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บทคดัย่อ 
การวจิยัน้ีใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการ (action research) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาแบบจาํลอง

คณิตศาสตร์เพ่ือพยากรณ์ยอดจาํหน่ายสินคา้เซรามิกส์ในร้านจาํหน่ายสินคา้ของบริษทักรณีศึกษา จากการศึกษาถึง

ปัญหาการจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัในแต่ละร้าน พบวา่ปัญหาหลกัคือปริมาณสินคา้ท่ีผลิตในบางช่วงเวลาผลิต

สินคา้มากเกินความตอ้งการของผูซ้ื้อ  และบางช่วงเวลาผลิตนอ้ยเกินไปไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของผูซ้ื้อ 

นอกจากน้ียงัพบปัญหาการนาํสินคา้เพ่ือวางจาํหน่ายในแต่ละร้านของบริษทั บางร้านวางสินคา้แต่ละประเภทนอ้ย

หรือมากเกินไปไม่เหมาะสมกบัปริมาณความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ในแต่ละร้าน ส่งผลใหบ้ริษทัพลาดโอกาสใน

การจาํหน่ายสินคา้ และสูญเสียรายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้เป็นจาํนวนมาก ดงันั้นงานวจิยัจึงไดพ้ฒันาแบบจาํลอง

คณิตศาสตร์เพ่ือพยากรณ์ยอดจาํหน่ายสินคา้แต่ละร้านของบริษทั และคาํนวณค่าความคาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนในการใช้

แบบจาํลอง ผลการศึกษาพบวา่  แบบจาํลองคณิตศาสตร์ดงักล่าวสามารถพยากรณ์ยอดจาํหน่ายสินคา้ไดใ้กลเ้คียงกบั

ยอดจาํหน่ายจริงในแต่ละช่วงเวลา ช่วยลดปัญหาการผลิตสินคา้ และช่วยในการวางจาํหน่ายในแต่ละร้านท่ีไม่

เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูซ้ื้อ มีค่าความคลาดเคล่ือนการพยากรณ์เม่ือเปรียบเทียบกบัยอดจาํหน่ายจริงเฉล่ีย

ตลอดปีเพียง 3.70% ซ่ึงเป็นค่าท่ีตํ่ากวา่การคาดคะเนจากผูจ้ดัการบริษทัและส่งผลใหย้อดจาํหน่ายสินคา้ของบริษทั

เพ่ิมข้ึน 
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Abstract 

This research utilized an action research model that aimed to develop a mathematical model for 

forecasting number of ceramic sales at the studied ceramic company's outlet. From the study of the problem 

related to company’s product sales at each outlet, it was found that the main problems were the excess amount of 

products producing at certain times more than the demand of the market as well as there was insufficient amount 

of products producing at some periods less than the demand in the market. Besides, the type of product displayed 

at each outlet was also one of the problems. Some outlets displayed some types of products more or less than the 

need of a group of customers. This imbalance of the product display led to the loss of company’s opportunity to 

sale and high sales revenue. Thus, this research had developed mathematical model for forecasting number of 

products in each ceramic outlet of the company and calculating the error occurred during the study. It was 

revealed that this mathematical model could forecast the product sales closed to the real one in each period, reduce 

production problem and assist the imbalanced product display in each outlet. There was an error on the forecast 

only at 3.70% when compared with the real annual product sales which was less than the expectation from 

company manager and elevated product sales of the company. 

 

Keywords: mathematical model, forecast, sales of ceramic products 

 

บทนํา 

การวางแผนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเป็นส่ิงสาํคญัต่อธุรกิจยคุปัจจุบนัเน่ืองจากส่งผลต่อตน้ทุนรวม หรือ

ยอดขาย รวมทั้งโอกาสในการขายผลิตภณัฑ ์หากผูป้ระกอบการไม่มีการวางแผนการผลิตและจาํหน่ายท่ีเหมาะสม

จะเกิดปัญหาสินคา้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ หรือมากเกินไป  ซ่ึงส่งผลต่อกาํไรของผูป้ระกอบการ  อุตสาหกรรม

เซรามิกส์ของจงัหวดัลาํปาง เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของจงัหวดั แต่เดิมการผลิต

เซรามิกส์ของจังหวดัลาํปางเป็นเพียงการผลิตภายในครัวเรือนโดยใชแ้รงงานภายในครัวเรือนเท่านั้น ต่อมาการ

ท่องเท่ียวของจงัหวดัลาํปางมีการขยายตวัมากข้ึน นกัท่องเท่ียวต่างมีความสนใจซ้ือสินคา้เซรามิกส์กนัมากข้ึน ทาํให้

สินคา้จาํพวกเซรามิกส์กลายเป็นท่ีนิยมและสร้างช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป ปัจจุบนัการผลิตภายในครัวเรือนจึง

ไดพ้ฒันาเป็นการผลิตในเชิงพาณิชยม์ากข้ึน   

Rangavibha (1991) ศึกษาการดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายสินคา้เซรามิกส์ ไดแ้ก่ ของใช ้และของท่ีระลึก 

ซ่ึงมีร้านจาํหน่ายจาํนวน 9 ร้าน โดยบริษทัจะผลิตสินคา้และนาํส่งไปยงัร้านจาํหน่าย ปัญหาหลกัท่ีพบในปัจจุบนั

ของบริษทั คือ ปริมาณสินคา้ท่ีผลิตในบางช่วงเวลาผลิตสินคา้มากเกินความตอ้งการของผูซ้ื้อ  และบางช่วงเวลาผลิต 
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นอ้ยเกินไปไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของผูซ้ื้อ นอกจากน้ียงัพบปัญหาการนาํสินคา้เพ่ือวางจาํหน่ายในแต่ละร้าน 

บางร้านวางสินคา้แต่ละประเภทนอ้ยหรือมากเกินไปไม่เหมาะสมกบัปริมาณความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ในแต่ละ

ร้าน ส่งผลใหบ้ริษทัพลาดโอกาสในการจาํหน่ายสินคา้ สูญเสียรายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้เป็นจาํนวนมาก จากการ

วเิคราะห์ปัญหาพบวา่สาเหตุเกิดจากปริมาณการผลิตและวางจาํหน่ายในแต่ละร้านท่ีผิดพลาดของผูจ้ดัการ เน่ืองจาก

ไม่มีหลกัเกณฑ์ในการวางแผนท่ีแน่นอนเป็นการใชป้ระสบการณ์ของผูจ้ดัการโดยพิจารณาจากขอ้มูลยอดขายใน

อดีตท่ีผา่นมา ถา้สินคา้ใดขายดี ก็จะผลิตเป็นปริมาณมาก 

แบบจาํลองคณิตศาสตร์ คือ การนาํเอาหลกัการคณิตศาสตร์มาใชใ้นการจาํลองสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง

เกิดประโยชน์ในธุรกิจต่าง ๆ เช่น ช่วยลดตน้ทุน ช่วยในการวางแผนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร (Rompho, 2012) 

และจากปัญหาดงักล่าวท่ีเกิดข้ึน ผูว้ิจยัจึงศึกษาลกัษณะของความตอ้งการซ้ือสินคา้ เพ่ือนาํไปวางแผนการผลิต และ

จาํหน่ายสินคา้เซรามิกส์ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยพฒันาแบบจาํลองคณิตศาสตร์เพ่ือช่วยการวางแผนการผลิต

สินคา้ และจาํหน่ายสินคา้เซรามิกส์ในบริษทัให้เกิดความคลาดเคล่ือนจากความตอ้งการของซ้ือจริงน้อยท่ีสุด ลด

ปัญหาปริมาณการผลิตสินคา้ และปริมาณการวางจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัในแต่ละร้านท่ีไม่เหมาะสมกบัความ

ตอ้งการของผูซ้ื้อ อีกทั้งยงัช่วยเพ่ิมยอดขายการจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัใหสู้งข้ึน 

 

วธีิการทดลอง  

 การวจิยัคร้ังน้ีไดพ้ฒันาแบบจาํลองคณิตศาสตร์เพ่ือช่วยวางแผนการผลิต  และการจาํหน่ายสินคา้เซรามิกส์ 

ช่วยลดปัญหาปริมาณการผลิตสินคา้ และปริมาณการวางจาํหน่ายสินคา้ ไม่เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูซ้ื้อ โดย

มีวธีิดาํเนินการดงัน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ร้านจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัลาํปางศิลปนคร จาํกดั  มีผลิตภณัฑเ์ซรามิคจาํนวน 93 รายการโดยผูว้จิยัเลือก

ศึกษายอดจาํหน่ายสินคา้ท่ีมียอดขายสูงจาํนวน 3 รายการ 

 2. ขั้นตอนการวจิยัมีดงัน้ี 

     2.1 เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยในการศึกษาน้ีใชข้อ้มูลแบบปฐมภูมิซ่ึงไดจ้ากการเก็บขอ้มูลยอดขายสินคา้

จาํนวน 3 รายการจากทุกร้านจาํหน่ายของบริษทัจาํนวนทั้งส้ิน 9 ร้าน ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2558 ถึง เดือนธนัวาคม 

2558 และตั้งแต่ เดือนมกราคม  2559 ถึง เดือนธนัวาคม 2559 

   2.2 นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดไ้ปสร้างแบบจาํลองคณิตศาสตร์โดยใชห้ลกัการวิเคราะห์แนวโนม้เชิงเส้น 

(linear trend analysis) เน่ืองจากเป็นวิธีการพยากรณ์ท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ตํ่าท่ีสุด (Nananok, 

2010)    ใชโ้ปรแกรม Visual Basic (version 6.0, Microsoft®) มาช่วยในการสร้างแบบจาํลองคณิตศาสตร์เพ่ือการ

พยากรณ์หาจาํนวนยอดขายสินคา้ และนาํขอ้มูลดงักล่าวมาช่วยในการวางแผนจาํนวนสินคา้ท่ีตอ้งนาํมาวางจาํหน่าย

ในแต่ละร้านของบริษทั 
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หลกัการวเิคราะห์แนวโนม้เชิงเสน้ (linear trend analysis) แสดงไดด้งัสมการท่ี 1 

          (1) 

 โดยท่ี     เป็นค่าแนวโนม้เชิงเสน้ท่ีมีจาํนวน  n  ตวั  

 และ 

     

 

ตวัอยา่งหนา้จอแบบจาํลองคณิตศาสตร์เพ่ือการพยากรณ์ยอดขายสินคา้ท่ีสร้างจากโปรแกรม Visual Basic 

แสดงไวด้งัรูปท่ี 1 โดยสามารถป้อนขอ้มูลยอ้นหลงัก่อนถึงปีพยากรณ์ได ้1 ปี ดงัรูปท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1. ตวัอยา่งหนา้จอแบบจาํลองคณิตศาสตร์ท่ีสร้างจากโปรแกรม Visual Basic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2. ตวัอยา่งหนา้จอแสดงการทดลองป้อนขอ้มูลยอดขายในปี 2558 เพ่ือการพยากรณ์ในปี 2559 
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และเม่ือทดลองกดปุ่มคาํนวณในโปรแกรม สามารถแสดงผลลพัธ์จากแบบจาํลองคณิตศาสตร์เพ่ือการ

พยากรณ์หาจาํนวนยอดขายสินคา้ ไดด้งัรูปท่ี 3 

 

 
 

รูปที ่3. ตวัอยา่งหนา้จอแสดงการทดลองคาํนวณค่าพยากรณ์ยอดขายประจาํปี 

 

 3. ทดสอบแบบจาํลอง เป็นการทดสอบความถูกตอ้งและแม่นยาํของแบบจาํลองคณิตศาสตร์ โดยหาค่า

ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนในการใชแ้บบจาํลองคณิตศาสตร์โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากยอดขายสินคา้แต่ละ

รายการในร้านจาํหน่ายท่ีเกิดข้ึนจริงกบัการคาํนวณท่ีไดจ้ากแบบจาํลองคณิตศาสตร์โดยการหาค่าเปอร์เซนต์ค่า

คลาดเคล่ือนสมบูรณ์เฉล่ีย (mean absolute percentage error หรือ MAPE) เป็นค่าวดัความถูกตอ้งของการพยากรณ์ 

โดยพิจารณาจากขนาดของความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์เทียบกบัค่าจริง โดยค่า MAPE ท่ีตํ่าบ่งบอกวา่เทคนิค

ท่ีใชน้ั้นมีความแม่นยาํ ดงัสมการท่ี 2 

 

    (2) 

 

โดยท่ี  D  = ยอดขายท่ีเกิดข้ึนจริง 

  F  = ยอดขายท่ีเกิดจากการพยากรณ์ 

  n  =  จาํนวนคร้ัง 

 

 4. พฒันาแบบจาํลองคณิตศาสตร์ใหมี้ความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด 
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ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัเลือกศึกษาเฉพาะยอดจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ซรามิคท่ีมียอดขายสูงจาํนวน 3 รายการ จาก 

93 รายการ ไดแ้ก่ ถว้ย (CR001) จาน (CR002) และแกว้กาแฟ (CR003) โดยการพยากรณ์จะทาํเฉพาะในปี 2559  

ส่วนยอดขายในปี 2558 เป็นการเก็บขอ้มูลยอดขายเดิมเพ่ือเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบในการพยากรณ์ในปี 2559 ผลการ

ดาํเนินงานวิจยัสามารถใชโ้ปรแกรม Visual Basic มาช่วยในการสร้างแบบจาํลองคณิตศาสตร์เพ่ือการพยากรณ์หา

จาํนวนยอดขายสินคา้ได ้ โดยโปรแกรมสามารถพยากรณ์ยอดขายสินคา้ทุกชนิดไดจ้ริงดงัรูปท่ี 4 ถึง 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4. หนา้จอแสดงการคาํนวณสินคา้ถว้ย (CR001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่5. หนา้จอแสดงการคาํนวณสินคา้จาน (CR002) 
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รูปที ่6. หนา้จอแสดงการคาํนวณสินคา้แกว้กาแฟ (CR003) 

 

เม่ือไดค้่าจากการพยากรณ์โดยการใช้แบบจาํลองคณิตศาสตร์คาํนวณยอดขายสินคา้กลุ่มตวัอย่างของ

บริษทัจาํนวน 3 รายการ ในร้านจาํหน่ายสินคา้จาํนวน 9 ร้าน ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลยอดจาํหน่ายสินคา้จริงแต่

ละรายการจากร้านจาํหน่ายของบริษทัตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 จนถึงเดือนธนัวาคม 2559 ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1.  แสดงยอดขายสินคา้ตามจริงทั้ง 3 รายการจาํนวน 9 ร้าน (ช้ิน) ในปี 2558 และ 2559 

 

เดอืน CR001 CR002 CR003 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 

มกราคม 1267 1320 1076 1326 1199 1425 

กุมภาพนัธ์ 1200 1350 1085 1213 1230 1429 

มีนาคม 1120 1251 926 1123 1237 1491 

เมษายน 1450 1450 1115 1364 1268 1510 

พฤษภาคม 1550 1420 854 1365 1324 1510 

มิถุนายน 1256 1520 1145 1325 1289 1530 

กรกฎาคม 1301 1420 1166 1421 1322 1561 

สิงหาคม 1259 1223 1182 1400 1295 1596 

กนัยายน 1412 1325 1188 1512 1326 1625 

ตุลาคม 1450 1562 1253 1324 1363 1615 

พฤศจิกายน 1360 1356 1179 1521 1402 1595 

ธนัวาคม 1220 1470 1285 1624 1457 1625 
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เม่ือนาํยอดจาํหน่ายสินคา้จริงในแต่ละรายการจากร้านจาํหน่ายของบริษทัตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 จนถึง

เดือนธนัวาคม 2559 มาเปรียบเทียบกบัค่าท่ีไดจ้ากการพยากรณ์ แลว้คาํนวณหาเปอร์เซนตค์่าคลาดเคล่ือนสมบูรณ์

เฉล่ีย (MAPE) จะปรากฎผลดงัตารางท่ี 2 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ผลการพยากรณ์ยอดจาํหน่ายสินคา้จากแบบจาํลอง

คณิตศาสตร์เพ่ือการพยากรณ์ยอดขายสินคา้น้ีมีค่าเฉล่ียของ MAPE  เพียง 3.70 % และเม่ือไดเ้ปรียบเทียบกบัการ

คาดคะเนจากผูจ้ดัการบริษทัลาํปางศิลปนคร จาํกดั  พบวา่มีค่าความคลาดเคล่ือนการคาดคะเนเปรียบเทียบกบัยอด

จาํหน่ายจริงเฉล่ียตลอดปีเท่ากบั 15.35 % ดงันั้นการพยากรณ์ยอดจาํหน่ายสินคา้จากแบบจาํลองฯ น้ี จึงมีค่าความ

คาดเคล่ือนตํ่ากวา่การคาดคะเนจากผูจ้ดัการบริษทั  และสามารถพยากรณ์ยอดจาํหน่ายไดใ้กลเ้คียงกบัยอดจาํหน่าย

จริงของบริษทั 

 

ตารางที ่2.  แสดงค่าพยากรณ์ยอดจาํหน่ายสินคา้ปี 2559 (ช้ิน) เม่ือเทียบกบัยอดขายสินคา้ตามจริงทั้ง 3 รายการ

จาํนวน 9 ร้าน (ช้ิน) 

 

เดอืน CR001 CR002 CR003 

  ค่าพยากรณ์ จํานวนขายจริง ค่าพยากรณ์ จํานวนขายจริง ค่าพยากรณ์ จํานวนขายจริง 

มกราคม 1372 1320 1277 1326 1433 1425 

กุมภาพนัธ์  1380 1350 1301 1213 1452 1429 

มีนาคม 1388 1251 1325 1123 1471 1491 

เมษายน 1396 1450 1349 1364 1490 1510 

พฤษภาคม 1404 1420 1373 1365 1509 1510 

มิถุนายน 1412 1520 1397 1325 1528 1530 

กรกฎาคม 1420 1420 1421 1421 1547 1561 

สิงหาคม 1428 1223 1445 1400 1566 1596 

กนัยายน 1436 1325 1469 1512 1585 1625 

ตุลาคม 1444 1562 1493 1324 1604 1615 

พฤศจิกายน 1452 1356 1517 1521 1623 1595 

ธนัวาคม 1460 1470 1541 1624 1642 1625 

      MAPE 5.50   4.46   1.15 

 

ในการพฒันาแบบจาํลองคณิตศาสตร์ให้มีความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด งานวิจยัน้ีไดใ้ชห้ลกัการวิเคราะห์

แนวโนม้เชิงเส้นร่วมกบัโปรแกรม Visual Basic มาพฒันา และเม่ือไดน้าํค่าพยากรณ์ยอดจาํหน่ายสินคา้ปี 2559 มา

ใชจ้ริง   พบวา่ส่งผลใหย้อดจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัในปี  2559  เพ่ิมข้ึนจากปี  2558  เป็นจาํนวน  187,550.00 บาท  
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เน่ืองจากทางบริษทัไดน้าํขอ้มูลจากการพยากรณ์มาใชใ้นการวางแผนการผลิตและจาํหน่าย แทนการคาํนวณจาก

ผูจ้ดัการบริษทั จึงช่วยลดปัญหาการผลิต และการจาํหน่ายไม่เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละร้าน โดย

ขอ้มูลการจาํหน่ายสินคา้จริงจากฝ่ายขายของบริษทัเม่ือเปรียบเทียบยอดจาํหน่ายสินคา้ในปี 2558 กบัปี 2559 มียอด

จาํหน่ายสินคา้เท่ากบั 2,825,140 และ 3,012,690 บาท ตามลาํดบั ดงันั้นค่าจากการพยากรณ์โดยการใชแ้บบจาํลอง

คณิตศาสตร์คาํนวณยอดขายสินคา้กลุ่มตวัอยา่งของบริษทัจึงช่วยเพ่ิมรายไดใ้หก้บับริษทัไดจ้ริง  

ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ditsa & Prasomsin (2008) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบัการวางแผนจดัการ

ผลิตสวนป่าไมส้กัโดยการประยกุตเ์ทคนิคกาํหนดการเชิงเส้น (linear programming technique) ทาํให้ไดก้าํไรตลอด

ระยะเวลาในการวางแผน 925,569.00 บาท และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Jongraklikhit (2009) ท่ีสร้างแบบจาํลอง

เชิงเสน้ (linear programming) เพ่ือสร้างแผนการผลิต แลว้เปรียบเทียบกบัการวางแผนการผลิตแบบเดิมและการผลิต

จริง และพบวา่แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือช่วยในการวางแผนการผลิต สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด้

จริง อีกทั้งยงัช่วยลดตน้ทุนการผลิตได ้153,018 บาท หรือร้อยละ 0.30 จนถึง 214,582 บาท/เดือน หรือร้อยละ 0.44 

 

สรุปผลการทดลอง 

แบบจาํลองคณิตศาสตร์ในงานวจิยัน้ีเป็นแบบจาํลองท่ีพฒันาข้ึนเพ่ือพยากรณ์ยอดจาํหน่ายสินคา้เซรามิกส์ 

โดยใชห้ลกัการทางคณิตศาสตร์การวิเคราะห์แนวโนม้เชิงเส้น (linear trend analysis) ประยุกตเ์ขา้กบัโปรแกรม 

Visual Basic ซ่ึงสามารถนาํไปพยากรณ์ยอดจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัลาํปางศิลปนคร จาํกดั ไดใ้กลเ้คียงกบัยอด

จาํหน่ายจริงในแต่ละช่วงเวลา จึงช่วยลดปัญหาการผลิตสินคา้ และการวางจาํหน่ายในแต่ละร้านนอ้ยหรือมากเกินไป

ซ่ึงไม่เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูซ้ื้อ และเม่ือคาํนวณค่าความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์เฉล่ีย (MAPE) ในการ

พยากรณ์ยอดจาํหน่ายสินคา้แลว้ พบวา่มีค่าความคลาดเคล่ือนการพยากรณ์เม่ือเปรียบเทียบกบัยอดจาํหน่ายจริงเฉล่ีย

ตลอดปีเพียง 3.70 % ซ่ึงเป็นค่าความคลาดท่ีตํ่ากวา่การคาดคะเนจากผูจ้ดัการบริษทั  
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