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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดรูปแบบวัสดุคงคลังสําหรับการสั่งซื้อสารใหความหวาน ซึ่งเปน
วัตถุดิบหลักที่สําคัญในการผลิตเครื่องดื่มผงและมีมูลคาเฉลี่ยตอเดือนสูงของบริษัทกรณีศึกษา ปจจุบันจํานวนการ
สั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัทกรณีศึกษาขึ้นกับแผนการสั่งซื้อโดยพิจารณาจากคาการพยากรณความตองการของลูกคา
และปริมาณการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ ขัน้ ตํา่ จะสงผลใหบริษทั กรณีศกึ ษาตองจัดเก็บวัสดุคงคลังในปริมาณมาก จึงทําใหเกิด
คาใชจา ยในการสัง่ ซือ้ และคาใชจา ยในการเก็บรักษามากขึน้ ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ นําขอมูลปริมาณความตองการใช
ในอดีตมาทดสอบการแจกแจงขอมูลทางสถิติ ซึง่ พบวามีการแจกแจงแบบปกติ แลวพยากรณปริมาณความตองการ
ใชในอนาคตโดยใชวิธีการพยากรณ 2 แบบ คือ วิธีการพยากรณตามอนุกรมเวลาและวิธีการของบอกซและเจนกินส
จากนัน้ เลือกวิธกี ารพยากรณทที่ าํ ใหเกิดความคลาดเคลือ่ นนอยทีส่ ดุ ซึง่ พิจารณาจากคาความแตกตางสัมบูรณเฉลีย่ ตํา่
ทีส่ ดุ และนําคาพยากรณทไี่ ดไปใชในรูปแบบวัสดุคงคลังเพือ่ หาปริมาณการสัง่ ซือ้ ทีป่ ระหยัดทีส่ ดุ ระยะหางระหวาง
การสั่งแตละครั้ง และจํานวนครั้งการสั่งซื้อที่เหมาะสมในแตละคาบเวลา ผลการวิจัยพบวาปริมาณวัตถุดิบคงเหลือ
และตนทุนรวมวัสดุคงคลัง (คาใชจายในการสั่งซื้อและคาใชจายในการเก็บรักษา) ของสารใหความหวานที่ไดจาก
รูปแบบวัสดุคงคลังทีน่ าํ เสนอลดลงจากปริมาณวัตถุดบิ คงเหลือและตนทุนรวมวัสดุคงคลังทีด่ าํ เนินการดวยรูปแบบ
ปจจุบัน คิดเปนรอยละ 60.58 และ 20.14 ตามลําดับ
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Abstract
The objective of this research is to formulate the inventory model of Sweetener, which was the main
raw material and a higher average value per month in the company. The amount of raw material order depends
on consider the forecast customer demand and the minimum order quantity of raw material. The overestimation
of raw material consumption leads to increase inventory, ordering costs and holding costs. From the study of raw
material consumption in the past, it was found that the raw material consumption was normal distribution. Consumptions of the raw material was first forecasted by a Time Series Forecasting model and Box-Jenkins method.
Then, a forecasting model that minimized the mean absolute deviation was selected. Finally, the selected inventory models were utilized to find the most economic order quantity, ordering period, and the appropriate ordering
frequency of the raw material. The results indicated that average inventory and average total cost (ordering cost
and holding cost ) was reduced to 60.58 percent and 20.14 percent respectively.
คําสําคัญ: เครื่องดื่มผง การกําหนดรูปแบบวัสดุคงคลัง คาความแตกตางสัมบูรณเฉลี่ย
Keywords: powder beverage, inventory model, mean absolute deviation

1. บทนํา
ในปจจุบันกระแสการคํานึงถึงสุขภาพของผู
บริโภคและวิถีการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป โดยผูบริโภค
ตองการความสะดวกสบายในการบริโภคมากขึ้น และ
การใชชีวิตแบบเรงรีบ ดังนั้นผูประกอบการผลิตสินคา
บริโภคจึงจําเปนตองปรับปรุงรูปแบบสินคาใหงายและ
สะดวกตอการบริโภค เชน ผัก ผลไม มักจะถูกแปรรูปเปน
เครือ่ งดืม่ แทนการรับประทานดวยการขบเคีย้ ว นํา้ ผลไมก็
เปนสินคาแปรรูปจากผลไมประเภทหนึง่ ซึง่ ปจจุบนั ไทย
สงออกนํ้าผักผลไมมากเปนอันดับที่ 13 ของโลก ครอง
สวนแบงตลาดรอยละ 2.7 มีมูลคาการสงออกเฉลี่ยปละ
ประมาณ 8,700 ลานบาท มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ
11.3 ตอป (1) อุตสาหกรรมนํา้ ผลไมจงึ เปนอุตสาหกรรม
สงออกที่สําคัญอีกอุตสาหกรรมหนึ่งของประเทศไทย
แตอยางไรก็ตามไทยยังมีประเทศคูแขงมากมาย ฉะนั้น
เพื่อเปนการรักษาสวนแบงการตลาดในเวทีการคาโลก
ผูประกอบการจึงตองเรงเสริมสรางขีดความสามารถใน
การแขงขัน ดวยเหตุนอี้ งคความรูแ ละขอมูลตางๆ ทีเ่ กีย่ ว
กับกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ และการจัดการ
สิ่งแวดลอม รวมไปถึงการควบคุมวัสดุคงคลังซึ่งถือเปน
งานสวนหนึ่งในการจัดการดานการผลิต เมื่อพิจารณา

ดานตนทุน ผูป ระกอบการยอมตองการใหวสั ดุคงคลังอยู
ในระดับตํา่ แตถา วัสดุคงคลังอยูใ นระดับตํา่ เกินไปอาจกอ
ใหเกิดปญหาเชน การขาดแคลนวัตถุดบิ ในการผลิต ทําให
การผลิตเกิดการหยุดชะงัก และอาจสงผลใหการสงมอบ
สินคาไมทันตามกําหนดเวลา ซึ่งจะสงผลใหลูกคาขาด
ความเชือ่ ถือและอาจสูญเสียลูกคาได สําหรับบริษทั กรณี
ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้เปนบริษัทในกลุมอุตสาหกรรม
อาหาร ทําการผลิตเครื่องดื่มผง ตั้งอยูที่จังหวัดขอนแกน
มีการผลิตสินคาทั้งหมด 72 ชนิด ซึ่งมีวัตถุดิบทั้งหมด
118 ชนิดที่ใชในการผลิตจะมีการสั่งซื้อทั้งจากภายใน
ประเทศและนําเขาจากตางประเทศ สําหรับวัตถุดิบที่มี
ความสําคัญ (มูลคาเฉลี่ยโดยรวมคอนขางมาก) คือ สาร
ใหความหวาน มีมูลคาเฉลี่ยโดยรวมตอเดือนคิดเปน
รอยละ 16.52 ของมูลคาเฉลี่ยโดยรวมตอเดือนทั้งหมด
ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จะทําการศึกษาเฉพาะสารใหความ
หวาน ในปจจุบนั การสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ แตละครัง้ ของบริษทั
กรณีศึกษาจะใชแผนการสั่งซื้อโดยพิจารณาจากคาการ
พยากรณความตองการของลูกคาและปริมาณการสั่งซื้อ
วัตถุดิบขั้นตํ่า (Minimum Order Quantity, MOQ) อีกทั้ง
เวลานําของการสั่งซื้อวัตถุดิบแตละครั้งมีคอนขางมาก
โดยเฉพาะวัตถุดิบที่นําเขาจากตางประเทศ จะสงผลให
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บริษัทกรณีศึกษาตองจัดเก็บวัสดุคงคลังในปริมาณมาก
นอกจากนัน้ การสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ บางชนิดทีม่ ปี ริมาณความ
ตองการใชนอย แตตองทําการสั่งซื้อดวยปริมาณการสั่ง
ซือ้ วัตถุดบิ ขัน้ ตํา่ จึงทําใหมวี ตั ถุดบิ คงเหลือทีต่ อ งจัดเก็บ
ไวในคลังมากเกินความจําเปนอีกดวย จากขอมูลที่กลาว
มาขางตน การวิจยั นีจ้ งึ ตองทําการพยากรณปริมาณความ
ตองการใชสารใหความหวาน ซึง่ เปนวัตถุดบิ หลักในการ
ผลิตของบริษัทกรณีศึกษา และนําปริมาณความตองการ
ที่ไดจากการพยากรณไปใชในรูปแบบวัสดุคงคลังเพื่อ
วิเคราะหปริมาณการสัง่ ซือ้ ทีป่ ระหยัดทีส่ ดุ จุดสัง่ ซือ้ ใหม
และจํานวนครั้งในการสั่งซื้อที่เหมาะสมในแตละคาบ
เวลา เพื่อทําใหตนทุนรวมวัสดุคงคลังตํ่าที่สุด นอกจาก
นั้นการวิจัยครั้งนี้จะทําการเปรียบเทียบตนทุนรวมวัสดุ
คงคลังของรูปแบบวัสดุคงคลังปจจุบนั และรูปแบบวัสดุ
คงคลังทีน่ าํ เสนอ ซึง่ จะทําใหกระบวนการผลิตของบริษทั
กรณีศึกษามีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น
ผูวิจัยจึงไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ
การพยากรณและการจัดการวัสดุคงคลัง เพื่อนํามาเปน
แนวทางในการกําหนดรูปแบบวัสดุคงคลัง โดยมีนกั วิจยั
จํานวนมากไดศกึ ษาเกีย่ วกับการหาวิธกี ารพยากรณตา งๆ
เชน Christine and Michael (2) ไดศึกษาการพยากรณ
ปริมาณนักทองเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศออสเตรเลีย
ซึ่งเปนนักทองเที่ยวจาก 3 ประเทศคือ ฮองกง มาเลเซีย
และสิงคโปร โดยใชการพยากรณดวยวิธีการของบอกซ
และเจนกินส (Box-Jenkins method) ในรูปแบบของ Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA models) และหารูปแบบทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ดวยการพิจารณาคา
เปอรเซ็นตความผิดพลาดสัมบูรณเฉลีย่ (Mean Absolute
Percentage Error, MAPE) และคารากที่สองของความ
ผิดพลาดกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Squared Error,
RMSE) Ilan, Min and Robert (3) ไดศึกษาเปรียบเทียบ
การพยากรณอนุกรมเวลาของขอมูลยอดรวมงานขายปลีก
ซึง่ มีลกั ษณะขอมูลแบบฤดูกาล โดยใชการพยากรณแบบ
โครงขายประสาทเทียม การพยากรณแบบวินเตอร การ
พยากรณแบบเอ็กซโปเนนเชียล และการพยากรณดวย
วิธีการของบอกซและเจนกินส จากผลการทดลองพบ
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วาการพยากรณแบบโครงขายประสาทเทียม สามารถ
พยากรณขอมูลที่มีแนวโนมและลักษณะฤดูกาลที่ใหคา
แมนยํามากที่สุด รองลงมาคือการพยากรณดวยวิธีการ
ของบอกซและเจนกินส ซึ่ง Jan G and Rob J. (4) ได
ทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับการพยากรณอนุกรมเวลา
ในชวง 25 ปทผี่ า นมาโดยเนนงานวิจยั ทีต่ พี มิ พใน Journal
of Forecasting 1982–1985 and International Journal of
Forecasting 1985–2005 พบวาหนังสือ Time series analysis : Forecasting and control ที่ถูกแตงขึ้นโดยบอกซและ
เจนกินสในป 1970 (5) เสนอรูปแบบ ARIMA models
ซึ่งไดรับความนิยมมาก สงผลให ARIMA models เปนที่
นิยมนําไปใชอยางแพรหลาย และมักจะถูกนําไปใชเพื่อ
เปนการเปรียบเทียบกับตัวแบบการพยากรณชนิดอื่นๆ
เชน นําไปใชเปรียบเทียบสําหรับการพยากรณปริมาณ
การส ง ออกกุ ง ขาวและไก ที่ ผ ลิ ต ในประเทศไทย โดย
เปรียบเทียบกับการพยากรณ Support Vector Machine
ซึ่งทําใหคาความคลาดเคลื่อนในการพยากรณลดลง (6)
Sriyotha S.(7)ไดเปรียบเทียบการพยากรณของปริมาณ
การผลิตการใช และการสงออกเอทานอลของไทยโดยใช
เทคนิควิเคราะหอนุกรมเวลาระหวางวิธปี รับใหเรียบและ
วิธกี ารของบอกซและเจนกินส นอกจากนัน้ นําวิธกี ารขอ
งบอกซและเจนกินสมาใชวเิ คราะหปจ จัยทีม่ ผี ลและสราง
รูปแบบการพยากรณทเี่ หมาะสมในการพยากรณอปุ สงค
และอุปทานของพืชอาหารและพืชพลังงาน (8) รวมทั้ง
การพยากรณราคาทองคําแทงในตลาดออสเตรเลีย โดย
วิธกี ารของบอกซและเจนกินสซงึ่ มีคา ความคลาดเคลือ่ น
กําลังสองเฉลี่ยตํ่าสุด ใหผลพยากรณที่มีแนวโนมและ
ทิศทางไปในแนวเดียวกันกับขอมูลจริง และสามารถนํา
ไปใชประโยชนไดจริงในการตัดสินใจและวางแผนในทาง
ธุรกิจ (9) Sana S. and Chaudhuri K. (10) เสนอรูปแบบ
การสั่งซื้อที่ประหยัด (economic order quantity,EOQ)
สําหรับปริมาณความตองการเครื่องดื่มเย็นที่มีการกระ
จายขอมูลไมตอ เนือ่ งและการกระจายขอมูลแบบตอเนือ่ ง
โดยการสรางรูปแบบทางคณิตศาสตรเพื่อหาจุดสั่งซื้อที่
จะทําใหเกิดคาใชจายที่ตํ่าที่สุด ซึ่งคาใชจายในการเก็บ
รักษาสินคาคงคลังประกอบดวยตนทุนคาเสียโอกาสที่
เกิดจากการมีสนิ คาคงคลังและอัตราการเปลีย่ นแปลงของ
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คาใชจา ยในการเก็บรักษาสินคาคงคลังทีเ่ กีย่ วกับอุณหภูมิ
และพบวารูปแบบทางคณิตศาสตรสามารถนําไปใชจริง
กับปริมาณความตองการเครื่องดื่มเย็นที่มีการกระจาย
ขอมูลไมตอเนื่องไดมากกวาการกระจายขอมูลแบบตอ
เนื่อง Azoury K.S. and Miyaoka J. (11) ไดพัฒนาและ
ประเมินวิธีการสรางแบบจําลองในการตัดสินใจสําหรับ
หวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ซึ่งหวง
โซอุปทานนั้นมีหลายปจจัยที่เกี่ยวของ ประกอบไปดวย
ความหลากหลายของผลิตภัณฑและคลังเก็บสินคา ขอ
จํากัดของการผลิต รวมถึงตนทุนการขนสงทีค่ อ นขางสูง
กรณีศกึ ษาครัง้ นีค้ อื Amy’s Kitchen ซึง่ เปนหนึง่ ในผูผ ลิต
อาหารออรแกนิกชั้นนําในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการ
ดําเนินการวิจยั 2 ขัน้ ตอนคือ การวางแผนการผลิตโดยใช
ฮิวริสติกและการวางแผนการจัดการคลังสินคาดวยแบบ
จําลองทีไ่ มเปนเชิงเสนตรง ผลการวิจยั พบวาสามารถลด
ระดับสินคาคงคลังและการโอนยายสินคาระหวางคลัง
สินคามีความสอดคลองกับการดําเนินงานจริง Surachai
and Porntep (12) กําหนดรูปแบบวัสดุคงคลังของสไลด
เวอร โดยทําการพยากรณปริมาณการใชสไลดเวอรใน
อนาคตดวยการปรับคา Weight ทุกรอบพยากรณเพื่อให
คาความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยตํ่าสุด จากนั้นนําคา
พยากรณไปคํานวณปริมาณการสั่งผลิตที่ประหยัดที่สุด
ระยะหางระหวางการสั่งแตละครั้งและจํานวนครั้งของ
การสั่งที่เหมาะสมในแตละคาบเวลา พบวาตนทุนรวม
(คาขนสงและคาเก็บรักษา) ลดลงคิดเปนรอยละ 8.04
จากการดําเนินงานในปจจุบัน Mantana and Porntep
(13) กําหนดรูปแบบวัสดุคงคลังของวัตถุดิบ 4 ชนิดที่
ใชเปนกรณีศึกษาในธุรกิจสปา โดยพยากรณปริมาณการ
ใชวัตถุดิบดวยตัวแบบอนุกรมเวลา และตัวแบบโครง
ขายประสาทเทียม และเสนอรูปแบบวัสดุคงคลังของ
วัตถุดิบ 5 ชนิดเพื่อหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด
ระยะหางระหวางการสั่งซื้อแตละครั้งและจํานวนครั้ง
ของการสัง่ ซือ้ ทีเ่ หมาะสม พบวารูปแบบวัสดุคงคลังทีน่ าํ
เสนอสามารถลดตนทุนรวม (คาสัง่ ซือ้ คาเก็บรักษา และ
คาภาษี) ของวัตถุดิบ 4 ชนิดคิดเปนรอยละ 22.54, 6.12,
2.98 และ 23.92 ตามลําดับ
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2. วิธีวิจัย
งานวิ จั ย นี้ ไ ด มี ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานเพื่ อ
กําหนดรูปแบบวัสดุคงคลังของสารใหความหวาน โดย
เริ่มตั้งแตการเก็บรวบรวมขอมูล ทดสอบการแจกแจง
ของขอมูล พยากรณปริมาณความตองการใชจนถึงการ
กําหนดรูปแบบวัสดุคงคลัง มีดังตอไปนี้
2.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลปริมาณความ
ตองการใชสารใหความหวานของบริษัทกรณีศึกษา
เก็บรวบรวมขอมูลปริมาณความตองการใชสาร
ใหความหวาน 30 คาบเวลา (เดือน) จากนั้นทดสอบการ
แจกแจงของขอมูลเพือ่ ตรวจสอบวาขอมูลมีการแจกแจง
แบบปกติ ห รื อ ไม ซึ่ ง ลั ก ษณะการแจกแจงของข อ มู ล
ปริมาณความตองการใชสารใหความหวานจะมีผลตอการ
กําหนดรูปแบบวัสดุคงคลัง
2.2 พยากรณปริมาณความตองการใชสารให
ความหวานดวยวิธีการพยากรณตามอนุกรมเวลา
พยากรณปริมาณความตองการใชสารใหความ
หวานดวยวิธีการพยากรณตามอนุกรมเวลาซึ่งประกอบ
ไปดวย Simple Average, Weighted Moving Average,
Moving Average with Linear Trend, Single Exponential
Smoothing, Exponential Smoothing with Linear Trend,
Double Exponential Smoothing, Double Exponential
Smoothing with Linear Trend, Linear Regression และ
Winters’ Model (14) จากนัน้ พิจารณาความคลาดเคลือ่ น
ระหวางคาจริงและคาพยากรณของแตละวิธกี ารพยากรณ
โดยพิจารณาจากคาความแตกตางสัมบูรณเฉลี่ย (Mean
Absolute Deviation, MAD) เพื่อใชเปนคาชี้วัดความ
แมนยําของวิธีการพยากรณ สามารถคํานวณไดดังนี้
(1)

เมื่อ

เปนคาจริง ณ เวลา t
เปนคาพยากรณ ณ เวลา t
N เปนจํานวนชวงเวลาทั้งหมด
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2.3 พยากรณปริมาณความตองการใชสารให
ความหวานดวยวิธีการของบอกซและเจนกินส
ขั้นตอนการสรางตัวแบบมี 5 ขั้นตอนดังนี้
2.3.1 การทดสอบยูนิทรูท
การทดสอบยูนิทรูท ดวยวิธีการ Augmented Dicky-Fuller (ADF-test) เพื่อทําการทดสอบวา
ปริมาณความตองการใชตอเดือนของสารใหความหวาน
นั้นมีลักษณะนิ่งหรือไม โดยการพิจารณาความนิ่งของ
ปริมาณความตองการๆใชตอ เดือนของสารใหความหวาน
ดวยสมการที่ (2) (3) และ (4) ตามลําดับ ซึ่งกําหนด
สมมติฐานดังนี้

(2)
(3)
(4)
2.3.2 การกํ า หนดรู ป แบบ ARIMA
(p,d,q)
การกํ า หนดรู ป แบบจํ า ลอง ARIMA
(p,d,q) ที่คาดวาจะมีความเหมาะสม ดวยการพิจารณา
จากกราฟฟงกชนั สหสัมพันธแบบออโต (Autocorrelation
function: ACF) และฟงกชันสหสัมพันธแบบออโตบาง
สวน (Partial autocorrelation function: PACF)
2.3.3 การประมาณคาพารามิเตอร
การประมาณคาพารามิเตอรโดยการนํา
เอารูปแบบ ARIMA (p,d,q) ที่เลือกจากขั้นตอนการ
หารูปแบบที่คาดวาจะมีความเหมาะสมมาประมาณคา
พารามิเตอร โดยพิจารณาความมีนัยสําคัญทางสถิติ ดวย
T- statistic เพื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของความ
สัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ซึ่งความ
สัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ สามารถ
พิจารณาไดจากคา P-value ของตัวแปรแตละตัว ซึ่งคา

P-value ยิง่ นอยแสดงวา คาสัมประสิทธิข์ องตัวแปรอิสระ
แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ คาตัวแปร
อิสระดังกลาวสามารถอธิบายตัวแปรตามไดที่ระดับนัย
สําคัญทางสถิติ 0.05
2.3.4 การวิเคราะหความถูกตอง
การตรวจสอบความเหมาะสมของแบบ
จําลองที่กําหนด โดยทําการตรวจสอบสหสัมพันธในตัว
เองดวยการทดสอบของ Box และ Pierce กลาวคือขอมูล
ปริมาณความตองการใชตอเดือนของสารใหความหวาน
ภายหลังจากการใชแบบจําลอง ARIMA ปราศจากสห
สัมพันธในตัวเอง (White Noise)
2.3.5 การพยากรณ
การพยากรณปริมาณความตองการใชสาร
ใหความหวาน โดยการพยากรณลว งหนาดวยการใชแบบ
จําลองที่เหมาะสมมากที่สุด
2.4 เลือกวิธีการพยากรณที่เหมาะสมสําหรับ
พยากรณปริมาณความตองการใชสารใหความหวาน
การเปรี ย บเที ย บค า พยากรณ ป ริ ม าณความ
ตองการใชสารใหความหวานที่พยากรณไดจากวิธีการ
พยากรณตามอนุกรมเวลา วิธกี ารของบอกซและเจนกินส
กับปริมาณความตองการใชจริง โดยการทดสอบความ
แปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรียบ
เทียบพหุคูณดวยวิธี Duncan Multiple Range Test
2.5 การกําหนดรูปแบบวัสดุคงคลัง
2.5.1 วิเคราะหคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
การจัดการวัสดุคงคลัง
คาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดการวัสดุ
คงคลังประกอบดวย คาใชจา ยในการสัง่ ซือ้ และคาใชจา ย
ในการเก็บรักษา รายละเอียดมีดังนี้
คาใชจา ยในการสัง่ ซือ้ ประกอบดวย คาจาง
พนักงานจัดซือ้ คาโทรศัพท คาใชจา ยในการตรวจรับของ
และเอกสาร และคาใชจายในการชําระเงิน
คาใชจายในการเก็บรักษา ประกอบดวย
คาเชาคลังสินคา คาไฟฟาเพื่อการรักษาอุณหภูมิ คาจาง
พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานประจําคลัง
วัตถุดิบ
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2.5.2 คํานวณรูปแบบวัสดุคงคลังของ
สารใหความหวาน
นําขอมูลปริมาณความตองการใชสารให
ความหวานทีไ่ ดจากการพยากรณ ไปวิเคราะหปริมาณการ
สั่งซื้อตอครั้งที่ประหยัดที่สุด จํานวนครั้งในการสั่งซื้อที่
เหมาะสมในแตละคาบเวลา ระยะหางระหวางการสัง่ ซือ้
แตละครัง้ ทีเ่ หมาะสม และจํานวนวัสดุคงคลังสํารอง โดย
ใชสมการดังนี้
จํานวนการสัง่ ซือ้ ทีป่ ระหยัดทีส่ ดุ ตอครัง้
(5)
จํานวนครั้งที่สั่งซื้อตอคาบเวลา
(6)
ระยะหางระหวางการสั่งซื้อแตละครั้ง
(7)
วัสดุคงคลังสํารอง
(8)
2.5.3 เปรียบเทียบวัตถุดิบคงเหลือและ
ตนทุนรวมวัสดุคงคลังของสารใหความหวานของรูป
รูปที่ 1
แบบปจจุบันกับรูปแบบวัสดุคงคลังที่นําเสนอ
เปรียบเทียบวัตถุดิบคงเหลือและตนทุน
รวมวัสดุคงคลังของสารใหความหวานในปจจุบันของ
บริษัทกรณีศึกษา กับรูปแบบวัสดุคงคลังที่นําเสนอโดย
i
=
ใชหลักการทางสถิติดวยสถิติทดสอบที (T-Test)
N =
ขั้นตอนการกําหนดรูปแบบวัสดุคงคลังของ
งานวิจัยนี้ จะแสดงเปนแผนภาพการไหลดังรูปที่ 1
A =
h

ขัน้ ตอนการกําหนดรูปแบบวัสดุคงคลังของ
สารใหความหวาน

สัญลักษณที่ใชในแผนภูมิการไหลมีดังนี้
คาบเวลาที่ i เมื่อ i = 1, 2, 3,.....
จํ า นวนข อ มู ล ที่ ใ ช พ ยากรณ ป ริ ม าณความ
ตองการใชสารใหความหวาน เมื่อ N = 1, 2,...
คาใชจา ยในการสัง่ ซือ้ สารใหความหวาน (บาท/
ครั้ง)
= ค า เก็ บ รั ก ษาของสารให ค วามหวาน (บาท/
กิโลกรัม/คาบเวลา)
= ปริมาณความตองการใชสารใหความหวานที่
เกิดขึ้นจริงของคาบเวลาที่ N+i
(หนวย/คาบเวลา)
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= ปริมาณความตองการใชสารใหความหวานที่
เกิดขึ้นจริงของคาบเวลาที่ i (หนวย/คาบเวลา)
= ปริมาณความตองการใชสารใหความหวาน
เฉลี่ยตอเดือน (หนวย/คาบเวลา)
= ระยะเวลานํา (Lead Time) (คาบเวลา)
= แฟกเตอรเพื่อความปลอดภัย
= สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความตองการของ
สารใหความหวาน
= คาพยากรณปริมาณความตองการใชสารให
ความหวาน ของคาบเวลาที่ N+i (หนวย/คาบ
เวลา)
= จํานวนของสารใหความหวานที่จะสั่งซื้อตอ
ครั้งของคาบเวลาที่ N+i (หนวย/ครั้ง)
= จํานวนของสารใหความหวานที่จะสั่งซื้อรอบ
แรกของคาบเวลาที่ N+i (หนวย/ครั้ง)
= จํานวนของสารใหความหวานทีส่ งั่ ซือ้ รวมของ
คาบเวลาที่ N+i (หนวย/คาบเวลา)
= ระยะหางระหวางการสัง่ ซือ้ แตละครัง้ ทีเ่ หมาะ
สมของคาบเวลาที่ N+i (คาบเวลา)
= จํานวนครั้งการสั่งที่เหมาะสมของคาบเวลาที่
N+i (ครั้ง)
= จํานวนวัสดุคงคลังสํารองของคาบเวลาที่ N+i
(หนวย)
= จํานวนของสารใหความหวานที่เหลือในคลัง
ของคาบเวลาที่ N+i (หนวย)

3. ผลการวิจัย
3.1 ทดสอบการแจกแจงของขอมูลปริมาณ
ความตองการใชสารใหความหวาน
เนื่องจากการพยากรณปริมาณความตองการ
ใช ส ารให ค วามหวานในอนาคต จะใช ข อ มู ล ในอดี ต
จํานวน 24 ขอมูล คือตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ทําการพยากรณปริมาณความ
ตองการใชสารใหความหวานในเดือนมกราคม พ.ศ.
2556 จากนั้นเพิ่มขอมูลปริมาณความตองการใชลาสุด
(มกราคม พ.ศ. 2556) เพือ่ พยากรณปริมาณความตองการ
ใชสารใหความหวาน ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556
ดําเนินการเชนนีจ้ นถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ดังนัน้
จึงตองทดสอบการแจกแจงขอมูลปริมาณความตองการ
ใชสารใหความหวานแตละชวงเวลา ซึ่งมีทั้งหมด 5 ชวง
เวลา (ขอมูลปริมาณความตองการใชสารใหความหวาน
แสดงในตารางที่ 1) โดยกําหนดสมมติฐาน ดังนี้
H0: ปริมาณการใชสารใหความหวานมีการ
แจกแจงแบบปกติ
H1: ปริมาณการใชสารใหความหวานไมมีการ
แจกแจงแบบปกติ
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ตารางที่ 1 ปริมาณความตองการใชตอเดือนของสารใหความหวาน (กิโลกรัมตอเดือน)
เดือน
ปริมาณ
เดือน
ปริมาณ
ม.ค. 2554
30,256.63
เม.ย. 2555
39,285.88
ก.พ. 2554
30,324.96
พ.ค. 2555
44,871.84
มี.ค. 2554
33,800.55
มิ.ย. 2555
42,075.43
เม.ย. 2554
8,430.88
ก.ค. 2555
24,919.22
พ.ค. 2554
10,218.74
ส.ค. 2555
33,718.68
มิ.ย. 2554
23,158.69
ก.ย. 2555
30,320.14
ก.ค. 2554
26,073.43
ต.ค. 2555
19,363.20
ส.ค. 2554
14,993.83
พ.ย. 2555
21,177.31
ก.ย. 2554
29,062.96
ธ.ค. 2555
21,002.21
ต.ค. 2554
27,222.90
ม.ค. 2556
37,280.44
พ.ย. 2554
16,454.11
ก.พ. 2556
44,404.77
ธ.ค. 2554
21,949.37
มี.ค. 2556
45,943.41
ม.ค. 2555
20,122.91
เม.ย. 2556
35,941.58
ก.พ. 2555
27,665.60
พ.ค. 2556
56,232.25
มี.ค. 2555
37,651.83
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของปริมาณความตองการใชตอเดือนของสารใหความหวานทั้ง
5 ชวงเวลา
ชวงเวลา
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Statistic
df
P-value
Statistic
df
P-value
*
0.99
24
0.98
ม.ค. 2554 – ธ.ค. 2556
0.09
24
.200
0.99
25
0.98
ม.ค. 2554 – ม.ค. 2556
0.08
25
.200*
0.98
26
0.87
ม.ค. 2554 – ก.พ. 2556
0.08
26
.200*
0.98
27
0.75
ม.ค. 2554 – มี.ค. 2556
0.09
27
.200*
0.98
28
0.8
ม.ค. 2554 – เม.ย. 2556
0.07
28
.200*
การทดสอบการแจกแจงข อ มู ล ปริ ม าณความ หวานมีการแจกแจงแบบปกติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ตองการใชสารใหความหวานในตารางที่ 2 ซึ่งขอมูลมี
3.2 ผลการพยากรณปริมาณความตองการใช
จํานวนนอยกวา 50 ขอมูลจึงใชผลการวิเคราะหของ Sha- สารใหความหวานดวยวิธีการพยากรณตามอนุกรมเวลา
piro-Wilk (15) พบวาคา P-value มีคามากกวา 0.05 ดังนั้น
จากการพยากรณ ด ว ยวิ ธี ก ารพยากรณ ต าม
จึงยอมรับ H0 นั่นคือ ปริมาณความตองการใชสารใหความ อนุกรมเวลาพบวาการพยากรณดวยรูปแบบวินเตอร
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เมื่อใชพารามิเตอรจํานวนเดือนที่เคลื่อนไปขางหนา (M) รูปแบบวินเตอร ตัง้ แตเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน
เทากับ 12 ใหคา MAD ตํ่าที่สุด คือ 10,003.26 ผลการ พฤษภาคม พ.ศ. 2556 แสดงในตารางที่ 3
พยากรณปริมาณความตองการใชสารใหความหวานดวย
ตารางที่ 3 แสดงผลการพยากรณปริมาณความตองการใชตอเดือนของสารใหความหวานดวยรูปแบบ วินเตอร
เดือนพยากรณ
ม.ค. 2556 ก.พ. 2556 มี.ค. 2556 เม.ย. 2556 พ.ค. 2556
ปริมาณความตองการใชจริง
37,280.44 44,404.77 45,943.41 35,941.58 56,232.25
ปริมาณความตองการที่ไดจากการพยากรณ 42,825.85 40,788.04 48,484.51 20,177.84 33,682.96
MAD
10,003.26
3.3 ผลการพยากรณปริมาณความตองการใช
สารใหความหวานดวยวิธีการของบอกซและเจนกินส
3.3.1 ผลการทดสอบยูนิทรูท
การวิจยั ครัง้ นีพ้ บวาปริมาณความตองการ
ใชตอเดือนของสารใหความหวาน ทุกชวงเวลาที่ระดับ

Level คา P-Value มีคา อยูใ นชวงยอมรับ H0 จึงมีลกั ษณะ
ไมนิ่งที่ระดับ Level หลังจากทําการหาผลตางลําดับที่
1 พบวา คา P-Value มีคาอยูในชวงปฏิเสธ H0 แสดงวา
ปริมาณความตองการใชตอเดือนของสารใหความหวาน
มีลักษณะนิ่ง และมี I(d) เทากับ 1 แสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบยูนทิ รูทของปริมาณความตองการใชตอ เดือนของสารใหความหวาน ทีร่ ะดับ Level ตางๆ
โดยวิธี ADF
ADF Test Statistic
มีจุดตัดแตปราศจาก มีจดุ ตัดและแนวโนม ปราศจากจุดตัดและ
ชวงเวลา
I(d)
แนวโนมของเวลา
ของเวลา
แนวโนมของเวลา
ADF Test
ADF Test P-value ADF Test
P-value
P-value
Statistic
Statistic
Statistic
Level
-2.624
0.103 -2.679 0.253 -0.981 0.283
ม.ค. 2554 – ธ.ค. 2555
1st Difference -5.428
0
-5.291 0.002 -5.548
0
Level
-2.747
0.081 -2.978 0.158 -0.668 0.417
ก.พ. 2554 –ม.ค. 2556
1st Difference -5.204
0
-5.103 0.002 -5.335
0
Level
-2.452
0.139 -2.871 0.188 -0.457 0.507
มี.ค. 2554 –ก.พ. 2556
1st Difference -5.236
0
-5.241 0.002 -5.336
0
Level
-2.266
0.19
-2.858 0.191 -0.396 0.531
เม.ย.2554 –มี.ค. 2556
1st Difference -5.378
0
-5.397 0.001 -5.468
0
Level
-2.575
0.11
-3.146 0.117 -0.688 0.409
พ.ค.2554 – เม.ย. 2556
1st Difference -5.392
0
-5.302 0.001 -5.503
0
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3.3.2 การกํ า หนดรู ป แบบ ARIMA ผลการพิจารณาทําใหไดรปู แบบจําลองทีค่ าดวาจะมีความ
(p,d,q)
เหมาะสมของการพยากรณปริมาณความตองการใชตอ
กําหนดรูปแบบโดยพิจารณาจากกราฟ เดือนของสารใหความหวานในแตละชวงเวลา ดังแสดง
ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาใหมซึ่งมีลักษณะนิ่ง ในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 รูปแบบที่คาดวาจะมีความเหมาะสมในการพยากรณปริมาณความตองการใชตอเดือนของสารใหความ
หวาน
เดือนพยากรณ
ตัวแบบ
ม.ค. 2556
ARIMA (2,1,1) ARIMA(0,1,2) ARIMA(0,1,1)
ก.พ. 2556
ARIMA(0,1,2) ARIMA(0,1,1)
มี.ค. 2556
ARIMA(1,1,1) ARIMA(0,1,2) ARIMA(0,1,1)
เม.ย. 2556
ARIMA(1,1,1) ARIMA(0,1,2) ARIMA(0,1,1)
พ.ค. 2556
ARIMA(1,1,1) ARIMA(0,1,2) ARIMA(0,1,1)
3.3.3 การประมาณคาพารามิเตอร
โดยพิ จ ารณาค า สถิ ติ T-statistic เพื่ อ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ซึ่งความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ สามารถพิจารณาไดจาก
คา P-value ของตัวแปรแตละตัว ซึ่งคา P-value ยิ่งนอย

แสดงวา คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ แตกตางจาก
ศูนยอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ คาตัวแปรอิสระดังกลาว
สามารถอธิบายตัวแปรตามไดที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 ซึ่ ง ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องตั ว แปรตามและตั ว แปร
อิสระของรูปแบบที่คาดวาจะมีความเหมาะสมจะแสดง
ในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 คาสัมประสิทธิข์ องรูปแบบทีค่ าดวาจะมีความเหมาะสมในการพยากรณปริมาณความตองการใชตอ เดือน
ของสารใหความหวาน
ม.ค. 2556
ก.พ. 2556
มี.ค. 2556
เม.ย. 2556
พ.ค. 2556
แบบจําลอง
ARIMA(0,1,2) ARIMA(0,1,2) ARIMA(0,1,2) ARIMA(0,1,2) ARIMA(0,1,2)
C
0.01749
725.8931
0.038732
0.040187
0.020328
MA(1)
-0.420859
-0.403563
-0.450586
-0.448225
-0.404819
MA(2)
-0.519439
-0.592359
-0.545508
-0.547481
-0.590626
2
R
0.348878
0.30643
0.357064
0.360255
0.377144
AIC
1.050041
21.08976
1.009188
0.955829
0.896109
3.3.4 การวิเคราะหความถูกตอง
การทดสอบวิเคราะหความเหมาะสมของ
แบบจําลอง โดยใชการทดสอบของ Box และ Pierce พบ
วาทุกแบบจําลอง ณ ระดับ Lag Length ที่ 12 มีลักษณะ
ปราศจากสหสัมพันธในตัวเอง แสดงวาแบบจําลองที่ได

สามารถเปนตัวแทนขอมูลนั้นๆไดเปนอยางดี และนํา
แบบจําลองนัน้ มาใชเปนตัวแทนของขอมูลปริมาณความ
ตองการใชตอเดือนของสารใหความหวานเพื่อทําการ
พยากรณตอไป
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3.3.5 การพยากรณ
ของสารใหความหวาน ดวยรูปแบบ ARIMA จะแสดงใน
ทําการพยากรณโดยใชแบบจําลองทีเ่ หมาะ ตารางที่ 7
สม ซึ่งผลการพยากรณปริมาณความตองการใชตอเดือน
ตารางที่ 7 ผลการพยากรณปริมาณความตองการใชตอเดือนของสารใหความหวาน ดวยวิธีการของบอกซ
และเจนกินส
เดือนพยากรณ
ม.ค. 2556
ก.พ. 2556
มี.ค. 2556 เม.ย. 2556
พ.ค. 2556
ตัวแบบพยากรณ (p,d,q)
(0,1,2)
(0,1,2)
(0,1,2)
(0,1,2)
(0,1,2)
ปริมาณความตองการใชจริง 37,280.44
44,404.77
45,943.41
35,941.58
56,232.25
ปริมาณความตองการที่ได
46,038.15
48,403.96
82,827.36
89,547.69
53,458.24
จากการพยากรณ
MAD
21,204.19
3.4 เลื อ กตั ว แบบการพยากรณ ที่ เ หมาะสม
สําหรับพยากรณปริมาณความตองการใชสารใหความ
หวาน
เปรี ย บเที ย บความแตกต า งของค า พยากรณ
ปริมาณความตองการใชสารใหความหวานที่ไดจากวิธี
การพยากรณตามอนุกรมเวลาดวยรูปแบบวินเตอร วิธกี าร
ของบอกซและเจนกินส กับปริมาณความตองการใชจริง
ดวยการวิเคราะหความแปรปรวน โดยคาพยากรณจาก
ทั้ง 2 วิธีและปริมาณความตองการใชจริงแสดงดังรูปที่
2 ซึ่งผลการวิเคราะหความแปรปรวนดังแสดงในตาราง
ที่ 8 พบวาคา P-value เทากับ 0.029 ซึ่งนอยกวา 0.05
นั่นคือคาเฉลี่ยของปริมาณความตองการใชตอเดือนของ
สารใหความหวานอยางนอย 1 คูมีคาแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ และดําเนินการจัดกลุมความแตกตาง
ของคาพยากรณจาก 2 วิธแี ละคาทีแ่ ทจริงโดยวิธี Duncan
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 9 พบวาคาพยากรณที่ได
จากวิธกี ารพยากรณตามอนุกรมเวลาดวยรูปแบบวินเตอร
กับปริมาณความตองการใชจริงไมแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ และวิธีการของบอกซ-เจนกินสแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับปริมาณความตองการ
ใชจริงและวิธีการพยากรณตามอนุกรมเวลาดวยรูปแบบ
วินเตอร ดังนั้นจึงเลือกวิธีการพยากรณตามอนุกรมเวลา
ดวยรูปแบบดวยรูปแบบวินเตอร ซึง่ มีความเหมาะสมใน
การนําไปใชพยากรณปริมาณความตองการใชตอเดือน
ของสารใหความหวาน
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ขอมูลปริมาณความตองการใชจริงของสารใหความหวานและปริมาณความตองการใชที่ไดจาก การ
พยากรณดวยรูปแบบวินเตอรและวิธีการของบอกซและเจนกินส (กิโลกรัมตอเดือน)

ตารางที่ 8 คาวิเคราะหความแปรปรวนของปริมาณความตองการใชตอเดือนของสารใหความหวาน ของบริษัท
กรณีศึกษา
Sum of Squares
df
Mean Square
F
P-value
Between Groups
1.95E+09
2
9.76E+08
4.836
0.029
Within Groups
2.42E+09
12
2.02E+08
Total
4.37E+09
14
ตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธีของ Duncan ของปริมาณความตองการตอเดือนของสารใหความ
หวาน ของบริษัทกรณีศึกษา
Subset for alpha = 0.05
Factor
N
1
2
Winter’s Model
5
37,191.84
Y
5
43,960.49
ARIMA
5
64,055.08
Sig.
0.466
1
3.5 ผลการกําหนดรูปแบบวัสดุคงคลัง
การกํ า หนดรู ป แบบวั ส ดุ ค งคลั ง ของสารให
ความหวานมีคาใชจายที่เกี่ยวของคือ คาใชจายในการ
สั่งซื้อ และคาใชจายในการเก็บรักษา โดยคาใชจายทั้ง
สองสวนไดจากการสอบถามเจาหนาที่ที่รับผิดชอบและ

เอกสารที่ไดรับอนุญาตใหตรวจสอบได ซึ่งคาใชจายใน
การสั่งซื้อมีคาเทากับ 1,057 บาทตอครั้ง และคาใชจาย
ในการเก็บรักษามีคาใชจายเทากับ 0.34 บาทตอกิโลกรัม
ตอเดือน
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การคํ า นวณรู ป แบบวั ส ดุ ค งคลั ง ของสารให
ความหวาน จะใชคาที่ไดจากการพยากรณตามอนุกรม
เวลาดวยรูปแบบวินเตอร ตามตารางที่ 3 เพื่อหาปริมาณ
การสั่งซื้อตอครั้งที่ประหยัดที่สุด จํานวนครั้งในการสั่ง
ซื้อที่เหมาะสมในแตละคาบเวลา ระยะหางระหวางการ
สั่งซื้อแตละครั้งที่เหมาะสม และจํานวนวัสดุคงคลัง
สํารอง สามารถคํานวณไดจากสมการ (5) (6) (7) และ

(8) ตามลําดับ ซึ่งในเดือนมกราคมปริมาณการสั่งซื้อตอ
ครั้งเทากับ 16,366 กิโลกรัมตอครั้ง จํานวนการสั่งซื้อ 3
ครั้งตอเดือน มีระยะหางระหวางการสั่งซื้อแตละครั้ง 11
วัน และวัสดุคงคลังสํารองเทากับ 27,321 กิโลกรัมตอ
เดือน โดยผลการกําหนดรูปแบบวัสดุคงคลังตั้งแตเดือน
มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 จะ
แสดงในตารางที่ 10

ตารางที่ 10 ผลการกําหนดรูปแบบวัสดุคงคลังของสารใหความหวาน
เดือน
ม.ค. 2556
ก.พ. 2556
มี.ค. 2556
เม.ย. 2556
พ.ค. 2556

(กิโลกรัม/เดือน)
37,280
44,405
45,943
35,942
56,232

(กิโลกรัม/ครั้ง)
16,366
15,972
17,414
11,234
14,514

3.6 เปรียบเทียบวัตถุดิบคงเหลือและตนทุน
รวมวั ส ดุ ค งคลั ง ของสารให ค วามหวานของรู ป แบบ
ปจจุบันกับรูปแบบวัสดุคงคลังที่นําเสนอ
จากการคํานวณหาปริมาณวัตถุดบิ คงเหลือและ
ตนทุนรวมวัสดุคงคลังของสารใหความหวานในแตละ
เดือนตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม

(ครั้ง/เดือน)
3
3
3
2
2

(วัน)
11
12
11
17
13

(กิโลกรัม)
27,321
27,479
28,720
29,985
29,728

พ.ศ. 2556 พบวาปริมาณวัตถุดบิ คงเหลือของสารใหความ
หวานของรูปแบบวัสดุคงคลังที่นําเสนอลดลงโดยเฉลี่ย
คิดเปนรอยละ 60.58 จากรูปแบบปจจุบนั และตนทุนรวม
วัสดุคงคลังของสารใหความหวานลดลงโดยเฉลีย่ คิดเปน
รอยละ 20.14 จากรูปแบบปจจุบนั ดังแสดงในตารางที่ 11

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบวัตถุดิบคงเหลือและตนทุนรวมวัสดุคงคลังของสารใหความหวานของรูปแบบปจจุบันกับ
รูปแบบวัสดุคงคลังที่นําเสนอ
ปริมาณวัตถุดิบคงเหลือ
ตนทุนรวมวัสดุคงคลัง
เดือน-ป
รูปแบบปจจุบัน รูปแบบที่นําเสนอ รูปแบบปจจุบัน รูปแบบที่นําเสนอ
ม.ค. 2556
81,520
39,139
6,234
5,174
ก.พ. 2556
69,515
30,991
7,163
5,638
มี.ค. 2556
61,371
35,018
7,364
5,732
เม.ย. 2556
57,830
16,511
6,059
5,280
พ.ค. 2556
44,798
2,525
8,707
6,548
ม.ค. 2556
63,007
24,837
7,105
5,674
คิดเปนรอยละ
60.58
20.14
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ผลการทดสอบคาเฉลีย่ ปริมาณวัตถุดบิ คงเหลือ
ของสารใหความหวานที่เกิดขึ้นจริงจากรูปแบบปจจุบัน
กั บ ค า เฉลี่ ย ปริ ม าณวั ต ถุ ดิ บ คงเหลื อ ของสารให ค วาม
หวานทีเ่ กิดขึน้ จากรูปแบบวัสดุคงคลังทีน่ าํ เสนอในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดย
การทดสอบสมมติฐานคาเฉลี่ยปริมาณวัตถุดิบคงเหลือ
จากสองประชากรทีเ่ ปนอิสระตอกันดวย T-test พบวาคา
P-value เทากับ 0.003 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ คาเฉลี่ย
ปริมาณวัตถุดิบคงเหลือของสารใหความหวานที่เกิดขึ้น
จริงจากรูปแบบปจจุบนั ไมเทากับคาเฉลีย่ ปริมาณวัตถุดบิ
คงเหลือของสารใหความหวานจากรูปแบบวัสดุคงคลังที่
นําเสนออยางมีนยั สําคัญทางสถิติ และทําการทดสอบคา
เฉลีย่ ตนทุนรวมวัสดุคงคลังของสารใหความหวานทีเ่ กิด
ขึ้นจริงจากรูปแบบปจจุบัน กับคาเฉลี่ยตนทุนรวมวัสดุ
คงคลังของสารใหความหวานที่เกิดขึ้นจากรูปแบบวัสดุ
คงคลังที่นําเสนอในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยการทดสอบสมมติฐานคาเฉลีย่
ของตนทุนรวมวัสดุคงคลังจากสองประชากรทีเ่ ปนอิสระ
ตอกันดวย T-test พบวาคา P-value เทากับ 0.028 ซึง่ นอย
กวา 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 นั่นคือ คาเฉลี่ยตนทุนรวม
วัสดุคงคลังของสารใหความหวานที่เกิดขึ้นจริงจากรูป
แบบปจจุบันไมเทากับคาเฉลี่ยตนทุนรวมวัสดุคงคลัง
ของสารใหความหวานจากรูปแบบวัสดุคงคลังทีน่ าํ เสนอ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

4. สรุปผล
จากการวิจัยการกําหนดรูปแบบวัสดุคงคลัง
ของสารใหความหวานซึ่งเปนวัตถุดิบที่มีมูลคาสูงของ
บริ ษั ท กรณี ศึ ก ษา โดยทํ า การรวบรวมปริ ม าณความ
ตองการใชตอเดือน ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 และนําปริมาณความตองการ
ใชตอ เดือนของสารใหความหวานมาทดสอบการแจกแจง
พบวามีการแจกแจงแบบปกติทรี่ ะดับนัยสําคัญ 0.05 จาก
นัน้ พยากรณปริมาณความตองการใชตอ เดือนของสารให
ความหวาน ดวยวิธีการพยากรณตามอนุกรมเวลาและ
วิธีการของบอกซและเจนกินส จากนั้นเปรียบเทียบคา
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พยากรณทไี่ ดจากวิธกี ารพยากรณตามอนุกรมเวลาดวยรูป
แบบวินเตอร วิธกี ารของบอกซและเจนกินส กับปริมาณ
ความตองการใชจริงดวยการวิเคราะหความแปรปรวน
พบวาคาพยากรณที่ไดจากวิธีการพยากรณตามอนุกรม
เวลาดวยรูปแบบวินเตอรกบั ปริมาณความตองการใชจริง
ไมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ สวนคาพยากรณ
ที่ไดจากวิธีการของบอกซและเจนกินสแตกตางกันจาก
ปริมาณความตองการใชจริงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จึงเลือกวิธีการพยากรณตามอนุกรมเวลาดวยรูปแบบ
วินเตอร และเปนวิธีการพยากรณที่ใหคา MAD ตํ่าที่สุด
จากนั้นคํานวณคาใชจายที่เกี่ยวของในการกําหนดรูป
แบบวัสดุคงคลังซึ่งแบงออกเปน 2 สวนคือ คาใชจาย
ในการสั่งซื้อและคาใชจายในการเก็บรักษาวัตถุดิบ นํา
คาพยากรณและคาใชจายทั้ง 2 สวนนี้ไปคํานวณปริมาณ
การสั่ ง ซื้ อ ที่ ป ระหยั ด ที่ สุ ด ระยะห า งระหว า งการสั่ ง
แตละครั้งและจํานวนครั้งในการสั่งที่เหมาะสม เชนใน
เดือนมกราคมปริมาณการสั่งซื้อตอครั้งเทากับ 16,366
กิโลกรัมตอครัง้ จํานวนการสัง่ ซือ้ 3 ครัง้ ตอเดือน มีระยะ
หางระหวางการสั่งซื้อแตละครั้ง 11 วัน และวัสดุคงคลัง
สํารองเทากับ 27,321 กิโลกรัมตอเดือน แลวเปรียบเทียบ
ปริมาณวัตถุดิบคงเหลือและตนทุนรวมวัสดุคงคลังของ
สารใหความหวานที่เกิดขึ้นจริงของรูปแบบปจจุบันกับ
รูปแบบวัสดุคงคลังทีน่ าํ เสนอในชวงเดือนมกราคม พ.ศ.
2556 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 พบวาคาเฉลีย่ ปริมาณ
วัตถุดิบคงเหลือของสารใหความหวานที่เกิดขึ้นจริงจาก
รูปแบบปจจุบนั ไมเทากับคาเฉลีย่ ปริมาณวัตถุดบิ คงเหลือ
ของสารใหความหวานจากรูปแบบวัสดุคงคลังทีน่ าํ เสนอ
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ และคาเฉลีย่ ปริมาณวัตถุดบิ คง
เหลือของสารใหความหวานจากรูปแบบวัสดุคงคลังทีน่ าํ
เสนอลดลงคิดเปนรอยละ 60.58 สําหรับคาเฉลี่ยตนทุน
รวมวัสดุคงคลังของสารใหความหวานที่เกิดขึ้นจริงจาก
รูปแบบปจจุบนั ไมเทากับคาเฉลีย่ ตนทุนรวมวัสดุคงคลัง
ของสารใหความหวานจากรูปแบบวัสดุคงคลังทีน่ าํ เสนอ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคาเฉลี่ยตนทุนรวมวัสดุ
คงคลังของสารใหความหวานจากรูปแบบวัสดุคงคลังที่
นําเสนอลดลงคิดเปนรอยละ 20.14 จากการดําเนินงาน
ที่เกิดขึ้นจริงของรูปแบบปจจุบัน
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