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บทคัดย่อ 

การศึกษาการประมาณค่าและพยากรณ์ปริมาณสินคา้ขนส่งในล าน ้าของบริษทัท่าเรืออยธุยาและไอซีดี น้ีมี

จุดประสงคจ์ดัท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้กบัแผนก APICD คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต เก่ียวกบัอตัราปริมาณสินคา้ท่ีตอ้ง

ขนส่งในแต่ละปี แต่ละประเภท โดยน าเสนอในรูปแบบ การพยากรณ์เชิงปริมาณ และน ามาผสมผสานกบัการวิจยัเชิง

คุณภาพเพ่ือประเมินผลลพัธ์ของผูจ้ดัท า โดยรายงานการวิจยัน้ีจะท าการเปรียบเทียบขอ้มูลรายเดือนและรายปีรายงานหนา้

ท่าของบริษทัท่าเรืออยธุยาและไอซีดี การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาในส่วนของแผนก APICD บริษทัท่าเรืออยธุยาและไอซีดี 

รวมถึงคลงัสินคา้ของบริษทัขา้ว ซี.พี. จ ากดั เพื่อน าผลการศึกษามาวิเคราะห์และสรุปเป็นแนวทางในการพฒันากิจกรรมการ

ขนถ่ายของบริษทัท่าเรืออยธุยาและไอซีดีและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กระบวนการท างานท่ีดีขึ้นและทราบปริมาณสินคา้

ตามความตอ้งการในแต่ละเดือน สามารถจดัการบริหารตน้ทุนใหพ้อเหมาะพอดีกบัปริมาณยอดขายตามจ านวนตนัของ

สินคา้ท่ีค านวณได ้บริษทัทุกบริษทัจะตอ้งมี “ตน้ทนุและค่าใชจ้่าย” อยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการด าเนิน

กิจการหรือตน้ทุนขาย ดงันั้นการพยากรณ์จึงมีความส าคญัมากในการหาเงินเขา้บริษทัเพ่ือหกัลบกบัค่าใชจ้่ายแลว้เกิดผล

ก าไร ท่ีดีจะท าให้การรายงานตวัเลขไปถึงระดบัเจา้ของบริษทัสามารถค านวนตน้ทุนค่าใชจ้่ายในแตล่ะเดือนหรือความ

เป็นไปไดใ้หม่ๆ ทั้งยงัสามารถกะเกณฑจ์ านวนสินคา้ไม่ใหเ้กิดคลัง่คา้งในคลงัสินคา้อีกดว้ย เม่ือสามารถรู้ถึงจ านวนสินคา้ท่ี

ตอ้งขนส่งไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ท าใหก้ารขนส่งมี Chain ท่ีดีล่ืนไหลรวมถึงแนวโนม้การขนส่งท่ีมากขึ้น 
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Abstract 

The Study of Estimation and Forecast of Inward Freight Transportation of Ayutthaya Port Company and ICD 

This is intended to guide APICD departments anticipating future events. About the rate of quantity of goods that have to 

be transported in each type of year, presented in the form Quantitative forecasting And this was combined with 

qualitative research to assess the authors' results. This research report will compare the monthly and yearly reports at the 

port of Ayutthaya Port Company and ICD. This study will be studied in the division of APICD, Ayutthaya Port Company 

and ICD. Including the warehouse of CP Rice Co., Ltd. to analyze and summarize the results of the study as a guideline 

for the development of handling activities of Ayutthaya Port Company and ICD, and to increase efficiency for better 

work processes and to know the quantity of goods. According to the needs of each month Able to manage cost 



management to fit the sales volume according to the calculated tons of product All companies must have "Cost and 

Expenses" all the time, especially expenses incurred from the operation or cost of sales. Therefore, forecasts are very 

important in raising money to the company to offset the expenses and generate profits. A good way to report numbers to 

the owner level can calculate costs, monthly expenses, or new possibilities. It is also able to estimate the quantity of 

products not to cause a frenzy in the warehouse When able to know the number of products that need to be transported 

continuously This makes shipping a good chain, smoother, and more shipping trends. 
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บทน า 

 บริษทั ซี.พี.อินเตอร์เทรด จ ากดั และ บริษทั ขา้ว ซี.พี.จ ากดั กลุ่มธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศภายใตเ้ครือเจริญ

โภคภณัฑก่์อตั้งเม่ือปี ค.ศ.1979 โดยไดรั้บการส่งเสริมการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย 

มุ่งเนน้ใหบ้ริการการคา้ระหว่างประเทศ โดยให้บริการน าเขา้และส่งออกสินคา้หลากหลายประเภท 

 ซ่ึงไดน้ าเทคโนโลยีขั้นสูงท่ีมีมาตรฐานระดบัโลกมาใช ้นบัเป็นโรงงานขา้วท่ีทนัสมยัท่ีสุดในภูมิภาคโดยไดพ้ฒันา

ตั้งแต่การคดัสายพนัธ์ุ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการตรวจสอบท่ีเขม้ขน้และสามารถตรวจสอบ

ยอ้นกลบัไดทุ้กขั้นตอนท าให้ไดสิ้นคา้ท่ีมี คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล โดยมีมาตรฐานการผลิตภายใต ้GMP HACCP 

และ ISO 9001: 2008 ซ่ึงมีก าลงัการผลิตทั้ง 5 แห่ง รวม 1.08 ลา้นตวัขา้วสารต่อปี เรายงัสร้างท่าเรือระบบขนส่งทางน ้าใน

บริเวณใกลเ้คียงโดยเช่ือมต่อกบัโรงงานผลิตโดยตรงซ่ึงเป็นระบบขนส่งทางน ้าแห่งแรกในประเทศไทยท่ีช่วยอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มโดยใชเ้รือบรรทุกติดเคร่ืองยนตใ์นการส่งออกและส่งไปยงัคลงัสินคา้ในประเทศแทนการใชร้ถบรรทุกในการ

ขนส่ง ขา้วตราฉตัรขยายตลาดสินคา้ผลิตภณัฑช์นิดอ่ืนๆ ท่ีบริษทัคดัสรรมาเพ่ือการส่งออก ภายใตต้ราสินคา้ “ตราฉตัร” ทั้ง

สินคา้ประเภทอาหาร สินคา้เก่ียวเน่ืองกบัอาหารและมิใช่ อาหาร อาทิ เส้นหม่ีก่ึงส าเร็จรูป บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป และขนมขา้ว

หอมมะลิอบกรอบตรา ริ-โอ ้เป็นตน้ 

 และนอกจากบริษทั ขา้ว ซี.พี. จ ากดั ยงัมีบริษทัท่าเรืออยธุยาและไอซีดี ท่ีใหบ้ริการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินคา้

เพ่ือบริการขนถ่ายสินคา้ขึ้น-ลงท่ีท่าเรือ โดยสินคา้ทั้งหมดท่ีจะขนถ่ายลงท่าเรือนั้นเป็นสินคา้จ าพวกอาหารสัตว ์อาทิเช่น 

กากถัว่เหลือง ขา้วสาลี ขา้วน่ึง ขา้วท่ีส่งไปต่างประเทศ เป็นตน้ ซ่ึงสินคา้ทั้งหมดน้ีจะถูกขนถ่ายจากคลงัสินคา้ของบริษทั 

ขา้ว ซี.พี. ไปท่ีท่ีท่าเรืออยธุยาเพ่ือบรรทุกลงเรือโป๊ะท่ีจะแล่นไปตามแม่น ้าป่าสักเพ่ือไปรวมกนัท่ีท่าเรือทะเลและท าการ

ส่งออก ซ่ึงปริมาณการขนถ่ายในแต่ละปีแต่ละเดือนมีขึ้นลงตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศและไม่คงท่ี เพ่ือท่ีจะทราบ

แนวโนม้ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งพยากรณ์ยอดขนถ่ายรายงานหนา้ท่าน้ีขึ้น 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อศึกษาการท างานของท่าเรืออยธุยาและไอซีดีในส่วนปริมาณการขนถ่ายสินคา้ลงล าเรือจ าพวกอาหารสัตว ์

2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กระบวนการท างานท่ีดีขึ้นและทราบปริมาณสินคา้ตามความตอ้งการในแต่ละเดือน 

3.เพื่อน าผลการศึกษามาวิเคราะหแ์ละสรุปเป็นแนวทางในการพฒันากิจกรรมการขนถ่ายของบริษทัท่าเรืออยธุยาและไอซีดี 

 

 



วิธีการวิจัย 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาขอ้มูลตวัอยา่งและสถิติปริมาณสินคา้ท่ีถูกส่งออกทั้งหมด รวมทั้งศึกษาขั้นตอน

ในการท างานเช่น การบรรจุสินคา้ การบรรทุกสินคา้ลงเรือ เป็นตน้ 

2. ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการศึกษา 

3. ออกแบบรูปแบบการเก็บขอ้มลู 

4. สังเกตและจดบนัทึกขอ้มูลกระบวนการท างานในการท างานจ านวนสินคา้ ปริมาณ

สินคา้ท่ีขนส่งในแต่ละวนั กระบวนการบรรจุสินคา้ รวมถึงลกัษณะของสินคา้ท่ีตอ้งการขนส่ง 

5. รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตและจดบนัทึก 

6. วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานโดยการเคร่ืองมือการพยากรณ์ท่ีน ามาเป็นทฤษฎี 

7. สรุปผลการด าเนินงานวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

- การสังเกตการณ์เพ่ือเกบ็ข้อมูล 

โดยวิธีการสังเกตการณ์ต่อไปน้ีจะน าไปใชเ้พ่ือเก็บขอ้มูลรายงานหนา้ท่าเรือท่ีจะบอกถึงจ านวนสินคา้

อยา่งอาหารสัตวท่ี์ท าการขนส่งออกไปต่างประเทศและน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห์เป็นล าดบัต่อไป ในส่วนของวิธีการน้ี

ขั้นตอนการด าเนินการจะใชเ้ป็นวิธีสังเกตทางตรงเพ่ือบนัทึกขอ้มูลก่อนจะน าขอ้มูลเหล่านั้นมาพยากรณ์ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ

จะทราบนัน่เอง 

- ใช้เทคนิคการพยากรณ์ยอดขาย 

  เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายน้ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการสังเกตการณ์จาก

เคร่ืองมือขา้งตน้ หลงัจากไดข้อ้มูลทั้งหมดมาแลว้น ามาวิเคราะห์ตามเทคนิคการพยากรณ์เพ่ือให้ไดท้ราบผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึ้น

โดยน ามาขอ้มูลยอ้นหลงั 5 ปีท่ีมีมาใชใ้นการค านวณตามวิธีการดงักล่าวอยา่งวิธีการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาเป็นเทคนิคท่ี

ใชข้อ้มูลเชิงปริมาณในอดีตท่ีเปล่ียนแปลงไป ตามเวลาท่ีเกิดขึ้นท าการพยากรณ์ในอนาคต โดยมีขอ้สมมติว่าแผนแบบการ

เคล่ือนไหวของ อนุกรมเวลาในอนาคตเป็นไปตามแผนแบบการเคล่ือนไหวในอดีต 

- ค านวณต้นทุนกิจกรรม 

  ในส่วนของวิธีการค านวณตน้ทนุกิจกรรมน้ีเป็นการวิธีท่ีจะท าใหเ้ราทราบไดว่้าในแต่ละกิจกรรมนั้นๆ มี

ค่าใชจ้่ายเท่าใดเพ่ือให้มองเห็นปัญหาไดช้ดัเจนขึ้นเพ่ือน ามาเปรียบเทียบกบัรายไดท่ี้ไดรั้บกบัอตัราการส่งออก และน าไปลด

ค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีไม่จ าเป็นไดเ้พ่ือเป็นการลดตน้ทุน แน่นอนว่าวิธีการน้ีอาจจะวิเคราะห์ไดย้ากจากการรวบรวมขอ้มูล 

เพราะตอ้งรวมขอ้มูลจากรายบญัชี หลายประเภท ใชค้วามละเอียดค่อนขา้งมากหากมีขอ้มูลท่ีไม่คงท่ี ไม่แน่นอน การ

ค านวณตน้ทุนกิจกรรมอาจไม่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพไดม้ากนกั อีกทั้งหากการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีไม่เพียงพอท่ีจะ

สามารถน ามาค านวณได ้วิธีการน้ีจะไม่มีประสิทธิผลเกิดขึ้นเพราะใชข้อ้มูลจากหลายส่วนมาค านวณ แต่ถา้หากท าวิธีการน้ี

ไดล้ะก็จะสามารถทราบปัญหาท่ีเกิดขึ้นไดอ้ยา่งเด่นชดั สามารถแกไ้ข เปรียบเทียบไดอ้ยา่งถูกจุด 

 

 



- การวิเคราะห์ SWOT 

  วิธีการน้ีเป็นวิธีการท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย เพราะสามารถเห็นปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจน แต่มกัจะเป็น

การวิเคราะห์จากการค านวณเชิงคณุภาพเสียส่วนใหญ่ นอกจากนั้นวิธีน้ีจะสามารถท าให้เราวิเคราะหธุ์รกิจของตนเองได้

อยา่งชดัเจนว่าหลงัจากพยากรณ์แลว้นั้น มีความเปล่ียนแปลงอยา่งไร มีจุดแขง็เพ่ิมขึ้นไหม สร้างโอกาสเปิดตลาดไดเ้พ่ิมขึ้น

หรือไม่ และยงัรวมทั้งการรรู้จุดดอ้ยกบัอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างการแกไ้ขปัญหาอีกดว้ย 

 

ผลการการวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิธีการพยากรณ์โดยการใชโ้ปรแกรม Excel เน่ืองดว้ยขอ้มูลตวัอยา่งท่ีมีเป็นขอ้มูลประเภทไฟล ์Excel ซ่ึงนั้นท าให้

ง่ายต่อการพยากรณ์มากขึ้น เพราะโปรแกรม Excel เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปสามารถค านวณค่าพยากรณ์ไดร้วดเร็วและ

แม่นย  า การพยากรณ์สามารถช่วยในดา้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบงาน ซ่ึงอาจกล่าวไดว่้าการพยากรณ์เชิง

ปริมาณเป็นเคร่ืองมือทางดา้นสถิติ โดยเฉพาะการใชก้ารพยากรณ์เพื่อการวางแผนการผลิต ซ่ึงเราสามารถใช ้Microsoft 

Excel เพื่อการพยากรณ์ได ้

 

ผลการพยากรณ์ 

 

 

 

 

ผลการพยากรณ์กากถั่วเหลือง ผลการพยากรณ์ขา้วสาลี 

ผลการพยากรณ์ร าขา้ว ผลการพยากรณ์ธญัพชื 



สรุปผลการวิจัย 

 การวิจยัเร่ือง “การประมาณค่าและพยากรณ์ปริมาณสินคา้ขนส่งในล าน ้า บริษทั ขา้ว ซี.พี. จ ากดั (โรงงานขา้วนคร

หลวง)” เป็นการด าเนินการศึกษาขอ้มูลดา้นการค านวณตวัเลขเพ่ือการตดัสินใจด าเนินธุรกิจ มีลกัษณะการวิจยัทั้ง 2 รูปแบบ 

คือ การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้สามารถเก็บขอ้มูล

และผลของการวิจยัท่ีมีคุณภาพและน่าเช่ือถือ ทราบปริมาณท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต สามารถจดัการบริหารตน้ทุนให้

พอเหมาะพอดีกบัปริมาณยอดขายตามจ านวนตนัของสินคา้ท่ีค านวณได ้บริษทัทุกบริษทัจะตอ้งมี “ตน้ทุนและค่าใช้จ่าย” อยู่

ตลอดเวลา โดยเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการด าเนินกิจการหรือตน้ทุนขาย ดงันั้นการพยากรณ์จึงมีความส าคญัมากในการหา

เงินเขา้บริษทัเพื่อหกัลบกบัค่าใชจ้่ายแลว้เกิดผลก าไร ท่ีดีจะท าใหก้ารรายงานตวัเลขไปถึงระดบัเจา้ของบริษทัสามารถ

ค านวนตน้ทุนค่าใชจ้่ายในแต่ละเดือนหรือความเป็นไปไดใ้หม่ๆ ทั้งยงัสามารถกะเกณฑจ์ านวนสินคา้ไม่ให้เกิดคลัง่คา้งใน

คลงัสินคา้อีกดว้ย เม่ือสามารถรู้ถึงจ านวนสินคา้ท่ีตอ้งขนส่งไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ท าให้การขนส่งมี Chain ท่ีดีล่ืนไหลรวมถึง

แนวโนม้การขนส่งท่ีมากขึ้นตามล าดบั 

 

ข้อเสนอแนะ 

ผลจากการศึกษาวิจยัเร่ืองการประมาณค่าและพยากรณ์ปริมาณสินคา้ขนส่งในล าน ้า บริษทั ขา้ว ซี.พี. จ ากดั 

(โรงงานขา้วนครหลวง) ท าให้ทราบกระบวนการการส่งออก ปริมาณสินคา้ท่ีใชง้านขนส่ง ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย รวมถึง

ผูรั้บผดิชอบในส่วนต่าง ๆ โดยมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 1. ขอ้มูลท่ีทางผูจ้ดัท าไดค้น้ควา้ดว้ยตนเองไม่สามารถท าใหบ้รรลุวตัุประสงคไ์ดเ้ท่าท่ีควรจะเป็นอาจมีการแต่ง

เติมขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือง่ายต่อการวิเคราะห ์

 2. ทางผูจ้ดัท ามีความรู้ไม่เพียงพอเก่ียวกบัในเร่ืองของกระบวนการทั้งหมดไดอ้ยา่งลึกซ้ึงในการจดัท าวิจยัเล่มน้ี 

อาศยัค าแนะน าจากผูแ้นะน าเพ่ิมเติมอาจมีขอ้มูลไม่ถูกตอ้งและอาจตกหล่นไปบา้ง 

 

กิตติกรรมประกาศ 
รายงานการศึกษาการประมาณค่าและพยากรณ์ปริมาณสินคา้ขนส่งในล าน ้าของบริษทัท่าเรืออยธุยาและไอซีดีน้ี

ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาช่วยเหลือ แนะน า ให้ค  าปรึกษา  ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดี

ย่ิงจากอาจารยก์วีพล สว่างแผว้ ผูเ้ขียนกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ขอขอบพระคุณ นายพิทกัษ ์แดนแกว้มูล ท่ีกรุณาอธิบายช้ีแจงการท างานต่างๆ ในบริษทัท่าเรืออยธุยาและไอซีดี

ให้ผูเ้ขียนตลอดทั้งการฝึก ขอขอบคุณศิลปินท่ีรักและเป็นแรงบนัดาลใจ ผูป้กครองท่ีช่วยเหลือเป็นก าลงัใจตลอดมา  

นอกจากน้ียงัมีผูท่ี้ให้ความร่วมมือช่วยเหลืออีกหลายท่าน  ซ่ึงผูเ้ขยีนไม่สามารถกล่าวนามในท่ีน้ีไดห้มด  จึงขอขอบคุณทุก

ท่านเหล่านั้นไว ้ ณ โอกาสน้ีดว้ย 

คุณค่าทั้งหลายท่ีไดรั้บจากรายงานการศึกษาความเรียงขั้นสูงฉบบัน้ี  ผูเ้ขียนขอมอบเป็นกตญัญูกตเวทีแด่บิดา

มารดา และบูรพาจารยท่ี์เคยอบรมส่งสอน  รวมทั้งผูมี้พระคุณทุกท่าน 
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