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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาจ านวนของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการงาน

ก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และสร้างตัวแบบส าหรับ
การพยากรณ์จ านวนของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในปี พ.ศ. 2560 -2564 ที่เหมาะสมที่สุดด้วยวิธีอารีมา โดยใช้ข้อมูล
อนุกรมเวลาปริมาณผู้สมัครเข้าศึกษารวม 18 ข้อมูล จากผู้สมัครประเภทโควตา ประเภทรับตรง และประเภทรับผ่าน สกอ.  
 ผลการศึกษาพบว่า จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ได้จากการพยากรณ์เป็นดังนี้ 1) ประเภท
โควตา จะมีจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษา 30 31 37 41 และ 46 คน ในปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 และ 2564 ตามล าดับ 2) 
ประเภทรับตรง จะมีจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษา 83 63 89 73 และ 96 คน ในปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 และ 2564 
ตามล าดับตามล าดับ และ 3) ประเภทรับผ่าน สกอ. จะมีจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาคงที่ปีละ 10 คน ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 

ค าส าคัญ:  นักศึกษาปริญญาตรี, การจัดการงานก่อสร้าง, การพยากรณ์ด้วยวิธีอารีมา 

Abstract 
This research aims to investigate the number of undergraduate students predicted to enroll 

in Construction Management course at the Faculty of Architecture and Design, Rajamangala 
University of Technology Rattanakosin and to formulate forecasting model by ARIMA for 
appropriate enrollment number estimation during 2017-2021. 18 time series data used in this 
investigation comprised of three enrollment types through Quota, University Admission and Office 
of the Higher Education Commission.   

The results reveals the number of undergraduate students forecasted to enroll in the 
Construction Management course at the Faculty of Architecture and Design, Rajamangala University 
of Technology Rattanakosin were 1) through Quota 30, 31, 37, 41, and 46 for 2017, 2018, 2019, 
2020 and 2021 respectively 2) through University Admission 83, 63, 89, 73 and 96 for 2017, 2018, 
2019, 2020 and 2021 respectively and 3) through Office of the Higher Education Commission, a 
constant 10 students predicted to enroll through the period from 2017-2021.    
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1. ที่มาและความส าคัญ 

 การศึกษาในระดับปริญญาตรีมีความส าคัญอย่างมากในการผลิตและพัฒนาคนให้มีความรู้และสามารถน า
ความรู้ที่มีไปใช้พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ค่อนข้างหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากมีการเปิดเสรีทางการศึกษามากขึ้น และมีมหาวิทยาลัยมากกว่า 170 แห่ง        
ทั่วประเทศ [4] 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีถึง
ปริญญาเอก ประกอบด้วย 4 พื้นที่ ได้แก่ ศาลายา บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาลัยเพาะช่าง และวิทยาเขตวังไกลกังวล 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้เปิดสอนในหลักสูตรต่าง ๆ มากมาย และหนึ่งในหลักสูตร
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนนั้น ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการจัดการก่อสร้าง ซึ่งเปิดสอนเกี่ยวกับ
แนวคิดด้านการจัดการที่จ าเป็นกับผู้ด าเนินการก่อสร้าง ซึ่งองค์ประกอบหลักในการจัดการ ประกอบขั้นตอนด้วย         
การวางแผน การจัดการบุคลากร การด าเนินการ การติดตามควบคุมการด าเนินการ เพ่ือให้สิ่งก่อสร้างได้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ ภายใต้ข้อจ ากัด 
 การรับนักศึกษาใหม่เป็นกระบวนการที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งการรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของ   แต่
ละมหาวิทยาลัย มาจากการเปิดรับสมัครและการสอบคัดเลือกเป็นหลัก ซึ่งในการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
จะต้องมีรูปแบบและวิธีการรับสมัครจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะผ่านสื่อโทรทัศน์       สื่อสิ่งพิมพ์  
ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงการเดินทางไปรับสมัครตามโรงเรียนต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในปริมาณที่มาก
ขึ้น และเพ่ิมโอกาสในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีความสามารถมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้ งนี้     การ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือรับสมัครนักศึกษาจ าเป็นต้องใช้งบประมาณสูงและอาจได้รับผู้สมัครที่ไม่ตรงเป้าหมาย ดังนั้นการ
พยากรณ์จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่มี
ความจ าเป็นต่อการด าเนินงานในการวางแผนและการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถช่วยในเรื่องของ
ผลประโยชน์และงบประมาณจ านวนมาก ทั้งนี้การพยากรณ์ที่แม่นย าจะท าให้การวางแผนและการตัดสินใจของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างถูกต้อง โดยการพยากรณ์จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา          
การจัดการงานก่อสร้างนั้น ต้องใช้ค่าสถิติและความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของการพยากรณ์เชิงปริมาณ ทั้งการก าหนด
รูปแบบ การวิเคราะห์ และการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เนื่องจากจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขา
การจัดการงานก่อสร้าง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นั้น มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การ
พยากรณ์จ านวนของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง โดยวิธีอารีมานั้น      
จึงมีความส าคัญที่จะสามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ   
ของผู้สมัครมากยิ่งข้ึนในอนาคตได้ 
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2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือศึกษาจ านวนของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 2.2 เพ่ือสร้างตัวแบบพยากรณ์จ านวนของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการงาน
ก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่เหมาะสมที่สุด
ด้วยวิธีอารีมา 
 2.3 เพ่ือพยากรณ์จ านวนของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในปี พ.ศ. 2560-2564 ด้วยวิธี
อารีมา 

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาโดยวิธีของ Box และ Jenkins [5] 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 

 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ จ านวนของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ย้อนหลังในระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2559 
 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ เอกสารและข้อมูลทางสถิติของสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และศึกษาแนวความคิด 
ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพยากรณ์ปริมาณของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
จัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 
  วิเคราะห์ผลจากข้อมูลอนุกรมเวลาของปริมาณผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
จัดการงานก่อสร้าง 

5. ผลและวิจารณ์ 

 5.1 การศึกษาครั้งนี้ข้อมูลอนุกรมเวลาปริมาณผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการงาน
ก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประเภทโควตา 
และประเภทรับตรง มีลักษณะนิ่งที่ระดับผลต่างอันดับ 1 (1st Difference) ดังแสดงในตารางที่ 1 ส่วนข้อมูลอนุกรม
เวลาปริมาณผู้สมัครเข้าศึกษาประเภทรับผ่าน สกอ. ไม่สามารถท าการทดสอบ Unit Root ได้เนื่องจากลักษณะข้อมูล
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ปี พ.ศ. 2554-2558 มีความคงที่โดยมีค่าเท่ากับ 10 คน ส่วนในปี พ.ศ. 2559 มีค่าเท่ากับ 9 คน จึงท าให้โปรแกรม 
Eviews 8 ไม่สามารถวิเคราะห์ผลได้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบ Unit Root ของปริมาณผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ

งานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
โดยวิธี ADF-test ที่ระดับ Level และ 1st Difference 

ประเภทผู้สมัคร 

Level (Test-statistic) I(0) Level (Test-statistic) I(1) 
ปราศจาก
จุดตัดและ
แนวโน้ม 

มีจุดตัดแกน 
แตป่ราศจาก

แนวโน้ม 

มีจุดตัดแกน 
แต่ปราศจาก

แนวโน้ม 

ปราศจาก
จุดตัด 

และแนวโน้ม 

มีจุดตัดแกน 
แต่ปราศจาก

แนวโน้ม 

มีจุดตัดแกน 
แต่ปราศจาก

แนวโน้ม 

โควตา 0.234 
[0] 

-1.060 
[0] 

-1.907 
[0] 

-2.081* 
[0] 

-2.016 
[0] 

-1.680 
[0] 

รับตรง -0.126 
[0] 

-2.099 
[0] 

-2.638 
[0] 

-3.052** 
[0] 

-2.740 
[0] 

-2.150 
[0] 

รับผ่าน สกอ. -1.000 
[0] 

ไม่สามารถ
วิเคราะห์ได้ 

ไม่สามารถ
วิเคราะห์ได้ 

ไม่สามารถ
วิเคราะห์ได้ 

ไม่สามารถ
วิเคราะห์ได้ 

ไม่สามารถ
วิเคราะห์ได้ 

* หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 10% (α = 0.10) 

** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% (α = 0.05) 

*** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 1% (α = 0.01) 
 ตัวเลขในวงเล็บ I(d) หมายถึง order of integration 
 ตัวเลขในวงเล็บของ [P] หมายถึง P-lag ที่ใช้ในแบบจ าลอง 

 
 จากผลการทดสอบดังตารางที่ 1 พบว่าที่ระดับ Level นั้นข้อมูลอนุกรมเวลาของปริมาณผู้สมัครเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทั้ง 3 ประเภท มีค่า  อยู่ในช่วงการยอมรับสมมติฐานว่าง (Null hypothesis: H0) 
ที่ระดับนัยส าคัญ 1  5  และ 10  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทดสอบที่ระดับผลต่างอันดับ 1 (1 st Difference) พบว่า 

ประเภทโควตา มีค่า  อยู่ในช่วงการปฏิเสธสมมติฐานว่าง (Null hypothesis: H0) ที่ระดับนัยส าคัญ 10  ใน
แบบจ าลองที่ปราศจากทั้งจุดตัดและแนวโน้ม (without trend and intercept) โดยค่า ADF-statistic ที่ได้นั้น มีค่า
น้อยกว่าค่า Mackinon critical แสดงให้เห็นถึงข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีลักษณะนิ่ง (stationary) หรือข้อมูลอนุกรม
เวลาไม่มี unit root ที่ระดับผลต่างอันดับ 1 (1st Difference)  ส าหรับข้อมูลอนุกรมเวลาของปริมาณผู้สมัครเข้า

ศึกษาประเภทรับตรง มีค่า  อยู่ในช่วงการปฏิเสธสมมติฐานว่าง (Null hypothesis: H0) ที่ระดับนัยส าคัญ 5  ใน
แบบจ าลองที่ปราศจากทั้งจุดตัดแกนและแนวโน้ม (without intercept and trend) โดยค่า ADF-statistic ที่ได้นั้น   
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มีค่าน้อยกว่าค่า Mackinon critical แสดงให้เห็นถึงข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีลักษณะนิ่ง (stationary) หรือข้อมูลอนุกรม
เวลาไม่มี unit root ที่ระดับผลต่างอันดับ 1 (1st Difference)  ส่วนข้อมูลอนุกรมเวลาปริมาณผู้สมัครเข้าศึกษา
ประเภทรับผ่าน สกอ. ไม่สามารถท าการทดสอบ Unit Root ได้เนื่องจากลักษณะข้อมูลปี พ.ศ. 2554-2558 มีความ
คงที่โดยมีค่าเท่ากับ 10 คน ส่วนในปี พ.ศ. 2559 มีค่าเท่ากับ 9 คน ซึ่งในกรณีนี้หากตัดข้อมูลปี พ.ศ. 2559 ทิ้งไป     
จะได้ว่าข้อมูลที่ระดับ Level มีค่าคงที่เท่ากับ 10 คน และความแปรปรวนของข้อมูลเท่ากับ 0 ด้วยเหตุนี้ข้อมูลอนุกรม
เวลาปริมาณผู้สมัครเข้าศึกษาประเภทรับผ่าน สกอ. จึงไม่สามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบ unit root ได ้ซึ่งหากจะน า
ข้อมูลอนุกรมเวลาปริมาณผู้สมัครเข้าศึกษาประเภทรับผ่าน สกอ. ไปใช้ในการพยากรณ์ต่อไป จ าเป็นต้องพิจารณา
เสมือนว่าข้อมูลมีความนิ่งที่ระดับ Level โดยมีค่าคงที่เท่ากับ 10 คน 
 5.2 การก าหนดรูปแบบจ าลอง (Identification) ให้กับอนุกรมเวลาที่เป็นแบบ stationary series เป็นการหา
รูปแบบ ARMA (p,q) ที่คาดว่าจะเหมาะสมให้กับอนุกรมเวลา โดยพิจารณาจากกราฟของ series นั้นเอง ร่วมกับการ
พิจารณาแผนภาพของ Autocorrelation Function (ACF) และ Partial Autocorrelation Function (PACF) 
เพ่ือให้ได้รูปแบบจ าลอง ARMA (p,q) ที่เหมาะสมที่สุด ประกอบกับผลการทดสอบ Unit Root ที่พบว่าข้อมูลอนุกรม
เวลาปริมาณผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  มีความนิ่งที่ระดับ 1st Difference ส าหรับผู้สมัครเข้า
ศึกษาประเภทโควตา และประเภทรับตรง (I = 1) ส่วนผู้สมัครเข้าศึกษาประเภทรับผ่าน สกอ. ถือเสมือนว่าข้อมูลมี
ความนิ่งที่ระดับ Level (I = 0) ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้รูปแบบ จ าลอง ARIMA (p,d,q) ดังนี้ 
 ผู้สมัครเข้าศึกษาประเภทโควตา  เลือกใช้แบบจ าลอง ARIMA (1,1,1) 
 ผู้สมัครเข้าศึกษาประเภทรับตรง  เลือกใช้แบบจ าลอง ARIMA (1,1,0) 
 ผู้สมัครเข้าศึกษาประเภทรับผ่าน สกอ. เลือกใช้แบบจ าลอง ARIMA (1,0,0) 
 5.3 การประมาณค่า (Estimation) ท าโดยการสร้างสมการที่มาจากความสัม พันธ์ระหว่าง Px และตัว
พารามิเตอร์ โดยสมการที่สร้างขึ้นจะมีจ านวนเท่ากับจ านวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า ส่วนค่าประมาณที่ได้
จากการวิเคราะห์ตัวเลขจะได้จากการแก้สมการที่สร้างขึ้นจากวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least – Squares: 
OLS) ขั้นตอนการวิเคราะห์ตัวเลขจะต้องมีการก าหนดค่าประมาณเริ่มต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้การประมาณแบบง่ายเป็น
ค่าเริ่มต้น เมื่อการวิเคราะห์สิ้นสุดจะได้ค่าประมาณสุดท้ายที่จะท าไปใช้ประโยชน์ในกาสร้างสมการพยากรณ์ต่อไป ซึ่ง
ผลการประมาณค่าแบบจ าลองอารีมาของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประเภทโควตา ประเภท
รับตรง และประเภทรับผ่าน สกอ. ดังแสดงในตารางที่ 2 
  

123



ตารางท่ี 2 แสดงผลการประมาณค่าแบบจ าลองอารีมาของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ
งานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

ประเภทผู้สมัคร รูปแบบจ าลอง สมการประมาณค่า 
โควตา ARIMA (1,1,1) D(Quota) = 4.654 + µt 

(1+0.542*L) µt = (1+0.956*L) t 

รับตรง ARIMA (1,1,0) D(Direct) = 4.226 + µt 

(1+0.930*L) µt = t 

รับผ่าน สกอ. ARIMA (1,0,0) Pool = 9.800 + µt 

(1-0.001*L) µt = t 

 
 5.4 การวิเคราะห์ความถูกต้องของแบบจ าลอง (Diagnostic checking) สามารถพิจารณาจากค่า Q-statistic 

เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติความเป็น White noise ของค่าความคลาดเคลื่อนที่ประมาณการ (estimated residuals, t) 
หรือเพ่ือตรวจสอบสหสัมพันธ์ในตัวเอง (Autocorrelation) ของข้อมูลว่าภายหลังจากการสร้างแบบจ าลองแล้ว หาก
แบบจ าลองนี้มีความเหมาะสม ค่าความคลาดเคลื่อนที่ประมาณการนั้นจะต้องมีลักษณะเป็น White noise กล่าวคือ 
ข้อมูลอนุกรมเวลาภายหลังจากการใช้แบบจ าลองอารีมาปราศจากสหสัมพันธ์ในตัวเอง ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค่า Q-statistic ของแบบจ าลอง 

ประเภทผู้สมัคร รูปแบบจ าลอง 
ค่าสถิติ 

Q-statistic Probability 

โควตา ARIMA (1,1,1) 4.963 0.026 

รับตรง ARIMA (1,1,0) 1.348 0.246 
รับผ่าน สกอ. ARIMA (1,0,0) 0.139 0.710 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่าค่า Q-statistic ของข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการงาน
ก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทั้งประเภท
โควตา ประเภทรับตรง และประเภทรับผ่าน สกอ. ยอมรับสมมติฐานค่าความคลาดเคลื่อนที่ประมาณการ  มีลักษณะ
เป็น White noise และมีค่า Probability ไม่แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 แสดงถึงแบบจ าลองได้
ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้ในการพยากรณ์ต่อไป 
 5.5 การพยากรณ์ (Forecasting) ปริมาณผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ        
งานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ในระยะ 
เวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2564 โดยจ าแนกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทโควตา ประเภทรับตรง และประเภทรับ
ผ่าน สกอ. เพ่ือความแม่นย าของข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์ต้องอาศัยการเลือกสมการที่มีความเหมาะสมที่สุดเพ่ือ   
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ให้เกิดความเชื่อถือในการพยากรณ์ โดยรูปแบบสมการที่ใช้จะต้องพิจารณาค่า Schwarz criterion หรือค่า Akaike 
Information Criterion ที่มีค่าต่ าที่สุด นอกจากนี้ยังดูค่า Root Mean Squared Error (RMSE) และค่า Theil’s 
inequality coefficient (U) ที่มีค่าต่ าที่สุดเช่นกัน โดยจ าแนกผลพยากรณ์ออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วง Historical 
forecast และช่วง Ex-ante forecast ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 5.5.1  ช่วง Historical forecast เป็นการพยากรณ์โดยเปรียบเทียบค่าจริงจากข้อมูลในอดีตจนถึง
ช่วงเวลาที่พิจารณา คือตั้งแต่ช่วงเวลาที่ 1 ถึง 5 ท าได้โดยการลดจ านวนข้อมูลลง 2 ค่า จาก 6 ค่าสังเกต เหลือ 4 ค่า
สังเกต แล้วท าการถดถอยข้อมูลใหม่พยากรณ์ข้อมูลในอดีต ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าสถิติจากการพยากรณ์ในช่วง Historical forecast 

ประเภทผู้สมัคร Root Mean Squared Error Theil’s inequality coefficient 

โควตา 4.107 0.125 
รับตรง 13.897 0.120 

รับผ่าน สกอ. 0.400 0.020 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่าค่า Root Mean Squared Error (RMSE) และค่า Theil’s inequality coefficient (U) 
ของรูปแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สุดเป็นดังนี้ คือ ผู้สมัครเข้าศึกษาประเภทโควตา มีค่า RMSE เท่ากับ 4.107 และค่า U 
เท่ากับ 0.125 ผู้สมัครเข้าศึกษาประเภทรับตรง มีค่า RMSE เท่ากับ 13.897 และค่า U เท่ากับ 0.120 และผู้สมัครเข้า
ศึกษาประเภทรับผ่าน สกอ. มีค่า RMSE เท่ากับ 0.400 และค่า U เท่ากับ 0.020 
 5.5.2 ช่วง Ex-ante forecast เป็นการพยากรณ์ข้อมูลในอนาคตถัดไปอีก 4 คาบเวลา คือการพยากรณ์
ปริมาณผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ    
การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในปี พ.ศ. 2560-2564 ทั้งประเภทโควตา ประเภทรับตรง 
และประเภทรับผ่าน สกอ. ดังแสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 5 แสดงผลการพยากรณ์ปริมาณผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในปี พ.ศ. 
2560-2564 

ประเภทผู้สมัคร 
ผลการพยากรณ์ปริมาณผู้สมัครเข้าศึกษา 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม 

โควตา 30 31 37 41 46 185 

รับตรง 83 63 89 73 96 404 
รับผ่าน สกอ. 10 10 10 10 10 50 
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 จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการพยากรณ์ข้อมูลปริมาณผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
จัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในปี 
พ.ศ. 2560-2564 คาดว่าจะมีจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี โดยคาดว่าผลรวมจ านวนผู้สมัครประเภท
โควตาที่จะเพ่ิมขึ้นในช่วง 5 ปีข้างหน้านี้ เท่ากับ 185 คน (เฉลี่ยปีละ 37 คน)  ส าหรับผู้สมัครประเภทรับตรง คาดว่า
จะมีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้นบ้าง ลงลดบ้าง สลับกันปีเว้นปี และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี โดยคาดว่าผลรวม
จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาประเภทรับตรงที่จะเพ่ิมขึ้นในช่วง 5 ปีข้างหน้านี้ เท่ากับ 404 คน (เฉลี่ยปีละ 80 คน)  ส่วน
ผู้สมัครประเภทรับผ่าน สกอ. คาดว่าจะมีจ านวนผู้สมัครคงที่เท่ากับ 10 คน ทุกปี และผลรวมจ านวนผู้สมัครประเภท
รับผ่าน สกอ. ที่คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนในช่วง 5 ปีข้างหน้านี้ เท่ากับ 50 คน (เฉลี่ยปีละ 10 คน) 
 จากผลการพยากรณ์ข้อมูลปริมาณผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ในปี พ.ศ. 2560-2564 
ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีฐานในการพยากรณ์มาจากตัวแบบจ าลองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด
และทฤษฎีของการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาด้วยวิธี ARIMA ของ Box, G. และ Jenkins, G. [5] และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชิดชนก วงศ์เครือ [1] ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพยากรณ์ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างโดยวิธีอารีมา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศิรินภา ไชยวัณณ์ [2] ที่ได้ศึกษาเรื่องการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธีย์รา ตันตราวัฒน์ [3] ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพยากรณ์ปริมาณนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยวิธีอารีมา โดยงานวิจัยที่ยกขึ้นอ้างอิงทั้ง 3 เรื่องนี้ได้มีการทดสอบความนิ่งของข้อมูลก่อนเริ่ม
พยากรณ์ เมื่อพบว่าข้อมูลมีลักษณะนิ่งแล้วจึงใช้วิธีการวิเคราะห์ของ Box –Jenkins ในการหาตัวแบบของการ
พยากรณ์ท่ีเหมาะสมที่สุดเพื่อใช้ในการพยากรณ์ต่อไป 

6. สรุปผล 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการพยากรณ์ปริมาณผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการงาน
ก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยใช้ข้อมูล
อนุกรมเวลาปริมาณผู้สมัครเข้าศึกษาประเภทโควตา ประเภทรับตรง และประเภทรับผ่าน สกอ. ในช่วงปี พ.ศ. 2554-
2559 รวมทั้งสิ้น 18 ข้อมูล โดยเริ่มทดสอบความนิ่งของอนุกรมเวลา ซึ่งพบว่าข้อมูลมีความลักษณะนิ่งที่ระดับผลต่าง
อันดับหนึ่ง จากนั้นจึงใช้วิธีการวิเคราะห์ของ Box-Jenkins  
 การพยากรณ์ปริมาณผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประเภทโควตา จาก
แบบจ าลอง AR(1) ซึ่งมีสมการแสดงความสัมพันธ์ดังนี้ 
  D(Quota) = 4.654 + µt 

  (1+0.542*L) µt = (1+0.956*L) t   
 ผลการพยากรณ์ปริมาณผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประเภทโควตา พบว่า ปี พ.ศ. 
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2560 จะมีจ านวนผู้สมัคร 30 คน ปี พ.ศ. 2561 จะมีจ านวนผู้สมัคร 31 คน ปี พ.ศ. 2562 จะมีจ านวนผู้สมัคร 37 คน 
ปี พ.ศ. 2563 จะมีจ านวนผู้สมัคร 41 คน และปี พ.ศ. 2564 จะมีจ านวนผู้สมัคร 46 คน ตามล าดับ 
 การพยากรณ์ปริมาณผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประเภทรับตรง จาก
แบบจ าลอง AR(1) ซึ่งมีสมการแสดงความสัมพันธ์ดังนี้ 
  D(Direct) = 4.226 + µt 

  (1+0.930*L) µt = t   
 ผลการพยากรณ์ปริมาณผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประเภทรับตรง พบว่า ปี พ.ศ. 
2560 จะมีจ านวนผู้สมัคร 83 คน ปี พ.ศ. 2561 จะมีจ านวนผู้สมัคร 63 คน ปี พ.ศ. 2562 จะมีจ านวนผู้สมัคร 89 คน 
ปี พ.ศ. 2563 จะมีจ านวนผู้สมัคร 73 คน และปี พ.ศ. 2564 จะมีจ านวนผู้สมัคร 96 คน ตามล าดับ 
 การพยากรณ์ปริมาณผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประเภทรับผ่าน สกอ. จาก
แบบจ าลอง AR(1) ซึ่งมีสมการแสดงความสัมพันธ์ดังนี้ 
  Pool = 9.800 + µt 

  (1-0.001*L) µt = t   
 ผลการพยากรณ์ปริมาณผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประเภทรับผ่าน สกอ. พบว่า 
ปี พ.ศ. 2560-2564 จะมีจ านวนผู้สมัครคงท่ี ปีละ 10 คน 

7. เอกสารอ้างอิง 

 [1]  ชิดชนก วงศ์เครือ, 2547, “การพยากรณ์ราคายางพาราโดยวิธีอารีมา”, การค้นคว้าแบบอิสระเศรษฐศาสตร-
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

 [2]  ศิรินภา ไชยวัณณ์, 2550, “การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ” วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร-
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

 [3]  สุธีย์รา ตันตราวัฒน์, 2551, “การพยากรณ์ปริมาณนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยวิธี          
อารีมา”, การค้นคว้าแบบอิสระเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

 [4]  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2559, “สถิติอุดมศึกษา”, http://www.mua.go.th, [21 มีนาคม 
2559]. 

 [5]  Box, G., Jenkins, G., 1976, Time series Analysis; Forecasting and Control, Holden Day. 
 

127


	กำหนดการนำเสนอ
	กรณีศึกษาการนำเชือกมะนิลามาทำต้นแบบตาข่ายกันตกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในงานก่อสร้างที่สูง
	การใช้เทคโนโลยีสำหรับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกจากเศษหินบะซอลต์
	ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกน้ำหนักเบาจากเถ้ากะลามะพร้าวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
	การเพิ่มขึ้นของกำลังของเสาเข็มตอกในบริเวณชั้นดินกรุงเทพ
	โมดูลัสการแตกร้าวของผ้าใบคอนกรีตในสภาวะแวดล้อมต่างๆ
	การศึกษารูปแบบการวิบัติของแผ่นคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็กกันกระสุนแบบหลายชั้น
	การศึกษาคุณสมบัติการกักเก็บความร้อนของมอร์ตาร์สำหรับฉาบผสมวัสดุเปลี่ยนสถานะประเภทพาราฟิน
	รศึกษาคุณสมบัติของดินลูกรังผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับใช้ในงานฐานรากอาคาร
	กำลังรับแรงอัดและดัดของจีโอโพลีเมอร์เม็ดดินเหนียวเผามวลเบาสำหรับอาคารประหยัดพลังงาน
	ผลของการใช้เถ้าเชื้อเพลิงชีวมวลซึ่งบดด้วยเวลาแตกต่างกันที่มีต่อสมบัติของคอนกรีตชนิดไหลอัดตัวได้เอง
	การออกแบบผลิตภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กนักเรียนที่พิการทางสายตาMathematics Instructional 
	การประยุกต์ใช้ Solver หาต้นทุนที่ต่ำที่สุดในการเทคอนกรีต
	การพยากรณ์จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้างโดยวิธีอารีมา
	การออกแบบโต๊ะเก้าอี้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียนที่พิการทางสายตา
	การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
	สุนทรียะและการออกแบบเกมิฟิเคชั่น “สยามซิตี้” สำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
	การพัฒนาพาราเมตริกออบเจ็กค์สำหรับชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยโปรแกรม FreeCAD
	วิธีการประเมินโครงสร้างอาคาร
	การประยุกต์หาค่าที่เหมาะสมสำหรับการจัดการงานดินในโครงการก่อสร้าง
	การศึกษาความแม่นยำของการทำนายค่าพารามิเตอร์การบดอัดดินด้วยวิธีเชิงตัวเลข
	การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับแปลผลการทดสอบการบดอัดดิน
	การออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวโดยระบบการแยกฐานราก
	สื่ออิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนการก่อสร้างชิ้นส่วนเสาสำเร็จรูปในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า(สายสีแดง)
	กรณีศึกษาค่ากำลังอัดของคอนกรีต ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก และขนาดหน้าตัดของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร
	การศึกษาพฤติกรรมโครงถักที่ถ่ายแรงไม่ตรงจุดศูนย์กลางรวมแรงของโครงถัก
	การระบุตำแหน่งหุ่นยนต์โดยใช้การประมวลผลภาพดิจิตอล
	หุ่นยนต์ทรงตัวอัตโนมัติ
	อุปกรณ์ควบคุมประตูอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแสงจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบแอนดรอยด์
	การควบคุมความสว่างแสงหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบอัตโนมัติ
	เครื่องวัดและคำนวณค่าไฟฟ้าในบ้านโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
	ระบบแจ้งเตือนภัยไร้สายภายในอาคารสำหรับผู้พิการหูหนวก
	การศึกษาปัจจัยความต้องการด้านรูปแบบที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษาบุคลากรในงานก่อสร้าง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
	การศึกษาวิธีการทำลายวัสดุแร่ใยหินแบบเปียก
	ปัจจัยและการป้องกันการสูญเสียวัสดุก่อสร้างในโครงการบ้านจัดสรร
	ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานก่อสร้าง
	กรณีศึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าวในมุมมองของผู้ควบคุมงานก่อสร้างในจังหวัดนครปฐม
	กรณีศึกษาปัจจัยสภาพอากาศในการทำงานที่ส่งผลต่อในการทำงานก่อสร้างด้านชั่วโมงทำงาน
	การกระจายของฝุ่นข้าวในโรงสีข้าวชุมชน และผลกระทบในบริเวณปฏิบัติงานและที่พักอาศัย
	ปัจจัยที่ใช้เพิ่มความปลอดภัยในงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ
	การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแถวคอยเพื่อหาต้นทุนการขนย้ายดิน
	การศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรอาคารตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) กรณีศึกษา : สำนักงานเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดนครปฐม
	สภาพการทำงานของแรงงานสูงวัยของธุรกิจก่อสร้าง ในเขตพื้นที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

