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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง การพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก มีวัตถุประสงคแเพ่ือพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด อําเภอแม
สอด จังหวัดตาก โดยใชขอมูลทุติยภูมิรายเดือน จากกรมทาอากาศยาน ซึ่งขอมูลจํานวนผูโดยสารที่
เดินทางผานสนามบินทั้งหมดจํานวน 77 เดือนตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 
2559 ผลการวิจัย พบวา ขอมูลของจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก มีความนิ่งที่ผลตางอันดับ 1 (1 Differencing) และนําขอมูลที่ไดมาทําการหาแบบจําลอง
อารีมา (ARIMA) โดยวิธีบอกซแ-เจนกินสแ (Box-Jenkins) แลวพบวาแบบจําลองที่เหมาะสมในรูปแบบ
ของสมการของแบบจําลอง เป็นดังนี้ 

สมการของแบบจําลองจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก 

 

 
1 10.043451 0.47968 ˆ ˆ6 0.658785t tt tPss PG e e       

 

จากสมการ จํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด(     ) ขึ้นอยูกับคาคงที่มี
คาประมาณสัมประสิทธิ์เทากับ 0.043451 และคาสัมประสิทธิ์ของ AR(1) มีคาเทากับ 0.479686 
และMA(1) เทากับ -0.658785 หมายความวา การเปลี่ยนแปลงของ AR(1) มีการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางเดียวกันกับจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด และ MA(1) มีการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางตรงกันขามกับคาคลาดเคลื่อนของจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด 

และนําแบบจําลองมาทําการพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด 
อําเภอแมสอด   จังหวัดตาก  
ค าส าคัญ: บอกซแ-เจนกินสแ  การพยากรณแ  ผูโดยสาร  สนามบิน   
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Abstract 
The research provided passenger forecasts of air passenger flows in Maesot 

airport, Maesot district, Tak province. The secondary data gathered from department 
of airports, Thailand during August 2010 to October 2016 (77 values) by using 
methods of Box-Jenkins model. The results showed that the passengers of airlines 
using the airport indicated the stability point at 1 differencing. The result also 
confirmed the most suitable equation for this time series and the forecasting models 
was: 

 

1 10.043451 0.47968 ˆ ˆ6 0.658785t tt tPss PG e e       
 

According to the equation (  sst), the number of air passenger flows in 
Maesot Airport depended on constant value, the coefficient was 0.043451, the 
coefficient of AR (1) was 0.479686 and MA (1) was -0.658785. It showed that AR (1) 
changed in the same direction, and MA (1) changed in the opposite direction with 
error in number of air passenger flows in Maesot airport. The model was used to 
provide a forecast for number of passengers using Maesot airport, Maesot district, Tak 
province.    
Keywords: Box-Jenkins,  economic forecasting,  air passenger,  Airport  

 
 
บทน า 

อุตสาหกรรมการบินถือวาเป็นอุตสาหกรรมทางดานการขนสงที่ทันสมัยที่สุดในโลกและยัง
ไดรับการยอมรับวาเป็นการขนสงที่มีความปลอดภัยสูงสุดเพราะเครื่องบินนั้นสามารถเดินทางดวย
ความเร็วสูงซึ่งทําใหประหยัดเวลาเป็นอยางมากอีกท้ังยังไดรับความนิยมเพ่ือที่จะใหไดรับเวลาเพ่ิมมาก
ขึ้นจากการเดินทางอีกดวย ในประเทศไทยนับวาอุตสาหกรรมการบินมีความความสําคัญตอเศรษฐกิจ
เป็นอยางมาก จะเห็นไดวากระทรวงคมนาคมไดเริ่มเขามามีบทบาทในการจัดการตั้งแตปี  พ.ศ. 2544 
มีผลทําใหสายการบินเอกชนสามารถเขามาดําเนินกิจการการบินในเสนทางภายในประเทศเสนทางใด
ก็ไดทั้งแบบประจํา (Schedule airline) และแบบไมประจํา(Non-schedule airline) โดยสายการ
บินไทยโดยการเปิดเสรีทางการบินนี้ทําใหผูโดยสารมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้นทั้งในดานการ
บริการราคาและคุณภาพทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากตออุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย 
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จังหวัดตากนับวาเป็นจุดเชื่อมโยงที่สําคัญของโครงขายคมนาคมทางบกระหวางภาคเหนือ
ตอนลางกับภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นแถบพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor) โดยเฉพาะพ้ืนที่อําเภอแมสอด ซึ่งมีจุดผานแดนถาวรที่สะพานมิตรภาพไทย -
พมา เชื่อมสูประเทศสหภาพพมาและเป็นพื้นที่เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่
มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวของกับการผลิตดานอุตสาหกรรม การคมนาคม และอุตสาหกรรมดาน
การกระจายสินคา (LOGISTIC INDUSTRY) ดวยศักยภาพการคาชายแดนของอําเภอแมสอดในการ
พัฒนาจากความไดเปรียบของที่ตั้งทางภูมิศาสตรแที่เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมสูสหภาพพมา สงผลใหแม
สอดมีศักยภาพในการพัฒนาการผลิตดานอุตสาหกรรม การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 

ทาอากาศยานแมสอด หรือ สนามบินแมสอด ตั้งอยูที่ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ทาอากาศ
ยานแมสอด เดิมเป็นทาอากาศยานเล็ก สรางขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1  โดยเป็นสนามบินที่ใช
ในกิจการทหารอยูในความดูแลของกองทัพอากาศ ในปี 2473 ดําเนินการเป็นรัฐพาณิชยแ กองการบิน
พลเรือน กระทรวงพาณิชยแ และระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2  ประเทศญี่ปุุนไดใชสนามบินแหงนี้เป็น
หนวยบินในการปฏิบัติการ ทางอากาศ โจมตีฝุายสัมพันธมิตรในประเทศพมา เมื่อสงครามโลกสงบลง
ในปี พ.ศ. 2489 กองทัพอากาศ ไดริเริ่มดําเนินการบินขึ้นใหม รวมทั้งไดเห็นถึงความสําคัญในการ
ขนสงทางอากาศ จึงไดมีการปรับปรุงสภาพสนามบิน และทําการสรางอาคารทาอากาศยาน 
หอบังคับการบิน และไดดําเนินการพัฒนาปรับปรุงทาอากาศยานแมสอดใหมีมาตรฐาน เพ่ือใหบริการ
กับสายสายการบินและผูโดยสารเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมทาอากาศ
ยาน กระทรวงคมนาคม (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2560) และจากสถิติจะพบวาจํานวนผูโดยสารที่
เดินทางผานสนามบินแมสอด มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังตาราง 1  
 
ตาราง 1 จํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด 

ปี จ านวนผู้โดยสาร (คน) 

2554 12,857 
2555 34,244 
2556 87,454 
2557 96,369 
2558 144,598 
2559 174,627 

ที่มา: กรมทาอากาศยาน กระทรวงคมนาคม, 2560 
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จากตาราง 1 จะเห็นไดวาจํานวนผูโดยสารไดมีการเพ่ิมจํานวนขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากไดรับความ
นิยมใน การเดินทางทางอากาศเพ่ิมขึ้น ปัจจัยที่มีผลตอการเดินทางทางอากาศที่สําคัญ คือ สะดวก
และประหยัดเวลาใน การเดินทาง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดการ
ติดตอสื่อสารกันมากขึ้น การเดินทางทางอากาศจึงไดรับความสนใจมากขึ้น เกิดการแขงขันเกิดขึ้นระ
หวาสายการบินแตละสาย ทําใหเกิดสายการบินตนทุนต่ําหลายๆ สายขึ้นมา โดยสายการบินตนทุนต่ํา
จะมุงเนนการบริหารงาน การบริการที่เรียบงายและประหยัด ทําใหสามารถกําหนดราคาอัตราคา
โดยสารต่ํากวาสายการบินปกติทั่วไป  ผูบริโภคสามารถเขาถึงการใชบริการไดเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้ง
อําเภอแมสอด ไดมีการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สงผลใหมีนักลงทุนและนักทองเที่ยว
เขามาเพ่ิมมากข้ึน ยิ่งสงผลใหจํานวนผูโดยสารที่เดินทางมายังอําเภอแมสอดมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดใหความสนใจเกี่ยวกับจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด 
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก รวมไปถึงสนใจการพยากรณแลวงหนาถึงจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผาน
สนามบินแมสอด โดยมีการนําเอาทฤษฏีทางเศรษฐศาสตรแเขามาชวยในการวิเคราะหแการพยากรณแ
ขอมูลลวงหนา ซึ่งวัตถุประสงคแในการศึกษาวิจัยเพ่ือพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบิน 
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ทั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินงานศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม การคมนาคมทาง
อากาศของอําเภอแมสอด จังหวัดตาก เพ่ือศึกษาความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและทดสอบ
สมมติฐานทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรแ เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาที่เป็นประโยชนแตอประชาชนใหเกิด
ความรู ความเขาใจตอภาพรวมของระบบเศรษฐกิจและมุมมองทางเศรษฐศาสตรแ และยังเป็น
ประโยชนแตอผูประกอบการในพ้ืนที่ภาคเหนือที่สามารถกําหนดกลยุทธแ ที่สามารถรองรับสถานการณแ
และผลกระทบไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน การใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคตอไป  

 
แนวทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
    แบบจ าลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Model) 
   แบบจําลอง ARIMA เป็นวิธีที่เหมาะสมกับการพยากรณแขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series 
Data) โดยจะทําการพยากรณแขอมูลในอนาคต โดยนําขอมูลในอดีตและคาความคลาดเคลื่อน 
(Stochastic error term)  
  แบบจําลอง ARIMA (p,d,q) สามารถอธิบายไดดังนี้ (ศูนยแศึกษาการคาระหวางประเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, สงวนศักดิ์ ภิญโญจิตร, 2550 ; อัครพงศแ อ้ันทอง, 2550) 
 1. Autoregressive Process: AR(p)  เป็นลักษณะของขอมูลอนุกรมเวลาที่ขึ้นอยูกับคาตัว
มันเองในอดีต โดย p คือ จํานวนของระยะหาง (lag) ของขอมูลในอดตีจากปัจจุบัน 
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2. Moving Average Process: MA(q) เป็นลักษณะของขอมูลอนุกรมเวลาที่ขึ้นอยูกับความ
คลาดเคลื่อนในปัจจุบันและความคลาดเคลื่อนในอดีต โดย q คือ จํานวนของระยะหาง (lag) ของคา
ความคลาดเคลื่อนในอดีตจากปัจจุบัน 

3. Autoregressive and Moving Average Process: ARMA(p,q) เป็นการรวมกันระหวาง 
AR กับ MA นั่นคือ ขอมูลอนุกรมเวลาขึ้นอยูกับทั้งคาของขอมูลอนุกรมเวลาในอดีต และ คา
ความคลาดเคลื่อนทั้งในปัจจุบันและในอดีต  

สําหรับขั้นตอนในการศึกษาวิธีของแบบจําลอง ARIMA ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งวา วิธี Box - Jenkins 
(BJ) จะเป็นการกําหนดหารูปแบบของแบบจําลอง ARIMA ที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือนําไปใชในการ
พยากรณแตอไป ประกอบไปดวยกระบวนการ 4 ขั้นตอนดังแผนผัง ดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

IV. FORCASTING 

นําแบบจําลองที่ดีที่สุดมาพยากรณแในอนาคต 

Residual เป็น white noise  Residual ไมเป็น white noise 

แบบจําลองไมเหมาะสม 

II. ESTIMATION 

ทําการประมาณคาแบบจําลอง ARIMA(p,d,q) ที่เลือกมา 

I. IDENTIFICATION 

กําหนด p, d, q 
 

1.1 กําหนด d: ทดสอบ stationary โดย 

 สรางกราฟขอมูลกับระยะเวลา 

 สรางกราฟ correlogram และ partial correlogram 

 ทดสอบ Unit root test 

 

1.2 กําหนด p และ q จาก correlogram ของขอมูลที่ stationary แลว 

III. DIAGNOSTIC CHECKING 

3.1 ทดสอบ Q-test โดยพิจารณา correlogram และ partial correlogram ของคา residual ของแบบจําลอง 

ARIMA (p,d,q) ที่ประมาณคาออกมา 

3.2 คัดเลือกหาแบบจําลองที่เหมาะสม/ดีที่สุด โดยพิจารณาเปรียบเทียบคาสถิติตางๆ ของแบบจําลอง เชน  AIC, SIC, 

Adjusted R2, SEE เป็นตน 
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ภาพ 1 แผนผังแสดงขั้นตอนการวิเคราะหแของแบบจําลอง ARIMA (p, d, q) โดยวิธี Box – Jenkins 
 
การทดสอบคุณสมบัติคงที่ (Stationary) 

  การศึกษาขอมูลที่เป็นขอมูลแบบอนุกรมเวลา มีขอควรพิจารณา คือ ขอมูลอนุกรมเวลามี
ลักษณะนิ่งหรือไม ดังนั้นจึงทําใหตองมีการทดสอบความนิ่งของขอมูลกอน โดยการทดสอบคุณสมบัติ
คงที่ ดวยวิธีการ Augmented Dickey Fuller เนื่องจากวิธี Dickey Fuller ไมสามารถทําการ

ทดสอบตัวแปรกรณีที่เป็น Serial Correlation ในคาคลาดเคลื่อนหรือ Error Term (  ) ที่มีลักษณะ
มีความสัมพันธแกันเองในระดับสูง (High-order Autoregressive Moving Average Processes) โดย
เพ่ิมกระบวนการเชิงอัตถดถอย (Autoregressive Processes) เขาไปในสมการของ DF Test ซึ่งจะมี
การเพ่ิมพจนแที่เรียกวา การเปลี่ยนแปลงของคาลา (Lagged Change) ทําใหไดสมการใหม ดังตอไปนี้ 
 

                  ∑           
 
     

  (1) 
 
 โดยกําหนดให 

      คือ ขอมูลตัวแปร ณ เวลา t 

        คือ ขอมูลตัวแปร ณ เวลา t-1 

          คือ คาพารามิเตอรแ   
  t  คือ คาแนวโนม 

      คือ คาความคลาดเคลื่อนเชิงสุม  
โดยมีสมมติฐาน คือ  

สมมติฐานหลัก          ขอมูลมีลักษณะไมนิ่ง 

    สมมติฐานหลัก     | |     ขอมูลมีลักษณะนิ่ง 
 
 หลักการทดสอบคุณสมบัติคงที่หรือลักษณะขอมูลที่มีความนิ่งนั้นสามารถพิจารณาจากคา 
Augmented Dickey-Fuller test statistic โดยมีเกณฑแในการพิจารณาดังนี้ 

1. ถาคา Augmented Dickey-Fuller test statistic มากกวา Critical values จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก แสดงวาตัวแปรตัวนั้นมีคุณสมบัติคงที่ (Stationary) 

2. ถาคา Augmented Dickey-Fuller test statistic นอยกวา Critical values จะยอมรับ
สมมติฐานหลัก แสดงวาตัวแปรตัวนั้นไมมีคุณสมบัติคงที่ (Nonstationary) 
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จากการทดสอบคุณสมบัติคงที่ ถาพบวาชุดขอมูลอนุกรมเวลาไมมีคุณสมบัติคงที่ จะตองทํา
การทดสอบอีกครั้งโดยหาผลตางของอนุกรมเวลาระหวางขอมูล ณ ปัจจุบันกับขอมูลถอยหลังไป d 
คาบเวลา ซึ่งถาขอมูลมีคุณสมบัติคงที่ที่คาบเวลา d แบบจําลอง ARIMA ของขอมูลชุดนี้จะมี 
Integrated (I) เทากับ d 

  การก าหนดตัวแบบที่เหมาะสมของแบบจ าลอง ARIMA 
  หลังจากทดสอบคุณสมบัติคงที่และไดอันดับ d ที่เหมาะสมแลวนั้น ลําดับตอมา คือ ตองการ

กําหนดตัวแบบที่เหมาะสมของแบบจําลอง ARIMA  สามารถทําไดโดยการพิจารณาฟังกแชันสหสัมพันธแ
ในตัวเอง (Autocorrelation Function : ACF) และฟังกแชันสหสัมพันธแในตัวเองบางสวน (Partial 
Autocorrelation Function : PACF) ของขอมูลอนุกรมเวลาที่มีคุณสมบัติคงที่ โดยการกําหนดตัว
แบบนั้นจะมีลักษณะเป็นการทําซ้ํา โดยเริ่มจากการเลือกตัวแบบที่เป็นไปได และเมื่อไดแลวจึงนําไป
ประมาณคาพารามิเตอรแและตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบเป็นขั้นสุดทาย ซึ่งถาพบวาตัวแบบ
ที่เป็นไปไดนั้นไมเหมาะสม ตองทําซํ้ากระบวนการเดิม คือ เริ่มการเลือกตัวแบบใหมที่เห็นวาเหมาะสม
กวา และขั้นสุดทายตรวจสอบความเหมาะสมจนกวาจะไดแบบที่เหมาะสมที่สุด สําหรับเครื่องมือที่ใช
ในการพิจารณา ACF และ PACF นั้นผูศึกษาไดใช Correlogram ของ ACF และ PACF เพ่ือกําหนด
รูปแบบของ AR(p) และ MA(q) หรือ ARMA(p,q) โดยมีเงื่อนไขของการพิจารณาในเบื้องตนดังตาราง
แสดงเกณฑแการพิจารณาในเบื้องตนในการตัดสินใจกําหนดรูปแบบ AR(p) และ MA(q) 

 
ตาราง 2 เกณฑแการพิจารณาในเบื้องตนในการตัดสินใจกําหนดรูปแบบ AR(p) และ MA(q) 

กระบวนการ ACF (  ) PACF (   ) 

AR(1) ลดลงแบบ Exponential 
คา (   ) 0 คาอ่ืนๆ เป็น 0 สําหรับ k 
≥ 2 

AR(2) 
ลักษณะการลดเขาหาศูนยแ 
แบบ Exponential หรือลดแบบคลื่นไซนแ 

คา (   ) และ (   )  0 คาอ่ืนๆ 
เป็น 0  
สําหรับ k ≥ 3 

AR(p) 
ลักษณะการลดเขาหาศูนยแ 
แบบ Exponential หรือลดแบบคลื่นไซนแ 

(   )  0 แตคา (   )อ่ืนๆ เป็น 0 
สําหรับ k > p 

MA(1) 
    0 คาอ่ืนๆ เป็น 0 สําหรับ k ≥ 2   

 และ   -0.5 <    < 0.5 
ลดแบบ Exponential 

MA(2) 
คา    และ     0 คาอ่ืนๆ เป็น 0  
สําหรับ k ≥ 3 

ลักษณะการลดเขาหาศูนยแ 
แบบ Exponential หรือลดแบบคลื่นไซนแ 
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MA(q) 
คา      0 แตคา    อ่ืนๆ เป็น 0  
สําหรับ k > q 

ลักษณะการลดเขาหาศูนยแ 
แบบ Exponential หรือลดแบบคลื่นไซนแ 

ARMA(1,1) 
กรณีท่ี 1 

ลดลง แบบ Exponential หรือแบบคลื่น

ไซนแจาก     

ลดลง แบบ Exponential หรือแบบคลื่น
ไซนแจาก f11 โดยที่ f11=r1   

ARMA(1,1) 
กรณีท่ี 2* 

     0 คาอ่ืนๆ เป็น 0 สําหรับ k ≥ 2   

 และ   -0.5 <    < 0.5 

คา (   ) 0 คาอ่ืนๆ เป็น 0 สําหรับ k 
≥ 2 

ARMA(p,q) 
กรณีท่ี 1 

ลดลง แบบ Exponential หรือแบบคลื่น

ไซนแ จาก      

ลดลง แบบ Exponential หรือแบบคลื่น

ไซนแจาก(  )  

ARMA(p,q) 
กรณีท่ี 2* 

คา      0 แตคา    อ่ืนๆ เป็น 0  
สําหรับ k > q 

(   )  0 แตคา fkk อ่ืนๆ เป็น 0 
สําหรับ k > p 

หมายเหตุ : * หมายถึงเงื่อนไขของการพิจารณาในกรณีนี้เป็นไปไดทั้งกรณี ARMA(p,q) ARMA(p,0) 
และ ARMA(0,q)  จึงตองทดสอบท้ัง 3 รูปแบบ 
 

อยางไรก็ตาม โดยสวนใหญ พบวา ACF และ PACF จะไมเทากับศูนยแแตอยูใกลศูนยแ ดังนั้น 
จะตองอาศัยการทดสอบสมมติฐานเพื่อพิจารณาวา ACF และ PACF เป็นศูนยแหรือไม  

โดยกําหนดการทดสอบสมมติฐานหลักคือ H0 : k =0 และ H0 : kk =0 สําหรับเกณฑแใน
การพิจารณานั้นดูจากคาสถิติ k หรือ rk และ kk  วาอยูภายในชวงบริเวณที่ยอมรับ (Acceptance 

region)หรือไม (ซึ่งโดยทั่วไปนิยมใชบริเวณยอมรับเทากับชวง 2 2
( , )

n n

 หรือ มีระดับนัยสําคัญ

ประมาณ 0.05) ถาอยูในบริเวณที่ยอมรับจะถือวาคานั้นไมตางจากศูนยแ ซึ่งจากที่กลาวในขางตนสรุป
ไดดังนี ้

k หรือ rk จะเทากับศูนยแ ถา 2

n

 < rk <
2

n
 , เมื่อ k>q (rk อยูนอกชวงนี้เมื่อ k ≤q) 

ดังนั้น ตัวแบบที่เป็นไปได คือ MA(q)  

  kk จะเทากับศูนยแ ถา 2

n

 < kk < 2

n
 , เมื่อ k>p (rk อยูนอกชวงนี้เมื่อ k ≤p) ดังนั้น ตัว

แบบที่เป็นไปได คือ AR(p)  
 
  การตรวจสอบรูปแบบที่เหมาะสมของสมการ 

หลังจากที่ไดรูปแบบของสมการที่เหมาะสมแลวตามตารางแสดงเกณฑแการพิจารณาใน
เบื้องตนในการตัดสินใจกําหนดรูปแบบ AR(p) และ MA(q) แลวควรนํามาตรวจสอบอีกครั้งวารูปแบบ



 
 105 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ที่ใชในการประมาณการเหมาะสมจริงหรือไม เนื่องจากโดยทั่วไปจะมีความเป็นไปไดวาอนุกรมเวลาชุด
หนึ่งอาจมีตัวแบบที่เหมาะสมมากกวาหนึ่งตัวแบบ ดังนั้นการพิจารณาเลือกใชเพียงหนึ่งตัวแบบจากที่
เหมาะสมทั้งหมดตองพิจารณาจากเงื่อนไขตางๆ ดังนี้ 
 1. การทดสอบคาพารามิเตอรแในรูปแบบ โดยพิจารณาจากคาสถิติ t (t-statistic) ซึ่งในการ
ทดสอบนั้นจะตั้งสมมติหลักวา คาของพารามิเตอรแไมตางจากศูนยแ และถา t-statistic มากกวา คา
วิกฤต จะปฏิเสธสมมติฐานที่วาคาของพารามิเตอรแไมตางจากศูนยแอยางมีนัยสําคัญ จึงถือไดวารูปแบบ
ที่ใชเหมาะสม 
 2. พิจารณาเลือก คา R-squared และ Adj R-squared ที่เขาใกล 1 ที่สุด 
 3. คาสหสัมพันธแในตัวเองของคาความคาดเคลื่อน (ดูจากกราฟ Correlogram) ตองไมมี
ลักษณะการลดลงแบบ Exponential 
 4. ทดสอบความเหมาะสมโดยใช Portmanteau test หรือ การทดสอบของ Box and 

Pierce  (Q-statistic) ซ่ึง Q-statistic = 2

1

( )
t

k

k

n r k


  สําหรับหรับการทดสอบไดตั้งสมมติฐานดังนี้ 

Ho : (1) (2) ... ( ) 0
t t t

k         
H1 : มีบางคาของ ( )

t
j ,1,...,k = 0 

 สวนเกณฑแในการพิจารณาดูจากคา Q-statistic กับคาวิกฤติของ Chi-square ณ ระดับ
นัยสําคัญที่กําหนด ซึ่งถา Q-statistic มีคานอยกวาคาวิกฤติ จะยอมรับ Ho ซึ่งแสดงวาสหสัมพันธแใน
ตัวเองของความคลาดเคลื่อนเป็นศูนยแทุกคา k แสดงวาตัวแบบที่เลือกเป็นตัวแบบที่เหมาะสม 
 5. พิจารณาคา Akaike และ Schwarz 
  เนื่องจากโดยทั่วไปแลวมีความเป็นไปไดวาอนุกรมเวลาชุดหนึ่งอาจมีตัวแบบที่เหมาะสม
มากกวาหนึ่งตัวแบบ ดังนั้นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่จะชวยตัดสินใจวารูปแบบสมการใดเหมาะสมกวากัน
คือคา Akaike Information Criterion (AIC) และ Schwarz Bayesian Criterion (SBC) โดยจะ
พิจารณารูปแบบที่ไดคาที่ต่ําท่ีสุดเป็นรูปแบบที่เหมาะสม โดย AIC และ SBC  
  การน าแบบจ าลองไปใช้ในการพยากรณ์ 
 ใชสมการพยากรณแที่สรางจากรูปแบบที่กําหนดและผานการตรวจสอบในขั้นตอนที่ผาน
มาแลว แตเนื่องจากการพยากรณแขอมูลไปขางหนานั้นจะตองเป็นแบบจําลองที่มีความแมนยําที่สุด 
ดังนั้นการพยากรณแจึงตองมีการทดสอบแบบจําลอง โดยการแบงการพยากรณแออกเป็น 3 ชวง คือชวง 
historical forecast อันเป็นการพยากรณแตั้งแตอดีตถึงชวงเวลาที่พิจารณา (T0-Tn-k) การพยากรณแ
ชวง ex-post forecast คือการพยากรณแโดยการตัดขอมูลออกมาสวนหนึ่งแลวทําการพยากรณแ
เปรียบเทียบขอมูลจริงกับขอมูลที่ไดจากการพยากรณแ โดยพิจารณาคา root mean squared error 
(RMSE) คา Thiel inequality coefficient (U) และคา Akaike information criterion (AIC) จะ
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พิจารณาคาสถิตทั้ง 3 คาที่มีคามากที่สุด ซึ่งไดจากการทําการพยากรณแเมื่อเลือกแบบจําลองที่ดีที่สุด
ไดแลว จึงนําแบบจําลองนั้นมาทําการพยากรณแแบบ  ex-ante forecast ซึ่งเป็นการพยากรณแขอมูล
ไปขางหนาดังภาพ 2 
 
 
         historical forecast           ex-post forecast         ex-ante forecast 
                  Time 
             T0      Tn-k   Tn 

 
 

ภาพ 2 การพยากรณแขอมูลไปขางหนา 
ที่มา : Pindyck and Rubinfeld(1998) อางใน สงวนศักดิ์ ภิญโญจติร, 2550 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 การวิจัยครั้งนี้ไดแบงงานวิจัยที่เกี่ยวของออกเป็น 2 สวน คือ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
วิเคราะหแขอมูลโดยใชแบบจําลอง ARIMA และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสายการบิน 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบจ าลอง ARIMA 

ณิชา สุภาพิมพ์ และสุเมธ แก่นมณี (2555) ไดศึกษาเรื่อง “การพยากรณแความตองการใช
น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในอนาคต โดยใชแบบจําลองอารีมาและแบบจําลองการแช” พบวา การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพ่ือพยากรณแความตองการใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคในอนาคตของพ้ืนที่ 10 
จังหวัดที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาระบบ RBF โดยใชแบบจําลอง ARIMA (Autoregressive 
Integrated Moving Average) ในการศึกษานี้ไดใชขอมูลอนุกรมเวลาของจํานวนประชากรรายปี 
ตั้งแตปี 2511-2554 คูณอัตราการใชน้ําตามมาตรฐานของความจําเป็นพ้ืนฐาน รวมทั้งสิ้น 44 ขอมูล 
เมื่อทําการพยากรณแความตองการใชน้ํา พบวา ในปี 2558 จังหวัดเชียงใหมเป็นจังหวัดที่มีความ
ตองการใชน้ําสูงที่สุด (57.72 ลานลบ.ม.ตอปี) รองลงมา คือ จังหวัดสุราษฏรแธานี (39.73 ลานลบ.ม.
ตอปี) จังหวัดเชียงราย (34.33 ลานลบ.ม.ตอปี) จังหวัดนครสวรรคแ (33.07 ลานลบ.ม.ตอปี) จังหวัด
ลําปาง (25.41 ลานลบ.ม.ตอปี) จังหวัดกําแพงเพชร (20.22 ลานลบ.ม.ตอปี) จังหวัดพิตร(15.4 ลาน
ลบ.ม.ตอปี) จังหวัดแพร (12.53 ลานลบ.ม.ตอปี) จังหวัดหนองคาย (6.556 ลานลบ.ม.ตอปี) และ
จังหวัดชัยนาท (9.15 ลานลบ.ม.ตอปี) ตามลําดับ 

ธาตรี จันทรโคลิกาและคณะ (2554) ไดศึกษาเรื่อง “การพยากรณแมูลคาการสงออกของ
ประเทศของไทย โดยใชแบบจําลอง ARIMAX” ซึ่งงานวิจัยนี้มีขึ้นเพ่ือตอบคําถามวา การนําดัชนีภาวะ
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ธุรกิจสงออกของไทยมาใชรวมในแบบจําลอง ARIMA โดยสรางเป็นแบบจําลอง ARIMAX สามารถ
ชวยใหผลการพยากรณแมูลคาสงออกไทยมีความถูกตองแมนยําเพ่ิมมากขึ้นหรือนอยลงเพียงไร ผล
การศึกษาโดยใชวิธีการประมาณคาแบบ Time Rolling และการพยากรณแลวงหนาแบบพลวัตรและ
นอกลุมตัวอยาง พบวา แบบจําลอง ARIMAX มีผลการพยากรณแที่มีความแมนยําไมแตกตางจาก
แบบจําลอง ARIMA โดยดัชนีภาวะธุรกิจสงออกของสินคาสงออกของไทยจําแนกรายสินคา 11 กลุม 
ไมสามารถชวยใหผลการพยากรณแมีความแมนยําเพ่ิมมากสูงขึ้นเลยในขณะที่การพยากรณแมูลคาการ
สงออกรวมโดยแบบจําลอง ARIMAX โดยใชดัชนีสินคาคงคลังเป็นตัวแปรอิสระใหผลการพยากรณแที่
แมนยํากวาแบบจําลอง ARIMA ไดอยางชัดเจน 

สุกัญญา ยองประยูรและพรธิภา องค์คุณารักษ์ (2553) ไดศึกษาเรื่อง “การพยากรณแ
ปริมาณการนําเขากุงขาวแชแข็งของประเทศสหรัฐอเมริกาดวยเทคนิควิเคราะหแอนุกรมเวลา” พบวา 
การศึกษาหาวิธีการพยากรณแที่เหมาะสมสําหรับการพยากรณแปริมาณการนําเขากุงขาวแชแข็งของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและปริมาณการสงออกกุงแชแข็งของไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาด วย
เทคนิควิเคราะหแอนุกรมเวลา เพ่ือใหโรงงานผลิตกุงแชแข็งสามารถนําวิธีการนี้ไปใชในการพยากรณแ
ความตองการซื้อ เพ่ือวางแผนการจัดหากุงขาวลวงหนา จากการศึกษาพบวาวิธีพยากรณแที่เหมาะสม
ในการพยากรณแการนําเขากุงของประเทศสหรัฐอมริกาในปี พ.ศ. 2553 มากที่สุด คือ วิธีปรับใหเรียบ
แบบโฮลทแและวินเทอรแที่มีฤดูกาลแบบคูณ โดยใชขอมูลรายไตรมาสเริ่มจากเดือนกุมภาพันธแ และใช
ขอมูลยอนหลัง 4 ปี ตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 – สิงหาคม พ.ศ. 2552และวิธีพยากรณแที่
เหมาะสมในการพยากรณแปริมาณการสงออกกุงแชแข็งของประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกามากที่สุด 
คือ วิธีปรับใหเรียบฤดูกาลแบบคูณ โดยใชขอมูลรายไตรมาส เริ่มจากเดือนกุมภาพันธแ และใชขอมูล
ยอนหลัง 2 ปี ตั้ง แตเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 – สิงหาคม พ.ศ. 2552 

พงษ์ศิริ  ศิริพานิช,ปราณี  นิลกรณ์และสุดา(2550)  ตระการเถลิงศักดิ์ ไดศึกษาเรื่อง “การ
พยากรณแอนุกรมเวลาดวยตัวแบบผสม ARIMA และ เครือขายประสาทเทียม” พบวา ตัวแบบ ARIMA 
เป็นวิธีการที่มีขอสมมติวาความสัมพันธแของคาสังเกตอนุกรมเวลาเป็นแบบเชิงเสน จึงอาจไมสามารถ
อธิบายลักษณะที่ไมใชเชิงเสนที่มีอยูในคาสังเกตไดดีนัก ตัวแบบเครือขายประสาทเทียม (Artificial 
Neural Network Model: ANN) เป็นวิธีการที่มีความยืดหยุนในการอธิบายลักษณะที่ไมใชเชิงเสนได
ดี แตอาจอธิบายลักษณะเชิงเสนไดไมดีนัก ตัวแบบผสม ARIMA-ANN อาจชวยอธิบายขอมูลที่มีทั้ง
องคแประกอบเชิงเสนกับองคแประกอบไมเชิงเสนไดถูกตองยิ่งขึ้ น งานวิจัยนี้มีจุดประสงคแเพ่ือ
เปรียบเทียบความถูกตองในการพยากรณแอนุกรมเวลาราคาปิดตลาดของหุน PTT โดยใชตัวแบบ
อนุกรมเวลาทั้ง 3 แบบ คือ ตัวแบบ ARIMA ตัวแบบ ANN และ ตัวแบบผสม ARIMA-ANN 
ผลการวิจัยพบวาตัวแบบผสม ARIMA-ANN ใหคาพยากรณแถูกตองมากกวา ตัวแบบ ARIMA หรือตัว
แบบ ANN 
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 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสายการบิน 
วีรยุทธ วัฒนธรรม, พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล และ ชวเลข วณิชเวทิน (2555) ไดศึกษาเรื่อง

ปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูโดยสารในการเลือกใชบริการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิและสถานีรับสงผูโดยสารอากาศยานในเมือง พบวา ปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของ
ผูโดยสารในการเลือกใชบริการระบบ ขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับสง
ผูโดยสารอากาศยานในเมือง กรณีศึกษา ในเขตพ้ืนที่รอบๆ สถานีของ Airport Rail Link และผูที่เขา
รับบริการของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีการเก็บขอมูลในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 กอนการเปิด
ใชบริการของ Airport Rail Link โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจของผูโดยสารใน
การ เลือกใชบริการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับสงผูโดยสาร
อากาศยาน ในเมืองวานอกจากสะดวกรวดเร็ว ราคาถูกแลว ยังมีปัจจัยเสริมอ่ืนๆ ใดบางที่ใชในการ
ตัดสินใจ และเพ่ือ ที่สามารถวิเคราะหแขอมูลของผูโดยสาร พฤติกรรมของผูโดยสารในการเลือกใช 
รวมถึงปริมาณความ ตองการที่ใชระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับสง
ผูโดยสารอากาศยานในเมือง ซึ่งเป็นประโยชนแตอการวางแผนการขนสงตอไป โดยหาความสัมพันธแ
โดยวิธี Logistic Regression Analysis จากผลการศึกษาหาความสัมพันธแของปัจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจของผูโดยสารในการเลือกใช บริการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และ
สถานีรับสงผูโดยสารอากาศยานในเมือง ไดแก ระยะเวลาที่ใชในการเดินทางแนนอน  ความปลอดภัย
ในการเดินทาง คาใชจายของการเดินทางมีการ ใหบริการในเสนทางที่ตองการ รวมทั้งปัจจัยอ่ืนๆ จาก
การเปรียบเทียบการเลือกประเภทการเดินทาง ผูโดยสารเลือกระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับสงผูโดยสารอากาศยาน ในเมืองมากกวาเลือกเดินทางในประเภทอ่ืนๆ 
และยังเลือกใชรถไฟเชื่อมทาอากาศสุวรรณภูมิ (City Line) มากกวารถไฟดวนทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ (Express Line) 

ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิร (2555) ไดศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการเลือกใชบริการสายการบินตนทุน
ต่ําเสนทางภายในประเทศของผูโดยสารชาวไทย เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจัยในการเลือกใช
บริการสายการบินตนทุนต่ํา เสนทางภายในประเทศของผูโดยสารชาวไทย กลุมตัวอยาง คือ ผูโดยสาร
ชาวไทยที่เคยใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา และเป็นผูตัดสินใจซื้อดวยตัวเองจํานวน 400 ตัวอยาง
เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยาง ใหความสําคัญดานสินคาและบริการ
อยูในระดับมาก โดยชื่อเสียงดีดานความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่กลุมตัวอยางให  ความสําคัญมากที่สุด 
ดานราคาในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยราคาบัตรโดยสารเหมาะสมกับเสนทางเป็นปัจจัยที่ ไดรับ
ความสําคัญมากที่สุด ดานชองทางการจัดจําหนายในภาพรวมอยูในระดับมาก ปัจจัยความสะดวกใน
การ ซื้อบัตรโดยสารผานทาง Website ของสายการบินเป็นสิ่งที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุด
ดานการสงเสริม การตลาดในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยการลดราคาบัตรโดยสารเป็นปัจจัยที่มีผล
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ตอการเลือกใชบริการมากท่ีสุด ดานการสงมอบบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมากปัจจัยความตรงตอ
เวลาในการออกเดินทางและถึงที่หมายเป็นสิ่ง ที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดดานพนักงานโดย
ภาพรวมอยูในระดับมากโดยอัธยาศัยไมตรีและประสิทธิภาพของพนักงานที่ใหบริการบนเครื่องบินเป็น
ปัจจัยที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุด ดานสภาพแวดลอมทาง  กายภาพโดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ปัจจัยสํานักงานของสายการบินทันสมัย สวยงาม ไดรับความสําคัญมากท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือหาแบบจําลองที่เหมาะสมในการพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแม
สอด อําเภอ     แมสอด จังหวัดตาก 

2. เพ่ือพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
ขอมูลที่ใชในการศึกษาและวิเคราะหแครั้งนี้เป็นขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากการคนควาและรวบรวม

จากแหลงขอมูลกรมทาอากาศยาน โดยขอมูลจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินทั้งหมดจํานวน 
77 เดือนตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะหแความผันผวนเพ่ือพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด 

ในรูปลอการิทึมในอนาคต มีวิธีการศึกษาวิเคราะหแคือ นําขอมูลใหอยูในรูปของลอการิทึม ซึ่งเป็น
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) มาทําการศึกษามีข้ันตอนดังนี้ 

 ขั้นที่  1  คือ นําขอมูลจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอดในรูป
ลอการิทึม มาตรวจสอบความนิ่งของขอมูลโดยวิธี Unit Root Test โดยทดสอบความนิ่งของตัวแปรที่
นํามา ทําการศึกษาโดยวิธี Dickey-Fuller (DF) หรือ Augmented Dickey-Fuller (ADF) ซึ่งจะใช
รูปแบบสมการ 3 รูปแบบในการทดสอบ คือ 

 
1 1t tP P              (2) 

 
1 1t t tP P              (3) 

 
1 1t t tP P               (4) 

 
โดยสมการ (1) ถึง (3) เป็นสมการที่ใชในการทดสอบตามวิธี ADF ไดดังนี้ 

1 1

1

p

t t j t j

j

P P P   



            (5) 
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1 1

1

p

t t t j t j

j

P P P    



            (6) 

 
1 1

1

p

t t t j t j

j

P P p     



             (7) 

 
 

โดยที่ 
  

tP    คือ จํานวนผูโดยสารผานสนามบินแมสอด ณ เวลา t 
  

1tP
   คือ จํานวนผูโดยสารผานสนามบินแมสอด ณ เวลา t-1 

  t  คือ คาแนวโนม 
  

t    คือ คาความคลาดเคลื่อน 
  , ,     คือ พารามิเตอรแ 
 

การทดสอบ Unit Root มีข้ันตอนดังนี้ทั้ง 2 วิธี คือ DF และ ADF มีข้ันตอนดังนี้ ซึ่งตั้ง
สมมุติฐานหลักและสมมุติฐานรองดังนี้ 
  

0 : tH P   มี Unit Root หรือมีลักษณะไมนิ่ง 
  

1 : tH P   ไมมี Unit Root หรือ 
1P   มีลักษณะนิ่ง 

 
การทดสอบสมมุติฐานนั้นจะทําการเปรียบเทียบคาสถิติที่ไดจาก Augmented Dickey-

Fuller Test หรือ Dickey-Fuller Test โดยพิจารณา คือ ถาคา t-statistics test ของคา     มีคา
นอยกวาคาวิกฤตที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 จะปฏิเสธสมมติฐาน

0 : 0H   และยอมรับ

1 : 0H    หมายความวาขอมูลที่นํามาศึกษาเป็น Integrated of Order 0 สามารถแทนไดดวย
(0)PI  คือ มีลักษณะนิ่ง (Stationary) แตหากไมสามารถปฏิเสธสมมติฐานแสดงวาขอมูลที่เรานํามา

ทดสอบไมเป็น Integrated of Order 0 คือ มีลักษณะไมนิ่ง (Non-Stationary) และในการเลือก 
Lag Length ที่ทําใหแบบจําลองที่ไดไมเกิดปัญหา Serial Correlation และไดคา AIC ที่มีคาต่ําสุด 
 ขั้นที่  2  นําขอมูลจํานวนผูโดยสารผานสนามบินแมสอด มาสรางแบบจําลองที่ดีที่สุด เพ่ือ
ประมาณคาความผันผวนและพยากรณแจํานวนผูโดยสารในอนาคต โดยมีขั้นตอนการสรางแบบจําลอง
ดังนี้ 
 2.1) สราง Correlogram และ Partial PACF หา ARIMA เหมาะสมของอนุกรมเวลาที่จะ
นําไปใชในการศึกษา 
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 2.2) ประมาณคาสมการคาเฉลี่ยโดยเลือกใช Lag p และ q ที่ไดมาจากการวิเคราะหแ 
Correlogram และ Partial Correlogram  
 2.3) เลือกรูปแบบที่ดีที่สุดจากแบบจําลอง ARIMA โดยพิจารณาจากคา Akaike 
Information Criterion (AIC) หากคาที่ไดมีคานอยท่ีสุดจะเป็นรูปแบบที่ดีที่สุด 
 ขั้นที่  3  นําแบบจําลองมาพยากรณแจํานวนผูโดยสารผานสนามบินแมสอดที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
  การน าแบบจ าลองไปใช้ในการพยากรณ์ ใชสมการพยากรณแที่สรางจากรูปแบบที่กําหนด
และผานการตรวจสอบในขั้นตอนที่ผานมาแลว แตเนื่องจากการพยากรณแขอมูลไปขางหนานั้นจะตอง
เป็นแบบจําลองที่มีความแมนยําที่สุด ดังนั้นการพยากรณแจึงตองมีการทดสอบแบบจําลอง โดยการ
แบงการพยากรณแออกเป็น 3 ชวง คือชวง Historical forecast อันเป็นการพยากรณแตั้งแตอดีตถึง
ชวงเวลาที่พิจารณา (T0-Tn-k) การพยากรณแชวง Ex-post forecast คือการพยากรณแโดยการตัดขอมูล
ออกมาสวนหนึ่งแลวทําการพยากรณแเปรียบเทียบขอมูลจริงกับขอมูลที่ไดจากการพยากรณแ โดย
พิจารณาคา Root Mean Squared Error (RMSE) คา Thiel inequality coefficient (U) และคา 
Akaike information criterion (AIC) จะพิจารณาคาสถิตทั้ง 3 คาที่มีคามากที่สุด ซึ่งไดจากการทํา
การพยากรณแเมื่อเลือกแบบจําลองที่ดีที่สุดไดแลว จึงนําแบบจําลองนั้นมาทําการพยากรณแแบบ  Ex-
ante forecast ซึ่งเป็นการพยากรณแขอมูลไปขางหนา 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด 
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยใชขอมูลทุติยภูมิรายเดือน จากกรมทาอากาศยาน ซึ่งขอมูลจํานวน
ผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินทั้งหมดจํานวน 77 เดือนตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ถึง เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2559 

โดยในการศึกษาเบื้องตน ไดทําการทดสอบความนิ่งของขอมูล พบวาขอมูลจํานวนผูโดยสาร
ที่เดินทางผานสนามบินแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก มีลักษณะไมนิ่ง(Non-Stationary) จึงตอง
ทําการหาผลตางอันดับตอไป จนกวาขอมูลจะนิ่ง โดยขอมูลที่นํามาวิเคราะหแมีความนิ่งที่ผลตางอันดับ 
1 (1 Differencing) แสดงดังตาราง 3  
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ตาราง 3 ผลการทดสอบ Unit Root ของขอมูลที่ระดับ Level; I(0) และ I(1) 

ตัวแปร รูปแบบสมการ 
t-

Statistic 
Prob. 

MacKinnon Critical 
1% 5% 10% 

PG 
I(0) 

Intercept 
-

0.825608 
0.8059 -3.519050 -2.900137 -2.587409 

Trend and 
Intercept 

-
3.571622 

0.0391 -4.083355 -3.470032 -3.161982 

None 0.893001 0.8990 -2.595745 -1.945139 -1.613983 

PG 
I(1) 

Intercept 
-

10.25428 
0.0001* -3.520307 -2.900670 -2.587691 

Trend and 
Intercept 

-
10.18379 

0.0000* -4.085092 -3.470851 -3.162458 

None 
-

9.875850 
0.0000* -2.596160 -1.945199 -1.613948 

หมายเหตุ * มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 
ที่มา: จากการคํานวณ 
 

จากตาราง 3 จะเห็นไดวาขอมูลมีลักษณะนิ่งที่ผลตางอันดับ 1 (1 Differencing) โดยมี
นัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05 จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาทําการหาแบบจําลองอารีมา (ARIMA) โดย
วิธี Box-Jenkins แลวพบวาแบบจําลองที่เหมาะสมในรูปแบบของสมการของแบบจําลอง เป็นดังนี้ 

 
ตาราง 4 รูปแบบของสมการของแบบจําลอง 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.043451 0.012346 3.519546 0.0008 
AR(1) 0.479686 0.124656 3.848082 0.0003 
MA(1) -0.658785 0.133742 -4.925808 0.0000 

 
สมการของแบบจําลองจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด อําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก 
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1 10.043451 0.47968 ˆ ˆ6 0.658785t tt tPss PG e e       
 

จากสมการขางตน สามารถอธิบายไดวา จํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด

(     ) ขึ้นอยูกับคาคงที่มีคาประมาณสัมประสิทธิ์เทากับ 0.043451 และคาสัมประสิทธิ์ของ AR(1) 
มีคาเทากับ 0.479686 และMA(1) เทากับ -0.658785 หมายความวา การเปลี่ยนแปลงของ AR(1) มี
การเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด และ MA(1) มี
การเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันขามกับคาความคลาดเคลื่อนของจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผาน
สนามบินแมสอด เมื่อนําแบบจําลองมาทําการพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแม
สอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยทําการพยากรณแไปขางหนาอีก 1 ปี พบวา ผลการพยากรณแ
ลวงหนาแสดงดังตาราง 5 
ตาราง 5 การพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

เดือน/ปี จ านวนผู้โดยสาร(คน) ค่าจริง 

ม.ค.2560 15,250.65 13,783 

ก.พ.2560 16,164.05 13,494 

มี.ค.2560 17,001.47 15,511 
เม.ย.2560 17,816.72 15,363 

พ.ค.2560 18,638.19 14,457 

มิ.ย.2560 19,481.06 13,727 
ก.ค.2560 20,353.80 14,734 

ส.ค.2560 21,261.50 14,818 

ก.ย.2560 22,207.61 15,141 
ต.ค.2560 23,194.78 16,990 

พ.ย.2560 24,225.31 15,487 
ธ.ค.2560 25,301.37 16,596 

ที่มา: จากการคํานวณ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาการพยากรณแโดยใชแบบจําลอง ARIMA ดวยวิธี
บอกซแ-เจนกินสแ  เป็นวิธีที่มีความแมนยํา (วรางคณา กีรติพิบูลยแ , 2556) แตมีการศึกษาจาก
นักวิชาการหลายทานไมเห็นดวยในเรื่องของการพยากรณแวาการพยากรณแอาจไมใชวิธีที่ดีที่สุด และ
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จากการพยากรณแ พบวา คาการพยากรณแอาจจะไมไดมีความใกลเคียงกันกับคาจริง เนื่องจากเกิดจาก
ปัจจัยตางๆ ที่ไมสามารถควบคุมได เชน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา สภาพอากาศในพ้ืนที่ จํานวนสาย
การบิน ฤดูกาลทองเที่ยวหรือแหลงทองเที่ยว เป็นตน(ราตรี สิทธิพงษแ และชาลี ตระกูล, 2555)  ซึ่ง
จากแบบจําลองการพยากรณแโดยวิธีบอกซแ-เจนกินสแ เป็นการพยากรณแภายใตสมมติฐาน ขอมูลอนุกรม
เวลา ที่จะไมไดรับผลกระทบจากปัจจัยอ่ืนๆ คือ จะกําหนดใหปัจจัยอ่ืนๆ คงที่  โดยในความจริงการ
พยากรณแจะตองเผชิญกับผลกระทบ สถานการณแตางๆ ที่จะเกิดขึ้นไดตลอดเวลาทั้งสภาพเศรษฐกิจ
ภายในและภายนอกประเทศ สําหรับสนามบินแมสอดในปัจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงจากจํานวนสาย
การบินที่ลดลงจากเดิม เหลือเพียงสายการบินนกแอรแเพียงสายการบินเดียวจึงอาจสงผลใหจํานวน
ผูโดยสารลดลง ดังนั้นการศึกษา วิจัยครั้งตอไป ควรจะพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวของดวยเพ่ือใหได
แบบจําลองที่เหมาะสมและมีคาใกลเคียงกับขอมูลมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม โดยเฉพาะขอมูลที่มีผลตอการใชสนามบินเพ่ือจะไดเห็นภาพได
ชัดเจน เชน การขยายสนามบิน จํานวนนักทองเที่ยว การจัดงานตามฤดูกาลตางๆ  

2. ควรทําการศึกษาแบบจําลองอ่ืนเพื่อนํามาเปรียบเทียบ และหาแบบจําลองที่เหมาะสมและ
สามารถทํานายไดแมนยําและใกลเคียงกับขอมูลจริงที่สุด 
 
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
 โครงการวิจัยนี้สําเร็จไดดวยดี ดวยไดรับการสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด และไดรับการความกรุณา
จากทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการใหคําแนะนําในการพัฒนาหัวขอวิจัยรวมถึงเครื่องมือในการ
วิจัย ตลอดจนใหคําปรึกษาและคําแนะนําตางๆ 
 ขอขอบพระคุณอาจารยแประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอดทุกทานที่ไดให
ความรูและประสบการณแ ตลอดจนการใหความชวยเหลือและสนับสนุน และสุดสุดทาย
ขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษาที่ไดใหความชวยเหลือจนงานวิจัยนี้ไดสําเร็จลุลวงดวยดี 

 
เอกสารอ้างอิง 
กรมทาอากาศยาน.  (2559).  สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ.  เขาถึงเมื่อ (28 

มกราคม 2560) เขาถึงไดจาก (:http://www.airports.go.th/th/content/349.html). 



 
 115 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ณิชา  สุภาพิมพแ และ สุเมธ  แกนมณี.  (2555).  การพยากรณแความตองการใชน้ําเพ่ือการอุปโภค
บริโภคในอนาคต โดยใชแบบจําลองอารีมาและแบบจําลองการแช.  วารสารวิจัย มข. ฉบบั
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ), 11(1),  45-55. 

ธาตรี  จันทรโคลิกา และ คณะ.  (2554).  การพยากรณแมูลคาการสงออกของประเทศของไทย โดยใช
แบบจําลอง ARIMAX. RMUTT Global Business and Economics Review.6(1),35-46. 

พงษแศิริ  ศิริพานิช, ปราณี  นิลกรณแ และ สุดา  ตระการเถลิงศักดิ์.  (2550).  การพยากรณ์อนุกรม
เวลาด้วยตัวแบบผสม ARIMA และเครือข่ายประสาทเทียม.  สารนิพนธแวิทยาศาสตรแ
มหาบัณฑิต ภาควิชาสถิติคณะวิทยาศาสตรแ. มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ราตรี  สิทธิพงษแ และ ชาลี  ตระกูล.  (2555).  เศรษฐศาสตร์มหภาค.  มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร. 
วรางคณา  กีรติวิบูลยแ.  (2556).  ตัวแบบพยากรณแจํานวนประชากรในจังหวัดพัทลุง.  วารสารวิจัย

รามค าแหง (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 16 (2), 28-42. 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.  (2560).  ท่าอากาศยานแม่สอด.  เขาถึงเมื่อ (28 เมษายน 2560)เขาถึงได

จาก (:https://th.wikipedia.org/wiki/ทาอากาศยานแมสอด) 
วีรยุทธ  วัฒนธรรม,  พงษแศักดิ์  สุริยวนากุล  และ  ชวเลข  วณิชเวทิน.  (2555).  ปัจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจของผูโดยสารในการเลือกใชบริการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิและสถานีรับสงผูโดยสารอากาศยานในเมือง.  วิศวกรรมสาร มก.,  25(82), 135-150. 

สงวนศักดิ์ ภิญโญจิตร. (2550).  การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกล าไยสดและแช่แข็งโดยวิธีอารีมา. 
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

สุกัญญา  ยองประยูร และ พรธิภา  องคแคุณารักษแ. (2553).  การพยากรณแปริมาณการนําเขากุงขาว
แชแข็งของประเทศสหรัฐอเมริกาดวยเทคนิควิเคราะหแอนุกรมเวลา.  การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร.  กรุงเทพฯ:  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ. 

ศิวัตรา  พิพัฒนแไชยศิริ.  (2555).  ปัจจัยในการเลือกใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าเสนทาง
ภายในประเทศของผูโดยสารชาวไทย.  วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ),  11(2),   154-167. 

อัครพงศแ  อ้ันทอง. (2550).  คู่มือการใช้โปรแกรม  EViews  เบื้องต้น: ส าหรับการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐมิติ. สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ศูนยแศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. (2560). แบบจ าลอง Autoregressive 
integrated moving average model (ARIMA). เขาถึงเมื่อ (28 เมษายน 2560) เขาถึงได
จาก :http://www.citsonline.utcc.ac.th/images/stories/CITS/PDF/OTHER/ARIMA. 
pdf. 


