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ผูวิจัยศึกษาตัวแบบการจองเกินแบบสถิต จากมุมมองทางสถิติหากผูจองมีอิสระตอกันใน

การมาแสดงตนและความนาจะเปนในการมาแสดงตนเทากัน จํานวนผูจองท่ีมาแสดงตนควรเปน 

ตัวแปรสุมท่ีมีการแจกแจงทวินาม อยางไรก็ตามงานวิจัยบางสวนรวมท้ังการปฏิบัติงานจริงของ 

สายการบินมักสมมุติใหจํานวนผูจองท่ีมาแสดงตนเปนผลคูณระหวางระดับการจองเกินกับอัตรา

การมาแสดงตน นั่นคือสายการบินใชตัวแบบการจองเกินท่ีผิดสมมุติฐานทางสถิติ งานวิจัยช้ินนี้

ศึกษาผลกระทบดังกลาว  จากผลการทดลองสรุปไดวาตัวแบบการจองเกินท่ีผิดสมมุติฐานทางสถิติ

จะมีประสิทธิภาพลดลงเม่ือความนาจะเปนในการมาแสดงตนของผูจองลดลง  ท้ังนี้ผูวิจัยไดแบง  

ตัวแบบท่ีผิดสมมุติฐานทางสถิตแิยกตามการแจกแจงของอัตราการมาแสดงตนเปนสามการแจกแจง 

สรุปไดวา ตัวแบบการจองเกินท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแจกแจงเบตามาตรฐานมีประสิทธิภาพดี

ท่ีสุด  สําหรับตัวแบบเชิงเสนท่ีมีการแจกแจงอ่ืน ประสิทธิภาพของตัวแบบขึ้นกับคาใชจายจากการ

จองเกิน กลาวคือหากคาใชจายในกรณีท่ีมีความจุเหลือเทากับคาใชจายเม่ือมีผูจองมาเกินความจุ          

ตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแจกแจงเชิงกําหนดจะมีประสิทธิภาพเทียบเทากับตัวแบบ

เชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแจกแจงปกติ แตประสิทธิภาพของตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมา

แสดงตนแจกแจงปกติจะมีประสิทธิภาพการทํางานท่ีดีกวาตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตน

แจกแจงเชิงกําหนด  หากคาใชจายในกรณีท่ีมีความจุเหลือไมเทากับคาใชจายเม่ือมีผูจองมาเกิน

ความจุ 
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 We study static overbooking models. From probability viewpoint, the random show 

demand follows the binomial distribution, provided that certain conditions hold. However, some 

overbooking modules actually implemented in practice assume that the show demand is the 

product of the overbooking level and the random show-up rate. The decision model the airlines 

employ is misspecified. In this article, we explore the consequences of the modeling error.  

Through numerical experiments, we find that the performance of the model with misspecification 

decreases as the show-up probability decreases. Among our three choices of show-up rate 

distributions, the beta model performs best. When spoilage cost is equal to oversale cost, the 

performances of both deterministic and normal models are approximately the same. The normal 

show-up model performs better than the deterministic model, when spoilage cost is unequal to 

oversale cost.   



กิตติกรรมประกาศ 
 
 ผู เขียนขอขอบพระคุณ ทานอ .ดร.กาญจนภา  อมรัชกุล    ซ่ึงเปนอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ  ทานมีสวนสําคัญเปนอันดับแรกท่ีทําใหวิทยานิพนธนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี       

ทานอาจารยไดกรุณาสละเวลาในการใหคําปรึกษา  เริ่มจากแนวคิดของการสรางงานวิจัย                

ใหความรูดานทฤษฎีและเนื้อหาในการทําวิทยานิพนธ  ตลอดจนควบคุมดูแล แกไขปรับปรุง

ขอบกพรองตางๆ จนกระทั่งวิทยานิพนธสําเร็จ  ผูเขียนขอขอบพระคุณและสํานึกในบุญคุณย่ิง 
 ขอขอบพระคุณทานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกทาน ซ่ึงไดแก ผศ.ดร.จักรินทร      

ศุขหมอก อ.ดร.ศิวิกา  ดุษฎีโหนด และ อ.ดร.ระวี สุวรรณเดโชชัย ท่ีชวยใหคําแนะนํา รวมท้ัง

แนวคิดท่ีเปนประโยชน ตลอดจนชวยตรวจสอบ แกไขใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีเนื้อหาสมบูรณ

ยิ่งขึ้น  ท้ังนี้ผูเขียนขอขอบพระคุณทาน อ. ดร.ศิวิกา  ดุษฎีโหนด ท่ีไดบอกแหลงงานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติใหแกผูเขียน ทําใหผูเขียนสามารถหาแหลงเผยแพรงานวิจัยใหเปนไปตาม

กฎเกณฑการจัดทําวิทยานิพนธของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุกทานของคณะสถิติประยุกต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-

ศาสตร ท่ีไดถายทอดองคความรูและใหคําปรึกษาในทุกดาน รวมถึงเจาหนาท่ีของคณะสถิติ

ประยุกต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยเฉพาะพ่ีนิลาวัลยท่ีใหความชวยเหลือในการ

ดําเนินงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําวิทยานิพนธในครั้งนี้เปนอยางดี  พ่ีดุษฎีท่ีดําเนินการ

เกี่ยวกับเรื่องทุนการศึกษาใหแกผู เขียนมาโดยตลอดและพ่ีสายพิณท่ีตรวจรูปแบบการพิมพ

วิทยานิพนธฉบับนี้ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
ขอบพระคุณคณาจารยจากภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท่ีให

องคความรูพ้ืนฐานท่ีดีทางดานสถิติแกผูเขียน  ขอบคุณพ่ีวรรณพรในคําแนะนําสําหรับวิทยานิพนธ  

และขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนของผูเขียนท่ีสงกําลังใจมาใหอยางสมํ่าเสมอ  

 สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแมและพ่ีนองของผูเขียน ท่ีสงแรงใจ สนับสนุน     

การทําวิทยานิพนธของผูเขียนมาโดยตลอด  จนกระท่ังวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 

   ปฏิภาณ แซหล่ิม 

     มิถุนายน 2553 



สารบัญ 

 

หนา 

 

บทคัดยอ           (3) 

ABSTRACT              (4) 

กิตติกรรมประกาศ           (5) 

สารบัญ             (6) 

สารบัญตาราง                         (8) 

สารบัญภาพ            (9) 

 

บทท่ี 1  บทนํา              1 

1.1 ความสําคัญของปญหา          1 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย          3 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย           4 

1.4 นิยามคําศัพทท่ีเกี่ยวของ          4 

1.5 ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย          5 

บทท่ี 2  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ                        6 

 2.1  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ                       6 

บทท่ี 3  ขั้นตอนดําเนินงานวิจัย          10 

 3.1  ตัวแบบการจองเกิน                       10 

 3.2  การวิเคราะหตัวแบบเทียบสมรรถนะ                     14 

 3.3  การวิเคราะหตัวแบบเชิงเสน                      16 
              3.4  แผนการทดลองเชิงตัวเลข                       25 
 

 

 



บทท่ี 4  ผลการวิจัย                       27 

 4.1  สรุปคาพารามิเตอรเริ่มตน                                                                                          27 

 4.2  สรุปผลระดับการจองเกินและคาคาดหมายคาใชจายของตัวแบบเทียบสมรรถนะ     28 

 4.3  แสดงผลการทํางานของกระบวนการทําซํ้า                                                                29                     

 4.4  ผลการทดลองเชิงตัวเลข                      35                      

บทท่ี 5  สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย         42 

 5.1  สรุปผล           43 

 5.2  อภิปรายผล           44 

 5.3  ขอเสนอแนะ          44 

 

บรรณานุกรม            45 

ภาคผนวก                         47 

ประวัติผูเขียน                         50 



สารบัญตาราง 

 

ตารางที่                               หนา 
            

2.1  สรุปกลุมงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ         9 

3.1  สรุปคาพารามิเตอรในแตละแผนการทดลอง                     26 

 4.1  สรุปคาของพารามิเตอรเริ่มตน                                                                                   27  

4.2  ผลของระดับการจองเกินและคาคาดหมายคาใชจายของตวัแบบเทียบสมรรถนะ   28 

 4.3  แสดงระดับการจองเกินและคาคาดหมายคาใชจายของตัวแบบเชิงเสน                     30 

                    ในสัปดาหท่ี 1 

 4.4  แสดงจํานวนผูจองท่ีมาแสดงตนและอัตราการมาแสดงตนในสัปดาหท่ี 1                 31 

 4.5  แสดงระดับการจองเกินและคาคาดหมายคาใชจายของตัวแบบเชิงเสน                      33 

                    ในสัปดาหท่ี 2 

 4.6  แสดงจํานวนผูจองท่ีมาแสดงตนและอัตราการมาแสดงตนในสัปดาหท่ี 2                 34 

4.7  สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ                     39 

 
 



  

สารบัญภาพ 

 

ภาพที่                                   หนา 
  

3.1  ระบบการจัดการรายได                        21 

 3.2  กระบวนการทําซํ้า                24 

 4.1  แสดงพฤติกรรมเชิงเสนกํากับของระดับการจองเกินในตัวแบบเชิงเสน     36 

       ท่ีอัตราการมาแสดงตนแจกแจงเชงิกําหนด 

4.2  แสดงพฤติกรรมเชิงเสนกํากับของคาคาดหมายคาใชจายในตัวแบบเชิงเสนท่ี   37

        อัตราการแสดงตนแจกแจงเชิงกําหนด    
 



บทท่ี  1 

 

บทนํา 

 

1.1  ความสําคัญของปญหา 

 

 ปจจุบันชองทางการคมนาคมทางอากาศขยายตัวอยางรวดเร็ว จากสถิติพบวาอัตราการ

เติบโตของสายการบินในไทยในป 2552 เม่ือเทียบกับ 2 ปท่ีผานมาขยายตัวประมาณ 25 เปอรเซ็นต 

ตัวเลขดังกลาวแสดงถึงการเติบโตของธุรกิจสายการบิน บริษัททาอากาศยานไทย (ทอท.) กลาววา

อัตราการเติบโตนี้เกิดจากสายการบินเรงใชกลยุทธทางธุรกิจเพ่ือสรางขอไดเปรียบในการแขงขัน

ทางธุรกิจ  

 กลยุทธหนึ่งท่ีสายการบินท้ังของประเทศไทยและของตางชาตินํามาใชคือ การสรางตัวแบบ

การจองเกิน (Overbooking Model)  ซ่ึงเปนหนึ่งในสวนงานของระบบการจัดการรายได (Revenue 

Management System)  การจองเกินคือมาตรการท่ีสายการบินเปดใหจองท่ีนั่งกอนเครื่องออก

มากกวาจํานวนท่ีนั่งจริงในเครื่องบิน (Capacity) นโยบายการจองเกินออกแบบมาเพื่อชดเชยกับ

รายไดท่ีสายการบินอาจสูญเสียเนื่องจากความไมแนนอนของพฤติกรรมของผูจองท่ีนั่ง 

(Kasilingam, 1996: 221)  กลาวคือผูจองท่ีนั่งอาจยกเลิกตั๋วกอนวันท่ีเท่ียวบินออกเดินทาง 

(Cancellations)  บางทีอาจไมมาแสดงตวัในวันท่ีเครื่องบินออก (No-Shows) หรือจํานวนท่ีมาแสดง

ตัวอาจนอยกวาจํานวนท่ีนั่งท่ีจองไว (Variable Tendering)  หากเหตุการณเหลานี้เกิดขึ้นจะทําใหมี

บางท่ีนั่งบนเครื่องบินไมมีผูโดยสาร สงผลใหสายการบินสูญเสียรายไดบางสวนไป  ในอดีต

พฤติกรรมเหลานี้ลูกคาตองเสียคาปรับใหแกสายการบิน  แตปจจุบันสายการบินไมคิดคาปรับ

ดังกลาว เนื่องจากเกรงวาจะสูญเสียลูกคาในระยะยาว (Rothstein, 1985: 239)   

 งานวิจัยหลายช้ินสรุปวาการใชตัวแบบการจองเกินสงผลใหสายการบินมีรายไดสุทธิมาก

ขึ้น ตลอดจนผูท่ีอยูในวงการธุรกิจสายการบินเปดเผยวาการนํากลยุทธการจองเกินมาใชทําใหธุรกิจ
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สายการบินมีรายไดเพ่ิมขึ้นถึงหนึ่งพันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ (Bailey, 2007) ส่ิงนี้แสดงใหเห็น

ถึงความจําเปนของการจองเกินท่ีสายการบินควรคํานึง  

 การตัดสินใจขั้นแรกเมื่อใชตัวแบบการจองเกินคือ ควรตั้งระดับการจองเกิน (Overbooking 

Limit) เปนจํานวนเทาไหรเพ่ือใหคาคาดหมายคาใชจายจากการจองเกินมีคาต่ําท่ีสุด  กลาวคือหาก

ในวันท่ีเครื่องบินออกเดินทาง ผูจองท่ีนั่งไวมาแสดงตัวนอยกวาความจุบนเครื่องบิน สายการบิน

ตองมีคาเสียโอกาสจากการมีท่ีนั่งบนเครื่องบินเหลือ   ในทางกลับกันหากวันนั้นผูจองท่ีนั่งไวมา

แสดงตัวมากกวาความจุบนเครื่องบิน นั่นหมายความวามีผูท่ีจองไวบางสวนไมไดขึ้นเครื่องบิน

ตามท่ีไดจองไว สายการบินตองจายคาปรับหรือมีของรางวัลบางอยางมอบใหกับผูจองท่ีนั่งเหลานั้น

เพ่ือชดเชยเวลาท่ีสูญเสียไปกับการรอเท่ียวบินถัดไป  ดังนั้นการหาระดับการจองเกินท่ีถูกตอง

ภายใตผลรวมของคาคาดหมายคาใชจายท่ีต่ําท่ีสุดจึงเปนวัตถุประสงคหลักของสายการบินหากมี

การใชมาตรการการจองเกิน 

 รูปแบบการพิจารณาฟงกชันของจํานวนผูจองท่ีมาแสดงตนท่ีตางกัน จะนํามาซ่ึงระดับการ

จองเกินท่ีตางกัน  งานวิจัยกลุมหนึ่งพิจารณาจํานวนผูจองที่นั่งแลวมาแสดงตน  (Show-Ups)        

จากผลคูณของอัตราการแสดงตน (Show-Up Rate) ท่ีสายการบินเก็บจากขอมูลจริงกับระดับการ

จองเกิน นั่นคือการมาแสดงตัวของผูจองท่ีนั่งขึ้นอยูกับระดับการจองเกินท่ีเปล่ียนไปในแบบเชิงเสน 

 แมวารูปแบบการพิจารณาจํานวนผูจองท่ีนั่งท่ีมาแสดงตนแบบท่ีกลาวขางตนจะนิยมใชกัน

ในทางปฏิบัติ  ในทางสถิติจะเห็นวาจํานวนผูจองที่นั่งท่ีมาแสดงตนมีการแจกแจงแบบทวินาม 

(Binomial Distribution) และมีระดับการจองเกินเปนพารามิเตอรเม่ือจํานวนผูจองท่ีมาแสดงตนเขา

เง่ือนไขตอไปนี้คือ     

 1)  ผูจองท่ีนั่งแตละคนมีอิสระตอกันในการมาแสดงตน 

 2)  ผูจองท่ีนั่งแตละคนมีความนาจะเปนในการมาแสดงตนเทากัน       

 ท้ังนี้งานวิจัยของ Thompson (1961) พบวาจํานวนผูจองเหมาะสมตามการแจกแจงทวินาม 

และเม่ือเง่ือนไขตรงตามท้ัง 2 ประการท่ีไดกลาวไป รูปแบบการพิจารณาความสัมพันธของระดับ

การจองเกินกับจํานวนผูจองท่ีนั่งท่ีมาแสดงตนตามความสัมพันธเชิงเสนนั่นผิดสมมุติฐานทางสถิติ 

(Misspecification) 

 จากท่ีไดกลาวมาแลวขางตนวาตัวแบบการจองเกินท่ีสายการบินสวนใหญและงานวิจัย

บางสวนใชกันผิดหลักสมมุติฐานทางสถิติ  ผูวิจัยตองการทราบวาผลกระทบตอคาคาดหมาย

คาใชจายของสายการบินเม่ือใชมาตรการจองเกินท่ีผิดหลักทางสถิติจะเปนอยางไร  ผูวิจัยไดสราง

ตัวแบบเพ่ือหาระดับการจองเกินขึ้นมา 2 ตัวแบบคือ 
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 1.  ตัวแบบการจองเกินเทียบสมรรถนะ (Benchmark Model) เปนตัวแบบท่ีถูกตองตามหลัก

สมมุติฐานทางสถิตหิากการมาของผูจองสอดคลองกับเง่ือนไขดังกลาว ตัวแบบนี้กําหนดใหจํานวน

ผูจองท่ีนั่งท่ีมาแสดงตัวเปนตัวแปรสุมท่ีมีการแจกแจงทวินามโดยมีระดับการจองเกินและความ

นาจะเปนในการมาแสดงตนเปนพารามิเตอร 

 2.  ตัวแบบการจองเกินแบบเชิงเสน (Linear Model)   เปนตัวแบบท่ีผิดสมมุติฐานทางสถิติ     

หากรูปแบบการมาของผูจองสอดคลองกับเง่ือนไขดังกลาว ตัวแบบนี้กําหนดใหจํานวนผูจองท่ีนั่ง

ท่ีมาแสดงตัวเปนผลคูณระหวางอัตราการมาแสดงตนกับระดับการจองเกิน งานวิจัยนี้พิจารณาอัตรา

การมาแสดงตนเปนตัวแปรสุม  แบงอัตราการมาแสดงตนเปน 3 การแจกแจง คือ การแจกแจงเชิง

กําหนด (Deterministic Distribution) การแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) การแจกแจง

แบบเบตามาตรฐาน (Standard Beta Distribution) เนื่องจากท้ัง 3 การแจกแจงนี้ใชกันในงานวิจัยท่ี

ผานมา 

 หลังจากไดระดับการจองเกินจากท้ัง 2 ตัวแบบแลว ผูวิจัยจะศึกษาผลกระทบจากคา

คาดหมายของคาใชจายท่ีเกิดขึ้น   แนนอนวาผูบริหารของสายการบินตองการใหสายการบินไดรับ

กําไรสูงสุดและการใชมาตรการการจองเกินก็เปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมได ทางหนึ่งท่ีทําใหการใชตัว

แบบการจองเกินนั้นเกิดประโยชนสูงสุด คือการทําใหคาคาดหมายคาใชจายจากการจองเกินนั่นต่ํา

ท่ีสุดเทาท่ีเปนไดโดยเลือกใชวิธีการหาระดับการจองเกินท่ีถูกตองตามหลักสถิติ เพ่ือใหสายการบิน

ท่ีนําระบบการตัดสินใจดานบริหารจัดการรายไดมาใชนั้นเกิดประโยชนในอนาคตตอไป 

 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 1.2.1 หาคาคาดหมายของคาใชจายเหมาะท่ีสุด (Optimal) จากการใชตัวแบบเทียบ

สมรรถนะ ซ่ึงเปนตัวแบบการจองเกินท่ีถูกตองตามหลักสถิติเม่ือสมมุติฐานการมาแสดงตนของ     

ผูจองตรงกับเง่ือนไขของงานวิจัย 

 1.2.2    หาคาคาดหมายของคาใชจายจากการใชตัวแบบเชิงเสน ซ่ึงเปนตัวแบบการจองเกิน

ท่ีผิดหลักสถิตเิม่ือสมมุติฐานการมาแสดงตนของผูจองตรงกับเง่ือนไขของงานวิจัย 

 1.2.3  เปรียบเทียบคาคาดหมายของคาใชจายจากการใชตัวแบบดังกลาวผานการทดลอง   

เชิงตัวเลข (Numerical Experiment) 
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1.3  ขอบเขตของการวิจัย 

 

1.3.1  ดานทฤษฎีและเนื้อหา 

  1.3.1.1  การสรางตัวแบบการจองเกินของงานวิจัยนี้ พิจารณาตามลักษณะของตัว

แบบการจองเกินแบบสถิต (Static Overbooking Model) และกําหนดใหความจุบนเครื่องบินคงที ่

  1.3.1.2  ศึกษาเปรียบเทียบคาคาดหมายคาใชจายจากการใชตัวแบบการจองเกินท้ัง

สองตัวแบบ คือตัวแบบเทียบสมรรถนะและตัวแบบเชิงเสน โดยประยุกตใชองคความรูตางๆ ดังนี้ 

   1) การจัดการรายได ในสวนของการหาฟงกชันคาคาดหมายของคาใชจาย

ของตัวแบบการจองเกิน 

   2) ทฤษฎีความนาจะเปน ตลอดจนการทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวแปรสุม 

และการหาคาคาดหมายของตัวแปรสุม  

   3) เทคนิคการหาคาท่ีเหมาะท่ีสุด (Optimization) เพ่ือหาระดับการจองเกิน

ท่ีทําให คาคาดหมายคาใชจายของตัวแบบการจองเกินต่ําท่ีสุด 

 1.3.2  ดานขอมูล 

 งานวิจัยนี้ขออนุเคราะหขอมูลจากสายการบินแหงหนึ่งในประเทศไทย โดยพิจารณาการ

จองเกินของสายการบินเท่ียวบินเท่ียวเดียว (Single Leg)  

 

1.4  นิยามคําศัพทที่เกี่ยวของ 

 

 1.4.1  การจองเกิน หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร (ท่ีนั่ง) ลวงหนาเปนจํานวนท่ีมากกวา

จํานวนทรัพยากรท่ีธุรกิจนั้นมี 

 1.4.2   ระดับการจองเกิน หมายถึง ระดับสูงสุดของทรัพยากรท่ีกําหนดไวรองรับจํานวน

การจองท้ังหมด 

 1.4.3  จํานวนผูจองท่ีนั่งท่ีมาแสดงตน คือ จํานวนผูจองท่ีมายืนยันสิทธท่ีจะใชทรัพยากร

ดังกลาว ในวันท่ีมีการใชทรัพยากรเหลานั้น  

 1.4.4 อัตราการมาแสดงตน คือ สัดสวนระหวางจํานวนผูจองท่ีนั่งท่ีมาแสดงตน ตอ             

ระดับการจองเกิน  
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1.5  ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

 

 1.5.1  ทําใหผูบริหารตระหนักถึงความจําเปนในการเลือกใชตัวแบบใหถูกตองตามหลัก

ทางสถิติและสามารถประเมินกําไรท่ีสูญเสียไปจากคาคาดหมายคาใชจายท่ีสูงขึ้นของการเลือกใช

ตัวแบบท่ีผิดหลักทางสถิต ิ

 1.5.2  ทําใหองคกรท่ีไดใชกลยุทธการจองเกิน สามารถหาระดับการจองเกินท่ีถูกตองตาม

หลักสถิต ิ

 1.5.3  ทําใหธุรกิจบรกิาร (Service Sector) ในประเทศไทยท่ีสามารถนํากลยุทธการจองเกิน

มาปรับใชตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการใชตัวแบบการจองเกิน เชน ธุรกิจ

โรงแรม ธุรกิจทัวร ธุรกิจเชารถ เปนตน เหลานี้อาจสงผลใหตลาดธุรกิจบริการดังกลาวขยายตัว 

 
 



บทท่ี  2 

 

ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

2.1  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การจัดการรายไดเปนกลยุทธท่ีใชเพ่ิมกําไรใหกับธุรกิจบริการ   ภาพรวมของการจัดการ

รายไดพบไดในงานวิจัยของ McGill and van Ryzin (1999) และ  Chiang, et al. (2007)     งานวิจัย

กลุมนี้สรุปวาในป 1966 ธุรกิจสายการบินของประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มนําการจัดการรายไดมาใช

เพราะชวงเวลานั้นสายการบินปรับปรุงระบบการจองทางคอมพิวเตอร (Computer  Reservation 

System, SABRE) ชวงเวลาดังกลาวการจัดการรายไดยังไมเปนท่ีรูจักมาก กระท่ังในป 1978 การ

แขงขันของธุรกิจสายการบินในสหรัฐอเมริกาทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้นเนื่องจากสายการบิน

สามารถแบงกลุมลูกคา (Market Segmentation) ได  ตลอดจนระบบสารสนเทศดานการจองพัฒนา

ไปอยางรวดเร็ว ปจจัยท้ังหมดท่ีกลาวมาสงผลใหธุรกิจบริการนํากลยุทธดานการจัดการรายไดมาใช

เพ่ือสรางกําไรกันมากขึ้น   กลยุทธของการจัดการรายได ประกอบไปดวย การกําหนดราคา 

(Pricing) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) การพยากรณ (Forecasting)  การจองเกิน 

เปนตน   
 งานวิจัยนี้ศึกษากลยุทธของการจัดการรายไดในสวนของการจองเกิน   ธุรกิจสายการบิน

เปนธุรกิจบริการแรกท่ีไดเริ่มนําตัวแบบการจองเกินมาใชเพ่ือลดความเส่ียงเพราะในอดีตการยกเลิก

ตั๋วของผูจองท่ีนั่งตองเสียคาปรับ (Penalty) แตเนื่องจากบริษัทสายการบินเกรงวาจะสูญเสียลูกคาใน

ระยะยาว ตอมาจึงไมตองเสียคาปรับอีกตอไป (Rothstein, 1985: 237)   ธุรกิจบริการอ่ืน เชน ธุรกิจ

โรงแรม ไดมีการนาํเอาตัวแบบการจองเกินมาใชในการจองหองพักของลูกคา ซ่ึงพบไดในงานวิจัย

ของ Toh and Dekay (2002) และ Hadjinicola and Panayi (1997) 

 โดยท่ัวไปวิธีการหาระดับการจองเกินดวยตัวแบบทางคณิตศาสตรมีสองประเภทคือ วิธีการ

หาระดับการจองเกินดวยตัวแบบสถิตและวิธีการหาระดับการจองเกินดวยตัวแบบพลวัต (Dynamic 

Overbooking Model) 



 

 

7 

 

 ตอไปจะกลาวถึงงานวิจัยท่ีหาระดับการจองเกินดวยตัวแบบสถิต    Shlifer and Vardi 

(1975)  หาระดับการจองเกินโดยพิจารณาจากเง่ือนไข 3 ประการ เง่ือนไขท่ี  1  ระดับการจองเกิน

ตองสอดคลองกับคาความนาจะเปนท่ีสายการบินจะยอมใหมีผูจองท่ีนั่งบางสวนไมไดขึ้นเครื่องบิน 

เง่ือนไขท่ี 2 ระดับการจองเกินตองสอดคลองกับอัตราสวนของคาเฉล่ียท่ีจะยอมใหมีผูจองท่ีนั่ง

บางสวนไมไดขึ้นเคร่ืองบินตอคาเฉล่ียของผูจองท่ีนั่งท่ีมาแสดงตน         สวนเง่ือนไขท่ี 3  หาระดับ

การจองเกินเพ่ือใหเหมาะสมกับคาคาดหมายคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้น  ผลสรุปของงานวิจัยนี้ทําให

ผูบริหารของธุรกิจบริการสามารถพัฒนากฎการตัดสินใจไดดีขึ้นและใหผลกําไรท่ีมากขึ้น   

Hadjinicola and Panayi (1997) นําการจองเกินมาใชในธุรกิจโรงแรม โดยประยุกตเขากับรูปแบบ

การมาจองผานหลายบริษัททัวร (Multiple Tour Operators)  งานวิจัยนี้หาระดับการจองเกินจาก

แนวความคิดของตัวแบบสถิติ วิธีการหาระดับการจองเกินนําเสนอในแบบตารางความสูญเสียของ

การจองเกิน (Overbooking Loss Table) คาระดับการจองเกินท่ีดีท่ีสุดคือ ระดับการจองเกินท่ีใหคา

สูญเสียของคาคาดหมายคาใชจายต่ําสุด   

 สวนงานวิจัยท่ีหาระดับการจองเกนิในแบบพลวัติ พบไดในงานวิจัยของ  Chatwin (1999)  

งานวิจัยนี้หาระดับการจองเกินจากแนวความคิดของกระบวนการเกิดและตาย  (Birth-Death 

Process)   Subramanian,  et  al. (1999) ไดใชกระบวนการตัดสินใจมารคอฟ (Markov Decision 

Process) ในการหาระดับการจองเกินและแบงชวงการตัดสินใจ (Decision Period) ตามชวงเวลาท่ีมี

การจอง (Booking Horizon)   แตละชวงการตัดสินใจมีเหตกุารณท่ีอาจเกิดขึ้น 1 ใน 3 จากเหตุการณ

ตอไปนีค้ือ ผูจองท่ีนั่งมาตามท่ีจองเอาไว  หรืออาจจะยกเลิกท่ีนั่งท่ีจองเอาไว หรือไมมาแสดงตนเลย  

งานวิจัยนี้ไดรวมเอาตนทุนท่ีเกิดจากการไมมาแสดงตนไวในตัวแบบดวย และหาระดับการจองเกิน

ท่ีทําใหไดคาคาดหมายของกําไรสูงสุด  

  งานวิจัยนี้ผูวิจัยศึกษาการหาระดับการจองเกินภายใตตัวแบบสถิตและมุงประเด็นไปท่ี

การศึกษาผลกระทบของรูปแบบฟงกชันของจํานวนผูจองท่ีมาแสดงตนท่ีผิดสมมุติฐาน   รูปแบบ

ฟงกชันของจํานวนผูจองท่ีมาแสดงตนในแบบเชิงเสน พบไดในงานวิจัยของ Kasilingam (1997)  

งานวิจัยนี้ศึกษาการหาระดับการจองเกินของธุรกิจการขนสงสินคาทางอากาศ  พิจารณาจํานวน

สินคาทางอากาศวามีความสัมพันธกับระดับการจองเกินในรูปแบบแบบเชิงเสน จํานวนสินคาทาง

อากาศหาไดจากอัตราการมาแสดงตนของสินคาคูณกับระดับการจองเกิน  อัตราการมาแสดงตนของ

สินคาพิจารณาตามรูปแบบตัวแปรสุมท่ีมีการแจกแจงแบบยูนิฟอรม (Uniform Distribution)    

งานวิจัยอ่ืนสวนใหญจะพิจารณาอัตราการมาแสดงตนวาแจกแจงแบบปกติ   ขณะท่ีงานวิจัยของ 

Popescu et  al. (2006) พิจารณาจํานวนคนท่ีมาแสดงตนกับระดับการจองเกินวามีความสัมพันธกัน

ในแบบเชิงเสนเชนกัน แตงานวิจัยนี้สรุปวาอัตราการมาแสดงตนที่มีการแจกแจงแบบปกตินั้นไม
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เหมาะกับลักษณะขอมูลของอัตราการมาแสดงตน   Popescu, et  al. (2006) เสนอวาอัตราการมา

แสดงตนเหมาะกับตัวแปรสุมแบบไมตอเนื่อง  จึงใชสถิติไมอางอิงพารามิเตอร (Nonparametric 

Statistics) ในการพิจารณาอัตราการมาแสดงตน และนําเสนออัตราการมาแสดงตนจากฮิสโทแกรม 

ผลงานวจิัยนี้สรุปวา ดวยวิธีการพิจารณาอัตราการมาแสดงตนในแบบนี้ทําใหสายการบินไดกําไร

สูงขึ้น  และลาสุด Lua, et  al. (2009) ศึกษาการหาระดับการจองเกินของธุรกิจการขนสงสินคาทาง

อากาศและกําหนดใหอัตราการมาแสดงตนแจกแจงแบบเบตา 

   รูปแบบฟงกชันของจํานวนผูจองท่ีมาแสดงตนแบบทวินามนั้นถูกตองตามหลักทางสถิติ

หากผูจองที่นั่งแตละคนมาแสดงตนดวยความนาจะเปนท่ีเทากันและเปนอิสระตอกัน Thomson 

(1961) ไดอธิบายวาหากไดขจัดอิทธิพลของการมาแบบกลุม       ตัวแปรสุมท่ีมีการแจกแจงทวินาม

นั่นเหมาะสมกับขอมูลของจํานวนผูจองท่ีนั่งท่ีมาแสดงตน การหาระดับการจองเกินเกี่ยวของกับ

การหาฟงกชันความนาจะเปนสะสมของการแจกแจงทวินาม (Cumulative Distribution Function of 

a Binomial Distribution) ของจํานวนผูจองท่ีมาแสดงตน   บางงานวิจัยจะประมาณฟงกชันความ

นาจะเปนสะสมของการแจกแจงทวินามของจํานวนผูมาแสดงตนดวยการแจกแจงอ่ืนเพ่ือใหงายตอ

การหาระดับการจองเกิน เชนประมาณดวยการแจกแจงปกติพบไดในงานวิจัยของ  Coughlan 

(1999) และ Klophaus (2007)  สวน Talluri and van Ryzin (2004) ประมาณดวยการแจกแจงปวซง  

นั่นแสดงใหเห็นวารูปแบบการมาแสดงตนท่ีถูกตองควรเปนตัวแปรสุมท่ีมีการแจกแจงทวินามแต

อาจจะมีการประมาณการแจกแจงทวินามดวยการแจกแจงอ่ืนเพ่ือความสะดวกในการสรางตัวแบบ  

ดังนั้นงานวิจัยกลุมท่ีพิจารณาจํานวนผูจองท่ีนั่งท่ีมาแสดงตนแบบเชิงเสนจึงผิดหลักสมมุติฐานทาง

สถิต ิ

  งานวิจั ย ท่ี เกี่ ยวของกับผลกระทบของการใชตัวแบบท่ี ผิดสมมุติฐานทางสถิติ 

(Misspecification Error) ในทางเศรษฐมิตพิบไดอยูท่ัวไป เชนงานวิจัยของ Hausman (1978)  ศึกษา

การใชตัวแบบท่ีผิดสมมุติฐานของสมการถดถอย   ผลงานวิจัยพบวาเกิดขอผิดพลาดในการพยากรณ

ตัวแปรตาม แตงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของตัวแบบท่ีผิดสมมุติฐานทางสถิติของการวิจัย

ดําเนินงาน (Operations Research) มีอยูนอย เชน   Cooper, et  al. (2006) ศึกษาผลกระทบของการ

ใชตัวแบบท่ีผิดสมมุติฐานของพฤติกรรมลูกคาสําหรับปญหาการจัดการรายไดสําหรับเท่ียวบินท่ีมี

ผูโดยสาร 2 ระดับช้ัน (Two-Classes Revenue Management Problem)  จากงานวิจัยพบวาหาก    

สายการบินจัดสรรพ้ืนท่ีการจองจาก Littlewood’s Rule ภายใตพฤติกรรมการจองของลูกคาท่ีผิด

สมมุติฐานทางสถิต ิระยะยาวแลวจะเกิดปรากฎการณท่ีเรียกวา “Spiral-Down Effect” นั่นคือรายได

จะเขาใกลศูนย งานวิจัยของ Cooper, et  al. (2006)  ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการใชตัวแบบท่ีผิด
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สมมุติฐานดานปญหาการจัดสรรพ้ืนท่ี  ซ่ึงไมเกี่ยวของกับการจองเกิน แตงานวิจัยช้ินนี้ศึกษาถึง

ผลกระทบของการใชตัวแบบการจองเกินท่ีผิดสมมุติฐานทางสถิต ิ

 

ตารางท่ี 2.1  สรุปกลุมงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

     

กลุมที ่ รายละเอียด รายชื่องานวิจัย 

1 ภาพรวมของการจัดการรายได  McGill and van Ryzin (1999) 

Wen et al. (2007)      

2 หาระดับการจองเกินจากตัวแบบสถิต Shlifer and Vardi (1975) 

Hadjinicola and Panayi (1997) 

3 หาระดับการจองเกินจากตัวแบบพลวัต ิ Chatwin (1999)  

Subramanian  et  al. (1999)   

4 ศึกษาความสัมพันธของรูปแบบฟงกชันของ

จํานวนผูจองท่ีมาแสดงตนแบบเชิงเสน  

Kasilingam (1997)   

Popescu et  al. (2006) 

Lua et  al. (2009) 

5 ศึกษาความสัมพันธของรูปแบบฟงกชันของ

จํานวนผูจองท่ีมาแสดงตนตามตัวแปรสุม 

ทวินาม 

Thomson (1961) 

Coughlan (1999) 

Karaesmen and van Ryzin 

(2004) 

Klophaus (2007)   

6 ศึกษาการใชตัวแบบท่ีผิดสมมุติฐานทางสถิต ิ Hausman (1978)   

Cooper et  al. (2006) 

7 การใชกลยุทธการจองเกินกับธุรกิจอ่ืนๆ เชน 

ธุรกิจโรงแรม 

Hadjinicola and Panayi (1997) 

Toh and Dekay (2002) 
  



บทท่ี  3 

 

ข้ันตอนดําเนินงานวิจัย 

 
 เริ่มตนอธิบายแนวคิดของการสรางตัวแบบการจองเกินเพ่ือนํามาสรางฟงก ชัน

วัตถุประสงค ตอมาจะนําฟงกชันวัตถุประสงคมาสรางเปนตัวแบบเทียบสมรรถนะและตัวแบบ   

เชิงเสน พรอมกันนี้จะวิเคราะหแตละตัวแบบเพ่ือหาระดับการจองเกินดวยแนวความคิดเชิง

คณิตศาสตร  จากน้ันจะอธิบายถึงกระบวนการทําซํ้าเพ่ือใชประมาณคาคาดหมายคาใชจายของตัว

แบบเชิงเสน   ทายสุดจะอธิบายถึงกระบวนการทดลองเชิงตัวเลขสําหรับการเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของตัวแบบตอไป 

 

3.1  ตัวแบบการจองเกิน 

 

 ตัวแบบจองเกินท่ีพบในงานวิจัยแบงไดสองรูปแบบคือ ตัวแบบการจองเกินแบบพลวัติ 

และตัวแบบการจองเกินแบบสถิต งานวิจัยนี้เลือกใชตัวแบบการจองเกินแบบสถิต นั่นหมายความวา

ไมไดพิจารณาการจองและการยกเลิกท่ีนั่งของผูจองซ่ึงเกิดขึ้นตลอดเวลา  

 ให          c            คือ   ความจุบนเครื่องบิน กําหนดเปนคาคงท่ี  

    oa         คือ   คาใชจายท่ีเกิดจากการท่ีมีผูจองที่นั่งมาเกินความจุตอหนึ่งหนวย

             ความจุ (Oversale Cost / Unit Capacity) 

    sa          คือ   คาใชจายท่ีเกิดจากการมีความจุเหลือตอหนึ่งหนวยความจุ  

             (Spoilage Cost/ Unit  Capacity) 

    x          คือ   ระดับการจองเกนิ 

             )(xS         คือ   จํานวนผูจองท่ีนั่งท่ีมาแสดงตนจากระดับการจองเกิน    

                           +][y         คือ   คาท่ีมากท่ีสุดระหวาง จํานวนจริง y  กับ 0   

                         ][xE          คือ   คาคาดหมายของตัวแปรสุม x  

                        )}(~{min xfx   คือ    การหาคา x  ท่ีทําให )(~ xf  มีคาต่ําท่ีสุด   
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ตัวแบบสถิตเขียนไดดังนี ้

 [ ]})]([])([)(~{min ++ −+−= xScacxSaExf sox  

อธิบายฟงกชันวัตถุประสงคขางตนไดดังนี้ 

 1.  เทอมแรก  คือคาใชจายกรณีท่ีจํานวนผูจองท่ีนั่งมาแสดงตวัมากกวาความจุบนเครื่องบิน 

แตถาจํานวนผูจองท่ีนั่งมาแสดงตัวนอยกวาหรือเทากับความจุพอดีเทอมนี้จะมีคาเปนศูนย จํานวนผู

จองท่ีนั่งท่ีไมไดขึ้นเคร่ืองบินมีคาเทากับ ( cxS −)( ) ซ่ึงเม่ือคูณกับคาใชจายตอคนก็จะไดคาใชจาย

ท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดของกรณีนี้ เทอมนี้เรียกวา คาใชจายสวนเกิน     

 2.  เทอมสอง  คือคาใชจายกรณีท่ีจํานวนผูจองท่ีนั่งมาแสดงตัวนอยกวาความจุบนเครื่องบิน 

หากจํานวนผูจองท่ีนั่งมาแสดงตัวมากกวาหรือเทากับความจุพอดีเทอมนี้จะมีคาเปนศูนย   จํานวนท่ี

นั่งท่ีวางบนเครื่องบินมีคาเทากับ ( )(xSc − )   ซ่ึงเม่ือคูณกับคาใชจายตอคนจะไดคาใชจายท่ีเกิดขึ้น

ท้ังหมดของกรณีนี้ เทอมนี้เรียกวา คาใชจายสวนขาด  สังเกตวาฟงกชันวัตถุประสงคสามารถจัดรูป

ไดดังตอไปนี้      

                   [ ]++ −+−= )]([])([)(~ xScacxSaExf so  

                           [ ]}]),(min{[}]),(min{)([ cxScacxSxSaE so −+−=       (*) 
                          [ ]}),(min{}),(min{)( cxSacacxSaxSaE ssoo −+−=   
                                 [ ]}),(min{)()( cxSaacaxSaE soso +−+=  
                                [ ]]))(()()[()( +−−+−+= cxSxSaacaxSaE soso  
                                 [ ]+−+++−+= ))()(()()()( cxSaaxSaacaxSaE sososo  
                              [ ]+−+++−= ))()(()( cxSaacaxSaE soss   

โดยท่ี (*) ไดมาจากสมการท่ีวา  ),min()( baaba −=− +  สําหรับจํานวนจริง a  และ b ใดๆ 

 กําหนดให     =)(xf )]([]))([()( xSEacxSEaa sso −−+ +   

             ดังนั้น      caxfxf s+= )()(~  

ผูวิจัยใชฟงกชัน )(xf  ดังนั้นตัวแบบขางตนกลายเปน 

 {min x )]([]))([()( xSEacxSEaa sso −−+ + } 

 ระดับการจองเกินท่ีทําให )(xf  ต่ําสุดกับระดับการจองเกินท่ีทําให )(~ xf  ต่ําสุดมีคา

เดียวกันเนื่องจาก  cas  เปนคาคงท่ี 

 

หมายเหตุ 

 *  บางงานวิจัยทําการหาระดับการจองเกินภายใตฟงกชันวัตถุประสงคท่ีทําใหไดรายได

สูงสุด (Maximizing Contribution) ซ่ึงผลของการระดับการจองเกินท่ีไดมีคาสมมูลกับตัวแบบ
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ขางตน ซ่ึงจะตางกันท่ีสัมประสิทธ์ิหนาตัวแปรสุม )(xS  เปล่ียนจาก sa−   เปน )( pas +−  ซ่ึง

วิธีการสรางตัวแบบเปนดังนี้ 

 p  คือรายไดตอท่ีนั่ง 

               )()(~ xpSxg = ++ −−−− )]([])([ xScacxSa so     
              }]),(min{[}]),(min{)([)( cxScacxSxSaxpS so −−−−=   
               }]),(min{}]),(min{)()( cxSacacxSaxSaxpS ssoo +−+−=   
                       ]))(()()[()()( +−−++−−= cxSxSaacaxSaxpS soso  

                         cacxSaaxSpa ssos −−+−+= + ]))()[(()()(  
           caxg s−= )(   

                จากความสัมพันธ  )()( xgxf −=     

                      ]))()[(()()( +−+++−= cxSaaxSpa sos  

 สัมประสิทธ์ิหนาตัวแปรสุม )(xS  เปล่ียนจาก sa−   เปน )( pas +− ตามท่ีไดกลาวไว

ขางตน 

 *  ตัวแบบของงานวิจัยนี้จะใชงานได หากความตองการจอง (Booking Request)  มีคาอยาง

นอยเทากับระดับการจองเกิน หากไมใชกรณีนี้ จํานวนคนท่ีมาแสดงตน ))(( xS จะขึ้นอยูกับ คาท่ี

นอยท่ีสุดระหวาง x  กับ D  นั่นคือ },min{ Dx  เม่ือกําหนดให D  คือ ความตองการจอง แต

ในทางปฏิบัติ ความตองการจองเปนขอมูลท่ีสายการบินสวนใหญไมไดทําการบันทึกไว จึงเปนเรื่อง

ของขอจํากัดดานขอมูล 

 

3.1.1  ตัวแบบเทียบสมรรถนะ  

 หากขจัดอิทธิพลการจองท่ีนั่งในแบบกลุมและสมมุติใหผูจองท่ีนั่งแตละคนมาแสดงตน

ดวยความนาจะเปนท่ีเทากันและเปนอิสระตอกัน จะไดวาจํานวนผูจองท่ีนั่งท่ีมาแสดงตนมีการแจก

แจงแบบทวินาม ดวยพารามิเตอร x  และ θ    เม่ือกําหนดให θ  คือความนาจะเปนท่ีผูจองแตละคน

จะมาแสดงตน  ดั งนั้ น ความน าจะ เปน ท่ี ผู จอง ท่ีนั่ งม าแสด งตั วจํ านวน  k  คน เท ากั บ  

kxk

k
x −−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
)1( θθ    ฟงกชันวัตถุประสงคในตัวแบบเทียบสมรรถนะเขียนไดดังนี้  

 ให )(0 xS   คือ จํานวนผูจองท่ีมาแสดงตนจากระดับการจองเกิน x  ของตัวแบบเทียบ

สมรรถนะ 

            )(0 xf  คือ ฟงกชันวัตถุประสงคของตัวแบบเทียบสมรรถนะ 

 

        )]([]))([()()( 000 xSEacxSEaaxf sso −−+= +  
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      xakpckaa s

x

k
so θ−−+= ∑

=

+ )(][)(
0

 

                     xakpckkpckaa s

c

k

x

ck
so θ−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+−+= ∑ ∑

−

= =

1

0
)(][)(][)(  

                     xakpckaa s

x

ck
so θ−−+= ∑

=

)(][)(  

                 xa
k
x

ckaa s
kxk

x

ck
so θθθ −−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+= −

=
∑ )1(][)(  

 ดังนั้นตัวแบบเทียบสมรรถนะจะมีฟงกชันวัตถุประสงคดังตอไปนี้คือ  

           θθθ s
kxk

x

ck
so a

k
x

ckaaxf −−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+= −

=
∑ )1(][)()(0     

  

 3.1.2  ตัวแบบเชิงเสน 

 ในตัวแบบเชิงเสนจะพิจารณาจํานวนผูจองท่ีนั่งท่ีมาแสดงตนในรูปแบบเชิงเสน จํานวนผู

จองท่ีนั่งท่ีมาแสดงตนไดจากผลคูณของระดับการจองเกินกับอัตราการมาแสดงตน  อัตราการมา

แสดงตนพิจารณาเปนตัวแปรสุม งานวิจัยนี้ศึกษารูปแบบการแจกแจงของอัตราการมาแสดงตนสาม  

การแจกแจงท่ีใชกันอยางแพรหลาย คือ การแจกแจงเชิงกําหนด การแจกแจงแบบปกติ และการแจก

แจงแบบเบตามาตรฐาน             

 จํานวนผูจองท่ีมาแสดงตนตามตัวแบบเชิงเสน คือ ii xRxS =)(  โดยท่ี iR คือ อัตราการมา

แสดงตนของตัวแบบเชิงเสนท่ี i  และ )(xSi  คือ จํานวนผูจองท่ีมาแสดงตนจากระดับการจองเกิน 

x  ของตัวแบบเชิงเสนท่ี i  โดยท่ี =i 1, 2, 3  แทน ตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแบบเชิง

กําหนด แบบปกติ และแบบเบตามาตรฐาน ตามลําดับ  ดังนั้นระดับการจองเกินท่ีเหมาะท่ีสุดในตัว

แบบเชิงเสนขึ้นอยูกับการแจกแจงของอัตราการมาแสดงตนซ่ึงทดสอบจากขอมูลในอดีต 

(Historical Data)  

 ให  )(xfi คือ ฟงกชันวัตถุประสงคของตัวแบบเชิงเสนท่ี i โดยท่ี =i 1, 2, 3   

 ฟงกชันวัตถุประสงคในตัวแบบเชิงเสนท่ี i  คอื 

][])[()()( isiosi xREacxREaaxf −−+= +  
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3.2  การวิเคราะหตัวแบบเทียบสมรรถนะ 

 

 หัวขอนี้จะแสดงวิธีการสรางประพจนเพ่ือใชเปนกฎเกณฑการตัดสินใจในการหาระดับการ

จองเกินของตัวแบบเทียบสมรรถนะจากประพจนท่ีสรางขึ้น พรอมท้ังการพิสูจนประพจนดังกลาว 

และเสนอขั้นตอนการนําไปใชตลอดจนกระบวนการคนหาคําตอบของระดับการจองเกินดังนี้  

 ประพจนที่ 1                

 กําหนดให 0χ  เปนเซตของจํานวนนับ ตัวแบบเทียบสมรรถนะมีฟงกชันวัตถุประสงค 

)(0 xf  เปนฟงกชันหงาย (Convex Function) สําหรับทุกๆ 0χ∈x   ระดับการจองเกินท่ีเหมาะท่ีสุด 

หาไดจาก  

         }))1(()(:max{arg 00
*

0 sos acxSPaaxx ≤≥−+∈= χ         --------- (3.1) 

  

 พิสูจน   

 การพิสูจนประพจนท่ี 1 ประกอบดวยสองสวนดังนี ้

 สวนท่ี 1   เริ่มตนทําการพิสูจนวาตัวแบบสมรรถนะ ซ่ึงมีฟงกชันวัตถุประสงค คือ 

)]([]))([()()( 000 xSEacxSEaaxf sso −−+= +  เปนฟงกชันหงาย  

 Talluri and van Ryzin (2004: 640-641) สรุปไดวา ]))([( 0
+− cxSE  เปนฟงกชันหงาย 

พิจารณาเทอมที่  2 ของ  )(0 xf  คือ )]([ 0 xSE = xθ  เปนฟงกชันเชิงเสนซ่ึงเปนไดท้ังฟงกชันหงาย

และคว่ํา (Concave )  และคาของ sa และ oa  เปนจํานวนจริงท่ีมากกวา 0  ดังนั้น )(0 xf เปน  

ฟงกชันหงาย อางจาก Bazaraa et al. (2006: 148)                                                         

 สวนท่ี 2   จัดฟงกชันวัตถุประสงคใหตรงตามประพจนท่ี 1   

 ระดับการจองเกินซ่ึงทําให )(0 xf มีคานอยท่ีสุดคือ      

          =*x argmax }0)1()(:{ 000 ≤−−∈ xfxfx χ           

     สังเกตวา  

                θsso acxSEcxSEaaxfxf ≤−−−−+=−− ++ ]}))1([(]))([(){()1()( 0000  

  และการพิสูจนจะส้ินสุดหากพิสูจนใหไดวา 

                                   ))1((]))1([(]))([( 000 cxSPcxSEcxSE ≥−=−−−− ++ θ     

 กําหนดให ++ −−−−= ))1(())(( 00 cxScxST  จากองคความรูทางสถิติลักษณะการ

แจกแจงของ )(0 xS  จะเหมือนกับการแจกแจงของตัวแปรสุม 10 )1( AxS +−  โดยท่ี 1A  มีการแจก

แจงแบบเบอรนูลลี (Bernoulli Distribution) โดย θ=][ 1AE   และ )1(0 −xS  กับ 1A   เปนอิสระ 

ตอกัน ดังนั้น 
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⎩
⎨
⎧

≥
<

==−
ckAE
ck

kxSTE
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])1(|[
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0  

[ ] ))1((])1(|[)]1(|[
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0
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=

=−=−=−
x

k
kxSPkxSTExSTEE       

                 
))1((])1(|[

))1((])1(|[

1
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1

0
00

∑

∑
−

=

−

=

=−=−

+=−=−=

x

ck

c

k

kxSPkxSTE

kxSPkxSTE
  

                           ))1((])1(|[
1

00∑
−

=

=−=−=
x

ck
kxSPkxSTE          

                           ))1((][
1

01∑
−

=

=−=
x

ck
kxSPAE  

       ))1(( 0 cxSP ≥−=θ  

 ดังนั้น ))1(()])1([(]))([( 000 cxSPcxSEcxSE ≥−=−−−− ++ θ           

 

 3.2.1  การนําตัวแบบไปใชงาน 

 จากประพจนท่ี 1  อธิบายการใชงานวา หากปจจุบันระดับการจองเกินอยูท่ี 1−x  คน     

สายการบินตองตัดสินใจวา จะทําการจองเกินตอไปหรือไม โดยสายการบินจะสูญเสียคาปรับหรือมี

คาใชจายสวนเกินเกิดขึ้นเม่ือจํานวนผูจองท่ีนั่งมาแสดงตัวอยางนอยเทากับความจุบนเครื่องบิน     

คาคาดหมายคาใชจายดังกลาวคือ  ))1(( 0 cxSPao ≥−  ในทางตรงขามสายการบินจะเกิดคาใชจาย

ในสวนคาเสียโอกาส หากจํานวนผูจองท่ีนั่งมาแสดงตัวนอยกวาความจุบนเครื่องบิน  คาคาดหมาย

ข อ ง ค า ใ ช จ า ย ก รณี นี้ คื อ  ))1(( 0 cxSPas <−  ดั ง นั้ น ส า ย ก า ร บิ น ใ ห จ อ ง เ กิ น ห า ก  

))1(())1(( 00 cxSPacxSPa so <−≤≥−  ซ่ึงสมการนี้สามารถเขียนใหอยูในรูปเดียวกันกับ

สมการท่ี  (3.1) ดังนี้    

     ))1(())1(( 00 cxSPacxSPa so <−≤≥−  
      )))1((1())1(( 00 cxSPacxSPa so ≥−−≤≥−  

    )))1(())1(( 00 cxSPaacxSPa sso ≥−−≤≥−  
                       sos acxSPacxSPa ≤≥−+≥− ))1(()))1(( 00  
                 sos acxSPaa ≤≥−+ ))1(()( 0  
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 3.2.2  กระบวนการคนหาคําตอบ 

  3.2.2.1  เริ่มกําหนดคาเริ่มตนเพ่ือคนหาระดับการจองเกินนั่นคือ   10 =x   

  3.2.2.2  ในกระบวนการหาคําตอบรอบท่ี t  ถา sos acxSPaa ≤≥−+ ))1(()( 0    

แลวจะเพิ่มระดับการจอง 1  ท่ีนั่ง  นั่นคือ 11 +=+ tt xx    แตถา sos acxSPaa >≥−+ ))1(()( 0  

จะหยุดการจองเกิน และกําหนดระดับการจองเกินท่ีเหมาะท่ีสุดท่ี txx =*
0    

     

3.3  การวิเคราะหตัวแบบเชิงเสน 

 

 สวนแรกจะอธิบายถึงวิธีการหาระดับการจองเกินจากประพจนแยกเปนตัวแบบเชิงเสนท่ีมี

อัตราการมาแสดงตนในแตละรูปแบบการแจกแจง  จากนั้นจะอธิบายในสวนของการหาคา

คาดหมายคาใชจายของตัวแบบเชิงเสนผานกระบวนการทําซํ้า 

  

 3.3.1  การวิเคราะหตัวแบบเชิงเสนแยกตามการแจกแจงของอัตราการมาแสดงตน 

  3.3.1.1  ตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแจกแจงเชิงกําหนด   
  อัตราการมาแสดงตนของตัวแบบนี้แจกแจงเชิงกําหนด ซ่ึงมีฟงกชันมวลความ

นาจะเปนคือ 1)( 1 == ρRP   โดย ρ  แทน คาอัตราการมาแสดงตนเชิงกําหนด (Deterministic 

Show-Up Rate)   ρ   มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 เนื่องจาก ρ  คือ สัดสวนระหวางจํานวนคนท่ีมาแสดง

ตนกับระดับการจองเกิน  ระดับการจองเกินคือ จํานวนผูจองท่ีใหจองท้ังหมด ดังนั้นคา ρ  จึงอยู

ระหวาง 0 ถึง 1 

  ดังนั้นฟงกชันวัตถุประสงคของตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแจกแจง

เชิงกําหนดคือ  ][])[()()(1 ρρ xEacxEaaxf sos −−+= +  

   ประพจนที่ 2        

     ตัวแบบเชิงเสนท่ีมีการแจกแจงของอัตราการมาแสดงตนเชิงกําหนด คาของระดับ

การจองเกินท่ีทําให  

  

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

>+−

≤≤−
=

ρ
ρ

ρ
ρ

cxifcaaxa

cxcifxa
xf

oso

s

)(
)(1 --------- (3.2) 

มีคาต่ําท่ีสุดคือ 
ρ
cx =1       

  



 17 

 

  พิสูจน    

  การพิสูจนในประพจนท่ี 2  แยกกรณีในแตละชวงของคา x  ดังตอไปนี ้

   กรณีท่ี 1  เม่ือ cx ≤ρ   หรือ 
ρ
cx ≤  

 จาก           ][])[()()(1 ρρ xEacxEaaxf sos −−+= +  

               +− )( cxρ = 0      

             ดังนั้น       ][0)()(1 ρxEaaaxf sos −+=  

     xasρ−=  

  กรณีท่ี 2  เม่ือ cx >ρ   หรือ 
ρ
cx >  

           จาก           ][])[()()(1 ρρ xEacxEaaxf sos −−+= +          

               cxcx −=− + ρρ )(  
                             xacxaaxf sos ρρ −−+= ))(()(1  
                          xaxaxaaac ssoos ρρρ −+++−= )(  
                                      )( oso aacxa +−= ρ  

 ดังนั้น  

                   

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

>+−

≤≤−
=

ρ
ρ

ρ
ρ

cxaaxa

cxcxa
xf

oso

s

)(
)(1  

  จากสมการดานบนจะเห็นวา )(1 xf  ลดลงอยางตอเนื่อง (Strictly Decreasing) 

ในชวง ],(
ρ
c

−∞   และ )(1 xf  จะเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง (Strictly Increasing) ในชวง ),( ∞
ρ
c  

ดังนั้น
ρ
cx =1   ทําให )(1 xf  มีคาต่ําท่ีสุด ตรงตามการพิสูจน       

  คาระดับการจองเกินท่ีหาจาก  
ρ
c   อาจเปนทศนิยม  แตในทางปฏิบัติคาระดับการ

จองเกินท่ีสายการบินใชมักเปนจํานวนเต็ม  งานวจิัยนี้จึงกําหนดเกณฑการเลือกระดับการจองเกิน

ดังนี้ 

คาระดับการจองเกิน   
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 โดยท่ี   ⎣ ⎦x  คือ จํานวนเต็มท่ีมากท่ีสุดท่ีนอยกวาหรือเทากับคา x  

             ⎡ ⎤x  คือ จํานวนเต็มท่ีนอยท่ีสุดท่ีมากกวาหรือเทากับคา x   

  3.3.1.2  ตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแจกแจงแบบปกติและเบตา

มาตรฐาน  

  หากทดสอบขอมูลอัตราการมาแสดงตน พบวาขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติ

และเบตามาตรฐาน กฎเกณฑในการหาระดับการจองเกินใชเกณฑเดียวกัน แตเปล่ียนแปลงท่ี

ฟงกชันความหนาแนนของความนาจะเปน (Probability Density Function) ของอัตราการมาแสดง

ตน ตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแจกแจงแบบปกติ พารามิเตอรของการแจกแจงปกติคือ 

μ  และ 2σ  ไดจากการประมาณคา และตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแจกแจงแบบเบตา

มาตรฐาน คาพารามิเตอรสองตัว  คือ a และ b  ไดจากการประมาณคาเชนกัน 

  ฟงกชันวัตถุประสงคของตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแจกแจงแบบ

ปกติและตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแจกแจงแบบเบตามาตรฐานคือ 

][])[()()( isiosi xREacxREaaxf −−+= +     =i 2, 3 

  ประพจนที่ 3                                       

  ตัวแบบเชิงเสนท่ี =i 2, 3  ฟงกชันวัตถุประสงค )(xfi  เปนฟงกชันหงาย โดยจุด

ต่ําสุด )~( ix  หาไดจากการแกสมการ 

                                 ][
)(

)(
~/

i
os

o
xc

i RE
aa

adtttg
i

i
+

=∫
α

                         --------- (3.3) 

  โดยท่ี 032 =−∞= αα  และ ig  แทนฟงกชันความหนาแนนของความนาจะ

เปนของอัตราการมาแสดงตนของตัวแบบเชิงเสนท่ี i  

  พิสูจน    

  การพิสูจนประพจนท่ี 3 ประกอบดวยสองสวนดังนี ้

  สวนท่ี 1    เริ่มจากแสดงวา ][])[()()( isiosi xREacxREaaxf −−+= +  เปน

ฟงกชันหงาย 

   จากหนา 640-641 ของ Talluri and van Ryzin (2004)   สรุปไดวา ])[( +− cxRE i

เปนฟงกชันหงาย สวนท่ีเหลือการพิสูจนอางอิงเหมือนกับสมการ (3.1) ในสวนท่ี 1       

   สวนท่ี 2   เนื่องจากฟงกชันวัตถุประสงคของตัวแบบเชิงเสนท่ี =i 2, 3 เปน

ฟงกชันตอเนื่อง การหาคาระดับการจองเกินท่ีเหมาะสมท่ีสุดทําไดโดยการหาอนุพันธอันดับท่ี 1 

และจัดใหเทากับ 0  ดังนี ้ ให 132 =∞= ββ          
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  โดย 032 =−∞= αα  

  ซ่ึงจะไดตรงตามสมการ (3.3)                      

   1)  กระบวนการคนหาคําตอบ 

   ระดับการจองเกินของตัวแบบเชิงเสนสามารถหาไดจากกระบวนการ

คนหาคา (Search Procedure)  ดังนี้ 
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   กําหนดให      )~( ii xh  คือ คาทางซายมือของสมการ (3.3)                        

                         iτ      คือ คาทางขวามือของสมการ  (3.3) 

                              iu       คือ คาขอบเขตบน (Upper Bound)  

                                           il        คือ คาขอบเขตลาง (Lower Bound) 

    (1)  เลือกขอบเขตลางและบนเริ่มตน    (แทนดวย 0iu และ 0il )    

ซ่ึงทําให iii lh τ>)( 0  และ iii uh τ<)( 0 ตามลําดับ       

    (2)  กํ าหนดใหคําตอบจากการคํานวณรอบท่ี  t    เท ากับ       

2
)( 1,1, −− += titi

it

ul
b                          

    (3)  พิจารณาคาของ )( iti bh  หากคาของ iiti bh τ<)(     ทําการ

กําหนดคาของขอบเขตบนใหมเปน itit bu =   ขณะท่ีขอบเขตลางยังคงเหมือนเดิมคือ 1, −= tiit ll    

แตถาคาของ iiti bh τ>)(  จะกําหนดคาของขอบเขตลางใหมเปน    itit bl =            โดยท่ีคา

ขอบเขตบนยังคงเปน 1, −= tiit uu                                                                                                                                

    (4)  ทําซํ้าในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ   จนกระท่ัง  itiit bb ε<− −1,      

โดยท่ี iε  คือคา pre-specified threshold    จะไดคําตอบสุดทายคือ      iti bx =~     วิธีการปดจุด

ทศนิยมใชหลักการเดียวกับหัวขอในประพจนท่ี 2  

  

 3.3.2  กระบวนการทําซํ้า  

 หากสายการบินใชวิธีการหาระดับการจองเกินจากตัวแบบเทียบสมรรถนะ สายการบินจะ

ไดระดับการจองเกินท่ีเหมาะท่ีสุดซ่ึงทําใหคาคาดหมายคาใชจายจากการจองเกินนั้นต่ําท่ีสุด แต

ในทางปฏิบัติ สายการบินอาจไมไดใชตัวแบบเทียบสมรรถนะในการหาระดับการจองเกินแตใชตัว

แบบฮิวริสติกส (Heuristic Model)  ซ่ึงในงานวิจัยหมายถึง ตัวแบบเชิงเสน นั่นเอง  

 งานวิจัยนี้กําหนดใหสายการบินหาระดับการจองเกินรวมท้ังคาใชจายจากการใชตัวแบบ

เชิงเสน  ผูวิจัยไมไดหาคาคาดหมายของคาใชจายจากการจองเกินของตัวแบบเชิงเสนดวยการแทน

คาพารามิเตอรในตัวแบบคณิตศาสตรจากหัวขอท่ีผานมา กลาวคือ ผูวิจัยศึกษาคาคาดหมายคาใชจาย

จากการจองเกนิของตัวแบบเชิงเสนจากระบบการจัดการรายได (Revenue Management System) ท่ี

สายการใชในทางปฏิบัติดังรูปตอไปนี ้
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ภาพที่ 3.1   ระบบการจัดการรายได  

แหลงที่มา:  Talluri and van Ryzin, 2004: 19.  

 

 ระบบการจัดการรายไดในสวนงานของการหาระดับการจองเกินของสายการบิน ประกอบ

ไปดวย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการหาคาท่ีเหมาะท่ีสุด (Optimization Process) กระบวนการ

เก็บขอมูล (Data Collection Process)   และกระบวนการพยากรณ (Forecasting Process)  หลังจาก

ผานขั้นตอนการพยากรณ ระบบจะวนกลับไปท่ีขั้นตอนการหาคาท่ีเหมาะท่ีสุด ตามดวยการเก็บ

ขอมูล  อยางนี้จนส้ินสุดชวงเวลาท่ีกําหนด เพ่ือใหงานวิจัยนี้สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงของ

สายการบิน ผูวิจัยจึงสรางกระบวนการทําซํ้าจําลองสถานการณของระบบการจัดการรายไดเพ่ือใช

ประมาณคาคาดหมายคาใชจายจากการใชตัวแบบเชิงเสนตอไป   

 การใชกระบวนการทําซํ้าเพ่ือประมาณคาคาดหมายคาใชจายของตัวแบบเชิงเสนทําใหคา

คาดหมายคาใชจายจากการจองเกินไมขึน้อยูกับคาพารามิเตอรเริ่มตน กลาวคือ กระบวนการทําซํ้ามี
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การปรับพารามิเตอร (Update Parameter) ตามชวงเวลาท่ีกําหนด ดังนั้นการเปรียบเทียบผลกระทบ

จากการใชตัวแบบเทียบสมรรถนะกับตัวแบบเชิงเสน จะมีความแมนยํามากขึ้นเพราะไดขจัด

อิทธิพลของคาพารามิเตอรเริ่มตนดวยกระบวนการทําซํ้า 

 ให   tρ      คือ  อัตราการมาแสดงตนในตัวแบบเชิงเสนแบบเชิงกําหนดท่ีเวลา  t

 ),( 2
tt σμ      คือ พารามิเตอรของการแจกแจงปกติ ในตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการแสดงตน

   แจกแจงแบบแบบปกติ ท่ีเวลา t      

 ),( tt ba        คือ พารามิเตอรของการแจกแจงเบตามาตรฐาน ในตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตรา

   การแสดงตนแจกแจงแบบเบตามาตรฐาน ท่ีเวลา t   

 กําหนดให ),(),,(, 3
2

21 tttttttt bayyy === σμρ  

  3.3.2.1  กระบวนการหาคาท่ีเหมาะท่ีสุด 

  กําหนดให itΗ คือ ขอมูลท่ีจัดเก็บคาใชจายของตัวแบบเชิงเสนท่ี i  ท่ีเวลา t   โดย

ท่ี =i 1, 2, 3    

  ขั้นตอนกระบวนการหาคาท่ีเหมาะท่ีสุดมีดังนี้   

   1)  จากพารามิเตอรเริ่มตนนํามาหาระดับการจองเกินของตัวแบบเชิงเสน

ท่ี i  แทนดวย )( iti yx   การหา )( iti yx   หาจากประพจนท่ี  2  และ 3  ตามลําดับ   

   2)  ทําการบันทึกวาระดับการจองเกินท่ีไดในขอ 1 ใหคาคาดหมาย

คาใชจายภายใตฟงกชันวัตถุประสงคของตัวแบบเทียบสมรรถนะเปนจํานวนเทาไหร  นั่นคือหา 

)]([0 iti yxf  นั่นเอง   กําหนดให ท่ีเวลาท่ี t=0   ให φ=Η 0i และในชวงเวลาตอมาจะทําการบันทึก

คาใชจาย นั่นคือ )]}([{ 01, ititiit yxf∪Η=Η −  

  จากระดับการจองเกินท่ีไดในชวงเวลา t=0  จะเปนขอมูลนําเขาของขั้นตอนการ

เก็บขอมูล เพ่ือทําการบันทึกวาระดับการจองเกินดังกลาวมีจํานวนผูจองท่ีมาแสดงตนเปนจํานวน

เทาไหร ขอมูลท่ีทําการบันทึกจะนํามาหาระดับการจองเกินในชวงเวลาตอไป (t+1) 

  3.3.2.2  กระบวนการเก็บขอมูล  

  นํา )( iti yx  ของกระบวนการหาคาท่ีเหมาะท่ีสุดมากําหนดนโยบายการจองเกิน

ภายใน 1 ชวงเวลา  กําหนดให 1 ชวงเวลา  มีเท่ียวบินท้ังหมด m  เท่ียวบิน   

  กําหนดให ijts  คือ จํานวนผูจองท่ีมาแสดงตนของตัวแบบเชิงเสนท่ี i  ในเท่ียวบิน

        ท่ี j ท่ี เวลาท่ี t   โดยท่ี =i 1, 2, 3    และ =j 1, 2, …, m

       ijtr  คือ  อัตราการมาแสดงตนของตัวแบบเชิงเสนท่ี i  ในเท่ียวบินท่ี j

        ท่ีเวลาท่ี t   โดยท่ี =i 1, 2, 3    และ =j 1, 2, …, m  

      itx   คือ  ระดับจองเกินของตัวแบบเชิงเสนท่ี i  ท่ีเวลา t โดย =i 1, 2, 



 23 

 

  หาอัตราการมาแสดงตนของแตละตัวแบบในแตละชวงเวลา จาก 
it

ijt
ijt x

sr =     

เนื่องจากขอจํากัดดานขอมูล เพ่ือใหคาคาดหมายคาใชจายสามารถประมาณไดดวยกระบวนการ

ทําซํ้า   ดังนั้นผูวิจัยจึงใชวิธีการจําลองแบบมอนติคารโล (Monte-Carlo Simulation)  ในการหา ijts  

โดยใชพารามิเตอร itx และ θ         

  ผูวิจัยใชวิธีการจําลองในการสราง ijts   คา ijts  ท่ีไดในขั้นตอนของการจําลอง

จะตองสอดคลองกับ itx  ท่ีไดในขั้นตอนการหาคาท่ีเหมาะท่ีสุด ดังนั้นหาก ttt xxx 321 ≤≤  (กรณี

อ่ืนๆใชแนวคิดเดียวกัน)  ขั้นตอนของวิธีการจําลอง ijts  เปนดังนี ้

  กําหนดให 1Δ = tt xx 12 −  และ  2Δ = tt xx 23 −  

- เริ่มตนทําการจําลอง jts1 โดยใชพารามิเตอร tx1 และ θ   

- การสราง jts2  เริ่มจากการจําลองโดยใชคาพารามิเตอร 1Δ  และ θ  

ดังนั้นคาของ jts2  ไดจากผลรวมของ jts1  กับคาเลขสุมท่ีไดจาก

กลไกการจําลองโดยใชคาพารามิเตอรดังกลาว 

- การสราง jts3   จะใชแนวคิดเดียวกับการสราง jts2  เริ่มจากการ

จําลองโดยใชคาพารามิเตอร 2Δ  และ θ  ดังนั้นคาของ jts3  ไดจาก

ผลรวมของ jts2  กับคาเลขสุมท่ีไดจากกลไกการจําลองโดยใช

คาพารามิเตอรดังกลาว 

 ดังนั้นจากวิธีการจําลองดวยขัน้ตอนนี้จะไดคาของ ijts ท่ีตรงตาม itx  นั่นคือ 

jtjtjt sss 321 ≤≤  

  ขั้นตอนของการเก็บขอมูลจะสงปจจัยนําออกเปน itr̂   โดยท่ี itr̂  ไดจากการ

ประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีตัวประมาณภาวะนาจะเปนสูงสุด (Maximum Likelihood Estimates, 

MLE) ของ ijtr  ท้ัง m เท่ียวบิน 

  3.3.2.3  กระบวนการพยากรณ       
  สายการบินนํา  itr̂  ท่ีไดในขั้นตอนการเก็บขอมูลมาใชพยากรณคาพารามิเตอรของ

อัตราการมาแสดงตนเพื่อนํามาหาระดับการจองเกินในชวงเวลาตอไป  การพยากรณคาพารามิเตอร

นั้นใหความสําคัญท้ังขอมูลในอดีตและปจจุบัน เทคนิคการพยากรณอัตราการแสดงตนท่ีผูวิจัย

เลือกใชคือ เทคนิคการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียล (Exponential Smoothing Technique) ซ่ึง

เปนวิธีท่ีงายและนิยมใชในทางปฏิบัติ (Makridakis et al., 1998)     

  ดังนั้น คาพารามิเตอรในชวงเวลาตอไปคือ itiititi yry )1(ˆ1, γγ −+=+      iγ  

แทนคาถวงน้ําหนักของตัวแบบเชิงเสนท่ี i    มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1   



 24 

 

  จากท้ังหมดท่ีไดอธิบายไปเกี่ยวกับกระบวนการทําซํ้า สรุปแผนภาพการทํางาน

ของกระบวนการทําซํ้าไดตามรูปนี ้

 
 

ภาพที่ 3.2  กระบวนการทําซํ้า  
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3.4  แผนการทดลองเชิงตัวเลข 

 

 งานวิจัยนี้สรางแผนการทดลองเชิงตัวเลขขึ้นมาสองชุด แผนการทดลองเชิงตัวเลขแผนแรก

เปนการวิเคราะหพฤติกรรมเชิงเสนกํากับ (Asymptotic Behavior Investigation) ของตัวแบบเชิงเสน

ผานกระบวนการทําซํ้า แผนการทดลองเชิงตัวเลขแผนท่ีสองคือ การประเมินประสิทธิภาพ 

(Performance Evaluation) ของตัวแบบท้ังสอง  

 

 3.4.1  การวิเคราะหพฤติกรรมเชิงเสนกํากับ 

 วัตถุประสงคหลักของงานวิจัยนี้ตองการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบเทียบ

สมรรถนะกับตัวแบบเชิงเสน ผูวิจัยตองการศึกษากอนการเปรียบเทียบวาในระยะยาวระดับการ  

จองเกินและคาคาดหมายคาใชจายของตัวแบบเชิงเสนจะมีการลูเขา(Convert) หรือไม หากมีการ     

ลูเขาจะทําใหการศึกษาเปรียบเทียบมีความนาเช่ือถือมากย่ิงขึ้น 

  3.4.1.1  การวิเคราะหพฤติกรรมเชิงเสนกํากับของระดับการจองเกิน 

  เม่ือชวงเวลาการตัดสินใจ (Decision Period) ผานไปในระยะยาว ผูวิจัยตองการ

ศึกษาวาระดับการจองเกินท่ีมีคาพารามิเตอรเริ่มตนท่ีเทากันและตางกันมีการลูเขาสูคาคงท่ีดวย

ความนาจะเปนเทากับ 1 หรือไม  

  3.4.1.2  การวิเคราะหพฤติกรรมเชิงเสนกํากับของคาคาดหมายคาใชจาย 

  เม่ือชวงเวลาการตัดสินใจ (Decision Period) ผานไปในระยะยาว ผูวิจัยตองการ

ศึกษาวาคาเฉล่ียของคาคาดหมายคาใชจายของตัวแบบเชิงเสนท่ีมีคาพารามิเตอรเริ่มตนท่ีเทากนัและ

ตางกันมีการลูเขาสูคาคงท่ีดวยความนาจะเปนเทากับ 1 หรือไม 

  

 3.4.2  การประเมินประสิทธิภาพ 

             หัวขอนี้จะเปนการตอบคําถามในวัตถุประสงคหลักท่ีไดกลาวไปในบทท่ี 1 กลาวคือผูวิจัย

ตองการเปรียบเทียบคาคาดหมายคาใชจายของตัวแบบท้ังสอง   ตัวช้ีวัดของงานวิจัยนี้คือ คา

คาดหมายคาใชจายของตัวแบบท้ังสอง ดังนั้นตัวแบบท่ีมีประสิทธิภาพดีกวาจะใหคาคาดหมาย

คาใชจายจากการจองเกินท่ีต่ํากวา  

 จากขอมูลจริงท่ีสายการบินอนุเคราะหมานั้น สามารถหาชุดพารามิเตอรไดเพียงแคชุดเดียว 

งานวิจยันี้จึงสรางแผนการทดลองขึ้นมาเพ่ือทําการปรับเปล่ียนคาพารามิเตอร ซ่ึงการปรับเปล่ียน

คาพารามิเตอรจะทําใหการสรุปผลของงานวิจัยนีห้ลายหลากขึ้น 
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 พารามิเตอรท่ีทําการปรับเปล่ียนมีสองปจจัย คือ คาความนาจะเปนในการมาแสดงตน )(θ

และคาใชจายท่ีเกิดจากการจองเกิน ),( os aa  แยกแตละปจจัยออกเปนสามระดับ ดังนี้คือ             

}3.0,5.0,8.0{∈θ  แ ล ะ  )}4800,9600(),9600,4800(),4800,4800{(),( ∈os aa   จ า ก

แนวความคิดของการสรางแผนการทดลองอยางงาย (Complete Randomized Design, CRD) ได

แผนการทดลองท้ังหมดเกาแผนการทดลอง (3*3) ตารางสรุปคาพารามิเตอรแตละแผนการทดลอง

เปนดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3.1  สรุปคาพารามิเตอรในแตละแผนการทดลอง   

  

 

 

 

 

      ),( os aa                 ),( os aa                  ),( os aa  θ  
(4800, 4800) (4800, 9600) (9600, 4800) 

0.8 Ex.1 Ex.2 Ex.3 

0.5 Ex.4 Ex.5 Ex.6 

0.3 Ex.7 Ex.8 Ex.9 



 

บทท่ี  4 

 

ผลการวิจัย 

  
 ในบทนี้จะเปนผลสรุปของงานวิจัย  เริ่มตนจากการสรุปคาสรุปคาพารามิเตอรเริ่มตนจาก

ขอมูลจริงเพ่ือนําไปใชในการหาระดับการจองเกินและคาคาดหมายคาใชจายเริ่มตนของตัวแบบ  

เชิงเสน ตอมาจะสรุประดับการจองเกินและคาคาดหมายคาใชจายของตวัแบบเทียบสมรรถนะในแต

ละแผนการทดลอง   พรอมกันนี้จะแสดงวิธีการทํางานของกระบวนการทําซํ้าของตัวแบบเชิงเสน 

และทายสุดจะสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพตอไป 

 

4.1  สรุปคาพารามิเตอรเร่ิมตน 

  

 ผูวิจัยไดรับการอนุเคราะหขอมูลจริงของสายการบินแหงหนึ่งในประเทศไทย (ภาคผนวก)  

สายการบินใหขอมูลมาท้ังหมด 52 สัปดาห ประกอบดวยอัตราการมาแสดงตนแตละสัปดาห ความจุ

มีคาเทากับ 338 ท่ีนั่งและคาใชจายซ่ึงเปนคาใชจายอางอิงมีคาเทากับ 4,800   

 ขอมูลท่ีสายการบินอนุเคราะหมานั้นจะนํามาเปนคาพารามิเตอรเริ่มตนของกระบวนการ

ทําซํ้าของตัวแบบเชิงเสน   และจากวิธีการประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีตัวประมาณภาวะนาจะ

เปนสูงสุดไดผลสรุปของพารามิเตอรของแตละตัวแบบดังนี้  

 

ตารางท่ี 4.1   สรุปคาของพารามิเตอรเริ่มตน 

 

 

 
 

 

 

พารามิเตอร คา 

1ρ  0.945 

),( 2
11 σμ  (0.945, 0.03) 

),( 11 ba  (62.327, 3.855) 

os aa =  4,800 
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4.2  สรุปผลระดับการจองเกินและคาคาดหมายคาใชจายของตัวแบบเทียบสมรรถนะ 

 

 ผูวิจัยสรางแผนการทดลองท้ังหมดเกาแผนการทดลอง การหาระดับการจองเกินของตัว

แบบเทียบสมรรถนะหาจากประพจนท่ี 1 คือ  

}))1(()(:max{arg 00
*

0 sos acxSPaaxx ≤≥−+∈= χ  

 หลังจากไดระดับการจองเกินแลวจะนําระดับการจองเกินดังกลาวท้ังเกาแผนการทดลอง 

มาคํานวณหาคาคาดหมายคาใชจายโดยใชฟงกชันวัตถุประสงคของตัวแบบเทียบสมรรถนะคือ  

θθθ s
kxk

x

ck
so a

k
x

ckaaxf −−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+= −

=
∑ )1(][)()(0  

 ผลสรุปของระดับการจองเกินและคาคาดหมายคาใชจายของตัวแบบเทียบสมรรถนะเปน

ดังนี ้

 

ตารางท่ี 4.2  ผลของระดับการจองเกินและคาคาดหมายคาใชจายของตัวแบบเทียบสมรรถนะ 

 

 

θ  

 

),( os aa  

แผนการ

ทดลองที่ 

ระดับการจองเกิน คาคาดหมาย

คาใชจาย 

0.8 (4800,4800) 1 422 31456.0 

0.8 (4800,9600) 2 418 42542.3 

0.8 (9600,4800) 3 427 43458.6 

0.5 (4800,4800) 4 675 49769.6 

0.5 (4800,9600) 5 664 67473.2 

0.5 (9600,4800) 6 687 68595.1 

0.3 (4800,4800) 7 1126 58884.4 

0.3 (4800,9600) 8 1104 79863.3 

0.3 (9600,4800) 9 1148 81140.6 

 

 หากเง่ือนไขการมาแสดงตนของผูจองท่ีนั่งเปนไปตามลักษณะสองประการตามสมมุติฐาน

ของงานวิจัยนี้คือ การมาแสดงตนของผูจองท่ีนั่งแตละคนเปนอิสระตอกัน และผูจองท่ีนั่งมาแสดง

ตนดวยความนาจะเปนท่ีเทากันแลว ระดับการจองเกินท่ีไดในตัวแบบเทียบสมรรถนะจะใหคา

คาดหมายคาใชจายท่ีต่ําท่ีสุด ซ่ึงในตอนทายของบทนี้จะทําการเปรียบเทียบคาคาดหมายคาใชจาย

ระหวางตัวแบบเทียบสมรรถนะกับตัวแบบเชิงเสนตอไป 
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4.3  แสดงผลการทํางานของกระบวนการทําซํ้า  

 

 กระบวนการทําซํ้าใชประมาณคาคาดหมายคาใชจายของตัวแบบเชิงเสน สวนนี้จะแสดง

ขั้นตอนการทํางานของกระบวนการทําซํ้าแยกเปนตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแจกแจง

เชิงกําหนด  ปกติและเบตามาตรฐาน ตามลําดับ กระบวนการทําซํ้า ประกอบไปดวย กระบวนการ

หาคาท่ีเหมาะท่ีสุด กระบวนการเก็บขอมูล และ กระบวนการพยากรณ  

 ชวงเวลาเริ่มตน (t+1) กระบวนการหาคาท่ีเหมาะสมท่ีสุดจะใชพารามิเตอรเริ่มตนจาก

ขอมูลจริง (ตารางท่ี 1)    

 กระบวนการเก็บขอมูลเปนขั้นตอนของเก็บขอมูลของจํานวนผูจองท่ีมาแสดงตนจาก

นโยบายการจองเกินท่ีไดในขั้นตอนแรก  งานวิจัยนี้กําหนดให สายการบินปรับพารามิเตอรทุก 

สัปดาห โดยแตละสัปดาหจะมีเท่ียวบินท้ังหมด 30 เท่ียวบิน (m=30) แตละเท่ียวบินจะทําการบันทึก

วามีผูจองท่ีมาแสดงตนกี่คนจากนโยบายการจองเกินดังกลาว ตอจากนั้นจะนํามาหาอัตราการมา

แสดงตน เนื่องจากขอจํากัดดานขอมูลผูวิจัยไดใชกลไกการจําลองแบบมอนติคารโล มาใชสราง

จํานวนผูจองท่ีมาแสดงตน    

 กระบวนการพยากรณ เปนขั้นตอนของการหาพารามิเตอรเพ่ือมาใชสรางนโยบายการจอง

เกินสัปดาหตอไป กําหนดให คาถวงน้ําหนักแบบวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลของตัว

แบบเชิงเสนท่ี i  คือ 0.5   ( 321 γγγ ==  =  0.5) 

 ผูวิจัยอธิบายกระบวนการทําซํ้า โดยเลือกอธิบายโดยใชแผนการทดลองท่ี 1 (ตารางท่ี 3.1) 

และจะอธิบายผลการทํางานของกระบวนการทําซํ้าท้ังส้ิน 2 สัปดาห เนื่องจากสัปดาหตอไปจะ

ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน 

 

 4.3.1  ผลการทํางานของกระบวนการทําซํ้าสัปดาหที่ 1 (t=1) 

  4.3.1.1  กระบวนการหาคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด    

  จากคาพารามิเตอรเริ่มตน หาคาระดับการจองเกินของตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการ

มาแสดงตนแบบเชิงกําหนดไดจากประพจนท่ี 2 สวนตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแบบ

ปกติและแบบเบตามาตรฐานหาระดับการจองเกนิไดจากประพจนท่ี 3  

  จากน้ันจะนําระดับการจองเกินท่ีไดจากแตละตัวแบบเชิงเสน มาหาคาคาดหมาย

คาใชจาย โดยการใชฟงกชันคาใชจายของตัวแบบเทียบสมรรถนะ  )(0 ijkxf     ผลสรุปของระดับ

การจองเกินและคาคาดหมายคาใชจายเปนดังนี ้
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ตารางท่ี 4.3  แสดงระดับการจองเกินและคาคาดหมายคาใชจายของตัวแบบเชิงเสนในสัปดาหท่ี 1  

 

ตัวแบบเชิงเสนท่ีอัตราการมา

แสดงตนแจกแจงเชิงกําหนด  

ตัวแบบเชิงเสนท่ีอัตราการมา

แสดงตนแจกแจงปกต ิ

ตัวแบบเชิงเสนท่ีอัตราการมา

แ ส ด ง ต น แ จ ก แ จ ง เ บ ต า

มาตรฐาน 

11x  )( 110 xf  21x  )( 210 xf  31x  )( 310 xf  

358 247,680 358 247,680 357 251,520 

 

ให φ=Η 0i และจะทําการบันทึกคาใชจายเพื่อหาคาใชจายโดยเฉล่ียของแตละตัวแบบเชิงเสน  นั่น

คือ ∪=Η φ1i { 247,680,  247,680, 251,520} 

  4.3.1.2  กระบวนการเก็บขอมูล 

  จากระดับการจองเกินดังกลาวจะนํามาใชกําหนดนโยบายการจองเกินในชวง

สัปดาหท่ี 1 จํานวนคนท่ีมาแสดงตนจากแตละระดับการจองเกินในสัปดาหท่ี 1 ซ่ึงมีท้ังหมด 30 

เท่ียวบิน เปนดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.4  แสดงจํานวนผูจองท่ีมาแสดงตนและอัตราการมาแสดงตนในสัปดาหท่ี 1     

 

เท่ียวบิน =11x 358 =21x 358 =31x 357 

t= 1 11 js  11 jr  12 js  12 jr  13 js  13 jr  

1 286 0.799 286 0.799 286 0.801 

2 282 0.788 282 0.788 281 0.787 

3 276 0.771 276 0.771 275 0.770 

4 278 0.777 278 0.777 278 0.779 

5 293 0.818 293 0.818 292 0.818 

6 276 0.771 276 0.771 275 0.770 

7 289 0.807 289 0.807 289 0.810 

8 292 0.816 292 0.816 291 0.815 

9 289 0.807 289 0.807 288 0.807 

10 291 0.813 291 0.813 290 0.812 

11 290 0.810 290 0.810 289 0.810 

12 299 0.835 299 0.835 298 0.835 

13 288 0.804 288 0.804 287 0.804 

14 270 0.754 270 0.754 270 0.756 

15 284 0.793 284 0.793 284 0.796 

16 291 0.813 291 0.813 290 0.812 

17 286 0.799 286 0.799 285 0.798 

18 287 0.802 287 0.802 286 0.801 

19 291 0.813 291 0.813 290 0.812 

20 277 0.774 277 0.774 276 0.773 

21 300 0.838 300 0.838 299 0.838 

22 280 0.782 280 0.782 279 0.782 

23 289 0.807 289 0.807 288 0.807 

24 278 0.777 278 0.777 277 0.776 

25 271 0.757 271 0.757 271 0.759 

26 279 0.779 279 0.779 278 0.779 

27 280 0.782 280 0.782 280 0.784 

28 275 0.768 275 0.768 275 0.770 

29 292 0.816 292 0.816 291 0.815 

30 290 0.810 290 0.810 289 0.810 
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 จุดประสงคของขั้นตอนการจัดเก็บขอมูลคือ การนําเอาอัตราการมาแสดงตนในสัปดาหนี้

ไปพยากรณระดับการจองเกินในชวงเวลาตอไป จากวิธีการประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีภาวะ

นาจะเปนสูงสุดของ 1ijr  ไดคา 11r̂ = 0.796  21r̂ = (0.796, 0.021) และ 31r̂ = (297.492, 76.161) จะนํา

คาดังกลาวไปใชในกระบวนการพยากรณตอไปดังนี ้

  4.3.1.3  กระบวนการพยากรณ 

  จากการใหความสําคัญท้ังขอมูลพารามิเตอรของอัตราการมาแสดงตนทั้งในอดีต

และปจจุบัน ดวยเทคนิคการพยากรณในวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียล พารามิเตอร

ในชวงสัปดาหท่ี 2 คือ 112, )1(ˆ iiiii yry γγ −+=  ดังนั้นพารามิเตอรในชวงสัปดาหท่ี 2 เปนดังนี ้

2ρ  = 0.5* (0.796) + 0.5*(0.945)        = 0.871 

2μ  = 0.5* (0.796) + 0.5*(0.945)        = 0.871 

2σ  = 0.5* (0.021)  + 0.5*(0.03)          = 0.026 

 2a    = 0.5* (297.492)+ 0.5*(62.327)    = 179.91 

     2b  = 0.5* (76.161)+ 0.5*(3.855)       =   40.008 

  

 4.3.2  ผลการทํางานของกระบวนการทําซํ้าสัปดาหที่ 2 (t=2) 

  4.3.2.1  กระบวนการหาคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด    

  จากคาพารามิเตอรในขั้นตอนของการพยากรณในสัปดาหท่ี 1 ไดคาระดับการจอง

เกินและคาใชจายในสัปดาหท่ี 2 ดังนี้คือ  

 

ตารางท่ี 4.5   แสดงระดับการจองเกินและคาคาดหมายคาใชจายของตัวแบบเชิงเสนในสัปดาหท่ี 2  

 

ตัวแบบเชิงเสนท่ีอัตราการมา

แสดงตนแจกแจงเชิงกําหนด  

ตัวแบบเชิงเสนท่ีอัตราการมา

แสดงตนแจกแจงปกต ิ

ตัวแบบเชิงเสนท่ีอัตราการมา

แ ส ด ง ต น แ จ ก แ จ ง เ บ ต า

มาตรฐาน 

12x  )( 120 xf  22x  )( 220 xf  32x  )( 320 xf  

388 132,480 388 132,480 413 43,568 

 

 ทําการบันทึกคาใชจายรวมกับชวงสัปดาหท่ี 1 ดังนี้ 

=Η 1i { 247,680,  247,680, 251,520} ∪  { 132,480, 132,480, 43,568}  
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  4.3.2.2  กระบวนการเก็บขอมูล 

  จากระดับการจองเกินดังกลาวจะนํามาใชกําหนดนโยบายการจองเกินในชวง

สัปดาหท่ี 2 จํานวนคนท่ีมาแสดงตนจากแตละระดับการจองเกินในสัปดาหท่ี 2 ซ่ึงมีท้ังหมด 30 

เท่ียวบิน เปนดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.6  แสดงจํานวนผูจองท่ีมาแสดงตนและอัตราการมาแสดงตนในสัปดาหท่ี 2    

 

เท่ียวบิน 12x = 388 =22x 388 =32x 413 

t=2 21 js  21 jr  22 js  22 jr  23 js  23 jr  

1 303 0.781 303 0.781 321 0.777 

2 306 0.789 306 0.789 325 0.787 

3 310 0.799 310 0.799 328 0.794 

4 308 0.794 308 0.794 329 0.797 

5 299 0.771 299 0.771 318 0.770 

6 303 0.781 303 0.781 321 0.777 

7 311 0.802 311 0.802 329 0.797 

8 313 0.807 313 0.807 333 0.806 

9 321 0.827 321 0.827 342 0.828 

10 312 0.804 312 0.804 331 0.801 

11 318 0.820 318 0.820 337 0.816 

12 325 0.838 325 0.838 346 0.838 

13 311 0.802 311 0.802 331 0.801 

14 318 0.820 318 0.820 335 0.811 

15 310 0.799 310 0.799 330 0.799 

16 285 0.735 285 0.735 308 0.746 

17 323 0.832 323 0.832 341 0.826 

18 302 0.778 302 0.778 323 0.782 

19 308 0.794 308 0.794 327 0.792 

20 307 0.791 307 0.791 331 0.801 

21 303 0.781 303 0.781 322 0.780 

22 310 0.799 310 0.799 332 0.804 

23 308 0.794 308 0.794 332 0.804 

24 311 0.802 311 0.802 330 0.799 

25 314 0.809 314 0.809 335 0.811 

26 319 0.822 319 0.822 337 0.816 

27 303 0.781 303 0.781 322 0.780 

28 305 0.786 305 0.786 322 0.780 

29 298 0.768 298 0.768 322 0.780 

30 311 0.802 311 0.802 329 0.797 
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จากวิธีการประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีภาวะนาจะเปนสูงสุดของ 2ijr  ไดคา 12r̂ = 0.797  

22r̂ = (0.797, 0.021) และ 32r̂ = (368.079, 94.025) จะนําคาดังกลาวไปใชในกระบวนการพยากรณ

ตอไปดังนี ้

  4.3.2.3  กระบวนการพยากรณ 

  พารามิเตอรในชวงสัปดาหท่ี 3  คือ 233, )1(ˆ iiiii yry γγ −+=  ดังนั้นพารามิเตอร

ในชวงสัปดาหท่ี 3  เปนดังนี ้

3ρ  = 0.5* (0.797) + 0.5*(0.871)        = 0.834 

3μ  = 0.5* (0.797) + 0.5*(0.871)        = 0.834 

 3σ  = 0.5* (0.021)  + 0.5*(0.026)       = 0.024 

 3a       = 0.5* (368.079)+ 0.5*(179.910) = 273.995 

     3b   = 0.5* (94.025)+ 0.5*(40.008)      =   67.017 

  นําคาพารามิเตอรท่ีไดไปใชในการหาคาระดับการจองเกินในชวงสัปดาหท่ี 3  โดย

กระบวนการทําซํ้าจะดําเนินอยางนี้ตอไปเรื่อยๆ 

 

4.4  ผลการทดลองเชิงตัวเลข  

 

 4.4.1  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมเชิงเสนกํากับ 

 ผูวิจัยสรุปพฤติกรรมเชิงเสนกํากับเพียงแคพฤติกรรมเชิงเสนกํากับของตัวแบบเชิงเสนท่ีมี

อัตราการมาแสดงตนแจกแจงเชิงกําหนด  (พฤติกรรมระยะยาวของการแจกแจงอ่ืนมีลักษณะ

เหมือนกัน) กําหนดใหอัตราการมาแสดงตนมีคาตางกัน 2 คา ∈1ρ {0.945, 0.875}  โดยแตละคาจะ

ทําการทดลอง 2 ครั้ง เพ่ือพิจารณาวามีการลูเขาหรือไม แตละครั้งของการทดลองกําหนดให

ชวงเวลาการตัดสินใจคือ 500 ( 500 สัปดาห ) ผลสรุปพฤติกรรมเชิงเสนกํากับเปนดังนี้ 
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4.4.1.1  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมเชิงเสนกํากับของระดับการจองเกิน 

 

 
 

ภาพที่ 4.1  แสดงพฤติกรรมเชิงเสนกํากับของระดับการจองเกินในตัวแบบเชิงเสนท่ีอัตราการมา

      แสดงตนแจกแจงเชิงกําหนด 

 

จากภาพ 4.1 พบวาลําดับของระดับการจองเกินของตัวแบบเชิงเสนท่ีอัตราการมาแสดงตน

แจกแจงเชิงกําหนดไมมีการลูเขา โดย 1ρ  เทากับ 0.945  ของการทดลองครั้งแรก   ลําดับของระดับ

การจองเกินหาตําแหนงหลังสุดมีคาเทากับ 357 357  357 357  358 ตามลําดับ  ในขณะท่ีการทดลอง

ครั้งท่ีสองลําดับของระดับการจองเกินหาตําแหนงหลังมีคาเทากับ 357 358 358 357 358 ตามลําดับ    
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4.4.1.2  ผลวิเคราะหพฤติกรรมเชิงเสนกํากับของคาคาดหมายคาใชจาย 

  

 
ภาพที่ 4.2  แสดงพฤติกรรมเชิงเสนกํากับของคาคาดหมายคาใชจายในตัวแบบเชิงเสนท่ี   

      อัตราการแสดงตนแจกแจงเชิงกําหนด 

  

 จากภาพท่ี 4.2 พบวาคาคาดหมายคาใชจายมีการลูเขาสูคาคงท่ีคาหนึ่งดวยความนาจะเปน

เทากับ 1 โดย =1ρ 0.945 และ  =2ρ  0.875  ของการทดลองท้ัง 2 ครั้ง  คาคาดหมายคาใชจายลูเขา

ท่ีคาเดียวกันท่ีประมาณ 16600 บาท แตไมลู เขาไปสูคาคาดหมายคาใชจายของตัวแบบเทียบ

สมรรถนะ  

 การท่ีคาคาดหมายคาใชจายในระยะยาวของตัวแบบเชิงเสนนั้นลูเขา ทําใหการศึกษา

ผลกระทบของการใชตัวแบบท่ีผิดสมมุติฐานทางสถิติผานการเปรียบเทียบคาคาดหมายคาใชจายนั้น

ทําไดแมนยําขึ้น สังเกตไดวาผูวิจัยเลือกศึกษาเปรียบเทียบคาคาดหมายคาใชจายแตไมเปรียบเทียบ

ผลกระทบดวยระดับการจองเกิน เนื่องจากในระยะยาวแลวพฤติกรรมของระดับการจองเกินนั้นไม

ลูเขา 
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4.4.2  การประเมินประสิทธิภาพ 

  จากรายละเอียดของหัวขอ 4.3 แสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการทํางานของกระบวนการทําซํ้าท่ี

สายการบินใชในการหาระดับการจองเกินและคาคาดหมายคาใชจายของตัวแบบเชิงเสน ในหัวขอนี้

จะนําคาคาดหมายคาใชจายในแตละแผนการทดลองของตัวแบบเทียบสมรรถนะ ท่ีแสดงในหัวขอ 

4.1 มาทําการเปรียบเทียบกับคาคาดหมายคาใชจายของตัวแบบเชิงเสน 

 งานวิจัยนี้ประมาณคาคาดหมายคาใชจายจากการจองเกินของตัวแบบเชิงเสนดวย

กระบวนการทําซํ้า  ขั้นตอนของกระบวนการทําซํ้าอาศัยวิธีการจําลองในการสราง ijts     แตละซํ้า

ของการจําลองกําหนดให t = 400  (ภาพท่ี 4.2  สังเกตวา  t = 400  คาคาดหมายคาใชจายอยูใน

สภาวะคงท่ี)  ผูวิจัยกําหนดการทําซํ้าท้ังหมด 300 ซํ้า  ผลของการประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบ

แสดงดังตารางท่ี 4.7 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.7  สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ 

 

แผนการทดลองท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

θ  = 0.8 0.8 0.8 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 

sa = 4,800 4,800 9,600 4,800 4,800 9,600 4,800 4,800 9,600 

oa = 4,800 9,600 4,800 4,800 9,600 4,800 4,800 9,600 4,800 

ตัวแบบเทียบสมรรถนะ 

Mean 31,456.0 42,542.3 43,458.6 49,769.6 67,473.2 68,595.1 58,884.4 79,863.3 81,140.6 

ตัวแบบเชิงเสน (แจกแจงเชิงกําหนด) 

Mean 32,577.5 47,877.6 49,049.9 53,986.8 78,414.3 82,946.1 66,244.9 95,203.0 103,342.7 

%Dif 3.6 12.5 12.9 8.5 16.2 20.9 12.5 19.2 27.4 

S.E 35.0 32.4 73.2 127.4 121.6 261.1 206.1 198.8 421.4 

ตัวแบบเชิงเสน (แจกแจงปกติ) 

Mean 32,598.6 43,879.9 45,449.5 53,989.9 71,840.8 76,698.9 66,270.6 87 ,461.9 95,679.5 

% Dif 3.6 3.1 4.6 8.5 6.5 11.8 12.5 9.5 17.9 

S.E 34.9 36.5 65.6 127.5 127.1 253.9 206.5 205.2 415.0 

ตัวแบบเชิงเสน (แจกแจงเบตามาตรฐาน) 

Mean 32,252.0 43,502.3 44,810.5 52,264.6 70,063.2 73,493.6 62,749.0 84,047.1 88,700.2 

% Dif 2.5 2.3 3.1 5.0 3.8 7.1 6.6 5.2 9.3 

S.E 31.8 32.5 60.7 105.5 103.8 212.3 158.8 158.2 319.1 
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 จากตารางสังเกตวาจะมีแผนการทดลองท้ังหมดเกาแผนการทดลอง (จากตารางท่ี 3.1) คา 

Meanในตารางคือ คาคาดหมายคาใชจายของตัวแบบ  คา % Dif ของตารางคือ รอยละของความ

แตกตางของคาคาดหมายคาใชจายของตัวแบบเชิงเสนเทียบกับตัวแบบเทียบสมรรถนะ   คา S.E คือ

คาคาดเคล่ือนมาตรฐาน     การวิเคราะหแยกประเด็นเปนดังนี ้

   4.4.2.1  ประเด็นผลกระทบทางธุรกิจของการใชตัวแบบเชิงเสน 

  ตัวแบบเชิงเสนจะเปนตัวแบบท่ีไมถูกตองในทางสถิติหากเง่ือนไขการมาแสดงตน

ของผูจองตรงตามสองประการคือ ผูจองมีอิสระตอกันในการมาแสดงตน และความนาจะเปนท่ีผู

จองมาแสดงตนใกลเคียงกัน   

  ผลกระทบทางธุรกิจของการใชตัวแบบการจองเกินแบบเชิงเสนวัดไดดวยคา

คาดหมายคาใชจายท่ีเกิดขึ้น สังเกตวาคาคาดหมายคาใชจายของตัวแบบเชิงเสนทุกการแจกแจงใน

แตละแผนการทดลองสูงกวาคาคาดหมายคาใชจายของการใชตัวแบบเทียบสมรรถนะ  ภาพรวมของ

ผลกระทบทางธุรกิจจากการใชตัวแบบเชิงเสนเกิดขึ้นโดยประมาณรอยละ 2 ถึง 27   แสดงใหเห็นวา

มีผลกระทบทางธุรกิจเกิดขึ้นจากการใชตัวแบบการจองเกินท่ีผิดหลักทางสถิติ   

  อยางไรก็ตามแมวาตัวแบบการจองเกินแบบเชิงเสนจะไมถูกหลักทางสถิติหาก

เง่ือนไขการมาแสดงตนตรงตามท่ีกลาวไป แตตัวแบบการจองเกินแบบเชิงเสนก็เปนตัวแบบท่ีมี

ความแกรง (Robustness) กลาวคือ ตัวแบบเชิงเสนจะมีความแกรงเม่ือ คาคาดหมายคาใชจายของตัว

แบบเชิงเสนไมตางจากคาคาดหมายคาใชจายของตัวแบบเทียบสมรรถนะ หรือ มีคา %Dif นอย

นั่นเอง จะเห็นวาตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแบบเบตามาตรฐานนั้นมีความแกรงมาก

ท่ีสุด เพราะวามี % Dif เพียง รอยละ 2 ถึง 9  นั่นแสดงใหเห็นวาคาใชจายของตัวแบบเชิงเสนท่ีมี

อัตราการมาแสดงตนแจกแจงเบตามาตรฐานใกลเคียงกับคาใชจายท่ีไดในตัวแบบเทียบสมรรถนะ

มากท่ีสุดหากเทียบกับตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแบบเชิงกําหนดและแบบปกติ  

ในขณะท่ี      % Dif ของตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแจกแจงแบบปกติอยูท่ี รอยละ 3 

ถึง 18 และ % Dif ของตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแจกแจงเชิงกําหนดอยูท่ี รอยละ 4 ถึง 

27  ตามลําดับ 

  4.4.2.2  ผลกระทบทางธุรกิจของการใชตัวแบบเชิงเสนตอความนาจะเปนในการ

มาแสดงตน 

  แผนการทดลองท่ี 1 ถึง 3 มีคาความนาจะเปนในการมาแสดงตนเทากับ 0.8   % 

Dif  ของตัวแบบเชิงเสนท้ัง 3 การแจกแจงประมาณรอยละ 2 ถึง 13     แผนการทดลองท่ี 4 ถึง 6 มีคา

ความนาจะเปนท่ีจะมาแสดงตนเทากับ 0.5   % Dif  ของตัวแบบเชิงเสนท้ัง 3 การแจกแจงประมาณ

รอยละ  4 ถึง 21     และแผนการทดลองท่ี 7 ถึง 9 มีคาความนาจะเปนท่ีจะมาแสดงตนเทากับ 0.3   
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% Dif  ของตัวแบบเชิงเสนท้ัง 3 การแจกแจงประมาณรอยละ 5 ถึง   27    จะเห็นวาเม่ือคาความ

นาจะเปนท่ีจะมาแสดงตนลดลง  คา % Dif จะเพ่ิมขึ้น  นั่นแสดงใหเห็นวาเม่ือความนาจะเปนท่ีจะ

มาแสดงตนลดลง คาคาดหมายคาใชจายของตัวแบบเชิงเสนนั้นสูงกวาคาคาดหมายคาใชจายของ

ตัวเเบบเทียบสมรรถนะมากขึ้น ดังนั้นความแมนยาํของตัวแบบเชิงเสนซ่ึงผิดสมมุติฐานทางสถิติจะ

ลดลงเม่ือคาความนาจะเปนในการมาแสดงตนของผูจองลดลงนั่นเอง 

  4.4.2.3  ผลกระทบทางธุรกิจของการใชตัวแบบเชิงเสนตอคาใชจายจากการจอง

เกิน 

  ตัวแบบการจองเกินแบบเชิงเสนเปนตัวแบบท่ีผิดสมมุติฐานทางสถิติ ผูวิจัยแยก

อัตราการมาแสดงตนของตัวแบบเชิงเสนออกเปนสามการแจกแจง สรุปไดวาตัวแบบเชิงเสนท่ีมี

อัตราการมาแสดงตนแบบเบตามาตรฐานมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดหรือมีความแกรงท่ีสุดเม่ือเทียบกับ

ตัวแบบเชิงเสนท่ีเหลือ 

  จากภาพรวมจะเห็นวาตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแบบปกตินั้นมี

ประสิทธิภาพมากกวาตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแบบเชิงกําหนด  นั่นคือ % Dif  

ท้ังหมด 6 แผนการทดลองของตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแจกแจงแบบปกตินั่นนอยวา

ตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแจกแจงเชิงกําหนด ยกเวนแผนการทดลองท่ี 1 4 และ 7 ท่ี 

% Dif ของตัวแบบท้ัง 2 เทากัน 

  แผนการทดลองท่ี 1  4 และ 7  นั้น มีคาใชจายจากการจองเกินดังนี้คือ ),( os aa = 

(4,800, 4,800)  ดังนั้นแสดงวาหากคาใชจายในกรณีท่ีมีความจุเหลือเทากับคาจายในกรณีท่ีผูจองมา

แสดงตนเกินความจุแลวตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแบบเชิงกําหนดมีประสิทธิภาพใน

การหาระดับการจองเกินเทากับตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแจกแจงแบบปกติ เหตุผล

ดังกลาวสามารถอธิบายไดดวยประพจนท่ีใชในการหาระดับการจองเกินในบทท่ี 3 กลาวคือ การหา

ระดับการจองเกินของตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแบบเชิงกําหนดในประพจนท่ี 2 นั่น

ไมไดใชคาใชจายจากการจองเกินแตอยางใด ในขณะท่ีการหาคาระดับการจองเกินของตัวแบบเชิง

เสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแบบปกติในประพจนท่ี 3 นั้นมีการใชคาใชจายจากการจองเกิน  การ

หาคาคาดหมายคาใชจายของตัวแบบเชิงเสน หาจากกระบวนการทําซํ้าซ่ึงจะทําการปรับ (Update) 

คาพารามิเตอร ดังนั้นตัวแบบเชิงเสนท่ีมีการแจกแจงเชิงกําหนดจะปรับเพียงแคพารามิเตอรของ

อัตราการมาแสดงตนเพียงอยางเดียว ในขณะท่ีตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแบบปกตินั้น

จะปรับท้ังอัตราการมาแสดงตนและคาใชจาย ดังนั้นในแผนการทดลองอ่ืนๆ ท่ีคาใชจายในกรณีท่ีมี

ความจุเหลือไมเทากับคาจายในกรณีผูจองมาแสดงตนเกินความจนุั้นตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมา

แสดงตนแจกแจงปกติจึงมีประสิทธิภาพท่ีดีกวา 



บทท่ี 5 

 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

 
งานวิจัยนี้ ศึกษาผลกระทบของการใชตัวแบบการจองเกินท่ีผิดสมมุติฐานทางสถิติ         

สายการบินนําตัวแบบการจองเกินมาใชเพ่ือลดความเส่ียงท่ีเกิดจากพฤติกรรมการจองของผูจอง   

ตัวแปรตัดสินใจของตัวแบบการจองเกินคือ ระดับการจองเกินและระดับการจองเกินท่ีแตกตางกัน

สงผลใหคาคาดหมายคาใชจายท่ีเกิดจากการจองเกินนั้นแตกตางกัน  ผูวิจัยสนใจผลกระทบของคา

คาดหมายคาใชจายเม่ือมีการใชตัวแบบท่ีผิดสมมุติฐานทางสถิต ิ

 ระดับการจองเกินขึ้นอยูกับฟงกชันของจํานวนผูจองท่ีนั่งท่ีมาแสดงตน  งานวิจัยกลุมหนึ่ง

พิจารณาฟงกชันของจํานวนผูจองท่ีนั่งท่ีมาแสดงตนตามความสัมพันธเชิงเสนของระดับการจอง

เกินกับอัตราการมาแสดงตน  ( xRxS =)( )  ซ่ึงรูปแบบนี้ผิดหลักทางสถิติเนื่องจากหากผูจองแตละ

คนมาแสดงตนอยางเปนอิสระตอกันดวยความนาจะเปนเทากับ θ แลว จํานวนผูจองท่ีนั่งท่ีมาแสดง

ตนควรมีการแจกแจงทวินามพารามิเตอร x   และ θ     

 ผูวิจัยศึกษาผลกระทบโดยการสรางตัวแบบการจองเกินสองตัวแบบ คือ ตัวแบบเทียบ

สมรรถนะ ตัวแบบนี้ถูกตองทางสถิตเิม่ือเง่ือนไขสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย  จํานวนผูจองท่ี

นั่งท่ีมาแสดงตนแจกแจงทวินาม ตัวแบบท่ีสองคือ ตัวแบบเชิงเสน เปนตัวแบบท่ีผิดสมมุติฐานทาง

สถิติ จํานวนผูจองท่ีนั่งท่ีมาแสดงตนเกิดจากผลคณูของระดับการจองเกินกับอัตราการมาแสดงตน 

อัตราการมาแสดงตนเปนตัวแปรสุมท่ีมีการแจกแจงสามแบบ คือ การแจกแจงเชิงกําหนด            

การแจกแจงปกติและการแจกแจงเบตามาตรฐาน  

 หากสายการบินใชวิธีการหาระดับการจองเกินจากตัวแบบเทียบสมรรถนะ สายการบินจะ

ไดระดับการจองเกินท่ีเหมาะท่ีสุดซ่ึงทําใหคาคาดหมายคาใชจายจากการจองเกินนั้นต่ําท่ีสุด แต

ในทางปฏิบัติ สายการบินอาจไมไดใชตัวแบบเทียบสมรรถนะในการหาระดับการจองเกินแตใชตัว

แบบฮิวริสติกส  ซ่ึงในงานวิจัยหมายถึง ตัวแบบเชิงเสน  ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงอางอิงวาสายการบิน

ใชตัวแบบเชิงเสนในการหาระดับการจองเกิน ดังนั้นคาคาดหมายคาใชจายจากการจองเกินของตัว

แบบเชิงเสนจะปฏิบัติเหมือนการดําเนินงานจริงของสายการบิน กลาวคือ สายการบินจะมี

กระบวนการหาคาท่ีเหมาะสมท่ีสุดของระดับการจองเกิน กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลของอัตรา
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การมาแสดงตน กระบวนการพยากรณพารามิเตอรของอัตราการมาแสดงตน  ซ่ึงท้ังสามขั้นตอนนี้

ตรงกับกระบวนการทําซํ้าของงานวิจัย และผูวิจัยไดสรางแผนการทดลองท้ังส้ินเกาแผน  เพ่ือศึกษา

ผลกระทบตอการใชตัวแบบท่ีผิดสมมุติฐานทางสถิตติอไป 

 

5.1  สรุปผล 

 

 จากการเปรียบเทียบคาคาดหมายคาใชจายในการหาระดับการจองเกินระหวางตัวแบบเทียบ

สมรรถนะกับตัวแบบเชิงเสนท้ังเกาแผนการทดลอง พบวาการใชตัวแบบการจองเกินแบบเชิงเสน

ซ่ึงผิดสมมุติฐานทางสถิตินั้นสงผลกระทบทําใหคาคาดหมายคาใชจายจากการจองเกินนั้นสูงกวา

การใชตัวแบบเทียบสมรรถนะอยูประมาณรอยละ 2 ถึง 27 

 แมวาตัวแบบเชิงเสนจะผิดสมมุติฐานทางสถิติหากผูจองมาแสดงตนดวยความนาจะเปน   

ท่ีเทากันและเปนอิสระตอกัน อยางไรก็ตามการทํางานของตัวแบบเชิงเสนนั้นขึ้นอยูกับลักษณะการ

แจกแจงของอัตราการมาแสดงตน กลาวคือตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแจกแจงแบบ

เบตามาตรฐานนั้นมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดหรือมีความแกรงท่ีสุด เนื่องจากทุกแผนการทดลองมี      

คาคาดหมายคาใชจายใกลเคียงกับตัวแบบเทียบสมรรถนะมากท่ีสุดและสวนใหญจะมีคา

คลาดเคล่ือนมาตรฐานท่ีต่ํากวาการแจกแจงอ่ืนดวย  การแจกแจงแบบเบตามาตรฐานคาท่ีเปนไปได

ของตัวแปรสุมอยูระหวาง 0 ถึง 1 ซ่ึงตรงตามลักษณะของอัตราการมาแสดงตนซ่ึงทําใหตัวแบบ  

เชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแจกแจงเบตามาตรฐานนั่นมีความแมนยํา 

 ท้ังนี้ประสิทธิภาพการทํางานของตัวแบบการจองเกินแบบเชิงเสนยั งขึ้นอยูกับ

คาพารามิเตอร ผูวิจัยทําการปรับเปล่ียนคาพารามิเตอร ท้ังส้ินสองปจจัย   การปรับเปล่ียน

คาพารามิเตอรในสวนของความนาจะเปนในการมาแสดงตนพบวาเม่ือคาความนาจะเปนท่ีจะมา

แสดงตนลดลง รอยละความแตกตางของคาคาดหมายคาใชจายของตัวแบบเชิงเสนกับตัวแบบเทียบ

สมรรถนะจะมากขึ้น นั่นแสดงใหเห็นวาความแมนยําในการหาระดับการจองเกินของตัวแบบเชิง

เสนจะลดลงเม่ือคาความนาจะเปนท่ีจะมาแสดงตนลดลง และสําหรับการปรับเปล่ียนคาใชจายจาก

การจองเกินพบวาตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแจกแจงแบบเชิงกําหนดจะมี

ประสิทธิภาพการทํางานใกลเคียงกับตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแจกแจงแบบปกติเม่ือ

คาใชจายในกรณีท่ีมีความจุเหลือเทากับคาจายในกรณีท่ีผูจองมาแสดงตนเกินความจ ุ( )os aa =  แต

หากคาใชจายในกรณีท่ีมีความจุเหลือไมเทากับคาใชจายกรณีท่ีผูจองมาแสดงตนเกินความจุ 

( )os aa ≠  แลวตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมาแสดงตนแจกแจงแบบปกติจะมีประสิทธิภาพการ
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ทํางานท่ีดีกวา นั่นคือใหคาคาดหมายคาใชจายท่ีต่ํากวานั่นเอง     

     

5.2  อภิปรายผล 

 

 จากผลสรุปของงานวิจัยอภิปรายไดวาตัวแบบเชิงเสนซ่ึงเปนตัวแบบท่ีผิดหลักสมมุติฐาน

ทางสถิตจิะมีประสิทธิภาพในการหาระดับการจองเกินเม่ือคาความนาจะเปนในการมาแสดงตนสูง 

สังเกตไดวาเม่ือคาความนาจะเปนในการมาแสดงตนสูง รอยละความแตกตางของคาคาดหมาย

คาใชจายของตัวแบบเชิงเสนไมตางจากคาคาดหมายคาใชจายของตัวแบบเทียบสมรรถนะมาก  

ดังนั้นหากสายการบินเก็บขอมูลของผูจองท่ีนั่งท่ีมาแสดงตนแลวพบวาคาความนาจะเปนในการมา

แสดงตนสูง สายการบินสามารถเลือกใชตัวแบบเชิงเสนได   แตหากคาความนาจะเปนในการมา

แสดงตนต่ํา       สายการบินจะตองพิจารณาอยางรอบคอบในการใชตัวแบบเชิงเสนหาระดับการ

จองเกิน       

 ประเด็นตอมาเกี่ยวกับความแกรงของตัวแบบเชิงเสน (Robustness of Linear Model) ตัว

แบบเชิงเสนจะแกรงกต็อเม่ือระดับการจองเกินท่ีหาไดทําใหคาคาดหมายคาใชจายนั่นใกลเคียงกับ

ตัวแบบเทียบสมรรถนะ   ตัวแบบเชิงเสนท่ีมีความแกรงมากทําใหผูใชมีความม่ันใจในการใชมาก

ขึ้น   จากการแจกแจงของอัตราการมาแสดงตนทั้งสาม พบวาตัวแบบเชิงเสนท่ีมีอัตราการมา    

แสดงตนแบบเบตามาตรฐานมีความแกรงมากท่ีสุด เพราะมีรอยละของความแตกตางของคา

คาดหมายคาใชจายต่ําสุด  

 

5.3  ขอเสนอแนะ 

 

 งานวิจัยในอนาคตสามารถขยายตอจากงานวิจัยนี้หลายประเด็น  เชน งานวิจัยนี้กําหนดให

ความจุบนเครื่องบินคงท่ี งานวิจัยในอนาคตอาจกําหนดใหความจุของเครื่องบินเปนตัวแปรสุม

เชนเดียวกับงานวิจัยของ Kasilingam (1997)    ประเด็นของความแกรงของตัวแบบเชิงเสน 

กลาวคือ งานวิจัยนี้สรุปไดวาอัตราการมาแสดงตนของตัวแบบเชิงเสนท่ีมีการแจกแจงแบบเบตา

มาตรฐานน่ันมีประสิทธิภาพท่ีสุด งานวิจัยในอนาคตอาจจะพิจารณาการแจกแจงแบบอ่ืน หรืออาจ

มุงพิจารณาไปท่ีเทคนิคการพยากรณแบบอ่ืนนอกจากวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียล     

เปนตน 
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ขอมูลที่ใชในการหาคาพารามิเตอรเร่ิมตน 

 

วันท่ีออกเดินทาง (Departure Date) อัตราการมาแสดงตน (Show-Ups 

Rate) 

6-ม.ค.-07 0.93 

13-ม.ค.-07 0.96 

20-ม.ค.-07 0.95 

27-ม.ค.-07 0.93 

3-ก.พ.-07 0.97 

10-ก.พ.-07 0.94 

17-ก.พ.-07 0.93 

24-ก.พ.-07 0.95 

3-มี.ค.-07 0.92 

10-มี.ค.-07 0.93 

17-มี.ค.-07 0.96 

24-มี.ค.-07 0.96 

31-มี.ค.-07 0.94 

7-เม.ย.-07 0.93 

14-เม.ย.-07 0.96 

21-เม.ย.-07 0.95 

28-เม.ย.-07 0.96 

5-พ.ค.-07 0.88 

12-พ.ค.-07 0.93 

19-พ.ค.-07 0.92 

26-พ.ค.-07 0.99 

2-มิ.ย.-07 0.94 

9-มิ.ย.-07 0.91 

16-มิ.ย.-07 0.97 

23-มิ.ย.-07 0.91 
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วันท่ีออกเดินทาง (Departure Date) อัตราการมาแสดงตน (Show-Ups 

Rate) 

30-มิ.ย.-07 0.98 

7-ก.ค.-07 0.92 

14-ก.ค.-07 0.90 

21-ก.ค.-07 0.93 

28-ก.ค.-07 0.90 

4-ส.ค.-07 0.95 

11-ส.ค.-07 0.98 

18-ส.ค.-07 0.96 

25-ส.ค.-07 0.99 

1-ก.ย.-07 0.97 

8-ก.ย.-07 0.94 

15-ก.ย.-07 0.95 

22-ก.ย.-07 0.97 

29-ก.ย.-07 0.97 

6-ต.ค.-07 0.93 

13-ต.ค.-07 0.98 

20-ต.ค.-07 0.97 

27-ต.ค.-07 0.98 

3-พ.ย.-07 0.91 

10-พ.ย.-07 0.94 

17-พ.ย.-07 0.97 

24-พ.ย.-07 0.96 

1-ธ.ค.-07 0.97 

8-ธ.ค.-07 0.90 

15-ธ.ค.-07 0.93 

22-ธ.ค.-07 0.97 

29-ธ.ค.-07 0.92 
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