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งานคนควาพิเศษ เรื่องการพยากรณและหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม : กรณีศึกษา รานศรีโพธิ์ไทร
ต.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ซึ่งสถานประกอบการทําธุรกิจคาปลีกปุยเคมี มีปญหาในการจัดซื้อปุยเคมีที่สั่งซื้ อ
ปริมาณมากเกินไป ทําใหตนทุนการจัดการสินคาคงคลังสูง ดังนั้ นผูศึกษาจึงไดดําเนินการปรับปรุงการสั่งซื้อที่
เหมาะสม โดยการจัดลําดับความสําคัญของสินคาดวยวิธี ABC Analysis ทําการแบงกลุมและคัดเลือกปุยที่มี
ความสําคัญที่มีมูลคาสูงคือกลุม A และทําการพยากรณ 2 วิธี คือ 1) วิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) 3
เดือน และ 5 เดือน และ 2) วิธีปรับเรียบเอ็กซโปเนนเชียล (Exponential Smoothing) ที่มีคาปรับเรียบ 0.1,
0.5 และ 0.9 จากนั้นเลือกใชวิธีการหาคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (MAPE) ในการพิจารณาผล
ของการพยากรณที่เหมาะสม และทําการวางแผนการสั่งซื้อปุยเคมีโดยการประยุกตใ ชรูปแบบการสั่งซื้อและ
จัดสงรวมกันสําหรับการวางแผนการสั่งซื้อปุยเคมี พบวาสินคาแตละชนิดในกลุม A ควรสั่งซื้อ 6 ครั้งตอป และมี
ขนาดการสั่ งซื้ อที่ เหมาะสมต อครั้งของแตละชนิด ดังนี้ 1) ปุ ยสู ตร 16-20-0 หั ววั ว มีข นาดการสั่งซื้อ 2,592
กระสอบ 2) ปุยสูตร 16-8-8 หัววัว มีขนาดการสั่งซื้อ 2,934 กระสอบ 3) ปุยสูตร 15-15-15 กระตาย มีขนาด
การสั่งซื้อ 1,713 กระสอบ 4) ปุยสูตร 15-7-18 สิบลอ มีขนาดการสั่งซื้อที่ 1,577 กระสอบ 5) ปุยสูตร 16-8-8
อีแตน มีขนาดการสั่งซื้อ 2,260 กระสอบ 6) ปุยสูตร 18-4-5 แมวเงิน มีขนาดการสั่งซื้อ 1,820 กระสอบ และ 7)
ปุยเคมีสูตร 18-3-3 สิบลอ มีขนาดการสั่งซื้อ 1,291 กระสอบ ซึ่งการสั่งซื้อปุยเคมีตามความถี่ในการสั่งซื้อและ
ขนาดการสั่งซื้อดังกลาวจะทําใหตนทุนสินคาคงคลังลดลงจาก 964,880.88 บาทตอป เปน 177,620.82 บาทตอป
คิดเปนรอยละ 81.59
คําสําคัญ : ปุยเคมี การจัดลําดับความสําคัญของสินคา การพยากรณ ขนาดการสั่งซื้อที่เหมาะสม
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Abstract
This research is about Forecasting and Purchasing Appropriate for Chemical Fertilizers :
A case study of Puisriphosai shop, amphoe Pho Sai, Ubonratchathani province. Chemical
fertilizers retail shops order some fertilizer more than necessary, which leads to unnecessarily
high expense of inventory management. Thus, the researchers here suggest a reasonable
purchase order. First, they prioritize good products by ABC analysis. Good products are divided
into groups. Only the most high-priced fertilizers which are from A group are selected. Then,
Moving Average (3 months and 5 months) and Exponential Smoothing (0.1,0.5 and 0.9) are
used for calculation. Then, the mean absolute percentage error (MAPE) is used as well to
analyze the reasonable calculation result. Finally, the chemical fertilizers are ordered by
together applying both the fertilizer purchase and delivery plan. It was found that A group
products could be purchased 6 times per year. The reasonable economic order quatity (EOQ)
per time in group A is as follows: 1) 16-20-0 Huavua = 2,592 bags 2) 16-8-8 Huavua = 2,934
bags 3) 15-15-15 Kratai = 1,713 bags 4) 15-7-18 Siblaw = 1,577 bags 5) 16-8-8 Etan = 2,260
bags 6) 18-4-5 Mawngen = 1,820 bags, and 7) 18-3-3 Siblaw = 1,291 bags. The purchase
frequency and quantity mentioned above can reduce the inventory cost from 964,880.88 to
177,620.82 baht per year, accounted for 81.59%.
Keywords : Chemical Fertilizers, ABC Analysis, Forecasting, Economic Order Quantity (EOQ)

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สภาวะเศรษฐกิจไทยซึ่งสินคาเกษตรยังมีทิศทางของราคาไมแนนอน ไมสามารถคาดการณไดชัดเจน มี
ภัยธรรมชาติที่สงผลกระทบกับ การทําการเกษตรอยา งต อเนื่องประกอบกั บราคาของปุย เองก็มีแนวโน มที่ไ ม
แนนอนอยูตลอดเวลา สงผลใหกําลังซื้อของผูบริโภคหรือเกษตรกรออนแอลง ผูบริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อและ
มีการลดจํานวนการใชงานลงจากภาวะที่ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่ไมเอื้อตอการดําเนินกิจการมากนัก ทําให
ผูประกอบการธุรกิจคาปลีกปุยตองหันมาปรับแผนการดําเนินกิจการ คือ การจัดการสินคาคงคลังมีความสําคัญ
ตอการดําเนินกิจการคาปลีกปุย ซึ่งตนทุนที่ต่ําเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหธุรกิจมีความไดเปรียบในดานราคา การ
จัดการสินคาคงคลังมีความสําคัญตอการดําเนินกิจการคาปลีกปุย หากลูกคาทําการสั่งซื้อสินคาแลวทางรานคาไม
มีสินคาใหบริการลูกคา จะทําใหทางรานคาเสียโอกาสในการคาขาย แตการมีสินคา คงคลังมากเกิน ไปก็จ ะมี
ผลเสีย คือ คาใชจายในการจัดการสินคาคงคลังมากและทําใหเกิดภาวะเงินจม ดังนั้นจึงตองมีการวิเคราะหหา
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แนวทางที่เหมาะสมที่สุด รานกรณีศึกษาเปนรานคาตัวแทนจําหนายปุยเคมี โดยจะทําการขายสงและขายปลีก
ใหกับลูกคาทั่วไป โดยรานคาจะดําเนินกิจการทั้งดานการจัดซื้อ การขายและจัดสงสินคาใหกับลูกคา ดังนั้นการ
จัดการสินคาคงคลังใหเหมาะสมจะสงผลใหสามารถบริการลูกคาไดทันทวงที รวมถึง การใชพื้นที่ในการจัดเก็บ
สินคาอยางเหมาะสม หากใชพื้นที่เกินความจําเปนอาจทําใหพื้นที่ที่ใชในการจัดเก็บสินคาไมเพียงพอและทําให
เสียคาใชจายในการจัดเก็บและดูแลรักษาเพิ่มขึ้น สงผลใหใชเงินลงทุนสูง โดยในสวนของการกําหนดปริมาณการ
สั่งซื้อสินคาในแตละครั้งผูประกอบการจะใชประสบการณความชํานาญและการคาดคะเน โดยปญหาที่ทางราน
พบก็คือ ควรจะสั่งซื้อประมาณเทาใด สินคาบางรายการถูกสั่งซื้อมาเปนจํานวนมากจนเกินความจําเปนทําให
ตนทุนการจัดเก็บสูง

2. ทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจั ย ที่มีการศึก ษาเกี่ย วกับ การพยากรณแ ละหาปริมาณการสั่ งซื้ อ ที่
เหมาะสม มีดังนี้
มยุรฉัตร ศรีดาธรรม (2551) ไดทําการคนควาการประยุกตใชปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารสินคาคงคลัง อีกทั้งเปนการหาจุดสั่งซื้อที่เหมาะสมสําหรับสินคากลุมตัวอยางที่
ทําการศึกษาวิ ธีการหาปริมาณการสั่งซื้อ ที่ประหยัดและจุดสั่งซื้อที่เหมาะสมเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพการบริหารสินคาคงคลัง จากการศึกษาครั้งนี้ ไดสินคากลุมตัวอยางที่จะทําการศึกษาทั้งหมด 12
รายการ ซึ่งหลังจากการประยุกตใชวิธีปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) พบวา กิจการสามารถลดมูลคาสินคา
คงคลังลงถึง 7,579,502.06 บาท คิดเปนรอยละ 49.25และลดอัตราสวนสินคากลุมตัวอยางตอยอดขายรวมลง
รอยละ 45 เมื่อทําการวิเคราะหอัตราการหมุนสินคากอนและหลังทําการศึกษาพบวา อัตราการหมุนสินคาเร็วขึ้น
ถึง 40 วัน คิดเปนรอยละ 63.49 โดยการลดมูลคาสินคาคงคลัง และเพิ่มอัตราการหมุนสินคาที่เร็วยิ่งขึ้น สงผลให
กิจการมีสภาพคลองมากขึ้นรวมทั้งจากการศึกษาครั้งนี้ ยังพบวา กิจการสามารถลดพื้นที่ในการจัดเก็บสินคาลง
ถึง 105.85 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 55.17 โดยที่กิจการยังรักษาระดับการใหบริการลูกคาที่ระดับรอยละ 95 [1]
พิเชฐ พุมเกสร และปาจารีย อุไรโชติ (2557) การศึกษารูปแบบการพยากรณ และการจัดการปริมาณ
วัสดุคงคลังใหเหมาะสม กรณีศึกษา กลองบรรจุภัณฑ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการพยากรณและนําเสนอ
แนวทางการจัดการปริมาณวัสดุคงคลังใหเหมาะสม โดยการศึกษาวัสดุคงคลังประเภทกลองกระดาษบรรจุภัณฑ
ทั้งหมดจํานวน 160 รายการ ทําการจัด กลุมโดยใชทฤษฎี ABC ออกเปน 3 กลุม คือ กลุม A มีจํานวน 22
รายการ กลุม B มีจํานวน 58 รายการ และกลุม C มีจํานวน 80 รายการ ผูศึกษาทําการคัดเลือกจํานวน 2
รายการในกลุม A โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณา สําหรับผลิตภัณฑที่ประสบปญหาขาดสต็อก และการจัดเก็บ
มากเกินความจําเปนสูงสุด เพื่อนําเสนอแนวทางในการจัดการปริมาณการจัดเก็บที่เหมาะสมดวยตัวแบบในการ
พยากรณ5 วิธี คือ 1) วิธีการพยากรณแบบคาเฉลี่ยเคลื่อนที่อยางงาย (Simple Moving Average), 2) วิธีการ
พยากรณแบบถวงน้ําหนัก (Weight Moving Average), 3) วิธีการพยากรณแบบปรับเรียบเอ็กซโปเนนเชียล
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(Simple Exponential Smoothing), 4) วิธีการพยากรณแบบวินเตอร (Winter’s Linear and Seasonal
Exponential), 5) วิ ธีก ารพยากรณแ บบแยกสวนแบบพหุ บวก และแบบพหุคูณ เพื่อทํ าการเลือกตัวแบบที่
เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาจากคาความแมนยํา (MAD, MSE, MAPE) พรอมพยากรณความตองการในอนาคต
1 ชวงเวลา และคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) การกําหนดปริมาณสต็อกเพื่อความปลอดภัย
(Safety Stock) ณ ระดับบริการรอยละ80 และ 90จากการศึกษาพบวา ตัวแบบที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ
สามารถลดมูลคาตนทุนการจัดเก็บเดิม 23,500 บาท/ป คิดเปนรอยละ 81.38 และ 71.73 ตามลําดับ [2]
ชูเกียรติ โสมณวัฒน และคณะ (2558) ไดศึกษาการจัดการสินคาคงคลังสําหรับรานปุยเคมี : กรณีศึกษา
รานสํารวยการเกษตร จัดการสินคาคงคลังที่ดําเนินการจัดเก็บไดอยางเหมาะสมจะตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดทันเวลา เพราะถาหากรานคาปลีกไมมีสินคาจะทําใหเสียโอกาสในการขาย ในทางตรงขามหากมีสินคา
มากไป เมื่ อเวลาผา นไปทํ าใหปุ ยเสี ยคุ ณภาพ ป จจุ บั นร านกรณีศึ กษาสั่ งซื้อ ปุย 5 ชนิด โดยไม คํา นึงถึงความ
ตองการ โดยสั่งซื้อจากการใชประสบการณดังนั้นผูศึกษาจึงทําการพยากรณหาความตองการของลูกคาในป พ.ศ.
2558 ดวยวิธีการพยาการณแบบคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) และวิธีการปรับเรียบเอ็กซโปเนนเซียล
(Exponential Smoothing) และประยุกตใชทฤษฎีการหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดและเหมาะสม สามารถ
ลดตนทุนรวมในการเก็บรักษาไดรอยละ 37.64 [3]

3. วัตถุประสงคการวิจัย
3.1 หาแนวทางในการพยากรณและหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมของสถานประกอบการรานคาปลีก
ปุยเคมีกรณีศึกษา
3.2 การศึกษาครั้งนี้ทําใหผูประกอบการไดแนวทางในการจัดการสินคาคงคลังเพื่อกําหนดปริมาณการ
สั่งซื้อของปุยเคมีที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนการจัดการสินคาคงคลัง

4. ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาและเก็บขอมูลประเภทของปุยที่ขาย ณ รานกรณีศึกษา โดยทําการศึกษากลุมประเภทปุย ที่
ขายในรานกรณีศึกษาจากวิจัยในครั้งนี้ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการลดตนทุนในการจัดการสินคาคงคลัง ของราน
ศรีโพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โดยใชระยะเวลาในการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

5. วิธีดําเนินการ
การพยากรณและหาปริมาณการสั่งซื้ อที่เหมาะสมสํา หรับ ปุยเคมีของรานคาปุ ยกรณี ศึกษาผูศึก ษาได
ดําเนินการประกอบดัวย 5 ขั้นตอน เพื่อใหไดผลตามวัตถุประสงคการศึกษา แสดงดังรูปที่ 1
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การศึกษาสภาพปญหาของรานคาปุยเคมีกรณีศึกษา
การเลือกประเภทสินคาเพื่อทําการพยากรณ
การศึก ษาตนทุนการจัดการสินคาคงคลัง
การพยากรณความตองการปุยเคมี
การหาขนาดการสั่งซื้อที่เหมาะสม

รูปที่ 1 การดําเนินการศึกษา
5.1 สํารวจสภาพปญหาในกระบวนการผลิต
จากการศึกษาพบวารา นศรีโพธิ์ไทร มีรูปแบบการสั่งซื้อสินคาโดยการอาศัยประสบการณของ
เจาของสถานประกอบการในการกําหนดปริมาณการสั่งซื้อของสินคาแตละรายการในแตละรอบการสั่งซื้อ ดวย
การนําเอาขอมูลยอดขายจากเดือนที่ผานมา มาเปรียบเทียบกับการสั่งชื้อในเดือนปจจุบันแบบเดือนตอเดือน ซึ่ง
การพยากรณโดยการคาดการณขางตน มีความไมแนนอน ทําใหสินคาบางรายการมีไมเพียงพอตอความตองการ
ของลูกคาและสินคาบางรายการมีมากเกินไป ซึ่งจากการศึกษาขอมูลดานตนทุนการจัดการสินคาคงคลังตั้งแต
เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ของรานคากรณีศึกษามีตนทุนการจัดการสินคาคงคลัง
คือ มูลคาสินคาคงคลัง คาขนสง คาแรงงาน พื้นที่จัดเก็บ คาโสหุย คาขนสงซึ่งตนทุนสินคาคงคลังที่ไมไดขาย
และคาขนสงมีตนทุนคอนขางสูงแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 ตนทุนการจัดการสินคาคงคลังของรานคาปลีกปุยเคมีกรณีศึกษา
The 3 rd National Conference on Industrial Technology and Engineering
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จากรูปที่ 2 แสดงตนทุนการจัดการสินคาคงคลังของรานคาปลีกปุยเคมีกรณีศึกษา ตั้งแตเดือนกันยายน
พ.ศ. 2557 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งพบวาตนทุนดานมูลคาสินคาคงคลัง 1,136,000 บาท คิดเปนรอยละ
55.39 และตนทุนการขนสง 360,000 บาท คิดเปนรอยละ 17.55 ดังนั้น ผูศึกษาจึงเล็งเห็นความสําคัญในการหา
แนวทางการกําหนดปริมาณการสั่งซื้อของปุยที่เหมาะสม เพื่อลดตนทุนการจัดการสินคาคงคลัง
5.2 การเลือกประเภทสินคาเพื่อทําการพยากรณ
เนื่องจากสินคาของรานคาปลีกปุยเคมีกรณีศึกษามีหลายรายการ และสินคาบางรายการมีผลกระทบ
ตอตนทุนนอยมาก ทางผูศึกษาจึงไดมีการประยุกตใชทฤษฎีจัดลําดับสินคาตามลําดับความสําคัญ (ABC Analysis)
มาใชในการจัดประเภทของสินคาโดยพิจารณามูลคาการขายของสินคา ซึ่งสามารถแบงออกเปน 3 ประเภทดังนี้
สินคาประเภท A จะมีมูลคารวมคอนขางสูง มีมูลคารวมรอยละ 80 ของมูลคาทั้งหมด
สินคาประเภท B จะมีมูลคารวมปานกลาง มีมูลคารวมรอยละ 15 ของมูลคาทั้งหมด
สินคาประเภท C จะมีมูลคารวมคอนขางต่ํา มีมูลคารวมรอยละ 5 ของมูลคาทั้งหมด
สําหรับรานคาปลีกปุยเคมีกรณีศึกษา มีสินคาปุยเคมีที่จําแนกตามสูตรปุยทั้งหมด 15 รายการ ผู
ศึกษาจัดหมวดหมูของสินคาตามลําดับความสําคัญ (ABC Analysis) โดยการพิจารณามูลคาการขายของสินคา
เพื่อคัดเลือกปุยเคมีที่จะทําการศึกษาการพยากรณ ซึ่งแบงกลุมประเภทสินคาออกเปน 3 ประเภทไดดังนี้ 1) กลุม
A มี 7 ชนิด มีมูลคารวมรอยละ 77.11 2) กลุม B มี 4 ชนิด มีมูลคารวมรอยละ 14.36 3) กลุม C มี 4 ชนิด มี
มูลคารวมรอยละ 8.52 จากการจัดลําดับความสําคัญโดยการพิจารณามูลคาการขายของสินคา ผูศึกษาคัดเลือก
สินคากลุม A จํานวน 7 ชนิด เพื่อศึกษาวิธีการพยากรณยอดขายเพื่อนํามากําหนดปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม
ในลําดับถัดไปทั้งนี้แสดงการจัดกลุมปุยเคมีตามลําดับความสําคัญดังรูปที่ 3
มูลคาการขายปุยในรอบ 1 ปี
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จากรูปที่ 3 แสดงการจัดหมวดหมูปุยเคมีตามลําดับความสําคัญโดยการพิจารณาจากมูลคาการขาย
สินคา พบปุยเคมีกลุม A มีมูลคารวมรอยละ 77.11 มีทั้งหมด 7 ชนิด ไดแก 1) ปุยสูตร 16-20-0 หัววัว 2) ปุย
สูตร 16-8-8 หัววัว 3) ปุยสูตร 15-15-15 กระตาย 4) ปุยสูตร 15-7-18 สิบลอ 5) ปุยสูตร 16-8-8 อีแตน 6) ปุย
สูตร 18-4-5 แมวเงิน 7) ปุยสูตร 15-15-15 สิบลอซึ่งจะทําการพยากรณปุยเคมีทั้ง 7 ชนิดในลําดับถัดไป
5.3 การศึกษาตนทุนการจัดการสินคาคงคลัง
5.3.1 ตนทุนการสั่งซื้อ
การสั่งซื้อปุยเคมี รานกรณีศึกษารานศรีโพธิ์ไทร มีตนทุนการสั่งซื้อตอครั้งคิดเปน 15,000
บาท มีการจัดสงจํานวน 1-2 ครั้งตอเดือน
5.3.2 ตนทุนการเก็บรักษา
พิจารณาจากปริมาณการขายสิน คาและปริมาณสิน คาคงเหลื อในรอบ 1 ป เพื่อ นํามา
คํานวณปริมาณสินคาคงคลังเฉลี่ย ซึ่งแสดงการคํานวณ ดังสมการที่ 1
ปริมาณสินคาคงคลังเฉลี่ย = ปริมาณการข ายสินคา(ก ระสอบ) + ปริมาณสินค าคงเหลือ( กระสอบ)
2
=
พื้นที่จัดเก็บ

คาแรงงาน

คาโสหุย

คาจัดเก็บสินคาคงคลัง

(1)

89,768 กระสอบ + 1,112 กระสอบ
= 45,440 กระสอบ
2
=
=
=
=
=
=
=
=
=

คาเชาพื้นที่จัดเก็บตอเดือน
15,000 บาท/เดือน x 12 เดือน
150,000 บาท/ป
พนักงาน 4 คน คาแรง 300 บาท/วัน ทํางาน 24 วัน/เดือน
4 x 300 x 24 = 28,800 บาท/เดือน x 12 เดือน
345,600 บาท/ป
ราคาคาน้ํา/เดือน (บาท) + คาไฟ/เดือน (บาท) x 12 เดือน
(1,000 + 4,000) x 12 เดือน
60,000 บาท/ป

=

คาพื้นที่ จัดเก็บ + คาแรงงาน + คาโสหุย(บาท)
ปริมาณสินคาคงคลังเฉลี่ย(กระสอบ)

=

150,000 + 345,600 + 60,000
45,440 กระสอบ

(2)

= 12.23 บาท/กระสอบ/ป
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5.4 การพยากรณความตองการปุยเคมี
จากการคัดเลือกปุยเคมีที่จะทําการศึกษาการพยากรณโดยการพิจารณามูลคาการขายของสินคา
ซึ่งคัดเลือกสินคากลุม A เพื่อทําการพยากรณ จํานวน 7 ชนิด ไดแก 1) ปุยสูตร 16-20-0 หัววัว 2) ปุยสูตร 16-8-8
หัววัว 3) ปุยสูตร 15-15-15 กระตาย 4) ปุยสูตร 15-7-18 สิบลอ 5) ปุยสูตร 16-8-8 อีแตน 6) ปุยสูตร 18-4-5
แมวเงิ น 7) ปุ ยสู ตร 15-15-15 สิ บล อ ซึ่งผู วิจั ยไดใ ชข อมู ลการขายจากเดือ นเมษายน พ.ศ. 2557 ถึ งเดือ น
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ในการหาความตองการปุยเคมีใน 1 ปถัดไป โดยทําการพยากรณ 2 วิธี คือ วิธีคาเฉลี่ย
เคลื่อนที่ และวิธีปรับเรียบเอ็กซโปเนนเชียล จากนั้นทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลี่อน
สมบูรณ (MAPE) เพื่อหาคาการพยากรณที่เหมาะสม ซึ่งการคํานวณดังสมการตอไปนี้ [4]
5.4.1 การพยากรณวิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)
∑ความตองกา รในชวงเวลากอนหนาชวงเวลา n

คาเฉลี่ยเคลื่อนที่ =

n

(3)

เมื่อ n = จํานวนชวงเวลาในคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ตองการ เชน อาจเปน 3, 4, 5, หรือ 6 เดือน
แลวแตความเหมาะสมของการเคลื่อนที่ของขอมูล
5.4.2 การพยากรณวิธีการปรับเรียบเอ็กซโปเนนเชียล (Exponential Smoothing)
Ft= Ft-1 + α (At-1 - Ft-1)
กําหนดให

Ft
Ft-1
α
At-1

=
=
=
=

(4)

คาพยากรณใหมที่ตองการ
คาพยากรณชวงเวลาที่ผานมา
คาคงที่ปรับเรียบ (Smoothing constant ซึ่ง0 ≤ α ≤1)
ความตองการที่แทจริงในชวงเวลาที่ผานมา

5.4.3 คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสมบูรณ (Mean Absolute Percentage Error : MAPE)
MAPE =

[

∑ A t - Ft / A t
n

]

x 100

(5)

สรุปการหาความตองการปุยเคมีใน 1 ปถัดไป โดยทําการพยากรณ 2 วิธี คือ วิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่
และวิธีปรับเรียบเอ็กซโปเนนเชียล จากนั้นทําการเปรียบเที ยบคาเฉลี่ย เปอรเซ็นตค วามคลาดเคลี่อนสมบูร ณ
(MAPE) เพื่อหาคาการพยากรณที่เหมาะสมสรุปดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คาพยากรณปุยเคมี
การพยากรณแบบ Moving Average
รายการปุย

สูตรปุย
16-20-0
หัววัว
16-8-8
หัววัว
15-15-15
กระตาย
15-7-18
สิบลอ
16-8-8 อีแตน
18-4-5
แมวเงิน
18-3-3
สิบลอ

การพยากรณแบบ Exponential Smoothing

การพยากรณ 3
เดือน
คา
MAPE
พยากรณ

การพยากรณ 5
เดือน
คา
MAPE
พยากรณ

การพยากรณ
α = 0.1
คา
MAPE
พยากรณ

การพยากรณ
α = 0.5
คา
MAPE
พยากรณ

การพยากรณ
α = 0.9
คา
MAPE
พยากรณ
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9.40

14,443.43

11.30
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11.40
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13.20
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9.40

17,270.00

11.40
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11.90
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10.30

17,777.4

10.80

9,416.66

25.30

10,190.00

31.70

10,830.4

26.80

10,392.49

23.00

10,493.5

23.10

8,970.01

31.80

9,332.00

33.60

9,164.58

32.20

9,826.22

29.00

10,158.21

29.30

12,566.65

5.52

13,560.00

4.37

13,393.05

5.32

13,655.64

5.56

13,735.3

6.53

10,200.01

21.00

9,900.00

27.00

8,625.36

31.00

10,957.51

22.00

11,829.8

22.30

7,183.34

37.20

7,930.00

36.90

8,684.72

37.40

8,126

34.20

8,422.87

39.30

จากตารางที่ 1 สรุปการพยากรณที่เหมาะสมสําหรับปุยแตละชนิด โดยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปอรเซ็นต
ความคลาดเคลื่อนสมบูรณที่มีคานอย สรุปความตองการปุยเคมีในป พ.ศ. 2559 ไดดังนี้
1) ปุยสูตร 16-20-0 หัววัว มีคาพยากรณ = 15,482 กระสอบ
2) ปุยสูตร 16-8-8 หัววัว มีคาพยากรณ = 16,083 กระสอบ
3) ปุยสูตร 15-15-15 กระตาย มีคาพยากรณ = 10,392 กระสอบ
4) ปุยสูตร 15-7-18 สิบลอ มีคาพยากรณ = 9,826 กระสอบ
5) ปุยสูตร 16-8-8 อีแตน มีคาพยากรณ = 13,560กระสอบ
6) ปุยสูตร 18-4-5 แมวเงิน มีคาพยากรณ = 10,200 กระสอบ
7) ปุยสูตร 18-3-3 สิบลอ มีคาพยากรณ = 8,126 กระสอบ
5.5 การคํานวณหาขนาดการสั่งซื้อที่เหมาะสม
5.5.1 คํานวณหาความถี่สําหรับการสั่งซื้อและจัดสงรวมกัน
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นําขอ มูลที่ไ ดจากการพยากรณมาคํ านวณหาปริ มาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม โดยประยุก ต
รูปแบบการสั่งซื้อและจัดสงรวมกันสําหรับสินคาแตละชนิดซึ่งผูประกอบการสามารถคํานวณความถี่การสั่งซื้อ ได
จากสมการที่ 6 [5]
n* =
เมื่อ

n*
D
C
S*

=
=
=
=

D1 C1 + D2 C2 + D3 C3 + ... + Dn Cn
2 S*

(6)

ความถี่ในการสั่งซื้อ (ครั้ง/ป)
ความตองการสินคาตอป (กระสอบ/ป)
คาจัดเก็บสินคาคงคลัง (บาท/กระสอบ/ป)
ตนทุนการสั่งซื้อ 15,000 บาท/ครั้ง

แทนคาในสมการที่ 6

n* =
=

[(15,553 × 12.23) + (17,600 × 12.23) + (10,392 × 12.23) + (9,826 × 12.23)
+ (13,560 × 12.23) + (10,916 × 12.23) + (8,125 × 12.23)]
2 × 15,000
5.92 ครั้ง/ป

ดังนั้น จํานวนความถี่การสั่งซื้อปุยเคมีรูปแบบการสั่งซื้อและจัดสงรวมกันทั้ง 7 ชนิดที่เหมาะสม
คือ 5.92 ครั้ง/ป หรือ ประมาณ 6 ครั้ง/ป
5.5.2 คํานวณหาขนาดการสั่งซื้อที่เหมาะสม
เมื่ อ ได ค า ความถี่ ใ นการสั่ งซื้ อ และจั ด ส ง ร ว มกั น สํ า หรั บ สิ น ค า แต ละฃนิ ด แล ว นํ า มา
คํานวณหาขนาดการสั่งซื้อที่เหมาะสม ไดจากสมการที่ 7
ขนาดการสั่งซื้อที่เหมาะสม (Q*) =

D
n*

(7)

โดยการสั่งซื้อปุยแตละชนิด จะมีขนาดการสั่งซื้อและความถี่ในการสั่งซื้อ สรุปดังตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2 ขนาดการสั่งซื้อและตนทุนการสั่งซื้อปุยเคมี
รายการ
อุปสงคตอป (R) :
(กระสอบ)
ความถี่ในการสั่ง (n*) :
(ครั้ง/ป)
ขนาดการสั่งซื้อที่
เหมาะสมที่สุด (Q*) :
(กระสอบ)
สินคาคงคลังหมุนเวียน
Q/2 : (กระสอบ)
ตนทุนการจัดเก็บ (H) :
(บาท)
ตนทุนการจัดเก็บรวม :
(บาท)
ตนทุนการสั่งซื้อ (S) :
(บาท)
ตนทุนรวม (TC) :
(บาท)

16-20-0
หัววัว

16-8-8
หัววัว

15-15-15
กระตาย

15-7-18
สิบลอ

16-8-8
อีแตน

18-4-5
แมวเงิน

18-3-3
สิบลอ

15,482

16,083

10,392

9,826

13,560

10,200

8,126

6 ครั้ง/ป
2,592.17

2,933.33

1,732.00

1,637.67

2,260.00

1,819.33

1,354.33

3,081.28

3,140.52

2,524.45

2,454.74

2,883.68

2,501.02

2,232.32

15,851.10 17,937.33 10,591.18 10,014.33 13,819.90 11,125.22

8,281.75

= 15,851.10 + 17,937.33 + 10,591.18 + 10,014.33 + 13,819.90 + 11,125.22+8,281.75
= 87,620.82บาท
= 15,000 X 6 = 90,000 บาท
ตนทุนการจัดเก็บรวม + ตนทุนการสั่งซื้อ = 177,620.82 บาท

จากตารางที่ 2 สรุปการคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม โดยประยุกตรูปแบบการสั่งซื้อและ
จัดสงรวมกันสําหรับสําหรับปุยเคมีทั้ง 7 ชนิด มีความถี่ในการจัดซื้อ 6 ครั้ง/ปรวมทั้งหมด 14,329 กระสอบ/
ครั้ง และมีตนทุนการสั่งซื้อและตนทุนการจัดเก็บรวมทั้งสิ้น 177,620.82 บาท

6. สรุปผล
จากการศึ ก ษาข อ มู ลต น ทุ น การจั ด การสิ นค า คงคลั งก อนการปรั บ ปรุง พบว า สถานประกอบการ
กรณีศึกษา มีการสั่งซื้อปุยแบบเปนอิสระตอกัน มีตนทุนรวมคิดเปน 964,880.88 บาท หลังการดําเนินงานการ
ปรับปรุงมีการสั่งซื้อและจัดสงรวมกัน ซึ่งมีความถี่ในการสั่งซื้อปุย 6 ครั้ง/ป มีตนทุนการจัดเก็บสินคาคงคลังและ
ตนทุนการสั่งซื้อรวมเทากับ 177,620.82 บาท ซึ่งหลังการปรับปรุงตนทุนลดลงถึง 787,260.06 บาท คิดเปน
รอยละ 81.59 แสดงการเปรียบเทียบตนทุนกอนและหลังปรับปรุงดังรูปที่ 4
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รูปที่ 4 การเปรียบเทียบตนทุนกอนและหลังการปรับปรุง

7. ขอเสนอแนะ
7.1 ในการศึกษางานวิจัยนี้ไดเลือกใชวิธีการพยากรณเพียง 2 วิธี คือ 1) วิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ แบบ 3
เดือ น และ 5 เดือน 2) วิ ธีป รับ เรีย บเอ็กซ โปเนนเชี ยล ที่มีคา ปรั บเรี ยบ 0.1, 0.5 และ 0.9 ซึ่ งอาจมี วิธี การ
พยากรณอื่นที่มีความถูกตองและเหมาะสมกวา
7.2 เนื่องจากการวางแผนการสั่งซื้อของกรณีศึกษานี้ ใชความตองการจากการพยากรณที่เ หมาะสม
เมื่ อ นํ า วางแผนสั่ ง ซื้ อ จริ งอาจมี ค วามคลาดเคลื่ อ นได แต ส ามารถใช เ ป น แนวทางในการตั ด สิ น ใจให แ ก
ผูประกอบการได
7.3 การปรับปรุงการสั่งซื้อปุยเคมีรูปแบบการสั่งซื้อและจัดสงรวมกันควรจะพิจารณาขอจํากัดในการ
ขนสงเพิ่มเติม เพื่อเปนเงื่อนไขในการพิจาณารูปแบบการสั่งซื้อ
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