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บทคดัย่อ 

 การลดปัญหาสินคา้ขาดมือดว้ยเทคนิคการวางแผนการพยากรณ์ และการเติมเต็มสินคา้
ร่วมกันของบริษทักรณีศึกษา บริษทัน าเขา้และส่งออกอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้อากาศยานนั้น เป็น
การศึกษาและน าเทคนิคดงักล่าวมาใชเ้พือ่ลดปัญหาสินคา้ขาดมือ และเพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้ล่วงหนา้ ให้มีแนวทางเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ร่วมกนัระหวา่ง
บริษทัและซพัพลายเออร์ ท  าใหเ้พิม่ขีดความสามารถใหก้บับริษทัสร้างความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ให้
เพิม่มากขึ้น 
 จากการศึกษา ได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลการสั่งซ้ือของลูกคา้ เพื่อมาค านวนหาค่า
พยากรณ์ปริมาณการสั่งซ้ือ โดยใชก้ารค านวนโดยวิธีการหาค่าเฉล่ียแบบ Moving Average และท า
การเพิ่มค่า Safety Stock จ านวน 15% เพื่อน าค่าปริมาณการสั่งซ้ือที่ไดน้ั้น น ามาใชใ้นการวางแผน 
การพยากรณ์ และการเติมเต็มสินคา้ร่วมกนั เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแบ่งปันขอ้มูลต่างๆ
ร่วมกัน ท าให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด และท าให้เกิดการวางแผนการสั่งซ้ือสินค้ามี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ลดค่าเสียโอกาสในการขายสินคา้ และในส่วนของลูกคา้นั้น ท าให้บริษทั
สามารถจดัส่งสินคา้ไดท้นัตามเวลา ท าให้ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในบริษทัมากขึ้น และสามารถขยาย
ฐานลูกคา้ใหเ้พิม่มากขึ้นในอนาคต 
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ABSTRACT 
The research on “ Shortage problem reduction by using Collaborative Planning, 

Forecasting and Replenishment Case Study:  Import and Export Air Cargo Handling Equipment 
Company” is study for planning and seeking the way to reduce the problem of out-of-stock, increase 
the efficiency of demand forecasting, improve the collaboration between company and supplier, for 
empower the company and more satisfied customers. 

According to the studies, it has been found that Collection of customer’ s order 
information to calculate the forecast volume of orders by using a Moving Average calculation 
method, provides the closest approximation to the actual purchase order value.  The advantages of 
collaborative planning, forecasting, and replenishment can build relationships between company 
and supplier growing up together, exchange of information between each other. Collaborate closely, 
and make the planning of the order more effective. Reduce the opportunity cost of sales. And in the 
customer.  The company can deliver goods on time.  Make customers more confident in the 
company, and can expand our customer base in the future. 
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 งานค้นคว้าอิสระฉบับน้ี ส าเร็จลงได้ด้วยดีเน่ืองด้วยได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก 
ดร.พีรธรัชต ์ อิฐรัตนโชค อาจารยท์ี่ปรึกษางานคน้ควา้อิสระ ที่ไดใ้ห้ความกรุณาแนะน า ตรวจตรา
ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ ตลอดจนให้ก าลังใจในการ
ท าการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณคุณพ่อ - คุณแม่ และเพื่อนๆที่ได้ให้ก าลังใจเสมอมาตลอดการท างาน
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ขอ้มูลต่างๆที่เอ้ือต่อการท างานคน้ควา้อิสระ จนท าใหง้านคน้ควา้อิสระน้ีน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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ต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ส าหรับขอ้บกพร่องต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ขา้พเจา้นอ้มรับผดิและยนิดีที่จะรับฟัง
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บทที่ 1 

บทน า 
 

ความส าคญัและที่มาของปัญหา 

       ความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ที่อยู่ในโซ่อุปทานมีความจ าเป็นเพื่อตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจและความตอ้งการของลูกคา้ที่มีความซบัซอ้นมากขึ้น เพือ่ให้
ความร่วมมือน้ีมีประสิทธิภาพ องค์กรไดน้ าเทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การวางแผน
ร่วมกัน การพยากรณ์ การสั่งซ้ือ และการบริหารสินคา้คงคลงั ซ่ึงท าให้กิจกรรมเหล่าน้ีไดจ้ดัท า
ร่วมกนัไดส้ะดวกมากขึ้น อยา่งไรก็ตามองคก์รต่างๆ ตอ้งเปล่ียนวธีิคิดในการสร้างความสมัพนัธ์กบั
พนัธมิตรธุรกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ซพัพลายเออร์และลูกคา้ ส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งท าการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน ผลิตภณัฑ ์และ ความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์รเพื่อให้ บริษทั
ของตนเองยงัสามารถแข่งขนัได ้(www.logistic.go.th) 

       การวจิยัของ ดายเออร์และชู (Dyer & Chu, 2003: 246) ไดว้เิคราะห์และยนืยนัวา่ ความไวว้างใจ
ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลเพิ่มขึ้ น ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผลการด าเนินงานทั้ งทางด้าน
เศรษฐศาสตร์และการเงิน แสดงใหเ้ห็นถึงความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และสนบัสนุนการลงทุน
ที่เพิม่ความสมัพนัธท์  าใหเ้กิดการพฒันาการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั 

       ดงันั้น งานวิจยัฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียงกรณีสินคา้ขาดมือ (out-of-stock) และ
หาแนวทางสร้างความร่วมมือระหวา่งบริษทัและซพัพลายเออร์ สามารถน าความรู้ที่ไดจ้ากการวิจยั
มาเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการเพือ่ยกระดบัความวางแผนร่วมกนัซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์
ที่มีผลต่อกก าไรในระยะยาวของทัง่สองฝ่ายไดม้ากขึ้น โดยงานวจิยัน้ีจะใชเ้ทคนิคการพยากรณ์ยอด
สั่งซ้ือสินคา้ และท าการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างซัพพลายเออร์ในการวางแผน การพยากรณ์ และ
การเติมเต็มสินคา้ร่วมกนั เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ อีกทั้งเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้
ใหเ้พิม่มากขึ้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพือ่ลดความเส่ียงกรณีสินคา้ขาดมือที่มีไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
2. เพือ่หาแนวทางสร้างความร่วมมือระหวา่งบริษทัและซพัพลายเออร์ 
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ขอบเขตของการวิจัย 

       การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจัยพื้นฐานจ านวน 1 ชนิด  และใช้การ
รวบรวมขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้ในอดีตเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อน ามาท าการพยากรณ์ความ
ตอ้งการในอนาคต และหาแนวทางเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการประสานงานของขอ้มูลระหว่าง
บริษทัและซพัพลายเออร์ ในการแลกเปล่ียนขอ้มูลการสัง่ซ้ือสินคา้ของลูกคา้ และการพยากรณ์การ
สั่งซ้ือของลูกคา้ในอนาคต ให้เกิดการวางแผน การพยากรณ์ และการเติมเต็มสินคา้ร่วมกันกับ 
ซัพพลายเออร์ เพื่อให้มีการจดัการปริมาณสินคา้ให้เพียงพอต่อค าสั่งซ้ือของลูกคา้และทนัต่อการ
จดัส่งสินคา้ เพื่อสร้างความเช่ือมั่น เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกคา้ รวมถึงสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างบริษทัและซัพพลายเออร์ โดยผลลัพธ์ที่ได้ส าหรับงานวิจยัฉบบัน้ี อาจมีขอบเขตที่จ  ากดั 
เน่ืองจากสินคา้ที่น ามาใชใ้นการวิจยันั้น เป็นสินคา้ที่ตอ้งน าเขา้มาจากต่างประเทศ มีช่วงเวลาน าที่
แน่นอนคือ 14 วนั และมีระยะเวลาในการเตรียมสินคา้ก่อนการจดัส่ง 7 วนั ซ่ึงหากมีการจดัส่งสินคา้
ล่าชา้จะตอ้งเสียค่าปรับเป็นจ านวนเงิน 350 บาทต่อวนั 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหเ้กิดแนวทางในการจดัการเพือ่แกไ้ขปัญหาสินคา้มีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ มาใช้
ในการด าเนินการส าหรับสินคา้อ่ืนๆของบริษทักรณีตวัอยา่งต่อไป 

2. ไดแ้นวทางการวางแผนการพยากรณ์ยอดการสัง่ซ้ือของลูกคา้ล่วงหนา้ เพือ่น าขอ้มูลที่ไดม้า
แลกเปล่ียนเพือ่การวางแผน การพยากรณ์ และเติมเตม็สินคา้ร่วมกนักบัซพัพลายเออร์ 

3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีในระยะยาวระหว่าง
บริษทักบัลูกคา้ และบริษทักบัซพัพลายเออร์ 

นิยามศัพท์   

       การวางแผน การพยากรณ์ และเติมเต็มสินค้าคงคลังร่วมกัน (CPFR) คือ กระบวนการระหว่าง
คู่คา้ที่ตกลงร่วมกนัในการวางแผนและการประมาณการ การตรวจวดัความส าเร็จ ผ่านการเติมเตม็ 
(Replenishment) การรับรอง และการสนองตอบขอ้ยกเวน้ต่างๆร่วมกนั 

       การพยากรณ์ (Forecasting) หมายถึง การคาดการณ์ส่ิงหน่ึงส่ิงใดที่เกิดขึ้นในอนาคต และน าค่า
พยากรณ์ที่ไดน้ั้นมาใชป้ระโยชน์เพือ่การตดัสินใจ 

       การจัดหา (Source) หมายถึง การจดัหาผลิตภณัฑท์ี่มีการผลิตไวล่้วงหนา้ (Make-to-Stock) ผลิต
ตามสั่ง (Make-to-Order) และผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineer-to-Order) ไดแ้ก่ การ
จดัตารางการจดัส่ง การรับ การตรวจสอบ การเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละการอนุมติัการจ่ายเงินให้กบั
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ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ และการเก็บรักษาขอ้มูล การจดัการสินคา้คงคลงั สินทรัพย ์ทุน ผลิตภณัฑใ์หม่ การ
สร้างโครงข่ายผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ ความตอ้งการของการน าเขา้/ส่งออกและขอ้ตกลงของผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ 

       การส่งมอบ (Deliver) หมายถึง การจดัส่งผลิตภณัฑท์ี่มีการผลิตไวล่้วงหนา้ ผลิตตามค าสัง่ และ
ผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรม ตั้งแต่การรับค าสั่งซ้ือ การจดัการคลงัสินคา้ การจดัส่ง รวมไป
ถึงการติดตั้ง ไดแ้ก่ กระบวนการจดัการกบัขอบเขตของงานและขอ้ก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะจาก
ลูกคา้ เส้นทางการจดัส่ง การรับหรือรับรองสินคา้ก่อนการส่งออกตามกฎหมายของแต่ละประเทศ 
การจดัการและกฎของการส่งมอบ 

       สินค้าขาดมือ (Out-of-Stock) คือ เป็นปัญหาที่เกิดจากฝ่ายจดัซ้ือของกิจการไม่สามารถที่จะ
จดัหาสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงให้ทนักบัความตอ้งการใช ้ ซ่ึงสินคา้ขาดมือเกิดจากความไม่แน่นอน
ในอตัราการใชสิ้นคา้ และช่วงเวลาที่รอสินคา้ 
 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1.1 กรอบแนวคิดของการวจิยั 

 
 
 
 

 

รวบรวมขอ้มูล 
การสัง่ซ้ือในอดีต 

วเิคราะห์หาสาเหตุ 
ปัญหาสินคา้ขาดมือ 

ใชท้ฤษฎีการพยากรณ์ และ
เทคนิคการวางแผน 

การพยากรณ์และเติมเตม็
สินคา้ร่วมกนั 

แนวทางเพือ่ลด
ปัญหาสินคา้ขาดมือ 



บทที่ 2 
แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 
       บริษทัที่น ามาเป็นกรณีศึกษาน้ี มีที่ต ั้งส านกังานใหญ่อยูท่ี่ 1749/1 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) 
แขวงพลับพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อประกอบธุรกิจน าเขา้และส่งออก
อุปกรณ์ล าเลียงสินคา้ และระบบจดัเก็บสินคา้ของคลงัสินคา้อากาศยาน ต่อมาเพื่อเพิ่มศกัยภาพใน
การแข่งขนัในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ล าเลียงต่างๆในคลังสินคา้ ทางกิจการได้เพิ่มการ
ให้บริการค าปรึกษา และบริการจดัวางผงัภายในระบบงานคลงัสินคา้อากาศยาน รวมถึงจ าหน่าย
อุปกรณ์ช้ินส่วนอุปกรณ์ที่ใชใ้นคลงัสินคา้ และอะไหล่เพือ่การซ่อมบ ารุงที่น าเขา้จากต่างประเทศ 

       ลูกคา้หลักจะเป็นกลุ่มธุรกิจสายการบินที่ให้บริการคลงัสินคา้อากาศยานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป ตะวนัออกกลางและแอฟริกา เน่ืองจากบริษทั
กรณีศึกษานั้น มีแนวคิดที่จะลดปัญหาจ านวนสินคา้มีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึง
ปัญหาเกิดจากซัพพลายไม่สามารถเก็บ โดยขั้นตอนการสั่งซ้ือนั้นจะเป็นการสั่งซ้ือวตัถุดิบเม่ือมี
ค  าสัง่ซ้ือมาจากลูกคา้เท่านั้น เพือ่ลดปัญหาในการจดัหาสถานที่จดัเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้ 

       บริษทั มีหลกัการในการประกอบธุรกิจคือ ความตรงต่อเวลา เน่ืองจากเวลานั้นถือเป็นตน้ทุน
แฝงในธุรกิจเกือบทุกธุรกิจ หากลูกคา้ท าดามสัง่ซ้ือสินคา้แลว้ไดรั้บสินคา้ล่าชา้ อาจส่งผลอยา่งมาก
ในธุรกิจ ท าใหเ้กิดตน้ทุนคา้เสียโอกาสในการขายและการด าเนินงานต่างๆ เพราะฉะนั้น ทางบริษทั
จึงเน้นการส่งสินคา้ที่ตรงต่อเวลาเสมอ โดยเป็นการสร้างความร่วมมือกบัซัพพลายเออร์ให้เป็นผู ้
จดัเก็บสินคา้ใหต้รงกบัปริมาณที่พยากรณ์ร่วมกนัไว ้ท  าใหบ้ริษทัไม่จ าเป็นตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในส่วนของการจดัเก็บสินคา้เอง 

       ซ่ึงก่อนการเร่ิมตน้กระบวนการโลจิสติกส์ทั้งระบบที่มีหลากหลายกระบวนการประกอบเขา้
ด้วยกัน การพยากรณ์ เป็นกิจกรรมแรกๆ ที่มีความส าคญั และเป็นหัวใจส าคัญ ทั้ งน้ี หากการ
พยากรณ์มีความถูกตอ้งแม่นย  า จะช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถน าขอ้มูลที่ได ้ไปใชส้ าหรับการวางแผน
ต่างๆ ทั้งดา้นการวางแผนการผลิต การจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบ การจดัการสินคา้คงคลงั และการจดัส่ง
สินคา้ ทั้งน้ีเพื่อให้การบริหารจดัการองคก์รเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ได ้ ในบทน้ี เป็นการรวบรวมทฤษฎีและงานวจิยัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักรณีศึกษาน้ี 
เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา มีดงัต่อไปน้ี 
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1. ทฤษฎีการวางแผน การพยากรณ์ และเติมเต็มสินค้าคงคลังร่วมกัน (Collaborative 
Planning, Forecasting and Replenishment: CPFR) 

2. ทฤษฎีการพยากรณ์ (Forecasting) 
3. งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

 
1. ทฤษฎีการวางแผน การพยากรณ์ และเติมเต็มสินค้าคงคลังร่วมกัน (Collaborative Planning, 

Forecasting and Replenishment: CPFR) 

       สมาคมการผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลังแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The American 
Production and Inventory Control Society: APICS) ไดใ้หค้วามหมายของการวางแผน การพยากรณ์ 
และการเติมเตม็สินคา้ร่วมกนั (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment: CPFR) วา่ 
เป็นกระบวนการการร่วมมือและการแลกเปล่ียนขอ้มมูลระหว่างหุ้นส่วนในโซ่อุปทานเพื่อที่จะ
วางแผนกิจกรรมหลกัในโซ่อุปทานตั้งแต่การผลิต การขนส่งวตัถุดิบไปยงัแหล่งผลิตจนถึงการส่ง
มอบสินคา้ในขั้นสุดทา้ยไปยงัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย การร่วมมือและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนัน้ี 
ประกอบไปดว้ยการวางแผนธุรกิจ การพยากรณ์ยอดขาย รวมถึงการด าเนินการทั้งหมดที่จ  าเป็นใน
การเติมเต็มวตัถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป โดยมีวตัถุประสงค์ คือ การท าให้ห่วงโซ่อุปทานเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยการปรับปรุงการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ใหมี้ความถูกตอ้ง การจดัส่ง
สินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามเวลาที่ถูกตอ้งและไปยงัสถานที่ที่ถูกตอ้ง การลดสินคา้คงคลงัทัว่ทั้งโซ่
อุปทาน หลีกเล่ียงการขาดแคลนสินคา้และปรับปรุงการบริการลูกคา้ โดยพื้นฐานแลว้ กระบวนการ
ดงักล่าวน้ีจะส าเร็จได ้ถา้หุ้นส่วนทางการคา้มีความไวว้างใจระหว่างกนัจนท าให้เกิดการวางแผน
ธุรกิจ การพยากรณ์ยอดขาย และการด าเนินการที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัส่งสินคา้ที่มีความถูกตอ้ง อนั
เน่ืองมาจากการแลกเปล่ียนจอ้มูลที่มีความถูกตอ้งระหวา่งกนัมากกวา่การท างานโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
แต่เพียงล าพงั ท  าให้หลีกเล่ียงค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขขอ้ผิดลาดไดเ้ป็นอยา่งมาก (Wisner, Leong, & 
Tan,2005:143-147) 

       อุตสาหกรรมต่างๆ เร่ิมแสวงหาขอ้ไดเ้ปรียบในโลกโลกาภิวฒัน์ ระยะทางที่เพิม่ขึ้นระหวา่งคู่คา้
และการติดต่อส่ือสาร น าไปสู่ความสมัพนัธท์ี่ไม่ปะติดปะต่อกนั กระบวนการดา้น Supply Chain ที่
เพิม่ความซบัซอ้นขึ้น น าไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพในโครงสร้างของตน้ทุน (Cost Structure) เช่น 
การเพิม่ขึ้นของสินคา้คงคลงั (Inventories for Safety Stock) การเพิม่ขึ้นของตน้ทุนค่าขนส่งส าหรับ
การสั่งสินค้าที่เร่งด่วน ความท้าทายในการน าสินค้าเข้าสู่ตลาดที่มีผลต่อการสูญเสียรายได้ 
ประโยชน์ของ CPFR ไม่เพียงแต่ลดตน้ทุน แต่ยงัช่วยในบริษทัยงัคงรักษาความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั และยงัช่วยบริษทัในการพฒันาประสิทธิภาพใหม่ๆในการปรับปรุงดา้นโครงสร้างของ
ตน้ทุนได ้
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ตารางที่ 2.1 CPFR Benefits: Demand and Supply 

CPFR Benefit 

Demand Supply 

-     เสริมสร้างความสมัพนัธแ์ละสร้างความ
เติบโตระหว่างบริษัทและซัพพลายเออร์
อยา่งใกลชิ้ด โดยเร่ิมจากการท าแผนธุรกิจ 
รวม ถึ ง ปัจจัยพื้ นฐาน ต่างๆ  และการ
พยากรณ์ผล 
-    เป็นการวางแผนการท างานร่วมกัน
ระหว่างบริษัทและซัพพลายเออ ร์ ข้อ
ไ ด้ เ ป รี ย บ เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ์ ท  า ใ ห้ มี ก า ร
เปล่ียนแปลงไปสู่การเพิ่มยอดขายของ
สินคา้ได ้
-    สามารถรักษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
บริษทัและลูกคา้ให้ด าเนินต่อไปได้อย่าง
ยาวนาน 
 

-      สามารถ  Forecast Order ในแต่ละ
ช่วงเวลา โดยจดัเตรียมขอ้มูล ระยะเวลา
ส าหรับการวางแผนการผลิต และปรับปรุง
ความแม่นย  าในการพยากรณ์ 
-      ช่วยลดความไม่แน่นอนของการ 
Forecast แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ที่ ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ โดยการลด Stock สินค้าที่
เผือ่ไวส้ าหรับการพยากรณ์ที่อาจผดิพลาด  
-     สินคา้ขาดมือ (Out of Stock) จะนอ้ยลง 
ซ่ึงเป็นผลจากการวางแผนที่ดีขึ้ น ระดับ
การใหบ้ริการ (Service Level) สูงขึ้น ส่งผล
ต่อความพงึพอใจของลูกคา้สูงขึ้นดว้ย 

       วตัถุประสงคห์ลกัของ CPFR คือการวางแนวทางที่ดีกวา่ส าหรับ Supply และ Demand ผา่นการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลกบัซัพพลายเออร์ การจดัการขอ้ยกเวน้ต่างๆ และโครงสร้างความร่วมมือในการ
ขจดัปัญหาและอุปสรรคต่อความคาดหวงัของลูกคา้ ซ่ึงมีความทา้ทายมากมายที่ตอ้งใส่ใจในการน า 
CPFR มาใช ้เช่น 

- การเลือกซพัพลายเออร์และสินคา้ในการเร่ิม CPFR 
- การตั้งกฏเกณฑใ์นการวดัผล 
- การไดรั้บมอบหมายใหท้  า CPFR จากผูบ้ริหารระดบัสูง 
- การวางแนวทางของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัปรัชญาของ CPFR 
- การปรับโครงสร้างขององคก์รหากจ าเป็น 

       หน่ึงในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดคือ การต่อตา้นการเปล่ียนแปลงและการออกนอกกระบวนการทาง
ธุรกิจเดิมๆ ดังนั้นบริษทัจะตอ้งแสดงให้พนักงานเห็นกระบวนการที่เปล่ียนไปที่จะน าไปสู่การ
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ปรับปรุงที่ดีขึ้น จากตารางจะแสดงใหเ้ห็นบางส่วนของกระบวนการทางธุรกิจที่สมัพนัธก์บั Supply 
Chain 

ตารางที่ 2.2 Process-Related Challenges in the Supply Chain 

Supply Chain Area Challenges 
Pre-Manufacturing 
Planning - การวางแผนสินคา้จะถูกพฒันาร่วมกับผูค้า้

ปลีก หรือขอ้มูลจากผูบ้ริโภคที่นอ้ยที่สุด 
- วางแผน Top-down และ Bottom-down (ถา้มี) 

Sourcing - การส่ือสารระหว่างผูค้า้ปลีกกบัผูผ้ลิตมกัจะ
ส้ินเปลืองเวลา เช่น Email, Fax โทรศพัทแ์ละ
การเดินทาง 

- การสั่งซ้ือสินคา้มกัจะมาจากหลายๆซัพพลาย
เออร์ 

Manufacturing & Fulfillment 
Production - สถานะของการผลิตจะถูกรายงานผ่านแผ่น

ตาราง และผ่านทาง Fax ซ่ึงจะเกิดความลา้ชา้
หากพบปัญหา 

- การรวบรวมแผนงานที่ไ ม่ ดี  การเปล่ียน
แผนการผลิตมกัจะไม่สะทอ้งกลบัในแผน 

Order Management - ความล่าช้าในการส่งสินคไ้ปยงัศูนยก์รจาย
สินค้า /  ร้านค้า น าไปสู่สินค้าขาด (Stock-
Outs) 

- ความล่าชา้ในการส่ง สุดทา้ยมือผลต่อรายได้ 
ท  าใหร้ายไดน้ั้นลดลง 

Sales & Marketing 
Retails Operations - มีสินคา้ที่ตอ้งการถูกสถานที่ในเวลาที่ถูกตอ้ง 

- ประวติัขอ้มูลลูกคา้และกลุ่มเป้าหมายในการ
ขาย 

- การรับส่งสินค้าที่ เร่งด่วนที่ไม่ได้ก าหนด
ตารางไว ้ท  าใหเ้กิดค่าแรงที่สูงกวา่เดิม 
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       การวางแผน การพยากรณ์ และเติมเต็มสินค้าคงคลังร่วมกัน (Collaborative Planning, 
Forecasting and Replenishment: CPFR) เป็นกระบวนการระหว่างบริษทัและซัพพลายเออร์ที่ตกลง
ร่วมกันในการวางแผนและการประมาณการ การตรวจวัดความส า เ ร็จผ่านการเติม เต็ม 
(Replenishment) การรับรอง และการสนองตอบขอ้ยกเวน้ต่างๆ 

       CPFR สร้างบนพื้นฐานหลักการของ Efficient Consumer Response (ECR) โดยเป็นการรวม
เคร่ืองมือ Vender – Managed Inventory (VMI), Jointly – Managed Inventory (JMI), Continuous 
Replenishment (CRP) และ Category Management 

1.1 Guiding Principle 
หลกัในการพฒันา CPFR มีดงัน้ี 

-  กรอบการท างานของคู่คา้ในกระบวนการจะมุ่งไปที่ลูกคา้ และความส าเร็จของห่วงโซ่
คุณค่า (Value Chain) 

-  คู่คา้ด าเนินการพฒันาและยอมรับการพยากรณ์บนความตอ้งการเดียวกนั (Forecast of 
demand) ในการวางแผนเพือ่ครอบคลุมทั้ง Value Chain 

-  คู่คา้ร่วมกนัยอมรับการพยากรณ์ผา่นการกระจายความเส่ียงที่เกิดจากความจ าเป็นที่ตอ้ง
ปรับขั้นตอนในกระบวนการผลิต 
1.2 The Trading Partner Framework  
       CPFR เป็นโครงสร้างของชุดต่างๆซ่ึงกระบวนการของ CPFR เป็นทางเลือกส าคญัส าหรับคู่คา้
ที่จะน ามาใช ้โดยกุญแจส าคญัจะตอ้งถูกก าหนดโดยคู่คา้ที่มีผลต่อกิจกรรมกระบวนการหลกั และ
กลุ่มคู่คา้ในแต่ละกลุ่ม สามารถเลือกวิธีการมาใชไ้ดม้ากกว่าหน่ึงรูปแบบ ขึ้นอยูก่บัลกัษณธของ
สินคา้ ผลกระทบของโปรโมชัน่หรือฤดูกาล และระดบัความส าคญัของแต่ละคู่คา้ 
1.3 A Single Forecast for Demand 
       ผูซ้ื้อและผูข้ายมีมุมมองการตลาดที่แตกต่างกนั ซ่ึงคู่คา้สามารถปรับปรุงความสามารถในการ
วางแผนความตอ้งการ การพยากรณ์การสั่งสินคา้ถูกสร้างจากความตอ้งการของลูกคา้ ในกรณี
เดียวกนักบัของผูค้า้ปลีก ควรตอ้งมาจากความตอ้งการของลูกคา้เช่นกนั จึงกลายเป็นการวางแผน
ความตอ้งการคราวเดียวกนั (Single Shared – Demand Plan) โดยการวางรากฐานส าหรับกิจกรรม
การวางแผนภายในที่สมัพนัธก์บัสินคา้ส าหรับทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย 
1.4 Removal of Supply-Process Constraints 
       การประสานงานในกิจกรรมต่างๆใน Value Chain ที่ดี จะส่งผลที่ส าคญัต่อแผนความตอ้งการ
เดียวกนั ซ่ึงจะไดรั้บประโยชน์อยา่งดีเยีย่มก็ต่อเม่ือแผนความตอ้งการนั้น มีผลต่อส่วนที่ส าคญัที่
เป็นอุปสรรคต่อผลส าเร็จใน Supply Process 
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Process Model Overview 

       การอธิบาย Process Model ใน 9 ขั้นตอนของกระบวนการ (Nine Primary Process Activities) 
จะเป็นการก าหนดขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมขอ้มูลเขา้และผลลพัธ ์โดยจะเป็นการอธิบายความ
หลากหลายของกระบวนการที่จะประยกุตถึ์งความสัมพนัธ์ของคู่คา้บนพื้นฐานของความสามารถ 
ทรัยพยากร และระบบ ซ่ึงเป็นการลงในหลักการของ CPFR โดยไม่บงัคบัว่าใครจะเป็นล าดับ
สุดทา้ยในการจดัการกระบวนการ Forecasting หรือ Replenishment  

 

ภาพประกอบที่ 2.1 Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment Process Model 

       จากภาพประกอบที่ 1 จะแสดงให้เห็นถึง Process Model ทั้งหมด 9 ขั้นตอน ซ่ึงสามารถอธิบาย
ตามล าดบัไดด้งัน้ี 

Step 1: Establish Collaborative Relationship 

       ผูซ้ื้อผูข้ายจดัตั้งโครงร่างและกฎระเบียบต่างๆส าหรับความร่วมมือ โดยระบุถึงความคาดหวงั
ของแต่ละฝ่าย การกระท า และทรัพยากรต่างๆ วตัถุประสงคข์องความร่วมมือ รวมถึงความเขา้ใจ
ทั้งหมด และขอ้มูลต่างๆทั้งหมดในกระบวนการ CPFR ในขั้นตอนน้ี เป็นการซกัถามซพัพลายเออร์
ถึงขอ้มูลหลกัทัว่ๆไป กรอบการท างาน ผูท้ี่รับผิดชอบในการพยากรณ์ (Forecasting) ซ่ึงเป็นการที่
ทั้งสองฝ่ายไดร่้วมกนัก าหนดความร่วมมือ ระบุถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละซัพพลายเออร์และการ
ปฏิบติังานในแต่ละส่วน และจะตอ้งมีการตรวจวดัเพือ่แสดงใหเ้ห็นถึงความพร้อมของแต่ละองคก์ร
โอกาสที่จะเป็นไปไดท้ี่จะไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากความสมัพนัธน้ี์ 
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Step 2: Create Joint Business Plan 

       ในขั้นที่ 2 ของกระบวนการ CPFR ผูซ้ื้อและผูข้ายมีการแลกเปล่ียนขอ้มมูลเก่ียวกับกลยุทธ์
องค์กร และแผนธุรกิจ เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาแผนธุรกิจร่วมกัน เพื่อสร้างกลยุทธ์ 
(Strategies) และก าหนดบทบาท วตัถุประสงค์ และยุทธวิธี (Tactics) โดยทั้ งสองฝ่ายเห็นพอ้ง
ตอ้งกนัในแผนธุรกิจร่วมกนันั้นจะน าไปสู่บทบาทที่ชดัเจน แผนธุรกิจคือหลกัส าคญัในการะบวน
การการพยากรณ์ (Forecasting) ในช่วงเร่ิมตน้ของความร่วมมือและลดขอ้ยกเวน้ต่างๆ 

Step 3: Create Sales Forecast 

       ในขั้นตอนที่ 3 เป็นขอ้มูลที่ใชใ้นการสร้าง Sales Forecasting ที่ใชใ้นการสนับสนุนแผนธุรกิจ
ร่วมกนั โดยขอ้มูลจะมีความแตกต่างในแต่ละตวัสินคา้ แต่ละอุตสาหกรรม แต่ละซพัพลายเออร์ ซ่ึง
ขอ้มูลดงักล่าวมาจากขอ้มูลขายของผูค้า้ปลีก (Point of Sale: POS) การเบิกถอนของคลงัสินคา้ของ
ผูค้า้ปลีกหรือผูผ้ลิต  ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นพื้นฐานส าหรับการสร้าง Order Forecast ต่อไป 

Step 4: Identify Exception for Sale Forecast 

       ในขั้นตอนที่ 4 ผูซ้ื้อและผูข้ายจะก าหนด Item ที่อาจมีกรณีที่นอกเหนือจากเง่ือนไขที่ไดก้  าหนด
ไว ้ผลลพัธท์ี่ไดค้ือ รายการสินคา้ที่มีการยกเวน้ (List of Exception Items) ซ่ึงรายการสินคา้ประเภท
น้ีจะเป็นขอ้มูลที่ส าคญัต่อไปในขั้นตอนที่ 5 

Step 5: Resolve / Collaborate on Exception Items 

       ในขั้นตอนที่ 5 เป็นการเจรจาต่อรองในความร่วมมือกนัระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายในการแกไ้ขจะ
เก่ียวพนัถึงการแก้ปัญหาในขอ้ยกเวน้ของสินคา้ ท  าการปรับปรุงการพยากรณ์ (Forecasting) การ
เพิม่เติมความร่วมมืออยา่งในทนัทีทนัใด (Real-Time) ของกระบวนการ CPFR อยา่งมีประสิทธิภาพ
ในการตดัสินใจร่วมกนัรหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย เป็นการสร้างความเช่ือมัน่เพือ่ให้เกิดการยนืยนั Order 
ในที่สุด 

       Sales Forecast และการแลกเปล่ียนขอ้มูลในขั้นตอนของกระบวนการ CPFR น้ี จะเร่ิมตน้และ
น าไปสู่การลดจ านวนความเส่ียงที่จะเกิดขึ้น โดยทั้งสองฝ่ายอนุญาติให้หุ้นส่วนดูขอ้มูลการขาย 
การตลาด กิจกรรมของ Supply Chain ขอ้มูลการวเิคราะห์ผลกระทบ และการป้อนขอ้มูลสารสนเทศ
ที่ทนัสมยัทั้งในดา้นการเงินและการวางแผน 
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Step 6: Create Order Forecast 

       ในขั้นตอนที่ 6 น้ี Sale Forecast ขอ้มูลที่ไม่มีเกณฑท์ี่แน่นอน และกลยทุธ์สินคา้คงคลงั จะถูก
รวบรวมเพื่อสร้าง Order Forecast โดยได้รับข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาและการตอบสนองต่อ
วตัถุประสงคข์องสินคา้คงคลงัในแต่ละชนิดของสินคา้ และพื้นที่ในการรับสินคา้ การพยากรณ์ใน
ระยะสั้ นนั้ นจะใช้ส าหรับ Order Generation ในขณะที่ระยะยาวนั้ นจะใช้ส าหรับการวางแผน 
(Planning) 

       ผลลพัธห์ลงัจาก Sale Forecast คือระยะหรือช่วงเวลา (Time-Phrased) และ Order Forecast โดย 
Order Forecast นั้น ผูข้ายใช้ในการจดัสรรก าลังการผลิตที่สอดคล้องกับความตอ้งการที่ Safety 
Stock ในจุดต ่าที่สุด และยงัเพิม่ความมัน่ใจใหผู้ซ้ื้อวา่ Order จะไดรั้บตามก าหนด 

Step 7: Identify Exception for Order Forecast 

       ในขั้นตอนน้ี จะเป็นการก าหนด Order Forecast ในแต่ละ Item โดยเป็นความร่วมมือจากทั้งผู ้
ซ้ือและผูข้าย ผลลัพธ์ที่ได้คือ รายการสินคา้ที่มีการยกเวน้ (List of Exception Items) ซ่ึงได้มีการ
ก าหนดเง่ือนไขไวใ้นขั้นตอนความร่วมมือเพือ่เตรียมการ 

Step 8: Resolve / Collaborate on Exception Items 

       ในขั้นตอนที่ 8 น้ี จะเป็นขั้นตอนของกระบวนการของการพิจารณาขอ้ยกเวน้ของ Order 
Forecast โดยการดูขอ้มูลที่ใช้ร่วมกัน Email โทรศพัท์ การประชุมต่างๆ และน ามาปรับผลของ 
Order Forecast ซ่ึงผลลพัธท์ี่ไดจ้ากขั้นตอนน้ี คือ การเจรจาต่อรองในความร่วมมือระหวา่งผูซ้ื้อและ
ผูข้ายในการแกไ้ขปัญหาขอ้ยกเวน้ของสินคา้  ท  าการปรับปรุงการ Forecast การเพิ่มความร่วมมือ
อยา่งทนัทีทนัใด (Real-Time) ของกระบวนการ CPFR อยา่งมีประสิทธิผลในการตดัสินใจร่วมกนั
ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย และเป็นการเพิม่ความเช่ือมัน่ในการยนืยนัการสัง่ซ้ือในที่สุด 

Step 9: Generate Order 

       ในขั้นตอนที่ 9 ขั้นตอนสุดทา้ย เป็นการแปลง Order Forecast ใหเ้ป็น Order จริง โดยแต่ละฝ่าย
ทั้งผูซ้ื้อหรือผูข้ายสามารถควบคุมการสร้าง Order ตามความสามารถที่มีในระบบ และ resource 
ต่างๆ ผลลพัธ์ที่ไดจ้ากขั้นตอนน้ี คือ การสร้าง Order ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด จากขั้นตอนของ
การพยากรณ์ (เอกสารประกอบการสอน ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์) 
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2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการพยากรณ์ (Forecasting) 

       การพยากรณ์ คือ การคาดการณ์ถึงส่ิงหน่ึงส่ิงใดที่เกิดขึ้นในอนาคต และน าค่าพยากรณ์ที่ไดน้ั้น 
มาใช้ประโยชน์ เพื่อการตดัสินใจ โดยทัว่ไปแล้วการพยากรณ์จะถูกจดัแบ่งตามหน้าที่หลักๆที่
เก่ียวขอ้ง เช่น ในดา้นการผลิต (Operation) อุปสงคท์ี่ประมาณการไวถู้กน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
ด าเนินการต่างๆในฝ่ายการผลิต คือ การบริหารสินคา้คงคลงัและการจดัซ้ือ เพือ่มีวตัถุดิบเพยีงพอใน
การผลิตและมีสินคา้ส าเร็จรูปเพียงพอต่อการขาย ภายใตต้น้ทุนสินคา้คงคลงัในระดบัที่เหมาะสม 
การบริหารแรงงานโดยการจดัการก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณงานการผลิตที่พยากรณ์ไวแ้ต่ละ
ช่วงเวลาการก าหนดก าลงัการผลิต เพื่อจดัให้มีขนาดของโรงงานที่เหมาะสม มีเคร่ืองจกัร หรือ
สถานีการผลิตที่เพยีงพอต่อการผลิตในปริมาณที่พยากรณ์ไวต้ามตารางการผลิตรวมเพือ่การจดัสรร
แรงงานและก าลงัการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัการจดัซ้ือวตัถุดิบและช้ินส่วนที่ตอ้งใชใ้นการผลิตในแต่
ละช่วงเวลา การเลือกสถานที่และท าเลที่ตั้งส าหรับการผลิต คลงัเก็บสินคา้ หรือศูนยก์ระจายสินคา้
ในแต่ละแหล่งของลูกคา้ หรือแหล่งการขายที่มีอุปสงคม์ากพอกบัการวางแผนผงักระบวนการผลิต
และการจดัตารางการผลิต เพื่อจดักระบวนการผลิตให้เหมาะสมกบัปริมาณสินคา้ที่ตอ้งผลิตและ
ก าหนดเวลาการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัช่วงของอุปสงค ์(ณัฏฐพนัธ ์เขจรนนัท ์และ คณะ, 2545) 

       วิธีการพยากรณ์ที่ได้ผลถูกต้อง แม่นย  าและใกล้เคียงกับความเป็นจริงนั้ น จะต้องระบุ
วตัถุประสงคใ์นการน าผลการพยากรณ์ไปใช ้และช่วงเวลาที่การพยากรณ์จะครอบคลุมถึง เพือ่ที่จะ
เลือกใชว้ธีิในการพยากรณ์ไดถู้กตอ้งและเหมาะสม (Gaither & Frazier, 2003) 

ช่วงเวลาของการพยากรณ์ 
1. การพยากรณ์ในระยะสั้น เป็นการพยากรณ์เหตุการณ์ที่ไม่เกิน 1 ปี โดยทัว่ไปมักจะอยู่

ในช่วงไม่เกิน 3 เดือน เช่น การพยากรณ์การวางแผนการจดัซ้ือ การจดัตารางการท างาน การ
มอบหมายงาน การพยากรณ์ยอดขาย และการพยากรณ์ระดบัการผลิต 

2. การพยากรณ์ระยะกลาง เป็นการพยากรณ์เหตุการณ์ที่อยูใ่นช่วง 3 เดือน ถึง 3 ปี จะใชก้นั
มากในการพยากรณ์การวางแผนการขาย การวางแผนการผลิต การวางแผนดา้นงบประมาณและ
เงินสด และการวเิคราะห์การวางแผนการด าเนินงานต่างๆ 

3. การพยากรณ์ระยะยาว เป็นการพยากรณ์เหตุการณ์ที่มากกว่า 3 ปีขึ้นไป มักใช้ส าหรับ 
การวางแผนผลิตภณัฑใ์หม่ ค่าใชจ่้ายในการลงทุน การขยายท าเลที่ตั้งและการวจิยัพฒันา 

ความส าคญัของการพยากรณ์ 
       การพยากรณ์เป็นวิธีการที่จะได้ค  าตอบเก่ียวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงค  าตอบ
เหล่าน้ีจะน ามาใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่อไปน้ี 
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1. ดา้นทรัพยากรบุคคล การประมาณความตอ้งการของผลิตภณัฑท์ี่ถูกตอ้งจะท าใหส้ามารถ
คาดการณ์การใชก้ าลงัคน การวางแผนการฝึกอบรม และการเลิกจา้งไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ดา้นก าลงัการผลิต การประมาณความตอ้งการที่น้อยเกินไป ยอ่มส่งผลต่อการประมาณ
ก าลงัการผลิตและอาจส่งผลต่อการสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดในทา้ยที่สุด ในทางตรงกนัขา้ม 
ยอ่มส่งผลต่อตน้ทุนของบริษทัเช่นเดียวกนั 

3. ดา้นการจดัการโซ่อุปทาน การพยากรณ์ที่ดีจะส่งผลต่อการจดัการโซ่อุปทาน ซ่ึงไดแ้ก่การ
มีความสมัพนัธท์ี่ดีกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบในกิจกรรมการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบเขา้สู่การผลิต จนกระทัง่ถึง
การจดัผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด ทั้งหมดน้ีจะส่งผลต่อการบริหารตน้ทุน ซ่ึงท าให้สามารถบริหาร
ตน้ทุนใหต้  ่าลงได ้

เทคนิคการพยากรณ์ (Forecasting Techniques) 

       การพยากรณ์เป็นเร่ืองของการคาดคะเนในอนาคต ดังนั้นการพยากรณ์และความเป็นจริง
อาจจะเหมือนหรือไม่ก็ได ้แต่การพยากรณ์ที่ดีนั้นควรจะตอ้งให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด ดงันั้น เทคนิคและวิธีการพยากรณ์เป็นเร่ืองที่จะตอ้งเขา้ใจร่วมกนั (กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2545) 
เทคนิคของการพยากรณ์นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะและวิธีการพยากรณ์ที่อาศยั
ขอ้มูลในอดีตประกอบการสร้างรูปแบบในการพยากรณ์ไดด้งัน้ี 

1. เทคนิคการพยากรณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Forecasting Technique) วิธีการ
พยากรณ์แบบน้ีจะใช้ประสบการณ์และดุลยพินิจของผูท้  าการพยากรณ์ ผูพ้ยากรณ์จะเป็นผูท้ี่มี
ความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆอยา่งดี จึงสามารถคาดคะเนได ้

2. เทคนิคการพยากรณ์แบบเป็นทางการ (Formal Forecast Technique) การพยากรณ์วิธีน้ี
จะตอ้งอาศยัขอ้มูลมาสนับสนุนและใช้ความรู้ทางสถิติ คณิตศาสตร์เขา้มาช่วยในการวิเคราะห์
ขอ้มูล ดงันั้นผูพ้ยากรณ์จะเป็นใครก็ไดท้ี่เขา้ใจวิธีการ และขั้นตอนในการน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ 
เทคนิควิธีการพยากรณ์แบบเป็นทางการน้ี ยงัแบ่งออกได้เป็น 2 จ  าพวก คือ การพยากรณ์เชิง
คุณภาพ (Qualitative Method) และการพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative Methods) 

2.1 การพยากรณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative Method) 
เทคนิคการพยากรณ์เชิงคุณภาพ เป็นเทคนิคที่อาศยัประสบการณ์ผูพ้ยากรณ์เป็นส่วน

ใหญ่ ซ่ึงอาจจะไม่มีการใชข้อ้มูลในอดีต เน่ืองจากไม่ไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลในอดีตไว ้หรือมี
แต่ไม่เพียงพอต่อการน ามาสร้างรูปแบบในการพยากรณ์ ดงันั้นความถูกตอ้งในการพยากรณ์เชิง
คุณภาพจะขึ้นอยูก่บัประสบการณ์และความสามารถของผูพ้ยากรณ์เป็นหลกั ซ่ึงไดแ้ก่ 

- ทศันคติของผูจ้ดัการ การพยากรณ์โดยกลุ่มผูบ้ริหาร (A Jury Executive Opinion) 
- พนกังานขายท าการพยากรณ์ (Sale Forecast Estimate) 
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- ส ารวจตลาด (Market Research) 
- เทคนิคเดลฟี (Delphi Techniques) 

2.2 การพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative Methods) 
เทคนิคการพยาการณ์เชิงปริมาณ จะเป็นเทคนิคที่ต้องใช้ข้อมูลในอดีตมาสร้าง

รูปแบบการพยากรณ์ในรูปแบบของสมการคณิตศาสตร์ ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
2.2.1 รูปแบบอนุกรมเวลา (Time Series Model) ซ่ึงไดแ้ก่ วิธีการหาค่าเฉล่ียแบบตรงตวั 

วธีิหาค่าเฉล่ียเคล่ือนที่และวธีิการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล และวธีิการคาดคะเนแนวโนม้ 
2.2.2 รูปแบบปัจจยัสาเหตุ หรือรูปแบบเชิงเหตุผล (Associative Models) เป็นการพยากรณ์

ด้วยการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อส่ิงที่จะพยากรณ์ เช่น การพยากรณ์โดยการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง (Linear Regression) ซ่ึงจะวิเคราะห์ในความสัมพนัธ์ของตวัแปร
อิสระและตวัแปรตามวา่มีความเก่ียวเน่ืองกนัจนท าใหม้าพยากรณ์หาความสมัพนัธไ์ด ้

การพยากรณ์โดยใช้รูปแบบอนุกรมเวลา (Time Series Methods) 

       การพยากรณ์ในรูปแบบอนุกรมเวลาจะเป็นการพยากรณ์ขอ้มูลในอนาคตจากขอ้มูลในอดีต
เท่านั้ น ตัวแปรอ่ืนๆจะไม่น ามาพิจารณา ซ่ึงรูปแบบของข้อมูล (Data Pattern) มีเทคนิคการ
พยากรณ์หลายรูปแบบ แต่โดยปกติขอ้มูลจะแบ่งได ้5 รูปแบบ ดงัน้ี 
2.2.1.1 รูปแบบคงที่ (Constant): ความตอ้งการไม่เปล่ียนไปตามเวลา 

 
ภาพประกอบที่ 2.2 Data Pattern : Constant 

2.2.1.2 รูปแบบมีแนวโนม้ (Trend): ความตอ้งการเปล่ียนไปอยา่งมีทิศทาง 

 
ภาพประกอบที่ 2.3 Data Pattern : Trend 
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2.2.1.3 รูปแบบฤดูกาล (Seasonal): ข้อมูลมีการเคล่ือนไหวขึ้ นๆลงๆตามต าแหน่งของเวลา 
(จุดเวลา) โดยช่วงเวลาจะเป็นช่วงสั้นๆ เช่น รายเดือน รายไตรมาส เป็นตน้ 

 

ภาพประกอบที่ 2.4 Data Pattern : Seasonal 

2.2.1.4 รูปแบบวฏัจกัร (Cyclical): ขอ้มูลมีการเคล่ือนไหวขึ้นๆลงๆตามช่วงเวลาที่แน่นอน ขอ้มูล
ที่เก็บโดยมากจะเป็นรายปี และเก็บเป็นระยะเวลาที่ยาว 

 
ภาพประกอบที่ 2.5 Data Pattern : Cyclical 

 
2.2.1.5 รูปแบบสุ่มหรือไม่แน่นอน (Random, Irregular): ขอ้มูลมีลกัษณะการเคล่ือนไหวอิสระ

จากเวลา 

 
ภาพประกอบที่ 2.6 Data Pattern : Random, Irregular 
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เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณโดยวิธีทางสถิติ 
1. การพยากรณ์โดยวธีิหาค่าเฉล่ียเคล่ือนที่ (Moving Average) เป็นการน าเอาขอ้มูลในอดีตมาหา

ค่าเฉล่ียที่เปล่ียนไปตามช่วงเวลา เพือ่พยากรณ์อนาคต โดยมีสูตรการพยากรณ์ดงัน้ี 

𝐹𝐹+1 =
(𝐹𝐹 + 𝐹𝐹−1 + 𝐹𝐹−2 + ⋯ + 𝐹𝐹−𝐹+1)

𝐹
 

โดย  𝐹𝐹  =  ค่าพยากรณ์ 

      t   =  เวลาที่ท  าการพยากรณ์ 

   𝐹𝐹  =  ค่าความตอ้งการในงวดที่ t 
      N   =  จ  านวนขอ้มูลที่น ามาเฉล่ีย 

2. การพยากรณ์โดยวิธีปรับเรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล (Single Exponential Smoothing) เป็น
วิธีการพยากรณ์แบบเฉล่ียน ้ าหนักที่ซับซ้อน แต่ง่ายต่อการท าความเขา้ใจผลการพยากรณ์แต่
ละค่าจะไดม้าจากพยากรณ์ล่าสุด บวกดว้ยอตัราร้อยละของส่วนต่างระหวา่งค่าที่พยากรณ์นั้น
กบัค่าจริง 

𝐹𝐹 = 𝐹𝐹−1 + 𝐹(𝐹𝐹−1 − 𝐹𝐹−1) 

โดย  𝐹𝐹  =  ค่าพยากรณ์ 

      t   =  เวลาที่ท  าการพยากรณ์ 

   𝐹𝐹  =  ค่าความตอ้งการในงวดที่ t 
   𝐹  =  ค่าคงที่ของการปรับเรียบ 

3. การพยากรณ์โดยวิธี Double Exponential Smoothing จะให้ค่าพยากรณ์ที่ดีพอๆกับค่าเฉล่ีย
เคล่ือนที่ซ ้ าสองคร้ัง แต่จะมีขอ้ไดเ้ปรียบ คือ สามารถค านวนค่าต่างๆ ไดส้ะดวกและรวดเร็ว
กว่า นอกจากน้ียงัสามารถใชพ้ยากรณ์ไดดี้กบัขอ้มูลที่มีรูปแบบที่เป็นเส้นตรงตามแนวนอน 
(Horizontal Pattern) และแนวทิศทาง 
 

𝐹𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝐹 + (1 − 𝐹)𝐹𝐹𝐹−1  
𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 + (1 − 𝐹)𝐹𝐹𝐹𝐹−1 
   𝐹 = 2𝐹𝐹𝐹 − 𝐹𝐹𝐹𝐹 

   𝐹 =
𝐹(𝐹𝐹

𝐹 − 𝐹𝐹𝐹
𝐹)

1 − 𝐹
 

𝐹𝐹+𝐹 = 𝐹 + 𝐹𝐹 
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โดย  𝐹 = ค่าคงที่ของการปรับเรียบ 
M = จ านวนช่วงเวลาล่วงหนา้ที่ตอ้งการพยากรณ์ 

ความแม่นย าและการควบคุมการพยากรณ์ 

       พีระ โรหิตะบุตร (2552,น.15) ในทางปฏิบติัแลว้ไม่มีทางที่จะพยากรณ์ค่าในอนาคตได้อย่าง
แม่นย  าสมบูรณ์แบบ ดงันั้นจึงเป็นตอ้งมีตวัช้ีวดัที่ใชบ้อกว่าผลจากการค านวนจะเบี่ยงเบนจากผลที่
เกิดขึ้นจริงไปมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงจะท าให้เห็นภาพว่าการพยากรณ์ห่างไกลความเป็นจริงไปเท่าใด 
นอกจากนั้นเน่ืองจากวธีิการพยากรณ์แต่ละวธีิการ มีความแม่นย  าไม่เท่ากนั ซ่ึงขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ 
ผูท้ี่ตดัสินใจ จึงตอ้งมีการวดัความแม่นย  าเพื่อที่จะเลือกวิธีการที่เหมาะสม การพยากรณ์มีทั้งการ
พยากรณ์หลายคร้ังต่อเน่ืองกนัไป เช่น รายรับต่อสปัดาห์ และการพยากรณ์เพยีงคร้ังเดียว เช่น ขนาด
ของโรงผลิตไฟฟ้า 

𝐹𝐹 = 𝐹𝐹 − 𝐹𝐹 

โดย  𝐹𝐹 หมายถึง ค่าความผดิพลาดในช่วงเวลา t 
𝐹𝐹 หมายถึง ยอดที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลา t 
𝐹𝐹 หมายถึง ยอดพยากรณ์ในช่วงเวลา t 

การวดัความแม่นย  าสามารถแบ่งออกเป็น 5 วธีิ ดงัน้ี 

1. ค่าเฉล่ียความผดิพลาด (Mean Error) เป็นวธีิวดัความแม่นย  าโดยเปรียบเทียบยอดที่เกิดขึ้น
จริงกบัยอดพยากรณ์ แลว้หาค่าเฉล่ียความผิดพลาดต่องวด ปัญหาที่พบจากการใชเ้ทคนิคน้ี คือ ถา้
มียอดขายจริงสูงกว่ายอดพยากรณ์ค่าผิดพลาดจะเป็นบวก ในทางกลบักนัถา้ยอดขายจริงต ่ากว่า
ยอดพยากรณ์จะมีค่าพยากรณ์เป็นลบ ท าให้ค่าเฉล่ียความผิดพลากมีค่าต  ่า แต่การพยากรณ์ไม่
แม่นย  า 

Mean Error  =  ∑(𝐹𝐹−𝐹𝐹)

𝐹
 

โดย  𝐹𝐹 หมายถึง ค่าความผดิพลาดในช่วงเวลา t 
𝐹𝐹 หมายถึง ยอดที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลา t 
 N  หมายถึง จ  านวนขอ้มูล 

2. ค่าเฉล่ียความผิดพลาดสัมบูรณ์ (Mean Absolute Deviation, MAD) เป็นเทคนิคการวดั
ความแม่นย  าโดยแกปั้ญหาวิธีการหาค่าเฉล่ียความผิดพลาดโดยการพิจารณาความแตกต่างของ
ยอดขายจริงและยอดพยากรณ์โดยไม่ค  านึงถึงเคร่ืองหมาย 
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MAD  =  ∑ |𝐹𝐹−𝐹𝐹|

𝐹
 

โดย  𝐹𝐹 หมายถึง ค่าความผดิพลาดในช่วงเวลา t 
𝐹𝐹 หมายถึง ยอดที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลา t 
 N  หมายถึง จ  านวนขอ้มูล 

3. ค่าเฉล่ียความผิดพลาดก าลงัสอง (Mean Square Error, MSE) เป็นวิธีวดัความแม่นย  าโดย
แกปั้ญหาวิธีค่าเฉล่ียความผิดพลาด โดยพิจารณาความแตกต่างระหว่างยอดจริงกบัยอดพยากรณ์
โดยวธีิยกก าลงัสอง 

MAD  =  ∑(𝐹𝐹−𝐹𝐹)²

𝐹
 

โดย  𝐹𝐹 หมายถึง ค่าความผดิพลาดในช่วงเวลา t 
𝐹𝐹 หมายถึง ยอดที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลา t 
 N  หมายถึง จ  านวนขอ้มูล 

4. ร้อยละของความผิดพลาดเฉล่ีย (Mean Percentage Error, MPE) เป็นวิธีวดัความแม่นย  า
โดยวดัความผดิพลาดเทียบเป็นเปอร์เซนต ์

MPE  =  
∑[

(𝐹𝐹−𝐹𝐹)
𝐹𝐹

]𝐹100

𝐹
 

โดย  𝐹𝐹 หมายถึง ค่าความผดิพลาดในช่วงเวลา t 
𝐹𝐹 หมายถึง ยอดที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลา t 
 N  หมายถึง จ  านวนขอ้มูล 

5. ค่าเฉล่ียของร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error, MAPE) 
เป็นวิธีวดัความแม่นย  าโดยค านวนเปอร์เซนต์ความผิดพลาดในการพยากรณ์ โดยไม่ค  านึงถึง
เคร่ืองหมาย ค่าที่ได้ต  ่ า มีความแม่นย  าสูง เช่น ถ้า MAPE = 4% แสดงว่าวิธีที่ เลือกมีความ
คลาดเคล่ือนในการพยากรณ์เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 4 

MPE  =  [∑|𝐹𝐹−𝐹𝐹|/𝐹𝐹]𝐹100

𝐹
 

โดย  𝐹𝐹 หมายถึง ค่าความผดิพลาดในช่วงเวลา t 
𝐹𝐹 หมายถึง ยอดที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลา t 
 N  หมายถึง จ  านวนขอ้มูล 
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       ค่าความคาดเคล่ือนที่ใด้จากเทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณโดยวิธีทางสถิติน้ี จะถูกน ามา
เปรียบเทียบแต่ละวิธี โดยจะใชก้ารวดัค่าความคาดเคล่ือนการพยากรณ์ 3 ค่า โดยให้ค่าความคาด
เคล่ือน MAD, MSE, MAPE น้อยที่สุด เพื่อให้ไดว้ิธีที่ดีที่สุดที่เหมาะสมในการพยากรณ์ขอ้มูลนั้น 
โดยวิธีที่ให้ค่าความคาดเคล่ือนต ่าที่สุดจะท าให้การพยากรณ์ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด 
(เอกสารประกอบการสอนวชิาหลกัการจดัการทางวศิวกรรม มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต) 

3. งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

       ปรารถนา ลาภอดิศร (2547) ได้ศึกษาเร่ืองการน าระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานใน
อุตสาหกรรมเส้ือผา้พื้นเมือง โดยใชต้วัแบบ SCOR Model เพื่อหาจุดด าเนินงานในสายโซ่อุปทาน 
ตั้งแต่ตน้สายไปจนถึงปลายสาย เพื่อหาจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน แล้วด าเนินการ
ปรับปรุงจุดบกพร่องดังกล่าว โดยใช้แนวคิด CPFR (Collaborative Planning Forecasting and 
Replenishment) ซ่ึงประกอบดว้ย ความร่วมมือในการวางแผน การพยากรณ์ และการเติมเตม็สินคา้ 
ด าเนินการสนบัสนุนการจดัการห่วงโซ่อุปทานและแกไ้ขจุดบกพร่องดงักล่าว ผลจากการด าเนินการ
ดงักล่าวพบว่า สามารถลดช่วงเวลาการน าของการรอคอยการจดัส่งวตัถุดิบลดลง (ผา้ทอพื้นเมือง
และอุปกรณ์ตดัเย็บ) จากผูจ้ ัดส่งมายงัลูกค้าจาก 14 วนัเหลือ 0 และ 2-7 วนัเหลือ 0 ตามลาดับ 
สัดส่วนพสัดุคงคลงัลดลงต่อค่าใชจ่้ายการผลิตต่อเดือน กุมภาพนัธ์ และเดือน มีนาคม ลดลงเหลือ 
0.46% และ 0.8% เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และลดเวลาในการผลิตจาก
สายการผลิตเดิม 22.5 วนัเหลือ 8.5 วนั 

       สมฤดี  กล่ินหอม (2555) ไดศ้ึกษาในเร่ืองการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อลดตน้ทุนและเพิ่ม
ความสามารถในการให้บริการของบริษทั อิมเพรส เซอร์วิส จ  ากัด จากการเก็บรวมรวมขอ้มูลที่
เก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาพบวา่สาเหตุที่ท  าใหก้ารบริการของบริษทัฯ ขาดประสิทธิภาพ และตอ้งไดรั้บการ
ปรับปรุงคือ ระบบการสัง่ซ้ือ เน่ืองจากไม่รู้ปริมาณการสัง่ซ้ือที่แน่นอน ปัญหาที่เกิดท าใหมี้สินคา้คง
คลงัเป็นจ านวนมาก และระบบการจดัส่ง เน่ืองจากจากผลกระทบจากการสัง่ซ้ือที่ไม่แน่นอน ท าให้
ไม่สามารถวางแผนการจดัส่งได ้และการจดัส่งแบบเที่ยวเดียวท าใหเ้กิดการขนส่งแบบไม่เตม็คนั ท า
ให้เกิดตน้ทุนที่เพิ่มมากขึ้น ผูศึ้กษาได้ท  าการปรับปรุงกระบวนการสั่งซ้ือและจดัส่ง โดยให้ฝ่าย
จดัซ้ือเป็นผูค้วบคุมการสัง่ซ้ือ โดยใชก้ารคาดกาณณ์ปริมาณการใชจ้ริงจากขอ้มูลสถิติปริมาณการใช้
น ้ ายาจากแม่บา้น มีการจดัท าแบบฟอร์มในรายการการใชน้ ้ ายาและก าหนดใหมี้การแจง้รายงานการ
ใช้งานในทุกๆวนัเพื่อน าข้อมูลนั้นมาใช้ในการพยากรณ์ปริมาณการสั่งซ้ือที่แน่นอน จากนั้ น
ปรับปรุงกระบวนการการขนส่งโดยพิจารณา 2 ทางเลือกคือ 1. จดัแผนการส่งน ้ ายาใหม่เพื่อลด
ปัญหาการขนส่งที่ไม่เตม็คน 2. ผลกัภาระใหแ้ก่ Supplier ในการจดัส่งน ้ ายาแทน ผลการศึกษาพบวา่
สามารถลดสินคา้ในการจดัเก็บ ลดค่าขนส่ง ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ มีกระบวนการท างานที่มี
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ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถรักษาลูกคา้รายเก่า อีกทั้งเพิม่ลูกคารายใหม่ ซ่ึงท าใหร้ายไดเ้พิม่ขึ้นอีก
ดว้ย 

       ปนิตา  เชิงรู้ (2555) ได้ศึกษาเร่ืองกระบวนการการวางแผนความต้องการสินคา้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการวางแผน โดยศึกษาและหาวิธีการพยากรณ์ยอดขายที่ท  าให้เกิดความผิดพลาก
นอ้ยที่สุด โดยใชข้อ้มูลตั้งแต่ปี 2552-2554 น ามาเรียงล าดบัยอดขายสูงสุดไปต ่าสุด และจดักลุ่มดว้ย
ระบบ ABC ในสดัส่วน 80:15:5 หลงัจากนั้นน ารายการสินคา้กลุ่ม A มาหาวธีิการพยากรณ์ยอดขาย
ที่เหมาะสมที่สุด และน าไปใชใ้นการวางแผนความตอ้งการสินคา้คงคลงั โดยค านวนหาปริมาณการ
สั่งซ้ือแบบใหม่ที่ประหยดัที่สุดและจ านวนคร้ังที่สัง่ซ้ือ ซ่ึงพบว่าประมาณการสั่งซ้ือแบบประหยดั
นั้นท าใหต้น้ทุนการสัง่ซ้ือของสินคา้กลุ่ม A ลดลงจากการสัง่ซ้ือแบบเดิมเป็น 98,027 บาทต่อปี 

       วาสนา  เจริญศรี (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองการปรับปรุงการวางแผนการสัง่ซ้ือในปริมาณที่เหมาะสม 
เพื่อให้มีวตัถุดิบคงคลงัเพียงพอต่อการผลิต และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้น
กรณีลูกคา้มีการเปล่ียนแปลงยอดการสั่งซ้ือสินคา้ โดยการรวบรวมขอ้มูลการใช้วตัถุดิบจากการ
ค านวนปริมาณการสั่งซ้ือสินค้าของลูกค้าในปี 2556 และคัดเลือกวัตถุดิบพาร์ทหมายเลข 
13MB30116100 มาท าการจ าลองการสั่งซ้ือในปี พ.ศ. 2557 โดยการหาปริมาณการสั่งซ้ือแบบ
ประหยดัโดยใชว้ิธีการแบบ EOQ จากการพยากรณ์ยอดใชว้ตุัดิบล่วงหนา้ และวิธีการน าขอ้มูลการ
ใชว้ตัถุดิบในอดีต โดยน าผลลพัธ์ที่ไดจ้ากการค านวนทั้ง 2 วิธีการดงักล่าวมาเปรียบเทียบกับการ
สั่งซ้ือแบบปัจจุบนั ผลลัพทธ์ที่ได้พบว่า ปริมาณการสั่งซ้ือโดยวิธี EOQ จากค่าพยากรณ์พบว่า 
ปริมาณการสั่งซ้ือแต่ละคร้ังมีการปรับเรียบและคงที่ ท  าให้พนักงานจัดซ้ือและซัพพลายเออร์
สามารถท างานไดส้ะดวกและง่ายขึ้น ซ่ึงหากพจิารณาค่าใชจ่้ายในการสัง่ซ้ือต่อปีพบวา่ ลดลง 9,375 
บาท คิดเป็น 12.20% และพจิารณาค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษาวตัถุดิบกรณีสั่งซ้ือตามจุดสัง่ซ้ือใหม่มี
มูลคา้เพิม่ขึ้น 308,910 บาท คิดเป็น 56.62% แต่สามารถท าใหล้ดความเส่ียงในการขาดแคลนวตัถุดิบ
ในกรณีลูกคา้มีการเปล่ียนแปลงการสัง่ซ้ือกระทนัหนั 

       ฉัตรพล มณีกูล (2553) ไดศ้ึกษาเร่ืองการจดัการความสัมพนัธ์ที่มีผลต่อการวางแผนร่วมกนัใน
การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ: กรณีศึกษาผู ้ส่งออกอาหารไทย ได้ท  าการศึกษา
ความสัมพนัธ์ที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนร่วมกันในการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศโดย
เทคนิคของการวิเคราะห์ปัจจยัและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน ผลการวิจยัสรุป
ได้ว่า การสางแผนร่วมกันประกอบด้วยการวางแผนที่มีความร่วมมือ และการวางแผนที่มีการ
แบ่งปันขอ้มูลระหวา่งกนั ความสมัพนัธท์ี่มีอิทธิพลต่อการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศประกอบด้วย ความไวว้างใจที่เกิดจากจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความมุ่งมั่นที่จะ
รักษาความสัมพนัธ์ ความไวว้างใจที่เกิดจากความน่าเช่ือถือ และความไวว้างใจที่เกิดจากความตรง
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ต่อเวลา ซ่ึงผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการโลจิสติกส์ ควรส่งเสริมจริยธรรมทางธุรกิจ ความปรารถนาดี 
ความสัมพนัธ์ระหว่างกันในระยะยาว ความสามารถในการท างานและความตรงต่อเวลา เพื่อ
ยกระดบัการวางแผนร่วมกนัในการจดัการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ 



บทที่ 3 

วธีิด าเนินการวจิยั 

       การวจิยัเร่ือง “การลดปัญหาสินคา้ขาดมือดว้ยเทคนิคการวางแผน การพยากรณ์ และการเติมเตม็
สินคา้ร่วมกนั” น้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียงกรณีสินคา้ขาดมือ 
และหาแนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างบริษทัและซัพพลายเออร์ โดยมีการเก็บรวมรวมขอ้มูล
การสั่งซ้ือสินคา้ และน ามาพยากรณ์ความตอ้งการของสินคา้โดยใชข้อ้มูลการสั่งซ้ือยอ้นหลงัเป็น
เวลา 6 เดือน จากนั้นจึงน ามาท าการวางแผน การพยากรณ์ และเติมเต็มสินคา้ร่วมกนักบัซัพพลาย
เออร์  

3.1 รูปแบบการวิจัย 

       งานวิจยัช้ินน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชก้ารรวบรวมขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้ของลูกคา้ใน
อดีตเป็นระยะเวลา 6 เดือน จากฝ่ายจดัซ้ือมาใชเ้พือ่ค  านวน 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

       ผูว้จิยัไดก้  าหนดกลุ่มตวัอยา่งสินคา้ที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นสินคา้ประเภทอะไหล่ที่ใช้งาน
ภายในคลงัสินคา้ โดยเลือกสินคา้ที่มีมูลค่าสูงสุด 3 อนัดบั จากการเปรียบเทียบมูลค่าสัง่ซ้ือยอ้นหลงั 
6 เดือน เพื่อท าการคดัเลือกสินคา้ที่มีมูลค่าสูง มีความเส่ียงที่จะเกิดปัญหาสินคา้ขาดมือ สามารถ
ส่งผลกระทบต่อบริษทัไดห้ากไม่ไดมี้การวางแผนการสัง่ซ้ือสินคา้ 

3.3 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

       เพื่อให้การวิจยัด าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดท้  าการก าหนดหวัขอ้และขั้นตอนของการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

3.3.1  การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

       งานวิจยัน้ี จะใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้ที่มีมูลค่าการสั่งซ้ือสูงสุด 3 อนัดบัแรก 
ซ่ึงเป็นการรวมรวมขอ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2560  เพื่อน ามาท าการพยากรณ์
ปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ในอนาคต โดยสินคา้ตวัอย่างทั้ง 3 ชนิดที่ได้ท  าการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผูว้ิจยัไดท้  าการคดัเลือกเพียง 1 ชนิดโดยพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซ้ือสูงที่สุด คือ Carbon Contact 
(แปรงถ่าน) 
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ภาพประกอบที่ 3.1 Carbon Contact (แปรงถ่าน) 

       Carbon Contact (แปรงถ่าน) เป็นช้ินส่วนส าคัญในการส่งกระแสไฟฟ้าระหว่างช้ินส่วนที่
เคล่ือนที่ไม่ไดแ้ละช้ินส่วนที่หมุนโดยการเล่ือนสมัผสัหนา้ไปมา จากการส ารวจและวเิคราะห์ขอ้มูล
พบว่า Carbon Contact เป็นสินคา้ที่ตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศเพราะมีคุณสมบติัพเิศษที่ไม่สามารถ
ผลิตได้ในประเทศไทย ดังนั้นสินคา้ชนิดน้ีจึงตอ้งน าเขา้จากประเทศจีน ซ่ึงบริษทัตอ้งท าการสั่ง
สินคา้ผา่นซพัพลายเออร์ที่เป็นตวัแทนจ าหน่าย เพือ่น ามาจ าหน่ายต่อใหก้บัลูกคา้ 

3.3.2  ด าเนินการพยากรณ์ดว้ยเทคนิคต่างๆ 

       ผูว้จิยัไดใ้ชก้ารพยากรณ์แบบ Moving Average เพือ่ท  าการหาค่าพยากรณ์ความตอ้งการล่วงหนา้
ของลูกคา้ และเพิ่มปริมาณสินคา้ Safety Stock เป็นจ านวน 15% เพื่อป้องกันปริมาณสั่งซ้ือที่ไม่
แน่นอนของลูกคา้ที่อาจจะเกิดขึ้นได ้

3.3.3  สรุปผลการทดลอง 

       จากการพยากรณ์โดยวิธีค  านวนแบบ Moving Average และหาค่าเพือ่น ามาโดยปริมาณสั่งซ้ือที่
เหมาะสมส าหรับงานวจิยัน้ี คือ 165 ช้ิน โดยในขั้นตอนต่อไปของการวจิยั จะเป็นการน าค่าที่ไดจ้าก
การพยากรณ์ ไปท าการก าหนดเพื่อท าการวางแผน การพยากรณ์ และเติมเต็มสินค้าร่วมกัน 
(Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment: CPFR) ร่วมกบัซัพพลายเออร์ที่จ  าหน่าย
สินคา้ที่ผา่นการคดัเลือกต่อไป 

3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

       งานวิจยัน้ี ไดใ้ชเ้ทคนิคการวางแผน การพยากรณ์ และเติมเต็มสินคา้ร่วมกนั เป็นเทคนิคเพื่อ
น ามาลดความเส่ียงกรณีสินคา้ขาดมือ แก้ปัญหาสินคา้มีจ  านวนไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ และเพื่อเป็นการหาแนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างบริษทัและซัพพลายเออร์ ให้เกิดการ
แบ่งปันขอ้มูลระหวา่งองคก์ร เพือ่ใหก้ารท าธุรกิจนั้นเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
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3.5 การรวบรวมข้อมูล 

       จากการเก็บรวมรวมยอดขายของสินคา้ทั้ง 3 ชนิด สามารถสรุปยอดสัง่ซ้ือสินคา้ และมูลค่าการ
สัง่ซ้ือสินคา้ ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 ไดจ้ากตารางดา้นล่างน้ี 
 
ตารางที่ 3.1  ปริมาณการสัง่ซ้ือยอ้นหลงั ปี 2560 

สินค้า 
ปริมาณการส่ังซ้ือย้อนหลงั ปี 2560 ปริมาณการ

ส่ังซ้ือรวม 
(ช้ิน) ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. 

Carbon Contact 125 150 100 180 145 150 850 

Profile Rail 
Curve 45 inside 

170 135 175 200 155 170 1,005 

Strip 90 60 75 100 90 85 500 

 
ตารางที่ 3.2  มูลค่าการสัง่ซ้ือยอ้นหลงั ปี 2560 

สินค้า 
มูลค่าการส่ังซ้ือย้อนหลงั ปี 2560 มูลค่าการ

ส่ังซ้ือรวม 
(ช้ิน) ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. 

Carbon Contact 2,750 343,750 412,500 275,000 495,000 398,750 2,340,250 

Profile Rail 
Curve 45 inside 

1,690 287,300 228,150 295,750 338,000 261,950 1,700,140 

Strip 1,500 135,000 90,000 112,500 150,000 135,000 751,500 

       ผูว้ิจยัไดท้  าการเลือกสินคา้เพื่อใชส้ าหรับงานวิจยัน้ี โดยพิจารณาจากสินคา้ที่มีมูลค่ายอดขาย
สูงสุด คือ Carbon Contact โดยจากตารางขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 
2560 มีปริมาณการสั้งซ้ือรวมอยทูี่ 850 ช้ิน มีมูลค่าการสัง่ซ้ืออยูท่ี่ 2,340,250 บาท ดงันั้นจึงคดัเลือก
สินค้าดังกล่าวมาท าการพยากรณ์ความต้องการล่วงหน้า เพื่อน าค่าพยากรณ์ที่ได้ไปวางแผน
ร่วมกบัซพัพลายเออร์ โดยใชเ้ทคนิคการวางแผน การพยากรณ์ และเติมเตม็สินคา้ร่วมกนั 
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

       งานวิจยัน้ี ไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารรวบรวมขอ้มูลปริมาณการสั่งซ้ือในอดีต มาท า
การพยากรณ์ยอดขายโดยใชก้ารพยากรณ์แบบ Moving Average จากสูตร 

𝐹𝐹+1 =
(𝐹𝐹 + 𝐹𝐹−1 + 𝐹𝐹−2 + ⋯ + 𝐹𝐹−𝐹+1)

𝐹
 

โดย  𝐹𝐹   =   ค่าพยากรณ์ 

      t   =   เวลาที่ท  าการพยากรณ์ 

   𝐹𝐹  =   ค่าความตอ้งการในงวดที่ t 
      N  =   จ  านวนขอ้มูลที่น ามาเฉล่ีย 

จากสูตร สามารถแสดงวธีิค  านวนการพยากรณ์ออกมาในรูปแบบตารางไดด้งัน้ี 

ตารางที่ 3.3  การค านวนการพยากรณ์โดยใชว้ธีิ Moving Average 

เดือน ข้อมูลจริง (ช้ิน) ค่าเฉลี่ยเคล่ือนที่ 3 เดือน 

มกราคม 125  

กุมภาพนัธ ์ 150  

มีนาคม 100  

เมษายน 180 (125+150+100)/3 = 125 ช้ิน 

พฤษภาคม 145 (150+100+180)/3 = 143 ช้ิน 

มิถุนายน 150 (100+180+145)/3 = 142 ช้ิน 

       จากการพยากรณ์โดยวิธีค  านวนแบบ Moving Average เม่ือไดค้่าพยากรณ์ออกมาแลว้ ผูว้ิจยัได้
เลือกค่าพยากรณ์ที่สูงที่สุด มาท าการค านวนเพื่อเพิ่มปริมาณสินคา้ Safety Stock จ านวน 15% โดย
เพิม่จากค่าพยากรณ์ที่ไดม้าคร้ังแรก ซ่ึงสามารถแทนค่าไดด้งัต่อไปน้ี 

143 ช้ิน x 15% =   21.45 ช้ิน 
=   143 + 22 
=   165 ช้ิน 



26 
 

       จากการพยากรณ์โดยวิธีค  านวนแบบ Moving Average ท าให้ได้ค่าปริมาณสั่งซ้ือที่เหมาะสม
ส าหรับงานวิจยัน้ี คือ 165 ช้ิน โดยในขั้นตอนต่อไปของการวิจยั จะเป็นการน าค่าที่ได้จากการ
พยากรณ์ ไปท าการวางแผน การพยากรณ์ และเติมเต็มสินค้าร่วมกัน (Collaborative Planning, 
Forecasting and Replenishment: CPFR) ร่วมกับซัพพลายเออร์จ าหน่ายสินคา้ที่ผ่านการคดัเลือก
ต่อไป เพื่อคน้หาจุดส าคญัในการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร โดยด าเนินการตาม CPFR 
Roadmap ซ่ึงมีขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

Step 1: Evaluate the Current Condition (ประเมินสถานะปัจจุบนั) 
Step 2: Define Scope and Objectives (ก าหนดขอบเขตและวตัถุประสงค)์ 
Step 3: Prepare for Collaboration (เตรียมการส าหรับความร่วมมือ) 
Step 4: Execute (ด าเนินการ) 
Step 5: Assess Results and Identify Improvement (วดัผลและปรับปรุง) 

       ในการวางแผนโซ่อุปทานความตอ้งการของผูท้ี่มีส่วนร่วมในโซ่อุปทาน และวตัถุประสงคใ์น
ความร่วมมือตอ้งมีความชดัเจน ซ่ึงการวางแผน การพยากรณ์ และการเติมเตม็สินคา้ (Collaborative 
Planning, Forecasting and Replenishment: CPFR) นั้น ไม่เพียงแต่จะมีโอกาสท าให้ยอดขายเพิ่ม
สูงขึ้น แต่ยงัช่วยลดปริมาณของสินคา้คงคลงัและเพิม่ระดบัความพงึพอใจของลูกคา้ และนอกจากน้ี
ยงัสามารถเพิ่มระดับความไวใ้จซ่ึงกันและกัน ซ่ึงท าให้สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นอีกดว้ย 



บทที่ 4 
ผลการด าเนินการวจิัย 

 
       การน าเสนอในบทน้ี เป็นการแสดงผลการด าเนินการวจิยัการส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลการ
สั่งซ้ือสินคา้ของลูกคา้ และการท าแบบจ าลองก่อนการน าไปปฏิบติัจริง ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัได้ท  า
ความเขา้ใจในประโยชน์ของ CPFR และความตอ้งการในการขยายผลต่อไปในอนาคต 

ผลการด าเนินการวิจัยการลดปัญหาสินค้าขาดมือด้วยเทคนิคการวางแผน การพยากรณ์ และเติมเต็ม
สินค้าร่วมกัน (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment: CPFR) 

Step 1: Evaluate the Current Condition (ประเมินสถานะปัจจุบัน) 

       ในขั้นตอนน้ีจะมองถึงพื้นที่ที่จะปรับเปล่ียนมาใช้ CPFR และต้องได้รับความร่วมมือจาก
ผูบ้ริหารระดับสูง ซ่ึง CPFR น้ีสามารถเตรียมได้ทั้งส่วนของ Demand และ Supply Benefit ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์ต่อองคก์รในการท างานแบบ Cross-Functional ได ้

       ก่อนการพิจารณาตดัสินใจน า CPFR มาใช ้ผูว้ิจยัไดท้  าการพิจารณาวฒันธรรมภายในองค์กร
ของบริษทักรณีตวัอยา่ง โดยภายในบริษทัมีความร่วมมือในการท างานและสามารถแบ่งปันขอ้มูล
ทั้งระหว่างหน่วยงานและระหว่างคู่คา้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการวางแผนการสั่งซ้ือสินคา้ ทั้ง
จากบริษทักรณีศึกษาเอง และซพัพลายเออร์ เพือ่ไม่ใหเ้กิดปัญหาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งเป็นผูรั้บหน้าที่
จดัเก็บส ารองสินคา้เพื่อรอการจ าหน่ายมากเกินความจ าเป็น ซ่ึงอาจจะส่งผลท าให้เกิดภาวะตน้ทุน
จม (Sunk Cost) ไดแ้ละจะท าใหเ้กิดความขดัแยง้กนัระหวา่งบริษทัและซพัพลายเออร์ไดใ้นอนาคต 

ส าหรับบริษทักรณีศึกษาไดมี้การประเมินศกัยภาพในเร่ืองต่างๆดงัน้ี 
- ความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทักรณีศึกษาและซัพพลายเออร์ ไดมี้การติดต่อซ้ือขายสินคา้

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัรวมแลว้ 4-5 ปี และมีความไวว้างใจเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซพั
พลายเออร์ไม่มีปัญหาในเร่ืองการจดัส่งสินคา้ รวมถึงการประสานงานด้านขอ้มูลต่างๆก็ไดรั้บ
ความร่วมมือจากซพัพลายเออร์เป็นอยา่งดีมาโดยตลอด 

- การประเมินเร่ืองจุดแขง็และจุดอ่อนของซพัพลายเออร์ ซพัพลายเออร์มีดงัน้ี 
จุดแขง็ ในเร่ืองของราคาสินคา้ เม่ือเทียบกบัซพัพลายเออร์รายอ่ืนที่น าเขา้สินคา้ประเภทน้ี

จากต่างประเทศแลว้ ซัพพลายเออร์ของบริษทักรณีศึกษาสามารถเสนอราคาให้ถูกกว่ารายอ่ืน ซ่ึง
ท าใหบ้ริษทักรณีศึกษาสามารถลดตน้ทุนผลิตภณัฑ ์และมีโอกาสเพิม่ก าไรของสินคา้ไดม้ากกวา่ 
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จุดอ่อน เน่ืองจากซัพพลายเออร์เสนอราคาขายผลิตภณัฑไ์ดถู้กกว่าราคาตลาด ท าให้มี
ลูกคา้เป็นจ านวนมาก จนในบางเดือนก็มีสินคา้ไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการ ท าใหต้อ้งรอสินคา้เขา้
จากต่างประเทศซ่ึงตอ้งใชเ้วลา 14 วนักว่าของจะมาถึงและสามารถจ าหน่ายได ้ซ่ึงปัญหาน้ีส่งผล
ใหก้บับริษทักรณีศึกษาคือไม่สามารถส่งของใหลู้กคา้ต่างประเทศไดท้นัตามก าหนดเวลาได ้ท าให้
ลูกคา้ขาดความเช่ือมัน่ เช่ือถือ ซ่ึงหากเกิดกรณีน้ีขึ้นบ่อยคร้ังอาจท าให้ลูกคา้หันไปซ้ือสินคา้กับ
บริษทัอ่ืน ส่งผลให้บริษทักรณีศึกษาสูญเสียโอกาสในการขาย และขาดรายไดใ้นการขายสินคา้
ประเภทน้ีได ้

Step 2: Define Scope and Objective (ก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์) 

       ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการก าหนดผูท้ี่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานต่าง การก าหนดทีมงานและ
บทบาท เลือกสินคา้ที่จะอยู่ในกระบวนการ ผูท้ี่มีหน้าที่ตดัสินใจใน 9 ขั้นตอนของกระบวนการ 
CPFR รวมถึงก าหนดตวัช้ีวดัและวธีิการวดัผลความส าเร็จดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.1 Team Members, Role and Responsibilities 

Role Responsibilities 
Typical Position 

Retailer 
Typical Position 

Retailer 
Sales 
Collaboration 

Sales Collaboration Team 
รับผิดชอบ Sales Forecast รวบรวมข้อมูล
และรายงานยอดขาย ในทีมน้ีจะรับผิดชอบ
ในการแนะน า และท าการเปล่ียนระบบการ
เติมเตม็สินคา้ 

Category 
Manager, Buyer, 
Store 
Replenishment 

Sale 
Representative 
(Account 
Relationship) 

Replenishment Replenishment Team จ ะ ก า ห น ด แ ล ะ
ตัดสินใจใน Order Forecast และท าการ
รวบรวมขอ้มูลที่เกิดขึ้นจริงของ Order และ 
Inventory 

Buyer, Rebuyer Costomer Service 
Manager 

Collaboration 
Technology 

Collaboration Technology Team 
ท า ก า ร ต ร ว จส อ บป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
เทคโนโลย ีและประเมินความตอ้งการดา้น
เทคนิค 

Project Manager Project Manager 
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       ในขั้นตอนของการท า Sales Collaboration นั้ น มีการท าการพยากรณ์ความต้องการสินคา้
ล่วงหน้าโดยใชเ้ทคนิคการพยากรณ์แบบ Moving Average ซ่ึงจะใชข้อ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้ในอดีต  
(มกราคม  – มิถุนายน 2560) มาท าการวเิคราะห์หาค่าปริมาณการสัง่ซ้ือที่เหมาะสม เพือ่สัง่ซ้ือสินคา้
เก็บเป็น Safety Stock ซ่ึงจากการค านวนแลว้ ผลที่ไดอ้อกมาจะอยูท่ี่ 165 ช้ิน 

       ในขั้นตอนการท า Replenishment นั้น  จะเป็นการวางแผนการเติมเต็มสินคา้นั้น สามารถดูได้
จากตารางดา้นล่างน้ี 
 
ตารางที่ 4.2 การวางแผนการสัง่ซ้ือสินคา้เพือ่เติมเตม็สินคา้ร่วมกบัซพัพลายเออร์ 

Activity Week Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

 1     
 2     
Order to Supplier 3 165 165 + (10) = 175 165 165 + (-15) 
Customer Order 4 155 175 180 … 

       จากตาราง สามารถอธิบายไดว้า่ ในการสัง่ซ้ือสินคา้ จะมีระยะเวลาน า (Lead Time) อยูท่ี่ 14 วนั 
และระยะเวลาในการจดัเตรียมสินคา้ใหก้บัลูกคา้ไม่เกิน 7 วนั ซ่ึงบริษทัจะท าการสัง่สินคา้ในจ านวน
ที่ไดท้  าการพยากรณ์จากยอดขาย และเพิม่ปริมาณสินคา้ Safety Stock จ านวน 15% แลว้ เพือ่ป้องกนั
ความไม่แน่นอนในค าสั่งซ้ือของลูกคา้ในอนาคต ซ่ึงในแต่ Scenario นั้นจะเป็นการวางแผนการ
สัง่ซ้ือในกรณีที่ต่างกนัไป ดงัน้ี 

       Scenario 1 ในช่วงตน้สัปดาห์ที่ 3 มีค  าสั่งซ้ือสินคา้ไปยงัซัพพลายเออร์จ านวน 165 ช้ิน แต่ใน
ตน้สปัดาห์ที่ 4 ลูกคา้ส่งค  าสัง่ซ้ือมาใหเ้ป็นจ านวนแค่ 155 ช้ิน ท าใหมี้สินคา้คงเหลือในสตอ๊กอยู ่10 
ช้ิน ในกรณีน้ี เพือ่เป็นการรักษาความสมัพนัธร์ะหวา่งบริษทัและซพัพลายเออร์ที่ไดมี้การซ้ือขายกนั
มาอยา่งยาวนาน ซ่ึงบริษทัและซัพพลายเออร์ตกลงร่วมกนัเพื่อท า Consignment ส่วนของค่าใชจ่้าย
ในการจดัเก็บสินคา้ในอตัราส่วน 50:50 หรือตามที่เห็นเหมาะสมโดยขึ้นอยูก่บัในแต่ละช่วงเวลาที่
ไดท้  าการพยากรณ์และความผนัผวนของค าสัง่ซ้ือของลูกคา้เป็นหลกั 

       Scenario 2 สงัเกตุจากค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ที่เขา้มาเป็นจ านวน 175 ช้ิน ซ่ึงเม่ือรวมค าสัง่ซ้ือใหม่
และสินคา้เดิมที่เหลืออยู ่ท  าใหบ้ริษทัมีสินคา้ไดต้รงกบัจ านวนของลูกคา้ไดพ้อดี และสามารถจดัส่ง
สินคา้ไปยงัลูกคา้ไดท้นัท ี
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       ใน Scenario 3 จะอธิบายถึงกรณีสินคา้มีไม่เพยีงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ โดยค าสัง่ซ้ืออยู่
ที่จ  านวน 185 ม้วน แต่จากการพยากรณ์ค าสั่งซ้ือที่ผ่านมานั้ นได้พยากรณ์ไว้แค่  165 ม้วน 
เพราะฉะนั้น บริษทัจึงจ าเป็นตอ้งประสานงานท าความเขา้ใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลูกคา้ได้ทราบ
และเขา้ใจในเบื้องตน้ในเร่ืองการวางแผนการพยากรณ์ที่บริษทัได้วางแผนร่วมกบัซัพพลายเออร์  
จากนั้นจึงท าการจดัส่งสินคา้ที่จ  านวน 165 มว้นไปยงัลูกคา้ก่อนในเบื้องตน้ และจดัส่งอีก 15 พร้อม
กบัสินคา้ที่มีการสัง่ซ้ือในคร้ังถดัไปอยา่งเช่นตวัอยา่งใน Scenario 4 

       ภายหลงัจากที่ไดก้  าหนดผูมี้หน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานต่างๆแลว้ จะเป็นการประชุมร่วมกนั
ระหว่างทีมงานทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อสรุปขอบเขตและวตัถุประสงคข์องโครงการร่วมกนั โดยมีขั้นตอน
ดงัน้ี 

- บริษทักรณีศึกษาและซพัพลายเออร์ร่วมกนัท าขอ้มูล Sales Forecast 
- ก าหนดระดบัของสินคา้คงคลงั (In Stock Inventory) ตามปริมาณที่เหมาะสมและเป็นที่

ยอมรับทั้ง 2 ฝ่าย โดยจะค านวนจากค าสั่งซ้ือที่มีการสั่งซ้ือทั้งหมด แลว้น ามาหาค่าเฉล่ียเพื่อเก็บ
เป็น Safety Stock ส าหรับบริษทักรณีศึกษา และจ านวนสินคา้ที่เหลือซ่ึงค  านวนจากค่าเฉล่ียและ
จ านวนที่มีการสั่งซ้ือสูงที่สุด บริษทักรณีศึกษาจะท า Consignment ร่วมกันซัพพลายเออร์เพื่อ 
Sharing Cost ในสินคา้ส่วนที่เหลือ 

       ในการก าหนดการวดัผลในโครงการน้ี จะมุ่งไปที่การลดความเส่ียงกรณีสินคา้ Out of Stock ท า
ใหไ้ม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

Step 3: Prepare for Collaboration (เตรียมการในความร่วมมือ) 

       ในขั้นตอนน้ีเป็นการจดัเตรียม ติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อใชส้นับสนุนความร่วมมือระหว่าง
บริษทักรณีศึกษาและซัพพลายเออร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมภายหลงัจากที่ทีมงานทั้งหมด
ไดรั้บการอบรมแลว้จึงเร่ิมกระบวนการเตรียมการเพือ่สร้าง Sales Forecasting 

- ทีม Sales Collaboration สร้างขอ้มูลเร่ิมตน้ส าหรับ Sales Forecast โดยใชข้อ้มูล 12 เดือน 
และจ านวนเดือนในการพยากรณ์ (Forecast) จะเพิ่มเติมในการค านวนในการประมาณการคร้ัง
ต่อไป 

- แบ่งปันขอ้มูล Sales Forecast ระหวา่งกนั  ขอ้ยกเวน้จะถูกกระท าตามเง่ือนไขและท าการ
เปล่ียนแปลงการพยากรณ์โดยไม่ตอ้งค  านึงวา่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นผูท้  า 

- ตั้งตน้กระบวนการ Order Forecast เพือ่ใหค้รอบคลุมพยากรณ์การขายราย 6 เดือน 
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Step 4: Execute – Performing the Collaborate (การด าเนินการ) 

       ทีม Sales และ Replenishment ไดท้  าการแลกเปล่ียนขอ้มูล Forecasts กบัแต่ละหน่วยงาน และ
ท าการปรับปรุงและตอบสนองต่อเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงแล้ว ในความร่วมด้าน Forecast 
Collaboration  มีการก าหนดเง่ือนไขดงัน้ี 

- ก าหนดกฎเกณฑก์รณีเปล่ียนแปลงการ Forecast 
- แลกเปล่ียนขอ้มูลใหม่หรือทบทวนการ Forecast กบัซพัพลายเออร์อยา่งนอ้ย 3 เดือนคร้ัง 
- เม่ือซัพพลายเออร์ไม่เห็นด้วยจากค่าที่ได้จากการ Forecast สามารถค้านได้พร้อมกับ

ความเห็น ซ่ึงควรท าภายใน 5 วนัท าการหากเกินกวา่นั้นถือวา่เป็นอนัยอมรับ ผูท้ี่ท  า Order 
Forecast จะเป็นผูต้ดัสินใจคนสุดทา้ยที่สามารถเปล่ียนแปลงการ Forecast ได ้

       ภายหลังจาก 4 สัปดาห์ที่ร่วมมือกัน ให้ทีมงานท าการนัดประชุมความคืบหน้าเพื่อรายงาน
ปัญหาที่พบและการเปล่ียนแปลงต่างๆ และใชเ้วลาอีก 2 สปัดาห์ในการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้น 

Step 5: Assess Performance and Identify Improvement (การวัดผลและปรับปรุง) 

       ในขั้นตอนสุดทา้ยจะเป็นการทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา กับเป้าหมายที่ตั้งไวก่้อน
หน้า โดยอยูบ่นพื้นฐานในแผนงานที่วางไวแ้ละขอ้มูลที่ไดจ้ากช่วงเวลาก่อนหน้า โดยจะท าการ
เปรียบเทียบจ านวนสินคา้ Out of Stock ก่อนและหลงั จากที่ไดใ้ชเ้ทคนิคการวางแผน การพยากรณ์ 
และเติมเตม็สินคา้ร่วมกนัแลว้ สามารถเปรียบเทียบจ านวนสินคา้ Out of Stock ไดด้งัน้ี 

ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบสินคา้ Out of Stock 

เดือน 
ปริมาณความ
ต้องการสินค้า 

(ช้ิน) 

ปริมาณการส่ังซ้ือ 
ก่อนการใช้เทคนิค CPFR 

(ช้ิน) 

ปริมาณการส่ังซ้ือ 
หลังการใช้เทคนิค CPFR 

(ช้ิน) 

จ านวนสินค้า 
Out of Stock 

(ช้ิน) 
มกราคม 343,750 125 - 0 
กุมภาพนัธ ์ 150 150 - 0 
มีนาคม 100 100 - 0 
เมษายน 180 180 - 0 
พฤษภาคม 145 145 - 0 
มิถุนายน 150 150 - 0 
กรกฎาคม 160 - 165 +5 
สิงหาคม 165 - 165 0 
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       จากตาราง สามารถอธิบายไดว้่า ก่อนการใชเ้ทคนิค CPFR นั้น การสั่งซ้ือเป็นแบบซ้ือมาขาย
ไป ท าใหไ้ม่มีสินคา้ Safety Stock เหลือไว ้แต่ขอ้เสียคือระยะเวลาการจดัส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ตอ้ง
ล่าชา้ไปอีก 7 วนัภายหลงัจากที่ไดรั้บค าสั่งซ้ือ เพราะการสั่งซ้ือสินคา้นั้นตอ้งใชร้ะยะเวลาถึง 14 
วนั จึงสามารถท าการจดัส่งสินคา้ได ้ เม่ือเปรียบเทียบตวัเลขหลงัจากที่ไดใ้ชเ้ทคนิค CPFR แลว้ ท า
ให้บริษทัและซัพพลายเออร์สามารถพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ได ้โดยที่ผลการค านวนนั้น
ใกล้เคียงกับความตอ้งการจริง ซ่ึงในส่วนของสินคา้ Safety Stock จ านวน 5 ช้ิน ที่มีมูลค่ารวม
ทั้ งหมด 13,750 บาทนั้ น ทางบริษัทและซัพพลายเออร์จะท าการ Sharing Cost ฝ่ายละ 50%  
(6,875 บาท) เพือ่ร่วมกนัลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นกบัปริมาณความตอ้งการของลูกคา้ที่อาจไม่
แน่นอนในอนาคตได ้



บทที่ 5 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

       เทคนิคการวางแผน การพยากรณ์ และเติมเต็มสินค้า ร่วมกัน (Collaborative Planning, 
Forecasting and Replenishment: CPFR) ของบริษทักรณีศึกษานั้น เป็นการศึกษาและน าเทคนิคมา
ท าการแกไ้ขปัญหา และเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างบริษทัและซัพพลายเออร์ ในการ 
Sharing Cost ส่วนของสินคา้ส าหรับเก็บสต๊อก เพื่อเป็นการป้องกนักรณีความตอ้งการสินคา้ของ
ลูกคา้มีมาก หรือ นอ้ยกวา่ค่าพยากรณ์ที่ค  านวนออกมา เพือ่ลดปัญหาสินคา้ขาดมือ ท าใหสิ้นคา้มีไม่
เพยีงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

       จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลการสัง่ซ้ือสินคา้ของลูกคา้ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 มา
ท าการค านวนหาค่าการพยากรณ์ปริมาณการสั่งซ้ือ โดยเลือกการใช้การพยากรณ์แบบวิธีหา
ค่าเฉล่ียเคล่ือนที่ (Moving Average) เพือ่ใหไ้ดใ้หค้่าพยากรณ์ที่ใกลเ้คียงกบัค่าการสั่งซ้ือสินคา้จริง
มากที่สุด และน าค่าที่ได ้มาท าการค านวนปริมาณสินคา้เพือ่เก็บเป็น Safety Stock ส าหรับการขาย
ในคร้ังถดัไป และน าค่าที่ไดน้ั้นมาท าการวางแผนเติมเตม็สินคา้ร่วมกนักบัซพัพลายเออร์ ภายหลงั
จากที่ไดใ้ชเ้ทคนิค CPFR เขา้มาแกไ้ขเพือ่ลดปัญหาสินคา้ขาดมือแลว้ สามารถสรุปยอดขายไดจ้าก
ตารางดา้นล่างน้ี 

ตารางที่ 5.1 เปรียบเทียบยอดขายก่อน - หลงัการใหเ้ทคนิค CPFR 

 

เดือน 
มูลค่าการส่ังซ้ือสินค้า 

(บาท) 

ระยะเวลาที่
ส่งสินค้าล่าช้า 

(วัน) 

ค่าปรับ  / วัน 
(บาท) 

รวมเป็นเงนิ 

มกราคม 343,750 7 -2,450 341,300 

กมุภาพันธ์ 412,500 7 -2,450 410,050 

มีนาคม 275,000 7 -2,450 272,550 

เมษายน 495,000 7 -2,450 492,550 

พฤษภาคม 398,750 7 -2,450 396,300 

มิถุนายน 412,500 7 -2,450 410,050 

กรกฎาคม 440,000 0 0 440,000 

สิงหาคม 453,750 0 0 453,750 
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       จากตารางน้ี สามารถสรุปไดว้า่ การใชก้ารพยากรณ์ร่วมกบัเทคนิค CPFR เขา้มาลดปัญหาสินคา้
ขาดมือ ไม่เพยีงแต่จะท าใหมี้สินคา้ส ารองใน Safety Stock เพยีงพอเพือ่พร้อมจดัส่งไปลูกคา้แลว้ แต่
ยงัเป็นการลดความเส่ียงที่จะเกิดค่าปรับกรณีส่งสินคา้ล่าชา้อีกดว้ย 

       ทั้งน้ี ความแม่นย  าของการการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ มีโอกาสผิดพลาดได้เสมอ 
เพราะการพยากรณ์เป็นเพียงการคาดคะเนปริมาณความตอ้งการของลูกคา้เท่านั้น ซ่ึงเป็นตวัแปร
ส าคญัที่จะท าให้การท างานดา้นการวางแผนสามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
หากต้องการการพยากรณ์ที่ได้ผลใกล้เคียงกับความต้องการของลูกคา้มากที่สุด จ  าเป็นต้องมี
การศึกษาและพจิารณาเลือกตวัแบบในการพยากรณ์ที่เหมาะสมกบัแนวโนม้ของขอ้มูลที่ไดจ้ริง เพือ่
ใหผ้ลการพยากรณ์ที่ไดอ้อกมานั้นมีความคาดเคล่ือนนอ้ยที่สุด 

       ในการน าเทคนิคการวางแผน การพยากรณ์ และการเติมเต็มสินคา้ (Collaborative Planning, 
Forecasting and Replenishment: CPFR) หากบริษทัยงัไม่มีความพร้อมในด้านการแบ่งปันขอ้มูล
ภายในองคก์ร รวมถึงภายนอกองคก์รแลว้ การจดัท าแบบความร่วมมือนั้นก็มิอาจบรรลุวตัถุประสงค์
หลักได้ จึงจ  าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัจากทุกฝ่ายตั้งแต่ฝ่ายบริหารไปจนถึงฝ่ายปฏิบติัการ 
และความร่วมมือจากภายนอก เพือ่ใหก้ารน าเทคนิค CPFR มาใชน้ั้นบรรลุวตัถุประสงคไ์ปไดด้ว้ยดี 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 

       เพื่อให้การน าเทคนิคการวางแผน การพยากรณ์ และเติมเต็มสินค้าร่วมกัน (Collaborative 
Planning, Forecasting and Replenishment: CPFR) เกิดประสิทธิผลสูงสุด ควรน าเทคนิค CPFR น้ี
ไปบูรณาการรวมทั้งโซ่อุปทาน ตั้งแต่ตน้น ้ าไปจนถึงปลายน ้ า ซ่ึงรวมตั้งแต่ซพัพลายเออร์ บริษทั ไป
จนถึงลูกคา้เขา้ดว้ยกนั เพือ่ท  าการร่วมกนัแบ่งปันขอ้มูลความตอ้งการสินคา้ รวมถึงปริมาณสินคา้ที่
มีอยู ่และน ามาท าการวางแผนการสัง่ซ้ือสินคา้ในคร้ังต่อๆไป 
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