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บทคัดย่อ 
งานวิจยัเล่มน้ีนั้นเป็นการพฒันากระบวนการจดัซ้ือสินคา้จากต่างประเทศของบริษทันาํเขา้ เพ่ือปรับปรุงห่วงโซ่

อุปทาน โดยวตัถุประสงค์ในการทาํวิจยัเล่มน้ีนั้นคือการสร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในการตดัสินใจเร่ืองการ
ปรับปรุงการรับใบคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้ Purchasing Order of Customer (POC) และการออกใบสั่งซ้ือสินคา้กบัซพัพลายเออร์ 
Purchasing Order of Supplier (POS) โดยการสร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์(Mathematical Model) และการใชโ้ปรแกรม 
Solver ซ่ึงแอด-อินใน ไมโครซอฟท์เอ็กเซล 2010 โดยการหาคาํตอบแบบ Non-Linear Programming ในการจดัการของ
บริษทั เพ่ือตอบสนองตน้ทุนในห่วงโซ่อุปทาน 5 ชนิด อนัไดแ้ก่ ตน้ทุนการจดัเก็บ ตน้ทุนการสัง่ซ้ือ ตน้ทุนการโดนปรับเม่ือ
ส่งสินค้าให้ลูกค้าล่าช้า และต้นทุนการจ่ายเงินเพ่ิมเพ่ือให้ซัพพลายเออร์ส่งสินค้าให้รวกเร็วข้ึน ทั้ งน้ีในการจัดสร้าง
แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์นั้น ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาถึงกระบวนการทาํงานของบริษทั และไดมี้การจาํลองค่าต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ ทั้งน้ีแบบจาํลองในงานวิจยัน้ีนั้นถือว่าเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับการ
ดาํเนินงานการจดัซ้ือต่างประเทศของบริษทันาํเขา้  

 
ABSTRACT 

This research aims to develop the mathematical model for improving the purchasing process for any importer 
company. Typically, the importer once receives the purchasing order of its customers (POC) then it usually needs to 
convert the POC to the purchasing order to its supplier (POS).  The proposed mathematical model can help the importer 
decide how many POS’s are required to issue that minimize the total cost, which includes holding cost, ordering cost, rate 
penalty cost, transportation cost and Supplier penalty cost. The model is non-linear but can be solved by a computer 
program Solver which is available in Microsoft Excel 2010. It is expected that this mathematical model can help improve 
the operation of purchasing process for any import business.  
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บทนํา  

 สําหรับในประเทศไทยนั้ นธุรกิจท่ี มีการซ้ือ
สินค้าจากต่างประเทศหรือนําเข้ามาเพื่อจ ําหน่ายต่อ
ตวัแทนธุรกิจในประเทศนั้นสําหรับนั้นมีอย่างแพร่หลาย
และเป็นจาํนวนมาก โดยการดาํเนินงานส่วนใหญ่นั้นจะ
เป็นในลักษณะการรับคาํสั่งซ้ือจากลูกค้าและเปิดใบคาํ
สั่งซ้ือให้กบัซัพพลายเออร์ไปดว้ยเช่นกนั ดงันั้นโดยส่วน
ใหญ่แลว้การทาํงานเพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการจดัการ
ใน เร่ืองของคําสั่ ง ซ้ื อของลูกค้า  Purchasing Order of 
Customer (POC) ทางฝ่ายจดัซ้ือนั้นเม่ือไดรั้บคาํสั่งซ้ือของ
ลูกคา้คือ (POC) จะดาํเนินงานเปล่ียนจาก (POC) ไปเป็น
ใบคาํสั่งซ้ือให้คู่คา้ทนัทีเลย Purchasing Order of Supplier 
(POS) ดังนั้ นกล่าวได้คือ  ในการการสั่ งซ้ือ  1 POC จะ
เท่ากับ  1 POS เสมอ แม้ว่าการกระทําดังกล่าวนั้ นจะมี
ความสะดวกในเร่ืองของการทําเอกสารแต่ก็กลับเป็น
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามมาอยา่งมากมายดว้ยเช่นกนั ดงัต่อไปน้ี 
คือ การสั่งซ้ือไปแต่สินคา้กลบัไม่มาตามกาํหนดหรือไม่มี
สินค้าเข้า เพราะเน่ืองจากกการขาดการติดตามและถูก
ละเลยจากแผนกจดัซ้ือเป็นเวลานาน อีกทั้งปัญหาเร่ืองการ
แทรกคาํสั่งซ้ือเม่ือมีคาํสั่งฉุกเฉินก่อน เน่ืองจากการสั่งซ้ือ
ท่ีไม่ไดร้ะเบียบขั้นตอนหรือการกาํหนดนโยบายไวอ้ย่าง
ชดัเจนจึงเกิดการแทรกคาํสัง่ซ้ือ โดยคาํสั่งซ้ือท่ีมาก่อนนั้น
กอ็าจจะมีการสัง่ซ้ือชา้ลงเน่ืองดว้ยจากการถูกแทรกของคาํ
สั่งซ้ือ นอกจากน้ีปัญหาเร่ืองการเก็บสินค้าคงคลังมาก
เกินไปด้วยเช่นกัน  เน่ืองจากการแปลงการสั่งซ้ือใน
ลกัษณะปัจจุบนันั้นไม่ไดมี้การตรวจดูหรือพิจารณาถึงการ
เขา้มาของสินคา้เลย ทาํให้บางช่วงนั้นบริษทัจาํเป็นท่ีตอ้ง
แบกรับต้นทุนในการเก็บสินค้าคงคลังไว้กับตัวเอง
เน่ืองจากสินค้าเข้ามาพร้อมๆ ทั้ งให้บริษัทนั้ นต้องเสีย
ค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษา และพ้ืนท่ีในการจดัเก็บสินคา้
คงคลังด้วยเช่นกัน  ด้วยปัญหาดังกล่าวน้ี เองยงัสร้าง
ผลกระทบต่อมาอีกประการหน่ึงคือเร่ืองการขนส่ง แมว้่า

ทางบริษทันั้นจะมีการจดัจ้างตวัแทนผูรั้บขนสินคา้เป็น
ประจาํอยูแ่ลว้นั้น แต่ถา้หากเกิดจาํนวนสินคา้คงคลงัท่ีมาก
เกินไปบริษทักจ็ะตอ้งจา้งรถเท่ียวพิเศษเพ่ือเป็นการระบาย
สินค้าคงคลังท่ีมีอยู่ในบริษัทด้วยเช่นกัน  ทั้ งน้ีเองยงัมี
ขอ้พิจารณาถึงปัญหาจากการทาํงานของคนในเร่ืองของ
เอกสารซ่ึงบางคร้ังมีการสั่งซ้ือซํ้ า สั่งซ้ือไม่ครบ ทั้งน้ีเอง
ในการสั่งซ้ือแต่ละวนันั้นมีใบคาํสั่งซ้ือเป็นจาํนวนมาก 
ส่งผลให้บางคร้ังพนกังานนั้นขาดความรอบคอบในคาํสั่ง
ซ้ือ จึงเกิดการสั่งซ้ือสินคา้ซํ้ าบางคร้ัง และซ้ือสินค้าไม่
ครบดว้ยเช่นกนั โดยเป็นท่ีทราบกนัดีหากการสั่งซ้ือนั้นถูก
สัง่ซํ้ านั้นทาํให้สินคา้คงเหลือในสินคา้คงคลงันั้นมีจาํนวน
เพ่ิมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะถือว่าเป็นการส้ินเปล้ืองต้นทุนด้วย
เช่นกนั แต่หากสั่งซ้ือในปริมาณท่ีไม่ครบแลว้นั้นก็จะไม่มี
สินคา้เพียงพอต่อการตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ อีกทั้ง
อาจจะถูกปรับเงินด้วยเช่น และปัญหาท่ีเกิดจาการเก็บ
สินค้าคงคลังไว้นานเกินไปจนสินค้าตกรุ่น  ส่งผลให้
ตน้ทุนในการดาํเนินงานสูงตามไปดว้ยเช่นกนั เน่ืองจาก
การสั่งซ้ือสาํรองท่ีมากจนเกินไป 
 
วตัถุประสงค์งานวจิยั 
 สร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในการ
ตดัสินใจเร่ืองการปรับปรุงการรับใบคาํสั่งซ้ือ Purchasing 
Order of Customer (POC) และการออกใบสั่งซ้ือสินค้า
กบัซพัพลายเออร์ Purchasing Order of Supplier (POS) 
วธีิการวจิยั 
 
การวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของต้นทุนในกระบวนการ
ส่ังซ้ือจนถึงการกระจายสินค้าให้กบัลกูค้า 
 สําหรับในงานวิจยัช้ินน้ีนั้นเป็นการวิเคราะห์ถึง
กระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานใน
ธุรกิจนําเข้า ซ่ึงสําหรับการดําเนินงานนั้ นมีต้นทุนท่ีมี
ความสัมพันธ์ซ่ึงกันละกันอยู่ 5 ต้นทุนด้วยเช่นกัน อัน
ได้แก่ ต้นทุนการสั่งซ้ือสินค้าหรือต้นทุนในคําสั่งซ้ือ 
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(Ordering Cost), ตน้ทุนการจดัเก็บสินคา้ (Holding Cost), 
ตน้ทุนท่ีโดนปรับจากการส่งสินคา้ให้กบัลูกเลยกาํหนด
ของลูกค้า (Lateness Penalty Cost), ต้นทุนในการขนส่ง
สินคา้ให้กับลูกคา้ (Transportation Cost), และสุดท้ายคือ
ต้นทุนท่ีจ่ายเพ่ิมให้กับซัพพลายเออร์เพ่ือหาสินค้าให้
รวดเร็วข้ึน (Supplier penalty cost) ซ่ึงต้นทุนแต่ละชนิด
นั้นมีความสมัพนัธ์กนัดงัน้ี 

ต้นทุนคําส่ังซ้ือ การใช้การสั่งซ้ือวิธีน้ีนั้นจะมี
ผลกระทบต่อตน้ทุนใบคาํสั่งซ้ือท่ีจะตอ้งมีการจดัทาํเป็น
จาํนวนมากเพราะเน่ืองจากรวมการสั่งซ้ือไม่ได ้ทาํให้การ
ทําใบสั่งซ้ือนั้ นมีเป็นจาํนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามนั้ น
ต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าก็จะมีจํานวนลดลงเพราะ
เน่ืองจากสินค้าไม่มีการจัด เก็บ  เพราะเน่ืองจากต้อง
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหท้นัเวลาทนัที, อดุลย ์
จาตุรงคกลุ (2540) 

ต้นทุนการจัดเก็บ ตน้ทุนในการจดัเก็บท่ีสูงข้ึน
จากการเก็บสินคา้นั้น บริษทัก็สามารถมาลดตน้ทุนในการ
ขนส่งไดด้ว้ยเช่นกนั เพราะเน่ืองจากการสามารถรวมการ
ขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพในการขนส่งคราวเดียวเพ่ือลด
ต้นทุนในการขนส่งลงได้, กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 
(2546) 

ต้นทุนการโดนปรับจากการส่งสินค้าให้กบัลูกค้า
เลยกําหนดของลูกค้า ตน้ทุนท่ีเกิดเม่ือบริษทัส่งสินคา้เกิน
ระยะเวลาท่ีลูกคา้กาํหนด ดงันั้นแลว้หากสินคา้ถูกสั่งซ้ือ
สินค้าอย่างไม่มีประสิทธิภาพหรือมีความล่าช้าในการ
สั่งซ้ือจนกระทัง่กระจายสินคา้ให้กบัลูกคา้ไดไ้ม่ทนัตามท่ี
เวลาท่ีลูกคา้กาํหนด นอกจากจะมีผลกระทบตน้ทุนเร่ือง
โดนปรับแล้ว ยงักระทบต้นทุนในเร่ืองของการขนส่ง
เพราะเน่ืองจากการจาํเป็นท่ีจะตอ้งการขนส่งในลกัษณะ
พิเศษเพ่ือใหก้ารส่งสินคา้นั้นมีระยะเวลาในการดาํเนินงาน
ท่ีรวดเร็วข้ึนทนักาํหนดความตอ้งการของลูกคา้ 

ต้นทุนการขนส่ง หากมีการสั่งซ้ือในลกัษณะท่ีซ้ือคร้ังละ
เยอะ ตน้ทุนในการจดัเก็บก็สูงตามเพราะตอ้งการตอ้งดูแล

รักษาสินคา้ท่ีมีการส่งในปริมาณมากๆเหล่านั้น แต่อยา่งไร
กต็ามตน้ทุนการขนส่งนั้นจะลดลงเพราะเน่ืองจากสามารถ
วางแผนในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพได้ หรือไม่ตอ้ง
เปลืองจาํนวนการขนส่งในแต่ละหลายๆ เท่ียว แต่อยา่งไร
ก็ตามมีการทํางานในลักษณะของการดําเนินงานการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหท้นัเวลาพอดี ตน้ทุน
ในการขนส่งก็จะตอ้งเพิ่มข้ึนเพราะเน่ืองจากตอบเร่งรีบใน
การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

ต้นทุนที่ จ่ายเพิ่มให้กับซัพพลายเออร์เพ่ือหา
สินค้าให้รวดเร็วขึน้ ตน้ทุนหน่ึงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากจาํเป็นท่ี
จะต้องมีการสั่งซ้ือให้ทันต่อกําหนดการของลูกค้าซ่ึง
อาจจะเกิดข้ึนในคาํสั่งซ้ือท่ีเร่งด่วนเพ่ือให้ซัพพลายเออร์
นั้นมีการส่งสินคา้มาใหบ้ริษทันาํเขา้ไดร้วดเร็วกวา่กาํหนด
เดิม สําหรับตน้ทุนชนิดน้ีนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อต่อ
ตน้ทุนการขนส่ง เพราะเน่ืองจากคาํสั่งซ้ือท่ีเร่งด่วนหรือมี
ระยะเวลาในการหาสินค้าท่ีสั้ นนั้ นจะต้องทํางานอย่าง
รวดเร็วซ่ึงทาํให้เสียต้นทุนการขนส่งแบบพิเศษเพ่ือให้
สินคา้ถึงมือคา้ใหร้วดเร็วท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ต้นทุนท่ีมีความสัมพันธ์กันในโซ่อุปทานของ 
ธุรกิจนาํเขา้ 

 
 

ต้นทุนต้นทุนทีจ่่ายเพิม่

ให้กบัซัพพลายเออร์ 

ต้นทุนการ

ขนส่ง 

ต้นทุนการโดนปรับ 

 

ต้นทุน

จดัเกบ็ 

ต้นทุนการส่ังซ้ือ 
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ขั้นตอนการดาํเนินงานวจิยั 

1) ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนัของธุรกิจนาํเขา้  
2) ศึกษาถึงทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องในงานวิจยัเพ่ือเป็น

ความรู้พื้นฐานในเร่ืองของตน้ทุนต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
จากการจัดซ้ือว ัตถุดิบ  จนถึงการกระจายให้
ลูกค้า เพ่ือให้ลดต้นทุนในการดําเนินงานให้
ไดม้ากท่ีสุด 

3) เกบ็ขอ้มูลทุติยภูมิรวบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
4) ออกแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงมีรูปแบบ

ดงัต่อไปน้ี 
คาํนวณหาต้นทุนท่ีตํ่าท่ีสุดในการสั่งซ้ือสินคา้
จนถึงขั้นกระจายสินคา้ให้กับลูกค้าของแต่ละ
รายการย่อยของ POC โดยใช้ Solver ซ่ึงเป็น
โปรแกรมวเิคราะห์แบบ What-if  ในการคาํนวน
หาค่าความเหมาะสม (สูงสุดหรือตํ่าสุด) ทั้งน้ีใน
งานวิจยัเล่มน้ีนั้นใชว้ธีิการหาคาํตอบแบบ GRG 
Nonlinear Programming ซ่ึ ง เ ป็ น วิ ธี ก า ร
แ ก้ ปั ญ ห าแบ บ จํา ล อ งท างค ณิ ต ศ าส ต ร์ 
(Mathematical Model) ทั้ ง น้ี เอ ง ต้ อ ง ส ร้ า ง
แบบจาํลองคณิตศาสตร์เพื่อป้อนข้อมูลนําเข้า 
(Input) กบัการแกปั้ญหาในโปรแกรม Microsoft 
Excel เวอร์ชนั 2010 ในการคาํนวณหาตน้ทุนท่ี
ตํ่าท่ีสุดจะมีการอธิบายขั้นตอนเป็นดงัต่อไปน้ี 

ก. การกําหนดตัวแปรเป้าหมาย คือ สําหรับ
สมการเป้าหมายหรือสมการวตัถุประสงค ์
(Objective function) เป็นการประมวลผล
ของโป รแก รม เพื่ อ ให้ ได้ ผ ลตัวแป ร
ตดัสินใจท่ีเหมาะสมในการหาผลลพัธ์ โดย
ในท่ีน้ีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การดําเนินงาน
ตั้งแต่การเปิดใบคาํสั่งซ้ือ การจดัเก็บ การ
ถูกลงโทษปรับจากการส่งของล่าช้าให้
ลูกคา้ ค่าขนส่งสินคา้ และค่าใชจ่้ายในการ

จ่ายเงินเพ่ิมให้ซัพพลายเออร์เพ่ือจัดส่ง
สินคา้ให้บริษทันําเขา้ได้เร็วข้ึนกว่าเดิม มี
ต้น ทุน ท่ีตํ่ า ท่ี ท่ี สุ ดในการสั่ ง ซ้ื อแต่ละ
รายการยอ่ยของ POC 

ข. ตัวแปรตัดสินใจ นั้ นจะประกอบไปด้วย
การตดัสินใจใน 5 ตวัแปรตดัสินใจโดยตวั
แปรตัดสินใจแรกจะพิจารณาถึงรายการ
ย่อยใน  POC ท่ี จะ ถูกสั่ ง ซ้ื อ ใน  POS ท่ี
เหมาะสม ตวัแปรตดัสินใจท่ีสองเป็นการ
พิจารณาถึงวนัสั่งซ้ือสินค้ากับซัพพลาย
เออร์ท่ีเหมาะสม ตัวแปรตัดสินใจท่ีสาม
เป็นการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการ
ทาํใบคาํสั่งซ้ือให้กบัซัพพลายเออร์ POS ท่ี
เหมาะสม  ตัวแปรตัดสินใจท่ี ส่ี เป็นการ
พิจารณาการขนส่งว่าจะเลือกการขนส่ง
แบบธรรมดาหรือแบบพิเศษ (Express) ท่ี
เหมาะสม  ตัวแปรตัดสินใจท่ีห้าคือการ
พิจารณาการจ่ายเงินพิเศษเพ่ือให้ซัพพลาย
เออร์หาสินคา้ให้กับบริษทัว่าจะเลือกจ่าย
หรือไม่จ่ายท่ีเหมาะสม 

ค. การกําหนดตัวแปรเง่ือนไข  จะเป็นการ
กําหนดเง่ือนไข  (Constraints) เพ่ือจํากัด
ดา้นขอบเขตหรือรูปแบบในโปรแกรมการ
ตดัสินใจ เพ่ือการประมวลผลให้เหมาะสม
โดยการกาํหนดเง่ือนไขมีดงัต่อไปน้ี 

ง. การเลือกสินค้าในรายการย่อยของ POC 
จะต้องมีการสั่งซ้ือในทุกรายการซ่ึงตอ้งมี
ค่าเท่ากบั 1 

จ. ขอ้จาํกดัในเร่ืองของวนัสั่งซ้ือท่ีจะตอ้งมีค่า
มากกวา่วนัท่ี 1  

ฉ. ข้อจาํกัดเร่ืองผลรวมของจาํนวนรายการ
ย่อยของ POS จะต้องน้อยกว่ามูลค่าการ
ออกใบคาํสัง่ซ้ือแต่ละใบ 
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ช. ข้อจาํกัดในเร่ืองของการเลือกสินค้าท่ีตัว
แปรตดัสินใจ คือหากสินคา้ในรายยอ่ยของ 
POC ถูกสั่งซ้ือใน POS จะมีค่าเป็นหน่ึงถา้
ไม่มีจะมีค่าเป็นศูนย ์

ซ. ขอ้จาํกดัในเร่ืองของการเปิดใบคาํสั่งสินคา้
กบัซัพพลายเออร์ POS ท่ีตวัแปรตดัสินใจ 
คือหากมีการเปิด POS จะมีค่าเป็นหน่ึงถ้า
ไม่มีการเปิดจะมีค่าเป็นศูนย ์

ฌ. ข้อจํากัดในเร่ืองของวนัท่ีสั่งจะต้องเป็น
ตวัเลขจาํนวนเตม็ 

ญ. ขอ้จาํกดัในเร่ืองของการขนส่งสินคา้ท่ีตวั
แปรตดัสินใจ คือหากมีการขนส่งสินคา้ใน
ลักษณะพิเศษ (Express) จะมีค่าเป็นหน่ึง 
แต่ถา้มีการขนส่งแบบธรรมดาจะมีค่าเป็น
ศูนย ์

ฎ. ข้อจํากัดใน เร่ืองของการจ่ายเงินพิ เศษ
เพ่ือให้ซัพพลายเออร์ส่งของให้บ ริษัท
นําเข้าเร็วข้ึนท่ีตวัแปรตัดสินใจ คือหากมี
การจ่ายเงินพิเศษเพ่ือให้ซัพพลายเออร์ส่ง
ของให้บริษทัเร็วข้ึนจะมีค่าเท่ากบัหน่ึง แต่
ถา้ไม่มีจะมีค่าเท่ากบัศูนย ์

5)    วเิคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการคาํนวณของ Solver 
6)    สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

 
ผลการวจิยั 

สําหรับการสร้างแบบจาํลองคณิตศาสตร์เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจนาํเขา้นั้นมี
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงานทั้งหมดไดแ้ก่ 

Total Cost = Purchasing Cost + Holding Cost 
+ Lateness Penalty Cost + 
Transportation Cost + Supplier 
penalty cost 

และไดมี้การตั้งสมมติฐานของรูปแบบจาํลองไวด้งัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่1 แสดงสมมติฐานของแบบจาํลองคณิตศาสตร์ 

สมมติฐาน รายละเอยีดสมมติฐาน 

A1 ระยะเวลานําส่งสินค้าของซัพพลาย
เออร์ (Supplier Lead time) นั้ นคิดรวม
กบัระยะเวลาในการขนส่งจากซัพพลาย
เออร์มายงับริษทักรณีศึกษาดว้ย 

A2 รายการย่อย ไหนใน POC ไหนมาก่อน
นั้น ก็สามารถส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ได้
เลย โดยไม่ตอ้งรอให้ทุกรายการยอ่ยใน 
POC นั้ นมาจนครบ (ลูกค้ายินยอมให้
ทะยอยส่ง) 

A3 ห้ามส่งสินคา้เร็วกว่าระยะเวลานาํส่งท่ี
ลูกค้าต้องการ (Due Date) แต่สามารถ
ส่งสินคา้ทีหลงัได ้

A4 แต่ละซพัพลายเออร์มีการส่งสินคา้เพียง 
1 SKUs ใหก้บับริษทักรณีศึกษา 

A5 ทุกรายการยอ่ยของ POC มีการสั่งสินคา้
เพียงแค่ 1 ช้ิน 

A6 บริษทัเป็นผูข้นสินคา้ใหก้บัลูกคา้เอง 
A7 ไม่มีการรวมการขนส่งในการขนส่ง

สินคา้ให้กบัลูกคา้ ซ่ึงหมายความว่าใน
แต่ละรายการสินค้าใน  POC นั้ นจะมี
เท่ียวในการขนส่งสินคา้ทุกรายการ โดย
คิดค่าบริการ 200 บาทในทุกรายการ
ยอ่ย 
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ตารางท่ี  1 แสดงสมมติฐานของแบบจําลอง
คณิตศาสตร์ (ต่อ) 
สมมติฐาน รายละเอยีดสมมติฐาน 

A8 ระยะเวลาในการนาํส่งสินคา้จากบริษทั
กรณีศึกษาไปถึงลูกค้าใช้เวลา 2-3 วนั 
ข้ึนอยูก่บัระยะทาง 

A10 การขนส่งนั้นมี 2 ลกัษณะคือ ขนส่งใน
ลั ก ษ ณ ะ พิ เศ ษ  (Express) ซ่ึ ง จ ะ มี
ค่าบริการในการขนส่ง 800 บาท และการ
ขนส่งแบบธรรมดานั้นจะมีค่าขนส่ง 200 
บาท 

A11 ค่าใช้จ่ายท่ีบริษทัจ่ายให้ซัพพลายเออร์
เพื่อให้สินค้ามารวดเร็วข้ึนในรายการ
ยอ่ยละ 400 บาท 

 
รายละเอยีดตัวแปรรูปแบบจาํลองคณติศาสตร์ 
Indices 

i ดชันีแทนลาํดบัของรายการยอ่ย i ของ POC  
โดย i = 1,2,....,m เม่ือ m คือจาํนวนรายการยอ่ย
ทั้งหมดจากทุก POC รวมกนั 

j ดชันีแทนลาํดบั j ของ POS j โดย j = 1,2,....,n 
Input Parameters 
Li เวลานาํของ Supplier (Supplier lead time) 

สาํหรับรายการยอ่ย i มีหน่วยเป็น “วนั”  
ddi ระยะเวลากาํหนดส่งสินคา้ใหลู้กคา้ (Due date) 

ท่ีลูกคา้ตอ้งการสินคา้ของรายการยอ่ย i มีหน่วย
เป็น “วนั” 

Cp ค่าใชจ่้ายในการออกใบ POS หน่ึงใบ มีหน่วย
เป็น “บาท” 

CH ตน้ทุนจดัเกบ็สินคา้ มีหน่วยเป็น “บาท/วนั/
รายการยอ่ย” 

CLp ค่าปรับเม่ือส่งสินคา้เกินระยะเวลากาํหนดการส่ง
มอบ มีหน่วยเป็น “บาท/วนั/รายการยอ่ย” 

hij จาํนวนวนัท่ีเราตอ้งถือครองสินคา้รายการยอ่ย i 
ถา้ถูกสั่งซ้ือใน POS j มีหน่วยเป็น “วนั” 

cij จาํนวนวนัท่ีสินคา้ถูกส่งมาล่าชา้กวา่กาํหนดใน
รายการยอ่ย i ถา้ถูกสั่งซ้ือใน POS j มีหน่วยเป็น 
“วนั” 

Lti จาํนวนวนัในการขนส่งสินคา้แบบธรรมดาของ
รายการยอ่ย i โดยค่าใชจ่้ายในการขนส่งต่อเท่ียว 
200 บาท มีหน่วยเป็น “วนั” 

Ltxi จาํนวนวนัในการขนส่งสินคา้แบบพิเศษ 
(Express) ของรายการยอ่ย i โดยค่าใชจ่้ายต่อ
เท่ียว 800 บาท มีหน่วยเป็น “วนั” ซ่ึง Ltxi  Lti 

CTN = ค่าใชจ่้ายในการขนส่งแบบธรรมดาในรายการ
ยอ่ย 

CTX = ค่าใชจ่้ายในการขนส่งแบบพิเศษในรายการ
ยอ่ย 

RDi จาํนวนวนัท่ีลดลง (Reduce date) เม่ือจ่ายเงิน
พิเศษใหก้บั Supplier เพ่ือส่งสินคา้ใหก้บับริษทั
ไดเ้ร็วข้ึน มีหน่วยเป็น “วนั” Li - RDi 

CSR = ค่าใชจ่้ายการจ่ายเงินเพ่ิมเพ่ือใหซ้พัพลายเออร์
ส่งสินคา้ใหเ้ร็วข้ึนในรายการยอ่ย 

m จาํนวนรายการยอ่ยของทุก POC รวมทั้งหมด 
n จาํนวน POS ท่ีมีใหเ้ลือกทั้งหมดวา่จะเลือกใช้

ใบ POS แต่ละใบสัง่สินคา้หรือไม่ 
 
Decision Variables 
xij ตวัแปรตดัสินใจ โดยถา้  xij = 1 แสดงวา่รายการ

ยอ่ย i ของ POC ถูกสัง่ซ้ือใน POSj และถา้  xij = 
0  แสดงวา่รายการยอ่ย i ของ POC ไม่ถูกสัง่ซ้ือ
ใน POSj 
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yj ตวัแปรตดัสินใจส่ังซ้ือสินคา้ โดยถา้  yj = 1 
แสดงวา่ POS ของ j มีการสัง่ซ้ือสินคา้ และถา้  yj 
= 0  แสดงวา่ POSj  ไม่ถูกเลือกสาํหรับการ
สัง่ซ้ือสินคา้ 

Dj ตวัแปรตดัสินใจวนัออกใบ POSj จากบริษทัให้
ซพัพลายเออร์ 

ti ตวัแปรตดัสินใจขนส่งสินคา้ใหลู้กคา้ โดยถา้  ti 
= 1 แสดงวา่ สินคา้รายการยอ่ย i มีการขนส่ง
สินคา้แบบพิเศษ และถา้  ti = 0  แสดงวา่ สินคา้
รายการยอ่ย i มีการขนส่งสินคา้แบบธรรมดา 

si ตวัแปรตดัสินใจ โดยถา้  si = 1 แสดงวา่ สินคา้
รายการยอ่ย i มีการจ่ายเงินแบบพิเศษเพ่ือจดัหา
สินคา้ใหร้วดเร็วข้ึน และถา้  si = 0  แสดงวา่ 
สินคา้รายการยอ่ย i ไม่มีการจ่ายเงินเพ่ือจดัหา
สินคา้ใหร้วดเร็วข้ึน 

 
Objective Function 
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ลาํดบั
รายการ
ย่อย 

(i) รายการ
ย่อยของ 

POC 

ชนิดของ
สินค้าใน

รายการย่อย
ของ POC 

จาํนวน
สินค้า 
(ช้ิน) 

วนั
กาํหนด
ส่งสินค้า
ให้กบั
ลูกค้า 

(ddi) 

Lead 
time 

Supplier 

(Li) 

ระยะเวลาที่
ซัพพลาย
เออร์หา
ของได้เร็ว

ขึน้  

Lead Time 
Transportation 

Normal (Lti) 

Lead Time 
Transportation 

Express (Ltxi) 

1 POC1 A 1 21 10 3 3 1 
2 POC1 B 1 21 15 3 3 1 
3 POC1 E 1 21 25 3 3 1 
4 POC2 A 1 17 10 3 2 1 
5 POC2 C 1 17 20 3 2 1 
6 POC2 E 1 17 25 3 2 1 
7 POC3 A 1 24 10 3 2 1 
8 POC3 B 1 24 15 3 2 1 
9 POC3 C 1 24 20 3 2 1 
10 POC3 D 1 24 20 3 2 1 
11 POC4 A 1 15 10 3 2 1 
12 POC4 B 1 15 15 3 2 1 
13 POC5 C 1 17 20 3 3 1 
14 POC5 D 1 17 20 3 3 1 
15 POC6 A 1 7 10 3 3 1 
16 POC7 A 1 20 10 3 3 1 
17 POC7 B 1 20 15 3 3 1 
18 POC8 E 1 20 25 3 3 1 

            400 200 800 
 

ตารางท่ี 2 ปัญหาตวัอยา่งสาํหรับแบบการจาํลองคณิตศาสตร์ 

หมายเหตุ  
*หากเป็น 1 แสดงวา่ใชมี้จ่ายเงินพิเศษเพื่อใหซ้พัพลายเออร์นั้นส่งสินคา้ใหเ้ร็วกวา่กาํหนดแตห่ากเป็น 0 แสดงวา่ไม่มีจ่ายเงินพิเศษเพื่อให ้
ซพัพลายเออร์นั้นส่งสินคา้ใหเ้ร็วกวา่กาํหนด 
**หมายเหตุ หากเป็น 1 แสดงวา่ใชก้ารขนส่งแบบพิเศษ แต่หากเป็น 0 แสดงวา่ใชก้ารขนส่งแบบธรรมดา 
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จากการใช ้Solver ในการประมวลผลการตดัสินใจจ่ายเงิน
พิเศษเพ่ือให้ซพัพลายเออร์นั้นส่งสินคา้ให้เร็วกว่ากาํหนด
หรือไม่ โดย การประมวลผลในการตัดสินใจในแต่ละ
รายการยอ่ยของ POC โดยหากการประมวลผลของ Solver 
เป็น 1 นั้นแสดงวา่มีการจ่ายเงินพิเศษเพ่ือใหซ้พัพลายเออร์
นั้ นส่งสินค้าให้เร็วกว่ากําหนดแต่ถ้าเป็น 0 นั้ นจะไม่มี
จ่ายเงินพิเศษเพ่ือให้ซัพพลายเออร์นั้นส่งสินคา้ให้เร็วกว่า
กาํหนดแต่ถ้าเป็น 0 นั้นจะไม่มีจ่ายเงินพิเศษเพ่ือให้ซัพ
พลายเออร์นั้นส่งสินคา้ใหเ้ร็วกวา่กาํหนด 

สําหรับรายการย่อยท่ีมีการจ่ายเงินพิเศษเพ่ือให้
ซัพพลายเออร์นั้ นส่งสินค้าให้เร็วกว่ากําหนด มีอยู่ 13 
รายการย่อย ได้แก่ รายการย่อยท่ี 2, 3 ใน POC1 อีกทั้ ง
รายการยอ่ยท่ี 5, 6 ใน POC2, รายการยอ่ย 9, 10 ใน POC3, 
รายการย่อยท่ี  11, 12 ใน  POC4, รายการย่อย 13, 14 ใน 
POC5, รายการย่อยท่ี 15 ใน POC6, รายการย่อยท่ี 17 ใน 
POC7 และ รายการย่อยท่ี 18 ใน  POC8ทั้ งน้ีเองสําหรับ
ตน้ทุนการจ่ายเงินพิเศษเพ่ือให้ซพัพลายเออร์นั้นส่งสินคา้
ใหเ้ร็วกวา่กาํหนดแต่ละรายการยอ่ยในรูปแบบท่ี 3 นั้น แต่
ละรายการย่อยของสินค้าใน  POC นั้ นมีค่าใช้จ่ายรวม
ทั้งส้ิน 5,200 บาท 

ใน ส่ วน ข อ งก าร พิ จ ารณ าก ารขน ส่ งใน

ประมวลผลการตดัสินใจในการขนส่งสินคา้ว่าจะใชก้าร

ขนส่งแบบธรรมดาซ่ึงมีระยะเวลาในการขนส่งสินคา้ 2-3 

วนัข้ึนอยู่กับระยะทาง หรือการขนส่งแบบพิเศษซ่ึงมี

ระยะเวลาในการขนส่งเพียงวนัเดียว โดยการประมวลผล

ในการตดัสินใจในแต่ละรายการย่อยของ POC โดยหาก

การประมวลผลของ Solver เป็น 1 นั้นแสดงวา่มีการขนส่ง

แบบพิเศษ แต่ถา้เป็น 0 นั้นจะเป็นการขนส่งแบบธรรมดา

โดยสาํหรับรายการยอ่ยท่ีมีการขนส่งแบบธรรมดานั้นมีอยู ่

11 รายการย่อย ไดแ้ก่ รายการยอ่ยท่ี 1, 2 ใน POC1 อีกทั้ง

รายการท่ี 4 ใน POC2, รายการยอ่ยท่ี 7, 8, 9, 10 ใน POC3, 

รายการย่อยท่ี 11, 12 ใน POC4 และ รายการย่อยท่ี 16, 17 

ใน  POC7 ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายการขนส่งแบบธรรมดา 2,200 

บาท และสาํหรับรายการยอ่ยท่ีมีการขนส่งแบบพิเศษอยู ่7 

รายการ มีดังต่อไปน้ี  รายการย่อยท่ี  3 ใน  POC1 อีกทั้ ง

รายการย่อยท่ี  5, 6 ใน  POC2, รายการย่อยท่ี  13, 14 ใน 

POC5, รายการย่อยท่ี 15 ใน POC6 และรายการย่อยท่ี 18 

ใน POC8 ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายการขนส่งแบบพิเศษ 5,600 บาท 

ทั้งน้ีเองสาํหรับตน้ทุนในการขนส่งสินคา้รวมไม่วา่จะเป็น

การขนส่งแบบธรรมดาและแบบพิเศษในรูปแบบท่ี 3 นั้น 

แต่ละรายการย่อยของสินคา้ใน POC นั้นมีค่าใช้จ่ายรวม

ทั้งส้ิน 7,800 บาท  

ในส่วนของการเปิดใบคาํสั่งซ้ือ POS รายการ
ย่อยของสินคา้ท่ีมีทั้งหมด 18 รายการย่อยนั้นจะถูก รวม
คาํสั่งซ้ือในใบคาํสัง่ซ้ือเพียง 2 ใบ คือใน POS1 และ POS8 
เพื่อสั่งสินค้า ซ่ึงในใบคาํสั่งซ้ือท่ี 1 หรือ POS1 นั้นจะมี
รายการย่อยของสินคา้ท่ีจะถูกสั่งทั้งหมด 10 รายการ อนั
ได้แก่ รายการย่อยท่ี 1,2  ใน POC1, รายการย่อยท่ี 4 ใน 
POC2, รายการย่อยท่ี 7, 8, 9, 10 ใน POC3, รายการย่อยท่ี 
11 ใน  POC4 และ  รายการย่อยท่ี  16, 17 ใน  POS7 ซ่ึ ง
รายการยอ่ยทั้งหมด 6 รายการยอ่ยนั้นจะถูกสั่งซ้ือในวนัท่ี 
5 และมีต้นทุนในคําสั่งซ้ือ  500 บาท  สําหรับในใบคํา
สั่งซ้ือท่ี 2 หรือ POS8 นั้นจะมีรายการย่อยของสินคา้ท่ีจะ
ถูกสั่งทั้ งหมด 8 รายการ อันได้แก่ รายการย่อยท่ี 3 ใน 
POC 1, รายการยอ่ยท่ี 5, 6 ใน POC2, รายการยอ่ยท่ี 12 ใน 
POC4, รายการย่อยท่ี 13, 14 ใน POC5, รายการท่ี 15 ใบ 
POC6 และรายการยอ่ยท่ี 18 ใน POC8 ซ่ึงในใบคาํสั่งซ้ือท่ี 
2 หรือ POS8 ท่ีมีทั้งหมด 5 รายการยอ่ยนั้นจะถูกสั่งซ้ือใน
วนัท่ี 1 และมีตน้ทุนในคาํสั่งซ้ือ 500 บาท ทั้งน้ีจะเห็นได้
วา่ตน้ทุนการสัง่ซ้ือในส่วนแรกนั้นมีตน้ทุนท่ี 1,000 บาท 

ด้านการจดัเก็บสินคา้ ในส่วน POS1 นั้นจะถูก

จัดเก็บไว้ทั้ งหมด  6 รายการย่อย ซ่ึงรายการย่อยท่ีถูก
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จัดเก็บได้แก่  รายการย่อยท่ี  1 ใน  POC1 จํานวน  3 วนั , 

รายการย่อยท่ี 2 ใน POC1 จาํนวน 1 วนั, รายการย่อยท่ี 7 

ใบ POC3 จาํนวน 7 วนั, รายการยอ่ยท่ี 8 ใน POC3 จาํนวน 

2 วัน , รายการย่อยท่ี  11 ใน  POC4 จํานวน  1 วัน  และ

รายการยอ่ยท่ี 16 ใน POC7 จาํนวน 2 วนัโดยแต่ละรายการ

ย่อยนั้นมีค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บสินคา้ 500บาท/ ช้ิน/ วนั 

ทาํให้สินคา้ย่อยใน POS1 นั้นมีการจดัเก็บทั้งหมด 16 วนั 

มีค่าใช้จ่ายทั้ งหมด 8,000 บาท ใน POS8 นั้นจะไม่มีการ

จัดเก็บเลยเน่ืองจากสามารถส่งสินค้าได้ทันเวลาตาม

กําหนดของลูกค้าต้องการพอดี สําหรับต้นทุนในการ

จดัเก็บสินคา้ในการประมวลผลรูปแบบท่ี 3 นั้นมีต้นทุน

ในการจดัเกบ็ทั้งส้ิน 8,000 บาท ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีมาจากการ

จัดเก็บสินค้าใน POS1 จาํนวน 6 รายการเท่านั้ น และมี

จํานวนวนัในการจัดเก็บทั้ งส้ิน  16 วนั ค่าใช้จ่าย 8,000 

บาท  

และต้นทุนส่วนสุดท้ายคือต้นทุนในการโดน
ลูกคา้ปรับจากการส่งสินคา้เกินระยะเวลาท่ีกาํหนดนั้น มี
ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท/ช้ิน/วนั มีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนใน POS8 
นั้นจะถูกปรับจากลูกคา้ทั้งหมด 7 รายการยอ่ย ซ่ึงรายการ
ย่อยท่ีถูกปรับไดแ้ก่ รายการย่อยท่ี 3 ใน POC1 จาํนวน 3 
วนั, รายการยอ่ยท่ี 5 ใน POC2 จาํนวน 2 วนั รายการยอ่ยท่ี 
6 ใน  POC2 จํานวน  7 วัน , รายการย่อยท่ี  13 ใน  POC5 
จาํนวน 2 วนั รายการย่อยท่ี 14 ใน POC5 จาํนวน 2 วนั 
รายการยอ่ยท่ี 15 ใน POC6 จาํนวน 2 วนั และรายการยอ่ย
ท่ี 18 ใบ POC8 จาํนวน 4 วนั โดยแต่ละรายการย่อยนั้นมี
ค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บสินคา้ 1,000บาท/ ช้ิน/ วนั ทาํให้
สินคา้ย่อยใน POS8 นั้นมีวนัท่ีล่าช้าในการส่งมอบสินคา้
ให้ลูกคา้ทั้ งหมด 22 วนั มีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 22,000 บาท 
สาํหรับตน้ทุนในการโดนลูกคา้ปรับจากการส่งสินคา้เกิน
ระยะเวลาท่ีกาํหนด ในการประมวลผลรูปแบบท่ี 3 นั้นมี
ตน้ทุนในการโดนปรับทั้งส้ิน 22,000 บาท 

 

ตารางท่ี 3 แสดงถึงการประมวลผลของโปรแกรม
และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน  
 

 ผลของการ
ประมวลผล
ในโปรแกรม 

ต้นทุนแต่ละ
รายการ 

จํานวนใบคําส่ังซ้ือ
กบัซัพพลายเออร์ 

2 ใบ 1,000 บาท 

จํานวนวันในการ
จดัเกบ็สินค้า 

16 วนั 8,000 บาท 

จํ าน วน วัน ที่ ส่ ง
สินค้าไม่ทันตาม
ลูกค้ากาํหนด 

22 วนั 22,000 บาท 

การขนส่งในแต่ละ
รายการย่อย 

ขน ส่งแบบ
ธรรมดา  11 
รายการย่อย
แ ล ะ แ บ บ
พิ เ ศ ษ  7 
รายการยอ่ย 

7,800 บาท 

การจ่ายเงินพิเศษ
เพ่ื อ ใ ห้ ซั พ ล า ย
เออร์ส่งสินค้าให้
เร็ วขึ้ น ใน แ ต่ ล ะ
รายการย่อย 

จ่ายเงินพิเศษ 
13 ร า ย ก า ร
ย่อย และไม่
จ่ายเงินพิเศษ 
5 ร า ย ก า ร
ยอ่ย 

5,200 บาท 

ร ว ม ต้ น ทุ น
ทั้งหมด 

- 44,000 บาท  
 

 
สรุปและอภปิรายผล 

 สาํหรับการสร้างรูปแบบจาํลองคณิตศาสตร์เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานของบริษทันาํเขา้นั้น
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ไดมี้การพิจารณาถึง 5 ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในห่วงโซ่อุปทาน
คือ คน้ทุนการสั่งซ้ือ ตน้ทุนการจดัเก็บ ต้นทุนการโดน
ปรับจากลูกคา้ ตน้ทุนการขนส่ง และตน้การจ่ายเงินเพ่ิม
ใหก้บัซพัพลายเออร์เพ่ือส่งสินคา้ใหบ้ริษทัเร็วข้ึน จากการ
สร้างแบบจาํลองและการประมวลจากโปรแกรมไดต้น้ทุน
ต่างๆ ดังน้ีต้นทุนการสั่งซ้ือสินค้ามีทั้ งหมด 1,000 บาท 
ตน้ทุนการจดัเก็บมีทั้งหมด 8,000 บาท ตน้ทุนในการโดน
ปรับจากการส่งสินคา้ใหลู้กคา้ล่าชา้ 22,000 บาท ตน้ทุนค่า
ขนส่งสินคา้ 7,800 บาท และตน้ทุนการจ่ายเงินเพ่ิมเพ่ือให้
ซัพพลายเออร์ส่งสินค้าให้เร็วข้ึน 5,200 บาท ซ่ึงได้จาก
การรวมตน้ทุนใน 5 ชนิดโดยการประมวลผลตน้ทุนท่ีตํ่า
ท่ีสุดท่ี 44,000 บาท  
 ทั้งน้ีเองสําหรับสําหรับตวัเลขในงานวิจยัช้ินน้ี
นั้นเป็นเพียงตวัเลขท่ีถูกสมมติฐานข้ึนเพราะฉะนั้นค่าท่ี
สรุปผลอภิปรายขา้งตน้นั้นเป็นจะควรระมดัระวงัเป็นอยา่ง
ยิ่งในการนําไปใช้อ้างอิงต่อ  เพราะเน่ืองจากงานวิจัย
ดังกล่าวนั้ นเป็นการสร้างรูปแบบจาํลองเพ่ือใช้ในการ
นาํเขา้สินคา้ และสามารถนาํรูปแบบจาํลองไปใช้ได้จริง
เพ่ือใหก้ารตดัสินใจนั้นเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเป็นจริง
ดว้ยเช่นกนั 

 
เอกสารอ้างองิ 
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