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ตัวแบบการพยากรณ์ความต้องการข้าวไรซ์เบอรี่ที่เหมาะสม กรณีศึกษา กลุ่มนาข้าวอินทรีย์  
จังหวัดสงขลา 
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อหาตัวแบบการพยากรณ์ความต้องการข้าวไรซ์เบอรี่ ด้วยการนำข้อมูล
ปริมาณยอดการสั่งซื้อรายเดอืนที่มีลักษณะข้อมูลแบบอนุกรมเวลา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2560 ของกลุ่มนาข้าวอินทรีย์ 
จำนวน 1 กลุ่ม และทำการพยากรณ์ปริมาณความต้องการข้าวไรซ์เบอรี่ ล่วงหน้า 24 เดือน โดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ลักษณะการกระจายตัวของข้อมูลมอีิทธิพลของฤดูกาลและแนวโน้ม และผล
การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณความต้องการข้าวไรซ์เบอรี่ของกลุ่มนาข้าวอินทรีย์กรณีศึกษา 
ล่วงหน้า 24 เดือน ตัวแบบพยากรณ์วินเทอร์โดยข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโน้มเชิงบวก เป็นตัวแบบ
พยากรณ์ที่เหมาะสมที่สดุ โดยมีค่า MAPE ซึง่หมายถึงค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ เท่ากับ 7.281 รองลงมา 
คือ ตัวแบบพยากรณ์ข้อมูลมีอิทธิพลฤดูกาลเพียงอย่างเดี่ยว มีค่า MAPE เท่ากับ 7.364 และตัวแบบพยากรณ์วิน
เทอร์โดยข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโน้มเชิงคูณ มีค่า MAPE เท่ากับ 7.540 ตามลำดับ  

คำสำคัญ:  การพยากรณ์, ความต้องการ, ข้าวไรซ์เบอรี่   
 

Abstract 
The objective of this research is to find the appropriate predictive model for rice berry 

demand by using the monthly rice berry selling data, which is time series from the year of 2015-

2017, in case study of the organic rice community entrepreneur in songkhla province  to predict 

the  model of the rice berry demand 24 months. This research study used predicting techniques 
and statistical theory considered of exponential smoothing method with seasonal and trend 
characteristics. It was found that, the most appropriate predicting model for 24 months was  
winter’s additive with MAPE 7.281 and simple seasonal model, MAPE 28.203 and  winter’s 
multiplicative model with MAPE 29.164, respectively. 
Keyword: Predictive, Demand, Riceberry Rice 
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1. บทนำ 
 ข้าวถือได้ว่าเป็นอาหารหลักและเป็นนิยมของประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยท่ี
เป็นหนึ่งในประเทศมีการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก และเป็นผู้ผลิตและมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวสำคัญ ของทวีปเอเชีย 
ซึ ่งประกอบไปด้วย จีน อินเดีย อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เวียดนาม ไทย เมียนมา ฟิลิบปินน์ และญี่ปุ ่น (Co & 
Boosarawongse , 2007) ทำให้ประเทศไทยมีการเพาะปลูกข้าวในสายพันธ์ที่หลากหลายเพื่อการบริโภคภายใน
และส่งออกไปยังต่างประเทศ แต่ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่โดยเฉพาะประเทศไทยหันมาให้ความสำคัญกับเรื่อง
สุขภาพมากขึ้นสังเกตได้จากแนวโน้มการเพิ่มสูงขึ้นของการบริโภคอาหารคลีนที่เพิ่มขึ้น ถึงแม้จะมีราคาค่อนข้างสูง 
ซึ่งข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีเป็นหนึ่งในอาหารคลีนที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะ ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ (Oryza sativa L.) 
เป็นข้าวสายพันธุ์ผสมระหว่างข้าวหอมนิลและข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยมีลักษณะเด่นเป็นเมล็ดข้าวสีม่วงเข้ม ข้าว
ไรซ์เบอร์รี่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมอาหารเนื่องจากเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยสารพฤกษเคมี  
(Phytochemical) และคุณค่าทางโภชนาการ (นรินทร์ภพ ช่วยการ, 2562) จากการพัฒนาพันธุ์ข้าวพิเศษ เพื่อให้ได้
เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีและให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค มีลักษณะที่โดดเด่น  คือ สีม่วงเกือบดำ คุณสมบัติเด่น
ทางด้านโภชนาการของข้าวไรซ์เบอร์รี่ คือ มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ สารแอนโธไซยานินเบต้าแคโรทีน แกมมา
โอไรซานอล วิตามินอี แทนนิน สังกะสี โฟเลตสูง มีดัชนีน้ำตาลต่ำ-ปานกลาง ซึ่งจากคุณสมบัติข้อนี้ นอกจากจะใช้
รับประทานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง ทางการแพทย์ยังนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์
อาหารโภชนาบำบัดอีกด้วยการแปรรูปข้าวโดยการนำข้าวไรซ์เบอร์รี่มาเป็นวัตถุดิบร่วมด้วยเสริมโภชนาการเป็น
กรรมวิธีการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการที่ดียิ่ง (สุนัน ปานสาคร และคณะ, 2560) 

ข้าวไรซ์เบอรี่เป็นสินค้าที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และเป็นทางเลือกใหม่สำหรับ
ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นเกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระ ประกอบกับมีคุณค่าทางโภชนาการที่
สูง อีกทั้งเต็มไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงทำให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ออกมา
จำหน่ายในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยข้าวไรซ์เบอรี่นั้นช่วยเพิ่มอัตราการขยายตัวให้กับเศรษฐกิจไทย 
(เบญจวรรณ จวบลาภ, 2560) พื้นที่ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่หน่ึงที่มีความโดดเด่นในเรื่อง
ทุนชุมชนและความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาองค์กรชุมชนและกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อการ
พัฒนาตำบลสู่ชุมชนพึ่งตนเองและการเมืองสมานฉันท์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีการรวมตัว
กันของเกษตรกรผู้ทำนาข้าว ตำบลควนรูกอ่ตั้งกลุ่มนาข้าวอินทรีย์ขึ้นมาเป็นกลุ่มที่รับซื้อข้าวของคนในสมาชกิ นำมา
ทำการตลาดส่งออกขายให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวทุก ๆ ประเภทเพื่อเป็นการสร้าง
รายได้เพิ่มจนปัจจุบันกลายเป็นพ้ืนท่ีสินค้า โอทอป ของตำบล ในกลุ่มนาข้าวอินทรีย์มีการปลูกข้าวหลากหลายชนิด 
เช่น ข้าวสังฆ์หยด ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมใบเตย เป็นต้น ณ ปัจจุบัน ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นที่นิยมมาก
สำหรับผู้บริโภค ดังนั้นด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวที่ได้กล่าวมาผู้วิจัยจึงต้องการประยุกต์ใช้เทคนิคการพยากรณ์ต่าง  ๆ 
เพื่อทราบถึงปริมาณยอดการสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ ทั้งนี้เพื่อสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตัวเอง อีกทั้งยังสร้างรายได้
ให้แก่ทางกลุ่มนาข้าวอินทรีย์อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อหาตัวแบบการพยากรณ์ความต้องการข้าวไรซ์เบอรี่ที่เหมาะสม กรณีศึกษา กลุ่มนาข้าวอินทรีย์ จังหวัด

สงขลา 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 การศึกษาตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณความต้องการข้าวไรซ์เบอรี่ของกลุ่นนาข้าวอินทรีย์กรณีศึกษา        มี
ทฤษฎีและหลักการ ที่มุ่งเน้นไปยังตัวแบบการพยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธีปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียลที่ ไม่อิทธิพลของ
แนวโน้ม (Trend) และมีอิทธิพลของฤดูกาล (Seasonal) ดังนี ้
  3.1 ตัวแบบการพยากรณ์ข้อมูลที่ไม่มีมีอิทธิพลของฤดูกาลแต่มีอิทธิพลแนวโน้มของโฮลท์ (Holt’s linear 
trend model) 
  การพยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล กรณีข้อมูลมีอิทธิพลแนวโน้มของโฮลท์   ดัง
สมการที่ 1 (Gardner, 1985) 
 

     ( )( )( )1t1ttt TS11XS −− +−−+= ααα              (1) 
 

  3.2 ตัวแบบการพยากรณ์ข้อมูลที่ไม่มีมีอิทธิพลของฤดูกาลแต่มีอิทธิพลแนวโน้มของบราวด์   (Brown’s 
linear trend model) 
  การพยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล กรณีข้อมูลมีอิทธิพลแนวโน้มของบราวด์ ดัง
สมการที่ 2 (Gardner, 1985) 
 

     ( ) n
1-tt

n
t S*1XS αα −+=                (2) 

 

  3.3 ตัวแบบการพยากรณ์ข้อมูลที่ไม่มีมีอิทธิพลของฤดูกาลแต่มีอิทธิพลแนวโน้มของแดมป์ (Damped’s 
linear trend model) 
  การพยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล กรณีข้อมูลมีอิทธิพลแนวโน้มของแดมป์   ดัง
สมการที่ 3 (Gardner, 1985) 
 

     ( )( )1t1ttt TS1XS −− +−+= αα               (3) 
 

  3.4 ตัวแบบการพยากรณ์ข้อมูลที่มีอิทธิพลของฤดูกาลเพียงอย่างเดียว (Simple seasonal)  
  การพยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเพียงอย่างเดียว 
ดังสมการที่ 4, 5 (Gardner, 1985) 
 

     ( ) 1ttt S*1XS −− −+−= α)α( ptI               (4) 

     ( ) 1ttt S*1XS −− −+= α)/α( ptI             (5) 
 

  3.5 ตัวแบบการพยากรณ์ข้อมูลที่มีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโน้มเชิงบวก (Winter’s additive)   
  การพยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโน้ม
เชิงบวก ดังสมการที่ 6  (Gardner, 1985) 
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    ( )( )1t1ttt TS1XS −−− +−+−= α)α( ptI                (6) 
 

  3.6 ตัวแบบการพยากรณ์ข้อมูลที่มีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโน้มเชิงคูณ (Winter’s Multiplicative) 
การพยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโน้มเชิง

คูณ (Winter’s Multiplicative)  ดังสมการที่ 7 (Gardner, 1985) 
 

( ) 1t1ttt TS1XS −−− −+= α)/α( ptI                   (7) 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
  ขั้นตอนการศึกษาตัวแบบพยากรณ์ปริมาณความต้องการข้าวไรซ์เบอรี่ที่เหมาะสมกับกลุ่มนาข้าวอินทรีย์
กรณีศึกษามีรายละเอียด ดังน้ี 
 4.1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ปริมาณความต้องการข้าวไรซ์เบอรี่ (กิโลกรัม) เป็นรายเดือนของกลุ่มนาข้าวอินทรีย์
กรณีศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ.2558 - 2560  
 4.2 สร้าง Time Series Plot ระหว่างช่วงเวลากับยอดขาย เพื่อศึกษารูปแบบการกระจายตัวของข้อมูลนั้น มี
อิทธิพลของฤดูกาลและแนวโน้มหรือไม่ (Seasonal /Non-seasonal/Trend) 
 4.3 การพยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล ขั้นตอนนี้เลือกตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีการปรับ
เรียบเอกซ์โพเนนเชียล เนื่องจากเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายและให้ค่าความแม่นยำในการพยากรณ์สูง  
 4.4 วิเคราะห์ความแม่นยำของตัวแบบในการพยากรณ์ข้อมูล จากค่า MAPE และอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูปทาง
สถิติ ในการวิเคราะห์ โดยเลือกตัวแบบการพยากรณ์ที่มีค่า MAPE ต่ำที่สุดและต้องมีค่าไม่เกิน 30% (Johnson & 
King, 1988) ในการพยากรณ์ค่ายอดขายล่วงหน้า 24 เดือน ดังสมการที่ 8 (Hyndman and Athanasopoulos, 
2014) 
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5. สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาตัวแบบพยากรณ์ปริมาณความต้องการข้าวไรซ์เบอรี่ของกลุ่มนาข้าวอินทรีย์กรณีศึกษาที่

เหมาะสมมีรายละเอียด ดังน้ี 
5.1 ผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ข้อมูลปริมาณความต้องการข้าวไรซ์เบอรี่ (กิโลกรัม) เป็นรายเดือน      ของกลุ่มนา

ข้าวอินทรีย์กรณีศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ.2558-2560 ดังตารางที่ 1 

 



 

 

PO
ST

ER
  1

20
0 

ตารางที่ 1 ปริมาณข้าวไรซ์เบอรี่ (กิโลกรัม) พ.ศ. 2558-2560 

พ.ศ. 2558 กิโลกรมั พ.ศ. 2559 กิโลกรมั พ.ศ. 2560 กิโลกรมั 
ม.ค 3,662 ม.ค 3,250 ม.ค 4,227 

ก.พ. 4,873 ก.พ. 5,021 ก.พ. 3,881 

มี.ค. 4,942 มี.ค. 4,902 มี.ค. 4,399 

เม.ย. 4,674 เม.ย. 4,979 เม.ย. 5,205 

พ.ค. 4,896 พ.ค. 4,711 พ.ค. 5,113 

มิ.ย. 4,554 มิ.ย. 5,063 มิ.ย. 3,946 

ก.ค. 4,332 ก.ค. 4,345 ก.ค. 4,072 

ส.ค. 3,879 ส.ค. 3,947 ส.ค. 5,013 

ก.ย. 3,896 ก.ย. 3,461 ก.ย. 4,968 

ต.ค. 3,887 ต.ค. 4,427 ต.ค. 4,990 

พ.ย. 4,138 พ.ย. 4,959 พ.ย. 4,612 

ธ.ค. 4,356 ธ.ค. 4,922 ธ.ค. 4,975 

ที่มา : กลุ่มนาข้าวอินทรีย์กรณีศึกษา 
5.2 ผลการสร้าง Time Series Plot 

กราฟระหว่างช่วงเวลากับปริมาณความต้องการข้าวไรซ์เบอรี่ของกลุ่มนาข้าวอินทรีย์กรณีศึกษา   พ.ศ.
2558-2560  ดังรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 Time series plot ข้อมูลกรณีศึกษา พ.ศ.2558-2560 

 

จากรูปที่ 1 Time Series Plot มีลักษณะการกระจายตัวที่มีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโน้ม (Seasonal 
and Trend) ซึ่งได้จากโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
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5.3 ผลการพยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล 
หลังจากพิจารณาการกระจายตัวของข้อมูลจากรูปที่ 1 มีลักษณะเป็นฤดูกาลและมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น

ร่วมด้วย จึงเลือกใช้ตัวแบบในการพยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบข้อมูลมีอิทธิพลของ
ฤดูกาลและแนวโน้ม ทั้งสิ้น 7 ตัวแบบ ดังนี ้

1) การพยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาล (Simple 
non-seasonal) ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 ข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาล (Simple non-seasonal) 

 

2) การพยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล กรณีข้อมูลมีอิทธิพลแนวโน้มของโฮลท์ 
(Holt’s linear trend ) ดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 ข้อมูลมีไม่มีมีอิทธิพลของฤดูกาลแตม่ีอิทธิพลแนวโน้มของโฮลท ์
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3) การพยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล กรณีข้อมูลมีอิทธิพลแนวโน้มของ  บราวด์ 
(Brown’s linear trend) ดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 ข้อมูลมีไม่มีมีอิทธิพลของฤดูกาลแตม่ีอิทธิพลแนวโน้มของบราวด ์

 

4) การพยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล กรณีข้อมูลมีอิทธิพลแนวโน้มของแดมป์ 
(Damped’s linear trend) ดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 ข้อมูลมีไม่มีมีอิทธิพลของฤดูกาลแตม่ีอิทธิพลแนวโน้มของแดมป ์

 

5) การพยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเพียงอย่าง
เดียว (Simple Seasonal) ผลการพยากรณ์ รูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเพียงอย่างเดียว (Simple Seasonal) 
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6) การพยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและ
แนวโน้มเชิงบวก รูปท่ี 7 

 
รูปที่ 7 กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโนม้เชิงบวก (Winter’s Additive) 
 

7) การพยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและ
แนวโน้มเชิงคูณ รูปท่ี 8 

 
รูปที่ 8 กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโนม้เชิงคูณ (Winter’s Multiplicative) 

 

5.4 ผลวิเคราะห์ความแม่นยำของตัวแบบในการพยากรณ์ข้อมลู 
การวิเคราะห์ค่าแม่นยำในการพยากรณข์องตัวแบบจากค่า MAPE โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรปูทางสถิตใิน

การวิเคราะห์ ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ค่า MAPE ของตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล 

ตัวแบบพยากรณ ์ ค่า MAPE 

Simple non-seasonal 10.622 
Holt’s linear trend 10.655 

Brown’s linear trend 10.927 
Damped’s linear trend 10.601 

Simple seasonal 7.364 
Winter’s additive 7.281 

Winter’s multiplicative 7.540 
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5.5 การเลือกตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสม 
จากการพิจารณาค่า MAPE ในตารางที่ 2 เลือกตัวแบบพยากรณ์ที่มีค่า MAPE ที่มีค่าต่ำที่สุด ในการ

พยากรณ์ยอดขายล่วงหน้า 24 เดือน คือ วิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเชิงบวก 
(Winter’s additive) เป็นตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณความต้องการข้าวไรซเ์บอรี่ของกลุ่มนาข้าวอินทรีย์กรณศีึกษา
ที่เหมาะสมที่สุด ดังรูปที่ 9 และค่าการพยากรณ์ปริมาณความต้องการข้าวไรซ์เบอรี่ ดังตารางที่ 3 

 
รูปที่ 5 การกระจายตัวของข้อมูลที่ได้จากตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล กรณีข้อมูลมีอิทธิพล
ของฤดูกาลและแนวโน้มเชิงบวก (Winter’s additive) 
 

ตารางที่ 3 ค่าพยากรณ์ความต้องการข้าวไรซ์เบอรี่ ล่วงหน้า 24 เดือน 

พ.ศ. 2561 ค่าพยากรณ์ (กิโลกรมั) พ.ศ. 2562 ค่าพยากรณ์ (กิโลกรมั) 
ม.ค 4,028 ม.ค 4,166 
ก.พ. 4,907 ก.พ. 5,045 
มี.ค. 5,063 มี.ค. 5,201 
เม.ย. 5,268 เม.ย. 5,406 
พ.ค. 5,222 พ.ค. 5,360 
มิ.ย. 4,836 มิ.ย. 4,974 
ก.ค. 4,565 ก.ค. 4,703 
ส.ค. 4,595 ส.ค. 4,733 
ก.ย. 4,424 ก.ย. 4,562 
ต.ค. 4,750 ต.ค. 4,888 
พ.ย. 4,885 พ.ย. 5,023 
ธ.ค. 5,066 ธ.ค. 5,204 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาตัวแบบพยากรณ์ปริมาณความต้องการข้าวไรซ์เบอรี่กลุ่มนาข้าวอินทรีย์กรณีศึกษา เริ่มจากการ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลปริมาณความต้องการข้าวไรซ์เบอรี่ รายเดือนตั้งแต่ พ.ศ.2558-2560 จากนั้นนำข้อมูลมาสร้าง 
Time Series Plot ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการกระจายของข้อมูล พบว่า ข้อมูลมี
ลักษณะการกระจายตัวแบบมีอิทธิพลของฤดูกาลและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น (Seasonal and Trend)  จึงเลือกใช้ตัว
แบบพยากรณ์ด้วยวิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโน้ม 5 ตัวแบบ คือ 
กรณีข้อมูลมีอิทธิพลแนวโน้มของโฮลท์ (Holt’s linear trend ) กรณีข้อมูลอิทธิพลแนวโน้มของบราวด์ (Brown’s 
linear trend) กรณีข้อมูลอิทธิพลแนวโน้มของแดมป์ (Damped’s linear trend) กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาล
เพียงอย่างเดียว (Simple Seasonal) กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโน้มเชิงบวก (Winter’s Additive) 
และอาศัยค่า MAPE เป็นตัวชี้วัดความคลาดเคลื่อนในของตัวแบบการพยากรณ์ พบว่า ตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธกีาร
ปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโน้มเชิงบวก (Winter’s Additive) 
มีค่า MAPE น้อยที่สุดเท่ากับ 7.281 คิดเป็นความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ข้อมูลเพียง 7.281 % ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่ารูปแบบการกระจายตัวของข้อมูลความต้องการข้าวไรซ์เบอรี่ กรณีศึกษาในอดีตที่ใช้ในการวิจัยนั้น มีรูปแบบการ
กระจายตัวที่มีอิทธิพลของแนวโน้มและฤดูกาลที่ไม่เพิ่มสูงขึ้นตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต (สิทธา แก้วแปง
จันทร์ และคณะ, 2553 อ้างถึงใน Winters , 1960) และความสอดคล้องกับ Nor, Harun, และ Kassim (2007) 
และ El-Shafie, Mukhlisin, Najah และ Taha (2011) มีการอ้างถึงใน Johnson และ King (1988) โดยค่า MAPE 
ที่เหมาะสม จากตัวแบบในการพยากรณ์ต้องมีค่าไม่เกิน 30 % จึงจะสามารถยอมรับได้อย่างสมเหตุสมผล และถ้า 
MAPE ที่อยู่ระหว่าง 5-10 เปอร์เซ็นต์ จะถือได้ว่าเป็นตัวแบบในการพยากรณ์ที่มีความแม่นยำสูงจึงเลือกตัวแบบ
พยากรณ์ดังกล่าวในการพยากรณ์ปริมาณความต้องการข้าวไรซ์เบอรี่ของกลุ่มนาข้าวอินทรีย์กรณีศึกษา ล่วงหน้า 24 
เดือน ข้อมูลจากการพยากรณ์ดังกล่าวถูกใช้เป็นข้อเสนอแนะให้กลุ่มนาข้าวอินทรีย์กรณีศึกษาในการจัดเตรียม
ปริมาณสินค้าให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและอนาคตต่อไป  
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการวิจัยในครั้งนี ้เป็นการพยากรณ์ปริมาณความต้องการข้าวไรซ์เบอรี่ โดยอาศัยข้อมูลในอดีตทีมี
ลักษณะแบบอนุกรมเวลา (Time Series) มาพยากรณ์ค่าในอนาคตเท่านั้น แต่ค่าความแม่นยำในการพยากรณ์กรณี
ข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโน้มเชิงบวก (Winter’s Additive) ซึ่งมี ค่า MAPE ต่ำที่สุดจากการเปรียบเทียบ
จากตัวแบบในการพยากรณ์แบบอ่ืน ๆ อยู่ที่ 7.281 % เพื่อเป็นการปรับปรุงค่าความแม่นยำในการพยากรณ์ อาจจะ
ต้องมีการใช้ตัวแบบในการพยากรณ์ที ่มีความซับซ้อนมากยิ ่งขึ ้น เช่น Autoregressive-Integrated Moving 
Average (ARIMA)  หรือ ขั ้นตอนวิธ ีอาณานิคมผึ ้งเทียม (Artificial Bee Colony Algorithm) หรือ โครงข่าย
ประสาทเทียม (Artificial Neural Networks)  ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยนำเข้าหรือตัวแปรอื่น ๆ ที่มีผลต่อปริมาณความ
ต้องการข้าวไรซ์เบอรี่ของกลุ่มนาข้าวอินทรีย์กรณีศึกษา เช่น พฤติกรรมการบริโภค ราคาข้าวไรซ์เบอรี่ในท้องตลาด 
เป็นต้น เข้ามามีส่วนในการพยากรณ์ปริมาณความต้องการข้าวไรซ์เบอร์รี่ในอนาคต  ซึ่งจะทำให้ค่าความแม่นยำใน
การพยากรณ์เพิ่มมากข้ึนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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