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เปนเวลานานกวาพันปีท่ีมนุษยหลงใหลและใหความสนใจการท�านายเหตุการณที่มองไมเห็นที่ก�าลังจะ

เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งในบางครั้งถูกมองวาเปนการท�านายลิขิตของสวรรคและเกี่ยวของกับความเช่ือเร่ือง 

จิตวิญญาณ เพื่อใชเสริมสรางขวัญก�าลังใจและใชเปนแนวทางในการด�าเนินการตางๆ ดังที่ไดมีการจดบันทึก

ไวเมื่อ 700 ปี กอนครสิตกาล (Isaiah, 41 : 23) แตในปัจจบุนัการพยากรณไดรบัการพฒันาใหมปีระสทิธภิาพ 

ดีขึ้น โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร ซึ่งสามารถอธิบายดวยสมการความสัมพันธเชิงคณิตศาสตรและ

สถติ ิเพื่อใหมคีวามน่าเชื่อถอืส�าหรบัการท�านายเหตกุารณท่ีก�าลังจะเกดิในอนาคตมากยิง่ขึน้ ดงัจะเหน็ไดจาก

การประยุกตเทคนิคการพยากรณในงานวิจัยดานตางๆ ในปัจจุบัน 

โดยล�าดับเนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึงแนวความคิดเบื้องตนของการพยากรณ เพื่อใหผูอานไดเขาใจเกี่ยว

กับการพยากรณเบ้ืองตน หลังจากนั้นจะเปนการอธิบายบทบาทและความส�าคัญของการพยากรณ เพื่อให 

ผูอานเขาใจบทบาทและความส�าคญัของการพยากรณส�าหรบัการวางแผนและบรหิารจดัการ ตอเนื่องดวยการ

อธบิายประเภทของขอมลูทีเ่กีย่วของกบัการพยากรณและเทคนคิการพยากรณตางๆ เพื่อเปนแนวทางเบือ้งตน 

ส�าหรับการพิจารณาเลือกการพยากรณที่เหมาะสม นอกจากนี้การด�าเนินการเบื้องตนส�าหรับการพยากรณได

อธิบายเพื่อใหผูอานไดเขาใจภาพรวมของขั้นตอนการพยากรณ และในสวนทายจะเปนการอธิบายเชิงสถิติ

ของการพยากรณ เพื่อใหเขาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของขอมูลอนุกรมเวลาในลักษณะของตัวแปรสุม โดย

อาศัยสัญลักษณทางคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของกับการพยากรณไดอยางชัดเจน ซึ่งจะเชื่อมโยงกับวิธี

การพยากรณตางๆ 

1.1 แนวความคิดเบื้องตนของการพยากรณ์
การพยากรณ์ คือการท�านายเหตุการณหรือขอมูลที่มีความไมแน่นอนและไมทราบลวงหนา ซึ่งก�าลัง

จะเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางถูกตองมากที่สุดเทาที่จะสามารถท�าได ภายใตการใชประโยชนจากขอมูลและ

สารสนเทศตางๆ ซึ่งอาจเปนขอมูลปัจจุบันและขอมูลยอนหลังในอดีต หรือองคความรูของผูเชี่ยวชาญที่

เกี่ยวของกับเหตุการณที่ตองการท�านาย เพื่อชวยในการวางแผนและบริหารจัดการตางๆ

1.2 บทบาทและความส�าคัญของการพยากรณ์
ในโลกแหงขอมูลขาวสารในปัจจุบัน ขอมูลมากมายถูกถายโอนระหวางองคกรและถูกจัดเก็บเพ่ือใช

ประโยชนในงานดานตางๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น สงผลใหบริษัทและองคกรใหความสนใจในการศึกษาเพื่อแสวงหา

องคความรูที่แฝงอยูภายในแหลงขอมูลเหลานั้น ซึ่งองคความรูที่ไดจากการศึกษาสามารถใชเปนสารสนเทศ

ประกอบการตัดสินใจในการด�าเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ แตการตัดสินใจเพื่อด�าเนินการขององคกร

จ�าเปนตองอาศยัสารสนเทศในหลายลกัษณะ โดยหนึง่ในน้ันจ�าเปนตองอาศยัขอมลูทีก่�าลงัจะเกดิขึน้ในอนาคต 

เนื่องจากการด�าเนนิการบางประเภทจ�าเปนตองอาศัยระยะเวลาในการเตรยีมการ ซึง่ไมสามารถใชระยะเวลา

อันส้ันในการเตรียมการใหทันตอความตองการ เชน การตัดสินใจสรางโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตและจายไฟฟ้าให

กับประชาชนในอีก 5 ปีขางหนา จ�าเปนตองพึ่งพาการพยากรณปริมาณความตองการที่จะเกิดขึ้นในอีก 5 ปี 

ขางหนา เพื่อสนับสนุนการพิจารณาสรางโรงไฟฟ้าท่ีมีขนาดและความคุมทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ ใน

อนาคตมากที่สุด 



บทที่ 1 แนวความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการพยากรณ    9

นอกจากนีข้อมลูบางประเภททีม่กีารเปลีย่นแปลงตามระยะเวลาและยากตอการท�านายดวยวธิกีารอยาง

งาย เชน ราคาน�้ามัน ราคาทองค�า อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ซึ่งแตกตางกับขอมูลบางประเภทที่งายตอการ

พยากรณ เชน ระยะเวลาของการเกิดเหตุการณสุริยุปราคาในแตละรอบที่มีลักษณะของการเกิดที่คอนขาง

ที่จะใกลเคียงกัน จึงงายตอการท�านายและใหผลการพยากรณที่คอนขางจะแมนย�า โดยที่ความสามารถใน

การพยากรณเหตุการณหรือขอมูลท่ีตองการในอนาคตอยางแมนย�าขึ้นอยูกับปัจจัยตางๆ (Hyndman and 

Athanasopoulos, 2014) ดังนี้ 

1. ความสามารถในการเขาถงึหรอืเขาใจปัจจยัทีม่อีทิธพิลตอเหตกุารณหรอืขอมลูทีต่องการมากเพยีงใด

2. ความพรอมของขอมูลที่ใช ในการพยากรณมีมากเพียงใด

3. การพยากรณจะมีผลกระทบตอความพยายามในการพยากรณคาในอนาคตหรือไม

ตัวอยางเชน การพยากรณความตองการใชพลังงานไฟฟ้าสามารถที่จะใหผลการพยากรณที่ถูกตอง 

คอนขางมาก เนื่องจากการพยากรณในลกัษณะนีเ้ขาองคประกอบของความสามารถในการพยากรณท้ัง 3 ขอ 

ไดแก 

1. การทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการใชพลังงานไฟฟ้าคอนขางชัดเจน เชน การเพ่ิมขึ้นของ

อุณหภูมิของสภาพอากาศ ระยะเวลาการอยูบานในชวงเทศกาล ปริมาณยอดขายอุปกรณเครื่องใชไฟฟ้า

ภายในบาน ซึ่งปัจจัยเหลานี้ลวนสงผลตอปริมาณความตองการใชพลังงานไฟฟ้าในแตละชวงเวลา 

2. ความพรอมของขอมลูท่ีมสี�าหรบัการพยากรณ ซึง่ขอมลูปรมิาณการใชงานและขอมลูปัจจัยตางๆ สวน

มากมีการจัดเก็บคอนขางที่จะสมบูรณ 

3. การพยากรณที่เกิดขึ้นไมสงผลกระทบตอความพยายามในการพยากรณคาในอนาคต เนื่องจากการ

ทราบปริมาณความตองการใชพลังงานไฟฟ้าลวงหนาของโรงไฟฟ้า เพื่อวางแผนการบริหารจัดการไมกระทบ

กับปริมาณความตองการใชพลังงานไฟฟ้าในอนาคตของประชาชน ดังนั้นตัวแบบการท�านายปริมาณความ

ตองการใชพลงังานไฟฟ้า จงึมคีวามแมนย�าคอนขางสงูและสามารถพัฒนาตวัแบบพยากรณใหมีความแมนย�า

เพิม่มากยิง่ขึน้ได หากทราบปัจจยัทีม่อีทิธพิลตอปรมิาณความตองการใชพลงังานไฟฟ้ามากยิง่ขึน้หรอืละเอยีด

มากยิ่งขึ้น

แตในอีกมมุหนึง่ การพยากรณอตัราแลกเปลีย่นสกลุเงนินัน้ เราไมสามารถระบปัุจจยัทีม่อีทิธพิลตอการ

เปลี่ยนแปลงไดอยางชัดเจน เนื่องจากมีหลากหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลในแตละชวงเวลา เชน ปัจจัยภายใน

ประเทศ ไดแก มาตรการทางเศรษฐกิจของภาครัฐ เปนตน รวมทั้งปัจจัยภายนอกประเทศ ไดแก สภาวะ

เศรษฐกิจของการคาระหวางประเทศ เปนตน นอกจากนี้หากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินมีแนวโนมปรับตัวเพิ่ม

ขึ้นหรือลดลงจะสงผลใหประชาชนมีการเก็งก�าไร ซึ่งจะท�าใหการพยากรณเกิดการปรับเปล่ียนในตัวเองและ

สงผลตอความพยายามในการพยากรณคาในอนาคต 

ดงันัน้การพยากรณอตัราการแลกเปลีย่นสกลุเงนิ จึงเขาองคประกอบเพียงขอเดยีว นัน่คอื ความพรอม

ของขอมูลในการพยากรณ ซึ่งขอมูลเหลานี้จะมีการจัดเก็บในแตละชวงเวลาและคอนขางที่จะสมบูรณ สง

ผลใหความแมนย�าของการพยากรณจะนอยกวาการพยากรณปริมาณความตองการใชพลังงานไฟฟ้า จากที่

กลาวมาขางตน จึงควรตองเขาใจขอบเขตขอจ�ากัดของการพยากรณที่ก�าลังศึกษา เพื่อใหสามารถด�าเนินการ
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พยากรณไดอยางมปีระสทิธิภาพมากท่ีสดุ ซึง่โดยปกตแิลวนัน้ การพจิารณาความเหมาะสมของการพยากรณ

จะเนนไปทีค่วามแมนย�าของการพยากรณ หากความแมนย�าไมดกีวาการท�านายโอกาสของการเกดิเหตกุารณ

หวัหรือกอยของการทอยเหรยีญเท่ียงตรง ซึง่จะมโีอกาสความน่าจะเปนของการเกดิเหตกุารณอยูทีร่อยละ 50 

นั่นแสดงวา ประสิทธิภาพในการพยากรณไมดีหรือไมมีความเหมาะสม

โดยการพยากรณเหตุการณหรือขอมูลท่ีก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอยูภายใตสมมติฐานที่วา ลักษณะ

ของการเกิดของเหตุการณในอนาคตมีลักษณะรูปแบบที่คลายคลึงกับการเกิดของเหตุการณในปัจจุบันและ

เหตุการณกอนหนา ซึ่งแสดงวา เหตุการณหรือขอมูลที่สนใจเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและไมไดอยูนิ่ง 

เพยีงแตมีลักษณะหรอืรปูแบบของการเกดิท่ีคลายคลงึกบัเหตกุารณทีเ่คยเกดิขึน้แลวในอดตีเทานัน้ ดงัแสดง

ในรูปที่ 1.1 ซึ่งจะพบวา หากสมมติเราทราบขอมูลตั้งแตเดือนธันวาคม ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ยอนหลัง

ออกไปในอดีตมีการเกิดในรูปแบบเดิม การพยากรณขอมูลที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตตั้งแตเดือนมกราคม 

ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) ดวยวธีิการพยากรณท่ีเหมาะสม และสามารถอธบิายพฤตกิรรมของการเปลีย่นแปลง 

รูปแบบในอดีตไดดี จะสามารถสรางรูปแบบท่ีคลายเดิมดังเสนทึบที่แสดงในรูปที่ 1.1 เพ่ิมเติมจากเดือน

ธันวาคม ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553)
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รูปที่ 1.1 สมมติฐานของรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของขอมูลส�าหรับการพยากรณ

แตอยางไรกต็าม การคาดการณเหตุการณหรอืขอมูลในอนาคตอาจไดรับผลกระทบจากปัจจัยที่ไมสามารถ

ควบคุมได ดังรูปแบบท่ีมีการเบี่ยงเบนไปจากเสนของการพยากรณรูปแบบการเปลี่ยนแปลงเดิม (เสนทึบ) 

ตามระดับของอิทธิพลของปัจจัยที่ไมสามารถควบคุมได ดังนั้นหากเหตุการณหรือขอมูลที่สนใจมีลักษณะของ

ความผันผวนคอนขางสูงจะสงผลกระทบตอความแมนย�าของการพยากรณ นอกจากนี้ยังมีขอโตแยงตางๆ ที่

เก่ียวของกับประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของการพยากรณส�าหรับประกอบการตัดสินใจหรือด�าเนินการ 

ตางๆ (Zaman, 2012) แตอยางไรกต็าม นกัวทิยาศาสตรท่ัวโลกยงัคงสนับสนนุการใชเทคนคิพยากรณท่ีเหมาะสม 

เพื่อเปนแนวทางในการก�าหนดกลยุทธและนโยบายตางๆ (Hussain, et al., 2016) 

โดยเทคนิคการพยากรณถือเปนหนึ่งในการด�าเนินการทางสถิติท่ีมีบทบาทท่ีส�าคัญตอการสนับสนุนการ

ตัดสินใจในงานดานตางๆ ไมวาจะเปนการวางแผนการผลิต การสรางศูนยกระจายสินคา การจัดการดาน

การขนสง หรอืแมแตการก�าหนดนโยบายเพื่อการด�าเนนิการในระยะยาว ซึง่สามารถแบงการพยากรณส�าหรบั

สนับสนุนการตัดสินใจโดยใชระยะเวลาเปนเกณฑในการแบงดังนี้ (Dhillon, 2002)
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1. การพยากรณ์ระยะสั้น (Short–range Forecasts) เหมาะส�าหรับการวางแผนด�าเนินการที่มี

ระยะเวลาไมเกนิ 1 ปี เชน การจดัตารางก�าลงัคน การจัดการดานการขนสง หรอืการจัดตารางการผลติ เปนตน 

ซึง่กจิกรรมเหลานีม้รีะยะเวลาในการด�าเนนิการสัน้และสามารถปรบัเปลีย่นไดงาย โดยทัว่ไปประสทิธภิาพของ

การพยากรณระยะสัน้จะมคีวามแมนย�าท่ีคอนขางสงู เนื่องจากไดรบัผลกระทบจากปัจจยัที่ไมสามารถควบคมุ

ไดนอยกวาการพยากรณระยะปานกลางและระยะยาว

2. การพยากรณ์ระยะปานกลาง (Medium–range Forecasts) เปนการพยากรณเพื่อใช ในการ

วางแผนด�าเนนิการท่ียาวนานกวาการพยากรณระยะสัน้ โดยทัว่ไปจะมรีะยะเวลาไมเกนิ 3 ปี เพื่อวางแผนการ

จัดซื้อวัตถุดิบ การจัดซื้อเครื่องจักร หรือการจัดหาแรงงาน ซึ่งการพยากรณจ�าเปนตองวางแผนใหครอบคลุม

ชวงเวลาในการด�าเนนิการมากกวาการพยากรณระยะสัน้ และการปรบัเปลีย่นการด�าเนนิการคอนขางจะยุงยาก 

กวาการพยากรณระยะสัน้ เชน การวางแผนการจดัซือ้วัตถดุบิเพ่ือใชในกระบวนการผลติในชวงระยะเวลา 3 ปี 

เพื่อใหกระบวนการผลติสามารถด�าเนนิการอยางมเีสถยีรภาพ เน่ืองจากรอบการสัง่ซือ้ทีส่ัน้อาจเกดิสภาวะขาด

วตัถดุิบในบางสถานการณและมผีลกระทบตอกระบวนการผลิต ไดแก ตนทนุการผลติ ก�าลงัการผลติ เปนตน 

นอกจากน้ีหากเกิดการปรับเปลี่ยนแผนการจัดซื้อ ยอมสงผลตอการด�าเนินการและอาจไมสามารถ 

ด�าเนนิการไดโดยงาย เนื่องจากเกีย่วของกบัสวนงานตางๆ โดยทัว่ไปแลวความแมนย�าของการพยากรณจะนอย

กวาการพยากรณระยะสั้น เนื่องจากในชวงระยะเวลาของการพยากรณที่ยืดยาวออกไป อาจไดรับผลกระทบ 

จากปัจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดมากกวาการพยากรณระยะสั้น 

3. การพยากรณ์ระยะยาว (Long–rang Forecasts) ใชส�าหรับการก�าหนดกลยุทธหรือนโยบาย

ตางๆ มีระยะเวลาตั้งแต 3 ปีขึ้นไป เชน การขยายกิจการ การออกแบบผลติภัณฑใหม ซึ่งการปรบัเปลี่ยนการ

ด�าเนินการคอนขางจะยากล�าบาก โดยสวนมากความแมนย�าของการพยากรณในระยะยาวจะไมคอยแมนย�า

มากนัก ซึ่งสามารถท�าไดเพียงการบงชี้ถึงแนวโนมของเหตุการณหรือขอมูลในอนาคตเทานั้น เนื่องจากระยะ

เวลาการพยากรณที่ยาวนานจึงอาจไดรับผลกระทบจากปัจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดมากกวาการพยากรณ ใน

ระยะสั้นและระยะปานกลาง

อยางไรก็ตาม องคกรจ�าเปนตองมีการพัฒนาระบบการพยากรณอยางตอเนื่อง เนื่องจากลักษณะของ

เหตุการณหรือขอมูลเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นการพัฒนาระบบการพยากรณจึงจ�าเปนตอง

ด�าเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ดวยการระบุปัญหาที่ชัดเจนของการพยากรณ 

การประยกุตใชเทคนคิพยากรณตางๆ การเลอืกวธิกีารพยากรณท่ีเหมาะสม รวมท้ังการตรวจสอบและประเมิน

ประสิทธภิาพการพยากรณตลอดเวลา เพื่อใหองคกรสามารถใชสารสนเทศจากการพยากรณประกอบการตดัสนิใจ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงคของการใชงานและประสบความส�าเร็จอยางยั่งยืน

1.3 ประเภทขอมูลส�าหรับการพยากรณ์
การเร่ิมตนของการพยากรณมีจุดเริ่มจากการเขาใจเกี่ยวกับประเภทของขอมูล ซึ่งเปนหนึ่งในปัจจัยที่

ส�าคัญตอประสิทธิภาพของการพยากรณ เนื่องจากวิธีการพยากรณตางๆ มีความเชื่อมโยงกับประเภทของ
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ขอมูลที่ตองการศึกษา ซึ่งสามารถแบงออกไดเปนกลุมหลักๆ 3 กลุม โดยแตละกลุมตางมีลักษณะของความ

สัมพันธของขอมูลที่แตกตางกันดังนี้

ขอมูลภาคตัดขวาง (Cross–sectional Data) คือขอมูลที่มีการเก็บรวบรวมขอมูลปัจจัยตางๆ ที่

ตองการศึกษาในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งไมขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาตางๆ เชน การศึกษา

รายไดตอเดือนของประชาชนในจังหวัดหนึ่งในชวงเดือนมกราคม ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ซึ่งกลุมตัวอยาง

จะถูกสุมในขนาดที่เหมาะสมทางสถิติ เพื่อศึกษารายไดของประชาชนในมิติของปัจจัยตางๆ 

ตัวอยางที่ 1.1 ตวัอยางขอมลูภาคตดัขวางของรายไดตอเดอืนของประชาชนในจังหวัดหนึง่ ซึง่ถกูเกบ็ในชวง

เดือนมกราคม ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ดังแสดงในตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 ขอมูลภาคตัดขวางของรายไดตอเดือนของประชาชนในจังหวัดหนึ่ง

คนที่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต�าแหน่งงาน รายได (บาท/เดือน) 

1 ชาย 35 ปริญญาเอก อาจารย 53,453

2 หญิง 27 ปริญญาตรี พนักงานบริษัท 23,096

3 หญิง 30 ปริญญาตรี นักบัญชี 28,942

4 ชาย 23 ปริญญาตรี พนักงานบริษัท 23,685

5 ชาย 32 ปริญญาโท วิศวกร 36,342

6 ชาย 33 ปริญญาตรี พนักงานบริษัท 30,922

     

จะพบวาการศึกษาดังกลาวเปนการศึกษารายไดของประชาชนที่เกี่ยวของกับปัจจัยตางๆ ในชวงเวลา

ใดเวลาหนึ่งเทานั้น ซึ่งไมไดศึกษารายไดของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลา จึงสงผลใหสามารถ

อธิบายขอมูลที่ศึกษาไดเพียงชวงเวลาของการจัดเก็บขอมูลเทานั้น และไมสามารถอธิบายรูปแบบการ

เปลี่ยนแปลงของขอมูลในแตละชวงเวลา 

ขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) คือขอมูลตัวเลขที่เก็บรวบรวมในแตละชวงเวลาอยาง

ตอเนื่องกัน เชน การศึกษาขอมูลปริมาณการสั่งซ้ือสินคาในแตละปีของประชาชนในจังหวัดหนึ่ง ตั้งแต 

ค.ศ. 2007–2019 (พ.ศ. 2550–2562)
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ตัวอยางที่ 1.2 ตัวอยางขอมูลอนุกรมเวลาของปริมาณการสั่งซื้อสินคาของประชาชนในจังหวัดหนึ่ง ซึ่งเปน

ขอมูลรายปี ตั้งแต ค.ศ. 2007–2019 (พ.ศ. 2550–2562) ดังแสดงในตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.2 ขอมูลอนุกรมเวลาของปริมาณการสั่งซื้อสินคาตอปีของประชาชนในจังหวัดหนึ่ง

ล�าดับที่ ปี ค.ศ. (พ.ศ.) ปริมาณการสั่งซื้อสินคา (ชิ้น/ปี) 

1 2007 (2550) 4,539

2 2008 (2551) 4,942

3 2009 (2552) 6,877

4 2010 (2553) 6,759

5 2011 (2554) 4,475

6 2012 (2555) 4,584

  

13 2019 (2562) 4,100

โดยขอมูลที่น�าเสนอจะมีการเก็บขอมูลที่สัมพันธกับเวลาในแตละปีอยางตอเน่ืองตั้งแตปี ค.ศ. 

2007–2019 (พ.ศ. 2550–2562) ซึ่งไมไดเก็บเพียงชวงเวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้น จึงสามารถเห็นรูปแบบการ

เปลี่ยนแปลงของปริมาณการสั่งซื้อสินคาในแตละปีได แตขอมูลอนุกรมเวลาไมสามารถอธิบายความสัมพันธ

ของปริมาณการสั่งซื้อสินคาที่เกี่ยวของกับปัจจัยตางๆ ไดละเอียดเทาขอมูลภาคตัดขวาง

ขอมูลผสมระหวางขอมูลภาคตัดขวางและขอมูลอนุกรมเวลา (Panel Data) คือขอมูลที่ม ี

รูปแบบผสมระหวางขอมูลภาคตัดขวางและขอมูลอนุกรมเวลาในการศึกษา เชน การศึกษาปริมาณการสั่งซื้อ

สินคาและขอมูลรายบุคคล

ตวัอยางที ่1.3 ตวัอยางขอมลูผสมระหวางขอมลูภาคตดัขวางและขอมูลอนกุรมเวลาของประชาชนในจังหวัด

หนึ่ง ซึ่งถูกเก็บในชวงเวลาตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 1.3

ตารางที่ 1.3 ขอมูลผสมระหวางภาคตัดขวางและอนุกรมเวลาของประชาชนในจังหวัดหนึ่ง

คนที่ เพศ อายุ รายได (บาท/เดือน) ปี ค.ศ. (พ.ศ.) ปริมาณการสั่งซื้อสินคา (ชิ้น/ปี) 

1 ชาย 25 38,450 2007 (2550) 230

1 ชาย 26 39,520 2008 (2551) 150

1 ชาย 27 40,050 2009 (2552) 330

2 หญิง 27 23,090 2007 (2550) 450
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คนที่ เพศ อายุ รายได (บาท/เดือน) ปี ค.ศ. (พ.ศ.) ปริมาณการสั่งซื้อสินคา (ชิ้น/ปี) 

2 หญิง 28 24,750 2008 (2551) 523

2 หญิง 29 27,890 2009 (2552) 570

3 หญิง 30 28,940 2007 (2550) 480

3 หญิง 31 29,530 2008 (2551) 465

3 หญิง 32 31,200 2009 (2552) 560

     

ขอมลูในตารางท่ี 1.3 สามารถอธิบายพฤติกรรมของขอมลูไดทัง้ขอมลูแนวขวางของขอมลูภาคตดัขวาง

และขอมูลอนุกรมเวลา สงผลใหสามารถใหรายละเอียดมากกวาขอมูลท้ัง 2 ประเภทท่ีกลาวมา แตการจัด 

รูปแบบกอนการวิเคราะหก็จะมีความซับซอนเพิ่มขึ้นตามไปดวย

1.4 เทคนิคการพยากรณ์
ภายหลงัจากการท�าความเขาใจประเภทของขอมลูทีศ่กึษาและความพรอมของขอมลูส�าหรบัการพยากรณ 

การด�าเนินการเลือกวิธีการพยากรณใหเหมาะสมจึงเขามามีบทบาทที่ส�าคัญถัดมาส�าหรับการพยากรณ 

เนื่องจากวิธีการพยากรณท่ีเหมาะสมจะตองอาศัยขอมูลที่มีประโยชนและสามารถใชงานไดคอนขางมาก 

หากขอมูลที่ตองการศึกษาในรูปแบบเชิงปริมาณไมอยูในสภาวะท่ีพรอมใชงาน การเลือกใชวิธีการพยากรณ

เชิงคุณภาพสามารถเปนตัวเลือกที่ดีส�าหรับสถานการณดังกลาว เนื่องจากวิธีการพยากรณเชิงคุณภาพอาศัย 

องคความรูและความเช่ียวชาญเฉพาะบคุคลในการท�านาย ซึง่แตกตางจากวิธกีารพยากรณเชงิปริมาณทีจ่�าเปน

ตองอาศยัแหลงขอมลูเชงิตวัเลขในอดตีจนถงึปัจจบุนัเพ่ือท�านายเหตกุารณหรือขอมูลในอนาคต โดยสามารถ

แบงประเภทของเทคนิคการพยากรณได 2 ประเภท ดังนี้

1. เทคนิคการพยากรณ์เชิงคุณภาพ คือเทคนิคการพยากรณที่เหมาะสมในกรณีที่ขาดขอมูลเชิง

ตัวเลขยอนหลังบางสวนเพื่อใช ในการท�านาย เชน ปริมาณยอดขายของผลิตภัณฑใหมที่เพิ่งเขาสูตลาด ซึ่ง

ขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑดังกลาวในอดีตไมเคยมีการจัดเก็บมากอน จึงตองอาศัยองคความรูและความ

เชี่ยวชาญของผูบริหารในการคาดการณยอดขาย เพื่อใชประกอบการตัดสินใจวางแผนการด�าเนินการของ

องคกร แตอยางไรก็ตาม เทคนิคการพยากรณเชิงคุณภาพก็มีขอที่ควรระวังในการใชงาน เนื่องจากเทคนิค 

ดังกลาวไดมาจากองคความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล จึงสงผลใหเกิดความเอนเอียง (Bias) และ

ความไมคงเสนคงวา (Inconsistency) ของการพยากรณได ซึ่งตางจากเทคนิคการพยากรณเชิงปริมาณที่

สรางจากตวัแบบทางคณติศาสตร จงึมคีวามเทีย่งตรง (Precision) และคงเสนคงวา (Consistency) มากกวา 

2. เทคนคิการพยากรณ์เชงิปรมิาณ คอืเทคนคิการพยากรณทีเ่หมาะสมกบัสถานการณทีม่ขีอมลูเชงิ

ตัวเลขที่สามารถใชงานได รวมท้ังการตั้งสมมติฐานของลักษณะรูปแบบของเหตุการณหรือขอมูลที่ตองการ

ตารางที่ 1.3 (ตอ) ขอมูลผสมระหวางภาคตัดขวางและอนุกรมเวลาของประชาชนในจังหวัดหนึ่ง
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ศึกษาในอนาคตมีลักษณะท่ีคลายคลึงกับลักษณะรูปแบบของเหตุการณในปัจจุบัน โดยวิธีการพยากรณเชิง

ปริมาณมีหลากหลายวิธีการขึ้นอยูกับการประยุกตใช ซึ่งแตละวิธีการตางมีจุดเดนและขอจ�ากัดแตกตางกัน 

โดยสามารถแบงออกไดอยางนอย 2 ประเภท ดังนี้

 • การพยากรณ์เชิงความสัมพันธ์ (Causal Forecasting) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางชุด

ขอมูลของตัวแปรอสิระและตวัแปรตามท่ีชวงเวลาใดเวลาหนึง่ โดยทีต่วัแปรตามจะไมมคีวามสมัพนัธระหวาง

กันเองไมวาชวงเวลาใดๆ ซึ่งสามารถอธิบายดวยความสัมพันธทางคณิตศาสตรดังนี้

 y = f(x1, x2, x3, …, xn, error) 

เมื่อ y คือคาตัวแปรตาม

 xi คือคาตัวแปรอิสระที่ i เมื่อ i = 1, 2, 3, …, n

 error คือความคลาดเคลื่อน ซึ่งเกิดจากปัจจัยที่ไมสามารถควบคุมได

ตัวอยางเชน การพยากรณรายไดของประชาชน เมื่อทราบปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบัรายไดทีเ่พิม่ขึน้หรอื

ลดลง ไดแก อาชพี อาย ุวฒุกิารศกึษา ต�าแหน่งงาน ฯลฯ นอกจากน้ีจะไมมีความสมัพันธกนัเองระหวางรายได 

ในแตละชวงเวลา

 • การพยากรณ์อนกุรมเวลา (Time Series Forecasting) คอืการวเิคราะหความสมัพนัธของขอมลู

อนุกรมเวลา ซึ่งแตกตางจากวิธีการพยากรณเชิงความสัมพันธตรงท่ีขอมูลในแตละชวงเวลามีความสัมพันธ

กันเองแบบสหสัมพันธในตัว (Autocorrelation) โดยสามารถเขียนความสัมพันธทางคณิตศาสตรดังนี้

 yt+1 = f(yt, yt–1, yt–2, …, y1, errort+1)

เมื่อ yt+1 คือคาพยากรณลวงหนา 1 ชวงเวลา

 yt  คือคาขอมูลอนุกรมเวลา ณ เวลาที่ t เมื่อ t = t, t–1, …, 1

 errort+1 คือความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t + 1 ซึ่งเกิดจากปัจจัยที่ไมสามารถควบคุมได

ตวัอยางเชน การพยากรณปรมิาณการสงออกผลิตภัณฑไกแปรรูปรายเดอืนของประเทศไทย เม่ือทราบ

ปริมาณการสงออกผลติภณัฑไกแปรรปูในแตละเดอืนยอนหลงัเพยีงอยางเดยีว จะสามารถคาดการณปรมิาณ

การสงออกทีก่�าลงัจะเกดิขึน้ได ซึง่จะพบวา การพยากรณดวยวิธีน้ีจะมีมิตขิองขอมูลท่ีเกีย่วของเพียงมิตเิดยีว 

นั้นคือ ปริมาณการสงออกผลิตภัณฑไกแปรรูปรายเดือนยอนหลังเทานั้น 

จากเทคนิคการพยากรณเชิงปริมาณที่กลาวมาขางตน วิธีการพยากรณอนุกรมเวลาอาจจะไดรับความ

นิยมมากกวาวิธีการพยากรณเชิงความสัมพันธ เนื่องจากเราไมสามารถทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลอยางชัดเจน

ได ในทุกสถานการณ หรือแมวาเราทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลจริง แตก็อาจเปนเรื่องยากในการรวบรวมขอมูล 

ดังกลาว (Hyndman and Athanasopoulos, 2014) นอกจากนี้วิธีการพยากรณอนุกรมเวลาคอนขางที่จะ

สะดวกในการใชงาน เนื่องจากมติิของขอมลูในการศึกษาคอนขางนอย เชน ขอมูลปริมาณการสงออกผลิตภณัฑ

ไกแปรรปูในแตละเดอืนเพยีงมติิเดียว รวมท้ังวธีิการพยากรณอนกุรมเวลาอาจจะสามารถใหผลการพยากรณ

ที่มีความแมนย�ามากกวาวิธีการพยากรณเชิงความสัมพันธในบางสถานการณ
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ในหนงัสือเลมนีจ้ะเนนการศกึษาวธิกีารพยากรณอนกุรมเวลาตางๆ โดยจะพจิารณาเฉพาะขอมลู อนกุรม

เวลาเชงิเดีย่ว (Univariate Time Series) และมชีวงของระยะหางปกต ิเชน ขอมลูรายสปัดาห รายไตรมาส 

รายเดอืน รายปี เปนตน ดวยการเขยีนชดุค�าสัง่ของโปรแกรมภาษา R (Venables, et al., 2009) ซึง่มแีพก็เกจ 

(Package) ทีเ่กีย่วของกบัการวเิคราะหอนกุรมเวลาคอนขางมากและมคีวามน่าเชื่อถอืในการใชงาน เนื่องจาก

ค�าสั่งในการพยากรณตางๆ ของโปรแกรม R ไดถูกประยุกตใช ในงานวิจัยที่เผยแพรในวารสารวิชาการที่น่า

เชื่อตางๆ ตวัอยางเชน ในปี ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) นกัวจิยัโคเรนเซสและปีทรอพอลอส (Kourentzes และ 

Petropoulos) น�าเสนอบทความวจิยัทีเ่กีย่วของกบัการพยากรณ (Kourentzes and Petropoulos, 2016) ซึง่

ไดระบุในสวนหนึ่งของบทน�า โดยกลาววา forecast Package ของโปรแกรม R ไดรับความนิยมอยางกวาง

ขวางส�าหรับใชเปนมาตรฐานการเปรียบเทียบส�าหรับการพยากรณขอมูลอนุกรมเวลาเชิงเดี่ยวแบบอัตโนมัติ 

ถัดมาในปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) นักวิจัยฮาสซานิ (Hassani) และทีมผูวิจัยน�าเสนอบทความวิจัยดวยการ

เปรียบเทียบตัวแบบพยากรณตางๆ ใน forecast Package ของโปรแกรม R ส�าหรับการพยากรณอุณหภูมิ

ของโลก (Hassani, et al., 2018) 

นอกจากนีแ้พก็เกจทีเ่กีย่วของกบัการเรยีนรูของเคร่ืองจักรแบบมีผูสอน (Supervised Machine Learning) 

ส�าหรับการพยากรณก็ไดรับความนิยมในปัจจุบันเชนเดียวกัน ในปี ค.ศ. 2017 อัลลารด (Allard) และทีมวิจัย

น�าเสนอบทความวิจัยที่ประยุกตใชตัวแบบโครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Network; ANN) ซึ่ง

อยูใน nnet Package ของโปรแกรม R ส�าหรับการพยากรณน�า้หนักของตับของผูบริจาคอวัยวะ (Allard, M. 

A., et al., 2017) ในขณะที่แองกามูทู (Angamuthu และทีมวิจัยประยุกตใชตัวแบบซัพพอรตเวกเตอรแมชีน 

(Support Vector Machine) ซึ่งอยูใน kernlab Package ของโปรแกรม R ส�าหรับการพยากรณราคาไฟฟ้า

รายชั่วโมงของตลาดการคาไอบีเรียน (Iberian) และน�าเสนอบทความดังกลาวในปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) 

(Angamuthu, et al., 2018) 

ส�าหรบัความเขาใจเบือ้งตนเกีย่วกบัโปรแกรม R ผูเขยีนไดจัดท�าการแนะน�าการใช โปรแกรม R เบือ้งตน

ไว ในสวนของภาคผนวก ก เพื่อใหผูอานที่ไมคุนเคยกับการใชโปรแกรม R สามารถศึกษาและท�าความเขาใจ

เกี่ยวกับโปรแกรม รวมทั้งสามารถใชงานโปรแกรม R เบื้องตนไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น

1.5 การด�าเนินการเบื้องตนส�าหรับการพยากรณ์
จากที่ไดกลาวในเบือ้งตนเกีย่วกบัความส�าเรจ็ในการพยากรณจ�าเปนตองอาศยักระบวนการด�าเนนิการที่

ถูกตองและน่าเชื่อถอื ในสวนนีจ้ะกลาวถงึการด�าเนนิการเบือ้งตน 5 ขัน้ตอนท่ีเกีย่วของกบัการพยากรณ ดงันี้

1. การระบุปัญหาที่ชัดเจน ในขั้นตอนนี้นักพยากรณตางๆ จ�าเปนตองระบุปัญหาที่ตองการพยากรณ

ใหชัดเจน ซึ่งตองเขาใจถึงความตองการใชขอมูลที่ไดจากการพยากรณ ประเภทของขอมูลและความพรอม

ของขอมูลในการพยากรณ รวมทั้งขอจ�ากัดตางๆ เพื่อใหสามารถด�าเนินการรวบรวมขอมูลตางๆ ไดอยาง 

ถูกตองและเหมาะสมกับการพยากรณ
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2. การรวบรวมขอมลู ขัน้ตอนนีจ้ะด�าเนนิการตอจากขัน้ตอนกอนหนา ซึง่จะมรีปูแบบของขอมลูอยาง

นอย 2 ประเภทคือ 

(1) ประเภทขอมูลเชิงสถิติ ซึ่งเปนขอมูลเชิงปริมาณส�าหรับการสรางตัวแบบพยากรณ 

(2) ประเภทขอมูลเชิงคุณภาพจากประสบการณของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งบางครั้งการจัดเก็บขอมูลเชิง

ปรมิาณในอดตีอาจมคีวามยุงยากหรอืไมมกีารจดัเกบ็ขอมูลบางสวนในอดตีท่ีผานมา จึงเปนการยากท่ีจะสราง

ตวัแบบทางสถติสิ�าหรบัการพยากรณ หรอืในบางครัง้การใชขอมูลประเภทใดประเภทหนึง่เพียงอยางเดยีวอาจ

ใหความแมนย�าไมเปนไปตามที่ตองการ จึงตองอาศัยแหลงขอมูลทั้งสอง เพื่อใหไดผลการพยากรณที่มีความ

แมนย�าเพิม่มากขึน้ แตอยางไรกต็าม ขอมลูทีล่าสมยัหรือเกาเกนิไปจะมีประโยชนตอการพยากรณท่ีลดนอยลง

ตามไปดวย เนื่องจากสถานการณเกดิการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา สงผลใหขอมูลท่ียอนหลังออกไปไมสามารถ

อธิบายลักษณะของเหตุการณในอนาคตไดดีเพียงพอ

3. การวเิคราะห์เบือ้งตน เปนการวเิคราะหดวยกราฟเพ่ือใหเหน็รูปแบบและพฤตกิรรมของเหตกุารณ

หรือขอมูลที่ตองการศึกษา เชน แนวโนม ฤดูกาล วัฏจักร หรือคาผิดปกติ เปนตน เพื่อเปนแนวทางในการ

วิเคราะหตอไป

4. การคัดเลือกตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมกับขอมูล ซึ่งขั้นตอนนี้จะเปนการพิจารณาเพ่ือคัด

เลอืกตวัแบบพยากรณทีเ่หมาะสมกบัขอมลูมากทีส่ดุ ซึง่จะขึน้อยูกบัประเภทของขอมูลท่ีมีอยูและความพรอม

ของขอมูล โดยปกติแลวจะใชตัวแบบพยากรณที่มีประสิทธิภาพและเขาขายวาเหมาะสมกับขอมูลท่ีก�าลัง

ศึกษา เนื่องจากแตละตัวแบบพยากรณตางมีจุดเดนและขอจ�ากัด เชน ตัวแบบพยากรณทางสถิติสรางภาย

ใตสมมติฐานของความสัมพันธเชิงเสนตรง จึงไมสามารถอธิบายลักษณะขอมูลที่มีความสัมพันธไมเปนเชิง

เสนตรงได ซึ่งการอภิปรายผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบพยากรณตางๆ จะถูกกลาวอีกครั้ง

ในสวนของบทที่ 6 กรณีศึกษาการประยุกตใชวิธีการพยากรณอนุกรมเวลา

5. การใชงานและประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบพยากรณ์ ขั้นตอนนี้จะเปนขั้นตอนสุดทาย 

เม่ือไดตวัแบบทีเ่หมาะสมทีส่ดุ ตวัแบบพยากรณดงักลาวจะถกูใช ในการท�านายคาท่ีก�าลังจะเกดิขึน้ในอนาคต 

ซึ่งความสามารถของการพยากรณจะสามารถประเมินไดก็ตอเมื่อทราบขอมูลที่เกิดขึ้นจริงแลวเทานั้น จึงไดมี

การพฒันาวธิกีารตางๆ เพื่อชวยในการประเมนิประสทิธภิาพการพยากรณ ซึง่วธิกีารทีน่่าเชื่อถอืยอมสงผลให

ไดตวัแบบพยากรณท่ีสามารถใหผลการพยากรณท่ีน่าเชื่อถอืตามไปดวย โดยวธิกีารประเมนิประสทิธภิาพการ

พยากรณและเกณฑการวัดประสิทธิภาพจะอธิบายในบทที่ 2 

1.6 การอธิบายเชิงสถิติส�าหรับการพยากรณ์
จากที่ไดกลาวมาขางตน การพยากรณเปนหน่ึงในวิธีการที่จะใชท�านายเหตุการณหรือขอมูลที่ก�าลังจะ

เกดิขึน้ในอนาคตและเปนสิง่ทีเ่ราไมสามารถทราบลวงหนา ซึง่รปูแบบของการเปลีย่นแปลงที่ไมสามารถทราบ 

ลวงหนามีความสอดคลองกับแนวความคิดทางสถิติที่เกี่ยวของกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรสุม 
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(Random Variable) ทีม่ลีกัษณะไมคงทีแ่น่นอน เชน ปรมิาณการสงออกผลติภณัฑไกแปรรปูของประเทศไทย

ในแตละเดอืนจะมลีกัษณะไมคงทีแ่น่นอนในแตละเดอืนและไมสามารถทราบลวงหนา หากเราน�าขอมลูปรมิาณ

การสงออกผลิตภัณฑไกแปรรูปตั้งแตเดือนมกราคม ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) ถึงเดือนธันวาคม ค.ศ. 2012 

(พ.ศ. 2555) (Office of Agricultural Economics; OAE) มาสรางกราฟเพื่ออธิบายพฤติกรรมของขอมูล

ปริมาณการสงออกผลิตภัณฑไกแปรรูปเบื้องตนสามารถแสดงดังในรูปที่ 1.2 
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รูปที่ 1.2 ปริมาณการสงออกผลิตภัณฑไกแปรรูปรายเดือนของประเทศไทย

จากรูปที่ 1.2 แสดงใหเห็นขอมูลอนุกรมเวลาของปริมาณการสงออกผลิตภัณฑไกแปรรูปรายเดือน 

(ม.ค.–ธ.ค.) ของประเทศไทย ตั้งแต ค.ศ. 2007–2012 (พ.ศ. 2550–2555) ซึ่งมีลักษณะท่ีไมแน่นอนใน 

แตละชวงเวลา แตมีแนวโนมของการเพิ่มขึ้นที่คอนขางชัดเจนของปริมาณการสงออกในแตละปี ส�าหรับ

การพยากรณปริมาณการสงออกในเดือนมกราคม ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) โดยที่เราจะทราบเพียงวาขอมูล

ปริมาณการสงออกตั้งแตอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันในแตละชวงเวลามีปริมาณมากนอยเพียงใด เราจึงตอง

ตั้งสมมติฐานความสัมพันธของเหตุการณในอนาคตมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับเหตุการณในปัจจุบัน เพื่อ

สรางความสัมพันธในการอธิบายคาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งวิธีการพยากรณอนุกรมเวลาจ�าเปนตองอาศัย

ขอมลูอนกุรมเวลาในอดตีจนถงึปัจจบุนัเพื่อท�านายคาในอนาคตสามารถเขยีนสญัลักษณทางคณิตศาสตรดงัน้ี

 ŷt+h|t = f(yt, yt–1, yt–2, …, y1) 

เมื่อ ŷt+h|t คือคาพยากรณลวงหนา h ชวงเวลา เมื่อทราบขอมูลอนุกรมเวลาตั้งแต y1 ถึง yt 

โดย yt เปนตัวแปรสุมท่ีมกีารแจกแจงความน่าจะเปนของขอมลูอนุกรมเวลาทีเ่วลา t ดงันัน้จงึเรยีกการ

แจกแจงความน่าจะเปนของ yt วาเปนการแจกแจงการพยากรณ (Forecast Distribution) ซึ่งคาพยากรณที่

ไดจะเปนคาพยากรณแบบจดุทีเ่ปนคาเฉลีย่ของผลพยากรณท่ีเปนไปไดท้ังหมดในชวงเวลาดงักลาว แตในบาง

ครั้ง อาจใชคามัธยฐานของผลพยากรณที่เปนไปไดทั้งหมดเปนคาพยากรณแบบจุดแทน นอกจากนี้เนื่องจาก 

yt เปนการแจกแจงการพยากรณ จึงสามารถหาชวงความเชื่อมั่นของการพยากรณได โดยคาพยากรณแบบ

จุดและชวงความเชื่อมั่นที่รอยละ 80 และ 95 ตามล�าดับ สามารถน�าเสนอดังแสดงในรูปที่ 1.3 
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รูปที่ 1.3 การพยากรณปริมาณการสงออกผลิตภัณฑไกแปรรูปรายเดือนจ�านวน 5 เดือน ลวงหนาของประเทศไทย

ในรูปที่ 1.3 คาพยากรณ 5 ชวงเวลาลวงหนาแบบจุดที่เปนคาเฉลี่ยของผลพยากรณที่เปนไปไดทั้งหมด 

คือเสนทึบที่อยูตรงกลางระหวางชวงความเชื่อมั่นที่ 80% (ขอบเขตของเสนสีเทาเขม) และ 95% (ขอบเขต

ของเสนสีเทาออน) ตามล�าดับ 

แตอยางไรก็ตาม นอกจากปัจจัยของแนวโนมอาจมีอิทธิพลของปัจจัยอื่นๆ เขามาเกี่ยวของกับขอมูล

อนุกรมเวลาที่ศึกษา เชน อิทธิพลของฤดูกาล ซึ่งจ�าเปนตองอาศัยการศึกษาที่สามารถอธิบายรายละเอียดที่

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชน วิธีการแยกสวนประกอบของขอมูลอนุกรมเวลาที่จะกลาวในบทที่ 2 เพื่อใหสามารถ

สังเกตอิทธิพลของปัจจัยตางๆ ไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น

1.7 สรุปทายบท 
วิวัฒนาการของเทคนิคการพยากรณมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมาอยางยาวนาน เพื่อท�านาย

เหตุการณหรือขอมูลที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตใหมีความแมนย�ามากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได ภายใตการใช

ประโยชนจากขอมูลและสารสนเทศตางๆ ซ่ึงอาจเปนขอมูลในอดีตหรือองคความรูของผูเชี่ยวชาญ ในการ

แสวงหาองคความรูที่แฝงอยูภายในแหลงขอมูลเพ่ือเปนสารสนเทศประกอบการตัดสินใจในการก�าหนด

นโยบายตางๆ ขององคกร โดยตองมีความเขาใจเกี่ยวกับปัจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับความสามารถในการ

พยากรณ รวมทัง้ระยะเวลาของการพยากรณใหเหมาะสมกบัวตัถปุระสงคของการใชประโยชน จงึตองพึง่พา

ความเขาใจเกีย่วกบัประเภทของขอมลูและเทคนคิการพยากรณทีเ่หมาะสม นอกจากนีย้งัตองพึง่พาการด�าเนนิ

การเบื้องตนส�าหรับการพยากรณเพื่อใหองคกรสามารถใชประโยชนจากการพยากรณไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสบความส�าเร็จ

เม่ือการพยากรณเปนหนึง่ในการด�าเนนิการทางสถติ ิการอธบิายการพยากรณเชงิสถติจิงึมบีทบาทส�าคญั

เพื่อใหมคีวามเขาใจลกัษณะของตวัแปรสุม ซึง่เปนพฤตกิรรมของขอมูลท่ีเกีย่วของกบัการพยากรณ โดยอาศยั

หลกัการทางคณติศาสตรและสถติใินการอธบิายและสื่อสารใหเกดิความเขาใจทีช่ดัเจน รวมทัง้ผลการพยากรณ

แบบจุดและแบบชวงความเชื่อมั่นของผลการพยากรณที่รอยละ 80 และ 95 ตามล�าดับ
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1. ปัจจัยที่มีผลตอความสามารถในการพยากรณมีปัจจัยใดบาง

2. การแบงการพยากรณโดยใชระยะเวลาเปนเกณฑสามารถแบงไดกี่ประเภท อะไรบาง

3. จงอธิบายเกี่ยวกับวิธีการพยากรณอนุกรมเวลา

4. การประยุกตใชเทคนิคการพยากรณเชิงคุณภาพเหมาะในกรณีใดบาง เพราะเหตุใด

5. การระบุปัญหาที่ชัดเจนในขั้นตอนการด�าเนินการเบื้องตนส�าหรับการพยากรณมีความส�าคัญอยางไร

6. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนในขั้นตอนการด�าเนินการเบื้องตนส�าหรับการพยากรณมีความส�าคัญอยางไร

7. รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของขอมูลอนุกรมเวลามีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรสุม

อยางไร

ค�ำน�ำแบบฝึกหัดท้ำยบท



1. เพื่อใหเขาใจการวิเคราะหอนุกรมเวลาเบื้องตน

2. เพื่อใหเขาใจการเตรียมขอมูลอนุกรมเวลาส�าหรับการวิเคราะห

3. เพื่อใหเขาใจรูปแบบของขอมูลอนุกรมเวลา

4. เพื่อใหเขาใจสวนประกอบของขอมูลอนุกรมเวลา 

5. เพื่อใหเขาใจวิธีการแยกสวนประกอบของขอมูลอนุกรมเวลาแบบดั้งเดิม

6. เพื่อใหเขาใจการประเมินประสิทธิภาพการพยากรณ (Cross–validation)

7. เพื่อใหเขาใจเกณฑการวัดประสิทธิภาพการพยากรณ

8. เพื่อใหเขาใจการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณเชิงสถิติ

กำรวิเครำะห์อนุกรมเวลำเบื้องต้น

บทที่ 2

วัตถุประสงค์
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จุดเริ่มตนที่ส�าคัญของการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนคือ การสรางกราฟของขอมูลเพื่อใชเปนเครื่องมือใน

การอธิบายคุณลักษณะตางๆ ของขอมูลที่ตองการศึกษา เชน การพยากรณเชิงความสัมพันธควรมีการสราง

กราฟการกระจายตวัของขอมลู (Scatter Plot) เพื่อใหเหน็แนวโนมความสมัพันธของตวัแปรอิสระและตวัแปร

ตาม ส�าหรบัการพยากรณอนกุรมเวลาการสรางกราฟสามารถชวยอธบิายใหเขาใจคณุลกัษณะของรปูแบบการ

เปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลาของขอมูลอนุกรมเวลา คาหรือชวงเวลาที่ผิดปกติของขอมูลอนุกรมเวลา หรือ

แมแตลกัษณะความสมัพนัธกนัของเหตกุารณท่ีเกดิขึน้ซ�า้กนัภายในชวงเวลาทีม่ชีวงระยะหางใกลเคยีงกนัใน

ลักษณะของรปูแบบของฤดกูาล ซึง่ความเขาใจพฤตกิรรมและรูปแบบของการเปล่ียนแปลงของขอมูลอนุกรม

เวลาเหลานี้มีความเชื่อมโยงกับการพิจารณาเลือกวิธีการพยากรณที่เหมาะสมกับขอมูลอนุกรมเวลา 

แตอยางไรกต็าม กอนการด�าเนนิการสรางกราฟเพ่ือศกึษารปูแบบและพฤตกิรรมของขอมลูอนกุรมเวลา

จ�าเปนตองเขาใจการเขียนชุดค�าสั่งของโปรแกรม R เพื่อใหสามารถก�าหนดรูปแบบของขอมูลอนุกรมเวลาที่

ถูกตองสอดคลองกับขอมูลจริงที่ตองการศึกษา ถึงแมวาการสรางกราฟจะชวยใหการท�าความเขาใจเกี่ยวกับ

รูปแบบและพฤติกรรมของขอมูลอนุกรมเวลาไดดีในระดับหนึ่ง แตก็มีหลายสถานการณท่ีรูปแบบของขอมูล

อนุกรมเวลามีลักษณะที่คลุมเครือและไมอาจที่จะสรุปรูปแบบลักษณะของขอมูลอนุกรมเวลาไดอยางชัดเจน 

สงผลใหตองพึ่งพาวิธีการแยกสวนประกอบของขอมูลอนุกรมเวลา ซึ่งเปนขอมูลเชิงตัวเลขเพื่อชวยใหการ

อธิบายเกิดความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้เกณฑการวัดประสิทธิภาพและการประเมินประสิทธิภาพถูก

ใชส�าหรับพิจารณาความเหมาะสมของวิธีการพยากรณตางๆ รวมทั้งการวิเคราะหทางสถิติเพื่อระบุความ 

แตกตางของประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณตางๆ ไดอยางมีนัยส�าคัญทางสถิติ

โครงสรางของเนื้อหาภายในบทนี้จะประกอบไปดวย การอธิบายเกี่ยวกับการประยุกตใชกราฟและ 

ค�าสั่งของโปรแกรม R ส�าหรับการศึกษาพฤติกรรมของขอมูลอนุกรมเวลา หลังจากนั้นเปนการอธิบายวิธีการ

แยกสวนประกอบของขอมูลอนุกรมเวลาโดยอาศัยการค�านวณเชิงตัวเลข ตามดวยการอธิบายเกณฑการวัด

ประสิทธิภาพและการประเมินประสิทธิภาพ และทายที่สุดจะเปนการอธิบายการประยุกตการวิเคราะหทาง

สถิติส�าหรับการระบุความแตกตางของประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณตางๆ ไดอยางมีนัยส�าคัญทางสถิติ

2.1 นิยามเบื้องตนของขอมูลอนุกรมเวลา
ขอมูลอนุกรมเวลาคือขอมูลอนุกรมเชิงตัวเลขที่เก็บตามชวงเวลาอยางตอเนื่อง เชน ขอมูลปริมาณการ

สงออกแป้งมันส�าปะหลังรายเดือนของประเทศไทย ตั้งแตเดือนมกราคม ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) ถึงเดือน

ธันวาคม ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ที่เผยแพรในเว็บไซตของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งขอมูลดังกลาว

จะเกบ็รวบรวมขอมลูปรมิาณการสงออกทุกๆ เดอืนอยางตอเนื่อง (Office of Agricultural Economics, 2018) 

2.2 การเตรียมขอมูลอนุกรมเวลา
จากความจ�าเปนท่ีจะตองสรางกราฟเพื่อศึกษาและอธบิายคณุลกัษณะของขอมลูอนุกรมเวลา จงึตองใช

การเขียนชุดค�าสั่งของโปรแกรม R โดยชุดค�าสั่งที่ใชสรางขอมูลอนุกรมเวลาจะใชฟังกชัน ts() เพื่อก�าหนด

ใหขอมูลที่ไดจากการสรางดวยฟังกชันดังกลาวอยูในคลาสของรูปแบบอนุกรมเวลา ดวยการก�าหนดคา

อารกิวเมนต frequency ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดในตารางที่ 2.1




