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บทคัดย่อ  

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการสินค้าคงคลังของห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิสิฐก่อสร้าง 

(๑๙๙๔) เพื่อทราบถึงแนวทางการจัดการสินค้าคงคลังท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดต้นทุนสินค้า  

คงคลังรวม และรักษาระดับบริการของกิจการ  

โดยมีการใช้การแบ่งกลุ่มสินค้าเป็นระดับเอบีซี เพื่อจัดล าดับความส าคัญของสินค้า แล้วน าสินค้าตัวอย่าง 9 

รายการ ท่ีมีมูลค่ามากท่ีสุด 3 ล าดับแรกของสินค้าแต่ละระดับ มาท าการพยากรณ์ความต้องการสินค้า โดยใช้           

การพยากรณ์ คือ วิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ีแบบถ่วงน้ าหนัก วิธีการปรับเรียบด้วยเอ็กซ์โปเนนเชียล วิธีการปรับเรียบ

เอ็กซ์โปเนนเชียลแนวโน้ม วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง และวิธีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล หลังจากนั้น

พจิารณาการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากการพยากรณ์ท่ีให้ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดร้อยละสัมบูรณ์ท่ีมีค่าน้อย

ท่ีสุด ซึ่งสินค้าระดับเอบี และซีสาม การพยากรณ์ด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ให้ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดร้อยละ

สัมบูรณ์ท่ีมีคา่น้อยท่ีสุด สินคา้ระดับซีหนึ่งและซีสอง การพยากรณ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชงิเส้นตรง ให้คา่เฉลี่ย

ความผิดพลาดร้อยละสัมบูรณ์ท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด จากนั้นน าการพยากรณ์ท่ีได้ มาใช้ในการก าหนดรูปแบบการสั่งซื้อท่ี

ประหยัด จุดสั่งซื้อใหม ่และสินค้าคงเหลอืขัน้ต่ า  

ผลการวจิัยพบวา่ ต้นทุนสินค้าคงคลังรวมของกิจการท่ีใช้ปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัด ในช่วงเดือน มกราคม ถึง 

ธันวาคม 2559   สามารถลดต้นทุนสินค้าคงคลังรวมลงได้ 4,477.72 บาท   หรือคิดเป็น 13.21%  ของการสั่งซื้อจริง

ในช่วงเดอืน มกราคม ถึง ธันวาคม 2558  

ABSTRACT  

 The objective of this independent study was to study Inventory Management of Visit Construction (1994) 

Limited Partnership. Analysis and finding the efficiency model to manage inventory. It will make company can reduce 

the total inventory cost and maintain customer service levels 

This independent study use ABC Analysis for product group management. It has 9 examples to forecast 

demand. The demand forecasting uses weighted moving averages, exponential smoothing, trend adjust exponential 

smoothing, linear regression and seasonal index. After that consider accuracy of forecasts by at least mean absolute 
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percentage. For the result A B and C3 use seasonal index, C1 and C2 use linear regression. Then led that demand 

forecasting model to determine EOQ model, Reorder point and Safety stock 

Results of this independent study found that the total inventory cost after used EOQ model for purchasing 

quantity between January to December 2016 can reduce the total inventory cost 4,477.72 baht or 13.21% compare 

with actual purchasing quantity between January to December 2015 

บทน า  

การควบคุมสินค้าคงคลังนับเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งของธุรกิจ  ท้ังธุรกิจประเภทซื้อมาขายไปหรือธุรกิจแบบ

ผลิต  ซึ่งผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการจะต้องเอาใจใส่  ติดตามและน ามาพิจารณาในการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากการถือ

ครองสินค้าคงคลังนั้นท าให้กิจการต้องแบกรับต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น  เช่น มีปริมาณสินค้าคงคลังในระดับสูง ส่งผลให้กิจการ

แบกรับต้นทุนในการจัดการกับสินค้าคงคลังสูงตามไปด้วย แต่ในทางกลับกัน หากกิจการมีปริมาณสินค้าคงคลังในระดับ

ต่ า อาจมีผลดีต่อเงินทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง แตก่ิจการเกิดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดปัญหาสินค้าขาดมือ 

ดังนั้นผู้บริหาร เจ้าของกิจการหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมสินค้าคงคลังจ าเป็นต้องเฝ้าติดตามดูระดับสินค้า 

คงคลังให้อยูใ่นระดับท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการจ าหน่ายให้กับลูกค้า จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้วา่การท่ีมีสินค้าคงคลัง

สูงหรือต่ าเกินไป ยอ่มจะไมก่่อให้เกิดผลดีต่อการด าเนินงานของธุรกิจ จึงควรมีการจัดการเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง เช่น การ

พยากรณ์อุปสงค์เพื่อน ามาใช้ในการหาจุดสั่งซื้อท่ีประหยัด การหาจุดสั่งซื้อใหม่และสินค้าคงเหลือขั้นต่ า ถ้ามีการจัดการ

เกี่ยวกับสิ่งท่ีกล่าวมาได้อย่างเหมาะสม จะท าให้ธุรกิจสามารถลดค่าใช้จ่ายในสินค้าคงคลังและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

แข่งขันได้  

ในจังหวัดพะเยา มีกิจการค้าวัสดุก่อสร้างจ านวนมากท้ังขนาดใหญ่ และเล็กแตกต่างกันออกไป ซึ่งโดยท่ัวไป

ธุรกิจประเภทนี้เป็นธุรกิจที่มีประเภทของสินค้าจ านวนมากไวบ้ริการให้กับลูกค้า โดยมักจะพบกับปัญหาเหล่านี้ เช่น พื้นท่ี

ไม่เพียงพอกับการเก็บสินค้าคงคลัง สินค้าขาดมือ หรือบางประเภทสินค้ามีจ านวนมากเกินความจ าเป็นเนื่องจากยังไม่มี

นโยบายในการจัดการสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพมากเพียงพอ   

ส าหรับห้างหุน้สว่นจ ากัด วสิิฐก่อสร้าง (๑๙๙๔) กิจการตัวอยา่งในการศึกษาครัง้นี้ เป็นกิจการค้าวัสดุก่อสร้างใน

อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ด าเนินกิจการมากว่า 20 ปี การเจริญเติบโตของกิจการเร่ิมมาจากกิจการแบบครอบครัว

เร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการด าเนินกิจการแบบเจ้าของคนเดียว จากการสอบถามเจ้าของกิจการ พบวา่ ทางกิจการมี

การแบ่งกลุ่มสินค้าเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สี อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เคร่ืองมือช่าง และวัสดุก่อสร้าง โดยมีการจ าหน่ายสินค้าใน

กลุ่มผลิตภัณฑ์สีจ านวนมากและหลากหลายยี่ห้อสินค้า ซึ่งสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์สี ถือเป็นสินค้าท่ีมีความหลากหลาย

ของยี่ห้อสินค้าและต้องใช้พื้นท่ีในการจัดเก็บสินค้าคงคลังจ านวนมาก  ส่งผลให้กิจการต้องมีการใช้พื้นท่ีในการจัดเก็บ

สินค้าคงคลังจ านวนมาก โดยยังขาดการก าหนดระดับสินค้าคงคลังท่ีเหมาะสม การสั่งซื้อสินค้าแต่ละคร้ังอาศัย

ประสบการณ์และการพยากรณ์ของพนักงานขายและเจ้าของกิจการเป็นเกณฑ์ ท าให้บางคร้ังมีจ านวนสินค้าคงคลังต่ า

เกินไป จนสินค้าขาดมือหรือมีจ านวนสินค้าคงคลังมากเกินไป จนต้องเพิ่มพื้นท่ีในการจัดเก็บ ส่งผลให้กิจการต้องแบก 
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รับต้นทุนในการจัดการสินค้าคงคลังท่ีสูงตามไปด้วย ดังนั้นหากมีการจัดการสินค้าคงคลังท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่ม

ผลิตภัณฑส์ี จะส่งผลให้กิจการสามารถลดต้นทุนในการจัดการสินค้าคงคลังลงได้อีกดว้ย 

จากปัญหาท่ีพบนั้นเป็นปัญหาท่ีมีมานานและยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงเป็นแนวทางให้ผู้จัดท าศึกษาในการ

ด าเนินการวิจัยในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยท่ีจะท าการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายสินค้าในอดีต 

ต้นทุนท่ีใช้ในการจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อน ามาพยากรณ์อุปสงค์ของสินค้า ค านวณหาจุดสั่งซื้อท่ีประหยัด ปริมาณการ

สั่งซื้อท่ีเหมาะสม และปริมาณสินค้าคงเหลือขั้นต่ า แล้วจึงน าผลท่ีได้มาเปรียบเทียบว่าสามารถลดต้นทุนสินค้าคงคลังลง

ไปได้มากน้อยเพยีงใด 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

ส่วนที่ 1 - แนวคิดทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศกึษา  

1. แนวคิดเกี่ยวกับการพยากรณ์ 

 ลักษณะของอุปสงค์ 

อุปสงค์มอียูห่ลากหลายรูปแบบ ขึน้อยูก่ับแตล่ะประเภทของสินค้า ดังนัน้ การจะเลือกใช้เทคนิคการพยากรณ์อุป

สงค์ ผู้พยากรณ์จึงควรพิจารณาลักษณะของอุปสงค์ว่ามีลักษณะเป็นแบบใด แล้วจึงพิจารณาเลือกวิธีท่ีเหมาะสมต่อไป 

โดยสามารถแบ่งลักษณะของอุปสงค์ได้ 5 รูปแบบ ดังนี้ 

1. Perpetual Demand คือ อุปสงค์ของสินค้าท่ีมีความต้องการอย่างต่อเนื่องไปยังอนาคต ไม่มีท่ีสิ้นสุด ตัวอย่าง

สินค้าท่ีมีอุปสงค์แบบนี้ได้แก่ สินค้าอุปโภค บริโภค ที่มคีวามจ าเป็ตอ้งใชใ้นการด ารงชีวิต 

2. Seasonal Demand คือ อุปสงค์ท่ีมีปริมาณมากเฉพาะบางช่วงเวลา ซึ่งส่วนใหญ่คือในช่วงฤดูกาล และจะมี

ปริมาณน้อยในช่วงนอกฤดูกาล 

3. Lumpy Demand คือ อุปสงค์ท่ีมีความแปรปรวนสูง เป็นอุปสงค์ท่ีมีช่วงกว้างมาก และไมแ่นน่อน 

4. Regular Demand คือ อุปสงค์ท่ีคอ่นข้างแนน่อน สม่ าเสมอและคาดการณไ์ด้งา่ย 

5. Terminating Demand คือ อุปสงค์ท่ีมีขนาดลดลงเร่ือยๆ จนมีค่าเท่ากับศูนย์ในอนาคต และจะไม่มีความ

ตอ้งการสินค้านัน้ๆ อีกเลยตลอดไป 

 การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา (Time Series Forecasting)   

การพยากรณ์ด้วยเทคนคิอนุกรมเวลา (Time Series Forecasting)  เป็นการพยากรณ์ท่ีอยู่ภายใตข้้อสมมุตฐิานว่า

รูปแบบของข้อมูลในอดีตยังคงเกิดขึ้นตอ่ไปในอนาคต หรืออาจกล่าวได้ว่าลักษณะของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูล

หรือตัวแปรท่ีเราสนใจศึกษา เช่น ปริมาณความต้องการ หรืออุปสงค์ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ซึ่งจะเรียกว่าตัวแปรตาม 

(Dependent Variable)  จะท าให้สามารถคาดการณ์ หรือท านายได้ว่าในอนาคตลักษณะของข้อมูลก็ควรจะอยู่ในรูปแบบ

เช่นนั้นต่อไป โดยในท่ีนี้เวลาจะเป็นตัวแปรอิสระ (Independent Variable) รูปแบบของอนุกรมเวลาท่ีพบกันบ่อย เช่น ราคา

น้ ามัน รายได้ประชาชาติ และ ดัชนอีุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นต้น ดังนั้นวธีิน้ีจะเป็นการพยากรณ์คา่ตัวแปรตามเมื่อทราบคา่ตัว

แปรอสิระหรอืเวลา นั่นเอง (ธนัญญา วสุศรี และวลัยลักษณ ์อัตธีรวงศ์, 2553) 
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เป็นการพยากรณ์อุปสงค์ในอนาคต ซึ่งมีการคาดการณ์ว่ามีลักษณะเช่นเดียวกับอุปสงค์ในปัจจุบันหรืออนาคต โดยมี

วธีิการพยากรณ์ 5 วธีิ (ค านาย อภปิรัชญาสกุล, 2553) ดังนี ้

1. วธิีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน  าหนัก (Weighted Moving Averages) 

วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ีแบบถ่วงน้ าหนัก(Weighted Moving Average: WMA) เป็นการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ีซึ่งมีการ

ถ่วงน้ าหนัก  เพื่อให้มีความถูกต้องมากขึ้นท้ังนี้ เนื่องจากในทางปฏิบัติแล้วข้อมูลท่ีอยู่ใกล้ช่วงเวลาท่ีจะพยากรณ์มักจะมี

อิทธิพลมากกว่าข้อมูลในอดีตท่ีไกลออกไป ในการก าหนดน้ าหนักให้กับข้อมูลแต่ละค่าไม่มีสูตรก าหนดตายตัว ขึ้นกับ

ประสบการณ์ของผู้พยากรณ์  แต่ผลรวมของน้ าหนักรวมจะเท่ากับ1 เสมอ (  ∑ W = 1 ) 

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ีแบบถ่วงน้ าาหนัก = WtYt + Wt−1Yt−1+. . . +Wt−nYt−n 
Y คือ ข้อมูลจรงิ ณ เวลา t 

n คือ จ านวนช่วงเวลาท่ีใชใ้นการค านวณ 

2. วธิีการปรับเรียบด้วยเอ็กซ์โปเนนเชียล 

วิธีการปรับเรียบด้วยเอ็กซ์โปเนนเชียล (Exponential Smoothing)  เป็นการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ีแบบถ่วงน้ าหนัก

โดยให้น้ าหนักของข้อมูลในปัจจุบันมากท่ีสุดและน้ าหนักจะลดหลั่นกันไปแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลส าหรับค่าของข้อมูลท่ี

ห่างไกลออกไป  โดยมีค่าถ่วงน้ าหนักหรือสัมประสิทธ์ิปรับให้เรียบ (เรียกว่าค่าแอลฟา : α) ที่มคี่าอยู่ระหวา่ง 0 ถึง 1 วธีินี้

เป็นวธีิท่ีนิยมเพราะง่าย และใชข้้อมูลจ านวนน้อยกว่าการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ีแบบถ่วงน้ าหนัก ซึ่งตอ้งใชข้้อมูลในอดตี k ค่า 

และค่าถ่วงน้ าหนัก k ค่า เช่นกัน โดยมีสูตรในการค านวณ ดังนี้ 

     Ft =  αYt−1 + (1 − α)Ft−1 
                =  Ft−1 + α(Yt−1 − Ft−1) 
Ft =   ค่าการพยากรณ์ช่วงเวลาถัดไป 

Ft−1 =   ค่าการพยากรณ์ในช่วงเวลาพยากรณ์ t 

Yt−1 =   ค่าจรงิในช่วงเวลาพยากรณ์ t   

α    =   ค่าสัมประสิทธ์ิเชงิเรียบของคา่เฉลี่ย 

 

หลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าสัมประสิทธ์ิปรับให้เรียบ (α) มีดังนี ้

 ถ้า α = 1  จะท าให้ค่าพยากรณ์ กลายเป็นวิธีการพยากรณ์แบบง่าย (Naïve  Forecast) นั่นคือการพยากรณ์

ในช่วงถัดไป จะเป็นเชน่เดียวกันกับชว่งท่ีต้องการในปัจจุบัน 

 ถ้า α มีค่าสูง จะเป็นการให้ความส าคัญมาก กับผลต่างข้อมูลในปัจจุบันกับค่าเฉลี่ยจริง จึงเหมาะกับข้อมูลท่ีมี

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงขึน้ลงบ่อยหรือมคีวามแปรปรวนมาก 

 ถ้า α มีค่าต่ า จะเป็นการให้ความส าคัญกับข้อมูลในอดีตมากกว่า ถ้า α มีค่าใกล้เคียงกับ 0 จะท าให้เส้นกราฟ

ราบเรียบเป็นเส้นตรง จึงเหมาะกับข้อมูลท่ีมีลักษณะแบบเรียบเป็นเส้นตรง 
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 ค่า α จะส่งผลต่อความถูกต้องของการพยากรณ์ ดังน้ัน ในทางปฏิบัตหิลักเกณฑ์ประการหนึ่งจะใชก่ารพจิารณา

จากค่า α ท่ีให้ค่าก าลังสองของความคลาดเคลื่อน(Sum Square Error) ในการพยากรณ์มีค่าต่ าสุด (Relative 

Minimum)  

ส าหรับหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าพยากรณ์เร่ิมตน้ ท าได้หลายวิธี เชน่ 

 ใชข้้อมูลค่าแรกของข้อมูลอนุกรมเวลา 

 ใชข้้อมูลในเวลาล่าสุดกอ่นหนา้นั้น 

 หากมีข้อมูลในอดตีจ านวนมากอาจใชค้่าเฉลี่ยของขอ้มูลเหลา่นั้นเป็นค่าเร่ิมตน้ 

3. วธิีการปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชยีลแนวโน้ม 

วธีิการปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชยีลแนวโน้ม เป็นการน าเอาแนวโน้ม มาปรับค่าเฉลี่ยท่ีได้  เพื่อให้ได้ค่าพยากรณ์ท่ี

ใกล้เคียงค่าจรงิมากยิ่งขึน้ โดยมีสูตรในการค านวณ ดังนี้ 

                                                        FITt =   Ft + Tt 
                                                          Ft    =   Ft−1 + α(Yt−1 − Ft−1) 

     Tt     =   (1 − β)Tt−1 + β(Ft − Ft−1)  
 

FITt =   ค่าเฉลี่ยปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชยีลด้วยแนวโน้ม 

Ft =   ค่าเฉลี่ยเอ็กซ์โปเนนเชยีลของยอดขายในชว่งเวลา t 

Tt =   ค่าเฉลี่ยเอ็กซ์โปเนนเชยีลของแนวโนม้ในชว่งเวลา t 

α    =   ค่าสัมประสิทธ์ิเชงิเรียบของคา่เฉลี่ย 

β           =   ค่าสัมประสิทธ์ิเชงิเรียบของแนวโน้ม    

4. วธิีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง 

วิธีการวิเคราะห์การถดถอยท่ีตัวแปรอิสระส่วนใหญ่เป็นตัวแปรเชิงปริมาณส่วนตัวแปรตามก็เป็นตัวแปร  

เชิงปริมาณ เป็นการพยากรณ์ท่ีใช้ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป โดยแบ่งเป็นตัวแปรอิสระ

และตัวแปรตาม โดยมีสูตรของการพยากรณ์ ดังแสดงในสมการท่ี  

 

Y(t) = a + bt 

b = Sxy/Sxx 

       a = �̅� – (b × �̅�) 

                 Sxx = ∑ 𝒙𝟐 – ((∑ 𝒙)
𝟐

/ n) 

                       Sxy = ∑ 𝒙𝒚 – (∑ 𝒙 × ∑ 𝒚 / n) 
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a =   จัดตัดแกน y 

b =   ความชันของเส้นตรง 

Y(t) =   ค่าการพยากรณ์ของอุปสงค์ 

t    =   คาบเวลาท่ีท าการพยากรณ์    

5. วิธีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 

วิธีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ในการวิเคราะห์จะวัดออกมาในรูปของดัชนีฤดูกาล(Seasonal Index)  

การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล จ าเป็นต้องศึกษาลักษณะการเคลื่อนไหวรายเดือนในข้อมูลรายปี เพื่อจะได้

ก าหนดแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบแผนการผลิตให้สอดคล้องกับการขาย โดยใช้การค านวณคือ ค านวณหาการพยากรณ์แบบ

เส้นตรงก่อน แล้วน าค่าจริงและค่าพยากรณ์เส้นตรงท่ีได้มาหารกัน จากนัน้หาค่าการพยากรณ์แบบฤดูกาลได้ โดยน าค่าท่ี

ได้จากการพยากรณ์แบบเส้นตรงมาคูณกับค่าเฉลี่ยของดัชนฤีดูกาลท่ีได้ 

Seasonal Index = Actual Demand / Forecast Demand 

                      Y(t) = Seasonal Index × Forecast Demand 

Y(t)   คือ   ค่าการพยากรณ์ของอุปสงค์ 

วธีิการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากท้ัง 5 วิธี หาได้โดยการเปรียบเทียบการพยากรณ์ท้ัง 5 วิธี ว่าการพยากรณ์วิธีใดให้

ค่าความคลาดเคลื่อนต่ าท่ีสุด 

การวัดความถูกต้องของการพยากรณ์ 

เป้าหมายสูงสุดในการพยากรณ์ท่ีผู้เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ทุกๆ ฝ่ายตอ้งการ คือการได้ค่าพยากรณ์ท่ีมีความ

ถูกต้องและไมเ่อียงเฉ  และค่าความถูกตอ้งของการพยากรณ์จะมากหรือนอ้ยน้ันจะขึ้นอยู่กับค่าความคลาดเคลื่อนในการ

พยากรณ์ (Forecast  Error หรือ et) การวัดความถูกต้องของการพยากรณ์ จะเป็นการตรวจสอบว่าค่าท่ีได้จากการ

พยากรณ์แตกต่างจากค่าจริงมากน้อยเพียงใด ณ ช่วงเวลา t  เดียวกันใด ๆ หากค่าจริงแตกต่างจากค่าพยากรณ์มาก  

ค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ก็จะมีค่าสูง ส าหรับค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์สามารถค านวณได้ดัง

สมการต่อไปนี้ (ธนัญญา วสุศรี และวลัยลักษณ ์อัตธีรวงศ์, 2553) 

 

et   =   Yt − Ft 
 

เมื่อ   

et   คือ   ค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์  ณ ชว่งเวลา t  

Yt   คือ   ค่าปริมาณความต้องการจรงิ ณ ชว่งเวลา t  

Ft   คือ   ค่าพยากรณ์  ณ ชว่งเวลา t 

โดยปกติแล้วมักจะนิยมวัดค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ในระยะยาว ซึ่งวัดจากค่าความคลาดเคลื่อน

ของการพยากรณ์สะสม โดยเปรียบเทียบค่าข้อมูลจริงในอดีตและค่าที่ได้จากตัวแบบการพยากรณ์ ในการเลือกใชต้ัวแบบ

การพยากรณ์จึงควรพิจารณาว่าการพยากรณ์ท่ีได้นั้นมีความถูกต้องสูง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือมีค่าความคลาดเคลื่อนของ
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การพยากรณ์ต่ านั่นเองวธีิวัดค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ท่ีนิยมใช ้(ธนัญญา วสุศรี และวลัยลักษณ ์อัตธีรวงศ์, 

2553) ดังนี ้ 

1. ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Deviation: MAD) 

MAD  =   
∑|et |

n
 

2. ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ยกก าลังสอง (Mean Squared Error: MSE) 

MSE  =   
∑ et

2

n
 

3. ค่ารอ้ยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) 

             MAPE  =   
∑ |

et 
Yt

| × 100

n
 

การวัดความถูกต้องของการพยากรณ์โดยใช้ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) นั้นจะมีข้อ

ได้เปรียบกว่าอีก 2 วิธีท่ีกล่าวมา เนื่องจากเป็นการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์เทียบกับค่าข้อมูลจริง  

จึงสามารถท่ีจะใชใ้นการประเมินการพยากรณ์ได้เหมาะสมกว่า (ธนัญญา วสุศรี และวลัยลักษณ ์อัตธีรวงศ์, 2553) 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการบรหิารจัดการสินค้าคงคลัง 

สินค้าคงคลัง (Inventory) หมายถึง สินทรัพย์หมุนเวยีนชนดิหนึ่ง ซึ่งกิจการตอ้งมไีวเ้พื่อขายหรือผลิต หรือสิ่งอื่นท่ี

เราเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต กิจการต่างๆ จะมีสินค้าคงคลังประเภทใด ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ

นั้นๆว่าเป็นกิจการซื้อมาขายไป เป็นกิจการผลิตสินค้าหรือเป็นกิจการบริการ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของสินค้าคงคลัง

ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (ค านาย อภปิรัชญาสกุล, 2553) 

1. วัตถุดิบ (Raw Material) คือ สิ่งของหรือชิ้นส่วนท่ีซื้อมา หรือจัดหามาเพื่อน าไปผลิตต่อให้เป็นผลิตภัณฑ์  

ซึ่งอาจเป็นวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนก็ได้ เพื่อใชใ้นการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ ์

2. งานระหว่างกระบวนการผลิต (Work-in-Process) คือ ชิ้นงานท่ีอยู่ในขั้นตอนการผลิตหรือรอคอยท่ีจะผลิตใน

ขั้นตอนต่อไป โดยท่ียังผ่านกระบวนการผลิตไม่ครบทุกขั้นตอน หรืออาจประกอบไปด้วยสินค้ากึ่งส าเร็จท่ีถูกสร้างขึ้น

ระหว่างกระบวนการผลิตตา่งๆ 

3. วัสดุซ่อมบ ารุง (Maintenance/Repair/Operation Supplies: MRO) คือ ชิ้นส่วนหรืออะไหล่กลุ่มวัสดุสิ้นเปลือง

ส าหรับเครื่องจักร ส ารองไว้เผื่อเปลี่ยนเมื่อช้ินสว่นเดิมเสียหายหรือหมดอายุใช้งาน ซึ่งชว่ยสนับสนุนเครื่องจักรหรือโรงงาน

ของผู้ผลิตได้  

4. สินค้าส าเร็จรูป (Finished Goods) คือ สินค้าท่ีผ่านทุกกระบวนการผลิตครบถ้วน พร้อมท่ีจะน าไปขายให้กับ

ลูกค้า  

การบริหารสินค้าคงคลัง หมายถึง การวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลังในระดับปริมาณท่ีเหมาะสม  

โดยพิจารณาถึงจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อท่ีดีท่ีสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลาและเสีย

ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับสนิค้าคงคลังรวมต่ าสุด (อมรศริิ ดิสสร, 2550)  
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การจัดการสินค้าคงคลัง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สามารถมีสินค้าคงคลังบริการลูกค้าในปริมาณท่ีเพียงพอ 

และทันต่อความต้องการของลูกค้าเสมอ เพื่อสร้างยอดขายและรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้ นอกจากนั้นยังสามารถ

ลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังต่ าที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ เพื่อให้ต้นทุนการผลิตต่ าลงดว้ย (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2553) 

 ต้นทุนสินค้าคงคลัง (Inventory Cost) 

การบริหารสินค้าคงคลังมีต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท (อมรศริิ ดิสสร, 2550) ดังนี ้

1) ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Carrying Costs) คือ ต้นทุนจากการจัดเก็บสินค้าคงคลัง ให้มีสินค้าคงคลัง

จ านวนหนึ่งเพื่อให้เพียงพอกับการผลิตหรือการขาย โดยจะแปรผันตามปริมาณและระยะเวลาท่ีเก็บสินค้า ได้แก่ ต้นทุน

ของเงินทุนค่าใช้จา่ยในการใชพ้ื้นท่ีเก็บรักษาสนิค้า และต้นทุนท่ีเกิดจากความเสี่ยงของสินค้าคงคลัง เป็นต้น  

2) ต้นทุนการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต (Ordering Costs or Set up Costs) คือ ต้นทุนในการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต เป็นต้นทุน

ท่ีใช้ไปเพื่อให้ได้วัตถุดิบ วัสดุ ชิ้นส่วนประกอบหรือสินค้า เพื่อมาใช้ในกระบวนการผลิตหรือรอขาย ต้นทุนประเภทนี้จะ

เกิดขึน้ทุกคร้ังท่ีมกีารสั่งซื้อหรือสั่งผลิต และต้นทุนนีค้งท่ีเสมอ ต้นทุนประเภทนี้จะไมแ่ปรผันตามปริมาณสินค้าที่สั่ง แตจ่ะ

ขึ้นกับจ านวนคร้ังการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการติดต่อสั่งซื้อ การจัดท าเอกสาร เงินเดือนพนักงานสั่งซื้อ  

ค่าขนสง่สินค้ามายังคลังสนิค้า ค่าใชจ้่ายในการจัดวางสายการผลิตหรือตดิตัง้เครื่องจักร เป็นต้น 

3) ต้นทุนการขาดแคลนสินค้า (Shortage  costs) คือ ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจากการมีสินค้าคงคลังไม่เพียงพอต่อการ

ผลิตหรือการขาย ท าให้ขาดโอกาศในการขาย ลูกค้าขาดความเชื่อม่ัน 

การจัดล าดับความส าคัญของสินค้าคงคลัง (ABC Analysis) 

เนื่องจากสินค้าคงคลังมีอยู่หลากหลายรายการ บางชนิดก็มีความส าคัญมาก มีราคาสูง ในขณะท่ีบางชนิดก็มี

ความส าคัญน้อย ท าให้ต้องมีการวางแผนสินค้าคงคลังท่ีท่ีแตกต่างกันออกไป การวิเคราะห์เอบีซี (ABC Analysis)  

เป็นวิธีการจัดล าดับความส าคัญของสินค้าคงคลัง โดยยึดหลักการของพาเรโต (Pareto) คือ สิ่งส าคัญมีน้อย แต่สิ่งท่ีไม่

ส าคัญมีเป็นจ านวนมาก หรือกล่าวงา่ย ๆ คือ สินค้าคงคลังที่ส าคัญและมีผลกระทบมากจะมอียู่เพยีงไม่กี่ชนิด แตส่ินค้าคง

คลังหลายชนดิ ที่มคีวามส าคัญน้อย 

ระบบ ABC Analysis มีเกณฑ์วา่ สินค้าคงคลังจ านวนน้อยในกลุ่มจะมมีูลค่ามากท่ีสุด ระบบนี้นยิมใชก้ันมากที่สุด

ในการจัดการผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลัง ตามระบบ ABC Analysis สินค้ามี 3 กลุ่ม (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 

2553) ดังนี ้ 

ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกับมูลคา่ของสนิค้าคงคลัง 

กลุ่ม เปอร์เซน็ของมูลค่า เปอร์เซน็ของปรมิาณสินคา้ 

A 80 % 15% 

B 15% 30% 

C 5% 55% 

(ท่ีมา: ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2553) 

จากตารางเกณฑ์การแบ่งกลุม่สนิค้าตามมูลค่าการใช้งาน สามารถอธิบาย ได้ดังนี้ 
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- สินค้ากลุ่ม A: มีปริมาณ 15% ของรายการสินค้าคงเหลือท้ังหมด และมีมูลค่า สูงสุดประมาณ 70-

80% ของมูลค่าวัสดุคงเหลอืท้ังหมด  

- สินค้าคงเหลือกลุ่ม B: มีปริมาณ 30% ของรายการสินค้าคงเหลือท้ังหมด และมีมูลค่า สูงสุดประมาณ  

15-25 % ของมูลค่าวัสดุคงเหลอืท้ังหมด  

- สินค้าคงเหลอืกลุ่ม C: มปีริมาณ 55% ของรายการสินค้าคงเหลือท้ังหมด และมมีูลค่า สูงสุดประมาณ 

5% ของมูลค่าวัสดุคงเหลอืท้ังหมด 

การหาปริมาณการสั่งซื ออย่างประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) 

ปริมาณการสั่งซื้อประหยัดสุด คือปริมาณการสั่งซื้อท่ีท าให้ต้นทุนรวมต่ าท่ีสุด โดยค านึงถึงต้นทุนในการสั่งซื้อ

และตน้ทุนในการเก็บรักษา (วิมลิน เหลา่ศริิถาวร, 2552)  

ปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัดจะพิจารณาต้นทุนรวมของสินค้าคงคลังท่ีต่ าท่ีสุดเป็นหลัก เพื่อก าหนดระดับ

ปริมาณการสั่งซือ้ต่อครัง้ท่ีเรียกว่า “ปริมาณการสั่งซือ้ท่ีประหยัด” (ค านาย อภปิรัชญาสกุล, 2553) 

การหาปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัดภายใตส้ภาวการณ์ ปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัดท่ีอุปสงค์คงท่ีและสินค้าคง

คลังไมข่าดมอืโดยมสีมมติฐานท่ีก าหนดเป็นขอบเขตไว้วา่ 

1) ทราบปริมาณอุปสงค์อยา่งชัดเจน และอุปสงค์คงท่ี 

2) ได้รับสินค้าท่ีสั่งซื้อพร้อมกันท้ังหมด 

3) เวลาน าในการส่ังซื้อ ซึ่งเป็นช่วงเวลาตัง้แตส่ั่งซือ้จนได้รับสินค้าคงที ่

4) ตน้ทุนการเก็บรักษาสนิค้าและตน้ทุนการส่ังซื้อคงที ่

5) ราคาสินค้าท่ีสั่งซื้อคงที ่

6) ไมม่สีภาวะของขาดมอืเลย 

การหาขนาดการสั่งซื้อประหยัด (EOQ) และต้นทุนรวม (TC) จะท าได้จาก 

EOQ   =  √
2CoD

Cc
 

           TCmin  =   [
CoD

Q
] + [

QCc

2
] 

 

โดย       EOQ   =   ปริมาณการสั่งซือ้ต่อครัง้ท่ีประหยัด (Q*) 

       D      =   อุปสงค์หรือความตอ้งการสินค้าตอ่ปี (หน่วย) 

       Co     =   ตน้ทุนการส่ังซื้อ หรอืต้นทุนการต้ังเครื่องจักรใหมต่อ่คร้ัง (บาท) 

       Cc     =   ตน้ทุนการเก็บรักษาตอ่หน่วยต่อปี (บาท) 

       Q     =   ปริมาณการสั่งซือ้ต่อครัง้ (หน่วย)  

       TC     =   ตน้ทุนสนิค้าคงคลังโดยรวม (บาท) 
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ตน้ทุนการเก็บรักษาตอ่ปี  =   [
D

Q
] Co 

ตน้ทุนการเก็บรักษาตอ่ปี   =   [
Q

2
] Cc 

จ านวนการสั่งซือ้ต่อปี   =   
D

Q∗
 

รอบเวลาการสั่งซือ้   =   
D

Q∗
 

 

ถ้าตอ้งการต้นทุนรวมท่ีต่ าสุด จ านวนสั่งซื้อต่อปี หรือรอบเวลาการสั่งซื้อท่ีสามารถประหยัดได้มากที่สุด ให้แทน 

Q ด้วย EOQ หรือ Q* ท่ีค านวณได้ 

จุดสั่งซื อใหม่ (Reorder Point) 

จุดสั่งซื้อใหม่ส าหรับตัวแบบปริมาณสั่งประหยัดสุด เป็นการค านวณหาช่วงเวลาท่ีจะท าการสั่งซื้ อ ซึ่งถือว่าอุป

สงค์และเวลาน าในการสั่งซื้อจนกระทัง้รับสินค้ามีค่าคงท่ี ซึ่งสามารถค านวณได้จากสูตร (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2553) 

ดังนี้  

R = dL 
โดยท่ี       R   =   จุดสั่งซื้อใหม่ 

                   d   =   อัตราความต้องการสนิค้าคงคลัง หรอือุปสงค์  

                    L   =   เวลาน า 

สินค้าคงเหลือขั นต่ า (Safety Stock) 

การสั่งซื้อจะเกิดขึน้เมื่อปริมาณสินค้าคงคลังลดต่ าลงจนถึงจุดสั่งซื้อสินค้าซ้ า ในระหวา่งการสั่งซื้อสินค้าคงคลัง

จะถูกใช้ไปเร่ือยๆและหมดพอดี เมื่อสินค้ามาส่ง อย่างไรก็ดีถ้ามีความไม่แน่นอนเกิดขึ้น เช่น สินค้าไม่มาส่งตามก าหนด 

หรือมีความตอ้งการใช้มากเกินปกติในช่วงระยะเวลาสั่งซื้อ จะท าให้เกิดการขาดสต็อกขึ้น เพื่อป้องกันปัญหานี้จึงได้มีการ

ก าหนดให้มีสินค้าคงเหลือขั้นต่ า ท่ีจะมีไว้เพิ่มเติมเพื่อป้องกันปัญหาอันอาจเกิดจากความไม่แน่นอนดังกล่าว  

(วมิลนิ เหลา่ศริิถาวร, 2552) 

จุดสั่งซื้อใหม่ในอัตราความตอ้งการสินค้าคงคลังท่ีแปรผันและรอบเวลาคงท่ี เป็นสภาวะที่อาจเกิดของขาดมอืได้

เนื่องจากอุปสงค์หรือความต้องการสินค้าไม่สม่ าเสมอ จึงต้องมีการเก็บสินค้าคงคลังเพื่อรักษาระดับการบริการในการ

หมุนเวยีนสินค้า โดยค านวณจากสูตร (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2553) ดังนี ้  

จุดสั่งซื้อใหม ่ =  (d̅ × L) + Z√Lσd 
                         จุดสัง่ซื้อใหม่ =  (อุปสงค์ x เวลาน า) + สินค้าคงเหลอืขัน้ต่ า 

 

โดยท่ี           d̅     =   ค่าเฉลี่ยของอุปสงค์สนิค้าตอ่วัน 

                     L     =   เวลาน า 

                    SS   =   สินค้าคงเหลอืขัน้ต่ า = Z√Lσd 
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                    Z     =   ค่าระดับความเชื่อมันวา่จะมีสนิค้าเพยีงพอต่อความตอ้งการ 

                  σd     =   ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของอุปสงค์ 

 

ส่วนที่ 2 - การน าเสนอผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นพพร วิโรจจาตุรนต์ (2552) ได้ศึกษาเร่ือง การจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท JSR จ ากัด โดยได้ใช้วิธีการ

แบ่งกลุม่สนิค้าด้วยวธีิ ABC Classification เพื่อใชใ้นการเลือกตัวอยา่งสินค้า 3 รายการจากในแต่ละกลุ่ม น าข้อมูลยอดขาย

ท่ีผ่านมาในอดีตของท้ัง 9 รายการ มาท าการพยากรณ์อุปสงค์ด้วยเทคนิคการพยากรณ์วิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ีแบบถ่วง

น้ าหนัก วิธีการปรับเรียบด้วยเอ็กซ์โปเนนเชียลอย่างง่าย และวิธีการปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลของโฮลท์ โดยมีการวัด

ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ผ่านการหาค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Deviation : MAD) วธีิการ

ท่ีได้ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยท่ีสุดคือวิธีการปรับเรียบด้วยเอ็กซ์โปเนนเชียลอย่างง่าย  น าค่าท่ีได้จากการพยากรณ์ด้วย

วิธีการปรับเรียบด้วยเอ็กซ์โปเนนเชียลอย่างง่าย มาท าการก าหนดรูปแบบการสั่งซื้อโดยวิธีการสั่งซื้อท่ีประหยัด (EOQ) 

รวมท้ังค านวณหาจุดในการสั่งซื้อใหม่และปริมาณกันชนท่ีเหมาะสม ท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในสินค้าคงคลังลงได้ 

29,396 บาทต่อปี 

พิมพ์พรรณ มงคลประเสริฐ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง การบริหารวัสดุคงคลังในร้านขายส่งท่อพีวีซี โดยได้

แบ่งกลุม่สนิค้าตามวิธีการแบ่งกลุม่สนิค้าดว้ยวธีิ ABC Classification เพื่อน าสินคา้ในกลุ่ม A มาศึกษา เพ่ือท าการพยากรณ์

อุปสงค์ด้วยเทคนิคการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ี วิธีการปรับเรียบด้วยเอ็กซ์โปเนนเชียล การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง 

และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โดยมีการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ด้วยการหาค่าความคลาดเคลื่ อน

สัมบูรณ์ (Mean Absolute Deviation : MAD), ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ยกก าลังสอง (Mean Squared Error: MSE) 

และค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์  (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) โดยวิธีการท่ีได้ค่าความ

คลาดเคลื่อนน้อยท่ีสุดคอื วิธีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล จากนัน้น าข้อมูลท่ีได้จากการพยากรณ์ด้วยวธีิการเปลี่ยนแปลง

ตามฤดูกาลมาใช้ในการหาจุดสั่งซื้อท่ีประหยัด (EOQ) และจุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) ที่เหมาะสม ซึ่งจากการศึกษาสามารถลด

ตน้ทุนสนิค้าคงคลังลงได้ 330,927 บาทตอ่ปี    

วัชรพัฐ ฉัตรชยางกุล (2555) ได้ศึกษาเร่ือง การจัดการสินค้าคงคลังของร้านค้าปลีกปุ๋ยเคมี ได้น าหลักการ 

ABC Analysis มาใช้ในการแบ่งประเภทสินค้าตามล าดับความส าคัญ เพื่อน าสินค้าในกลุ่ม A มาวิเคราะห์หาเทคนิคการ

พยากรณ์อุปสงค์ท่ีเหมาะสม โดยมีการวเิคราะห์ด้วยเทคนิคการพยากรณ์แบบแนวโน้ม ,การพยากรณ์แบบปรับเรียบด้วย

เอ็กซ์โปเนนเชยีล และการพยากรณ์แบบปรับเรียบด้วยเอ็กโปเนนเชยีลแนวโนม้ วัดค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์

จากค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error: MAPE)  รวมท้ังมีการหาตัวแบบจัดการ

สินค้าคงคลังท่ีเหมาะสมท้ัง 3 กลุ่ม จากการหาจุดสั่งซื้อท่ีประหยัด (EOQ) และหาจุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) จากการศึกษา

สามารถลดต้นทุนรวมการจัดการสินค้าคงคลังได้ 186,652 บาทต่อปี  
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วิธีการศึกษา  

ขอบเขตการศกึษา 

1.1 ขอบเขตเนื้อหา 

เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังของห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิสิฐ

ก่อสร้าง (๑๙๙๔) โดยใช้การแบ่งกลุ่มสินค้าด้วยวิธีการ ABC Classification การพยากรณ์อุปสงค์ 5 วิธี ด้วยเทคนิคการ

พยากรณ์โดยการวเิคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series) คือ วธีิค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ีแบบถ่วงน้ าหนัก วิธีการปรับเรียบด้วยเอ็กซ์

โปเนนเชียล วิธีการปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแนวโน้ม วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง และวิธีการเปลี่ยนแปลง

ตามฤดูกาล การวัดความคลาดเคลื่อนจากค่าความแตกต่างระหว่างค่าจริงกับค่าพยากรณ์ จากค่าร้อยละความ

คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) การหาปริมาณสั่งซื้อท่ีประหยัด (EOQ) จุดสั่งซื้อใหม ่

(Reorder Point) และสินค้าคงเหลือขั้นต่ า (Safety Stock) มาใชใ้นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนในการจัดการสินค้า

คงคลัง  

1.2 ขอบเขตประชากร 

สินค้าวัสดุก่อสร้างในหมวด ผลิตภัณฑ์สี จ านวน 379 ชนิดสินค้า โดยแบ่งเป็นกลุ่มสีทาบ้าน สีทา

กระเบือ้ง สีมุข และสีน้ ามัน 

1.3 ขนาดตัวอยา่งและวิธีการคัดเลอืกตัวอย่าง 

เลือกสินค้าจ านวน 9 รายการในหมวด ผลิตภัณฑ์กลุ่มสี ด้วยวิธีการ ABC Analysis โดยเลือกตัวอย่าง

สินค้าจาก Class A, B และ C อย่างละ 3 ชนิดสินค้า เนื่องจากสินค้าท้ัง 3 กลุ่ม มีการให้ความส าคัญท่ีแตกต่างกันและ

สินค้า 3 ล าดับแรกของแต่ละกลุ่ม จะมีผลต่อการค านวณมูลคา่สินคา้คงคลังมากที่สุด (นพพร วิโรจจาตุรนต์, 2552) 

ผู้ศึกษาขอใช้รหัสแทนสินค้าจ านวน 9 รายการท่ีเลือกมาศึกษา โดยสินค้ากลุ่ม A รหัส A1, A2, A3  

กลุ่ม B รหัส B1, B2, B3 และกลุ่ม C รหัส C1, C2, C3 

แหล่งข้อมูล และเครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

ใชว้ธีิการรวบรวมขอ้มูลจากแผ่นบันทึกข้อมูลของห้างหุน้สว่นจ ากัด วสิิฐก่อสร้าง(๑๙๙๔)   โดยเก็บขอ้มูลจาก       

1. การหาข้อมูลจริงของการสั่งซือ้สนิค้าคงคลังท่ีเลอืกประเภทแลว้ 

2. หาข้อมูลยอดขายจริงของสินค้าท่ีเลือกประเภทแล้วย้อนหลัง 3 ปี(ชว่งมกราคม 2556 – ธันวาคม 2558) เพื่อ

พยากรณ์สินค้าท่ีจะขายได้ในอนาคต  

3. หาต้นทุนการเก็บสนิค้าคงคลัง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลัง ด้วยวิธีการ ABC Analysis โดยเลือกตัวอยา่งสินค้าจาก Class 

A, B และ C อย่างละ 3 ชนิดสินค้า เพื่อน ามาพยากรณ์อุปสงค์แบบอนุกรมเวลา 5 วิธี ประกอบด้วย วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ี

แบบถ่วงน้ าหนัก วิธีการปรับเรียบด้วยเอ็กซ์โปเนนเชียล วิธีการปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแนวโน้ม วิธีการวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงเส้นตรง และวิธีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล มีการวัดความถูกต้องของการพยากรณ์อุปสงค์ เพื่อหาการ
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พยากรณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากท้ัง 5 วิธี หาได้โดยการเปรียบเทียบการพยากรณ์ท้ัง 5 วธีิ ว่าการพยากรณ์วธีิใดให้ค่าความ

คลาดเคลื่อนต่ าท่ีสุด โดยหาค่าความคลาดเคลื่อนจากวิธีการหาค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) 

จากนั้นน าค่าการพยากรณ์ท่ีได้ไปใช้ในการหาปริมาณการสั่งซือ้ท่ีประหยัด (EOQ) จุดสั่งซื้อใหม ่(Reorder Point) และสินค้า

คงเหลอืขัน้ต่ า (Safety Stock) เพื่อน ามาเปรียบเทียบตน้ทุนรวมท่ีเกิดขึ้นก่อนและหลังกระบวนการปรับปรุง    

ผลการศึกษา  

การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังเป็นหมวดเอบีซี (ABC Analysis)      

 โดยการน าข้อมูลการขายย้อนหลัง 3 ปี น ามาท าการจ าแนกสินค้า ซึ่งจะแบ่งระดับความส าคัญของสินค้าเป็น 3 

ระดับ โดยวิธีการท่ีใชค้ือการหายอดขายของแต่ละปีโดยการน าเอาปริมาณของผลิตภัณฑ์สีท่ีขายได้คูณกับราคาขายของ

แต่ละชนิดสินค้าในแตล่ะปี ซึ่งผลท่ีได้ก็จะได้เป็นยอดขายของปี 56 57 และ 58 แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยของยอดขายท้ัง 3 ปี 

แล้วหาร้อยละสะสม โดยท่ีผู้วิจัยจะก าหนดให้สินค้าระดับ A มีร้อยละสะสมอยู่ท่ีประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ สินค้าระดับ B  

มร้ีอยละสะสมอยูท่ี่ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์และสินค้าระดับ C มร้ีอยละสะสมอยูท่ี่ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ โดยรายละเอยีด

การค านวณ แสดงไว้ในภาคผนวกตารางท่ี ก.1 จากผลการค านวณ ท าให้เราได้สินค้าตัวอย่าง 9 รายการ ท่ีมีมูลค่ามาก

ท่ีสุด 3 ล าดับแรกของสนิค้าแต่ละระดับเอบีซี ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงสนิค้าตัวอย่าง 9 รายการของสินค้าแตล่ะระดับเอบีซี 

ล าดับ รหัสสนิค้า ระดับ 

2 A00002 A 

1 A00001 A 

2 A00002 A 

3 A00083 A 

4 B00019 B 

5 C00035 B 

6 C00038 B 

7 C00043 C 

8 C00045 C 

9 C00055 C 
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การพยากรณ์อุปสงค์สินค้า 

การวิเคราะห์รูปแบบของข้อมูลตามทฤษฎีเทคนิคการพยากรณ์โดยการวิเคราะห์อนุกรมเวลาจะสามารถระบุ

ลักษณะของความตอ้งการผลิตภัณฑส์ี ได้โดยท าการทดสอบพยากรณ์ข้อมูลในชว่งเวลามกราคม 2556 – ธันวาคม 2558 

การวจิัยนี้วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการพยากรณ์จ านวน 5 วธีิ คือ 

1. วิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ีแบบถ่วงน้ าหนัก (Weighted Moving Averages) 

2. วิธีการปรับเรียบด้วยเอ็กซ์โปเนนเชยีล (Exponential Smoothing) 

3. วิธีการปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชยีลแนวโน้ม (Trend Adjust Exponential Smoothing) 

4. วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชงิเส้นตรง (Linear Regression) 

5. วิธีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (Seasonal Index) 

จากนั้นท าการทดสอบความถูกต้องของการพยากรณ์ทุกวิธี เพื่อหาวิธีการพยากรณ์ท่ีมีความผิดพลาดท่ีน้อย

ท่ีสุด โดยทดสอบจากค่าเฉลี่ยความผิดพลาดร้อยละสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) ซึ่งสามารถแสดง

วธีิการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมของแต่ละสินค้าระดับ ABC ของผลิตภัณฑ์สีและค่าเฉลี่ยความผิดพลาดร้อยละสัมบูรณ์ ได้ดัง

ตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงผลการเลอืกวธีิการพยากรณ์และค่าเฉลี่ยความผิดพลาดรอ้ยละสัมบูรณ์ 

ล าดับ รหัสสินคา้ ระดับ วิธีการพยากรณ ์ ค่า MAPE 

2 A00002 A การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 41.83 

1 A00001 A การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 16.07 

2 A00002 A การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 41.83 

3 A00083 A การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 41.54 

4 B00019 B การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 65.85 

5 C00035 B การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 49.69 

6 C00038 B การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 51.84 

7 C00043 C การวเิคราะห์การถดถอยเชงิเส้นตรง 32.45 

8 C00045 C การวเิคราะห์การถดถอยเชงิเส้นตรง 32.51 

9 C00055 C การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 34.76 

การหาปริมาณการสั่งซื อที่ประหยัด(EOQ) 

การหาปริมาณการสั่งซือ้ท่ีประหยัด ใชข้้อมูลท่ีจ าเป็นท้ังในส่วนของ ความตอ้งการสนิค้า ตน้ทุนการสั่งซื้อ ตน้ทุน

การเก็บรักษา มาท าการหาปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัด เพื่อน ามาช่วยในการจัดการสินค้าคงคลังต่อไป  โดยสามารถ

แสดงผลการหาปริมาณการสั่งซือ้ท่ีประหยัดและค่าใชจ้่ายรวมของแตล่ะสินค้าตัวอยา่ง ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 การค านวณปริมาณการสั่งซือ้ท่ีประหยัด และค่าใชจ้่ายรวมของแตล่ะสินค้าตัวอยา่ง 

รหัสสินคา้ ระดับ 

Holding Ordering การพยากรณ์ปริมาณ 
 

Total Cost 

Cost(Cc) Cost (Co) ความต้องการสนิค้า(D) EOQ Min 

(บาท) (บาท) ปี 2559(ชิ น) (ชิ น) (บาท) 

A00001 A 234 424 781 54 12,450.30 

A00002 A 234 424 151 24 5,475.67 

A00083 A 161.5 424 156 29 4,622.58 

B00019 B 77.4 424 40 21 1,620.32 

C00035 B 61.6 424 55 28 1,695.26 

C00038 B 44 424 69 37 1,604.70 

C00043 C 44 424 12 16 670.00 

C00045 C 44 424 12 16 670.00 

C00055 C 44 424 10 14 610.86 

 

จุดสั่งซื อใหม่และสินค้าคงเหลือขั นต่ า (ROP and Safety Stock) 

จากการพยากรณ์ความต้องการสินค้า ถึงแม้จะมีความถูกต้องแม่นย า แต่ก็ยังมีความผิดพลาด ส่งผลให้ความ

ตอ้งการสินค้าและเวลารอคอยสินค้าเกิดการเปลี่ยนแปลง ท าให้ต้องมสีินค้าคงเหลอืขั้นต่ า รวมท้ังควรมีระดับท่ีใช้ในการ

ตรวจสอบว่าเมื่อไหร่กิจการควรสั่งซื้อสินค้า เพื่อรักษาระดับการบริการของทางกิจการ ซึ่งสามารถแสดงผลการค านวณ

จุดสั่งซื้อใหมแ่ละปริมาณสินคา้คงเหลอืขัน้ต่ าของแตล่ะสินค้า ดังตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 การค านวณจุดสั่งซือ้ใหม่และปริมาณสินคา้คงเหลอืขัน้ต่ าของแตล่ะสินค้าตัวอยา่ง 

รหัสสินคา้ ระดับ 
      D Lead Time Z Ơ Safety Stock ROP 

(ชิ น/

วัน) (วัน) 

(เมื่อระดับ

บริการ 95%) 

ป2ี559(

ชิ น) (ชิ น) (ชิ น) 

A00001 A 2.12 3 1.65 26.48 76 83 

A00002 A 0.41 3 1.65 5.43 16 17 

A00083 A 0.43 3 1.65 6.70 20 21 

B00019 B 0.11 3 1.65 2.61 8 8 

C00035 B 0.15 4 1.65 2.15 8 8 

C00038 B 0.19 4 1.65 2.70 9 10 
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C00043 C 0.03 4 1.65 0 0 1 

C00045 C 0.03 4 1.65 0 0 1 

C00055 C 0.03 4 1.65 0.39 2 2 

 

การเปรียบเทียบต้นทุนสินค้าคงคลังรวมทีใช้ปริมาณการสั่งซื อที่ประหยัดกับปรมิาณการสั่งซื อจริง  

การค านวณตน้ทุนสนิค้าคงคลังรวมของปริมาณการสั่งซือ้จริง สามารถน าตน้ทุนท่ีเกิดจากการสั่งซือ้และการเก็บ

รักษามาค านวณ และน าค่าจ านวนการสั่งซื้อจริงมาค านวณ โดยสามารถแสดงผลการเปรียบเทียบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการ

ใชป้ริมาณการสั่งซือ้ท่ีประหยัดกับปริมาณการสั่งซือ้จริง ดังตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการใช้ปริมาณการสั่งซือ้ท่ีประหยัดกับปริมาณการสั่งซือ้จริง 

ล าดับ รหัสสินคา้ ระดับ 

Total Cost Actual Difference 

Min Total Cost Amount % 

(บาท) (บาท) (บาท) 

 1 A00001 A 12,450.30 15,414.00 2,963.70 19.23 

2 A00002 A 5,475.67 5,232.20 - 243.47 - 4.65 

3 A00083 A 4,622.58 4,671.70 49.12 1.05 

4 B00019 B 1,620.32 2,083.00 462.68 22.21 

5 C00035 B 1,695.26 2,004.00 308.74 15.41 

6 C00038 B 1,604.70 2,020.50 415.80 20.58 

7 C00043 C 670.00 947.00 277.00 29.25 

8 C00045 C 670.00 947.00 277.00 29.25 

9 C00055 C 610.86 578.00 - 32.86 - 5.68 

  Total 29,419.68 33,897.40 4,477.72 13.21 

 

 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน  2559) 

 

Vol. 2 No. 3 (July –September 2016)   78 

 

การอภิปรายผลการศึกษา ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

จากผลการศกึษาเร่ืองการจัดการสินค้าคงคลังของห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิสิฐก่อสร้าง (๑๙๙๔) โดยเปรียบเทียบกับ

การศึกษาในหัวข้อเร่ืองการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท JSR จ ากัด ของนพพร วิโรจจาตุรนต์ (2552) การศึกษาใน

หัวข้อเร่ืองการบริหารวัสดุคงคลังในร้านขายส่งท่อพีวีซี ของพิมพ์พรรณ มงคลประเสริฐ (2555) และการศึกษาในหัวข้อ

เร่ืองการจัดการสินค้าคงคลังของร้านคา้ปลีกปุ๋ยเคมี ของวัชรพัฐ ฉัตรชยางกุล(2555) โดยใชว้ธีิการแบ่งสินค้าเป็นหมวดเอ

บีซีเหมือนกับการศึกษาในหัวข้อเร่ืองการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท JSR จ ากัด ของนพพร วิโรจจาตุรนต์ (2552) 

การศึกษาในหัวข้อเร่ืองการบริหารวัสดุคงคลังในร้านขายส่งท่อพีวีซี ของพิมพ์พรรณ มงคลประเสริฐ  (2555) และ

การศึกษาในหัวข้อเร่ืองการจัดการสินค้าคงคลังของร้านค้าปลีกปุ๋ยเคมี ของวัชรพัฐ ฉัตรชยางกุล (2555) และมกีารเลือก

กลุ่มตัวอย่างท่ียอดขายสูงท่ีสุด 3 ล าดับแรกของแต่ละระดับเอบีซี รวมเป็น 9 รายการเหมือนกับการศึกษาในหัวข้อเร่ือง

การจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท JSR  จ ากัด   ของนพพร วิโรจจาตุรนต์ (2552)   แต่ต่างจากการศึกษาในหัวข้อเร่ือง

การบริหารวัสดุคงคลังในร้านขายส่งท่อพีวีซี   ของพิมพ์พรรณ  มงคลประเสริฐ (2555)   และการศึกษาในหัวข้อเร่ือง  

การจัดการสินค้าคงคลังของร้านคา้ปลกีปุย๋เคมี ของวัชรพัฐ ฉัตรชยางกุล (2555) ที่เลอืกสนิค้าระดับเอ เป็นกลุ่มตัวอยา่ง  

ในเร่ืองการพยากรณ์ มีการใช้เทคนิคการพยากรณ์ในการวิจัยคือ วิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ีแบบถ่วงน้ าหนัก 

วธีิการปรับเรียบด้วยเอ็กซ์โปเนนเชียล วิธีการปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแนวโน้ม วิธีการวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง 

และวิธีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ท่ีสอดคล้องกับการศึกษาในหัวข้อเร่ืองการจัดการสินค้า

คงคลังของบริษัท JSR จ ากัด ของนพพร วิโรจจาตุรนต์ (2552) ในวธีิการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ีแบบถ่วงน้ าหนัก และวิธีการ

ปรับเรียบด้วยเอ็กซ์โปเนนเชียล สอดคล้องกับการศึกษาในหัวข้อเร่ืองการบริหารวัสดุคงคลังในร้านขายส่งท่อพีวีซี ของ

พมิพพ์รรณ มงคลประเสริฐ (2555) ในวิธีการปรับเรียบด้วยเอ็กซ์โปเนนเชยีล วธีิการวเิคราะห์การถดถอยเชงิเส้นตรง และ

วธีิการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และสอดคล้องกับการศึกษาในหัวข้อเร่ืองการจัดการสินค้าคงคลังของร้านค้าปลีกปุย๋เคม ี

ของวัชรพัฐ ฉัตรชยางกุล (2555) ในวิธีการปรับเรียบด้วยเอ็กซ์โปเนนเชียล วิธีการปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแนวโน้ม 

วธีิการวิเคราะห์การถดถอยเชงิเส้นตรง และวิธีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล    

ในเร่ืองการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันก่อนและหลังกระบวนการปรับปรุง ผลการศึกษา

เร่ืองการจัดการสินค้าคงคลังของห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิสิฐก่อสร้าง (๑๙๙๔) สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ 13.21% เทียบกับ

ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน้ในช่วงเวลาเดียวกันก่อนการปรับปรุง สอดคล้องกับการศกึษาในหัวข้อเร่ืองการจัดการสินค้าคงคลังของ

บริษัท JSR จ ากัด  ของนพพร วิโรจจาตุรนต์ (2552)  สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ 31.60%    การศึกษาในหัวข้อเร่ือง    

การบริหารวัสดุคงคลังในร้านขายส่งท่อพวีซีี ของพมิพ์พรรณ มงคลประเสริฐ (2555) สามารถลดค่าใชจ้่ายลงได้ 67.65% 

และการศึกษาในหัวข้อเร่ืองการจัดการสินค้าคงคลังของร้านค้าปลีกปุ๋ยเคม ีของวัชรพัฐ ฉัตรชยางกุล (2555) สามารถลด

ค่าใชจ้่ายลงได้ 2.62% เทียบกับคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันก่อนการปรับปรุง 

ข้อค้นพบ 

จากผลการศึกษาพบว่า เทคนิคการพยากรณ์ กรณีท่ีกิจการต้องการพยากรณ์ความต้องการสินค้าคงคลังใน

อนาคตเพื่อเปรียบเทียบกับความต้องการสินค้าคงคลังในอดีต โดยท่ีกิจการไม่มีข้อมูลความต้องการสินค้าคงคลังใน
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อนาคตท่ีอ้างอิงได้ การพยากรณ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง และวิธีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 

สามารถพยากรณ์ความต้องการสนิค้าคงคลังในอนาคตได้ โดยอ้างองิจากข้อมูลความต้องการสนิค้าคงคลังในอดตี 

ส่วนการหาปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัดพบว่า กิจการสามารถลดต้นทุนสินค้าคงคลังรวมของกิจการลงได้  

จากการใชป้ริมาณการสั่งซือ้ท่ีประหยัดท่ีหาได้จากการศึกษา  

จุดสั่งซื้อใหม่และสินค้าคงเหลือขั้นต่ าพบว่า สามารถหาจุดสั่งซื้อใหม่ท่ีเหมาะสม ท่ีท าให้กิจการ ไม่เกิดการมี

สินค้าคงคลังมากเกินความต้องการสินค้า และทราบปริมาณสินค้าคงเหลือขั้นต่ า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินค้า

และรักษาระดับบริการท่ีก าหนดไว้ได้ โดยไม่เกิดกรณีสินค้าคงคลังขาดมือ จนเสียโอกาสในการขายสินค้า รวมท้ังท าให้

ทราบว่าสนิค้าระดับเอมีจุดสั่งซือ้ใหม่และสินคา้คงเหลอืขัน้ต่ า อยู่ในปริมาณที่สูงกว่าสนิค้าระดับบีและซี เป็นอยา่งมาก 

ช่วงเวลาการรอคอยสินค้าแบบคงท่ีในการวิจัย เกิดจากการหาค่าเฉลี่ยของช่วงเวลารอคอยสินค้าท่ีเกิดขึ้นจริง

ของแต่ละชนดิสนิค้า เพ่ือให้ได้ช่วงเวลารอคอยสนิค้าท่ีเหมาะสมในการวจิัย  

ในบางกรณีท่ีสินค้าคงเหลือขั้นต่ า มากกว่าปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัด เนื่องจากอุปสงค์มีความผันผวน เช่น 

สินค้า A00001 การใช้ปริมาณการสั่งซือ้ท่ีประหยัด จะไมค่่อยเหมาะสม  

ในกรณีท่ีจุดสั่งซื้อใหม่ มีปริมาณเท่ากับสินค้าคงเหลือขั้นต่ า เช่นสินค้า C00055 การใช้ปริมาณการสั่งซื้อท่ี

ประหยัด ท่ีต้องมีการเก็บข้อมูลแบบต่อเนื่อง จะไม่ค่อยเหมาะสมกับสินค้าประเภทนี้ เนื่องจากมีมูลค่าไม่สูงมาก ท าให้

สิน้เปลอืงก าลังคนและค่าใช้จ่ายในการเก็บขอ้มูล 

ในกรณี ท่ีค่าการพยากรณ์มีค่าเท่ากันทุกเดือน เช่น สินค้า C00043 และ C00045 จะท าให้ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน มีคา่เท่ากับศูนย ์ซึ่งจะมผีลให้ปริมาณสินคา้คงเหลอืขัน้ต่ า มคี่าเท่ากับศูนย์ ด้วย   

จากการค านวณหาปริมาณสินค้าคงเหลือขั้นต่ าของสินค้า C00043 และ C00045 ได้ค่าเท่ากับศูนย์ แต่สินค้า 

C00055 ได้ค่าเท่ากับสอง ซึ่งตามทฤษฎี ABC Analysis ปริมาณความต้องการสินค้า C00055 ควรจะน้อยกว่าสินค้า 

C00043 และ C00045 แต่เนื่องจากค่าการพยากรณ์ความต้องการของสินค้า C00055 มคี่าไม่เท่ากันทุกเดอืน จึงเกิดสว่น

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึ่งท าให้ปริมาณสินคา้คงเหลอืขัน้ต่ า มคี่ามากกวา่ศูนย์ 

ข้อเสนอแนะ 

กิจการสามารถน าเทคนคิการพยากรณ์ด้วยวิธีการวเิคราะห์การถดถอยเชงิเส้นตรง และวิธีการเปลี่ยนแปลงตาม

ฤดูกาล มาใชใ้นการพยากรณ์ความต้องการสนิค้าในอนาคตได้   

ในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละคร้ัง กิจการสามารถสั่งซื้อสินค้าในปริมาณสั่งซื้อท่ีประหยัด เพื่อให้กิจการเกิดต้นทุนท่ี

ประหยัดท่ีสุดในแต่ละคร้ังการสั่งซือ้สนิค้า ท าให้สามารถลดต้นทุนสนิค้าคงคลังรวมของกิจการลงได้ 

การหาจุดสั่งซื้อใหม่ และการหาสินค้าคงเหลือขั้นต่ า นั้นเป็นแบบจ าลองท่ีได้มีการพัฒนาเพื่อใช้ในการควบคุม

สินค้าคงคลัง โดยจ าเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลแบบต่อเนื่อง และท ารายการทุกคร้ังท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันกรณี

เกิดอุปสงค์ท่ีไมแ่นน่อน โดยสินค้าคงคลังระดับเอ ตอ้งมีการควบคุมอย่างเข้มงวด โดยมีการตรวจสอบระดับสินค้าของแต่

ละรายการทุก 2 สัปดาห์ ส่วนสินค้าคงคลังระดับบีและซี ท่ีมีมูลค่าไม่สูงมาก อาจมีการตรวจสอบระดับสินค้าของแต่ละ

รายการทุก 3 เดอืนและ 6 เดอืน ตามล าดับ เพื่อรักษาระดับบริการและไมเ่กิดสนิค้าคงคลังขาดมอื    
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ชว่งเวลารอคอยสินค้าแบบคงท่ี สามารถท าได้ โดยตอ้งมกีารตกลงกับซัพพลายเออร์ ในเร่ืองการจัดส่งสินค้าให้

ได้ตามชว่งเวลารอคอยสนิค้าท่ีได้ก าหนดไว้  

สินค้าท่ีมีอุปสงค์ผันผวน สามารถน าปริมาณจากค่าการพยากรณ์ มาใชใ้นการสั่งซือ้สนิค้าในแตล่ะครัง้การสั่งซื้อ

ได้ 

สินค้าท่ีมีปริมาณจุดสั่งซื้อใหม่เท่ากับสินค้าคงเหลือขั้นต่ า สามารถใช้วิธีการ Two-Bin System ในการสั่งซื้อ

สินค้าคงคลังแทนการใช้ปริมาณการสั่งซือ้ท่ีประหยัด 

จากกรณีท่ีปริมาณสินค้าคงเหลอืขั้นต่ าของสินค้า C00043 และ C00045 มคี่าเท่ากับศูนย์ เมื่อพิจารณาปริมาณ

ความต้องการสินค้าซึ่งมีอยู่น้อยมาก ดังนั้นการท่ีมีจุดสั่งซื้อใหม่ เท่ากับหนึ่ง ก็เพียงพอต่อความต้องการสินค้า อีกท้ังมี

ชว่งเวลาน าในการสั่งซือ้สนิค้าระยะสั้นเพยีงส่ีวัน 

ถึงแม้ว่าปริมาณสินค้าคงเหลือขั้นต่ าของสินค้า C00055 จะมีค่ามากกว่าของสินค้า C00043 และ C00045  

แตเ่มื่อเปรียบเทียบค่าการพยากรณ์ของสินค้า C00055 ยังมีคา่นอ้ยกว่าของสินค้า C00043 และ C00045 ซึ่งแสดงให้เห็น

ว่าปริมาณความต้องการสินค้า C00055 มีค่าน้อยกว่าของสินค้า C00043 และ C00045 ดังนั้นในทางปฏิบัติจริง อาจไม่

จ าเป็นตอ้งมีปริมาณสินค้าคงเหลือขัน้ต่ าของสินค้า C00055 เลยก็ได้ อกีทัง้ชว่งเวลาน าของสินค้ายังมรีะยะเวลาสั้น ท าให้

สามารถก าหนดจุดสั่งซือ้ใหม่ ให้มีคา่เท่ากับหนึ่ง เช่นเดียวกับของสนิค้า C00043 และ C00045 ได้    

จากข้อมูลยอดขายท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้เลือกใช้เพียง 9 รายการ เพื่อเป็นตัวอย่างในการวิจัย ซึ่งทางผู้ศึกษา

คิดวา่ควรขยายผลการศึกษาให้ครอบคุลมสนิค้าทุกรายการ และเป็นตัวอยา่งเพ่ือน าไปใชก้ับสนิค้าประเภทอื่น ๆ ตอ่ไป 
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