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ตัวแบบพยากรณมูลคาการสงออกกุงสดแชแข็งของประเทศไทย 

Forecasting Model for the Export Values  

for Fresh Frozen Shrimp of Thailand 
วรางคณา กีรติวิบูลย 1 

 

บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ี คือ การพยากรณมูลคาการสงออกกุงสดแชแข็ง ดวยเทคนิคการวิเคราะห

อนุกรมเวลา 3 วิธี ไดแก วิธีบอกซ-เจนกินส วิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของวินเทอรแบบคูณ และ

วิธีการพยากรณรวม โดยใชขอมูลทุติยภูมิจากเว็บไซตของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จํานวนทั้งหมด 197 คา 

ผูวิจัยไดแบงขอมูลออกเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 จํานวน 192 คา ตั้งแตเดือนมกราคม 2541 ถึงเดือนธันวาคม 2556 

สําหรับการสรางตัวแบบพยากรณ และขอมูลชุดที่ 2 จํานวน 5 คา ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2557 

สําหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ ดวยเกณฑเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย 

และเกณฑรากที่สองของความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ียที่ต่ําที่สุด ผลการศึกษาพบวา จากวิธีการพยากรณ

ทั้งหมดที่ไดศึกษา วิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของวินเทอรแบบคูณเปนวิธีที่มีความเหมาะสมกับอนุกรม

เวลาชุดน้ีมากที่สุด 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to forecast the export values of fresh frozen shrimp 

using three-time series analysis methods including Box-Jenkins, Winters’ multiplicative exponential 

smoothing, and combination forecasting. The secondary data obtained from the website of 

Office of Agricultural Economics with total 197 observations are used and divided into two 

series. The first 192 observations from January, 1998 until December, 2013 used to build the 

forecasting models and the last 5 observations from January until May, 2014 used to compare 

the forecasting methods performance via the criteria of the lowest mean absolute percentage 

error and root mean squared error. Research findings indicated that for all forecasting methods 

that have been studied, Winters’ multiplicative exponential smoothing method is the most 

appropriate method for this time series. 
 

คําสําคัญ: กุงสดแชแข็ง  บอกซ-เจนกินส  การปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของวินเทอร  การพยากรณรวม 

เปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย  รากที่สองของความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย 

Keywords: Fresh frozen shrimp, Box-Jenkins, Winters exponential smoothing, Combination 

forecasting, Mean absolute percentage error, Root mean squared error 

 

บทนํา 

อุตสาหกรรมกุงสดแชแข็งเปนอุตสาหกรรมการสงออกที่สําคัญที่สุดในกลุมสินคาประมงของไทย สามารถ

สรางรายไดจากการสงออกมากกวา 3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป (Thai frozen foods association, 2555) 

เม่ือพิจารณาถึงมูลคาการสงออกในอดีต (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) พบวา ตั้งแตตนป 2541 ถึงเดือน

มีนาคม 2547 มูลคาการสงออกมีแนวโนมลดลง หลังจากน้ันถึงปลายป 2555 แนวโนมเปนไปในทิศทางเพิ่มขึ้น 

อาจเน่ืองมาจากประเทศผูผลิตหลายประเทศ เชน อินโดนีเซีย เวียดนาม และจีน ประสบปญหาโรคระบาด 

ภัยธรรมชาติ และสภาพอากาศแปรปรวน ประกอบกับการเกิดเหตุการณนํ้ามันรั่วไหลในอาวเม็กซิโกของ

สหรัฐอเมริกา ทําใหอุปทานกุงของโลกตึงตัวยิ่งขึ้น จึงสงผลเชิงบวกตอการสงออกกุงของไทย ทําใหสามารถ

ปรับราคาสูงขึ้นไดคอนขางมาก (ถนอมจิตร, 2554) อยางไรก็ตามมูลคาการสงออกในป 2556 ถึงปจจุบัน กลับมี

แนวโนมลดลงอีกครั้งหน่ึง ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ที่ไดศึกษา

เก่ียวกับศักยภาพการแขงขันดานสินคาเกษตร เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

economic community: AEC) ของสินคา 5 ชนิด ไดแก ขาว ยางพารา กุง ผลไม และกาแฟ พบวา ประเทศไทย

ไดประสบปญหาสําคัญเก่ียวกับการสงออกกุง (ถิรพร, 2556ก) อาจเน่ืองมาจากการระบาดของโรคตายดวน หรือ

โรค EMS (early mortality syndrome) รวมทั้งปจจัยเส่ียงอ่ืน ๆ ทั้งในดานประเทศคูคาหลัก ที่มีสัดสวนการ

ส่ังซ้ือมากถึงรอยละ 70–80 ไดแก สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และสหภาพยุโรป มีการชะลอตัวการส่ังซ้ือ ปจจัยดาน

คาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น ปจจัยดานตนทุนคาแรงงานที่สูงขึ้น และมาตรการกีดกันทางการคา โดยเฉพาะสถานการณ
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ทางดานแรงงานที่ประเทศไทยถูกจัดใหอยูในกลุมบัญชีประเทศที่ถูกจับตามอง (tier 2 watch list) ในรายงาน

การคามนุษยของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงสงผลกระทบตอภาพลักษณและการสงออกกุงของไทย (ผณิศวร, 2554; ถิรพร, 

2556ข; ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2556) ปญหาตาง ๆ เหลาน้ีจะสงผลใหสถานการณการสงออกกุงลดลงอยางตอเน่ือง

ตอไปอีกหรือไม เม่ือไรการสงออกกุงจึงจะกลับฟนตัว เกษตรกรผูเล้ียงกุง ผูประกอบการ และผูสงออก ตองวางแผน

การจัดหาวัตถุดิบ และทําการผลิตอยางไรใหเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของตลาด การพยากรณจึงนับ

ไดวาเปนเครื่องมือหน่ึงที่มีความสําคัญและสามารถชวยตอบคําถามตาง ๆ เหลาน้ีได 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา (ณัฐิมาและรวิพิมพ, 2552; เสกศักดิ์และรวิพิมพ, 2552; 

แกมกาญจน, 2553; สุกัญญาและพรธิภา, 2553; ยิ่งยงและคณะ, 2554) พบวา เทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลา

เปนเทคนิคหนึ่งที ่นิยมนํามาใชในการพยากรณการสงออกกุง โดยใชขอมูลจากอดีตมาวิเคราะหหารูปแบบ

การเปล่ียนแปลง เพื่อกําหนดตัวแบบสําหรับการพยากรณคาอนาคต ซ่ึงวิธีการพยากรณที่นิยมใชมีหลายวิธี เชน 

วิธีบอกซ-เจนกินส วิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลัง และวิธีการพยากรณรวม ดังน้ันวัตถุประสงคของการ

วิจัยครั้งน้ี คือ การพยากรณมูลคาการสงออกกุงสดแชแข็ง ดวยเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลา 3 วิธี ไดแก 

วิธีบอกซ-เจนกินส วิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของวินเทอรแบบคูณ และวิธีการพยากรณรวม เน่ืองจาก

เปนวิธีที่มีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุดน้ีมากกวาวิธีการพยากรณอ่ืน ๆ (พิจารณาจากคาเปอรเซ็นตความ

คลาด เค ล่ือนสัมบูรณ เฉ ล่ีย  (mean absolute percentage error: MAPE) และค ารากที่สองของความ

คลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (root mean squared error: RMSE) ของขอมูลชุดที่ 1) โดยผลการศึกษาครั้งน้ี

จะทําใหทราบถึงมูลคาและทิศทางการสงออกกุงสดแชแข็งในอนาคต ซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่งแกหนวยงานที่

เก่ียวของกับการสงออก และผูที่เก่ียวของหลายกลุม เพราะมูลคาการสงออกเปนตัวช้ีวัดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศที่สําคัญ (ประภัสสร, 2554) เกษตรกรผูเล้ียงกุง ผูประกอบการ และผูสงออก สามารถใชผลการ

พยากรณที่ไดในการวางแผนการผลิต วางแผนการตลาด และวางแผนการจัดสง ใหเหมาะสมกับความตองการของ

ตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ อีกทั้งยังเปนประโยชนตอรัฐบาลในการวางนโยบายเชิงกลยุทธทางดาน

การคาในอนาคตตอไป 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

อนุกรมเวลาที่ใชในการสรางตัวแบบพยากรณสําหรับการวิจัยครั้งน้ี คือ มูลคาการสงออกกุงสดแชแข็ง 

(บาท/กิโลกรัม) ซ่ึงเปนอนุกรมเวลารายเดือน จํานวน 197 คา ตั้งแตเดือนมกราคม 2541 ถึงเดือนพฤษภาคม 

2557 ไดมาจากเว็บไซตของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) ผูวิจัยไดแบง

ขอมูลออกเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 ตั้งแตเดือนมกราคม 2541 ถึงเดือนธันวาคม 2556 จํานวน 192 คา สําหรับการสราง

ตัวแบบพยากรณ ดวยเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลา 3 วิธี ไดแก วิธีบอกซ-เจนกินส วิธีการปรับเรียบดวยเสน

โคงเลขช้ีกําลังของวินเทอรแบบคูณ และวิธีการพยากรณรวม โดยใชโปรแกรม SPSS (statistical package for 

social sciences) รุน 17 ขอมูลชุดที่ 2 ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2557 จํานวน 5 คา นํามาใช

สําหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ ดวยเกณฑเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย 

(MAPE) และเกณฑรากที่สองของความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (RMSE) ที่ต่ําที่สุด 
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1. การพยากรณโดยวิธีบอกซ-เจนกินส (Box-Jenkins method) 

วิธีบอกซ-เจนกินส เปนวิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลาที่มีความถูกตองสูง เน่ืองจากมีการพิจารณาลักษณะ

ของอนุกรมเวลาวามีสหสัมพันธกันอยางไร เพื่อสรางเปนตัวแบบพยากรณที่เหมาะสม และมีการคํานึงถึงความ

ผันแปรตามฤดูกาลซ่ึงเปนสวนประกอบที่ มีความสําคัญ โดยมีตัวแบบทั่วไป คือ seasonal autoregressive 

integrated moving average: SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)s แ ส ด ง ดั ง ส ม ก า ร ที่  (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  แทนอนุกรมเวลา ณ เวลา t 

 t  แทนอนุกรมเวลาของความคลาดเคล่ือนที่มีการแจกแจงปกติและเปนอิสระกัน ดวยคาเฉล่ียเทากับศูนย 

และความแปรปรวนคงที่ทุกชวงเวลา 

    sp PB B     แทนคาคงที่ โดยที่   แทนคาเฉล่ียของอนุกรมเวลาที่คงที่ (stationary) 

   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  แทนตัวดํ าเ นินการเฉ ล่ียเค ล่ือนที่แบบมีฤดู กาล อันดับที่  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) 

กราฟฟงกชันสหสัมพันธในตัวเอง (autocorrelation function: ACF) และกราฟฟงกชันสหสัมพันธในตัวเอง

บางสวน (partial autocorrelation function: PACF) หากพบวาอนุกรมเวลาไมคงที ่ (non-stationary) 

ตองแปลงอนุกรมเวลาใหคงที่กอนที่จะทําขั้นตอนตอไป เชน การแปลงขอมูลดวยการหาผลตางหรือผลตางฤดูกาล 

(difference or seasonal difference) การแปลงขอมูลดวยลอการิทึมสามัญหรือลอการิทึมธรรมชาติ (common 

logarithm or natural logarithm) การแปลงขอ มูลด วย เลขยกกําลั ง เชน  ยกกําลั ง 0.5 (square root 

transformation) หรือยกกําลัง 2 (square transformation) เปนตน (Bowerman and O’Connell, 1993) 
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2) กําหนดตัวแบบพยากรณที่เปนไปไดจากกราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาที่คงที่  น่ันคือ 

กําหนดคา p, q, P และ Q พรอมทั้งประมาณคาพารามิเตอรของตัวแบบดวยวิธีความควรจะเปนสูงสุด 

(maximum likelihood method) 

3) ตัดพารามิเตอรที่ไมมีนัยสําคัญออกจากตัวแบบพยากรณครั้งละ 1 ตัว จากน้ันจึงกําหนดตัวแบบ

พยากรณและประมาณคาพารามิเตอรใหมจนกวาจะไดตัวแบบพยากรณที่ประกอบดวยพารามิเตอรที่มีนัยสําคัญ

ทั้งหมด 

4) คัดเลือกตัวแบบพยากรณที่มีคาเกณฑสารสนเทศเบยเซียน (Bayesian information criterion: BIC) 

ที่ต่ําที่สุด มีคาสถิติ Ljung-Box Q ที่ไมมีนัยสําคัญ และอนุกรมเวลาของความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณมีการ

แจกแจงปกติ ตรวจสอบโดยใชการทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียรนอฟ (Kolmogorov-Smirnov’s test) มีการ

เคล่ือนไหวเปนอิสระกัน ตรวจสอบโดยพิจารณาจากกราฟ ACF และ PACF ของความคลาดเคล่ือน มีคาเฉล่ีย

เทากับศูนย ตรวจสอบโดยใชการทดสอบที (t-test) มีความแปรปรวนคงที่ทุกชวงเวลา ตรวจสอบโดยใชการ

ทดสอบเอฟ (F-test) ของเลวีนภายใตการใชคามัธยฐาน (Levene’s test based on median) 

5) พยากรณอนุกรมเวลา โดยใชตัวแบบพยากรณที่เหมาะสมที่สุดจากขั้นตอนที่ 4 

2. การพยากรณโดยวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของวินเทอรแบบคูณ (Winters’ multiplicative 

exponential smoothing method) 

การปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของวินเทอรเปนเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาที่มีความเหมาะสม

กับอนุกรมเวลาที่มีแนวโนมเชิงเสนและมีความผันแปรตามฤดูกาล ซ่ึงแบงออกไดเปน 2 กรณี คือ การปรับเรียบ

ดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของวินเทอรแบบบวก (Winters’ additive exponential smoothing) ควรใชกับการ

พยากรณอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรตามฤดูกาลคงที ่หรือแตกตางกันไมมากนักเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป 

กลาวคือ ความผันแปรตามฤดูกาลมีคาไมเพิ่มขึ้นและไมลดลงตามเวลาที่เปล่ียนแปลงไป และการปรับเรียบดวย

เสนโคงเลขช้ีกําลังของวินเทอรแบบคูณ (Winters’ multiplicative exponential smoothing) ควรใชกับการ

พยากรณอนุกรมเวลาที ่มีความผันแปรตามฤดูกาลเพิ่มขึ ้นหรือลดลงตามเวลาที่เปล่ียนแปลงไป (Winters, 

1960) สําหรับการวิจัยครั้งน้ีไดใชวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของวินเทอรแบบคูณ เน่ืองจากมูลคาการ

สงออกกุงสดแชแข็งของขอมูลชุดที่ 1 ในชวงเดือนมกราคม 2541 ถึงเดือนธันวาคม 2556 มีความผันแปรตาม

ฤดูกาลทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงตามเวลาที่เปล่ียนแปลงไป (แสดงรายละเอียดในรูปที่ 1 ของผลการวิจัย) ซ่ึงมีตัวแบบ

และตัวแบบพยากรณแสดงดังสมการที่ (2) (สมเกียรติ, 2548) 

ตัวแบบ:  t 0 1 t tY t S              ตัวแบบพยากรณ:  t m t t t
ˆŶ a b m S                       (2) 

เม่ือ tY  แทนอนุกรมเวลา ณ เวลา t 

 0 , 1  และ tS  แทนพารามิเตอรของตัวแบบแสดงระยะตัดแกน ความชันของแนวโนม และความผันแปร

ตามฤดูกาล ตามลําดับ 

 t  แทนอนุกรมเวลาของความคลาดเคล่ือนที่มีการแจกแจงปกติและเปนอิสระกัน ดวยคาเฉล่ียเทากับศูนย 

และความแปรปรวนคงที่ทุกชวงเวลา 
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 t mŶ  แทนคาพยากรณ ณ เวลา t + m โดยที่ m แทนจํานวนชวงเวลาที่ตองการพยากรณไปขางหนา 

 ta , tb  และ tŜ  แทนคาประมาณ ณ เวลา t ของพารามิเตอร 0 , 1  และ tS  ตามลําดับ  

 โดยที่   t
t t 1 t 1

t s

Ya 1 a b
Ŝ  



      ,    t t t 1 t 1b a a 1 b       ,  t
t t s

t

Yˆ ˆS 1 S
a       

  ,   และ   แทนคาคงที่การทําใหเรียบ โดยที่ 0 1   , 0 1    และ 0 1    

  t แทนชวงเวลา ซ่ึงมีคาตั้งแต 1 ถึง n โดยที่ n แทนจํานวนขอมูลในอนุกรมเวลาชุดที่ 1 

  s  แทนจํานวนฤดูกาล 

เม่ือไดตัวแบบพยากรณแลวจะดําเนินการตรวจสอบคุณลักษณะของความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ 

คือ ความคลาดเคล่ือนตองมีการแจกแจงปกติ ตรวจสอบโดยใชการทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียรนอฟ มีการ

เคล่ือนไหวเปนอิสระกัน ตรวจสอบโดยพิจารณาจากกราฟ ACF และ PACF ของความคลาดเคล่ือน มีคาเฉล่ียเทากับ

ศูนย ตรวจสอบโดยใชการทดสอบที และมีความแปรปรวนคงที่ทุกชวงเวลา ตรวจสอบโดยใชการทดสอบเอฟ

ของเลวีนภายใตการใชคามัธยฐาน 

3. การพยากรณโดยวิธีการพยากรณรวม (combination forecasting method) 

การพยากรณรวมเปนวิธีการประยุกตที่มีการรวมคาพยากรณจากวิธีการพยากรณเดี่ยวตั้งแต 2 วิธีขึ้นไป 

เพื่อใหไดคาพยากรณใหมที่มีความคลาดเคล่ือนนอยที่สุด สามารถใชไดดีในกรณีที่วิธีการพยากรณเดี่ยวมีความ

เหมาะสมกับอนุกรมเวลามากกวา 1 วิธี (มุกดา, 2549; ยิ่งยงและคณะ, 2554; วรางคณา, 2556ก, 2556ข) ณ ที่น้ีได

พิจารณาวิธีการพยากรณเดี่ยว 2 วิธี คือ วิธีบอกซ-เจนกินส และวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของวินเทอร

แบบคูณ ดังน้ันตัวแบบของวิธีการพยากรณรวมที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ 

t 1 1t 2 2t
ˆ ˆ ˆY w Y w Y                                                        (3) 

เม่ือ tŶ  แทนคาพยากรณรวม ณ เวลา t 

 1tŶ  และ 2tŶ  แทนคาพยากรณเดี่ยว ณ เวลา t จากวิธีบอกซ-เจนกินส และวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคง

เลขช้ีกําลังของวินเทอรแบบคูณ ตามลําดับ 

 1w  และ 2w  แทนคาถวงนํ้าหนักของวิธีบอกซ-เจนกินส และวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของ

วินเทอรแบบคูณ ตามลําดับ โดยที่ 

1
1

1 2

bw
b b




 และ 2
2

1 2

bw
b b




                                             (4) 

 1b  และ 2b  แทนคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยจากวิ ธีกํ าลั งสองนอยที่ สุด  (least squares method) 

(Montgomery et al., 2006) ของวิธีบอกซ-เจนกินส และวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของวินเทอร

แบบคูณ ตามลําดับ เม่ือกําหนดใหคาพยากรณเดี่ยวจากทั้ง 2 วิธีเปนตัวแปรอิสระ และมูลคาการสงออกกุงสด

แชแข็งเปนตัวแปรตาม ซ่ึงคา 1b  และ 2b  จะคํานวณจากจํานวนขอมูลพยากรณในอนุกรมเวลาชุดที่ 1 ณ ที่น้ีคือ 

179 คา เน่ืองจากมีการแปลงขอมูลดวยการหาผลตางและผลตางฤดูกาลลําดับที่ 1 ของวิธีบอกซ-เจนกินส ทําให

ไมมีคาพยากรณ 13 คาแรก 
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เม่ือไดตัวแบบพยากรณแลวจะดําเนินการตรวจสอบคุณลักษณะของความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ 

คือ ความคลาดเคล่ือนตองมีการแจกแจงปกติ ตรวจสอบโดยใชการทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียรนอฟ มีการ

เคล่ือนไหวเปนอิสระกัน ตรวจสอบโดยพิจารณาจากกราฟของความคลาดเคล่ือนเทียบกับเวลา มีคาเฉล่ียเทากับ

ศูนย ตรวจสอบโดยใชการทดสอบที และมีความแปรปรวนคงที่ทุกชวงเวลา ตรวจสอบโดยใชการทดสอบเอฟ

ของเลวีนภายใตการใชคามัธยฐาน 

4. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ 

การวิจัยครั้งน้ีไดเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณทั้ง 3 วิธี คือ วิธีบอกซ-เจนกินส วิธีการ

ปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของวินเทอรแบบคูณ และวิธีการพยากรณรวม โดยทําการพยากรณมูลคาการ

สงออกกุงสดแชแข็งของขอมูลชุดที่ 2 คือ ขอมูลตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2557 จากน้ันเปรียบเทียบ

ความแตกตางระหวางขอมูลจริงกับคาพยากรณดวยเกณฑเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย (MAPE) และ

เกณฑรากที่สองของความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (RMSE) ดังสูตรตอไปน้ี (สมเกียรติ, 2548) 

2n
t

t 12 t

100 eMAPE
n Y

   และ 
2n

2
t

t 12

1RMSE e
n 

                                        (5) 

เม่ือ t t t
ˆe Y Y   แทนความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ ณ เวลา t 

 tY  และ tŶ  แทนอนุกรมเวลา และคาพยากรณ ตามลําดับ ณ เวลา t 

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

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการพยากรณโดยวิธีบอกซ-เจนกินส 

จากการพิจารณาลักษณะการเคล่ือนไหวของอนุกรมเวลาชุดที่ 1 คือ มูลคาการสงออกกุงสดแชแข็ง ตั้งแต

เดือนมกราคม 2541 ถึงเดือนธันวาคม 2556 จํานวน 192 คา ดังรูปที่ 1 พบวา อนุกรมเวลาชุดน้ีประกอบดวย

สวนประกอบของอนุกรมเวลา 2 สวน คือ แนวโนมและความผันแปรตามฤดูกาล โดยแนวโนมและความผันแปร

ตามฤดูกาลมีลักษณะไมคงที่ กลาวคือ มีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงตามเวลาที่เปล่ียนแปลงไป 

จากกราฟ ACF และ PACF ดังรูปที่ 2 พบวา อนุกรมเวลาไมคงที่ เน่ืองจากมีสวนประกอบของแนวโนม

และความผันแปรตามฤดูกาล ดังน้ันผูวิจัยจึงแปลงขอมูลดวยการหาผลตางและผลตางฤดูกาลลําดับที่  1 เม่ือ

จํานวนฤดูกาลเทากับ 12 (d = 1, D = 1, s = 12) ไดกราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาที่แปลงขอมูลแลว 

แสดงดังรูปที่ 3 ซ่ึงพบวา อนุกรมเวลามีลักษณะคงที่ จึงกําหนดตัวแบบพยากรณที่เปนไปได พรอมกับประมาณ

คาพารามิเตอร แสดงดังตารางที่ 1 โดยตัวแบบพยากรณที่มีคา BIC ต่ําที่สุด และมีคาสถิติ Ljung-Box Q 

ไมมีนัย สําคัญที่ ระดับ 0.01 คือ ตัวแบบ SARIMA(1, 1, 1)(0, 1, 1)12 ไมมีพจนของคาคงที่  เ ม่ือตรวจสอบ

คุณลักษณะของความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ พบวา ความคลาดเคล่ือนมีการแจกแจงปกติ (Kolmogorov-

Smirnov statistic = 0.052, p-value = 0.2) มีการเคลื่อนไหวเปนอิสระกัน (แสดงรายละเอียดในรูปที่ 4 

ซ่ึงพบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธในตัวเองและสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธในตัวเองบางสวนของความคลาดเคล่ือน
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ตกอยูในขอบเขตความเช่ือม่ันรอยละ 99) มีคาเฉล่ียเทากับศูนย (t = 1.003, p-value = 0.317) และมีความ

แปรปรวนคงที่ทุกชวงเวลา (Levene statistic = 1.172, p-value = 0.31) ดังน้ันตัวแบบ SARIMA(1, 1, 1) 

(0, 1, 1)12 ไมมีพจนของคาคงที่ มีความเหมาะสม ตัวแบบพยากรณแสดงดังน้ี 

   t t 1 t 13 t 2 t 14 t 12

t 1 t 12 t 13

Ŷ 1.57362 Y Y 0.57362 Y Y Y
0.80113e 0.84191e 0.67448e

    

  

    

  
                               (6) 

เม่ือ tŶ  แทนคาพยากรณ ณ เวลา t 

 t jY   แทนอนุกรมเวลา ณ เวลา t – j 

 t je   แทนความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ ณ เวลา t – j 
 

 
รูปท่ี 1 ลักษณะการเคล่ือนไหวของอนุกรมเวลามูลคาการสงออกกุงสดแชแข็ง ตั้งแตเดือนมกราคม 2541 ถึง

เดือนธันวาคม 2556 
 

  
รูปท่ี 2 กราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลามูลคาการสงออกกุงสดแชแข็ง 
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รูปท่ี 3 กราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลามูลคาการสงออกกุงสดแชแข็ง เม่ือแปลงขอมูลดวยการหาผลตาง

และผลตางฤดูกาลลําดับที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 คาประมาณพารามิเตอร คา BIC และคาสถิติ Ljung-Box Q ของตัวแบบ SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)s  

คาประมาณพารามิเตอร 

ตัวแบบ SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)s 

SARIMA 

(2, 1, 2) 

(2, 1, 2)12 

SARIMA 

(2, 1, 2) 

(2, 1, 2)12 

ไมมีพจน 

ของคาคงท่ี 

SARIMA 

(2, 1, 2) 

(2, 1, 1)12 

ไมมีพจน 

ของคาคงท่ี 

SARIMA 

(2, 1, 1) 

(2, 1, 1)12 

ไมมีพจน 

ของคาคงท่ี 

SARIMA 

(2, 1, 1) 

(1, 1, 1)12 

ไมมีพจน 

ของคาคงท่ี 

SARIMA 

(1, 1, 1) 

(1, 1, 1)12 

ไมมีพจน 

ของคาคงท่ี 

SARIMA 

(1, 1, 1) 

(0, 1, 1)12 

ไมมีพจน 

ของคาคงท่ี 

คาคงท่ี 
คาประมาณ 5,624,408.72 

- - - - - - 
p-value 0.404 

AR(1): 

1  

คาประมาณ 1.59753 1.59768 -0.29219 0.58285 0.54335 0.57024 0.57362 

p-value 0.000 0.000 0.473 0.000 0.002 0.000 0.000 

AR(2): 

2  

คาประมาณ -0.80347 -0.80602 0.50594 -0.08579 -0.07867 
- - 

p-value 0.000 0.000 0.106 0.345 0.397 

MA(1): 

1  

คาประมาณ 1.85885 1.86032 -0.08345 0.76580 0.74318 0.80022 0.80113 

p-value 0.000 0.046 0.829 0.000 0.000 0.000 0.000 

MA(2): 

2  

คาประมาณ -0.99860 -0.99998 0.72550 
- - - - 

p-value 0.005 0.316 0.039 

SAR(1): 

1  

คาประมาณ 0.38082 0.36708 0.07149 0.05903 0.13129 0.13951 
- 

p-value 0.365 0.383 0.509 0.579 0.200 0.171 

SAR(2): 

2  

คาประมาณ -0.24574 -0.24077 -0.17181 -0.17984 
- - - 

p-value 0.014 0.015 0.075 0.061 

SMA(1): 

1  

คาประมาณ 1.16212 1.15647 0.79699 0.79290 0.90241 0.91246 0.84191 

p-value 0.008 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

SMA(2): 

2  

คาประมาณ -0.33987 -0.33221 
- - - - - 

p-value 0.374 0.385 

BIC 40.526 40.491 40.549 40.510 40.485 40.454 40.433 

Ljung-Box Q (ณ lag 18) 11.027 11.113 16.439 17.250 21.464 20.679 23.644 

p-value 0.355 0.349 0.126 0.140 0.064 0.110 0.071 
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รูปท่ี 4 กราฟ ACF และ PACF ของความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ โดยวิธีบอกซ-เจนกินส ที่มีตัวแบบ 

SARIMA(1, 1, 1)(0, 1, 1)12 ไมมีพจนของคาคงที ่
 

2. ผลการพยากรณโดยวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของวินเทอรแบบคูณ 

จากการสรางตัวแบบพยากรณโดยวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของวินเทอรแบบคูณ พบวา 

BIC มีคาเทากับ 40.288 และมีคาสถิติ Ljung-Box Q ไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (Ljung-Box Q ณ lag 18 = 

29.741, p-value = 0.013) เ ม่ือตรวจสอบคุณลักษณะของความคลาดเค ล่ือนจากการพยากรณ พบวา 

ความคลาดเค ล่ือนมีการแจกแจงปกติ  (Kolmogorov-Smirnov statistic = 0.042, p-value = 0.2) มีการ

เคล่ือนไหวเปนอิสระกัน (แสดงรายละเอียดในรูปที่ 5 ซ่ึงพบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธในตัวเองและสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธในตัวเองบางสวนของความคลาดเคล่ือนตกอยูในขอบเขตความเช่ือม่ันรอยละ 99) มีคาเฉล่ียเทากับศูนย 

(t = -0.604, p-value = 0.547) และมีความแปรปรวนคงที่ทุกชวงเวลา (Levene statistic = 1.367, p-value = 

0.193) ดังน้ันตัวแบบพยากรณที่ไดมีความเหมาะสม ตัวแบบพยากรณแสดงดังน้ี 

 t m t
ˆŶ 2,074,550,686.88 17,707,426.57 m S                                         (7) 

เม่ือ t mŶ  แทนคาพยากรณ ณ เวลา t+m โดยที่ m = 1 ถึง 5 (เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2557) 

 tŜ   แทนคาประมาณของดัชนีฤดูกาล รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2 ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา มูลคาการ

สงออกกุงสดแชแข็งของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกป มีคามากกวาเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 

เน่ืองจากมีคาดัชนีฤดูกาลมากกวา 1 

  ,   และ   มีคาเทากับ 0.81689, 0.00345 และ 0.29393 ตามลําดับ 
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รูปท่ี 5 กราฟ ACF และ PACF ของความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ โดยวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ี

กําลังของวินเทอรแบบคูณ 
 

ตารางท่ี 2 ดัชนีฤดูกาลของอนุกรมเวลามูลคาการสงออกกุงสดแชแข็ง จากวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ี

กําลังของวินเทอรแบบคูณ 

เดือน 
คาประมาณของ 

ดัชนฤีดูกาล 
เดือน 

คาประมาณของ 

ดัชนฤีดูกาล 
เดือน 

คาประมาณของ 

ดัชนฤีดูกาล 

มกราคม 0.8838 พฤษภาคม 0.8819 กันยายน 1.1116 

กุมภาพันธ 0.8642 มิถุนายน 0.9871 ตุลาคม 1.1707 

มีนาคม 0.8566 กรกฎาคม 1.0953 พฤศจิกายน 1.1264 

เมษายน 0.7462 สิงหาคม 1.0974 ธันวาคม 1.0246 
 

3. ผลการพยากรณโดยวิธีการพยากรณรวม 

จากการประมาณคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุดไดวา 1b  = 0.08853 และ 2b  = 

0.89651 ดังน้ันจากสมการที่ (4) สามารถคํานวณคาถวงนํ้าหนักของแตละวิธีการพยากรณเดี่ยวไดเปน 1w  = 

0.08987 และ 2w  = 0.91013 เพราะฉะน้ันตัวแบบพยากรณรวมเขียนไดดังน้ี 

t 1t 2t
ˆ ˆ ˆY 0.08987Y 0.91013Y                                                 (8) 

เม่ือ tŶ  แทนคาพยากรณรวม ณ เวลา t 

 1tŶ  และ 2tŶ  แทนคาพยากรณเดี่ยว ณ เวลา t จากวิธีบอกซ-เจนกินส และวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคง

เลขช้ีกําลังของวินเทอรแบบคูณ ตามลําดับ 

ผลการตรวจสอบคุณลักษณะของความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ พบวา ความคลาดเคล่ือนมีการ

แจกแจงปกติ  (Kolmogorov-Smirnov statistic = 0.045, p-value = 0.2) มีการเค ล่ือนไหวเปนอิสระกัน 

(แสดงรายละเอียดในรูปที่ 6) มีคาเฉล่ียเทากับศูนย (t = -0.207, p-value = 0.836) และมีความแปรปรวนคงที่

ทุกชวงเวลา (Levene statistic = 1.328 p-value = 0.213) ดังน้ันตัวแบบพยากรณรวมที่ไดมีความเหมาะสม 
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รูปท่ี 6 ลักษณะการเคล่ือนไหวของความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณโดยวิธีการพยากรณรวม 

 

4. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ 

จากการใชตัวแบบพยากรณในสมการที่ (6) ถึง (8) โดยวิธีบอกซ-เจนกินส วิธีการปรับเรียบดวยเสนโคง

เลขช้ีกําลังของวินเทอรแบบคูณ และวิธีการพยากรณรวม ตามลําดับ สําหรับการพยากรณขอมูลชุดที่ 2 คือ มูลคา

การสงออกกุงสดแชแข็ง ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2557 ไดคาพยากรณ คาเปอรเซ็นตความ

คลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย (MAPE) และคารากที่สองของความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (RMSE) แสดงดังตาราง

ที่ 3 ซ่ึงพบวา วิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของวินเทอรแบบคูณเปนวิธีการพยากรณที่มีประสิทธิภาพสูง

ที่สุด เน่ืองจากใหคาพยากรณที่มีคาเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย (MAPE) และคารากที่สองของความ

คลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (RMSE) ต่ําที่สุด 
 

ตารางท่ี 3 คาจริงและคาพยากรณของมูลคาการสงออกกุงสดแชแข็ง (บาท/กิโลกรัม) ตั้งแตเดือนมกราคมถึง

เดือนพฤษภาคม 2557 คาเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย (MAPE) และคารากที่สองของ

ความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (RMSE) 

ชวงเวลา 
มูลคาการสงออก 

กุงสดแชแข็งจริง 

มูลคาการสงออกกุงสดแชแข็ง จากการพยากรณโดยวิธ ี

บอกซ-เจนกินส วินเทอร พยากรณรวม 

ม.ค. 2557 1,774,519,195 1,317,759,318 1,817,866,978 1,772,920,360 

ก.พ. 2557 1,835,638,089 1,222,226,120 1,762,141,187 1,713,616,922 

ม.ีค. 2557 1,752,863,920 1,476,608,152 1,731,546,326 1,708,634,042 

เม.ย. 2557 1,669,908,938 1,116,460,637 1,495,228,587 1,461,187,240 

พ.ค. 2557 2,080,943,372 1,817,049,652 1,751,521,635 1,757,410,892 

MAPE 24.1482 6.7907 7.4614 

RMSE 455,448,350 171,328,439 181,706,365 
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สรุปผลการวิจัยและวิจารณผล 

การสรางตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดสําหรับพยากรณมูลคาการสงออกกุงสดแชแข็ง โดยใชอนุกรมเวลา

รายเดือนจากเว็บไซตของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแตเดือนมกราคม 2541 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 

จํานวน 197 คา ซ่ึงผูวิจัยไดแบงขอมูลออกเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 ตั้งแตเดือนมกราคม 2541 ถึงเดือนธันวาคม 2556 

จํานวน 192 คา สําหรับการสรางตัวแบบพยากรณ ดวยเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลา 3 วิธี ไดแก วิธีบอกซ-

เจนกินส วิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของวินเทอรแบบคูณ และวิธีการพยากรณรวม ขอมูลชุดที่ 2 

ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2557 จํานวน 5 คา สําหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการ

พยากรณ ดวยเกณฑเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย (MAPE) และเกณฑรากที่สองของความ

คลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (RMSE) ผลการศึกษาพบวา วิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของวินเทอรแบบคณู

เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด เน่ืองจากใหคาพยากรณที่มีความแตกตางจากขอมูลจริงนอยที่สุด จึงมีความ

เหมาะสมที่จะนําไปพยากรณคาในอนาคตตอไป เปนที่นาสังเกตวาวิธีการพยากรณรวมที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ี 

ไมไดเปนวิธีการพยากรณที่ดีที่สุด ซ่ึงขัดแยงกับผลการศึกษาของมุกดา (2549) ยิ่งยงและคณะ (2554) และ

วรางคณา (2556ก, 2556ข) อาจเน่ืองมาจากการรวมคาพยากรณของวิธีการพยากรณเดี่ยว เพื่อใหไดคาพยากรณ

ใหมที่มีความคลาดเคล่ือนนอยที่สุด สามารถใชไดดีเม่ือวิธีการพยากรณเดี่ยวแตละวิธีมีความเหมาะสมกับอนุกรม

เวลามากเพียงพอ สําหรับการศึกษาครั้งน้ี วิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของวินเทอรแบบคูณมีความ

เหมาะสม แตวิธีบอกซ-เจนกินสยังไมคอยมีความเหมาะสม ทําใหการรวมคาพยากรณไมมีประโยชน ซ่ึงจะเห็นได

จากตัวแบบพยากรณรวมในสมการที่ (8) ที่คาถวงนํ้าหนักสวนใหญอยูที่วิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของ

วินเทอรแบบคูณ 

จากตัวแบบพยากรณมูลคาการสงออกกุงสดแชแข็งที่ไดนําเสนอไวในการวิจัยครั้งน้ี พบวา แนวโนมการ

สงออกยังคงเปนไปในทิศทางลดลง เน่ืองจากปจจัยเส่ียงตาง ๆ เชน การเกิดโรคระบาด ประเทศคูคาหลักชะลอตัว 

การส่ังซ้ือ คาเงินบาทแข็งคา ตนทุนคาแรงงานสูง และมาตรการกีดกันทางการคา ซ่ึงผลการศึกษาที่ไดสอดคลอง

กับผณิศวร (2554) สรุปไววาสถานการณการสงออกยังคงไมเอ้ืออํานวย จึงควรจะมีการควบคุมปริมาณการผลิต

ลูกกุง เพราะหากปลอยใหมีการผลิตลูกกุงออกมามาก เม่ือเล้ียงเปนกุงโตแลวจะแกปญหาไดยากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม 

มูลคาการสงออกมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ เพราะนโยบายการคาระหวางประเทศ ภาวะเศรษฐกิจ และปจจัย

ที่เก่ียวกับการคาระหวางประเทศ (ยิ่งยงและคณะ, 2554) ดังน้ันเม่ือมีมูลคาการสงออกกุงสดแชแข็งที่เปนปจจุบัน
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ในอนาคตตอไป 
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