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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
ประยุกตใชระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิตใน
กระบวนการฉีดพลาสติก เพื่อใหวัสดุคงคลังท่ี
จัดเก็บมีปริมาณท่ีต่ําท่ีสุด โดยมุงเนนไปท่ีผลิตภัณฑ
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑอาหาร ซ่ึงมียอดขายและการใช
ทรัพยากรสูงสุดของโรงงานตัวอยาง  โดยใชเทคนิค
การพยากรณดวยวิธี Winters’ Method โดยมีคา 
Alpha (level) 0.2, Gamma (trend) 0.4 และ Delta 
(seasonal) 0.0 ซ่ึงปรากฏวามีคาความคลาดเคล่ือน
นอยท่ีสุด และการควบคุมสินคาคงคลังดวยวิธี ABC 
analysis โดยนําขอมูลท่ีไดมาใชกับโปรแกรม
สําเร็จรูปการวางแผนทรัพยากรการผลิตเขามาชวย
ในการประมวลผลรายงานแผนความตองการวัสดุ 
ทําใหการเปล่ียนแปลงแผนความตองการวัสดุและ
แผนการผลิตทําไดสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึนและลดเวลา
ท่ีใชในการวางแผนใหนอยลง  ซ่ึงผลการประยุกตใช
ระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิตในกระบวน 
การฉีดพลาสติกของโรงงานตัวอยาง พบวาปริมาณ

การคงคลังวัสดุลดลง 10.14 เปอรเซ็นต เวลาท่ีใชใน
การวางแผนความตองการวัสดุลดลง  6 6 . 6 6 
เปอรเซ็นต และจํานวนงานลาชาในการสงมอบ
สินคาลดลง 58.53 เปอรเซ็นต โดยท่ียังมีปริมาณวัสดุ
ไวใชอยางพอเพียงกับความตองการ 

 
บทนํา 

 

ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู
ในสภาวะชะลอตัว ประกอบกับราคานํ้ามันท่ีอยูใน
ระดับ สู ง   ซ่ึ งส งผลกระทบตอ อุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับพลาสติก 
เนื่องจากเม็ดพลาสติกสวนใหญไดจากอุตสาหกรรม
ปโตรเลียม ทําใหตนทุนการผลิตเม็ดพลาสติกเพิ่มสูง
ตามราคานํ้ามัน อุตสาหกรรมฉีดพลาสติกเปนอีก
อุตสาหกรรมหน่ึงท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจาก
ราคาเม็ดพลาสติกท่ีปรับตัวสูงข้ึน 

การพยากรณความตองการโดยวิธีพยากรณ
คาเฉล่ียแบบเคล่ือนท่ี(Moving Average) วิธี
พยากรณปรับเรียบแบบเอ็กโปเนนเชียลคร้ังเดียว 

บทความวิจัย

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 9(1): 2552 152



สภาพท่ัวไปของโรงงานท่ีเปนกรณีศึกษาใน
คร้ังนี้เปนโรงงานฉีดพลาสติกมาตรฐานแหงหนึ่ง 
โดยทางโรงงานมีผลิตภัณฑบรรจุภัณฑประเภท
อาหาร (57.63 เปอรเซ็นต) เคร่ืองทําความสะอาด 
( 2 5 เปอร เ ซ็นต )  ยาและ เครื่ อ ง สํ าอาง  ( 8 . 7 4 
เปอร เ ซ็นต )  และอุปกรณ เค ร่ืองมือช าง  (8 .63 
เปอรเซ็นต) (ภาพท่ี 1) ซ่ึงผูวิจัยจะทําการประยุกตใช
ร ะ บบ ก า ร ว า ง แ ผนท รั พ ย า ก ร ก า ร ผ ลิ ต ใ น
กระบวนการฉีดพลาสติกผลิตภัณฑประเภทบรรจุ
ภัณฑอาหารเพียงอยางเดียว เนื่องจากมียอดขาย
มากกวาทุกผลิตภัณฑ และมีปญหาการคงคลังสินคา
วัตถุดิบจํานวนมาก โดยทางโรงงานไดใชวิธีการ
ส่ังซ้ือเม็ดพลาสติกท่ีเปนวัตถุดิบหลักของโรงงานใน
ลักษณะซ้ือเปนจํานวนมาก (Lot for Lot) ซ่ึงตอง
ประสบปญหาคือราคาเม็ดพลาสติกท่ีมีความไม
แนนอน  สวนวัตถุดิบอยางอ่ืนใชวิธีหมุนวนในอาง 
(Reoder Point) เพื่อควบคุมสินคาคงคลังในสวนของ
วัตถุดิบ (ภาพท่ี 2) ซ่ึงอัตราการหมุนเวียนสินคาโดย
เฉล่ียอยูท่ี 1.02 รอบ อีกปญหาหนึ่งก็คือตองใชเวลา
ในการวางแผนการผลิตนานมาก (ภาพท่ี 3) โดยทาง
โรงงานแหงนี้ใชวิธีการประมาณการความตองการ
สินคาในอนาคตในการวางแผนการผลิตโดยไมได
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ภาพท่ี 1. ยอดขายของผลิตภัณฑชนดิตางๆของทางโรงงานในป 2550 – 2551 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ภาพท่ี 2. อัตราหมุนเวียนสินคาคงคลังต้ังแตป 2549-2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3. เวลาท่ีใชในการวางแผนการผลิตต้ังแตเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2551 
  

อุปกรณและวิธีการ 
  

  นําขอมูลของโรงงานฉีดพลาสติกท่ีเปน
กรณีศึกษามาวิเคราะหขอมูลในโปรแกรมวางแผน
ทรัพยากรการผลิตในสวนของการพยากรณความ
ตองการในอนาคต  การวางแผนตารางการผลิตหลัก  
การวางแผนความตองการวัสดุ  และการควบคุม
สินคาคงคลัง มาวิเคราะหผล (Output) ของระบบ
การวางแผนทรัพยากรการผลิต MRP II โดยใช
สมมุติฐานวาเคร่ืองจักรพรอมใชงานตลอดเวลาโดยไม
คํานึงถึงเวลาที่เคร่ืองจักรเสีย จากนั้นสรุปผลตัวช้ีวัด
ของระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิต MRP II 
แลวทําการประเมินผลระบบโดยการเปรียบเทียบ
กอนและหลังทําการวิจัยจากตัวช้ีวัดอันไดแก อัตรา
การหมุนเวียนของสินคาคงคลัง เวลาท่ีใชในการ

วางแผนความตองการวัสดุ และจํานวนงานลาชาใน
การสงมอบสินคา 

 
ผลการศึกษา 

 

การวิเคราะหขอมูลและหาวิธีการพยากรณ
ความตองการและควบคุมสินคาคงคลังวัตถุที่
เหมาะสม 

การพยากรณความตองการสินคาในอนาคต 
มีสําคัญในการวางแผนการสั่งซ้ือวัตถุดิบลวงหนา 
เนื่องจากใชเปนขอมูลในการพิจารณาส่ังซ้ือ การ
กําหนดระดับวัตถุดิบคงคลัง และการวางแผนการ
ผลิตใหเหมาะสมกับความตองการในอนาคต ซ่ึงมี
อยู 4 วิธีคือ วิธีพยากรณคาเฉล่ียแบบเคล่ือนท่ี 
(Moving Average)  วิธีพยากรณปรับเรียบแบบ        
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ตารางท่ี 1. คาความคลาดเคลื่อนจากวิธีการพยากรณ 4 วธีิ 
 
 

Result 

Method 

Moving 
Average  

(length = 4) 

Single expo 
Smooth 

 (Alpha =0.3119) 

Double expo
smooth. 

(Alpha=0.5158), 
(Gamma = 0.0675) 

Winter 
(Alpha=0.2), 

(Gamma = 0.2), 
(Delta = 0.2)

MAPE 8.5837 8.4174 9.1435 6.79346 
MAD 3.0370 2.9468 3.1041 2.33129 
MSD 15.3033 15.0051 16.6416 9.57449 

 
 
ตารางท่ี 2. คาความคลาดเคลื่อนวิธีเดิมของโรงงานและวิธี Winters’ Method 
 
 

Result 
Method 

วิธีการประมาณการ 
ของโรงงานตัวอยาง 

Winter (Alpha=0.2), 
(Gamma = 0.4), (Delta = 0.0) 

MAPE 9.33 6.3236 
MAD 3.47 2.1259 
MSD 16.53 8.0367 
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การควบคุมวัสดุคงค ลัง เพื่ อ ท่ีจะ ทําให
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการใหมีวัสดุคงคลัง
ต่ําท่ีสุด ในกรณีของของโรงงานตัวอยางนั้นมี
วัตถุดิบมากมายหลายชนิด การใชเทคนิค ABC จะ
ชวยในการควบคุมสินคาคงคลังไดงายข้ึน  โดย
กําหนดวัสดุคงคลังกลุมA มีปริมาณวัสดุคงคลัง
ประมาณรอยละ 80 ของมูลคาการขายท้ังหมด วัสดุ
คงคลังกลุม B มีปริมาณวัสดุคงคลังประมาณรอยละ 
15 ของมูลคาการขายท้ังหมด และวัสดุคงคลังกลุม C 
มีปริมาณวัสดุคงคลังประมาณรอยละ 5 ของมูลคา
การขายท้ังหมด โดยวัสดุคงคลังกลุม A จะควบคุม
สินคาคงคลังวัตถุดิบดวยวิธี Material Requirement 
planning (MRP) วัสดุคงคลังกลุม B จะควบคุม
สินคาคงคลังวัตถุดิบดวยวิธี Economic Order 
Quantity (EOQ) และวัสดุคงคลังกลุม C จะควบคุม

สินคาคงคลังวัตถุดิบดวยวิธี Reorder Point (ROP)  
ซ่ึงผลการควบคุมสินคาคงคลังโดยวิธี ABC Class มี 
ดังนี้ 

A class มีจํานวน 116 รายการมีมูลคารวม
ท้ังส้ิน 330,714,029.53 บาทตอป ใชวิธีการควบคุม
สินคาคงคลังดวยวิธี Material Requirement planning 
(MRP) (ภาพท่ี 4) 

B class มีจํานวน 153 รายการมีมูลคารวม
ท้ังส้ิน 61,288,080.42 บาทตอป ใชวิธีการควบคุม
สินคาคงคลังดวยวิธี Economic Order Quantity 
(EOQ) 

C class มีจํานวน 339 รายการมีมูลคา
รวมท้ัง ส้ิน  20,455,252.72 บาทตอป  ใชวิ ธีการ
ควบคุมสินคาคงคลังดวยวิธี Reorder Point (ROP) 

 

ภาพท่ี 4. ผลการจัดกลุมสินคาคงคลังออกเปน A-Class, B-Class และC-Class 
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การใชโปรแกรมวางแผนทรัพยากรการผลิตใน
กระบวนฉีดพลาสติก 

จากการวิ เคราะหข อ มูลและหาวิ ธีการ
พยากรณความตองการและควบคุมสินคาคงคลังวัตถุ
ท่ีเหมาะสม ไดแลวจะนําขอมูลมาวิเคราะหผลตอใน
โปรแกรมสําเร็จรูปการวางแผนทรัพยากรการผลิต 
โดยแบงออกเปน 3 สวนดังนี้ 

1. สวนนําเขาขอมูลระบบ MRP II 
ประกอบดวยรายการ 3 ชุดท่ีสําคัญคือ ชุดขอมูล
ตารางการผลิตหลัก (Master Production Scheduling) 
แฟมขอมูลบัญชีรายการวัสดุ (Bill of Material file) 
และแฟมขอมูลสถานะของคงคลัง (Inventory Status 
File) สวนแฟมขอมูลบัญชีรายการวัสดุ (Bill of 
Material File) และแฟมขอมูลของคงคลัง (Inventory 
Status File) จะสนับสนุนสารสนเทศท่ีจําเปนตอการ
คํานวณความตองการวัสดุ สําหรับผลิตภัณฑ ท่ี
กําหนดไวในตารางการผลิตหลัก 

2. 

3. สวนผลไดจากรระบบ MRP II 
ประกอบดวยรายงานแผนการปฏิบัติการดานความ
ตองการวัสดุท่ีฝายผลิตและฝายจัดซ้ือตองดําเนินการ
จัดหา ไมวาเปนการออกใบส่ังซ้ือจากฝายจัดซ้ือ หรือ
การออกคําส่ังผลิตสําหรับช้ินสวนยอย 

   แตเดิมโรงงานใชวิธีประมาณความตองการ
วัสดุโดยการดูขอมูลคําส่ังซ้ือยอนหลังและในการ
วางแผนทางโรงงานซ่ึงใชเวลาท่ีใชในการวางแผน
คอนขางมากโดยเฉล่ียท่ี 270 นาที  ในการวางแผน
ความตองการวัสดุส่ิงท่ีตองการทราบคือ จะส่ังซ้ือ/
ผลิต วัตถุดิบวันไหนจํานวนเทาไร การนําโปรแกรม
สําเร็จรูปเขามาใชสําหรับผลิตภัณฑท่ีมีโครงสราง
ผลิตภัณฑซับซอน มีรายการวัสดุจํานวนมาก ชวยให
การวางแผนความตองการวัสดุมีความถูกตองและ
รวดเร็วกวาการคํานวณดวยมือ และทําใหการ
เปล่ียนแปลงแผนความตองการวัสดุทําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งข้ึน ซ่ึงจากการนําโปรแกรมสําเร็จรูป
ในการวางแผนความตองการวัสดุมาใชในโรงงาน
ตัวอยางฉีดพลาสติก ในชวงเดือนมิถุนายน 2551 
พบวาอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงคลังดีข้ึน 
10.14 เปอรเซ็นต   (ภาพท่ี 5)  เวลาที่ใชในการ
วางแผนความตองการวัสดุลดลง 66.66 เปอรเซ็นต 
(ภาพท่ี 6) และจํานวนงานลาชาในการสงมอบสินคา
ลดลง 58.53 เปอรเซ็นต (ภาพท่ี 7) 

สวนการโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบ 
MRP II นําขอมูลท่ีไดเหลานี้มาทําการประมวลผล 
เพื่อคํานวณหาความตองการสุทธิในแตละชวงเวลา
ของรายการวัสดุตางๆ ท่ีตองดําเนินการจัดหามาไม
วาส่ังซ้ือหรือส่ังผลิตก็ตาม พรอมท้ังกําหนดเวลาที่
ควรออกใบส่ังและรับวัสดุแตละรายการ 
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ภาพท่ี 5. อัตราหมุนเวียนสินคาของโรงงานตัวอยาง ตั้งแตเดือนพฤษภาคม– กรกฎาคม 2551 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6. เวลาท่ีใชในการวางแผนต้ังแตเดอืนพฤษภาคม– กรกฎาคม 2551 
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ภาพท่ี 7. จํานวนงานลาชา ตัง้แตเดือนพฤษภาคม– กรกฎาคม 2551 
 

สรุปผลการศึกษา  
  

1. ผลการพยากรณ จากการพิจารณาคา
พยากรณจากเทคนิคการพยากรณจากโปรแกรม 
Minitab 13 ซ่ึงมีอยู 4 วิธี โดยพิจารณาจากคาความ
ผิดพลาดจากการพยากรณ (Forecasting Error) ท่ีมีคา
นอยท่ีสุด โดยพบวาการพยากรณดวยวิธี Winters’ 
Method ใหคา MAD และ MAPE ต่ําสุด จึงเลือกใช
วิธี Winters’ Method ในการพยากรณราคาลวงหนา
ซ่ึงเปนการพยากรณดวยวิธี Winters’ Method , 
Alpha (level) 0.2 , Gamma (trend) 0.4 และ Delta 
(seasonal) 0.0 มีคาความคลาดเคล่ือน MAPE เทากับ 
6.3236 คา MAD เทากับ 2.12597 และคา MSD 
เทากับ 8.0367 ซ่ึงมีคาความคลาดเคล่ือนนอยท่ีสุด  

2. การควบคุมสินคาคงคลัง จํานวนสินคาคง
คลังประเภทบรรจุภัณฑอาหารมีจํานวนท้ังหมด 608 
รายการและมีมูลคา  412,457,362.67 บาท  โดย
เลือกใชวิธีการควบคุมสินคาคงคลังดวยวิธี ABC 

Class โดยกําหนดใหวัสดุคงคลังกลุมA มีปริมาณ
วัสดุคงคลังประมาณรอยละ 80 ของมูลคาการขาย
ท้ังหมด วัสดุคงคลังกลุม B มีปริมาณวัสดุคงคลัง
ประมาณรอยละ 15 ของมูลคาการขายท้ังหมด และ
วัสดุคงคลังกลุม C มีปริมาณวัสดุคงคลังประมาณ
รอยละ 5 ของมูลคาการขายท้ังหมด  

 
ขอเสนอแนะ 

 

การวางแผนความตองการวัสดุ ใน
โรงงานโดยท่ัวไปอาจประสบปญหาความลาชาใน
การจัดสงวัสดุจากซัพพลายเออร (Supplier) หรือ
ความลาชาอันเนื่องมาจากการท่ีเคร่ืองจักรท่ีใชใน
การผลิตหรือการประกอบเสีย ทําใหไมสามารถ
จัดหาวัสดุไดตามกําหนดในแผนความตองการวัสดุ 
ดังนั้นการนําโปรแกรมสําเร็จรูปเขามาใชใหประสบ
ความสําเร็จในการวางแผนความตองการวัสดุมีปจจยั
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของเชน ระบบคอมพิวเตอร ความ
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