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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพยากรณความตองการและการวางแผนการผลิตกรณีศึกษา  

ผลิตภัณฑน้ำปลา บริษัทตัวอยางเปนบริษัทท่ีผลิตสินคาแบบเก็บสต็อกเพื่อรอจำหนาย ในการพยากรณความ 

ตองการสินคาและการวางแผนการผลิตน้ี ไดศึกษาถึงลักษณะรูปแบบของขอมูลการขายในอดีต เพ่ือใชเลือก 

เทคนิคการพยากรณใหเหมาะสมกับรูปแบบของขอมูลการขาย 

 หลังจากนำระบบการพยากรณความตองการและการวางแผนการผลิตมาใชในบริษัทตัวอยางแลว 

ผลปรากฏวาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 สามารถพยากรณการผลิตได 1,126,570 ขวด โดยมียอดการขายจริง

ในเดือนดังกลาวทั้งหมด 1,134,322 ขวด มีความคลาดเคลื่อน 7,752 ขวด หรือ 0.69% ของยอดการขายจริง คิด 

เปนตนทุนประมาณ 116,280 บาท ซ่ึงมีคาใกลเคียงกับยอดการขายจริงมากกวาการพยากรณดวยการใช 

ประสบการณของผูตัดสินใจเพียงอยางเดียว ซ่ึงพยากรณการผลิตไว 1,274,098 ขวด มีความคลาดเคล่ือน  

139,776 ขวด หรือ 10.97% ของยอดการขายจริง คิดเปนตนทุนประมาณ 2,096,640 บาท 

Abstract 

 The purposes of this research were to study demand forecasting and production 

planning. The case study company manufactured the fish sauce product that was made to stock. 

To design the system, the sale data was studied in order to choose the appropriate forecasting 

technique for the sale data.  

 After using the system with the company case study, it revealed that the prediction  

system can forecast the production of 1,126,570 units in July 2008 whereas the total sales were  

1,134,322 units. The difference was equal to 2,718 units or 0.69 percent of the actual sales  

which was a total cost of 116,280 baht, which was more equivalent to the actual sales predicted  

by a sole experienced decision maker who predicted the production at 1,274,098 units. The  

difference was equal to 139,776 units or 10.97% percent of the actual sales which mean  

2,096,640 baht of total cost. 
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1. บทนำ 

1.1 ความสำคัญและความเปนมา 

 สภาพเศรษฐกิจและปญหาทางการเมืองใน 

ปจจุบัน ทำใหบริษัทผูผลิตและจัดจำหนายหลาย 

รายตองปดกิจการเนื่องจากแบกรับภาระหน้ีสิน 

ไมไหว อีกทั้งปญหาราคาน้ำมันที่สูงขึ้น มีสัญญาณ 

มาตั้งแตปลายป 2550 แลววาสินคาหลายรายการ 

ตั้งทาปรับเพิ่มราคาผลสืบเนื่องมาจากราคา 

วัตถุดิบปรับเพิ่มขึ้น จากสภาวะดังกลาวบริษัท 

เอกชนผูผลิตและจัดจำหนายน้ำปลาแทในจังหวัด 

ชลบุรี ไดรับผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจหลาย 

ดาน เชน คาขนสง คาจัดเก็บวัสดุและสินคา 

สำเร็จรูป คาโสหุยตาง ๆ เปนตน สาเหตุดังกลาว 

ผูประกอบการทางอุตสาหกรรมประเภทนี้ใหความ 

สำคัญกับเรื่องการพยากรณ เพื่อใช ในการ 

พยากรณปริมาณการผลิตสินคาใหไดใกลเคียงกับ 

ความตองการของลูกคา โดยไมตองผลิตสินคา 

เก็บไวในสต็อกเปนจำนวนมาก เพราะเปนการเพิ่ม 

ความเสี่ยงในกรณีที่สินคาหมดอายุ สงผลทำให 

เสียตนทุนในการผลิต 

 ปญหาที่พบมากในปจจุบัน คือ การผลิต 

สินคาเก็บไวในสต็อกเพื่อรอจำหนายในปริมาณที่ 

มากเกินไป มีผลทำใหตองเพิ่มภาระคาใชจายใน 

การสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากเก็บไวในสต็อก  

และคาใชจายในการเก็บรักษาสินคาในชวง 

ระหวางการรอจำหนาย เปนตน การผลิตสินคา 

แบบเก็บไวรอจำหนายจะตองผลิตสินคาใน 

ปริมาณท่ีเหมาะสมไมมากหรือนอยจนเกินไปมี 

ความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองทำการวิเคราะหและ 

ทำการพยากรณปริมาณการผลิตสินคาใหอยูใน 

ปริมาณที่เหมาะสมกับความตองการของลูกคาใน 

แตละชวงเวลา เพราะปริมาณความตองการของ 

ลูกคาในแตละชวงเวลามีปริมาณที่ไมเทากัน จึง

จำเปนที่จะตองใชหลักการทฤษฎีการวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติเขามาชวยในการตัดสินใจในการ

พยากรณการผลิตสินคา เพื่อใหคาพยากรณ 

ใกลเคียงกับความจริงของลูกคามากที่สุด 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดใชหลักทางสถิติดาน 

การพยากรณ ชวยในการแกไขปญหาดังกลาวเพื่อ 

ใชเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจการพยากรณ 

การผลิตสินคา ในการหาปริมาณการผลิตสินคาให 

มีระดับเหมาะสมกับความตองการของลูกคา ซึ่ง 

ในการพยากรณในงานวิจัยนี้จะใชขอมูลยอดขาย 

ในอดีตมาวิเคราะห เพื่อพยากรณหาปริมาณการ 

ผลิตสินคาในอนาคต และใชเปนแนวทางในการ 

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการพยากรณการ 

ผลิตสินคาของบริษัทตัวอยาง 
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 การศึกษาขอมูลบริษัทตัวอยาง พบวา คำสั่ง 

ผลิตสินคาในเดือนมกราคม มีปริมาณการสั่งผลิต 

สินคา 1,265,000 ขวด แตมียอดการขายจริง  

1,324,000 ขวด มีความคลาดเคลื่อน 59,000 ขวด 

คิดเปนคาเสียโอกาสประมาณ 885,000 บาท 

และในเดือนมีนาคม มีปริมาณการสั่งผลิตสินคา 

1,564,000 ขวด แตมียอดการขายจริงเพียง  

1,463,000 ขวด มีความคลาดเคลื่อน 101,000  

ขวด คิดเปนตนทุนคาจัดเก็บประมาณ 1,515,000  

ดังรูปที่ 1 สงผลใหเกิดความเสียหายตอบริษัท 

ทั้งในเรื่องคาจัดเก็บวัตถุดิบ คาแรงงาน และคาใช 

จายในการบริหารงาน ปญหาดังกลาวขางตน 

ทำใหสนใจที่จะนำปญหานี้มาทำวิทยานิพนธเพื่อ 

แกปญหาโดยการพยากรณความตองการและการ 

วางแผนการผลิตเพื่อเปนแนวทางที่ขยายผลใน 

การลดการสูญเสียในแตละสวนกระบวนการออก

ไป ซึ่งคาดวาผลที่ไดหลังจากการวิจัยจะสามารถ

ทำการผลิตและควบคุมระดับปริมาณสินคาคงคลัง

ใหสอดคลองกับปริมาณการขาย ซ่ึงเพิ่มศักยภาพ

การแขงขัน ลดคาใชจายดานสินคาคงคลัง เพิ่ม

ประสิทธิภาพและลดการสูญเสีย 

1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาเทคนิคการพยากรณและเลือก 

ใชเทคนิคการพยากรณที่เหมาะสม 

 2. เพื่อสนับสนุนในการวางแผนการผลิต 

ของฝายวางแผนการผลิต 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ศึกษาเทคนิคการพยากรณการผลิต

สินคาที่เหมาะสมกับโรงงานตัวอยาง  

 2. กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ำปลา แหงหนึ่ง 

ในจังหวัดชลบุรี 

 3. ชวงเวลาการเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 1  

มกราคม 2549 ถึง 30 มิถุนายน 2551 

 4. เคร่ืองมือในการวิเคราะหขอมูลสำหรับ 

พิจารณาเลือกเทคนิคการพยากรณที่เหมาะสมใช 

โปรแกรมคอมพิวเตอรมินิแท็บ 

รูปที่ 1 ขอมูลยอดขายและผลิต ป 2551 
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2. วิธีการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยนี้เปนการวิจัยขอมูลในอดีต

โดยนำขอมูลมาวิเคราะหดวยระเบียบวิธีทางสถิติ

มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

 1. ศึกษากระบวนการผลิตน้ำปลา 

 2. เก็บขอมูลยอดขาย ยอดผลิต และ 

ปริมาณสินคาคงคลังในอดีต 

 3. วิเคราะหขอมูลเพื่อหารูปแบบขอมูลการ 

ขายในอดีตที่จัดเก็บ 

 4. หาประเด็นปญหาหลักเพื่อนำมาเปน 

แนวทางการดำเนินงานและกำหนดขอบเขตของ 

การแกปญหา 

 5. นำขอมูลมาตรวจสอบเพื่อหาเทคนิคการ 

พยากรณที่เหมาะสม 

 6. พยากรณยอดขายลวงหนา 

 7. วางแผนการผลิตโดยการนำคาพยากรณ

ยอดขายลวงหนามาวางแผนการผลิต 

 8. เปรียบเทียบ 

  1) ยอดขายจริงกับคาพยากรณของ

บริษัท 

  2) ยอดขายจริงกับคาพยากรณที่เสนอ 

 9. สรุปผลการทดลอง 

2.1 การศึกษาขอมูลเบื้องตน 

 เปนการศึกษาและหาขอมูลที่เกี่ยวของใน 

การศึกษาเทคนิคการพยากรณ เพื่อนำมาใชในการ 

พยากรณยอดขายและวางแผนการผลิต ได 

ทำการศึกษาคนควาทั้งโครงการใกลเคียงและที่ 

เกี่ยวของจากเอกสารทางวิชาการ ตำรา บทความ 

วิชาการ รวมท้ังแหลงขอมูลตาง ๆ ทั้งจากหนวย 

งาน เว็บไซต และหองสมุด เพื่อนำมาประกอบ

การวิจัยใหสมบูรณ 

2.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ 

ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอรมินิแท็บ 

2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดย 

ประสานกับผูเกี่ยวของทางบริษัทตัวอยาง เพ่ือ 

ขอความอนุเคราะหและความรวมมือ เริ่มเก็บ 

รวบรวมขอมูลจากป 2549 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 การศึกษาขั้นตอนของการพยากรณการ 

วางแผนการผลิตสินคา ทำโดยการเก็บขอมูลการ 

ขายสินคาในอดีตเพ่ือทำการวิเคราะหวาขอมูลมี 

ลักษณะแบบใดเพ่ือเลือกตัวแบบในการพยากรณ 

การผลิตสินคาที่เหมาะสมมีผลการดำเนินงาน ดังนี ้ 

3.1 ศึกษากระบวนการผลิตน้ำปลา 

 กระบวนการผลิตน้ำปลาในปจจุบันมีการ 

วางแผนความตองการสินคาจากฝายขาย เมื่อ 

ศึกษาขอมูลที่ไดจัดเก็บในอดีตพบปญหาท่ีเกี่ยวของ 

กับการวางแผนการผลิต คือการพยากรณที่มี 

ความผิดพลาดสูงโดยสรุปสาเหตุหลักของปญหา 

ได ดังนี้ 

 1) การตัดสินใจในการสั่งผลิตสินคาใน 

แตละเดือนของบริษัทจะใชประสบการณจากฝาย 

การตลาดที่ใหขอมูลการวางแผนการขายในเดือน 

ถัดไปเปนตัวตัดสินใจในการวางแผนการผลิต 

 2) ไมมีการนำขอมูลในอดีตมาทำการ 

วิเคราะหทางสถิติเพ่ือชวยในการตัดสินใจรวมกับ

การใชประสบการณการทำงานของผูมีหนาที่

วางแผนการผลิต 
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 3) ปริมาณยอดขายของสินคาของบริษัท 

มีความไมแนนอน เนื่องจากบริษัทมีการจัดโปร- 

โมชั่นในบางเดือนทำใหในบางเดือนมียอดการขาย 

สินคาที่สูงมากกวายอดขายปกติทำใหการตัดสินใจ 

ในการสั่งผลิตจะวางแผนการผลิตในปริมาณที่สูง 

เพ่ือปองกันการเสียโอกาสหากมีความตองการ 

ของลูกคาที่สูงโดยไมมีสิ่งชวยในการตัดสินใจวาจะ 

ผลิตมากหรือนอยเพื่อใหเพียงพอกับความตองการ

ของลูกคา 

 4) การผลิตสินคามีการเปลี่ยนแบบการผลิต 

บอยทำใหคาดการณความตองการของลูกคาได 

ยาก 

3.2 เก็บขอมูล 

 ทำการเก็บขอมูลยอดขาย ยอดการผลิต 

และขอมูลสินคาคงคลังในอดีต ตั้งแตวันที่ 1  

มกราคม 2549 ถึง 30 มิถุนายน 2551 

3.3 วิเคราะหขอมูล 

 ศึกษารูปแบบขอมูลของบริษัทและทำการ 

วิเคราะหเลือกตัวแบบในการพยากรณที่มีความ 

เหมาะสมที่สุด ในการศึกษารูปแบบขอมูลของ 

บริษัทตัวอยางผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลในอดีตของ 

สินคาน้ำปลาโดยเริ่มแรกทำการวิเคราะหรูปแบบ 

ของขอมูลกอนวามีลักษณะเปนอยางไร คือ มี 

แนวโนมหรือมีฤดูกาลหรือไม เพื่อที่จะนำไปสู 

ขั้นตอนการเลือกวิธีในการคำนวณใหมีความ 

เหมาะสมกับรูปแบบและใหคาความผิดพลาดนอย 

ที่สุด ผลของการวิเคราะหรูปแบบขอมูลการขาย

สินคาแสดงในรูปที่ 2 

 เมื่อวิเคราะหขอมูลการขายในอดีตของ 

บริษัท พบวา ขอมูลมีรูปแบบมีแนวโนมและไมมี 

ฤดูกาล วิธีการพยากรณที่จะตองเลือกนำมา 

พิจารณาเบ้ืองตนมี 2 วิธี คือ วิธีการวิเคราะห 

แนวโนมเสนตรงและวิธีการปรับเรียบแบบ 

เอกซโปเนนเชียลซ้ำสองครั้ง แตเพ่ือตรวจสอบ 

งานวิจัย ที่คนควาสามารถนำมาอางอิงไดหรือไม  

ผูวิจัยจึงทดสอบเทคนิคพยากรณหลาย ๆ รูปแบบ 

เพื่อสรุปวาเทคนิคการพยากรณที่ดีที่สุดยังคงอยู 

ใน 2 วิธีดังกลาวหรือไม 

3.4 หาประเด็นปญหาหลัก 

 ประเด็นปญหาหลักที่พบ คือ เทคนิคการ 

พยากรณที่นำมาใชในการวางแผนการขายและ 

การผลิตไมเหมาะสมเน่ืองจากมีความคลาดเคลื่อน 

ของปริมาณการขายกับปริมาณการผลิตสูงทำให 

บางชวงเวลามีปริมาณสินคงคลังสูงและบางชวง 

เวลาปริมาณสินคาไมเพียงพอตอความตองการ 

ของลูกคา 

3.5 นำขอมูลมาตรวจสอบ 

 การนำขอมูลการขายในอดีตของสินคา 

ประเภทน้ำปลามาตรวจสอบโดยเร่ิมจากการ 

วิเคราะหรูปแบบของขอมูลกอนวามีแนวโนมเปน 

รูปแบบใดเพื่อที่จะนำไปสูขั้นตอนการเลือกวิธีใน 

การคำนวณใหมีความเหมาะสมกับรูปแบบและให 

คาความผิดพลาดนอยที่สุด การวิเคราะหหาตัว 

แบบท่ีมีความเหมาะสมจะพิจารณาจากคาความ 

ผิดพลาดของการพยากรณในแตละวิธีและเลือก 

วิธีการพยากรณที่ใหคาความผิดพลาดนอยที่สุด

ตามเกณฑความผิดพลาด กราฟการวิเคราะหดวย

เทคนิคการพยากรณรูปแบบตาง ๆ แสดงรูป

ตัวอยางดวยเทคนิค Linear Trend Model ดัง

รูปที่ 3 ดังนี้ ผลสรุปการวิเคราะหคาความผิด

พลาดในการพยากรณของแตละเทคนิควิธีดัง

ตารางที่ 1 
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รูปที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลยอนหลังดวยเทคนิคการพยากรณวิธี Linear Trend Model 

รูปที่ 2 กราฟผลการวิเคราะหสหสัมพันธของยอดขายน้ำปลา 
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 ขอมูลตารางที่ 1 เกณฑการเลือกเทคนิค 

การพยากรณใชเกณฑคาความผิดพลาดทั้งสาม  

คา คือ MAPE, MAD และ MSE เปนเกณฑ 

ตัดสินใจ เทคนิคการพยากรณที่เลือกใช คือ วิธี  

Decomposition (Additive Trend Plus  

Seasonal) เนื่องจากใหคาความผิดพลาดต่ำที่สุด 

3.6 พยากรณยอดขาย 

 ผลการพยากรณดวยวิธี Decomposition  

(Additive Trend Plus Seasonal) ผลการ 

พยากรณลวงหนา 1 ป แสดงดังตารางที่ 2 เมื่อ 

ไดคาพยากรณความตองการสินคาลวงหนา 1 ป  

แลวนำคาพยากรณแตละเดือนมาใชในการวางแผน 

การผลิต 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคาความผิดพลาดของเทคนิคการพยากรณตาง ๆ 

 

ตารางที่ 2 คาพยากรณการขายลวงหนา  

 

ป    เดือน คาพยากรณ (ขวด) 
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3.7 การวางแผนการผลิต 

 การวางแผนการผลิต ทำโดยการนำคา 

พยากรณยอดการขายมาใสลงในตารางการ 

วางแผนการผลิตที่ไดสรางขึ้นเพื่อที่จะสามารถ 

ตรวจสอบไดวาตองการผลิตสินคาอะไรวันไหน  

จำนวนเทาใดและตองสั่งซ้ือวัตถุอะไร เมื่อไร  

วันไหน เปนตน การวิเคราะหความสามารถของ 

ตารางการวางแผนการผลิตและความตองการ 

วัสดุ ผูวิจัยไดทำการทดลองโดยการเปรียบเทียบ 

ผลลัพธในการคำนวณระหวางตารางการวางแผน 

การผลิตและความตองการวัสดุ ผูวิจัยไดทำการ 

ทดลองโดยการเปรียบเทียบผลลัพธในการคำนวณ 

ระหวางตารางการวางแผนการผลิตและตองการ 

วัสดุกับผลลัพธของทางบริษัท ผลลัพธที่ได คือ 

ระบบตารางการวางแผนการผลิตและความ 

ตองการวัสดุใหผลลัพธที่เหมือนกับของทางบริษัท  

โดยตารางการวางแผนการผลิตที่นำเสนอใชเวลา 

ในการคำนวณนอยกวาวิธีการเดิม หลังจากตาราง

การวางแผนการผลิตและความตองการวัสดุ ได

ผานการทดสอบความถูกตองในการประมวลผล

แลว ผูจัดทำไดนำโปรแกรมที่ไดพัฒนาข้ึนไปใช

งานจริงกับบริษัทตัวอยางและไดทำการเปรียบคา

การคำนวณความตองการระหวางตารางที่สราง

ขึ้นโดยทำการเปรียบเทียบกับการคำนวณดวย

ประสบการณของผูเกี่ยวของดังตารางที่ 3 

 ตารางการวางแผนการผลิตและความ 

ตองการวัสดุสามารถคำนวณไดแมนยำเชนเดียว 

กับการคำนวณดวยการใชประสบการณของ 

ตารางที่ 3 การวางแผนการผลิตและความตองการวัสดุ 

ผูตัดสินใจเพียงอยางเดียว ซึ่งสามารถลดความ 

ยุงยากและเวลาในการคำนวณ 
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3.8 เปรียบเทียบ 

 เม่ือใช เทคนิคการพยากรณที่ ผ านการ 

พิจารณามาทำการพยากรณปริมาณการขาย 

สินคาลวงหนา ไดเปรียบเทียบยอดการขายจริง 

กับคาพยากรณของบริษัทและเปรียบเทียบยอด 

การขายจริงกับคาพยากรณที่นำเสนอเพ่ือแสดงให 

เห็นอยางชัดเจน ไดผลลัพธดังตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบยอดการขายจริงกับคาพยากรณที่เสนอ 

หมายเหตุ สินคามีหนวยเทากับ x 103 ขวด 

ป เดือน 
ยอดการขาย

สินคา 
เทคนิค 

ที่นำเสนอ เทคนิคเดิม 
ยอดขาย-เทคนิค 

ที่นำเสนอ 
ยอดขาย-
เทคนิคเดิม 

ยอดขาย-เทคนิค 
ที่นำเสนอ 

ยอดขาย-
เทคนิคเดิม 

ยอดขาย-เทคนิค 
ที่นำเสนอ 

ยอดขาย-
เทคนิคเดิม 

ปริมาณสินคาคงคลังปลายป 
2550 เทากับ 600 

ผลตางกำลัง สอง ผลตาง 
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 เปรียบเทียบขอมูลตั้งแตเดือนกรกฎาคม  

พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2552 ระยะเวลา  

18 เดือน พบวา ปริมาณการขายสินคารวม  

28,170,000 ขวด ขณะที่เทคนิคการพยากรณ 

ที่นำเสนอสามารถพยากรณยอดขายไดทั้งสิ้น  

28,056,000 ขวด คาเฉลี่ยความผิดพลาดกำลัง 

สองเทากับ 5,148 x103 และเทคนิคการพยากรณ 

เดิมพยากรณยอดขายไดทั้งสิ้น 28,134,000 ขวด  

คาเฉลี่ยความผิดพลาดกำลังสองเทากับ 6,886x103 

สรุปวาเทคนิคการพยากรณที่นำเสนอดีกวา 

เทคนิคการพยากรณเดิม นอกจากนี้ เทคนิคการ 

พยากรณที่นำเสนอตองเสียคาใชจายในการเก็บ 

รักษาเปนเงินเฉลี่ย 743,389 บาทตอเดือน หรือ  

13,381,000 บาทตอป เทคนิคการพยากรณที่นำ

เสนอตองเสียคาใชจายในการเก็บรักษาเปนเงิน

เฉลี่ย 886,333 บาทตอเดือน หรือ 15,954,000 

บาทตอป 

4. สรุป 

 ผลที่ ไดจากงานวิจัย คือ ไดเทคนิคการ 

พยากรณที่มีความเหมาะสมและใหคาความคลาด 

เคลื่อนต่ำที่สุดสำหรับกรณีศึกษานี้ คือ เทคนิคการ 

พยากรณวิธี Decomposition (Additive Trend  

Plus Seasonal) ซึ่งใหคาความคลาดเคลื่อน MSE  

ต่ำท่ีสุดเทากับ 1,461x103 และเทคนิคนี้เมื่อ 

เปรียบเทียบกับเทคนิคเดิมใหคาความคลาด 

เคลื่อนที่ต่ำกวาเทากับ 5,148x103 เมื่อนำคา 

พยากรณมาทำ MRP ลดคาเก็บรักษา 13,381,000 

บาทตอป  

 ผลที่ไดจากงานวิจัยเทคนิคการพยากรณที่ 

ไดผานการคัดเลือกสามารถนำคาการพยากรณไป 

วางแผนการผลิตได โดยนำคาพยากรณที่ไดมา

คำนวณหาปริมาณวัสดุ เพื่อวางแผนการผลิตใหมี 

ปริมาณสินคาเพียงพอตอความตองการของลูกคา  

โดยผลการวิจัยที่ได เมื่อนำคาพยากรณที่ไดมาใช 

รวมกับการวางแผนการผลิตสามารถชวยในการ 

ควบคุมระดับปริมาณสินคาคงคลังใหมีปริมาณ 

ที่เหมาะและเพียงพอตอความตองการ 
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