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บทคดัย่อ 
 

งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ยอดขายสินคา้กลุ่ม
ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 ชนิด โดยใชว้ิธีอนุกรมเวลา (Time Series Analysis) ท่ีเหมาะสมกบัสินคา้แต่ละ
ชนิด เพื่อน าขอ้มลูไปใชใ้นการก าหนดเป้าหมายยอดขายท่ีเหมาะสม ซ่ึงปัญหาท่ีพบคือการก าหนด
เป้าหมายยอดขายของบริษทันั้นมีความคลาดเคล่ือนกบัยอดขายสินคา้จริงเท่ากบั 4,263.66 ตนั หรือ 
16.22% ของยอดขายจริง โดยการศึกษาหาวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม จะน าขอ้มลูยอดขายสินคา้แต่
ละชนิดท่ีเก็บรวบรวมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 – กันยายน พ.ศ. 2555 มาศึกษาลกัษณะ
รูปแบบของขอ้มูลและท าการพยากรณ์เพื่อเปรียบเทียบผลท่ีไดก้บัยอดขายสินคา้แต่ละชนิดท่ีเก็บ
รวบรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 – กนัยายน พ.ศ. 2556  

ซ่ึงในการศึกษาพบว่ารูปแบบของขอ้มูลยอดขายของสินคา้ทั้ง 6 ชนิด มีแนวโน้มและ
ฤดูกาล จึงท าการพยากรณ์ดว้ยวิธีของวินเทอร์ (Winter’s Method) ซ่ึงผลการพยากรณ์ยอดขายมีค่า
เท่ากับ 24,331.97 ตัน ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนระหว่างยอดขายสินค้าจริงกับยอดขายจากการ
พยากรณ์เท่ากบั 1,954.37 ตัน หรือเท่ากับ 7.43% ของยอดขายจริง ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนจาก
ยอดขายจริงนอ้ยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัความคลาดเคล่ือนจากยอดขายจริงของเป้าหมายยอดขายท่ี
ก  าหนดโดยบริษทั  
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ABSTRACT 
  

The objective of this research is to study the proper prediction on sales valuation of 
six types of the fiber cement product in order to bring the analyzed information to evaluate and 
find the proper sales circulation of the studied company.  Since the occurred problem of the 
company shows that there is some discrepancy between the forecast sales volume and the actual 
sales volume at 4,263.66 tons or called as 16.22 percent. 

This study has been used the Time Series Analysis as a fundamental method to do the 
proper forecast of each product type. Therefore, the collected information of each sales volume 
since January 2008 to September 2012 have been used to analyze type of data, and to forecast by 
comparing  the analyzed result with the actual sales circulation in the period of October 2012 to 
September 2013. 

The result of this research presents that the data type of six product circulations shall 
be trend type and seasonal type. Therefore, the study has been chosen to forecast the data by 
applying the winter’s method, which the predicted result shows the sales circulation at 24,331.97 
tons. While the discrepancy between the forecast and the real result is at 1,954.37 tons, or called 
as 7.43 percent of the actual sales volume by using Time Series Analysis. The predicted 
discrepancy by Time Series Analysis is less than the discrepancy of the circulation, which set up 
by the studies company in this case. 
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บทที่  1 
บทน า 

 
1.1  ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

ในปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจมีการแข่งขนัอยา่งสูง เน่ืองจากความตอ้งการของผูบ้ริโภคมี
ความแปรปรวน มีความหลากหลายมากข้ึนและการแข่งขนัท่ีกดดันในเร่ืองราคาจากคู่แข่งขัน 
ฉะนั้นกลยทุธต่์างๆจึงถกูน ามาใชเ้พ่ือปรับปรุงและพฒันาความสามารถอยูต่ลอดเวลา เพื่อให้ทนักบั
การตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า ดังนั้นจึงจ  าเป็นจะต้องมีการประมาณความ
ตอ้งการของสินคา้ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึงในอนาคต เพ่ือจะไดจ้ดัเตรียมปัจจยัต่างๆ
ท่ีจ  าเป็นไวใ้หพ้ร้อม 

การพยากรณ์จึงเป็นพ้ืนฐานของการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการตดัสินใจต่างๆในโซ่
อุปทาน โดยผูบ้ริหารจะตอ้งมองการพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้ทั้งระบบใน
ภาพรวมขององค์กรก่อน แลว้จึงค่อยค านวณหาปริมาณความต้องการสินค้าในแต่ละประเภท 
องค์กรท่ีมีระบบการพยากรณ์ท่ีดีจะไดเ้ปรียบองค์กรอ่ืนๆท่ีเป็นคู่ แข่งขนั อย่างไรก็ตามในแต่ละ
องคก์รอาจจะมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกนัออกไป ท าให้วตัถุประสงค์และขั้นตอน
การพยากรณ์ท่ีจะบรรลุเป้าหมายมีความแตกต่างกนัออกไปดว้ย 

การพยากรณ์ยงัสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนช่องทางการจดัจ าหน่ายให้กบัลูกคา้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือให้มีสินคา้พอเพียงกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และสามารถต่อสูก้บัคู่แข่ง รวมทั้งรักษาส่วนแบ่งตลาดไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
นอกจากนั้นแลว้การพยากรณ์สามารถน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือ
ตรวจสอบว่าวิธีการหรือกลยทุธท่ี์องคก์รใชอ้ยู่นั้นเป็นวิธีท่ีเหมาะสมหรือไม่ หรือใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน โดยประเมินสถานการณ์และสร้างความคาดหวงัใน
อนาคต ส่งผลใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งมีความกระตือรือร้นในการท างานมากข้ึน 

ซ่ึงเป้าหมายการขายหรือเป้าหมายการเจริญเติบโตของธุรกิจจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ
ก าหนดเคร่ืองมือและส่ิงต่างๆท่ีจะติดตามมาภายหลงั ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดสินคา้คงคลงั การ
เปล่ียนแปลงในกระบวนการผลิต การลงทุนในก าลงัการผลิต การขนส่ง งบประมาณในดา้นต่างๆ
และการส่งเสริมการขาย เป็นตน้ ดงันั้นการก าหนดเป้าหมายการขายจึงมีความส าคญัต่อการด าเนิน
ธุรกิจโดยรวมของกิจการ ซ่ึงแมว้่าความถกูตอ้งของการพยากรณ์การขายจะข้ึนอยู่กบัความตอ้งการ
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ท่ีแทจ้ริงของลกูคา้และปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้แต่สามารถควบคุมกระบวนการใน
การพยากรณ์ใหม้ีประสิทธิภาพได ้โดยใชห้ลกัการทฤษฎีการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเขา้มาช่วยใน
การตดัสินใจในการพยากรณ์การขาย เพื่อใหค่้าท่ีพยากรณ์ใกลเ้คียงกบัความตอ้งการจริงของลูกคา้
มากท่ีสุด 

งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาการพยากรณ์ยอดขายสินค่าไฟเบอร์ซีเมนต์เพ่ือก  าหนด
เป้าหมายยอดขายท่ีเหมาะสม เน่ืองจากการก าหนดเป้าหมายยอดขายของบริษทัในปัจจุบนัพิจารณา
จากแนวโนม้ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ แนวโน้มอตัราการเจริญเติบโตของตลาดไฟเบอร์
ซีเมนตท์ั้งหมด ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษทั สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยใชย้อดขายในปีท่ี
ผ่านมาเป็นฐานแลว้ก  าหนดอตัราการเจริญโตของสินค้ากลุ่มไฟเบอร์ซีเมนต์เพื่อก  า หนดเป็น
เป้าหมายยอดขายรวม และใชส้ดัส่วนการขายของสินคา้แต่ละชนิดในปีท่ีผา่นมาเพื่อใชก้  าหนดเป็น
เป้าหมายยอดขายรายเขตและรายจงัหวดัตามล าดบั ซ่ึงเป้าหมายในระดบัท่ียอ่ยลงมา ผูบ้ริหารแต่ละ
เขตก็จะใช้ประสบการณ์ของตัวเองในการปรับเป้าหมายยอดขายอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงการก าหนด
เป้าหมายยอดขายดงักล่าวไม่ไดน้ าขอ้มลูยอดขายในอดีตมาใชพ้ิจารณาก าหนดเป้าหมายในการขาย
อยา่งเป็นระบบ ซ่ึงท่ีผา่นมายอดขายจริงท่ีเกิดข้ึนจะมีค่านอ้ยกว่าเป้าหมายอยูม่าก กล่าวคือ เป้าหมาย
ยอดขายรวมทุกสินคา้ก  าหนดไวถึ้ง 30,550 ตนั แต่ยอดขายท่ีเกิดข้ึนจริงเท่ากบั 26,286.34 ตนั จะ
เห็นไดว้่าเป้าหมายยอดขายท่ีพยากรณ์ในรูปแบบของบริษทัมีความคลาดเคล่ือนกบัยอดขายสินคา้
จริงมากถึง 4,263.66 ตนั หรือ 16.22% ของยอดขายจริง ซ่ึงแสดงดงัภาพท่ี 1.1 

 

 
 
ภาพที่ 1.1  กราฟแสดงผลเปรียบเทียบระหว่างเป้าหมายยอดขายรวมกบัยอดขายรวมจริง 
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 ดังนั้น วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีจึงจัดท าเพ่ือศึกษาลักษณะการเปล่ียนแปลงของข้อมูล
ยอดขายในอดีตและศึกษาวิธีการพยากรณ์ยอดขายโดยวิธีอนุกรมเวลา (Time Series Analysis) ท่ี
เหมาะสมกบัสินคา้ไฟเบอร์ซีเมนตแ์ต่ละชนิด ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมายการ
ขายท่ีเหมาะสม และเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการขาย การผลิต การก าหนดสินคา้คงคลงัท่ี
เหมาะสม การขนส่ง ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 
1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ยอดขายโดยวิธีอนุกรมเวลา (Time Series Analysis) ท่ี
เหมาะสมกบัสินคา้แต่ละชนิด เพื่อน าขอ้มลูไปใชใ้นการก าหนดเป้าหมายยอดขาย 

2. เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบค่าท่ีไดจ้ากการพยากรณ์กบัยอดขายจริงและเป้าหมายยอดขายซ่ึง
บริษทัก าหนด 

 
1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถก าหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับการพยากรณ์ยอดขายสินคา้แต่ละชนิด 
2. เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการเพ่ิมความแม่นย  า ถกูตอ้ง ของการพยากรณ์ยอดขายสินคา้ แต่ละ

ชนิด ท่ีสามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 3. เพื่อใชส้ าหรับการวางแผนช่องทางท่ีจดัจ  าหน่ายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อใหม้ีสินคา้เพียงพอกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

 
1.4  ขอบเขตของการวจิยั 

1. ศึกษากระบวนการพยากรณ์โดยวิธีอนุกรมเวลาของยอดขายสินคา้ไฟเบอร์ซีเมนต ์
2. ขอ้มลูอนุกรมเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาหาตวัแบบประกอบดว้ย ยอดขายสินคา้แต่ละชนิดท่ีเก็บ

รวบรวมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 – กนัยายน พ.ศ. 2555 
3. ขอ้มลูอนุกรมเวลาท่ีใชเ้พื่อเปรียบเทียบประกอบดว้ยยอดขายสินคา้แต่ละชนิดท่ีเกบ็รวบรวม

ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 – กนัยายน พ.ศ. 2556 
4. ค่าการวดัความถกูตอ้งหรือค่าวดัประสิทธิภาพของการพยากรณ์ท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการศึกษา

เปรียบเทียบการพยากรณ์ คือค่าเฉล่ียของร้อยละความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ (Mean Absolute 
Percentage Error: MAPE) 
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บทที่  2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1  ความหมายและความส าคญัของการพยากรณ์ (รชฏ ยนืยงพุทธกาล, 2550, น. 4) 
การพยากรณ์ (Forecasting) หมายถึง การคาดคะเนหรือท านายการเกิดเหตุการณ์หรือ

สภาพการณ์ต่างๆในอนาคต โดยการพยากรณ์จะท าการศึกษาแนวโน้มและรูปแบบการเกิด
เหตุการณ์จากขอ้มูลในอดีตและ/หรือใชค้วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และดุลยพินิจของผู ้
พยากรณ์ (นิภา นิรุตติกุล, 2551) 

การพยากรณ์จึงเป็นส่ิงจ  าเป็นส าหรับทุกองค์กรท่ีด  าเนินงานภายใตค้วามไม่แน่นอน 
โดยเฉพาะการตดัสินใจท่ีมีผลกระทบต่ออนาคตขององค์กร ซ่ึงการคาดเดาอย่างมีความรู้หรือใช้
ขอ้มลูประกอบยอ่มมีคุณค่ากว่าการคาดเดาอยา่งไม่มีความรู้ แต่ไม่ไดห้มายความว่าการใชดุ้ลยพินิจ
ของตวัเองในการพยากรณ์จะไม่ดี เพียงแต่การน าเทคนิคการพยากรณ์มาใชถื้อเป็นส่วนเสริมการใช้
ดุลยพินิจในการตดัสินใจ ซ่ึงหากพิจารณาใหดี้จะเห็นไดว้่าเกือบทุกองคก์รมีความจ าเป็นตอ้งใชก้าร
พยากรณ์ ไม่ว่าจะเป็นองคก์รขนาดเลก็หรือองคก์รขนาดใหญ่ องค์กรเอกชนหรือองค์กรสาธารณะ 
เพราะทุกองค์กรจะต้องวางแผนเพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคต  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การ
พยากรณ์มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการวางแผน และการตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินงานในทุกสาขา
อาชีพ(นิภา นิรุตติกุล, 2551) ตวัอยา่งเช่น 

1) ฝ่ายบญัชี อาศยัการพยากรณ์ตน้ทุนและรายได ้ในการวางแผนการช าระภาษี 
2) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาศยัการพยากรณ์การขยายตวัของธุรกิจ ในการวางแผนการ

จดัหาพนกังานในอนาคต 
3) ฝ่ายการเงิน ท าการพยากรณ์อตัราดอกเบ้ีย เพ่ือบริหารเงินสดหมุนเวียน (cash flow) 

เพื่อรักษาสภาพคล่อง 
4) ฝ่ายผลิต อาศยัการพยากรณ์ยอดขาย เพื่อประมาณการความตอ้งการใชว้ตัถุดิบและ

ปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีตอ้งการ 
5) ฝ่ายการตลาด ท าการพยากรณ์ยอดขาย เพ่ือตั้งงบประมาณการส่งเสริมการตลาด ซ่ึง

การพยากรณ์ยอดขาย ถือเป็นการพยากรณ์พ้ืนฐานส าหรับงานอ่ืนๆ เช่น การจา้งงาน 
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2.2  การเลอืกเทคนิคการพยากรณ์ 
การเลือกเทคนิคการพยากรณ์แต่ละวิธี ปัจจยัส าคญัหรือเกณฑ์ท่ีจะตอ้งพิจารณาก่อนท่ี

จะตดัสินใจว่าจะเลือกเทคนิคการพยากรณ์แบบใดนั้น ประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆดงัน้ี 
1) เหตุผลในการพยากรณ์ ผูใ้ชก้ารพยากรณ์และช่วงเวลาของการพยากรณ์ล่วงหน้าแต่

ละวิธีจะเหมาะกบัการพยากรณ์ในช่วงเวลาล่วงหนา้ต่างกนั ซ่ึงอาจจะเป็นระยะสั้น ระยะกลาง หรือ
ระยะยาว 

2) ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท าการพยากรณ์แต่ละคร้ังและความถ่ีในการพยากรณ์ โดยแต่
ละวิธีจะใชเ้วลาทั้งการหารูปแบบและการวิเคราะห์ท่ีต่างกนั ในหน่วยงานท่ีตอ้งพยากรณ์เหตุการณ์
หลายเหตุการณ์ เช่น ยอดขายสินค้าหลายๆประเภท การใช้วิธีการพยากรณ์ท่ียุ่งยากจะใช้เวลา
มากกว่า จนท าใหผ้ลการพยากรณ์ท่ีไดไ้ม่ทนัต่อการน าไปใช ้

3) ลกัษณะของขอ้มลูท่ีมีและจ านวนขอ้มลูท่ีมี ผูพ้ยากรณ์จ าเป็นท่ีจะตอ้งทราบว่าจะหา
ข้อมูลท่ีสนใจได้จากแหล่งใด ข้อมูลท่ีหาได้มีความน่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใด มีลกัษณะการ
เคล่ือนไหวอยา่งไร มีหน่วยวดัอยา่งไร และขอ้มลูควรมีจ  านวนมากน้อยเพียงใด ความเขา้ใจขอ้มูล
และสามารถจ าแนกไดว้่าขอ้มลูในอดีตมีองค์ประกอบใด จะท าให้สามารถเลือกวิธีการพยากรณ์ท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิผลได ้

4) ความยากง่ายของการพยากรณ์ ในกรณีท่ีผูพ้ยากรณ์ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารขององค์กร
หรือผูใ้ชค่้าพยากรณ์ ผูพ้ยากรณ์จะตอ้งอธิบายให้ผูบ้ริหารหรือผูใ้ชค่้าพยากรณ์ให้เขา้ใจหลกัการ
ของวิธีการพยากรณ์ท่ีใช ้หากวิธีการพยากรณ์มีความยุ่งยากซบัซอ้นหรือเน้นวิชาการมากเกินไป 
ผูบ้ริหารหรือผูใ้ชค่้าพยากรณ์อาจจะไม่ใช ้เพราะไม่แน่ใจกบัค่าพยากรณ์ท่ีได ้ดงันั้นวิธีการพยากรณ์
ท่ีเลือกใชค้วรเป็นวิธีท่ีไม่ยากนกัต่อความเขา้ใจ และใหค่้าพยากรณ์ท่ีมีความถกูตอ้งสูง 

5) ค่าใชจ่้ายในการพยากรณ์ การพยากรณ์จะมีค่าใชจ่้ายท่ีครอบคลุมตั้งแต่การหาตวัแปร
ท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาศึกษา หาขอ้มลู เก็บขอ้มลู และการด าเนินการพยากรณ์ตั้งแต่การสร้างรูปแบบ
จนถึงหาค่าพยากรณ์จากตวัแบบหรือสมการพยากรณ์ 

6) ความถกูตอ้งของการพยากรณ์แต่ละวิธีจะใหค้วามถกูตอ้งของค่าพยากรณ์ท่ีแตกต่าง
กนั อยา่งไรก็ตามยงัไม่มีการช้ีชดัว่าวิธีการพยากรณ์วิธีใดจะใหค่้าพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด 

7) ขอ้จ ากดัของแต่ละวิธี วิธีการพยากรณ์บางวิธี เช่น การวิเคราะห์ถดถอย จะให้ค่า
พยากรณ์ทั้งท่ีเป็นแบบจุดและแบบช่วงพยากรณ์ (point and interval forecast) ส่วนวิธีแยก
ส่วนประกอบอนุกรมเวลาใหแ้ต่ค่าพยากรณ์ท่ีเป็นแบบจุด 
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2.3  กระบวนการพยากรณ์  
กระบวนการพยากรณ์ (forecasting process) หมายถึง ขั้นตอนการเลือกเทคนิคการ

พยากรณ์ตั้ งแต่หน่ึงวิธีข้ึนไป ท่ีสามารถประยุกต์ใช้กับข้อมูลท่ีจ  าเป็นต่อการพยากรณ์  ซ่ึง
ประกอบดว้ย 9 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1) การก าหนดวตัถุประสงค์การพยากรณ์ (specific objectives) เป็นการก าหนด
วตัถุประสงคใ์หช้ดัเจนว่าการพยากรณ์จะไปใชใ้นการตดัสินใจอยา่งไร เช่น ใชเ้พื่อตดัสินใจลงทุน 
(การพยากรณ์ระยะยาว) หรือ เพื่อวางแผนกลยทุธ ์(การพยากรณ์ระยะกลาง) 

2) การก าหนดส่ิงท่ีจะพยากรณ์ให้ชดัเจน (determine what to forecast) เช่น พยากรณ์
ยอดขายเป็นหน่วยสินค้า หรือเป็นตัวเงิน (บาทหรือดอลลาร์) การพยากรณ์เป็นยอดขายรวม 
ยอดขายสายผลิตภณัฑ ์ยอดขายของแต่ละภูมิภาค หรือยอดขายในประเทศหรือยอดขายต่างประเทศ 
เป็นตน้ 

3) การเก็บรวบรวมขอ้มูล (data collection) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพยากรณ์อยา่งเหมาะสม และเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ียากและใชเ้วลามาก
ท่ีสุด โดยในการเก็บรวบรวมขอ้มลูตอ้งพิจารณาถึงขอ้ก  าหนดดา้นเวลา (identify time dimensions) 
โดยพิจารณา 2 ประการคือ ช่วงระยะเวลาการพยากรณ์ (length and periodicity) เช่น ประจ าปี 
ประจ าไตรมาส ประจ าเดือน ประจ าวนั และความเร่งด่วนในการพยากรณ์ (urgency) ถา้มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน วิธีท่ีใช้ในการพยากรณ์จะมีความซบัซอ้นน้อยกว่า และขอ้ก าหนดเก่ียวกบัขอ้มูล 
(data considerations) การพิจารณาจากปริมาณและประเภทของขอ้มูลท่ีมี เป็นขอ้มูลภายในหรือ
ภายนอกบริษทั เป็นขอ้มลูรายปี รายเดือน เป็นขอ้มลูท่ีเป็นตวัเงินหรือหน่วยสินคา้ 

4) การลดขอ้มูล (data reduction) บางคร้ังขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมามีมากเกินไปและท า
ให้การพยากรณ์มีความถูกต้องน้อยลง จึงจ  าเป็นต้องลดขอ้มูลบางตัวท่ีอาจไม่เก่ียวขอ้งกบัก าร
พยากรณ์ลง 

5) การเลือกแบบจ าลองในการพยากรณ์ (model selection) การเลือกวิธีการพยากรณ์
ข้ึนอยูก่บั รูปแบบของขอ้มลู จ านวนขอ้มลูท่ีมีและระยะเวลาการพยากรณ์ การเลือกวิธีการพยากรณ์
ท่ีเหมาะสมกบัขอ้มลูจะช่วยลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ รูปแบบการพยากรณ์ท่ียิ่งง่ายจะยิ่งดี
ต่อการยอมรับของผูต้ดัสินใจ วิธีการพยากรณ์จะตอ้งมีความสมดุลระหว่างความถกูตอ้งและเป็นวิธี
ท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ 

6) การพยากรณ์ (model extrapolation) เป็นการพยากรณ์เหตุการณ์ท่ีผ่านไปโดยใช้
ข้อมูลจริงท่ีมีอยู่ แล้วประเมินว่าวิธีใดเหมาะสม (fit) กับข้อมูลในอดีตก่อน โดยการวดัค่า
คลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึน 
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7) การเตรียมการพยากรณ์ (forecast preparation) เมื่อมีวิธีการพยากรณ์มากกว่า 2 วิธีข้ึน
ไปท่ีเหมาะสม การรวมค่าการพยากรณ์จากวิธีเหล่านั้นจะท าใหค่้าพยากรณ์ดีข้ึนกว่าการใชว้ิธีเดียว 

8) การน าเสนอผลการพยากรณ์ (forecast presentation) การน าเสนอค่าพยากรณ์ให้กบั
ผูบ้ริหารหรือผูใ้ช ้ดว้ยการเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือน าเสนอดว้ยวาจา (written/oral) ซ่ึงขั้น
ตอนน้ีมีความส าคญัมากเช่นกนั เพราะสามารถสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูบ้ริหารหรือผูใ้ชไ้ด ้

9) การตรวจสอบผลการพยากรณ์ (tracking results) การติดตามผลอย่างต่อเน่ืองว่าผล
การพยากรณ์ เมื่อเปรียบเทียบกบัค่าจริงแลว้มีความถูกตอ้งอย่างไร ซ่ึงวิธีท่ีเคยพยากรณ์ไดดี้ท่ีสุด
อาจมีความถกูตอ้งลดลง เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มเปล่ียนไป อาจตอ้งหาวิธีอ่ืนมาแทน การพยากรณ์
สามารถเรียนรู้ไดจ้ากความผดิพลาด การทบทวนค่าคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์อยา่งรอบคอบจะ
ช่วยใหเ้ขา้ใจถึงสาเหตุของความเบ่ียงเบนระหว่างค่าจริงกบัค่าพยากรณ์ไดดี้ข้ึน  

ซ่ึงกระบวนการพยากรณ์แสดงดงัภาพท่ี 2.1 
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ภาพที่ 2.1  ขั้นตอนการพยากรณ์ 
 
 

ก  าหนดวตัถุประสงค ์

ก  าหนดส่ิงท่ีพยากรณ์ 

เกบ็รวบรวมขอ้มูล 

ลดขอ้มูล 

ตรวจสอบขอ้มูล 

เลือกวิธีการพยากรณ์ 

ทดลองพยากรณ ์

ยอมรับความถูกตอ้ง ตรวจสอบรูปแบบขอ้มูลใหม่ 

พยากรณ์อนาคตและน าผลท่ีไดม้าช่วยในการตดัสินใจ 

ตรวจสอบความถูกตอ้งเป็นระยะๆ 

ยอมรับความถูกตอ้ง 
ตรวจสอบรูปแบบขอ้มูลโดย

ใชข้อ้มูล 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ ใช่ 
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2.4  รูปแบบของข้อมูล 
การเลือกวิธีการพยากรณ์จะตอ้งค านึงถึงรูปแบบของขอ้มูลในอดีต ซ่ึงถา้สังเกตขอ้มูล

อนุกรมเวลาแต่ละชุดจะมองเห็นการเปล่ียนแปลงข้ึนข้ึนลงลงซ่ึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
ข้ึนกบัขอ้มลูนั้น เน่ืองจากอิทธิพลขององคป์ระกอบต่างๆ 4 ประการ (พิภพ ลลิตาภรณ์, 2548, น.66) 
คือ 

องคป์ระกอบของแนวโนม้ (Trend) เป็นองคป์ระกอบท่ีแสดงถึงทิศทางของขอ้มลูแต่ละ
ชุด ตั้งแต่อดีตจนถึงระยะเวลาสุดทา้ยของขอ้มลูท่ีรวบรวมได ้ซ่ึงทิศทางของขอ้มูลนั้นอาจจะพุ่งไป
ในแนวท่ีสูงข้ึนหรือลดต ่าลง ข้อมูลอนุกรมเวลาท่ีมีองค์ประกอบของค่าแนวโน้ม ส่วนใหญ่จะ
เก่ียวขอ้งกบัความเคล่ือนไหวของขอ้มลูในระยะเวลาท่ีค่อนขา้งยาวนาน เช่น อุปสงค์สินคา้ การใช้
พลงังาน เป็นตน้ ลกัษณะของแนวโนม้อาจจะเป็นเสน้ตรง เสน้โคง้หรืออ่ืนๆก็ได  ้

องคป์ระกอบของการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล (Seasonal) หมายถึงการท่ีขอ้มูลอนุกรม
เวลามีรูปแบบการเคล่ือนไหวข้ึนหรือลง ท านองเดียวกนัในช่วงเวลาเดียวกนัของรอบเวลาหน่ึง ซ่ึง
ส่วนใหญ่จะไม่เกิน 1 ปี โดยท่ีหน่วยของระยะเวลาอาจจะเป็นราย 3 เดือน รายเดือน รายสัปดาห์ 
รายวัน หรือแม้แต่รายชั่วโมงก็ได้ ข้อมูลท่ีมักได้รับผลกระทบจากความเคล่ือนไหวหรือ
เปล่ียนแปลงตามฤดูกาล ได้แก่ การขาย การผลิต เป็นต้น ส าหรับรูปแบบของดัชนีฤดูกาล
โดยทัว่ๆไปมีดว้ยกนั 6 รูปแบบดงัน้ี 
 
ตารางที่ 2.1 รูปแบบของดชันีฤดูกาล 

 

ช่วงเวลาของรูปแบบ ช่วงของฤดูกาล จ านวนฤดกูาลในรูปแบบ 

สปัดาห์ วนั 7 วนั 

เดือน สปัดาห์ 4 - 4 1/2 

เดือน วนั 28 - 31 

ปี ไตรมาส 4 

ปี เดือน 12 

ปี สปัดาห์ 52 
 

องค์ประกอบของการผนัแปรตามวฏัจกัร (Cyclical) เป็นลกัษณะการเคล่ือนไหวของ
ขอ้มลูท่ีข้ึนๆ ลงๆ คลา้ยลกูคล่ืนท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อธุรกิจโดยทัว่ๆ ไป รูปแบบของการผนั
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แปรตามวฏัจกัรน้ีแตกต่างจากการผนัแปรตามฤดูกาล คือ เราจะไม่ทราบว่าช่วงของการเกิดวฏัจกัร
หน่ึงๆ จะกินระยะเวลายาวนานเท่าใด เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงตามวัฏจักรส่วนใหญ่เป็น
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในดา้นธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ดงันั้น การผนัแปรตามวฏัจกัรโดยทัว่ๆ ไปจะ
แสดงถึงภาวะการเกิดซ ้ากนัของภาวะธุรกิจเฟ่ืองฟ ูถดถอย และตกต ่า ภาวะต่างๆ เหล่าน้ีอาจจะสั้น
หรือยาวก็ได ้

องคป์ระกอบความแปรแปรเชิงสุ่มซ่ึงเป็นผลอนัเน่ืองมาจากความผิดปกติ  (Irregular) 
เป็นการเปล่ียนแปลงของขอ้มลูอนุกรมเวลาท่ีเกิดจากปัจจยัท่ีไม่อาจคาดคะเนไดล่้วงหน้า เช่น การ
เกิดภาวะผดิปกติทางดินฟ้าอากาศ การเกิดน ้ าท่วม การนดัหยดุงานของคนงาน และการเกิดสงคราม 
เป็นตน้ ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีเราไม่อาจท านายไดล่้วงหนา้  

 

 
 

รูปที่ 2.2  แผนภาพความตอ้งการซ่ึงช้ีใหเ้ห็นถึงการเติบโตของแนวโนม้และฤดูกาล 
 

2.5  การพจิารณาเลอืกตวัแบบพยากรณ์ 
ก่อนการเลือกตวัแบบพยากรณ์ ผูพ้ยากรณ์จ าเป็นตอ้งศึกษารูปแบบของข้อมูลอย่าง

ละเอียดก่อน เช่น ตอ้งท าการตรวจสอบว่าขอ้มลูมีองคป์ระกอบของ แนวโน้ม วฏัจกัร ฤดูกาล หรือ
ว่ามีเพียงตวัแปรสุ่มเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงวิธีการท่ีจะท าให้ทราบองค์ประกอบเหล่าน้ี สามารถใชก้าร
วาดกราฟและการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในตวัเอง และเม่ือทราบรูปแบบของขอ้มูล
แลว้ เกณฑใ์นการเลือกวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมมีดงัน้ี 
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ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะคงท่ี (Stationary Data) คือ อนุกรมท่ีมีค่าเฉล่ียไม่เปล่ียนแปลงเมื่อ
เวลาผ่านไป วิธีการพยากรณ์จะใช้ข้อมูลในอดีตเป็นค่าพยากรณ์ในอนาคต โดยท่ีเทคนิคการ
พยากรณ์ส าหรับขอ้มลูท่ีมีลกัษณะคงท่ี จะใชเ้มื่อ 

1) ขอ้มูลท่ีไม่ค่อยเปล่ียนแปลง เช่น จ  านวนของเสียต่อสัปดาห์ซ่ึงมีอตัราเดียวกนัทุก
สปัดาห์ 

2) ตอ้งการรูปแบบง่ายๆ เพราะขาดขอ้มลู หรือเพื่อใหง่้ายต่อการอธิบายหรือการปฏิบติั 
เช่น ธุรกิจหรือองคก์รใหม่และมีขอ้มลูอดีตเลก็นอ้ย 

3) ขอ้มลูท่ีมีลกัษณะเป็นแนวโนม้อาจมีการเปล่ียนรูปเป็นขอ้มลูคงท่ี เช่น การเปล่ียนรูป
อนุกรมโดยวิธีถอดรากท่ีสองหรือการหาผลต่าง 

4) ขอ้มลูท่ีเป็นกลุ่มของค่าคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ์ 
เทคนิคการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลประเภทน้ีไดแ้ก่ วิธีนาอีฟ (Naïve methods) 

วิธีค่าเฉล่ียอยา่งง่าย (Simple average methods) วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving average) วิธีบ๊อกซแ์ละ
เจนกินส์ (Box-Jenkins methods) 

ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นแนวโน้ม (Data with a Trend) คือ อนุกรมเวลาท่ีมีการเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงเม่ือเวลาเพ่ิมข้ึนในระยะยาว หรือกล่าวได้ว่าอนุกรมเวลาท่ีมีลกัษณะเป็นแนวโน้ม 
ค่าเฉล่ียจะมีการเปล่ียนแปลงเม่ือเวลาเพ่ิมข้ึน และสามารถคาดไดว้่าจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในช่วงเวลา
ท่ีพยากรณ์ เทคนิคการพยากรณ์ส าหรับขอ้มลูท่ีมีแนวโนม้จะใชเ้ม่ือสถานการณ์ ดงัน้ี  

1) มีการเพ่ิมข้ึนของผลิตผลและเทคโนโลยใีหม่ท่ีท าใหรู้ปแบบการด ารงชีวิต (lifestyle) 
ของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป 

2) เม่ือการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของจ านวนประชากรท าใหค้วามตอ้งการสินคา้หรือบริการ
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในทิศทางเดียวกนั 

3) เม่ืออ  านาจซ้ือไดรั้บผลกระทบจากตวัแปรทางเศรษฐกิจเน่ืองจากเงินเฟ้อ 
4) เม่ือผูบ้ริโภครู้จกัหรือยอมรับผลิตภณัฑม์ากข้ึน 
เทคนิคการพยากรณ์ส าหรับขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นแนวโน้มคือ วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 

(Moving average) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โปแนนเชียลของโฮล์ท์ (Holt’s exponential smoothing 
method) วิธีการวิเคราะห์ความถดถอย (simple regression) วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปแนนเชียลซ ้ า
สองคร้ังหรือวิธีของบราวน์ (double exponential smoothing) วิธีบ๊อกซ์และเจนกินส์ (Box-Jenkins 
methods) 

ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะฤดูกาล (Seasonal Data) คือ อนุกรมฤดูกาลเป็นอนุกรมเวลาท่ีมี
รูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงซ ้ าเดิมในช่วงเวลาเดียวกันทุกปี การพฒันาเทคนิคการพยากรณ์ส าหรับ

DPU



12 

อนุกรมฤดูกาลมกัเป็นวิธีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแยกส่วนประกอบอนุกรมเวลา โดยมีการประมาณค่า
ดชันีฤดูกาลจากอนุกรมในอดีต ค่าดชันีเหล่าน้ีใชเ้พ่ือเพ่ิมหรือขจดัค่าฤดูกาลในการพยากรณ์ออก
จากค่าสงัเกต เทคนิคการพยากรณ์ส าหรับขอ้มลูท่ีมีลกัษณะฤดูกาล จะใชเ้ม่ือสถานการณ์ ดงัน้ี 

1) สภาพของอากาศมีอิทธิพลต่อขอ้มลูท่ีสนใจเช่นยอดขายเคร่ืองปรับอากาศในฤดูร้อน 
กิจกรรมในฤดูร้อนหรือฤดูหนาว (เช่น การว่ายน ้ า) เส้ือผา้และผลิตผลเกษตรตามฤดูกาล 

2) เวลาตามปฏิทินมีผลต่อขอ้มลูท่ีสนใจ เช่น ยอดขายร้านคา้ปลีกในวนัหยดุ วนัปีใหม่ 
เทค นิคพยากร ณ์ ท่ี ใช้  ได้แ ก่  วิ ธีแยกองค์ปร ะกอบอ นุกรม เ วล า  (Classical 

decomposition) วิธี Census X-12 วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โปแนนเชียลวินเตอร์ (Winter’s exponential 
smoothing) วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) และวิธีบ๊อกซ์และเจนกินส์ (Box-
Jenkins methods) 

ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะท่ีเคล่ือนไหวตามวฏัจกัร (Cyclical Series) คือ อนุกรมเวลาท่ีมีการ
เคล่ือนไหวตามวฏัจักร มีลกัษณะการเคล่ือนไหวข้ึนลงคลา้ยรูปคล่ืนรอบๆเส้นแนวโน้ม โดย
ลกัษณะของขอ้มลูจะเกิดข้ึนซ ้ากนัทุก 2-3 ปีหรือมากกว่านั้น การสร้างแบบจ าลองของรูปแบบวฏั
จกัรท าได้ยากเพราะมีรูปแบบไม่แน่นอน และขนาดของการเคล่ือนไหวมกัจะแตกต่างกัน โดย
สามารถน าวิธีแยกส่วนประกอบอนุกรมเวลามาวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีมีลกัษณะท่ีเคล่ือนไหวตามวฏัจกัร
ได ้เน่ืองจากวฏัจกัรจะมีลกัษณะท่ีไม่ปกติ การวิเคราะห์ส่วนประกอบของวฏัจกัรจ าเป็นตอ้งหาตวั
ช้ีน าทางเศรษฐกิจ เทคนิคการพยากรณ์ส าหรับขอ้มลูท่ีมีลกัษณะท่ีเคล่ือนไหวตามวฏัจกัร จะใชเ้มื่อ
สถานการณ์ดงัน้ี 

1) วงจรของธุรกิจมีอิทธิพลต่อขอ้มลูท่ีสนใจเช่น ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การตลาดหรือการ
แข่งขนั 

2) เกิดการเปล่ียนแปลงในรสนิยม เช่น แฟชัน่ ดนตรี อาหาร 
3) เกิดการเปล่ียนแปลงของประชากร เช่น เกิดสงคราม อดอยาก โรคระบาด และภัย

ธรรมชาติ 
4) เกิดการเปล่ียนแปลงในวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ ์เช่น ขั้นแนะน า ขั้นเจริญเติบโต ขั้น

อ่ิมตวั และขั้นถดถอย 
เทค นิคพยากร ณ์ ท่ี ใช้  ได้แ ก่  วิ ธีแยกองค์ปร ะกอบอ นุกรม เ วลา  (Classical 

decomposition) วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) วิธีบ๊อกซ์และเจนกินส์ (Box-
Jenkins methods) ตวัช้ีวดัภาวะทางเศรษฐกิจ (Economic indicators) แบบจ าลองทางเศรษฐมิติ 
(Econometric models)  
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เทคนิคการพยากรณ์เหล่าน้ีจะสัมพนัธ์กบัระยะเวลาส าหรับการพยากรณ์ ส าหรับการ
พยากรณ์ในระยะสั้นและระยะกลางจะใช้เทคนิคได้หลากหลาย แต่เม่ือช่วงระยะเวลาในการ
พยากรณ์เพ่ิมข้ึน จ  านวนเทคนิคท่ีจะน ามาประยุกต์ใชจ้ะน้อยลง เช่น เทคนิคค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีและ
วิธีการปรับเรียบจะใชค้าดการณ์เก่ียวกบัเศรษฐกิจไดไ้ม่ดีนัก ในขณะท่ีแบบจ าลองทางเศรษฐมิติ 
(Econometric models) จะใชไ้ดดี้กว่า การวิเคราะห์ถดถอยเหมาะส าหรับการพยากรณ์ในระยะสั้น 
ระยะกลางและระยะยาว เทคนิคค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี การแยกส่วนประกอบอนุกรมเวลาเหมาะส าหรับ
การพยากรณ์ระยะสั้นและระยะกลาง แบบจ าลองทางเศรษฐมิติเหมาะส าหรับการพยากรณ์ระยะสั้น
และระยะกลาง ส่วนการพยากรณ์เชิงคุณภาพมกัใช้ในการพยากรณ์ระยะยาว โดยผูพ้ยากรณ์
คาดการณ์โดยอาศยัประสบการณ์ 

ในการเลือกเทคนิคการพยากรณ์จะต้องประเมินในเร่ืองของความน่าเช่ือถือ และ
ความสามารถในการประยกุตใ์ชก้บัปัญหาท่ีเผชิญอยู ่โดยเปรียบเทียบประสิทธิผลของแต่ละเทคนิค 
ระดบัความถกูตอ้ง ตน้ทุน และการยอมรับจากฝ่ายบริหาร 
 
2.6  วธิีการพยากรณ์ 

วิธีการพยากรณ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การพยากรณ์เชิงคุณภาพ 
(Qualitative forecasting methods) และการพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative forecasting methods) 
(วชัระ พิชิตมโน, 2550, น. 11) 

2.6.1  การพยากรณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative forecasting methods) 
เทคนิคการพยากรณ์เชิงคุณภาพ Render, Stari and Hanna (2003) กล่าวไวว้่าเป็นการ

พยากรณ์ท่ีไมอ่าศยัขอ้มลูในอดีตเป็นหลกัแต่จะใชค้วามรู้สึกหรือสามญัส านึกและจากประสบการณ์
ต่างๆท่ีผ่านมาประกอบกบัขอ้มูลส่วนใหญ่จะไดจ้ากผูบ้ริหารหรือผูท่ี้มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง เป้าหมาย
ของการพยากรณ์ประเภทน้ีก็เพื่อท่ีจะพยากรณ์การเปล่ียนแปลงในรูปแบบขั้นพ้ืนฐาน (Basic 
pattern) ทั้ งน้ีอาจจะมีผลมาจากปัจจัยภายนอกต่างๆท่ีมีผลต่อการด าเนินงานท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงต่อกระบวนการการตดัสินใจได ้ซ่ึงตามปกติการพยากรณ์จะตอ้งใชท้ั้งการพยากรณ์เชิง
คุณภาพและการพยากรณ์เชิงปริมาณประกอบกนั กล่าวคือ ในช่วงแรกจะใชข้อ้มูลในอดีตหาค่า
พยากรณ์หลงัจากนั้นจึงใชก้ารวิเคราะห์จากประสบการณ์ในอดีตท่ีผ่านมาเพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การตดัสินใจในการด าเนินงาน ซ่ึงเทคนิคท่ีใชใ้นการพยากรณ์เชิงคุณภาพมีดงัต่อไปน้ี 

1) วิธีเดลฟาย (Delphi method) 
2) กลุ่มผูบ้ริหารท าการพยากรณ์ (Jury of executive opinion) 
3) กลุ่มพนกังานขายท าการพยากรณ์ (Sales force composite) 
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4) การส ารวจตลาดลกูคา้ (Consumer market survey) 
วิธีเดลฟาย (Delphi method) เป็นวิธีการพยากรณ์เชิงคุณภาพท่ีผลการพยากรณ์จะมาจาก

ความคิดเห็นของบุคคลหลายๆ ฝ่าย ซ่ึงอาจจะเป็นบุคคลากรจากภายในหรือภายนอกบริษทัก็ได ้
วิธีการพยากรณ์มีขั้นตอน ดงัน้ี 

1)  ผูพ้ยากรณ์แต่ละคนจะเขียนค่าพยากรณ์โดยใชดุ้ลยพินิจของตนเอง 
2)  ค่าพยากรณ์ของแต่ละคนจะน าไปสรุปและส่งคืนกลบัให้ผูพ้ยากรณ์ โดยไม่มีการ

ระบุว่าเป็นการพยากรณ์จากใคร 
3)  ผูพ้ยากรณ์จะน าค่าพยากรณ์ท่ีสรุปแลว้ น ามาประเมินผลใหม่ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียน 

แปลงการพยากรณ์คร้ังแรก ซ่ึงกระบวนการน้ีจะด าเนินต่อไปเร่ือยๆจนกระทัง่ท าให้ไดผ้ลสรุป
ร่วมกนั แต่ไม่ควรด าเนินการหลายคร้ังมากเกินไป จนท าให้ผูเ้ช่ียวชาญมีความรู้สึกเบ่ือท่ีจะกรอก
แบบสอบถาม 

เทคนิควธีิเดลฟายมีการพฒันาและปรับปรุงจากเดิม เช่น ไม่ตอ้งรอค าตอบเป็นเอกฉันท์
ของสมาชิกทุกคนซ่ึงอาจจะท าการสอบถามสมาชิกเพียง 2-3 รอบเท่านั้น นอกจากนั้นความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยีท าให้ใช ้Delphi บนระบบ Online ท่ีเป็น Real Time Computer ระยะเวลาในการ
พยากรณ์จะเร็วข้ึนนอกจากนั้นยงัสามารถเลือกผูเ้ช่ียวชาญได้มากข้ึนและไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนก็
สามารถรวมตวัเป็นกลุ่มสมาชิกเพื่อคาดคะเนได ้

การใชว้ิธีเดลฟายจะเหมาะสมกบัการพยากรณ์ยอดขายทั้งการพยากรณ์ระยะกลางจนถึง
ระยะยาว หรือการพยากรณ์ยอดขายระยะยาวของอุตสาหกรรม แต่เทคนิคน้ีผูพ้ยากรณ์จะไม่ตอ้งมา
ประชุมร่วมกัน ซ่ึงท าให้สามชิกแต่ละคนสามารถพยากรณ์ได้โดยปราศจากการครอบง าความ
คิดเห็นของกลุ่มลงได ้

กลุ่มผูบ้ริหารท าการพยากรณ์ (Jury of executive opinion) เป็นเทคนิคการพยากรณ์โดย
การใหบุ้คลากรระดบับริหารจากฝ่ายต่างๆในองค์กร เช่น ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่าย
ผลิตและฝ่ายโลจิสติกส์ (Logistics) เขา้ร่วมพยากรณ์ เพื่อให้มีแนวทางความคิดครอบคลุมทุกดา้น 
ซ่ึงมีลกัษณะเป็น Top-Down Approach  

ซ่ึงแนวคิดน้ี คิดว่าผูบ้ริหารหลายคนร่วมกนั มีการคาดการณ์ไดดี้กว่าผูบ้ริหารคนเดียว 
เทคนิคน้ีจะใหผู้บ้ริหารเผชิญหนา้กนัและมีปฏิสมัพนัธก์นัได ้ดงันั้นลกัษณะของเทคนิคน้ี มีดงัน้ี 

1) เป็นการอภิปรายร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงยอดการพยากรณ์ในอนาคต 
2) ผูบ้ริหารประกอบดว้ยผูบ้ริหารท่ีหลากหลายจากหลายๆฝ่าย เพื่อเป็นองค์ประกอบท่ี

เสริมซ่ึงกนัและกนั 
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การพยากรณ์โดยคณะผูบ้ริหารมกันิยมใช ้การลงมติเอกฉนัท ์(Consensus) โดยตวัแทน
จากฝ่ายต่างๆ ในหลายกรณีมกัจะพยากรณ์โดยเทคนิคเชิงปริมาณก่อนแลว้จึงน าผลท่ีไดไ้ปลงมติ
ตดัสินใจว่าจะใชก้ารพยากรณ์แบบใด การลงมติน้ีมกัจะใชก้บัการพยากรณ์ผลิตภณัฑ์ใหม่ ซ่ึงการ
พยากรณ์จะท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลหรือไม่ มกัข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูพ้ยากรณ์ 

อย่างไรก็ตามเทคนิคกลุ่มผูบ้ริหารท าการพยากรณ์เป็นเทคนิคท่ีไม่เหมาะสมกบัการ
พยากรณ์ระยะสั้น (รายวนัหรือรายสัปดาห์) และการพยากรณ์รายการผลิตภณัฑ์ (Product item) 
เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลาในการพิจารณา แต่เทคนิคน้ีเหมาะสมส าหรับ การพยากรณ์ยอดขายรายเดือน 
รายไตรมาส หรือรายปี การพยากรณ์สินคา้ทั้งสายผลิตภณัฑ ์(Product line) 

 กลุ่มพนกังานขายท าการพยากรณ์ (Sales force composite) เป็นวิธีบริหารจากระดบัล่าง
สู่ระดบับนขององค์กร (A Bottom-Up Approach) โดยเทคนิคน้ีจะอาศยัความรู้และประสบการณ์
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่าย (Sales force) ซ่ึงไดแ้ก่ พนักงานขาย พนักงานส่งสินคา้ 
พนักงานรับค าสั่งซ้ือ พนักงานเทคนิค พนักงานบริการลูกค้า ผูจ้ดัจ  าหน่าย เป็นต้น เทคนิคน้ีมี
ประโยชน์ในการพยากรณ์ เน่ืองจากผูพ้ยากรณ์เป็นผูท่ี้มีความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ เขา้ใจความตอ้งการ
ของลกูคา้ และเป็นผูรั้บผดิชอบโดยตรงกบัยอดขายสินคา้ และหากการพยากรณ์ผดิพลาดจะกระทบ
โดยตรงกบัผูพ้ยากรณ์ เหมาะกบัการพยากรณ์ท่ีมีขอ้มลูในอดีตน้อย หรือไม่มีขอ้มูล เหมาะส าหรับ
การพยากรณ์ระยะสั้นถึงระยะกลาง ซ่ึงการให้พนักงานขายเป็นผูพ้ยากรณ์จะส่งสัญญาณเตือนถึง
ยอดขายท่ีจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไดเ้ป็นอนัดบัตน้ๆ 

การส ารวจตลาดลูกค้า (Consumer market survey) เป็นเทคนิคการพยากรณ์เพื่อ
ประมาณการยอดขาย โดยศึกษาขอ้มลูของผูบ้ริโภค หรือกลุ่มลกูคา้เป้าหมายโดยตรงซ่ึงสามารถท า
ไดจ้ากการส ารวจความคิดเห็นหรือทศันคติของผูท่ี้มีศกัยภาพเป็นกลุ่มลกูคา้ เพื่อทราบพฤติกรรมใน
การบริโภคสินคา้และบริการ หรือคุณลกัษณะของสินคา้และบริการท่ีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายตอ้งการ 
เป็นตน้ 

2.6.2  การพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative forecasting methods) 
การพยากรณ์เชิงปริมาณเป็นวิธีการพยากรณ์ท่ีใช้ข้อมูลในอดีตมาเป็นหลกัในการ

พิจารณาถึงสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยอาศยัหลกัสถิติและคณิตศาสตร์ ซ่ึงผูท้  าการ
พยากรณ์จะตอ้งท าการตรวจสอบรูปแบบของขอ้มลูท่ีจะน ามาใชใ้นการค านวณเสียก่อนว่าขอ้มูลมี
ลกัษณะรูปแบบอย่างไร จากนั้นจึงเลือกวิธีการพยากรณ์ให้เหมาะสมกับรูปแบบของข้อมูล ซ่ึง
จุดประสงคข์องวิธีการพยากรณ์เหล่าน้ีก็คือ ตอ้งการช้ีให้เห็นถึงรูปแบบของขอ้มูลในอดีต และท า
การตีความรูปแบบของข้อมูลดังกล่าวน้ีถึงทิศทางของข้อมูลท่ีจะเป็นไปในอนาคต เทคนิคการ
พยากรณ์เชิงปริมาณสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
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1) เทคนิคอนุกรมเวลา (Time Series)  
2) เทคนิคความสนัพนัธข์องขอ้มลู (Causal Model) 
เทคนิคอนุกรมเวลา (Time Series) 
John E. Hanke and Dean W. Wichern (2005) ไดแ้บ่งการพยากรณ์เชิงปริมาณโดย

วิธีการวิเคราะห์แบบเทคนิคอนุกรมเวลา (Time Series) ท่ีนิยมใชอ้ยู ่5 วิธี ดงัน้ี 
1) วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving Average Method) 
วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีเหมาะส าหรับการพยากรณ์ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และขอ้มูลท่ีมี

ลกัษณะค่อนขา้งแน่นอนเป็นเสน้ตรงและคงท่ีตามแนวนอน ไม่เหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็น
แนวโนม้, ฤดูกาลหรือขอ้มลูท่ีมีลกัษณะเป็นการเปล่ียนแปลงเป็นขั้นบนัได (Step Change) เทคนิคน้ี
ใชห้ลกัการในการหาค่าเฉล่ียคือ ใชค่้าจากการสังเกตหรือข้อมูลในอดีตค านวณหาค่าเฉล่ียแลว้ใช้
ค่าเฉล่ียท่ีไดน้ี้เป็นค่าพยากรณ์ส าหรับช่วงเวลาถดัไป  

โดยสมการของการพยากรณ์แบบวิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี คือ 

                                       (2.1) 
เมื่อ Ŷ t+1  =   ค่าพยากรณ์ท่ีเวลาถดัไป 
 Y t    = ค่าสงัเกตท่ีเวลา t 
 k = จ านวนขอ้มลูท่ีใชห้าค่าเฉล่ีย 
 
2) วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโ์ปแนนเชียลคร้ังเดียว (Single Exponential Smoothing 

Method หรือ Simple Exponential Smoothing Method) 
เป็นเทคนิคการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัขอ้มลูท่ีเคล่ือนไหวอยูใ่นระดบัคงท่ี หรือไม่มี

การเปล่ียนแปลง หรือเป็นขอ้มลูท่ีไม่มีองคป์ระกอบของแนวโนม้และไม่มีความผนัแปรตามฤดูกาล 
มีเฉพาะความผนัแปรเน่ืองจากเหตุการณ์ท่ีผดิปกติเพียงอยา่งเดียว และเหมาะกบัการพยากรณ์ระยะ
สั้น ส าหรับขอ้มลูท่ีเหมาะสมท่ีจะใชว้ิธีน้ีควรจะมีขอ้มลูอยา่งนอ้ย 5 ถึง 10 ขอ้มลู (นิภา นิรุตติกุล, 
2551) 

ซ่ึงวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโ์ปแนนเชียลคร้ังเดียวมีการให้น ้ าหนักความส าคญัของ
ขอ้มลูในอดีตและขอ้มลูท่ีท าการพยากรณ์ ซ่ึงน ้ าหนักท่ีถ่วงให้กบัค่าสังเกตแต ละค่าจะมีค่าคงท่ี
ของการปรับเรียบ เรียกว่าค่า  โดยท่ีค่าของ  จะอยูใ่นช่วงระหว่างศนูยถึ์งหน่ึง (0 <  < 1) 

โดยสมการของการพยากรณ์แบบวิธีปรับเรียบแบบเอก็ซโ์ปแนนเชียลคร้ังเดียว คือ 

DPU



17 

                                                 (2.2)                                   
 
เมื่อ Ŷ t+1 = ค่าพยากรณ์ท่ีเวลาถดัไป 
  = ค่าคงท่ีของการปรับเรียบ (0 <  < 1) 
 Y t    = ค่าสงัเกตท่ีเวลา t 
 Ŷ t = ค่าพยากรณ์ท่ีเวลา t 
 
3) วิธีการปรับเรียบแบบเอก็ซโ์ปแนนเชียลซ ้าสองคร้ัง (Double Exponential Smoothing 

Method) หรือวิธีการปรับเรียบโปแนนเชียลของโฮลท ์(Holt’s Exponential Smoothing Method) 
เป็นเทคนิคการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีมีแนวโน้มแบบเส้นตรงแต่ไม่มีความ

เป็นฤดูกาล และยงัเหมาะกบัการพยากรณ์ในระยะสั้น จนถึงการพยากรณ์ในระยะปานกลาง ขอ้มลูท่ี
ใชใ้นการค านวณควรจะมีอยา่งนอ้ย 5 ชุด ซ่ึงแนวคิดของเทคนิคน้ีก็คือ ค  านวณค่าฐานถวัเฉล่ียปรับ
เรียบเอ็กซ์โปแนนเชียลของข้อมูลของช่วงเวลาปัจจุบันล่าสุด และหลงัจากนั้นจึงปรับด้วยค่า
แนวโนม้ (บวกหรือลบ) ดงันั้นในการพยากรณ์ท่ีรวมองคป์ระกอบแนวโนม้เราจ าเป็นตอ้งมีค่าคงท่ี
ปรับเรียบ 2 ตัว คือ นอกจากค่าคงท่ีปรับเรียบส าหรับถวัเฉล่ีย (Smoothing Constant for the 
Average) หรือ  แลว้ เราจ าเป็นตอ้งใชค่้าคงท่ีปรับเรียบส าหรับแนวโนม้ (Smoothing Constant for 
the Trend) หรือ  ในการค านวณหาค่าแนวโนม้ 

โดยสมการของการพยากรณ์แบบวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโ์ปแนนเชียลซ ้ าสองคร้ัง  
คือ 

 Ŷt+1 = Lt + pTt                 (2.3) 
สมการค่าปรับเรียบ 
 Lt = Yt + (1- ) (Lt-1 + Tt-1)               (2.4) 
สมการของการประมาณค่าแนวโนม้ 
 Tt = ( Lt – Lt-1) + (1-)Tt-1               (2.5) 
 
เมื่อ 
 Ŷt+1 = ค าพยากรณ ล่วงหนา้ p งวด 
 Lt = ค่าปรับเรียบตวัใหม่ ณ เวลา t  
  = ค่าคงท่ีส าหรับการปรับเรียบ (0 <  < 1) 
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 Yt = ค่าขอ้มลูจริง ณ ช่วงเวลา t 
  = ค่าคงท่ีปรับเรียบส าหรับตวัประมาณแนวโนม้ (0 <  < 1) 
 Tt = ตวัประมาณแนวโนม้ ณ ช่วงเวลา t 
 p = งวดเวลาท่ีตอ้งการพยากรณ์ล่วงหนา้ 
4) วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเชียลของวินเทอร์ (Winter’s Exponential 

Smoothing Method) 
เป็นเทคนิคการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัขอ้มลูท่ีมีแนวโนม้และความผนัผวนตามฤดูกาล

ประกอบอยู่ (trend-season data) วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโ์ปแนนเชียลของวินเทอร์น้ีเป็นการ
พฒันาต่อจากวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโ์ปแนนเชียลของโฮลท์ วิธีน้ีเหมาะกบัการพยากรณ์ใน
ระยะสั้นจนถึงการพยากรณ์ในระยะปานกลาง ขอ้มลูท่ีจะน ามาใชใ้นการค านวณควรจะเป็นขอ้มูล
รายสปัดาห์ รายเดือนหรือรายไตรมาส เพื่อท่ีจะไดว้ิเคราะห์ความผนัผวนตามฤดูกาลไดแ้ละขอ้มูล
ควรมีอย่างน้อย 36 ขอ้มูลส าหรับขอ้มูลท่ีเป็นรายเดือน และ 12 ขอ้มูลส าหรับขอ้มูลรายไตรมาส 
(นิภา นิรุตติกุล, 2551) 

สมการท่ีใชใ้นการพยากรณ์ดว้ยวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโ์ปแนนเชียลของวินเทอร์ 
ประกอบไปดว้ยสมการท่ีใชใ้นการหาค่าปรับเรียบ (Lt) และค่าประมาณแนวโน้ม (Tt) คลา้ยกับ
วิธีการปรับเรียบแบบเอก็ซโ์ปแนนเชียลของโฮลท ์แต่จะมีสมการท่ีเพ่ิมข้ึนมาอีกหน่ึงสมการเพ่ือใช้
ประมาณความผนัผวนแบบฤดูกาล ตวัประมาณฤดูกาลท่ีไดจ้ะมีลกัษณะเป็นดชันีฤดูกาล  

โดยสมการของการพยากรณ์แบบวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโ์ปแนนเชียลของวินเทอร์ 
คือ 

 Ŷt + p = (Lt + pTt)S t – s + p              (2.6) 
สมการค่าปรับเรียบ 

                        (2.7) 
สมการประมาณค่าแนวโนม้ 
 Tt = ( Lt – Lt-1) + (1 - )Tt-1                (2.8) 
สมการประมาณค่าแนวโนม้ 

                                                        (2.9) 
เมื่อ Ŷt + p   = ค่าพยากรณ์ส าหรับ p งวดล่วงหนา้ 
 Lt = ค่าปรับเรียบ 
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  = ค่าคงท่ีส าหรับการปรับเรียบ (0 <  < 1) 
 Yt = ค่าจริงในงวดเวลา t 
  = ค่าคงท่ีปรับเรียบส าหรับตวัประมาณแนวโนม้ (0 <  < 1) 
 Tt = ตวัประมาณแนวโนม้ 
  = ค่าคงท่ีปรับเรียบส าหรับตวัประมาณฤดูกาล (0 <  < 1) 
 St = ตวัประมาณฤดูกาล 
 p = จ านวนงวดท่ีตอ้งการพยากรณ์ท่ีล่วงหนา้ 
 s = ช่วงความยาวของฤดูกาล 
5) วิธีการแยกองคป์ระกอบ (Decomposition Method) 
อนุกรมเวลาท่ีเก็บรวบรวมมาในช่วงเวลาท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ ปี ไตรมาส เดือน สัปดาห์ วนั 

หรือชัว่โมง อาจจะมีส่วนประกอบท่ีต่างกนั ดงันั้นการพยากรณ์ดว้ยการวิเคราะห์อนุกรมเวลาจะท า
ไดโ้ดยการแยกส่วนประกอบของอนุกรมเวลาออกเป็น 4 องค์ประกอบไดแ้ก่แนวโน้ม (Trend: T) 
วฏัจกัร (Cycle: C) ฤดูกาล (Seasonal: S) และเหตุการณ์ผิดปกติ (Irregular: I) โดยสมการของการ
พยากรณ์แบบวิธีแยกองคป์ระกอบสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ 

1) การแยกองคป์ระกอบแบบการคูณ (Multiplicative Decomposition) 
 Yt  =  Tt x Ct x St x It              (2.10) 
2) การแยกองคป์ระกอบแบบการบวก (Additive Decomposition) 
 Yt  =  Tt + Ct + St + It              (2.11) 
สมการของการประมาณแนวโนม้แบบเสน้ตรง 
 Tt  =  b0 + b1t               (2.12) 
 
สมการของการประมาณวฏัจกัร 

                                                (2.13) 
สมการของการประมาณฤดูกาล 

                                                       (2.14) 
สมการของการประมาณรูปแบบไม่ปกติ 

                                                      (2.15) 
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เมื่อ Yt = ค่าพยากรณ์ท่ีเวลา t 
 Tt = ค่าการประมาณแนวโนม้ 
 Ct = ค่าการประมาณของวฏัจกัร 
 St = ค่าการประมาณของฤดูกาล 
 It = ค่าการประมาณของรูปแบบไม่ปกติ 

 
2.7  การหาค่าความคลาดเคลือ่นของการพยากรณ์ 

การพยากรณ์โดยใชรู้ปแบบวิธีการต่างๆสามารถเปรียบเทียบค่าท่ีพยากรณ์ไดก้บัค่าจริง
ท่ีเกิดข้ึน โดยสามารถหาค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการพยากรณ์ไดจ้าก 

ค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ = ค่าท่ีเกิดข้ึนจริง – ค่าท่ีพยากรณ์ 
                                                    = At - Ft                                                              (2.16) 
ความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์สามารถวดัไดห้ลายวิธี แต่มี 3 วิธีเป็นท่ีนิยมคือ 
1) ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (Mean absolute deviation – MAD) 
วิธีน้ีจะค านวณโดยน าผลรวมของค่าสัมบูรณ์ความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ์ แลว้

หารดว้ยจ านวนช่วงเวลาของขอ้มลู (n) 
 

              (2.17) 
 
2) ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสอง (Mean square error – MSE) 
วิธีน้ีเป็นการน าเอาค่าความแตกต่างระหว่างค่าท่ีเกิดข้ึนจริงและค่าท่ีพยากรณ์ยกก าลงั

สอง ดงัน้ี 
 

              (2.18) 
 
3) ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือน (Mean absolute percent error – MAPE) 

ปัญหาการหาค่าทั้ง MAD  และ MSE คือ หากค่าของขอ้มูลมีค่ามากจะท าให้ค่าของ MAD และ 
MSE มีค่ามากไปดว้ย เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว จึงมีการใชค่้า MAPE แทน ซ่ึงหาไดจ้าก 
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(2.19) 
 
2.8  ประโยชน์ของการพยากรณ์ (รัตนากร จนัทร์เรือง, 2549, น. 20) 

การพยากรณ์มีประโยชน์ท่ีส าคัญ ส าหรับองค์กรธุรกิจอยู่หลายประการดังต่อไปน้ี 
(กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2548) 

1) การพยากรณ์ช่วยในการก าหนดตารางการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั(Scheduling 
existing resources) การพยากรณ์ท าให้ทราบว่าทรัพยากรในองค์กรท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัมีอะไรบา้ง 
เช่น เคร่ืองจกัร คนงาน เงินสดหมุนเวียน ฯลฯ มีการใชไ้ปเท่าใด ถกูใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
และมีลกัษณะการใชอ้ยา่งไร 

2) การพยากรณ์จะท าใหอ้งคก์รสามารถแสวงหาทรัพยากรอ่ืนๆ มาเพ่ิมเติม (Acquiring 
additional resources) จากพ้ืนฐานขอ้มูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัผนวกกบั Lead time หรอระยะเวลาท่ี
ก  าหนดไวใ้นแผน องคก์รจะสามารถเสาะแสวงหาทรัพยากรท่ีคาดว่าตอ้งการใชใ้นอนาคตไดอ้ย่าง
ทนัการณ์ เช่น วสัดุอุปกรณ์ เงิน คน และวตัถุดิบต่างๆ ป็นตน้ 

3) การพยากรณ์ท าใหท้ราบว่าองคก์รธุรกิจตอ้งการทรัพยากรอะไร (Determining what 
resources are desired) การพยากรณ์ท่ีมีความถกูตอ้งแม่นย  าจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถตดัสินใจไดว้่า
ทรัพยากรอะไรคือส่ิงท่ีองคก์รตอ้งการอยา่งแทจ้ริง ท าใหอ้งคก์รไม่เสียเวลาและไม่เสียเงินไปกบัส่ิง
ท่ีไม่จ  าเป็น 

4) การพยากรณ์จะสามารถน ามาใชใ้นการวางแผนช่องทางการจดัจ  าหน่าย (Channel of 
Distribution) เพื่อใหสิ้นคา้มีพอเพียงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และสามารถต่อสู้กบัคู่แข่งขนั
ได ้ทั้งน้ีเพ่ือจะรักษาส่วนแบ่งการตลาดเอาไวอ้ยา่งต่อเน่ือง 

5) การพยากรณ์จะสามารถใชใ้นการวางแผนจดัท างบประมาณส าหรับหน่วยงานต่างๆ
ขององคก์รเพ่ือใหส้ามารถท ายอดขายไดถึ้งเป้าตามท่ีไดพ้ยากรณ์ไว ้

6) การพยากรณ์ช่วยในการวางแผนส่งเสริมการจ าหน่าย (Promotions) ให้กบัลูกคา้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต กล่าวคือ ถา้ผลของ
การพยากรณ์ในอนาคตเป็นไปในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน ผูบ้ริหารก็ต้องวางแผนวิธีการส่งเสริมการ
จ าหน่ายใหเ้หมาะสมเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีพยากรณ์ไว ้แต่ถา้ผลการพยากรณ์เป็นไปในทิศทางท่ี
ลดลง ผูบ้ริหารก็ตอ้งวางแผนคิดหาวิธีส่งเสริมการจดัจ  าหน่ายให้มากข้ึนเพ่ือช่วยพยุงยอดขายและ
กระตุน้ให้ผูบ้ริโภคมาซ้ือเพ่ิมข้ึน เช่น อาจจะใชว้ิธีลด แลก แจก แถม เป็นต้น เพราะฉะนั้นการ
พยากรณ์จะช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจเตรียมหาวิธีการป้องกนัไม่ให้ยอดขายลดลงตามท่ี
พยากรณ์ไว ้
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7) การพยากรณ์เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการควบคุมและรักษาส่นแบ่งตลาด (Market 
Share) ใหม้ีความต่อเน่ืองในดา้นบวก ขณะเดียวกนัก็สามารถใชป็้นเคร่ืองมือในการประเมินผลการ
ด าเนินงานได ้เพราะผูบ้ริหารสามารถน าค่าท่ีพยากรณ์ไดม้าใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบว่า
วิธีการหรือกลยทุธท่ี์องคก์รใชอ้ยูน่ั้นเป็นวิธีท่ีเหมาะสมหรือไม่ ถา้การพยากรณ์ใหผ้ลท่ีคลาดเคล่ือน
จากยอดขายท่ีเกิดข้ึนจริง ดูว่าความคลาดเคล่ือนเกิดจากสาเหตุอะไร จะไดส้ามารถด าเนินการแกไ้ข
หรือป้องกนัไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดข้ึนอีกไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

8) การพยากรณ์สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน ท า
ใหผู้บ้ริหารสามารถประเมินสถานการณ์และสร้างความคาดหวงัในอนาคต นอกจากน้ีการพยากรณ์
ยงัท าใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานการขายมีความกระตือรือร้นในการท างานมากข้ึนอีกดว้ย เพราะเขาจะ
ทราบขอ้มลูยอดขายในอนาคตว่าจะเป็นเท่าไรตามท่ีปรากฎอยู่ในแผนการตลาด พนักงานขายท่ีดี
จะตอ้งพยายามท างานใหไ้ดต้ามเป้าหมายยอดขายนั้นๆ 

 
2.9  โปรแกรม Minitab Release 14 

โปรแกรม Minitab Release 14 เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการค านวณทางสถิติท าการ          
วิเคราะห์ขอ้มลู แสดงผลลพัธใ์นรูปตาราง ขอ้ความและกราฟ เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใชใ้นการ
ตดัสินใจ 

2.9.1  องคป์ระกอบต่างๆของโปรแกรม Minitab Release 14 
องค์ประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Minitab Release 14 เมื่อเปิดใชง้านจะพบลกัษณะ

การท างานของโปรแกรมท่ีมีหน้าต่างหลกัอยู่ 2 หน้าต่างคือ หน้าต่าง Session ท่ีใชส้ าหรับแสดง
ผลลพัธข์องการค านวณและหนา้ต่าง Worksheet ท่ีใชส้ าหรับการกรอกรายละเอียดของข้อมูลท่ีตอ้ง   
การวิเคราะห์แสดงดงัภาพท่ี 2.3 
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ภาพที ่2.3 หนา้ต่างหลกัของโปรแกรม Minitab Release 14 
 

1)  Menu Bar เป็นท่ีรวบรวมค าสัง่เพ่ือควบคุมการท างานของโปรแกรมทั้งหมด 
2) Tool Bar เป็นท่ีรวบรวมค าสั่งเพ่ือใชค้วบคุมการท างานของโปรแกรมในรูปแบบ

ช็อตคตัโดยจะรวบรวมค าสัง่ท่ีจ  าเป็นและใชง้านบ่อยจาก Menu Bar 
3) Session window เป็นหน้าต่างของโปรแกรม ท่ีจะใชใ้นการแสดงผลลพัธ์ของการ

วิเคราะห์ขอ้มลู 
4)  Worksheet window เป็นหนา้ต่างของโปรแกรมท่ีใชใ้นการกรอกรายละเอียดขอ้มลูท่ี

ตอ้งการวิเคราะห์ 
2.9.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยโปรแกรม Minitab Release 14 

ในส่วนน้ีจะเป็นการแสดงขั้นตอนของการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Minitab ซ่ึงมี
ล  าดบัขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 

1) ก าหนดช่ือตัวแปรและกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการวิเคราะห์ลงใน Worksheet 
window ดงัภาพท่ี 2.4 
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ภาพที ่2.4  การก าหนดตวัแปร และการกรอกขอ้มลูลงตาราง 
 

2) ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลว่าเป็นขอ้มูลรูปแบบใดโดยการใชเ้มนู Stat > Time Series > 
Autocorrelation ดงัภาพท่ี 2.5 

 

 
 

ภาพที่ 2.5 การเลือกเมนูในการวิเคราะห์รูปแบบขอ้มลู 
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3)  ท าการเลือกเทคนิคการพยากรณ์ ไดแ้ก่ วิธีการปรับเรียบแบบเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving 
Average Method) วิธีการปรับเรียบเอ็กซโ์ปแนนเชียลคร้ังเดียว (Single Exponential Smoothing 
Method) วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโ์ปแนนเชียลซ ้ าสองคร้ัง (Double Exponential smoothing 
Method) วิธีวินเตอร์ (Winter’s Method) วิธีการแยกองค์ประกอบ (Decomposition Method) หรือ
วิธีบ๊อกซแ์ละเจนกินส์ (Box-Jenkins methods) 

4)  ค  านวณค่าการพยากรณ์ดว้ยเทคนิคท่ีเลือก 
5)  วิเคราะห์ผลการพยากรณ์เพื่อหาตวัแบบท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 

 
2.10  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

แววดาว  พนูสวน (2550) ศึกษาการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาเพื่อการวางแผนการผลิต
สินคา้ประเภทเฟอร์นิเจอร์ บริษทั เอส บีอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน จ ากดั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะ
ปรับปรุงขอ้มลูท่ีใชใ้นการวางแผนการผลิตใหดี้ข้ึน ในการศึกษาน้ีไดท้ าการศึกษาถึงลกัษณะขอ้มูล
การขายในอดีตของสินคา้แต่ละรุ่น เพื่อใชเ้ลือกเทคนิคการพยากรณ์ให้เหมาะสมกบัรูปแบบของ
ขอ้มูล  ผลการทดสอบปรากฏว่า  วิธีการพยากรณ์ท่ีให้ค่าความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุดคือวิธีปรับ
เรียบแบบเอก็โปแนนเชียลซ ้าสองคร้ัง จากนั้นไดน้ าวิธีการพยากรณ์ท่ีไดไ้ปใชใ้นการพยากรณ์ใน
ระบบ MRP SAP R/3 เพื่อใชใ้นการตดัสินใจสั่งผลิตตามแผนท่ีเกิดข้ึนในระบบ ผลปรากฏว่าใน
เดือนกรกฎาคม 2550 การพยากรณ์การผลิตด้วยวิธีปรับเรียบแบบเอ็กโปแนนเชียลซ ้ าสองคร้ัง  
พยากรณ์การผลิตได ้400  ชุดโดยมียอดขายทั้งส้ิน 412  ชุด  ซ่ึงมีผลต่างเท่ากบั 12  ชุด ในขณะท่ีใช้
วิธีการพยากรณ์แบบเก่าจะตอ้งสัง่ผลิตจ านวน 934 ชุด ท าใหม้ีผลต่างระหว่างยอดขายจริงกบัการสัง่
ผลิตเท่ากบั 522  ชุด  คิดเป็นตน้ทุนมลูค่าของสินคา้คงคลงัท่ีประหยดัไดป้ระมาณ 2,805,000 บาท   

วชัระ  พิชิตมโน (2549)  ศึกษาเพื่อออกแบบระบบสนบัสนุนการตดัสินใจการพยากรณ์
การผลิตสินคา้ในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองเล่นวีซีดี และดีวีดีบริษทั ปัญหาส าคญัท่ีพบในบริษทั
ตัวอย่างคือ การตัดสินใจในการสั่งผลิตสินค้าในแต่ละเดือนของบริษัทตัวอย่าง จะใช้เพียง
ประสบการณ์การท างานของผูต้ดัสินใจเท่านั้น ท าให้ในบางเดือนผลิตสินคา้มากเกินกว่าความ
ตอ้งการจริงของลกูคา้เป็นจ านวนมากส่งผลใหต้อ้งเพ่ิมค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั และ
การเส่ือมราคาของสินค้า  ในการออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจน้ีจะศึกษาถึงลกัษณะ
รูปแบบของขอ้มูลการขายในอดีต  เพื่อใช้เลือกเทคนิคการพยากรณ์ให้เหมาะสมกบัรูปแบบของ
ขอ้มูลการขาย  จากนั้นจะน าเทคนิคการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมไปออกแบบระบบสนับสนุนการ
ตดัสินใจ โดยการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบท่ีไดพ้ฒันาข้ึนมาในคร้ังน้ี หลงัจากการน า
ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจไปใชใ้นบริษทัตวัอยา่งแลว้ผลปรากฎว่าในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 
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การพยากรณ์การผลิตดว้ยระบบสนบัสนุนการตดัสินใจสามารถพยากรณ์การผลิตได ้13,274  เคร่ือง 
โดยมียอดการขายจริงทั้งหมด 15,992 เคร่ือง มีความคลาดเคล่ือน 2,718  เคร่ือง หรือ 17%  ของยอด
การขายจริง คิดเป็นตน้ทุนประมาณ 2,989,800 บาท ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกบัยอดการขายจริงมากกว่า
การพยากรณ์ดว้ยการใชป้ระสบการณ์ของผูต้ดัสินใจเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงพยากรณ์การผลิตไว ้22,500  
เคร่ือง มีความคลาดเคล่ือน 6,508 เคร่ือง หรือ 41% ของยอดการขายจริง คิดเป็นตน้ทุนประมาณ 
7,158,800 บาท 

อรกนิษฐ ์จนัทร์แปลง (2546)  ศึกษาเพื่อหาตวัแบบท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์จ านวน
ผูโ้ดยสาร ณ ท่าอากาศยานต่างๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้คือ ประเทศบรูไน อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย โดยการพยากรณ์ 3 วิธี ไดแ้ก่ วิธีปรับให้เรียบเอกซ์โปเนน
เชียล การวิเคราะห์ถดถอย วิธีบ็อกซแ์ละเจนกินส์ พิจารณาเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม
โดยใชค่้าวดัความถกูตอ้งของการพยากรณ์ แบ่งการวิจยัออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นการศึกษา
อนุกรมเวลาของจ านวนผูโ้ดยสารเป็นรายปีจากรายงานประจ าปีขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ. 2544 และส่วนท่ี 2 เป็นการจ าลองอนุกรมเวลาของ
จ านวนผูโ้ดยสารเป็นรายปีโดยใชเ้ทคนิคมอนติคาโลในการสร้างอนุกรมเวลาจ าลองตามการแจก
แจงท่ีศึกษาไดจ้ากขอ้มลูจริง ผลการวิจยัพบว่า วิธีการพยากรณ์จ านวนผูโ้ดยสาร ณ ท่าอากาศยาน
ประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย ท่ีเหมาะสมคือ วิธีปรับเรียบเอกซ์โปเนนเชียลแบบเส้นตรง 
ประเทศบรูไน และมาเลเซีย คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเสน้ตรง ส าหรับประเทศฟิลิปปินส์ คือ 
วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ เมื่อจ  าลองอนุกรมเวลารายปีของแต่ละประเทศให้มีขนาดต่างกนั 6 ขนาด 
พบว่าขนาดอนุกรมเวลาท่ีเหมาะสมของการพยากรณ์จ านวนผูโ้ดยสารจ าลอง ณ ท่าอากาศยาน
ประเทศบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ นั้นคือ 10 ปี ส าหรับขนาดอนุกรมเวลาท่ี
เหมาะสมของการพยากรณ์จ านวนผูโ้ดยสารจ าลอง ณ ท่าอากาศยานประเทศสิงคโปร์ และไทย นั้น
คือ 30 ปี 
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บทที่  3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
3.1  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

1)  ขอ้มลูยอดขายสินคา้ไฟเบอร์ซีเมนตแ์ต่ละชนิด ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึง กนัยายน 
พ.ศ. 2556 จ านวน 69 เดือน โดยใชข้อ้มลู 57 เดือนแรกในการหาตวัแบบท่ีเหมาะสม และใชข้อ้มูล 
12 เดือนสุดทา้ยเพื่อเปรียบเทียบความถกูตอ้งของการพยากรณ์ 

2)  วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป MINITAB 
 

3.2  ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
1)  ศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนและก าหนดวตัถุประสงคใ์นงานวิจยั 
2)  ก  าหนดขอบเขตของการศึกษา 
3)  ศึกษาผลงานวิจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 
4)  การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5)  ศึกษารูปแบบของขอ้มลูและท าการวิเคราะห์เลือกตวัแบบในการพยากรณ์โดยวดัค่าความถกู 

ตอ้งของการพยากรณ์ คือ ค่า MAPE เพื่อเลือกวิธีการท่ีเหมาะสม 
6)  ท าการพยากรณ์ยอดขาย 
7)  การทดสอบความถกูตอ้งของการพยากรณ์และวิเคราะห์ผลลพัธท่ี์ได  ้
8)  สรุปผลและน าเสนองานวิจยั 

จากขั้นตอนต่างๆ ท่ีได้กล่าวมานั้ น สามารถอธิบายเป็นแผนผงัแสดงขั้นตอนการ
ด าเนินงานวิจยัไดด้งัภาพท่ี 3.1 
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ภาพที่ 3.1  แผนผงัล  าดบัขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั 
 

ศีกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนและก าหนดวตัถุประสงคใ์นงานวิจยั 

ก าหนดขอบเขตของการศกึษา 
 

ศึกษาผลงานวิจยัท่ีมคีวามเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั 
 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 

ศึกษารูปแบบขอ้มลูและท าการวิเคราะห์เลือกตวัแบบในการพยากรณ์ 
 

การทดสอบความถกูตอ้งของการ
พยากรณ์และวิเคราะห์ผลลพัธท่ี์ได ้

สรุปผลและน าเสนองานวิจยั 
 

ทดลองพยากรณ์ 
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จากขั้นตอนการด าเนินงานวิจยัทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้นสามารถอธิบายเป็นขั้นตอนการ
ด าเนินการการวิจยัอยา่งละเอียด เพ่ือใหก้ารด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีบรรลุผลส าเร็จไดด้งัน้ี 

1)  ศีกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนและก าหนดวตัถุประสงคใ์นงานวิจยั 
การก าหนดเป้ายอดขายรวมมาจากการพิจารณาขอ้มูลยอดขายตลาดรวม ส่วนแบ่งทาง

การตลาด สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ยอดขายในปีท่ีผ่านมาและน ามาแบ่งเป้าหมายดงักล่าวมาแบ่ง
ตามสดัส่วนการขายสินคา้แต่ละกลุ่มของแต่ละเขตการขายในปีท่ีผ่านมา และมีการปรับเป้าหมาย
ยอดขายแต่ละเขตการขายโดยอาศยัประสบการณ์ของผูบ้ริหารแต่ละเขตการขายอีกคร้ัง โดยท่ีไม่ได้
น าขอ้มลูยอดขายในอดีตมาใชว้ิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจร่วมกบัการใชป้ระสบการณ์
ของผูต้ดัสินใจ 

ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ี จะพิจารณาในเร่ืองของการพยากรณ์ยอดขายท่ีเหมาะสมกับ
สินคา้แต่ละชนิด เพ่ือให้ผูบ้ริหารสามารถตั้งเป้าหมายยอดขายรวมไดใ้กลเ้คียงกบัยอดขายจริงท่ี
เกิดข้ึนมากท่ีสุด 

2)  ก าหนดขอบเขตของการศึกษา 
เป็นขั้นตอนการก าหนดขอบเขตของการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี โดยขอบเขตของการวิจยั

คร้ังน้ีคือ 
2.1)  ในงานวิจยัน้ีจะศึกษาขอ้มลูยอดขายสินคา้ไฟเบอร์ซีเมนตจ์  านวน 6 กลุ่มสินคา้

เท่านั้น 
2.2)  ศึกษากระบวนการของการพยากรณ์โดยวิธีอนุกรมเวลา (Time Series Analysis) 

ของยอดขายสินคา้ไฟเบอร์ซีเมนต ์
2.3)  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาหาตวัแบบ ประกอบดว้ย ยอดขายสินคา้แต่ละชนิด 

ท่ีเก็บรวบรวมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 – กนัยายน พ.ศ. 2555 
2.4)  ระยะเวลาเปรียบเทียบ ประกอบดว้ย ยอดขายสินคา้แต่ละชนิด ท่ีเก็บรวบรวม

ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 – กนัยายน พ.ศ. 2556 
3)  ศึกษาผลงานวิจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจะเน้นและให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์หารูปแบบการ

พยากรณ์ท่ีใหค้วามผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด เพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจในการใชต้วัแบบใด
ในการพยากรณ์เพื่อน าไปสู่การสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ ซ่ึงผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั
คร้ังน้ีเป็นผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีต่างๆดงัน้ี 

3.1)  การประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองทางสถิติ เพื่อใชใ้นการพยากรณ์ 
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3.2)  วิธีการมาตรฐานส าหรับการเลือกรูปแบบการพยากรณ์ให้มีความเหมาะสมกบั
ขอ้มลู เพื่อใหผ้ลการพยากรณ์มีค่าความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 

4)  การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
รวบรวมขอ้มลูยอดขายสินคา้ไฟเบอร์ซีเมนตแ์ต่ละชนิด ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 

ถึง กนัยายน พ.ศ. 2556 จ านวน 69 เดือน โดยแบ่งขอ้มลูออกเป็น 2 ส่วนคือ 
4.1) ขอ้มลูส่วนท่ี 1 ใชเ้พื่อสร้างค่าพยากรณ์ ประกอบดว้ยขอ้มลูตั้งแต่เดือนมกราคม 

พ.ศ. 2551 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2555 จ านวน 57 เดือนในการหาตวัแบบท่ีเหมาะสม และใชข้อ้มูล 12 
เดือนสุดทา้ยเพื่อเปรียบเทียบความถกูตอ้งของการพยากรณ์  

4.2) ขอ้มูลส่วนท่ี 2 ประกอบดว้ยขอ้มูลตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 – กนัยายน 
พ.ศ. 2556 จ  านวน 12 เดือน ใชเ้พื่อเปรียบเทียบความถกูตอ้งของการพยากรณ์  

5)  ศึกษารูปแบบขอ้มลูและท าการวิเคราะห์เลือกตวัแบบในการพยากรณ์ 
ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัจะใชข้อ้มลูยอดการขายในอดีตมาวิเคราะห์ศึกษารูปแบบของขอ้มูล

วา่มีลกัษณะรูปแบบอยา่งไรดว้ยโปรแกรม Minitab Release 14 เพื่อท าการวิเคราะห์เลือกตวัแบบใน
การพยากรณ์ (Forecasting Model) ให้มีความเหมาะสมกับข้อมูลมากท่ีสุดคือ การวดัความ
คลาดเคล่ือนของการพยากรณ์โดยวิธี MAPE (Mean Absolute Percentage Error) จากนั้นจะน าตวั
แบบการพยากรณ์ท่ีไดผ้า่นกระบวนการวิเคราะห์แลว้ว่าให้ค่าความผิดพลาดน้อยท่ีสุด มาท าการ
พยากรณ์ยอดขายเป็นขั้นตอนต่อไปโดยสามารถสรุปขั้นตอนการศึกษารูปแบบขอ้มูลและท าการ
วิเคราะห์เลือกตวัแบบในการพยากรณ์ท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดไดด้งัน้ี 

5.1)  ก าหนดวตัถุประสงคข์องการวิเคราะห์ขอ้มลู 
5.2)  ศึกษารูปแบบขอ้มลูยอดขายสินคา้ไฟเบอร์ซีเมนต ์
5.3)  วิเคราะห์รูปแบบขอ้มลูว่ามีรูปแบบแนวโนม้ หรือฤดูกาลหรือไม่ 
5.4)  ถา้ขอ้มลูไม่มีรูปแบบแนวโนม้หรือฤดูกาลจะท าการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยวิธีดงัน้ี 

5.4.1)  วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving Average Method) 
5.4.2)  วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเชียลคร้ังเดียว (Single Exponential 

Smoothing Method) 
5.4.3)  วิธีการวิเคราะห์แนวโนม้เสน้ตรง (Linear Trend Line Method) 

5.5) ถา้ขอ้มูลมีรูปแบบแนวโน้ม แต่ไม่มีรูปแบบฤดูกาลจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยวิธีดงัต่อไปน้ี 
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5.5.1) วิธีการแบบปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเชียลซ ้ าสองคร้ัง (Double 
Exponential Smoothing Method) 

5.5.2)  วิธีการวิเคราะห์แนวโนม้เสน้ตรง (Linear Trend Line Method) 
5.5.3) วิธีของบ็อกซ์และเจนกินส์ (Box - Jenkins methods) โดยรูปแบบ 

ARIMA 
5.6) ถา้ขอ้มลูมีทั้งในรูปแบบแนวโนม้และรูปแบบฤดูกาลจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยวิธีดงัน้ี 
5.6.1)  วิธีของวินเทอร์ (Winter’s Method) 
5.6.2)  วิธีการแยกองคป์ระกอบ (Decomposition Method) 
5.6.3)  วิธีการวิเคราะห์แนวโนม้เสน้ตรง (Linear Trend Line Method) 
5.6.4)  วิธีของบ็อกซแ์ละเจนกินส์ (Box-Jenkins methods) 

5.7) วิเคราะห์ผลลพัธข์องแต่ละวิธีและเลือกวิธีการพยากรณ์ท่ีให้ค่าความผิดพลาด
หรือค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์นอ้ยท่ีสุด 

6)  ท าการพยากรณ์ยอดขายแต่ละสินคา้โดยการน าตวัแบบการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม
ส าหรับสินคา้แต่ละชนิดมาท าการพยากรณ์ 

โดยน าขอ้มลูยอดขายสินคา้แต่ละชนิดท่ีเก็บรวบรวมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึง
เดือนกนัยายน พ.ศ. 2555 มาใชใ้นการศึกษาหาตวัแบบพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัสินคา้ทั้ง 6 ชนิด ซ่ึง
ไดแ้ก่ ไมฝ้า ไมร้ะแนง ไมเ้ชิงชาย ไมบ้วั กลุ่มสินคา้ตกแต่ง และไมพ้ื้น เพื่อท่ีน าผลท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์ไปเลือกวีธีพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัยอดขายของสินคา้แต่ละชนิด 

ในขั้นตอนน้ีจะแสดงขั้นตอนการวิเคราะห์รูปแบบขอ้มูลยอดขายไมฝ้า โดยมีขั้นตอน
ในการวิเคราะห์รูปแบบขอ้มลูดงัน้ี 

1)  กรอกขอ้มลูยอดขายไมฝ้าลงในตาราง Worksheet ของโปรแกรมมินิแทบ โดยกรอก
ขอ้มลูเดือน และยอดขายไมฝ้าแต่ละเดือน ดงัภาพท่ี 3.2 

2)  เลือกเมนูในโปรแกรมมินิแทบ Stat > Time Series > Trend Analysis ดงัภาพท่ี 3.3 
3)  จากนั้นจะปรากฎหน้าต่างของ Trend Analysis ข้ึนมา โดยค่าของ Variable นั้นให้

กดเลือกไมฝ้า แลว้กด Select ส่วน Model Type จะมีให้เลือก 4 แบบ คือ Linear, Exponential 
growth, Quadratic, S-Curve (Pearl-Reed logistic) ซ่ึงในท่ีน้ีจะเลือก Linear ดงัภาพท่ี 3.4 

4)  จากนั้นโปรแกรมจะแสดงกราฟข้ึนมาให ้ดงัภาพท่ี 3.5 
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ภาพที่ 3.2  ขั้นตอนการกรอกขอ้มลูใน Worksheet 
 

 
 

ภาพที่ 3.3  ขั้นตอนการเลือกเมนูเพ่ือเลือกวิธีวิเคราะห์ขอ้มลู 
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ภาพที่ 3.4  ขั้นตอนการเลือกตวัแปรในการวิเคราะห์ 
 

 
 

ภาพที่ 3.5  กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มลูยอดขายไมฝ้า 
 

จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์กราฟท่ีได ้เพ่ือวิเคราะห์ว่าขอ้มูลยอดขายไมฝ้าน้ีมีลกัษณะ
รูปแบบใด โดยการพิจารณาจากเสน้แนวโนม้ว่ามีลกัษณะข้ึนหรือลง หรือไม่ และพิจารณาว่าขอ้มูล
มีรูปแบบฤดูกาลหรือไม่ โดยพิจารณาจากกราฟว่าในช่วงระยะเวลาเดียวกนัของแต่ละปี ขอ้มูลมี
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ลกัษณะข้ึน-ลง เหมือนกนัหรือไม่ ซ่ึงจากการพิจารณากราฟยอดขายไมฝ้าพบว่า รูปแบบของขอ้มูล
มีแนวโนม้และฤดูกาล ดงัภาพท่ี 3.6 

 

 
 

ภาพที่ 3.6  แสดงกราฟผลการวิเคราะห์รูปแบบขอ้มลูยอดขายไมฝ้า 
 

เม่ือท าการวิเคราะห์รูปแบบของขอ้มูลยอดขายสินค้าครบทั้ง 6 ชนิดแลว้ จะพบว่า
รูปแบบสินคา้ทั้งหมดมีรูปแบบแนวโนม้และฤดูกาล ซ่ึงวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบของ
ขอ้มลู คือ วิธีของวินเทอร์ แต่ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิธีการพยากรณ์แบบการปรับเรียบ
แบบเอก็ซโ์ปแนนเชียลซ ้าสอง เพ่ิมอีก 1 วิธี ซ่ึงสินคา้ทั้ง 6 ชนิด จะท าการพยากรณ์ดว้ย 2 วิธีท่ีกล่าว
มาขา้งตน้ โดยจะท าการเลือกท่ีวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัสินคา้แต่ละชนิดท่ีให้ค่า MAPE น้อย
ท่ีสุด ซ่ึงสามารถแสดงขั้นตอนในการพยากรณ์ไดด้งัน้ี 

วิธีท่ี 1 วิธีของวินเทอร์ 
1)  กรอกขอ้มลูยอดขายไมฝ้าลงในตาราง Worksheet ของโปรแกรมมินิแทบ โดยกรอก

ขอ้มลูเดือน และยอดขายไมฝ้าแต่ละเดือน ดงัภาพท่ี 3.7 
2)  เลือกเมนูในโปรแกรมมินิแทบ Stat > Time Series > Winters’ Method ดงัภาพท่ี 3.8 
3)  จากนั้นจะปรากฎหนา้ต่างของ Winters’ Method ข้ึนมา โดยค่าของ Variable นั้นให้

กดเลือกไมฝ้า Seasonal length ใส่ 12 เลือก Method type เป็น Additive ดงัภาพท่ี 3.9 
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4)  จากนั้นโปรแกรมจะแสดงกราฟข้ึนมาให ้ซ่ึงจะแสดงค่าความคลาดเคล่ือนทั้ง 3 วิธี
ใหด้ว้ย ดงัภาพท่ี 3.10 

 

 
 

ภาพที่ 3.7  ขั้นตอนการกรอกขอ้มลูใน Worksheet 
 

 
 

ภาพที่ 3.8  ขั้นตอนการเลือกเมนูเพ่ือเลือกวิธีการพยากรณ์ดว้ยวิธีของวินเทอร์ 
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ภาพที่ 3.9  หนา้ต่างวิธีการพยากรณ์ดว้ยวิธีของวินเทอร์ 
 

 
 

ภาพที่ 3.10  แสดงผลของการพยากรณ์ดว้ยวิธีการพยากรณ์ของวินเทอร์ 
 

จากกราฟแสดงผลการพยากรณ์โดยใช้โปรแกรมมินิ แทบ จะพบว่าค่าความ
คลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ดว้ยวิธีของวินเทอร์ มีค่าความคลาดเคล่ือนMSE MAD และ MAPE 
เท่ากบั 27,128.10 128.40 และ 15.90 ตามล าดบัซ่ึงแสดงดงัภาพท่ี 3.11 
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ภาพที่ 3.11  แสดงผลค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ดว้ยวิธีการพยากรณ์แบบ Winters' 
Method ของยอดขายไมฝ้า 
 

หลงัจากนั้นก็ท าการวิเคราะห์รูปแบบขอ้มูลยอดขายของสินคา้อีก 5 ชนิด ดว้ยวิธีการ
และขั้นตอนเช่นเดียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มลูยอดขายไมฝ้า แสดงดงัภาพท่ี 3.12-3.16 ดงัน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 3.12  แสดงผลค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ดว้ยวิธีการพยากรณ์แบบ Winters' 
Method ของยอดขายไมร้ะแนง 
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ภาพที่ 3.13  แสดงผลค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ดว้ยวิธีการพยากรณ์แบบ Winters' 
Method ของยอดขายไมเ้ชิงชาย 
 

 
 

ภาพที่ 3.14  แสดงผลค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ดว้ยวิธีการพยากรณ์แบบ Winters' 
Method ของยอดขายไมบ้วั 
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ภาพที่ 3.15  แสดงผลค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ดว้ยวิธีการพยากรณ์แบบ Winters' 
Method ของยอดขายกลุ่มสินคา้ตกแต่ง 
 

 
 

ภาพที่ 3.16  แสดงผลค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ดว้ยวิธีการพยากรณ์แบบ Winters' 
Method ของยอดขายไมพ้ื้น 
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จากการใชว้ิธีการพยากรณ์ของวินเทอร์มาพยากรณ์เพื่อหาค่าความคลาดเคล่ือนในการ
พยากรณ์ของสินคา้ทั้ง 6 ชนิดนั้น ดงัแสดงผลในภาพท่ี 3.11-3.16 นั้น สามารถสรุปผลการวิเคราะห์
ค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ของสินคา้ทั้งหมด ไดด้งัตารางท่ี 3.1 

 
ตารางที่ 3.1  แสดงผลสรุปการวิเคราะห์ค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ดว้ยวิธีของวินเทอร์
ของสินคา้ทุกชนิด 
 

ประเภทสินคา้ ค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ 
MSE MAD MAPE 

ไมฝ้า 27,128.10 128.40 15.90 
ไมร้ะแนง 2,265.50 39.72 19.71 
ไมเ้ชิงชาย 5,452.16 59.12 15.20 
ไมบ้วั 77.95 6.76 28.07 

กลุ่มสินคา้ตกแต่ง 358.70 14.142 24.79 
ไมพ้ื้น 1,329.04 28.80 29.95 

 
วิธีท่ี 2 วิธีปรับเรียบแบบเอก็ซโ์ปแนนเชียลซ ้าสอง 
1)  กรอกขอ้มลูยอดขายไมฝ้าลงในตาราง Worksheet ของโปรแกรมมินิแทบ โดยกรอก

ขอ้มลูเดือน และยอดขายไมฝ้าแต่ละเดือน ดงัภาพท่ี 3.17 
2)  เลือกเมนูในโปรแกรมมินิแทบ Stat > Time Series > Double Exp Smoothing ดงั

ภาพท่ี 3.18 
3)  จากนั้นจะปรากฎหนา้ต่างของ Double Exp Smoothing ข้ึนมา โดยค่าของ Variable 

นั้นใหก้ดเลือกไมฝ้า Weights to Use in Smoothing เลือก Optimal ARIMA ดงัภาพท่ี 3.19 
4)  จากนั้นโปรแกรมจะแสดงกราฟข้ึนมาให ้ซ่ึงจะแสดงค่าความคลาดเคล่ือนทั้ง 3 วิธี

ใหด้ว้ย ดงัภาพท่ี 3.20 
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ภาพที่ 3.17  ขั้นตอนการกรอกขอ้มลูใน Worksheet 
 

 
 

ภาพที่ 3.18  ขั้นตอนการเลือกเมนูเพ่ือเลือกวิธีการพยากรณ์ดว้ยวิธีปรับเรียบแบบเอก็ซโ์ปแนนเชียล
ซ ้าสอง 
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ภาพที่ 3.19  หนา้ต่างวิธีการพยากรณ์ดว้ยวิธีปรับเรียบแบบเอก็ซโ์ปแนนเชียลซ ้าสอง 
 

 
 

ภาพที่ 3.20  แสดงผลของการพยากรณ์ดว้ยวิธีปรับเรียบแบบเอก็ซโ์ปแนนเชียลซ ้าสอง 
 
จากกราฟแสดงผลการพยากรณ์โดยใชโ้ปรแกรมมินิแทบ จะพบว่าค่าความคลาดเคล่ือน

ของการพยากรณ์ดว้ยวธีิปรับเรียบแบบเอก็ซโ์ปแนนเชียลซ ้าสอง มีค่าความคลาดเคล่ือนMSE MAD 
และ MAPE เท่ากบั 47,438.50 180.70และ 23.00 ตามล าดบัซ่ึงแสดงดงัภาพท่ี 3.21 
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ภาพที่ 3.21  แสดงผลค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ดว้ยวิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเชียล
ซ ้าสอง ของยอดขายไมฝ้า 
 

หลงัจากนั้นก็ท าการวิเคราะห์รูปแบบขอ้มูลยอดขายของสินคา้อีก 5 ชนิด ดว้ยวิธีการ
และขั้นตอนเช่นเดียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มลูยอดขายไมฝ้า แสดงดงัภาพท่ี 3.22-3.26 ดงัน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 3.22  แสดงผลค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ดว้ยวิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเชียล
ซ ้าสอง ของยอดขายไมร้ะแนง 
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ภาพที่ 3.23  แสดงผลค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ดว้ยวิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเชียล
ซ ้าสอง ของยอดขายไมเ้ชิงชาย 
 

 
 

ภาพที่ 3.24  แสดงผลค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ดว้ยวิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเชียล
ซ ้าสอง ของยอดขายไมบ้วั 
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ภาพที่ 3.25  แสดงผลค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ดว้ยวิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเชียล
ซ ้าสอง ของยอดขายกลุ่มสินคา้ตกแต่ง 
 

 
 

ภาพที่ 3.26  แสดงผลค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ดว้ยวิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเชียล
ซ ้าสอง ของยอดขายกลุ่มสินคา้ตกแต่ง 
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จากการใชว้ิธีการพยากรณ์ดว้ยวิธีปรับเรียบแบบเอก็ซโ์ปแนนเชียลซ ้ าสอง มาพยากรณ์
เพ่ือหาค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ของสินคา้ทั้ง 6 ชนิดนั้น ดงัแสดงผลในภาพท่ี 3.21-3.26 
นั้น สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ของสินคา้ทั้งหมด ไดด้ัง
ตารางท่ี 3.2 

 
ตารางที่ 3.2  แสดงผลสรุปการวิเคราะห์ค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ดว้ยวิธีปรับเรียบแบบ
เอก็ซโ์ปแนนเชียลซ ้าสองของสินคา้ทุกชนิด 
 

ประเภทสินคา้ ค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ 
MSE MAD MAPE 

ไมฝ้า 47,438.50 180.70 23.00 
ไมร้ะแนง 3,308.27 47.01 23.70 
ไมเ้ชิงชาย 8,558.05 75.73 19.86 
ไมบ้วั 88.90 7.02 30.06 

กลุ่มสินคา้ตกแต่ง 409.86 14.87 26.74 
ไมพ้ื้น 1,904.72 34.00 30.65 

 
เมื่อท าการวิเคราะห์ขอ้มูลยอดขายครบทุกสินคา้ดว้ยวิธีการพยากรณ์ 2 วิธี แลว้น าค่า

ความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ทั้ง 2 วิธี มาเปรียบเทียบกนั วิธีการพยากรณ์ไหนให้ค่าความ
คลาดเคล่ือนในการพยากรณ์นอ้ยกว่า ก็จะเลือกวิธีการดงักล่าวไปพยากรณ์ยอดขายสินคา้แต่ละชนิด
ต่อไป 
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บทที่  4 
ผลการศึกษา 

 
4.1  การวเิคราะห์รูปแบบข้อมูลยอดขายและเลอืกวธิกีารพยากรณ์ที่มคีวามเหมาะสม 

การวิเคราะห์ยอดขายในอดีตของสินคา้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ไดแ้ก่ ไมฝ้า ไมร้ะแนง ไมเ้ชิง
ชาย ไมบ้วั กลุ่มสินคา้ตกแต่ง ไมพ้ื้น ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2556 โดย
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีใชห้าวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม และกลุ่มท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ 
กลุ่มท่ีใช้ศึกษาหาวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมจ านวน 57 เดือน คือข้อมูลยอดขายตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2555 ค านวณค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ คือ ค่า 
MAPE เพื่อเลือกวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม และกลุ่มท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบจ านวน 12 เดือน คือ 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2556  

ในการศึกษารูปแบบของข้อมูลยอดขายในอดีตของสินค้าทั้ง 6 ชนิด โดยท าการ
วิเคราะห์รูปแบบของขอ้มูลยอดขายว่ามีลกัษณะอย่างไร กล่าวคือ มีแนวโน้มหรือฤดูกาลหรือไม่ 
เพ่ือท่ีจะน าไปสู่ขั้นตอนการเลือกวิธีพยากรณ์ท่ีมีความเหมาะสมกบัสินคา้ทั้ง 6 ชนิด และให้มีค่า
ความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์นอ้ยท่ีสุด โดยการสร้างกราฟวิเคราะห์รูปแบบขอ้มลูยอดขายของ
สินคา้ทั้ง 6 ชนิด ดว้ยโปรแกรม Minitab โดยส่วนของกราฟจะแสดงอยู่ในภาคผนวก ก ซ่ึงผลการ
วิเคราะห์พบว่ารูปแบบของขอ้มลูยอดขายสินคา้ทั้ง 6 ชนิด มีทั้งรูปแบบแนวโนม้และฤดูกาล ดงันั้น
จึงเลือกวิธีการพยากรณ์ท่ีมีความเหมาะสมกบัรูปแบบของขอ้มูลยอดขายสินคา้ทั้ง 6 ชนิด 2 วิธี คือ 
วิธีการปรับเรียบแบบเอก็ซโ์ปแนนเชียลซ ้าสองคร้ัง (Double Exponential Smoothing Method) และ
วิธีของวินเทอร์ (Winter’s Method) มาท าการพยากรณ์เปรียบเทียบหาตวัแบบการพยากรณ์ท่ีมีความ
เหมาะสมท่ีสุด 

ท าการวิเคราะห์หาวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัสินคา้แต่ละชนิด โดยพิจารณาจากค่า
ความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์แต่ละวิธี และเลือกวิธีการพยากรณ์ท่ีให้ค่าความคลาดเคล่ือนท่ี
น้อยท่ีสุด โดยใชเ้กณฑ์ค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ คือ ค่า MAPE (Mean Absolute 
Percentage Error) โดยท าการวิเคราะห์สินคา้ทั้ง 6 ชนิด ซ่ึงแต่ละชนิดจะท าการวิเคราะห์การ
พยากรณ์โดยวิธีการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา ดว้ยวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเชียลซ ้ าสอง
คร้ังและวิธีของวินเทอร์ ซ่ึงไดผ้ลสรุปการวิเคราะห์ค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ของแต่ละ
วิธีส าหรับสินคา้ทั้ง 6 ชนิด เพื่อเลือกวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม แสดงดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.1  แสดงผลสรุปค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์สินคา้ทั้ง 6 ชนิด  
 

ประเภทสินคา้ วิธีพยากรณ์ ค่าความคลาดเคล่ือนของ 
การพยากรณ์ 

MSE MAD MAPE 
ไมฝ้า Double Exponential Smoothing 47,438.50 180.70 23.00 

Winters' Method 27,128.10 128.40 15.90 
ไมร้ะแนง Double Exponential Smoothing 3,308.27 47.01 23.70 

Winters' Method 2,265.50 39.72 19.71 
ไมเ้ชิงชาย Double Exponential Smoothing 8,558.05 75.73 19.86 

Winters' Method 5,452.16 59.12 15.20 
ไมบ้วั Double Exponential Smoothing 88.90 7.02 30.06 

Winters' Method 77.95 6.76 28.07 
กลุ่มสินคา้ตกแต่ง Double Exponential Smoothing 409.86 14.87 26.74 

Winters' Method 358.70 14.142 24.79 
ไมพ้ื้น Double Exponential Smoothing 1,904.72 34.00 30.65 

Winters' Method 1,329.04 28.80 29.95 
 
จากตารางท่ี 4.1 สามารถอธิบายสรุปผลการเลือกวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมส าหรับ

สินค้าทั้ง 6 ชนิดไดว้่า การวิเคราะห์เลือกวิธีการพยากรณ์โดยใช้เกณฑ์ MAPE ท่ีให้ค่าความ
คลาดเคล่ือนของการพยากรณ์นอ้ยท่ีสุดจะเลือกใชว้ิธีของวินเทอร์ในการพยากรณ์ยอดขายสินคา้ทั้ง 
6 ชนิด  
 
4.2  ผลการพยากรณ์ยอดขายและวเิคราะห์ผลลพัธ์ที่ได้ 

หลงัจากวิเคราะห์เลือกวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมส าหรับสินคา้ทั้ง 6 ชนิดไดแ้ลว้ คือ 
วิธีของวินเทอร์ จึงท าการพยากรณ์ยอดขายสินคา้ทั้ง 6 ชนิด ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือน
กนัยายน พ.ศ. 2556 แลว้ท าการเปรียบเทียบผลการพยากรณ์ยอดขายสินคา้แต่ละชนิดกบัยอดขายท่ี
เกิดข้ึนจริงและเป้าหมายยอดขายรายเดือนของแต่ละสินคา้ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.2  แสดงผลเปรียบเทียบระหว่างยอดขายจริงกบัเป้าหมายยอดขายของสินคา้ทั้ง 6 ชนิด
(หน่วย : ตนั) 
 

ประเภทสินคา้ ยอดขายจริง เป้าหมายยอดขาย ผลต่างการของพยากรณ์ 
ไมฝ้า 13,035.97 15,000.00 1,964.03 

ไมร้ะแนง 3,531.90 3,700.00 168.10 
เชิงชาย 5,619.55 7,000.00 1,380.45 
ไมบ้วั 609.76 600.00 -9.76 

กลุ่มสินคา้ตกแต่ง 831.88 1,050.00 218.12 
ไมพ้ื้น 2,657.27 3,200.00 542.73 
รวม 26,286.34 30,550.00 4,263.66 

 

 
 

ภาพที่ 4.1  กราฟแสดงผลผลเปรียบเทียบระหว่างยอดขายจริงกบัเป้าหมายยอดขายของสินคา้ทั้ง 6 
ชนิด 
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ตารางที่ 4.3  แสดงผลเปรียบเทียบระหว่างยอดขายจริงกบัยอดขายของสินคา้ทั้ง 6 ชนิดจากการ 
พยากรณ์ดว้ยวิธีของวินเทอร์ (หน่วย : ตนั) 
 

ประเภทสินคา้ ยอดขายจริง การพยากรณ์ดว้ย 
วิธี Winter 

ผลต่างการของ
พยากรณ์ 

ไมฝ้า 13,035.97 12,303.59 732.38 
ไมร้ะแนง 3,531.90 3,067.91 463.99 
เชิงชาย 5,619.55 5,628.25 -8.70 
ไมบ้วั 609.76 520.26 89.50 

กลุ่มสินคา้ตกแต่ง 831.88 781.41 50.47 
ไมพ้ื้น 2,657.27 2,030.55 626.72 
รวม 26,286.34 24,331.97 1,954.37 

 

 
 

ภาพที่ 4.2  กราฟแสดงผลผลเปรียบเทียบระหว่างยอดขายจริงกบัยอดขายจากการพยากรณ์ของ
สินคา้ทั้ง 6 ชนิด 
 

จากตารางท่ี 4.2 และตารางท่ี 4.3 สามารถสรุปไดว้่ายอดขายรวมจริงของไมฝ้าทั้ง 12 
เดือน มียอดขายสินคา้รวมทั้งหมด 13,035.97 ตนั แต่เป้าหมายยอดขายสินคา้ท่ีพยากรณ์ในรูปแบบ
ของบริษทัก าหนดไวถึ้ง 15,000 ตนั ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนระหว่างยอดขายสินคา้จริงกบัเป้าหมาย
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ยอดขายเท่ากบั 1,964.03 ตนั หรือเท่ากบั 15.07% ของยอดขายจริง ในขณะท่ียอดขายรวมของไมฝ้า
ท่ีไดจ้ากการพยากรณ์ เท่ากบั 12,303.59 ตนั ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนระหว่างยอดขายสินคา้จริงกบั
ยอดขายจากการพยากรณ์เท่ากบั 732.38 ตนั หรือเท่ากบั 5.62% ของยอดขายจริง ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า
ยอดขายไมฝ้าท่ีได้จากการพยากรณ์มีค่าใกลเ้คียงกับยอดขายจริงมากกว่าเป้าหมายยอดขายของ
บริษทั 

ในขณะท่ียอดขายรวมจริงของไมร้ะแนง มียอดขาย 3,531.90 ตนั แต่เป้าหมายยอดขาย
ของบริษัทก าหนดไว ้3,700 ตัน ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนระหว่างยอดขายสินค้าจริงกบัเป้าหมาย
ยอดขายของบริษทัเท่ากบั 168.1 ตนั หรือเท่ากบั 4.76% ของยอดขายจริง ในขณะท่ียอดขายรวมของ
ไมร้ะแนงท่ีไดจ้ากการพยากรณ์ เท่ากบั 3,067.91ตนั ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนระหว่างยอดขายสินคา้
จริงกบัยอดขายจากการพยากรณ์เท่ากบั 463.99 ตนั หรือเท่ากบั 13.14% ของยอดขายจริง ดงันั้น จึง
สรุปไดว้่ายอดขายไมร้ะแนงท่ีไดจ้ากการพยากรณ์มีค่าความคลาดเคล่ือนจากยอดขายจริงมากกว่าค่า
ความคลาดเคล่ือนของเป้าหมายยอดขายของบริษทั ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสินค้าประเภทน้ีในตลาด 
ลกัษณะของสินคา้ไม่มีความแตกต่างกนั ดงันั้นจึงแข่งขนักนัในเร่ืองของราคาเป็นหลกั และในปีท่ี
ผ่านมาก็การปรับลดราคาสินคา้ลงมา เพื่อให้ระดบัราคาสามารถแข่งขนักับคู่แข่งขนัในตลาดได ้  
ส่งผลใหย้อดขายในปีท่ีผา่นมามีมากข้ึน 

ในส่วนของยอดขายรวมจริงของไมเ้ชิงชาย มียอดขาย 5,619.55 ตนั ในขณะท่ีเป้าหมาย
ยอดขายของบริษทัก าหนดไว ้7,000 ตัน ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนระหว่างยอดขายสินค้าจริงกับ
เป้าหมายยอดขายเท่ากบั 1,380.45 ตนั หรือเท่ากบั 24.57% ของยอดขายจริง ในขณะท่ียอดขายรวม
ของไมเ้ชิงชายท่ีไดจ้ากการพยากรณ์ เท่ากบั 5,628.25 ตนั ซ่ึงมากกว่ายอดขายจริงอยู ่8.70 ตนั หรือมี
ความคลาดเคล่ือนจากยอดขายจริงอยู่ 0.15% ดงันั้น จึงสรุปไดว้่ายอดขายไมเ้ชิงชายท่ีไดจ้ากการ
พยากรณ์มีค่าความคลาดเคล่ือนจากยอดขายจริงนอ้ยกว่าค่าความคลาดเคล่ือนของเป้าหมายยอดขาย
ของบริษทัจากยอดขายจริง 

และพบว่ายอดขายรวมจริงของไมบ้วั มียอดขาย 609.76 ตนั ซ่ึงขายไดม้ากกว่าเป้าหมาย
ยอดขายของบริษทัท่ีก  าหนดไว ้600 ตนั จ  านวน 9.76 ตนั หรือมีความคลาดเคล่ือน 1.60% ของ
ยอดขายจริง ในขณะท่ียอดขายรวมของไมบ้วัท่ีไดจ้ากการพยากรณ์ เท่ากบั 520.26 ตนั ซ่ึงมีความ
คลาดเคล่ือนระหว่างยอดขายสินคา้จริงกบัยอดขายจากการพยากรณ์เท่ากบั 89.50 ตนั หรือ 14.68% 
ของยอดขายจริง ดงันั้น จึงสรุปไดว้่ายอดขายไมบ้วัท่ีไดจ้ากการพยากรณ์มีค่าความคลาดเคล่ือนจาก
ยอดขายจริงมากกว่าเมื่อเทียบกบัค่าความคลาดเคล่ือนของเป้าหมายยอดขายของบริษทัจากยอดขาย
จริง ซ่ึงสาเหตุท่ีขายไดม้ากกว่าเป้าหมายเป็นผลมาจากการปรับลดราคาลงมาเช่นเดียวกบัไมร้ะแนง 
เน่ืองจากเดิมสินคา้ในกลุ่มน้ีมีราคาสูงกว่าคู่แข่งขนัในตลาดมาก 
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ในส่วนของยอดขายรวมจริงของสินคา้กลุ่มตกแต่ง มียอดขาย 831.88 ตัน ในขณะท่ี
เป้าหมายยอดขายของบริษทัก าหนดไว ้1,050 ตนั ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนระหว่างยอดขายสินคา้จริง
กบัเป้าหมายยอดขายเท่ากบั 218.12 ตนั หรือเท่ากบั 26.22% ของยอดขายจริง ในขณะท่ียอดขายรวม
สินคา้กลุ่มตกแต่งท่ีได้จากการพยากรณ์เท่ากบั 781.41 ตัน มีความคลาดเคล่ือนจากยอดขายจริง 
50.47 ตนั หรือเท่ากบั 6.07% ของยอดขายจริง ดงันั้น จึงสรุปไดว้่ายอดขายสินคา้กลุ่มตกแต่งท่ีได้
จากการพยากรณ์มีค่าความคลาดเคล่ือนจากยอดขายจริงนอ้ยกว่าค่าความคลาดเคล่ือนของเป้าหมาย
ยอดขายจากยอดขายจริง 

และยอดขายรวมจริงของไมพ้ื้นมียอดขาย 2,657.27 ตนั ในขณะท่ีเป้าหมายยอดขายของ
บริษทัก าหนดไว ้3,200 ตนั ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนระหว่างยอดขายสินคา้จริงกบัเป้าหมายยอดขาย
เท่ากบั 542.73 ตนั หรือเท่ากบั 20.42% ของยอดขายจริง ในขณะท่ียอดขายรวมของไมพ้ื้นท่ีไดจ้าก
การพยากรณ์เท่ากบั 2,030.55 ตนั มีความคลาดเคล่ือนจากยอดจริงเท่ากบั 626.72 ตนั หรือ 23.59% 
ของยอดขายจริง ดงันั้น จึงสรุปไดว้่ายอดขายไมพ้ื้นท่ีไดจ้ากการพยากรณ์มีค่าความคลาดเคล่ือนจาก
ยอดขายจริงมากกว่าค่าความคลาดเคล่ือนของเป้าหมายยอดขายจากยอดขายจริง อนัเน่ืองมาจากในปี
ท่ีผ่านมาปัญหาสินค้าขาดในกลุ่มน้ีมีน้อยลงเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้าน้ี ท าให้มีสินค้าคงคลงัท่ี
สามารถรองรับกบัค าสัง่ซ้ือ (Order) ไดดี้มากข้ึน 

จากการเปรียบเทียบยอดขายจากการพยากรณ์โดยวิธีของวินเทอร์ เป้าหมายยอดขายท่ี
ก  าหนดโดยการพยากรณ์ในรูปแบบของบริษทั กบัยอดขายจริงท่ีเกิดข้ึนจริงของสินคา้แต่ละชนิด
พบว่า ยอดขายไมฝ้า ไมเ้ชิงชาย กลุ่มสินคา้ตกแต่งท่ีไดจ้ากการพยากรณ์โดยวิธีของวินเทอร์มีค่า
ความคลาดเคล่ือนจากยอดขายจริงนอ้ยกว่าค่าความคลาดเคล่ือนของเป้าหมายยอดขายจากยอดขาย
จริง ในขณะท่ียอดขายไมร้ะแนง ไมบ้วัและไมพ้ื้น ท่ีไดจ้ากการพยากรณ์มีค่าความคลาดเคล่ือนจาก
ยอดขายจริงมากกว่าค่าความคลาดเคล่ือนของเป้าหมายยอดขายจากยอดขายจริง 

ดงันั้นจึงท าการพิจารณายอดขายจริงของสินคา้แต่ละชนิดโดยใชห้ลกัการของพาราโต 
จะพบว่ายอดขายจริงของไมฝ้า ไมร้ะแนงและไมเ้ชิงชาย มีมลูค่า 80.90%ของยอดขายสินคา้ทั้งหมด 
ดงัแสดงในภาพท่ี 4.3 
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ภาพที่ 4.3 แสดงยอดขายสินคา้ทั้ง 6 ชนิดตามกฎของพาเรโต 
 

ดงันั้นเมื่อพิจารณาจากยอดขายรวมทุกสินคา้ จะพบว่ายอดขายรวมจริงของสินคา้ตั้งแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนกนัยายน พ.ศ. 2556 มียอดขายสินคา้รวมทั้งหมด 26,286.34 ตนั 
แต่เป้าหมายยอดขายสินคา้ท่ีพยากรณ์ในรูปแบบของบริษทัก าหนดไวถึ้ง 30,550 ตนั ซ่ึงมีความ
คลาดเคล่ือนระหว่างยอดขายสินค้าจริงกับเป้าหมายยอดขายเท่ากับ 4,263.66 ตัน หรือเท่ากับ 
16.22% ของยอดขายจริง จะเห็นไดว้่าเป้าหมายยอดขายท่ีพยากรณ์ในรูปแบบของบริษทัมากกว่า
ยอดจริงท่ีเกิดข้ึนถึง 4,263.66 ตัน ซ่ึงยอดขายจริงของสินค้า 3 ชนิดท่ีมีมูลค่าคิดเป็น 80%ของ
ยอดขายทั้งหมดตามกฎของพาราโตนั้นนอ้ยกว่าเป้าหมายยอดขายของบริษทั รวมกนัแลว้มีปริมาณ
ถึง 3,512.58 ตนั  

ในขณะท่ียอดขายรวมท่ีไดจ้ากการพยากรณ์โดยวิธีของวินเทอร์เท่ากบั 24,331.97 ตนั 
ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนระหว่างยอดขายสินคา้จริงกบัยอดขายจากการพยากรณ์เท่ากบั 1,954.37 ตนั 
หรือเท่ากบั 7.43% ของยอดขายจริง โดยยอดขายสินคา้ท่ีไดจ้ากการพยากรณ์นอ้ยกว่ายอดขายจริงท่ี
เกิดข้ึนจ านวน 1,954.37 ตนั ซ่ึงมีความใกลเ้คียงกบัยอดขายจริงท่ีเกิดข้ึนมากกว่าวธีิการพยากรณ์เพ่ือ
ก าหนดเป้าหมายยอดขายของบริษทั โดยท่ียอดขายจริงของสินคา้ 3 ชนิดท่ีมีมูลค่าคิดเป็น 80%ของ
ยอดขายทั้งหมดตามกฎของพาราโตนั้นมากกว่ายอดขายท่ีมาจาการพยากรณ์โดยวิธีของวินเทอร์ 
รวมกนัมีเพียง 1,187.67 ตนั  
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ดงันั้น สามารถสรุปไดว้่าการพยากรณ์โดยวิธีของวินเทอร์ สามารถพยากรณ์ยอดขาย
โดยรวมได้ใกลเ้คียงกบัยอดขายขายสินค้าจริงในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือน
กนัยายน พ.ศ. 2556 มากกว่าการก าหนดเป้าหมายยอดขายโดยการพยากรณ์ในรูปแบบเดิมของ
บริษัท ซ่ึงการพยากรณ์โดยวิธีของวินเทอร์ มีค่ าความคลาดเคล่ือนจากยอดขายรวมจริง เท่ากับ 
1,954.37 ตนั หรือ 7.43% ของยอดขายจริง แต่การก าหนดเป้าหมายยอดขายโดยการพยากรณ์ใน
รูปแบบของบริษทัมีความคลาดเคล่ือนกบัยอดขายสินคา้จริงมากถึง 4,263.66 ตนั หรือ 16.22% ของ
ยอดขายจริง ดงัตารางท่ี 4.4 และภาพท่ี 4.4 
 
ตารางที่ 4.4  แสดงผลเปรียบเทียบระหว่างเป้าหมายยอดขาย ยอดขายจริงและยอดขายจากการ
พยากรณ์ของสินคา้ทั้ง 6 ชนิด 
 

ประเภทสินคา้ เป้าหมายยอดขาย ยอดขายจริง การพยากรณ์ดว้ย 
วิธี Winter 

ไมฝ้า 15,000.00 13,035.97 12,303.59 
ไมร้ะแนง 3,700.00 3,531.90 3067.91 
เชิงชาย 7,000.00 5,619.55 5628.25 
ไมบ้วั 600.00 609.76 520.26 

กลุ่มสินคา้ตกแต่ง 1,050.00 831.88 781.41 
ไมพ้ื้น 3,200.00 2,657.27 2,030.55 
รวม 30,550.00 26,286.34 24,331.97 
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ภาพที่ 4.4  กราฟแสดงผลผลเปรียบเทียบระหว่างเป้าหมายยอดขาย ยอดขายจริงและยอดขายจาก
การพยากรณ์ของสินคา้ทั้ง 6 ชนิด 
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บทที่  5 
สรุปผลการศึกษา 

 
การศึกษาวิจยัเร่ืองการศึกษาการก าหนดเป้าหมายยอดขายท่ีเหมาะสม กรณีศึกษาสินคา้

ไฟเบอร์ซีเมนต ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิธีการพยากรณ์ยอดขายโดยวิธีอนุกรมเวลา (Time Series 
Analysis) ท่ีเหมาะสมกบัสินคา้แต่ละชนิด และศึกษาเปรียบเทียบค่าท่ีได้จากการพยากรณ์กับ
ยอดขายจริงและเป้าหมายยอดขายท่ีบริษทัก าหนด 

การศึกษาวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลอนุกรมเวลาของยอดขายสินคา้แต่ละชนิดท่ีเก็บ
รวบรวมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2555 เพื่อใชใ้นการศึกษาหาตวัแบบ
พยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัสินคา้ทั้ง 6 ชนิด ซ่ึงไดแ้ก่ ไมฝ้า ไมร้ะแนง ไมเ้ชิงชาย ไมบ้วั กลุ่มสินคา้
ตกแต่ง และไมพ้ื้น ซ่ึงวิธีการพยากรณ์ท่ีน ามาใช ้คือ วิธีการพยากรณ์โดยวิธีอนุกรมเวลา คือ วิธีการ
ปรับเรียบแบบเอก็ซโ์ปแนนเชียลซ ้าสองคร้ัง (Double Exponential Smoothing Method) และวิธีของ
วินเทอร์ (Winter’s Method) และพิจารณาเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมโดยใชค่้าความ
คลาดเคล่ือนของการพยากรณ์โดยวิธี MAPE (Mean Absolute Percentage Error) ผลการศึกษา
สามารถสรุปไดว้่าวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์ยอดขายสินคา้ทั้ง 6 ชนิดคือ วิธีของ
วินเทอร์ 

จากการวิเคราะห์หาวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัสินคา้  6 ชนิด และน ามาพยากรณ์
ยอดขายตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนกนัยายน พ.ศ. 2556 สามารถพยากรณ์ยอดขายสินคา้
รวมไดเ้ท่ากบั 24,331.97 ตนั เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัยอดขายสินคา้รวมท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดได้
เท่ากับ 26,286.34 ตัน ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนระหว่างยอดขายสินค้าจริงกับยอดขายจากการ
พยากรณ์เท่ากบั 1,954.37 ตนั หรือเท่ากบั 7.43% ของยอดขายจริง 

เปรียบเทียบกบัเป้าหมายยอดขายสินคา้ท่ีพยากรณ์ในรูปแบบของบริษทัท่ีก  าหนดไวถึ้ง 
30,550 ตนั ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนระหว่างยอดขายสินคา้จริงกบัเป้าหมายยอดขายเท่ากบั 4,263.66 
ตนั หรือเท่ากบั 16.22% ของยอดขายจริง 

ดงันั้นจะพบว่าการวิเคราะห์เลือกวิธีการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาท่ีจะน ามาใชใ้นการ
พยากรณ์ยอดขายสินคา้แต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสม จะได้ผลลพัธ์ยอดขายรวมท่ี ใกลเ้คียงกับ
ยอดขายจริงมากกว่าการพยากรณ์เพื่อก  าหนดเป้าหมายยอดขายตามรูปแบบการพยากรณ์ของบริษทั 
จึงสรุปได้ว่าการเลือกใช้วิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด สามารถช่วยในการ
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ตดัสินใจในการวางแผนการก าหนดเป้าหมายยอดขายได้ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดการวางแผนการผลิต การก าหนดสินค้าคงคลงัท่ีเหมาะสม การวางแผนด้านการขนส่ง 
รวมถึงการวางแผนการขาย ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้
 
5.1  ข้อเสนอแนะ 

การพยากรณ์ยอดขายสินค้าทั้ง 6 ชนิด ดว้ยวิธีการวิธีของวิธีของวินเทอร์ สามารถ
น ามาใช้เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีบริษัทจะน าไปใช้ศึกษาแนวโน้มของยอดขายในอนาคต เพื่อใช้
ประกอบการวางแผนก าหนดเป้าหมายการขายใหเ้หมาะสม วางแผนจดัท างบประมาณ การวางแผน
ส่งเสริมการจ าหน่าย (Promotions) วางแผนการผลิตรวมถึงการก าหนดสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม 
เป็นตน้ นอกจากน้ีการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาส าหรับขอ้มูลท่ีมีรูปแบบแนวโน้มและรูปแบบ
ฤดูกาลสามารถท าการวิเคราะห์ขอ้มลูไดห้ลายวิธีนอกเหนือจากวิธีของวินเทอร์ท่ีศึกษาในงานวิจยัน้ี 
คือ วิธีการแยกองค์ประกอบ (Decomposition Method) วิธีการวิเคราะห์แนวโน้มเส้นตรง (Linear 
Trend Line Method) และวิธีของบ็อกซแ์ละเจนกินส์ (Box-Jenkins methods) ดงันั้น ส าหรับการวิจยั
ในคร้ังต่อไปควรจะพิจารณาน าวิธีการพยากรณ์อ่ืนๆดงักล่าวมาศึกษาควบคู่ไปดว้ย และสามารถ
ปรับระยะเวลาในการพยากรณ์ใหส้ั้นข้ึนเพ่ือใหใ้หผ้ลการพยากรณ์มีความแม่นย  ามากยิง่ข้ึน 
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กราฟแสดงผลวิเคราะห์รูปแบบขอ้มลูยอดขายของสินคา้ทั้ง 6 ชนิด 

 

ภาพที่ 1  แสดงกราฟผลการวิเคราะห์รูปแบบขอ้มลูยอดขายไมฝ้า 

 

 

ภาพที่ 2  แสดงกราฟผลการวิเคราะห์รูปแบบขอ้มลูยอดขายไมร้ะแนง 
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ภาพที่ 3  แสดงกราฟผลการวิเคราะห์รูปแบบขอ้มลูยอดขายไมเ้ชิงชาย 

 

 

ภาพที่ 4  แสดงกราฟผลการวิเคราะห์รูปแบบขอ้มลูยอดขายไมบ้วั 
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ภาพที่ 5  แสดงกราฟผลการวิเคราะห์รูปแบบขอ้มลูยอดขายกลุ่มสินคา้ตกแต่ง 

 

 

ภาพที่ 6  แสดงกราฟผลการวิเคราะห์รูปแบบขอ้มลูยอดขายไมพ้ื้น 
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กราฟผลการพยากรณ์ยอดขายของสินคา้ทั้ง 6 ชนิด 

 

ภาพที่ 7  กราฟแสดงผลการพยากรณ์ดว้ยวิธี Winters' Method ของยอดขายไมฝ้า 

 

 

ภาพที่ 8  กราฟแสดงผลการพยากรณ์ดว้ยวิธี Winters' Method ของยอดขายไมร้ะแนง 
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ภาพที่ 9  กราฟแสดงผลการพยากรณ์ดว้ยวิธี Winters' Method ของยอดขายไมเ้ชิงชาย 

 

 

ภาพที่ 10  กราฟแสดงผลการพยากรณ์ดว้ยวิธี Winters' Method ของยอดขายไมบ้วั 
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ภาพที่ 11  กราฟแสดงผลการพยากรณ์ดว้ยวิธี Winters' Method ของยอดขายกลุ่มสินคา้ตกแต่ง 

 

ภาพที่ 12  กราฟแสดงผลการพยากรณ์ดว้ยวิธี Winters’ Method ของยอดขายไมพ้ื้น 
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