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บทคดัย่อ 
งานวิจัยที�ได้น�ามาเสนอนี� เป็นงานวิจัยที�เกี�ยวข้องกับการเพิ�มประสิทธิการพยากรณ์ปริมาณ

วัตถุดิบเชิงแนวประยุกต์สมัยใหม่เพื�อให้การท �างานมีความทันสมัยมากยิ�งขึ� น โดยผู้วิจัยได้มีการสร้างตัว
แปรเหตุการณ์และให้ความส�าคัญของแต่ละวัตถุดิบ เพื� อเข้ามาช่วยในการจัดการวั ตถุดิบคงคลัง 
วัตถุประสงค์การวิจัยนี�  เพื�อให้เกิดความสะดวกสบายในการจัดการมากยิ�งขึ� น เปลี�ยนการท�างานในรูป
แบบเดิมๆ โดยการพยากรณ์ใช้พื�นฐานจากการศึกษาข้อมูลภาควิชาโลจิสติกส์เข้ามาประยุกต์ผลการศึกษา
พบว่า การพยากรณ์แบบชนิดที�มีตัวแปรเหตุการณ์ สามารถค�านวณการพยากรณ์วัตถุดิบได้แม่นย�ามากกว่า 
การพยากรณ์แบบปกติ การพยากรณ์นี� สามารถเพิ�มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าได้มากยิ�งขึ� น 
สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้มากขึ�น ผู้ใช้งานสามารถสั�งวัตถุดิบได้แม่นย�ามากยิ�งขึ�น ของในสต็อกลดน้อยลง
และค่าใช้จ่ายลดลงในทุกๆด้าน จากเดิมที�ต้องมีการสต็อกของเป็นจ�านวนมากก็สามารถลดวัตถุดิบลงได้ 
และสามารถลดพื�นที�ในการจัดเกบ็วัตถุดิบได้อีกด้วย  
 

�. บทน�า 
 หนึ�งในธุรกิจปัจจุบันมีอัตราการแข่งขันสูงมาก คือ ธุรกิจร้านอาหารเป็นปัจจัยส�าคัญในการ
ด�ารงชีวิตของมนุษย์ คือแนวโน้มที�คนส่วนใหญ่นิยมทานอาหารนอกบ้านแทนการท�าเอง เนื�องจากการ
ด�ารงชีวิตที�มีความเร่งรีบขึ�น รวมทั�งการมีครอบครัวขนาดเลก็ลงซึ�งไม่คุ้มกบัการเตรียมอาหารทานเอง ด้วย
เหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารมีการขยายตัวสูงขึ� นอย่างต่อเนื�อง ส�าหรับ
ร้านอาหารทั�วไป 
 จากความท้าทายดังกล่าว ท �าใ ห้ผู้วิ จัย สนใจในการพัฒนาการพยากรณ์วัตถุดิบให้มี
ประสิทธิภาพ มากยิ�งขึ� น โดยได้ศึกษาการด�าเนินงานของร้านอาหารแห่งหนึ�งโดยร้านอาหารแห่งนี� ได้
ประสบปัญหาการจัดการวัตถุดิบที�ไม่สอดคล้องกับความต้องการจนท�าให้มีวัตถุดิบบางรายการขาดจนไม่
สามารถให้บริการลูกค้าได้อยู่บ่อยครั�ง ซึ�งผลเสยีต่อความพึงพอใจของลูกค้าที�ลดลงอย่างมาก นอกจากนั�น 
ทางร้านยังประสบปัญหาจากการสญูเสยีรายได้จากการขาดวัตถุดิบ โดยคิดเป็นมูลค่าเฉลี�ย �,000–2,000 
บาท/เดือน รวมทั�งวัตถุดิบบางรายการเหลือใช้จนเน่าเสีย จนไม่สามารถน�ามาขายได้ จึงท�าให้ต้องทิ� ง
วัตถุดิบเหล่านั�นไป ซึ�งคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเฉลี�ย 1,500 – 3,000 บาท/เดือน ดังนั�นโดยรวมแล้ว

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
2 ที�ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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ทางร้านสูญเสียค่าใช้จ่ายจากการจัดการวัตถุดิบคงคลังที�ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นมูลค่ากว่า ����-4000 
บาทต่อเดือน 

งานวิจัยฉบับนี�  จึงมีวัตถุประสงค์ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการจัดการวัตถุดิบคงคลังในรูปแบบ
ใหม่ นั�นคือ การสร้างการพยากรณ์รูปแบบใหม่โดยมีตัวแปรเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาเกี�ยวข้องเพื�อให้การ
พยากรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�นโดยวิธีการค�านวณนั�นใช้พื� นฐานจากการพยากรณ์ด้วยกัน � วิธี นั�นคือ 
Exponential และ Weighted moving average และน�ามาท�าการประยุกต์และน�าค่าที�ได้จากการค�านวณมา
เปรียบเทียบกันเพื�อหาว่าวิธีการใดมีความคลาดเคลื�อนน้อยที�สุดที�สุด แล้วทางร้านจะใช้วิธีนั�นในการสั�ง
วัตถุดิบนั�นเอง ส่วนวัตถุดิบที�เราน�ามาท�าการทดสอบ มีทั�งหมด �� ชนิด จากวัตถุดิบที�มีทั�งหมดภายใน
ร้านอาหาร ซึ�งเป็นวัตถุดิบที�ไม่จัดอยู่ในกลุ่มชนิดเดียวกัน เพื�อให้การพยากรณ์รูปแบบใหม่นั�น ได้ท�าการ
พยากรณ์วัตถุดิบ �� ชนิด ได้แม่นย�ามากเพียงใด 

 

�. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 �.� เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงคลัง 
 �.� เพื�อแก้ปัญหาการสั�งซื�อที�มากเกินหรือน้อยเกนิไปในแต่ละรอบการสั�งซื� อ 
 �.� ลดค่าต้นทุนค่าใช้จ่าย 
 �.� มีความทันสมัยเหมาะสมกับยุคในปัจจุบัน 
 

�. ข ั�นตอนการด�าเนินงาน 
 3.1 เกบ็ข้อมูลวัตถุดิบต่างๆภายในร้านที�มีทั�งหมด 
 3.2 หาข้อมูลเกี�ยวกบัวิธกีารพยากรณ์ 
 3.3 สร้างรูปแบบตัวแปรเพื�อน�ามาใช้กับวิธีการพยากรณ์ 

3.4 น�ารูปแบบการพยากรณ์ชนิดที�ไม่มีตัวแปรและที�มีตัวแปรมาท�าการพยากรณ์การสั�งซื�อ  
 3.5 เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานระหว่างมีตัวแปรและไม่มีตัวแปร 
 3.6 สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 

�. ประโยชนที์�ไดร้บัจากการศึกษา 
 �.� ท�าให้การสั�งวัตถุดิบมีความแม่นย�ามากขึ�น 
 4.2 ค่าเสียโอกาสในการจ�าหน่ายสินค้าลดน้อยลง 
 4.3 ค่าใช้จ่ายลดน้อยลงเนื�องจากการพยากรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 
 4.4 สามารถน�าไปเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เพื�อให้เกิดความทันสมัยมากยิ�งขึ�น 
 4.5 โปรแกรมนี�สามารถปรับการใช้งานให้สอดคล้องได้หลายธุรกิจ 
 

�. ขอบเขตการศึกษา 
 กรณีศึกษา ร้านอาหารครัวคุณกันต์ เพื�อใช้ในการทดลองการพยากรณ์การสั�งซื�อวัตถุดิบโดยน�า
รูปแบบการพยากรณ์ Weighted Moving Average, Exponential Smoothing , New Weighted Moving 
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Average และ New Exponential Smoothing มาใช้ในการพยากรณ์เพื�อหาค่าความคลาดเคลื�อนที�น้อยที�สุด 
และจะใช้รูปแบบการพยากรณ์ที�มีค่าน้อยที�สุดมาใช้ในการค�านวณการสั�งซื�อวัตถุดิบในครั�งถัดไป 
 

�. ระเบียบวิธีวิจัย 
 �.� ก�าหนดวตัถุดิบตวัอย่างเพื �อน�ามาทดลองการพยากรณ์ 

  วัตถุดิบที�ท �าการคัดเลือก มีทั�งหมด �� ชนิด แต่ละชนิดไม่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เนื�องจาก
เพื�อการทดลองของรูปแบบการพยากรณ์แบบใหม่ เสมือนการทดสอบ ถ้าวัตถุดิบที�ไม่จัดอยู่ในหมวดหมู่
เดียวกันจะมีค่าการพยากรณ์เป็นรูปแบบใด ฉะนั�นวัตถุดิบจึงเป็นการสุ่มวัตถุดิบจากวัตถุดิบทั�งหมดที�มีใน
ร้าน แต่ละวัตถุดิบนั�นเป็นชนิดที�รับประทานได้และรับประทานไม่ได้ วัตถุดิบที�น�ามาทดสอบ ทุกอย่างถูก
ใช้ภายในร้านอาหารด้วยกันทั�งสิ� นในทุกๆวัน วัตถุดิบทั�งหมดนี�น�าเพื� อมาท�าการพยากรณ์และหาค่า
ความคลาดเคลื�อนที�น้อยที�สดุ 

�.� รูปแบบการพยากรณ ์

ในส่วนนี�คือการแนะน�าสูตรการพยากรณ์ เพื�อมาใช้ในการค�านวณยอดการสั�งซื� อวัตถุดิบโดย
ใช้สูตรการพยากรณ์มีทั�งหมด � สูตร นั�นคือ Weighted Moving Average, Exponential Smoothing, New 
Weighted Moving Average และ New Exponential Smoothing โดยจะท�าการคัดเลือกวิธีการพยากรณ์ที�
ดีที�สุดจาก ทั�งหมด 4 สูตร โดยวิธี Weighted Moving Average จะใช้ข้อมูลในอดีตย้อนหลัง � สัปดาห์ 
ส่วนวิธี New Weighted Moving Average จะใช้ข้อมูลย้อนหลัง � สัปดาห์  และเมื� อทราบว่าใช้สูตร
พยากรณ์ใดที�มีความคลาดเคลื�อนน้อยที�สดุ กจ็ะน�าสูตรนั�นไปใช้ในการค�านวณวัตถุดิบที�เราท�าการคัดเลือก
มาพร้อมกับน�าตัวแปรเหตุการณ์มาใช้ในการค�านวณ ซึ�งน�ามาบวกหรือลบ ขึ�นอยู่กับสถานการณ์ที�เกิดขึ� น
จริง 

6.3 ประยุกตสู์ตรการพยากรณ์ 

เมื�อทราบวิธีการค�านวณค่าตัวแปรเหตุการณ์ ต่อไปจะเป็นการน�าค่าตัวแปรเหตุการณ์เข้ามา
ประยุกต์ใช้กับสูตรการพยากรณ์ของทั�ง � แบบ ในส่วนนี� จะเป็นการทดสอบการพยากรณ์ของทั�ง � สูตร 
เพื�อหาว่าสูตรใดที�มีความคลาดเคลื�อนน้อยที�สุด เพื�อจะน�าสูตรที�ได้ไปใช้ในการค�านวณวัตถุดิบในส่วน
ถัดไป สูตรการพยากรณ์ประยุกต์ มีดังต่อไปนี�  

 
สูตรพยากรณ์ New Weighted Moving Average  

 

�
���ความต้องการ � ค่าน��าหนัก��

ผลรวมค่าน��าหนัก
� ��� �� � ��� � 

 
  สูตรพยากรณ์ New Exponential Smoothing 
 

  �� �  � ���� �  ������ �  ������ � �� �� � ��� � 
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6.4 การสรา้งตวัแปรเพื �อใชใ้นการพยากรณ ์

 

 
  
ภาพที� � ตารางแสดงการสร้างตัวแปรเพื�อให้ค่าคะแนนของแต่ละเหตุการณ์ 
 
 จากภาพด้านบนเป็นตารางของความส�าคัญของเหตุการณ์ต่างๆที� มีผลกระทบต่อธุรกิจ
ร้านอาหารหลักๆก็จะมีด้วยกัน � เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์เทศกาลต่างๆ , สภาพอากาศ , ละคร , 
โปรโมชั�นจากทางร้าน , กิจกรรมต่างๆเช่น บอลโลก เหตุการณ์เหล่านี� เป็นสิ�งที�มีผลต่อยอดขายของธุรกิจ
ร้านอาหาร จึงมีความจ�าเป็นที�ต้องน�าเหตุการณ์ต่างๆที�กล่าวมานี�  ท�าการให้คะแนนเพื�อจะน�าค่าคะแนนมา
ค�านวณ แล้วน�าค่าที�ได้นั�น น�าไปบวกหรือลบ ขึ�นอยู่กบัสถานการณ์ในอนาคต 

 
สูตรการค�านวณของค่าคะแนนระดับความส�าคัญ  

  ด้านบวก       ด้านลบ 

= 
����

��
       = 

����

��
 

 
ผลลัพธท์ี�ได้จะมีค่า เทา่กบั 0-1  

สรุปการพยากรณ์เมื�อเปรียบเทียบกันทั�งหมด พบว่า วิธีการพยากรณ์ที�มีความคลาดเคลื�อน
น้อยที�สุด จากการค�านวณตัวอย่างทั�ง � เหตุการณ์ นั�นคือ วิธี New Weighted Moving Average ซึ�งวิธีนี� มี
ความผิดพลาดน้อยที�สุด ทางร้านจึงได้เลือกวิธี New Weighted Moving Average มาใช้ในการค�านวณ
วัตถุดิบในสัปดาห์ถัดไป โดยจะน�าตัวแปรเหตุการณ์มาประยุกต์กับสูตร Weighted Moving Average 
เพื�อให้ได้สูตรการพยากรณ์ในรูปแบบใหม่และตอบสนองการปริมาณวัตถุดิบได้มากขึ�น 
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7. ผลการศึกษา 
 ค่าพยากรณ์ที�ได้จากการค�านวณการสั�งซื�อของวัตถุดิบทั�งหมดมีดังต่อไปนี�  

รายการวัตถุดิบ ค่าที�พยากรณ์ ค่าที�เกดิขึ�นจริง MAD MSE MAPE 

สเตก็เนื�อ 109 113 5 33.8 4.77 % 

สเตก็หมู 123 130 5.6 38.4 4.63 % 

พอร์คช็อพสเตก็ 92 95 6.8 69.2 7.36 % 

แซลมอลสเตก็ 18 19 1.4 2.6 7.97 % 

สเตก็ไก่ 106 110 3.6 17.2 3.42 % 

นักเกต็ไก ่ 208 210 11 143 5.39 % 

นักเกต็กุ้ง 133 130 5.2 46.8 3.94 % 

ชีสบอล 108 111 6.6 57 6.19 %  

มันบดชีส 107 108 5.8 51.8 5.65 % 

กุ้งบอลชีส 103 101 6.8 55.2 6.80 % 

น��าปลา 4 4 0.4 0.4 11.67 % 

น��าเชื�อม 3 5 0.6 1 13.00 % 

เกลือ 4 4 0.4 0.4 11.67 % 

ยากันยุง 8 9 0.6 0.6 7.58 % 

ผลรวม 4.27 36.96 7.15 % 

 
จากตารางเปรียบเทียบปริมาณวัตถุดิบของทางร้านโดยใช้วิธีการพยากรณ์แบบจากสูตร Applied 

Weighted Moving Average มีค่า MAD เท่ากับ �.�� ค่า MSE เท่ากับ ��.�� ค่า MAPE เท่ากับ �.�� 
% จากค่าความคลาดเคลื� อนที�ค�านวณได้ ท�าให้สูตร Applied Weighted Moving Average มีความ
น่าเชื�อถือเพิ�มมากขึ�น จากข้อมูลที�ค�านวณได้สามารถบอกได้ว่า ผลรวมของค่า MAPE ต��ากว่า �� % นั�น
ท�าให้เห็นว่า การพยากรณ์ในรูปแบบนี� ถือว่ามีความน่าเชื�อถือในการค�านวณการพยากรณ์และเป็นการ
ยอมรับได้ในความคลาดเคลื�อนซึ�งมีความแปรปรวนน้อยมาก ส่วนวัตถุดิบ และในส่วนของวัตถุดิบบาง
ชนิดที�มีค่ามากกว่า �� % นั�นทางเราต้องหาทางแก้ไขปรับปรุงในส่วนต่อไป 
 

�. สรุปผลการทดลอง  
 จากผลการทดลองโดยการเปรียบเทียบการพยากรณ์แบบที�มีตัวแปรเพิ�มและแบบที�ไม่มีตัว
แปรเพิ�ม ผลลัพธ์ที�ได้คือแบบที�มีตัวแปรเพิ�มสามารถพยากรณ์การสั�งซื� อวัตถุดิบได้แม่นย�ากว่า ฉะนั�นการ
พยากรณ์ในรูปแบบนี� จึงส่งผลดีกับธุรกิจร้านอาหาร ซึ�งท�าให้มีประสิทธิภาพในการจัดการวัตถุดิบคงคลังได้
เป็นอย่างดี ท�าให้ทางร้านมีค่าใช้จ่ายลดน้อยลงในส่วนของการสั�งซื� อวัตถุดิบที�มากเกนิไป และค่าเสยีโอกาส
ของวัตถุดิบที�ขาดสตอ็กโดยท�าให้ไม่มีวัตถุดิบมาจ�าหน่ายกล็ดลงด้วยเช่นกัน และสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การสั�งซื� อได้ประมาณ ����-���� บาท/เดือน ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บได้ประมาณ ����-���� 
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บาท ในงานวิจัยครั�งนี� ให้ความส�าคัญกับการจัดการวัตถุดิบคลังเป็นอย่างมาก และรูปแบบการพยากรณ์
เช่นนี�ท�าให้ทางร้านมีการจัดการวัตถุดิบได้เป็นดีมากยิ�งขึ�น 
 

�. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 
ศึกษาหาแนวทางการพยากรณ์ให้ดียิ�งขึ�นเนื�องจากมีความส�าคัญมากในการคาดเดาเหตุการณ์

ล่วงหน้าเพื�อให้เกิดความผิดพลาดในการสั�งวัตถุดิบน้อยลงที�สดุ และควรเพิ�มหรือพัฒนาวิธกีารพยากรณ์
ในรูปแบบต่างๆในหลายๆด้านให้มากยิ�งขึ�น 
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