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บทคัดยอ
ปญหาการผลิตของกลุมผูผลิตสินคาขนาดยอมอยางหน่ึงคือไมสามารถวางแผนชนิดและปริมาณการผลิต

ใหเปนไปตามความตองการของลูกคาท่ีสั่งซื้อจริง ดังน้ันวัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีจึงกําหนดไวเพ่ือประยุกตใชเทคนิค
การพยากรณและตัวแบบทางคณิตศาสตรสําหรับการวางแผนการผลิตเพ่ือใหเกิดผลกําไรสูงสุด โดยสอดคลองกับ
เง่ือนไขขอจํากัดในกระบวนการผลิต ปริมาณการขาย ขอจํากัดทางดานแรงงาน ปริมาณสินคาวางขายหนาราน และ
เงินลงทุน โดยเลือกใชเทคนิคการแยกสวนประกอบแบบมีอิทธิพลแนวโนมและฤดูกาล (decomposition technique)
สําหรับการพยากรณปรมิาณความตองการสินคา และประมวลผลดวยโปรแกรม Minitab เพ่ือนําไปเปนขอมูลนําเขาตัว
แบบคณิตศาสตรดานการโปรแกรมเชิงเสนท่ีมีวัตถุประสงคใหไดกําไรสูงสดุ แลวนําไปประมวลผลดวยโปรแกรม Solver
บน Microsoft Excel 2010 ซึ่งจะทําใหไดผลลัพธทางดานปริมาณการผลิตท่ีสอดคลองกับขอจํากัดดานตางๆ และเพ่ิม
กําไรใหแกกลุมผลิตสินคายิ่งข้ึน เมื่อเปรียบเทียบการผลิตแบบเดิมกับการกําหนดปริมาณการผลิตตามตัวแบบทาง
คณิตศาสตรแบบใหมพบวา กําไรรวมใน 3 เดือนเพ่ิมข้ึนจากเดิม 358,830 บาท เปน 504,425 บาท หรือเพ่ิมข้ึนคิด
เปนรอยละ 40.57 ตนทุนสินคาคงคลังรวม 3 เดือน ลดลงจาก 17,764 บาท เปน 16,670 บาท หรือลดลงคิดเปน
รอยละ 6.16 และช่ัวโมงแรงงานท่ีใชในการผลิต 3 เดือน ลดลงจาก 2,984.12 ช่ัวโมง เปน 2,378.77 ช่ัวโมง หรือ
ลดลงคิดเปนรอยละ 20.29

Abstract
Nowadays, one of major problems of SMEs is improperly planning the production to serve

for the true demand of customers. Therefore, this research was set the objective to apply
forecasting techniques to predict the right demands and feed them together with other constraints
as inputs for the LP model in production planning to get maximum profit and also conform to the
restriction constraints such as production processes, sales volume, labor constraints, inventory and
investment requirements. As a result from this study, the Decomposition Technique by Minitab
program was the most accurate technique for sales forecasting of Quilt Products of Hmon-Oon
Group. The sales forecasting information was then used as input to a mathematical model (LP)
targeting maximized profit processing by Solver program in Microsoft Excel 2010. Eventually, the
business can gain more benefit by using this method from 358,830 Baht in one quarter to 504,425
Baht or 40.57% increase. Cost of inventory decreases from 17,764 Baht to 16,670 Baht or 6.16%
decrease. Production labor hours in one quarter decreases from 2,984.12 hours to 2,378.77 hours or
20.29% decrease
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1. บทนํา
กลุมผลิตสินคาผาตอหมอนอุนกอตั้งกลุมดําเนินการผลิตและขายสินคามาตั้งแตป พ.ศ.2546 มีแรงงาน

ประจําในกลุม 10 คน และแรงงานเหมาช้ินงาน 50 ถึง 60 คน ปจจุบันผลิตสินคา 33 รายการ ขายสงใหรานจําหนาย
หลักท่ีตลาดจตุจักร 4 ราน รวมยอดขายประมาณ 550,000 บาทตอเดือน ปญหาของกลุมผลิตภัณฑผาตอหมอนอุน
คือ บางครั้งมีสินคาบางชนิดผลิตไมทันตามความตองการของลูกคา ในขณะท่ีมีผลิตภัณฑบางชนิดมากจนเกินไปทําให
ทุนจมและเสียโอกาสในการนําเงินทุนไปพัฒนาดานอ่ืน ๆ ท้ังน้ีทางกลุมไมทราบความตองการท่ีแนชัด และไมกลารับ
คําสั่งการผลิตครั้งละมาก ๆ เพราะมีขอจํากัดตางๆ ของการผลิต จึงจําเปนตองหาวิธีการพยากรณและการวางแผนการ
ผลิตใหกับกลุม โดยใชขอมูลและขอจํากัดตาง ๆ ในเชิงปริมาณมาคํานวณแกไขปญหาเพ่ือใหไดกําไรสูงสุด

จากการเปรียบเทียบปริมาณการผลิตและการสั่งซื้อของเดือนมกราคม ป 2554 สินคาบางชนิดผลิตไมทันทํา
ใหเสียโอกาสในการขายเปนจํานวนรวม 64,082 บาท ในทางตรงกันขามสินคาบางชนิดผลิตเกินความจําเปนทําใหทุน
จมไปกับสินคารอการขายเปนจํานวนรวม 72,011 บาท บางครั้งตองลดราคาสินคาลงมาเพ่ือใหขายได แทนท่ีจะนํา
ทรัพยากรไปผลิตสินคาชนิดอ่ืนๆ ท่ีผลิตไมทัน หรือผลิตสินคาชนิดท่ีทํากําไรไดมากกวา จากปญหาดังกลาวขางตน
ผูวิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนท่ีตองศึกษาเรื่องการวางแผนการผลิตสินคาของวิสาหกิจขนาดยอมโดยมี
วัตถุประสงค คือ (1) เพ่ือหาวิธีการพยากรณท่ีเหมาะสมส�����บพยากรณยอดขายของสินคาแตละชนิด (2) พัฒนาหาตัว
แบบโปรแกรมเชิงเสนเพ่ือวางแผนปริมาณการผลติสนิคารวมใหไดกําไรสูงสดุ ท้ังน้ีจะเปนประโยชนตอการวางแผนการ
ผลิต การเตรียมวัตถุดิบและการเตรียมเงินทุนของกลุมผาตอหมอนอุนตอไป

2. วิธีการศึกษา
2.1 การวางกําลังการผลิต

กําลังการผลิต (production capacity) หมายถึงความสามารถสูงสุดท่ีเครื่องจักรและปจจัยการผลิตจะ
สามารถผลิตสินคาหรือใหบริการไดในชวงเวลาท่ีกําหนด กําลังการผลิตโดยท่ัวไปมีหนวยเปนปริมาณผลผลิตตอเวลา
เชน ช้ินตอเดือน ตันตอป เปนตน ผูบริหารการผลิตจะตองสนใจในกําลังการผลิตดวยเหตุผลหลายประการดวยกัน
ประการแรก ผูบริหารจะตองวางแผนกําลังการผลิตเพ่ือจะไดสามารถผลติสนิคาและบริการไดทันตามความตองการของ
ลูกคา ประการท่ีสอง กําลังการผลิตท่ีมีอยูมีผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินการ ตลอดจนการจัดลําดับการผลิตและ
ตนทุนในการผลิต ประการสุดทาย การท่ีจะใหไดมาซึ่งกําลังการผลิตท่ีเหมาะสมจะตองมีการลงทุน การตัดสินใจวาจะ
ขยายกําลังการผลิตไปมากนอยเพียงใดจึงจะใหผลตอบแทนสูงสุดจึงเปนเรื่องสําคัญท่ีผูบริหารจะตองรู การตัดสินใจ
วางแผนกําลังการผลิต โดยท่ัวไปประกอบดวยกิจกรรมตางๆ เชน การวัดกําลังการผลิต อาจวัดไดใน 2 ลักษณะ คือ
การวัดโดยอาศัยปจจัยนําเขาและการวัดโดยอาศัยผลผลิต ลักษณะการดําเนินการในดานการใหบริการจะวัดกําลังการ
ผลิตดวยปจจัยนําเขา เชน โรงแรมวัดกําลังการผลิตหรือการใหบริการดวยหองท่ีใหบริการไดสูงสุด โรงพยาบาลวัดดวย
จํานวนเตียงท่ีรับคนไขไดสูงสุด เปนตน สวนการวัดกําลังการผลิตดวยผลผลิต ใชในการวัดกําลังการผลิตของโรงงานท่ี
ผลิตสินคา เชน โรงงานประกอบรถยนตวัดกําลังการผลิตดวยจํานวนรถท่ีประกอบได โรงถลุงเหล็กวัดกําลังการผลิต
ดวยจํานวนนํ้าหนักของเหล็กท่ีถลุงได เปนตน
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2.2 ตนทุนสินคาคงคลัง
ในระบบสินคาคงคลัง การเก็บสินคาคงเหลือไมวาจะในรูปแบบใด คือวัตถุดิบ ผลิตภัณฑสําเร็จรูป ผลิตภัณฑ

ระหวางการผลิต หรือช้ินสวนเครื่องจักร ตนทุนท่ีเกิดข้ึนอาจจําแนกเปน 4 ประเภทหลัก ๆ คือ ตนทุนของสินคา
คงเหลือเอง ตนทุนการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต ตนทุนการเก็บรักษา และตนทุนเมื่อเกิดการขาดแคลน
2.3 การพยากรณ

การพยากรณ คือ การประมาณ หรือ การคาดคะเนวาอะไรจะเกิดข้ึนในอนาคต การพยากรณมบีทบาทสําคัญ
กับทุกดาน ท้ังหนวยงานของภาครัฐและเอกชน รัฐบาลตองประมาณหรือพยากรณรายได รายจายประจําปเพ่ือนํามา
วางแผนดานงบประมาณ เอกชนตองพยากรณยอดขาย เพ่ือนํามาวางแผนการผลิต สินคาคงคลัง แรงงาน ฯลฯ การ
พยากรณแบงได 2 ประเภท คือ การพยากรณเชิงคุณภาพ และการพยากรณเชิงปริมาณ โดยท่ัวไปนิยมใชการพยากรณ
อนุกรมเวลา ซึ่งเปนเทคนิคท่ีใชเฉพาะขอมูลในอดีตของตัวแปรท่ีตองการพยากรณ เพ่ือพยากรณคาของตัวแปรน้ันใน
อนาคต เชน ใชขอมูลยอดขายป 2530-2541 เพ่ือพยากรณยอดขายป 2542 ดังน้ันขอมูลอนุกรมเวลาจึงเปนคาท่ี
แสดงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหน่ึงท่ีเปลี่ยนไปตามเวลา โดยท่ีหนวยของเวลาอาจเปนป เดือน สัปดาห วันท่ี หรือ
ช่ัวโมง เปนตน สวนประกอบของอนุกรมเวลาแบงออกได 4 สวน แนวโนม (trend: T) เปนขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ในระยะเวลาท่ีนานพอท่ีจะเห็นแนวโนมของขอมูลวาในอนาคตจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ระยะเวลาท่ีจะทําใหสามารถเห็น
แนวโนมจะตองนานกวา 1 ป  ความแปรผันตามวัฏจักร (cyclical variation: C) หมายถึงการเคลื่อนไหวของขอมูลท่ี
เกิดข้ึนซ้ํา ๆ กันในระยะเวลานานมากกวา 1 ป ความผันแปรตามฤดูกาล (seasonal variation: S) หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงของขอมูลท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากอิทธิพลของฤดูกาลซึ่งเกิดซ้ํา ๆ กันในชวงเวลาเดียวกันของแตละป โดย
ฤดูกาลหน่ึง ๆ จะสั้นกวา 1 ป ความผันแปรท่ีไมแนนอน (irregular variation: I) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของขอมูล
ทีมีรูปแบบไมแนนอน ดังน้ันจึงไมสามารถคาดคะเนหรือพยากรณความผันแปรท่ีไมแนนอนโดยใชขอมูลในอดีตได
ความผันแปรทีไมแนนอนอาจเกิดจากมีอิทธิพลจากภาวะผิดปกติ เชนนํ้าทวม เกิดสงคราม ปฏิวัติรัฐประหาร ซึ่งจะทํา
ใหตัวแปรผดิปกติไป
2.4 การวิเคราะหเชิงปริมาณและการแกไขปญหาดวยโปรแกรมเชิงเสน

การวิเคราะหเชิงปริมาณเปนการนําระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตรมาใชในการตัดสินใจในงานดานบริหาร
ภายใตเง่ือนไขทางดานทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดเพ่ือใหไดผลดีท่ีสุด โดยเปนการประยุกตใชเทคนิคดานคณิตศาสตร
และหลักวิทยาศาสตรสําหรับปญหาดานบริหารเพ่ือชวยใหผูบริหารตัดสินใจไดดีข้ึน ในขณะเดียวกันก็ตองให
ความสําคัญกับมูลคาของเงินตามระยะเวลาดวย

โปรแกรมเชิงเสนตรงเปนเทคนิคท่ีใชในการแกปญหาทางการจัดสรรปจจัยและทรัพยากรท่ีมีลักษณะ
ความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเปนเชิงเสนตรงท้ังสิ้น โดยมีจุดหมายเพ่ือแกปญหาและตัดสินใจใหเกิดผล
ตามแนวทางการดําเนินงานท่ีดีท่ีสุด เชน กําไรสูงสุด คาใชจายนอยท่ีสุด  รูปแบบทางคณิตศาสตรของการโปรแกรมเชิง
เสนตรงมีโครงสรางดังน้ี

1. มีสมการกําหนดเปาหมาย (objective function) คือสมการแสดงความสัมพันธของตนทุน กําไร เพ่ือให
สามารถกําหนดเปาหมายสูงสุดหรือต่ําสุด

2. มีสมการแสดงขอบขาย (constraints) ซึ่งแสดงความจํากัดของปจจัยหรือทรัพยากรในรูปสมการหรือ
อสมการ

3. ความสัมพันธของตัวแปรในสมการตาง ๆ ตองมีลักษณะเชิงเสนตรง คือ ตัวแปรทุกตัวในสมการเปาหมาย
และสมการหรืออสมการของขอบขายจะตองมีความสัมพันธเชิงเสนตรงเปนกําลังเดียวกัน ตัวแปรทุกตัวตองมีคา
มากกวาหรือเทากับศูนย
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เริ่มจากศึกษาสภาพปจจุบันของการผลิตและการขาย ขอมูลกระบวนการผลิต ขอจํากัดช่ัวโมงแรงงานในการ
ผลิตสินคาแตละชนิด ขอมูลตนทุนการผลิต ขอมูลสินคาหนาราน ขอมูลสินคารอการขาย และเก็บขอมูลยอดขายสินคา
ในอดีต และนําขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการสอบถาม และขอมูลทุติยภูมิท่ีไดจากรวบรวมบัญชีและบันทึกตางๆ ของกลุม
ผลิตสินคา เพ่ือวิเคราะหหาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการผลิต โดยใชโปรแกรม Minitab version 15 ในการพยากรณ
ยอดขาย และโปรแกรม Solver บน Microsoft Excel 2010 วิเคราะหหาปริมาณการผลิตสินคาท่ีเหมาะสม และนํา
ขอมูลไปแนะนําปรับปรุงการวางแผนปริมาณการผลิตตอไป โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังแสดงในรูปท่ี 1

รูปท่ี 1 ข้ันตอนการดําเนินการวิจยั

3.1 ลักษณะการดําเนินงานของกลุมกรณีศึกษา
กลุมผูผลิตสินคาผาตอหมอนอุน เปนกลุมผูผลิตสินคาขนาดยอม และเปนกิจการภายในครอบครัว ดําเนินการ

ผลิตผลิตภัณฑผาดนมือ หรือท่ีเรียกกันเปนสากลวา ”ควิลท (quilt)” เปนสินคาของใชในชีวิตประจําวัน ท้ังหมด 33
ชนิด เชน ผาหม ปลอกหมอนอิง ผารองจาน เสื้อ กลองทิชชู เปนตน โดยมีแนวคิดในการจัดตั้งกลุม คือตองการผลิต
สินคาจากทองถ่ิน เพ่ือสรางงานใหกับชุมชน โดยมีฝายผลิต ดูแลบริหารการผลิตและแรงงานในทองถ่ินท้ังหมด รวมท้ัง
เปนผูประสานงานกับเครือขายตาง ๆ และฝายราชการในทองถ่ิน สวนฝายบริหารท่ัวไป ประจําอยูท่ีกรุงเทพฯ ดูแล
รานคา 4 ราน บริหารการขาย การตลาด การเงิน วางแผนการดําเนินธุรกิจ ออกแบบผลิตภัณฑ จัดซื้อวัตถุดิบ และ
รับสงสินคา
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

3.2 การพยากรณ
ข้ันตอนน้ีจะเนนและใหความสําคัญกับการหารูปแบบการพยากรณท่ีงายและมีความผิดพลาดนอยท่ีสุด

เพ่ือนําไปเปนขอมูลการตัดสินใจในการใชตัวแบบใดพยากรณปริมาณความตองการสินคา ผูวิจัยจะใชขอมูลปริมาณ
ความตองการสินคาในอดีต มาเปนขอมูลในการพยากรณ  โดยมีข้ันตอนดังตอไปน้ี

1. ใชโปรแกรม Minitab ในการพยากรณ โดยใชเทคนิคการพยากรณ 4 วิธี คือ (1) วิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี
(moving average) (2) วิธีแยกสวนประกอบ (decomposition) แบบมีอิทธิพลฤดูกาลและแนวโนม (3) วิธีทําใหเรียบ
เอ็กซโพเนนเชียลแบบสองพารามิเตอร ของ โฮลท (holt’s linear method) (4) วิธีทําใหเรียบเอ็กซโพเนนเชียลแบบ
สามพารามิเตอร ของวินเทอร (winters’ method)

2. เลือกวิธีการพยากรณท่ีมีคาความคลาดเคลื่อนนอยสุดนําไปใชพยากรณยอดขาย
3.3 ขอมูล-ขอจํากัด

1. ขอจํากัดดานแรงงาน เปนขอจํากัดในดานแรงงานประจํา โดยแรงงานแตละคนจะทํางานทุกวัน (เวนวัน
อาทิตย) คิดเปนเดือนละ 208 ช่ัวโมง (26 วัน ๆ ละ 8 ช่ัวโมง)

2. ขอจํากัดดานวัตถุดิบ เปนขอจํากัดในดานวัตถุดิบใยสังเคราะหท่ีใชในแตละเดือน มีจํานวน 6 มวน ราคา
มวนละ 2,500 บาท เทากับมีใยสังเคราะหไมเกิน 15,000 บาท

3. ขอจํากัดดานพ้ืนท่ีขายหนาราน เปนขอจํากัดในดานจัดเก็บและแสดงสินคาหนาราน โดยท่ีปริมาณสินคา
คงเหลือจะตองไมต่ํากวาขีดต่ําสุดและไมเกินขีดสูงสุดในแตละเดือน

4. ขอจํากัดดานการตอบสนองตอการขายสินคา: เปนขอจํากัดในดานปริมาณการขายสินคา โดยท่ีปริมาณ
การขายสินคาจะตองไมต่ํากวาปริมาณสินคาแตละชนิดท่ีพยากรณไวคือ ปริมาณความตองการขายสินคาขีดจํากัดลาง
เพ่ือปองกันไมใหเกิดตนทุนคาเสียโอกาสการขาย  และไมเกินปริมาณการขายขีดบนท่ีคํานวณโดยบวกคาความ
คลาดเคลื่อนจากคาพยากรณของสินคาแตละชนิด

5. ขอจํากัดดานการผลิตเพ่ือตอบสนองตอความตองการสินคา: เปนขอจํากัดในดานการผลิตสินคาแตละชนิด
โดยจะตองมากกวาความตองการสินคาซึ่งคิดจากปริมาณการขายบวกกับผลตางระหวางปริมาณสินคาสํารองต่ําสุดและ
ปริมาณสินคาตั้งตน ท้ังน้ีปริมาณการผลิตสินคาในแตละเดือนทําใหไมเกิดตนทุนคาเสียโอกาสการขาย และเพ่ือรักษา
ระดับ minimum stock ของสินคาแตละรายการ

6. ขอจํากัดดานตนทุนแปรผันตอเดือน ท้ังน้ีทางกลุมมีเงินทุนหมุนเวียนไวใชจายในแตละเดือนหรือมีเงินสด
ถืออยูในมือ เทากับ 500,000 บาท ไมรวมตนทุนคงท่ีท่ีจําเปนตองจายทุกเดือน
3.4 ตัวแบบทางคณิตศาสตร

ผูวิจัยไดกําหนดตัวแบบทางคณิตศาสตรในรูปแบบของสมการท่ัวไปไวตามรายละเอียดขางลางน้ี และได
จัดเตรียมขอมูลของกลุมผลิตสินคาผาตอหมอนอุนโดยสรุปคาตัวแปรสําหรับตัวแบบทางคณิตศาสตร ดังแสดงในตาราง
ท่ี 1
สมการวัตถุประสงค (objective function):

กําไรเบื้องตนสูงสุด = รายไดรวมจากการขายสินคา (ปริมาณสินคาท่ีขาย x ราคาขาย) – ตนทุนรวมเบื้องตน
จากการผลิตสินคา (ตนทุนผันแปร x ปริมาณสินคาท่ีผลิต) – ตนทุนรวมคาเสียโอกาสเน่ืองจากเงินจม (ตนทุนผันแปร x
สินคาคงเหลือในรานปลายเดือน x ดอกเบี้ย) – คาจางแรงงานรวมท่ีไมไดใชผลิต (คาแรง x จํานวนช่ัวโมงแรงงานท่ี
ไมไดใช)
สามารถแทนคาตัวแปรในสูตรกําไรสูงสุดรายเดือนไดดังน้ี

(1)

ขอจํากัด (constraint subject to):
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ดานช่ัวโมงการทํางาน
(2)

ดานวัตถุดิบ
(3)

ดานสินคาคงคลัง (พ้ืนท่ีขายหนาราน)
(4)
(5)

ดานการขายสินคา
(6)
(7)

ดานการผลิตเพ่ือตอบสนองตอการขายสินคาและสินคาคงคลัง
(8)

โดยท่ี Qi,j = Di,j +( SSi,j – Wi,j-1)
ดานตนทุนแปรผันตอเดือน

(9)
โดยท่ี

ดัชนีชนิดของสินคา  โดย i = 1, 2, 3…33
ดัชนีเดือนท่ีผลิตสินคา
ดัชนีแรงงานประจํา โดย k = 1, 2, 3…10
ปริมาณการขายสินคา i ในเดือนท่ี j (ช้ิน)
ปริมาณสินคาชนิด i ท่ีควรจะผลติในเดือนท่ี j (ช้ิน)
ปริมาณสินคาชนิด i ท่ีคงเหลือปลายเดือนท่ี j (ช้ิน)
ช่ัวโมงแรงงานประจํา k ท่ีใชผลิตสินคาในเดือนท่ี j (ช่ัวโมง)
ช่ัวโมงแรงงานประจํา k ท่ีเหลือจากใชผลิตสินคาในเดือนท่ี j (ช่ัวโมง)
ปริมาณสินคาชนิด i ท่ีคงเหลือตนเดือนท่ี j (ช้ิน)
ราคาขายสินคา i ในเดือนท่ี j (บาท)
ตนทุนผันแปรท่ีใชผลิตสินคา i ในเดือนท่ี j (บาท)
อัตราดอกเบีย้ในเดือนท่ี j (อัตราดอกเบี้ย%ตอเดือน)
คาจางแรงงาน k ตอช่ัวโมง ในเดือนท่ี j (บาท)
ปริมาณสินคาชนิด i ท่ีตองคงเหลอืในรานต่ําสดุในเดือนท่ี j (ช้ิน)
ปริมาณสินคาชนิด i ท่ีมีไดในรานสูงสุดในเดือนท่ี j (ช้ิน)
ปริมาณจากการพยากรณขีดลางสนิคา i ในเดือนท่ี j (ช้ิน)
ปริมาณจากการพยากรณขีดบนสนิคา i ในเดือนท่ี j (ช้ิน)
ปริมาณความตองการสินคารวมชนิด i ในเดือนท่ี j (ช้ิน)
วัตถุดิบ(ใยสังเคราะห)ท่ีใชผลติสินคา i ในเดือนท่ี j (บาทตอช้ิน)
ตนทุนผันแปรรวมท่ีผลิตสินคาในเดือนท่ี j (บาท)
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ตารางท่ี 1 สรุปคาตัวแปรนําเขาตัวแบบคณิตศาสตร

สิน
คา

ม.ค. 55 ก.พ. 55 มี.ค. 55 ตัวแปรรวม

W i
, j-

1

FL
i,j

FU
i,j

W i
, j-

1

FL
i,j

FU
i,j

W i
, j-

1

FL
i,j

FU
i,j

P i, 
j

VC
i, j

SS
i, j

SM
i,j

U I,
 j

1 450 280 292 467 324 338 545 252 263 130 77.20 500 750 4
2 112 23 24 88 26 27 109 34 36 180 95.11 100 150 4
3 270 114 119 224 54 56 302 99 104 150 66.15 240 360 0
4 123 13 14 157 7 7 167 6 6 110 52.74 130 195 2
5 145 12 13 161 6 6 167 5 5 130 56.76 130 195 2.5
6 76 11 11 65 12 12 79 3 3 480 297.27 60 90 20
7 50 6 6 120 9 9 111 2 2 150 118.56 50 75 0
8 670 253 262 711 195 202 792 189 196 120 66.81 600 900 1.5
9 654 167 174 608 143 149 694 152 158 130 83.23 640 960 8
10 423 164 172 508 204 214 411 169 177 220 144.31 410 615 9
11 1009 296 304 1011 217 223 1043 219 225 280 143.92 870 1305 4
12 390 174 181 424 158 165 518 146 152 150 86.41 350 525 8
13 212 41 43 174 45 47 239 30 31 240 132.30 150 225 9
14 150 115 118 39 96 99 142 88 90 140 72.03 140 210 1.7
15 30 2 2 28 2 2 38 5 5 480 310.76 30 45 15
16 30 9 10 44 13 14 31 16 17 900 498.88 28 42 30
17 21 8 8 26 7 7 21 4 4 1400 792.71 28 42 45
18 21 7 7 18 18 19 10 7 7 1900 976.02 28 42 55
19 11 2 2 9 2 2 12 2 2 4500 1981.05 10 15 100
20 66 9 10 56 8 8 72 13 14 130 117.82 60 90 0
21 231 148 154 239 150 156 285 95 99 140 125.10 250 375 0
22 309 123 129 324 112 117 436 93 97 150 126.14 250 375 0
23 480 248 255 307 223 229 369 201 206 160 137.58 390 585 0
24 211 105 110 143 78 82 169 72 75 170 137.58 180 270 0
25 63 8 8 54 7 7 82 4 4 180 139.66 48 72 0
26 67 3 3 64 4 4 87 3 3 190 150.06 48 72 0
27 777 174 182 622 130 136 781 126 132 110 81.42 560 840 0
28 455 110 114 352 151 157 380 104 108 120 87.66 360 540 0
29 112 36 38 104 31 32 115 24 25 90 42.39 120 180 3
30 143 33 34 160 29 30 150 48 50 180 94.09 120 180 0
31 667 301 308 375 184 188 608 133 136 70 25.63 530 795 1
32 120 9 9 111 10 10 129 9 9 150 84.40 80 120 4
33 102 22 23 80 23 24 139 19 20 180 71.58 70 105 4
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3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ปรากฏวาเทคนิควิธีแยกสวนประกอบแบบมีอิทธิพลฤดกูาลและแนวโนมเปนเทคนิคท่ีใหคาความคลาดเคลื่อน

ต่ําสุด โดยมีคาเฉลี่ย MAPE ของสินคาท้ัง 33 รายการท่ี 5.89 ในขณะท่ีเทคนิควิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี เทคนิคของ Holt’s
linear method และเทคนิคของ Winters’ method มีคา เฉลี่ย MAPE ของสินคาท้ัง 33 รายการท่ี 10.67, 16.19
และ 13.51 ตามลําดับ เทคนิควิธีแยกสวนประกอบแบบมีอิทธิพลฤดูกาลและแนวโนมจึงเหมาะแกการพยากรณ
ยอดขายของกลุมหมอนอุนมากท่ีสุด และจากการพัฒนาตัวแบบโปรแกรมเชิงเสนเพ่ือวางแผนการผลิตสินคารวมใหได
กําไรสูงสุด สามารถใชโปรแกรมคํานวณไดแผนปริมาณการผลิตใหมท่ีเปรียบเทียบกับการวางแผนการผลิตแบบเดิม
พบวาในระยะเวลา 3 เดือนทําใหกําไรรวมท่ีไดเพ่ิมข้ึน 40.57 เปอรเซ็นต ตนทุนสินคาคงคลังลดลง 6.16 เปอรเซ็นต
และใชแรงงานนอยลง 20.29 เปอรเซ็นต ดังแสดงในตารางท่ี 2
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลการวิจัย

รายการ
เกณฑ

ขอจํากัด ม.ค.55 ก.พ.55 มี.ค.55
รวมผลิต
ตามแผน

ใหม

รวมผลิต
ตาม

แบบเดิม
ผลตาง ผลตาง

กําไร (บาท) - 203,031.65 150,139.59 151,253.67 504,425 358,830 145,595 40.57 %
ตนทุนสินคาคงคลัง
(บาท)

- 5,449.95 5,423.29 5,796.52 16,670 17,764 (1,094) -6.16 %

ชั่วโมงแรงงานที่ใช
(ช.ม.)

2,080 927.46 946.87 504.44 2,379 2,984 (605) -20.29 %

วัตถุดิบใย
สังเคราะหที่ใช
(บาท)

15,000 8,547.20 8,848.50 6,193.20 23,589

เงินทุนหมุนเวียนที่
ใช (บาท) 500,000 276,041.91 323,797.91 233,253.17 833,093

4. สรุป
การใชเทคนิควิธีแยกสวนประกอบแบบมีอิทธิพลฤดูกาลและแนวโนมมีความเหมาะสมสําหรับการพยากรณ

ยอดขายของกลุมหมอนอุน และใชเปนขอมูลปอนเขาโปรแกรมตัวแบบทางคณิตศาสตรสําหรับวางแผนการผลิตเพ่ือให
เกิดผลกําไรสูงสดุ และสอดคลองกับเง่ือนไขขอจํากัดตางๆ ในกระบวนการผลิต ขอจํากัดดานแรงงาน ดานจํานวนสินคา
คงคลัง ดานวัตถุดิบ และดานเงินลงทุนหมุนเวียน ฯลฯ สามารถสรุปผลจากการวิจัยไดดังน้ี

1. ทําใหผูใชทราบวาจะกําหนดวางแผนปริมาณการผลติสินคาแตละชนิดเทาใดจึงจะทําใหมีกําไรสูงสุด
2. ทําใหทราบวามีแรงงานเหลือมากพอท่ีจะรับคําสั่งซื้อเพ่ิม และแกปญหาของกลุมวิสาหกิจขนาดยอมในการ

รับคําสั่งซื้อในปริมาณมาก โดยผูประกอบการสามารถประมาณการวามีความสามารถท่ีจะผลิตเพ่ิมตามปริมาณการ
สั่งซื้อท่ีเพ่ิมไดหรือไม และมีเง่ือนไขขอจํากัดของการผลิตใดท่ีตองเตรียมการไวลวงหนา โดยการคํานวณตามตัวแบบน้ี
จะสามารถบอกไดวา จะมีแรงงาน วัตถุดิบ และเงินทุนเหลือพอท่ีจะรับคําสั่งซื้อไดหรือไม

3. มีสินคาวางจําหนายหนารานไดตามปริมาณท่ีกําหนดและไมทําใหตนทุนสินคาคงคลังสูงมากเกินความ
จําเปน

4. ระบบไมสามารถแสดงผลลัพธในรูปแบบท่ีสามารถออกมาเปนเอกสารเพ่ือความสะดวกในการใชงาน
เทาท่ีควร และการเพ่ิมตัวแปรของรายการสินคาเขาสูโปรแกรมเปนไปคอนขางยาก ดังน้ันผูท่ีทําการแกไขจะตองเปนผู
ท่ีมีความชํานาญในการใชโปรแกรมมากพอควร
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

5. จากการศึกษาครั้งน้ีมุงเนนท่ีจะตอบคําถามวาจะผลิตสินคาปริมาณเทาไรจึงจะเหมาะสมในสินคาแตละ
ชนิด มีแนวโนมวาถายอดขายมากจะยิ่งทําใหไดกําไรมากข้ึนจากทรัพยากรท่ีเหลือจากการผลิตไมวาจะเปน แรงงาน
เงินทุนหมุนเวียน หรือวัตถุดิบ เพราะฉะน้ันการศึกษาวิจัยตอไปควรจะเสริมในเรื่อง การตลาด การพัฒนาตัวสินคา
ตําแหนงท่ีตั้งราน และวิเคราะหหาลูกคากลุมเปาหมาย เปนตน

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนจากสาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร
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