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การศึึกษาครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อพยากรณ์์ปริิมาณการส่่งออกพริิกไทยด้้วยวิิธีีการทางสถิิติิ
โดยใช้้ข้้อมููลค่่าเฉลี่่�ยรายเดืือนจากเว็็บไซต์์ของสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร ตั้้�งแต่่เดืือน
มกราคม 2554 ถึึงเดืือนธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 120 เดืือน ผู้้�วิิจััยได้้แบ่่งข้้อมููลออกเป็็น 2 ชุุด
ชุุดที่่� 1 ตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม 2554 ถึึงเดืือนธัันวาคม 2562 จำำ�นวน 108 เดืือน สำำ�หรัับการ
สร้้างตััวแบบพยากรณ์์ด้้วยวิิธีีการทางสถิิติิทั้้�งหมด 7 วิิธีี ได้้แก่่ วิิธีีบ็็อกซ์์-เจนกิินส์์ วิิธีีการทำำ�
ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้�กำำ�ลัังของโฮลต์์ วิิธีีการทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้�กำำ�ลัังของบราวน์์ วิิธีีการทำำ�
ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้�กำำ�ลัังที่่�มีีแนวโน้้มแบบแดมป์์ วิิธีีการทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้�กำำ�ลัังที่่�มีีฤดููกาล
อย่่างง่่าย วิิธีกี ารทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้กำ� ำ�ลัังของวิินเทอร์์แบบบวก และวิิธีกี ารทำำ�ให้้เรีียบด้้วย
เลขชี้้�กำำ�ลัังของวิินเทอร์์แบบคููณ ข้้อมููลชุุดที่่� 2 ตั้้�งแต่่เดืือนมกราคมถึึงเดืือนธัันวาคม 2563
จำำ�นวน 12 เดืือน นำำ�มาใช้้สำำ�หรัับการเปรีียบเทีียบความแม่่นยำำ�ของตััวแบบพยากรณ์์ด้้วย
เกณฑ์์รากของค่่าคลาดเคลื่่�อนกำำ�ลัังสองเฉลี่่�ยที่่�ต่ำำ��ที่่�สุุด ผลการศึึกษา พบว่่า วิิธีีที่่�มีีความ
แม่่นยำำ�มากที่่�สุุดคืือวิิธีีการทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้กำ� ำ�ลัังที่่�มีีแนวโน้้มแบบแดมป์์
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The objective of this study was to forecast the export quantity of pepper via
the use of different statistical methods. The monthly average data, which
were gathered from the website of the Office of Agricultural Economics during
January 2011 to December 2020 for 120 months were divided into 2 datasets.
The first dataset, which consisted of 108 months from January 2011 to
December 2019 was used for constructing the forecasting models via the use
of 7 statistical methods, namely, Box-Jenkins method, Holt’s exponential
smoothing method, Brown’s exponential smoothing method, damped trend
exponential smoothing method, simple seasonal exponential smoothing
method, Winters’ additive exponential smoothing method, and Winters’
multiplicative exponential smoothing method. The second dataset, which
consisted of 12 months from January to December 2020 was used to evaluate
the accuracy of the forecasting models via the use of the lowest root mean
square error. The results indicated that the most accurate method was the
damped trend exponential smoothing method.
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1. บทนำำ�

พริิกไทยเป็็นสมุุนไพรที่่�นิิยมใช้้กัันอย่่างแพร่่หลาย ผลของ
พริิกไทยมีีรสเผ็็ดร้้อน นิิยมใช้้ปรุงุ อาหารเพื่่อ� เพิ่่�มรสชาติิและใช้้เป็็น
ยาสมุุนไพรรัักษาโรค [1] แหล่่งผลิิตที่่�สำำ�คััญของพริิกไทยอยู่่�ใน
จัังหวััดทางภาคตะวัันออกและภาคใต้้ ซึ่่ง� เมื่่อ� พิิจารณาสภาพการ
ผลิิตโดยทั่่ว� ไปของพื้้�นที่่ใ� นภาคอื่่น� ๆ พบว่่า มีีข้้อจำำ�กัดั ในด้้านการผลิิต
ไม่่ว่า่ จะเป็็นคุุณภาพของดิิน ความชื้้น� ในอากาศและในดิิน อุุณหภููมิิ
และปริิมาณน้ำำ��ฝน ดัังนั้้น� พริิกไทยจึึงไม่่สามารถปลููกได้้ดีีในทั่่�วทุกุ
ภาคของประเทศ อย่่างไรก็็ตาม ด้้วยเทคโนโลยีีการผลิิตที่่�ทันั สมััย
ทำำ�ให้้ผลผลิติ พริิกไทยที่่�ได้้มีีคุณ
ุ ภาพและมีีปริิมาณเพิ่่�มขึ้้น� ขณะที่่�
ปริิมาณความต้้องการใช้้พริิกไทยเพื่่อ� การบริิโภคภายในประเทศ
และการส่่งออกเพิ่่�มขึ้้น� เพีียงเล็็กน้้อย ประกอบกัับราคาพริิกไทยใน
ตลาดโลกมีีแนวโน้้มลดลง ทำำ�ให้้ราคาพริิกไทยภายในประเทศลดลง
เกษตรกรผู้้�ปลููกพริิกไทยได้้รับั ความเดืือดร้้อน [2] ดัังนั้้น� การวางแผน
การผลิิตอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เช่่น การพยากรณ์์ปริมิ าณการส่่งออก
พริิกไทยในอนาคตจะเป็็นประโยชน์์อย่่างยิ่่ง� ต่่อเกษตรกรในการ
วางแผนการเพาะปลููก และเป็็นเครื่อ่� งมืือที่่ช่� ว่ ยในการตััดสินิ ใจเพื่่อ�
ปลููกพริิกไทยให้้คุ้้�มทุุน อีีกทั้้ง� ยัังช่่วยให้้ภาครััฐสามารถวางนโยบาย
ที่่เ� หมาะสม ส่่วนผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการเกษตร เช่่น ผู้้�นำำ�เข้้า ผู้้�ส่ง่ ออก
ผู้้�ผลิิตสิินค้้าเกษตร ก็็สามารถนำำ�ผลการพยากรณ์์ไปใช้้ในการบริิหาร
จััดการได้้ การพยากรณ์์จึงึ เป็็นวิิธีหี นึ่่ง� ที่่�ช่ว่ ยให้้ผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องได้้นำำ�
ข้้อมููลมาใช้้ตัดสิ
ั นิ ใจสำำ�หรัับสถานการณ์์ต่า่ งๆ ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้น� ใน
อนาคต โดยถ้้าค่่าพยากรณ์์มีีความคลาดเคลื่่อ� นสููงจะส่่งผลกระทบ
ต่่อหลายๆ ฝ่่าย เช่่น ส่่งผลให้้ภาครััฐวางนโยบายการเพาะปลููกใน
ปีีนั้้�นๆ ผิิดพลาด อาจก่่อให้้เกิิดภาวะผลผลิิตล้้นตลาดหรืือขาด
ตลาดได้้ [3]
ความผัันผวนของปริิมาณการส่่งออกพริิกไทยอาจเกิิดจาก
สาเหตุุต่า่ งๆ เช่่น ปริิมาณการใช้้ นโยบายของภาครััฐ ดัังนั้้น� เกษตรกร
ผู้้�ปลููกพริิกไทยอาจมีีคำำ�ถามว่่าแนวโน้้มของปริิมาณการส่่งออกจะ
ยัังคงผัันผวนเช่่นนี้้ต� ลอดไปหรืือไม่่ การพยากรณ์์ทางสถิิตินัิ บั เป็็น
เครื่อ่� งมืือหนึ่่ง� ที่่ช่� ว่ ยตอบคำำ�ถามนี้้ไ� ด้้ โดยในกระบวนการวิิเคราะห์์
ข้้อมููลจำำ�เป็็นต้้องเข้้าใจความเหมาะสมของโครงสร้้างของข้้อมููล
การสร้้างรููปแบบพยากรณ์์ การประเมิินศัักยภาพของรููปแบบ และ
การแปลผล [4] ด้้วยเหตุุผลดังั กล่่าว จึึงเป็็นที่่�น่า่ สนใจที่่ค� วรมีีการ
ศึึกษาการพยากรณ์์ข้อ้ มููลในอนาคต โดยการศึึกษาครั้้ง� นี้้ผู้� วิ้� จัิ ยั จะ
ให้้ความสนใจกัับการพยากรณ์์ปริิมาณการส่่งออกพริิกไทย จึึง
เริ่่ม� ต้้นที่่�การทบทวนวรรณกรรม พบว่่า Riansut [5] ได้้ศึกึ ษาการ
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สร้้างตััวแบบพยากรณ์์ราคาพริิกไทยดำำ� โดยวิิธีกี ารทางสถิิติทั้้ิ ง� หมด
4 วิิธีี ได้้แก่่ วิิธีีบ็็อกซ์์-เจนกิินส์์ วิิธีกี ารทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้กำ� ำ�ลัังของ
โฮลต์์ วิิธีกี ารทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้กำ� ำ�ลัังของบราวน์์ และวิิธีกี ารทำำ�ให้้
เรีียบด้้วยเลขชี้้กำ� ำ�ลัังที่่มีี� แนวโน้้มแบบแดมป์์ ผลการศึึกษาพบว่่า วิิธีี
ที่่มีี� ความแม่่นยำำ�มากที่่�สุดุ คืือ วิิธีกี ารทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้กำ� ำ�ลัังที่่มีี�
แนวโน้้มแบบแดมป์์ (MAPE = 6.5773, RMSE = 10.3775) และ
Inkhong [2] ได้้ศึกึ ษาการวิิเคราะห์์การส่่งผ่่านราคาและความเร็็ว
ในการปรัับตััวเข้้าสู่่�ดุุลยภาพของราคาพริิกไทย พบว่่า ราคาที่่�
เกษตรกรได้้รับมีี
ั ความสััมพัันธ์์เชิิงดุุลยภาพในระยะยาวกัับราคา
ขายส่่ง โดยความยืืดหยุ่่�นของการส่่งผ่่านราคาจากราคาที่่เ� กษตรกร
ได้้รับั ไปสู่่�ราคาขายส่่งเท่่ากัับ 0.998 และค่่าความเร็็วในการปรัับตัวั
จากการเบี่่�ยงเบนออกจากดุุลยภาพในช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมาเข้้าสู่่�
ดุุลยภาพของราคาขายส่่งเท่่ากัับ 0.002 สำำ�หรัับการศึึกษาครั้้ง� นี้้�
ผู้้�วิจัิ ยั มีีความสนใจที่่จ� ะศึึกษาวิิธีกี ารสร้้างตััวแบบพยากรณ์์ปริมิ าณ
การส่่งออกพริิกไทยด้้วยวิิธีกี ารทางสถิิติิทั้้�งหมด 7 วิิธีี ได้้แก่่ วิิธีี
บ็็อกซ์์-เจนกิินส์์ วิิธีกี ารทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้กำ� ำ�ลัังของโฮลต์์ วิิธีกี าร
ทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้กำ� ำ�ลัังของบราวน์์ วิิธีกี ารทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้�
กำำ�ลัังที่่�มีีแนวโน้้มแบบแดมป์์ วิิธีกี ารทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้กำ� ำ�ลัังที่่�มีี
ฤดููกาลอย่่างง่่าย วิิธีกี ารทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้กำ� ำ�ลัังของวิินเทอร์์แบบ
บวก และวิิธีกี ารทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้กำ� �ำ ลัังของวิินเทอร์์แบบคููณ
จากนั้้น� คััดเลืือกตััวแบบพยากรณ์์ที่่มีี� ความแม่่นยำำ�มากที่่สุ� ดุ 1 ตััวแบบ
โดยใช้้เกณฑ์์รากของค่่าคลาดเคลื่่อ� นกำำ�ลัังสองเฉลี่่ย� (Root Mean
Square Error: RMSE) ที่่ต่ำ� ำ��ที่่สุ� ดุ เพื่่อ� ให้้ได้้ตัวั แบบพยากรณ์์สำำ�หรัับ
ใช้้ในการพยากรณ์์ปริิมาณการส่่งออกพริิกไทยในอนาคตต่่อไป

2.	วิิธีีการวิิจััย

สร้้างตััวแบบพยากรณ์์ปริมิ าณการส่่งออกพริิกไทย (กิิโลกรััม)
โดยใช้้ข้อ้ มููลค่า่ เฉลี่่ย� ต่่อเดืือนจากเว็็บไซต์์ของสำำ�นักั งานเศรษฐกิิจ
การเกษตร [6] ตั้้ง� แต่่เดืือนมกราคม 2554 ถึึงเดืือนธัันวาคม 2563
จำำ�นวน 120 เดืือน ผู้้�วิจัิ ยั ได้้แบ่่งข้้อมููลออกเป็็น 2 ชุุด ชุุดที่่� 1 คืือ
ข้้อมููลตั้้ง� แต่่เดืือนมกราคม 2554 ถึึงเดืือนธัันวาคม 2562 จำำ�นวน
108 เดืือน เพื่่อ� สร้้างตััวแบบพยากรณ์์ ชุุดที่่� 2 ตั้้ง� แต่่เดืือนมกราคม
ถึึงเดืือนธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 12 เดืือน เพื่่อ� เปรีียบเทีียบความ
แม่่นยำำ�ของตััวแบบพยากรณ์์ด้ว้ ยเกณฑ์์รากของค่่าคลาดเคลื่่อ� น
กำำ�ลัังสองเฉลี่่�ยที่่�ต่ำำ��ที่่�สุุด
ตรวจสอบการเคลื่่อ� นไหวจากแนวโน้้มและอิิทธิิพลของฤดููกาล
ของอนุุกรมเวลาปริิมาณการส่่งออกพริิกไทยชุุดที่่� 1 ดัังนี้้� ถ้้าอนุุกรม
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เวลามีีการแจกแจงปรกติิ (ตรวจสอบการแจกแจงปรกติิด้ว้ ยการ
ทดสอบชาพิิโร-วิิลก์:์ Shapiro-Wilk Test เนื่่อ� งจากข้้อมููลในแต่่ละ
กลุ่่�มที่่จ� ะตรวจสอบมีีจำำ�นวนไม่่เกิิน 50 ค่่า) และมีีความแปรปรวน
เท่่ากััน (ตรวจสอบความแปรปรวนเท่่ากัันด้้วยการทดสอบของ
เลวีีนภายใต้้การใช้้มัธั ยฐาน: Levene’s Test Based on Median)
จะใช้้สถิิติอิิ งิ พารามิิเตอร์์ (Parametric Statistics) คืือ การวิิเคราะห์์
ความแปรปรวนทางเดีียว (One-Way Analysis of Variance:
ANOVA) แต่่ถ้้าอนุุกรมเวลาไม่่มีีการแจกแจงปรกติิหรืือมีีความ
แปรปรวนไม่่เท่่ากััน จะใช้้สถิิติไิ ม่่อิงิ พารามิิเตอร์์ (Nonparametric
Statistics) คืือ การวิิเคราะห์์ความแปรปรวนทางเดีียวโดยลำำ�ดับที่่
ั �
ของครััสคอล-วอลลิิส (Kruskal-Wallis’s One-Way Analysis of
Variance by Rank) ถ้้าผลการตรวจสอบพบว่่า อนุุกรมเวลามีี
เฉพาะการเคลื่่อ� นไหวจากแนวโน้้ม วิิธีกี ารพยากรณ์์ที่่เ� หมาะสม
ได้้แก่่ วิิธีีบ็็อกซ์์-เจนกิินส์์ที่่มีีตั
� วั แบบ Autoregressive Integrated
Moving Average: ARIMA(p, d, q) วิิธีกี ารทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้�
กำำ�ลัังของโฮลต์์ วิิธีกี ารทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้กำ� ำ�ลัังของบราวน์์ และวิิธีี
การทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้กำ� ำ�ลัังที่่มีี� แนวโน้้มแบบแดมป์์ อนุุกรมเวลา
มีีเฉพาะอิิทธิิพลของฤดููกาล วิิธีกี ารพยากรณ์์ที่่เ� หมาะสม ได้้แก่่ วิิธีี
ตารางที่่� 1 ตััวแบบพยากรณ์์

การทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้กำ� ำ�ลัังที่่มีี� ฤดููกาลอย่่างง่่าย และอนุุกรมเวลา
มีีทั้้�งการเคลื่่อ� นไหวจากแนวโน้้มและอิิทธิิพลของฤดููกาล วิิธีกี าร
พยากรณ์์ที่่เ� หมาะสม ได้้แก่่ วิิธีีบ็็อกซ์์-เจนกิินส์์ที่่มีีตั
� วั แบบ Seasonal
Autoregressive Integrated Moving Average: SARIMA(p, d,
q)(P, D, Q)s วิิธีกี ารทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้กำ� ำ�ลัังของวิินเทอร์์แบบบวก
และวิิธีกี ารทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้กำ� ำ�ลัังของวิินเทอร์์แบบคููณ [7-8]
จากผลการตรวจสอบการเคลื่่อ� นไหวจากแนวโน้้มและอิิทธิิพลของ
ฤดููกาลในผลการวิิจัยั แสดงว่่า ปริิมาณการส่่งออกพริิกไทยมีีการ
เคลื่่อ� นไหวจากแนวโน้้ม แต่่ไม่่มีีอิทิ ธิิพลของฤดููกาล อย่่างไรก็็ตาม
การศึึกษาครั้้ง� นี้้จ� ะพิิจารณาวิิธีกี ารสร้้างตััวแบบพยากรณ์์โดยวิิธีกี าร
พยากรณ์์ทางสถิิติที่่ิ มีี� ความเหมาะสมกัับอนุุกรมเวลาทุุกรููปแบบ
ได้้แก่่ วิิธีีบ็็อกซ์์-เจนกิินส์์ วิิธีกี ารทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้กำ� ำ�ลัังของโฮลต์์
วิิธีกี ารทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้กำ� ำ�ลัังของบราวน์์ วิิธีกี ารทำำ�ให้้เรีียบด้้วย
เลขชี้้กำ� ำ�ลัังที่่มีี� แนวโน้้มแบบแดมป์์ วิิธีกี ารทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้กำ� ำ�ลััง
ที่่มีี� ฤดููกาลอย่่างง่่าย วิิธีกี ารทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้กำ� ำ�ลัังของวิินเทอร์์
แบบบวก และวิิธีกี ารทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้กำ� ำ�ลัังของวิินเทอร์์แบบคููณ
เพื่่อ� ให้้ครอบคลุุมตััวแบบพยากรณ์์ที่่ดีีที่่
� สุ� ดุ [9] ตััวแบบพยากรณ์์ทั้้ง�
7 วิิธีีดัังกล่่าว แสดงรายละเอีียดดัังตารางที่่� 1
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ตารางที่่� 1 ตััวแบบพยากรณ์์ (ต่่อ)

ความหมายของสััญลัักษณ์์ต่่างๆ ในตารางที่่� 1 แสดงดัังนี้้�
Ŷt และ Ŷt + m แทนค่่าพยากรณ์์ ณ เวลา t และเวลา
t + m ตามลำำ�ดัับ โดยที่่� m แทนจำำ�นวนช่่วงเวลาที่่�ต้้องการ
พยากรณ์์ไปข้้างหน้้า
ˆ ( Bs ) แทนค่่าคงตััว (Constant) โดยที่่�
ˆ ˆ p ( B) Φ
δˆ = µφ
P
µ̂ แทนค่่าเฉลี่่�ยของอนุุกรมเวลาที่่�คงที่่� (Stationary)
ˆ BPs แทนตััวดำำ�เนิินการ
φˆ p ( B ) = 1 − φˆ 1B − φˆ 2 B2 − … −Φ
P
สหสััมพัันธ์์ในตััวอัันดัับที่่� p กรณีีไม่่มีีฤดููกาล (Non-Seasonal
Autoregressive Operator of Order p: AR(p))
ˆ BPs แทนตััว
ˆ ( Bs ) = 1 − Φ
ˆ Bs − Φ
ˆ B2s − … −Φ
Φ
P
P
1
2
ดำำ�เนิินการสหสััมพัันธ์์ในตััวอันั ดัับที่่� P กรณีีมีีฤดููกาล (Seasonal
Autoregressive Operator of Order P: SAR(P))
ˆ q
θˆ q ( B ) = 1 − θˆ 1B − θˆ 2 B2 − … −θq B แทนตััวดำำ�เนิินการ
เฉลี่่�ยเคลื่่�อนที่่�อัันดัับที่่� q กรณีีไม่่มีีฤดููกาล (Non-Seasonal
Moving Average Operator of Order q: MA(q))
ˆ BQs แทนตััว
ˆ ( Bs ) = 1 − Θ
ˆ Bs − Θ
ˆ B2s − … −Θ
Θ
Q
Q
1
2
ดำำ�เนิินการเฉลี่่�ยเคลื่่�อนที่่�อัันดัับที่่� Q กรณีีมีีฤดููกาล (Seasonal
RMSE =

เมื่่�อ

ˆ
e=
Yt − Y
t
t
Yt

และ

Ŷt

Moving Average Operator of Order Q: SMA(Q))
t แทนช่่วงเวลา ซึ่่�งมีีค่่าตั้้�งแต่่ 1 ถึึง n1 โดยที่่� n1 แทน
จำำ�นวนข้้อมููลในอนุุกรมเวลาชุุดที่่� 1 (n1 = 108)
s แทนจำำ�นวนฤดููกาล ซึ่่�งอนุุกรมเวลาปริิมาณการส่่งออก
พริิกไทยเป็็นข้้อมููลรายเดืือน ดัังนั้้�น s = 12
d และ D แทนลำำ�ดับที่่
ั ข� องการหาผลต่่างและผลต่่างฤดููกาล
ตามลำำ�ดัับ
B แทนตััวดำำ�เนิินการถอยหลััง (Backward Operator)
โดยที่่� Bs Yt = Yt −s
a t และ b t แทนค่่าประมาณระยะตััดแกน Y และความ
ชัันของแนวโน้้ม ณ เวลา t ตามลำำ�ดัับ
α , γ , φ และ δ แทนค่่าคงตััวการทำำ�ให้้เรีียบ โดยที่่�
0 < α < 1 , 0 < γ < 1, 0 < φ < 1 และ 0 < δ < 1
	พิิจารณาความเหมาะสมของวิิธีีการพยากรณ์์ทั้้�ง 7 วิิธีีที่่�
ศึึกษาด้้วยเกณฑ์์ RMSE ที่่�คำำ�นวณจากข้้อมููลชุุดที่่� 1 คืือ ข้้อมููล
ตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม 2554 ถึึงเดืือนธัันวาคม 2562 จำำ�นวน
108 เดืือน
1 n1 2
∑ et
n1 t =1

แทนค่่าคลาดเคลื่่�อนจากการพยากรณ์์ ณ เวลา t
แทนอนุุกรมเวลาและค่่าพยากรณ์์ ณ เวลา t ตามลำำ�ดัับ

(1)
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	ค่่า RMSE ที่่�คำำ�นวณได้้ในสมการที่่� (1) ควรมีีค่่าต่ำำ�� เนื่่อ� งจาก
เป็็นค่่าที่่�แสดงความแตกต่่างระหว่่างข้้อมููลจริิงและค่่าพยากรณ์์
ตรวจสอบข้้อสมมุุติิ (Assumption) ของตััวแบบพยากรณ์์
คืือ ค่่าสถิิติิ Ljung-Box Q ไม่่มีีนัยั สำำ�คัญั และอนุุกรมเวลาของค่่า
คลาดเคลื่่�อนจากการพยากรณ์์มีีการแจกแจงปรกติิ ตรวจสอบ
โดยใช้้การทดสอบคอลโมโกรอฟ-สมีีร์์นอฟ (KolmogorovSmirnov’s Test: KS test) มีีการเคลื่่�อนไหวเป็็นอิิสระกััน
ตรวจสอบโดยใช้้การทดสอบรัันส์์ (Runs Test) มีีค่่าเฉลี่่�ย
เท่่ากัับศูนู ย์์ ตรวจสอบโดยใช้้การทดสอบทีี (t-Test) และมีีความ
แปรปรวนเท่่ากัันทุุกช่่วงเวลา ตรวจสอบโดยใช้้การทดสอบของ
เลวีีนภายใต้้การใช้้มััธยฐาน หากพบว่่าข้้อสมมุุติิข้้อใดข้้อหนึ่่�ง
ไม่่เป็็นจริิงจะสรุุปว่่าตััวแบบพยากรณ์์ไม่่เหมาะสม และไม่่
สมควรนำำ�ไปใช้้ในการพยากรณ์์ต่่อไป
เปรีียบเทีียบความแม่่นยำำ�ของตััวแบบพยากรณ์์ โดยการ
เปรีียบเทีียบปริิมาณการส่่งออกพริิกไทยของข้้อมููลชุุดที่่� 2
ตั้้�งแต่่เดืือนมกราคมถึึงเดืือนธัันวาคม 2563 กัับค่่าพยากรณ์์

เพื่่�อคำำ�นวณค่่า RMSE โดยตััวแบบพยากรณ์์ที่่�ให้้ค่่า RMSE
ต่ำำ��ที่่�สุุด จััดเป็็นตััวแบบที่่�มีีความแม่่นยำำ�มากที่่�สุุด เนื่่�องจาก
ให้้ค่่าพยากรณ์์ที่่�มีีความแตกต่่างกัับข้้อมููลจริิงน้้อยที่่�สุุด

3. ผลการวิิจััย

	ผลการพิิจารณาลัักษณะการเคลื่่�อนไหวของอนุุกรมเวลา
ปริิมาณการส่่งออกพริิกไทยชุุดที่่� 1 ตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม 2554
ถึึงเดืือนธัันวาคม 2562 จำำ�นวน 108 เดืือน ดัังรููปที่่� 1 พบว่่า
ปริิมาณการส่่งออกพริิกไทยมีีการเคลื่่อ� นไหวจากแนวโน้้มทั้้ง� ใน
ทิิศทางลดลง คงที่่� และเพิ่่�มขึ้้�น โดยในช่่วงเดืือนมกราคม 2554
ถึึงเดืือนเมษายน 2555 มีีแนวโน้้มลดลง หลัังจากนั้้�นมีีแนวโน้้ม
คงที่่�จนถึึงประมาณเดืือนกรกฎาคม 2561 ต่่อมาแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น�
จนถึึงเดืือนธัันวาคม 2562 โดยมีีความผัันผวนของปริิมาณการ
ส่่งออกพริิกไทย แต่่ไม่่ได้้เป็็นความผัันผวนที่่�สม่ำำ��เสมอตาม
ฤดููกาล

รููปที่่� 1 ลัักษณะการเคลื่่�อนไหวของอนุุกรมเวลาปริิมาณการส่่งออกพริิกไทย
ตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม 2554 ถึึงเดืือนธัันวาคม 2562
	ผลการทดสอบสมมุุติฐิ านเพื่่อ� ตรวจสอบการเคลื่่อ� นไหวจาก
แนวโน้้มและอิิทธิิพลของฤดููกาล พบว่่า อนุุกรมเวลาปริิมาณ
การส่่งออกพริิกไทยในแต่่ละปีีมีีการแจกแจงปรกติิ แต่่มีีความ
แปรปรวนไม่่เท่่ากัันที่่�ระดัับนััยสำำ�คััญ 0.05 ดัังนั้้�นจึึงใช้้การ
วิิเคราะห์์ความแปรปรวนทางเดีียวโดยลำำ�ดัับที่่�ของครััสคอล-

วอลลิิสในการตรวจสอบการเคลื่่�อนไหวจากแนวโน้้ม พบว่่า
อนุุกรมเวลามีีค่่ามััธยฐานในแต่่ละปีีแตกต่่างกััน ( χ2 = 26.083,
p-value = 0.001) นั่่�นคืือ อนุุกรมเวลามีีการเคลื่่�อนไหวจาก
แนวโน้้ม และอนุุกรมเวลาปริิมาณการส่่งออกพริิกไทยในแต่่ละ
เดืือนไม่่มีีการแจกแจงปรกติิ แต่่มีีความแปรปรวนเท่่ากัันที่่�ระดัับ
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นััยสำำ�คััญ 0.05 ดัังนั้้�นจึึงใช้้การวิิเคราะห์์ความแปรปรวน
ทางเดีียวโดยลำำ�ดัับที่่�ของครััสคอล-วอลลิิสในการตรวจสอบ
อิิทธิิพลของฤดููกาล พบว่่า อนุุกรมเวลามีีค่่ามััธยฐานในแต่่ละ
เดืือนไม่่แตกต่่างกััน ( χ2 = 11.744, p-value = 0.383) นั่่�นคืือ
อนุุกรมเวลาไม่่มีีอิิทธิิพลของฤดููกาล
วิิธีีการพยากรณ์์ที่่�มีีความเหมาะสมกัับอนุุกรมเวลาที่่�มีีการ
เคลื่่�อนไหวจากแนวโน้้ม แต่่ไม่่มีีอิิทธิิพลของฤดููกาล ได้้แก่่ วิิธีี
บ็็อกซ์์-เจนกิินส์์ที่่�มีีตัวั แบบ ARIMA (p, d, q) วิิธีกี ารทำำ�ให้้เรีียบ
ด้้วยเลขชี้้กำ� ำ�ลัังของโฮลต์์ วิิธีกี ารทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้กำ� �ำ ลัังของ
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บราวน์์ และวิิธีีการทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้�กำำ�ลัังที่่�มีีแนวโน้้มแบบ
แดมป์์ อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อพิิจารณาค่่า RMSE ของข้้อมููลชุุดที่่� 1
ดัังตารางที่่� 2 พบว่่า วิิธีีการทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้�กำำ�ลัังของ
วิินเทอร์์แบบคููณ มีีค่่า RMSE ต่ำำ��ที่่�สุุด รองลงมาคืือ วิิธีกี ารทำำ�
ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้�กำำ�ลัังของวิินเทอร์์แบบบวก ซึ่่�งทั้้�ง 2 วิิธีีการ
พยากรณ์์นี้มีี้� ความเหมาะสมกัับอนุุกรมเวลามีีทั้้�งการเคลื่่อ� นไหว
จากแนวโน้้มและอิิทธิิพลของฤดููกาล ดัังนั้้�นการศึึกษาครั้้�งนี้้�จะ
พิิจารณาวิิธีีการสร้้างตััวแบบพยากรณ์์ที่่�เหมาะสมกัับอนุุกรม
เวลาทุุกรููปแบบเพื่่�อให้้ครอบคลุุมตััวแบบพยากรณ์์ที่่�ดีีที่่�สุุด

ตารางที่่� 2 ค่่า RMSE ของข้้อมููลชุุดที่่� 1

เนื่่�องจากอนุุกรมเวลาปริิมาณการส่่งออกพริิกไทยมีีการ
เคลื่่�อนไหวจากแนวโน้้ม แต่่ไม่่มีีอิิทธิิพลของฤดููกาล ดัังนั้้�น
ผู้้�วิิจััยจึึงแปลงข้้อมููลด้้วยการหาผลต่่างลำำ�ดัับที่่� 1 (d = 1) เพื่่�อ
สร้้างตััวแบบพยากรณ์์โดยวิิธีีบ็็อกซ์์-เจนกิินส์์ ได้้กราฟ Autocorrelation Function (ACF) และกราฟ Partial Autocorrelation Function (PACF) ของอนุุกรมเวลาที่่�แปลงข้้อมููลแล้้ว
แสดงดัังรููปที่่� 2 (ก) และ (ข) ตามลำำ�ดับั ซึ่่�งพบว่่า อนุุกรมเวลา
มีีลัักษณะคงที่่� เพราะค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์ในตััวจากกราฟ
ACF รููปที่่� 2 (ก) และค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์ในตััวบางส่่วน

(ก)

จากกราฟ PACF รููปที่่� 2 (ข) ตกอยู่่�ภายในขอบเขตความเชื่่�อมั่่�น
ที่่�กำำ�หนด ( ± 2 n ) ยกเว้้นเฉพาะ Lag ที่่� 1, 6 ของกราฟ
ACF รููปที่่� 2 (ก) มีีค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์ในตััวเกิินขอบเขต
จึึงกำำ�หนดตััวแบบพยากรณ์์ที่่�เป็็นไปได้้เริ่่�มต้้น มีีค่่า q = 1, 6
และ Lag ที่่� 1, 2 ของกราฟ PACF รููปที่่� 2 (ข) มีีค่่าสััมประสิิทธิ์์�
สหสััมพัันธ์์ในตััวบางส่่วนเกิินขอบเขต จึึงกำำ�หนดตััวแบบพยากรณ์์
ที่่�เป็็นไปได้้เริ่่�มต้้น มีีค่่า p = 1, 2 ดัังนั้้�นตััวแบบพยากรณ์์
เริ่่�มต้้น คืือ ตััวแบบ AR(1, 2) I(1) MA(1, 6)
1

(ข)

รููปที่่� 2 กราฟ ACF และ PACF ของอนุุกรมเวลาปริิมาณการส่่งออกพริิกไทย เมื่่�อแปลงข้้อมููลด้้วยผลต่่างลำำ�ดับที่่
ั �1
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จากการคััดเลืือกตััวแบบให้้เหลืือเฉพาะพารามิิเตอร์์ที่่�มีี ตััวแบบ I(1) MA(1, 6) ไม่่มีีพจน์์ค่่าคงตััว ซึ่่�งสามารถเขีียนเป็็น
นััยสำำ�คััญที่่�ระดัับ 0.05 พบว่่า ตััวแบบพยากรณ์์ที่่�เหมาะสม คืือ ตััวแบบของวิิธีีบ็็อกซ์์-เจนกิินส์์ได้้ดัังนี้้�

จากการแทนค่่าประมาณพารามิิเตอร์์ จะได้้ตััวแบบพยากรณ์์ของวิิธีีบ็็อกซ์์-เจนกิินส์์และวิิธีกี ารพยากรณ์์อื่่�นๆ แสดงดัังตาราง
ที่่� 3
ตารางที่่� 3 ผลการสร้้างตััวแบบพยากรณ์์

โดยที่

แทนคาคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ ณ เวลา t – j
โดยที่ m = 1 แทนเดือนมกราคม 2563
โดยที่ m = 1 แทนเดือนมกราคม 2563
โดยที่ m = 1 แทนเดือนมกราคม 2563
โดยที่ แสดงดังตารางที่ 4

โดยที่ m = 1 แทนเดือนมกราคม 2563 และ แสดงดังตารางที่ 4
โดยที่ m = 1 แทนเดือนมกราคม 2563 และ แสดงดังตารางที่ 4

	ค่่าดััชนีีฤดููกาลจากวิิธีีการทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้�กำำ�ลัังที่่�มีี
ฤดููกาลอย่่างง่่าย วิิธีกี ารทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้กำ� ำ�ลัังของวิินเทอร์์
แบบบวก และวิิธีีการทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้�กำำ�ลัังของวิินเทอร์์
แบบคููณ แสดงดัังตารางที่่� 4 ซึ่่�งพบว่่า วิิธีีการทำำ�ให้้เรีียบด้้วย
เลขชี้้�กำำ�ลัังที่่�มีีฤดููกาลอย่่างง่่ายและวิิธีีการทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลข
ชี้้�กำำ�ลัังของวิินเทอร์์แบบบวก แสดงว่่า ปริิมาณการส่่งออก

พริิกไทยมีีค่่าสููงในช่่วงเดืือนมกราคม พฤษภาคมถึึงสิิงหาคม
และพฤศจิิกายน เนื่่�องจากดััชนีีฤดููกาลมีีค่่ามากกว่่า 0 และ
วิิธีีการทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้�กำำ�ลัังของวิินเทอร์์แบบคููณ แสดง
ว่่าปริิมาณการส่่งออกพริิกไทยมีีค่่าสููงในช่่วงเดืือนพฤษภาคม
ถึึงสิิงหาคม และตุุลาคมถึึงพฤศจิิกายน เนื่่�องจากดััชนีีฤดููกาล
มีีค่่ามากกว่่า 1
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ตารางที่่� 4 ดััชนีีฤดููกาลของอนุุกรมเวลาปริิมาณการส่่งออกพริิกไทย จากวิิธีีการทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้�กำำ�ลัังที่่�มีีฤดููกาลอย่่างง่่าย
วิิธีีการทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้กำ� ำ�ลัังของวิินเทอร์์แบบบวก และวิิธีีการทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้กำ� ำ�ลัังของวิินเทอร์์แบบคููณ

	ผลการตรวจสอบข้้อสมมุุติิของตััวแบบพยากรณ์์ แสดงดััง คลาดเคลื่่�อนจากการพยากรณ์์มีีการแจกแจงปรกติิ เคลื่่�อนไหว
ตารางที่่� 5 ซึ่่�งพบว่่า ตััวแบบพยากรณ์์ที่่�สร้้างขึ้้�นทั้้�ง 7 วิิธีี มีีข้้อ เป็็นอิิสระกััน มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับศููนย์์ และความแปรปรวนมีีค่่า
สมมุุติิเป็็นจริิงทุุกข้้อที่่�ระดัับนััยสำำ�คััญ 0.05 กล่่าวคืือ มีีค่่า เท่่ากัันทุุกช่่วงเวลา
สถิิติิ Ljung-Box Q ที่่�ไม่่มีีนััยสำำ�คััญ และอนุุกรมเวลาของค่่า
ตารางที่่� 5 ผลการตรวจสอบข้้อสมมุุติขิ องตััวแบบพยากรณ์์
วิธีที่ วิธีพยากรณ
บ็อกซ-เจนกินส

ฤดูกาลอยางงาย
วินเทอรแบบบวก
วินเทอรแบบคูณ
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เมื่่�อใช้้ตััวแบบพยากรณ์์ที่่�สร้้างขึ้้�นในตารางที่่� 3 สำำ�หรัับการ
พยากรณ์์ปริมิ าณการส่่งออกพริิกไทยชุุดที่่� 2 ตั้้ง� แต่่เดืือนมกราคม
ถึึงเดืือนธัันวาคม 2563 จากนั้้�นเปรีียบเทีียบค่่าพยากรณ์์กัับ
ค่่าจริิงโดยการคำำ�นวณค่่า RMSE ได้้ผลแสดงดัังตารางที่่� 6
ผลการเปรีียบเทีียบพบว่่า ตััวแบบพยากรณ์์ของวิิธีีการทำำ�ให้้
เรีียบด้้วยเลขชี้้�กำำ�ลัังที่่�มีีแนวโน้้มแบบแดมป์์มีีความแม่่นยำำ�มาก
ที่่�สุดุ ในการพยากรณ์์ปริมิ าณการส่่งออกพริิกไทย เนื่่อ� งจากมีีค่่า
RMSE ต่ำำ�ที่่
� �สุดุ (RMSE = 49,000) หรืือมีีความผิิดพลาดในการ
พยากรณ์์ปริิมาณการส่่งออกพริิกไทย 49,000 กิิโลกรััม และ
ตััวแบบพยากรณ์์ที่่มีี� ความแม่่นยำำ�รองลงมา คืือ ตััวแบบพยากรณ์์
ของวิิธีกี ารทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้กำ� ำ�ลัังของโฮลต์์ (RMSE=49,049)
หรืือมีีความผิิดพลาดในการพยากรณ์์ปริมิ าณการส่่งออกพริิกไทย
49,049 กิิโลกรััม อย่่างไรก็็ตาม ความผิิดพลาดที่่�เกิิดขึ้้น� จากการ

พยากรณ์์ข้อ้ มููลชุดที่่
ุ � 2 (ดัังตารางที่่� 6) มีีค่่าสููงกว่่าความผิิดพลาด
จากการพยากรณ์์ข้้อมููลชุุดที่่� 1 (ดัังตารางที่่� 2) อาจเนื่่�องมาจาก
ข้้อมููลชุุดที่่� 2 มีีความผัันผวนสููงกว่่าข้้อมููลชุุดที่่� 1 โดยเฉพาะใน
เดืือนมีีนาคม 2563 มีีปริิมาณการส่่งออกพริิกไทยสููงผิิดปรกติิ
ถึึง 216,375 กิิโลกรััม ขณะที่่�เดืือนกุุมภาพัันธ์์และเมษายน
2563 มีีปริิมาณการส่่งออกพริิกไทยเพีียง 42,553 และ 48,613
กิิโลกรััม ตามลำำ�ดับั ด้้วยเหตุุผลของค่่าผิิดปรกติิในเดืือนมีีนาคม
2563 ผู้้�วิิจััยจึึงทดลองตััดข้้อมููลดัังกล่่าวออก แล้้วคำำ�นวณค่่า
RMSE ของข้้อมููลชุุดที่่� 2 ใหม่่ จำำ�นวน 11 ค่่า พบว่่า วิิธีกี าร
ทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้�กำำ�ลัังที่่�มีีแนวโน้้มแบบแดมป์์ยัังคงมีีความ
แม่่นยำำ�มากกว่่าวิิธีีการทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้�กำำ�ลัังของโฮลต์์
(RMSE = 12,738 และ 18,703 ตามลำำ�ดัับ)

ตารางที่่� 6 ค่่า RMSE ของข้้อมููลชุุดที่่� 2

4.	วิิจารณ์์ผลการวิิจััย

จากผลการตรวจสอบแนวโน้้มและอิิทธิิพลของฤดููกาลของ
อนุุกรมเวลาปริิมาณการส่่งออกพริิกไทยชุุดที่่� 1 ที่่�พบว่่า อนุุกรม
เวลาชุุดนี้้�มีีการเคลื่่�อนไหวจากแนวโน้้ม โดยไม่่มีีอิิทธิิพลของ
ฤดููกาล ดัังนั้้�นวิิธีกี ารพยากรณ์์ที่่�เหมาะสมควรจะเป็็นวิิธีีบ็็อกซ์์เจนกิินส์์ที่่�มีีตัวั แบบ ARIMA (p, d, q) วิิธีกี ารทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลข
ชี้้�กำำ�ลัังของโฮลต์์ วิิธีีการทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้�กำำ�ลัังของบราวน์์
และวิิธีีการทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้�กำำ�ลัังที่่�มีีแนวโน้้มแบบแดมป์์
[7-8] สอดคล้้องกัับผลการศึึกษาครั้้ง� นี้้ที่่� พ� บว่่า วิิธีกี ารทำำ�ให้้เรีียบ
ด้้วยเลขชี้้�กำำ�ลัังที่่�มีีแนวโน้้มแบบแดมป์์ให้้ตััวแบบพยากรณ์์ที่่�มีี
ความแม่่นยำำ�มากที่่�สุดุ และสอดคล้้องกัับการศึึกษาของ Riansut
[5] ที่่�พบว่่า วิิธีีที่่�มีีความแม่่นยำำ�มากที่่�สุุดในการพยากรณ์์ราคา
พริิกไทยดำำ� คืือ วิิธีีการทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้�กำำ�ลัังที่่�มีีแนวโน้้ม
แบบแดมป์์
การศึึกษาครั้้ง� นี้้ไ� ด้้ใช้้เกณฑ์์ RMSE ในการเปรีียบเทีียบความ
แม่่นยำำ�ของตััวแบบพยากรณ์์ที่่�สร้้างขึ้้�นทั้้�ง 7 วิิธีี สำำ�หรัับเกณฑ์์

การเปรีียบเทีียบความแม่่นยำำ�นั้้�นยัังคงมีีเกณฑ์์อื่่�นๆ อีีก เช่่น
เกณฑ์์ร้้อยละค่่าคลาดเคลื่่�อนสััมบููรณ์์เฉลี่่�ย (Mean Absolute
Percentage Error: MAPE) ซึ่่�งการใช้้เกณฑ์์การเปรีียบเทีียบ
ความแม่่นยำำ�แตกต่่างกััน อาจส่่งผลให้้การคััดเลืือกตััวแบบ
พยากรณ์์ที่่�ดีีที่่�สุุดเหมืือนหรืือแตกต่่างกัันได้้ อย่่างไรก็็ตาม
ผลการใช้้เกณฑ์์ RMSE ในการศึึกษาครั้้�งนี้้� พบว่่า วิิธีีการทำำ�ให้้
เรีียบด้้วยเลขชี้้�กำำ�ลัังที่่�มีีแนวโน้้มแบบแดมป์์มีีความแม่่นยำำ�มาก
ที่่�สุุดในการพยากรณ์์ปริิมาณการส่่งออกพริิกไทย เมื่่�อใช้้วิิธีกี าร
พยากรณ์์ดัังกล่่าวพยากรณ์์ปริิมาณการส่่งออกพริิกไทยตั้้�งแต่่
เดืือนมกราคมถึึงเดืือนธัันวาคม 2564 ได้้ผลแสดงดัังตารางที่่� 7
และรููปที่่� 3 ซึ่่�งพบว่่า ปริิมาณการส่่งออกพริิกไทยมีีแนวโน้้ม
ลดลงเล็็กน้้อยจนมีีค่่าคงที่่� อย่่างไรก็็ตาม ค่่าพยากรณ์์ของ
วิิธีกี ารทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้กำ� ำ�ลัังที่่�มีีแนวโน้้มแบบแดมป์์มีีความ
แตกต่่างจากข้้อมููลจริิงอยู่่�บ้้าง อาจเนื่่�องมาจากการศึึกษาครั้้�งนี้้�
ได้้พิจิ ารณาเพีียงปััจจััยเวลาเท่่านั้้น� ในการสร้้างตััวแบบพยากรณ์์
ซึ่่�งปริิมาณการส่่งออกพริิกไทยมีีการเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�เสมอ และ
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การเปลี่่�ยนแปลงอาจเกิิดจากปััจจััยอื่่�นๆ นอกเหนืือจากปััจจััย ผู้้�วิิจััยควรนำำ�มาปรัับปรุุงตััวแบบเพื่่�อให้้ได้้ตััวแบบพยากรณ์์ที่่�มีี
เวลา ดัังนั้้�นเมื่่�อมีีปััจจััยที่่�มีีผลกระทบต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของ ความแม่่นยำำ�มากยิ่่�งขึ้้�น สำำ�หรัับใช้้ในการพยากรณ์์ปริิมาณการ
ปริิมาณการส่่งออกพริิกไทยหรืือมีีข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบัันมากขึ้้�น ส่่งออกพริิกไทยในอนาคตต่่อไป
ตารางที่่� 7 ค่่าพยากรณ์์ของปริิมาณการส่่งออกพริิกไทย (กิิโลกรััม) ตั้้�งแต่่เดืือนมกราคมถึึงเดืือนธัันวาคม 2564
ชวงเวลา
ม.ค. 2564
ก.พ. 2564
ม .ีค. 2564

คา
พยากรณ
50,152
50,038
49,933

ชวงเวลา
เม.ย. 2564
พ.ค. 2564
ม .ิย . 2564

คา
พยากรณ
49,836
49,747
49,664

ชวงเวลา
ก.ค. 2564
ส.ค. 2564
ก.ย. 2564

คา
พยากรณ
49,588
49,518
49,453

คา
พยากรณ
49,393
49,338
49,287

ชวงเวลา
ต.ค. 2564
พ.ย. 2564
ธ.ค. 2564

รููปที่่� 3 การเปรีียบเทีียบอนุุกรมเวลาปริิมาณการส่่งออกพริิกไทย
กัับค่่าพยากรณ์์จากวิิธีีการทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้กำ� ำ�ลัังที่่�มีีแนวโน้้มแบบแดมป์์

5.	สรุุปผลการวิิจััย

แบแดมป์์มีีความแม่่นยำำ�มากที่่�สุุด ซึ่่�งมีีตััวแบบพยากรณ์์ คืือ
การศึึกษาครั้้ง� นี้้ไ� ด้้นำ�ำ เสนอวิิธีกี ารสร้้างและคััดเลืือกตัั=
วแบบ Ŷ 52,879.45720 − 352.67884∑ ( 0.92250 ) โดยที่่�
พยากรณ์์ที่่เ� หมาะสมกัับอนุุกรมเวลาปริิมาณการส่่งออกพริิกไทย m = 1 แทนเดืือนมกราคม 2563
ด้้วยวิิธีีการทางสถิิติิ 7 วิิธีี ได้้แก่่ วิิธีีบ็็อกซ์์-เจนกิินส์์ วิิธีีการทำำ�
ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้�กำำ�ลัังของโฮลต์์ วิิธีีการทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้� 6. เอกสารอ้้างอิิง
กำำ�ลัังของบราวน์์ วิิธีีการทำำ�ให้้เรีียบด้้วยเลขชี้้�กำำ�ลัังที่่�มีีแนวโน้้ม
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