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บทคัดย่ อ
โครงงานนี้ ศึกษาผลกระทบของความต้องการของลูกค้าและ
เวลาน าที่ ไ ม่ แ น่ น อนต่ อ ปริ มาณสต๊ อ กปลอดภัย วิเ คราะห์ ถึ ง ความ
คลาดเคลื่อนของการกาหนดค่าสต๊อกปลอดภัยโดยใช้การประมาณค่าการ
แจกแจงของความต้องการใน ช่ วงเวลานาด้วยการแจกแจงปกติ (normal
approximation) ในกรณี ที่ค วามต้อ งการและเวลาน ามี ค่ า ไม่ ค งที่ จึ ง
ทาการศึ กษาหาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อสต๊อกปลอดภัย และหาปั จจัยที่มี
ผลกระทบต่อความแม่นยาในการประมาณค่าดังกล่าว โดยวิธีการจาลอง
สถานการณ์ Monte-Carlo simulation โดยทาการทดลองที่ การแจกแจง
ของความต้องการและเวลานาที่แตกต่างกันหลายรู ปแบบ เพื่อแสดงช่ วง
ของระดับ บริ การลู ก ค้า ที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจากการประมาณค่ า และ
แนวทางในการ กาหนดค่าเผื่อคลาดเคลื่อนนั้นให้ใกล้เคียงกับความเป็ น
จริ งมากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการ ของลู กค้าอย่างแม่นยา อีกทั้ง
ยังศึกษาวิธีการเลือกผูส้ ่ งมอบสิ นค้าในกรณี ที่ราคาสิ นค้าและช่ วงเวลานา
ของผูส้ ่ งมอบแตกต่างกันเพื่อเลือกผูส้ ่ งมอบที่ ทาให้ค่าใช้จ่ายของสต๊อก
ปลอดภัยต่าสุด
คาสาคัญ : สต๊อกปลอดภัยการประมาณค่า ,จากการแจกแจงปกติ , การ
เลือกผูส้ ่งมอบ

Abstract
In this work, we studied the impact of demand and lead time
uncertainty on safety stock levels. We analyze the errors of using
normal approximation to model lead time demand distribution where
demand and lead time are stochastic. We use Monte-Carlo simulation to
find the impact of using that approximation on the safety stock levels
for any given customer service level. The experiments were performed
using different generated demand and lead time distributions. The
results assist us in finding appropriate level of the safety stock in
response to the required service level. We also develop a guideline for

supplier selection in case that there are multiple suppliers with different
cost and lead time. The method will be useful in selecting the supplier
to minimize the safety stock cost for the customer.
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1. บทนา
การสัง่ ซื้อสิ นค้าของธุรกิจนั้นหากทราบปริ มาณความต้องการ
สิ นค้าโดยเฉลี่ยและระยะเวลาในการรอคอยสิ นค้าได้อย่างแน่ นอนก็จะทา
ให้ปริ มาณสิ นค้าที่สั่งซื้ อนั้นเพียงพอกับความต้องการแต่ในทางปฏิ บ ตั ิ
พบว่าการคาดคะเนโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์อาจจะมีความคลาดเคลื่อน
เพราะปริ มาณขายที่แท้จริ งอาจมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ความต้องการของ
ผูซ้ ้ื อ (demand) และช่ วงเวลานา (lead time) ที่ ไม่แน่ นอนด้วยเหตุ น้ ี
อาจจะทาให้คลังสิ นค้ามีสินค้าคงคลังไม่เพียงพอ ซึ่ งป้ องกันได้โดยการ
จัดทาสต๊อกปลอดภัย (safety stock)

1.1 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1) ศึกษาผลกระทบที่ เกิดจากความไม่แน่นอนของช่ วงเวลานาและความ
ต้องการต่อปริ มาณสต๊อกปลอดภัย
2) เพื่อจาลองสถานการณ์สต๊อกปลอดภัยและช่วงเวลานาในรู ปแบบต่างๆ
3) วิเ คราะห์ แ ละจาลองสถานการณ์ เ พื่อหาปริ มาณสต๊อกปลอดภัยที่
เหมาะสมในกรณี ที่ช่วงเวลานาและความต้องการมีรูปแบบต่างๆ
4) หารู ปแบบการแจกแจงของความต้องการในช่วงเวลานาโดยการจาลอง
สถานการณ์ เพื่อศึ กษาความคลาดเคลื่ อนที่ เกิ ดจากการประมาณค่าจาก
การแจกแจงปกติ ในการประมาณค่าสต๊อกปลอดภัยในกรณี ช่วงเวลานา
และความต้องการมีการแจกแจงแตกต่างกัน
5) กาหนดวิธีการเลือกผูส้ ่งมอบสิ นค้า (supplier) ที่เหมาะสมโดยพิจารณา
เฉพาะค่าใช้จ่ายในการเก็บสต๊อกปลอดภัย

1.2 ขอบเขตของโครงงาน
1) ศึกษาสิ นค้าคงคลังแหล่งเดียว และผลิตภัณฑ์เดียว

2) ศึ กษาผลกระทบของความแปรปรวนของความต้องการต่ อสต๊อก
ปลอดภัยในกรณี ที่ช่วงเวลานาคงที่และภายใต้ความเสี่ ยง
3) ศึกษาผลกระทบของความแปรปรวนของช่ วงเวลานาต่อความต้องการ
ในช่วงเวลานา
4) ประเมินความเที่ยงตรงของการใช้การประมาณค่าจากการแจกแจงปกติ
ในกรณี ที่ช่วงเวลานาและความต้องการมีการแจกแจงแตกต่างกัน
5) กาหนดวิธีในการเลื อกผูส้ ่ งมอบ 2 แหล่งโดยพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่าย
ในการเก็บสต๊อกปลอดภัย
6) ใช้การจาลองสถานการณ์แบบ Monte Carlo simulation เป็ นเครื่ องมือ
ช่วยในการวิเคราะห์หาระดับสต๊อกปลอดภัยที่เหมาะสมโดยใช้โปรแกรม
MATLAB

2. การดาเนินโครงงานและสรุปผล
2.1 ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อสต๊ อกปอลดภัย
จากการศึ ก ษาหาปั จ จัย ต่ า งๆที่ มี ผ ลกระทบท าให้ ส ต๊ อ ก
ปลอดภัยเกิ ดแนวโน้มโดยจะพิจารณาตัวแปรที่ เกี่ ยวข้องในสมการการ
ประมาณค่าจากการแจกแจงปกติ (normal approximation) คือความ
แปรปรวนของความต้องการและช่ วงเวลานา ในกรณี แรกเราจะพิจารณา
ผลกระทบที่เกิดจากความแปรปรวนของความต้องการและในส่ วนต่อมา
จะพิจารณาความแปรปรวนของช่วงเวลานา

2.1.1 กรณีความต้ องการไม่ แน่ นอนแต่ ช่วงเวลานาคงที่
กาหนดให้ CSL = 95%, µD = 50 และ L = 2 ความต้องการมี
การแจกแจงปกติและความแปรปรวนของความต้องการจาก 0 ถึง 100

รู ปที่ 2 ความสัมพันธ์ ระหว่างสต๊อกปลอดภัยและความแปรปรวนของ
ช่วงเวลานา
จากรู ปที่ 1 และรู ปที่ 2 พบว่ายิ่งความแปรปรวนเพิ่มขึ้นจะทา
ให้สต๊อกปลอดภัยเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะในช่วงแรก

2.2 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ อความแม่ นยาในการประมาณค่ า จาก
การแจกแจงปกติ (normal approximation)
จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความแม่นยาในการประมาณค่า
จากการแจกแจงปกติ (normal approximation) ซึ่ งการประมาณค่านั้นอาจ
มีความคลาดเคลื่อนซึ่ งเป็ นเหตุทาให้สต๊อกปลอดภัยมีมากเกิ นไปหรื อไม่
เพียงพอทาให้เกิ ดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ นเพิ่มขึ้น โดยดูผลกระทบที่เกิ ดจาก
ความต้ อ งการและช่ ว งเวลาน าในรู ปแบบต่ า งๆ และในกรณี ที่
เปลี่ ยนแปลงค่า CV (Coefficient of variation) ของความต้องการ และ
service level เพื่อดูวา่ มีผลต่อการประมาณค่าจากการแจกแจงปกติหรื อไม่
อย่างไร

2.2.1 ผลกระทบที่เกิดจากรู ปแบบต่ างๆของความต้ องการและ
ช่ วงเวลานา
เป็ นการเปรี ยบเที ย บการจ าลองสถานการณ์ โดยวิ ธี Monte
Carlo simulation และการประมาณค่ า จากการแจกแจงปกติ (normal
approximation) โดยใช้ รู ปแบบการแจกแจงของความต้อ งการและ
ช่วงเวลานาดังนี้

รู ปที่ 1 ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งระหว่ า งสต๊ อ กปลอดภัย และความ
แปรปรวนของความต้องการ

2.1.2 กรณีความต้ องการและช่ วงเวลานาไม่ แน่ นอน
กาหนด CSL = 95%, µD = 100, µL = 5, D = 10 ความ
ต้องการและช่ วงเวลานามีการแจกแจงปกติและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของช่วงเวลานาจาก 0 ถึง 30

รู ปที่ 3 ความต้องการในรู ปแบบต่างๆ

Monte-Carlo Simulation และการประมาณค่าจากการแจกแจงปกติ
(normal approximation) ที่ระดับ service level ต่างๆ
กาหนด lead time ~ geometric ; µD = 100 ของทุกการแจกแจง

รู ปที่ 4 ช่วงเวลานาในรู ปแบบต่างๆ

2.2.1.1 กรณีความต้องการมีการแจกแจงปกติและมีช่วงเวลานา
มีการแจกแจงแบบต่ างๆ
การทดลองนี้ ตอ้ งการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากรู ปแบบของ
ช่วงเวลานาโดยเปรี ยบเทียบปริ มาณสต๊อกปลอดภัยที่คานวณจากวิธี
Monte-Carlo Simulation และการประมาณค่าจากการแจกแจงปกติ
(normal approximation) ที่ระดับ service level ต่างๆ
กาหนด demand ~ normal(µD = 100, D = 10)

รู ปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์ เซ็นต์ความแตกต่างระหว่างค่าจริ งและ
ค่าประมาณกับ Service Level กรณี ความต้องการมีรูปแบบต่างๆ
จากรู ปที่ 6 สรุ ปได้วา่ ในกรณี service level เท่ากันแต่ละ
รู ปแบบของความต้องการต่างกันในช่วงแรกจะมีความแม่นยาในการ
ประมาณค่าต่างกันมากแต่ในช่วงที่ค่า service level สูงจะมีค่าต่างกันน้อย
ดังนั้นรู ปแบบของความต้องการจึงมีผลต่อความแม่นยาในช่วงแรกแต่
ในช่วงหลังมีผลน้อยมากในการประมาณค่าจากการประมาณค่าจากการ
แจกแจงปกติ (normal approximation)

2.2.2 เปรียบเทียบผลกระทบทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงค่ า CV
ของความต้องการ และ service level
ศึกษาผลกระทบของความแตกต่างของค่าจริ งและการ
ประมาณค่าจากการแจกแจงปกติ (normal approximation) ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของ CV (Coefficient of variation) และ service level
รู ปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างระหว่างค่าจริ งและ
ค่าประมาณกับ Service Level กรณี ช่วงเวลานามีรูปแบบต่างๆ
จากรู ปที่ 5 สรุ ปได้วา่ ในกรณี service level เท่ากันแต่รูปแบบ
ของช่วงเวลานาต่างกันจะมีความแม่นยาในการประมาณค่าแตกต่างกัน
มากดังนั้นรู ปแบบของช่วงเวลานาจึงมีผลต่อความแม่นยาในการประมาณ
ค่าจากการประมาณค่าจากการแจกแจงปกติ (normal approximation)

2.2.1.2 กรณีช่วงเวลานามีการแจกแจง geometric และความ
ต้ องการมีการแจกแจงแบบต่ างๆ
การทดลองนี้ ตอ้ งการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากรู ปแบบของ
ความต้องการโดยเปรี ยบเทียบปริ มาณสต๊อกปลอดภัยที่คานวณจากวิธี

รู ปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างระหว่างค่าจริ งและ
ค่าประมาณกับ CV กรณี ความต้องการและช่วงเวลานามีการแจกแจง
แตกต่างกันที่ Service Level ต่างๆ

จากรู ปที่ 7 จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของรู ปแบบช่วงเวลานา
มีผลต่อความแตกต่างของค่าจริ งและการประมาณค่าจากการแจกแจง
ปกติ (normal approximation) มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของความต้องการ
ในกรณี ที่ service level 99% ความแตกต่างของค่าจริ งและการประมาณ
ค่าจากการแจกแจงปกติ (normal approximation) มีความแตกต่างกันมาก
ซึ่งค่าที่ได้จากการประมาณรองรับ service level ได้เพียงประมาณ 75%
เท่านั้น
จากข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยในการประมาณสต๊อกปลอดภัย
เพื่อให้ใกล้กบั ความเป็ นจริ งมากที่สุดโดยการเพิ่มหรื อลดปริ มาณสต๊อก
ปลอดภัยที่ได้จากการประมาณค่าจากการแจกแจงปกติ (normal
approximation) โดยดูจากกราฟข้างต้นว่า under stock หรื อ overstock
เท่าไหร่ และเผื่อค่าเพิม่ เข้าไปในการประมาณค่า

2.3 ศึกษาวิธีการเลือกผู้ส่งมอบสินค้ า (supplier) ทีเ่ หมาะสม
จากการหาวิธีการเลือกผูส้ ่งมอบสิ นค้า โดยแต่ละแหล่งจะมี
ช่วงเวลานาและราคาสิ นค้าแตกต่างกัน โดยปั จจัยที่นามาพิจารณาคือ
ความต้องการ, ราคาสิ นค้า, ช่วงเวลานาของผูส้ ่ งมอบสิ นค้า ซึ่ งถ้าราคา
สิ นค้าถูกและช่วงเวลานาน้อยกว่าผูส้ ่งมอบอีกที่ก็จะไม่มีปัญหาในการ
เลือกแต่ถา้ ราคาถูกแต่ช่วงเวลานาสู งกว่าผูส้ ่ งมอบอีกที่ก็จะเกิดปัญหาใน
การเลือกว่าผูส้ ่งมอบที่ไหนดีกว่ากันในแง่ของค่าใช้จ่ายซึ่งจะพิจารณา
ค่าใช้จ่ายในการเก็บสต๊อกปลอดภัยเท่านั้น

2.3.1 กรณีช่วงเวลานาของผู้ส่งมอบสินค้ าคงที่
ในกรณี น้ ีจะใช้ค่า
; n = 1,2,3,…..n ในการ
เปรี ยบเทียบโดยเลือกผูส้ ่ งมอบที่มีค่า
น้อยที่สุด

2.3.1.1 กรณีผ้สู ่ งมอบสินค้ ามีช่วงเวลานาคงทีแ่ ละมีสินค้ า
จากัด
ในการเลือกผูส้ ่งมอบสิ นค้าในกรณี ที่ผสู ้ ่งมอบ n แหล่งมี
สิ นค้าจากัดจะใช้ค่า
; i = 1,2,3,..n ในการเปรี ยบเทียบโดยวิธีดงั นี้
1) หาค่า
ของผูส้ ่งมอบแต่ละแหล่ง
2) เรี ยงลาดับค่า
ของผูส้ ่ งมอบจากน้อยไปหามาก
3) สัง่ สิ นค้าจากผูส้ ่งมอบที่มีค่า
น้อยที่สุดจนผูส้ ่ งมอบแหล่งนั้นมี
สิ นค้าไม่เพียงพอ
4) สัง่ สิ นค้าจากผูส้ ่งมอบที่มีค่า
น้อยรองลงมาจนเต็มทาไปเรื่ อยๆ
จนเต็มความต้องการ
จากวิธีการนี้เป็ นวิธีที่เรี ยกว่า Greedy heuristic ซึ่งจะได้ทาการ
ทดลองเทียบกับคาตอบของ solver จานวน 10 ครั้งพบว่าคาตอบจากวิธี
Greedy heuristic และ solver เหมือนกัน

2.3.2 กรณีช่วงเวลานาของผู้ส่งมอบมีรูปแบบการแจกแจงต่ างๆ
ในกรณี น้ ี จะใช้ค่า

; n = 1, 2, 3,…..n

ในการเปรี ยบเที ย บโดยเลื อ กผู้ส่ ง มอบที่ มี ค่ า
น้อยที่สุด

2.3.2.1 กรณี ผู้ ส่ งมอบสิ น ค้ า มี ช่ ว งเวลาน าคงที่แ ละมีสิ น ค้ า
จากัด
ในการเลือกผู้สง่ มอบสินค้ าในกรณีทผี่ ้ สู ง่ มอบ n แหล่งมี
สินค้ าจากัดจะใช้ คา่
; i = 1,2,3,…..n ในการ
เปรียบเทียบโดยวิธีดงั นี ้
1) หาค่า
ของผู้สง่ มอบแต่ละแหล่ง
2) เรียงลาดับค่า
ของผู้สง่ มอบจากน้ อยไปหา
มาก
3) สัง่ สินค้ าจากผู้สง่ มอบที่มีคา่
น้ อยที่สดุ จนผู้
ส่งมอบแหล่งนันมี
้ สินค้ าไม่เพียงพอ
4) สัง่ สินค้ าจากผู้สง่ มอบที่มีคา่
น้ อยรองลงมา
จนเต็มทาไปเรื่อยๆจนเต็มความต้ องการ
จากวิธีการนี้ เป็ นวิธีที่เรี ยกว่า Greedy heuristic ซึ่งจะได้ทาการ
ทดลองเทียบกับคาตอบของ solver จานวน 10 ครั้งพบว่าคาตอบจากวิธี
Greedy heuristic และ solver เหมือนกัน
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