มุก CERA C-CURE ยาแนว A 

2 79436 พรีเม่ียมครีม CERA C-CURE ยาแนว A 

3 58660 พรีเม่ียมครีมงาชา้ง CERA C-CURE ยาแนว A 

4 58662 พรีเม่ียมน ้าตาลเน้ือทอง CERA C-CURE ยาแนว A 

5 58654 พรีเม่ียมพลสัเทาแกรนิต CERA C-CURE ยาแนว B 

 
4.1.3  การพยากรณ์ความต้องการของกลุ่มสินค้าตัวอย่าง 
การพยากรณ์ความตอ้งการน้ี ใชก้ารวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) ตั้งแต่

เดือนมกราคมปี 2550 ถึงเดือนธนัวาคมปี 2553 (อาจมีสินคา้บางประเภทเท่านั้นท่ีมีขอ้มูลยอ้นหลงั
ไม่ถึง 4 ปี เน่ืองจากเหตุผลท่ีกล่าวไวแ้ล้วในหัวขอ้ท่ี 4.1.2) โดยใช้โปรแกรมมินิแท็บ (Minitab)    
ในการหาค่าพยากรณ์ความตอ้งการของกลุ่มสินคา้ตวัอยา่งแต่ละประเภทของแต่ละสาขา 1 ค่าเวลา
ล่วงหน้า จากนั้นจะน าค่าพยากรณ์ความตอ้งการท่ีได ้ไปใช้ในการวางแผนนโยบายสินคา้คงคลงั
ใหก้บับริษทักรณีศึกษา โดยจะพิจารณาเทคนิคท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของขอ้มูล และเลือกเทคนิคท่ี
ให้ค่าเฉล่ียของเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือน (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) ต ่าท่ีสุด 
ต่อไปน้ีจะขอสุ่มปริมาณความต้องการสินค้าของบางสาขา เพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะการ
เคล่ือนไหวของสินคา้ ดงัภาพท่ี 4.5 
 

 
 

ภาพที ่4.5  ตวัอยา่งลกัษณะการเคล่ือนไหวของปริมาณความตอ้งการของกลุ่มสินคา้กระเบ้ือง 
                   ตวัอยา่ง ณ สาขาสุวรรณภูมิของบริษทักรณีศึกษา 
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จากภาพท่ี 4.5 หากพิจารณาเป็นรายไตรมาสตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2550 ถึงเดือนธนัวาคมปี 
2553 จะเห็นได้ว่าขอ้มูลความตอ้งการเคล่ือนไหวแบบไม่คงท่ี (Non-stationary) และมีแนวโน้ม 
(Trend) และ/หรือฤดูกาล (Seasonal) เป็นส่วนประกอบ การศึกษาน้ีก าหนดใหค้วามตอ้งการสินคา้มี
การเปล่ียนแปลงในระดบัของไตรมาส ดงันั้นเทคนิคการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัอนุกรมเวลาท่ีมี
ลกัษณะของขอ้มูลความตอ้งการไม่คงท่ี และมีฤดูกาลเป็นส่วนประกอบเป็นอยา่งนอ้ย จะตอ้งเป็น
เทคนิคท่ีสามารถอธิบายค่าดชันีฤดูกาล (Seasonal Index) ได ้โดยเทคนิคท่ีใชพ้ยากรณ์ความตอ้งการ
ส าหรับการศึกษาน้ีมี 2 เทคนิค คือ เทคนิคของวินเทอร์ (Winters’ Method) และเทคนิคแยก
ส่วนประกอบ (Decomposition) (Minitab Incorporation, 2010) 
 4.1.3.1  ค่าพยากรณ์ความตอ้งการของกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง 
 ตวัอยา่งค่าพยากรณ์ความตอ้งการของกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่งแต่ละประเภทของ
แต่ละสาขาส าหรับวางแผนนโยบายสินคา้คงคลงัในไตรมาสถดัไป แสดงดงัตารางท่ี 4.5  
 
ตารางที ่4.5  ค่าพยากรณ์ความตอ้งการกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่งของแต่ละสาขา 
 

ประเภทที่ 
สาขา 

เกษตร ธนบุรี ป่ินเกล้า พทัยา รังสิต รัชดา สุวรรณภูมิ 

1 38,555 23,655 44,469 5,204 72,534 140,472 69,061 

2 21,498 26,664 45,367 9,109 79,367 55,363 32,142 

3 9,001 41,860 19,070 10,839 14,722 30,191 7,155 

4 3,496 8,134 12,150 3,595 6,982 15,132 25,993 

5 16,554 22,365 36,472 5,460 21,334 12,218 12,521 
 
 4.1.3.2  ค่าพยากรณ์ความตอ้งการของกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง 
 ตวัอยา่งค่าพยากรณ์ความตอ้งการของกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่งแต่ละประเภทของ 
แต่ละสาขาส าหรับวางแผนนโยบายสินคา้คงคลงัในไตรมาสถดัไป แสดงดงัตารางท่ี 4.6 
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ตารางที ่4.6  ค่าพยากรณ์ความตอ้งการกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่งของแต่ละสาขา 
 

ประเภทที่ 
สาขา 

เกษตร ธนบุรี ป่ินเกล้า พทัยา รังสิต รัชดา สุวรรณภูมิ 

1 8,004 6,739 11,847 3,163 9,991 11,091 9,190 

2 4,105 4,398 5,072 1,154 4,660 5,546 4,471 

3 2,511 2,080 3,717 751 2,885 2,804 2,694 

4 1,422 1,685 3,011 777 2,617 1,599 2,040 

5 1,554 745 1,920 409 1,223 2,081 1,034 
  
 4.1.4  ความแตกต่างของกลุ่มสินค้าตัวอย่าง 

เพื่อการสรุปผลการวิเคราะห์ของกลุ่มสินคา้ตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มท่ีจะกล่าวต่อไปในบทท่ี 6 
วา่หลงัจากวิเคราะห์กลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มแลว้ให้ผลท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร ในท่ีน้ีจึง
ขอกล่าวถึงความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มซกัเล็กนอ้ย โดยกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง 
มีพฤติกรรมการเคล่ือนไหวสินคา้ต่อไตรมาสในปริมาณมากและมีตน้ทุนต่อหน่วยต ่า ส่วนกลุ่ม
สินค้า DIY ตวัอย่าง มีพฤติกรรมการเคล่ือนไหวของสินค้าต่อไตรมาสในประมาณน้อยเม่ือ
เปรียบเทียบกบักลุ่มกระเบ้ืองตวัย่างและมีตน้ทุนต่อหน่วยสูง แต่ความตอ้งการสินคา้ของทั้งสอง
กลุ่มนั้นยงัคงเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอตลอดทั้งไตรมาส 
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4.2  ข้อมูลด้านข้อก าหนดของขนาดบรรจุภัณฑ์ 

 
ขนาดบรรจุของสินคา้กลุ่มกระเบ้ืองตวัอยา่งและ DIY ตวัอย่าง แสดงดงัตารางท่ี 4.7 และ 

4.8 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่4.7  ขอ้ก าหนดขนาดบรรจุของกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง 5 ประเภท 
 

ประเภทที่ จ านวนแผ่นต่อกล่อง 
1 25 
2 20 
3 11 
4 25 
5 20 

 
ตารางที ่4.8  ขอ้ก าหนดขนาดบรรจุของกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง 5 ประเภท 
 

ประเภทที่ จ านวนถุงต่อกล่อง 
1 20 
2 20 
3 20 
4 20 
5 20 
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4.3  ข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย 
 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 

4.3.1  ต้นทุนสินค้าต่อหน่วย (Unit Cost) ของสินค้าแต่ละประเภท 
ตน้ทุนสินคา้ต่อหน่วยของกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่งและ DIY ตวัอยา่ง แสดงดงัตารางท่ี 

4.9 และ 4.10 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.9  ตน้ทุนสินคา้ต่อหน่วยของกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง 5 ประเภท 
 

ประเภทที่ ต้นทุนต่อแผ่น 
1 7 
2 8 
3 11 
4 6 
5 9 

 
ตารางที ่4.10  ตน้ทุนสินคา้ต่อหน่วยของกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง 5 ประเภท 
 

ประเภทที่ ต้นทุนต่อถุง 
1 40 
2 40 
3 40 
4 40 
5 40 
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 4.3.2  ค่าใช้จ่ายในการส่ังซ้ือ (Setup Cost) ต่อคร้ัง 
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือสินคา้ส าหรับสินคา้คงคลงัแบบสองระดบั จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

หลกัๆ คือ ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือ ณ ศูนยก์ระจายสินคา้และสาขา โดยจะพิจารณาจากกิจกรรมการ
ด าเนินงาน กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือ ณ ศูนยก์ระจายสินคา้จะพิจารณากิจกรรมตั้งแต่ฝ่าย
จดัซ้ือของบริษทัสั่งซ้ือสินคา้ไปท่ีผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ ผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ส่งสินคา้เขา้ศูนยก์ระจาย
สินคา้ จนกระทัง่ศูนยก์ระจายสินคา้เตรียมส่งสินคา้เขา้สาขา ส่วนค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือ ณ สาขา จะ
พิจารณาตั้งแต่ศูนยก์ระจายสินคา้ส่งสินคา้เขา้คลงัสินคา้ยอ่ยของสาขา จนกระทัง่สินคา้อยูบ่นพื้นท่ี
โชวรู์มหรือชั้นวางสินคา้ของสาขาพร้อมจ าหน่ายให้กบัลูกคา้ ซ่ึงค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สั่งซ้ือของบริษทั ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ ณ สาขา และการสรุปค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือ แสดงดงัตาราง
ท่ี 4.11 – 4.13 ตามล าดบั   

ขอ้สังเกต ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือในแต่ละระดบั จะประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ืออยู ่2 
ประเภท คือ ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือพื้นฐานและค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือเพิ่มเติม โดย 

     1)  ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือพื้นฐาน หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการขั้น
พื้นฐานในการตระเตรียมสินค้าไม่ว่าจะเป็นการสั่งซ้ือสินค้าประเภทเดียวหรือหลายประเภท                             
(วชิิต หล่อจีระชุณห์กุล, 2536: 216) 

 2)  ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือเพิ่มเติม หมายถึง ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมในการตระเตรียมการ
สั่งซ้ือสินคา้ในแต่ละประเภทโดยตรง (วชิิต หล่อจีระชุณห์กุล, 2536: 216) 
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ตารางที ่4.11  ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือสินคา้ ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
 

ค่าใช้จ่ายในการส่ังซ้ือพืน้ฐาน 

กจิกรรมที่ รายละเอยีด 
ค่าใช้จ่าย  

(บาทต่อคร้ัง) 
1. การสั่งซ้ือ 1.1 เงินเดือนพนกังานจดัซ้ือ  

(เดือนละ 12,000 บาท/ ท างาน24วนั/ วนัละ 8 ชัว่โมง/ ใช้
เวลาในการโทรสั่งประมาณ 5 นาทีหรือ 12 คร้ังต่อชัว่โมง)  
1.2 ค่าโทรศพัทแ์ละจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
1.3 แฟกซ์ 

5.21 
 

 
3 

4.5 
2. ออกใบ
ตรวจสอบ
สินคา้เขา้ ณ จุด
ขอ้มูลรับ 

2.1 เงินเดือนพนกังานขอ้มูลรับ  
(เดือนละ 10,000/  ท างาน 24 วนั/ วนัละ 8 ชัว่โมง/ ใชเ้วลา
ในการตรวจขอ้มูลรับประมาณ 3 นาทีหรือ 20 คร้ังต่อชัว่โมง) 
2.2 ใบตรวจสอบสินคา้ 2 ใบ  
(ใบท่ี 1ใหแ้ผนกบญัชีพร้อมใบก ากบัภาษีจากผูข้ายและอีก 1 
ใบใหแ้ผนกตรวจรับสินคา้) @ 1.5  บาท 

2.60 
 
 

3 

3. เช็คสินคา้ ณ 
จุดเช็คสินคา้ของ
แต่ละแผนก    
(ขาเขา้) 

3.1 เงินเดือนพนกังานตรวจรับสินคา้ (Checker) ขารับ         
คอยตรวจความถูกตอ้งและสภาพของสินคา้   
(เดือนละ 10,000/ ท างาน 24 วนั/ วนัละ 8 ชัว่โมง/ ใชเ้วลาใน
การตรวจสินคา้ประมาณ 10 นาทีหรือ 6 คร้ังต่อชัว่โมง) 
3.2 เงินเดือนพนกังานตรวจรับสินคา้ (Checker) ขารับ  
คอยกรอกขอ้มูลลงคอมพิวเตอร์ 
(เดือนละ 10,000/ ท างาน 24 วนั/ วนัละ 8 ชัว่โมง/ ใชเ้วลาใน
การตรวจสินคา้ประมาณ 5 นาทีหรือ 12 คร้ังต่อชัว่โมง) 
3.3 ออกบาร์โคด้ติดประเภทสินคา้ (ระบุช้ือสินคา้, จ านวน) 

8.68 
 
 
 

4.34 
 
 
 

1 
รวมค่าใชจ่้าย 32.33 
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ตารางที ่4.11  (ต่อ) 
 

ค่าใช้จ่ายในการส่ังซ้ือเพิม่เติม 

กจิกรรมที่ รายละเอยีด 
ค่าใช้จ่าย  

(บาทต่อคร้ัง) 
4. ฝ่ายจดัส่งออก
ใบหยบิสินคา้เพื่อ
จ่ายสินคา้ใหก้บั
สาขา 

4.1 ใบหยบิสินคา้ (Picking Slip) 
4.2 ใบตรวจสอบเลขท่ีใบสั่งซ้ือ 

1.5 
1.5 

5. หยบิสินคา้และ
เช็คสินคา้ ณ จุด
เช็คสินคา้ของแต่
ละแผนก         
(ขาออก ) 

5.1 เงินเดือนพนกังานหยบิสินคา้ (Picker) 
(เดือนละ 10,000/ ท างาน 24 วนั/ วนัละ 8 ชัว่โมง/ ใชเ้วลา
ในการหยบิสินคา้ประมาณ 12 นาทีหรือ 5 คร้ังต่อชัว่โมง) 
5.2 เงินเดือนพนกังานตรวจรับสินคา้ (Checker) ขาออก 
ตรวจความถูกตอ้งและสภาพของสินคา้  
(เดือนละ 10,000/ ท างาน 24 วนั/ วนัละ 8 ชัว่โมง/ ใชเ้วลา
ในการตรวจสินคา้ประมาณ 5 นาทีหรือ 12 คร้ังต่อชัว่โมง) 

10.42 
 
 

4.34 

6. ส านกังานของ
แต่ละแผนกท า
การตดัยอดสินคา้
คงคลงั 

6.1 เงินเดือนพนกังาน  
(เดือนละ 10,000/ ท างาน 24 วนั/ วนัละ 8 ชัว่โมง/ ใชเ้วลา
ในการตดัยอดสินคา้ประมาณ 3 นาทีหรือ 20 คร้ังต่อชัว่โมง) 
6.2 ออกใบแจง้จ านวนสินคา้คงเหลือ (Pack Slip) ใหฝ่้าย
จดัส่ง 

2.60 
 
 

1.5 

7. ฝ่ายจดัส่งท า
การตดัจ านวน
เท่ียวรถท่ีใชใ้น
การส่งสินคา้
ใหก้บัสาขา 

7.1 เงินเดือนพนกังาน 
(เดือนละ 10,000/ ท างาน 24 วนั/ วนัละ 8 ชัว่โมง/ ใชเ้วลา
ในการจดัสินคา้ส่งสินคา้ไปยงัแต่ละสาขาประมาณ 3 นาที
หรือ 20 คร้ังต่อชัว่โมง) 
7.2 เอกสารการจดัส่งสินคา้ไปยงัสาขา 

2.60 
 
 
 

1.5 
รวมค่าใชจ่้าย 25.96 
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ตารางที ่4.12  ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือสินคา้ ณ สาขา 
 

ค่าใช้จ่ายในการส่ังซ้ือพืน้ฐาน 

กจิกรรมที่ รายละเอยีด 
ค่าใช้จ่าย  

(บาทต่อคร้ัง) 
1. การขนส่ง ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการขนส่งแบบเหมาเท่ียวไปยงัสาขาต่างๆ 

 
800 

2. การถาม
รายละเอียด
เก่ียวกบัการ
สั่งซ้ือ (บางคร้ัง) 

2.1 เงินเดือนพนกังานฝ่ายจดัซ้ือของสาขา  
(เดือนละ 12,000 บาท/ ท างาน24วนั/ วนัละ 8 ชัว่โมง/ ใช้
เวลาในการโทรสั่งประมาณ 5 นาทีหรือ 12 คร้ังต่อชัว่โมง) 
2.2 ค่าโทรศพัทเ์ก่ียวกบัการสั่งซ้ือระหวา่งศูนยฯ์กบัสาขา 

5.21 
 
 

3 
3. ออกใบ
ตรวจสอบ
สินคา้เขา้ ณ จุด
ขอ้มูลรับ 

3.1 เงินเดือนพนกังานขอ้มูลรับ  
(เดือนละ 10,000/  ท างาน 24 วนั/ วนัละ 8 ชัว่โมง/ ใชเ้วลา
ในการตรวจรับขอ้มูลประมาณ 3 นาทีหรือ 20 คร้ังต่อชัว่โมง) 
3.2 ใบตรวจสอบสินคา้ 2 ใบ  
(ใบท่ี 1ใหแ้ผนกบญัชีและอีก 1 ใบใหแ้ผนกตรวจรับสินคา้) 
@ 1.5 บาท 

2.60 
 
 

3 

4. เช็คสินคา้ ณ 
จุดเช็คสินคา้ขา
เขา้ 

4.1 เงินเดือนพนกังานตรวจรับสินคา้ (Checker) ขารับ    
คอยตรวจความถูกตอ้งและสภาพของสินคา้  
(เดือนละ 10,000/ ท างาน 24 วนั/ วนัละ 8 ชัว่โมง/ ใชเ้วลา
ในการตรวจสินคา้ประมาณ 10 นาทีหรือ 6 คร้ังต่อชัว่โมง) 
4.2 เงินเดือนพนกังานตรวจรับสินคา้ (Checker) ขารับ    
คอยกรอกขอ้มูลลงคอมพิวเตอร์ 
(เดือนละ 10,000/ ท างาน 24 วนั/ วนัละ 8 ชัว่โมง/ ใชเ้วลา
ในการตรวจสินคา้ประมาณ 5 นาทีหรือ 12 คร้ังต่อชัว่โมง) 
4.3 ออกบาร์โคด้ติดประเภทสินคา้ (ระบุช้ือสินคา้, จ านวน) 

8.68 
 
 
 

4.34 
 
 
 

1 
รวมค่าใชจ่้าย 827.83 
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ตารางที ่4.12  (ต่อ) 
 

ค่าใช้จ่ายในการส่ังซ้ือเพิม่เติม 

กจิกรรมที่ รายละเอยีด 
ค่าใช้จ่าย  

(บาทต่อคร้ัง) 
5. ฝ่ายขายท าใบ
เบิกสินคา้ออก
จากคลงัสินคา้
ยอ่ยของสาขา 

5.1เงินเดือนพนกังานออกใบเบิกสินคา้  
(เดือนละ 10,000/ ท างาน 24 วนั/ วนัละ 8 ชัว่โมง/ ใชเ้วลา
ในการออกใบเบิกประมาณ 3 นาทีหรือ 20 คร้ังต่อชัว่โมง) 
5.2 ใบเบิกสินคา้ 1 ใบ 

2.60 
 

 
1.5 

6. หยบิสินคา้และ
เช็คสินคา้ ณ จุด
เช็คสินคา้ 

6.1 เงินเดือนพนกังานหยบิสินคา้ (Picker) 
 (เดือนละ 10,000/ ท างาน 24 วนั/ วนัละ 8 ชัว่โมง/ ใชเ้วลา
ในการหยบิสินคา้ประมาณ 10 นาทีหรือ 6 คร้ังต่อชัว่โมง) 
6.2 เงินเดือนพนกังานตรวจรับสินคา้ (Checker) ตรวจเช็ค
สินคา้ข้ึนรถหรือจดัสินคา้ข้ึนโชว ์(กรณีเป็นสินคา้โชว)์ 
(เดือนละ 10,000/ ท างาน 24 วนั/ วนัละ 8 ชัว่โมง/ ใชเ้วลา
ในการตรวจสินคา้ประมาณ 5 นาทีหรือ 12 คร้ังต่อชัว่โมง) 
6.3 เงินเดือนพนกังานตรวจรับสินคา้ (Checker) ออกใบแจง้
หน้ี (Billing) ใหลู้กคา้เซ็นรับหรือออกใบเบิกโชวใ์หฝ่้ายขาย
เซ็นรับ (กรณีเป็นสินคา้โชว)์  
(เดือนละ 10,000/ ท างาน 24 วนั/ วนัละ 8 ชัว่โมง/ ใชเ้วลา
ในการตรวจสินคา้ประมาณ 5 นาทีหรือ 12 คร้ังต่อชัว่โมง) 
6.4 ใบแจง้หน้ี 1 ใบ หรือใบเบิกโชว ์

8.68 
 

 
4.34 

 
 
 

4.34 
 
 
 
 

1.5 
7. น าสินคา้ข้ึน
โชว ์

เงินเดือนพนกังานน าสินคา้ข้ึนโชว ์ 
(เดือนละ 10,000/ ท างาน 24 วนั/ วนัละ 8 ชัว่โมง/ ใชเ้วลา
หยบิโชวสิ์นคา้ประมาณ 10 นาทีหรือ 6 คร้ังต่อชัว่โมง) 

8.68 

รวมค่าใชจ่้าย 31.64 
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ตารางที ่4.13  สรุปค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือ 
 

หมวดค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่าย (บาทต่อคร้ัง) 

ณ ศูนย์กระจายสินค้า ณ สาขา 
ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือพื้นฐาน  32 828 
ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือเพิ่มเติม  26 32 

 
4.3.3  ค่าใช้จ่ายในการจัดเกบ็รักษา (Holding Cost) ต่อหน่วยต่อไตรมาส 
ค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บรักษาสินค้าคงคลังส าหรับสินค้าคงคลังแบบสองระดับจะแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ คือ ค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บรักษาสินคา้ ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ และ ณ สาขา 
ค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการจดัการสินคา้คงคลงั ณ ศูนยก์ระจายสินคา้และสาขาของ
บริษทักรณีศึกษา แสดงดงัตารางท่ี 4.14 และ 4.16 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่4.14  ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บรักษาสินคา้คงคลงั ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
 

ล าดบัที่ ประเภทของค่าใช้จ่าย รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
ค่าใช้จ่าย 

(บาทต่อปี) 

1 
  
  
  
  

ตน้ทุนการด าเนินการ 
 

 1.1ดา้นการจดัการทางตรง      

-เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
  (Equipment) 
  
  

  

-ค่าเส่ือมอุปกรณ์ 6,000,000 

-ค่าเช่าอุปกรณ์ 1,800,000 

-ค่าเช้ือเพลิง 5,040,000 

-ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพาเลท  
 ค่าเช่าพาเลทและค่าซ่อมแซม  
 อุปกรณ์ 

1,680,000 
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ตารางที ่4.14  (ต่อ)  
 

ล าดบั
ที่ 

ประเภทของค่าใช้จ่าย รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
ค่าใช้จ่าย 

(บาทต่อปี) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-ลูกจา้ง (Labor) 
  
  
  

-เงินเดือน/ค่าจา้ง 
  (Salary / Wages) 

15,600,000 

-ค่าท างานล่วงเวลา (Overtime) 3,360,000 

-เงินพิเศษ / เงินตามผลงาน 
  (Incentive / commission)  

1,188,000 

-ค่าอาหาร ค่าเดินทาง อ่ืนๆ 408,000 

-กองทุนประกนัสังคม 
  (Social Security / Related – 
  Insurance) 

624,000 
 

1.2 การใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บสินคา้คงคลงั    

 อาคารสถานท่ี -ค่าประกนัภยัอาคาร 156,000 
  -ค่าเช่าคลงั 19,200,000 

  -ค่าซ่อมแซม ปรับปรุง และ  
 ก าจดัปลวก 

3,120,000 

  -ค่าดูแลรักษา ความสะอาด 
  (Cleaning/Pest Control) 

1,560,000 

  -ค่ายามรักษาความปลอดภยั  
  (Security) 

2,496,000 

  -ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  
  (Utilities ) 

3,120,000 

2 ตน้ทุนความเส่ียงท่ีเกิดจากสินคา้คงคลงั ตน้ทุนสินคา้เสียหาย 8,400,000 
 รวม 73,752,000 
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จากตารางท่ี 4.14 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดเท่ากบั 73,752,000 บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
มูลค่าสินคา้คงคลงัทั้งหมด 874,385,743 บาท (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2554) ไดเ้ท่ากบั 8.43%    
ต่อปี หรือเท่ากบั 2.11% ต่อไตรมาส รวมกบัตน้ทุนของเงินทุนท่ีจ่ายไปส าหรับสินคา้คงคลงัของ
บริษทัคิดตามอตัราดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยส์ าหรับลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภท
เงินเบิกเกินบญัชี (Minimum Overdraft Rate) (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2554) เท่ากบั 7.5 ต่อปี 
หรือเท่ากบั 1.88% ต่อไตรมาส ดงันั้นเปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บรักษาต่อหน่วยต่อ    
ไตรมาส ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ จะอยูใ่นระดบัท่ีเท่ากบั 4% ของตน้ทุนสินคา้ต่อหน่วย ซ่ึงค่าใชจ่้าย
ในการจดัเก็บรักษาสินคา้คงคลงัต่อหน่วยต่อไตรมาส ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ สามารถค านวณและ
สรุปไดด้งัสมการท่ี 4.1 และตารางท่ี 4.15 ตามล าดบั 
 
 ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บสินคา้คงคลงัต่อหน่วยต่อไตรมาส ณ ศูนยฯ์ = ตน้ทุนต่อหน่วย * 0.04 (4.1) 

 
ตารางที ่4.15  สรุปค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บรักษาสินคา้คงคลงัต่อหน่วยต่อไตรมาส  
                       ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ (หน่วย: บาท) 
 
กลุ่มกระเบือ้ง 
ประเภทที่ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดเกบ็สินค้า 
คงคลงัต่อแผ่นต่อไตรมาส 

กลุ่ม DIY 
ประเภทที่ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดเกบ็สินค้า 
คงคลงัต่อถุงต่อไตรมาส 

1 0.28 1 1.60 
2 0.32 2 1.60 
3 0.44 3 1.60 
4 0.24 4 1.60 
5 0.36 5 1.60 
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ตารางที ่4.16  ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บรักษาสินคา้คงคลงั ณ สาขา 
 
ล าดบั
ที่ 

ประเภทของค่าใช้จ่าย รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
ค่าใช้จ่าย 

(บาทต่อปี) 

1 
 

ตน้ทุนการด าเนินการ   

1.1ดา้นการจดัการทางตรง   

-เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
(Equipment) 

-ค่าเส่ือมอุปกรณ์ 24,000,000 
-ค่าเช้ือเพลิงและค่าบริการส่งสินคา้ 10,000,000 
-ค่าใชจ่้ายส้ินเปลืองและ 
  ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 

13,995,000 

-ลูกจา้ง (Labor) -เงินเดือน / ค่าจา้ง  18,000,000 
-ค่าบริการต่างๆ 12,000,000 
-ค่าท างานล่วงเวลา 8,000,000 
-เงินพิเศษ / เงินตามผลงาน 2,500,000 
-ค่าอาหาร ค่าเดินทาง อ่ืนๆ 800,000 
-กองทุนประกนัสังคม 1,700,000 

1.2 การใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บสินคา้คงคลงั  
 

อาคารสถานท่ี 
  
  

-ค่าประกนัภยัอาคาร 18,240,000 
-ค่าเช่าพื้นท่ี 30,000,000 
-ค่าซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา 18,000,000 
-ค่าดูแลรักษา ความสะอาด 3,000,000 
-ค่ายามรักษาความปลอดภยั 9,800,000 
-ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  12,000,000 

2 ตน้ทุนความเส่ียงท่ีเกิดจากสินคา้ 
คงคลงั  

-ตน้ทุนสินคา้แตกหกัเสียหาย 6,500,000 
-ค่าตรวจนบัสินคา้ 6,600,000 

รวม 195,135,000 
 
หมายเหตุ: ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บรักษาสินคา้ ณ สาขา ประกอบดว้ยขอ้มูล 2 ส่วน คือ ค่าใชจ่้าย 
                   ของคลงัสินคา้ยอ่ยของแต่ละสาขาและค่าใชจ่้ายของโชวรู์ม 
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จากตารางท่ี 4.16 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดเท่ากบั 195,135,000 บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
มูลค่าสินค้าคงคลังทั้ งหมด 874,385,743 บาท ได้เท่ากับ 22.32% ต่อปี หรือเท่ากับ 5.58%             
ต่อไตรมาส รวมกบัตน้ทุนของเงินทุนท่ีจ่ายไปส าหรับสินคา้คงคลงัของบริษทัคิดตามอตัราดอกเบ้ีย
เงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยเ์ท่ากบั 7.5% ต่อปี หรือเท่ากบั 1.88% ต่อไตรมาส ดงันั้น
เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บรักษาต่อหน่วยต่อไตรมาส ณ สาขา จะอยูใ่นระดบัท่ีเท่ากบั 
7.46% ของตน้ทุนสินคา้ต่อหน่วย ซ่ึงค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บสินคา้คงคลงัต่อหน่วยต่อไตรมาส      
ณ สาขา สามารถค านวณและสรุปไดด้งัสมการท่ี 4.2 และตารางท่ี 4.17 ตามล าดบั 
 
ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บสินคา้คงคลงัต่อหน่วยต่อไตรมาส ณ สาขา = ตน้ทุนต่อหน่วย * 0.075 (4.2) 

 
ตารางที ่4.17  สรุปค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บรักษาสินคา้คงคลงัต่อหน่วยต่อไตรมาส ณ สาขา  
                       (หน่วย: บาท) 
 
กลุ่มกระเบือ้ง 
ประเภทที่ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดเกบ็สินค้า 
คงคลงัต่อแผ่นต่อไตรมาส 

กลุ่ม DIY 
ประเภทที่ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดเกบ็สินค้า 
คงคลงัต่อถุงต่อไตรมาส 

1 0.53 1 3.00 
2 0.60 2 3.00 
3 0.83 3 3.00 
4 0.45 4 3.00 
5 0.68 5 3.00 

 
 อน่ึง ค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือท่ีเก็บจากกิจกรรมหลกัของแต่ละแผนก และค่าใช้จ่ายในการ
จดัเก็บรักษาสินคา้ท่ีเก็บรวบรวมมา มีลกัษณะการด าเนินงานท่ีคลา้ยคลึงกนัส าหรับสินคา้แต่ละกลุ่ม 
ดงันั้น ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือต่อคร้ังและเปอร์เซ็นตค์่าใชจ่้ายในการจดัเก็บรักษาสินคา้ต่อหน่วยต่อ
หน่วยเวลาของกลุ่มสินคา้ทั้งสองกลุ่มท่ีเลือกมาเป็นกลุ่มสินคา้ตวัอยา่งเพื่อใชป้ระกอบการวิเคราะห์
ต่อไปจะมีค่าเท่ากนั 
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4.4  ข้อมูลด้านช่วงเวลาทีต้่องส่ังซ้ือสินค้าล่วงหน้าก่อนทีจ่ะได้รับสินค้า 
 

ก าหนดใหมี้ช่วงเวลาท่ีตอ้งสั่งซ้ือสินคา้ล่วงหนา้ก่อนท่ีจะไดรั้บสินคา้ระหวา่งศูนยก์ระจาย
สินคา้กบัผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ (Supplier) เน่ืองจากเวลาการขนส่งสินคา้จากผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ถือ
เป็นปัจจยัภายนอกท่ีบริษทักรณีศึกษาไม่สามารถควบคุมได ้และอาจมีความไม่แน่นอนเกิดข้ึน โดย
ก าหนดให้ช่วงเวลาท่ีตอ้งสั่งซ้ือสินคา้ล่วงหน้าก่อนท่ีจะได้รับสินคา้ดงักล่าวมีการแจกแจงแบบ
สม ่าเสมอ จากการส ารวจขอ้มูลของบริษทักรณีศึกษา พบว่า ช่วงเวลาท่ีตอ้งสั่งซ้ือสินคา้ล่วงหน้า
ก่อนท่ีจะไดรั้บสินคา้ระหวา่งศูนยก์ระจายสินคา้กบัผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้มีค่าสูงสุดเท่ากบั 5 วนัและมี
ค่าต ่าสุดเท่ากบั 1 วนั แต่ช่วงเวลาท่ีตอ้งสั่งซ้ือสินคา้ล่วงหน้าก่อนท่ีจะได้รับสินคา้ระหว่างศูนย์
กระจายสินค้ากับสาขา การด าเนินการจดัส่งสินค้าให้กับสาขาจะข้ึนอยู่กับการควบคุมภายใน        
จึงก าหนดให้มีค่าคงท่ี จากการส ารวจข้อมูลของบริษัทกรณีศึกษา พบว่า บริษัทกรณีศึกษา
ก าหนดให้ช่วงเวลาท่ีตอ้งสั่งซ้ือสินคา้ล่วงหนา้ก่อนท่ีจะไดรั้บสินคา้ระหวา่งศูนยก์ระจายสินคา้กบั
สาขาแต่ละแห่ง มีค่าเท่ากบั 1 วนั 
 

4.5  การวดัความแปรปรวนของความต้องการ 
 
  การใช้ตัวแบบสินค้าคงคลังเพื่อหานโยบายอุตตมะ จะสามารถใช้ได้ดีก็ต่อเม่ือความ
ตอ้งการเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอหรือความแปรปรวนของความตอ้งการจะตอ้งไม่ไดแ้ตกต่างกนัมาก
นกั การพฒันาตวัแบบสินคา้คงคลงัสองระดบัส าหรับสินคา้หลายประเภทจะมีความเหมาะสมและ
สามารถน ามาใชแ้กปั้ญหาของบริษทักรณีศึกษาไดห้รือไม่นั้น อาจดูไดจ้ากสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ของความแปรปรวนโดยใช้กฎการวิเคราะห์ของ ปีเตอร์สัน และซิลเวอร์ (Peterson and Silver, 
1979) จากความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน หากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของความแปรปรวนท่ีได้ให้ค่า
น้อยกว่า 0.25 แสดงว่า ความแปรปรวนไม่ได้แตกต่างกนัมากนัก ตวัแบบท่ีพฒันาข้ึนสามารถ
น ามาใชใ้นการจดัการสินคา้คงคลงัส าหรับกลุ่มสินคา้ท่ีท าการศึกษาได ้มิฉะนั้นอาจจะตอ้งใชว้ิธีอ่ืน
ท่ีมีความเหมาะสมมากกว่ามาใช้ในการจดัการสินค้าคงคลัง เพราะความแปรปรวนของความ
ต้องการแตกต่างกันค่อนข้างมาก สูตรการวดัสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของค่าความแปรปรวน 
ค านวณไดด้งัสมการท่ี 4.3 
 

                V =  
                             

                                   
  = 

     
   

   

    
  
     

 – 1 (4.3) 
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โดย 
 Dt   แทน ค่าความตอ้งการสินคา้ ณ เวลา t โดย t = 1, 2,…, NT 
 *** ส าหรับการวเิคราะห์น้ีก าหนดใหค้วามตอ้งการเป็นรายไตรมาส  (NT = 4) 
 
  อน่ึง การวดัสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของความแปรปรวนของความตอ้งการน้ีก็เพื่อแสดงให้
เห็นว่าตวัแบบท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสมและน ามาใช้แก้ปัญหาได้หรือไม่ ถ้าหากว่ามีความ
เหมาะสม ค่า V จะตอ้งนอ้ยกวา่ 0.25 ซ่ึงอธิบายไดว้า่ สามารถใชค้่าเฉล่ียของความตอ้งการประมาณ
ค่าได ้อยา่งไรก็ตาม การศึกษาน้ี ค่าความตอ้งการท่ีใชใ้นการวางแผนนโยบายสินคา้คงคลงัจะแทน
ดว้ยค่าพยากรณ์ความตอ้งการระดบัไตรมาสถดัไปเพียงค่าเดียวแทนค่าความตอ้งการเฉล่ีย เน่ืองจาก
ความตอ้งการของการศึกษาน้ี ก าหนดให้มีการเปล่ียนแปลงในระดบัของไตรมาส จากการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของความแปรปรวนส าหรับความต้องการของกลุ่มสินค้ากระเบ้ือง
ตวัอยา่งและ DIY ตวัอยา่งแต่ละประเภท แสดงดงัตารางท่ี 4.18 และ 4.19  
 
ตารางที ่4.18  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของความแปรปรวนของความตอ้งการของกลุ่มสินคา้ 
                        กระเบ้ืองตวัอยา่งของแต่ละสาขา 
 

ประเภทที่ 
สาขา 

เกษตร ธนบุรี ป่ินเกล้า พทัยา รังสิต รัชดา สุวรรณภูมิ 

1 0.05 0.04 0.02 0.14 0.07 0.02 0.00 

2 0.02 0.01 0.02 0.18 0.07 0.24 0.09 

3 0.06 1.10 0.17 0.11 0.19 0.07 0.16 

4 0.20 0.18 0.04 0.17 0.21 0.09 0.07 

5 0.09 0.01 0.06 0.07 0.16 0.11 0.14 
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ตารางที ่4.19  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของความแปรปรวนของความตอ้งการของกลุ่มสินคา้  
                        DIY ตวัอยา่งของแต่ละสาขา 
 

ประเภทที่ 
สาขา 

เกษตร ธนบุรี ป่ินเกล้า พทัยา รังสิต รัชดา สุวรรณภูมิ 

1 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 

2 0.04 0.03 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 

3 0.03 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 

4 0.03 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 

5 0.07 0.03 0.02 0.23 0.00 0.01 0.05 
 
 จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของความแปรปรวนท่ีไดใ้นตารางท่ี 4.18 และ 4.19 จะเห็น
ไดว้า่ใหค้่า V < 0.25 ส าหรับสินคา้ทุกประเภทและทุกแห่ง แสดงวา่ การใชต้วัแบบการจดัการสินคา้
คงคลงัดว้ยนโยบายอุตตมะ สามารถน ามาใชใ้นการจดัการสินคา้คงคลงัส าหรับกลุ่มสินคา้ตวัอยา่ง
ของบริษทักรณีศึกษาได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่5 
 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบัส าหรับสินค้าหลายประเภท 
(Multi-product Two-echelon Inventory System) 

 
บทน้ีจะเร่ิมตน้อธิบายแนวทางในการพฒันาตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับ

สินคา้หลายประเภท ต่อมาจะค านวณหาจุดสั่งซ้ือเพิ่ม (Min) และระดบัสินคา้คงคลงัส ารอง เพื่อ
น าไปสู่การก าหนดค่าระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด (Max) ทั้ง ณ ศูนยก์ระจายสินคา้และสาขาและใชใ้น
การเปรียบเทียบความเหมาะสมของระดับสินค้าคงคลังต่อไป ท้ายสุดของบทจะเป็นการสรุป
ขั้นตอนการแกปั้ญหาตวัแบบ 

 

5.1  การพฒันาตัวแบบ 
 
 ตวัแบบสินคา้คงคลงัส าหรับการศึกษาน้ี แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือกรณีท่ีบริษทัด าเนิน
นโยบายการบริหารสินคา้คงคลงัแบบรวมความรับผิดชอบ และกรณีท่ีบริษทัด าเนินนโยบายการ
บริหารสินคา้คงคลงัแบบกระจายความรับผิดชอบ การศึกษาน้ี จะพฒันาเฉพาะตวัแบบนโยบาย
สินคา้คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับสินคา้หลายประเภท (sj, Sj) และ (R, sj, Sj) (กรณีท่ี 1) 
เปรียบเทียบกบันโยบายสินคา้คงคลงัปัจจุบนัของบริษทัและตวัแบบนโยบายสินคา้คงคลงัของผู ้ท่ี
ไดศึ้กษาไวแ้ลว้ ซ่ึงไดแ้ก่ ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบผสมชนิดสามารถจดัหาได ้(sj, zj, Sj) ตวัแบบ
สินคา้คงคลงัแบบผสม (sj, Sj) และ (R, sj, Sj) ตวัแบบสินคา้คงคลงัพื้นฐาน (sj, Sj) และ (R, sj, Sj) ถา้
พิจารณาระดบัสินคา้คงคลงัจากการศึกษาลกัษณะการด าเนินงานของบริษทั (ในหัวขอ้ 3.3) ระดบั
สินคา้คงคลังของศูนย์กระจายสินค้าจะลดลงในลกัษณะขั้นบนัได โดยระดับสินคา้คงคลังของ   
ศูนยก์ระจายสินคา้และสาขา (กรณีท่ีมีเพียง 2 สาขา) อาจเคล่ือนไหวในลกัษณะดงัภาพท่ี 5.1 จาก
ภาพระหว่างการจดัหาสินคา้ 2 คร้ังในระบบสินคา้คงคลงั ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ จะมีการจดัหา
สินคา้ Mi คร้ังของระบบสินคา้คงคลงั ณ สาขาท่ี i ของสินคา้ท่ีมีการสั่งซ้ือบ่อยท่ีสุดภายในการ
สั่งซ้ือหน่ึงคร้ังของศูนยก์ระจายสินคา้ ดงัสมการท่ี 1 โดย i = 1, 2 , …, M 
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                                                                       TDC1 = Miti1                                                                           (1) 
 

 
 
ภาพที ่5.1  ตวัอยา่งการเคล่ือนไหวระดบัสินคา้คงคลงัของสินคา้ประเภทหน่ึงในตวัแบบนโยบาย    

    สินคา้คงคลงัแบบสองระดบั ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ กรณีมี 2 สาขาและพิจารณาสินคา้ 
    ทีละประเภท 

 
ในระบบสินคา้คงคลงัท่ีมีสินคา้ N ประเภท ด าเนินการตามตวัแบบนโยบายสินคา้คงคลงั

แบบสองระดบัน้ี นโยบายสินคา้คงคลงัของศูนยก์ระจายสินคา้และสาขาจะตอ้งเหมือนกนั โดยมี
สมมติฐานดงัต่อไปน้ี 

1)  ไดรั้บสินคา้ทั้งหมดตามจ านวนท่ีก าหนดทนัที 
2)  เม่ือส้ินสุดคาบเวลาระดบัสินคา้คงคลงัของสินคา้ทุกประเภทจะเท่ากบัศูนย ์
3)  เน่ืองจากสินคา้ท่ีสาขาสั่งบ่อยท่ีสุดมกัเป็นสินคา้ประเภทเดียวกนั ดงันั้นสินคา้ประเภท

ท่ีสั่งซ้ือบ่อยท่ีสุด ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ จะต้องเป็นสินคา้ประเภทเดียวกนักบัท่ีสาขาทุกสาขาสั่ง
บ่อยท่ีสุดเช่นกนั 

 
ลักษณะของตวัแบบสินค้าคงคลังแบบสองระดับส าหรับสินค้าหลายประเภท สรุปได ้     

ดงัตารางท่ี 5.1 
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ตารางที ่5.1  สรุปลกัษณะตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับสินคา้หลายประเภท 
 

ค าอธิบาย  ลกัษณะของตัวแบบสินค้าคงคลงั 
1. ความต้องการเป็นอสิระไม่ขึน้อยู่กบัสินค้า 
ประเภทอืน่ (Dependence of  Demand) 

 อิสระ(Independent) 
ไม่เป็นอิสระ(Dependent) 

2. ลกัษณะความต้องการ 
    (Nature of Demand) 

 ทราบค่าแน่นอน (Deterministic) 
แจกแจงความน่าจะเป็น (Probabilistic) 

3. ช่วงเวลาส่ังซ้ือล่วงหน้า 
    (Lead Time) 

 
 

คงท่ี (Constant) 
แจกแจงความน่าจะเป็น (Probabilistic) 

4. พจิารณาส่วนลด 
    (Discounts) 

 ไม่พิจารณา (None) 
พิจารณา (All Units or Incremental) 

5. พจิารณาสินค้าขาดมือ 
    (Shortages) 

 ไม่พิจารณา (None) 
พิจารณา (All Orders or Lost Orders) 

6. การจัดเกบ็สินค้าคงคลงั 
    (Number of Echelons) 

 
 

ระดบัเดียว (Single Echelon) 
หลายระดบั (Multiple Echelons) 

7. จ านวนสินค้า 
   (Number of Products) 

 
 

ประเภทเดียว (Single Product) 
หลายประเภท (Multiple Products) 

8. การส่ังซ้ือสินค้า 
   (Ordering Policy) 

 
 
 

สั่งซ้ือทีละรายการ (Independent Ordering) 
สั่งซ้ือพร้อมกนั (Joint Ordering) 
ผสม (Mixed Ordering) 

9. จ านวนผู้จัดจ าหน่าย 
   (Number of Supplier) 

 รายเดียว (Single Source) 
หลายราย (Multiple Sources) 

10. ค าตอบของนโยบาย 
      (Answer of Policy) 

 อุตตมะ (Optimal Policy) 
ใกลเ้คียงอุตตมะ (Near-optimal Policy) 

11. นโยบายการจัดการ 
      (Management Policy) 

 
 
 
 
 

(R, Q) 
(R, S) 
(s, Q) 
(s, S) 
(R, s, S) 

12. ระยะเวลาวางแผน 
      (Planning Horizon) 

 
 

คาบเวลาเดียว (Single Period) 
หลายคาบเวลา (Infinite) 
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ก าหนดให้ 
ดชันี (Indices) 
DC แทน ศูนยก์ระจายสินคา้ 
i      แทน สาขา (i = 1, 2, …, M) 
j      แทน ประเภทสินคา้ ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ (j = 1, 2, …, N) 
v     แทน ประเภทสินคา้ ณ สาขา (v = 1, 2, …,N) 
 
ตวัแปร (Variable) 
R แทน ช่วงเวลาในการสั่งซ้ืออุตตมะ ซ่ึงมีค่าเท่ากบั TDCj ณ ศูนยก์ระจายสินคา้และมีค่าเท่ากบั  
  tiv ณ สาขา 
QDCj   แทน ปริมาณการสั่งซ้ืออุตตมะท่ีศูนยก์ระจายสินคา้ท าการสั่งซ้ือสินคา้ประเภทท่ี j  
  ในหน่ึงคร้ัง             
qiv     แทน ปริมาณการสั่งซ้ืออุตตมะท่ีสาขาท่ี i  ท าการเบิกสินคา้ประเภทท่ี v จาก 
  ศูนยก์ระจายสินคา้ในหน่ึงคร้ัง 
sDCj    แทน ระดบัจุดสั่งซ้ือเพิ่มของสินคา้ประเภทท่ี j ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
siv    แทน ระดบัจุดสั่งซ้ือเพิ่มของสินคา้ประเภทท่ี v ณ สาขาท่ี i 
SDCj   แทน ระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุดของสินคา้ประเภทท่ี j ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
Siv   แทน ระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุดของสินคา้ประเภทท่ี v ณ สาขาท่ี i 
SSDCj แทน ระดบัสินคา้คงคลงัส ารองของสินคา้ประเภทท่ี j ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
SSiv แทน ระดบัสินคา้คงคลงัส ารองของสินคา้ประเภทท่ี v ณ สาขาท่ี i 
 
พารามิเตอร์ (Parameter) 
KDCc   แทน ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือสินคา้พื้นฐาน ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
KRc    แทน ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือสินคา้พื้นฐาน ณ สาขา  
   (ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากนัส าหรับสาขาทุกสาขา) 
KDCj   แทน ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือเพิ่มเติมของสินคา้ประเภทท่ี j ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
KRv    แทน ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือเพิ่มเติมของสินคา้ประเภทท่ี v ณ สาขา  
               (ก าหนดใหเ้ท่ากนัส าหรับสาขาทุกสาขา) 
hDCj   แทน ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บรักษาสินคา้ประเภทท่ี j ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
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hiv   แทน ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรักษาสินค้าประเภทท่ี v ณ สาขาท่ี i  

                (ก าหนดให้มีค่าเท่ากันส าหรับสาขาทุกสาขา) 

hDCv'  แทน ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรักษาสินค้า ณ ศูนย์กระจายสินค้า เม่ือเรียงล าดับตามดัชนี  v  

       ณ สาขา เน่ืองจากสินค้าประเภทท่ี j = 1 ณ ศูนย์กระจายสินค้ากับสินค้าประเภทท่ี  

    v = 1 ณ สาขาท่ี  i อาจไม่ใช่สินค้าประเภทเดียวกัน 

DDCj   แทน ความต้องการสินค้าระดับไตรมาสประเภทท่ี j ณ ศูนย์กระจายสินค้า           

div   แทน ความต้องการสินค้าระดับไตรมาสประเภทท่ี v ณ สาขาท่ี i 

  LDCj  แทน ความต้องการเฉล่ียท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอนท่ีต้องสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อน 

  ท่ีจะได้รับสินค้า ณ ศูนย์กระจายสินค้า ของสินค้าประเภทท่ี j 

dL
iv
 แทน ความต้องการท่ีเกิดขึ้นคงท่ีในช่วงเวลาท่ีต้องสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนท่ีจะได้รับ 

  สินค้า ณ สาขาท่ี i ของสินค้าประเภทท่ี v 

αDCj แทน  จ านวนช่วงเวลาในการสั่งสินค้าประเภทท่ี j ว่าเป็นกี่เท่าของ TDC1 เพื่อให้เกิดการสั่งซื้อ 

  สินค้าพร้อมกัน และ αDCj เป็นเลขจ านวนเต็มท่ีมากท่ีสุดแต่น้อยกว่าค่า αDCj  

 โดย TDCj = αDCjTDC1 

αiv  แทน จ านวนช่วงเวลาในการสั่งสินค้าประเภทท่ี v ว่าเป็นกี่เท่าของ ti1 เพื่อให้เกิดการสั่งซื้อ 

  สินค้าพร้อมกัน และ αiv เป็นเลขจ านวนเต็มท่ีมากท่ีสุดแต่น้อยกว่าค่า αiv  

  โดย tiv = αivti1 

 

ตัวแปรตัดสินใจ (Decision variable) 

Mi   แทน จ านวนครั้งท่ีสาขาท่ี i จะเบิกสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าของสินค้าประเภทท่ีมีการ 

                 ส่ังซ้ือบ่อยท่ีสุดภายในการสั่งซื้อหน่ึงครั้งของศูนย์กระจายสินค้า และ Mi เป็นเลข 

               จ านวนเต็ม จากความสัมพันธ์ระหว่าง TDC1 = Mi ti1 

miv  แทน จ านวนครั้งท่ีสาขาท่ี i จะเบิกสินค้าประเภทท่ี v จากศูนย์กระจายสินค้าภายในการ 

  สั่งซื้อหน่ึงครั้งของศูนย์กระจายสินค้า จากความสัมพันธ์ระหว่าง TDCj = mi tiv ในท่ีนี้ 

  สินค้าประเภทท่ี j ณ ศูนย์กระจายสินค้าจะต้องเป็นสินค้าประเภทเดียวกันกับสินค้า 

  ประเภทท่ี v ณ สาขาท่ี i 

TDC1  แทน   ช่วงเวลาในการสั่งซื้ออุตตมะของสินค้าประเภทท่ีสั่งซื้อบ่อยท่ีสุด  

  ณ ศูนย์กระจายสินค้า 

TDCj แทน   ช่วงเวลาในการสั่งซื้ออุตตมะของสินค้าประเภทท่ี j ณ ศูนย์กระจายสินค้า 

ti1   แทน   ช่วงเวลาในการสั่งซื้ออุตตมะของสินค้าประเภทท่ีสั่งซื้อบ่อยท่ีสุด ณ สาขาท่ี i 
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tiv   แทน   ช่วงเวลาในการสั่งซื้ออุตตมะของสินค้าประเภทท่ี v ณ สาขาท่ี i 

 

ข้อควรระวังในการวิเคราะห์ คือ การจัดล าดับประเภทสินค้า ท่ีเรียงตามล าดับความถ่ีในการ

สั่งซื้อจากมากไปหาน้อย ซ่ึงประเภทสินค้าท่ีมีความถ่ีในการสั่งซื้อมากท่ีสุดของศูนย์กระจายสินค้า

อาจเป็นคนละประเภทสินค้ากับท่ีสาขา การหาค าตอบจะกระท าโดยวิธีการประมาณเสมือนเป็นการ

จัดหาทีละประเภทและจะปรับการจัดหาให้เป็นการจัดหาพร้อมกันในบางประเภท 

 

ก าหนดให้ j แทน ดัชนีประเภทสินค้า ณ ศูนย์กระจายสินค้า เม่ือมีการจัดเรียงล าดับ

เรียบร้อยแล้ว 

TDC1 ≤  TDC2 ≤  TDC3≤ … ≤  TDCN 

                                                                 
     
        

                                                      (2) 

                                           

โดยท่ี             
 
    

 

ดังนั้น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ ค่า αDCj จะถูกปรับเป็นตัวเลขจ านวนเต็ม   

และช่วงเวลาระหว่างการสั่งซื้อสินค้าประเภทท่ี j ณ ศูนย์กระจายสินค้า เขียนได้เท่ากับ 

                                                             TDCj  =  αDCjTDC1                                                     (3) 

 

ก าหนดให้ v แทน ดัชนีของประเภทสินค้า ณ สาขาท่ี i เม่ือมีการจัดเรียงล าดับเรียบร้อยแล้ว  

ti1 ≤  ti2 ≤  ti3≤ … ≤  tiN 

                                                                       
    
      
                                                       (4) 

 

ดังนั้น ช่วงเวลาระหว่างการสั่งซื้อสินค้าประเภทท่ี v ของสาขา เขียนได้เท่ากับ 

                                                              tiv  =  αivti1                                                    (5) 
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จากการพิสูจน์ตัวแบบในภาคผนวก ค. สามารถค านวณค่า TDC1
* และ    

 
   ได้จาก

สมการท่ี 6 และ 7 ตามล าดับ 

                         
 
   

         
    
    

 
                

     
   

 
   

 
   

 
    

                   
         

        

  

 
   

 
   

 
    

      (6)           

   

                     (   
 
   )(     

 
   ) ≤ A ≤  (   

 
   )(     

 
   )    (7) 

 

โดยท่ี 

 A =   
        

    
    

              
   

   
 
          

 
   

         
   
   

 
   

 
                  

 
    

                  

 

      ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อหน่วยเวลาท่ีต ่าท่ีสุด เม่ือทราบค่า     
 
    รวมค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ

สินค้าส ารอง จะเท่ากับ 

AC* (   
 
   ) = 

         
    
    

            
     
   

 

   

 

   

 

   
                

 

   
    

         
        

  

 

   

 

   
 

 

   
 

                 
 
             (8) 

                        

        ปริมาณสินค้าท่ีสาขาท่ี i จะเบิกสินค้าประเภทท่ี v จากศูนย์กระจายสินค้าในครั้งหน่ึงๆ จะ

เท่ากับ 

                                                             qiv = divαivti1                                                          (9)    

        และช่วงเวลาท่ีจะเบิกสินค้ารายการท่ี v จากศูนย์กระจายสินค้า จะเท่ากับ 

                                                              tiv =  αivti1      (10)       

                                                           

        ปริมาณสินค้าท่ีศูนย์กระจายสินค้าจะต้องสั่งซื้อสินค้าประเภทท่ี j ในครั้งหน่ึงๆ จะเท่ากับ 

                                                              QDCj = DDCjαDCjTDC1                                 (11)                         

        และช่วงเวลาท่ีศูนย์กระจายสินค้าจะต้องสั่งซื้อสินค้าประเภทท่ี j เท่ากับ 

                                                              TDCj =  αDCjTDC1                            (12)                
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5.2  การก าหนดจุดส่ังซ้ือเพิม่ (Reorder Point) ระดบัสินค้าคงคลงัส ารอง  
        (Safety Stock) และระดับสินค้าคงคลงัสูงสุด (Order-Up-To-Level) 
 

5.2.1  การก าหนดจุดส่ังซ้ือเพิม่  
 5.2.1.1  จุดสั่งซ้ือเพิ่ม ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
 จากช่วงเวลาท่ีตอ้งสั่งซ้ือสินคา้ล่วงหนา้ก่อนท่ีจะไดรั้บสินคา้ ณ ศูนยก์ระจายสินคา้  
ก าหนดใหมี้การแจกแจงความน่าจะเป็น ตามการแจกแจงแบบสม ่าเสมอ ดงันั้น ระดบัของจุดสั่งซ้ือ
เพิ่มจึงเท่ากบั 
                                                         sDCj = P*(bDCj – aDCj) + aDCj                                (13)               
 
โดยท่ี     
P   แทน  ความน่าจะเป็นท่ีสินคา้จะไม่ขาดมือ 
aDCj  แทน  ความตอ้งการต ่าสุดในช่วงเวลาท่ีตอ้งสั่งซ้ือสินคา้ล่วงหนา้ก่อนท่ีจะไดรั้บสินคา้ของ 
  สินคา้ประเภทท่ี j ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
bDCj  แทน  ความตอ้งการสูงสุดในช่วงเวลาท่ีตอ้งสั่งซ้ือสินคา้ล่วงหนา้ก่อนท่ีจะไดรั้บสินคา้ของ 
  สินคา้ประเภทท่ี j ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
 
  ระดับการให้บริการในการศึกษาน้ี เป็นแบบระดับการให้บริการตามวัฏจักร       
(Cycle Service Level) ซ่ึงหมายความถึง ความน่าจะเป็นท่ีสินคา้จะไม่ขาดมือ เน่ืองจากความไม่
แน่นอนท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายในช่วงเวลาท่ีสั่งซ้ือสินค้าล่วงหน้าก่อนท่ีจะได้รับสินค้าระหว่าง           
ผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ โดยท่ีไม่ไดพ้ิจารณาถึงปริมาณท่ีสินคา้อาจจะขาดมือ 
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   5.2.1.2  เง่ือนไขการก าหนดจุดสั่งซื้อเพิ่ม 

  ในความเป็นจริงช่วงเวลาในการสั่งซื้อต ่าสุดและสูงสุดอาจมีการเปล่ียนแปลง ส่วน

หน่ึงเกิดจากความไม่แน่นอนในการป้อนวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต หรืออาจเกิดจากปัญหาบาง

ประการท าให้ผู้จัดจ าหน่ายสินค้าส่งสินค้าเข้าศูนย์กระจายสินค้าล่าช้า หากช่วงเวลาระหว่างการ

สั่งซื้อต ่าสุดและสูงสุดมีค่าห่างกันมาก อาจท าให้ความต้องการท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาท่ีต้องสั่งซื้อ

สินค้าล่วงหน้าก่อนท่ีจะได้รับสินค้า มีค่ามากกว่าปริมาณการสั่งซื้ออุตตมะ ส่งผลให้จุดสั่งซื้อเพิ่มท่ี

ได้อยู่ในระดับท่ีสูงกว่าระดับสินค้าคงคลังสูงสุดท่ีได้จากการวิเคราะห์ ซ่ึงสถานการณ์ท่ีจุดสั่งซื้อ

เพิ่มอยู่ในระดับท่ีสูงกว่าระดับสินค้าคงคลังสูงสุดนี้ เป็นไปไม่ได้ทั้งในทางทฤษฏีและปฏิบัติ ฉะนั้น 

การก าหนดจุดสั่งเพิ่ม อาจแบ่งได้เป็น 2 กรณีดังนี้ 

 

                      (  DCj*DDCj) + SSDCj        DCj ≤ TDCj 

                              sDCj =  

                [(  DCj – TDCj)*DDCj] + SSDCj               DCj > TDCj 

 

โดยท่ี 

  DCj   แทน   ช่วงเวลาท่ีต้องสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนท่ีจะได้รับสินค้าเฉล่ียระหว่างผู้จัดจ าหน่าย 

  สินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ของสินค้าประเภทท่ี j 

 

   ข้อสังเกต กรณีท่ี   DCj > TDCj ให้น าค่า TDCj ลบออกจาก   DCj ตัวเลขท่ีได้จะต้องมีค่า

ไม่เกิน TDCj ถ้าตัวเลขท่ีได้มีค่าเกิน TDCj ให้น าค่า TDCj ไปลบออกจาก   DCj อีกครั้งท าเช่นนี้ไปเร่ือยๆ

จนกระทั่งค่าท่ีได้มีค่าไม่เกิน TDCj ท้ายสุดจะได้ระดับจุดสั่งเพิ่มท่ีเหมาะสมและมีค่าไม่เกินระดับ

สินค้าคงคลังสูงสุด (รวมระดับสินค้าคงคลังส ารอง) หรือถ้ามองเป็นช่วงเวลาในการสั่งซื้อจะ

หมายถึงการสั่งซื้อก่อนล่วงหน้าท่ีจะได้รับสินค้า   DCj หน่วยเวลา 

 

   5.2.1.3  จุดสั่งซื้อเพิ่ม ณ สาขา 

  ก าหนดให้ช่วงเวลาท่ีต้องสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนท่ีจะได้รับสินค้ามีค่าคงท่ี

ระหว่างศูนย์กระจายสินค้ากับแต่ละสาขา ฉะนั้นระดับจุดสั่งซื้อเพิ่มจะเท่ากับปริมาณความต้องการ

ในช่วงเวลาท่ีต้องสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนท่ีจะได้รับสินค้า โดยไม่มีการเผื่อระดับสินค้าคงคลัง

ส ารอง จะได้ว่า 

                                                            siv = dLiv               (14) 
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5.2.2  การก าหนดระดับสินค้าคงคลงัส ารอง 
การศึกษาน้ี ก าหนดระดบัสินคา้คงคลงัส ารองเฉพาะ ณ ศูนยก์ระจายสินคา้เท่านั้น เน่ืองจาก

ความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ดงันั้น ระดบัสินคา้คงคลงัส ารอง
ของสินคา้ประเภทท่ี j ณ ศูนยก์ระจายสินคา้จะเป็นไปตามสมการท่ี 15 และระดบัสินคา้คงคลงั      
ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ (กรณีมี 2 สาขา) อาจเคล่ือนไหวดงัภาพ ท่ี 5.1 ท่ีไดแ้สดงไวแ้ลว้ขา้งตน้ 
                                                              SSDCj = sDCj -   LDCj                                                  (15) 
 

5.2.3  การก าหนดระดับสินค้าคงคลงัสูงสุด 
 5.2.3.1  ระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
 เขียนไดเ้ท่ากบั 
                                                                     SDCj = SSDCj + QDCj  (16) 
 
 5.2.3.2  ระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด ณ สาขา 
 เขียนไดเ้ท่ากบั  
                                                                            Siv =  qiv   (17) 
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5.3  สรุปการแก้ปัญหาตัวแบบ 

 

 การศึกษานี้ ใช้โปรแกรม SAS เวอร์ชั่น 9.2 ในการแก้ปัญหา โดยสามารถสรุปขั้นตอนการ

แก้ปัญหาได้ดังนี้ 

  1)  ค านวณหา     
 
     จากสมการท่ี 7 จะได้ Mi ของสาขาแต่ละสาขา 

  2)  ค านวณช่วงเวลาสั่งซื้ออุตตมะ (TDC1*) ของสินค้าประเภทท่ีสั่งซื้อบ่อยท่ีสุด ณ ศูนย์

กระจายสินค้า จากสมการท่ี 6 และช่วงเวลาสั่งซื้ออุตตมะ (ti1) ของสินค้าประเภทท่ีสั่งซื้อบ่อยท่ีสุด 

ณ สาขา จากความสัมพันธ์ของ TDC1 = Mi ti1 

  3)  ค านวณหาขนาดการสั่งซื้ออุตตมะ (QDCj) ณ ศูนย์กระจายสินค้า จากความสัมพันธ์                     

QDCj = DDCjTDC1αDCj ซ่ึง TDCj =  αDCjTDC1 

 4)  ค านวณหาขนาดการสั่งซื้ออุตตมะ (qiv) ณ สาขา จากความสัมพันธ์ qiv = divti1αiv ซ่ึง                 

tiv =  αivti1 

  5)  ค านวณหาช่วงเวลาในการสั่งซื้อสินค้าอุตตมะ (R) ซ่ึงมีค่าเท่ากับ TDCj ณ ศูนย์กระจาย

สินค้าและมีค่าเท่ากับ tiv ณ สาขา 

  6)  ค านวณหาจุดสั่งซื้อเพิ่ม (sDCj, siv) ณ ศูนย์กระจายสินค้า และสาขา จากสมการท่ี 13 และ 

14 ตามล าดับ 

  7)  ค านวณหาระดับสินค้าคงคลังส ารอง (SSDCj) ณ ศูนย์กระจายสินค้า จากสมการท่ี 15 

  8)  ค านวณหาระดับสินค้าคงคลังสูงสุด (SDCj, Siv) ณ ศูนย์กระจายสินค้า และสาขา จาก

สมการท่ี 16 และ 17 ตามล าดับ 

  9)  ค านวณหาค่าใช้จ่ายเฉล่ียรวมในการจัดการสินค้าคงคลังต่อหน่วยเวลา จากสมการท่ี 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่6 
 

การวเิคราะห์และผลการศึกษา 
 
 ในบทน้ีจะเป็นการวิเคราะห์และผลสรุปของงานวิจัย ท่ีได้จากตัวแบบนโยบายสินค้า       
คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับสินคา้หลายประเภทท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 5 ขอ้มูลความตอ้งการสินคา้
และค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีใช้ประกอบการวิเคราะห์เป็นไปตามการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีได้กล่าวไวใ้น  
บทท่ี 4 การศึกษาน้ี ประมวลผลการวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม SAS เวอร์ชัน่ 9.2 เร่ิมจากการสรุป
ช่วงเวลาในการสั่งซ้ืออุตตมะ จุดสั่งซ้ือเพิ่ม และระดับสินคา้คลังสูงสุด ท่ีได้จากตวัแบบสินค้า      
คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับสินคา้หลายประเภท ต่อมาจะเป็นการเปรียบเทียบผลการศึกษาท่ีได้
จากตวัแบบท่ีพฒันาข้ึนกบันโยบายเดิมของบริษทักรณีศึกษา วา่หากด าเนินการบริหารสินคา้คงคลงั
ตามนโยบายแบบรวมความรับผิดชอบ จะให้ผลแตกต่างกันอย่างไร และท้ายสุดจะท าการ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรวมเฉล่ียต่อไตรมาสในการด าเนินการจัดการสินค้าคงคลังกรณีด าเนิน
นโยบายการบริหารงานแบบรวมความรับผิดชอบและกระจายความรับผิดชอบ ตามขอบเขตของ
การวจิยัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 1 เป็นล าดบัต่อไป 
 

6.1  ผลทีไ่ด้จากตัวแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดับส าหรับสินค้าหลายประเภท 
 
 จากการวเิคราะห์ จะไดร้ะดบัสินคา้คงคลงัส ารอง ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ (แสดงดงัสมการท่ี 
15 ในบทท่ี 5) ของกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่งและ DIY ตวัอยา่งแต่ละประเภท แสดงดงัตารางท่ี    
6.1-6.2 ตามล าดบั และจากนโยบายการจดัการสินคา้คงคลงัแบบ (R, sj, Sj) จะไดช่้วงเวลาในการ
สั่งซ้ืออุตตมะ R (แสดงดังสมการท่ี 12 และ 10 ในบทท่ี 5 ส าหรับสินค้าแต่ละประเภท ณ           
ศูนยก์ระจายสินคา้และสาขาแต่ละแห่ง ตามล าดบั) ระดบัของจุดสั่งซ้ือเพิ่ม sj (แสดงดงัสมการท่ี 13 
และ 14 ในบทท่ี 5 ส าหรับสินค้าแต่ละประเภท ณ ศูนย์กระจายสินค้าและสาขาแต่ละแห่ง
ตามล าดบั) และระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด Sj (แสดงดงัสมการท่ี 16 และ 17 ในบทท่ี 5 ส าหรับสินคา้
แต่ละประเภท ณ ศูนยก์ระจายสินคา้และสาขาแต่ละแห่ง ตามล าดบั) ตามตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบ
สองระดบัส าหรับสินคา้หลายประเภทท่ีพฒันาข้ึน ภายใตเ้ง่ือนไขค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อหน่วยเวลาต ่าสุด
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ของกลุ่มสินค้ากระเบ้ืองตัวอย่างและ DIY ตัวอย่างแต่ละประเภท แสดงดังตารางท่ี 6.3-6.4 
ตามล าดบั (ชุดค าสั่งโปรแกรม SAS ของตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับสินคา้หลาย
ประเภท แสดงในภาคผนวก ฉ) 
 
ตารางที ่6.1  ระดบัสินคา้คงคลงัส ารองของกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่งแต่ละประเภท (กล่อง)  
                       ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
 

ประเภทที่ ศูนย์กระจายสินค้า 

1 316 

2 270 

3 242 

4 61 

5 127 
 
ตารางที ่6.2  ระดบัสินคา้คงคลงัส ารองของกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่งแต่ละประเภท (กล่อง) 
                     ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
 

ประเภทที่ ศูนย์กระจายสินค้า 

1 61 
2 30 
3 18 
4 14 
5 9 
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ตารางที ่6.3  ช่วงเวลาการสั่งซ้ืออุตตมะ (วนั) ระดบัจุดสั่งเพิ่ม (กล่อง) และระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด (กล่อง) ของกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่งแต่ละประเภท 

 

 
 
 
 
 

  ช่วงเวลาการส่ังซื้ออตุตมะ (วนั) ระดบัจุดส่ังซื้อเพิม่ (กล่อง) ระดบัสินค้าคงคลงัสูงสุด (กล่อง) 

  
ประเภท
ที ่1 

ประเภท
ที ่2 

ประเภท
ที ่3 

ประเภท
ที ่4 

ประเภท
ที ่5 

ประเภท
ที ่1 

ประเภท
ที ่2 

ประเภท
ที ่3 

ประเภท
ที ่4 

ประเภท
ที ่5 

ประเภท
ที ่1 

ประเภท
ที ่2 

ประเภท
ที ่3 

ประเภท
ที ่4 

ประเภท
ที ่5 

ศูนย์กระจาย
สินค้า 

13 13 13 26 13 841 719 645 162 339 2,616 2,237 2,005 943 1,054 

สาขาเกษตร –     
นวมนิทร์ 

13 13 13 39 13 18 12 10 2 10 226 157 120 62 121 

สาขาธนบุรี-     
ปากท่อ 

13 13 13 39 13 11 15 43 4 13 139 195 556 143 164 

สาขาป่ินเกล้า 13 13 13 26 13 20 26 20 6 21 260 332 254 142 267 

สาขาพทัยา 13 13 13 26 13 3 6 11 2 4 31 67 144 42 40 

สาขารังสิต 13 13 13 39 13 33 45 15 4 12 424 580 196 123 156 

สาขารัชดา 13 13 13 39 26 63 31 31 7 7 821 405 401 266 179 

สาขาสุวรรณภูม ิ 13 13 26 13 26 31 18 8 12 7 404 235 190 152 183 
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ตารางที ่6.4  ช่วงเวลาการสั่งซ้ืออุตตมะ (วนั) ระดบัจุดสั่งเพิ่ม (กล่อง) และระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด (กล่อง) ของกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่งแต่ละประเภท 

 

 
 

  ช่วงเวลาการส่ังซื้ออตุตมะ (วนั) ระดบัจุดส่ังซื้อเพิม่ (กล่อง) ระดบัสินค้าคงคลงัสูงสุด (กล่อง) 

  
ประเภท
ที ่1 

ประเภท
ที ่2 

ประเภท
ที ่3 

ประเภท
ที ่4 

ประเภท
ที ่5 

ประเภท
ที ่1 

ประเภท
ที ่2 

ประเภท
ที ่3 

ประเภท
ที ่4 

ประเภท
ที ่5 

ประเภท
ที ่1 

ประเภท
ที ่2 

ประเภท
ที ่3 

ประเภท
ที ่4 

ประเภท
ที ่5 

ศูนย์กระจาย
สินค้า 

15 15 15 30 30 161 79 47 36 24 585 287 170 244 166 

สาขาเกษตร -     
นวมนิทร์ 

15 15 15 30 30 5 3 2 1 1 70 36 22 25 28 

สาขาธนบุรี-    
ปากท่อ 

15 15 15 30 45 4 3 2 1 1 59 39 19 30 20 

สาขาป่ินเกล้า 15 15 15 15 30 7 3 3 2 2 104 45 33 27 34 

สาขาพทัยา 15 15 30 30 30 2 1 1 1 1 28 11 14 14 8 

สาขารังสิต 15 15 15 15 30 6 3 2 2 1 88 41 26 23 22 

สาขารัชดา 15 15 15 30 30 7 4 2 1 2 97 49 25 28 37 

สาขาสุวรรณภูม ิ 15 15 15 30 30 6 3 2 2 1 81 40 24 36 19 
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ช่วงเวลาการสั่งซ้ืออุตตมะท่ีค านวณไดใ้นตารางท่ี 6.3 และ 6.4 ตามนโยบายการสั่งซ้ือ
สินคา้แบบผสม ไม่เพียงแต่จะบอกใหท้ราบถึงช่วงเวลาในการสั่งซ้ือเท่านั้น วา่สินคา้ประเภทใดบา้ง
ท่ีตอ้งสั่งซ้ือบ่อยท่ีสุดหรือจะท าการสั่งซ้ือพร้อมกนัจากจ านวนเท่าของช่วงเวลาการสั่งซ้ือของสินคา้
ประเภทท่ีสั่งบ่อยท่ีสุด เพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อหน่วยเวลาท่ีต ่าท่ีสุด แต่ยงัช่วยให้ทราบถึง
ช่วงเวลาในการควบคุมและติดตามสินคา้ให้เป็นไปอย่างสะดวกและมีความถูกตอ้งแม่นย  ามาก
ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะสินคา้หมวด A เช่น สินคา้ในกลุ่มกระเบ้ืองสาขาสุวรรณภูมิท่ีจะตอ้งควบคุม
ติดตามบ่อยท่ีสุด คือ สินคา้ประเภทท่ี 1, 2 และ 4 โดยจะติดตามทุกๆ 13 วนั ในขณะท่ีสินคา้
ประเภทท่ี 3 และ 5 จะยงัไม่ท าการควบคุมและติดตาม จนกว่าจะถึงรอบการควบคุมและติดตาม
สินคา้ประเภทท่ี 1, 2 และ 4 เป็นรอบท่ี 2  เป็นตน้ 
 

6.2  การเปรียบเทยีบผลการศึกษาของตัวแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดับส าหรับสินค้า 
       หลายประเภทกบันโยบายเดิมของบริษทักรณศึีกษา 
 

ในท่ีน้ีจะเป็นการเปรียบเทียบผลการศึกษาของตวัแบบ ซ่ึงมีลกัษณะการด าเนินการจดัการ
สินคา้คงคลงัท่ีเป็นแบบรวมความรับผดิชอบเช่นเดียวกนั ดงัน้ี 
 

6.2.1  การเปรียบเทยีบจ านวนคร้ังในการส่ังซ้ือ 
เพื่อให้เห็นถึงภาพรวม จ านวนคร้ังท่ีสั่งซ้ือจะเป็นจ านวนคร้ังในการสั่งซ้ือรวมจากการ

วางแผนจดัการสินคา้คงคลงัตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2554 ถึงเดือนมิถุนายน ปี 2554 โดยจะแยกการ
เปรียบเทียบออกเป็น 2 ส่วน คือ ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ และสาขาทั้งหมด 7 แห่ง ตามกลุ่มสินคา้
ตวัอยา่งแต่ละประเภท จากผลการวเิคราะห์ของกลุ่มสินคา้ตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มท่ีแสดงดงัภาพท่ี 6.1-
6.20 ต่อไปน้ี แสดงให้เห็นวา่ บริษทักรณีศึกษามีจ านวนคร้ังในการสั่งซ้ือส าหรับสินคา้ทุกประเภท
สูงกวา่จ านวนคร้ังในการสั่งซ้ือท่ีไดจ้ากตวัแบบสินคา้คงคลงัอุตตมะท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงสาเหตุท่ีบริษทั
กรณีศึกษาท าการสั่งซ้ือสินคา้บ่อยคร้ัง สามารถอธิบายจากความแตกต่างของลกัษณะการจดัการ
สินคา้คงคลงั ไดด้งัตารางท่ี 6.5 
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ตารางที ่6.5  ลกัษณะการจดัการสินคา้คงคลงัของนโยบายเดิมของบริษทักบัตวัแบบสินคา้คงคลงั 
 แบบสองระดบัส าหรับสินคา้หลายประเภท 
 

  

ลกัษณะ นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 
ตัวแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดับ

ส าหรับสินค้าหลายประเภท 
   

1 . ก า ร ว า ง แ ผ น
น โ ย บ า ย สิ น ค้ า    
คงคลงั 

ใช้ดุลยพินิจของผู ้ปฏิบัติงานและ
ขอ้มูลในอดีตเป็นหลกั 

ตวัแบบสินคา้คงคลงัอุตตมะ 

2 . น โ ย บ า ย ก า ร
สั่งซ้ือสินค้าหลาย
ประเภท 

ใช้นโยบายการสั่งซ้ือสินค้าแบบ
อิสระจากกนั กล่าวคือ ก าหนดจุด
สั่งซ้ือเพิ่ม ระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด
โดยไม่พิจารณาสินค้าประเภทอ่ืน
ร่วมด้วย ดังนั้ นการสั่ง ซ้ือสินค้า
ประเภทใดประเภทหน่ึงโดยไม่
พิจาณาสินคา้ประเภทอ่ืนดว้ย ท าให้
มีจ  านวนคร้ังในการสั่งซ้ือสูงกวา่ 

ใช้นโยบายการสั่งซ้ือสินค้าแบบ
ผสม ท าให้การสั่งซ้ือสินค้าสินค้า
หล ายประ เภท มีคว ามยื ดหยุ่ น
มากกว่า เน่ืองจากการสั่งซ้ือพร้อม
กันส าหรับสินค้าในบางประเภท
ดังนั้ น ความถ่ีของจ านวนคร้ังใน
การสั่งซ้ือจึงนอ้ยกวา่ 

3.การเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล ด้ า น
ค่ า ใช้ จ่ าย ในการ
สั่งซ้ือ 
 

ไม่ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
สั่ง ซ้ืออย่างเป็นกิจจะลักษณะว่า
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือแต่ละคร้ัง
เป็นเท่าใด 

หลั ง จ า ก เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล
ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง 
พบวา่ ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือต่อคร้ัง
ค่อนข้างสูง อาจต้องท าการสั่งซ้ือ
สินค้า ในป ริม าณ ท่ี สู ง ข้ึนห รือ
จั ด เ ก็ บ สิ น ค้ า ม า ก ข้ึ น  ซ่ึ ง
กระบวนการของตวัแบบจะท าการ
คน้หาจุดสมดุลของค่าใชจ่้ายในการ
สั่งซ้ือสินค้าและค่าใช้จ่ายในการ
จดัเก็บรักษาสินคา้ทั้งระบบ 

4. การจดัการสินคา้
ในหมวด A 

มีเป็นลกัษณะการเคล่ือนไหวสินคา้
ในปริมาณมาก หากสั่งซ้ือสินค้า
นอ้ย จะท าให้มีความถ่ีในการสั่งซ้ือ
สินคา้สูงข้ึน 

สั่งซ้ือต่อคร้ังในปริมาณมากข้ึนตาม
พฤติกรรมการเค ล่ือนไหวของ
สินคา้ ท าให้มีความถ่ีในการสั่งซ้ือ
สินคา้นอ้ยกวา่ 
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 6.2.1.1  กลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง 
 จ านวนคร้ังในการสั่งซ้ือ ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ และสาขา แสดงดงัภาพท่ี 6.1-6.5 
และ 6.6-6.10 ตามล าดบั  
 

 
 
ภาพที ่6.1  จ  านวนคร้ังในการสั่งซ้ือ กลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง ประเภทท่ี 1 ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
 

 
 
ภาพที ่6.2  จ านวนคร้ังในการสั่งซ้ือ กลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง ประเภทท่ี 2 ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบั
ส าหรับสินค้าหลายประเภท 2 2 2 2 2 2 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 3 3 4 3 4 4 

0 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 

จ า
นว

นค
รั้ง
ใน
กา
รสั่

งซื
้อ 

กระเบือ้งประเภทที ่1 ณ ศูนย์กระจายสินค้า 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบั
ส าหรับสินค้าหลายประเภท 2 1 1 1 1 2 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 3 2 2 3 3 4 

0 
0.5 

1 
1.5 

2 
2.5 

3 
3.5 

4 
4.5 

จ า
นว

นค
รั้ง
ใน
กา
รสั่

งซื้
อ 

กระเบือ้งประเภทที ่2 ณ ศูนย์กระจายสินค้า 
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ภาพที ่6.3  จ  านวนคร้ังในการสั่งซ้ือ กลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง ประเภทท่ี 3 ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
 

 
 

ภาพที ่6.4  จ  านวนคร้ังในการสั่งซ้ือ กลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง ประเภทท่ี 4 ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบั
ส าหรับสินค้าหลายประเภท 2 2 1 3 2 3 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 3 3 1 6 3 5 
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กระเบือ้งประเภทที ่3 ณ ศูนย์กระจายสินค้า 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบั
ส าหรับสินค้าหลายประเภท 1 1 1 1 2 1 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 3 5 5 3 8 4 
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กระเบือ้งประเภทที ่4 ณ ศูนย์กระจายสินค้า 
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ภาพที ่6.5  จ  านวนคร้ังในการสั่งซ้ือ กลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง ประเภทท่ี 5 ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
 

 
 

ภาพที ่6.6  จ  านวนคร้ังในการสั่งซ้ือ กลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง ประเภทท่ี 1 ณ สาขา 
 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบัส าหรับ
สินค้าหลายประเภท 2 2 2 2 2 2 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 4 3 4 3 4 4 

0 
0.5 

1 
1.5 

2 
2.5 

3 
3.5 

4 
4.5 

จ า
นว

นค
รั้ง
ใน
กา
รสั่

งซื้
อ 

กระเบือ้งประเภทที ่5 ณ ศูนย์กระจายสินค้า 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบัส าหรับ
สินค้าหลายประเภท 16 11 26 10 14 10 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 41 30 68 27 44 28 
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กระเบือ้งประเภทที ่1 ณ สาขาทั้งหมด 7 แห่ง 
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ภาพที ่6.7  จ านวนคร้ังในการสั่งซ้ือ กลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง ประเภทท่ี 2 ณ สาขา 
 

 
 

ภาพที ่6.8  จ  านวนคร้ังในการสั่งซ้ือ กลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง ประเภทท่ี 3 ณ สาขา 
 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบัส าหรับ
สินค้าหลายประเภท 12 7 9 11 8 18 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 31 18 24 30 22 41 
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กระเบือ้งประเภทที ่2 ณ สาขาทั้งหมด 7 แห่ง 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบัส าหรับ
สินค้าหลายประเภท 13 14 5 22 14 18 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 43 46 14 61 39 50 
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กระเบือ้งประเภทที ่3 ณ สาขาทั้งหมด 7 แห่ง 
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ภาพที ่6.9  จ านวนคร้ังในการสั่งซ้ือ กลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง ประเภทท่ี 4 ณ สาขา 
 

 
 

ภาพที ่6.10  จ  านวนคร้ังในการสั่งซ้ือ กลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง ประเภทท่ี 5 ณ สาขา 
 
 
 
 
 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบั
ส าหรับสินค้าหลายประเภท 6 8 10 7 12 8 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 34 42 46 45 59 59 
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กระเบือ้งประเภทที ่4 ณ สาขาทั้งหมด 7 แห่ง 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบั
ส าหรับสินค้าหลายประเภท 13 10 12 11 16 15 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 42 31 36 53 73 66 
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กระเบือ้งประเภทที ่5 ณ สาขาทั้งหมด 7 แห่ง 
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 6.2.1.2  กลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง 
 จ านวนคร้ังในการสั่งซ้ือ ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ และจ านวนคร้ังในการสั่งซ้ือรวม    
ณ สาขา แสดงดงัภาพท่ี 6.11-6.15 และ 6.16-6.20 ตามล าดบั 
 

 
 
ภาพที ่6.11  จ  านวนคร้ังในการสั่งซ้ือ กลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ประเภทท่ี 1 ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
 

 
 
ภาพที ่6.12  จ  านวนคร้ังในการสั่งซ้ือ กลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ประเภทท่ี 2 ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบั
ส าหรับสินค้าหลายประเภท 2 2 2 2 2 2 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 4 4 5 4 4 5 
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DIY ประเภทที ่1 ณ ศูนย์กระจายสินค้า 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบั
ส าหรับสินค้าหลายประเภท 2 2 2 2 2 2 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 4 4 4 4 4 5 
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ภาพที ่6.13  จ  านวนคร้ังในการสั่งซ้ือ กลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ประเภทท่ี 3 ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
 

 
 

ภาพที ่6.14  จ  านวนคร้ังในการสั่งซ้ือ กลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ประเภทท่ี 4 ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบั
ส าหรับสินค้าหลายประเภท 2 2 2 2 2 2 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 5 4 5 4 4 4 
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DIY ประเภทที ่3 ณ ศูนย์กระจายสินค้า 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบั
ส าหรับสินค้าหลายประเภท 1 1 1 1 1 1 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 4 4 5 4 4 4 
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DIY ประเภทที ่4 ณ ศูนย์กระจายสินค้า 
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ภาพที ่6.15  จ  านวนคร้ังในการสั่งซ้ือ กลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ประเภทท่ี 5 ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
 

 
 
ภาพที ่6.16  จ  านวนคร้ังในการสั่งซ้ือ กลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ประเภทท่ี 1 ณ สาขา 
 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบั
ส าหรับสินค้าหลายประเภท 1 1 1 1 1 1 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 4 5 7 5 6 6 
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DIY ประเภทที ่5 ณ ศูนย์กระจายสินค้า 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบั
ส าหรับสินค้าหลายประเภท 14 14 16 13 14 17 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 44 43 52 39 42 50 
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DIY ประเภทที ่1 ณ สาขาทั้งหมด 7 แห่ง 
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ภาพที ่6.17  จ  านวนคร้ังในการสั่งซ้ือ กลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ประเภทท่ี 2 ณ สาขา 
 

 
 

ภาพที ่6.18  จ  านวนคร้ังในการสั่งซ้ือ กลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ประเภทท่ี 3 ณ สาขา 
 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบัส าหรับ
สินค้าหลายประเภท 13 12 14 12 13 16 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 40 38 45 36 30 36 
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DIY ประเภทที ่2 ณ สาขาทั้งหมด 7 แห่ง 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบั
ส าหรับสินค้าหลายประเภท 14 12 15 10 11 12 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 45 39 52 36 40 44 
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DIY ประเภทที ่3 ณ สาขาทั้งหมด 7 แห่ง 
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ภาพที ่6.19  จ  านวนคร้ังในการสั่งซ้ือ กลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ประเภทท่ี 4 ณ สาขา 
 

 
 
ภาพที ่6.20  จ  านวนคร้ังในการสั่งซ้ือ กลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ประเภทท่ี 5 ณ สาขา 

 
 
 
 
 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบั
ส าหรับสินค้าหลายประเภท 9 7 9 7 8 8 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 44 38 46 40 41 44 
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DIY ประเภทที ่4 ณ สาขาทั้งหมด 7 แห่ง 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบั
ส าหรับสินค้าหลายประเภท 7 9 11 7 9 9 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 44 56 74 50 66 63 
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DIY ประเภทที ่5 ณ สาขาทั้งหมด 7 แห่ง 
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6.2.2  การเปรียบเทยีบระดับสินค้าคงคลงั 
เพื่อให้เห็นถึงภาพรวม ระดบัสินคา้คงคลงัจะเป็นระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุดรวม เฉล่ียราย

ไตรมาสของสินคา้แต่ละประเภท โดยจะแยกการเปรียบเทียบออกเป็น 2 ส่วน คือ ณ ศูนยก์ระจาย
สินคา้ และสาขา ของกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่งและ DIY ตวัอยา่ง แสดงดงัภาพท่ี 6.21-6.22 และ 
6.23-6.24 ตามล าดบั อน่ึงไม่พบขอ้มูลสินคา้ส ารองของบริษทั ฉะนั้นการเปรียบเทียบระดบัสินคา้
คงคลงัจึงเป็นระดบัสินคา้คงคลงัท่ีไม่รวมสินคา้คงคลงัส ารอง 

จากผลการวิเคราะห์ของกลุ่มสินคา้ทั้งสองกลุ่มท่ีแสดงดงัภาพท่ี 6.21-6.24 ต่อไปน้ี แสดง
ใหเ้ห็นวา่ บริษทักรณีศึกษามีระดบัสินคา้คงคลงัส าหรับสินคา้ทุกประเภทต ่ากวา่ระดบัสินคา้คงคลงั
ท่ีได้จากตวัแบบสินคา้คงคลงัท่ีพฒันาข้ึน เป็นผลมาจากการท่ีบริษทัท าการสั่งซ้ือสินคา้บ่อยคร้ัง 
(ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ท่ี 6.2.1) จึงไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งจดัเก็บสินคา้คงคลงัไวม้าก ในความเป็นจริง
ค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บรักษาสินคา้ของบริษทักรณีศึกษามีค่าไม่สูงมากนกั ประกอบกบัความไม่
แน่นอนท่ี เ กิด ข้ึนในช่วงเวลาท่ีต้องสั่ ง ซ้ือสินค้า ล่วงหน้า ก่อนท่ีจะได้รับสินค้าระหว่าง                     
ผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้กบัศูนยก์ระจายสินคา้ค่อนขา้งสูง บริษทักรณีศึกษาจึงควรด าเนินการสั่งซ้ือ
สินคา้และจดัเก็บสินคา้ให้มากกว่าเดิมไวร้องรับความตอ้งการของลูกค้าท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง
โดยเฉพาะสินคา้หมวด A ท่ีสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทัมากท่ีสุด  
 6.2.2.1  กลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง 
 

 
 
ภาพที ่6.21  ระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุดเฉล่ียรายไตรมาสของกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง  
                     ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
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ภาพที ่6.22  ระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุดเฉล่ียรายไตรมาสของกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง ณ สาขา 
 
          6.2.2.2  กลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง 
 

 
 

ภาพที ่6.23  ระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุดเฉล่ียรายไตรมาสของกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง  
                    ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
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ภาพที ่6.24  ระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุดเฉล่ียรายไตรมาสของกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ณ สาขา 
 

6.2.3  การเปรียบเทยีบปริมาณการส่ังซ้ือต่อคร้ัง 
เพื่อใหเ้ห็นถึงความแตกต่างท่ีไดจ้ากผลการวเิคราะห์ปริมาณการสั่งซ้ือต่อคร้ังก่อนและหลงั

การวางแผนนโยบายจดัการสินคา้คงคลงั จากการใชต้วัแบบนโยบายสินคา้คงคลงัสองระดบัส าหรับ
สินคา้หลายประเภท ของกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอย่างและ DIY ตวัอย่าง แสดงดงัภาพท่ี 6.25-6.32 
และ 6.33-6.40 ตามล าดบั  

จากการวเิคราะห์ กลุ่มสินคา้ตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มส าหรับสินคา้ทุกประเภทท่ีแสดงดงัภาพท่ี 
6.25-6.40 ต่อไปน้ี จะเห็นไดว้า่ จากจ านวนคร้ังในการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีไดจ้ากการประยุกตใ์ชต้วัแบบ
สินคา้คงคลงัอุตตมะแบบสองระดบัส าหรับสินคา้หลายประเภทมีความถ่ีในการสั่งซ้ือนอ้ยคร้ังกวา่
นโยบายเดิมของบริษทั กล่าวคือ ลดลงต ่ากวา่นโยบายเดิมคิดเป็น 2.12 เท่า และ 3.4 เท่า ของจ านวน
คร้ังในการสั่งซ้ือรวมส าหรับกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอย่างตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน      
ปี 2554 ณ ศูนยก์ระจายสินคา้และสาขา ตามล าดับ และลดลงต ่ากวา่นโยบายเดิมคิดเป็น 2.81 เท่า 
และ 3.97 เท่าของจ านวนคร้ังในการสั่งซ้ือรวมส าหรับกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่งตั้งแต่เดือนมกราคม 
ถึงเดือนมิถุนายน ปี 2554 ณ ศูนยก์ระจายสินคา้และสาขา ตามล าดบั ยงัผลให้ปริมาณการสั่งซ้ือ
สินคา้ในแต่ละคร้ังท่ีได้จากตวัแบบสินคา้คงคลงัมีค่ามากกว่านโยบายเดิมของบริษทักรณีศึกษา    
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการของการจดัการสินคา้คงคลงั บนเง่ือนไขของการพิจารณาค่าใช้จ่ายเฉล่ีย
ต่อหน่วยเวลาต ่าสุด 
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          6.2.3.1  กลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง 
 

 
 

ภาพที ่6.25  ปริมาณการสั่งซ้ือต่อคร้ังของกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
 

 
 

ภาพที ่6.26  ปริมาณการสั่งซ้ือต่อคร้ังของกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง ณ สาขาเกษตร-นวมินทร์ 

ประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2 ประเภทท่ี 3 ประเภทท่ี 4 ประเภทท่ี 5 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบัส าหรับ
สินค้าหลายประเภท 2301 1968 1764 882 927 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 1226 1049 940 235 494 
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ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบัส าหรับ
สินค้าหลายประเภท 226 157 120 62 121 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 86 60 46 8 46 
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ภาพที ่6.27  ปริมาณการสั่งซ้ือต่อคร้ังของกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง ณ สาขาธนบุรี-ปากท่อ 
 

 
 

ภาพที ่6.28  ปริมาณการสั่งซ้ือต่อคร้ังของกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง ณ สาขาป่ินเกลา้ 
 

ประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2 ประเภทท่ี 3 ประเภทท่ี 4 ประเภทท่ี 5 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบัส าหรับ
สินค้าหลายประเภท 139 195 556 143 164 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 53 75 212 19 63 
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ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบัส าหรับ
สินค้าหลายประเภท 260 332 254 142 267 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 99 127 97 27 102 
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ภาพที ่6.29  ปริมาณการสั่งซ้ือต่อคร้ังของกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง ณ สาขาพทัยา 
 

 
 

ภาพที ่6.30  ปริมาณการสั่งซ้ือต่อคร้ังของกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง ณ สาขารังสิต 
 

ประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2 ประเภทท่ี 3 ประเภทท่ี 4 ประเภทท่ี 5 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบัส าหรับ
สินค้าหลายประเภท 31 67 144 42 40 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 12 26 55 8 16 
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ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบัส าหรับ
สินค้าหลายประเภท 424 580 196 123 156 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 162 221 75 16 60 
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ภาพที ่6.31  ปริมาณการสั่งซ้ือต่อคร้ังของกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง ณ สาขารัชดา 
 

 
 

ภาพที ่6.32  ปริมาณการสั่งซ้ือต่อคร้ังของกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง ณ สาขาสุวรรณภูมิ 
 
 
 
 

 

ประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2 ประเภทท่ี 3 ประเภทท่ี 4 ประเภทท่ี 5 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบัส าหรับ
สินค้าหลายประเภท 821 405 401 266 179 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 312 154 153 34 34 
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ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบัส าหรับ
สินค้าหลายประเภท 404 235 190 152 183 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 154 90 37 58 35 
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          6.2.3.2 กลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง 
 

 
 
ภาพที ่6.33  ปริมาณการสั่งซ้ือต่อคร้ังของกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ 
 

 
 
ภาพที ่6.34  ปริมาณการสั่งซ้ือต่อคร้ังของกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ณ สาขาเกษตร-นวมินทร์ 
 

ประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2 ประเภทท่ี 3 ประเภทท่ี 4 ประเภทท่ี 5 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบัส าหรับ
สินค้าหลายประเภท 525 258 153 230 157 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 234 115 68 52 35 
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ประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2 ประเภทท่ี 3 ประเภทท่ี 4 ประเภทท่ี 5 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบัส าหรับ
สินค้าหลายประเภท 70 36 22 25 28 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 23 12 7 4 5 
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ภาพที ่6.35  ปริมาณการสั่งซ้ือต่อคร้ังของกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ณ สาขาธนบุรี-ปากท่อ 
 

 
 
ภาพที ่6.36  ปริมาณการสั่งซ้ือต่อคร้ังของกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ณ สาขาป่ินเกลา้ 
 

ประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2 ประเภทท่ี 3 ประเภทท่ี 4 ประเภทท่ี 5 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบัส าหรับ
สินค้าหลายประเภท 59 39 19 30 20 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 19 13 6 5 3 
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ประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2 ประเภทท่ี 3 ประเภทท่ี 4 ประเภทท่ี 5 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบัส าหรับ
สินค้าหลายประเภท 104 45 33 27 34 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 33 15 11 9 6 
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ภาพที ่6.37  ปริมาณการสั่งซ้ือต่อคร้ังของกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ณ สาขาพทัยา 
 

 
 
ภาพที ่6.38  ปริมาณการสั่งซ้ือต่อคร้ังของกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ณ สาขารังสิต 
 

ประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2 ประเภทท่ี 3 ประเภทท่ี 4 ประเภทท่ี 5 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบัส าหรับ
สินค้าหลายประเภท 28 11 14 14 8 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 9 4 3 3 2 
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ประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2 ประเภทท่ี 3 ประเภทท่ี 4 ประเภทท่ี 5 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบัส าหรับ
สินค้าหลายประเภท 88 41 26 23 22 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 28 13 9 8 4 
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ภาพที ่6.39  ปริมาณการสั่งซ้ือต่อคร้ังของกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ณ สาขารัชดา 
 

 
 
ภาพที ่6.40  ปริมาณการสั่งซ้ือต่อคร้ังของกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ณ สาขาสุวรรณภูมิ 
 
 
 
 
 

ประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2 ประเภทท่ี 3 ประเภทท่ี 4 ประเภทท่ี 5 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบัส าหรับ
สินค้าหลายประเภท 97 49 25 28 37 

นโยบายเดิมของบริษัทกรณีศึกษา 31 16 8 5 6 
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ปริมาณการส่ังซ้ือ DIY ต่อคร้ัง ณ สาขารัชดา (กล่อง) 

ประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2 ประเภทท่ี 3 ประเภทท่ี 4 ประเภทท่ี 5 
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6.2.4  การเปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อไตรมาสในการจัดการสินค้าคงคลงั 
  ผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อไตรมาสของตวัแบบนโยบายสินคา้คงคลงัแบบสอง
ระดบัส าหรับสินคา้หลายประเภทท่ีพฒันาข้ึน (แสดงดงัสมการท่ี 8 ในบทท่ี 5) ก าหนดระดบัการ
ให้บริการเท่ากบั 95% กบันโยบายเดิมปัจจุบนัของบริษทักรณีศึกษา แบ่งตามกลุ่มสินคา้ตวัอย่าง 
แสดงดงัตารางท่ี 6.6 และ 6.7 ตามล าดบั (ชุดค าสั่งโปรแกรม SAS ในการค านวณหาค่าใชจ่้ายเฉล่ีย
ต่อหน่วยเวลาของนโยบายเดิมของบริษทักรณีศึกษา แสดงในภาคผนวก ฉ) จะเห็นไดว้า่ ตวัแบบท่ี
พฒันาข้ึน ให้ร้อยละการประหยดัของค่าใช้จ่ายรวมเฉล่ียต่อไตรมาสเม่ือเปรียบเทียบกบันโยบาย 
เดิมเท่ากบัร้อยละ 82.17 และร้อยละ 85.25 ส าหรับกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่งและกลุ่มสินคา้ DIY 
ตวัอยา่ง ตามล าดบั 

อน่ึง เพื่อให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการสินคา้คงคลังอย่างแทจ้ริง 
ตลอดจนปัญหาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการจัดการสินค้าคงคลังให้ดีข้ึน ดังนั้ นการ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อไตรมาสของการศึกษาน้ีจึงเป็นการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อ   
ไตรมาสท่ีไม่รวมค่าราคาสินคา้ 
 6.2.4.1  กลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง 
 
ตารางที ่6.6  การเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียของตวัแบบนโยบายสินคา้คงคลงั กรณีด าเนินการ  
                     แบบรวมความรับผดิชอบต่อไตรมาส กลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง 
 

ล าดบั
ที ่

ตวัแบบ 

ค่าใช้จ่าย
โดยเฉลีย่
ในการ
ส่ังซื้อต่อ
ไตรมาส 

ค่าใช้จ่าย
โดยเฉลีย่ใน
การเกบ็
รักษาต่อ
ไตรมาส 

ค่าใช้จ่าย
ในการเกบ็
สินค้า

ส ารองต่อ
ไตรมาส 

รวม 

1 สินคา้คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับ
สินคา้หลายประเภท 
แบบ (sj, Sj) และ (R, sj, Sj) 

47,257 47,257 6,376 100,889 

2 นโยบายเดิมของบริษทัแบบ (Min, Max)  
        ส่วนต่างของค่าใชจ่้าย 
        ร้อยละการประหยดัของตวัแบบท่ี
พฒันาข้ึน 

545,529 
498,272 
91.34 

20,238 
(27,019) 

- 

ไม่พบ
ขอ้มูล 

565,766 
464,877 
82.17 
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 6.2.4.2  กลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง 
 
ตารางที ่6.7  การเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียของตวัแบบนโยบายสินคา้คงคลงั กรณีด าเนินการ 
                     แบบรวมความรับผดิชอบต่อไตรมาส กลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง 
 

ล าดบั
ที ่

ตวัแบบ 

ค่าใช้จ่าย
โดยเฉลีย่
ในการ
ส่ังซื้อต่อ
ไตรมาส 

ค่าใช้จ่าย
โดยเฉลีย่ใน
การเกบ็
รักษาต่อ
ไตรมาส 

ค่าใช้จ่าย
ในการเกบ็
สินค้า

ส ารองต่อ
ไตรมาส 

รวม 

1 สินคา้คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับ
สินคา้หลายประเภท 
แบบ (sj, Sj) และ (R, sj, Sj) 

39,119 39,119 4,128 82,365 

2 นโยบายเดิมของบริษทัแบบ (Min, Max) 
        ส่วนต่างของค่าใชจ่้าย 
        ร้อยละการประหยดัของตวัแบบท่ี
พฒันาข้ึน 

545,529 
506,410 
92.83 

13,042 
(26,077) 

- 

ไม่พบ
ขอ้มูล 

558,571 
476,206 
85.25 

 
หมายเหตุ: ไม่พบขอ้มูลการจดัเก็บสินคา้คงคลงัส ารองของบริษทั ค่าใชจ่้ายรวมเฉล่ียต่อไตรมาสท่ี 
                  น ามาใชค้  านวณส่วนต่างของค่าใชจ่้ายและร้อยละการประหยดั จึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีไม่ 
                  รวมค่าใชจ่้ายในการเก็บสินคา้ส ารอง 
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6.3  การเปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อไตรมาสกรณดี าเนินการบริหารจัดการสินค้า 
       คงคลงัตามนโยบายแบบรวมความรับผดิชอบกบักระจายความรับผดิชอบ 
 

ผลการเปรียบเทียบตวัแบบนโยบายสินค้าคงคลังแบบสองระดับส าหรับสินค้าหลาย
ประเภทท่ีพฒันาข้ึนกบันโยบายเดิมปัจจุบนัของบริษทักรณีศึกษา และนโยบายสินคา้คงคลงัอ่ืน 
ตามขอบเขตของการวจิยั ก าหนดระดบัการใหบ้ริการเท่ากบั 95% แสดงดงัตารางท่ี 6.8 ส าหรับกลุ่ม
สินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง ส่วนกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง แสดงดงัตารางท่ี 6.9 จากตารางเปรียบเทียบ
ค่าใชจ่้ายจะแบ่งค่าใชจ่้ายออกเป็น 4 ส่วน คือ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการสั่งซ้ือต่อไตรมาส ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย
ในการจดัเก็บรักษาต่อไตรมาส ค่าใชจ่้ายในจดัเก็บสินคา้ส ารองต่อไตรมาส และค่าใชจ่้ายรวมเฉล่ีย
ในการจดัการสินคา้คงคลงัต่อไตรมาส โดยค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในแต่ละส่วน ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้าย
เฉล่ียต่อไตรมาส ส่วนต่างของค่าใชจ่้ายระหวา่งแต่ละตวัแบบสินคา้คงคลงัหรือนโยบายกบัตวัแบบ
ท่ีพฒันาข้ึน ร้อยละการประหยดัของแต่ละตัวแบบหรือนโยบายเม่ือเปรียบเทียบกับตวัแบบท่ี
พฒันาข้ึน หากไม่มีร้อยละการประหยดั แสดงวา่ ตวัแบบท่ีพฒันาข้ึนให้ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อไตรมาส
สูงกว่าตวัแบบสินคา้คงคลงัหรือนโยบายอ่ืนท่ีน ามาเปรียบเทียบ ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากตาราง จะขอ
อธิบายในหวัขอ้การสรุปผลการวิเคราะห์ (ตวัแบบการค านวณค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อหน่วยเวลาของตวั
แบบสินคา้คงคลงัแบบผสมชนิดสามารถจดัหาได ้ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบผสม และตวัแบบสินคา้
คงคลงัพื้นฐาน แสดงในภาคผนวก จ และชุดค าสั่งโปรแกรม SAS ในการค านวณหาค่าใชจ่้ายเฉล่ีย
ต่อหน่วยเวลาของตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบผสมชนิดสามารถจดัหาได ้ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบ
ผสม และตวัแบบสินคา้คงคลงัพื้นฐาน แสดงในภาคผนวก ฉ)  
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 6.3.1  กลุ่มสินค้ากระเบือ้งตัวอย่าง 
 
ตารางที ่6.8  การเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อไตรมาสของกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่ง 
 

รูปแบบ ตวัแบบ 

ค่าใช้จ่าย
โดยเฉลีย่
ในการ
ส่ังซื้อต่อ
ไตรมาส 

ค่าใช้จ่าย
โดยเฉลีย่ใน
การเกบ็
รักษาต่อ
ไตรมาส 

ค่าใช้จ่าย
ในการเกบ็
สินค้า

ส ารองต่อ
ไตรมาส 

รวม 

รวมความ
รับผิดชอบ 

สินคา้คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับ
สินคา้หลายประเภท 
แบบ (sj, Sj) และ (R, sj, Sj) 

47,257 47,257 6,376 100,889 

นโยบายเดิมของบริษทัแบบ (Min, Max) 
        ส่วนต่างของค่าใชจ่้าย 
        ร้อยละการประหยดัของตวัแบบท่ี
พฒันาข้ึน 

545,529 
498,272 
91.34 

20,238 
(27,019) 

- 

ไม่พบ
ขอ้มูล 

565,766 
464,877 
82.17 

ไม่รวม
ความ
รับผิดชอบ 

สินคา้คงคลงัแบบผสมชนิดสามารถ
จดัหาไดแ้บบ (sj, zj, Sj) 
        ส่วนต่างของค่าใชจ่้าย 
        ร้อยละการประหยดัของตวัแบบท่ี
พฒันาข้ึน 

47,985 
 

728 
1.52 

81,742 
 

34,485 
42.19 

5,371 
 

(1,005) 
- 

135,098 
 

34,209 
25.32 

สินคา้คงคลงัแบบผสมแบบ (sj, Sj) และ 
(R, sj, Sj) 
          ส่วนต่างของค่าใชจ่้าย 
          ร้อยละการประหยดัของตวัแบบ
ท่ีพฒันาข้ึน 

45,850 
 

(1,407) 
- 

45,850 
 

(1,407) 
- 

12,021 
 

5,645 
46.96 

103,720 
 

2,831 
2.73 

สินคา้คา้คงคลงัพ้ืนฐานแบบ(sj, Sj) และ 
(R, sj, Sj) 
          ส่วนต่างของค่าใชจ่้าย 
          ร้อยละการประหยดัของตวัแบบ
ท่ีพฒันาข้ึน 

87,122 
 

39,865 
45.76 

87,122 
 

39,865 
45.76 

12,021 
 

5,645 
46.96 

186,265 
 

85,376 
45.84 
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 6.3.2  กลุ่มสินค้า DIY ตัวอย่าง 
 
ตารางที ่6.9  การเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อไตรมาสของกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง 
 

รูปแบบ ตวัแบบ 

ค่าใช้จ่าย
โดยเฉลีย่
ในการ
ส่ังซื้อต่อ
ไตรมาส 

ค่าใช้จ่าย
โดยเฉลีย่ใน
การเกบ็
รักษาต่อ
ไตรมาส 

ค่าใช้จ่าย
ในการเกบ็
สินค้า

ส ารองต่อ
ไตรมาส 

รวม 

รวมความ
รับผิดชอบ 

สินคา้คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับ
สินคา้หลายประเภท 
แบบ (sj, Sj) และ (R, sj, Sj) 

39,119 39,119 4,128 82,365 

นโยบายเดิมของบริษทัแบบ (Min, Max) 
        ส่วนต่างของค่าใชจ่้าย 
        ร้อยละการประหยดัของตวัแบบท่ี
พฒันาข้ึน 

545,529 
506,410 
92.83 

13,042 
(26,077) 

- 

ไม่พบ
ขอ้มูล 

558,571 
476,206 
85.25 

ไม่รวม
ความ
รับผิดชอบ 

สินคา้คงคลงัแบบผสมชนิดสามารถ
จดัหาไดแ้บบ (sj, zj, Sj) 
        ส่วนต่างของค่าใชจ่้าย 
        ร้อยละการประหยดัของตวัแบบท่ี
พฒันาข้ึน 

42,605 
 

3,486 
8.18 

55,145 
 

16,026 
29.06 

1,837 
 

(2,291) 
- 

99,587 
 

17,222 
17.29 

สินคา้คงคลงัแบบผสมแบบ(sj, Sj) และ 
(R, sj, Sj) 
          ส่วนต่างของค่าใชจ่้าย 
          ร้อยละการประหยดัของตวัแบบ
ท่ีพฒันาข้ึน 

38,040 
 

(1,079) 
- 

38,040 
 

(1,079) 
- 

7,739 
 

3,611 
46.66 

83,820 
 

1,455 
1.74 

สินคา้คา้คงคลงัพ้ืนฐานแบบ(sj, Sj) และ 
(R, sj, Sj) 
          ส่วนต่างของค่าใชจ่้าย 
          ร้อยละการประหยดัของตวัแบบ
ท่ีพฒันาข้ึน 

70,809 
 

31,690 
44.75 

70,809 
 

31,690 
44.75 

7,739 
 

3,611 
46.66 

149,358 
 

66,993 
44.85 
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หมายเหตุ: ไม่พบขอ้มูลการจดัเก็บสินคา้คงคลงัส ารองของบริษทั ค่าใชจ่้ายรวมเฉล่ียต่อไตรมาสท่ี 
                  น ามาใชค้  านวณส่วนต่างของค่าใชจ่้ายและร้อยละการประหยดั จึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีไม่ 
                  รวมค่าใชจ่้ายในการเก็บสินคา้ส ารอง 
 

6.4  สรุปผลการวเิคราะห์ 
 

จากการแกปั้ญหาสินคา้คงคลงัดว้ยตวัแบบนโยบายสินคา้คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับ
สินคา้หลายประเภทกบักลุ่มสินคา้ตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มนั้น พบวา่ ตวัแบบท่ีพฒันาข้ึนให้ค่าใช้จ่าย
รวมเฉล่ียต่อหน่วยเวลาต ่าสุดเม่ือเปรียบเทียบกบันโยบายอ่ืนทุกกรณี ดงัน้ี 

 
6.4.1  การเปรียบเทยีบระหว่างตัวแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดับส าหรับสินค้าหลาย 
           ประเภทกบันโยบายเดิมของบริษัทกรณศึีกษา 
ผลการวิเคราะห์ ตวัแบบสินค้าคงคลังแบบสองระดับส าหรับสินค้าหลายประเภท ให้

ค่าใช้จ่ายรวมโดยเฉล่ียในการจดัการสินคา้คงคลงัต่อไตรมาส ลดลงต ่ากว่า นโยบายปัจจุบนัของ
บริษทักรณีศึกษาเท่ากบั 464,877 บาทและ 476,206 บาท ส าหรับกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอย่างและ
กลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ตามล าดบั หรือเท่ากบัร้อยละ 82.17 และร้อยละ 85.25 ส าหรับกลุ่มสินคา้
กระเบ้ืองตวัอยา่งและกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ตามล าดบั อธิบายไดว้า่ ผลการศึกษาของกลุ่มสินคา้
ตวัอยา่งทั้งสองกลุ่ม ตวัแบบท่ีพฒันาข้ึนให้ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือเฉล่ียต่อไตรมาสต ่ากวา่นโยบาย
เดิมของบริษทักรณีศึกษา คิดเป็นร้อยละการประหยดัเท่ากับร้อยละ 91.34 และร้อยละ 92.83 
ส าหรับกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอย่างและกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ตามล าดบั แต่นโยบายเดิมของ
บริษทักรณีศึกษาใหค้่าใชจ่้ายในการจดัเก็บสินคา้เฉล่ียต่อไตรมาสต ่ากวา่ตวัแบบท่ีพฒันาข้ึน สาเหตุ
หลกัเกิดจากบริษทักรณีศึกษาท าการสั่งซ้ือสินคา้บ่อยเกินไป ทั้งท่ีในความเป็นจริงค่าใชจ่้ายในการ
สั่งซ้ือต่อคร้ังค่อนขา้งสูง แต่ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บสินคา้ค่อนขา้งต ่าและมีค่าไม่แตกต่างกนัมากนกั
ระหวา่งการจดัเก็บสินคา้ ณ ศูนยก์ระจายสินคา้และสาขา จากผลการวิเคราะห์ช่วงเวลาการสั่งซ้ือท่ี
ได้ในตารางท่ี 6.3 และ 6.4 ข้างต้น จะเห็นได้ว่าเพิ่มข้ึนในลักษณะเป็นสองเท่า (Double) เม่ือ
เปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาในการสั่งซ้ือตามนโยบายเดิม (7 วนั และ 5 วนั ณ ศูนยก์ระจายสินคา้
และสาขา ตามล าดบั) ผลท่ีไดไ้ม่ไดถื้อว่าแตกต่างจากนโยบายเดิมมากนกั แต่ตอ้งพิจารณาในเร่ือง
ของพื้นท่ีในการจดัเก็บท่ีจะเพิ่มข้ึนตามไปด้วย อย่างไรก็ตามหากบริษทักรณีศึกษาจดัเก็บสินคา้
น้อยเกินไป ประกอบกบัช่วงเวลาท่ีตอ้งสั่งซ้ือสินคา้ล่วงหน้าก่อนท่ีจะได้รับสินคา้ระหว่างผูจ้ดั
จ  าหน่ายสินคา้กบับริษทักรณีศึกษาท่ีมีค่าต ่าสุดและสูงสุดค่อนขา้งห่างกนั ส่งผลเสียต่อบริษทัท่ีอาจ
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ไม่ได้รับสินค้าจากผู้จัดจ าหน่ายสินค้าทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด จากความเส่ียงนี้ หากลูกค้า

ต้องการซื้อสินค้าแต่ไม่ได้รับสินค้า นอกจากจะท าให้ลูกค้าไม่พอใจแล้วยังท าให้สูญเสียก าไรท่ีควร

จะได้รับ โดยเฉพาะสินค้าหมวด A ท่ีมีความส าคัญต่อบริษัทกรณีศึกษา หากพิจารณาค่าใช้จ่ายรวม

เฉล่ียต่อไตรมาสจะเห็นได้ชัดเจนว่าตัวแบบท่ีพัฒนาขึ้นให้ค่าใช้จ่ายรวมเฉล่ียต่อไตรมาสต ่ากว่า

นโยบายเดิมค่อนข้างมาก เป็นเพราะบริษัทกรณีศึกษาไม่ได้มีการน าตัวแบบสินค้าคงคลังท่ี

เหมาะสมใดมาประยุกต์ใช้ ฉะนั้นช่วงเวลาในการสั่งซื้อ จุดสั่งซื้อเพิ่ม และระดับสินค้าคงคลังสูงสุด

ท่ีก าหนดจากดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงานอาจไม่ใช่จุดท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะท าให้เกิดค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อ

หน่วยเวลาท่ีต ่าท่ีสุด บริษัทควรปรับจุดสมดุลโดยเพิ่มการจัดเก็บสินค้าเพื่อรองรับความต้องการของ

ลูกค้าให้มากขึ้น และลดการสั่งซื้อให้น้อยลง นอกจากนั้นผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่า การ

ด าเนินงานของบริษัทกรณีศึกษาตามนโยบายการสั่งซื้อแบบอิสระนั้น ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ

เฉล่ียต่อไตรมาสท่ีสูงกว่านโยบายการสั่งซื้อแบบผสมตามตัวแบบสินค้าคงคลังแบบสองระดับ

ส าหรับสินค้าหลายประเภท เพราะเสียเปรียบในด้านของการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าประเภทอ่ืนในกลุ่ม

ท่ีพิจารณา แม้ว่าในความเป็นจริงผู้จัดจ าหน่ายสินค้าอาจส่งสินค้าเข้าศูนย์กระจายสินค้าพร้อมกับ

สินค้าประเภทอ่ืนหรือศูนย์กระจายสินค้าจะส่งสินค้าให้กันสาขาร่วมกับสินค้าประเภทอ่ืนก็ตาม 

จากดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทกรณีศึกษาในหัวข้อท่ี 3.3.3 

สามารถสรุปประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังหลังจากประยุกต์ใช้ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบ

สองระดับส าหรับสินค้าหลายประเภท ได้ดังตารางท่ี 6.10 

 

ตารางที่ 6.10  ประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังตามดัชนีชี้วัดของบริษัทกรณีศึกษา 

 

ดัชนีชี้วัด 
ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบสอง

ระดับส าหรับสินค้าหลายประเภท 
นโยบายเดิม 

ระดับการให้บริการลูกค้า มากกว่า (≥ 95%) น้อยกว่า (< 95%) 

อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง 

(วัน) 
มากกว่า น้อยกว่า 

 

หมายเหตุ: นิยามดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท ดูได้ในหัวข้อท่ี  3.3.3 
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6.4.2  การเปรียบเทยีบระหว่างตัวแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดับส าหรับสินค้าหลาย 
           ประเภทกบัตัวแบบสินค้าคงคลงัแบบผสมชนิดสามารถจัดหาได้ 
ผลการวิเคราะห์ ตวัแบบสินค้าคงคลังแบบสองระดับส าหรับสินค้าหลายประเภท ให้

ค่าใช้จ่ายรวมโดยเฉล่ียในการจดัการสินคา้คงคลงัต่อไตรมาส ลดลงต ่ากว่า ตวัแบบสินคา้คงคลงั
แบบผสมชนิดสามารถจดัหาไดเ้ท่ากบั 34,209 บาทและ 17,222 บาท ส าหรับกลุ่มสินคา้กระเบ้ือง
ตวัอยา่งและกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ตามล าดบั หรือเท่ากบัร้อยละ 25.32 และร้อยละ 17.29 ส าหรับ
กลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่งและกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ตามล าดบั อธิบายไดว้า่ ผลการศึกษาของ
กลุ่มสินคา้ตวัอย่างทั้งสองกลุ่ม ตวัแบบนโยบายสินคา้คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับสินคา้หลาย
ประเภทกบันโยบายสินคา้คงคลงัแบบผสมชนิดสามารถจดัหาได ้มีความไดเ้ปรียบเสียเปรียบกนั
หากพิจารณาทีละส่วนของค่าใชจ่้าย จากผลการวิเคราะห์กลุ่มสินคา้ตวัอย่างทั้งสองกลุ่ม ตวัแบบ
สินคา้คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับสินคา้หลายประเภทให้ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือและค่าใชจ่้ายใน
การจดัเก็บสินคา้เฉล่ียต่อไตรมาสต ่ากว่าตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบผสมชนิดสามารถจดัหาได ้คิด
เป็นร้อยละการประหยดัเท่ากบัร้อยละ 1.52 และร้อยละ 8.18 ส าหรับการประหยดัค่าใชจ่้ายในการ
สั่งซ้ือของกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่งและกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ตามล าดบั และร้อยละ 42.19 
และร้อยละ 29.06 ส าหรับการประหยดัค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บสินค้าของกลุ่มสินค้ากระเบ้ือง
ตวัอย่างและกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอย่าง ตามล าดบั ซ่ึงค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือท่ีได้จากตวัแบบท่ี
พฒันาข้ึน จะต ่ากว่าตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบผสมชนิดสามารถจดัหาไดเ้พียงเล็กนอ้ยเท่านั้น อาจ
เป็นเพราะตวัแบบทั้งสองพิจารณาตามนโยบายการสั่งซ้ือสินคา้แบบผสม แต่หากพิจารณาค่าใชจ่้าย
ในการจดัเก็บสินคา้เฉล่ียต่อไตรมาสท่ีไดจ้ากตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบผสมชนิดสามารถจดัหาได้
กบัตวัแบบท่ีพฒันาข้ึนค่อนขา้งแตกต่างกนั นัน่เป็นเพราะลกัษณะของนโยบายของตวัแบบสินคา้ 
คงคลงัแบบผสมชนิดสามารถจดัหาได ้ท่ีจะท าการสั่งซ้ือสินคา้บางประเภทหากสินคา้ประเภทอ่ืน
ถึงจุดท่ีตอ้งท าการสั่งซ้ือเพิ่ม ส่งผลใหมี้ระดบัสินคา้คงคลงัมากกวา่ตวัแบบท่ีพฒันาข้ึน ในส่วนของ
ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บสินคา้คงคลงัส ารองเฉล่ียต่อไตรมาส พบวา่ ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบผสม
ชนิดสามารถจดัหาไดมี้ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัสินคา้คงคลงัส ารองเฉล่ียต่อไตรมาสท่ีต ่ากว่าตวัแบบท่ี
พฒันาข้ึนและตวัแบบอ่ืนๆ เน่ืองจากลกัษณะการจดัเก็บสินคา้คงคลงัในระดบัสูง ท าให้ความจ าเป็น
ท่ีตอ้งจดัเก็บสินคา้คงคลงัส ารองนอ้ยลง ประกอบกบัความแตกต่างของนโยบายท่ีก าหนดให้ความ
ตอ้งการมีการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติ ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บส่วนใหญ่จึงอยูท่ี่การจดัเก็บ
สินคา้คงคลงัมากกว่าการจดัเก็บสินคา้คงคลงัส ารอง อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาของกลุ่มสินคา้
ตวัอยา่งทั้งสองกลุ่ม ตวัแบบท่ีพฒันาข้ึนยงัคงใหค้่าใชจ่้ายเฉล่ียรวมต่อไตรมาสต ่ากวา่ตวัแบบสินคา้
คงคลงัแบบผสมชนิดสามารถจดัหาได ้
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6.4.3  การเปรียบเทยีบระหว่างตัวแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดับส าหรับสินค้าหลาย 
           ประเภทกบัตัวแบบสินค้าคงคลงัแบบผสม 
ผลการวิเคราะห์ ตวัแบบสินค้าคงคลังแบบสองระดับส าหรับสินค้าหลายประเภท ให้

ค่าใช้จ่ายรวมโดยเฉล่ียในการจดัการสินคา้คงคลงัต่อไตรมาส ลดลงต ่ากว่า ตวัแบบสินคา้คงคลงั
แบบผสมเท่ากบั 2,831 บาทและ 1,455 บาท ส าหรับกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอย่างและกลุ่มสินคา้ 
DIY ตวัอย่าง ตามล าดบั หรือเท่ากบัร้อยละ 2.73 และร้อยละ 1.74 ส าหรับกลุ่มสินคา้กระเบ้ือง
ตวัอยา่งและกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ตามล าดบั อธิบายไดว้า่ ผลการศึกษาของกลุ่มสินคา้ตวัอยา่ง
ทั้งสองกลุ่ม ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับสินคา้หลายประเภทยงัคงให้ค่าใชจ่้ายรวม
เฉล่ียต่อไตรมาสท่ีต ่ากวา่ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบผสม แต่หากพิจารณาทีละส่วนของค่าใชจ่้ายจะ
พบวา่ ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบผสมมีความไดเ้ปรียบทั้งในเร่ืองของค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือและการ
จดัเก็บรักษาเฉล่ียต่อไตรมาสท่ีต ่ากว่านโยบายสินคา้คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับสินคา้หลาย
ประเภท แสดงให้ถึงข้อได้เปรียบของนโยบายสินค้าคงคลังแบบผสมและแสดงให้เห็นว่าการ
บริหารจดัการสินคา้คงคลงัแบบรวมความรับผิดชอบอาจไม่ใช่ทางเลือกท่ีเหมาะสมเสมอไป แมว้่า
จะใช้นโยบายการสั่งซ้ือแบบผสมในการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั โดยมีศูนยก์ระจายสินคา้ท า
หนา้ท่ีเติมเตม็สินคา้ให้กบัสาขาก็ตาม ในส่วนของค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บสินคา้ส ารองเฉล่ียต่อไตร
มาส จากการท่ีต้องจดัเก็บสินค้าคงคลังส ารองไว ้ณ ระดับสาขาเพียงอย่างเดียว อาจก่อให้เกิด
ค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บสินคา้สินคา้คงคลงัส ารองสูงกว่าการจดัเก็บไว ้ณ ระดบัของศูนยก์ระจาย
สินคา้ ส่งผลใหต้วัแบบท่ีพฒันาข้ึนมีค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บสินคา้คงคลงัส ารองเฉล่ียต่อไตรมาสต ่า
กว่า โดยมีร้อยละการประหยดัเท่ากบัร้อยละ 46.96 และร้อยละ 46.66 ของกลุ่มสินคา้กระเบ้ือง
ตวัอยา่งและกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ตามล าดบั และจากการศึกษายงัพบวา่ ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บ
สินคา้คงคลงัส ารองจะสูงข้ึน หากค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บสินคา้ ณ สาขา มีค่าสูงกว่าการจดัเก็บ
สินคา้ท่ีศูนยก์ระจายสินคา้ค่อนขา้งมาก แมว้่าจะจดัเก็บในปริมาณไม่มากก็ตาม หากเป็นเช่นนั้น 
การบริหารงานแบบรวมความรับผิดชอบหรือบริหารงานแบบผา่นศูนยก์ระจายสินคา้ก็อาจเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงท่ีตอ้งน ากลบัมาพิจาณา 

 
 6.4.4  การเปรียบเทยีบระหว่างตัวแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดับส าหรับสินค้าหลาย 
                         ประเภทกบัตัวแบบสินค้าคงคลงัพืน้ฐาน 

ผลการวิเคราะห์ ตวัแบบสินค้าคงคลังแบบสองระดับส าหรับสินค้าหลายประเภท ให้
ค่าใช้จ่ายรวมโดยเฉล่ียในการจดัการสินคา้คงคลงัต่อไตรมาส ลดลงต ่ากว่า ตวัแบบสินคา้คงคลงั
พื้นฐานเท่ากบั 85,376 บาทและ 66,993 บาท ส าหรับกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอย่างและกลุ่มสินคา้ 
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DIY ตวัอย่าง ตามล าดบั หรือเท่ากบัร้อยละ 45.84 และร้อยละ 44.85 ส าหรับกลุ่มสินคา้กระเบ้ือง
ตวัอยา่งและกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ตามล าดบั อธิบายไดว้า่ ผลการศึกษาของกลุ่มสินคา้ตวัอยา่ง
ทั้งสองกลุ่ม ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับสินคา้หลายประเภทให้ค่าใช้จ่ายในการ
สั่งซ้ือ ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บสินคา้และค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บสินคา้คงคลงัส ารองเฉล่ียต่อไตรมาส
ท่ีต ่ากว่าตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบพื้นฐานอย่างชดัเจน คิดเป็นร้อยละการประหยดัเท่ากบัร้อยละ 
45.76  และร้อยละ 44.75 ส าหรับการประหยดัค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือของกลุ่มสินค้ากระเบ้ือง
ตวัอย่างและกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอย่าง ตามล าดบั ร้อยละ 45.76 และร้อยละ 44.75 ส าหรับการ
ประหยดัค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บสินคา้ของกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่งและกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง 
ตามล าดบั และร้อยละ 46.96  และร้อยละ 46.66 ส าหรับการประหยดัค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บสินคา้
ส ารองของกลุ่มสินคา้กระเบ้ืองตวัอยา่งและกลุ่มสินคา้ DIY ตวัอยา่ง ตามล าดบั ซ่ึงเป็นผลจากความ
แตกต่างกนัในดา้นของนโยบายการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัและนโยบายการสั่งซ้ือสินคา้  
  

การบริหารงานแบบรวมความรับผิดชอบ โดยมีศูนยก์ระจายสินคา้ท าหนา้ท่ีเติมเต็มสินคา้
ให้กบัสาขานั้น ในความเป็นจริงอาจเป็นไปไดว้่า ไม่ไดใ้ห้ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อหน่วยเวลาท่ีต ่าท่ีสุด
เสมอไป สังเกตไดว้า่ หากแยกพิจารณาทีละส่วนของค่าใช้จ่าย การบริหารงานแบบกระจายความ
รับผิดชอบอาจให้ตน้ทุนท่ีต ่ากว่า เน่ืองจากแต่ละนโยบายต่างก็มีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนัออกไป 
ข้ึนอยู่กบัว่านโยบายท่ีใช้เป็นนโยบายการสั่งซ้ือแบบอิสระ สั่งซ้ือพร้อมกนั หรือสั่งซ้ือแบบผสม 
จากผลการศึกษาการด าเนินการจดัการสินคา้คงคลงัโดยใช้นโยบายแบบผสมไม่ว่าจะบริหารงาน
แบบระดบัเดียวหรือสองระดบั ก็เป็นนโยบายท่ีไม่เพียงแต่อ านวยความสะดวกในแง่ของการสั่งซ้ือ
และตรวจนับสินค้า แต่การประหยดัค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือและการขนส่งสินค้ายงัช่วยให้เกิด
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อหน่วยเวลาท่ีต ่ากวา่นโยบายการสั่งซ้ือสินคา้แบบอ่ืน หากพิจารณาค่าใช้จ่ายรวม
เฉล่ียต่อไตรมาสในการจดัการสินคา้คงคลงั ตวัแบบสินคา้คงคลงัพื้นฐานควรเป็นตวัแบบสินคา้คง
คลงัท่ีให้ผลของค่าใช้จ่ายรวมเฉล่ียต่อไตรมาสสูงท่ีสุดแมว้่าจะเปรียบเทียบกบันโยบายเดิมของ
บริษทักรณีศึกษา แต่จากการศึกษาช้ีให้เห็นวา่ ไม่วา่จะด าเนินการบริหารการจดัการแบบรวมความ
รับผดิชอบหรือกระจายความรับผดิชอบ หากบริหารจดัการโดยใชดุ้ลยพินิจของผูป้ฏิบติังานยอ่มท า
ให้เกิดค่าใช้จ่ายรวมเฉล่ียต่อไตรมาสสูงกว่าการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัท่ีมีการวางแผนและ/
หรือมีการวเิคราะห์ท่ีเหมาะสม 
 
 
 



บทที ่7 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
7.1  บทสรุป 
 

การศึกษาน้ี ศึกษาปัญหาการจดัการสินคา้คงคลงัแบบหลายระดบั กรณีมีศูนยก์ระจายสินคา้
หน่ึงแห่งและสาขาทั้งหมด N แห่ง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาตวัแบบสินคา้คงคลงัอุตตมะ      
ให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด ท่ีน ามาเป็น
กรณีศึกษามีค่าต ่าสุด จากการหาจุดสมดุลระหวา่งค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือและค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บ
สินคา้คงคลงัในแต่ละระดบั การศึกษาน้ีแบ่งการเปรียบเทียบออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ีหน่ึง เป็น
กรณีท่ีบริษทัด าเนินนโยบายการบริหารสินคา้คงคลงัแบบรวมความรับผิดชอบ ตวัแบบท่ีเสนอ คือ 
ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับสินคา้หลายประเภท (sj, Sj) และ (R, sj, Sj) ซ่ึงการศึกษา
น้ีไดพ้ฒันาข้ึน กรณีท่ีสอง เป็นกรณีท่ีบริษทัด าเนินนโยบายการบริหารสินคา้คงคลงัแบบกระจาย
ความรับผิดชอบ ตวัแบบท่ีใชส้ าหรับกรณีน้ีคือ ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบผสมชนิดสามารถจดัหา
ได ้(sj, zj, Sj) ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบผสม (sj, Sj) และ (R, sj, Sj) และตวัแบบสินคา้คงคลงัพื้นฐาน 
(sj, Sj) และ (R, sj, Sj) นอกจากนั้นยงัท าการเปรียบเทียบกบันโยบายสินคา้คงคลงัปัจจุบนัของบริษทั
กรณีศึกษา โดยศึกษาขอ้มูลสินคา้หมวด A ท่ีท  ารายไดใ้ห้กบับริษทักรณีศึกษามากท่ีสุด จ านวน      
2 กลุ่ม จากทั้งหมด 8 แห่ง ประกอบดว้ย ศูนยก์ระจายสินคา้หน่ึงแห่งและสาขาจ านวนทั้งหมด 7 
แห่ง ประมวลผลการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SAS เวอร์ชั่น 9.2 สมมติฐานของตวัแบบท่ี
พฒันาข้ึนน้ี ก าหนดให้ความตอ้งการสินคา้เป็นแบบทราบค่าแน่นอนและมีการเปล่ียนแปลงใน
ระดบัของไตรมาส ช่วงเวลาท่ีตอ้งสั่งซ้ือสินคา้ล่วงหนา้ก่อนท่ีจะไดรั้บสินคา้จากผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้
ไปยงัศูนยก์ระจายสินคา้มีการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบสม ่าเสมอ ส่วนช่วงเวลาท่ีตอ้งสั่งซ้ือ
สินค้าล่วงหน้าก่อนท่ีจะได้รับสินค้าจากศูนย์กระจายสินคา้ไปยงัสาขาแต่ละแห่งมีค่าคงท่ี โดย
นโยบายการสั่งซ้ือของตวัแบบท่ีพฒันาเป็นแบบผสม ขอ้ไดเ้ปรียบของนโยบายการสั่งซ้ือแบบผสม
คือ การประหยดัค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือพื้นฐานส าหรับสินคา้หลายประเภท 
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การพิจารณาตวัแบบสินคา้คงคลงัส าหรับสินคา้ N ประเภทนั้น ในปัจจุบนัยงัคงตอ้งการ
การศึกษาวิจยัเพิ่มเติม นอกจากนั้นจากการก าหนดให้ความตอ้งการเป็นแบบไม่คงท่ี ในความเป็น
จริงเราไม่สามารถประกนัไดว้า่ ค  าตอบท่ีได ้ค าตอบใดเป็นค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด และวิธีการอ่ืนท่ี
ให้ผลลพัธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดนั้น อาจเป็นวิธีการท่ียากซับซ้อนและใช้เวลาในการประมวลผลนาน 
การศึกษาน้ี จึงพยายามมองหาตวัแบบสินคา้คงคลงัท่ีให้ค  าตอบของนโยบายอุตตมะ ท่ีสามารถใช้
ในเป็นแนวทางในการก าหนดช่วงเวลาในการสั่งซ้ืออุตตมะ จุดสั่งซ้ือเพิ่ม ระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด
ได ้ดงันั้น ความน่าสนใจของตวัแบบท่ีพฒันาข้ึนน้ี คือ เป็นตวัแบบท่ีสามารถน าไปประยุกตใ์ชง้าน
ไดจ้ริง ง่ายต่อการค านวณ ใช้เวลาในการประมวลผลไม่นาน แต่ให้ค  าตอบท่ีมีประสิทธิภาพและ
ใหผ้ลลพัธ์ของตวัแบบนโยบายสินคา้คงคลงัอุตตมะ  

จากการศึกษา ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับสินคา้หลายประเภทท่ีพฒันาข้ึน 
ให้ค่าใชจ่้ายรวมเฉล่ียต่อหน่วยเวลาต ่าสุดเม่ือเปรียบเทียบกบันโยบายอ่ืนในทุกกรณี ไม่วา่จ  านวน
สาขาจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง นอกจากนั้น พบวา่ นโยบายสินคา้คงคลงัแบบผสมเป็นนโยบายช่วยลด
ค่าใชจ่้ายในการบริหารสินคา้คงคลงัไม่วา่จะด าเนินการบริหารในรูปแบบใดก็ตาม โดยตวัแบบจะมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน ถา้หากค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือพื้นฐานของสินคา้มีค่าเพิ่มข้ึนหรือค่าใช้จ่ายใน
การสั่งซ้ือต่อคร้ังสูง และค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บรักษาสินคา้ ณ สาขามีค่าสูงกวา่การจดัเก็บสินคา้ท่ี
ศูนย์กระจายสินค้าค่อนข้างมาก อาจจ าเป็นตอ้งมีการรวมสถานท่ีตั้ง (Location Pooling) หรือ
บริหารงานแบบรวมความรับผิดชอบ แต่อยา่งไรก็ตาม พบวา่ หากปริมาณความตอ้งการสินคา้นอ้ย
หรือลดลง นโยบายการบริหารสินค้าคงคลังแบบกระจายความรับผิดชอบมีแนวโน้มว่าจะให้
ผลลพัธ์ของค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อหน่วยเวลาท่ีดีกวา่ โดยเฉพาะตวัแบบนโยบายสินคา้คงคลงัแบบผสม 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปประโยชน์ท่ีไดรั้บจากตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบสอง
ระดบัส าหรับสินคา้หลายประเภท ไดเ้ป็นขอ้ๆ ดงัน้ี 

1)  ตวัแบบท่ีพฒันาข้ึน เป็นตวัแบบท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานไดจ้ริงและง่ายต่อการ
ค านวณ เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ของตวัแบบนโยบายสินคา้คงคลงัอุตตมะ 

2)  สามารถตรวจสอบและควบคุมสินคา้ท่ีท าก าไรหรือสินคา้ท่ีมีความส าคญัของบริษทั
กรณีศึกษาไดดี้และง่ายข้ึน จากช่วงเวลาในการสั่งซ้ืออุตตมะท่ีไดจ้ากตวัแบบท่ีพฒันาข้ึน จะช่วยให้
แน่ใจวา่ปริมาณคงเหลือของสินคา้หมวด A เป็นไปตามท่ีบริษทักรณีศึกษาไดมี้การบนัทึกไวอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
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3)  สามารถลดค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการด าเนินงานจดัการสินคา้คงคลงั ในขณะท่ีระดบัการให้ 
บริการของลูกคา้เพิ่มข้ึน นอกจากนั้นการลดลงของตน้ทุนยงัท าใหลู้กคา้ไดรั้บสินคา้ในราคาท่ีไม่สูง
มากนัก ส่งผลต่อการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขนั
ใหแ้ก่บริษทักรณีศึกษา 

4)  ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน จากก าไรของบริษทักรณีศึกษาท่ีเพิ่มข้ึนท าให้มีเงินทุน
หมุนเวยีนเพิ่มข้ึน 
 

7.2  ข้อเสนอแนะ 
 

ตวัแบบสินค้าคงคลังแบบสองระดับส าหรับสินค้าหลายประเภทในการศึกษาน้ี ยงัมี
ข้อจ ากัดอยู่บางประการ เพื่อท าให้การน าตัวแบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้มีประสิทธิภาพและ
สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานจริงมากยิ่งข้ึน ตลอดจนการขยายประเด็นการศึกษาของงานวิจยัใน
อนาคต สามารถสรุปขอ้เสนอแนะ ไดด้งัต่อไปน้ี 

1)  ผูป้ฏิบติังานควรวางแผนนโยบายสินคา้คงคลงัแบบหมุนเวียน (Rolling Planning Horizon) 
โดยการก าหนดนโยบายสินคา้คงคลงัท่ีระบุช่วงเวลาในการสั่งซ้ืออุตตมะ จุดสั่งซ้ือเพิ่ม และระดบั
สินคา้คงคลงัสูงสุดตลอดระยะเวลาวางแผน (4 ไตรมาส) ตามการพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้ใน
ระดบัไตรมาสทั้ง 4 ไตรมาส เม่ือไดด้ าเนินการตามนโยบายสินคา้คงคลงัดงักล่าวไปไดร้ะยะเวลา
หน่ึงจนใกลก้บัการส้ินสุดของไตรมาส ผูป้ฏิบติังานควรทบทวนค่าพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้ใน
ระดบัไตรมาสถดัไปใหม่ โดยใช้ข้อมูลจริงท่ีได้เกิดข้ึนในไตรมาสปัจจุบนัเป็นแนวทางในการ
ทบทวนและด าเนินการค านวณช่วงเวลาในการสั่งซ้ืออุตตมะ จุดสั่งซ้ือเพิ่ม และระดับสินค้า          
คงคลงัสูงสุดใหม่ และควรทบทวนเช่นน้ีไปเร่ือยๆเม่ือใกลจ้ะส้ินสุดไตรมาส ทั้งน้ีช่วงเวลาในการ
สั่งซ้ืออุตตมะ จุดสั่งซ้ือเพิ่ม และระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุดท่ีเคยก าหนดไวอ้าจไม่ใช่จุดท่ีเหมาะสม
อีกต่อไป เน่ืองจาก การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก เช่น การ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบริหารสินคา้คงคลงัภายใน การเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ เป็นตน้ การด าเนินการในลกัษณะน้ีจะช่วยให้การก าหนด
นโยบายการจดัการสินคา้คงคลงัเป็นไปอยา่งเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
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2)  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรตระหนกัถึงความเป็นไปไดใ้นเร่ืองของความตอ้งการท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ในระดับฤดูกาลหรือความต้องการสินค้า เน่ืองจากตวัแบบน้ีจะใช้ได้ดีกับสถานการณ์ท่ีความ
ตอ้งการเป็นแบบทราบค่าแน่นอนและเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เช่น สินคา้หมวด  A แต่อยา่งไรก็ตามใน
การวิจยั อาจลองใช้ตวัแบบกับสินคา้ในหมวดอ่ืนหรือทางเลือกอ่ืนๆดู แมว้่าสถานการณ์จะไม่
เป็นไปตามสมมติฐานก็ตาม เช่น สินคา้ในหมวด B หรือ C อาจมีลกัษณะการเคล่ือนไหวของความ
ตอ้งการแตกต่างจากหมวด A นโยบายอุตตมะจากตวัแบบ อาจยงัคงเป็นทางเลือกหน่ึงในการ
พิจารณาก าหนดนโยบายของบริษทั เป็นตน้ 

3)  ตวัแบบนสินคา้คงคลงัแต่ละนโยบายต่างมีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนัไป และแต่ละนโยบาย
ก็มีวธีิการคิดค่าใชจ่้ายท่ีไม่เหมือนกนั ทั้งน้ีตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองของการคิดค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือ 
วา่จะด าเนินการสั่งซ้ือแบบอิสระ พร้อมกนั หรือผสม ผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรตระหนกัวา่ การบริหารงาน
แบบรวมความรับผดิชอบหรือกระจายความรับผดิชอบ นโยบายใดท่ีก่อให้เกิดความคุม้ค่ากบับริษทั
มากท่ีสุด ในบางสถานการณ์การด าเนินการบริหารสินคา้คงคลงัโดยไม่มีศูนยก์ระจายสินคา้อาจให้
ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อหน่วยเวลาท่ีต ่ากว่าหรือสร้างความคุม้ค่าให้กบับริษทัมากกว่า แต่จะตอ้งมีการ
ควบคุมและการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีดี 

4)  งานวจิยัในอนาคตสามารถขยายประเด็นต่อจากการศึกษาน้ีไดม้ากมาย ไดแ้ก่ 
 (1)  การพิจารณาค่าใชจ่้ายการจดัการสินคา้คงคลงัอ่ืน นอกเหนือจากค่าใชจ่้ายในการ

สั่งซ้ือและการจดัเก็บสินคา้คงคลงั เช่น ค่าใช้จ่ายของสินคา้ระหว่างการขนส่ง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั
สินคา้ขาดมือ เป็นตน้ 

 (2)  การพิจาณาเร่ืองของการจดัการสินคา้สินคา้คงคลงัร่วมกบัการจดัการดา้นอ่ืน เช่น 
ร่วมกบัการจดัเส้นทางการขนส่ง ซ่ึงอาจมีขอ้จ ากดัในดา้นของเวลาการขนส่งเขา้มาเก่ียวขอ้ง หรือ
ร่วมกบัการวเิคราะห์หาท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมของสาขาใหม่ เป็นตน้ 

 (3)  การปลดเง่ือนไขสมมติฐานบางประการของตวัแบบ เช่น ยอมให้เกิดสินคา้ขาดมือ 
มีการชัง่น ้าหนกัระหวา่งค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บกบัค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดสินคา้ขาดมือ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการ
ก าหนดระดบัการให้บริการ หรือสามารถทยอยส่งสินค้าได้ แต่การปลดเง่ือนไขสมมติฐานบาง
ประการยอ่มท าใหก้ารพฒันาตวัแบบสินคา้คงคลงัมีความซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน 

 (4)  การพิจารณาประเด็นเร่ืองการรับคืนสินคา้คงคลงัหรือการขนส่งยอ้นกลบักรณีสินคา้
ขายไม่ออกหรือช ารุดเสียหาย โดยอาจเป็นการขนส่งยอ้ยกลบัจากสาขามายงัศูนยก์ระจายสินคา้หรือ
อนุญาตใหมี้การโอนสินคา้ระหวา่งสาขา 
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    1.1.2) อ่างลา้งหนา้และขาตั้ง 12 

    1.1.3) วางบนเคาน์เตอร์ 48 

    1.1.4) ฝังคร่ึงเคาน์เตอร์ 9 

    1.1.5) ฝังใตเ้คาน์เตอร์ 21 

    1.1.6) ฝังบนเคาน์เตอร์ 47 

    1.1.7) อ่างลา้งหนา้แขวน 63 

    1.1.8) ขาตั้งอ่างลา้งหนา้ 33 

  1.2) สุขภณัฑ ์ 1.2.1) สุขภณัฑช้ิ์นเดียว 56 

    1.2.2) สุขภณัฑน์ัง่ยองราดน ้า 9 

    1.2.3) สุขภณัฑร์าดน ้า 5 

    1.2.4) สุขภณัฑส์องช้ิน 140 

    1.2.5) สุขภณัฑน์ัง่ยองฟลชั 3 

    1.2.6) สุขภณัฑฟ์ลชั 6 

    1.2.7) โถสุขภณัฑ์ 5 

  1.3) ฟลชัวาลว์ 1.3.1) ฟลชัวาลว์โถปัสสาวะ 71 

    1.3.2) ฟลชัวาลว์สุขภณัฑ ์ 14 

  1.4) โถปัสสาวะ 1.4.1) โถปัสสาวะชาย 38 

    1.4.2) แผงกั้นโถปัสสาวะ 3 

รวมจ านวนสินคา้กลุ่มสุขภณัฑ ์ 584 
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กลุ่มเคร่ืองประกอบ 
 

 โครงสร้างสินคา้กลุ่มเคร่ืองประกอบ สามารถแบ่งออกเป็น 12 กลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 
1. ห้องน า้ 

กลุ่มย่อย ประเภท ประเภทย่อย จ านวน 

1) เฟอร์นิเจอร์ห้องน ้า 1.1) ชุดเฟอร์นิเจอร์หอ้งน ้า ชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องน ้า 7 

  1.2) ตู ้ 1.2.1) ตูต้ ั้งพน้ 5 

    1.2.2) ตูเ้อนกประสงค ์ 29 
2) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
หอ้งน ้า 2.1) เคร่ืองท าน ้าอุ่น/ร้อน 2.1.1) เคร่ืองท าน ้าร้อน 

57 

    2.1.2) เคร่ืองท าน ้าอุ่น 114 

  2.2) พดัลมระบายอากาศ ฝังฝ้า 20 

  2.3) เคร่ืองเป่ามือ เคร่ืองเป่ามือ 3 

3) ก๊อกน ้า/ฝักบวั 3.1) ก๊อกอ่างลา้งหนา้ 3.1.1) ก๊อกลา้งหนา้เด่ียว 428 

    3.1.2) ก๊อกอ่างลา้งหนา้ผสม 161 

  3.2) ฝักบวั 3.2.1) ชุดฝักบวักา้นแขง็ 75 

    3.2.2) ชุดฝักบวัราวเล่ือน 98 

    3.2.3) ชุดฝักบวัสายอ่อน 302 

    3.2.4) หวัฝักบวั 163 

    3.2.5) หวัฝักบวักา้นแขง็ 15 

  3.3) วาลว์ 3.3.1) มินิบอลวาลว์ 61 

    3.3.2) วาลว์ฝัง 100 

    3.3.3) วาลล์ลอย 183 

    3.3.4) สตอ็ปวาลว์ 82 
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กลุ่มย่อย ประเภท ประเภทย่อย จ านวน 

  3.4) ชุดก๊อกน ้า/ฝักบวั 3.4.1) ราวเล่ือน 32 

    3.4.2) ชั้นวางของและฝักบวั 1 

    3.4.3) กา้นฝักบวั 44 

    3.4.4) สายฝักบวั 47 

    3.4.5) ชุดยนือาบ 44 

    3.4.6) ชุดผนงัอาบน ้า 11 

  3.5) ก๊อกอ่างอาบน ้า 3.5.1) ก๊อกอ่างอาบน ้าเด่ียว 4 

    3.5.2) ก๊อกอ่างอาบน ้าผสม 123 

  3.6) สายฉีดช าระ 3.6.1) สายฉีดช าระ 4 

    3.6.2) หวัสายฉีดช าระ 22 

    3.6.3) ชุดสายฉีดช าระ 251 

  3.7) ก๊อกยนือาบ 3.7.1) ก๊อกยนือาบเด่ียว 30 

    3.7.2) ก๊อกยนือาบผสม 122 

  3.8) ก๊อกสนาม ก๊อกสนาม 134 

  3.9) ก๊อกบ่อ ก๊อกบ่อ 65 

  3.10) ก๊อกบิเด ้ ก๊อกบิเด ้ 1 

4) อุปกรณ์หอ้งน ้า 4.1) วางของ/ใส่ของ 4.1.1) ห้ิงวางของในหอ้งน ้า 117 

    4.1.2) ชั้นวางของในหอ้งน ้า 112 

    4.1.3) ชั้นวางของพร้อมกระจก 7 

    4.1.4) แกนใส่กระดาษเช็ดชู่ 1 

    4.1.5) ท่ีใส่สบู ่ 191 

    4.1.6) ท่ีใส่สบู่เหลว 31 

    4.1.7) ท่ีใส่ส าลี 1 

    4.1.8) ตะกร้าผา้ 4 
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กลุ่มย่อย ประเภท ประเภทย่อย จ านวน 

  
4.1.9) ท่ีวางแกว้/แปรงสีฟัน 95 

    4.1.10) ท่ีใส่กระดาษช าระ 196 

    4.1.11) ท่ีใส่แปรงขดัห้องน ้า 7 

  4.2) แขวนผา้ 4.2.1) ขอแขวนผา้ 167 

    4.2.2) เชือกตากผา้ 1 

    4.2.3) ราวแขวนผา้ 289 

    4.2.4) ห่วงแขวนผา้ 112 

    4.2.5) ชั้นวางผา้ 41 

  4.3) กระจกหอ้งน ้า 4.3.1) กระจกแกะลาย 76 

    4.3.2) กระจกพน้ทราย 16 

    4.3.3) กระจกพร้อมกรอบ 86 

    4.3.4) กระจกพร้อมอุปกรณ์ 24 

    4.3.5) กระจกเพน้ทล์าย 6 

    4.3.6) กระจกเรียบ 117 

    4.3.7) กระจกส่องหนา้ 5 

  4.4) ของใชใ้นห้องน ้า 4.4.1) เกลือสปา 5 

    4.4.2) ติดกระจก 9 

    4.4.3) ติดผนงั 28 

    4.4.4) ท่ีเข่ียบุหร่ี 1 

    4.4.5) เตาอโรม่า 2 

    4.4.6) พรมห้องน ้า 49 

    4.4.7) สต๊ิกเกอร์ 15 

    4.4.8) แผน่กนัล่ืน 92 

    4.4.9) เซรามิคตกแต่งห้องน ้า 2 

  4.5) ผา้ม่าน/ราว 4.5.1) ผา้ม่าน 93 
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กลุ่มย่อย ประเภท ประเภทย่อย จ านวน 

    4.5.2) ราวผา้ม่าน 35 

    4.5.3) ห่วงผา้ม่าน 15 

  4.6) ราวกนัล่ืน 4.6.1) ราวจบักนัล่ืน 68 

    4.6.2) ราวพยงุ 3 

  4.7) ชุดอุปกรณ์ห้องน ้า อุปกรณ์ห้องน ้าครบชุด 48 

5) อะไหล่หอ้งน ้า 5.1) อะไหล่หมอ้น ้าสุขภณัฑ์ 5.1.1) ชุดทางน ้าเขา้-ออก 35 

    5.1.2) ประเก็นลูกสูบ 2 

    5.1.3) ยางรองหมอ้น ้า 7 

    5.1.4) ยางรองฟลชัวาลว์ 5 

    5.1.5) ท่อน ้าทิ้งโถปัสสาวะ 156 

    5.1.6) ตะแกรงโถปัสสาวะ 5 

    5.1.7) อุปกรณ์หมอ้น ้าครบชุด 21 

    5.1.8) ท่อฟลชัวาลว์ 1 

    5.1.9) ชุดมือกดชกัโครก 21 

    5.1.10) แกนน ้าเขา้/ลูกลอย 22 

    5.1.11) ลูกยาง/สายโซ่ 5 

    5.1.12) ลูกยาง 12 

    5.1.13) ลูกสูบฟลชัวาลว์ 1 

  5.2) อะไหล่ก๊อกน ้า/วาลว์ 5.2.1) ฝาครอบก๊อก 20 

    5.2.2) สายน ้าดี 102 

    5.2.3) ปากกรองก๊อกน ้า 8 

    5.2.4) ตวัปรับทิศทาง 5 

    5.2.5) สเป๊า 1 

    5.2.6) แฮนดเ์ด้ิล 1 
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กลุ่มย่อย ประเภท ประเภทย่อย จ านวน 

    5.2.7) กา้นวาลว์ 3 

  5.3) ฝารองนัง่ 5.3.1) ชุดฐานฝารองนัง่ 7 

    5.3.2) ฝารองนัง่ 79 

    5.3.3) หูฝารองนัง่ 8 

  5.4) อะไหล่ฝักบวั ขอแขวนฝักบวั 21 

  5.5) ตะแกรงท่อน ้า 5.5.1) ตะแกรงกนักล่ิน 15 

    5.5.2) ตะแกรงน ้าทิ้ง 113 

  5.6) อะไหล่อ่างลา้งหนา้ 5.6.1) สะดืออ่างลา้งหนา้ 82 

    5.6.2) ขาเสียบอ่างลา้งหนา้ 1 

    5.6.3) ท่อน ้าอ่างลา้งน ้า 13 

  5.7) อะไหล่อ่ืนๆ 5.7.1) ท่ีนัง่อาบน ้า 2 

    5.7.2) อุปกรณ์ฉากกั้นอาบน ้า 16 

  5.8) อะไหล่อ่างน ้า สะดืออ่างอาบน ้า 2 

รวมจ านวนประเภทสินคา้กลุ่มหอ้งน ้า 5,797 
 

2. สีและอุปกรณ์ 

กลุ่มย่อย ประเภท ประเภทย่อย จ านวน 

1) สี 1.1) สีงานไม ้ 1.1.1) สียอ้มไม ้ 28 

    1.1.2) สารเคมีรักษาเน้ือไม ้ 10 

  1.2) สารท าละลาย น ้ายาลอกสี 8 

2) อุปกรณ์ช่างสี 2.1) ลูกกล้ิง 2.1.1) ลูกกล้ิงทาสี 22 

    2.1.2) ลูกกล้ิงสร้างลาย 2 

    2.1.3) อะไหล่ลูกกล้ิง 13 

  2.2) แปรง แปรงทาสี 49 

  2.3) อุปกรณ์อ่ืนๆ ถาดผสมสี 3 

รวมจ านวนประเภทสินคา้กลุ่มสีและอุปกรณ์ 135 
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3. ฮาร์ดแวร์ 

กลุ่มย่อย ประเภท ประเภทย่อย จ านวน 

1) วสัดุงานช่างกระเบ้ือง 1.1) ปูน 1.1.1) ซิเมนตก์นัซึม 28 

    1.1.2) ซิเมนตเ์คลือบผวิ 7 

    1.1.3) ซิเมนตซ่์อมแซม 24 

    1.1.4) ซิเมนตไ์ม่หดตวั 5 

    1.1.5) ซิเมนตแ์หง้เร็ว 1 

    1.1.7) ปูนซิเมนต ์ 2 

    1.1.8) ผงขดัแวกซ์ 1 

    1.1.9) หมัน่โป๊ว 1 

  1.2) กาว กาวซิเมนต ์ 33 

  1.3) ยาแนว ยาแนวป้องกนัเช้ือรา 223 

  1.4) คิ้ว 1.4.1) คิ้วอลูมิเนียม 99 

    1.4.2) คิ้วสแตนเลส 17 

    1.4.3) คิ้วพีวซีี 331 

  1.5) จมูกบนัได 1.5.1) จมูกบนัไดพีวซีี 141 

    1.5.3) จมูกบนัไดอลูมิเนียม 16 

  1.6) บวั 1.6.1) บวัพีวซีี 23 

    1.6.2) บวัไม ้ 103 

    1.6.3) บวัอลูมิเนียม 3 

  1.7) อุปกรณ์จดัแนว 1.7.1) รางเซาะร่อง 3 

    1.7.2) เส้นแบ่งพื้นหิน 4 

    1.7.3) ตวัจดัแนวกระเบ้ือง 6 

    1.7.4) ตวัจดัแนวบล็อคแกว้ 1 

2) น ้ายา/สารเคมี 2.1) กาว 2.1.1) กาวประสาน 72 

    2.1.2) กาวยาง 10 
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กลุ่มย่อย ประเภท ประเภทย่อย จ านวน 

 
  2.1.3) กาวร้อน 3 

    2.1.5) กาวอีพอ็กซ่ี 24 

  2.2) กาวซิลิโคน 2.2.1) กาวซิลิโคน 50 

    2.2.2) กาวซิลิโคนพร้อมปืน 1 

    2.2.3) ปืนยงิกาว 7 

    2.2.4) ปืนยงิหมัน่โป๊ว 1 

  2.3) น ้ายาอเนกประสงค ์ 2.3.1) น ้ายาอเนกประสงค ์ 65 

    2.3.2) น ้ายากนัซึม 41 

    2.3.3) น ้ายาเคลือบ 23 

    2.3.4) น ้ายาประสาน 19 

3) ฉนวนกนัความร้อน     24 

4) ฟิตต้ิงเฟอร์นิเจอร์ 4.1) มือจบั มือจบัเฟอร์นิเจอร์ 459 

  4.2) บานพบั บานพบัถว้ย 5 

  4.3) ลูกลอ้เล่ือน  ลูกลอ้เล่ือน 1 

5) อุปกรณ์ยึด 5.1) อุปกรณ์ยึด 5.1.1) ขอ้ต่ออุปกรณ์ยดึ 85 

    5.1.2) ขายดึ 1 

    5.1.3) ตะขอ 15 

    5.1.4) ตะปู 10 

    5.1.5) น๊อตยดึ 15 

    5.1.6) พุก 26 

    5.1.7) สกรู 163 

    5.1.8) สายรัด 4 

    5.1.9) แหวน 2 
6) อุปกรณ์เพื่อความ
ปลอดภยั 

6.1) อุปกรณ์เพื่อความ
ปลอดภยั 

6.1.1) ผา้ปิดจมูก 1 
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กลุ่มย่อย ประเภท ประเภทย่อย จ านวน 

    6.1.2) แวน่กนัสะเก็ด 2 

    6.1.3) หนา้กาก 18 

    6.1.4) หมวดนิรภยั 5 

7) เทป 7.1) เทปกนัล่ืน เทปกนัล่ืน 14 

   7.2) เทปกาว เทปกาว 107 

   7.3) เทปวดั เทปวดั 4 

   7.4) หนามเตย หนามเตย 1 

8) กนักระแทก/ขดูขีด สักหลาด สักหลาดยางรอง 19 

รวมจ านวนประเภทสินคา้กลุ่มฮาร์ดแวร์ 2,369 
 

4. สวน 

กลุ่มย่อย ประเภท ประเภทย่อย จ านวน 

1) อุปกรณ์ท าสวน 1.1) อุปกรณ์ท าสวน 1.1.1)กระถาง/จานรอง 7 

    1.1.2)กระป๋องพน่ยา 6 

    1.1.3)เขม็ขดัรัดท่อ 8 

    1.1.4)คราด 4 

    1.1.5)โครงเล่ือย 3 

    1.1.6)จอบ 9 

    1.1.7)ชอ้น/ส้อมพรวนดิน 21 

    1.1.8)เชือก 19 

    1.1.9)ตะกร้อ 5 

    1.1.10)ท่ีแขวนสายยาง 8 

    1.1.11)พลาสติกกนักระแทก 3 

    1.1.12)ร้ัว 3 

    1.1.13)เสียม 4 
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กลุ่มย่อย ประเภท ประเภทย่อย จ านวน 

  1.2)อุปกรณ์ตดัแต่งตน้ไม ้ 1.2.1)กรรไกรตดัก่ิง 50 

    1.2.2)เล่ือยตดัก่ิง 3 

  1.3) อุปกรณ์ตดัหญา้ 1.3.1)กรรไกรตดัหญา้ 20 

    1.3.2)เคร่ืองตดัหญา้ 4 

2) อุปกรณ์รดน ้า 2.1)หวัฉีดน ้า/รดน ้า 2.1.1)บวัรดน ้า 8 

    2.1.2)ปืนฉีดน ้า 35 

    2.1.3)สปริงเกอร์ 17 

    2.1.4)หวัฉีดน ้า 21 

  2.2)สายยาง  2.2.1)โรลมว้นพร้อมสาย 10 

    2.2.2)โรลมว้นสายยาง 12 

    2.2.3)สายยาง 23 

    2.2.4)เหล็กรัดท่อ 6 

  2.3)เคร่ืองฉดัน ้า เคร่ืองฉีดน ้า 1 

  2.4)เคร่ืองตั้งเวลา เคร่ืองตั้งเวลา 2 

3) ผา้ใบ/ตาข่ายกรองแสง 
3.1)ผา้ใบ/ตาข่ายกรอง
แสง 3.1.1)ตาข่ายกรองแสง 7 

    3.1.2)ตาข่ายพลาสติก 21 

  3.2)วสัดุปูพื้นในสวน 3.2.1)พื้นไมร้ะแนง 7 

    3.2.2)หญา้เทียม 13 

รวมจ านวนประเภทสินคา้กลุ่มสวน 360 
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5. ระบบประปาบ าบัด 

กลุ่มย่อย ประเภท ประเภทย่อย จ านวน 

1) ถงัเก็บน ้าและเคร่ืองป๊ัมน ้า ถงัเก็บน ้า ขาตั้งถงัน ้า 1 

  1.2)เคร่ืองป๊ัมน ้า 1.2.1)เคร่ืองป๊ัมน ้า 34 

    1.2.2)ป๊ัมจุ่ม 5 

    1.2.3)ป๊ัมดูด 4 

    1.2.4)ป๊ัมหอยโข่ง 2 

  1.3)อุปกรณ์บ าบดั 1.3.1)ฝาทองเหลือง 3 

    1.3.2)ยางป๊ัมท่อ 1 

    1.3.3)ลูกลายถงัน ้า 5 

    1.3.4)เช็ควาลว์ 9 

    1.3.5)ประตูน ้า 4 

    1.3.6)เทปพนัเกลียว 3 

    1.3.7)จุกปิด 2 

    1.3.8)ชุดวาลว์เปิด-ปิดน ้า 2 

2) ถงับ าบดั 2.1)ถงับ าบดั ถงับ าบดั 1 

   2.2)ฝาถงั ฝาถงั 2 

3) ท่อและขอ้ต่อ 3.1)ท่อ 3.1.1)ก๊ิบรัดท่อ 2 

    3.1.2)ท่อตรง 5 

    3.1.3)ท่อดกักล่ิน 2 

    3.1.4)ท่อน ้าลน้ 6 

    3.1.5)ท่อพีวซีี 14 

  3.2)ขอ้ต่อ 3.2.1)ขอ้งอ 19 

    3.2.2)ขอ้ลด 5 

    3.3.3)สามทาง 7 

รวมจ านวนประเภทสินคา้กลุ่มระบบประปาบ าบดั 138 
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6. เฟอร์นิเจอร์ 

กลุ่มย่อย ประเภท ประเภทย่อย จ านวน 

เฟอร์นิเจอร์ทัว่ไป เกา้อ้ี เกา้อ้ีพลาสติก 9 

  ตู ้ ตูเ้อนกประสงค ์ 2 

รวมจ านวนประเภทสินคา้กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ 11 
 
7. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 

กลุ่มย่อย ประเภท ประเภทย่อย จ านวน 

1) เคร่ืองซกัผา้/อบผา้ เคร่ืองซกัผา้ เคร่ืองซกัผา้ฝาบน 1 

    เคร่ืองซกัผา้ฝาหนา้ 7 

2) พดัลม 2.1)พดัลม 2.1.1)พดัลมโคจร 3 

    2.1.2)พดัลมตั้งโตะ๊ 24 

    2.1.3)พดัลมตั้งพื้น 17 

    2.1.4)พดัลมตั้งพื้น/โตะ๊ 13 

    2.1.5)พดัลมติดผนงั 7 

    2.1.6)พดัลมทาวเวอร์ 7 

    2.1.7)พดัลมเพดาน 2 

    2.1.8)พดัลมอุตสาหกรรม 3 

  2.2)พดัลมไอน ้า พดัลมไอน ้า 11 

3) ตูน้ ้ าด่ืม ตูน้ ้ าด่ืม ตูน้ ้ าด่ืม 7 

รวมจ านวนประเภทสินคา้กลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 102 
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8. อุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง 

กลุ่มย่อย ประเภท ประเภทย่อย จ านวน 

1) หลอดไฟ 1.1)หลอดประหยดัไฟ 1.1.1)หลอดประหยดัไฟเกลียว 482 

    1.1.2)หลอดประหยดัไฟเสียบ 15 

  1.2)หลอดฟลูออเรสเซนต ์ 1.2.1)หลอดฟลูออเรสเซนตก์ลม 30 

    1.2.2)หลอดฟลูออเรสเซนตย์าว 26 

    1.2.3)หลอดฟลูออเรสเซนตส์ั้น 24 

  1.3)หลอดฮาโลเจน หลอดฮาโลเจน 58 

  1.4)หลอด LED 1.4.1)ไฟตกแต่ง LED 1 

    1.4.2)หลอด LED 19 

2) โคมไฟ 2.1)โคมไฟภายใน 2.1.1)แทก็ไลท ์ 35 

    2.1.2)ไฟก่ิงใน 121 

    2.1.3)ไฟก่ิงใตโ้ตะ๊ 93 

    2.1.4)โคมไฟตะแกรง 11 

    2.1.5)ไฟเพดาน 128 

    2.1.6)ไฟถาด 4 

  2.2)โคมไฟภายนอก 2.2.1)โคมไฟกนัน ้า 2 

    ไฟตกแต่ง LED 1 

    2.2.2)ไฟก่ิงภายนอก 43 

    2.2.3)สปอร์ตไลท ์ 33 

    2.2.4)ไฟใตน้ ้า 1 

    2.2.5)ไฟตั้งพื้น 15 

  2.3)ไฟช่อ 2.3.1)ไฟคลาสสิค 103 

  
  
  
  

  2.3.2)ไฟคริสตลั 29 

  2.3.3)ไฟโมเดิร์น 104 

2.4)ดาวไลท ์ 2.4.1)ดาวไลทติ์ดลอย 2 

  2.4.2)ดาวไลทแ์บบฝัง 144 
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กลุ่มย่อย ประเภท ประเภทย่อย จ านวน 

3) อุปกรณ์ช่างไฟ 3.1)อุปกรณ์ไฟฟ้า 3.1.1)กร่ิงไฟฟ้า 33 

    3.1.2)แป้น 4 

    3.1.3)กล่องไฟ 7 

    3.1.4)กล่องกนัฝน 1 

    3.1.5)รางนีออน 67 

    3.1.6)เตา้รับ 77 

    3.1.7)ท่ีเปล่ียนหลอดไฟ 5 

    3.1.8)บลัลาสต ์ 39 

    3.1.9)ปลัก๊ไฟ 56 

    3.1.10)รางปลัก๊ไฟ 62 

    3.1.11)หนา้กากอุปกรณ์ไฟฟ้า 93 

    3.1.12)ขัว่หลอด 40 

    3.1.13)ขาเสียบปลัก๊ 8 

    3.1.14)ฟิวส์ 9 

    3.1.15)สตาร์เตอร์ 5 

    3.1.16)ขัว่เกลียว 112 

    3.1.17)กล่องฝัง 15 

    3.1.18)กล่องลอย 19 

    3.1.19)ลูกเต๋าต่อสายไฟ 2 

  3.2)อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 3.2.1)เบรกเกอร์ 110 

    3.2.2)แบตเตอร่ีไฟฉุกเฉิน 3 

    3.2.3)เซนเซอร์ 4 

    3.2.4)ลูกเซอร์กิต 2 

    3.2.5)ไฟฉุกเฉิน 13 

    3.2.6)สวติซ์ 74 

    3.2.7)อะแด็บเตอร์ 3 
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กลุ่มย่อย ประเภท ประเภทย่อย จ านวน 

  
3.2.8)มิเตอร์ 3 

  
3.2.9)ตูก้นัฝน 2 

  
3.2.10)ตูส้าขายอ่ย 26 

 
3.3)สายไฟและอุปกรณ์ 3.3.1)ก๊ิบรัดสายไฟ 7 

  
3.3.2)เทปพนัสายไฟ 9 

  
3.3.3)หวัจ่ายไฟ 1 

  
3.3.4)ท่อร้อยสายไฟ 32 

  
3.3.5)รางเก็บสายไฟ 11 

  
3.3.6)รางเดินสายไฟ 7 

  
3.3.7)แจค็โทรศพัท ์ 7 

  
3.3.8)ไส้ไก่ 6 

  
3.3.9)สายโทรศพัท ์ 12 

  
3.3.10)สายไฟ 22 

  
3.3.11)สายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 10 

  
3.3.12)สายล่อฟ้า/อุปกรณ์ 8 

  
3.3.13)สายเสาอากาศ 9 

4) ไฟฉายและ
ถ่านไฟฉาย 4.1)ไฟฉาย ไฟฉาย 49 

 
4.2)ถ่านไฟฉาย ถ่านไฟฉาย 37 

 
4.3)ถ่านชาร์จ 4.3.1)ถ่านชาร์จ 3 

  
4.3.2)เคร่ืองชาร์จ 2 

รวมจ านวนประเภทสินคา้กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่ง 2,650 
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9. อุปกรณ์เคร่ืองใช้ภายในบ้าน 

กลุ่มย่อย ประเภท ประเภทย่อย จ านวน 

1) น ้ายา/สารเคมี 1.1)น ้ายา 1.1.1)เจลหอมดบักล่ิน 19 

    1.1.2)กอ้นหอมดบักล่ิน 12 

    1.1.3)น ้ายากนัล่ืน 4 

    1.1.4)น ้ายาก าจดักล่ิน 10 

    1.1.5)น ้ายาก าจดัของเสีย 5 

    1.1.6)น ้ายาก าจดัเช้ือรา 1 

    1.1.7)น ้ายาขจดัคราบ 135 

    1.1.8)น ้ายาเคลือบ/ขดัเงา 42 

    1.1.9)น ้ายาเช็ดกระจก 12 

    1.1.10)น ้ายาดูดความช้ืน 6 

    1.1.11)น ้ายาถูพื้น 30 

    1.1.12)น ้ายาปรับอากาศ 2 

    1.1.13)น ้ายาลา้งจาน 5 

    1.1.14)น ้ายาลา้นหอ้งน ้า 6 

    1.1.15)สเปร์หรับอากาศ 54 

  1.2)ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าแมลง 53 

2) อุปกรณ์ท าความสะอาด 2.1)อุปกรณ์ท าความสะอาด 2.1.1)ถงัขยะ 80 

    2.1.2)ฟองน ้า 13 

    2.1.3)ถุงมือ 21 

    2.1.4)ลูกกล้ิงขจดัฝุ่ น 5 

    2.1.5)สก๊อตไบร์ 5 

    2.1.6)อุปกรณ์ท าความสะอาด 13 

    2.1.7)กระดาษช าระ 7 

    2.1.8)ถุงขยะ 14 

    2.1.9)ท่ีเช็ดกระจก 6 
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กลุ่มย่อย ประเภท ประเภทย่อย จ านวน 

    2.1.10)ยางรัดน ้า 5 

    2.1.11)ถุงมือดกัฝุ่ น 1 

    2.1.12)ผา้ท าความสะอาด 13 

    2.1.13)แผน่กรองอากาศ 3 

    2.1.14)รองเทา้ดนัฝุ่ น 2 

  2.2)ไมก้วาด/ไมถู้พื้น 2.2.1)ไมก้วาด 4 

    2.2.2)ไมด้นัฝุ่ น 6 

    2.2.3)ไมถู้พื้น 13 

    2.2.4)ไมม้อ็บ 19 

    2.2.5)ไมปั้ดฝุ่ น 5 

    2.2.6)หวัมอ็บ 11 

  2.3)แปลงท าความสะอาด 2.3.1)แปรงขดั 26 

    2.3.2)แปรงปัดฝุ่ น 6 

    2.3.3)แปลงซกัผา้ 1 

    2.3.4)แปลงทองเหลือง 2 

  2.4)ถงัน ้า 2.4.1)ถงัน ้า 7 

    2.4.2)ถงับีบมอ็บ 4 

3) อุปกรณ์ตกแต่งบา้น 3.1)ชั้นไมต้กแต่งและอุปกรณ์ 3.1.1)ฉากรับชั้น 12 

    3.1.2แขนรับชั้น 23 

    3.1.3)ชั้นไมต้กแต่ง 83 

  3.2)ป้าย/บา้นเลขท่ี 3.2.1)ตวัเลข 61 

    3.2.2)เพลทสัญลกัษณ์ 19 

  3.3)ตูจ้ดหมาย ตูจ้ดหมาย 24 

  3.4)มู่ล่ี/ม่านมว้น 3.4.1)ม่านมว้นไมไ้ผ ่ 8 

    3.4.2)มู่ล่ีไม ้ 2 

รวมจ านวนประเภทสินคา้กลุ่มอุปกรณ์เคร่ืองใชภ้ายในบา้น 920 
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10. ประตูและอุปกรณ์ 

กลุ่มย่อย ประเภท ประเภทย่อย จ านวน 

1) ประตู/วงกบ 1.1)ประตู 1.1.1)ประตูกระจก 2 

    1.1.2)ประตูพีวซีี 209 

    1.1.3)ประตูไมเ้ทียม 12 

    1.1.4)ประตูยพูีวซีี 17 

    1.1.5)ประตูเอบีเอส 31 

  1.2)วงกบประตู 1.2.1)วงกบประตูพีวซีี 43 

    1.2.2)วงกบประตูเอบีเอส 8 

2) อุปกรณ์ประตู 2.1)กุญแจ/ล็อค 2.1.1)กลอน 134 

    2.1.2)ขอสับ 44 

    2.1.3)กุญแจ 219 

    2.1.4)ตวัล็อคประตู 16 

    2.1.5)สายย ู 7 

    2.1.6)สายล็อค 3 

  2.2)อุปกรณ์ประตู 2.2.1)กนัชน 60 

    2.2.2)คิ้วกนัแมลง 25 

    2.2.3)โช๊คอพัประตู/ตู ้ 20 

    2.2.4)ตาแมว 8 

    2.2.5)บานพบั 108 

3) มือจบั/ลูกบิด 3.1)มือจบัประตู 3.1.1)มือจบัซิงคอ์ลัลอยด์ 31 

    3.1.2)มือจบัทองเหลือง 80 

    3.1.3)มือจบัโลหะผสม 66 

    3.1.4)มือจบัสแตนเลส 75 

    3.1.5)มือจบัหนา้ต่าง 13 

    3.1.6)มือจบัเหล็ก 2 

    3.1.7)มือจบัอลูมิเนียม 3 
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กลุ่มย่อย ประเภท ประเภทย่อย จ านวน 

  3.2)ลูกบิดประตู 3.2.1)ฝาครอบลูกบิด 3 

    3.2.2)ลูกบิด 229 

รวมจ านวนประเภทสินคา้กลุ่มประตูและอุปกรณ์ 1,468 
 
11. เคร่ืองมือช่าง 

กลุ่มย่อย ประเภท ประเภทย่อย จ านวน 

1)แฮนดท์ูล (Handtool) 1.1)อุปกรณ์งานช่าง 1.1.1)กระดาษทราย 28 

    1.1.2)กาน ้ามนั 1 

    1.1.3)เกรียง 35 

    1.1.4)ไขควง 59 

    1.1.5)คีม 51 

    1.1.6)เคร่ืองมือช่างครบชุด 3 

    1.1.7)ดอกไขควง 1 

    1.1.8)ดินสอ/ปากกา 4 

    1.1.9)บนัได 1 

    1.1.10)ประแจ 26 

    1.1.11)แปรง 5 

    1.1.12)สานเอ็น 8 

  1.2)อุปกรณ์ข้ึนรูป 1.2.1)กรรไกร 8 

    1.2.2)กรรไกรตดัท่อ 3 

    1.2.3)กรรไกรตดัท่อเหล็ก 6 

    1.2.4)คอ้น 21 

    1.2.5)คตัเตอร์ 14 

    1.2.6)แชลง 1 

    1.2.7)ตะไบ 15 

  
1.2.8)ใบมีด 26 
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กลุ่มย่อย ประเภท ประเภทย่อย จ านวน 

    1.2.9)ใบเล่ือย 15 

    1.2.10)เล่ือย 25 

    1.2.11)ส่ิว 11 

    1.2.12)เหล็กสกดั 9 

    1.2.13)เหล็กส่ง 5 

    1.2.14)หวัแร้ง 2 

  1.3)เคร่ืองวดัระยะ 1.3.1)ตลบัเมตร 21 

    1.3.2)เคร่ืองวดั 31 

  
1.4)เคร่ืองมือช่าง
กระเบ้ือง 1.4.1)ตวัจบักระเบ้ือง 1 

    1.4.2)แทนตดักระเบ้ือง 1 

  1.5)อุปกรณ์จดัเก็บ 1.5.1)กล่องเคร่ืองมือ 10 

    1.5.2)กะบะ 2 

2)พาวเวอร์ทูล (Powertool) 2.1)อะไหร่เคร่ืองมือ 2.1.1)จานทราย 16 

    2.1.2)จานยาง 1 

    2.1.3)ดอกสวา่น 100 

    2.1.4)ตวัล็อคสวา่น 1 

    2.1.5)แผน่เจียร์ 5 

    2.1.6)ผา้ทราย 9 

  2.2)เคร่ืองมือข้ึนรูป 2.2.1)เคร่ืองแกะสลกั 1 

    2.2.2)เคร่ืองขดู 2 

    2.2.3)เคร่ืองเจาะ 2 

    2.2.4)สวา่น 4 

  2.3)เคร่ืองมือลม 2.3.1)เคร่ืองเป่าลม 4 

    2.3.2)เคร่ืองยงิ 2 

    2.3.3)เคร่ืองสกดัคอนกรีต 1 

รวมจ านวนประเภทสินคา้กลุ่มเคร่ืองมือช่าง 597 
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12. ห้องครัว 

กลุ่มย่อย ประเภท ประเภทย่อย จ านวน 

1) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัว 1.1) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขนาดเล็ก 1.1.1)กาตม้น ้า 7 

    1.1.2)เคร่ืองชงกาแฟ 6 

    1.1.3)เคร่ืองคั้นน ้าผลไม ้ 4 

    1.1.4)เคร่ืองท าขนมปัง 1 

    1.1.5)เคร่ืองตม้กาแฟ 1 

    1.1.6)เคร่ืองป่ัน 3 

    1.1.7)เคร่ืองบดกาแฟ 2 

    1.1.8)เคร่ืองป้ิงขนมปัง 5 

    1.1.9)เคร่ืองผสมอาหาร 2 

    1.1.10)หมอ้แรงดนั 1 

    1.1.11)หมอ้ทอด 1 

  1.2)เตาไมโครเวฟ 1.2.1)เตาไมโครเวฟบิ้วอิน 1 

    1.2.2)เตาไมโครเวฟตั้งโตะ๊ 10 

  1.3)เคร่ืองดูดควนั 1.3.1)เคร่ืองดูดควนักระโจม 32 

    1.3.2)เคร่ืองดูดควนัมาตรฐาน 11 

  1.4)ตูเ้ยน็ ตูเ้ยน็ซายบายซาย 5 

  1.5)เตาแก๊ส 1.5.1)เตาแก๊สตั้งโตะ๊ 15 

    1.5.2)เตาแก๊สฝังเคาน์เตอร์ 68 

    1.5.3)เตาแก๊สไฟฟ้าฝัง 14 

  1.6)เตาไฟฟ้า เตายา่ง 1 

  1.7)เตาอบ เตาอบบิ้วอิน 13 

2)ซิงคแ์ละอุปกรณ์ 2.1)ขาตั้งซิงค ์ ขาตั้งซิงค ์ 6 

  2.2)ซิงคข์าตั้ง 2.2.2)ซิงคข์าตั้ง 1 หลุม 6 

    2.2.3)ซิงคข์าตั้ง 2 หลุม 1 

  2.3)ซิงคฝั์งเคาน์เตอร์ 2.3.1)ซิงคฝั์ง 1 หลุม 96 
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กลุ่มย่อย ประเภท ประเภทย่อย จ านวน 

    2.3.2)ซิงคฝั์ง 1 หลุมคร่ึง 3 

    2.3.3)ซิงคฝั์ง 2 หลุม 140 

    2.3.4)ซิงคฝั์ง 2 หลุมคร่ึง 1 

  2.4)ซิงคพ์ร้อมตู ้ 2.4.1)ซิงคพ์ร้อมตู ้1 หลุม 9 

    2.4.2)ซิงคพ์ร้อมตู ้2 หลุม 2 

  2.5)ทอ็ปซิงค ์ 2.5.1)ทอ็ปซิงค ์ 2 

    2.5.2)ทอ็ปตู ้ 2 

  2.6)ก๊อกซิงค ์ 2.6.1)ออกจากเคาน์เตอร์เด่ียว 207 

    2.6.2)ออกจากเคาน์เตอร์ผสม 46 

    2.6.3)ออกจากผนงัเด่ียว 67 

    2.6.4)ออกจากผนงัผสม 1 

3)เฟอร์นิเจอร์ 3.1)เฟอร์นิเจอร์ครัวสั่งท า 3.1.1)เคาน์เตอร์ปูน 1 

    3.1.2)วงกบตู ้ 127 

    3.1.3)บวัไมตู้ค้รัว 20 

  3.2)เฟอร์นิเจอร์ส าเร็จรูป 3.2.1)ชั้นวางของในตู ้ 2 

    3.2.2)ตูแ้ขวนยพูีวซีี 1 

    3.2.3)ตูแ้ขวนเอบีเอส 56 

    3.2.4)ตูค้รัว 361 

  3.3)เฟอร์นิเจอร์ครัวพีวซีี 3.3.1)บานตูซิ้งคพ์ีวซีี 8 

    3.3.2)บานตูซิ้งคเ์อบีเอส 89 

    3.3.3)เฟอร์นิเจอร์ครัว 23 
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กลุ่มย่อย ประเภท ประเภทย่อย จ านวน 

4)อุปกรณ์หอ้งครัว 4.1)อุปกรณ์งานครัว 4.1.1)กล่อง/ขวดใส่ของ 91 

    4.1.2)ขวดน ้าด่ืม 19 

    4.1.3)เขียง 1 

    4.1.4)ถาดใส่ของ 1 

    4.1.5)ถาดใส่ชอ้น 15 

    4.1.6)ท่ีเสียบมีด 6 

  4.2)อะไหร่เคร่ืองดูดควนั 4.2.1)ขอ้ต่อท่อระบายอากาศ 8 

    4.2.2)ฝาครอบระบายอากาศ 42 

    4.2.3)ท่อยน่ 8 

  4.3)อะไหร่ซิงค ์ 4.3.1)ท่อน าอากาศ 56 

    4.3.2)สะดือซิงค ์ 13 

  4.4)เคร่ืองกรองน ้า 4.4.1)ใส้กรอง 25 

    4.4.2)เคร่ืองกรองน ้า 49 

    4.4.3)สารกรอง 3 

  4.5)อะไหร่เตาแก็ส หวัปรับแรงดนัแก็ส 3 

  4.6)ตะกร้าตะแกรง 4.6.1)ขอแขวนอุปกรณ์ในครัว 12 

    4.6.2)ตะแกรงซิงค ์ 3 

    4.6.3)ตะแกรงตั้งโตะ๊ 275 

    4.6.4)ตะแกรงติดผนงั 63 

    4.6.5)ตะแกรงประกอบในตู ้ 65 

    4.6.6)ท่ีคว  ่าจานพลาสติก 37 

    4.6.7)ท่ีรองจาน/ภาชนะ 14 

    4.6.7) ราวแขวนอุปกรณ์ในหอ้งครัว 28 

    รวมจ านวนประเภทสินคา้กลุ่มหอ้งครัว 2,317 
 

 



ภาคผนวก ข 
ยอดขายสินค้าของกลุ่มสินค้าตวัอย่างที่ใช้ในการ 

หาค่าพยากรณ์ความต้องการสินค้า 
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กลุ่มสินค้ากระเบือ้งตวัอย่าง 
 

ปริมาณยอดขายสินคา้ประเภทท่ี 1 (รหสั 2454) รายไตรมาสของสาขาแต่ละแห่ง 

ปี ไตรมาส 
สาขา 

เกษตร ธนบุรี ป่ินเกลา้ พทัยา รังสิต รัชดา สุวรรณภูมิ 

2550 1 - 64,432 83,405 - 185,587 164,009 62,379 

  2 - 43,343 70,289 - 112,022 106,652 69,952 

  3 - 54,998 104,695 - 114,300 141,527 112,262 

  4 - 47,626 115,534 - 138,102 193,525 81,542 

2551 1 - 70,704 92,963 19,828 137,091 149,552 91,591 

  2 - 41,286 103,781 9,490 176,226 153,771 97,476 

  3 - 43,492 95,983 23,644 134,045 176,639 114,699 

  4 - 67,478 100,687 16,063 171,277 151,802 98,512 

2552 1 - 26,143 75,186 8,433 139,665 132,000 76,173 

  2 - 40,086 74,248 5,925 135,358 95,844 76,677 

  3 20,657 53,537 56,790 12,561 136,914 90,072 82,751 

  4 21,879 34,843 62,731 7,817 104,206 104,068 67,200 

2553 1 18,553 29,303 73,235 12,542 79,205 181,878 78,693 

  2 22,968 38,630 53,902 12,201 68,954 175,459 67,920 

  3 37,324 26,087 55,994 8,638 39,345 116,757 70,544 

  4 44,162 28,257 41,142 5,245 89,490 154,571 63,384 
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ปริมาณยอดขายสินคา้ประเภทท่ี 2 (รหสั 23876) รายไตรมาสของสาขาแต่ละแห่ง 

ปี ไตรมาส 
สาขา 

เกษตร ธนบุรี ป่ินเกลา้ พทัยา รังสิต รัชดา สุวรรณภูมิ 

2550 1 - 45,258 85,700 - 29,174 34,485       77,492  

  2 - 15,928 20,004 - 16,661 25,572       33,194  

  3 - 28,332 50,331 - 17,809 39,353       59,075  

  4 - 14,034 29,411 3,792 22,391 33,604       26,681  

2551 1 - 21,095 37,532 6,590 46,573 52,199       38,658  

  2 - 20,439 30,029 12,876 41,503 75,585       42,471  

  3 - 29,915 56,588 8,151 37,961 38,547       42,460  

  4 - 30,660 27,664 13,121 38,484 25,753       50,067  

2552 1 - 26,856 29,373 6,503 66,176 136,848       38,996  

  2 - 29,828 32,929 8,501 70,499 47,763       39,146  

  3 12,449 20,117 31,311 9,908 53,721 39,392       49,573  

  4 13,393 27,956 41,756 19,097 62,615 71,848       25,087  

2553 1 12,050 34,156 75,018 11,969 40,967 34,176       32,826  

  2 17,327 21,823 45,501 18,886 57,015 22,389       55,662  

  3 20,688 28,926 33,593 5,821 49,198 30,187       45,950  

  4 25,186 28,077 51,599 11,147 38,628 15,276       24,985  
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ปริมาณยอดขายสินคา้ประเภทท่ี 3 (รหสั 115708) รายไตรมาสของสาขาแต่ละแห่ง 

ปี ไตรมาส 
สาขา 

เกษตร ธนบุรี ป่ินเกลา้ พทัยา รังสิต รัชดา สุวรรณภูมิ 

2550 1 - - - - - - - 

  2 - - - - - - - 

  3 - - - - - - - 

  4 - - - - - - - 

2551 1 - - - - - - - 

  2 - - - - - - - 

  3 - - - - - - - 

  4 - - - - - - - 

2552 1 - - - - - - - 

  2 - - - - - - - 

  3 6,039 66 6,013 5,326 6,029 10,342 8,451 

  4 2,943 1,149 7,466 1,881 13,279 11,421 9,470 

2553 1 4,487 826 5,517 5,099 6,789 16,387 2,135 

  2 7,254 2,618 5,987 12,624 7,982 19,008 10,631 

  3 6,173 2,589 23,178 6,909 5,564 18,496 15,175 

  4 11,887 13,983 26,177 18,162 17,881 34,461 21,943 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



158 
 

ปริมาณยอดขายสินคา้ประเภทท่ี 4 (รหสั 98450) รายไตรมาสของสาขาแต่ละแห่ง 

ปี ไตรมาส 
สาขา 

เกษตร ธนบุรี ป่ินเกลา้ พทัยา รังสิต รัชดา สุวรรณภูมิ 

2550 1 - - - - - - - 

  2 - - - - - - - 

  3 - - - - - - - 

  4 - - - - - - - 

2551 1 - - 5,986 8,315 - 8,375 9,913 

 
2 - 5,538 5,376 1,806 6,328 9,934 5,294 

 
3 - 2,701 9,125 3,643 11,910 5,575 9,619 

 
4 - 1,233 17,405 9,057 5,421 11,435 6,439 

2552 1 - 857 5,653 3,440 10,046 10,864 16,679 

 
2 - 3,813 9,124 2,701 20,073 7,325 6,122 

 
3 - 4,225 8,109 3,754 7,426 4,198 10,765 

 
4 - 4,585 11,150 4,806 10,727 15,518 11,656 

2553 1 3,731 7,822 12,797 4,648 11,816 12,114 9,817 

 
2 8,724 2,458 10,615 9,793 6,050 14,082 23,018 

 
3 2,844 3,751 17,640 4,290 5,535 12,505 30,904 

 
4 5,312 6,173 15,066 5,797 15,038 5,833 44,841 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



159 
 

ปริมาณยอดขายสินคา้ประเภทท่ี 5 (รหสั 79801) รายไตรมาสของสาขาแต่ละแห่ง 

ปี ไตรมาส 
สาขา 

เกษตร ธนบุรี ป่ินเกลา้ พทัยา รังสิต รัชดา สุวรรณภูมิ 

2550 1 - 17,608 20,166 - 14,925 37,175 65,390 

 
2 - 17,673 25,409 - 16,008 18,851 25,450 

 
3 - 17,276 20,625 - 19,734 25,261 24,723 

 
4 - 13,106 18,850 - 10,320 6,256 22,625 

2551 1 - 16,145 40,022 8,797 15,260 26,629 19,552 

 
2 - 10,935 19,881 4,617 37,438 34,442 27,553 

 
3 - 21,839 26,704 12,222 39,382 50,316 37,138 

 
4 - 8,983 33,848 8,080 37,815 34,294 24,301 

2552 1 - 25,156 21,076 3,742 23,868 16,280 11,332 

 
2 - 31,525 43,110 5,165 18,300 15,338 11,591 

 
3 3,812 24,617 46,673 7,058 29,696 15,994 9,224 

  4 4,604 10,960 29,407 11,369 24,415 13,448 21,004 

2553 1 6,535 5,395 28,682 7,392 20,165 18,893 10,545 

  2 8,185 19,451 28,327 7,764 13,205 18,795 35,972 

  3 16,243 24,426 47,996 7,362 37,090 11,829 23,453 

  4 20,541 19,481 25,778 11,091 17,555 7,047 19,569 
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กลุ่มสินค้า DIY ตวัอย่าง 
 

ปริมาณยอดขายสินคา้ประเภทท่ี 1 (รหสั 58659) รายไตรมาสของสาขาแต่ละแห่ง 

ปี ไตรมาส 
สาขา 

เกษตร ธนบุรี ป่ินเกลา้ พทัยา รังสิต รัชดา สุวรรณภูมิ 

2007 1 - 5,952 10,432 - 3,864 11,616 10,301 

 
2 - 5,980 9,890 - 4,166 10,003 9,899 

 
3 - 6,769 12,477 - 4,313 10,582 11,125 

 
4 - 8,873 11,773 - 5,073 12,184 10,806 

2008 1 - 7,454 13,422 2,133 7,386 12,318 12,849 

 
2 - 6,646 12,786 2,318 7,707 12,742 11,840 

 
3 - 7,211 14,856 3,267 7,645 14,310 12,821 

 
4 - 6,335 13,132 2,695 7,840 11,741 10,583 

2009 1 - 5,717 11,473 2,387 6,837 10,569 8,060 

 
2 - 5,731 14,358 2,220 8,204 12,051 9,386 

 
3 2,427 6,084 13,962 2,711 9,241 13,068 9,417 

 
4 3,840 6,775 10,863 2,463 8,897 12,863 9,851 

2010 1 4,645 6,645 10,534 2,650 9,128 9,639 8,255 

 
2 6,003 6,253 9,680 3,078 8,613 11,538 9,509 

 
3 8,256 7,346 13,674 3,400 8,133 14,335 13,064 

 
4 8,754 7,713 13,077 3,993 10,072 14,145 13,846 
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ปริมาณยอดขายสินคา้ประเภทท่ี 2 (รหสั 79436) รายไตรมาสของสาขาแต่ละแห่ง 

ปี ไตรมาส 
สาขา 

เกษตร ธนบุรี ป่ินเกลา้ พทัยา รังสิต รัชดา สุวรรณภูมิ 

2007 1 - 207 2,147 - 888 3,010 1,810 

 
2 - 473 2,340 - 1,176 3,011 1,995 

 
3 - 1,054 3,279 - 1,460 3,949 3,280 

 
4 - 2,167 3,492 743 1,817 3,315 3,172 

2008 1 - 2,755 3,266 1,266 2,650 3,335 3,931 

 
2 - 2,364 3,388 881 2,590 4,003 4,145 

 
3 - 3,010 5,005 1,808 3,093 6,007 4,528 

 
4 - 2,238 3,966 1,222 2,988 4,273 3,417 

2009 1 - 2,340 3,476 1,128 2,640 4,346 3,381 

 
2 - 2,863 4,241 1,511 4,037 5,318 3,823 

 
3 - 2,808 4,778 1,367 4,016 4,943 3,731 

 
4 2,013 2,631 6,615 1,249 4,471 5,800 3,799 

2010 1 2,725 2,450 5,020 1,180 4,438 5,336 3,615 

 
2 2,709 2,921 3,668 1,171 4,061 4,423 4,495 

 
3 3,017 3,090 5,258 1,269 3,325 5,576 5,241 

 
4 4,245 3,155 5,204 1,484 4,733 6,241 4,881 
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ปริมาณยอดขายสินคา้ประเภทท่ี 3 (รหสั 58660) รายไตรมาสของสาขาแต่ละแห่ง 

ปี ไตรมาส 
สาขา 

เกษตร ธนบุรี ป่ินเกลา้ พทัยา รังสิต รัชดา สุวรรณภูมิ 

2007 1 - 3,022 4,546 - 1,877 4,212 4,744 

 
2 - 3,424 4,242 - 1,874 3,805 3,775 

 
3 - 3,199 4,814 - 2,037 3,691 3,264 

 
4 - 3,280 4,314 669 2,710 3,836 3,838 

2008 1 - 2,986 4,332 991 2,805 3,161 3,409 

 
2 - 3,090 3,854 870 2,957 2,965 3,547 

 
3 - 3,307 4,575 1,982 3,173 3,775 3,601 

 
4 - 2,954 3,953 1,374 3,032 3,315 3,709 

2009 1 - 2,365 4,038 885 2,947 3,086 3,112 

 
2 - 2,598 4,898 911 3,228 3,290 3,172 

 
3 - 2,949 4,266 1,029 3,234 3,644 2,563 

 
4 1,332 2,360 3,990 1,299 2,965 3,896 2,748 

2010 1 1,364 2,591 3,570 1,073 2,827 2,673 2,226 

 
2 1,622 2,323 3,489 841 2,767 3,180 3,646 

 
3 2,430 2,440 4,321 971 1,985 3,338 2,989 

 
4 2,726 2,472 4,434 938 2,284 3,756 4,146 
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ปริมาณยอดขายสินคา้ประเภทท่ี 4 (รหสั 58662) รายไตรมาสของสาขาแต่ละแห่ง 

ปี ไตรมาส 
สาขา 

เกษตร ธนบุรี ป่ินเกลา้ พทัยา รังสิต รัชดา สุวรรณภูมิ 

2007 1 - 1,884 2,388 - 799 1,936 2,639 

 
2 - 1,609 1,983 - 770 1,695 2,218 

 
3 - 1,967 3,045 - 649 1,865 1,936 

 
4 - 1,928 3,163 - 1,250 1,391 1,928 

2008 1 - 2,029 3,218 525 1,722 1,332 2,367 

 
2 - 1,973 2,947 395 1,745 1,396 2,223 

 
3 - 2,013 3,308 833 1,902 1,697 1,871 

 
4 - 1,804 3,093 381 1,940 1,421 1,881 

2009 1 - 1,510 3,058 518 1,738 1,256 2,085 

 
2 - 1,672 3,072 553 2,192 1,567 1,605 

 
3 - 1,511 3,471 474 2,273 1,741 1,722 

 
4 785 1,895 2,975 545 1,928 1,604 1,676 

2010 1 888 1,795 2,873 669 2,270 1,771 1,699 

 
2 890 1,766 2,807 540 2,192 1,871 1,935 

 
3 1,422 1,774 2,844 700 2,100 2,065 1,813 

 
4 1,393 1,720 3,010 804 2,048 1,858 2,372 
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ปริมาณยอดขายสินคา้ประเภทท่ี 5 (รหสั 58654) รายไตรมาสของสาขาแต่ละแห่ง 

ปี ไตรมาส 
สาขา 

เกษตร ธนบุรี ป่ินเกลา้ พทัยา รังสิต รัชดา สุวรรณภูมิ 

2007 1 - 578 1,032 - 339 1,307 747 

 
2 - 515 1,143 - 223 1,416 1,014 

 
3 - 509 979 - 287 1,579 938 

 
4 - 445 1,042 - 315 1,958 923 

2008 1 - 520 1,179 886 515 2,162 909 

 
2 - 352 1,034 1,856 772 1,460 1,020 

 
3 - 561 1,084 687 1,111 1,777 1,006 

 
4 - 406 1,296 519 1,005 1,550 1,132 

2009 1 - 492 1,405 357 864 1,315 818 

 
2 - 423 1,431 300 848 1,387 1,160 

 
3 - 495 1,466 492 710 1,839 1,045 

 
4 - 618 1,607 440 1,015 1,810 1,042 

2010 1 786 606 1,646 497 917 1,855 825 

 
2 730 536 1,329 330 1,156 1,944 1,009 

 
3 1,290 715 1,805 1,136 1,154 2,477 1,617 

 
4 1,606 870 1,809 870 1,275 2,574 1,587 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ค 
การพสูิจน์ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบั 

ส าหรับสินค้าหลายประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



166 
 

เร่ิมตน้ดว้ยการพิจารณาช่วงคาบเวลาท่ี TDC1 ระดบัสินคา้คงคลงั ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ โดย
การพิจารณาทีละ j (ก าหนดให้ประเภทสินคา้ท่ี j ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ = ประเภทสินคา้ท่ี v           
ณ สาขา) และจากการพิจารณาทีละสาขาท่ี i อาจเขียนวา่ 

 

                                                 
          

 
            (ค. 1) 

 ดงันั้น ระดบัสินคา้คงคลงัเฉล่ียต่อหน่วยเวลาในช่วงคาบเวลาท่ี TDC1 หรือ mivtiv จะเท่ากบั 

                                                             

 
  

        
 

  (ค. 2) 
 

 ถา้สามารถหาค่าอุตตมะ    
 
    และ TDC1* ได ้จะท าใหไ้ดค้่าใชจ่้ายในการด าเนินการเฉล่ีย

ต่อหน่วยเวลา (AC) ต ่าสุด เม่ือด าเนินงานตามนโยบายสินคา้คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับสินคา้            
หลายประเภท ดว้ยการจดัหาสินคา้แบบผสม ซ่ึงเขียนไดเ้ท่ากบั 

   
    
    

  
    

        

 
     

                
 

 
      

             
    

          
 

 
   

 
      

   
   

 
       

   
      

 
   

 
    

             
            

 
 
   

 
       (ค. 3) 

 

 ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายสินคา้คงคลงัแบบสองระดบั ดว้ยการจดัหาสินคา้แบบ
ผสมและสภาพการด าเนินงานของระบบสินคา้คงคลงัท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่จึงอาจเขียนความสัมพนัธ์
ระหวา่ง TDC1 กบั ti1 ไดเ้ป็น TDC1 = Miti1 และเม่ือน าค่า ti1 ไปแทนในสมการท่ี ค.3 AC ใหม่จะ
กลายเป็น 

     
 

    
       

    
    

 
             

     
   

 
   

 
   

 
     

             
    
 

                 
         

        

  

 
   

 
   

 
       (ค. 4) 

 

 การได้มาซ่ึงการค านวณหาช่วงเวลาในการสั่งซ้ืออุตตมะ กรณีความต้องการทราบค่า

แน่นอน และสถานการณ์การด าเนินการจดัการสินคา้คงคลงัแบบสองระดบั ส าหรับสินคา้หลาย

ประเภท ท าไดโ้ดยการหาอนุพนัธ์ย่อย (Partial derivative) ของฟังก์ชนัค่าเฉล่ียในสมการท่ี ค.4     

ต่อการเปล่ียนแปลงค่าของ TDC1 แลว้ก าหนดให้เท่ากบัศูนย ์ดงัสมการท่ี ค.5 และจะไดค้่าอุตตมะ 

TDC1 ท่ีใหค้่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อหน่วยเวลาต ่าสุด เม่ือทราบค่า     
 
    ดงัสมการท่ี ค. 6 ตามล าดบั 
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   (ค. 5) 
 

          
      

 
       

         
    
    

 
                

     
   

 
   

 
   

 
    

                   
         

        

  

 
   

 
   

 
    

          

   

   (ค. 6) 
 

น าค่าอุตตมะ TDC1* (   
 
   ) ท่ีได้ในสมการท่ี ค.6 แทนในสมการค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อหน่วย

เวลาท่ี ค.4 จะได้ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อหน่วยเวลาท่ีต ่าท่ีสุด เม่ือทราบค่า     
 
    รวมค่าใช้จ่ายในการ

จัดเก็บสินค้าส ารอง จะเท่ากับ 

AC* (   
 
   ) = 

         
    
    

            
     
   

 

   

 

   

 

   
                

 

   
    

         
        

  

 

   

 

   
 

 

   
 

                    
 
            (ค. 7) 

 

 สุดท้ายนี้ คือ การหาเลขจ านวนเต็มอุตตมะ Mi โดย i = 1, 2, …, M ท่ีจะท าให้เกิดค่าใช้จ่าย

ต ่าสุดในสมการท่ี ค.7 โดยค านิยามของค่าต ่าสุด เง่ือนไขต่อไปนี้อาจก าหนดขึ้นได้ 
        

 
      ≤           

 
       

              ≤           
 
       

หมายเหตุ: เง่ือนไขการหาค่า Mi โดย i = 1, 2, …, M เป็นไปตามหลักการของผู้ท่ีได้ศึกษาไว้แล้ว 

(วิชิต  หล่อจีระชุณห์กุล, 2536: 192) 
 

 และอาจพิสูจน์ได้ว่า 

                              (   
 
   )(     

 
   ) ≤  A  ≤  (   

 
   )(     

 
   )                       (ค. 8) 

 โดย  

A   =       
        

    
    

              
   

   
 
          

 
   

        
   
   

 
   

 
                  

 
    

 

 

 

= 0 



ภาคผนวก ง 
ข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายในการส่ังซ้ือของแต่ละนโยบายที่ใช้ในการวเิคราะห์ 
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ส่วนประกอบของค่าใช้จ่ายในการส่ังซ้ือต่อคร้ัง 
 

 ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อครั้ง แบ่งออกเป็น 5 ส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละนโยบาย

สินค้าคงคลังท่ีพิจารณา ดังนี้ 

1) ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อพื้นฐาน ณ ศูนย์กระจายสินค้า 32 บาท 

2) ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเพิ่มเติม ณ ศูนย์กระจายสินค้า 26 บาท 

3) ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อพื้นฐาน ณ สาขา 28 บาท 

4) ค่าใช้จ่ายในการขนส่งร่วม  

(เป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อพื้นฐาน ณ สาขา) 800 บาท 

5) ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเพิ่มเติม ณ สาขา 32 บาท 

 จากส่วนประกอบของค่าใช้จ่ายข้างต้น สามารถสรุปตามการบริหารแบบรวมความ

รับผิดชอบและกระจายความรับผิดชอบ ในแต่ละนโยบายสินค้าคงคลัง ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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สรุปความแตกต่างดา้นค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือท่ีใชป้ระกอบการค านวณในแต่ละนโยบาย 

 

รูปแบบการ
บริหารสินค้า

คงคลงั 
ตวัแบบ 

ศูนย์กระจายสินค้า สาขา ศูนย์กระจายสินค้า สาขา 

ค่าใช้จ่ายใน
การส่ังซื้อ
พืน้ฐาน 

ค่าใช้จ่ายใน
การส่ังซื้อ
เพิม่เตมิ 

ค่าใช้จ่ายใน
การส่ังซื้อ
พืน้ฐาน 

ค่าใช้จ่ายใน
การส่ังซื้อ
เพิม่เตมิ 

ค่าใช้จ่ายในการส่ังซื้อพืน้ฐาน 
+ ค่าใช้จ่ายในการส่ังซื้อ

เพิม่เตมิ 

ค่าใช้จ่ายในการส่ังซื้อพืน้ฐาน 
+ ค่าใช้จ่ายในการส่ังซื้อ

เพิม่เตมิ 
รวมความ
รับผดิชอบ 

-สินคา้คงคลงัสอง 
 ระดบั 

(1) 
= 32 บาท 

(2) 
= 26 บาท 

(3)+(4) 
= 828 บาท 

(5) 
= 32 บาท 

- - 

-นโยบายเดิม - - - - (1)+(2) = 58 บาท (3)+(4)+(5) = 860 บาท 

กระจายความ
รับผดิชอบ 

-สินคา้คงคลงัแบบ 
 ผสมชนิดสามารถ 
 จดัหาได ้

- - (1)+(4) 
= 832 บาท 

(5) 
= 32 บาท 

- - 

-สินคา้คงคลงัแบบ  
 ผสม 

- - (1)+(4) 
= 832 บาท 

(5) 
= 32 บาท 

- - 

-สินคา้คงคลงั 
 พ้ืนฐาน 

- - - - - (1)+(4)+(5) = 864 บาท 



ภาคผนวก จ 

ตวัแบบสินค้าคงคลงัประกอบการค านวณค่าใช้จ่ายเฉลีย่รวมต่อหน่วยเวลา 
กรณบีริหารสินค้าคงคลงัแบบกระจายความรับผดิชอบ 
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ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบผสมชนิดสามารถจัดหาได้ 
 

ก าหนดให้ 

ดัชนี (Indices) 

i      แทน สาขา (i = 1, 2, …, M) 

j      แทน ประเภทสินค้า ณ สาขา (j = 1, 2, …, N) 

 

ตัวแปร (Variable) 

tij  แทน  ช่วงเวลาในการสั่งซื้อสินค้าอุตตมะของสาขาท่ี i ประเภทท่ี j  

ti1  แทน  ช่วงเวลาในการสั่งซื้อสินค้าอุตตมะประเภทท่ีสั่งซื้อบ่อยท่ีสุด ณ สาขาท่ี i  

SSij  แทน  ปริมาณสินค้าคงคลังส ารองท่ีจัดเก็บ ณ สาขาท่ี i ของสินค้าประเภทท่ี j 

 

พารามิเตอร์ (Parameter) 

ni  แทน จ านวนประเภทของสินค้าท่ีพิจารณาทั้งหมดของสาขาท่ี i 

KRc แทน ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อพื้นฐานของสินค้าทุกประเภท ณ สาขาท่ี i  

Kij   แทน   ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเพิ่มเติมของสินค้า ณ สาขาท่ี i ประเภทท่ี j  

    (ก าหนดให้มีค่าเท่ากันส าหรับสาขาทุกสาขา) 

hij  แทน  ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรักษาของสินค้า ณ สาขาท่ี i ประเภทท่ี j  

    (ก าหนดให้มีค่าเท่ากันส าหรับสาขาทุกสาขา) 

  ij แทน ความต้องการสินค้าเฉล่ียระดับไตรมาส  ณ สาขาท่ี i ประเภทท่ี j  

   เม่ือความต้องการสินค้าแจกแจงแบบปกติ  

ij แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความต้องการระดับไตรมาส ณ สาขาท่ี i ประเภทท่ี j 

αij  แทน จ านวนช่วงเวลาในการสั่งซื้อสินค้า ณ สาขาท่ี i ประเภทท่ี j ว่าเป็นกี่เท่าของ Ti1 

bij   แทน  ดัชนีก าหนดรูปแบบการสั่งซื้อ 
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                         เท่ากับ 0   แสดงว่า ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละประเภทไม่มีความ 

         เกี่ยวข้องกัน ควรสั่งซื้อสินค้าทีละประเภท 

 ถ้า bij 

      เท่ากับ  1  แสดงว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละประเภทเม่ือมี 

         การสั่งซื้อสินค้าประเภทอ่ืน ควรสั่งซื้อสินค้าพร้อมกันทุกประเภท 

 

L แทน  จ านวนวันในช่วงเวลาท่ีต้องสั่งซื้อล่วงหน้าก่อนท่ีจะได้รับสินค้า  

 

ก าหนดให้ j แทน ดัชนีประเภทสินค้า ณ สาขา เม่ือมีการจัดเรียงล าดับเรียบร้อยแล้ว 

                                              ti1 ≤ ti2 ≤ … ≤ tiN 

                         t
ij   =        

    
    
 
   
   (จ.1) 

            โดยท่ี t
ij
  =  αijti1 

และ 

                                                              bij  =  
   

       
        (จ.2)

  

 ดังนั้น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวมต่อหน่วยเวลาของทุกสาขา เม่ือด าเนินงานตามตัวแบบสินค้าคงคลัง

แบบผสมชนิดสามารจัดหาได้ (ACRcan) (Love, 1979: 116) อาจเขียนได้เท่ากับ 

          ACRcan =    
 

   
      

   
   

 
          

 

 
        
 
             

 

 
 

               
   

 
      

      

                         +             
 
   

 
                                                                                        (จ.3) 

หมายเหตุ: การค านวณค่าใช้จ่ายเฉล่ียรวมต่อหน่วยเวลาของเลิฟ เป็นระบบสินค้าคงคลังระดับเดียว 

(พิจารณาสาขาทีละแห่ง) และไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าคงคลังส ารอง 

 

การก าหนดระดับสินค้าคงคลังส ารอง ตามตัวแบบสินค้าคงคลังแบบผสมชนิดสามารถ

จัดหาได้เป็นไปตามการแจกแจงแบบปกติ (วิชิต  หล่อจีระชุณห์กุล, 2536: 244) ดังนั้นระดับสินค้า

คงคลังส ารองจึงเขียนได้เท่ากับ  
 
 
  
 
   

โดยท่ี 

z แทน ค่าของระดับสินค้าคงคลังส ารองเพ่ือรักษาระดับการบริการตามการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน 

             (safety factor is the α-quintile of the standard normal distribution) 
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ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบผสม 
 

ก าหนดให้ 

ดัชนี (Indices) 

i      แทน สาขา (i = 1, 2, …, M) 

j      แทน ประเภทสินค้า ณ สาขา (j = 1, 2, …, N) 

 

ตัวแปร (Variable) 

ti1 แทน ช่วงเวลาในการสั่งซื้อสินค้าอุตตมะเริ่มต้นของสินค้าประเภทท่ีสั่งซื้อบ่อยท่ีสุด  

  ณ สาขาท่ี i 

tij  แทน ช่วงเวลาในการสั่งซื้อสินค้าอุตตมะเริ่มต้น ณ สาขาท่ี i ของสินค้าประเภทท่ี j  

Ri1 แทน ช่วงเวลาในการสั่งซื้อสินค้าอุตตมะของสินค้าประเภทท่ีสั่งซื้อบ่อยท่ีสุด ณ สาขาท่ี i 

Rij  แทน ช่วงเวลาในการสั่งซื้อสินค้าอุตตมะ ณ สาขาท่ี i ของสินค้าประเภทท่ี j  

sij แทน ระดับจุดสั่งซื้อเพิ่ม ณ สาขาท่ี i ของสินค้าประเภทท่ี j  

SSij  แทน  ปริมาณสินค้าคงคลังส ารองท่ีจัดเก็บ ณ สาขาท่ี i ของสินค้าประเภทท่ี j 

 

พารามิเตอร์ (Parameter) 

KRc แทน ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อพื้นฐานของสินค้าทุกประเภท ณ สาขาท่ี i  

  (ก าหนดให้มีค่าเท่ากันส าหรับสาขาทุกสาขา) 

Kij แทน ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเพิ่มเติม ณ สาขาท่ี i ของสินค้าประเภทท่ี j  

    (ก าหนดให้มีค่าเท่ากันส าหรับสาขาทุกสาขา) 

hij แทน ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรักษา ณ สาขาท่ี i ของสินค้าประเภทท่ี j 

    (ก าหนดให้มีค่าเท่ากันส าหรับสาขาทุกสาขา) 

dij แทน ความต้องการสินค้ารายไตรมาส ณ สาขาท่ี i ประเภทท่ี j  

  Lij แทน ความต้องการเฉล่ียในช่วงเวลาท่ีต้องสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนท่ีจะได้รับ 

  สินค้า ณ สาขาท่ี i ของสินค้าประเภทท่ี j 

αij แทน จ านวนช่วงเวลาในการสั่งสินค้า ณ สาขาท่ี i ประเภทท่ี j ว่าเป็นกี่เท่าของ ti1  

  เพื่อให้เกิดการสั่งซื้อสินค้าพร้อมกัน และ αij เป็นเลขจ านวนเต็มท่ีมากท่ีสุดแต่ 

  น้อยกว่าค่า αij จากความสัมพันธ์ tij = αijti1  
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ก าหนดให้ j แทน ดัชนีประเภทสินค้า ณ สาขา เม่ือมีการจัดเรียงล าดับเรียบร้อยแล้ว 

ti1 ≤ ti2 ≤ … ≤ tiN 

                                     t
ij   =        

    
       
    (จ.4) 

                โดยท่ี t
ij
  =  αijti1 

 

เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ ค่า αij จะถูกปรับเป็นตัวเลขจ านวนเต็มท่ีมากท่ีสุดแต่

น้อยกว่า αij และช่วงเวลาระหว่างการสั่งซื้อสินค้าอุตตมะ ณ สาขาท่ี i ประเภทท่ี j อาจเขียนได้เป็น 

                                                                         Rij  =  αijRi1   (จ.5) 

 

 ดังนั้น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวมต่อหน่วยเวลาของทุกสาขา เม่ือด าเนินงานตามตัวแบบสินค้า      

คงคลังแบบผสม (ACRM) (วิชิต  หล่อจีระชุณห์กุล, 2536: 195) อาจเขียนได้เท่ากับ 

   ACRM    =    
 

   
      

   
   

 
     

   
 
            
 
     

    +            
 
   

 
    (จ.6) 

หมายเหตุ: การค านวณค่าใช้จ่ายเฉล่ียรวมต่อหน่วยเวลา เป็นค่าใช้จ่ายเฉล่ียรวมต่อหน่วยเวลา

ส าหรับระบบสินค้าคงคลังระดับเดียว (พิจารณาสาขาทีละแห่ง) รวมค่าราคาสินค้า และไม่รวม

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าคงคลังส ารอง 

 

 การก าหนดระดับสินค้าคงคลังส ารอง โดยเริ่มจากการหาจุดสั่งซื้อเพิ่มก่อน การศึกษานี้

ก าหนดให้ช่วงเวลาท่ีต้องสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนท่ีจะได้รับสินค้ามีการแจกแจงความน่าจะเป็น

แบบสม ่าเสมอ ก าหนดระดับการให้บริการ 95% จะได้ระดับของจุดสั่งเพิ่มเท่ากับ 

                                                        sij = P*(bij – aij) + aij                                 (จ.7)               

โดยท่ี     

P   แทน  ความน่าจะเป็นท่ีสินค้าจะไม่ขาดมือ 

aij  แทน  ความต้องการต ่าสุดในช่วงเวลาท่ีต้องสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนท่ีจะได้รับสินค้า  

  ณ สาขาท่ี i ของสินค้าประเภทท่ี j  

bij  แทน  ความต้องการสูงสุดในช่วงเวลาท่ีต้องสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนท่ีจะได้รับสินค้า     

  ณ สาขาท่ี i ของสินค้าประเภทท่ี j 

 

 ดังนั้น ระดับสินค้าคงคลังส ารอง เขียนได้เท่ากับ 

                                                          SSij = sij -   Lij                                                         (จ.8) 
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ตวัแบบสินค้าคงคลงัพืน้ฐาน 
 

ก าหนดให้ 
ดชันี (Indices) 
i     แทน สาขา (i = 1, 2, …, M) 
j     แทน ประเภทสินคา้ ณ สาขา (j = 1, 2, …, N) 
 
ตวัแปร (Variable) 
tij  แทน ช่วงเวลาในการสั่งซ้ือสินคา้อุตตมะเร่ิมตน้ ณ สาขาท่ี i ของสินคา้ประเภทท่ี j 
sij แทน ระดบัจุดสั่งซ้ือเพิ่ม ณ สาขาท่ี i ของสินคา้ประเภทท่ี j  
SSij  แทน  ปริมาณสินคา้คงคลงัส ารองท่ีจดัเก็บ ณ สาขาท่ี i ของสินคา้ประเภทท่ี j 
 
พารามิเตอร์ (Parameter) 
Kij แทน ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือสินคา้ ณ สาขาท่ี i ประเภทท่ี j  
  (ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากนัส าหรับสาขาทุกสาขา) 
hij แทน ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บรักษาของสินคา้ ณ สาขาท่ี i ประเภทท่ี j  
  (ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากนัส าหรับสาขาทุกสาขา) 
dij แทน ความตอ้งการสินคา้รายไตรมาส  ณ สาขาท่ี i ประเภทท่ี j  
  Lij แทน ความตอ้งการเฉล่ียในช่วงเวลาตั้งแต่สั่งซ้ือจรกระทัง่ไดรั้บสินคา้ ณ สาขา 
  ท่ี i ของสินคา้ประเภทท่ี j 
 

หาค่า t
ij
 จาก 

                      t
ij   =            

       
 (จ.9) 

 
ดงันั้น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวมต่อหน่วยเวลาของทุกสาขา เม่ือด าเนินงานตามตวัแบบสินค้า      

คงคลงัพื้นฐาน (ACR) อาจเขียนไดเ้ท่ากบั 

                     ACR =    
   

   
 

         

 
  

   
 
    +           

 
   

 
               (จ.10) 
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หรือ หากไม่ทราบค่า tij ค่าใชจ่้ายเฉล่ียรวมต่อหน่วยเวลาของทุกสาขา เม่ือด าเนินงานตาม
ตวัแบบสินคา้คงคลงัพื้นฐาน (ACR) (วชิิต  หล่อจีระชุณห์กุล, 2536: 184) อาจเขียนไดเ้ท่ากบั 
                                 ACR =              

 
   

 
    +           

 
   

 
           (จ.11) 

หมายเหตุ: การค านวณค่าใช้จ่ายเฉล่ียรวมต่อหน่วยเวลา เป็นค่าใช้จ่ายเฉล่ียรวมต่อหน่วยเวลา
ส าหรับระบบสินคา้คงคลงัระดบัเดียว (พิจารณาสาขาทีละแห่ง) รวมค่าราคาสินคา้ และไม่รวม
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสินคา้คงคลงัส ารอง 
 
 การก าหนดระดับสินค้าคงคลงัส ารอง สามารถหาไดเ้ช่นเดียวกบัตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบ
ผสม จากสมการท่ี จ.8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ฉ 

ตวัอย่างชุดค าส่ังโปรแกรม SAS และลกัษณะของผลการวเิคราะห์ 
ของกลุ่มสินค้ากระเบือ้งตวัอย่าง 
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ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบสองระดบัส าหรับสินค้าหลายประเภท 
 

1. ชุดค าส่ัง 
 
proc import 
    datafile = "E:\thesisnow\program\data\Rawdatatwo.xls" 
    out=Twoechelondata 
    dbms=excel replace; 
    sheet="Twoechelondata"; 
run; 
data Twoechelon_T_t; 
 set Twoechelondata; 
 TDCj = sqrt((2*KDCj)/(hDCj*DDCj)); 
 t1v =  sqrt((2*Kiv)/(hiv*d1v)); 
 t2v =  sqrt((2*Kiv)/(hiv*d2v)); 
 t3v =  sqrt((2*Kiv)/(hiv*d3v)); 
 t4v =  sqrt((2*Kiv)/(hiv*d4v)); 
 t5v =  sqrt((2*Kiv)/(hiv*d5v)); 
 t6v =  sqrt((2*Kiv)/(hiv*d6v)); 
 t7v =  sqrt((2*Kiv)/(hiv*d7v)); 
run; 
data Twoechelon_T_t_min(keep= min_TDCj min_t1v min_t2v min_t3v min_t4v min_t5v 
min_t6v min_t7v); 
 set Twoechelon_T_t end= eof; 
 min_TDCj = min(TDCj,lag(TDCj),lag2(TDCj),lag3(TDCj),lag4(TDCj)); 
 min_t1v = min(t1v,lag(t1v),lag2(t1v),lag3(t1v),lag4(t1v)); 
 min_t2v = min(t2v,lag(t2v),lag2(t2v),lag3(t2v),lag4(t2v)); 
 min_t3v = min(t3v,lag(t3v),lag2(t3v),lag3(t3v),lag4(t3v)); 
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min_t4v = min(t4v,lag(t4v),lag2(t4v),lag3(t4v),lag4(t4v)); 
 min_t5v = min(t5v,lag(t5v),lag2(t5v),lag3(t5v),lag4(t5v)); 
 min_t6v = min(t6v,lag(t6v),lag2(t6v),lag3(t6v),lag4(t6v)); 
 min_t7v = min(t7v,lag(t7v),lag2(t7v),lag3(t7v),lag4(t7v)); 
 if eof; 
run; 
data Twoechelon_alpha; 
 set Twoechelon_T_t; 
 if _n_ = 1 then set Twoechelon_T_t_min; 
 alpha_DCj = int(TDCj/min_TDCj); 
 alpha_r1v = int(t1v/min_t1v); 
 alpha_r2v = int(t2v/min_t2v); 
 alpha_r3v = int(t3v/min_t3v); 
 alpha_r4v = int(t4v/min_t4v); 
 alpha_r5v = int(t5v/min_t5v); 
 alpha_r6v = int(t6v/min_t6v); 
 alpha_r7v = int(t7v/min_t7v); 
run; 
data gen_Mi(keep= M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7); 
 if _n_ = 1 then set  Twoechelondata; 
 do until (sumMi = max_sumMi); 
  M1 = round((upper_Mi-lower_Mi)*ranuni(0)+lower_Mi); 
  M2 = round((upper_Mi-lower_Mi)*ranuni(0)+lower_Mi); 
  M3 = round((upper_Mi-lower_Mi)*ranuni(0)+lower_Mi); 
  M4 = round((upper_Mi-lower_Mi)*ranuni(0)+lower_Mi); 
  M5 = round((upper_Mi-lower_Mi)*ranuni(0)+lower_Mi); 
  M6 = round((upper_Mi-lower_Mi)*ranuni(0)+lower_Mi); 
  M7 = round((upper_Mi-lower_Mi)*ranuni(0)+lower_Mi); 
  sumMi = sum(M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7); 
 end; 



181 
 

 if _n_ = 1; 
run; 
data Twoechelon_Mi; 
 set Twoechelon_T_t; 
 set Twoechelon_alpha; 
 KDCj_alpha_DCj = KDCj/alpha_DCj; 
 hDCj_DDCj_alpha_DCj = hDCj*DDCj*alpha_DCj; 
 Kiv_alpha_r1v = Kiv/alpha_r1v; 
 Kiv_alpha_r2v = Kiv/alpha_r2v; 
 Kiv_alpha_r3v = Kiv/alpha_r3v; 
 Kiv_alpha_r4v = Kiv/alpha_r4v; 
 Kiv_alpha_r5v = Kiv/alpha_r5v; 
 Kiv_alpha_r6v = Kiv/alpha_r6v; 
 Kiv_alpha_r7v = Kiv/alpha_r7v; 
 hiv_hDCj_d1v_alpha_r1v = (hiv-hDCj)*d1v*alpha_r1v; 
 hiv_hDCj_d2v_alpha_r2v = (hiv-hDCj)*d2v*alpha_r2v; 
 hiv_hDCj_d3v_alpha_r3v = (hiv-hDCj)*d3v*alpha_r3v; 
 hiv_hDCj_d4v_alpha_r4v = (hiv-hDCj)*d4v*alpha_r4v; 
 hiv_hDCj_d5v_alpha_r5v = (hiv-hDCj)*d5v*alpha_r5v; 
 hiv_hDCj_d6v_alpha_r6v = (hiv-hDCj)*d6v*alpha_r6v; 
 hiv_hDCj_d7v_alpha_r7v = (hiv-hDCj)*d7v*alpha_r7v; 

M1_1 = M1-1; M2_1 = M2-1; M3_1 = M3-1; M4_1 = M4-1; M5_1 = M5-1; M6_1 = 
M6-1; M7_1 = M7-1; 
 M11 = M1+1; M21 = M2+1; M31 = M3+1; M41 = M4+1; M51 = M5+1; M61 = M6+1; 
M71 = M7+1; 
run; 
data Twoechelon_sumMi(keep=sumKDCj_alpha_DCj sumhDCj_DDCj_alpha_DCj 
sumKiv_alpha_r1v sumKiv_alpha_r2v sumKiv_alpha_r3v sumKiv_alpha_r4v sumKiv_alpha_r5v 
sumKiv_alpha_r6v sumKiv_alpha_r7v sumKiv_alpha_riv 
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sumhiv_hDCj_d1v_alpha_r1v sumhiv_hDCj_d2v_alpha_r2v sumhiv_hDCj_d3v_alpha_r3v 
sumhiv_hDCj_d4v_alpha_r4v sumhiv_hDCj_d5v_alpha_r5v sumhiv_hDCj_d6v_alpha_r6v 
sumhiv_hDCj_d7v_alpha_r7v sumhiv_hDCj_div_alpha_riv sumMi sumMi_1 sumMi1 
sumMi_sumMi_1 sumMi_sumMi1); 
 set Twoechelon_Mi end= eof; 
 sumKDCj_alpha_DCj=sum(KDCj_alpha_DCj,lag(KDCj_alpha_DCj),lag2(KDCj_alpha_
DCj),lag3(KDCj_alpha_DCj),lag4(KDCj_alpha_DCj)); 
 sumhDCj_DDCj_alpha_DCj=sum(hDCj_DDCj_alpha_DCj,lag(hDCj_DDCj_alpha_DCj),
lag2(hDCj_DDCj_alpha_DCj),lag3(hDCj_DDCj_alpha_DCj),lag4(hDCj_DDCj_alpha_DCj)); 
 sumKiv_alpha_r1v=sum(Kiv_alpha_r1v,lag(Kiv_alpha_r1v),lag2(Kiv_alpha_r1v),lag3 
(Kiv_alpha_r1v),lag4(Kiv_alpha_r1v)); 
 sumKiv_alpha_r2v=sum(Kiv_alpha_r2v,lag(Kiv_alpha_r2v),lag2(Kiv_alpha_r2v),lag3 
(Kiv_alpha_r2v),lag4(Kiv_alpha_r2v)); 
 sumKiv_alpha_r3v=sum(Kiv_alpha_r3v,lag(Kiv_alpha_r3v),lag2(Kiv_alpha_r3v),lag3 
(Kiv_alpha_r3v),lag4(Kiv_alpha_r3v)); 
 sumKiv_alpha_r4v=sum(Kiv_alpha_r4v,lag(Kiv_alpha_r4v),lag2(Kiv_alpha_r4v),lag3 
(Kiv_alpha_r4v),lag4(Kiv_alpha_r4v)); 
 sumKiv_alpha_r5v=sum(Kiv_alpha_r5v,lag(Kiv_alpha_r5v),lag2(Kiv_alpha_r5v),lag3 
(Kiv_alpha_r5v),lag4(Kiv_alpha_r5v)); 
 sumKiv_alpha_r6v=sum(Kiv_alpha_r6v,lag(Kiv_alpha_r6v),lag2(Kiv_alpha_r6v),lag3 
(Kiv_alpha_r6v),lag4(Kiv_alpha_r6v)); 
 sumKiv_alpha_r7v=sum(Kiv_alpha_r7v,lag(Kiv_alpha_r7v),lag2(Kiv_alpha_r7v),lag3 
(Kiv_alpha_r7v),lag4(Kiv_alpha_r7v)); 
 sumKiv_alpha_riv=sum(sumKiv_alpha_r1v,sumKiv_alpha_r2v,sumKiv_alpha_r3v,sum
Kiv_alpha_r4v,sumKiv_alpha_r5v,sumKiv_alpha_r6v,sumKiv_alpha_r7v); 
 sumhiv_hDCj_d1v_alpha_r1v=sum(hiv_hDCj_d1v_alpha_r1v,lag(hiv_hDCj_d1v_alpha
_r1v),lag2(hiv_hDCj_d1v_alpha_r1v),lag3(hiv_hDCj_d1v_alpha_r1v),lag4(hiv_hDCj_d1v_alpha
_r1v)); 
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 sumhiv_hDCj_d2v_alpha_r2v=sum(hiv_hDCj_d2v_alpha_r2v,lag(hiv_hDCj_d2v_alpha
_r2v),lag2(hiv_hDCj_d2v_alpha_r2v),lag3(hiv_hDCj_d2v_alpha_r2v),lag4(hiv_hDCj_d2v_alpha
_r2v)); 
 sumhiv_hDCj_d3v_alpha_r3v=sum(hiv_hDCj_d3v_alpha_r3v,lag(hiv_hDCj_d3v_alpha
_r3v),lag2(hiv_hDCj_d3v_alpha_r3v),lag3(hiv_hDCj_d3v_alpha_r3v),lag4(hiv_hDCj_d3v_alpha
_r3v)); 
 sumhiv_hDCj_d4v_alpha_r4v=sum(hiv_hDCj_d4v_alpha_r4v,lag(hiv_hDCj_d4v_alpha
_r4v),lag2(hiv_hDCj_d4v_alpha_r4v),lag3(hiv_hDCj_d4v_alpha_r4v),lag4(hiv_hDCj_d4v_alpha
_r4v)); 
 sumhiv_hDCj_d5v_alpha_r5v=sum(hiv_hDCj_d5v_alpha_r5v,lag(hiv_hDCj_d5v_alpha
_r5v),lag2(hiv_hDCj_d5v_alpha_r5v),lag3(hiv_hDCj_d5v_alpha_r5v),lag4(hiv_hDCj_d5v_alpha
_r5v)); 
 sumhiv_hDCj_d6v_alpha_r6v=sum(hiv_hDCj_d6v_alpha_r6v,lag(hiv_hDCj_d6v_alpha
_r6v),lag2(hiv_hDCj_d6v_alpha_r6v),lag3(hiv_hDCj_d6v_alpha_r6v),lag4(hiv_hDCj_d6v_alpha
_r6v)); 
 sumhiv_hDCj_d7v_alpha_r7v=sum(hiv_hDCj_d7v_alpha_r7v,lag(hiv_hDCj_d7v_alpha
_r7v),lag2(hiv_hDCj_d7v_alpha_r7v),lag3(hiv_hDCj_d7v_alpha_r7v),lag4(hiv_hDCj_d7v_alpha
_r7v)); 
 sumhiv_hDCj_div_alpha_riv=sum(sumhiv_hDCj_d1v_alpha_r1v,sumhiv_hDCj_d2v_al
pha_r2v,sumhiv_hDCj_d3v_alpha_r3v,sumhiv_hDCj_d4v_alpha_r4v,sumhiv_hDCj_d5v_alpha_
r5v,sumhiv_hDCj_d6v_alpha_r6v,sumhiv_hDCj_d7v_alpha_r7v); 
 sumMi = sum(M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7); 
 sumMi_1 = sum(M1_1,M2_1,M3_1,M4_1,M5_1,M6_1,M7_1); 
 sumMi1 = sum(M11,M21,M31,M41,M51,M61,M71); 
 sumMi_sumMi_1 = sumMi*sumMi_1; 
 sumMi_sumMi1 = sumMi*sumMi1; 
 if eof; 
run; 
data Twoechelon_condition(keep= KDCc KRc cond condition); 
 set Twoechelon_sumMi; 
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 cond=(KDCc+sumKDCj_alpha_DCj)*sumhiv_hDCj_div_alpha_riv/((KRc+sumKiv_alp
ha_riv)*sumhDCj_DDCj_alpha_DCj); 
 if (cond ge sumMi_sumMi_1) and (cond le sumMi_sumMi1) then 
  condition = 'Pass'; 
 else condition = 'Not Pass'; 
run; 
data Twoechelon_TDC1; 
 set Twoechelon_alpha; 
 set Twoechelon_Mi; 
 if _n_ = 1 then  
  do; 
   set Twoechelon_sumMi; 
   set Twoechelon_condition; 
  end; 
 KRc_M1 = KRc/M1; 
 KRc_M2 = KRc/M2; 
 KRc_M3 = KRc/M3; 
 KRc_M4 = KRc/M4; 
 KRc_M5 = KRc/M5; 
 KRc_M6 = KRc/M6; 
 KRc_M7 = KRc/M7; 
 sumKRc_Mi=
 sum(KRc_M1,KRc_M2,KRc_M3,KRc_M4,KRc_M5,KRc_M6,KRc_M7); 
 Kiv_M1_alpha_r1v =  Kiv*M1/alpha_r1v; 
 Kiv_M2_alpha_r2v =  Kiv*M2/alpha_r2v; 
 Kiv_M3_alpha_r3v =  Kiv*M3/alpha_r3v; 
 Kiv_M4_alpha_r4v =  Kiv*M4/alpha_r4v; 
 Kiv_M5_alpha_r5v =  Kiv*M5/alpha_r5v; 
 Kiv_M6_alpha_r6v =  Kiv*M6/alpha_r6v; 
 Kiv_M7_alpha_r7v =  Kiv*M7/alpha_r7v; 
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 sumKiv_Mi_alpha_riv=sum(Kiv_M1_alpha_r1v,Kiv_M2_alpha_r2v,Kiv_M3_alpha_r3v,
Kiv_M4_alpha_r4v,Kiv_M5_alpha_r5v,Kiv_M6_alpha_r6v,Kiv_M7_alpha_r7v); 
 sumKiv_M1_alpha_r1v=sum(Kiv_M1_alpha_r1v,lag(Kiv_M1_alpha_r1v),lag2(Kiv_M1
_alpha_r1v),lag3(Kiv_M1_alpha_r1v),lag4(Kiv_M1_alpha_r1v)); 
 sumKiv_M2_alpha_r2v=sum(Kiv_M2_alpha_r2v,lag(Kiv_M2_alpha_r2v),lag2(Kiv_M2
_alpha_r2v),lag3(Kiv_M2_alpha_r2v),lag4(Kiv_M2_alpha_r2v)); 
 sumKiv_M3_alpha_r3v=sum(Kiv_M3_alpha_r3v,lag(Kiv_M3_alpha_r3v),lag2(Kiv_M3
_alpha_r3v),lag3(Kiv_M3_alpha_r3v),lag4(Kiv_M3_alpha_r3v)); 
 sumKiv_M4_alpha_r4v=sum(Kiv_M4_alpha_r4v,lag(Kiv_M4_alpha_r4v),lag2(Kiv_M4
_alpha_r4v),lag3(Kiv_M4_alpha_r4v),lag4(Kiv_M4_alpha_r4v)); 
 sumKiv_M5_alpha_r5v=sum(Kiv_M5_alpha_r5v,lag(Kiv_M5_alpha_r5v),lag2(Kiv_M5
_alpha_r5v),lag3(Kiv_M5_alpha_r5v),lag4(Kiv_M5_alpha_r5v)); 
 sumKiv_M6_alpha_r6v=sum(Kiv_M6_alpha_r6v,lag(Kiv_M6_alpha_r6v),lag2(Kiv_M6
_alpha_r6v),lag3(Kiv_M6_alpha_r6v),lag4(Kiv_M6_alpha_r6v)); 
 sumKiv_M7_alpha_r7v=sum(Kiv_M7_alpha_r7v,lag(Kiv_M7_alpha_r7v),lag2(Kiv_M7
_alpha_r7v),lag3(Kiv_M7_alpha_r7v),lag4(Kiv_M7_alpha_r7v)); 
 sumKiv_Mi_alpha=sum(sumKiv_Mi_alpha_riv,lag(sumKiv_Mi_alpha_riv),lag2(sumKiv
_Mi_alpha_riv),lag3(sumKiv_Mi_alpha_riv),lag4(sumKiv_Mi_alpha_riv)); 
 TDC1=sqrt(2*sum(KDCc,sumKDCj_alpha_DCj,sumKRc_Mi,sumKiv_Mi_alpha)/sum(s
umhDCj_DDCj_alpha_DCj,sumhiv_hDCj_div_alpha_riv)); 
run; 
data Twoechelon_ti1;  
 if _n_ = 1 then  set Twoechelon_Mi(keep= M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7); 
 set Twoechelon_TDC1(keep= TDC1) end= eof;  
 t11 = TDC1*M1; 
 t21 = TDC1*M2; 
 t31 = TDC1*M3; 
 t41 = TDC1*M4; 
 t51 = TDC1*M5; 
 t61 = TDC1*M6; 
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 t71 = TDC1*M7; 
 if eof; 
run; 
data Twoechelon_TDCj_tiv_quarter; 
 set Twoechelon_alpha(keep= Product alpha_DCj alpha_r1v alpha_r2v alpha_r3v 
alpha_r4v alpha_r5v alpha_r6v alpha_r7v); 
 if _n_ = 1 then set Twoechelon_ti1(keep= TDC1 t11 t21 t31 t41 t51 t61 t71); 
 TDCj =  TDC1*alpha_DCj; 
 t1v = t11*alpha_r1v; 
 t2v = t21*alpha_r2v; 
 t3v = t31*alpha_r3v; 
 t4v = t41*alpha_r4v; 
 t5v = t51*alpha_r5v; 
 t6v = t61*alpha_r6v; 
 t7v = t71*alpha_r7v; 
run; 
data Twoechelon_QDCj_qiv; 
 set Twoechelondata; 
 set Twoechelon_TDCj_tiv_quarter; 
 QDCj = DDCj*TDCj; 
 q1v = d1v*t1v; 
 q2v = d2v*t2v; 
 q3v = d3v*t3v; 
 q4v = d4v*t4v; 
 q5v = d5v*t5v; 
 q6v = d6v*t6v; 
 q7v = d7v*t7v; 
run; 
data Twoechelon_Size_contain; 
 set Twoechelondata; 
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 set Twoechelon_QDCj_qiv; 
 numQDCj = ceil(QDCj/numSheetPerBox); 
 numq1v = ceil(q1v/numSheetPerBox); 
 numq2v = ceil(q2v/numSheetPerBox); 
 numq3v = ceil(q3v/numSheetPerBox); 
 numq4v = ceil(q4v/numSheetPerBox); 
 numq5v = ceil(q5v/numSheetPerBox); 
 numq6v = ceil(q6v/numSheetPerBox); 
 numq7v = ceil(q7v/numSheetPerBox); 
run; 
data Twoechelon_TDCj_tiv_day; 
 set Twoechelon_TDCj_tiv_quarter; 
 dayTDCj = round(TDCj*90); 
 dayt1v = round(t1v*90); 
 dayt2v = round(t2v*90); 
 dayt3v = round(t3v*90); 
 dayt4v = round(t4v*90); 
 dayt5v = round(t5v*90); 
 dayt6v = round(t6v*90); 
 dayt7v = round(t7v*90); 
run; 
data Twoechelon_smalls_at_DC; 
 set Twoechelondata; 
 set Twoechelon_QDCj_qiv; 
 DC_per_day =  DDCj/90; 
 max_leadtime5_day = DC_per_day*5; 
 min_leadtime1_day = DC_per_day*1; 
 sDCj_nonCond= (0.95*(max_leadtime5_day-min_leadtime1_day))+min_leadtime1_day; 
 avg_DLDCj_per_LT = DC_per_day*3; 
 if avg_DLDCj_per_LT > QDCj then 
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   problem_DLDCj_QDCj = 'YES'; 
 else 
  problem_DLDCj_QDCj = 'NO'; 
 SSDCj =  sDCj_nonCond-avg_DLDCj_per_LT; 
 if problem_DLDCj_QDCj = 'YES' then 
  small_sDCj_cond =  round((avg_DLDCj_per_LT-QDCj)+SSDCj); 
 else 
  small_sDCj_cond =  round(sDCj_nonCond); 
 small_sDCj_box =  ceil(small_sDCj_cond/numSheetPerBox); 
run; 
data Twoechelon_smalls_at_retailer; 
 set  Twoechelondata; 
 d1v_per_day = d1v/90; 
 d2v_per_day = d2v/90; 
 d3v_per_day = d3v/90; 
 d4v_per_day = d4v/90; 
 d5v_per_day = d5v/90; 
 d6v_per_day = d6v/90; 
 d7v_per_day = d7v/90; 
 s1v = d1v_per_day*1; 
 s2v = d2v_per_day*1; 
 s3v = d3v_per_day*1; 
 s4v = d4v_per_day*1; 
 s5v = d5v_per_day*1; 
 s6v = d6v_per_day*1; 
 s7v = d7v_per_day*1; 
 small_s1v_box = ceil(s1v/numSheetPerBox); 
 small_s2v_box = ceil(s2v/numSheetPerBox); 
 small_s3v_box = ceil(s3v/numSheetPerBox); 
 small_s4v_box = ceil(s4v/numSheetPerBox); 
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 small_s5v_box = ceil(s5v/numSheetPerBox); 
 small_s6v_box = ceil(s6v/numSheetPerBox); 
 small_s7v_box = ceil(s7v/numSheetPerBox); 
run; 
data Twoechelon_bigS; 
 set Twoechelon_smalls_at_DC; 
 set Twoechelon_size_contain; 
 SS_box = SSDCj/numSheetPerBox; 
 big_S = SSDCj+QDCj; 
 big_SDCj = ceil(big_S/numSheetPerBox); 
 big_S1v =  numq1v; 
 big_S2v =  numq2v; 
 big_S3v =  numq3v; 
 big_S4v =  numq4v; 
 big_S5v =  numq5v; 
 big_S6v =  numq6v; 
 big_S7v =  numq7v; 
run;  
data Twoechelon_SS; 
 set Twoechelon_smalls_at_DC; 
 SS_DCj = ceil(SSDCj/numSheetPerBox); 
 SS_cost = SSDCj*hDCj; 
 sum_SS_cost = sum(SS_cost,lag(SS_cost),lag2(SS_cost),lag3(SS_cost),lag4(SS_cost)); 
run; 
data Twoechelon_avrg_cost(keep=Twoechelon_order Twoechelon_hold 
 Twoechelon_Safety_Stock Twoechelon_AC); 
 if _n_ = 1 then set Twoechelon_sumMi; 
 set Twoechelon_TDC1; 
 set Twoechelon_SS(keep= sum_SS_cost) end= eof; 
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 Twoechelon_order=(1/TDC1)*sum(KDCc,sumKDCj_alpha_DCj,sumKRc_Mi,sumKiv_
Mi_alpha); 
 Twoechelon_hold=(TDC1/2)*sum(sumhDCj_DDCj_alpha_DCj,sumhiv_hDCj_div_alph
a_riv); 
 Twoechelon_Safety_Stock = sum_SS_cost; 
 Twoechelon_AC=sum(Twoechelon_order,Twoechelon_hold,Twoechelon_Safety_Stock); 
 if eof; 
run; 
data Twoechelon_result; 
 set Twoechelon_TDCj_tiv_day(keep= Product dayTDCj dayt1v dayt2v dayt3v dayt4v 
dayt5v dayt6v dayt7v); 
 set Twoechelon_smalls_at_DC(keep= small_sDCj_box); 
 set Twoechelon_smalls_at_retailer(keep= small_s1v_box small_s2v_box small_s3v_box 
small_s4v_box small_s5v_box small_s6v_box small_s7v_box); 
 set Twoechelon_bigS(keep= big_SDCj big_S1v big_S2v big_S3v big_S4v big_S5v 
big_S6v big_S7v); 
 set Twoechelon_SS(keep= SS_DCj); 
run; 
ods html file='Twoechelon.html'; 
proc print data=Twoechelondata; 
 title 'ขอ้มูลเร่ิมตน้ กรณีตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับสินคา้หลายประเภท'; 
run; 
proc print data=Twoechelon_result; 
 title 'ช่วงเวลาการสั่งซ้ืออุตมะ(R)กรณีตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับสินคา้
หลายประเภท'; 
 var Product dayTDCj dayt1v dayt2v dayt3v dayt4v dayt5v dayt6v dayt7v; 
run; 
proc print data=Twoechelon_result; 
 title 'ระดบัจุดสั่งซ้ือเพิ่ม (s)กรณีตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับสินคา้หลาย
ประเภท'; 
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 var Product small_sDCj_box small_s1v_box small_s2v_box small_s3v_box 
small_s4v_box small_s5v_box small_s6v_box small_s7v_box; 
run; 
proc print data=Twoechelon_result; 
 title 'ระดบัสินคา้คงคลงัสูงสุด (S)กรณีตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับสินคา้
หลายประเภท'; 
 var Product big_SDCj big_S1v big_S2v big_S3v big_S4v big_S5v big_S6v big_S7v; 
run; 
proc print data=Twoechelon_result; 
 title 'ระดบัสินคา้คงคลงัส ารอง (SS)กรณีตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบสองระดบัส าหรับสินคา้
หลายประเภท'; 
 var Product SS_DCj; 
run; 
proc print data=Twoechelon_avrg_cost; 
 title 'ผลการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายเฉล่ียรวมต่อหน่วยเวลา กรณีตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบสอง
ระดบัส าหรับสินคา้หลายประเภท'; 
run; 
ods html close; 
 
2. ลกัษณะผลการวเิคราะห์ 
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นโยบายเดมิของบริษทั 
 

1. ชุดค าส่ัง 
 
proc import 
    datafile = "E:\thesisnow\program\data\Rawdatatwo.xls" 
    out=Originaldata 
    dbms=excel replace; 
    sheet="Originaldata"; 
run; 
data Original; 
 set Originaldata; 
 TDCj =  0.07777777777778; 
 tij = 0.05555555555556; 
 DC_order = KDCj/TDCj;format DC_order comma10.2; 
 R_kas_order = Kij/tij;format R_kas_order comma10.2; 
 R_thon_order = Kij/tij;format R_thon_order comma10.2; 
 R_pin_order = Kij/tij;format R_pin_order comma10.2;  
 R_pat_order = Kij/tij;format R_pat_order comma10.2; 
 R_rang_order = Kij/tij;format R_rang_order comma10.2; 
 R_rach_order = Kij/tij;format R_rach_order comma10.2; 
 R_suw_order = Kij/tij;format R_suw_order comma10.2; 
 Total_order = 
sum(DC_order,R_kas_order,R_thon_order,R_pin_order,R_pat_order,R_rang_order,R_rach_order,
R_suw_order);format Total_order comma10.2; 
 DC_holding = (hDCj*DDCj*TDCj)/2;format DC_holding comma10.2; 
 R_kas_holding = ((hij-hDCj)*D1j*tij)/2;format R_kas_holding comma10.2; 
 R_thon_holding = ((hij-hDCj)*D2j*tij)/2;format R_thon_holding comma10.2; 
 R_pin_holding = ((hij-hDCj)*D3j*tij)/2;format R_pin_holding comma10.2;  
 R_pat_holding = ((hij-hDCj)*D4j*tij)/2;format R_pat_holding comma10.2; 
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 R_rang_holding = ((hij-hDCj)*D5j*tij)/2;format R_rang_holding comma10.2; 
 R_rach_holding = ((hij-hDCj)*D6j*tij)/2;format R_rach_holding comma10.2; 
 R_suw_holding = ((hij-hDCj)*D7j*tij)/2;format R_suw_holding comma10.2; 
 Total_holding = 
sum(DC_holding,R_kas_holding,R_thon_holding,R_pin_holding,R_pat_holding,R_rang_holding
,R_rach_holding,R_suw_holding);format Total_holding comma10.2; 
 AC_Original = Total_order + Total_holding;format AC_Original comma10.2; 
run; 
ods html file='Original.html'; 
proc print data=Originaldata; 
 title 'ขอ้มูลเร่ิมตน้ กรณีนโยบายเดิมของบริษทั'; 
run; 
proc print data=Original; 
 title 'ผลวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายในการสั่งช้ือต่อหน่วยเวลา กรณีนโยบายเดิมของบริษทั'; 
 var Product DC_order R_kas_order R_thon_order R_pin_order R_pat_order 
R_rang_order R_rach_order R_suw_order Total_order; 
 sum Total_order ;format Total_order comma10.2; 
run; 
proc print data=Original; 
 title 'ผลวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บสินคา้ต่อหน่วยเวลา กรณีนโยบายเดิมของบริษทั'; 
 var Product DC_holding R_kas_holding R_thon_holding R_pin_holding R_pat_holding 
R_rang_holding R_rach_holding R_suw_holding Total_holding; 
 sum Total_holding ;format Total_holding comma10.2; 
run; 
proc print data=Original; 
 title 'ผลวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายรวมเฉล่ียต่อหน่วยเวลา กรณีนโยบายเดิมของบริษทั'; 
 var Product Total_order Total_holding AC_Original; 
 sum AC_Original;format AC_Original comma20.2; 
run; 
ods html close; 
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2. ลกัษณะของผลการวเิคราะห์ 
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ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบผสมชนิดสามารถจดัหาได้ 
 
1. ชุดค าส่ัง 
 
proc import 
    datafile = "E:\thesisnow\program\data\Rawdatatwo.xls" 
    out=CanPoldata 
    dbms=excel replace; 
    sheet="CanPoldata"; 
run; 
data CanPol_intro; 
 set CanPoldata; 
 avg_demand_kas = mean(demand1_kas,demand2_kas,demand3_kas,demand4_kas); 
 avg_demand_thon =mean(demand1_thon,demand2_thon,demand3_thon,demand4_thon); 
 avg_demand_pin = mean(demand1_pin,demand2_pin,demand3_pin,demand4_pin); 
 avg_demand_pat = mean(demand1_pat,demand2_pat,demand3_pat,demand4_pat); 
 avg_demand_rang =mean(demand1_rang,demand2_rang,demand3_rang,demand4_rang); 
 avg_demand_rach = mean(demand1_rach,demand2_rach,demand3_rach,demand4_rach); 
 avg_demand_suw = mean(demand1_suw,demand2_suw,demand3_suw,demand4_suw); 
 stdev_demand_kas = std(demand1_kas,demand2_kas,demand3_kas,demand4_kas); 
 stdev_demand_thon = std(demand1_thon,demand2_thon,demand3_thon,demand4_thon); 
 stdev_demand_pin = std(demand1_pin,demand2_pin,demand3_pin,demand4_pin); 
 stdev_demand_pat = std(demand1_pat,demand2_pat,demand3_pat,demand4_pat); 
 stdev_demand_rang = std(demand1_rang,demand2_rang,demand3_rang,demand4_rang); 
 stdev_demand_rach = std(demand1_rach,demand2_rach,demand3_rach,demand4_rach); 
 stdev_demand_suw = std(demand1_suw,demand2_suw,demand3_suw,demand4_suw); 
 KRc = 832; 
 bij = KRc/(KRc+Kij); 
 sqrt_n =sqrt(5); 
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 tij_kas = sqrt((2*Kij)/(hij*avg_demand_kas)); 
 tij_thon = sqrt((2*Kij)/(hij*avg_demand_thon)); 
 tij_pin = sqrt((2*Kij)/(hij*avg_demand_pin)); 
 tij_pat = sqrt((2*Kij)/(hij*avg_demand_pat)); 
 tij_rang = sqrt((2*Kij)/(hij*avg_demand_rang)); 
 tij_rach = sqrt((2*Kij)/(hij*avg_demand_rach)); 
 tij_suw = sqrt((2*Kij)/(hij*avg_demand_suw)); 
run; 
data CanPol_min_tij; 
 set  CanPol_intro(keep = tij_kas tij_thon tij_pin tij_pat tij_rang tij_rach tij_suw) end= 
eof; 
 min_tij_kas=min(tij_kas,lag(tij_kas),lag2(tij_kas),lag3(tij_kas),lag4(tij_kas),lag5(tij_kas),
lag6(tij_kas),lag7(tij_kas)); 
 min_tij_thon=min(tij_thon,lag(tij_thon),lag2(tij_thon),lag3(tij_thon),lag4(tij_thon),lag5 
(tij_thon),lag6(tij_thon),lag7(tij_thon)); 
 min_tij_pin=min(tij_pin,lag(tij_pin),lag2(tij_pin),lag3(tij_pin),lag4(tij_pin),lag5(tij_pin),
lag6(tij_pin),lag7(tij_pin)); 
 min_tij_pat=min(tij_pat,lag(tij_pat),lag2(tij_pat),lag3(tij_pat),lag4(tij_pat),lag5(tij_pat), 
lag6(tij_pat),lag7(tij_pat)); 
 min_tij_rang=min(tij_rang,lag(tij_rang),lag2(tij_rang),lag3(tij_rang),lag4(tij_rang),lag5 
(tij_rang),lag6(tij_rang),lag7(tij_rang)); 
 min_tij_rach=min(tij_rach,lag(tij_rach),lag2(tij_rach),lag3(tij_rach),lag4(tij_rach),lag5 
(tij_rach),lag6(tij_rach),lag7(tij_rach)); 
 min_tij_suw=min(tij_suw,lag(tij_suw),lag2(tij_suw),lag3(tij_suw),lag4(tij_suw),lag5 
(tij_suw),lag6(tij_suw),lag7(tij_suw)); 
 if eof; 
run; 
data CanPol_alphaij; 
 set CanPol_intro; 
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 if _n_= 1 then set CanPol_min_tij(keep= min_tij_kas min_tij_thon min_tij_pin 
min_tij_pat min_tij_rang min_tij_rach min_tij_suw); 
 alphaij_kas = tij_kas/min_tij_kas; 
 alphaij_thon = tij_thon/min_tij_thon; 
 alphaij_pin = tij_pin/min_tij_pin; 
 alphaij_pat = tij_pat/min_tij_pat; 
 alphaij_rang = tij_rang/min_tij_rang; 
 alphaij_rach = tij_rach/min_tij_rach; 
 alphaij_suw = tij_suw/min_tij_suw; 
run; 
data CanPol_Ti1(keep= Ti1_kas Ti1_thon Ti1_pin Ti1_pat Ti1_rang Ti1_rach Ti1_suw); 
 set CanPol_alphaij end= eof; 
 Kij_alphaij_kas = Kij/alphaij_kas; 
 Kij_alphaij_thon = Kij/alphaij_thon; 
 Kij_alphaij_pin = Kij/alphaij_pin; 
 Kij_alphaij_pat = Kij/alphaij_pat; 
 Kij_alphaij_rang = Kij/alphaij_rang; 
 Kij_alphaij_rach = Kij/alphaij_rach; 
 Kij_alphaij_suw = Kij/alphaij_suw; 
 sum_Kij_alphaij_kas =  
sum(Kij_alphaij_kas,lag(Kij_alphaij_kas),lag2(Kij_alphaij_kas),lag3(Kij_alphaij_kas),lag4(Kij_ 
alphaij_kas),lag5(Kij_alphaij_kas)); 
 sum_Kij_alphaij_thon=sum(Kij_alphaij_thon,lag(Kij_alphaij_thon),lag2(Kij_alphaij_ 
thon),lag3(Kij_alphaij_thon),lag4(Kij_alphaij_thon),lag5(Kij_alphaij_thon)); 
 sum_Kij_alphaij_pin=sum(Kij_alphaij_pin,lag(Kij_alphaij_pin),lag2(Kij_alphaij_pin), 
lag3(Kij_alphaij_pin),lag4(Kij_alphaij_pin),lag5(Kij_alphaij_pin)); 
 sum_Kij_alphaij_pat=sum(Kij_alphaij_pat,lag(Kij_alphaij_pat),lag2(Kij_alphaij_pat),lag
3(Kij_alphaij_pat),lag4(Kij_alphaij_pat),lag5(Kij_alphaij_pat)); 
 sum_Kij_alphaij_rang=sum(Kij_alphaij_rang,lag(Kij_alphaij_rang),lag2(Kij_alphaij_ 
rang),lag3(Kij_alphaij_rang),lag4(Kij_alphaij_rang),lag5(Kij_alphaij_rang)); 
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 sum_Kij_alphaij_rach=sum(Kij_alphaij_rach,lag(Kij_alphaij_rach),lag2(Kij_alphaij_ 
rach),lag3(Kij_alphaij_rach),lag4(Kij_alphaij_rach),lag5(Kij_alphaij_rach)); 
 sum_Kij_alphaij_suw=sum(Kij_alphaij_suw,lag(Kij_alphaij_suw),lag2(Kij_alphaij_ 
suw),lag3(Kij_alphaij_suw),lag4(Kij_alphaij_suw),lag5(Kij_alphaij_suw)); 
 hij_Dij_alphaij_kas = hij*avg_demand_kas*alphaij_kas; 
 hij_Dij_alphaij_thon = hij*avg_demand_thon*alphaij_thon; 
 hij_Dij_alphaij_pin = hij*avg_demand_pin*alphaij_pin; 
 hij_Dij_alphaij_pat = hij*avg_demand_pat*alphaij_pat; 
 hij_Dij_alphaij_rang = hij*avg_demand_rang*alphaij_rang; 
 hij_Dij_alphaij_rach = hij*avg_demand_rach*alphaij_rach; 
 hij_Dij_alphaij_suw = hij*avg_demand_suw*alphaij_suw; 
 sum_hij_Dij_alphaij_kas=sum(hij_Dij_alphaij_kas,lag(hij_Dij_alphaij_kas),lag2(hij_Dij
_alphaij_kas),lag3(hij_Dij_alphaij_kas),lag4(hij_Dij_alphaij_kas),lag5(hij_Dij_alphaij_kas)); 
 sum_hij_Dij_alphaij_thon=sum(hij_Dij_alphaij_thon,lag(hij_Dij_alphaij_thon),lag2(hij_
Dij_alphaij_thon),lag3(hij_Dij_alphaij_thon),lag4(hij_Dij_alphaij_thon),lag5(hij_Dij_alphaij_ 
thon)); 
 sum_hij_Dij_alphaij_pin=sum(hij_Dij_alphaij_pin,lag(hij_Dij_alphaij_pin),lag2(hij_Dij
_alphaij_pin),lag3(hij_Dij_alphaij_pin),lag4(hij_Dij_alphaij_pin),lag5(hij_Dij_alphaij_pin)); 
 sum_hij_Dij_alphaij_pat=sum(hij_Dij_alphaij_pat,lag(hij_Dij_alphaij_pat),lag2(hij_Dij_
alphaij_pat),lag3(hij_Dij_alphaij_pat),lag4(hij_Dij_alphaij_pat),lag5(hij_Dij_alphaij_pat)); 
 sum_hij_Dij_alphaij_rang=sum(hij_Dij_alphaij_rang,lag(hij_Dij_alphaij_rang),lag2(hij_
Dij_alphaij_rang),lag3(hij_Dij_alphaij_rang),lag4(hij_Dij_alphaij_rang),lag5(hij_Dij_alphaij_ 
rang)); 
 sum_hij_Dij_alphaij_rach=sum(hij_Dij_alphaij_rach,lag(hij_Dij_alphaij_rach),lag2(hij_
Dij_alphaij_rach),lag3(hij_Dij_alphaij_rach),lag4(hij_Dij_alphaij_rach),lag5(hij_Dij_alphaij_ 
rach)); 
 sum_hij_Dij_alphaij_suw=sum(hij_Dij_alphaij_suw,lag(hij_Dij_alphaij_suw),lag2(hij_
Dij_alphaij_suw),lag3(hij_Dij_alphaij_suw),lag4(hij_Dij_alphaij_suw),lag5(hij_Dij_alphaij_ 
suw)); 
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 Ti1_kas = sqrt((2*(KRc + sum_Kij_alphaij_kas))/sum_hij_Dij_alphaij_kas); 
 Ti1_thon = sqrt((2*(KRc + sum_Kij_alphaij_thon))/sum_hij_Dij_alphaij_thon); 
 Ti1_pin = sqrt((2*(KRc + sum_Kij_alphaij_pin))/sum_hij_Dij_alphaij_pin); 
 Ti1_pat = sqrt((2*(KRc + sum_Kij_alphaij_pat))/sum_hij_Dij_alphaij_pat); 
 Ti1_rang = sqrt((2*(KRc + sum_Kij_alphaij_rang))/sum_hij_Dij_alphaij_rang); 
 Ti1_rach = sqrt((2*(KRc + sum_Kij_alphaij_rach))/sum_hij_Dij_alphaij_rach); 
 Ti1_suw = sqrt((2*(KRc + sum_Kij_alphaij_suw))/sum_hij_Dij_alphaij_suw); 
 if eof; 
run; 
data CanPol; 
 set CanPol_alphaij; 
 if _n_ = 1 then set CanPol_Ti1; 
 Kij_alphaij_kas = Kij/alphaij_kas; 
 Kij_alphaij_thon = Kij/alphaij_thon; 
 Kij_alphaij_pin = Kij/alphaij_pin; 
 Kij_alphaij_pat = Kij/alphaij_pat; 
 Kij_alphaij_rang = Kij/alphaij_rang; 
 Kij_alphaij_rach = Kij/alphaij_rach; 
 Kij_alphaij_suw = Kij/alphaij_suw; 
 hij_Dij_alphaij_kas = hij*avg_demand_kas*alphaij_kas; 
 hij_Dij_alphaij_thon = hij*avg_demand_thon*alphaij_thon; 
 hij_Dij_alphaij_pin = hij*avg_demand_pin*alphaij_pin; 
 hij_Dij_alphaij_pat = hij*avg_demand_pat*alphaij_pat; 
 hij_Dij_alphaij_rang = hij*avg_demand_rang*alphaij_rang; 
 hij_Dij_alphaij_rach = hij*avg_demand_rach*alphaij_rach; 
 hij_Dij_alphaij_suw = hij*avg_demand_suw*alphaij_suw; 
 h_b_sqrtn_stdev_sqrtalpha_kas = hij*bij*sqrt_n*stdev_demand_kas*sqrt(alphaij_kas); 
 h_b_sqrtn_stdev_sqrtalpha_thon = 
hij*bij*sqrt_n*stdev_demand_thon*sqrt(alphaij_thon); 
 h_b_sqrtn_stdev_sqrtalpha_pin = hij*bij*sqrt_n*stdev_demand_pin*sqrt(alphaij_pin); 
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 h_b_sqrtn_stdev_sqrtalpha_pat = hij*bij*sqrt_n*stdev_demand_pat*sqrt(alphaij_pat); 
 h_b_sqrtn_stdev_sqrtalpha_rang = 
hij*bij*sqrt_n*stdev_demand_rang*sqrt(alphaij_rang); 
 h_b_sqrtn_stdev_sqrtalpha_rach = 
hij*bij*sqrt_n*stdev_demand_rach*sqrt(alphaij_rach); 
 h_b_sqrtn_stdev_sqrtalpha_suw = hij*bij*sqrt_n*stdev_demand_suw*sqrt(alphaij_suw); 
 AC_order_kas = (1/Ti1_kas)*((KRc/5)+Kij_alphaij_kas); 
 AC_order_thon = (1/Ti1_thon)*((KRc/5)+Kij_alphaij_thon); 
 AC_order_pin = (1/Ti1_pin)*((KRc/5)+Kij_alphaij_pin); 
 AC_order_pat = (1/Ti1_pat)*((KRc/5)+Kij_alphaij_pat); 
 AC_order_rang = (1/Ti1_rang)*((KRc/5)+Kij_alphaij_rang); 
 AC_order_rach = (1/Ti1_rach)*((KRc/5)+Kij_alphaij_rach); 
 AC_order_suw = (1/Ti1_suw)*((KRc/5)+Kij_alphaij_suw); 
 AC_order = 
AC_order_kas+AC_order_thon+AC_order_pin+AC_order_pat+AC_order_rang+AC_order_rach
+AC_order_suw; 
 AC_hold_kas=(Ti1_kas*(hij_Dij_alphaij_kas/2))+(sqrt(Ti1_kas)*1/2.3*h_b_sqrtn_stdev
_sqrtalpha_kas*1/2); 
 AC_hold_thon=(Ti1_thon*(hij_Dij_alphaij_thon/2))+(sqrt(Ti1_thon)*1/2.3*h_b_sqrtn_s
tdev_sqrtalpha_thon*1/2); 
 AC_hold_pin=(Ti1_pin*(hij_Dij_alphaij_pin/2))+(sqrt(Ti1_pin)*1/2.3*h_b_sqrtn_stdev
_sqrtalpha_pin*1/2); 
 AC_hold_pat=(Ti1_pat*(hij_Dij_alphaij_pat/2))+(sqrt(Ti1_pat)*1/2.3*h_b_sqrtn_stdev_
sqrtalpha_pat*1/2); 
 AC_hold_rang=(Ti1_rang*(hij_Dij_alphaij_rang/2))+(sqrt(Ti1_rang)*1/2.3*h_b_sqrtn_s
tdev_sqrtalpha_rang*1/2); 
 AC_hold_rach=(Ti1_rach*(hij_Dij_alphaij_rach/2))+(sqrt(Ti1_rach)*1/2.3*h_b_sqrtn_st
dev_sqrtalpha_rach*1/2); 
 AC_hold_suw=(Ti1_suw*(hij_Dij_alphaij_suw/2))+(sqrt(Ti1_suw)*1/2.3*h_b_sqrtn_std
ev_sqrtalpha_suw*1/2); 
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 AC_hold=AC_hold_kas+AC_hold_thon+AC_hold_pin+AC_hold_pat+AC_hold_rang+
AC_hold_rach+AC_hold_suw; 
 stdevPerDay_kas = stdev_demand_kas*0.0111111*sqrt(3); 
 stdevPerDay_thon = stdev_demand_thon*0.0111111*sqrt(3); 
 stdevPerDay_pin = stdev_demand_pin*0.0111111*sqrt(3); 
 stdevPerDay_pat = stdev_demand_pat*0.0111111*sqrt(3); 
 stdevPerDay_rang = stdev_demand_rang*0.0111111*sqrt(3); 
 stdevPerDay_rach = stdev_demand_rach*0.0111111*sqrt(3); 
 stdevPerDay_suw = stdev_demand_suw*0.0111111*sqrt(3); 
 Z = 1.645; 
 SSij_kas = stdevPerDay_kas*Z; 
 SSij_thon = stdevPerDay_thon*Z; 
 SSij_pin = stdevPerDay_pin*Z; 
 SSij_pat = stdevPerDay_pat*Z; 
 SSij_rang = stdevPerDay_rang*Z; 
 SSij_rach = stdevPerDay_rach*Z; 
 SSij_suw = stdevPerDay_suw*Z; 
 SS_kas = hij*SSij_kas; 
 SS_thon = hij*SSij_thon; 
 SS_pin = hij*SSij_pin; 
 SS_pat = hij*SSij_pat; 
 SS_rang = hij*SSij_rang; 
 SS_rach = hij*SSij_rach; 
 SS_suw = hij*SSij_suw; 
 SS = SS_kas+SS_thon+SS_pin+SS_pat+SS_rang+SS_rach+SS_suw; 
 AC_CanPol_kas = AC_order_kas+AC_hold_kas+SS_kas; 
 AC_CanPol_thon = AC_order_thon+AC_hold_thon+SS_thon; 
 AC_CanPol_pin = AC_order_pin+AC_hold_pin+SS_pin; 
 AC_CanPol_pat = AC_order_pat+AC_hold_pat+SS_pat; 
 AC_CanPol_rang = AC_order_rang+AC_hold_rang+SS_rang; 
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 AC_CanPol_rach = AC_order_rach+AC_hold_rach+SS_rach; 
 AC_CanPol_suw = AC_order_suw+AC_hold_suw+SS_suw; 
   AC_CanPol = 
AC_CanPol_kas+AC_CanPol_thon+AC_CanPol_pin+AC_CanPol_pat+AC_CanPol_rang+AC_
CanPol_rach+AC_CanPol_suw; 
run; 
ods html file='CanPol.html'; 
proc print data=CanPoldata; 
 title 'ขอ้มูลเร่ิมตน้ กรณีตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบผสมชนิดสามารถจดัหาได'้; 
run; 
proc print data=CanPol; 
 title 'ผลการวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการสั่งช้ือต่อหน่วยเวลา กรณีตวัแบบสินคา้คงคลงั
แบบผสมชนิดสามารถจดัหาได'้; 
 var Product AC_order_kas AC_order_thon AC_order_pin AC_order_pat AC_order_rang 
AC_order_rach AC_order_suw AC_order; 
 sum AC_order_kas AC_order_thon AC_order_pin AC_order_pat AC_order_rang 
AC_order_rach AC_order_suw AC_order;format AC_order_kas AC_order_thon AC_order_pin 
AC_order_pat AC_order_rang AC_order_rach AC_order_suw AC_order comma10.2; 
run; 
proc print data=CanPol; 
 title 'ผลการวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการจดัเก็บต่อหน่วยเวลา กรณีตวัแบบสินคา้คงคลงั
แบบผสมชนิดสามารถจดัหาได'้; 
 var Product AC_hold_kas AC_hold_thon AC_hold_pin AC_hold_pat AC_hold_rang 
AC_hold_rach AC_hold_suw AC_hold; 
 sum AC_hold_kas AC_hold_thon AC_hold_pin AC_hold_pat AC_hold_rang 
AC_hold_rach AC_hold_suw AC_hold;format AC_hold_kas AC_hold_thon AC_hold_pin 
AC_hold_pat AC_hold_rang AC_hold_rach AC_hold_suw AC_hold comma10.2; 
run; 
proc print data=CanPol; 
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 title 'ผลการวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสินคา้ส ารอง กรณีตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบผสม
ชนิดสามารถจดัหาได'้; 
 var Product SS_kas SS_thon SS_pin SS_pat SS_rang SS_rach SS_suw SS; 
 sum SS_kas SS_thon SS_pin SS_pat SS_rang SS_rach SS_suw SS;format SS_kas 
SS_thon SS_pin SS_pat SS_rang SS_rach SS_suw SS comma20.2; 
run; 
proc print data=CanPol; 
 title 'ผลการวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายเฉล่ียรวม กรณีตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบผสมชนิดสามารถ
จดัหาได'้; 
 var Product AC_CanPol_kas AC_CanPol_thon AC_CanPol_pin AC_CanPol_pat 
AC_CanPol_rang AC_CanPol_rach AC_CanPol_suw AC_CanPol; 
 sum AC_CanPol_kas AC_CanPol_thon AC_CanPol_pin AC_CanPol_pat 
AC_CanPol_rang AC_CanPol_rach AC_CanPol_suw AC_CanPol;format AC_CanPol_kas 
AC_CanPol_thon AC_CanPol_pin AC_CanPol_pat AC_CanPol_rang AC_CanPol_rach 
AC_CanPol_suw AC_CanPol comma20.2; 
run; 
ods html close; 
 
2. ลกัษณะของผลการวเิคราะห์ 
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ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบผสม 
 

1. ชุดค าส่ัง 
 
proc import 
    datafile = "E:\thesisnow\program\data\Rawdatatwo.xls" 
    out=InvMixdata 
    dbms=excel replace; 
    sheet="Mixdata"; 
run; 
data tij; 
 set InvMixdata; 
 t1j = sqrt((2*Kij)/(hij*d1j)); 
 t2j = sqrt((2*Kij)/(hij*d2j)); 
 t3j = sqrt((2*Kij)/(hij*d3j)); 
 t4j = sqrt((2*Kij)/(hij*d4j)); 
 t5j = sqrt((2*Kij)/(hij*d5j)); 
 t6j = sqrt((2*Kij)/(hij*d6j)); 
 t7j = sqrt((2*Kij)/(hij*d7j)); 
run; 
data min_tij; 
 set tij(keep = Product t1j t2j t3j t4j t5j t6j t7j) end= eof; 
 min_t11 = min(t1j,lag2(t1j),lag3(t1j),lag4(t1j)); 
 min_t21 = min(t2j,lag2(t2j),lag3(t2j),lag4(t2j)); 
 min_t31 = min(t3j,lag2(t3j),lag3(t3j),lag4(t3j)); 
 min_t41 = min(t4j,lag2(t4j),lag3(t4j),lag4(t4j)); 
 min_t51 = min(t5j,lag2(t5j),lag3(t5j),lag4(t5j)); 
 min_t61 = min(t6j,lag2(t6j),lag3(t6j),lag4(t6j)); 
 min_t71 = min(t7j,lag2(t7j),lag3(t7j),lag4(t7j)); 
 if eof; 
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run; 
data InvMix_intro; 
 set tij; 
 if _n_ = 1 then set min_tij(keep = min_t11 min_t21 min_t31 min_t41 min_t51 min_t61 
min_t71);  
 alpha1j = int(t1j/min_t11); 
 alpha2j = int(t2j/min_t21); 
 alpha3j = int(t3j/min_t31); 
 alpha4j = int(t4j/min_t41); 
 alpha5j = int(t5j/min_t51); 
 alpha6j = int(t6j/min_t61); 
 alpha7j = int(t7j/min_t71); 
 K1j_alpha1j = Kij/alpha1j; 
 K2j_alpha2j = Kij/alpha2j; 
 K3j_alpha3j = Kij/alpha3j; 
 K4j_alpha4j = Kij/alpha4j; 
 K5j_alpha5j = Kij/alpha5j; 
 K6j_alpha6j = Kij/alpha6j; 
 K7j_alpha7j = Kij/alpha7j; 
 h1j_d1j_alpha1j = hij*d1j*alpha1j; 
 h2j_d2j_alpha2j = hij*d2j*alpha2j; 
 h3j_d3j_alpha3j = hij*d3j*alpha3j; 
 h4j_d4j_alpha4j = hij*d4j*alpha4j; 
 h5j_d5j_alpha5j = hij*d5j*alpha5j; 
 h6j_d6j_alpha6j = hij*d6j*alpha6j; 
 h7j_d7j_alpha7j = hij*d7j*alpha7j; 
run; 
data InvMix_SS_temp SS; 
 set InvMixdata end= eof; 
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 demand_per_day_kas = d1j/90; 
 max_demand_kas =  demand_per_day_kas*5; 
 min_demand_kas =  demand_per_day_kas*1; 
 s1j =  (0.95*(max_demand_kas-min_demand_kas))+min_demand_kas; 
 demand_lt_kas = demand_per_day_kas*3; 
 SS1j = s1j - demand_lt_kas; 
 SS_kas = SS1j*hij; 
 sum_SS_kas=sum(SS_kas,lag(SS_kas),lag2(SS_kas),lag3(SS_kas),lag4(SS_kas),lag5(SS
_kas),lag6(SS_kas),lag7(SS_kas)); 
 demand_per_day_thon = d2j/90; 
 max_demand_thon =  demand_per_day_thon*5; 
 min_demand_thon =  demand_per_day_thon*1; 
 s2j =  (0.95*(max_demand_thon-min_demand_thon))+min_demand_thon; 
 demand_lt_thon = demand_per_day_thon*3; 
 SS2j = s2j - demand_lt_thon; 
 SS_thon = SS2j*hij; 
 sum_SS_thon=sum(SS_thon,lag(SS_thon),lag2(SS_thon),lag3(SS_thon),lag4(SS_thon), 
lag5(SS_thon),lag6(SS_thon),lag7(SS_thon)); 
 demand_per_day_pin = d3j/90; 
 max_demand_pin =  demand_per_day_pin*5; 
 min_demand_pin =  demand_per_day_pin*1; 
 s3j =  (0.95*(max_demand_pin-min_demand_pin))+min_demand_pin; 
 demand_lt_pin = demand_per_day_pin*3; 
 SS3j = s3j - demand_lt_pin; 
 SS_pin = SS3j*hij; 
 sum_SS_pin=sum(SS_pin,lag(SS_pin),lag2(SS_pin),lag3(SS_pin),lag4(SS_pin),lag5(SS
_pin),lag6(SS_pin),lag7(SS_pin)); 
 demand_per_day_pat = d4j/90; 
 max_demand_pat =  demand_per_day_pat*5; 
 min_demand_pat =  demand_per_day_pat*1; 
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 s4j =  (0.95*(max_demand_pat-min_demand_pat))+min_demand_pat; 
 demand_lt_pat = demand_per_day_pat*3; 
 SS4j = s4j - demand_lt_pat; 
 SS_pat = SS4j*hij; 
 sum_SS_pat=sum(SS_pat,lag(SS_pat),lag2(SS_pat),lag3(SS_pat),lag4(SS_pat),lag5(SS_
pat),lag6(SS_pat),lag7(SS_pat)); 
 demand_per_day_rang = d5j/90; 
 max_demand_rang =  demand_per_day_rang*5; 
 min_demand_rang =  demand_per_day_rang*1; 
 s5j =  (0.95*(max_demand_rang-min_demand_rang))+min_demand_rang; 
 demand_lt_rang = demand_per_day_rang*3; 
 SS5j = s5j - demand_lt_rang; 
 SS_rang = SS5j*hij; 
 sum_SS_rang=sum(SS_rang,lag(SS_rang),lag2(SS_rang),lag3(SS_rang),lag4(SS_rang), 
lag5(SS_rang),lag6(SS_rang),lag7(SS_rang)); 
 demand_per_day_rach = d6j/90; 
 max_demand_rach =  demand_per_day_rach*5; 
 min_demand_rach =  demand_per_day_rach*1; 
 s6j =  (0.95*(max_demand_rach-min_demand_rach))+min_demand_rach; 
 demand_lt_rach = demand_per_day_rach*3; 
 SS6j = s6j - demand_lt_rach; 
 SS_rach = SS6j*hij; 
 sum_SS_rach=sum(SS_rach,lag(SS_rach),lag2(SS_rach),lag3(SS_rach),lag4(SS_rach), 
lag5(SS_rach),lag6(SS_rach),lag7(SS_rach)); 
 demand_per_day_suw = d7j/90; 
 max_demand_suw =  demand_per_day_suw*5; 
 min_demand_suw =  demand_per_day_suw*1; 
 s7j =  (0.95*(max_demand_suw-min_demand_suw))+min_demand_suw; 
 demand_lt_suw = demand_per_day_suw*3; 
 SS7j = s7j - demand_lt_suw; 
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 SS_suw = SS7j*hij; 
 sum_SS_suw=sum(SS_suw,lag(SS_suw),lag2(SS_suw),lag3(SS_suw),lag4(SS_suw),      
lag5(SS_suw),lag6(SS_suw),lag7(SS_suw)); 
 Total_SS=sum(sum_SS_kas,sum_SS_thon,sum_SS_pin,sum_SS_pat,sum_SS_rang,sum
_SS_rach,sum_SS_suw); 
 if eof then output InvMix_SS_temp; 
 output SS; 
run; 
data InvMix_intro_sum; 
 set InvMix_intro(keep = K1j_alpha1j K2j_alpha2j K3j_alpha3j K4j_alpha4j K5j_alpha5j 
K6j_alpha6j K7j_alpha7jh1j_d1j_alpha1j h2j_d2j_alpha2j h3j_d3j_alpha3j h4j_d4j_alpha4j 
h5j_d5j_alpha5j h6j_d6j_alpha6j h7j_d7j_alpha7j) end= eof; 
 sum_K1j_alpha1j=sum(K1j_alpha1j,lag(K1j_alpha1j),lag2(K1j_alpha1j),lag3(K1j_alpha
1j),lag4(K1j_alpha1j),lag5(K1j_alpha1j),lag6(K1j_alpha1j),lag7(K1j_alpha1j)); 
 sum_K2j_alpha2j=sum(K2j_alpha2j,lag(K2j_alpha2j),lag2(K2j_alpha2j),lag3(K2j_alpha
2j),lag4(K2j_alpha2j),lag5(K2j_alpha2j),lag6(K2j_alpha2j),lag7(K2j_alpha2j)); 
 sum_K3j_alpha3j=sum(K3j_alpha3j,lag(K3j_alpha3j),lag2(K3j_alpha3j),lag3(K3j_alpha
3j),lag4(K3j_alpha3j),lag5(K3j_alpha3j),lag6(K3j_alpha3j),lag7(K3j_alpha3j)); 
 sum_K4j_alpha4j=sum(K4j_alpha4j,lag(K4j_alpha4j),lag2(K4j_alpha4j),lag3(K4j_alpha
4j),lag4(K4j_alpha4j),lag5(K4j_alpha4j),lag6(K4j_alpha4j),lag7(K4j_alpha4j)); 
 sum_K5j_alpha5j=sum(K5j_alpha5j,lag(K5j_alpha5j),lag2(K5j_alpha5j),lag3(K5j_alpha
5j),lag4(K5j_alpha5j),lag5(K5j_alpha5j),lag6(K5j_alpha5j),lag7(K5j_alpha5j)); 
 sum_K6j_alpha6j=sum(K6j_alpha6j,lag(K6j_alpha6j),lag2(K6j_alpha6j),lag3(K6j_alpha
6j),lag4(K6j_alpha6j),lag5(K6j_alpha6j),lag6(K6j_alpha6j),lag7(K6j_alpha6j)); 
 sum_K7j_alpha7j=sum(K7j_alpha7j,lag(K7j_alpha7j),lag2(K7j_alpha7j),lag3(K7j_alpha
7j),lag4(K7j_alpha7j),lag5(K7j_alpha7j),lag6(K7j_alpha7j),lag7(K7j_alpha7j)); 
 sum_h1j_d1j_alpha1j=sum(h1j_d1j_alpha1j,lag(h1j_d1j_alpha1j),lag2(h1j_d1j_alpha1j),
lag3(h1j_d1j_alpha1j),lag4(h1j_d1j_alpha1j),lag5(h1j_d1j_alpha1j),lag6(h1j_d1j_alpha1j),lag7 
(h1j_d1j_alpha1j)); 
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 sum_h2j_d2j_alpha2j=sum(h2j_d2j_alpha2j,lag(h2j_d2j_alpha2j),lag2(h2j_d2j_alpha2j),
lag3(h2j_d2j_alpha2j),lag4(h2j_d2j_alpha2j),lag5(h2j_d2j_alpha2j),lag6(h2j_d2j_alpha2j),lag7 
(h2j_d2j_alpha2j)); 
 sum_h3j_d3j_alpha3j=sum(h3j_d3j_alpha3j,lag(h3j_d3j_alpha3j),lag2(h3j_d3j_alpha3j),
lag3(h3j_d3j_alpha3j),lag4(h3j_d3j_alpha3j),lag5(h3j_d3j_alpha3j),lag6(h3j_d3j_alpha3j),lag7 
(h3j_d3j_alpha3j)); 
 sum_h4j_d4j_alpha4j=sum(h4j_d4j_alpha4j,lag(h4j_d4j_alpha4j),lag2(h4j_d4j_alpha4j),
lag3(h4j_d4j_alpha4j),lag4(h4j_d4j_alpha4j),lag5(h4j_d4j_alpha4j),lag6(h4j_d4j_alpha4j),lag7 
(h4j_d4j_alpha4j)); 
 sum_h5j_d5j_alpha5j=sum(h5j_d5j_alpha5j,lag(h5j_d5j_alpha5j),lag2(h5j_d5j_alpha5j),
lag3(h5j_d5j_alpha5j),lag4(h5j_d5j_alpha5j),lag5(h5j_d5j_alpha5j),lag6(h5j_d5j_alpha5j),lag7 
(h5j_d5j_alpha5j)); 
 sum_h6j_d6j_alpha6j=sum(h6j_d6j_alpha6j,lag(h6j_d6j_alpha6j),lag2(h6j_d6j_alpha6j),
lag3(h6j_d6j_alpha6j),lag4(h6j_d6j_alpha6j),lag5(h6j_d6j_alpha6j),lag6(h6j_d6j_alpha6j),lag7 
(h6j_d6j_alpha6j)); 
 sum_h7j_d7j_alpha7j=sum(h7j_d7j_alpha7j,lag(h7j_d7j_alpha7j),lag2(h7j_d7j_alpha7j),
lag3(h7j_d7j_alpha7j),lag4(h7j_d7j_alpha7j),lag5(h7j_d7j_alpha7j),lag6(h7j_d7j_alpha7j),lag7 
(h7j_d7j_alpha7j));  
 KRc = 832; 
 R11 = sqrt((2*(KRc+sum_K1j_alpha1j)/sum_h1j_d1j_alpha1j)); 
 R21 = sqrt((2*(KRc+sum_K2j_alpha2j)/sum_h2j_d2j_alpha2j)); 
 R31 = sqrt((2*(KRc+sum_K3j_alpha3j)/sum_h3j_d3j_alpha3j)); 
 R41 = sqrt((2*(KRc+sum_K4j_alpha4j)/sum_h4j_d4j_alpha4j)); 
 R51 = sqrt((2*(KRc+sum_K5j_alpha5j)/sum_h5j_d5j_alpha5j)); 
 R61 = sqrt((2*(KRc+sum_K6j_alpha6j)/sum_h6j_d6j_alpha6j)); 
 R71 = sqrt((2*(KRc+sum_K7j_alpha7j)/sum_h7j_d7j_alpha7j)); 
 if eof; 
run; 
data InvMix_order_hold; 
 set InvMix_intro end= eof; 
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 if _n_ = 1 then set InvMix_intro_sum(keep = sum_K1j_alpha1j sum_K2j_alpha2j 
sum_K3j_alpha3j sum_K4j_alpha4j sum_K5j_alpha5j sum_K6j_alpha6j sum_K7j_alpha7j 
sum_h1j_d1j_alpha1j sum_h2j_d2j_alpha2j sum_h3j_d3j_alpha3j sum_h4j_d4j_alpha4j 
sum_h5j_d5j_alpha5j sum_h6j_d6j_alpha6j sum_h7j_d7j_alpha7j KRc R11 R21 R31 R41 R51 
R61 R71); 
 R1j = alpha1j*R11; 
 R2j = alpha2j*R21; 
 R3j = alpha3j*R31; 
 R4j = alpha4j*R41; 
 R5j = alpha5j*R51; 
 R6j = alpha6j*R61; 
 R7j = alpha7j*R71; 
 q_kas = d1j*R1j; 
 q_thon = d2j*R2j; 
 q_pin = d3j*R3j; 
 q_pat = d4j*R4j; 
 q_rang = d5j*R5j; 
 q_rach = d6j*R6j; 
 q_suw = d7j*R7j; 
 AC_order_kas = (1/R11)*(KRc+sum_K1j_alpha1j); 
 AC_order_thon = (1/R21)*(KRc+sum_K2j_alpha2j); 
 AC_order_pin = (1/R31)*(KRc+sum_K3j_alpha3j); 
 AC_order_pat = (1/R41)*(KRc+sum_K4j_alpha4j); 
 AC_order_rang = (1/R51)*(KRc+sum_K5j_alpha5j); 
 AC_order_rach = (1/R61)*(KRc+sum_K6j_alpha6j); 
 AC_order_suw = (1/R71)*(KRc+sum_K7j_alpha7j); 
 AC_order=sum(AC_order_kas,AC_order_thon,AC_order_pin,AC_order_pat,AC_order_
rang,AC_order_rach,AC_order_suw); 
 AC_hold_kas = (R11/2)*sum_h1j_d1j_alpha1j; 
 AC_hold_thon = (R21/2)*sum_h2j_d2j_alpha2j; 
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 AC_hold_pin = (R31/2)*sum_h3j_d3j_alpha3j; 
 AC_hold_pat = (R41/2)*sum_h4j_d4j_alpha4j; 
 AC_hold_rang = (R51/2)*sum_h5j_d5j_alpha5j; 
 AC_hold_rach = (R61/2)*sum_h6j_d6j_alpha6j; 
 AC_hold_suw = (R71/2)*sum_h7j_d7j_alpha7j; 
 AC_hold=sum(AC_hold_kas,AC_hold_thon,AC_hold_pin,AC_hold_pat,AC_hold_rang,
AC_hold_rach,AC_hold_suw); 
 if eof; 
run; 
data InvMix_Total; 
 set InvMix_order_hold(keep = AC_order_kas AC_order_thon AC_order_pin 
AC_order_pat AC_order_rang AC_order_rach AC_order_suw AC_hold_kas AC_hold_thon 
AC_hold_pin AC_hold_pat AC_hold_rang AC_hold_rach AC_hold_suw);  
 set InvMix_SS_temp(keep = sum_SS_kas sum_SS_thon sum_SS_pin sum_SS_pat 
sum_SS_rang sum_SS_rach sum_SS_suw Total_SS); 
 AC_kas = sum(AC_order_kas,AC_hold_kas); 
 AC_thon = sum(AC_order_thon,AC_hold_thon); 
 AC_pin = sum(AC_order_pin,AC_hold_pin); 
 AC_pat = sum(AC_order_pat,AC_hold_pat); 
 AC_rang = sum(AC_order_rang,AC_hold_rang); 
 AC_rach = sum(AC_order_rach,AC_hold_rach); 
 AC_suw = sum(AC_order_suw,AC_hold_suw); 
 AC_InvMix=sum(AC_kas,AC_thon,AC_pin,AC_pat,AC_rang,AC_rach,AC_suw,Total_
SS); 
run; 
data InvMix_order(keep = AC AC_kas AC_thon AC_pin AC_pat AC_rang AC_rach AC_suw 
AC_Total); 
 set InvMix_Total(keep = AC_order_kas AC_order_thon AC_order_pin AC_order_pat 
AC_order_rang AC_order_rach AC_order_suw); 
 AC = 'order'; 
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 AC_kas = AC_order_kas;  
 AC_thon = AC_order_thon; 
 AC_pin = AC_order_pin; 
 AC_pat = AC_order_pat; 
 AC_rang = AC_order_rang; 
 AC_rach = AC_order_rach; 
 AC_suw = AC_order_suw; 
 AC_Total = sum(AC_kas,AC_thon,AC_pin,AC_pat,AC_rang,AC_rach,AC_suw); 
run; 
data InvMix_hold(keep = AC AC_kas AC_thon AC_pin AC_pat AC_rang AC_rach AC_suw 
AC_Total); 
 set InvMix_Total(keep = AC_hold_kas AC_hold_thon AC_hold_pin AC_hold_pat 
AC_hold_rang AC_hold_rach AC_hold_suw); 
 AC = 'hold'; 
 AC_kas = AC_hold_kas;  
 AC_thon = AC_hold_thon; 
 AC_pin = AC_hold_pin; 
 AC_pat = AC_hold_pat; 
 AC_rang = AC_hold_rang; 
 AC_rach = AC_hold_rach; 
 AC_suw = AC_hold_suw; 
 AC_Total = sum(AC_kas,AC_thon,AC_pin,AC_pat,AC_rang,AC_rach,AC_suw); 
run; 
data InvMix_SS(keep = AC AC_kas AC_thon AC_pin AC_pat AC_rang AC_rach AC_suw 
AC_Total); 
 set  InvMix_Total(keep = sum_SS_kas sum_SS_thon sum_SS_pin sum_SS_pat 
sum_SS_rang sum_SS_rach sum_SS_suw); 
 AC = 'SS'; 
 AC_kas = sum_SS_kas;  
 AC_thon = sum_SS_thon; 
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 AC_pin = sum_SS_pin; 
 AC_pat = sum_SS_pat; 
 AC_rang = sum_SS_rang; 
 AC_rach = sum_SS_rach; 
 AC_suw = sum_SS_suw; 
 AC_Total = sum(AC_kas,AC_thon,AC_pin,AC_pat,AC_rang,AC_rach,AC_suw); 
run; 
data InvMix; 
 set InvMix_order InvMix_hold InvMix_SS  ; 
run; 
ods html file='InvMixModel.html'; 
proc print data=InvMixdata; 
 title 'ขอ้มูลเร่ิมตน้ กรณีตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบผสม (ไม่มีศูนยก์ระจายสินคา้)'; 
run; 
proc print data=InvMix; 
 title 'ผลการวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายเฉล่ียรวมต่อหน่วยเวลา กรณีตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบผสม'; 
 sum AC_kas AC_thon AC_pin AC_pat AC_rang AC_rach AC_suw AC_Total ; 
 format AC_kas AC_thon AC_pin AC_pat AC_rang AC_rach AC_suw AC_Total 
comma10.2; 
run; 
ods html close; 
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2. ลกัษณะของผลการวเิคราะห์ 
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ตวัแบบสินค้าคงคลงัแบบพืน้ฐาน 
 
1. ชุดค าส่ัง 
 
proc import 
    datafile = "E:\thesisnow\program\data\Rawdatatwo.xls" 
    out=Indepdata 
    dbms=excel replace; 
    sheet="Indepdata"; 
run; 
 
data Indep; 
 set Indepdata; 
 t1j = sqrt((2*Kij)/(hij*d1j)); 
 t2j = sqrt((2*Kij)/(hij*d2j)); 
 t3j = sqrt((2*Kij)/(hij*d3j)); 
 t4j = sqrt((2*Kij)/(hij*d4j)); 
 t5j = sqrt((2*Kij)/(hij*d5j)); 
 t6j = sqrt((2*Kij)/(hij*d6j)); 
 t7j = sqrt((2*Kij)/(hij*d7j)); 
 retailer1_order =  Kij/t1j; 
 retailer2_order =  Kij/t2j; 
 retailer3_order =  Kij/t3j; 
 retailer4_order =  Kij/t4j; 
 retailer5_order =  Kij/t5j; 
 retailer6_order =  Kij/t6j; 
 retailer7_order =  Kij/t7j; 
 Total_retailer_order = 
sum(retailer1_order,retailer2_order,retailer3_order,retailer4_order,retailer5_order,retailer6_order,
retailer7_order); 



218 
 

 retailer1_hold = (hij*d1j*t1j)/2; 
 retailer2_hold = (hij*d2j*t2j)/2; 
 retailer3_hold = (hij*d3j*t3j)/2; 
 retailer4_hold = (hij*d4j*t4j)/2; 
 retailer5_hold = (hij*d5j*t5j)/2; 
 retailer6_hold = (hij*d6j*t6j)/2; 
 retailer7_hold = (hij*d7j*t7j)/2; 
 Total_retailer_hold = 
sum(retailer1_hold,retailer2_hold,retailer3_hold,retailer4_hold,retailer5_hold,retailer6_hold, 
retailer7_hold); 
 demand_per_day_kas = d1j/90; 
 max_demand_kas =  demand_per_day_kas*5; 
 min_demand_kas =  demand_per_day_kas*1; 
 s1j =  (0.95*(max_demand_kas-min_demand_kas))+min_demand_kas; 
 demand_lt_kas = demand_per_day_kas*3; 
 SS1j = s1j - demand_lt_kas; 
 SS_kas = SS1j*hij; 
 demand_per_day_thon = d2j/90; 
 max_demand_thon =  demand_per_day_thon*5; 
 min_demand_thon =  demand_per_day_thon*1; 
 s2j =  (0.95*(max_demand_thon-min_demand_thon))+min_demand_thon; 
 demand_lt_thon = demand_per_day_thon*3; 
 SS2j = s2j - demand_lt_thon; 
 SS_thon = SS2j*hij; 
 demand_per_day_pin = d3j/90; 
 max_demand_pin =  demand_per_day_pin*5; 
 min_demand_pin =  demand_per_day_pin*1; 
 s3j =  (0.95*(max_demand_pin-min_demand_pin))+min_demand_pin; 
 demand_lt_pin = demand_per_day_pin*3; 
 SS3j = s3j - demand_lt_pin; 
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 SS_pin = SS3j*hij; 
 demand_per_day_pat = d4j/90; 
 max_demand_pat =  demand_per_day_pat*5; 
 min_demand_pat =  demand_per_day_pat*1; 
 s4j =  (0.95*(max_demand_pat-min_demand_pat))+min_demand_pat; 
 demand_lt_pat = demand_per_day_pat*3; 
 SS4j = s4j - demand_lt_pat; 
 SS_pat = SS4j*hij; 
 demand_per_day_rang = d5j/90; 
 max_demand_rang =  demand_per_day_rang*5; 
 min_demand_rang =  demand_per_day_rang*1; 
 s5j =  (0.95*(max_demand_rang-min_demand_rang))+min_demand_rang; 
 demand_lt_rang = demand_per_day_rang*3; 
 SS5j = s5j - demand_lt_rang; 
 SS_rang = SS5j*hij; 
 demand_per_day_rach = d6j/90; 
 max_demand_rach =  demand_per_day_rach*5; 
 min_demand_rach =  demand_per_day_rach*1; 
 s6j =  (0.95*(max_demand_rach-min_demand_rach))+min_demand_rach; 
 demand_lt_rach = demand_per_day_rach*3; 
 SS6j = s6j - demand_lt_rach; 
 SS_rach = SS6j*hij; 
 demand_per_day_suw = d7j/90; 
 max_demand_suw =  demand_per_day_suw*5; 
 min_demand_suw =  demand_per_day_suw*1; 
 s7j =  (0.95*(max_demand_suw-min_demand_suw))+min_demand_suw; 
 demand_lt_suw = demand_per_day_suw*3; 
 SS7j = s7j - demand_lt_suw; 
 SS_suw = SS7j*hij; 
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 Total_SS = sum(SS_kas,SS_thon,SS_pin,SS_pat,SS_rang,SS_rach,SS_suw); 
 AC_Indep = sum(Total_retailer_order,Total_retailer_hold,Total_SS); 
run; 
ods html file='IndepModel.html'; 
proc print data=Indepdata; 
 title 'ขอ้มูลเร่ิมตน้ กรณีตวัแบบสินคา้คงคลงัพื้นฐาน (ไม่มีศูนยก์ระจายสินคา้)'; 
run; 
proc print data=Indep; 
 title 'ผลการวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการสั่งช้ือต่อหน่วยเวลา กรณีตวัแบบสินคา้คงคลงั
พื้นฐาน'; 
 var Product retailer1_order retailer2_order retailer3_order retailer4_order retailer5_order 
retailer6_order retailer7_order Total_retailer_order ; 
 sum Total_retailer_order ;format Total_retailer_order comma10.2; 
run; 
proc print data=Indep; 
 title 'ผลการวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการจดัเก็บต่อหน่วยเวลา กรณีตวัแบบสินคา้คงคลงั
พื้นฐาน'; 
 var Product retailer1_hold retailer2_hold retailer3_hold retailer4_hold retailer5_hold 
retailer6_hold retailer7_hold Total_retailer_hold ; 
 sum Total_retailer_hold ;format Total_retailer_hold comma10.2; 
run; 
proc print data=Indep; 
 title 'ผลการวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสินคา้ส ารอง กรณีตวัแบบสินคา้คงคลงัพื้นฐาน'; 
 var Product SS_kas SS_thon SS_pin SS_pat SS_rang SS_rach SS_suw Total_SS; 
 sum SS_kas SS_thon SS_pin SS_pat SS_rang SS_rach SS_suw Total_SS;format SS_kas 
SS_thon SS_pin SS_pat SS_rang SS_rach SS_suw Total_SS comma20.2; 
run; 
proc print data=Indep; 
 title 'ผลการวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายเฉล่ียรวมต่อหน่วยเวลา กรณีตวัแบบสินคา้คงคลงัพื้นฐาน'; 
 var Product Total_retailer_order Total_retailer_hold Total_SS AC_Indep; 
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 sum Total_retailer_order Total_retailer_hold Total_SS AC_Indep;format 
Total_retailer_order Total_retailer_hold Total_SS AC_Indep comma20.2; 
run; 
ods html close; 
 
2. ลกัษณะของผลการวเิคราะห์ 
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(SAS Institute, 1982) 
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