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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้เปรียบเทียบวิธีการพยากรณความตองการสินคา โดยใชวิธีกฎผูเชี่ยวชาญ การพยากรณโดย
บุคคล และวิธีทางสถิติ ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาวิธีกฎผูเชี่ยวชาญที่พัฒนาขึ้น เปนวิธีท่ีใหคาการ
พยากรณถูกตองมากกวาอีกสองวิธี ซึ่งสงผลใหการส่ังซื้อสินคาเพ่ือขายมีกําไรสูงสุด 
 
คําสําคัญ:  กฎผูเชี่ยวชาญ (Rule-based Expert System) 
 
1.  บทนํา (Introduction) 
 งานวิจัยนี้เปรียบเทียบผลการพยากรณยอดจําหนายสินคาจากเทคนิคการพยากรณ 3 วิธี ไดแก  
วิธีการใชบุคคล (มนุษย)  วิธีทางสถิติ  และวิธีกฎผูเชี่ยวชาญ (Rule-based expert system) ซึ่งเปนวิธีท่ี
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น การพยากรณโดยอาศัยบุคคลขึ้นอยูกับความรูและประสบการณในการทํางานของแตละบุคคล
ท่ีส่ังสมมามากนอยแตกตางกัน หรืออาจขึ้นอยูกับการเปนคนชางสังเกตหรือการเปนนักวิเคราะหขอมูลท่ีดี จึง
ทําใหพยากรณของมูลทางธุรกิจไดอยางถูกตอง วิธีทางสถิติอาศัยขอมูลทางสถิติมาสรางเปนโมเดลการ
พยากรณ ในงานวิจัยนี้ไดประยุกตใชวิธี Box-Jenkins ซึ่งมีความยืดหยุนและสามารถใชไดกับขอมูลท่ีมีการ
เคล่ือนไหวทุกประเภท และวิธีการจําลองขอมูลความตองการสินคา โดยใชแบบจําลองเชิงสุมมอนติคารโลเพ่ือ
พยากรณยอดจําหนายสินคาในอนาคต 
 วิธีสุดทายเปนการนําความคิดทางดานปญญาประดิษฐหรือ AI ซึ่งเปนวิธีในการจําลองความสามารถ
ของบุคคลใหกับเครื่องคอมพิวเตอรใหมีการคิดซึ่งมีรูปแบบ การหาเหตุผล การรับรู และ ความฉลาด
เหมือนกับมนุษย  การประยุกตใชวิธี AI ในการพยากรณในปจจุบันมีสองแนวทางสําคัญ  ไดแก  วิธีนิวรอน
เน็ตเวิคซ่ึงจําลองเซลลเครือขายใยประสาทของสมองมนุษยท่ีใชในการคิดตัดสินใจเหตุการณตางๆ   และวิธี
ระบบผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนการอาศัยองคความรูของผูเชี่ยวชาญมาใชในการพยากรณ       

 
2.  งานวิจัยที่ศึกษา (Literature Review) 
 Geun และคณะ (1997) พัฒนาวิธีระบบผูเชี่ยวชาญในการแกปญหาการจัดตารางจัดสรรชองทางการ
จอดเคร่ืองบินภายในสนามบิน ซึ่งอาศัยองคความรูของผูเชี่ยวชาญท่ีเปนบุคคล โดยผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะ
วา การจําลองเง่ือนไขท่ีเปนความรูใหอยูในรูปสมการทางคณิตศาสตรเปนเรื่องที่ยากมาก แตการนําวิธี AI มา
ประยุกตใชสามารถทําไดงายกวาและมีความยืดหยุนมากกวาโดยเฉพาะเมื่อใชกับปญหาการตัดสินใจที่
ซับซอน ผูวิจัยไดพัฒนาระบบ RACES ซึ่งใชในการจัดการเท่ียวบิน การเขาจอดท่ีรันเวยและหลุมจอดอากาศ
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 ยานในแตละวัน โดยองคความรูท่ีพัฒนาขึ้นประกอบดวยกฎและเง่ือนไขตางๆ อาทิเชน ลักษณะของพื้นท่ีจอด   
ระยะจอด และตารางการบิน เปนตน Ana (2004) พัฒนาระบบการคาอิเล็กทรอนิกสหรือ e-commerce โดยใช
เทคนิค AI เพ่ือใชในการโตตอบกับลูกคาแบบออนไลน เสมือนวาลูกคาไดพูดคุยซักถามกับนักขายหรือ
ผูเชี่ยวชาญ ขอมูลภายในระบบที่เปนองคความรูประกอบดวยขอมูลสินคาตางๆ และกระบวนการแนะนําลูกคา 
โดยใชหลักการของ NL (Natural Language) ซึ่งมีฐานโครงสรางความหมายไวสําหรับตีความและใชโตตอบ
ไดเหมือนมนุษย Fred (2005) ประยุกตใชวิธี AI ในการสํารวจทรัพยากรน้ํามันในพ้ืนโลกโดยอาศัยขอมูลทาง
ธรณีวิทยามาทําการวิเคราะห   และไดนําเสนอแนวคิดสําคัญในการผนวกความสามารถของเครื่องจักรซึ่งมี
ความสามารถในการประมวลผลกับขอมูลท่ีมีปริมาณมาก ๆ และตองการความรวดเร็วในการหาคําตอบกับ
เง่ือนไขทางดานโลจิกท่ีซับซอน เขากับความสามารถของบุคคล มาเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะหขอมูล
หรือแกปญหาดานตางๆ    
 สําหรับงานวิจัยดานท่ีเกี่ยวของกับการใชกฎหรือระบบผูเชี่ยวชาญในการพยากรณนั้น Fred Collopy 
(1992) ไดนําเสนอการใชกฎการพยากรณท่ีสรางความยืดหยุนใหกับขอมูลหลากหลายรูปแบบ ดวยการ
ประยุกตเอาความชํานาญและองคความรูมาสรางลักษณะเดนของขอมูลในแบบตาง ๆ 18 ลักษณะเดน โดย
กฎการพยากรณประกอบดวยกฎจํานวน  99  กฎท่ีใชในการใหคานํ้าหนักกับทฤษฏีการพยากรณ 4 วิธี  อาทิ
เชน น้ําหนักเกี่ยวกับขอมูลท่ีมีแนวโนม  และขอมูลท่ีมีลักษณะไมแนนอน เปนตน ผลการทดลองพบวา วิธี
ดังกลาวชวยเพ่ิมความถูกตองในการพยากรณมากขึ้นกวาวีธีเดิม ในป 2001  J. Scott Armstrong และคณะ 
ไดประเมินประสิทธิภาพการพยากรณโดยใชวิธีระบบผูเชี่ยวชาญและวิธีทางสถิติ คือวิธีอนุกรมเวลา Box-
Jenkins โดยใหคน 4 กลุมท่ีมีความความรูและประสบการณเกี่ยวกับงานดานการพยากรณไดแก  นักวิจัย 
นักศึกษา นักปฏิบัติการหรือผูท่ีทํางานที่ตองใชประสบการณการพยากรณในการพัฒนาองคกร และบุคคล
ระดับผูบริหารท่ีตองนําขอมูลการพยากรณมาใชในการกําหนดกลยุทธของบริษัท  
 

3.  การทดลอง (Experimental Settings) 
  3.1. ขอมูลความตองการสินคา 
 ในงานวิจัยนี้ เราใชขอมูลยอดจําหนายผักกะหลํ่าปลี (หนวย Kg) จากหางคาปลีกสมัยใหมแหงหนึ่ง  
ซึ่งเปนสินคาท่ีมีลักษณะอายุการขายอยูในชวงระยะเวลาส้ันๆ บริษัทตองวางแผนการซื้อใหเกิดผลกําไรมาก
ท่ีสุด และเกิดผลเสียหายกับสินคาท่ีเนาเสียนอยท่ีสุด โดยขอมูลท่ีใชจําลองเปนยอดขายกะหลํ่าตั้งแตเดือน 
ตุลาคม 2547  ถึงเดือน มีนาคม 2548 รวมท้ังส้ิน 27 สัปดาห หรือ 182 เรคอรด ขอมูล 150   เรคอรดแรกจะ
ถูกใชในการสรางแบบจําลองเริ่มตน (Model initialization) หรือตรวจสอบลักษณะของขอมูล  (Pattern 
Verification) สําหรับขอมูลสวนท่ีเหลือจะใชในการพยากรณและประเมินความถูกตองในการพยากรณ  
 3.2. การตรวจสอบขอมูลเพ่ือใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ใชทดสอบความแตกตางของคะแนน
เฉล่ียมากกวา 2 กลุมขึ้นไป โดยมีเง่ือนไขและขั้นตอนการวิเคราะห ดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1  การพิสูจนสมมติฐานเบ้ืองตน 

- ขอมูลท่ีนํามาวิเคราะหตองสุมเลือกมาจากประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 

- ขอมูลจากตัวอยางท่ีนํามาวิเคราะหตองไดมาจากประชากรท่ีมีความแปรปรวนไม
แตกตางกัน 

 ขั้นท่ี  2  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว โดยมี 
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 สมมติฐานทางสถิติท่ีใชทดสอบ 
          0H   :  คาเฉล่ียของแตละประชากรไมมีความแตกตางกัน 
         1H    :   คาเฉล่ียของแตละประชากรมีความแตกตางกันอยางนอย 2 กลุม 
 

   การตัดสินใจ เมื่อกําหนดระดับนัยสําคัญ  α = 0.05 

โดยจะใชคา P-value (Sig.) เปรียบเทียบกับ α  โดยมีหลักเกณฑคือ   

จะปฏิเสธ  0H  ถา P-Value < α , จะยอมรับ   0H   ถา P-Value  > α 
 3.3. บุคคลท่ีเปนกลุมตัวอยางในการพยากรณ 
 งานวิจัยนี้ เราใชบุคคลที่เปนกลุมตัวอยางในการพยากรณยอดขายผักกะหลํ่าปลีจํานวน 10 คน จาก
สาขาตางๆท่ีมีความเกี่ยวของ ไดแก 

ผูพยากรณ 1 Supervisor ฝายวางแผนการผลิตสินคาบริษัทผลิตอุปกรณไฟฟามีหนาท่ีพยากรณยอด
จําหนายสินคาเพ่ือวางแผนการผลิต มีประสบการณทํางาน 4 ป 

ผูพยากรณ 2 ผูคาปลีกอุปกรณคอมพิวเตอรซึ่งเปนสินคาท่ีมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและการ
ขยายตลาดเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว มีประสบการณทํางาน 3 ป 

ผูพยากรณ 3 นักศึกษาปริญญาโทดานการบริหารการขนสงและโลจิสติกส ชั้นปท่ี 2  
ผูพยากรณ 4 บุคลากรดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ผูพยากรณ 5 อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการโลจิสติกส 
ผูพยากรณ 6 นักศึกษาปริญญาเอกดานสาขาโลจิสติกส มีประสบการณทํางาน 20 ป 
ผูพยากรณ 7 ขาราชการจบปริญญาโทดานโลจิสติกส มีประสบการณทํางาน 30 ป 
ผูพยากรณ 8 นักการตลาด มีประสบการณทํางาน 20 ป 
ผูพยากรณ 9,10 นักบัญชี มีประสบการณทํางานกวา 5 ป และ 10 ป ตามลําดับ 

 

ในขั้นตอนของการพยากรณนั้นผูพยากรณจะไดเห็นขอมูลคาเฉล่ีย ( x ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
( ..DS ) ยอดขายสินคาแยกตามรายวันของทุกๆสัปดาหกอนหนา และขอมูลยอดขายสินคาวันกอนการ
พยากรณ รวมท้ัง กราฟแสดงยอดขายแบบแยกวันและยอดขายสินคาโดยรวมแบบไมแยกวันเพ่ือประกอบการ
วิเคราะห ดังแสดงในรูปท่ี 1 

 
ตารางที่  1:  ตัวอยางแบบทดสอบการพยากรณยอดขายผักกะหลํ่าปลี 

ยอดขาย
จันทร x  ..DS  ForC. 

ยอดขาย
อังคาร x  ..DS  ForC. 

28 28 0  34 34.00 0.00  
54 41 9.192  46 40.00 4.24  
60 47.33 10.48  47 42.33 4.39  
61 50.75 10.42  28 38.75 6.58  
49 50.4 9.34  38 38.60 5.89  
20 45.33 13.41  29 37.00 6.29  
28 42.86 13.62  36 36.86 5.84  
25 40.63 13.89  22 35.00 7.14  
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 ตารางท่ี  1  แสดงตัวอยางแบบทดสอบ โดยผูพยากรณจะเห็นยอดขายของวันกอนหนา รวมท้ัง
ยอดขาย คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของวันเดียวกันในสัปดาหท่ีผานมา เมื่อผูพยากรณปอนคา
พยากรณในชอง ForC. แลว ผูวิจัยจะเฉลยยอดขายจริงใหผูพยากรณปอนในชองยอดขายจริง รวมท้ังคาเฉล่ีย 

ในชอง x  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานในชอง  ..DS  เพ่ือใชในการพยากรณครั้งถัดไป 
 
 

ขอมูลการขายสินคาวันศุกร
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รูปท่ี 1:   ตัวอยางกราฟขอมูลยอดขายผักกะหลํ่าแบบแยกวัน (วันศุกร) 

 
3.4. การพยากรณดวยระบบผูเชี่ยวชาญ 
Rule-based Expert System เปนสวนสําคัญของระบบผูเชี่ยวชาญ และเปนสวนหนึ่งของระบบ

ปญญาประดิษฐ ซึ่งเปนการสรางความฉลาดเทียมกับส่ิงไมมีชีวิตใหมีการเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการคิด การ
กระทํา การใหเหตุผล การปรับตัว ใหมีขีดความสามารถที่ใกลเคียงกับสติปญญาของมนุษย ประเด็นท่ีสําคัญ
สําหรับงานวิจัยนี้คือการสรางระบบผูเชี่ยวชาญดานการพยากรณความตองการสินคาขึ้นมาเนื่องจาก วิธีทาง
สถิติเปนการพยากรณโดยอาศัยมูลท่ีเกิดขึ้นในอดีตเทานั้น 
 

Demand pattern and detector rules  
จากแนวคิดขางตน เราทําการออกกฎ (Expert rules) เพ่ือใชพยากรณความตองการสินคาท่ี

เปล่ียนแปลงหรือแตกตางกันในรูปแบบตางๆ เราใหความสนใจกับการตรวจสอบลักษณะรูปแบบขอมูลท่ี
สําคัญ 3 ลักษณะไดแก ขอมูลท่ีมีลักษณะโดดมากผิดปกติ (Outlier)   การเปล่ียนแปลงระดับขอมูล (Level 
shift)  การเกิดแนวโนมของขอมูล (Positive และ negative trend) โดยนํากฎเหลานี้ไปประยุกตใชกับ

แบบจําลองสถานการณมอนติคารโล ซึ่งเรียกวา MCRB  (Monte Carlo Simulation  รวมกับ Rule-Based) 
(สิริพร และคณะ, 2551) การทํางานของระบบ MCRB แสดงดังรูปท่ี 2  
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รูปท่ี 2:   Flow Chart ลําดับขั้นตอนกฎผูเชี่ยวชาญ  
 

4. การพยากรณโดยวิธีอนุกรมเวลา Box-Jenkins 
วิธี Box-Jenkins เปนการหาตัวแบบอนุกรมเวลา ซึ่งพิจารณาคาสหสัมพันธระหวาง Y ท่ีตําแหนงเวลา

หรือคาบเวลา t(Yt) และ Y ท่ีตําแหนงเวลาหรือคาบเวลาตางๆท่ีเกิดขึ้นในอดีต (Yt-2 , Yt-1…)  เมื่อไดตัวแบบ
แลว ตัวแบบนี้จะแสดงความสัมพันธระหวาง Yt กับ Yt-1 , Yt-2 และจะใชตัวแบบนี้พยากรณ Yt+1, Yt+2…ใน
อนาคต วิธี Box-Jenkins โดยท่ัวไปจะใหความสําคัญหรือน้ําหนักของขอมูลในอดีตท่ีหางไกลนั้นมาก  
ลักษณะตัวแบบ Box-Jenkins มาจากการศึกษาวิเคราะหกระบวนการเชิงเสนหรือตัวกรองเชิงเสน (Linear 
filter) แสดงดังสมการ 

 
   ...........2211 ++++= −− tttt eeeuY ψψ                                   (1)                      
 
เราประยุกตใชวิธี Box-Jenkins กับขอมูลความตองการสินคาชุดเดียวกัน โดยมี 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) 

รวบรวมขอมูลยอดขาย  2) การจัดกลุมชุดขอมูล  3) การพยากรณขอมูลดวยวิธี Box-Jenkins   4) สรุปผล
การพยากรณ เราไดจัดกลุมขอมูลออกเปน 6 กลุม โดยกลุมท่ี 1, 2 และ 6  เปนการแบงกลุมโดยไมใชวิธีทาง
สถิติ กลุม 3, 4 และ 5 เปนการแบงกลุมโดยพิจารณาคาเฉล่ียโดยการทดสอบ One-Way  ANOVA  เพ่ือ
ทดสอบความแตกตางกันของกลุมประชากร (คาเฉลี่ยยอดขายแตละวัน) ผลการแบงกลุมการทดลองปรากฏ
ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 ขอมูลไมแยกวัน  โดยใชขอมูลท้ังหมดมาทําการพยากรณ 
กลุมท่ี 2 แบง 2 กลุม กลุมแรกเปนขอมูลวันจันทรถึงวันพฤหัสบดีและกลุมท่ีสองเปนขอมูลวันศุกรถึง

วันอาทิตย 
กลุมท่ี 3 แบง 4 กลุม วันจันทรกับศุกร , วันอังคาร  พุธและพฤหัสบดี, วันเสาร, วันอาทิตย 
กลุมท่ี 4 แบง 5 กลุมวันจันทรกับวันศุกร, วันอังคารกับวนัพุธ, วันพฤหัสบดี, วันเสารและวันอาทิตย  
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 กลุมท่ี 5 แบง 6 กลุม วันจันทรและวันศุกรอยูกลุมเดียวกันสวนวันอื่น ๆแยกเปนแตละกลุม 
กลุมท่ี 6 แบงออกเปน 7 กลุมตามวันในสัปดาห 

 
ขั้นตอนการพยากรณดวยวิธี Box-Jenkins สามารถสรุปไดดังนี้ 

 1.  วิเคราะหสหสัมพันธในตัวเอง (Autocorrelation) และสหสัมพันธในตัวเองในบางสวน (Partial 
autocorrelation) ของขอมูลในอนุกรมเวลาและผลตางของขอมูล 

 2.  ผลการวิเคราะหขั้นตอนท่ี 1 จะใชในการเลือกตัวแบบพยากรณ 
 3.  ประมาณคาของพารามิเตอรในตัวแบบและตรวจสอบความถูกตอง 
 4.  ถาผลการตรวจสอบปรากฏวา ตัวแบบไมมีความเหมาะสม  ผูวิเคราะหจะตองกลับไปขั้นท่ี 2 โดย

เลือกตัวแบบพยากรณใหม  โดยอาศัยผลการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 1 และการตรวจสอบในขั้นตอนที่ 3 แลว
ทําซ้ําขั้นตอนที่ 3 ใหม ถาผลการตรวจสอบปรากฏวามีความเหมาะสมในตัวแบบ ตัวแบบนี้ก็จะใชในการ
พยากรณ 

ผลการทดลอง พบวาการประยุกตใชวิธี Box-Jenkins โดยไมแยกวัน ทําใหคาเฉล่ียของเปอรเซ็นต
ความผิดพลาดสัมบูรณการพยากรณ (MAPE) ต่ําท่ีสุดเทากับ 23.8% ดังนั้น เราจึงเลือกผลการทดลองแบบไม
แยกวัน (ดังแสดงในตารางที่ 2) มาทําการเปรียบเทียบกับวิธีอื่น 

 
ตารางที่ 2:   ผลการประมาณคาของวิธี Box-Jenkins แบบไมแยกวัน 

Target Model Field Transformation Parameter Lag Estimate T Sig. 
Kg ARIMA(0,0,1)(1,0,1) Kg No Transfor…..  Constant  43.557 10.09 0.0 

    MA Lag1 -0.37 -4.806 0.0 
    AR, Seasonal Lag1 0.991 48.098 0.0 
    MA, Seasonal Lag1 0.915 9.487 0.0 

 
 
5. ผลการทดลอง (Computational Results) 

จากผลการทดลอง ผูวิจัยจะไดคาความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ (MAPE) ของผูเชี่ยวชาญแตละ
คน และผลกําไรท่ีระดับความสูญเสียสินคาตอวัน (รอยละ 14) แสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3:   ผลการพยากรณของผูเชี่ยวชาญ 
ผูเช่ียวชาญ #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 

คา MAPE 0.218 0.192 0.276 0.263 0.270 0.224 0.238 0.240 0.214 0.261 
ผลกําไร 2,183 2,229 2,194 2,202 2,105 2,172 2,201 2,191 2,234 2,166 

  
 

วิเคราะหคาความแตกตางในการพยากรณโดยผูเช่ียวชาญ 
เรานําขอมูลดังกลาวมาหาความแตกตางระหวางผูพยากรณวามีความแตกตางกันหรือไม ผลการวิธี

วิเคราะหแสดงในตารางที่ 4 
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 ตารางที่ 4:  แสดง One-Way ANOVA จากการพยากรณยอดขายโดยบุคคล 

 
 

เนื่องจากคา p-value (หรือ Sig) มีคา 0.548  ซึ่งมากกวา 0.05 จึงยอมรับ 0H  สรุปวาขอมูลไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

ขอมูลยอดขายผักกลํ่าปลีในรูปมูลคากําไรขาดทุนท่ีไดจากการพยากรณโดยวิธีตางๆแสดงในตารางที่ 
5-6 
 

ตารางที่ 5:   ผลการพยากรณท่ีระดับความสูญเสียสินคาตอวัน (รอยละ 14) 
การพยากรณ MAPE 

รวม 
ปริมาณ
สูญเสีย 
(กก.) 

จํานวน
คร้ังท่ี

สินคาขาด 
(คร้ัง) 

ปริมาณ
สินคาขาด 

(กก.) 

มูลคาเงิน
ท่ีเสีย
โอกาส 
(บาท) 

ยอดขาย
รวม (กก.) 

มูลคา
กําไร

ขาดทุน 
(บาท) 

Box - Jenkins 0.242 34.48 8 62.35 125 1,238 2,130 
MCRB 0.215 23.70 10 115.35 231 1,238 2,238 
ผูเชี่ยวชาญ # 2 0.192 24.63 9 80.99 162 1,238 2,229 

   
 

ตารางที่ 6:   ผลการพยากรณท่ีระดับความสูญเสียสินคาตอวัน (รอยละ 100)     
การพยากรณ MAPE 

รวม 
ปริมาณ
สูญเสีย 
(กก.) 

จํานวน
คร้ังท่ี

สินคาขาด 
(คร้ัง) 

ปริมาณ
สินคาขาด 

(กก.) 

มูลคาเงิน
ท่ีเสีย
โอกาส 
(บาท) 

ยอดขาย
รวม (กก.) 

มูลคา
กําไร

ขาดทุน 
(บาท) 

Box - Jenkins 0.242 246.32 8 62.35 125 1,238 12 
MCRB 0.215 169.32 10 115.35 231 1,238 782 
ผูเชี่ยวชาญ #2 0.192 175.96 9 80.99 162 1,238 715 

  
ตารางที่ 5 และ 6 แสดงคารอยละความผิดพลาดในการพยากรณ (MAPE)โดยเลือกผูเชี่ยวชาญท่ี

พยากรณไดถูกตองมากท่ีสุดจากผูเชี่ยวชาญทั้งหมด เปรียบเทียบกับวิธี MCRB และ Box-Jenkins โดยคา 
MAPE ของผูเชี่ยวชาญมีคาตํ่าท่ีสุดสวนวิธี MCRB มีคาสูงกวาเล็กนอย แตท้ังสองวิธีถือวามีความใกลเคียงกัน
ท้ังคา MAPE และมูลคาผลกําไรมากกวาวิธี Box-Jenkins  อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลกําไรจากการ
ดําเนินงานท่ีอัตราการสูญเสีย (เนาเสีย) ของผักกะหลํ่าปลีรอยละ 14  และรอยละ  100 ตอวัน  วิธี MCRB 
เปนวิธีท่ีใหผลกําไรสูงสุด 
 
 
 
 
 

 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 597.000 9 66.333 .875 .548 
Within Groups 23501.750 310 75.812     
Total 24098.750 319      
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 5.  สรุป (Conclusions) 
บทความนี้เปรียบเทียบผลการพยากรณยอดขายผักกะหลํ่าปลีดวยวิธีตางๆไดแก การพยากรณ โดย

ใชความรูและประสบการณของบุคคล วิธีอนุกรมเวลา Box-Jenkins และวิธีกฎผูเชี่ยวชาญ (MCRB) ผลการ
ทดลองพบวา ผูเชี่ยวชาญหรือบุคคลบางสวนสามารถพยากรณยอดขายผักกะหลํ่าปลีไดอยางคอนขางแมนยํา 
และเมื่อพิจารณาผลกําไรขาดทุนแลว วิธี MCRB เปนวิธีท่ีใหผลกําไรมากท่ีสุด ผลการทดลองยังชี้ใหเห็นวา 
วิธี MCRB ท่ีสรางขึ้นมีความสามารถในการพยากรณไดเทียบเคียงกับผูเชี่ยวชาญ 
 
บรรณานุกรม 
 [1]   จิรัฏ  สงวัฒนา.  (2548).  “การใชแบบจําลองในการหาปริมาณการส่ังซื้อท่ีเหมาะสมสําหรับสินคาแผนก  
      ผักสด: กรณีศึกษาธุรกิจคาปลีกสมัยใหม,” งานนิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, การจัดการขนสงและโล    
      จิสติกส, วิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส, มหาวิทยาลัยบูรพา. 
[2]   สิริพร พูลสวัสดิ์ คนึงนิจ กุโบลา และ ณกร อินทรพยุง. (2551)  “การหาปริมาณสินคาคงคลังท่ีเหมาะสม 
      โดยใชกฎผูเชี่ยวชาญ,” International Joint Conference on Computer Science and Software  
       Engineering, ครั้งท่ี 5, หนา 396-403.   
[3]   Aminzadeh, F. (2005). “Applications of AI and soft computing for challenging problem in the oil  
       industry,” Journal  of petroleum science&Engineering, 47, pp. 5-14. 
[4]   Ana M.G., Paloma M. and Josefa Z.H. (2004). “Using AI techniques to support advanced  
      interaction capabilities in a virtual assistant for e-commerce,” Expert System with Application, 26,  
      pp.413-426. 
[5]   Collopy, F. and Armstrong, J.S. (1992),  “Rule-based forecasting: development and validation of   
       an  expert  system approach to combining time series  extrapolations,”  Management  Science,  
      10, pp. 1394 –1414. 
[6]   Fishman, G.S. (2006).  A first course in MonteCarlo. United States of America: Thomson. 
      Giarratano, J. and Riley, G. (2004). Expert system: principles and programming (3rd ed.), United  
      States  of  America: PWS. 
[7]   Geun-Sik Jo, Jong-jin jung and Chang-Yoon Yang. (1997), “Expert System for Scheduling in an  
      Airline Gate  Allocation,” Expert systems with applications, 13, pp. 275-282. 
[8]  Ragsdale, C.T. (2004).  Spreadsheet modelling & decision analysis, United States of America:  
     Thomson. 

583




