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การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณระหวางวิธีบอกซ-เจนกินส 

และวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของโฮลต 

สําหรับการพยากรณราคาขายปลีกสุกรชําแหละ เนื้อแดง สะโพก 

A Comparison of Forecasting Methods between  

Box-Jenkins and Holt’s Exponential Smoothing Methods 

for Predicting the Retail Prices of Hip Meat 
วรางคณา กีรติวิบูลย 1 

 

บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ี คือ การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ 2 วิธี ไดแก วิธีบอกซ-เจนกินส และ

วิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของโฮลต สําหรับการพยากรณราคาขายปลีกสุกรชําแหละ เน้ือแดง สะโพก 

โดยใชอนุกรมเวลารายเดือนจากเว็บไซตของกรมการคาภายใน ตั้งแตเดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 2556 

จํานวน 114 คา ผูวิจัยไดแบงขอมูลออกเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 คือ ขอมูลตั้งแตเดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 

2555 จํานวน 102 คา สําหรับการสรางตัวแบบพยากรณ ชุดที่ 2 คือ ขอมูลตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2555 ถึงเดือน

มิถุนายน 2556 จํานวน 12 คา สําหรับการคัดเลือกวิธีการพยากรณที่ เหมาะสมดวยเกณฑเปอรเซ็นตความ

คลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย และเกณฑความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ียที่ต่ําที่สุด ผลการวิจัยพบวา วิธีการปรับ

เรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของโฮลตมีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุดน้ีมากกวาวิธีบอกซ-เจนกินส ซ่ึงมีตัวแบบ

พยากรณที่สรางจากขอมูลทั้งหมด 114 ตัว ดังนี้  t mŶ 132.49997 0.39578 m    เมื่อ m แทนจํานวนเดือน

ที่ตองการพยากรณไปขางหนา โดยมีคาพยากรณเริ่มตน คือ เดือนกรกฎาคม 2556 (m = 1) 

 

 

 

 

 
 

 

1สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิคณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง 93110 

E-mail: warang27@gmail.com 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 42 ฉบับที่ 3 533 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to compare two forecasting methods which are Box-

Jenkins method and Holt’s exponential smoothing method for predicting the retail prices of hip 

meat. Time series that used is the monthly data from the website of Department of Internal 

Trade of Thailand during January 2004 to June 2013 (114 values). The data are split into two 

sets, the first 102 values from January 2004 until June 2012 for the modeling and the last 12 

values from July 2012 until June 2013 for finding the most suitable forecasting method by the 

criteria of the lowest mean absolute percentage error and mean squared error. The results show 

that Holt’s exponential smoothing method is suitable for this time series than Box-Jenkins 

method. The forecasting model that constructed from the total time series data 114 values is 

 t mŶ 132.49997 0.39578 m   where m represents the number of months to forecast ahead with 

the predictive value start at July 2013 (m = 1). 

 

คําสําคัญ: สุกรชําแหละ เน้ือแดง สะโพก บอกซ-เจนกินส การปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของโฮลต 

เปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย ความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย 

Keywords: Hip Meat, Box-Jenkins, Holt’s exponential smoothing, Mean absolute percentage error, 

Mean squared error 
 

บทนํา 

เน้ือสัตว (meat) ที่มนุษยนํามาบริโภค สามารถแบงตามลักษณะและแหลงที่มาได 4 ประเภท คือ เน้ือแดง 

(red meat) เน้ือสัตวปก (poultry meat) เน้ือสัตวปา (game meat) และเน้ือสัตวนํ้า (aquatic meat) โดยเน้ือแดง

จะไดรับความนิยมจากผูบริโภคคนไทยมากที่สุด ซ่ึงแตละทองถิ่นอาจมีความนิยมบริโภคเน้ือสัตวแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ

ความเช่ือ ความเคยชิน ศาสนา และวัฒนธรรม ดังน้ันเน้ือของสัตวชนิดอ่ืน ๆ เชน มา ลา อูฐ และกระตาย จึงอาจ

รวมอยูในประเภทของเน้ือแดงดวย หากคนในทองถิ่นน้ันเล้ียงสัตวเหลาน้ีไวเพื่อบริโภค การเล้ียงสัตวสําหรับการ

บริโภคในปจจุบันมักใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตใหไดเน้ือสัตวที่มีคุณภาพดี และมีผลผลิต

สูงขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงการจัดการหลังการฆาใหมีมาตรฐานเดียวกัน ทําใหการจําหนายเน้ือสัตวมีมาตรฐาน 

ผูบริโภคไดรับความยุติธรรม และไดเน้ือสัตวที่มีความสะอาด ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สงผลใหราคาขายปรับตัวสูงขึ้น

กวาในอดีต โดยเฉพาะเน้ือสุกรซ่ึงเปนสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย มีปริมาณการบริโภคสูงกวาเน้ือโคและ

เน้ือกระบือ เน่ืองจากสุกรใหผลผลิตในระยะเวลาส้ันกวาโคและกระบือ สามารถนํามาประกอบอาหารและแปรรูป

เปนผลิตภัณฑไดหลายชนิด การเล้ียงสุกรสวนใหญใชเพื่อการบริโภคภายในประเทศ เน่ืองจากคนไทยนิยมบริโภค

เน้ือสุกรในชีวิตประจําวัน ทั้งน้ีการเล้ียงสุกรมีตั้งแตการเล้ียงไวบริโภคเองในครัวเรือน ไปจนถึงการเล้ียงในระดับ

อุตสาหกรรมรายยอย และอุตสาหกรรมขนาดใหญ การเล้ียงสุกรจึงนับเปนแหลงรายไดที่สําคัญแกเกษตรกร 

อยางไรก็ตามการทําฟารมสุกรยังคงประสบปญหาทั้งภาวะความผันผวนของราคาและตนทุนที่ สูงขึ้น ทําให
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เกษตรกรผูเล้ียงสุกรประสบกับภาวะขาดทุน และบางรายตองเลิกเล้ียงสุกรไป (เกษมสุข, 2553; ณัชทิภา, 2555) 

จากขอมูลของกรมการคาภายในที่มีการระบุวาในชวงเทศกาลตรุษจีนของทุกป ราคาสุกรมักผันผวนปรับตัวเพิ่มขึ้น 

เน่ืองจากมีความตองการสูง ซ่ึงราคาจะปรับตัวสูงขึ้นทั้งในสวนของผูคาสง คาปลีก และผูเล้ียง โดยหลังเทศกาล

ตรุษจีนราคามักมีแนวโนมลดลง (independent news network, 2556) ดวยเหตุผลของความแปรปรวนในราคา

สุกรจากชวงเดือนตาง ๆ ของแตละป ผูวิจัยจึงมีความสนในที่จะพยากรณราคาสุกรชําแหละ เน้ือแดง สะโพก 

เน่ืองจากสวนสะโพกเปนสวนเน้ือแดงที่มีราคาสูง เปนที่นิยมในการซ้ือเพื่อนํามาบริโภค โดยหลักการของการ

พยากรณที่นํามาใช คือ การใชอนุกรมเวลาจากอดีตมาวิเคราะหหารูปแบบการเปล่ียนแปลง เพื่อกําหนด

แบบจําลองสําหรับการพยากรณคาอนาคต ดังน้ันวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ี คือ การพยากรณราคาขายปลีก

สุกรชําแหละ เน้ือแดง สะโพก โดยการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ 2 วิธี ที่มีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาที่กําลัง

ศึกษามากที่สุด คือ วิธีบอกซ-เจนกินส และวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของโฮลต ผลการศึกษาครั้งน้ี

จะทําใหทราบถึงแนวโนมของราคาสุกรในตลาด ชวยในการประเมินการคาดการณราคาในอนาคต อีกทั้งยังเปน

ประโยชนตอรัฐบาลในการวางนโยบายเชิงกลยุทธทางดานการคาในอนาคตตอไป 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการสรางตัวแบบพยากรณราคาขายปลีกสุกรชําแหละ เน้ือแดง สะโพก โดยใช

โปรแกรม SPSS (statistical package for social sciences) รุน 17 ซ่ึงขอมูลที่ใชในการศึกษาไดมาจากเว็บไซต

ของกรมการคาภายใน (กรมการคาภายใน, 2556) เปนอนุกรมเวลาราคาขายปลีกเฉล่ียรายเดือนของสุกรชําแหละ 

เน้ือแดง สะโพก (บาท/กิโลกรัม) ตั้งแตเดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 2556 จํานวน 114 คา ผูวิจัยไดแบง

ขอมูลออกเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 ตั้งแตเดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 จํานวน 102 คา สําหรับการสราง

ตัวแบบพยากรณดวยวิธีการทางสถิติ 2 วิธี ไดแก วิธีบอกซ-เจนกินส และวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลัง

ของโฮลต ชุดที่ 2 ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2556 จํานวน 12 คา สําหรับการคัดเลือกวิธีการ

พยากรณที่เหมาะสมดวยเกณฑเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย (mean absolute percentage error: 

MAPE) และเกณฑความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (mean squared error: MSE) ที่ต่ําที่สุด 

 

1. การสรางตัวแบบพยากรณโดยวิธีบอกซ-เจนกินส (Box-Jenkins Method) 

วิธีบอกซ-เจนกินส เปนวิธีการพยากรณที่มีความถูกตองสูง เน่ืองจากไดกําหนดตัวแบบโดยการตรวจสอบ

คุณสมบัติของฟงกชันสหสัมพันธในตัวเอง (autocorrelation function: ACF) และฟงกชันสหสัมพันธในตัวเอง

บางสวน (partial autocorrelation function: PACF) ซ่ึงพิจารณาภายใตอนุกรมเวลาที่คงที่ (stationary) หรือ

อนุกรมเวลาที่มีคาเฉล่ียและความแปรปรวนคงที่ (ทรงศิริ, 2549) ตัวแบบทั่วไปของวิธีบอกซ-เจนกินส คือ 

seasonal autoregressive integrated moving average: SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)s แสดงดังสมการที่  (1) 

(Box et al., 1994) 

          Dds s s
p P t q Q tB B 1 B 1 B Y B B                                         (1) 
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เม่ือ tY  แทนอนุกรมเวลา ณ เวลา t 

 t  แทนอนุกรมเวลาของความคลาดเคล่ือนที่มีการแจกแจงปกติและเปนอิสระกัน ดวยคาเฉล่ียเทากับศูนย 

และความแปรปรวนคงที่ทุกชวงเวลา 

    sp PB B     แทนคาคงที่ โดยที่  แทนคาเฉล่ียของอนุกรมเวลาทีค่งที่ 

   2
p 1 2B 1 B B       … p

pB  แทนตัวดําเนินการสหสัมพันธในตัวเองแบบไมมีฤดูกาลอันดับที่ p (non-

seasonal autoregressive operator of order p: AR(p)) 

  s s 2s
P 1 2B 1 B B    … Ps

PB  แทนตัวดําเนินการสหสัมพันธในตัวเองแบบมีฤดูกาลอันดับที่ P 

(seasonal autoregressive operator of order P: SAR(P)) 

   2
q 1 2B 1 B B       … q

qB  แทนตัวดําเนินการเฉล่ียเคล่ือนที่แบบไมมีฤดูกาลอันดับที่  q (non-

seasonal moving average operator of order q: MA(q)) 

  s s 2s
Q 1 2B 1 B B    … Qs

QB  แทนตัวดํา เ นินการเฉ ล่ียเค ล่ือนที่ แบบมีฤดูกาลอันดับที่  Q 

(seasonal moving average operator of order Q: SMA(Q)) 

 t แทนชวงเวลา ซ่ึงมีคาตั้งแต 1 ถึง n โดยที่ n แทนจํานวนขอมูลในอนุกรมเวลาชุดที่ 1 

 s แทนจํานวนฤดูกาล 

 d และ D แทนลําดับที่ของการหาผลตางและผลตางฤดูกาล ตามลําดับ 

 B แทนตัวดําเนินการถอยหลัง (backward operator) โดยที่ s
t t sB Y Y   

ขั้นตอนการสรางตัวแบบพยากรณโดยวิธีบอกซ-เจนกินส แสดงรายละเอียดดังน้ี 

1. พิจารณาอนุกรมเวลาวาคงที่หรือไม โดยพิจารณาจากกราฟของอนุกรมเวลาเทียบกับเวลา (Yt, t) 

กราฟ ACF และ PACF หากพบวาอนุกรมเวลาไมคงที่ (non-stationary) ตองแปลงอนุกรมเวลาใหคงที่กอนที่จะ

ทําขั้นตอนตอไป เชน การแปลงขอมูลดวยการหาผลตางหรือผลตางฤดูกาล (difference or seasonal 

difference) การแปลงขอมูลดวยลอการิทึมสามัญหรือลอการิทึมธรรมชาติ (common logarithm or natural 

logarithm) การแปลงขอมูลดวยเลขยกกําลัง เชน ยกกําลัง 0.5 (square root transformation) หรือยกกําลัง 2 

(square transformation) เปนตน (Bowerman and O’Connell, 1993) 

2. กําหนดตัวแบบพยากรณที่เปนไปไดจากกราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาที่คงที่ น่ันคือ 

กําหนดคา p, q, P และ Q พรอมทั้งประมาณคาพารามิเตอรของตัวแบบ 

3. ตัดพารามิเตอรที่ไมมีนัยสําคัญออกจากตัวแบบพยากรณครั้งละ 1 ตัว จากน้ันจึงกําหนดตัวแบบ

พยากรณและประมาณคาพารามิเตอรใหมจนกวาจะไดตัวแบบพยากรณที่ประกอบดวยพารามิเตอรที่มีนัยสําคัญ

ทั้งหมด 

4. คัดเลือกตัวแบบพยากรณที่มีคาเกณฑสารสนเทศเบยเซียน (Bayesian information criterion: BIC) 

ที่ต่ําที่สุด และมีคาสถิติ Ljung-Box Q ที่ไมมีนัยสําคัญ  

5. พยากรณอนุกรมเวลา โดยใชตัวแบบพยากรณที่เหมาะสมที่สุดจากขั้นตอนที่ 4 
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2. การสรางตัวแบบพยากรณโดยวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของโฮลต (Holt’s exponential 

smoothing method) 

การปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของโฮลต มีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาที่มีแนวโนมเปนเสนตรง

และไมมีสวนประกอบของความผันแปรตามฤดูกาล มีคาคงที่การปรับเรียบ 2 ตัว คือ คาคงที่การปรับเรียบของคา

ระดับ (level:  ) และคาคงที่การปรับเรียบของคาความชัน (trend:  ) ตัวแบบเขียนไดดังสมการที่ (2) และตัว

แบบพยากรณเขียนไดดังสมการที่ (3) (มุกดา, 2549; IBM Corporation, 2013) 

t 0 1 tY t                                                            (2) 

 t m t tŶ a b m                                                        (3) 

เม่ือ tY  แทนอนุกรมเวลา ณ เวลา t 

 0  และ 1  แทนพารามิเตอรของตัวแบบแสดงระยะตัดแกน และความชันของแนวโนม ตามลําดับ 

 t  แทนอนุกรมเวลาของความคลาดเคล่ือนที่มีการแจกแจงปกติและเปนอิสระกัน ดวยคาเฉล่ียเทากับศูนย 

และความแปรปรวนคงที่ทุกชวงเวลา 

 t mŶ   แทนคาพยากรณ ณ เวลา t+m โดยที่ m แทนจํานวนชวงเวลาที่ตองการพยากรณไปขางหนา 

 ta  และ tb  แทนคาประมาณ ณ เวลา t ของพารามิเตอร 0  และ 1  ตามลําดับ 

โดยที่ 

  t t t 1 t 1a Y 1 a b        

   t t t 1 t 1b a a 1 b        

   และ   แทนคาคงที่การปรับเรียบ โดยที ่ 0 1    และ 0 1    

  t แทนชวงเวลา ซ่ึงมีคาตั้งแต 1 ถึง n โดยที่ n แทนจํานวนขอมูลในอนุกรมเวลาชุดที่ 1 

 

3. การคัดเลือกวิธีการพยากรณท่ีเหมาะสม 

การวิจัยครั้งน้ีไดเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ 2 วิธี คือ วิธีบอกซ-เจนกินส และวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคง

เลขช้ีกําลังของโฮลต โดยทําการพยากรณราคาขายปลีกสุกรชําแหละ เน้ือแดง สะโพกของขอมูลชุดที่ 2 คือ อนุกรม

เวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2556 จํานวน 12 คา ไดคาความแตกตางระหวางขอมูลจริงกับ

คาพยากรณ (error: te ) เพื่อคํานวณคาเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย (MAPE) และคาความ

คลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (MSE) ซ่ึงมีสูตรแสดงดังสมการที่ (4) (สมเกียรติ, 2548) โดยวิธีการพยากรณใดมีคา 

MAPE และ MSE ต่ําที่สุด คือ วิธีที่มีความเหมาะสมในการพยากรณมากที่สุด 

2n
t

t 12 t

100 eMAPE
n Y

   และ 
2n

2
t

t 12

1MSE e
n 

                                          (4) 

เม่ือ t t t
ˆe Y Y   แทนความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ ณ เวลา t 

 tY  แทนอนุกรมเวลา ณ เวลา t 
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 tŶ  แทนคาพยากรณ ณ เวลา t 

  t  แทนชวงเวลา ซ่ึงมีคาตั้งแต 1 ถึง 2n  โดยที่ 2n  แทนจํานวนขอมูลในอนุกรมเวลาชุดที่ 2 
 

4. การพยากรณราคาขายปลีกสุกรชําแหละ เน้ือแดง สะโพก 

จากการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณทั้ง 2 วิธี เม่ือทราบวาวิธีการพยากรณใดมีคาเปอรเซ็นตความ

คลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย (MAPE) และคาความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (MSE) ต่ําที่สุด จะใชวิธีการพยากรณน้ัน

ในการสรางตัวแบบพยากรณ โดยใชขอมูลทั้ง 2 ชุด คือ ราคาขายปลีกสุกรชําแหละ เน้ือแดง สะโพก ตั้งแตเดือน

มกราคม 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 2556 จํานวน 114 คา สําหรับการพยากรณราคาในเดือนกรกฎาคม 2556 ถึง

เดือนธันวาคม 2556 ตอไป โดยการใชขอมูลทั้งหมด 144 คาเปนการใชขอมูลที่เปนปจจุบัน ซ่ึงจะทําใหไดตัวแบบ

พยากรณที่มีความแมนยํามากยิ่งขึ้น 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการสรางตัวแบบพยากรณโดยวิธีบอกซ-เจนกินส 

จากการพิจารณาลักษณะการเคล่ือนไหวของอนุกรมเวลาชุดที่ 1 คือ ราคาขายปลีกสุกรชําแหละ เน้ือแดง 

สะโพก ตั้งแตเดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 จํานวน 102 คา ดังรูปที่ 1 พบวา อนุกรมเวลาชุดน้ี

ยังไมคงที่ เน่ืองจากมีสวนประกอบของแนวโนม 
 

 
รูปท่ี 1 ลักษณะการเคล่ือนไหวของอนุกรมเวลาราคาขายปลีกสุกรชําแหละ เน้ือแดง สะโพก ตั้งแตเดือนมกราคม 

2547 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 
 

จากกราฟ ACF และ PACF ดังรูปที่ 2 พบวา กราฟ ACF ในภาพซายมีลักษณะการเคล่ือนไหวแบบลดลง

อยางรวดเร็วในชวงแรก และลดลงอยางชา ๆ ในชวงตอมา ดังน้ัน ณ ที่น้ีจึงแปลงขอมูลดวยการหาผลตางลําดับที่ 1 

(d = 1) เน่ืองจากอนุกรมเวลามีสวนประกอบของแนวโนม ไดกราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาที่แปลงขอมูลแลว 

แสดงดังรูปที่ 3 ซ่ึงพบวา อนุกรมเวลามีลักษณะคงที่ จึงกําหนดตัวแบบพยากรณที่เปนไปได พรอมกับประมาณ
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คาพารามิเตอร ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยมีตัวแบบเริ่มตน คือ AR(2) I(1) MA(2) ซ่ึงพบวา พารามิเตอร 2  ไมมี

นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 จึงสามารถตัดออกจากจากตัวแบบได เม่ือสรางตัวแบบใหมอีกครั้ง พบวา คาคงที่ ไมมี

นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 จึงสามารถตัดออกจากจากตัวแบบไดเชนกัน ดังน้ันตัวแบบใหมจึงควรเปน AR(2) I(1) ไมมี

พจนของคาคงที ่ซ่ึงเปนตัวแบบที่มีความเหมาะสมมากที่สุด เน่ืองจากประกอบดวยพารามิเตอรที่มีนัยสําคัญที่ระดับ 

0.01 มีคา BIC ต่ําที่สุด และมีคาสถิติ Ljung-Box Q ไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณากราฟ ACF และ 

PACF ของความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณในรูปที่ 4 พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธในตัวเองและสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธในตัวเองบางสวนของความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณตกอยูในขอบเขตความเช่ือม่ันรอยละ 99 

ดังน้ันตัวแบบ AR(2) I(1) ไมมีพจนของคาคงที่ มีความเหมาะสม ซ่ึงจากสมการที่ (1) สามารถเขียนเปนตัวแบบได

ดังน้ี 

  2
2 t t1 B 1 B Y      

t t 1 2 t 2 2 t 3 tY Y Y Y          

เม่ือแทนคาประมาณพารามิเตอรในตารางที่ 1 จะไดตัวแบบพยากรณเปน 

 t t 1 t 2 t 3Ŷ Y 0.257961Y 0.257961Y       (5) 

เม่ือ tŶ   แทนคาพยากรณ ณ เวลา t 

 t jY   แทนอนุกรมเวลา ณ เวลา t – j 

 

  
รูปท่ี 2 กราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาราคาขายปลีกสุกรชําแหละ เน้ือแดง สะโพก 
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รูปท่ี 3 กราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาราคาขายปลีกสุกรชําแหละ เน้ือแดง สะโพก เม่ือแปลงขอมูลดวย

การหาผลตางลําดับที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 คาประมาณพารามิเตอร คา BIC และคาสถิติ Ljung-Box Q ของตัวแบบ ARIMA(p, d, q) 

คาประมาณพารามเิตอร 
ARIMA(p, d, q) 

AR(2) I(1) MA(2) AR(2) I(1)  AR(2) I(1) ไมมพีจนของคาคงที ่

คาคงที ่
คาประมาณ 0.374708 0.374521 

- 
p-value 0.414 0.413 

AR(2): คาประมาณ -0.257243 -0.261088 -0.257961 

2  p-value 0.514 0.009 0.009 

MA(2): คาประมาณ 0.003763 
- - 

2  p-value 0.993 

BIC 3.653 3.597 3.548 

Ljung-Box Q (ณ lag 18) 26.341 26.357 26.194 

p-value 0.049 0.068 0.071 
 

 
รูปท่ี 4 กราฟ ACF และ PACF ของความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณโดยวิธีบอกซ-เจนกินส ที่มีตัวแบบ AR(2) I(1) 

ไมมีพจนของคาคงที ่
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2. ผลการสรางตัวแบบพยากรณโดยวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของโฮลต 

จากการสรางตัวแบบพยากรณโดยวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของโฮลต พบวา BIC มีคา

เทากับ 3.642 และมีคาสถิติ Ljung-Box Q ไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (Ljung-Box Q ณ lag 18 = 23.872, 

p-value = 0.092) เม่ือพิจารณากราฟ ACF และ PACF ของความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณในรูปที่ 5 พบวา 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธในตัวเองและสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธในตัวเองบางสวนของความคลาดเคล่ือนจากการ

พยากรณตกอยูในขอบเขตความเช่ือม่ันรอยละ 99 ดังน้ันตัวแบบพยากรณที่ไดมีความเหมาะสม ตัวแบบพยากรณ

แสดงดังน้ี 

 t mŶ 117.50024 0.40607 m                                               (6) 

เม่ือ t mŶ   แทนคาพยากรณ ณ เวลา t+m โดยที่ m = 1 ถึง 12 (เดือนกรกฎาคม 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2556 

จํานวน 12 คา) 

   และ   มีคาเทากับ 0.99996 และ 0.00045 ตามลําดับ 

 
รูปท่ี 5 กราฟ ACF และ PACF ของความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณโดยวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลัง

ของโฮลต 

 

3. ผลการคัดเลือกวิธีการพยากรณท่ีเหมาะสม 

จากการใชตัวแบบพยากรณโดยวิธีบอกซ-เจนกินส ในสมการที่ (5) และโดยวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคง

เลขช้ีกําลังของโฮลต ในสมการที่ (6) สําหรับการพยากรณขอมูลชุดที่ 2 คือ ราคาขายปลีกสุกรชําแหละ เน้ือแดง 

สะโพก ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2556 จํานวน 12 คา ไดคาพยากรณ คาเปอรเซ็นตความ

คลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย (MAPE) และคาความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (MSE) แสดงดังตารางที่ 2 โดยพบวา 

วิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของโฮลตมีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุดน้ีมากกวาวิธีบอกซ-เจนกินส 

เน่ืองจากใหคาพยากรณที่มีความแตกตางกับขอมูลจริงนอยที่สุด หรือมีคา MAPE และ MSE ต่ําที่สุด  
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ตารางท่ี 2 คาจริงและคาพยากรณราคาขายปลีกสุกรชําแหละ เน้ือแดง สะโพก (บาท/กิโลกรัม) ตั้งแตเดือน

กรกฎาคม 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2556 คาเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย (MAPE) และ

คาความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (MSE) 

ชวงเวลา ราคาขายปลกีสกุรชําแหละ เนือ้แดง สะโพก 
ราคาขายปลกีสกุรชําแหละ เนือ้แดง สะโพก จากการพยากรณโดยวิธี 

บอกซ-เจนกนิส โฮลต 

ก.ค. 55 117.50 117.48 117.91 

ส.ค. 55 117.50 119.02 118.31 

ก.ย. 55 112.50 119.02 118.72 

ต.ค. 55 106.14 118.63 119.12 

พ.ย. 55 117.05 118.62 119.53 

ธ.ค. 55 113.89 118.73 119.94 

ม.ค. 56 129.09 118.73 120.34 

ก.พ. 56 134.87 118.70 120.75 

มี.ค. 56 123.93 118.70 121.15 

เม.ย. 56 131.67 118.71 121.56 

พ.ค. 56 130.50 118.71 121.97 

มิ.ย. 56 132.50 118.71 122.37 

MAPE 6.50 5.63 

MSE 93.33 67.67 

 

4. ผลการพยากรณราคาขายปลีกสุกรชําแหละ เน้ือแดง สะโพก 

จากการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณทั้ง 2 วิธี พบวา วิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของโฮลต 

มีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุดน้ีมากที่สุด และมีตัวแบบพยากรณที่สรางจากขอมูลทั้งหมด คือ ราคาขายปลีก

สุกรชําแหละ เน้ือแดง สะโพก ตั้งแตเดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 2556 จํานวน 114 คา ดังสมการที่ (7) 

รายละเอียดการพยากรณตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2556 แสดงดังตารางที่ 3 และรูปที่ 6 

 t mŶ 132.49997 0.39578 m                                                (7) 

เม่ือ m แทนจํานวนเดือนที่ตองการพยากรณไปขางหนา โดยมีคาพยากรณเริ่มตน คือ เดือนกรกฎาคม 2556 (m = 1) 
 

ตารางท่ี 3 คาพยากรณราคาขายปลีกสุกรชําแหละ เน้ือแดง สะโพก (บาท/กิโลกรัม) ตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือน

ธันวาคม 2556 

ชวงเวลา คาพยากรณ ชวงเวลา คาพยากรณ 

ก.ค. 2556 132.90 ต.ค. 2556 134.08 

ส.ค. 2556 133.29 พ.ย. 2556 134.48 

ก.ย. 2556 133.69 ธ.ค. 2556 134.87 
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รูปท่ี 6 การเปรียบเทียบอนุกรมเวลาราคาขายปลีกสุกรชําแหละ เน้ือแดง สะโพก และคาพยากรณ 

 

สรุปผลการวิจัยและวิจารณผล 

การวิจัยครั้งน้ีไดนําเสนอวิธีการสรางและคัดเลือกตัวแบบพยากรณที่เหมาะสมกับอนุกรมเวลาราคาขายปลีก

สุกรชําแหละ เน้ือแดง สะโพก โดยใชขอมูลรายเดือนจากเว็บไซตของกรมการคาภายใน ตั้งแตเดือนมกราคม 2547 

ถึงเดือนมิถุนายน 2556 จํานวน 114 คา ผูวิจัยไดแบงขอมูลออกเปน 2 ชุด ขอมูลชุดที่ 1 ตั้งแตเดือนมกราคม 

2547 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 จํานวน 102 คา สําหรับการสรางตัวแบบพยากรณดวยวิธีการทางสถิติ 2 วิธี ไดแก 

วิธีบอกซ-เจนกินส และวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของโฮลต ขอมูลชุดที่ 2 ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2555 

ถึงเดือนมิถุนายน 2556 จํานวน 12 คา สําหรับการคัดเลือกวิธีการพยากรณที่เหมาะสมดวยเกณฑเปอรเซ็นตความ

คลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย (MAPE) และเกณฑความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (MSE) ที่ต่ําที่สุด ผลการวิจัยพบวา 

วิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของโฮลตมีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุดน้ีมากกวาวิธีบอกซ-เจนกินส 

เน่ืองจากมีคา MAPE และ MSE ต่ํากวา ซ่ึงตัวแบบพยากรณที่สรางจากขอมูลทั้งหมด 114 ตัว ของวิธีการปรับเรียบ

ดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของโฮลต แสดงดังน้ี 

 t mŶ 132.49997 0.39578 m    

เม่ือ m แทนจํานวนเดือนที่ตองการพยากรณไปขางหนา โดยมีคาพยากรณเริ่มตน คือ เดือนกรกฎาคม 2556 (m = 1) 

จากคาพยากรณราคาขายปลีกเฉลี่ยรายเดือนของสุกรชําแหละ เนื้อแดง สะโพก ที่ไดนําเสนอไวใน

การวิจัยครั้งนี้ พบวา ราคาขายปลีกสุกรชําแหละ เนื้อแดง สะโพก เปนไปในทิศทางเพิ่มขึ้น หมายความวา 

ในอนาคตราคาขายปลีกสุกรชําแหละ เน้ือแดง สะโพก ยังอาจปรับตัวสูงขึ้นมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน แตเปนการ

ปรับตัวขึ้นเพียงเล็กนอย อยางไรก็ตามราคาขายปลีกสุกรอาจไมไดขึ้นอยูกับปจจัยเวลาเพียงปจจัยเดียว ดังน้ัน

การศึกษาครั้งตอไป ผูวิจัยควรพิจารณาปจจัยอ่ืน ๆ ในการสรางตัวแบบพยากรณดวย เชน ปริมาณการผลิตสุกรใน

ประเทศไทย หรือราคาขายสงสุกรมีชีวิต เปนตน (เศรษฐพร, 2536) 
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