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การศึ ก ษาระบบการสั่ ง ซื้ อแบบหลายชั้ นที่ ท าการค านวณ
แผนการผลิตที่มีตน้ ทุนต่าที่สุด เพื่อให้ได้มาซึ่ งแผนการจัดส่งวัตถุดิบของ
ทั้งระบบที่ไม่เป็ นอิสระต่อกันและได้ให้ความสาคัญในลาดับขั้นของการ
สัง่ ซื้อ เป็ นการแก้ปัญหาตามระบบเอ็มอาร์ พีแบบดั้งเดิ ม การศึกษาวิธีการ
จาลองข้อมูลจากระบบเอ็มอาร์ พี ซึ่ งประกอบด้วยตารางการผลิ ตหลัก
แฟ้ มบัญชีรายการวัสดุและแฟ้ มข้อมูลคงคลัง นามาแก้ปัญหาในเอ็กเซลล์
โดยการใช้โปรแกรมเสริ มโซลเวอร์ ช่วยในการหาคาตอบ แต่โปรแกรม
เสริ มโซลเวอร์ จะไม่สามารถแก้ปัญหาบัญชี รายการวัสดุ ที่มีหลายระดับ
พร้อมๆกันได้ เนื่ องจากความซับซ้อนของปั ญหา ทาให้เวลาที่ใช้ในการ
แก้ปัญหาไม่สามารถถูกควบคุมได้ จึงมีการพัฒนาโปรแกรมทางเลื อกขึ้น
โดยการใช้วีบีเอเอ็กเซลล์ มีวิธีคิดการหาปริ มาณการสั่งซื้ อและการผลิ ตที่
มีจุดมุ่งหมายให้ตน้ ทุนที่เกี่ ยวข้องรวมต่าที่สุด ขั้นตอนการคานวณจะถูก
บันทึกมาโครเพื่อพัฒนาโปรแกรมวีบีเอ การใช้งานโปรแกรมจะสามารถ
บัน ทึก ข้อมูล ความต้องการช่ วงรายช่ วงเวลา ราคาการสั่งในแต่ล ะครั้ ง
และค่าถือครองในแต่ละสัปดาห์ จากการประมวลผลของโปรแกรม ผลที่
ได้จะถูกแสดงออกมาในรู ปของตารางแสดงการสัง่ ซื้อในแต่ละช่วงเวลาที่
เหมาะสมของวัตถุดิบแต่ละชนิ ดเพื่อให้ได้ตน้ ทุนการสั่งซื้ อรวมที่ต่าที่สุด
ของทั้งระบบ
คาสาคัญ : การสั่งซื้อแบบหลายชั้น ระบบเอ็มอาร์ พี

Abstract
The research of multi-echelon system in order to ascertain
whether the production is most valuable to determine the material
requirement planning for a whole independent system and obtain the
point of hierarchical to settle the old. The application of Excel can play
important role in MRP, which are master production scheduling, bill of
the material files and inventory status file, by using their Solver add-in.
According to regular specification, Solver can be limited applied for the
complex bill of material thus, we have invented the program using
Excel / VBA which can calculate a near optimal cost. The processes are
saved as Macro leading to the development of visual basic program for

application. The scope of this program is to record the weekly input
with set up cost and holding cost. The program can be run and
illustrated in a weekly-order-table of most suitable amount of materials
in order to achieve a near optimal cost of the entire system.
Keywords:
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1. บทนา
ระบบเอ็มอาร์ พี (Material Requirement Planning) เป็ นการ
วางแผนการผลิตแบบหลายระดับ จะเกิ ดการสัง่ สิ นค้าเมื่อมีความต้องการ
และสั่งเท่ากับจานวนที่ ตอ้ งการ ซึ่ งอาศัยข้อมูลจากตารางการผลิ ตหลัก
(Master Production Scheduling) แฟ้ มบัญชี รายการวัสดุ (Bill of Material
Files) และแฟ้ มข้อมูลคงคลัง (Inventory Status Files) โดยจะนาข้อมูล
ทั้งหมดมาสร้ างเป็ นแผนการจัดลาดับความสาคัญของวัสดุหรื อชิ้ นส่ วน
ต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งวัสดุต่างๆที่จาเป็ นต่อการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ข้ นั สุ ดท้าย
ภาพรวมของระบบเอ็มอาร์ พี คือข้อมูลทั้งหมดที่จะนามาคิดเป็ นแผนการ
ผลิตจะเป็ นการคิดแยกกันทีละส่ วนและมีความเป็ นอิสระต่อกันไม่ได้ให้
ความสาคัญของลาดับขั้นและไม่มีการคิ ดต้นทุนรวมต่ าที่ สุด ซึ่ งขัดแย้ง
กับข้อเท็จจริ งกล่ าวคือแผนการผลิ ตที่ เกิ ดขึ้ นจริ งนั้นไม่ได้เป็ นอิสระต่อ
กันและมีความยุง่ ยากและซับซ้อนเกินกว่าที่จะสามารถคานวณได้โดยการ
ใช้โปรแกรมโซลล์เวอร์ในเอ็กซ์เซลล์ จากปั ญหาดังกล่าวทาให้นิสิตเกิ ด
ความสนใจที่ จ ะศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ระบบเอ็ ม อาร์ พี โ ดยจะปรั บ ปรุ ง ให้ มี
โปรแกรมที่สามารถพิจารณาระบบได้โดยไม่เป็ นอิสระต่อกัน ส่ วนของ
โปรแกรมที่ จะปรับปรุ งนั้นมีความยุง่ ยากและซับซ้อน นิ สิตจึ งเลือกการ
เขียนโปรแกรมวีบีเอในเอ็กซ์เซลล์เพื่อเข้ามาช่ วยแก้ปัญหา โปรแกรมที่
ได้น้ นั จะแตกต่างไปจากเอ็มอาร์ พีแบบเดิ มและสามารถนามาประยุกต์ให้
เกิดประโยชน์ในการวางแผนการผลิตแบบหลายระดับต่อไป

2. การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
2.1. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการทาโครงงาน

- โปรแกรมโซลเวอร์ในไมโครซอฟเอ็กซ์เซลล์
-โปรแกรมวีบีเอในเอ็กซ์เซลล์

2.2. ออกแบบการทางานเบือ้ งต้ นของโปรแกรม
การออกแบบการทางานเบื้องต้นของโปรแกรมช่ วยในการ
ตัดสิ นใจการวางแผนความต้องการวัสดุที่จ ะพัฒนาขึ้นจากแนวคิ ดจาก
หลักการของ MRP และทาการศึกษาต่อในเรื่ องของการสั่งซื้ อแบบหลาย
ชั้นที่ มีก ารสั่งในแต่ ล ะครั้ งแบบไม่ เป็ นอิ สระต่อกันเพื่ อแก้ข ้อเสี ยของ
MRPในแบบเก่าเพื่อให้ได้โปรแกรมเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและมี
ต้นทุนรวมต่าสุด จึงได้มีข้นั ตอนการดาเนิ นงานดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ลาดับในการจัดทาโครงงาน

2.3. การออกแบบหน้ าจอแสดงผลโปรแกรม
การออกแบบหน้าจอแสดงผลโปรแกรม พัฒนาขึ้นโดยใช้
โปรแกรมวีบีเอ ในเอ็กซ์เซลล์ โดยมีหน้าจอแสดงผลในส่ วนต่างๆ ดัง
ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอหลักเรี ยกใช้โปรแกรมเพื่อเริ่ มการประมวลผล

ภาพที่ 2 หน้าจอประมวลผล

ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงรายการวัสดุ
จากภาพที่ 4 หน้าจอแสดงรายการวัสดุระดับ 0 โดยต้องเพิ่มข้อมูลความ
ต้องการวัสดุระดับ 0 ของแต่ละสัปดาห์จากตารางการผลิตหลัก และเพิ่ม
ข้อมูลค่าเก็บรักษาวัสดุระดับ 0 และค่าการสัง่ วัสดุระดับ 0 ในแต่ละ
สัปดาห์

ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงรายการวัสดุระดับ 1
จากภาพที่ 5 หน้าจอแสดงรายการวัสดุระดับ 1 โดยที่ตอ้ งเลือกว่ารายการ
วัสดุระดับ 1 นั้นมีส่วนประกอบทั้งหมดกี่ชิ้น

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอในกรณี ที่รหัสวัสดุระดับ 1 มีจานวน 1 ชิ้น
จากภาพที่ 6 แสดงหน้าจอในกรณี ที่รหัสวัสดุระดับ 1 มีจานวน 1 ชิ้น ต้อง
เพิ่มข้อมูลความต้องการวัสดุระดับ 1 ว่าในรหัสวัสดุระดับ 0 นั้นต้องการ
รหัสวัสดุระดับ 1 เป็ นจานวนกี่ชิ้น และเพิ่มข้อมูลค่าเก็บรักษาวัสดุระดับ
1 และค่าการสัง่ วัสดุระดับ 1 ในแต่ละสัปดาห์

ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงรายการวัสดุ
จากภาพที่ 3 หน้าจอแสดงรายการวัสดุต่าสุ ดจะแสดงรายการวัสดุต่าสุ ดที่
ต้องการวางแผนการผลิต กดเลือกเพื่อให้ปรากฏรายการวัสดุระดับ 0 ดัง
ในภาพที่ 21และรายการวัสดุระดับ 1 ดังภาพที่ 4
ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอในกรณี ที่รหัสวัสดุระดับ 1 มีจานวน 2 ชิ้น

จากภาพที่ 7 แสดงหน้าจอในกรณี ที่รหัสวัสดุระดับ 1 มีจานวน 2 ชิ้น ต้อง
เพิ่มข้อมูลความต้องการวัสดุระดับ 1 ว่าในรหัสวัสดุระดับ 0 นั้นต้องการ
รหัสวัสดุระดับ 1 แต่ละชิ้นเป็ นจานวนเท่าไร และเพิ่มข้อมูลค่าเก็บรักษา
วัสดุระดับ 1 และค่าการสัง่ วัสดุระดับ 1 ในแต่ละสัปดาห์

2.4. ผลการสั่งผลิตจากโปรแกรม
จากภาพที่ 8 แสดงผลการวางแผนการผลิตในสัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่ 4 ซึ่งหน้าจอแสดงผลประกอบด้วยสัปดาห์ที่
เราต้องการวางแผนการผลิต และข้อมูลของสิ นค้าแต่ละชนิ ด ว่าควรจะทา
การสัง่ ซื้อในสัปดาห์ที่เท่าไร โดยมีคอลัมน์ Q ที่จะบอกว่าจะสัง่ สิ นค้านั้น
ไว้ในสัปดาห์ที่เท่าไร และจานวนเท่าไร เพื่อให้ได้ตน้ ทุนที่ต่าที่สุดในการ
วางแผนการผลิต จากตัวอย่างได้แผนการผลิตดังนี้

-

-

ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงผล
สัปดาห์ที่ 1 สัง่ Item 1 Part 1 และ Part 2 ในสัปดาห์ที่หนึ่ง
โดยมีตน้ ทุนรวมในการสั่งในสัปดาห์ที่ 1 คือ 1,000 บาท
สัปดาห์ที่ 2 สัง่ Item 1 สัปดาห์ที่ 1 จานวน 125 ชิ้นซึ่ งมีความ
ต้องการในสัปดาห์ที่ 1 จานวน 50 ชิ้นและสต็อกไว้จนถึง
สัปดาห์ที่ 2 จานวน 75 ชิ้น รวมค่าสั่งและค่าถือครองเป็ นเป็ น
จานวน 175 บาท
สัง่ Part 1 สัปดาห์ที่ 1 จานวน 250 ชิ้นซึ่ งมีความต้องการใน
สัปดาห์ที่ 1 จานวน 100 ชิ้นและสต็อกไว้จนถึงสัปดาห์ที่ 2
จานวน 150 ชิ้น รวมค่าสัง่ และค่าถือครองเป็ นเป็ นจานวน 650
บาท สัง่ Part 2 สัปดาห์ที่ 2 จานวน 225 ชิ้นราคา 800 บาท
โดยในส่วนของ part 2 นั้นจะสัง่ ซื้ อในสัปดาห์ที่ 1 และ
สัปดาห์ที่ 2 เป็ นอิสระต่อกัน รวมต้นทุนในการสัง่ ซื้อจาก
แผนการผลิตนี้ เป็ นจานวนเงิน 1,625 บาท
สัปดาห์ที่ 3 สัง่ Item 1 สัปดาห์ที่ 2 จานวน 109 ชิ้นซึ่ งมีความ
ต้องการในสัปดาห์ที่ 2 จานวน 75 ชิ้นและสต็อกไว้จนถึง
สัปดาห์ที่ 3 จานวน 34 ชิ้น ส่ วนในสัปดาห์ที่ 1 นั้นสัง่ เป็ น
อิสระจากสัปดาห์ที่ 2 และ สัปดาห์ที่ 3 รวมค่าสั่งและค่าถือ
ครองเป็ นเป็ นจานวน 234 บาท สัง่ Part 1 สัปดาห์ที่ 1 จานวน
318 ชิ้นซึ่ งมีความต้องการในสัปดาห์ที่ 1 จานวน 100 ชิ้น
สต็อกไว้สปั ดาห์ที่ 2 จานวน 150 ชิ้น และสต็อกไว้จนถึง
สัปดาห์ที่ 3 จานวน 68 ชิ้น รวมค่าสั่งและค่าถือครองเป็ นเป็ น

จานวน 786 บาท สัปดาห์ที่ 3 สัง่ Part 2 สัปดาห์ที่ 2 จานวน
327 ชิ้นซึ่งมีความต้องการในสัปดาห์ที่ 2 จานวน 225 ชิ้นและ
สต็อกไว้จนถึงสัปดาห์ที่ 3 จานวน 102 ชิ้น ส่วนในสัปดาห์ที่
1 นั้นสัง่ เป็ นอิสระจากสัปดาห์ที่ 2 และ สัปดาห์ที่ 3 รวมค่าสัง่
และค่าถือครองเป็ นเป็ นจานวน 1,004 บาท รวมต้นทุนในการ
สัง่ ซื้อจากแผนการผลิตนี้เป็ นจานวนเงิน 2,024 บาท
- สัปดาห์ที่ 3 สัง่ Item 1 สัปดาห์ที่ 3 จานวน 90 ชิ้นซึ่ งมีความ
ต้องการในสัปดาห์ที่ 3 จานวน 34 ชิ้นและสต็อกไว้จนถึง
สัปดาห์ที่ 4 จานวน 56 ชิ้น ส่ วนการสัง่ ในสัปดาห์ที่ 2 นั้น
จะต้องพิจารณาตามเป็ นการสั่งในสัปดาห์ที่ 2 กล่าวคือ Item 1
สัปดาห์ที่ 1และสต็อกไว้จนถึงสัปดาห์ที่ 2 รวมค่าสัง่ และค่า
ถือครองเป็ นเป็ นจานวน 331 บาท สัง่ Part 1 สัปดาห์ที่ 1
จานวน 430 ชิ้นซึ่ งมีความต้องการในสัปดาห์ที่ 1 จานวน 100
ชิ้น สต็อกไว้สปั ดาห์ที่ 2 จานวน 150 ชิ้น สต็อกไว้จนถึง
สัปดาห์ที่ 3 จานวน 68 ชิ้น สต็อกไว้จนถึงสัปดาห์ที่ 4 จานวน
112 ชิ้น รวมค่าสัง่ และค่าถือครองเป็ นเป็ นจานวน 786 บาท
สัง่ Part 2 สัปดาห์ที่ 4 จานวน 168 ชิ้น ชิ้นเป็ นอิสระจาก
สัปดาห์ที่ 3 การสัง่ ในสัปดาห์ที่ 3 นั้นจะต้องพิจารณาตามเป็ น
การสัง่ ในสัปดาห์ที่ 3กล่าวคือสัง่ Part 2 สัปดาห์ที่ 2 และ
สต็อกไว้จนถึงสัปดาห์ที่ 3 จานวน 102 ชิ้น ส่วนในสัปดาห์ที่
1 นั้นสัง่ เป็ นอิสระจากสัปดาห์ที่ 2 และ สัปดาห์ที่ 3 รวมค่าสัง่
และค่าถือครองเป็ นจานวนเงิน 1,404 บาท รวมต้นทุนในการ
สัง่ ซื้อจากแผนการผลิตนี้เป็ นจานวนเงิน 2,857 บาท
การออกแผนการผลิตจะยึดตามแผนในสัปดาห์สุดท้ายที่ตอ้ งการ
วางแผน โดยในสัปดาห์ก่อนหน้านั้นมีเพื่อเป็ นข้อมูลให้สปั ดาห์ถดั ไป ทั้ง
ยังมีการนาค่ามาใช้ต่อด้วย เนื่ องจากเป็ นการวางแผนการผลิตที่ไม่เป็ น
อิสระต่อกัน

2.5.

การทดสอบการเปรียบเทียบผลจากโปรแกรมวีบีเอและ
โปรแกรมเสริมโซลเวอร์

โดยทดสอบสมมติฐาน
H0 : µd = 0
H1 : µd ≠ 0
จากการทดสอบที่ α = 0.05

จะได้ P-value = 0.768 > α

ภาพที่ 9 ผลจากโปรแกรมมินิแทบ

จะได้ว่า ไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0
ดังนั้น µd = 0 สรุ ปได้วา่ d1 = d2
ไม่พบหลักฐานทางสถิติวา่ ต้นทุนการสั่งซื้อจากโปรแกรมวีบีเอ และ
โปรแกรมเสริ มโซลเวอร์แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเวลาที่ใช้ในการประมวลผลจากตารางที่ 11 จะเห็นได้วา่ เวลา
ที่ใช้ในการหาคาตอบโดยเฉลี่ยจากโปรแกรมเสริ มโซลเวอร์ น้ นั ใช้เวลา
มากกว่าการหาคาตอบจากโปรแกรมวีบีเอมากอย่างมีนยั สาคัญ

3. สรุปผลการดาเนินโครงงานและข้ อเสนอแนะ
3.1. สรุปผลการดาเนินโครงงาน
แผนการผลิตที่ได้จากการคานวณโดยโปรแกรมวีบีเอเป็ น
แผนการผลิตที่ให้ตน้ ทุนต่าที่สุดโดยใช้เวลาในการประมวลผลน้อยกว่า
การคานวณโดยโปรแกรมเสริ มโซลเวอร์ ซึ่ งการจัดซื้ อในแต่ละสัปดาห์
จะเปลี่ยนไปเพื่อต้นทุนรวมที่ต่าที่สุด โดยที่สินค้าในสัปดาห์เดียวกันไม่
จาเป็ นต้องมีแผนการสัง่ ซื้ อที่เหมือนกัน แต่ขอ้ มูลในแต่ละสัปดาห์จะ
เกี่ยวเนื่องกันไปโดยตลอด ข้อมูลของสัปดาห์ก่อนหน้าจะมีผลต่อการ
วางแผนของสัปดาห์ถดั ไป

3.1. ข้ อเสนอแนะ
ในโครงงานนี้ ยงั มีขอ้ บกพร่ องที่ควรได้รับการพัฒนาต่ออีกหลายด้าน คือ
- ตัวโปรแกรมที่จดั ทาขึ้นไม่มีความยืดหยุน่ มากนักที่จะ
สามารถหาแผนการผลิตได้หลายสัปดาห์ ทาได้เฉพาะ 8
สัปดาห์เท่านั้น
- ตัวโปรแกรมควรเพิม่ ความสามารถในการรับข้อมูลนาเข้า
ส่วนอื่นของตารางการผลิตหลัก
- เพิ่มวิธีในการทดลองแผนให้มากขึ้น ก็จะได้แนวทางเลือกที่
มากขึ้น เพื่อที่จะได้แผนการผลิตหลายแบบมากขึ้น
-
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