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บทคัดย่อ 

           งานวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบหาลาดับความสําคัญของหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการคัดเลือก

อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของจังหวัดตากเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ประชากรท่ีเลือกใช้ใน

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมของจังหวัดตากท้ังหมด 21 ประเภทอุตสาหกรรมท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น โดย

แยกออกเป็น 2 ประเภทของอุตสาหกรรม คือ ภาคอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตโดยใช้กาลังแรงงานคน จํานวน 11 

อุตสาหกรรม และภาคอุตสาหกรรมท่ีเน้นใช้กาลังการผลิตโดยเคร่ืองจักร จํานวน 10 อุตสาหกรรม โดยใช้วิธีวิเคราะห์

ลําดับชัน้ (AHP) และ การวิเคราะห์การตัดสินใจท่ีใช้ข้อมูลแบบคลุมเครือ (Fuzzy AHP) ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

          1. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นส่วนมากผู้ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ส่วนมากดํารงอยู่ในตําแหน่งผู้จัดการ 

มีประสบการณ์ทํางานในตําแหน่งงานปัจจุบันท้ังหมดมากกว่า 20 ปี และประสบการณ์การทํางานท่ีผ่านของผู้ตอบ

แบบสอบถามมีประสบการณ์การทํางานท่ีผ่านมากกว่า 20 ปี 

         2. เกณฑ์หลักท่ีมีค่าน้าหนักความสําคัญมากท่ีสุดคือเกณฑ์หลักด้านปัจจัยการผลิต โดยมีเกณฑ์ย่อยด้านปริมาณ

วัตถุดิบในจังหวัดและพื้นท่ีใกล้เคียงที่มีค่าน้าหนักความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือเกณฑ์หลักด้านความพร้อมของ

บุคลากรและแรงงาน เกณฑ์ย่อยที่มีค่าน้าหนักมากท่ีสุดของเกณฑ์หลักน้ีคือเกณฑ์ย่อยด้านความเพียงพอของแรงงานใน

พื้นที่ เกณฑ์หลักลาดับท่ีสามคือ เกณฑ์หลักด้าน ความสามารถในการแข่งขัน เกณฑ์ย่อยท่ีมีค่าน้าหนักความสําคัญมาก

ท่ีสุดคือ เกณฑ์ย่อยด้านมูลค่าการส่งออกเฉล่ียในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา สุดท้ายคือเกณฑ์หลักด้าน นโยบายการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ มีเกณฑ์ย่อยท่ีมีค่าน้าหนักความสําคัญมากที่สุดคือด้านความสอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนจากยุทธศาสตร์

จังหวัด 

         3. สรุปข้อมูลจากผลการศึกษาได้ว่าในภาคอุตสาหกรรมท่ีเน้นกําลังการผลิตโดยแรงงานคนและเคร่ืองจักร  

ได้ให้ความสําคัญต่อปัจจัยหลักและรองท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยส่ิงท่ีสําคัญมากท่ีสุดคือปัจจัยรองด้านวัตถุดิบท่ีใช้

ในการผลิต ท่ีอยูภ่ายใต้ปัจจัยหลักคือปัจจัยการผลิต  

         4. ความสําคัญรองลงมาจะแตกต่างกันโดยภาคอุตสาหกรรมท่ีเน้นกาลังการผลิตโดยแรงงานคน จะให้ความสําคัญ

กับเร่ืองกําลังแรงงาน ความเพียงพอของแรงงานที่จะใช้ในกระบวนการผลิต และภาคอุตสาหกรรมที่เน้นกําลังการผลิตโดย

                                                            
  *นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกจิสําหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ผู้ช่วยศาตราจารย ์ ดร. ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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เคร่ืองจักรให้ความสําคัญไปท่ีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับพื้นท่ีข้างเคียงหรือ

ประเทศข้างเคียง   

ABSTRACT  

The purpose of this research is to compare the priorities of the criteria for selection of potential industries in 

Tak to enhance the competitiveness of the industry. The population selected for this study is Tak industrial group of 

21 industries as mentioned above. It is divided into two categories of industries, namely, the industrial sector, which 

focuses on the production of 11 labor force and 10 industrial capacity industries by means of Analytic Hierarchy 

Process (AHP). Fuzzy decision making (Fuzzy AHP) Followings are the results of the study.  

1.  The respondents are mostly with undergraduate and graduate degrees.  Most of them are in the 

managerial position and have more than 20 years of experiences in the current job position and past experience of 

respondents is more than 20 years of work experiences.  

2.  The most important weight is the criterion for the factor of production which means criteria for the 

quantity of raw materials in the province and nearby areas with the highest importance weight. Secondly, the main 

criterion was the availability of personnel and labor. The heaviest sub criterion of this criterion is the sub-criterion for 

the adequacy of local workers. The third criterion is main ability to compete criteria which are the highest importance 

also the average export value over the last three years is the main criteria.  And For government support policy 

factor the most important criterion is the compliance with the provincial strategy.  

3. The results of the study show that the industrial sector which is emphasis on human and machine labor 

productivity has the importance weight of the main and secondary factors in the same direction by the most 

important factor is the secondary factor of raw materials used in production which is under the main production 

factor. 

4. The less priority will be different by the industrial sector which emphasizes by manpower are focus on 

the labor force and the sufficiency of labor to be used in production process.  And the industrial sectors which 

emphasizes by machine capacity will focus on being to competitive with industry competitors of the same type, 

neighboring areas or neighboring countries. 

บทนํา 

      จังหวัดตาก เป็นจังหวัดท่ีมีสภาพเศรษฐกิจดี เม่ือพิจารณาข้อมูลต้ังแต่  พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2557 จังหวัดตาก    

มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉล่ียอยู่เป็นลาดับท่ี 49 ของประเทศ และมีการเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลาที่   

ผ่านมา  การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดตากสูงขึ้นคิดเป็นมูลค่าถึง 44,34 ล้านบาท แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมจาก     

ภาคการเกษตรเฉลี่ยคิดเป็นมูลค่า 12, 16 ล้านบาทและผลิตภัณฑ์มวลรวมจากนอกภาคเกษตรเฉลี่ยคิดเป็นมูลค่า 32,323 
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ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตากนอกภาคการเกษตรนั้น มาจากภาคอุตสาหกรรมเป็นอันดับหน่ึงเป็นมูลค่าสูง

ถึง 7, 11 ล้านบาท รองลงมาเป็นภาคการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและ

ของใช้ในครัวเรือนคิดเป็นมูลค่า 6, 72 ล้านบาท, ภาคการบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ รวมท้ัง        

การประกัน สังคมภาคบังคับ คิดเป็นมูลค่า 2,871 ล้านบาท, ภาคการทาเหมืองแร่และเหมืองหินคิดเป็นมูลค่า 2,589 ล้าน

บาท และภาคการก่อสร้างคิดเป็นมูลค่า 2,26 ล้านบาท เป็นต้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 72 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตาก

ท้ังหมด (สํานักงานพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2559) จากท่ีได้กล่าวมา จังหวัดตากม ี   

ความหลากหลายของอุตสาหกรรมท่ีดําเนินการในพื้นท่ีเป็นอย่างมาก แต่อุตสาหกรรมเหล่าน้ียังไม่มีความชัดเจนใน     

การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการผลิตเพ่ือแข่งขันกับอุตสาหกรรมในจังหวัดข้างเคียง ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากยังไม่มี

การกําหนดให้อุตสาหกรรมใดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักท่ีมีศักยภาพในพื้นท่ี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอย่างแท้จริง 

ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงได้สนใจที่จะศึกษาใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลาดับชั้น (AHP) ในการคัดเลือกอุตสาหกรรมที่มี

ศักยภาพในจังหวัดตาก เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ ท่ีเชื่อมโยงกับแผนในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ในจังหวัดและประเทศ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องจากท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนในการยกระดับเพิ่ม 

ขดีความสามารถและศักยภาพทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดตาก 

แนวคิดและทฤษฎี  

ทฤษฏกีระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลําดับช้ัน  

AHP เป็นกระบวนการตัดสินใจท่ีใช้ในการวินิจฉัยเพื่อหาเหตุผลถูกคิดค้นเม่ือประมาณปลายทศวรรษที่ 1970  

โดยศาสตราจารย์โทมัส สาตต้ี (Thomas Saaty) ซึ่งเป็นผู้ได้รับปริญญาเอกทางด้านคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยล

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นกระบวนการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยแบ่งองคป์ระกอบของปัญหาออกเป็นส่วนๆ ในรูปของ

แผนภูมิตามลําดับชั้นแล้วกาหนดค่าของการวินิจฉัยเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆและนาค่าเหล่าน้ันมาคํานวณเพื่อดูว่าปัจจัย

และทางเลือกอะไรมีค่าลําดับความสําคัญสูงท่ีสุดเป็นกระบวนการท่ีใช้งานง่ายเพราะมีโครงสร้างเลียนแบบกระบวนการ

คิดของมนุษย์   และผู้ใช้ไม่ต้องรอเรียนจากประสบการณ์หรือไปฝึกอบรมเพราะ AHP  ไม่ต้องมีผู้เช่ียวชาญพิเศษมา    

คอยควบคุมช้ีนา (วิฑูรย์ ศิริคงคล, 2542) 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ขอบเขตเนื้อหา 

ขอบเขตของการศึกษาการคัดเลือกอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในจังหวัดตาก โดยใช้ปัจจัยหลัก 4 ปัจจัย ได้แก ่

ปัจจัยด้านการผลิต ปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากรและแรงงาน ปัจจัยด้านนโยบายและการสนับสนุนของภาครัฐ  

และปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขัน และปัจจัยย่อยของแต่ละปัจจัย รวม 12 ปัจจัย ท่ีมีผลต่อการคัดเลือก

อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในจังหวัดตาก  
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ขอบเขตประชากร 

             ประชากรที่เลือกในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมของจังหวัดตากทั้งหมด 21 ประเภทอุตสาหกรรม

ท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น โดยแยกออกเป็น 2 ประเภทของอุตสาหกรรม คือ ภาคอุตสาหกรรมท่ีเน้นการผลิตโดยใช้กําลัง

แรงงานคน จํานวน 11 อุตสาหกรรม และภาคอุตสาหกรรมท่ีเน้นใช้กาลังการผลิตโดยเคร่ืองจักร จานวน 10 อุตสาหกรรม 

วิธีการศึกษา 

การกําหนดตัวอย่างและการคัดเลือกตัวอย่าง 

ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจแบบลําดับชั้น ซ่ึงแบบจาลอง AHP ในการคัดเลือก

อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในจังหวัดตาก โดยวิธีการคัดเลือกตัวอย่างในการศึกษา จากข้อมูลท่ีมีการจัดเก็บในฐานข้อมูล

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยคัดเลือกให้เหลืออุตสาหกรรมที่มีศักยภาพตามข้อมูลจากปัจจัยคัดกรอง ดังต่อไปนี้ 

จํานวนโรงงานในพื้นที่ เงินลงทุน แรงม้ารวม และแรงงานรวมทั้งหมด 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่  

ในการศึกษาใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพหลัก รายได้จากอาชีพหลัก    

ต่อเดือน รายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน ระดับการศึกษา  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับการให้ค่าลาดับความสําคัญในแต่ละปัจจัยท้ังเกณฑ์หลักและเกณฑ์รอง  

ส่วนที่ 3 กระบวนการให้น้าหนักในส่วนของการตัดสินใจ  

ส่วนที่ 4 ปัญหา และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับการการคัดเลือกอุตสาหกรรม 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีได้จะนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา จากการพิจารณาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเกณฑ์ที่ใช้ใน

การคัดเลือกอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของจังหวัดตากประกอบกับวิธกีารคํานวณตามกระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์

ลําดับชัน้ (AHP) 

สถานที่ในการดําเนนิการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

สถานท่ีในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ี คือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

และพื้นท่ีเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดตากที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทําการผลิตในแต่ละประเภท  

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาใช้เวลา 10 เดือน ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม 2560  
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ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของอุตสาหกรรมของจังหวัดตาก 

             ภาคอุตสาหกรรมที่เน้นกาลังการผลิตโดยใช้แรงงานคน ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นส่วนมากผู้ท่ีมีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ส่วนมากดารงอยู่ในตําแหน่งผู้จัดการ มีประสบการณ์ทํางานในตําแหน่งงานปัจจุบันท้ังหมดมากกว่า 20 

ปี และประสบการณ์การทํางานที่ผ่านของผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมากกวา่ 20 ปี  

             ภาคอุตสาหกรรมที่เน้นกําลังการผลิตโดยใช้เครื่องจักร ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นส่วนมากผู้ท่ีมีการศึกษา

ระดับปริญญาโท ทํางานดารงอยู่ในตําแหน่งผู้จัดการ มีประสบการณ์ทํางานในตําแหน่งงานปัจจุบันรวมท้ังหมดมากกว่า 

20 ปี และประสบการณ์การทํางานท่ีผ่านของผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมากกว่า 20 ปี 

ส่วนที่ 2 สรุปข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของอุตสาหกรรมจังหวัดตาก  

            ภาคอุตสาหกรรมที่เน้นกาลังการผลิตโดยใช้แรงงานคน ขนาดท่ีดินของท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดพื้นที่ 

11-100 ไร่ กาลังการผลิตอยู่ในช่วง 50,001-100,000  ช้ิน/ปี และจํานวนแรงงานท่ีใช้ในกระบวนการผลิตอยู่ในช่วง 

มากกว่า 100 คน อุตสาหกรรมกลุ่มนี้เป็นอุตสาหกรรมที่เน้นงานฝีมือโดยแรงงานคนฉะน้ันสินค้าหรือผลผลิตที่ได้ต่อปีจะมี

ปริมาณไม่มากเน่ืองจากแรงงานคนมีข้อจํากัดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อจํากัดด้านช่ัวโมงทํางานต่อคนต่อวันตามกฎหมาย

แรงงาน ความสมํ่าเสมอของคุณภาพชิ้นงานการทํางานในชั่วโมงที่ยาวนานจะทําให้ประสิทธิภาพการทํางานลดลงคุณภาพ

งานท่ีออกมาก็จะลดลงตามไปด้วย  

            ภาคอุตสาหกรรมที่เน้นกาลังการผลิตโดยใช้เครื่องจักร ขนาดที่ดินของท่ีต้ังโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดพื้นที่ 

11-100 ไร่ กาลังการผลิตอยู่ในช่วง 50,001-100,000  ช้ิน/ปี และจํานวนแรงงานท่ีใช้ในกระบวนการผลิตอยู่ในช่วง 

มากกว่า 100 คน อุตสาหกรรมกลุ่มน้ีเป็นอุตสาหกรรมท่ีเน้นงานฝีมือโดยเครื่องจักรฉะน้ันสินค้าหรือผลผลิตที่ได้ต่อปีจะมี

ปริมาณมากเน่ืองจากเคร่ืองจักรมีไม่มีข้อจํากัดไม่ว่าจะเป็นข้อจํากัดด้านชั่วโมงทํางานต่อคนต่อวันตามกฎหมายแรงงาน 

หรือข้อจํากัดอ่ืน ความสม่ําเสมอของคุณภาพชิ้นงานการทํางานในชั่วโมงท่ียาวนานไม่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทํางาน

ลดลง และคุณภาพงานที่ออกมาก็จะไม่ลดลงตามไปด้วย 

ส่วนที่ 3 สรุปปัจจัยหลักและปัจจัยรองในการคัดเลือกอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 

            จากการพิจารณาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของจังหวัดตาก 

สามารถสรุปปัจจัยหลักในการคัดเลือกอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพแล้วยังสามารถสรุปปัจจัยรองท่ีสามารถจัดเข้าหมวด

เดียวกัน ได้ดังตารางที่ ไดดั้งตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ความหมายของแต่ละปัจจัยที่สรุปจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยหลัก (Criteria) ปัจจัยรอง (Sub-Criteria) 

ปัจจัยการผลิต - ปริมาณวัตถุดิบในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง 

- มูลค่าของวัตถุดิบในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง 

- ปริมาณวัตถุดิบท่ีนําเข้าจากนอกพื้นที่และต่างประเทศ 

- มูลค่าการนําเข้าวัตถุดบิจากนอกพื้นท่ีและต่างประเทศ 

ความพร้อมของบุคลากรและแรงงาน - แนวโน้มของแรงงานในพื้นที่

- ความเพียงพอของแรงงานในพื้นที่ 

- ทักษะแรงงานในพื้นที่  

นโยบายและการสนับสนุนของภาครัฐ 

 

- ความสอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนจากยุทธศาสตร์จังหวัด

- ความสอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนจากยุทธศาสตร์ประเทศ 

ความสามารถในการแข่งขัน - จํานวนโรงงานในพื้นที่

- มูลค่าการส่งออกเฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

- ปริมาณการส่งออกเฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

        สําหรับกลุ่มประชากรท่ีเลือกในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มประชากรในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดตากท้ังหมด 

21 ประเภทอุตสาหกรรมท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น   ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพของประเภทอุตสาหกรรม 

น้ัน ๆ โดยแบ่งขนาดของอุตสาหกรรมที่ใช้ในการศึกษาออกเป็น 3 ขนาดดังแสดงในตารางท่ี  2 

ตารางที่ 2  แสดงข้อมูลพื้นฐานของทางเลือก (อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
อุตสาหกรรม

ประเภทที่ 1 

อุตสาหกรรม

ประเภทที่ 2 

อุตสาหกรรม 

ประเภทที่ 3 

1. ขนาดพื้นท่ีโรงงาน 1-10 ไร ่ 11-100 ไร่ มากกว่า 100 ไร่ 

2. กําลังการผลิต/ปี (ช้ิน) 1-50,000 ช้ิน 50,001-100,000 มากกว่า 100,000 

3. จํานวนพนักงาน (คน) 1-50 คน 51-100 คน มากกว่า 100 คน 
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อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาการคัดเลือกอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในจังหวัดตากสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

            ค่าน้าหนักความสําคัญที่ได้จากวิธีวิเคราะห์ลําดับช้ัน (AHP) และ การวิเคราะห์การตัดสินใจที่ใช้ข้อมูล

แบบคลุมเครือ (Fuzzy AHP) 

             ภาคอุสาหกรรมที่เน้นกําลังการผลิตโดยใช้แรงงานคน เกณฑ์หลักท่ีมีค่านํ้าหนักความสําคัญมากท่ีสุดคือ

เกณฑ์หลักด้านปัจจัยการผลิต โดยมีเกณฑ์ย่อยด้านปริมาณวัตถุดิบในจังหวัดและพื้นท่ีใกล้เคียงที่มีค่านํ้าหนักความสําคัญ

มากที่สุด รองลงมาคือเกณฑ์หลักด้านความพร้อมของบุคลากรและแรงงาน เกณฑ์ย่อยท่ีมีค่านํ้าหนักมากท่ีสุดของเกณฑ์

หลักน้ีคือเกณฑ์ย่อยด้านความเพียงพอของแรงงานในพื้นที่ เกณฑ์หลักลําดับท่ีสามคือ เกณฑ์หลักด้าน ความสามารถใน

การแข่งขัน เกณฑ์ย่อยท่ีมีค่าน้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุดคือ เกณฑ์ย่อยด้านมูลค่าการส่งออกเฉล่ียในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

สุดท้ายคือเกณฑ์หลักด้าน นโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเกณฑ์ย่อยท่ีมีค่านํ้าหนักความสําคัญมากที่สุดคือ        

ด้านความสอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนจากยุทธศาสตร์จังหวัด 

            ภาคอุสาหกรรมที่เน้นกําลังการผลิตโดยใช้เครื่องจักร เกณฑ์หลักท่ีมีค่านํ้าหนักความสําคัญมากท่ีสุดคือ

เกณฑ์หลักด้านปัจจัยการผลิต โดยมีเกณฑ์ย่อยด้านปริมาณวัตถุดิบในจังหวัดและพื้นท่ีใกล้เคียงที่มีค่านํ้าหนักความสําคัญ

มากท่ีสุด รองลงมาคือเกณฑ์หลักด้าน ความสามารถในการแข่งขัน เกณฑ์ย่อยท่ีมีค่านํ้าหนักความสําคัญมากท่ีสุดคือ 

เกณฑ์ย่อยด้านมูลค่าการส่งออกเฉล่ียในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา เกณฑ์หลักลําดับท่ีสามคือ ด้านความพร้อมของบุคลากรและ

แรงงาน เกณฑ์ย่อยท่ีมีค่านํ้าหนักมากท่ีสุดของเกณฑ์หลักน้ีคือเกณฑ์ย่อยด้านแนวโน้มของแรงงานในพื้นท่ี สุดท้ายคือ

เกณฑ์หลักด้าน    นโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ  มี เกณฑ์ย่อย ท่ี มีค่ าน้ําหนักความสําคัญมากที่ สุดคือ                   

ด้านความสอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนจากยุทธศาสตร์จังหวัด และเกณฑ์ย่อยด้านความสอดคล้องกับนโยบาย 

การสนับสนุนจากยุทธศาสตร์ประเทศ  

               จากผลการศึกษาจะเห็นว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมที่เน้นกําลังการผลิตโดยแรงงานคนหรือเคร่ืองจักรส่ิงท่ีสําคัญ

มากท่ีสุดของอุตสาหกรรมคือวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต จากการศึกษาจึงพบได้ว่าท้ังสองภาคอุตสาหกรรมให้ความสําคัญ

มากท่ีสุดไปในทิศทางเดียวกันคือปัจจัยด้านการผลิต ความสําคัญรองลงมาจะแตกต่างกันโดยภาคอุตสาหกรรมท่ีเน้น

กําลังการผลิตโดยแรงงานคน จะให้ความสําคัญกับเร่ืองกําลังแรงงาน ความเพียงพอของแรงงานที่จะใช้ในกระบวนการ

ผลิต จึงให้ความสําคัญไปท่ี เร่ืองความพร้อมของบุคลากรและแรงงานแต่ภาคอุตสาหกรรมท่ีเน้นกําลังการผลิตโดย

เคร่ืองจักรกลับมองให้ความสําคัญไปที่ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับพื้นที่

ข้างเคียงหรือประเทศข้างเคียง การท่ีท้ังสองภาคอุตสาหกรรมให้ความสําคัญเกณฑ์หลักอันดับท่ีสองแตกต่างกันเป็น

เพราะภาคอุตสาหกรรมท่ีเน้นกําลังการผลิตโดยแรงงานคน คนเป็นตัวขับเคล่ือนการผลิต เป็นสายพานการผลิตที่สําคัญ 

ชิ้นงานจะออกมาจํานวนมากเท่าได คุณภาพชิ้นงานดีอย่างไรข้ึนกับแรงงานคนทั้งสิ้น ส่วนภาคอุตสาหกรรมท่ีเน้นกําลัง       

การผลิตโดยเคร่ืองจักรน้ันการผลิตโดยใช้เคร่ืองจักรเป็นการผลิตที่ส่ังได้ คือหากต้องการเพิ่มจํานวนการผลิตให้มากข้ึน 

สามารถทําได้เพียงเพิ่มชั่วโมงการทํางานของเคร่ืองจักร เคร่ืองจักรไม่มีความรู้สึกเหน่ือยล่าจากการทํางานท่ีนานขึ้นกว่า

ปรกติ ฉะน้ันเร่ืองคุณภาพช้ินงานจะสมํ่าเสมอ แตกต่างจากการใช้แรงงานคน คนเม่ือทํางานนานขึ้นความสามารถใน    
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การทํางานจะลดลงเพราะคนมีความรู้สึกเหนื่อยล้าต้องการหยุดพัก สุดท้ายคือเกณฑ์ด้านนโยบายการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ ท้ังสองภาคอุตสาหกรรมให้ความสําคัญไปในทิศทางเดียวกัน  ท้ังน้ี อาจเป็นเพราะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมแบบ

ไหนก็จะได้รับนโยบายหรือการสนับสนุนจากรัฐในลักษณะและทิศทางแบบเดียวกัน เร่ืองน้ีจึงถือได้ว่าไม่ได้มีความสําคัญ

มากนัก  

การจัดอันดับขนาดของอุตสาหกรรมและการตัดสินใจคัดเลือกอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของจังหวัดตาก 

 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบค่าน้ําหนักความสําคัญและจัดอันดับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของจังหวัดตาก 

        จากภาพการจัดอันดับขนาดของอุตสาหกรรมและการตัดสินใจคัดเลือกอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของจังหวัดตาก

พบว่า ท้ังสองภาคอุตสาหกรรม จะให้คะแนนค่านํ้าหนักของอุตสาหกรรมขนาดท่ี 2 มาเป็นอันดับหนึ่งท้ังหมด ท้ังน้ี

เนื่องจากอุตสาหกรรมขนาดที่ 2 เป็นขนาดอุตสาหกรรมท่ีไม่ใหญ่มากขนาดพื้นท่ีของท่ีต้ังโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในช่วง 

11-100 ไร่ เป็นพื้นท่ีท่ีง่ายต่อการพัฒนาสภาพโดยท่ัวไปของสภาพโรงงาน ซ่ึงเป็นการพัฒนาเบ้ืองต้นของโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ ส่วนด้านกําลังการผลิตต่อปีน้ันจํานวนชิ้นงานที่ผลิตไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ซ่ึงเป็นปริมาณ

ช้ินงานที่ทําออกมาด้วยคุณภาพ ไม่เน้นจํานวนหรือเป็นจํานวนท่ีผลิตได้ออกมาตามคุณภาพการผลิตท่ีตั้งไว้ ซ่ึงด้วยกําลัง

การผลิตชิ้นงานคุณภาพปริมาณน้ีทางท้ังสองอุตสาหกรรมสามารถพัฒนาคุณภาพของการผลิตได้ให้ดียิ่งข้ึนไปอีก อีกท้ัง
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จํานวนกําลังแรงงานในส่วนการผลิตท่ีมีไม่มาก ส่วนมากตํ่ากว่า 100 คน จํานวน 100 คนเหล่านั้นสามารถฝีกฝนให้มี

ความสามารถในการผลิตท่ีดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ศักยภาพอุตสาหกรรมโดยรวมทั้งระบบมีศักยภาพดียิ่งขึ้นไปอีก ฉะนั้น

อุตสาหกรรมขนาดท่ี 2 เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพท่ีจะสามารถพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม        

ของจังหวัดตากได้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การคัดเลือกอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพโดยใช้การวิเคราะห์ลําดับช้ันของเกณฑ์ต่างๆทั้งเกณฑ์หลักจํานวน  

4 เกณฑ์ และเกณฑ์ย่อยของแต่ละเกณฑ์จํานวนรวม 12 หลักเกณฑ์น้ัน สามารถบ่งบอกได้ว่าการจะคัดเลือกอุตสาหกรรม

ท่ีมีศักยภาพเพ่ือเลือกอุตสาหกรรมประเภทน้ันไปพัฒนาเพื่อแข่งขันกับจังหวัดใกล้เคียงหรือประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง 

จะต้องใช้หลักเกณฑ์ไดบ้างเข้ามาเป็นตัวตัดสินใจคัดเลือก โดยควรให้ความสําคัญกับเกณฑ์ที่มีค่านํ้าหนักความสําคัญมาก

มาก่อน และให้ความสําคัญกับค่าน้ําหนักความสําคัญรองลงมาตามลําดับ ซ่ึงควร มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของ

อุตสาหกรรมของจังหวัดตากไปยังขนาดของอุตสาหกรรมท่ีมีค่านํ้าหนักการตัดสินใจมากสุดก่อน เพื่อการพัฒนาจะ

สามารถทําได้รวดเร็ว และตรงจุดมากขึ้น 
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