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บทคัดยอ 

อุตสาหกรรมการเกษตรเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญกับประเทศไทย เนื่องจากเปนอุตสาหกรรม
ที่นําเอาผลผลิตจากภาคการเกษตรซึ่งเปนภาคการผลิตที่มีปริมาณผลผลิตและมีการจางงานที่สูงที่สุด แต
อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมการเกษตรยังไมไดมีการนําเอาหลักการโลจิสติกสและโซอุปทานเขาไปประยุกตใช
งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาบริษัทผลิตกะทิสดสงออกตางประเทศ ที่ไดมีการรวบรวมมะพราวจากชาวสวนหรือ
พอคาคนกลางเขามาทําการผลิตและสงออก  แตปญหาของกรณีศึกษาที่พบคือการขาดระบบบริหารจัดการ
ทางดานโลจิสติกสและโซอุปทาน  ทําใหไมสามารถวางแผนการผลิตไดอยางเหมาะสม  

ดังนั้นเพ่ือวางระบบการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม ผูวิจัยจึงไดนําเสนอแนวทางการพยากรณ
ปริมาณความตองการของสินคา และการใชโปรแกรมเชิงเสนตรงเพื่อนําเอาการขอมูลความตองการสินคาที่ทํา
การวางแผนการผลิตรวมอยางเปนระบบโดยใชโมดูล Solver ของโปรแกรม Microsoft Excel   
 
คําสําคัญ : การพยากรณปริมาณความตองการ; การวางแผนการผลิตรวม; การโปรแกรมเชิงเสนตรง 
 
1. บทนํา 

บริษัทผลิตกะทิสด เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารกระปอง โดยมีการ
สายการผลิตหลักคือ กะทิสดและน้ํามะพราวออน ผลิตภัณฑอ่ืนๆ มีการผลิตนอยมากเชน น้ําลูกยอและน้ํา
นอยหนา ผลิตภัณฑที่ผลิตทั้งหมดจะถูกสงออกไปขายยังตลาดตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และ 
ออสเตรเลีย เปนตน มีสวนแบงการตลาดติดอันดับ 1 ใน 5 ของตลาดรวมในประเทศ โดยมีกําลังการผลิต
เฉล่ีย 4 ตูตอวันเดือนละประมาณ 100 ตูหรือ 1200 ตูตอป กําลังการผลิต 75 เปอรเซ็นต เปนการผลิตดาน
กะทิสด อีก 25 เปอรเซ็นต ที่เหลือเปนการผลิตน้ํามะพราวออนและน้ําผลไมอ่ืน ๆ การผลิตปจจุบันเปนการ
ผลิตแบบตามคําส่ังซื้อ (Make to Order) และการผลิตเก็บสตอก (Make to Stock) ปจจุบันประสบปญหาคือ
ไมสามารถคาดการณไดวาควรวางแผนกําลังการผลิตในการผลิตสินคาเพ่ือเก็บสตอกของผลิตภัณฑใด และ
จํานวนเทาไร เพ่ือใหเกิดกําไรสูงสุด โดยจะทําการสงเสริมการขายเพื่อใหสินคาที่ผลิตเก็บสตอกตอไป 

ดังนั้น เพ่ือเปนการวางแนวทางการบริหารจัดการผลิตแบบเก็บสตอกใหเหมาะสม ผูวิจัยจึงไดนําเสอ
แนวทางการวางแผนการผลิตรวมอยางเปนระบบโดยเริ่มตั้งแตกระบวนการพยากรณความตองการสินคา และ
กระบวนการวางแผนการผลิตรวม 
 
2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.1. ทฤษฎีทางดานการพยากรณ (Forecasting)  
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วิชัย แหวนเพชร (2547) ไดใหความหมายของการพยากรณไววา การพยากรณเปนการประมาณ
การหรือคาดคะเนเหตุการณที่ยังไมไดเกิดขึ้น โดยการคาดคะเนนั้นตองอาศัยขอมูลปจจุบันหรืออดีตมาเปน
แนวทางแลววิเคราะหเพ่ือดูวา อนาคตจะเปนอยางไร  

ธนากร เกียรติบันลือ (2524) ไดใหความหมายของการพยากรณวาเปนการคาดคะเนถึงความ
ตองการของสินคาหรือบริการสําหรับชวงเวลาหนึ่งในอนาคต การพยากรณนั้นดูเหมือนวาเปนการเดา แตการ
พยากรณในธุรกิจการผลิตนี้จะตองอาศัยขอมูลจริงที่เกิดขึ้นในอดีต แลวใชเทคนิคทางคณิตศาสตรเขาชวย
เพ่ือใหไดมาซึ่งคําพยากรณที่แมนยํา 

2.3.1. ประเภทของการพยากรณ 
วิชัย แหวนเพชร (2547) ไดกลาววา การพยากรณแบงตามชวงเวลาของการพยากรณ จะ

แบงได 3 ประเภทคือ  
1) การพยากรณระยะส้ัน (short range forecasting ) เปนการคาดคะเนเหตุการณขางหนา

ไวในระยะไมเกินกวา 1 ป  สามารถนําขอมูลมาใชเกี่ยวกับการวางแผนปฏิบัติงานหรือดําเนินการได 
2) การพยากรณระยะปานกลาง (medium range forecasting) เปนการคาดการณลวงหนา

ในระยะ 1-3 ป สามารถนําขอมูลมาใชในการวางแผนการขยายโครงการ เชน ซื้อเครื่องมือ เครื่องจักรเปนตน  
3) การพยากรณระยะยาว (long range forecasting) เปนการคาดการณลวงหนามากกวา 

3 ป ขึ้นไป จะใชมากเกี่ยวกับการวางแผนงานขององคการในอนาคต เชน แผนการขยายกิจการ การขยาย
โรงงาน แผนนโยบายเปนตน ฯลฯ 

 
2.2. ทฤษฎีทางดานการวางแผนการผลิต 
การผลิตที่มีประสิทธิภาพนั้น จะตองคํานึงถึงปจจัยดานปริมาณ คุณภาพ เวลา และราคา ซึ่งทั้งหมด

นี้จะตองนํามารวมไวในระบบการผลิต โดยมีการวางแผนและควบคุมการผลิตเปนแกนกลาง กิจกรรมตางๆ ที่
อยูในระบบการผลิตนั้นสามารถจัดจําแนกไดเปน 3 ขั้นตอนคือ การวางแผน (Planning) การดําเนินงาน 
(Operation) และการควบคุม (Control) (ชุมพล  ศฤงคารศิริ, 2546) 

ยรรยง ศรีสม (2536) ไดใหความหมายของการวางแผนการผลิตรวมวา การวางแผนการผลิตรวม 
หมายถึงการวางแผนเพื่อนําเอาทรัพยากรที่มีอยูจํากัดระดับหนึ่งในแตละชวงเวลาไปใชในการพิจารณา
กําหนดปริมาณการผลิตอยางกวาง ๆ โดยไมเจาะจงในรายละเอียดวาจะทําการผลิตสินคาชนิดใด  

พิภพ ลลิตตาภรณ (2545) ไดใหคําจํากัดความ (Definitions) ของคําวา แผนงานการผลิตรวม 
(Aggregate Plan) ไวดังนี้ แผนงานการผลิตรวม เปนแผนงานเกี่ยวกับการกําหนดระดับแรงงานและระดับการ
ผลิตภายใตกําลังการผลิต ที่กําหนดใหกับการวางแผนการผลิตรวมในการตัดสินใจเลือกแผนจะพิจารณาจาก
แผนที่สามารถตอบสนองความตองการผลิตภัณฑที่ไดพยากรณไวโดยทําใหตนทุนรวมที่เกิดขึ้นนอยที่สุด 

Atthawit Techawiboonwong ( 2004) ไดกลาววาวิธีการที่ใชในการวางแผนการผลิตรวมมีหลายวิธี 
เชน  วิธีลองผิดลองถูก (trial and error), การโปรแกรมเชิงเสนตรงและการโปรแกรมที่ไมเปนเสนตรง (linear 
and nonlinear programming), การตัดสินใจเชิงเสนตรง (linear decision rule) และการสรางแบบจําลองการ
คนหา (simulation search) (Riggs, 1981; Pan and Kleiner, 1995; และ Heizer  และ  Render, 1996) 
วิธีการดังกลาวขางตนบางวิธีจะใหผลลัพธที่เหมาะสมที่สุดในขณะที่บางวิธีจะใหคําตอบเพียงคาที่รับไดเทานั้น
แตไมใชคําตอบที่เหมาะสมที่สุด แบบจําลอง (model) ตางๆ ที่สรางขึ้นอาจจะเปนแบบจําลองแบบงาย ๆ หรือ
อาจจะเปนแบบจําลองที่มีความซับซอนแลวแตกรณี  และในตอนทายไดสรุปวาวิธีการที่นิยมใชในการวาง
แผนการผลิตรวมมี 3 วิธีไดแก  
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1) วิธีลองผิดลองถูกโดยใชโปรแกรม Spreadsheet (Trial and error using 
spreadsheet software) 

2) การใชโปรแกรมเชิงเสนตรง (Linear programming)  
3) การใชโปรแกรม Solver  (Solver on spreadsheet software) 

 
2.3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ปรีชา  แกวขาว (2547)  ไดทําการศึกษาการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาชวยในการวาง

แผนการผลิต โดยการศึกษาขบวนการผลิตปูนผสมเสร็จ เพ่ือหาตัวแปรที่เกี่ยวของกับตนทุนในการผลิตปูน
ผสมเสร็จ ทั้งนี้ไดนําเอาเทคนิคการวิเคราะหโครงขายมาชวยในการทําวิจัย และจัดทําแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร (Mathematic Model) โดยกําหนดสมการเปาหมาย เพ่ือใหตนทุนการผลิตต่ําสุด ภายใตขอจํากัด
ตาง ๆ โดยใชโปรแกรมโซลเวอร  

ณาตยาณี   เกษเมธีการุณ (2546) ไดทําการศึกษาเรื่องการส่ังซื้อ และคัดเลือกขนาดของขาวโพด
ออน เพ่ือทําการบรรจุกระปองและขวดแกวตามขนาดตาง ๆ โดยเขียนปญหาของการคัดแยกและการตัด
ขนาดของขาวโพดออนใหอยูในรูปของแบบจําลองทางคณิตศาสตร (Mathematical Model) โดยใชโครงขาย
ความสัมพันธ ในลักษณะที่เปนสมการเชิงเสนตรง (Linear Programming) โดยแบงเปน 2 สวนคือ สวนที่ 1 
คํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อขาวโพดออน เพ่ือใหเพียงพอตอความตองการของลูกคา สวนที่ 2 เปนการวาง
แผนการผลิตหลังจากไดรับขาวโพดออนแลว เพ่ือใหเกิดรายไดสูงสุด และทําการแกไขปญหาโดยใชโปรแกรม
ลินโก (LINGO)   

ปรียาภรณ ธรรมชูเชาวรัตน (2549) ไดทําการศึกษาตัวแบบการโปรแกรมเชิงเสนตรงสําหรับการ
วางแผนการผลิตไมดอกชวนชมในแตละขนาดและสายพันธ โดยนําการพยากรณแบบ Winter’s Method มา
คํานวณคาพยากรณยอดขาย โดยมีวัตถุประสงคของการโปรแกรมเชิงเสนตรงคือใหไดกําไรสูงสุดในแตละไตร
มาส ภายใตขอจํากัดเกี่ยวกับความตองการ ปริมาณวัตถุดิบ ปริมาณและสัดสวนการส่ังซื้อตนไมสําเร็จรูปเพ่ือ
นํามาจําหนาย และขอจํากัดดานแรงงาน จากนั้นทําการประมวลผลตัวแบบการโปรแกรมเชิงเสนดวย
โปรแกรม Solver บน Microsoft Excel 2003   

จากการรวบรวมทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของสามารถวิเคราะหไดวา การวางระบบการวาง
แผนการผลิตที่เหมาะสมจะตองเริ่มจากการมีการพยากรณความตองการสินคาที่ถูกตอง และโปรแกรมเชิง
เสนตรงสามารถใชในการวิเคราะหหาแผนการผลิตเพ่ือใหไดกําไรสูงสุด หรือ ตนทุนต่ําสุด ภายใตขอจํากัด
ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  
3. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
  3.1. ศึกษาสภาวการณทั่วไปของบริษัทที่เปนกรณีศึกษา 

  กรณีศึกษา เปนบริษัทรับจางผลิตผลิตภัณฑบรรจุกระปองโดยไมมีตราสัญญลักษณเปนของตนเอง 
มีผลิตภัณฑหลัก ๆ อยู 2 ชนิดคือ (1) น้ํากะทิ (Coconut milk) และ (2) น้ํามะพราวออน (Coconut juice) 
สวนผลิตภัณฑอ่ืน ๆ เชน น้ํานอยหนา น้ําลูกยอ มีปริมาณการผลิตที่นอยมาก วัตถุดิบที่จําเปนในการผลิต
แบงไดเปน 2 ประเภทคือ Primary raw material ไดแก เนื้อมะพราว และ Secondary raw material ไดแก 
ฉลาก กระปอง กลอง เปนตน สวนผมอื่นๆ เชน น้ําตาล ไมคอยมีผลมากนักเพราะมีการสั่งซื้อที่เพียงพอเปน
ปกติรายเดือนอยูแลว แหลงที่มาของเนื้อมะพราวคือลงมะพราวซึ่งมีการทําสัญญาซื้อขายกันเปนป กับลง
มะพราวบริเวณใกลเคียงที่มีการซื้อขายตามราคาตลาด ณ ขณะนั้น  
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ในสวนของการตลาดเปนการผลิตเพ่ือสงออกทั้งหมด อยูในอันดับ 1 ใน 5 ของตลาดรวมในประเทศ 
ลูกคาสวนใหญเปนลูกคาทางอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย โดยมีกําลังการผลิต 4 ตูตอวันเฉล่ียเดือนละ
ประมาณ 100 ตูหรือ 1200 ตูตอป สัดสวนของการผลิตเฉล่ียปจจุบันอยูที่ 3:1 คือผลิตน้ํากะทิ 3 สวน ผลิตน้ํา
มะพราวออนและอื่น ๆ  1 สวน ตัวอยางวัตถุดิบที่ใชในการผลิต เชน ผลิตกะทิ ขนาด 15 ออนซ 1 ตู ตองใช
เนื้อมะพราวประมาณ 8 – 10 ตัน ใชกระปองเทากับ  48,000 กระปอง  น้ํากะทิ 1 ตูราคาประมาณ 4 แสน
บาท 
 
ในสวนของคําส่ังซื้อสามารถอธิบายไดดังรูปที่ 3.1 

 

 
รูปที่ 3 : แสดงเสนทางการไหลของคําส่ังซื้อ 

                                                ที่มา : บริษัทกรณีศึกษา 
 

จากรูปที่ 3  อธบิายไดดังนี้ 
1) กระบวนการสงซื้อเริ่มจากลูกคา สงคําส่ังซื้อเขามาที่สํานักงานใหญ (HO) ทางเจาหนาที่

การตลาด ทําการตรวจสอบเรื่องราคาและเงื่อนไขการขายตาง ๆ เชน เรื่องของ Packaging และวันสงมอบ 
ชวงนี้ใชเวลาทั้งหมดประมาณ 3 วัน 

2) ทางสํานักงานใหญจะสงแฟกซคําส่ังซื้อดังกลาวไปยังโรงงาน (MFG) ที่ผานมาการสงคําส่ัง
ซื้อจะเกิดขึ้นเปนรายสัปดาห ปจจุบันเกิดขึ้นตาม Sales order  ซึ่งตองสงลวงหนาทุกวันที่ 25 ของเดือนถายัง
ไมเต็ม Capacity ของการผลิตจะมีการนําคําส่ังซื้อลวงหนา (Forward order) มาทําการผลิตดวย เพ่ือเติมเต็ม
กําลังการผลิต 

3) เมื่อทางโรงงานงานไดรับ order แลวจะทําการตรวจสอบเรื่องของวัตถุดิบ และทรัพยากร
ตาง ๆ ที่ตองใชในการผลิตทั้งหมดจากนั้นสรุปเปน Master Plan ซึ่งตองมีการสรุปทุกวันที่ 30 ของเดือน โดย
มีการ Revise plan  ทุก ๆ สัปดาหจากนั้นทําการสงแผนการผลิตใหกับฝายผลิตตอไป 

4) ฝายผลิต (Production) เมื่อไดรับแผนการผลิตรายเดือนมาแลว ฝายผลิตทําการตรวจสอบ 
Stock จากนั้นทําการวางแผนการผลิตรายสัปดาห (Weekly production plan) และทําการผลิตตามแผนที่วาง
ไวโดยผลิตกอนการ load 14-19 วัน 

5) ผลิตภัณฑที่ไดจากการผลิตจะถูกสงเขาคลังสินคา (Warehouse) เพ่ือบรรจุหีบหอ 
(Packaging) เก็บรักษาผลิตภัณฑ และรอทําการสงมอบ 

6) เมื่อถึงเวลาสงมอบจะทําการ load ผลิตภัณฑขึ้นรถบรรทุกตูคอนเทนเนอร (Truck) เพ่ือขน
สงไปยังทาเรือคลองเตย (Port) และลําเลียงผลิตภัณฑลงเรือเพ่ือไปสงลูกคายังตางประเทศ เชน อเมริกา 
ยุโรป และ ออสเตรเลีย เปนตน 
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3.2. วิเคราะหขอมูลการผลิตกะทิสดในอดีตเพ่ือหารูปแบบการพยากรณที่เหมาะสม 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการวิจัยฉบับนี้จะเปนแบบทุติยภูมิ คือใชขอมูลจากรายงานของ

บริษัทกรณีศึกษา จากการศึกษากับผูที่รับผิดชอบทางดานการผลิตของบริษัทกรณีศึกษาพบวาขอมูลในอดีตที่
สามารถนํามาใชอางอิงไดคือ ขอมูลยอดขายในป พ.ศ. 2547 และ พ.ศ 2548  ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 
ทั้งนี้บริษัทไมมีการเก็บขอมูลยอดขายแยกตามผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑของบริษัทมีทั้งหมด 98 ชนิด 

ตารางที่ 1 : แสดงขอมูลยอดขายของป พ.ศ. 2547 – พ.ศ.2548 

ป พ.ศ 2547 ป พ.ศ 2548
มกราคม 44.38 44.72
กุมภาพันธ 51.80 44.29
มีนาคม 60.70 52.68
เมษายน 50.65 42.02
พฤษภาคม 65.80 60.71
มิถุนายน 60.66 65.31
กรกฎาคม 58.13 49.91
สิงหาคม 61.42 54.01
กันยายน 43.57 56.58
ตุลาคม 58.83 45.20
พฤศจิกายน 59.20 46.63
ธันวาคม 70.56 44.32
ยอดขายรวม 685.69 606.37

ยอดขาย (ตู)เดือน

 
ที่มา : บริษัทกรณีศึกษา 

3.2.1 วิเคราะหขอมูลยอดขายเพื่อหารูปแบบการพยากรณ 
จากขอมูลยอดขายตามตารางที่ 1 เมื่อนําขอมูลดังกลาวมาคํานวณหาคาเฉล่ีย (Mean) 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสัมประสิทธการกระจาย (CV: Coefficient of Variance) 
ไดผลลัพธตามตารางที่  2 

 
ตารางที่ 2 :  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์การกระจายของขอมูลยอดขาย 

                       ป พ.ศ. 2547 และ ป พ.ศ.2548 
ป 

พ.ศ. 
 

ชวงเวลา ระยะเวลา 
(เดือน) 

ยอดขาย 
(ตู) 

คาเฉล่ีย 
(ตูตอ
เดือน) 

สวน
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

คา 
สัมประสิทธิ์
การกระจาย 

2547 ม.ค. – ธ.ค. 12 685.69 57.14 8.114 0.142 
2548 ม.ค. – ธ.ค. 12 606.37 50.53 7.405 0.147 

 
จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์การกระจาย

คอนขางคงที่ เชน คาเฉลี่ยของยอดขายป พ.ศ. 2547 และ ป พ.ศ. 2548 เทากับ 57.14 ตูตอเดือน และ 
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50.53 ตูตอเดือนตามลําดับ  สวนคาสัมประสิทธิ์การกระจายมีคานอยมากและคอนขางคงที่คือมีเทากับ 0.142 
และ 0.147 ตามลําดับ  จากคาดังกลาวแสดงใหเห็นวาขอมูลมีลักษณะเปนแบบ แนวนอน (Horizontal หรือ 
Stationary)   คือมีการเปล่ียนแปลงยอดขายในแตละชวงเวลาใกลเคียงกันไมมีแนวโนวที่จะสูงขึ้นหรือลดลง 
ฤดูกาลไมมีผลตอยอดขาย นอกจากนี้เมื่อนําขอมูลป พ.ศ.2547 และป พ.ศ.2548  มาวาดกราฟเพื่อหาการ
กระจายตัว โดยใช MINITAB 14.1 จะไดกราฟดังรูปที่ 5 

จากรูปที่ 5 ภายใตความเชื่อมั่นที่ 95% สมมุติ H0 คือ ขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติ และ H1 คือ
ขอมูลมีการแจกแจงแบบไมปกติ      ผลจากหาคาสถิติโดยใช MINITAB 14.1 พบวาคาของ P-Value เทากับ 
0.15 มากกวา 0.05 แสดงวาการแจกแจงดังกลาวไมตกอยูในพ้ืนที่วิกฤตจึงปฏิเสธ H1 และยอมรับ H0 นั่นคือ
ขอมูลดังกลาวมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 53.84 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 8.313 และคาสัมประสิทธิ์การกระจายเทากับ 0.154    

ขอมูลดังกลาวมีลักษณะเปน แบบ Horizontal หรือ Stationary ซึ่งมีเทคนิคการพยากรณที่เหมาะสม
ที่จะนํามาใชในการพยากรณอยู 2 วิธีคือ การหาคาถัวเฉล่ียเคล่ือนที่ (Moving average) หรือ Exponential 
smoothing method 
 

 
รูปที่ 5 : แสดงผลลัพธจากการหา Normality ของขอมูลยอดขายป พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2548 โดยใช 

                โปรแกรม MINITAB 14.1 
เหตุผลที่เลือกใชวิธีการทดสอบของ Kolmogorov-Smirnov เนื่องจากเปนวิธีที่นิยมใชทดสอบสําหรับ Non-
parametric Test โดยดูจากคาของ p-value  

3.4. วัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณเพ่ือเลือกวิธีการพยากรณที่เหมาะสม (Errors 
Measurement) 

เมื่อทราบวิธีการพยากรณที่เหมาะสมจะใชในการพยากรณแลว ไดนําวิธีการพยากรณดังกลาวคือ 
การหาคาถัวเฉล่ียเคล่ือนที่ (Moving average) และ Exponential smoothing method มาทําการพยากรณ
ขอมูล ป พ.ศ. 2547 และ ป พ.ศ. 2548 เพ่ือวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณโดยใชวิธีหาคาเฉล่ีย
เปอรเซ็นตของความคลาดเคลื่อนสมบูรณ (Mean Absolute Percent Errors : MAPE) โดยใชโปรแกรม 
MINITAB 14.1   

เหตุผลที่เลือกใช MAPE ในการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณเนื่องจาก MAPE เปนการ
คํานวณคาความคลาดเคลื่อนที่สะทอนถึงความคลาดเคลื่อนที่แทจริงของการพยากรณทั้งนี้เพราะเปนวิธีหนึ่ง
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ที่ไมมีการนําเอาเครื่องหมายเขามาคํานวณคาความคลาดเคลื่อน และเปนวิธีที่นิยมใชเพราะสามารถแกปญหา
ขอจํากัดตาง ๆ ได  

3.4.1. วัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณจากการพยากรณแบบการหาคาถัวเฉล่ีย
เคล่ือนที่ (Moving average)ของขอมูลปพ.ศ. 2547 – 2548 โดยใชคา n ต้ังแต 2 ถึง 23 ไดผลลัพธดังตารางที่ 
3 

 
ตารางที่ 3 : แสดงชวงเวลาที่ใชในการพยากรณแบบการหาคาถัวเฉล่ียเคล่ือนที่และคาเฉล่ียเปอรเซ็นต 

                     ของความคลาดเคลื่อนสมบูรณที่ไดจากการพยากรณยอดขายป พ.ศ. 2547 – 2548 
MA (n) MAPE (%) MA (n) MAPE (%) MA (n) MAPE (%)
2 16.67 10 15.46 18 13.10
3 14.00 11 16.42 19 13.71
4 15.43 12 16.19 20 16.84
5 14.52 13 14.92 21 21.21
6 14.76 14 13.70 22 20.25
7 15.60 15 14.44 23 22.41
8 15.85 16 12.70
9 14.77 17 13.64  

จากตารางที่ 3  เมื่อทําการพยากรณแบบการหาคาถัวเฉล่ียเคลื่อนที่ (Moving average) โดยใชชวงเวลาใน
การพยากรณ (n) เทากับ 16 จะทําใหคาเฉล่ียเปอรเซ็นตของความคลาดเคลื่อนสมบูรณตํ่าสุดคือมีคาเทากับ 
12.70% 

3.4.2. วัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณจากการพยากรณแบบ Exponential 
smoothing method   เนื่องจากขอมูลที่ใชในการพยากรณมีลักษณะเปน Stationary ในงานวิจัยฉบับนี้จึง
เลือกใชวิธี Single exponential smoothing  ผลลัพธ คา α  เทากับ 0.064 ทําใหยอดขายที่พยากรณไดมีคา 
MAPE ตํ่าสุดคือมีคาเทากับ 13.91% 

เมื่อเปรียบเทียบคา MAPE ตํ่าสุดที่ไดจากการพยากรณวิธีหาคาถัวเฉล่ียเคล่ือนที่และการ
พยากรณดวยวิธี Single exponential smoothing method ของยอดขายป พ.ศ 2547 – พ.ศ. 2548 มีคา 
MAPE เทากับ 12.70 % และ 13.91%  ตามลําดับ พบวาคา MAPE ตํ่าสุดที่ไดจากการพยากรณดวยวิธีหาคา
ถัวเฉล่ียเคล่ือนที่มีคาต่ํากวาคา MAPE ที่ไดจากการพยากรณดวยวิธี Single exponential smoothing 
method  ดังนั้นจึงเลือกวิธีการพยากรณแบบหาคาถัวเฉล่ียเคล่ือนที่ (Moving average) ดวยชวงเวลา n = 16 
เพ่ือใชในการพยากรณยอดขายในป พ.ศ. 2549  

3.5. ศึกษาการวางแผนการผลิตรวมของขบวนการผลิตกะทิสด 
ในการวางแผนการผลิตบริษัทกรณีศึกษาจะมีการวางแผนการผลิตในเดือนธันวาคมของทุกป โดยมี

การวางแผนการผลิตรวมกัน 3 ฝายคือ 
3.5.1. ฝายการตลาดและฝายขาย (Marketing และ Sale) ฝายการตลาดและฝายขายจะ

กําหนดเปาหมายของยอดขายในปถัดไปวาจะกําหนดยอดขายไวที่ไหร  ปจจุบันการกําหนดปริมาณยอดขาย
อาศัยการอางอิงขอมูลจากยอดขายของปที่ผานมาเปนหลัก โดยระบุเปนตัวเลขวาในปหนาจะมีการผลิตสินคา
ทั้งหมดประมาณ กี่ตู ตอเดือนโดยมิไดแยกเปนรายผลิตภัณฑ และมิไดมีการกําหนดถึงปริมาณความตองการ
ในแตละเดือน เปนการวางแผนที่เริ่มตนจากปริมาณการผลิต จากนั้นฝายทางการตลาดและฝายขายใชกลยุทธ
ทางการตลาด ทั้งดาน Cross Sales และ Up Sales เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว 
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3.5.2. ฝายผลิต (Production)  ฝายผลิตรับผิดชอบเรื่อง ความสามารถในการผลิต 
(Capacity) และ Machine Utilization วาสามารถทําการผลิตตามจํานวนที่ฝายการตลาดเสนอมาไดหรือไม  
โดยจะมีการปรับคาการผลิตอยางตอเนื่องเมื่อมีคําส่ังซื้อเขามา 

3.5.3. ฝายจัดซื้อ (Procurement) ฝายจัดซื้อรับผิดชอบเรื่องการ Supply และ Sourcing 
คือรวมพิจารณาวาจากยอดการผลิตที่ฝายการตลาดและฝายขายเสนอมาตองใชวัตถุดิบทั้งหมดเทาไหรในแต
ละเดือน สามารถจัดหาใหไดเพียงพอตอความตองการหรือไม ตองหาแหลงวัตถุดิบเพ่ิมเติมหรือไม   โดยจะมี
การปรับคาปริมาณความตองการอีกครั้งเมื่อมีการผลิตจริง 

3.6. ปจจัยที่เกี่ยวของและจัดทําแบบจําลองทางคณิตศาสตร โดยมีสมการเปาหมาย เพ่ือใหไดกําไร
สูงสุด 

3.6.1. นิยามสัญลักษณ กําหนดดังนี้ 
1) T = ระยะเวลาในการวางแผน เปนไตรมาส 
2) t  = ดัชนีของระยะเวลาการวางแผนการผลิตมีคาตั้งแต  1 - 4  
3) N = จํานวนผลิตภัณฑทั้งหมดเทากับ 24 ผลิตภัณฑ 
4) i  = ชนิดของผลิตภัณฑ มีคาตั้งแต 1 - 24  
5) Dit =  ความตองการผลิตภัณฑ i  ในชวงเวลา t หนวยเปนตู  
6) Git = กําไรตอหนวยของผลิตภัณฑ i  ในชวงเวลา t หนวยเปน ดอลลารตอตู 
7) Rit = ปริมาณวัตถุดิบ (เนื้อมะพราว) ที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑ i  ในชวงเวลา t หนวย

เปน กิโลกรัมตอตู 
8) Pit = ปริมาณที่ผลิตไดของผลิตภัณฑ i  ในชวงเวลา t หนวยเปนตู  
9) Rt=ปริมาณวัตถุดิบรวม (เนื้อมะพราว) ที่จัดหาไดในชวงเวลา t หนวยเปน กิโลกรัม  
10) Dt = ความตองการผลิตภัณฑรวมในชวงเวลา t หนวยเปนตู 
11) S = ปริมาณการผลิตที่กําหนดไวเพ่ือรองรับการผันผวนของปริมาณความตองการ 

(Adjust Demand) หนวยเปนเปอรเซ็นต  
3.6.2. สมการเปาหมาย (Objective Function) เพ่ือใหได กําไรสูงสุด 
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  = กําไรจากการขายผลิตภัณฑหนวยเปนดอลลาร 

 
โดยมีขอจํากัดดังตอไปนี้ 
1) ปริมาณเนื้อมะพราวที่ปอนเขาโรงงานตองมากกวา หรือเทากับปริมาณการใช 
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≤  Rt     (2) 

โดยที่  RitPit     ≥  0,  Rt ≥  0    
 

2) ผลรวมของผลิตภัณฑแตละชนิดที่ผลิตในแตละไตรมาสตองเพียงพอกับความตองการของลูกคา
ในแตละไตรมาส 
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โดยที่   i มีคาตั้งแต 1-24 และ t  มีคาตั้งแต 1-4 
 

3) ผลรวมของผลิตภัณฑแตละชนิดที่ผลิตทั้ง 4 ไตรมาสตองไมเกินกับความตองการทั้งหมดของ
ลูกคา รวมกับ Adjust Demand 
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4) ผลิตภัณฑแตละชนิดที่ผลิตตองมีคามากกวาหรือเทากับ 0 

           Pit  ≥    0      (5) 
 

3.7. การเลือกผลิตภัณฑเพื่อใชในงานวิจัย 
เนื่องจากการผลิตกะทิสดของบริษัทกรณีศึกษา มีการตั้งชื่อผลิตภัณฑตามปริมาณความเขมขนของ

ไขมัน ขนาดของกระปองที่บรรจุ และลักษณะการบรรจุหีบหอ  ปจจุบันมีผลิตภัณฑกะทิสดทั้งหมด 98 
รายการ แตเนื่องจากปจจุบันมีหลายรายการที่ไมเปนที่นิยมของตลาด ทางบริษัทกรณีศึกษาจึงตัดชื่อ
ผลิตภัณฑเหลานั้นออกและแจงรายชื่อผลิตภัณฑเฉพาะท่ีสนใจเพื่อใชในการวิจัยจํานวน 24 รายการ  และ
เพ่ือเปนการรักษาความลับของขอมูลดานผลิตภัณฑของบริษัทกรณีศึกษา จึงใชสัญลักษณ P01 ถึง P24 แทน
รายการผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยรายการที่ 1 ถึง รายการที่ 24  
 
 4.  ผลการวิจัย 

เนื้อหาสวนนี้เปนกลาวถึงผลการวิจัยที่ไดจากการพยากรณความตองการยอดขายในป พ.ศ. 2549 
ดวยวิธีการพยากรณแบบหาคาถัวเฉล่ียเคล่ือนที่ (Moving average) ดวยชวงเวลา n = 16 ตามที่ไดกลาวไว
แลวขางตน จากนั้นจะนําผลที่ไดจากการพยากรณ เปนขอมูลประมาณการคาความตองการสินคาในการวาง
แผนการผลิตรวมกะทิสดรายไตรมาส โดยใชโปรแกรม Solver บน Excel ชวยหาคําตอบจากสมการ
วัตถุประสงคการโปรแกรมเชิงเสนตรง (Linear programming) เพ่ือใหกําไรสูงสุด ภายใตขอจํากัดเรื่อง 
ปริมาณความตองการสินคาโดยรวม ปริมาณวัตถุดิบที่ใชและผลกําไรที่เกิดขึ้นในแตละผลิตภัณฑที่ทําการผลิต
ในแตละไตรมาส 

4.1. ผลลัพธที่ไดจากการพยากรณปริมาณความตองการสินคาในป พ.ศ. 2549 ดวยวิธีการพยากรณ
แบบหาคาถัวเฉล่ียเคล่ือนที่ 

จากการใชวิธีการพยากรณแบบหาคาถัวเฉล่ียเคล่ือนที่ (Moving average) ดวยชวงเวลา n = 16 มา
ทําการพยากรณปริมาณความตองการสินคารายเดือนในป พ.ศ.2549 แตเนื่องจากขอมูลที่ไดรับจากบริษัท
กรณีศึกษาเปนผลกําไรตอไตรมาส ดังนั้นการวางแผนการผลิตรวมจึงตองเปนรายไตรมาส เพ่ือใหสอดคลอง
กับขอมูลดังกลาว จึงตองรวมปริมาณความตองการจากรายเดือนเปนรายไตรมาส ไดผลลัพธดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 :  แสดงปริมาณความตองการสินคารายไตรมาสในป พ.ศ. 2549 
ชวงเวลา

คาพยากรณ คาต่ําสุด คาสูงสุด
ไตรมาสที่ 1 157.23 114.48 199.95
ไตรมาสที่ 2 157.23 114.48 199.95
ไตรมาสที่ 3 157.23 114.48 199.95
ไตรมาสที่ 4 157.23 114.48 199.95

รวม 628.92 457.92 799.80

ปริมาณความตองการ (ตู)

 
จากตารางที่ 5 แสดงถึงยอดรวมของปริมาณความตองการสินคารายเดือนเปนรายไตรมาส ได

ผลลัพธปริมาณความตองการสินคาในแตละไตรมาสมีคาเทากันคือ 157.23 ตู โดยมีปริมาณความตองการ
สินคาต่ําสุดและสูงสุดอยูที่ 114.48 และ 199.95 ตูตามลําดับหรือมีปริมาณความตองการสินคาต่ําสุด เทากับ 
457.92 ตูตอป ปริมาณความตองการสินคาตามคาการพยากรณเทากับ 628.92 ตูตอป และปริมาณความ
ตองการสินคาสูงสุดเทากับ 799.80 ตูตอป 

4.2. ผลลัพธที่ไดจากการหาคําตอบของสมการเปาหมายเพื่อใหไดกําไรสูงสุด 
ในการปอนขอมูลเพ่ือหาคําตอบของสมการเปาหมายประกอบดวยขอมูล 3 สวน คือ 

1) ระบุ Adjust Demand เปนตัวแปรแทนปริมาณความตองการเพิ่มเติมจากปริมาณความตองการ
ที่ไดจากการพยากรณซึ่งทางบริษัทสามารถปรับคาได  สามารถแสดงในลักษณะของการตั้งเปาหมายการขาย
เพ่ิมขึ้น 10% จากการพยากรณนั่นเอง  โดยระบุเปนเปอรเซ็นตของปริมาณการผลิตรวมทั้งหมด 1 ป ใน
งานวิจัยนี้ กําหนด Adjust Demand เทากับ 10%  เพ่ือแสดงใหเห็นถึงตัวอยางการคํานวณเทานั้น ในการ
ปฏิบัติงานจริงสามารถปรับคานี้ไดตามตองการ   

2) ระบุปริมาณความตองการสินคาในแตละไตรมาสของป พ.ศ. 2549 ใชขอมูลปริมาณความ
ตองการสินคาจากตารางที่ 5 โดยมีขอบเขตบนของปริมาณความตองการเทากับผลรวมของปริมาณความ
ตองการสินคากับ Adjust Demand ซึ่งแสดงรายละเอียดไดดังตารางที่ 6 

 
ตารางที่ 6  แสดงปริมาณความตองการสินคาและขอบเขตบนของปริมาณความตองการสินคา 

ความตองการสินคา จํานวน (ตู) Adjust Demand (10%) รวม (ตู)
คาพยากรณ 628.92 62.89 691.81
คาตํ่าสุด 457.92 45.79 503.71
คาสูงสุด 799.80 79.98 879.78  

ที่มา : คาการพยากรณจากตัวแบบที่เหมาะสม MA (16) และการกําหนด Adjust Demand เทากับ 10% 
 
จากขอมูลดังกลาวหมายความวาในการหาคําตอบของสมการเปาหมายโดยใช Solver บน Excel ถา

ระบุปริมาณความตองการตามคาการพยากรณในแตละไตรมาสซึ่งมีคาเทากันคือ 157.23 ตู หรือเทากับ 
628.92 ตอป ภายใต Adjust Demand 10% และขอจํากัดที่เกี่ยวของ จะตองทําการผลิตอยางนอยที่สุด 
157.23 ตูตอไตรมาสแตตองผลิตไมเกิน 691.81 ตูตอป 
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ในการกําหนด Adjust Demand เปนการควบคุมปริมาณการผลิตทั้งหมดตลอดทั้งป สวนจะทําการ
ผลิตสินคาอะไรและผลิตเมื่อไหรนั้น ตองดูผลจากการหาคําตอบของสมการเปาหมายและวิเคราะหถึงความ
เปนไดวาสามารถผลิตไดหรือไม  

3) ระบุปริมาณวัตถุดิบที่จัดหาไดในแตละไตรมาส ปริมาณวัตถุดิบที่จัดหาไดเปนตัวเลขปริมาณ
วัตถุดิบที่ฝายจัดซื้อรวบรวมไดจากแหลงวัตถุดิบที่เปนคูสัญญาและแหลงใกลเคียง เพ่ือใหสอดคลองกับการ
วางแผนการผลิต โดยจะมีการปรับปรุงปริมาณดังกลาวเมื่อมีการผลิตจริง ในป พ.ศ. 2549 สามารถจัดหาเนื้อ
มะพราวไดตามตารางที่ 7 

 
ตารางที่ 7 : แสดงปริมาณวัตถุดิบ (เนื้อมะพราว) ที่จัดหาไดในป พ.ศ. 2549 

ชวงเวลา เนื้อมะพราว
(กิโลกรัม)

ไตรมาสที่ 1 1,871,510

ไตรมาสที่ 2 1,985,490

ไตรมาสที่ 3 2,169,040

ไตรมาสที่ 4 1,587,580

รวม 7,613,620

ปริมาณวัตถุดิบที่สามารถจัดหาได

 
 
4.3. ผลปริมาณสินคาที่ตองผลิตในแตละไตรมาสเพื่อใหกําไรสูงสุด 

ในการนี้ผูวิจัยไดทําการวางแผนการผลิตรวมใหแกกรณีศึกษาโดยมี 3 ทางเลือกที่อาจเกิดขึ้นไดในทาง
ธุรกิจไดแก 

1) Scenario 1 เมื่อปริมาณความตองการมีคามากกวาหรือเทากับคาเฉล่ียของการพยากรณ  
2) Scenario 2 เมื่อปริมาณความตองการมีคามากกวาหรือเทากับคาต่ําสุดของการพยากรณ 
3) Scenario 3 เมื่อปริมาณความตองการมีคามากกวาหรือเทากับคาสูงสุดของการพยากรณ 
จากการวิเคราะหทั้ง 3 กรณี ผูวิจัยไดสรุปผลจํานวนผลิตภัณฑที่ตองผลิตรวมทั้งหมดดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 แสดงปริมาณสินคาที่ตองทําการผลิตในแตละไตรมาสจําแนกตามความตองการสินคา 

ผลิตรวม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 (ตูตอป)

คาการพยากรณ 162.73 177.58 194.27 157.23 691.81
คาต่ําสุด 137.06 118.93 117.60 130.12 503.71
คาสูงสุด 215.97 218.66 238.25 206.90 879.78

ปริมาณสินคาที่ตองผลิตในแตละไตรมาสเพื่อใหไดกําไรสูงสุด (ตู)ความตองการสินคา

 
 
 ในขณะเดียวประเภทของผลิตภัณฑที่ควรจะทําการผลิตในแตละกรณี สามารถวิเคราะหออกไดดวย
โปรแกรมเชิงเสน ทั้งนี้ของแสดงตัวอยางของปริมาณสินคาของแตละผลิตภัณฑที่ตองทําการผลิตในแตละไตร
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มาส โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลกําไรสูงสุดของกรณีที่ปริมาณความตองการมีคามากกวาหรือเทากับคาเฉล่ีย
ปริมาณการพยากรณ ดังแสดงในตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 :  แสดงปริมาณสินคาที่ตองทําการผลิตในแตละไตรมาสเมื่อปริมาณความตองการมีคามากกวหรือ 

เทากับคาปริมาณการพยากรณ จําแนกตามรายผลิตภัณฑ 
ผลิตภัณฑ รวม

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 (ตู)
P01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P02 0.00 0.01 0.00 18.79 18.80
P03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P06 0.05 0.09 0.00 6.12 6.26
P07 1.36 4.00 0.00 3.46 8.82
P08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P09 5.43 7.89 10.01 6.18 29.51
P10 2.76 5.13 7.34 3.51 18.74
P11 0.00 0.00 2.18 0.00 2.18
P12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P14 13.20 15.71 18.27 12.76 59.94
P15 29.26 30.96 31.96 29.89 122.07
P16 10.28 12.94 14.61 11.62 49.45
P17 7.61 10.18 11.94 8.95 38.68
P18 14.14 16.94 18.47 15.49 65.04
P19 0.00 0.00 0.45 0.00 0.45
P20 47.56 33.14 29.48 8.87 119.05
P21 5.70 7.82 11.26 3.55 28.33
P22 13.96 16.71 18.29 15.30 64.26
P23 11.29 13.95 15.62 12.64 53.50
P24 0.13 2.11 4.39 0.10 6.73
รวม 162.73 177.58 194.27 157.23 691.81

ปริมาณสินคาที่ตองผลิตในแตละไตรมาส (ตู)

 
 
จากตารางที่ 9 เปนคําตอบที่ไดจากการแกสมการเปาหมายเพื่อใหไดกําไรสูงสุดโดยใชคาการพยากรณแทน
ปริมาณความตองการสินคาในป พ.ศ. 2549 และระบุคาของตัวแปร Adjust Demand เทากับ 10 เปอรเซ็นต 
พบวารายการสินคาที่ไมตองทําการผลิตไดแก สินคารายการที่ P01, P03, P04, P05, P08, P12 และ P13 
สวนรายการสินคาที่ตองมีการผลิตมากเปนพิเศษ 2 รายการไดแก สินคารายการที่ 15 และ สินคารายการที่ 
20 มียอดการผลิตรวมทั้งปเทากับ 122.07 และ 119.05 ตู ตามลําดับ โดยมียอดรวมของสินคาที่ตองทําการ
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ผลิตในไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 เทากับ 162.73 , 177.58 , 194.27 และ 
157.23 ตู ตามลําดับ และมีปริมาณสินคาที่ตองทําการผลิตทั้งหมดเทากับ 691.81 ตูตอป 
 
5. สรุปผลและขอเสนอแนะ 

5.1. สรุปผลการวิจัย 
5.1.1. สามารถเลือกรูปแบบการพยากรณ (Forecast) ที่เหมาะสมสําหรับบริษัทกรณีศึกษา

บริษัทผลิตกะทิสด คือการพยากรณโดยวิธีการพยากรณแบบหาคาถัวเฉล่ียเคล่ือนที่ (Moving average) ดวย
ชวงเวลา n = 16 

5.1.2. สามารถประยุกตตัวแบบการโปรแกรมเชิงเสนตรง (Linear Programming) สําหรับ
วางแผนการผลิตรวมกรณีศึกษาบริษัทผลิตกะทิสดได   

5.2. ขอจํากัด 
5.2.1.  ในการวางแผนการผลิตรวมของงานวิจัยฉบับนี้ พิจารณาเฉพาะองคประกอบดาน

วัตถุดิบคือปริมาณเนื้อมะพราวที่ใชในการผลิตเทานั้น ยังไมมีการพิจารณาถึงองคประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
เชน ทางดานแรงงาน เครื่องจักร กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา กําลังการผลิตจากภายนอก และสภาวะ
แวดลอมอื่น ๆ เชน FTA หรือ WTO เปนตน  

5.2.2. การใชการโปรแกรมเชิงเสนตรงในงานวิจัยเปนเพียงเสนทางเดินใหเห็นภาพของ
การวางแผนการผลิตรวมเทานั้น เพ่ือไมใหเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานมากเกินไป ในสภาพการ
ปฏิบัติงานจริงไมสามารถปฏิบัติงานตามการโปรแกรมเชิงเสนตรงไดทั้งหมด ตองมีการประยุกตใชให
เหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้น 

5.2.3. หลักการพยากรณ (Forecast) และการพิสูจนการกระจายตัวของกลุมขอมูล
ยอดขาย ที่ใชในงานวิจัย อางอิงจากขอมูลในอดีตที่ผานมาแลว 2 ป คือ ป พ.ศ. 2547 และ ป พ.ศ. 2548 ไม
รองรับปริมาณความตองการที่ไมแนนอน (Uncertainty Demand) ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

5.2.4. ในการพิสูจนวาขอมูลมีการกระจายตัวแบบปกติหรือไมนั้น พิจารณาจากคาเฉล่ีย
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานที่เกิดขึ้นมีคาเปล่ียนแปลงไมมากนัก  และมีการกระจายตัวของขอมูลคอนขางคงที่ 

5.2.5. ปริมาณสินคาที่ผลิตในแตละไตรมาสสามารถจําหนายไดหมดภายในไตรมาสนั้น ๆ  
5.2.6. งานวิจัยฉบับนี้เหมารวมกําไรเปนกําไรตอตู  มิไดมีการแยกกําไรตามรายผลิตภัณฑ

ที่จําหนายในแตละประเทศ 
5.3. ขอเสนอแนะ 

5.3.1. บริษัทควรเก็บขอมูลตนทุนในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ (Holding Cost) และปริมาณ
สินคาคงคลัง (Inventory) เพ่ือใชในการคํานวณตนทุนในกรณีที่มีสินคาคงคลังเกิดขึ้นในแตละชวงเวลา 
เพ่ือที่จะประยุกตการโปรแกรมเชิงเสนตรงสําหรับการวางแผนการผลิตรวมสําหรับองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยพัฒนาสมการเปาหมายดังนี้ 
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 Hit           =  ตนทุนในการเก็บผลิตภัณฑ i ในชวงเวลา t หนวยเปน 
ดอลลารตอตู 

 Iit           =  ปริมาณคงคลังของผลิตภัณฑ i ในชวงเวลา t หนวยเปนตู  
และเพ่ิมขอจํากัดคือผลรวมของปริมาณสินคาคงคลังตนงวดและปริมาณสินคาที่ผลิตตองเทากับผลรวมของ
ปริมาณสินคาคงคลังปลายงวดและปริมาณความตองการ เขียนเปนสมการไดดังนี้ 

      Pit + It-1            =           Dit  + Iit  
5.3.2. เนื่องจากปจจุบันมีการเก็บขอมูลปริมาณความตองการเปนยอดรวมตอเดือน ขาด

ขอมูลปริมาณความตองการแยกตามรายผลิตภัณฑ ทําใหไมสามารถทําการพยากรณปริมาณความตองการ
แยกตามผลิตภัณฑ ดังนั้นบริษัทควรเก็บขอมูลปริมาณความตองการสินคาที่เกิดขึ้นแยกตามรายผลิตภัณฑ
เพ่ือเปนฐานขอมูลในการพัฒนาการวางแผนการผลิตรวมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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