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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ เป็นการศึกษาการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบส าหรับร้านกาแฟของ  
บริษัทกรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทกรณีศึกษา  
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยน าข้อมูลยอดขายสินค้าจ านวน 14 รายการ ประกอบด้วย สินค้าประเภทเมล็ดกาแฟคั่ว  
6 รายการ ประเภทชา 7 รายการ และผงโกโก้ 1 รายการ ตั้งแต่มกราคม 2557 – ธันวาคม 2560 มาวิเคราะห์เพื่อหาวิธี 
การพยากรณ์อุปสงค์ที่เหมาะสมจาก 5 วิธี ได้แก่ วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ าหนัก วิธีการปรับเรียบด้วยเอ็กซ์โปเนนเชียล 
วิธีการปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแนวโน้ม วิธีการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีฤดูกาล และวิธีการวิเคราะห์การถดถอย  
เชิงเส้นอย่างง่าย โดยคัดเลือกการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดจากค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute 
Percentage Error: MAPE) ที่น้อยที่สุด ซึ่งวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม ได้แก่ วิธีการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีฤดูกาล  
ยกเว้นสินค้า Coffee4 ที่ต้องใช้วิธีการปรับเรียบด้วยเอ็กซ์โปเนนเชียล จากนั้นน าค่าพยากรณ์ไปค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อสินค้า
ที่ประหยัดที่สุด (Economic Order Quantity: EOQ) การวิเคราะห์จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point: ROP) และระดับสินค้าเพื่อ
ความปลอดภัย (Safety Stock) รวมถึงท าการทดสอบอุปสงค์ ว่าเป็นอุปสงค์ที่มีลักษณะคงที่สามารถใช้การสั่งซื้อแบบ EOQ  
ได้หรือไม่ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน Peterson-Silver Rule พบว่าสินค้าส่วนใหญ่สามารถใช้การสั่งซื้อแบบ EOQ
ได้ ยกเว้นสินค้า 4 ชนิด ได้แก่ Coffee4 Coffee5 Tea2  และTea4 ที่มีความต้องการไม่แน่นอน จึงน าไปค านวณต้นทุนโดยใช้
วิธีการสั่งซื้อแบบ Lot-for-Lot เพื่อเปรียบเทียบกับวิธีการสั่งซื้อแบบ EOQ พบว่า สินค้า Coffee5 ควรใช้วิธีการสั่งซื้อแบบ EOQ 
ส่วนสินค้า Coffee4  Tea2 และ Tea4 ควรใช้วิธีการสั่งซื้อแบบ Lot-for-Lot จะท าให้บริษัทมีต้นทุนต่ ากว่า ผลการศึกษาพบว่าวิธี
สั่งซื้อแบบ EOQ และวิธี Lot-for-Lot สามารถลดต้นทุนสินค้าคงคลังรวมรายปีในปี 2560 ได้ถึง 10,889.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 
25.07 เมื่อเทียบกับต้นทุนสินค้าคงคลังรวมรายปีของปริมาณการสั่งซื้อโดยวิธีเดิม 

ABSTRACT 

This independent study was to study inventory management, focusing on the case study of the coffee 
shop suppliers’  company in Chiangmai. The purpose of this study was to develop the efficiency of inventory 
management system. This study used sales data of all 14 products, namely, 6 roasted coffee beans products, 7 
tea products and 1  cocoa powder product from January 2 0 1 4  to December 2 0 1 7  to analyzed to find the 
optimal demand forecasting from 5  methods as fallows weighted moving averages, simple exponential 
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smoothing, trend-adjust exponential smoothing, simple linear regression and seasonal index.  The optimal 
demand forecasting was chosen according to the minimal absolute percentage error ( MAPE)  criteria.  The 
empirical results indicated that all products except Coffee4 use a seasonal index method, Coffee4 use a simple 
exponential smoothing method. Then, the appropriate demand forecasts are calculated for the Economic Order 
Quantity (EOQ) , the Re-order Point (ROP) , and the Safety Stock. Including testing the demand Whether it is a 
stable demand, by using the coefficient of variance Peterson-Silver Rule. It was found that 4 products, Coffee4, 
Coffee5, Tea2 and Tea4, have unstable demand. Therefore, used to calculate the cost by using the Lot-for-Lot 
purchase method in order to compare with the EOQ. It was found that Coffee5 products should use the EOQ, 
while Coffee4 Tea2 and Tea4 should use the Lot-for-Lot method to make the company have a lower cost. The 
study found that the purchasing with EOQ and Lot-for-Lot method can reduce the total inventory cost 10,889.43 
baht or 25.07% compare with the actual order quantity in the year 2017. 

บทน า 

การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการท าให้เกิดสมดุลระหว่างสินค้าและระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
ดังนั้น กิจการจึงต้องมีการจัดการสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีต้นทุนต่ าที่สุด (อมรศิริ ดิสสร , 2550) เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรม ขณะที่ธุรกิจร้านกาแฟในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท าให้ในมี  
ร้านกาแฟเป็นจ านวนมาก เมื่อเทียบกับธุรกิจจัดหาวัตถุดิบส าหรับร้านกาแฟที่ยังมีจ านวนไม่มาก โดยธุรกิจจัดหาวัตถุดิบส าหรับ
ร้านกาแฟเป็นธุรกิจที่จ าหน่ายสินค้าให้กับเจ้าของกิจการร้านกาแฟแบบครบวงจร ตั้งแต่ เครื่องชงกาแฟ เครื่องบดเมล็ดกาแฟ 
ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงสินค้าประเภทวัตถุดิบ ท าให้ธุรกิจประเภทนี้จ าเป็นต้องมีการเก็บสินค้าไว้หลายประเภทเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ดังนั้น การบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมาก
ส าหรับธุรกิจนี้ บริษัทกรณีศึกษาเป็นกิจการจัดหาวัตถุดิบส าหรับร้านกาแฟ ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจากการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการ 
พบว่าสินค้าประเภทวัตถุดิบนั้น ถือว่าเป็นสินค้าที่ท าให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนหลักภายในกิจการ และจากการด าเนินงานของบริษัท
กรณีศึกษาพบว่าเกิดปัญหาหลัก คือ สินค้าขาดสต็อก ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยการสั่งซื้อสินค้าจะอาศัย
ประสบการณ์ของเจ้าของในการพยากรณ์แล้วจึงสั่งซื้อสินค้า รวมถึงกิจการยังไม่ได้ตระหนักถึงต้นทุนสินค้าคงคลังมากนัก 
(กมลวรรณ นัยนา, สัมภาษณ์) ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะน าแนวคิดด้านการบริหารจัดการสินค้าคงคลังมาประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการพยากรณ์อุปสงค์ที่เหมาะสมจากวิธีการพยากรณ์ที่ให้ค่าความ
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด แล้วจึงน าไปหาปริมาณการสั่งซื้อสินค้าท่ีประหยัดที่สุด (EOQ) การวิเคราะห์จุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) และระดับ
สินค้าเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock) รวมถึงท าการทดสอบอุปสงค์ ว่าเป็นอุปสงค์ที่มีลักษณะคงที่สามารถใช้การสั่งซื้อที่
ประหยัดที่สุด (EOQ) ได้หรือไม่ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน Peterson-Silver Rule ถ้ามากกว่า 0.25 แสดงว่าอุป
สงค์มีความแปรปรวน อาจต้องใช้วิธีอื่นในการสั่งซื้อ เช่น การสั่งซื้อแบบ Lot-for-Lot เพื่อให้กิจการมีต้นทุนในการสั่งซื้อต่ าที่สุด
และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลังต่อไป 
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แนวคิดและทฤษฎี 

การพยากรณ์อุปสงค์  
วิธีการพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative Forecasting Methods) จะใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์บนพื้นฐานของข้อมูล

ปริมาณความต้องการที่เก็บรวบรวมไว้ในอดีต (Historical Data) รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อใช้ในการพยากรณ์โดย 
จะจ าแนกวิธีการพยากรณ์ออกเป็น 2 วิธีใหญ่ๆ คือ (ธนัญญา วสุศรี และวลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์, 2553) 1) การพยากรณ์ด้วยเทคนิค
อนุกรมเวลา (Time Series Forecasting) เป็นการพยากรณ์ที่อยู่ภายใต้ของสมมุติฐานว่ารูปแบบของข้อมูลในอดีตยังคงเกิดขึ้น
ต่อไปในอนาคต อุปสงค์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะเรียกว่าตัวแปรตามและเวลาจะเป็นตัวแปรอิสระ ได้แก่ การพยากรณ์อย่างง่าย  
การพยากรณ์ด้วยวิธีปรับให้เรียบ การพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีแนวโน้ม และการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีฤดูกาล และ
2) การพยากรณ์เชิงสาเหตุ (Causal or Associating Forecasting) จะสมมุติว่ามีปัจจัยอื่นตั้งแต่ 1 ตัวแปรขึ้นไป มีความสัมพันธ์
กับปริมาณความต้องการโดยจะเรียกตัวแปรที่ต้องการพยากรณ์ว่า ตัวแปรตาม และตัวแปรอื่น ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม  
จะเรียกว่า ตัวแปรอิสระ โดยตัวแบบท่ีนิยมใช้ คือ ตัวแบบการวิเคราะห์การถดถอย 

การวัดความถูกต้องของการพยากรณ์ 
เป็นการตรวจสอบว่าค่าที่ได้จากการพยากรณ์แตกต่างจากค่าจริงมากน้อยเพียงใด ณ ช่วงเวลา t เดียวกันใดๆ  

หากแตกต่างกันมาก ค่าความคลาดเคลื่อนก็จะมีค่าสูง วิธีวัดค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ ได้แก่ ค่าความคลาด -เคลื่อน
สัมบูรณ์ เฉลี่ย (Mean Absolute Deviation: MAD) ค่าความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย (Mean Squared Error: MSE)  
และค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) วิธี MAPE นั้นจะเป็นการวัดความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ์เทียบกับค่าข้อมูลจริง จึงเหมาะส าหรับใช้ ในการประเมินการพยากรณ์ (ธนัญญา วสุศรีและ 
วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์, 2553) ดังนั้นในการศึกษาครั้งน้ีจึงเลือกใช้วิธี MAPE  

การจัดการสินค้าคงคลัง 
หมายถึง การวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลังในระดบัปริมาณที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงจุดสั่งซื้อและปรมิาณการสัง่ซื้อท่ี

ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าคงคลังรวมต่ าสุด (อมรศิริ ดิสสร , 2550) 
แนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใช้ในการจัดการสินค้าคงคลัง ได้แก่ 1) ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Order Quantity: 
EOQ) เป็นขนาดการสั่งซื้อที่มีค่าใช้จ่ายรวมในการเก็บรักษาและการสั่งซื้อต่อปีต่ าที่สุด (Ritzman & Krajewski, 2005) 2) ทฤษฎี 
Peterson-Silver Rule เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนของอุปสงค์จากค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน(Variability Coefficient) 
(ธนัญญา วสุศรี, 2552) 3) การสั่งซื้อแบบพอใช้งวดต่องวด (Lot-for-Lot) เป็นการสั่งซื้อตามปริมาณที่มีความต้องการจริง 
ในแต่ละช่วงเวลา และให้มีการสั่งซื้อเมื่อมีความต้องการเกิดขึ้นเท่านั้น (Heizer & Render, 2008) 4) จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder 
Point) เป็นจุดที่ใช้เตือนส าหรับการสั่งซื้อรอบถัดไป ก าหนดให้เท่ากับปริมาณความต้องการสินค้าในช่วงระยะเวลาการรอคอย  
5) ระดับสินค้าเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock) เป็นระดับสินค้าคงคลังที่ต้องส ารองไว้กันสินค้าขาดเมื่อสินค้าถูกใช้และปริมาณ
ลดลงจนถึงจุดสั่งซื้อ (วิวัฒน์ อภิสิทธ์ิภิญโญ, 2551) 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

ขอบเขตการศึกษา 
ในการศึกษาครั้ งนี้ ใช้การพยากรณ์อุปสงค์สินค้าวัตถุดิบส าหรับร้านกาแฟ 3 ประเภท ได้แก่  เมล็ดกาแฟคั่ ว  

ชาและผงโกโก้ ของบริษัทกรณีศึกษาทั้งหมด 14 รายการ โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด ด้วยเทคนิคการพยากรณ์  ดังนี้  
วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ าหนัก วิธีการปรับเรียบด้วยเอ็กซ์โปเนนเชียล วิธีการปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแนวโน้ม  
วิธีการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีฤดูกาล และวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย  และท าการวัดความคลาดเคลื่อน
ของค่าพยากรณ์จากค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) การหาปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) จุดสั่งซื้อใหม่ 
(Reorder Point) และระดับสินค้าเพื่ อความปลอดภัย (Safety Stock) มาใช้ในการวิ เคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุน 
ในการจัดการสินค้าคงคลัง เนื่องจากบริษัทกรณีศึกษาไม่ต้องการให้เปิดเผยช่ือบริษัทรวมทั้งรายช่ือสินค้า ผู้ศึกษาจึงเรียกช่ือ  
บริษัทว่า “บริษัทกรณีศึกษา” และใช้รหัสสินค้าแทนช่ือสินค้า 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
พยากรณ์อุปสงค์ด้วยเทคนิคอนุกรมเวลาและการพยากรณ์เชิงสาเหตุ 5 วิธี ดังนี้ วิธีค่าเฉลี่ ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ าหนัก 

วิธีการปรับเรียบด้วยเอ็กซ์โปเนนเชียล วิธีการปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแนวโน้ม วิธีการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีฤดูกาล 
และ วิ ธี ก าร วิ เค ราะห์ ก ารถด ถอย เชิ ง เส้ น อย่ า ง ง่าย  จ ากนั้ น คั ด เลื อ ก วิ ธีพ ย าก รณ์ ที่ เห ม าะสม จากค่ าร้ อ ยล ะ  
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) ของการพยากรณ์ทั้ง 5 วิธี ว่าวิธีใดให้ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด แล้วน าค่าพยากรณ์นั้นไป
ใช้ในการค านวณหาปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point) และระดับสินค้าเพื่อความปลอดภัย  
(Safety Stock) และท าการทดสอบอุปสงค์ ว่าเป็นอุปสงค์ที่มีลักษณะคงที่เหมาะส าหรับการสั่งซื้อแบบ EOQ หรือไม่ โดยการหา
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน Peterson-Silver Rule หากค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนมีค่ามากกว่า 0.25 แสดงว่า 
อุปสงค์มีความแปรปรวน ต้องใช้วิธีสั่งซื้อแบบ Lot-for-Lot ในการค านวณปริมาณการสั่งซื้อและน าต้นทุนของการสั่งซื้อมา
เปรียบเทียบกันเพื่อหาวิธีการสั่งซื้อท่ีท าให้กิจการมีต้นทุนต่ าที่สุด จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาเป็นต้นทุนสินค้าคงคลังรวมเพื่อ
เปรียบเทียบกับต้นทุนสินค้าคงคลังรวมก่อนการปรับปรุง 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษา 
น าข้อมูลยอดขายสินค้าตั้งแต่มกราคม 2557 – ธันวาคม 2560 มาท าการพยากรณ์ และเลือกวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม

ที่สุด จากค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) ที่ให้ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด พบว่า สินค้าท้ังหมดใช้วิธีการพยากรณ์
ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีฤดูกาล ยกเว้นสินค้า coffee 4 ท่ีต้องใช้วิธีการปรับเรียบด้วยเอ็กซ์โปเนนเชียล  จากนั้นน าผลการพยากรณ์
ไปใช้ในการหาปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัดที่สุด(EOQ) รวมถึงการก าหนดจุดสั่งซื้อและระดับสินค้าเพื่อความปลอดภัยที่ระดับความ
เช่ือมั่นการให้บริการที่ร้อยละ 95 และช่วงเวลาน าคงที่ จากนั้นท าการทดสอบอุปสงค์ ว่าเป็นอุปสงค์ที่มีลักษณะคงที่หรือไม่ 
เนื่องจากการค านวณปริมาณการสั่งซื้อแบบ EOQ เป็นการสั่งซื้อท่ีเหมาะส าหรับสินค้าที่มีรูปแบบความต้องการคงท่ี โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน Peterson-Silver Rule แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน Peterson-Silver Rule ของสินค้าท้ังหมด 

รหัสสินค้า 
Coffee

1 
Coffee

2 
Coffee

3 
Coffee

4 
Coffee

5 
Coffee

6 
Tea 
1 

Tea 
2 

Tea 
3 

Tea 
4 

Tea
5 

Tea
6 

Tea
7 

Coco
a 

ค่าสัมประสทิธิ์
ความ
แปรปรวน 

0.06 0.06 0.01 0.44 0.35 0.07 0.18 0.52 0.22 0.32 0.15 009 013 0.11 

 จากตารางที่ 1 พบว่า สินค้าส่วนใหญ่มีค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนน้อยกว่า 0.25 แสดงว่าสามารถใช้ทฤษฎีปริมาณการ
สั่งซื้อแบบ EOQ ในการค านวณปริมาณการสั่งซื้อได้ ท้ังนี้ สินค้าที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนมากกว่า 0.25 มี 4 ชนิด ได้แก่ 
Coffee4  Coffee5  Tea2  และTea4 ถือว่าเป็นสินค้าที่มีความต้องการไม่แน่นอน ดังนั้นการสั่งซื้อแบบ EOQ อาจเป็นวิธีที่ไม่
เหมาะสม ในการศึกษาครั้งนี้จึงน าวิธีการสั่งซื้อแบบ Lot-for-Lot มาค านวณหาต้นทุนเทียบกับวิธีการสั่งซื้อแบบ EOQ เพื่อหาวิธีที่
ท าให้กิจการมีต้นทุนต่ าที่สุด แสดงดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2  ต้นทุนวิธีการสั่งซื้อแบบ Lot-for-Lot เทียบกับ วิธีการสั่งซื้อท่ีประหยดัที่สดุ (EOQ) 

จากตารางที่ 2 พบว่าสินค้าที่วิธี Lot-for-Lot ให้ต้นทุนสูงกว่าวิธี EOQ  ได้แก่ สินค้า Coffee5 ดังนั้น ควรใช้วิธีการสั่งซื้อ
แบบ EOQ จะท าให้บริษัทมีต้นทุนต่ ากว่า ส่วนสินค้า Coffee4  Tea2 และ Tea4 ควรใช้วิธีการสั่งซื้อแบบ Lot-for-Lot 

การสั่งซื้อในปริมาณการสั่งซื้อแบบ EOQ และแบบ Lot-for-Lot ตามที่ค านวณได้ น ามาใช้ในการควบคุมสินค้าคงคลังของ
บริษัทกรณีศึกษา พบว่าสามารถลดต้นทุนสินค้าคงคลังรวมรายปีของสินค้าแต่ละชนิดได้ โดยเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนสินค้าคงคลัง
รวมรายปีในปริมาณการสั่งซื้อแบบ EOQ และแบบ Lot-for-Lot ของสินค้าแต่ละชนิดเทียบกับปริมาณการสั่งซื้อโดยวิธีเดิม สรุปได้
ว่าการควบคุมสินค้าคงคลังตามปริมาณการสั่งซื้อแบบ EOQ และแบบ Lot-for-Lot สามารถลดต้นทุนสินค้าคงคลังรวมรายปีได้ถึง 
10,889.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.07 ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 3 

 

 

รหัส 
สินค้า 

จ านวนคร้ังของ
การสั่งซื้อจริง 

(คร้ัง) 

ต้นทุนการ
สั่งซื้อ (บาท) 

ต้นทุนรวมรายปี
การสั่งซื้อแบบ 
Lot-for-Lot  

(ชิน้) 

ต้นทุนรวมรายปีโดย
วิธี EOQ (บาท) 

ส่วนต่างของต้นทุนรวมรายปี
การสั่งซื้อแบบ Lot-for-Lot 

เทียบกับวิธี EOQ (บาท) 

Coffee4 6 128 768.00 927.32 (-159.32) 
Coffee5 23 128 2,944.00 1,214.93 1,729.07 
Tea2 9 128 1,152.00 1,291.46 (-139.46) 
Tea4 6 128 768.00 1,039.62 (-271.62) 
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ตารางที่ 3 ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด จุดสั่งซื้อ ระดับสินค้าเพื่อความปลอดภัย และส่วนต่างต้นทุนสินค้าคงคลังรวมรายปี 
             ของสินค้าในปริมาณการสั่งซื้อแบบ EOQ และแบบ Lot-for-Lot เทียบกับปริมาณการสั่งซื้อโดยวิธีเดิม 

การอภิปรายผลการศึกษา 
ในการศึกษาวิธีการพยากรณ์สินค้า โดยน าข้อมูลอุปสงค์หรือความต้องการสินค้าในอดีต มาท าการพยากรณ์และเลือก

วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมจากวิธีการพยากรณ์ที่ให้ค่าความคลาดเคลื่อนที่น้อยที่สุด โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการพยากรณ์ ดังนี้ 
วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ าหนัก วิธีการปรับเรียบด้วยเอ็กซ์โปเนนเชียล วิธีการปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแนวโน้ม  
วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย วิธีการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีฤดูกาล และใช้วิธี  MAPE ในการหาค่าความ
คลาดเคลื่อนซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของกรณ์วิษญ์ วิสิฐสกุลชัย (2559) ที่ศึกษาเรื่องการจัดการสินค้าคงคลังของห้างหุ้นส่วน
จ ากัด วิสิฐก่อสร้าง (๑๙๙๔) และท าการพยากรณ์โดยใช้วิธีเดียวกันและใช้วิธี MAPE ในการหาค่าความคลาดเคลือ่น และสอดคล้อง
กับการศึกษาของ นิพนธ์ โตอินทร์ (2556) ท่ีท าการศึกษาเรื่องการพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนสินค้าคงคลังส าหรับ
สินค้าเครื่องดื่ม กรณีศึกษาแผนกควบคุมเครื่องดื่มในโรงแรม รวมถึงสอดคล้องกับการศึกษาของณัฐนันท์ หวังเกษมกุล (2557)  
ที่ศึกษาเรื่องการจัดการสินค้าคงคลังช้ินส่วนไก่แช่แข็งในอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยใช้วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ  
ถ่วงน้ าหนัก  

ที ่
รหัส 
สินค้า 

พยากรณ์
อุปสงค์ 

ของสินค้า 
(ชิ้น) 

ปริมาณการ
สั่งซื้อที่
ประหยัด

ที่สุด (ชิ้น) 

ระดับสินค้า
เพื่อความ
ปลอดภัย 
(SS) (ชิ้น) 

จุด
สั่งซื้อ 
(R) 

(ชิ้น) 

ต้นทุนรวมราย
ปีโดยวิธี EOQ
และ  Lot-for-
Lot  (บาท) 

ต้นทุนรวม
รายปีการ
สั่งซื้อจริง 
(บาท) 

ส่วนต่างของต้นทุนรวม
รายปีการสั่งซื้อจริงเทียบ
กับวิธี EOQ และ  Lot-

for-Lot 
มูลค่า (บาท) ร้อยละ 

1 Coffee1 1,192 88 74 84  3,499.01  3,754.06  255.05  6.79 
2 Coffee2 4,199 197 249 283  5,477.35  6,773.89  1,296.54  19.14 
3 Coffee3 8,330 246 529 598  8,696.97  10,768.93  2,071.96  19.24 
4 Coffee4 109 31 1 2  768.00  1,153.21  385.21  33.40 
5 Coffee5 148 32 20 21  1,214.93  3,294.62  2,079.70  63.12 
6 Coffee6 1,072 83 49 58  3,342.17  5,343.32  2,001.15  37.45 
7 Tea1 431 61 72 78  1,808.85  1,995.64  186.79  9.36 
8 Tea2 249 96 35 38  1,152.00  1,518.31  366.31  24.13 
9 Tea3 81 67 6 6  857.61  994.69  137.09  13.78 
10 Tea4 137 93 11 12  768.00  1,153.21  385.21  33.40 
11 Tea5 107 49 8 8  775.91  1,122.90  347.00  30.90 
12 Tea6 339 87 24 26  1,381.08  1,916.75  535.68  27.95 
13 Tea7 185 64 11 12  1,020.24  1,539.87  519.63  33.74 
14 Cocoa 351 98 70 74  1,785.25  2,107.36  322.11  15.29 

รวม 33,117.76 43,436.79 10,889.43 25.07 
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ในการศึกษาผลจากการจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้วิธีหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด การหาจุดสั่งซื้อ และระดับสินค้า  
เพื่อความปลอดภัย โดยใช้วิธีเปรียบเทียบต้นทุนสินค้าคงคลังรวมเทียบกับปริมาณการสั่งซื้อโดยวิธีเดิม พบว่าสามารถลดต้นทุน
สินค้าคงคลังรวมรายปีได้ร้อยละ 25.07  สอดคล้องกับการศึกษาของกรณ์วิษญ์ วิสิฐสกุลชัย (2559) ที่ศึกษาเรื่องการจัดการสินค้า
คงคลังของห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิสิฐก่อสร้าง (๑๙๙๔) ที่สามารถลดต้นทุนได้ร้อยละ 13.21 รวมถึงการศึกษาของณัฐนันท์ หวังเกษม
กุล (2557) ท่ีศึกษาเรื่องการจัดการสินค้าคงคลังช้ินส่วนไก่แช่แข็งในอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สามารถลดต้นทุนได้ร้อยละ 
22.89  และการศึกษาของ นิพนธ์ โตอินทร์ (2556) ที่ท าการศึกษาเรื่องการพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนสินค้าคงคลัง
ส าหรับสินค้าเครื่องดื่ม กรณีศึกษาแผนกควบคุมเครื่องดื่มในโรงแรม สามารถลดต้นทุนได้ร้อยละ 31.96 เทียบกับการจัดการสินค้า
คงคลังแบบเดิม 

ข้อค้นพบ 
จากการศึกษาพบว่าอุปสงค์ของสินค้าทุกชนิดจะมีความเคลื่อนไหวสอดคล้องกับฤดูกาล ยกเว้นสินค้า Coffee4 ดังนั้น  

การพยากรณ์ที่เหมาะสมจึงเป็นวิธีการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีฤดูกาล กรณีสินค้า Coffee4 เป็นสินค้าที่มียอดขายให้กับ
ลูกค้าเพียงรายเดียว การพยากรณ์ที่เหมาะสมจึงเป็นวิธีการปรับเรียบด้วยเอ็กซ์โปเนนเชียล นอกจากนี้ ยังพบว่า ในวิธีการปรับ

เรียบด้วยเอ็กซ์โปเนนเชียลของสินค้า Coffee4 นั้น ใช้ค่า α = 0.2 ถือว่าเป็นค่าต่ าใกล้เคียงกับ 0 ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญกับ
ข้อมูลในอดีตมากกว่า จึงน าไปทดสอบเพิ่มเติมโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน Peterson-Silver Rule โดยสินค้า 
Coffee4 น้ันให้ค่า สัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.44 ซึ่งมากกว่า 0.25 แสดงว่าเป็นสินค้าที่อุปสงค์มีความแปรปรวน  

นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ให้ค่าสัมประสิทธิ์ Peterson-Silver Rule มากกว่า 0.25 ได้แก่ Coffee5  Tea2  และTea4  
ถือว่าเป็นสินค้าที่มีความต้องการไม่แน่นอน ซึ่งการสั่งซื้อท่ีประหยัดที่สุด (EOQ) อาจเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม จึงน าไปค านวณต้นทุน
โดยวิธีการสั่งซื้อแบบ Lot-for-Lot เทียบกับวิธีการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (EOQ) เพื่อหาวิธีการสั่งซื้อที่เหมาะสม พบว่า Coffee5  
ควรใช้วิธีการสั่งซื้อแบบ EOQ ส่วนสินค้า Coffee4 Tea2 และ Tea4 ควรใช้วิธีการสั่งซื้อแบบ Lot-for-Lot  

การก าหนดระดับสินค้าเพื่อความปลอดภัยและจุดสั่งซื้อของบริษัทกรณีศึกษา เมื่อเทียบผลที่ได้จากการศึกษากับปริมาณ
สินค้าจริง พบว่าสินค้าบางชนิดมีปริมาณสินค้าคงคลังมากเกินไป ในทางกลับกันสินค้าบางชนิดก็มีปริมาณสินค้าคงคลังน้อยท าให้ไม่
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 

สนิค้า Coffee4 เป็นสินค้าที่มีลูกค้าเพียงรายเดียว และมีปริมาณการสั่งซื้อคงที่ แต่รอบเวลาการสั่งซื้อไม่คงที่ จึงท าให้ค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าพยากรณ์มีค่าใกล้เคียงเท่ากับศูนย์ การก าหนดระดับสินค้าเพื่อความปลอดภัยและจุดสั่งซื้อจึงมีค่า
น้อยเมื่อเทียบกับปริมาณการสั่งซื้อจริงของลูกค้า 

ข้อเสนอแนะ 
การน าผลการพยากรณ์มาใช้ในการศึกษาต้องมีการเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ รวมถึงต้องมีการตรวจสอบผลการ

พยากรณ์ (Tracking Results) อยู่เสมอ ซึ่งการติดตามผลการพยากรณ์จะช่วยท าให้ทราบถึงค่าความคลาดเคลื่อนที่สูงขึ้นเนื่องจาก
อาจมีปัจจัยอื่นท่ีมากระทบ ท าให้ต้องเปลี่ยนวิธีการพยากรณ์เพื่อการพยากรณ์ที่แม่นย ามากข้ึน 

บริษัทกรณีศึกษา ควรน าระบบการจัดการแบบ FIFO มาช่วยในการจัดการสินค้าคงคลัง โดยอาจให้มีการระบุตัวเลขของ
สินค้าที่เข้าคลังก่อนให้น าออกขายก่อน เพื่อให้การการตรวจนับสินค้าคงคลังแม่นย ามากขึ้น เนื่องจากลักษณะของการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทกรณีศึกษาเป็นแบบการน าสินค้าคงคลังท่ีเข้าคลังก่อนหมุนเวียนออกไปก่อน  
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จากการศึกษาเง่ือนไขในการเก็บสินค้าของบริษัทกรณีศึกษา พบว่า สินค้าประเภทเมล็ดกาแฟคั่วต้องหมุนเวียนออกก่อน
ภายใน 7 วัน รวมถึงสินค้าประเภทผงชา ต้องหมุนเวียนออกภายใน 1 เดือน หากนานกว่านั้น สินค้าอาจเสื่อมคุณภาพได้ ดังนั้น 
อาจต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในเงื่อนไขการเก็บสินค้า 

การศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังจากข้อมูลของบริษัทกรณีศึกษา วิธีการสั่งซื้อท่ีประหยัดที่สุด (EOQ) 
สามารถลดต้นทุนสินค้าคงคลังได้จริง แต่เป็นวิธีที่เหมาะส าหรับสินค้าที่มีความต้องการแน่นอน หากเป็นสินค้าที่มีความต้องการไม่
แน่นอน อาจต้องใช้วิธีอ่ืนในการสั่งซื้อสินค้า เช่น วิธีการสั่งซื้อสินค้าแบบ Lot-for-Lot เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดการสินค้าคงคลังอาจ
ให้ผลที่แตกต่างหากมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัย เช่น ต้นทุนต่างๆ เวลาน า อุปสงค์ของสินค้า เป็นต้น นอกจากการค านึงถึงการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแล้ว ในการก าหนดปริมาณสินค้าคงคลังอาจสง่ผลกระทบต่อต้นทุนการจัดเก็บสินค้า ซึ่งข้ึนอยู่
กับนโยบายของกิจการและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

จากผลการศึกษาในปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัดอาจท าให้ปริมาณการสั่งซื้อของกิจการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลถึง Supplier  
ที่อยู่ทางต้นน้ า ดังนั้นจึงควรมีการเจรจาตกลงกัน รวมถึงควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อวางแผนร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับปริมาณ
และรอบการส่งสินค้า เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับอุปสงค์ท่ีเพิ่มขึ้น  
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