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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือศึกษาวิธีการพยากรณ์เพื่อหาปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ท่ีคาดวา่จะเหลือในสปัดาห์  
ท่ี 1 คือวนัท่ี 4-9 มกราคม พ.ศ.2564 เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนจดัการตูค้อนเทนเนอร์ใหมี้เพียงพอต่อความ
ตอ้งการ 

การศึกษาน้ีใชเ้ทคนิคการพยากรณ์แบบอนุกรม 3 วิธีประกอบดว้ย การหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบอย่างง่าย 
(Simple moving average), การหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้ าหนกั (Weighted moving average) และการพยากรณ์โดย
วธีิเอก็ซ์โพเนนเชียลแบบปรับเรียบ(Exponential Smoothing) หลงัจากนั้นมีการหาค่าความคลาดเคล่ือนดว้ยวธีิ MAPE 
เพ่ือหาเทคนิคการพยากรณ์ท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุดมาพยากรณ์ปริมาณการคืนตูค้อนเทนเนอร์ในสปัดาห์ท่ี 1 
พร้อมทั้งน าค่าพยากรณ์มารวมกบัปริมาณตูค้งคลงัเพ่ือน าไปเปรียบเทียบกบัปริมาณการจอง (Booking) ของลูกคา้ใน
สัปดาห์ท่ี 1 เพ่ือหาปริมาณตูท่ี้คาดว่าจะเหลือในสัปดาห์ท่ี 1 ซ่ึงจะสามารถน าผลลพัธ์ไปใชใ้นการวางแผนจดัการตู ้
คอนเทนเนอร์ทั้ง 3 ขนาดของทั้ง 2 พ้ืนท่ีคือพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และพ้ืนท่ีแหลมฉบงั 

ผลการศึกษาพบวา่จากการพยากรณ์ปริมาณตูท่ี้คาดวา่จะเหลือในสัปดาห์ท่ี 1 โดยใชเ้ทคนิคการพยากรณ์ทั้ง       
3 วธีิ และท าการหาค่าความคลาดเคล่ือนดว้ยวธีิ MAPE เพ่ือหาค่าพยากรณ์ท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด พบวา่เม่ือ
น าผลจากการพยากรณ์มาเทียบกบัค่าท่ีเกิดข้ึนจริงในสัปดาห์ท่ี 1 ของทั้ง 2 พ้ืนท่ี พบวา่ค่าความความคลาดเคล่ือนโดย
เฉล่ียของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครคือร้อยละ 7.60 และค่าความความคลาดเคล่ือนโดยเฉล่ียของพ้ืนท่ีแหลมฉบงัคือร้อยละ 
11.18 ซ่ึงค่าความคลาดเคล่ือนทั้ง 2 ค่าเป็นค่าท่ียอมรับไดแ้ละอาจจะน าไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง 
บทน า (INTRODUCTION) 

ในปัจจุบนัการขนส่งสินคา้ทางทะเลก าลงัเติบโตหลงัจากท่ีเศรษฐกิจทัว่โลกก าลงัฟ้ืนตวักลบัมาโดยเฉพาะ
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจจีนและสหรัฐอเมริกา แต่การท่ีเศรษฐกิจโลกฟ้ืนตวัพร้อม ๆ กันก็ท าให้เกิดปัญหาตามมา 
เช่นกนั เน่ืองจากการท่ีอุปสงคมี์มากเกินไปท าให้เกิดผลกระทบต่อการขนส่งทางทะเล เส้นทางการเดินเรือหลาย ๆ 
เส้นทางมีค่าระวางท่ีสูงข้ึน หลายสายเรือเร่ิมมีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอท าให้ไม่สามารถรับจองพ้ืนท่ีระวางไดแ้ละเกิดการ   
ขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ โดยเฉพาะประเทศไทยท่ีเป็นประเทศเนน้การส่งออกท าใหจ้ านวนตูสิ้นคา้น าเขา้และตูเ้ปล่า
น าเขา้ลดลง อีกทั้งบริษทัแม่ของสายเรือต่าง ๆ มีนโยบายท่ีใหย้า้ยตูค้อนเทนเนอร์ไปยงัประเทศจีนเป็นจ านวนมากท า
ใหเ้กิดผลกระทบต่อการขนส่งทางทะเล 
 โดยประเภทของเรือท่ีไดผ้ลกระทบส่วนใหญ่คือเรือคอนเทนเนอร์ซ่ึงใชตู้ค้อนเทนเนอร์เป็นภาชนะหลกัใน
การบรรจุสินคา้ต่าง ๆ โดยตูค้อนเทนเนอร์ท่ีน ามาใหบ้ริการจะมาจากตูเ้ปล่าท่ีผูน้ าเขา้น ามาคืนหลงัจากท่ีน าสินคา้ออก
ไปแลว้ ซ่ึงหลงัจากท่ีน ามาคืนจะตอ้งมีกระบวนการซ่อมบ ารุงให้กลบัมามีสภาพท่ีเป็นมาตรฐานก่อนจึงจะน าไปใช้
งานได ้ท าใหมี้บางช่วงท่ีตูค้อนเทนเนอร์ไม่เพียงพอตอ้งไปหามาทดแทน อาจจะไปน าตูเ้ปล่าท่ีพร้อมใชง้านมาจากลาน
จดัเก็บตูสิ้นคา้เปล่าบริเวณใกลเ้คียง หรืออาจจะน าเขา้ตูเ้ปล่ามาจากต่างประเทศเพ่ือมาสนบัสนุนภายในประเทศใหมี้



จ านวนท่ีเพียงพอ ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัของกรณีศึกษาของบริษทัหยาง หมิง ไลน์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็น
ธุรกิจการขนส่งสินคา้ทางทะเล หรือบริษทัสายเรือซ่ึงไดรั้บผลกระทบ แต่ทางบริษทัมีการด าเนินการในเร่ืองของการ
จดัการตูค้อนเทนเนอร์ท่ีมีอยูใ่นทุก ๆ วนัเพ่ือมาเทียบกบัการจอง (Booking) ในสปัดาห์นั้น แต่ในสถานการณ์น้ีอาจจะ
ท าใหเ้กิดขาดแคลนของตูค้อนเทนเนอร์ได ้เพราะบริษทัเปรียบเทียบเป็นรายสปัดาห์เท่านั้น  ไม่ไดมี้พยากรณ์ล่วงหนา้
ในสัปดาห์ท่ีจะมาถึง อาจจะท าใหมี้ตูค้อนเทนเนอร์ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ดงันั้นจึงตอ้งมีการพยากรณ์ปริมาณตู ้
คอนเทนเนอร์ล่วงหน้าเพ่ือมาเปรียบเทียบกบัการจอง (Booking) ในสัปดาห์ท่ีจะมาถึงเพ่ือวางแผนล่วงหนา้ท าให้มี
ปริมาณตูเ้พียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
 ดงันั้นจึงเป็นท่ีมาของงานวิจยัน้ีโดยจะเป็นการพยากรณ์หาปริมาณตู ้คอนเทนเนอร์ล่วงหน้าโดยใชเ้ทคนิค
การพยากรณ์แบบอนุกรมและเลือกเทคนิคการพยากรณ์ท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุดเพื่อน ามาหาปริมาณตู ้
ล่วงหนา้และน ามาเปรียบเทียบกบัปริมาณการจอง (Booking) ในสัปดาห์ท่ีจะมาถึง เพื่อวางแผนจดัการปริมาณตูค้อน
เทนเนอร์ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของผูส่้งออกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการตูค้อนเทนเนอร์ 
ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

การพยากรณ์จะแบ่งออกเป็นสองรูปแบบคือ การพยากรณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative Forecasting) และการ
พยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative Forecasting) 

1.การพยากรณ์เชิงคุณภาพ เป็นการพยากรณ์โดยอาศยัวิจารณญาณข้ึนอยู่กบัการวิเคราะห์ปัจจยัน าเขา้ซ่ึง
ได้มาจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ การพยากรณ์อาศัยความคิดเห็นของผูบ้ริหาร การส ารวจผูบ้ริโภค ความคิดเห็นของ
พนกังานขาย และผูเ้ช่ียวชาญ  

2.การพยากรณ์เชิงปริมาณ เป็นเทคนิคการพยากรณ์โดยอาศยัขอ้มูลอนุกรมเวลาถูกจดัท าข้ึนบนสมมติฐาน
ท่ีว่ามูลค่าอนาคตสามารถถูกประมาณการจากมูลค่าในอดีตได ้ยกตวัอย่างเช่น การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเป็นการ
พยากรณ์ท่ีอาศยัขอ้มูลในอดีตมาพิจารณาลกัษณะการเปล่ียนแปลงของขอ้มูลเม่ือเวลาเปล่ียนไปมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
มีขอ้สมมติวา่การเคล่ือนไหวของขอ้มูลในอนาคตจะไม่แตกต่างกบัในอดีต อนุกรมเวลาประกอบดว้ย  

-แนวโน้ม (Trend) หมายถึง การเคล่ือนไหวขอ้มูลท่ีค่อยเป็นค่อยไปในระยะยาวซ่ึงอาจจะเป็นการเพ่ิมข้ึน 
หรือลดลง 

-วฏัจักร (Cycles) เป็นความผนัผวนลักษณะแบบคล่ืนทะเลมีช่วงเวลา มากกว่าหน่ึงปี โดยส่วนมากจะ
เก่ียวเน่ืองจากความแปรปรวนทางเศรษฐกิจ  

-ฤดูกาล (Seasonality) หมายถึงความผนัผวนในระยะสั้นซ่ึงค่อนขา้งปกติ โดยส่วนมากจะมีความสมัพนัธ์กบั
ปัจจยัดา้น ภูมิอากาศ วนัหยดุ และวนัพกัผอ่น 

-สุ่ม (Random) เกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจาก เหตุการณ์รอบขา้งท่ีผิดปกติ เช่น สภาวะอากาศท่ีเลวร้าย การประทว้ง 
โดยเทคนิคการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาจะมีดงัน้ี 

1.การพยากรณ์แบบหาค่าตรงตวั (Naive approach) เป็นวิธีการท่ีใชแ้นวคิดท่ีวา่ความตอ้งการของผลิตภณัฑ์
ในอนาคตจะเท่ากบัความตอ้งการปัจจุบนั 



2.การพยากรณ์แบบหาค่าเฉล่ีย (Moving averages) เป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ท่ีใชห้าค่าเฉล่ียท่ีเปล่ียนไป
ตามช่วงเวลาท่ีก าหนด โดยน าชุดขอ้มูลล่าสุดแทนท่ีชุดขอ้มูลเก่าท่ีสุดแลว้ท าการหาค่าเฉล่ียใหม่ในแต่ละช่วง จะแบ่ง
ออกเป็นการหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบอยา่งง่ายและการหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้ าหนกั 

3.การพยากรณ์โดยวิธีเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบปรับเรียบ  (Exponential Smoothing)วิธีน้ีเป็นการใช้ค่าเฉล่ีย
เคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้ าหนกัท่ีค่อนขา้งซบัซอ้น แต่ง่ายต่อการน าไปใชง้านโดยใชข้อ้มูลในอดีตเพียงเล็กนอ้ยก็สามารถท า
การพยากรณ์ได ้

หลงัจากท่ีพยากรณ์จะตอ้งมีการประเมินความแม่นย  าของการพยากรณ์สามารถประเมินไดจ้ากค่าความ
คลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ซ่ึงเป็นความแตกต่างระหวา่งค่าท่ีเกิดข้ึนจริงและค่าท่ีไดจ้ากการพยากรณ์ การประเมินน้ี
ใชส้ าหรับการเปรียบเทียบค่าการพยากรณ์ของแต่ละรูปแบบ การพยากรณ์มีความคลาดเคล่ือนเป็นก่ีเปอร์เซ็นต ์เพื่อใช้
ในการสรุปว่า การพยากรณ์มีความแม่นยา เพียงพอหรือไม่ การวดัค่าความคาดเคล่ือนของการพยากรณ์มี 3 วิธี คือ 
MAD ,MSE และMAPE 
วธีิการวจิยั (RESEARCH METHODOLOGY) 
1.เก็บรวบรวมขอ้มูลของกรณีศึกษา  

ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการพยากรณ์เพ่ือวางแผนการจดัการตูค้อนเทนเนอร์ให้มีประสิทธิภาพ จึงตอ้งวเิคราะห์
ขอ้มูลจากแนวโนม้ขอ้มูลในอดีตท่ีผา่นมา ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ท่ีน ามาคืน ปริมาณตูค้อน
เทนเนอร์คงคลงั และปริมาณการจอง (Booking) จะใชข้อ้มูลยอ้นหลงัของตูท้ั้ง 3 ประเภทและทั้ง 2 พ้ืนท่ี ใชข้อ้มูล
ยอ้นหลงัทั้งหมด 12 สปัดาห์คือสปัดาห์ท่ี 41-52 โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ตน้เดือนตุลาคมถึงส้ินเดือนธนัวาคม พ.ศ.2563 
2. การวิเคราะห์ขอ้มูลทั้ง 12 สัปดาห์ของตูท้ั้ ง 3 ประเภทและพ้ืนท่ีทั้ง 2 พ้ืนท่ีเพื่อใช้เป็นตน้แบบในการพยากรณ์      
โดยวธีิวเิคราะห์แบบอนุกรมเวลามีดงัน้ี  

1. การหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีอยา่งง่าย  
2. การหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้ าหนกั 
3. การปรับเรียบแบบเอก็โปเนนเชียล 

3.หลงัจากท่ีไดค้่าพยากรณ์มาให้เปรียบเทียบความแม่นย  าของผลการพยากรณ์แต่ละเทคนิคดว้ยวิธี MAPE เพื่อน า
เทคนิคการพยากรณ์ท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ีนอ้ยท่ีสุดมาพยากรณ์ปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ท่ีลูกคา้น ามาคืนในสปัดาห์
ท่ี 1 ของเดือนมกราคม พ.ศ.2564 
4.น าค่าพยากรณ์ปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ท่ีลูกคา้น ามาคืนมารวมกบัปริมาณตูค้อนเทนเนอร์คงคลงั แลว้น าผลรวมนั้นมา
เปรียบเทียบกบัการจอง(Booking)ในสปัดาห์ท่ี 1 เพ่ือหาปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ท่ีคาดวา่จะเหลือในสปัดาห์ท่ี 1  
5.เปรียบเทียบค่าความคลาดเคล่ือนค่าพยากรณ์กบัค่าท่ีเกิดข้ึนจริงของปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ท่ีเหลือในสัปดาห์ท่ี 1 
เพ่ือดูวา่การพยากรณ์มีประสิทธิภาพมากนอ้ยแค่ไหน 
ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

ในปัจจุบันเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจทัว่โลกก าลงัฟ้ืนตวักลบัมาพร้อม ๆ กันโดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ทั้งสองประเทศน้ีเป็นประเทศขนาดใหญ่ท่ีมีความตอ้งการสินคา้และวตัถุดิบเป็นจ านวน



มากท าให้ทัว่โลกมีการส่งออกไปยงัสองประเทศน้ีเป็นหลกัท าใหเ้กิดปัญหาอุปสงคม์ากกวา่อุปทาน ซ่ึงงานวิจยัคร้ังน้ี
เป็นการวิจยักรณีศึกษาของบริษทัหยาง หมิง ไลน์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นธุรกิจการขนส่งสินคา้ทางทะเล หรือ
บริษทัสายเรือท่ีไดรั้บผลกระทบในช่วงน้ีเช่นเดียวกนั เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีเนน้การส่งออกเป็นหลกั    
ท าใหป้ริมาณตูค้อนเทนเนอร์ท่ีพร้อมใชง้านภายในประเทศไทยมีปริมาณลดนอ้ยลง เกิดการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ 
และบริษทักรณีศึกษาได้ท าการเปรียบเทียบปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ท่ีมีอยู่กับการจอง (Booking) เป็นรายสัปดาห์
เท่านั้นไม่ไดมี้พยากรณ์ล่วงหนา้ในสัปดาห์ท่ีจะมาถึง อาจจะท าให้ในสัปดาห์ถดัไปมีตูค้อนเทนเนอร์ไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการ ดงันั้นผูท้  าวิจยัจึงเห็นวา่ควรจะมีการพยากรณ์ปริมาณตูล่้วงหน้าเพ่ือดูแนวโนม้ของปริมาณตูใ้นแต่ละ
พ้ืนท่ีเพ่ือท่ีจะไดแ้กปั้ญหาไดท้นัเวลา โดยผูว้ิจยัจะเลือกใชเ้ทคนิคการพยากรณ์แบบอนุกรม  3 วิธี และเก็บขอ้มูลของ
บริษทักรณีศึกษายอ้นหลงัจากพ้ืนท่ีแหลมฉบงัและพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครทั้งหมด 12 สัปดาห์ตั้งแต่ตน้เดือนตุลาคม
จนถึงส้ินเดือนธนัวาคม พ.ศ.2563 เพื่อมาพยากรณ์ในสัปดาห์ท่ี 1 ของเดือนมกราคม พ.ศ.2564โดยในแต่ละพ้ืนท่ีจะ
แบ่งตูค้อนเทนเนอร์ตามขนาดตู ้3 ขนาดคือ ขนาดมาตรฐาน ขนาดยาวและขนาดยาวพิเศษ ผูว้จิยัไดท้ าการพยากรณ์หา
ปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ท่ีคาดวา่จะมีในสปัดาห์ท่ี 1 โดยใชเ้ทคนิคการพยากรณ์แบบอนุกรมทั้ง 3 วธีิ อีกทั้งยงัไดท้ าการ
หาค่าความคลาดเคล่ือนเพ่ือเปรียบเทียบหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์โดยมีผลการศึกษาดงั
ในตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
ตารางท่ี 1 การพยากรณ์ปริมาณตูค้อนเทนเนอร์เทียบกบัการจองในสปัดาห์ท่ี 1 

 

การพยากรณ์ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์เทยีบกบัการจองในสัปดาห์ที ่1 

กรุงเทพมหานคร 

 20’DC 40’DC 40’HQ 
ปริมาณตูเ้ปล่า(1) 1085 223 740 
ค่าพยากรณ์ปริมาณตูท่ี้น ามาคืน(2) 383 100 341 
ผลรวม(1+2) 1468 323 1081 
ปริมาณการจอง 533 71 319 
ปริมาณตูท่ี้คาดวา่จะเหลือในสปัดาห์ท่ี 1 935 252 762 

แหลมฉบัง 

 20’DC 40’DC 40’HQ 
ปริมาณตูเ้ปล่า(1) 830 150 1784 
ค่าพยากรณ์ปริมาณตูท่ี้น ามาคืน(2) 357 40 401 
ผลรวม(1+2) 1187 190 2185 
ปริมาณการจอง 421 79 633 
ปริมาณตูท่ี้คาดวา่จะเหลือในสปัดาห์ท่ี 1 766 111 1552 



หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดท้ าการเปรียบเทียบค่าพยากรณ์ของปริมาณตูท่ี้คาดวา่จะเหลือในสัปดาห์ท่ี 1 กบัปริมาณท่ีแทจ้ริง
ของตูท่ี้เหลือในสปัดาห์ท่ี 1 โดยมีผลดงัในตารางท่ี 2 ดงัน้ี 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบค่าพยากรณ์กบัค่าจริงท่ีเกิดข้ึน 

กรุงเทพมหานคร แหลมฉบัง 

ประเภทตู้ ค่าพยากรณ์ ค่าจริง ประเภทตู้ ค่าพยากรณ์ ค่าจริง 
20’DC 935 1201 20’DC 766 988 
40’DC 252 251 40’DC 111 112 
40’HQ 762 764 40’HQ 1552 1728 

ค่าความคลาด
เคล่ือนเฉล่ีย 

7.603% 
ค่าความคลาด
เคล่ือนเฉล่ีย 

11.183% 

จากการน าค่าพยากรณ์มาเทียบกบัปริมาณท่ีแทจ้ริงของตูท่ี้เหลือในสัปดาห์ท่ี 1 เพ่ือหาค่าความคลาดเคล่ือน
ของค่าพยากรณ์กบัค่าจริงโดยค่าพยากรณ์ของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีค่าความคลาดเคล่ือนโดยเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 7.60
และค่าพยากรณ์ของพ้ืนท่ีแหลมฉบงัมีค่าความคลาดเคล่ือนโดยเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 11.18 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั (DISCUSSION/CONCLUSION) 

หลงัจากท่ีไดร้วบรวมขอ้มูลปริมาณการคืนตูย้อ้นหลงัขนาดมาตรฐาน(20’DC), ขนาดยาว(40’DC) และขนาด
ยาวพิเศษ(40’HQ) ในพ้ืนท่ีแหลมฉบงัและกรุงเทพมหานครตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 41 ถึงสัปดาห์ท่ี 52 ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ทคนิคการ
พยากรณ์ 3 วิธีและใช้วิธี MAPE ในการหาค่าความคลาดเคล่ือนเพ่ือหาค่าพยากรณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดของแต่ละตวั 
หลงัจากนั้นไดน้ าค่าพยากรณ์มารวมกบัปริมาณตูเ้ปล่าในสัปดาห์ท่ี 1 แลว้น ามาลบกบัปริมาณการจอง (Booking) ของ
ตูแ้ต่ละขนาดและแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือหาปริมาณตูท่ี้คาดวา่จะเหลือในสปัดาห์ท่ี 1 โดยค่าความคลาดเคล่ือนของผลพยากรณ์
กบัค่าจริงโดยค่าพยากรณ์ของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีค่าความคลาดเคล่ือนโดยเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 7.60 และค่าพยากรณ์
ของพ้ืนท่ีแหลมฉบงัมีค่าความคลาดเคล่ือนโดยเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 11.18 ซ่ึงจากการสอบถามผูท่ี้ท างานในส่วนน้ีค่า
ความคลาดเคล่ือนน้ีเป็นค่าท่ียอมรับได ้อาจจะน าการพยากรณ์น้ีไปเป็นแนวทางในการพยากรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจดัการตูค้อนเทนเนอร์ในอนาคต แต่ในการพยากรณ์พบว่าจะตอ้งใชห้ลายเทคนิคในการพยากรณ์ดั้งนั้นควรจะ
สรุปผลลพัธ์ท่ีได้จากการพยากรณ์ของแต่ละเทคนิคการพยากรณ์ เพื่อท่ีจะได้เลือกวิธีการพยากรณ์ท่ีแม่นย  า และ
เหมาะสมเพียงแค่วิธีเดียวไปปรับใช้ในการท างาน เพราะการพยากรณ์หลายวิธีเพ่ือท่ีจะหาค่าพยากรณ์อาจจะใช้
เวลานานจนเกินไปจึงควรสรุปวิธีท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือสร้างความคล่องตัว ลดเวลาในการ
ปฏิบติัการ ซ่ึงถา้จะใชเ้ทคนิคการพยากรณ์เพียงวิธีเดียวในการพยากรณ์จะตอ้งมีการติดตามหรือตรวจสอบดูว่าผล
พยากรณ์มีความคลาดเคล่ือนมากเท่าไหร่ เพ่ือให้มั่นใจว่าผลพยากรณ์ท่ีได้มานั้ นยงัมีประสิทธิภาพอยู่ โดยการ
ตรวจสอบสามารถท าไดโ้ดยการเปรียบเทียบค่าความคลาดเคล่ือนของพยากรณ์กบัค่าจริงแลว้น ามาเทียบกบัค่าท่ี
ก าหนดไว ้ซ่ึงจะเป็นค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ถา้ค่าความคลาดเคล่ือนอยู่นอกช่วงท่ีก าหนดจะตอ้งมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์จริง 
 



กติตกิรรมประกาศ 
งานวิจยัเร่ืองการพยากรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการตูค้อนเทนเนอร์ของบริษทั หยางหมิง ไลน์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ส าเ ร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณา  แนะน าและช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก                       
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐิติมา วงศอิ์นตา ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจในคร้ังน้ี ซ่ึงไดส้ละเวลาอนัมีค่ามาใหค้  าแนะน า 
ช่วยเหลือ และใหค้  าปรึกษาตลอดจนช่วยปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่ พร้อมใหแ้นวทางท่ีควร
จะเป็นจนวิจยัเล่มน้ีส าเร็จไปไดด้ว้ยดี ซ่ึงผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงและเป็นพระคุณอยา่งยิ่งจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่ง
สูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขา้พเจา้ขอขอบคุณบริษทั หยางหมิง ไลน์ (ประเทศไทย) จ ากดั รวมถึงผูแ้ต่งหนงัสือหรือเอกสารทางวชิาการ 
ท่ีขา้พเจา้ไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลหรือเอกสารอา้งอิง รวมทั้งหวัหนา้งาน รุ่นพ่ีท่ีร่วมงานทุกคนท่ีคอยสนบัสนุน ช่วยเหลือ และ
ใหก้ าลงัใจมาตลอด จนส าเร็จไปไดด้ว้ยดี  

สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัหวงัว่า งานวิจยัเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้น าไปใชใ้นการต่อยอดไม่มากก็น้อย ส าหรับ
ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน ผูว้จิยัขอนอ้มรับและฟังค าแนะน า เพื่อเป็นประโยชน์ในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
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