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บทคัดยอ 

 
งานวิจัยนี้ไดนําเสนอการคัดเลือกพ้ืนที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ซึ่งเปนการตอยอดจาก

ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไดทําการประเมินพ้ืนที่ทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมจังหวัดตาก จากการคัดกรองเบื้องตน ทําใหไดมาซึ่งพ้ืนที่ทางเลือกที่มีความเหมาะสม 3 พ้ืนที่ และ
ในการคัดเลือกพ้ืนที่ทางเลือกทั้ง 3 พ้ืนที่ เพ่ือใหไดมาซึ่งพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ในมุมมองเชิง
วิศวกรรม ไดมีการนําเทคนิควิเคราะหเชิงลําดับชั้น (Analytical Hirachy Process; AHP) มาเปนเครื่องมือชวย
ในการตัดสินใจ โดยมีเกณฑในการพิจารณา 4 ดาน คือ ปจจัยดานเศรษฐศาสตร ปจจัยดานวิศวกรรม ปจจัย
ดานผลกระทบทางสิ่งแวดลอม และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดมาซึ่ง
พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในเชิงวิศวกรรมมากที่สุด ซึ่งผลจากการวิเคราะหสามารถคัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมที่สุด
ในมุมมองเชิงวิศวกรรม ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดตากได 

บทนํา 

จังหวัดตาก เปนจังหวัดที่มีพ้ืนที่ชายแดนที่ถือเปนพ้ืนที่ยุทธศาสตรของประเทศที่สามารถพัฒนาเปน
ฐานการผลิตหลักในแนว East – West Economic Corridor ที่เชื่อมโยงการผลิตไปยังประเทศพมา และกลุม
ประเทศเอเชียใต หรือเชื่อมโยงไปยังประเทศลาวและเวียดนามใต นอกจากจะมีความไดเปรียบทางดานจุดที่ต้ัง
ของพ้ืนที่ซึ่งอยูติดกับประเทศพมาแลว ยังเปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในดานการคาและบริการ ดานอุตสาหกรรม 
ดานการเกษตร และดานการทองเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับมอบหมายจากจังหวัดตากใหทําการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดตาก เพ่ือเปนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในการรองรับการพัฒนาจังหวัดตากใหพรอมสูการ
เปนเมืองเศรษฐกิจชายแดน 

การศึกษาการเลือกพ้ืนที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ไดทําการคดักรองพื้นที่เบ้ืองตนจากกรอบ
การศึกษา 3 ขั้นตอน คือ 1) การพิจารณาจากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) 2) การสํารวจภาคสนาม 
(Site Survey) 3) การคัดกรองจากรูปแบบในการประเมินพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 
(Industrial Estate Site Evaluation Model: IESE Model) ซึ่งเปนรูปแบบการประเมินที่พิจารณาความเหมาะสม
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ของพ้ืนที่ โดยมีการพิจารณาปจจัยทั้งในดานวิศวกรรม ดานสังคม รวมท้ังปจจัยในดานการยอมรับจากชุมชน
ควบคูกัน เพ่ือที่จะสามารถประเมินพ้ืนที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในดานวิศวกรรม ดานสังคม และเปน
พ้ืนที่ที่ไดรับการยอมรับจากชุมชน จากการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่เบ้ืองตน ทําใหไดพ้ืนที่ที่ศักยภาพ
ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 3 พ้ืนที่ โดยจะมีการศึกษาในรายละเอียดเชิงวิศวกรรม และผลกระทบดาน
ส่ิงแวดลอมของทั้ง 3 พ้ืนที่ เพ่ือใหจังหวัดตากไดทําการพิจารณาและตัดสินใจเลือกพ้ืนที่ในการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรม 

งานวิจัยนี้จะทําการศึกษาเพื่อคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด จากพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้ง 3 
พ้ืนที่ โดยประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น (Analytical Hirarchy Process; AHP) โดยมองจาก
มุมมองเชิงวิศวกรรม  

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

เทคนิคการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น 

เทคนคิการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น (Analytical Hirarchy Process; AHP) เปนเทคนิคที่ใชในการ
ตัดสินใจภายใตเง่ือนไข (Multi Criteria Decision Making) ซึ่งสามารถประยุกตใชไดทั้งในเกณฑเชิงปริมาณและ
เกณฑเชิงคุณภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับเคร่ืองมืออ่ืนๆ ที่ชวยในการตัดสินใจ เชน วิธีการจัดลําดับความสําคัญ 
(Raking Method) พบวาเทคนิค AHP สามารถชวยลดความซับซอนในการตัดสินใจได จากการนําเสนอปญหา
ในลักษณะที่เปนลําดับชั้น พิจารณาเกณฑในการตัดสินใจ และทางเลือกตางๆ จากการเปรยีบเทียบเปนคู ในแต
ละจุดที่ตองทําการตัดสินใจ โดยสามารถสรุปขั้นตอนของการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น ไดดังนี้ 

o กําหนดปญหา วัตถุประสงค และผลลัพธที่ตองการของปญหาท่ีทําการพิจารณา 
o กําหนดเกณฑหรือเง่ือนไขที่มีผลตอการตัดสินใจ 
o จัดโครงสรางของปญหา โดยสรางเปนแผนภูมิลําดับชั้น แบงออกเปน เปาหมาย เง่ือนไขหลัก 

เง่ือนไขรอง และทางเลือกของปญหา 
o ทําการเปรียบแตละองคประกอบในแตละลําดับชั้น โดยใชวิธีการเปรียบเทียบความสําคัญเปนคูๆ 

ในรูปแบบของเมตริกซที่ชวยในการตัดสินใจ 
o การประเมินทางเลือกที่ดีทีสุด ซึ่งไดจากผลการเปรียบเทียบในแตลําดับชั้น 
 
เทคนิคการวิเคราะหเชิงลําดับชั้นไดถูกนํามาประยุกตใชกับการตัดสินใจในปญหาตางๆ ในหลายๆ 

ดาน จากงานวิจัยตางๆ สามารถแบงการประยกุตใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงลําดับชั้นออกเปน 3 กลุม [2] ไดแก 
1) ใชเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการตัดสินใจทางเลือกตางๆ เชน การคัดเลือก การประเมินทางเลือก การจัดสรร
ทรัพยากร การจัดลําดับความสําคัญ เปนตน 2) ใชเปนเครื่องมือในการพยากรณ [3] 3) ประยุกตใชรวมกับ
เทคนิคอื่นๆเพ่ือชวยในการตัดสินใจ Fariborz Y. [1] ไดนําเทคนิค AHP การประยุกตใชรวมกับเทคนิค QFD 
เพ่ือใชในการเลือกพ้ืนที่ในการจัดตั้งศูนยบริการลูกคา 

 

การคัดเลือกพื้นท่ีจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate Site Selection) 

จากการศึกษาวิธีการในการคัดเลือกพ้ืนที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พบวาในการคัดเลือกพ้ืนที่จัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมนั้นแบงออกเปน 3 ขั้นตอนหลัก คือ การกําหนดปจจัยที่มีความสําคัญในการพิจารณา การกําหนด
น้ําหนักความสําคัญของแตละปจจัย และการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งในแตละขั้นตอนไดมีการ
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ประยุกตใชเทคนิคหรือเคร่ืองมือตางๆ เพ่ือชวยในการตัดสินใจใหสามารถเลือกพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด
ได  

ในการกําหนดปจจัยที่มีความสําคัญในการพิจารณาพบวางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม [5] [8] 
ไดมีการพัฒนารูปแบบการประเมินพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate Site 
Evaluation; IESE Model) ขึ้นมาเพื่อเปนกรอบในการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะสามารถรองรับการ
ดําเนินการและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดตาก และไดใชวิธีการจัดลําดับ
ความสําคัญของปจจัย (Ranking Method) ในการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของปจจัย ซึ่งงานวิจัยแนวทางการ
คํานวณน้ําหนักความสําคัญของปจจัยที่ใชในการคัดเลือกพ้ืนที่เบ้ืองตนในโครงการนํารองนิคมอุตสาหกรรม
สุพรรณบุรี [7] ไดทําการศึกษาวิธีในการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของปจจัยตางๆ 6 ปจจยั ไดแก ระดับความ
สูงของพ้ืนที่ ความชัน ระยะหางจากแหลงน้ํา คุณสมบัติของดิน ระยะหางจากถนน และระยะหางจากชุมชน โดย
การนํามาหาน้ําหนักความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของแตละคูความสัมพันธของปจจัย และนํามาประยุกตใชกับ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพ่ือใชในการคัดเลือกพ้ืนที่เบ้ืองตนในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม สําหรับการ
คัดเลือกหรือประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ไดมีการนําวิธีการ Simple Additive 
Weighting Method (SAW Method) มาประยุกตใชซึ่งเปนวิธีในการกําหนดคะแนนความเหมาะสมและนํามาถวง
น้ําหนักกับความสําคัญของแตละปจจัยที่ทําการพิจารณา [5] [8] 

การคัดเลือกพื้นท่ีจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ในมุมมองเชิงวิศวกรรม 

การคัดกรองพื้นท่ีเบื้องตน 

ในการคัดกรองพ้ืนที่เบ้ืองตน เพ่ือใหไดมาซึ่งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัด
ตากนั้น พิจารณาพื้นที่ในเขต 3 อําเภอชายแดน ไดแก อําเภอแมสอด อําเภอพบพระ และอําเภอแมระมาด 
เนื่องจาก เนื่องจากเปนพ้ืนที่อยูติดกับประเทศพมา และเปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในดานการคาและบริการ ดาน
อุตสาหกรรม ดานเกษตรกรรม และดานการทองเท่ียว สามารถแบงกรอบในการคัดกรองไดเปน 3 ขั้นตอน 
ไดแก 1) การพิจารณาจากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) 2) การสํารวจภาคสนาม (Site Survey) และ3) 
การคัดกรองจากรูปแบบในการประเมินพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate Site 
Evaluation Model: IESE Model) [5] 

ในขั้นตอนแรกจากการพิจารณาจากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) เพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่ที่เปนไป
ได โดยมีเง่ือนไขในการพิจารณาคือ 1) เปนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันนอย (มีความลาดชันนอยกวา 15%) 2) ไมอยู
ในพ้ืนที่ชุมชน 3) ไมอยูในพ้ืนที่คุณภาพชั้นลุมน้ํา 1A 1B และ 4) ไมอยูในพ้ืนที่ปาไม ซึ่งผลจากการพิจารณา
จากขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ทําใหไดมาซึ่งพ้ืนที่ที่มีความเปนไปไดในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดตาก รวมท้ังส้ิน 22 พ้ืนที่ รายละเอียดตามรูปที่ 1 แสดงพื้นที่ที่พิจารณาตามเกณฑตางๆจากระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร 
 

การสํารวจภาคสนามเพื่อประเมินความเปนไปไดและความเหมาะสมเบื้องตนจากสภาพพื้นที่จริง และ
สามารถคัดพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสมออกจากการพิจารณา โดยเกณฑที่บงชี้ถึงลักษณะที่ไมเหมาะสม ไดแก พ้ืนที่ที่
การคมนาคมเขาถึงลําบาก พ้ืนที่ที่ไกลจากถนนสายหลัก พ้ืนที่ที่อยูใกลแหลงชุมชนมากเกินไป และพ้ืนที่ที่มีการ
ใชประโยชนในการทําการเกษตร ซึ่งสามารถคัดกรองพ้ืนที่เหลือ 9 พ้ืนที่ที่มีความเปนไปได และเหมาะสม
สําหรับการจัดตั้งเปนนิคมอุตสาหกรรม [5] [8] ดังแสดงในรูปที่ 2(ก) 
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การคัดกรองพื้นที่ที่มีศักยภาพรูปแบบในการประเมินพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 
(IESE Model) [5] ไดมีการพิจารณาขอมูลเบ้ืองตนของแตละพ้ืนที่ จากเกณฑตางๆ 9 เกณฑ ไดแก (1) ปจจัย
ดานเศรษฐศาสตร (2) ปจจัยหลักดานวิศวกรรม (3) ลักษณะทางกายภาพ (4) ขอจํากัดของพื้นที่ (5) ปจจัยทาง
การเมืองการปกครอง (6) คุณภาพชีวิต (7) ความเหมาะสมดานสังคม (8) ปจจัยหลักดานสังคมในนิคม
อุตสาหกรรม (9) การยอมรับจากสังคม จากคะแนนประเมินความเหมาะสมและน้ําหนักความสําคัญในแตละ
เกณฑ สามารถประเมินความเหมาะของพื้นที่ พบวามีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ และมีความเหมาะสมมากในการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมจํานวน 3 พ้ืนที่ ดังแสดงในรูปที่ 2(ข) ซึ่งผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมได
ทําการศึกษารายละเอียดของทั้ง 3 พ้ืนที่ เพ่ือใหจังหวัดตากไดทําการพิจารณาและตัดสินใจคัดเลือกพ้ืนที่ในการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ก) แผนที่เสนชั้นความสูง (ข) แผนที่ชั้นคณุภาพลุมน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ค) แผนที่พ้ืนที่ปาไม (ง) แผนที่พ้ืนที่ที่มีความเปนไปได
ในการจัดตั้งนิคม 

 
รูปท่ี 1 แสดงแผนที่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร และพื้นท่ีท่ีมีความเปนไปไดในการจัดต้ังนิคม 
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(ก) แผนที่พ้ืนที่ที่เปนไปไดหลังการสํารวจภาคสนาม    (ข) แผนที่พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งนิคม 
 

รูปท่ี 2 แสดงพื้นท่ีท่ีไดจากการสํารวจภาคสนาม และหลังจากการคัดกรองดวย IESE Model 

 

เกณฑท่ีใชในการพิจารณา 

จากการคัดกรองเบื้องตนโดยใช IESE Model ที่มีการพิจารณาทั้งปจจัยในดานวิศวกรรม ดานสังคม 
และดานการยอมรับจากชุมชน นั้นทําใหไดพ้ืนที่ที่มีศักยภาพที่ไดรับการยอมรับจากชุมชนในระดับหนึ่ง ดังนั้นใน
การพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่หลังจากที่ไดมีการศึกษารายละเอียดของแตละพ้ืนที่แลว จะพิจารณาความเหมาะสม
ในดานวิศวกรรม และส่ิงแวดลอม ในการคัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมที่สุดในเชิงวิศวกรรม โดยมีเกณฑในการ
พิจารณา ดังนี้ 

o ปจจัยดานเศรษฐศาสตร พิจารณาจากความคุมคาคุมทุนในการลงทุนของโครงการ 
o ปจจัยดานวิศวกรรม พิจารณาจากระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมขนสง 
o ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม พิจารณาจากผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นในแตละพ้ืนที่ ซึ่ง

จะมี 2 ระยะ คือในระยะเตรียมพ้ืนที่และการกอสราง และระยะดําเนินงานของนิคม 
o ลักษณะทางกายภาพ พิจารณาจากลักษณะทางกายภาพในปจจุบันของพ้ืนที่ เชน ลักษณะภูมิ

ประเทศ ธรณีวิทยาและแผนดินไหว ปาไม แหลงน้ําและการใชน้ํา เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site 1 

Site 2 
Site 3 
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การคัดเลือกพ้ืนที่จัดต้ัง
นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดตาก

ผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม

ดานเศรษฐศาสตรดานวิศวกรรม ลักษณะทางกายภาพ

ระบบ
สาธารณูปโภค

โครงสรางพื้นฐาน
มูลคาปจจุบันสุทธิ

(NPV)
อัตราผลตอบแทน

(IRR)
ระยะกอสราง
โครงการ

ระยะดําเนินการ
ลักษณะทั่วไป
ของพื้นที่

การคมนาคม
ขนสง

พื้นที่1
พื้นที่2
พื้นที่3

พื้นที่1
พื้นที่2
พื้นที่3

พื้นที่1
พื้นที่2
พื้นที่3

พื้นที่1
พื้นที่2
พื้นที่3

พื้นที่1
พื้นที่2
พื้นที่3

พ้ืนที่1
พ้ืนที่2
พ้ืนที่3

พ้ืนที่1
พ้ืนที่2
พ้ืนที่3

พ้ืนที่1
พ้ืนที่2
พ้ืนที่3

การคัดเลือกพื้นท่ี 

ในการคัดเลือกพ้ืนที่โดยใชเทคนิควิเคราะหเชิงลําดับชั้น สามารถสรางแผนภภูมิลําดับชั้นของการ
คัดเลือกพ้ืนที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ไดดังแสดงในรูปที่ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 แสดงแผนภูมิลําดับชั้นในการคัดเลือกพื้นท่ีจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดตาก 

การคํานวณน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ 

การคํานวณน้ําหนักความสําคัญของเกณฑในการตัดสินใจเลือกพ้ืนที่ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 
จังหวัดตาก จากการใชแบบสอบถามจากผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดตั้งนิคม ไดแก ผูประกอบการ ประชาชนใน
พ้ืนที หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 28 คน ผลจากการเปรียบเทียบความสําคัญเปน
คูๆ โดยกําหนดระดับความเขมขนของความสําคัญ ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งจากการรวบรวมความคิดเห็นของผู
ที่มีสวนไดสวนเสียในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม สามารถสรุประดับความสําคัญในแตละปจจัยไดในรปูของ
เมตริกซในการตัดสินใจ (Decision Metrix) ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งในที่นี้จะเรียกเมตริกซในการตัดสินใจนี้เปน
เมตริกซ A และมีขั้นตอนในการคํานวณน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงระดับความเขมขนของความสําคัญในการเปรียบเทียบเปนคู 
ระดับความเขมขน ความหมาย คําอธิบาย 

1 มีระดับความสําคัญเทากัน ทั้งสองปจจัยมีความสําคัญเทาเทียมกัน 
3 มีความสําคัญมากกวาเล็กนอย ใชประสบการณและการพิจารณาแสดงความ

พอใจในปจจัยหนึ่งมากกวาอีกปจจัยหนึ่งเล็กนอย 
5 มีความสําคัญมากกวาปานกลาง ใชประสบการณและการพิจารณาแสดงความ

พอใจในปจจัยหนึ่งมากกวาอีกปจจัยหนึ่งปาน
กลาง 

7 มีความสําคัญมากกวา
คอนขางมาก 

ปจจัยหนึ่งมีความสําคัญมากกวาอีกปจจัยหนึ่ง
อยางเห็นไดชัดในทางปฏิบัติ 

9 มีความสําคัญมากกวาอยางยิ่ง มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนวาปจจัยหนึ่งมี
ความสําคัญมากกวาอีกปจจัยหนึ่ง 

2,4,6,8 คากลางระหวางระดับความ
เขมขนตามที่กลาวมาขางตน 

ในบางครั้งผูตัดสินใจมีการพิจารณาในลักษณะที่
ก้ํากึ่งกันระหวางระดับความเขมขนสองระดับ 
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ตารางที่ 2 แสดงเมตริกซการเปรียบเทียบความสําคัญแบบเปนคูของเกณฑในการพิจารณา (เมตริกซ A) 
ปจจัย ดานเศรษฐศาสตร ดานวิศวกรรม ผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม 
ลักษณะทางกายภาพ 

ดานเศรษฐศาสตร 1.000 0.922 0.752 1.101 

ดานวิศวกรรม 1.085 1.000 0.816 1.195 
ผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม 

1.329 1.225 1.000 1.464 

ลักษณะทางกายภาพ 0.908 0.848 0.683 1.000 
ผลรวม 4.323 3.995 3.252 4.759 

 
 
ขั้นตอนที่ 1 ปรบัคาระดับความสําคัญในการเปรียบเทียบของแตละปจจัย (Normalization) โดยการนํา

ตัวเลขในแตละชองหารกับผลรวมของแตละแถว ดังสมการที่ (1) ซึ่งผลของการปรับคาระดับความสําคัญไดแสดง
ในตารางที่ 3 

 

∑
=

= n

i
ij

ij
ij

a

a
a

1

'      (1) 

โดยที่  ija = ระดับความเขมขนจากการเปรียบเทียบปจจัยที่ i เทียบกับปจจัยที่ j  

  ija' = ระดับความเขมขนที่ปรับคาแลวจากการเปรียบเทียบปจจัยที่ i เทียบกับปจจัยที่ j  

  ∑
=

n

i
ija

1
= ผลรวมของระดับความเขมขนในแตละแถวของคอลัมนที่ j  

 
ตารางที่ 3 แสดงผลลัพธจากการปรับคาระดับความสําคัญในการเปรียบเทียบแตละปจจัย 

ปจจัย ดานเศรษฐศาสตร ดานวิศวกรรม ผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม 

ลักษณะทาง
กายภาพ 

ดานเศรษฐศาสตร 0.231 0.231 0.231 0.231 
ดานวิศวกรรม 0.251 0.250 0.251 0.251 
ผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม 0.308 0.307 0.308 0.308 

ลักษณะทางกายภาพ 0.210 0.212 0.210 0.210 
ผลรวม 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 คํานวณน้ําหนักของแตละปจจัย โดยการหาคาเฉล่ียในแตละแถว จะไดน้ําหนักความสําคัญของ
แตละปจจัย ซึ่งผลจากการคํานวณไดแสดงในตารางที่ 4 ในที่นี้จะเรียกเมตริกซน้ําหนักของแตละปจจัยนี้เปน
เมตริกซ WT 
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ตารางที่ 4 แสดงผลลัพธจากการคํานวณน้ําหนักของแตละปจจัย (เมตริกซ WT) 
ปจจัย นํ้าหนักความสําคัญ 

ดานเศรษฐศาสตร 0.231 
ดานวิศวกรรม 0.251 
ผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม 0.307 

ลักษณะทางกายภาพ 0.211 
 

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหความสอดคลองกันของเหตุผลโดยการหาคาไอเกน ซึ่งผลลัพธจากการวิเคราะห
ความสอดคลองกันทางเหตุผล ไดแสดงในตารางที่ 5 โดยมีขั้นตอนในการคํานวณ ดังนี้ 

o คํานวณหาผลคูณระหวางเมตริกซในการตัดสินใจ (เมตริกซ A ) และเมตริกซของน้ําหนัก
ความสําคัญในแตละปจจัย (เมตริกซ TW ) ซึ่งผลคูณที่ไดนั้นจะเรียกวา เมตริกซ TAW  

o นําผลคูณ TAW มาหารกับน้ําหนักของแตละปจจัย 
o คํานวณคา maxλ  เพ่ือนํามาคํานวณดัชนีความสอดคลองกันของเหตุผล จากสมการที่ (2) โดยที่ 

n  คือจํานวนปจจยัที่นํามาพิจารณา ซึ่งในกรณีนี้มีปจจัยที่นํามาพิจารณา 4 ปจจัย 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= T

T

W
AW

n
1

maxλ      (2) 

o คํานวณดัชนีความสอดคลองกันของเหตุผล (Consistency Index; CI ) จากสมการที่ (3) 

1
max

−
−

=
n

nCI λ
      (3) 

o วิเคราะหคาสัดสวนความสอดคลอง (Consistency Ratio; CR ) จากอัตราสวนระหวางดัชนีความ
สอดคลองกับคาดัชนีจากการสุมตัวอยาง (Random Consistency Index; RI ) จากสมการที่ (4) 
โดยที่คา RI มีคาเทากับ 0.90 ในกรณีที่มีจํานวนปจจัยเทากับ 4 ปจจัย หากคาสัดสวนความ
สอดคลอง )(CR มีคานอยกวา 0.10 แสดงวาขอมูลมีความสอดคลองกันทางเหตุผล 

CI
RICR =       (4) 
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ตารางที่ 5 แสดงการคํานวณการวิเคราะหความสอดคลองกันทางเหตุผลของขอมูล 

 
ดาน

เศรษฐศาส
ตร 

ดาน
วิศวกรรม 

ผลกระทบ
ดาน

สิ่งแวดลอม 

ลักษณะทาง
กายภาพ 

WT AWT AWT/WT 

ดาน
เศรษฐศาสต

ร 
1.00 0.92 0.75 1.10 0.231 0.925 4.00329 

ดาน
วิศวกรรม 

1.09 1.00 0.82 1.19 0.251 1.004 4.00329 

ผลกระทบ
ดาน

สิ่งแวดลอม 
1.33 1.23 1.00 1.46 0.307 1.230 4.00329 

ลักษณะทาง
กายภาพ 

0.91 0.85 0.68 1.00 0.211 0.843 4.00330 

1/n ∑(AWT/WT) = 4.00329 
Contigency Index, CI = 0.00110 

CR =  0.0012 
 

จากตารางที่ 5 พบวาคาสัดสวนของความสอดคลอง (CR) มีคานอยกวา 0.10 แสดงวาขอมูลน้ําหนัก
ความสําคัญของแตละปจจัยจากมุมมองของผูที่มีสวนไดสวนเสียในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมนั้นมีความ
สอดคลองกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาน้ําหนักความสําคัญของแตละปจจัยในตารางที่ 4 พบวาผูมีสวนเกี่ยวของนั้นเห็น
วาปจจัยในดานผลกระทบดานสิ่งแวดลอมมีความสําคัญมากกวาปจจัยในดานอื่นๆ แตอยางไรก็ตามจะเห็นวา
น้ําหนักความสําคัญของแตละปจจัยนั้นไมไดมีความแตกตางกันมากนัก ซึ่งมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.041 
เทานั้น 

การเปรียบเทียบทางเลือกของแตละปจจัย 

เมื่อไดมีการพิจารณาน้ําหนักความสําคัญของแตละปจจัยแลว ขั้นตอนตอมาเปนการวิเคราะหทางเลือก
ของพ้ืนที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ในมุมมองเชิงวิศวกรรม โดยจะพิจารณาเปรียบเทียบพ้ืนที่ทางเลือกเปนคูๆ 
ภายใตมุมมองในแตละปจจัย โดยการประเมินจากนักวิจัยผูมีความเชี่ยวชาญในดานนั้นๆ 

 
o ปจจัยดานเศรษฐศาสตร 
การพิจารณาปจจัยดานเศรษฐศาสตร พิจารณาจากความคุมคาคุมทุนในการลงทุนของโครงการ โดย

วิเคราะหจากคาทางการเงิน ไดแก มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) และอัตราผลตอบแทน
โครงการ (Internal Rate of Return; IRR) ของแตละพ้ืนที่ทางเลือก ซึ่งคาทางการเงินเหลานี้เปนผลมาจากการ
พิจารณาตนทุนคากอสราง คาใชจายในการดําเนินงาน และรายไดของโครงการ ในมุมมองของผูลงทุนใน
โครงการ ซึ่งจากการวิเคราะหตนทุนคากอสรางและคาใชจายในการดาํเนินการของแตละพ้ืนที่ทางเลือก พบวามี
ตนทุนคากอสรางและคาใชจายที่ไมแตกตางกันมากนัก [5] ดังนั้นปจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงตอคาทางการเงิน
ของแตละพ้ืนที่ทางเลือก คือ รายไดของโครงการ ซึ่งไดมาจากการใหเชาพ้ืนที่ในเขตอุตสาหกรรม เขตพาณิชยก
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รรม และเขตที่พักอาศัยของโครงการ ดังนั้นปจจัยที่สงผลตอรายไดของโครงการมากที่สุด คือ พ้ืนที่ที่จัดสรรให
ผูประกอบการเขามาลงทุน ซึ่งผลจากการศึกษารายละเอียดในเชิงวิศวกรรม ในดานของการจัดวางผังแมบทการ
ใชที่ดินของโครงการ และนํามาวิเคราะหในเชิงเศรษฐศาสตรในรูปของคาทางการเงิน พบวาแตละพ้ืนที่ทางเลือก
มีคา NPV และ IRR ที่แตกตางกัน [5] สามารถนํามาเปรียบเทียบกันในรูปของเมตริกซในการตัดสินใจได ดัง
แสดงในตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 แสดงเมตริกซในการตัดสินใจของพ้ืนที่ทางเลือก ในการพิจารณาปจจัยดานเศรษฐศาสตร 

ทางเลือก พื้นท่ี 1 พื้นท่ี 2 พื้นท่ี 3 

พื้นท่ี 1 1.000 5.000 5.000 
พื้นท่ี 2 0.200 1.000 3.000 
พื้นท่ี 3 0.200 0.333 1.000 

 
o ปจจัยดานวิศวกรรม 
การพิจารณาปจจัยดานวิศวกรรม พิจารณาจากความเปนไปไดในเชิงวิศวกรรม ไดแก การกอสราง

โครงการ ระบบสาธารณูปโภค และโครงสรางพ้ืนฐานของแตละพ้ืนที่ทางเลือก จากการศึกษารายละเอียดในเชิง
วิศวกรรม พบวาในแตละพ้ืนที่ทางเลือกมีรายละเอียดในการกอสรางโครงการ และโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไมได
แตกตางกันมากนัก แตจะมีความแตกตางกันในดานของการออกแบบระบบสาธารณูปโภคของโครงการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานของระบบน้ํา เนื่องจากพื้นที่ทางเลือกแตละแหงมีระยะทางหางจากแหลงน้ําที่จะ
นํามาใชในโครงการที่แตกตางกัน ดังนั้นปจจัยในดานแหลงน้ําของโครงการ จึงเปนปจจัยที่สงผลกระทบโดยตรง
ในการพิจารณาปจจัยดานวิศวกรรม [5] สามารถนํามาเปรียบเทียบในรูปของเมตริกซในการตัดสินใจได ดังแสดง
ในตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 แสดงเมตริกซในการตัดสินใจของพ้ืนที่ทางเลือก ในการพิจารณาปจจัยดานวิศวกรรม 

ทางเลือก พื้นท่ี 1 พื้นท่ี 2 พื้นท่ี 3 

พื้นท่ี 1 1.000 6.000 4.000 
พื้นท่ี 2 0.167 1.000 3.000 
พื้นท่ี 3 0.250 5.000 1.000 

 
o ปจจัยดานผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 
การพิจารณาปจจัยดานผลกระทบทางสิ่งแวดลอม เปนการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน

จากการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดตาก [8] โดยไดแบงการประเมินออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะการเตรียม
พ้ืนที่และการกอสรางโครงการ และระยะการดําเนินการของนิคม โดยการประเมินในระยะการกอสรางและการ
เตรียมพ้ืนที่ จะใชวิธีประเมินผลกระทบจากกิจกรรมที่มีผลตอปจจัยในดานกายภาพ ชีวภาพ การใชประโยชน
ของมนุษย และคุณภาพชีวิตในประเด็นหลัก และการประเมินผลกระทบในระยะการดาํเนินการของนิคมจะแสดง
ความสัมพันธระหวางผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นและการดําเนินการของนิคมแตละพ้ืนที่เปนภาพรวม ซึ่งผล
จากการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมเบ้ืองตนพบวา พ้ืนที่ทางเลือกทั้ง 3 พ้ืนที่ ไมเกิดผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอมในระดับความรุนแรงที่มาก ในทุกประเด็น ซึ่งจากการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเบ้ืองตนใน
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แตละพ้ืนที่มีความแตกตางกันในบางประเด็น สามารถนํามาเปรียบเทียบในรูปของเมตริกซในการตัดสินใจได ดัง
แสดงในตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 แสดงเมตริกซในการตัดสินใจของพ้ืนที่ทางเลือก ในการพิจารณาปจจัยดานผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 

ทางเลือก พื้นท่ี 1 พื้นท่ี 2 พื้นท่ี 3 

พื้นท่ี 1 1.000 4.000 2.000 
พื้นท่ี 2 0.250 1.000 0.333 
พื้นท่ี 3 0.500 3.000 1.000 

 
o ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
การพิจารณาปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ พิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ทางเลือกทั้ง 

3 พ้ืนที่ โดยมีประเด็นในการพิจารณา ไดแก ลักษณะทั่วไปของพ้ืนที่ และการคมนาคมขนสง ซึ่งจากการศึกษา
ลักษณะทั่วไปของพ้ืนที่ พบวาปจจัยในดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําผิวดิน น้ําใตดิน เปนปจจัยที่สงผลให
พ้ืนที่ทางเลือกมีความแตกตางกัน นอกจากนี้ปจจัยในดานของที่ต้ังของพ้ืนที่ทางเลือก ยังสงผลในการตัดสินใจ
เปรียบเทียบขอเดน ขอดอยของแตละพ้ืนที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานของความมั่นคงระหวางประเทศ เนื่องจาก
ทําเลที่ต้ังของพ้ืนที่ทางเลือกที่อยูใกลกับชายแดนประเทศพมา จะมีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจากความไม
มั่นคงทางการเมืองของประเทศพมามากกวาพ้ืนที่ทางเลือกอื่น สําหรับประเด็นดานการคมนาคมขนสง พบวา
พ้ืนที่ทางเลือกมีความแตกตางกันในดานของความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานที่จะสามารถรองรับการ
ดําเนินการของนิคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานของสภาพถนน และการเขาถึงพ้ืนที่ของโครงการ [5] [8] จากการ
พิจารณาทั้งในดานสภาพทั่วไปของพ้ืนที และการคมนาคมขนสง สามารถนํามาเปรียบเทียบในรูปของเมตริกซ
ในการตัดสินใจได ดังแสดงในตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 แสดงเมตริกซในการตัดสินใจของพ้ืนที่ทางเลือก ในการพิจารณาปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

ทางเลือก พื้นท่ี 1 พื้นท่ี 2 พื้นท่ี 3 

พื้นท่ี 1 1.000 5.000 2.000 
พื้นท่ี 2 0.200 1.000 0.333 
พื้นท่ี 3 0.500 3.000 1.000 

 
จะเห็นวาในการเปรียบเทียบทางเลือกของแตละปจจัย โดยใชวิธีการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น ทําใหผู

ตัดสินใจสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบขอเดน ขอดอยของแตละทางเลือกไดอยางละเอียดในทุกๆประเด็น ซึ่งจะ
ชวยลดความซับซอนในการตัดสินใจ เพ่ือนําไปสูการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดได 

การเลือกพื้นท่ีท่ีดีท่ีสุด ในมุมมองเชิงวิศวกรรม 

จากที่ไดกลาวมาแลวขางตนวางานวิจัยนี้ จะทําการเลือกพ้ืนที่ที่ดีที่สุดในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดตาก ในมุมมองเชิงวิศวกรรมเทานั้น ซึ่งจากที่ไดพิจารณาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยตางๆ รวมท้ังการ
เปรียบเทียบขอเดน ขอดอยของพื้นที่ทางเลือกทั้ง 3 พ้ืนที่ ภายใตการพิจารณาในแตละปจจัย ขั้นตอนตอมาจะ
เปนการนําเมตริกซในการตัดสินใจที่ไดจากการเปรียบเทียบทางเลือก มาคํานวณคะแนนความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ เพ่ือเลือกพ้ืนที่ทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
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o พิจารณาเมตริกซในการตัดสินใจของแตละปจจัย และทําการคํานวณปรับคาคะแนนของแตละ
ทางเลือก (Normalization) ในแตละคอลัมนของเมตริกซ ซึ่งสามารถคํานวณไดจากสมการที่ (1) 

o คํานวณคะแนนความเหมาะสมของแตละทางเลือก โดยการหาคาเฉล่ียของคะแนนแตละแถว ซึ่งจะ
ทําใหไดคะแนนความเหมาะสมของทางเลือกในแตละปจจัย ผลจากการคํานวณคะแนนความ
เหมาะสมของทางเลือกในแตละปจจัยแสดงในตารางที่ 10 

o คํานวณคะแนนความเหมาะสมในทุกๆทางเลือกของแตละปจจัย โดยการนําคะแนนความ
เหมาะสมในตารางที่ 10 มาถวงน้ําหนักกับความสําคัญของแตละปจจัย (เมตริกซ TW ) ผลจาก
การคํานวณคะแนนความเหมาะสมของพื้นที่ทางเลือก แสดงในตารางที่ 11 

o คัดเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดยพิจารณาจากทางเลือกที่มีคะแนนความเหมาะสมมากที่สุด 
 
 
ตารางที่ 10 แสดงผลการคํานวณคะแนนความเหมาะสมของทางเลือกในแตละปจจัย 
 พื้นท่ี 1 พื้นท่ี 2 พื้นท่ี 3 

ดานเศรษฐศาสตร 0.69 0.21 0.10 

ดานวิศวกรรม 0.57 0.19 0.24 

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 0.56 0.12 0.32 

ลักษณะทางกายภาพ 0.58 0.11 0.31 

 
ตารางที่ 11 แสดงผลการคํานวณคะแนนความเหมาะสมของทางเลือกในแตละปจจัย 
 พื้นท่ี 1 พื้นท่ี 2 พื้นท่ี 3 WT 

ดานเศรษฐศาสตร 0.69 0.21 0.10 0.231 

ดานวิศวกรรม 0.57 0.19 0.24 0.251 

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 0.56 0.12 0.32 0.307 

ลักษณะทางกายภาพ 0.58 0.11 0.31 0.211 

คะแนนความเหมาะสม 0.595 0.158 0.247  
 

จากตารางที่ 11 จะเห็นวาพ้ืนที่ที่ 1 เปนพ้ืนที่ที่มีคะแนนความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ พ้ืนที่ที่ 
3 และพ้ืนที่ที่ 2 ตามลําดับ อยางไรก็ตามผลจากการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่นี้ เปนการประเมินใน
มุมมองเชิงวิศวกรรมเทานั้น ซึ่งยังไมไดมีการนําผลการศึกษารายละเอียดการประเมินทางดานสังคมและการ
ยอมรับจากชุมชน ของพ้ืนที่ทางเลือกทั้ง 3 พ้ืนที่มาทําการพิจารณารวมกัน ซึ่งผลการศึกษาวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดทําการศึกษาประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ทางเลือกทั้ง 3 พ้ืนที่ เพ่ือใหจังหวัดตาก
และผูมีสวนเกี่ยวของเปนผูทําการประเมินและตัดสินใจในการคัดเลือกพ้ืนที่เพ่ือจัดตั้งเปนนิคมอุตสาหกรรม 
จังหวัดตาก 

สรุปและขอเสนอแนะ 

การคัดเลือกพ้ืนที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดตาก ในมุมมองเชิงวิศวกรรม ไดทําการศึกษา
รายละเอียดจากพื้นที่ทางเลือกที่มีความเหมาะสม และผานการคัดกรองเบื้องตนมาแลวจํานวน 3 พ้ืนที่ ซึ่ง
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พิจารณาปจจัย 4 ดาน ไดแก ปจจัยดานเศรษฐศาสตร ปจจัยดานวิศวกรรม ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม และ
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ จากการใชเทคนิควิเคราะหเชิงลําดับชั้น มาใชเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจ 
ต้ังแตขั้นตอนในการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของปจจัย และการเปรียบเทียบพ้ืนที่ทางเลือกทั้ง 3 พ้ืนที่ พบวา
พ้ืนที่ที่ 1 เปนพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ในมุมมองเชิงวิศวกรรมมากที่สุด 

อยางไรก็ตามในการคัดเลือกพ้ืนที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมนี้ เปนการพิจารณาปจจัยในมุมมองเชิง
วิศวกรรมเทานั้น ซึ่งยังไมไดมีการประเมินในมุมมองเชิงสังคม ที่จะตองทําการศึกษาในดานผลกระทบทางดาน
สังคม และการยอมรับจากชุมชน ซึ่งเปนผลกระทบหลักอยางหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ขึ้นในพ้ืนที่ ดังนั้นหากจะตองตัดสินใจเลือกพ้ืนที่ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นในจังหวัดตาก จําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองพิจารณาผลกระทบทางสังคมจะเกิดขึ้นตามมาดวย เพ่ือใหผลการคัดเลือกพ้ืนที่มีความสมบูรณ และ
สามารถเกิดประโยชนตอทั้งผูลงทุนในโครงการ และประชาชนในพื้นที่อยางแทจริง ซึ่งจะสงผลสะทอนตอการ
พัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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