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บทคัดยอ 
 

 สารนิพนธนี้จัดทําข้ึนเพื่อศึกษาหาเทคนิคการพยากรณท่ีเหมาะสมเพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการพยากรณแนวโนมการเติบโตของบริษัทกรณีศึกษาและใชเปนแนวทางในการวางแผน
ปรับปรุงการบริหารจัดการหรือการลงทุนของบริษัทกรณีศึกษา การศึกษาทําโดยเลือกใชเทคนิคการ
พยากรณ 4 เทคนิค คือ Single Exponential Smoothing with Trend, Double Exponential Smoothing 
with Trend, Linear Regression with time และHolt-winters Multiplicative Algorithm นํามาทําการ
เปรียบเทียบโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Win QSB ทําการเปรียบเทียบผลการพยากรณดวยคาเฉลี่ย
ความผิดพลาดสัมบูรณ (MAD) คาเฉล่ียความผิดพลาดกําลังสอง (MSE) และคาเฉล่ียรอยละความ
ผิดพลาดสัมบูรณ (MAPE) ท่ีมีคานอยท่ีสุดซ่ึงหมายความวาแมนยําท่ีสุดเพ่ือใหไดมาซ่ึงเทคนิคการ
พยากรณท่ีเหมาะสมสําหรับการพยากรณแนวโนมการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทกรณีศึกษา 
 ผลการศึกษาโดยการพยากรณขอมูลรายรับรายจายและกําไรสุทธิในชวงเดือนมิถุนายน
ป 2555 ถึงเดือนตุลาคมป 2556 พบวาเทคนิคการพยากรณแบบSingle Exponential Smoothing with 
Trend เม่ือพิจารณาจากคา Mean Absolute Percentage (MAPE) มีคานอยท่ีสุดเปนเทคนิคการ
พยากรณท่ีเหมาะสมในการพยากรณแนวโนมการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทกรณีศึกษามากท่ีสุด
และจากการพยากรณพบวาบริษัทมีแนวโนมที่จะมีผลกําไรเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 6.6 ตอเดือนใน
สวนแนวโนมรายรับบริษัทมีแนวโนมท่ีจะมีรายรับจากสินคาโลหะรีไซเคิลเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดคือ
ประมาณรอยละ 11.6 ตอเดือนรองลงมาคือกระดาษรีไซเคิลมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.3 สวน
พลาสติกรีไซเคิลมีแนวโนมรายรับนอยท่ีสุดคือประมาณรอยละ 0.7 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this study is to find the proper forecasting techniques to forecast the 
business growing trend of the case study company. This forecasting result will be the guide line 
for them to improve their business managing or new investment. 
 This study has chosen four techniques to compare each result: Single Exponential 
Smoothing with Trend, Double Exponential Smoothing with Trend, Linear Regression with time 
and Holt-winters Multiplicative Algorithm. Win QSB program is used to find the Median 
Absolute Deviation (MAD), the Mean Squares Error (MSE) and the Mean Absolute Percentage 
Error (MAPE) for the most proper growing forecasting  in the future. 
 The result of  the forecasting income and expense from recycle paper, recycle metal, 
recycle plastic during June Year 2012 until October Year 2013 found the Single Exponential 
Smoothing with Trend for proper the Mean Absolute Percentage Error (MAPE) is the most proper 
forecasting techniques to forecast the company growing trend. From the forecasting the study 
found the business will grow 6.6 percentage per month by benefit. For the trend of income, the 
recycle metal is best one by 11.6 percentage per month, the recycle paper 6.3 percentage per 
month and the lowest one is the recycle plastic by 0.7 percentage per month. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 ธุรกิจการรีไซเคิลวัสดุ ท่ีใชแลวในปจจุบันนับวามีบทบาทอยางมากในวงการ
อุตสาหกรรมเนื่องจากวาปจจุบันไมวาจะในอุตสาหกรรมประเภทใดลวนแตใหความสําคัญกับการ
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมในการที่จะเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมคือการลดมลภาวะท่ีเปนพิษอันเปนผล
ในการทําลายธรรมชาติไมวาจะเปนดิน น้ํา อากาศ หรือตนไม แนวทางท่ีสําคัญในการลดมลภาวะท่ี
เปนพิษก็คือการลดขยะและการลดขยะท่ีดีสุดนอกเหนือจากการเลิกใชอันเปนส่ิงท่ีทําไดยากใน
บางคร้ังก็คือการนําขยะท่ีท้ิงแลวมาผานกระบวนการเพ่ือทําเปนสินคานํามาใชใหมหรือท่ีเราเรียก
กันวาการรีไซเคิลนั่นเองในแตละวันมีขยะท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกเปนลานตันหากไมมีกระบวนการรี
ไซเคิลในเวลาไมกี่ปเราคงมีขยะลนโลกดังนั้นการมีธุรกิจรีไซเคิลขยะนับวามีสวนชวยไมใหขยะมี
จํานวนมากเกินไปเปนการลดการทําลายธรรมชาติไมวาจะเปนตนไม น้ํามัน หรือส่ิงอ่ืนๆ ในการ
นํามาผลิตสินคาท่ีใชกันในชีวิตประจําวันหรือในวงการอุตสาหกรรมขณะเดียวกันธุรกิจรีไซเคิลกอ
เกิดใหเกิดเงินหมุนเวียนมหาศาลในหวงโซของธุรกิจรีไซเคิลเองเพราะธุรกิจรีไซเคิลนั้นมีอยูหลาย
ระดับไมวาจะเปนระดับรากหญาเชนพอคาเก็บขวดพลาสติกและขยะไปขายจนถึงโรงงานรีไซเคิล
พลาสติก โลหะหรือกระดาษขนาดใหญ 
 1) ภาพรวมธุรกิจ 
 ธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล หมายถึง ธุรกิจท่ีทําการใหบริการรับซ้ือขยะ 
ของเกา กากของเสียท่ีไมเปนอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม วัสดุเหลือใช เพ่ือนําไปทําการ 
คัดแยก และสงไปขายตอยังบริษัทท่ีทําธุรกิจแปรรูปขยะรีไซเคิลปจจุบันธุรกิจบริการคัดแยกขยะ
เพื่อรีไซเคิล มีการแบงประเภทตามประเภทของขยะ หรือวัตถุดิบท่ีนํามาทําการคัดแยก โดยมี
ประเภทหลักๆ ไดแก 
 กระดาษ 
 แกว 
 โลหะและอลูมิเนียม 
 พลาสติก 
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 ท้ังนี้ผูประกอบการบางรายจะทําการรับซ้ือขยะประเภทใดประเภทหน่ึงในขณะท่ีบาง
รายรับซ้ือขยะมากกวา 2 ประเภทรูปแบบการใหบริการในธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล สวน
ใหญครอบคลุมการบริการหลักไดแก การรับซ้ือขยะรีไซเคิล โดยอาจอยูในรูปของขยะท่ีไดทําการ
แยกประเภทแลว และยังไมไดทําการแยกประเภท โดยราคารับซ้ือก็จะมีราคาท่ีตางกัน โดย
ผูประกอบการจะทําการใหบริการรับซ้ือ ณ สถานประกอบการ โดยท่ีผูท่ีตองการใชบริการมักจะ
ตองเดินทางมายังสถานประกอบการเอง อยางไรก็ตามผูประกอบการบางรายอาจใหบริการนอก
สถานท่ี โดยการจัดพาหนะไปดําเนินการรับซ้ือขยะรีไซเคิลจากลูกคาและนํากลับมาดําเนินการคัด
แยกที่สถานประกอบการจากกระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอมของหลายประเทศท่ัวโลก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเทศที่พัฒนาแลวพบวามีการรณรงคให เกิดการรีไซเคิลในอัตราท่ีคอนขางสูง
ตัวอยางเชน ประเทศฮองกงมีอัตราการรีไซเคิล 36% สิงคโปรมีอัตราการรีไซเคิล 39% และเกาหลี
ใตมีอัตราการรีไซเคิล 45% ในขณะท่ีอัตราการรีไซเคิลของประเทศไทยอยูท่ีเพียง 19% 
 จากแนวโนมการเติบโตอยางรวดเร็วในธุรกิจรีไซเคิลนี้การวางแผนทางธุรกิจนับวามี
สวนสําคัญอยางมากเพราะจํานวนคูแขงทางธุรกิจนับวันจะมีจํานวนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ อีกท้ังราคาของ
ขยะรีไซเคิลก็ไมมีความแนนอนมีข้ึนมีลงตลอดเวลาตามตัวแปรในตลาดโลกเชนราคาน้ํามัน ราคา
ทองคํา สภาวะสงครามเปนตน ในการลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรีไซเคิลเองก็ใชเงินลงทุน
คอนขางสูงเชนรถขนสง อุปกรณตัก ขุด ยก แรงงาน หรือเคร่ืองจักรตางๆ การพยากรณแนวโนม
การตลาดหรือการเติบโตของธุรกิจท่ีแมนยําจะชวยทําใหบริษัทนั้นๆกําหนดทิศทางในการลงทุน
และสามารถแขงขันในตลาดในตอไป 
 บริษัทกรณีศึกษานี้เปนบริษัทท่ีทําธุรกิจเกี่ยวกับขยะรีไซเคิลโดยจะทําการรับซ้ือขยะ
จําพวกกระดาษ โลหะและพลาสติกจากโรงงานอุตสาหกรรมและผูขายรายยอยท่ีรับซ้ือมาจาก
ครัวเรือนจากนั้นก็มาทําการคัดแยกและขายตอไปยังโรงงานรีไซเคิลกระดาษ โลหะและพลาสติก
ตอไป บริษัทฯต้ังอยูใกลกับนิคมอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังนั้นแหลงซ้ือขยะ
อุตสาหกรรมสําคัญๆ  คือโรงงานผลิตรถยนต  โรงงานผลิตช้ินสวนยานยนตและช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกส สําหรับภาพรวมกระบวนการดําเนินการของบริษัทกรณีศึกษาแสดงดังรูปท่ี 1.1. 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 กระบวนการดาํเนินธุรกิจของบริษัทกรณีศึกษา 
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 2) วิธีการพยากรณแนวโนมการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทกรณีศึกษา 
 การพยากรณการเติบโตแนวโนมการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทกรณีศึกษาในปจจุบัน
ใชการคาดเดาโดยดูจากยอดขาย และกําไรในอดีตท่ีผานมาเพื่อดูแนวโนมการเติบโตในระยะส้ันๆ
หรือใช.ศึกษาจากแหลงขาวสารท่ัวไปเกี่ยวกับสถานการณของตลาดธุรกิจรีไซเคิลเพื่อเปนแนวทาง
ในการ พยากรณรวมท้ัง.ศึกษาขอมูลแนวโนมธุรกิจจากขาวสารของแหลงซ้ือและขายขยะรีไซเคิล
จากนั้นก็จะทําการ.ประชุมหารือในกลุมผูบริหารเพื่อพยากรณแนวโนมของธุรกิจ 
 3)  ปญหาท่ีพบเกี่ยวกับการพยากรณแนวโนมการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท
กรณีศึกษา 
 ปญหาเกี่ยวกับการพยากรณแนวโนมการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทกรณีศึกษาคือการ
ท่ีจํานวนขยะรีไซเคิลมีความผันผวนคอนขางมากทําใหการคาดเดาไมแมนยํา ราคาขยะรีไซเคิลมี
การเปล่ียนแปลงตลอดเวลาอีกท้ังมีปจจัยแวดลอมอ่ืนๆมีผลตอการเติบโตของธุรกิจเชน ภัยทาง
ธรรมชาติ ราคาน้ํามัน ราคาทองคํา ภาวะสงครามรวมท้ังการคาดคะเนท่ีทําอยูเปนการคาดคะเนใน
ชวงเวลาส้ันๆ ทําใหการเติบโตของธุรกิจจริงไมคอยตรงกับท่ีพยากรณไว 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบการพยากรณท่ีเหมาะสมในการพยากรณแนวโนมการเติบโตของบริษัท
กรณีศึกษา 
 2. เพื่อศึกษาแนวโนมการเติบโตของบริษัทเพื่อทําการปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. การศึกษานี้เปนการศึกษาวิธีการพยากรณของบริษัทรีไซเคิลท่ีเปนกรณีศึกษาเทานั้น 
 2. กลุมขยะรีไซเคิลท่ีทําการศึกษาคือ กระดาษ โลหะและพลากสติกเทานั้น 
 3. ขอมูลท่ีใชคือขอมูลรายรับรายจายและกําไรในชวงเดือนมกราคมป 2553 ถึงเดือนตุลาคม 
ป 2556 
 
1.4  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 1. เก็บรวบรวมขอมูลรายรับรายจาย กําไรของขยะกระดาษ โลหะ และพลาสติกตั้งแตเดือน
มกราคม ป 2553 ถึงเดือนตุลาคม ป 2556 
 2. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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 3. วิเคราะหขอมูลเพื่อหาเทคนิคการพยากรณท่ีเหมาะสมในการพยากรณแนวโนมการเติบโต
ของ ธุรกิจ 
 4. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เปนแนวทางในการพยากรณแนวโนมการเติบโตของบริษัทกรณีศึกษา 
 2.  เปนแนวทางในการตัดสินใจลงทุนและบริหารจัดการในการดําเนินธุรกิจ 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1  ความหมายและประโยชนของการพยากรณ 
 ทรงศิริ แตสมบัติ (2549) กลาววา การพยากรณ (Forecasting) เปนการใชวิธีการเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อคาดคะเนอุปสงคของสินคาและบริการในอนาคตของลูกคาท้ังชวง
ระยะส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาวการพยากรณอุปสงค มีประโยชนในการวางแผนและการ
ตัดสินใจตอหลายฝายขององคการ คือ 
 ฝายการเงิน : อุปสงคท่ีประมาณการจะเปนขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทํางบประมาณการ
ขายซ่ึงจะเปนจุดเร่ิมตนในการทํางบประมาณการเงิน เพื่อจัดสรรทรัพยากรใหทุกสวนขององคการ
อยางท่ัวถึงและเหมาะสม 
 ฝายการตลาด : อุปสงคท่ีประมาณการไวจะถูกใชกําหนดโควตาการขายของพนักงาน
ขาย หรือถูกนําไปสรางเปนยอดขายเปาหมายของแตละผลิตภัณฑ เพ่ือใชในการควบคุมงานของ
ฝายขายและการตลาด 
 ฝายการผลิต : อุปสงคท่ีประมาณการไวถูกนํามาใชเปนขอมูลในการดําเนินการตางๆ 
ในการผลิต 
 1. การบริหารสินคาคงคลังและการจัดซ้ือ เพื่อมีวัตถุดิบพอเพียงในการผลิต และมี
สินคาสําเร็จรูปพอเพียงตอการขาย ภายใตตนทุนสินคาคงคลังในระดับท่ีเหมาะสม 
 2. การบริหารแรงงานโดยการจัดกําลังคนใหสอดคลองกับปริมาณงานการผลิตท่ี
พยากรณไวแตละชวงเวลา 
 3. การกําหนดกําลังการผลิต เพื่อจัดใหมีขนาดของโรงงานที่เหมาะสม มีเคร่ืองจักร 
อุปกรณ หรือสถานีการผลิตท่ีเพียงพอตอการผลิตในปริมาณท่ีพยากรณไว การวางแผนการผลิตรวม 
เพื่อจัดสรรแรงงานและกําลังการผลิตใหสอดคลองกับการจัดซ้ือวัตถุดิบและช้ินสวนท่ีตองใชใน
การผลิตแตละชวงเวลา 
 4. การเลือกทําเลท่ีตั้งสําหรับการผลิต คลังเก็บสินคา หรือศูนยกระจายสินคาในแตละ
แหลง ลูกคาหรือแหลงการขายท่ีมีอุปสงคมากพอ 
 5. การวางแผนผังกระบวนการผลิตและการจัดตารางการผลิต เพื่อจัดกระบวนการผลิต
ใหเหมาะสมกับปริมาณสินคาท่ีตองผลิต และกําหนดเวลาการผลิตใหสอดคลองกับชวงของอุปสงค 
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2.2  เทคนิคการพยากรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
  

 2.2.1 เทคนิคการพยากรณเชิงคุณภาพ (Qualitative Forecasting Techniques) 

 มนตรี พิริยะกุล (2546) กลาววาสาเหตุท่ีมีการพยากรณโดยใชเทคนิคการพยากรณเชิง
คุณภาพ เนื่องจากผูบริหารอาจจะไมมีเวลามากหรืออยากจะหลีกเล่ียงการคํานวณท่ีสลับซับซอน 
หรืออาจจะไมตองการรวบรวมขอมูลใดๆ มากนัก เปนตน ดังนั้นการพยากรณโดยใชเทคนิคการ
พยากรณเชิงคุณภาพ จึงเปนวิธีการพยากรณแบบงายๆ โดยอาศัยวิจารณญาณประสบการณ ความรู
ความสามารถของผูท่ีทําการพยากรณ โดยในกระบวนการพยากรณเชิงคุณภาพ อาจจะพยากรณได
จากบุคคล 2 กลุม คือ  
 1.  กลุมท่ีรับผิดชอบโดยตรง  
 2.  กลุมท่ีใหขอมูล  
 เทคนิคการพยากรณเชิงคุณภาพ มีดวยกันหลายวิธี แตท่ีนิยมใชกันและแบงตามกลุม
ความรบผิดชอบในการพยากรณแบงไดดังนี้ 
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 1. การพยากรณโดยหัวหนาพนักงานขาย (Sale Force Composite)  
 การพยากรณโดยเทคนิคนี้ เปนการพยากรณที่ไดจากกลุมผูรับผิดชอบโดยตรงเปนผู
พยากรณให เชน ผูที่เก่ียวของกับการขายโดยตรงก็คือ พนักงานขาย เปนตน ถาสมมติวา กิจการจะ
ตองการพยากรณยอดขายของกิจการในชวงเวลาถัดไปของท้ังประเทศ เทคนิคนี้ก็จะสามารถพยากรณ
ไดโดยใหพนักงานขายที่รับผิดชอบในแตละเขต เปนผูพยากรณยอดขายในชวงเวลาถัดไป จากนั้นก็จะ
นํายอดขายพยากรณของแตละเขตท่ีพยากรณมาไดมารวมกัน ก็จะไดยอดขายพยากรณของแตละภาค 
จากนั้นก็นํายอดขายพยากรณของแตละภาคมารวมกันก็จะไดยอดขายพยากรณของท้ังประเทศ เปนตน 
(มนตรี พิริยะกุล,2546 ) 
 2.  การพยากรณโดยการสํารวจตลาดจากผูบริโภค (Consumer Market Survey)  
 การพยากรณโดยเทคนิคนี้ เปนการพยากรณท่ีไดจากผูบริโภคเปนผูพยากรณ โดยจะทํา
การสํารวจตลาดหรือสัมภาษณจากผูบริโภค ซ่ึงผูบริโภคก็จะเปนผูประมาณยอดซ้ือของตนใน
ชวงเวลาขางหนา วาจะซ้ือหรือเพิ่มหรือลดลงเปนจํานวนเทาใด ซ่ึงยอดซ้ือก็คือยอดขายของกิจการ
นั่นเอง ดังนั้นกิจการก็จะสามารถไดยอดขายพยากรณของชวงเวลาถัดไปไดทันที กิจการจะได
สามารถวางแผนการผลิตและการขายในชวงเวลาถัดไปไดเทคนิคนี้นอกจากจะชวงพยากรณ
ยอดขายของกิจการในชวงเวลาถัดไปไดแลว การสํารวจตลาดหรือการสอบถามผูบริโภคยังใหขอดี
อีกอยางหนึ่งคือ สามารถใหขอคิดเห็นหรือแนวความคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะของสินคาท่ี
ผูบริโภคตองการ เชน ยาสีฟน อยากใหมียาระงับกล่ินปากผสมอยูดวย เปนตน ดังนั้น เม่ือกิจการ
ทราบแนวความคิดดังกลาว ก็สามารถนําเอาแนวความคิดนี้ไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑใหม
ได ทําใหกิจการมีโอกาสในดานการผลิตและการตลาดดีกวาคูแขงขัน ซ่ึงนับเปนขอดีหรือ
ประโยชนท่ีเดนชัดอีกอยางหนึ่งของเทคนิคนี้ (มนตรี พิริยะกุล, 2546) 
 3. วิธีเดลฟ (Delphi method) 
 เปนเทคนิคการพยากรณท่ีใชผูเช่ียวชาญ (Expert) ท้ังภายในและภายนอกองคกรท่ีมี
ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีพยากรณ และเปนเทคนิคท่ีนิยมใชในการพยากรณระยะยาว การพยากรณ
ดวยวิธีนี้จะเปนการพยากรณท่ีไมมีการประชุมผูเช่ียวชาญรวมกัน ซ่ึงจะชวยหลีกเล่ียงสถานการณ
การเผชิญหนาซ่ึงกันและกันระหวางผูเช่ียวชาญ ท่ีอาจจะกอใหเกิดการช้ีนําทางความคิด ผูเช่ียวชาญ
จะถูกถามความเห็นโดยใชแบบสอบถาม หรือการใหความเห็นโดยใชสงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
(e – mail) จากน้ันผลท่ีไดจากผูเช่ียวชาญแตละรายจะถูกนํามาสรุปเขาดวยกัน และผลการวิเคราะห 
(Interim Results) จะถูกสงกลับไปยังผูเช่ียวชาญเหลานั้น เพ่ือท่ีจะใหปรับปรุงใหความคิดเห็นใน
รอบตอไป โดยผูเช่ียวชาญจะดําเนินการปรับปรุงความคิดเห็นจากขอสรุปท่ีไดรับจากผูวิเคราะห 
โดยท่ีข้ันตอนเหลานี้จะถูกทําซํ้าหลายๆ รอบจนกระทั่งความคิดเห็นท่ีไดรับจะเปนเอกฉันท 
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(Consensus) วิธีการดังกลาวอาจจะใชท้ังเวลาและคาใชจายสูงในการดําเนินการ ดังนั้นการพยากรณ
ดวยวิธีเดลฟ จึงเหมาะกับการพยากรณดานเทคโนโลยีท่ีมีความเส่ียงสูง (High – risk Technology 
Forecasting) การพยากรณเกี่ยวกับโครงการท่ีมีขนาดใหญและราคาสูง (Forecasting Large and 
Expensive Projects) หรือ การแนะนําผลิตภัณฑใหมท่ีสําคัญเขาสูตลาด (Major, New Product 
Introductions) การพยากรณดวยวิธีนี้จะข้ึนกับความรูของผูเช่ียวชาญเปนสําคัญ (มนตรี พิริยะกุล, 
2546) 
 2.2.2 การพยากรณเชิงปริมาณ 
 มุกดา แมนมินทร (2549) อธิบายวาวิธีการพยากรณเชิงปริมาณ (Quantitative Forecasting 
Methods) จะใชเทคนิคทางคณิตศาสตรบนพื้นฐานของขอมูล ปริมาณความตองการที่เก็บรวบรวม
ไวในอดีต (Historical Data) รวมท้ังขอมูลท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ เพื่อใชในการพยากรณ โดยจะจําแนก
วิธีการพยากรณออกเปน 2 วิธีใหญๆ คือ (1) การพยากรณดวยเทคนิคอนุกรมเวลา (Time Series 
Forecasting) ซ่ึงจะมีขอสมมุติท่ีวา คาพยากรณท่ีเกิดข้ึนจะข้ึนกับขอมูลท่ีผานมาในอดีต ดังนั้น
วิธีการนี้จึงจะใชเฉพาะขอมูลเชิงปริมาณท่ีเก็บรวบรวมไวในอดีตมาพยากรณ และ (2) การพยากรณ
เชิงสาเหตุ (Causal or Associating Forecasting) จะสมมุติวาปจจัยอ่ืนๆ ตั้งแต 1 ตัวแปรข้ึนไป  
(ตัวแปรอิสระ) มีความสัมพันธกับปริมาณความตองการ ซ่ึงจะนําเขามาใชในตัวแทนท่ีจะพยากรณ
ความตองการในอนาคต เนื่องจากการพยากรณเชิงปริมาณน้ันข้ึนกับขอมูลในอดีต ดังนั้นคาการ
พยากรณจะมีความเช่ือถือลดลงเม่ือระยะเวลาการพยากรณเพิ่มข้ึน ดังนั้นหากองคกรใดตองการท่ีจะ
พยากรณในระยะยาว ควรจะนําเอาการพยากรณท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพเขามารวมวิเคราะหดวย 
ในคูมือนี้จะขอกลาวถึงวิธีการพยากรณเชิงปริมาณท่ีนิยมนํามาประยุกตใชดังตอไปนี้ 
 1. เทคนิคพยากรณโดยอาศัยขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series Forecasting Techniques) 
กอนอ่ืนตองเขาใจกอน วาขอมูลอนุกรมเวลา คืออะไร  
  1.1 ขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) หมายถึง ขอมูลท่ีมีการบันทึกหรือเก็บ
รวบรวมมาเปนระยะเวลาติดตอกันตามชวงเวลาท่ีตองการ เชน อาจเปนราย ช่ัวโมง วัน สัปดาห 
เดือน ไตรมาศ หรือเปนป เปนตน (ในกรณีท่ีขอมูลชวงใดชวงหน่ึงขาดหายไป เราสามารถใช
เทคนิคทางคณิตศาสตรเขาไปสรางทดแทนขอมูลสูญหายได) (มุกดา แมนมินทร, 2549) 
 ตัวอยาง เชน มียอดขายสินคา รถยนต BRAND NAME “A” ซ่ึงบันทึกขอมูลเปนราย
เดือน ดังนี้  
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 เดือน  ยอดขาย (ลานบาท)  
 มกราคม 2546   101  
 กุมภาพันธ 2546 103  
 มีนาคม 2546    98  
 เมษายน 2546  100  
 พฤษภาคม 2546    99  
 กรกฎาคม 2546  102  
 สิงหาคม 2546  104  
 จากตัวอยางขางตน จะถือวาขอมูลดังกลาวไมใชขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) 
เนื่องจากมีขอมูลชวงเดือนมิถุนายน 1 เดือนขาดหายไป แตถา มีการสรางขอมูลสูญหาย (Missing 
Value) ข้ึนมาแทนเดือนมิถุนายน 2540 ซ่ึงมียอดขาย 103 ลานบาทเพ่ิมเติมเขาไปในขอมูลดังกลาว 
ก็สามารถถือวาขอมูลชุดนี้เปนขอมูลอนุกรมเวลา  
 สาเหตุท่ีมีการใชขอมูลอนุกรมเวลามาเปนขอมูลในการพยากรณขอมูลในอนาคต  
ก็เนื่องจากท่ีมีการเก็บรวบรวมขอมูลต้ังแตอดีตตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันจะทําใหรูถึงรูปแบบหรือ
พฤติกรรมของขอมูล  รวมทั้งแนวโนมของขอมูลท่ีกําลังสนใจและตองการพยากรณ  โดยมี
สมมติฐานท่ีวา  ขอมูลท่ีจะพยากรณในอนาคต  ยอมมีรูปแบบหรือพฤติกรรมเชนเดียวกับขอมูลใน
อดีตนั่นเอง 
  1.2  การวิเคราะหอนุกรมเวลา 
 มุกดา แมนมินทร (2549) กลาววาการพยากรณดวยเทคนิคอนุกรมเวลา (Time Series 
Forecasting) เปนการพยากรณท่ีอยูภายใตขอสมมุติฐานวารูปแบบของขอมูลในอดีตยังคงเกิดข้ึน
ตอไปในอนาคต หรืออาจกลาวไดวาลักษณะของการเปล่ียนแปลงรูปแบบของขอมูลหรือตัวแปรท่ี
เราสนใจศึกษา เชน ปริมาณความตองการ หรืออุปสงค ในชวงเวลาท่ีผานมา ซ่ึงจะเรียกวาตัวแปร
ตาม (Dependent Variable) จะทําใหสามารถคาดการณ หรือทํานายไดวาในอนาคตลักษณะของ
ขอมูลก็ควรจะอยูในรูปแบบเชนนั้นตอไป โดยในท่ีนี้เวลาจะเปนตัวแปรอิสระ (Independent 
Variable) รูปแบบของอนุกรมเวลาท่ีพบกันบอย เชน ราคาน้ํามัน รายไดประชาชาติ และดัชนี
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เปนตน ดังนั้นวิธีนี้จะเปนการพยากรณคาตัวแปรตามเม่ือทราบคาตัวแปรอิสระ 
หรือเวลา นั่นเองดังท่ีไดกลาวมาแลววา ขอมูลอนุกรมเวลาประกอบดวยองคประกอบพื้นฐานท่ี
สําคัญ 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยแนวโนม (T) อิทธิพลของฤดูกาล (S) อิทธิพลของวัฏจักร (C) และ
เหตุการณท่ีผิดปกติ (I) ในการวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลานั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองตรวจสอบ
รูปแบบของขอมูลกอนท่ีจะนํามาวิเคราะหวา ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไวนั้นประกอบดวยอิทธิพลของ
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การผันแปรในรูปแบบใดบาง โดยการพล็อตจุดลงบนกราฟเพ่ือดูลักษณะการเปล่ียนแปลงของ
ขอมูลในระยะยาว และถากําหนดให Yt แทนขอมูลของอนุกรมเวลา ณ เวลา t ใดๆ แลว รูปแบบ
ความสัมพันธของขอมูลอนุกรมเวลาสามารถเขียนแทนดวยสมการรูปแบบผลคูณ (Multiplicative 
Model) ดังสมการท่ี (2.1) ตอไปนี้ 

  Yt = Tt * St * Ct * It        สมการท่ี……….  (2.1) 

 ในบางสถานการณการแทนขอมูลอนุกรมเวลาอาจแทนดวยสมการรูปแบบผลบวก 
(Adaptive Model) โดยเขียนแทนดวยสมการท่ี (2.2) ดังนี้ 

  Yt = Tt + St + Ct + It   สมการท่ี………. (2.2) 

 โดยท่ัวไปแลวพบวารูปแบบผลคูณเปนรูปแบบท่ีไดรับความนิยมนําไปประยุกตใชกัน
อยางแพรหลายในการพยากรณเชิงธุรกิจ และในท่ีนี้จะขอกลาวถึงเฉพาะเทคนิคการวิเคราะห
อนุกรมเวลาเม่ือขอมูลเปนแบบแนวราบ หรือมีปจจัยแนวโนม หรืออิทธิพลของฤดูกาลเขามา
เกี่ยวของ โดยรูปแบบท่ีใชเปนรูปแบบผลคูณ มีดังนี้ 
 1. การพยากรณอยางงาย หรือการหาคาแบบตรงการพยากรณแบบงาย หมายถึงการ
พยากรณปริมาณความตองการ หรืออุปสงคในอนาคต ดวยคาของขอมูลในปจจุบัน เชน ยอดขาย
ของน้ําฝร่ังเดือนมกราคมขายได 350กลอง ก็จะสามารถพยากรณไดวาเดือนกุมภาพันธควรจะขาย
น้ําฝร่ังได 350 กลอง เทากัน 
 แตถาหากรูปแบบขอมูลในอดีตมีสวนประกอบของแนวโนม การพยากรณอาจทําได
โดยการใชคาท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากชวงเวลาท่ีผานมาปรับกับคาของขอมูลในปจจุบัน เชน 
ยอดขายของน้ําฝร่ังเดือนมกราคมขายได 350 กลอง เดือนกุมภาพันธขายได 360 กลอง ดังนั้นจะ
พยากรณวาเดือนมีนาคมขายได (360)+(360-350)เทากับ 370 กลอง และถาเดือนมีนาคมมียอดขาย
ไดจริง 377 กลอง ดังนั้นเดือนเมษายนจะมียอดพยากรณ377+(377-360) = 394 กลอง เปนตน หรือ
หากขอมูลในอดีตมีสวนประกอบของฤดูกาล เขามาเกี่ยวของ การพยากรณอยางงายก็จะใชคาของ
ขอมูลในคาบเวลาท่ีตรงกันในอดีตเปนคาพยากรณ เชนยอดขายของน้ําฝร่ังเดือนมกราคมในปท่ีผาน
มาขายได 350 กลอง ดังนั้นจะสามารถพยากรณไดวาในดือนมกราคมปนี้ จะสามารถขายนํ้าฝร่ังได 
350 กลอง ดวยเชนกันจะเห็นไดวาวิธีการพยากรณนี้เปนวิธีท่ีงาย และมีคาใชจายต่ํา แตจะใชไดดีใน
กรณีท่ีอิทธิพลตางๆ ท่ีมีตอขอมูลสงผลอยางสมํ่าเสมอเทานั้น กลาวคือขอมูลเปนแบบแนวราบ หรือ
มีแนวโนม และฤดูกาลที่มีความคงท่ีและความแปรรวนของขอมูลมีนอย แตถามีเหตุการณผิดปกติ
หรือความแปรปรวนของขอมูลมีมากแลว การพยากรณดวยวิธีนี้จะมีความผิดพลาดคอนขางสูง
(มุกดา แมนมินทร, 2549) 
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 2.  การพยากรณดวยวิธีปรับใหเรียบ (มุกดา แมนมินทร, 2549) การพยากรณดวยวิธี
ปรับใหเรียบจะเหมาะกับขอมูลมีลักษณะแบบแนวราบ ไมมีแนวโนมและไมมีฤดูกาลหรือ
เหตุการณ เปนแบบสุมท่ีไมอาจคาดการณได มีแบบแผนท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา โดยทุกคร้ังท่ี
มีคาสังเกตหรือขอมูลใหม ก็จะนําคาสังเกตหรือขอมูลใหมนั้นไปปรับสมการพยากรณ ซ่ึงการ
พยากรณดวยวิธีปรับใหเรียบสามารถจําแนกไดเปน 3 กลุม ไดแก 
 (1) วิธีคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบงาย 
 (2)  วิธีคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถวงน้ําหนัก 
 (3)  วิธีปรับใหเรียบแบบเอ็กซโพเนนเชียลแบบงาย  
 (1)  วิธีคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบงาย 
 มุกดา แมนมินทร (2549) การหาคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบงาย (Simple Moving Average: 
SMA) เปนการพยากรณขอมูลในอนาคตจากขอมูลหรือคาสังเกตลาสุดจํานวน k คา โดยใหน้ําหนัก
ของขอมูลเทากัน เม่ือไดกําหนดจํานวนเทอมท่ีจะเฉล่ีย คาท่ีคํานวณไดจะเปนคาพยากรณของขอมูล
ในชวงเวลาตอไป (ณ เวลาท่ี t+1) โดยคา k ท่ีใชจะเปนจํานวนคูหรือจํานวนค่ีก็ได แตจะตองใช
ขอมูลต้ังแต 3 ชวงเวลาข้ึนไป หากใชขอมูล 3 ชวงเวลาดังนั้นคาพยากรณคาแรกก็จะเปนคาของ
ชวงเวลาที่ 4 เปนตน ในกรณีท่ีกําหนดใหคา k = 3 แลวจะเรียกวิธีคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบงายนี้วา 3 
MA (A MovingAverage of Order 3 or 3 MA Smoother) โดยท่ัวไปแลววิธีคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบงาย
นี้ไมไดกําหนดคา k ท่ีจะนํามาหาคาเฉล่ียวาตองมีคาเทาใด แตจะเลือก k ท่ีทําใหคาพยากรณ
ใกลเคียงกับคาจริงมากท่ีสุด (ดูจากคาความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนวา จํานวน k เทาใดท่ีใหคาความ
คลาดเคล่ือนโดยรวมตํ่าสุด) อยางไรก็ตามถาขอมูลอนุกรมเวลาท่ีจะนํามาใชในการพยากรณมีคา 
คงท่ีเคล่ือนไหวข้ึนลงชา ก็ควรจะใชคา k ต่ํา ในทางตรงกันขามหากขอมูลอนุกรมเวลาท่ีจะนํามาใช
ในการพยากรณมีคาคงท่ีเคล่ือนไหวข้ึนลงเร็ว ก็ควรจะใชคา k สูง และการหาคาเฉล่ีย 12 เดือน หรือ 
ให k = 12 จะชวยขจัดอิทธิพลของฤดูกาลออกไป มีสูตรในการคํานวณหาคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบงาย 
เปนดังนี้ (มุกดา แมนมินทร, 2549) 
 

 คาเฉล่ียเคล่ือนท่ี  =   ผลรวมของขอมูลกอนหนาจํานวน k ตัว                                                   
                                                       k 

 หรือ Ft+1 = (Yt+Yt-1+Y t-2+…+Y t-k+1) / k  สมการท่ี……….. (2.3) 

 เม่ือ Yt  คือ ขอมูลจริง ณ เวลา t 
  k    คือ จํานวนชวงหรือระยะเวลาท่ีใชในการหาคาเฉล่ีย 
  Ft+1  คือ คาพยากรณ ณ เวลา t+1 
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 โดยคาพยากรณท่ีคํานวณไดจะเทากับคาเฉล่ียท่ีคํานวณได ณ ส้ินเวลาปจจุบัน 
ตัวอยางท่ี 2.1 จงพยากรณปริมาณลูกคาท่ีเขามาซ้ือสินคาท่ีรานคาปลีกแหงหนึ่งในสัปดาหท่ี 4 จาก
ขอมูลท่ีบันทึกไว 3 สัปดาห ดังตาราท่ี 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1  ปริมาณลุกคารานคาปลีก 
 
 

 

  

 

วิธีทํา 
 คาพยากรณปริมาณลูกคาท่ีเขามาซ้ือสินคาท่ีรานคาปลีกแหงหนึ่งในสัปดาหท่ี 4 
สามารถคํานวณ ไดจากสูตรสมการท่ี (2.3) ดังนี้ 

    Ft+1 = (Yt+Yt-1+Y t-2+…+Y t-k+1) / k  

 ซ่ึงในท่ีนี้  k = 3  

 

 นั่นคือ สามารถพยากรณไดวาในสัปดาหท่ี 5 จะมีลูกคาจํานวน 402 คน 
 การหาคาเฉลี่ยแบบเคล่ือนท่ีนั้นอาจจะตองใชขอมูลในอดีตจํานวนมากเพื่อดูลักษณะ
การเปล่ียนแปลงของขอมูล ดังกราฟภาพท่ี 2.7 ซ่ึงการเพิ่มขนาดของชวงเวลาท่ีจะนํามาหาคาเฉล่ีย
เคล่ือนท่ี (k) จะทําใหลักษณะการข้ึนลงของการเปล่ียนแปลงดีข้ึน (ปรับเรียบ) แตอาจทําใหคา
พยากรณท่ีไดคลาดเคล่ือนจากความเปนจริงไมสอดคลองกับคาปจจุบัน ดังปรากฏในภาพท่ี 2.8 
แสดงตัวอยางของการพยากรณขอมูลดวยการใชคา k= 3 (3MA) และคา k= 6  (6MA) 
 
 
 
 

DPU



13 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                             
ภาพท่ี 2.1 จํานวนลูกคาท่ีเขามาซ้ือสินคาท่ีรานคาปลีกแหงหนึ่งในแตละสัปดาห 
 
ท่ีมา: เทคนิคการพยากรณช้ันสูง (มุกดา แมนมินทร, 2549) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 การเปรียบเทียบการพยากรณโดยกําหนดคา k =3 (3MA) และ k=6 (6MA) 
 
ท่ีมา: เทคนิคการพยากรณช้ันสูง (มุกดา แมนมินทร, 2549) 
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 (2)  วิธีคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถวงน้ําหนัก 
 วิธีคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถวงน้ําหนัก (Weighted Moving Average: WMA) เปนการหา
คาเฉล่ียเคล่ือนท่ีซ่ึงมีการถวงน้ําหนัก เพื่อใหมีความถูกตองมากข้ึนท้ังนี้เนื่องจากในทางปฏิบัติแลว
ขอมูลท่ีอยูใกลชวงเวลาท่ีจะพยากรณมักจะมีอิทธิพลมากวาขอมูลในอดีตท่ีไกลออกไป ในการ
กําหนดน้ําหนักใหกับขอมูลแตละคาไมมีสูตรกําหนดตายตัว ข้ึนกับประสบการณของผูพยากรณ แต
ผลรวมของน้ําหนักรวมจะเทากับ 1 (∑W=1) เชน ขอมูลในตัวอยางท่ี 2.1 อาจจะกําหนดใหสัปดาห
ท่ี 3 มีน้ําหนักมากกวาขอมูลในสัปดาหท่ี 2 และ 1 ตามลําดับเปนตน วิธีคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถวง
น้ําหนักมีสูตรในการคํานวณดังนี้ (นฤมล ซ่ิงเถียรตระกูล, 2545) 
 
    สมาการท่ี….. (2.4) 
  

  เม่ือ k คือจํานวนชวงเวลาท่ีใชในการคํานวณ 

  (3)  วิธีปรับใหเรียบแบบเอ็กซโพเนนเชียลแบบงาย   
 นฤมล ซ่ิงเถียรตระกูล (2545) อธิบายวา วิธีปรับใหเรียบแบบเอ็กซโพเนนเชียลแบบงาย 
(Single Exponential Smoothing: SES) เปนการหาคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถวงนํ้าหนักโดยใหน้ําหนัก
ของขอมูลในปจจุบันมากท่ีสุดและน้ําหนักจะลดหล่ันกันไปแบบเอ็กซโพเนนเชียลสําหรับคาของ
ขอมูลท่ีหางไกลออกไป โดยมีคาถวงน้ําหนักหรือสัมประสิทธ์ิปรับใหเรียบ (เรียกวาคาแอลฟา:    
) ท่ีมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 วิธีนี้เปนวิธีท่ีนิยมเพราะงาย และใชขอมูลจํานวนนอยกวาการหาคาเฉล่ีย
เคล่ือนท่ีแบบถวงน้ําหนัก ซ่ึงตองใชขอมูลในอดีต k คา และคาถวงน้ําหนัก k คา เชนกัน โดยมีสูตร
ในการคํานวณดังนี้ 
      สมการท่ี……….(2.5) 

  =     (ขอมูลในปจจุบัน) + (1-   ) (คาพยากรณท่ีผานมาลาสุด) 

  จากสมการท่ี (2.5) จะได 

       สมการท่ี………….(2.6) 

  

 นั่นคือ คาพยากรณในชวงเวลาถัดไปจะเทากับคาพยากรณในปจจุบัน บวกกับสัดสวน
ของความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ ณ เวลาปจจุบันจากสมการท่ี (2.5) และ (2.6) จะเห็นไดวา
ในการพยากรณดวยวิธีนี้นั้น จะใชขอมูลเพียง 3 คาเทานั้นในการคํานวณ ไดแก  
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 (1) คาขอมูลเร่ิมตนเปนขอมูลในปจจุบัน 
  (2)  คาพยากรณท่ีผานมาลาสุด  
  (3)  คาถวงน้ําหนักโดยใชสัมประสิทธ์ิปรับใหเรียบ ( ) ท่ีมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1
หลักเกณฑในการกําหนดคาสัมประสิทธ์ิปรับใหเรียบ ( ) มีดังนี้ 
 ถา   = 1 จะทําใหคาพยากรณ กลายเปนวิธีการพยากรณแบบงาย (Naïve Forecast) นั่น
คือการพยากรณในชวงถัดไป จะเปนเชนเดียวกันกับชวงที่ตองการในปจจุบัน 
 ถา   มีคาสูง จะเปนการใหความสําคัญมาก กับผลตางขอมูลในปจจุบันกับคาเฉล่ียจริง 
จึงเหมาะกับขอมูลท่ีมีลักษณะการเปล่ียนแปลงข้ึนลงบอยหรือมีความแปรปรวนมาก 
 ถา   มีคาตํ่า จะเปนการใหความสําคัญกับขอมูลในอดีตมากกวา ถา   มีคาใกลเคียง
กับ 0 จะทําใหเสนกราฟราบเรียบเปนเสนตรง จึงเหมาะกับขอมูลท่ีมีลักษณะแบบเรียบเปนเสนตรง 
 คา   จะสงผลตอความถูกตองของการพยากรณ ดังนั้น ในทางปฏิบัติหลักเกณฑ
ประการหน่ึงจะใชการพิจารณาจากคา   ท่ีใหคากําลังสองของความคลาดเคล่ือน (Sum Square 
Error) ในการพยากรณมีคาตํ่าสุด (Relative Minimum) 
 สําหรับหลักเกณฑในการกําหนดคาพยากรณเร่ิมตน ทําไดหลายวิธี เชน 
 ใชขอมูลคาแรกของขอมูลอนุกรมเวลา 
 ใชขอมูลในเวลาลาสุดกอนหนานั้น 
 หากมีขอมูลในอดีตจํานวนมากอาจใชคาเฉล่ียของขอมูลเหลานั้นเปนคาเร่ิมตน 
 

ตารางท่ี 2.2 การเปรียบเทียบถึงขอดีและขอเสียของการพยากรณดวยวิธีปรับใหเรียบแบบเอ็กซ
โพเนนเชียลแบบงาย 
  

  

 (4) Double Exponential Smoothing                                                                                                             

 เปนเคร่ืองมือพยากรณซ่ึงใชหลักการปรับเรียบขอมูลอนุกรมเวลาท่ีมีลักษณะแนวโนม 

ประกอบไปดวยเทคนิคตางๆ ดังนี้ (นฤมล, 2545) 
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 4.1 Holt’s method                                                                                                           
 Ragsdale, C.T. (2004) วิธี Holt อาศัยระดับของอนุกรมเวลา tE  และระดับการเพิ่มข้ึน
ลดลงตอชวงเวลา tT  ดังแสดงในสมการ  

ttit iTEF              สมการท่ี…….. (2.7)  

 โดยท่ี     ))(1( 11   tttt TEYE    

          11 )1()(   tttt TEET    

                  คา    และ   อยูระหวาง 0 และ 1    

 4.2   Holt-Winter’s Method for Additive Seasonal Effects 
 เปนเทคนิคพยากรณท่ีประยุกตเกี่ยวกับอนุกรมเวลาที่มีแนวโนมและฤดูกาลขอมูลเชิง

บวก (Additive Seasonal) ดังสมการ (3) โดยท่ี คา p แสดงคาฤดูกาลของขอมูล (รายไตรมาส p = 4, 
และรายเดือน p =12) tt iTE    คือ ระดับพื้นฐานขอมูล และ pntS  เปนคาของฤดูกาลท่ีวัดได  
(Ragsdale, 2004) 

 pitttit SiTEF          สมการท่ี……….(2.8) 

 โดยท่ี ptttt SEYS  )1()(   

 คา    ,  และ   อยูระหวาง 0 และ 1    

 4.3   Holt-Winter’s Method for Multiplicative Seasonal Effects 
 วิธีนี้คลายกับวิธีในขอ (2.2.2) แตเปนวิธีท่ีใชกับขอมูลฤดูกาลเชิงคูณ (Multiplicative 

Seasonal) ดังแสดงในสมการ (Ragsdale, 2004) 

   pitttit SiTEF   )(        สมการท่ี………...(2.9) 

 โดยท่ี 

   ))(1( 11 


 tt
pt

t
t TE

S

Y
E    

   11 )1()(   tttt TEET   
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   pt
t

t
t S

E

Y
S  )1(   

 คา   ,  และ   อยูระหวาง 0 และ 1    

 5.  การพยากรณขอมูลอนุกรมเวลาท่ีมีแนวโนม  
 ปรีชา พันธุมสินชัย (2541) กลาววาการพยากรณขอมูลท่ีมีอิทธิพลของแนวโนมเสนตรง 
เปนสวนประกอบ โดยขอมูลอนุกรมเวลาจะมีคาเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึง
จําเปนท่ีจะตองปรับขอมูลดวยวิธีปรับเรียบแบบเอ็กซโพเนนเชียลเพื่อท่ีจะใหคาพยากรณท่ีไดไมสูง
หรือตํ่ากวาคาท่ีแทจริง ซ่ึงจะเรียกวาวิธีนี้วา การปรับใหเรียบเอ็กซโพเนนเชียลเสนตรง (Trend-
adjust Exponential Smoothing Method) หรือวิธีของ Holt (Holt’s Linear Method) 2 พารามิเตอร 
ซ่ึงจะเปนการปรับใหเรียบท้ังคาเฉล่ียและแนวโนม และสามารถหาคาพยากรณโดยใชสมการท่ี 
(2.10) ตอไปนี้ 
 
                           สมการท่ี.......(2.10) 
  
  เม่ือ                    สมการท่ี…....(2.11) 
 
 และ                  สมการท่ี……(2.12) 
 
 โดยท่ี St = คาเฉล่ียอนุกรมเวลา ณ เวลา t ปรับเรียบดวยเอ็กซโพเนเชียล 
 bt = คาเฉล่ียแนวโนม ณ เวลา t ปรับเรียบดวยเอ็กซโปเพเชียล 

   = พารามิเตอรปรับใหเรียบของคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาระหวาง 0 และ 1 
    = พารามิเตอรปรับใหเรียบของแนวโนม ซ่ึงมีคาระหวาง 0 และ 1 
 Ft+1 = คาพยากรณ ณ เวลา t+1 

 6. การพยากรณขอมูลอนุกรมเวลาท่ีมีฤดูกาล 
 ปรีชา  พันธุมสินชัย (2541) โดยท่ัวไปแลวขอมูลเกี่ยวกับปริมาณความตองการสินคา
หรืออุปสงค รวมท้ังขอมูลดานอ่ืนๆ ในองคกรมักจะมีรูปแบบเคล่ือนไหวตามฤดูกาล เทศกาล และ
วันหยุดตางๆ ในรอบปซ่ึงจะเคล่ือนท่ีข้ึนและลงซํ้าเดิมในชวงเวลาท่ีนอยกวา 1 ป เชน ยอดขาย
เคร่ืองประดับสงออกจะมียอดขายสูงในชวงเทศกาลอีสเตอรและคริสตมาสของทุกป หรือจํานวน
ผูโดยสารท่ีเดินทางไปทองเท่ียวในชวงวันหยุดและเทศกาลจะมีจํานวนสูงกวาเวลาปกติปริมาณการ
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ใชน้ํามันจะสูงข้ึนในชวงฤดูรอนเนื่องจากมีจํานวนผูเดินทางทองเท่ียวมากขึ้น ในขณะท่ีรมจะขาย
ไดดีในชวงฤดูฝนท่ีมีฝนตกบอยๆ เปนตน โดยจะเปนเชนนี้ซํ้าๆ กันในแตละชวงเวลาในแตละป 
โดยชวงเวลาที่บันทึกขอมูล (Time Period) นั้น อาจจะเปน ช่ัวโมง วัน สัปดาห เดือน หรือไตรมาส 
ก็ได ซ่ึงจะเรียกชวงเวลาท่ีบันทึกนี้วาฤดูกาล (Seasonal) และส่ิงท่ีใชในการประมาณขอมูลท่ีผันแปร
ตามฤดูกาล คือ ดัชนีฤดูกาล (Seasonal Index) ดัชนีฤดูกาลสวนใหญจะแสดงในรูปของรอยละ เชน 
ดัชนียอดขายของเส้ือกันหนาวเดือนมกราคมเทากับ125 หมายความวาเนื่องจากการผันแปรจาก
ฤดูกาล (ชวงฤดูหนาว) จึงทําใหปริมาณยอดขายของเส้ือกันหนาวเดือนมกราคมสูงกวาปริมาณ
ยอดขายเฉล่ียถึงรอยละ 25 ในทางตรงขามหากดัชนียอดขายของเส้ือกันหนาวเดือนเมษายนเทากับ 
85 หมายความวาเนื่องจากการผันแปรจากฤดูกาล (ชวงฤดูรอน) จึงทําใหของเส้ือกันหนาวเดือน
เมษายนตํ่ากวาปริมาณยอดขายเฉล่ียถึงรอยละ 15 เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวเปนชวงท่ีมีอากาศรอน 
เปนตนเม่ือขอมูลท่ีมีอิทธิพลของฤดูกาลเขามาเกี่ยวของจําเปนตองหาวิธีท่ีจะปรับคาฤดูกาลกอน 
การพยากรณขอมูลท่ีมีฤดูกาลนั้นสามารถทําไดหลายวิธี ในท่ีนี้จะขอกลาวถึงวิธีการพยากรณดวย
ดัชนีฤดูกาล (สําหรับตัวแบบผลคูณ) ท่ีเปนวิธีท่ีนิยมใชวิธีหนึ่ง มีข้ันตอนในการคํานวณดังนี้ 
 1.  คํานวณหาปริมาณความตองการเฉล่ียตอฤดูกาล โดยนําปริมาณความตองการ
ท้ังหมดหารจํานวนฤดูกาล เชน หากขอมูลเปนรายไตรมาส ก็จะหารดวย 4 หรือขอมูลเปนรายเดือน
ก็จะหารดวย 12 เปนตน 
 2. นําปริมาณความตองการจริงตอฤดูกาลหารดวยปริมาณความตองการเฉล่ีย ท่ีไดจาก
ขอ (1) จะไดดัชนีฤดูกาล (Seasonal Factor) ของแตละฤดูกาลในชวงเวลาหน่ึงป 
 3.  คํานวณหาดัชนีฤดูกาลเฉล่ียของแตละฤดูกาลโดยใชผลลัพธจากขอ (2) โดยรวม
ดัชนีฤดูกาลทั้งหมดในชวงเวลาท่ีตรงกัน แลวหารดวยจํานวนขอมูล 
 4.  ในการพยากรณปริมาณความตองการในฤดูกาลถัดไป จะสามารถทําไดโดยหา
จํานวนปริมาณความตองการจริงเฉล่ียตอฤดูกาลในปถัดไป ซ่ึงสามารถเลือกใชวิธีการพยากรณ 
ตางๆ ท่ีกลาวมาขางตนท่ีเหมาะกับขอมูลท่ีศึกษา จากน้ันใหหารปริมาณความตองการตอปนั้นดวย
จํานวนฤดูกาล แลวจึงนําปริมาณความตองการตอปเฉล่ียนั้นคูณดวยดัชนีฤดูกาล ก็จะไดคาพยากรณ
ในฤดูกาลถัดไป 
 7.  วิธี Linear Moving Average  
 วิชิต หลอจีระชุณหกุล และ จิราวัลย จิตรถเวช (2548) ใชสําหรับกรณีมี trend ในขอมูล 
วิธีนี้ใชท้ัง MA และ double MA โดยกําหนดใหมี Moving Average length เทากัน 
 

                        Ft+m  = at + bt mt     ; m = 1 , 2 , …                    สมการท่ี............ (2.13) 
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2.3 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย 
  เพ็ญนภา คาธัญญะ (2548) อธิบายวาการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย (Simple 
Linear Regression Model) เปนการกําหนดสมการถดถอยท่ีใหตัวแปรตามเปนฟงกชันของตัวแปร
อิสระเพียงหน่ึงตัว และมีความสัมพันธกันในรูปเชิงเสนเทานั้น ซ่ึงรูปแบบความสัมพันธของตัว
แปรทั้ง 2 เขียนเปนสมการ ได  

   Y = a +bX                                 สมการท่ี………….. (2.14) 
 โดยท่ี  Y  คือ ตัวแปรตาม 
           X  คือ ตัวแปรอิสระ 
           a  คือ จุดตัดแกน Y 
               b  คือ คาความชันของสมการเสนตรง 
 ในการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงายนั้นจะตองประมาณคา a และ b สําหรับการ
ประมาณคา a และ bในทางสถิติมีหลายวิธีดวยกันแตวิธีท่ีนิยมใชคือ วิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Least 
Squares Method) ซ่ึงเปนเปนวิธีท่ีทําใหผลบวกกําลังสองของคาคลาดเคล่ือนของคาจริงและคา
พยากรณ (Sum Square Error หรือ SSE) มีคานอยท่ีสุดดังภาพท่ี 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 ภาพท่ี 2.3  การประมาณคา a และ b ดวยวธีิกําลังสองนอยท่ีสุด 
 

ท่ีมา: การศึกษาวิธีการพยากรณดวยการใชเทคนคิการวิเคราะหอนุกรมเวลาและการวิเคราะหการถดถอย 
(เพ็ญนภา  คาธัญญะ, 2548) 
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 วิธีกําลังสองนอยท่ีสุดจะประมาณคา a และ b โดยใชสมการท่ี (2) และ (3) ตอไปนี้ 
 
                         สมการท่ี……… (2.15) 
 
และ  
                         สมการท่ี………(2.16) 
 

 โดยท่ี  n  เปนจํานวนขอมูล หรือคาสังเกตท่ีใชในการพยากรณ 
 จากคา a  และ b ท่ีประมาณไดนํามาเพ่ือใชหาคาพยากรณ โดยใชสมการท่ี (4) ตอไปนี้ 
 
                 สมการท่ี…………(2.17) 
 
2.4  การพยากรณแนวโนม (Trend Projection)  
 เพ็ญนภา คาธัญญะ (2548) การพยากรณแนวโนม (Trend Projection) เปนการพยากรณ
โดยยึดขอมูลอนุกรมเวลาในอดีตมาจัดทําเปนกราฟ เพื่อดูแนวโนมของ ขอมูลวามีแนวโนมเพิ่มข้ึน
หรือลดลง โดยวิธีนี้จะพยายามลากเสนตรง (Trend Line) ซ่ึงมีคาใกลเคียงกับขอมูลในอดีตมากท่ีสุด 
หรือสามารถท่ีจะเปนตัวแทนของขอมูลชุดนั้นได เชน มียอดขายเคร่ืองปรับอากาศต้ังแตป พ.ศ. 
2533 ถึง 2539 ดังตอไปนี้ 
  ปพ.ศ.  ยอดขายเคร่ืองปรับอากาศ (เคร่ือง)  
  2533  74  
  2534    79  
  2535    80  
  2536    90  
  2537    105  
  2538    142  
  2539    122  
 
 เม่ือนําคาตางๆ มาวาดเปนกราฟ โดยใหแกน x เปนชวงเวลา และแกน y คือยอดขาย  
เคร่ืองปรับอากาศ 
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ภาพท่ี 2.4  สมการเชิงเสนแนวโนม 
  
ท่ีมา: การศึกษาวิธีการพยากรณดวยการใชเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาและการวิเคราะหการ
ถดถอย (เพ็ญนภา คาธัญญะ, 2548) 

 

 สมการเชิงเสนแนวโนม (Trend Line) ท่ีจะเปนตัวแทนของขอมูลตางๆ ในอดีตจะหาได
โดยวิธี Least-Square Method ดังนี้  
 ให  a  =  จุดตัดบนแกน Y  
       b  =  ความชันของเสนตรง  
       X  =  ชวงเวลา 
         โดย  b  =  จะคํานวณไดจากสูตร 
 

                                                                                         สมการท่ี…………(2.18) 
 
 
2.5  การวัดความถูกตองแมนยําของการพยากรณ 
 ชัยรัตน อัตตวานิช (2545) อางวาเนื่องจากการพยากรณมีหลายวิธีดวยกัน ดังนั้นการท่ี
จะตัดสินวาวิธีการพยากรณ แบบใดใหคําตอบท่ีดีท่ีสุดจึงจําเปนจะตองมีดัชนีช้ีวัด การสรางดัชนีชี
วัดเพื่อนํามาเปรียบเทียบก็มีอยูหลายวิธีเชนกัน แตละวิธีจะมีแนวทางดําเนินงานในลักษณะเดียวกัน 
แตสูตรตางกันเทานั้น ในท่ีนี้จะนําเสนอวิธีตางๆ ดังตอไปนี ้
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 1.  MSE (Mean Square Error)  
 

                                                                                                  สมการท่ี…………(2.19) 

 

 เปนวิธีท่ีใชกันท่ัวไป ขอเสียคือไมมีฐานเปรียบเทียบ และการท่ี MSE มีคาสูงแปลวา 
คลาดเคล่ือนสูงหรือไมก็ไมอาจแนใจได ข้ึนอยูกับขนาดของขอมูลดวย 

 2. MAPE (Mean Absolute Percentage Error)  
 

                                                                                                      สมการท่ี…………(2.20) 

 

 โดยท่ี                                                     ซ่ึงไดมาจากการเทียบบัญญัติไตรยางคนี้  
 

 คาจริงเทากับ X
i 
วิธีพยากรณใหคาพยากรณคลาดเคล่ือนไป X

i
-F

i
 

 คาจริงเทากับ 100 วิธีพยากรณใหคาพยากรณคลาดเคล่ือนไป  

 3.วิธี MAD คํานวณไดจากสูตรนี้ 

                                                                                                    สมการท่ี…………(2.21) 

 
2.6  การรีไซเคิล 
 การแปรรูปของใชแลวกลับมาใชใหม หรือกระบวนการท่ีเรียกวา "รีไซเคิล" คือ การ
นําเอาของเสียท่ีผานการใชแลวกลับมาใชใหมท่ีอาจเหมือนเดิม หรือไมเหมือนเดิมก็ไดของใชแลว
จากภาคอุตสาหกรรม นํากลับมาใชใหม ไดแก กระดาษ แกว กระจก อะลูมิเนียม และพลาสติก 
"การรีไซเคิล" เปนหนึ่งในวิธีการลดขยะ ลดมลพิษใหกับสภาพแวดลอม ลดการใชพลังงานและลด
การใชทรัพยากรธรรมชาติของโลกไมใหถูกนํามาใชส้ินเปลืองมากเกินไป 
การแปรรูปของใชแลวกลับมาใชใหมมีกระบวนการอยู 4 ข้ันตอน ไดแก  

 1.  การเก็บรวบรวม 
 2.  การแยกประเภทวัสดุแตละชนิดออกจากกัน  
 3.  การผลิตหรือปรับปรุง  
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               4.  การนํามาใชประโยชนในข้ันตอนการผลิตหรือปรับปรุงนั้น วัสดุท่ีแตกตางชนิดกัน 
จะมีกรรมวิธีในการผลิต แตกตางกัน เชน ขวด แกวท่ีตางสี พลาสติกท่ีตางชนิด หรือกระดาษท่ีเนื้อ
กระดาษ และสีท่ีแตกตางกัน ตองแยกประเภทออกจากกัน 
 เม่ือผานขั้นตอนการผลิตแลวของเสียท่ีใชแลวเหลานี้จะกลายมาอยูในรูปของผลิตภัณฑ
ใหมจากนั้นจึงเขาสูข้ันตอนในการนํามาใชประโยชน ผลิตภัณฑรีไซเคิลจึงสามารถสังเกตไดจาก
เคร่ืองหมายทีประทับไว บนผลิตภัณฑท่ีผลิตทุกคร้ัง การรีไซเคิล ทําใหโลกมีจํานวนขยะลดนอยลง 
และชวยลดปริมาณการนําทรัพยากรธรรมชาติ มาใชเปนวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมใหนอยลง 
ลดการถลุงแรบริสุทธ์ิ และลดปริมาณการโคนทําลายปาไมลงดวย การหมุนเวียนนํามาผลิตใหมยัง
เปนการลดการใชพลังงานจากใตภิภพ ลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดข้ึนสูอากาศ
และลดภาวะการเกิดฝนกรด สําหรับประเทศไทยนั้น จากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษกระทรวง 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม พบวา ศักยภาพของวัสดุเหลือใชท่ีสามารถนํากลับมาใช
ประโยชนไดจากมูลฝอยท่ีเก็บขนไดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศมีประมาณ
รอยละ 16-34 ของปริมาณมูลฝอยท่ีเก็บได แตมีเพียงรอยละ 7 หรือประมาณ 2,360 ตันตอวันเทานั้น 
ท่ีมีการนํากลับมาใชประโยชนการนํากลับมาใชใหม จึงเปนวิธีการหนึ่งท่ีชวยเพ่ิมคุณภาพใหกับ
ชีวิตเพิ่มคุณคาใหกับส่ิงแวดลอมและชวยถนอมรักษาทรัพยากรธรรมชาติของโลกไวไดดีท่ีสุด ใน
หนทางหนึ่ง (http://www.thaifranchisecenter.com) 

 
2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 กมลรัตน วัขรสิงห (2551) ศึกษาเร่ืองการพยากรณยอดจําหนายอาหารสัตวสําเร็จรูปใน
ประเทศไทย โดยใชขอมูลของยอดจําหนายอาหารสัตวสําเร็จรูปรายเดือน ตั้งแตเดือนมกราคม 2545 
ถึงเดือนมิถุนายน 2551 โดยใชเทคนิคการพยากรณ ดังนี้ วิธีแยกสวนประกอบ วิธีปรับเรียบเอกซ
โพเนนเชียลของบราวน วิธีปรับเรียบเอกซโพเนนเชียลของโฮลท วิธีปรับเรียบเอกซโพเนนเชียล
ของวินเทอร และใชคาวัดความถูกตองโดยวิธีคาคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (MSE) โดยทําการ
พยากรณอาหารสัตวสําเร็จรูปดังตอไปน้ี อาหารสุกรสําเร็จรูป อาหารไกสําเร็จรูป อาหารเปด
สําเร็จรูป อาหารปลาสําเร็จรูป และอาหารกุงสําเร็จรูป โดยวิธีปรับเรียบเรียบเอกซโพเนนเชียลของ
วินเทอรจะเปนวิธีท่ีเหมาะสมแกการพยากรณอาหารสําเร็จรูปท้ัง 5 ประเภท เนื่องจากใหคา MSE 
ต่ําสุด 
 ชัยรัตน อัตตวานิช (2545) ไดทําการศึกษาการพยากรณเพื่อการวางแผนการผลิต โดย
พยากรณความตองการกระจกบานเกล็ดขนาดตางๆ เพื่อวิเคราะหนโยบายสินคาคงคลังภายใตระดับ
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การบริการท่ี 95% ดวยการประยุกตใชการคํานวณวิธีโปรแกรมเชิงเสนและการประยุกตใชปญหา
ขนสงในการชวยตัดสินใจเร่ืองคาใชจายตํ่าสุด 
 ณัทธร ทิบุญ และ เจษฏา เย็นจะบก (2551) ไดศึกษาการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการผลิต
สําหรับโรงงานผลิตช้ินสวนรถยนต โดยทําการวิเคราะหหาปริมาณความตองการดวยวิธีการ
พยากรณแบบ Winter’s Method ท่ีใหคาเฉล่ียของเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ(MAPE) 
นอยท่ีสุด และนําขอมูลท่ีไดมาสรางเปนตัวแบบทางคณิตศาสตรในรูปของการโปรแกรมเชิงเสน 
(Linear Programming) เพื่อชวยในการวางแผนและจัดซ้ือวัตถุดิบเพื่อใหไดคาท่ีถูกตองและ
เหมาะสมที่สุด 
 หทัยชนก นานานอก (2553) ไดศึกษาการพยากรณยอดขายเพ่ือวางแผนการผลิต ของ
สินคาในอุตสาหกรรมขนาดเล็กแหงหนึ่ง โดยการเปรียบเทียบดวยการพยากรณ 5 วิธี คือ วิธีการ
พยากรณการหาคาเฉล่ียเคล่ือนท่ี วิธีเทคนิควินเตอร วิธีทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลช้ันเดียว วิธี
ทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลสองช้ันและวธีิวิเคราะหแนวโนมเชิงเสน ผลการทดสอบปรากฏวา
วิธีการพยากรณท่ีใหคาความคลาดเคล่ือนนอยท่ีสุด คือ วิธีวิเคราะหแนวโนมเชิงเสน 
 อรรคพล เซ่ียงโหล (2552) ศึกษาการเปรียบเทียบความแมนยําในการพยากรณรูปแบบ
อนุกรมเวลากับเทคนิคการพยากรณแบบเปนเหตุเปนผล กรณีศึกษาบริษัทผูผลิตรถกระบะแหงหนึ่ง
ในประเทศไทย งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการพยากรณปริมาณยอดขายของบริษัท ผูผลิตรถกระบะ
แหงหนึ่งในประเทศไทยเพ่ือทําการวางแผนทางธุรกิจของทางบริษัทและปรับปรุงขอมูลท่ีใชในการ
วางแผนทางธุรกิจใหดีข้ึน 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการ 

  
 จากทฤษฎีเกี่ยวกับการพยากรณตามท่ีไดกลาวไวในบทท่ี 2 การใชโปรแกรม Win QSB 
เพื่อทําการเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณแบบตางๆและวิเคราะหเลือกวิธีการพยากรณท่ีเหมาะสม
กับบริษัทกรณีศึกษานั้นการศึกษาใชขอมูลยอดรายรับรายจายและกําไรจากการซ้ือขายกระดาษ 
โลหะและพลาสติกในชวงต้ังแตเดือนมกราคมป 2553 ถึงเดือนตุลาคมป 2556 มาทําการวิเคราะห 
 
3.1  ขั้นตอนการศึกษา              
 3.1.1  ศึกษางานวิจยัและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการพยากรณ  
 3.1.2  รวบรวมขอมูลยอดรายรับรายจายยอดกําไรของการซื้อขายกระดาษ โลหะ และพลาสติก
ในชวงระหวางเดือนมกราคมป2553ถึงเดือนตุลาคมป 2556 
 3.1.3  ศึกษาการนําเอาโปรแกรมสําเร็จรูป Win QSB มาใชในการวิเคราะหการพยากรณขอมูล
ดวยเทคนิคการพยากรณวิธีตางๆ 
 3.1.4  ดําเนินการวิเคราะหหาเทคนิคการพยากรณท่ีเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทกรณีศึกษา 
 3.1.5  สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 
3.2  ประชากรในการศึกษา 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้คือผูบริหารของบริษัทกรณีศึกษาและพนักงานท่ีเกี่ยวของ
กับการใหขอมูลของบริษัทกรณีศึกษาเชนพนักงานฝายขาย พนักงานฝายบัญชี 
 
3.3  เคร่ืองมือในการศึกษา 
 3.3.1 บันทึกขอมูลรายรับ รายจาย กําไร ของสินคากระดาษ โลหะ และพลาสติก 
 3.3.2 โปรแกรมสําเร็จรูป Win QSB เพื่อใชในการวิเคราะหและประมวลผลการพยากรณ 
 
3.4  ขอมูลรายรับรายจายของบริษัทกรณีศึกษา 
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลรายรับรายจายของบริษัทกรณีศึกษาในชวงเดือนมกราคมป 
2553ถึงเดือนตุลาคมป 2556 โดยแยกเปนสินคากระดาษ โลหะและพลาสติกแสดงดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 3.1  ตารางสรุปรายรับรายจายในชวง 46  เดือนยอนหลัง 
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ตารางท่ี 3.1 (ตอ) 

 
 

 เม่ือนํามาแสดงเปนภาพเพื่อดูรายรับยอนหลังของสินคารีไซเคิลแตละชนิดจะแสดงดัง
ภาพท่ี 3.1 ภาพที่ 3.2 และภาพท่ี 3.3 

 
                                                         
ภาพท่ี 3.1 แสดงรายรับจากสินคากระดาษยอนหลัง 46  เดือน 
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ภาพท่ื 3.2  แสดงรายรับจากสินคาโลหะยอนหลัง 46 เดือน 
 

 
                                               
ภาพท่ี 3.3 แสดงรายรับจากสินคาพลาสติกยอนหลัง 46 เดือน 
 

 เม่ือนําเอารายรับรายจายของสินคารีไซเคิลท้ัง 3 ชนิดมาแสดงเปนภาพเพ่ือดูแนวโนม
ในอดีตจะสามารถแสดงไดดังภาพท่ี 3.4 
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ภาพท่ี 3.4  แสดงรายรับรายจายของสินคารีไซเคิลท้ัง 3 ชนิดในชวง 46 เดือนยอนหลัง 
 
 เม่ือนําขอมูลยอดกําไรสุทธิของบริษัทกรณีศึกษามาแสดงเปนภาพเพื่อศึกษาแนวโนม
ของธุรกิจยอนหลัง 46 เดือนจะแสดงไดดังภาพท่ี 3.5 
 

 
   
ภาพท่ี 3.5  แสดงกําไรสุทธิยอนหลัง 46 เดอืน 
 
 จากการศึกษาขอมูลรายรับรายจายและกําไรสุทธิจากการซ้ือขายสินคากระดาษ โลหะ 
และพลาสติกของบริษัทกรณีศึกษาในชวง 46 เดือนยอนหลังพบวาขอมูลในบางชวงมีความผิดปกติ 
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คือในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมป 2554 ซ่ึงเปนชวงท่ีบริษัทประสบภาวะอุทกภัยทําใหไมมี
การบันทึกขอมูลรายรับรายจายไวและในชวงตนป 2555 จํานวนสินคารีไซเคิลมีจํานวนมากข้ึนอยาง
ผิดปกติเนื่องจากวามีปริมาณสินคาอุตสาหกรรมท่ีไดรับความเสียหายจากภาวะอุทกภัยเขามายัง
บริษัทเปนจํานวนมาก ดังนั้นทางผูทําการศึกษาจึงเลือกขอมูลในชวงเดือนมิถุนายนป 2555 ถึงเดือน
ตุลาคมป 2556 มาใชในการวิเคราะหในการหาเทคนิคพยากรณท่ีเหมาะสมกับการศึกษาแนวโนม
การเติบโตทางธุรกิจของบริษัทกรณีศึกษาเนื่องจากวาขอมูลชวงนี้เปนขอมูลในชวงภาวะปกติจึงจะ
มีความแมนยําในการพยากรณมากกวา 
 
3.5  การประยุกตใชโปรแกรมในการพยากรณ 
 สําหรับการศึกษาเพื่อหาเทคนิคการพยากรณท่ีเหมาะสมในการศึกษาแนวโนมการ
เติบโตทางธุรกิจของบริษัทกรณีศึกษานี้ใชโปรแกรมWin QSB (Forecasting and Linear Regression) 
มาชวยในการวิเคราะหซ่ึงมีรายละเอียดการใชและข้ันตอนการใชดังตอไปนี้ 
 3.5.1  การสรางขอมูล 
 เขาโปรแกรม Forecasting and Linear Regression 
 

                                                   
 
ภาพท่ี 3.6  แสดงวิธีการเขาโปรแกรม Win QSB 
  

 3.5.2  คลิกเลือกท่ี File > New Problem หนาจอจะปรากฎ Problem Specification 
 3.5.3  ปอนเร่ืองท่ีเราตองการจะใหโปรแกรมพยากรณและจํานวนขอมูลท่ีจะทําการพยากรณ 
ดังภาพท่ี 3.7 
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ภาพท่ี 3.7 การสรางขอมูลใหม 
 

 3.5.4  ใสขอมูลท่ีจะใชในการพยากรณจากน้ันเลือกหัวขอS olve and Analyze เพื่อเลือกวิธีท่ี
ตองการในการพยากรณดังภาพท่ี 3.8 
              

 
 

ภาพท่ี 3.8  การปอนขอมูลท่ีตองการพยากรณ 
  

 3.5.5 เลือกกฎและวิธีการพยากรณแบบตางๆ ซ่ึงการพยากรณของขอมูลท่ีไดจากบริษัท
กรณีศึกษานี้เปนแบบชวงเวลาดังนั้นจึงเปนการพยากรณดวยวิธีการพยากรณแบบอนุกรมเวลา 
(Time Series Models)โดยมีกฎการพยากรณตางๆ ดังนี้ 
 1. รูปแบบการพยากรณแบบแนวโนม (Trend) 
 2. รูปแบบการพยากรณตามฤดูกาล (Seasonality) 
 3. รูปแบบการพยากรณแบบวัฎจักร (Cycle) 
 4. รูปแบบการพยากรณแบบสุม (Random) 
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  และมีเทคนิคการพยากรณแบบตางๆ ดังตอไปนี้ 
 1. Moving Average 
 2. Single Exponential Smoothing 
 3. Double Exponential Smoothing 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 

ภาพท่ี 3.9  การเลือกกฎและเทคนิคในการพยากรณ 
 

 3.5.6  การแสดงผลการพยากรณ 
 การแสดงการวิเคราะหและวัดคาตามกฎและเทคนิคการพยากรณท่ีเลือกจะแสดงผลท้ัง
ในรูปตารางและภาพเสน 
 

 
 
 
 
 
 
 
           
 

ภาพท่ี 3.10  การแสดงผลการพยากรณในรูปตาราง 
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ภาพท่ี 3.11 การแสดงผลการพยากรณในรูปภาพเสน 
 
3.6 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหและสรุปผล 
 เม่ือไดผลลัพธการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคตางๆ ก็จะทําการเปรียบเทียบหาเทคนิคท่ี
มีความคลาดเคล่ือนนอยท่ีสุดเพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษาแนวโนมการเติบโตของธุรกิจของ
บริษัทกรณีศึกษาตอไป 
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บทที่ 4 
ผลการดําเนินการวิจัย 

  
 เนื้อหาในบทนี้จะแสดงถึงผลการนําขอมูลรายรับรายจายและกําไรในการซ้ือขาย
กระดาษโลหะและพลาสติกรีไซเคิลของบริษัทกรณีศึกษาในชวงเดือนมิถุนายนป 2555 ถึงเดือน
ตุลาคมป 2556 เพื่อใชในการหาเทคนิคการพยากรณท่ีเหมาะสมโดยใชโปรแกรม Win QSB โดยผล
การวิเคราะหจะใชเปนแนวทางในการศึกษาแนวโนมการเติบโตของธุรกิจของบริษัทกรณีศึกษา 
 
4.1  การเลือกกฎและเทคนิคการพยากรณ 
 จากการศึกษาขอมูลรายรับรายจายและผลกําไรยอนหลัง 46 เดือนพบวาลักษณะขอมูล
ของบริษัทฯ เปนแบบมีแนวโนมเปนชวงเวลาและบางชวงจะมีลักษณะเปนแบบฤดูกาลอีกดวย
เพราะสินคารีไซเคิลมีปจจัยท่ีมาเกี่ยวของมากมายเชนราคาน้ํามัน ราคาทองคํา สภาวะทางเศรษฐกิจ
ของแหลงสินคารีไซเคิล ดังนั้นการศึกษาจึงเลือกกฎการพยากรณเชิงปริมาณแบบอนุกรมเวลา 
(Time Series) และเลือกเทคนิคการพยากรณ 4 วิธีเพ่ือมาทําการวิเคราะหและพยากรณขอมูลของ
บริษัทกรณีศึกษาดังตอไปนี้ 
 1. การพยากรณโดยวิธีการปรับเรียบแบบ Single Exponential Smoothing แบบมี
แนวโนมหรือ Single Exponential Smoothing with Trend (SEST) ซ่ึงเปนการพยากรณรูปแบบท่ี
ความตองการมีการเปล่ียนแปลงไมคงท่ีแบบมีแนวโนม 
 2. การพยากรณโดยวิธีการปรับเรียบแบบ Double Exponential Smoothing with Trend 
(DEST) ซ่ึงเปนการพยากรณรูปแบบท่ีมีความตองการที่เปล่ียนแปลงแบบมีทิศทางแบบมีแนวโนม 
 3. การพยากรณโดยแบบแนวโนมเชิงเสนแบบถดถอยแบบมีชวงเวลา  Linear 
regression with time (LR) ซ่ึงเปนการพยากรณการศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะหรือปจจัยท่ี
แทนดวยตัวแปรต้ังแตสองตัวแปรข้ึนไป เพื่อทําใหทราบถึงความสัมพันธ ทิศทางความสัมพันธ 
และลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปร 
 4. การพยากรณแบบ Holt-winters Multiplicative Algorithm (HWM)  
 เปนการพยากรณท่ีมีอิทธิพลของฤดูกาลในเชิงคูณมีสัดสวนเปล่ียนแปลงไปตามเวลา
ของขอมูล 

 

DPU



35 

4.2  เกณฑการพิจารณาคาพยากรณท่ีเหมาะสม 
 ในการพิจารณาเทคนิคการพยากรณท่ีเหมาะสมในการพยากรณนั้น เราสามารถ
พิจารณาความแตกตางระหวางคาท่ีแทจริงกับคาพยากรณ หรือท่ีเราเรียกวา “คาความคลาดเคลื่อน 
(residuals)” ซ่ึงมีรูปแบบสมการดังนี้ 
 
 te   =  tt ŶY   
โดยท่ี te  =   ความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณในชวงเวลา t 
 tY  =   คาของขอมูลจริงในชวงเวลา t 
 tŶ  =   คาท่ีพยากรณในชวงเวลา t 

 
 1)  คาความคลาดเคล่ือนท่ีแทจริงเฉล่ีย (Mean Absolute Deviation: MAD) ซ่ึงสามารถ
ใชวัดความแมนยําของคาพยากรณ โดยการเฉล่ียคาความผิดพลาดของคาพยากรณ ซ่ึงจะมีประโยชน
มากสําหรับสําหรับการวิเคราะหท่ีตองการวัดความผิดพลาดในหนวยเดียวกันกับขอมูลอนุกรมเวลา  

 2)  Mean Square Error (MSE) หรือคาความคลาดเคล่ือนเฉล่ียยกกําลังสอง 
 3) Mean Absolute Percentage Error (MAPE) ซ่ึงสามารถหาไดจากนําคาความผิดพลาด 

ท่ีแทจริงในแตละชวงเวลาหารดวยขอมูลจริงในชวงเวลานั้น และเฉล่ียความผิดพลาดท่ีแทจริงเปน
รอยละ  

 สําหรับในการศึกษานี้จะใชคา MAPE เปนเกณฑในการวัดความแมนยําของการ
พยากรณโดยท่ีเทคนิคการพยากรณท่ีมีคาความคลาดเคล่ือนนอยท่ีสุดจะเปนเทคนิคท่ีมีความแมนยํา
ท่ีสุด 
 
4.3 ผลการนําโปรแกรม Win QSB มาวิเคราะหแนวโนมรายรับของสินคารีไซเคิล 
 เม่ือนําขอมูลรายรับของสินคารีไซเคิลท้ัง3ชนิดต้ังแตเดือนมิถุนายนป 2555 ถึงเดือน
ตุลาคมป 2556 มาทําการวิเคราะหแนวโนมรายรับจากสินคารีไซเคิลแตละชนิดในชวงเดือน
พฤศจิกายน ป 2556 ถึงเดือนเมษายน ป 2557 จะไดผลลัพธดังตอไปนี้ 
 4.3.1 การพยากรณแนวโนมรายรับจากกระดาษรีไซเคิล 
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ภาพท่ี 4.1  การใสขอมูลรายรับจากสินคากระดาษรีไซเคิล 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2 การเลือกเทคนิคการพยากรณสําหรับการพยากรณรายรับสินคากระดาษรีไซเคิล 
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 ผลการใชโปรแกรม Win QSB ทําการพยากรณรายรับจากสินคากระดาษรีไซเคิลท้ัง 4
เทคนิคการพยากรณไดผลดังภาพท่ี 4.3 และ 4.4 
 

 

ภาพท่ี 4.3 แสดงผลการพยากรณแนวโนมรายไดจากสินคากระดาษรีไซเคิลดวยเทคนิคการ

พยากรณท้ัง 4 เทคนิค 

 

ภาพท่ี 4.4 กราฟแสดงผลการพยากรณแนวโนมรายไดจากสินคากระดาษรีไซเคิลเทคนิคการ

พยากรณท้ัง 4 เทคนิค 
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 เม่ือนําขอมูลรายรับจากสินคาโลหะรีไซเคิลและพลาสติกรีไซเคิลชวงเดือนมิถุนายนป
2555 ถึงเดือนตุลาคมป 2556 มาทําการพยากรณดวยโปรแกรม Win QSB ตามข้ันตอนเดียวกับ
กระดาษรีไซเคิลจะไดผลการพยากรณจากท้ัง 4 เทคนิคการพยากรณไดดังตอไปนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.5 แสดงผลการพยากรณแนวโนมรายไดจากสินคาโลหะรีไซเคิลดวยเทคนิคการพยากรณ

ท้ัง 4 เทคนิค 
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ภาพท่ี 4.6 แสดงผลการพยากรณแนวโนมรายไดจากสินคาพลาสติกรีไซเคิลดวยเทคนิคการ
พยากรณท้ัง 4 เทคนิค 
 
4.4  ผลการนําโปรแกรม Win QSB มาทําการพยากรณแนวโนมรายรับรวมในอีก 6 เดือนขางหนา 
 4.4.1 ใสขอมูลรายรับรวมในชวงเดือนมิถุนายน ป 2555 ถึงตุลาคม ป 2556 
 

 
 

ภาพท่ี 4.7 การใสขอมูลรายรับรวมยอนหลังในโปรแกรม Win QSB 
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 4.4.2  เลือกเทคนิคการพยากรณท่ีตองการ 
 
Error! 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.8  แสดงการเลือกเทคนิคการพยากรณรายรับรวม 

 4.4.3  ผลการพยากรณรายรับรวมในอีก 6 เดือนขางหนาเปรียบเทียบท้ัง4เทคนิคการพยากรณ 

 
 

ภาพท่ี 4.9 แสดงผลการพยากรณรายรับรวมจากเทคนคิการพยากรณท้ัง 4 เทคนิคการพยากรณ 
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ภาพท่ี 4.10 กราฟแสดงผลการพยากรณรายรับรวมดวยเทคนิคการพยากรณท้ัง 4 เทคนิคการ
พยากรณ 
 
4.5  ผลการนําโปรแกรม Win QSB มาทําการพยากรณแนวโนมรายจายรวมในอีก 6 เดือนขางหนา 
 4.5.1 ใสขอมูลรายจายรวมในชวงเดือนมิถุนายน ป 2555 ถึงตุลาคม ป 2556 
 

 

ภาพท่ี 4.11 การใสขอมูลรายจายรวมยอนหลังในโปรแกรม Win QSB 
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 4.5.2  เลือกเทคนิคการพยากรณท่ีตองการ 

 

ภาพท่ี 4.12  แสดงการเลือกเทคนิคการพยากรณรายจายรวม 

 4.5.3 ผลการพยากรณรายรับจายรวมในอีก 6 เดือนขางหนาเปรียบเทียบท้ัง 4 เทคนิคการ

พยากรณ 

 

ภาพท่ี 4.13 แสดงผลการพยากรณรายจายรวมจากเทคนิคการพยากรณท้ัง 4 เทคนิคการพยากรณ 
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ภาพท่ี 4.14 กราฟแสดงผลการพยากรณรายจายรวมดวยเทคนิคการพยากรณท้ัง 4 เทคนิคการ
พยากรณ 
 

4.6 ผลการนําโปรแกรม Win QSB มาทําการพยากรณแนวโนมกําไรสุทธิในอีก 6 เดือนขางหนา 
 4.6.1 ใสขอมูลกําไรสุทธิในชวงเดือนมิถุนายน ป 2555 ถึงตุลาคม ป 2556 
 
 

 

 
ภาพท่ี 4.15 การใสขอมูลกําไรสุทธิยอนหลังในโปรแกรม Win QSB 
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 4.6.2  เลือกเทคนิคการพยากรณท่ีตองการ 

 

ภาพท่ี 4.16  แสดงการเลือกเทคนิคการพยากรณกําไรสุทธิ 

 4.6.3 ผลการพยากรณกําไรสุทธิในอีก6เดือนขางหนาเปรียบเทียบท้ัง 4 เทคนิคการพยากรณ 

 

ภาพท่ี 4.17  แสดงผลการพยากรณกําไรสุทธิจากเทคนิคการพยากรณท้ัง4เทคนิคการพยากรณ 
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ภาพท่ี 4.18  กราฟแสดงผลการพยากรณรายจายรวมดวยเทคนิคการพยากรณท้ัง 4 เทคนิคการ
พยากรณ 
 
4.7 การเลือกเทคนิคการพยากรณท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 จากการพยากรณกําไรสุทธิในชวง6เดือนขางหนาคือตั้งแตเดือนพฤศจิกายนป 2556 ถึง
เดือนเมษายนป 2557 ดวยเทคนิคการพยากรณท้ัง4วิธี ในการศึกษานี้ตองการหาเทคนิคการพยากรณ
ท่ีเหมาะสมที่สุดท่ีจะใชเปนแนวทางศึกษาแนวโนมการเติบโตในอนาคตของบริษัทกรณีศึกษาโดย
การตัดสินใจเลือกเทคนิคการพยากรณท่ีแมนยําท่ีสุดคือการเลือกเทคนิคการพยากรณท่ีมีความ
คลาดเคล่ือนนอยท่ีสุดโดยในการศึกษานี้จะใชเกณฑการเปรียบเทียบคา การหาคาผิดพลาดรอยละ
เฉล่ียสัมบูรณหรือMean Absolute Percentage Error (MAPE)ท่ีมีคานอยท่ีสุด 
 จากการเปรียบเทียบคา MAPE ของท้ัง4เทคนิคการพยากรณแสดงไดดังตารางท่ี 4.1 จะ
พบวาเทคนิคการพยากรณแบบ Single Exponential Smoothing with Trend (SEST) เปนเทคนิคท่ีมี
คา MAPE ต่ําท่ีสุดคือมีคาความผิดพลาดนอยท่ีสุด ดังนั้นเทคนิคการพยากรณแบบ SEST จึงเปน
เทคนิคการพยากรณท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการพยากรณแนวโนมการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท
กรณีศึกษา 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงการเปรียบเทียบคา MAPE ของเทคนิคการพยากรณท้ัง4วิธี 

 

 

4.8 การศึกษาแนวโนมการการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทกรณีศึกษา 
 จากท่ีไดผลสรุปแลววาเทคนิคการพยากรณแบบ SEST เปนเทคนิคท่ีเหมาะสมท่ีสุดใน
การพยากรณแนวโนมการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทกรณีศึกษาดังนั้นเม่ือพิจาณาผลการพยากรณ
แนวโนมกําไรสุทธิในอีก6เดือนขางหนาดังแสดงตามภาพท่ี 4.19 นั้นจะเห็นไดวาบริษัทมีแนวโนม
ท่ีจะมีกําไรเพิ่มข้ึนจากประมาณ 910,000 บาทตอเดือนเปนประมาณ 970,000 บาทตอเดือนหรือ
เพิ่มข้ึนอีกประมาณรอยละ6.6 
 

 
 

ภาพท่ี 4.19 ผลการพยากรณกําไรสุทธ์ิในอีก 6 เดือนขางหนาดวยเทคนิคการพยากรณแบบ SEST
เม่ือพิจารณาถึงผลการพยากรณรายไดจากการขายกระดาษรีไซเคิลดวยเทคนิคการพยากรณแบบ 
SEST ดังภาพท่ี 4.20 พบวายอดขายกระดาษมีแนวโนมเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 6.3 ตอเดือน 
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ภาพท่ี 4.20 ผลการพยากรณแนวโนมรายรับจากการขายกระดาษดวยเทคนิดการพยากรณแบบ 
SEST เม่ือพิจารณาถึงผลการพยากรณรายไดจากการขายโลหะรีไซเคิลดวยเทคนิคการพยากรณแบบ 
SEST ดังภาพท่ี 4.21 พบวายอดขายโลหะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนประมาณ รอยละ 11.6 ตอเดือน 
 

 
 

ภาพท่ี 4.21 ผลการพยากรณแนวโนมรายรับจากการขายโลหะรีไซเคิลดวยเทคนิดการพยากรณแบบ 
SEST 
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 เม่ือพิจารณาถึงผลการพยากรณรายไดจากการขายพลาสติกรีไซเคิลดวยเทคนิคการ
พยากรณแบบ SEST ดังภาพท่ี 4.22 พบวายอดขายพลาสติกมีแนวโนมเพิ่มข้ึนประมาณ รอยละ 0.7 
ตอเดือน 

                      
 

ภาพท่ี 4.22 กราฟแสดงผลการพยากรณแนวโนมรายรับจากการขายพลาสติกรีไซเคิลดวยเทคนิค
การพยากรณแบบ SEST 
  
 เม่ือพิจารณาจากผลการพยากรณแนวโนมกําไรและรายรับจากการขายสินคารีไซเคิล 
ท้ัง 3 ชนิดดวยเทคนิคการพยากรณแบบ Single Exponential Smoothing with Trend (SEST) แลวจะ
เห็นไดวาบริษัทมีแนวโนมในการเติบโตคอนขางดีโดยมีแนวโนมท่ีจะมีกําไรเพิ่มข้ึนประมาณ 
รอยละ 6.3 ตอเดือนและเมื่อพิจารณารายละเอียดแนวโนมรายรับจากสินคารีไซเคิลท้ัง 3 ชนิดพบวา
โลหะรีไซเคิลมีแนวโนมการเติบโตท่ีดีท่ีสุดถึงประมาณรอยละ 11.6 ในขณะเดียวกันสินคากระดาษ
รีไซเคิลมีแนวโนมการเติบโตท่ีต่ําและคอนขางจะลดลงเร่ือยๆ ขอมูลตางๆ เหลานี้ทางบริษัท
สามารถใชสําหรับวางแผนการลงทุนหรือวางแผนการจัดการในอนาคตไดเชนเม่ือการพยากรณช้ีวา
อนาคตของธุรกิจโลหะรีไซเคิลมีแนวโนมท่ีจะทํารายไดใหกับบริษัทฯคอนขางมากบริษัทอาจ
พิจารณาในการลงทุนเคร่ืองจักร ยานพาหนะสําหรับไวขนสงหรือแรงงานสําหรับการดําเนินธุรกิจ
โลหะรีไซเคิลซ่ึงจะเปนหนทางท่ีทํากําไรใหกับบริษัทไดมากกวาสินคารีไซเคิลประเภทอื่นๆ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

  
 จากผลการศึกษารายรับรายจายและกําไรสุทธิจากการซ้ือขายกระดาษรีไซเคิล โลหะ 
รีไซเคิลและพลาสติกรีไซเคิลของบริษัทกรณีศึกษาในชวงระหวางเดือนมกราคมป 2553 ถึงเดือน
ตุลาคมป 2556 พบวามีขอมูลบางชวงมีความเปล่ียนแปลงผิดปกติเนื่องมาจากอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในทํา
เลของบริษัทกรณีศึกษาและแหลงสินคารีไซเคิลดังนั้นการศึกษาจึงเลือกเอาเฉพาะขอมูลชวงเดือน
มิถุนายนป 2555 ถึงเดือนตุลาคมป 2556 มาทําการพยากรณเพราะขอมูลมีความคงท่ีไมเปล่ียนแปลง
แบบผิดปกติ การศึกษาไดนําขอมูลยอนหลังในชวงเวลาดังกลาว 17 เดือนมาทําการพยากรณโดยใช
โปรแกรม Win QSB (Forecasting  and Linear Regression) มาเปนเคร่ืองมือในการพยากรณเพื่อหา
เทคนิคการพยากรณท่ีเหมาะสมที่สุดในการท่ีจะใชเปนแนวทางในการศึกษาแนวโนมการเติบโต
ทางธุรกิจของบริษัทกรณีศึกษาซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะไดดังตอไปนี้ 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษานําขอมูลกําไรสุทธิในชวง 17 เดือนยอนหลังต้ังแตเดือนมิถุนายนป 2555 
ถึงเดือนตุลาคมป 2556 ไปทําการพยากรณดวยโปรแกรม Win QSB ดวยเทคนิคการพยากรณ 4 
เทคนิคคือ 
 1. เทคนิคการพยากรณแบบ Single Exponential Smoothing with Trend (SEST) 
 2. เทคนิคการพยากรณแบบ Double Exponential Smoothing with Trend (DEST) 
 3. เทคนิคการพยากรณแบบ Linear regression with time (LR) 
 4. เทคนิคการพยากรณแบบ Holt-winters Multiplicative Algorithm (HWM) 
 การศึกษาพบวาเทคนิคการพยากรณแบบ Single Exponential Smoothing with Trend มี
คาความรอยละความคลาดเคล่ือนเฉล่ียสัมบูรณหรือ Mean Absolute Percentage Error (MAPE) ต่ํา
ท่ีสุดในกลุมเทคนิคการพยากรณคือมีคา MAPE อยูท่ี 0.478957 ดังนั้นจึงสรุปไดวาเทคนิคการ
พยากรณแบบ Single Exponential Smoothing with Trend เปนเทคนิคการพยากรณท่ีเหมาะสมท่ีจะ
ใชเปนเทคนิคการพยากรณแนวโนมความเติบโตของธุรกิจรีไซเคิลของบริษัทกรณีศึกษา  
 เม่ือศึกษาผลลัพธจากการพยากรณกําไรสุทธิในอีก 6 เดือนขางหนาคือต้ังแตเดือน
พฤศจิกายนป 2556 ถึงเดือนเมษายน ป 2557 ดวยเทคนิคการพยากรณแบบ SEST พบวาบริษัท
กรณีศึกษามีแนวโนมท่ีจะมีกําไรเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 6.6 ตอเดือน และเม่ือศึกษาในรายละเอียด
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เพื่อดูผลการพยากรณแนวโนมรายรับจากการขายสินคารีไซเคิลท้ัง 3 ประเภทพบวาโลหะรีไซเคิล
เปนสินคาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทํารายไดใหกับบริษัทมากท่ีสุดตามตารางท่ี 5.1 
 

ตารางท่ี 5.1 แสดงแนวโนมรายรับจากการพยากรณดวยเทคนิค SEST 
 

 
 
 
 
 

 

 จากการไดศึกษานําเอาเทคนิคการพยากรณมาทําการศึกษาแนวโนมการเติบโตและยอด
รายไดของบริษัทนั้นเม่ือดูจากแนวโนมแลวในการท่ีจะทําใหบริษัทฯมีการเติบโตและมีรายได
เพิ่มข้ึนมากบริษัทควรจะเนนการขยายการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจโลหะรีไซเคิลเนื่องจากวามีอัตราการ
เติบโตท่ีสูงท่ีสุดแตในความเปนจริงนั้นการเขาไปเพิ่มการลงทุนในธุรกิจโลหะนั้นทําไดคอนขาง
ยากเนื่องจากมีขอแมทางการตลาดท่ียุงยากและซับซอนอีกท้ังยังมีผูดําเนินกิจการโลหะรีไซเคิลราย
ใหญในประเทศอยูสองสามรายท่ีผูกขาดธุรกิจนี้อยูทําใหการเจาะเขาสูตลาดหรือการเพิ่มสวนแบง
ทางการตลาดทําไดคอนขางยากดังนั้นการมุงเนนอาจจะมุงไปที่ธุรกิจกระดาษรีไซเคิลท่ีมีแนวโนม
รายไดท่ีรองลงมาและไมมีกลไกทางการตลาดท่ีซับซอนสามารถพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพได
ดวยตัวของบริษัทเอง อยางไรก็ตามผลของการพยากรณท่ีไดมานี้เปนเพียงแคแนวทางใหผูบริหาร
ของบริษัทกรณีศึกษานําไปประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงการจัดการหรือการเพ่ิมการลงทุน
เพื่อการเติบโตท่ีดียิ่งข้ึนของบริษัทตอไป 
 

5.2 ขอเสนอแนะ       
 5.2.1 เทคนิคและกระบวนการพยากรณนั้นมีความเหมาะสมกับสถานการณตางๆ กันดังนั้น
เพ่ือท่ีจะทําใหการพยากรณมีความแมนยําข้ึนควรมีการติดตามสถานการณตางๆ ไมวาจะเปนดาน
เศรษฐกิจ การเมือง ราคาสินคาในตลาดโลก สภาพภูมิอากาศ อยางใกลชิด 
 5.2.2  ควรมีการติดตามผลการพยากรณอยางตอเนื่องเพ่ือดูความเปล่ียนแปลงและแนวโนมวา
เปนไปตามท่ีพยากรณหรือไม เพื่อการพยากรณท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 5.2.3 นอกเหนือจากการปรับปรุงดานการพยากรณ ในการที่จะทําใหบริษัทมีการเติบโตท่ีดีข้ึน
ควรมีการปรับปรุงในดานอ่ืนควบคูกันไปดวย เชน ดานลูกคาสัมพันธ การจัดการคลังสินคาและ
สินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพเปนตน  

ประเภทของสินคารีไซเคิล อัตราการเพ่ิมของรายรับ (รอยละ) 

กระดาษ 6.3 
โลหะ 11.6 
พลาสติก 0.7 DPU
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