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บทคดัย่อ 

 งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์การขายดว้ย
ระบบ AI กรณีศึกษาของบริษทั พรีซีสชัน่ เอนยีเนียร่ิง จ  ากดั เน่ืองจากบริษทัฯ มีปัญหาดา้นการมี
สินคา้คงเหลืออยูใ่นคลงัสินคา้เป็นจ านวนมาก ท าใหต้น้ทุนจมและขาดเงินทุนมาหมุนเวยีนในธุรกิจ 
ซ่ึงสาเหตุเกิดจากการพยากรณ์การขายท่ีไม่มีความแม่นย  า โดยการพยากรณ์การขายท่ีบริษทัฯ ใชใ้น
ปัจจุบนัท าใหมี้ความผดิพลาดมากถึง 19% และท าใหสิ้นคา้บางชนิดมี Turn Over เกิน 1 ปีซ่ึงอาจจะ
ท าให้สินคา้หมดอายุก่อนได้ วตัถุประสงค์การวิจยัน้ีเพื่อหาวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมและเกิด
ความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด และศึกษาเปรียบเทียบค่าท่ีไดจ้ากการพยากรณ์กบัยอดขายจริงและยอดขาย
ท่ีบริษทัฯ ก าหนด ซ่ึงจะมุ่งเนน้ไปท่ีผลิตภณัฑ์ประเภทสีท่ีมียอดขายและมูลค่าสินคา้คงคลงัสูงสุด
ของบริษทัฯ โดยวิธีการคดัเลือกนั้นจะใช้เทคนิคการควบคุมสินคา้คงคลงัด้วยวิธี ABC Analysis 
พบวา่สินคา้กลุ่ม A ซ่ึงประกอบดว้ย WT, CG, FC นั้นมียอดขายมากท่ีสุดโดยมียอดอขายอยูท่ี่ 79% 
ของยอดขายสินคา้ทั้งหมดของบริษทัฯ มาหาค่าพยากรณ์ โดยไดศึ้กษาวิธีการพยากรณ์ทั้ง 3 วิธีซ่ึง
ไดแ้ก่ วิธีการพยากรณ์ยอดขายของบริษทัฯ วิธีการพยากรณ์ดว้ยอนุกรมเวลา และวิธีการพยากรณ์
ดว้ยระบบ AI หลงัจากนั้นน าผลลพัธ์ท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุดมาพยากรณ์ยอดขายสินคา้
ของบริษทัฯ ต่อไป 

ผลการศึกษาวิจยัพบวา่วธีิการพยากรณ์ดว้ยระบบ AI นั้นใหค้่าความคลาดเคล่ือนของสินคา้
นอ้ยท่ีสุดจึงไดน้ ามาพยากรณ์ยอดขายสินคา้ของบริษทัฯ และเปรียบเทียบกบัยอดพยากรณ์การขาย
ของบริษทัฯ โดยวิธีการพยากรณ์ด้วยระบบ AI มีค่าความคลาดเคล่ือนระหว่างยอดพยากรณ์กบั
ยอดขายจริงเท่ากบั 18,169 (พนั:บาท) หรือเท่ากบั 9.89% ของยอดขายจริงแต่ยอดพยากรณ์การขาย
ของบริษทัฯ มีค่าความคลาดเคล่ือนระหว่างยอดพยากรณ์กบัยอดขายจริงเท่ากบั 73,456.89 (พนั:
บาท) หรือเท่ากบั 39.99% ของยอดขายจริง ดงันั้นการใชว้ิธีการพยากรณ์การขายดว้ยระบบ AI นั้น
จะได้ผลลพัธ์ยอดขายรวมใกล้เคียงกบัยอดขายจริงมากกว่าการพยากรณ์การขายของบริษทัฯ จึง



 

สามารถช่วยในการตดัสินใจวางแผนปริมาณ การสั่งซ้ือวตัถุดิบ และปริมาณการผลิตสินคา้คงคลงัท่ี
เหมาะสมได ้
 

ABSTRACT 
 This research entitled “Enhancing Efficiency of Sales Forecast using AI system: A 
Case Study of Precision Engineering co., LTD” was developed to address the company constraint 
on large quantity of inventory stocks causing sunk cost and low of working capitals. This problem 
was a result of inaccurate sales forecast.  The current sales foresting system caused up to 19% errors 
making over 1 year turn-over of some goods which the products could expire. This study aimed to 
find the most appropriate sales forecasting system with the least errors; and compare the values 
from the forecasting system with the actual sales and the company determined sales. The primary 
focus of this study was on the color products which had the highest sales quantity and had the most 
product values in the company. ABC Analysis for inventory control technique was applied in the 
study. The ABC analysis suggested that Group A products were WT, CG and FC which had the 
highest sales quantity at 79% of the overall company sales. These products were used for verifying 
the forecasting systems applied in this research. Three forecast methods were used in the study: the 
company’s current sales forecasting system, time series analysis, and AI forecasting system. 
Consequently, the forecasting system with the least errors was adopted for forecasting the company 
sales quantity.  
 The results revealed that sales forecasting by AI system had the least errors, therefore, 
the AI system was used for the company’s sales forecasting. When comparing the outputs from the 
AI forecasting system with the actual sales, we found that there was 18 ,169 (thousand baht) or 
9.89% errors. On the other hand, the comparison between the outputs from the company’s current 
sales forecasting system and the actual sales indicated that there was 73,456.89 (thousand baht) or 
39 .99% errors. Hence, the AI sales forecasting systems provided closer values to the actual sales 
than the company’s current sales forecasting system. The AI forecasting system could assist with 
the decision making on proper purchased quantity of raw materials and quantity of inventory 
production. 
 
 



 
 

บทน า 

 ตลาดคา้ปลีกผลิตภณัฑ์สีทาอาคารในประเทศไทยมีอตัราการเติบโตโดยเฉล่ียต่อปี 
(CAGR) ท่ีประมาณร้อยละ 6.9 ส าหรับช่วงปี 2554 ถึงปี 2559 โดยเพิ่มข้ึนจากจ านวนประมาณ 13.7 
พนัลา้นบาทในปี 2554 เป็นประมาณ 19.2 พนัลา้นบาทในปี 2559 อย่างไรก็ตาม จากขอ้มูลของธ
นาคาคแห่งประเทศไทยอตัราการเติบโตในปีต่อมา ไดท้ยอยลดลงเน่ืองจากสถานการณ์ไม่แน่นอน
ทางการเมืองซ่ึงส่งผลใหเ้ศรษฐกิจโดยรวมชะลอตวั จ านวนการก่อสร้างบา้นใหม่ลดลง แมว้า่จะเกิด
การชะลอตวัของตลาด แต่การเติบโตของยอดขายผลิตภณัฑสี์ทาอาคารยงัคงอยูใ่นเกณฑ์ดีเน่ืองจาก
ยงัคงมีอุปสงคท่ี์มาจากกิจกรรมการทาสีใหม่ท่ีมีจ  านวนมากข้ึนจาก จ านวนท่ีอยูอ่าศยัท่ีเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง วงจรการทาสีใหม่ท่ีสั้ นลง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไปสู่ผลิตภณัฑ์สีทา
อาคารเกรดพรีเมียม และเงินสนบัสนุนจากรัฐบาลส าหรับภาคท่ีอยูอ่าศยัเป็นตน้ จากปัจจยัท่ีกล่าวถึง
ขา้งตน้ ตลาดคา้ปลีกผลิตภณัฑ์สีทาอาคารคาดวา่จะเติบโตท่ีอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR) ท่ี
ร้อยละ 5.1 ส าหรับช่วงปี 2559 ถึง 2564 โดยจะเพิ่มข้ึนจาก 19.2 พนัลา้นบาทในปี 2559 เป็น 24.6 
พนัลา้นบาทในปี 2564 (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย [SET] (2561) 
 อุตสาหกรรมสีและผลิตภณัฑ์ร่วมในประเทศไทยมีผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนกบักรม
แรงงานฯ รวมทั้งส้ินประมาณ 301 รายมีจ านวนคนงานทั้งสิน 9,308 คน เงินลงทุนรวม 10,179.39 
ลา้นบาท โดยมีผูป้ระกอบการายใหญ่ประมาณ 5 ราย ซ่ึงมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกนัประมาณร้อย
ละ 90 ไดแ้ก่ บริษทั นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จ ากดั ,บริษทั โจตนัไทย จ ากดั ,บริษทั ไอซีไอ 
เทคนิคอลเซอร์วิสเซส จ ากดั ,บริษทั เบเยอร์ จ  ากดั  และบริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
โดยส่วนแบ่งการตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดคือบริษทั ทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดัมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดมากถึง 48.7 ของตลาดสีอุตสากหรรมสีทาอาคารในประเทศไทย  (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย [SET] (2561) 
 การพยากรณ์เป็นพื้นฐานการวางแผนและการตดัสินใจต่าง ๆ ถา้มีระบบการพยากรณ์
การขายท่ีดีก็จะท าใหไ้ดเ้ปรียบคู่แข่งขนั ไม่วา่จะเป็นการจดัซ้ือวตัถุดิบเพื่อผลิตสินคา้ใหพ้อเพียงกบั
ความตอ้งการ และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ถึงแมว้่าความถูกตอ้งของการ
พยากรณ์จะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้แต่เรา
สามารถควบคุมกระบวนการพยากรณ์ให้มีประสิทธิภาพได ้โดยใช้หลกัการทฤษฏีการวิ เคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติ เขา้มาช่วยในการตดัสินใจพยากรณ์ เพื่อใหไ้ดค้่าพยากรณ์ใกลเ้คียงกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
 เน่ืองจากในยคุน้ีเป็นยคุของ digital economy ท่ีขยายตวัรวดเร็ว มีการคาดการณ์วา่ราวปี 
2563 จะมีอุปกรณ์เช่ือมต่ออินเตอร์มากกว่า 26,000 ลา้นเคร่ือง และมีผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตกว่า 4,000 



 

ลา้นคนทัว่โลก นัน่หมายถึงการไหลเวยีนของขอ้มูลแบบมหาศาลและไม่จ  ากดั จ  าท าให ้AI จะเขา้มา
มีส่วนดา้นการตลาดและงานขาย  โดยซอฟตแ์วร์จะถูกพฒันาท าให้สามารถท างานไดอ้ตัโนมติั จึง
ท าใหน้กัการตลาดท างานง่ายและรวดเร็วข้ึน เช่น การจดัล าดบักลุ่มเป้าหมาย การแนะน าคอนเทนต ์
การพยากรณ์การขาย เป็นตน้ (วารสาร K SME Inspired ไตรมาส 2 2017) 
 ในปัจจุบนัการเจริญเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์ประเภทสีนั้น ยงัสามารถ
เจริญเติบโตได้อีกมาก โดยบริษทั พรีซีสชั่น เอนยีเนียร่ิง จ  ากดั เป็นบริษทัฯ ท่ีท าการผลิตสินคา้
อุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์ประเภทสี และมีส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจน้ีไม่ถึง 1% อีกทั้งยงัมี
ปัญหาภายในเร่ืองของการพยากรณ์การขายท่ีคาดความแม่นย  า จึงท าใหเ้กิดปัญหาสินคา้คงคลงัมาก
เกินความจ าเป็น ตน้ทุนจม และสินคา้อาจหมดอายกุ่อนขายได ้ 

กรอบแนวคดิการวจิัย  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น า Input ขอ้มูลยอดขายของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2561 มาเขา้กระบวนการ
พยากรณ์ทั้ง 3 วธีิ ซ่ึงก็คือ 1. วธีิการพยากรณ์การขายของบริษทัฯ 2. วธีิการพยากรณ์การขายดว้ยการ
ใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 3. วิธีการพยากรณ์การขายดว้ยการใชร้ะบบ AI มาค านวณเพื่อให้ได้
วธีิการพยากรณ์การขายท่ีมีความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด 

ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 
1. ศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนและก าหนดวตัถุประสงคง์านวิจยั 
2. ก าหนดขอบเขตของการศึกษา 
3. ศึกษาผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. เก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. วเิคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาท่ีพบดว้ย Fish Bone Diagram 
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6. วเิคราะห์หาสาเหตุหลกัของปัญหาดว้ยทฤษฏี Why  Why  Analysis 
7. จดักลุ่มสินคา้ ABC แลว้วเิคราะห์กลุ่มสินคา้ท่ีจะน ามาท างานวจิยั 
8. ศึกษากระบวนการท างานและการพยากรณ์การขายของบริษทัฯ 
9. ใชก้ารพยากรณ์ยอดขายดว้ยการใชรู้ปแบบอนุกรมเวลา 5 วธีิ 
10. ใชก้ารพยากรณ์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Azure Machine Learning 
11. วัดค่าความถูกต้องของการพยากรณ์ ด้วยค่า  MAD, MSE และ MAPE ท่ี มีค่ าความ

คลาดเคล่ือนต ่าท่ีสุด เพื่อเลือกวธีิการพยากณ์ท่ีเหมาะสม และวเิคราะห์ผลลพัธ์ท่ีได ้
12. น าการพยากรณ์ท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุดมาพยากรณ์ 

สรุปผลและน าเสนองานวจิยั 
ผลการวจิัย 
  วิเคราะห์ยอดขายในอดีตของสินคา้ทั้ง 3 ชนิดซ่ึงไดแ้ก่ WT CG และ FC โดยการ
ใชข้อ้มูลยอดขายตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – ธนัวาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 12 เดือน 
เพื่อเลือกวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม และเม่ือไดว้ิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมแลว้จะใช้
ยอดขายตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 – ธันวาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 12 เดือน ท าการ
วิเคราะห์หาวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัสินคา้แต่ละชนิด โดยพิจารณาจากค่าความ
คลาดเคล่ือนของการพยากรณ์การขายแต่ละวิธี และเลือกวิธีท่ีให้ค่าความคลาดเคล่ือน
ของการพยากรณ์นอ้ยท่ีสุด โดยใชเ้กณฑ์ในการก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนคือ MAD 
,MSE และ MAPE ซ่ึงไดผ้ลสรุปการวเิคราะห์ค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์  
 โดยวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมโดยใช้เกณฑ์ MAD, MSE และMAPE ท่ีให้
ความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์น้อยท่ีสุดคือ การพยากรณ์แบบ AI (Linear 
Regression = 0.001) เน่ืองจากเป็นวิธีเดียวท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุดจากสินคา้
ทั้ง 3 ชนิด โดยการน าการพยากรณ์ดว้ยวธีิ AI (Linear Regression = 0.001) มาปรับใชก้บั
ยอดขายของบริษทัฯ เดือนมกราคม 2561-ธนัวาคม2561 เพื่อพยากรณ์ยอดขายของเดือน 
มกราคม 2562 - ธันวาคม 2562 ยอดขายสินคา้ทั้ง 3 ชนิดของบริษทัฯ ท่ีได้จากการ
พยากรณ์ดว้ยวิธี AI (Linear Regression = 0.001) มีค่าใกลเ้คียงกบัยอดขายจริงมากกว่า
ยอดพยากรณ์สินคา้ของบริษทัฯ  
 
 



 

การพยากรณ์ด้วยวิธี  AI (Linear Regression) มีค่าความคลาดเคล่ือนจาก
ยอดขายสินคา้ CG รวมเท่ากบั 6,083.44  (1,000 : บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 17.17 ของ
ยอดขายสินค้าจริง  ยอดพยากรณ์ด้วยวิธี AI (Linear Regression = 0.001) มีค่าความ
คลาดเคล่ือนจากยอดขายสินคา้ WT เท่ากบั 14,601.66  (1,000 : บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 
11.71 ของยอดขายสินคา้จริง และยอดพยากรณ์ดว้ยวิธี AI (Linear Regression = 0.001) 
มีค่าความคลาดเคล่ือนจากยอดขายสินคา้ FC เท่ากบั 2,516.10  (1,000 : บาท) หรือคิด
เป็นร้อยละ 10.68 ของยอดขายสินคา้จริง แต่ยอดพยากรณ์การขายของบริษทัฯ มีค่าความ
คลาดเคล่ือนของสินคา้ CG เท่ากบั 16,756.03 (1,000 : บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 
ของยอดขายสินคา้จริง ซ่ึงยอดพยากรณ์สินคา้ WT ด้วยวิธีการพยากรณ์การขายของ
บริษทัฯ มีความคลาดเคล่ือนระหว่างยอดขายจริงกบัยอดพยากรณ์ของบริษทัฯ เท่ากบั 
52,325.19 (1,000 : บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 41.96 ของยอดขายสินคา้จริง และยอด
พยากรณ์สินคา้ FC ดว้ยวิธีการพยากรณ์การขายของบริษทัฯ ความคลาดเคล่ือนระหว่าง
ยอดขายจริงกบัยอดพยากรณ์ของบริษทัฯ เท่ากบั 4,375.69 (1,000 : บาท) หรือคิดเป็น
ร้อยละ 18.57 ของยอดขายสินคา้จริง ดงัแสดงไดใ้นตาราง ดงัน้ี 

ประเภทสินค้า ยอดขายจริง ยอดพยากรณ์ของ

บริษัทฯ 

ยอดพยากรณ์ด้วย

วิธี AI 

%ยอด

พยากรณ์

ของบริษัทฯ 

%ยอด

พยากรณ์

ด้วยวิธี AI 

CG 35,434.00 52,190.03 41,517.07 47.29 17.17 

WT 124,714.32 177,039.50 139,315.97 41.96 11.71 

FC 23,558.36 27,934.04 21,042.26 18.57 10.68 

 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการวจิัย 
 การศึกษาวจิยัเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์การขาย ดว้ยระบบ AI กรณีศึกษา

ของบริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียร่ิง จ  ากัด มีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อหาวิธีการพยากรณ์การขายท่ี
เหมาะสมและเกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบค่าท่ีได้จากการพยากรณ์กบั
ยอดขายจริงและยอดขายท่ีบริษทัฯ ก าหนด 

 จากการใช้วิธีการพยากรณ์การขายดว้ยระบบ AI (Microsoft Azure Machine Learning 
= 0.001) มาพยากรณ์ยอดขายสินคา้ของบริษทัฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 - เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2561 สามารถพยากรณ์ยอดขายสินค้ารวมได้เท่ากับ 201,875.29 (พัน:บาท) เม่ือน ามา
เปรียบเทียบกบัยอดขายสินคา้รวมท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดไดเ้ท่ากบั 183,706.30 (พนั:บาท) ซ่ึงมีค่า
ความคลาดเคล่ือนระหว่างยอดจากการพยากรณ์การขายกบัยอดขายจริงเท่ากบั 18,169 (พนั:บาท) 
หรือเท่ากบั 9.89% ของยอดขายจริง 

เม่ือเปรียบเทียบกบัยอดพยากรณ์การขายของบริษทัฯ ท่ีไดพ้ยากรณ์ยอดขายสินคา้รวมไว้
เท่ากบั 257,163.57 (พนั:บาท) ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนระหวา่งยอดพยากรณ์การขายของบริษทัฯ กบั
ของขายจริงเท่ากบั 73,456.89 (พนั:บาท) หรือเท่ากบั 39.99% 

พบว่าการใช้วิธีการพยากรณ์การขายดว้ยระบบ AI (Microsoft Azure Machine Learning 
= 0.001) จะได้ผลลพัธ์ยอดขายรวมท่ีใกล้เคียงกบัยอดขายจริงมากกว่าการพยากรณ์การขายของ
บริษทัฯ สามารถช่วยในการตดัสินใจวางแผนปริมาณการสั่งซ้ือวตัถุดิบ และปริมาณการผลิตสินคา้
คงคลงัท่ีเหมาะสมได ้

 
อภิปรายผลการวจิัย 
 การศึกษาวิจยัน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาขอ้มูลอนุกรมเวลาของยอดขายสินคา้แต่ละชนิดของ
บริษทัฯ โดยรวบรวมตั้ งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ใน
การศึกษาหาตวัแบบการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัสินคา้ของบริษทัฯ ทั้ง 3 ชนิดไดแ้ก่ CG, WT, FC 
ซ่ึงวิธีการพยากรณ์ท่ีน ามาใช้ในการหาตวัแบบเพื่อการพยากรณ์คือ วิธีการพยากรณ์ยอดขายของ
บริษทัฯ วธีิการพยากรณ์โดยวธีิอนุกรมเวลา ซ่ึงใชท้ั้งหมด 5 วธีิ ซ่ึงไดแ้ก่ การพยากรณ์แบบตรงตวั, 
การพยากรณ์การขายอย่างง่าย, การพยากรณ์การขายแบบถ่วงน ้ าหนัก, การปรับเรียบแบบเอ็กซ์
โปเนนเชียล, การคาดคะเนแนวโน้ม และวิธีการพยากรณ์การขายดว้ยระบบ AI (Microsoft Azure 
Machine Learning) โดยค่าการวดัค่าความถูกตอ้งของการพยากรณ์ ดว้ยค่า MAD, MSE และ MAPE 
ท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือนต ่าท่ีสุด เพื่อเลือกวธีิการพยากณ์ท่ีเหมาะสม และวเิคราะห์ผลลพัธ์ท่ีได ้โดย
ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ วธีิการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์ยอดขายของบริษทัฯ 



 

คือ วิธีการพยากรณ์การขายดว้ยระบบ AI (Microsoft Azure Machine Learning) ซ่ึงสอดคล้องกบั
ผลงานวิจยัของ กานต์สินี เจริญกิจวชัรชยั (2561) ไดศึ้กษาเร่ืองปัญญาประดิษฐ์ กบัการพยากรณ์
ค่าจ้างแรงงานไทย โดยผลจากการศึกษาพบว่าผลจากการพยากรณ์ด้วยแบบจ าลองต่าง ๆ 
แบบจ าลองทางปัญญาประดิษฐ์ ในส่วนของอลักอริทึม Random Forest มีความแม่นย  าในการ
พยากรณ์มากกวา่แบบจ าลองทางสถิติ 

 
ข้อเสนอแนะ 
        1. ประโยชน์ทีไ่ด้จากงานวจัิย 

1.1.1 จากผลการพยากรณ์ยอดขายสินคา้ของบริษทัฯ ท่ีไดจ้ากการวิจยัพบวา่การพยากรณ์
ยอดขายท่ีมีความแม่นย  าจะสามารถท าใหช่้วยลดปริมาณสินคา้คงคลงัได ้ท าใหมี้ประสิทธิภาพไม่วา่
จะเป็นลดตน้ทุนของสินคา้คงคลงั มีปริมาณการสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ีเหมาะสมและยงัช่วยให้มีการวาง
แผนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

1.1.2 ท าให้ทราบถึงวิธีการพยากรณ์ยอดขายด้วยระบบ AI (Microsoft Azure Machine 
Learning = 0.001) นั้นมีความแม่นย  ามากกวา่การพยากรณ์ยอดขายดว้ยวิธีการพยากรณ์การขายของ
บริษทัฯ และ การพยากรณ์การขายดว้ยวธีิอนุกรมเวลาทั้ง 5 วธีิ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

การพยากรณ์ยอดขายของบริษทัฯ ดว้ยวธีิการพยากรณ์การขายดว้ยระบบ AI (Microsoft 
Azure Machine Learning) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีบริษทัฯ จะสามารถน าไปใชใ้นการพยากรณ์ยอดขาย
ของบริษทัฯ ในอนาคต เพื่อเป็นส่วนประกอบในการวางแผนกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสาม การ
วางแผนการจดัท างบประมาณ และการก าหนดสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสมเป็นตน้ ซ่ึงงานวจิยัน้ีแมจ้ะ
ทดสอบไดว้า่การใชว้ธีิการพยากรณ์การขายดว้ยระบบ AI (Microsoft Azure Machine Learning) 
นั้นจะใหผ้ลการพยากรณ์ท่ีมีความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด แต่อยา่งไรก็ดี ผูว้จิยัมีขอ้จ ากดั และ
ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

5.2.1 ปัญหาใหญ่ของงานวจิยัน้ีมีขอ้จ ากดัทางดา้นงบประมาณการเงิน ซ่ึงบริษทัฯ ได้
ใหโ้จทยใ์นการวิจยัน้ีวา่ ตอ้งการใชก้ารพยากรณ์ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายใด ๆ กบัทางบริษทัจึงท าให้
ผูว้จิยัไดเ้ลือกใชโ้ปรแกรม Microsoft Azure Machine Learning เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีไม่เสีย
ค่าใชจ่้ายใด ๆ และยงัตอบโจทยท่ี์ใครก็สามารถน าไปใชไ้ด ้ทางผูว้จิยัจึงขอเสนอแนะแนวทางการ
พฒันางานวิจยัน้ีในอนาคต ดว้ยการลองใชโ้ปรแกรมอ่ืน ๆ เพื่อการพยากรณ์ยอดขายสินคา้ อาจจะ
ท าใหมี้การพยากรณ์ท่ีมีความแม่นย  ามากยิง่ข้ึน 



 
 

5.2.2 ควรศึกษาตวัแปรท่ีมีผลกบัการพยากรณ์ยอดขายสินคา้ ในคร้ังต่อไปโดยอาจจะ
พิจารณาจากแนวความคิดและทฤษฏีอ่ืน ๆ เช่น การใชอ้ตัราการเจริญเติบโตของประเทศไทย 
(GDP) เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพยากรณ์ยอดขายสินคา้ 

5.2.3 เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลการวจิยัท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มมากข้ึน ควรท าการศึกษาประเภท
สินคา้แบบเฉพาะเจาะจงของผลิตภณัฑ ์จะช่วยท าใหส้ามารถไดร้ายละเอียดท่ีถูกตอ้ง และมี
ประโยชน์ต่อธุรกิจมากยิง่ข้ึน 

การพยากรณ์ยอดขาย เป็นหวัใจท่ีจะน าให้ทุก ๆ ส่วนมีการวางแผนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จึง
ควรจะต้องมีการติดตาม และประเมินผลท่ีได้จากการพยากรณ์อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สามารถ
ปรับปรุง และแกไ้ขไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์จริงของสินคา้นั้น ๆ 
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