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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแบบการพยากรณ์จานวนผู้ท่มี ารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ าน
กร่ าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ของแผนกอายุรกรรมและแผนกแพทย์ แผนไทย โดยทาการรวบรวมข้ อมูลตั้ งแต่ เ ดือนมกราคม พ.ศ. 2554
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ทาการสร้ างตัวแบบการพยากรณ์จานวนผู้มารับบริการทั้งสองแผนกจาก 3 วิธี คือ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
ด้ วยวิธแี ยกองค์ประกอบเดิม วิธกี ารทาให้ เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล และวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้ วยบอกซ์และเจนกินส์ พิจารณาเปรียบเทียบ
วิธีการพยากรณ์ ด้ วยค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) ที่ต่าสุด ผลการวิจัยพบว่า
วิธกี ารพยากรณ์ท่เี หมาะสมที่สดุ สาหรับการพยากรณ์จานวนผู้มารับริการในแผนกอายุรกรรมและแผนกแพทย์แผนไทย คือ วิธกี ารทาให้ เรียบ
แบบเอกซ์โปเนนเชียล และวิธบี อกซ์และเจนกินส์ ARIMA(1,1,1) ตามลาดับ สามารถแสดงตัวแบบการพยากรณ์ได้ ดังนี้
แผนกอายุรกรรม

Yˆt  (0.342)Yt 1  (0.658) St 1

แผนกแพทย์แผนไทย

Yˆt  Yt 1  0.388 Yt 1  0.388 Yt  2  a t  0.813a t 1

เมื่อ

Yˆt

และ

Yt 1
Yt 2
St 1
at
at 1

แทน ค่าพยากรณ์ของข้ อมูล ณ เวลา t
แทน ค่าจริงของข้ อมูล ณ เวลา t-1
แทน ค่าจริงของข้ อมูล ณ เวลา t-2
แทน ค่าพยากรณ์จากการทาให้ เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล ณ เวลา t-1
แทน ค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t
แทน ค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t-1
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Abstract
This research aims to study the statistical model of number of service users in Ban Krang District Health Promotion Hospital,
Amphoe Mueang, Phitsanulok Province from two departments of internal medicine and Thai traditional medicine. Data in the model
are collected from January, 2011 to December, 2017. Three forecasting methods involving time series analysis are compared, these
are classical decomposition model, exponential smoothing method and Box-Jenkins method. The results obtained from those three
methods, which is the minimum of mean absolute percentage error (MAPE). It shows that the appropriate forecasting models for
number of survice users in internal medicine and Thai traditional medicine are exponential smoothing method and Box-Jenkins method
ARIMA(1,1,1), where the models are as follows:
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department of internal medicine:

Yˆt  (0.342)Yt 1  (0.658) St 1

Thai traditional medicine department:

Yˆt  Yt 1  0.388 Yt 1  0.388 Yt  2  a t  0.813a t 1

When

Yˆt

And

Yt 1
Yt 2
St 1
at
at 1

for the forecast at time t
for the actual value at time t-1
for the actual value of time t-2
for the forecast in exponential smoothing method at time t-1
for tolerance at time t
for tolerance at time t-1.

บทนา
ปัจจุบนั มีการยกระดับจากสถานีอนามัยเป็ นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล(รพ.สต.) ซึ่งเป็ นสถานพยาบาลที่
ให้ บริ ก ารงานเวชปฏิบั ติ ค รอบครั ว เป็ นการบริ ก ารสาธารณสุข ระดั บ ปฐมภูมิ น าความรู้ ท างด้ า นการแพทย์ และ
สังคมศาสตร์ มาผสมผสานการส่งเสริมสุขภาพ การป้ องกันและรักษาโรค การฟื้ นฟูสภาพ ได้ อย่างต่อเนื่องแบบองค์รวม
ให้ แ ก่ บุค คล ครอบครั ว และชุ มชน โดยจั ด ให้ มีพ ยาบาลประจ าชุ มชน ทางานร่ ว มกับกรรมการชุ มชน และ อสม.
เพื่อสนับสนุนให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจในการดูแลสุขภาพพื้นฐาน การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่ วยด้ วยปั ญหาสุขภาพที่พบ
บ่อยจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล แบ่งง่ายๆ คือ ปฐมพยาบาลเบื้องต้ น หรือ
ระดับปฐมภูมิ (primary care) กับฟื้ นฟูสมรรถภาพ จึงเป็ นสถานพยาบาลที่ดูแลประชาชนตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เกิดการดารง
ชีพ จนตาย ได้ แก่ การตรวจรักษาพยาบาลขั้นต้ น การฝากครรภ์ การให้ บ ริการสร้ างเสริมภูมิค้ ุมกันโรค (การให้ วัคซีน
เด็ก) การดูแลโภชนาการ งานอนามัยโรงเรียน การคุ้มครองผู้บริโภค การคัดกรองภาวะผิดปกติต่างๆ การบาบัดรักษา
โรคเบาหวาน ความดันโลหิต มะเร็งเต้ านม มะเร็งปากมดลูก การดูแลผู้พิการ ผู้สงู อายุ การฟื้ นฟูสมรรถภาพ และบริการ
อื่นๆ ให้ กบั ชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านกร่ าง เป็ นหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ดาเนินงานตามโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า ทาหน้ าที่ให้ บริการแบบผสมผสานด้ านรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้ องกันโรค
และการฟื้ นฟูสภาพอย่ างเป็ นองค์รวม เน้ นการส่งเสริมสุขภาพและการป้ องกันเป็ นภารกิจหลัก ส่วนใหญ่ ผ้ ูท่เี ข้ ามารับ
บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านกร่างจะเข้ ามารับบริการในแผนกอายุรกรรม เนื่องจากแผนกนี้เป็ นการ
ให้ บริการการรักษาด้ วยยา โดยแพทย์จะทาหน้ าที่รักษาและเป็ นที่ปรึกษาด้ านสุขภาพทั่วๆ ไปให้ กับผู้ป่วยตามความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางของอายุรแพทย์ท่ผี ่านการฝึ กอบรมและมีประสบการณ์ในการตรวจรักษาโรคต่างๆ ทั้งโรคที่ผ้ ปู ่ วยเป็ น
โรคปัจจุบนั และเรื้อรังต่างๆ
นอกจากนี้ในแผนกแพทย์แผนไทยยังมีผ้ ูมารับบริการจานวนมากรองลงมาจากแผนกอายุรกรรม เนื่องจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านกร่า งขึ้นชื่อเรื่อง การนวดแผนไทย ซึ่งเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาและบาบัด
โรคอย่างได้ ผล การแพทย์แผนไทย เป็ นวิธกี ารดูแลสุขภาพและการบาบัดรักษาความเจ็บป่ วยของคนไทยที่สอดคล้ องกับ
วัฒนธรรมอันดีของไทย มีการใช้ สมุนไพร การอบ การประคบ และการนวดแผนไทย มีศัพท์เรียกทางการ แพทย์ว่า
“การแพทย์แผนไทย” โดยมีรปู แบบของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (คมสัน, 2553; ชูชัย และคณะ, 2552)
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จากข้ อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านกร่างเป็ นชุมชนขนาดใหญ่ มีพ้ ืนที่รับผิดชอบดูแลหมู่บ้าน
ทั้งหมด 8 หมู่ คือหมู่ 1-6 และหมู่ 11-12 มีจานวนประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 8000 คน ประชากรแฝง
ประมาณ 2000 คน โรงเรียนประถม 2 โรงเรียน โรงเรียนมัธยม 1 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ ง วัด 4 แห่ ง รพ.
สต.เครือข่าย 2 แห่ง อาจมีประชากรแฝงจากจานวนนักเรียน นักศึกษา ที่มาศึกษาในเขตพื้นที่น้ ที าให้ มจี านวนประชากรที่
เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งในปั จจุ บันมีภาวะและภัยต่างๆ คุกคามต่อสุขภาพของประชาชน อันเนื่องมาจากโรคภัยที่เกิดขึ้นได้
หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็ นโรคภูมิแพ้ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคในผู้สงู อายุ ปั ญหาทางสุขภาพจิต กายภาพบาบัด
หรืออาจจะเป็ นอาการเจ็บไข้ ได้ ป่ วย ปวดหัวตัวร้ อน ท้ องเสีย หรือโรคอื่นๆ ผู้ป่วยที่เป็ นโรคเหล่านี้ส่วนมากจะได้ เข้ ารับ
การรักษาใน แผนกอายุรกรรม และแผนกแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็ นแผนกที่ใช้ งบประมานในการรักษาค่อนข้ างสูง และมี
จานวนผู้มาใช้ บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบถึงเรื่องการให้ บริการ
ทาให้ การให้ บริการอาจไม่ดีพอและอาจไม่ ท่วั ถึง รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม เพื่อวางแผนปรับปรุงการ
ให้ บริการ และการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวสามารถดาเนินการได้ อย่ างมีประสิทธิภาพหากคาดการณ์จานวนผู้มารับบริการ
ล่ วงหน้ าได้ จากการศึก ษาตัวแบบทางสถิติเพื่ อการคาดการณ์จานวนผู้ป่วยหรือผู้เข้ ามารับบริ การในสถานพยาบาล
(สุมติ รา, 2559; ทัศภรณ์, 2559) พบว่า สามารถสร้ างตัวแบบที่เหมาะสมและนามาใช้ ประมาณจานวนผู้มารับบริการใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาตัวแบบเพื่อพยากรณ์จานวนผู้ป่วยที่มารับบริการ
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านกร่ าง อาเภอเมือง จังหวัดพิ ษณุโลก เพื่ อที่จะนาผลการศึกษาที่ได้ จากการ
พยากรณ์มาเป็ นแนวทางในการจัดสรรบุคลากร เวชภัณฑ์ และอื่นๆให้ มปี ระสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้ องการของผู้
ที่เข้ ามารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาตัวแบบที่เหมาะสมในการพยากรณ์จานวนผู้ท่มี ารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้ านกร่าง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อเปรียบเทียบความแม่นยาในการพยากรณ์ของตัวแบบสาหรับการพยากรณ์จานวนผู้ท่มี ารับบริการใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านกร่าง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดาเนินการวิจยั
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สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล
วิธวี ิเคราะห์สาหรับการสร้ างตัวแบบพยากรณ์
1. วิธกี ารวิเคราะห์แยกองค์ประกอบเดิม (Classical Decomposition Method)
2. วิธกี ารปรับให้ เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล (Exponential Smoothing Method)
3. วิธกี ารบ็อกซ์และเจนกินส์ (Box-Jenkins Method)
โดยมีรายละเอียดดังนี้

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 14: UNIVERSITY IN DISRUPTIVE ERA

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีแยกองค์ประกอบเดิม
ขั้นตอนที่ 1 หารูปแบบสมการแนวโน้ มที่เหมาะสม โดยใช้ วิธกี ารประมาณค่าพารามิเตอร์จากวิธกี าลังสองน้ อยที่สดุ และ
พิจารณาสมการแนวโน้ มที่เหมาะสมที่สดุ โดยใช้ ค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจที่ปรับแล้ ว (Adjusted -R2 )ที่มากที่สดุ
ขั้นตอนที่ 2 คานวณหาค่าแนวโน้ ม จากรูปแบบสมการที่เหมาะสมที่มีสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจที่ปรับแล้ วมากที่สดุ
จากขั้นตอนที่ 1 โดยให้ ค่าเริ่มต้ น t=1
ขั้นตอนที่ 3 ขจัดค่าแนวโน้ มออกจากอนุกรมเวลา (Detrend) คานวณได้ โดยอนุกรมเวลาหารด้ วยค่าแนวโน้ มจากขั้นตอน
ที่ 2
ขั้นตอนที่ 4 คานวณหาองค์ประกอบฤดูกาล (Seasonal : S) โดยนาค่าที่ได้ ในขั้นตอนที่ 3 มาคานวณหาค่าเฉลี่ยหรือ
ค่ามัธยฐาน ผลลัพธ์ท่ไี ด้ เป็ นเซตของค่าที่ซา้ ๆ กันในแต่ละปี ซึ่ง เรียกว่า “ดัชนีฤดูกาล”
ขั้นตอนที่ 5 การคานวณค่าพยากรณ์ในอนาคต โดยมีสมมติฐานว่าเหตุการณ์ใอนาคตมีรูปแบบเดียวกันกับเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นแล้ วในอดีต โดยมีตวั แบบการพยากรณ์ดงั นี้
Sˆ
Yˆ  Tˆ 
100

เมื่อ

Yˆ แทน ค่าพยากรณ์
Tˆ
Ŝ

แทน ค่าประมาณขององค์ประกอบแนวโน้ ม
แทน ค่าประมาณของดัชนีฤดูกาล

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีการปรับให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล
ขั้น ตอนที่ 1 กาหนดตัว แบบการวิเคราะห์ อนุ กรมเวลาด้ วยวิธีปรั บให้ เรี ย บแบบเอกซ์ โ ปเนนเชี ย ลโดยการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (  ) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และตรวจสอบพารามิเตอร์ด้วยสถิตทิ ดสอบที (t-test)
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้ วยวิธปี รับให้ เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล
ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยพิจารณาค่าสถิติ Q
ขั้นตอนที่ 3 การพยากรณ์ เมื่อทดสอบตัวแบบการพยากรณ์ด้วยวิธปี รับให้ เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล พบว่าเหมาะสมกับ
อนุกรมเวลา สามารถนาตัวแบบที่ได้ ไปหาค่าพยากรณ์ในอนาคต (ทวีศักดิ์, 2559)
ตัวแบบสาหรับการพยากรณ์ด้วยวิธกี ารทาให้ เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล แสดงได้ ดงั นี้
Yˆt   Yt 1  (1   ) St 1

Yˆt

Yt 1

St 1

แทน ค่าพยากรณ์ของข้ อมูล ณ เวลา t
แทน ค่าจริงของข้ อมูล ณ เวลา t-1
แทน ค่าพยากรณ์จากการทาให้ เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล ณ เวลา t-1

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีของบ็อกซ์และเจนกินส์
รูปแบบทั่วไปของตัวแบบเชิงฤดูกาลผสม ARIMA คือ ARIMA ( p, d , q)( P, D, Q)s โดยที่ s เป็ นความกว้ างของ
ฤดูกาลหรือจานวนหน่วยเวลาในแต่ละฤดูกาล ดังนั้นรูปแบบที่ใช้ แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร Yˆt ในรูปของสัญลักษณ์
ถอยกลับ ดังนี้ (มุกดา, 2549)
(1  1 B ...   p B p )(1  1 Bs  ...   p BPs )(1  B)d (1  B) D Yt = (1  1B  ...   q B q )(1  1B s  Q BQs )at

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เมื่อ

(1   p BP )

แทน การถดถอยด้ วยตัวเองแบบไม่มฤี ดูกาล AR(p)
การถดถอยด้ วยตัวเองแบบมีฤดูกาล AR(P)
(1   P B ) แทน
d
แทน อันดับของผลต่างแบบไม่มฤี ดูกาล
(1  B)
แทน อันดับของผลต่างแบบมีฤดูกาล
(1  B) D
q
(1   q B )
แทน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไม่มฤี ดูกาล MA(q)
S
(1  Q B ) แทน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบมีฤดูกาล MA(Q)
แทน อนุกรมเวลา ณ เวลา t
Yt
แทน ค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t
at
การประมาณค่าของพารามิเตอร์ของตัวแบบเป็ นขั้นตอนการประมาณค่าพารามิเตอร์ท่มี ีอยู่ในตัวแบบอนุ กรม
เวลา สามารถทาได้ ด้วยวิธกี าลังสองน้ อยที่สดุ และวิธนี ่าจะเป็ นสูงสุด อาจใช้ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้ วยคอมพิวเตอร์ช่วย
ในการคานวณซึ่งดาเนินการได้ ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยค่าประมาณชุดใดทาให้ ผลรวมค่าคลาดเคลื่อนกาลัง
สองเฉลี่ยต่าสุดจะเป็ นค่าประมาณที่ใช้ ในการพยากรณ์
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธบี อ็ กซ์และเจนกินส์ มีดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบข้ อมูลอนุ กรมเวลา เพื่ อพิ จารณาอนุ กรมเวลาว่ าคงที่หรือไม่ โดยพิ จารณาจากกราฟ
อนุกรมเวลาเทียบกับเวลา กราฟฟั งก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเอง (Autocorrelation function: ACF) และฟั งก์ชันสหสัมพันธ์
ในตัวเองบางส่วน (Partial autocorrelation function: PACF) ของอนุกรมเวลา หากพบว่าอนุกรมเวลาไม่คงที่ ต้ องแปลง
อนุกรมเวลาให้ คงที่ก่อนที่จะทาขั้นตอนต่อไป เช่น โดยวิธกี ารแปลงข้ อมูลด้ วยผลต่างถ้ าข้ อมูลมีค่าเฉลี่ยไม่คงที่ หรือแปลง
ด้ วยฟั งก์ชันลอกการิทมึ (logarithm) เมื่อข้ อมูลมีความแปรปรวนไม่คงที่ จนพบว่าอนุกรมเวลามีการกระจายของข้ อมูลที่
คงที่ นั่นคืออนุกรมเวลามีค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนคงที่
ขั้น ตอนที่ 2 เมื่อ อนุ ก รมเวลามีค่ า คงที่แ ล้ ว ก าหนดตัว แบบการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกับ อนุ ก รมเวลา โดย
พิจารณาจากกราฟ ACF และ PACF นั่นคือกาหนดค่าในตัวแบบ ARIMA(p,d,q) และทาการประมาณค่าพารามิเตอร์ใน
ตัวแบบดังกล่าว
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบนั้น โดยตรวจสอบพารามิเตอร์ด้วยสถิติ t โดยค่าพารามิเตอร์
ทุกตัวจะต้ องมีค่าแตกต่างไปจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ Q ของ Ljung Box โดยทุก Lag จะต้ องมีค่าไม่แตกต่างไปจากศูนย์
S

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเปรียบเทียบการพยากรณ์
การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ท้ัง 3 วิธี สาหรับการพยากรณ์จานวนผู้ท่ีมารั บ บริ การใน รพ.สต. จะพิ จารณาจาก
เปอร์ เ ซ็น ต์ ค วามคลาดเคลื่ อ นสัม บู ร ณ์ เ ฉลี่ ย (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) โดยค่ า เปอร์ เ ซ็น ต์ ค วาม
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยของตัวแบบใดน้ อยที่สดุ ตัวแบบนั้นจะเป็ นตัวแบบที่เหมาะสมที่สดุ
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ผลการศึกษา
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาของจานวนผูท้ ี่มารับบริการในแผนกอายุรกรรม
1. การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีแยกองค์ประกอบเดิม
จากการคานวณจะได้ รปู แบบสมการการเติบโต(Growth) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับแล้ ว (Adjusted- R 2 )
มากที่สดุ โดยรูปแบบสมการการเติบโต คือ

Tˆ  e

a bt 
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ดังนั้น รูปแบบสมการแนวโน้ ม คือ

Tˆ  e

เมื่อ

5.4460.021t 

Tˆ

แทน ค่าประมาณขององค์ประกอบแนวโน้ ม
t แทน ช่วงเวลาในการประมาณองค์ประกอบแนวโน้ ม
จากแนวโน้ มที่ได้ นามาหักออกจากข้ อมูล และสามารถคานวณหาดัชนีฤดูกาล ( Ŝ )ได้ ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าดัชนีฤดูกาลของจานวนผู้ท่มี ารับบริการในแผนกอายุรกรรมที่ปรับค่าแล้ ว
เดือน
ดัชนีฤดูกาล
เดือน
มกราคม
96.63
กรกฎาคม
กุมภาพันธ์
102.48
สิงหาคม
มีนาคม
97.71
กันยายน
เมษายน
93.62
ตุลาคม
พฤษภาคม
98.53
พฤศจิกายน
มิถุนายน
131.79
ธันวาคม

ดัชนีฤดูกาล
95.96
86.36
94.13
95.70
108.28
98.75

ตัวแบบเพื่อการพยากรณ์จานวนผู้ท่ีมารับบริการในแผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้ านกร่าง โดยวิธกี ารแยกองค์ประกอบเดิม จะได้ สมการที่ใช้ ในการหาตัวแบบการพยากรณ์ดงั สมการ

Yˆ  e

5.4460.021t 

Sˆ



100

เมื่อ

Yˆ แทน ค่าพยากรณ์
t

แทน ช่วงเวลาในการประมาณองค์ประกอบแนวโน้ ม
Ŝ แทน ค่าประมาณของดัชนีฤดูกาล
และให้ ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยเท่ากับ 22.1835
2. การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีการปรับให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล
ตารางที่ 2 ค่าประมาณพารามิเตอร์ ด้ วยวิธกี ารปรับให้ เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล
พารามิเตอร์
ค่าระดับแนวโน้ ม (  )
MAPE

ค่าประมาณ
0.342
20.500

S.E.
0.090

ค่าสถิติ t
3.818

p-value
0.001

Yˆt  (0.342)Yt 1  (0.658) St 1

เมื่อ

Yˆt

แทน ค่าพยากรณ์ของข้ อมูล ณ เวลา t
แทน ค่าจริงของข้ อมูล ณ เวลา t-1
Yt 1
แทน ค่าพยากรณ์จากการทาให้ เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล ณ เวลา t-1
St 1
ตรวจสอบสถิติ Q ค่าของ p-value มีค่า 0.927 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 นั่นคือ ตัวแบบมีความเหมาะสม
สาหรับการพยากรณ์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากตารางที่ 2 แสดงค่าประมาณของระดับแนวโน้ ม (  ) พบว่า p-value มีค่าน้ อยกว่า 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า
ระดับนัยสาคัญ 0.05 นั่นคือ พารามิเตอร์ท่ปี ระมาณได้ มคี วามเหมาะสมสาหรับการพยากรณ์ ได้ ตวั แบบ ดังนี้
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3. การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีของบ็อกซ์และเจนกินส์
Autocorrelation Function for d1

Partial Autocorrelation Function for d1

(with 5% significance limits for the partial autocorrelations)
1.0

0.8

0.8

0.6

0.6

Partial Autocorrelation

Autocorrelation

(with 5% significance limits for the autocorrelations)
1.0

0.4
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0.0
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0.0
-0.2
-0.4
-0.6
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รูปที่ 1 กราฟ ACF และ PACF ของการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลผลต่างอันดับที่ 1

สามารถกาหนดตัวแบบได้ คือ
ตารางที่ 3 ค่าประมาณพารามิเตอร์ ด้ วยวิธบี อ็ กซ์และเจนกินส์
ตัวแบบ
ค่าสถิติ( Q ) องศาอิสระ
ARIMA(1,0,0)
17
24.647
ARIMA(0,1,1)
17
23.272
ARIMA(1,0,1)
16
22.200

p-value
0.103
0.141
0.137

MAPE
21.679
20.794
20.830

จากตารางที่ 3 พบว่าการพยากรณ์จานวนผู้ท่มี ารับบริการในแผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้ านกร่าง ตัวแบบ ARIMA(0,1,1) ให้ ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ 20.794 เป็ น
ตัวแบบที่เหมาะสมที่สดุ ซึ่งสมการในการพยากรณ์มดี งั นี้
Yˆt  Yt 1  at  0.667at 1

เมื่อ

Yˆt

Yt 1

at

และ

at 1

แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t ล่วงหน้ า 1 ช่วงเวลา
แทน ค่าจริงของข้ อมูล ณ เวลา t-1
แทน ค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t
แทน ค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t-1

การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบตัวแบบที่เหมาะสมของจานวนผู้ท่มี ารับบริการในแผนกอายุรกรรม
วิธกี ารพยากรณ์
การแยกองค์ประกอบเดิม
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เอกซ์โปเนนเชียล
บ็อกซ์และเจนกินส์
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ตัวแบบ
Yˆ 

e

 5.4460.021t 

MAPE
Sˆ



100

Yˆt  (0.342)Yt 1  (0.658) St 1
Yˆt  Yt 1  at  0.667at 1

22.183
20.500
20.794

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบตัวแบบที่เหมาะสมสาหรับการพยากรณ์อนุกรมเวลาล่วงหน้ า
ของจ านวนผู้ ท่ีม ารั บ บริ ก ารในแผนกอายุ ร กรรมจากวิ ธีก ารพยากรณ์ ท้ัง 3 วิ ธี โดยพิ จ ารณาจากเปอร์ เ ซนต์ ค วาม
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย พบว่าการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้ วยวิธีการปรับให้ เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล มีเปอร์เซนต์
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยต่าที่สดุ เท่ากับ 20.500 จึงสรุปได้ ว่าวิธกี ารวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้ วยวิธกี ารปรับให้ เรียบ
แบบเอกซ์โปเนนเชียลเป็ นตัวแบบที่เหมาะสมที่สดุ ในการพยากรณ์
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การวิเคราะห์อนุกรมเวลาของจานวนผูท้ ี่มารับบริการในแผนกแพทย์แผนไทย
1. วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีแยกองค์ประกอบเดิม
จากการคานวณจะได้ รูปแบบสมการกาลังสาม (Cubic) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ขงการตัดสินใจที่ปรับแล้ ว (Adjusted- R 2 )
สูงที่สดุ จึงเป็ นรูปแบบที่มคี วามเหมาะสม คือ
T  a  bt  ct

2

 dt

3

ดังนั้น รูปแบบสมการแนวโน้ มจากรูปแบบสมการกาลังสาม คือ
2
3
Tˆ  439.585  7.387t  0.290t  0.003t

เมื่อ

Tˆ

แทน ค่าประมาณขององค์ประกอบแนวโน้ ม
t แทน ช่วงเวลาในการประมาณองค์ประกอบแนวโน้ ม
จากแนวโน้ มที่ได้ นามาหักออกจากข้ อมูล และสามารถคานวณหาดัชนีฤดูกาล ( Ŝ ) ได้ ดงั ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงค่าดัชนีฤดูกาลของจานวนผู้ท่มี ารับบริการในแผนกแพทย์แผนไทยที่ปรับค่าแล้ ว
เดือน
ดัชนีฤดูกาล
เดือน
ดัชนีฤดูกาล
มกราคม
127.997
กรกฎาคม
103.374
กุมภาพันธ์
106.948
สิงหาคม
88.927
มีนาคม
97.030
กันยายน
94.566
เมษายน
90.807
ตุลาคม
100.176
พฤษภาคม
100.040
พฤศจิกายน
96.851
มิถุนายน
105.146
ธันวาคม
88.131

ตัวแบบเพื่อการพยากรณ์จานวนผู้ท่มี ารับบริการในแผนกแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้ านกร่าง โดยวิธกี ารแยกองค์ประกอบเดิม จะได้ สมการที่ใช้ ในการหาตัวแบบการพยากรณ์ดงั สมการ
2
3
Yˆ  (439.585  7.387t  0.290t  0.003t ) 

Sˆ
100

เมื่อ

Yˆ แทน ค่าพยากรณ์
t

แทน ช่วงเวลาในการประมาณองค์ประกอบแนวโน้ ม
Ŝ แทน ค่าประมาณของดัชนีฤดูกาล
และให้ ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยเท่ากับ 16.828
2. การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีการปรับให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล

พารามิเตอร์
ค่าระดับแนวโน้ ม (  )
MAPE

ค่าประมาณ
0.532
16.859

S.E.
0.104

ค่าสถิติ t
5.101

p-value
0.001

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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จากตารางที่ 6 แสดงค่าประมาณของระดับแนวโน้ ม (  ) พบว่า p-value มีค่าน้ อยกว่า 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า
ระดับนัยสาคัญ 0.05 นั่นคือ พารามิเตอร์ท่ปี ระมาณได้ มคี วามเหมาะสมสาหรับการพยากรณ์ ได้ ตวั แบบ ดังนี้
Yˆt  (0.532)Yt 1  (0.468) St 1

เมื่อ

Yˆt

แทน ค่าพยากรณ์ของข้ อมูล ณ เวลา t
แทน ค่าจริงของข้ อมูล ณ เวลา t-1
Yt 1
แทน ค่าพยากรณ์จากการทาให้ เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล ณ เวลา t-1
St 1
ตรวจสอบสถิติ Q ค่าของ p-value มีค่า 0.037 ซึ่งน้ อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 นั่นคือ ตัวแบบไม่มคี วามเหมาะสม
สาหรับการพยากรณ์
3. การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีของบ็อกซ์และเจนกินส์
Partial Autocorrelation Function for d1

Autocorrelation Function for d1

(with 5% significance limits for the partial autocorrelations)
1.0

0.8

0.8

0.6

0.6

Partial Autocorrelation

Autocorrelation

(with 5% significance limits for the autocorrelations)
1.0

0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6

0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8

-0.8

-1.0

-1.0
1

5

10

15
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25
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40 45
Lag

50

55

60
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80

1

5

10

15
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25
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35

40 45
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50

55

60

65
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80

รูปที่ 2 กราฟ ACF และPACF ของการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลผลต่างอันดับที่ 1

สามารถกาหนดตัวแบบได้ คือ
ตารางที่ 7 ค่าประมาณพารามิเตอร์ ด้ วยวิธบี อ็ กซ์และเจนกินส์
ตัวแบบ
ค่าสถิติ(Q)
องศาอิสระ
ARIMA(1,1,1)
18.348
16
ARIMA(1,0,1)
8.136
16
ARIMA(1,0,0)
9.764
17

p-value
0.304
0.945
0.913

MAPE
15.741
15.842
16.097

จากตารางที่ 7 พบว่าการพยากรณ์จานวนผู้ท่มี ารับบริการในแผนกแพทย์แผนไทย ตัวแบบ ARIMA(1,1,1)
ให้ ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ 15.741 เป็ นตัวแบบที่เหมาะสมที่สดุ ซึ่งสมการในการ
พยากรณ์มดี งั นี้

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Yˆt  Yt 1  0.388 Yt 1  0.388 Yt  2  a t  0.813a t 1
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เมื่อ

Yˆt

Yt 1
Yt 2

at

และ

at 1

แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t ล่วงหน้ า 1 ช่วงเวลา
แทน ค่าจริงของข้ อมูล ณ เวลา t-1
แทน ค่าจริงของข้ อมูล ณ เวลา t-2
แทน ค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t
แทน ค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t-1
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การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์
ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบตัวแบบที่เหมาะสมของจานวนผู้ท่มี ารับบริการในแผนกแพทย์แผนไทย
วิธกี ารพยากรณ์
การแยกองค์ประกอบเดิม
เอกซ์โปเนนเชียล
บ็อกซ์และเจนกินส์

ตัวแบบ
2
3
Yˆ  (439.585  7.387t  0.290t  0.003t ) 

MAPE
Sˆ
100

ไม่เหมาะสม
Yˆt  Yt 1  0.388 Yt 1  0.388 Yt  2  a t  0.813a t 1

16.828
15.741

จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบตัวแบบที่เหมาะสมสาหรับการพยากรณ์อนุกรมเวลาล่วงหน้ า
ของจานวนผู้ท่ีมารับบริการในแผนกแพทย์แผนไทยจากวิธีการพยากรณ์ท้ัง 3 วิธี โดยพิ จารณาจากเปอร์เซนต์ความ
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย พบว่ าการวิเคราะห์อนุ กรมเวลาด้ วยวิธีบอ็ กซ์และเจนกินส์มีเปอร์เซนต์ความคลาดเคลื่ อน
สั ม บู ร ณ์ เ ฉลี่ ย ต่ า ที่ สุ ด เท่ า กั บ 15.741 จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ อ นุ ก รมเวลาด้ วยวิ ธี บ็ อ กซ์ แ ละเจนกิ น ส์
ARIMA(1,1,1) เป็ นตัวแบบที่เหมาะสมที่สดุ ในการพยากรณ์
สรุปผลการศึกษา
จากข้ อมูลจานวนผู้มารับบริการตังแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2554 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 พบว่าตัว
แบบสารับการพยากรณ์จานวนผู้ท่มี ารับบริการในแผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านกร่าง อาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้ จากวิธกี ารปรับให้ เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล โดยมีตวั แบบที่เหมาะสมคือ
Yˆt  (0.342)Yt 1  (0.658) St 1

เมื่อ

Yˆt

แทน ค่าพยากรณ์ของข้ อมูล ณ เวลา t
แทน ค่าจริงของข้ อมูล ณ เวลา t-1
Yt 1
แทน ค่าพยากรณ์จากการทาให้ เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล ณ เวลา t-1
St 1
และสาหรับการพยากรณ์จานวนผู้ท่มี ารับบริการในแผนกแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านกร่ าง
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คือ วิธบี อ็ กซ์และเจนกินส์ ARIMA(1,1,1) เป็ นตัวแบบที่เหมาะสมที่สดุ ดังนี้
Yˆt  Yt 1  0.388 Yt 1  0.388 Yt  2  a t  0.813a t 1

Yˆt

แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t ล่วงหน้ า 1 ช่วงเวลา
แทน ค่าจริงของข้ อมูล ณ เวลา t-1
Yt 1
แทน ค่าจริงของข้ อมูล ณ เวลา t-2
Yt 2
แทน ค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t
at
และ at 1
แทน ค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t-1
ซึ่งตัวแบบดังกล่าวสามารถประมาณจานวนผู้มารับบริการในแผนกอายุรกรรมและแผนกแพทย์แผนไทยได้ เป็ นอย่างดีเมื่อ
นาไปทดลองใช้ พยากรณ์จานวนผู้มารับบริการในปี พ.ศ. 2560
กิตติกรรมประกาศ
ขอบพระคุ ณ โรงพยาบาลส่ง เสริม สุข ภาพตาบลบ้ า นกร่ าง อ.เมือ ง จ.พิ ษ ณุโ ลก ที่เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ใช้
ประกอบในการศึกษาครั้งนี้

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อ
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