
การพยากรณการใหบริการฝกอบรมของ  
บริษัท ศูนยเทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม จํากัด 

ฐิติยา เสือบัว , ญาณิศา อัคพิน และ ไสว ศิริทองถาวร 

สาขาวิชาการจดักรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือหาตัวแบบท่ีเหมาะสมสําหรับการพยากรณการใหบริการฝกอบรมของ
บริษัท ศูนยเทคโนโลยี่ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม จํากัด และเพ่ือตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของขอมูล
การพยากรณระหวางเดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 ขอมูลท่ีใชในการพยากรณจํานวนวัน-หลักสูตรการ
ใหบริการฝกอบรมของบริษัทศูนยเทคโนโลย่ีความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม จํากัด หนวยวัดเปนจํานวนวัน-
หลักสูตรตั้งแตป2557 – 2561 รวมท้ังสิ้น 60 เดือน ตัวแบบท่ีใชในการพยากรณมีทั้งหมด 4 ตัวแบบ 
ประกอบดวย (1) Simple moving average (SMA) (2) Weighted moving average (WMA) (3) Simple 

exponential smoothing (SES)  และ(4) Double moving average (DMA) สวนตัวแบบท่ีใชวัดความ
แมนยํา ไดแก Mean absolute peruntage error CMAPE 

ผลการวิจัยพบวา ตัวแบบการพยากรณการใหบริการฝกอบรมท่ีมีคาความแมนยํามากที่สุด คือ ตัว
แบบ Double moving average (DMA) แบบขอมูลพยากรณ 12 เดือน คาMAPE เทากับ 35.02 และเมื่อนํา
ขอมูลจํานวนวัน-หลักสูตรการใหบริการฝกอบรบของ ป 2561 มาพยากรณเพ่ือหาขอมูลการพยากรณจํานวน
วันหลักสูตรของการบริการฝกอบรมของป2562 โดยใชตัวแบบ DMA (Double moving average) ขอมูลการ
พยากรณ 12 เดือน ผลที่ไดคือ คา |et| อยูในชวงระหวาง 1.50 ถึง 23.22 และคารอยละของผลตางระหวาง
ขอมูลจริงกับขอมูลที่พยากรณในป 2562 เทากับ 32.22 

 

คําสําคัญ : การพยากรณ, การใหบริการฝกอบรม, ความคลาดเคลื่อน  

บทนํา 
         ในการเริ่มตนกระบวนการทางธุรกิจ การ
พยากรณยอดขายถือเปนจุดเร่ิมตนในการดําเนิน
ธุรกิจไมวาจะเปนการเริ่มตนธุรกิจใหมหรือการขึ้น
รอบการขายใหม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการวางแผน
เพ่ือใหดําเนินธุรกิจไดตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว 
หากการพยากรณมีความถูกตองมาก การผลิต
สินคาในจํานวนที่สอดคลองกับยอดขายที่พยากรณ
ไว ก็จะทําใหดําเนินธุรกิจบรรลุเปาหมายและได
กําไรตามที่คาดการณไว (ไมปรากฏผูแตง, 2557) 

          บริษัท ศูนยเทคโนโลย่ีความปลอดภัยและ
สิ่ งแวดลอม  จํากัด  ตั้ งอยูที่  88/136 หมูบาน
โกลเดนทาวปนเกลา -จรัญฯ ตําบลบางกรวย 
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 เปนธุรกิจ
การใหบริการลูกคาเกี่ยวกับการจัดการฝกอบรม 
บริษัทฯจึงมีความตองการพยากรณเพ่ือคาดการณ
การใหบริการฝกอบรมในอนาคต เพ่ือรองรับการ
วางแผนทางธุรกิจและจัดเตรียมการใหบริการ 
        ในการพยากรณมีตัวแบบหลายตัวแบบที่
สามารถเลือกใชได เนื่องจากการพยากรณของ
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บริษัทฯ ไดถูกจัดทําเปนคร้ังแรก จึงยังไมมีความ
มั่นใจในประเภทของตัวแบบในการพยากรณที่
เหมาะกับรูปแบบธุรกิจประเภทน้ี ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาหาตัวแบบท่ีดีที่สุดมีความแมนยํามาก
ที่สุดหรืออีกนัยหน่ึงมีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด
ในการพยากรณการใหบริการของบริษัทดังกลาวจึง
เปนที่มาของการศึกษาในคร้ังนี้ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1) เพ่ือหาตัวแบบท่ีเหมาะสมสําหรับการ
พยากรณการใหบริการของบริษัท ศูนยเทคโนโลยี่
ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม จํากัด 

 2) เพ่ือตรวจสอบความคลาดเคล่ือนของ
ขอมูลการพยากรณระหวางเดือน  มกราคม -
ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. ความหมายของการพยากรณ 
 ทรงศิริ แตสมบัติ (2539)ไดกลาววา การ
พยากรณ หมายถึง การคาดคะเนหรือทํานายการ
เกิดของเหตุการณหรือ สภาพการณตาง ๆ ใน
อนาคต โดยการพยากรณจะทําจากการศึกษา
แนวโนมและรูปแบบการ เกิดของเหตุการณ หรือ
สภาพการณจากขอมูลในอดีตและหรือใชความรู 
ความสามารถ ประสบการณ และวิจารณญาณของ
ผูพยากรณ การพยากรณมีความจําเปนอยางยิ่งตอ
การวางแผน  และการตัดสินใจเ ก่ียว กับการ
ดําเนินงานของบุคคลทุกสาขาอาชีพ และของทุก
องคกร มีกิจกรรมในสาขาตาง ๆ เชน ธุรกิจ 
อุตสาหกรรม เกษตร การเมือง การสาธารณสุข 
เปนตน ไมวาองคกรนั้นจะเปนองคกรขนาดเล็ก 
หรือขนาดใหญ องคกรของรัฐหรือของเอกชน หาก 
นักวางแผนหรือผูตัดสินใจในองคกรทราบวา
เหตุการณหรือสภาพการณใดจะเกิดข้ึนหรืออาจ 
จะเกิดขึ้นในอนาคตดวยความเชื่อมั่นระดับหนึ่งจะ

ทํ า ใหการวางแผนหรือการ ตัดสิ น ใจในการ
ดําเนินงานเปนไปไดอยางถูกตอง อยางไรก็ตาม
การเกิดเหตุการณหรือสภาพการณหนึ่งเปน การ
เกิดภายใตความไมแนนอน ดังนั้นการพยากรณที่
ใหความถูกตองสูงจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 
2. วิธีการพยากรณ 
 ทรงศิริ แตสมบัติ (2539) ไดกลาววา
วิธีการพยากรณที่มีผู พัฒนาขึ้นจนถึงปจจุบันมี
หลายวิธี การจะเลือกใชวิธี การพยากรณแบบใด
นั้นจะขึ้นอยูกับประเภทของเคร่ืองมือท่ีผูพยากรณ
มี เครื่องมือท่ีสําคัญ ไดแก ความรู ความสามารถ 
ประสบการณ วิจารณญาณและขอมูล ในงานบาง
งานเชน การศึกษาความตองการสินคาใหมชนิด
หนึ่งในตลาด สินคาใหมประเภทนี้ยังไมเคยมีผู
เสนอ สูตลาด จึงยังไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลใน
สวนที่เกี่ยวของ ทําใหใชการพยากรณเชิงปริมาณ 
ไ ม ไ ด  ผู พ ย า ก รณ จึ ง ต อ ง นํ า ค ว า ม รู แ ล ะ
ประสบการณที่มีจากการเสนอสินคาใหมประเภท
อ่ืน ออกสูตลาดมาเปนแนวของการพยากรณ 
อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือทุกอยางท่ีมีประกอบ 
กัน จะทําใหการพยากรณมีความสมบูรณมากขึ้น 
วิธีการพยากรณท่ีมีผูพัฒนาขึ้นและมีผูนิยม 
3. ความหมายของการฝกอบรม 
   Thai PBS (2015) ไดกลาววามีผูใหคํา
นิยามความหมายของการฝกอบรมไวอย า ง
มากมาย ขึ้นอยูกับวามองการฝกอบรมจากแนวคิด 
(Approach) ใด เชน เมื่อมองการฝกอบรม ใน
ฐานะท่ีเปนแนวทางในการพัฒนาขาราชการตาม
น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ  ก า ร ฝ ก อ บ ร ม  หม า ย ถึ ง 
กระบวนการตาง ๆ ที่ใชเพ่ือชวยใหขาราชการมี
ความรู  ทักษะ  และทัศนคติที่ จํ า เปนในการ
ปฏิบัติงาน ในหนาที่ และเพ่ือใหเกิด ความรวมมือ
กันระหวางขาราชการในการปฏิบัติงานรวมกันใน
องคการ" หรือ การฝกอบรม คือ " การถายทอด
ค ว า ม รู เ พ่ื อ เ พ่ิ ม พู น ทั ก ษ ะ  ค ว า ม ชํ า น าญ 
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ความสามารถ และทัศนคติในทางที่ถูกที่ควร เพ่ือ
ชวยใหการปฏิบัติงานและภาระหนาที่ตาง ๆ ใน
ปจจุบันและอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และ..ไมวาการฝกอบรม จะมีขึ้นที่ใดก็ตาม
วัตถุประสงคก็คือ เปนการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงาน หรือเพ่ิมขีดความสามารถในการจัด
รูปขององคการ.." [ 1] ในระยะหลัง เรามักจะมอง
การฝกอบรมในเชิงของกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอันสืบเนื่องมาจากเรียนรู การฝก อบรม
จึงหมายถึง " กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อยางมีระบบ เพ่ือใหบุคคลมีความรู ความเขาใจ มี
ความสามารถท่ีจําเปน และมีทัศนคติที่ดีสําหรับ
การปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งของหนวยงาน
หรือองคการน้ัน " [2] และการฝกอบรม คือ " 
กระบวนการในอันที่จะทําใหผูเขารับการฝกอบรม
เกิดความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และความชํานาญ 
ในเรื่องหน่ึงเร่ืองใด และเปลี่ยนพฤติกรรมไปตาม
วั ต ถุ ป ร ะส งค ที่ กํ า หนด ไว  [ 3]จะ เห็ น ได ว า 
ความหมายของการฝกอบรมมีมากมาย ขึ้นอยูกับ
ว าจะพิจารณาจากแนวคิด  (Approach)ใดที่
เกี่ยวกับ การฝกอบรม ทั้งน้ี มีแนวคิดและทฤษฎี
ตางๆ ที่เก่ียวกับการฝกอบรม 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. องคกรที่ใชในการวิจัย 

 องคกรที่ศึกษาในงานวิจัยน้ี ไดแก บริษัท 
ศูนยเทคโนโลยี่และสิ่งแวดลอม จํากัด  เลือกศึกษา
ขอมูลจํานวนวัน -หลักสูตรของการใหบริการ
ฝกอบรม ตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งส้ิน 7 เดือน 

2. ขอบเขตของการวิจัย  

 1) ขอบเขตทางดานเนื้อหา จํานวนวันที่
ใหบริการฝกอบรมในอดีตยอนหลัง 5 ป โดยนํามา

พยากรณตามตัวแบบท่ีไดเลือกไว คือ ตัวแบบการ
พยากรณ มีทั้งหมด 4 ตัวแบบ ประกอบดวย 1) 
Simple moving average (SMA), 2) Weighted 

moving average (WMA), 3) Simple 

exponential smoothing (SES),  4) Double 

Moving Average (DMA) และตัวแบบการหา
ความแมนยํา คือ Mean absolute perantage 

error (MAPE) 
 2) ขอบเขตทางดานเวลา ระยะเวลาใน
การทําวิจัยครั้งนี้ ตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ.2562 
ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 7 เดือน 

3. ขั้นตอนการทําวิจัย 

 1) เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิของการ
ใหบริการฝกอบรม ระหวางปพ.ศ.2557-2561 

 2) ดําเนินการพยากรณดวยตัวแบบท่ี
เลือกไว 

 2.1 ตัวแบบ SMA ใชขอมูลตั้งแต 3-12 
เดือน โดยปรับคาเพ่ิมข้ึนครั้งละ 1 เดือน 

 2.2 ตัวแบบ DMA ใชขอมูลตั้งแต 3-12 
เดือน โดยปรับคาเพ่ิมข้ึนคร้ังละ 1 เดือน 

 2.3 ตัวแบบ WMA ใชขอมูลตั้งแต 3-10 
เดือน โดยปรับคาเพ่ิมขึ้นครั้งละ 1 เดือน     และ
คาถวงน้ําหนักตั้งแต 0.1ถึง0.9 ปรับคาถวงน้ําหนัก
ครั้งละ 0.1  

 2.4 ตัวแบบ SES ใชคา α ระหวาง 0.1-
0.9 โดยปรับคาเพ่ิมข้ึนครั้งละ 0.1 

 3) ทดสอบความแมนยําของแตละตัวแบบ 
โดยการนํามาเปรียบเทียบ 

 4) เลือกตัวแบบที่ดีที่สุด จากตัวแบบที่มี
ความแมนยําสูงที่สุดวัดจากคา MAPE 
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 5) พยากรณจํานวนวัน-หลักสูตรระหวาง
เดือนมกราคม-ธันวาคม ปพ.ศ. 2562 โดยตัวแบบ
ที่เลือกไวจากขอ 4 

 6) วัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ
ในรูปคารอยละของผลตางระหวางขอมูลจริงกับ
ขอมูลที่พยากรณในปพ.ศ. 2562 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 งานวิจัยการพยากรณการใหบริการ
ฝกอบรมของ  บริษัท  ศูนย เทคโนโลยีความ
ปลอดภัยและส่ิงแวดลอม จํากัด  ผลการวิเคราะห
ขอมูลมีการดําเนินตาม ข้ันตอนการการเ ก็บ
รวบรวมขอมูล โดยแบงผลการศึกษาออกเปน 2 
ตอนตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 

1.ผลการศึกษาการหาตัวแบบท่ีเหมาะสมเพื่อ
นํามาพยากรณ 

1.1 เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 
 เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูลของจํานวน
วันหลักสูตรของการใหบริการฝกอบรมของ บริษัท 
ศูนยเทคโนโลย่ีความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 
จํากัด ในระยะเวลา 5 ป ตั้งแตป2557 – 2561 
รวมทั้งสิ้น 60 เดือน และนําขอมูลในอดีตมาทํา
การพยากรณ  โดยใช โปรแกรมการคํานวณ
สําเร็จรูป แบบ Spreadsheet  

ตารางที่ 1 จํานวนวัน-หลักสูตรของการใหบริการ
ฝกอบรมของ  บริษัท  ศูนย เทคโนโลยี่ ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม จํากัด ตั้งแตป2557 – 
2561 

 

 

 

 
เดือน จํานวนวัน-หลักสตูรของการใหบรกิาร

ฝกอบรม 

2557 2558 2559 2560 2561 
มกราคม 10 31 12 19 31 
กุมภาพันธ 36 57 46 37 58 
มีนาคม 28 62 37 54 56 
เมษายน 25 19 18 32 18 
พฤษภาคม 30 61 24 45 59 
มิถุนายน 39 33 52 37 36 
กรกฎาคม 58 44 61 35 37 
สิงหาคม 54 36 55 49 39 
กันยายน 48 50 34 21 57 
ตุลาคม 40 32 36 40 32 

พฤศจิกายน 34 36 28 57 35 
ธันวาคม 32 25 20 21 25 

1.2 หาความแมนยําของขอมูลการ
พยากรณ 

1.3 การพยากรณและการทสอบ 
 การพยากรณจํานวนวัน -หลักสูตรการ
ใหบริการฝกอบรมของ บริษัท ศูนยเทคโนโลย่ี
ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม จํากัด โดยใชตัว
แบบ 4 ตัวแบบ ไดแก (1) SMA (Simple moving 

average), (2) WMA (Weighted moving 

average), (3) SES (Simple exponential 

smoothing),  (4) DMA (Double moving 

average) และตัวแบบที่ใชวัดความแมนยํา ไดแก 
MAPE (Mean absolute perantage error) ดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป มีผลการพยากรณและหาคา
ความแมนยําของตัวแบบดังนี้ 

1.3.1 การพยากรณดวยตัวแบบ Simple 

moving average (SMA) ใชคาคงที่ 3 ถึง 12 
ปรับเพ่ิมคาคงที่ครั้งละ 1 เดือน และตัวแบบที่ใช
วั ดความคลาดเคลื่ อน  ได แก  MAPE (Mean 

absolute percent error) โดยใชสูตร  

Ft+1 =    

ตารางท่ี 2 คาความแมนยําของการพยากรณดวย
ตัวแบบ Simple moving average (SMA) 
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จากตารางที่ 2 พบวาตัวแบบ SMA ใชขอมูลตั้งแต 
3-12 เดือน โดยปรับคาเพ่ิมข้ึนครั้งละ 1 เดือน  
ตัวแบบที่มีความแมนยําสูงที่สุด ไดแก ตัวแบบ
SMA แบบขอมูลการพยากรณ  9 เดือน  มีคา 
MAPE เทากับ 39.12 % 

1.3.2. การพยากรณดวยตัวแบบ WMA 
(Weighted moving average) ใชขอมูลตั้งแต 3 
ถึง 12 ปรับเพิ่มคาคงที่คร้ังละ 1 เดือน และคาถวง
น้ําหนักตั้งแต 0.1 ถึง 0.9 ปรับเพ่ิมคาถวงนํ้าหนัก
ครั้งละ 0.1 และตัวแบบที่ใชวัดคลาดเคลื่อน ไดแก 
MAPE (Mean absolute perantang error) โดย
ในแตละคา WMA แทนคาถวงนํ้าหนักแบบ Trial 

and error แลวเลือกคาถวงน้ําหนักที่มีความ
แมนยําที่สุดแลวนํามาเปรียบเทียบกับคาพยากรณ
ที่ไดจากWMAโดยใชสูตร  
Ft+1=AtWt+At-1Wt-1+At-2At-2+…+At-(k+1)Wt-(k+1) 

ตารางที่ 3 คาท่ีแมนยําที่สุดของตัวแบบ W M A 
(Weighted moving average) ของแตละขอมูลที่

ใชในการพยากรณ 
WMA ที่จํานวนเดือนและ
คาถวงน้ําหนักตางๆ 

 

คาความคลาดเคลื่อน 
MAPE 

3 WMA (0.6, 0.2, 0.2) 40.11 
4 WMA (0.3, 0.1, 0.3, 

0.3) 
40.03 

5 WMA (0.5, 0.1, 0.2, 
0.1, 0.1) 

41.13 

6 WMA (0.2, 0.1, 0.1, 
0.3, 0.1, 0.2) 

39.90 

7 WMA (0.2, 0.1, 0.1, 
0.1, 0.1, 0.1, 0.3) 

39.06 

8 WMA (0.1, 0.1, 0.2, 
0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2) 

39.37 

9 WMA (0.1, 0.1, 0.1, 
0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 

0.2) 

38.90 

10 WMA (0.1, 0.1, 0.1, 
0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 

0.1,0.1) 

39.56 

จากตารางที่ 3 พบวาตัวแบบ WMA (Weighted 

moving average) ใชขอมูลตั้งแต 3-10 เดือน 
โดยปรับคาเพ่ิมขึ้นครั้งละ 1 เดือน และคาถวง
น้ําหนักตั้งแต 0.1ถึง0.9 ปรับคาถวงน้ําหนักครั้งละ 
0.1  ตัวแบบที่มีความแมนยําสูงไดแก ตัวแบบ
WMA แบบขอมูลการพยากรณ 9 เดือน และคา
ถวงน้ําหนัก (0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 

0.1, 0.2) มีคาMAPE เทากับ 38.90 % 

1.3.3.  การพยากรณดวยตัวแบบ SES 

(Simple exponential smoothing) ใชคา α 
ระหวาง 0.1-0.9 ใชขอมูล 12 เดือนโดยปรับคา
เ พ่ิมขึ้นครั้ งละ 0.1และตัวแบบที่ ใช วัดความ
คลาดเคลื่อน ไดแก MAPE (Mean absolute 

percent error) โดยใชสูตร 
         Ft+1= + ( − )  

ตารางท่ี 4 คาความแมนยําของการพยากรณดวย
ตัวแบบSES (Simple exponential smoothing) 

คาคงท่ี SES คาความคลาดเคลื่อน 
MAPE 

α = 0.1 38.18 

α = 0.2 39.11 

α = 0.3 39.46 

α = 0.4 39.44 

α = 0.5 39.42 

α = 0.6 39.52 

คาคงท่ี SMA คาความคลาดเคลื่อน 
MAPE 

3 SMA 40.40 
4 SMA 40.30 
5 SMA 41.89 
6 SMA 40.94 
7 SMA 39.50 
8 SMA 39.39 
9 SMA 39.12 
10 SMA 39.56 
11 SMA 39.58 
12 SMA 38.73 
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α = 0.7 39.72 

α = 0.8 40.85 

α = 0.9 42.17 

 

จากตารางท่ี 4พบวาตัวแบบ SES (Simple 

exponential smoothing)  ใชคาคงที่ α 
ระหวาง 0.1 ถึง 0.9 ปรับเพ่ิมคาถวงนํ้าหนักครั้ง
ละ 0.1 ตัวแบบท่ีมีความแมนยําสูงไดแก ตัวแบบ
SES แบบคาคงท่ี α = 0.1 เทากับ 38.18%  
 1.3.4. การพยากรณดวยตัวแบบ DMA 

(Double moving average) ใชขอมูลตั้งแต 3-12 

เดือน โดยปรับคาเพ่ิมข้ึนครั้งละ 1 เดือนและตัว
แบบที่ ใชวัดความคลาดเคลื่อน  ไดแก MAPE 

(Mean absolute percent error) โดยใชสูตร 
Ft+1 = α+ βp 

Mt = Ft+1 =  

M’t =   

α   = 2Mt-M’  

β =  

ตารางที่ 5 คาความแมนยําของการพยากรณดวย
ตัวแบบ DMA (Double moving average)   

คาคงท่ี DMA คาความคลาดเคลื่อน 
MAPE 

3 DMA 60.28 

4 DMA 57.64 

5 DMA 53.25 

6 DMA 48.67 

7 DMA 49.57 

8 DMA 44.03 

9 DMA 44.78 

10 DMA 44.63 

11 DMA 41.90 

12 DMA 35.02 

 

จากตารางท่ี 5 พบวาตัวแบบ DMA (Double 

moving average)  ใชขอมูลตั้งแต 3 ถึง 12 ปรับ
เพ่ิมคาคงที่ครั้งละ 1 เดือน ตัวแบบท่ีมีความ
แมนยําสูงที่สุด ไดแก ตัวแบบDMA แบบขอมูลการ
พยากรณ 12 เดือน เทากับ 35.02 % 

1.4 การเลือกตัวแบบที่ดีที่สุด 

ตารางที่  6 ผลการเปรียบเทียบตัวแบบการ
พยากรณ 

จากตารางท่ี 6 สรุปไดวา ตัวแบบDMA 

แบบขอมูลการพยากรณ 12 เดือน มีความแมนยํา
ที่สุดในการพยากรณครั้งนี้ เพราะมีคาMAPE ต่ํา
ที่ สุ ด  ส ง ผล ให ข อ มู ล ก า รพยากรณ มี ค ว าม
คลาดเคลื่อนนอยที่สุด 

2. ผลการตรวจสอบความคลาดเคลื่อน 

 2.1 พยากรณจํานวนวัน-หลักสูตรระหวาง
เดือนมกราคม-ธันวาคมป 2562 จากตัวแบบที่
เลือกไว คือตัวแบบDMA (Double moving 

average) โดยใชสูตร Ft+1 = α+ βp ในการ
พยากรณ  

 2.2 วัดความแตกตางของการพยากรณ
ระหวางคาจริงกับคาท่ีพยากรณได 

เมื่อนําขอมูลจํานวนวัน -หลักสูตรการ
ใหบริการฝกอบรบของ ป 2561 มาพยากรณเพ่ือ

ตัวแบบ คาความคลาดเคลื่อน 
MAPE 

9 SMA 39.12 
7 WMA 39.06 

SES (α = 0.1) 38.18 

12 DMA 35.02 
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หาขอมูลการพยากรณจํานวนวัน-หลักสูตรของการ
บริการฝกอบรมของป2562 โดยใชตัวแบบ DMA 

(Double moving average) ขอมูลการพยากรณ 
12 เดือนไดผลดังนี้ 
 

ตารางที่ 7 หาความแตกตางระหวางคาจริงกับคาที่
พยากรณของป 2562 

เดือน คาจริง
ของการ
ใหบริการ
ฝกอบรม 

(At) 

คา
พยากรณ
(12DMA) 

(Ft) 

 (et) |et| 

มกราคม 17.00 40.22 -23.22 23.22 
กุมภาพันธ 44.00 40.68 3.32 3.32 
มีนาคม 61.00 42.06 18.94 18.94 
เมษายน 24.00 38.56 -14.56 14.56 
พฤษภาคม 42.00 35.88 6.12 6.12 
มิถุนายน 24.00 39.99 -15.99 15.99 
กรกฎาคม 43.00 36.11 6.89 6.89 
สิงหาคม 58.00 37.03 20.97 20.97 
กันยายน 31.00 37.42 -6.42 6.42 
ตุลาคม 36.00 37.50 -1.50 1.50 

พฤศจิกายน 47.00 34.26 12.74 12.74 
ธันวาคม 22.00 36.00 -14.00 14.00 
รวม 449   144.67 

 

จากสูตร พบวา |et| อยูในชวงระหวาง 1.50 ถึง 
23.22 และคารอยละของผลตางระหวางขอมูลจริง
กับขอมูลที่พยากรณในป 2562 เทากับ 32.22 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. จากการที่นําขอมูลของจํานวนวัน -
หลักสูตรของการฝกอบรมพยากรณดวยตัวแบบ1) 
Simple moving average (SMA), 2) Weighted 

moving average (WMA), 3) Simple 

exponential smoothing (SES),  4) Double 

moving average (DMA) โดยใชคา MAPE 

(Mean absolute perantase error) เพ่ือหา
ความแมนยําของแตละตัวแบบ ไดดังนี้ 
 1.1 ตัวแบบ SMA คาที่มีความแมนยํา
มากท่ีสุดไดแก 9 SMA มีคาเทากับ 39.12 

 1.2 ตัวแบบ WMA คาที่มีความแมนยํา
มากที่สุด 9 WMA (0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 

0.1, 0.1, 0.2)มีคาเทากับ 38.90 

 1.3 ตัวแบบ SES คาที่มีความแมนยํามาก
ที่สุด ไดแก α = 0.1 มีคาเทากับ 38.18 

 1.4 ตัวแบบ DMA คาที่มีความแมนยํา
มากท่ีสุด ไดแก 12 DMA มีคาทากับ 35.02  

ดังนั้น ตัวแบบ DMA (Double moving 

average) แบบขอมูลการพยากรณ 12 เดือนมีคา
ความแมนยํามากที่สุด 

 2. ตรวจสอบความคลาดเคล่ือนของขอมูล
การพยากรณระหวางเดือน มกราคม – ธันวาคม 
พ.ศ.2562 พบวา |et| อยูในชวงระหวาง 1.50 ถึง 
23.22 และคารอยละของผลตางระหวางขอมูลจริง
กับขอมูลที่พยากรณในป 2562 เทากับ 32.22 

อภิปรายผล 

 1. การพยากรณจํานวนวัน-หลักสูตรของ
บริษัท ศูนยเทคโนโลยีและความปลอดภัย จํากัด 
เปรียบเทียบกับงานวิจัยของ ปวีณา แกวยศ และ 
ภัทรพล จารึกโพธิ์ (2562) ซึ่งศึกษาเรื่องการ
พยากรณ จํ า นวน ผู ม า รั บบริ ก า รห อ งตรวจ        
โรคอายุรกรรม พบวามีผลพยากรณดวยตัวแบบ 
12 DMA เหมือนกัน เนื่องมากจากมีรูปแบบของ
ขอมูล ท่ี ไมมีแนวโนมและไมมีฤ ดูกาลเข ามา
เกี่ยวของ เชนเดียวกับงานของผูวิจัยในครั้งนี้ 

 2. จากคาพยากรณทุกตัวแบบที่พยากรณ
ไดพบวาตัวแบบ DMA มีคา MAPE นอยกวาตัว
แบบ อีก  3  ตั วอยู ที่ ป ร ะมาณร อยละ  0 . 30 
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เนื่องมาจากขอมูลของตัวแบบอ่ืนพยากรณจากการ
คํานวณรอบเดียว แตตัวแบบDMA เปนตัวแบบท่ี
คํานวณซ้ําจากขอมูลของ SMA อีกคร้ัง จึงทําให
ขอมูลมีคา MAPE แมนยํากวาตัวแบบอ่ืน 

 3. ตัวแบบที่เปนคา Moving average ถา
ใชจํานวนเดือนในการคํานวณหลายเดือน จะทําให
คา error ลดลง เนื่องมาจากการใชขอมูลจํานวน
เดือนมากเปนการลดอิทธิพลของขอมูลเดือนที่ใกล
กันลงไป เปนผลใหคา error เลยลดลง 

 4. ตัวแบบ SES เมื่อใชคา α สูงขึ้น ทําให
คา error สูงขึ้นตาม อาจเนื่องมาจากคา α สูงมี
สมมติฐานเชื่อขอมูลจากเดือนที่อยูใกลมากกวา
เดือนที่อยูไกลออกไป ความผันผวนของจํานวนวัน-
หลักสูตร จะไดรับผลจากคาขอมูลเดือนใกลมาก 
(α สูง) ตามไปดวย ทําใหเกิดคา error สูง แตถ้่า
ใช้ α ต่ํา จะมีคา่ error ทีน้อยลง เพราะผลการ
พยากรณ์จากข้อมูลหลายๆเดือน ไม่ใช่เฉพาะ
ข้อมลูเดือนทีอยูต่ดิกนั 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ในการวิจัยใจคร้ังน้ีเลือกใชตัวแบบใน
การหาคาความแมนยําเพียงตัวแบบเดียว คือ 
MAPE (Mean absolute perantang error) การ
วิจัยครั้งตอไป ควรมีคาวัดความคลาดเคลื่อนตัว
แบบอ่ืนที่นอกเหนือจาก MAPE เชน Cumulative 

forecast error (CFE), Mean forecast error 

(MFE) และ Mean absolute deviation (MAD) 
เปนตน 

 2 .  ในการวิ จั ยค ร้ั งนี้ เ ลื อก ใช วิ ธี การ
พยากรณเชิงปริมาณเพียง 4 ตัวแบบ การวิจัยครั้ง
ตอไปเสนอวาควรเลือกใชวิธีการพยากรณที่หลาย
วิธี เชน วิธีการปรับเรียบดวยเอ็กซโพเนนเชียล 

Double Exponential Smoothing (DES), วิธี
บอกซเจนกินส เปนตน 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปปฏิบัติได 

 1. ผูบริหารควรพิจารณาปรับเปล่ียนตัว
แบบในการพยากรณตามสภาพเศรษฐกิจหรือ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากในปที่ใช
ในการพยากรณครั้งนี้มีการเปล่ียนแปลงอยูในชวง
ไมกวางมากนัก ทําใหไดรับผลจากแนวโนมและ
ฤดูกาลนอย 
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