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บทคัดย่อ 

 งานวจิยัน้ีมีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษาผลกระทบของการจดักิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดท่ีมีผลต่อปริมาณ
สินคา้คงคลงัของธุรกิจบ ารุงเส้นผมและจดัแต่งทรงผมท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการบริหารสต๊อกให้มี
อยูอ่ยา่งเหมาะสมดว้ยวิธีการพยากรณ์ยอดขายท่ีเหมาะสมกบัสินคา้แต่ละชนิดโดยการน าสินคา้ขายดี สอง 
อนัดบัแรก ในการน ามาค านวณ พร้อมเปรียบเทียบค่าท่ีไดจ้ากการพยากรณ์ และน าค่าพยากรณ์นั้นหาความ
คลาดเคล่ือน เพื่อให้ไดว้ิธีการท่ีดีท่ีสุด โดยใชข้อ้มูลท่ีเก็บรวบรวมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน
กนัยายน พ.ศ. 2563 เพื่อใชใ้นการศึกษาหาตวัแบบพยากรณ์ ท่ีเหมาะสมกบัสินคา้ ซ่ึงวธีิการพยากรณ์ท่ีนามา
ใช ้คือ 1. วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลอยา่งง่าย (Simple Exponential Smoothing หรือ Single Exponential 
Smoothing) 2. วธีิปรับเรียบเอก็ซ์โปเนนเชียลสองคร้ัง (Double Exponential Smoothing หรือ Holt’s Method) 
3. อนุกรมเวลาท่ีมีแนวโนม้และฤดูกาลขอ้มูลเชิงบวก (Holt-Winter's Method for Additive Seasonal Effects) 
4. การพยากรณ์ท่ีประยุกต์ใช้กับข้อมูลฤดูกาลเชิงคูณ (Holt-Winter's Method for Multiplicative Seasonal 
Effects) แลว้พิจารณาเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมโดยใชค้่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์
โดยวิธี 1. ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (Mean absolute deviation – MAD) 2. ค่าเฉล่ียความคลาด
เคล่ือนกาลังสอง (Mean square error – MSE) 3. ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือน (Mean absolute 
percent error – MAPE) เพื่อท าการวธีิการท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีใชก้ารค านวณการพยากรณ์ยอดขาย 
 

ค าส าคญั : การส่งเสริมการตลาด สินคา้คงคลงั ธุรกิจบ ารุงเส้นผมและจดัแต่งทรงผม 
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**ท่ีปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลกั 



1.บทน า 

ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

ห่วงโซ่โลจิสติกส์ (Logistic) นั้นประกอบไปดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่กิจกรรมตน้น ้ าไป

จนถึงกิจกรรมปลายน ้ า ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งท าความเขา้ใจก็คือกระบวนการทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน ไม่วา่จะเป็น 

การคดัสรรวตัถุดิบ การคดัเลือกบรรจุภณัฑ ์การผลิต การบริหารคลงัสินคา้ และการกระจายสินคา้ รวมไปถึง

การบริการลูกคา้ ทุกขั้นตอนเหล่าน้ีถือเป็นตน้ทุนในการบริหารกิจการทั้งส้ิน แบ่งไดเ้ป็นดงัน้ี  

1. ตน้ทุนการผลิต 

เม่ือลูกคา้มีความต้องการซ้ือ ท าให้ตอ้งมีการเตรียมสินคา้ไวใ้ห้เพียงพอต่อการขาย แต่บางช่วง

ผูบ้ริโภคกลบัมีความตอ้งการซ้ือมากเกินกวา่ปริมาณสินคา้ท่ีมีอยูใ่นสต๊อก นัน่หมายความวา่ธุรกิจก าลงัเสีย

โอกาสในการขาย แมธุ้รกิจจะสามารถสั่งผลิตสินคา้มาเพิ่มได ้แต่ก็เกิดปัญหาทางดา้นตน้ทุนการผลิตยอ่ม

สูงข้ึน เพราะการผลิตสินคา้ในปริมาณน้อย ย่อมมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าการผลิตสินค้าในปริมาณมาก 

เพราะฉะนั้นหากสามารถเก็บขอ้มูลการสั่งซ้ือของลูกคา้และน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปใชใ้นการพยากรณ์การสั่งซ้ือ

ในแต่ละช่วงเหตุการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ก็จะสามารถคาดการณ์ได้ว่าตอ้งมีการวางแผนการผลิตอย่างไร

เพื่อใหไ้ดต้น้ทุนโลจิสติกส์ (Logistic) ดา้นการผลิตท่ีต ่าท่ีสุด 

2. การจดัการคลงัสินคา้ 

การจดัการคลังสินคา้อีกหน่ึงส่วนส าคญัของห่วงโซ่โลจิสติกส์ (Logistic) ท่ีหากธุรกิจไม่มีการ

จดัการท่ีดี จะส่งผลให้เกิดตน้ทุนท่ีสูงข้ึนและควบคุมไดย้าก รวมถึงจะกระทบไปยงัส่วนงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

อีกดว้ย เพราะคลงัสินคา้มีพื้นท่ีจ  ากดั หากไม่มีการวางระบบในการจดัวางสินคา้ ไม่วา่จะมีการวางแผนใน

การระบายสินคา้เก่าท่ีใกลห้มดอาย ุหรือปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือแมแ้ต่คุณภาพสินคา้ รวมถึงมี

การน าสินคา้ใหม่เขา้มาขายเพิ่มข้ึน ก็จะท าให้เกิดปัญหาพื้นท่ีคลงัสินคา้ไม่เพียงพอ สินคา้คา้งสต็อกเป็น

จ านวนมาก และเม่ือสินคา้คงคลงัมากข้ึน ตน้ทุนในการจดัเก็บยอ่มสูงข้ึนดว้ย เช่น ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าพนกังาน 

เป็นตน้ 

3. การบริการลูกคา้ 

ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส่วนส าคญัท่ีสร้างการเติบโตของธุรกิจ การบริการลูกคา้ครอบคลุม

ตั้งแต่เม่ือลูกคา้เกิดความสนใจ การให้ค  าแนะน า การจดัส่งสินคา้ไดถู้กสถานท่ีและตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

การให้ความช่วยเหลืออยา่งรวดเร็วเม่ือลูกคา้เกิดปัญหา ทั้งหมดน้ีเป็นส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งวางแผนและวางระบบ

เพื่อท่ีจะตอบสนองลูกคา้ไดอ้ยา่งเร็วท่ีสุด เพราะหากลูกคา้ไม่พึงพอใจในการใหบ้ริการ โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะ



กลบัมาซ้ือซ ้ าแทบจะไม่เป็นไปไม่ได ้ถา้สินคา้ของคุณไม่ไดแ้ตกต่างจากคนอ่ืน ขนาดท่ีว่าสินคา้คู่แข่งไม่

สามารถทดแทนกนัได ้

ประเด็นท่ีกล่าวมาถือเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งท าความเขา้ใจอยา่งยิง่ เพราะหากไม่มีวธีิจดัการกบั

ปัญหาดา้นโลจิสติกส์ (Logistic) ท่ีเกิดข้ึน แลว้ถา้การขนส่งภายในบริษทัยงัมีเกิดข้ึนอยูต่ลอด อนัเน่ืองมาจาก 

มีความตอ้งการใช้สินคา้เพื่อท าการเสนอขายไม่ว่าจะเป็นช่องทางการขายผ่านร้านคา้หรือจะเป็นช่องทาง

ออนไลน์ท่ีก าลังได้รับความนิยมส่ิงท่ีจะส่งผลตามมาก็คือธุรกิจไม่สามารถท่ีจะควบคุมต้นทุนในการ

บริหารงานได ้และเม่ือตน้ทุนสูงข้ึน ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดและการท าก าไรของธุรกิจย่อม

ลดลง จากขอ้มูลของส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ (ETDA) พบวา่มูลค่าของอี

คอมเมิร์ซในกลุ่มผูป้ระกอบการเอสเอ็มอีไทยเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงคาดวา่จะสูงถึง 680,000 ลา้นบาท

ภายในปี 2562 น้ี คิดเป็นประมาณ 20% ของมูลค่าการคา้ปลีกของประเทศไทย และปัจจุบนัมีเอสเอ็มอีเป็น

เจ้าของร้านค้าออนไลน์มากกว่า 200,000 ราย บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เช่น Lazada, Shopee และ JD 

Central และอีกกว่า 300,000 ราย ท่ีคา้ขายบนโซเชียลคอมเมิร์ซ ทั้ง Facebook, LINE และ Instagram  จะมี

การเบิกสินคา้เพื่อท าจดัโปรโมชัน่ส าหรับเคลียร์สินคา้ใกลห้มดอายุหรือจะเป็นการจดัโปรโมชัน่ส าหรับการ 

Live ขายของผา่นทางเพจของทางบริษทัหรือร้านคา้นั้นๆ ท าให้จะมีการขนส่งสินคา้จากทางโรงงานไปยงั

ทางส านกังานใหญ่ท่ีค่อนขา้งห่างกนัอยู่ประมาณ 50 กว่ากิโลเมตร ท าให้การขนส่งในแต่ละคร้ังควรท่ีจะ

บรรทุกเต็มคนัรถทุกคร้ัง แต่เน่ืองจากมีความตอ้งการในการเบิกสินคา้ในแต่ละคร้ังมีความจ าเป็นและความ

ตอ้งการท่ีไม่แน่นอนท าให้การขนส่งในบางคร้ังจะไม่สามารถบรรทุกไดเ้ต็มคนัรถท าให้ไม่สามารถบริหาร

จดัการดา้นการขนส่งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หรือแมแ้ต่สินคา้ในคงคลงัมีปริมาณท่ีไม่เพียงพอต่อการท า

กิจกรรมทางการตลาดของบริษทัก็จะก่อให้เกิดเสียโอกาสทางการแข่งขนัได ้เพราะฉะนั้นควรท่ีจะเขา้ใจ

วธีิการบริหารจดัการสตอ๊กใหมี้อยา่งประสิทธิภาพและรวมถึงการบริหารการจดัการดา้นการขนส่งอีกดว้ย 

2. วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณในการขนส่งแต่ละคร้ัง กบัแนวทางการบริหารจดัการสินคา้

คงคลงั  

2. เพื่อสามารถลดความผดิพลาดในการจดัการสินคา้คงคลงัไดท่ี้มีไม่เพียงพอต่อปริมาณความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคใหล้ดลง 10%  

3. สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัญหาการขนส่งระหวา่ง Warehouse กบั ส านกังานใหญ่ของบริษทั และ/หรือร้านคา้ตวัแทนการจดั

จ าหน่ายช่องทางออนไลน์ โดยค านึงถึงปริมาณสินคา้คงคลงั 



2. วธีิการแกไ้ขลดความผดิพลาดในการจดัการสินคา้คงคลงัใหมี้ในปริมาณท่ีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค  

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สามารถวางแผนในการด าเนินงานในดา้นการบริหารสินคา้คงคลงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้

งานในส่วนอ่ืนๆสามารถด าเนินงานต่อไดอ้ยา่งไม่ติดขดั 

2. สามารถจดัการสต๊อกสินคา้ให้มีในปริมาณท่ีเหมาะสมต่อกิจกรรมทางการตลาดท่ีทางบริษทัได้

ก าหนดไวล่้วงหนา้ได ้จนท าใหเ้กิดค่าเสียโอกาสทางการคา้ไดน้อ้ยท่ีสุด 

3. สามารถจดัการตน้ทุนท่ีเกิดจากการจดัเก็บสินคา้คงคลงัใหอ้ยูใ่นปริมาณท่ีเหมาะสม 

5. ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ฝ่ายTrade Marketing ท่ีใชบ้ริการการขนส่ง

สินคา้เพื่อเบิกสินคา้น าไปเป็นสินคา้ตวัอยา่งในการเสนอขาย และ/หรือ เบิกเพื่อน าไปจดัโปรโมชัน่ต่างๆจาก

ทางโรงงานมาส านกังานใหญ่ของบริษทั และ/หรือร้านคา้ตวัแทนการจดัจ าหน่ายช่องทางออนไลน์ 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ไดแ้ก่ ศึกษาความตอ้งการใช้สินคา้ในแต่ละเดือน และวิธีการบริหารจดัการส

ต๊อกสินคา้คงคลงัให้เกิดความเหมาะสม มีไม่มากไปหรือน้อยไป เพื่อสามารถจดัจ าหน่ายสินคา้อย่างท่ี

วางแผนไว ้และไม่ใหเ้กิดการสูญเสียโอกาสทางการคา้ รวมถึงเสียค่าตน้ทุนในการกกัเก็บสินคา้ในจ านวนท่ี

เหมาะสม 

3. ขอบเขตดา้นเวลา ไดแ้ก่ ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ เดือน กนัยายน 2563 ถึง เดือนตุลาคม 2563 

6. ระเบียบวธีิวจัิย 

6.1 ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ พนักงานในส านักงานใหญ่ของบริษทั ในฝ่าย Trade Marketing ท่ี

วางแผนกิจกรรมทางการตลาด ให้เกิดความสอดคล้องกบันโยบายบริษทัและเป็นการเพิ่มยอดขายสินคา้

ใหแ้ก่บริษทั รวมถึงฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบปริมาณสตอ๊กในสินคา้คงคลงั และการบริหารสตอ๊กเขา้

คลงัสินคา้  

6.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีส าคญัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีคือ 



 - ขอ้มูลยอดขายสินคา้ของบริษทัแต่ละชนิด ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง กนัยายน พ.ศ. 

2563 จ านวน 33 เดือน โดยใช้ขอ้มูลน้ีในการหาตวัแบบท่ีเหมาะสม ซ่ึงมุ่งเน้นไปทางยอดขายในช่องทาง

ออนไลน์ท่ีมีแนวโนม้สินคา้ขายดีเป็น Model ในการพยากรณ์ในส่วนอ่ืนๆ 

 - วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Excel 

7. ผลการศึกษา 

ผลของการน าขอ้มูลยอดขายสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑ์ของบริษทักรณีศึกษาในช่วงเดือนมกราคม 
2561 ถึงเดือน กนัยายน 2563 ซ่ึงจะใช้เฉพาะสินคา้ท่ีขายดีสองอนัดบัแรก ในการพยากรณ์เพื่อทราบ
ปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในแต่ละเดือน เป็นการท่ีจะสามารถบริหารจดัการสต๊อก
สินคา้ในแต่ละช่วงเดือนสินคา้ให้มีอยู่อย่างเหมาะสม ซ่ึงจะท าการเปรียบเทียบวิธีการค านวณในแต่ละ
วิธีการ เพื่อได้วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการพยากรณ์ยอดขายของสินค้า โดยใช้โปรแกรม Excel  
ในการประมวลผลในการเปรียบเทียบซ่ึงผลการวิเคราะห์จะใช้เป็นเพียงแนวทางในการศึกษาแนวโนม้
การเติบโตของธุรกิจในบริษทักรณีศึกษา โดยท าการศึกษาวธีิการอยูท่ ั้ง 4 วธีิ คือ 

1.  วิ ธีปรับเ รียบเอ็กซ์โปเนนเชียลอย่าง ง่ าย  (Simple Exponential Smoothing หรือ  Single 
Exponential Smoothing) 

2. วธีิปรับเรียบเอก็ซ์โปเนนเชียลสองคร้ัง (Double Exponential Smoothing หรือ Holt’s Method) 

3. เทคนิคพยากรณ์ท่ีประยุกต์เก่ียวกับอนุกรมเวลาท่ีมีแนวโน้มและฤดูกาลข้อมูลเชิงบวก  
(Holt-Winter's Method for Additive Seasonal Effects) 

4. เทคนิคการพยากรณ์ท่ีประยุกต์ใช้กับข้อมูลฤดูกาลเชิงคูณ (Holt-Winter's Method for 
Multiplicative Seasonal Effects) 

หลงัจากนั้นท าการวิเคราะห์ผลลพัธ์ของการพยากรณ์ในแต่ละวิธีแลว้ท าการเลือกวิธีการพยากรณ์ท่ี
มีค่าความคาดเคล่ือนในการพยากรณ์นอ้ยท่ีสุด โดยใชว้ธีิการดงัน้ี 

1. ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (Mean absolute deviation – MAD) 
2. ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกาลงัสอง (Mean square error – MSE) 
3. ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือน (Mean absolute percent error – MAPE) 

 
 
 
 

ตาราง เปรียบเทียบการพยากรณ์ของสินคา้แชมพูบ ารุงเส้นผม 



สินค้า รูปแบบการพยากรณ์  MAD   MSE   MAPE  

แชมพูบ ารุงเส้นผม 

วธีิปรับเรียบเอก็ซ์โปเนนเชียลอยา่งง่าย 
(Simple Exponential Smoothing หรือ 
Single Exponential Smoothing) 

13,947.68 421,996,995.17 10.37 

วธีิปรับเรียบเอก็ซ์โปเนนเชียลสองคร้ัง 
(Double Exponential Smoothing หรือ 
Holt’s Method) 

197,905.50 79,023,142,604.59 127.64 

อนุกรมเวลาท่ีมีแนวโนม้และฤดูกาล
ขอ้มูลเชิงบวก (Holt-Winter's Method for 
Additive Seasonal Effects) 

10,469.93 207,467,200.46 6.89 

การพยากรณ์ท่ีประยกุตใ์ชก้บัขอ้มูล
ฤดูกาลเชิงคูณ (Holt-Winter's Method for 
Multiplicative Seasonal Effects) 

40,314.77 2,921,874,072.92 27.79 

แชมพูปิดผมขาว 

วธีิปรับเรียบเอก็ซ์โปเนนเชียลอยา่งง่าย 
(Simple Exponential Smoothing หรือ 
Single Exponential Smoothing) 

15,189.81 409,129,624.44 14.43 

วธีิปรับเรียบเอก็ซ์โปเนนเชียลสองคร้ัง 
(Double Exponential Smoothing หรือ 
Holt’s Method) 

181,697.45 70,143,317,669.99 177.09 

อนุกรมเวลาท่ีมีแนวโนม้และฤดูกาล
ขอ้มูลเชิงบวก (Holt-Winter's Method for 
Additive Seasonal Effects) 

18,829.27 524,486,415.67 18.2 

การพยากรณ์ท่ีประยกุตใ์ชก้บัขอ้มูล
ฤดูกาลเชิงคูณ (Holt-Winter's Method for 
Multiplicative Seasonal Effects) 

22,168.14 692,343,210.94 20.49 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 



การศึกษาวจิยัน้ีเป็นเร่ืองของศึกษาผลกระทบของการจดักิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

ปริมาณสินคา้คงคลงัของธุรกิจบ ารุงเส้นผมและจดัแต่งทรงผมท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวธีิการบริหารส

ตอ๊กใหมี้อยูอ่ยา่งเหมาะสมดว้ยวธีิการพยากรณ์ยอดขายท่ีเหมาะสมกบัสินคา้แต่ละชนิดโดยการน าสินคา้ขาย

ดี สอง อนัดบัแรก ในการน ามาค านวณ พร้อมเปรียบเทียบค่าท่ีไดจ้ากการพยากรณ์ และน าค่าพยากรณ์นั้นหา

ความคลาดเคล่ือน เพื่อใหไ้ดว้ธีิการท่ีดีท่ีสุด 

การศึกษาวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลของยอดขายสินคา้แต่ละชนิด ท่ีเก็บรวบรวมตั้งแต่เดือน

มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2563 เพื่อใชใ้นการศึกษาหาตวัแบบพยากรณ์ ท่ีเหมาะสมกบั

สินคา้ ซ่ึงวธีิการพยากรณ์ท่ีนามาใช ้คือ 1. วธีิปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลอยา่งง่าย (Simple Exponential 

Smoothing หรือ Single Exponential Smoothing) 2. วธีิปรับเรียบเอก็ซ์โปเนนเชียลสองคร้ัง (Double 

Exponential Smoothing หรือ Holt’s Method) 3. อนุกรมเวลาท่ีมีแนวโนม้และฤดูกาลขอ้มูลเชิงบวก (Holt-

Winter's Method for Additive Seasonal Effects) 4. การพยากรณ์ท่ีประยกุตใ์ชก้บัขอ้มูลฤดูกาลเชิงคูณ (Holt-

Winter's Method for Multiplicative Seasonal Effects) แลว้พิจารณาเปรียบเทียบวธีิการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม

โดยใชค้่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์โดยวธีิ 1. ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (Mean absolute 

deviation – MAD) 2. ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกาลงัสอง (Mean square error – MSE) 3. ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์

ความคลาดเคล่ือน (Mean absolute percent error – MAPE) สามารถสรุปไดว้า่วธีิการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมใน

การพยากรณ์ยอดขายสินคา้คือ สินคา้ เคราติน เซร่ัม แชมพู เหมาะสมกบัวธีิของ อนุกรมเวลาท่ีมีแนวโนม้

และฤดูกาลขอ้มูลเชิงบวก (Holt-Winter's Method for Additive Seasonal Effects) เน่ืองจากค่า MAPE มีค่า

นอ้ยท่ีสุดอยูท่ี่ 6.89 ส่วน เนเจอร์โคด้ แชมพูปิดผมขาว เหมาะสมกบัวธีิของ วธีิปรับเรียบเอก็ซ์โปเนนเชียล

อยา่งง่าย (Simple Exponential Smoothing หรือ Single Exponential Smoothing) เน่ืองจากค่า MAPE มีค่า

นอ้ยท่ีสุดอยูท่ี่ 14.43 

9. ข้อเสนอแนะ 
           การพยากรณ์ยอดขายสินคา้แต่ละสินคา้ไม่สามารถใชว้ธีิการท่ีเหมือนกนัได ้ดงัท่ีแสดงใหเ้ห็นจาก
การค านวณต่างๆแลว้หาค่าความคลาดเคล่ือนของแต่ละวธีิแลว้นั้น สาเหตุท่ีแต่ละสินคา้ไม่สามารถใชว้ธีิการ
เดียวกนัไดท้ั้งหมดอาจเน่ืองมาจากสินคา้แต่ละชนิดมีความตอ้งการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภคมีไม่เหมือนกนั 
เพราะสินคา้แต่ละชนิด อาจใชเ้ม่ืออยากเปล่ียนสีผม หรือเม่ือถึงเวลาบ ารุงเส้นผม ซ่ึงการใชง้านแต่ละคนก็มี
ไม่เท่ากนั เพราะฉะนั้นการทราบถึงวธีิการพยากรณ์ท่ีแม่นย  าไดน้ั้น จะสามารถบริหารจดัการสตอ๊กสินคา้ให้
มีเพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ส่งผลใหเ้กิดค่าเสียโอกาสทางการคา้ท่ีนอ้ยลง และเป็นการลด
ปัญหาการสต๊อกสินคา้ใหมี้ปริมาณท่ีมากอนัท่ีส่งผลใหเ้กิดตน้ทุนจมไดอี้กดว้ย ดงันั้น ส าหรับการวจิยัใน
คร้ังต่อไปควรจะพิจารณาน าวธีิการพยากรณ์ อ่ืนๆ ท่ีมีความคลาดเคล่ือนท่ีนอ้ยท่ีสุดแลว้สามารถเหาวธีิการ



พยากรณ์ท่ีหมาะสมกบัสินคา้นั้นมาค านวณหาวธีิต่างๆ หรือเป็นการจดัหมวดหมู่สินคา้เพื่อใหส้ามารถ
ค านวณไดที้ละหลายสินคา้ 
10. กติติกรรมประกาศ 

วทิยานิพนัธ์ฉบบัน้ีสามารถส าเร็จล่วงไดอ้ยา่งสมบูรณ์ เน่ืองดว้ยความกรุณาอยา่งยิง่จาก ดร.รชฏ ข า

บุญ ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ีท่ีไดส้ละเวลาอนัมีค่าใหค้  าแนะน าแนวทางการท าวธีิ

การศึกษาแนวทางต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อวทิยานิพนธ์ ตลอดจนช่วยตรวจสอบการแกไ้ขขอ้บกพร่อง และ

แนวคิดท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการศึกษาวจิยัมาโดยตลอดจนท าใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์

ยิง่ข้ึน ทางผูจ้ดัท าจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีนั้น 

และขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ท่านคณะกรรมการ ผศ.ดร.จรัญญา ปาน

เจริญ ท่ีกรุณาใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงวทิยานิพนธ์ใหมี้ความถูกตอ้ง และสร้างสรรคผ์ูจ้ดัท าจึงใคร่

ขอขอบพระคุณท่านคณาจารยทุ์กท่านเป็นอยา่งสูง 

ทา้ยน้ีขา้พเจา้ขอขอบพระคุณครอบครัวท่ีไดใ้หก้ารอบรมส่งเสริมในการเขา้ศึกษาและเป็นก าลงัใจ

จนส าเร็จการศึกษา รวมถึงคณาจารยทุ์กท่านท่ีใหก้ารช่วยสนบัสนุนในวชิาการดา้นต่างๆ เพื่อน าความรู้

ความสามารถมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ และขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธุรกิจ

บณัฑิต ทุกท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือเป็นอยา่งดี 
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