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บทคัดยอ 
 ความไมแนนอนทางดานเวลาในการเดินทาง สงผลใหผูประกอบการตองเผชิญกับความเส่ียงตอการขนสง
วตัถุดิบ การวิจัยนี้ไดจําลองสถานการณในการเดินทางขนสงวัตถุดิบในชวงเวลาตาง ๆ  เพ่ือประเมินถึงความเส่ียง
ท่ีเกิดขึ้นในการเดินทาง โดยไดทําการเก็บขอมูลของเวลาในการเดินทางจากตนทางไปยังจุดปลายทาง เพ่ือ
วิเคราะหการกระจายของเวลาในการเดินทางท่ีเกิดขึ้นในชวงเวลาตาง ๆ และจําลองความเสี่ยงของการเดินทางใน
ชวงเวลาที่แตกตางกัน โดยผลการศึกษาพบวาชวงเวลาที่มีโอกาสท่ีวัตถุดิบจะมาสงไมทันตามเวลาที่กําหนดนั้นมี
อยู 2 ชวงเวลาดวยกัน คือ ชวงเวลา 6.00น-7.00น.และชวงเวลา 16.00น.-17.00น. โดยทั้ง 2ชวงเวลา นั้นมีโอกาส
ท่ีวัตถุดิบจะมาสงลาชาถึง 77.32 % และ 75.97 % ตามลําดับ และวิธีการท่ีจะลดความเสี่ยงในการเดินทางนั้น อาจ
ทําไดโดยการเปล่ียนรอบเวลาในการเดินทางใหมเพ่ือหลีกเล่ียงชวงเวลาท่ีมีความสี่ยงดังกลาวแตทาง
ผูประกอบการไมตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงรอบของเวลาในการขนสง เพราะจะสงผลทําใหแผนการผลิตที่ได
กําหนดไวเล่ือนตามไปดวย ดังน้ันวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความเส่ียงดังกลาวนี้ ทางผูวิจัยและทางผูประกอบการ
มีความเห็นรวมกันวาการกําหนดใหมีวัตถุดิบคงคลังสํารองในรอบเวลาการผลิตท่ีมีความเสี่ยงท่ีวัตถุดิบจะมาสง
ลาชานาจะเปนวิธีการท่ีเหมาะสมกับรูปแบบของการผลิตมากท่ีสุด และควรกําหนดใหมีวัตถุดิบคงคลังในปริมาณที่
เหมาะสมเพื่อใหเกิดคาใชจายในสวนของการจัดเก็บใหนอยท่ีสุด 
 

คําสําคัญ: การจําลองสถานการณ; ความเส่ียง; การขนสง; 

 
1. บทนํา 

ปจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมตางๆ ไดมีการขยายตัวเติบโตมากข้ึน จึงเปนผลใหเกิดการแขงขันท่ีสูงมากขึ้น
ตามไปดวย ดังน้ันบริษัทท่ีมีการบริหารและการจัดการท่ีดีกวายอมมีโอกาสที่จะอยูรอด และสามารถดํารงธุรกิจอยู
ได ผูประกอบการหลายแหงในปจจุบันจึงไดใหความสําคัญกับการบริหาร และการจัดการมากขึ้น การจัดการ
ทางดานการขนสงก็เปนอีกสวนหนึ่งของประเด็นทางดานการบริหารท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จของบริษัท 
กลาวคือบริษัทท่ีมีการจัดการขนสงท่ีดีก็จะสามารถลดตนทุนในดานการขนสง รวมถึงยังสามารถสงสินคาหรือ
วัตถุดิบไปยังลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกดวย 
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 การจัดการการขนสงนั้นมีอยูดวยกันอยูดวยกันหลายรูปแบบ[1] เชน การขนสงวัตถุดิบจากแหลงตาง ๆ 
เพ่ือนํามาผลิตภายในโรงงานหรือ การขนสงวัตถุดิบจากโรงงานไปสูลูกคาในที่ตาง ๆ เปนตน แตไมวาจะเปนการ
จัดการขนสงในรูปแบบใดยอมจะเกิดปญหาความลาชาหรือสงไมทันตามกําหนดเวลาไดท้ังนั้น ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
ปจจัยหลาย ๆ ปจจัยประกอบกัน ดังน้ันถาหากเราสามารถวิเคราะหถึงสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาดังกลาวไดแลว ก็
จะนําไปสูการลดความลาชาของการขนสงได ยศจิรา วองวิทย[2]  ไดศึกษาเพ่ือวิเคราะหมูลคาของเวลาในการ
ขนสงสินคาโดยทําการศึกษาบนพ้ืนฐานทฤษฎีอรรถประโยชน แลวพัฒนาขึ้นเปนแบบจําลองโลจิตเปนการทําการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกของการขนสงสินคา โดยการสํารวจการขนสงสินคาจากนิคมอุตสาหกรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยใชเทคนิค Stated Preference ซึ่งตัวแปรท่ีอธิบายพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกทางเลือก
ประกอบดวย คาใชจายในการขนสงสินคา เวลาในการเดินทาง การขนสงสินคาไมตรงเวลาและความเสียหายของ
สินคาและจากการศึกษาพบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกทางเลือกคือ การขนสงสินคาไมตรงเวลา 
รองลงมาคือความเสียหาย คาใชจายในการขนสงสินคาและเวลาในการเดินทาง ตามลําดับ และจากการสํารวจ
ทัศนคติของผูขนสงสินคาและบริษัทรับจางขนสงสินคาพบวาใหความสําคัญกับการประหยัดเวลาขนสงสินคา 
เน่ืองจากตระหนักถึงผลประโยชนท่ีเกิดจากการประหยัดเวลาขนสงสินคา คือมีผลทําใหเกิดการใชประโยชนจาก
รถมากขึ้นสามารถลดคาใชจายในการขนสงสินคา รวมท้ังสามารถสรางความเช่ือถือในการขนสงสินคาไดอยางมาก 
ธเนศ ทักษิณวราจาร[3] ไดพัฒนาระบบการจัดเสนทางเดินรถดวยคอมพิวเตอรเพ่ือกระจายสินคาดวยกลุมรถจาก
ศูนยกระจายสินคาแหงเดียวไปยังจุดตาง ๆ โดยใชวิธีฮิวริสติกภายใตขอจํากัดดานความจุของรถ และเขตการ
ขนสง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหระยะทางในการขนสงตํ่าสุด การพัฒนาระบบจัดเสนทางไดแบงงานออกเปน 3 
สวนหลัก คือ การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการกระจายสินคา ณ ศูนยกระจายสินคา การพัฒนาวิธีการจัด
เสนทางเดินรถเบ้ืองตน และปรับปรุงเสนทางใหดีย่ิงขึ้น และการนําวิธีการจัดเสนทางเดินรถมาพัฒนาเปนระบบ
ชวยสนับสนุนการตัดสินใจท่ีใหผูใชระบบมีสวนรวมในการจัดเสนทาง สําหรับผลการศึกษาพบวา ระบบการจัด
เสนทางที่พัฒนาข้ึนใหผลลัพธดอยกวาวิธีการท่ีถูกพัฒนาโดยการศึกษาท่ีผานมาเล็กนอย แตใหผลลัพธในการจัด
เสนทางดีกวาการจัดเสนทางเดินรถดวยพนักงาน 
 การจําลองแบบปญหา (Simulation)[4,5] เปนวิธีการหนึ่งซ่ึงใชในกระบวนการแกปญหาในสาขาอาชีพ
ตางๆ อยางแพรหลาย และเปนท่ีสนใจและต่ืนตัวอยางมากในปจจุบันอันเนื่องมาจากวาความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ดังน้ันในงานวิจัยฉบับน้ีจึงไดนําเอาการจําลองสถานการณ สามารถนํามาใชเพ่ือประเมิน
สถานการณความเสี่ยงของเวลาในการเดินทางจากคลังสินคามายังโรงงานผลิตในชวงเวลาตาง ๆ และสามารถ
นํามาวิเคราะหหาโอกาสที่วัตถุดิบมาสงไมทันตามเวลาที่กําหนดเมื่อตองออกเดินทางจากคลังวัตถุดิบในชวงเวลา
ท่ีแตกตางกัน 
 
2. วิธีการดําเนินงาน 
 2.1 สภาพของปญหา 
  โรงงานตัวอยางในงานวิจัยน้ีเปนโรงงานประกอบอุปกรณอิเลคโทรนิคส โดยจะมีโรงงานประกอบ
สินคาตั้งอยูในสถานที่แหงหน่ึงและจะมีการเก็บวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตอยูท่ีคลังสินคาอีกแหงหน่ึง ซึ่งในแตละวัน
จะมีการขนสงวัตถุดิบเหลาน้ีเพ่ือนํามาทําการผลิตในโรงงานผลิตตามแผนการผลิตท่ีไดวางเอาไว  โดยใน 1 วันนั้น
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จะมีการส่ังวัตถุดิบไปยังคลังวัตถุดิบท้ังหมด 2 ครั้ง  โดยทางคลังวัตถุดิบจะทยอยสงวัตถุดิบมายังโรงงานผลิตตาม
ตารางเวลาท่ีโรงงานผลิตเปนผูกําหนดเอาไว ซึ่งในอดีตท่ีผานมาคลังวัตถุดิบของโรงงานแหงนี้จะต้ังอยูภายในนิคม
อุตสาหกรรมเดียวกันกับโรงงานผลิตดังนั้นเร่ืองของการขนสงวัตถุดิบมายังโรงงานผลิตจึงไมมีปญหาในเรื่องของ
ความลาชาในการขนสงวัตถุดิบ แตในปจจุบันนี้ทางโรงงานผลิตแหงนี้ไดยายคลังวัตถุดิบไปอยูในท่ีใหมซึ่งมี
ระยะทางหางจากโรงงานผลิต และดวยความไมแนนอนของสภาพการจราจรจึงมีความเส่ียงเปนอยางมากที่จะเกิด
โอกาสท่ีวัตถุดิบจะมาสงใหโรงงานผลิตไดไมทันตามเวลา อันจะเปนเหตุใหสายการผลิตของโรงงานผลิตตอง
หยุดชะงัก ซึ่งเปนเร่ืองท่ีเสียหายกับทางโรงงานผลิตเปนอยางมาก ซึ่งในงานวิจัยน้ีจะไดทําการศึกษาหาชวงเวลา
ท่ีมีความเส่ียงท่ีวัตถุดิบจะมาสงไมทันตามเวลาท่ีกําหนด และหาแนวทางแกไขปญหาท่ีจะเกิดขึ้น 
  2.2.1 วัตถุประสงคของงานวิจัย 
   1. เพ่ือประเมินคาความเสี่ยงของการที่จะไมไดรับพัสดุตามเวลาท่ีกําหนด 
   2. เพ่ือพิจารณาคนหาปจจัยท่ีมีผลตอความเส่ียงของการที่จะไมไดรับพัสดุตามเวลาท่ี 
       กําหนด 
   3. เพ่ือพิจารณาหามาตรการที่เหมาะสมสําหรับจัดการกับความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น 
  2.2.2 ผลที่คาดวาจะไดรับ 
   1. ทราบคาความเส่ียงของการท่ีจะไมไดรับพัสดุตรงตามเวลา 
   2. คนพบปจจัยท่ีทําใหเกิดความเส่ียงของการรับพัสดุ 
   3. มีนโยบายหรือมาตรการที่เหมาะสมเพื่อดําเนินการลดคาความเส่ียง หรือลด  
      ผลกระทบจากความเส่ียงที่เกิดข้ึน 
 
 2.2 การแบงชวงระยะทางของเสนทางการเดินทางขนสงวัตถุดิบ 

เนื่องจากเสนทางการเดินทางจากคลังสินคามายังโรงงานผลิตนั้น รถขนสงสามารถใชเสนทางใน
การเดินทางไดเสนทางเดียว ดังน้ันทางโรงงานจึงไมสามารถเลือกเสนทางอื่นเพ่ือใชในการเดินทางได จึงทําใหใน
หัวขอนี้จะเนนวิเคราะหในเสนทางตังกลาว โดยมีหลักการวิเคราะหเสนทางดังนี้ 

จากเสนทางท่ีใชในการเดินทาง เราจะแบงเสนทางในการเดินทางออกเปนชวง ๆ เนื่องจากวาความ
ลาชาของการเดินทางเปนผลมาจากชวงตางๆตลอดเสนทางมีอุปสรรคและสภาพไมเหมือนกัน ท้ังนี้เพ่ือวิเคราะหดู
วาจุดไหนบางท่ีเปนจุดท่ีทําใหการเดินทางเกิดความลาชา โดยการแบงชวงนี้เราจะพิจารณาจากการเดินทางท่ี
จะตองผานทางแยก จุดกลับรถตาง ๆ รวมถึงทางข้ึนสะพานดวย ซึ่งจากการพิจารณาดังกลาวทําใหเราสามารถ
แบงชวงของการเดินทางออกมาท้ังหมด 14 ชวงระยะทางดวยกัน ซึ่งชวงระยะทางของการเดินทางมีดังนี้  
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ตารางที่ 1: แสดงการแบงชวงของระยะทางในการเดินทาง 

ชวงท่ี From To 

1 คลังสินคานิคม Hi Tech (A) ทางออกนิคม Hi tech (B) 

2 ทางออกนิคม Hi tech (B) จุดกลับรถท่ี 1 (C) 

3 จุดกลับรถท่ี 1 (C) ทางขึ้นสะพาน (D) 

4 ทางขึ้นสะพาน (D) จุดสิ้นสุดสะพาน (E) 

5 จุดส้ินสุดสะพาน (E) จุดเขาทางหลักจุดแรกหลังลงสะพาน (F) 

6 จุดเขาทางหลักจุดแรกหลังลงสะพาน (F) ทางออกทางคูขนานหนานวนคร (G) 

7 ทางออกทางคูขนานหนานวนคร (G) ทางขึ้นสะพานกลับรถ (H) 

8 ทางขึ้นสะพานกลับรถ (H) จุดสิ้นสุดสะพานกลับรถ (I) 

9 จุดส้ินสุดสะพานกลับรถ (I) ปากทางเขานิคมนวนคร (J) 

10 ปากทางเขานิคมนวนคร (J) แยก ABLOOM (K) 

11 แยก ABLOOM (K) ปากซอย 19 (L) 

12 ปากซอย 19 (L) ทางเขาโรงงานผลิต (M) 

13 ทางเขาโรงงานผลิต (M) ปอมยาม (N) 

14 ปอมยาม (N) แผนก Logistics (O) 

 
 2.3 การหาชวงเวลาท่ีรถขนสงใชในการออกเดินทาง 

  ทางโรงงานผลิตไดกําหนดชวงเวลาการเดินทางสําหรับขนสงวัตถุดิบจากคลังวัตถุดิบไปยัง
โรงงานผลิต ดังนั้นในการวิเคราะหขอมูลเวลาจะใชชวงเวลาดังกลาวเพ่ือใชในการจําลองสถานการณ 
 2.4 การวิเคราะหความเส่ียงของชวงเวลาเดินทางที่ใชในการขนสงวัตถุดิบ  

เพ่ือวิเคราะหความเส่ียงของเวลาท่ีใชในการเดินทางของรถขนสงนั้น ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะห
โดยใชขอมูลท่ีไดจากการเดินทางจริงของรถขนสงในชวงเวลาตาง ๆ แลวนํามาวิเคราะหหาการกระจายของเวลา
ในการเดินทางในชวงระยะทางตาง ๆ ท่ีเหมาะสมโดยใชโปรแกรม Bestfit แลวนําการกระจายท่ีไดมาวิเคราะหหา
การกระจายของผลตางของเวลาขนสงท่ีทางโรงงานผลิตกําหนด กับเวลาขนสงจริง โดยใชโปรแกรม @Risk ท่ี
ทํางานบนโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งแตละข้ันตอนมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.4.1 การกระจายของเวลาในการเดินทางในแตละชวงระยะ 
 การกระจายของเวลาเดินทาง หาไดโดยการเก็บขอมูลของเวลาที่ใชเดินทางในแตละชวง และนํามา

วิเคราะหหาการกระจายโดยโปรแกรม Bestfit ซึ่งวิเคราะหโดยเปรียบเทียบกับฟงกชั่นการกระจายในรูปแบบตาง 
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ๆ และตัวโปรแกรมจะเสนอฟงกชั่นการกระจายท่ีเหมาะสมกับขอมูลนั้น ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลการกระจายของ
เวลาในการเดินทางของชวงเวลาตาง ๆ พบวาการกระจายท่ีเหมาะสมตอขอมูลเวลาในการเดินทางในแตละชวง
ระยะทางของชวงเวลาตาง ๆท่ีเก็บบันทึกมาได คือ การกระจายแบบ ปกติ ตัวอยางผลการวิเคราะหการกระจาย
แสดงดังรูปท่ี 1 และสามารถสรุปถึงพารามิเตอรของรูปแบบการกระจายเพื่อนําไปใชในการจําลองแบบปญหา
ตอไป คือ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    

 
Normal(6.46, 0.093)
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รูปท่ี 1: การกระจายของเวลาในการเดินทางจากจุด A-B ของชวงเวลา 6.00น.-7.00น. 
  

2.4.2 กระบวนการวิเคราะห  
 เปนการดําเนินการตอจากการวิเคราะหหาฟงกชั่นการกระจายของเวลาที่ใชในแตละชวงการ

เดินทางของชวงเวลาตาง ๆ โดยใชโปรแกรม @Risk ท่ีทํางานบนแผนงาน (Work sheet) ของโปรแกรม 
Microsoft Excel ในกระบวนการคํานวณนั้นจะดําเนินการโดยสุมหาเวลาของการเดินทางท่ีตองใชสําหรับชวง
ระยะทางตางๆ ตลอดเสนทางแลวนํามารวมกันเปนเวลาเดินทางท้ังหมด แลวทําดังนี้ซ้ํากันหลายๆคร้ัง เพ่ือ
พิจารณาการกระจายของเวลาในการเดินทางตลอดเสนทาง และเพ่ือพิจารณาถึงความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน และในการ
ประเมินโอกาสของการเกิดเหตุการณความลาชา ก็สามารถทําไดหลายวิธี เชน การสรางสมการเพื่อวิเคราะหหา
เวลาลาชาในการเดินทางของรถขนสงโดยกําหนดใหเวลาท่ีลาชาในการเดินทางของรถขนสง เทากับเวลาในการ
เดินทางของรถขนสงท่ีทางโรงงานกําหนดลบดวยผลรวมของเวลาเฉล่ียในการเดินทางจริงในแตละชวงระยะทางที่
ไดแบงเอาไวจํานวน 14 ชวงระยะทาง ซึ่งเวลาในการเดินทางในแตละชวงระยะทางดังกลาวน้ันจะอยูในรูปของ
ฟงชั่นการกระจายความนาจะเปน  ซึ่งท้ังหมดเปนการเขียนสูตรคํานวณบนโปรแกรม Microsoft Excel จากนั้น
เชื่อมโยงเซลลตาง ๆ ท่ีม ีRisk Function แสดงอยู (Input) และเซลลแสดงผลลัพธ (ในท่ีนี้ คือผลตางของเวลาใน
การเดินทางของรถขนสง) ท่ีอยูบนแผนงานของโปรแกรม Microsoft Excel และนําไปวิเคราะหดวยโปรแกรม 
@Risk เพ่ือคํานวณหาการกระจายของผลตางของเวลาเดินทางระหวางเวลาเดินทางท่ีทางโรงงานกําหนดกับเวลา
เดินทางท่ีจําลองข้ึนมา และประเมินโอกาสหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนกับเวลาที่ใชในการเดินทาง (วัตถุดิบจะ
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มาสงลาชากวากําหนดเมื่อผลตางของเวลาในการเดินทางระหวางเวลาเดินทางท่ีโรงงานกําหนดกับเวลาเดินทาง
จริงมีคาเปนลบ) โดยประเมินจากโอกาสที่รถขนสงจะมาสงวัตถุดิบลาชากวากําหนด 

 
3. ผลการศึกษาวิจัย 

ผลลัพธจากการจําลองสถานการณโดยใชโปรแกรม @Risk ไดแสดงในรูปของฮิสโตแกรมและกราฟพื้นท่ี
แสดงการกระจายของผลตางของเวลาการเดินทางท่ีทางโรงงานกําหนดใหใชในการเดินทาง กับเวลาที่ใชในการ
เดินทางจากการจําลองข้ึนมา และความนาจะเปนท่ีวัตถุดิบจะมาสงลาชากวาเวลาท่ีกําหนด ดังตัวอยางท่ีแสดงดัง
รูปท่ี 2 

 

 Distribution for Late Time/B22
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รูปท่ี 2: แสดงผลลัพธของการจําลองสถานการณ 
  

จากรูปท่ี 2 เปนตัวอยางแสดงผลลัพธจากการจําลองสถานการณดวยโปรแกรม @Risk โดยแสดงการ
กระจายของผลตางของเวลาการเดินทางท่ีทางโรงงานกําหนดใหใชในการเดินทาง กับเวลาท่ีใชในการเดินทางจาก
การจําลอง และความนาจะเปนท่ีจะเกิดความลาชาในการขนสง ของชวงเวลาที่รถออกเดินทางในชวง 6.00น.-7.00
น. ซึ่งจากรูปนี้สามารถสรุปไดวา ในชวงเวลานี้จะมีโอกาสที่วัตถุดิบจะมาสงลาชากวากําหนด รอยละ 77.32 โดยมี

Summary Statistics 
Statistics Value 

Minimum -3.682931 
Mean -0.8263501 
Maximum 1.764574 
Std Dev 1.087642 
Variance 1.182964 
Mode -0.501125 
Left X 0.00E+00 
Left P 77.32% 
Right X 0.7965555 
Right P 95% 
Diff. X 0.7965555 
Diff. P 17.68% 
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ผลตางของเวลาอยูในชวง -3.68 นาที ถึง 1.76 นาที โดยสามารถตีความหมายไดวา รถขนสงวัตถุดิบมาสงวัตถุดิบ
ลาชากวากําหนด 3.68 นาที จนถึงมาสงวัตถุดิบเร็วกวากําหนด 1.76 นาที  

 
ตารางที่ 2: แสดงผลลการศึกษาของเวลาในการเดินทาง 

เวลาเดินมาตรฐาน - เวลาเดินทางจริง โอกาส(%) 
ชวงเวลาท่ีออกรถ 

คาตํ่าสุด คาเฉล่ีย คาสูงสุด ลาชา ไมลาชา 

4.00น.-5.00น. 9.84 11.29 12.59 0 100 

6.00น.-7.00น. -3.68 -0.83 1.76 77.32 22.68 

9.00น.-10.00น. 9.97 11.25 12.61 0 100 

11.00น.-12.00น. 10.03 11.33 12.19 0 100 

14.00น.-15.00น. 9.86 11.19 12.97 0 100 

16.00น.-17.00น. -2.81 -0.59 1.12 75.97 24.03 

19.00น.-20.00น. 9.77  11.08 12.46 0 100 

21.00น.-22.00น. 10.33 11.00 11.98 0 100 

23.00น.-00.00น. 10.45 11.47 12.36 0 100 

1.00น.-2.00น. 10.73 11.49 12.51 0 100 

 
จากผลการศึกษาโดยการจําลองสถานการณผานโปรแกรม @Risk เพื่อหาชวงเวลาของการเดินทางท่ีมี

ความเสี่ยงที่วัตถุดิบจะมาสงไมทันตามเวลาที่กําหนด จากผลการศึกษาดังตารางที่ 1 คาท่ีติดดลบในตารางน้ันจะ
เปนคาท่ีแสดงวาเกิดความลาชาในการเดินทาง ดังนั้นชวงเวลาท่ีมีโอกาสเกิดความลาชาในการเดินทาง จะมีอยู 2 
ชวงเวลาดวยกันคือ ชวงเวลา 6.00น.-7.00น.  และ ชวงเวลา 16.00น.-17.00น โดยทั้ง 2 ชวงเวลา นั้นมีโอกาสท่ี
วัตถุดิบจะมาสงลาชาถึง 77.32 % และ 75.97 % ตามลําดับ ดังนั้นจึงสรุปไดวาชวงเวลาที่มีความเส่ียงท่ีวัตถุดิบจะ
มาสงลาชาคือ ชวงเวลา 6.00น.-7.00น. และชวงเวลา 16.00น.-17.00น.  

 
4. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการจําลองสถานการณความเสี่ยงในการเดินทางของการขนสงวัตถุดิบ แสดงใหเห็นวาชวงเวลาที่รถ
ออกเดินทางเปนปจจัยของความเส่ียงที่วัตถุดิบจะมาสงไมทันตามเวลาท่ีกําหนด ซึ่งมีอยู  2 ชวงเวลาดวยกัน คือ 
ชวงเวลา 6.00น.-7.00น. และชวงเวลา 16.00น.-17.00น. ดังนั้นรอบการผลิตท่ีตองรอวัตถุดิบจากการขนสงใน
ชวงเวลาดังกลาวก็มีโอกาสท่ีสายการผลิตจะหยุดเน่ืองจากวัตถุดิบมาสงไมทันตามเวลาที่กําหนด ซึ่งวิธีการที่จะลด
ความเส่ียงในการเดินทางนั้น อาจทําไดโดยการเปล่ียนรอบเวลาในการเดินทางใหมเพ่ือหลีกเลี่ยงชวงเวลาท่ีมี
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ความส่ียงดังกลาว แตทางโรงงานผลิตไมตองการใหมีการเปล่ียนแปลงรอบของเวลาในการขนสงเพราะจะสงผลทํา
ใหแผนการผลิตที่ไดต้ังเอาไวเล่ือนตามไปดวย ดังน้ันวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาวน้ี 
ทางผูวิจัยและทางผูประกอบการมีความเห็นรวมกันวา การกําหนดใหมีวัตถุดิบคงคลังสํารองนาจะเปนมาตรการที่
เหมาะสมกับรูปแบบของทางโรงงานมากที่สุด อยางไรก็ตามทางโรงงานผลิตควรกําหนดใหมีวัตถุดิบคงคลังใน
ปริมาณท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเกิดคาใชจายในสวนของการจัดเก็บใหนอยท่ีสุด ซึ่งในสวนนี้กําลังอยูในระหวางการ
ดําเนินการวิจัยตอ จึงยังไมมีผลสรุป 

 
5. ส่ิงที่จะตองดําเนินการตอ 
 ในบทความวิจัยน้ีไดนําเสนอเพียงสวนหนึ่งของงานวิจัย เนื่องจากในปจจุบันน้ีนโยบายทางดานพัสดุคงคลัง
เพ่ือลดผลกระทบจากความเส่ียงกําลังอยูในระหวางดําเนินการท่ีมีแผนงานที่จะตองทําเพ่ิมเติมตอไป สิ่งท่ีจะตอง
ดําเนินงานตอหลังจากวิเคราะหหาชวงเวลาที่มีความส่ียงท่ีวัตถุดิบจะมาสงลาชา มีดังนี้ 
  1. วิเคราะหหาปริมาณความตองการวัตถุดิบเฉล่ียของโรงงานผลิตในรอบเวลาการผลิตท่ีมีความเส่ียงที่
วัตถุดิบจะมาสงไมทันตามเวลาท่ีกําหนด 
 2. หาปริมาณวัตถุดิบคงคลังสํารองท่ีเหมาะสมกับการผลิตเพ่ือเปนการปองกันการขาดวัตถุดิบใน
สายการผลิตของทางโรงงานผลิต 
 3. เปรียบเทียบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นระหวางคาเก็บรักษาวัตถุดิบคงคลังกับความเสียหายที่จะเกิดเนื่องจาก
วัตถุดิบมาสงไมทันตามเวลาที่กําหนด แลวสรุปหาทางเลือกท่ีเหมาะสม 
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