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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อเปรยีบเทยีบว่าเทคนิคการพยากรณ์ใดทีม่คีวามแม่นย าและเหมาะสมกบั
ขอ้มลูมากทีสุ่ด โดยวดัจากค่าความคาดเคลื่อนของการพยากรณ์ และเพื่อช่วยใหท้ราบถึงความต้องการกาวดกั
แมลงวนัในแต่ละเดอืนโดยใชเ้ครื่องมอืการพยากรณ์ต่างๆ ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มลูผลติภณัฑ์ทัง้หมด 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ แผ่นกาวดกัแมลงสเีหลอืง กาวดกัแมลงวนัแบบซองสฟ้ีา และแผ่นกาวดกัแมลงวนัสเีขยีว และใชร้ปูแบบการ
พยากร ณ์  ทั ้งหมด  7  วิ ธี  ไ ด้แก่  วิธี  Simple Moving Average, Weighted Moving Average, Exponential 
Smoothing, Stationary with additive and multiplicative seasonal effect, Double moving average, Double 
exponential smoothing (Holt’s method) แล ะ  Holt-winter’s method for additive and multiplicative seasonal 
effect ผลการวเิคราะห์พบว่าค่าพยากรณ์แผ่นกาวดกัแมลงวนัสเีหลอืง ค่าพยากรณ์ของแผ่นกาวดกัแมลงวนัแบบ
ซองสีฟ้า และค่าพยากรณ์ของแผ่นกาวดกัแมลงวนัสเีขยีวที่ได้จากวธิี Double exponential smoothing (Holt’s 
method) ที่ให้ค่าคลาดเคลื่อน (MSE) น้อยที่สุดเท่ากบั 551,161.21 , 14,447.7 และ 77,545,737.4 ตามล าดับ 
ดงันัน้ผูป้ระกอบสามารถน าเทคนิคการพยากรณ์ดงักล่าวมาประยุกต์ใชเ้พือ่พยากรณ์ยอดขายในอนาคตต่อไป  

ค าส าคญั: กาวดกัแมลงวนั, การพยากรณ์, การวางแผน, อนุกรมเวลา 
 
Abstract 

The aim of this research is to compare various forecasting techniques that provide the best 
choice for the collected data by minimizing mean square error. In order to forecast the demand of fly 
glue trap, we collect 3 types of such products which are yellow, blue and green ones. The methods 
which are applied to compare are simple moving average, weighted moving average, exponential 
smoothing, stationary with additive and multiplicative seasonal effect, double moving average, double 
exponential smoothing (Holt’s method) and Holt-winter’s method for additive and multiplicative seasonal 
effect. The results find that double moving average, double exponential smoothing (Holt’s method) is the 
best forecasting method that can minimize mean square error which are 551,161.21   for yellow type of 
fly glue trap while double exponential smoothing (Holt’s method) is the best choice that minimizes mean 
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square error 14,447.7 and 77,545,737.4 for blue and green type of fly glue trap, respectively. Therefore, 
an entrepreneur can apply such recommended methods to forecast the future demand of the product.  

Keyword: Fly glue trap, Forecasting, Planning, Time Series 

 

1.บทน า  
ในปัจจุบนัการประกอบธุรกิจถือเป็นความท้า

ทายอย่างมาก เนื่องจากสภาวะการแข่งขนัทางธุรกจิ
เป็นไปอย่างรุนแรง ผู้ประกอบธุรกจิจงึต้องมวีธิกีาร
บรหิารจดัการธุรกจิใหส้ามารถอยู่รอดในตลาดได ้ซึ่ง
เทคนิคการพยากรณ์เป็นเครือ่งมอือย่างหนึ่ง ทีจ่ะช่วย
ใหไ้ดข้อ้มลูส าหรบัการผลติหรอืยอดขายของอนาคต   

ธุรกจิกรณีศกึษาที่ผู้วจิยัได้เก็บรวบรวมขอ้มลู 
คือ ธุรกิจกาวดกัแมลงวนั ซึ่งเป็นธุรกิจจดัจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ถ้าผู้
ประกอบธุรกจิมกีารวางแผนการขายทีด่กีจ็ะส่งผลท า
ให้เพิ่มก าไรให้กับธุรกิจได้ ในปัจจัยที่ท าให้ธุรกิจ
ส ามารถอยู่ ร อดและ เติบ โตนั ้นมีหลาย ปัจจัย
ยกตวัอย่าง เช่น การทราบความตอ้งการใชผ้ลติภณัฑ ์
ซึง่การพยากรณ์การสัง่ซื้อสามารถใหผ้ลลพัธใ์นส่วนนี้
ได้ ผู้ประกอบการสามารถน าผลข้อมูลมาวางแผน
ธุรกจิไมใ่หธุ้รกจิขาดทุนไม่สญูเสยีโอกาสทีจ่ะท าก าไร 
และมรีายไดต้ามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ 

จากที่กล่าวมาเบื้องต้นผู้วจิยัจงึเลอืกศกึษาใน
เรื่องดงักล่าว โดยเทคนิคที่ใช้ในการพยากรณ์ไดแ้ก่
วิ ธี  Simple Moving average, Weighted Moving 
Average, Exponential Smoothing, Stationary data 
with additive seasonal effect, Stationary data with 
multiplicative seasonal effect, Trend model, Holt-
Winter’s method และใชว้ธิหีาความคลาดเคลือ่นของ
ค่าพยากรณ์ดว้ยวธิ ีMean Squared Error (MSE) ซึง่
การพยากรณ์ดงักล่าวสามารถน ามาเป็นแนวทางใน
การวางแผนธุรกจิ   
   
 
 
 

2.1 แนวคิด ทฤษฎี 

การพยากรณ์ คือ การประมาณ หรือ การ
คาดคะเนว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การ
พยากรณ์ยอด ขายของปีข้างหน้า การพยากรณ์มี
บทบาทส าคญักบัทุกด้าน ทัง้หน่วยงานของรฐับาล 
และเอกชน รัฐบาลต้องประมาณ หรือ พยากรณ์
รายได้รายจ่ายในปีหน้า เพื่อน ามาวางแผน เอกชน
ต้องพยากรณ์ยอดขาย เพื่อน ามาวางแผนการผลติ 
สินค้าคงคลงั แรงงาน ฯลฯ โดยประโยชน์ของกรา
พ ย า ก ร ณ์ ด้ า น ก า ร เ งิ น แ ล ะ ก า ร บั ญ ชี  
(Finance) สามารถช่วยในการจดัท างบประมาณการ
ขาย เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้ทุกส่วนขององค์การ
อ ย่ า ง ทั ว่ ถึ ง แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม  ด้ า น ก า ร ต ล า ด 
(Marketing) ใช้ก าหนดยอดขายเป้าหมายของแต่ละ
ผลติภณัฑ ์เพือ่ใชใ้นการควบคุมกจิกรรมของฝ่ายขาย
และฝ่ายการตลาด และดา้นการผลติ (Operation) ถูก
น ามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการด าเนินการต่างๆ ในฝ่ายการ
ผลติ เช่น การบรหิารสนิคา้คงคลงัและการจดัซื้อ การ
บรหิารแรงงาน โดยการจดัก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบั
ปรมิาณงาน การก าหนดก าลงัการผลติ เพื่อจัดให้มี
ขนาดของโรงงานที่เหมาะสม การเลือกท าเลที่ตัง้
ส าหรบัการผลติ การวางแผนผงักระบวนการผลติและ
การจดัตารางการผลติ ทัง้นี้เพื่อใหผ้ลติสนิคา้ออกมา
ไดอ้ย่างเหมาะสม และเพยีงพอต่อความต้องการของ
ลกูคา้  

2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
รู ป แ บบ ก า ร พ ย า ก ร ณ์ ใ น ปั จ จุ บัน นั ้น มี

หลากหลายวธิ ีโดยการเลอืกรูปแบบการพยากรณ์ที่
เหมาะสมขึ้นอยู่ก ับหลายปัจจัย อนุสรณ์ (2559) 
ศึกษาการพยากรณ์ความต้องการ เพื่อแก้ปัญหา
ต้นทุนจม โดยผลการวธิเีคราะห์พบว่าการพยากรณ์
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วิธีแยกส่วนประกอบได้ผลลัพธ์ที่แม่นย าที่สุ ด 
เช่นเดยีวกบั นิตยา (2556) ซึ่งศกึษาและวเิคราะหถ์ึง
ปรมิาณความต้องการของลูกค้าเพื่อน าไปสู่การวาง
แผนการผลติ กติติพงศ์ (2556) ศกึษาการพยากรณ์
ยอดขายสินค้า เพื่อก าหนดเป้าหมายยอดขายที่
เหมาะสม โดยพบการวเิคราะหพ์บว่า วธิขีองวนิเทอร์ 
(Winter’s Method) มคีวามคลาดเคลื่อนจากยอดขาย
จรงิน้อยกว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการพยากรณ์ในรูป
แบบเดิมของบริษัท แววดาว  (2550) ศึกษาการ
พยากรณ์แบบอนุกรมเวลา เพื่อปรบัปรุงขอ้มลูทีใ่ชใ้น
การวางแผนการผลิตให้ดีข ี้น  โดยรูปแบบการ
พยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดคอืวธิปีรบัเรยีบแบบเอกซ์
โปแนนเชียลซ ้ าสองครัง้ ซึ่งท าให้ผลิตสินค้าได้
ใกล้เคียงกบัความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ศิรภิคั 
(2554) เริ่มจากการใช้ทฤษฎี ABC Classification 
เช่นเดยีวกบั เนตรนภา (2558) เพือ่ล าดบัความส าคญั
สนิคา้ และท าการพยากรณ์ยอดขายในแต่ละคลาส ซึง่
มรีูปแบบการพยากรณ์ต่างกนัไป สุภสัสรา (2559) 
และเนตรนภา (2558) วเิคราะห์หาปรมิาณการสัง่ซื้อ
ทีเ่หมาะสมโดยใชท้ฤษฎกีารสัง่ซื้อทีป่ระหยดั (EOQ) 
มาใช้ในการค านวณปริมาณการสัง่ซื้อที่เหมาะสม
เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ ชัชชญา 
(2560) ศึกษาการพยากรณ์ปริมาณความต้องการ 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ โดยเลือก
ผลลพัธ์การพยากรณ์ที่มขีอ้ผดิพลาด (RMSE) น้อย
ทีสุ่ด โดยธรีะพงษ์และคณะ (2561) เลอืกใชว้ธิคีวาม
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) ในการหาค่า
ความผดิพลาดของการพยากรณ์เช่นเดยีวกบั ปิยะกจิ 
(2560) ซึง่ไดผ้ลลพัธข์องการพยากรณ์ทีม่คีวามคลาด
น้อยที่สุดจากวิธีการแยกส่วนในรูปแบบการคูณ 
ลกัขณาศกึษาและเปรยีบเทยีบวธิกีารพยากรณ์ เพื่อ
ใชว้างแผนในกระบวนการผลติ ปิยมาส (2561) ศกึษา
การพยากรณ์เพื่อเป็นการลดความคลาดเคลื่อนของ
ประตูส าเรจ็รปู คมชาญ และ ศุภรชัชยั (2563) ศกึษา
การพยากรณ์เชิงปริมาณ เพื่อเปรียบเทียบการ
พยากรณ์รายวันโดยทัง้สามได้เลือกเปรียบกา
พยากรณ์ด้วยวิธีหาค่ า เฉลี่ย เคลื่อนที่  (Moving 
Average) และวิธีปรบัเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่าง

ง่ า ย  ( Simple Exponential Smoothing) 
Kahforoushan, Zarif and Mashahir (2010) พบว่า
เทคนิคการพยากรณ์ที่ เหมาะสมนั ้นจ าเป็นต้อง
พิจารณาจากหลายๆปัจจยัร่วมกนั Neelamegham 
และ Chintagunta (1999) ศกึษาหาค าตอบเกี่ยวกบั
การพยากรณ์ผลติภณัฑ์ใหม่ที่ไม่มขีอ้มูลยอดขายใน
อดตี ซึ่งสรุปได้ว่าแบบจ าลอง Bayesian สามารถใช้
ร่วมกบักฎทัว่ไปของอุตสาหกรรมอื่นๆไดย้งัสามารถ
ใชก้บัแหล่งขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนั เพื่อท าการพยากรณ์
ผลติภณัฑใ์หมท่ัง้ในและต่างประเทศได ้Ostertagova 
และ Ostertag (2012) ใหแ้นวคดิว่าการสงัเกตผลลพัธ์
การพยากรณ์นัน้ส าคัญที่สุด โดยรูปแบบการถ่วง
น ้าหนักในการหาค่าพยากรณ์ และค่าคงทีก่ารปรบัให้
เรยีบเป็นสิง่ส าคญัในการก าหนดลกัษณะการท างาน
ของ simple exponential smoothing การศึกษาของ 
Haiyan (2017) ได้สร้างแบบจ าลองอนุกรมเวลา วธิี
เศรษฐมติิ และเทคนิค AI การศึกษาล่าสุดแสดงให้
เห็นว่าเทคนิคการพยากรณ์ที่ใหม่และทันสมัยแต่
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าไม่มีแบบจ าลองใดมี
ประสทิธภิาพเหนือกว่ากนัในสถานการณ์อื่นๆ 
 
3.ระเบียบวิจยั  

3.1 ขัน้ตอนการศึกษา  

3.1.1. การทบทวนวรรณกรรม ศกึษาเอกสาร 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการ
พยากรณ์ยอดขายกาวดกัแมลงวนั ใหเ้กดิองค์ความรู้
ทางทฤษฎเีพือ่จะน าไปเป็นแนวความคดิในการศกึษา
ขอ้มลู  

3.1.2 ศึกษาข้อมูล ยอดขายกาวดกัแมลงวนั

ในแต่ละเดอืนย้อนหลงัโดยศกึษาขัน้ตอนการศึกษา
ดงันี้  

1. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูทุตยิภมู ิ
2. ด าเนินพยากรณ์โดยเทคนิคต่างๆ  
3. ทดสอบความแม่นย าของแต่ละวธิเีพื่อน ามา

เปรยีบเทยีบ  
4. สรุปผลการทดลอง  
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3.2 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู  

การศกึษาเรื่องการพยากรณ์ความต้องการซื้อ
กาวดกัแมลงวนั  คณะผู้ศึกษามขี ัน้ตอนในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู ดงันี้  

3.2.1. เกบ็รวบรวมข้อมลูทุติยภมิู  

น าขอ้มลูทุตยิภูมทิีม่ยีอดขายในอดตีของธุรกจิ
กาวดกัแมลงวนั ที่มขี้อมูลบิลแต่ละเดือนมาท าการ
เรยีบเรยีงขอ้มลู และน าขอ้มลูดบิมาท าการแปลงเป็น
ข้อมูลยอดขายของสินค้าแต่ละประเภทรายเดือน 
คณะผู้ วิ จ ัย ไ ด้ ใ ช้ ข้อ มู ล ย อ ดข ายน า ม า ใ ส่ ล ง
ใน excel แยกแต่ละประเภท และแปลงเป็นยอดขาย
ของสนิคา้แต่ละประเภทรายเดอืนเพือ่น ามาพยากรณ์  

3.2.2. ด าเนินพยากรณ์โดยเทคนิคต่างๆ  

ในวิธีนี้ผู้ว ิจ ัยได้ท าการเลือกตัวแบบในการ
พ ย า ก ร ณ์  โ ด ย ไ ด้ มี วิ ธี ก า ร พ ย า ก ร ณ์ ใ น
โปรแกรม Excel ดงันี้  
1.Simple moving average   

วธิคี่าเฉลีย่เคลื่อนทีใ่ชค้่าเฉลีย่ของ n ค่าขอ้มลู
ล่าสุดในอนุกรมเวลาเป็นการคาดการณ์ส าหรับ
ช่วงเวลาถดัไป สมการ คอื 

𝑀𝑜𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =  
∑ 𝑀𝑜𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒

𝑛
 

 
2. Weighted moving average  

ในวธิคี่าเฉลี่ยเคลื่อนที่การสงัเกตแต่ละครัง้ใน
การค านวณจะไดร้บัน ้าหนักเท่ากนั ค่าเฉลีย่เคลื่อนที่
แบบถ่วงน ้ าหนักเกี่ยวข้องกับการเลือกน ้ าหนักที่
แตกต่างกนัส าหรบัค่าขอ้มูลแต่ละค่าจากนัน้ค านวณ
ค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของ n ค่าข้อมูลล่าสุดตามการ
คาดการณ์ เทคนิคค่าถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วง
น ้ าหนักจะมีการให้น ้าหนักข้อมูลในอดีตไม่เท่ากนั 
โดยใหน้ ้าหนักเป็น 𝑊1 𝑊2 𝑊3 ซึ่งผลรวมของน ้าหนัก
ทีใ่หจ้ะตอ้งมคี่าเท่ากบั 1 [∑ 𝑊𝑖 = 1𝑛

𝑖−1 ]สมการ คอื  
 𝐹𝑡+1 =  𝑊1 𝑋𝑡 + 𝑊1 𝑋𝑡 − 1 + . . . + 𝑊𝑛 𝑋𝑡 − 𝑛 + 1 

3. Exponential smoothing  

วธินีี้ใชค้่าเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของค่าอนุกรมเวลา
ในอดีตเป็นการคาดการณ์ เป็นกรณีพิเศษของวิธี
ค่าเฉลีย่เคลื่อนทีแ่บบถ่วงน ้าหนกัซึ่งเราเลอืกน ้าหนกั
เพยีงตวัเดยีว – น ้าหนกัส าหรบัการสงัเกตล่าสุด  
สมการ คอื  𝐹𝑡+1  =  𝛼𝑌𝑡  +  (1 −  𝛼) 𝐹𝑡 

โดย  𝐹𝑡+1 = การคาดการณ์อนุกรมเวลาส าหรับ

ช่วงเวลา t + 1 

 𝑌𝑡 = ค่าจรงิของอนุกรมเวลาในช่วง t 

𝐹𝑡 = พยากรณ์อนุกรมเวลาส าหรบัช่วงเวลา t 

   

Stationary with additive and multiplicative 
seasonal effect ก าหนดสญัลกัษณ์ดงันี้  

- ให้ 𝐹𝑡+𝑛 เป็นค่าการคาดการณ์อนุกรมเวลา

ส าหรบัช่วงเวลา t + n 

- ให ้𝑆𝑡+𝑛−𝑝 เป็นค่าของสมการทีว่ดัได ้ 

- ให้ 𝑆𝑡 เป็นค่าประมาณฤดูกาลของขอ้มูล ณ 

ช่วงเวลาที ่t ใด ๆ 

- ให ้𝑇𝑡 เป็นค่าประมาณแนวโน้มของ ขอ้มลู ณ 

ช่วงเวลาที ่t ใด ๆ 

- ให ้t คอื ช่วงเวลา เป็น เดอืน 0 < t ≤ m ; m 

คอื ช่วงเวลาสงูสุดของขอ้มลู  

- ให ้  เป็นค่าคงทีป่รบัระดบัของขอ้มลู มคี่า 

0 <  <1 

- ให้ β เป็นค่าคงที่ปรบัแนวโน้มของขอ้มูล มี

ค่า 0 < β  

4 . Stationary with additive and multiplicative 

seasonal effect (แบบจ าลองผลบวก) 

มสีมการดงันี้     𝐹 𝑡+𝑛 =  𝐸𝑡 + 𝑆𝑡+𝑛−𝑝 

โดยที ่𝐸𝑡 =  𝛼(𝑌𝑡 − 𝑆𝑡−𝑝) + (1 −  𝛼)𝐸𝑡−1                                   

   𝑆𝑡 = 𝛽(𝑌𝑡 − 𝐸𝑡) + (1 − 𝛽)𝑆𝑡−𝑝 

0 ≤ 𝛼 ≤ 1 และ 0 ≤ 𝛽 ≤ 1 
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5. Stationary with multiplicative seasonal effect 

สู ต ร ส าห รับ  Stationary with additive and 

multiplicative seasonal effect(แบบจ าลองผลคูณ ) 

ได้ก าหนดสัญลักษณ์เดียวกับวิธี Stationary with 

additive and multiplicative seasonal effect 

มสีมการดงันี้ 𝐹𝑡+𝑛  =  𝐸𝑡 × 𝑆𝑡+𝑛−𝑝 

โดยที ่ 𝐸𝑡 =  𝛼(𝑌𝑡/𝑆𝑡−𝑝) + (1 −  𝛼)𝐸𝑡−1 

𝑆𝑡 = 𝛽(𝑌𝑡/𝐸𝑡) + (1 − 𝛽)𝑆𝑡−𝑝 

   0 ≤ 𝛼 ≤ 1 และ 0 ≤ 𝛽 ≤ 1 

Double moving average และ  Double exponential 

smoothing (Holt’s method) 

เทคนิคการพยากรณ์ Double moving average 

แ ล ะ  Double exponential smoothing (Holt’s 

method) ไดก้ าหนดสญัลกัษณ์ ดงันี้ 

- ให ้𝑀𝑡 เป็นค่าเฉลีย่เคลื่อนทีส่ าหรบัช่วง k ที่
ผ่านมาซึง่มสีมการคอื (รวมระยะเวลา t ) 
- ให ้𝑌𝑡  เป็นค่าขอ้มลูจรงิ ณ ช่วงเวลาที ่t ใด ๆ  
- ให ้𝑇𝑡 เป็นค่าประมาณแนวโน้มของ ขอ้มลู ณ 
ช่วงเวลาที ่t ใด ๆ 
- ให้ t คอื ช่วงเวลา เป็น เดอืน 0 < t ≤ m ; m 
คอื ช่วงเวลาสงูสุดของขอ้มลู  
- ให ้  เป็นค่าคงทีป่รบัระดบัของขอ้มลู มคี่า 
0 <  <1 
- ให้ β เป็นค่าคงที่ปรบัแนวโน้มของขอ้มูล มี

ค่า 0 < β  
- ให้ 𝐹𝑡+𝑛 เป็นค่าการคาดการณ์อนุกรมเวลา

ส าหรบัช่วงเวลา t + n 

6. Double moving average 
𝑀𝑡  =  (𝑌𝑡 + 𝑌𝑡 − 1 + ⋯ + 𝑌𝑡−𝑘+1)/𝑘 

ให้ Double moving average คือ Dt ส าหรับ

ช่วง k ที่ผ่านมา (รวมระยะเวลา t ) คอืค่าเฉลี่ยของ

ค่าเฉลีย่เคลือ่นที ่
𝐷𝑡 = (𝑀𝑡 + 𝑀𝑡−1 + ⋯ + 𝑀𝑡−𝑘+1)/𝑘 
จากนัน้สูตร Double moving average จะถูก

ก าหนดโดย 
𝐹𝑡+𝑛 = 𝐸𝑡 + 𝑛𝑇𝑡  

    𝐸𝑡  =  2𝑀𝑡 − 𝐷𝑡 
 𝑇𝑡 = 2(𝑀𝑡 − 𝐷𝑡)/(𝑘 − 1) 

7. Double exponential smoothing (Holt’s method) 

วธิกีารแบบHolt’s method เป็นวธิกีาร Double 

exponential smoothing ออกแบบมาเพื่อติดตาม

อนุกรมเวลาทีม่แีนวโน้มเชงิเสน้ 
𝐸𝑡 = 𝛼𝑌𝑡 + (1 − 𝛼)(𝐸𝑡−1 + 𝑇𝑡−1) 

𝑇𝑡 = 𝛽(𝐸𝑡 − 𝐸𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡−1 

8. Holt-winter’s method for additive seasonal effect  

เ ป็นเทคนิคพยากรณ์ที่ประยุกต์ เกี่ย วกับ

อนุกรมเวลาที่มแีนวโน้มและฤดูกาลข้อมูลเชิงบวก 

(additive seasonal) โดยก าหนดสญัลกัษณ์ ดงันี้ 

- ให ้p แสดงค่าฤดกูาลของขอ้มลู (รายไตรมาส 

p = 4 และรายเดอืน p = 12 ) 
- ให ้n เป็นหนึ่งช่วงเวลานัน้ๆของขอ้มลู 

- ให ้ เป็นค่าคงทีป่รบัฤดูกาลของขอ้มลู มคี่า 

0 <    

- ให้ 𝑆𝑡 เป็นค่าประมาณฤดูกาลของขอ้มลู ณ 

ช่วงเวลาที ่t ใด ๆ 

- ให้ β เป็นค่าคงที่ปรบัแนวโน้มของขอ้มูล มี

ค่า 0 < β  

- ให้ 𝑇𝑡 เป็นค่าประมาณแนวโน้มของ ขอ้มูล 

ณ ช่วงเวลาที ่t ใด ๆ 

- ให ้  เป็นค่าคงทีป่รบัระดบัของขอ้มลู มคี่า 

0 <  <1 



วารสารข่ายงานวิศวกรรมอตุสาหการไทย (Thai Industrial Engineering Network Journal) 

 

ปีที ่XX ฉบบัที ่XX มกราคม-มถุินายน 25XX 6 

 

- ให ้𝐹𝑡+𝑛 เป็นค่าการคาดการณ์อนุกรมเวลา

ส าหรบัช่วงเวลา t + n 

มสีมการดงันี้ 𝐹 𝑡+𝑛 =  𝐸𝑡 + 𝑛𝑇𝑡 + 𝑆𝑡+𝑛−𝑝 

โดยที ่ 𝑆𝑡 = 𝑦(𝑌𝑡 − 𝐸𝑡) + (1 − 𝑦)𝑆𝑡−𝑝 

0 ≤ 𝛼 ≤ 1 ,0 ≤ 𝛽 ≤ 1และ0 ≤ 𝑦 ≤ 1 

9. Holt-winter’s method for multiplicative seasonal 
effect  

เ ป็นเทคนิคพยากรณ์ที่ประยุกต์ เกี่ยวกับ

อนุกรมเวลาที่มีแนวโน้มและฤดูกาลข้อมูลเชิงคูณ 

(additive seasonal) โ ด ย ไ ด้ ก า ห น ดสัญ ลัก ษ ณ์

เดีย วกันกับวิธี  Holt-winter’s method for additive 

seasonal effect  

มสีมการดงันี้  𝐹 𝑡+𝑛 = (𝐸𝑡 + 𝑛𝑇𝑡)𝑆𝑡+𝑛−𝑝 

โดยที ่ 𝑆𝑡 = 𝑦(𝑌𝑡/𝐸𝑡) + (1 − 𝑦)𝑆𝑡−𝑝 

0 ≤ 𝛼 ≤ 1 ,0 ≤ 𝛽 ≤ 1 และ 0 ≤ 𝑦 ≤ 1 

3.2.3.ทดสอบความแม่นย าของแต่ละวิธีและ

น ามาเปรียบเทียบ 

การวัดความคาดเคลื่อนของค่าจริงและค่าที่

พยากรณ์ได้โดยใช้ค่าสมัประสิทธิต่์างๆหรอืจ านวน

ขอ้มลูต่างๆ จะพจิารณาจากการทีค่่าจรงิใกลเ้คยีงค่า

พยากรณ์ที่สุด หรือท าให้เกิดความคาดเคลื่อนน้อย

ทีสุ่ด ซึ่งเป็นค่าทีเ่หมาะสมกบัการพยากรณ์มากทีสุ่ด 

ในวิจัยฉบับนี้ การวัดความคาด เคลื่อนของการ

พยากรณ์มี 1 วิธีด้วยกัน ได้แก่  Mean Squared 

Error (MSE) = ค่ า  MSE ยิ่ง น้ อย  หมายถึง  การ

พยากรณ์ยิ่งมคีวามแม่นย าสูง สามารถค านวณค่า

ความผดิพลาดของการพยากรณ์ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของ

ความแตกต่างระหว่างการพยากรณ์และค่าการสงัเกต 

n ก าลงัสอง มสีตูรดงันี้ 

∑(คา่ความคาดเคลือ่น)2

𝑛
 

3.2.4 สรปุผลทดลอง  

จากขัน้ตอนทีก่ล่าวถงึในบทนี้เป็นการแสดงให้

เห็นถึงล าดับขัน้ตอนในการด าเนินงานและเก็บ

รวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษา เมื่อท าการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูครบ กน็ าขอ้มลูต่างๆมาวเิคราะห์เพื่อ

หาวิธีการพยากรณ์ที่ดีที่สุด เพื่อน าผลของการ

พยากรณ์มาเปรยีบเทยีบ ซึง่ในส่วนนี้จะแสดงผลลพัธ์

ในบทถดัไป 

4.ผลการด าเนินการ 

จากการศกึษาการพยากรณ์ผลติภณัฑ์กาวดกั

แมลงวนัทัง้ 3 ชนิด ไดแ้ก่ แผ่นกาวดกัแมลงสเีหลอืง 

กาวดักแมลงวันแบบซองสีฟ้า  และแผ่นกาวดัก

แมลงวนัสเีขยีว โดยใชว้ธิกีารพยากรณ์ ทัง้หมด 7 วธิ ี

ได้แก่ วธิ ีSimple Moving Average โดยเลอืกสมมติ

การพยากรณ์ที่ 2 และ 4 period, Weighted Moving 

Average โดยเลือกสมมติการพยากรณ์ที่ 2 และ 4 

period, Exponential Smoothing, Stationary with 

additive and multiplicative seasonal effect, Double 

moving average, Double exponential smoothing 

(Holt’s method) แ ล ะ  Holt-winter’s method for 

additive and multiplicative seasonal effect โ ดยมี

ค่าพารามเิตอรซ์ึง่เป็นค่าทีท่ าให ้MSE ต ่าทีสุ่ดของแต่

ละวิธี ดงัตารางที่ 1-3 และมผีลการเปรยีบเทียบค่า 

MSE ทีไ่ดจ้ากการพยากรณ์ดงัตารางที ่4-6 
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4.1 ค่าถ่วงน ้าหนักและค่าพารามิเตอร์ท่ีใช้ในการ

พยากรณ์ 

ตารางที ่1 ค่าพารามเิตอรท์ีใ่ชใ้นการพยากรณ์ผลติภณัฑ ์

แผน่กาวดกัแมลงวนัสเีหลอืง 

รปูแบบ
การ

พยากรณ์ 
ค่าถ่วงน ้าหนัก 

WMA 2 
periods 

𝑊1 = 0.67 𝑊2 = 0.33 

WMA 4 
periods 

𝑊1 
 = 

 0.58 

𝑊2  
= 
 0 

𝑊3 
= 

0.17 

𝑊4 
 = 

 0.25 
รปูแบบ 
การ

พยากรณ์ 

ค่าพารามิเตอร ์

Alpha Beta Gramma 

EPS 0.22 - - 
STA 0 0.34 - 
STM 0 0.34 - 
DES 0.10 0.23 - 
HWA 0 0 0.34 
HWM 0 0 0.34 

 

ตารางที ่2 ค่าพารามเิตอรท์ีใ่ชใ้นการพยากรณ์ผลติภณัฑ์

กาวดกัแมลงวนัแบบซองสฟ้ีา 

รปูแบบ
การ

พยากรณ์ 
ค่าถ่วงน ้าหนัก 

WMA 2 
periods 𝑊1 = 0.18 𝑊2 = 0.82 

WMA 4 
periods 

𝑊1  
= 

 0.18 

𝑊2  
= 

 0.03 

𝑊1 
= 

0.18 

𝑊2  
= 

 0.079 
 

 

รปูแบบ 
การ

พยากรณ์ 

ค่าพารามิเตอร ์

Alpha Beta Gramma 

EPS 0.91 - - 
STA 0 0.16 - 
STM 0 0.16 - 
DES 0.92 0 - 
HWA 0.91 0 0 
HWM 1 0 1 

 

ตารางที ่3 ค่าพารามเิตอรท์ีใ่ชใ้นการพยากรณ์ผลติภณัฑ์

แผน่กาวดกัแมลงวนัสเีขยีว 

รปูแบบ
การ

พยากรณ์ 
ค่าถ่วงน ้าหนัก 

WMA 2 
periods 𝑊1 = 0.53 𝑊2 = 0.47 

WMA 4 
periods 

𝑊1  
= 
 0 

𝑊2 
= 

0.17 

𝑊1 
= 
 0 

𝑊2  
= 

 0.17 
รปูแบบ 
การ

พยากรณ์ 

ค่าพารามิเตอร ์

Alpha Beta Gramma 

EPS 0.54 - - 
STA 0.37 0.55 - 
STM 0.31 0.94 - 
DES 0.20 1 - 
HWA 0.37 0 0.55 
HWM 0.21 1 1 
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4.2 ผลการพยากรณ์ 

ตารางที ่4 แสดงขอ้มลูยอดขายและค่าการพยากรณ์ผลติภณัฑแ์ผน่กาวดกัแมลงวนัสเีหลอืง 

เดือน-ปี 
ยอด 
ขาย 
(ช้ิน) 

SMA 2 
periods 

SMA 4 
periods 

WMA 2 
periods 

WMA 4 
periods 

EPS 
Stationary 
additive 

Stationary 
mul 

DMA DES 
Holt 
addi 

Holt 
multi 

พ.ย. 62 100     100.00        

ธ.ค. 62 379     100.00     100.00   

ม.ค. 63 1038 239.50   286.10  162.22     135.07   

ก.พ. 63 852 708.50   818.57  357.54     255.08   

ม.ีค. 63 1129 945.00  592.25  913.93 584.09 467.82  100.00  100.00   357.76 100.00  100.00  

เม.ย. 63 906 990.50  849.50  1,036.77 926.26 615.28  379.00  379.00   496.33 379.00  379.00  

พ.ค. 63 1227 1,017.50  981.25  980.25 929.83 680.12  1,038.00  1,038.00   607.50 1,038.00  1,038.00  

ม.ิย. 63 362 1,066.50  1,028.50  1,120.12 1,116.74 802.08  852.00  852.00  1,304.54  754.64 852.00  852.00  

ก.ค. 63 239 794.50  906.00  650.02 645.68 703.93  453.98  453.98  847.15  789.06 453.98  453.98  

ส.ค. 63 194 300.50  683.50  279.96 572.86 600.24  560.29  560.29  322.98  794.51 560.29  560.29  

ก.ย. 63 130 216.50  505.50  208.98 480.46 509.64  1,103.02  1,103.02  46.54  780.75 1,103.02  1,103.02  

ต.ค. 63 1416 162.00  231.25  151.31 206.40 424.97  683.44  683.44  (352.60) 746.62 683.44  683.44  

พ.ย. 63 2458 773.00  494.75  987.80 915.14 645.99  380.02  380.02  521.42  863.17 380.02  380.02  

ธ.ค. 63 379 1,937.00  1,049.50  2,111.04 1,498.39 1,050.11  434.28  434.28  1,848.25  1,111.70 434.28  434.28  

ม.ค. 64 - 1,418.50  1,095.75  1,071.25 492.36 900.44  768.30  768.30  1,725.65  1,105.03 768.30  768.30  

ก.พ. 64       935.44  935.44  1,977.60  1,173.30 935.44  935.44  

ม.ีค. 64       1,094.85  1,094.85  2,229.56  1,241.57 1,094.85  1,094.85  

เม.ย. 64       415.27  415.27  2,481.52  1,309.84 415.27  415.27  

MSE  774,771.7  732,896.1  764,245.05 648,361.95 625,565.6  759,721.6  759,721.6  1,474,120.0  551,161.21 759,721.6  759,721.6  

 

จากตารางที่ 4 แสดงถึงผลการพยากรณ์ทัง้ 11 วิธีของผลิตภณัฑ์กาวดกัแมลงวนัสีเหลืองตัง้แต่เดือน

พฤศจกิายน 2562 ถึงเดอืนเมษายน 2564 และแสดงค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ โดยรูปแบบการ

พยากรณ์ Double exponential smoothing (Holt’s method)  มคี่าคลาดเคลือ่นน้อยทีสุ่ดอยู่ที ่551,161.6 ซึง่แสดง

ใหเ้หน็ว่าการพยากรณ์ผลติภณัฑแ์ผ่นกาวดกัแมลงวนัสเีหลอืงดว้ยวธินีี้ มคีวามแมน่ย ามากทีสุ่ด 
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ตารางที ่5 แสดงขอ้มลูยอดขายและค่าการพยากรณ์ผลติภณัฑ ์กาวดกัแมลงวนัแบบซองสฟ้ีา  

เดือน-ปี 
ยอด 
ขาย 
(ช้ิน) 

SMA 2 
periods 

SMA 4 
periods 

WMA 2 
periods 

WMA 4 
periods 

EPS 
Stationary 
additive 

Stationary 
mul 

DMA DES 
Holt 
addi 

Holt 
multi 

ส.ค. 62 62     62        

ก.ย. 62 56     62    62.00   

ต.ค. 62 0 59.00   57.11   56.54    56.49   

พ.ย. 62 0 28.00   45.66   5.09    4.61   

ธ.ค. 62 119 -    29.50  -    12.92  0.45 62.00    0.38 62.00   

ม.ค. 63 376 59.50  43.75  97.04  104.20  108.32 108.11    109.32 108.11   

ก.พ. 63 213 247.50  123.75  306.60  296.64  351.90 297.03  62.00   354.24 297.03  62.00  

ม.ีค. 63 115 294.50  177.00  173.69  171.25  225.50 220.21  56.00  316.17  224.53 220.21  192.39  

เม.ย. 63 259 164.00  205.75  93.78  122.76  124.94 186.02  119.00  319.40  123.94 186.02  244.38  

พ.ค. 63 285 187.00  240.75  211.20  279.31  246.93 246.74  376.00  330.65  247.98 246.74  818.35  

ม.ิย. 63 434 272.00  218.00  232.40  267.17  281.57 225.72  85.61  230.71  281.98 225.72  46.99  

ก.ค. 63 222 359.50  273.25  353.90  370.55  420.27 416.14  65.23  337.94  421.59 416.14  392.00  

ส.ค. 63 89 328.00  300.00  181.03  230.51  239.85 300.65  140.89  370.00  238.29 300.65  471.75  

ก.ย. 63 98 155.50  257.50  72.57  134.37  102.58 101.15  361.77  249.69  101.18 101.15  281.21  

ต.ค. 63 22 93.50  210.75  79.91  163.21  98.41 42.27  140.09  128.04  98.26 42.27  16.16  

พ.ย. 63 19 60.00  107.75  17.94  60.63  28.87 23.74  89.74  (77.67) 28.22 23.74  19.87  

ธ.ค. 63 15 20.50  57.00  15.49  34.02  19.88 81.41  132.78  (111.75) 19.75 81.41  40.38  

ม.ค. 64  17.00  38.50  12.23  30.47  15.44 14.69  320.52  (69.83) 15.39 14.69  47.39  

ก.พ. 64       (41.31) 121.62  (113.17) 15.39 (41.31) 7.82  

ม.ีค. 64       (41.31) 78.68  (156.50) 15.39 (41.31) 7.06  

เม.ย. 64       20.69  114.36  (199.83) 15.39 20.69  15.00  

MSE  21,444.13  23,039.57  15,957.26  15,935.83  17,531.52 17,742.32  27,745.80  23,959.32  14,447.7 17,742.32  61,171.31  
 

จากตารางที่ 5 แสดงผลการพยากรณ์ทัง้ 11 รูปแบบของแผ่นกาวดกัแมลงวนัแบบซองสฟ้ีาตัง้แต่เดือน

สงิหาคม 2562 ถงึเดอืนเมษายน 2564 และแสดงค่าความคลาดเคลือ่นของการพยากรณ์ โดยรปูแบบการพยากรณ์ 

Double exponential smoothing (Holt’s method) มคี่าคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดอยู่ที่ 14,447.7 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

การพยากรณ์ผลติภณัฑแ์ผ่นกาวดกัแมลงวนัแบบซองสฟ้ีาดว้ยวธินีี้ มคีวามแมน่ย ามากทีสุ่ด 
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ตารางที ่6 เปรยีบเทยีบค่าความคลาดเคลื่อนการพยากรณ์ผลติภณัฑ ์แผน่กาวดกัแมลงวนัสเีขยีว 

เดือน-
ปี 

ยอด 
ขาย 
(ช้ิน) 

SMA 2 
periods 

SMA 4 
periods 

WMA 2 
periods 

WMA 4 
periods 

EPS 
Stationary 

additive 
Stationary 

mul 
DMA DES Holt addi Holt multi 

ส.ค. 
62 20,800     20,800.00       

ก.ย. 
62 25,100     20,800.00       

ต.ค. 
62 32,300 22,950.00  22,819.45  23,120.36    29,400.00   

พ.ย. 
62 

30,300 28,700.00  28,481.41  28,073.86    34,887.45   

ธ.ค. 
62 34,400 31,300.00 27,125.00 31,360.72 30,310.99 29,275.13 20,800.00 20,800.00  37,902.77 20,800.00 20,800.00 

ม.ค. 
63 37,800 32,350.00 30,525.00 32,225.52 32,198.86 32,040.60 30,129.45 30,258.30  40,423.04 30,132.05 32,127.62 

ก.พ. 
63 33,640 36,100.00 33,700.00 35,996.78 34,991.46 35,148.48 40,166.12 41,988.37  42,586.39 40,169.22 48,991.00 

ม.ีค. 
63 44,270 35,720.00 34,035.00 35,846.30 35,639.32 34,334.48 35,752.68 36,926.97 38,516.25 41,623.54 35,753.38 45,498.92 

เม.ย. 
63 46,810 38,955.00 37,527.50 38,632.28 38,388.06 39,695.87 34,147.59 36,342.86 43,495.21 43,575.93 34,138.95 47,401.97 

พ.ค. 
63 54,410 45,540.00 40,630.00 45,462.89 43,419.86 43,534.78 41,061.50 40,720.51 47,558.13 46,310.74 41,062.24 46,679.25 

ม.ิย. 
63 25,350 50,610.00 44,782.50 50,379.27 49,263.17 49,403.25 48,244.67 43,541.49 54,013.75 51,699.79 48,258.69 43,517.75 

ก.ค. 
63 40,950 39,880.00 42,710.00 40,762.26 42,073.99 36,423.67 43,026.65 46,049.38 44,872.50 44,641.36 43,020.10 48,487.23 

ส.ค. 
63 35,050 33,150.00 41,880.00 32,676.39 36,237.30 38,866.16 38,950.01 42,991.33 40,845.63 41,466.10 38,934.77 44,656.53 

ก.ย. 
63 25,370 38,000.00 38,940.00 38,179.12 36,045.37 36,806.89 39,978.31 42,521.69 33,709.79 36,419.42 39,967.92 40,706.71 

ต.ค. 
63 29,030 30,210.00 31,680.00 30,503.88 32,380.42 30,635.33 24,177.30 20,725.71 19,773.73 28,136.18 24,179.57 13,838.71 

พ.ย. 
63 22,290 27,200.00 32,600.00 27,088.88 28,412.99 29,769.07 36,484.10 38,120.41 26,446.13 22,493.99 36,466.22 27,972.57 

ธ.ค. 
63 

25,420 25,660.00 27,935.00 25,864.63 25,844.92 25,733.22 27,290.10 30,245.09 19,823.10 16,585.29 27,269.87 23,153.05 

ม.ค. 
64  23,855.00 25,527.50 23,759.97 24,629.70 25,564.20 25,332.91 24,254.40 18,998.21 14,335.85 25,304.58 19,292.54 

ก.พ. 
64       21,724.27 23,690.04 16,392.79 10,277.65 21,733.05 21,157.22 

ม.ีค. 
64       25,590.97 21,797.59 13,787.38 6,219.46 25,601.53 16,138.55 

เม.ย. 
64       25,946.03 25,620.64 11,181.96 2,161.27 25,941.44 17,884.88 

MSE  83,595,540.4 93,678,504.8 83,489,042.0 81,037,958.4 87,102,310.4 129,466,235.9 132,264,595.0 116,651,159.0 77,545,737.4 129,590,781.0 115,302,596.4 
 

จากตารางที ่6 แสดงผลการพยากรณ์ทัง้ 11 รูปแบบของแผ่นกาวดกัแมลงวนัสเีขยีว ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 

2562 ถงึเดอืนเมษายน 2564 และแสดงค่าความคลาดเคลื่อนของกาพยากรณ์ โดยรูปแบบการพยากรณ์ Double 

exponential smoothing (Holt’s method) มคี่าคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดอยู่ที่ 77,545,737.4 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ

พยากรณ์ผลติภณัฑแ์ผ่นกาวดกัแมลงวนัสเีขยีวดว้ยวธินีี้ มคีวามแมน่ย ามากทีสุ่ด 
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ภาพที่ 1 กราฟแสดงยอดขายจริงกับค่าการพยากรณ์

ผลิตภณัฑ์แผ่นกาวดกัแมลงวนัสีเหลือง ด้วยวิธ ีDouble 

exponential smoothing (Holt’s method) 

 

ภาพที่ 2 กราฟแสดงยอดขายจริงกับค่าการพยากรณ์

ผลิตภัณฑ์แผ่นกาวดักแมลงวันแบบซองสีฟ้าด้วยวิธี 

Double exponential smoothing (Holt’s method) 

 

ภาพที่ 3 กราฟแสดงยอดขายจริงกับค่าการพยากรณ์

ผลิตภัณฑ์แผ่นกาวดักแมลงวันสีเขียวด้วยวิธี Double 

exponential smoothing (Holt’s method) 

จากภาพที่ 1-3 เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง

ยอดขายจริงและค่าการพยากรณ์ที่มีความแม่นย า

ทีสุ่ดในแต่ละผลติภณัฑ ์โดยจะเหน็ไดว้่าแนวโน้มหรอื

ทศิทางของกราฟมคีวามใกลเ้คยีงกนั ซึง่สามารถสรุป

ไดว้่าการพยากรณ์ยอดขายในครัง้นี้มคีวามน่าเชือ่ถอื 

5. สรปุผลการวิจยั 
จากการศกึษาเรือ่งการพยากรณ์ความตอ้งการ

ใช้กาวดกัแมลงวนั มวีตัถุประสงค์เพื่อพยากรณ์การ
สัง่ซื้อกาวดกัแมลงวนัในไตรมาสแรกของปีถดัไป โดย
เปรยีบเทยีบว่าเทคนิคการพยากรณ์ใดมคีวามแม่นย า
และเหมาะสมกบัข้อมูลมากที่สุดซึ่งวดัจากค่าความ
คาดเคลือ่นของการพยากรณ์ สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 

การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์
ความต้องการมเีทคนิคการพยากรณ์ดังนี้   Simple 
Moving average, Weighted Moving Average, 
Exponential Smoothing, Stationary data with 
additive seasonal effect, Stationary data with 
multiplicative seasonal effect, Trend model แล ะ 
Holt-Winter’s method โดยรวบรวมยอดขายกาวดกั
แมลงวนั 3 ประเภทคอื แผ่นกาวดกัแมลงวนัสเีหลอืง 
เริม่ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2562 ถงึ เดอืนธนัวาคม 
2563, แผ่นกาวดกัแมลงวนัแบบซองสีฟ้า เริ่มเก็บ
ข้อมูลยอดขายตัง้แต่  เดือนสิงหาคม 2562 ถึง 
ธนัวาคม 2563 และแผ่นกาวดกัแมลงวนัสเีขยีว เริม่
ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2562 ถึง เดอืนธนัวาคม 2563 
เมือ่น าผลการพยากรณ์ความตอ้งการมาเปรยีบเทยีบ
กนั พบว่าค่าพยากรณ์ทีไ่ดจ้ากวธิ ีDouble exponential 
smoothing (Holt’s method) ของแผ่นกาวดกัแมลงวนัสี
เหลืองให้ค่า MSE ที่มีค่าคลาดเคลื่อนน้อยที่สุ ด
เท่ากบั 551,161.21 ค่าพยากรณ์ทีไ่ดจ้ากวธิ ีDouble 
exponential smoothing (Holt’s method) ขอ งแผ่ น
กาวดักแมลงวันแบบซองสีฟ้าให้ค่า MSE ที่มีค่า
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่ากับ 14,447.7 และค่า
พ ย า ก ร ณ์ ที่ ไ ด้ จ า ก วิ ธี  Double exponential 
smoothing (Holt’s method)ของแผ่นกาวดกัแมลงวนั
สีเขียวให้ค่า MSE ที่มีค่าคลาดเคลื่อนน้อยที่สุ ด
เท่ากบั 77545737.4 เพราะฉะนัน้จงึเลอืกวธิ ีDouble 
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exponential smoothing (Holt’s method) ส าหรบัแผ่น
กาวดกัแมลงวนัทัง้สามชนิด 

6. ข้อเสนอแนะ 

คณะผูจ้ดัท าเสนอใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าผลทีไ่ด้

จากการศกึษาในครัง้นี้มาปรบัใช้ในการด าเนินธุรกจิ 

โ ดย เ สนอ ให้ ใ ช้ วิ ธีก า รพยาก ร ณ์  Exponential 

Smoothing กับผลิตภัณฑ์แผ่นกาวดักแมลงวันสี

เ ห ลื อ ง  วิ ธี ก า ร พ ย าก ร ณ์  Double exponential 

smoothing (Holt’s method)กับผลิตภัณฑ์แผ่นกาว

ดั ก แ ม ล ง วั น แ บ บ ซ อ ง สี ฟ้ า  แ ล ะ วิ ธี  Double 

exponential smoothing (Holt’s method)กั บ

ผลติภณัฑ์แผ่นกาวดกัแมลงวนัสเีขยีว  ซึ่งผูป้ระกอบ

ธุรกิจอาจมีการศึกษาเพิ่มเติมในปัจจยัที่เกี่ยวข้อง

ต่างๆ นอกเหนือจากการใชข้อ้มลูในอดตีที่ข ึน้อยู่กบั

เวลาเพยีงอย่างเดยีว โดยอาจจะใช้วิธกีารพยากรณ์

แบบ Regression หรือ Machine Learning ซึ่งเป็น

ทางเลือกอื่นๆในการพยากรณ์ และข้อมูลที่ได้จาก

การพยากรณ์สามารถใชเ้ป็นแนวทางการวางแผนการ

บรหิารสนิคา้คงคลงั นอกจากนี้ผูป้ระกอบการสามารถ

ประยุกต์ใชว้ธิกีารพยากรณ์ดงัที่แสดงในการศกึษานี้

ไปใชส้ าหรบัการพยากรณ์สนิคา้อื่นๆเพื่อเพิม่โอกาส

ใหธุ้รกจิเตบิโตในตลาดต่อไป 
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