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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาในการพยากรณปริมาณผลผลิตผักและ
ผลไมท้ังในระยะส้ัน (ลวงหนา 1 หนวยเวลาคือลวงหนา 1 ไตรมาสในผลผลิตผัก และลวงหนา 1 เดือนใน
ผลผลิตผลไม) และระยะยาว (ลวงหนาหลายหนวยเวลา) ระหวางวิธีปรับเรียบทางสถิติ 2 วิธี ไดแกวิธีปรับให
เรียบแบบโฮลทและวินเทอรท่ีมีฤดูกาลแบบบวก และวิธีปรับใหเรียบแบบโฮลทและวินเทอรท่ีมีฤดูกาลแบบ
คูณ  กับแบบจําลองเครือขายประสาทเทียมแบบสงถายขอมูลยอนกลับ (Backpropagation neural network; 
BPN)  ผลการวิจัยพบวาสําหรับวิธีปรับเรียบทางสถิติท่ีใหคาความคลาดเคล่ือนตํ่าท่ีสุด คือวิธีปรับใหเรียบ
แบบโฮลทและวินเทอรท่ีมีฤดูกาลแบบบวก (Holt-Winters’ additive seasonal smoothing; Additive HWS) 
และเมื่อนําแบบจําลองพยากรณจาก Additive HWS มาเปรียบเทียบกับแบบจําลอง BPN พบวาผลการ
พยากรณปริมาณผลผลิตผักในระยะส้ันนั้นแบบจําลองจากวิธี Additive HWS ใหคาความถูกตองสูงกวา
แบบจําลอง BPN สวนผลการพยากรณปริมาณผลผลิตผักในระยะยาวและการพยากรณปริมาณผลผลิตผลไม
ในระยะส้ันและระยะยาวนั้น แบบจําลอง BPN ใหคาความถูกตองของการพยากรณสูงกวาแบบจําลอง 
Additive HWS อยางไรก็ตามแบบจําลองท้ัง 2 ประเภทมีแนวโนมท่ีจะพยากรณไดสูงกวาปริมาณผลผลิตจริง 
โดยท่ีแบบจําลอง Additive HWS มีแนวโนมที่จะเกิดความลําเอียงสูงกวาแบบจําลอง BPN นอกจากนี้
แบบจําลอง BPN มีความสามารถในการพยากรณขอมูลในระยะยาวไดดีกวาระยะส้ัน โดยรวมแลวแบบจําลอง 
BPN มีความถูกตองในการนําไปใชงานในขอมูลหลายรูปแบบไดดีกวาแบบจําลอง Additive HWS 
 
คําสําคัญ: ผัก; ผลไม; เทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลา; แบบจําลองปรับเรียบ; แบบจําลองเครือขาย
ประสาทเทียมแบบสงถายขอมูลยอนกลับ 
 
1. ที่มาและความสําคัญ 

ผักและผลไมเปนสินคาเกษตรที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนอยางมาก เพราะ
นอกจากเปนสินคาหลักท่ีมีปริมาณการผลิต ปริมาณการบริโภคภายในประเทศที่สูงแลว ยังเปนสินคาท่ีมี
ปริมาณการสงออกท้ังในรูปผักและผลไมสดและแปรรูปท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นทุกป โดยมีปริมาณการบริโภค
ในประเทศของผลผลิตผักและผลไมรวมกันในปพ.ศ. 2550 กวา 25 ลานตันและมีปริมาณการสงออกผักและ
ผลิตภัณฑ ในปพ.ศ. 2549 และพ.ศ. 2550 มีปริมาณรวม 628,763 และ 644,609 ตัน ตามลําดับ เชนเดียวกัน
กับผลไมและผลิตภัณฑท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น ในปพ.ศ. 2549 และพ.ศ. 2550 มีปริมาณรวม 1,681,392 และ
1,724,067 ตันตามลําดับ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551) จากปริมาณความตองการบริโภคในประเทศ
และแนวโนมการสงออกสินคาท่ีเพ่ิมสูงขึ้นนี้ สงผลกระทบตอผูท่ีเกี่ยวของทุกสวนท้ังเกษตรกร ผูรวบรวม ผูคา
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 ปลีก-สง บริษัทแปรรูป ธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่อง รวมถึงหนวยงานของรัฐบาล เชนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม การศึกษาหาเทคนิคการพยากรณท่ีเหมาะสม จะเปนการ
ชวยใหผูมีสวนเก่ียวของเหลานี้ สามารถวิเคราะหสถานการณ วางนโยบายและกลยุทธ หรือวางแผนการผลิต 
เพ่ือลดปญหาผลผลิตท่ีลนตลาด หรือปญหาการขาดแคลนผลผลิตในบางพื้นท่ี โดยท่ัวไปการพยากรณ
ปริมาณผลผลิตเกษตรลวงหนานิยมใชแบบจําลองจากเทคนิควิเคราะหอนุกรมเวลา (Time series analysis) 
ทางสถิติ แตแบบจําลองเหลานี้มักจะมีรูปแบบความสัมพันธท่ีกําหนดไวแนนอน ทําใหแบบจําลองไมมีความ
ยืดหยุนกับขอมูล การนําแบบจําลองท่ีไมทราบรูปแบบความสัมพันธลวงหนา และมีความยืดหยุนสูง เชน 
แบบจําลองเครือขายประสาทเทียม (Artificial neural network) จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาในการพยากรณปริมาณผลผลิตผักและ
ผลไมท้ังในระยะส้ัน (ลวงหนา 1 หนวยเวลา คือลวงหนา 1 ไตรมาสในผลผลิตผัก และลวงหนา 1 เดือนใน
ผลผลิตผลไม) และระยะยาว (ลวงหนาหลายหนวยเวลา) ระหวางวิธีปรับเรียบทางสถิติ กับแบบจําลอง
เครือขายประสาทเทียมแบบสงถายขอมูลยอนกลับ (Backpropagation neural network; BPN)  

 
2. ทฤษฎีพ้ืนฐานและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลา เปนเทคนิคท่ีบงชี้รูปแบบหรือแนวโนมในขอมูล เพ่ือใชพยากรณ
ภายใตขอสมมติวา แนวโนมในอดีตจะยังคงมีตอไปในอนาคต โดยใชขอมูลในอดีตท่ีมีการเก็บรวบรวมอยาง
ตอเนื่อง ตามลําดับเวลาท่ีเกิดขึ้น แลวนํากลุมชุดขอมูลเหลานั้นมาสรางแบบจําลองการพยากรณเพ่ือหาคา
ของตัวแปรที่ตองการศึกษาในอนาคต  

2.1. วิธีการปรับใหเรียบ (Smoothing method) 
เปนวิธีการสรางสมการพยากรณจากคาสังเกตในอนุกรมเวลาบางสวนหรือท้ังหมด วิธีการปรับ

ใหเรียบนี้เหมาะกับขอมูลท่ีมีลักษณะการเคล่ือนไหวที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา โดยทุกครั้งท่ีมีคาสังเกตใหม
เขามาในแบบจําลองจะมีการปรับคาพารามิเตอรของแบบจําลองตามไป วิธีการปรับใหเรียบทางสถิติท่ีนิยมใช
อยางแพรหลายมี 8 วิธี โดยแตละวิธีจะเหมาะกับการเคล่ือนไหวของอนุกรมเวลาท่ีแตกตางกัน คือ วิธีเฉล่ีย
เคล่ือนท่ีแบบธรรมดาและวิธีปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลครั้งเดียวเหมาะสําหรับอนุกรมเวลาท่ีไมมี
แนวโนมและอิทธิพลของฤดูกาล วิธีเฉล่ียเคล่ือนท่ีซ้ําสองคร้ัง และวิธีปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลซ้ํา
สองคร้ัง เหมาะสําหรับอนุกรมเวลาท่ีมีแนวโนมแตไมมีอิทธิพลของฤดูกาล วิธีปรับใหเรียบฤดูกาลแบบบวก 
และวิธีปรับใหเรียบฤดูกาลแบบคูณ เหมาะกับอนุกรมเวลาท่ีไมมีแนวโนมแตมีอิทธิพลฤดูกาล วิธีปรับใหเรียบ
แบบโฮลทและวินเทอรท่ีมีฤดูกาลแบบบวก และวิธปีรับใหเรียบแบบโฮลทและวินเทอรท่ีมีฤดูกาลแบบคูณ
เหมาะกับอนุกรมเวลาท่ีมีแนวโนมและอิทธิพลของฤดูกาล สําหรับในการพยากรณปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตรวิธีท่ีนาจะเหมาะสมคือวิธีปรับใหเรียบแบบโฮลทและวินเทอร เพราะผลผลิตทางการเกษตรมักจะมี
แนวโนมและอิทธิพลของฤดูกาลเขามาเกี่ยวของอยูทุกครั้ง (ทรงศิริ, 2549) ซึ่งวิธีการนี้แบงออกเปน 2 แบบ 
คือ วิธีปรับใหเรียบแบบโฮลทและวินเทอรท่ีมีฤดูกาลแบบบวก (Holt–Winters’ Additive Seasonal 
Smoothing Method; Additive HWS) และ วิธีปรับใหเรียบแบบโฮลทและวินเทอรท่ีมีฤดูกาลแบบคูณ (Holt–
Winters’ Multiplicative Seasonal Smoothing Method; Multiplicative HWS) (Werckman and Crosswhite, 
2006) 
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   2.1.1. วิธีปรับใหเรียบแบบโฮลทและวินเทอรท่ีมีฤดูกาลแบบบวก (Additive HWS) 
เปนวิธีการสรางแบบจําลองจากคาสังเกตท้ังหมดของอนุกรมเวลา โดยใชการปรับเรียบ

แบบเอ็กซโปเนนเชียลในการกําหนดคาระดับ (Level) คาแนวโนม (Trend) และคาฤดกูาล (Seasonal) 
จากนั้นจึงนําคาท่ีไดมาบวกกัน ผลรวมสุดทายท่ีไดคือคาพยากรณ ในการคํานวณตองมีการกําหนดน้ําหนัก
หรือคาคงท่ีในการปรับเรียบใหกับขอมูลท้ัง 3 คาดังกลาวขางตน คาคงท่ีท่ีเลือกใชมักจะเปนคาท่ีทําใหคา
ความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณมีคาตํ่าท่ีสุด วิธีปรับใหเรียบแบบโฮลทและวินเทอรท่ีมีฤดูกาลแบบบวกนี้
เหมาะสมกับการพยากรณขอมูลท่ีมีแนวโนม และมีอิทธิพลของฤดูกาลที่ไมเพ่ิมขึ้นตามเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป 

2.1.2. วิธีปรับใหเรียบแบบโฮลทและวินเทอรท่ีมีฤดูกาลแบบคูณ (Multiplicative HWS)  
เปนวิธีการท่ีคลายกับวิธี Additive HWS ซึ่งสรางแบบจําลองการพยากรณจากคาสังเกต

ท้ังหมดของอนุกรมเวลา โดยใชการปรบัเรียบแบบเอ็กซโปเนนเชียลในการกําหนดคาระดับ คาแนวโนม และ
คาฤดูกาลจากนั้นจึงนําคาระดับ และคาแนวโนมที่ไดมาบวกกัน แลวจึงนํามาคูณคาฤดูกาล คาผลรวมสุดทาย
ท่ีไดคือคาพยากรณ วิธีปรับใหเรียบแบบโฮลทและวินเทอรท่ีมีฤดูกาลแบบคูณนี้จะเหมาะสมกับการพยากรณ
ขอมูลท่ีมีอิทธิพลขององคประกอบแนวโนม และมีอิทธิพลขององคประกอบฤดูกาลท่ีเพ่ิมขึ้นตามเวลาที่
เปล่ียนแปลง 
 2.2. แบบจําลองเครือขายประสาทเทียมแบบสงถายขอมูลยอนกลับ (BPN) 

เปนแบบจําลองท่ีสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามจากการเรียนรูขอมูลซ้ํา
ไปซ้ํามาหลาย ๆ รอบ ประกอบดวยหนวยประมวลผลหรือนิวรอนท่ีเรียงตัวกันเปนโครงสราง 3 ชั้น คือชัน้
ขอมูลนําเขา (Input Layer) ชั้นซอน (Hidden Layer) และชั้นผลลัพธ (Output Layer) ซึ่งนิวรอนทั้ง 3 ชั้นจะมี
การเชื่อมโยงกันไปขางหนาอยางท่ัวถึง (Fully connected feed forward) นั่นคือนิวรอนในแตละชั้นจะเชื่อมตอ
กันไปสูนิวรอนทุก ๆ นิวรอนในชั้นถัดไป เพ่ือการสงขอมูลหรือสัญญาณถึงกัน ท่ีแตละเสนเชื่อมโยงจะมี
น้ําหนักกํากับอยู การเรียนรูของเครือขายคือการปรับและหาคาน้ําหนักท่ีเหมาะสมเพ่ือแกปญหา ซึ่งใน
งานวิจัยนี้ไดแกการพยากรณคาใหถูกตอง (Fausett, 1994) ดังรูปท่ี 1 

 
 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1: โครงสรางของแบบจําลองเครือขายประสาทเทียมแบบสงถายขอมูลยอนกลับ 

 
เมื่อ Xi คือหนวยนําเขาท่ี i (i = 1,…, n);  Zj คือหนวยซอนท่ี j (j=1,…, p); Yk คือหนวยผลลัพธท่ี k 

(k=1,…, m); vij คือคาน้ําหนักจากหนวยนําเขาท่ี i ไปยังหนวยชั้นซอนท่ี  j; wjk คือคาน้ําหนักหนวยชั้นซอนท่ี j 

ไปยังหนวยผลลัพธท่ี k; kδ คือคาขอมูลความผิดพลาดท่ีหนวยผลลัพธท่ี k และ tk คือคาผลลัพธเปาหมาย
ของหนวยผลลัพธท่ี k 
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ชั้นผลลัพธ  
(Yk k=1,…,m) 

ชั้นซอน  
(Zj; j=1,…,p) 

ชั้นขอมูลนําเขา 
(X i ;  i = 1, … , n )   
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  การเรียนรูแบบสงถายขอมูลยอนกลับนี้ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การปอนขอมูลใหเกิดการเรียนรู
และประมวลผล จากนั้นนําผลจากการเรียนรู ท่ีไดหรือผลลัพธของเครือขายไปเปรียบเทียบกับผลลัพธ
เปาหมายเพ่ือหาคาความคลาดเคล่ือนและสงขอมูลความคลาดเคล่ือนยอนกลับมายังชั้นตาง ๆ และขั้นตอน
สุดทาย คือการปรับน้ําหนักของการเชื่อมโยงท้ังหมด แบบจําลอง BPN ท่ีมีประสิทธิภาพในการใชงานที่ดี
ขึ้นอยูกับการเลือกโครงสรางของเครือขาย ไดแก จํานวนชั้นซอน และจํานวนหนวยซอน การเลือก
พารามิเตอรในการเรียนรู ไดแก อัตราการเรียนรู คาโมเมนตัม จํานวนรอบของการเรียนรู และฟงกชั่นกระตุน 
โดยอัตราการเรียนรูจะสงผลตอคาความคลาดเคล่ือน กลาวคือถามีอัตราการเรียนรูต่ําจะทําใหการเรียนรูใช
เวลานาน  ถามีอัตราการเรียนรูสูงจะทําใหการเรียนรูเปนไปไดเร็วแตอาจทําใหเกิดคาความคลาดเคล่ือนของ
การเรียนรูท่ีไมต่ําท่ีสุด  (Local minimum) ซึ่งคาโมเมนตัมจะชวยควบคุมอัตราการเรียนรูและการปรับคา
น้ําหนักไมใหตกอยูในสภาพ Local minimum และชวยลดจํานวนรอบการเรียนรูใหนอยลงได (Fausett, 1994; 
O’Neal et al., 2002; Kaul et al., 2005) นอกจากนี้การสุมเลือกคานํ้าหนักเร่ิมตนท่ีแตกตางกันก็จะชวย
แกปญหา Local minimum ไดอีกทางหนึ่ง สําหรับจํานวนรอบการเรียนรูนั้น  ถาปลอยใหแบบจําลอง BPN 
เรียนรูนานเกินไปจะเกิดปญหา Overtraining สงผลใหแบบจําลอง BPN มีประสิทธิภาพในการใชงานกับขอมูล
ชุดท่ีไมไดใชในการสรางแบบจําลองต่ํา หรือมีความสามารถในการใชงานท่ัวไป (Generalization property) 
ต่ํา (Kaastra and Boyd, 1996)  แนวทางหน่ึงในการลดปญหา overtraining คือการแบงขอมูลท่ีใชในการฝก
เปน 2 สวนคือขอมูลชุดเรียนรู (Training set) และขอมูลชุดทดสอบ (Testing set) สัดสวนของขอมูลชุดทวน
สอบควรกําหนดใหอยูในชวง 10-30 % จากขอมูลของชุดเรียนรู (Kaastra and Boyd, 1996)   จากนั้นให
แบบจําลอง BPN เรียนรูกับขอมูลชุดเรียนรูและหยุดการเรียนรูเพ่ือทดสอบกับขอมูลชุดทดสอบเปนระยะ และ
รอบการเรียนรูท่ีเหมาะสมคือเมื่อคาความคลาดเคล่ือนของชุดทดสอบมีคาตํ่าท่ีสุด ในสวนของฟงกชั่นกระตุน
ท่ีนิยมใชจะเปนฟงกชั่นเชิงซอน (Nonlinear function) ไดแก ฟงกชั่นซิกมอยด (Sigmoid function) และ
ฟงกชั่นไฮเปอรโบลิกแทนเจน (Hyperbolic tangent; TanH) แบบจําลอง BPN มีคุณสมบัติท่ีสําคัญ คือ เปน 
Universal approximator ซึ่งสามารถจําลองความสัมพันธของฟงกชั่นท่ีซับซอนไดถูกตองในระดับท่ีตองการ 
โดยไมจําเปนตองทราบรูปแบบความสัมพันธลวงหนา แบบจําลองจึงมีความยืดหยุนสูง (Funahashi, 1989) 
อยางไรก็ตามการสรางและทดสอบแบบจําลอง BPN นี้ตองอาศัยการลองผิดลองถูก เนื่องจากแบบจําลอง 
BPN ไมมีขอกําหนดท่ีแนชัดในการสรางแบบจําลอง ขึ้นอยูกับขอมูลหรือรูปแบบของปญหาในการกําหนด
โครงสรางของแบบจําลอง  
 2.3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

เทคนิควิเคราะหอนุกรมเวลานั้นมีการนํามาใชในการพยากรณอยางแพรหลาย ในป 2005 Park 
et al. ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ 3 วิธีคือ แบบจําลอง ANN แบบจําลอง General linear และ 
Regression trees ในการพยากรณปริมาณผลผลิตขาวโพดจากสภาวะการปลูกท่ีแตกตางกัน พบวา
แบบจําลอง ANN สามารถพยากรณไดถูกตองแมนยําท่ีสุด เชนเดียวกันกับการศึกษาของ Co และ 
Boosarawongse (2007) ท่ีศึกษาเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ 3 วิธีคือ แบบจําลอง ANN, Exponential 
smoothing และแบบจําลอง ARIMA เพ่ือพยากรณปริมาณผลผลิตขาวสงออกของประเทศไทย และพบวา
แบบจําลอง ANN มีความสามารถในการพยากรณขอมูลท่ีมีแนวโนมและฤดูกาลไดดีกวาแบบจําลองอื่น ๆ 
นอกจากนี้การศึกษาของ Segura และ Vecher (2001) ซึ่งศึกษาการใชแบบจําลอง HWS ในการพยากรณ
ยอดขายบนตารางการจัดการ พบวาแบบจําลอง HWS ใหคาพยากรณท่ีถูกตองแมนยําท่ีสุดในการพยากรณ
ระยะส้ัน สวนการศึกษาของ Alon et al. (2001) พยากรณยอดขายสินคาโดยรวมจากรานคาปลีก โดยทําการ
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 เปรียบเทียบการพยากรณลวงหนา 1 หนวยเวลากับการพยากรณลวงหนาหลายหนวยเวลา ระหวาง
แบบจําลอง ANN แบบจําลอง HWS แบบจําลองบอกซและเจนกินส และแบบจําลองถดถอยแบบพหุ พบวา 
ในชวงท่ีเศรษฐกิจตกตํ่า การพยากรณลวงหนาหลายหนวยเวลาใหคาความคลาดเคลื่อนเฉล่ียจากการ
พยากรณดวยแบบจําลองตาง ๆ ต่ํากวาการพยากรณลวงหนา 1 เดือน โดยรวมพบวาแบบจําลอง ANN ใหผล
การพยากรณถูกตองท่ีสุด 

 
3. วิธีการวิจัย 

3.1. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน 
ผัก-ขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลปริมาณผลผลิตผักรายไตรมาสตั้งแตไตรมาสท่ี 1 

พ.ศ. 2537 ถึง ไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 2550 (จํานวน 56 คา) ท่ีมคีวามสําคัญทางเศรษฐกิจจํานวน 10 ชนิด คือ 
กวางตุง กะหลํ่าปลี กระเทียม คะนา ขาวโพดฝกออน ถ่ัวฝกยาว พริกขี้หนู พริกใหญ มะเขือเทศ และ
หอมแดง ซึ่งเก็บรวบรวมจากศูนยสารสนเทศ กรมสงเสริมการเกษตร  

ผลไม-ขอมูลผลผลิตผลไมท่ีใชในการศึกษานี้เปนขอมูลปริมาณผลผลิตผลไมรายเดือนของ
ผลไมท่ีความสําคัญทางเศรษฐกิจและมีขอมูลครบถวน 5 ชนิด คือ เงาะ ลองกอง ลําไย ทุเรียน และมังคุด 
ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2550 (จํานวน 36 คา) ซึ่งเก็บรวบรวมจากสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร  

3.2. การจัดการขอมูลในการสรางแบบจําลองปรับเรียบ 
ผัก-นําขอมูลอนุกรมเวลารายไตรมาสจํานวน 56 คา มาแบงเปน 2 ชุด ไดแกชุดเรียนรูโดยใช

ขอมูลจํานวน 44 คาแรกของชุดขอมูล เพ่ือนําไปสรางแบบจําลองท่ีเหมาะสม และชุดทวนสอบจํานวน 12 คาท่ี
เหลือ สําหรับนําไปตรวจสอบความถูกตองของการพยากรณและความสามารถในการใชงานท่ัวไปของ
แบบจําลอง 

ผลไม-นําขอมูลอนุกรมเวลารายเดือนจํานวน 36 คา มาแบงเปน 2 ชุด ไดแกชุดเรียนรูโดยใช
ขอมูลจํานวน 28 คาแรกของชุดขอมูล เพ่ือนําไปสรางแบบจําลองท่ีเหมาะสม และชุดทวนสอบจํานวน 8 คาท่ี
เหลือ สําหรับนําไปตรวจสอบความถูกตองของการพยากรณและความสามารถในการใชงานท่ัวไปของ
แบบจําลอง 

3.3. การจัดการขอมูลในการสรางแบบจําลอง BPN 
ผัก-นําขอมูลปริมาณผลผลิตผักเปนขอมูลรายไตรมาสจํานวน 56 คา มาจัดใหอยูในรูป

ความสัมพันธระหวางตัวแปรนําเขา (ตัวแปรอิสระ) และตัวแปรผลลัพธ (ตัวแปรตาม) โดยท่ีตัวแปรนําเขา คือ
ปริมาณผลผลิตผักรายไตรมาส 4 ไตรมาส ตัวแปรผลลัพธ คือปริมาณผลผลิตผักไตรมาสที่ 1 ของปถัดไป 
หรือ ณ ไตรมาสปจจุบัน ซึ่งจะไดขอมูลท้ังหมด 52 ลําดับ โดยแตละลําดับจะประกอบดวยตัวแปรนําเขา 4 ตัว
แปร และตัวแปรผลลัพธ 1 ตัวแปร นําขอมูลท้ัง 52 ลําดับมาจัดแบงเปน 3 ชุด คือ ชุดเรียนรูจํานวน 28 ลําดับ
แรก ชุดทดสอบจํานวน 12 ลําดับถัดมา ใชในการหาโครงสรางและพารามิเตอรท่ีเหมาะสมของแบบจําลอง 
และชุดทวนสอบจํานวน 12 ลําดับสุดทาย เพ่ือทดสอบความถูกตองของการพยากรณและความสามารถในการ
ใชงานท่ัวไปของแบบจําลอง 

ผลไม-นําขอมูลปริมาณผลผลิตผลไมเปนขอมูลรายเดือนจํานวน 36 คา มาจัดใหอยูในรูป
ความสัมพันธระหวางตัวแปรนําเขาและตัวแปรผลลัพธ โดยตัวแปรนําเขา คือปริมาณผลผลิตผลไมรายเดือน 
12 เดือน ตัวแปรผลลัพธ คือปริมาณผลผลิตผลไมเดือนท่ี 13 หรือ ณ เดือนปจจุบัน ซึ่งจะไดขอมูลท้ังหมด 24 
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 ลําดับ โดยแตละลําดับจะประกอบดวยตัวแปรนําเขา 12 ตัวแปร และตัวแปรผลลัพธ 1 ตัวแปร นําขอมูลท้ัง 24 
ลําดับมาจัดแบงเปน 3 ชุด คือ ชุดเรียนรูจํานวน 8 ลําดับแรก ชุดทดสอบจํานวน 8 ลําดับถัดมา และชุดทวน
สอบจํานวน 8 ลําดับสุดทาย  

3.4. การสรางแบบจําลอง 
  3.4.1. แบบจําลองแบบปรับเรียบ 

นําขอมูลอนุกรมเวลาท่ีกําหนดใหเปนชุดเรียนรู มาใชในการหาพารามิเตอรปรับเรียบท่ี
เหมาะสมโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Crystal Ball เลือกพารามิเตอรท่ีเหมาะสมจากคาความคลาดเคล่ือนในรูป
คาเฉล่ียของคาคลาดเคล่ือนสมบูรณ (Mean Absolute Error; MAE) ของขอมูลชุดเรียนรูท่ีต่ําท่ีสุด  
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เมื่อ iy  คือปริมาณผลผลิตจริงของขอมูลลําดับท่ี i; 
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พยากรณของขอมูลลําดับท่ี i; n   คือจํานวนขอมูลท่ีทําการทดสอบ 
จากนั้นตรวจสอบขอสมมติทางสถิติของแบบจําลองท่ีวาคาความคลาดเคล่ือนตองเปนอิสระตอ

กันและไมมีสหสัมพันธในตนเอง ดวยคาสถิติ Durbin-Watson (DW)  
3.4.2. แบบจําลองเครือขายประสาทเทียมแบบสงถายขอมูลยอนกลับ 
ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชโปรแกรม NeuralWorks Explorer ในการหาโครงสรางที่เหมาะสม โดย 
การพยากรณปริมาณผลผลิตผัก - ใชขอมูลความสัมพันธชุดเรียนรู 28 ลําดับ และชุดทดสอบ

จํานวน 12 ลําดับ กําหนดโครงสรางพ้ืนฐานประกอบดวยตัวแปรนําเขา 4 ตัวแปร (ขอมูลผลผลิตรายไตรมาส 
4 ไตรมาส) จํานวนชั้นซอน 1 ชั้น และตัวแปรผลลัพธ 1 ตัวแปร (ปริมาณผลผลิตผักไตรมาสท่ี 1 ของปถัดไป 
หรือ ณ ไตรมาสปจจุบัน)  

การพยากรณปริมาณผลผลิตผลไม - ใชขอมูลความสัมพันธชุดเรียนรูจํานวน 8 ลําดับ และชุด
ทดสอบจํานวน 8 ลําดับ กําหนดโครงสรางพ้ืนฐานประกอบดวยตัวแปรนําเขา 12 ตัวแปร (ขอมูลปริมาณ
ผลผลิตผลไมรายเดือน 12 เดือน) จํานวนชั้นซอน 1 ชั้น และ ตัวแปรผลลัพธ 1 ตัวแปร (ปริมาณผลผลิตผลไม
เดือนท่ี 13 หรือ ณ เดือนปจจุบัน) 

โดยแบบจําลอง BPN สําหรับผลผลิตท้ังสองประเภทจะทําการหาโครงสรางที่เหมาะสมจากการ
แปรคาจํานวนหนวยซอน คาพารามิเตอรของการเรียนรู ไดแก อัตราการเรียนรู คาโมเมนตัม รูปแบบของ
ฟงกชั่นกระตุน และคาน้ําหนักสุมเริ่มตน หารอบการเรียนรูท่ีเหมาะสมจากการหยุดการเรียนรูเพ่ือทดสอบการ
พยากรณกับชุดทดสอบเปนชวง ๆ และหยุดการเรียนรูเมื่อคาความคลาดเคล่ือนของขอมูลชุดทดสอบมี
แนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ (NeuralWare, 1996) เลือกโครงสรางและพารามิเตอรท่ีเหมาะสมจากคาความ
คลาดเคล่ือน MAE ของชุดทดสอบท่ีต่ําท่ีสุด จากน้ันนําโครงสรางและพารามิเตอรท่ีเหมาะสมที่ไดมาสราง
แบบจําลองเพื่อใชในการพยากรณลวงหนา 1 หนวยเวลาคือลวงหนา 1 ไตรมาส (ผลผลิตผัก) ลวงหนา 1 
เดือน (ผลผลิตผลไม) และลวงหนาหลายหนวยเวลา (ผลผลิตผักและผลไม) โดยใชขอมูลชุดเรียนรูรวมกับชุด
ทดสอบในผลผลิตผักท้ังหมด 40 ลําดับ และในผลผลิตผลไมใชขอมูลชุดเรียนรูรวมกับชุดทดสอบท้ังหมด  16 
ลําดับ 

 

645



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 3.5. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจําลอง 
  3.5.1. การตรวจสอบความถูกตองในการพยากรณและความสามารถในการใชงานท่ัวไป 

การตรวจสอบความถูกตองนั้นจะเปรียบเทียบจากการคํานวณความคลาดเคลื่อนของการ
พยากรณในรูปแบบ MAE ของผลพยากรณขอมูลในชุดเรียนรูและชุดทวนสอบแบบลวงหนา 1 หนวยเวลาคือ
ลวงหนา 1 ไตรมาส (ผลผลิตผัก) ลวงหนา 1 เดือน (ผลผลิตผลไม) และลวงหนาหลายหนวยเวลา (ผลผลิตผัก
และผลไม) ซึ่งแบบจําลองท่ีดีควรมีคาความคลาดเคล่ือนในการพยากรณของขอมูลทุกชุดตํ่า หรือเรียกวามี
ความสามารถในการใชงานท่ัวไปสูง การพยากรณแบบลวงหนา 1 เดือนและ 1 ไตรมาสนั้นจะใชขอมูลปริมาณ
ผลผลิตจริงจนถึงเดือนหรือไตรมาสกอนปจจุบันในการพยากรณขอมูลเดือนหรือไตรมาสปจจุบัน แตในการ
พยากรณลวงหนาหลายหนวยเวลาจะใชคาพยากรณของเดือนหรือไตรมาสกอนปจจุบันในการพยากรณขอมูล
เดือนปจจุบัน และใชพยากรณลวงหนาไปเรื่อย ๆ จนครบชุดขอมูล เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณ
ของแบบจําลองท้ัง 2 ประเภทในการพยากรณลวงหนา 1 หนวยเวลา และลวงหนาหลายหนวยเวลา โดย
คํานวณหาคาความคลาดเคล่ือนของแบบจําลองในรูป คาเฉล่ียรอยละของคาความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ 
(Mean absolute percentage error; MAPE) ของขอมูลชุดทวนสอบ จากสมการ 
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พยากรณของขอมูลลําดับท่ี i; n   คือจํานวนขอมูลท่ีทดสอบ  
3.5.2. การวิเคราะหความลําเอียงของแบบจําลอง 
ความลําเอียงของแบบจําลอง (Model bias) คือการท่ีความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดขึ้นมีการแจกแจง

ท่ีมีระบบ หรือรูปแบบที่สังเกตได (Ross, 1996) โดยตรวจสอบคาความลําเอียงจากคา Tracking signal (TS) 
ซึ่งเปนอัตราสวนของคาความลําเอียงของการพยากรณ (Bias) กับคา MAE ดังสมการ 
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 คือปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการพยากรณของขอมูลลําดับท่ี i; n คือจํานวนขอมูลท่ีทดสอบ  
  คา TS ท่ีได ถาอยูนอกชวง ± 6 แสดงวาแบบจําลองมีความลําเอียง โดยถาคา TS มากกวา 6 
จัดวาเปนความลําเอียงไปในทางบวก หรือพยากรณไดมากกวาคาจริง (Overestimation) แตถาคา TS นอย
กวา -6 จัดวาเปนคาความลําเอียงไปในทางลบ หรือพยากรณไดต่ํากวาคาจริง (Underestimation) (Chopra 
and Meindl, 2006) 
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 4. ผลการวิจัย 
4.1. การวิเคราะหอนุกรมเวลาปริมาณผลผลิตผักและผลไม 

เมื่อพิจารณาจากแผนภาพความสัมพันธระหวางปริมาณผลผลิตผักกับเวลา และผลไมกับเวลา 
แลว ในรูปท่ี 2 และ 3 ตามลําดับ พบวาอนุกรมเวลาของปริมาณผลผลิตผักและผลไมอาจจะมีองคประกอบ
ของแนวโนมและฤดูกาล จึงเลือกเปรียบเทียบแบบจําลองวิธีปรับเรียบแบบโฮลทและวินเทอรท่ีมีฤดูกาลแบบ
บวก (Additive HWS) และแบบคูณ (Multiplicative HWS) ซึ่งเหมาะสมกับการพยากรณขอมูลผลผลิตเกษตร
จําพวกท่ีมีองคประกอบแนวโนม และองคประกอบฤดูกาล (Werckman and Crosswhite, 2006)  
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รูปท่ี 2: ปริมาณผลผลิตผักรายไตรมาสชวงไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2537-ไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 2550 
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รูปท่ี 3: ปริมาณผลผลิตผลไมรายเดือนชวงเดือนมกราคม พ.ศ. 2548-ธันวาคม พ.ศ. 2550 
 
4.2. แบบจําลองในการพยากรณ 

4.2.1. การพยากรณผลผลิตผัก 
แบบจําลอง Holt-Winters’ Seasonal Smoothing (HWS) ท่ีใหคา MAE ต่ําท่ีสุดในการ

พยากรณผลผลิตผัก คือ Additive HWS ซึ่งมีสมการพยากรณดังน้ี 

44

^

−++ ++= mtttt SmbLY       (4) 

)(851.0)(149.0 114 −−− ++−= ttttt bLSYL     (5) 

11 996.0)(004.0 −− +−= tttt bLLb      (6) 

4767.0)(233.0 −+−= tttt SLYS       (7) 

647



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 เมื่อ 4

^

+tY  คือคาพยากรณ ณ ไตรมาสท่ี t+m; m = 1,2,3,4; Lt คือคาระดับ (Level) ของอนุกรม
เวลา ณ ไตรมาสท่ี t; bt คือคาแนวโนม (Trend) ของอนุกรมเวลา ณ ไตรมาสท่ี t; St คือคาดัชนีฤดูกาล 
(Seasonal) ของอนุกรมเวลา ณ ไตรมาสท่ี t; Yt คือคาสังเกตของอนุกรมเวลา ณ ไตรมาสท่ี t     
  การตรวจสอบคา DW ของแบบจําลองพบวามีคาเทากับ 2.075 ซึ่งมีคามากกวา 2 แสดงวา
ขอมูลไมมีสหสัมพันธในตนเอง ดังนั้นแบบจําลองจึงมีความนาเชื่อถือ 

แบบจําลอง BPN ท่ีใหคา MAE ต่ําท่ีสุดในการพยากรณผลผลิตผัก คือ โครงสรางท่ีมีจํานวน
หนวยนําเขา 4 หนวย หนวยซอน 3 หนวย และหนวยผลลัพธ 1 หนวย (4-3-1) โดยใชอัตราการเรียนรูท่ี 0.25 
โมเมนตัมท่ี 0.4 กฎการเรียนรูแบบ Delta rule และใชฟงกชั่นกระตุนแบบไฮเปอรโบลิกแทนเจน 

4.2.2. การพยากรณผลผลิตผลไม 
แบบจําลอง HWS ท่ีใหคา MAE ต่ําท่ีสุดในการพยากรณผลผลิตผัก คือ Additive HWS ซึ่งมี

สมการพยากรณดังนี้ 

1212

^

−++ ++= mtttt SmbLY       (8) 

)(001.0)(999.0 1112 −−− ++−= ttttt bLSYL     (9) 

11 999.0)(001.0 −− +−= tttt bLLb      (10) 

12382.0)(618.0 −+−= tttt SLYS      (11) 

เมื่อ 4

^

+tY  คือคาพยากรณ ณ เดือนท่ี t+m; m = 1, 2 …, 12; Lt คือคาระดับ (Level) ของอนุกรม
เวลา ณ เดือนท่ี t; bt คือคาแนวโนม (Trend) ของอนุกรมเวลา ณ เดือนท่ี t; St คือคาดัชนีฤดูกาล (Seasonal) 
ของอนุกรมเวลา ณ เวลา t; Yt  คือคาสังเกตของอนุกรมเวลา ณ เดือนท่ี t     

การตรวจสอบคา DW ของแบบจําลองพบวามีคาเทากับ 1.894 ซึ่งมีคาเขาใกล 2 แสดงวา
ขอมูลไมมีสหสัมพันธในตนเอง ดังนั้นแบบจําลองจึงมีความนาเชื่อถือ 

แบบจําลอง BPN ท่ีใหคา MAE ต่ําท่ีสุดในการพยากรณผลผลิตผัก คือ โครงสรางท่ีมีจํานวน
หนวยนําเขา 12 หนวย หนวยซอน 1 หนวย และหนวยผลลัพธ 1 หนวย (12-1-1) โดยใชอัตราการเรียนรูท่ี 
0.25 โมเมนตัมท่ี 0.2 กฎการเรียนรูแบบ Delta rule และใชฟงกชั่นกระตุนแบบไฮเปอรโบลิกแทนเจน 

4.3. ประสิทธิภาพของแบบจําลอง 
4.3.1. การพยากรณลวงหนา 1 ไตรมาสของปริมาณผลผลิตผัก 
แบบจําลอง Additive HWS ใหคาความคลาดเคล่ือนของการพยากรณในชุดทวนสอบต่ํากวา

แบบจําลอง BPN แตในชุดเรียนรูแบบจําลอง BPN ใหคาความคลาดเคล่ือนของการพยากรณต่ํากวา
แบบจําลอง Additive HWS ดังนั้นแบบจําลอง Additive HWS มีความสามารถในการใชงานท่ัวไปไดดีกวา
แบบจําลอง BPN สําหรับความลําเอียงของแบบจําลองในรูป TS นั้น แบบจําลอง BPN พยากรณชุดทดสอบ
ดวยความลําเอียงไปในทางบวก (มีคามากกวา +6) คือพยากรณไดมากกวาคาจริงในขณะที่แบบจําลอง 
Additive HWS นั้นปราศจากความลําเอียง (ตารางที่ 1) ตรงตามขอสมมติทางสถิติของแบบจําลองแบบปรับ
เรียบ นอกจากนั้นแบบจําลอง HWS นั้ตองการขอมูลขั้นต่ํา 15-30 คา ก็พอเพียงท่ีจะทําใหแบบจําลองมีความ
ถูกตองในการพยากรณ (ทรงศิริ, 2549) สวนแบบจําลอง BPN นั้นเปนแบบจําลองท่ีมีความลําเอียงอยูแลว
ตามธรรมชาติในรูปแบบทํานายไมถึงคาท่ีแทจริง (Undershoot)  คือเมื่อคาขอมูลท่ีแทจริงนั้นเพ่ิมสูงขึ้นก็ไม
สามารถทํานายไดสูงถึงคานั้น และเมื่อขอมูลจริงมีคาลดตํ่าลงก็ไมสามารถทํานายไดต่ําถึงคานั้น (Twomey 
and Smith, 1996) 
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 ตารางที่ 1: ประสิทธิภาพของแบบจําลองในการพยากรณปริมาณผลผลิตผักลวงหนา 1 ไตรมาส 
แบบจําลอง รูปแบบ ชุดขอมูล  MAE (ตัน)  TS 

BPN 4-3-1 ชุดเรียนรู         115,342  -0.90  
    ชุดทวนสอบ         180,863  11.17  

HWS แบบบวก ชุดเรียนรู         201,397  4.00  
    ชุดทวนสอบ         111,955  4.00  

  
 เมื่อนําคาจริงของปริมาณผลผลิตผักมาเปรียบเทียบกับคาพยากรณลวงหนา 1 ไตรมาสของขอมูลชุด
ทวนสอบแลว พบวาแบบจําลอง Additive HWS มีการพยากรณไดใกลเคียงกับคาจริงมากกวาแบบจําลอง 
BPN ซึ่งมีความลําเอียงไปในทางบวกอยางเห็นไดชัด ดังแสดงในรูปท่ี 4 
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รูปท่ี 4: ปริมาณผลผลิตจริงและคาพยากรณของผักจากการพยากรณลวงหนา 1 ไตรมาสของชุดทวนสอบ 
 
4.3.2. การพยากรณลวงหนาหลายหนวยเวลาของผลผลิตผัก 
แบบจําลอง BPN ใหคาความคลาดเคล่ือนของการพยากรณท้ังในชุดเรียนรู และชุดทวนสอบตํ่า

กวาแบบจําลอง Additive HWS (ตารางที่ 2) นั่นคือแบบจําลอง BPN มีความถูกตองในการพยากรณและมี
ความสามารถในการใชงานท่ัวไปไดดีกวาแบบจําลอง Additive HWS สําหรับความลําเอียงของแบบจําลองนั้น 
พบวาแบบจําลองท้ัง 2 ประเภทปราศจากความลําเอียง คือมีคา TS อยูในชวง 6±  

 
ตารางที่ 2: ประสิทธิภาพของแบบจําลองในการพยากรณปริมาณผลผลิตผักลวงหนา 1 ป 

แบบจําลอง รูปแบบ ชุดขอมูล  MAE (ตัน)  TS 
BPN 4-3-1 ชุดเรียนรู 115,342 -0.90  

    ชุดทวนสอบ 49,973 0.34  
HWS แบบบวก ชุดเรียนรู 201,397 4.00 

    ชุดทวนสอบ 111,955 4.00 
 
เมื่อนําคาจริงของปริมาณผลผลิตผักมาเปรียบเทียบกับคาพยากรณลวงหนาหลายหนวยเวลา

แลว พบวาแบบจําลอง BPN มีการพยากรณไดใกลเคียงกับคาจริงมากกวาแบบจําลอง Additive HWS ดัง
แสดงในรูปท่ี 5 
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รูปท่ี 5: ปริมาณผลผลิตจริงและคาพยากรณของผักจากการพยากรณลวงหนา 1 ปของชุดทวนสอบ 

 
4.3.3. การพยากรณลวงหนา 1 เดือนของปริมาณผลผลิตผลไม 
แบบจําลอง BPN ใหคาความคลาดเคล่ือนของการพยากรณในชุดเรียนรูและชุดทวนสอบต่ํากวา

แบบจําลอง Additive HWS (ตารางที่ 3) นั่นคือแบบจําลอง BPN มีความถูกตองและมีความสามารถในการใช
งานท่ัวไปไดดีกวาแบบจําลอง Additive HWS สําหรับความลําเอียงของแบบจําลองนั้น พบวาแบบจําลอง 
BPN ปราศจากความลําเอียง คือมีคา TS อยูในชวง 6± ขณะท่ีแบบจําลอง Additive HWS ในชุดทวนสอบมี
ความลําเอียงไปในทางบวก หรือคาพยากรณมากกวาคาจริงอยูบาง 

 
ตารางที่ 3: ประสิทธิภาพของแบบจําลองในการพยากรณปริมาณผลผลิตผลไมลวงหนา 1 เดือน 

 
เมื่อนําคาจริงของปริมาณผลผลิตผลไมมาเปรียบเทียบกับคาพยากรณ 1 เดือนของขอมูลชุด

ทวนสอบแลว พบวาแบบจําลอง BPN มีการพยากรณโดยเฉลี่ยไดใกลเคียงกับคาจริงมากกวาแบบจําลอง 
Additive HWS ดังแสดงในรูปท่ี 6 
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รูปท่ี 6: ปริมาณผลผลิตจริงและคาพยากรณของผลไมจากการพยากรณลวงหนา 1 เดือนของชุดทวนสอบ 

แบบจําลอง รูปแบบ ชุดขอมูล  MAE (ตัน)  TS 
BPN 12-1-1 ชุดเรียนรู 39,506 -4.532 

    ชุดทวนสอบ 67,169 -5.523 
HWS แบบบวก ชุดเรียนรู 98,446 -4.160 

    ชุดทวนสอบ 68,644 7.951 
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 4.3.4. การพยากรณลวงหนาหลายหนวยเวลาของปริมาณผลผลิตผลไม 
แบบจําลอง BPN ใหคาความคลาดเคล่ือนของการพยากรณในชุดเรียนรูและชุดทวนสอบต่ํากวา

แบบจําลอง Additive HWS มาก (ตารางที่ 4) นั่นคือแบบจําลอง BPN มีความถูกตองและมีความสามารถใน
การใชงานท่ัวไปไดดีกวาแบบจําลอง Additive HWS สําหรับความลําเอียงของแบบจําลองนั้น แบบจําลอง 
BPN ปราศจากความลําเอียง ในขณะที่แบบจําลอง Additive HWS นั้นมีความลําเอียงในขอมูลชุดทวนสอบไป
ในทางบวก หรือคาพยากรณมากกวาคาจริงเล็กนอย 

 
ตารางที่ 4: ประสิทธิภาพของแบบจําลองในการพยากรณปริมาณผลผลิตผลไมลวงหนาหลายหนวยเวลา 
แบบจําลอง รูปแบบ ชุดขอมูล MAE (ตัน) TS 

BPN 12-1-1 ชุดเรียนรู 39,506 -4.532 
  ชุดทวนสอบ 21,242 -1.247 

HWS แบบบวก ชุดเรียนรู 98,446 -4.160 
  ชุดทวนสอบ 68,644 7.951 

 
เมื่อนําคาจริงของปริมาณผลผลิตผลไมมาเปรียบเทียบกับคาพยากรณลวงหนาหลายหนวยเวลา

แลว พบวาแบบจําลอง BPN มีการพยากรณไดใกลเคียงกับคาจริงมากกวาแบบจําลอง Additive HWS 
เชนเดียวกันกับในการพยากรณผลผลิตผักลวงหนาหลายหนวยเวลา ดังแสดงในรูปท่ี 7 
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 รูปท่ี 7: ปริมาณผลผลิตจริงและคาพยากรณของผลไมจากการพยากรณลวงหนาหลายหนวยเวลาของ
ชุดทวนสอบ 

 
4.4. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจําลองสําหรับการพยากรณลวงหนา 1 หนวยเวลาและ

ลวงหนาหลายหนวยเวลา 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจําลองการพยากรณปริมาณผลผลิตโดยพิจารณาจาก

รอยละของคาความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ (ตารางที่ 5) จะเห็นไดวาแบบจําลอง BPN นั้นสามารถ
พยากรณปริมาณผลผลิตท้ังผักและผลไมลวงหนาหลายหนวยเวลาไดถูกตองกวาการพยากรณปริมาณผลผลิต
ลวงหนา 1 หนวยเวลา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Alon et al. (2001) ซึ่งสาเหตุสําคัญ คือในชวงการ
พยากรณนั้นปริมาณผลผลิตมีรูปแบบการเคล่ือนไหวที่ตางไปจากรูปแบบในอดีตมาก ดังนั้นการนําเอาขอมูล
จริงซึ่งเปนปจจุบันมากกวาใสเขาไปในแบบจําลองเปนการเพิ่มตัวรบกวน (Noise) มากกวาการเพ่ิม
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 ประสิทธิภาพในการพยากรณ สวนแบบจําลอง Additive HWS นั้นใหคาความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ
ลวงหนา 1 หนวยเวลาและหลายหนวยเวลาไมแตกตางกัน เน่ืองจากแบบจําลองการพยากรณนั้นไมรวมขอมูล
ท่ีเปนปจจุบันไว  

 
ตารางที่ 5: รอยละของคาความคลาดเคล่ือนจากขอมูลชุดทวนสอบ 

ในการพยากรณปริมาณผลผลิตผักและผลไม 
แบบจําลอง รอยละของคาความคลาดเคล่ือน 

ผลผลิต 
 ลวงหนา 1 หนวยเวลา ลวงหนาหลายหนวยเวลา 

ผัก BPN 36.03 12.04 
(ไตรมาส) Additive HWS 27.38 27.38 
ผลไม BPN 33.14 19.13 
(เดือน) Additive HWS 40.01 40.01 

 
5. บทสรุป 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณปริมาณผลผลิตผักและผลไมดวยเทคนิคการวิเคราะห
อนุกรมเวลาระหวางแบบจําลอง BPN และแบบจําลองวิธีปรับเรียบทางสถิติ พบวา แบบจําลอง Additive 
HWS มีความถูกตองในการพยากรณปริมาณผลผลิตผักลวงหนา 1 หนวยเวลา สูงกวาแบบจําลอง BPN แต
แบบจําลอง BPN มีความถูกตองในการพยากรณปริมาณผลผลิตผักลวงหนาหลายหนวยเวลา และปริมาณ
ผลผลิตผลไมท้ังลวงหนา 1 หนวยเวลาและลวงหนาหลายหนวยเวลาสูงกวาแบบจําลอง Additive HWS 
นอกจากนี้แบบจําลอง Additive HWS ยังมีความลําเอียงในเชิงบวกตอการพยากรณปริมาณผลผลิตผลไม
ลวงหนา 1 หนวยเวลาและลวงหนาหลายหนวยเวลา สวนแบบจําลอง BPN นั้นเกิดความลําเอียงในการ
พยากรณเชิงบวกตอการพยากรณปริมาณผลผลิตผักลวงหนา 1 หนวยเวลาเชนกัน และความลําเอียงนั้นมัก
เกิดขึ้นในขณะที่นําแบบจําลองไปใชงานจริง ดังนั้นการนําไปใชประโยชนจึงควรทําดวยความระมัดระวัง 
อยางไรก็ตามในงานวิจัยครั้งนี้ใชขอมูลรายไตรมาสของปริมาณผลผลิตผัก ซึ่งทําใหเห็นรูปแบบความ
เคล่ือนไหวไมละเอียดเทากับการใชขอมูลรายเดือน นอกจากนี้ขอมูลรายเดือนของปริมาณผลผลิตผลไมมี
ขอมูลจํากัด และทําใหประสิทธิภาพในการพยากรณลดลง งานวิจัยครั้งนี้เปนการพยากรณปริมาณผลผลิตรวม
ของผักและผลไมหลายชนิดรวมกัน ซึ่งผักผลไมแตละชนิดจะมีระยะเวลาในการใหผลผลิตท่ีแตกตางกัน 
ผลลัพธท่ีไดจากการพยากรณจึงเปนคําตอบท่ีเหมาะสมกับขอมูลชุดดังกลาว ดังนั้นหากมีการเก็บรวบรวม
ขอมูลเพ่ิมมากขึ้น จะสามารถนํามาปรับปรุงประสิทธิภาพของแบบจําลองใหดีขึ้นได 
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