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บทคัดย่อ
การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์ เพือคัดเลือกวิธกี ารพยากรณ์ทเหมาะสมที
ี
สุดในการพยากรณ์
จํา นวนการตั งโรงงานใหม่ ใ นกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม S-curve และกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม SMEs ด้ ว ย
เทคนิคการวิเคราะห์อนุ กรมเวลา (Time Series Analysis) ทัง แบบ ผู้วิจัยได้ ทาํ การวิเคราะห์
ข้ อมูลพบว่ า รูปแบบของข้ อ มู ลมีรูปแบบของฤดูกาลหรื อ Seasonal ซึงจากทฤษฎีการพยากรณ์
เทคนิคทีเหมาะสมคือ เทคนิค Decomposition, Winters และ Regression และทําการพยากรณ์หา
ค่า Error เพือเปรียบเทียบ โดยผลการศึกษาพบว่า วิธี Decomposition มีค่า MAPE และ MAD
ตําทีสุด คือ . และ . และข้ อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs มีค่า MAPE และ MAD ตํา
ทีสุด คือ . และ . เช่นเดียวกัน เมือนําจํานวนโรงงานทีเกิดขึนจริงในปี พ.ศ.
ของ
กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve รวมเท่ากับ ,
โรงงานมาเปรี ยบเทียบกับข้ อ มู ลทีได้ จากการ
พยากรณ์คือ , โรงงาน ซึงมีความคลาดเคลือนเท่ากับ โรงงาน หรือเท่ากับ . % ของ
จํานวนการตังโรงงานจริง และจํานวนโรงงานทีเกิดขึนจริงของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs รวมเท่ากับ
,
โรงงานมาเปรี ยบเทียบกับข้ อมู ลทีได้ จากการพยากรณ์ คือ ,
โรงงาน ซึ งมี ค วาม
คลาดเคลือนเท่ากับ
โรงงาน หรือเท่ากับ . % ของจํานวนการตังโรงงานจริง นอกจากนี
ผลการศึกษาพบว่าการตัดสินใจตังโรงงานของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs ในรัศมี
กิโลเมตร
จากกรุ งเทพมหานครของผู้ ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ เชียวชาญ โดยใช้ การวิ เคราะห์ เชิ ง
ปริมาณด้ วยการจัดลําดับความสําคัญของปัจจัย (Location Factor Rating) ได้ คะแนนดังนี
นิคมฯ บางปะอิน . คะแนน นิคมฯ บางปู . คะแนน นิคมฯ นวนคร . คะแนน
และนิคมฯ ไฮเทค . คะแนน ดังนันผู้วิจัยจึงเลือกนิคมฯ นวนครซึงมีคะแนนสูงสุด
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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 SCurve 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

. บทนํา
ในปี 2558 ทีผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมได้ เสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมายกลไก
ขับเคลือนเศรษฐกิจเพืออนาคต หรือ S-Curve ต่อคณะรัฐมนตรีเพือผลักดันการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 2 รูปแบบ ด้ วยกันคือ 1.การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมทีมีศักยภาพ ซึงการพั ฒนา
ดังกล่ าวกรมโรงงานอุ ต สาหกรรมมีบ ทบาทในการช่ วยส่งเสริ มการจัดตังโรงงานตลอดจนการ
อํานวยความสะดวกรวมถึงให้ คาํ ปรึ กษาในการจัดตังและขยายโรงงานดังกล่ าวให้ เป็ นไปอย่ า ง
ราบรืนและมีประสิทธิภาพ
อีกด้ านหนึงในกลุ่มอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เป็ น
วิ สาหกิจทีมีความเหมาะสม มีความคล่ องตัวในการปรั บ สภาพให้ เข้ ากับสถานการณ์ทัวไปของ
ประเทศอีกทังยังเป็ นวิสาหกิจทีใช้ เงินทุนในจํานวนทีตํากว่าวิสาหกิจขนาดใหญ่ และยังช่วยรองรับ
แรงงานจากภาคเกษตรกรรมเมือหมดฤดูกาลเพาะปลูก ก่อให้ เกิดการพัฒนาความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจทังในส่วนภูมิภาคและของประเทศอย่างยังยืน
ด้ วยเหตุทกล่
ี าวในเบืองต้ น สารนิพนธ์ฉบับนีจึงทําการศึกษาลักษณะการเปลียนแปลง
ของข้ อมูลจํานวนโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve และอุตสาหกรรม SMEs ทีจะเกิดขึนใหม่
เพือจะใช้ เป็ นข้ อมูลในการวางแผนอัตรากําลังของเจ้ าหน้ าที และการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ เพือ



เพิ มประสิท ธิภ าพในการให้ บ ริ ก ารผู้ ป ระกอบกิจการให้ มี ความสะดวกและรวดเร็ว มากยิ งขึ น
รวมทังศึกษาการตัดสินใจเลือกทีตังโรงงานของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs โดยใช้ วิธี การวิเคราะห์
เชิงปริมาณด้ วยการจัดลําดับความสําคัญของปั จจัย (Factor Rating) มาประยุกต์ใช้ ในการเลือก
ทําเลทีตังโรงงานทีเหมาะสมสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs

. วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั
2.1 เพือคัดเลือกวิธีการพยากรณ์ทเหมาะสมที
ี
สุดในการพยากรณ์จาํ นวนการตังโรงงานใหม่
ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม S-curve และกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม SMEs โดยเปรี ย บเทีย บประสิท ธิภ าพ
แบบจําลองในการพยากรณ์การตังโรงงานใหม่ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series
Analysis) 5 แบบ
2.2 ศึกษาการตัดสินใจเลือกทีตังโรงงานของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs โดยใช้ วิธกี ารวิเคราะห์
เชิงปริมาณด้ วยการจัดลําดับความสําคัญของปัจจัย (Factor Rating)

. ขอบเขตของงานวิจยั
3.1 ศึกษาวิธีการพยากรณ์จํานวนการตังโรงงานใหม่ในกกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve และ
กลุ่มอุตสาหกรรม SMEs เพือสร้ างแบบจําลองด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา 5 แบบ และ
คํา นวณค่ า ความคลาดเคลื อน MAPE (Mean Absolute Percentage Error) และ MAD (Mean
absolute deviation)
3.2 ใช้ ข้ อมู ล จํ า นวนการตั งโรงงานใหม่ ร ายเดื อ นของอุ ต สาหกรรม S-curve และ
อุตสาหกรรม SMEs ในการศึกษาตังแต่เดือน มกราคม 2557 – ธันวาคม 2560 ทังสิน 4 ปี เพือ
หาวิธกี ารพยากรณ์ทเหมาะสมที
ี
สุด
3.3 เปรี ยบเทียบผลการพยากรณ์ ข้อมู ลจํา นวนการตังโรงงานใหม่ ในเดือน มกราคม –
มิถุนายน 2561 เปรียบเทียบกับข้ อมูลการตังโรงงานใหม่ทเกิ
ี ดขึนจริ ง ในปี พ.ศ. 2561 และวัด
ค่าประสิทธิภาพของแบบจําลองในการพยากรณ์ โดยการประเมินค่าความคลาดเคลือน Forecast
error จากชุดข้ อมูล
3.4 ศึกษาวิเคราะห์เชิงปริมาณด้ วยการจัดลําดับความสําคัญของปัจจัย (Factor Rating) เพือ
การตัดสินใจเลือกทีตังโรงงานของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs เท่านัน

4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
4.1 สามารถนําวิธีการพยากรณ์ทเหมาะสมที
ี
สุดมาพยากรณ์เพือใช้ เป็ นข้ อมูลในการวางแผน
จัดสรรอัตรากําลังของเจ้ าหน้ าทีทีมีส่วนเกียวข้ องในการกํากับดูแลกิจการโรงงาน
4.2 ได้ นาํ ผลการวิจัยเป็ นข้ อมูลประกอบให้ หน่ วยงานอืนทีเกียวข้ องนําใช้ ประโยชน์ในด้ าน
ต่างๆ



4.3 เพิมประสิทธิภาพในการให้ บริการแก่ผ้ ูประกอบกิจการโรงงาน

5. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
5.1 ทฤษฎี
การพยากรณ์ คือ การคาดการณ์ถึงสิงใดสิงหนึงทีจะเกิดขึนในช่วงเวลาในอนาคต และ
นําค่าพยากรณ์ทได้
ี นันมาใช้ ประโยชน์ เพือการตัดสินใจใด ๆ โดยทัวไปแล้ วพยากรณ์จะถูกจัดแบ่ง
ตามหน้ าทีหลัก ๆ ทีเกียวข้ องเช่ น ในด้ านการผลิต (Production) : อุปสงค์ทีประมาณการไว้ ถูก
นํามาใช้ เป็ นข้ อมูลในการดําเนินการต่าง ๆ ในฝ่ ายการผลิตคือการบริหารสินค้ าคงคลังและการ
จัดซือ เพือมีวัตถุดิบพอเพียงในการผลิตและมีสินค้ าสําเร็จรูปพอเพียงต่อการขาย ภายใต้ ต้นทุน
สินค้ าคงคลังในระดับทีเหมาะสม การบริหารแรงงาน โดยการจัดกําลังคนให้ สอดคล้ องกับปริมาณ
งานการผลิตทีพยากรณ์ไว้ แต่ละช่วงเวลาการกําหนดกําลังการผลิต เพือจัดให้ มีขนาดของโรงงานที
เหมาะสม มีเครืองจักรอุปกรณ์หรือสถานีการผลิตทีเพียงพอต่อการผลิต
การพยากรณ์ โดยใช้ รูป แบบอนุ กรมเวลาจะเป็ นการพยากรณ์ ข้อมู ลในอนาคตจาก
ข้ อมูลในอดีตเท่านัน ตัวแปรอืนๆจะไม่นาํ มาพิ จารณา ซึงรูปแบบของข้ อมูล (Data Pattern) มี
เทคนิคการพยากรณ์หลายรูปแบบ แต่โดยปกติข้อมูลจะแบ่งได้ 5 รูปแบบ ดังนี
1. รูปแบบคงที (Constant): ความต้ องการไม่เปลียนไปตามเวลา
2. รูปแบบมีแนวโน้ ม (Trend): ความต้ องการเปลียนไปอย่างมีทศิ ทาง
3. รูปแบบฤดูกาล (Seasonal): ข้ อมูลมีการเคลือนไหวขึน ๆ ลง ๆ ตามตําแหน่งของ
เวลา (จุดเวลา) โดยช่วงเวลาจะเป็ นช่วงสันๆ เช่น รายเดือน รายไตรมาส เป็ นต้ น
4. รู ป แบบวั ฏ จั ก ร (Cyclical): ข้ อ มู ล มี ก ารเคลื อนไหวขึ นๆ ลงๆ ตามช่ ว งเวลาที
แน่นอนข้ อมูลทีเก็บโดยมากจะเป็ นรายปี และเก็บเป็ นระยะเวลาทียาว
5. รูปแบบสุ่มหรือไม่แน่นอน (Random, Irregular): ข้ อมูลมีลักษณะการเคลือนไหว
อิสระจากเวลา
5.2 งานวิจัยทีเกียวข้ อง
จุมพล นาคมณี (2541) การศึกษาเรือง การพยากรณ์การตลาดรถยนต์นังในปี ค.ศ.
2000หรือ พ.ศ. 2543 เพือทราบปริมาณความต้ องการรถยนต์ใหม่ในปี ดังกล่าวโดยการศึกษา
ปั จจัยทางเศรษฐกิจมหภาคทีส่งผลกระทบต่ออํานาจซือต่อปริมาณความต้ องการรถยนต์นังตังแต่
อดีตจนกระทังปัจจุบันซึงผลการศึกษาพบว่าการเจริญเติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ
(GROSS DOMESTICPRODUCT) การเติบโตของผู้มีงานทํา (EMPLOYED PERSONS) และ
ระดับราคานํามันดิบ PETROLEUM PRICE) ส่งผลกระทบและเป็ นปั จจัยชีนําต่อแนวโน้ มการ
เพิ มขึนหรื อลดลงของปริ มาณความต้ องการรถยนต์นั งมาโดยตลอด นอกจากนีจากการศึกษา
สภาวะแวดล้ อมทีอาจส่งผลกระทบต่อการพยากรณ์ตลาดรถยนต์นังในปี พ.ศ. 2000 พบว่าการ
เพิมระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่คือรถไฟฟ้ าธนายง รถไฟฟ้ ามหานคร และโครงการทางรถไฟฟ้ า



และถนนยกระดับโฮปเวลล์ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างมาก ต่อความต้ องการใช้ รถยนต์นัง
ทําให้ การสร้ างสมการทํานายหรือพยากรณ์ต้องดําเนินการ 2 ขันตอนคือ ขันตอนที 1 นําข้ อมูลใน
อดีตย้ อนหลัง 5 ปี ตังแต่ปี ค.ศ. 1990 - 1994 มาเพือสร้ างสมการพยากรณ์โดยการใช้ วิธีการ
ทางสถิติทเรี
ี ยกว่าการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ (MULTIPLE REGRESSION) โดยใช้ โปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS PQ ในการสร้ างสมการทํานายหรือพยากรณ์ ขันตอนที 2 ทําการศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภค โดยวิธีการออกแบบสอบถามซึงพบว่า การเปิ ด ใช้ บริการของรถไฟฟ้ าโครงการต่าง ๆ
จะส่งผลกระทบต่ อ ความต้ อ งการรถยนต์นั งในทิศ ทางลบ ซึ งผลการพยากรณ์ ทาํ ให้ ทราบถึ ง
ปริมาณความต้ องการในปี ค.ศ. 2000 เท่ากับ 206,885 คัน มากขึนจากปี 1994 จํานวนเท่ากับ
51,215 คัน คิดเป็ นเปอร์ เซ็น ต์ เท่า กับ 32.90 ผลทีได้ จ ากการพยากรณ์ ร ถยนต์ นังในปี ค.ศ.
2000 สามารถนํา มาพิจารณาประกอบในการตัดสินใจเพิมกําลังการผลิตของผ้ าใบไทร์คอร์ดของ
บริษัท สยามไทร์คอร์ด จํากัด คือสามารถขยายกําลังการผลิตเพิมขึน 30 ของการผลิตในปี ค.ศ.
1994 ตามภาวการณ์ ข ยายตั ว เพิ มขึ นของตลาดรถยนต์ นั งโดยเป็ นการผลิ ต เพื อจํา หน่ า ย
ภายในประเทศและทดแทนการนําเข้ า
เกษมศั กดิ (
) ได้ นํากระบวนการลําดับชันเชิ งวิ เคราะห์ มาประยุ กต์ ใช้ ใ นการ
เลือกทําเลทีตังโรงงาน โดยปัจจัยทีใช้ ในการพิจารณาเลือกทําเลทีตังโรงงาน ประกอบด้ วย ปัจจัยที
ตีค่าเป็ นเงินได้ และปัจจัยทีตีความเป็ นเงินไม่ได้ โดยการศึกษานีใช้ การสอบถามความคิดเห็นเป็ น
รายบุ ค คลของผู้ บ ริ ห ารบริ ษั ท ตามแนวทางของกระบวนการลํา ดั บ ชั นเชิ ง วิ เ คราะห์ ผลการ
ประยุกต์ใช้ ช่วยให้ ผ้ ูตัดสินใจสามารถแยกแยะความสําคัญของปัจจัย ทีใช้ เป็ นเกณฑ์การตัดสินใจ

6. วิธีดําเนินงานวิจยั
6.1 รวบรวมของอุ ต สาหกรรมในกลุ่ ม S-curve และ อุ ต สาหกรรม SME ตั งแต่ เ ดื อ น
มกราคม พ.ศ. 2557 - กันยายน พ.ศ. 2561 รวม 57 เดือน โดยแบ่งข้ อมูลออกเป็ น 2 ชุด ชุดที
1 คือข้ อมูลตังแต่เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2560 จํานวน 48 ค่า สําหรั บศึกษา
วิธีการพยากรณ์อนุกรมเวลา 5 วิธี อีกทังวิธีพยากรณ์อนุกรมเวลา ก็มีความเหมาะสมกับลักษณะ
ของการใช้ ข้อมูลในอดีตมาหารูปแบบการพยากรณ์ค่าในอนาคต ผู้วิจัยจึงเลือกทีจะศึกษาวิธีการ
ี
ยบเทียบค่าความ
พยากรณ์อนุกรมเวลา 5 วิธีนี และเลือกวิธีการพยากรณ์ทเหมาะสมโดยการเปรี
คลาดเคลือนของการพยากรณ์ได้
6.2 วิเคราะห์เชิงปริมาณด้ วยการจัดลําดับความสําคัญของปัจจัย (Location Factor Rating)
ซึงมีขนตอนในการทํ
ั
างานดังนี
- กําหนดปัจจัยทีเกียวข้ องได้ แก่
o ราคาทีดิน
o ปัจจัยด้ านการขนส่ง
o ระบบสาธารณูปโภค



o ปัจจัยทางสังคมและชุมชน
o ปัจจัยสิทธิประโยชน์ทได้
ี รับในเขตอุตสาหกรรม
- ให้ นาหนั
ํ กของแต่ละปัจจัยตามความสําคัญ ( Weight Factors 0.0-1.00)
- กําหนดช่วงคะแนนของแต่ละปัจจัย -10
- ให้ คะแนนของแต่ละปัจจัยสําหรับแต่ละทางเลือก
- รวมคะแนนทีถ่วงนําหนักแต่ละทางเลือก และเลือกทางเลือกทีมีคะแนนถ่วงนําหนัก
สูงทีสุด
โดยทําการเก็บข้ อ มู ลต่ า งๆ ทีเกียวข้ องและสําคัญ ของทางเลื อกภายใต้ ปัจจั ยต่ า งๆ
เพือทีจะนํามาพิจารณาเปรี ยบเทียบว่ าในแต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร จากการเก็บข้ อมูล
ของแต่ละปัจจัย

7. ผลการศึกษา
7.1 ผลการศึ ก ษาการพยากรณ์ โ ดยพิ จ ารณาจากค่ า เฉลี ยของค่ า เฉลี ยเปอร์ เ ซ็น ต์ ค วาม
คลาดเคลือนสัมบูรณ์ (MAPE) และค่ าเฉลียของความเบี ยงเบนสมบู รณ์ (MAD) ในช่ วงเวลา
เดียวกัน ซึงมีผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความคลาดเคลือนของตัวแบบพยากรณ์ทได้
ี จากวิธี
พยากรณ์ทงั 5 วิธี
ตารางที 1 ตารางการเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลือนของการพยากรณ์ทงั 5 วิธี
กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve

กลุ่มอุตสาหกรรม SMES

วิธีการพยากรณ์
MAPE

MAD

MAPE

MAD

16.683

17.289

15.58

54.41

14.808

15.232

14.30

50.31

วิธี DES

15.991

16.503

15.66

55.11

วิธี Winter

9.620

9.763

10.18

34.37

วิธี Decomposition

8.572

8.641

7.23

25.77

วิธคี ่าเฉลียเคลือนที
MA=3
วิธี SES

จากผลการพยากรณ์ ทัง 5 วิ ธี สามารถเปรี ย บเทีย บความคลาดเคลื อนของการ
พยากรณ์ โดยใช้ เกณฑ์พิจารณาค่า MAPE และค่า MAD ทีตําทีสุด โดยจะพิจารณาทีค่า MAPE
ก่อน ถ้ าหากมีค่าเท่ากัน จึงจะพิจารณาทีค่า MAD เป็ นลําดับถัดไป ซึงข้ อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรม



S-Curve วิธีพยากรณ์โดยวิธีแยกส่วนประกอบหรือ Decomposition มีค่า MAPE และ MAD ตํา
ทีสุด คือ .
และ .
และข้ อมู ลกลุ่ มอุตสาหกรรม SMEs มีค่า MAPE และ MAD ตํา
ทีสุด คือ 7.23 และ 25.77 เช่นเดียวกัน
7.2 ผลการวิเคราะห์การเลือกทํา เลทีตังของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs โดยใช้ Factor Rating
จากการเก็บข้ อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้ แบบสอบถามแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ น กลุ่ม คือส่วนของ
ผู้อนุ มัติอนุ ญาต จากผู้บริ หาร, ผู้ เชี ยวชาญทีปฏิบัติงานเกียวข้ องกับงานพิ จาณาอนุ ญาตการตัง
โรงงาน และส่วนขอผู้ขอรับการอนุญาต หรือผู้ประกอบการ ดังนี ผู้อาํ นวยการกอง, อํานวยการ
กลุ่ ม อายุ ร าชการ ปี ขึนไป, วิ ศ วกร ระดับ ชํา นาญการพิ เ ศษ อายุ ร าชการ ปี ขึนไป, ผู้
ประกอบกิจการโรงงานขนาด SMEs ทีดําเนินกิจการมาแล้ วไม่น้อยกว่า ปี รวมทังสินกลุ่มละ
30 คน ซึงข้ อมูลนีเป็ นแหล่งข้ อมูลทีเชือถือได้ เนืองมาจากเป็ นผู้ทมีี ประสบการณ์อย่างน้ อย 15 ปี
ได้ ผลการสํารวจ จากนันทําการกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนสําหรับแต่ละทําเลในแต่ละปัจจัยด้ วย
เกณฑ์ดังนี
5 คะแนนสําหรับทําเลทีมีความเหมาะสมมากทีสุด
4 คะแนนสําหรับทําเลทีมีความเหมาะสมมาก
3 คะแนนสําหรับทําเลทีมีความเหมาะปานกลาง
2 คะแนนสําหรับทําเลทีมีความเหมาะน้ อย
1 คะแนนสําหรับทําเลทีมีความเหมาะน้ อยทีสุด
โดยสํารวจจากกลุ่มบุคคลเดิมอีกครังด้ วยแบบสอบถามเพือพิจารณาเลือกทําเลทีตังที
เหมาะสมกับปัจจัยนันๆ
ตารางที 2 ผลการประเมินเพือหานําหนักของแต่ละปั จจัย

ปัจจัยในการตัดสินใจ
1
2
3
4

ปัจจัยราคาทีดิน
ปัจจัยด้ านการขนส่ง
ระบบสาธารณูปโภค
ปัจจัยทางสังคมและชุมชน
ปัจจัยสิทธิประโยชน์ทได้
ี รับในเขต
5
อุตสาหกรรม

ความสําคัญมาก <----->
ความสําคัญน้ อย
5 4
3 2
15 40 5 0
15 13 17 15
10 10 22 18
0 10 8 42
48 12

0

0

รวมคะแนน

ค่านําหนัก

1
0
0
0
0

250
208
192
148

0.230202578
0.191528545
0.17679558
0.136279926

0

288

0.26519337



1
2
3
4
5

ตารางที 3 ข้ อมูลผลการสํารวจความคิดเห็นในการเลือกทําเลด้ วยแต่ละปัจจัย
ปัจจัยในการตัดสินใจ
ค่านําหนัก
ทําเลที 1 ทําเลที 2
0.230202578
57
64
ปัจจัยราคาทีดิน
0.191528545
52
59
ปัจจัยด้ านการขนส่ง
0.17679558
50
56
ระบบสาธารณูปโภค
ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน 0.136279926
63
62
ปัจจัยสิทธิประโยชน์ทได้
ี รับในเขต
0.26519337
65
55
อุตสาหกรรม

ทําเลที 3
65
61
56
60

ทําเลที 4
33
24
56
56

59

45

เมือได้ ค่าคะแนนของแต่ละทําเลด้ วยปัจจัยต่างๆ จึงให้ ค่านําหนักของแต่ละปัจจัย จาก
คะแนนหลังจากนันทําการถ่วงนําหนักทีได้ พบว่าสถานทีเป้ าหมายที 3 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
เป็ นทางเลือกทีดีทีสุด อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ ว่า การให้ คะแนนหรื อนําหนักของแต่ ละปั จจั ยที
เปลียนแปลงจะมีผลต่อการตัดสินใจ ดังนันการตัดสินใจเลือกทีตังโดยการจัดลําดับความสําคัญ
ของปั จจัยจึงขึนอยู่กับวิจารณญาณของผู้ประกอบกิจการโรงงานในการทําการตัดสินใจเลือกด้ วย
เช่นกัน

8. สรุปผลการวิจยั
8.1 การศึ ก ษาการพยากรณ์ ทัง 5 วิ ธี พ บว่ า วิ ธี พ ยากรณ์ โ ดยวิ ธี แ ยกส่ ว นประกอบหรื อ
Decomposition มี ค่ า MAPE และ MAD ตําที สุ ด คื อ .
และ .
และข้ อ มู ล กลุ่ ม
อุตสาหกรรม SMEs มีค่า MAPE และ MAD ตําทีสุด คือ 7.23 และ 25.77 เช่นเดียวกันและจาก
การวิเคราะห์หาวิธีการพยากรณ์ทีเหมาะสมกับประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมทังสองกลุ่มและนํามา
พยากรณ์ ก ารตังโรงงานใหม่ เปรี ยบเทียบกับ จํา นวนการตังโรงงานทีเกิดขึนจริ ง ตั งแต่ เ ดื อ น
มกราคม 2561 – ธันวาคม 2561 และผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ข้อมูลจากชุดข้ อมูลเห็นว่ารูปแบบของ
ข้ อมู ลทังสองกลุ่ มอุตสาหกรรมดังกล่ าวมีรูปแบบเป็ นฤดู กาล เทคนิ คการพยากรณ์ทีเหมาะสม
ได้ แก่ เ ทคนิ ค Decomposition, Winters และ Regression ซึ งจากผลการพยากรณ์ เทคนิ ค
ี าวมา
Decomposition ให้ ค่า Error ตําทีสุดซึงสอดคล้ องกับทฤษฎีทกล่
8.2 การศึกษาได้ ใช้ เครืองมือการจัดลําดับความสําคัญของปัจจัย (Location Rating Factor)
ซึงเป็ นวิธีทใช้
ี การประเมินข้ อมูลเชิงคุณภาพทีได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ ูเชียวชาญและผู้ประกอบการ
เพื อวิเคราะห์ทาํ เลทีเหมาะสมทีสุดในการเลือกในการตังโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs ซึง
จากการดําเนินการศึกษาได้ ผลดังนี
ทําเลที 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 57.74 คะแนน
ทําเลที 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู 58.97 คะแนน
ทําเลที 3 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 60.37 คะแนน
ทําเลที 4 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 41.44 คะแนน
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