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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีเป็นการพยากรณ์การตดัเยบ็เส้ือและกางเกง บริษทั อาเมสการ์เมนต ์จ ากดัเป็นโรงงาน

ขนาดเล็ก มีเพียงเจา้ของกิจการหรือกรรมการบริษทัท าหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ มกัประสบปัญหาการตดั
เยบ็เส้ือและกางเกงท่ีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ เกิดปัญหาการส่งมอบสินคา้ล่าช้ากว่าก าหนด 
ส่งผลดา้นลบต่อภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัฯ อนัจะท าให้ขาดความน่าเช่ือถือต่อการประกอบกิจการในระยะ
ยาว จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาและพยากรณ์ยอดขายผลิตภณัฑ์ 5 ชนิด ของบริษทั อาเมสการ์
เมนต ์จ ากดั ประกอบดว้ย เส้ือยดื เส้ือโปโล เส้ือเช้ิต กางเกงขาสั้น และกางเกงขายาว ดว้ยวธีิอนุกรมเวลาโดย
ใช้การพยากรณ์แบบ Seasonal Forecast Trend Forecast และ Trend Forecast x Seasonal Factor ขอ้มูลท่ีใช้
ในการวเิคราะห์เป็นขอ้มูลรายเดือนของยอดขายผลิตภณัฑท์ั้งหมด 48 เดือน  

ผลการวิเคราะห์การพยากรณ์ยอดขายผลิตภณัฑ์ทั้ง 5 ชนิด โดยใช้การหาค่าความคลาดเคล่ือน
สัมบูรณ์และพิจารณาจากร้อยละของค่าความคลาดเคล่ือนท่ีน้อยท่ีสุด พบวา่ การพยากรณ์ดว้ยอนุกรมเวลา
แบบ Seasonal Forecast ใหค้่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียต ่าสุดเพียง 7.87% มีค่าความคลาดเคล่ือนนอ้ยกวา่ 20% 
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% อยูใ่นเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ สามารถยอมรับได ้ในขณะท่ีการพยากรณ์
ดว้ยอนุกรมเวลาแบบ Trend Forecast และ Trend Forecast x Seasonal Factor มีค่าความคลาดเคล่ือนมากกวา่ 
20% อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% อยูใ่นเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถยอมรับได ้อยา่งไรก็ตาม  
การประยุ กต์น า  Seasonal Factor ม าป รับค่ า  Trend Forecast ท า ให้ส าม ารถพย ากร ณ์ยอดข า ย 
ไดแ้ม่นย  ามากข้ึน 

 
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. บทน า 
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจโดยรวมเพราะเป็นธุรกิจท่ีมีการ

จา้งงานสูง ก่อใหเ้กิดการกระจายรายไดสู่้ประชากร มีจ านวนโรงงานประมาณ 4,500 โรงงาน และกวา่ร้อยละ 50 
เป็นโรงงานผลิตเส้ือผา้และเคร่ืองนุ่งห่ม (ธศัภรณ์ณก จนัทระ, 2555, หนา้ 5) 

บริษทั อาเมสการ์เมนต์ จ  ากดั ประกอบกิจการตดัเย็บเส้ือและกางเกง เป็นโรงงานขนาดเล็ก 
ตน้ทุนในการด าเนินงานต ่า ประสบปัญหาการตดัเยบ็เส้ือและกางเกงท่ีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
เกิดปัญหาการส่งมอบสินคา้ล่าช้ากว่าก าหนด ส่งผลดา้นลบต่อภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัฯ อนัจะท าให้ขาด
ความน่าเช่ือถือต่อการประกอบกิจการในระยะยาว  

จากปัญหาดังกล่าว ผู ้วิจ ัยได้ศึกษาและพยากรณ์การผลิตเ ส้ือและกางเกงของบริษัท 
อาเมสการ์เมนต์ จ  ากัด เพื่อจะได้น าผลการวิเคราะห์ไปใช้เป็นข้อมูลในการแนะน า ส่งเสริม วางแผน 
ปรับปรุงการผลิตเส้ือและกางเกงให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้และพฒันาขีดความสามารถในการ
แข่งขนักบัโรงงานขนาดใหญ่ไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษาวจิัย 
เพื่อศึกษาและพยากรณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์เส้ือยืด เส้ือโปโล เส้ือเช้ิต กางเกงขาสั้ น และกางเกง 

ขายาว ของบริษทัอาเมสการ์เมนต ์จ ากดั ดว้ยวธีิอนุกรมเวลา  
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3. ขอบเขตของงานวจิัย 
การศึกษาในคร้ังน้ี จ  ากัดกรอบของการศึกษาเฉพาะยอดขายผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด ของบริษัท 

อาเมสการ์เมนต ์จ ากดั ประกอบดว้ย เส้ือยืด เส้ือโปโล เส้ือเช้ิต กางเกงขาสั้น และกางเกงขายาว ดว้ยวิธีอนุกรมเวลา 
โดยใชก้ารพยากรณ์แบบ Seasonal Forecast Trend Forecast และ Trend Forecast x Seasonal Factor 
 

4. ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
1. ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการจดัซ้ือวตัถุดิบใหเ้พียงพอในการผลิตและการขาย 
2. ใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัสรรคนงานใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณงานท่ีผลิตในแต่ละช่วงเวลา 
3. ใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการผลิตรวมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
4. ใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดแผนการตลาดและทิศทางการผลิตไดแ้ม่นย  ามากข้ึน 

 

5. ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 5.1 ทฤษฏี  

การตดัสินใจทางธุรกิจลว้นแลว้แต่ตอ้งเผชิญกบัความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ดงันั้น
เพื่อลดความผดิพลาดในการตดัสินใจผูด้  าเนินธุรกิจจะตอ้งพยากรณ์ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคตเพื่อเป็นฐานขอ้มูล
ในการวางแผนเก่ียวกบัการตลาด การผลิต การเงิน เป็นตน้ การพยากรณ์จ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ การ
พยากรณ์เชิงปริมาณและการพยากรณ์เชิงคุณภาพ การพยากรณ์แต่ละประเภทมีเทคนิคการพยากรณ์หลายวิธี 
มีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนั ดงันั้น ตอ้งเลือกวิธีพยากรณ์ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และความตอ้งการเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ในการตดัสินใจ (สุภาว ์จุลนาพนัธ์ุ, 2551, หนา้ 157) 

ในการวิเคราะห์ดว้ยวิธีอนุกรมเวลามีองค์ประกอบของการแปรผนัของวิธีอนุกรมเวลา 4 ส่วน 
ดงัน้ี 

1. ค่าแนวโนม้ (Secular Trend) มีลกัษณะราบเรียบแนวโนม้อาจมีลกัษณะเป็นเส้นตรงหรือเส้น
โค้งในทางเพิ่มข้ึนหรือลดลง แนวโน้มของข้อมูลเป็นการเคล่ือนไหวในช่วงระยะเวลาท่ีค่อนข้างนาน
พอสมควร  

2. การเปล่ียนแปลงหรือความแปรผนัตามฤดูกาล (Seasonal Variation) มีลกัษณะการเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงในลกัษณะเดียวกนัของรอบระยะเวลาหน่ึงท่ีแน่นอน  

3. การเปล่ียนแปลงหรือความผนัแปรตามวฏัจักร (Cyclical Variation) มีการเปล่ียนแปลง
เคล่ือนไหวในลักษณะซ ้ า ๆ กัน มีลักษณะคล้ายคลึงกับการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล ต่างกันท่ีการ
เปล่ียนแปลงตามวฏัจกัรแต่ละรอบจะใชร้ะยะเวลาท่ีนานกวา่  
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4. การเปล่ียนแปลงหรือความผนัแปรเน่ืองจากเหตุการณ์ผิดปกติ (Irregularly Variation) เกิดจาก
เหตุการณ์ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไดล่้วงหน้า เช่น การเกิดไฟไหมใ้นโรงงาน การเกิดอุทกภยั การนดัหยุด
งานของคนงาน แผน่ดินไหว เป็นตน้  
 5.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

คงเดช ป่ินทอง (2554) ศึกษาและสร้างสมการการพยากรณ์ยอดขายผลิตภณัฑ์ ดว้ยวิธีอนุกรม
เวลา พบวา่ ผลิตภณัฑ์ซีลกระโปรงหนา้รถยนต์ ซีลกระจงัหนา้ และยางรองกระจกหลงัควรใชก้ารพยากรณ์
โดยการหาค่าแนวโน้ม ผลิตภณัฑ์ยางขอบหน้าต่างแค็บควรใช้วิธีการพยากรณ์โดยการหาค่าแนวโน้ม
ประยกุตร่์วมกบัการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล และผลิตภณัฑย์างซีลกระจกหลงัควรใชก้ารพยากรณ์โดยหาค่า
การเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล 

ชุมชัย บุญศรี (2559) ศึกษาการพยากรณ์ยอดขายสินคา้ประเภทสายไฟฟ้าของลูกคา้ประเภท
ตัวแทนจ าหน่าย พบว่า ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมีผลต่อการพยากรณ์ยอดขายสินค้าประเภท
สายไฟฟ้าของลูกคา้ประเภทตวัแทนจ าหน่าย ไดแ้ก่ ราคาน ้ ามนัดิบ (X1) อตัราการเติบโต GDP ของประเทศ
ไทย (X2) และข้อมูลช่วงเวลา D0 (X3) ส่งผลกระทบ และเป็นปัจจยัช้ีน าต่อการพยากรณ์ยอดขายสินคา้
ประเภทสายไฟฟ้าของลูกคา้ประเภทตวัแทนจ าหน่าย โดยสมการท่ีได้จากการพยากรณ์ยอดขายคือ Y = 
62.619 + 2.678X1+ 3.51X2 + 25.88X3 
 

6. วธิีการด าเนินงานวจิัย 
1. การพยากรณ์ดว้ยวธีิอนุกรมเวลา โดยวธีิหาค่าการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล (Seasonal Variation) จาก

ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี เลือกค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนเฉล่ียสัมบูรณ์ท่ีน้อยท่ีสุด หาค่า Seasonal Factor และ 
Adjusted Forecast เพื่อใชก้ าหนดทิศทางในการพยากรณ์ยอดขายในช่วงเวลาอ่ืน ๆ โดยการแทนค่าช่วงเวลา
ท่ีตอ้งการในสมการการพยากรณ์ 

2. การพยากรณ์ดว้ยวิธีอนุกรมเวลา โดยวิธีการหาค่าพยากรณ์ค่าแนวโนม้ท่ีปรับแลว้ (Trend 
Forecast) เพื่อพยากรณ์ยอดขายในช่วงเวลาอ่ืน ๆ โดยการแทนค่าช่วงเวลาท่ีตอ้งการในสมการการพยากรณ์ 

3. การพยากรณ์ด้วยวิธีอนุกรมเวลา โดยวิธีการหาค่าพยากรณ์ประยุกต์ระหว่างผลคูณของค่า
แนวโน้มจากการพยากรณ์และดชันีฤดูกาล (Trend Forecast x Seasonal Factor) เพื่อพยากรณ์ยอดขายใน
ช่วงเวลาอ่ืน ๆ โดยการแทนค่าช่วงเวลาท่ีตอ้งการในสมการการพยากรณ์ 

4. การสรุปผลการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา พิจารณาการพยากรณ์รูปแบบใดท่ีมีค่าการพยากรณ์
ใกล้เคียงกบัยอดขายผลิตภณัฑ์จริงมากท่ีสุด โดยการน าค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนมาวิเคราะห์ดว้ย
วธีิการทางสถิติแบบ One Sample t-test 
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7. ผลการศึกษา 
ผลติภัณฑ์ประเภทเส้ือยืด 
การพยากรณ์โดยวธีิ Seasonal Forecast จากการค านวณช่วง Seasonal ท่ี 4 มีค่า MAPE  

นอ้ยท่ีสุด สมการท่ีใชใ้นการพยากรณ์แบบ Seasonal Forecast คือ Y = (4,994.75 + 16.96T) x Factor พบวา่ 
มีความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 20% อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% อยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถยอมรับได ้

การพยากรณ์โดยวธีิ Trend Forecast แบบ Quadratic มีค่า MAPE นอ้ยท่ีสุด สมการท่ีใชใ้นการ
พยากรณ์แบบ Quadratic คือ Y = 5,691 – 52.4T + 1.323T2 พบวา่ มีความคลาดเคล่ือนเกิน 20% อยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถยอมรับได ้

การพยากรณ์โดยวธีิ Trend Forecast x Seasonal Factor สมการท่ีใช ้คือ Y = Trend Forecast x 
Seasonal Factor พบวา่ มีความคลาดเคล่ือนเกิน 20% อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไม่อยูใ่น
เกณฑท่ี์สามารถยอมรับได ้อยา่งไรก็ตาม การประยกุตน์ า Seasonal Factor มาปรับค่า Trend Forecast ท าให้
สามารถพยากรณ์ยอดขายไดแ้ม่นย  ามากข้ึน 

 

 
 

ภาพที ่1 ผลการพยากรณ์ยอดขายผลิตภณัฑป์ระเภทเส้ือยดื 
 

จากภาพท่ี 1 ผลการพยากรณ์ยอดขายผลิตภณัฑ์ประเภทเส้ือยืดทั้ง 3 วิธี พบว่า วิธีการพยากรณ์
ยอดขายท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ Seasonal Forecast Trend Forecast x Seasonal Factor และ Trend Forecast 
ตามล าดบั 
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ผลติภัณฑ์ประเภทเส้ือโปโล 
การพยากรณ์โดยวิ ธี  Seasonal Forecast จากการค านวณช่วง  Seasonal ท่ี  4 มีค่ า  MAPE  

นอ้ยท่ีสุด สมการท่ีใชใ้นการพยากรณ์แบบ Seasonal Forecast คือ Y = (1,929.92 - 9.01T) x Factor พบวา่ มี
ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 20% อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% อยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถยอมรับได ้

การพยากรณ์โดยวิธี Trend Forecast แบบ Quadratic มีค่า MAPE น้อยท่ีสุด สมการท่ีใช้ในการ
พยากรณ์แบบ Quadratic คือ Y = 2,415 – 63.9T + 1.079T2 พบว่า มีความคลาดเคล่ือนเกิน 20% อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถยอมรับได ้

การพยากรณ์โดยวิธี  Trend Forecast x Seasonal Factor สมการท่ีใช้ คือ Y = Trend Forecast x 
Seasonal Factor พบว่า มีความคลาดเคล่ือนเกิน 20% อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไม่อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีสามารถยอมรับได้ อยา่งไรก็ตาม การประยุกตน์ า Seasonal Factor มาปรับค่า Trend Forecast ท าให้
สามารถพยากรณ์ยอดขายไดแ้ม่นย  ามากข้ึน 

 

 
 

ภาพที ่2 ผลการพยากรณ์ยอดขายผลิตภณัฑป์ระเภทเส้ือโปโล 
  

จากภาพท่ี 2 ผลการพยากรณ์ยอดขายผลิตภณัฑป์ระเภทเส้ือโปโลทั้ง 3 วธีิ พบวา่ วธีิการพยากรณ์
ยอดขายท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ Seasonal Forecast Trend Forecast x Seasonal Factor และ Trend Forecast 
ตามล าดบั 
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ผลติภัณฑ์ประเภทเส้ือเช้ิต 
การพยากรณ์โดยวิ ธี  Seasonal Forecast จากการค านวณช่วง  Seasonal ท่ี  4 มีค่ า  MAPE  

นอ้ยท่ีสุด สมการท่ีใชใ้นการพยากรณ์แบบ Seasonal Forecast คือ Y = (1,377.59 - 7.67T) x Factor พบวา่ มี
ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 20% อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% อยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถยอมรับได ้

การพยากรณ์โดยวิธี Trend Forecast แบบ Quadratic มีค่า MAPE น้อยท่ีสุด สมการท่ีใช้ในการ
พยากรณ์แบบ Quadratic คือ Y = 1,718 – 49.2T + 0.868T2 พบว่า มีความคลาดเคล่ือนเกิน 20% อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถยอมรับได ้

การพยากรณ์โดยวิธี  Trend Forecast x Seasonal Factor สมการท่ีใช้ คือ Y = Trend Forecast x 
Seasonal Factor พบว่า มีความคลาดเคล่ือนเกิน 20% อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไม่อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีสามารถยอมรับได้ อยา่งไรก็ตาม การประยุกตน์ า Seasonal Factor มาปรับค่า Trend Forecast ท าให้
สามารถพยากรณ์ยอดขายไดแ้ม่นย  ามากข้ึน 

 

 
 

ภาพที ่3 ผลการพยากรณ์ยอดขายผลิตภณัฑป์ระเภทเส้ือเช้ิต 
 

จากภาพท่ี 3 ผลการพยากรณ์ยอดขายผลิตภณัฑ์ประเภทเส้ือเช้ิตทั้ง 3 วิธี พบวา่ วิธีการพยากรณ์
ยอดขายท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ Seasonal Forecast Trend Forecast x Seasonal Factor และ Trend Forecast 
ตามล าดบั 
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ผลติภัณฑ์ประเภทกางเกงขาส้ัน 
การพยากรณ์โดยวิ ธี  Seasonal Forecast จากการค านวณช่วง  Seasonal ท่ี  3 มีค่ า  MAPE  

น้อยท่ีสุด สมการท่ีใช้ในการพยากรณ์แบบ Seasonal Forecast คือ Y = (1,693.36 + 2.201T) x Factor พบวา่ 
มีความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 20% อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% อยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถยอมรับได ้

การพยากรณ์โดยวิธี Trend Forecast แบบ Quadratic มีค่า MAPE น้อยท่ีสุด สมการท่ีใช้ในการ
พยากรณ์แบบ Quadratic คือ Y = 2,035 – 38.1T + 0.834T2 พบว่า มีความคลาดเคล่ือนเกิน 20% อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถยอมรับได ้

การพยากรณ์โดยวิธี  Trend Forecast x Seasonal Factor สมการท่ีใช้ คือ Y = Trend Forecast x 
Seasonal Factor พบว่า มีความคลาดเคล่ือนเกิน 20% อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไม่อยู่ใน
เกณฑท่ี์สามารถยอมรับได ้ 

 

 
 

ภาพที ่4 ผลการพยากรณ์ยอดขายผลิตภณัฑป์ระเภทกางเกงขาสั้น 
 

จากภาพท่ี 4 ผลการพยากรณ์ยอดขายผลิตภณัฑ์ประเภทกางเกงขาสั้ นทั้ง 3 วิธี พบว่า วิธีการ
พยากรณ์ยอดขายท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ Seasonal Forecast Trend Forecast และ Trend Forecast x Seasonal 
Factor ตามล าดบั 
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ผลติภัณฑ์ประเภทกางเกงขายาว 
การพยากรณ์โดยวิ ธี  Seasonal Forecast จากการค านวณช่วง  Seasonal ท่ี  3 มีค่ า  MAPE  

นอ้ยท่ีสุด สมการท่ีใชใ้นการพยากรณ์แบบ Seasonal Forecast คือ Y = (1,082.03 – 6.239T) x Factor พบวา่ มี
ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 20% อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% อยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถยอมรับได ้

การพยากรณ์โดยวธีิ Trend Forecast แบบ Exponential growth มีค่า MAPE นอ้ยท่ีสุด สมการท่ีใช้
ในการพยากรณ์แบบ Exponential growth คือ Y = 1,024.74 x 0.99429T พบวา่ มีความคลาดเคล่ือนเกิน 20% 
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถยอมรับได ้

การพยากรณ์โดยวิธี  Trend Forecast x Seasonal Factor สมการท่ีใช้ คือ Y = Trend Forecast x 
Seasonal Factor พบว่า มีความคลาดเคล่ือนเกิน 20% อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไม่อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีสามารถยอมรับได้ อยา่งไรก็ตาม การประยุกตน์ า Seasonal Factor มาปรับค่า Trend Forecast ท าให้
สามารถพยากรณ์ยอดขายไดแ้ม่นย  ามากข้ึน 

จากภาพท่ี 5 ผลการพยากรณ์ยอดขายผลิตภณัฑ์ประเภทกางเกงขายาวทั้ง 3 วิธี พบว่า วิธีการ
พยากรณ์ยอดขายท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ Seasonal Forecast Trend Forecast x Seasonal Factor และ Trend 
Forecast ตามล าดบั 

 

 
 

ภาพที ่5 ผลการพยากรณ์ยอดขายผลิตภณัฑป์ระเภทกางเกงขายาว 
 

8. สรุปผลการวจิัย 
การพยากรณ์ยอดขายผลิตภณัฑท์ั้ง 5 ชนิด ของบริษทั อาเมสการ์เมนต ์จ ากดั คือ เส้ือยดื เส้ือโปโล 

เส้ือเช้ิต กางเกงขาสั้น และกางเกงขายาว จากขอ้มูลยอดขายผลิตภณัฑร์ายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 
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2557 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 รวมทั้งส้ิน 48 ขอ้มูล ดว้ยวธีิอนุกรมเวลา โดยใชก้ารพยากรณ์แบบ Seasonal 
Forecast Trend Forecast และ Trend Forecast x Seasonal Factor เพื่อหาค่าท่ีใกลเ้คียงกบัยอดขายจริงมากท่ีสุด 
พบวา่ การพยาการณ์ท่ีมีค่าความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุดและสามารถใชไ้ดก้บัทุกประเภทผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ 
คือ การพยาการณ์ดว้ยอนุกรมเวลาแบบ Seasonal Forecast ซ่ึงใหค้่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียต ่าสุดเพียง 7.87% 
มีค่าความคลาดเคล่ือนนอ้ยกวา่ 20% อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% อยูใ่นเกณฑท่ี์บริษทัฯ 
สามารถยอมรับได ้ในขณะท่ีการพยาการณ์ดว้ยอนุกรมเวลาแบบ Trend Forecast และ Trend Forecast x 
Seasonal Factor มีค่าความคลาดเคล่ือนมากกวา่ 20% อยูใ่นเกณฑท่ี์บริษทัฯ ไม่สามารถยอมรับได ้อยา่งไรก็
ตาม การประยกุตน์ า Seasonal Factor มาปรับค่า Trend Forecast ท  าใหส้ามารถพยากรณ์ยอดขายไดแ้ม่นย  า
มากข้ึน 
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