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การประมาณอุปสงค์และการพยากรณ ์
อุปสงค์ 

อาจารย์ปิติพัฒน์ นิตยกมลพันธุ์ 



หัวข้อที่ศึกษา 
• 1. การประมาณอุปสงค์ 
• 2. วิธีการประมาณอุปสงค ์
• 3. การพยากรณ์อุปสงค์ 
• 4. วิธีการพยากรณ์อุปสงค์ 



1. การประมาณอุปสงค์ 
 การประมาณอุปสงค์ (Demand Estimation) คือการประมาณ
ความต้องการสินค้าของผู้บริโภค ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรต่างๆ ในฟังก์ชันหรือสมการอุปสงค ์
 
  การประมาณการอุปสงค์กับการจัดการทางธุรกิจ 
 (1) ท าให้ทราบจ านวนสินค้าและบริการที่ผลิตเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง 
 (2) ท าให้ทราบตัวแปรใดบ้างที่เป็นตัวก าหนดอุปสงค์ในสินค้า
และบริการที่ผลิต 
  



1. การประมาณอุปสงค์ 
 (3) ท าให้ทราบว่าอนาคตธุรกิจสามารถขยายกิจการหรือลดการ
ผลิตลง 
 (4) สามารถวิเคราะห์ศักยภาพของตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง 
เพื่อที่จะหาวิธีการและกลยุทธ์ทั้งทางด้านการผลิตและด้านการตลาด 
ไว้ตอบโต้คู่แข่งขัน 
 (5) ช่วยให้ธุรกิจ สามารถก าหนดราคาสินค้าและบริการที่
เหมาะสม เพื่อแสวงหาก าไรสูงสุด 



2. วิธีการประมาณอุปสงค์ 
 การประมาณการอุปสงค์ สามารถท าได้หลายวิธีและมีความยาก
ง่ายแตกต่างกันไปตามลักษณะของสินค้าและบริการ หากสินค้าและ
บริการใดมีข้อมูลที่แสดงถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างละเอียดและ
ชัดเจน จะท าให้การประมาณอุปสงค์นั้นง่ายและแม่นย า 
 2.1 การสัมภาษณ์และการส ารวจจากผู้บริโภคโดยตรง 
(Consumer Survey) 
 2.2 การทดลองตลาด (Market Experiments) 
 2.3 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 



2.1 Consumer Survey 
 เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการประมาณอุปสงค์ ซึ่งการรวบรวม
ข้อมูลก็จะท าให้สามารถพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์กับตัว
แปรต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้ โดยมีรูปแบบดังนี้ 
 (1) การจัดเตรียมแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ 
 
 (2) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ 
 
 (3) การเลือกวิธีการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม 
 



2.1 Consumer Survey 
 (4) การอบรมพนักงานที่จะออกไปสัมภาษณ์ 
 
 (5) การตรวจสอบข้อมูล 
 
 (6) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุป 
 
 ข้อดี : เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว โดยกระบวนด าเนินการไม่
ยาวนาน ก็สามารถน าผลมาใช้ในการประมาณอุปสงค์ได้ ซึ่งการได้มี
โอกาสพบผู้บริโภคโดยตรงสามารถสังเกตปฏิกิริยาและทัศนคติที่มีต่อ
สินค้าที่จ าหน่ายได้ 
 



2.1 Consumer Survey 
 ข้อจ ากัด 
 1. เสียค่าใช้จ่ายจ านวนมาก 
 
 2. ข้อบกพร่องของพนักงาน 
 
 3. ข้อบกพร่องที่เกิดจากตัวผู้บริโภคที่ถูกสัมภาษณ์ 
 
 4. การก าหนดจ านวนกลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจนและไม่เหมาะสม 
 



2.2 Market Experiments 
 เป็นการประมาณอุปสงค์จากการรวบรวมพฤติกรรมของผู้บริโภค
ในตลาดสินค้าจริงๆ จะท าการทดลองตลาดเมื่อต้องการประมาณอุปสงค์
ที่มีต่อสินค้าของตน เมื่อธุรกิจได้รับเปลี่ยนนโยบายบางประการ อาทิ 
ปรับปรุงสินค้าใหม่, จัดท าบรรจุภัณฑ์ใหม่, ปรับวิธีการขาย, ปรับปรุง
ราคาขาย, การโฆษณาและประสัมพันธ์ โดยมีรูปแบบดังนี้ 
 (1) ก าหนดตัวแปรต่างๆ ที่จ าด าเนินการทดลองตลาด 
 
 (2) เลือกแหล่งตลาดที่จะท าการทดลอง 
 
 



2.2 Market Experiments 
 (3) ก าหนดตัวแปรที่จะทดลองในแต่ละตลาดให้แตกต่างกัน 
 
 (4) ด าเนินการทดลองตลาด 
 
 (5) สรุปและเสนอแนะจากผลที่ได้รับจากการทดลองตลาด 
 
 ข้อดี : ท าให้ผู้ทดลองสามารถสังเกตปฏิกิริยาของผู้บริโภคที่มีต่อ
สินค้าได้อย่างดี, ได้รับข้อมูลที่แท้จริง, เสียค่าใช้จ่ายน้อย, สามารถ
ควบคุมตัวแปรอื่นๆ ได้อย่างดีและใช้เวลาไม่มาก อาจใช้เวลา 1-4 
สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า   



2.2 Market Experiments 
 ข้อจ ากัด : หากตลาดมีสิ่งแวดล้อมและลักษณะของผู้บริโภคที่
แตกต่างกันกัน ท าให้ผลสรุปของการทดลองอาจไม่ตรงกับสภาพความ
เป็นจริง, ถ้าใช้ระยะเวลาทดลองตลาดนานเกินไป ท าให้คู่แข่งปรับตัวได้ 
อาจมีนโยบายมาแข่งขัน ท าให้ข้อมูลที่ได้บิดเบือนไปและในบางครั้ง
ผู้บริโภคที่เคยซื้อในช่วงทดลองตลาด อาจจะไม่ซื้อหลังจากหมดช่วง
ทดลองตลาด 
 



2.3 Regression Analysis 
 เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตามกับตัวแปรอิสระอย่างมีระบบ และมีหลักการทดสอบเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นของผลที่ได้รับ ซึ่งเป็นวิธีที่มีประโยชน์อย่างมากในการประมาณ
อุปสงค์ สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถน าไปใช้ใน
การพยากรณ์อุปสงค์ได้อีก โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 2.3.1 การระบุตัวแปรที่มีอิทธิพลก าหนดอุปสงค์ของสินค้า 
 2.3.2 การเก็บข้อมูลส าหรับตัวแปรที่ก าหนดไว้ 
 2.3.3 การก าหนดรูปแบบของฟังก์ชัน 
 2.3.4 การประมาณอุปสงค์ 
 2.3.5 การวิเคราะห์ผลการประมาณอุปสงค์ 
 



2.3.1 การระบุตัวแปรที่มีอิทธิพลก าหนดอุปสงค์ของสินค้า 

 การประมาณการอุปสงค์รถยนต์ ตัวแปรอิสระประกอบด้วย ราคารถยนต์, 
ราคาน้ ามัน, ราคารถเก่า, รายได้ต่อหัวประชากร, จ านวนประชากร, รสนิยม, 
อัตราดอกเบี้ยและภาษีสินค้า เป็นต้น 
 การประมาณการอุปสงคข์องเครือ่งปรับอากาศ ตัวแปรอิสระประกอบด้วย 
ราคาเครื่องปรับอากาศ, รายได้ต่อครัวเรือน, อุณหภูมิเฉลี่ยและอัตราดอกเบี้ย เป็น
ต้น 
 การประมาณอุปสงค์ของบ้านพักเดี่ยว ตัวแปรอิสระประกอบด้วย ราคา
ของบ้านพักเดี่ยว, ราคาของคอนโดมิเนียม, ราคาของบ้านแบบทาวน์เฮาส์, 
จ านวนครัวเรือน, รายได้ต่อครัวเรือน, ความชอบ, อัตราดอกเบี้ยและการโฆษณา 
เป็นต้น  
 



2.3.2 การเก็บข้อมูลส าหรับตัวแปรที่ก าหนดไว้ 
 ข้อมูลที่จัดเก็บแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 
 (1) ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) เป็นข้อมูลที่จัดเก็บ
เป็นประจ าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
 
 (2) ข้อมูลแบบตัดขวาง (Cross Section Data) เป็นข้อมูลที่เก็บภายใน
ช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
 
 (3) ข้อมูลแบบพาแนล (Panel Data) เป็นข้อมูลผสมผสานระหว่าง
ข้อมูลแบบอนุกรมเวลาและข้อมูลแบบตัดขวาง 



2.3.2 การเก็บข้อมูลส าหรับตัวแปรที่ก าหนดไว้ 
 ข้อมูลที่จัดเก็บสามารถน ามาหาความสัมพันธ์กับอุปสงค์หรือ
ปริมาณการขายได้ 

ยอดขาย 

ราคาสินค้า 0 

ยอดขาย 

ราคาสินค้าอื่น 0 
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ไม่มีความสัมพันธ์กัน 



2.3.2 การเก็บข้อมูลส าหรับตัวแปรที่ก าหนดไว้ 

ยอดขาย 

รายได้ 0 

ยอดขาย 

ค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณา 0 

ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเส้นตรง ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 



2.3.3 การก าหนดรูปแบบของฟังก์ชัน 
 (1) รูปแบบฟังก์ชันเส้นตรง (Linear Function) 

𝑸 = 𝒃𝟎 + 𝒃𝑷𝑷 + 𝒃𝑨𝑨 + 𝒃𝑰𝑰 
 โดยที่   𝑸 = ปริมาณของสินคา้ 
  𝑷 = ราคาสินค้า 
  𝑨 = ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา 
  𝑰  = รายได้สุทธิต่อหัวของประชากร 
𝒃𝟎,𝒃𝑷,𝒃𝑨,𝒃𝑰  = ค่าสัมประสิทธิข์องตัวแปรอิสระ 



2.3.3 การก าหนดรูปแบบของฟังก์ชัน 
 (2) รูปแบบฟังก์ชันยกก าลัง (Power Function) 

𝑸 = 𝒃𝟎𝑷
𝒃𝑷𝑨𝒃𝑨𝑰𝒃𝑰  

 สมการในรูปยกก าลังนี้สามารถเปลี่ยนเปน็สมการเส้นตรงลอการทิึมได้ 
𝒍𝒏𝑸 = 𝒍𝒏𝒃𝟎 + 𝒃𝑷𝒍𝒏𝑷 + 𝒃𝑨𝒍𝒏𝑨 + 𝒃𝑰𝒍𝒏𝑰 

 ซึ่งค่า 𝒃𝟎,𝒃𝑷,𝒃𝑨,𝒃𝑰 จะเป็นค่าความยืดหยุ่นด้วย 



2.3.4 การประมาณอุปสงค ์
 เพื่อหาแบบจ าลองที่สามารถประมาณค่าตัวแปรตามหรืออุปสงค์ได้
ถูกต้องที่สุดและหาทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระหรือปัจจัยที่ก าหนด 
อุปสงค์ว่ามีผลกับอุปสงค์มากน้อยขนาดไหน 
 ประเภทของการวิเคราะห์ถดถอย 
 (1) การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 

Y = a + bX 
 โดยที่ Y = ตัวแปรตาม 
        X = ตัวแปรอิสระ 
     a, b = ค่าสัมประสิทธิ์ที่ต้องการประมาณค่า 



2.3.4 การประมาณอุปสงค ์
 (2) การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 

𝑸 = 𝒃𝟎 + 𝒃𝑷𝑷 + 𝒃𝑨𝑨 + 𝒃𝑰𝑰  
 โดยวิธีการประมาณอุปสงค์ส่วนใหญ่จะใช้วิธีก าลังสองน้อยที่สุด (least 
squares method) 



2.3.4 การประมาณอุปสงค ์
 EX1 บริษัท A ผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง โดยผู้จัดการเชื่อว่าการเพิ่มค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาจะท าให้รายรับเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงใช้ข้อมูลในบริษัทในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมาเพื่อตรวจดูว่าค่าใช้จ่ายในการโฆษณามีอิทธิพลต่อรายรับของบริษัท
เพียงใด 
 
 
 
 

 
𝒀 𝒕 = 7.60 + 3.533𝑿𝒕 

ปีที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ค่าโฆษณา (X) 10 9 11 12 111 12 13 13 14 15 

รายรับ (Y) 44 40 42 46 48 52 54 58 56 60 



2.3.5 การวิเคราะห์ผลการประมาณอุปสงค ์
 เป็นการน าผลลัพธ์ที่ได้จากประมาณการมาท าการวิเคราะห์เพื่อดูความ
เหมาะสมของผลที่ได้ 
 จากการประมาณการอุปสงคข์องบริษัท A 

𝒀 𝒕 = 7.60 + 3.533𝑿𝒕  
 ค่า 𝒂  = 7.60 
     𝒃  = 3.533  
 นอกจากนี้ยังมีค่าสถิติอื่นๆ ที่ได้จากการประมาณค่าอุปสงค์ อาทิ ค่า
ความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณ (𝑺𝒆), ค่าความแจกแจงแบบ t (t-
test), ค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (𝑹𝟐), ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (r) และ
ค่าสถิติ F (F-statistic) 



2.3.5 การวิเคราะห์ผลการประมาณอุปสงค ์
 ข้อควรระวัง 
 1. การประมาณอุปสงค์จะถูกต้องมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของตัวแปรแต่ละตัว 
 2. ตัวแปรอิสระอาจไม่เป็นตัวแปรอิสระที่แท้จริง เนื่องจากตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธ์กันเอง 



3. การพยากรณ์อุปสงค์ 
 การพยากรณ์ (Forecasting) คือการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตโดย
อาศัยข้อมูลที่รวบรวมไว้ในอดีต โดยผลที่ปรากฏขึ้นจริงในภายหลังอาจจะเป็นไป
ตามพยากรณ์หรือไม่ก็ได้ 
 ซึ่งประเภทของการพยากรณ์มีดังนี้ 
 (1) ประเภทของการพยากรณ์จ าแนกตามเวลา (Time Forecasting 
Procedure) 
 - การพยากรณ์ระยะสั้น (Shot-term Forecasting) 
 - การพยากรณ์ระยะปานกลาง (Intermediate-term Forecasting) 
 - การพยากรณ์ระยะยาว (Long-term Forecasting)  



3. การพยากรณ์อุปสงค์ 
 (2) ประเภทของการพยากรณ์จ าแนกตามระดับของการพยากรณ์ (Level 
Forecasting) 
 - การพยากรณ์ระดับเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic 
Forecasting) 
 - การพยากรณ์ระดับเศรษฐกิจจุลภาค (Microeconomic Forecasting) 
 (3) ประเภทของการพยากรณ์จ าแนกตามกระบวนการพยากรณ์  
(Forecasting Process) 
 - การพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative Forecasting) 
 - การพยากรณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative Forecasting) 
 



3. การพยากรณ์อุปสงค์ 
  ประโยชน์ของการพยากรณ ์
 (1) ฝ่ายบริหาร        ช่วยในการตัดสินใจลงทนุในอนาคต 
 (2) ฝ่ายผลิต           วางแผนการผลิตสนองความต้องการของผู้บริโภค    
 (3) ฝ่ายบุคคล         การจัดเตรียมก าลังคนและพัฒนาคนให้สอดคล้อง
กับความต้องการผลิตและการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี 
 (4) ฝ่ายการตลาด         พยากรณ์ส่วนแบ่งทางการตลาด พยากรณ์
ราคาสินค้าและจ านวนคู่แข่งขันในอนาคต 
 (5) ฝ่ายบัญชีและการเงิน         วางแผนเกี่ยวกับกระแสเงนิสด (cash 
flow) รวมไปถึงการวางแผนในการจัดหาเงนิทุน 



3. การพยากรณ์อุปสงค์ 
  ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการพยากรณ์ 
 (1) สมมติฐานในการพยากรณ์ 
 อาทิ ยอดขายจะเพิ่มขึ้น, คู่แข่งจะเพิ่มขึ้น, ราคาน้ ามันและค่าจ้างมี
แนวโน้มสูงขึ้น 
 (2) ข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์ 
 ต้องเป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ จัดเก็บอย่างมีระบบและถูกต้องเชื่อถือได้ 
 (3) ระยะเวลาในการพยากรณ์ 
 ระยะสั้น, ระยะกลาง, ระยะยาว (โอกาสผิดพลาดจะมีมาก) 
 (4) การเลือกวิธีการพยากรณ์ 
 เลือกให้เหมาะสมระหว่างข้อมูลและระยะเวลา รวมไปถึงค่าใช้จ่าย 



3. การพยากรณ์อุปสงค์ 
  กระบวนการในการพยากรณ์ธุรกิจ 
 (1) การเก็บข้อมูล (Data Collection) 
 - ปฐมภูมิ (Primary Data) 
 - ทุติยภูมิ (Secondary Data) 
 (2) การเตรียมข้อมูล (Data Reduction or Condensation) 
 แปลงข้อมูลหรือตัดทอน เลือกเฉพาะที่จ าเป็น 
 (3) การสร้างแบบจ าลอง (Model Building) 
 เก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับแบบจ าลอง ท าให้ลดความผิดพลาดได้ 
 (4) การหาค่าของตัวแปรในแบบจ าลอง (Model Extrapolation) 
 หากไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ต้องหาสาเหตุหรือเหตุผลมาอธิบาย 
 (5) การรับข้อเสนอแนะหลังการพยากรณ์ (Feedback) 



4. วิธีการพยากรณ์อุปสงค์ 
 4.1 วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) 
 4.2 การวิเคราะห์แบบอนุกรมเวลา (Time Series Analysis) 
 4.3 วิธีการวิเคราะห์แบบบาโรเมตริก (Barometric 
Forecasting) 
 4.4 วิธีการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองทางเศรษฐมิติ 
(Econometric Model) 



4.1 Qualitative Analysis 
 วิธีการวิเคราะห์เชิงคณุภาพที่ส าคัญมีดังนี ้
 (1) การพยากรณ์โดยบุคคลเดียว (Personal Insight) 
 เป็นการพยากรณโ์ดยอาศัยประสบการณ์ของบุคคลเป็นหลกัในการ
คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 (2) การพยากรณ์โดยคณะบุคคล (Panel Consensus) 
 ใช้วิธีระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ โดยเชิญมาร่วมประชุม เพื่อให้ได้
ข้อมูลหรือความเห็นเก่ียวกับปัญหาที่ก าลังพยากรณ ์
 (3) การพยากรณ์โดยวิธีเดลไฟ (Delphi Method)  
 เป็นวิธีลดปัญหาการถูกครอบง าความคิดเห็นจากผูเ้ชี่ยวชาญคนใดคน
หนึ่ง โดยการตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้และมีประโยชน์ในการ
พยากรณ์ในระยะยาว 



4.1 Qualitative Analysis 
 (4) การพยากรณ์โดยวิธีส ารวจความคิดเห็น (Survey Method) 
 เป็นวิธีที่เหมาะกับธุรกิจที่ขาดข้อมูลในอดีต หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ ซึ่ง
สามารถท าได้หลายวิธี อาทิ การสัมภาษณ์โดยตรง การสัมภาษณ์โดยโทรศัพท์ 
การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ และการตอบแบบสอบถามออนไลน์ เป็นต้น 



4.2 Time Series Analysis 
 การศึกษาความผันผวนของข้อมูลที่เก็บรวมรวมไว้ในอดีต น าไปพยากรณ์
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยปกติแล้ว ข้อมูลจะถูกก าหนดเป็นช่วงๆ อาทิ 
รายปี, รายเดือน เป็นต้น 
  ลักษณะการผันผวนของอนุกรมเวลา 
 (1) แนวโน้มตามกาลเวลาหรือแนวโน้มระยะยาว (Trend) 

รายได้ประชาชาติ 

เวลา 0 

ข้อมูลจริง 

เส้นแนวโน้ม 

ยอดขาย 

เวลา 0 

ข้อมูลจริง 
เส้นแนวโน้ม 



4.2 Time Series Analysis 

อัตราการขยายตัวของประชากร 

เวลา 0 

ข้อมูลจริง 

เส้นแนวโน้ม 

การใช้น้ ามัน 

เวลา 0 

ข้อมูลจริง 

เส้นแนวโน้ม 



4.2 Time Series Analysis 
 (2) การผันแปรตามฤดูกาล (Seasonal) 

ยอดขาย 

ปี 0 2557 2558 2559 2560 



4.2 Time Series Analysis 
 (3) การผันแปรตามวัฏจักร (Cycle) 

รายได้ประชาชาต ิ

ปี 0 

เจริญรุ่งเรือง 

ระยะถดถอย 
ระยะตกต่ า ระยะพื้นตัว 

เจริญรุ่งเรือง 



4.2 Time Series Analysis 
 (4) การผันผวนแบบผดิปกติ (Irregular) 

ยอดขาย 

ปี 0 

ความผันผวนแบบผิดปกติ 

แนวโน้มระยะยาว 



4.2 Time Series Analysis 
  การพยากรณ์โดยอาศัยเส้นแนวโน้ม 
 (1) การหาแนวโน้มเชิงเส้นตรง (Linear Trend Analysis)  

𝑺𝒕 = 𝒂 + 𝒃𝒕 
 โดยที ่ 𝑺𝒕 = ยอดขาย (ตัวแปรตาม) 
   𝒕  = เวลา 
       𝒂, 𝒃 = ค่าสัมประสิทธิ์ 
  



4.2 Time Series Analysis 
 EX2 สมมติท าการวิเคราะห์ยอดขาย จากข้อมูลปี 2550 ถึงปี 2560 ได้ 
สมการดังนี้ 

𝑺𝒕 = -3,358 + 889.2𝒕 
 ก าหนดให้ปี 2550, t = 1 ต้องการพยากรณ์ ปี 2570 จะได ้
      S2570 =  
    =  



4.2 Time Series Analysis 
 (2) การหาแนวโน้มของการขยายตัว (Growth Trend Analysis)  

𝑺𝒕 = 𝑺𝟎 𝟏 + 𝒈 𝒕 
 โดยที ่ 𝑺𝒕  = ยอดขายสินค้าในปีที่ t (ตัวแปรตาม) 
           𝑺𝟎 = ยอดขายสินค้าในปีปัจจุบัน 
   𝒕   = เวลา 
            𝒈  = อัตราการขยายตัว (growth rate) 
  



4.2 Time Series Analysis 
 วิธีการหาแนวโน้มของการขยายตัว จะต้องเปลี่ยนให้เป็นสมการลอกาลิ
ทึมดังนี้ 

𝒍𝒐𝒈 𝑺𝒕 = 𝒍𝒐𝒈𝑺𝟎 + 𝒕 𝒍𝒐𝒈(𝟏 + 𝒈) 
 และจัดรูปแบบสมการให้เป็น 

𝒀𝒕 = 𝒂 + 𝒃𝒕 
 โดยที่ 𝒀𝒕 = 𝒍𝒐𝒈 𝑺𝒕  
         𝒂  = 𝒍𝒐𝒈𝑺𝟎 
         𝒃  = 𝒍𝒐𝒈(𝟏 + 𝒈) 
          𝒕  = ตัวแปรอิสระ 



4.2 Time Series Analysis 
 EX3 สมมติท าการวิเคราะห์ยอดขาย จากข้อมูลปี 2550 ถึงปี 2560 ได้ 
สมการดังนี้ 

𝒍𝒐𝒈 𝑺𝒕 = 1.916 + 0.157𝒕 
 เปลี่ยนกลับให้เป็นสมการเดิมได้ 

𝑺𝒕 = (Antilog 1.916) x (Antilog 0.157)t 
    𝑺𝒕 = 82.41(1.436)t 

 ก าหนดให้ปี 2550, t = 1 ต้องการพยากรณ์ ปี 2570 จะได ้
      S2570 =  

    =  



4.2 Time Series Analysis 
  การพยากรณ์โดยอาศัยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Method) 
 เป็นวิธีการพยากรณ์ที่ลดความผันผวนของข้อมูลอนุกรมเวลา โดยใช้วิธี
หาค่าเฉลี่ย อาทิ 3, 4 หรือ 5 ปี เป็นต้น 
 EX4 ยอดขายสินค้าชนิดหนึ่งดังตาราง 
 
 
 
 

𝑺 =
𝑺𝟏 + 𝑺𝟐 + 𝑺𝟑 + 𝑺𝟒

𝟒
 

Year 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

sale 51 53 49 55 60 62 57 65 59 63 

MA - - - 52 54.25 56.5 58.5 61 60.75 61 



4. วิธีการพยากรณ์อุปสงค์ 
  ปัญหาของการพยากรณ์ 
 (1) ปัญหาในด้านข้อมูล  
 ข้อมูลจะต้องถูกเก็บอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและต่อเนื่อง มีปริมาณ
เพียงพอและเหมาะสมที่จะน าไปใช้พยากรณ์ 
 (2) ปัญหาของผู้พยากรณ์ 
 ผู้พยากรณ์มักจะห่วงแต่ความน่าเชื่อถือของข้อมูล และคาดหวังว่าผลการ
พยากรณ์จะเหมือนกับผู้อื่น 
 (3) ปัญหาการเลือกแบบจ าลอง 
 การเลือกแบบจ าลองที่ยุ่งยากและซับซ้อน ท าให้เสียเวลาในการจัดเก็บ
ข้อมูลและค่าใช้จ่าย 



4. วิธีการพยากรณ์อุปสงค์ 
 (4) ปัญหาความเสี่ยงในการพยากรณ์ 
 หากสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป หรืออาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกประเทศ ท าให้การพยากรณ์ผิดพลาดได้ 
 ดังนั้นอาจใช้ผลการพยากรณ์ในอดีตมาร่วมพิจารณาด้วย 
  


