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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้เพ่ือหาตัวแบบการพยากรณยอดขายอะไหลรถจักรยานยนตที่เหมาะสม ดวยการนํา

ขอมูลยอดขายรายเดือนท่ีมีลักษณะขอมูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series) ตั้งแตป พ.ศ.2557-2559 ของรานคาปลีก

กรณีศึกษา มาหาตัวแบบในการพยากรณยอดขายลวงหนา 12 เดือน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล 

ดวยวธิกีารปรับเรียบเอกซโพเนนเชียล (Exponential Smoothing) แบบขอมูลไมมีอิทธิพลของฤดูกาล (Non-seasonal) และ

มีอิทธิพลของฤดูกาล (Seasonal) ทั้งสิ้น 7 ตัวแบบ ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาตัวแบบพยากรณยอดขายอะไหลราน

กรณีศึกษาลวงหนา 12 เดือน แบบขอมูลมีอิทธิผลของฤดูกาลเพียงอยางเดียว (Simple Seasonal) เปนตัวแบบพยากรณท่ี

เหมาะสมที่สุด โดยมีคา Mean Absolute Percentage Error (MAPE) เทากับ 11.619 รองลงมา คือ ตัวแบบพยากรณวิน

เทอรโดยขอมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโนมเชิงบวก (Winter’s Additive) มีคา MAPE เทากับ 11.811 และตัวแบบ

พยากรณวินเทอรโดยขอมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโนมเชิงคูณ (Winter’s Multiplicative) มีคา MAPE เทากับ 13.564 

ตามลําดบั 

 

คําสําคัญ : การพยากรณ, การปรับเรียบเอกซโพเนนเชียล, อะไหล, รถจักรยานยนต 

 

Abstract 

The purpose of this research was to find out the forecasting model of motorbike spare parts sales 

with sales data monthly as a time series data from 2014 to 2016 of retailers case study. To defind the 

model forecasting to predict the spare part sale of next 12 months by using statistical packages for data 

analysis with exponential smoothing method both seasonal and non-seasonal influences , There are 7 

types model. It was found that the forecasting model of motorbike spare parts sales in next 12-month, 

the exponential smoothing method with simple seasonal was the best model by Mean Absolute 
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Percentage Error (MAPE) value of 11.619, Winter's additive have a MAPE of 11. 811 and Winter's 

multiplicative had a MAPE of 13.564, respectively. 

 
Keywords : Forecasting, Exponential Smoothing, Spare Part, Motorbike 

 

1. บทนํา 

 การเพ่ิมขึ้นของประชากรและการเติบโตอยางรวดเร็ว

ของสังคมเมืองที่พัฒนาขึ้นทั่วโลก ทําใหการขนสงสวนบุคคล

มี ค ว าม จํ า เป น ใน สั งค ม เมื อ งป จ จุ บั น  โด ย เฉ พ าะ

รถจักรยานยนตซึ่งเปนยานพาหนะท่ีมีขนาดเล็กและความ

คลองตัวสูง สะดวกตอการเคลื่อนที่ในพื้นที่จํากัด จึงทําให

รถจักรยานยนตเปนที่ตองการในพื้นท่ีเขตเมืองของประเทศ

ที่กําลังพัฒนาท่ัวโลก เชน เมืองจากาตาร เมืองลากอส เมือง

ดารการ เมืองโจฮันเนสเบิกร และเมืองมะนิลา [1] สําหรับ

ปริมาณยอดขายรถจักรยานยนตในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ.

2559 ที่ผานมา อยูท่ี 1,738,231 คัน และมีแนวโนมความ

ตองการเพ่ิมข้ึนอีก 5.7 % ในป พ.ศ.2560 โดยในระหวางป 

พ.ศ.2558-2560 บริษัท ยามาฮา ประเทศไทย จํากัด มีการ

ลงทุน 56.15 ลานเหรียญสหรัฐฯ [2] รวมถึงการคาดการณ

จากสถาบันทางการเงินภายในประเทศถึงความตองการ

รถจักรยานยนตในประเทศป พ.ศ. 2561-2563 มีแนวโนม

ขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตตอเนื่อง ประกอบกับ

ชวงหาเสียงเลือกตั้งในป พ.ศ.2562 ที่ทําใหมีเงนิสะพัด จาก

สถานการณดังกลาวจึงทําใหธุรกิจรานขายอะไหลและซอม

บํารุงรถจักรยานยนตเขาไปมีสวนสําคัญและมีผลโดยตรงกับ

การสนับสนุนผูใชรถจักรยานยนต ท้ังดานการบํารุงรักษา

เครือ่งยนตและตกแตงเพ่ือความสวยงาม [3] ดังน้ันเพื่อเปน

การเตรียมความพรอมใหกับผูประกอบการทั้งในดานการ

บริการและปริมาณอะไหลสําหรับรถจักรยานยนตให

เพียงพอกับความตองการที่มีแนวโนมสูงขึ้น การนําขอมูล

ยอดขายในอดีตจนถึงปจจุบันมาทําการพยากรณความ

ตองการของลูกคาในอนาคตดวยวิธีการที่เหมาะสมจึงมี

ความจําเปน ตัวแบบการพยากรณดวยวิธีปรับเรียบเอกซ

โพเนนเชียล (Exponential Smoothing) ซึ่งเปนหน่ึงใน

วิธีการพยากรณดวยอนุกรมเวลา (Time series) ไดถูก

นําไปใชในการพยากรณขอมูลที่สําคัญในภาคอุตสาหกรรม

และบริการที่หลากหลาย เชน การพยากรณราคาขาย

เน้ือสัตว [4] ปริมาณการใชกระแสไฟฟา [5] ระยะเวลาการ

บริหารโครงการ [6] ความตองการสินคาหลายประเภท [7] 

และความตองการอะไหลเครื่องจักร [8] เปนตน จึงทําให

เชื่อมั่นไดวาวิธีการดั งกลาวเปนตั วแบบที่ ช วยใหการ

พยากรณขอมูลเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป  

  

2. ทฤษฎีและหลักการ 

 ก า ร ศึ ก ษ าตั ว แ บ บ พ ย าก รณ ย อ ด ข าย อ ะ ไห ล

รถจักรยานยนตที่เหมาะสม กรณีศึกษา : รานคาปลีก XYZ 

อาศัยทฤษฎีและหลักการ ที่มุ งเนนไปยังตัวแบบการ

พยากรณขอมูลดวยวิธีปรับเรียบเอกซโพเนนเชียลที่ไมมี

อิทธิพลของฤดูกาล (Non-Seasonal) และมีอิทธิพลของ

ฤดูกาล (Seasonal)  ดังน้ี 

 

2.1 ตัวแบบการพยากรณขอมูลท่ีไมมีอิทธิพลของฤดูกาล 

(Simple Non-seasonal) 

 การพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซโพเนน

เชียล กรณีขอมูลไมมีอิทธพิลของฤดูกาล ดังสมการที่ (1) [9] 

 

                    11 *t t tS X S                        (1) 

 

2.2 ตัวแบบการพยากรณขอมูลท่ีไมมีอิทธิพลของฤดูกาล

แตมีอิทธิพลแนวโนมของโฮลท (Holt’s Linear Trend 

Model) 

 การพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซโพเนน

เชียล กรณีขอมูลไมมีอิทธิพลของฤดูกาลและมีอิทธิพล

แนวโนมของโฮลท ดังสมการที่ (2) [9] 

 

               1 11 1t t t tS X S T                  (2) 

  

2.3 ตัวแบบการพยากรณขอมูลท่ีไมมีอิทธิพลของฤดูกาล

แตมีอิทธิพลแนวโนมของบราวด (Brown’s Linear 

Trend Model) 
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 การพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซโพเนน

เชียล กรณีขอมูลไมมีอิทธิพลของฤดูกาลและมีอิทธิพล

แนวโนมของ บราวด ดังสมการท่ี (3) [9] 

                
   

  -11 *n n
t t tS X S                      (3) 

2.4 ตัวแบบการพยากรณขอมูลท่ีไมมีอิทธิพลของฤดูกาล

แตมีอิทธิพลแนวโนมของแดมป (Damped’s Linear 

Trend Model) 

 การพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซโพเนน

เชียล กรณีขอมูลไมมีอิทธิพลของฤดูกาลและมีอิทธิพล

แนวโนมของแดมป ดังสมการท่ี (4) [9]  

 

             
 

   1 11t t t tS X S T                    (4) 

 

2.5 ตัวแบบการพยากรณขอมูลที่มีอิทธิพลของฤดูกาล

เพยีงอยางเดียว (Simple Seasonal) 

 การพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซโพเนน

เชียล กรณีขอมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเพียงอยางเดียว ดัง

สมการที่ (5),(6) [9] 

 

           
   

  1( ) 1 *t t t p tS X I S                   (5) 

 

           
   

  1( / ) 1 *t t t p tS X I S                   (6) 

 

 2.6 ตัวแบบการพยากรณขอมูลที่มีอิทธิพลของฤดูกาล

และแนวโนมเชิงบวก (Winter’s Additive) 

 การพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซโพเนน

เชียล กรณีขอมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโนมเชิงบวก 

ดังสมการที่ (7) [9] 

 

     
  

  1 1( ) 1t t t p t tS X I S T                    (7) 

  

2.7 ตัวแบบการพยากรณขอมูลที่มีอิทธิพลของฤดูกาล

และแนวโนมเชิงคูณ (Winter’s Multiplicative) 

 การพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซโพเนน

เชียล กรณีขอมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโนมเชิงคูณ 

ดังสมการที่ (8)  [9] 

 

       
 

   1 1( / ) 1t t t p t tS X I S T                   (8) 

  

2.8 การเลือกตัวแบบพยากรณที่เหมาะสม    

 ดวยการวิเคราะหคาความแมนยําในการพยากรณของตัว

แบบจากคา Mean Absolute Percentage Error (MAPE)  

จากสมการที่ 9 [10] โดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

ในการวิเคราะห โดยเลือกตัวแบบการพยากรณ ท่ีมีคา 

MAPE ต่ํ าที่ สุ ด  ในการพยากรณ คายอดขายล วงหน า       

12 เดือน  

 

          
      

1

1

ˆT
t t t

t t

y y
MAPE T

y






 -1100                 (9) 

 
 เมื่อ T    คือ จํานวนขอมูลท้ังหมด 

  ty   คือ คาจริงในชวงเวลา t 

 
 1

ˆ tty  คือ คาพยากรณจากขอมูลกอนหนา 

 

3. วิธีการวิจัย 

 ข้ันตอนการศึกษาตัวแบบพยากรณยอดขายอะไหล

รถจักรยานยนตที่เหมาะสม กรณีศึกษา : รานคาปลีก XYZ 

มีรายละเอียด ดังนี ้

 

3.1 ลงพื้นท่ีเก็บขอมูล 

 เก็บขอมูลยอดขาย (บาท) เปนรายเดือน ของราน

กรณีศึกษาตั้งแต พ.ศ.2557-2559 

 

3.2 สราง Time Series Plot 

 สรางกราฟระหวางชวงเวลากับยอดขาย เพื่อศึกษา

รูปแบบการกระจายตัวของขอมูลนั้น มีอิทธิพลของฤดูกาล

หรือไม (Seasonal or Non-seasonal)  

 3.3 การพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซโพเนน

เชียล 

 เก็บขอมูลยอดขาย (บาท) เปนรายเดือน ของราน

กรณีศึกษาตั้งแต พ.ศ.2557-2559 

 

3.4 การเลือกตัวแบบพยากรณที่เหมาะสม 

 ดวยการวิเคราะหคาความแมนยําในการพยากรณของตัว

แบบจากคา Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 
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4. ผลการวิจัย 

 ผลการศึ กษ าตั วแบบพยากรณ ยอดขายอะไหล

รถจักรยานยนตที่เหมาะสม มีรายละเอียดดังน้ี  

  
 

4.1 ผลการลงพื้นท่ีเก็บขอมูล 

 ขอมูลยอดขาย (บาท) เปนรายเดือน ของรานกรณีศึกษา

ตั้งแต พ.ศ.2557-2559 ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ยอดขายอะไหล (บาท) พ.ศ. 2557-2559 

พ.ศ. 

2557 

ยอดขาย พ.ศ. 

2558 

ยอดขาย พ.ศ. 

2559 

ยอดขาย 

ม.ค. 75,060 ม.ค. 50,015 ม.ค. 85,230 

ก.พ. 63,032 ก.พ. 45,205 ก.พ. 79,100 

มี.ค. 64,030 มี.ค. 79,500 มี.ค. 54,105 

เม.ย. 77,723 เม.ย. 56,700 เม.ย. 66,723 

พ.ค. 76,204 พ.ค. 82,005 พ.ค. 88,553 

มิ.ย. 74,000 มิ.ย. 75,250 มิ.ย. 70,164 

ก.ค. 45,125 ก.ค. 45,500 ก.ค. 54,005 

ส.ค. 57,020 ส.ค. 79,523 ส.ค. 68,435 

ก.ย. 78,105 ก.ย. 60,105 ก.ย. 76,504 

ต.ค. 79,180 ต.ค. 65,500 ต.ค. 57,053 

พ.ย. 47,080 พ.ย. 76,023 พ.ย. 59,560 

ธ.ค. 77,500 ธ.ค. 63,025 ธ.ค. 65,750 

ที่มา : รานขายอะไหลกรณีศึกษา 

   

4.2 ผลการสราง Time Series Plot 

 กราฟระหวางชวงเวลากับยอดขายรานขายอะไหล

กรณีศึกษา พ.ศ.2557-2559 ดังรูปที่ 1 

 

4.3 ผลการพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซ

โพเนนเชียล 

 หลังจากพิจารณาการกระจายตัวของขอมูลจากรูปที่ 1 

จึงเลือกใชตัวแบบในการพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับ

เรียบเอกซโพเนนเชียลแบบขอมูล ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
 

รูปที ่1 Time Series Plot ขอมูลยอดขายรานกรณศึีกษา พ.ศ.2557-2559 
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รูปที ่2 ขอมูลไมมีอิทธิพลของฤดูกาล 

 

 
 

รูปที ่3 ขอมูลมีไมมีอิทธิพลของฤดูกาลแตมีอิทธิพลแนวโนมของโฮลท 

 

 
 

รูปที ่4 ขอมูลมีไมมีอิทธิพลของฤดูกาลแตมีอิทธิพลแนวโนมของบราวด 
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รูปที ่5 ขอมูลมีไมมีอิทธิพลของฤดูกาลแตมีอิทธิพลแนวโนมของแดมป 

 

 
 

รูปที ่6 ขอมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเพียงอยางเดยีว 

 

 
 

รูปที ่7 ขอมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโนมเชิงบวก 
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รูปที ่8 ขอมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโนมเชิงคณู 

 

 
 

รูปที ่9 กราฟแสดงขอมูลการกระจายตัวของขอมูลท่ีไดจากตัวแบบพยากรณดวยวิธีปรับเรียบเอกซโพเนนเชียล กรณีขอมลูมี

อิทธิพลของฤดูกาลเพียงอยางเดียว (Simple Seasonal) 

 

 4.3.1 การพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซ

โพเนนเชียล กรณีขอมูลมีไมมีอิทธิพลของฤดูกาล (Simple 

Non-seasonal) ดังรูปที่ 2 

 4.3.2 การพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซ

โพเนนเชียล กรณีขอมูลมีไมมี อิทธิพลของฤดูกาลแตมี

อิทธิพลแนวโนมของโฮลท (Holt’s Linear Trend ) ดังรูปที่ 

3 

 4.3.3 การพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซ

โพเนนเชียล กรณีขอมูลมีไมมี อิทธิพลของฤดูกาลแตมี

อิทธิพลแนวโนมของบราวด (Brown’s Linear Trend) ดัง

รูปที่ 4 

 4.3.4 การพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซ

โพเนนเชียล กรณีขอมูลมีไมมี อิทธิพลของฤดูกาลแตมี

อิทธิพลแนวโนมของแดมป (Damped’s Linear Trend) 

ดังรูปที่ 5 

 4.3.5 การพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซ

โพเนนเชียล กรณีขอมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเพียงอยางเดียว 

(Simple Seasonal) ดังรูปที่ 6 

 4.3.6 การพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซ

โพเนนเชียล กรณีขอมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโนม

เชิ งบ วก  (Winter’s Additive) แ ล ะ แ น ว โน ม เ ชิ งคู ณ 

(Winter’s Multiplicative) ดังรูปที่ 7 และ 8 

 

4.4 ผลวิเคราะหความแมนยําของตวัแบบในการพยากรณ

ขอมูล 

 การวิเคราะหคาแมนยําในการพยากรณของตัวแบบจาก

ค า  Mean Absolute Percentage Error (MAPE) โ ด ย
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อาศัยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห ดังตาราง

ที่ 2 

 

ตารางที่ 2 คา MAPE ของตัวแบบพยากรณดวยวิธีการปรับ

เรียบเอกซโพเนนเชียล 

ตัวแบบพยากรณ คา MAPE 

Simple non-seasonal 16.737 

Holt’s linear trend 16.740 

Brown’s linear trend 17.110 

Damped’s linear trend 16.801 

Simple seasonal 11.619 

Winter’s additive 11.811 

Winter’s multiplicative 13.564 

ตารางที่ 3 คาพยากรณยอดขายอะไหล ลวงหนา 12 เดือน 

พ.ศ. 2560 คาพยากรณ (บาท) 

ม.ค. 68,796 

ก.พ. 61,140 

มี.ค. 64,573 

เม.ย. 65,743 

พ.ค. 80,948 

มิ.ย. 71,832 

ก.ค. 46,904 

ส.ค. 67,020 

ก.ย. 70,266 

ต.ค. 65,939 

พ.ย. 59,582 

ธ.ค. 67,453 

 

4.5 การเลือกตัวแบบพยากรณที่เหมาะสม 

  จากการพิจารณาคา MAPE ในตารางที่ 2 เลือกตัว

แบบพยากรณที่มีคา MAPE ที่มีคาต่ําที่สุด ในการพยากรณ

ยอดขายลวงหนา 12 เดือน คือ วิธีการปรับเรียบเอกซ

โพเนนเชียล กรณีขอมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเพียงอยางเดียว 

(Simple seasonal) เปนตัวแบบการพยากรณยอดขาย

อะไหลรานกรณีศึกษาที่เหมาะสมที่สุด โดยผลการพยากรณ

แสดงดังตารางที่ 3 คาการพยากรณยอดขาย และกราฟการ

พยากรณ แสดงดังรูปที่ 9 

 

5. สรุปผล 

 ก า ร ศึ ก ษ าตั ว แ บ บ พ ย าก รณ ย อ ด ข าย อ ะ ไห ล

รถจักรยานยนตที่เหมาะสม กรณีศึกษา : รานคาปลีก XYZ 

เริ่ ม จ าก ก า ร ล ง พ้ื น ที่ เ ก็ บ ข อ มู ล ย อ ด ข าย อ ะ ไห ล

รถจักรยานยนตกรณีศึกษา รายเดือน ตั้งแต พ.ศ.2557-

2559 จากนั้นนําขอมูลมาสราง Time series plot ดวย

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือวิเคราะหลักษณะการ

กระจายของขอมูล พบวาขอมูลมีลักษณะการกระจายตัวท่ี

ใกลเคียงกันระหวางแบบไมมีอิทธิพลของฤดูกาล (Non-

seasonal) และแบบมีอิทธิพลของฤดูกาล (Seasonal) จึง

เลือกใชตัวแบบพยากรณดวยวิธีการปรับเรียบเอกซโพเนน

เชียล กรณีขอมูลไมมีอิทธิพลของฤดูกาลและมีอิทธิพลของ

ฤดูกาล ทั้งสิ้น 7 ตัวแบบ คือ กรณีขอมูลที่ไมมีอิทธิพลของ

ฤดูกาล (Simple Non-seasonal) กรณีขอมูลท่ีไมมีอิทธิพล

ของฤดูกาลแตมีอิทธิพลแนวโนมของโฮลท (Holt’s Linear 

Trend Model) กรณีขอมูลที่ไมมีอิทธิพลของฤดูกาลแตมี

อิทธิพลแนวโนมของ บราวด  (Brown’s Linear Trend 

Model) กรณีขอมูลที่ไมมีอิทธิพลของฤดูกาลแตมีอิทธิพล

แนวโนมของแดมป (Damped’s Linear Trend Model) 

กรณีขอมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเพียงอยางเดียว (Simple 

Seasonal) กรณีขอมูลมีอิทธพิลของฤดูกาลและแนวโนมเชิง

บวก (Winter’s Additive) และกรณีขอมูลมีอิทธิพลของ

ฤดูกาลและแนวโนมเชิงคูณ (Winter’s Multiplicative) 

และอาศัยคา MAPE เปนตัวชี้วัดความเคลื่อนในของตัวแบบ

การพยากรณ พบวาตัวแบบพยากรณดวยวิธีการปรับเรียบ

เอกซโพเนนเชียล กรณีขอมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเพียง

อยางเดียว มีคา MAPE นอยที่สุดเทากับ 11.619 คิดเปน

ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณขอมูลเพียง 11.62 % จึง

เลือกตัวแบบพยากรณดังกลาว ในการพยากรณยอดขาย

อะไหลรถจักรยานยนตกรณีศึกษา ลวงหนา 12 เดือน โดย

ขอมูลจากการพยากรณดังกลาวถูกใชเปนขอเสนอแนะให

รานคาอะไหลกรณีศึกษาในการจัดเตรียมปริมาณสินคาใหมี

ความเพียงพอตอความตองการของลูกคาในปจจุบันและ

อนาคต แสดงใหเห็นถึงผลท่ีไดจากตัวแบบพยากรณดังกลาว

สามารถนําไปประยุกตใชในการพยากรณปริมาณความ

ตองการสินคา การบริการ กําลังการผลิต พลังงาน และ

ขอมูลตาง ๆ ที่ลักษณะของอนุกรมเวลาตอไป 
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