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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการพยากรณ์การตัดเย็บเสื้ อและกางเกง บริ ษทั อาเมสการ์ เมนต์ จากัดเป็ นโรงงาน
ขนาดเล็ก มีเพียงเจ้าของกิจการหรื อกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ในการบริ หารจัดการ มักประสบปั ญหาการตัด
เย็บเสื้ อและกางเกงที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลู กค้า เกิ ดปั ญหาการส่ งมอบสิ นค้าล่าช้ากว่ากาหนด
ส่ งผลด้านลบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษทั ฯ อันจะทาให้ขาดความน่าเชื่ อถือต่อการประกอบกิจการในระยะ
ยาว จากปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาและพยากรณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด ของบริ ษทั อาเมสการ์
เมนต์ จากัด ประกอบด้วย เสื้ อยืด เสื้ อโปโล เสื้ อเชิ้ต กางเกงขาสั้น และกางเกงขายาว ด้วยวิธีอนุกรมเวลาโดย
ใช้การพยากรณ์ แบบ Seasonal Forecast Trend Forecast และ Trend Forecast x Seasonal Factor ข้อมูลที่ใช้
ในการวิเคราะห์เป็ นข้อมูลรายเดือนของยอดขายผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด 48 เดือน
ผลการวิเคราะห์การพยากรณ์ ยอดขายผลิตภัณฑ์ท้ งั 5 ชนิ ด โดยใช้การหาค่าความคลาดเคลื่อน
สัมบูรณ์และพิจารณาจากร้ อยละของค่าความคลาดเคลื่ อนที่น้อยที่สุด พบว่า การพยากรณ์ดว้ ยอนุกรมเวลา
แบบ Seasonal Forecast ให้ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยต่าสุ ดเพียง 7.87% มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 20%
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% อยูใ่ นเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ สามารถยอมรับได้ ในขณะที่การพยากรณ์
ด้วยอนุกรมเวลาแบบ Trend Forecast และ Trend Forecast x Seasonal Factor มีค่าความคลาดเคลื่อนมากกว่า
20% อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% อยูใ่ นเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ ไม่สามารถยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม
การประ ยุ ก ต์ น า Seasonal Factor มาปรั บค่ า Trend Forecast ท าให้ ส ามารถ พย ากรณ์ ย อ ด ข า ย
ได้แม่นยามากขึ้น

ABSTRACT
A Case Study is considered to be a small enterprise. The business owner and director is the only one
who manage, operate and conduct factory’s business tasks. As a result, the company lacks knowledge to develop
to its full potential. Market volatility and economic uncertainty are the reasons that the company often faces
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production problems, such as not being able to produce to meet the demand and delaying in delivery. The problem
negatively affect the image of the company which will also affect credibility in the long run. Such problems, the
researcher studied and forecast of five product sales: T-shirts, polo shirts, shirts, shorts and pants. The method
used is Time series consisting of Seasonal Forecast, Trend Forecast, and Trend Forecast x Seasonal Factor. The
data used in the analysis are monthly data of 48 months product sales.
The result of the analysis of forecasting all five products sales, using MAPE (Mean Absolute Percent
Error) and considering the percentage of the smallest error value, is that Seasonal Forecast shows the lowest
average error of only 7.87% that is less than 20% significant error at a 95% confidence level, which is an
acceptable criteria of the company. On the other hand, Trend Forecast and Trend Forecast x Seasonal Factor give
the result that is higher than 20% significant error at a 95% confidence level, which is not an acceptable criteria
of the company. However, Seasonal factor, with the adjustment in Trend forecast, lead to more accurate sales
forecasting.

1. บทนา
อุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ มไทยมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมเพราะเป็ นธุ รกิจที่มีการ
จ้างงานสู ง ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ประชากร มีจานวนโรงงานประมาณ 4,500 โรงงาน และกว่าร้อยละ 50
เป็ นโรงงานผลิตเสื้ อผ้าและเครื่ องนุ่งห่ม (ธัศภรณ์ณก จันทระ, 2555, หน้า 5)
บริ ษทั อาเมสการ์ เมนต์ จากัด ประกอบกิ จการตัดเย็บ เสื้ อและกางเกง เป็ นโรงงานขนาดเล็ ก
ต้นทุนในการดาเนินงานต่า ประสบปั ญหาการตัดเย็บเสื้ อและกางเกงที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
เกิ ดปั ญหาการส่ งมอบสิ นค้าล่าช้ากว่ากาหนด ส่ งผลด้านลบต่อภาพลักษณ์ ที่ดีของบริ ษทั ฯ อันจะทาให้ขาด
ความน่าเชื่อถือต่อการประกอบกิจการในระยะยาว
จากปั ญ หาดั ง กล่ า ว ผู ้วิ จ ัย ได้ ศึ ก ษาและพยากรณ์ ก ารผลิ ต เสื้ อและกางเกงของบริ ษัท
อาเมสการ์ เมนต์ จากัด เพื่ อจะได้นาผลการวิเคราะห์ ไ ปใช้เป็ นข้อมู ล ในการแนะนา ส่ ง เสริ ม วางแผน
ปรับปรุ งการผลิตเสื้ อและกางเกงให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับโรงงานขนาดใหญ่ได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษาวิจัย
เพื่ อศึ กษาและพยากรณ์ ยอดขายผลิ ตภัณฑ์ เสื้ อยื ด เสื้ อโปโล เสื้ อเชิ้ ต กางเกงขาสั้ น และกางเกง
ขายาว ของบริ ษทั อาเมสการ์ เมนต์ จากัด ด้วยวิธีอนุกรมเวลา

1450

3

3. ขอบเขตของงานวิจัย
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ จ ากัด กรอบของการศึ ก ษาเฉพาะยอดขายผลิ ตภัณฑ์ 5 ชนิ ด ของบริ ษ ัท
อาเมสการ์ เมนต์ จากัด ประกอบด้วย เสื้ อยืด เสื้ อโปโล เสื้ อเชิ้ต กางเกงขาสั้น และกางเกงขายาว ด้วยวิธีอนุ กรมเวลา
โดยใช้การพยากรณ์แบบ Seasonal Forecast Trend Forecast และ Trend Forecast x Seasonal Factor

4. ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
1.
2.
3.
4.

ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการจัดซื้ อวัตถุดิบให้เพียงพอในการผลิตและการขาย
ใช้เป็ นข้อมูลในการจัดสรรคนงานให้สอดคล้องกับปริ มาณงานที่ผลิตในแต่ละช่วงเวลา
ใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนการผลิตรวมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ใช้เป็ นข้อมูลในการกาหนดแผนการตลาดและทิศทางการผลิตได้แม่นยามากขึ้น

5. ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
5.1 ทฤษฏี
การตัดสิ นใจทางธุ รกิจล้วนแล้วแต่ตอ้ งเผชิ ญกับความไม่แน่ นอนที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคต ดังนั้น
เพื่อลดความผิดพลาดในการตัดสิ นใจผูด้ าเนินธุ รกิจจะต้องพยากรณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเพื่อเป็ นฐานข้อมูล
ในการวางแผนเกี่ ยวกับการตลาด การผลิต การเงิน เป็ นต้น การพยากรณ์จาแนกได้เป็ น 2 ประเภท คือ การ
พยากรณ์เชิงปริ มาณและการพยากรณ์เชิงคุณภาพ การพยากรณ์แต่ละประเภทมีเทคนิ คการพยากรณ์หลายวิธี
มีขอ้ ดีขอ้ เสี ยแตกต่างกัน ดังนั้น ต้องเลือกวิธีพยากรณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด ในการตัดสิ นใจ (สุ ภาว์ จุลนาพันธุ์, 2551, หน้า 157)
ในการวิเคราะห์ ดว้ ยวิธีอนุ กรมเวลามีองค์ประกอบของการแปรผันของวิธีอนุ กรมเวลา 4 ส่ วน
ดังนี้
1. ค่าแนวโน้ม (Secular Trend) มีลกั ษณะราบเรี ยบแนวโน้มอาจมีลกั ษณะเป็ นเส้นตรงหรื อเส้น
โค้ง ในทางเพิ่ ม ขึ้ นหรื อลดลง แนวโน้ม ของข้อมู ล เป็ นการเคลื่ อนไหวในช่ วงระยะเวลาที่ ค่ อนข้า งนาน
พอสมควร
2. การเปลี่ยนแปลงหรื อความแปรผันตามฤดูกาล (Seasonal Variation) มีลกั ษณะการเพิ่มขึ้นหรื อ
ลดลงในลักษณะเดียวกันของรอบระยะเวลาหนึ่งที่แน่นอน
3. การเปลี่ ย นแปลงหรื อ ความผัน แปรตามวัฏ จัก ร (Cyclical Variation) มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
เคลื่ อ นไหวในลัก ษณะซ้ า ๆ กัน มี ล ัก ษณะคล้า ยคลึ ง กับ การเปลี่ ย นแปลงตามฤดู ก าล ต่ า งกัน ที่ ก าร
เปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรแต่ละรอบจะใช้ระยะเวลาที่นานกว่า
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4. การเปลี่ยนแปลงหรื อความผันแปรเนื่องจากเหตุการณ์ผิดปกติ (Irregularly Variation) เกิดจาก
เหตุการณ์ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ได้ล่วงหน้า เช่ น การเกิ ดไฟไหม้ในโรงงาน การเกิ ดอุทกภัย การนัดหยุด
งานของคนงาน แผ่นดินไหว เป็ นต้น
5.2 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
คงเดช ปิ่ นทอง (2554) ศึกษาและสร้างสมการการพยากรณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีอนุ กรม
เวลา พบว่า ผลิตภัณฑ์ซีลกระโปรงหน้ารถยนต์ ซี ลกระจังหน้า และยางรองกระจกหลังควรใช้การพยากรณ์
โดยการหาค่ า แนวโน้ม ผลิ ตภัณฑ์ย างขอบหน้า ต่ า งแค็บ ควรใช้วิธีก ารพยากรณ์ โดยการหาค่ าแนวโน้ม
ประยุกต์ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และผลิตภัณฑ์ยางซี ลกระจกหลังควรใช้การพยากรณ์โดยหาค่า
การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
ชุ มชัย บุญศรี (2559) ศึกษาการพยากรณ์ ยอดขายสิ นค้าประเภทสายไฟฟ้ าของลู กค้าประเภท
ตัว แทนจ าหน่ า ย พบว่า ปั จ จัย ภายในและปั จ จัย ภายนอกมี ผ ลต่ อ การพยากรณ์ ย อดขายสิ น ค้า ประเภท
สายไฟฟ้ าของลูกค้าประเภทตัวแทนจาหน่าย ได้แก่ ราคาน้ ามันดิบ (X1) อัตราการเติบโต GDP ของประเทศ
ไทย (X2) และข้อมู ล ช่ วงเวลา D0 (X3) ส่ ง ผลกระทบ และเป็ นปั จจัย ชี้ นาต่ อการพยากรณ์ ย อดขายสิ นค้า
ประเภทสายไฟฟ้ าของลู กค้าประเภทตัวแทนจาหน่ าย โดยสมการที่ได้จากการพยากรณ์ ยอดขายคือ Y =
62.619 + 2.678X1+ 3.51X2 + 25.88X3

6. วิธีการดาเนินงานวิจัย
1. การพยากรณ์ดว้ ยวิธีอนุกรมเวลา โดยวิธีหาค่าการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (Seasonal Variation) จาก
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เลือกค่าเปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่ อนเฉลี่ ยสัมบูรณ์ ที่น้อยที่สุด หาค่า Seasonal Factor และ
Adjusted Forecast เพื่อใช้กาหนดทิศทางในการพยากรณ์ยอดขายในช่วงเวลาอื่น ๆ โดยการแทนค่าช่วงเวลา
ที่ตอ้ งการในสมการการพยากรณ์
2. การพยากรณ์ดว้ ยวิธีอนุกรมเวลา โดยวิธี การหาค่าพยากรณ์ค่าแนวโน้มที่ปรับแล้ว (Trend
Forecast) เพื่อพยากรณ์ยอดขายในช่วงเวลาอื่น ๆ โดยการแทนค่าช่วงเวลาที่ตอ้ งการในสมการการพยากรณ์
3. การพยากรณ์ ด้ว ยวิธีอนุ กรมเวลา โดยวิธีการหาค่าพยากรณ์ ประยุกต์ระหว่างผลคู ณของค่า
แนวโน้มจากการพยากรณ์ และดัช นี ฤดู กาล (Trend Forecast x Seasonal Factor) เพื่อพยากรณ์ ยอดขายใน
ช่วงเวลาอื่น ๆ โดยการแทนค่าช่วงเวลาที่ตอ้ งการในสมการการพยากรณ์
4. การสรุ ปผลการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา พิจารณาการพยากรณ์รูปแบบใดที่มีค่าการพยากรณ์
ใกล้เคี ยงกับยอดขายผลิ ตภัณฑ์จริ งมากที่สุด โดยการนาค่าเปอร์ เซ็ นต์ความคลาดเคลื่ อนมาวิเคราะห์ดว้ ย
วิธีการทางสถิติแบบ One Sample t-test

1452

5

7. ผลการศึกษา

ยอดขาย (ตัว)

ผลิตภัณฑ์ ประเภทเสื้ อยืด
การพยากรณ์โดยวิธี Seasonal Forecast จากการคานวณช่วง Seasonal ที่ 4 มีค่า MAPE
น้อยที่สุด สมการที่ใช้ในการพยากรณ์แบบ Seasonal Forecast คือ Y = (4,994.75 + 16.96T) x Factor พบว่า
มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 20% อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% อยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้
การพยากรณ์โดยวิธี Trend Forecast แบบ Quadratic มีค่า MAPE น้อยที่สุด สมการที่ใช้ในการ
พยากรณ์แบบ Quadratic คือ Y = 5,691 – 52.4T + 1.323T2 พบว่า มีความคลาดเคลื่อนเกิน 20% อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้
การพยากรณ์โดยวิธี Trend Forecast x Seasonal Factor สมการที่ใช้ คือ Y = Trend Forecast x
Seasonal Factor พบว่า มีความคลาดเคลื่อนเกิน 20% อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ไม่อยูใ่ น
เกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม การประยุกต์นา Seasonal Factor มาปรับค่า Trend Forecast ทาให้
สามารถพยากรณ์ยอดขายได้แม่นยามากขึ้น
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ภาพที่ 1 ผลการพยากรณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้ อยืด
จากภาพที่ 1 ผลการพยากรณ์ ยอดขายผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้ อยืดทั้ง 3 วิธี พบว่า วิธีการพยากรณ์
ยอดขายที่ เ หมาะสมที่ สุ ด คื อ Seasonal Forecast Trend Forecast x Seasonal Factor และ Trend Forecast
ตามลาดับ
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ผลิตภัณฑ์ ประเภทเสื้ อโปโล
การพยากรณ์ โ ดยวิ ธี Seasonal Forecast จากการค านวณช่ ว ง Seasonal ที่ 4 มี ค่ า MAPE
น้อยที่สุด สมการที่ใช้ในการพยากรณ์แบบ Seasonal Forecast คือ Y = (1,929.92 - 9.01T) x Factor พบว่า มี
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 20% อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% อยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้
การพยากรณ์ โดยวิธี Trend Forecast แบบ Quadratic มี ค่า MAPE น้อยที่สุด สมการที่ใช้ในการ
พยากรณ์ แ บบ Quadratic คื อ Y = 2,415 – 63.9T + 1.079T2 พบว่า มี ค วามคลาดเคลื่ อ นเกิ น 20% อย่า งมี
นัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้
การพยากรณ์ โดยวิ ธี Trend Forecast x Seasonal Factor สมการที่ ใ ช้ คื อ Y = Trend Forecast x
Seasonal Factor พบว่า มี ความคลาดเคลื่ อนเกิ น 20% อย่างมี นัยสาคัญที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ไม่อยู่ใน
เกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม การประยุกต์นา Seasonal Factor มาปรับค่า Trend Forecast ทาให้
สามารถพยากรณ์ยอดขายได้แม่นยามากขึ้น

ยอดขาย (ตัว)
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ภาพที่ 2 ผลการพยากรณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้ อโปโล
จากภาพที่ 2 ผลการพยากรณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้ อโปโลทั้ง 3 วิธี พบว่า วิธีการพยากรณ์
ยอดขายที่ เ หมาะสมที่ สุ ด คื อ Seasonal Forecast Trend Forecast x Seasonal Factor และ Trend Forecast
ตามลาดับ
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ยอดขาย (ตัว)

ผลิตภัณฑ์ ประเภทเสื้ อเชิ้ต
การพยากรณ์ โ ดยวิ ธี Seasonal Forecast จากการค านวณช่ ว ง Seasonal ที่ 4 มี ค่ า MAPE
น้อยที่สุด สมการที่ใช้ในการพยากรณ์แบบ Seasonal Forecast คือ Y = (1,377.59 - 7.67T) x Factor พบว่า มี
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 20% อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% อยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้
การพยากรณ์ โดยวิธี Trend Forecast แบบ Quadratic มี ค่า MAPE น้อยที่สุด สมการที่ใช้ในการ
พยากรณ์ แ บบ Quadratic คื อ Y = 1,718 – 49.2T + 0.868T2 พบว่า มี ค วามคลาดเคลื่ อ นเกิ น 20% อย่า งมี
นัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้
การพยากรณ์ โดยวิ ธี Trend Forecast x Seasonal Factor สมการที่ ใ ช้ คื อ Y = Trend Forecast x
Seasonal Factor พบว่า มี ความคลาดเคลื่ อนเกิ น 20% อย่างมี นัยสาคัญที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ไม่อยู่ใน
เกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม การประยุกต์นา Seasonal Factor มาปรับค่า Trend Forecast ทาให้
สามารถพยากรณ์ยอดขายได้แม่นยามากขึ้น
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ภาพที่ 3 ผลการพยากรณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้ อเชิ้ต
จากภาพที่ 3 ผลการพยากรณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้ อเชิ้ตทั้ง 3 วิธี พบว่า วิธีการพยากรณ์
ยอดขายที่ เ หมาะสมที่ สุ ด คื อ Seasonal Forecast Trend Forecast x Seasonal Factor และ Trend Forecast
ตามลาดับ
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ผลิตภัณฑ์ ประเภทกางเกงขาสั้ น
การพยากรณ์ โ ดยวิ ธี Seasonal Forecast จากการค านวณช่ ว ง Seasonal ที่ 3 มี ค่ า MAPE
น้อยที่สุด สมการที่ใช้ในการพยากรณ์แบบ Seasonal Forecast คือ Y = (1,693.36 + 2.201T) x Factor พบว่า
มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 20% อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% อยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้
การพยากรณ์ โดยวิธี Trend Forecast แบบ Quadratic มี ค่า MAPE น้อยที่สุด สมการที่ใช้ในการ
พยากรณ์ แ บบ Quadratic คื อ Y = 2,035 – 38.1T + 0.834T2 พบว่า มี ค วามคลาดเคลื่ อ นเกิ น 20% อย่า งมี
นัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้
การพยากรณ์ โดยวิ ธี Trend Forecast x Seasonal Factor สมการที่ ใ ช้ คื อ Y = Trend Forecast x
Seasonal Factor พบว่า มี ความคลาดเคลื่ อนเกิ น 20% อย่างมี นัยสาคัญที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ไม่อยู่ใน
เกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้

ยอดขาย (ตัว)
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ภาพที่ 4 ผลการพยากรณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์ประเภทกางเกงขาสั้น
จากภาพที่ 4 ผลการพยากรณ์ ยอดขายผลิ ตภัณฑ์ประเภทกางเกงขาสั้นทั้ง 3 วิธี พบว่า วิธีการ
พยากรณ์ ย อดขายที่ เหมาะสมที่ สุ ด คื อ Seasonal Forecast Trend Forecast และ Trend Forecast x Seasonal
Factor ตามลาดับ
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ผลิตภัณฑ์ ประเภทกางเกงขายาว
การพยากรณ์ โ ดยวิ ธี Seasonal Forecast จากการค านวณช่ ว ง Seasonal ที่ 3 มี ค่ า MAPE
น้อยที่สุด สมการที่ใช้ในการพยากรณ์แบบ Seasonal Forecast คือ Y = (1,082.03 – 6.239T) x Factor พบว่า มี
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 20% อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% อยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้
การพยากรณ์โดยวิธี Trend Forecast แบบ Exponential growth มีค่า MAPE น้อยที่สุด สมการที่ใช้
ในการพยากรณ์แบบ Exponential growth คือ Y = 1,024.74 x 0.99429T พบว่า มีความคลาดเคลื่อนเกิน 20%
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้
การพยากรณ์ โดยวิ ธี Trend Forecast x Seasonal Factor สมการที่ ใ ช้ คื อ Y = Trend Forecast x
Seasonal Factor พบว่า มี ความคลาดเคลื่ อนเกิ น 20% อย่างมี นัยสาคัญที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ไม่อยู่ใน
เกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม การประยุกต์นา Seasonal Factor มาปรับค่า Trend Forecast ทาให้
สามารถพยากรณ์ยอดขายได้แม่นยามากขึ้น
จากภาพที่ 5 ผลการพยากรณ์ ยอดขายผลิตภัณฑ์ป ระเภทกางเกงขายาวทั้ง 3 วิธี พบว่า วิธีการ
พยากรณ์ ย อดขายที่ เ หมาะสมที่ สุ ด คื อ Seasonal Forecast Trend Forecast x Seasonal Factor และ Trend
Forecast ตามลาดับ
1,100

ยอดขาย (ตัว)

1,000
900
800
700
600
500

Actual

Seasonal Forecast

Trend Forecast

TXS Forecast

ภาพที่ 5 ผลการพยากรณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์ประเภทกางเกงขายาว

8. สรุปผลการวิจัย
การพยากรณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์ท้ งั 5 ชนิด ของบริ ษทั อาเมสการ์ เมนต์ จากัด คือ เสื้ อยืด เสื้ อโปโล
เสื้ อเชิ้ต กางเกงขาสั้น และกางเกงขายาว จากข้อมูลยอดขายผลิตภัณฑ์รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.
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2557 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้ น 48 ข้อมูล ด้วยวิธีอนุกรมเวลา โดยใช้การพยากรณ์แบบ Seasonal
Forecast Trend Forecast และ Trend Forecast x Seasonal Factor เพื่อหาค่าที่ใกล้เคียงกับยอดขายจริ งมากที่สุด
พบว่า การพยาการณ์ที่มีค่าความผิดพลาดน้อยที่สุดและสามารถใช้ได้กบั ทุกประเภทผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ
คือ การพยาการณ์ดว้ ยอนุกรมเวลาแบบ Seasonal Forecast ซึ่ งให้ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยต่าสุ ดเพียง 7.87%
มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 20% อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% อยูใ่ นเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ
สามารถยอมรับได้ ในขณะที่การพยาการณ์ดว้ ยอนุกรมเวลาแบบ Trend Forecast และ Trend Forecast x
Seasonal Factor มีค่าความคลาดเคลื่อนมากกว่า 20% อยูใ่ นเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ ไม่สามารถยอมรับได้ อย่างไรก็
ตาม การประยุกต์นา Seasonal Factor มาปรับค่า Trend Forecast ทาให้สามารถพยากรณ์ยอดขายได้แม่นยา
มากขึ้น
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