
การปรบัปรุงประสิทธิภาพการวางแผนสินคา้คงคลงัโดยใชเ้ทคนคิการพยากรณ ์

กรณีศึกษา ผูผ้ลิตถงัแช่แห่งหนึง่ในจงัหวดัปทุมธานี 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยฉบับน้ี จัดท าข้ึนเพ่ือศึกษารูปแบบวิธีการพยากรณ์การผลิตถังแช่ที่เหมาะสม (ส าหรับ

ถังแช่ LF-200, LF-450 และ LF-800) ของผู้ผลิตถังแช่แห่งหน่ึงในจังหวัดปทุมธานี เพ่ือน าผลที่ได้

จากการพยากรณ์ไปใช้เป็นแนวทางในการผลิตถังแช่ในอนาคต โดยใช้ข้อมูลในช่วงเดือน มกราคม 2558 

- ธันวามคม 2559 เพ่ือหารูปแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสมเพ่ือเปรียบเทยีบกับความต้องการจริงในช่วง

เดือน กนัยายน - ธนัวามคม 2559 

การวิจัยน้ีเลือกใช้เทคนิคการพยากรณ์ 3 เทคนิค คือ Moving Average (MA), Single 

Exponential Smoothing (SES) และ Double Exponential Smoothing (DES) มาเปรียบเทียบการ

พยากรณ์แต่ละวิธี โดยใช้โปรแกรมพยากรณ์ MINITAP 17 เพ่ือหาค่าเฉล่ียของร้อยละความผิดพลาด

สัมบูรณ์ (MAD) ค่าเฉล่ียความผิดพลาดก าลังสอง (MSE) และค่าเฉล่ียร้อยละความผิดพลาด (MAPE) 

ที่มีค่าน้อยที่สดุ เพ่ือหาวิธกีารพยากรณ์ที่เหมาะสม  

ผลการวิจัยพบว่า หลังการปรับปรุงการวางแผนการผลิตถังแช่ในช่วงเดือนกนัยายน - ธันวาคม 

2559 โดยใช้โปรแกรม MINITAP 17 มาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการพยากรณ์ สามารถลดปริมาณถังแช่ที่

ขาดแคลนทั้ง 3 ขนาด ลงได้จ านวน 197 ใบ เป็นมูลค่า 982,600 บาท คิดเป็น 18.65% ของปริมาณถัง

แช่ก่อนการปรับปรุง และยังมีถังแช่เพ่ิมจ านวน 26 ใบ เป็นมูลค่า 195,000 บาท คิดเป็น 3.74% ของ

ปริมาณถังแช่ก่อนการปรับปรุง เมื่อเปรียบเทยีบกับปริมาณและมูลค่าของถังแช่ในช่วงเวลาเดียวกันก่อน

และหลังการท าวิจัยในระยะเวลา 4 เดือน 

 

1. บทน า 

ในปัจจุบันการควบคุมสินค้าคงคลัง มีบทบาทส าคัญที่ผู้บริหารควรให้ความสนใจและเอาใจใส่

อย่างใกล้ชิด ทั้งน้ีเพราะสินค้าคงคลังเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงที่สุดในกลุ่มของทรัพย์สินหมุนเวียน 

ผู้บริหารจึงต้องมีการตัดสินใจขั้นพ้ืนฐานของระบบคงคลัง คือ ปริมาณการสั่งผลิต และจุดสั่งผลิต เพ่ือให้

เกดิต้นทุนในระบบคงคลังต ่าที่สดุ ซ่ึงความผันผวนของความต้องการสนิค้าที่ไม่แน่นอนทุกวัน มีผลกระทบ

ต่อการรักษาระดับสินค้าคงคลังของธุรกิจ การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ จะท าให้มั่นใจว่า

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาการจัดการโลจิสตกิสแ์ละโซ่อปุทาน  มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์

288288288



องค์กรมีสนิค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลาที่สนิค้าขายดี และระดับสินค้าคงคลังกล็ดลง

หลังจากน้ัน การจัดการสินค้าคงคลัง เกี่ยวข้องกับการจัดเกบ็สินค้าส่วนเกินที่ใกล้ศูนย์เท่าที่จะเป็นไปได้ 

และระบบทนัเวลาพอดีจึงเป็นวิธกีารที่ดีที่จะน ามาใช้ในยุกต์ปัจจุบันอย่างไรกต็าม ที่มาของจ านวนสินค้าคง

คลังที่เหมาะสมน้ัน ยังคงเป็นเร่ืองของการคาดการณ์ถึงความน่าจะเป็นหรือเรียกได้ว่าเป็นการพยากรณ์

ความต้องการซ้ือสนิค้าของผู้บริโภคน่ันเอง  

การพยากรณ์มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของฝ่ายปฏิบัติการเป็นอย่างมาก ค่าพยากรณ์ที่

แม่นย าจะช่วยท าให้ฝ่ายปฏิบัติการสามารถวางแผนกิจกรรมต่างๆ ขององค์การให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงกิจกรรมต่างๆ จะมีผลต่อการท างานของฝ่ายต่างๆ อันได้แก่ ฝ่ายการเงิน ฝ่าย

การตลาด ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายผลิต และฝ่ายปฏบัิติการ เทคนิคของการพยากรณ์มี 2 ประเภท ได้แก่ 

เทคนิคเชิงคุณภาพและเทคนิคเชิงปริมาณ เทคนิคเชิงคุณภาพจะใช้ประสบการณ์ ลางสังหรณ์ และ

ความเหน็ของผู้ท าการพยากรณ์เป็นหลัก ซ่ึงค่อนข้างยากและซับซ้อน ส่วนเทคนิคเชิงปริมาณจะใช้ข้อมูล

ในอดีต และหลักการเชิงเหตุผลเพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวแปรส าหรับการพยากรณ์ โดยปัจจุบันมี

โปรแกรมส าเรจ็รูป สามารถน ามาช่วยในการค านวณ เช่นโปรแกรม Win QSB, Minitab หรือ Microsoft 

Excel เพ่ือประหยัดเวลาการค านวณและท าให้ค่าพยากรณ์มีความถูกต้องแม่นย าในรูปแบบที่มีปัจจัยใน

การพิจารณาที่หลากหลายและซับซ้อนมากย่ิงข้ึน (พรีะ โรหิตะบุตร 2552) 

บริษัทกรณีศึกษาประกอบธุรกจิผลิตถังแช่ ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการวางแผนความต้องการ

สินค้าคงคลัง คือ พนักงานไม่สามารถควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการ 

ท าให้ปริมาณสนิค้าคงคลังไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือบางคร้ังมีมากเกนิความจ าเป็น 

บริษัท ผลิตถังแช่ จ ากัด ก่อตั้งขึ้ นเมื่อปี พ.ศ. 2532 เร่ิมต้นจากการผลิตถังแช่เพ่ือใช้บรรจุ

อาหารทะเล ส าหรับการขนส่งระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมประมง และได้ขยายตลาดสู่อุตสาหกรรม

ผลิตน ้าแขง็ ผลิตภัณฑ์ถังเกบ็น า้ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกหลากหลายชนิด ด้วยความใส่ใจของพนักงาน

แบบช้ินต่อช้ิน ซ่ึงได้รับความไว้วางใจมาตลอดระยะเวลา 28 ปี ที่ผ่านมา 

อุตสาหกรรมประมงในอดีต มักจะใช้ลังโฟมหรือกล่องโฟมที่เราเหน็อยู่ในปัจจุบัน รวมไปถึงลัง

สังกะสีและลังไม้ในการขนส่งสินค้าประมงและเกบ็น า้แขง็ ซ่ึงมีข้อเสียหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ือง

ของระยะเวลาในการเกบ็ความเยน็ซ่ึงเกิดจากแผ่นโฟมที่ไม่มีคุณภาพ บางคร้ังมีสารพิษปนเป้ือน รวมถึง

แตกหักง่ายและไม่สามารถซ่อมแซมได้ ท าให้เกิดต้นสูงในท าธุรกิจ จึงเกิดความต้องการถังบรรจุที่

ปลอดภัยและคงทนขึ้ น จึงได้ถือก าเนิดขึ้ นเพ่ือตอบสนองความต้องการดังกล่าว โดยใช้เม็ดพลาสติก 

Polyethylene ซ่ึงมีความเหนียวและยืนหยุ่น ผ่านกระบวนการผลิตแบบ Roto Molding และผ่านขั้นตอน

การฉีดโฟมคุณภาพด้วยเคร่ือง ไม่ใช้การใช้โฟมแผ่นเป็นฉนวนแบบถังทั่วไปหรือกระติกฉีดที่ขายตามห้าง 

ซ่ึงพลาสติกและโฟมที่ใช้กเ็ป็นมาตรฐาน Food Grade ที่ปลอดภัยต่อการบรรจุอาหารและน า้ด่ืมทุกชนิด 

ปัจจุบัน บริษัท ผลิตถังแช่ จ ากัด มีสินค้าที่หลากหลายมากกว่า 100 ชนิด ไม่ว่าจะเป็น ถังแช่ 

(ice-box) ถังเกบ็ความเยน็ (Cooler box) ถังไอศกรีม เรือพลาสติก ถังเกบ็น า้ ถังบ าบัดน า้เสีย ถังดัก
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ไขมัน ถังเกบ็น า้ใต้ดิน ถังใส่สารเคมีและอกีหลากหลายผลิตภัณฑ ์และรับผลิตสนิค้าตามความต้องการของ

ลูกค้า เพ่ือตอบสนองการที่หลากหลายของลูกค้า 

 

2. วตัถุประสงคข์องงานวิจยั 

2.1 เพ่ือศึกษาหารูปแบบการพยากรณ์ความต้องการที่เหมาะสมที่สุดของ บริษัท ผลิตถังแช่ 

จ ากดั 

2.2 เพ่ือศึกษาหาปริมาณถังแช่ของเดือน กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2559 เมื่อเทียบกับ

ข้อมูลจริงของ บริษัท ผลิตถังแช่ จ ากดั 

 

3. ขอบเขตของการด าเนนิงาน 

3.1 ศึกษาเฉพาะข้อมูลปริมาณการผลิตถังแช่ของ บริษัท ผลิตถังแช่ จ ากดั 

3.2 ใช้ข้อมูลในการศึกษาตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 – ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือ

ทดลองสร้างตัวแบบการพยากรณ์ส าหรับเดือน กนัยายน - ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

3.3 เปรียบเทยีบผลการวิจัยโดยใช้ข้อมูลปริมาณการผลิตถังแช่ในเดือน กันยายน - ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 เทยีบกบัความต้องการจริง 

 

4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

4.1 สามารถน าผลที่ได้จากการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์เพ่ือหาปริมาณความ

ต้องการสนิค้าคงคลังของบริษัท 

4.2 สามารถน าผลที่ได้จากการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของ

บริษัท 

4.3 สามารถน าผลที่ได้จากการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการลดปัญหาปริมาณสินค้าคงคลังที่

ขาดแคลนของบริษัท 

 

5.  วิธีด าเนนิการวิจยั 

การวิจัยน้ีใช้วิธีด าเนินการวิจัยทั้งในรูปแบบการเกบ็ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมไปถึงการ

สรุปผลการศึกษา เพ่ือหาความต้องการของถังแช่แต่ละขนาดจากข้อมูลในอดีตตั้งแต่เดือน มกราคมพ.ศ. 

2558 – ธนัวาคม พ.ศ. 2559  เพ่ือเป็นข้อมูลในการประกอบการพยากรณ์หาความต้องการสินค้าคงคลัง

ที่เหมาะสมที่สุดของบริษัทตามขอบเขตการวิจัยเพ่ือให้ได้ผลก าไรสูงสุด โดยใช้โปรแกรม Minitab 17 

ส าหรับการพยากรณ์และตรวจสอบความถูกต้องของการพยากรณ์ เพ่ือหาปริมาณการผลิตถังแช่แต่ละ

ขนาดที่เหมาะสม โดยมีล าดับข้ันตอนการด าเนินการ ดังน้ี 
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5.1 ส ารวจปัญหาและทีม่าของปัญหา 

ปัญหาของบริษัทเกิดจากการผลิตถังแช่ที่ไม่เหมาะสม คือพนักงานอาศัยข้อมูลการผลิตถังแช่

ในอดีตที่ผ่านมา โดยไม่ได้สนใจปริมาณความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงจึงท าให้ถังแช่เกิดการขาดแคลน 

ซ่ึงในแต่ละเดือนท าให้บริษัทสญูเสยีรายได้และโอกาสทางธุรกจิ 

5.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลเฉพาะถังแช่ที่ท  าให้สูญเสียผลก าไร3 ขนาดคือ       LF-200 

(ถังแช่ขนาด 200 ลิตร) LF-450 (ถังแช่ขนาด 450 ลิตร) และ LF-800 (ถังแช่ขนาด 800 ลิตร) 

รวมถึงมูลค่าของถังแช่แต่ละขนาดของบริษัทกรณีศึกษา โดยใช้ข้อมูลความต้องการสินค้าย้อนหลังตั้งแต่

เดือน มกราคมพ.ศ. 2558 – ธันวาคม พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบกับในช่วงเดือน กันยายน - ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 ของบริษัทกรณีศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม โดยข้อมูลที่

ต้องการคือ ความต้องการปริมาณสนิค้าคงคลังที่เหมาะสม 

5.3 วิเคราะหแ์นวทางและทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การแกปั้ญหา 

เน่ืองจากปัญหาที่เกิดข้ึนกับบริษัท เป็นปัญหาเกี่ยวกับปริมาณสินค้าคงคลังที่ไม่เหมาะสม จึง

สามารถสรุปแนวทางและทฤษฎีที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาดังน้ี 

(พีระ โรหิตะบุตร 2552) ทฤษฎีการพยากรณ์เชิงปริมาณแบบอนุกรมเวลา เพ่ือวิเคราะห์

รูปแบบของข้อมูลที่ใช้พยากรณ์ โดยเลือกการใช้เทคนิคพยากรณ์ต่างๆ ท าการเปรียบเทยีบค่า Error เพ่ือ

หาเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้าต่อสินค้า โดยเลือกใช้ 3 เทคนิคการ

พยากรณ์ คือ 

1. Moving Average (MA) ส าหรับรูปแบบที่มีความต้องการค่อนข้างคงที่ 

2. Single Exponential Smoothing (SES) ส าหรับรูปแบบที่มีความต้องการมีการเปล่ียนแปลง 

3. Double Exponential Smoothing (DES) ส าหรับรูปแบบที่มีความต้องการมีการ

เปล่ียนแปลงแบบมีทศิทาง 

5.4 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นงานวิจยั  

โปรแกรมMinitab 17 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการด าเนินการค านวณทางสถิติ ท าการวิเคราะห์

ข้อมูล แสดงผลในรูปตางราง ข้อความ และกราฟ เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการตัดสนิใจ 

5.5 พยากรณข์อ้มูลความตอ้งการดว้ยเทคนคิการพยากรณ ์

พยากรณ์ความต้องการโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ทั้ง 3 เทคนิคและตรวจสอบค่าความคลาด

เคล่ือนที่น้อยที่สดุ เพ่ือให้ได้ค่าพยากรณ์ที่ถูกต้องมากที่สุด ส าหรับใช้เป็นปริมาณความต้องการของถังแช่

แต่ละขนาดในแต่ละเดือนโดยใช้เทคนิคส าหรับทุกชุดข้อมูล 

5.6 เปรียบเทียบปริมาณสินคา้ขาดแคลนก่อนและหลงัด าเนินการวิจยั 

การเปรียบเทียบผลการวิจัยสามารถเทียบได้เป็นร้อยละของจ านวนและมูลค่าของถังแช่โดย

เปรียบเทยีบระหว่างช่วงเดือนกนัยายน - ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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6.สรุปผลการวิจยั 

ผลจากการพยากรณ์ยอดการผลิตของถังแช่แต่ละขนาด โดยท าการเปรียบเทียบวิธีการ

พยากรณ์แบบ Moving Average (MA), Single Exponential Smoothing (SES) และ Double 

Exponential Smoothing (DES) เมื่อพิจารณาจากค่า MAD, MSE และ MAPE ที่มีค่าน้อยที่สุดของทั้ง 3 

แบบ จนท าให้ได้วิธกีารพยากรณ์ที่เหมาะสมกบัการผลิตถังแช่แต่ละขนาด  

ซ่ึงจะเหน็ได้ว่าผลการพยากรณ์ถังแช่ LF-200 มีปริมาณขาดแคลนลดลงเป็นจ านวน 67 ใบ 

เป็นมูลค่า 201,000 บาท คิดเป็น 2.63% ของปริมาณถังแช่ก่อนการปรับปรุง LF-450 ปริมาณขาด

แคลนลดลงเป็นจ านวน 73 ใบ เป็นมูลค่า 357,700 บาท คิดเป็น 7.72% ของปริมาณถังแช่ก่อนการ

ปรับปรุง LF-800 ไม่มีปริมาณถังแช่ขาดแคลนและยังมีถังแช่เพ่ิมจ านวน 26 ใบ เป็นมูลค่า 622,500 

บาทคิดเป็น 12.04% ของปริมาณถังแช่ก่อนการปรับปรุง 

จากผลการทดสอบการพยากรณ์จะเหน็ได้ว่าปริมาณถังแช่ที่ขาดแคลนลดลงจ านวน 197 ใบ 

เป็นมูลค่า 982,600 บาท คิดเป็น 18.65% ของปริมาณถังแช่ก่อนการปรับปรุง และยังมี Stock เพ่ิม

จ านวน 26 ใบ เป็นมูลค่า 195,000 บาทคิดเป็น 3.74% ของปริมาณถังแช่ก่อนการปรับปรุง หากบริษัท

กรณีศึกษาน าโปรแกรม MINITAP 17 มาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการพยากรณ์ความต้องการถังแช่กจ็ะท าให้

การด าเนินงานของบริษัทมีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้นและจะท าให้บริษัทมีผลก าไรเพ่ิมมากย่ิงขึ้น 

 

7.  อภิปรายผลการศึกษา 

ในการพยากรณ์ยอดขายถังแช่ทั้ง 3 ขนาดของบรัษทคือ ถังแช่ LF - 200 ถังแช่ LF - 450 

และ ถังแช่ LF - 200 โดยน าข้อมูลถังแช่ที่ขาดแคลนมาค านวณรูปแบบการพยากรณ์ทั้งหมด 3 แบบ

ด้วยกัน คือ Moving Average (MA), Single Exponential Smoothing (SES) และ Double Exponential 

Smoothing (DES) เพ่ือที่จะหาค่าที่ใกล้เคียงกับยอดขายจิงมากที่สุด ซ่ึงถังแช่แต่ละขนาดกจ็ะมีรูปแบบ

การพยากรณ์ที่แตกต่างกันไปโดยจะใช้การพิจารณาค่าเฉล่ียของร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ (MAD) 

ค่าเฉล่ียความผิดพลาดก าลังสอง (MSE) และค่าเฉล่ียร้อยละความผิดพลาด (MAPE) ที่มีค่าน้อยที่สดุ 

 

8.  ขอ้เสนอแนะ 

จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อก าไรที่สุดคือความต้องการสินค้า หากมีการพยากรณ์ที่

เหมาะสมและแม่นย าใกล้เคียงความเป็นจริงมาก จะมีผลก าไรมากข้ึนตามไปด้วย ส าหรับการพยากรณ์ที่

แม่นย าท าได้โดยวิเคราะห์ลักษณะความต้องการย้อนหลัง เพ่ือเลือกเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมใน

สนิค้าแต่ละรายการ  

8.1 ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวิจยั 

ส าหรับการน าแนวทางการวางแผนความต้องการสินค้าคงคลัง ในงานวิจัยน้ีไปใช้งานอย่าง

ต่อเน่ือง ควรท าการวิเคราะห์รูปแบบของความต้องการของสนิค้าในแต่ละรายการใหม่ ในทุกๆ เดือน เพ่ือ

ลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ เม่ือเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบของความต้องการสนิค้า 
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8.2 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

การก าหนดเชิงเส้นเพ่ือหาความต้องการที่เหมาะสม สามารถใช้โปรแกรมช่วยในการค านวณ 

ซ่ึงยังมีข้อจ ากดัในเร่ืองของตัวแปร หากมีตัวแปรมาก กจ็ะท าให้ใช้เวลาในการประมวลผลมาก ดังน้ันหาก

การประมวลที่มีตัวแปรมากควรเลือกใช้โปรแกรมอื่นๆ เข้าช่วยเช่น โปรแกรม Lingo, Win QSB และ 

Microsoft Excel Solver เป็นต้น  
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