
การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 การประยุกตใชโครงขายประสาทเทียมสําหรับการพยากรณอุปสงคในหวงโซ
อุปทานของอุตสาหกรรมแขนจับยึดหัวอานในฮารดดิสกไดรฟ 

 

ดาริกา เรือนคํา∗, วิมลิน เหลาศิริถาวร, พงคศักดิ์ โหลิชยโชติกุล 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 50200 

โทร 053-944125-6โทรสาร 053-944185 E-mail u4306110@hotmail.com 
 
บทคัดยอ 

ในงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาและหารูปแบบการพยากรณปริมาณยอดขายของผลิตภัณฑแขนจับยึด
หัวอานฮารดดิสกของบริษัทกรณีศึกษาแหงหนึ่งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ซึ่งผลิตสวนประกอบใน
ฮารดดิสกไดรฟในนิคมอุตสาหกรรมลําพูน ซึ่งไดนําโครงขายประสาทเทียมมาประยุกตใชในการหารูปแบบ
ของการพยากรณ โดยโครงขายประสาทเทียมท่ีใชมีลักษณะโครงสรางแบบมัลติเลเยอรเพอรเซพตรอน 
(Multilayer Perceptron) ท่ีมีการเรียนรูแบบแบ็คพรอพาเกชั่นอัลกอริทึม (Back propagation Algorithm) และ
ใชขอมูลในรูปแบบอนุกรมเวลาเปนปจจัยนําเขา ผลการพยากรณท่ีไดถูกนํามาเปรียบเทียบกับ การพยากรณ
แบบ ARIMA (Box - Jenkins) การพยากรณแบบวินเตอร การพยากรณแบบเอ็กซโปเนนเชียลสองครั้ง เอ็กซ
โปเนนเชียลคร้ังเดียว คาเฉล่ียแบบเคล่ือนท่ี 3 เวลา  และคาอุปสงคประมาณจากลูกคา(Customer Demand 
Forecast : CDF) ผลการวิจัยแสดงคาจากการพยากรณโดยโครงขายประสาทเทียม มีความแมนยํากวาการ
พยากรณดวยเทคนิคตางๆ ดังกลาวขางตน และแมนยํากวาคาอุปสงคพยากรณจากลูกคา โดยการพยากรณ
แบบโครงขายประสาทเทียมแสดงคารอยละของคาความคลาดเคล่ือนเฉล่ียสัมบูรณ (Mean Absolute 
Percentage Square Error: MAPE) เทากับ 7.37 สวนการพยากรณแบบ ARIMA มีคาเทากับ 28.72 การ
พยากรณแบบวินเตอร มีคาเทากับ 35.09 การพยากรณแบบเอ็กซโปเนนเชียลสองครั้ง มีคาเทากับ 35.54 
การพยากรณแบบเอ็กซโปเนนเชียลคร้ังเดียว มีคาเทากับ 29.74 การพยากรณแบบคาเฉล่ียแบบเคล่ือนท่ี 3 
เวลา มีคาเทากับ 28.37 และคาอุปสงคประมาณจากลูกคา มีคาเทากับ 14.75 จากผลการวิจัยจึงสรุปไดวาการ
พยากรณโดยโครงขายประสาทเทียมมีคาแมนยํามากท่ีสุด 

เมื่อไดคาการพยากรณท่ีเหมาะสมที่สุดแลวจึงทําการศึกษาผลกระทบบูลวิป โดยใชคาจากการ
พยากรณโดยโครงขายประสาทเทียม จําลองวางแผนการผลิต การจัดซื้อ และวัดประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับ
วิธีการเดิมคือใชคาอุปสงคประมาณจากลูกคา พบวาประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต และการจัดซ้ือ
เพ่ิมขึ้น 10% 
 
คําหลัก:  โครงขายประสาทเทียม; อนุกรมเวลา; แบ็คพรอพาเกชั่นอัลกอริทึม; มัลติเลเยอรเพอรเซพตรอน; 

ARIMA  
 
1. ที่มาและความสําคัญ 

ในปจจุบันหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ซับซอนมากขึ้นทําใหระบบการพยากรณในอดีต ไมคอย
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ซึ่งการพยากรณท่ีไมเท่ียงตรงณ.จุดใดจุดหนึ่งในหวงโซอุปทานจะสงผล
กระทบไปทั่วท้ังหวงโซอุปทาน อันเนื่องมาจากผลกระทบบูลวิป (Bullwhip Effect) สงผลกระทบตอการวาง
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 แผนการผลิตในโรงงาน และการวางแผนการผลิตใหตรงตามอุปสงคของลูกคาท้ังในแงของเวลาและปริมาณ 
ซึ่งเปนปญหาท่ียากย่ิงสําหรับธุรกิจ 

ปญหาดังกลาวเกิดขึ้นในโรงงานกรณีศึกษา ซึ่งเปนโรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส  ท่ีเปน
สวนประกอบในฮารดดิสกไดรฟ พบวาอุปสงคของลูกคามีความไมแนนอนคอนขางสูง สงผลใหวิธีการ
พยากรณท่ีบริษัทใชในปจจุบันไมสามารถพยากรณอุปสงคไดอยางแมนยําเพียงพอ ซึ่งความผิดพลาดจากการ
พยากรณนี้จะนํามาซึ่งปญหาในการวางแผนการผลิตหลายประการ เชนซื้อวัตถุดิบมากเกินไปทําใหเกิดตนทุน
สินคาคงคลังท่ีสูง ทําใหเกิดการทํางานลวงเวลา และคาใชจายการซอมบํารุงเคร่ืองจักรท่ีสูงขึ้น การซื้อวัตถุดิบ
ท่ีนอยเกินไป ทําใหการผลิตหยุดชะงัก และเสียโอกาสในการขาย ดังนั้นการพยากรณอุปสงคท่ีแมนยําจึงเปน
ปจจัยสําคัญในการบริหารหวงโซอุปทาน 

ซึ่งบริษัทชั้นนําท้ังหลายก็ยอมรับเชนเดียวกันวา สามารถบริหารอุปสงคของลูกคาไดในระดับหนึ่ง
เทานั้น ความแปรปรวนของอุปสงคเปนสาเหตุหลักอันหนึ่งท่ีกอใหเกิดความไมสอดคลองกันของโซอุปทาน 
และโซอุปสงค  ท่ีสภาวะในอุดมคติทุกบริษัทปรารถนาที่จะรูขนาดอุปสงค และตองการใหอุปสงคภายในโซ
คุณคา(Value Chain) มีความสม่ําเสมอ ท้ังนี้เพ่ือทําใหบริษัทสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
ดวยตนทุนท่ีต่ําท่ีสุด หากนึกภาพของโซอุปทานที่สินคาถูกผลิตขึ้นมาในปริมาณท่ีพอเหมาะ และสินคานั้น
บรรทุกเต็มยานพาหนะขนสงพอดี ถูกสงไปยังจุดท่ีมีการใชสินคานั้นตรงตามเวลาพอดีท่ีลูกคาเริ่มปฏิบัติงาน 
และปริมาณการใชสินคานั้นเพียงพอจนกวาจะถึงการจัดสงครั้งตอไป โซอุปทานในอุดมคติคือ โซอุปทานท่ีมี
ความสอดคลองกันของปริมาณสินคาท่ีเหมาะสม และเง่ือนไขของการปฏิบัติงานท่ีมีความแนนอนในระดับสูง 
รวมท้ังไมจําเปนตองมีการเก็บคลังสินคาสํารอง ไมมีการทํางานท่ีซ้ําซอน ไมตองมีสินคาคงคลัง และมี
คาใชจายในการขนสงที่ต่ําท่ีสุด ซึ่งสินคาจะถูกผลิต จัดสง และใชไปตามปริมาณท่ีไดทํานายไวในชวง
ระยะเวลาท่ีแนนอน (สาธิต, 2548) 

เน่ืองจากมีผลกระทบบูลวิปเกิดขึ้นภายในโซอุปทาน ผลกระทบบูลวิปนี้ไมวาจะอยูท่ีใดในโซอุปทานก็มี
ผลกระทบตอโซอุปทานโดยรวม ความแปรปรวนของอุปสงคกอใหเกิดภาระหนักแกบริษัทในแงของตนทุนการ
ผลิต และความซับซอนของการทํางานท่ีเพ่ิมขึ้น การจัดการผลกระทบบูลวิปจึงเปนส่ิงจําเปนเพ่ือท่ีจะทําใหโซ
อุปทานมีประสิทธิภาพสูงสุด  

ดังนั้นการดําเนินธุรกิจควรคํานึงถึงความสําคัญของอุปสงคท่ีแทจริงของลูกคา โดยลดผลกระทบบูลวิป 
และสรางความพึงพอใจใหลูกคา 

จากวรรณกรรมปริทัศน พบวาเทคนิคโครงขายประสาทเทียม ไดเริ่มนํามาใชในการพยากรณเชน การ
พยากรณปริมาณการสงออกขาว, การพยากรณความตองการสินคาในซุปเปอรมารเก็ต, การพยากรณ
ยอดขายแหอวน เปนตน พบวามีประสิทธิภาพในการพยากรณ มากกวาเทคนิคด้ังเดิม 

งานวิจัยฉบับนี้จึงมุงเนนที่จะประยุกตเทคนิคโครงขายประสาทเทียมแบบแพรกระจายยอนกลับ ในการ
พยากรณอุปสงคในหวงโซอุปทาน เพ่ือใหสามารถทราบอุปสงคของลูกคาลวงหนาไดอยางแมนยํามากยิ่งขึ้น 
โดยใชขอมูลจากในอดีตมาทําการวิเคราะห  
 
2. บทความปริทัศนและทฤษฏีพ้ืนฐาน 

Carbonneau et al. (2007) ไดทําการประยุกตใชเทคนิคแมชชีน เลินนิ่ง (Machine Learning) เพ่ือการ
พยากรณความตองการสําหรับหวงโซอุปทาน ซึ่งงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเปนไปไดและทํา
การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบของการพยากรณถึงสัญลักษณความตองการท่ีผิดเพ้ียน (Distorted Demand 
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 Signal) ในหวงโซอุปทาน โดยใชเทคนิคแมชชีน เลินนิ่ง แบบไมเปนเสนตรง โดยเนนท่ีการพยากรณความ
ตองการต้ังแตตนน้ําไปจนถึงปลายหวงโซอุปทาน ซึ่งเทคนิคใหมท่ีนํามาใชในการวิเคราะห ไดแก โครงขาย
ประสาทเทียม (Artificial Neural Networks: ANN),โครงขายประสาทเทียมแบบรีเคอรเรนท(Recurrent 
Neural Networks: RNN) และ ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน (Support Vector Machines: SVM) สมรรถภาพ
ของเทคนิคดังกลาวจะนําไปเปรียบเทียบกับการพยากรณวิธีเกา ประกอบดวย วิธีอยางงาย (Naïve 
Forecasting), วิธีพยากรณแบบเฉล่ีย, วิธีพยากรณเฉล่ียแบบเคล่ือนท่ี (Moving Average), วิธีพยากรณแบบ
แนวโนม และ การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน สรุปไดดังรูปท่ี 1 

รูปท่ี 1: การพยากรณอุปสงคในหวงโซอุปทาน โดยเปรียบเทียบระหวางเทคนิคเกาและใหม 
 

ซึ่งในการวัดประสิทธิภาพของเทคนิคแมชชีน เลินนิ่ง ใชแหลงขอมูลมาจาก 2 แหง ในการเตรียมขอมูล 
โดยขอมูลแรกมาจากแบบจําลองของสวนประกอบหวงโซอุปทาน และแหลงท่ีสองมาจากขอมูลจริงท่ีไดรับมา
จาก Canadian Foundries (Statistics Canada)  

จากการเปรียบเทียบผลทดสอบโดยใชคาเฉล่ียความผิดพลาด (Mean Average Error: MAE) ปรากฏ
วา RNN และ LS-SVM มีผลลัพธดีท่ีสุด โดยชุดขอมูลความตองการของ Canadian  Foundries มีความ
แมนยําของท้ังสองวิธีสูงกวาชุดขอมูลแบบจําลองความตองการ โดยท้ังสองกรณี SVM ชุดฝกสอนมีความ
แมนยําดีท่ีสุด ซึ่งสงผลกระทบตอชุดทดสอบนอยท่ีสุด สวนการพยากรณดวยวิธีประมาณคาแนวโนมและการ
พยากรณอยางงาย มีผลการพยากรณแยท่ีสุด ซึ่งมีระดับความผิดพลาดสูงท่ีสุด มีการทดสอบความแตกตาง
ของขอมูลท่ีไดจากเทคนิคการพยากรณท่ีตางกันดวยการทดสอบแบบ T-Test ผลปรากฏวา RNN และ SVM 
ขอมูลการพยากรณมีความแมนยํามากท่ีสุด การพยากรณอยางงาย, วิธีพยากรณแบบเฉล่ีย, วิธีพยากรณ
เฉล่ียแบบเคล่ือนท่ี (Moving Average) และวิธีพยากรณแบบแนวโนม มีสมรรถภาพไมดี  อยางไรก็ตาม ผล
การวิเคราะหทางสถิติ แสดงใหเห็นวา เทคนิคการพยากรณระหวางวิธี RNN, SVM, ANN, และ MLR ไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย RNN ดีกวาเนื่องจากความสามารถในการตวจจับรูปแบบ
ชั่วคราวที่ดีกวา.  

Lee et al. (2006) ประยุกตใชโครงขายประสาทเทียมสําหรับการกําหนดปริมาณการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความตองการตามใบส่ัง ซึ่งในการศึกษาเพ่ือใหทราบถึงปริมาณความตองการท่ีมีจํานวนมากเกินไป
ของใบส่ังซื้อ (Surplus Demand) นอกจากนั้นไดใชโครงขายประสาทเทียมแบบแพรยอนกลับ เปนรูปแบบ
สําหรับการเรียนรูขอมูลในอดีตของผูซื้อและผูผลิต โดยโครงสรางของโครงขายประสาทเทียมหลายชั้น มี 6 
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 ปจจัยนําเขา คาถวงน้ําหนักระหวางโหนดเปนความสัมพันธระหวางคาสังเกตของทั้ง 6 ปจจัยตอสัปดาห และ
ปริมาณความตองการท่ีมากเกินไปตอสัปดาห โดยการวัดสมรรถภาพตามนโยบายที่กําหนด. 

Chiu and Lin (2004) นําเสนองานวิจัยโดยมีแนวคิดในการนําโครงขายประสาทเทียมมาทําการ
วางแผนหวงโซอุปทาน (Supply Chain Planning: SCP) แบบจําลองหวงโซอุปทานถูกประยุกตใชเพ่ือ
วางแผนของอุปทานสําหรับการประกอบสินคาตามใบส่ังโดยใชระยะเวลาการสงท่ีส้ันในตลาดเฉพาะเขต
สําหรับโครงขายหวงโซอุปทานท่ีสัมพันธกันของบริษัทขนาดเล็กท่ีขายคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal 
Computers: PCs) 5 แหง ในการศึกษานี้แบบจําลองหวงโซอุปทานประกอบดวยตัวแทนใน 4 สวน คือ ลูกคา 
(Customer)   ผูขายปจจัยการผลิต (Supplier) กระบวนการผลิต (Production) และการสงสินคา (Delivery) 
โดยแบบจําลองน้ีมีจุดเดนคือ สามารถเปล่ียนไดตามสเปคของลูกคาไดอยางรวดเร็ว เหมือนเทคโนโลยีท่ีมี
ความทันสมัย ซึ่งงานวิจัยนี้ทําการเปรียบเทียบผลขอมูลระหวาง ระบบตัวแทนการประมูล(Agent-Based 
Auction Mechanism) กับ โครงขายประสาทเทียม. 

 
2.1 การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management) 
การจัดการหวงโซอุปทาน เปนการบริหารการทํางานรวมกันระหวางกิจการท่ีอยูในสายการผลิตตลอด

สายต้ังแตตนกระบวนการผลิตไปจนจบกระบวนการที่ผูบริโภค โดยการแบงปนขาวสารขอมูลท่ีจําเปน และใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดรวมกัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการลดตนทุนใหต่ําท่ีสุด และตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคไดสูงสุด ผลท่ีไดรับจะทําใหผูประกอบการตลอดสายสามารถใชประโยชนจากทรัพยากร
ของตนไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไดรับผลตอบแทนจากการดําเนินงานดีขึ้น สามารถแขงขันในตลาดไดดีขึ้น 
Chopra (1999) 

ผลกระทบบูลวิป ไดมีผูใหจํากัดความวา เปนปรากฏการณของความไมแนนอนท่ีเปล่ียนแปลงขยาย
เพ่ิมขึ้นทุกขั้นตอน H. Lee (1997) ท่ีมีการถายทอดตอเนื่องภายในหวงโซอุปทาน โดยท่ีความแปรปรวนของ
อุปสงคท่ีเกิดขึ้นแตละขั้นตอนขยายเพ่ิมขึ้น เมื่อมีการถายทอดของขอมูลภายในหวงโซอุปทาน และมี
ความสัมพันธกับตนทุนที่เพ่ิมสูงขึ้นดวย ดังเชน ตนทุนในการจัดเก็บคงคลัง คาใชจายเน่ืองจากสินคาสํารอง
ขาด ตนทุนของกําลังการผลิตสวนเกินหรือกําลังการผลิตท่ีไมเพียงพอ การบริการลูกคาท่ีลดลง และตนทุนใน
การแกปญหา 

 
รูปท่ี 2: แสดงการเกิดผลกระทบบูลวิปของอุปสงคในหวงโซอุปทาน 

ท่ีมา : Carbonneau, R. etal. (2007). 
 

2.2 โครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) 
โครงขายประสาทเทียม คือโมเดลทางคณิตศาสตร เพ่ือจําลองการทํางานของเครือขายประสาทใน

สมองมนุษย ดวยวัตถุประสงคท่ีจะสรางเครื่องมือซึ่งมีความสามารถในการเรียนรูการจดจํารูปแบบ (Pattern 
Recognition) และการอุปมานความรู ( Knowledge Deduction) เชนเดียวกับความสามารถที่มีในสมองมนุษย 
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 แนวคิดเริ่มตนของเทคนิคน้ีไดมาจากการศึกษาขายงานไฟฟาชีวภาพ (Bioelectric Network) ในสมอง ซึ่ง
ประกอบดวย เซลลประสาท หรือ “นิวรอล” (Neurons) และ จุดประสานประสาท (Synapses) แตละเซลล
ประสาทประกอบดวยปลายในการรับกระแสประสาท เรียกวา "เดนไดรท" (Dendrite) ซึ่งเปนขอมูลนําเขา 
(Input) และปลายในการสงกระแสประสาทเรียกวา "แอคซอน" (Axon) ซึ่งเปนเหมือนขอมูลนําออก (Output) 
ของเซลล เซลลเหลานี้ทํางานดวยปฏิกิริยาไฟฟาเคมี เมื่อมีการกระตุนดวยส่ิงเราภายนอกหรือกระตุนดวย
เซลลดวยกัน กระแสประสาทจะว่ิงผานเดนไดรทเขาสูนิวเคลียสซึ่งจะเปนตัวตัดสินวาตองกระตุนเซลลอื่น ๆ 
ตอหรือไม ถากระแสประสาทแรงพอ นิวเคลียสก็จะกระตุนเซลลอื่น ๆ ตอไปผานทางแอคซอน ตาม
แบบจําลองน้ีขายงานประสาทเกิดจากการเชื่อมตอระหวางเซลลประสาท จนเปนเครือขายที่ทํางานรวมกัน 
Khaw,J (1999) 

 

Input 1

Input 2
Output 

Input 
node

Hidden 
node

Output 
node

Connection

 
รูปท่ี 3: แสดงโครงสรางของโครงขายประสาทเทียม 

 
1 2 3

1 2 3( .... )

    ( )

m
i i i i i m

j
i j

j

y f w x w x w x w x

f w x

= + + + +

= ∑                                   (1) 

  เมื่อ  iy  = ตัวแปรนําออก 
              ix  = ตัวแปรนําเขาจากโหนดอ่ืนๆ 

                     ijw  = น้ําหนัก (Weight) ของแตละเสน (Connection) 

 
2.2.1 การเรียนรูโดยวิธี แพรกระจายยอนกลับ (Back propagation Algorithm) 

กระบวนการเรียนรูโดยใชวิธี แพรกระจายยอนกลับ เปนการเรียนรูแบบหนึ่งท่ีจัดอยูในแบบตองมีการ
สอน (Supervised Learning) ซึ่งมีการแสดงทั้งขอมูลขาเขา และผลลัพธท่ีเปนเปาหมายใหโครงขายประสาท
เทียมไดทราบ จากขอมูลขาเขาท่ีไดรับ โครงขายประสาทเทียมจะทําการประมวลหาคาผลลัพธออกมา 
หลังจากนั้นคาความผิดพลาดระหวางผลลัพธท่ีไดกับผลลัพธท่ีเปนเปาหมายจะถูก“แพร” ยอนกลับเขามาใน
โครงขายประสาทเทียมเพ่ือใชในการปรับคาน้ําหนักเสนเชื่อมตอ จนกระท่ังคาความผิดพลาดลดนอยลงต่ํากวา
คาท่ีกําหนดในชวงเริ่มตนของกระบวนการเรียนรู คาน้ําหนักเสนเชื่อมตอถูกกําหนดโดยการสุมโดยใชคา
นอยๆ เมื่อไดรับขอมูลคูหนึ่งจากชุดขอมูลสําหรับการเรียนรู โครงขายประสาทเทียมก็จะทําการประมวลผลจน
ไดคาผลลัพธ sy  ออกมา ซึ่งคาผลลัพธดังกลาวเปนผลจากคาน้ําหนักเสนเชื่อมตอในขณะนั้น  

 2

1

1 ( )
2

i

i iE Z o= −∑                                                 (2) 

โดย iz คือ ผลลัพธเปาหมาย และ io  คือ ผลลัพธท่ีไดจากโครงขายประสาทเทียม 
การปรับคาน้ําหนักมีสมการดังนี้  
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 . .ij i iw xα δΔ =                                                (3) 

 
เมื่อ α  คือ อัตราการเรียนรู (Learning Rate) และ iδ  คือ คาผิดพลาดของนิวรอนในเลเยอรถัดไป  

คาผิดพลาดของนิวรอนท่ีอยูในชั้นแอบแฝงคํานวณไดจากสมการ  
' ( ).i i j ij

j

f I wδ δ= ∑                                                (4) 

คาผิดพลาดของนิวรอนท่ีอยูในชั้นชั้นเอาทพุทคํานวณไดจากสมการ  
' ( ).( )i i i if I z oδ = −                                                (5) 

การคํานวณคาผิดพลาดจะทําภายในชั้นแอบแฝงกอนชั้นเอาทพุท ขั้นตอนนี้จะดําเนินการไปเรื่อยๆ 
จนกระท่ังอินพุทชุดใหมถูกปอนเขาสูโครงขายประสาทเทียม  

 
2.3 วิธีการตัวแบบบอกซ-เจนกินส หรือตัวแบบ ARIMA   
วิธีบอกซ-เจนกินส  เปนวิธีการสรางตัวแบบพยากรณสําหรับอนุกรมเวลาที่นําเอาสหพันธของอนุกรม

เวลา { }2 1 1...., , , , ,....t t t tY Y Y Y− − +  ท่ีปรากฏไปวิเคราะหใชประโยชนโดยพิจารณาสหสัมพันธระหวาง Y  ท่ี

ตําแหนงเวลาหรือคาบเวลา ( )tt Y   และ Y ท่ีตําแหนงเวลาหรือคาบเวลาตาง ๆ ท่ีผานมา ( )1 2, ,....t tY Y− −  

โดยเมื่อไดตัวแบบแลว  ตัวแบบนี้จะแสดงความสัมพันธระหวาง tY   กับ  1 2,t tY Y− − และจะใชตัวแบบนี้
พยากรณคา 1 2,t tY Y+ +  ในอนาคตซึ่งตางจากวิธีการพยากรณอนุกรมเวลาโดยทั่วไป เชน  วิธีการปรับใหเรียบ 

จะมีขอสมมุติพ้ืนฐานขอหนึ่งคือ อนุกรมเวลา   { }2 1 1...., , , , ,....t t t tY Y Y Y− − + ไมมีสหสัมพันธ ซึ่งบอยคร้ัง

พบวาขอสมมุตินี้ไมเปนจริง นั้นคือ มีหลายกรณีท่ีอนุกรมเวลา  { }2 1 1...., , , , ,....t t t tY Y Y Y− − +  มีสหสัมพันธ  

ถาเปนเชนนี้ การใชวิธีท่ีมีขอสมมติตัวแปรอนุกรมเวลาไมมีสหสัมพันธอาจจะไมเหมาะสม ท้ังนี้เพราะวิธีการ
เหลานี้ไมไดนําสหสัมพันธท่ีปรากฏไปใชประโยชนในการสรางตัวแบบพยากรณ ฉะนั้นจึงไดมีผูคิดคนหา
วิธีการสรางตัวแบบพยากรณ สําหรับอนุกรมเวลาท่ีไดนําเอาสหสัมพันธท่ีปรากฏไปวิเคราะหใชประโยชน  
และโดยท่ัวไปวิธีเหลานี้จะใหผลพยากรณท่ีดีกวา ในหลายวิธีเหลานี้ วิธีหนึ่งท่ีเปนที่รูจักและใชกันมากก็คือ วิธี
บอกซ-เจนกินส ซึ่งพัฒนาโดย Box and Jenkins 

ตัวแบบ ARIMA ( p , d , q ) จะมีรูปแบบตามสมการที่ (6) 

( )( ) ( )1 d
P t q tB B Y B aφ δ φ− = +       หรือ 

( ) ( )P t q tB W B aφ δ φ= +                                                  (6) 

ซึ่งให ( )1 d
t tW B Y= −   และ δ  ( อาจมีคาเทากับศูนย ) เปนพารามิเตอรแสดงระดับคาเฉล่ียคงที่

ของอนุกรม tW   และ tY   เปนอนุกรมที่ถูกแปลงใหมีความแปรปรวนคงที่แลว  ถาอนุกรมแรกเริ่มไมคงท่ีใน
ความแปรปรวน  

ตัวแบบ ARIMA ( ), ,p d q ( ), ,
s

P D Q     จะมีรูปแบบตามสมการ (31) 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )1 1
Dds s s

p p t q Q tB B B B Y B B aφ δ θΦ − − = + Θ                        (7) 

โดยท่ี  ( ) ( )2
21 ....s s s ps

p s s psB B B BΦ = −Φ −Φ − −Φ  

 ( ) ( )2
21 ....s s s ps

p s s psB B B BΘ = −Θ −Θ − −Θ  
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 3. วิธีการดําเนินการ 
จากการเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เราสามารถกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย โดยการสราง

แบบจําลองการพยากรณอุปสงคของหวงโซอุปทานบริษัทกรณีศึกษาโดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังตอไปนี้  
3.1 สํารวจและคัดเลือกขอมูลปญหาปจจุบันของหวงโซอุปทานผลิตภัณฑ B (มกราคม พ.ศ. 2547- 

มิถุนายน พ.ศ. 2550) เปนจํานวน 120 สัปดาหทํางานของโรงงานกรณีศึกษา โดยวิเคราะหขอมูลอุปสงคและ
อุปทานเบื้องตนของหวงโซอุปทานดังกลาว เพ่ือวัดประสิทธิภาพการตอบสนองลูกคา การบริหารการผลิต 
และทรัพยากรการผลิต เพ่ือกําหนดทิศทางในการแกปญหา 

 
ตารางที่ 1: แสดงชวงขอมูลท่ีใชในงานวิจัย 

ผลิตภัณฑ คาบเวลาเริ่มตน คาบเวลาส้ินสุด คาบเวลาท้ังหมด 
ผลิตภัณฑ B กุมภาพันธ 2006 มิถุนายน 2008 รวม 120 ขอมูลสัปดาห 

 

 
รูปท่ี 4 : แสดงหวงโซอุปทานอยางงายภายในและภายนอกของโรงงานกรณีศึกษา และปญหาท่ีเกิดขึ้น 

 
3.2 การพยากรณโดยวิธีอนุกรมเวลา (Time Series Method) 

3.2.1 ทําการทดสอบขอมูลเบ่ืองตนดวยการ พล็อตกราฟ คาอุปสงคเทียบกับเวลา (Yt) เพ่ือให
เห็นภาพแนวโนม วงจรชีวิตผลิตภัณฑ วัฏจักรและ/หรือเหตุการณผิดปรกติไดงาย (ทรงศิริ, 2539)  

 
กราฟท่ี 1: แสดงอุปสงคท่ีแทจริง หรือ Pulling ของลูกคาในผลิตภัณฑชนิด B 

634



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 3.2.2 สรางแบบจําลอง Moving Average, Single Exponential Smoothing, Double 

Exponential Smoothing, winter’s Method เพ่ือพยากรณคาถัดจากคาบเวลาปจจุบัน 12 คาบเวลา โดยทํา

การพยากรณทีละคาบเวลา 

3.2.3 การพยากรณแบบอารีมา มีขั้นตอนดังนี้ (นพรัตน, 2550) 

1) การกําหนดแบบจําลอง (Model Identification) เลือกรูปแบบจากการวิเคราะหขอมูลในอดีต ทําการ
คํานวณคาสถิติตาง ๆ เพ่ือชวยในการตัดสินใจเลือกรูปแบบ โดยขั้นแรก ตองพิจารณาดูวาขอมู
ลอนุกรมเวลาอยูในสภาพสมดุล มีการกระจายอยูรอบ ๆ คาเฉล่ียแบบคงที่ ประกอบดวย  

• อนุกรมมีลักษณะนิ่ง (Stationary) โดยมีคาเฉล่ีย และความแปรปรวนคงที่  
• กําหนดรูปแบบในนุกรมเวลาดวยกราฟคาอัตตสหสัมพันธ(ACF) และ คาอัตต
สหสัมพันธเชิงสวน (PACF)  

2) การประมาณคาพารามิเตอร (Parameter Estimation) เปนการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของ
แบบจําลอง จากรูปแบบที่ไดเลือกไวในขั้นที่ 1 ดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Least Square Method) 
โดยการปอนคาประมาณเบื้องตน (Initial Estimates) ใหกับเคร่ืองคอมพิวเตอร เพ่ือประมวลผลจน
ไดคาประมาณสุดทาย (Final Estimates) ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร จะทําการคํานวณหลายคร้ัง 
(Iterative) จนกวาจะให มีคานอยท่ีสุด  

3) การตรวจสอบแบบจําลอง (Model Diagnostics)ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง โดยใช 
Modified Box – Pierce ( Ljung - Box ) Chi – Square Statistic  

4) การพยากรณ ( Forecasting )  
• ทําการพยากรณโดยแบบจําลองท่ีเหมาะสม  

       • การพยากรณมีเหตุผล และสามารถอธิบายได  
       • ใชกราฟ (Graph) คาสถิติ (Statistics) และชวงความเชื่อมั่น (Confidence Intervals)

ในการพิจารณากําหนดความเหมาะสมของตัวแบบจําลอง  
5) ทําการทดสอบความแมนยําของตัวแบบปริมาณการใชพลังงานในสาขาอุตสาหกรรมโลหะขั้นมูล

ฐานและอุตสาหกรรมส่ิงทอโดย ARIMA โดยดัชนีท่ีใชในการวัดคาคลาดเคล่ือน คือ คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานของคาคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (Root Mean Square Error: RMSE) สามารถ
คํานวณดังสมการท่ี 7 และรอยละของคาความคลาดเคล่ือนเฉล่ียสัมบูรณ (Mean Absolute 
Percentage Square Error: MAPE) 

 
3.3 แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Network Models) 
เมื่อไดขอมูลจากขอ 3.1 เพ่ือการสรางแบบจําลองการพยากรณ นําชุดขอมูลมาสุมแบงเปน 2 ชุด  

         ตารางที่ 2: แสดงการแบงขอมูลใหโครงขายประสาทเทียม 
ชุดขอมูลสําหรับ คิดเปนรอยละชุดขอมูลต้ังตน 
ฝกสอน (Training Set) 90 (109 ขอมูล) 
ทดสอบ(Test Set) 10 (12 ขอมูล) 
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 3.3.1 กระบวนการฝกสอน และทดสอบ เพ่ือหาโครงสรางท่ีดีท่ีสุด 
การคนหาโครงสรางท่ีเหมาะสมโครงขายประสาทเทียมแบบหลายชั้น โดยใช การคนหาแบบ Grid 

Search โดยทดสอบจํานวนชั้นซอนตั้งแต 1 ถึง 2 ชั้น โดยชั้นซอนท่ี 1 มีจํานวนโหนดตั้งแต 4 ถึง 19 โหนด 
สวนชั้นซอนท่ี 2 มีจํานวนโหนดตั้งแต 9 ถึง 26 คํานวณ โดยอางอิงจากการศึกษาวิจัยของ Khaw et al 
(1995) ดังรูปท่ี 5 

 
รูปท่ี 5: แสดงสูตรการคํานวณหาชวงชั้นซอนท่ีเหมาะสมในการคนหา (Khaw et al (1995)) 

 
ซึ่งทําการเลือกโครงขายประสาทเทียมแบบหลายชั้นท่ีมีคาความผิดพลาดการฝกสอนแบบยอนกลับ

ของชุดขอมูลทดสอบท่ีสามารถยอมรับได แลวจึงนําโครงขายประสาทเทียมแบบหลายชั้นนั้นไปทําการเรียนรู
ดวยวิธีการแพรยอนกลับโดยมีการปรับคาอัตราการเรียนรู (Learning Rate ; η ) และโมเมนตัม 
(Momentum ; α ) ใหเหมาะสมกับงานวิจัย โครงสรางของโครงขายประสาทเทียมท่ีมีคาความผิดพลาดใน
การประมาณ คาชุดขอมูลท่ีสามารถยอมรับได จากนั้นทําการฝกสอนใหม โดยหลักการไขวอยางมีเหตุผล ให
โครงขายประสาทเทียมท่ีผานเงื่อนไขเพ่ือปรับคานํ้าหนัก กอนทําการทดสอบแบบจําลองโดยทําการพยากรณ
ความตองการของลูกคาสําหรับชวงเวลาถัดจากเดือนปจจุบัน 12 คาบเวลา 

โดยผลการคนหาโครงสรางที่เหมาะสมท่ีสุดไดแกโครงสราง 20-13-13-1 หรือ สวนนําเขา 20 โหนด
(เนื่องจากโปรแกรม alyuda แบง ปจจัยนําเขา year เปน 3 categories), มีชั้นซอนท่ี 1 และ 2 จํานวน 13 
โหนด เทากัน, มีปจจัยนําออก 1 โหนด. 
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กราฟท่ี 2: แสดงสวนนําเขาสําหรับโครงขายประสาทเทียม และ คารอยละความสําคัญเฉล่ีย 

 
โดย Period คือ อนุกรมเวลาท่ี 1…120, Year คือปท่ี(2005-2008), Month คือ เดือนท่ี (1-12), WW 

คือ สัปดาหการทํางานของลูกคาท่ี (1-52), Baht คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับดอลลาร, CDFt คือ 
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 (Customer Demand Forecast) คาอุปสงคพยากรณจากลูกคาในคาบเวลาปจจุบัน, CDFt-1 คือ คาอุปสงค
พยากรณจากลูกคาถัดจากคาบเวลาปจจุบัน 1 คาบเวลา, Diff คือ คาความผิดพลาดระหวางคาอุปสงคท่ี
แทจริงกับคาอุปสงคพยากรณจากลูกคา (Yt-(CDFt-1)), abs(Diff) คือ คาสัมบูรณของคา diff, fสะสม คือ คา
ความผิดพลาดจากการพยากรณอุปสงคจากลูกคาสะสม, Yt to Yt-5 คือ คาอุปสงคท่ีแทจริงยอนไปในอดีต    
0 ถึง 5 คาบเวลา, Yt-Yt-1 คือ คาแตกตางระหวางคาอุปสงคของลูกคาคาบเวลาปจจุบันกับอดีต, Yt/Yt-1 คือ คา
สัดสวนระหวางคาอุปสงคของลูกคาคาบเวลาปจจุบันกับอดีต 

3.3.2 ทําการทดสอบความแมนยําของตัวแบบ 
โดยทําการพยากรณทีละคา ท้ังหมด 12 คาบเวลา เริ่มจากคาท่ี 109 ไปจนถึงคาท่ี 120 ใชดัชนีวัดคา

ความผิดพลาดโดย MAPE  
 
3.4 วิเคราะหประสิทธิภาพ 
นําผลการทดสอบแบบจําลองจากขอ 3.2 และ 3.3 มาเปรียบเทียบดวยคาเฉลี่ยของเปอรเซ็นตความ

คลาดเคล่ือนสัมบูรณ MAPE และแสดงผลดวยกราฟการเปรียบเทียบคาจริงกับคาท่ีไดจากการพยากรณ 
 

4. ผลของการวิจัย 
ผลการทดสอบจากการพยากรณแบบจําลองการพยากรณอุปสงคในหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรม

ผลิตแขนจับยึดหัวอานในฮารดดิสกไดรฟ ในสวนโครงขายประสาทเทียมไดโครงสรางท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ   
20-13-13-1 กลาวคือ มีปจจัยนําเขา 18 ขอมูล มีชั้นซอนท่ี 1 จํานวน 13 โหนด ชั้นซอนท่ี 2 จํานวน 13 
โหนด และมีปจจัยนําออก 1 คาโดยใชโมเมนตั้ม 0.1 และอัตตราการเรียนรูท่ี 0.07 พบวาคาประสิทธิภาพของ
การพยากรณโดยโครงขายประสาทเทียมนั้นมีคาความผิดพลาดเฉล่ีย 7.37% ดังกราฟที่ 3(2) สวนการ
พยากรณโดย อารีมา p=2,d=1,q=2 มีคา MAPE = 28.82% กราฟท่ี 3(3), สวนการพยากรณจากอนุกรมเวลา
อื่นๆ แสดงในกราฟที่ 3(4)  โดย วิธีคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีมี MAPE = 28.37%, Single exponential smoothing 
MAPE = 29.74%, Double exponential smoothing MAPE = 35.54%,และ Winter’s method MAPE= 
35.09%  

เมื่อทําการเปรียบเทียบคาจากการพยากรณ พบวาการพยากรณโดยโครงขายประสาทเทียมมีคา 
MAPE ต่ําท่ีสุด และเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับการพยากรณอุปสงคจากลูกคา CDF ดังกราฟที่ 3(1) ซึ่งมีคา 
MAPE 14.75% ดังนั้นการพยากรณโดยวิธีโครงขายประสาทเทียมในการพยากรณคาอุปสงคมีความถูกตอง
โดยการพยากรณ 12 คาบเวลา มากวา การพยากรณวิธีเดิม (CDF) โดยเฉล่ีย 50.06% 
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กราฟท่ี 3: เปรียบเทียบระหวาง Pulling และ CDF (1), เปรียบเทียบระหวาง Pulling และ NN (2), 

เปรียบเทียบระหวาง Pulling และ ARIMA (3), เปรียบเทียบระหวาง Pulling และ Traditional method (4). 
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กราฟท่ี 4: แสดงการเปรียบเทียบ MAPE ของแตละวิธีการพยากรณ 

 
5. บทวิจารณและบทสรุป 
 จากผลการวิจัยสรุปไดวาการพยากรณดวยเทคนิคโครงขายประสาทเทียม เปนเทคนิคท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดมีคาความผิดพลาดรอยละ 7.37% โดยใชปจจัยนําเขาสวนหน่ึงมาจากขอมูลของลูกคา ซึ่งเปนขอมูล
ขาวสารในหวงโซอุปทาน เมื่อนําตัวเลขท่ีไดจากการพยากรณโดยโครงขายประสาทเทียม ไปใชภายในหวงโซ
อุปทาน ในสวนการวางแผนการผลิตพบวาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิตใหตรงตามความ
ตองการของลูกคาเพ่ิมขึ้นโดยเฉล่ียมากกวารอยละ 10 ในสวนการจัดซื้อก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นโดย
เฉล่ียมากกวารอยละ 10 เชนเดียวกัน 
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาเทคนิคโครงขายประสาทเทียมมีความเหมาะสมในการสรางแบบจําลอง
การพยากรณอุปสงคในหวงโซอุปทานของผลิตภัณฑแขนจับยึดหัวอานซึ่งเปนสวนประกอบหนึ่งในฮารดดิสก
ไดรฟ และทําใหประสิทธิภาพโดยรวมของหวงโซอุปทานดีขึ้น 
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