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บทคดัย่อ 
  การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์ เพือคัดเลือกวิธกีารพยากรณ์ทเีหมาะสมทสีุดในการพยากรณ์
จํานวนการตังโรงงานใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve และกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs ด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) ทงั  แบบ ผู้วิจัยได้ทาํการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่ารูปแบบของข้อมูลมีรูปแบบของฤดูกาลหรือ Seasonal ซึงจากทฤษฎีการพยากรณ์ 
เทคนิคทเีหมาะสมคือ เทคนิค Decomposition, Winters และ Regression และทาํการพยากรณ์หา
ค่า Error เพือเปรียบเทียบ โดยผลการศึกษาพบว่า วิธี Decomposition มีค่า MAPE และ MAD 

ตาํทสีุด คือ .  และ .  และข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs มีค่า MAPE และ MAD ตาํ
ทสีดุ คือ .  และ .  เช่นเดียวกนั เมือนาํจาํนวนโรงงานทเีกดิขึนจริงในปี พ.ศ.  ของ
กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve รวมเท่ากับ ,  โรงงานมาเปรียบเทียบกับข้อมูลทีได้จากการ
พยากรณ์คือ ,  โรงงาน ซึงมีความคลาดเคลือนเทา่กบั  โรงงาน หรือเทา่กบั .  % ของ
จาํนวนการตังโรงงานจริง และจาํนวนโรงงานทเีกดิขึนจริงของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs รวมเทา่กบั 
,  โรงงานมาเปรียบเทียบกับข้อมูลทีได้จากการพยากรณ์คือ ,  โรงงาน ซึงมีความ

คลาดเคลือนเท่ากับ  โรงงาน หรือเท่ากับ .  % ของจาํนวนการตังโรงงานจริง นอกจากนี
ผลการศึกษาพบว่าการตัดสินใจตังโรงงานของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs ในรัศมี  กิโลเมตร
จากกรุงเทพมหานครของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้เชียวชาญ โดยใช้การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณด้วยการจัดลาํดับความสาํคัญของปัจจัย (Location Factor Rating) ได้คะแนนดังนี  
นิคมฯ บางปะอิน .  คะแนน นิคมฯ บางปู .  คะแนน นิคมฯ นวนคร .  คะแนน
และนิคมฯ ไฮเทค .  คะแนน ดังนันผู้วิจัยจึงเลือกนิคมฯ นวนครซึงมีคะแนนสงูสดุ 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research to select the most suitable forecasting method for 

forecasting the number of new factory setting in S-curve industry and SMEs by using 5 time 

series analysis techniques. From the data there is the form of Seasonal which is from the 

forecasting theory. The appropriate techniques are the Decomposition, Winters and Regression 

techniques and forecast the error to compare. The results showed that the Decomposition 

Method had the lowest MAPE and MAD values of 8.572 and 8.641 and the data of SMEs 

with the lowest MAPE and MAD values were 7.23 and 25.77 as well. 2018 of the S-

Curve industry group, totaling 1,167 factories compared with the forecasted data, there are 

1,179 factories with a discrepancy of 12 plants or 1.03% of the number of factories. And 

the actual number of factories in the SMEs industry totaled 4,249 factories. Compare this 

with the forecast data, which is 3,761 factories with a discrepancy of 488 factories or 12.9% 

of the number of actual factories. In addition, the study found that the decision to establish 

factories of SMEs in a 100 kilometer radius from Bangkok of industrial entrepreneurs and 

experts. By using quantitative analysis with the Location Factor Rating to get the scores as 

follows: Bang Pa-in Industrial Estate 57.74 points, Bang-Pu Industrial Estate 58.97 points, 

Nava Nakorn Industrial Estate 60.37 points And Hitech Industrial Estate, 41.44 points 

 

. บทนาํ 
 ในปี 2558 ทผ่ีานมากระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายกลไก
ขับเคลือนเศรษฐกจิเพืออนาคต หรือ S-Curve ต่อคณะรัฐมนตรีเพือผลักดันการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 2 รูปแบบ ด้วยกันคือ 1.การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมทมีีศักยภาพ ซึงการพัฒนา
ดังกล่าวกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีบทบาทในการช่วยส่งเสริมการจัดตังโรงงานตลอดจนการ
อาํนวยความสะดวกรวมถึงให้คาํปรึกษาในการจัดตังและขยายโรงงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่าง
ราบรืนและมีประสทิธภิาพ  
 อีกด้านหนึงในกลุ่มอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เป็น
วิสาหกิจทีมีความเหมาะสม มีความคล่องตัวในการปรับ สภาพให้เข้ากับสถานการณ์ทัวไปของ
ประเทศอีกทงัยังเป็นวิสาหกจิทใีช้เงินทุนในจาํนวนทตีาํกว่าวิสาหกิจขนาดใหญ่ และยังช่วยรองรับ
แรงงานจากภาคเกษตรกรรมเมือหมดฤดูกาลเพาะปลูก ก่อให้เกิดการพัฒนาความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกจิทงัในส่วนภมูิภาคและของประเทศอย่างยังยืน 

 ด้วยเหตุทกีล่าวในเบืองต้น สารนิพนธ์ฉบับนีจึงทาํการศึกษาลักษณะการเปลียนแปลง
ของข้อมูลจาํนวนโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve และอุตสาหกรรม SMEs ทจีะเกิดขึนใหม่ 
เพือจะใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนอัตรากาํลังของเจ้าหน้าท ีและการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ เพือ



เพิมประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ประกอบกิจการให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิงขึน  

รวมทงัศึกษาการตัดสินใจเลือกทตีังโรงงานของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs โดยใช้วิธี การวิเคราะห์
เชิงปริมาณด้วยการจัดลาํดับความสาํคัญของปัจจัย (Factor Rating) มาประยุกต์ใช้ในการเลือก
ทาํเลทตีังโรงงานทเีหมาะสมสาํหรับกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs  

 
. วตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยั 

 2.1 เพือคัดเลือกวิธีการพยากรณ์ทเีหมาะสมทีสุดในการพยากรณ์จาํนวนการตังโรงงานใหม่
ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve และกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
แบบจาํลองในการพยากรณ์การตังโรงงานใหม่ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series 

Analysis) 5 แบบ 

 2.2 ศึกษาการตัดสนิใจเลือกทตีังโรงงานของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs โดยใช้วิธกีารวิเคราะห์
เชิงปริมาณด้วยการจัดลาํดับความสาํคัญของปัจจัย (Factor Rating) 

 

. ขอบเขตของงานวิจยั 

 3.1 ศึกษาวิธีการพยากรณ์จํานวนการตังโรงงานใหม่ในกกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve และ
กลุ่มอุตสาหกรรม SMEs เพือสร้างแบบจาํลองด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา 5 แบบ และ
คํานวณค่าความคลาดเคลือน MAPE (Mean Absolute Percentage Error) และ MAD (Mean 

absolute deviation) 

 3.2 ใ ช้ ข้อมูลจํานวนการตังโรงงานใหม่รายเดือนของอุตสาหกรรม  S-curve และ
อุตสาหกรรม SMEs ในการศึกษาตังแต่เดือน มกราคม 2557 – ธนัวาคม 2560 ทงัสนิ 4 ปี เพือ
หาวิธกีารพยากรณ์ทเีหมาะสมทสีดุ 

 3.3 เปรียบเทียบผลการพยากรณ์ข้อมูลจํานวนการตังโรงงานใหม่ ในเดือน มกราคม – 

มิถุนายน 2561 เปรียบเทยีบกับข้อมูลการตังโรงงานใหม่ทเีกิดขึนจริง ในปี พ.ศ. 2561 และวัด
ค่าประสิทธิภาพของแบบจาํลองในการพยากรณ์ โดยการประเมินค่าความคลาดเคลือน Forecast 

error จากชุดข้อมูล  
 3.4 ศึกษาวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยการจัดลาํดับความสาํคัญของปัจจัย (Factor Rating) เพือ
การตัดสนิใจเลือกทตีังโรงงานของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs เทา่นัน 

 
4. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั  

 4.1 สามารถนาํวิธีการพยากรณ์ทเีหมาะสมทสีุดมาพยากรณ์เพือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
จัดสรรอตัรากาํลังของเจ้าหน้าททีมีีส่วนเกยีวข้องในการกาํกบัดูแลกจิการโรงงาน 
 4.2 ได้นาํผลการวิจัยเป็นข้อมูลประกอบให้หน่วยงานอืนทีเกียวข้องนาํใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ 



 4.3 เพิมประสทิธภิาพในการให้บริการแก่ผู้ประกอบกจิการโรงงาน 

 

5. ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกยีวขอ้ง 
 5.1 ทฤษฎี 

 การพยากรณ์ คือ การคาดการณ์ถึงสิงใดสิงหนึงทจีะเกิดขึนในช่วงเวลาในอนาคต และ
นาํค่าพยากรณ์ทไีด้นันมาใช้ประโยชน์ เพือการตัดสนิใจใด ๆ โดยทวัไปแล้วพยากรณ์จะถูกจัดแบ่ง
ตามหน้าทีหลัก ๆ ทีเกียวข้องเช่น ในด้านการผลิต (Production) : อุปสงค์ทีประมาณการไว้ถูก
นาํมาใช้เป็นข้อมูลในการดาํเนินการต่าง ๆ ในฝ่ายการผลิตคือการบริหารสินค้าคงคลังและการ
จัดซือ เพือมีวัตถุดิบพอเพียงในการผลิตและมีสินค้าสาํเร็จรูปพอเพียงต่อการขาย ภายใต้ต้นทุน
สนิค้าคงคลังในระดับทเีหมาะสม การบริหารแรงงาน โดยการจัดกาํลังคนให้สอดคล้องกบัปริมาณ
งานการผลิตทพียากรณ์ไว้แต่ละช่วงเวลาการกาํหนดกาํลังการผลิต เพือจัดให้มีขนาดของโรงงานที
เหมาะสม มีเครืองจักรอุปกรณ์หรือสถานีการผลิตทเีพียงพอต่อการผลิต 

 การพยากรณ์โดยใช้รูปแบบอนุกรมเวลาจะเป็นการพยากรณ์ข้อมูลในอนาคตจาก
ข้อมูลในอดีตเท่านัน ตัวแปรอืนๆจะไม่นาํมาพิจารณา ซึงรูปแบบของข้อมูล (Data Pattern) มี
เทคนิคการพยากรณ์หลายรูปแบบ แต่โดยปกติข้อมูลจะแบ่งได้ 5 รูปแบบ ดังนี 

 1. รูปแบบคงท ี(Constant): ความต้องการไม่เปลียนไปตามเวลา 
 2. รูปแบบมีแนวโน้ม (Trend): ความต้องการเปลียนไปอย่างมีทศิทาง 
 3. รูปแบบฤดูกาล (Seasonal): ข้อมูลมีการเคลือนไหวขึน ๆ ลง ๆ ตามตาํแหน่งของ
เวลา (จุดเวลา) โดยช่วงเวลาจะเป็นช่วงสนัๆ เช่น รายเดือน รายไตรมาส เป็นต้น 

 4. รูปแบบวัฏจักร (Cyclical): ข้อมูลมีการเคลือนไหวขึนๆ ลงๆ ตามช่วงเวลาที
แน่นอนข้อมูลทเีกบ็โดยมากจะเป็นรายปี และเกบ็เป็นระยะเวลาทยีาว 
 5. รูปแบบสุ่มหรือไม่แน่นอน (Random, Irregular): ข้อมูลมีลักษณะการเคลือนไหว 
อสิระจากเวลา 
 5.2 งานวิจัยทเีกยีวข้อง 
 จุมพล นาคมณี (2541) การศึกษาเรือง การพยากรณ์การตลาดรถยนต์นังในปี ค.ศ. 
2000หรือ พ.ศ. 2543 เพือทราบปริมาณความต้องการรถยนต์ใหม่ในปี ดังกล่าวโดยการศึกษา
ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคทส่ีงผลกระทบต่ออาํนาจซือต่อปริมาณความต้องการรถยนต์นังตังแต่
อดีตจนกระทงัปัจจุบันซึงผลการศึกษาพบว่าการเจริญเติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ 
(GROSS DOMESTICPRODUCT) การเติบโตของผู้มีงานทาํ (EMPLOYED PERSONS) และ
ระดับราคานาํมันดิบ PETROLEUM PRICE) ส่งผลกระทบและเป็นปัจจัยชีนําต่อแนวโน้มการ 
เพิมขึนหรือลดลงของปริมาณความต้องการรถยนต์นังมาโดยตลอด นอกจากนีจากการศึกษา
สภาวะแวดล้อมทีอาจส่งผลกระทบต่อการพยากรณ์ตลาดรถยนต์นังในปี พ.ศ. 2000 พบว่าการ
เพิมระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่คือรถไฟฟ้าธนายง รถไฟฟ้ามหานคร และโครงการทางรถไฟฟ้า 



และถนนยกระดับโฮปเวลล์ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างมาก ต่อความต้องการใช้รถยนต์นัง
ทาํให้การสร้างสมการทาํนายหรือพยากรณ์ต้องดาํเนินการ 2 ขันตอนคือ ขันตอนท ี1 นาํข้อมูลใน
อดีตย้อนหลัง 5 ปี ตังแต่ปี ค.ศ. 1990 - 1994 มาเพือสร้างสมการพยากรณ์โดยการใช้วิธีการ
ทางสถิติทเีรียกว่าการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ (MULTIPLE REGRESSION) โดยใช้โปรแกรม
สาํเรจ็รูป SPSS PQ ในการสร้างสมการทาํนายหรือพยากรณ์ ขันตอนท ี2 ทาํการศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภค โดยวิธีการออกแบบสอบถามซึงพบว่า การเปิด ใช้บริการของรถไฟฟ้าโครงการต่าง ๆ 
จะส่งผลกระทบต่อความต้องการรถยนต์นังในทิศทางลบ ซึงผลการพยากรณ์ทาํให้ทราบถึง
ปริมาณความต้องการในปี ค.ศ. 2000 เท่ากับ 206,885 คัน มากขึนจากปี 1994 จาํนวนเทา่กบั 
51,215 คันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 32.90 ผลทีได้จากการพยากรณ์รถยนต์นังในปี ค.ศ. 
2000 สามารถนาํ มาพิจารณาประกอบในการตัดสินใจเพิมกาํลังการผลิตของผ้าใบไทร์คอร์ดของ
บริษัท สยามไทร์คอร์ด จาํกัด คือสามารถขยายกาํลังการผลิตเพิมขึน 30 ของการผลิตในปี ค.ศ.
1994 ตามภาวการณ์ขยายตัวเพิมขึนของตลาดรถยนต์นังโดยเป็นการผลิตเพือจําหน่าย
ภายในประเทศและทดแทนการนาํเข้า 
 เกษมศักดิ ( ) ได้นํากระบวนการลําดับชันเชิงวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้ในการ
เลือกทาํเลทตีังโรงงาน โดยปัจจัยทใีช้ในการพิจารณาเลือกทาํเลทตีังโรงงาน ประกอบด้วย ปัจจัยที
ตีค่าเป็นเงินได้ และปัจจัยทตีีความเป็นเงินไม่ได้ โดยการศึกษานีใช้การสอบถามความคิดเหน็เป็น 

รายบุคคลของผู้บริหารบริษัท ตามแนวทางของกระบวนการลําดับชันเชิงวิเคราะห์ ผลการ
ประยุกต์ใช้ช่วยให้ผู้ตัดสนิใจสามารถแยกแยะความสาํคัญของปัจจัย ทใีช้เป็นเกณฑก์ารตัดสนิใจ 
 

6. วิธีดําเนนิงานวิจยั 

 6.1 รวบรวมของอุตสาหกรรมในกลุ่ม S-curve และ อุตสาหกรรม SME ตังแต่เดือน 

มกราคม พ.ศ. 2557 - กนัยายน พ.ศ. 2561 รวม 57 เดือน โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด ชุดท ี
1 คือข้อมูลตังแต่เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2560 จํานวน 48 ค่า สาํหรับศึกษา
วิธีการพยากรณ์อนุกรมเวลา 5 วิธี อีกทงัวิธีพยากรณ์อนุกรมเวลา กม็ีความเหมาะสมกับลักษณะ
ของการใช้ข้อมูลในอดีตมาหารูปแบบการพยากรณ์ค่าในอนาคต ผู้วิจัยจึงเลือกทจีะศึกษาวิธีการ
พยากรณ์อนุกรมเวลา 5 วิธีนี และเลือกวิธีการพยากรณ์ทเีหมาะสมโดยการเปรียบเทยีบค่าความ
คลาดเคลือนของการพยากรณ์ได้ 

 6.2 วิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยการจัดลาํดับความสาํคัญของปัจจัย (Location Factor Rating) 

ซึงมีขันตอนในการทาํงานดังนี 

 - กาํหนดปัจจัยทเีกยีวข้องได้แก่ 
o ราคาทดีิน 

o ปัจจัยด้านการขนส่ง 
o ระบบสาธารณปูโภค 



o ปัจจัยทางสงัคมและชุมชน 

o ปัจจัยสทิธปิระโยชน์ทไีด้รับในเขตอุตสาหกรรม 

 - ให้นาํหนักของแต่ละปัจจัยตามความสาํคัญ ( Weight Factors 0.0-1.00) 
 - กาํหนดช่วงคะแนนของแต่ละปัจจัย -10 

 - ให้คะแนนของแต่ละปัจจัยสาํหรับแต่ละทางเลือก  
 - รวมคะแนนทถ่ีวงนาํหนักแต่ละทางเลือก และเลือกทางเลือกทมีีคะแนนถ่วงนาํหนัก
สงูทสีดุ  

 โดยทาํการเกบ็ข้อมูลต่างๆ ทีเกียวข้องและสาํคัญของทางเลือกภายใต้ปัจจัยต่างๆ
เพือทจีะนาํมาพิจารณาเปรียบเทียบว่าในแต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร จากการเกบ็ข้อมูล
ของแต่ละปัจจัย 

 

7. ผลการศึกษา 
 7.1 ผลการศึกษาการพยากรณ์โดยพิจารณาจากค่าเฉลียของค่าเฉลียเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลือนสัมบูรณ์ (MAPE) และค่าเฉลียของความเบียงเบนสมบูรณ์ (MAD) ในช่วงเวลา
เดียวกัน ซึงมีผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบค่าความคลาดเคลือนของตัวแบบพยากรณ์ทไีด้ จากวิธี
พยากรณ์ทงั 5 วิธ ี 
 

ตารางที 1 ตารางการเปรียบเทยีบค่าความคลาดเคลือนของการพยากรณ์ทงั 5 วิธ ี
 

วิธีการพยากรณ ์

กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve กลุ่มอุตสาหกรรม SMES 

MAPE MAD MAPE MAD 

วิธค่ีาเฉลียเคลือนท ี
MA=3 

16.683 17.289 15.58 54.41 

วิธ ีSES 14.808 15.232 14.30 50.31 

วิธ ีDES 15.991 16.503 15.66 55.11 

วิธ ีWinter 9.620 9.763 10.18 34.37 

วิธ ีDecomposition 8.572 8.641 7.23 25.77 

 

 จากผลการพยากรณ์ทัง 5 วิธี สามารถเปรียบเทียบความคลาดเคลือนของการ
พยากรณ์ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาค่า MAPE และค่า MAD ทตีาํทสีุด โดยจะพิจารณาทค่ีา MAPE 

ก่อน ถ้าหากมีค่าเทา่กนั จึงจะพิจารณาทค่ีา MAD เป็นลาํดับถัดไป ซึงข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรม 



S-Curve วิธีพยากรณ์โดยวิธีแยกส่วนประกอบหรือ Decomposition มีค่า MAPE และ MAD ตาํ
ทีสุด คือ .  และ .  และข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs มีค่า MAPE และ MAD ตาํ
ทสีดุ คือ 7.23 และ 25.77 เช่นเดียวกนั 

 7.2 ผลการวิเคราะห์การเลือกทาํเลทตีังของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs โดยใช้ Factor Rating 
จากการเกบ็ข้อมูลจากการสมัภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น  กลุ่ม คือส่วนของ
ผู้อนุมัติอนุญาต จากผู้บริหาร, ผู้เชียวชาญทีปฏิบัติงานเกียวข้องกับงานพิจาณาอนุญาตการตัง
โรงงาน และส่วนขอผู้ขอรับการอนุญาต หรือผู้ประกอบการ ดังนี  ผู้อาํนวยการกอง, อาํนวยการ
กลุ่ม อายุราชการ  ปีขึนไป, วิศวกร ระดับชํานาญการพิเศษ อายุราชการ  ปีขึนไป , ผู้
ประกอบกิจการโรงงานขนาด SMEs ทดีาํเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า  ปี รวมทงัสนิกลุ่มละ 
30 คน ซึงข้อมูลนีเป็นแหล่งข้อมูลทเีชือถือได้ เนืองมาจากเป็นผู้ทมีีประสบการณ์อย่างน้อย 15 ปี 
ได้ผลการสาํรวจ จากนันทาํการกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนนสาํหรับแต่ละทาํเลในแต่ละปัจจัยด้วย
เกณฑด์ังนี 

 5 คะแนนสาํหรับทาํเลทมีีความเหมาะสมมากทสีดุ 

 4 คะแนนสาํหรับทาํเลทมีีความเหมาะสมมาก 

 3 คะแนนสาํหรับทาํเลทมีีความเหมาะปานกลาง 
 2 คะแนนสาํหรับทาํเลทมีีความเหมาะน้อย 

 1 คะแนนสาํหรับทาํเลทมีีความเหมาะน้อยทสีดุ 

 โดยสาํรวจจากกลุ่มบุคคลเดิมอีกครังด้วยแบบสอบถามเพือพิจารณาเลือกทาํเลทตีังที
เหมาะสมกบัปัจจัยนันๆ 

 

ตารางที 2 ผลการประเมินเพอืหานาํหนกัของแต่ละปัจจยั 

 

ปัจจัยในการตัดสนิใจ 

ความสาํคัญมาก <-----> 

ความสาํคัญน้อย รวมคะแนน ค่านาํหนัก 

5 4 3 2 1 

1 ปัจจัยราคาทดีิน 15 40 5 0 0 250 0.230202578 

2 ปัจจัยด้านการขนส่ง 15 13 17 15 0 208 0.191528545 

3 ระบบสาธารณปูโภค 10 10 22 18 0 192 0.17679558 

4 ปัจจัยทางสงัคมและชุมชน 0 10 8 42 0 148 0.136279926 

5 
ปัจจัยสทิธปิระโยชน์ทไีด้รับในเขต
อุตสาหกรรม 

48 12 0 0 0 288 0.26519337 

 



ตารางที 3 ข้อมูลผลการสาํรวจความคิดเหน็ในการเลือกทาํเลด้วยแต่ละปัจจัย 

ปัจจัยในการตัดสนิใจ ค่านาํหนัก ทาํเลท ี1 ทาํเลท ี2 ทาํเลท ี3 ทาํเลท ี4 
1 ปัจจัยราคาทดีิน 0.230202578 57 64 65 33 

2 ปัจจัยด้านการขนส่ง 0.191528545 52 59 61 24 

3 ระบบสาธารณปูโภค 0.17679558 50 56 56 56 

4 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 0.136279926 63 62 60 56 

5 
ปัจจัยสทิธปิระโยชน์ทไีด้รับในเขต
อุตสาหกรรม 

0.26519337 65 55 59 45 

 

 เมอืได้ค่าคะแนนของแต่ละทาํเลด้วยปัจจัยต่างๆ จึงให้ค่านาํหนักของแต่ละปัจจัย จาก
คะแนนหลังจากนันทาํการถ่วงนาํหนักทไีด้ พบว่าสถานทเีป้าหมายท ี3 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
เป็นทางเลือกทีดีทีสุด อย่างไรกต็าม จะเหน็ได้ว่า การให้คะแนนหรือนาํหนักของแต่ละปัจจัยที
เปลียนแปลงจะมีผลต่อการตัดสินใจ ดังนันการตัดสินใจเลือกทตีังโดยการจัดลาํดับความสาํคัญ
ของปัจจัยจึงขึนอยู่กับวิจารณญาณของผู้ประกอบกิจการโรงงานในการทาํการตัดสินใจเลือกด้วย
เช่นกนั 

8. สรุปผลการวิจยั 
 8.1 การศึกษาการพยากรณ์ทัง 5 วิธีพบว่า วิธีพยากรณ์โดยวิธีแยกส่วนประกอบหรือ 
Decomposition มีค่า MAPE และ MAD ตําทีสุด คือ .  และ .  และข้อมูลกลุ่ม
อุตสาหกรรม SMEs มีค่า MAPE และ MAD ตาํทสีดุ คือ 7.23 และ 25.77 เช่นเดียวกนัและจาก
การวิเคราะห์หาวิธีการพยากรณ์ทีเหมาะสมกับประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมทังสองกลุ่มและนํามา
พยากรณ์การตังโรงงานใหม่ เปรียบเทียบกับจํานวนการตังโรงงานทีเกิดขึนจริง ตังแต่เดือน
มกราคม 2561 – ธันวาคม 2561 และผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากชุดข้อมูลเหน็ว่ารูปแบบของ
ข้อมูลทังสองกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวมีรูปแบบเป็นฤดูกาล เทคนิคการพยากรณ์ทีเหมาะสม
ได้แก่เทคนิค Decomposition, Winters และ  Regression ซึงจากผลการพยากรณ์  เทคนิค 

Decomposition ให้ค่า Error ตาํทสีดุซึงสอดคล้องกบัทฤษฎีทกีล่าวมา 
 8.2 การศึกษาได้ใช้เครืองมือการจัดลาํดับความสาํคัญของปัจจัย (Location Rating Factor) 

ซึงเป็นวิธีทใีช้การประเมินข้อมูลเชิงคุณภาพทไีด้จากการสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญและผู้ประกอบการ 
เพือวิเคราะห์ทาํเลทีเหมาะสมทีสุดในการเลือกในการตังโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs ซึง
จากการดาํเนินการศึกษาได้ผลดังนี 

ทาํเลท ี1 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ 57.74 คะแนน 

ทาํเลท ี2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู 58.97 คะแนน 

ทาํเลท ี3 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 60.37 คะแนน 

ทาํเลท ี4 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 41.44 คะแนน 
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เชิดศักด ิการภักดี. ( ). ปัจจยัในการเลือกทีตงัของผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมขนาด 
 กลางในจงัหวดัปทมุธานี วิทยานิพนธป์ริญญาผังเมืองมหาบัณฑติ บัณฑติวิทยาลัย  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พิษณ ุผุงประเสริฐยิง. ( ). วเิคราะห์ปัจจยัทีมีผลต่อการตงัโรงงานอุตสาหกรรมในและนอก 
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