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งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการบริหารสินค้าคงคลังและการกระจายสินค้าส�ำหรับเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีอายุสินค้าสั้น ซึ่งปัญหาของสินค้ากลุ่มนี้คือความต้องการสินค้ามีความ
แปรปรวนสูง เนื่องจากมีการแข่งขันทางการตลาดสูง ท�ำให้การพยากรณ์ความต้องการมี
ความคลาดเคลื่อนสูง ส่งผลให้ปริมาณสินค้าคงคลังไม่เหมาะสม มีต้นทุนโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้น
จากสินค้าเสื่อมสภาพและการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังสินค้า งานวิจัยนี้จึงน�ำเสนอแบบ
จ�ำลองใหม่ทชี่ ว่ ยลดต้นทุนโลจิสติกส์โดยใช้หลักการรวมสินค้าคงคลังและกระจายสินค้าแบบ
รวมศูนย์ โดยยังคงรักษาระดับการให้บริการทีก่ ำ� หนดได้ ทัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลความ
ต้องการสินค้าย้อนหลัง 24 สัปดาห์ของคลังสินค้า 4 แห่ง จากนั้นจึงเก็บข้อมูลการด�ำเนินงาน
และก�ำหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำมาค�ำนวณเปรียบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์กับค่าที่ได้
จากการด�ำเนินการในปัจจุบัน การด�ำเนินการในปัจจุบันตามแผนเติมสินค้าตามรอบระยะ
เวลาและแบบจ�ำลองใหม่ในรูปแบบสมการค�ำนวณต้นทุนโลจิสติกส์ที่แสดงถึงตัวแปรที่
เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจและนโยบายวางแผนรายสัปดาห์ของบริษทั ผลการศึกษาพบว่า
แบบจ�ำลองใหม่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด โดยมีปริมาณสินค้าคงคลังเฉลี่ยลดลง 65.57% ต้นทุนถือ
ครองสินค้าลดลง 69.92% ต้นทุนขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น 8.54% ต้นทุนโลจิสติกส์รวมลดลง
1,472,619 บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การลดลง 52.15% เมื่อเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากแบบ
จ�ำลองปัจจุบัน
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This research aimed at studying inventory management and distribution of
non-alcoholic beverages with short shelf-life. The problem of this product
group is the high demand variability as a consequence of the high market
competition. This results in inaccurate forecast, which leads to inappropriate
inventory level and increased logistic cost due to product deterioration and
the need to relocate goods between warehouses. For this reason, a new
model that can help reduce logistic costs through centralized distribution
and inventory pooling, while maintaining a defined service level is proposed.
This case study collected 24-week data of inventory and operations of 4
warehouses and identified other relevant assumptions. Comparison was then
made of the logistic costs as predicted by the current operation, the current
operation based on periodic review and the new model; the costs were
calculated from the mathematical equations representing business-related
variables and company’s weekly planning policies. The results indicated that
the new model presented the best results. Average inventory level decreased
by 65.57%, inventory cost decreased by 69.92%, transportation costs increased
by 8.54%, total logistics cost decreased by 1,472,619 baht or 52.15%
compared to the resulted predicted by the current model.
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1. บทน�ำ

ในการบริหารโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนั้น
นอกจากจะต้องมีการวางแผนปริมาณสินค้าคงคลังและการ
กระจายสินค้าให้มีปริมาณพอเพียงกับความต้องการของลูกค้า
แล้ว ยังมีปัจจัยที่ส�ำคัญ คือ อายุของสินค้า เนื่องจากเครื่องดื่ม
มีทงั้ ประเภททีส่ ามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ตอ้ งค�ำนึงถึงอายุของ
สินค้า และเครื่องดื่มที่มีอายุสินค้า การบริหารอายุสินค้าอย่าง
มีประสิทธิภาพมีความส�ำคัญต่อการส่งมอบคุณค่าของสินค้าและ
บริการให้กับลูกค้า และเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน
โลจิสติกส์เป็นอย่างมาก
บริษัทที่ด�ำเนินการศึกษาในครั้งนี้อยู่ในกลุ่มธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายเครื่องดื่มทั้งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่
ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ เครื่องดื่มสุขภาพ สมุนไพร
ชาเขียว โดยบริษัทที่ด�ำเนินการศึกษาด�ำเนินธุรกิจโลจิสติกส์
ให้กับบริษัทในกลุ่ม สินค้าแต่ละกลุ่มจะถูกสั่งผลิตจากโรงงาน
ต่างๆ ของบริษัทในเครือที่มีอยู่ทั่วประเทศและกระจายไปยัง
ศูนย์กระจายสินค้าหรือคลังสินค้าตามแผนผลิตและแผนรับ
สินค้าที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ซึ่งประกอบไปด้วย
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โรงงาน ฝ่ายขาย ฝ่ายโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การศึกษาใน
ครั้งนี้จะจ�ำกัดขอบเขตโดยศึกษาเฉพาะการบริหารจัดการ
เครื่องดื่มที่มีอายุสินค้าน้อยกว่า 1 ปี จากโรงงานแห่งหนึ่งไปยัง
คลังสินค้าทั้ง 4 แห่งในกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อส่งต่อไปยัง
ลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของคลังสินค้าทั้ง 4 แห่ง
เนือ่ งจากบริษทั ทีด่ ำ� เนินการศึกษาในครัง้ นีป้ ระสบปัญหาในการ
บริหารอายุสินค้าในส่วนของเครื่องดื่มที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี ซึ่ง
ได้แก่ เครื่องดื่มสุขภาพ สมุนไพร ชาเขียว โดยบริษัทมีภาระ
ต้นทุนสินค้าเสื่อมสภาพและต้นทุนการโอนย้ายสินค้าระหว่าง
คลังสินค้าทั้ง 4 แห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อบริหาร
อายุสินค้าและเติมเต็มค�ำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง
773,669 บาท ในช่วงเวลา 6 เดือน โดยแบ่งเป็นต้นทุนโอน
ย้ายสินค้าระหว่างคลังสินค้าเพื่อเติมเต็มค�ำสั่งซื้อลูกค้ามูลค่า
276,189 บาท และต้นทุนสินค้าเสือ่ มสภาพมูลค่า 497,480 บาท
โดยข้อมูลต้นทุนการโอนย้ายสินค้าระหว่าง 4 คลังสินค้าและ
ต้นทุนสินค้าเสื่อมสภาพของเครื่องดื่มที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี
ระหว่างเดือน มี.ค. – ส.ค. 2558 แสดงได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ต้นทุนการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังสินค้า4 แห่งและต้นทุนสินค้าเสื่อมสภาพเดือน มี.ค. – ส.ค. 2558
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นอกจากนี้เครื่องดื่มกลุ่มนี้ยังประสบปัญหาการพยากรณ์
ความต้องการที่มีความคลาดเคลื่อนสูง เนื่องมาจากความ
ต้องการสินค้ากลุ่มนี้มีความไม่แน่นอนสูง โดยข้อมูลยอดขาย
สินค้ารายสัปดาห์ของเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ทมี่ อี ายุนอ้ ยกว่า
1 ปี จ�ำนวน 17 รายการในช่วง 24 สัปดาห์ ตั้งแต่เดือน
มีนาคม – สิงหาคม 2558 แสดงได้ดังรูปที่ 1 ซึ่งปริมาณความ
ต้องการสินค้าของแต่ละคลังสินค้าที่ไม่แน่นอนมีผลมาจากการ

แข่งขันทางการตลาดและการท�ำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่
ไม่แน่นอนตลอดทั้งปี ส่งผลท�ำให้การวางแผนบริหารสินค้า
คงคลัง และการบริหารอายุสินค้าตามหลักการ FEFO (First
Expired First Out) ท�ำได้ยาก ท�ำให้บริษัทมีต้นทุนสินค้า
เสื่อมสภาพและต้นทุนการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังสินค้าที่
สูงถึง 7.7 แสนบาท ในช่วงเวลา 6 เดือน จากการประเมินคิด
เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 10-15% ของต้นทุนรวมโลจิสติกส์

รูปที่ 1 ปริมาณยอดขายเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี รายสัปดาห์ของคลังสินค้า 4 แห่งในช่วง 24 สัปดาห์
รูปแบบการบริหารสินค้าคงคลังและการกระจายสินค้าของ
บริษัทในปัจจุบัน คือ มีการเติมสินค้าจากโรงงานเข้าคลังสินค้า
ทั้ง 4 แห่ง มีการจัดเก็บสินค้าที่คลังสินค้าทั้ง 4 แห่ง และส่ง
ต่อไปยังลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของคลังสินค้าทั้ง
4 แห่งต่อไป รูปแบบการด�ำเนินการบริหารสินค้าคงคลังและ
การกระจายสินค้าของบริษัทในปัจจุบันแสดงได้ดังรูปที่ 2-ก.
ซึ่งประกอบไปด้วย โรงงาน WH#1 WH#2 WH#3 WH#4
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาและน�ำเสนอแบบจ�ำลอง
การบริหารสินค้าคงคลังและการกระจายสินค้าในรูปแบบใหม่
ส�ำหรับเครื่องดื่มที่มีอายุสั้น โดยน�ำแนวคิดการรวมสินค้า
คงคลัง (Inventory Pooling) เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด�ำเนินการ ซึง่ จะส่งผลท�ำให้ปริมาณสินค้าคงคลังส�ำรอง ปริมาณ
สินค้าคงคลังเฉลี่ย และต้นทุนโลจิสติกส์ลดลง โดยมีการ

ก�ำหนดคลังกลางเพื่อใช้ในการจัดเก็บสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ทมี่ อี ายุสนั้ เท่านัน้ และจะไม่มกี ารวางแผนเติมสินค้า
ประเภทนี้ไปจัดเก็บที่คลังสินค้าทั้ง 4 แห่ง การศึกษาในครั้งนี้
จะลดปริมาณสินค้าคงคลังส�ำรองลงโดยยังคงสามารถรักษา
ระดับการให้บริการที่ก�ำหนดไว้ โดยก�ำหนดให้เติมสินค้าจาก
คลังกลางไปยังคลังสินค้าทั้ง 4 แห่ง เมื่อมีค�ำสั่งซื้อมาเท่านั้น
และเมื่อคลังสินค้าได้รับสินค้าจะด�ำเนินการส่งต่อ (CrossDocking) ให้ลูกค้าต่อไปในทันที โดยแบบจ�ำลองการบริหาร
สินค้าคงคลังและการกระจายสินค้าในรูปแบบใหม่แสดงได้
ดังรูปที่ 2-ข. ซึ่งประกอบไปด้วย โรงงาน WH#1 WH#2
WH#3 WH#4 และ Central WH
การน�ำเสนอแบบจ�ำลองใหม่นี้ได้แนวคิดจากการแก้ปัญหา
การจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่
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ต้องการลดต้นทุนการถือครองสินค้า โดยเฉพาะเมื่อความ
ต้องการสินค้าไม่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้น�ำแนวความคิดที่จะปรับ
เปลี่ยนจากเดิมที่วางแผนเติมสินค้าแบบผลักสินค้า (Push
Model) เปลี่ยนมาเป็นการวางสินค้าและกระจายสินค้าตาม
ความต้องการ (Pull Model) โดยมีการจัดการผ่านคลังกลาง
การจัดการผ่านคลังกลาง คือ การรวมความเสี่ยงของอุปสงค์
(Demand Risk) โดยการรวมสินค้าคงคลังไว้ที่คลังกลางเพียง

ก.ระบบในปัจจุบัน
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ที่เดียว เหมาะสมในกรณีที่อุปสงค์ (Demand) มีค่าแบบสุ่ม
ไม่แน่นอน วิธีการนี้ช่วยรวมความแปรปรวนของความต้องการ
ไว้ที่ศูนย์กลาง ส่วนการจัดการคลังสินค้าแบบไม่มีคลังกลาง
เป็นการกระจายความเสี่ยงของอุปทาน (Supply Risk) โดย
วางสินค้าคงคลังไว้หลายคลังสินค้า เหมาะสมในกรณีที่อุปทาน
มีโอกาสหยุดชะงักได้ วิธีนี้จะช่วยลดผลกระทบของสินค้าขาด
หรือหยุดชะงักได้

ข.ระบบที่น�ำเสนอ

รูปที่ 2 แบบจ�ำลองการบริหารสินค้าคงคลังและการกระจายสินค้าเครื่องดื่มที่มีอายุสินค้าสั้น

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

[1, 2] โดยมีรายละเอียดแสดงได้ดังรูปที่ 3 โดยในกรณีศึกษานี้
มีสมมติฐานคือ ความต้องการสินค้า (D) ไม่คงที่ มีลักษณะการ
2.1 การวางแผนเติมสินค้าตามรอบระยะเวลา
					 การวางแผนเติมสินค้าตามรอบระยะเวลา (Periodic กระจายตัวแบบปกติ (Normal distribution) และมีเวลาน�ำ
review) คือ การตรวจสอบและประเมินระดับสินค้าคงคลังตาม lead time (LT) ในการส่งสินค้าคงที่โดยมีรายละเอียดในการ
รอบระยะเวลาที่ก�ำหนด (T) และค�ำนวณจ�ำนวนสินค้าที่จะสั่ง ค�ำนวณแสดงได้ดังสมการที่ 1-3 [1, 2]
ซือ้ หรือเติม (Q) เพือ่ ให้ได้ระดับสินค้าคงคลังเป้าหมายทีต่ อ้ งการ
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รูปที่ 3 การเติมสินค้าตามรอบระยะเวลา
ระดับสินค้าคงคลังเป้าหมาย = ความต้องการในช่วง (T+LT) + สินค้าคงคลังส�ำรอง
สินค้าคงคลังส�ำรอง
ปริมาณที่สั่ง (Q) = ระดับสินค้าคงคลังเป้าหมาย – สินค้าคงคลังในมือ
+ ปริมาณที่ต้องการในช่วงเวลาน�ำ

2.2 การรวมความเสี่ยง

					 การรวมความเสี่ยง (Risk pooling) คือ วิธีการที่
สามารถลดความไม่แน่นอนของความต้องการ (Demand
Uncertainty) และ/หรือ เวลาน�ำ โดยการรวมค่าความแปรปรวนของความต้องการ และ/หรือ เวลาน�ำ ซึ่งค่าความแปรปรวนสามารถวัดได้ด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) โดยวิธใี นการรวมความเสีย่ งประกอบไปด้วย 10 วิธี
ซึง่ ประกอบไปด้วย การรวมสินค้าคงคลัง (Inventory Pooling)
การใช้คลังสินค้าเสมือน (Virtual Pooling) การเปลี่ยนถ่าย
สินค้าคงคลังระหว่างคลังสินค้า (Transshipments) การสั่งซื้อ
แบบรวมศูนย์ (Centralized Ordering) การแตกค�ำสั่งซื้อ
(Order Splitting) การออกแบบสินค้าให้ใช้ชนิ้ ส่วนทีเ่ หมือนกัน
(Component Commonality) การเลื่อนกระบวนการไปยัง
จุดที่ใกล้กับลูกค้า (Postponement) การรวมก�ำลังการผลิต
(Capacity Pooling) การรวมผลิตภัณฑ์ (Product Pooling)
การทดแทนผลิตภัณฑ์ (Product Substitution) [3, 4]
					 การรวมสินค้าคงคลังเพื่อใช้ตอบสนองความต้องการ

(1)
(2)
(3)

จากแหล่งต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการจัดเก็บสินค้า
คงคลังและต้นทุนกรณีสินค้าขาดแคลนผ่านการรวมความเสี่ยง
การรวมสินค้าคงคลังสามารถท�ำได้โดยจัดตั้งคลังกลางเพื่อใช้
ในการจัดเก็บสินค้าคงคลังทั้งหมด การจัดตั้งคลังกลางสามารถ
ลดต้นทุนขนส่งขาเข้าจาก supplier มายังคลังสินค้า เนื่องจาก
ระยะทางที่ Supplier ต้องจัดส่งมีระยะทางและจ�ำนวนเที่ยว
ในการจัดส่งลดลง นอกจากนี้ต้นทุนต่อหน่วยในคลังสินค้ายัง
ลดลง เนื่องจากมีการใช้งานคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ปริมาณสินค้าคงคลังที่เข้าออกคลังสินค้ามีปริมาณเพิ่ม
มากขึ้น ต้นทุนการใช้คลังสินค้าต่อหน่วยลดลง การจัดตั้งคลัง
กลางท�ำให้เกิดการประหยัดจากขนาด เกิดกรณีสินค้าคงคลัง
ขาดแคลนน้อยลง ขณะที่ต้นทุนขนส่งขาออกจากคลังสินค้า
ไปยังลูกค้าอาจจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากระยะทางจากคลังกลาง
ไปยังลูกค้าอาจจะมีระยะทางเพิ่มมากขึ้น การรวมความเสี่ยง
ในกรณีการรวมสินค้าคงคลัง สามารถค�ำนวณสินค้าคงคลัง
เฉลี่ยที่ลดลงได้ด้วยกฎ Square Root Law (SRL), Portfolio
Effect (PE), หรือ Inventory Turnover Curve [4]
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Zinn และคณะ [5] ได้พัฒนาแบบจ�ำลอง Portfolio Effect
(PE) เพื่อใช้ในการประมาณการรวมสินค้าคงคลังโดยการรวม
คลังสินค้าหลายๆ แห่งให้เหลือเพียงคลังกลางเพียงคลังเดียว
[5,6] เพื่อใช้ในการรองรับความต้องการสินค้าทั้งตลาด โดย
แบบจ�ำลอง Portfolio Effect จะแสดงการลดลงของสินค้า
คงคลังส�ำรองซึ่งมีผลมาจากการรวมสินค้าคงคลัง แบบจ�ำลอง
Portfolio Effect อยู่บนพื้นฐานของ 2 ตัวแปรหลัก คือ ความ
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สัมพันธ์ระหว่างความต้องการในอดีตจากคลังสินค้าต่างๆ และ
ขนาดของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการจากคลัง
สินค้าแต่ละแห่ง [6] การค�ำนวณปริมาณสินค้าคงคลังส�ำรอง
แบบรวมศูนย์สามารถค�ำนวณได้ตามสมการที่ 4 โดยค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐานความต้องการของคลังกลางค�ำนวณได้ตามสมการ
ที่ 5 [4, 6]

(4)
(5)
คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของคลังกลาง
คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของคลังสินค้า
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ระหว่างคลังสินค้า และ ซึ่งตัวแปรนี้ คือการแสดงความสัมพันธ์ของ
ความต้องการในแต่ละพื้นที่ (Demand Correlation) โดยมีค่าอยู่ระหว่าง -1 และ +1 ดังนี้
เมื่อความต้องการสินค้าระหว่างพื้นที่ และ มีความสัมพันธ์กันในทางบวก
เมื่อความต้องการสินค้าระหว่างพื้นที่ และ มีความสัมพันธ์ในทางลบ
เมื่อความต้องการสินค้าระหว่างพื้นที่ และ ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

					 จากการส�ำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ามีงานวิจัยที่
น�ำระบบ Inventory pooling มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
และการให้บริการต่างๆ ดังนี้ Eppen [7] ศึกษาการแก้ปัญหา
การจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทค้าส่งเหล็กรายใหญ่ที่มีศูนย์
กระจายสินค้า 23 แห่งทั่วประเทศ โดยได้เสนอให้บริษัทท�ำการ
รวมสินค้าคงคลังเอาไว้ที่ศูนย์กระจายสินค้ากลาง แทนการ
กระจายสินค้าคงคลังไปยังศูนย์กระจายสินค้าทั้ง 23 แห่ง ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการรวมสินค้าคงคลังไว้ที่ศูนย์กลาง
ท�ำให้มีต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลัง (Holding cost) และ
ค่าปรับ (Penalty cost) น้อยกว่าการด�ำเนินการในแบบเดิม
โดยขนาดของต้นทุนที่ลดลงขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละ
พื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กัน Dengfeng [8] ศึกษาการน�ำหลักการ
Inventory Pooling เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน
ยาของโรงพยาบาลรัฐในประเทศจีน โดยสร้างแบบจ�ำลองทั้ง
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคนไข้ โรงพยาบาล ตัวแทนจ�ำหน่าย

ยา และผู้ผลิตยา เพื่อเปรียบเทียบระหว่างแบบจ�ำลองเก่าและ
แบบจ�ำลองใหม่ที่ใช้ระบบการรวมความต้องการ Inventory
Pooling หรือ Joint Managed Inventory เข้ามาช่วยในการ
แก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องของยา และการมียาไม่เพียงพอ
ซึ่งเกิดขึ้นสูงถึง 20 - 50% เนื่องจากผู้ผลิตยาส่งมอบยาล่าช้า
ปริมาณสินค้าคงคลังของโรงพยาบาลไม่เหมาะสม บางแห่งมี
ปริมาณมากเกินไป บางแห่งมีปริมาณน้อยเกินไป และแต่ละ
ฝ่ายในห่วงโซ่อปุ ทานต่างพิจารณาเฉพาะค่าปริมาณสินค้าคงคลัง
ที่เหมาะส�ำหรับตัวเอง (Local Optimum) ซึ่งบ่อยครั้งไม่ใช่ค่า
ที่ดีที่สุดส�ำหรับทั้งห่วงโซ่อุปทาน Amanda และคณะ [9]
ท�ำการศึกษาระบบสินค้าคงคลังทีเ่ หมาะสมส�ำหรับศูนย์กระจาย
สินค้าหลายแห่ง ซึง่ ยอมให้เกิดกรณีการขาดแคลนสินค้าคงคลัง
ได้ โดยศึกษาทั้งระบบสินค้าคงคลังแบบศูนย์กลางและระบบ
สินค้าคงคลังแบบกระจาย ผลการศึกษาพบว่าในกรณีทปี่ ริมาณ
ความต้องการมีคา่ ทีแ่ น่นอนและยอมให้เกิดการขาดแคลนสินค้า
คงคลังได้ ระบบสินค้าคงคลังที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือ
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ระบบสินค้าคงคลังแบบกระจาย ซึง่ จะช่วยลดความผันแปรของ
ต้นทุนที่จะเกิดขึ้น โดยการกระจายความเสี่ยงของอุปทาน
(Supply Risk) ในกรณีที่ปริมาณสินค้าคงคลังมีปริมาณที่
แน่นอนแต่ปริมาณความต้องการอยู่ในรูปแบบที่ไม่แน่นอน
ระบบสินค้าคงคลังที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือ ระบบสินค้า
คงคลังแบบศูนย์กลาง ซึ่งระบบสินค้าคงคลังแบบศูนย์กลาง
จะช่วยรวมความแปรปรวนของความต้องการไว้ที่ศูนย์กลาง
ส่งผลให้ตน้ ทุนในการด�ำเนินการลดลง ส�ำหรับในกรณีทปี่ ริมาณ
ความต้องการอยู่ในรูปแบบที่ไม่แน่นอน และสินค้าคงคลังอาจ
มีการขาดแคลน ระบบสินค้าคงคลังทีม่ คี วามเหมาะสมคือ ระบบ
สินค้าคงคลังแบบกระจาย Jae-Hun, Yeong-Dae [10] ศึกษา
ปัญหาการบริหารสินค้าคงคลังในห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้อัลกอริทึมฮิวริสติกแบบ Lagrangian relaxation และ subgradient
optimization โดยในห่วงโซ่อุปทานมีศูนย์กระจายสินค้า 1
แห่ง มีคลังสินค้าหลายแห่ง มีผู้ค้าปลีกหลายราย มีการบริหาร
จัดการภายใต้สัญญา VMI (vendor-managed inventory)
ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันอ�ำนาจต่อรองของผู้ค้าปลีกมีความ
ส�ำคัญมากขึ้นทุกวัน ผู้ศึกษาจึงต้องการลดต้นทุนโดยรวมของ
ทั้งห่วงโซ่อุปทาน ทั้งต้นทุนฝั่งผู้ขายและผู้ค้าปลีก เพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและผู้ค้าปลีกให้ดีขึ้น

3. วิธีการด�ำเนินงานวิจัย

		ในกรณีศึกษานี้ผู้วิจัยได้ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในช่วงเวลา 24 สัปดาห์ ตั้งแต่เดือน
มีนาคม-สิงหาคม2558 โดยสรุปขั้นตอนและวิธีการได้ดังนี้

3.1 วิเคราะห์การกระจายตัวความต้องการสินค้า

มีการกระจายตัวแบบปกติจ�ำนวน 8 รายการประกอบไปด้วย
C2 item 01-08 โดยสินค้าทั้ง 8 รายการมีปริมาณการขาย
81.90% ของสินค้าทั้งหมด

3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
					 ต้นทุนโลจิสติกส์

					 ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับต้นทุน
โลจิสติกส์ของรายการสินค้าที่ได้คัดเลือกจากขั้นตอน 3.1 ซึ่ง
ข้อมูลที่รวบรวมประกอบไปด้วย
1) ค�ำสั่งซื้อลูกค้ารายวันของเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่มี
อายุสั้นของคลังสินค้าทั้ง 4 แห่ง
2) ปริมาณการขนส่งสินค้าจากโรงงานเข้าคลังสินค้า 4 แห่ง
ได้แก่ จ�ำนวนกล่อง จ�ำนวนเที่ยววิ่ง
3) ต้นทุนการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังสินค้า 4 แห่ง
4) ต้นทุนสินค้าเสื่อมสภาพของคลังสินค้า 4 แห่ง
5) ระยะทางระหว่างโรงงาน คลังสินค้า และคลังกลาง
				 โดยข้อมูลที่รวบรวมมีรายละเอียดที่ส�ำคัญดังนี้
h		
ต้นทุนถือครองสินค้าต่อกล่องต่อสัปดาห์ = 1.50 บาท
ob ต้นทุนสินค้าเสื่อมต่อกล่องต่อสัปดาห์ = 0.45 บาท
fa ค่าเดินทางและน�้ำมันรถของรถบรรทุก 18 ล้อ = 18 บาท
ต่อกิโลเมตร
ca จ�ำนวนกล่องต่อเที่ยวรถบรรทุก18 ล้อ = 1,296 กล่อง
dj ระยะทางต่อเที่ยวจากโรงงานไปคลังกลาง = 70 ก.ม.
dj1 ระยะทางต่อเที่ยวจากคลังกลางไป WH1 = 12 ก.ม.
dj2 ระยะทางต่อเที่ยวจากคลังกลางไป WH2 = 88 ก.ม.
dj3		ระยะทางต่อเที่ยวจากคลังกลางไป WH3 = 80 ก.ม.
dj4 ระยะทางต่อเที่ยวจากคลังกลางไป WH4 =50 ก.ม.
d1 ระยะทางต่อเที่ยวจากโรงงานไป WH1 = 100 ก.ม.
d2 ระยะทางต่อเที่ยวจากโรงงานไป WH2 = 150 ก.ม.
d3 ระยะทางต่อเที่ยวจากโรงงานไป WH3 = 150 ก.ม.
d4 ระยะทางต่อเที่ยวจากโรงงานไป WH4 = 40 ก.ม.

					 เนื่องจากในกรณีศึกษานี้เป็นการวางแผนเติมสินค้า
ตามรอบระยะเวลา (Periodic Review) มีสมมติฐานคือ ความ
ต้องการสินค้าไม่คงที่ มีเวลาน�ำ (LT) ในการส่งสินค้าคงที่ และ
มีลักษณะการกระจายตัวของความต้องการแบบปกติ ผู้วิจัยได้
น�ำข้อมูลความต้องการสินค้าเครื่องดื่มที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี
3.3 ค�ำนวณปริมาณสินค้าคงคลัง
รายสัปดาห์จ�ำนวน 17 รายการ (C2 item 01-17) มาวิเคราะห์
หาลักษณะการกระจายตัวด้วย Input Analyzer เพื่อคัดเลือก 					 ผู้วิจัยได้ท�ำการค�ำนวณปริมาณสินค้าคงคลัง โดยแบ่ง
เฉพาะรายการสินค้าที่มีลักษณะการกระจายตัวแบบปกติ เป็น 3 กรณีคือ
1) แบบจ�ำลองปัจจุบันตามการด�ำเนินงานจริง จะใช้ข้อมูล
(Normal Distribution) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% โดยรายการ
ทีค่ วามต้องการสินค้ามีการกระจายตัวแบบปกติจะมีคา่ p-value > ปริมาณสินค้าคงคลังที่เกิดขึ้นจริง
2) แบบจ�ำลองปัจจุบันตามแผนเติมสินค้าตามรอบระยะ
0.05 จากการทดสอบพบว่ามีรายการสินค้าที่ความต้องการ
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เวลา จะใช้สมการที่ 1-3 ในการค�ำนวณปริมาณสินค้าคงคลัง
				คือ จ�ำนวนกล่องสินค้าที่เติมจากโรงงานไปยังคลัง
3) แบบจ�ำลองใหม่ตามแผนเติมสินค้าตามรอบระยะเวลา 							สินค้า
				คือ จ�ำนวนกล่องต่อเที่ยวขนส่งด้วยรถบรรทุก
จะใช้สมการที่ 4-5 ในการค�ำนวณปริมาณสินค้าคงคลัง
							18 ล้อ
โดยตัวแปรที่ใช้ในการค�ำนวณมีรายละเอียดดังนี้
				คือ ค่าเดินทางและน�้ำมันรถของรถบรรทุก 18 ล้อ
Z ค่าจากตารางการแจกแจงปกติที่ระดับการบริการ 95%
							(บาทต่อกิโลเมตร)
ตามนโยบายบริษัท = 1.65
				คือ จ�ำนวนกล่องต่อเที่ยวขนส่งด้วยรถบรรทุก
LT Lead Time ของการเติมสินค้าจากโรงงานเข้าคลังสินค้า
							10 ล้อ
= 0.17 สัปดาห์ (1 วัน)
				คือ ค่าเดินทางและน�้ำมันรถของรถบรรทุก 10 ล้อ
T รอบของการวางแผน = 1 สัปดาห์ (6 วันท�ำการ)
							(บาทต่อกิโลเมตร)
				คือ ระยะทางจากโรงงานไปยังคลังกลาง
3.4 ค�ำนวณต้นทุนโลจิสติกส์
					 ผู้วิจัยได้ท�ำการค�ำนวณต้นทุนโลจิสติกส์ โดยแบ่งเป็น 							(กิโลเมตรต่อเที่ยว)
				คือ จ�ำนวนกล่องสินค้าที่เติมจากโรงงานไปยัง
3 กรณีคือ
							คลังกลาง
1) แบบจ�ำลองปัจจุบันตามการด�ำเนินงานจริง
			คือ ระยะทางจากคลังกลางไปยังคลังสินค้า
2) แบบจ�ำลองปัจจุบันตามแผนเติมสินค้าตามรอบระยะ
							(กิโลเมตรต่อเที่ยว)
				 เวลา
			คือ จ�ำนวนกล่องสินค้าที่ส่งจากคลังกลางไปยังคลัง
3) แบบจ�ำลองใหม่ตามแผนเติมสินค้าตามรอบระยะเวลา
							สินค้า
			คือ ระยะทางจากคลังสินค้า ไปยังลูกค้า
ในการค�ำนวณต้นทุนโลจิสติกส์จะใช้สมการแสดงต้นทุน
โลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องในรูปตัวแปรโดยมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องดังนี้ 							(กิโลเมตรต่อเที่ยว)
				คือ จ�ำนวนกล่องสินค้าที่ส่งจากคลังสินค้า ไปยัง
			คือ ต้นทุนโลจิสติกส์ของแบบจ�ำลองปัจจุบันที่เป็น 							ลูกค้า
							แบบ De-centralized
			คือ ปริมาณสินค้าคงคลังเฉลี่ย (กล่อง) ของคลัง
			คือ ต้นทุนโลจิสติกส์ของแบบจ�ำลองที่เป็นแบบ 							สินค้า แบบ De-centralized
							Centralized
				คือ ปริมาณสินค้าคงคลังเฉลี่ย (กล่อง) ของ
					คือ คลังสินค้าทีม่ กี ารจัดส่งเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ 							คลังกลาง
							ที่มีอายุสั้นให้กับลูกค้า มีจ�ำนวน 4 แห่ง
				คือ ค่าจัดเก็บและล�ำเลียงสินค้าต่อกล่อง
					คือ คลังกลางที่รวมศูนย์การจัดเก็บเครื่องดื่มไม่มี
				คือ ค่าสินค้าเสื่อมสภาพต่อกล่อง
							แอลกอฮอล์ที่มีอายุสั้นของทั้ง 4 คลังสินค้า
		คือ ค่าขนส่งของการขนสินค้าจากโรงงานเข้าคลัง
		คือ ต้นทุนโลจิสติกส์ของคลังสินค้าแต่ละแห่งที่จัด 							สินค้า
							เก็บเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีอายุสั้นแบบ
คือ ค่าขนส่งของการขนสินค้าจากคลังสินค้า
							De-centralized
							ไปส่งลูกค้า
		คือ ต้นทุนโลจิสติกส์ของคลังสินค้าแต่ละแห่งที่จัด
		คือ ค่าขนส่งของการขนสินค้าจากโรงงานเข้า
							เก็บเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีอายุสั้นแบบ
							คลังกลาง
							Centralized
		คือ ค่าขนส่งของการเติมสินค้าจากคลังกลาง
			คือ ต้นทุนโลจิสติกส์ของคลังกลาง
							ไปคลังสินค้า
				คือ ระยะทางจากโรงงานไปยังคลังสินค้า
คือ ค่าขนส่งของการขนสินค้าจากคลังสินค้า
							(กิโลเมตรต่อเที่ยว)
							ไปส่งลูกค้า
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เมื่อพิจารณาการจัดกลุ่มต้นทุนโลจิสติกส์ของ Douglas โลจิสติกส์ของแบบจ�ำลองปัจจุบันที่เป็นแบบ De-centralized
[10] ดังตารางที่ 2 ซึ่งเมื่อน�ำตัวแปรมาเขียนในรูปแบบสมการ ได้ดังสมการที่ 7 และเขียนสมการต้นทุนโลจิสติกส์ของแบบ
สามารถเขียนได้ดังสมการที่ 6 ทั้งนี้สามารถเขียนสมการต้นทุน จ�ำลองใหม่ที่เป็นแบบ Centralized ได้ดังสมการที่ 8
ตารางที่ 2 ตัวแปรต้นทุนโลจิสติกส์ที่พิจารณา

(6)
(7)
(8)
ในกรณีศึกษานี้ คลังกลางที่ใช้เป็นคลังสินค้าเดิมที่ใช้จัด
เนื่องจากปริมาณงานโดยรวมเท่าเดิม จึงใช้การโอนย้าย
เก็บเครื่องดื่มประเภทอื่น ดังนั้นค่าเช่าพื้นที่ของคลังกลาง รถยก (Forklift) และอุปกรณ์ขนถ่าย แรงงาน และรถบรรทุก
เท่ากับศูนย์และไม่มีการเช่าพื้นที่เพิ่ม ดังนั้น
มาจากคลังสินค้าอื่น ดังนั้น
และ
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แบบจ�ำลองใหม่จะไม่มีการจัดเก็บสินค้าที่คลังสินค้าทั้ง สินค้าเสือ่ มสภาพ ต้นทุนการโอนย้ายสินค้า และต้นทุนขนส่ง
4 แห่ง จึงไม่มีต้นทุนการเก็บรักษาและล�ำเลียงสินค้า ต้นทุน สินค้าจากโรงงานมายังคลังสินค้าทั้ง 4 แห่ง ดังนั้น

ค่าขนส่งของแบบจ�ำลองใหม่ประกอบด้วยขา Inbound
(จากโรงงานเข้าคลังกลาง) ขา Replenish (คลังกลางเข้าคลัง
ทั้ง 4 แห่ง) และขา Outbound (คลังทั้ง 4 แห่งไปส่งลูกค้า)
ขณะที่ค่าขนส่งของแบบจ�ำลองปัจจุบันประกอบด้วยขา
Inbound (จากโรงงานเข้าคลังทัง้ 4 แห่ง) และขา Outbound

(คลังทั้ง 4 แห่งไปส่งลูกค้า) โดยแบบจ�ำลองปัจจุบันและแบบ
จ�ำลองใหม่มีค่าขนส่งขา Outbound เท่ากัน ดังนั้น
ค่าขนส่งแบบ De-centralized
จากโรงงานเข้าคลังสินค้า แสดงได้ดังสมการที่ 9 และค่า
ขนส่งแบบ Centralized แสดงได้ดังสมการที่ 10
(9)
(10)

เมื่อแทนค่าขนส่งสินค้าในสมการที่ 9 และ 10 ลงใน คลังเฉลี่ย โดยที่
สมการ 7 และ 8 และแทนค่าต้นทุนค่าจัดเก็บและล�ำเลียง
จะสามารถเขียนสมการต้นทุน
ต้นทุนสินค้าเสื่อมสภาพในรูปของตัวแปรปริมาณสินค้าคง โลจิสติกส์ได้ดังสมการที่ 11 และ 12

(11)
(12)
จากสมการที่ 11, 12 มีตัวแปรที่ส�ำคัญ คือ และ
ปริมาณความต้องการสินค้าของคลังสัปดาห์ที่
ซึ่งสามารถแทนค่าด้วยตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ
ปริมาณการเติมสินค้าเข้าคลังสัปดาห์ที่
รายสัปดาห์ซึ่งจะถูกเติมเต็มตามนโยบายสินค้าคงคลังแบบ
		ปริมาณสินค้าคงคลังของคลังสัปดาห์ที่
Periodic review โดยมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย สินค้าคงคลังปลายสัปดาห์ของคลังสินค้าจะค�ำนวณได้ตาม
			ระดับสินค้าคงคลังเป้าหมาย
สมการที่ 13
		 		ปริมาณสินค้าคงคลังส�ำรอง
(13)
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ปริมาณสินค้าคงคลังเฉลี่ยต่อสัปดาห์ (Average Inventory) ของคลังสินค้า i จะค�ำนวณได้ตามสมการที่ 14
(14)
ปริมาณสินค้าคงคลังเฉลี่ยทั้งหมดของคลังสินค้าในช่วง n สัปดาห์ ค�ำนวณได้ตามสมการที่ 15
(15)
ปริมาณการเติมสินค้าเข้าคลังสินค้าในแต่ละรอบสัปดาห์ w ค�ำนวณได้ตามสมการที่ 16
(16)
ปริมาณการเติมสินค้าเข้าคลังสินค้าทั้งหมดในช่วง n สัปดาห์ ค�ำนวณได้ตามสมการที่ 17
(17)

3.5 เปรียบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์

					 ผู้วิจัยจะท�ำการเปรียบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์ระหว่างทั้ง 3 กรณีในหัวข้อ 3.4

4. ผลการวิจัย

4.1 ปริมาณสินค้าคงคลัง

					 ผลการค�ำนวณปริมาณสินค้าคงคลังส�ำรองแบบจ�ำลองปัจจุบันตามแผนเติมสินค้าตามรอบระยะเวลาของคลังสินค้าทั้ง
4 แห่ง แสดงได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปริมาณสินค้าคงคลังส�ำรองแบบจ�ำลองปัจจุบันตามแผนเติมสินค้าตามรอบระยะเวลา
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				 ผลการค�ำนวณปริมาณสินค้าคงคลังส�ำรองแบบจ�ำลอง (Correlation Coefficient) ของความต้องการสินค้าระหว่าง
ใหม่ตามแผนเติมสินค้าตามรอบระยะเวลาของคลังสินค้าทั้ง คลังสินค้าได้ดงั ตารางที่ 4 และปริมาณสินค้าคงคลังส�ำรองของ
4 แห่ง โดยสามารถหาค่า
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ คลังกลางแสดงได้ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ของความต้องการสินค้าระหว่างคลังสินค้าทั้ง 4 แห่ง

ตารางที่ 5 ปริมาณสินค้าคงคลังส�ำรองของคลังกลาง

จากการค�ำนวณสามารถแสดงปริมาณสินค้าคงคลังเฉลี่ยของแบบจ�ำลองทั้ง 3 รูปแบบได้ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ปริมาณสินค้าคงคลังเฉลี่ย

จากการเปรียบเทียบผลการทดลอง พบว่าปริมาณสินค้า สินค้าคงคลังเฉลี่ยลดลง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลดลง 65.57%
คงคลังส�ำรองของแบบจ�ำลองใหม่ที่ลดลง มีผลท�ำให้ปริมาณ

4.2 ต้นทุนโลจิสติกส์

					 จากการค�ำนวณสามารถแสดงต้นทุนถือครองสินค้า
ต้นทุนขนส่งสินค้า และต้นทุนโลจิสติกส์รวมของแบบจ�ำลองทั้ง
ตารางที่ 7 ต้นทุนถือครองสินค้า

ตารางที่ 8 ต้นทุนขนส่งสินค้า

3 รูปแบบได้ดังตารางที่ 7-9
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ตารางที่ 9 ต้นทุนโลจิสติกส์รวม

จากการเปรียบเทียบผลการทดลองพบว่าแบบจ�ำลองใหม่
มีตน้ ทุนถือครองสินค้าลดลง 69.92% ตามปริมาณสินค้าคงคลัง
เฉลี่ยที่ลดลง ท�ำให้ต้นทุนเก็บรักษาและล�ำเลียง ต้นทุนเสื่อม
สภาพลดลง และยังสามารถตัดค่าใช้จ่ายของการโอนย้ายสินค้า
ระหว่างคลังสินค้าได้ด้วย
ส�ำหรับต้นทุนขนส่งสินค้า พบว่าต้นทุนขนส่งสินค้าจาก
การเติมสินค้าลดลง แต่เนื่องจากแบบจ�ำลองใหม่มีรูปแบบการ
กระจายสินค้าโดยการส่งต่อสินค้าไปยังคลังสินค้า 4 แห่งตาม
ค�ำสั่งซื้อรายวันท�ำให้มีต้นทุนขนส่งโดยรวมเพิ่มขึ้น 8.54% แต่
เมื่อพิจารณาต้นทุนรวมโลจิสติกส์แล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลดลง
52.15%

5. สรุปผลการวิจัย

		บริษัทที่ด�ำเนินการศึกษาในครั้งนี้อยู่ในกลุ่มธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายเครื่องดื่มทั้งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่
ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ เครื่องดื่มสุขภาพ สมุนไพร
ชาเขียว โดยบริษทั ทีด่ ำ� เนินการศึกษาประสบปัญหาในการบริหาร
อายุสินค้าในส่วนของเครื่องดื่มที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี ได้แก่
เครื่องดื่มสุขภาพ สมุนไพร ชาเขียว โดยบริษัทมีภาระต้นทุน
สินค้าเสื่อมสภาพและต้นทุนการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง
สินค้าทั้ง 4 แห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อบริหารอายุ
สินค้าและเติมเต็มค�ำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 773,669
บาทในช่วงเวลา 6 เดือน นอกจากนี้เครื่องดื่มกลุ่มนี้ยังประสบ
ปัญหาการพยากรณ์ความต้องการที่มีความคลาดเคลื่อนสูง

เนื่องมาจากความต้องการสินค้ากลุ่มนี้มีความไม่แน่นอนสูง ซึ่ง
ปริมาณความต้องการสินค้าของแต่ละคลังสินค้าที่ไม่แน่นอน
มีผลมาจากการแข่งขันทางการตลาดและการท�ำโปรโมชั่น
ส่งเสริมการขายทีไ่ ม่แน่นอนตลอดทัง้ ปี ส่งผลท�ำให้การวางแผน
บริหารสินค้าคงคลัง และการบริหารอายุสินค้าท�ำได้ยาก ท�ำให้
บริษัทมีต้นทุนสินค้าเสื่อมสภาพและต้นทุนการโอนย้ายสินค้า
ระหว่างคลังสินค้าที่สูง
จากการส�ำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง Eppen ได้น�ำการรวม
สินค้าคงคลังเข้ามาใช้แก้ปัญหาของบริษัทค้าส่งเหล็ก แม้ว่า
สินค้าเหล็กจะแตกต่างจากกรณีศึกษานี้ที่เป็นเครื่องดื่มที่มีอายุ
สั้นในเรื่องอายุสินค้าและความจ�ำเป็นในการโอนย้ายสินค้า
แต่สิ่งที่เหมือนกันคือความต้องการสินค้ามีความแปรปรวน
เช่นเดียวกัน ซึ่งงานวิจัยของ Eppen แสดงให้เห็นว่าสามารถ
ลดต้นทุนการถือครองสินค้าได้โดยการรวมสินค้าไว้ที่ศูนย์
กระจายสินค้ากลาง ผูว้ จิ ยั จึงได้นำ� หลักการการรวมสินค้าคงคลัง
มาใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาและน�ำเสนอแบบจ�ำลอง
การบริหารสินค้าคงคลังและการกระจายสินค้าในรูปแบบใหม่
ส�ำหรับเครือ่ งดืม่ ทีม่ อี ายุสนั้ โดยน�ำแนวคิดการรวมสินค้าคงคลัง
เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินการ ซึ่งจะส่งผลท�ำให้
ปริมาณสินค้าคงคลังส�ำรอง ปริมาณสินค้าคงคลังเฉลี่ย และ
ต้นทุนโลจิสติกส์ลดลง ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาเปรียบเทียบใน
3 กรณีคือ แบบจ�ำลองปัจจุบันตามการด�ำเนินงานจริง แบบ
จ�ำลองปัจจุบันตามแผนเติมสินค้าตามรอบระยะเวลาและแบบ
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จ�ำลองใหม่ตามแผนเติมสินค้าตามรอบระยะเวลา
ผลการศึกษาพบว่าแบบจ�ำลองใหม่ตามแผนเติมสินค้าตาม
รอบระยะเวลาให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยเมื่อเปรียบเทียบแบบ
จ�ำลองใหม่ตามแผนเติมสินค้าตามรอบระยะเวลากับแบบจ�ำลอง
ปัจจุบนั พบว่าแบบจ�ำลองใหม่ตามแผนเติมสินค้าตามรอบระยะ
เวลามีปริมาณสินค้าคงคลังเฉลีย่ ลดลง 65.57% ต้นทุนถือครอง
สินค้าลดลง 69.92% ต้นทุนขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น 8.54% ต้นทุน
โลจิสติกส์รวมลดลง 1,472,619 บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลดลง
52.15% เมื่อเปรียบเทียบแบบจ�ำลองปัจจุบันตามแผนเติม
สินค้าตามรอบระยะเวลากับแบบจ�ำลองปัจจุบันพบว่า แบบ
จ�ำลองปัจจุบันตามแผนเติมสินค้าตามรอบระยะเวลามีปริมาณ
สินค้าคงคลังเฉลี่ยลดลง 52.20% ต้นทุนถือครองสินค้าลดลง
45.60% ต้นทุนขนส่งสินค้าลดลง10.31% ต้นทุนโลจิสติกส์
รวมลดลง 1,061,843 บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลดลง 37.61%
จากผลการเปรียบเทียบข้างต้นพบว่า จากปริมาณสินค้าคงคลัง
ส�ำรองของแบบจ�ำลองใหม่ที่ลดลง มีผลท�ำให้ต้นทุนถือครอง
สินค้าลดลง แต่เนื่องจากแบบจ�ำลองใหม่มีรูปแบบการกระจาย
สินค้าที่เปลี่ยนไปคือมีการส่งต่อสินค้าไปยังคลังสินค้า 4 แห่ง
ตามค�ำสั่งซื้อรายวันท�ำให้มีต้นทุนขนส่งโดยรวมเพิ่มขึ้น แต่
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาต้นทุนรวมโลจิสติกส์ จะเห็นว่า
ต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงถึง 52.20% เป็นจ�ำนวนเงิน 1,472,619
บาท สามารถสรุปได้วา่ การรวมสินค้าไว้ทคี่ ลังกลาง (Inventory
Pooling) ท�ำให้ประสิทธิภาพของต้นทุนโลจิสติกส์ดขี นึ้ ปริมาณ
สินค้าคงคลังส�ำรอง (Safety Stock) ลดลง และสินค้าคงคลัง
เฉลี่ยลดลง

6. ข้อเสนอแนะ

		จากการศึกษาพบว่า การด�ำเนินงานในปัจจุบันมีปริมาณ
สินค้าคงคลังเฉลี่ยสูงมากกว่าค่าที่เหมาะสม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ในทางปฏิบัติมีการเผื่อสินค้าคงคลังส�ำรองในปริมาณที่มาก
เกินไป ดังนั้นแม้ว่าการรวมสินค้าคงคลังจะสามารถช่วยลด
ความแปรปรวนของความต้องการได้ โดยท�ำให้ปริมาณสินค้า
คงคลังส�ำรองลดลง ท�ำให้ปริมาณสินค้าคงคลังเฉลี่ยลดลง แต่
ในทางปฏิบัติหากยังมีการวางแผนเผื่อปริมาณสินค้าคงคลัง
ส�ำรองมากเกินไป หรือ มีการผลักดันสินค้าออกจากโรงงาน
มายังคลังสินค้ามากเกินไป เมื่อถึงค่าระดับหนึ่ง การรวมสินค้า
คงคลังจะมีต้นทุนโลจิสติกส์สูงไม่ต่างกับการกระจายสินค้าไว้

ตามคลังสินค้า ดังนั้นเพื่อให้การบริหารต้นทุนโลจิสติกส์มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งห่วงโซ่อุปทาน
จึงควรพิจารณาวิธีการต่างๆร่วมกัน โดยยึดถือผลประโยชน์
ของทั้งห่วงโซ่อุปทานเป็นส�ำคัญ โดยควรมีการด�ำเนินการดังนี้
1) ก�ำหนดแนวทางเพื่อลดการผลักดันสินค้าออกจาก
โรงงาน เช่น การวางแผนก�ำลังผลิตโดยค�ำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้น
ตลอดวงจรอายุสินค้า ต้นทุนความเสี่ยงของสินค้าคงคลัง
นอกเหนือจากการพิจารณาถึงก�ำลังการผลิตขั้นต�่ำของโรงงาน
เป็นหลัก หรือ การเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บสินค้าที่คลัง
สินค้าของโรงงาน เป็นต้น
2) มีการแลกเปลีย่ น สือ่ สารข้อมูล เพือ่ ปรับแผนการตลาด
แผนการผลิต และแผนกระจายสินค้าให้สอดคล้องทันเหตุการณ์
เพื่อลดการเผื่อปริมาณสินค้าคงคลัง ณ จุดจัดเก็บต่างๆ
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