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บทคัดยอ 
 

    การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการพยากรณเชิง 
สถิติ ระหวาง  เทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบบ็อกซและเจนกินสและวิธีโครงขายเรเดียล
เบซีสฟงกชัน  เม่ืออนุกรมเวลามีรูปแบบการเคล่ือนไหวแบบไมเชิงเสนใน 4 รูปแบบที่มักเกิดข้ึน
บอย ไดแก  รูปแบบการเคลื่อนไหวแบบควอแดรติก  คิวบิค  เอ็กซโปเนนชียลและรูปแบบการ
เคล่ือนไหวที่ไมมีแบบแผน  สําหรับขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลที่เปนตัวแทนการเคลื่อนไหว
ทั้ง 4 รูปแบบ ไดแก ขอมูลปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอรในประเทศไทย  ขอมูลปริมาณการ
จําหนายรถจักรยานยนตในประเทศไทย  ขอมูลปริมาณการนําเขาเช้ือเพลิงธรรมชาติและสารหลอ
ล่ืนในประเทศไทย  ซ่ึงขอมูลดังกลาวรวบรวมมาจากธนาคารแหงประเทศไทยตั้งแต เดือน มกราคม 
พ.ศ.2538  ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550 รวม 156 เดือน เปนตัวแทนการเคล่ือนไหวแบบ 
ควอแดรติก  คิวบิค และเอ็กซโปเนนเชียลตามลําดับ   สวน  ขอมูลปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิต
ของประเทศไทยซ่ึงรวบรวมมาจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแตเดือน มกราคม พ.ศ.  2542  
ถึง เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2550 รวม  108 เดือน เปนตัวแทนการเคล่ือนไหวแบบไมมีแบบแผน    

    ผลการวิจัยพบวา  วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชันมีประสิทธิภาพในการพยากรณ
ดีกวาเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบบ็อกซและเจนกินสในกรณีที่ขอมูลมีรูปแบบการ
เคล่ือนไหวแบบไมเชิงเสนทั้ง 4 รูปแบบ   เนื่องจากวิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชันใหคาความ
คลาดเคล่ือนในการพยากรณต่ํากวาเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบบ็อกซและเจนกินส 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this study was to compare the efficiency of statistical forecasting 
technics between Box and Jenkins method and Radial Basic Function method for 4 models 
of nonlinear time series that frequently occurred namely, the Quadratic, the Cubic, the 
Exponential and the Unpattern. Substitute data of the first three models were the sales 
volume of compressor and motorcycle in Thailand, the import volume of mineral fuel and 
lubricant, and the export volume of pigs in Thailand respectively. These substitute data 
were collected from the Bank of Thailand for the period of 156 months, during January 
1995 to December 2007 whereas substitute data of the Unpattern model was collected 
from the Agricultural Economic Department Thailand for the period of 108 months, during 
January 1999 to December 2007. 
  The result of this study revealed that in case of data was nonlinear time series, 
the efficiency of statistical forecasting technic obtained from Radial Basic Function method 
was higher than Box and Jenkins method because Radial Basic Function method provided 
lower statistical forecasting errors than Box and Jenkins method      
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 การพยากรณอนุกรมเวลาโดยทั่วไปจะตั้งอยูบนสมมติฐานที่วาอนุกรมเวลามีลักษณะเปน 
เชิงเสนและรูปแบบการเคล่ือนไหวของขอมูลในอนาคตมีรูปแบบเดียวกับขอมูลในอดีต  ซ่ึงอธิบาย
ไดดวยตัวแบบ AR(Autoregressive model)  หรือตัวแบบถดถอย(Regressive model)  ในการ
พยากรณ  แตในความเปนจริงมีขอมูลสวนมากมักมีลักษณะที่ไมเปนเชิงเสน  หากใชตัวแบบ
ดังกลาว  อาจทําใหเกิดความคลาดเคล่ือนในการพยากรณสูง   

สําหรับเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาที่เหมาะกับการพยากรณขอมูลที่มีการเคล่ือนไหวแบบ 
ไมเชิงเสนน้ันมีหลายวิธี   ทั้งเทคนิคการพยากรณแบบดั้งเดิม (Traditinal Statistical Method)   
และเทคนิคการพยากรณอีกรูปแบบหน่ึงซ่ึงเปนที่นิยม ไดแก วิธีโครงขายประสาทเทียม (Artificial 
Neural Networks ) ซ่ึงเปนเทคนิคการพยากรณแบบใหม (Modern  Statistical Method)   
สําหรับเทคนิคการพยากรณแบบด้ังเดิมที่นิยมใชในการพยากรณ ไดแก เทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลา
แบบบอกซและเจนกินส ซ่ึงเทคนิคดังกลาวสามารถใชกับขอมูลที่มีการเคล่ือนไหวทุกประเภทและเปน
วิธีการที่มีความแมนยํา(accuracy) สูง แตทั้งน้ีวิธีการพยากรณแบบบอกซและเจนกินสมีขอจํากัดในเร่ือง
ของขอตกลงเบ้ืองตน(assumption)หลายประการ ในเรื่องของตัวแบบที่จะนํามาวิเคราะหอนุกรมเวลาตอง
เปนตัวแบบที่สเตชันนาร(ีstationary time series) กลาวคือ  ตองมีคุณสมบัติทางสถิติที่คาเฉลี่ยและคา
ความแปรปรวน และฟงกชันความนาจะเปนของคาสังเกต ณ เวลาตาง ๆ กัน คงที่ ไมเปล่ียนแปลงตาม
เวลาที่เปล่ียนไป  หากอนุกรมเวลาไมสเตชันนารี  ก็จะตองมีการแปลงอนุกรมเวลาดังกลาวใหเปน 
สเตชันนารี  โดยการหาผลตาง   การใชลอการิทึม ฯลฯ  ทําใหบางคร้ังวิธีการพยากรณดังกลาว อาจ
วิเคราะหไดไมตรงกับสภาพความเปนจริงของขอมูล 

สวนวิธีโครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks ) ซึ่งเปนเทคนิคการพยากรณ
แบบใหม (Modern  Statistical Method)  มีลักษณะพิเศษ คือ เปนวิธีที่ไมมีขอตกลงเบ้ืองตนและ
สามารถวิเคราะหขอมูลโดยไมขึ้นกับรูปแบบการแจกแจงขอมูล  นอกจากน้ีเทคนิคดังกลาวยังใหความ
ถูกตองในการพยากรณที่สูงกวาวิธีการพยากรณแบบอื่นๆเม่ือขอมูลมีรูปแบบไมเชิงเสน (Makridakis, 
1998) ปจจุบันมีนักวิจัยอยูจํานวนไมนอย ที่พัฒนาตัวแบบจากโครงขายประสาทเทียมซ่ึงเทคนิค 
ดังกลาวประสบความสําเร็จคอนขางสูงในการนํามาใชในการพยากรณขอมูลที่มีลักษณะที่ไมเปนเชิง
เสน  โดยเฉพาะโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน(Radial Basis Function)  ซ่ึงเปนโครงขายหนึ่งที่นิยม
ใชกันอยางแพรหลายในงานดานการพยากรณขอมูล 
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เน่ืองจากเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาทั้ง 2 วิธี  ไดแก  เทคนิควิธีการวิเคราะหอนุกรม 
เวลาแบบบอกซและเจนกินส ซ่ึงจัดเปนเทคนิค การพยากรณแบบด้ังเดิม และ วิธีโครงขายเรเดียล
เบซีสฟงกชัน ซ่ึงเปนเทคนิคการพยากรณแบบใหม   ตางก็เปนเทคนิคที่ใหความถูกตองในการ
พยากรณคอนขางสูงและเหมาะกับขอมูลดังกลาว จึงเปนที่นาสนใจที่จะทําการเปรียบเทียบวิธีการ
พยากรณทั้ง 2 วิธี    เพ่ือศึกษาวาวิธีใดที่จะใหประสิทธิภาพในการพยากรณมากกวากัน โดยการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพยากรณน้ันจะตรวจสอบจากการวัดคาความถูกตองในการ
พยากรณ(Accuracy)  โดยคาสถิติที่ใชวัดความถูกตองมี 2 คาไดแก รากที่สองของความ
คลาดเคล่ือนเฉล่ียกําลังสอง (RMSE)  และคาเฉล่ียของคาสัมบูรณของคาความคลาดเคล่ือน(MAD) 

สําหรับขอมูลที่จะใชในการวิจัยครั้งน้ี  จะเปนขอมูลทางดานเศรษฐกิจและการเกษตร ที่ทํา
การทดสอบแลววามีรูปแบบการเคล่ือนไหวไมเชิงเสนในลักษณะตาง ๆ ทีเ่กิดข้ึนบอยในประเทศ
ไทย 4 รูปแบบ ไดแก  รูปแบบการเคล่ือนไหวแบบควอแดรติก(Quadratic)หรือโพลิโนเมียลกําลัง
สอง  รูปแบบการเคล่ือนไหวแบบคิวบิค(Cubic)หรือโพลิโนเมียลกําลังสาม รูปแบบการเคลื่อนไหว
แบบเอ็กซโปเนนเชียล(Exponential)ซึ่งเปนอินเวอรสของลอการิทึม และรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ไม
มีแบบแผน (Unpattern)  โดยในการวิจัยคร้ังนี้ไดทําการทดสอบขอมูลอนุกรมเวลาที่มีลักษณะการ
เคล่ือนไหวใกลเคียงกับรูปแบบดังกลาว ไดขอมูลอนุกรมเวลาที่จะนํามาศึกษา ดังนี้ 1) ขอมูล
ปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอรในประเทศไทยมีลักษณะการเคล่ือนไหวแบบควอแดรติก  
2) ขอมูลปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตในประเทศไทยมีลักษณะการเคล่ือนไหวแบบคิวบิค  
3)ขอมูลปริมาณการนําเขาเช้ือเพลิงธรรมชาติและสารหลอล่ืนซ่ึงจากการตรวจสอบพบวามีการ
เคล่ือนไหวใกลเคียงกับรูปแบบเอ็กโปเนนเชียล และ 4) ขอมูลปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิตของ
ประเทศไทย ซ่ึงมีลักษณะการเคลื่อนไหวแบบไมมีแบบแผน กลาวคือ เม่ือทําการทดสอบสมการการ
เคล่ือนไหวในแบบตาง ๆ แลวปรากฏวาไมเหมาะสมกับรูปแบบการเคล่ือนไหวแบบใดเลย 
    ในการวิจัยคร้ังน้ีนอกจากจะทําใหทราบถึงเทคนิคการพยากรณที่เหมาะสมกับขอมูลอนุกรม
เวลาในรูปแบบที่ไมเชิงเสนแลว ยังทราบถึงการเคล่ือนไหวของขอมูลทางดานเศรษฐกิจและ
การเกษตรที่นํามาเปนตัวอยางอีกดวย  ซ่ึงจะเปนประโยชนในการประกอบการวางแผนและกําหนด
นโยบายในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและการเกษตรในประเทศไทยตอไป 
 

1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 
เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณ เม่ือขอมูลมีลักษณะไมเชิงเสน 4 รูปแบบ

ไดแก รูปแบบการเคลื่อนไหวแบบควอแดรติก(Quadratic) รูปแบบการเคลื่อนไหวแบบคิวบิค
(Cubic) รูปแบบการเคล่ือนไหวแบบเอ็กซโปเนนชียล(Exponential) และ รูปแบบการเคลื่อนไหวที่
ไมมีแบบแผน(Unpattern)  ระหวางตัวแบบที่ไดจาก เทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบบอกซ
และเจนกินส และตัวแบบที่ไดจากวิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน โดยใชขอมูล ปริมาณการ
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จําหนายคอมเพรสเซอร  ปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนต ปริมาณการนําเขาเชื้อเพลิง
ธรรมชาติและสารหลอล่ืน และ ปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิต  ในประเทศไทย  เปนกรณีศึกษา 

 
1.3  สมมติฐานงานวิจัย 

ตัวแบบที่ไดจากการพยากรณดวยวิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน  มีประสิทธิภาพในการ
พยากรณขอมูลที่มีรูปแบบการเคล่ือนไหวแบบไมเชิงเสน ดีกวา  เทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลา
แบบบอกซและเจนกินส 

 
1.4  ขอบเขตงานวิจัย 
 1.  ขอมูลอนุกรมเวลาที่ใชในการวิจัยในคร้ังน้ีจะเปนขอมูลอนุกรมเวลาที่มีการเคลื่อนไหว
เปนไปในรูปแบบที่ไมเชิงเสน 4 รูปแบบ  ไดแก   การเคล่ือนไหวแบบควอแดรติก การเคลื่อนไหว
แบบคิวบิค การเคล่ือนไหวแบบเอ็กซโปเนชียลและการเคลื่อนไหวแบบไมมีแบบแผน  โดยไดทํา
การคัดเลือกและทดสอบความเหมาะสมของสมการการถดถอยแบบไมเชิงเสนเพ่ือคัดเลือกขอมูล
อนุกรมเวลาที่ใชเปนตัวแทนการเคล่ือนไหวตาง ๆ ดังน้ี 

1.1)  ขอมูลปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอรภายในประเทศไทย ตั้งแต  เดือน  
มกราคม 2538  ถึงเดือน ธันวาคม 2550 รวม 156 เดือน  จะเปนขอมูลที่ใชเปนตัวแทนของการ
เคล่ือนไหวแบบควอแดรติก 

1.2)   ขอมูลปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตภายในประเทศไทย ตั้งแต  เดือน  
มกราคม 2538  ถึงเดือน ธันวาคม 2550 รวม 156 เดือน  จะเปนขอมูลที่ใชเปนตัวแทนของการ
เคล่ือนไหวแบบคิวบิค 

1.3) ขอมูลปริมาณการนําเขาเช้ือเพลิงธรรมชาติและสารหลอลื่นในประเทศไทย  
ตั้งแต  เดือน มกราคม 2538  ถึงเดือน ธันวาคม 2550 รวม 156 เดือน  จะเปนขอมูลที่ใชเปน
ตัวแทนของการเคลื่อนไหวแบบเอ็กโปเนนเชียล 
  1.4)   ขอมูลอนุกรมเวลาปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิตของประเทศไทย  ตั้งแต
เดือน มกราคม 2542  ถึง เดือน ธันวาคม 2550 รวม  108 เดือน จะเปนขอมูลที่ใชเปนตัวแทนของ
การเคล่ือนไหวที่ไมมีแบบแผน 
 
 2  วิธีการพยากรณที่จะนํามาศึกษาในคร้ังน้ีมี 2 วิธี ไดแก เทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลา
แบบบอกซและเจนกินส  และ วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน 
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 3 ประสิทธิภาพในการพยากรณน้ันจะตรวจสอบโดยวัดคาความถูกตองในการพยากรณ 2 
คา ไดแก คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของคาความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ(MAD)   รากที่สองของ
ความคลาดเคลื่อนเฉล่ียกําลังสอง (RMSE)   
 
1.5  ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรและตัวอยาง 
 

 ประชากร  คือ  1) ปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอรในประเทศไทย 
2)  ปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตในประเทศไทย 

            3) ปริมาณการนําเขาเชื้อเพลิงธรรมชาติและสารหลอล่ืนในประเทศไทย 
            4)  ปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิตของประเทศไทย 
 

ตัวอยาง  คือ    1)  ขอมูลปริมาณการจําหนายผลิตคอมเพรสเซอรของประเทศไทยตั้งแต   
    เดือน มกราคม 2538  ถึงเดือน ธันวาคม 2550 รวม 156 เดือน  
2)  ขอมูลปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตในประเทศไทยตั้งแต  เดือน  

                                   มกราคม 2538  ถึงเดือน ธันวาคม 2550 รวม 156 เดือน  
   3) ขอมูลปริมาณการนําเขาเชื้อเพลิงธรรมชาติและสารหลอล่ืนในประเทศ 
                                  ไทยตั้งแต เดือน มกราคม 2538  ถึงเดือน ธันวาคม 2550  
                                   รวม 156 เดือน 

4)  ขอมูลอนุกรมเวลาปริมาณการสงออกสกุรมีชีวิตของประเทศไทย   
     ตั้งแต เดือน มกราคม 2542  ถึง เดือน ธันวาคม 2550 รวม 108 เดือน 
     

วิธีการดําเนินการศึกษา 
 

 1. ศึกษาวิธีการพยากรณทั้ง 2 วิธี คือ เทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบบอกซและเจน
กินส  และวิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน  

2.  เก็บรวบรวมขอมูล    
3.  ตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตน 
4.  ทดสอบสมการการเคล่ือนไหวของขอมูล ปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอร  ปริมาณ

การจําหนายรถจักรยานยนต ปริมาณการนําเขาเชื้อเพลิงธรรมชาติและสารหลอลื่นและปริมาณการ
สงออกสุกรมีชีวิต 
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 5.  นําขอมูลที่ไดมาสรางตัวแบบในการพยากรณโดยใชวิธี 
  -   เทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบบอกซและ เจนกินส 
  -   วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน  
 6  เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณ จากคาความถูกตองในการพยากรณ ทั้ง 2 
คา  ไดแก  

 
6.1 คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของคาความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ(MAD)    

 

/neMAD
n

1t
t 









 

 
6.2 รากที่สองของความคลาดเคล่ือนเฉลี่ยกําลังสอง (RMSE)   
 





n

1t

2
te

n
1

RMSE  

 
1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1.   ทราบถึงเทคนิคการพยากรณที่เหมาะสมเม่ือขอมูลมีลักษณะที่ไมเปนเชิงเสน 
2.   เพ่ือไดตัวแบบ  ที่เหมาะสมในการพยากรณ ปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอรใน

ประเทศไทย  ปริมาณรถจักรยานยนตที่ขายสงในประเทศไทย  ปริมาณการนําเขาเชื้อเพลิง
ธรรมชาติและสารหลอล่ืนในประเทศไทยและ ปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิตของประเทศไทย 

3.   คาพยากรณที่ได  จะเปนประโยชนในการประกอบการวางแผนและกําหนดนโยบาย
ตาง ๆ เก่ียวกับ การนําเขาและสงออก คอมเพรสเซอร  รถจักรยานยนต    เช้ือเพลิงธรรมชาติและ
สารหลอล่ืน และ  สุกรมีชีวิต ของประเทศไทยสืบตอไป 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในเนื้อหาบทน้ีจะแบงเนื้อหาออกเปน  2  สวน  คือ 

   1. ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการพยากรณอนุกรมเวลา 
   2.งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

2.1  ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการพยากรณอนุกรมเวลา 
 
 การวิเคราะหอนุกรมเวลา  เปนการศึกษาการเคล่ือนไหวหรือพฤติกรรมของขอมูลอนุกรม
เวลา  เพ่ือสรางตัวแบบ(Model)   สําหรับพยากรณคาอนุกรมเวลา  เทคนิคที่จะใชในการศึกษาคร้ัง
น้ีไดแก   

       1. เทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบบอกซและเจนกินส   (Box and Jenkins  
           Method) 
       2.  วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน (Radial Basis Function) 
 

 2.1.1   เทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบบอกซและเจนกินส (Box  
and  Jenkins  Method) 

เปนวิธีวิเคราะหที่อาศัยขบวนการสโตคาสติก (Stochastic  Process)  โดยถือวาขอมูล
ที่เกิดข้ึนเปนไปตามเวลาที่เปล่ียนแปลง  มีลักษณะการเกิดที่เปนไปตามกฎความนาจะเปน  
กําหนดให  Yt  เปนคาสังเกตของอนุกรมเวลา ณ เวลา t  ซ่ึง Yt มีฟงกชันความหนาแนนนาจะเปน
(Probability Density  Function)  เปนแบบปกติมีคาเฉล่ียคือ y และคาความแปรปรวน y

2 โดยที่
คาความคลาดเคล่ือนของขอมูล (t)  ณ  เวลา t มีการแจกแจงแบบปกติมีคาเฉลี่ยเปน 0 และมีคา
ความแปรปรวน 

2 เทากัน 

การวิเคราะหอนุกรมเวลาเพ่ือการพยากรณโดยวิธีบอกซและเจนกินสน้ัน  ลักษณะ
ของอนุกรมเวลาตองเปนอนุกรมเวลาที่เปนสเตชันนารี (Stationary Time Series)  กรณีที่อนุกรม
เวลาไมมีคุณสมบัติสเตชันนารีจะตองแปลงอนุกรมเวลาใหมีคุณสมบัติดังกลาวเสียกอน ซ่ึงอาจทําได
หลายวิธีเชน  การหาผลตางของคาสังเกตที่อยูติดกัน  การหาลอการิทึมของคาสังเกตในอนุกรม
เวลาในกรณีที่ความแปรปรวนของอนุกรมเวลาไมคงที่  (กัญญารัตน  บุษบรรณ, 2540) 
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  อนุกรมเวลาที่จะนํามาวิเคราะหโดยวิธีวิธีบอกซและเจนกินส  เพ่ือหาสมการ
พยากรณแยกออกไดเปน  2  กลุม  ไดแก 
  1.  อนุกรมเวลาสเตชันนารี (Stationary Time Series)  เปนอนุกรมเวลาที่คาสังเกตมี
คุณสมบัติทางสถิติคือ คาเฉล่ีย คาความแปรปรวน  และฟงก ชันความหนาแนนนาจะเปน
(Probability Density  Function)  ของคาสังเกต ณ เวลาตางๆคงที่  กลาวคือไมเปล่ียนแปลงไปตาม
เวลาที่เปล่ียนไป  เชน อนุกรมเวลา {Yt} ที่เปนสเตชันนารี จะมีความสัมพันธเชิงสถิติระหวาง Yt , 
Yt+1 , Yt+2, … ,Yt+T-1 ที่จุดเริ่มตน t ไมตางจากความสัมพันธเชิงสถิติระหวาง Yt+i , Yt+i+1 , Yt+i+2, …    
Yt+i+T-1 ที่จุดเร่ิมตน t+i สําหรับ i = 1,2,…,n 
  2.  อนุกรมเวลาไมเปนสเตชันนารี (Nonstationary  Time  Series) เปนอนุกรมเวลา
ที่คาสังเกตไมมีคุณสมบัติเปนสเตชันนารี 

 การพิจารณาวาอนุกรมเวลาเปนสเตชันนารีหรือไมน้ัน  จะพิจารณาจากกราฟของอนุกรม
เวลาหรือพิจารณาจากคอเรลโรแกรมที่แสดงฟงกชันสหสัมพันธในตนเอง (Autocorrelation 
Function : ACF)  หรือ ฟงกชันสหสัมพันธบางสวน (Partial Autocorrelation Function : PACF)  
ซ่ึงมีความหมายดังน้ี 

  1.  ฟงกชันสหสัมพันธในตัวเองที่ lag k (rk) เปนฟงกชันที่ใชวัดสหสัมพันธระหวางคา
สังเกตในอนุกรมเวลาที่หางกัน k ชวงเวลา จะใช rk แทนฟงกชันสหสัมพันธในตนเองของตัวอยางที่ 
lag k   rk เปนตัวประมาณของ kซ่ึงเปนฟงกชันสหสัมพันธในตนเองของประชากรที่ lag k  rk มี
คุณสมบัติดังน้ี  rk  มีคาอยูระหวาง –1 ถึง 1  และฟงกชันสหสัมพันธในตนเองระหวาง Yt และ Yt+k  
จะไมตางจากฟงกชันสหสัมพันธในตัวเองระหวาง Yt และ Yt-k  นั่นคือ  rk= r-k   จะคํานวณคา  rk  
ไดจาก  

,...2,1;
)(

))((

1

2

1 
















k
YY

YYYY
r n

t
t

kn

t
ktt

k
 (2.1) 

เม่ือ 



n

t

t

n
YY

1
 เปนคาเฉล่ียของอนุกรมเวลา  

  n  เปนขนาดของอนุกรมเวลา 
 
 คาของฟงกชันสหสัมพันธในตนเอง rk มีคาเขาใกล +1 แสดงวาคาสังเกตที่อยูหางกัน k 
ชวงเวลา  มีสหสัมพันธกันมาก  และสหสัมพันธมีทิศทางตามกัน  กลาวคือ  ถาคา Yt มีคาสูง  คา 
Yt+k จะสูงดวย  หรือถาคา Yt มีคาต่ํา  คา Yt+k จะต่ําดวย เม่ือ rk  เขาใกล –1  แสดงวาคาสังเกตที่
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อยูหางกัน  k ชวงเวลาน้ัน  มีสหสัมพันธกันมากแตมีทิศทางตรงขามกัน  กลาวคือ ถาคา Yt มีคาสูง  
คา Yt+k จะมีคาต่ําหรือถาคา Yt มีคาต่ํา  คา Yt+k จะมีคาสูง  เม่ือ rk มีคาเขาใกล 0 แสดงวา  คา
สังเกตที่หางกัน k ชวงเวลามีสหสัมพันธกันนอยมาก 
  อนุกรมเวลาสเตชันนารี  จะมีคอเรลโรแกรมซ่ึงเปนกราฟที่เกิดจากการพลอต
ระหวางคาของ k และ rk   ถาคา rkมีลักษณะลดลง (die down)  อยางรวดเร็ว  เม่ือ k มีคาเพ่ิมข้ึน
หรือคาเขาใกล 0  ที่ระยะหางชวงใดชวงหน่ึงจากอนุกรมเวลา {Yt}  คา rk  ที่คํานวณไดอาจจะใกล 0 
มากจนกลาวไดวามาจากอนุกรมเวลาที่มี k = 0  การกําหนดวา rk มาจากอนุกรมเวลาที่ kมีคา
เปน  0  หรือไมนั้น จะใชการทดสอบสมมติฐาน โดยตั้งสมมติฐานหลักและสมมติฐานรองดังน้ี  
   H0 :   k      0 
   H1 :   k      0 

การตรวจสอบสมมติฐานจะตองพิจารณาวา rk  อยูภายในชวง  2  เทาของคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของ 
rk  หรือไม ถาอยูในชวงดังกลาวจะยอมรับ H0  แสดงวา  k     0  ซึ่ง 2  เปนคาประมาณของ 
Z.025 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของ rk ประมาณดวย n

1    

  2. ฟงกชันสหสัมพันธบางสวนที่ lag  k  จะเปนคาวัดสหสัมพันธระหวางคาสังเกตที่
อยูหางกัน k ชวงเวลา  เม่ือกําหนดใหคาสังเกต ณ เวลาอื่นคงที่  จะใช rk แทนฟงกชันสหสัมพันธ
บางสวนของตัวอยางที่ lag  k  เปนตัวประมาณของ  kk ซ่ึงแทนฟงกชันสหสัมพันธบางสวนของ
ประชากรที่ lag  k  จะคํานวณหา rkk  ไดจาก   
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r  สําหรับ  k  =  2,3,… (2.2) 

 

เม่ือ      rk, j   =   rk-1, j  -  rkk  rk-1 , k-j  สําหรับ  j  =  1,2,…,k-1 
 
 อนุกรมเวลาสเตชันนารีจะมีคอเรลโรแกรมที่เปนกราฟที่เกิดจากการพลอตของ k และ rkk  
คา rkk  จะมีลักษณะลดลงอยางรวดเร็ว  เม่ือคาสังเกตของอนุกรมเวลามีระยะหางกันเพ่ิมข้ึน  หรือ 
rkkมีคาเขาใกล  0  ที่ระยะหาง  k  มีคาเพ่ิมขึ้น  คา rkk  ที่คํานวณไดอาจจะเขาใกล  0  มากจนกลาว
ไดวามาจากอนุกรมเวลาที่มี  kk =  0  การพิจารณาการกําหนด rkk มาจากอนุกรมเวลาที่   
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kkมีคาเปน 0 หรือไมน้ัน  จะใชการทดสอบสมมติฐาน โดยตั้งสมมติฐานหลักและสมมติฐานรอง
ดังน้ี  

   H0 :   kk      0 
   H1 :   kk      0 
 
การทดสอบสมมติฐานจะตองพิจารณาวา rkk  อยูในชวง   2  เทาของคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 
rkk หรือไม  ถาอยูในชวงดังกลาวจะยอมรับ H0  แสดงวา  k k     0  ซ่ึง 2  เปนคาประมาณของ 
Z.025 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของ rkk ประมาณดวย n

1    

 ข้ันตอนการพยากรณอนุกรมเวลาแบบบอกซและเจนกินส แบงเปน 4 ข้ันตอน  มี
รายละเอียดดังน้ี 

  ข้ันที่ 1  กําหนดตัวแบบ  ( Identification ) 

  กอนการกําหนดตัวแบบใหกับอนุกรมเวลา{Yt} จะตองพิจารณาวาอนุกรมเวลานั้นมี
คุณสมบัติเปนสเตชันนารีหรือไม  หากพบวาอนุกรมเวลาไมเปนสเตชันนารีตองแปลงอนุกรมเวลา
ใหมใหเปนสเตชันนารีกอน  แลวจึงหาตัวแบบที่เหมาะสมใหกับอนุกรมเวลาใหม 

 ตัวแบบอนุกรมเวลาที่ใชในการพยากรณแบบบอกซและเจนกินสเม่ืออนุกรมเวลามี
คุณสมบัติเปนสเตชันนารี  มีดังน้ี 
 1.  ตัวแบบออโตรีเกรสซีฟอันดับที่ p  (Autoregressive  Model  of  Order  p) : AR(p)  
ซ่ึง p คือ  อันดับที่ของออโตรีเกรสซีฟ  มีตัวแบบทั่วไปดังนี ้

Yt  =    + 1Yt-1 +  2Yt-2  +   …  +pYt-p +  t (2.3) 

โดยที ่ Yt คือ คาสังเกตอนุกรมเวลา  ณ  เวลา t 
  คือ คาคงที ่
 1 , 2 ,…, p คือ คาพารามิเตอรของออโตรีเกรสซีฟ  (Autoregressive  
Parameters) 
 t คือ คาความคลาดเคลื่อน  ณ  เวลา t มีการแจกแจงแบบปกติ  ซ่ึงมี

คาเฉลี่ยเทากับ  0  คาความแปรปรวนเทากับ  2 
 

ตัวอยางของตัวแบบออโตรีเกรสซีฟอันดับที่ p   
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1.  ตัวแบบ  AR(1)   

Yt  =    + 1Yt-1 +  t 

 มี   1  1  เปนเง่ือนไขที่ทําใหอนุกรมเวลามีคุณสมบัติสเตชันนารี 
 
2.  ตัวแบบ  AR(2)   

Yt  =    + 1Yt-1 +  2Yt-2   +  t 

  เม่ือ   1 +  2  1  ,  2 -  1  1  และ   1  1  เปนเงื่อนไขที่ทําให
อนุกรมเวลามีคุณสมบัติสเตชันนารี 
 
 2.  ตัวแบบคาเฉล่ียเคล่ือนที่อันดับที่ q (Moving  Average Model of Order q)  : MA(q)  
ซ่ึง q  คืออันดับที่ของตัวแบบคาเฉล่ียเคล่ือนที่  มีตัวแบบทั่วไปดังน้ี 

Yt  =    +  t  -  1 t-1  -  2 t-2 - … - qt-q (2.4) 

 โดยที ่  Yt คือ คาสังเกตของอนุกรมเวลา  ณ  เวลา  t 
    คือ คาคงที ่

                      1 , 2 ,…,q คือ พารามิเตอรของคาเฉลี่ยเคล่ือนที่ (Moving  Average  
Parameters) 

        t คือ คาความคลาดเคล่ือน  ณ เวลา t มีการแจกแจงแบบปกติ มี
คาเฉล่ียเทากับ 0  คาความแปรปรวนเทากับ 2 

 
ตัวอยางของตัวแบบคาเฉล่ียเคลื่อนที่อันดับที่ q 

1.  ตัวแบบ MA(1) 

 Yt  =    +  t  -  1 t-1  

  เม่ือ 11  เปนเง่ือนไขที่ทําใหอนุกรมเวลามีคุณสมบัติ เปนอินเวอรติเบ้ิล 
(Invertible)  ซ่ึงเปนคุณสมบัติที่ทําใหเขียน   t  ในเทอมของ Yt , Yt+1 , Yt+2, …ได  และประมาณคา
ความคลาดเคลื่อนของ    t  ได 
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2.  ตัวแบบ MA(2) 

 Yt  =    +  t  -  1 t-1 -  2 t-2 

  เม่ือ   1+ 2  1    ,   2- 1  1  และ   2  1  เปนเง่ือนไขที่ทําให
อนุกรมเวลามีคุณสมบัติเปนอินเวอรติเบิ้ล (Invertible)  
 
 3.  ตัวแบบผสมคาเฉล่ียเคล่ือนที่และออโตรีเกรสซีฟอันดับที่ p และ q (Mixed  
Autoregressive and Moving Average Model of Order p and q) : ARMA (p,q)  มีตัวแบบทั่วไป
ดังน้ี 

              Yt  =   + 1Yt-1 + 2Yt-2 + … +pYt-p +  t - 1 t-1 - 2 t-2 - … - qt-q (2.5) 

ตัวอยางของตัวแบบผสมคาเฉล่ียเคล่ือนที่และออโตรีเกรสซีฟอันดับที่ p และ q   

  1.  ARMA (p,q)  ที่มี  p  =  1 ,  q  =  1  หรือ ARMA (1,1)   

 Yt  =   + 1Yt-1  +  t - 1 t-1  

 เม่ือ  1  1  เปนเง่ือนไขที่ทําใหอนุกรมเวลามีคุณสมบัติสเตชันนารี  
 และ 1  1  เปนเง่ือนไขที่ทําใหอนุกรมเวลามีคุณสมบัติเปนอินเวอรติเบ้ิล (Invertible)   
 

 กรณีที่อนุกรมเวลาไมเปนสเตชันนารี  การหาตัวแบบที่เหมาะสมกับอนุกรมเวลาน้ัน
จะตองแปลงอนุกรมเวลาใหเปนสเตชันนารีกอน  ซ่ึงทําไดหลายวิธี  วิธีที่นิยมใชกันมากไดแก  การ
หาผลตาง   (Differencing)  ของอนุกรมเวลาเดิม  ผลตางของอนุกรมเวลาน้ันจะทํากี่คร้ังข้ึนอยูกับ
วาอนุกรมเวลาผลตางนั้นมีคุณสมบัติสเตชันนารีแลวหรือยัง  ถาไมก็ตองทําตอไปจนเปนสเตชันนารี
แลวจึงนําอนุกรมเวลาที่มีคุณสมบัติสเตชันนารี  ไปหาตัวแบบที่เหมาะสมตอไป 
 จากอนุกรมเวลา  {Yt}  หาผลตางอนุกรมเวลา{Zt} จะใชการกระทํา   เพ่ืออธิบายการหา
ผลตางของอนุกรมเวลาเดิมดังนี้   
 

 ผลตางคร้ังที่  1  Zt  =  Yt 
              =  Yt  - Yt-1 
 

 ผลตางคร้ังที่  2  Zt  =  2Yt 
          =  Yt  - 2Yt-1 + Yt-2 
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 ตัวแบบอนุกรมเวลาที่ตองหาผลตางของอนุกรมเวลาเพ่ือใหมีคุณสมบัติสเตชันนารี โดย
กําหนดอันดับของการหาผลตาง (d > 1) เปนตัวแบบอินทีเกรทเฉล่ียเคล่ือนที่และออโตรีเกรทซีฟ      
(Autoregressive Integrated Moving Average) : ARIMA (p,d,q) โดย d เปนอันดับที่ผลตางมีตัว
แบบทั่วไปดังน้ี 

Zt  =   + 1Zt-1 +  2Zt-2 + … +pZt-p +  t - 1 t-1 - 2 t-2u - … - qt-q (2.6) 

 เม่ือ Zt คือ  คาสังเกต ณ  เวลา t จากอนุกรมเวลา 
 คือ  คาคงที่ 

1,2,…,p คือ  พารามิเตอรออโตรีเกรทซีฟ  (Autoregressive  Parameters) 
1,2,…, q คือ  พารามิเตอรของคาเฉล่ียเคล่ือนที่  (Moving  Average   
                                                                                    Parameters) 

t คือ   คาความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t  มีการแจกแจงแบบปกติมี 
คาเฉล่ีย  เทากับ 0  คาความแปรปรวนเทากับ 2 

ตัวอยางของตัวแบบอินทีเกรทเฉลี่ยเคล่ือนที่และออโตรีเกรทซีฟ      
 1.  ARIMA (0,1,1)  หรือ IMA (1,1)มีตัวแบบ 

Zt  =   +  t - 1 t-1  เม่ือ  1  1 

Yt  =   + Yt-1  +  t - 1 t-1  
 

 2.  ARIMA (1,1,0)  หรือ ARI (1,1)มีตัวแบบ 

Zt  =   - 1Z t-1 +  t  เม่ือ  1  1 

Yt  =   + (1+1)Y t-1 - 1Y t-2  +  t    
 

 3.  ARIMA (1,1,1)  มีตัวแบบ 

Zt  =   - 1Z t-1 +  t - 1 t-1 เม่ือ 1  1 และ  1  1 

Yt  =   +(1+1)Y t-1 - 1Y t-2  +  t  - 1 t-1  
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 4.  ARIMA (0,1,0)  มีตัวแบบ 

Zt  =    +  t   

Yt  =    + Y t-1  +  t 

  
 ถาอนุกรมเวลาที่พิจารณามีทั้งแนวโนมและความผันแปรเน่ืองจากฤดูกาลเขามา
เก่ียวของจะกําหนดตัวแบบ  SARIMA (P,D,Q)L (Seasonal Integrated Autoregressive  and  
Moving  Average)  ที่ Oder (P,D,Q) โดย P  เปนอันดับของ SAR (Seasonal Autoregressive) Q 
เปนอันดับของ SMA  (Seasonal  Moving Average)  และ  D  เปนจํานวนคร้ังที่หาผลตางฤดูกาล
เพ่ือทําใหอนุกรมเวลา  {Yt}  ที่ไมเปนสเตชันนารีเน่ืองจากฤดูกาลเปนอนุกรมเวลาชุดใหม {Zt}  ที่มี
คุณสมบัติเปนสเตชันนารี โดย  

Zt = L
D Yt 

 เชน  สําหรับอนุกรมเวลารายเดือน  L = 12 

D = 1, Zt = 12
1 Yt 

       =   Yt - Yt-12  

D = 2, Zt = 12
2 Yt 

       = 12 ( Yt - Yt-12 ) 
       = Yt - 2Yt-12- Yt-24 

 

ตัวอยางของตัวแบบอนุกรมเวลา  SARIMA (P,D,Q)L  เชน 

 อนุกรมเวลารายเดือนที่มีตัวแบบเปน SARIMA (0,1,1)12  จะเขียนตัวแบบเปน 

  Zt  =  t  -  1t-12  เม่ือ  1  <  1  

หรือ Yt  = Yt-12 + t  -  1t-12    

โดยที ่ Yt     คือ คาสังเกต  ณ  เวลา t และ Yt-12 คือคาสังเกตที่อยูกอนเวลา  t  12 ชวงเวลา 
1   คือ พารามิเตอรของคาเฉล่ียเคลื่อนที่ฤดูกาล (Seasonal Moving Average   
                                                                Parameters) 
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ข้ันที่ 2  การประมาณคาพารามิเตอร (Parameters  Estimation) 

  การประมาณคาพารามิเตอรในตัวแบบจะใชการวิเคราะหตัวเลข (Numerical  Analysis)  
ซ่ึงจะตองประมาณคาพารามิเตอรในตัวแบบดวยวิธีกําลังสองนอยสุด (Least Squares Method) 
โดยกําหนดคาประมาณเบ้ืองตน (Initial Estimate) ของพารามิเตอรเพ่ือหาคาประมาณสุดทาย (Final  
Estimate) โดยการทําซํ้า (Iteration) ซ่ึงคาประมาณที่ทําใหผลรวมกําลังสองของความคลาดเคลื่อน 
(et

2 ) มีคาต่ําสุดจะเปนคาประมาณที่ใชในสมการพยากรณ 
 

ข้ันที่ 3  การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ (Diagnostic  Checking) 

  เม่ือกําหนดตัวแบบและประมาณคาพารามิเตอรแลว ตองมีการตรวจสอบวาตัวแบบ
ที่เลือกไวมีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาหรือไม การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบมีหลาย
วิธี  แตละวิธีอาจใหผลสรุปไมเหมือนกัน  ดังน้ันจึงควรใชการตรวจสอบความเหมาะสมหลายวิธี
พรอมกันในการตรวจความเหมาะสมของตัวแบบ  วิธีที่นิยมใชกันมากไดแก 
  1.  การทดสอบของบอกซและจุง (Box-Ljung)  เพ่ือตรวจสอบความคลาดเคลื่อน
ของการพยากรณ (e t)  วาเปนอิสระกันหรือไม  ดวยการทดสอบสมมติฐาน 
 

 H0  :      011  tm ee    
 H1  :   tk e   บางคาไมเทากับ  0  สําหรับ  k = 1,2,...,m 
 

โดยใชตัวทดสอบสถิต ิ

  





m

i

tk

kn
)(er

)n(nQ
1

2
2       (2.7) 

เม่ือ  n คือ จํานวนขอมูลที่จะใชในการวิเคราะหอนุกรมเวลา 
 M คือ lag  สูงสุดที่ตองการทดสอบ 

 )( tk er  คือ คาฟงกชันสหสัมพันธในตัวเองของคาความคลาดเคล่ือนที่อยูหางกัน  k  
ชวงเวลา 

 ตัวทดสอบสถิติ  Q  มีการแจกแจงแบบไคสแควร  ที่มีองศาความเปนอิสระเทากับ  m-np   
ซ่ึง  np  คือ  จํานวนพารามิเตอรในตัวแบบ 

 จะปฏิเสธ H0 เม่ือ 
)pn,(m

2Q


 αχ  แสดงวาตัวแบบ  ARMA(p,q)  ที่กําหนดยังไม
เหมาะสม 
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 2.  พิจารณาคาความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ (et)  วามีสหสัมพันธกันหรือไม
ดวยการทดสอบสมมติฐาน 

   H0  :  0)( tk e  
   H1  :  0)( tk e    

 จะปฎิเสธ  H0  ถา  )( tk er   ตกอยูนอกชวง 2 เทาของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 
)( tk er   สรุปวาตัวแบบ ARMA(p,q)  ที่กําหนดยังไมเหมาะสม 

 
ตารางที่ 2.1  คาประมาณของพารามิเตอรและคาประมาณความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ 
พารามิเตอร 

ตัวแบบ ตัวประมาณ คาคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 

AR(1) 

 

AR(2) 

 

MA(1) 

 

MA(2) 

 

ARMA(1,1) 
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n
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ข้ันที่ 4  การพยากรณ (Forecasting) 

  วิธีบอกซและเจนกินสจะใหสมการพยากรณที่จะใชหาคาพยากรณลวงหนาไดหลาย
ชวงเวลา   สมการพยากรณจะสรางจากตัวแบบที่ไดทดสอบแลววาเหมาะสมกับการพยากรณ  โดย
สวนใหญคาพยากรณที่ไดจากสมการพยากรณ  หากเปนการพยากรณระยะยาว  คาพยากรณน้ันจะ
ใหสาระจากขอมูลจริงนอยลง  และความแมนยําที่ไดจากการพยากรณก็จะมีคาลดลงกวาการ
พยากรณระยะสั้น   

ตัวอยางสมการพยากรณลวงหนา p ชวงเวลาในตัวแบบตาง  ๆ

1.  ตัวแบบ  AR(1) 

                  + 1Yt    เม่ือ  p  =  1 

Yt+p    =      
  + 1Yt+p-1   เม่ือ  p    2 

   
2.  ตัวแบบ  AR(2) 

 
            + 1Yt +  2Yt-1  เม่ือ  p  =  1 

 
Yt+p    =      + 1Yt+1 +  2Yt  เม่ือ  p  =  2 

 
       + 1Yt+p-1 +  2Yt+p-2 เม่ือ  p    3 
 

 3.  ตัวแบบ  MA(1) 
 
          -  1et-1   เม่ือ  p  =  1 

Yt+p    =      
     เม่ือ  p    2 
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 4.  ตัวแบบ  MA(2) 
 
         -  1e t -  2e t-1  เม่ือ  p  =  1 

 
Yt+p    =      -  2e t   เม่ือ  p  =  2 

 
         เม่ือ  p    3 

 

 5.  ตัวแบบ  ARIMA(0,1,0) 
 
          + Y t   เม่ือ  p  =  1 

Yt+p    =      
         + Y t+p-1   เม่ือ  p    2 

 

2.1.2  วิธีโครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks) 

 โครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks) เปนแขนงหน่ึงของระบบ
ปญญาประดิษฐ (Artificial  Intelligence) โดยมีโครงสรางและการทํางานคลายกับระบบประสาทของ
มนุษย  แนวความคิดทฤษฎีโครงขายประสาทเทียม  ไดแกการนําขอดีของระบบประสาทมาใชใน
การทํางานรวมกับความสามารถของคอมพิวเตอร  เชน ความสามารถเรียนรูจากประสบการณ  การ
จําแนกลักษณะสิ่งของที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกัน  และการแปลความหมายของสัญลักษณและภาพ 
(Hebb, 1958)  และงานอีกประเภทหนึ่งที่นําวิธีโครงขายประสาทเทียมมาใช คือ งานดานการ
พยากรณ Delurgio (1998)  กลาววา  วิธีโครงขายประสาทเทียมสามารถเรียนรูรูปแบบของระบบที่
มีความซับซอนสูงและหาคาพยากรณจากขอมูลในอดีตไดดีกวาวิธีการพยากรณแบบด้ังเดิม 
(Traditional  Statistical  Method)   

 การทํางานของเซลลประสาท  จะเร่ิมจากเซลลนิวรอลรับอินพุท (Input)  จากเซลลนิวรอล
ตัวอื่น  ผานจุดเชื่อมโยงที่เรียกวา ไซแนป (Synapse)  สัญญาณขอมูลจาก ไซแนป  จะถูกสงผาน
เขาทาง เดนไดรต (Dendrite)  ซ่ึงเปนสวนที่ทําหนาที่เปนตัวรับขอมูลอินพุทเขาสูตัวเซลล (Cell 
Body)  สัญญาณอินพุทจะถูกประมวลผลบางประการตามกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในเซลล  และสง
สัญญาณเอาทพุท (Output)  ออกทางสวนของเซลลที่เรียกวา  แอกซอน  (Axon)  สัญญาณดังกลาว
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จะผานขาม ไซแนป  ดวยเงื่อนไขบางประการ  ซ่ึงเปนสวนอินพุทของเซลลอื่นตอไป  (ประกายรัตน  
สุวรรณ, 2539)  ลักษณะโดยทั่วไปของสวนประกอบและโครงสรางของเซลลประสาทแสดงดังรูปที่ 
2.1   

 

 

รูปที่ 2.1   สวนประกอบและโครงสรางของเซลลประสาท 
 

 โครงขายประสาทเทียมมีคุณลักษณะคลายกับสมองในแงที่สามารถรวบรวมความรู 
(Knowledge) ไดโดยการผานกระบวนการเรียนรู (Learning Process) และความรูเหลาน้ันจะถูก
จัดเก็บอยูในโครงขายดวยคานํ้าหนัก (Weight)  ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนคาไดเม่ือมีการเรียนรูสิ่งใหม
เขาไป 

ลักษณะทั่วไปของโครงขายประสาทเทียม 

 1.  การประมวลผลตางๆเกิดข้ึนในหนวยประมวลผลยอยเรียกวา โหนด (Node)  ซึ่ง
จําลองลักษณะการทํางานมาจากตัวเซลล   

 2.  การสงสัญญาณ (Signal)  ตางๆระหวางโหนดโดยสวนที่เชื่อมตอกัน (Connection  
Link)  จําลองมาจากการเช่ือมตอกันของเดนไดรต  และแอกซอนในระบบประสาทของมนุษย 

 3.  แตละการเช่ือมตอจะมีคานํ้าหนัก (Weight)  ที่ตางกัน  ข้ึนอยูกับอิทธิพลที่โหนดจะ
ไดรับจากโหนดอื่นๆซ่ึงจําลองมาจากไซแนป คานํ้าหนักที่ไดจะทําหนาที่เปรียบเสมือนความรูที่
รวบรวมไวใชในการแกปญหาเฉพาะอยางของมนุษย 

ตัวเซลล 

  เดนไดรต  แอกซอน 

ไซแนป 
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 4.  ภายในโหนดจะมีฟงกชันกําหนดสัญญาณเอาทพุท ซ่ึงถูกเรียกวา Activation  
Function  หรือ  Transfer  Function  ซ่ึงทําหนาที่เปรียบเสมือนกระบวนการทํางานในตัวเซลล
ประสาท  ลักษณะของโหนดภายในโครงสรางของเซลลประสาทเทียม  แสดงดังรูปที่ 2.2 

        น้ําหนัก 
              ผลรวม         ฟงกชันการแปลง(Transfer  Function) 

 
 
ไซแนป        

               เดนไดรต                         แอกซอน 
                        ตัวเซลล 

 

รูปที่ 2.2   ลักษณะของโหนดภายในโครงสรางของเซลลประสาทเทียม 

สถาปตยกรรมของโครงขายประสาทเทียม  (Artificial  Neural  Networks  Architecture) 

 โครงขายประสาทเทียมประกอบดวยเซลลประสาทเทียมหรือโหนดจํานวนมากที่เช่ือมตอ
กัน  ซ่ึงการเช่ือมตอจะแบงออกเปนกลุมยอยเรียกวา ช้ัน (Layer)  ในช้ันแรกจะเปนช้ันนําขอมูลเขา
เรียกวาชั้นอินพุท (Input  Layer)  สวนช้ันสุดทายเรียกวาช้ันเอาทพุท (Output  Layer)  และชั้นที่
อยูระหวางชั้นอินพุทและชั้นเอาทพุท  เรียกวา ชั้นฮิดเดน (Hidden  Layer)   ซ่ึงชั้นฮิดเดนจะมี
มากกวา 1 ชั้นก็ได  จึงสามารถแบงประเภทโครงขายประสาทเทียมตามจํานวนชั้นของโครงขาย
แบบกวางๆได 2  แบบคือ  โครงขายแบบช้ันเดียว (Single  Layer)  และโครงขายแบบหลายช้ัน 
(Multi  Layer)  การนับช้ันของโครงขายจะนับเฉพาะช้ันที่มีการประมวลผลเทาน้ัน  หรืออาจกลาวได
วา  จํานวนช้ันของโครงขายประสาทเทียมคือ  จํานวนช้ันฮิดเดนรวมกับจํานวนชั้นเอาทพุท  (ศุภัทรา  
สุนทราภัย,  2539) 

โครงขายแบบชั้นเดียว 

 เปนโครงขายประสาทเทียมอยางงายที่มีเพียงช้ันอินพุทและช้ันเอาทพุทเทานั้น  โหนดใน
ช้ันอินพุทจะทําหนาที่ในการรับขอมูลอินพุท (Input  Value)  แลวสงขอมูลอินพุทผานเสนเช่ือมโยง
ตางๆไปใหโหนดในชั้นเอาทพุท  ความเขมของสัญญาณหรือปริมาณขอมูลที่นําเขาสูโหนดในช้ัน
เอาทพุทจะข้ึนอยูกับคานํ้าหนักที่อยูบนเสนเช่ือมโยง  โหนดในช้ันเอาทพุทจะนําขอมูลที่ไดรับมาทํา
การคํานวณโดยใชฟงกชันทางคณิตศาสตรที่เรียกวา  ทรานสเฟอรฟงกชัน  ที่เหมาะสมกับปญหา
แลวส งผลลัพธที่ ไดออกมาเปนขอ มูลเอาท พุท  ตัวอยางโครงขายแบบช้ันเ ดียว  เชน  

W   

W

    
    
    
 

W
DPU



 - 20 -

เพอเซบตรอน- อยางงาย (Simple Perceptron) โครงขายโฮบฟลด (Hopfield Networks) เปนตน  
ลักษณะโครงสรางของโครงขายแบบชั้นเดียวแสดงดังรูปที่ 2.3 

 
    

  ขอมูลอินพุท                    ขอมูลเอาทพุท 

       

 

 

รูปที่ 2.3   ลักษณะโครงสรางของโครงขายแบบช้ันเดียว 

 
โครงขายแบบหลายชั้น 

 เปนโครงขายที่มีช้ันฮิดเดนตั้งแต 1 ช้ันขึ้นไป  โครงขายแบบหลายช้ันจะใชในกรณีที่มี
ปญหาซับซอนสูงซ่ึงโครงขายแบบชั้นเดียวไมเพียงพอในการแกปญหา จึงเพ่ิมจํานวนของโหนดที่มี
การคํานวณหรือช้ันฮิดเดนใหกับโครงขาย ตัวอยางของโครงขายแบบหลายช้ัน เชน การแพรแบบ
ยอนกลับ  (Backpropagation)  เซลฟออรแกนไนซ่ิงแมปซ (Self  Organizing  Maps)  เคานเตอร
พรอพะเกชัน (Counterpropagation)  เปนตน  ลักษณะโครงสรางของโครงขายแบบหลายชั้นแสดง
ดังรูปที่ 2.4 
 
     

ขอมูลอินพุท                    ขอมูลเอาทพุท 

       

  
   ช้ันอินพุท           ชั้นฮิดเดน         ช้ันเอาทพุท 

รูปที ่2. 4   ลักษณะโครงสรางของโครงขายแบบหลายช้ัน 
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การประยุกตโครงขายประสาทเทียมในการใชงาน 

 โครงขายประสาทเทียมสามารถนํามาประยุกตใชงานตางๆไดดังตอไปนี ้

  1.  การจําแนกรูปแบบ (Pattern  Recognition)  เชน  การมองเห็นวัตถุ  และ
การวิเคราะหเสียงพูดเพ่ือแปลความหมาย ซึ่งไดแกการสื่อสารผานเครือขายตางๆ  ระบบรักษา
ความปลอดภัยดวยเสียงและระบบตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ เปนตน 

  2.  การทํานาย (Prediction)  หรือการพยากรณ (Forecasting)  เชน การ
ทํานายหุน  การพยากรณอัตราการไหลของนํ้า  การพยากรณราคาสินคา  เปนตน 

  3.  การควบคุม (Control)  เชน  การควบคุมระบบของเคร่ืองปรับอากาศ  การ
ควบคุมระบบเครื่องยนตและการควบคุมหุนยนต  เปนตน 

  4.  การหาความเหมาะสม (Optimization)  เชน  การเลือกระยะทางที่ใกลที่สุด
ในการเดินทาง  เปนตน 

  5.  การจัดกลุม (Clustering)  และการจัดหมู (Categorization) 

  6.  การบีบอัดขอมูล (Data  Compression) 

  7.  การจดจําตําแหนง (Content  Addressable  Memory) 

ประเภทของการเรียนรูของโครงขายประสาทเทยีม 

 1.  การเรียนรูแบบมีผูสอน (Supervised  Learning)  ขอมูลจะตองประกอบดวยตัวอยาง
ขอมูลที่ตองการสอนและผลลัพธที่ตองการใหโครงขายสราง   เม่ือมีการนําขอมูลในลักษณะเดียวกัน
มาเปนขอมูลอินพุทขณะสอนโครงขายชนิดน้ีจะกําหนดคาผลลัพธเปาหมายใหกับขอมูลอนิพุทแตละ
ตัว  โครงขายจะนําคาผิดพลาดระหวางคาเปาหมายกับคาผลลัพธที่ไดมาใชในการปรับคานํ้าหนัก  
เพ่ือใหคาผลลัพธที่ใกลเคียงกับคาเปาหมายมากที่สุด  ตัวอยางแบบจําลองน้ีไดแก  การแพรแบบ
ยอนกลับ (Backpropagation)  อะดาไลน (Adaline)   และเพอเซบตรอน (Perceptron)   เปนตน 

 2.  การเรียนรูแบบไมมีผูสอน (Unsuperviesd  Learning)  จะสอนโครงขายโดยการปอน
ขอมูลอินพุทอยางตอเนื่องเพียงอยางเดียว  ไมมีการสงคาผลลัพธเปาหมายใหกับขอมูลอินพุทแตละ
ตัว  การปรับนํ้าหนักใชขอมูลที่นํามาสอนเปนตัวปรับคา  โดยคานํ้าหนักจะปรับตามกลุมที่ขอมูลเขา
มีรูปแบบคลายๆกัน  ตัวอยางแบบจําลองน้ีไดแก  เคานเตอรพรอพะเกชัน (Counterpropagation : 
CPN)  แบบจําลองอะแดปทีฟรีโซแนนซเทียรี่ (Adaptive Resonance Theory Neural Networks : 
ART)  เปนตน   (เพ็ญพรรณ  ใชฮวดเจริญ,  2541) 
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2.1.3   วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน (Radial Basis Function) 

  โครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน  เปนโครงขายประสาทเทียมแบบหน่ึงที่นิยมใชกัน
มากในงานดานการประมาณคาหรือการพยากรณขอมูล   โครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชันเปนแบบ
ฟดฟอรเวิรดเน็ตเวอรคที่มีจํานวน  3 ช้ันไดแก  ช้ันอินพุท  ช้ันซอน  และชั้นเอาทพุท  ซึ่งช้ันซอน
จะมีเพียง  1  ช้ันเทาน้ัน  เอาทพุทของโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน    สามารถเขียนเปนสมการ
ทางคณิตศาสตร  ไดดังน้ี  (กาญจนา  แกวสกุลทอง,2545)   

 i

n

1i
i0r cxφww(x)f

r
 


 

เม่ือ   )(fr     คือ  เอาทพุทของโครงขาย 

          x       คือ  อินพุทเวกเตอร   และ    Tp21 xxxx   

          p      คือ  ไดเมนช่ัน (Dimension)  ของอินพุทเวกเตอร 

          )(    คือ   เบซีสฟงกชัน(Basis Function) จาก  R ไปยัง R  

       คือ    Euclidean Norm 

 rn      คือ  จํานวนเซ็นเตอร 

 r
n

i ni1,Rc     คือ  เซ็นเตอรของโครงขาย 

 ri ni1,w             คือ   คาน้ําหนักที่เช่ือมตอระหวางนิวรอนที่ i ในชั้นซอน  กับ
นิวรอนของเอาทพุท 

 เบซีสฟงกชัน  )(   มีใหเลือกไดหลายรูปแบบ  ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของการนําไปใช
งาน   เชน 

1. The Gaussian function 











 2

2

β
vexpφ(x)  
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2.  The Thin – Plate – Spline Function 

logvvφ(x) 2  

 3.  The Multiquadratic Function  

2
1

2

2

β
vexpφ(x) 










  

 โครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชันสามารถเขียนในลักษณะของโครงสรางทางสถาปตยกรรมดัง
รูปที่ 2.5 ซึ่งประกอบไปดวย ช้ันอินพุท  ชั้นซอน  และช้ันเอาทพุท  โดยชั้นซอนจะมีเพียง  1  ช้ัน
เทาน้ัน  

 

รูปที ่2.5   แสดงลักษณะโครงสรางของโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน 

 ขอมูลเอาทพุทของช้ันซอน  จะไดมาจากเบซีสฟงกชันของระยะหาง(Radial Distance) 
ระหวางขอมูลอินพุทและเซ็นเตอร  แสดงดังรูปที ่2.6  

    … 

   … 

 

x1 x2 xp 

 xfr  

w1 wnr 

w0 1   linear combiner 

   non-linear    
  transformation 

  rni1  ;icxφ  
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Unit Inputs 
Radial Distance 

Computation 
Basis 
Function 

Unit 
Ouputs 

 

 

รูปที ่2.6  ลักษณะการทํางานในชั้นซอนของโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน 

2.1.4  อัลกอริทึมในการเรียนรูแบบ LMS (Least Mean Squares)   

  อัลกอริทึมในการเรียนรูของโครงขาย RBF  มีดวยกันหลาย ๆ อัลกอริทึม  ในทีน้ี่จะ
กลาวถึงเฉพาะอัลกอริทึมที่ใชในงานวิจัยฉบับน้ี  คือ  อัลกอริทึมแบบ LMS  (C.H.Wei ,2008) 

เม่ือกําหนดให               T1N10 w...www(n)       คือ เวกเตอรนํ้าหนัก (Weight) 

    T1)Nx(n...1)x(nx(n)(n)x    คือ ขอมูลนําเขา(หลังจากการ      

                                                                                                                                                    

transformation) (Input) 

   )()( nxwny T  คือ ผลลัพธ (Output) 

   e(n)  =  d(n)  –  y(n)  คือ ความคลาดเคล่ือน 

การคํานวณหาคาน้ําหนักจะคํานวณไดจากสมการ 

 ))((
2
1)()1( 2 neEnwnw                                                       

(2.8) 

เม่ือ   คือ คาพารามิเตอรของการปรับชวงกาว(step-size) โดยคา   จะเปนคาที่กําหนด
ข้ึน ซ่ึงคา   ที่เหมาะสมจะมีคาประมาณ    

(R)3trace
1?   

 เพราะฉะน้ัน   2T2 (n)xwd(n)(n)e   

โดยที่                    w(n)2R2r)(n)e(E 2
w   

DPU



 - 25 -

เม่ือ R คือ เมทริกซความแปรปรวน  ความแปรปรวนรวม  

   (n)x(n)xR(n) T  

     (n)xd(n)r(n)   

 ดังน้ันคานํ้าหนักที่ตองการจึงไดมาจากสมการ 

    w(n)(n)xd(n)(n)x?w(n)1)w(n T  

                   =  )(nw  +    (n)x  e(n)   

โดยที่ คา w(0) จะเปนเวกเตอรนํ้าหนักที่กําหนดข้ึน เมื่อ n = 0 ที่จะใหคาเฉล่ียกําลังสองของความ
คลาดเคล่ือน (MSE) มีคานอย 

2.2 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

กาญจนา  แกวสกุลทอง(2545)  ไดเสนอรูปแบบเรเดียลเบซีสฟงกชัน NARMA  
(Radial Basis Function NARMA)  เพ่ือใชในการพยากรณขอมูลอนุกรมเวลาที่มีการเคลื่อนไหวใน
ลักษณะของ  NARMA ซ่ึงจะเพ่ิมเติมจากรูปแบบเรเดียลเบซีสฟงกชันโดยทั่ว ๆ ไปคือ จะมีการสง
คาความคลาดเคล่ือนที่ไดจากการพยากรณเพ่ือกลับมาเปนสวนหน่ึงของขอมูลอินพุท  เพ่ือสงกลับ
เขาสูโครงขายฝกหัดจนกระทั่งไดคาพารามิเตอรตาง ๆ ที่เหมาะสมกับขอมูลมากที่สุด  ซ่ึงวิธีการ
ดังกลาวจะใหรูปแบบที่มีความถูกตองในการพยากรณขอมูลอนุกรมเวลาแบบ NARMA  มากกวา
การพยากรณดวยรูปแบบเรเดียลเบซีสฟงกชันโดยทั่ว ๆ ไป 

 

  พรทิพย  ฉัตรชัยพันธ(2548)  ไดเปรียบเทียบการพยากรณราคายางพาราโดยวิธี 
บอกซและเจนกินส  วิธีทรานสเฟอรฟงกชัน  และวิธีโครงขายประสาทเทียม และเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของการพยากรณทั้ง 3 วิธี  โดยใชคาสถิติวัดความถูกตอง 2 คา ไดแก (1) รากที่สอง
ของความคลาดเคลื่อนเฉล่ียกําลังสอง(RMSE)  และ (2) เปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนสมบูรณเฉลี่ย
(MAPE) และ การทดสอบความเอนเอียง (Bias Test)  โดยในการศึกษาไดใชขอมูลยางพาราจาก
สถาบันวิจัยยาง และอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนเทียบกับเงินบาทไทยจากธนาคารแหงประเทศไทย  
ซ่ึงเปนขอมูลรายวันตั้งแตวันที่ 3  มกราคม 2544  ถึงวันที่  31  ธันวาคม 2546  จากการศึกษา
พบวาวิธีที่เหมาะสมไดแกวิธีโครงขายประสาทเทียม 
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 ทัดดาว  แนบเนียน (2545)  ไดทําการศึกษาเพ่ือหารูปแบบการพยากรณที่
เหมาะสมในการพยากรณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 6 สกุล  ดวยวิธีโครงขายประสาท
เทียม และวิธีบอกซและเจนกินส  โดยการศึกษาจะหาขนาดอนุกรมเวลาที่เหมาะสมสําหรับสราง
รูปแบบการพยากรณที่ใหความถูกตองสูงสุด  จากอนุกรมเวลา 3 ขนาด  ไดแก  30  60  และ150  
ซ่ึงวิธีโครงขายประสาทเทียม จะกําหนดโครงขาย  5  ลักษณะ คือ  1085,  101215,  
10205  และ  10245  นอกจากน้ีใชอนุกรมขนาด  200  และสรางโครงขาย  144205  
เพ่ือศึกษาปจจัยสําคัญ  3  ปจจัยไดแก  ผลกระทบของการทําธุรกรรมกอนหรือหลังวันหยุด  การ
เคล่ือนไหวระยะสั้น  นําคาพยากรณที่มีความถูกตองสูงสุดไปเปรียบเทียบกับวิธีของบอกซและเจน
กินส  อนุกรมเวลาที่นํามาศึกษาเปนอนุกรมเวลารายวันของอัตราแลกเปล่ียนเงินดอลลารสหรัฐฯ  
มารกเยอรมัน  ปอนดอังกฤษ  ฟรังสวิสเซอรแลนด  เงินยูโรและเยนญี่ปุนกับเงินบาทไทย  โดยเก็บ
รวบรวมตั้งแตเดือนตุลาคม  2543  ถึง  เดือนตุลาคม  2544  ผลการศึกษาพบวา  วิธีโครงขาย
ประสาทเทียมใหความถูกตองของคาพยากรณสูงกวาวิธีบอกซและเจนกินส  ยกเวน  เงินเยนญี่ปุนที่
วิธีบอกซและเจนกินสใหความถูกตองของคาพยากรณสูงกวาวิธีโครงขายประสาทเทียม 

 De Matos (1994)  ทําการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณอัตรา
แลกเปล่ียนเงินเยนญี่ปุนดวยวิธีโครงขายประสาทเทียม 2 ประเภทไดแก  Feedforward  และ  
Recurrent Backpropagation  กับตัวแบบนีฟ (na?ve  Model)  โดยใชขอมูลอัตราแลกเปลี่ยน 1 
เดือนยอยหลังเปนขอมูลในการฝกสอน  ผลการศึกษาพบวา  วิธีโครงขายประสาทเทียมทั้ง 2 
ประเภทมีประสิทธิภาพในการทํานายสูงกวาตัวแบบนีฟ (na?ve  Model)  และเม่ือเปรียบเทียบ
ระหวางวิธีโครงขายประสาทเทียมดวยกันพบวา  Feedforward  มีประสิทธิภาพในการทํานายสูง
กวา  นอกจากน้ียังพบวา  เม่ือใช Feedforward  เปนเคร่ืองมือทางเทคนิคเพ่ือตัดสินใจทําการซ้ือ
ขายเงินลวงหนา  จะทําใหไดรับผลตอบแทนเฉลี่ยรอยละ 21.56 ตอป 

Helmer  และ  Johansson (1997)  ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง  

คาใชจายในการโฆษณากับยอดขาย  โดยใชวิธีทรานสเฟอรฟงกชันในการวิเคราะห  และ
เปรียบเทียบผลการวิเคราะหที่ไดกับผลการวิเคราะหจากผูวิจัยหลายๆทานซึ่งใชวิธีการที่แตกตาง
กันไดแก  Palda(1964) ใชวิธีการ econometric methods   Clarke และ McCann (1973)  ใช
วิธีการ predictive testing and cross spectral analysis  Houston และ Weiss (1975) ใชวิธีการ 
carryover effect model  และ Box-Jenkins univariate analysis ซึ่ง Helmer  และ  Johansson  
สรุปวา  ตัวแบบการพยากรณที่ดีที่สุดสําหรับคาใชจายในการโฆษณาและยอดขายไดแกตัวแบบ 

ทรานสเฟอรฟงกชัน 
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บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
  ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย  มีขั้นตอนตาง ๆ ดังน้ี 

1. เก็บรวบรวมขอมูล 
2. หาตัวแบบพยากรณที่เหมาะสม 
3. การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ 
4. วิเคราะหและสรุปผลการวิจัย 

รายละเอียดของแตละข้ันตอน  มีดังน้ี 

3.1  เก็บรวบรวมขอมูล 

ขอมูลที่ใชในการวิจัยเปนขอมูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมขอมูลจากธนาคารแหงประเทศ
ไทย  และขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  โดยขอมูลทีเ่ก็บรวบรวมขอมูลจากธนาคารแหง
ประเทศไทย ซ่ึงประกอบดวย  ขอมูลปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอร  ขอมูลปริมาณการจําหนาย
รถจักรยานยนต  ขอมูลปริมาณการนําเขาเช้ือเพลิงธรรมชาติและสารหลอล่ืน  ซ่ึงขอมูลทั้ง 3 ชุดเปน
ขอมูลรายเดือนตั้งแต มกราคม 2538 ถึงเดือน ธันวาคม 2550 รวม 156 เดือน  และสวนขอมูลจาก
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ไดแก ขอมูลปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิต เปนขอมูลรายเดือนซ่ึงเก็บ
รวบรวมตั้งแตเดือน มกราคม 2542 ถึง เดือน ธันวาคม 2550 รวม 108 เดือน 

3.2  หาตัวแบบพยากรณที่เหมาะสม 
  หาตัวแบบพยากรณที่เหมาะสมของแตละวิธี  ซ่ึงมีข้ันตอนการวิเคราะหดังน้ี  

 3.2.1  วิธีของบอกซและเจนกินส   มีข้ันตอนดังนี ้
   3.2.1.1  กําหนดตัวแบบ  กอนการกําหนดตัวแบบใหกับอนุกรมเวลาแตละ

ชุด จะตองพิจารณาวาอนุกรมเวลาน้ันมีคุณสมบัติเปนสเตชันนารีหรือไมหากพบวาอนุกรมเวลาไมมี
คุณสมบัติเปนสเตชันนารีตองแปลงอนุกรมเวลาใหมใหเปนสเตชันนารีกอน จากน้ันจึงกําหนดตัวแบบ 
ARIMA (p,d,q)(P,D,Q)L  โดยพิจารณาจากลักษณะ ACF  และ PACF  ของขอมูลอนุกรมเวลา 
   3.2.2.2  การประมาณคาพารามิเตอรของตัวแบบ 

3.2.2.3  การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ 
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  3.2.2  วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน   
   สําหรับขอมูลที่ใชในการทดลองจะแบงออกเปน 2 สวน  ไดแก  ขอมูลสวน
แรกถูกใชเพ่ือกําหนดรูปแบบดวยวธีิการของเรเดียลเบซีสฟงกชัน ขอมูลอีกสวนหน่ึง  ถูกนําไปใชใน
การตรวจสอบความถูกตองของตัวแบบ โดยในการวิจัยคร้ังน้ีจะใช.ในอัตราสวน  80 : 20  ข้ันตอนที่ใช
ในการพยากรณขอมูลอนุกรมเวลาดวยเรเดียลเบซีสฟงกชัน จะเริ่มดวย 
   1 กําหนดคาเริ่มตนของระบบ 

   คาเริ่มตนของระบบ ไดแก  จํานวนคาขอมูลในอดีตที่มีผลตอขอมูล
เอาทพุท  การพยากรณขอมูลดวยรูปแบบเรเดียลเบซีสฟงกชัน  

2. กําหนดขอมูลอินพุทใหกับโครงขาย 

 Tp21 xxxx                                 

ซ่ึงเปนขอมูลอินพุทของเรเดียลเบซีสฟงกชัน  

   3.  แปลงขอมูลแบบไมเชิงเสนจากอินพุท  โดยในการวิจัยครั้งนี้เลือก
ฟงกชันที่ใชในการแปลงแบบ Gaussian  
   4. ฝกหัดโครงขายเพ่ือหาคาพารามิเตอรที่เหมาะกับขอมูล 

                 ในงานวิจัยน้ีใชการฝกหัดโครงขายดวยอัลกอริทึมแบบ LMS  ดังที่
กลาวมาแลวในหัวขอ(2.1.4)  เพ่ือคํานวณหาคาเซ็นเตอรและคาน้ําหนักของโครงขาย 

   5. คํานวณคาเอาทพุทของโครงขาย 

   6.  คํานวณคาความคลาดเคลื่อนที่ไดจากการพยากรณ  จากสมการ 
    

)n(y)n(de           
 

7. ทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบเรเดียลเบซีสแบบมาตรฐาน 

   ในงานวิจัยน้ีจะทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยใชวิธีการ 

ทดสอบฟงกชันสหสัมพันธแบบออโตและการทดสอบคาไค-สแควร  ของคาความคลาดเคลื่อนใน
การพยากรณหากรูปแบบมีความเหมาะสม  แสดงใหเห็นวาขอมูลอนุกรมเวลาที่กําลังพิจารณาอยู
น้ันเหมาะกับการพยากรณดวยรูปแบบเรเดียลเบซีสแบบมาตรฐานน้ัน  ก็จะหยุดการฝกหัดโครงขาย 
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3.3  การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ 

 การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณโดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการ
พยากรณ  โดยพิจารณาจากคาสังเกตกับคาพยากรณ คาที่ใชวัดความถูกตองของการพยากรณ
ไดแก 

3.3.1 คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของคาความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ(MAD)    
 

/neMAD
n

1t
t 




 


 

 
 

3.3.2  รากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉล่ียกําลังสอง (RMSE)   
 

 



n
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n
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 สําหรับการแปลความหมายของคาที่ใชวัดความถูกตองของการพยากรณทั้ง 2 วิธีน้ี จะ
พิจารณาวารูปแบบการพยากรณใดที่ใหคาวัดต่ําสุดจะเปนรูปแบบที่ใหคาพยากรณแมนยําที่สุด  
(ทรงศิริ  แตสมบัติ, 2539) 

3.4  วิเคราะหและสรุปผลการศึกษา 

 การวิเคราะหขอมูลโดยการตัดสินใจเลือกตัวแบบที่ดีที่สุดที่ไดจากการพยากรณทั้ง 
2 วิธี  และสรุปผลการศึกษาวาวิธีใดเหมาะสมที่จะใชกับการพยากรณ 
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บทท่ี4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ผลการวิเคราะหขอมูลคร้ังน้ีจะแบงออกเปน 3 สวน  ไดแก 

  1. ผลการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคบอกซและเจนกินส ของขอมูล
ปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอรภายในประเทศ ปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตในประเทศ
ไทย  ปริมาณการนําเขาเช้ือเพลิงธรรมชาติและสารหลอล่ืนในประเทศไทย และ ปริมาณการสงออก
สุกรมีชีวิตของประเทศไทย 

  2.ผลการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิควิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน 
ของขอมูลปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอรภายในประเทศ ขอมูลปริมาณรถจักรยานยนตที่ขายสงใน
ประเทศไทย  ปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตในประเทศไทย  ปริมาณการนําเขาเช้ือเพลิง
ธรรมชาติและสารหลอลื่นในประเทศไทย และ ปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิตของประเทศไทย 

  3.ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวย 
เทคนิคบอกซและเจนกินส และ วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชนั  
 
4.1 ผลการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคบอกซและเจนกินส 
 

4.1.1 ผลการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคบอกซและเจนกินสของขอมูล 
ปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอรภายในประเทศ 
 
 จากรูปที่ 4.1 พบวาปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอรในประเทศไทยมีลักษณะการ
เคล่ือนไหวแบบควอแดรติก  โดยเม่ือตรวจสอบความเหมาะสมของสมการการเคล่ือนไหวพบวามีคา 

0.7058R 2   และ S.E.=50.1209 แสดงวาขอมูลปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอรในประเทศ
ไทยมีการเคล่ือนไหวในรูปแบบดังกลาว และเน่ืองจากขอมูลมีความแปรปรวนไมคงที่  จึงตองทํา
การแปลงขอมูลเปนคาลอการิทึมเพ่ือปรับใหความแปรปรวนของอนุกรมเวลาคงที่และหาผลตาง
อันดับที่2  เพ่ือปรับใหระดับของอนุกรมเวลาคงที่ 
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 จากรูปที4่.2  พบวาฟงกชันสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในตนเอง (ACF) ของผลตางอันดับที่ 2
ของคาลอการิทึมของขอมูลปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอรในประเทศไทยมีลักษณะลดลงอยาง
รวดเร็ว  แสดงวาอนุกรมเวลาผลตางอันดับที2่ ของคาลอการิทึมของขอมูลปริมาณการจําหนาย
คอมเพรสเซอรในประเทศไทยเปนแบบสเตชันนารี  คาประมาณสัมประสิทธสหสัมพันธในตนเอง
หลัง lag ที่ 2 ลดลงแบบ  sine wave  และเม่ือพิจารณาประกอบกับคาประมาณสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธในตนเองบางสวน(PACF)  แลว  พบวา  cuff off หลัง lag ที่ 3 ดังรูปที่ 4.3  ดังน้ันตัว
แบบที่เปนไปไดของปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอรในประเทศไทย คือ ARIMA(1,2,0)  หรือ  

 
t3t12t2t11t1t10t εyφyyφ2y2yφθy    

 
 โดยมีคาประมาณพารามิเตอรของตัวแบบเปนดังน้ี  1?  -0.6926    และ ?  -0.0024 
ดังตารางที่ 4.1 เม่ือนําคาประมาณพารามิเตอรมาตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ  พบวามี
เพียง 1

? เทาน้ันที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดังน้ันตัวแบบบ็อกซเจนกินส หรือ ARIMA 
สําหรับพยากรณปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอรในประเทศไทยจากตารางที4่.2 คือ 
 

t3t2t2t1t1tt lnyln6926.0ylnyln3852.1yln2yln6926.0yln    
 

รูปที4่.1  การเคล่ือนไหวปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอรในประเทศไทย ตั้งแต 
เดือนมกราคม 2538 ถึง เดือน ธันวาคม 2550 
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 จากตารางที่ 4.3  จากการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบโดยตรวจสอบจาก
สหสัมพันธของความคลาดเคล่ือน   tk er  ที่ไดจากการพยากรณปริมาณการจําหนาย
คอมเพรสเซอรในประเทศไทย  ดวยคาสถิติ Box-Ljung  พบวา Q ที่ lag 48 เทากับ 48.9  ซ่ึงนอย
กวา  2

0.05,47χ   ซึ่งมีคาเทากับ 63.1671 แสดงใหเห็นวาตัวแบบที่กําหนดน้ันเปนตัวแบบที่เหมาะสม
ในการพยากรณปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอรในประเทศไทย 
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 รูปที่ 4.2   คา ACF ของผลตางอันดับที2่  ของปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอรในประเทศไทย 
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รูปที่ 4.3  คา  PACF ของผลตางอันดับที2่ ของปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอรในประเทศไทย 
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ตารางที4่.1  คาประมาณพารามิเตอรของตัวแบบ  ARIMA(1,2,0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที4่.2   คาประมาณพารามิเตอรของตัวแบบ  ARIMA(1,2,0)  หลังปรับตัวแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที4่.3   การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ  ARIMA(1,2,0) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Analysis of Variance: 
                   DF                   Adj. Sum of Squares                    Residual Variance 
Residuals     152                          8.3688                                        0.0551 

Variables in the Model: 
                              B               SEB             T-RATIO           APPROX. PROB. 
AR1                      -0.6926         0.0586            -11.83                     0.000 
CONSTANT            -0.0024         0.01891          -0.13                       0.899 
 

Analysis of Variance: 
                    DF              Adj. Sum of Squares                  Residual Variance 
Residuals      153                       8.3698                                   0.0547 

Variables in the Model: 
                      B              SEB               T-RATIO            APPROX. PROB. 
AR1           -0.6926         0.0584                -11.87                     0.000 
 

Autocorrelation  Check of Residuals 
Modified Box-Pierce   (Ljung-Box)     Chi-Square statistic 
Lag                                12                     24                  36                   48 
Chi-Square                      28.4                 38.0                43.9                  48.9 
DF                                  11                    23                  35                    47 
P-Value                          0.003               0.026                0.143               0.397 
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4.1.2  ผลการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคบอกซและเจนกินสของขอมูล
ปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตในประเทศไทย    

 
จากรูปที่ 4.4 พบวาปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตในประเทศไทย   มีลักษณะการ

เคล่ือนไหวแบบคิวบิคโดยเม่ือตรวจสอบความเหมาะสมของสมการการเคล่ือนไหวพบวามีคา 
0.8353R 2   และ S.E.=18.2735  แสดงวาปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตในประเทศไทยมี

การเคล่ือนไหวในรูปแบบดังกลาว และเน่ืองจากขอมูลมีความแปรปรวนไมคงที่  จึงตองทําการแปลง
ขอมูลเปนคาลอการิทึมเพื่อปรับใหความแปรปรวนของอนุกรมเวลาคงที่  ขอมูลปริมาณการจําหนาย
รถจักรยานยนตในประเทศไทยดังกลาว จะประกอบไปดวยตัวแบบ 2 สวน  ไดแกตัวแบบ 
ARIMA(p,d,q) ซ่ึงเปนตัวแบบที่ใชกับอนุกรมเวลาที่มีแนวโนม   สวนที่สองไดแก ตัวแบบ SARIMA 
(P,D,Q)L ซึ่งเปนตัวแบบที่ใชอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรตามฤดูกาล  เพื่อปรับใหระดับของอนุกรม
เวลาคงที่ หาผลตางอันดับที่ 1(d=1) สําหรับอนุกรมเวลาที่มีแนวโนม  และหาผลตางอันดับที่ 1 
(D=1) ความยาวฤดูกาลเทากับ 12 (L=12) สําหรับตัวแบบที่ใชอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรตาม
ฤดูกาล    
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รูปที่ 4.4  การเคล่ือนไหวปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตในประเทศไทย ตัง้แต 
 เดือนมกราคม 2538  ถึง เดือน ธันวาคม 2550 
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รูปที่ 4.5  คา ACF ของผลตางอันดับที่1  สําหรับตัวแบบอนุกรมเวลาที่มีแนวโนม  และ 
             ผลตางอันดับที่ 1 สําหรับตัวแบบอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรตามฤดูกาล 
             ของปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตในประเทศไทย 
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รูปที่ 4.6  คา PACF ของผลตางอันดับที่1  สําหรับตัวแบบอนุกรมเวลาที่มีแนวโนม  และ 
             ผลตางอันดับที่ 1 สําหรับตัวแบบอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรตามฤดูกาล 
             ของปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตในประเทศไทย 
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ตารางที4่.4  คาประมาณพารามิเตอรของตัวแบบ  ARIMA(0,1,0)(1,1,0)12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที4่.5  คาประมาณพารามิเตอรของตัวแบบ  ARIMA(0,1,0)(1,1,0)12 หลังปรับตัวแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที4่.6   การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ  ARIMA(0,1,0)(1,1,0)12 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Analysis of Variance: 
                          DF           Adj. Sum of Squares                Residual Variance 
Residuals            141                   2.8383                                 0.0201 

Variables in the Model: 
                                B                SEB             T-RATIO          APPROX. PROB. 
SAR  12               -0.4157           0.0797               -5.21                     0.000 
Constant              -0.00149          0.01186             -0.13                     0.900 
 

Analysis of Variance: 
                           DF                Adj. Sum of Squares              Residual Variance 
Residuals             153                       2.83859                                 0.0200 

Variables in the Model: 
                          B                     SEB               T-RATIO         APPROX. PROB. 
SAR  12          -0.4147                 0.0795              -5.22                   0.000 
 

Autocorrelation  Check of Residuals 
Modified Box-Pierce   (Ljung-Box)     Chi-Square statistic 
Lag                           12                         24                   36                       48 
Chi-Square                15.4                       34.8                45.5                     53.5 
DF                            11                         23                   35                       47 
P-Value                   0.166                      0.054              0.109                   0.238 
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จากรูปที่4.5  พบวาฟงกชันสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในตนเอง (ACF) ของผลตางอันดับที่1  
ของคาลอการิทึม สําหรับตัวแบบอนุกรมเวลาที่มีแนวโนม  และผลตางอันดับที่ 1 สําหรับตัวแบบ
อนุกรมเวลาที่มีความผันแปรตามฤดูกาลของปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตประเทศไทยมี
ลักษณะลดลงเปนแนวโคง  หรือลูกคล่ืนที่คอย ๆ หายไป  แสดงวาอนุกรมเวลาดังกลาวเปนแบบ
สเตชันนารี  และเม่ือพิจารณาประกอบกับคาประมาณสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในตนเองบางสวน
(PACF)  แลว  พบวา  cuff off หลัง lag ที่ 1 ดังรูปที่ 4.6  ดังน้ันตัวแบบที่เปนไปไดของปริมาณการ
จําหนายรถจักรยานยนตในประเทศไทย คือ ARIMA(0,1,0)(1,1,0)12  หรือ  
 

t25t1213t13t121t24t1212t12t120t εyφyyφyyφyyφθy    
 

 โดยมีคาประมาณพารามิเตอรของตัวแบบเปนดังน้ี  1?  -0.4157      และ ?  -0.00149          
ดังตารางที่ 4.4 เม่ือนําคาประมาณพารามิเตอรมาตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ  พบวามี
เพียง 1

? เทาน้ันที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดังน้ันตัวแบบบ็อกซเจนกินส หรือ ARIMA 
สําหรับพยากรณปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตในประเทศจากตารางที4่.5 หลังปรับตัวแบบ
แลว  คือ 

t25t13t

13t1t24t12t12tt
lnεlny0.4147lny

lny0.4147lnylny0.4147lnylny0.4147-  lny






  

 
 จากตารางที่ 4.6  จากการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบโดยตรวจสอบจาก
สหสัมพันธของความคลาดเคล่ือน   tk er  ที่ไดจากการพยากรณปริมาณการจําหนาย
รถจักรยานยนตในประเทศไทย  ดวยคาสถิติ Box-Ljung  พบวา Q ที่ lag 48 เทากับ 53.5  ซ่ึงนอย
กวา  2

0.05,47χ   ซ่ึงมีคาเทากับ 67.5048 แสดงใหเห็นวา  ตัวแบบที่กําหนดน้ันเปนตัวแบบที่เหมาะสม
ในการพยากรณปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตในประเทศไทย 
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4.1.3  ผลการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคบอกซและเจนกินสของขอมูล
ปริมาณการนําเขาเชื้อเพลิงธรรมชาติและสารหลอลื่นในประเทศไทย 

 
  จากรูปที่ 4.7 พบวาปริมาณการนําเขาเช้ือเพลิงธรรมชาติและสารหลอล่ืนในประเทศไทยมี
ลักษณะการเคล่ือนไหวแบบเอ็กซโปเนนเชียล  โดยเม่ือตรวจสอบความเหมาะสมของสมการการ
เคล่ือนไหวพบวามีคา R2 =  0.80711 และ S.E. = 4.4966  และเน่ืองจากขอมูลมีความแปรปรวนไม
คงที่  จึงตองทําการแปลขอมูลเปนคาลอการิทึมเพ่ือปรับใหความแปรปรวนของอนุกรมเวลาคงที่และ
หาผลตางอันดับที่1  เพื่อปรับใหระดับของอนุกรมเวลาคงที่ 
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รูปที่ 4.7  การเคล่ือนไหวปริมาณการนําเขาเชื้อเพลิงธรรมชาติและสารหลอล่ืน ในประเทศไทย 
ตั้งแต เดือนมกราคม 2538  ถึง เดือน ธันวาคม 2550 
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 รูปที4่.8 คา ACF ของผลตางอันดับที1่  ของการนําเขาเชื้อเพลิงธรรมชาติและ 

สารหลอล่ืนในประเทศไทย 
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รูปที4่.9 คา  PACF ของผลตางอันดับที1่ ของการนําเขาเชื้อเพลิงธรรมชาติและสาร 
หลอลื่นในประเทศไทย 
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ตารางที4่.7  คาประมาณพารามิเตอรของตัวแบบ  ARIMA(1,1,0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที4่.8   คาประมาณพารามิเตอรของตัวแบบ  ARIMA(1,1,0)  หลังปรับตัวแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที4่.9   การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ  ARIMA(1,1,0) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Analysis of Variance : 
                        DF               Adj. Sum of Squares             Residual Variance 
Residuals          153                      6.8230                              0.0446 

Variables in the Model: 
                          B                   SEB              T-RATIO            APPROX. PROB. 
AR   1              -0.6307             0.0628             -10.04                    0.000 
Constant            0.02419           0.01696              1.43                    0.156 
 

Analysis of Variance: 
                         DF             Adj. Sum of Squares                     Residual Variance 
Residuals            154                   6.9131                                       0.0449 

Variables in the Model: 
                            B                   SEB              T-RATIO          APPROX. PROB. 
AR1                   -0.6256             0.0629              -9.94                     0.000 
 

Autocorrelation  Check of Residuals 
Lag                           12                24                  36                  48 
Chi-Square                19.5              31.2               52.9               63.5 
DF                            11                23                 35                   47 
P-Value                   0.053             0.117             0.027              0.055 
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จากรูปที4่.8  พบวาฟงกชันสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธในตนเอง (ACF) ของผลตางอันดับที่ 1
ของคาลอการิทึมของขอมูลปริมาณการนําเขาเช้ือเพลิงธรรมชาติและสารหลอล่ืน ในประเทศไทยมี
ลักษณะลดลงอยางรวดเร็ว  แสดงวาอนุกรมเวลาผลตางอันดับที1่ ของคาลอการิทึมของขอมูล
ปริมาณการนําเขาเช้ือเพลิงธรรมชาติและสารหลอล่ืนในประเทศไทยเปนแบบสเตชันนารี  และเม่ือ
พิจารณาประกอบกับคาคาประมาณสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธในตนเองบางสวน(PACF)  แลว  พบวา  
cuff off หลัง lag ที่ 1 ดังรูปที่ 4.9  ดังน้ันตัวแบบที่เปนไปไดของปริมาณการนําเขาเช้ือเพลิง
ธรรมชาติและสารหลอลื่น ในประเทศไทยที่เปนไปได  คือ ARIMA(1,1,0) หรือ   

 
t2t11t11t0 εyφyφyθty    

 
 โดยมีคาประมาณพารามิเตอรของตัวแบบเปนดังน้ี  1?  -0.6307     และ ?  0.02419           
ดังตารางที่ 4.7 เม่ือนําคาประมาณพารามิเตอรมาตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ  พบวามี
เพียง 1

? เทาน้ันที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดังน้ันตวัแบบบ็อกซเจนกินส หรือ ARIMA 
สําหรับพยากรณปริมาณการนําเขาเช้ือเพลิงธรรมชาติและสารหลอล่ืนในประเทศไทยจากตารางที่
4.8 หลังปรับตัวแบบแลว  คือ 
 

tln2t1tln0.62561t εlny0.6256ylnytlny    
 

 จากตารางที่ 4.9  จากการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบโดยตรวจสอบจากสหสัมพันธของ
ความคลาดเคลื่อน   tk er  ที่ไดจากการพยากรณปริมาณการนําเขาเช้ือเพลิงธรรมชาติและสาร
หลอล่ืนในประเทศไทย  ดวยคาสถิติ Box-Ljung  พบวา Q ที่ lag 48 เทากับ 63.5  ซ่ึงนอยกวา  

2
0.05,47χ   ซ่ึงมีคาเทากับ 67.5048 แสดงใหเห็นวา  ตัวแบบที่กําหนดนั้นเปนตัวแบบที่เหมาะสมในการ

พยากรณปริมาณการนําเขาเช้ือเพลิงธรรมชาติและสารหลอล่ืน ในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 - 42 - 

 4.1.4 ผลการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคบอกซและเจนกินสของขอมูลปริมาณ
การสงออกสุกรมีชีวิตของประเทศไทยพบวาขอมูลมีการเคลื่อนไหวแบบไมมีแบบแผน 
 
 จากรูปที่ 4.10 พบวาปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิตของประเทศไทย มีลักษณะการ
เคล่ือนไหวแบบไมมีแบบแผน  โดยเม่ือตรวจสอบความเหมาะสมของสมการการเคล่ือนไหวพบวา
ไมสอดคลองกับรูปแบบใดเลย  และเนื่องจากขอมูลมีความแปรปรวนไมคงที่  จึงตองทําการแปลง
ขอมูลเปนคาลอการิทึมเพ่ือปรับใหความแปรปรวนของอนุกรมเวลาคงที่และหาผลตางอันดับที่1  
เพ่ือปรับใหระดับของอนุกรมเวลาคงที่ 
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รูปที่ 4.10  การเคล่ือนไหวปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิตของประเทศไทย ตั้งแต เดือน มกราคม   
                                         2543   ถึง เดือน ธันวาคม 2550 
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รูปที ่4.11  คา ACF ของผลตางอันดับที1่  ของปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิตของประเทศไทย 
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รูปที่ 4.12  คา  PACF ของผลตางอันดับที1่ของปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิตของประเทศไทย 
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ตารางที4่.10  คาประมาณพารามิเตอรของตัวแบบ  ARIMA(0,1,1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที4่.11   คาประมาณพารามิเตอรของตัวแบบ  ARIMA(0,1,1)  หลังปรับตัวแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที4่.12   การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ  ARIMA(0,1,1) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Analysis of Variance : 
                        DF               Adj. Sum of Squares                Residual Variance 
Residuals          105                       88.9061                                 0.8467 

Variables in the Model: 
                          B                   SEB              T-RATIO            APPROX. PROB 
MA   1             0.6378               0.0751               8.49                    0.000 
Constant          0.03834             0.03243              1.18                    0.240 
 

Analysis of Variance : 
                        DF               Adj. Sum of Squares                Residual Variance 
Residuals         106                      89.9605                                           0.8487 

Variables in the Model: 
                          B                   SEB              T-RATIO            APPROX. PROB 
MA 1                0.6192              0.0764                8.11                      0.000 
 

Autocorrelation  Check of Residuals 
 

Lag                               12                        24                     36                   48 
Chi-Square                    12.6                     17.2                   19.5                 28.1 
DF                                11                        23                     35                   47 
P-Value                       0.323                   0.799                   0.984              0.987 
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จากรูปที่4.11 พบวาฟงกชันสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในตนเอง (ACF) ของผลตางอันดับที่ 1
ของคาลอการิทึมของขอมูลปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิตของประเทศไทย มีลักษณะลดลงอยาง
รวดเร็ว  แสดงวาอนุกรมเวลาผลตางอันดับที่1 ของคาลอการิทึมของขอมูลปริมาณสงออกสุกรมีชีวิต
ของประเทศไทย เปนแบบสเตชันนารี  และเม่ือพิจารณาประกอบกับคาประมาณสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธในตนเองบางสวน(PACF)  แลว  พบวา  cuff off หลัง lag ที่ 1 ดังรูปที่ 4.12  ดังน้ันตัว
แบบที่เปนไปไดของปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิตของประเทศไทยที่เปนไปได  คือ ARIMA(0,1,1) 
หรือ   
                                     

1t1t01tt εθεθyy    
 
 โดยมีคาประมาณพารามิเตอรของตัวแบบเปนดังน้ี  1?  0.6378        และ ?  0.03834             
ดังตารางที่ 4.10 เม่ือนําคาประมาณพารามิเตอรมาตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ  พบวามี
เพียง 1

? เทาน้ันที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดังน้ันตัวแบบบ็อกซเจนกินส หรือ ARIMA 
สําหรับพยากรณปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิตของประเทศไทย จากตารางที4่.8 หลังปรับตัวแบบ
แลว  คือ  
 

1tt1tt lnε0.6192lnεlnylny    
 
 จากตารางที่ 4.12  จากการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบโดยตรวจสอบจากสหสัมพันธของ
ความคลาดเคลื่อน   tk er  ที่ไดจากการพยากรณปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิตในประเทศไทย 
ไทย  ดวยคาสถิติ Box-Ljung  พบวา Q ที่ lag 48 เทากับ 28.1  ซ่ึงนอยกวา  2

0.05,47χ   ซ่ึงมีคา
เทากับ 67.5048 แสดงใหเห็นวา  ตัวแบบที่กําหนดน้ันเปนตัวแบบที่เหมาะสมในการพยากรณปริมาณการ
สงออกสุกรมีชีวิตของประเทศไทย 
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4.2   ผลการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิควิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน  
 
 4.2.1  ผลการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยวิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน ของขอมูล
ปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอรในประเทศไทย 
 
ตารางที ่4.13   คา RMSE ของการพยากรณขอมูลปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอรในประเทศ
ไทยดวยวิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน  

โครงขาย โมเมนตัม 
0.5 0.7 0.9 

10_5_1 45.699 45.699 45.876 
10_10_1 35.162 35.162 35.162 
10_15_1 38.390 35.569 35.555 
10_20_1 34.624 34.623 34.620 
10_40_1 29.945 29.945 29.945 
10_80_1 26.515 26.468 25.940 
15_5_1 45.205 46.621 47.969 
15_10_1 45.167 47.992 45.332 
15_15_1 40.897 44.085 43.764 
15_20_1 36.280 36.270 35.610 
15_40_1 34.145 34.157 36.896 
15_80_1 36.896 37.758 32.160 
20_5_1 46.037 46.037 45.970 
20_10_1 41.187 37.927 36.568 
20_15_1 40.155 35.554 35.774 
20_20_1 38.371 35.550 35.493 
20_40_1 35.598 34.905 32.650 
20_80_1 47.969 47.969 27.872 

 

เม่ือใชขอมูลอนุกรมเวลาปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอร  ยอนหลังเปนขอมูลอินพุท  
โครงขายที่เหมาะสมคือ  10?80?1    
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4.2.2  ผลการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยวิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน ของขอมูลปริมาณ
การจําหนายรถจักรยานยนตในประเทศไทย 

 
ตารางที ่4.14   คา RMSE ของการพยากรณปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตในประเทศไทย 

 ดวยวิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน  

 

    โครงขาย โมเมนตัม 
0.5 0.7 0.9 

10_5_1 18.913 19.658 21.315 
10_10_1 15.731 15.731 15.731 
10_15_1 14.954 14.954 16.111 
10_20_1 15.096 15.089 15.469 
10_40_1 15.959 16.821 16.315 
10_80_1 10.681 10.681 10.681 
15_5_1 19.977 19.977 19.977 
15_10_1 17.201 17.207 19.803 
15_15_1 16.132 16.157 17.094 
15_20_1 15.301 15.342 15.525 
15_40_1 13.844 13.924 15.749 
15_80_1 13.085 13.982 14.622 
20_5_1 20.799 20.799 20.799 
20_10_1 15.256 15.783 14.934 
20_15_1 13.936 13.936 13.936 
20_20_1 12.940 12.941 13.382 
20_40_1 11.447 11.445 11.824 
20_80_1 6.916 6.907 6.912 

 

 เม่ือใชขอมูลอนุกรมเวลาปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนต ยอนหลังเปนขอมูลอินพุท  
โครงขายที่เหมาะสมคือ  20?80?1  

DPU



 - 48 - 

4.2.3  ผลการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยวิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน ของขอมูลปริมาณ
การนําเขาเช้ือเพลิงธรรมชาติและสารหลอล่ืนในประเทศไทย 

 
ตารางที ่4.15   คา RMSE ของการพยากรณปริมาณการนําเขาเช้ือเพลิงธรรมชาติและสารหลอ 
ล่ืนในประเทศไทยดวยวิธีขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน  
 

    โครงขาย โมเมนตัม 
0.5 0.7 0.9 

10_5_1 7267.584 7275.328 7548.599 
10_10_1 7323.725 7504.969 7216.107 
10_15_1 7217.123 7217.123 7217.123 
10_20_1 7377.184 7518.863 7398.418 
10_40_1 7245.811 7127.144 7565.075 
10_80_1 6792.865 6792.865 6951.947 
15_5_1 7798.863 7798.863 7798.864 
15_10_1 7713.497 7712.355 7660.216 
15_15_1 7698.568 7696.869 7666.362 
15_20_1 6834.861 6834.803 6834.292 
15_40_1 7245.811 7127.144 7565.075 
15_80_1 6951.947 6792.865 6951.947 
20_5_1 8257.447 8174.510 8355.157 
20_10_1 7962.968 8046.720 7858.964 
20_15_1 7904.984 8073.634 8451.666 
20_20_1 7856.099 7964.138 7914.994 
20_40_1 7641.466 7883.831 8468.936 
20_80_1 7964.138 8107.929 6333.984 

 
เม่ือใชขอมูลอนุกรมเวลาปริมาณการนําเขาเช้ือเพลิงธรรมชาติและสารหลอลื่นยอนหลังเปน

ขอมูลอินพุท  โครงขายที่เหมาะสมคือ  20?80?1   
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4.2.4  ผลการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยวิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน ของขอมูลปริมาณ
การสงออกสุกรมีชีวิตในประเทศไทย 

 
ตารางที่ 4.16     คา RMSE ของการพยากรณปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิตของประเทศไทยดวย
วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน  
 

    โครงขาย โมเมนตัม 
0.5 0.7 0.9 

10_5_1 3971.763 4068.143 3971.428 
10_10_1 3835.665 3835.507 3928.219 
10_15_1 3831.345 3823.570 3782.196 
10_20_1 3837.759 3823.962 3769.638 
10_40_1 7091.113 6441.108 7501.092 
10_80_1 7091.113 6441.108 6441.108 
15_5_1 4276.757 4276.922 4285.324 
15_10_1 3656.340 4021.472 4022.276 
15_15_1 3656.340 3656.340 3656.340 
15_20_1 3965.388 3963.983 3957.526 
15_40_1 6123.131 6120.830 5925.250 
15_80_1 6093.020 6091.038 5991.769 
20_5_1 2538.250 2538.267 2564.737 
20_10_1 2444.182 2538.267 2456.329 
20_15_1 2422.171 2422.149 2421.737 
20_20_1 2181.155 2180.995 2179.583 
20_40_1 5401.192 5401.168 5400.562 
20_80_1 5318.351 5318.334 5317.764 
 
เม่ือใชขอมูลอนุกรมเวลาปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิตของประเทศไทย ยอนหลังเปนขอมูล

อินพุท  โครงขายที่เหมาะสมคือ  20?20?1    
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4.3  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวย 
เทคนิคบอกซและเจนกินส และ วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน 
 

ในการวัดคาความถูกตองระหวางคาจริงและคาพยากรณโดยใชตัวสถิติ MAD และ  RMSE  
ในการตรวจสอบความถูกตอง 
 
ตารางที ่4.17  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพยากรณดวย เทคนิคบอกซและเจนกินส 
และ วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน ของขอมูลปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอรในประเทศไทย 

คา 
ตัวแบบ อัตราสวนเปรียบเทียบคา

ความคลาดเคล่ือนของทั้ง 
  2  วิธี 

เทคนิคบอกซและ
เจนกินส 

วิธีโครงขายเรเดียล
เบซีสฟงกชัน 

MAD 36.730 18.739 1.96 : 1 
RMSE 45.855 25.940 1.77 : 1 

 
 ตารางที่ 4.17  แสดงผลการเปรียบเทียบคาพยากรณของปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอร 
ในประเทศไทย ระหวางเทคนิคบอกซและเจนกินส    และวิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน พบวา 
วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชันมีประสิทธิภาพในการพยากรณมากกวาเทคนิคบอกซและเจนกินส
โดยใหคา MAD และ RMSE  ต่ํากวาเทคนิคบอกซและเจนกินส   และเม่ือพิจารณาอัตราสวน
เปรียบเทียบคาความคลาดเคล่ือนระหวางทั้ง 2 วิธี  พบวา  เทคนิคบอกซและเจนกินส  ใหคาMAD  
และ  RMSE สูงกวา วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน  ประมาณ  1.96  และ  1.77 เทาตามลําดับ 
 
ตารางที ่4.18  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพยากรณดวยเทคนิคบอกซและเจนกินส และ 
วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน ของขอมูลปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตในประเทศไทย 

คา 
ตัวแบบ อัตราสวนเปรียบเทียบคา

ความคลาดเคล่ือนของทั้ง 
  2  วิธี 

เทคนิคบอกซและ
เจนกินส 

วิธีโครงขายเรเดียล
เบซีสฟงกชัน 

MAD 104.430 4.057 25.74 : 1 
RMSE 119.007 6.907 17.23 : 1 
 
ตารางที่ 4.18 แสดงผลการเปรียบเทียบคาพยากรณของปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนต

ในประเทศไทยระหวางเทคนิคบอกซและเจนกินส และ วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน พบวา วิธี
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โครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชันมีประสิทธิภาพในการพยากรณมากกวา เทคนิคบอกซและเจนกินส
โดยใหคา MAD  และ  RMSE  ต่ํากวาเทคนิคบอกซและเจนกินส  และเม่ือพิจารณาอัตราสวน
เปรียบเทียบคาความคลาดเคล่ือนระหวางทั้ง 2 วิธี  พบวา  เทคนิคบอกซและเจนกินส  ใหคาความ
คลาดเคล่ือนสูงกวา วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน ประมาณ  25.74  และ  17.23 เทาตามลําดับ 

 
ตารางที ่4.19   การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพยากรณดวยเทคนิคบอกซและเจนกินส 
และ วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน  ของขอมูลปริมาณการนําเขาเช้ือเพลิงธรรมชาติและสาร
หลอล่ืนในประเทศไทย 

คา 
ตัวแบบ อัตราสวนเปรียบเทียบคา

ความคลาดเคล่ือนของทั้ง 
  2  วิธี 

เทคนิคบอกซและ
เจนกินส 

วิธีโครงขายเรเดียล
เบซีสฟงกชัน 

MAD 10,030.735 4,285.550 2.34 : 1 
RMSE 12,974.734 6,333.984 2.05 : 1 
 
ตารางที่ 4.19 แสดงผลการเปรียบเทียบคาพยากรณของขอมูลปริมาณการนําเขาเช้ือเพลิง

ธรรมชาติและสารหลอล่ืนในประเทศไทยระหวางเทคนิคบอกซและเจนกินส และ วิธีโครงขายเรเดียล
เบซีสฟงกชัน พบวา วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชันมีประสิทธิภาพในการพยากรณมากกวา
เทคนิคบอกซและเจนกินสโดยใหคาMAD และ RMSE ต่ํากวา  เทคนิคบอกซและเจนกินส  และเม่ือ
พิจารณาอัตราสวนเปรียบเทียบคาความคลาดเคล่ือนระหวางทั้ง 2 วิธี  พบวา  เทคนิคบอกซและ
เจนกินส  ใหคาความคลาดเคล่ือนสูงกวา วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน ประมาณ 2.34 และ  
2.05  เทาตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.20   การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพยากรณดวยเทคนิคบอกซและเจนกินส 
และ วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน  ขอมูลปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิตของประเทศไทย 

คา 
ตัวแบบ อัตราสวนเปรียบเทียบคา

ความคลาดเคล่ือนของทั้ง 
  2  วิธี 

เทคนิคบอกซและ
เจนกินส 

วิธีโครงขายเรเดียล
เบซีสฟงกชัน 

MAD 2,767.465 1,459.955 1.90 : 1 
RMSE 4,696.204 2,179.583 2.15  : 1 
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         ตารางที่ 4.20 แสดงผลการเปรียบเทียบคาพยากรณของขอมูลปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิต
ของประเทศไทยระหวางเทคนิคบอกซและเจนกินส และ วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน พบวา วิธี
โครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชันมีประสิทธิภาพในการพยากรณมากกวา  เทคนิคบอกซและเจนกินส
โดยใหคา MAD  และ RMSE ต่ํากวาเทคนิคบอกซและเจนกินส  และเม่ือพิจารณาอัตราสวน
เปรียบเทียบคาความคลาดเคล่ือนระหวางทั้ง 2 วิธี  พบวา  เทคนิคบอกซและเจนกินส  ใหคาความ
คลาดเคล่ือนสูงกวา วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชันประมาณ 1.90  และ  2.15  เทาตามลําดับ 
 
 
 
 DPU



 
บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 ในบทนี้จะแบงเนื้อหาออกเปน  2  สวน  คือ 
   1.  สรุปผลการวิจัย 
  2.  อภิปรายผล 
   3.  ขอเสนอแนะ 
  
5.1  สรุปผลการวิจัย 

 ในงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณเชิงสถิติ เมื่อขอมูลมีการ
เคลื่อนไหวแบบไมเชิงเสน    มีจุดประสงคเพ่ือ  เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณ เมื่อ
ขอมูลมีลักษณะไมเชิงเสน 4 รูปแบบไดแก รูปแบบการเคลื่อนไหวแบบควอแดรติก(Quadratic) 
รูปแบบการเคลื่อนไหวแบบคิวบิค(Cubic) รูปแบบการเคลื่อนไหวแบบเอ็กซโปเนนชียล
(Exponential) และ รูปแบบการเคลื่อนไหวที่ไมมีแบบแผน(Unpattern)  ระหวางตัวแบบที่ได
จาก เทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบบอกซและเจนกินส และตัวแบบที่ไดจากวิธีโครงขาย
เรเดียลเบซีสฟงกชัน โดยใชขอมูล ปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอร  ปริมาณการจําหนาย
รถจักรยานยนต ปริมาณการนําเขาเชื้อเพลิงธรรมชาติและสารหลอลื่น และปริมาณการสงออก
สุกรมีชีวิต  ในประเทศไทย  เปนกรณีศึกษา โดยใชคา MAD  และ  RMSE ในการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในการพยากรณ    ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 

 
 5.1.1  จากการศึกษา 4  ตัวแบบที่ไดจากวิธีบอกซและเจนกินส  และวิธีโครงขาย
เรเดียลเบซีสฟงกชัน พบวาตัวแบบที่เหมาะสมในการพยากรณเปนดังนี ้

 5.1.1.1  ปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอร  ในประเทศไทย 

   (1)  วิธีบอกซและเจนกินส  ตัวแบบที่เหมาะสมคือ 

t3t2t2t1t1tt lnyln6926.0ylnyln3852.1yln2yln6926.0yln  

  

(2)  วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน 

       เมื่อใชขอมูลอนุกรมเวลาปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอร  
ยอนหลังเปนขอมูลอินพุท  โครงขายที่เหมาะสมคือ  10?80?1    
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            5.1.1.2  ปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนต ในประเทศไทย 

   (1)  วิธีบอกซและเจนกินส  ตัวแบบที่เหมาะสมคือ 
 

 
t25t13t

13t1t24t12t12tt
lnεlny0.4147lny

lny0.4147lnylny0.4147lnylny0.4147-  lny






    
 

   (2)  วิธโีครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน 

         เมื่อใชขอมูลอนุกรมเวลาปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนต
ยอนหลังเปนขอมูลอินพุท  โครงขายที่เหมาะสมคือ  20?80?1  
   

 5.1.1.3  ปริมาณการนําเขาเชื้อเพลิงธรรมชาติและสารหลอลื่นใน
ประเทศไทย 

   (1)  วิธีบอกซและเจนกินส  ตัวแบบที่เหมาะสมคือ 

tln2t1tln0.62561t εlny0.6256ylnytlny     

(2)  วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน 

       เมื่อใชขอมูลอนุกรมเวลาปริมาณการนําเขาเชื้อเพลิงธรรมชาติและ
สารหลอลื่นยอนหลังเปนขอมูลอินพุท  โครงขายที่เหมาะสมคือ  20?80?1   
 

  5.1.1.4  ปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิตของประเทศไทย  

   (1)  วิธีบอกซและเจนกินส  ตัวแบบที่เหมาะสมคือ 
 

 1tt1tt lnε0.6192lnεlnylny       
 

(2)  วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน 
         เมื่อใชขอมูลอนุกรมเวลาปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิตของประเทศ
ไทย ยอนหลังเปนขอมูลอินพุท  โครงขายที่เหมาะสมคือ  20?20?1    

 
 5.1.2  จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณจะพบวาเทคนิคโครงขาย
เรเดียลเบซีสฟงกชันมีประสิทธิภาพในการพยากรณดีกวาเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบ 
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บ็อกซ-เจนกินส  ในกรณีที่ขอมูลมีการเคลื่อนไหวแบบไมเชิงเสนในทุกรูปแบบเนื่องจากใหคา  
MAD และ RMSE ต่ําในทุกขอมูล 

 

5.2  อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาเห็นไดวาวิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชันมีประสิทธิภาพในการ
พยากรณขอมูลอนุกรมเวลาที่มีรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบไมเชิงเสนเนื่องจากวิธีดังกลาวให
คาสถิติ RMSE ต่ํากวา เทคนิคบอกซและเจนกินส  ในทุกรูปแบบการเคลื่อนไหวของขอมูล   แต
ทั้งนี้วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน ยังมีขอจํากัดในดานความสะดวก  และรวดเร็วในการ
วิเคราะหขอมูล  และเปนวิธีที่จะตองใชเวลาในการวิเคราะหขอมูลมากกวาเทคนิคบอกซและเจน
กินส   เพราะจะตองทําการฝกหัดโครงขายหลาย ๆ โครงขายจนกวาจะไดโครงขายที่เหมาะสม  
ประกอบกับโปรแกรมที่ใชในการประมวลผลก็ยังไมคอยเปนที่รูจักเทาใดนัก  สวนเทคนิคบ็อกซ
และเจนกินส  อาจเปนวิธีการพยากรณที่มีประสิทธิภาพต่ํากวา  แตก็เปนวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว
ในการวิเคราะหขอมูล  เนื่องจากเปนวิธทีี่เปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย  อีกทั้งยังมีซอฟแวรในการ
วิเคราะหขอมูลและประมวลผลหลายตัว  เชน  โปรแกรม SPSS  MINITAP ฯลฯ   และเมื่อ
พิจารณาจากคาอัตราสวนเปรียบเทียบคาความคลาดเคลื่อนจะเห็นวาขอมูลปริมาณการจําหนาย
คอมเพรสเซอรในประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะการเคลื่อนไหวแบบควอแดรติก  ขอมูลปริมาณการ
นําเขาเชื้อเพลิงธรรมชาติและสารหลอลื่น ซึ่งมีการเคลื่อนไหวแบบเอ็กโปเนนเชียล และ ขอมูล
ปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิตของประเทศไทย  ซึ่งมีลักษณะการเคลื่อนไหวแบบไมมีแบบแผน ซึ่ง
ขอมูลทั้ง 3 แบบนี้ใหคา MAD  จากเทคนิคบอกซและเจนกินสสูงกวาวิธีโครงขายเรเดียลเบซีส
ฟงกชัน     เพียง   1.96 , 2.34   และ  1.90  เทาตามลําดับ    สวน  คา  RMSE จากเทคนิค 
บอกซและเจนกินสสูงกวาวิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน  เพียง  1.77,      2.05  และ   2.15 
เทา  ตามลําดับเทานั้น และคา MAD และ RMSE ที่คํานวณไดนั้นมีคาใกลเคียงกัน แสดงใหเห็น
วาในงานดานการพยากรณขอมูล  หากตองการความสะดวกและรวดเร็วในการวิเคราะหขอมูลที่มี
รูปแบบการเคลื่อนไหวแบบไมเชิงเสนทั้ง 3 แบบดังกลาว  อาจใชเทคนิคบอกซและเจนกินสแทน
วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชันได   สวนปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตในประเทศไทย ซึ่ง
มีลักษณะการเคลื่อนไหวแบบคิวบิค  จะเห็นวาใหคา MAD  จากเทคนิคบอกซและเจนกินสสูงกวา
วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชันถึง     25.74   เทา สวนคา  RMSE จากเทคนิคบอกซและเจน
กินสสูงกวาวิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน     ถึง  17.23 เทา  แสดงวาอนุกรมเวลาที่มีรูปแบบ
การเคลื่อนไหวแบบคิวบิค  เหมาะที่ใชเทคนิคการพยากรณดวยวิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน  
และไมเหมาะที่จะใชเทคนิคบอกซและเจนกินสในการพยากรณ 
 โดยในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรุปเปนแผนภาพในการตัดสินใจเลือกใชเทคนิคการ
พยากรณใหเหมาะกับความตองการ ในการนําไปใชงานดังรูปที ่5.1 
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5.3  ขอเสนอแนะ  
 
 งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาปจจัยนําเขาเพียงตัวแปรเดียว  ซึ่งในงานวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการเพ่ิมตัวแปรอิสระ เขามารวมพิจารณาซึ่งอาจจะทําใหความถูกตองในการพยากรณสูงข้ึน  
 
 
 
 
 

รูปแบบการเคลื่อนไหว 

Quadratic Cubic Exponential Unpattern 

 ตองการประสิทธิภาพ 
ในการพยากรณสูง 

ตองการความสะดวกรวดเร็ว 
ในการพยากรณมาก 

วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน เทคนิคบอกซและเจนกินส วิธีโครงขายเรเดียลเบซีสฟงกชัน 
 

yes no yes no 

รูปที5่.1   แผนภาพในการตัดสินใจเลือกใชเทคนิคการพยากรณใหเหมาะกับความตองการ ในการ
นําไปใชงาน 
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ภาคผนวก ก  
คาพยากรณขอมูลอนุกรมเวลาท่ีมีการเคล่ือนไหวท้ัง 4  รูปแบบ  
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ตารางที ่ก คาพยากรณลวงหนา 12 ชวงเวลาของขอมูลปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอร 
ในประเทศไทย 

เดือน/ป คาพยากรณ(  พันเครื่อง) 
มกราคม      2551 391.0415 
กุมภาพันธ   2551 354.2895 
มีนาคม      2551 422.8556 
เมษายน     2551 408.5708 
พฤษภาคม  2551 347.4984 
มิถุนายน    2551 363.2511 
กรกฎาคม   2551 350.7072 
สิงหาคม     2551 369.9597 
กันยายน     2551 364.34 
ตุลาคม       2551 371.0269 
พฤศจิกายน  2551 366.2646 
ธันวาคม      2551 382.0184 

 
ตารางที ่ข คาพยากรณลวงหนา 12 ชวงเวลาของขอมูลปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนต 
ในประเทศไทย 

เดือน/ป คาพยากรณ(พันเคร่ือง) 
มกราคม      2551 125.5529 
กุมภาพันธ   2551 134.9679 
มีนาคม      2551 140.647 
เมษายน     2551 146.3855 
พฤษภาคม  2551 154.0089 
มิถุนายน    2551 155.6787 
กรกฎาคม   2551 167.5888 
สิงหาคม     2551 161.5822 
กันยายน     2551 165.5682 
ตุลาคม       2551 171.0833 
พฤศจิกายน  2551 175.9445 
ธันวาคม      2551 181.1752 
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ตารางที่ ค คาพยากรณลวงหนา 12 ชวงเวลาของขอมูลปริมาณการนําเขาเช้ือเพลิงธรรมชาต ิ
และสารหลอลื่นในประเทศไทย 

เดือน/ป คาพยากรณ(ลานบาท) 
มกราคม      2551 28,300.53 
กุมภาพันธ   2551 14,619.3 
มีนาคม      2551 14,636.07 
เมษายน     2551 14,617.2 
พฤษภาคม  2551 14,714.5 
มิถุนายน    2551 19,310.63 
กรกฎาคม   2551 28,399.39 
สิงหาคม     2551 28,346.32 
กันยายน     2551 14,672.15 
ตุลาคม       2551 14,688.76 
พฤศจิกายน  2551 14,773.47 
ธันวาคม      2551 19,374.84 

 
ตารางที่ ง คาพยากรณลวงหนา 12 ชวงเวลาของขอมูลปริมาณการสงออกสุกร 
มีชีวิตของประเทศไทย   

เดือน/ป คาพยากรณ( ตัว) 
มกราคม     2551 9,582.577 
กุมภาพันธ   2551 7,910.434 
มีนาคม      2551 6,144.385 
เมษายน     2551 5,926.858 
พฤษภาคม  2551 5,523.738 
มิถุนายน     2551 5,560.197 
กรกฎาคม    2551 5,221.207 
สิงหาคม     2551 4,830.264 
กันยายน     2551 4,625.628 
ตุลาคม       2551 3,371.251 
พฤศจิกายน  2551 3,815.489 
ธันวาคม      2551 3,827.061 
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ภาคผนวก ข  
                 ขอมูลปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอรในประเทศไทย   
                 ขอมูลปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตในประเทศไทย  
                 ขอมูลปริมาณการนําเขาเช้ือเพลิงธรรมชาติและสารหลอลื่นในประเทศไทย 
                 ขอมูลปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิตของประเทศไทย  
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ตารางที่ จ ขอมูลปริมาณการจําหนายคอมเพรสเซอรในประเทศไทย  ตั้งแต  เดือน มกราคม 
พ.ศ. 2538  ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2550 รวม 156 เดือน  (หนวย : พันเครื่อง) 

เดือน ป จํานวน เดือน ป จํานวน เดือน ป จํานวน 
มกราคม  2538 213 กรกฎาคม 2540 251 มกราคม 2543 127 
กุมภาพันธ 2538 234 สิงหาคม 2540 200 กุมภาพันธ 2543 131 
มีนาคม 2538 301 กันยายน 2540 244 มีนาคม 2543 197 
เมษายน 2538 226 ตุลาคม 2540 135 เมษายน 2543 194 
พฤษภาคม 2538 213 พฤศจิกายน 2540 120 พฤษภาคม 2543 165 
มิถุนายน 2538 241 ธันวาคม 2540 165 มิถุนายน 2543 181 
กรกฎาคม 2538 203 มกราคม 2541 223 กรกฎาคม 2543 111 
สิงหาคม 2538 191 กุมภาพันธ 2541 204 สิงหาคม 2543 114 
กันยายน 2538 241 มีนาคม 2541 250 กันยายน 2543 114 
ตุลาคม 2538 164 เมษายน 2541 204 ตุลาคม 2543 130 
พฤศจิกายน 2538 218 พฤษภาคม 2541 182 พฤศจิกายน 2543 197 
ธันวาคม 2538 183 มิถุนายน 2541 213 ธันวาคม 2543 175 
มกราคม 2539 224 กรกฎาคม 2541 190 มกราคม 2544 156 
กุมภาพันธ 2539 236 สิงหาคม 2541 142 กุมภาพันธ 2544 228 
มีนาคม 2539 266 กันยายน 2541 149 มีนาคม 2544 220 
เมษายน 2539 235 ตุลาคม 2541 151 เมษายน 2544 220 
พฤษภาคม 2539 211 พฤศจิกายน 2541 140 พฤษภาคม 2544 202 
มิถุนายน 2539 210 ธันวาคม 2541 151 มิถุนายน 2544 152 
กรกฎาคม 2539 182 มกราคม 2542 140 กรกฎาคม 2544 139 
สิงหาคม 2539 146 กุมภาพันธ 2542 168 สิงหาคม 2544 144 
กันยายน 2539 148 มีนาคม 2542 182 กันยายน 2544 133 
ตุลาคม 2539 128 เมษายน 2542 143 ตุลาคม 2544 123 
พฤศจิกายน 2539 125 พฤษภาคม 2542 129 พฤศจิกายน 2544 143 
ธันวาคม 2539 98 มิถุนายน 2542 94 ธันวาคม 2544 149 
มกราคม 2540 231 กรกฎาคม 2542 104 มกราคม 2545 189 
กุมภาพันธ 2540 227 สิงหาคม 2542 92 กุมภาพันธ 2545 283 
มีนาคม 2540 294 กันยายน 2542 101 มีนาคม 2545 156 
เมษายน 2540 199 ตุลาคม 2542 102 เมษายน 2545 228 
พฤษภาคม 2540 340 พฤศจิกายน 2542 90 พฤษภาคม 2545 178 
มิถุนายน 2540 284 ธันวาคม 2542 93 มิถุนายน 2545 227 
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ตารางที่ จ (ตอ)  
เดือน ป จํานวน เดือน ป จํานวน เดือน ป จํานวน 

กรกฎาคม 2545 165 มกราคม 2548 335 กรกฎาคม 2550 377 
สิงหาคม 2545 154 กุมภาพันธ 2548 336 สิงหาคม 2550 385 
กันยายน 2545 154 มีนาคม 2548 398 กันยายน 2550 351 
ตุลาคม 2545 150 เมษายน 2548 307 ตุลาคม 2550 360 
พฤศจิกายน 2545 153 พฤษภาคม 2548 389 พฤศจิกายน 2550 366 
ธันวาคม 2545 168 มิถุนายน 2548 355 ธันวาคม 2550 328 
มกราคม 2546 214 กรกฎาคม 2548 358    
กุมภาพันธ 2546 219 สิงหาคม 2548 367    
มีนาคม 2546 251 กันยายน 2548 364    
เมษายน 2546 221 ตุลาคม 2548 328    
พฤษภาคม 2546 238 พฤศจิกายน 2548 327    
มิถุนายน 2546 217 ธันวาคม 2548 328    
กรกฎาคม 2546 191 มกราคม 2549 390    
สิงหาคม 2546 181 กุมภาพันธ 2549 400    
กันยายน 2546 190 มีนาคม 2549 507    
ตุลาคม 2546 203 เมษายน 2549 369    
พฤศจิกายน 2546 201 พฤษภาคม 2549 389    
ธันวาคม 2546 224 มิถุนายน 2549 383    
มกราคม 2547 243 กรกฎาคม 2549 343    
กุมภาพันธ 2547 278 สิงหาคม 2549 356    
มีนาคม 2547 281 กันยายน 2549 338    
เมษายน 2547 258 ตุลาคม 2549 352    
พฤษภาคม 2547 252 พฤศจิกายน 2549 401    
มิถุนายน 2547 281 ธันวาคม 2549 329    
กรกฎาคม 2547 347 มกราคม 2550 383    
สิงหาคม 2547 313 กุมภาพันธ 2550 354    
กันยายน 2547 346 มีนาคม 2550 396    
ตุลาคม 2547 330 เมษายน 2550 332    
พฤศจิกายน 2547 387 พฤษภาคม 2550 392    
ธันวาคม 2547 336 มิถุนายน 2550 380    
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ตารางที่ ฉ ขอมูลปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตในประเทศไทย  ตั้งแต  เดือน มกราคม   
พ.ศ. 2538  ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550 รวม 156 เดือน  (หนวย : พันเคร่ือง) 

เดือน ป จํานวน เดือน ป จํานวน เดือน ป จํานวน 
มกราคม  2538 103 กรกฎาคม 2540 71 มกราคม 2543 61 
กุมภาพันธ 2538 117.85 สิงหาคม 2540 69 กุมภาพันธ 2543 71 
มีนาคม 2538 136 กันยายน 2540 61 มีนาคม 2543 88 
เมษายน 2538 107 ตุลาคม 2540 48 เมษายน 2543 65 
พฤษภาคม 2538 132 พฤศจิกายน 2540 44 พฤษภาคม 2543 75 
มิถุนายน 2538 134 ธันวาคม 2540 48 มิถุนายน 2543 62 
กรกฎาคม 2538 130 มกราคม 2541 36 กรกฎาคม 2543 55 
สิงหาคม 2538 136 กุมภาพันธ 2541 48 สิงหาคม 2543 63 
กันยายน 2538 133 มีนาคม 2541 64 กันยายน 2543 65 
ตุลาคม 2538 125 เมษายน 2541 46 ตุลาคม 2543 58 
พฤศจิกายน 2538 127 พฤษภาคม 2541 51 พฤศจิกายน 2543 69 
ธันวาคม 2538 125 มิถุนายน 2541 53 ธันวาคม 2543 72 
มกราคม 2539 113 กรกฎาคม 2541 42 มกราคม 2544 64 
กุมภาพันธ 2539 111 สิงหาคม 2541 28 กุมภาพันธ 2544 73 
มีนาคม 2539 120 กันยายน 2541 23 มีนาคม 2544 94 
เมษายน 2539 86 ตุลาคม 2541 25 เมษายน 2544 74 
พฤษภาคม 2539 102 พฤศจิกายน 2541 38 พฤษภาคม 2544 78 
มิถุนายน 2539 99 ธันวาคม 2541 48 มิถุนายน 2544 86 
กรกฎาคม 2539 99 มกราคม 2542 36 กรกฎาคม 2544 78 
สิงหาคม 2539 111 กุมภาพันธ 2542 44 สิงหาคม 2544 79 
กันยายน 2539 103 มีนาคม 2542 50 กันยายน 2544 70 
ตุลาคม 2539 100 เมษายน 2542 44 ตุลาคม 2544 72 
พฤศจิกายน 2539 90 พฤษภาคม 2542 45 พฤศจิกายน 2544 85 
ธันวาคม 2539 108 มิถุนายน 2542 52 ธันวาคม 2544 86 
มกราคม 2540 86 กรกฎาคม 2542 39 มกราคม 2545 93 
กุมภาพันธ 2540 81 สิงหาคม 2542 51 กุมภาพันธ 2545 94 
มีนาคม 2540 120 กันยายน 2542 59 มีนาคม 2545 111 
เมษายน 2540 97 ตุลาคม 2542 52 เมษายน 2545 102 
พฤษภาคม 2540 103 พฤศจิกายน 2542 63 พฤษภาคม 2545 95 
มิถุนายน 2540 97 ธันวาคม 2542 70 มิถุนายน 2545 91 
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ตารางที่ ฉ (ตอ)  
เดือน ป จํานวน เดือน ป จํานวน เดือน ป จํานวน 

กรกฎาคม 2545 108 มกราคม 2548 182 กรกฎาคม 2550 122 
สิงหาคม 2545 117 กุมภาพันธ 2548 156 สิงหาคม 2550 127 
กันยายน 2545 120 มีนาคม 2548 181 กันยายน 2550 118 
ตุลาคม 2545 136 เมษายน 2548 132 ตุลาคม 2550 135 
พฤศจิกายน 2545 145 พฤษภาคม 2548 183 พฤศจิกายน 2550 141 
ธันวาคม 2545 134 มิถุนายน 2548 183 ธันวาคม 2550 127 
มกราคม 2546 145 กรกฎาคม 2548 172    
กุมภาพันธ 2546 150 สิงหาคม 2548 145    
มีนาคม 2546 158 กันยายน 2548 161    
เมษายน 2546 139 ตุลาคม 2548 188    
พฤษภาคม 2546 156 พฤศจิกายน 2548 193    
มิถุนายน 2546 146 ธันวาคม 2548 177    
กรกฎาคม 2546 144 มกราคม 2549 171    
สิงหาคม 2546 127 กุมภาพันธ 2549 146    
กันยายน 2546 123 มีนาคม 2549 196    
ตุลาคม 2546 121 เมษายน 2549 149    
พฤศจิกายน 2546 151 พฤษภาคม 2549 175    
ธันวาคม 2546 153 มิถุนายน 2549 177    
มกราคม 2547 158 กรกฎาคม 2549 162    
กุมภาพันธ 2547 172 สิงหาคม 2549 164    
มีนาคม 2547 183 กันยายน 2549 152    
เมษายน 2547 145 ตุลาคม 2549 139    
พฤษภาคม 2547 188 พฤศจิกายน 2549 143    
มิถุนายน 2547 166 ธันวาคม 2549 147    
กรกฎาคม 2547 167 มกราคม 2550 140    
สิงหาคม 2547 132 กุมภาพันธ 2550 124    
กันยายน 2547 137 มีนาคม 2550 128    
ตุลาคม 2547 154 เมษายน 2550 99    
พฤศจิกายน 2547 186 พฤษภาคม 2550 154    
ธันวาคม 2547 176 มิถุนายน 2550 143    
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ตารางที่ ช ขอมูลปริมาณการนําเขาเช้ือเพลิงธรรมชาติและสารหลอลื่นในประเทศไทย  ตั้งแต  
เดือน มกราคม พ.ศ. 2538  ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550 รวม 156 เดือน (หนวย : ลานบาท) 

เดือน ป จํานวน เดือน ป จํานวน เดือน ป จํานวน 
มกราคม  2538 8,366.10 กรกฎาคม 2540  11,412.00  มกราคม 2543  14,271.50  
กุมภาพันธ 2538 8,386.30 สิงหาคม 2540  16,304.50  กุมภาพันธ 2543  25,758.10  
มีนาคม 2538 12,051.80 กันยายน 2540  17,993.40  มีนาคม 2543  19,395.90  
เมษายน 2538 10,789.20 ตุลาคม 2540  15,623.70  เมษายน 2543  17,218.60  
พฤษภาคม 2538 10,242.30 พฤศจิกายน 2540  15,896.70  พฤษภาคม 2543  14,006.20  
มิถุนายน 2538 12,530.90 ธันวาคม 2540  20,829.70  มิถุนายน 2543  33,330.30  
กรกฎาคม 2538 8,373.70 มกราคม 2541  10,024.10  กรกฎาคม 2543  25,936.80  
สิงหาคม 2538 8,585.00 กุมภาพันธ 2541  14,732.10  สิงหาคม 2543  35,322.50  
กันยายน 2538 9,725.10 มีนาคม 2541  10,954.10  กันยายน 2543  26,843.60  
ตุลาคม 2538 9,059.60 เมษายน 2541  14,308.10  ตุลาคม 2543  33,148.80  
พฤศจิกายน 2538 8,220.70 พฤษภาคม 2541    8,350.10  พฤศจิกายน 2543  32,959.80  
ธันวาคม 2538 12,638.30 มิถุนายน 2541  13,894.20  ธันวาคม 2543  25,854.20  
มกราคม 2539 11,514.40 กรกฎาคม 2541  13,369.70  มกราคม 2544  27,357.70  
กุมภาพันธ 2539 9,724.60 สิงหาคม 2541  12,610.30  กุมภาพันธ 2544  22,380.70  
มีนาคม 2539 15,810.70 กันยายน 2541  11,231.00  มีนาคม 2544  34,457.10  
เมษายน 2539 12,355.60 ตุลาคม 2541  12,401.90  เมษายน 2544  24,262.50  
พฤษภาคม 2539 12,168.70 พฤศจิกายน 2541    9,154.80  พฤษภาคม 2544  33,652.00  
มิถุนายน 2539 12,611.00 ธันวาคม 2541  10,829.20  มิถุนายน 2544  27,398.70  
กรกฎาคม 2539 12,080.80 มกราคม 2542    8,291.70  กรกฎาคม 2544  28,443.00  
สิงหาคม 2539 16,333.20 กุมภาพันธ 2542    8,689.50  สิงหาคม 2544  26,593.00  
กันยายน 2539 12,348.20 มีนาคม 2542    9,711.50  กันยายน 2544  43,055.30  
ตุลาคม 2539 14,698.20 เมษายน 2542  13,959.80  ตุลาคม 2544  22,025.10  
พฤศจิกายน 2539 17,162.00 พฤษภาคม 2542  14,432.10  พฤศจิกายน 2544  26,483.30  
ธันวาคม 2539 13,427.80 มิถุนายน 2542  14,652.90  ธันวาคม 2544  15,882.40  
มกราคม 2540 14,205.30 กรกฎาคม 2542  14,245.20  มกราคม 2545  25,016.00  
กุมภาพันธ 2540 12,300.00 สิงหาคม 2542  13,376.10  กุมภาพันธ 2545  19,868.50  
มีนาคม 2540 13,864.10 กันยายน 2542  22,493.80  มีนาคม 2545  24,574.90  
เมษายน 2540 12,054.80 ตุลาคม 2542  21,688.60  เมษายน 2545  24,218.30  
พฤษภาคม 2540 13,592.20 พฤศจิกายน 2542  20,847.40  พฤษภาคม 2545  28,201.20  
มิถุนายน 2540 14,012.00 ธันวาคม 2542  20,743.20  มิถุนายน 2545  32,286.70  
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ตารางที่ ช (ตอ) 
เดือน ป จํานวน เดือน ป จํานวน เดือน ป จํานวน 

กรกฎาคม 2545  27,086.40  มกราคม 2548  58,850.50  กรกฎาคม 2550  73,627.00  
สิงหาคม 2545  29,473.50  กุมภาพันธ 2548  39,608.30  สิงหาคม 2550  92,323.90  
กันยายน 2545  27,969.00  มีนาคม 2548  69,660.90  กันยายน 2550  67,145.60  
ตุลาคม 2545  22,286.10  เมษายน 2548  52,711.10  ตุลาคม 2550  85,389.10  
พฤศจิกายน 2545  38,476.00  พฤษภาคม 2548  92,833.80  พฤศจิกายน 2550  89,033.60  
ธันวาคม 2545  21,567.50  มิถุนายน 2548  95,576.00  ธันวาคม 2550  78,706.70  
มกราคม 2546 34,204.50 กรกฎาคม 2548 73,607.60    
กุมภาพันธ 2546 28,722.80 สิงหาคม 2548 70,125.10    
มีนาคม 2546 35,673.00 กันยายน 2548 77,202.00    
เมษายน 2546 22,227.20 ตุลาคม 2548 75,365.20    
พฤษภาคม 2546 27,869.20 พฤศจิกายน 2548 69,847.10    
มิถุนายน 2546 22,435.90 ธันวาคม 2548 67,311.20    
กรกฎาคม 2546 28,136.50 มกราคม 2549 70,420.80    
สิงหาคม 2546 44,576.50 กุมภาพันธ 2549 74,694.80    
กันยายน 2546 28,355.80 มีนาคม 2549 76,482.90    
ตุลาคม 2546 36,721.80 เมษายน 2549 82,021.30    
พฤศจิกายน 2546 28,475.80 พฤษภาคม 2549 91,201.80    
ธันวาคม 2546 36,377.50 มิถุนายน 2549 81,192.30    
มกราคม 2547 34,390.90 กรกฎาคม 2549 93,179.30    
กุมภาพันธ 2547 32,978.30 สิงหาคม 2549 93,905.20    
มีนาคม 2547 40,341.00 กันยายน 2549 81,441.50    
เมษายน 2547 35,099.90 ตุลาคม 2549 85,620.20    
พฤษภาคม 2547 46,576.20 พฤศจิกายน 2549 65,114.60    
มิถุนายน 2547 49,468.10 ธันวาคม 2549 76,729.50    
กรกฎาคม 2547 38,698.80 มกราคม 2550 56,310.60    
สิงหาคม 2547 61,595.50 กุมภาพันธ 2550 71,547.10    
กันยายน 2547 41,382.20 มีนาคม 2550 63,176.00    
ตุลาคม 2547 44,420.00 เมษายน 2550 67,971.40    
พฤศจิกายน 2547 47,493.30 พฤษภาคม 2550 82,403.60    
ธันวาคม 2547 59,263.10 มิถุนายน 2550 72,441.40    
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ตารางที่ ซ  ขอมูลอนุกรมเวลาปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิตของประเทศไทย  ตั้งแต เดือน 
มกราคม พ.ศ. 2542  ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550  รวม  108 เดือน ( หนวย : ตัว) 

เดือน ป จํานวน เดือน ป จํานวน เดือน ป จํานวน 
มกราคม  2542 66 กรกฎาคม 2544 1,490 มกราคม 2547 1,365 
กุมภาพันธ 2542 430 สิงหาคม 2544 2,190 กุมภาพันธ 2547 360 
มีนาคม 2542 1,106 กันยายน 2544 2,650 มีนาคม 2547 390 
เมษายน 2542 305 ตุลาคม 2544 1,158 เมษายน 2547 863 
พฤษภาคม 2542 120 พฤศจิกายน 2544 1,532 พฤษภาคม 2547 2,082 
มิถุนายน 2542 557 ธันวาคม 2544 1,612 มิถุนายน 2547 3,571 
กรกฎาคม 2542 335 มกราคม 2545 270 กรกฎาคม 2547 5,667 
สิงหาคม 2542 1,152 กุมภาพันธ 2545 922 สิงหาคม 2547 10,881 
กันยายน 2542 684 มีนาคม 2545 1,122 กันยายน 2547 14,837 
ตุลาคม 2542 2,318 เมษายน 2545 2,025 ตุลาคม 2547 7,270 
พฤศจิกายน 2542 10,971 พฤษภาคม 2545 1,793 พฤศจิกายน 2547 7,551 
ธันวาคม 2542 9,589 มิถุนายน 2545 2,350 ธันวาคม 2547 5,854 
มกราคม 2543 2,440 กรกฎาคม 2545 1,562 มกราคม 2548 4,361 
กุมภาพันธ 2543 4,026 สิงหาคม 2545 2,034 กุมภาพันธ 2548 4,170 
มีนาคม 2543 35 กันยายน 2545 2,436 มีนาคม 2548 4,738 
เมษายน 2543 29,106 ตุลาคม 2545 1,850 เมษายน 2548 4,994 
พฤษภาคม 2543 711 พฤศจิกายน 2545 2,014 พฤษภาคม 2548 5,411 
มิถุนายน 2543 470 ธันวาคม 2545 1,815 มิถุนายน 2548 8,513 
กรกฎาคม 2543 513 มกราคม 2546 2,720 กรกฎาคม 2548 10,444 
สิงหาคม 2543 614 กุมภาพันธ 2546 3,875 สิงหาคม 2548 9,844 
กันยายน 2543 260 มีนาคม 2546 4,790 กันยายน 2548 3,929 
ตุลาคม 2543 316 เมษายน 2546 4,750 ตุลาคม 2548 5,992 
พฤศจิกายน 2543 325 พฤษภาคม 2546 1,419 พฤศจิกายน 2548 9,160 
ธันวาคม 2543 1,376 มิถุนายน 2546 2,477 ธันวาคม 2548 4,858 
มกราคม 2544 1,056 กรกฎาคม 2546 3,579 มกราคม 2549 3,880 
กุมภาพันธ 2544 754 สิงหาคม 2546 4,138 กุมภาพันธ 2549 6,484 
มีนาคม 2544 180 กันยายน 2546 2,060 มีนาคม 2549 11,758 
เมษายน 2544 410 ตุลาคม 2546 1,120 เมษายน 2549 4,462 
พฤษภาคม 2544 1,290 พฤศจิกายน 2546 1,215 พฤษภาคม 2549 5,503 
มิถุนายน 2544 1,275 ธันวาคม 2546 1,512 มิถุนายน 2549 4,431 
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ตารางที่ ซ (ตอ)  
เดือน ป จํานวน เดือน ป จํานวน เดือน ป จํานวน 

กรกฎาคม 2549 3,228 มกราคม 2550 2,910 กรกฎาคม 2550 7,280 
สิงหาคม 2549 3,579 กุมภาพันธ 2550 5,007 สิงหาคม 2550 6,271 
กันยายน 2549 4,470 มีนาคม 2550 7,856 กันยายน 2550 10,476 
ตุลาคม 2549 2,679 เมษายน 2550 5,415 ตุลาคม 2550 9,355 
พฤศจิกายน 2549 2,781 พฤษภาคม 2550 5,510 พฤศจิกายน 2550 14,586 
ธันวาคม 2549 3,686 มิถุนายน 2550 3,132 ธันวาคม 2550 19,753 
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ-สกุล :  นางสาวกนิษฐา  ยิ้มนาค 
วุฒิการศึกษา :   ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    
              วท.ม. (สถิติประยุกต)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ประสบการณ  :   ป 2543 – 2544     ครูสอนวิชาคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน   
                                                โรงเรียนลาซาลโชติรวี  
                                                 จ.นครสวรรค 
                       ป 2549 – ปจจุบัน   อาจารยประจํา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ
                                                 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
                                                 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
                                                 จ.กรุงเทพมหานคร 
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