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บทคดัย่อ 

 
ปัจจุบนัธุรกิจร้านแว่นตามีการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีสูง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านคา้ทัว่ไป ท่ีมี

หลากหลายยีห่อ้และหลายรูปแบบ ปัจจยัท่ีส าคญัของร้านแวน่ตา คือการบริหารตน้ทุนของสินคา้ จึง
จ าเป็นจะตอ้งแกไ้ขจุดอ่อนของธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขนั ซ่ึงการคน้ควา้อิสระน้ีจึงมี
วตัถุประสงค์ เพื่อพยากรณ์การสั่งซ้ือสินคา้ของร้านรักแว่น และหาแนวทางแก้ไขปัญหาสินค้า
เคล่ือนไหวชา้และไม่มีการเคล่ือนไหว โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 จนถึง 
เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 และน าขอ้มูลมาใชใ้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี วิธี
หาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้ าหนัก วิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบง่าย การวิเคราะห์
สมการถดถอย การพยากรณ์นาอีฟ และวิธีแยกส่วนประกอบ เพื่อหาตวัแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ส าหรับการพยากรณ์และค านวณหายอดสั่งซ้ือแว่นสายตาท่ีใกล้เคียงกับความต้องการจริง ซ่ึง
ผลลพัธ์ท่ีไดพ้บว่า การพยากรณ์วิธีแยกส่วนประกอบได้ผลลพัธ์ท่ีใกลเ้คียงมากกว่าการพยากรณ์
รูปแบบอ่ืน โดยมีค่า MAD , MSE และ MAPE ต ่าสุด คือ Rayban เท่ากบัร้อยละ 1.34,  2.34 และ 
52.63 ตามล าดบั LEVI’S เท่ากบัร้อยละ 2.15,  6.20 และ 33.70 ตามล าดบั และ Frank Custom เท่ากบั
ร้อยละ 4.40,  27.47 และ 25.85 ตามล าดบั 

นอกจากการพยากรณ์ดว้ยวิธีแยกส่วนประกอบ จะเหมาะสมกบัการพยากรณ์ยอดขายยงั
สามารถใช้ในการวางแผนการบริหารสินค้าคงคลงัในธุรกิจร้านแว่น รวมถึงธุรกิจคา้ปลีกอ่ืนๆ 
เช่นกนั 
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ABSTRACT 
 
Nowadays, glasses shop for eyesight is in high competition status, no matter in the form 

of normal retailers which contain several brands and patterns of model within I one shop. The key 
factor of glasses shop for eyesight is to manage the cost of the products, thus make it necessary to 
deal with the weak point of this business model and increase the potential strength in order to 
complete with other competitors. This IS study's objective is to predict the order from one glasses 
shop called "Rak Wan" shop and find the solution of being slow stock turnover of "Rak Wan" 
glasses shop. Having data collection by Nov 2015 to Nov 2016 and from the collected data, analyze 
the ratios of moving stock and other ratios to find the appropriate tools to predict and calculate the 
most likely method of analysis. As a result, the prediction of components is most likely method 
than the others, Rayban have lowest MAD, MSE and MAPE rate by equal to 1.34, 2.34 and 52.63. 
However, the other brand like LEVI'S equal to 2.15, 6.20, and 33.70. The other brand like Frank 
Custom equal to 4.40, 27.47, and 25.85.  

To predict by using components methods not only the most appropriate and good to predict 
the total in sale, but also make the business owner be able to manage the stock in the warehouse, 
and also including other retailers shop as well 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบนัตลาดแว่นตาในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 6,000 ลา้นบาท และมีการขยายตวั
มากข้ึน มีการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีค่อนขา้งสูง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านคา้ปลีกทัว่ไป ท่ีมีหลากหลาย
ยี่ห้อและหลายรูปแบบท่ีมีการแข่งขนัดุเดือดทางดา้นราคาและแคมเปญต่าง ๆ ท่ีมีอยูม่ากมาย ปัจจยั
ท่ีส าคญัของร้านแวน่ตา ไม่ใช่แค่การขายของถูกในสินคา้ใหม่ แต่มนัคือการท่ีเราสามารถแกปั้ญหา
ของธุรกิจแว่นตาแบบเดิม ๆ โดยท่ีทางร้านต้องมีศกัยภาพในการสรรหาสินค้าท่ีมีคุณภาพใน
ขณะเดียวกนัก็สามารถคุมตน้ทุนได ้และปัจจยัอีกดา้นคือ การด าเนินชีวิตขอผูค้นมีความเร่งรีบมาก
ข้ึน เพราะมีกระแสค่านิยมท่ีมาจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ แทบเลต และสมาร์ทโฟน ซ่ึงส่งผลเสียแก่
สุขภาพทางสายตา ยิ่งผูบ้ริโภคท่ีมีการท างานหนักและพกัผ่อนน้อยลง มีการดูแลสุขภาพท่ีไม่ดี
เท่าท่ีควร ท าใหป้ริมาณผูมี้ปัญหาสายตาเพิ่มมากข้ึน รวมถึงการท่ีบุคคลทัว่ไปอายมุากข้ึนดว้ย  

ธุรกิจร้านแว่นตา เป็นธุรกิจท่ีมีการสั่งซ้ือสินคา้มาเก็บสต๊อกเพื่อขายก่อให้เกิดตน้ทุนจม 
การตดัสินใจว่าจะสั่งซ้ือสินคา้นั้น ถา้สั่งซ้ือมากเกินไปจะส่งผลให้สินคา้เคล่ือนไหวชา้และท่ีไม่มี
การเคล่ือนไหว ซ่ึงทางร้านอาจจะต้องขายขาดทุนในท่ีสุด เพื่อน าสินค้ารุ่นใหม่ ๆ เข้ามาขาย  
เน่ืองจากกระบวนการสต๊อกส้ินคา้นั้น จะท าให้เกิดตน้ทุนแลว้ ในทางตรงกนัขา้มถา้สั่งซ้ือมาใน
จ านวนท่ีนอ้ยเกินไปอาจไม่พอกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท าให้เกิดการเสียโอกาสข้ึนและทาง
ผูบ้ริโภคอาจหนัไปหาสินคา้ท่ีร้านคู่แข่งได ้ ส่งผลใหท้างร้านสูญเสียลูกคา้และรายได ้การพยากรณ์
การสั่งซ้ือ จะเป็นการแกไ้ขปัญหาในส่วนน้ี  ถา้การขายสินคา้ในจ านวนท่ีสอดคลองกบัยอดสั่งซ้ือท่ี
พยากรณ์ไวจ้ะส่งผลใหธุ้รกิจไม่ขาดทุนและมีรายไดต้ามท่ีตั้งเป้าท่ีตั้งไวอี้กดว้ย   

ผูว้ิจยัพบว่า กรณีศึกษา ร้านรักแว่น ซ่ึงเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แต่มีปริมาณสินค้าคงคลัง
จ านวนมาก คิดเป็นมูลค่า 1,298,000 บาท เป็นผลมาจากการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีมากเกินความตอ้งการ จึง
เป็นท่ีมาของการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้ เพื่อวางแผนการสั่งซ้ือ
สินค้าให้เหมาะสมกบัความต้องการ ตลอดจนน าไปปรับปรุงและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อพยากรณ์การสั่งซ้ือสินคา้ของร้านรักแวน่ 
2. น าเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้และท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว 
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กรอบแนวคิด 

 
ภำพประกอบที ่1 กรอบแนวคิด 

 
ขอบเขตกำรวจัิย 

1. ร้านรักแวน่ดอนเมือง 
2. ขอ้มูลยอดขาย ระยะในการน าขอ้มูลมาพยากรณ์ 2 ปี 
3. กรอบแวน่สายตา 3 ยีห่อ้ 

  
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. การพยากรณ์การสั่งซ้ือสินคา้ของร้านรักแวน่ตรงตามเป้าหมายในการลดปริมาณสินคา้ท่ีมี
การเคล่ือนไหวชา้และท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว 

2. แผนการพยากรณ์สามารถน าไปปรับปรุงและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

นิยำมศัพท์ 

แว่นตำ  หมายถึง  อุปกรณ์ส าหรับสวมใส่ เพื่อช่วยแกปั้ญหาทางดา้นสายตา 
กำรพยำกรณ์กำรส่ังซ้ือสินค้ำ  หมายถึง การคาดเดา การคาดคะเนในการสั่งซ้ือสินคา้แว่น

สายตา 
อุสำหกรรมแว่นตำ หมายถึง เป็นธุรกิจคา้ปลีกขายแว่นตา เช่น ร้านคา้ทัว่ไป ท่ีให้ค  าแนะน า 

บริการตรวจวดัสายตา ประกอบแวน่สายตา ดูแลบริการหลงัการขาย 
 

Input

ขอ้มูลการขาย
ยอ้นหลงั

Process

วธีิการพยากรณ์ 
6 รูปแบบ และ 
เปรียบเทียบวธีิ

พยากรณ์

Output

วธีิการพยากรณ์
ท่ีมีความคาดเคล่ือน

นอ้ยท่ีสุด



บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
       การพยากรณ์ยอดสั่งซ้ือสินคา้ โดยใชก้ารพยากรณ์แต่ละรูปแบบมาเปรียบเทียบเพื่อใหไ้ดย้อดท่ี
ใกล้เคียงท่ีสุด กรณีศึกษา ร้านรักแว่น ผูจ้ดัท าได้รวบรวมทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการ
พยากรณ์ ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

2.1 อุตสาหกรรมแวน่ตา 
2.2 ทฤษฎีเก่ียวกบัการพยากรณ์ 
2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

อุตสาหกรรมแว่นตา 

นรัสนนัท์ วชัระมณีกุล (2558) มนุษยทุ์กคนมกัจะพบปัญหาเก่ียวกบัสายตา ก็เม่ืออายุย่าง
เขา้สู่วยั 40 ปีข้ึนไป ตอ้งพบกบัอาการพร่ามวัของสายตา ไม่วา่จะเป็นการมองส่ิงต่างๆ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งการอ่านหนงัสือเป็นตน้ ในปัจจุบนัปัญหาสายตานั้นเกิดมากข้ึนจากไลฟ์สไตล์ท่ีเปล่ียนไป 
สภาพแวดลอ้ม และภูมิประเทศท่ีมี 

ผลกระทบต่อสุขภาพตา ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นศูนยสู์ตร ท าให้ประเทศ
ไทยโดยรวมได้รับแสงแดดมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาจาก 10 โมงเช้าถึงบ่าย 3 โมงเย็น โดย
ธรรมชาติแสงแดดท่ีมีองคป์ระกอบของรังสีหลายประเภท ทั้งท่ีมีประโยชน์และมีอนัตรายต่อมนุษย์
รังสีท่ีเป็นอนัตรายเกือบทั้งหมดถูกบรรยากาศของโลกดูดซึมก่อนท่ีจะลงมาถึงผวิโลก แต่ทั้งกระนั้น
รังสีบางส่วนก็ยงัสามารถผา่นทะลุมาถึงผิวโลกไดห้น่ึงในนั้นก็คือรังสีอุลตร้าไวโอเลต รังสีน้ีเป็น
ส่วนหน่ึงของแสงแดดปัจจุบนัน้ีเราแทบจะหลีกเล่ียงไม่ได ้อาจส่งผลใหเ้กิดปัญหาทางสายตาได ้ซ่ึง
ในปัจจุบันน้ีมีจ  านวนคนมากมายท่ีประสบปัญหาด้านสายตา อาทิเช่น สายตาสั้ น สายตายาว 
ตลอดจนสายตาเอียง และอ่ืนๆ เน่ืองจากการใช้สายตาผิดลกัษณะ ล้วนก่อให้เกิดปัญหาต่อผูท่ี้มี
ปัญหาสายตาอยา่งมาก รวมถึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงถือเป็นอุปสรรคในการด าเนิน
ชีวิตของผูท่ี้มีความผิดปกติทางดา้นสายตา อยา่งไรก็ตามดว้ยเทคโนโลยีทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั ผูท่ี้
มีปัญหาสายตาจึงพยายามหาทางออกโดยการใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น ซ่ึงก็มีอยู่อย่าง
หลากหลายตามความตอ้งการและความเหมาะสมกบัสภาพความผิดปกติของสายตา (คม ชัด ลึก, 
ออนไลน์) 

การวดัสายตาประกอบแว่น เป็นวิธีการแกปั้ญหาสายตาสั้น ยาวหรือเอียงท่ียงัไดรั้บความ
นิยมมาก แมจ้ะมีวธีิการอ่ืนเช่น คอนแทคเลนส์หรือการใชเ้ลเซอร์ผา่ตดัแกส้ายตา แต่การใส่แวน่นั้น
ยงัถือวา่เป็นการรักษาท่ีดีท่ีสุด การวดัระดบัสายตาผิดปกติ ซ่ึงนิยมใชเ้คร่ืองวดัสายตาอตัโนมติั ซ่ึง
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สามารถพบเห็นไดท้ั้งในโรงพยาบาลและร้านแวน่ตาทัว่ไป นอกจากนั้นยงัช่วยเสริมบุคลิกท่ีดีให้แก่
ผูท่ี้สวมใส่ รวมไปถึงยงัป้องกนัมลภาวะทางสายตาไดอี้กดว้ย สินคา้ทดแทนของแว่นตาและคอน
แทคเลนส์ คือ การท าศลัยกรรมสายตาดว้ย เลเซอร์และการท าเลสิก ซ่ึงยงัมีราคาแพงและมีขอ้จ ากดั
ในการท า จึงยงัไม่แพร่หลาย ส่งผลให้ไม่สามารถทดแทนแวน่ตา หรือ คอนแทคเลนส์ได ้นอกจาก
แกปั้ญหาทางสายตาแลว้ในปัจจุบนัแว่นตาไดก้ลายมาเป็นเสมือนเคร่ืองประดบั ท่ีมีการน าแฟชัน่ 
การออกแบบท่ีสวยงามมีเอกลกัษณ์ เพื่อใหเ้ขา้กบัสไตล ์ความชอบของแต่ละบุคคล การแต่งตวัท่ีเขา้
กบัเส้ือผา้ไดอี้กช้ินหน่ึง ซ่ึงจะต่างจากสมยัก่อนท่ีจะใช้กนัเพื่อแกปั้ญหาทางสายตาเป็นส่วนใหญ่ 
โดยจะมีการน าแฟชั่นสมัยนิยม รูปแบบ สีสันมาเป็นส่วนประกอบหลัก ในการผลิตออกมา
หลากหลายรูปแบบและมีการสร้างแบรนดใ์หม่ข้ึนมาข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจะเห็นไดใ้นช่วงท่ีผา่นมา 

ธุรกิจการบริการร้านแวน่ตาในปัจจุบนัน้ีมีหลากหลายรูปแบบมากข้ึนไม่วา่จะเป็นร้านแบบ
เชนสโตร์ คือ รูปแบบการท าร้านคา้แบบสาขา หรือเรียกวา่ กลุ่มร้านคา้ปลีกท่ีมีเจา้ของคนเดียวกนั 
หรือร้านคา้แวน่ตาคา้ปลีกทัว่ไป ไม่วา่จะเป็นหา้งร้าน หรือ ตามตลาดนดั ท่ีมีพอ่คา้แม่คา้เป็นเจา้ของ
ธุรกิจของตนเอง หน่วยรถขายแวน่ตา นอกจากนั้นในปัจจุบนัยงัมีช่องทางการตลาดอีกมากมายไม่
ว่าจะเป็น การขายสินคา้แว่นตาออนไลน์ ในโซเซียลมีเดีย ซ่ึงท าให้มีการแข่งขนัทางการตลาดท่ี
สูงข้ึนมากกวา่สมยัก่อนมาก โดยการบริการธุรกิจแวน่ตานั้น ประกอบดว้ยการบริการให้ค  าแนะน า 
ตรวจวดัสายตาวิเคราะห์ ให้บริการดูแลสินคา้หลงัการขาย ตดัประกอบแว่นตา โดยมีการจ าหน่าย
สินคา้ เช่นเลนส์สายตา เลนส์กนัแดด กรอบแว่นสายตา แว่นตากนัแดด คอนแทคเลนส์ อุปกรณ์
เก่ียวกบัแวน่ตาต่างๆ เป็นตน้ 

แว่นสายตาเป็นกระจกแว่นท่ีใส่ไวใ้นกรอบส าหรับสวมบนใบหน้าโดยมีแท่นรองรับบน
สันจมูก และกา้นแว่นเก่ียวท่ีใบหู ในสมยัโบราณมีแว่นตาบางชนิดท่ีใช้วางอยู่หน้าตาขา้งใดขา้ง
หน่ึงส าหรับผูสู้งอายุเม่ือตอ้งการดูของใกล ้เม่ือไม่ตอ้งการดูก็ถอดออก กระจกแว่นตาอาจท าดว้ย
แกว้ธรรมดาหรือท าจากวสัดุใสพวกพลาสติก พลาสติกดีกวา่แกว้ เพราะเบากวา่และไม่แตกง่าย แต่
มีขอ้เสียตรงท่ีมีรอยขูดขีดไดง่้ายกวา่แกว้ แวน่ตาเป็นของจ าเป็นมีประโยชน์ทั้งในดา้นการป้องกนั
และการรักษา แวน่ตามีหลายชนิดดงัน้ี 

1. แว่นตาสวมกนัแดดเพื่อไม่ให้แสงแดดเขา้ตามากเกินไป ได้แก่ แว่นตาสีดาหรือ สีชา 
หรือใชสี้อ่ืน เช่น สีฟ้าอ่อน สีเขียวอ่อน แวน่ตาชนิดน้ีป้องกนัไม่ให้แสงแดดหรือฝุ่ นละอองปลิว เขา้
ตา แว่นตากันแดดสมัยก่อนไม่ใช่ของจ าเป็น แต่ในสมัยปัจจุบันกลายเป็นของจ าเป็นในท่ีท่ี
ส่ิงแวดลอ้ม มีฝุ่ นละออง แสงแดดจา้ ระคายเคืองตาอยูต่ลอดเวลา 

2. แว่นตาท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรม เป็นแว่นขนาดใหญ่ ทนทานไม่แตกง่าย ใช้ใส่เวลา
ท างานเก่ียวกบัของท่ีกระเด็นออกมา เช่น ในการกลึง การกะเทาะหิน การตม้น ้ ากรด น ้ าด่าง กนั
ไม่ให้สารเหล่านั้นกระเด็นเขา้ตา นอกจากน้ียงัใชแ้วน่สีดามืดส าหรับกรองแสงขณะเช่ือมเหล็กดว้ย
ไฟฟ้า ใชแ้ก๊สตดัโลหะ ท าโซ่ ท าแกว้ หรือตีเหล็ก เป็นตน้ 
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3. แวน่ตาส าหรับนกักีฬาท่ีตอ้งการมองใหเ้ห็นชดัขณะเล่นกีฬา แวน่ท่ีใชเ้ป็นแวน่ตาสีเดียว
ซ่ึง ส่วนมากจะใชสี้ท่ีอยูส่่วนกลางของสีในสเปกตรัม คือ สีเหลืองเป็นสีท่ีประสาทตารับความรู้สึก
ไดดี้และเห็นชดั เช่น ใชใ้ส่ขณะยงิปืน ด าน ้า เม่ือลืมตาดูของในนา้มีสายตามวัเป็นชนิดสายตายาว จึง
ตอ้งใส่แวน่ท่ีท าพิเศษหรือใชเ้ลนส์สัมผสั 

4. แวน่สายตา เป็นแวน่ท่ีมีก าลงัหกัแสงเพื่อให้มองเห็นภาพชดั ใชก้บัผูท่ี้มีสายตาผิดปกติ
ได้แก่ แว่นเลนส์เวา้ส าหรับคนสายตาสั้ น แว่นเลนส์นูนส าหรับคนสายตายาว และแว่นเลนส์รูป
ทรงกระบอกหรือทรงกาบกลว้ยส าหรับคนสายตาพร่าต่างแนว 

5. แวน่แบบเลนส์สัมผสั เป็นแวน่ส าหรับผูมี้สายตาผดิปกติ แต่แทนท่ีจะใชแ้วน่ตาสวมบน
ใบหน้ากลับใช้เลนส์วางบนกระจกตา เลนส์ท าด้วยวสัดุ พลาสติกค่อนข้างแข็ง (Polymethyl 
methacrylate) ปัจจุบนัได้ดดัแปลงใช้เลนส์ชนิดนุ่มกว่าและดูดน ้ าได้ และสามารถให้อากาศและ
น ้าซึมผา่นได ้เลนส์สัมผสัมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ขอ้ดีคือไม่ตอ้งสวมบนใบหนา้ ใส่เล่นกีฬาไดส้ะดวก 
ผูท่ี้สายตาสั้นมากๆ ใส่เลนส์แลว้ไม่ตอ้งใสแวน่ท่ีหนามาก ใชก้บัรายท่ีลอกตอ้แกว้ตาขา้งเดียว ซ่ึงถา้
ใส่แวน่ตาจะปรับภาพจากตาสองขา้ง ให้เป็นภาพเดียวไม่ได ้เพราะขนาดของภาพต่างกนั แต่เม่ือใส่
เลนส์สัมผสัภาพไม่ต่างกนัมากจะปรับได ้ผูท่ี้กระจกตาเป็นรูปกรวยแหลมหรือกระจกตาขรุขระซ่ึง
ใชแ้วน่ตาช่วยให้เห็นขดัข้ึนไม่ได ้แต่เลนส์สัมผสัช่วยได ้สายตาพร่าต่างแนวชนิดท่ีแนวไม่ตั้งฉาก
กนั เลนส์ชนิดเป็นสีใชปิ้ดบงัแผลเป็นสีขาว ท่ีกระจกตา ท าใหดู้สวยงาม ขอ้เสียคือราคาแพง หายได้
ง่าย ใส่ไม่ไดต้ลอดวนัตอ้งถอดออกบางเวลา ผูท่ี้ทนไดน้านใส่ไดค้ร้ังละ 6-8 ชัว่โมงโดยไม่ตอ้งถอด
ออก ปัจจุบนัมีเลนส์สัมผสัชนิดท่ีใส่ไดน้านหลายวนัโดย ไม่ตอ้งถอด ผูสู้งอายุใส่และถอดเลนส์ได้
ไม่สะดวก ถา้รักษาความสะอาดไม่ดีอาจเกิดแผลท่ีกระจกตา เลนส์ชนิดนุ่มหรือชนิดอ่อนอาจดูด
น ้ายาท่ีแช่เลนส์เพื่อฆ่าเช้ือ หรือดูดยาหยอดตาบางชนิดเขา้ไป มีอนัตรายต่อกระจกตา 

6. แวน่ท่ีใส่ภายในลูกตา (intraocular lens) ท าดว้ยวสัดุพวกอะครีลิก (acrylic lens) แพทยผ์ู ้
ผ่าตดัเป็นผูใ้ส่ให้ขณะผ่าตดั มกัท าในรายท่ีเป็นตอ้แกว้ตาขา้งเดียว โดยใส่เลนส์น้ีแทนแกว้ตา ตอ้
แก้วตา ท่ีผ่าตดัออกและเม่ือใส่เลนส์ชนิดน้ีแล้ว หลงัผ่าตดัตอ้แก้วตาไม่ตอ้งสวมแว่นตา การใส่
เลนส์ชนิดน้ีท า กนัมากในปัจจุบนั จกัษุแพทยแ์ละผูป่้วยนิยมการผา่ตดัแบบใส่แวน่ท่ีใส่ภายในลูกตา 
เพราะไดรั้บความสะดวก และไม่ตอ้งสวมแวน่ตาตลอดจนไม่ใคร่เกิดปฏิกิริยาต่อตา้นจากร่างกาย 
 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัแวน่ตา 

แว่นตาประกอบดว้ยสองส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นโลหะหรือพลาสติกและส่วนท่ีเป็นเลนส์ถูก
ผลิตข้ึนมาเพื่อแกไ้ขภาวะท่ีมีสายตาผดิปกติ ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั 4 กรณี ดงัน้ี 

1. สายตาสั้น หมายถึง ภาวะท่ีตาไม่สามารถมองไกลไดช้ดัเจน แต่สามารถมองส่ิงของใกล ้ๆ 
ไดช้ดัเจน เราจึงเรียกวา่ สั้น หรือ ใกล ้ไม่ใช่ ไกล หรือ ยาว 
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2. สายตายาว หมายถึง ภาวะท่ีตามองไกล ๆ ไดช้ดัเจนหรืออาจจะมองไกลไม่ค่อยชดัก็ได ้
และมกัจะมีปัญหาเวลามองใกล ้ๆ ไม่ค่อยชดัดว้ย เราจึงเรียกวา่ ยาว ถา้พบในเด็กเล็กอาจเกิดภาวะ
ตาเหล่ ตาเข ร่วมดว้ย 

3. สายตาเอียง หมายถึง ภาวะท่ีตามองไม่ชดัเจน เน่ืองมาจากความโคง้ของกระจกตา ไม่
เป็นรูปทรงกลมเหมือนลูกฟุตบอล แต่จะรี ๆ เหมือนลูกรักบ้ี และค าวา่ตาเอียงไม่ใช่ภาวะตาเหล่หรือ
ตาเข กล่าวโดยรวมก็คือ สายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียงลว้นท าใหต้ามองเห็นไม่ชดัเจน 

4. สายตาคนแก่ หรือสายตาสูงอายุ หมายถึง สายตาซ่ึงเกิดกับผู ้ท่ี เ ร่ิมมีอายุมากข้ึน 
โดยทัว่ไปมกัจะเร่ิมมีอาการเม่ืออาย ุ40 ปีข้ึนไป อาการท่ีวา่คือจะเร่ิมมองหรืออ่านหนงัสือระยะใกล ้
ๆ หรือระยะปกติท่ีเคยอ่านได ้ไม่ค่อยชดัเจนแลว้ บางคนจะรู้สึกตาพร่า บางคนอาจมีอาการปวดตา 
แต่เวลามองไกลจะรู้สึกเห็นไดป้กติ (ยกเวน้วา่มีสายตายาว สั้น หรือ เอียง ร่วมดว้ย) แต่คนทัว่ไปมกั
เรียกภาวะน้ีวา่ สายตายาว คือมองใกล ้ๆ ไม่ชดัแลว้ตอ้งถือหนงัสือห่าง ๆ มากข้ึน และแวน่ท่ีใชก้็ใช้
เลนส์ชนิดเดียวกบัคนสายตายาว เช่นกนั ทั้ง 4 กรณีท่ีกล่าวมาแลว้ มีความจ าเป็นตอ้งใชแ้วน่ตาเพื่อ
แกไ้ขภาวะสายตาท่ีมีอยู ่ท  าใหก้ลบัมองเห็นไดเ้หมือนคนปกติทัว่ไป ยงัมีอีก 2 กรณีท่ีอาจใชห้รือไม่
ใชแ้วน่ตาก็ไดน้ัน่ คือ ภาวะท่ีมีสายตาเพียงเล็กน้อย กรณีน้ีการใส่แวน่หรือไม่ใส่จะมองเห็นไดไ้ม่
แตกต่างกนัมากนกั และการใส่แวน่เพื่อความสวยงามแฟชัน่ หรือ เพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีข้ึน 2 กรณี
หลงัน้ีอาจไม่จ  าเป็นตอ้งใช้แว่นตาก็ได ้การท่ีแว่นตาสามารถแกไ้ขภาวะสายตาผิดปกติได ้เพราะ
อาศยัคุณลกัษณะของเลนส์ในการหักเหแสงนัน่เอง คือ ใช้เลนส์นูนเพื่อแกส้ายตายาว และสายตา
สูงอาย ุใชเ้ลนส์เวา้เพื่อแกส้ายตาสั้น และใชเ้ลนส์เอียงเพื่อแกภ้าวะสายตาเอียง 

 
ส่วนประกอบของแวน่ตา แวน่ตาประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ กรอบแวน่ และเลนส์แวน่ตา 

1. กรอบแว่นตา อาจท าจากวสัดุท่ีเป็นโลหะหรือพลาสติก หรือทั้ง 2 อย่าง รวมกนั ท าข้ึน
เป็นหนา้แว่นตามีช่อง 2 ช่อง ส าหรับใส่เลนส์ และขาแวน่ตาส าหรับสวมเก่ียวกบัใบหู พลาสติกท่ี
น ามาใช้ท ากรอบแว่นตา มี 2 ชนิด คือ พลาสติกชนิดน่ิมซ่ึงยืดหยุ่นได้มาก และพลาสติกแข็งซ่ึง
ยืดหยุน่ไดค้่อยได ้ดงันั้น พลาสติกชนิดน่ิมจึงมีโอกาสแตกหกันอ้ยกวา่ชนิดแข็ง ส่วนโลหะท่ีน ามา
ประกอบเป็นกรอบนั้น มีหลายชนิดทั้งสแตนเลส เหล็ก นิกเก้ิล ไททาเนียม ในกรณีท่ีไม่ใช่ไททา
เนียม น ้ าหนกักรอบจะหนกักวา่และโอกาส เกิดสนิมหรือเกิดการแพจ้ะมีไดม้ากกว่าโดยเฉพาะนิก
เก้ิล กรอบแวน่บางชนิดท าจากโลหะท่ีปราศจากโลหะท่ีปราศจากนิกเก้ิล (Nickle free) ก็อาจช่วยลด
การแพล้งได ้การเคลือบทองหรือการชุบทองของกรอบแวน่ก็มีความส าคญั ถา้ชุบทองไดดี้ก็จะเกิด
การลอกนอ้ยกวา่ 

2. เลนส์สายตา ท าจากวสัดุท่ีเป็นพลาสติกหรือกระจก เป็นเลนส์เวา้ เลนส์นูน หรือเลนส์
เอียง เลนส์พลาสติกมีขอ้ดีกวา่กระจกตรงท่ีเบากวา่ไม่แตกง่าย แต่มีขอ้เสียตรงท่ีอาจมีลอยขีดข่วนท่ี
พื้นผวิหนา้ไดง่้ายกวา่ โดยทัว่ไปเลนส์กระจกจกัษุแพทยม์กัจะไม่ค่อยแนะน า เน่ืองจากอนัตรายจาก
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กระจกเลนส์ท่ีแตกเน่ืองจากอุบติัเหตุ อาจท าให้สูญเสียตาอยา่งถาวรได ้นอกจากเลนส์ธรรมดาแลว้ 
ยงัมีเลนส์พิเศษต่าง ๆ เพื่อเพิ่มคุณลกัษณะใหก้บัเลนส์อีก เช่น 

 การเคลือบแขง็เพื่อลดรอยขีดข่วน 

 การเคลือบ Multicoat เพื่อลดการสะทอ้นกลบัของแสงท่ีจะเขา้สู่ตาท าให้การมองเห็นภาพ
ชดัเจนยิง่กวา่ 

 เลนส์ย่อส่วน คือ เลนส์ท่ีมีค่าดชันีหักเหแสงมากกว่าปกติ ดงันั้น เลนส์ชนิดน้ีจะบางกว่า
เลนส์ ทัว่ๆ ไป และมกัจะแนะน าให้ใชใ้นกรณีท่ีสายตามาก ๆ เพื่อลดน ้ าหนกัของเลนส์ให้
นอ้ยลง 

 เลนส์สองชั้น คือเลนส์ท่ีท าให้สามารถมองทั้งไกลและใกลไ้ด้ชัดเจน แต่จะเห็นรอยต่อ
ระหว่างเลนส์ แต่บางคนอาจไม่ชอบรอยต่อระหว่างเลนส์ ก็อาจเลือกเลนส์ท่ีลบรอยต่อ
ระหวา่งเลนส์ได ้

 เลนส์หลายชั้นหรือหลายโฟกสั (progressive lens) เป็นเลนส์ท่ีท าใหม้องไดท้ั้งไกลและใกล้
ชดั ทุกระยะและไม่มีรอยต่อระหวา่งเลนส์ 

 เลนส์เปล่ียนสี คือ เลนส์ท่ีมีคุณสมบติัพิเศษเม่ือถูกแสงแดด หรืออยู่กลางแจ้งเลนส์จะ
เปล่ียนสี ให้เขม้ข้ึนเองเพื่อกนัแสงแดด แต่เวลาเขา้ท่ีร่มสีเลนส์ก็จะจางลงจนใสเหมือนเดิม 
 

อุตสาหกรรมแวน่ตา 
เร่ิมตน้กิจการคา้ปลีกแวน่ตาในปี 2494 และเปิดโรงงานเลนส์กระจกแห่งแรกของประเทศ

ไทยในปี 2502 ภายใต้ บริษทั อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ ากัด หรือ TOC ด้วยก าลังการผลิตท่ี
มากกวา่ความตอ้งการในประเทศ ท าให้บริษทัส่งออกเลนส์แกว้สัญชาติไทยไปยงัต่างประเทศ เร่ิม
จากห้ิวกระเป๋าเขา้ไปน าเสนอในงานแสดงสินคา้แว่นตา ความเพียรพยายามส าเร็จเม่ือไดลู้กคา้ราย
แรกจากเยอรมนี ซ่ึงเครือข่ายธุรกิจของคู่คา้ท าใหบ้ริษทักลบัมาส่งออกไปยโุรป 

จากการพฒันาผลิตภณัฑ์แลว้ มีการส่งออกต่างประเทศมากเกินไปซ่ึงมีสัดส่วนในยอดขาย
ถึง 95% เปรียบเทียบกบัการจ าหน่ายในประเทศเพียง 5% เพราะเล็งเห็นว่าประเทศแถบยุโรปและ
สหรัฐฯมีปัญหาเศรษฐกิจท าให้เกิดความเส่ียงต่อธุรกิจ จึงตอ้งกระจายการลงทุนเป็น 3 ส่วนเท่ากนั
ระหวา่งทวปียโุรป อเมริกา และ AEC (รวมประเทศไทย) 

ดังนั้ นการเจาะตลาด AEC เพิ่มสัดส่วนยอดขายจาก 8% ให้มากกว่า 33% ในประเทศ 
มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพสูงท่ีสุด 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคใหค้วามเช่ือมัน่คุณภาพสินคา้ไทย บริษทัไดมี้การร่วมกนักบั Vina Vista ประเทศ
เวียดนามเพื่อขยายตลาดตั้งแต่ปี 2556 พร้อมขยายฐานธุรกิจในประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ดว้ย
การจัดตั้ งบริษัท Mvision Optical Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ และบริษัท Mvision Optical 
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Industry Sdn. Bhd. ในมาเลเซีย เพื่อด าเนินธุรกิจเลนส์เฉพาะบุคคลและจดัจ าหน่ายเลนส์ส าเร็จ โดย 
TOG ถือหุ้นในสัดส่วน 33% รวมถึงขยายฐานลูกคา้ผ่าน ร้านหอแว่น ท่ีเขา้ไปเปิดสาขาแล้ว 10 
สาขาในมาเลเซีย และ 12 สาขาในสิงคโปร์“สินคา้ของเรา value for money เราไม่ได้ถูกท่ีสุดใน
ตลาด แต่เราน าเสนอความคุม้ค่า ดว้ยเทคโนโลยีระดบัโลก ซ่ึงจุดแข็งน้ีท าให้เราสามารถรักษาฐาน
ลูกคา้ในตลาดยโุรปได ้และจะท าใหเ้ราไดรั้บความนิยมในกลุ่มประเทศ AEC เช่นกนั” 

มูลค่าการน าเขา้ผลิตภณัฑ์แวน่ตาท่ีท าจากวสัดุอ่ืนๆ ตามสถิติของ Global trade atlas พบวา่
ในปี 2558 ประเทศไทยน าเขา้ผลิตภณัฑ์น้ีเป็นอนัดบั 4 ของโลกรวมมูลค่ากว่า 259 ลา้นดอลล่าร์
สหรัฐโดยน าเขา้มาจากประเทศเวียดนามมากท่ีสุดถึงร้อยละ 33 ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะผูผ้ลิตส่วนใหญ่
ตอ้งการขยายตลาดไปยงัภูมิภาคอาเซียนหรือเออีซีมากข้ึนเน่ืองจากถือเป็นภูมิภาคท่ีประชาชนเร่ิม
เห็นความส าคญัของการใช้แวน่สายตามากข้ึน โดยเฉพาะในประเทศเวียดนามท่ีถือว่าเป็นอีกหน่ึง
ประเทศท่ีมีการเติบโตสูง และเม่ือพิจารณามูลค่าการส่งออกพบว่ามีมูลค่าสูงถึง 825.45 ลา้นดอล
ล่าร์สหรัฐ ซ่ึงถือเป็นอนัดบั 2 ของโลก  โดยประเทศคู่คา้ท่ีส าคญัคือ อเมริกา ญ่ีปุ่น และฝร่ังเศส โดย
บริษทัชั้นน าของประเทศไทยท่ีด าเนินธุรกิจการผลิต ผลิตภณัฑ์แวน่ตานั้น อนัดบัท่ีหน่ึงคือ บริษทั 
เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบริษทัขา้มชาติจากประเทศฝร่ังเศส มีทุนจด
ทะเบียน 4,000 ลา้นบาท และอนัดบัสองคือ บริษทั โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด ์จ ากดั สัญชาติญ่ีปุ่น มีทุน
จดทะเบียน 499 ล้านบาท โดยในประเทศไทยมีผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัแว่นตาอยู่
ทั้งส้ิน 12 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวมกวา่ 7,425 ลา้นบาท 

ภาพประกอบที ่2 มูลค่าการน าเขา้ – ส่งออกผลิตภณัฑแ์วน่ตาประเภทวสัดุอ่ืนๆ ของประเทศไทย 
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ตารางที ่1 ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมแวน่ตาในประเทศไทย 

 

โดยไทยมีคู่แข่งท่ีส าคญัมากอยา่งเช่นประเทศจีน ซ่ึง ณ ปี 2558- 2559 จีนไดข้ึ้นเป็นอนัดบั 
1 ในการส่งออกเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเม่ือคิดเปอร์เซ็นต์การเติบโตของตลาดการส่งออกเทียบ
ระหวา่งปี 2013 ถึง 2015 จะเห็นวา่ มีการส่งออกเพิ่มถึงร้อย ละ 68.60 เม่ือเทียบกบัไทยพบวา่ไทยมี
มูลค่าการส่งออกลดลงถึงร้อยละ 5.80 

 

 

ภาพประกอบที ่3 ประเทศผูส่้งออกผลิตภณัฑแ์วน่ตา 5 อนัดบัสูงสุดของโลก พ.ศ. 2559 
 

โดยส่วนแบ่งทางการตลาดของมูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑ์แว่นตาของประเทศผูส่้งออก
สูงสุด 5 อนัดบั พบวา่ในปี 2559 จีนมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงท่ีสุดร้อนละ 23 โดยไทยมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดสูงถึงร้อยละ 17 รองลงมาคือเยอรมนัร้อยละ 6 อเมริการ้อยละ 8 และเมก็ซิโกร้อยละ 5 
เม่ือคิดรวมทั้ง 5 ประเทศพบวา่มีส่วนแบ่งทางการตลาดถึงร้อยละ 59 
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ภาพประกอบที ่4 ส่วนแบ่งการตลาดประเทศผูส่้งออกผลิตภณัฑแ์วน่ตา  
5 อนัดบัสูงสุดของโลก พ.ศ. 2559 

 
ทฤษฎีเกีย่วกบัการพยากรณ์ 

การพยากรณ์ (forecast) หมายถึง การท านายหรือการประมาณค่าจริงในช่วงเวลาในอนาคต 
(ส าหรับข้อมูลอนุกรมเวลา) หรือการพยากรณ์ค่าจริงในสถานการณ์อ่ืน ดังนั้ น ทรัพยากร 
(forecasting) จึงเป็นการประมาณค่าจากสถานการณ์ท่ีไม่รู้ (Armstrong , J. Scott) 

การพยากรณ์  หมายถึง การค านวณหรือการท านายเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต โดย
ปกติการพยากรณ์เกิดจากการศึกษาหรือการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ (Merriam - Webster 
online dictionary) 

การพยากรณ์ เป็นการประมาณค่าของตวัแปร (หรือกลุ่มตวัแปร) ในอนาคต การพยากรณ์
มกัจะท าข้ึนเพื่อน ามาใชป้ระกอบการตดัสินใจและวางแผนในอนาคต หากกิจการสามารถพยากรณ์
วา่จะเกิดอะไรข้ึนในอนาคต  กิจการสามารถเปล่ียนแปลงการกระท าในปัจจุบนัเพื่อท าให้อนาคตมี
สภาพท่ีดีข้ึนกวา่ท่ีควรจะเป็น (Beasley, J E.) 

การพยากรณ์  หมายถึง (forecast) จริงหมายถึง การคาดคะเนหรือท านายการเกิดเหตุการณ์
หรือสภาพการณ์ต่างๆ ในอนาคต โดยการพยากรณ์จะท าการศึกษาแนวโน้มและรูปแบบการเกิด
เหตุการณ์ตามขอ้มูลในอดีตหรือใชค้วามรู้ความสามารถประสบการณ์และดุลยพินิจของผูพ้ยากรณ์
ในปัจจุบนัการพยากรณ์มกัจะน าไปใช้เก่ียวกบัการวางแผนอุปสงค์ (demand planning) หรือการ
พยากรณ์ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain forecasting) ซ่ึงจะใชท้ั้งวธีิการพยากรณ์ทางสถิติและวิธีการ
ส ารวจความคิดเห็น และการพยากรณ์มกัใช้กบัขอ้มูลอนุกรมเวลา เห็นไดว้่าการพยากรณ์มีความ
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จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผน และการตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินงานในทุกสาขาอาชีพ (นิภา 
นิรุตติกุล) 

ดงันั้นการพยากรณ์ คือ การคาดคะเน หรือท านายเหตุการณ์ในอนาคตจากขอ้มูลในอดีต 
ปัจจุบนั หรือประสบการณ์ การพยากรณ์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ตั้งแต่สมยัโบราณมนุษยรู้์จกัการ
พยากรณ์เพื่อการด ารงชีวิต เช่น การพยากรณ์ดินฟ้าอากาศ เพื่อการล่าสัตวแ์ละเพาะปลูก ปัจจุบนั
การพยากรณ์ไดถู้กน ามาใชใ้นการตดัสินใจส าหรับการด าเนินชีวิตประจ าวนัส าหรับแต่ละคน จนถึง
การด าเนินกิจกรรมในองค์การต่างๆการพยากรณ์จะให้ค่าพยากรณ์ คือ จ านวนหรือปริมาณท่ี
ตอ้งการทราบในอนาคต ในธุรกิจค่าพยากรณ์ท่ีส าคญั คือ ปริมาณความตอ้งการสินคา้หรือบริการ
ในอนาคตท่ีฝ่ายการตลาดจะท าการพยากรณ์ออกมาและฝ่ายผลิตจะน าไปใชใ้นการวางแผนการผลิต
ต่อไป 
 
ความส าคญัของการพยากรณ์ 

ความส าคญัของการพยากรณ์ท่ีมีต่อการด าเนินงานของธุรกิจและการตดัสินใจโดยการ
พยากรณ์มีความส าคญัดงัน้ี 

 การพยากรณ์ท าให้สามารถคาดคะเนปริมาณความตอ้งการสินคา้และบริการ ซ่ึง
เป็นขอ้มูลส าคญัในการวางแผนด าเนินงานขององคก์าร 

 การพยากรณ์ช่วยในการวางแผนด าเนินงานทางการผลิต ไดแ้ก่ การเลือกท าเลท่ีตั้ง
และวางแผนก าลงัการผลิต การวางแผนการผลิต การวางแผนดา้นการจา้งแรงงาน การวางแผนดา้น
วสัดุ การล าเลียงและการขนส่ง ซ่ึงขอ้มูลของการพยากรณ์ท าให้ผูบ้ริหารสามารถวางแผนการผลิต 
และด าเนินการผลิตให้ไดสิ้นคา้และบริการพอดีกบัความตอ้งการของตลาด ลดความเสียหายของ
การด าเนินธุรกิจจากการผลิตสินคา้มากเกินความตอ้งการท าให้สูญเสียทรัพยากร และเกิดตน้ทุนสูง 
และถา้ผลิตสินคา้น้อยกว่าความตอ้งการ ท าให้เสียโอกาสทางธุรกิจและไม่สามารถสร้างความพึง
พอใจใหลู้กคา้ได ้

 การพยากรณ์ช่วยในการตดัสินใจด้านการวางแผนทางการตลาด โดยใช้ในการ
วเิคราะห์ส่วนครองตลาด (market share) การก าหนดนโยบายดา้นราคาและการส่งเสริมการตลาด 

 การพยากรณ์ช่วยในการวางแผนดา้นการเงิน เช่น การคาดคะเนอตัราดอกเบ้ีย การ
ตดัสินใจดา้นการลงทุน และการวเิคราะห์ก าไร 

 การพยากรณ์ช่วยในการวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย ์การพยากรณ์ท าให้ทราบ
จ านวนแรงงานท่ีตอ้งการในอนาคต และเตรียมการจา้งการฝึกอบรมไวใ้หพ้ร้อมต่อการปฏิบติังาน 

สรุปไดว้า่ การพยากรณ์มีความส าคญัต่อการด าเนินงานในทุกๆ ดา้นขององคก์าร ผลท่ีได้
จากการพยากรณ์เป็นปัจจยัน าเขา้ส่วนหน่ึง (input) ของการวางแผนทุกประเภท จึงเป็นความจ าเป็น
ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของการพยากรณ์ และสามารถเลือกใช้ประเภทของการ
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พยากรณ์ท่ีเหมาะสม เพื่อน าผลของการพยากรณ์ไปใชใ้นการวางแผนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
ประเภทของการพยากรณ์ 

เน่ืองจากการพยากรณ์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการท านายเหตุการณ์ในอนาคต การ
พยากรณ์อาจมีการน าข้อมูลในอดีตมาใช้วิเคราะห์โดยอาศัยตัวแบบทางคณิตศาสตร์และ
วิจารณญาณ ประกอบเขา้ดว้ยกนัการแบ่งประเภทของการพยากรณ์นั้น นิยมใช้เกณฑ์การแบ่งอยู ่
2 ลกัษณะ คือ การใชช่้วงเวลา และการใชล้กัษณะกระบวนการพยากรณ์ ดงัน้ี 

1. เกณฑก์ารใชช่้วงเวลา ช่วงเวลามีบทบาทต่อการพยากรณ์ ตวัอยา่งเช่น การตดัสินใจวา่จะ
ขยายก าลงัการผลิตหรือไม่ จะเป็นการพยากรณ์เหตุการณ์ในระยะยาว ซ่ึงตรงขา้มกบัการตดัสินใจ
สั่งซ้ือวตัถุดิบจะเป็นการพยากรณ์ความตอ้งการในระยะสั้น 

โดยทัว่ไปการพยากรณ์สามารถแบ่งประเภทตามเกณฑ์ของช่วงเวลาได ้3 ประเภทคือ การ
พยากรณ์ระยะสั้น การพยากรณ์ระยะปานกลาง และการพยากรณ์ระยะยาว 

 การพยากรณ์ระยะสั้ น (short-term forecast) เป็นการพยากรณ์ในช่วงเวลาของ
อนาคตอนัใกลเ้ช่นในสัปดาห์ต่อไปหรือเดือนต่อไป ตวัอยา่งเช่น การพยากรณ์เพื่อ
การจดัซ้ือ การจดัตารางการผลิต และการมอบหมายงาน เป็นตน้ 

 การพยากรณ์ระยะปานกลาง (intermediate-term forecast) เป็นการพยากรณ์ใน
ช่วงเวลาท่ีห่างออกไปเช่นใน 6 เดือนขา้งหนา้ ตวัอยา่งเช่น ใชใ้นการพยากรณ์เพื่อ
การวางแผนการขาย การวางแผนการผลิต และการจดัท างบประมาณ 

 การพยากรณ์ระยะยาว ( long-term forecast) เป็นการพยากรณ์ในช่วงเวลาของ
อนาคตท่ีไกลออกไปเช่นอีก 3 ปีขา้งหนา้ ตวัอยา่งเช่นในการพยากรณ์เพื่อการวาง
แผนการผลิตสินคา้ชนิดใหม่ การลงทุน การขยายโรงงาน และการวจิยัพฒันา 

2. เกณฑก์ารใชล้กัษณะกระบวนการพยากรณ์ การแบ่งประเภทการพยากรณ์โดยใชล้กัษณะ
กระบวนการพยากรณ์นั้น จะแบ่งการพยากรณ์เป็น 2 ประเภทคือ การพยากรณ์เชิงคุณภาพและการ
พยากรณ์เชิงปริมาณความแตกต่างระหวา่งสองประเภทน้ีอยูท่ี่กระบวนการของการพยากรณ์ไม่ใช่
ผลการพยากรณ์ การพยากรณ์เชิงคุณภาพเป็นการพยากรณ์ท่ีไม่ใช้ตวัแบบทางคณิตศาสตร์ แต่ใช้
ความคิดเห็นส่วนตวั ประสบการณ์ ค่านิยม และลางสังหรณ์ของผูท้  าการพยากรณ์ ส่วนการพยากรณ์
เชิงปริมาณ เป็นการพยากรณ์โดยใช้ตวัแบบทางคณิตศาสตร์ท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ี
เก่ียวขอ้งโดยใชพ้ื้นฐานจากขอ้มูลในอดีต  

ถึงแมว้่าการพยากรณ์เชิงปริมาณจะดูเหมือนว่าให้ผลถูกตอ้งกว่า แต่โดยความเป็นจริง
ในทางปฏิบติั ผลการพยากรณ์ข้ึนกบัสถานการณ์ การพยากรณ์เชิงปริมาณจะถือว่าส่ิงแวดล้อม
ขณะท่ีท าการพยากรณ์นั้นค่อนขา้งคงท่ี และส่ิงแวดล้อมทางเศรษฐกิจเทคโนโลยี และสังคมใน
อนาคตเป็นเช่นเดียวกบัในอดีตท่ีผ่านมา ซ่ึงโดยทัว่ไปจะเป็นการพยากรณ์ในระยะสั้ นและระยะ
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ปานกลาง แต่เม่ือใดท่ีสภาวะแวดลอ้มต่างๆ ไม่แน่นอน หรือในอนาคตระยะยาวท่ีมีความเป็นไปได้
ท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงของส่ิงต่างๆ การพยากรณ์เชิงคุณภาพจะใหผ้ลดี จึงอาจกล่าวไดว้า่ประเภท
ของการพยากรณ์ระยะสั้นและปานกลาง เทียบไดเ้ป็นประเภทการพยากรณ์เชิงปริมาณ เน่ืองจากมี
การใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการพยากรณ์ ส่วนประเภทของการพยากรณ์ระยะยาว
เทียบได้เป็นการพยากรณ์เชิงคุณภาพ ท่ีมีการใช้วิจารณญาณและประสบการณ์ประกอบการ
พยากรณ์ 

 

 

ภาพประกอบที ่5  รูปแบบเทคนิคการพยากรณ์ 

ขั้นตอนพื้นฐานท่ีจะช่วยใหก้ารพยากรณ์มีประสิทธิภาพ 
Chopra and Meinld (2007) ไดก้ล่าววา่ ขั้นตอนพื้นฐานท่ีจะช่วยใหก้ารพยากรณ์มีประสิทธิภาพ 

มีดงัต่อไปน้ี 
1. ระบุวตัถุประสงค์และท าความเขา้ใจเพื่อน าผลการพยากรณ์ไปใช้ และช่วงเวลาท่ีการ

พยากรณ์จะครอบคลุมถึง เพื่อเลือกใชไ้ดถู้กตอ้งเหมาะสม 
2. รวบรวมขอ้มูลอยา่งมีระบบ ถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
3. จ าแนกประเภทสินค้าท่ีมีลักษณะของปริมาณความต้องการท่ีคล้ายกันไวเ้ป็นกลุ่ม

เดียวกนั พยากรณ์ส าหรับกลุ่มสินคา้ก่อนแลว้จึงแยกการพยากรณ์เป็นรายสินคา้ในแต่ละกลุ่มอีกคร้ัง 
โดยเลือกวธีิการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมส าหรับแต่ละกลุ่มและแต่ละลกัษณะสินคา้ดว้ย 

4. ระบุขอ้จ ากดัหรือปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการพยากรณ์และระบุสมมุติฐานท่ีตั้ง
ไวใ้นการพยากรณ์ดว้ย เพื่อผูท่ี้น าผลการพยากรณ์ไปใชจ้ะไดท้ราบถึงเง่ือนไขขอ้จ ากดัท่ีมีผลต่อค่า
พยากรณ์ 

เทคนิคการ

พยากรณ์ 

พยากรณ์เชิงคุณภาพ พยากรณ์เชิงปริมาณ 

การคาดคะเน 

การระดมความคิด 

การพยากรณ์ยอดขาย 

พยากรณ์โดยการส ารวจตลาด 

การพยากรณ์ดว้ยเทคนิคเดลไฟ 

แบบอนุกรมเวลา แบบความสัมพนัธ์ 

ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 

วธีิเอก็ซ์โพเนนเซียล 

วธีิแยกส่วนประกอบ 

คาดคะเนแนวโนม้ 

แบบถดถอยเชิงเส้น 
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5. เลือกเทคนิคการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการพยากรณ์ 
6. ตรวจสอบความแม่นย  าของค่าพยากรณ์ท่ีไดก้บัค่าจริงท่ีเกิดข้ึนเป็นระยะๆ เพื่อปรับวิธีการ 

หรือสมการท่ีใชใ้นการค านวณใหเ้หมาะสมเม่ือเวลาเปล่ียนไป 
 

การพยากรณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative Method)  

เป็นการพยากรณ์ท่ีใชผู้ท่ี้มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ เป็นผูพ้ยากรณ์ โดยไม่ใชต้วั
แบบทางคณิตศาสตร์ จึงตรวจสอบความแม่นย  าของการพยากรณ์ได้ยากกว่าการพยากรณ์เชิง
ปริมาณ การพยากรณ์เชิงคุณภาพประกอบดว้ย 

1. การคาดคะเน หรือ ประมาณการ (Judgement) วิธีน้ีมกัใชก้บัธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีเจา้ของคน
เดียวหรือหน่วยงานขนาดเล็กท่ีหวัหนา้มีอ านาจเตม็ เจา้ของหรือหวัหนา้งานจะคาดการณ์ยอดขาย หรือ
ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยอาศยัประสบการณ์ท่ีท างานในดา้นนั้นๆ มาเป็นระยะเวลานานพอ 

2. การระดมความคิด (Jury of Executive Operation) วิธีน้ีเป็นการระดมความคิด หรือประชุม
กลุ่มผูบ้ริหารของบริษทั เช่น ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้ทุกคนออกความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิง
ท่ีจะเกิดในอนาคต เช่น ยอดขายปีหนา้ จะเป็นเท่าใด ควรพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่หรือไม่  และผลสรุปจะ
ไดเ้สียงส่วนใหญ่ของการประชุม แต่วธีิน้ีจะมีขอ้เสียตรงท่ีอาจเกิดความเอนเอียง หรือ เกรงใจท าให้ไม่
กลา้ออกความคิดเห็น ถา้ความคิดเห็นไม่ตรงกบัคนอ่ืนๆ หรือไม่ตรงกบัความคิดเห็นของผูมี้อ  านาจ
มากกวา่หรือผูถื้อหุน้ใหญ่ และมกัจะเห็นดว้ยกบัความคิดเห็นของผูมี้อ  านาจหรือผูถื้อหุ้นใหญ่ 

3. การพยากรณ์ยอดขาย (Sale Force Composite Forecasts) เป็นการพยากรณ์โดยให้แต่ละ
ฝ่าย เช่นให้หวัหนา้ฝ่ายขายตามภาคต่างๆ ประมาณยอดขาย แลว้น ามารวมกนัทุกภาคกลายเป็นค่า
พยากรณ์ยอดขายรวมของบริษทั หรือให้ตวัแทนขายแต่ละคนประมาณยอดขายของตนเองแล้ว
น ามารวมกนัเป็นยอดขายรวมของบริษทั การพยากรณ์ยอดขายโดยวธีิน้ีค่อนขา้งจะแม่นย  า เน่ืองจาก
ตวัแทนขายแต่ละคน/หน่วยจะใกลชิ้ดกบัลูกคา้/ตลาดมาก ท าใหค้าดคะเนไดถู้กตอ้ง 

4. พยากรณ์โดยการส ารวจตลาด (Survey of Expectations and Anticipations) เป็นการพยากรณ์
ยอดขายโดยท าการส ารวจลูกคา้หรือผูท่ี้คาดว่าจะเป็นลูกคา้เพื่อตรวจสอบวา่ในอนาคตลูกคา้ตอ้งการ
สินคา้อะไรบา้ง จ านวนเท่าใด ดว้ยการท าวิจยัตลาด ซ่ึงอาจใช้การสัมภาษณ์ตวัต่อตวั โทรศพัท์หรือ
จดหมาย เป็นตน้ 

5. การพยากรณ์ดว้ยเทคนิคเดลไฟ (Delphi)  เทคนิคเดลไฟเป็นเทคนิคท่ีแกข้อ้เสียของวิธี
ระดมความคิด ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเอนเอียง หรือคลอ้ยตามผูอ่ื้น เทคนิคเดลไฟ จึงแกปั้ญหาโดย
การไม่ใหผู้บ้ริหารพบปะกนั หรือมาประชุมกนั หรือระดมความคิดเห็นกนัซ่ึงๆหนา้ แต่จะส่งค าถาม
เก่ียวกบัส่ิงท่ีตอ้งการพยากรณ์ให้ผูบ้ริหารทุกคนเขียนตอบมา พร้อมทั้งระบุเหตุผล เช่น ยอดขายปี
หนา้ควรเป็นเท่าใด ควรออกผลิตภณัฑใ์หม่หรือไม่ เพราะเหตุใด ดงันั้น โดยวธีิน้ีจะไดค้วามคิดเห็น



15 

ของทุกคน และไม่มีการช้ีน า เม่ือได้ค  าตอบจากทุกคนแล้วให้น ามารวมกนั ซ่ึงมกัจะพบว่าจะมี
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัออกไป ผูร้วบรวมจะตอ้งสรุป แลว้ส่งกลบัไปใหผู้บ้ริหารทุกคนเป็นรอบ
ท่ี 2 เพื่อใหแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เป็นเช่นน้ีไปเร่ือย ๆ จนไดข้อ้สรุปเป็นหน่ึงเดียว 
 
การพยากรณ์เชิงปริมาณ  

วิธีการพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative Forecasting Methods) จะใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์
บนพื้นฐานของขอ้มูล ปริมาณความตอ้งการท่ีเก็บรวบรวมไวใ้นอดีต (Historical Data) รวมทั้งขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เพื่อใชใ้นการพยากรณ์ โดยจะจ าแนกวธีิการพยากรณ์ออกเป็น 2 วธีิใหญ่ ๆ คือ 

1. การพยากรณ์ดว้ยเทคนิคอนุกรมเวลา (Time Series Forecasting) ซ่ึงจะมีขอ้สมมุติท่ีวา่ ค่า
พยากรณ์ท่ีเกิดข้ึนจะข้ึนกบัขอ้มูลท่ีผา่นมาในอดีต ดงันั้นวิธีการน้ีจึงจะใชเ้ฉพาะขอ้มูลเชิงปริมาณท่ี
เก็บรวบรวมไวใ้นอดีตมาพยากรณ์ 

2. การพยากรณ์เชิงสาเหตุ (Causal or Associating Forecasting) จะสมมุติวา่ปัจจยัอ่ืน ๆ ตั้งแต่ 
1 ตวัแปรข้ึนไป (ตวัแปรอิสระ) มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณความตอ้งการ ซ่ึงจะน าเขา้มาใชใ้นตวัแทน
ท่ีจะพยากรณ์ความตอ้งการในอนาคต เน่ืองจากการพยากรณ์เชิงปริมาณนั้นข้ึนกบัขอ้มูลในอดีต 

ดงันั้นค่าการพยากรณ์จะมีความเช่ือถือลดลงเม่ือระยะเวลาการพยากรณ์เพิ่มข้ึน ดงันั้นหาก
องคก์รใดตอ้งการท่ีจะพยากรณ์ในระยะยาว ควรจะน าเอาการพยากรณ์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
เขา้มาร่วมวเิคราะห์ 
การวเิคราะห์การพยากรณ์ดว้ยเทคนิคอนุกรมเวลา (Time Series Forecasting)  

การพยากรณ์โดยใชรู้ปแบบอนุกรมเวลาจะเป็นการพยากรณ์ขอ้มูลในอนาคตจากขอ้มูลใน
อดีตเท่านั้น ตวัแปรอ่ืนๆจะไม่น ามาพิจารณา ซ่ึงรูปแบบของขอ้มูล (Data Pattern) มีเทคนิคการ 
พยากรณ์หลายรูปแบบ แต่โดยปกติขอ้มูลจะแบ่งได ้5 รูปแบบ ดงัน้ี 

1. รูปแบบคงท่ี (Constant): ความตอ้งการไม่เปล่ียนไปตามเวลา 
 

 

ภาพประกอบที ่6 เทคนิคการพยากรณ์รูปแบบคงท่ี 
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2. รูปแบบมีแนวโนม้ (Trend): ความตอ้งการเปล่ียนไปอยา่งมีทิศทาง 
 

 
ภาพประกอบที ่7 เทคนิคการพยากรณ์รูปแบบแนวโนม้ 

3. รูปแบบฤดูกาล (Seasonal): ขอ้มูลมีการเคล่ือนไหวข้ึน ๆ ลง ๆ ตามต าแหน่งของเวลา (จุดเวลา) 
โดยช่วงเวลาจะเป็นช่วงสั้นๆ เช่น รายเดือน รายไตรมาส เป็นตน้ 
 

 
ภาพประกอบที ่8 เทคนิคการพยากรณ์รูปแบบฤดูกาล 

4. รูปแบบวฏัจกัร (Cyclical): ขอ้มูลมีการเคล่ือนไหวข้ึนๆ ลงๆ ตามช่วงเวลาท่ีแน่นอน ขอ้มูล
ท่ีเก็บโดยมากจะเป็นรายปี และเก็บเป็นระยะเวลาท่ียาว 
 

 
ภาพประกอบที ่9 เทคนิคการพยากรณ์รูปแบบวฏัจกัร 
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5. รูปแบบสุ่มหรือไม่แน่นอน (Random, Irregular): ขอ้มูลมีลกัษณะการเคล่ือนไหว อิสระจาก
เวลา 
 

 

ภาพประกอบที ่10 เทคนิคการพยากรณ์รูปแบบสุ่มหรือไม่แน่นอน 
 

 การพยากรณ์โดยวธีิการหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving averages) 
เป็นวธีิการพยากรณ์ชนิดหน่ึงซ่ึงเป็นอนุกรมเวลาโดยแต่ละจุดของค่าเฉล่ียท่ีเปล่ียนไปก็คือ 

ค่าทางคณิตศาสตร์หรือค่าเฉล่ียของหลาย ๆ ค่า ท่ีมีความต่อเน่ืองกนัจึงเป็นความถ่ีท่ีใชป้ระโยชน์ใน
การขายสินคา้รายการต่าง ๆ ตามช่วงเวลาสั้ น ๆ เช่น 12 เดือน ก็จะมีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีไปเร่ือย ๆ 
สมมติวา่ความตอ้งการตลาดคงท่ี ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving averages) ในช่วง 4 เดือน จะหาไดง่้าย 
โดยการรวมความตอ้งการในช่วง 4 เดือนท่ีผา่นมา หารดว้ย 4 เม่ือเวลาผา่นไปก็น าขอ้มูลของเดือน
ปัจจุบนัท่ีสุดบวกเพิ่มเข้าไปกับ 3 เดือนก่อนหน้า แล้วทิ้งเดือนก่อนหน้าท่ีสุดออกไปท าเช่นน้ี
เร่ือยไป การกระท าเช่นน้ีขอ้มูลจะมีแนวโนม้ท่ีจะมีการเคล่ือนไหวในระยะสั้น ๆ การค านวณจะได้
ดงัสมการดงัน้ี 

1tŶ   = 
q

)YYYY( 1qt2t1tt   
 

โดยท่ี 1tŶ   = ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลา t+1 
 tY  = ค่าขอ้มูลในช่วงเวลาปัจจุบนั (t) 
  q = จ านวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการเฉล่ีย 

ค่าสังเกตของขอ้มูลทุกคร้ังจะตอ้งถ่วงน ้ าหนกัเท่าๆ กนั ขณะใดท่ีเพิ่มขอ้มูลใหม่เขา้ไปใน
ค่าเฉล่ียจะต้องตดัข้อมูลตวัแรกสุดในอดีตออกไปเพื่อให้จ  านวนข้อมูลเท่าเดิม ดังนั้นค่าเฉล่ีย
เคล่ือนท่ีในช่วงเวลา q จ านวนนบัของขอ้มูลจึงไม่มีการเปล่ียนแปลง แบบจ าลองค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีจึง
อาจจะไม่เหมาะสมส าหรับใชใ้นการพยากรณ์ขอ้มูลม่ีมีแนวโนม้และฤดูกาล แมว้า่ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี
จะเป็นวธีิการท่ีดีกวา่การหาค่าเฉล่ียอยา่งง่ายก็ตาม 
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 การเฉล่ียแบบเคล่ือนท่ีคู่ (Double Moving Average) 
ส าหรับการพยากรณ์ขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีมีแนวโน้มเชิงเส้นตรง เราสามารถวิธีการเฉล่ีย

เคล่ือนท่ีคู่ ซ่ึงก็คือการน าเอาขอ้มูลค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี แลว้น าค่าดงักล่าวมาเฉล่ียเคล่ือนท่ีต่อเน่ืองจาก
ขอ้มูลชุดแรก ซ่ึงมีขั้นตอนและสมการท่ีใชใ้นการค านวณดงัน้ี 

1) หาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี ( tM ) โดยใชส้มการ 

tM  = 1tŶ   = 
q

YYYY qtttt )( 121     

2) ค านวณค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีในระดบัท่ี 2 (Double Moving Average: tM )  

tM  = 
q

)MMMM( 1qt2t1tt   
 

3) ค  านวณผลต่างของค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีทั้งสองระดบั เพื่อน ามาบวกกบัอนุกรมเวลาขั้นท่ี 2 
(ค่า ) 

  = tt MM2   หรือ )MM(M ttt
  

4) ค านวณความลาดชนั (slope) ของอนุกรมเวลา ( ) 

  = )MM(
1q

2
tt



 

5) สมการท่ีใชใ้นการพยากรณ์ขอ้มูลในช่วงเวลา p คือ 

ptŶ   = p  
โดยท่ี p = จ านวนช่วงเวลาในอนาคตท่ีจะพยากรณ์ 
 q = จ านวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการเฉล่ียเคล่ือนท่ี 
 tY  = ขอ้มูลในปัจจุบนั (ช่วงเวลา t) 
 

 วธีิหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้าหนกั (Weighted Moving Average) 
จากเทคนิคค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบง่าย จะให้น ้ าหนักข้อมูลในอดีตเท่า ๆ กันทุกงวดเพื่อ

พยากรณ์ในอนาคต เทคนิคค่าถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้ าหนกั จะมีการให้น ้ าหนกัขอ้มูลในอดีตไม่ 
เท่ากนั   

โดยใหมี้น ้าหนกัเป็น W1 W2 W3 ซ่ึงผลรวมของน ้าหนกัท่ีใหจ้ะตอ้งมีค่าเท่ากบั 1 
[∑ 𝑊𝑖𝑛

𝑖=1 = 1]  
Ft+1 = W1 Xt + W1 Xt-1 + … + Wn Xt-n+1 

จะเห็นวา่ขอ้มูลในวนัท่ี 10 จะมีค่าถ่วงน ้าหนกัเท่ากบั 10/55 ซ่ึงมากกวา่ขอ้มูลในวนัท่ี 1 ซ่ึง
มีค่าถ่วงน ้าหนกัเท่ากบั 1/55 การถ่วงน ้าหนกัขอ้มูลล่าสุดมากกวา่ขอ้มูลเก่าๆในอดีตน้ี ท าให ้WMA 
เคล่ือนไหวไดร้วดเร็วใกลเ้คียงกบัราคาปัจจุบนัมากข้ึน 
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 วธีิค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (Exponential Moving Average) 
วิธีน้ีเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการหาค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั โดยการให้ความส าคญักบัค่าตวั

หน่ึงท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคา และถ่วงน ้ าหนกัให้ค่าสุดทา้ยมีความส าคญัเพิ่มข้ึน วิธีน้ี
ไม่ได้ให้ความส าคญัของเวลาในการวิเคราะห์ ราคาทุกราคาจะมีผลต่อค่าของ EMA แมว้่าราคา
ล่าสุดจะมีความส าคญัมากท่ีสุดก็ตาม ซ่ึงวิธีน้ีเป็นการพยายามแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนจากวิธี 
SMA กล่าวคือ EMA นั้น จะถ่วงน ้าหนกัโดยใหค้วามส าคญักบัวนัสุดทา้ยมากท่ีสุด และจะเอาค่าทุก ๆ 
ค่ามาหาค่าเฉล่ีย โดยจะไม่ทิ้งข้อมูลเก่าท่ีผ่านมา ซ่ึงจะท าให้ค่าทุกค่าสะท้อนให้เห็นการ
เปล่ียนแปลงของราคา หลกัการค านวณ คือ 

ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีอ่ืน ๆ ใหค้วามส าคญัต่อคาบเวลา แต่ EMA จะใหค้วามส าคญักบัค่าตวัหน่ึง
ท่ีเรียกวา่ SMOOTHING FACTOR (SF) หรือ SMOOTHING CONSTANT  โดยท่ี SF = 2/ (n 1) ซ่ึง
วธีิการสร้าง EMA มีสูตรการค านวณคือ 
     EMA   =   EMAt-1 SF (Pt - EMAt-1) 
 ซ่ึงเม่ือ  EMAt  คือ  ค่าของ Exponential Moving Average ณ เวลาปัจจุบนั 

EMAt-1    คือ ค่าของ Exponential Moving Average เป็นคาบเวลาก่อนหนา้ 
  SF  คือ ค่าของ Smoothing Factor = 2/ (n 1) 

Pt   คือ ราคาปัจจุบนั 
 n   คือ จ านวนวนั 

โดยเส้นค่าเฉล่ียท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไปมีดงัน้ี 
EMA5   คือ 5    วนั (1 สัปดาห์) ใชส้ าหรับการลงทุนระยะสั้น 
EMA10  คือ 10   วนั (2 สัปดาห์)   ใชส้ าหรับการลงทุนระยะสั้น 
EMA25  คือ 25    วนั (ประมาณ 1 เดือน) ใชส้ าหรับการลงทุนระยะค่อนขา้งปานกลาง 
EMA75  คือ 75    วนั (ประมาณ 1 ไตรมาส) ใชส้ าหรับการลงทุนระยะกลาง 
EMA200  คือ 200  วนั (ประมาณ 1 ปี) ใชส้ าหรับการลงทุนระยะยาว 

การใชง้านโดยปรับให้ราคาเรียบ (Smooth) และ ใชบ้อกแนวโนม้ (Trend) ของตลาดในอดีตท่ี
เกิดข้ึน แต่ไม่สามารถใชค้าดการณ์ทิศทางของยอดขายไดเ้พราะ ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีนั้นตอ้งใชข้อ้มูลใน
อดีตในการสร้างนัน่เอง  

ความวอ่งไวของค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีหากค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี ถา้ยิ่งใชจ้  านวนวนัท่ีมากข้ึน จะส่งผล
ท าให้การเปล่ียนแปลงของแนวโนม้นั้นชา้ลงไปดว้ย เช่น ความวอ่งไว EMA (5) > EMA (20) > EMA 
(50) เป็นตน้ 
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 วธีิ (Cantered Moving Average) 
ค านวณคา่เฉล่ียเคล่ือนท่ี (Centered Moving Average; CMAt) แบบส่ีไตรมาสส าหรับขอ้มูล

อนุกรมเวลาท่ีเป็นรายไตรมาส และแบบ 12 เดือนส าหรับขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีเป็นรายเดือน มีสูตร
ดงัน้ี ส าหรับขอ้มูลท่ีเป็นรายไตรมาส 

MAt = (Yt-2 + Yt-1 + Yt+ Yt+1)/4 
 

 วธีิปรับใหเ้รียบแบบเอก็ซ์โพเนนเชียลแบบง่าย (Single Exponential Smoothing Method) 
เป็นการหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้ าหนักท่ีจดัค่าพยากรณ์ออกมาในรูปการใช้สมการ

ค านวณ ซ่ึงจะใชข้อ้มูลเร่ิมตน้ค่าเดียวและถ่วงน ้ าหนกัโดยใชส้ัมประสิทธ์ิเชิงเรียบ ท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง 
0 ถึง 1.00 ค่าเฉล่ียเอก็ซ์โปแนนเชียล 

(Ft) = Ft-1 + a(At-1 – Ft-1) หรือ = a+ At-1(1 -a) Ft-1 
โดยท่ี  Ft-1 เป็นค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาก่อนการพยากรณ์ 1 ช่วง  

At เป็นค่าจริงในช่วงเวลาก่อนการพยากรณ์  
 α ค่าคงท่ีในการปรับเรียบ (Smoothing Constant) 
 Ft ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลา t 
 Ft+1 ค่าพยากรณ์ในช่วง t+1 

การค านวณค่าเอก็ซ์โปเนนเชียล จะก าหนดใหค้่าพยากรณ์ค่าแรกเท่ากบัค่าจริงของช่วงเวลา
ก่อนหนา้นั้น 1 ช่วง (ซ่ึงก็คือการใชห้ลกัการเดียวกบัการพยากรณ์อยา่งง่ายนัน่เอง) จะเห็นไดว้า่การ
หาค่าเฉล่ียเอก็ซ์โปเนนเชียลใชข้อ้มูลนอ้ยกวา่ และไดค้่าพยากรณ์เร็วกวา่การหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี แต่
ไดค้่าพยากรณ์ท่ีแม่นย  าเท่ากบัค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีถ่วงน ้าหนกั 

ค่าคงท่ีส าหรับปรับเรียบ (Smoothing constant) หรือ a ใช้ในการให้น ้ าหนกัแก่ปัจจยั ค่าท่ี
แทจ้ริงของ a จะก าหนดค่าสังเกตในปัจจุบนัซ่ึงจะมีอิทธิพลในการพยากรณ์อนาคต ถา้ค่า a เขา้ใกล ้
1 การพยากรณ์ใหม่จะรวมกนัปรับเปล่ียน ส าหรับความผิดพลาดท่ีเกิดจากการพยากรณ์ท่ีผ่านมา 
ในทาง 

 
 การปรับเรียบดว้ยการปรับแนวโนม้ตามวธีิของ Holt (Exponential smoothing Adjusted for 

Trend: Holt’s Method) 
ส าหรับขอ้มูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อยจะมีการปรับเรียบ โดย Exponential ในบาง

สถานการณ์ ขอ้มูลมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ซ่ึงการเคล่ือนไหวของขอ้มูลในลกัษณะดงักล่าวการใช้ฟังชั่น
การพยากรณ์แบบแนวโนม้เส้นตรงจะมีความเหมาะสมมากกวา่ ดงันั้น Holt (1957) จึงไดพ้ฒันาเทคนิค
การพยากรณ์วิธี Exponential smoothing ท่ีเรียกว่า Holt , s two-parameter method โดยมีการพัฒนา
แนวโน้มเส้นตรงในอนุกรมเวลา ซ่ึงเทคนิคของ Holt จะปรับระดบัความลาดชนัโดยตรงดว้ยการใช้
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ค่าปรับคงท่ี (smoothing constant) ของแต่ละช่วงเวลาต่างกนั ค่าปรับคงท่ีเหล่าน้ีจะประมาณการระดบั 
และความลาดชนัตลอดเวลาเม่ือมีค่าสังเกตใหม่ ดงันั้นจุดเด่นของเทคนิค Holt คือ มีความคล่องตวัใน
การเลือกอตัราระดบั และแนวโนม้อยูใ่นช่วงนั้น ส าหรับแบบจ าลองของ Holt มี 3 สมการ ดงัน้ี 

1. การประมาณอนุกรม Exponential smoothing หรือระดบัปัจจุบนั 

tL  = )TL)(a1(aY 1t1tt    
 2. การประมาณการแนวโนม้ 

tT  = 1t1tt T)1()LL(    
 3. การพยากรณ์ช่วงเวลา p ในอนาคต 

ptŶ   = tt pTL   
โดยท่ี tL  = มูลค่าใหม่ท่ีปรับเรียบร้อย 
 A = ค่าปรับคงท่ีส าหรับขอ้มูล )1a0(    
 tY  = ค่าสังเกตใหม่หรือค่าจริงของอนุกรมในช่วงเวลา t 
   = ค่าปรับคงท่ีส าหรับการประมาณแนวโนม้ )10(   
 T = การประมาณการแนวโนม้ 
 P = ช่วงเวลาท่ีพยากรณ์ในอนาคต 
 ptŶ   = การพยากรณ์ส าหรับช่วงเวลา p ในอนาคต 

การประมาณแนวโน้มค านวณจากความแตกต่างระหว่างมูลค่า ท่ีค  านวณได้จาก 
Exponential smoothing )LL( 1tt   และค่าท่ีได้จากการสุ่ม ความแตกต่างของค่าทั้ งสองจึงมี
แนวโนม้ 
 

 การปรับเรียบดว้ยการปรับแนวโนม้และฤดูกาลตามวธีิของ Winters (Exponential smoothing 
Adjusted for Trend and Seasonal Variation: Winter’s Model)  
  กรณีท่ีแบบจ าลองมีฤดูกาลเขา้มาเก่ียวขอ้งนั้นการใชว้ธีิการตามแบบของ Holt อาจจะท าให้
เกิดขอ้ผดิพลาดได ้ดงันั้น Winters จึงไดข้ยายแบบจ าลองของ Holt เพิ่มเติมเพื่อลดความผดิพลาดใน
การพยากรณ์โดยการสร้างแบบจ าลองแบบใหม่ ท่ีเรียกว่า three-parameter linear and seasonal 
exponential smoothing model Winters ซ่ึงเพิ่มสมการใหม่เขา้ไปเพื่อประมาณการฤดูกาล โดยจะ
เน้นดชันีฤดูกาล ( tY /L t ) การท่ีใชค้่า tL  ไปหาร tY  เพื่อตอ้งการแสดงผลท่ีเป็นค่าดชันีมากกว่า
จะแสดงค่าสัมบูรณ์ (Absolute terms) จึงปรับดชันีฤดูกาลช่วงเวลา t-s และน าไปหาค่าเฉล่ีย ส าหรับ
แบบจ าลองของ Winters (Multiplicative) มี 4 สมการ ดงัน้ี 
1. การประมาณอนุกรม Exponential ท่ีปรับแลว้ 

tL  = )TL)(a1(
S

Y
a 1t1t

st

t
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2. การประมาณการแนวโนม้ 

tT  = 1t1tt T)1()LL(    
3. การประมาณการฤดูกาล 

tS  = st

t

t S)r1(
L

Y
r   

4. การพยากรณ์ช่วงเวลา t+p ในอนาคต 

ptŶ   = psttt S)pTL(   
โดยท่ี tL  = ค่าปรับใหม่หรือค่าประมาณการณ์ปัจจุบนั 

a  = ค่าปรับคงท่ีส าหรับระดบั )1a0(   
Yt = ค่าสังเกตใหม่หรือค่าท่ีแทจ้ริงในช่วงเวลา t 

   = ค่าปรับคงท่ีส าหรับการประมาณแนวโนม้ )10(   
T = การประมาณแนวโนม้ 
r = ค่าปรับคงท่ีส าหรับการประมาณการฤดูกาล 

 tS  = การประมาณฤดูกาล 
 P = ช่วงเวลาการพยากรณ์ในอดีต 
 S = ช่วงความยาวของฤดูกาล 

 ptŶ   = การพยากรณ์ช่วงเวลา t+p ในอนาคต 
การปรับอนุกรมให้เรียบในช่วงเวลาปัจจุบนั (Update) ดว้ย tL  จะท าให้ tL ท่ีไดแ้ตกต่าง

จากค่า tL  ในแบบจ าลองของ Holt นอกจากนั้น การท่ีค่า stt S/Y   เป็นปรับฤดูกาลออกจากขอ้มูล 

tY  หลงัจากการปรับประมาณการแนวโน้ม ( tT ) และการประมาณฤดูกาล ( tS ) แลว้ จึงท าการ
พยากรณ์หาค่า ptŶ   โดยช่วงเวลาในอดีต คือ t+p จะตอ้งคูณดว้ย pstS   หรือดชันีฤดูกาล (seasonal 
index) เพื่อน าไปปรับการพยากรณ์ท่ีมีฤดูกาล ส าหรับแบบจ าลองของ Winters จะใชค้่า a,  และ r 
ซ่ึงเป็นค่าคงท่ีในการปรับเรียบเพื่อลดค่าความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ์ให้ต ่าท่ีสุด มีขั้นตอน
ดงัน้ี 
ขั้นตอนแรก 

การค านวณเร่ิมจากการปรับใหค้่าประมาณล าดบัท่ีหน่ึงท่ีไดป้รับเรียบแลว้ ใหมี้ค่าเท่ากบัค่า
สังเกตล าดับท่ีหน่ึง )YL( 1t   ซ่ึงจะประมาณการได้ว่าแนวโน้มจะเป็นศูนย์ (T=0) และดัชนี
ฤดูกาลเท่ากบัหน่ึง )0.1S( 1   
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ขั้นตอนท่ีสอง  
น าค่าเฉล่ียของฤดูกาลล าดบัท่ีหน่ึงหรือค่าสังเกต s คร้ัง (ช่วงความยาวของฤดูกาล) เพื่อใช้

เป็นค่าปรับเรียบขั้นตน้ เส้นแนวโนม้จะประมาณการความลาดชนั (slope) ท่ีเหมาะสมกบัค่าสังเกต 
(observation) ดชันีฤดูกาลคือ 

tS   = 
s

t

L

Y  

 
 การวเิคราะห์สมการถดถอย (Simple Linear Regression Analysis)  

เป็นการวิเคราะห์การถดถอยของตวัแปรอิสระ 1 ตวัและตวัแปรตาม 1 ตวัโดยตวัแปรทั้ง
สองมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกันอาจเป็นความสัมพันธ์ตามกัน หรือผูกผนัก็ได้รูปแบบการ
วเิคราะห์น้ีเป็นรูปแบบพื้นฐานท่ีง่ายท่ีสุดของการวเิคราะห์การถดถอยโดยมีตวัแบบการถดถอยคือ 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวั ประกอบด้วยตวัแปรอิสระ (X) และตวั
แปรตาม (Y) สมการถดถอยอยูใ่นรูปเส้นตรง คือ 

Y^ =  a + bX 

โดยท่ี Y^   คือ ค่า Y ประมาณได ้
 A คือค่าคงท่ี เป็นค่าของ เม่ือ X เป็น 0 (Y-Intercept) 
 b คือความชนั (Slope) หรือค่า ท่ีเปล่ียนแปลงไปเม่ือ X เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย ซ่ึง

ค่าของ b มีค่าเป็นไดท้ั้ง บวก และ ลบ 
สูตรส าหรับการวเิคราะห์ Simple Regression 
1. ค านวณค่า Sum of Square ของตวัแปร 

Sxx =  ∑ 𝑥𝑖
2 −

(∑ 𝑋𝑖)2

𝑛
 

Syy =  ∑ 𝑦𝑖
2 −

(∑ 𝑦𝑖)2

𝑛
 

Sxy = ∑ 𝑥𝑦 −
∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑛
 

การวเิคราะห์ Simple Linear Regression มีขั้นตอนดงัน้ี 
2. ค านวณค่าของ a และ b ดงัน้ี เรียกวา่ Regression Coefficient 

b = 
∑ 𝑥𝑦−

∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑛

∑ 𝑥2− 
(∑ 𝑥)2

𝑛

 

a = �̅� − 𝑏�̅� 
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 วธีิ Box-Jenkins ดว้ยแบบจ าลอง ARIMA 
การพยากรณ์ด้วยวิธี  Box-Jenkins ซ่ึงพัฒนาข้ึนโดย Box and Jenkins (1976) จะอาศัย

แบบจ าลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ท่ีเป็นขอ้มูลอนุกรมเวลาตวัแปร
เดียวในอดีตจนกระทัง่ปัจจุบนั เพื่อพยากรณ์ขอ้มูลในอนาคต โดยจะครอบคลุมผลลพัธ์ท่ีรวมเอา
อนุกรมเวลาท่ีเป็นฤดูกาลรวมถึงกระบวนการหรือระบบท่ีไม่น่ิงด้วย (non-stationary process 
(ARIMA) ทั้งน้ีกระบวนการการวเิคราะห์ประกอบดว้ย 
1) การบ่งช้ี (Identification) 

เน่ืองจากข้อมูลอนุกรมเวลาส่วนใหญ่จะมีลักษณะท่ีไม่น่ิง (Non-stationary) ในขณะท่ี
ลกัษณะของ Autoregressive (AR) และ Moving Average (MA) ของแบบจ าลอง ARIMA เป็นขอ้มูล
อนุกรมเวลาที่มีลกัษณะน่ิง (stationary) ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
นั้นเราจะตอ้งท าขอ้มูลดงักล่าวให้มีความน่ิงเสียก่อน ซ่ึงขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีมีลกัษณะน่ิงจะตอ้ง 
(1) ค่าเฉลี่ย (mean) (2) ค่าความแปรปรวน (variance) และ (3) ค่าความแปรปรวนร่วม (covariance) มี
ค่าคงท่ี โดยการน าขอ้มูลอนุกรมเวลามาหาระดบัผลต่าง (Difference) ถา้สมมติใหส้มการอยา่งง่าย คือ  
    tY  = t1tY   

ผลต่างอนัดบัท่ี 1 (First Difference) 
    '

tY  = t1tt YY    
หรือ     '

tY  = ttY   
ผลต่างอนัดบัท่ี 2 (Second-order Difference) 
    ''

tY  = t

'

1t

'

t YY    
หรือ     ''

tY  = t

'

tY   
 

 การพยากรณ์นาอีฟ (Naïve Forecast) 
นาอีฟ เป็นวิธีการพยากรณ์อย่างง่ายท่ีมีข้อสมมติว่าข้อมูลในช่วงเวลาปัจจุบนัเป็นค่า

พยากรณ์ท่ีดีท่ีสุดของช่วงเวลาถดัไปในอนาคต โดยวิธีไหนยงัแบ่งเป็นวิธี นาอีฟ ล าดบัแรก (First 
naïve)  วิธีนาอีฟ ส าหรับข้อมูลแนวโน้ม (Naive for seasonal series) และวิธีนาอีฟส าหรับขอ้มูล
แนวโนม้และฤดูกาล (Naive for trend and seasonal series)  

- วธีินาอีฟ ล าดบัแรก  (First naïve) สามารถพยากรณ์ไดต้ามสมการ 
Ft+1 = At 

โดยท่ี  At  เป็นขอ้มูลจริงนะเวลา t 
Ft+1 เป็นค่าพยากรณ์ 1 ช่วงเวลาล่วงหนา้หรือ ณ เวลา t+1  
จากสมการดงักล่าวถา้ตอ้งการหาค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาปัจจุบนัค่าพยากรณ์ในช่วงเวลา

ปัจจุบนัจะเท่ากบัค่าจริงในช่วงเวลาก่อน หรือ Ft = At+1 
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วธีินาอีฟ ส าหรับขอ้มูลแนวโนม้ (Naive for seasonal series) 
Ft+1 = At + (At - At-1) 

วธีินาอีฟส าหรับขอ้มูลแนวโนม้และฤดูกาล (Naive for trend and seasonal series) 
ถา้ขอ้มูลเป็นไตรมาส   Ft+1 = At-3 
ถา้ขอ้มูลเป็นไตรมาส   Ft+1 = At-11 
 

 วธีิแยกส่วนประกอบ (Decomposition Method) 
ส่วนประกอบของขอ้มูลอนุกรมเวลา คือสาเหตุของการแปรผนัแบบต่างๆ ในขอ้มูลอนุกรม

เวลา ซ่ึงสามารถแยกส่วนประกอบของขอ้มูลอนุกรมเวลาออกได้เป็น 4 ส่วนด้วยกนั คือ แนวโน้ม 
(trend component : T) วัฏจักร (cyclical component : C) ฤดูกาล (seasonal component : S) และส่ิงท่ี
ผิดปกติ (irregular component : I) เช่น การใช้วิธีการแยกส่วนองค์ประกอบวิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย
สินคา้ ราคาสินคา้ และความตอ้งการสินคา้ เป็นตน้ การค านวณค่าแนวโนม้และค่าฤดูกาล สามารถใช้
ขอ้มูลในอดีตมาค านวณค่าเพื่อพยากรณ์ขอ้มูลในอนาคตได ้ส่วนค่าวฏัจกัรผูพ้ยากรณ์จะตอ้งศึกษาถึง
ดชันีทางเศรษฐกิจเพื่อคาดการณ์สภาพทางเศรษฐกิจในอนาคตประกอบ ส่วนค่าเหตุการณ์ผิดปกติเป็น
ค่าท่ีคาดการณ์ได้ยาก อย่างไรก็ตามหากผูพ้ยากรณ์สามารถวิเคราะห์สภาพทางเศรษฐกิจได้อย่าง
ใกล้เคียง วิธีน้ีจะเป็นวิธีพยากรณ์ท่ีมีความถูกต้องมากวิธีหน่ึง โดยหลังจากท่ีผูพ้ยากรณ์จ าแนก
ส่วนประกอบของขอ้มูลทั้ง 4 ไดแ้ลว้ ก็จะน าส่วนประกอบทั้ง 4 ตวัมาคูณกลบัเพื่อเป็นค่าพยากรณ์ใน
อนาคตซ่ึงมีสมการดงัน้ี 

การพยากรณ์ดว้ยวิธีน้ีจะท าการแยกส่วนประกอบของอนุกรมเวลาออกเป็นส่วนๆ ดงัน้ี ค่า
แนวโนม้ (Trend)ความผนัแปรตามฤดูกาล (Seasonal Variation) ความผนัแปรตามวฎัจกัร (Cyclical 
Variation) ความผนัแปรเน่ืองจากเหตุการณ์ท่ีผดิปกติ (Irregular Variation) โดยวธีิแยกส่วนประกอบ
ส าหรับตวัแบบการคูณของขอ้มูลอนุกรมเวลา มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ค านวณค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Centered Moving Average; t CMA ) แบบส่ีไตรมาสส าหรับ
ขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีเป็นรายไตรมาส และแบบ 12 เดือนส าหรับขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีเป็นรายเดือน มี
สูตรดงัน้ีส าหรับขอ้มูลท่ีเป็นรายไตรมาส 

MAt = (Yt-2 + Yt-1 + Yt+ Yt+1)/4 
ส าหรับขอ้มูลท่ีเป็นรายเดือน 

MAt = (Yt-6 + Yt-5 + ... + Yt + Yt+1 + ... + Yt+4 + Yt+5)/12 
CMAt = (MAt +  MAt+1)/2 

2. จดัค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีใหอ้ยูก่ึ่งกลางตามจ านวนคาบเวลา 
3. ค านวณหาค่าฤดูกาลและปัจจยัเน่ืองจากเหตุการณ์ท่ีผิดปกติ ณ คาบเวลา t หาได้โดย 

St It = Yt /CMAt 
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4. หาค่าเฉล่ียของฤดูกาล 
5. ปรับค่าฤดูกาล 
6. ถอดฤดูกาลออกจากขอ้มูลอนุกรมเวลา 
7. หาค่า Trend Line ของขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีไม่มีฤดูกาล 
8. ค านวณหาค่าขอ้มูลของช่วงเวลาท่ีท าการพยากรณ์ 
9. ใส่ค่า Seasonal กลบัเขา้ไปในขอ้มูลท่ีพยากรณ์ไดใ้นขอ้ h) ตามช่วงเวลาท่ีพยากรณ์ 

 
เกณฑก์ารพิจารณาค่าพยากรณ์ท่ีเหมาะสม 

ในการพิจารณาแบบจ าลองท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์นั้น เราสามารถพิจารณาความแตกต่าง
ระหวา่งค่าท่ีแทจ้ริงกบัค่าพยากรณ์ หรือท่ีเราเรียกว่า “ค่าความคลาดเคล่ือน (residuals)” ซ่ึงมีรูปแบบ
สมการดงัน้ี 

te  = tt ŶY   
โดยท่ี te  = ความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ์ในช่วงเวลา t 
 tY  = ค่าของขอ้มูลจริงในช่วงเวลา t 
 tŶ  = ค่าท่ีพยากรณ์ในช่วงเวลา t 

1) ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีแทจ้ริงเฉล่ีย (Mean Absolute Deviation: MAD) ซ่ึงสามารถใชว้ดั
ความแม่นย  าของค่าพยากรณ์ โดยการเฉล่ียค่าความผิดพลาดของค่าพยากรณ์ ซ่ึงจะมีประโยชน์มาก
ส าหรับส าหรับการวิเคราะห์ท่ีตอ้งการวดัความผิดพลาดในหน่วยเดียวกนักบัขอ้มูลอนุกรมเวลาเดิม 
มีรูปแบบสมการในการพิจารณาดงัน้ี 

MAD = ∑ ค่าจริง – ค่าพยากรณ์ 
             n 

2) ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสอง (Mean square error – MSE) วธีิน้ีเป็นการน าเอาค่าความ
แตกต่างระหวา่งค่าท่ีเกิดข้ึนจริงและค่าท่ีพยากรณ์ยกก าลงั 

MSE = ∑ (ค่าจริง – ค่าพยากรณ์)2 

             n 
3) Mean Absolute Percentage Error (MAPE) ซ่ึงสามารถหาไดจ้ากน าค่าความผดิพลาดท่ีแทจ้ริง

ในแต่ละช่วงเวลาหารดว้ยขอ้มูลจริงในช่วงเวลานั้น และเฉล่ียความผดิพลาดท่ีแทจ้ริงเป็นร้อยละ ซ่ึง
มีรูปแบบสมการในการพิจารณาดงัน้ี 

MAPE = ∑(ค่าท่ีเกิดข้ึนจริง – ค่าพยากรณ์)x100% 
ค่าท่ีเกิดข้ึนจริง 

n 
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ทั้งน้ี ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือน (Mean absolute percent error – MAPE)ปัญหา
การหาค่าทั้ง MAD และ MSE คือ หากค่าของขอ้มูลมีค่ามากจะท าให้ค่าของ MAD และ MSE มีค่า
มากไปดว้ย เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว จึงมีการใชค้่า MAPE แทน 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

กรณ์  ศิริจิตร (2555) ปัญหาพิเศษน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบพยากรณ์ยอดสั่งซ้ือ
สินคา้เพื่อเป็นเคร่ืองมือ ช่วยสนับสนุนการตดัสินใจในการวางแผนการสั่งซ้ือสินคา้ กรณีศึกษา  
บริษทัสุขภณัฑ์ เซ็นเตอร์กรุ๊ป จ ากดั โดยการวิเคราะห์หาสมการถดถอยอยา่งง่ายจากขอ้มูลยอดขาย
และขอ้มูลสั่งซ้ือสินคา้ยอ้นหลงัส่ีปี จากนั้นระบบน าสมการถดถอยอย่างง่ายน้ีมาใช้เป็นตวัแบบ
พยากรณ์ยอดสั่งซ้ือสินคา้ในปีต่อ ๆ ไป ผลการประเมินความแม่นย  าในการพยากรณ์ของระบบ
พบวา่ ระบบสามารถพยากรณ์ยอดสั่งซ้ือสินคา้โดยมีค่า MAPE (Mean Absolute Percentage Error) 
รายปีคือ 18.4 % รายเดือนคือ 15.8% และ รายวนัอยูท่ี่ 13.2% 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบพบว่า คะแนนความพึงพอใจของผู ้เช่ียวชาญมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าเทา่กบั 0.58 คะแนนความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.65 สรุปได้ว่าผูเ้ช่ียวชาญและ
ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจต่อระบบในระดบัดี 
 

ชัยรัตน์ อัตตวนิช,และธนัญญา วสุศรี (2546) การผลิตกระจกดิบท่ีเป็นกระจกสีชาด ามีการ
ผลิตเพียงปีละคร้ังดว้ยเหตุผลว่ากระจกสีดงักล่าวมียอดขายไม่สูง ประกอบกบัมีค่าใช้จ่ายในการ
ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต ท่ีสูงมาก เป็นสาเหตุใหก้ารวางแผนการผลิตของกระจกบานเกล็ดนั้น
ตอ้งมีการวางแผนล่วงหน้าในการส ารองกระจกดิบเป็นเวลา 1 ปีให้เพียงพอก่อนท่ีจะถึงการผลิต
รอบต่อไป การวจิยัคร้ังน้ีไดน้ าเทคนิคการพยากรณ์ความตอ้งการท่ีจะเกิดข้ึนในอีก 1 ปีขา้งหนา้ โดย
ใชเ้กณฑ์การคดัเลือกความเหมาะสมทางสถิติและตวัวดัความแม่นย  าของวธีิการพยากรณ์ เม่ือไดต้วั
แบบจากการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมแลว้จะไดน้ ามาท าการประเมินกระจกดิบคงคลงั ท่ีตอ้งมีการเก็บ
ไวส้ าหรับผลิตตามระดบับริการท่ีตั้งไวผ้ลการวิจยัพบวา่ขอ้มูลความตอ้งการในอดีตมีลกัษณะเป็น
แนวโนม้ฤดูกาลโดยตวัแบบส าหรับกระจกขนาดเล็กท่ีเหมาะสมคือตวัแบบของวิธี ARIMA ขนาด
กลางคือตวัแบบของวิธีวินเตอร์และขนาดใหญ่เหมาะสมกบัตวัแบบของวิธีแยกองค์ประกอบ จาก
การค านวณสรุปไดว้า่กระจกดิบจะตอ้งมีการส ารองเพิ่มข้ึน 10.3% 
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นิตยา วงศ์ระวัง  (2556) เน่ืองจากในปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจมีการแข่งขนัสูงจึงจ าเป็นตอ้ง
แกไ้ขจุดอ่อนท่ี บริษทัมีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขนั ซ่ึงจุดอ่อนของบริษทัคือใช้เพียง
ประสบการณ์การท างานเท่านั้น ไม่มีการน าเอาขอ้มูลการขายในอดีตมาใชว้เิคราะห์ทางดา้นสถิติ ท า
ให้ในบางเดือนโรงงานสั่งผลิตสินค้ามากเกินกว่าความต้องการจริงของลูกค้า เพื่อใช้ในการ
พยากรณ์ปริมาณการผลิตสินคา้ใหไ้ดใ้กลเ้คียงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด การแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าว เพื่อใช้เป็นระบบสนบัสนุนการตดัสินใจการพยากรณ์การผลิตสินคา้ จึงท าการวิเคราะห์
การหาปริมาณการผลิตสินคา้ใหมี้ระดบัเหมาะสม โดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง ปี พ.ศ. 2553 
จากบริษทัตวัอย่างน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีการพยากรณ์โดยวิธีการหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี,การ
พยากรณ์โดยวิธีการหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้ าหนกั,การพยากรณ์โดยวิธีการปรับเรียบแบบ
เอกซ์โพเนนเชียล,การพยากรณ์โดยวิธีปรับเรียบแบบดบัเบิลเอกซ์โพเนนเชียล,การพยากรณ์โดยวธีิ
วนิเตอร์,เทคนิคการแยกส่วน เพื่อหาตวัแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการพยากรณ์และค านวณหาปริมาณ
การผลิตท่ีเหมาะสมกบัปริมาณความตอ้งการจริง 
 

จักรินทร์ กลั่นเงิน (2555) งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาวิธีการควบคุมปริมาณสินคา้
คงคลงัในกลุ่มตวัอยา่งธุรกิจคา้ส่ง-คา้ปลีก โดยน าแนวคิดการพยากรณ์มาช่วยในการตดัสินใจ ก่อน
น าไปวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม จากกรณีศึกษา พบว่า บริษทัตวัอย่างมีตน้ทุน
สินคา้คงคลงัรวม 57,462,922 บาท จากสินคา้ทั้งหมด 69 กลุ่ม ในขั้นตอนแรกไดน้ าหลกัการพาเรโต 
(Pareto) มาใชใ้นการแยกกลุ่มสินคา้ท่ีมีผลกระทบหลกัต่อบริษทัตวัอยา่ง ไดสิ้นคา้จ านวน 21 กลุ่ม 
คิดเป็นมูลค่าสินคา้คงคลงั 45,970,337 บาท จากนั้นน าสินคา้กลุ่มดงักล่าวมาท าการพยากรณ์ปริมาณ
ความตอ้งการในอนาคตดว้ยวธีิการพยากรณ์แบบต่างๆ เพื่อน าไปวเิคราะห์หาปริมาณสินคา้คงคลงัท่ี
ปลอดภยั และปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีเหมาะสม สุดทา้ยท าการเปรียบเทียบมูลค่าสินคา้คงคลงัดว้ย
การสั่งซ้ือแบบเดิมกบัการวิเคราะห์จากปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีเหมาะสม พบว่ามูลค่าสินคา้คง
คลงัจากการค านวณปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมมีมูลค่า 36,111,499.70 บาท วธีิการสั่งซ้ือแบบเดิม
ท่ีมีมูลค่า 44,888,594.55 บาท ดงันั้น มูลค่าสินคา้คงคลงัลดลงจากเดิม 8,777,094.85 บาท คิดเป็น
สัดส่วนท่ีลดลงร้อยละ 19.55 ค่าหลกั การพยากรณ์ การควบคุมสินคา้คงคลงั ธุรกิจคา้ส่ง-คา้ปลีก 
 

กนกกาญจน์ มูลผาลา (2557) ในธุรกิจทุกประเภท การพยากรณ์ถือเป็นพื้นฐานในการ
วางแผนและการตัดสินใจต่างๆ เพื่อคาดการณ์ปริมาณความต้องการสินค้าของลูกค้าท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงการพยากรณ์ท่ีมีความแม่นย  าสูงและเหมาะประเภทของสินคา้ จะช่วยลด
ระดบัการลงทุนในสินคา้คงคลงั ลดการเปล่ียนแปลงในกระบวนการผลิต ลดระดบัการลงทุนใน
ก าลงัการผลิต รวมถึงช่วยให้สามารถขนส่งสินคา้ได้ทนัตามความต้องการของลูกค้าการศึกษา
งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเทคนิคการพยากรณ์ยอดขายสินคา้อุปโภคท่ีเหมาะสมของบริษทัเอกชน
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แห่งหน่ึงตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2556 จากการศึกษาขอ้มูลของบริษทัพบว่า
บริษทัใช้วิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving Average) ในพยากรณ์ยอดขายสินคา้ทุกประเภทและวดัค่า
ความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์โดยใช้ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ (Mean 
Absolute Percentage Error: MAPE) พบว่าเกิดค่าความคลาดเคล่ือน (error) สูง งานวิจยัน้ีจึงไดท้  า
การปรับปรุงและเลือกเทคนิคพยากรณ์ยอดขายสินคา้ใหม่ โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ
โดยวิธีอนุกรมเวลา (Time Series) ซ่ึงประกอบไปด้วย การพยากรณ์แบบแยกส่วนประกอบ 
(Decomposition Method), การพยากรณ์โดยวิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving Average Method), การ
พยากรณ์โดยวิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential Smoothing Method) และการ
พยากรณ์โดยแบบจ าลอง Autoregressive Integrated Moving Average Model (ARIMA) ในการ
วิเคราะห์และเลือกเทคนิคการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมแก่สินคา้แต่ละประเภท และใช้โปรแกรมมินิ
แทบ (Minitab) เป็นเคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์ และท าการวดัผลโดยการวดัค่าความคลาดเคล่ือน
ของการพยากรณ์ โดยใชค้่าเฉล่ียเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage 
Error: MAPE) ผลการวจิยัพบวา่มีสินคา้จ านวน 73 รายการ จากทั้งหมด 137 รายการ ท่ีเหมาะสมกบั
เทคนิคการพยากรณ์โดยวิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี และมีสินคา้จ านวน 64 รายการ ท่ีควรปรับปรุงเทคนิค
ท่ีใช้ในการพยากรณ์ยอดขาย จากนั้นท าการพยากรณ์ยอดขายสินค้าในช่วงเดือนมกราคม ถึง 
มีนาคม 2557 ดว้ยเทคนิคการพยากรณ์หลงัการปรับปรุง เปรียบเทียบกบัยอดขายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ 
เดือนนั้นๆ พบว่าค่าความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ์ลดลงถึง 11% เม่ือเปรียบเทียบกบัการใช้
เทคนิคการพยากรณ์วิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี โดยท่ีสินค้าของบริษทักรณีศึกษาส่วนใหญ่เหมาะกบั
เทคนิคการพยากรณ์แบบแยกส่วนประกอบ (Decomposition Method) และจากผลการพยากรณ์ท่ีมี
ความแม่นย  ามากข้ึนยงัเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพฒันากระบวนการท างาน ทั้งดา้นการลด
ตน้ทุนในการจดัเก็บสินคา้ การเพิ่มประโยชน์จากการใชพ้ื้นท่ีคลงัสินคา้ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
การลดตน้ทุนค่าขนส่ง รวมถึงสามารถน าเทคนิคการพยากรณ์ยอดขายสินค้าไปประยุกต์ใช้กับ
สินคา้อ่ืนๆ ของบริษทัต่อไปในอนาคตไดอี้กดว้ย 
 

ศิรภัค ธนชลนันท์ (2554) การวิจยัเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการสั่งซ้ือเพื่อการแข่งขนัทาง
ธุรกิจ กรณีศึกษาร้าน เอน็เอสแอร์ เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเร่ืองการสั่งซ้ือสินคา้ ใหมี้
ปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ให้มีความเหมาะสม โดยจากการพยากรณ์การสั่งซ้ือสินคา้จากยอดดีมาน
ยอ้นหลงั และท าการหาจุดสั่งซ้ือใหม่ของสินคา้ รวมถึงการก าหนดระดบัของสินคา้คงคลงัส ารอง
ให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในอนาคตวิธีการศึกษาโดยเร่ิมจากการให้ทฤษฏี ABC 
Classification ในการจดักลุ่มสินคา้ โดยแบ่งตามสินคา้ท่ีมีปริมาณการขาด แลว้หลงัจากนั้นจึงน า
สินค้าเหล่านั้นมาซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ด้วย ABC Classification ท าให้กิจการทราบว่า สินค้า
รายการใดเป็นสินคา้มีปริมาณการขาดของสินคา้มาก และควรให้ความสนใจเป็นพิเศษเป็นการ
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น าไปสู่วธีิแกไ้ขปัญหาในเร่ืองการจดัซ้ือสินคา้ โดย การวจิยัในคร้ังน้ี ไดน้ าเฉพาะกลุ่มสินคา้กลุ่ม A 
มาวิเคราะห์เพราะเม่ือดูจากสัดส่วนแลว้ สูงเกินคร่ึงของมูลค่าสินคา้ทั้งหมด และเน่ืองจาก สินคา้
ของกิจการเป็นสินคา้ท่ีมีฤดูกาล ซ่ึงไม่สามารถน าวิธีการพยากรณ์ทัว่ไปมาพยากรณ์ได ้จึงใชว้ธีิการ
พยากรณ์แบบปรับค่าตามฤดูกาล และใช้วิธีเอ๊กโปเนนเชียล หาค่าอลัฟ่าท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริง
ท่ีสุด เพื่อน ามาพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้ หลงัจากนั้นน าค่าพยากรณ์ท่ีไดม้าค านวณหาปริมาณ
การสั่งซ้ือท่ีประหยดั เพื่อให้ได้ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัต่อปี หลงัจากนั้นน ามาเปรียบเทียบ
ปริมาณการสั่งซ้ือใหม่ และปริมาณการสั่งซ้ือเดิม และหลงัจากนั้นน าค่าการพยากรณ์มาท าการหา
จุดสั่งซ้ือของสินคา้แต่ละชนิด ซ่ึงจะท าให้กิจการ สามารถลดปริมาณการขาดของสินคา้ได ้และท า
ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยากครบถว้นซ่ึงปัญหาของกิจการนั้น เกิดจาก
การขาดการพยากรณ์สินคา้ โดยในการพยากรณ์นั้นใชว้ธีิเอก็โปแนนเชียล โดยไดค้่าอลัฟ่าท่ี 0.9 ซ่ึง
เป็นค่าพยากรณ์ท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริงท่ีสุดและจากการหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั พบว่า 
การหาปริมาณการสั่งซ้ือใหม่ สามารถลดตน้ทุนในการสั่งสินคา้ได ้40.71% และอีกเร่ืองท่ีส าคญัคือ 
เร่ืองของซพัพลายเออร์ กิจการควรมีสัมพนัธ์ท่ีดีกบัซพัพลายเออร์ เพื่อใหก้ารสั่งซ้ือนั้น เป็นไปอยา่ง
เหมาะสมกบัความตอ้งการสินคา้ของกิจการ 
 

วาสนา เจริญศรี (2558) งานนิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิเคราะห์ปริมาณการ
สั่งซ้ือท่ีเหมาะสมในการวางแผนการสั่งซ้ือเพื่อให้มีวตัถุดิบคงคลังท่ีเพียงพอต่อการผลิต และ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ได้ในกรณีท่ีลูกคา้มีการเปล่ียนแปลงยอดการสั่งซ่ือ
สินคา้ โดยการรวบรวมขอ้มูลการใชว้ตัถุดิบจากการค านวณปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ของลูกคา้ในปี 
พ.ศ. 2556 หลงัจากนั้นท าการเลือกวตัถุดิบท่ีน าเขา้โดยพิจารณาจากวตัถุดิบสามารถใช้ผลิตสินคา้
ส่งออกไดห้ลายลูกคา้และมียอดการใชสู้งสุดโดยมีวตัถุดิบท่ีเก่ียวขอ้งทั้งส้ิน 261 พาร์ทหมายเลข ซ่ึง
วตัถุดิบท่ีถูกคดัเลือกมาใช้วิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับงานนิพนธ์ฉบบัน้ี คือ วตัถุดิบพาร์ทหมายเลข 
13MB3000 หลงัจากนั้นจึงท าการจ าลองการสั่งซ้ือในปี พ.ศ. 2557 โดยการหาปริมาณการสั่งซ้ือ
แบบประหยดัโดยใชว้ธีิการแบบ EOQ จากค่าการพยากรณ์ยอดใชว้ตัถุดิบล่วงหนา้และขอ้มูลการใช้
วตัถุดิบในอดีต โดยน าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการค านวณทั้ง 2 วธีิการดงักล่าวมาเปรียบเทียบกบัการสั่งซ้ือ
แบบปัจจุบนัผลลพัธ์ท่ีได้จากงานนิพนธ์พบว่าปริมาณการสั่งซ้ือวตัถุดิบโดยวิธี EOQ จากค่าการ
พยากรณ์พบวา่ ปริมาณการสั่งซ้ือแต่ละคร้ังมีการปรับเรียบและคงท่ีท า ให้พนกังานจดัซ้ือและ ซพั
พลายเออร์สามารถท างานได้สะดวกและง่ายข้ึน หากพิจารณาค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือต่อปีพบว่า
ลดลง 9,375 บาท คิดเป็น 12.20% และพิจารณาค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษาวตัถุดิบกรณีสั่งซ้ือตามจุด
สั่งซ้ือใหม่มีมูลค่าเพิ่มข้ึน 308,910 บาท คิดเป็น 56.62% แต่ท า ให้สามารถลดความเส่ียงในการขาด
แคลนวตัถุดิบในกรณีลูกคา้มีการเปล่ียนแปลงการสั่งซ้ือกะทนัหนัเม่ือเปรียบเทียบกบัแบบปัจจุบนั
ซ่ึงมีขอ้ก าหนดในการจดัเก็บวตัถุดิบสูงสุดเพียง 1.5 เดือนตามนโยบายบริษทัและผลท่ีไดจ้ากงาน
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นิพนธ์น้ีสามารถน าเสนอผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อการพิจารณาและก าหนดนโยบายการจดัเก็บวตัถุดิบ
ในปี ถดัไป 
 

ทวีพงษ์ กิตติกุล (2551) งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะศึกษาการก าหนดปริมาณการ
ส ารองอะไหล่ส้ินเปลืองหลกั 3 ชนิด ท่ีใชใ้นงานซ่อมเคร่ืองสูบน ้าของบริษทัThe Pumps (Thailand) 
Co., Ltd. เพื่อลดปัญหาการส่งงานล่าช้าเน่ืองจากการขาดแคลนอะไหล่ส้ินเปลืองหลักและลด
ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ และจดัเก็บการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้ต่อปี โดย
ใช้ขอ้มูลจากการสั่งซ้ือยอ้นหลงั 3 ปี พบว่าวิธีการพยากรณ์แบบ Weight Moving Average ให้ผล
ใกลเ้คียงปริมาณการใช้งานจริงมากท่ีสุด จากนั้นใช้ทฤษฎี Economic Order Quantity แบบ Basic 
Model ในการค านวณปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม และใชท้ฤษฎีจุดสั่งซ้ือใหม่ Reorder Point ใน
การก าหนดปริมาณการส ารองอะไหล่อยา่งเหมาะสมผลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่ การส ารอง
อะไหล่ส้ินเปลืองหลักเคร่ืองสูบน ้ าของบริษัทThe Pumps (Thailand) Co., Ltd. จะสามารถลด
ปริมาณการส่งงานล่าชา้แก่ลูกคา้ในส่วนของปัญหาเน่ืองจากการขาดแคลนอะไหล่ส้ินเปลืองหลกั
ไดถึ้ง 95% หรือคิดเป็นปริมาณงานล่าชา้ท่ีลดไดเ้ท่ากบั 12 งาน หรือสามารถลดปริมาณงานล่าชา้ได้
ทั้งส้ิน 28 % ของการส่งงานล่าชา้แก่ลูกคา้ทั้งหมด และในดา้นค่าใชจ่้าย สามารถลดค่าใชจ่้ายรวมใน
การจดัซ้ือและจดัเก็บอะไหล่ส้ินเปลืองทั้ง 3 ชนิดไดถึ้ง 58,197.8 บาท ต่อปี เม่ือเทียบกบัการใชง้าน
จริงในปี พ.ศ. 2551 
 

ก าพล เอกลักษณ์โพธ์ิ (2551) วิทยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบช่วยเหลือ
การตดัสินใจ ส าหรับการพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการสินคา้กระดาษคราฟท ์ปัญหาส าคญัท่ีพบใน
โรงงานตวัอยา่งคือ การตดัสินใจในการสั่งผลิตสินคา้ จะใชเ้พียงประสบการณ์การท างานเท่านั้น ไม่
มีการน าเอาขอ้มูลการขายในอดีตมาใช้วิเคราะห์ทางดา้นสถิติ ท าให้ในบางเดือนโรงงานสั่งผลิต
สินคา้มากเกินกวา่ความตอ้งการจริงของลูกคา้เป็นจ านวนมาก โดยมีสินคา้คงคลงัต่อเดือนประมาณ 
18,600 ตนัต่อเดือนคิดเป็นตน้ทุนประมาณ 218 ลา้นบาทต่อเดือน ส่งผลใหโ้รงงานตอ้งเพิ่มค่าใชจ่้าย
ในการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั ค่าจา้งแรงงานและการเส่ือมราคาของสินคา้ งานวจิยัน้ีจะศึกษาเทคนิค
วิธีการพยากรณ์ ท่ีมีความเหมาะสมกบัรูปแบบขอ้มูลต่างๆ เพื่อน าไปออกแบบระบบช่วยเหลือการ
ตดัสินใจ โดยระบบช่วยเหลือการตดัสินใจสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลการขายในอดีตและเลือกตวัแบบ
ทางสถิติท่ีมีความเหมาะสมในการตัดสินใจและท าให้เกิดค่าความผิดพลาดน้อยท่ีสุด ผลการ
เปรียบเทียบตน้ทุนระหว่างการพยากรณ์โดยการใช้ระบบช่วยเหลือการตดัสินใจกบัการตดัสินใจ
การผลิตโดยใชป้ระสบการณ์ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 แสดงให้เห็นวา่การพยากรณ์โดยการ
ใช้ระบบช่วยเหลือการตดัสินใจ มีค่าเสียโอกาสต ่ากว่าประมาณ 131.1 ลา้นบาท และตน้ทุนท่ีเกิด
จากการผลิตสินค้าเกินจากความต้องการจริงต ่ากว่าประมาณ 0.6 ล้านบาท โดยผูว้ิจยัเลือกค่า
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พยากรณ์ปริมาณความตอ้งการสินคา้จากเกณฑ์ความผิดพลาด MAD เป็นตวัอย่างในการเลือกค่า
พยากรณ์ของผูว้จิยัจากการใชร้ะบบช่วยเหลือการตดัสินใจ 
 

แววดาว พูนสวน (2550) สารนิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นการศึกษาการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาเพื่อ
การวางแผนการผลิตสินคา้ ประเภทเฟอร์นิเจอร์ บริษทั เอส บี อุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีผลิตสินคา้แบบเก็บสต็อกเพื่อรอจ าหน่ายและผลิตตามค าสั่งซ้ือ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะ
ปรับปรุงขอ้มูลท่ีใชใ้นการวางแผนการผลิตให้ดีข้ึน การศึกษาการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาในสาร
นิพนธ์น้ี ไดท้  าการศึกษาถึงลกัษณะขอ้มูลการขายในอดีตของสินคา้แต่ละรุ่น เพื่อใช้เลือกเทคนิค
การพยากรณ์ให้เหมาะสมกบัรูปแบบของขอ้มูล ผลการทดสอบปรากฏว่า วิธีการพยากรณ์ท่ีให้ค่า
ความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุดคือวิธีปรับเรียบแบบเอ็กโปแนนเชียลซ ้ าสองคร้ัง จากนั้นไดน้ าวิธีการ
พยากรณ์ท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นในการพยากรณ์ในระบบ MRP SAP R/3 เพื่อใชใ้นการตดัสินใจสั่งผลิตตาม
แผนท่ีเกิดข้ึนในระบบ หลังจากท่ีน าไปใช้ในบริษทัผลปรากฏว่าในเดือนกรกฎาคม 2550 การ
พยากรณ์การผลิตดว้ยวิธีปรับเรียบแบบเอ็กโปแนนเชียลซ ้ าสองคร้ัง พยากรณ์การผลิตได ้400 ชุด
โดยมียอดขายทั้งส้ิน 412 ชุด ซ่ึงมีผลต่างเท่ากบั 12 ชุดในขณะท่ีใชว้ิธีการพยากรณ์แบบเก่าจะตอ้ง
สั่งผลิตจ านวน 934 ชุด ท าให้มีผลต่างระหว่างยอดขายจริงกบัการสั่งผลิตเท่ากบั 522 ชุด คิดเป็น
ตน้ทุนมูลค่าของสินคา้คงคลงัท่ีประหยดัไดป้ระมาณ 2,805,000 บาท จะเห็นไดช้ัดเจนว่าผลการ
พยากรณ์การผลิตสินคา้วิธีใหม่มีค่าใกล้เคียงกบัยอดขายจริงมากกว่าการใช้วิธีการแบบเก่าคือใช้
ประสบการณ์ของผูว้างแผนเพียงอยา่งเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ช่ือ งานวจิยัเร่ือง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพยากรณ์ 
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กรณ์  ศิริจิตร การพฒันาระบบพยากรณ์
ยอดสั่งซ้ือสินคา้ โดยใชต้วั
แบบพยากรณ์สมการถดถอย
อยา่งง่าย กรณีศึกษาบริษทั
สุขภณัฑ ์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จ ากดั 

      

√ 

นิตยา วงศร์ะวงั การจดัการคลงัสินคา้ผา้ท่ี
เหมาะสมส าหรับ
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

ชยัรัตน์ อตัตวนิช 
ธนญัญา วสุศรี 

การพยากรณ์เพื่อการจดัการ
วสัดุคงคลงั : กรณีศึกษา
โรงงานกระจกบานเกล็ด 

    
√ 

 
√ 

 

จกัรินทร์ กลัน่เงิน การพยากรณ์ปริมาณความ
ตอ้งการสินคา้เพื่อควบคุม
สินคา้คงคลงั : กรณีศึกษา 
ธุรกิจคา้ส่ง-คา้ปลีก 

 
√ 

 
√ 

  
√ 

  

กนกกาญจน์ มูลผาลา การศึกษาเทคนิคการ
พยากรณ์ยอดขายสินคา้
อุปโภคท่ีเหมาะสมของ
บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง 

 
√ 

 
√ 

   
√ 
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ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง (ต่อ) 

ช่ือ งานวจิยัเร่ือง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพยากรณ์ 
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ศิรภคั ธนชลนนัท ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการ
จดัซ้ือเพื่อการแข่งขนัทาง
ธุรกิจ กรณีศึกษาร้าน เอ็น 
เอส แอร์ 

  
√ 

    

วาสนา เจริญศรี การปรับปรุงการวางแผนการ
สั่งซ้ือในปริมาณท่ีเหมาะสม
และการจดัการวตัถุดิบคงคลงั
ในโซ่อุปทาน กรณีศึกษา 
บริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์

 
√ 

 
√ 

    
√ 

ทวพีงษ ์กิตติกุล การพยากรณ์และการหา
ปริมาณการสัง่ซ้ือท่ีเหมาะสม 
เพื่อเป็นแนวทางในการจดัเก็บ
อะไหล่ส้ินเปลืองหลกัของ
เคร่ืองสูบน ้าประเภทแรงเหวีย่ง
หนีศูนย ์ 

 
√ 

 
√ 

 

    

ก าพล เอกลกัษณ์โพธ์ิ การออกแบบระบบช่วยเหลือ
การตดัสินใจเพื่อการ
พยากรณ์ปริมาณความ
ตอ้งการสินคา้กระดาษ
คราฟท ์กรณีศึกษาบริษทัใน
อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ 

√ 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

  
√ 
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ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง (ต่อ) 

 

สรุปงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า ทฤษฎีการพยากรณ์ 
(Forecasting) มีหลายรูปแบบ วิธีการและการใช้งานท่ีแตกต่างกันตามวตัถุประสงค์และความ
เหมาะสม ทั้งน้ีรูปแบบการพยากรณ์ท่ีนิยมใชใ้นการวางแผนทางธุรกิจ โดยเฉพาะเพื่อการคาดการณ์
ยอดขาย หรือการสั่งซ้ือสินคา้หรือวตัถุดิบ มี 12 รูปแบบ ไดแ้ก่ การพยากรณ์โดยวิธีการหาค่าเฉล่ีย
เคล่ือนท่ี (Moving averages), การเฉล่ียแบบเคล่ือนท่ีคู่ (Double Moving Average), วิธีหาค่าเฉล่ีย
เคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้ าหนัก (Weighted Moving Average), วิธีค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก (Exponential 
Moving Average), วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนจุดตรงกลาง (Cantered Moving Average), วิธีปรับเรียบแบบ
เอ็กซ์โพเนนเชียลแบบง่าย (Single Exponential Smoothing Method), การปรับเรียบด้วยการปรับ
แนวโน้มตามวิธีของ Holt (Exponential smoothing Adjusted for Trend: Holt’s Method), การปรับ
เรียบด้วยการปรับแนวโน้มและฤดูกาลตามวิธีของ Winters (Exponential smoothing Adjusted for 
Trend and Seasonal Variation: Winter’s Model), การวเิคราะห์สมการถดถอย (Regressions Analysis), 
วิ ธี  Box-Jenkins ด้วยแบบจ าลอง (ARIMA), การพยากรณ์นาอีฟ  (Naïve Forecast), วิ ธีแยก
ส่วนประกอบ (Decomposition Method) ซ่ึงผูว้ิจ ัยได้พิจารณาเลือกวิธี Simple Moving Average, 
Weighted Moving Average, Simple Exponential Smoothing, Simple Regression Analysis, Naïve 

ช่ือ งานวจิยัเร่ือง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพยากรณ์ 
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แววดาว พูนสวน การศึกษาการพยากรณ์แบบ
อนุกรมเวลา (Time Series) 
เพื่อการวางแผนการผลิต
กรณีศึกษา: บริษทั เอส บี
อุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน 
จ ากดั 

   
√ 

   
√ 
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Methods และ Decomposition Method ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ของ กรณีศึกษา ซ่ึงเป็นร้าน
แวน่ตาขนาดเล็ก และมีจ านวนขอ้มูลไม่ซ ้ าซอ้น ท าให้โดยน าขอ้มูลท่ีไดท้  าการวิเคราะห์ตามวธีิการ
วจิยัต่อไป 



บทที ่3 
ระเบียบวธิีวจิัย 

 
รูปแบบการวจัิย 

จากการทบทวนวรรณกรรม เก่ียวกบัทฤษฎีการพยากรณ์ ในการเลือกตวัแบบการพยากรณ์
ท่ีเหมาะสม โดนจะใชว้ิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลา โดยใชเ้คร่ืองมือในการพยากรณ์มาเปรียบเทียบ 
สามารถน ามาใชก้บั การศึกษาน้ีท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกั คือการศึกษาตวัแบบในการพยากรณ์ท่ีให้ค่า
ความแม่นย  ามากท่ีสุด เพื่อช่วยในการแกไ้ขปัญหา โดยการพยากรณ์เชิงปริมาณ การวางแผนการ
สั่งซ้ือสินคา้ ในงานวจิยัน้ีผูว้ิจยัจะใชข้อ้มูลยอดการขายในปี 2558-2559 เป็นขอ้มูลหน่วยของสินคา้ 
และน าขอ้มูลมาพยากรณ์ เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจในการเลือกตวัแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด ใช้กบั
การวางแผนการสั่งซ้ือแวน่ตาร้านรักแวน่ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ร้านรักแวน่ กรณีศึกษาตั้งอยูท่ี่จงัหวดักรุงเทพฯ เขตดอนเมือง ก่อตั้งเม่ือปี 2553 จดทะเบียน 
วนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยเลือกจากกลุ่มสินคา้ประเภทกรอบ
แวน่ตาท่ีมียอดขายสูงท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี 
ตารางที ่3 กลุ่มสินคา้ประเภทกรอบแวน่ตาท่ีเลือก 3 ยีห่อ้ 

ยีห่อ้ รหสัสินคา้ 
Rayban RB2008 
Levi’S LS5000 

Frank Custom FC3010 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ 
2. ด าเนินการพยากรณ์ดว้ยเทคนิคต่างๆ 
3. ทดสอบความแม่นย  าของแต่ละวธีิและน ามาเปรียบเทียบ 
4. สรุปผลการทดลอง 

 
 
 



38 

1. เกบ็รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 

น าขอ้มูลทุติยภูมิท่ีมียอดการขายในอดีตของร้าน ท่ีมีแต่บิลแต่ละเดือนมาท าการเรียบเรียง
ขอ้มูล แลว้น าขอ้มูลดิบมาแปลงเป็นขอ้มูลทางสถิติ ผูว้จิยัจะใชข้อ้มูลยอดขายน ามาลงใน excel แยก
ตามรุ่นเวลา และแปลงเป็นค่าทางสถิติ เพื่อน ามาพยากรณ์ 
 
2. ด าเนินการพยากรณ์ด้วยเทคนิคต่างๆ 

ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัท าการเลือกตวัแบบในการพยากรณ์ โดยน าแบบสมการทางสถิติ ท่ีได้
ผา่นกระบวนการวเิคราะห์ มีวธีิในการพยากรณ์ ดงัน้ี 

- วธีิค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving average) 
โดยหาค่าเฉล่ียท่ีเปล่ียนไปก็คือ หาค่าเฉล่ียของหลาย ๆ ค่า ท่ีมีความต่อเน่ืองกนัจึงเป็น

ความถ่ีท่ีใช้ประโยชน์ในการขายสินค้ารายการต่าง ๆ ตามช่วงเวลาสั้ น 3 เดือน ก็จะมีค่าเฉล่ีย
เคล่ือนท่ีไปเร่ือย ๆ การกระท าเช่นน้ีขอ้มูลจะมีแนวโน้มท่ีจะมีการเคล่ือนไหวในระยะสั้ น ๆ การ
ค านวณจะไดด้งัสมการดงัน้ี 

 

1tŶ   = 
q

)YYYY( 1qt2t1tt   
 

- วธีิหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้าหนกั (Weighted Moving Average) 
เทคนิคค่าถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้ าหนกั จะมีการให้น ้ าหนกัขอ้มูลในอดีตไม่ เท่ากนั  

โดยใหมี้น ้าหนกัเป็น W1 W2 W3 ซ่ึงผลรวมของน ้าหนกัท่ีให้จะตอ้งมีค่าเท่ากบั 1[∑ 𝑊𝑖𝑛
𝑖=1 = 1]  

Ft+1 = W1 Xt + W1 Xt-1 + … + Wn Xt-n+1 
จะเห็นว่า การถ่วงน ้ าหนักข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลเก่าๆในอดีตน้ี ท าให้ WMA 

เคล่ือนไหวไดร้วดเร็วใกลเ้คียงกบัราคาปัจจุบนัมากข้ึน 
- วธีิปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียลอยา่งง่าย (Simple exponential smoothing) 

การหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้ าหนกั ซ่ึงจะใชข้อ้มูลเร่ิมตน้ค่าเดียวและถ่วงน ้ าหนกัโดย 
ท่ีมีค่า α อยูท่ี่ 0.3 ค่าเฉล่ียเอก็ซ์โปแนนเชียล 

(Ft) = Ft-1 + a(At-1 – Ft-1) หรือ = a+ At-1 (1 -a) Ft-1 
โดยท่ี  Ft-1 เป็นค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาก่อนการพยากรณ์ 1 ช่วง  

At เป็นค่าจริงในช่วงเวลาก่อนการพยากรณ์  
 α ค่าคงท่ีในการปรับเรียบ (Smoothing Constant) 
 Ft ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลา t 
 Ft+1 ค่าพยากรณ์ในช่วง t+1 
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จะก าหนดใหค้่าพยากรณ์ค่าแรกเท่ากบัค่าจริงของช่วงเวลาก่อนหนา้นั้น 1 ช่วง (ซ่ึงก็คือการ
ใชห้ลกัการเดียวกบัการพยากรณ์อย่างง่ายนัน่เอง) จะเห็นไดว้า่การหาค่าเฉล่ียเอ็กซ์โปเนนเชียลใช้
ขอ้มูลนอ้ยกวา่ และไดค้่าพยากรณ์เร็วกวา่การหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี แต่ไดค้่าพยากรณ์ท่ีแม่นย  าเท่ากบั
ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีถ่วงน ้าหนกั 

 
- วธีิวเิคราะห์ถดถอยอยา่งง่าย (Simple Linear Regression Analysis) 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวั ประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ (X) และตวั
แปรตาม (Y) สมการถดถอยอยูใ่นรูปเส้นตรง คือ 

Y^ =  a + bX 
โดยท่ี Y^   คือ ค่า Y ประมาณได ้

 A คือค่าคงท่ี เป็นค่าของ เม่ือ X เป็น 0 (Y-Intercept) 
 b คือความชนั (Slope) หรือค่า ท่ีเปล่ียนแปลงไปเม่ือ X เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย ซ่ึง

ค่าของ b มีค่าเป็นไดท้ั้ง บวก และ ลบ 
สูตรส าหรับการวเิคราะห์ Simple Regression 
1. ค านวณค่า Sum of Square ของตวัแปร 

Sxx =  ∑ 𝑥𝑖
2 −

(∑ 𝑋𝑖)2

𝑛
 

Syy =  ∑ 𝑦𝑖
2 −

(∑ 𝑦𝑖)
2

𝑛
 

Sxy = ∑ 𝑥𝑦 −
∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑛
 

การวเิคราะห์ Simple Linear Regression มีขั้นตอนดงัน้ี 
2. ค านวณค่าของ a และ b ดงัน้ี เรียกวา่ Regression Coefficient 

b = 
∑ 𝑥𝑦−

∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑛

∑ 𝑥2− 
(∑ 𝑥)2

𝑛

 

a = �̅� − 𝑏�̅� 
 

-  วธีินาอีฟ (Naïve Methods) 
เป็นวิธีการพยากรณ์อยา่งง่ายท่ีมีขอ้สมมติวา่ขอ้มูลในช่วงเวลาปัจจุบนัเป็นค่าพยากรณ์ท่ีดี

ท่ีสุดของช่วงเวลาถดัไปในอนาคต โดยสามารถพยากรณ์ไดต้ามสมการ 
Ft+1 = At 

โดยท่ี  At  เป็นขอ้มูลจริงนะเวลา t 
Ft+1 เป็นค่าพยากรณ์ 1 ช่วงเวลาล่วงหนา้หรือ ณ เวลา t+1  
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จากสมการดงักล่าวถา้ตอ้งการหาค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาปัจจุบนัค่าพยากรณ์ในช่วงเวลา
ปัจจุบนัจะเท่ากบัค่าจริงในช่วงเวลาก่อน หรือ Ft = At+1 

 

- วธีิแยกส่วนประกอบ (Decomposition Method) 
การพยากรณ์ดว้ยวิธีน้ีจะท าการแยกส่วนประกอบของอนุกรมเวลาออกเป็นส่วนๆ ดงัน้ี ค่า

แนวโน้ม (Trend)ความผนัแปรตามฤดูกาล (Seasonal Variation) ความผนัแปรตามวฎัจกัร (Cyclical 
Variation) ความผนัแปรเน่ืองจากเหตุการณ์ท่ีผิดปกติ (Irregular Variation) โดยวิธีแยกส่วนประกอบ
ส าหรับตวัแบบการคูณของขอ้มูลอนุกรมเวลา มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ค านวณค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Centered Moving Average; t CMA ) แบบส่ีไตรมาสส าหรับ
ขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีเป็นรายไตรมาส และแบบ 12 เดือนส าหรับขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีเป็นรายเดือน มี
สูตรดงัน้ีส าหรับขอ้มูลท่ีเป็นรายไตรมาส 

MAt = (Yt-2 + Yt-1 + Yt+ Yt+1)/4 
2. จดัค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีใหอ้ยูก่ึ่งกลางตามจ านวนคาบเวลา 
3. ค านวณหาค่าฤดูกาลและปัจจยัเน่ืองจากเหตุการณ์ท่ีผดิปกติ ณ คาบเวลา t หาไดโ้ดย St It = 

Yt /CMAt 
4. หาค่าเฉล่ียของฤดูกาล 
5. ปรับค่าฤดูกาล 
6. ถอดฤดูกาลออกจากขอ้มูลอนุกรมเวลา 
7. หาค่า Trend Line ของขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีไม่มีฤดูกาล 
8. ค านวณหาค่าขอ้มูลของช่วงเวลาท่ีท าการพยากรณ์ 
9. ใส่ค่า Seasonal กลบัเขา้ไปในขอ้มูลท่ีพยากรณ์ไดใ้นขอ้ h) ตามช่วงเวลาท่ีพยากรณ์ 

 
3. ทดสอบความแม่นย าของแต่ละวธีิและน ามาเปรียบเทียบ 

การวดัความคลาดเคล่ือนของค่าจริงและค่าท่ีพยากรณ์ไดโ้ดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิต่างๆ หรือ
จ านวนขอ้มูลต่างๆ จะพิจารณาจากการท่ีค่าจริงใกล้เคียงค่าพยากรณ์ท่ีสุด หรือท าให้เกิดความ
คลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุด ยอมเป็นค่าท่ีเหมาะสมกบัการใช้พยากรณ์ให้ได้ผลลพัธ์ท่ีแม่นย  า การวดั
ความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์มี 3 วธีิ ไดแ้ก่ 

- Mean Absolute Deviation (MAD) = ค่า MAD ยิง่นอ้ย หมายถึง การพยากรณ์ยิง่แมนย  า 
MAD เป็นการวดัค่าความผิดพลาดสมบูรณ์เฉล่ียของการพยากรณ์ ซ่ึงจะมีประโยชน์มากส าหรับ
ส าหรับการวเิคราะห์ท่ีตอ้งการวดัความผดิพลาดในหน่วยเดียวกนักบัขอ้มูลอนุกรมเวลา 
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MAD = ∑(ค่าท่ีเกิดข้ึนจริง – ค่าพยากรณ์) 
n 

- Mean Squared Error (MSE) = ค่า MSE ยิง่นอ้ย หมายถึง การพยากรณ์ยิง่แมนย  า 
สามารถค านวณค่าความผิดพลาดของการพยากรณ์ ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียของความแตกต่าง

ระหวา่งการพยากรณ์ และค่าการสังเกต n ก าลงัสอง มีสูตรดงัน้ี 
 

MSE = ∑(ค่าความคลาดเคล่ือน)2 
n 

- Mean Absolute Percent Error (MAPE) =ค่า MAPE ยิ่งน้อย หมายถึงการพยากรณ์ยิ่ง
แมนย  า 

MAPE ซ่ึงสามารถหาไดจ้ากน าค่าความผิดพลาดท่ีแทจ้ริงในแต่ละช่วงเวลาหารดว้ยขอ้มูล
จริงในช่วงเวลานั้น และเฉล่ียความผดิพลาดท่ีแทจ้ริงเป็นร้อยละ ซ่ึงมีรูปแบบสมการในการพิจารณา
ดงัน้ี 
 

MAPE = ∑(ค่าท่ีเกิดข้ึนจริง – ค่าพยากรณ์)x100% 
ค่าท่ีเกิดข้ึนจริง 

n 
 

4. สรุปผลการทดลอง 

จากขั้นตอนท่ีกล่าวถึงในบทน้ี เป็นการแสดงใหถึ้งล าดบัขั้นตอนในการด าเนินงานและการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับท าการศึกษา เม่ือท าการเก็บขอ้มูลเรียบร้อย ก็น าขอ้มูลต่างๆมาวิเคราะห์
เพื่อหาวิธีการพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด เพื่อน าผลท่ีไดใ้นการพยากรณ์มาเปรียบเทียบ จะแสดงผลลพัธ์ให้
เห็นในบทท่ี 4 ส าหรับในบทท่ี 4 จะเป็นขั้นตอนในการแสดงผลลพัธ์ของการวเิคราะห์ขอ้มูลและผล
ท่ีไดก้ารใชจ้ริง 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นลกัษณะการใชข้อ้มูลทุติยภูมิในการพยากรณ์ขอ้มูล
อนุกรมเวลาท่ีมีฤดูกาล โดยผูว้ิจ ัยได้ใช้ข้อมูลยอดขาย และคอมพิวเตอร์ในการช่วยพยากรณ์
Program excel 
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การรวบรวมข้อมูล 

1. ยอดขายสินคา้ร้านรักแวน่ 
2. ยีห่อ้และปริมาณ 
3. ปริมาณการจ าหน่ายของแวน่ตา 
โดยเป็นแนวทางในการศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการหาปริมาณความตอ้งการสั่งซ้ือในอนาคต

และหาปริมาณแวน่ตาท่ีเหมาะสมของร้านรักแวน่  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้ในการวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นการเก็บขอ้มูลยอดขายในอดีต 
เพื่อน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลและท าการพยากรณ์ 
 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลปริมาณการสั่งซ้ือแวน่ตาเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือน 
มกราคม 2558 จนถึง เดือนธนัวาคม 2559 ซ่ึงผลการศึกษา ดงัน้ี 

 

ผลการพยากรณ์ 

เปรียบเทียบตวัแบบพยากรณ์ทีได้จากวิธีพยากรณ์ต่าง ๆ ทั้ง 6 วิธี  คือ วิธี Simple Moving 
Average, Weighted Moving Average, Simple Exponential Smoothing, Simple Regression Analysis, Naïve 
Methods และ Decomposition Method  
ตารางที ่4 แสดงขอ้มูลยอดขายและค่าพยากรณ์ของทั้ง 6 วธีิ ยีห่อ้ Rayban 

เดือน / 
ปี 

ยอด 
ขาย
จริง 

ค่าพยากรณ์ 
Moving 
averages 

Weighted 
Moving 
Average 

Simple 
exponential 
smoothing 

Simple 
Regression 
Analysis 

Naïve 
Methods 

Decomposition 
Method 

ม.ค. 58 3 - - 3.42 4.23 - 4.23 
ก.พ. 58 8 - - 3.29 4.16 3 4.40 
มี.ค. 58 4 - - 4.70 4.09 8 4.48 
ม.ย. 58 1 5.00 5.17 4.49 4.02 4 2.84 
พ.ค. 58 6 4.33 3.56 3.45 3.94 1 4.00 
ม.ย. 58 5 3.67 3.83 4.21 3.87 6 4.16 
ก.ค. 58 3 4.00 4.27 4.45 3.80 5 4.24 
ส.ค. 58 4 4.67 4.50 4.01 3.73 3 2.68 
ก.ย. 58 2 4.00 3.95 4.01 3.66 4 3.78 
ต.ค. 58 4 3.00 2.96 3.41 3.59 2 3.93 
พ.ย. 58 3 3.33 3.33 3.58 3.52 4 3.99 
ธ.ค. 58 5 3.00 3.03 3.41 3.45 3 2.52 
ม.ค. 59 2 4.00 4.03 3.89 3.38 5 3.55 
ก.พ. 59 3 3.33 3.31 3.32 3.31 2 3.69 
มี.ค. 59 4 3.33 3.28 3.22 3.24 3 3.74 
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ตารางที ่4 แสดงขอ้มูลยอดขายและค่าพยากรณ์ของทั้ง 6 วธีิ ยีห่อ้ Rayban (ต่อ) 

เดือน / 
ปี 

ยอด 
ขาย
จริง 

ค่าพยากรณ์ 
Moving 
averages 

Weighted 
Moving 
Average 

Simple 
exponential 
smoothing 

Simple 
Regression 
Analysis 

Naïve 
Methods 

Decomposition 
Method 

ม.ย. 59 1 3.00 3.05 3.46 3.17 4 2.36 
พ.ค. 59 2 2.67 2.62 2.72 3.10 1 3.32 
ม.ย. 59 2 2.33 2.29 2.50 3.03 2 3.45 
ก.ค. 59 4 1.67 1.69 2.35 2.96 2 3.50 
ส.ค. 59 1 2.67 2.70 2.85 2.89 4 2.21 
ก.ย. 59 5 2.33 2.32 2.29 2.82 1 3.10 
ต.ค. 59 4 3.33 3.35 3.11 2.75 5 3.21 
พ.ย. 59 2 3.33 3.38 3.37 2.68 4 3.25 
ธ.ค. 59 4 3.67 3.62 2.96 2.61 2 2.05 

 

ตารางที ่5 แสดงขอ้มูลยอดขายและค่าพยากรณ์ของทั้ง 6 วธีิ ยีห่อ้ LEVI’S 

เดือน / 
ปี 

ยอด 
ขาย
จริง 

ค่าพยากรณ์ 
Moving 
averages 

Weighted 
Moving 
Average 

Simple 
exponential 
smoothing 

Simple 
Regression 
Analysis 

Naïve 
Methods 

Decomposition 
Method 

ม.ค. 58 6 - - 7.25 8.36 - 8.50 
ก.พ. 58 12 - - 6.88 8.26 6 8.71 
มี.ค. 58 7 - - 8.41 8.17 12 8.50 
ม.ย. 58 3 8.33 8.50 7.99 8.07 7 5.47 
พ.ค. 58 9 7.33 6.33 6.49 7.97 3 8.29 
ม.ย. 58 13 6.33 6.50 7.24 7.88 9 8.50 
ก.ค. 58 10 8.33 9.00 8.97 7.78 13 8.29 
ส.ค. 58 5 10.67 10.72 9.28 7.68 10 5.34 
ก.ย. 58 11 9.33 8.95 8.00 7.59 5 8.09 
ต.ค. 58 7 8.67 8.71 8.90 7.49 11 8.28 
พ.ย. 58 6 7.67 7.74 8.33 7.39 7 8.09 
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ตารางที ่5 แสดงขอ้มูลยอดขายและค่าพยากรณ์ของทั้ง 6 วธีิ ยีห่อ้ LEVI’S (ต่อ) 

เดือน / 
ปี 

ยอด 
ขาย
จริง 

ค่าพยากรณ์ 
Moving 
averages 

Weighted 
Moving 
Average 

Simple 
exponential 
smoothing 

Simple 
Regression 
Analysis 

Naïve 
Methods 

Decomposition 
Method 

ธ.ค. 58 10 8.00 7.83 7.63 7.30 6 5.20 
ม.ค. 59 4 7.67 7.76 8.34 7.20 10 7.88 
ก.พ. 59 8 6.67 6.61 7.04 7.11 4 8.07 
มี.ค. 59 7 7.33 7.28 7.33 7.01 8 7.88 
ม.ย. 59 3 6.33 6.40 7.23 6.91 7 5.07 
พ.ค. 59 5 6.00 5.89 5.96 6.82 3 7.67 
ม.ย. 59 6 5.00 4.96 5.67 6.72 5 7.86 
ก.ค. 59 9 4.67 4.73 5.77 6.62 6 7.67 
ส.ค. 59 4 6.67 6.74 6.74 6.53 9 4.93 
ก.ย. 59 9 6.33 6.30 5.92 6.43 4 7.47 
ต.ค. 59 6 7.33 7.33 6.84 6.33 9 7.64 
พ.ย. 59 5 6.33 6.37 6.59 6.24 6 7.46 
ธ.ค. 59 9 6.67 6.61 6.11 6.14 5 4.79 

 

ตารางที ่6 ขอ้มูลยอดขายและค่าพยากรณ์ของทั้ง 6 วธีิ ยีห่อ้ Frank Custom 

เดือน / 
ปี 

ยอด 
ขาย
จริง 

ค่าพยากรณ์ 
Moving 
averages 

Weighted 
Moving 
Average 

Simple 
exponential 
smoothing 

Simple 
Regression 
Analysis 

Naïve 
Methods 

Decomposition 
Method 

ม.ค. 58 18 - - 18.67 16.58 - 15.38 
ก.พ. 58 21 - - 18.47 16.76 18 19.83 
มี.ค. 58 13 - - 19.23 16.94 21 14.65 
ม.ย. 58 15 17.33 16.50 17.36 17.12 13 15.95 
พ.ค. 58 14 16.33 15.67 16.65 17.30 15 16.23 
ม.ย. 58 25 14.00 14.08 15.86 17.49 14 20.91 
ก.ค. 58 11 18.00 18.67 18.60 17.67 25 15.43 
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ตารางที ่6 ขอ้มูลยอดขายและค่าพยากรณ์ของทั้ง 6 วธีิ ยีห่อ้ Frank Custom (ต่อ) 

เดือน / 
ปี 

ยอด 
ขาย
จริง 

ค่าพยากรณ์ 
Moving 
averages 

Weighted 
Moving 
Average 

Simple 
exponential 
smoothing 

Simple 
Regression 
Analysis 

Naïve 
Methods 

Decomposition 
Method 

ส.ค. 58 12 16.67 16.50 16.32 17.85 11 16.78 
ก.ย. 58 24 16.00 15.38 15.02 18.03 12 17.07 
ต.ค. 58 32 15.67 16.21 17.72 18.21 24 21.98 
พ.ย. 58 18 22.67 23.41 22.00 18.39 32 16.21 
ธ.ค. 58 26 24.67 24.47 20.80 18.58 18 17.62 
ม.ค. 59 12 25.33 25.15 22.36 18.76 26 17.91 
ก.พ. 59 14 18.67 18.50 19.25 18.94 12 23.05 
มี.ค. 59 21 17.33 17.03 17.68 19.12 14 16.99 
ม.ย. 59 11 15.67 15.88 18.67 19.30 21 18.46 
พ.ค. 59 18 15.33 15.27 16.37 19.48 11 18.75 
ม.ย. 59 15 16.67 16.60 16.86 19.67 18 24.12 
ก.ค. 59 13 14.67 14.75 16.30 19.85 15 17.77 
ส.ค. 59 21 15.33 15.24 15.31 20.03 13 19.30 
ก.ย. 59 18 16.33 16.44 17.02 20.21 21 19.59 
ต.ค. 59 28 17.33 17.42 17.31 20.39 18 25.19 
พ.ย. 59 21 22.33 22.44 20.52 20.57 28 18.55 
ธ.ค. 59 27 22.33 22.38 20.66 20.76 21 20.13 

 

จากตารางท่ี 4,5,6  แสดงข้อมูลยอดขายจริงกับการค่าการพยากรณ์ของทั้ ง 6 วิธี เพื่อ
เปรียบเทียบความเหมาะสมของตวัแบบพยากรณ์ พบว่า ค่าพยากรณ์ วิธีการแยกส่วนประกอบ
(Decomposition Method) มีความเหมาะสม จากการวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรม Program excel  
 
ความแม่นย าของการพยากรณ์ 

โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียของความเบ่ียงเบนสมบูรณ์ (MAD) ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนยก
ก าลงัสอง (MSE) และค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ (MAPE) ในช่วงเวลาเดียวกนั
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ซ่ึงมีผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแบบพยากรณ์ท่ีได ้จากวธีิพยากรณ์ทั้ง 
6 วธีิ ซ่ึงมีผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 7 
ตารางที ่7 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเบ่ียงเบนสมบูรณ์ (MAD) ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงั
สอง (MSE) และค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ (MAPE) จากการพยากรณ์ทั้ง 6 วธีิ 
 

แวน่ตา วธีิพยากรณ์ MAD MSE MAPE 
Rayban Moving averages 1.38 2.76 68.02% 

Weighted Moving Average 1.43 2.99 69.83% 
Simple exponential smoothing 1.46 3.33 64.23% 
Simple Regression Analysis 1.32 2.51 58.54% 

Naïve Methods 2.17 6.42 86.56% 
Decomposition Method 1.34 2.34 52.63% 

LEVI’S Moving averages 2.22 8.06 39.35% 
Weighted Moving Average 2.28 8.34 40.30% 

Simple exponential smoothing 2.56 8.96 43.43% 
Simple Regression Analysis 2.24 6.91 38.39% 

Naïve Methods 3.75 16.67 59.72% 
Decomposition Method 2.15 6.20 33.70% 

Frank 
Custom 

 

Moving averages 4.75 40.69 26.47% 
Weighted Moving Average 4.76 40.64 26.51% 

Simple exponential smoothing 5.23 39.82 29.88% 
Simple Regression Analysis 4.79 32.64 27.98% 

Naïve Methods 7.08 67.25 41.04% 
Decomposition Method 4.40 27.47 25.85% 

 
จากตารางท่ี 7 เม่ือพิจารณาค่า MAD , MSE และ MAPE ของตัวแบบพยากรณ์จากวิธี  

พยากรณ์ทั้ง 6 วิธี พบวา่ ค่าพยากรณ์ท่ีไดจ้ากวิธีแยกส่วนประกอบ (Decomposition Method) ให้ค่า 
MAD , MSE และ MAPE ต ่าสุด คือ Rayban เท่ากบั 1.34,  2.34, 52.63% และLEVI’S เท่ากบั 2.15,  
6.20, 33.70%และ Frank Custom เท่ากบั 4.40,  27.47และ 25.85%ตามล าดบั แสดงวา่ขอ้มูลยอดขาย
ในการพยากรณ์ด้วยวิธีแยกส่วนประกอบ (Decomposition Method) เหมาะสมท่ีสุด เพราะให้ค่า 
MAD , MSE และ MAPE ต ่าสุด 
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การพยากรณ์ด้วยวธีิแยกส่วนประกอบ (Decomposition Method)  

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการพยากรณ์ทั้ ง 6 วิธี ค่าพยากรณ์ท่ีได้จากวิธีแยก
ส่วนประกอบ (Decomposition Method) ให้ค่าความผิดพลาดต ่าท่ีสุด ผูว้ิจยัจึงแสดงวิธีค  านวณ โดย
มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ค านวณค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving averages) โดยเร่ิมจากการน าผลรวมความตอ้งการตาม
จ านวนท่ีจะในการพยากรณ์ ซ่ึงในท่ีน้ีค  านวณค่าเฉล่ียในช่วง 4 เดือน เม่ือไดผ้ลรวมจึงน ามาหารดว้ย
จ านวนช่วงเวลา คือ 4 เดือน ตามภาพประกอบท่ี 11 และท าวธีิเดียวกนัโดยขยบัตามช่วงเวลา โดยน า
ขอ้มูลของเดือนปัจจุบนัท่ีสุดบวกเพิ่มเขา้ไปกบั 3 เดือนก่อนหนา้ แลว้ทิ้งเดือนก่อนหนา้ท่ีสุดออกไป
ท าเช่นน้ีเร่ือยไป ภาพประกอบท่ี 12 การกระท าเช่นน้ีขอ้มูลจะมีแนวโน้มท่ีจะมีการเคล่ือนไหวใน
ระยะสั้น ๆ การค านวณจะไดด้งัสมการดงัน้ี 

MAt = (Yt-2 + Yt-1 + Yt+ Yt+1)/4 
 

 
ภาพประกอบที ่11 ค านวณค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี มกราคม-เมษายน 2558 
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ภาพประกอบที ่12 ค านวณค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี กุมภาพนัธ์-พฤษภาคม 2558 

 
1. จดัค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีใหอ้ยูก่ึ่งกลางตามจ านวนคาบเวลา (Centered Moving Average; t CMA) 

แบบส่ีไตรมาสส าหรับขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีเป็นรายไตรมาส มีสูตรดงัภาพประกอบ 13 
CMAt = (MAt +  MAt+1)/2 

 

 
ภาพประกอบที ่13 การค านวณหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีให้อยูก่ึ่งกลาง 
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2. ค านวณหาค่าฤดูกาลและปัจจยัเน่ืองจากเหตุการณ์ท่ีผดิปกติ ณ คาบเวลา t หาไดโ้ดย 
St It = Yt / CMAt 

 
ภาพประกอบที ่14 ค านวณหาค่าฤดูกาล 

 
3. หาค่าเฉล่ียของฤดูกาล โดยการใช้สูตร หาค่าเฉล่ียของฤดูกาล  =  (Xt , Quarter 1 , StIt ) 

ดงัภาพประกอบ 15 
 

 

 

ภาพประกอบที ่15 สูตรหาค่าเฉล่ียของฤดูกาล ใน Program excel 
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4. ปรับค่าฤดูกาล ของแต่ละเดือน ดงัภาพประกอบ 16 

 
ภาพประกอบที ่16 ปรับค่าฤดูกาล ของแต่ละเดือน 

 
5. ถอดฤดูกาลออกจากขอ้มูลอนุกรมเวลาโดยใชสู้ตร = Yt / St ดงัภาพภาพประกอบท่ี 17 

 
ภาพประกอบที ่17 ถอดฤดูกาลออกจากขอ้มูลอนุกรมเวลา 
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6. หาค่า Trend Line ของขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีไม่มีฤดูกาลโดย ใชสู้ตรใน Program excel  
ขั้นท่ี 1 ไปท่ี ขอ้มูล แลว้ เลือกท่ี Data Analysis ภาพประกอบท่ี 18 

 
ภาพประกอบที ่18 สูตรใน Program excel Data Analysis 

 
ขั้นท่ี 2 แลว้เลือก Regression ภาพประกอบท่ี 19 

 
ภาพประกอบที ่19 Program excel เลือก Regression 

 
ขั้นท่ี 3 จะข้ึนหนา้สูตรข้ึนมา Input Y เลือกเซลท่ี 1 Input X เลือกเซลท่ี 2 ภาพประกอบท่ี 20 

 
ภาพประกอบที ่20 แสดงวธีิการใส่สูตรใน Program excel 

1 

2 
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ขั้นท่ี 4 จะไดผ้ลออกมา ภาพประกอบท่ี 21 

 
ภาพประกอบที ่21 ผลลพัพข์อง Regression 

 
ขั้นท่ี 5 น าผลท่ีได ้จาก Coeffidents หาค่า Trend Line ภาพประกอบท่ี 22 

 
ภาพประกอบที ่22 ผลท่ีได ้จาก Coeffidents 

 
โดยท่ี น าค่า 4.13261394 + -0.05474488 คูณดว้ย t1 ก็จะไดค้่าขอ้มูลของช่วงเวลาท่ีท าการ

พยากรณ์ดงัภาพ 23 
 

 
ภาพประกอบที ่23 ขอ้มูลของช่วงเวลาท่ีท าการพยากรณ์ 
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7. ใส่ค่า Seasonal กลบัเขา้ไปในขอ้มูลท่ีพยากรณ์ไดใ้นขอ้ 3 ตามช่วงเวลาท่ีพยากรณ์ก็จะได้
ค่าพยากรณ์ท่ีตอ้งการโดยใชสู้ตร St x Tt = ค่าพยากรณ์ท่ีตอ้งการ ภาพประกอบท่ี 24 

 
 

 
ภาพประกอบที ่24 ผลลพัพท่ี์พยากรณ์ 

 
จากภาพประกอบ 24 สามารถอธิบายสรุปผลการพยากรณ์ไดว้า่ การค านวณดว้ยวธีิการแยก

ส่วนประกอบ (Decomposition Method) เป็นการพยากรณ์การสั่งซ้ือแวน่ตาใหค้่าความผดิพลาดตาม
เกณฑ์ MAPE น้อยท่ีสุด และวิเคราะห์แก้ไขการด าเนินงานให้สอดคลองกับการน าไปใช้งาน
หลงัจากวเิคราะห์เลือกตวัแบบในการพยากรณ์แลว้  

8. จากนั้นจึงท าการตรวจสอบขอ้มูลท่ีได้จากการพยากรณ์เปรียบเทียบกบัยอดขายจริงเพื่อ
พิจารณากบัยอดสั่งซ้ือวา่มีผลแตกต่างกนัอยา่งไร 

ตารางที ่8 เปรียบเทียบยอดขายยอดพยากรณ์และยอดสั่งซ้ือ 

แวน่ตา ยอดสั่งซ้ือเฉล่ีย/ปี ยอดขายเฉล่ีย/ปี ยอดพยากรณ์/ปี 
Rayban 60 41 42 
LEVI’S 115 87 88 

Frank Custom 225 224 224 
 

จากตาราง 8 แสดงยอดขายและยอดพยากรณ์ไม่แตกต่างกันทั้ ง 3 ยี่ห้อ เม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบกบัยอดสั่งซ้ือพบว่า การสั่งซ้ือของ Rayban และ LEVI’S มีปริมาณสูงกว่าความตอ้งการ
ประมาณร้อยละ 30 และร้อยละ 45 ตามล าดบั  

 



บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การคน้ควา้อิสระเร่ือง “การพยากรณ์ความต้องการแว่นตา กรณีศึกษา: ร้านรักแว่น” มี
วตัถุประสงค์เพื่อพยากรณ์การสั่งซ้ือสินค้าประเภทแว่นตาของร้านรักแว่น โดยหาตวัแบบการ
พยากรณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด และเป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวชา้และท่ีไม่มี
การเคล่ือนไหว และวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบตวัแบบการพยากรณ์เพื่อค านวณหาปริมาณ
สั่งซ้ือท่ีมีความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุดตามขั้นตอนการวจิยั โดยสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 
สรุปผลการวจัิย 

การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ความต้องการ จ านวน 6 วิธี ได้แก่ Simple 
Moving Average, Weighted Moving Average, Simple Exponential Smoothing, Simple Regression 
Analysis, Naïve Methods และ Decomposition Method โดยรวบรวมขอ้มูลยอดขายแว่นตา 3 ตรา
สินค้า ได้แก่ Rayban, Levi’s และ Frank Custom ตั้ งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 จนถึง เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2559 รวม 24 เดือน น าผลการพยากรณ์ความตอ้งการมาเปรียบเทียบกนั พบว่า ค่า
พยากรณ์ท่ีได้จากวิธีแยกส่วนประกอบ (Decomposition Method)ให้ค่า MAD,  MSE และ MAPE 
ของ Rayban เท่ากบั 1.34,  2.34, 52.63%, LEVI’S เท่ากบั 2.15,  6.20, 33.70% และ Frank Custom 
เท่ากบั 4.40,  27.47 และ 25.85% ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด  

 
อภิปรายผล 

การพยากรณ์ความต้องการแว่นตา กรณีศึกษา: ร้านรักแว่น ด้วยวิธีแยกส่วนประกอบ 
(Decomposition Method) ไดผ้ลลพัธ์การพยากรณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัยอดขายจริงมากกว่าการพยากรณ์
รูปแบบอ่ืน ซ่ึงสอดคล้องกับ ชัยรัตน์ อัตตวนิช  และธนัญญา วสุศรี (2546) ศึกษาการจัดการ
คลังสินค้าผ้า ท่ี เหมาะสมส าหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอ พบว่า  ค่าพยากรณ์ท่ีได้จากวิธีแยก
ส่วนประกอบให้ค่า MAD , MSE และ MAPE ต ่าสุด แสดงวา่วิธีการพยากรณ์น้ี เหมาะสมท่ีสุดกบั
ขอ้มูลปริมาณการสั่งซ้ือของกรณีศึกษา และสามารถน ามาใชไ้ดจ้ริงเพื่อการลดค่าใชจ่้ายได ้  

อย่างไรก็ตาม เม่ือน ายอดขายท่ีเกิดข้ึนและผลการพยาการณ์มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบั
ปริมาณการสั่งซ้ือในอดีต จึงพบวา่การสั่งซ้ือในอดีต โดยเฉพาะ Rayban และ LEVI’S มีปริมาณการ
สั่งซ้ือมากเกินความตอ้งการของลูกคา้ ส่งผลให้ปริมาณสินคา้คงคลงัสูงถึง 747,500 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 58 ของมูลค่าของสินคา้คงคลงัทั้งหมด ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นว่าร้านรักแว่นควรวางแผน
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ปรับกลยุทธ์การสั่งซ้ือแว่นตา และแนวทางการแกไ้ขสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวช้าและท่ีไม่มีการ
เคล่ือนไหวต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะ 

การพยากรณ์ความตอ้งการแวน่ตา กรณีศึกษา: ร้านรักแวน่ เป็นการศึกษาเฉพาะผลิตภณัฑ์
ประเภทกรอบแวน่สายตา ดงันั้น ธุรกิจร้านแวน่ตาในประเทศไทย ถา้สามารถน าแนวคิดน้ีไปใชใ้น
วงกวา้ง จะช่วยสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึนในอนาคต รวมถึง
ธุรกิจคา้ปลีกอ่ืนๆ สามารถน าวิธีการพยากรณ์แบบวิธีแยกส่วนประกอบ (Decomposition Method) 
ไปใชพ้ยากรณ์ความตอ้งการสินคา้ประเภทอ่ืนๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการวางแผนการบริหารสินคา้
คงคลงั ซ่ึงการท าธุรกิจร้านแว่นตา ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและตอ้งค านึงถึง เง่ือนไขการสั่งซ้ือ
ของซัพพลายเออร์ ระยะเวลาการส่งของ ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุด การบริหารสต๊อก 
สามารถศึกษาคน้ควา้ในขั้นต่อไป  
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1. ขอ้มูลการเก็บรวบรวมยอดขายตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 – ธนัวาคม 2559 สรุปรายการได้

ดงัตาราง 
 

เดือน/ปี Rayban LEVI’S Frank Custom 
ม.ค.-58 3 6 18 
ก.พ.-58 8 12 21 
มี.ค.-58 4 7 13 
เม.ย.-58 1 3 15 
พ.ค.-58 6 9 14 
มิ.ย.-58 5 13 25 
ก.ค.-58 3 10 11 
ส.ค.-58 4 5 12 
ก.ย.-58 2 11 24 
ต.ค.-58 4 7 32 
พ.ย.-58 3 6 18 
ธ.ค.-58 5 10 26 
ม.ค.-59 2 4 12 
ก.พ.-59 3 8 14 
มี.ค.-59 4 7 21 
เม.ย.-59 1 3 11 
พ.ค.-59 2 5 18 
มิ.ย.-59 2 6 15 
ก.ค.-59 4 9 13 
ส.ค.-59 1 4 21 
ก.ย.-59 5 9 18 
ต.ค.-59 4 6 28 
พ.ย.-59 2 5 21 
ธ.ค.-59 4 9 27 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ผลลพัธ์การพยากรณ์ 
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1. ผลลพัธ์การพยากรณ์การหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving averages) 
  

 
เดือน/ปี 

 

ยอดขายท่ีเกินข้ึนจริง ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 3 เดือน 
Rayban LEVI’S Frank 

Custom 
Rayban LEVI’S Frank 

Custom 
มกราคม 58 3 6 18 - - - 
กุมภาพนัธ์ 58 8 12 21 - - - 
มีนาคม 58 4 7 13 - - - 
เมษายน 58 1 3 15 5.00 8.33 17.33 
พฤษภาคม 58 6 9 14 4.33 7.33 16.33 
มิถุนายน 58 5 13 25 3.67 6.33 14.00 
กรกฎาคม 58 3 10 11 4.00 8.33 18.00 
สิงหาคม 58 4 5 12 4.67 10.67 16.67 
กนัยายน 58 2 11 24 4.00 9.33 16.00 
ตุลาคม 58 4 7 32 3.00 8.67 15.67 

พฤศจิกายน 58 3 6 18 3.33 7.67 22.67 
ธนัวาคม 58 5 10 26 3.00 8.00 24.67 
มกราคม 59 2 4 12 4.00 7.67 25.33 
กุมภาพนัธ์ 59 3 8 14 3.33 6.67 18.67 
มีนาคม 59 4 7 21 3.33 7.33 17.33 
เมษายน 59 1 3 11 3.00 6.33 15.67 
พฤษภาคม 59 2 5 18 2.67 6.00 15.33 
มิถุนายน 59 2 6 15 2.33 5.00 16.67 
กรกฎาคม 59 4 9 13 1.67 4.67 14.67 
สิงหาคม 59 1 4 21 2.67 6.67 15.33 
กนัยายน 59 5 9 18 2.33 6.33 16.33 
ตุลาคม 59 4 6 28 3.33 7.33 17.33 

พฤศจิกายน 59 2 5 21 3.33 6.33 22.33 
ธนัวาคม 59 4 9 27 3.67 6.67 22.33 
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2. ผลลพัธ์การพยากรณ์ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้าหนกั (Weighted Moving Average) 
 

เดือน/ปี ยอดขายท่ีเกินข้ึนจริง ค่าเฉล่ียเคล่ือนถ่วงน ้าหนกั 3 เดือน 
Rayban LEVI’S Frank 

Custom 
Rayban LEVI’S Frank 

Custom 
มกราคม 58 3 6 18 - - - 
กุมภาพนัธ์ 58 8 12 21 - - - 
มีนาคม 58 4 7 13 - - - 
เมษายน 58 1 3 15 5.17 8.50 16.50 
พฤษภาคม 58 6 9 14 3.56 6.33 15.67 
มิถุนายน 58 5 13 25 3.83 6.50 14.08 
กรกฎาคม 58 3 10 11 4.27 9.00 18.67 
สิงหาคม 58 4 5 12 4.50 10.72 16.50 
กนัยายน 58 2 11 24 3.95 8.95 15.38 
ตุลาคม 58 4 7 32 2.96 8.71 16.21 

พฤศจิกายน 58 3 6 18 3.33 7.74 23.41 
ธนัวาคม 58 5 10 26 3.03 7.83 24.47 
มกราคม 59 2 4 12 4.03 7.76 25.15 
กุมภาพนัธ์ 59 3 8 14 3.31 6.61 18.50 
มีนาคม 59 4 7 21 3.28 7.28 17.03 
เมษายน 59 1 3 11 3.05 6.40 15.88 
พฤษภาคม 59 2 5 18 2.62 5.89 15.27 
มิถุนายน 59 2 6 15 2.29 4.96 16.60 
กรกฎาคม 59 4 9 13 1.69 4.73 14.75 
สิงหาคม 59 1 4 21 2.70 6.74 15.24 
กนัยายน 59 5 9 18 2.32 6.30 16.44 
ตุลาคม 59 4 6 28 3.35 7.33 17.42 

พฤศจิกายน 59 2 5 21 3.38 6.37 22.44 
ธนัวาคม 59 4 9 27 3.62 6.61 22.38 
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3. ผลลพัธ์การพยากรณ์การปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียลอยา่งง่าย (Simple exponential 

smoothing) 
 

เดือน/ปี ยอดขายท่ีเกินข้ึนจริง วธีิปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียลอยา่งง่าย 
(Simple exponential smoothing) 

Rayban LEVI’S Frank 
Custom 

Rayban LEVI’S Frank 
Custom 

มกราคม 58 3 6 18 3.42 7.25 18.67 
กุมภาพนัธ์ 58 8 12 21 3.29 6.88 18.47 
มีนาคม 58 4 7 13 4.70 8.41 19.23 
เมษายน 58 1 3 15 4.49 7.99 17.36 
พฤษภาคม 58 6 9 14 3.45 6.49 16.65 
มิถุนายน 58 5 13 25 4.21 7.24 15.86 
กรกฎาคม 58 3 10 11 4.45 8.97 18.60 
สิงหาคม 58 4 5 12 4.01 9.28 16.32 
กนัยายน 58 2 11 24 4.01 8.00 15.02 
ตุลาคม 58 4 7 32 3.41 8.90 17.72 

พฤศจิกายน 58 3 6 18 3.58 8.33 22.00 
ธนัวาคม 58 5 10 26 3.41 7.63 20.80 
มกราคม 59 2 4 12 3.89 8.34 22.36 
กุมภาพนัธ์ 59 3 8 14 3.32 7.04 19.25 
มีนาคม 59 4 7 21 3.22 7.33 17.68 
เมษายน 59 1 3 11 3.46 7.23 18.67 
พฤษภาคม 59 2 5 18 2.72 5.96 16.37 
มิถุนายน 59 2 6 15 2.50 5.67 16.86 
กรกฎาคม 59 4 9 13 2.35 5.77 16.30 
สิงหาคม 59 1 4 21 2.85 6.74 15.31 
กนัยายน 59 5 9 18 2.29 5.92 17.02 
ตุลาคม 59 4 6 28 3.11 6.84 17.31 

พฤศจิกายน 59 2 5 21 3.37 6.59 20.52 
ธนัวาคม 59 4 9 27 2.96 6.11 20.66 
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4. ผลลพัธ์การพยากรณ์การวเิคราะห์ถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) 
 

เดือน/ปี ยอดขายท่ีเกินข้ึนจริง วธีิวเิคราะห์ถดถอยอยา่งง่าย (Simple 
Regression Analysis) 

Rayban LEVI’S Frank 
Custom 

Rayban LEVI’S Frank 
Custom 

มกราคม 58 3 6 18 4.23 8.36 16.58 
กุมภาพนัธ์ 58 8 12 21 4.16 8.26 16.76 
มีนาคม 58 4 7 13 4.09 8.17 16.94 
เมษายน 58 1 3 15 4.02 8.07 17.12 
พฤษภาคม 58 6 9 14 3.94 7.97 17.30 
มิถุนายน 58 5 13 25 3.87 7.88 17.49 
กรกฎาคม 58 3 10 11 3.80 7.78 17.67 
สิงหาคม 58 4 5 12 3.73 7.68 17.85 
กนัยายน 58 2 11 24 3.66 7.59 18.03 
ตุลาคม 58 4 7 32 3.59 7.49 18.21 

พฤศจิกายน 58 3 6 18 3.52 7.39 18.39 
ธนัวาคม 58 5 10 26 3.45 7.30 18.58 
มกราคม 59 2 4 12 3.38 7.20 18.76 
กุมภาพนัธ์ 59 3 8 14 3.31 7.11 18.94 
มีนาคม 59 4 7 21 3.24 7.01 19.12 
เมษายน 59 1 3 11 3.17 6.91 19.30 
พฤษภาคม 59 2 5 18 3.10 6.82 19.48 
มิถุนายน 59 2 6 15 3.03 6.72 19.67 
กรกฎาคม 59 4 9 13 2.96 6.62 19.85 
สิงหาคม 59 1 4 21 2.89 6.53 20.03 
กนัยายน 59 5 9 18 2.82 6.43 20.21 
ตุลาคม 59 4 6 28 2.75 6.33 20.39 

พฤศจิกายน 59 2 5 21 2.68 6.24 20.57 
ธนัวาคม 59 4 9 27 2.61 6.14 20.76 
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5. ผลลพัธ์การพยากรณ์นาอีฟ (Naïve Methods) 
 

เดือน/ปี ยอดขายท่ีเกินข้ึนจริง วธีินาอีฟ (Naïve Methods) 
Rayban LEVI’S Frank 

Custom 
Rayban LEVI’S Frank 

Custom 
มกราคม 58 3 6 18 - - - 
กุมภาพนัธ์ 58 8 12 21 3 6 18 
มีนาคม 58 4 7 13 8 12 21 
เมษายน 58 1 3 15 4 7 13 
พฤษภาคม 58 6 9 14 1 3 15 
มิถุนายน 58 5 13 25 6 9 14 
กรกฎาคม 58 3 10 11 5 13 25 
สิงหาคม 58 4 5 12 3 10 11 
กนัยายน 58 2 11 24 4 5 12 
ตุลาคม 58 4 7 32 2 11 24 

พฤศจิกายน 58 3 6 18 4 7 32 
ธนัวาคม 58 5 10 26 3 6 18 
มกราคม 59 2 4 12 5 10 26 
กุมภาพนัธ์ 59 3 8 14 2 4 12 
มีนาคม 59 4 7 21 3 8 14 
เมษายน 59 1 3 11 4 7 21 
พฤษภาคม 59 2 5 18 1 3 11 
มิถุนายน 59 2 6 15 2 5 18 
กรกฎาคม 59 4 9 13 2 6 15 
สิงหาคม 59 1 4 21 4 9 13 
กนัยายน 59 5 9 18 1 4 21 
ตุลาคม 59 4 6 28 5 9 18 

พฤศจิกายน 59 2 5 21 4 6 28 
ธนัวาคม 59 4 9 27 2 5 21 
มกราคม 60 3 6 18 4 9 27 
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6. ผลลพัธ์การพยากรณ์วธีิแยกส่วนประกอบ (Decomposition Method) 
 

เดือน/ปี ยอดขายท่ีเกินข้ึนจริง วธีิแยกส่วนประกอบ (Decomposition 
Method) 

Rayban LEVI’S Frank 
Custom 

Rayban LEVI’S Frank 
Custom 

มกราคม 58 3 6 18 4.23 8.50 15.38 
กุมภาพนัธ์ 58 8 12 21 4.40 8.71 19.83 
มีนาคม 58 4 7 13 4.48 8.50 14.65 
เมษายน 58 1 3 15 2.84 5.47 15.95 
พฤษภาคม 58 6 9 14 4.00 8.29 16.23 
มิถุนายน 58 5 13 25 4.16 8.50 20.91 
กรกฎาคม 58 3 10 11 4.24 8.29 15.43 
สิงหาคม 58 4 5 12 2.68 5.34 16.78 
กนัยายน 58 2 11 24 3.78 8.09 17.07 
ตุลาคม 58 4 7 32 3.93 8.28 21.98 

พฤศจิกายน 58 3 6 18 3.99 8.09 16.21 
ธนัวาคม 58 5 10 26 2.52 5.20 17.62 
มกราคม 59 2 4 12 3.55 7.88 17.91 
กุมภาพนัธ์ 59 3 8 14 3.69 8.07 23.05 
มีนาคม 59 4 7 21 3.74 7.88 16.99 
เมษายน 59 1 3 11 2.36 5.07 18.46 
พฤษภาคม 59 2 5 18 3.32 7.67 18.75 
มิถุนายน 59 2 6 15 3.45 7.86 24.12 
กรกฎาคม 59 4 9 13 3.50 7.67 17.77 
สิงหาคม 59 1 4 21 2.21 4.93 19.30 
กนัยายน 59 5 9 18 3.10 7.47 19.59 
ตุลาคม 59 4 6 28 3.21 7.64 25.19 

พฤศจิกายน 59 2 5 21 3.25 7.46 18.55 
ธนัวาคม 59 4 9 27 2.05 4.79 20.13 
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ประวตัผู้ิวจิยั 
 

ช่ือ – สกุล   นายอนุสรณ์ บุญสง่า 
วนั เดือน ปีเกิด   18 กนัยายน 2526 
สถานท่ีเกิด   กรุงเทพมหานคร 
วฒิุการศึกษา   พ.ศ. 2559 
    บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป 
    มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
ประสบการณ์ในการท างาน พนกังานขาย บริษทั แพลนเน็ตเจอน่ี จ  ากดั 
ต าแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั  อาชีพอิสระ 
สถานท่ีอยูปั่จจุบนั  310/203 หมู่บา้นแหลมทอง ถนนสรงประภา   

แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  


