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บทคดัย่อ 
งานวิจัย น้ีได้ท  าการศึกษาข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า                       

จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยการเปรียบเทียบดว้ยวิธีการ                
การพยากรณ์ท่ีนิยมใชก้นัในปัจจุบนั 3 วิธี คือการพยากรณ์ถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression)  วิธีการปรับเรียบเอ็กโพเนนเชียล (Exponential 
Smoothing)  และแบบจ าลอง Autoregressive integrated moving average 
model (ARIMA) จากการพยากรณ์หาค่า ความผิดพลาด (Error)                      
สรุปได้ว่า  การพยากรณ์แบบ วิ ธีการปรับเ รียบเอ็กโพเนนเชียล                      
แบบ Winters’additive  ให้ค่าความผิดพลาดน้อยท่ีสุด โดยดูจากค่าราก                 
ท่ีสองของค่าเฉล่ียความผิดพาดก าลงัสอง(Root Mean Square Error : 
RMSE) อยูท่ี่ 98148812.68 และ 112,148,112.22 กิโลวตัต ์และ ค่าเฉล่ีย
ความผิดพลาดร้อยละสมบูรณ์ (Mean Absolute Percent Error : MAPE) 
อยูท่ี่ 101.273 และ177.65  กิโลวตัต ์ส าหรับ Model fitting และ Model 
validation ตามล าดบั 

 
ค าส าคญั: วิธีการพยากรณ์, ปริมาณไฟฟ้า, ค่าความผิดพลาด 
 

Abstract 
This research studies the electricity consumption data from 

the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) by comparing 
the methods of forecasting that are currently used in 3 ways are: 
multiple regression, exponential smoothing and autoregressive 
integrated moving average (ARIMA). The error is that the exponential 
smoothing by Winters' additive is the smallest that the square root of the 
mean square error (RMSE) is 98148812.68 and 112,148,112.22 
kilowatts, the mean absolute error (MAPE) is 101.273 and 177.65    
kilowatts for model fitting and model validation respectively. 
 
Keywords:  Forecasting methods, Demand for electricity, Error value    

1. บทน า 
พลั ง ง า น ไ ฟ ฟ้ า เ ป็ น ส่ิ ง จ า เ ป็ น แ ล ะ มี อิ ท ธิ พ ล ม า ก                                 

ในชีวิตประจ าวนัตั้งแต่เกิดแรกเกิดจนถึงเสียชีวิตเราสามารถน าไฟฟ้า                
มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านแสงสว่าง ด้านความร้อน                      
ดา้นพลงังาน ดา้นเสียง เป็นตน้ ปัจจุบนัความตอ้งการใช้พลงังานไฟฟ้า
ในประเทศไทยนั้นมีความตอ้งการเพ่ิมมากข้ึนตามการเติมโต ของกลุ่ม
โรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มอาคารพาณิชย์ และกลุ่มบ้านพักอาศัย                   
การพยากรณ์ความตอ้งการใช้ไฟฟ้า จึงมีบทบาทส าคญัต่อความตอ้งการ
ผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอกบัความตอ้งการและเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีมี
การผลิตพลังงานไฟฟ้าเกินความจ าเป็น ปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายผลิต                    
แห่งประเทศไทยไดท้  าการผลิตและท าการซ้ือก๊าซธรรมชาติจากประเทศ
เพ่ือนบา้น เพ่ือน ามาท าการผสมกับเช่ือเพลิง ซ่ึงท าให้มีค่าใช้จ่ายท่ีสูง 
ส าหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน                          
ท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งแรกของประเทศไทย มีประวติัความเป็นมาเคียงคู่กบั
ก าเนิดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย [1]  ส าหรับการพยากรณ์
ความตอ้งการใช้ไฟฟ้าจึงมีบทบาทท่ีส าคญัอย่ายิ่งในการคาดเดาเพ่ือวาง
แผนการผลิตในอนาคต ว่าจะต้องท าการผลิตเท่าไรถึงจะเพียงพอกับ
ความตอ้งการของผูใ้ชใ้นปัจจุบนั จากการศึกษาผลงานวิจยัของ [3] พบว่า 
Box Jenkins เป็นตวัแบบท่ีใช้ในการพยากรณ์ราคาขา้วไดดี้กว่าตวัแบบ 
Holt-Winter และตวัแบบการถดถอย [4] ใช้ตวัแบบ ARIMA พยากรณ์
ผลผลิตและพ้ืนท่ีเพราะปลูกข้าวสารีในประเทศปากีสถานเพ่ือใช้เป็น
ขอ้มูลให้กบัรัฐบาลในการก าหนดนโยบายส าหรับตวัแบบการพยากรณ์
แบบ Exponential Smoothing นั้นมีการน าไปใช้อยา่งแพร่หลายนั้น และ   
มีการยืดขยายเป็น Simple Exponential Smoothing, Holt ,Holt-Winters 
และ Double Exponential Smoothing  [5] ศึกษาการพยากรณ์ผลผลิต
ทางดา้นการเกษตร ซ่ึงไดแ้ก่ การปลูกพืช การเล้ียงสัตว ์การประมง และ
การปลูกป่า โดยใช้วิธีการพยากรณ์ 4 วิธี ไดแ้ก่ วิธีปรับเรียบเอ็กโพเนน
เชียลโดยวิธี Holt-Winters แบบไม่มีฤดูกาล (Holt-Winters (no seasonal) 
Exponential Smoothing Model) วิธีบอกซ์-เจนกินส์  (Box-Jenkins 
Model) วิธีโครงข่ายปราสาทเทียม (Artificial Neural Network Model) 
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และ วิธีARIMA (ARIMA Model)  และใช้ ค่า MAE  MSE และMAPE 
เปรียบเทียบผลการพยากรณ์แต่ละวิธี  ผลการศึกษาพบว่า วิธีโครงข่าย
ปราสาทเทียมเหมาะสมในการประมาณค่าพารามิเตอร์ในตวัแบบ (Learn 
Stage) วิธีบอกซ์-เจนกินส์เหมาะสมในการประเมินความถูกตอ้งในตวั
แบบ (Model Validation) แต่วิธีปรับเรียบเอ็กโพเนนเชียลโดยวิธี Holt-
Winters แบบไม่มีฤดูกาล ให้ค่า MAPE ต ่ าสุดในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ในตวัแบบ (Model Fitting) และการประเมินความถูกตอ้ง
ในตัวแบบ ส าหรับงานวิจัยน้ีได้เสนอวิธีการพยากรณ์ปริมาณความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้า ท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัมา 3 วิธี ไดแ้ก่ การพยากรณ์ถดถอย
เชิงพหุ การปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียล และแบบจ าลอง ARIMA เพ่ือหา
ค่าความผิดพลาด (Error) ว่าการพยากรณ์แบบไหนมีค่าความผิดพลาด
น้อยท่ีสุดโดยจะค านวณผ่านโปรแกรม SPSS ส าหรับการพยากรณ์และ
วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติของการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเฉพาะขอ้มูลของ
การใชไ้ฟฟ้าภายในองคก์รของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก่อนจะจ าหน่ายออกไฟ
ยงัผูบ้ริโภค โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความตอ้งการ
ใช้ไฟฟ้าของประชาชนเพ่ือน าเสนอวิธีท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์ความ
ตอ้งการใช้ไฟฟ้าในระยะสั้นถึงปานกลางโดยน าขอ้มูลท่ีการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไดม้าใชพ้ยากรณ์วิธีต่างๆขา้งตน้ เพ่ือหาวิธีการ
การพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุดไปใชใ้นการพยากรณ์เพื่อใชใ้นการวางแผนการผลิต
ในอนาคตต่อไป  

 

2. วธีิการศึกษา 
การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเน้นเพ่ือศึกษาวิธีการพยากรณ์อนุกรมเวลาท่ี

นิยมใช้ในปัจจุบนักบัขอ้มูลปริมาณความตอ้งการใช้พลงังานไฟฟ้ าของ
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดย วิธีการพยากรณ์ท่ีศึกษามี 3 วิธี ได้แก่ 
วิธีการถดถอยเชิงพหุ วิธีการปรับให้เรียบเอ็กซ์โพเนนเชียล และวิธี 
ARIMA โดยการเปรียบเทียบจากค่าความผิดพลาดต ่าสุด 
 

2.1 วธีิการพยากรณ์อนุกรมเวลา (Time Series Forecasting)  
เป็นเทคนิคท่ีใช้เฉพาะข้อมูลในอดีตของตวัแปรท่ีต้องการ

พยากรณ์เพ่ือพยากรณ์ค่าของตวัแปรนั้นในอนาคตเช่น ใช้ขอ้มูลยอดขาย
ปี 2530-2541 เพ่ือพยากรณ์ยอดขายปี พ.ศ.2542 องคป์ระกอบของขอ้มูล
อนุกรมเวลาประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก4องค์ประกอบ ได้แก่                     
1) แนวโน้มระยะยาว (Trend – T) เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของขอ้มูล
อนุกรมเวลาท่ีแสดงถึงความเคล่ือนไหวในระยะยาวของขอ้มูลอนุกรม
เวลา 2)ความผนัแปรตามฤดูกาล (Seasonal Variations) เป็นองคป์ระกอบ
หน่ึงของขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีแสดงถึงความเคล่ือนไหวข้ึนลงของขอ้มูล
อนุกรมเวลาท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาต่างๆภายในระยะเวลา 1 ปีโดยท่ีรูปแบบ
การเคล่ือนไหวข้ึนลงของข้อมูลดังกล่าวจะเกิดข้ึนในลักษณะและ                               

ในระยะเวลาเดียวกนัของทุก ๆ ปี  3)  ความแปรผนัตามวฎัจกัร (Cyclical 
variations) เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีแสดงถึงความ
เคล่ือนไหวข้ึนลงของขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีเป็นไปตามการเคล่ือนไหวข้ึน
ลงของวฏัจกัรธุรกิจ (Business Cycle) โดยท่ีวฎัจกัรธุรกิจหน่ึงๆ อาจมี
ระยะเวลาท่ีมากกว่า1ปี และ 4)  ความแปรผันผิดปกติ ( Irregular 
Variation) เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีแสดงถึงความ
เคล่ือนไหวข้ึนลงของข้อมูลอนุกรมเวลาท่ี เ กิด ข้ึนจากเหตุการณ์                       
ท่ีไม่สามารถคาดการไดล่้วงหน้าเช่น สงคราม โรคระบาด แผ่นดินไหว 
เป็นตน้  วิธีการพยากรณ์แบบการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 
เป็นการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์
ร ะ ห ว่ า ง ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ ห ล า ย ตั ว กั บ ตั ว แ ป ร ต า ม  1  ตั ว 
เพ่ือศึกษาว่ามีตวัแปรอิสระตวัใดบา้งท่ีร่วมกนัท านายหรือพยากรณ์หรือ
อธิบายการผนัแปรของตวัแปรตามไดสู้ตรสมการท านายดงัน้ี 

 

0 1 1 2 2 ... k kY x x x                                    (1) 
 

สัญลักษณ์ท่ีใช้มีความหมายดังน้ี Y  คือ ค่าของตวัแปรตาม จะใช้

สัญลกัษณ์ Y   ส าหรับค่าท่ีได้จากตวัอย่างและใช้ค่า Y    ส าหรับ
ค่าประมาณหรือตวัท านาย ส าหรับสมการการถดถอยเชิงพหุท่ีค  านวน
แบบเมตริกดงัสมการท่ี (2) 
 

1β = (X  X)  X  Y                                       (2) 
 

วิธีการพยากรณ์แบบการปรับเรียบ เอ็กซ์โ พเนนเชียล 
(Exponential Smoothing) เป็นวิธีการพยากรณ์โดยวิธีเฉล่ียน ้ าหนักท่ี
ซบัซอ้นแต่ง่ายต่อการท าความเขา้ใจผลการพยากรณ์แต่ละค่าจะไดม้าจาก
ค่าพยากรณ์ล่าสุดบวกดว้ยอตัราร้อยละของส่วนต่างระหว่างค่าท่ีพยากรณ์
นั้นกบัค่าจริง สมการท่ี (3) เป็นการปรับเรียบอย่างง่าย และแบบต่างๆ 
เพื่อความเหมาะสมกบัขอ้มูลในสมการท่ี (4 -8) 

 

                 
1 1( )t t tF F e                                          (3) 

 

การปรับเรียบดบัเบิลเอก็ซ์โพเนนเชียล (Double Exponential Smoothing) 
การปรับเรียบแบบดบัเบิลเอ็กโพเนนเชียลจะให้ค่าพยากรณ์ท่ีดีพอๆกบั
ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีซ ้าสองคร้ังแต่จะมีขอ้ไดเ้ปรียบคือสามารถค านวณค่าต่าง 
ๆ ได้สะดวกและรวดเร็วกว่านอกจากนั้นยงัสามารถใช้พยากรณ์ไดดี้กบั
ขอ้มูลท่ีมีรูปแบบเป็นเส้นตรงตามแนวนอน (Horizontal pattern) และ
ทิศทาง (Trend pattern)  
 

                ts m  = A + BM                                      (4) 
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การปรับเรียบแบบ Holt’s Linear Method  เป็นวิธีท่ีใช้หลกัการของ                 
เอ็กซ์โพเนนเชียลท่ีเหมาะกบัขอ้มูลท่ีมีความไม่แน่นอนเพียงอย่างเดียว
(ไม่มีแนวโนม้และฤดูกาล) จึงมีค่าคงท่ีส าหรับปรับเรียบเพียง 1 ค่า คือ α 
แต่วิธีของ Holt มีค่าคงท่ีส าหรับปรับระดบั 2 ค่าคือ α และ γ โดยท่ี α 
(alpha) = ค่าคงท่ีท่ีท  าให้เรียบระหว่างขอ้มูลกบัค่าพยากรณ์มีค่าระหว่าง 
0-1 ถา้ α มีค่าใกล ้1 แสดงว่าให้ความส าคญักบัขอ้มูลล่าสุดมากกว่า
ขอ้มูลอ่ืนๆ γ (gamma) = ค่าคงท่ีท่ีท  าให้เรียบระหว่างแนวโน้มจริงกบั
ค่าประมาณแนวโน้มมีค่าระหว่าง 0-1 ถ้า γ มีค่าใกล้ 1 แสดงว่าให้
ความส าคญักับข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลอ่ืนๆ สมการท่ีใช้ในการ
พยากรณ์ คือ             

t m t tF L b m                                             (5) 
 

การปรับเรียบดว้ยเส้นโคง้เลขช้ีก าลงัของบราวน์ (Brown’s Exponential 
Smoothing Method) การปรับเรียบดว้ยเส้นโคง้เลขช้ีก าลงัของบราวน์มี
ความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาท่ีมีแนวโน้มเป็นเส้นตรงและไม่มี
ส่วนประกอบของฤดูกาลเช่นเดียวกับการปรับเรียบด้วยเส้นโคง้เลขช้ี
ก าลงัของโฮลต ์แต่มีการก าหนดให้ค่าคงท่ีการปรับเรียบของค่าระดบัและ
ค่าคงท่ีการปรับเรียบของค่าความชนัเท่ากนัดงันั้นอาจกล่าวไดว้่าการปรับ
เรียบดว้ยเส้นโคง้เลขช้ีก าลงัของบราวน์เป็นกรณีพิเศษของการปรับเรียบ
ดว้ยเส้นโคง้เลขช้ีก าลงัของโฮลตต์วัแบบพยากรณ์แสดงดงัสมการ  
                                   

               [( 1) 1/ ]t m t tF L b m                                            (6) 
 

การปรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียลท่ีมีแนวโนม้แบบแดม (Damped Trend 
Exponential Smoothing) การท าให้เรียบแบบเอก็ซ์โพเนนเชียลท่ีมี
แนวโนม้แบบแดมมีความเหมาะสมกบัอนุกรมเวลาท่ีไม่มีส่วนประกอบ
ของฤดูกาลและมีอตัราการเพ่ิมข้ึน (หรือลดลง) ของ แนวโนม้ท่ีเป็น
เส้นตรง  มีค่าคงท่ีการท าให้เรียบ 3 ตวั คือ ค่าคงท่ีการปรับเรียบของค่า
ระดบั  ค่าคงท่ีการ ปรับเรียบของค่าความชนั  และ ค่าคงท่ีการ
ปรับเรียบของค่าความชนั แบบ Damped (DampedTrend) ตวัแบบ
พยากรณ์เขียนไดด้งัน้ี 
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                                           (7) 

 

การปรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียลแบบฤดูกาลของวินเตอร์ (Winter’s Linear 
and Seasonal Exponential Smoothing Method) การพยากรณ์โดยใช้วิธี
วินเตอร์จะให้ค่าพยากรณ์ท่ีดีเหมือนการปรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียลแต่จะ
มีขอ้ได้เปรียบท่ีเหนือกว่าคือ สามารถพยากรณ์กับขอ้มูลท่ีเป็นฤดูกาล 
หรือแบบแนวทิศทางหรือทั้งสองแบบดังนั้นการพยากรณ์จึงต้องการ

ขอ้มูลอยา่งนอ้ย 2 ฤดูกาลและจะมีรูปแบบท่ีประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ ส่วน
ปรับเรียบ (St) ส่วนของแนวโน้ม (bt) และส่วนของฤดูกาล (It) ซ่ึง
สามารถ  แยกเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี         
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              วิธีการพยากรณ์แบบจ าลองAutoregressive Integrated Moving 
Average Model (ARIMA)แบบจ าลอง ARIMA เป็นแบบจ าลองท่ีไดรั้บ
ความนิยมและเป็นวิธีท่ีให้ค่าพยากรณ์ ในระยะสั้ นท่ีดีเน่ืองจากวิธีน้ีมี
ค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนก าลงัสอง(Mean Square Error : MSE) ของ
การพยากรณ์ท่ีได้จะต ่ ากว่าวิธี อ่ืนๆเช่นกัน แบบจ าลอง  ARIMA
ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ แบบจ าลอง Auto Regressive (AR(p)) 
กระบวนการ Integrated (I(d)) และแบบจ าลอง Moving Average(MA(q)) 
ดงันั้นเพ่ือให้ง่ายข้ึนส าหรับการหาค่าพยากรณ์ tY  ของ ARIMA สามารถ
หาไดจ้ากสมการท่ี (9) 
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2.2 การวดัค่าความผดิพลาด  
วิธีวดัค่าความผิดพลาดของการพยากรณ์นั้นมีหลายวิธี แต่วิธี

ท่ีใชก้นัมากก็คือ  เราจะใชก้ารพิจารณาจากค่าวดัความถูกตอ้ง ซ่ึงต่างเป็น
ฟังก์ชันของค่าความคลาดเคล่ือน te  โดยท่ี te เป็นผลต่างของ             

ค่าจริง ( )tY กบัค่าพยากรณ์ ˆ( )tY  ณ เวลา  t  ดงัน้ี Root mean squared 
error (RMSE) สามารถหาไดจ้ากสมการท่ี (10) 
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วิธี MSE เ ป็นวิธี ท่ีใช้กันทั่วไป ข้อเสียของวิธีน้ี คือไม่มีฐานการ
เปรียบเทียบ และถา้ MSE มีค่าสูงอาจเป็นเพราะมีความคลาดเคล่ือนสูง 
หรือข้ึนอยู่กบัขนาดของข้อมูล Mean Absolute Percentage Error 
(MAPE) หาค่าไดจ้ากสมการท่ี (11) 
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วิธี MAPE เป็นหน่ึงในวิธีท่ีถูกยอมรับ และท่ีใช้ในการเปรียบเทียบมาก
ท่ีสุดส าหรับอนุกรมเวลา [6]  
     

2.3 ข้อมูลปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า 
จากการรวบรวมขอ้มูลของการพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการ

ใช้ไฟฟ้าท่ีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือตั้งแต่ปี 2553ถึง 2560 [2] สามารถ
แสดงได้ดงัรูปท่ี 1 เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับพยากรณ์ 
ในแต่ละวิธีต่อไป 

 

 
รูปท่ี 1 ขอ้มูลปริมาณความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า 

 

3. สรุปผลการวจิยั 
 ผลจากการพยากรณ์ข้อมูลปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า               
รายเดือนตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2560 โดยใช้ขอ้มูลตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2558 
ทดสอบในส่วนของ Model fitting และขอ้มูลท่ีเหลือทดสอบในส่วนของ   
Model validation จากทั้งสามวิธีหลกั และแต่ละวิธียอ่ยท่ีให้ค่าพยากรณ์            
ท่ีต  ่าท่ีสุดในแต่ละวิธีแสดงไดด้งัตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 
  
ตารางท่ี 1  ค่าความผิดพลาดของ Model fitting 

วิธีการพยากรณ์ RMSE MAPE 
การถดถอยเชิงพหุ 139,413,596.01 281.43 
การปรับเรียบฯ(Winters’additive) 98,148,812.68 101.27 
ARIMA (  1,0,1 ) 107,199,571.03 178.32 

 
ตารางท่ี 2  ค่าความผิดพลาดของ Model validation 

วิธีการพยากรณ์ RMSE MAPE 
การถดถอยเชิงพหุ 125,653,676.02 251.21 
การปรับเรียบฯ(Winters’additive) 112,148,112.22 177.65 
ARIMA (  1,0,1 ) 117,200,432.43 182.22 

 

 จากตารางท่ี 1และ2 พบวา่วิธีการพยากรณ์แบบปรับเรียบเอ็กซ์
โพเนนเชียลแบบ Winters’additive ให้ค่าความผิดพลาดต ่าสุดทั้งสองวิธี  
คือ แบบ Model fitting และ Model validation ดังนั้นผูวิ้จยัจึงเลือก                     
ไปท าการพยากรณ์ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต ดังแสดง
ขอ้มูลในตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3  ค่าพยากรณ์ในอนาคตจากวิธีการปรับเรียบ (Winters’additive) 

เดือน ปี 
2561 2562 2563 

มกราคม 457,966,989.83 485,022,916.61 512,078,843.39 
กุมภาพนัธ์ 471,787,688.83 498,843,615.61 525,899,542.39 
มีนาคม 477,795,395.49 504,851,322.26 531,907,249.04 
เมษายน 435,307,210.68 462,363,137.46 489,419,064.24 
พฤษภาคม 482,434,039.75 509,489,966.53 536,545,893.30 
มิถุนายน 451,946,591.54 479,002,518.32 506,058,445.10 
กรกฎาคม 417,415,437.82 444,471,364.60 471,527,291.38 
สิงหาคม 465,199,887.80 492,255,814.57 519,311,741.35 
กนัยายน 487,787,467.34 514,843,394.11 541,899,320.89 
ตุลาคม 484,064,218.44 511,120,145.22 538,176,072.00 
พฤศจิกายน 529,271,997.92 556,327,924.70 583,383,851.47 
ธนัวาคม 443,179,898.45 470,235,825.23 497,291,752.01 

 
4. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัวิธีการพยากรณ์การปรับเรียบเอ็กซ์โพเนน
เชียลแบบ Winters’additiveให้ค่าความผิดพลาดต ่าท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า 
ขอ้มูลมีส่วนประกอบของฤดูกาลรวมอยู่ด้วยเม่ือดูจากกราฟของขอ้มูล               
ท่ีเก็บมา จึงท าให้ค่าการพยากรณ์มีความใกลเ้คียงกบัขอ้มูลจริงมากกว่า   
วิธีการถดถอยเชิงพหุและ ARIMA ท่ีค่า p, d และq ดงันั้น ถา้จะให้มีค่า
การพยากรณ์ท่ีแม่นย  ามากข้ึน ผูวิ้จยัตอ้งทดลองใช้วิธีการพยากรณ์อ่ืนๆ        
ในอนาคตท่ีมีส่วนประกอบของฤดูกาล และส่วนประกอบอ่ืนๆของขอ้มูล
อนุกรมเวลาท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบของขอ้มูลดว้ย เพราะวิธีการพยากรณ์
ในแต่ละวิธีจะให้ความแม่นย  าของการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลแต่
ละชนิดท่ีแตกต่างกนั 
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