
 

 
หลกัสตูร 

“การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า”  

(Customer Demand Forecasting) 

วนัท่ี 15 มิถนุายน 2565 

เวลา 09.00-16.00 น. (โรงแรมโชนสขุมุวิท) 
กลยุทธท์างธุรกจิทีส่ําคญัในการผลติสนิคา้   

              การพยากรณ์ความตอ้งการสนิคา้ของลูกคา้นัน้ มคีวามสาํคญัและจําเป็นอย่างมากในธุรกจิการผลติและการ

ขายสนิคา้ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั เน่ืองจากมคีวามไม่แน่นอนหรอืความแปรปรวนในความตอ้งการสนิคา้ของลูกคา้อยู่

เสมอและผูผ้ลติไม่สามารถควบคุมหรอืจดัการใหอ้ยู่ในความควบคุมไดโ้ดยง่าย โดยเฉพาะในปัจจุบนัการแขง่ขนัการผลติ

สนิคา้เพือ่ตอบสนองความต้องการของลูกคา้มคีวามเขม้ขน้และรุนแรงเป็นอย่างมาก ผูใ้ดสามารถผลติและขายสนิคา้ได้

ตามทีลู่กคา้ตอ้งการอย่างแทจ้รงิย่อมเป็นผูช้นะในการแขง่ขนั สว่นผูใ้ดไม่สามารถผลติและขายสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ไดต้ามที่

ลูกคา้ตอ้งการกจ็ะตอ้งล่มสลายไปในทีสุ่ด โดยมปัีจจยัหลายๆอย่างทีท่ําใหเ้กดิการล่มสลายไดเ้ช่น ธุรกจิขาดความ

ยดืหยุ่นในการตอบสนองความตอ้งการสนิคา้ของลูกคา้, สนิคา้ทีผ่ลติลา้สมยัและไม่ตอบโจทยค์วามตอ้งการอย่างแทจ้รงิ, 

การแขง่ขนัดา้นราคา, นวตักรรมการผลติสนิคา้ทีก่้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็จนธุรกจิปรบัตวัตามไม่ทนั, การขาดความเอาใจ

ใสข่องเจา้ของธุรกจิ, ปัญหาดา้นการเงนิ, ปัญหาดา้นการผลติและการวางแผนการผลติ ตลอดจนปัญหาดา้นการจดัการโซ่

อุปทาน 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ใกล้เคียงปริมาณความต้องการของลูกค้ามากขึ้น 

2. เพื่อสามารถผลิตและชายสินค้าตามปริมาณและเวลาท่ีลูกค้าต้องการได้อย่างใกล้เคียงมากขึ้น 

3. ลดต้นทุนการผลิตสินค้าได้ โดยไม่ต้องผลิตสินค้าก่อนการส่งมอบทุกครัง้ ด้วยการลดเวลาการ Setup 

เคร่ืองจกัร และลดเวลาการใช้เคร่ืองจกัรรวมถึงพนักงานในการผลิตสินค้านอกเวลา (Over time)  



 
4. ลดจาํนวนเคร่ืองจกัรในการผลิตในกรณีท่ีมีคาํสัง่ซ้ือมากๆหรือบ่อยๆ 

5. ลดปริมาณสินค้าคงคลงัลงได้ ด้วยการเพ่ิมรอบการหมุนเวียนสินค้าได้เรว็ขึ้น รวมถึงทาํให้ต้นทุนการ

ถือครองสินค้าตํา่ลง 

หวัข้อการอบรม  

- ความหมายและประโยชน์ของการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า 

- การกาํหนดขอบเขตและระยะเวลาของการพยากรณ์อย่างได้ผล (Forecast Horizontal and Purpose) 

- ข้อมูลและขัน้ตอนของการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า (Data Collection & Preparation 

and Process) 

- รปูแบบของความต้องการสินค้าของลูกค้า (Demand Trend) 

- การพยากรณ์ข้องมูลแบบเป็นฤดกูาล (Seasonal Trend Forecasting) 

- การกาํหนดปริมาณสัง่ซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุด (Economic Order Quantity) 

- ปัจจยัท่ีต้องคาํนึงถึงในการกาํหนดค่า Stock levels (Factors to consider in determining stock levels) 

- การกาํหนดค่า Safety Stock และรอบการสัง่ซ้ือท่ีเหมาะสม 

 

ระยะเวลา  1 วนั จาํนวนวนัละ  6 ชัว่โมง  เวลา 9.00 – 16.00 น. 

วิทยากร :    อาจารยอ์นันต์ ดีโรจนวงศ ์  - ท่ีปรึกษาอตุสาหกรรมการผลิตและลอจิสติกส ์

อัตราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่สมัมนา 1 ทา่นๆละ 3,500 245 105 3,640 

คา่สมัมนา 1 ทา่นๆละ (Online) 2,500 175 75 2,600 
 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิัตร ใบรับรองจากสถาบนัโปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลูชั่น 

วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
   ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Limited Partnership) 
          และ Scan Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Limited Partnership) 

 

สํารองทีน่ ัง่ ตดิตอ่คณุตุม้  โทร 086-6183752   
สอบถามและสํารองทีน่ ัง่ตดิตอ่ : ฝ่ายอบรม   Tel. 0-21753330 or 086-6183752 (True) 
หรอื E-mail : aranya.chaidejsuriya@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com  
 
www.ptstraining.in.th 
 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลชูั่น 

เลขท่ี 89/161 หมู่บา้นพฤกษาวิลล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงเทพฯ 10510 

mailto:aranya.chaidejsuriya@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com


 
แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

“การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า”  

(Customer Demand Forecasting) 
สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 

   

   บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี_____________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_____________ต่อ_______ 

   Fax: _____________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 
 
หมายเหต ุ  

กรณียกเลิกการเขา้สมัมนากรุณาแจง้ลว่งหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะตอ้งชาํระ 30% ของราคาค่าสมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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