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2 Inventory Management: Theory and Applications 
Stochastic and Discrete Inventory Model

บทที่ 1: บทนำ�

 พัสดุคงคลัง (inventory) เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุน และกำ�ไรขององค์กร 
โดยเฉพ�ะในอุตส�หกรรมที่เกี่ยวข้องกับก�รผลิต หน้�ที่หลักของพัสดุคงคลัง คือ ก�รช่วยให้องค์กร
ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของลกูค้�ได้ทนัต�มทีล่กูค้�ต้องก�ร ช่วยให้เกดิก�รทำ�ง�นอย่�งเป็น 
อิสระต่อกัน (independence) ในแต่ละหน่วยก�รผลิตท่ีต้องทำ�ง�นร่วมกัน ช่วยป้องกันคว�มไม่
แน่นอน (uncertainty) ที่อ�จจะเกิดขึ้น ทั้งในแง่ของคว�มต้องก�รของลูกค�้ (demand) ที่ผันผวน 
คว�มส�ม�รถของผู ้ส่งมอบ (supplier) และคว�มผันแปรภ�ยในกระบวนก�รผลิต รวมถึง 
เหตุก�รณ์ที่ไม่ค�ดฝัน เช่น ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ เป็นต้น บ�งองค์กรต้องเก็บพัสดุคงคลังไว้เนื่องจ�ก 
ก�รสั่งซื้อที่ต้องก�รได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เช่น ก�รสั่งซื้อสินค้�ด้วยขน�ดรุ่นที่ใหญ่ขึ้นเพื่อส่วนลดจ�ก
ผู้ข�ย ก�รสั่งซื้อสินค�้ล่วงหน้�ก่อนที่ร�ค�สินค้�จะเพิ่มสูง

 ตัว
อย่
าง
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3

รูปที่	1.1 คว�มสำ�คัญของพัสดุคงคลังในห่วงโซ่อุปท�น

ที่ม�: ชมพูนุท (2559)

 จ�กรูปที่ 1.1 แสดงคว�มสัมพันธ์ของพัสดุคงคลังในระบบห่วงโซ่อุปท�น ซึ่งห�กพิจ�รณ� 
เฉพ�ะกิจกรรมในส่วนของก�รว�งแผนก�รผลิต สินค้�คงคลังนั้นเป็นผลเนื่องจ�กก�รว�งแผน 
ก�รผลิตทีไ่ม่เหม�ะสมกบัคว�มต้องก�รสนิค้�ทีเ่กดิข้ึน เนือ่งจ�กก�รว�งแผนก�รผลติจะเริม่จ�กก�ร 
พย�กรณ์คว�มต้องก�รสินค้� เพื่อให้ได้ปริม�ณคว�มต้องก�รค�ดก�รณ์ซึ่งจะใช้ในก�รว�งแผนว่� 
ควรจะผลิตสินค้�ชนดิใด ทีป่รมิ�ณเท่�ไหร่ แต่ในกระบวนก�รของก�รพย�กรณ์มกัจะเกดิคว�มผดิพล�ด
อยู่เสมอ ดังน้ัน ปริม�ณสินค้�ที่ได้จ�กก�รพย�กรณ์ เมื่อนำ�ไปว�งแผนก�รผลิตจึงทำ�ให้เกิด 
เป็นก�รมีพัสดุคงคลัง ในกรณีที่ว�งแผนก�รผลิตม�กกว�่คว�มต้องก�รลูกค้�ที่เกิดขึ้นจริง หรืออ�จ
เกดิภ�วะก�รข�ดแคลนสนิค้�ในกรณทีีว่�งแผนก�รผลติน้อยกว่�คว�มต้องก�รของลกูค้� แต่อย่�งไร
ก็ดี ผู ้ผลิตมักจะว�งแผนก�รผลิตให้ม�กกว่�คว�มต้องก�รสินค้�เสมอ เนื่องจ�กไม่ต้องก�ร 
ให้เกดิก�รข�ดสนิค้� ซึง่จะส่งผลไปสูก่�รข�ดคว�มน่�เชือ่ถอืของบรษิทั ดงันัน้หน้�ทีห่ลกัๆ ของพสัดุ
คงคลัง คือ ก�รป้องก�รก�รข�ดสินค�้เป็นหลัก
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 พัสดุคงคลังนั้นมีข้อดีต�มที่กล่�วม�ข้�งต้น แต่ก็มีข้อเสียในแง่ของก�รทำ�ให้เกิดต้นทุนท่ี 
เพิม่ขึน้ห�กมกี�รจดัเกบ็พสัดุคงคลงัไว้ในปรมิ�ณทีม่�กเกนิคว�มจำ�เป็น ดงันัน้ก�รจดัก�รพสัดคุงคลงั 
ที่ดี จึงเกี่ยวข้องกับก�รกำ�หนดนโยบ�ยในก�รจัดก�รพัสดุคงคลังเพื่อให้เกิดคว�มสมดุลม�กที่สุด 

 ก�รจดัก�รพสัดคุงคลงัให้เกดิคว�มสมดลุสำ�หรบัองค์กรใดๆ จงึมกัมุง่เน้นไปทีว่ตัถปุระสงค์
หลัก 2 ประก�ร คือ วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อรักษ�ระดับก�รให้บริก�รของลูกค้�เพื่อให้เกิดคว�มพอใจ 
ที่สูงที่สุด และวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อจัดก�รพัสดุคงคลังให้เกิดต้นทุนที่เกี่ยวกับก�รจัดก�รพัสดุคงคลัง 
ที่ตำ่�ที่สุด ซ่ึงห�กพิจ�รณ�วัตถุประสงค์ทั้งสองประก�รท่ีกล่�วม�จะพบว่� วัตถุประสงค์ท้ังสองมี 
คว�มขัดแย้ง หรือตรงกันข้�มกัน 

1.1 การวางแผนส�าหรบัการพฒันาระบบการบรหิารพสัดุ 
 คงคลัง
 ก�รบรหิ�รจดัก�รพสัดคุงคลงัเป็นพืน้ฐ�นสำ�คญัของก�รดำ�เนนิง�นในด้�นก�รตล�ด ก�รเงนิ 
และก�รผลิต เนือ่งจ�กก�รตล�ด ก�รผลติ ต้องอ�ศยัข้อมลูปรมิ�ณพสัดคุงคลงัเพือ่เป็นข้อมลูพืน้ฐ�น 
ในก�รว�งแผนนก�รตล�ดและก�รข�ย ในขณะเดียวกันก�รว�งแผนก�รผลิตก็ต้องอ�ศัยข้อมูล 
พัสดคุงคลงัม�ประกอบก�รตดัสนิใจ ว่�ควรจะผลติผลติภณัฑ์ในปรมิ�ณเท่�ไหร่ ในกรณทีีม่พีสัดคุงคลงั
บ�งส่วน ในแง่ของก�รเงนิ ก�รว�งแผนท�งก�รเงนิกจ็ำ�เป็นต้องใช้ข้อมลูของพสัดคุงคลงัม�ใช้ในก�ร
คำ�นวณบัญชี ว�งแผนก�รใช้เงินทุนของบริษัท เป็นต้น ดังนั้นก�รจัดก�รก�รบริห�รพัสดุคงคลังที่ดี 
จึงจะนำ�ไปสู่ก�รว�งแผนบริห�รจัดก�รในด้�นต่�งๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้ส�ม�รถดำ�เนินไปได้อย่�งดี  
โดยทั่วไปก�รปรับปรุงหรือพัฒน�ระบบก�รบริห�รพัสดุคงคลัง มีขั้นตอนหลักแสดงดังรูปที่ 1.2ตัว
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รูปที่	1.2 แผนภูมิก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�รพัสดุคงคลัง

ที่ม�: ชมพูนุท (2559)
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 จ�กรูปที่ 1.2 ในก�รพัฒน�ระบบบริห�รพัสดุคงคลังใดๆ จะต้องเริ่มจ�กการศึกษาและ
ท�าความเข้าใจกับปัญหา หรือสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อระบุวัตถุประสงค์และขอบเขตของปัญห�ที่
ต้องก�รปรบัปรงุ จ�กนัน้จงึวเิคราะห์สถานการณ์เพือ่หาตวัแบบการจดัการพสัดุคงคลงัทีเ่หมาะสม ก่อน
ท่ีจะน�าเอาตวัแบบทีน่�าเสนอไปทดลองปฏบิตัเิพือ่ทดสอบผลเบือ้งต้น ก่อนการน�าไปพฒันาเป็นระบบ
สารสนเทศ เพือ่ให้เกดิคว�มง่�ยในก�รประยุกต์ใช้ง�นจรงิ และน�าเอาระบบทีพ่ฒันาเสรจ็แล้วไปลองใช้
งานจรงิ ซึง่ถงึแม้ว่� ระบบทีอ่อกแบบม�จะผ่�นก�รทดสอบม�แล้วว่� มคีว�มเหม�ะสมกบัก�รทำ�ง�น
ในสภ�พปัญห�ปัจจุบัน แต่ในก�รใช้ง�นระบบไปเป็นระยะเวล�น�น ก็ยังมีคว�มจำ�เป็นที่จะต้อง
ประเมินผลการใช้งานระบบอยูเ่สมอ เพือ่เป็นก�รตรวจสอบว่� ระบบยังมีคว�มถูกต้องเหม�ะสมกับ
สถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือไม่ เนื่องจ�กก�รพัฒน�ระบบเป็นก�รพัฒน�โดยพิจ�รณ�จ�ก
ข้อมูลในอดีต หรือข้อมูลปัจจุบันในช่วงเวล�นั้นๆ เมื่อใช้ง�นไปเป็นเวล�น�น พ�ร�มิเตอร์ของระบบ
มีคว�มเป็นไปได้ที่จะไม่ถูกต้อง (Valid) กับสภ�พก�รณ์ในอน�คต หรือเมื่อระยะเวล�ผ่�นไป ห�ก
พบว่�ระบบที่พัฒน�ขึ้นม�ใช้ง�นไปแล้วทำ�ให้เกิดคว�มเบี่ยงเบน หรือลักษณะของสภ�พก�รณ์ที่
เปลีย่นไปทำ�ให้ระบบไม่มคีว�มเหม�ะสมทีจ่ะใช้ง�น จะต้องปรบัปรงุระบบ ซึง่อ�จจะทำ�ให้ต้องมกี�ร
เปลี่ยนแปลงตัวแบบก�รคำ�นวณ หรือปรับเปลี่ยนค่�พ�ร�มิเตอร์ต่�งๆ ให้มีคว�มเหม�ะสม ถูกต้อง
ม�กขึ้น 

 หลักสำ�คัญในก�รพัฒน�ระบบบริห�รพัสดุคงคลัง คือ “ไม่มีตัวแบบพัสดุคงคลัง ชุดของ
เกณฑ์การตัดสินใจ หรือระบบการบริหารใดที่จะเหมาะสมกับทุกสถานการณ์” ดังนั้น  
ก�รพิจ�รณ�รูปแบบของระบบก�รบรหิ�รพสัดุคงคลงั จงึต้องพจิ�รณ�จ�ก ปัจจยัพืน้ฐ�นทีเ่กีย่วข้อง 
เช่น รูปแบบคว�มต้องก�ร ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ข้อกำ�หนดในก�รส่งมอบ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อห�ระบบ 
บริห�รจัดก�รที่เหม�ะสม

1.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการคัดเลือกตัวแบบการจัดการพัสด ุ
 คงคลัง
 ในก�รพจิ�รณ�เลอืกตัวแบบพสัดุคงคลงัม�ใช้ง�น มกัจะมปัีจจยัหลกัม�ประกอบก�รพจิ�รณ� 
อยู่ 2 ปัจจัย คือ 

 ปัจจัยที่ 1 รูปแบบของคว�มต้องก�รพัสดุคงคลังภ�ยใต้ช่วงเวล�ใดช่วงเวล�หนึ่ง

 ปัจจัยที่ 2 เวล�นำ� (lead time) คือ เวล�ที่รอสินค้� นับตั้งแต่วันที่เกิดก�รสั่งซื้อจนได้รับ
สินค้�เข้�ม�ในคลัง 
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 ที่กล่�วว่� รูปแบบคว�มต้องก�รพัสดุคงคลัง และเวล�นำ� เป็นปัจจัยหลักท่ีใช้ในก�ร 
พจิ�รณ�คดัเลือกตวัแบบก�รจดัก�รพสัดคุงคลงั เพร�ะในระบบก�รคำ�นวณของตวัแบบพสัดคุงคลงั
ที่มีก�รใช้ง�นอยู่ในปัจจุบัน มักจะพิจ�รณ�อยู่แค่สองปัจจัยนี้ ซ่ึงจะได้กล่�วต่อไปว่� สองปัจจัยนี้
ทำ�ให้เกิดก�รแบ่งประเภทของตัวแบบก�รจัดก�รพัสดุคงคลังอย่�งไร 

 ปัจจยัอืน่ๆ ทีม่ผีลในก�รพิจ�รณ�ตัวแบบก�รจดัก�รพสัดคุงคลงั เช่น ต้นทนุทีเ่กีย่วข้องกบั
ก�รจัดก�รพัสดุคงคลัง ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนในก�รสั่งซื้อ (ordering cost) ต้นทุนก�รถือครอง 
พัสดุคงคลัง (holding cost) และต้นทุนที่เกิดจ�กสินค้�ข�ดแคลน (shortage cost) เป็นต้น ซึ่งโดย
ทั่วไป ในก�รคำ�นวณของตัวแบบก�รจัดก�รพัสดุคงคลัง มักจะตั้งสมมติฐ�นให้ต้นทุนที่กล่�วม�  
มีลักษณะคงที่ และทร�บค่�แน่นอน (deterministic parameters) ทำ�ให้ต้นทุนไม่ได้ส่งผลใน 
ก�รคัดเลือกตัวแบบก�รจัดก�รพัสดุคงคลังม�ใช้ง�น ยกเว้นแต่ในกรณีที่พัสดุคงคลังมีอ�ยุสั้น มีก�ร
เสือ่มสภ�พ อ�จจะต้องมกี�รพจิ�รณ�ใช้ตัวแบบก�รจดัก�รพสัดคุงคลงัทีม่ต้ีนทนุในก�รถอืครองพสัดุ
คงคลังแบบไม่คงที่ เช่น ตัวแบบขน�ดก�รสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดด้วยต้นทุนก�รถือครองพัสดุคงคลัง
แบบไม่เป็นเส้นตรง (economic order quantity models with nonlinear holding costs) 
เป็นต้น

1.3 ตัวแบบการจัดการพัสดุคงคลังแบ่งตามลักษณะ 
 ความต้องการพัสดุ
 คว�มต้องก�รพัสดุนั้นส�ม�รถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

 1) อุปสงค์อิสระ (independent demand) คือ คว�มต้องก�รพัสดุที่เกิดขึ้นอย่�งอิสระ 
ควบคุมไม่ได้ กล่�วง่�ยๆ คือ เป็นคว�มต้องก�รพัสดุท่ีม�จ�กลูกค้�ภ�ยนอก ซึ่งมักมีลักษณะ 
ก�รเกิดแบบต่อเนื่อง (continuous) หรือไม่ต่อเนื่อง (discrete) ก็ได้ อุปสงค์อิสระมีก�รเกิดแบบ 
ต่อเนื่อง (continuous) จึงส่งให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงของระดับพัสดุคงคลังเป็นต่อเนื่องเช่นกัน ใน
ขณะเดียวกัน อุปสงค์ไม่อิสระมีก�รเกิดแบบไม่ต่อเนื่อง จึงส่งให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงของระดับ 
พัสดุคงคลังในแต่ละช่วงเวล�มีก�รเกิดแบบไม่ต่อเนื่อง 

 2) อุปสงค์ไม่อิสระ (dependent demand) คือ คว�มต้องก�รพัสดุที่เกิดขึ้นอย่�งไม่ 
อิสระ หรือมีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อก�รห�ปริม�ณของอุปสงค์ชนิดนี้ อุปสงค์ไม่อิสระมักมีรูปแบบ 
ก�รเกิดแบบไม่ต่อเน่ือง จึงส่งให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงของระดับพัสดุคงคลังในแต่ละช่วงเวล�มี 
ก�รเกิดแบบไม่ต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับ อุปสงค์อิสระ ที่มีรูปแบบก�รเกิดแบบไม่ต่อเนื่องนั่นเอง
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 ดังน้ัน ลักษณะคว�มต้องก�รพัสดุ จึงส่งผลต่อก�รตัดสินใจเลือกตัวแบบพัสดุคงคลังซึ่ง 
ส�ม�รถสรุปได้ต�ม ต�ร�งที่ 1.1

ตารางที่	1.1 ก�รแบ่งประเภทตัวแบบพัสดุคงคลังต�มลักษณะของคว�มต้องก�รพัสดุ

ลักษณะการเกิด ความต้องการ	(demand)

อิสระ	(independent) ไม่อิสระ	(dependent)

ต่อเนื่อง (continuous) กลุ่มที่ 1 Continuous model 
(เช่น EOQ, EPQ, FOI เป็นต้น)

-

ไม่ต่อเนื่อง (discrete) กลุ่มที่ 2 Discrete model
(lot sizing)

กลุ่มที่ 3 MRP และ
DRP

 จ�กต�ร�งที่ 1.1 เมื่อพิจ�รณ�เฉพ�ะคว�มต้องก�รของพัสดุ จะส�ม�รถแบ่งกลุ่มตัวแบบ
พัสดุคงคลัง ได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

 กลุ่มที่ 1 ตัวแบบพัสดุคงคลังสำ�หรับคว�มต้องก�รแบบอิสระที่มีลักษณะก�รเกิดขึ้นแบบ 
ต่อเน่ือง (continuous inventory model) ซึง่เป็นตวัแบบทีน่ยิมใช้กนัอย่�งแพร่หล�ย ตวัอย่�งเช่น 
ตัวแบบพัสดุคงคลังที่กำ�หนดขน�ดก�รสั่งซื้อที่แน่นอน (fixed order quantity) ที่เป็นที่รู้จักกันดี 
ได้แก่ ก�รห�ขน�ดรุ่นของก�รสั่งซื้อ/ผลิตที่ประหยัดที่สุด (economic order quantity: EOQ) 
เป็นต้น

 กลุ่มที่ 2 ตัวแบบพัสดุคงคลังสำ�หรับคว�มต้องก�รแบบอิสระที่มีลักษณะก�รเกิดขึ้นแบบ 
ไม่ต่อเนือ่ง (discrete inventory model) เป็นตวัแบบก�รคำ�นวณห�ขน�ดรุน่ก�รสัง่ซือ้ทีเ่หม�ะสม 
(lot sizing technique) พิจ�รณ�ในช่วงเวล�สำ�หรับแผนก�รสั่งซื้อหรือสั่งผลิตในช่วงเวล�ใด 
เวล�หนึ่ง เช่น ก�รทำ�แผนร�ยปี ร�ยเดือน เป็นต้น

 กลุ่มที่ 3 ตัวแบบพัสดุคงคลังสำ�หรับคว�มต้องก�รแบบไม่อิสระและมีลักษณะก�รเกิดขึ้น 
แบบไม่ต่อเนื่อง ในที่นี้ คว�มต้องก�รพัสดุมักจะขึ้นกับปัจจัยอื่น ไม่ส�ม�รถเกิดขึ้นได้เอง เช่น คว�ม
ต้องก�รของชิ้นส่วนประกอบที่ใช้ในก�รผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป หรือคว�มต้องก�รสินค้�ของ 
โรงง�นผลิตสนิค้�ทีค่ำ�นวณม�จ�กคว�มต้องก�รสนิค้�ของลกูค้�จ�กหล�ยๆ ภมูภิ�ค เป็นต้น สำ�หรบั
กลุ่มที่ 3 ตัวอย�่งเทคนิคก�รคำ�นวณที่นิยมใช้ เช่น ระบบก�รว�งแผนคว�มต้องก�รวัสดุ (material 
requirement planning: MRP) ซึ่งใช้ในอุตส�หกรรมก�รผลิตโดยทั่วไป เพื่อห�ปริม�ณวัตถุดิบที่
ต้องใช้ในก�รผลติผลติภณัฑ์สำ�เรจ็รปู หรอืในระบบก�รกระจ�ยสนิค้� (distribution requirement 
planning: DRP) ซึง่โรงง�นผลติสนิค้� จำ�เป็นจะต้องได้รบัข้อมลูคว�มต้องก�รสนิค้�จ�กศนูย์กระจ�ย
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สินค้�ภูมิภ�คหล�ยๆ แห่ง เพื่อม�คำ�นวณห�ปริม�ณสินค้�สำ�เร็จรูปทั้งหมดที่จะต้องทำ�ก�รผลิต 
เป็นต้น ซึ่งเทคนิคที่ใช้ในก�รว�งแผนก�รจัดก�รพัสดุคงคลังในกลุ่มที่ 3 จะมีคว�มแตกต่�งโดยสิ้น
เชิงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ 1 และ 2 

	 1.3.1	การทดสอบเพือ่แบ่งแยกความต้องการพสัดวุ่ามกีารเกดิขึน้แบบต่อเนือ่ง	
หรือไม่ต่อเนื่อง

 เนื่องจ�กตัวแบบพัสดุคงคลังที่มีคว�มต้องก�รแบบต่อเนื่อง และไม่ต่อเนื่องนั้น จะมีก�ร
คำ�นวณที่ไม่เหมือนกัน ในตอนเริ่มต้นของก�รเลือกตัวแบบพัสดุคงคลัง จึงจำ�เป็นจะต้องทดสอบว�่ 
พัสดุคงคลังมีคว�มต้องก�รแบบต่อเนื่อง หรือไม่ต่อเนื่อง ซึ่งส�ม�รถทดสอบได้โดยก�รคำ�นวณ 
ค่�สัมประสิทธิ์คว�มแปรปรวน (variability coefficient: VC) ซึ่งนำ�เสนอเมื่อ ค.ศ. 1979 โดย 
Peterson และ Silver ต�มสมก�ร (1-1)

    (1-1)

เมื่อ t หม�ยถึง ช่วงเวล�ที่ทำ�ก�รศึกษ� มีค่�เป็น 1 2 3 … จนถึง n

 Dt คือ ปริม�ณคว�มต้องก�รพัสดุในแต่ละช่วงเวล� (หน่วย)

 n คือ ช่วงเวล�ที่ทำ�ก�รศึกษ�

 ค่� VC คำ�นวณได้นั้นจะส�ม�รถนำ�ม�วิเคร�ะห์เพื่อห�ข้อสรุปสำ�หรับลักษณะคว�ม 
ต้องก�รพัสดุได้ดังนี้

1. ถ้�ค่� VC ทีค่ำ�นวณได้มค่ี�น้อยกว่� 0.25 จะหม�ยถงึ คว�มต้องก�รพสัดมุลีกัษณะคงที่ 
เกดิขึน้แบบสมำ�่เสมอ ต่อเนือ่ง กรณนีีส้�ม�รถใช้ตวัแบบพสัดคุงคลงัสำ�หรบัคว�มต้องก�ร
แบบอิสระที่มีลักษณะก�รเกิดขึ้นแบบต่อเนื่อง ม�ใช้ในก�รคำ�นวณได้

2. ถ้�ค่� VC ที่คำ�นวณได้มีค�่ม�กกว่�หรือเท่�กับ 0.25 จะหม�ยถึง คว�มต้องก�รพัสดุ 
มีลักษณะแปรปรวน ไม่คงที่ ไม่ต่อเนื่อง กรณีนี้จะไม่ส�ม�รถใช้ตัวแบบพัสดุคงคลัง 
สำ�หรบัคว�มต้องก�รแบบอสิระทีม่ลีกัษณะก�รเกดิข้ึนแบบต่อเนือ่งม�ใช้ในก�รคำ�นวณ 
ได้ ต้องใช้ตวัแบบก�รคำ�นวณแบบคว�มต้องก�รแบบอสิระทีม่ลีกัษณะก�รเกดิขึน้แบบ
ไม่ต่อเนื่อง ม�ใช้ในก�รคำ�นวณ
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 ตัวอย่�งที่ 1.1 กำ�หนดให้คว�มต้องก�รของสินค้�สองชนิดมีข้อมูลดังต�ร�งที่ 1.2

ตารางที่	1.2 ข้อมูลคว�มต้องก�รสินค้�สำ�หรับตัวอย่�งที่ 1.1

ช่วงเวลา (t) ความต้องการสินค้า (Dt: หน่วย)

สินค้าที่	1 สินค้าที่	2 สินค้าที	่1 สินค้าที่	2

1 59 15 3,481 225

2 84 1 7,056 1

3 61 2 3,721 4

4 80 15 6,400 225

5 35 2 1,225 4

6 123 2 15,129 4

7 40 14 1,600 196

8 35 2 1,225 4

9 83 2 6,889 4

10 89 14 7,921 196

11 50 3 2,500 9

12 90 15 8,100 225

ผลรวม 829 87 65,247 1,097

 จ�กต�ร�งที่ 1.2 เมื่อ n = 12 จะส�ม�รถคำ�นวณค่�ของ VC สำ�หรับแต่ละสินค้�ได้ดังนี้

สำ�หรับสินค้�ที่ 1 :

 VC1 = [12(65,247) / (829)2] – 1  = 0.139

สำ�หรับสินค้�ที่ 2 :

 VC2 = [12(1,097) / (87)2] – 1  = 0.739

 จ�กค�่ VC ที่คำ�นวณได้สำ�หรับสินค้�ทั้งสองชนิด จะพบว่� สินค้�ที่ 1 มีคว�มต้องก�รแบบ 
ต่อเนือ่งและค่อนข้�งคงที ่(VC < 0.25) ตรงกนัข้�มกบัสนิค้�ที ่2 มคีว�มต้องก�รเกดิขึน้แบบแปรปรวน 
(VC ≥ 0.25) ดงันัน้ ในก�รคดัเลอืกตวัแบบพสัดคุงคลงัสำ�หรบัสนิค้�ทั้งสองชนดิจงึต้องเลอืกตวัแบบ 
ที่อยู่คนละกลุ่มกัน เนื่องจ�กลักษณะคว�มต้องก�รที่เกิดขึ้นอย�่งแตกต่�งกันนั่นเอง
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1.4 ตัวแบบการจดัการพสัดคุงคลงัแบ่งตามรูปแบบปัจจยั 
 ที่เกี่ยวข้อง
 ปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องในก�รเลือกตัวแบบพัสดุคงคลัง ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่  
คว�มต้องก�ร และเวล�นำ� ในทีน่ี ้ห�กจะแบ่งตวัแบบพสัดคุงคลงัต�มรปูแบบของปัจจยัหลกั ซึง่เป็น
ไปได้ 2 รูปแบบ คือ ปัจจัยหลักมีลักษณะเป็น (1) แบบกำ�หนดได้ (deterministic) หรือ (2) แบบ
เฟ้นสุ่ม (stochastic)

 ปัจจยัทีม่ลีกัษณะแบบกำ�หนดได้ จะเป็นปัจจยัทีรู่ร้ปูแบบของก�รเกดิปัจจยันัน้ได้ รูร้ปูแบบ
ของก�รเกิดที่แน่นอน (known) และเกิดแบบคงที่แน่นอน (constant)

 ปัจจัยที่มีลักษณะแบบเฟ้นสุ่ม จะเป็นปัจจัยท่ีไม่รู้รูปแบบของก�รเกิดปัจจัย (unknown) 
และปัจจัยนั้นๆ มีก�รเกิดขึ้นแบบไม่คงที่ (variable)

 โดยส�ม�รถสรปุตัวแบบพสัดุคงคลงัโดยพจิ�รณ�รปูแบบของปัจจยัคว�มต้องก�รพสัด ุและ
เวล�นำ� ได้ดังต�ร�งที่ 1.3

ตารางที่	1.3 ก�รแบ่งประเภทตัวแบบพัสดุคงคลังต�มรูปแบบของปัจจัยคว�มต้องก�รและเวล�นำ�

เวลาน�า	

แบบก�าหนดได้ แบบเฟ้นสุ่ม

ความต้องการ แบบก�าหนดได้ ตัวแบบ
พัสดุคงคลัง

แบบกำ�หนดได้

ตัวแบบ
พัสดุคงคลัง
แบบเฟ้นสุ่ม

แบบเฟ้นสุ่ม

 จ�กต�ร�งที ่1.3 เมือ่พจิ�รณ�เพยีงสองปัจจยั คอื คว�มต้องก�รพสัด ุและเวล�นำ� ซึง่แต่ละ
ปัจจัยส�ม�รถเป็นไปได้ในสองรูปแบบคือ แบบกำ�หนดได้ หรือ แบบเฟ้นสุ่ม ในกรณีท่ีท้ังคว�ม 
ต้องก�รพัสดุและเวล�นำ�มีลักษณะเป็นแบบกำ�หนดได้ ตัวแบบพัสดุคงคลังท่ีส�ม�รถนำ�ม�ใช้ได้จะ 
เป็นตวัแบบพสัดคุงคลงัแบบกำ�หนดได้ ซึง่จะต้องส�ม�รถกำ�หนดค่�คว�มต้องก�รพสัด ุและเวล�นำ�
ได้และมีค่�ที่แน่นอน ส่วนในกรณีที่เหลือ ได้แก่ ห�กคว�มต้องก�รพัสดุ หรือเวล�นำ� ตัวใดตัวหนึ่ง 
หรอืทัง้สองตวั ไม่ส�ม�รถกำ�หนดค่�ของปัจจยัเป็นค่�ท่ีแน่นอนได้ จะต้องใช้ตัวแบบท่ีเป็นแบบเฟ้นสุ่ม 
ม�ใช้ในก�รคำ�นวณ ซึ่งห�กเป็นกรณีที่ปัจจัยเป็นแบบเฟ้นสุ่ม ก�รคำ�นวณจะต้องใช้หลักก�รของ
ตวัแปรสุม่ (random variable) โดยจะต้องกำ�หนดให้ปัจจยัทีม่คีว�มไม่แน่นอน เป็นตวัแปรสุม่ และ
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