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หลกัการ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.1 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 
 ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆเป็นแนวคิดส าหรับแพลทฟอร์มของระบบคอมพิวเตอร์ในยุค
หน้า เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู ้ใช้ในการลดภาระด้านการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology: IT) ทั้งการใชง้านในระดบัองคก์รธุรกิจ (Corporate Users) และ ผูใ้ช้
ระดบัส่วนบุคคล (Individual Users)  โดยเป็นหลกัการน าทรัพยากรของระบบไอที ทั้งฮาร์ดแวร์ 
และซอฟตแ์วร์มาแบ่งปันในรูปแบบการให้บริการ (Software As A Services:SaaS) ในระดบัการ
ประมวลผลผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  โดยผูใ้ชไ้ม่จ  าเป็นตอ้งมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง 
หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ ตลอดจนซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นจ านวนมาก ๆ เพื่อการท างานท่ี
ซับซ้อน  แต่สามารถใช้บริการประมวลผล และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ จากผูใ้ห้บริการระบบ
ประมวลผลกลุ่มเมฆ และช าระค่าบริการตามอตัราการใชง้านท่ีเกิดข้ึนจริง ดงันั้นในอนาคตบริการ
ดา้นไอทีจะมีลกัษณะเป็นบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานเช่นเดียวกบับริการไฟฟ้า หรือโทรศพัท ์
(Utilities Services)(Qi Z.,L.,and R.Boutaba, 2010)ตวัอยา่งเช่นบริการโฮสตเ์วบ็ไซต ์ในอดีตจะถูก
ก าหนดด้วยขนาดของพื้นท่ี และความสามารถในการรองรับจ านวนผูเ้ข้าชมพร้อมกัน แต่ใน
สภาพแวดลอ้มการให้บริการโฮสต์เวบ็ไซต์บนกลุ่มเมฆ ขนาดของพื้นท่ีและความสามารถในการ
รองรับจ านวนผูเ้ขา้ชมจะสามารถปรับเพิ่มลดขนาดไดม้าก ๆ (Massively Scalable) และอตัรา
ค่าบริการจะถูกค านวณตามขนาดพื้นท่ีท่ีใชง้านจริง และจ านวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตท่ี์เกิดข้ึนจริงในแต่
ละรอบบิล 

สภาพแวดล้อมของระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ จ าเป็นต้องพฒันาประสิทธิภาพและ
ความสามารถของการส่ือสารขอ้มูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้มีศกัยภาพดา้นอตัราความเร็วและ
เสถียรภาพเพื่อยกระดบัการแลกเปล่ียน (Share) จากระดบัการแลกเปล่ียนขอ้มูล (Data Share) บน
สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั สู่การแลกเปล่ียนในระดบัแอพพลิเคชั่น (Application Share) บน
สภาพแวดลอ้มแบบกลุ่มเมฆในอนาคต 

ค าจ ากดัความของระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ เป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปในวงการไอทีตั้งแต่
ช่วงปลายทศวรรษ 1990 โดยเม่ือต้นปี 2007 เดลล์ได้ยื่นขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 
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"Cloud Computing" ส าหรับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ประเภทศูนย์ข้อมูล (Data Center) และ
สภาพแวดลอ้มของระบบประมวลผลท่ีปรับเปล่ียนขนาดไดข้นาดใหญ่ (Mega-scale computing 
environment)  แต่ในท่ีสุดเม่ือ ส านกัสิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา้แห่งสหรัฐอเมริกา  (United 
States Patent and Trademark Office : USPTO) ไดใ้ชเ้วลาพิจารณากวา่ 1 ปี การยื่นขอจดทะเบียน
ของเดลล์ไดรั้บการปฎิเสธโดย USPTO ระบุวา่ ระบบปฏิบติัการกลุ่มเมฆเป็นค าท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป
ในอุตสาหกรรมไอที หมายถึงแอพพลิเคชั่นการประมวลผลทางไกล (Remote Computing 
Applications) 

ทั้งน้ีกลุ่มเมฆเปรียบเสมือน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต กลุ่มเมฆท่ีปกคลุมทอ้งฟ้ามีการเช่ือมโยง
กนัเป็นผนืเมฆเดียวกนัห่อหุม้โลกใบน้ีไว ้เช่นเดียวกบัเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีมีการเช่ือมต่อระหวา่ง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวนมากหลายเคร่ืองจากทัว่ทุกมุมโลกเป็นเครือข่ายใยแมงมุมขนาดใหญ่
นอกจากน้ีกลุ่มเมฆยงัท าหนา้ท่ี "ปิดบงัซ่อนเร้น" ไม่ให้เรามองเห็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน ณ จุดท่ีสูงข้ึนไป 
กระบวนการควบแน่นไอน ้าเป็นปุยเมฆ  ปรากฎการณ์ฟ้าร้อง ฟ้าแล่บ ฟ้าผา่ เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร เป็น
ส่ิงท่ีมนุษยบ์นพื้นโลกไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพียงแต่ไดรั้บผลลพัธ์ท่ีเกิดเป็นปริมาณน ้ าฝน ไดย้ินเสียง
ฟ้าร้อง ไดเ้ห็นแสงฟ้าแล่บ และฟ้าผา่  โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรับรู้ หรือเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมเบ้ืองบนนั้น
ซ่ึงเปรียบเสมือนระบบเสมือนจริง (Virtualization) ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช้ ท าหน้าท่ีเพียง
ติดต่อส่วนของผูใ้ช ้(User Interface) เพื่อแสดงผลและรับค าสั่ง และส่ือสารไปยงับริการต่าง ๆ บน
กลุ่มเมฆคอมพิวเตอร์ เพื่อการจดัเก็บและเรียกใช้ขอ้มูล ประมวลผล และ ใช้โปรแกรมประยุกต ์
(Application Programs) ท่ีหลากหลายและในสภาพแวดลอ้มของระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ การ
จดัการงานหน่ึงช้ิน ผูใ้ช้ไม่จ  าเป็นตอ้งมีซอฟต์แวร์โปรแกรมแอพพลิเคชัน่ เพียงแต่ตอ้งมีอุปกรณ์ 
(Device) ท่ีสามารถเช่ือมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์  โทรศพัท์
แบบ VOIP   โทรศพัท์เคล่ือนท่ี หรือ PDA ก็จะสามารถใช้บริการซอฟต์แวร์จากผูใ้ห้บริการผ่าน
เซิ ร์ฟเวอร์หลายเคร่ืองบนเครือข่าย ในรูปแบบการประมวลผลแบบกระจาย  (Distributed 
Computing) เช่นเร่ิมต้นจากการดึงข้อมูล (Data) อาจถูกเรียกจากดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ท่ีอยู่ใน
ประเทศ จากนั้นขอ้มูลชุดดงักล่าวจะถูกส่งไปประมวลผลดว้ยซอฟตแ์วร์บนเซิร์ฟเวอร์อีกตวัหน่ึง
ในต่างประเทศ  หมายความวา่กระบวนการท างานใด ๆ ก็ตามจะเร่ิมรับค าสั่ง (Input) จากผูใ้ช้  การ
ประมวลผลท่ีซบัซ้อนมาก ๆ อาจเกิดบนเซิร์ฟเวอร์มากกวา่ 1 เคร่ืองบนอินเตอร์เน็ต  จากนั้นจึงน า
ผลท่ีไดส่้งกลบัไปเป็นผลลพัธ์ (Output) บนหนา้จอของผูใ้ช ้อุปกรณ์ของผูใ้ชจึ้งท าหนา้ท่ีเป็นเพียง
เทอร์มินลัแบบกราฟฟิกท่ีติดต่อผูใ้ชผ้า่นเวบ็บราวเ์ซอร์ 

ระบบประมวลกลุ่มเมฆ อาจสับสนว่าเหมือนหรือแตกต่างจากระบบประมวลแบบกริด 
(Grid Computing) ไอบีเอ็มได้ให้ความเห็นไวว้่าระบบประมวลผลแบบกริด เป็นการน า
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ความสามารถของคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เคร่ืองมาเช่ือมต่อกนัเพื่อแบ่งปันประสิทธิภาพเช่นเดียวกบั
ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ อย่างไรก็ตามระบบประมวลผลแบบกริดเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานเฉพาะทาง  กล่าวคือเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่องานใดงานหน่ึง ส าหรับองคก์รใดองคก์ร
หน่ึงเท่านั้ น แต่ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงกันหมดทั้ ง
อินเตอร์เน็ต และท างานร่วมกนั เพื่อให้บริการท่ีหลากหลายรูปแบบแก่ผูใ้ชท้ ัว่ทุกมุมโลก (Cloud 
computing fundamentals, 2010) 

2.2 การประมวลผลในงานวิทยาศาสตร์ (Scientific Computing) 
 การประมวลผลในงานวิทยาศาสตร์ (Scientific Computing) เป็นสาขาวิชาท่ีแตกแขนง
ออกมาจากวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยเป็นสาขาวิชาท่ี กล่าวถึงโมเดลทางคณิตศาสตร์
(Mathematical model) กบัเทคนิคการวิเคราะห์เชิงประมาณ (Quantitative analysis techniques) ซ่ึง
จะอาศยัคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และหาค าตอบ นับวา่เป็นศาสตร์ท่ีมีความส าคญัอย่างมากใน
การพฒันาทางวทิยาศาสตร์ หรือไม่วา่จะเป็นการค านวณเชิงคณิตศาสตร์ท่ีมีความสลบัซบัซ้อนมาก 
และการปรับปรุงโมเดลทางคณิตศาสตร์(Model optimization) ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน แต่ส่ิงท่ี
กล่าวมานั้ นจะขาดส่ิงท่ีเป็นหัวใจหลักของการประมวลผลในงานวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Computing) ไปไม่ไดเ้ลยก็คือ โมเดลทางคณิตศาสตร์และเคร่ืองมือในการค านวณฯ ซ่ึงในปัจจุบนัมี
โมเดลทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกคิดคน้ข้ึนมากมายให้เราไดเ้ลือกใช ้เช่น Graph theoretic, Monte Carlo 
methods, Linear programming, Numerical linear algebra, Newton's method, Taylor seriesและ 
Discrete Fourier transformเป็นต้น และในส่วนของเคร่ืองมือในการค านวณฯ ก็จะมีดังน้ี 
MATLAB, Mathematica, SciLab, GNU Octave และ Python (programming language) เป็นตน้   
(G. Hager and G. Wellein, 2010) และ (Yang X. S., 2008) 

 
รูป 2.1 ภาพแสดงไดอะแกรมของทฤษฏีกราฟ 

(ท่ีมา :M. Behzad, G. Chartrand, and L. Lesniak, 1991) 
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รูป 2.2 ภาพแสดงผลการค านวณจากการใช ้Monte Carlo methods 
( ท่ีมา : Approaches to implementing Monte Carlo methods in MATLAB, 2011) 

 

 

รูป 2.3 ภาพแสดงผลการค านวณจากการใช ้Linear Programming 
( ท่ีมา : Linear Programming, 2003) 
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รูป 2.4 ภาพแสดงผลการค านวณจากการใชเ้คร่ืองมือ MATLAB 
(ท่ีมา: MATLAB, 2012) 

 

 

รูป 2.5 ภาพแสดงผลการค านวณจากการใชเ้คร่ืองมือ Mathematica 
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2.2.1 ตวัอยา่งการประมวลผลในงานวทิยาศาสตร์ 
 ในปี พ.ศ. 2554 ได้มีกลุ่มนกัวิจยัได้ท าการทดลองจ าลองการเกิดหมอกควนัในจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยพิจารณาจากจุดการเกิดไฟป่าในภูมิภาคใกลเ้คียง และใชโ้มเดล Neural Network ใน
การค านวณหาปริมาณ PM10 ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ (Chaicharn, J.et al., 2010)ดงัจะเห็นไดจ้าก
รูปไดอะเเกรมดา้นล่าง 

 
รูป 2.6 ภาพแสดงไดอะเเกรมของการจ าลองการเกิดหมอกควนัฯ 

(ท่ีมา :Chaicharn, J.et.al., 2010) 
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โดยงานวิจยัดงักล่าวน้ีไดมี้การแบ่งขั้นตอนไวด้งัน้ีคือ 
1. ขั้นตอนการจดัเก็บขอ้มูลดิบท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้
2. ขั้นตอนการเตรียมขอ้มูลใหพ้ร้อมใชง้าน 
3. ขั้นตอนการสร้างโมเดลโดยอาศยัขอ้มูลในการสอน 
4. ขั้นตอนการทดสอบโมเดลกบัขอ้มูลจริง 

 
ซ่ึงผลจากค านวณนั้นจะได้ออกมาเป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ของตวัแปรแต่ละตวัท่ีเรา

น าเขา้ไปค านวณดงัรูปดา้นล่างน้ี 

 

รูป 2.7 ภาพแสดงการสรุปตวัแปรท่ีส าคญัของการจ าลองการเกิดหมอกควนัฯ 
(ท่ีมา: Chaicharn, J.et al., 2010) 
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รูป 2.8 ภาพแสดงความสัมพนัธ์ในตวัแปรท่ีส าคญัของการจ าลองการเกิดหมอกควนัฯ 
(ท่ีมา: Chaicharn, J.et al., 2010) 

 จากนั้นในขั้นตอนการทดสอบโมเดลนั้นจะมีน าขอ้มูลจริงน ากลบัเขา้ไปโมเดลท่ีไดอี้กคร้ัง
เพื่อท่ีจะดูวา่ผลท่ีไดน้ั้นใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากนอ้ยเท่าใดดงัรูปดา้นล่าง 

 

รูป 2.9 ภาพแสดงการทดสอบโมเดลของการจ าลองการเกิดหมอกควนัฯ 
(ท่ีมา: Chaicharn, J.et al., 2010) 
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 อีกหน่ึงตวัอยา่งในงานบริหารการเก็บคงคลงัดว้ยการพยากรณ์ปริมาณคงคลงัท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดโดยผลการวจิยัของ Arburto, L. และ Weber, R.ไดท้  าการพยากรณ์ความตอ้งการในการเก็บ
รักษาสต็อกด้วยแบบจ าลองอารีมากับโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อปรับปรุงการบริหารห่วงโซ่
อุปทานใน Chilean Supermarket Economaxโดยซุปเปอร์มาร์เก็ตน้ีมีการเก็บรักษาสต๊อกท่ีแตกต่าง
กนัประมาณ 5,000 SKUs ซ่ึงถือว่ามีขนาดใหญ่มาก เพื่อท่ีจะจดัหาชนิดของสินค้าท่ีมีความ
หลากหลายต่อลูกคา้ด้วยราคาท่ีสามารถแข่งขนัได ้ซุปเปอร์มาร์เก็ตน้ีจึงตอ้งมีการบริหารห่วงโซ่
อุปทานอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงความยากในการแกปั้ญหานั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัมากมาย เช่น ราคาขาย 
การส่งเสริมการขาย ดชันีฤดูกาล วนัหยุด อากาศ ราคาของผลิตภณัฑ์ท่ีใกลเ้คียงกนั และโปรโมชัน่
ของผูแ้ข่งขนั โดยในงานวจิยัน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีพยากรณ์ความตอ้งการในซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยตดัสินใจ
พิจารณาจากระยะเวลาการซ้ือและปริมาณการซ้ือ วธีิในการแกไ้ขปัญหาความตอ้งการท่ีหลากหลาย 
มีดงัน้ีคือ (1) ตวัแทนแต่ละห่วงโซ่สามารถเพิ่มระดบัคงคลงัของตวัเองได ้(2) ตวัแทนทุกรายในห่วง
โซ่มีความร่วมมือกนัระหวา่งกนั (3) พยากรณ์ความตอ้งการตามความน่าเช่ือถือของกระบวนการท่ีมี
ตน้ทุนคงคลงัต ่าตลอดจนห่วงโซ่อาหาร ซ่ึงโครงข่ายประสาทเทียมสามารถแกไ้ขปัญหาในขอบเขต
ท่ีแตกต่างกนัได้ เช่น การพยากรณ์ตามอนุกรมเวลา แสดงให้เห็นว่าโครงข่ายสามารถหาผลของ
ดชันีการพยากรณ์ในการแลกเปล่ียนสตอ็กและพยากรณ์การขาย  
 

 

รูป 2.10 การพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้ในซุปเปอร์มาร์เก็ต 

จากผลงานวิจยัของ Co, H.C. และBoosarawongse, Rท่ีท  าการพยากรณ์การส่งออกขา้ว
ของประเทศไทยโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมกบัวิธีอนุกรมเวลาแบบ การปรับเรียบเอ็ก
โปเนนเชียลและอารีมา เพื่อค้นหาแบบจ าลองท่ีสามารถจ าลองผลการยอมรับในอนาคต โดย
ประเมินผลพยากรณ์จากค่าความผดิพลาด (MAE, MSE, MAPE, และ RMSE) ซ่ึงวตัถุประสงคห์ลกั 

 Forecasting  demand in 

Supermarket

Source of Data
 Stock Keeping Units in the Chilean
Supermarket Economax

Measurement accuracy of medal by
   -  Median Absolute Percentage Error (MAPE)
   -  Normalized Mean Squared Error (NMSE)

Traditional Techniques
   - Naïve Forecast 
   - Seasonal Naïve Forecast  
   - Unconditional average
   

Advanced Techniques
   - SARIMAX Process 
     in ARIMA Model 
   - Multilayer Perceptron Neural 
     Networks (MLP) 

Hybrid Techniques
   - Neural Network outperformed 
     ARIMA Model 
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2 ขอ้ คือ ทดสอบโครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์การส่งออกขา้วจากประเทศไทย
และประเมินผลการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาเปรียบเทียบกบัค่าพยากรณ์ในอนาคต ขา้วท่ีไทย
ส่งออก ไดแ้ก่ ขา้วหอมมะลิ ขา้วขาว ขา้วเหนียว และขา้วน่ึง (Parboiled rice) ขอ้มูลท่ีใชพ้ยากรณ์
เป็นขอ้มูลการส่งออกประจ าเดือนของขา้วหอมมะลิรวมกบัขา้วขาว จึงรวมขอ้มูลเป็น 3 กลุ่ม (ขา้ว
หอมมะลิ+ขา้วขาว, ขา้วเหนียว และขา้วน่ึง) ขอ้มูลอนุกรมเวลาในการศึกษาน้ีมาจากสมาคมส่งออก
ขา้วในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบผลการพยากรณ์ จากแบบจ าลอง 3 วิธี คือ วิธีอนุกรมเวลาแบบ 
การปรับเรียบเอ็กโปเนนเชียลแบบจ าลองบอกซ์-เจนกินส์และแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม
โดยขอ้มูลท่ีท าการศึกษา ครอบคลุมตั้งแต่เดือนมกราคม 1996 จนถึงธนัวาคม 2004 และขอ้มูลตั้งแต่
เดือนมกราคม 2005 จนถึงธนัวาคม 2005 ส าหรับการทวนสอบแบบจ าลองดงัรูป 2.11 

 

รูป 2.11 การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกขา้ว 

แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีเป็นโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น 
โดยโหนดของปัจจยัน าเขา้ มี 10 โหนด คือ (1) ขอ้มูลการส่งออกขา้วเดือนในปัจจุบนั (2) ค่า
สัมบูรณ์ความแตกต่างระหว่างปริมาณการส่งออกขา้วในเดือนปัจจุบนักับเดือนก่อนหน้า (3) 
สัญลกัษณ์ของความแตกต่างระหว่างปริมาณการส่งออกขา้วในเดือนปัจจุบนักบัเดือนก่อนหน้า 
(แปรรหสัไดด้งัน้ี คือ ความแตกต่างเป็นบวก เท่ากบั 0.8 ความแตกต่างเป็นบวก เท่ากบั 0.2 และไม่
เปล่ียนแปลง เป็น 0) (4) ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 3 เดือนของปริมาณการส่งออกขา้ว (5) ค่าสัมบูรณ์ความ
แตกต่างของขอ้มูลค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 3 เดือนแรก ท่ีอยูต่รงกลาง (6) แปรรหสัสัญลกัษณ์ของขอ้มูล
ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 3 เดือนแรก ท่ีอยูต่รงกลาง (7) ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 12 เดือนของปริมาณการส่งออก
ขา้ว (8) ค่าสัมบูรณ์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 12 เดือนแรก ท่ีอยูต่รงกลาง (9) แปรรหสั
สัญลกัษณ์ของขอ้มูลค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 12 เดือนแรก ท่ีอยู่ตรงกลางและ (10) ดชันีฤดูกาลส าหรับ
ปริมาณการส่งออกขา้วในเดือนถดัไปโดยชั้นผลลพัธ์ประกอบดว้ย 1 โหนด คือปริมาณการส่งออก
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ขา้วเดือนต่อมา และประกอบดว้ยชั้นซ่อน 5 ชั้นโดยใชรู้ปแบบการฝึกสอนแบบแพร่ยอ้นกลบัซ่ึงใช้
อลักอริทึมเกรเดียนท์แนวลง (Gradient Descent Algorithm) เพื่อค านวณค่าผิดพลาดของชุดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

นอกจากนั้นยงัมีผลงานวิจยัของ Lee, Y.H.,et.al.ท่ีไดป้ระยุกตใ์ชโ้ครงข่ายประสาทเทียม
ส าหรับการก าหนดปริมาณการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการตามใบสั่งซ้ือเพื่อให้ทราบถึง
ปริมาณความตอ้งการท่ีมีจ านวนมากเกินไปของใบสั่งซ้ือ (Surplus Demand) เทคนิคท่ีใช้คือ
โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลบั โดยปัจจยัน าเขา้เป็นการเรียนรู้ขอ้มูลในอดีตของผูซ้ื้อ
และผูผ้ลิต โดยโครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น มี 6 ปัจจยัน าเขา้ ค่าถ่วงน ้ าหนกั
ระหว่างโหนดเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างค่าสังเกตของทั้ง 6 ปัจจยัต่อสัปดาห์ และปริมาณความ
ต้องการท่ีมากเกินไปต่อสัปดาห์ โดยการวดัสมรรถภาพตามนโยบายท่ีก าหนดไว้ดังน้ี คือ 
กระบวนการเรียนรู้ส าหรับรูปแบบความตอ้งการของผูซ้ื้อ โดยตั้งอตัราการเรียนรู้เท่ากบั 0.5 ซ่ึงใน
การวจิยัน้ีไม่ไดเ้ป็นการหาอตัราเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดแต่เป็นการแนะน าโครงข่ายประสาทท่ีสามารถทราบ
ถึงปริมาณความตอ้งการท่ีมากเกินไปเท่านั้น ซ่ึงขอ้มูลน าเขา้สร้างข้ึนจาก (1) ระยะเวลาด าเนินการ
ของผูผ้ลิต (2) อตัราพยากรณ์ความต้องการซ่ึงประกอบด้วยความต้องการตามใบสั่ง (3) ความ
แตกต่างของการขายใน 2 ช่วงเวลาท่ีต่อกนั (4) ก าลงัการผลิต (5) ปริมาณใบสั่งท่ีผูซ้ื้อยกเลิกและ
ปริมาณใบสั่งท่ีบริการให้ลูกคา้ และ(6)ระดบัคงคลงัในแต่ละสัปดาห์ โดยพิจารณารูปแบบของ
ปริมาณความตอ้งการท่ีมากเกินไปใน 4 รูปแบบคือ เพิ่มข้ึน, คงท่ี, แนวโน้มและ ฤดูกาลการ
ก าหนดค่าเปรียบเทียบ โดยใชข้อ้มูลปริมาณความตอ้งการท่ีมากเกินไปของผูซ้ื้อ จ  านวน 50 – 100 
สัปดาห์ในการเรียนรู้ และสัปดาห์ท่ี 51 – 101 ส าหรับพยากรณ์การสั่งสินคา้ยอ้นหลงั(Backorder) 4 
รูปแบบ ดงัท่ีไดไ้ดก้ล่าวแลว้ เม่ือน าโครงข่ายประสาทเทียมมาใชพ้บวา่ ปริมาณความตอ้งการท่ีมาก
เกินไปมีค่าลดลงอยูใ่นช่วงร้อยละ 5 – 50 

จากงานวิจยัท่ีไดก้ล่าวถึงนั้นลว้นแลว้แต่มีการใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์และเคร่ืองมือใน
การค านวณฯทั้งส้ิน ซ่ึงประสิทธิภาพในการประมวลผลในงานวิทยาศาสตร์ (Scientific Computing) 
นั้นจะมีผลต่อความน่าเช่ือถือของงานวจิยัอยา่งมากท่ีสุด 

2.3 การท าวิศวกรรมความรู้โดยวิธีการสังเคราะห์ (Knowledge Engineer using by Synthesis 
Template) 
 การท าวิศวกรรมความรู้โดยวิธีการสังเคราะห์นั้นเป็นการสร้างโครงสร้างของระบบ
(System structure) โดยจะอาศยักลุ่มของความตอ้งการ (Set of requirement) จากระบบน าเขา้มาเป็น
ข้อมูลพื้นฐาน (Guus, S.,H.et.al)ซ่ึงการท าวิศวกรรมความรู้โดยวิธีการสังเคราะห์นั้นจะมี
กระบวนการอยู ่4 ขั้นตอนหลกั คือ  
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1) การวเิคราะห์ความตอ้งการ เป็นการน าความตอ้งการท่ีไดรั้บมานั้นมาแบ่งแยกวา่ ส่ิงใดท่ีมี
ความจ าเป็นต่อระบบมาก (Hard requirement) และส่ิงใดท่ีมีความจ าเป็นต่อระบบน้อย 
(Softrequirement) 

2) สร้างโครงสร้างของระบบท่ีสามารถเป็นไปได ้โดยอาศยัความตอ้งการของระบบ กบัส่ิงท่ี
มีความจ าเป็นต่อระบบมาก (Hard requirement) และส่ิงท่ีมีความจ าเป็นต่อระบบน้อย 
(Softrequirement) ซ่ึงสามารถสร้างโครงสร้างขอระบบไดห้ลายแบบ 

3) เลือกโครงสร้างของระบบ โดยน าขอ้จ ากดั (Constrains) กบัส่ิงท่ีมีความจ าเป็นต่อระบบ
มาก (Hard requirement) เป็นปัจจยัในการเลือก 

4) การจดัล าดบัความส าคญัขององคป์ระกอบภายในโครงสร้างของระบบ โดยจะน าและส่ิงท่ี
มีความจ าเป็นต่อระบบนอ้ย (Softrequirement) มาเป็นตวัก าหนดและพิจารณาวา่ส่วนไหน
ในระบบสามารถลดทอนลงได ้

จากขั้นตอนในขา้งตน้น้ี จะสามารถสรุปมาเป็นโครงสร้างไดด้งัรูป 2.12 

 

รูป 2.12 โครงสร้างการท าวศิวกรรมความรู้โดยวธีิการสังเคราะห์ 
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