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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการพยากรณ์ราคาขายทองคำแท่ง โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ราคาทองคำ 
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2557 ถึง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 75 ค่า โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุดคือ ชุดที่ 1 ตั้งแต่
เดือนมกราคม พ.ศ.2557 ถึง เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 72 ค่า และชุดที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน
มีนาคม 2563 จำนวน 3 ค่า และเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ เพื่อหาวิธีการพยากรณ์ล่วงหน้าที่เหมาะสมที่สุด โดย
วิธีการพยากรณ์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้มี 4 วิธี ได้แก่ วิธีแยกส่วนประกอบ (Classical Decomposition) วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 
(Moving Average) วิธีทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลอย่างง่าย (Single Exponential Smoothing) และวิธีทำให้เรียบ
แบบเอกซ์โปเนนเชียลซ้ำสองครั้ง (Double Exponential Smoothing) ซึ่งการเลือกวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุด 
พิจารณาจากค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAD) และค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) ที่มีค่าต่ำ
ที ่สุด ผลการศึกษาพบว่า วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) มีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุดนี้มากที่สุด 
เนื่องจากให้ค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAD) และค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) ต่ำสุด  
 
คำสำคัญ : การพยากรณ์  ทองคำแท่ง  วิธีแยกส่วนประกอบ  วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่  
 

ABSTRACT 
 

This research aims to study the forecasting methods for forecasting the selling price of gold 
bars by used information of gold price from website since on January 2011 to on March 2020. Total 75 
values, divided into 2 sets, which are sets one was since on January 2011 to December 2019. On 
December total 72 values and sets two was since on January 2020 to March 2020 total 3 values, and 
to compare the forecasting methods for find the most suitable advance forecasting methods. There 
were 4 forecasting methods that used in this project such as classical decomposition, moving averages, 
single exponential smoothing method and double exponential smoothing. Selection of the most 
suitable forecasting method considered by the lowest MAD and MAPE values. The research results were 
found that the most suitable forecasting method was moving averages by got the lowest values of MAD 
and MAPE. 
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บทนำ 
ทองคำ (Gold) เป็นสิ่งที่มนุษย์รู้จักกันมานานราว 6,000 ปีก่อน ในยุคโบราณนิยมนำมาใช้เป็นของตกแต่งใน

พิธีกรรมทางศาสนา และใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงความมีอำนาจ ความรุ่งเรือง และได้รับการยอมรบัในทุกท่ีว่าเป็นสิง่
มีค่า ในปีคริสต์ศักราชที่ 19 หลาย ๆ ประเทศนำทองคำมาหลอมและสร้างเหรียญทองคำขึ้นมา และมีการกำหนด
มาตรฐานทองคำขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ แล้วค่อยๆแผ่ขยายไปในประเทศอ่ืน ๆ สำหรับประเทศไทยเคยเปน็
ที่รู้จักกันในนาม สุวรรณภูมิ ซึ่งมีความหมายคือ แผ่นดินทอง ตามหลักฐานพบว่าในสมัยก่อนนั้นมีการร่อนหาทองคำกัน
มาตั้งแต่โบราณ และคาดว่าประเทศไทยในครั้งนั้นมีความอุดมสมบู รณ์มาก นักเดินทางจากชมพูทวีปจึงพากันเรียก
ดินแดนแห่งนี้ว่าแผ่นดินทอง คนไทยมีความผูกพันกับทองคำมายาวนาน นิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับหรือใช้เป็นของ
สะสมเพื่อแสดงถึงฐานะหรือความมั่งคั่ง ประเทศไทยจึงมีการนำเข้าทองคำแท่งจากตลาดโลก (สมาคมทองคำ, 2563) 

จากสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่กำลังเผชิญกับปัญหาความผันผวนและชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เศรษฐกิจของสหภาพยุโรป จีน และญี่ปุ่น อันเนื่องมาจากปัญหา การพัฒนาและคิดค้นยารักษาเชื้อไวรัส COVID-19 การ
ขอแยกตัวของประเทศอังกฤษ ออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) และการปรับขึ้นภาษีเพื่อการบริโภคของประเทศญี่ปุ่น (สุร
เกียรติ เคหะ และบุญศิริ หรรษา, 2563) ส่งผลให้ราคาทองคำแท่งผันผวนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในประเทศไทย ใน
เดือนกันยายน 2563 ที ่ผ่านมา ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นจนสร้างระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ที ่ระดับ 2,075 
ดอลลาร์สหรัฐ ต่อออนซ์ โดยคาดการณ์ว่าราคาทองคำพยายามแกว่งตัวเพื่อรักษาระดับ และสร้างฐานราคา (สมาคม
ทองคำ, 2563) จึงเป็นที่น่าสนใจว่าการผันผวนของราคาทองคำแท่ง หากสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา
ทองคำแท่งได้ น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

วิธีการวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์ หรือพยากรณ์ราคาทองคำสามารถทำได้หลายวิธี และมีนักวิจัยจำนวนมากเสนอ
และศึกษาวิธีพยากรณ์ต่าง ๆ  ไว้มากมาย  ตัวอย่างเช่น วรางคณา กีรติวิบูลย์ และ ดุษณี ณะละเอียด (2556) ทำการศึกษา
การสร้างตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดของราคาขายทองรูปพรรณ ด้วยวิธีบอกซ์ -เจนกินส์ วิธีทำให้เรียบแบบเอกซ์
โพเนนเชียล วิธีของโฮลต์ และ วิธีทำให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลที่มีแนวโน้ม โดยใช้ข้อมูลราคาทองรูปพรรณเฉลี่ยต่อ
เดือนจากเดือนมกราคม 2550 ถึงเดือน ธันวาคม 2555 และใช้เกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยต่ำสุด 
เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบความแม่นยำของตัวแบบ ผลการศึกษาพบว่าวิธีการทำให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธี
ของโฮลต์ มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ต่อมา วรางคณา เรียนสุทธิ (2559) ได้ศึกษาการพยากรณ์ราคาขายทองคำแท่ง โดย
ใช้ข้อมูลรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 ทำการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ 4 วิธี ได้แก่ วิธี
บอกซ-์เจนกินส์ วิธีการทำให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขช้ีกำลังของโฮลต์ วิธีการทำให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขช้ีกกำลังของบราวน์ 
และวิธีการทำให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังที่มีแนวโน้มแบบแดม และใช้การตรวจสอบความแม่นของตัวแบบพยากรณ์
ด้วยเกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย และเกณฑ์รากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยต่ำสุด 
ผลการศึกษาพบว่าวิธีทำให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังของโฮลต์ มีความเหมาะสมมากที่สุด และ ใน ปี พ.ศ. 2563 
คชินทร์  โกกนุทาภรณ์ ศึกษาวิธีการพยากรณ์ราคาขายทองคำแท่ง โดยทำการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ 5 วิธี ได้แก่ 
วิธีบอกซ์-เจนกินส์ วิธีปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเซียลอย่างง่าย วิธีปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเซียลของโฮลท์ วิธี
ปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเซียลของบราวน์ และวิธีปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเซียลที่มีแนวโน้มแบบแดม และใ ช้
ข้อมูลราคาทองคำแท่งตั ้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 โดยใช้เกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย และเกณฑ์รากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยต่ำสุด เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ
ความแม่นของตัวแบบพยากรณ์ผลการศึกษาพบว่าวิธีบอกซ์-เจนกินส์ มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ายังไม่มีนักวิจัยท่านใดศึกษาวิธีการพยากรณ์ โดยใช้วิธีแยกส่วนประกอบ 
(Classical Decomposition) วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) วิธีทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลอย่างง่าย 
(Single Exponential Smoothing) และวิธ ีทำให้เร ียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลซ้ำสองครั ้ง (Double Exponential 
Smoothing) กับข้อมูลราคาทองคำแท่ง ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 และราคาทองคำแท่ง
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั ้น ในงานวิจัยครั ้งนี ้ผู้วิจัยจึงอยากศึกษาวิธีการพยากรณ์ดังกล่าวและทำการ
เปรียบเทียบตัวแบบในการพยากรณ์ โดยใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ เฉลี่ย (MAPE) และ ส่วนเบี่ยงเบน
สัมบูรณ์เฉลี่ย (MAD) เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ทิศทางราคาทองคำแท่ง รวมทั้ง
ใช้เป็นสาระสนเทศในการกำหนดนโยบายการนำเข้าทองคำแท่งของประเทศต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื ่อศึกษาการพยากรณ์ราคาทองคำแท่ง โดยใช้วิธีแยกส่วนประกอบ (Classical Decomposition) วิธี

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) วิธีทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลอย่างง่าย (Single Exponential Smoothing) 
และวิธีทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลซ้ำสองครั้ง (Double Exponential Smoothing)  

2. เพื ่อเปร ียบเทียบวิธีพยากรณ์ราคาทองคำแท่งทั ้ ง  4 ว ิธี  ได ้แก ่ ว ิธ ีแยกส่วนประกอบ (Classical 
Decomposition) วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) วิธีทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลอย่างง่าย (Single 
Exponential Smoothing) และวิธีทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลซ้ำสองครั้ง (Double Exponential Smoothing)  

 
วิธีดำเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการสร้างตัวแบบพยากรณ์ราคาทองคำแท่งโดยใช้โปรแกรม Minitab และใช้ข้อมูลจาก
เว็บไซต์ราคาทองคำวันนี้ (Gold price today,  2020) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2557 ถึง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 
75 ค่า โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุดคือ ชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2557 ถึง เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 72 ค่า 
และชุดที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 3 ค่า โดยเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ 4 วิธี
ได้แก่ วิธีแยกส่วนประกอบ (Classical Decomposition) วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) วิธีทำให้เรียบแบบ
เอกซ์โปเนนเชียลอย่างง่าย (Single Exponential Smoothing) และวิธีทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลซ้ำสองครั้ง 
(Double Exponential Smoothing)  โดยใช้วิธีหาค่า MAPE และ MAD เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์
โดยตัวแบบพยากรณ์ไหนให้ค่า MAPE และ MAD ต่ำที่สุด ตัวแบบการพยากรณ์นั้นจะมีความเหมาะสมสำหรับข้อมูล
อนุกรมเวลาชุดนั้นมากที่สุด 

1. ศึกษาลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา  
การศึกษาลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาเป็นการพิจารณาก่อนว่าอนุกรมเวลามีการเปลี่ยนแปลงใน

ลักษณะใดมีส่วนประกอบของอนุกรมเวลาใดบ้าง (แนวโน้ม (Trend T) วัฏจักร (Cycle C) การแปรผันตามฤดูกาล 
(Seasonal variations S) และการแปรผันแบบผิดปกติหรือการแปรผันแบบไม่สม่ำเสมอ (Irregular variations 1)) โดย
พิจารณาจากกราฟของอนุกรมเวลาเทียบกับเวลาเพื่อเลือกใช้วิธีการทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป (มุกดา 
แม้นมินทร,์ 2549) 

2.  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
วิธีการสร้างตัวแบบพยากรณ์ในการวิจัยครั ้งนี ้ได้ศึกษา 4 วิธี ได้แก่ วิธีแยกส่วนประกอบ (Classical 

Decomposition) วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) วิธีทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลอย่างง่าย (Single 
Exponential Smoothing) และวิธีทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลซ้ำสองครั้ง (Double Exponential Smoothing)  
และมีเกณฑ์การเปรียบเทียบคือ MAPE และ MAD ดังมีรายละเอียด ดังน้ี 

2.1 วิธีแยกส่วนประกอบ (Classical Decomposition) 
เทคนิคการพยากรณ์นี้เหมาะสม สำหรับการพยากรณ์ระยะสั้น โดยวิธีการนี้แสดงถึงความสัมพันธ์และ

เกี่ยวข้องระหว่างส่วนประกอบของอนุกรมเวลา 4 ส่วน คือ แนวโน้ม, ความผันแปรตามฤดูกาล, ความผันแปรตามวัฏจักร 
และความผันแปรเนื่องจากเหตุการณ์ทีผิดปกติเทคนิคการแยกส่วน (Classical Decomposition) ตัวแบบการวิเคราะห์
อนุกรมเวลาแบบแยกส่วนมีตัวแบบการพยากรณ์ 2 ตัวแบบ คือ 

ตัวแบบการบวก (The additive components model) ส่วนประกอบของข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีตัวแบบ
การบวก มาจากแนวคิดพื้นฐานว่าส่วนประกอบทั้ง 4 เป็นอิสระต่อกันเมื่อส่วน ใดส่วนหนึ่งมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจะไม่มี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบอ่ืน ๆ ที่เหลือ โดยมีตัวแบบ ดังนี ้

Y T C S It t t t t= + + +                                                                          (1)  

ตัวแบบการคูณ (The multiplicative components model) ส่วนประกอบท้ังสี่ ของอนุกรมเวลาที่มีตัว
แบบการคูณมีความสัมพันธ์กัน เมื ่อส่วนใดส่วนหนึ ่งมีค่าเปลี ่ยนแปลงไปจะมีผลกระทบต่อการเปลี ่ยนแปลงของ
ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ที่เหลือ ตัวแบบการคูณเป็นที่นิยมใช้กันมากท่ีสุดโดยมีตัวแบบ ดังนี ้
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Y T C S It t t t t=                                                                      (2)  

โดย tY  คือค่าของการพยากรณ์, tT  คือค่าอิทธิพลของแนวโน้ม,  tS  คือค่าอิทธิพลของฤดูกาล,  tC คือค่าอิทธิพล
ของวัฏจักร และ tI คือค่าอิทธิพลของการผันแปรแบบผิดปกติ 

2.2 วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) 
เป็นวิธีการพยากรณ์ชนิดหนึ่ง ที่สร้างสมการพยากรณ์จากการหาค่าเฉลี่ย จากค่าสังเกตจำนวนทั้งหมด n 

ค่า โดยให้น้ำหนักของข้อมูลเท่ากัน วิธีการนี้ช่วยกำจัดการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของความต้องการแบบสุ่ม หรือเรียกได้ว่า
เป็นวิธีการที่มีการปรับให้เรียบนั่นเอง โดยมีสมการพยากรณ์หนึ่งช่วงเวลาล่วงหน้าท่ีเวลา t ดังนี้ (Sila, 2010) 

 1

t n
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                                                                             (3)  

เมื่อ tF คือ ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาที่ t , tY คือราคาทองคำที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยเวลา t และ n คือจำนวน
ข้อมูลที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย 

2.3 วิธีทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลอย่างง่าย (Single Exponential Smoothing) 
วิธีการพยากรณ์วิธีนี้ เป็นวิธีที่ใช้หลักการของการหาค่าเฉลี่ยวิธีหนึ่งโดยให้น้ำหนักความสำคัญกับข้อมูล

ใหม่มาก ค่าพยากรณ์จะตอบสนองกับข้อมูลใหม่เป็นหลกั เหมาะกับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงและคาดเดาไดย้ากในการนี้
จะกำหนดน้ำหนักข้อมูลล่าสุดเป็น  โดยให้ค่า   อยู่ระหว่าง 0-1 ถ้าค่า 1 = แสดงว่าให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสดุมาก 
ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาถัดไปจะเท่ากับ ข้อมูลจริงในช่วงเวลาล่าสุด แต่ถ้า   มีค่าน้อยก็จะหมายความว่ายึดข้อมูล
พยากรณ์ในอดีตเป็นหลักโดยไม่คำนึงถึงข้อมูลปัจจุบัน การหาค่าพยากรณ์คำนวณได้จากสมการ (กัญจนา ทองสนิท และ 
นิตยา วงศ์ระวัง, 2555) 

(1 )F1F Yt t t = + −+                                              (4)  
เมื่อ 1Ft+  คือค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาถัดไป, Ft  คือค่าพยากรณ์ของช่วงเวลาปัจจุบัน, Yt  ราคาทองคำที่

เกิดขึ้นจริงในหน่วยเวลา t และค่า    
2.4  การพยากรณ์โดยวิธีปรับเรียบซ้ำสองคร้ัง (Double exponential smoothing)  

วิธีการพยากรณ์วิธีนี้ เป็นวิธีการที่พัฒนามาจากวิธีทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลอย่างง่าย โดยนำค่า
การพยากรณ์มาปรับให้เรียบซ้ำอีกครั้ง เพื่อพยายามลดปัจจัยอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่อธิบายไม่ได้ โดยมีสมการ
พยากรณ์หนึ่งช่วงเวลาล่วงหน้าท่ีเวลา t ดังนี้ (กัญจนา ทองสนิท และนิตยา วงศ์ระวัง, 2555) 

(1 )1 1F Y Ft t t = + −− −                                                       (5)  

(1 ) 1tF F Ft t  = + − −                                                      (6)  

กำหนดให้ Ft =  ค่าพยากรณ์ราคาทองคำจากการปรับทำให้เรยีบแบบเอกซ์โปเนนเชียลอย่างง่าย, Yt =  ราคา
ทองคำที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยเวลา t F = เป็นค่าการพยากรณจ์ากการปรบัเรียบซ้ำสองครั้ง สำหรับเวลา t  

2.5 การเปรียบเทียบความแม่นยำของค่าพยากรณ์ 
การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมกับอนุกรมเวลา โดยใช้ค่า MAPE และ 

MAD เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ ซึ่งหากวิธีการพยากรณ์ไหนใหค้่า MAPE และ MAD  ต่ำที่สุด วิธีการพยากรณ์นั้นจะ
เป็นตัวแบบท่ีมีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุดนี้มากที่สุด ซึ่งเกณฑ์ MAPE และ MAD  คำนวณได้ดังนี ้

2.5.1 MAD (Mean Absolute Deviation) เป็นค่าวัดความถูกต้องของการพยากรณ์ที ่วัดจากค่า
ความคลาดเคลื่อนโดยไม่คำนึงถึงทิศทางของความคลาดเคลื่อนโดยหากค่า MAD มีค่ายิ่งน้อยหมายการพยากรณืมีความ
แม่นยำสูง 

1 1

n n
e Y Yt t t

i iMAD
n n

− 
= == =

)

                                           (7)  



การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย คร้ังท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
“สร้างสรรค์งานวิจยับนฐานของนวัตกรรม 
สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”         1177 

 
 
 

โดย ˆe Y Yt t t= − , Yt  คือ ค่าจริงของข้อมูล ณ เวลา t  ,  Yt
)

 คือค่าพยากรณ์ข้อมลู Yt  และ n  คือจำนวนข้อมูลทั้งหมด 

2.5.2 Mean Absolute Percentage Error (MAPE) เป็นค่าวัดความถูกต้องของการพยากรณ์ที่วัด
จากค่าความคลาดเคลื่อน หากวิธีการพยากรณ์ไหนให้ค่า MAPE ต่ำที่สุด วิธีการพยากรณ์นั้นจะเป็นตัวแบบที่มีความ
เหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุดนี้มากที่สุด 

/
1 100

n
e Yt t

iMAPE
n


==                               (7)  

โดย ˆe Y Yt t t= − , Yt  คือ ค่าจริงของข้อมูล ณ เวลา t  ,  Yt
)

 คือค่าพยากรณ์ข้อมลู Yt  และ n  คือจำนวนข้อมูลทั้งหมด 
 
ผลการศึกษา  

1. ผลการศึกษาลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา  
จากการพิจารณาลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาของราคาขายทองคำแท่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 

2557 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 75 ค่า นำมาสร้างแผนภาพการกระจาย ดังภาพที่ 1 พบว่าอนุกรมเวลามี
แนวโน้มลดลงใช่ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ ้นในช่วง เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 แต่ไม่มีส่วนประกอบของความผันแปรตามฤดูกาล ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แผนภาพการกระจายของราคาขายทองคำแท่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
 

2. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการพยากรณ์ 
2.1) การพยากรณ์โดยวิธแียกส่วนประกอบ (Classical Decomposition) 

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของอนุกรมเวลา วิธี Additive model และ วิธี Multiplicative 
Model ให้ค่า MAD= 4 และ MAPE=850 ส่วนวิธีของ Additive model ให้ค่า MAD= 4 และ MAPE=849 ดังแสดงใน
แผนภาพท่ี 3 และ 4 ดังนั้นเลือกวิธีแยกส่วนประกอบของอนุกรมเวลาของข้อมูลชุดนี้แบบ Additive model เนื่องจากให้
ค่า MAD ต่ำสุด และจากแผนภาพที่ 2 พบว่าเมื่อทำการตัดแนวโน้มและฤดูกาลออก แผนภาพยังมีลักษณะการเคลือ่นไหว
ของข้อมูลเหมือนเดิมนั่นแสดงว่า ข้อมูลอนุกรมเวลาชุดนี้ไม่มีทั้งแนวโน้มและฤดูกาลเป็นองค์ประกอบ  
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ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงการวเิคราะห์องค์ประกอบของข้อมูลราคาทองคำแท่งตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึง  
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

 
ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงผลการพยากรณ์โดยวิธีแยกส่วนประกอบ (Classical Decomposition) แบบ  

Multiplicative Model 
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ภาพที่ 4 แผนภาพแสดงผลการพยากรณ์โดยวิธีแยกส่วนประกอบ (Classical Decomposition) แบบ Additive Model 

 
2.2) วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) 

จากแผนภาพที่ 5 พบว่าเมื่อคำนวณโดยใช้ค่าพยากรณ์โดยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) 3 
เดือน ได้ค่าความคลาดเคลื่อนการพยากรณ์ MAD=345 และ MAPE=2  

 

 
ภาพที่ 5 แผนภาพแสดงผลการพยากรณ์โดยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) 
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2.3) วิธีทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลอย่างง่าย (Single Exponential Smoothing) 
จากแผนภาพที่ 6 คำนวณค่าพยากรณ์โดยใช้วิธีทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลอย่างง่าย (Single 

Exponential Smoothing) (  = 1.25876 ) ค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ MAD=419 และ MAPE=2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 6 แผนภาพแสดงผลการพยากรณ์โดยวิธีการปรับให้เรียบโดยเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย (Single Exponential 

Smoothing) 
 

2.4 วิธทีำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลซ้ำสองคร้ัง (Double exponential smoothing) 
จากแผนภาพท่ี 7 คำนวณคา่การพยากรณโ์ดยใช้วิธีทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลซ้ำสองครั้ง (Double 

exponential smoothing) (  = 1.23382,  = 0.03686 ) และค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ MAD=442 

และ MAPE=2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 แผนภาพแสดงผลการพยากรณ์โดยวิธีการปรับให้เรยีบโดยเอ็กซ์โพเนนเชียลซ้ำสองครั้ง (Double Exponential 

Smoothing) 
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3. ผลการตรวจสอบความแม่นยำของตัวแบบ 
จากตารางที่ 1 และ 2 พบว่าการพยากรณ์โดยวิธแียกส่วนประกอบให้ค่า MAPE  เท่ากับ 10.36 และ MAD 

เท่ากับ 2,479.65 วิธีวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ให้ค่า MAPE เท่ากับ 3.32 และ MAD เท่ากับ 780.52 วิธีทำให้
เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลอย่างง่ายให้ค่า MAPE  เท่ากับ 5.66 และ MAD เท่ากับ 1,297.65 และวิธีทำให้เรียบแบบ
เอกซ์โปเนนเชียลซ้ำสองครั้งให้คา่ MAPE  เท่ากับ 6.93 และค่า MAD เท่ากับ 1,604.75 ตามลำดับ จากผลการพยากรณ์
ดังกล่าววิธีวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จึงเป็นตัวแบบสมการพยากรณ์ที่มีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุดนี้มาก
ที่สุด เนื่องจากให้ค่า MAPE และ MAD ต่ำสุด 
ตาราง 1 แสดงค่าเปรียบเทียบของตัวแบบการพยากรณ์แตล่ะวิธี จำแนกตามค่า MAD และ MAPE  

 
ตารางที่ 2 แสดงค่าจริงและค่าพยากรณ์ราคาทองคำแท่ง ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 

 
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ได้นำเสนอวิธีการสร้างและเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมกับอนุกรมเวลาราคาขาย
ทองคำแท่ง ผลการวิจัยพบว่า วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีความเหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์ราคาขายทองคำแท่งมากที่สุด 
อย่างไรก็ตาม ราคาขายทองคำแท่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งขึ้นอยู่กับราคาทองคำแท่งของตลาดโลกสภาวะ
เศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศหรือมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงควรพิจารณาตัวแปรที่มีผลต่อราคาทองคำ
แท่ง ดังนั้นควรปรับปรุงตัวแบบพยากรณ์ที่มีความเหมาะสมเมื่อเวลาเปลี่ยนไปให้เป็นปัจจุบันต่อไป 

จากการเปรียบเทียบการพยากรณ์ราคาทองคำแท่ง 4 วิธี พบว่าวิธีการพยากรณ์ที่มีความแม่นยำและเหมาะมาก
ที่สุด คือวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ นักวิจัยมีความคิดเห็นว่าผลการศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับ งานวิจัยของ สาธิต แสง
ประดิษฐ ์(2560) ได้ศึกษาการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงเชิงอนุกรมเวลาค่าเฉลี่ยดัชนีความต่างพืชพรรณด้วยวิธีการเฉลี่ย
เคลื่อนที่และวิธีการทำให้เรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเซียล โดยพิจารณาสถิติค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAD) และค่า
เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) พบว่า วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นวธิีท่ีเหมาะสมที่สุดสำหรับอนุกรมเวลาชุด
นั้น ซึ่งให้ผลสอดคล้องกัน 
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วิธีท่ีใช้ MAD MAPE 
1.การวิเคราะห์องค์ประกอบ 849 4 
2.วิเคราะหโ์ดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที ่ 345 2 
3.การปรับให้เรียบแบบเอ็กซโ์พเนนเชียลอย่างง่าย 419 2 
3.การปรับให้เรียบแบบเอ็กซโ์พเนนเชียลซ้ำสองครั้ง 442 2 

 
 

ช่วงเวลา 

 
 

ราคาทองคำแทง่ 

ราคาทองคำแทง่จากการพยากรณ์โดยวิธี 
วิธีแยก
ส่วนประกอบ 

วิธีค่าเฉลีย่
เคลื่อนที่ 

วิธีทำให้เรยีบแบบ
เอกซ์โปเนนเชียล
อย่างง่าย 

วิธีทำให้เรยีบแบบ
เอกซ์โปเนนเชียล
ซ้ำสองครั้ง 

มกราคม 2563 22,444.44 21167.6 23615.3 24912.9 25044.3 
กุมภาพันธ์ 2563 23,690.00 21130.9 23615.3 24912.9 25220.0 
มีนาคม 2563 24,711.31 21108.3 23615.3 24912.9 25395.7 
MAPE  10.36 3.32 5.66 6.93 
MAD  2,479.65 780.52 1,297.65 1,604.75 
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