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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้าง
แบบจ าลองการพยากรณ์ และเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์ของการพยากรณ์ความต้องการ
สับปะรดกระป๋องของไทยในตลาดโลก โดย
วิ ธี ก า ร พ ย า ก ร ณ์ แ บ บ เ ดิ ม  ( traditional 
forecasting technique) โดยใช้เทคนิคถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) กบัการพยากรณ์
ด้วยวิธีการโครงข่ายประสาทเทียม (Neural 
Network) ท่ีมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบ 
Back-propagation Neural Network โ ด ย
ผลลพัธ์การพยากรณ์ทั้งสองวธีิ พบวา่ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อปริมาณความต้องการสับปะรด
กระป๋องของไทย ข้ึนกับ 4 ปัจจัย  ได้แก่           
1) ราคาขายของสับปะรดกระป๋องของ
ประเทศไทย 2) ราคาขายสับปะรดกระป๋อง
ของฟิลิปปินส์  3) ราคาขายสับปะรดกระป๋อง
ของอินโดนีเซีย, และ4) รายไดข้องประชากร

โลก สามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ว่า 
ปริมาณการส่งออก สับปะรดกระป๋องของ
ไทยจะลดลงเม่ือราคาขายของสับปะรด
กระป๋องของประเทศไทยเพิ่มสูงข้ึน ในขณะ
ท่ีหากราคาขายสับปะรดกระป๋องของ
ฟิลิปปินส์ ราคาขายสับปะรดกระป๋องของ
อินโดนีเซีย และรายได้ของประชากรโลก 
เพิ่มสูงข้ึน จะท าให้ปริมาณความต้องการ
สับปะรดกระป๋องของไทยในตลาดโลก
เพิ่มข้ึน นอกจากนั้นแล้ว ผลจากการวิจยั ยงั
พบว่า แบบจ าลองการพยากรณ์ด้วยเทคนิค
ถดถอยพหุคูณ มีค่ า  R2 = 0.82 ในขณะท่ี
แ บ บ จ า ล อ ง ก า ร พ ย า ก ร ณ์ ด้ ว ย  Back-
propagation Neural Network มีค่า R2   = 0.99 
หรือสรุปได้ว่าแบบจ าลองการพยากรณ์ด้วย
เทคนิคโครงข่ายปราสาทเทียมให้ความ
แม่นย  าในการพยากรณ์มากกวา่ 
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ค าส าคัญ : การพยากรณ์  โครงข่ายประสารท
เทียมแบบยอ้นกลบั  สับปะรดกระป๋อง 
 
Abstract  

This research aims to predict the 
demand of Thailand's canned pineapple in the 
world market using two techniques, which 
are traditional method and artificial neural 
networks. Multiple regression technique is 
selected as the traditional technique, while 
Back-propagation architecture is selected to 
construct in the artificial neural network 
model. Both techniques reveal that factors 
which affect the demand of Thailand's 
canned pineapple are 1) the price of canned 
pineapple in Thailand, 2) price of canned 
pineapples in the Philippines, 3) price of 
canned pineapple in Indonesia, and 4) 
World’s GDP. The explanations of the 
relationship between demand of Thailand's 
canned pineapple and those factors are: 1) 
Thailand's export volume of canned 
pineapple will reduced if the selling price of 
canned pineapple in Thailand increased, and 
2) The increasing of Philippine and Indonesia 
canned pineapple’s price and world GDP will 
benefit to the demand of Thailand’s canned 
pineapple in the world market. Besides, 
results from the study also show that by 
Back-propagation neural network can give 

precise prediction model than traditional 
forecasting model.  
 
Keywords: Forecasting, Back-propagation 
Neural Network, Canned Pineapple 
 
บทน า            

ปร ะ เ ท ศ ไท ย เ ป็ นป ร ะ เ ท ศ ท่ี มี
ศักยภาพในการส่งออกสัปปะรดแปรรูป   
เ ป็ น อัน ดับห น่ึ ง ข อ ง โล ก  มี ส่ วน แบ่ ง                
ในตลาดโลกประมาณร้อยละ 50 โดยมี
ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซีย
เป็นคู่แข่งท่ีส าคญั ตลาดหลักของสับปะรด
แปรรูปของไทย ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนั 
และรัสเซีย (ธนญัญา  วสุศรี และคณะ, 2550) 
อุตสาหกรรมสับปะรดแปรรูปมีลกัษณะคลา้ย
กบัอุตสาหกรรมการเกษตรโดยทัว่ ๆ ไป ท่ี
โรงงานจะท าการผลิตได้อย่างเต็มท่ีในช่วง
ฤดูกาลท่ีมีผลผลิตทางการเกษตรมาก และใช้
ก าลังก ารผ ลิต เพี ย ง ส่ วนน้อยหรือหยุด
กระบวนการผ ลิต ใน ช่ ว งนอกฤ ดูก าล           
ของผลผลิตทางการเกษตร  ในปัจจุบัน
อุตสาหกรรมสับปะรดแปรรูปยงัประสบกบั
ปัญหาการไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของตลาดโลกไดอ้ย่างเพียงพอ ทั้งน้ี
เน่ืองจากขาดการพฒันาการผลิตปัจจยัการ
ผลิตดว้ยระบบการจดัการท่ีดี ท าให้มีผลผลิต
ต่อไ ร่ต ่ า  ห รือผลผลิตไม่ มี คุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้อีกทั้งความผนัแปร
ของสภาพแวดลอ้มในการเพาะปลูก เป็นผล
ต่อคุณภาพผลผลิตสับปะรดในดา้นความสุก 
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ส่งผลต่อการควบคุมกระบวนจดัหาวตัถุดิบ 
การผลิต และรักษามาตรฐานของผลิตภณัฑ์
สับปะรดกระป๋อง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นผูน้ าทางการส่งออกอีกดว้ย ดว้ยเหตุ
น้ี งานวิจยัโดยส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นไปในดา้น
การพฒันาผลผลิตสับปะรด (ประเวศ  อัง่สกุล, 
2543 ; ไพรัช  เมืองคุรธ, 2542)  การพฒันาสาย
พนัธ์สับปะรด (ศนัสนีย ์ เกษตรสมบติั, 2554 ; 
จารุพันธ์ ทองแถม,  2536) การพัฒนาการ
เพาะปลูกสับปะรด (กรมวิชาการเกษตร , 
2454) การพฒันาเทคโนโลยีในการผลิตเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสับปะรด 
(อภินนัท ์เมฆขงัวนั, 2553) การพฒันาวิธีการ
แปรรูปผลผลิต (ปรมินทร์ และคณะ,  2555) 
การจัดการ ดิน ท่ี เหมาะสมส าห รับการ
เพาะปลูก (จินดารัฐ วีระวุฒิ,  2547 ; บังอร 
ทองท้วม , 2546) และการพยากรณ์ผลผลิต
สับปะรด (สุรีรัตน์ และ รวิพิมพ,์ 2553;  วิภา
พร วีระไวทยะ, 2550) ทั้งน้ี เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัแนวทางพฒันาศกัยภาพของอุตสาหกรรม
สับปะรด ตามยุทธศาสตร์ของภาครัฐ ท่ี
ก าหนดให้มีการศึกษาสภาพแวดลอ้มภายใน
และภายนอกท่ีเป็นเหตุปัจจยัในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ก าร เกษตร , 2547) 
นอกเหนือจากนั้น ในหลายปีท่ีผา่นมา ภาครัฐ
ยงัไดใ้ห้ความส าคญัต่อการสร้างความสมดุล
ในระบบโซ่อุปทาน จึงมีงานวิจยัดา้นการลด
ต้นทุนโล จิส ติก ส์ในการผลิตสับปะรด
กระป๋อง (สุทธิศกัด์ิ ห่านนิมิตกุลชัย, 2549) 
ใหไ้ดพ้บเห็นบา้งในระยะ 4 – 5  ปีท่ีผา่นมา 

ส าห รับ อุตสาหกรรมสับปะรด
กระป๋องนั้ น มีการสรุปว่าปริมาณผลผลิต
สับปะรด (ผลสด) ไม่ เพียงพอต่อความ
ตอ้งการเพื่อการน าไปแปรรูปเป็นสับปะรด
กระป๋อง ตามความคาดการณ์ปริมาณความ
ตอ้งการสับปะรดกระป๋องของประเทศไทย 
(Preeyanatee et al , 2011) อยา่งไรก็ตาม ผูว้จิยั
ไม่พบวา่มีงานวจิยัใดท่ีพยากรณ์ปริมาณความ
ตอ้งการสับปะรดกระป๋องของประเทศไทย
ในตลาดโลกไดค้รบถว้น และผลจากงานวิจยั
ต่างล้วนมีค่าความคลาดเคล่ือนระหว่างค่า
จริงกบัค่าพยากรณ์สูง ดงันั้น งานวิจยัฉบบัน้ี
จึงน าเสนอแบบจ าลองการพยากรณ์ความ
ต้องการสับปะรดกระ ป๋องของไทยใน
ตลาดโลกท่ีมีความแม่นย  าสูง ด้วยวิธีการ
พยากรณ์แบบดั้งเดิม (traditional) กบัวิธีการ
พยากรณ์ดว้ยวิธีการโครงข่ายประสาทเทียม 
(Neural Network)   
 
ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาค้นคว้าในส่วนน้ีแบ่ ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ศึกษาเทคนิคการ
พยากรณ์ในลักษณะโดยทั่วไป 2) ศึกษา
เทคนิคการพยากรณ์ดว้ยวิธีโครงข่ายประสาท
เทียม และ 3) เปรียบเทียบวธีิการขา้งตน้ ดงัน้ี 

1. เทคนิคการพยากรณ์ในลักษณะ
ทัว่ไป  

การพยากรณ์ (Forecasting) เป็นการ
คาดคะเนหรือการท านายเหตุการณ์บางอย่าง
ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ด้วยการศึกษารูปแบบ
ของเหตุการณ์ เหล่านั้ นจากข้อมูล ท่ี เก็บ
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รวบรวมอย่างมีระบบ น ามาประมวลความรู้
จากประสบการณ์ ข้อสรุป ข้อวินิจฉัย การ
พยากรณ์แต่ละคร้ังค่าท่ีได้จะต้องมีความ
ถูกต้องและแม่นย  ้ าสูง เพื่อช่วยเพิ่มความ
มั่นใจในการค านวณค่ าพยากรณ์มาใช้
ประกอบการตัดสินใจและวางแผนการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ทรงศิริ      
แตส้มบติั, 2548 ; คนึงนิจ เสรีวงษ,์ 2547) การ
พยากรณ์สามารถจดัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ (1) การพยากรณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative 
methods) เ ป็นการพยากรณ์ ท่ี ใช้ความ รู้  
ความสามารถ  ความ เ ช่ี ยวชาญของผู ้ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัโดยตรง และ (2) วิธีการ
พยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative Methods) 
เป็นการพยากรณ์ท่ีใช้รายละเอียดของขอ้มูล
ในอดีตและหลักการทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็น
ระบบ โดยพยายามหาความสัมพันธ์หรือ
แนวโน้มของข้อมูลเหล่านั้ นเพื่อสร้างค่า
พยากรณ์ในอนาคต ปัจจุบนัวิธีการพยากรณ์
แบบดั้ งเดิมยงัคงเป็นเทคนิคท่ีได้รับความ
นิยมในการใชท้  านายผลของการเปล่ียนแปลง
ในสภาวการณ์ต่าง ๆ ของสินค้าเกษตรใน
หลากหลายเทคนิค ดงัเช่นผลงานของ Andres 
M. Ticlavilca,; Preeyanat et al,2011; ยุพาพิน 
อติกานกุล,2556 เป็นตน้ 

2. โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial 
Neural Network)  

เป็นระบบการประมวลผลข้อมูลท่ี
เลียนแบบโครงสร้างและการท างานของ
เซลล์สมองและระบบประสาทของมนุษย์ 
โดยมีความสามารถในการจ าแนกลกัษณะส่ง

ของท่ีมีความใกล้เคียงกัน ความสามารถ      
ใ นก า ร เ รี ย น รู้ จ า กป ระสบก า ร ณ์ แ ล ะ
ความสามารถในการแปลความหมายของ
สัญลกัษณ์และภาพ ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีออกมานั้น
อยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าเช่ือถือได้ การท างานของ
โครงข่ายประสาทเทียมเร่ิมจากขอ้มูลท่ีรับเขา้
ท่ีชั้นเก็บข้อมูล (input later) ถูกประมวลผล
ในหน่วยประมวลผลท่ีเรียกว่า นิวรอนหรือ
โหนด (Node) ซ่ึงจ าลองลกัษณะการท างาน
จากตวัเซลล์ (Cell) การส่งสัญญาณ (Signal) 
หรือขอ้มูลต่างๆ ระหว่างนิวรอน โดยส่วนท่ี
เช่ือมต่อกนั (Connections link) จ าลองมาจาก
การเช่ือมต่อของส่วนท่ีท าหน้าท่ีรับข้อมูล
และส่วนท่ีแปลงขอ้มูลท่ีไดป้ระมวลเบ้ืองตน้
เป็นผลลพัธ์ท่ีตอ้งการในระบบประสาทของ
มนุษย์ การเ ช่ือมต่อของทุกๆเส้นจะมีค่า
น ้ าหนัก (Weight) ท่ีต่างกันก ากับไว ้ขนาด
น ้ าหนักข้ึนอยู่กบัอิทธิพลท่ีนิวรอนจะได้รับ
จ า ก นิ ว ร อ น อ่ื น ๆ  ซ่ึ ง จ า ล อ ง ม า จ า ก
เส้นประสาทท่ีท าหน้าท่ีเ ช่ือมต่อเพื่อการ
ส่ือสารกับนิวรอนอ่ืนในระบบสมอง ค่า
น ้ าหนกัท่ีไดจ้ะท าหน้าท่ีเปรียบเทียบเสมือน
ความรู้รวบรวมไวใ้ช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ของมนุษย ์ ภายในนิวรอน มีฟังก์ชัน่ก าหนด
สัญญาณส่งออก ซ่ึงถูกเรียกวา่ฟังกช์ัน่กระตุน้ 
(Activation function) หรือทรานเฟอร์ฟังกช์ัน่ 
(Transfer function) ซ่ึงท าหน้าท่ีเปรียบเสมือน
กระบวนการท างานในตัวเซลล์ประสาท 
(Fausett,L,1994 and Page , G.F., et al,1993) 

ปัจจุบันเทคนิคโครงข่ายประสาท
เทียมนับว่าเป็นเทคนิคท่ีมีบทบาทส าคัญท่ี



                JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.10  No.2  July – December  2016               . 
 

 

13 

สามารถประยุกต์ใช้กับงานด้านต่าง ๆ อาทิ
เช่น การจ าแนกรูปแบบ การท านาย การ
ควบคุม การหาค่าความเหมาะสมและการจดั
กลุ่ม เป็นต้น นอกจากน้ีเทคนิคโครงข่าย
ประสาทเทียมยงัเป็นเทคนิคท่ีได้รับความ
สนใจในการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
เกษตรอยา่งแพร่หลาย อาทิเช่น Ye.,X, et al , 
(2006) Uno et al , (2005)  

3. เปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์
ในลกัษณะโดยทัว่ไปกบัเทคนิคการพยากรณ์
ดว้ยวธีิโครงข่ายประสาทเทียม 

     วธีิการโครงข่ายประสาทเทียมกบั
วิธีการพยากรณ์ด้วยวิธีการดั้ งเดิม มีส่วน
เหมือนกันในรูปของแบบจ าลอง ค่าสถิติ  
รวมทั้งการวดัความแม่นย  าของแบบจ าลองท่ี
ความน่าเช่ือถือสูง แต่ไม่สามารถระบุได้ว่า
เทคนิคใดใหค้วามแม่นย  าของการวดัมากกวา่
กนั ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ส าหรับวิธีการ
ดั้งเดิมเหมาะกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีขนาด
ใหญ่  รูปแบบของสมการมีหลากหลาย
รูปแบบ เช่น  Forward regression Backward 
regression All regression และ Stepwise การ
ตั้งสมมติฐานจะถูกก าหนดสมมติฐานหลัก
จ านวน 4 ข้อท่ีจ าเป็น  คือ (1) Linearity (2) 
Homoscedasticity (3) Normality แ ล ะ  (4) 
Independence  ผลลัพธ์ของแบบจ าลอง ซ่ึง
เป็นผลลพัธ์ของสมการโดยท่ีตวัแปรอิสระจะ
แสดงผลท่ีเกิดข้ึนกบัตวัแปรตาม และใช้ใน
การท านายเหตุการณ์ในอนาคต.สถิติท่ีใช้
ประกอบการพิจารณา อาทิเช่น R2  and  p-

value นอกจากน้ียงัมีการค านวณเพื่อหาความ
แม่นย  าของแบบจ าลอง  

ส่วนวิ ธีโครงข่ ายประสาทเทียม
เหมาะส าห รับจ านวนข้อมู ลขนาด เล็ ก 
รูปแบบของสมการมีหลากหลายรูปแบบ เช่น 
Multi-layer perceptron, Modular network, 
Hybrid principal component analysis แ ล ะ 
Radial basis function ซ่ึ งไม่ มีการก าหนด
สมมติฐานในการพยากรณ์ ผลลัพธ์ของตัว
แปรตามจะ ข้ึนอยู่กับข้อมูล ท่ีใช้ผลการ
พยากรณ์ข้ึนอยูก่บัการค านวณในแต่ละคร้ัง 
 
ระเบียบวธีิวจัิย 

กระบวนการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 
ส่ ว นส า คัญ ไ ด้ แ ก่  1 )  ก า ร ศึ ก ษ าหลัก
เศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อปริมาณความต้องการสัปปะรดกระป๋อง  
2) การรวบรวมข้อมูลในอดีต 3) การใช้
เทคนิคการพยากรณ์ท่ีก าหนดเพื่อคาดการณ์
ปริมาณความตอ้งการสัปปะรดกระป๋องของ
ประ เทศไทย  4 )  การประ เ มินค่ าความ
คลาดเคล่ือนของผลลพัธ์ดว้ยเทคนิคทางสถิติ 
ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  

1.  แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
        Marshall (as cited in Nicholson, 
1983, p.23) กล่าวว่า อุปสงค์ของสินคา้ชนิด
ใดชนิดหน่ึง คือ ปริมาณต่างๆ ของสินคา้ชนิด
นั้นท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจะเสนอซ้ือ ณ ระดบั
ราคาต่างๆ ในเวลาหน่ึงโดยมีอ านาจซ้ือ 
(purchasing power) สนับสนุน เช่นเดียวกับ 
Robin Bade and Michael Parkin (2002) 
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กล่าวคือ เ ม่ือมีความต้องการแล้ว มี เ งิน
เพียงพอสามารถจะจ่ายซ้ือสินคา้หรือบริการ
นั่นๆ ได้ การท่ีผู ้บ ริโภคมีอุปสงค์หรือมี
ปริมาณการซ้ือสินคา้และบริการชนิดใดเป็น
จ านวนมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับปัจจัยหลาย
ประก าร ซ่ึ ง ปั จจัย เ ห ล่ านั้ น เ ร า เ รี ย กว่ า
ตวัก าหนดอุปสงค์ อุปสงค์ในสินคา้ชนิดใด
ชนิดหน่ึงจะมากหรือน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับ
ราคาของสินคา้ชนิดนั้นๆ และข้ึนอยูก่บัปัจจยั
อ่ืนๆ อาทิเช่น รายได้ของผูซ้ื้อ ระดับราคา
สินค้าชนิดอ่ืนท่ีเก่ียวของอัตราแลกเปล่ียน 
รสนิยมของผูบ้ริโภค การคาดคะเนเหตุการณ์
ในอนาคต  ขน าดและ โครงส ร้ า งของ
ประชากร จากปัจจยัก าหนดอุปสงค์ดงักล่าว
สามารถเขียนฟังก์ชั่นอุปสงค์ ได้ดังสมการ 
(1) 

Qx = f (Px , Py, I , E , N , O , ….)  …(1) 
 

โดยท่ี 
   Qx   = ปริมาณซ้ือส าหรับสินคา้ X  
   Px    = ราคาสินคา้ X  
   I     =  รายไดข้องผูซ้ื้อ 
   Py   = ราคาสินค้าอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับราคา
สินคา้ X 
   E   = อตัราแลกเปล่ียน  
   N  = จ านวนประชากร 
   O  = ฤดูกาล และ etc. 
 

ปัจจัยต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อจ านวน
สินค้าและบริการท่ีผูบ้ริโภคต้องการจะซ้ือ 
ซ่ึงจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงในทาง ท่ี

เพิ่มข้ึน หรือลดลงของปริมาณเสนอซ้ือสินคา้
และบริการของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคแต่ละ
คนอาจจะมีตวัก าหนดอุปสงคท่ี์แตกต่างกนั   

2. การรวบรวมข้อมูลในอดีต  เป็น
รายไตรมาส ในปี 2003 – 2010 จ านวน 32 ชุด
ขอ้มูล ประกอบดว้ย 

 2.1 ตั ว แ ป ร ต า ม  (dependent 
variable) คือ ปริมาณความตอ้งการสัปปะรด
กระป๋องของประเทศไทยในตลาดโลก (ตนั) 
เก็บข้อมูลจาก ส านักเศรษฐกิจการเกษตร 
และ FAO  

 2.2  ตัวแปรอิสระ  (independent 
variables) ประกอบด้วย  ราคาขายสับปะรด
กระป๋องของไทยในตลาด  ราคาขายสับปะรด
ของประเทศฟิลิปปินส์ ราคาขายสับปะรด
ของประเทศอินโดนีเซีย  เก็บข้อมูลจาก 
Global Trade Information Service Inc. 
จ านวนประชากร และ GDP เก็บข้อมูลจาก
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ราคารับซ้ือสับปะรด พื้นท่ี
การเพาะปลูก ตน้ทุนการผลิตประเภทต่าง ๆ 
ปริมาณผลผลิตสับปะรด เก็บขอ้มูลจาก ศูนย์
สารสนเทศการเกษตร ส านัก เศรษฐกิจ
การเกษตร ปริมาณน ้ าฝน เก็บขอ้มูลจาก กรม
อุตุนิคมวทิยา เป็นตน้  

3. ก า รพ ย า ก ร ณ์ป ริ ม าณคว าม
ตอ้งการสัปปะรดกระป๋องของประเทศไทย
ในตลาดโลก ตามท่ีได้กล่าวไวข้า้งตน้ว่าใน
งานวิจยัฉบบัน้ีได้เลือกวิธีการพยากรณ์ด้วย
เทคนิคถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
และเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม (Neural 
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Network) ซ่ึ งแ ต่ละวิ ธี ก าร มี เทค นิคการ
วิเคราะห์ การค านวณ และใช้เคร่ืองมือท่ี
แตกต่างกนั ในส่วนน้ีจะได้กล่าวถึงเทคนิค
ทั้งสองพอสังเขป 

 3.1 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 

วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณ 
(Multiple Regression Analysis) มี เ ป้ าหมาย
หลกัส าคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ ประกาแรก เป็น
เทคนิคท่ีใช้แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปรอิสระกับตัวแปรตาม ซ่ึงเป็นวิธีการท่ี
นิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายในการพยากรณ์ค่า
ต่าง ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ กนั ในทุกวงการ 
อาทิเช่น ในอุตสาหกรรมเกษตร (E. LANZA, 
B. W. LI,1984;Michael R. Willig and 
Thomas E. Lacher, Jr,1991;Elling Bere and 
Knut-Inge Klepp,2004; Ebru Kavak 
Akpinar,2006) อุ ต ส า ห ก ร ร ม อ า ห า ร 
(R.Muthukumar, 2009 ; Syed Saad Andaleeb 
and  Carolyn Conway, 2006) อุตสาหกรรม
ย า น ย น ต์  (M.Mohd.Rosli, 2011 ; Kurt 
Matzler and Franz Bailom,  et al, 2004) . 
อุตสาหกรรมยา  Brendan B. McCormick, 
MD; George Tomlinson, PhD; et al, 2001 ; 
Sharon O’Donnell and  Insik Jeong, 2000) 
เป็นตน้ ประการสอง เป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการ
ท านายค่าของตวัแปรหน่ึงโดยใช้อีกตวัแปร
หน่ึงเป็นตัวแปรฐาน โดย รูปทั่วไปของ
สมการความสัมพนัธ์แสดงในสมการท่ี (2) 

 
    Y = α+β1X1+ β2X2+..+ βkXk+µ..(2) 

    Y = ค่าของตวัแปรตาม 
    X1,X2,..Xk = ค่าของตวัแปรอิสระมีค่าตั้งแต่ 
1,2,3,…k ตวั 
   α = ค่าคงท่ีของสมการถดถอย   
   β1,β2,..βk = ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย
ของตวัแปรอิสระตวัท่ี 1,2,3,…..,k  
     µ  = ค่าความคลาดเคล่ือน  
 

ส าหรับแบบจ าลองการพยากรณ์
ความตอ้งการสับปะรดกระป๋องในตลาดโลก 
ดงัสมการ (3) 

 
   QD = β1- β2PT+ β3PP+ β4PI+ 
β5GDP…(3) 
 
โดยท่ี 
  QD = ความตอ้งการสับปะรดกระป๋องของ
ตลาดต่างประเทศ 
  PT = ราคาขายสับปะรดกระป๋องของไทย  
  PP = ร าคาขายสับปะรดกระป๋องของ
ฟิลิปปินส์ 
  PI = ราคาขายสับปะรดกระ ป๋องของ
อินโดนีเซีย 
  GDP = รายไดข้องประชากรโลก 
 

3.2 โ ค ร ง ข่ า ย ป ร ะ ส า ท เ ที ย ม 
(Artificial Neural Network) 

       โ ค ร ง ข่ า ย ป ร ะ ส า ท เ ที ย ม 
(Artificial neural network) ห รื อ ข่ า ย ง า น
ประสาท (neural network หรือ neural net) คือ 
โมเดลทางคณิตศาสตร์ ส าหรับประมวลผล
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สารสนเทศดว้ยการค านวณแบบ connectionist 
เพื่อจ าลองการท างานของเครือข่ายประสาท
ในสมองมนุษย ์ท่ีประกอบดว้ย เซลลป์ระสาท 
หรือในท่ีน้ี คือ neurons ซ่ึงประกอบดว้ย input 
และ  output แต่ละ  input จะ มี  weight เ ป็น
ตวัก าหนดน ้ าหนกัของ input และใน neuron 
แต่ละหน่วยจะมีค่า threshold เป็นตวัก าหนด
วา่น ้ าหนกัรวมของ input ตอ้งมากขนาดไหน
จึงจะสามารถส่ง output ไปยงั neurons ตวัอ่ืน
ได ้ 

Back-propagation Neural Network 
เป็น algorithm หน่ึงท่ีนิยมใช้ เพราะมีการ
ปรับปรุงน ้ าหนักของเครือข่าย  (network 
weight) หลงัจากใส่รูปแบบขอ้มูลส าหรับฝึก
ให้แก่เครือข่ายในแต่ละคร้ังแล้ว ค่าท่ีได้รับ 
(output) จากเครือข่ายจะถูกน าไปเปรียบเทียบ
กับผลท่ีคาดหวัง ( target data) แล้วท าการ
ค านวณหาค่าความผิดพลาด ซ่ึงค่าความ
ผิดพลาดน้ีจะถูกส่งกลบัเขา้สู่เครือข่ายเพื่อใช้
ป รับค่ าน ้ าหนัก ต่อไป  รูป ท่ี  1 แสดงถึ ง
โค ร งส ร้ า ง ข อ ง  back-propagation neural 
network ท่ีใช้ในงานวิจยัน้ี ท่ีประกอบด้วย 1 
input layer, 2 hidden layers, and 1 output 
layer โดยแต่ละ layer มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
Input layer : 4 nodes (4 inputs) 
 
Hidden layer : 10 nodes in each layer

โดยใช้ Hyperbolic tangent sigmoid (tansig) 
เป็น transfer function แสดงในสมการท่ี (4) 

 

 Output layer : 1 node (1 output)  
 
โดยใช ้Linear (purelin) เป็น transfer 

function แสดงในสมการท่ี (5)  
Input Training Data : 4 x 32 
Target Data : 1 x 32 
                                             …(4) 
 

…(5) 
 

เม่ือ i แทน layer ต่าง ๆ 
 
 
 

รูปท่ี 1 แสดงถึงโครงสร้างของ back-
propagation neural network 

 
4.การประเมินค่าความคาดเคล่ือน

ของผลลพัธ์ดว้ยเทคนิคทางสถิติ  
ในทางสถิติ มีวิธีการหลากหลายใน

การประเมินประสิทธิภาพของเทคนิคการ
พยากรณ์ท่ีไดเ้ลือกน ามาใช ้โดยตวัวดัท่ีเป็นท่ี
นิยมใช้ในการว ัดหรือประเ มินค่ าความ
แม่นย  าสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 
ค่ าความคลาด เค ล่ือนสมบรูณ์  (absolute 
errors) ค่าเฉล่ียก าลงัสองความคลาดเคล่ือน 
(mean square error หรือ MSE) และค่าความ
คลาดเคล่ือนทางตรง (directional errors)  

ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (The 
coefficient of determination หรือ R2) เป็นค่า
ทางสถิติอีกค่าหน่ึงท่ีแสดงถึงสัดส่วนของ

( )i i ia purelin n n 

2

2
tansig( ) 1

1
i

i i

n
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ความแปรปรวนในชุดขอ้มูลท่ีคิดโดยรูปแบบ
สถิติ และเป็นวิธีการวดัผลลพัธ์ของขอ้มูลท่ี
ใช้ในการพยากรณ์ในอนาคตท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงค่า 
R2 ออยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 

จากสมการท่ี (6) แสดงความสัมพนัธ์
ระหว่างความการส่งออกสับปะรดกระป๋อง
ของไทยกบัปัจจยัอิสระทั้ง 4 ปัจจยั อธิบายได้
ว่าปริมาณการส่งออกสับปะรดกระป๋องของ
ไทยจะลดลงเ ม่ือราคาขายสับปะรดใน
ประเทศเพิ่มข้ึนและปัจจัยอ่ืน ในสัดส่วน
ตรงกนัขา้มกบัความตอ้งการอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 

 
  QD = -31.25-31PTSA(2)+21PPSA+34PISA 
+34GDPSA…(6)  
         (4.49)  (2.41)  (2.48)  (3.51)  (3.81) 
  R2 = 0.82    W.D = 2.60 

 
ส าหรับผลการพยากรณ์ด้วยเทคนิค

โครงข่ายประสาทเทียม พบวา่ R2 = 0.99 และ
มีค่า MSE = 7.22 * 10-6  

จากตารางท่ี 1 แสดงความค่าความ
คลาดเคล่ือนทางสถิติจากโดยเทคนิคการ
พ ย า ก ร ณ์ กั บ  Back-propagation Neural 
Network  จะเห็นได้ว่า การพยากรณ์ปริมาณ
ความตอ้งการสัปปะรดกระป๋องของประเทศ
ไทยในตลาดโลก ด้วย  back-propagation 

neural network เปรียบเทียบกบัวิธีการดั้งเดิม 
พบว่า แบบจ าลองพยากรณ์ความต้องการ
ส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทยดว้ยเทคนิค
โครงข่ายประสาทเทียมแบบส่งถ่ายยอ้นกลบั
ให้ความแม่นย  าในการพยากรณ์มากกว่า
เทคนิคการพยากรณ์แบบดั้งเดิม 

 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าความคลาดเคล่ือน 

Statistic  Traditional neural network 
r-square 0.82574 0.99999 
MSE 2911074 7.22 * 10-6 
MAE 2383666  
MAPE 9.50  

 
ดงันั้น ผูว้ิจยัจะน าผลการพยากรณ์ท่ี

ได้รับไปวิเคราะห์สมดุลของอุปสงค์และ
อุปทานของอุตสาหกรรมสัปปะรดของ
ประเทศไทยเป็นล าดบัต่อไป โดยผูว้ิจยัอาศยั
แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์โดยการวิเคราะห์
อุปทานหรือปริมาณผลผลิตผลสัปปะรดใน
ประเทศไทยดว้ยปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์และ
น าสร้างแบบจ าลองเศรษฐมิติ ส าหรับอธิบาย
พฤติกรรมของผู ้เ ก่ียวข้องในโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องต่อไป 
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