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การพยากรณราคาขาวเปลือกเจาหอมมะลิ 105 

Forecasting the Prices of Jasmine 105 Paddy Rice  
วรางคณา กีรติวิบูลย 1 

 

บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ี คือ การพยากรณราคาขาวเปลือกเจาหอมมะลิ 105 โดยใชขอมูลอนุกรม

เวลาจากเว็บไซตของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จํานวนทั้งหมด 212 คา ตั้งแตเดือนมกราคม 2540 ถึงเดือน

สิงหาคม 2557 ผูวิจัยไดแบงขอมูลออกเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 จํานวน 204 คา ตั้งแตเดือนมกราคม 2540 ถึงเดือน

ธันวาคม 2556 สําหรับการสรางตัวแบบพยากรณ ดวยเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลา 4 วิธี ไดแก วิธีบอกซ- 

เจนกินส วิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังที่มีแนวโนมแบบแดม วิธีการพยากรณรวมที่ถวงนํ้าหนักดวย

สัมประสิทธ์ิการถดถอยจากวิธีกําลังสองนอยที่สุด และวิธีการพยากรณรวมที่ถวงนํ้าหนักดวยสัดสวนของคาจาก

เวกเตอรลักษณะเฉพาะของการวิเคราะหตัวประกอบหลัก ขอมูลชุดที่ 2 จํานวน 8 คา ตั้งแตเดือนมกราคมถึง

เดือนสิงหาคม 2557 นํามาใชสําหรับการเปรียบเทียบความแมนของคาพยากรณ ดวยเกณฑเปอรเซ็นตความ

คลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย และเกณฑรากที่สองของความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ียที่ต่ําที่สุด ผลการวิจัยพบวา 

จากวิธีการพยากรณทั้งหมดที่ไดศึกษา วิธีการพยากรณรวมที่ถวงนํ้าหนักดวยสัมประสิทธ์ิการถดถอยจากวิธีกําลัง

สองนอยที่สุดเปนวิธีที่มีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุดน้ีมากที่สุด 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to forecast the prices of Jasmine 105 paddy rice using 

time series data from the website of Office of Agricultural Economics with total 212 values 

during January, 1997 to August, 2014. We divided this time series data into 2 sets, the first set 

had 204 values from January, 1997 to December, 2013 for constructing the forecasting models 

by 4 time series analysis techniques: Box-Jenkins method, damped trend exponential smoothing 

method, combined forecasting method using weights based upon the ordinary least squares 

regression coefficients, and combined forecasting method using weights based upon the 

proportion of the values in the eigenvector from the principal component analysis. The second 

set had 8 values from January to August, 2014 for comparing accuracy of the forecasts via the 

criteria of the lowest mean absolute percentage error and root of mean squared error. Research 

findings indicated that for all forecasting methods that had been studied, combined forecasting 

method using weights based upon the ordinary least squares regression coefficients was the 

most appropriate method for this time series. 
 

คําสําคัญ: ขาวเปลือกเจาหอมมะลิ 105  วิธีบอกซ-เจนกินส  การปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลัง  การพยากรณ

รวม  เปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย  รากที่สองของความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย 

Keywords: Jasmine 105 paddy rice, Box-Jenkins method, Exponential smoothing, Combined 

forecasting, Mean absolute percentage error, Root of mean squared error 

 

บทนํา 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม พื้นที่สวนใหญภายในประเทศเปนการเพาะปลูก ลักษณะภูมิ

ประเทศเปนพื้นที่ราบเหมาะที่จะทําการเกษตรเปนอยางมาก สินคาสงออกหลักของประเทศไทย คือ ขาว ซ่ึง

สามารถทํารายไดใหกับประเทศตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยขาวที่ปลูกภายในประเทศมีหลากหลายพันธุ จาก

ขอมูลของศูนยปฏิบัติการและเก็บเมล็ดพันธุขาวแหงชาติที่เก็บเมล็ดพันธุขาวจากทั่วประเทศ พบวา ประเทศไทยมี

พันธุขาวพื้นเมืองอยูประมาณ 17,000 พันธุ และหน่ึงในบรรดาพันธุขาวที่ดีที่สุด ซ่ึงเปนที่รูจัก สรางช่ือเสียงไปทั่ว

โลก และไดรับความนิยมบริโภคอยางแพรหลายทั้งในและตางประเทศ คือ ขาวขาวดอกมะลิ 105 หรือช่ือที่เรียกกัน

ในทางการคาวา ขาวหอมมะลิ (วุฒิพงษ, 2555) จากการพิจารณาราคาขาวเปลือกเจาหอมมะลิ 105 ตั้งแตเดือน

มกราคม 2540 ถึงเดือนสิงหาคม 2557 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) พบวา ราคายังคงมีความผันผวนสูง 

อาจเน่ืองมาจากปญหาโครงการรับจํานําขาวขาดสภาพคลอง มีการคางจายเงินคาจํานําขาว ปญหาราคาขาวที่

ตกต่ําจากการเรงระบายขาวของกระทรวงพาณิชย และผลพวงจากการระงับโครงการรับจํานําขาวช่ัวคราว เพื่อรอ

ความชัดเจนจากรัฐบาลชุดใหม รวมทั้งปญหาภัยแลง (ไทยรัฐออนไลน, 2557) การพยากรณทางสถิตินับเปน

เครื่องมือหน่ึงที่สามารถชวยคาดการณขอมูลลวงหนา และประมาณการณความผันผวนดังกลาวได ซ่ึงจะสงผลดีตอ
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การตัดสินใจ การบริหารจัดการดานความเส่ียงตาง ๆ อีกทั้งยังเปนประโยชนตอรัฐบาลในการวางนโยบายเชิงกล

ยุทธทางดานการคาในอนาคตตอไป 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

อนุกรมเวลาที่ใชในการสรางตัวแบบพยากรณสําหรับการวิจัยครั้งน้ี คือ ราคาขาวเปลือกเจาหอมมะลิ 

105 (บาท/เกวียน) ซ่ึงเปนอนุกรมเวลารายเดือน จํานวน 212 คา ตั้งแตเดือนมกราคม 2540 ถึงเดือนสิงหาคม 

2557 ไดมาจากเว็บไซตของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) ผูวิจัยไดแบง

ขอมูลออกเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 ตั้งแตเดือนมกราคม 2540 ถึงเดือนธันวาคม 2556 จํานวน 204 คา สําหรับการสราง

ตัวแบบพยากรณ ดวยเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลา 4 วิธี ไดแก วิธีบอกซ-เจนกินส วิธีการปรับเรียบดวยเสน

โคงเลขช้ีกําลังที่มีแนวโนมแบบแดม วิธีการพยากรณรวมที่ถวงนํ้าหนักดวยสัมประสิทธ์ิการถดถอยจากวิธีกําลังสอง

นอยที่สุด และวิธีการพยากรณรวมที่ถวงนํ้าหนักดวยสัดสวนของคาจากเวกเตอรลักษณะเฉพาะของการวิเคราะหตัว

ประกอบหลัก สําหรับวิธีบอกซ-เจนกินส และวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังที่มีแนวโนมแบบแดม ผูวิจัย

สรางตัวแบบพยากรณโดยใชโปรแกรม SPSS (statistical package for social sciences) รุน 17 ขณะที่วิธีการ

พยากรณรวมทั้ง 2 วิธี ผูวิจัยสรางตัวแบบพยากรณโดยใชโปรแกรม SAS (statistical analysis system) รุน 9 

ขอมูลชุดที่ 2 ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2557 จํานวน 8 คา นํามาใชสําหรับการเปรียบเทียบความแมน

ของคาพยากรณ ดวยเกณฑเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย (mean absolute percentage error: 

MAPE) และเกณฑรากที่สองของความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (root of mean squared error: RMSE) ที่ต่ํา

ที่สุด 

1. การพยากรณโดยวิธีบอกซ-เจนกินส (Box-Jenkins method) 

วิธีบอกซ-เจนกินส เปนวิธีการพยากรณที่มีความยุงยากและซับซอนมากที่สุดในบรรดาวิธีการพยากรณ

ดวยกัน อีกทั้งยังตองใชจํานวนขอมูลคอนขางมาก อยางไรก็ตามวิธีการน้ีเปนวิธีการพยากรณที่มีความถูกตองสูง 

เน่ืองจากไดกําหนดตัวแบบโดยการตรวจสอบคุณสมบัติของฟงกชันสหสัมพันธในตัวเอง (autocorrelation 

function: ACF) และฟงกช ันสหสัมพันธในตัวเองบางสวน (partial autocorrelation function: PACF) ซ่ึง

พิจารณาภายใตอนุกรมเวลาที่คงที่ (stationary) หรืออนุกรมเวลาที่มีคาเฉล่ียและความแปรปรวนคงที่ (ทรงศิริ, 

2549) โดยมีตัวแบบทั่วไป คือ seasonal autoregressive integrated moving average: SARIMA(p, d, q)(P, 

D, Q)s แสดงดังสมการที่ (1) (Bowerman and O’Connell, 1993; Box et al., 1994) 

          Dds s s
p P t q Q tB B 1 B 1 B Y B B                                        (1) 

เม่ือ tY  แทน อนุกรมเวลา ณ เวลา t 

 t  แทน อนุกรมเวลาของความคลาดเคล่ือนที่มีการแจกแจงปกติและเปนอิสระกัน ดวยคาเฉล่ียเทากับศูนย 

และความแปรปรวนคงที่ทุกชวงเวลา 

    sp PB B     แทน คาคงที่ โดยที่   แทนคาเฉล่ียของอนุกรมเวลาที่คงที่ 
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   2
p 1 2B 1 B B       … p

pB  แทน ตัวดําเนินการสหสัมพันธในตัวเองแบบไมมีฤดูกาลอันดับที่ p (non-

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

  s s 2s
P 1 2B 1 B B     … Ps

PB  แทน ตัวดําเนินการสหสัมพันธในตัวเองแบบมีฤดูกาลอันดับที่ P 

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

   2
q 1 2B 1 B B       … q

qB  แทน ตัวดําเนินการเฉล่ียเคล่ือนที่แบบไมมีฤดูกาลอันดับที่ q (non-

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

  s s 2s
Q 1 2B 1 B B    … Qs

QB  แทน ตัวดําเ นินการเฉ ล่ียเคล่ือนที่แบบมีฤดูกาลอันดับที่  Q 

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

  t แทน ชวงเวลา ซ่ึงมีคาตั้งแต 1 ถึง 1n  โดยที่ 1n  แทนจํานวนขอมูลในอนุกรมเวลาชุดที่ 1 

  s แทน จํานวนฤดูกาล 

  d และ D แทน ลําดับที่ของการหาผลตางและผลตางฤดูกาล ตามลําดับ 

  B แทน ตัวดําเนินการถอยหลัง (backward operator) โดยที่ s
t t sB Y Y   

ขั้นตอนการสรางตัวแบบพยากรณโดยวิธีบอกซ-เจนกินส แสดงรายละเอียดดังน้ี 

1) พิจารณาอนุกรมเวลาวามีลักษณะคงที่หรือไม โดยพิจารณาจากกราฟของอนุกรมเวลาเทียบกับเวลา 

(Yt, t) กราฟ ACF และ PACF หากพบวาอนุกรมเวลาไมคงที่ (non-stationary) ตองแปลงอนุกรมเวลาใหคงที่

กอนที่จะทําขั้นตอนตอไป เชน กรณีอนุกรมเวลามีคาเฉล่ียไมคงที่ ควรแปลงขอมูลดวยการหาผลตางหรือผลตาง

ฤดูกาล (difference or seasonal difference) กรณีอนุกรมเวลามีความแปรปรวนไมคงที่ หรือมีทั้งคาเฉล่ียและ

ความแปรปรวนไมคงที่ ควรแปลงขอมูลดวยลอการิทึมสามัญหรือลอการิทึมธรรมชาติ (common logarithm or 

natural logarithm) หรือแปลงขอมูลดวยเลขยกกําลัง เชน ยกกําลัง 0.5 (square root transformation) หรือ

ยกกําลัง 2 (square transformation) (Bowerman and O’Connell, 1993) 

2) กําหนดตัวแบบพยากรณที่เปนไปไดจากกราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาที่มีลักษณะคงที่ น่ัน

คือ กําหนดคา p, q, P และ Q พรอมทั้งประมาณคาพารามิเตอรของตัวแบบดวยวิธีความควรจะเปนสูงสุด 

(maximum likelihood method) 

3) ตัดพารามิเตอรที่ไมมีนัยสําคัญออกจากตัวแบบพยากรณครั้งละ 1 ตัว จากน้ันจึงกําหนดตัวแบบ

พยากรณและประมาณคาพารามิเตอรใหมจนกวาจะไดตัวแบบพยากรณที่ประกอบดวยพารามิเตอรที่มีนัยสําคัญ

ทั้งหมด 

4) คัดเลือกตัวแบบพยากรณที่ มีคาเกณฑสารสนเทศเบยเซียน (Bayesian information criterion: 

BIC) ต่ําที่สุด มีคาสถ ิติ Ljung-Box Q ที ่ไมม ีนัย สําคัญ และอนุกรมเวลาของความคลาดเคลื ่อนจากการ

พยากรณมีการแจกแจงปกติ ซ่ึงสามารถตรวจสอบโดยใชการทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียรนอฟ (Kolmogorov-

Smirnov’s test) มีการเคล่ือนไหวเปนอิสระกัน ตรวจสอบโดยพิจารณาจากกราฟ ACF และ PACF ของ

ความคลาดเคล่ือน มีคาเฉล่ียเทากับศูนย ตรวจสอบโดยใชการทดสอบที (t-test) และมีความแปรปรวนคงที่ทุก

ชวงเวลา ตรวจสอบโดยใชการทดสอบของเลวีนภายใตการใชคามัธยฐาน (Levene’s test based on median) 

5) พยากรณอนุกรมเวลา โดยใชตัวแบบพยากรณที่เหมาะสมที่สุดจากขั้นตอนที่ 4 
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2. การพยากรณโดยวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังท่ีมีแนวโนมแบบแดม (damped trend 

exponential smoothing method) 

อนุกรมเวลาที่มีอัตราการเปล่ียนแปลงไมวาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงชากวาการเปล่ียนแปลงของแนวโนมที่

เปนเสนตรง โดยที่ยอมรับวาความชันมีคาลดลงตามเวลา มีความเหมาะสมกับวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ี

กําลังที่มีแนวโนมแบบแดมซ่ึงจากการคํานวณคาความชัน ( 1 ) ของแนวโนมราคาขาวเปลือกเจาหอมมะลิ 105 

จําแนกขอมูลเปน 4 ชวงเวลา คือ ชวงเวลาที่ 1 ตั้งแตเดือนมกราคม 2540 ถึงเดือนธันวาคม 2543 ชวงเวลาที่ 2 

ตั้งแตเดือนมกราคม 2544 ถึงเดือนธันวาคม 2547 ชวงเวลาที่ 3 ตั้งแตเดือนมกราคม 2548 ถึงเดือนธันวาคม 

2551 และชวงเวลาที่ 4 ตั้งแตเดือนมกราคม 2552 ถึงเดือนธันวาคม 2556 พบวา ความชันมีคาเทากับ -22.8399, 

78.9705, 148.0822 และ 48.3962 ตามลําดับ จะเห็นวาความชันมีคาเพิ่มขึ้นในชวงเวลาที่ 1 ถึง 3 และมีคาลดลง

ในชวงเวลาที่ 4 ดังน้ันวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังที่มีแนวโนมแบบแดม จึงเปนวิธีการพยากรณหน่ึงที่มี

ความเหมาะสม ตัวแบบและตัวแบบพยากรณ แสดงดังสมการที่ (2) และ (3) ตามลําดับ (มุกดา, 2549; IBM 

Corporation, 2014) 

t 0 1 tY t                                                            (2) 

m
i

t m t t
i 1

Ŷ a b


                                                        (3) 

เม่ือ tY  แทน อนุกรมเวลา ณ เวลา t 

 0  และ 1  แทน พารามิเตอรของตัวแบบแสดงระยะตัดแกน และความชันของแนวโนม ตามลําดับ 

 t  แทน อนุกรมเวลาของความคลาดเคล่ือนที่มีการแจกแจงปกติและเปนอิสระกัน ดวยคาเฉล่ียเทากับศูนย 

และความแปรปรวนคงที่ทุกชวงเวลา 

 t mŶ   แทน คาพยากรณ ณ เวลา t+m โดยที่ m แทนจํานวนชวงเวลาที่ตองการพยากรณไปขางหนา 

 ta  และ tb  แทน คาประมาณ 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   แทน คาคงที่การปรับเรียบ โดยที่ 0 1   , 0 1    และ 0 1    

  t แทน ชวงเวลา ซ่ึงมีคาตั้งแต 1 ถึง 1n  โดยที่ 1n  แทนจํานวนขอมูลในอนุกรมเวลาชุดที่ 1 

เม่ือไดตัวแบบพยากรณแลวจะดําเนินการตรวจสอบคุณลักษณะของความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ 

คือ ความคลาดเคล่ือนตองมีการแจกแจงปกติ ตรวจสอบโดยใชการทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียรนอฟ มีการ

เคล่ือนไหวเปนอิสระกัน ตรวจสอบโดยพิจารณาจากกราฟ ACF และ PACF ของความคลาดเคล่ือน มีคาเฉล่ียเทากับ

ศูนย ตรวจสอบโดยใชการทดสอบที และมีความแปรปรวนคงที่ทุกชวงเวลา ตรวจสอบโดยใชการทดสอบของ 

เลวีนภายใตการใชคามัธยฐาน 
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3. การพยากรณโดยวิธีการพยากรณรวม (combined forecasting method) 

การพยากรณรวมเปนวิธีการประยุกตที่มีการรวมคาพยากรณจากวิธีการพยากรณเดี่ยวตั้งแต 2 วิธีขึ้นไป 

โดยถาผูวิจัยสามารถกําหนดคาถวงนํ้าหนักที่เหมาะสมใหกับวิธีการพยากรณเดี่ยว จะทําใหไดคาพยากรณรวมที่มี

ความคลาดเคล่ือนนอยลง วิธีการน้ีสามารถใชไดดีในกรณีที่วิธีการพยากรณเดี่ยวมีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลา

มากกวา 1 วิธี (มุกดา, 2549) ณ ที่น้ีไดพิจารณาวิธีการพยากรณเดี่ยว 2 วิธี คือ วิธีบอกซ-เจนกินส และวิธีการปรับ

เรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังที่มีแนวโนมแบบแดม เน่ืองจากวิธีการพยากรณทั้ง 2 น้ีใหคาเปอรเซ็นตความ

คลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย (MAPE) และคารากที่สองของความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (RMSE) ของขอมูลชุดที่ 

1 ต่ํากวาวิธีการพยากรณอ่ืนๆ ดังน้ันตัวแบบของวิธีการพยากรณรวมที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ 

t 1 1t 2 2t
ˆ ˆ ˆY w Y w Y                                                       (4) 

เม่ือ tŶ  แทน คาพยากรณรวม ณ เวลา t 

 1tŶ  และ 2tŶ  แทน คาพยากรณเดี่ยว ณ เวลา t จากวิธีบอกซ-เจนกินส และวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลข

ช้ีกําลังที่มีแนวโนมแบบแดม ตามลําดับ 

  t แทน ชวงเวลา ซ่ึงมีคาตั้งแต 1 ถึง 1n  โดยที่ 1n  แทนจํานวนขอมูลในอนุกรมเวลาชุดที่ 1 

 1w  และ 2w  แทน คาถวงนํ้าหนักของวิธีบอกซ-เจนกินส และวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังที่มี

แนวโนมแบบแดม ตามลําดับ  1 2w w 1   สําหรับการวิจัยครั้งน้ีไดพิจารณาวิธีการถวงนํ้าหนักที่เหมาะสมกับ

ขอมูลชุดน้ีมากที่สุด 2 วิธี ไดแก วิธีการพยากรณรวมที่ถวงนํ้าหนักดวยสัมประสิทธ์ิการถดถอยจากวิธีกําลังสองนอย

ที่สุด และวิธีการพยากรณรวมที่ถวงนํ้าหนักดวยสัดสวนของคาจากเวกเตอรลักษณะเฉพาะของการวิเคราะหตัว

ประกอบหลัก รายละเอียดแสดงดังหัวขอที่ 3.1 และ 3.2 ตามลําดับ 

เม่ือไดตัวแบบพยากรณแลวจะดําเนินการตรวจสอบคุณลักษณะของความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ 

คือ ความคลาดเคล่ือนตองมีการแจกแจงปกติ ตรวจสอบโดยใชการทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียรนอฟ มีการ

เคล่ือนไหวเปนอิสระกัน ตรวจสอบใชการทดสอบรัน (runs test) มีคาเฉลี่ยเทากับศูนย ตรวจสอบโดยใชการ

ทดสอบที และมีความแปรปรวนคงที่ทุกชวงเวลา ตรวจสอบโดยใชการทดสอบของเลวีนภายใตการใชคามัธยฐาน 

3.1 การพยากรณโดยวิธีการพยากรณรวมท่ีถวงนํ้าหนักดวยสัมประสิทธิ์การถดถอยจากวิธีกําลังสอง

น อ ย ท่ี สุ ด  (combined forecasting method using weights based upon the ordinary least 

squares regression coefficients) 

การถวงนํ้าหนักดวยสัมประสิทธ์ิการถดถอยจากวิธีกําลังสองนอยที่สุด (least squares method) แสดง

สูตรการหานํ้าหนักถวงดังน้ี 

i
i

1 2

bw
b b




 ; i = 1, 2                                                    (5) 

เม่ือ 1b  และ 2b  แทน คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยจากวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Montgomery et al., 2006) ของ

วิธีบอกซ-เจนกินส และวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังที่มีแนวโนมแบบแดม ตามลําดับ เม่ือกําหนดใหคา

พยากรณเดี่ยวจากทั้ง 2 วิธีเปนตัวแปรอิสระและราคาขาวเปลือกเจาหอมมะลิ 105 เปนตัวแปรตาม 
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3.2 การพยากรณโดยวิธีการพยากรณรวมท่ีถวงนํ้าหนักดวยสัดสวนของคาจากเวกเตอร

ลักษณะเฉพาะของการวิเคราะหตัวประกอบหลัก (combined forecasting method using weights 

based upon the proportion of the values in the eigenvector from the principal component 

analysis) 

การถวงนํ้าหนักดวยสัดสวนของคาจากเวกเตอรลักษณะเฉพาะของการวิเคราะหตัวประกอบหลัก แสดง

สูตรการหานํ้าหนักถวงดังน้ี 

1i
i

11 12

ew
e e




 ; i = 1, 2                                                   (6) 

เม่ือ 11e  และ 12e  แทน คาจากเวกเตอรลักษณะเฉพาะ (eigenvector) ของตัวประกอบหลัก (principal 

component) ตัวแรก   1 11 12e e e  (Johnson and Wichern, 1998) ของวิธีบอกซ-เจนกินส และวิธีการ

ปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังที่มีแนวโนมแบบแดม ตามลําดับ เม่ือกําหนดใหคาพยากรณเดี่ยวจากทั้ง 2 วิธีเปน

ตัวแปรอิสระและราคาขาวเปลือกเจาหอมมะลิ 105 เปนตัวแปรตาม 

4. การเปรียบเทียบความแมนของคาพยากรณ 

การวิจัยครั้งน้ีไดเปรียบเทียบความแมนของคาพยากรณทั้ง 4 วิธี คือ วิธีบอกซ-เจนกินส วิธีการปรับเรียบ

ดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังที่มีแนวโนมแบบแดม วิธีการพยากรณรวมที่ถวงนํ้าหนักดวยสัมประสิทธ์ิการถดถอยจากวิธี

กําลังสองนอยที่สุด และวิธีการพยากรณรวมที่ถวงนํ้าหนักดวยสัดสวนของคาจากเวกเตอรลักษณะเฉพาะของการ

วิเคราะหตัวประกอบหลัก โดยทําการพยากรณราคาขาวเปลือกเจาหอมมะลิ 105 ของขอมูลชุดที่ 2 คือ ขอมูล

ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2557 จากน้ันเปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอมูลจริงกับคาพยากรณ 

ดวยเกณฑเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย (mean absolute percentage error: MAPE) และเกณฑ

รากที่สองของความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (root of mean squared error: RMSE) ดังสูตรตอไปน้ี 

(สมเกียรติ, 2548) 

2n
t

t 12 t

100 eMAPE
n Y

   และ 
2n

2
t

t 12

1RMSE e
n 

                                         (7) 

เม่ือ t t t
ˆe Y Y   แทน ความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ ณ เวลา t 

 tY  แทน อนุกรมเวลา ณ เวลา t 

 tŶ  แทน คาพยากรณ ณ เวลา t 

  t แทน ชวงเวลา ซ่ึงมีคาตั้งแต 1 ถึง 2n  โดยที่ 2n  แทนจํานวนขอมูลในอนุกรมเวลาชุดที่ 2 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการพยากรณโดยวิธีบอกซ-เจนกินส 

จากการพิจารณาลักษณะการเคล่ือนไหวของอนุกรมเวลาชุดที่ 1 คือ ราคาขาวเปลือกเจาหอมมะลิ 105 

ตั้งแตเดือนมกราคม 2540 ถึงเดือนธันวาคม 2556 จํานวน 204 คา ดังรูปที่ 1 พบวา อนุกรมเวลาชุดน้ี
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ประกอบดวยสวนประกอบของแนวโนม โดยแนวโนมตั้งแตป 2540 ถึง 2544 มีลักษณะลดลง แนวโนมตั้งแตป 

2545 ถึง 2555 มีลักษณะเพิ่มขึ้น และแนวโนมในป 2556 มีลักษณะลดลงอีกครั้งหน่ึง 
 

 
 

รูปท่ี 1 ลักษณะการเคล่ือนไหวของอนุกรมเวลาราคาขาวเปลือกเจาหอมมะลิ 105 ตั้งแตเดือนมกราคม 2540 ถึง

เดือนธันวาคม 2556 
 

จากกราฟ ACF และ PACF ดังรูปที่ 2 พบวา อนุกรมเวลาไมคงที่ โดยกราฟ ACF ในภาพซายมีลักษณะ

การเคล่ือนไหวแบบลดลงอยางชา ๆ เพราะอนุกรมเวลามีสวนประกอบของแนวโนม ดังน้ันผูวิจัยจึงแปลงขอมูลดวย

การหาผลตางลําดับที่ 1 (d = 1) ไดกราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาที่แปลงขอมูลแลว แสดงดังรูปที่ 3 ซ่ึง

พบวา อนุกรมเวลามีลักษณะคงที่ จึงกําหนดตัวแบบพยากรณที่เปนไปได พรอมกับประมาณคาพารามิเตอร แสดง

ดังตารางที่ 1 โดยตัวแบบพยากรณที่มีคา BIC ต่ําที่สุด และมีคาสถิติ Ljung-Box Q ไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 คือ 

ตัวแบบ ARIMA(0, 1, 1) ไมมีพจนของคาคงที่ เม่ือตรวจสอบคุณลักษณะของความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ 

พบวา ความคลาดเคล่ือนมีการแจกแจงปกติ (Kolmogorov-Smirnov statistic = 0.066, p-value = 0.034) มี

การเคล่ือนไหวเปนอิสระกัน (แสดงรายละเอียดในรูปที่ 4 ซ่ึงพบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธในตัวเองและ

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธในตัวเองบางสวนของความคลาดเคล่ือนตกอยูในขอบเขตความเชื่อมั่นรอยละ 99) มี

คาเฉลี่ยเทากับศูนย (t = 0.762, p-value = 0.447) และมีความแปรปรวนคงที่ทุกชวงเวลา (Levene 

statistic = 0.539, p-value = 0.875) ดังน้ันตัวแบบ ARIMA(0, 1, 1) ไมมีพจนของคาคงที่มีความเหมาะสม ซ่ึง

จากสมการที่ (1) สามารถเขียนเปนตัวแบบไดดังน้ี 

   t 1 t1 B Y 1 B      

t t 1 t 1 t 1Y Y         

เม่ือแทนคาประมาณพารามิเตอรจากตารางที่ 1 จะไดตัวแบบพยากรณแสดงดังน้ี 

t t 1 t 1Ŷ Y 0.301112e                                                     (8) 

เม่ือ tŶ  แทน คาพยากรณ ณ เวลา t 

 t 1Y  แทน อนุกรมเวลา ณ เวลา t – 1 

 t 1e   แทน ความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ ณ เวลา t – 1 
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รูปท่ี 2 กราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาราคาขาวเปลือกเจาหอมมะลิ 105 
 

  

รูปท่ี 3 กราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาราคาขาวเปลือกเจาหอมมะลิ 105 เม่ือแปลงขอมูลดวยการหา

ผลตางลําดับที่ 1 
 

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

คาประมาณพารามิเตอร 

ตัวแบบ ARIMA(p, d, q) 

ARIMA(1, 1, 1) ARIMA(0, 1, 1) 
ARIMA(0, 1, 1) 

ไมมีพจนของคาคงที ่

คาคงที ่
คาประมาณ 37.78475 37.85508 

- 
p-value 0.463 0.445 

AR(1): 

1  

คาประมาณ 0.09320 
- - 

p-value 0.685 

MA(1): 

1  

คาประมาณ -0.22192 -0.29984 -0.30112 

p-value 0.324 0.000 0.000 

BIC 12.677 12.648 12.620 

Ljung-Box Q (ณ lag 18) 12.055 12.671 12.671 

p-value 0.740 0.758 0.758 
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รูปท่ี 4 กราฟ ACF และ PACF ของความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณโดยวิธีบอกซ-เจนกินส ที่มีตัวแบบ 

ARIMA(0, 1, 1) ไมมีพจนของคาคงที่ 
 

2. ผลการพยากรณโดยวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังท่ีมีแนวโนมแบบแดม 

จากการสรางตัวแบบพยากรณโดยวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังที่มีแนวโนมแบบแดม พบวา 

BIC มีคาเทากับ 12.682 และมีคาสถิติ Ljung-Box Q ไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (Ljung-Box Q ณ lag 18 = 

13.694, p-value = 0.549) เม่ือตรวจสอบคุณลักษณะของความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ พบวา ความคลาด

เคล่ือนมีการแจกแจงปกติ (Kolmogorov-Smirnov statistic = 0.065, p-value = 0.041) มีการเคล่ือนไหวเปน

อิสระกัน (แสดงรายละเอียดในรูปที่ 5 ซ่ึงพบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธในตัวเองและสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธใน

ตัวเองบางสวนของความคลาดเคล่ือนตกอยูในขอบเขตความเชื่อมั่นรอยละ 99) มีคาเฉลี่ยเทากับศูนย (t = 

0.684, p-value = 0.495) และมีความแปรปรวนคงที่ทุกชวงเวลา (Levene statistic = 0.538, p-value = 

0.876) ดังน้ันตัวแบบพยากรณจากวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังที่มีแนวโนมแบบแดมมีความเหมาะสม 

ตัวแบบพยากรณแสดงดังน้ี 

 
m

i
t m

i 1

Ŷ 14,313.01579 670.98025 0.29973


                                       (9) 

เม่ือ t mŶ   แทน คาพยากรณ ณ เวลา t + m โดยที่ m = 1 ถึง 8 (เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2557) 

  ,   และ   มีคาเทากับ 0.99997, 0.99994 และ 0.29973 ตามลําดับ 
 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 43 ฉบับที่ 2 319 

 

 

 
รูปท่ี 5 กราฟ ACF และ PACF ของความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณโดยวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลัง

ที่มีแนวโนมแบบแดม 
 

3. ผลการพยากรณโดยวิธีการพยากรณรวม 

3.1 ผลการพยากรณโดยวิธีการพยากรณรวมท่ีถวงนํ้าหนักดวยสัมประสิทธิ์การถดถอยจากวิธีกําลัง

สองนอยท่ีสุด 

จากการใชขอมูลชุดที่ 1 น่ันคือ ราคาขาวเปลือกเจาหอมมะลิ 105 ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2540 ถึงเดือน

ธันวาคม 2556 จํานวน 203 คา (เน่ืองจากมีการแปลงขอมูลดวยการหาผลตางลําดับที่ 1 ของวิธีบอกซ-เจนกินส 

ทําใหไมมีคาพยากรณคาแรก) ในการสรางสมการถดถอย (regression equation) ไดคาสัมประสิทธ์ิการถดถอย 

ดังน้ี 

1b  = 0.81708 และ 2b  = 0.18385 

เม่ือคํานวณคาถวงนํ้าหนักตามสมการที่ (5) จะได 

1w  = 0.81632 และ 2w  = 0.18368 

ดังน้ันตัวแบบพยากรณรวมที่ถวงนํ้าหนักดวยสัมประสิทธ์ิการถดถอยจากวิธีกําลังสองนอยที่สุด แสดงดังน้ี 

t 1t 2t
ˆ ˆ ˆY 0.81632Y 0.18368Y                                              (10) 

เม่ือ tŶ  แทน คาพยากรณรวม ณ เวลา t 
 1tŶ  และ 2tŶ  แทน คาพยากรณเดี่ยว ณ เวลา t จากวิธีบอกซ-เจนกินส และวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลข

ช้ีกําลังที่มีแนวโนมแบบแดม ตามลําดับ 

เม่ือตรวจสอบคุณลักษณะของความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ พบวา ความคลาดเคล่ือนมีการแจก

แจงปกติ (Kolmogorov-Smirnov statistic = 0.063, p-value = 0.057) มีการเคล่ือนไหวเปนอิสระกัน (จาก

การทดสอบรัน: Z = -1.196, p-value = 0.232) มีคาเฉล่ียเทากับศูนย (t = 0.746, p-value = 0.456) และมี
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ความแปรปรวนคงที่ทุกชวงเวลา (Levene statistic = 0.541, p-value = 0.874) ดังน้ันตัวแบบพยากรณรวมที่

ถวงนํ้าหนักดวยสัมประสิทธ์ิการถดถอยจากวิธีกําลังสองนอยที่สุดมีความเหมาะสม 

3.2 ผลการพยากรณโดยวิธีการพยากรณรวมท่ีถวงนํ้าหนักดวยสัดสวนของคาจากเวกเตอร

ลักษณะเฉพาะของการวิเคราะหตัวประกอบหลัก 

จากการใชขอมูลชุดที่ 1 น่ันคือ ราคาขาวเปลือกเจาหอมมะลิ 105 ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2540 ถึงเดือน

ธันวาคม 2556 จํานวน 203 คา (เน่ืองจากมีการแปลงขอมูลดวยการหาผลตางลําดับที่ 1 ของวิธีบอกซ-เจนกินส 

ทําใหไมมีคาพยากรณคาแรก) ในการสรางตัวประกอบหลัก ไดคาจากเวกเตอรลักษณะเฉพาะของตัวประกอบหลัก

ตัวแรก ดังน้ี 

   1 11 12e e 0.706453 0.707760  e  

เม่ือคํานวณคาถวงนํ้าหนักตามสมการที่ (6) จะได 

1w  = 0.49954 และ 2w  = 0.50046 

ดังน้ันตัวแบบพยากรณรวมที่ถวงนํ้าหนักดวยสัดสวนของคาจากเวกเตอรลักษณะเฉพาะของการวิเคราะหตัว

ประกอบหลัก แสดงดังน้ี 

t 1t 2t
ˆ ˆ ˆY 0.49954Y 0.50046Y                                              (11) 

เม่ือ tŶ  แทน คาพยากรณรวม ณ เวลา t 
 1tŶ  และ 2tŶ  แทน คาพยากรณเดี่ยว ณ เวลา t จากวิธีบอกซ-เจนกินส และวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลข

ช้ีกําลังที่มีแนวโนมแบบแดม ตามลําดับ 

เม่ือตรวจสอบคุณลักษณะของความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ พบวา ความคลาดเคล่ือนมีการแจก

แจงปกติ (Kolmogorov-Smirnov statistic = 0.062, p-value = 0.062) มีการเคล่ือนไหวเปนอิสระกัน (จาก

การทดสอบรัน: Z = -1.196, p-value = 0.232) มีคาเฉล่ียเทากับศูนย (t = 0.719, p-value = 0.473) และมี

ความแปรปรวนคงที่ทุกชวงเวลา (Levene statistic = 0.542, p-value = 0.873) ดังน้ันตัวแบบพยากรณรวมที่

ถวงนํ้าหนักดวยสัดสวนของคาจากเวกเตอรลักษณะเฉพาะของการวิเคราะหตัวประกอบหลักมีความเหมาะสม 

4. ผลการเปรียบเทียบความแมนของคาพยากรณ 

จากการใชตัวแบบพยากรณในสมการที่ (8) ถึง (11) โดยวิธีบอกซ-เจนกินส วิธีการปรับเรียบดวยเสนโคง

เลขช้ีกําลังที่มีแนวโนมแบบแดม วิธีการพยากรณรวมที่ถวงนํ้าหนักดวยสัมประสิทธ์ิการถดถอยจากวิธีกําลังสองนอย

ที่สุด และวิธีการพยากรณรวมที่ถวงนํ้าหนักดวยสัดสวนของคาจากเวกเตอรลักษณะเฉพาะของการวิเคราะหตัว

ประกอบหลัก ตามลําดับ สําหรับการพยากรณขอมูลชุดที่ 2 คือ ราคาขาวเปลือกเจาหอมมะลิ 105 ตั้งแตเดือน

มกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2557 ไดคาพยากรณ คาเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย (MAPE) และคาราก

ที่สองของความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (RMSE) แสดงดังตารางที่ 2 ซ่ึงพบวา วิธีการพยากรณรวมที่ถวง

นํ้าหนักดวยสัมประสิทธ์ิการถดถอยจากวิธีกําลังสองนอยที่สุดเปนวิธีการพยากรณที่มีความแมนมากที่สุด เน่ืองจาก
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ใหคาพยากรณที่มีคาเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย (MAPE) และคารากที่สองของความคลาดเคล่ือน

กําลังสองเฉล่ีย (RMSE) ต่ําที่สุด 
 

ตารางท่ี 2 คาจริงและคาพยากรณของราคาขาวเปลือกเจาหอมมะลิ 105 (บาท/เกวียน) ตั้งแตเดือนมกราคมถึง

เดือนสิงหาคม 2557 คาเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย (MAPE) และคารากที่สองของ

ความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (RMSE) 

ชวงเวลา 
ราคาขาวเปลือกเจา 

หอมมะลิ 105 จริง 

ราคาขาวเปลือกเจาหอมมะลิ 105 จากการพยากรณโดยวิธ ี

บอกซ-เจนกินส แดม พยากรณรวม 1 พยากรณรวม 2 

ม.ค. 2557 14,252 14,174.3722 14,111.9047 14,162.8982 14,143.1097 

ก.พ. 2557 14,223 14,275.3755 14,051.6262 14,234.2772 14,163.3979 

มี.ค. 2557 14,186 14,207.2285 14,033.5591 14,175.3289 14,120.3139 

เม.ย. 2557 13,902 14,179.6076 14,028.1439 14,151.7867 14,103.8061 

พ.ค. 2557 13,846 13,818.4059 14,026.5208 13,856.6325 13,922.5591 

มิ.ย. 2557 13,812 13,854.3092 14,026.0343 13,885.8517 13,940.2507 

ก.ค. 2557 13,886 13,799.2597 14,025.8885 13,840.8869 13,912.6784 

ส.ค. 2557 13,992 13,912.1195 14,025.8448 13,933.0086 13,969.0345 

MAPE 0.5951 1.0341 0.4918 0.6169 

RMSE 113.3260 152.9946 101.0296 102.4686 

หมายเหตุ: พยากรณรวม 1 หมายถึง วิธีการพยากรณรวมท่ีถวงน้ําหนักดวยสัมประสิทธ์ิการถดถอยจากวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด, พยากรณรวม 2 หมายถึง วิธีการ

พยากรณรวมท่ีถวงน้ําหนักดวยสัดสวนของคาจากเวกเตอรลักษณะเฉพาะของการวิเคราะหตัวประกอบหลัก 
 

สรุปผลการวิจัยและวิจารณผล 

การสรางตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดสําหรับพยากรณราคาขาวเปลือกเจาหอมมะลิ 105 โดยใชอนุกรมเวลา

รายเดือนจากเว็บไซตของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแตเดือนมกราคม 2540 ถึงเดือนสิงหาคม 2557 

จํานวน 212 คา ซ่ึงผูวิจัยไดแบงขอมูลออกเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 ตั้งแตเดือนมกราคม 2540 ถึงเดือนธันวาคม 2556 

จํานวน 204 คา สําหรับการสรางตัวแบบพยากรณ ดวยเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลา 4 วิธี ไดแก วิธีบอกซ-

เจนกินส วิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังที่มีแนวโนมแบบแดม วิธีการพยากรณรวมที่ถวงนํ้าหนักดวย

สัมประสิทธ์ิการถดถอยจากวิธีกําลังสองนอยที่สุด และวิธีการพยากรณรวมที่ถวงนํ้าหนักดวยสัดสวนของคาจาก

เวกเตอรลักษณะเฉพาะของการวิเคราะหตัวประกอบหลัก ขอมูลชุดที่ 2 ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 

2557 จํานวน 8 คา สําหรับการเปรียบเทียบความแมนของคาพยากรณ ดวยเกณฑเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อน

สัมบูรณเฉลี่ย (MAPE) และเกณฑรากที่สองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (RMSE) ผลการวิจัยพบวา 

วิธีการพยากรณรวมที่ถวงนํ้าหนักดวยสัมประสิทธ์ิการถดถอยจากวิธีกําลังสองนอยที่สุดเปนวิธีที่มีความแมนมาก

ที่สุด เน่ืองจากใหคาพยากรณที่มีความแตกตางจากขอมูลจริงนอยที่สุด จึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปพยากรณคา

ในอนาคตตอไป ผลการวิจัยครั้ง น้ีมีความสอดคลองกับการศึกษาของมุกดา (2549) ยิ่งยงและคณะ (2554) 

วรางคณา (2556ก, 2556ข) และวรางคณา (2557) ที่พบวา การพยากรณรวมดวยนํ้าหนักถวงอยางเหมาะสม 

สามารถลดความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณลงได ผลจากคาพยากรณราคาขาวเปลือกเจาหอมมะลิ 105 ในรูปที่ 
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6 พบวา ราคายังคงเปนไปในทิศทางลดลง เน่ืองจากปจจัยเส่ียงตาง ๆ ทั้งปญหาการรับจํานําขาว หรือสภาวะภัย

แลงนอกฤดูกาลที่คาดวาอาจจะเกิดขึ้นในชวงหนาฝน (ไทยรัฐออนไลน, 2557) ดังน้ันภาครัฐจึงควรมีมาตรการ

จัดการดานราคาขาวที่ชัดเจน เพื่อชวยเหลือเกษตรกรตอไป 
 

 

รูปท่ี 6 การเปรียบเทียบอนุกรมเวลาราคาขาวเปลือกเจาหอมมะลิ 105 และคาพยากรณทั้ง 4 วิธี 
 

เอกสารอางอิง 
ทรงศิริ แตสมบัติ. (2549). การพยากรณเชิงปริมาณ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ไทยรัฐออนไลน. (2557). ชาวนาสุดชํ้า! ราคาขาวตกต่ํา-ภัยแลง, แหลงขอมูล: http://www.thairath.co.th/content/413743. คน

เม่ือวันที่ 23 กันยายน 2557. 

มุกดา แมนมินทร. (2549). อนุกรมเวลาและการพยากรณ. กรุงเทพฯ: โฟรพร้ินติ้ง. 

ยิ่งยง แสนเดช นิดา ชาญบรรยง และประสิทธิ์ พยัคฆพงษ. (2554). การศึกษาตัวแบบการพยากรณปริมาณการสงออกกุงสดแชแข็ง. 

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 3(ฉบับพิเศษที่ 2): 32-44. 

วรางคณา กีรติวิบูลย. (2556ก). ตัวแบบพยากรณจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่มาทองเที่ยวในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร 

มศว. 29(2): 9-26. 

วรางคณา กีรติวิบูลย. (2556ข). การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณระหวางวิธีบอกซ-เจนกินส วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลที่

มีฤดูกาลอยางงาย และวิธีการพยากรณรวม สําหรับการพยากรณอุณหภูมิเฉล่ียตอเดือนในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสาร

วิทยาศาสตรบูรพา 18(2): 149-160. 

วรางคณา กีรติวิบูลย. (2557). ตัวแบบพยากรณมูลคาการสงออกขาวหอมมะลิ. วารสารวิทยาศาสตรบูรพา 19(1): 78-90. 

วุฒิพงษ ขุนเภา. (2555). แนวโนมการสงออกขาวหอมมะลิไทย. คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, แหลงขอมูล: 

http://library.cmu.ac.th/faculty/econ/Exer751409/2555/Exer2555_no223. คนเม่ือวันที่ 23 กันยายน 2557. 

สมเกียรติ เกตุเอ่ียม. (2548). เทคนิคการพยากรณ. (พิมพคร้ังที่ 2). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.  

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2557). ขาวนาป: ราคาขาวเปลือกเจาหอมมะลิ 105 รายเดือนที่เกษตรกรขายไดที่ไรนาทั้งประเทศ ป 

2540-2557, แหลงขอมูล: http://www.oae.go.th/download/price/monthlyprice/paddyrice.pdf. คนเม่ือวันที่ 

23 กันยายน 2557. 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 43 ฉบับที่ 2 323 

 

 

Bowerman, B.L. and O’Connell, R.T. (1993). Forecasting and Time Series: An Applied Approach. (3rd ed.). 

California: Duxbury Press. 

Box, G.E.P., Jenkins, G.M. and Reinsel, G.C. (1994). Time Series Analysis: Forecasting and Control. (3rd ed.). New 

Jersey: Prentice Hall. 

IBM Corporation. (2014). IBM SPSS Statistics Information Center, Available from http://publib.boulder.ibm.com 

/infocenter/spssstat/v20r0m0/index.jsp?. Retrieved 23 September 2014. 

Johnson, R.A. and Wichern, D.W. (1998). Applied Multivariate Statistical Analysis. (4th ed.). New Jersey: Prentice 

Hall. 

Montgomery, D.C., Peck, E.A. and Vining, G.G. (2006). Introduction to Linear Regression Analysis. (4th ed.). New 

York: Wiley. 
 

 


