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ในการทําวิจยั ครั้งนี้
ผมไดรับความกรุณาอยางยิ่งจากทานผูบริหารมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ที่ใหโอกาสในการทํางานโดยใหทุนอุดหนุนจนสามารถดําเนินการวิจัยไดสําเร็จเรียบรอย
ดวยดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทานรองศาสตราจารย ดร. สรชัย พิศาลบุตร ผูอํานวยการศูนยวิจยั และ
รักษาการรองผูอํานวยการฝายวิชาการ ที่ไดใหความกรุณาสนับสนุน ชวยเหลือทั้งดานความรู
โอกาสและกําลังใจ ตลอดจนใหขอเสนอแนะอันเปนสิง่ สําคัญที่ทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลงได
ขอกราบขอบพระคุณ ทานรองศาสตราจารย ดร.อุปถัมภ สายแสงจันทร คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจ ที่ไดใหการสงเสริมการทําวิจยั นี้ พรอมทั้งรวมใหความเห็นอันเปนประโยชน
ขอขอบคุณอาจารยวนั เพ็ญ พินเผือก รองผูอํานวยการฝายบริหารศูนยวิจัย ที่ชวยอํานวยความสะดวก
ในทุกๆ ดาน ทําใหการดําเนินงานตางๆ สามารถเปนไปอยางราบรื่นตลอดเสนทางของการทํางาน
และสุดทาย
งานวิจัยครั้งนี้จะสําเร็จลงมิได
หากไมไดรับการสนับสนุนจากผูชวย
ศาสตราจารยผองใส เพ็ชรรักษ หัวหนาภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม และขวัญเรือน ทาจํารัสที่
ไดใหการสนับสนุนและกําลังใจเปนอยางดีมาโดยตลอด
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ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
ดานสภาพแวดลอม
4.11 แสดงคาเฉลี่ย( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัด
ลําดับของ ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบันของ
ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
ดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่น
4.12 สรุปผลคาเฉลี่ย( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการ
จัดลําดับของปจจัยที่มผี ลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบนั
ของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
ในแตละดาน
4.13 แสดงคาเฉลี่ย( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัด
ลําดับของ ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความ
จําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการ
ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานวัตถุดิบ
4.14 แสดงคาเฉลี่ย( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัด
ลําดับของ ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความ
จําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการ
ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานตลาด
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4.15 แสดงคาเฉลี่ย( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัด
ลําดับของ ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความ
จําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการ
ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานการขนสง
79
4.16 แสดงคาเฉลี่ย( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัด
ลําดับของ ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความ
จําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการ
ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานแรงงาน
81
4.17 แสดงคาเฉลี่ย( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัด
ลําดับของ ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความ
จําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการ
ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานพลังงาน
82
4.18 แสดงคาเฉลี่ย( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัด
ลําดับของ ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความ
จําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการ
ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานสภาพแวดลอม
84
4.19 แสดงคาเฉลี่ย( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัด
ลําดับของ ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความ
จําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการ
ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานนโยบายของ
ภาครัฐและทองถิ่น
86
4.20 สรุปผลคาเฉลี่ย( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัด
ลําดับของปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปน
ตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละดาน
88
4.21 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้ง
โรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดปราจีนบุรี โดยจําแนกตามสถานที่ตั้งโรงงาน
90
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4.22 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใน
เขตพื้นทีอ่ ุตสาหกรรมปจจุบันของผูป ระกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีในแตละสถานที่ตั้งเปนรายคูโดยวิธี LSD
4.23 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้ง
โรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีก
แหงหนึง่ ของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
โดยจําแนกตามสถานที่ตั้งโรงงาน
4.24 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม
ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ
ผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละสถานที่ตั้ง
เปนรายคูโดยวิธี LSD
4.25 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้ง
โรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดปราจีนบุรี โดยจําแนกตามประเภทของการผลิต
4.26 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้ง
โรงงานใหม ในกรณีทมี่ ีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีก
แหงหนึง่ ของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีโดย
จําแนกตามประเภทของการผลิต
4.27 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม
ในกรณีทมี่ ีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ
ผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละประเภท
ของการผลิตเปนรายคูโดยวิธี LSD
4.28 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้ง
โรงงานในเขตพืน้ ที่อตุ สาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดปราจีนบุรี โดยจําแนกตามรูปแบบความเปนเจาของ
4.29 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใน
เขตพื้นทีอ่ ุตสาหกรรมปจจุบันของผูป ระกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีในแตละรูปแบบความเปนเจาของเปนรายคูโดยวิธี LSD
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4.30 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้ง
โรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีก
แหงหนึง่ ของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
โดยจําแนกตามรูปแบบความเปนเจาของ
4.31 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม
ในกรณีทมี่ ีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ
ผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละรูปแบบ
ความเปนเจาของเปนรายคูโดยวิธี LSD
4.32 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้ง
โรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดปราจีนบุรี โดยจําแนกตามขนาดของกิจการ
4.33 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน
ในเขตพืน้ ที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรีในแตละรูปแบบความเปนเจาของเปนรายคูโดยวิธี LSD
4.34 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือก
ที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสราง
โรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
โดยจําแนกตามขนาดของกิจการ
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาถึงปจจัยสาเหตุที่ทําให
ผูประกอบการอุตสาหกรรมตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรีในปจจุบัน 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่ผูประกอบการอุตสาหกรรมคิดวามีผลตอการ
เลือกที่ตั้งโรงงาน หากมีการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม 3) เพื่อศึกษาเปรี ย บเที ย บระหวางคุณลักษณะ
ของโรงงานของผูประกอบการแบงตามประเภทของอุตสาหกรรม ที่ตั้งเขตอุตสาหกรรม ขนาดของ
อุตสาหกรรมและรูปแบบความเปนเจาของธุรกิจที่มีตอปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี โดยประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ โรงงานอุ ต สาหกรรมในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจาก
ผูประกอบการ 93 ราย คิดเปนรอยละ 30.097% ของกลุมประชากร เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
คือแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สถิติที่ใชไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบ
สมมติฐานไดกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
1. ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี เรียงจากปจจัยมากที่สุดไปถึงนอยที่สุด
คือ ปจจัยดานสภาพแวดลอมอยูในลําดับที่ 1 ปจจัยนโยบายของภาครัฐและทองถิ่นอยูในลําดับที่ 2
ดานพลังงานอยูในลําดับที่ 3 ดานแรงงานอยูในลําดับที่ 4 ดานตลาดอยูในลําดับที่5 ดานการขนสง
อยูในลําดับที่ 6 ดานวัตถุดิบอยูในลําดับที่ 7
2. ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยาย
โรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

3. ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในเขตที่ตั้งโรงงาน ประเภทของการผลิต รูปแบบความเปนเจาของ
และขนาดของกิจการที่แตกตางกันนั้นจะมีปจจัยในการเลือกที่ตั้งจะแตกตางกัน แตปจจัยที่มีผลตอ
การเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหง
หนึ่งไมตางกัน
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ABSTRACT
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This research had 3 main purposes. The first one was to study the location factors of
manufacturers located in industrial zone at the Chachoengsao and Prachinburi province. The
second study location factors was influence to manufacturers selective the new location. The third
was to compare manufacturer background variables was as follows type of production location
capital size and ownership pattern with the difference of location factors to manufacturers
selective the location.
The data were collected from 93 manufacturers in industrial zone at the Chachoengsao
and Prachinburi province using questionnaire technique. The data were analyzed by SPSS for
windows program. Statistical tools were composed of percentage, arithmetic mean, standard
deviation and one-way ANOVA. The hypothesizes were tested at 0.05 level of significance.
Research results were as follows:
1) Manufacturers had selective decision to located in industrial zone at the Chachoengsao
and Prachinburi province rank order of location factors components from the highest to the
lowest one was as follows: (1) Environmental Factor (2) Government and Local Policy Factor
(3) Energy Factor (4) Labor Factor (5) Market Factor (6) Transportation Factor (7) Market Factor
Raw Material Factor
2) Manufacturers had selective decision to new location rank order of location factors
components from the highest to the lowest one was as follows: (1) Environmental Factor (2)
Energy Factor (3) Government and Local Policy Factor (4) Labor Factor (5) Raw Material
Factor (6) Transportation Factor (7) Market Factor

III

3) Compare manufacturer background variables of manufacturing. The result are the
different manufacturer’s background variables : type of production location capital size and
ownership pattern were significantly correlated with location factors for present location but
were not significantly correlated with location factors for new location.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

D

ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทอยางเดนชัดตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเปน
กิจกรรมที่กระตุนสงเสริมใหเกิดการพัฒนาในดานตาง ๆ กลาวคือ ทําใหเกิดการขยายตัวในดาน
ความเจริญทางเศรษฐกิจพรอมทั้งทําใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและการพัฒนา
โครงสรางระบบสาธารณูปโภคอีกดวย (Pred, 1966; Hartshorn, 1980)
จากขอมูลการขอรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในระหวางป พ.ศ. 2546 ถึงป พ.ศ. 2548
ไดมีการขยายตัวอยางตอเนื่องทั้งจํานวนรายและขนาดการลงทุนในการรองขอการสงเสริม แตใน
การอนุมัตินั้นเปนที่นาเสียดายวามีการขยายตัวที่นอยมากหรือในบางปมีดัชนี (KPI) บางตัวที่มีการ
ขยายตัวที่ติดลบ
ตารางที่1.1 การขอรับการสงเสริม มกราคม-ธันวาคม 2548 เปรียบเทียบกับป 2546,2547
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หนวย : พันลานบาท

2546

จํานวนราย

958.0

เงินลงทุน

ทุนจดทะเบียน
การจางงาน

2547

2547

2548

%
เพิ่มขึ้น

25.89%

1,206.0

1,358.0

12.60%

304.7

637.2 109.12%

637.2

704.5

10.56%

43.4

98.6 127.19%

98.6

190.4

93.10%

213,593.0

224,607.0

5.16%

160,853.0

1,206.0

%
เพิ่มขึ้น

213,593.0

32.79%

ตารางที่1.2 การอนุมัติใหการสงเสริม มกราคม-ธันวาคม 2548 เปรียบเทียบกับป 2546,2547
หนวย : พันลานบาท

2546

จํานวนราย

839.0

เงินลงทุน

283.8

ทุนจดทะเบียน
การจางงาน

2547
1,227.0

%
เพิ่มขึ้น

2547

2548

%
เพิ่มขึ้น

46.25%

1,227.0

1,254.0

2.20%

600.8 111.70%

600.8

571.2

-4.93%

51.2

85.9

67.77%

85.9

92.4

7.57%

139,533.0

222,836.0

59.70%

222,836.0

215,035.0

-3.50%

ที่มา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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จากตารางขอมูลสถิติการขอรับการสงเสริมการลงทุน (BOI)และจากตารางการอนุมัติให
การสงเสริมการลงทุน (BOI) จะเห็นวามีการยื่นขอรับการลงทุนเพิ่มขึ้นในแตละป ซึ่งเปนสัญญาณ
บงบอกถึงการลงทุนในการการผลิตที่เพิ่มขึ้นมากในเขตพื้นที่สงเสริมลงทุน(BOI) หรือบงบอกถึง
ความตองการของผูประกอบการที่ตองการจะจัดตั้งโรงงานในเขตพื้นที่สงเสริมลงทุน(BOI)
ซึ่งการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในปจจุบันที่ขึ้นอยูกับขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศและการสงออกจึงเปนสิ่งที่จะตองใหความสนใจดูแลและจริงจังตอปจจัยที่จะกระทบ
ไมวาจะเปนปญหาดานคุณภาพมาตรฐานของสินคา ความกาวหนาดานเทคโนโลยีการผลิต ขีด
ความสามารถดานการตลาดและการจัดการ ตลอดจนวิสัยทัศนตอแนวโนมการแขงขันในตลาดโลก
รวมถึงความสามารถในการบริหารการผลิตและการปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเอง เพื่อผลิตสินคา
หรือบริการตามคุณลักษณะเฉพาะที่กําหนดในปริมาณที่ตองการ ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให
มีประสิทธิภาพในการผลิตหรือแปลงสภาพสูงที่สุด และเสียตนทุนคาใชจายนอยที่สุด
เพื่ อ ที่ จ ะสามารถบริ ห ารการผลิ ต และการปฏิ บั ติ ก ารในอุ ต สาหกรรมให ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภ าพสูงสุ ด ผูบริห ารจึงตองมีการวางแผนดานระบบการผลิตและแปลงสภาพอันเปน
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวางแผนเพื่อใหไดมาซึ่งปจจัยการผลิต เชนที่ดิน เครื่องจักร กําลังการ
ผลิตที่เหมาะสม กระบวนการผลิต การจัดวางเครื่องจักร และการวางแผนผลิตภัณฑ ซึ่งการวางแผน
ประกอบไปดวย (ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ,16-17;2545)
การวางแผนการผลิต (Capacity Planning) เปนการกําหนดขนาดกําลังการผลิต เพื่อผลิต
สินคาและบริการในปริมาณที่ตองการ กําลังการผลิตนี้จะตองสอดคลองกับปริมาณความตองการ
ของสินคาและบริการ และจะตองคํานึงถึงการขยายหรือลดกําลังการผลิตในอนาคต
การวางแผนเลือกที่ตั้งโรงงาน (Plant Location Planning) เปนการศึกษาและวางแผนเพื่อ
เลือกตําแหนงที่ตั้งของโรงงาน หรือสถานที่ที่จะใหบริการ การเลือกที่ตั้งโรงงานนี้จะตองคํานึงถึง
ปจจัยตาง ๆ เชน การขนสง แหลงวัตถุดิบ ตลาดแรงงาน ราคาที่ดินและสิ่งกอสราง สภาพแวดลอม
ของชุมชน ตลอดจนสภาพทางสังคมของบริเวณที่จะตั้งโรงงาน
การวางแผนกระบวนการผลิต (Process Planning) การผลิตสินคาและบริการออกจําหนาย
อาจมีวิธีการและกระบวนการผลิตหลายวิธี ผูบริหารจะตองวางแผนและตัดสินใจเลือกกระบวนการ
ผลิตที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการผลิตสินคาและบริการ เชน การพิจารณาถึงลักษณะการผลิตวาจะใช
เครื่องจักรหรือแรงงานคนเปนหลัก จะใชเครื่องจักรอัตโนมัติมากนอยเพียงใด เปนตน
การวางแผนผังโรงงาน (Plant Layout Planning) เปนการกําหนดรูปแบบของแผนผัง
โรงงาน การจัดวางเครื่องจักของ การจัดแบงกลุมของเครื่องจักรและคนงานในโรงงาน เพื่อให
สามารถผลิตสินคาและบริการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
การวางแผนผลิตภัณฑ (Product Planning) แนวความคิดของสินคาและบริการใหมมิใช
เกิดขึ้นเองได แตจะตองไดรับการวางแผนและพัฒนาอยางตอเนื่อง การวางแผนผลิตภัณฑเพื่อการ
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ซึ่งปญหาการวางแผนเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานไมไดเกิดขึ้นทุกวัน แตปจจัยที่ทําใหตองมี
การวางแผนเลือกทําเลที่ตั้งของโรงงานมีอยูหลายประการ ไมวาจะเปนการพัฒนาของเทคโนโลยี
ใหม ๆ จนทําใหการผลิตที่มีอยูเดิมลาสมัยไป การพัฒนาสินคาใหมจนทําใหบริษัทตองหาทางผลิต
สินคาชนิดใหมเพื่อการแขงขันทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบที่ใชในการผลิตซึ่งมีผลทําให
ตองยายที่ตั้งของโรงงาน หรือการขยายตัวของการผลิตเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา
ทําใหตองตั้งโรงงานขึ้นใหม เปนตน ไมวาจะดวยสาเหตุใด เมื่อมีความจําเปนตองเลือกสถานที่ตั้ง
โรงงานใหม ผูบริ ห ารจะตอ งตัด สิ น ใจวางแผนเลือ กที่ตั้ ง โรงงานที่ เ หมาะสมที่ สุด สํ า หรั บ การ
ดําเนินการ
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จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งตั้งอยูทางภาคตะวันออกของประเทศไทย ในป 2545 จังหวัด
ปราจีนบุรีบุรีมีผลิตภัณฑมวลรวม (GPP: Gross Provincial Product) เทากับ 51,298 ลานบาท และ
ประชากรมีรายไดเฉลี่ย เทากับ 101,379 บาทตอคนตอป จัดอยูในลําดับที่ 4 ของภาคตะวันออก และ
ลําดับที่ 11 ของประเทศ โดยรายไดสวนใหญขึ้นอยูกับสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งมีมูลคา 26,030 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 50.74 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด รองลงมาเปนสาขาการคาสงและคาปลีก
มีมูลคา 11,818 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.04 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด และสาขาการเกษตร
มูลคา 4,196 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.18 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด โดยจากขอมูลของ
จังหวัดปราจีน ดังตาราง

ตารางที่ 1.3 แสดงการเปรียบเทียบโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ป 2545 - 2546
โครงการ
ป 2546
ป 2547
%เปลี่ยนแปลง
จํานวนโครงการ
40
46
+15
จํานวนเงินลงทุน (ลานบาท) 6,850
18,380
+168.32
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) **หมายเหตุ นับปปฏิทิน (1 ม.ค. – 31
ธ.ค.)

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจังหวัดปราจีนบุรี
ป 2546 – 2547 จํานวนโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนป 2546 มีจํานวน 40 โครงการ ป
2547 จํา นวน 40 โครงการ ซึ่ ง เปอรเ ซ็น ตก ารเปลี่ย นแปลงเพิ่ มขึ้น +15 สว นเงิ นลงทุ น ป 2546
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โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในจังหวัดปราจีนบุรี ป 2547 กระจายอยูหมวด
อุตสาหกรรมสํ าคั ญ เช น อุ ต สาหกรรมชิ้ น สว นยานยนต อุ ตสาหกรรมสิ่ ง ทอ อุ ต สาหกรรม
พลาสติก อุตสาหกรรมกระดาษ สิ่งพิมพ ผลิตภัณฑจากกระดาษ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
และอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตน
โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในจังหวัดปราจีนบุรี ป 2548 (1 ม.ค.-30 พ.ค.2548)
มีจํานวน 12 โครงการ เงินลงทุน 2,091.83 ลานบาท วาจางแรงงาน 1,286 คน

D

จังหวัดฉะเชิงเทรา ในป 2546 ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอป 168,572 บาทตอคนตอ
ป เปนอันดับที่ 3 ของภาคตะวันออกและอันดับที่ 9 ของประเทศ โดยมีผลิตภัณฑมวลรวม GPP
เทากับ 110,149 ลานบาท โดยรายไดสวนใหญมาจากสาขาอุตสาหกรรมรอยละ 69.52 คิดเปน
มูลคา 76,510 ลานบาท รองลงมาคือ สาขาการคาสงและคาปลีกรอยละ 7.62 คิดเปนมูลคา 8,381
ลานบาท ภาคการเกษตร (สาขาเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม) รอยละ 6.85 คิดเปนมูลคา
7,536 ลานบาท
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ตารางที่ 1.4 เปรียบเทียบการขอจดทะเบียนสถานประกอบการอุตสาหกรรมของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ป พ.ศ. 2538-2548
อัตราการ
ปที่ขอจด
จํานวนสถานประกอบการ อัตราการ
จํานวนเงินทุน(บาท)
ขยายตัว
ทะเบียน
อุตสาหกรรม
ขยายตัว
ป 2538
51
6,549,591,713.00
ป 2539
60
17.65%
6,962,953,981.00
6.31%
ป 2540
58
-3.33% 46,313,405,368.00 565.14%
ป 2541
46
-20.69%
5,183,171,639.00
-88.81%
ป 2542
ป 2543
ป 2544
ป 2545
ป 2546
ป 2547
ป 2548

36
32
35
83
105
126
164

-21.74%
-11.11%
9.38%
137.14%
26.51%
20.00%
30.16%

686,212,422.00
81,915,000.00
1,022,550,596.00
1,605,330,254.00
2,970,783,212.00
3,884,142,537.00
27,643,551,575.00

-86.76%
43.09%
4.14%
56.99%
85.06%
30.74%
611.70%
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จากตารางข อมู ลเปรีย บเทียบการขอจดทะเบียนสถานประกอบการอุตสาหกรรมของ
จัง หวั ดฉะเชิ งเทรา ป พ.ศ. 2538-2548 จะเห็ น วาตั้งแตป 2544 เป นต น มา มีผูประกอบการ
อุตสาหกรรมมายื่นขอจดทะเบียนเปนจํานวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งในป 2548 ขยายตัวเพิ่มมากถึง30.16%
จากปญหาการวางแผนเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานและการเพิ่มขึ้นของกลุมผูประกอบการที่
ตองการจะลงทุนในเขตพื้นที่สงเสริมการลงทุน (BOI) ดังกลาว ผูวิจัยจึงตองการที่จะทําการศึกษา
ถึง การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บปจ จั ย ที่ มีผ ลต อ การเลื อกที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมของ
ผูประกอบการระหวางจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการเลือกที่ตั้งโรงงานสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมและสําหรับการจัดตั้งพื้นทีเ่ ขต
อุตสาหกรรมเพื่อรองรับ
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยสาเหตุที่ทําใหผูประกอบการอุตสาหกรรมตั้งโรงงานในเขตพื้นที่
อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในปจจุบัน
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่ผูประกอบการอุตสาหกรรมคิดวามีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน หากมีการ
เลือกที่ตั้งโรงงานใหม
3. เพื่ อ ศึ ก ษาเป รี ย บเที ย บระหว า งคุ ณ ลั ก ษณะของโรงงานของผู ป ระกอบการแบ ง ตาม
ประเภทของอุตสาหกรรม ที่ตั้งเขตอุตสาหกรรม ขนาดของอุตสาหกรรมและรูปแบบความเปน
เจาของธุรกิจที่มีตอปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน
1.3 สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ที่ตั้งโรงงานที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่
อุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน
สมมติฐานที่ 2 ประเภทของการผลิตที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใน
เขตพื้นที่อุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน
สมมติฐานที่ 3 รูปแบบความเปนเจาของที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน
ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน
สมมติฐานที่ 4 ขนาดของกิจการที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขต
พื้นที่อุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน
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1.4 นิยามศัพท
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน หมายถึง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกที่ตั้งของ
โรงงาน อันไดแก วัตถุดิบ, การขนสงและการคมนาคม แรงงาน ตลาด ทุน พลังงานและเชื้อเพลิง
ผูประกอบการ ปจจัยแรงที่ทําใหเกิดการเกาะกลุมหรือรวมตัวกัน และแรงที่ทําใหเกิดการแยกตัวกัน
โครงสรางพื้นฐานและลักษณะที่นาพอใจของชุมชนและนโยบายของรัฐบาล
ประเภทอุตสาหกรรม หมายถึง อุตสาหกรรมที่ผลิตหรือประกอบผลิตภัณฑในกลุมประเภท
เดียวกันหรือใกลเคียงกัน จําแนกตามประเภทของอุตสาหกรรมหลัก ๆ ในแตละเขตอุตสาหกรรม
ไดแก อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนต อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรม
พลาสติกและบรรจุภัณฑ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรม
กระดาษและอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ที่ตั้งเขตอุตสาหกรรม หมายถึง เขตพื้นที่ที่กําหนดไวสําหรับการประกอบอุตสาหกรรมและ
กิจการอื่นที่เปนประโยชนหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม ซึ่งเปนไดทั้งอุตสาหกรรม
ทั่วไปและอุตสาหกรรมสงออก จําแนกไดดังนี้
จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดแก เขตนิคมอุตสาหกรรม เวลโกรวและเขตนิคมอุตสาหกรรม เกต
เวยซิตี้
จังหวัดปราจีนบุรี ไดแก เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทรบุรี, เขตอุตสาหกรรม
304 อินดัสเตรียลปารค จํากัด และเขตอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนกบินทรบุรี
ขนาดของอุตสาหกรรม หมายถึง การจําแนกขนาดของอุตสาหกรรมโดยเกณฑที่ใชในการ
วัดคือ ทรัพยสินการลงทุน โดยจําแนกดังนี้
อุตสาหกรรมขนาดใหญ หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุนเกิน 200
ลานบาท
อุตสาหกรรมขนาดกลาง หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุน51 - 200
ลานบาท
อุตสาหกรรมขนาดยอม หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุนไมเกิน 50
ลานบาท
รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจ หมายถึง การประกอบธุรกิจของผูประกอบการซึ่งเปนผู
กอตั้งธุรกิจ
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1.5 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรี โดยประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือโรงงานอุตสาหกรรมในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
1. นิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว
2. นิคมอุตสาหกรรม เกตเวยซิตี้
จังหวัดปราจีนบุรี
1. โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทรบุรี
2. โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียลปารค จํากัด
3. โครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนกบินทรบุรี
รวบรวมจากรายชื่อโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการของกรมโรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม ณ สิ้นเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548

PU

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1 เพื่อทราบถึงปจจัยหลักที่แตละกลุมอุตสาหกรรมจะพิจารณาในการประเมินเลือกที่ตั้งโรงงาน
และสามารถใชเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการเดิมและผูประกอบการใหม ไดนําขอมูลไปใช
ประกอบในการกําหนดกลยุทธการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม ในการแกปญหาและปรับปรุง
พัฒนาการพิจารณาประเมินเลือกที่ตั้งโรงงานของโรงงานที่เหมาะสม
2 สามารถใชเปนขอมูลสําหรับการนิคมอุตสาหกรรมหรือกลุมผูจัดตั้งเขตพื้นที่อุตสาหกรรมใน
การจัดสรรเขตพื้นที่อุตสาหกรรมที่รองรับในแตละกลุมอุตสาหกรรมไดอยางเหมาะสม
3 ในการสอนวิชา การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ รหัส IM 201 มีเนื้อหาในสวนของการ
เลือกทําเลที่ตั้งของสถานประกอบการ ซึ่งสามารถนําผลการวิจัยที่ไดนี้มาใชเปนกรณีศึกษาบรรยาย
ใหนักศึกษาไดรับทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกทําเลที่ตั้งสถานประกอบการหรือโรงงานของ
ผูประกอบการ เพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติมใหกับนักศึกษา

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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สิ่งที่เ ป นความจริงอยู ตลอดไป ประการหนึ่งก็คือ การสร างโรงงานอุตสาหกรรมทุกแหง
จะตองมีที่ตั้ง (Location) นั่นคือ แตละโรงงานจะตองครอบครองพื้นผิวของโลกอยูสวนหนึ่ง สําหรับ
การผลิตสินคาของตน อีกทั้งยังจะตองเกี่ยวของสัมพันธกับโรงงานอื่น ๆ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น
ๆ ดวย ดังนั้น คําถามที่วา “ที่ตั้งที่เหมาะสมสําหรับตั้งโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริษัทของตนอยูที่ไหน
และทําไมที่ตั้งอุตสาหกรรมหรือรูปแบบทางที่ตั้งของอุตสาหกรรมจึงตั้งอยู ณ ที่แหงนั้น” จึงเปนคําถาม
อมตะ (Classical Question) ซึ่งนักธุรกิจอุตสาหกรรมปราถนาที่จะทราบคําตอบอยางยิ่ง (วิชัย ศรีคํา,
2547:5)
ในสวนของการวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่
อุตสาหกรรมของผูประกอบการ: กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี เปนเรื่องที่มี
แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของอยูพอสมควร ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาและคนควาทฤษฎี ความรูที่เกี่ยวของมาเปน
กรอบในการศึกษาดังนี้
แนวคิดทางดานทําเลที่ตั้ง
2.1 ความหมายของทําเลที่ตั้ง
2.2 ความสําคัญของทําเลที่ตั้ง
2.3 ความสําคัญเชิงกลยุทธของการเลือกทําเลที่ตั้งสถานประกอบการ
2.4 การตัดสินใจเลือกที่ตั้งมีความสําคัญตอการดําเนินงานของธุรกิจ
2.5 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอที่ตั้งอุตสาหกรรม
2.6 ปจจัยขั้นที่สองที่มีอิทธิพลตอที่ตั้งอุตสาหกรรม
แนวคิดทางดานลักษณะของการประกอบการผลิต
2.7 ขนาดของกิจการ
2.8 รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจ
2.9 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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แนวคิดทางดานทําเลที่ตั้ง
2.1 ความหมายของทําเลที่ตั้ง
ทําเลที่ตั้ง หมายถึง แหลงที่จะทําใหธุรกิจสามารถประกอบกิจกรรมไดสะดวกที่สุด โดย
คํานึงถึงกําไร คาใชจาย ความสัมพันธกับลูกคา ความสัมพันธกับพนักงาน และสภาพแวดลอมภายนอก
อื่น ๆ ตลอดระยะเวลาที่ธุรกิจประสงคจะประกอบกิจกรรมนั้น วัตถุประสงคของทําเลที่ตั้งโดยทั่ว ๆ
ไป คือ พยายามที่จะหาแหลงที่กอใหเกิดตนทุนรวมที่เกิดขึ้นจากการเลือกทําเลที่ตั้งนั้นต่ําสุดเทาที่จะ
สามารถเปนไปได โดยตนทุนรวมต่ําสุดไมไดหมายความเฉพาะตนทุนที่ต่ําในปจจุบันนี้เทานั้น แตจะ
หมายรวมถึงตนทุนที่ต่ําสุดในอนาคตดวย (มณเทียร ประจวบดี , 2532:198)
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ทําเลที่ตั้ง หมายถึง สถานที่เอื้ออํานวยใหหนวยธุรกิจประกอบกิจกรรมไดสะดวกที่สุดโดย
คํานึงถึง คาใชจาย ผลกําไร สภาพแวดลอมภายนอกอื่น ๆ ความสัมพันธกับลูกคาและพนักงานใน
ชวงเวลาที่ดําเนินกิจการ วัตถุประสงคของการเลือกทําเลที่ตั้ง ธุรกิจแตละประเภทตองการทําเลที่ตั้ง
ตางกัน เชน อุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูป คํานึงถึงวัตถุดิบเปนปจจัยหลักในการเลือกทําเล ขณะที่
อุตสาหกรรมสิ่งทอคํานึงถึงแรงงานเปนปจจัยหลัก เปนตน ดังนั้นวัตถุประสงคในการเลือกทําเลที่ตั้งก็
เพื่อหาทําเลที่ทําใหธุรกิจไดรับผลประโยชนสูงสุด (ปราณี ตันประยูร, 2537:40)
ที่ตั้ง (Location) หมายถึง สถานที่สําหรับประกอบกิจกรรมทางธุรกิจขององคการ เชน
โรงงาน โกดั งสิ น ค า สํ า นั ก งานใหญ ห รื อ สาขา เป น ต น ที่ตั้ ง จะมี ค วามสํา คั ญต อ การผลิต และการ
ดําเนินงานขององคการ การเลือกที่ตั้งจึงเปนกระบวนการในการศึกษาและวิเคราะหขอมูล เพื่อกําหนด
สถานที่ที่ธุรกิจสามารถดําเนินงานไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพิจารณาตนทุน รายได
ความสัมพันธที่มีตอบุคลากร ลูกคา และผูขายวัตถุดิบ ตลอดจนสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน (ณัฏฐ
พันธ เขจรนันทน , 2542:97 )
ทําเลที่ตั้ ง หมายถึงแหล งที่จะทําใหธุรกิจสามารถประกอบกิจกรรมไดสะดวกที่สุด โดย
คํานึงถึงกําไร คาใชจาย ความสัมพันธกับลูกคา ความสัมพันธกับพนักงาน และสภาพแวดลอมจาก
ภายนอกอื่น วัตถุประสงคของการเลือกทําเลที่ตั้ง เพื่อกอใหเกิดตนทุนรวมที่เกิดขึ้นจากกการเลือกทําเล
ที่ตั้งนั้นต่ําสุดเทาที่จะเปนไปได (ผศ.พูลสุข สังขรุงและคณะ, 2544:77)
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2.2 ความสําคัญของทําเลที่ตั้ง
ความสําคัญของทําเลที่ตั้ง (เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารการผลิต , 2532:200-202)
ทําเลที่ตั้งโรงงานจะมีบทบาทเกี่ยวของทั้งตอการออกแบบระบบการการผลิตและการดําเนินงาน
การผลิตใหมีประสิทธิภาพ
2.2.1 การออกแบบระบบการผลิต
ในสวนที่เกี่ยวของกับการออกแบบระบบการผลิต ทําเลที่ตั้งมีบทบาทสําคัญดังนี้ คือ
1) อิทธิพลตอการกําหนดแผนผังโรงงาน เมื่อไดตกลงใจที่จะเลือกทําเลใดทําเลหนึ่งเปนที่ตั้ง
โรงงานโรงงานเรียบรอยแลว ขั้นตอไปก็จะมีการสรางอาคาร ซึ่งในการสรางอาคารจําเปนตองมีการ
ออกแบบใหเหมาะสมกับลักษณะทําเลที่ตั้ง กลาวคือมีการออกแบบใหเหมาะสมกับทิศทางลม ทิศทาง
แสง ขนาดของพื้นที่ นอกจากนี้ทําเลที่ตั้งยังมีอิทธิพลตอการกําหนดแบบของระบบการผลิต รวมทั้งการ
จัดวางเครื่องจักรอุปกรณตาง ๆ สําหรับการผลิต ตัวอยางเชน ทําเลที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมี
ขนาดของพื้นที่จํากัดและมีราคาที่ดินสูง จะมีการออกแบบการสรางอาคาร ระบบการผลิตและการจัด
วางเครื่องจักรอุปกรณตาง ๆ ใหคุมกับตนทุนที่สูงนั้นโดยอาจจะสรางอาคารหลาย ๆ ชั้น หรือสราง
อาคารเต็มบริเวณพื้นที่ และเนื่องจากความจํากัดของพื้นที่ทําใหไมสะดวกที่จะใชระบบการผลิตแบบ
ตามกระบวนการผลิต เพราะระบบการผลิตแบบนี้ตองการพื้นที่มากในการจัดวางเครื่องจักรอุปกรณตาง
ๆ ใหเปนไปตามลําดับกอนหลังของการผลิต ฉะนั้นควรใชระบบการผลิตแบบตามผลิตภัณฑ หรือ
ระบบการผลิตแบบอื่น ๆ แทน
2) อิทธพลตอการออกแบบองคกรและบุคลากรทางการผลิต การออกแบบองคกรและบุคลากร
ทางการผลิตจะมีความสอดคลองกับแบบของระบบการผลิตซึ่งทําเลที่ตั้งจะมีอิทธิพลตอแบบของระบบ
การผลิต ฉะนั้นจึงสามารถกลาวไดวาทําเลที่ตั้งมีอิทธิพลตอการแแกแบบองคกรและบุคลากรทางการ
ผลิ ต เช น ธุ ร กิ จ ผู ป ระกอบการผลิ ต เสื้ อ ผ า สํ า เร็ จ รู ป มั ก มี ทํ า เลที่ ตั้ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
สมุทรปราการเนื่องจากทําเลที่ใกลตลาด การขนสงสะดวก และสามารถหาแรงงานไดงาย แตมีขอจํากัด
ตนทุนสูง แมจะมีระบบการผลิตแบบตามกระบวนการผลิตโดยแบงเปนแผนกออกแบบ แผนกตัด
แผนกเย็บ แผนกตรวจสอบคุณภาพและแผนกบรรจุ แผนกเหลานี้ก็อาจจะไมไดมีการจัดผังใหเปนไป
ตามลําดับกระบวนการผลิต แตจะอยูตามที่ตาง ๆ เทาที่สถานที่และทําเลที่ตั้งจะอํานวย
3) อิทธิพลตอการจัดหาอุปกรณการผลิตและสิ่งอํานวยความสะดวก การตั้งโรงงานในทําเลที่
หางไกลชุมชน หรือทําเลที่ไมใชยานอุตสาหกรรม การซื้อชิ้นสวนจากธุรกิจที่เปนผูจัดสงตองเสียตนทุน
สูงมีผลทําใหตองผลิตชิ้นสวนขึ้นใชเอง ซึ่งในการนี้ตองจัดซื้ออุปกรณการผลิตชิ้นสวนมาทําการผลิต
นอกจากนี้ทําเลที่ตั้งโรงงานจะมีสวนในการกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกที่จะนํามาใชในโรงงาน
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4) อิทธิพลตอระบบการจัดซื้อ ถาทําเลที่ตั้งอยูใกลแหลงวัตถุดิบก็สามารถจัดหาวัตถุดิบมาปอน
ใหโรงงานไดสม่ําเสมอ การจัดซื้อวัตถุดิบก็ซื้อเพียงจํานวนที่ตองการใชในแตละชวงไมตองซื้อมาเก็บ
ตุนไว แตถาโรงงานอยูหางไกลแหลงวัตถุดิบก็ตองมีการซื้อคราวละจํานวนมากเพื่อปองกันปญหาความ
ไมแนนอนของวัตถุดิบ
5) อิทธิพลตอการควบคุมการผลิต ธุรกิจสํานักงานและโรงงานอยูรวมกัน การติดตอระหวางฝาย
ตาง ๆ มีการประสานงานกันดีการควบคุมก็เปนไปดวยดี ธุรกิจที่มีสํานักงานอยูแหงหนึ่งทําเลที่ตั้งอยู
แหงหนึ่งหรือธุรกิจมีทําเลที่ตั้งโรงงานหลายแหง การติดตอสื่อสารอาจประสบกับปญหาความลาชาและ
การเขาใจผิดพลาด ทําใหการควบคุมการผลิตเปนไปดวยความยากลําบากซึ่งตองใหความพยายามและ
มาตรการที่รัดกุมมากขึ้น
2.2.2 การดําเนินการผลิต
การดําเนินการผลิตจะเกี่ยวของกับรายไดและตนทุนซึ่งทั้ง 2 อยางนี้เปนผลมาจากการเลือก
ทําเลที่ตั้ง จึงจําเปนที่จะตองเขาใจวาองคประกอบทางดานความสามารถในการแสวงหากําไรแตละ
อยางนี้วาจะขึ้นอยูกับทําเลที่ตั้งอยางไร การเลือกทําเลที่ตั้งมีผลกระทบตอรายไดและตนทุนดังนี้
1) ดานรายได ในอุตสาหกรรมบางประเภท รายไดขึ้นอยูกับทําเลที่ตั้งที่อยูใกลลูกคาและผูที่จะ
เปนลูกคา และระยะเวลาในการขนสงเปนเรื่องสําคัญที่จะตองคํานึงถึง ตัวอยางเชน โรงงานผลิตอะไหล
รถยนตมักจะตั้งอยูใกลโรงงานประกอบรถยนต เพราะจะทําใหการซื้อขายคลองตัวและสามารถจัดสง
สวนประกอบไปใหในเวลาที่รวดเร็ว สําหรับกรณีอุตสาหกรรมการบริการ การเลือกทําเลที่ตั้งจะตาง
ออกไปขึ้นอยูกับประเภทของบริการ กลาวคือถาเปนบริการที่ไมเกี่ยวของกับลูกคาโดยตรง เชน บริการ
คลังสินคา ธนาคารชาติ อูซอมรถยนต หรือโรงงานซอมเครื่องจักรก็ไมจําเปนตองตั้งอยูใกลลูกคา แตถา
เปนบริการที่ตองติดตอลูกคาโดยตรง เชน โรงภาพยนต ภัตตาคาร ธนาคารพานิชย รานซักแหง ก็ควรอยู
ใกลลูกคาจะไดสะดวกในการติดตออันมีผลตอรายได
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2) ดานตนทุน
ตนทุนคงที่ การตั้งโรงงานใหมหรือการขยายโรงงานจะมีผลตอตนทุนคงที่คือ คาที่ดิน คา
ปรับปรุงที่ดิน คาถนนหนทาง คากอสราง คาเครื่องจักรอุปกรณตาง ๆ และคาธรรมเนียมในการใช
บริการสาธารณูปโภคของรัฐ ซึ่งทําเลที่ตั้งแตละแหงจะมีตนทุนประเภทนี้ไมเทากัน
ตนทุนแปรผัน เมื่อมีโรงงานใหม ตองมีการจัดกําลังคนและการดําเนินงาน ความเพียงพอของ
แรงงาน คาแรง ภาษี ความใกลไกลวัตถุดิบและตลาด คาขนสง เหลานี้เปนตนทุนแปรผันที่ขึ้นอยูกับ
ทําเลที่ตั้งทั้งสิ้น

D

ทําเลที่ตั้งที่ใหรายไดดีมักจะมีตนทุนสูง เชน การตั้งโรงงานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยูใกล
ลูกคาทําใหรายไดดีแตจะมีตนทุนสูงเนื่องจากที่ดินมีราคาแพง และอัตราคาจางแรงงานสูงเมื่อเทียบกับ
การตั้งโรงงานในตางจังหวัดซึ่งหางไกลจากลูกคาทําใหรายไดนอยแตประหยัดตนทุน เนื่องจากที่ดิน
ราคาถูกและอัตราการจางแรงงานต่ํากวา ดังนั้นจึงตองมีการพิจารณาเปรียบเทียบระหวางรายไดกับ
ตนทุนที่เกิดขึ้น แลวพิจารณาเลือกทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุด
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2.3 ความสําคัญเชิงกลยุทธของการเลือกทําเลที่ตั้งสถานประกอบการ (รชฏ ขําบุญ และคณะ ,
2549:153)
บริษัททั้งหลายทั่วโลกตางตระหนักและใหความสําคัญตอกระบวนการตัดสินใจเลือกทําเล
ที่ตั้งสถานประกอบการของกิจการตนเองเนื่องจากที่ตั้งสถานประกอบนั้นมีผลโดยตรงตอตนทุนคงที่
และตนทุนแปรผัน การตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้งสถานประกอบการนั้นมีผลกระทบอยางยิ่งตอการจัดการ
กับความเสี่ยงตาง ๆ ที่จะเกิดในการดําเนินธุรกิจและการสรางกําไรใหกับบริษัท ซึ่งบางครั้ง ตนทุนดาน
การขนสงอาจสูงถึง 25% ของยอดขายสินคา นั่นก็คือ หนึ่งในสี่ของรายไดจากการขายทั้งหมด ซึ่งไดแก
คาใชจายตาง ๆ ไมวาจะเปนคาขนสงวัตถุดิบเขาสูสถานประกอบการ และคาขนสงสินคาเพื่อมอบใหกบั
ลูกคา นอกจากนี้ยังมีตนทุนอื่น ๆ ที่มีผลตอทําเลที่ตั้งสถานประกอบการ เชน ภาษี คาจางแรงงาน
ตนทุนการจัดซื้อวัตถุดิบ และคาเชาที่ดิน
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2.4 การตัดสินใจเลือกที่ตั้งมีความสําคัญตอการดําเนินงานของธุรกิจ ดังตอไปนี้ (ณัฏฐพันธ เขจร
นันทน , 2542:97 )
1. การลงทุน (Investment) ปกติการลงทุนในสถานที่ อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณจะตองให
เงินลงทุนและเคลื่อนยายยาก ซึ้งผูบริหารตองตัดสินใจเกี่ยวกับการเชาหรือซื้อขาดวาทางเลือกใดมี
ความเหมาะสมกวากัน
2. ตนทุนการบริหาร (Management Cost) การตัดสินใจเลือกที่ตั้งมีผลกระทบตอการจัดการ
ทางการเงินและตนทุนการดําเนินงาน เนื่องจากที่ตั้งแตละแหงจะมีตนทุนที่แตกตางกัน เชน คาขนสง
สินคาและวัตถุดิบ การติดตอสื่อสาร และคาจางแรงงานเปนตน
3. การขยายกิจการ (Growth) การขยายตัวในอนาคตขององคการทั้งดานการดําเนินงานหรือ
ตลาด ซึ่งผูบริหารจะตองพิจารณาขอเปรียบเทียบของแตละทางเลือก เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาความคับแคบ
ในการดําเนินงานหรือใหบริการในอนาคต แตถาธุรกิจจัดเตรียมพื้นที่มากเกินไปจะเปนการลงทุนที่ไม
มีผลตอบแทน ตลอดจนอาจกอใหเกิดตนทุนที่สูงในการดําเนินงาน
4. ความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage) เปนประเด็นสําคัญในการตัดสินใจ
ของผูบริหาร ซึ่งจะมีผลกระทบตอความสําเร็จหรือลมเหลวของธุรกิจ ที่ตั้งที่เหมาะสมชวยใหตนทุน
การดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ ต่ํ า ทั้ ง ต น ทุ น ทางตรงและทางอ อ ม ตลอดจนที่ ตั้ ง ที่ เ หมาะสมช ว ยดึ ง ดู ด
ผูบริโภค ซึ้งจะชวยสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับธุรกิจ
2.5 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอที่ตั้งอุตสาหกรรม (Factors Influencing Industrial Location)
โรงงานอุตสาหกรรมมีหนาที่หลักคือ “ผลิตสินคา” ออกมาจําหนาย สินคาหรือผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป (Finished Products) ดังกลาว เปนผลผลิตที่ไดผานขบวนการของการนําเอาวัตถุดิบ (Raw
Material) มาแปรรูปเพื่อใหไดสิ่งของชนิดใหม ซึ่งมีมูลคาและอรรถประโยชนสูงขึ้นกวาเดิม ใน
ขบวนการแปรรูปวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูปนั้น จําเปนตองใชปจจัยหลายอยางมาดําเนินการเพื่อให
ไดสินคา หรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปนั้นออกมา ปจจัยการผลิต (Factor of Production) ที่สําคัญซึ่งมักจะเอย
ถึงอยูเสมอไดแก
1 ที่ดิน (Land) หรือทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources)
2 ทุน (Capital)
3 แรงงาน (Labor)
4 ผูประกอบการ (Entrepreneur)
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ปจ จั ย เหล า นี้ มี อิทธิ พ ลต อ ราคาสิ น คา เป น อย า งมาก ถ าป จ จัย ดัง กลา วมี ร าคาสู งก็จ ะทํ าให
“ตนทุนการผลิตสินคา” มีราคาสูงตามไปดวย ในทางตรงขาม ถาหากสามารถลดคาใชจายในปจจัยการ
ผลิตทั้งหลายนั้นลงได “ตนทุนการผลิตสินคา” ก็จะต่ําลง เปนผลทําให “ราคาของสินคาต่ําลง”
เชนเดียวกัน
ปจจัยหลายอยางที่จําเปนตอการผลิตสินคากระจายกันอยูบนพื้นที่แตกตางกันบางปจจัยอยูใกล
แหลงผลิต (โรงงานอุตสาหกรรม) คาใชจายในการนําปจจัยนั้นมาทําการผลิตก็ไมมาก แตบางปจจัยอยู
ไกลจากโรงงานอุ ต สาหกรรม “ค า โสหุ ย ”
ก็ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากมี “ป จ จั ย ด า นการขนส ง ”
(Transportation Factor) มาเกี่ยวของ ยิ่งไปกวานั้น บางโรงงานตั้งอยูใกลวัตถุดิบแตอยูไกลตลาด
(Market) ตนทุนการผลิตก็อาจเพิ่มขึ้นไดเชนกัน เนื่องจากตองเสียคาใชจายในการบรรทุกสินคาจาก
โรงงานไปยังตลาด ดวยเหตุนี้เอง ความจําเปนในการ “เลือกที่ตั้งที่เหมาะสม” (Optimum Location)
สําหรับตั้งโรงงานอุตสาหกรรมจึงเกิดขึ้น เพื่อจะได “ลดคาขนสงลงใหต่ําที่สุด” (Minimum Transport
Cost) เพื่อจะทําใหผูประกอบการ “ไดกําไรสูงสุด” (Maximum Profit)

PU

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอที่ตั้งอุตสาหกรรม
ทฤษฎีที่ตั้งอุตสาหกรรม และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม (Smith, 1971
; Stafford, 1980) เปดเผยวา ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอที่ตั้งอุตสาหกรรม ไดแก
1 วัตถุดิบ (Raw Material)
2 การขนสงและการคมนาคม (Transportation and Communication)
3 แรงงาน (Labor)
4 ตลาด (Market)
5 ทุน (Capital)
6 พลังงานและเชื้อเพลิง (Power and Energy)
7 ผูประกอบการ (Enterpreneur)
8 ปจ จั ย แรงที่ ทําให เ กิด การเกาะกลุม หรื อรวมตัว กัน และแรงที่ทํา ใหเ กิ ด การแยกตั ว กัน
(Agglomerative and Deglomerative Forces)
9 โครงสรางพื้นฐาน และลักษณะที่นาพอใจของชุมชน (Community Infrastructure and
Amenity)
10 นโยบายของรัฐบาล (Government Policy)
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2.5.1 วัตถุดิบ (Raw Materials)
วัตถุดิบเปนปจจัยอยางหนึ่งในกระบวนการผลิต อุตสาหกรรมทุกประเภทตองการวัตถุดิบไป
ปอนโรงงาน เพื่อทําการผลิตสินคา ถึงแมวาความตองการวัตถุดิบจะแตกตางกันตามประเภทและขนาด
ของอุตสาหกรรมก็ตาม
วัตถุดิบทั้งหลายกระจายกันอยูแตกตางกันออกไปตามพื้นที่ และมีปริมาณไมเทากัน วัตถุดิบ
บางชนิดมีไมมากพอที่จะนําไปปอนโรงงานไดอยางเพียงพอเปนเวลานาน ๆ ได จึงจําเปนตองแสวงหา
วัตถุดิบมาจากแหลงอื่นที่อยูหางไกลตอไปอีก ทําใหผูประกอบการตองเสียคาใชจายใน “การขนสง”
จากแหลงวัตถุดิบมายังโรงงานเพิ่มมากขึ้น (Estall and Buchanan, 1980) (Stafford, 1980) กลาววาใน
โมเดลคลาสสิค (Classic Model) ของเวเบอร โรงงาน(หรือหนวยธุรกิจ) จะไปตั้งอยูที่ “แหลงวัตถุดิบ”
ถาหากวา “คาขนสง” วัตถุดิบไปยังโรงงานสูงกวาคาขนสงสินคา หรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปไปยังตลาด
อยางไรก็ตาม เขาย้ําวาการดําเนินกิจการอุตสาหกรรมสวนมากจะใชวัตถุดิบในปริมาณที่แตกตางกัน ซึ่ง
ไดมาจากหลายแหลงตางกัน เพื่อลดแรงดึงทางที่ตั้ง (Locational Pull) ของแหลงวัตถุดิบ (Stafford,
1980)
อิทธิพลของวัตถุดิบที่มีตอที่ตั้งโรงงานนั้นขึ้นอยูกับตัววัตถุดิบเอง วิธีการผลิตและเทคนิคใน
การจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ของโรงงานอุ ต สาหกรรมนั้ น ๆ ยิ่ ง โรงงานใชวั ต ถุดิ บ หลายชนิ ด ก็ ยิ่ งทํ า ให ก าร
บริหารงานยุงยากขึ้น เนื่องจากการจัดซื้อวัตถุดิบแตละชนิดจะตางกัน จึงเปนเรื่องยากที่จะบอกไดวา
วัตถุดิบชนิดใดมีอิทธิพลตอที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมากนอยเพียงใด
อย า งไรก็ ดี หลั ก เกณฑ สํ า คั ญ ในการพิ จ ารณาอิ ท ธิ พ ลของวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี ต อ ที่ ตั้ ง โรงงาน
อุตสาหกรรมมีดังตอไปนี้
1) ถาวัตถุดิบนั้นเมื่อแปรรูปแลวมีน้ําหนักลดลงมาก หรือน้ําหนักสูญเสียไปมากหรือที่เรียกวา
“วัตถุดิบสูญเสียน้ําหนัก” (Weight-Losing Materials) (วิชัย ศรีคํา 2524) โรงงานที่ใชวัตถุดิบดังกลาวนี้
ตองไปตั้งอยูใกลแหลงวัตถุดิบ เหตุผลที่จะตองไปตั้งโรงงานอยูใกลแหลงวัตถุดิบ ก็เพื่อลดคาใชจายใน
การขนสงวัตถุดิบที่มีน้ําหนักมากนั่นเอง อุตสหกรรมที่ตองใชวัตถุดิบที่สูญเสียน้ําหนักเมื่อแปรรูป
ไดแ ก อุตสาหกรรมปูนซี เมนต เนื่องจากหิน ปูน (Limestone) เปนวั ตถุดิบแบบสูญเสีย น้ําหนัก
อุตสาหกรรมน้ําตาล เนื่องจากออยเปนวัตถุดิบที่สูญเสียน้ําหนักมาก หรือถาทําจากหัวบีท (Beet Root)
น้ําหนักจะลดลงถึง 7 สวนใน 8 สวน อุตสาหกรรมผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ (Wood Pulp)
เนื่องจากไมสน (ไมยูคาลิปตัส หรือไมไผ) ซึ่งใชผลิตกระดาษมีน้ําหนักมาก ซึ่งจะสูญเสีสน้ําหนักไปถึง
5 สวนใน 7 สวนของไม จะเหลือเยื่อกระดาษเพียง 2 สวนเทานั้น อุตสาหกรรมผลิตเนยแข็ง (Cheese)
และเนยเหลว (Butter) เนื่องจากน้ําหนักของวัตถุดิบลดลงถึง 6 สวนใน 7 สวน อยางไรก็ตาม ถาหากตัว
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2) ถาวัตถุดิบนั้น เนา เสียหาย หรือเสื่อมสภาพเร็วมาก หรือการขนสงทําไดลําบาก โรงงาน
แปรรูปสินคาประเภทนี้มักจะตั้งอยูใกลแหลงวัตถุดิบ เชน โรงงานผลไมกระปอง (โรงงานสัปปะรด
กระปองไปตั้งอยูที่ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่ออยูใกลไรสัปปะรดซึ่งเนาเสียได
งาย) โรงงานผลิตหนอไมดองและผักดอง เปนตน
3) ถาเปนวัตถุดิบที่นําไปใชโดยไมมีการสูญเสียน้ําหนักเลย ซึ่งเรียกวา “วัตถุดิบมีอยูท วั่ ทุกหน
ทุกแหง” (Ubiquitous Raw Materials) โรงงานที่ใชวัตถุดิบชนิดนี้ไมจําเปนตองไปตั้งอยูที่แหลงวัตถุดิบ
แตควรไปตั้งโรงงานอยูที่ตลาด
4) ถาเปนวัตถุดิบที่มีอยูทุกหนทุกแหง หรือหาไดงายในทุกหนทุกแหง ซึ่งเรียกวา “Ubiquitous
Raw Materials” เวเบอรถือวาวัตถุดิบชนิดนี้ไมมีแรงดึงทางที่ตั้ง (Non - Locational Pull) อุตสาหกรรมที่
ใชวัตถุดิบดังกลาว ไมจําเปนตองไปตั้งอยูใกลแหลงวัตถุดิบ หากแตควรไปตั้งอยูที่ตลาด ซึ่งจะทําให
สามารถลดคาขนสงจากโรงงานไปยังตลาดลงได (วิชัย ศรีคํา 2524)
2.5.2 การขนสง (Transportation)
การที่วัตถุดิบจะถูกนําไปยังโรงงาน และการที่สินคาจากโรงงานจะถูกนําไปจําหนายที่ตลาด
ไดนั้น จะตองอาศัย “การขนสง” อยางหลีกเลี่ยงไมได ทฤษฎีที่ตั้งอุตสาหกรรมของเวเบอรไดชี้ใหเห็น
วา “คาขนสง” (Transportation Costs) มีอิทธิพลตอที่ตั้งอุตสาหกรรม เนื่องจากคาขนสงทําใหตนทุน
การผลิต (Production Costs) สูงขึ้น ในทางตรงขาม ถาหากสามารถทําใหคาขนสง “ลดลง” ราคาสินคา
หรือผลิตภัณฑก็จะถูกลงเชนเดียวกัน ทําใหสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอื่น ๆ ได
ตัวแปรที่มีอิทธิพลอยางมากตอคาขนสงคือ “ระยะทาง” (Distance) (วิชัย ศรีคํา 2524)
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระยะทางจากแหลงวัตถุดิบไปยังโรงงานและระยะทางจากโรงงานไปยังตลาด
ระยะทางนี้เองทําใหราคาของวัตถุดิบ ราคาสินคา และราคาปจจัยตาง ๆ แตกตางกันออกไป เนื่องจาก
ต อ งเสี ย ค า ใช จ า ยในการขนส ง เพิ่ ม ขึ้ น ฉะนั้ น จึ ง สรุ ป ได ว า ที่ ตั้ ง ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด สํ า หรั บ เป น ที่ ตั้ ง
อุตสาหกรรม คือ “ที่ตั้งที่มีคาขนสงรวมต่ําสุด” (Point of Minimum Transport Cost) ซึ่งเรียกวา
“Optimum Location” นั่นเอง (วิชัย ศรีคํา 2524)
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โครงสรางของคาขนสง (Structure of Transport Cost)
โครงสรางของคาขนสง(Transport Cost = TC) ประกอบดวย “คาขนสงสินคาขึ้นลง”
(Terminal Costs = S) อัตราคาขนสงตอระยะทาง 1 หนวย (Rate = rk) (อาจเปนกิโลเมตรหรือไมล) และ
ระยะทางในการขนสง (Distance = d) เขียนเปนสมการไดดังนี้ คือ
TC

=

S + rk d

TC
S
rk
d

=
=
=
=

คาขนสง (Transport Cost)
คาขนสงสินคาขึ้นลง (Terminal Costs)
อัตราคาขนสง (Rate of Transport Costs)
ระยะทาง (จํานวนกิโลเมตรหรือไมล)

เมื่อ

D

สมการดังกลาวสามารถแสดงเปนกราฟไดดังนี้

PU
คาขนสง (TC)

S

O

ระยะทาง (d)

รูปที่ 2.1 แสดงโครงสรางของคาขนสง

นอกจากปจจัยทั้งสามขางตนแลว ตัวแปรอีกอยางหนึ่งที่มีอิทธิพลตอคาขนสง คือ “วิธีการ
ขนสง” (Mode of Transport) วิธีการขนสงจะแตกตางกันออกไป เปนผลทําใหคาขนสงแตกตางกันตาม
ไปดวย

18

วิธีการขนสงทางรถยนตหรือโดยถนน คาขนสงรถบรรทุก (Truck) จะเพิ่มขึ้นในอัตราคงที่กับ
ระยะทาง
วิธีการขนสงทางรถไฟ (Train) คาขนสงจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงกับระยะทาง
วิธีการขนสงทางเรือ (Water Way) คาขนสงจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง (มากกวาทางรถไฟ)
กับระยะทาง
คาขนสง
(TC)

รถบรรทุก(ถนน)
รถไฟ
เรือ (ทางน้ํา)

D
O

X Y Z
ระยะทาง (d)
รูปที่ 2.2 แสดงวิธีการขนสงแบบตาง ๆ
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จากรูปที่ 2.2 จะทําใหมองเห็นไดอยางชัดเจนวา “วิธีการขนสง” มีอิทธิพลตอการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของ “คาขนสง” เมื่อระยะทางเปลี่ยนไป กลาวคือ การขนสงโดยรถบรรทุก ณ จุดเริ่มตน (Origin =
0) คาขนสงจะถูกกวา (ต่ํากวา) คาขนสงทางรถไฟ หรือทางเรือ เมื่อขนสงไปไดระยะหนึ่ง (คือที่จุด X)
คาขนสงจะเทากับคาขนสงทางรถไฟ และเมื่อขนสงตอไปอีก (ถึง Y) คาขนสงจะเทากับคาขนสงทาง
เรือ แตถาขนสงตอไป คาขนสงรถบรรทุกจะสูงกวา (แพงกวา) ทางรถไฟและทางเรือ
การขนสงทางรถไฟ ณ จุดเริ่มตน (O) คาขนสงจะสูงกวา (แพงกวา) รถบรรทุกแตจะต่ํากวา
ทางเรือ เมื่อขนสงไปไดระยะหนึ่ง (ที่X) คาขนสงจะลดลงเทากับรถบรรทุก จากนั้นคาขนสงจะต่ํากวา
(ถูกกวา) รถบรรทุก
การขนสงทางเรือ ณ จุดเริ่มตน (O) คาขนสงจะสูงกวา (แพงกวา) รถบรรทุกและรถไฟ เมื่อ
เดินทางตอไปอีกระยะหนึ่ง (ที่ Y) คาขนสงจะลดลงเทากับรถบรรทุก จากนั้นคาขนสงจะต่ํากวา
รถบรรทุก แตจะสูงกวาทางรถไฟ เมื่อเดินทางถึงจุด Z คาขนสงจะลดลงเทากับทางรถไฟและหลัง
จากนั้นคาขนสงทางเรือจะต่ํากวา (ถูกกวา) ทางรถไฟและรถบรรทุก
ฉะนั้น จึงสรุปไดวา ถาขนสงในระยะสั้น ๆ การขนสงทางถนนจะถูกที่สุด หรือประหยัดที่สุด
ถาขนสงในระยะปานกลาง การขนสงทางรถไฟจะถูกที่สุด แตถาขนสงระยะไกลมาก ๆ การขนสงทาง
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อยางไรก็ตาม “อัตราคาขนสง” ของวิธีการขนสงทั้งสามแบบขางตน จะแปรเปลี่ยน (Vary) อยู
ตลอดเวลา ซึ่งเปนผลมาจากอิทธิพลของ “ความตองการการขนสงของผูประกอบการ” หรือที่เรียกวา
“อุปสงค” (Demand = D) และ “ปริมาณยวดยานพาหนะ รวมทั้งปริมาณ และคุณภาพของถนนหนทาง”
หรือที่เรียกกันวา “อุปทาน” (Supply = S) ตามกฎอุปสงคและอุปทาน (Law of Demand and Supply)
นั่นเอง
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2.5.3 แรงงาน (Labor)
แรงงานเปนปจจัยหรือตัวแปรที่สําคัญอยางหนึ่งที่มีอิทธิพลตอที่ตั้งอุตสาหกรรม แอลเฟรด เว
เบอร ไดกําหนดใหปจจัยทางดานแรงงาน เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในทฤษฎีที่ตั้งอุตสาหกรรมของเขา
ทั้งนี้เปนเพราะถาหากลดตนทุนทางดานแรงงานไดมากพอที่จะชดเชยกับคาใชจายที่จะตองเสียไปกับ
การขนสงไดแลว อุตสาหกรรมก็จะไปเลือกที่ตั้งอยู ณ จุดที่มีแรงงานราคาถูก (Cheap Labor)
ในกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูปนั้น คนเปนตัวจักรสําคัญที่สุดในการ
ทํางาน แตจํานวนและประเภทของแรงงานที่จําเปนตองใชในแตละโรงงานจะแตกตางกันออกไป
(Smith, 1971) ตัวอยางเชน ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต อุตสาหกรรมถลุงเหล็กและเหล็กกลา
อุตสาหกรรมทอผา และอุตสาหกรรมปโตรเคมี (Petrochemical Industry) ตองใชคนงานหรือ
แรงงานคนเปนจํานวนมาก ในขณะที่การประกอบธุรกิจบางประเภทจะใชแรงงานคนเพียง 2-3 คน
เทานั้น อุตสาหกรรมบางอยางจําเปนตองใชแรงงานฝมือ (Skilled Labor) อุตสาหกรรมบางประเภท
จําเปนตองใชแรงงานไรฝมือ (Unskilled Labor) เปนสวนใหญ เนื่องจากความตองการแรงงานแตกตาง
กันออกไปดังกลาว ทําใหบริเวณใดบริเวณหนึ่งมีความเหมาะสมในการตั้งอุตสาหกรรมมากกวาอีก
บริเวณหนึ่ง (Smith, 1971) โรงงานหรือบริษัทที่ตองการแรงงานคนเปนจํานวนมาก (Labor-intensive
Industry) จะตั้งโรงงานหรือบริษัทอยูในเขตเมืองใหญหรือมหานครมากกวาตั้งอยูในเมืองขนาดเล็ก
อุตสาหกรรมบางประเภทตองการแรงงานสตรีเปนสําคัญ เชน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป
จะไปตั้งโรงงานอยูในแหลงที่มีแรงงานสตรีมาก ในขณะที่อุตสาหกรรมทําเหมืองแร อุตสาหกรรมถลุง
เหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็กรวมทั้งอุตสาหกรรมแปรรูปไมจะไปตั้งอยูในแหลงที่มีแรงงานชายมาก
นอกจากนี้ “คาแรง” หรือ “คาจาง” (Wages) ซึ่งเปนลักษณะสําคัญของแรงงานก็มีบทบาทตอ
ที่ตั้งอุตสาหกรรมเชนเดียวกัน การขาดแคลนแรงงานจะทําใหคาจางแรงงานสูงหรือแพงขึ้น การจาง
แรงงานที่มีราคาแพง จะทําใหตนทุนในการผลิตสินคาสูงขึ้น กําไรที่จะไดรับก็ลดต่ําลง โดยเหตุนี้เอง
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ยิ่ ง ไปกว า นั้ น การที อุ ต สาหกรรมของต า งประเทศ หรื อ ที่ เ รี ย กว า “บริ ษั ท ข า มชาติ ”
(Multinational Corporation = MNCs) ยายฐานจากประเทศของตนหรือไปตั้งสาขา (Subsidiary) ใน
ประเทศอื่น ๆ (เชน ญี่ปุนเขามาตั้งโรงงานทอผาในประเทศไทย) ก็ดวยเหตุผลสําคัญประการหนึ่งคือ
แรงงานในประเทศของตนเองขาดแคลนและมีคาแรงสูงเกินไป ในขณะที่ประเทศอื่นบางประเทศ (เชน
ประเทศไทย และประเทศจีน) “สามารถหาแรงงานไดอยางเพียงพอ” และมีคาแรงงานถูกอีกดวย จึงทํา
ใหประเทศดังกลาวเขาไปตั้งโรงงานในประเทศอื่น ๆ มากขึ้นในปจจุบัน
จากการที่แรงงานในแตละพื้นที่มีรูปแบบการกระจายแตกตางกันออกไป ทั้งในรูปแบบของ
จํานวนแรงงาน โครงสราง และคุณภาพแรงงาน จึงทําใหแรงงานกลายเปนปจจัยทางดานภูมิศาสตร ที่มี
ความสําคัญตอการกําหนดที่ตั้งอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้รัฐบาลยังไดนํา “อัตราคาจาง
แรงงานขั้นต่ํา” มาใชในการผลักดันใหอุตสาหกรรมไปตั้งอยูในพื้นที่ ๆ อยูหางไกลความเจริญ เพื่อ
สงเสริมใหพื้นที่ดังกลาวไดรับการพัฒนามากขึ้น และยังเปนการสรางงานใหกับประชากรในบริเวณ
ดังกลาว ตลอดจนเปนการชะลอความเจริญเติบโต เพื่อบรรเทาความแออัดยัดเยียดในพื้นที่เดิมใหทุเลา
เบาบางลงไปอีกดวย
รูปแบบทางพื้นที่เกี่ยวกับคาแรงขั้นต่ําของประเทศไทยในปจจุบัน (พ.ศ. 2547) แบงออกได
เปน 14 เขต คือ (ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องอัตราคาจางขั้นต่ํา วันที่ 8 ธันวาคม 2546)
ปจจุบัน (พ.ศ. 2547) คาจางแรงงานขั้นต่ําของประเทศไทยแบงออกเปน 14 เขต ดังนี้
เขต 1 ประกอบดวย 6 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร
และสมุทรปราการ คาแรงขั้นต่ําเทากับ 170 บาท
เขต 2 ประกอบดวย 1 จังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ต คาแรงขั้นต่ําเทากับ 168 บาท
เขต 3 ประกอบดวย 1 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี คาแรงขั้นต่ําเทากับ 153 บาท
เขต 4 ประกอบดวย 1 จังหวัด คือ จังหวัดสระบุรี คาแรงขั้นต่ําเทากับ 151 บาท
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เขต 5 ประกอบดวย 3 จังหวัด คือ จังหวัดเชียวใหม พังงา และนครราชสีมา คาแรงขั้นต่ํา
เทากับ 145 บาท
เขต 6 ประกอบดวย 2 จังหวัด คือ จังหวัดระนองและระยอง คาแรงขั้นต่ําเทากับ 143 บาท
เขต 7 ประกอบดวย 1 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คาแรงขั้นต่ําเทากับ 142 บาท
เขต 8 ประกอบดวย 2 จังหวัด คือ จังหวัดกระบี่และฉะเชิงเทรา คาแรงขั้นต่ําเทากับ 140 บาท
เขต 9 ประกอบดวย 6 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม
และอางทอง คาแรงขั้นต่ําเทากับ 138 บาท
เขต 10 ประกอบดวย 4 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร ลําพูน สระแกว และสุโขทัย คาแรงขั้นต่ํา
เทากับ 137 บาท
เขต 11 ประกอบดวย 8 จังหวัด คือ จังหวัดกําแพงเพชร ขอนแกน ตรัง ปราจีนบุรี บุรีรัมย
ลพบุรี สิงหบุรี และสุพรรณบุรี คาแรงขั้นต่ําเทากับ 136 บาท
เขต 12 ประกอบดวย 30 จังหวัด คือ จังหวัด กาฬสินธุ ชัยนาท ชัยภูมิ ตาก ตราด นครพนม
นราธิ ว าส นครศรี ธ รรมราช นครสวรรค ประจวบคี รี ขั น ธ ป ต ตานี พิ ษ ณุ โ ลก เพชรบู ร ณ พั ท ลุ ง
มุ ก ดาหาร ยะลา ร อ ยเอ็ ด ลํ า ปาง เลย ศรี ส ะเกษ สกลนคร สงขลา สตู ล สุ ร าษฎร ธ านี หนองคาย
หนองบัวลําพู อุดรธานี อุตรดิตถ อุทัยธานี และอํานาจเจริญ คาแรงขั้นต่ําเทากับ 135 บาท
เขต 13 ประกอบดวย 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครนายก และพิจิตร คาแรงขั้นต่ําเทากับ 134 บาท
เขต 14 ประกอบดวย 9 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย นาน พะเยา แพร มหาสารคาม
แมฮองสอน ยโสธร สุรินทร และอุบลราชธานี คาแรงขั้นต่ําเทากับ 133 บาท
ดังนั้น คาแรงขั้นต่ําพื้นฐานของประเทศไทยในปจจุบันจึงเทากับ 133 บาท

ในทวีปยุโรปประเทศที่มีคาแรงงานเฉลี่ยในอุตสาหกรรมผลิต (Manufacturing Industry) ในป
พ.ศ. 2535 สูงสุด คือ ประเทศเยอรมนี (22.17 ดอลลารสหรัฐตอ 1 ชั่วโมง) สวนประเทศที่คาแรงงานใน
อัตราต่ําคือ ประเทศอังกฤษ (13.42 ดอลลารสหรัฐตอ 1 ชั่วโมง) (Hayter.R. 1998:88)
ตนทุนดานแรงงาน (Labor Cost) จะไมแปรผันโดยตรงกับระยะทาง ดังนั้น ตัวแปรทางที่ตั้ง
ดังกลาวนี้จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบที่ตั้งตาง ๆ ที่มีศักยภาพหลากหลาย ตามการประเมินคาแรงงาน
บนพื้นฐานของตัวแปรอื่น เชน นโยบายของรัฐที่ตองการผลักดันใหอุตสาหกรรมเคลื่อนยายออกไปจาก
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การสงเสริมของรัฐที่จะใหพื้นที่ในเขตสามไดรับการพัฒนาและมีการ
สรางงานใหกับประชาชนมากขึ้น เหลานี้เปนตน

22

ตนทุนดานแรงงาน ประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ คือ
1 อัตราคาจาง (Wage Rates)
2 ความสามารถในการหาแรงงานไดอยางเพียงพอ (Labor Availability)
3 ความสามารถในการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
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อัตราคาจาง อาจจะคํ า นวณเปนคาจางรายชั่ วโมง รายวัน หรือ รายเดื อน บนพื้ นฐานของ
ตําแหนงงาน และตามความสามารถของผูใชแรงงาน อยางไรก็ตาม คาจางขั้นต่ําจะตองเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนดไว
ความสามารถในการหาแรงงานไดอยางเพียงพอ คาจางจะสูงหรือต่ําในแตละพื้นที่ ยังขึ้นอยู
กั บ ความสามารถในการหาแรงงานได อ ย า งเพี ย งพอในพื้ น ที่ นั้ น ถ า หากมี แ รงงานอย า งเพี ย งพอ
คาแรงงานก็จะถูก ในทางตรงขาม หากขาดแคลนแรงงานในพื้นที่นั้น คาแรงก็จะมีราคาแพง
ความสามารถในการเพิ่มผลผลิต ความสามารถของผูใชแรงงานในการเพิ่มผลผลิตใหกับธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่ตนเขาไปทํางาน จะมีผลตอคาจางแรงงาน ถาหากผูใชแ รงงานมีความสามารถเพิ่ม
ผลผลิตได ก็จะไดรับคาจางสูง ในทางตรงขามกัน ถาหากเปนผูทํางานไมมีความสามารถ หรือไมมี
ประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิต ก็จะไดรับคาจางแรงงานขั้นต่ํา
แรงงานแบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1 แรงงานฝมือ (Skilled Labor)
2 แรงงานกึ่งฝมือ (Semi-Skilled Labor)
3 แรงงานไรฝมือ (Unskilled Labor)

แรงงานฝมือ เปนแรงงานที่มีความสามารถในการเพิ่มผลผลิต เปนแรงงานที่หายากและขาด
แคลนมากที่สุด เชน วิศวกร นักบริหารมืออาชีพ นักวิเคราะหที่ตั้งอุตสาหกรรมและนักคอมพิวเตอร
เปนตน
อุตสาหกรรมบางประเภท เชน อุตสาหกรรมผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณ อุตสาหกรรมผลิต
เครื่องมือแพทย อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมเคมี ลวนมีความตองการแรงงานฝมือ
มาก
แรงงานกึ่งฝมือ เปนแรงงานที่มีความสามารถปานกลาง สวนใหญเปนผูปฏิบัติตามที่ผูบริหาร
ไดวางแผนไว
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แรงงานไร ฝ มื อ เป น แรงงานที่ มี ค วามสามารถต่ํ า สุ ด อุ ต สาหกรรมบางประเภท เช น
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป อุตสาหกรรมสีขาว อุตสาหกรรมแปรรูปไม และอุตสาหกรรม
อาหาร ตองการแรงงานไรฝมือ เนื่องจากไมมีความจําเปนที่จะตองใชแรงงานที่มีความรูมากนัก หากแต
ตองการแรงงานราคาถูกเปนจํานวนมาก และเปนงานที่ใชกําลังกายเปนสวนใหญ
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได ว า แรงงานในแต ล ะพื้ น ที่ แ ตกต า งกั น ไปทั้ ง ปริ ม าณ และคุ ณ ภาพ ป จ จั ย
แรงงานจึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่ตั้งอุตสาหกรรม
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2.5.4 ตลาด (Market)
ทั้ ง ทฤษฎี แ ละผลการวิ จั ย เป น จํ า นวนมากเป ด เผยว า ความสะดวกในการเข า ถึ ง ตลาด
(Accessibility to Market) เพื่อจําหนายสินคาสําเร็จรูปซึ่งผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมเปนปจจัยทาง
ที่ตั้งที่สําคัญประการหนึ่ง (Keeble and Hauser, 1971) ตลาดเปนตัวแปรที่สําคัญที่สุดในทฤษฎี
“Maximum-Demand Theory” หรือ “Market Area” หรือ “Location Interdependent” ของ เลิช (Losch)
(Estall and Buchanan, 1980; Smith, 1971; Bradford and Kent, 1977) ยีทสและการเนอร (Yeates and
Garner, 1980) กลาววา นักธุรกิจจะเสาะแสวงหาที่ตั้งที่จะทําใหเขาได “กําไรสูงสุด” (Maximum Profit)
หรือไดตลาดที่มีศักยภาพ (Market Potential) และที่ตั้งที่เขาจะสามารถลดตนทุนใหต่ําที่สุดได โดยเหตุ
นี้เอง ตลาดจึงกลายเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลอยางใหญหลวงตอการตั้งอุตสาหกรรมสมัยใหม (Estall and
Buchanan, 1980; Wheller and Muller, 1981) สแตฟฟอรด (Stafford, 1980) ใหขอสังเกตไววา ตัวแปรที่
สําคัญที่สุดซึ่งมีอิทธิพลต อกลยุทธในการลงทุนของนักธุรกิจสวนมากคือ “ตัวแปรทางดานตลาด”
นั่นเอง เอสตอลและบูแคนัน (Estall and Buchanan, 1980) ชี้ใหเห็นวา ถาการขนยายผลิตภัณฑสําเร็จรูป
จากโรงงานไปสูผูบริโภค เสียคาใชจายสูงกวาการขนยายวัตถุดิบไปยังโรงงาน ผูประกอบการทั้งหลาย
พึงพอใจที่จะตั้งโรงงานของตนใกลแหลงผูบริโภค (ตลาด) มากที่สุดเทาที่จะทําได
วิลเลอร และมูลเลอร (Wheller and Muller, 1981) ใหทัศนะวา เหตุผลเบื้องตนประการหนึ่งวา
ทําไมอุตสาหกรรมตองตั้งอยูใกลตลาดก็คือ คาขนสงสินคาสําเร็จรูปสูงกวา คาขนสงวัตถุดิบ ยิ่งไปกวา
นั้น มักจะมีอยูบอย ๆ ที่สินคาสําเร็จรูปบางประเภทจะมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้น หลักจากผานกระบวนการ
ผลิตมาแลว นอกจากนั้น ตัวแปรเกี่ยวกับการเนาหรือเสียหายงาย (Perishability) ของสินคา คาสื่อสาร
และความสะดวกในดานตาง ๆ ก็เปนเหตุผลหนึ่งที่ดึงดูดใจใหโรงงานไปตั้งอยูที่ตลาด
ในสังคมทุนนิยม บริษัททั้งหลายที่ไมสามารถครองตลาดของตนไดอยางมีประสิทธิผล จะไม
สามารถรักษาตลาดของตนไวไดนาน และในที่สุดก็จะสูญเสียตลาดของตนใหแกผูประกอบการคนอื่น
ๆ (Stafford, 1980)
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มิลเลอร (Miller, 1977) กลาววา ปจจัยหลายอยางที่มีอิทธิพลตอการที่จะผลักดันใหโรงงาน
อุตสาหกรรมเขาไปตั้งในบริเวณตลาด (Market Area) ปจจัยเหลานี้ไดแก
1) น้ําหนักของสินคาเพิ่มขึ้น (Weight Increase) อุตสาหกรรมบางประเภทจําเปนตองไปตั้งอยู
ที่ตลาด เนื่องจากสินคาที่ผลิตขึ้นมีน้ําหนักมากขึ้นกวาเดิม โดยปกติวัตถุดิบที่หาไดทั่วทุกคนทุกแหง
เชน น้ํา จําเปนตองนํามาใชทําการผลิตสินคา วัตถุดิบที่มีอยูทุกหนทุกแหงดังกลาวไมทําใหตองเสียคา
ขนสง (Transfer Costs) จากแหลงวัตถุดิบไปยังโรงงาน (Assembly Costs) แตอยางใด หรือถาหากตอง
เสียคาใชจายก็ยังเสียนอยกวาการขนสงสินคาสําเร็จรูป ซึ่งมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นจากโรงงานไปยังตลาด ยิ่ง
ไปกวานั้น เพื่อเปนการลดคาขนผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากโรงงานไปยังตลาด (Distribution Costs)
โรงงานดั ง กล า วต อ งไปตั้ ง อยู ที่ ต ลาด อุ ต สาหกรรมประเภทนี้ ไ ดแ ก อุ ต สาหกรรมผลิ ต เครื่ อ งดื่ ม
(Beverages) และอุตสาหกรรมผลิตน้ําหมึก
2) ขนาดของสินคาใหญขึ้นหรือเทอะทะขึ้น (Bulk Increase) เมื่อสินคาที่ผลิตขึ้นมีขนาด
ใหญโตขึ้น หรือเทอะทะยากแกการขนยายเปนอยางมาก โรงงานอุตสาหกรรมดังกลาวควรจะไปเลือกที่
ตั้งอยูที่ตลาด เชน อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม ผลิตเปยโน (Pianos) อุตสาหกรรมผลิต
barrels อุตสาหกรรมผลิตรถยนต อุตสาหกรรมทําเฟอรนิเจอร และลังบรรจุสิ่งของ เปนตน ตัวอยางที่
เห็นไดอยางเดนชัดในกรณีนี้ก็คืออุตสาหกรรมผลิตรถยนต โรงงานผลิตอะไหล และชิ้นสวนรถยนต
(Auto-Parts) ไมจําเปนตองไปตั้งอยูที่ตลาด แตควรไปตั้งอยูใกลแหลงวัตถุดิบ (เชน แหลงเหล็ก และ
เชื้อเพลิงหรือพลังงาน) มิฉะนั้นจะตองเสียคาขนสงวัตถุดิบไปยังโรงงานประมาณ 5 ใน 6 เทาของคา
ขนสงทั้งหมด (Miller, 1977) สวนโรงงานประกอบรถยนต จะตองไปตั้งอยูในตลาด เนื่องจากสินคาที่
ผลิตขึ้นมีขนาดใหญขึ้น และเทอะทะขึ้นซึ่งยากแกการขนยายมาก
3) สินคาที่ผลิตขึ้นแตกหรือบุบสลายไดงาย ในกรณีที่สินคาที่ผลิตขึ้นแตก เปราะบาง หรือบุบ
สลายไดงายก็เปนปจจัยอยางหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการผลักดันใหโรงงานอุตสาหกรรมประเภทนั้นเขาไป
ตั้งอยูที่ตลาด สินคาที่แตกหรือบุบสลายงายนั้น ถาไปตั้งที่แหลงวัตถุดิบจะตองเสียคาใชจายมากมายเปน
พิเศษ จากการขนสงสินคาสําเร็จรูปดังกลาวไปยังตลาด เชน คาดูแลรักษาเปนพิเศษ คาบรรจุหีบหอให
แนนหนาเปนพิเศษ ตลอดจนคาประกันภัยและคาเสียหายทั้งปวง ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดตลาดเวลา ดวยเหตุนี้
เอง โรงงานประเภทนี้จึ้งตองไปตั้งอยูที่ตลาดเพื่อลดคาใชจายทั้งหลายดังกลาว
4) สินคาเนาเสียไดงายหมดคุณคา หรือเสื่อมราคาไดงาย (Perishability) การเนาเสียไดงายของ
สิ น ค า ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ก็ เ ป น ป จ จั ย สํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง ที่ จ ะผลั ก ดั น ให โ รงงานดั ง กล า วเข า ไปตั้ ง อยู ที่ ต ลาด
อุ ต สาหกรรมประเภทนี้ ได แ ก อุ ต สาหกรรมผลิ ต อาหาร รวมทั้ ง ขนมป ง ไอศกรี ม น้ํ า แข็ ง และ
หนังสือพิมพ
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5) สินคาที่มีราคาถูก (Low Value of the Product) อุตสาหกรรมที่ผลิตสินคามีราคาถูก ควรจะ
ไปตั้งอยูที่ตลาด เพื่อลดคาขนสง มิฉะนั้นคาขนสงจะทําใหสินคาที่ผลิตขึ้นมีราคาแพงเกินกวาที่จะ
จําหนายได เชน อุตสาหกรรมผลิตธูป เทียน เปนตน
6) สินคาที่ผูบริโภคตองการอยูตลอดเวลา (Consumer Requirements) อุตสาหกรรมที่ผลิต
สินคาที่ผูบริโภคตองการจับจายใชสอยอยูตลอดเวลา (Consumer Goods) จําเปนตองตั้งอยูใกลตลาดเพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการจําหนายใหแกผูบริโภค สินคาบางอยางตองผลิตและจําหนายใหทันกับความ
ตองการของผูบริโภคในขณะนั้นดวย ซึ่งความตองการดังกลาวจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย ซึ่งเรียกวา
“แฟชั่น” (Fashion) นั่นเอง เชน อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป (Garment Industry) อุตสาหกรรม
ผลิตกระเปา รองเทา เข็มขัด การพิมพ ของเด็กเลน (Toys) และอุตสาหกรรมผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส
(Electronics) เปนตน
นอกจากนี้อุตสาหกรรมที่มักจะตั้งอยูในตลาด ไดแก อุตสาหกรรมที่ไดวัตถุดิบจากตลาด เชน
อุตสาหกรรมผลิตเหล็กจากเศษเหล็ก อุตสาหกรรมผลิตแกวจากแกวและเศษแกว อุตสาหกรรมผลิต
กระดาษจากเศษกระดาษ อุตสาหกรรมบริการ เชน การซอมแซมเครื่องจักร เครื่องไฟฟา ตลอดจน
อุตสาหกรรมที่มีตลาดอยูกระจัดกระจาย คาขนสงสินคาไปยังตลาดไกล ๆ สูงเกินไป โรงงานจึงตองไป
ตั้งอยูที่ตลาด เชน อุตสาหกรรมทํากลองและลังบรรจุของ เปนตน
ลอยด และดิคเคน (Lloyd and Dicke4n, 1972) กลาววา วิธีหนึ่งที่จะบอกใหทราบถึงการ
แปรเปลี่ยนทางพื้นที่เกี่ยวกับความเขมของความตองการตลาด (Intensity of Market Demand) ก็คือ ใช
ความคิดรวบยอดของ “ศักยภาพประชากร” (Population Potential) หรือ “ศักยภาพตลาด” (Market
Potential) ลักษณะสําคัญที่สุดประการหนึ่งของประชากรคือ “รายได” (Income) นั่นเอง (Berry et al.,
1976)
รายไดประชากร จะเปนเครื่องวัดความสามารถในการบริโภคของประชากร ซึ่งหมายถึง
“ศักยภาพของตลาด” นั่นเอง ศักยภาพของตลาดหรือประชากรคํานวณไดจาก “โมเดล ศักยภาพ
ประชากร” (Population Potential Model) ซึ่งเขียนเปนสูตรไดดังนี้
n

PPi

P

= ∑ j
d
j =1

ij

เมื่อ
PPi
Pi

d ij

= ศักยภาพประชากรของเมือง i
= ขนาดประชากรของเมือง j
= ระยะทางจากเมือง i ไปถึงเมือง j
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2.5.5 ทุน (Capital)
สมิธ (Smith. 1971) ไดใหความหมายของคําวา “ทุน” ไววา “ทุนประกอบดวย”
(1) ทุนในรูปของตัวเงิน (Money or Financial Capital)
(2) ทุนในรูปของทุนคงที่ (Fixed Capital)
1) ทุนในรูปของตัวเงิน ไมวาจะลงทุนประกอบธุรกิจใด ๆ จะตองมี “เงิน” (Money) เปน
อันดับแรก มิฉะนั้นจะไมสามารถไดมาซึ่งปจจัยอื่น ๆ ที่จําเปนตอกระบวนการผลิต อาทิ ที่ดิน วัตถุดิบ
แรงงาน ฯลฯ
โดยทั่วไปแลว การลงทุนในรูปของตัวเงิน (Financial Capital) ไมเปนปญหาสําหรับบริษัท
อุตสาหกรรมสมัยใหมที่มีขนาดใหญเนื่องจาก
1.l บริษัทใหญ ๆ มีทุนสํารองภายในอยูแลวคือ “ผลกําไรที่หักไว” (Retained Rernings)
1.2 บริษัทใหญ ๆ มีผลกําไรที่หักเปนทุนสํารองคาเสื่อมราคาไว (Depreciation Reserves)
1.3 ไดเงินทุนจากภายนอกจากโดยการขายหุน ในตลาดเงินทุน ตลาดหลักทรัพยหรือตลาด
หุน (Stock Market) ภายในประเทศ สวนบริษัทเล็ก ๆ ที่เพิ่งจะตั้งขึ้นใหมมีความลําบากในการหาแหลง
เงินทุนเปนอันมาก ฉะนั้น “แหลงเงินทุนในทองถิ่น” (Local Supplies of Capital) จึงเปนสิ่งสําคัญมาก
ทั้งแหลงเครดิตทางการคาและแหลงเงินทุนดังกลาวนี้อาจไดมาไมยากนักในบางแหง แตอาจจะไดมา
ยากมากในอีกแหงหนึ่งโดยเหตุนี้เอง การทําธุรกิจครั้งแรกจึงจําเปนตองเลือกที่ตั้งในทองถิ่นของตน
เนื่องจากมีเครดิตทางการเงินอยูในทองถิ่นของตน ซึ่งสามารถกูยืมไดจากญาติพี่นอง เพื่อนฝูง รวมทั้ง
ธนาคารในทองถิ่นนั้นได แตถาไปประกอบธุรกิจอยูที่อื่นหรือเมืองใหญอาจจะถูกปฏิเสธการใหกูยืม
เงินได
2) ทุนในรูปของทุนคงที่หรืออุปกรณทุนคงที่ (Fixed Capital Equipment) หมายถึง ที่ดิน
(Land) เครื่องจักร ตึกหรือโรงงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ทางกายภาพของโรงงาน ซึ่งตั้งอยู
อยางถาวรบนพื้นที่ ทุนคงที่ดังกลาวเคลื่อนยายไมได (Immobile) โดยเหตุนี้เอง จึงมีแนวโนมที่จะทําให
เกิดความดึงดูดใจใหดําเนินการอุตสาหกรรมตอไปในเขตอุตสาหกรรมเกา เนื่องจากรื้อถอนออกไป
สรางที่อื่นไมได เพราะถาหากรื้อถอนออกไปสรางที่อื่น ยิ่งจะทําใหสิ้นเปลืองเงินลงทุนมากกวาการ
ลงทุนในที่แหงเดิม จึงจําเปนตองลงทุนในเขตอุตสาหกรรมเกาตอไปอีก ทั้ง ๆ ที่ปจจัยทางที่ตั้งทั้งหลาย
ที่เคยสงเสริมใหตั้งโรงงานในเขตนี้ไมมีตอไปอีกแลว ลักษณะเชนนี้เรียกวา Industrial Inertia (Smith,
1971; Miller, 1977) ฉะนั้น ทุนจึงเปนปจจัยสําคัญทางที่ตั้งอยางหนึ่ง ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามพื้นที่
(Space) ทั้งในรูปของจํานวนทุนที่พอหาได (Capital Availability) และการเคลื่อนยายเงินทุน
(Mobility) (Estall and Buchanan. 1980) ชี้แนะวา ผูประกอบการใหมมักจะเลือกตั้งโรงงาน ณ แหลงที่มี
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ปริมาณเงินที่พอทําไดในบริเวณใดบริเวณหนึ่งนั้น ขึ้นอยูกับ “อํานาจการไดรับเงิน” (Earning
Power) ของบริเวณนั้น ๆ ซึ่ง โดยปกติแลวจะอยูในรูปของ “การลงทุน” (Investments) แบบตาง ๆ
ขอแตกตางที่เดนชัดระหวางบริเวณที่พัฒนาแลว และบริเวณที่กําลังพัฒนาของโลก ก็คือ “การ
เกิดมีระบบการเงินและระบบเครดิตที่ไดรับการพัฒนาอยางมาก” (Miller, 1977) ชาติที่พัฒนาแลวจะมี
สมาคมเครดิต (Credit Associations) ธนาคาร ตลาดหุน (Stock Markets) บรรษัทการพัฒนา
อุตสาหกรรม (Industrial Development Corporations) และการประกันภัย องคกรเหลานี้คือ แหลง
เงินทุนเพื่ออุตสาหกรรมที่สําคัญ
แหลงเงินทุนสําหรับผูประกอบการ
การศึ ก ษาความเป น ไปได ข องโครงการและการวางแผนทางธุ ร กิ จ นอกจากจะช ว ยให
ผูประกอบการมั่นใจในตัวโครงการ การวางแผนทางธุรกิจ และเปนรากฐานในการดําเนินงานแลว ยัง
ชี้ใหเห็นถึงความตองการทางการเงินของโครงการอีกดวย แหลงของเงินทุนที่นํามาสนับสนุนโครงการ
มีหลายรูปแบบ ซึ่งความเหมาะสมขึ้นอยูกับชวงเวลาและประเภทของธุรกิจนั้น ๆ โดยที่สวนใหญแลว
เงินที่จะมาสนับสนุนโครงการจะมาจากเงินทุนจดทะเบียนเงินกูระยะยาว และเงินกูระยะสั้น เปนตน
การหาแหลงเงินทุนเพื่อมาสนับสนุนโครงการ ควรที่จะคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1) พยายามคิดหารูปแบบของเงินทุนในหลาย ๆ แบบ อยาจํากัดอยูเฉพาะเงินกูจากสถาบัน
การเงินเทานั้น
2) เงื่อนไขของการไดมาซึ่งเงินทุนจะตองมีความเหมาะสมกับลักษณะของโครงการ
3) พยายามเขาหาแหลงเงินทุนมากกวา 1 แหง เพื่อจะไดสามารถเลือกแหลงเงินทุนที่มี
ความเหมาะสมมากที่สุด
4) ตองมีการเตรียมโครงการใหพรอมทุกดานไมวาจะเปนดานการเงิน การตลาดหรือการ
ผลิต เพื่อจะไดสามารถตอบขอซักถามจากแหลงเงินทุนตาง ๆ ไดทันทีโดยไม ติดขัด
5) พยายามอยาเปดเผยรายละเอียด หรือขอมูลที่สําคัญของโครงการใหแกแหลงเงินทุน
ตาง ๆ มากเกินไป เพราะจะทําใหเกิดความเสียเปรียบในการเจรจาเงื่อนไขการขอกู
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แหลงของเงินทุนซึ่งจะมาชวยสนับสนุนโครงการ อาจจะแบงเปนสองรูปแบบกวาง ๆ คือ
ตลาดเงิน (Money Market) หมายถึง แหลงเงินกูที่ไดมาในลักษณะของการกูยืมซึ่งมีทั้งเงินกู
จากตางประเทศ (Off Shore) และเงินกูยืมภายในประเทศ โดยทั่วไปแลวเงินกูยืมจากตางประเทศจะเปน
เงินกูระยะยาง หรือเงินกูระยะปานกลาง การพิจารณาเลือกแหลงเงินกู จะตองพิจารณาแนวโนมความ
แตกตางของอัตราดอกเบี้ย และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ย นแปลงของอัตราแลกเปลี่ย น
เงินตรา อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน สามารถลดลงไดดวยเครื่องมือทางการเงินแบบ
ใหม ๆ เชนการทํา Currency Swap หรือ Option Contract เปนตน
การระดมทุนในรูปแบบของเงินกูโดยทั่งไปแลว จะอยูในลักษณะของสินเชื่อระยะยาว หรือ
สินเชื่อระยะสั้น ซึ่งมาจากธนาคารพาณิชย และบริษัทเงินทุนตาง ๆ เปนสวนใหญ นอกเหนือจากสถาน
บันการเงินเหลานี้แลว ยังมีบริษัทประกันภัยใหญ ๆ บริษัทหรือหนวยงานขององคการในตางประเทศ
ซึ่งพรอมที่จะใหสินเชื่อระยะยาว และรวมลงทุนในโครงการที่นาสนในอีกดวย
ตลาดทุน (Capital Market) หมายถึง แหลงเงินทุนระยะยาว ซึ่งสวนใหญจะอยูในรูปของหุน
สามัญหรือหุนกู แหลงของตลาดทุนในประเทศไทย ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Stock
Exchange of Thailand = SET) เปนแหลงระดมเงินทุนที่ยิ่งใหญที่สุดของประเทศ คนทั่วไปเรียกวา
ตลาดหุน (Stock Marker) ตลาดหลักทรัพยดังกลาวนี้ตั้งขึ้นโดยรัฐบาล เมื่อ 28 ปมาแลว
(ตั้งขึ้ น พ.ศ.2518)
โดยมี ที่ทํา การอยูที่ใ กล 4
แยกถนนรั ชดาภิเ ษก ตั ด กับ ถนนพระราม 4
กรุงเทพมหานคร มีหนาที่สําคัญคือ เพื่อใชเปนแหลงระดมเงินทุนของธุรกิจตาง ๆ สําหรับนําไปใชใน
การขยายกิจการของตน แทนที่จะตองพึ่งพาธนาคารพาณิชย หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ แตงเพียงอยาง
เดียว และขณะเดียวกัน ก็เปนการเปดโอกาสใหประชาชน ไดมีโอกาสเลือกลงทุนในธุรกิจหรือบริษัทเห
ลงนั้นดวยการซื้อหุนของบริษัทดังกลาว แทนที่จะนําไปฝากธนาคาร ซื้อพันธบัตร ซื้อทองคํา ซื้อที่ดิน
ซื้ออสังหาริมทรัพย หรือลงทุนทําธุรกิจเสียเอง ในปจจุบันโครงการใหม ๆ ที่ยังไมมีผลการดําเนินงาน
มากอน ทางตลาดหลักทรัพยเปดโอกาสใหสามารถระดมทุนในตลาดไดในรูปของการขายหุนสามัญ
หรือหุนกูในกระดานสอง
นอกจากแหลงเงินทุนทั้งสองลักษณะดังกลาวแลว ยังมีแหลงเงินทุนแบบใหมซึ่งดําเนินการใน
รูปของ “ทุนรวมคา” (Venture Capital) โดยมีหลักการวา ผูลงทุนหวังเพียงผลกําไรจากการลงทุนในรูป
ของกําไรจากการขายหุน (Capital Gain) และเงินปนผลเปนสวนใหญโดยผูลงทุนเหลานี้อาจเปน
ผูเชี่ยวชาญทางดานการเงิน หรือมีความสัมพันธกับบริษัทในตางประเทศที่สามารถใหความชวยเหลือ
แกโครงการได และที่สําคัญคือ ผูลงทุนเหลานี้จะไมเขามายุงเกี่ยวกับการบริหารงานโดยทั่วไปของ
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ในปจจุบันมีเครื่องมือทางดานการเงินแบบใหม ๆ เขามาในตลาดทุนมากขึ้นโดยเฉพาะหุนใน
ลักษณะ Quasi – equity เชน Convertible Bond ซึ่งเปนหุนกูที่ใหสิทธิในการเปลี่ยนเปนหุนสามัญได
และ Warrants อันไดแก สิทธิพิเศษที่ผูถือสามารถซื้อหุนสามัญของบริษัทไดในราคาที่กําหนด ซึ่งปกติ
จะออกคูกับหุนกูที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ํา เครื่องมือทางดานการเงินเหลานี้ใหสิทธิพิเศษบางอยาง ที่สามารถ
จูงใจใหผูลงทุนจากภายนอกสนใจที่จะมารวมลงทุนกับโครงการในรูปของหุนสามัญหรือหุนกู ซึ่งจะ
อํานวยประโยชนใหกับโครงการในแงของเงินทุนระยะยาวในอัตราดอกเบี้ยต่ํา เมื่อตองการผูรวมทุน
เจ า ของโครงการอาจจะติ ด ต อ กั บ ผู ส นใจร ว มทุ น โดยตรง หรื อ ระดมทุ น ในรู ป แบบของ Private
Placement ที่ใหบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินชวยระดมทุน โดยการชักชวนนักลงทุนใหเขามารวมใน
โครงการดวยการซื้อ Equity (หุน) หรือ Quasi Equity ก็ได
2.5.6 พลังงานและเชื้อเพลิง (Power and Energy)
พลังงานและเชื้อเพลิง เปนปจจัยสําคัญของโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท (Moriarty, 1980)
ย้ําวาพลังงานไฟฟาจะตองนํามาใชในการปฏิบัติงานทุกอยาง ในบางโรงงาน พลังงานไฟฟาถือเปน
ปจจัยสําคัญที่สุด ซึ่งตนทุนในการผลิตสินคาจะสูงหรือต่ําขึ้นอยูกับปริมาณการใชพลังงานเชื้อเพลิง
อุตสาหกรรมแตละประเภทใชพลังงานเชื้อเพลิงในการผลิตสินคาเปนจํานวนไมเทากัน และลักษณะการ
ใชยังแตกตางกันอีกดวย เชน อุตสาหกรรมถลุงเหล็กและเหล็กกลา จะใชถานหินทําการเผาเหล็กหรือ
ถลุงเหล็กและเหล็กกลา แตถาเปนอุตสาหกรรมสมัยใหม นิยมนําไฟฟาที่ไดจาก พลังงานน้ํา หรือน้ํามัน
มาทําการผลิตสินคา
แตเดิมมา อุตสาหกรรมที่ตองใชพลังงานและเชื้อเพลิงเปนจํานวนมาก ตองไปตั้งอยูแหลง
พลังงานเชื้อเพลิง เพื่อลดคาขนสงวัตถุดิบ เชน อุตสาหกรรมเหล็ก และเหล็กกลาเขาไปตั้งอยูในแหลง
ถานหินในเทือกเขาแอปพาเลเชียน (Appalachian) สหรัฐอเมริกา แหลงถานหินตอนกลางของประเทศ
อังกฤษ และแหลงน้ําตกในแอการา (ใชผลิตไฟฟา) ในสหรัฐอเมริกา ตอมาเมื่อผลิตไฟฟาและ น้ํามันได
เปนผลสําเร็จ ทําใหสามารถเคลื่อนยายพลังงานเชื้อเพลิงจากแหลงวัตถุดิบไปสูตลาดไดงาย และคา
ขนสงก็นับวันถูกลงเรื่อย ๆ เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหความสําคัญทางที่ตั้งของแหลง
พลังงานเชื้อเพลิงลดลงเรื่อย ๆ ปจจุบันไฟฟากลายเปนพลังงานที่มีความสําคัญที่สุดของอุตสาหกรรม
สวนใหญในขณะนี้
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2.5.7 ผูประกอบการ (Enterpreneur)
ในอดีตการประกอบธุรกิจขนาดใหญ หรือแมแตธุรกิจขนาดเล็กในปจจุบันผูประกอบการก็
คือ ผูเปนเจาของเงินทุน ดําเนินธุรกิจของตนเอง วางแผน และตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ดวยตนเองทั้งสิ้น
แตธุรกิจขนาดใหญในปจจุบันจะแตกตางจากธุรกิจในอดีตคือ จะบริหารงานในรูป “คณะกรรมการ”
(Management Group) หรือที่แกลเบรท (Galbraith) เรียกวา “Technostructure” (Smith, 1971)
คณะกรรมการเหลานี้ประกอบดวยนักวางแผน นักวิทยาศาสตร และนักธุรกิจที่มีความชํานาญสูง ทํา
หนาที่ “ตัดสินใจ” และบริหารกิจการของบริษัท (Run Corporations) ทั้งนี้เปนเพราะ การตัดสินที่ดี
ถูกตอง และเหมาะสม (Right Decision Making) มีความสําคัญตอบริษัทที่สุด ผูประกอบการที่
บริหารงานเกง และตัดสินใจถูกตอง หาไดยากมากในบางแหง เชน ตามเมืองเล็กหรือในชนบท แต
อาจจะหาได ไ ม ย ากจนเกิ น ไปนั ก ในบางท อ งที่ เช น ตามเมื อ งใหญ ฉะนั้ น ผู ป ระกอบการที่ มี
ความสามารถ จึงเปนปจจัยอยางหนึ่งที่มีอิทธิพลตอที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
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2.5.8 ปจจัยการเกาะกลุมรวมตัวกัน (Agglomeration)
ปจจัยการเกาะกลุมรวมตัวกัน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา การประหยัดอันเนื่องมาจากการจับ
กลุมรวมตัวกัน (Agglomeration Economics) เปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง ในทฤษฎีที่ตั้งอุตสาหกรรม
ของ แอลเฟรด เวเบอร ปจจัยดังกลาวนี้เกิดจากการที่ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมบางอยาง มาตั้งจับกลุม
รวมตัวกันอยูในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะ (Spatial Clusters) เนื่องจาก มีแหลงวัตถุดิบ ที่ธุรกิจ
อุตสาหกรรมตองการใชอยูเฉพาะที่แหงนั้นเทานั้น เราเรียกวัตถุดิบประเภทนี้วา วัตถุดิบเฉพาะทองถิ่น
(Local Raw Material) หรือเปนเพราะที่ตั้งแหงนั้นเปนจุดศูนยรวม (Nodal Point) หรือเปนเพราะที่ตั้ง
นั้นเปนจุดขนถายสินคา (Transshipment Point) บนโครงขายการขนสง หรือเปนที่ตั้งซึ่งมีแรงงานราคา
ถูก หรือเปนศูนยกลางของตลาดขนาดใหญ
การเกาะกลุมหรือจับกลุมรวมตัวกันของธุรกิจอุตสาหกรรม จะทําใหเกิดการประหยัดหรือลด
ตนทุนการผลิตได ทําใหไดเปรียบคูแขงซึ่งตั้งอยูที่อื่น ดังนั้นการประหยัดอันเนื่องมาจากการจับกลุม
รวมตัวกันของธุรกิจอุตสาหกรรม จึงกลายเปนปจจัยที่มีนัยสําคัญอีกอยางหนึ่ง ที่มีสวนชวยตอการ
ตัดสินใจเลือกที่ตั้งของผูประกอบการ ในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม แอลเฟรด เวเบอร เห็นวาการ
ประหยัดอันเนื่องมาจากการ การจับกลุมรวมตัวกัน เปนการเบี่ยงเบนออกไปจากที่ตั้งที่มีคาขนสงต่ําสุด
ซึ่งเปนวิธีที่คลายคลึงกันกับปจจัยแรงงานราคาถูก (Cheap Labor) ทําใหที่ตั้งอุตสาหกรรมเบี่ยงเบน
ออกไปจากที่ตั้งที่มีคาขนสงต่ําสุด จากปจจัยทั้งสองกรณีดังกลาว การเกิดมีการเบี่ยงเบนทางที่ตั้ง จึง

31

D

(a)
การเกาะกลุมตัวรวมกันไมเกิดขึ้น
เพราะเสนไอโซดาเพนวิกฤตไมตัดกัน

(b)
การเกาะกลุมรวมตัวกันเกิดขึ้น
เพราะเสนไอโซดาเพนวิกฤตตัดกัน
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รูปที่ 2.3 แสดงการเกาะกลุมรวมตัวกันของอุตสาหกรรม
ที่มา : Lioy, P.E. and Dicken, P. Location in Space : A Theoretical Approach to Economic
Geography. New York: Harper & Row, Publishers, 1972 : 130

การประหยัดตอขนาดอันเนื่องมาจากการเกาะกลุมรวมตัวกัน หรือที่เรียกวา “การประหยัดอัน
เนื่องมาจากปจจัยภายนอก” (External Economies of Scale) แบงออกได 2 ประเภทคือ
1. การประหยัด อันเนื่องมาจากกระบวนการกลายเปนเมือง (Urbanization Economies)
2. การประหยัด อันเนื่องมาจากกระบวนการกลายเปนลักษณะเฉพาะทองถิ่น (Localization
Economies)
1. การประหยัด อันเนื่องมาจากกระบวนการกลายเปนเมือง
หมายถึง ขอไดเปรียบของการตั้งอุตสาหกรรมอยูในเมืองขนาดใหญมากกวาเมืองขนาดเล็ก
นั่นคือ เมืองขนาดใหญจะเอื้ออํานวยใหอุตสาหกรรมสามารถเขาถึงการบริการดานตาง ๆ ที่เมืองขนาด
ใหญมีอยูอยางพรอมมูล เชน มีการบริการดานการขนสงที่สะดวกสบาย ราคาถูกและมีมากมายหลาย
รูปแบบ มีแรงงานประเภทตาง ๆ ตามที่อุตสาหกรรมตองการ มีการใหบริการทางดานธุรกิจหลายอยาง
และมีลักษณะที่นาพอใจตาง ๆ (Amenities) ตามที่ผูประกอบการอุตสาหกรรมตองการ
อย า งไรก็ ดี เมื อ งขนาดใหญ ม ากก็ ส ามารถก อ ให เ กิ ด ความไม ป ระหยั ด ต อ ขนาด
(Diseconomies of Scale) ไดเชนเดียวกัน เชน การคมนาคมขนสงที่ไมสะดวก เนื่องจากเมืองขนาดใหญ
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2. การประหยัดอันเนื่องมาจากกระบวนการกลายเปนลักษณะเฉพาะทองถิ่น
หมายถึง ขอไดเปรียบของการตั้งอุตสาหกรรมในทามกลางระหวางการรวมตัวกันของ
ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมที่ เ หมื อ นกั น และเกี่ ย วข อ งสั ม พั น ธ กั น ในท อ งที่ ใ ดท อ งที่ ห นึ่ ง ซึ่ ง เป น คุ ณ
ลักษณะเฉพาะของธุรกิจอุตสาหกรรมไดรับเพิ่มขึ้น ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเดี่ยว ๆ หรือ
ในกลุมของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของสัมพันธกันอยางใกลชิด ณ ที่ตั้งเดี่ยว ๆ นั้น การประหยัดแบบนี้ จะ
เกิดเพิ่มมากขึ้นในแตละหนวยการผลิต รวมทั้งการเพิ่มจํานวนผลผลิตของอุตสาหกรรมทั้งหมด ณ ที่ตั้ง
แหงนั้น
การประหยัด ต อขนาด อั น เนื่ อ งมาจากกระบวนการกลายเปน ลัก ษณะเฉพาะทอ งถิ่น ของ
อุตสาหกรรมจะกอตัวขึ้นเรื่อย ๆ และเห็นไดอยางเดนชัดที่สุดในบริเวณที่เรียกวา “เขตอุตสาหกรรม”
(Industrial Distriets) ซึ่งเอื้ออํานวยประโยชนทางดานปจจัยภายนอกที่เปนไปในทางบวก (Positive
Externalities) ตอธุรกิจอุตสาหกรรมในรูปของความไดเปรียบที่มองเห็นได (Tangible Advantages)
ดังเชน ตนทุนการผลิตต่ําลง เนื่องจากการลดคาขนสงและลดคาแปรรูปผลิตภัณฑ ยิ่งไปกวานั้น การ
ประหยัดเนื่องมาจากอุตสาหกรรมมาตั้งอยูในทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งโดยเฉพาะ ยังเกี่ยวของสัมพันธกับ
ความหลากหลายของลักษณะที่มองไมเห็นอีกดวย เชนเกี่ยวของกับ
- ความมีชื่อเสียงหรือกิตตินิยม (Reputation) ของสินคา
- การมีแรงงานฝมืออยางสูง (Highly Skilled Labor) และการรับพนักงานใหมรวมทั้ง
คาใชจายในการฝกอบรมแรงงาน
- การใหบริการเฉพาะอยางทางดานการตลาด การวิจัยและการพัฒนาและการฝกอบรม
คนงาน
- รูปแบบของการพึ่งพากันทางทองถิ่น และบรรยากาศทางอุตสาหกรรม ซึ่งมีความ
หลากหลายของธุรกิจเฉพาะอยางขนาดเล็กมากพอที่จะจัดหาการบริการเฉพาะอยาง (เชน ผูรับเหมาชวง
เฉพาะอยาง) และความสามรถในการเพิ่มผลผลิต (ผูรับเหมาชวงที่มีความสามารถ) ใหแกธุรกิจอื่น
(Hayter, R., 1997 : 92)
ผลประโยชน ที่ เ ห็ น ได อ ย า งเดน ชั ด อี ก ประการหนึ่ง ของตํ าแหน ง หรือ ที่ ตั้ ง ที่ อ ยูข า งเคี ย ง
(Juxtaposition) ของกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันก็คือ ความเปนไปไดของการประหยัดตนทุนการขนสง
รวมกัน และการติดตอสื่อสารตอกันอยางรวดเร็ว ระหวางธุรกิจแตละหนวยเหลานี้ เปนตน
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2.5.9 โครงสรางพื้นฐาน และลักษณะที่นาพอใจของชุมชน (Community Infrastructure and
Amenity)
โครงสร า งพื้ น ฐานและลั ก ษณะที่ น า พอใจในชุ ม ชน เป น ป จ จั ย อี ก อย า งหนึ่ ง ที่ นั ก ลงทุ น
อุตสาหกรรมนํามาพิจารณาตัดสินใจในการเลือกที่ตั้งอุตสาหกรรม ทั้งนี้เปนเพราะ กิจกรรมทางดาน
อุตสาหกรรมทุกอยาง ตองการความสะดวกในการเขาถึงโครงสรางพื้นฐานของชุมชน เชน ถนน ทาง
รถไฟ สิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกบการขนถายสินคา ทาเรือ สิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการขน
ถายพลังงาน และการใหบริการซึ่งเรียกรวม ๆ วา ทุนทางดานเศรษฐกิจ (Economic Overhead Capital
= EOC) และโรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และหองสมุด ซึ่งเรียกรวม ๆ วา ทุนทางดานสังคม
(Social Overhead Capital = SOC) โครงสรางพื้นฐานเหลานี้มีราคาแพงมากเหลือเกินในการกอสราง
ดวยเหตุนี้เองนักธุรกิจอุตสาหกรรมจึงจําเปนตองพึ่งพาอาศัยโครงสรางพื้นฐานและลักษณะที่นาพอใจ
ซึ่งมีอยูตามเมืองขนาดใหญ ดังนั้น นักอุตสาหกรรมจึงตัดสินใจเลือกตั้งโรงงานอุตสาหกรรมตามเมือง
ขนาดใหญ แทนที่จะไปตั้งอยูในเมืองขนาดเล็กหรือชนบท อยางไรก็ดี เมื่อเมืองขนาดเล็กหรือชนบทมี
โครงสรางพื้นฐานอยางเพียงพอ อุตสาหกรรม จึงจะเกิดขึ้นตามเมืองขนาดเล็ก หรือชนบทเหลานั้น
ป จ จุ บั น รั ฐ บาลของประเทศต า ง ๆ รวมทั้ ง ของประเทศไทยได ดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง ของ
อุตสาหกรรม (Industrisl Zoning) และนิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estates) ขึ้น โดยดําเนินการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานขึ้นในเขตอุตสาหกรรม หรือนิคมอุตสาหกรรมดังกลาว
2.5.10 นโยบายของรัฐบาล (Government Policies)
นโยบายของรัฐบาล เปนปจจัยอยางหนึ่องที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่ตั้งอุตสาหกรรม
ยิ่งในเศรษฐกิจสมัยใหม รัฐบาลไดกลายเปนผูมีอํานาจมากขึ้นเรื่อย ๆ (Moguie, 1963) (Watts, 1987)
ชี้ใหเห็นวานโยบายทางพื้นที่ที่เห็นไดอยางเดนชัดของรัฐบาลก็คือ นโยบายสั่งการจากบนลงสูลาง (Top
– Down Policies) ที่นําไปปฏิบัติโดยรัฐบาลแหงชาติ ซึ่งเสาะแสวงหาเพื่อกระตุนใหเกิดการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมในภูมิภาคตามที่ระบุไว (Designated Regions) แตมิใชภูมิภาคอื่น ๆ โดยใหสิ่งจูงใจ
หรือใหเงินอุดหนุน (Subsidy) สิ่งจูงใจ อาจจะอยูในรูปของการชวยสรางโรงงานใหใหม หรือปรับปรุง
โรงงานเกาใหทันสมัยมากขึ้น ใหกูยืมเงินดอกเบี้ยต่ํา (Low – Interest Loan) ใหเงินอุดหนุน หรือยกเวน
ภาษีรายไดเหลานี้เปนตน
นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลยังกอใหเกิดผลทางพื้นที่โดยนัยอีกดวย (Implicit Special
Effects) เชน นโยบายของรัฐเหลานี้อาจมีผลทางภูมิภาค (Regional Effects) ตอการตัดสินใจเลือกที่ตั้ง
อุตสาหกรรมไดเชนเดียวกัน
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ในสหรัฐอเมริกานโยบายของรัฐบาลสหรัฐ (รัฐบาลกลาง) ไดเปนเครื่องมือที่จะหลอกลอให
อุตสาหกรรมทั้งหลายยายไปตั้งอยูในรัฐทางภาคใตหรือที่เรียกวา เขต “Sunbelt” ยิ่งไปกวา การใช
จายเงินของรัฐบาลกลางของสหรัฐ เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนักลงทุนปฏิเสธการลงทุนในเขตทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐ แตกลับไปลงทุนในเขต Sunbelt เนื่องจากรัฐบาลกลางใหการ
สนับสนุนทางการเงินแกนักลงทุนที่ไปลงทุนในรัฐทางใตนั่นเอง มี 4 วิธีที่รัฐบาลกลางมีอิทธิพลตอ
ที่ตั้งอุตสาหกรรมไดแก
1) รัฐบาล หรือหนวยงานของรัฐสรางโรงงานอุตสาหกรรมของตนเอง
2) รัฐใหความชวยเหลือทางเศรษฐกิจโดยตรง เชน ยกเวนหรือลดหยอนภาษี หรือ ใหเงิน
สนับสนุนแกอุตสาหกรรมที่ไปลงทุนในบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยเฉพาะ
3) โครงการการพัฒนาหรือปรับปรุง มีอิทธิพลตอการดึงดูดอุตสาหกรรมของภาครัฐหรือ
บริเวณใดบริเวณหนึ่ง
4) กฎหมาย ระเบียบขอบังคับซึ่งมีผลตอองคประกอบทางที่ตั้งของโรงงาน
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2.6 ปจจัยขั้นที่สองที่มีอิทธิพลตอที่ตั้งอุตสาหกรรม (Secondary Factors Influencing the Location
of Industry)
นอกจากปจจัยขั้นแรก (Primary Locational Factors) ที่ไดกลาวมาแลว ยังมีปจจัยอื่น ๆ อีกที่มี
ผลตอตนทุนการผลิต ปจจัยเหลานี้ไมจําเปนตอกระบวนการอุตสาหกรรมดวยตัวของมันเอง แตอาจจะ
กระทบกระเทือนตอโครงสรางของคาขนสง (Cost Structures) ซึ่งอาจจะกลายเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งใน
กระบวนการทางพื้นที่เฉพาะแหง (Localization Process) ปจจัยขั้นที่สองนี้ก็คือ ปจจัยทางกายภาพ
นั่นเอง

2.6.1 ปจจัยทางกายภาพ (Physical Factors)
ปจจัยทางกายภาพที่มีอิทธิพลตอที่ตั้งเฉพาะแหงของอุตสาหกรรม ไดแก (Miller, 1977)
1) ลักษณะภูมิประเทศ (Topography)
เนื่องจากอุตสาหกรรมเปนกิจกรรมการใชพื้นที่เพียงขนาดเล็ก ปจจัยทางดานลักษณะภูมิ
ประเทศ จึ ง มี อิ ท ธิ พ ลต อ ที่ ตั้ ง อุ ต สาหกรรมเพี ย งบางประเภทเท า นั้ น เช น อุ ต สาหกรรมต อ เรื อ
(Shipbuilding Industry) ตองการที่ตั้งซึ่งหันหนาออกสูมหาสมุทรที่มีความลาดเอียงไมมากนัก เมื่อตอ
เรือที่มีขนาดยาวขึ้นก็ตองการพื้นที่ (Space) ที่มีขนาดใหญมากขึ้น
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ลักษณะภูมิประเทศก็ยังมีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกที่ตั้งอุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันเปโต
รเลียม (Petroleum Refining Industry) กลาวคือ ถังน้ํามันขนาดใหญจําเปนตองตั้งในที่สูง (ซึ่งอาจสราง
ขึ้น หรือที่สูงตามธรรมชาติก็ได) เพื่อใหน้ํามันไหลจากที่สูงลงสูที่ต่ําได (By Gravity) ตลอดทั่วโรงงาน
นอกจากนั้น ในเขตอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม (Industrial Districts) หลายแหงก็ตอง
พิจารณาถึงลักษณะภูมิประเทศ ถาภูมิประเทศไมเหมาะสมก็ตองปรับปรุงใหเหมาะสมเสียกอน อาทิ ถา
มีการระบายน้ําไมดี ก็ตองปรับปรุงพื้นที่ใหสามารถระบายน้ําไดอยางดี ถาทีแองน้ํามากมายก็ตองถม
พื้นที่ดังกลาวเสียกอน เหลานี้เปนตอง
2) ภูมิอากาศ (Climate)
ภูมิอากาศอาจมีอิทธิพลตอที่ตั้งในระยะแรกของอุตสาหกรรม และตอมาอาจกระทบกระเทือน
ตอการปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมดังกลาว อยางไรก็ดีภูมิอากาศจะมีความสําคัญตอที่ตั้งอุตสาหกรรม
มากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับ “ลักษณะและประเภทของอุตสาหกรรม” นั้น ๆ ดวย ตัวอยางเชน แตเดิม
มา มนุษยยังไมสามารถควบคุมสภาพภูมิอากาศได การเลือกที่ตั้งอุตสาหกรรมทอผาฝาย จะตองเลือก
“สภาพภูมิอากาศที่มีความชื้นสูง” (High Humid) เพื่อปองกันการแตกหักของเสนดายในขณะที่ทําการ
ทอ ดวยเหตุนี้เอง อุตสาหกรรมทอผาฝายจึงเลือกที่ตั้งอยูที่ “แควนนิวอิงแลนด” (New England) ใน
สหรัฐอเมริกา และที่แลงคาเชียร (Lancashire) ในอังกฤษซึ่งมีอากาศชื้น
การมีแสงสวางจากดวงอาทิตยอยางเพียงพอ ก็มีความจําเปนตออุตสาหกรรมบางประเภท เชน
อุตสาหกรรมตากผลไม ตองการแดดจาตลอดเวลา
ภูมิอากาศซึ่งเปนปจจัยที่เรียกวา “Amenity” จึงไดกลายมาเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการ
ดึงดูดใจใหนักลงทุนอุตสาหกรรมเขามาตั้งอยูในเขตนั้น ๆ อีกทั้งยังดึงดูดใจใหผูใชแรงงานทั้งหลาย
อพยพยายถิ่นเขาไปอยูในเขตนั้น ๆ ดวย ตัวอยางเชน รัฐอาริโซนา (Arizona) ซึ่งมีอากาศแหงแลงและ
ทองฟาแจมใส ไดกลายเปนตัวแปรสําคัญในการดึงดูดใหผูใชแรงงานเขาไปอยูในรัฐดั งกลาวเปน
จํานวนมาก ดังนั้น ภูมิอากาศจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหอุตสาหกรรมในรัฐอาริโซนาเติบโตขึ้น
ภูมิอากาศยังมีอิทธิพลตอการกระทบกระเทือนการปฏิบัติงานในโรงงานได เชน พายุ สามารถ
ทําลายโรงงานอุตสาหกรรมใหยอยยับไปได อากาศหนาวเย็นจัดเกินไป ที่ใหสิ้นเปลืองคาโสหุยเกี่ยวกับ
เครื่องทําความรอน เหลานี้เปนตน
3) น้ําและแหลงน้ํา (Water and Water Bodies)
การจัดหาน้ําอยางเพียงพอ และเปนน้ําที่มีคุณภาพเหมาะสมเปนสิ่งจําเปนตอการดําเนินการ
ทางดานอุตสาหกรรม อยางไรก็ดี มีอุตสาหกรรมเพียงบางประเภทเทานั้นตองการใชน้ําเปนจํานวนมาก
ไดแก (Miller, 1977)
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ประเภทอุตสาหกรรม
ปริมาณการใชน้ํา (%)
1. อุตสาหกรรมโลหะขั้นมูลฐาน
33
2. อุตสาหกรรมเคมีและผลิตภัณฑเคมี
28
3. อุตสาหกรรมทําเยื่อกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ
15
4. อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันปโตรเลียมและผลิตภัณฑจากถานหิน
10

D

การประเมินการใชน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม
ในการประเมินการใชน้ําเพื่ออุตสาหกรรมนั้น สิ่งที่จะตองตระหนักในเบื้องตนก็คือ น้ําทีห่ าได
ในทองถิ่น มักจะมีลักษณะที่แตกตางจากน้ําที่โรงงานตองการ ฉะนั้นมี 2 ประการที่ควรจะประเมินก็คือ
1) จะตองมีปริมาณน้ําอยางเพียงพอเพื่อใชในอุตสาหกรรม และเพื่อปองกันไฟ
2) จะตองมีการประเมินลักษณะทางเคมี และคุณภาพของน้ํา ที่จะนํามาใชในกระบวนการ
ผลิต

แนวคิดทางดานลักษณะของการประกอบการผลิต
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ลักษณะของผูประกอบการผลิตที่ประกอบไปดวยขนาดของเงินลงทุนที่ใชในการแบงขนาด
ของอุตสาหกรรม รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจ และประสบการณหรือระยะเวลาในการดําเนินงาน
ตางก็สงผลตอความเจริญกาวหนา หรือมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานและการบริหารธุรกิจ
แตกตางกันจึงจําเปนตองทําความเขาใจในลักษณะของอุตสาหกรรมนั้นดังนี้
2.7 ขนาดของกิจการ
การจําแนกขนาดของอุตสาหกรรมที่นิยมใชกัน จะอาศัยเกณฑวัดที่สําคัญ 4 ประการคือ
ขนาดการจางงาน สินทรัพยถาวร ทุนจดทะเบียนและยอดขายซึ่งในบางประเทศจะใชเกณฑใดเกณฑ
หนึ่งเปนเครื่องวัดเพียงเกณฑเดียว และบางประเทศอาจจะใชประกอบกันหลาย ๆ เกณฑก็มี
ขอดี-ขอเสีย ของเครื่องชี้เกณฑที่จะนํามาใชในการวัดขนาดของธุรกิจอุตสาหกรรม ดัง
ตารางที่ 2.1 (สมชัย ตันติธนวัฒน ,2542 : 25-26)
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ตารางที่ 2.1 แสดงขอดี-ขอเสีย ของเครื่องชี้เกณฑที่จะนํามาใชในการวัดขนาดของอุตสาหกรรม
เกณฑที่ใช
ขอดี
ขอเสีย
ขนาดของการจางงาน - งายในการจัด
- ไมสามารถจําแนกประเภท
- สามารถใชเกณฑเปนเวลานาน
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงาน
มากหรือใชทุนมาก
สินทรัพยถาวรสุทธิ - งายในการจําแนกอุตสาหกรรมที่
- ตองคํานึงถึงภาวะเงินเฟอ
ใชทุนมากหรือนอย
- ตัวเลขที่ไดมาเชื่อถือไดยาก
ทุนจดทะเบียน
- งายในการจัดเก็บ
- ไมไดสะทอนการประกอบการจริง
- สามารถใชตอเนื่องกันเปนเวลานาน
ยอดขาย
- จําเปนตองปรับเปลี่ยนอยูเสมอ
- ไมสามารถเกณฑเดียวกับ
อุตสาหกรรมที่ตางกัน
ที่มา : สมชัย ตันติธนวัฒน (2542 : 25-26)
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ตอมาเมื่อมีการตั้งสํานักงานเงินกูเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดเล็กขึ้นในกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมเมื่อพ.ศ.2507 (ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนสํานักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดยอมในปจจุบัน)
จึงมีการกําหนดความหมายของอุตสาหกรรมขนาดยอมไวแตกตางไปจากเดิม คือถือเอาเงินลงทุนเปน
เกณฑ โดยกําหนดวาหมายถึงกิจการอุตสาหกรรมประเภทโรงงาน ประเภทบริภัณฑหรือประเภท
อุตสาหกรรมในครอบครัว ที่มีทุนจดทะเบียนหรือลงทุนในสินทรัพยถาวรไมเกิน 2 ลานบาทเปนเกณฑ
ในการจําแนก
อยางไรก็ตามในการศึกษาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมที่จัดทําขึ้นภายในประเทศ
ในชวงที่ผานมานิยมใชเกณฑการจางงานเปนเกณฑสําคัญที่ใชในการจําแนกประเภทของอุตสาหกรรม
โดยแบงออกเปน
1) อุตสาหกรรมในครัวเรือน จางงาน 1-9 คน
2) อุตสาหกรรมขนาดยอม จางงาน 10-49 คน
3) อุตสาหกรรมขนาดกลาง จางงาน 50-100 คน
4) อุตสาหกรรมขนาดใหญ จางงาน 200 คนขึ้นไป
จนถึงปพ.ศ. 2534
กรมสงเสริมอุตสาหกรรมจึงไดนําเกณฑการจําแนกประเภท
อุตสาหกรรมแบบ 2 เกณฑมาใชคือ พิจารณารวมกันระหวางการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวร แต
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ตารางที่ 2.2 แสดงการวัดขนาดของธุรกิจอุตสาหกรรม ของแตละหนวยงานจําแนกตามเครื่องชี้
เกณฑการจางงานและสินทรัพยถาวร
หนวยงาน/ขนาดอุตสาหกรรม การจางงาน
สินทรัพยถาวร
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
- ขนาดยอม
ไมเกิน 50
ไมเกิน 20
51-200
21-100
- ขนาดกลาง
- ขนาดใหญ
มากกวา 200
มากกวา 100
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
ขนาดยอม
- ขนาดยอม
ไมเกิน 50
ธนาคารแหงประเทศไทย
- ขนาดยอม
ไมเกิน 50
บรรษั ท เงิ น ทุ น อุ ต สาหกรรม
แหงประเทศไทย (IFCT)
- ไมเกิน 100
- ขนาดยอม/ขนาดใหญ
- ขนาดกลาง/ขนาดใหญ
- เกิน 100
ที่มา : สมชัย ตันติธนวัฒน(2542 : 25)

สําหรับคําจํากัดความของขนาดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับทรัพยสินการลงทุนจากการ
ประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติ เรื่อง “การดําเนินงานในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม” ที่
ประเทศญี่ปุน ทั้งในภาคการผลิต ภาคการคาและภาคการบริการในป 2542 จึงมีคําจํากัดความใหม
(Khamanarong.S, 2000:35) ดังนี้
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ภาคการผลิต
อุตสาหกรรมขนาดใหญ หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุน เกิน 200
ลานบาทหรือมีการจางงานเกิน 200 คนขึ้นไป
อุตสาหกรรมขนาดกลาง หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุน 51 - 200 ลาน
บาทหรือมีการจางงาน51 - 200 คน
อุตสาหกรรมขนาดยอม หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุนไมเกิน 50
ลานบาทหรือมีการจางงานไมเกิน 50 คน
ภาคการบริการ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุนเกิน 200 ลาน
บาทหรือมีการจางงานเกิน 200 คนขึ้นไป
อุตสาหกรรมขนาดกลาง หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุน 51 - 200 ลาน
บาทหรือมีการจางงาน 51 - 200 คน
อุตสาหกรรมขนาดยอม หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุนไมเกิน 50
ลานบาทหรือมีการจางงานไมเกิน 50 คน
ภาคการขายสง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุนเกิน 100 ลาน
บาทหรือมีการจางงานเกิน 100 คนขึ้นไป
อุตสาหกรรมขนาดกลาง หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุน 51 - 100 ลาน
บาทหรือมีการจางงาน 51 - 100 คน
อุตสาหกรรมขนาดยอม หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุนไมเกิน 50
ลานบาทหรือมีการจางงานไมเกิน 50 คน
ภาคการขายปลีก
อุตสาหกรรมขนาดใหญ หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุน เกิน 60 ลาน
บาทหรือมีการจางงานเกิน 30 คนขึ้นไป
อุตสาหกรรมขนาดกลาง หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุน 31 - 60 ลาน
บาทหรือมีการจางงาน 11 - 30 คน
อุตสาหกรรมขนาดยอม หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุนไมเกิน 30
ลานบาทหรือมีการจางงานไมเกิน 10 คน
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2.8 รูปแบบความเปนเจาของ
คณาจารยโปรแกรมบริหารธุรกิจ (2541 : 27-65) ในการประกอบธุรกิจผูประกอบการ
(Entrepreneur) ซึ่งเปนผูกอตั้งธุรกิจนั้นอาจพิจารณาเลือกรูปแบบของการดําเนินธุรกิจไดหลายรูปแบบ
ดังนั้น ผูประกอบการทุก ๆ คน ควรเลือกตอบปญหาที่สําคัญๆ ใหไดเสียกอน คือ
1. จะเลือกรูปแบบของธุรกิจ รูปแบบใดที่เหมาะสมที่สุด
2. แตละรูปแบบของธุรกิจ มีลักษณะสําคัญอยางไร มีขอดีและขอเสียอยางไร
ดังนั้นในการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ ปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือ การ
พิจารณาตัดสินใจเลือกรูปแบบของธุรกิจไดอยางเหมาะสมและถูกตองตามกฎหมาย รูปแบบของธุรกิจ
แยกพิจารณาออกไดเปน 5 ประเภทใหญ ๆ ดวยกันคือ
2.8.1 กิจการเจาของคนเดียว (Sole or Single Proprietorship)
กิจการเจาของคนเดียว คือ ธุรกิจที่บุคคลคนเดียวเปนเจาของและดําเนินงานเพื่อหวังผล
กําไรการประกอบธุรกิจรูปแบบนี้จัดตั้งไดงาย ผูเปนเจาของธุรกิจจะรับภาระในความเสี่ยงทั้งหมด เชน
ความรั บ ผิ ด ชอบในหนี้ สิ น และผลขาดทุ น จากการดํ า เนิ น งาน แต ใ นกรณี ที่ กิ จ การมี ผ ลกํ า ไร
ผูประกอบการก็จะไดรับผลกําไรแตเพียงผูเดียว
การจัดตั้งกิจการ
การจัดตั้งกิจการในรูปแบบนี้ขึ้นอยูกับประเภทหรือชนิดของกิจการที่ประกอบอยูเปน
ประเภทที่อยูในขายควบคุมตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 ผูประกอบการจะตองไปยื่น
ขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการหากฝาฝนประกอบกิจการไปโดยไมจด
ทะเบียนก็จะเปนความผิดซึ่งมีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท และปรับอีกวันละไมเกิน 100 บาท จนกวา
จะไปจดทะเบียนใหถูกตอง การจดทะเบียนพาณิชยนั้นผูประกอบการจะตองจัดทําคําขอจดทะเบียน
พร อ มด ว ยสํ า เนาบั ต รประชาชนและทะเบี ย นบ า นไปยื่ น ต อ นายทะเบี ย นพาณิ ช ย โดยร า นค า ที่ มี
สํานักงานใหญตั้งอยูในกรุงเทพมหานครตองไปยื่นที่สํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย กรมทะเบียน
การคากระทรวงพาณิชย สําหรับรานค าที่มีสํานักงานใหญตั้งอยูในตางจังหวั ดก็ใหยื่นที่สํานักงาน
ทะเบียนพาณิชยจังหวัด อําเภอหรือกิ่งอําเภอที่สํานักงานใหญของรานคานั้นตั้งอยู โดยผูขอจดทะเบียน
ตองเสียคาธรรมเนียมการจดทะเบียน 50 บาท และเมื่อนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนแลวก็จะออกใบ
ทะเบียนพาณิชยใหไวเปนหลักฐาน
ขอดีของกิจการเจาของคนเดียว
1. จัดตั้งไดงาย ผูประกอบการสามารถจัดตั้งธุรกิจไดโดยเสียคาใชจายในการ
จัดตั้งนอย และไมสิ้นเปลืองเวลามากนัก
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2. มีอิสระในการตัดสินใจ และมีความคลองตัวในการดําเนินการ
3. กําไรทั้งหมดเปนของเจาของ เมื่อธุรกิจดําเนินงานมีผลกําไรเจาของก็จะไดรับ
ผลกําไรแตเพียงผูเดียว
4. กฎหมายที่บังคับใชไมเขมงวดเหมือนกับการประกอบการแบบอื่นๆ
5. ภาษี ในการเสียภาษีเนื่องจากกฎหมายถือวา เจาของธุรกิจเปนบุคคลเดียวกันจึง
เสียภาษีแตเพียงภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
6. รักษาความลับของกิจการได
ขอเสียของกิจการเจาของคนเดียว
1. เจาของขาดความสามารถและประสบการณในการบริหารงานมักมีความรูความ
ชํานาญเฉพาะดาน ทําใหการดําเนินงานของกิจการโดยสวนรวมมักไมมีประสิทธิภาพดีเทาที่ควร
2. โอกาสความกาวหนาของคนงานมีจํากัด เนื่องจากเจาของพยายามควบคุมการ
ดําเนินงานทุกอยางดวยตนเอง พนังงานไมมีโอกาสพัฒนาเลื่อนสถานะของตน
3. หาเงินทุนเพิ่มไดยากเนื่องจากเจาของคนเดียวเปนผูลงทุนทําใหเกิดขอจํา กัดใน
การหาเงินทุนมาเพิ่มเมื่อตองการขยายกิจการ
4. อายุการดําเนินงานของกิจการมีขอจํากัด อายุของกิจการขึ้นอยูกับเจาของ ถา
เจาของเสียชีวิตหรือมีเหตุการณทําใหไมสามารถประกอบกิจการได กิจการนั้นตองเลิกลมไป
5. มีความรับผิดชอบในหนี้สินไมจํากัด หากสินทรัพยของกิจการไมพอชําระหนี้
ตองเอาสินทรัพยสวนตัวมาชําระหนี้สินจนครบ
2.8.2 หางหุนสวน (Partnership)
หางหุนสวน คือ การประกอบการที่มีบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป ซึ่งเรียกวา “ผูเปน
หุนสวน” ไดตกลงนําเงินสินทรัพยหรือแรงงานมารวมทุนเขาหุนเพื่อดําเนินกิจการรวมกันเพื่อ
วัตถุประสงคนําผลกําไรที่หาไดมาแบงกัน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1012 บัญญัติวา สัญญาการจัดตั้งหาง
หุนสวนมีลักษณะที่สําคัญดังนี้
1. ตองมีสัญญาระหวางบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป
2. มีการตกลงเขากันในการเปนหุนสวนกัน
3. มีการเขากัน คือ เขาทุนหรือหุนสวนกัน ทุนแบงไดเปน
3.1 เงินสด
3.2 สินทรัพย ทั้งสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย
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4. เพื่อกระทํากิจการตามวัตถุประสงคที่ไมขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
5. กิจการนั้นเปนการรวมกันจะตองมีเจตนารวมกันในเรื่องดังนี้
5.1 ในสวนที่ไดสวนที่เสียรวมกันในการไดกําไรและในการขาดทุน
5.2 ในการจัดการและการดูแลครอบงําการจัดการ
5.3 ในกิจการอันรวมกัน
หางหุนสวนแบงออกไดเปน 2 ประเภท ซึ่งมีลักษณะที่สําคัญแตกตางกัน คือ
1. หางหุนสวนสามัญ (General Partnership) ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1025 บัญญัติไววา “อันวาหางหุนสวนสามัญนั้น คือ หางหุนสวนประเภทซึ่งผูเปนหุนสวนหมด
ทุกคนตองรับผิดชอบรวมกันเพื่อหนี้สินทั้งปวงของหุนสวนโดยไมจํากัด” หางหุนสวนสามัญนี้จะจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลหรือไมก็ได แตถาจดทะเบียนก็จะตองใชคําวา “หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล”
ประกอบชื่อหางอยูเสมอ ดังนั้นหางหุนสวนสามัญจึงแยกออกเปน 2 ชนิด
1) หางหุนสวนสามัญที่มิไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
2) หางหุนสวนสามัญที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลเรียกวาหางหุนสวนสามัญนิติ
บุคคล
2. หางหุนสวนจํากัด (Limited Partnership) ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1077 บัญญัติไววา “อันหางหุนสวนจํากัดนั้น คือ หางหุนสวนประเภทหนึ่ง ซึ่งมีผูเปนหุนสวน
สองจําพวกคือ”
1) ผูเปนหุนสวนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งมีความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินที่ตน
รับจะลงทุนในหางหุนสวนนั้นจําพวกหนึ่ง
2) ผูเปนหุนสวนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งตองมีความรับผิดรวมกันในบรรดาหนี้
ของหางหุนสวนไมจํากัดจํานวนอีกจําพวกหนึ่ง
หางหุนส ว นจํ ากั ด จะตอ งจดทะเบียนเปน นิติบุคคลเสมอไป และจะต องใชคําวาหาง
หุนสวนจํากัด อยูดวยเสมอ
ขอดีของหางหุนสวน
1. จัดตั้งไดงาย
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2. เปนที่รวบรวมของผูที่มีความรู ความชํานาญ และประสบการณในหลายดานมา
รวมกันทํางาน ทําใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพดีกวาการประกอบการโดยเจาของคน
เดียว
3. จัดหาเงินทุนไดมากกวาการประกอบการโดยเจาของคนเดียว เพราะเปนการรวม
ทุนกันระหวางหุนสวน
4. การกูยืมทําไดงายและเปนที่เชื่อถือของเจาหนี้มากกวาเพราะมีหุนสวนประ เภทไม
จํากัดความรับผิดชอบ
5. ขอจํากัดทางกฎหมายมีไมมาก
ขอเสียของหางหุนสวน
1. รับผิดในหนี้สินโดยไมจํากัด นอกจากหุนสวนทุกคนตองรับผิดในหนี้สินที่แต
ละคนกอขึ้นโดยไมจํากัด เชนเดียวกับการประกอบการโดยเจาของคนเดียว แลวหุนสวนแตละคนยัง
ตองรับผิดในหนี้ที่หุนคนอื่นๆ กอขึ้นโดยไมจํากัดจํานวนดวย ทั้งนี้ยกเวนกรณีที่หุนสวนประเภทจํากัด
ความรับผิดเฉพาะในสวนที่ลงหุนเทานั้น
2. อายุของหางหุนสวนมีจํากัด ถาหุนสวนเกิดการแตกแยกหรือหุนสวนเสียชีวิต
โดยเฉพาะหุนสวนที่ไมจํากัดความรับผิดชอบ
3. แมวาจะมีการแบงแยกอํานาจและหนาที่ของผูเปนหุนสวน เปนลายลักษณ
อักษรไวแลวก็ตาม ความขัดแยงระหวางผูเปนหุนสวนมักจะเกิดขึ้นไดงาย เชน การตัดสินใจทางดาน
นโยบาย และแผนกงานการดําเนินงาน
4.
การถอนทุนออกจากการเปนหุนสวนทําไดยาก ตองใหหุนสวนคนอื่นๆ
ยินยอมและเห็นชอบ
2.8.3 บริษัทจํากัด (Corporation)
บริษัทจํากัด คือ การประกอบการที่จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคหากําไรเพื่อมาแบงกัน
โดยแบงทุนออกเปนหุนมีมูลคาหุนละเทา ๆ กัน มีผูถือหุนตั้งแต 7 คน แตไมถึง 100 คน ผูถือหุนแต
ละคนมีความรับผิดชอบเพียงจํานวนเงินที่ยังสงใชไมครบมูลคาของหุนที่ตนถือ
ลักษณะสําคัญของบริษัทจํากัด
1. ผูริเริ่มกอการจัดตั้งบริษัทอยางนอย 7 คน
2. มีผูถือหุนตั้งแต 7 คน แตไมถึง 100 คน หากมีผูถือหุน 2 คนขึ้นไปถือหุนเดียวกันให
นับเปนผูถือหุน 1 คน
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3. กําหนดทุนไวเปนจํานวนแนนอน แลวแบงทุนทั้งหมดนั้นออกเปนหุนมีมูลคาหุนละ
เทา ๆ กันแตตองไมต่ํากวาหุนละ 5 บาท
4. ผูถือหุนแตละคนรับผิดเพียงจํานวนเงินที่ตนยังสงใชไมครบมูลคาของหุนที่ตนถือ
เชน หุนของบริษัทมีมูลคาหุนละ 100 บาท และผูถือหุนไดชําระคาหุนไปแลวหุนละ 25 บาท ดังนั้น
ผูถือหุนก็จะมีความรับผิดเพียง จํานวนเงินที่สงไมครบมูลคาหุน คือ 75 บาท แตหากไดสงใชครบแลว
คือไดชําระคาหุนครบแลวหุนละ 100 บาท ผูถือหุนก็ไมตองรับผิดใด ๆ อีก
บริษัทจํากัดแบงออกเปน 2 ประเภท
4.1 บริษัทเอกชน จํากัด
4.2 บริษัทมหาชนจํากัด
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ตารางที่ 2.3 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางบริษัทเอกชน จํากัด และบริษัทมหาชน จํากัด
ขอเปรียบเทียบ บริษัทเอกชน จํากัด
บริษัทมหาชน จํากัด
จํานวนผูถือหุน 7-99 คน
100 คนขึ้นไป
จํานวนผูริเริ่ม
7 คน
15 คน
หนังสือชี้ชวน
หามออก
ออกแจกจายประชาชนทั่วไปได
ทุนจดทะเบียน ไมกําหนด
ชําระเปนเงินสดไมต่ํากวา 5 ลานบาท
กรรมการ
เลือกจากบุคคลภายนอก
ตองเลือกจากผูถือหุนเทานั้น
การชําระหุน
อาจแบงชําระเปนคราว ๆ ได
ตองชําระครั้งเดียวใหหมด และผาน
ธนาคาร
และครั้งแรกไมต่ํากวา 25%
หุนกู
ออกไมได
ออกได
ที่มา : คณาจารยโปรแกรมบริหารธุรกิจ (2541 : 48)
ขอดีของบริษัท
1. ผูถือหุนรับผิดในหนี้สินจํากัด ผูถือหุนจะรับผิดในหนี้สินของบริษัท จํากัด
เฉพาะสวนของหุนที่ตนคางจายอยูเทานั้น หนี้สินใด ๆ ของบริษัทผูถือหุนไมตองรับผิดชอบดวย
2. มีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง อายุของบริษัทจํากัดไมไดขึ้นอยูกับอายุของผูถือ
หุนบริษัทไมจําเปนตองเลิกลมกิจการเหมือนเชนการประกอบการโดยกิจการเจาของคนเดียว หรือหาง
หุนสวน
3. สามารถโอนหุนไดงาย ผูถือหุนของบริษัทสามารถโอนหรือขายหุนใหแกใครก็
ไดทุกเวลา
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4. การขยายกิจการทําไดงาย ผูถือหุนของบริษัทอาจเพิ่มทุนเพื่อนํามาขยายกิจการ
ดวยการออกหุนใหม โดยไดรับมติพิเศษของที่ประชุมผูถือหุน
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5. การบริหารงานของบริษัทจํากัด กระทําโดยคณะกรรมการซึ่งเลือกโดยที่
ประชุมใหญ ผูถือหุน ซึ่งเปนผูที่มีความสามารถ การบริหารงานจึงมีประสิทธิภาพ ขอบกพรองเกิดได
ยากกวาธุรกิจรูปแบบอื่น ๆ
ขอเสียของบริษัท
1. ขั้นตอนในการจัดตั้งยุงยากมีกฎหมายและกฎขอบังคับของรัฐควบคุมเปน
จํานวนมาก
2. มีการเสียภาษีซ้ําซอน เนื่องจากบริษัทจํากัดเปนนิติบุคคล เมื่อมีรายไดตองเสีย
ภาษีเงินไดของกิจการ และเมื่อจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนยังตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอีกครั้ง
หนึ่ง จึงเปนการเสียภาษีซ้ําซอน
3. ไมอาจรักษาความลับของบริษัทได
4. ความซื่อสัตยและความจงรักภักดีของฝายบริหารที่มีตอบริษัทจํากัดมีนอยกวา
รูปแบบอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะฝายบริหารไมจําเปนตองมีหุนสวนหรือเปนเจาของบริษัท
2.8.4 สหกรณ (Cooperative)
สหกรณเ ป น รูปแบบของธุรกิจ ซึ่งสมาชิกของสหกรณเ ปน ทั้ง เจ าของและเปน
ผู ปฏิ บัติง าน แล ว นํ าผลกํ าไรที่ไ ดจ ากการดํา เนิ น งานมาแบงป น ใหกับ สมาชิก ลั ก ษณะของกิ จ การ
สหกรณโดยทั่วไปมีลักษณะสําคัญอยู 6 ประการ คือ
1. การเปนสมาชิกตองเปนดวยความสมัครใจและเปดโอกาสแกคนทั้งปวง ทั้งนี้โดย
ปราศจากขอกัดหรือความลําเอียงใด ๆ ทางสังคม การเมือง เชื้อชาติ และศาสนา
2. สหกรณเปนองคการประชาธิปไตยกิจการของสหกรณควรไดรับการจัดการโดย
บุคคลที่ไดรับเลือกตั้ง หรือแตงตั้งตามวิธีที่บรรดาสมาชิกไดตกลงกัน สมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงเทากัน
คือ 1 คน ตอ 1 เสียง
3. จํากัดอัตราเงินปนผลตามหุนเพียงไมเกินอัตราดอกเบี้ย
4. รายไดสุทธิ (กําไร) อันเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของสหกรณยอมเปนของสมาชิก
และควรจัดสรรไปตามวิธีที่อาจหลีกเลี่ยงจากการที่สมาชิกสหกรณผูหนึ่งจะไดรับประโยชนโดยทําให
สมาชิกอื่นเสียผลประโยชน ทั้งนี้อาจกระทําโดยมติของสมาชิกดังตอไปนี้
4.1 กันไวเพื่อพัฒนาธุรกิจของสหกรณ
4.2 กันไวเพื่อบริการเพื่อสวนรวม
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4.3 แบงปนกันระหวางสมาชิกตามสวนแหงธุรกิจ
5. สหกรณทั้งปวงควรจัดใหมีการศึกษาสําหรับสมาชิก พนักงาน เจาหนาที่รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป ในหลักและวิธีการของสหกรณ ทั้งทางเศรษฐกิจและประชาธิปไตย
6. เพื่อใหประโยชนแกบรรดาสมาชิกและชุมชนของสมาชิกอยางดีที่สุด
สหกรณแบงออกเปน 2 ชนิด
4.1 สหกรณจํากัด คือ สหกรณที่สมาชิก มีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินจํานวน
เงินคาหุนที่ยังไมครบมูลคาหุนที่ตนถืออยู
4.2 สหกรณไมจํากัด คือ สหกรณซึ่งสมาชิกทุกคนมีความรับผิดรวมกัน เพื่อหนี้
ทั้งปวงของสหกรณโดยไมจํากัด
ขอดีของสหกรณ
1. ขจัดการถูกเอาเปรียบจากบุคคลอื่น
2. เปนการรวมคนเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทุนไมใชสิ่งสําคัญ
3. ไดรับผลประโยชนถวนทั่วในหมูสมาชิก และถาใครทําธุรกิจกับสหกรณไดมาก
ก็จะไดรับประโยชนสูงตาม
4. กฎหมายใหการสนับสนุนชวยเหลือ
ขอเสียของสหกรณ
1. ทุนจํากัด ดังนั้นอาจมีผลถึงการจัดหาเครื่องมือมาใชในการดําเนินงาน
2. สมาชิกไมเขาใจหลักและวิธีการของสหกรณดีพอทําใหสหกรณอาจไมเจริญ
เทาที่ควร
3. ถาสหกรณไมสามารถสนองความตองการของสมาชิกไดสหกรณก็ไมมี
ประโยชน
2.8.5 รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise)
รัฐวิสาหกิจ หมายถึง องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐบาลหรือบริษัท
หางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการของรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐบาลมีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละ
หาสิบมีการบริหารงานอยูระหวางระบบราชการและระบบธุรกิจ
เหตุผลสําคัญที่มีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นมาคือ
1. เพื่อประโยชนข องสั ง คมและเปน การใหบริก ารประชาชน เชน กิจ การ
สาธารณูปโภคตาง ๆ ที่ใชเงินลงทุนสูง เอกชนไมอยูในฐานะที่ลงทุนได รัฐจําเปนตองเขามาดําเนินการ
เอง
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2. เพื่อหารายไดเขารัฐ เนื่องจากธุรกิจบางอยางมีผลกําไรมากรัฐจึงควรดําเนินการ
เสียเอง
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3. เพื่อความมั่นคงของประเทศสินคาบางชนิดมีความจําเปนในยามฉุกเฉินบาง
ชนิดเปนยุทธปจจัย รัฐจําเปนตองเขามาดําเนินการเอง เชน การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
4. เพื่อควบคุมสินคาบางชนิด ถาหากใหมีการผลิต และบริโภคอยางเสรีอาจจะ
กอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม รัฐจําเปนตองเขามาดําเนินการเอง เชน โรงงานยาสูบ
5. เพื่อโฆษณาและเผยแพรชื่อเสียงประเทศใหเปนที่รูจักของชาวตางประเทศ
2.8.6 บริษัทขามชาติ (Multinational Corporations) (ระวัง เนตรโพธิ์แกว : 25-26, 2547)
องคการผลิตตาง ๆ ดังกลาวมาแลวมีขอบเขตการดําเนินงานจํากัดอยูในทองที่ใดทองที่หนึ่ง
หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง แตมีองคการผลิตอีกอยางหนึ่งซึ่งมีขอบเขตการดําเนินงานกวางขวางมาก
ไม จํา กั ด อยู ใ นประเทศที อ งค ก ารนั้ น ตั้ ง อยู แตมี ส าขากระจายไปในประเทศต าง ๆ หลายประเทศ
องคการผลิตประเภทนี้เรียกวา Multinational Corporations ลักษณะขององคการผลิตประเภทนี้ก็คือ มี
สํานักงานใหญในประเทศหนึ่งและมีสาขากระจายอยูในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก เชน บริษัทเจนเนอรัล
มอเตอร (General Motor) มีสํานักงานใหญอยูในสหรัฐอเมริกา และมีสาขาอยูในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก
เชนเดียวกับบริษัทเชลล บริษัทกูดเยียร องคการผลิตประเภทนี้มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ วัดไดจาก
ปริมาณขายประจําป เชน ในป 2516 บริษัทเจนเนอรัลมอเตอรมีปริมาณขายเปนมูลคามากกวารายได
ประชาชาติของประเทศปากีสถาน และประเทศสวิสเซอรแลนด เปนตน
Multinational Corporations มีทั้งขอดีและขอเสีย ดังนี้
ขอดี
1. ไดรับเทคนิคใหม ๆ มาใชในประเทศกําลังพัฒนา โดยปกติสามารถศึกษาจากประเทศที่
พัฒนาแลวไดแตตองใชเวลานาน แตถามีองคการผลิตประเภทนี้จะไดเรียนรูเทคนิคใหม ๆ
ภายในระยะเวลาสั้น ๆ
2. การสรางความชํานาญตาง ๆ ใหแกคนงานประเทศกําลังพัฒนา
3. ไดรับเงินตราและเงินทุนจากตางประเทศ
4. การนําเอาวิธีการบริหารงานแบบใหมมาใช
ขอเสีย
1. การหลีกเลี่ยงภาษีตาง ๆ เพราะวาองคการผลิตแบบนี้มีสาขาอยูหลายประเทศ อาจจะมี
วิธีการลงบัญชีที่ทําใหไดรับกําไรนอยหรือขาดทุน ดังนั้นภาษีที่จะตองเสียก็นอยลง

48

2. องคการผลิตเหลานี้มีเงินทุนมาก จึงสามารถโฆษณาสินคาของตนไดและมีบางครั้งการ
โฆษณาเกินจริง ทําใหผูบริโภคหลงเชื่อได เชน ในประเทศเม็กซิโก บริษัทผูผลิต Coke ได
ทุมเทการโฆษณามาก จนในที่สุดโคกเปนสินคาที่ชาวนาชาวไรตองการดื่ม นอกจากนั้น
การโฆษณาจะทําใหเกิดการฟุมเฟอยตามมาอีกดวย
3. ถาผลิตสิ่งของที่ไมจําเปนแกสังคม จะทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
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2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพ็ญนภา เธียรพจีกุล (2535 : บทคัดยอ) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาปจจัยในการ
เลือกที่ตั้งของผูประกอบการกิจการอุตสาหกรรมขนาดกลางที่อยูนนอกนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจน
ความสัมพันธระหวางรูปแบบอาคาร การใชพื้นที่ และสาธารณูปโภคกับประเภทอุตสาหกรรม รวมทั้ง
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการพัฒนาโครงการของรัฐและเอกชน
การศึกษาใชเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนดวังนอยเปนกรณีศึกษา และเก็บ
รวบรวมขอมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน การใชพื้นที่สําหรับประกอบ
กิ จ กรรมอุ ต สาหกรรมการใช ส าธารณู ป โภคต า งๆ และการพั ฒ นาโครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดวยการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบวา อุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการในพื้นที่กรณีศึกษามี 8 ประเภท อันเปนผลมา
จากนโยบายของรั ฐ ป จ จั ย ที่ ผู ป ระกอบการให ค วามสํ า คั ญ ในการเลื อ กที่ ตั้ ง ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนดวังนอยมากที่สุด 5 ลําดําแรก คือ 1) ราคาที่ดินและอาคารโรงงานที่
เหมาะสม 2) เปนโรงงานสําเร็จรูป 3) มีความพรอมดานสาธารณูปโภค 4) เปนเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม 5 อยูใกลกรุงเทพมหานคร โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญเปนอุตสาหกรรมรับชวงการ
ผลิต และมีการเชื่อมโยงกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง โดย
มีความเกี่ยวพันกันในดานของแหลงวัตถุดิบ และแหลงกระจายสินคา มีขนาดพื้นที่เฉลี่ย 432 ตารางวา
และมีสัดสวนการใชพื้นที่เฉลี่ยสําหรับการผลิต: คลังสินคา: กิจกรรมอื่นๆ เทากับ 54: 26: 20 กิจการ
สวนใหญมีการใชน้ําเฉลี่ยวันละ 8 ลูกบาศกเมตรตอไร มีการใหไฟฟาเกินกวาที่มีการจัดเตรียมไว
หลักเกณฑและเงื่อนไขของนิคมอุตสาหกรรมสามารถรองรับอุตสาหกรรมที่คอนขางหลากหลายใน
ขณะที่หลักเกณฑและเงื่อนไขของภาคเอกชนในลักษณะโครงการเรือนแถวอุตสาหกรรมเนนการ
รองรั บ อุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ ก ดั ง นั้ น ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ พื่ อ ประกอบกิ จ การ
อุตสาหกรรมขนาดกลางของรัฐ จึงนาที่จะมีการปรับหลักเกณฑและเงื่อนไขใหสอดคลองกับความ
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เชิ ด ศั ก ดิ์ การภั ก ดี (2547:บทคั ด ย อ ) ป จ จั ย ในการเลื อ กที่ ตั้ ง ของผู ป ระกอบการโรงงาน
อุต สาหกรรมขนาดกลางในจัง หวั ด ปทุม ธานี การวิจัย นี้มีวั ตถุประสงค เ พื่อศึก ษาประเภทและการ
กระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและปจจัยในการเลือกที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดกลาง รวมทั้งการศึกษาสภาพปญหาในการเลือกที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางใน
จังหวัดปทุมธานี แยกอธิบายปจจัยตามความเห็นของผูประกอบการตามประเภทอุตสาหกรรม ตาม
แหลงที่ตั้งและตามชวงอายุโรงงาน โดยอาศัยขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกที่ตั้งโรงงาน สภาพปญหาหรืออุปสรรคในการเลือกที่ตั้งของโรงงานดวยการสัมภาษณโดยใช
แบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบวา โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางที่ตั้งอยูในพื้นที่ศึกษามี 8 ประเภท ปจจัยที่
ผูประกอบการใหความสําคัญในการเลือกที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางมากที่สุด 5 ลําดับแรก
คือ 1) ปจจัยดานคมนาคมขนสง สะดวก รวดเร็ว 2)ปจจัยดานความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 3)
ปจจัยดานราคาที่ดิน 4) ปจจัยดานแรงงาน และ5) ปจจัยดานการเปนเขตประกอบการอุตสาหกรรม และ
เมื่ อ พิ จ ารณาป จ จั ย ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การเลื อ กที่ ตั้ ง จํ า แจกตามประเภทอุ ต สาหกรรม พบว า
อุตสาหกรรมเกษตรใหความสําคัญกับปจจัยดานวัตถุดิบเปนลําดับแรก สวนอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมไมและแปรรูปไม อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมเคมีและ
พลาสติก อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ อุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมอื่นๆ ใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานการคมนาคมเปนอันดับแรก สอดคลองกับการพิจารณาความสําคัญของปจจัยการเลือกที่ตั้ง
ตามพื้นที่ พบวา ใหความสําคัญกับปจจัยดานการคมนาคมเปนสวนใหญ มีเพียงโรงงานที่ตั้งอยูในพื้นที่
อําเภอลาดหลุมแกวที่ใหความสําคัญกับปจจัยดานวัตถุดิบเปนลําดับแรก และการพิจารณาปจจัยที่ให
ความสําคัญกับการเลือกที่ตั้งโรงงานตามชวงอายุของโรงงาน พบวา โรงงานในแตละชวงอายุนั้นลวน
ใหความสําคัญกับปจจัยดานการคมนาคมเปนปจจัยลําดับแรก และมีปจจัยดานการเปนเขตประกอบการ
ปจจัยดานราคาที่ดินเปนปญหาที่พบมากสุด รองลงมาคือ ระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมและ
บทบาทที่ผูประกอบอยากใหภาครัฐชวยเหลือ คือ ดานภาษี การควบคุมราคาวัตถุดิบ และปรับปรุงดาน
ระบบสาธารณูปโภค ตามลําดับ ดังนั้น ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรมขนาดกลาง
ภาครัฐจึงควรใหการสนับสนุนและสงเสริม อีกทั้งการปรับหลักเกณฑและเงื่อนไขใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูประกอบการโดยคํานึงถึงผลประโยชนและผลกระทบตอพื้นที่รวมกัน รวมทั้ง
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พิษณุ ผุงประเสริฐยิ่ง (2541:บทคัดยอ) การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ เปรียบเทียบปจจัยที่มี
ผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในและนอกนิคมอุตสาหกรรม และเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการ
ตั้ ง โรงงานอุ ต สาหกรรมในและนอกนิ ค มอุ ต สาหกรรม ข อ มู ล ที่ นํ า มาใช เ ป น ข อ มู ล ปฐมภู มิ จ าก
แบบสอบถามและการสัมภาษณผูประกอบการ และขอมูลทุติยภูมิ ป พ.ศ. 2538 ถึงป พ.ศ. 2540 จาก
หนวยงานราชการหลายแหงที่เก็บรวบรวมไว พื้นที่ที่ศึกษาวิจัยคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการ
เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ปจจัยที่นํามา
เปรียบเทียบมี 8 ปจจัยไดแก ราคาที่ดิน ระบบสาธารณูปโภค แหลงแรงงาน ระบบขนสง แหลงวัตถุดิบ
การอยูใกลกรุงเทพฯ การอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรม และสิทธิประโยชนที่ไดรับจากภาครัฐ โดยใช
การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ในและนอกนิคมอุตสาหกรรม โดยใชปจจัยเดียวกันดวยวิธีการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis)
ผลของการศึกษาวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้
1. ปจจัยที่มีผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ที่ความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ราคาที่ดิน แหลงวัตถุดิบ และแหลงแรงงาน
2. ในการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม พบวา
ปจจัยที่มีผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมากที่สุดคือ สิทธิประโยชนที่ไดรับ
จากภาครัฐ ราคาที่ดิน และแรงงานมีฝมือ ปจจัยรองลงมาไดแก ระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับระบบน้ํา
ระบบไฟฟา และสภาพถนนในนิคมอุตสาหกรรม การอยูใกลกรุงเทพฯ และแหลงแรงงาน
3. ปจจัยที่มีผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมนอกนิคมอุตสาหกรรมมากที่สุดคือ ระบบ
สาธารณูปโภค และการอยูใกลกรุงเทพฯ ปจจัยรองลงมาไดแก สิทธิประโยชนที่ไดรับจากภาครัฐและ
การอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ยังพบวา ผูประกอบการนอกนิคมอุตสาหกรรมคิดเปนรอยละ 47 ไดใหความสนใจที่
จะตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเนื่องจาก มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี มีระบบการขนสงที่ดี มีระบบ
บําบัดน้ําเสียสวนกลาง และไดรับสิทธิประโยชนมากขึ้น และรอยละ 43 ไมสนใจที่จะตั้งโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมเนื่องจาก ที่ดินมีราคาแพง อัตราคาบําบัดน้ําเสียสูง อัตราคาบํารุงระบบสาธารณูปโภค
สูง อัตราน้ําประปาสูง และผูประกอบการมีที่ดินเปนของตนเองอยูแลว
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จากผลการวิจัยนี้สามารถบอกไดวาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปจจัยหลายปจจัยที่เหมาะแกการ
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บทที่ 3
ระเบียบวิจัย
การวิ จัย นี้เ ปนการป จ จั ย ที่มีผลตอการเลื อ กที่ตั้ งโรงงานในเขตพื้ น ที่อุตสาหกรรมของ
ผูประกอบการ: กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเปนขั้นตอนในการการ
ดําเนินการเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยตามลําดับตอไปนี้
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3.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
3.3 การตรวจสอบและทดสอบเครื่องมือ
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.5 การกําหนดคาตัวแปร
3.6 การวิเคราะหขอมูล
3.7 สถิติที่ใชในการวิจัย
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3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

3.1.1 ประชากร
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มุ ง ศึ ก ษาในโรงงานอุ ต สาหกรรมในเขตอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี โดยประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตประกอบการอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 172 โรงงาน แยกออกตามเขตอุตสาหกรรม ดังนี้
1. นิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว จํานวน 127 โรงงาน
2. นิคมอุตสาหกรรม เกตเวยซิตี้ จํานวน 45 โรงงาน
จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 137 โรงงาน แยกตามเขตอุตสาหกรรม ดังนี้
1. โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทรบุรี จํานวน 44 โรงงาน
2. โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียลปารค จํากัด จํานวน 64 โรงงาน
3. โครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนกบินทรบุรี จํานวน 29 โรงงาน
รวบรวมจากรายชื่อโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการของกรมโรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม ณ. สิ้นเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548
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3.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
จากจํานวนของประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือเจาของโรงงาน, ผูบริหารโรงงาน
จํานวน 309 โรงงาน จํานวนของกลุมตัวอยางที่จะทําการเก็บขอมูลจํานวน 100 โรงงาน แยกไดตาม
รายละเอียด
จังหวัดฉะเชิงเทรา
1. นิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว จํานวน 127 โรงงาน จะทําการเก็บขอมูลจํานวน 38 โรงงาน
ตามประเภทของอุตสาหกรรมเปนหลัก ดังนี้
- อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนต จํานวน 12 โรงงาน
- อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณเครื่องใชไฟฟา จํานวน 6 โรงงาน
- อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ จํานวน 10 โรงงาน
- อุตสาหกรรมอื่น ๆ จํานวน 10 โรงงาน
2. นิคมอุตสาหกรรม เกตเวยซิตี้ จํานวน 45 โรงงาน จะทําการเก็บขอมูลจํานวน 12
โรงงาน ตามประเภทของอุตสาหกรรมเปนหลัก ดังนี้
- อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนต จํานวน 8 โรงงาน
- อุตสาหกรรมอื่น ๆ จํานวน 4 โรงงาน
จังหวัดปราจีนบุรี
1. เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทรบุรี จํานวน 44 โรงงานจะทําการเก็บขอมูลจํานวน
16 โรงงาน ตามประเภทของอุตสาหกรรมเปนหลัก ดังนี้
- อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนต จํานวน 8 โรงงาน
- อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณเครื่องใชไฟฟา จํานวน 3 โรงงาน
- อุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 5 โรงงาน
2. เขตอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียลปารค จํากัด จํานวน 64 โรงงาน จะทําการเก็บขอมูล
จํานวน 18 โรงงาน ตามประเภทของอุตสาหกรรมเปนหลัก ดังนี้
- อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนต จํานวน 12 โรงงาน
- อุตสาหกรรมกระดาษ จํานวน 6 โรงงาน
3. เขตอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนกบินทรบุรี จํานวน 29 โรงงาน จะทําการเก็บขอมูล
จํานวน 16 โรงงาน ตามประเภทของอุตสาหกรรมเปนหลัก ดังนี้
- อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม จํานวน 16 โรงงาน

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ผู วิ จั ย ใช ใ นการรวบรวมข อ มู ล เพื่ อ ทํ า การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได จั ด ทํ า
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามจะถูกสงไปใหประชากรที่เปนเจาของโรงงาน
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1. ทําการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร ขอความทางวิชากร ตําราวิชาการ วารสาร สื่อ
สิ่งพิมพ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแบบสอบถามให
สอดคลองกับประเด็นปญหาและวัตถุประสงค
2. จากขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควานํามาสรางแบบสอบถามซึ่งมีเคาโครงมาจากตํารา
วิชาการของ วิชัย ศรีคํา เรื่อง “ภูมิศาสตรอุตสาหกรรม” จากนั้นผูวิจัยไดทําการดัดแปลงให
เหมาะสมกับกลุมประชากรที่ตองการศึกษา โดยแบบสอบถามดังกลาวมีสวนประกอบสําคัญ 3
ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป น แบบสอบถามข อ มู ล ทั่ ว ไปส ว นบุ ค คล ได แ ก เพศ และตํ า แหน ง
แบบสอบถามที่เกี่ยวกับลักษณะของผูประกอบการอุตสาหกรรมไดแก ที่ตั้งโรงงาน ประเภทของ
การผลิต รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจ ขนาดของกิจการ (ขนาดของเงินลงทุน)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสาเหตุที่ทําใหผูประกอบการอุตสาหกรรมตั้ง
โรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบนั
เปนแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating
scale) ตามวิธีของริน ลิเคิรท (Rensis Likert)
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่คิดวามีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน หากมี
การเลือกที่ตั้งโรงงานใหม
ทั้งตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตราสวนประเมินคา
(Rating scale) ตามวิธีของริน ลิเคิรท (Rensis Likert)(พวงรัตน ทวีรัตน.2543 :107-108) โดยกําหนด
คะแนนไว 5 ระดับดังนี้
ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

คาน้ําหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ
กําหนดใหคาคะแนนเปน 5 คะแนน
กําหนดใหคาคะแนนเปน 4 คะแนน
กําหนดใหคาคะแนนเปน 3 คะแนน
กําหนดใหคา คะแนนเปน 2 คะแนน
กําหนดใหคาคะแนนเปน 1 คะแนน

แบบสอบถามป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมของ
ผูประกอบการ: กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบดวยคําถามที่เกี่ยวกับ
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานในดานตาง ๆ ของผูประกอบการดังตอไปนี้

55

1. ดานวัตถุดิบ
2. ดานตลาด
3. ดานการขนสง
4. ดานแรงงาน
5. ดานพลังงาน
6. ดานสภาพแวดลอม
7. ดานนโยบายของรัฐและทองถิ่น

D

ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
และข อ เสนอแนะอื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ในด า นอื่ น ๆ ที่ คิ ด ว า มี ผ ลต อ การเลื อ กทํ า เลที่ ตั้ ง สถาน
ประกอบการ
3. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับรางเสนอตอที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อตรวจสอบ ขอคําแนะนํา และ
พิจารณาความเที่ยงตรงในเนื้อหาของแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงแกไข
4. นําแบบสอบถามฉบับรางที่ไดรับการแนะนําแกไขแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิใหทําการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาอีกครั้ง รวมไปถึงความชัดเจนของการใชภาษาในเชิงวิจัย
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3.3 การตรวจสอบและทดสอบเครื่องมือ

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและตรวจสอบเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้
3.3.1 ศึกษาคนควาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ขอความทางวิชาการ วารสาร สื่อ
สิ่งพิมพ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.3.2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดนิยามเปนขอบเขตเนื้อหาและเปน
โครงสรางของเครื่องมือ ใหสอดคลองกับประเด็นปญหาและวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา
3.3.3 สรางแบบสอบถาม มาตรวัดทัศนคติของ Likert (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.2542)
3.3.4 สรางคําถามในแบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 3 ตอน รายละเอียดดังไดกลาวขั้นตนและนํา
แบบสอบถามและแบบทดสอบที่สรางเสร็จแลวเสนอที่ปรึกษางานวิจัย ตรวจสอบและแนะนํา เพื่อ
การแกไขและปรับปรุงแบบสอบถามและแบบทดสอบใหมีความเหมาะสม
3.3.5 นําแบบสอบถามและแบบทดสอบที่ไดรับการแกไขแลวไปตรวจสอบความเที่ยงตรง
และความเหมาะสม โดยขอความอนุเคราะหผูทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content validity) และภาษาที่ใช แลวนํามาปรับปรุงแกไข
3.3.6 นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ และการปรับปรุงแกไขแลว
นําเสนอที่ปรึกษางานวิจัย ใหพิจารณาความสมบูรณอีกครั้ง เพื่อความสมบูรณของเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย
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3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจะคนหาขอมูลโดยจะใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 2 แบบคือ
ขอมูลปฐมภูมิ
1.1 จะเปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางที่ทําการ
วิจัยคือ โรงงานอุตสาหกรรมในเขตประกอบการอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม
จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่จดทะเบียนไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการกรมโรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
1.2 นําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบคุณภาพแลวพรอมหนังสือขออนุญาต
สอบถามข อ มู ล ส ง ไปรษณี ย ไ ปยั ง กลุ ม ตั ว อย า งโรงงานอุ ต สาหกรรมในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม

D

ขอมูลทุติยภูมิ
เปนขอมูลที่ไดจากการ คนควา รวบรวมงานวิจัย บทความ วารสาร เอกสารการสัมมนา
สถิติในรายงานตาง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อเปนสวนประกอบในเนื้อหาและนําไปใชใน
การวิเคราะหขอมูล

PU

3.5 การกําหนดคาของตัวแปร

ในสวนของแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งเปนแบบสอบถามปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้ง
โรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมของผูประกอบการ ผูวิจัยไดกําหนดคาของตัวแปรมาตรวัดของลิ
เคิรท(Likert Scale)โดยแบงระดับปญหาเปน 5 ระดับ ดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543:107-108)
คะแนนเฉลี่ย 4.500 - 5.000
กําหนดใหอยูในเกณฑ มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.500 - 4.499
กําหนดใหอยูในเกณฑ มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.500 - 3.499
กําหนดใหอยูในเกณฑ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.500 - 2.499
กําหนดใหอยูในเกณฑ นอย
คะแนนเฉลี่ย 1.000 - 1.499
กําหนดใหอยูในเกณฑ นอยที่สุด
การแปลความหมายของคาเบี่ยงเบนมาตรฐานจะใชเกณฑดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541 : 74 )
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวาง 0.000 – 0.999 หมายถึง การกระจายของขอมูลไมมากนัก
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวาง 1.000 ขึ้นไป หมายถึง การกระจายของขอมูลคอนขางมาก
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3.6 การวิเคราะหขอมูล
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เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ตอบกลับคืนมาไดแลวนํามาตรวจความครบถวน
สมบูรณจากนั้นนํามาตรวจการใหคะแนนและนําผลคะแนนมาทําการประมวลผลขอมูลดวยเครื่อง
คอมพิ ว เตอร ข อมู ล จะถู ก วิเ คราะหดว ยวิธีท างสถิติ เ พื่ อศึก ษาว า ป จ จั ย ที่มีผลต อการเลือ กที่ตั้ ง
โรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมของผูประกอบการที่สําคัญ โดยมีวิธีการดังนี้
1. ตรวจความถูกตองครบถวนและจํานวนของแบบสอบถามที่ไดกลับมา
2. นําแบบสอบถามที่มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดทั้งหมดมาวิเคราะหและแปลผลโดยใช
การวิเคราะหขอ มูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร โดย
แบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่ ง เป น คํ า ถามข อ มู ล ทั่ ว ไปส ว นบุ ค คลและลั ก ษณะของ
ผูประกอบการ นําขอมูลที่ไดมาหาคารอยละ(Percentage)ของตัวแปร
แบบสอบถามสวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยสาเหตุที่จัดตั้งโรงงานในเขตพื้นที่
อุตสาหกรรมปจจุบัน นําขอมูลที่ไดมาหาคาเฉลี่ยเลขคณิต(Arithmetic Mean) และ สวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการนํามาเปรียบเทียบเพื่อแปลความหมายกับเกณฑที่ตั้งไว
จากนั้นทําการเปรียบเทียบระดับคะแนนของปจจัยสาเหตุที่จัดตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
ปจจุบันของผูป ระกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบดวย ดานวัตถุดิบ ดานตลาด ดานการขนสง
ดานแรงงาน ดานพลังงาน ดานสภาพแวดลอม และดานนโยบายของรัฐและทองถิ่น
แบบสอบถามสวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่คิดวามีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน
หากมีการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม นําขอมูลที่ไดมาหาคาเฉลี่ยเลขคณิต(Arithmetic Mean) และ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการนํามาเปรียบเทียบเพื่อแปลความหมายกับเกณฑ
ที่ตั้งไว จากนัน้ ทําการเปรียบเทียบระดับคะแนนของปจจัยที่คิดวามีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน หาก
มีการเลือกที่ตงั้ โรงงานใหมของผูประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบดวยดานวัตถุดิบ ดาน
ตลาด ดานการขนสง ดานแรงงาน ดานพลังงาน ดานสภาพแวดลอม และดานนโยบายของรัฐและ
ทองถิ่น
แบบสอบถามส ว นที่ 4 ซึ่ ง เป น ส ว นสุ ด ท า ยเป น การนํ า เสนอข อ มู ล ในรู ป แบบการ
พรรณนาในสวนของขอมูลปลายเปด(Open ended) ซึ่งเกี่ยวกับความคิดเห็น และขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม

3.7 สถิติที่ใชในการวิจัย
สถิติที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้คอื
3.7.1 สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) เปนสถิติที่นํามาใชบรรยายคุณลักษณะของขอมูล
ที่เก็บรวบรวมมาจากกลุมประชากรที่นํามาศึกษา ไดแก
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3.7.1.1 คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามตอนที่ 1 ในเรื่อง
เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล และลักษณะของผูประกอบการอุตสาหกรรม
3.7.1.2 คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ใชสําหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 ที่
เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกทําเลที่ตั้งสถานประกอบการของผูประกอบการอุตสาหกรรม
ในดานตางๆ ซึ่งประกอบดวยดานวัตถุดิบ ดานตลาด ดานการขนสง ดานแรงงาน ดานพลังงาน
ดานสภาพแวดลอม และดานนโยบายของรัฐและทองถิ่น โดยใชสูตรสําหรับขอมูลที่จัดกลุมเปนชั้น
คะแนน (Group Data) (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543 : 137-142)
3.7.1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชในการวิเคราะหและแปล
ความหมายของขอมูลตางๆ รวมกับคาเฉลี่ยในแบบสอบถามตอนที่ 2 เพื่อแสดงถึงลักษณะการ
กระจายของคะแนน
3.7.2 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เปนสถิติที่ใชสรุปถึงลักษณะของผูประกอบการ
ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีที่มีลักษณะของการ
ประกอบการที่แตกตางกัน ประกอบไปดวยที่ตั้งสถานประกอบการ ประเภทของการผลิต ขนาด
ของกิจการ รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจ โดยใชขอมูลจากกลุมตัวอยางดังนี้
3.7.2.1 การวิเคราะหโดยวิธี One-Way ANOVA (Analysis of variance) ใชในการ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมที่ไมเกี่ยวของกัน (Independent
Sample) คือ ขนาดของเงินลงทุน รูปแบบการดําเนินธุรกิจ และระยะเวลาในการดําเนินงาน กับตัว
แปรตาม ซึ่งไดแก ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมของผูประกอบการ
ที่สําคัญ และวิเคราะหความแปรปรวนโดยใชสูตร One-Way ANOVA
3.7.2.2 การวิเคราะห Least Significant Difference (LSD) ใชในการเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูกรณีที่ F-test ในการวิเคราะห One-way ANOVA มีนัยสําคัญ

บทที่ 4

ผลการวิจยั

PU

D

จากการที่ไดจัดสงแบบสอบถามใหกับผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานในเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี โดยประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือโรงงานอุตสาหกรรม
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรมจํานวน 309 โรงงาน โดยจําแนกได
ดังตอไปนี้
จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 172 โรงงาน คิดเปนรอยละ 55.66 ของประชากร แยกออกตามเขต
อุตสาหกรรม ดังนี้
1. นิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว จํานวน 127 โรงงาน คิดเปนรอยละ 41.10 ของประชากร
2. นิคมอุตสาหกรรม เกตเวยซิตี้ จํานวน 45 โรงงาน คิดเปนรอยละ 14.56 ของประชากร
จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 137 โรงงาน คิดเปนรอยละ 44.34 ของประชากร แยกตามเขต
อุตสาหกรรม ดังนี้
1. โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทรบุรี จํานวน 44 โรงงาน คิดเปนรอยละ 14.24
ของประชากร
2. โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียลปารค จํากัด จํานวน 64 โรงงานคิดเปนรอยละ
20.71 ของประชากร
3. โครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนกบินทรบุรี จํานวน 29 โรงงานคิดเปนรอยละ 9.39
ของประชากร
รวบรวมจากรายชื่อโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการของกรมโรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม ณ สิ้นเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548
มีผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
ใหความรวมมือตอบกลับมาเปนจํานวน 93 ราย คิดเปนรอยละ 30.097% ของกลุมประชากร จึงใช
ขอมูลจํานวนนี้ในการวิจัย
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ตารางที่ 4.1 แสดง Pilot Study Results: Reliability ปจจัยที่มีผลทําใหบริษัทของทานหรือสถาน
ประกอบการของทานตัดสินใจเลือกสถานที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบนั
ปจจัยดาน
ปจจัยดานวัตถุดิบ
ดานการขนสง

D

จํานวนคําถาม
ตัวอยางคําถาม
4
ในพื้นที่มวี ัตถุดิบที่มีคุณภาพ
5
อัตราคาขนสงในพื้นที่ที่ประหยัด
อัตราคาจางแรงงานหรืออัตราคาแรงขั้นต่ําใน
5
พื้นที่ที่ต่ํา
ดานแรงงาน
มีสิ่งสนับสนุนดานพลังงานและเชื้อเพลิงที่
3
พรอมสมบูรณ
ดานพลังงาน
ดานสภาพแวดลอม
6
ในพื้นที่ปลอดภัยจากการเกิดภัยธรรมชาติ
ในพื้นที่มภี าษีบํารุงทองถิ่นที่เหมาะสม
ดานนโยบายของรัฐ
6
และทองถิ่น

Cronbach Alpha
.9501
.7346
.7982
.7516
.7887
.8341
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จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม จํานวนกลุมตัวอยางที่วัดเก็บ
รวบรวมขอมูล (N of class) คือ 30 โรงงาน จํานวนคําถามคือ 30 ขอ คาความเชื่อมั่นที่คํานวณจากสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha) ในแตละปจจัย

ตารางที่ 4.2 แสดง Pilot Study Results: Reliability ปจจัยที่มีผลทําใหบริษัทของทานหรือสถาน
ประกอบการของทานตัดสินใจเลือกสถานที่ตั้งโรงงานใหม
ปจจัยดาน
จํานวนคําถาม
ตัวอยางคําถาม
Cronbach Alpha
ปจจัยดานวัตถุดิบ
4
ในพื้นที่มวี ัตถุดิบที่มีคุณภาพ
.8997
ดานการขนสง
5
อัตราคาขนสงในพื้นที่ที่ประหยัด
.8601
อัตราคาจางแรงงานหรืออัตราคาแรงขั้นต่ําใน
5
.8539
พื้นที่ที่ต่ํา
ดานแรงงาน
มีสิ่งสนับสนุนดานพลังงานและเชื้อเพลิงที่
3
.8950
พรอมสมบูรณ
ดานพลังงาน
ดานสภาพแวดลอม
6
ในพื้นที่ปลอดภัยจากการเกิดภัยธรรมชาติ
.9160
ในพื้นที่มภี าษีบํารุงทองถิ่นที่เหมาะสม
ดานนโยบายของรัฐ
6
.8386
และทองถิ่น
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จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม จํานวนกลุมตัวอยางที่วัดเก็บ
รวบรวมขอมูล (N of class) คือ 30โรงงาน จํานวนคําถามคือ 30 ขอ คาความเชื่อมั่นทีคํานวณจากสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha) ในแตละปจจัย
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ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล จะแบงออกเปน 4 ตอนดังนี้
4.1 การวิ เ คราะห ขอ มู ล สว นบุ ค คล ได แ ก ลั ก ษณะของโรงงานอุ ต สาหกรรมของผู ต อบ
แบบสอบถาม ไดแก ที่ตั้งโรงงาน ประเภทของการผลิต รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจ และขนาดของ
กิจการ (ขนาดของเงินลงทุน)
4.2 วิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลทําใหบริษัทหรือโรงงานของ
ผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกสถานที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบนั ปจจัย ประกอบไปดวยปจจัย
ดานวัตถุดิบ ดานตลาด ดานการขนสง ดานแรงงาน ดานพลังงาน ดานสภาพแวดลอม ดานนโยบายของ
รัฐและทองถิ่น
4.3 วิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลทําใหบริษัทหรือโรงงานของ
ผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกสถานที่ตั้งโรงงานหากบริษัทนั้นๆ หรือสถานประกอบการนั้นๆ มี
ความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ประกอบไปดวยปจจัยดานวัตถุดิบ ดาน
ตลาด ดานการขนสง ดานแรงงาน ดานพลังงาน ดานสภาพแวดลอม ดานนโยบายของรัฐและทองถิ่น
4.4 การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบระดับของปจจัยที่มีผลตอการเลือกทําเล
ที่ตั้งของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีที่มีลักษณะของการ
ประกอบการที่แตกตางกัน ประกอบไปดวยที่ตั้งสถานประกอบการ ประเภทของการผลิต ขนาดของ
กิจการ รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจ
4.5 การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากแบบสอบถามปลายเปดเปนความคิดเห็น
ทั่วไปเกี่ยวกับปญหาอื่นจากการดําเนินงานในแตละดานที่ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีประสบอยูและตองการความชวยเหลือในการแกไข
4.1 การวิ เ คราะห ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลและลั ก ษณะของผู ป ระกอบการในเขตอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ข องผู ต อบแบบสอบถาม ได แ ก ลั ก ษณะของโรงงานอุ ต สาหกรรมของผู ต อบ
แบบสอบถาม ไดแก ที่ตั้งโรงงาน ประเภทของการผลิต รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจ และขนาดของ
กิจการ (ขนาดของเงินลงทุน) ผลวิเคราะหปรากฏดังตารางที่ 4.1 และตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลลักษณะของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
ขอมูลและลักษณะของผูป ระกอบการ
ความถี่
รอยละ
ที่ตั้งโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว
35
37.63
นิคมอุตสาหกรรม เกตเวยซิตี้
12
12.90
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทรบุรี
7
7.53
โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียลปารค จํากัด
22
23.66
โครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนกบินทรบรุ ี
15
16.13
อื่นๆ
2
2.15
รวม
93
100.00
ประเภทการผลิต
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนต
25
26.88
อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณเครื่องใชไฟฟา
13
13.98
อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ
13
13.98
อุตสาหกรรมอาหาร
1
1.08
อุตสาหกรรมกระดาษ
4
4.30
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
19
20.43
อุตสาหกรรมอื่น ๆ
18
19.35
รวม
93
100.00
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ความถี่

รอยละ

6
1
82
4
93

6.45
1.08
88.17
4.30
100.00

12
31
50
93

12.90
33.33
53.76
100.00
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ตารางที่ 4.3 (ตอ)
ขอมูลและลักษณะของผูป ระกอบการ
รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจของโรงงาน
เจาของคนเดียว
หางหุนสวน
บริษัท จํากัด
อื่นๆ
รวม
ขนาดของกิจการ
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
รวม

จากตารางที่ 4.3 พบวาผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจี น บุ รี มี ข อ มู ล ลั ก ษณะของผู ป ระกอบการในเขตอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราและจั ง หวั ด
ปราจีนบุรีดังตอไปนี้
สถานที่ตั้งโรงงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของสถาน
ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีจํานวน 93 ราย สวนใหญตั้ง
โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว จํานวน 35 ราย คิดเปนรอยละ 37.63 รองลงมาตั้งโรงงานใน
เขตโครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียลปารค จํากัด จํานวน 22 ราย คิดเปนรอยละ 23.66
โครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนกบินทรบุรี จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 16.13 นิคม
อุตสาหกรรม เกตเวยซิตี้ จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 12.90 โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม
กบินทรบุรี จํานวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 7.53 และ อื่นๆ จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 2.15
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ประเภทการผลิต พบวา ผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของสถาน
ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีจํานวน 93 ราย สวนใหญ
ประกอบการผลิตประเภทอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนต จํานวน 25 ราย คิดเปนรอยละ 26.88
รองลงมาประกอบการผลิตประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม จํานวน19 ราย คิดเปนรอยละ
20.43 อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ จํ า นวน18 ราย คิ ด เป น ร อ ยละ 19.35 อุ ต สาหกรรมผลิ ต อุ ป กรณ
เครื่องใชไฟฟาและอุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑอยางละ 13 ราย คิดเปนรอยละ 13.98
อุตสาหกรรมกระดาษ จํานวน4 ราย คิดเปนรอยละ 4.30 และ อุตสาหกรรมอาหาร จํานวน1 ราย คิด
เปนรอยละ 1.08

D

รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจของโรงงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนผูบริหารหรือ
ผูจัดการโรงงานของสถานประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
จํานวน 93 ราย สวนใหญมีรูปแบบความเปนเจาของแบบบริษัท จํากัด จํานวน 82 ราย คิดเปนรอยละ
88.17 รองลงมามีรูปแบบความเปนเจาของแบบเจาของคนเดียว จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 6.45 และ
หางหุนสวน จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 1.08

PU

ขนาดของกิจการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของสถาน
ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีจํานวน 93 ราย สวนใหญมี
ขนาดกิจการขนาดใหญ จํานวน 50 ราย คิดเปนรอยละ 53.76 รองลงมาเปนกิจการขนาดกลาง จํานวน
31 ราย คิดเปนรอยละ 33.33 และ ขนาดเล็ก จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 12.90

ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนคนงานโดยเฉลี่ยของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดปราจีนบุรี
คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบน
จํานวนพนักงาน
379.20
550.60
จากตารางที่ 4.4 พบว าผู ป ระกอบการในเขตอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราและจั งหวั ด
ปราจีนบุรีมีจํานวนพนักงานโดยเฉลี่ยอยูที่ 379.20 คน และมีคาเบี่ยงเบนอยูที่ 550.60 คน
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4.2 การวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลทําให ผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบัน
โดยจําแนกตามปจจัยทั้ง 7 ดาน
ผลการวิเ คราะห ขอมู ลปจ จัย ที่มีผลทํา ใหตั ด สิน ใจเลือ กที่ตั้งโรงงานในเขตพื้น ที่ปจ จุบัน
ของผู ป ระกอบการในเขตอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราและจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ข องผู ต อบ
แบบสอบถาม ซึ่งเปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 ราย
จําแนกตามตามปจจัยทั้ง 7 ดาน โดยวิเคราะหขอมูลในภาพรวมเปนรายขอของแตละดาน ไดผล
การศึกษาดังนี้

D

ดานวัตถุดิบ
ป จ จั ย ที่ มี ผ ลทํ า ให ตั ด สิ น ใจเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่ ป จ จุ บั น ด า นวั ต ถุ ดิ บ ของ
ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
เปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 รายแสดงดังตารางที่
4.5

PU

ตารางที่ 4.5 แสดงคาเฉลี่ย ( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับ
ของปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบันของผูประกอบการ
ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานวัตถุดิบ
ดานวัตถุดิบ

N = 93

Χ

S.D.

ระดับ
ความเห็น

ลําดับที่

มีผูผลิตหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบมากรายในพื้นที่
ผูผลิตหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบในพืน้ ที่มีกาํ ลังการผลิต
ที่มากพอกับความตองการของบริษัทหรือโรงงาน

3.12

1.18

ปานกลาง

1

3.00

1.20

ปานกลาง

3

ในพื้นที่มวี ัตถุดิบที่มีคุณภาพ

3.04

1.36

ปานกลาง

2

ในพื้นที่มวี ัตถุดิบที่ราคาถูก
คาเฉลี่ยรวม

3.00

1.33

ปานกลาง

4

3.04

1.27

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.5 พบวา ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยที่ผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบันในดาน
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ลําดับที่ 1 มีผูผลิตหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบมากรายในพื้นที่ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคา
เทากับ 3.12 และการกระจายขอมูลคอนขางมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ
1.18
ลําดับที่ 2 ในพื้นที่มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.04 และการ
กระจายขอมูลคอนขางมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 1.36
ลําดับที่ 3 ผูผลิตหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบในพื้นที่มีกําลังการผลิตที่มากพอกับความตองการ
ของบริ ษั ท หรือ โรงงาน โดยพิจ ารณาจากคา เฉลี่ย ซึ่ งมีคา เทากับ 3.00
และการกระจายข อมู ล
คอนขางมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 1.20
ลําดับที่ 4 ในพื้นที่มีวัตถุดิบที่ราคาถูก โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.00 และการ
กระจายขอมูลคอนขางมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 1.33

ดานตลาด
ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบันดานตลาดของผูประกอบการ
ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนผูบริหาร
หรือผูจัดการโรงงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 รายแสดงดังตารางที่ 4.4

67

ตารางที่ 4.6 แสดงคาเฉลี่ย ( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับของ
ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานตลาด
N = 93
Χ

S.D.

ระดับ
ความเห็น

3.22

1.19

ปานกลาง

3.22

1.19

ปานกลาง

ดานตลาด
มีลูกคาอยูในพื้นที่เปนจํานวนมาก หรือลูกคาหลักอยูใ นพื้นที่
คาเฉลี่ยรวม

D

จากตารางที่ 4.6 พบวา ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยที่ผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบันในดาน
ตลาด ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยรวมของทุกขอมีคาเทากับ 3.22และ
การกระจายของขอมูลคอนขางมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 1.19
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การขนสง
ป จ จั ย ที่ มี ผ ลทํ า ให ตั ด สิ น ใจเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่ ป จ จุ บั น ด า นการขนส ง ของ
ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
เปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 รายแสดงดังตารางที่
4.7
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ตารางที่ 4.7 แสดงคาเฉลี่ย ( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับของ
ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานการขนสง
ดานการขนสง

Χ

S.D.

ระดับ
ความเห็น

3.31

1.33

ปานกลาง

2

3.00

1.29

ปานกลาง

5

3.15

1.13

ปานกลาง

3

3.42

1.07

ปานกลาง

1

3.13

1.23

ปานกลาง

4

PU

D

อัตราคาขนสงในพื้นที่ที่ประหยัด
มีรูปแบบการขนสงที่หลากหลาย เชน ทางรถยนต ทาง
รถไฟ ทางเรือ ใหเลือกใชในพื้นที่
ระยะทางระหวางสถานประกอบการของทานกับผูผลิต
หรือผูจัดจําหนายไมไกลมาก
ระยะทางระหวางสถานประกอบการของทานกับ
โรงงานหรือบริษัทของลูกคาที่ไมไกลมาก
ที่ตั้งโรงงานปจจุบันทําใหตน ทุนในการขนสงที่เกิด
โดยรวมต่ําที่สดุ
คาเฉลี่ยรวม

N = 93

3.22

1.21

ลําดับที่

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.7 พบวา ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยที่ผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบันในดานการ
ขนสง ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยรวมของทุกขอมีคาเทากับ 3.22และ
การกระจายของขอมูลคอนขางมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 1.21 เมื่อ
พิจารณาปจจัยในดานการขนสงในแตละขอ พบวาขอที่ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีมีมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับดังนี้
ลําดับที่ 1 ระยะทางระหวางสถานประกอบการของทานกับโรงงานหรือบริษัทของลูกคาที่ไม
ไกลมาก โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.42 และการกระจายขอมูลคอนขางมาก โดยพิจารณา
จากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 1.07
ลําดับที่ 2 อัตราคาขนสงในพื้นที่ที่ประหยัด โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.31 และ
การกระจายขอมูลคอนขางมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 1.33
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ลําดับที่ 3 ระยะทางระหวางสถานประกอบการของทานกับผูผลิตหรือผูจัดจําหนายไมไกลมาก
โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.15 และการกระจายขอมูลคอนขางมาก โดยพิจารณาจากสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 1.13
ลําดับที่ 4 ที่ตั้งโรงงานปจจุบันทําใหตนทุนในการขนสงที่เกิดโดยรวมต่ําที่สุด โดยพิจารณาจาก
คาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.13 และการกระจายขอมูลคอนขางมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ซึ่งมีคาเทากับ 1.23
ลําดับที่ 5 มีรูปแบบการขนสงที่หลากหลาย เชน ทางรถยนต ทางรถไฟ ทางเรือ ใหเลือกใชใน
พื้นที่ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.00 และการกระจายขอมูลคอนขางมาก โดยพิจารณาจาก
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 1.29

D

ดานแรงงาน
ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบันดานแรงงานของผูประกอบการ
ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนผูบริหารหรือ
ผูจัดการโรงงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 รายแสดงดังตารางที่ 4.8

PU

ตารางที่ 4.8 แสดงคาเฉลี่ย ( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับของ
ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานแรงงาน
N = 93

Χ

S.D.

ระดับ
ความเห็น

อัตราคาจางแรงงานหรืออัตราคาแรงขั้นต่ําในพื้นที่ทตี่ ่ํา
ในพื้นที่ มีแรงงานที่มีฝมือ (Skill Labor) สามารถจัดหาได
เพียงพอกับความตองการของโรงงาน
ในพื้นที่ มีแรงงานที่ไมมีฝมือ (Unskill Labor) สามารถ
จัดหาไดเพียงพอกับความตองการของโรงงาน
แรงงานที่จัดหาไดเปนแรงงานที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

3.60

0.78

มาก

1

3.16

0.92

ปานกลาง

5

3.23

0.89

ปานกลาง

2

3.18

0.85

ปานกลาง

4

ทัศนคติของแรงงานที่จัดหาไดมีทัศนคติทดี่ ี
คาเฉลี่ยรวม

3.19

0.80

ปานกลาง

3

3.27

0.85

ปานกลาง

ดานแรงงาน

ลําดับที่
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จากตารางที่ 4.8 พบวา ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยที่ผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบันในดาน
แรงงาน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยรวมของทุกขอมีคาเทากับ 3.27
และการกระจายของขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.85เมื่อ
พิ จ ารณาป จ จั ย ในด า นแรงงานในแต ล ะข อ พบว า ข อ ที่ ผู ป ระกอบการในเขตอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีมีมีความคิดเห็นอยูในระดับมากไปหาปานกลาง เรียงตามลําดับดังนี้

PU

D

ลําดับที่ 1 อัตราคาจางแรงงานหรืออัตราคาแรงขั้นต่ําในพื้นที่ที่ต่ํา โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย
ซึ่งมีคาเทากับ 3.60 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมี
คาเทากับ 0.78
ลําดับที่ 2 ในพื้นที่ มีแรงงานที่ไมมีฝมือ (Unskill Labor) สามารถจัดหาไดเพียงพอกับความ
ตองการของโรงงาน โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.23 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก
โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.89
ลําดับที่ 3 ทัศนคติของแรงงานที่จัดหาไดมีทัศนคติที่ดีโดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ
3.19 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.80
ลําดับที่ 4 แรงงานที่จัดหาไดเปนแรงงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจาก
คาเฉลี่ ย ซึ่งมี คา เทากั บ 3.18 และการกระจายข อมู ลไมตางกันมาก โดยพิ จารณาจากสวนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.85
ลําดับที่ 5 ในพื้นที่ มีแรงงานที่มีฝมือ (Skill Labor) สามารถจัดหาไดเพียงพอกับความตองการ
ของโรงงาน โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.16 และการกระจายขอมูลไมตางกันมา โดย
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.92

ดานพลังงาน
ป จ จั ย ที่ มี ผ ลทํ า ให ตั ด สิ น ใจเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่ ป จ จุ บั น ด า นพลั ง งานของ
ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
เปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 รายแสดงดังตารางที่
4.9
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ตารางที่ 4.9 แสดงคาเฉลี่ย ( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับของ
ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานพลังงาน
N = 93
Χ

S.D.

ระดับ
ความเห็น

มีพลังงานและเชื้อเพลิงที่จําเปนตอการผลิตอยางเพียงพอ
และสม่ําเสมอ

3.63

0.78

มาก

1

มีสิ่งสนับสนุนดานพลังงานและเชื้อเพลิงที่พรอมสมบูรณ

3.45

0.81

ปานกลาง

2

คาใชจายดานพลังงานและเชื้อเพลิงที่ต่ําในพื้นที่
คาเฉลี่ยรวม

3.12

0.87

ปานกลาง

3

3.40

0.82

ปานกลาง

ดานพลังงาน

ลําดับที่

D

PU

จากตารางที่ 4.9 พบวา ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยที่ผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบันในดาน
พลังงาน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยรวมของทุกขอมีคาเทากับ 3. 40
และการกระจายของขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.82เมื่อ
พิ จ ารณาปจ จั ย ในด า นพลั ง งานในแต ละขอ พบวา ข อ ที่ ผูป ระกอบการในเขตอุ ต สาหกรรมจั งหวั ด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีมีมีความคิดเห็นอยูในระดับมากไปหาปานกลาง เรียงตามลําดับดังนี้
ลําดับที่ 1 มีพลังงานและเชื้อเพลิงที่จําเปนตอการผลิตอยางเพียงพอและสม่ําเสมอ โดย
พิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.63 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.78
ลําดับที่ 2 มีสิ่งสนับสนุนดานพลังงานและเชื้อเพลิงที่พรอมสมบูรณ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย
ซึ่งมีคาเทากับ 3.45 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมี
คาเทากับ 0.81
ลําดับที่ 3 คาใชจายดานพลังงานและเชื้อเพลิงที่ต่ําในพื้นที่ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคา
เทากับ 3.12 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคา
เทากับ 0.87
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ดานสภาพแวดลอม
ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบันดานสภาพแวดลอมของ
ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
เปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 รายแสดงดังตารางที่
4.10
ตารางที่ 4.10 แสดงคาเฉลี่ย ( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)การแปลความหมายและการจัดลําดับของ
ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานสภาพแวดลอม
N = 93
Χ

S.D.

ระดับ
ความเห็น

ในพื้นที่มีระบบบําบัดของเสียประเภทตาง ๆ ที่พรอม

3.85

0.90

มาก

2

ในพื้นที่ปลอดภัยจากการเกิดภัยธรรมชาติ

3.92

0.77

มาก

1

ในพื้นที่ความปลอดภัยจากปญหาอาชญากรรม
ในพื้นที่มีบริการสังคมตาง ๆ เชน สถานีตํารวจ สถานี
ตํารวจดับเพลิง โรงพยาบาล เปนตน ที่เพียงพอ
ในพื้นที่ตน ทุนการซื้อหรือเชาที่ดินและการสรางสถาน
ประกอบการหรือโรงงานที่ต่ํา
ในพื้นที่มีความพรอมทางดานระบบสาธารณูปโภค เชน
ไฟฟา น้ําประปา
คาเฉลี่ยรวม

3.43

0.98

ปานกลาง

5

3.48

1.04

ปานกลาง

4

3.41

1.02

ปานกลาง

6

3.76

0.89

มาก

3

3.64

0.93

มาก
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ดานสภาพแวดลอม

ลําดับที่

จากตารางที่ 4.10 พบวาผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยที่ผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบันในดาน
พลังงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยรวมของทุกขอมีคาเทากับ 3.64 และการ
กระจายของขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.93 เมื่อพิจารณา
ป จ จั ย ในด า นสภาพแวดล อ มในแต ล ะข อ พบว า ข อ ที่ ผู ป ระกอบการในเขตอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีมีมีความคิดเห็นอยูในระดับมากไปหาปานกลาง เรียงตามลําดับดังนี้
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ลําดับที่ 1 ในพื้นที่ปลอดภัยจากการเกิดภัยธรรมชาติ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ
3.92 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.77
ลําดับที่ 2 ในพื้นที่มีระบบบําบัดของเสียประเภทตาง ๆ ที่พรอม โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึง่ มี
คาเทากับ 3.85 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคา
เทากับ 0.90
ลําดับที่ 3 ในพื้นที่มีความพรอมทางดานระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา น้ําประปาโดย
พิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.76 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.89
ลําดับที่ 4 ในพื้นที่มีบริการสังคมตาง ๆ เชน สถานีตํารวจ สถานีตํารวจดับเพลิง โรงพยาบาล
เปนตน ที่เพียงพอ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.92 และการกระจายขอมูลคอนขางมาก โดย
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 1.04
ลําดับที่ 5 ในพื้นที่ความปลอดภัยจากปญหาอาชญากรรม โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคา
เทากับ 3.85 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคา
เทากับ 0.90
ลําดับที่ 6 ในพื้นที่ตนทุนการซื้อหรือเชาที่ดินและการสรางสถานประกอบการหรือโรงงานที่
ต่ํา โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.41 และการกระจายขอมูลคอนขางมาก โดยพิจารณาจาก
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 1.02

ดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่น
ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบันดานนโยบายของภาครัฐและ
ทองถิ่นของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งเปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 ราย
แสดงดังตารางที่ 4.11
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ตารางที่ 4.11 แสดงคาเฉลี่ย ( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)การแปลความหมายและการจัดลําดับของ
ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานนโยบายของภาครัฐและ
ทองถิ่น
N = 93
Χ

S.D.

ระดับ
ความเห็น

ขอกําหนดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในพื้นที่นนั้ ๆ ที่
เอื้ออํานวยตอการจัดตั้งสถานประกอบการหรือโรงงาน

3.66

0.91

มาก

3

ในพื้นที่มภี าษีบํารุงทองถิ่นที่เหมาะสม

3.41

0.88

ปานกลาง

4

ในพื้นทีน่ ั้นมีสิทธิการลดหยอนภาษีที่เหมาะสม
ในพื้นที่มกี ฎหมายระเบียบขอบังคับที่สงผลตอโรงงานที่
เอื้ออํานวยตอการจัดตั้งสถานประกอบการหรือโรงงาน

3.68

0.87

มาก

2

3.81

0.82

มาก

1

การใหเงินกูย มื ดอกเบี้ยต่ําของรัฐ
การใหเครดิตทางการคาของ Suppliers ในทองถิ่นที่
ยาวนาน
คาเฉลี่ยรวม

3.13

0.92

ปานกลาง

5

ดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่น

ลําดับที่

PU

D

3.12

0.92

ปานกลาง

3.47

0.89

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.11 พบวา ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยที่ผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบันในดาน
นโยบายของภาครัฐและทองถิ่น ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยรวมของทุก
ขอมีคาเทากับ 3.47 และการกระจายของขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รวมเทากับ 0.89 เมื่อพิจารณาปจจัยในดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่นในแตละขอ พบวาขอที่
ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีมีมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มากไปหาปานกลาง เรียงตามลําดับดังนี้
ลําดับที่ 1 ในพื้นที่มีกฎหมายระเบียบขอบังคับที่สงผลตอโรงงานที่เอื้ออํานวยตอการจัดตั้ง
สถานประกอบการหรือโรงงานโดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.81 และการกระจายขอมูลไม
ตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.82
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ลําดับที่ 2 ในพื้นที่นั้นมีสิทธิการลดหยอนภาษีที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคา
เทากับ 3.68 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคา
เทากับ 0.87
ลําดับที่ 3 ขอกําหนดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในพื้นที่นั้น ๆ ที่เอื้ออํานวยตอการจัดตั้ง
สถานประกอบการหรือโรงงาน โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.66 และการกระจายขอมูลไม
ตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.91
ลําดับที่ 4 ในพื้นที่มีภาษีบํารุงทองถิ่นที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ
3.41 และการกระจายขอมูลไมแตกตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ
0.88
ลําดับที่ 5 การใหเงินกูยืมดอกเบี้ยต่ําของรัฐ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.13 และ
การกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.92
ลําดับที่ 6 การใหเครดิตทางการคาของ Suppliers ในทองถิ่นที่ยาวนาน โดยพิจารณาจาก
คาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.12 และการกระจายขอมูลไมแตกตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.92
ตารางที่ 4.12 สรุปผลคาเฉลี่ย ( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับ
ของปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบันของผูประกอบ
การในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละดาน
N = 125
ระดับความ
ปจจัยดาน
ลําดับที่
คิ
ด
เห็
น
S.D.
Χ
1. ดานวัตถุดิบ
2. ดานตลาด
3. ดานการขนสง
4. ดานแรงงาน
5 .ดานพลังงาน
6 .ดานสภาพแวดลอม
7 .ดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่น
คาเฉลี่ยรวม

3.04
3.22
3.22
3.27
3.40
3.64
3.47
3.32

1.27
1.19
1.21
0.85
0.82
0.93
0.89
1.02

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

7
5
6
4
3
1
2
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จากตารางที่ 4.12 พบวาผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยที่ผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบันในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยรวมของทุกขอมีคาเทากับ 3.32 เมื่อพิจารณาปจจัยที่ผล
ทําให ตัด สินใจเลือ กที่ตั้งโรงงานในเขตพื้น ที่ป จ จุบั นในในแตละดาน พบว าผู ประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากไปหาปาน
กลาง เรียงตามลําดับดังนี้
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ลําดับที่ 1 ดานสภาพแวดลอม ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64
ลําดับที่ 2 ดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่น ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47
ลําดับที่ 3 ดานพลังงาน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40
ลําดับที่ 4 ดานแรงงาน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.27
ลําดับที่ 5 ดานตลาด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22
ลําดับที่ 6 ดานการขนสง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22
ลําดับที่ 7 ดานวัตถุดิบ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04

4.3 การวิ เ คราะห ข อ มู ล ของผู ต อบแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลทํ า ให ผู ป ระกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความ
จําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง โดยจําแนกตามปจจัยทั้ง 7 ดาน
ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความ
จําเปน ตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงาน
ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 ราย จําแนกตามตามปจจัยทั้ง 7 ดาน โดยวิเคราะห
ขอมูลในภาพรวมเปนรายขอของแตละดาน ไดผลการศึกษาดังนี้
ดานวัตถุดิบ
ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงาน
หรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ดานวัตถุดิบของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ข องผู ต อบแบบสอบถาม ซึ่ ง เป น ผู บ ริ ห ารหรื อ ผู จั ด การโรงงานของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 รายแสดงดังตารางที่ 4.13
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ตารางที่ 4.13 แสดงคาเฉลี่ย ( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับ
ของ ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตอง
ขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานวัตถุดิบ
N = 93
Χ

S.D.

ระดับ
ความเห็น

มีผูผลิตหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบมากรายในพื้นที่
ผูผลิตหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบในพืน้ ที่มีกาํ ลังการผลิต
ที่มากพอกับความตองการของบริษัทหรือโรงงาน

3.49

0.95

มาก

4

3.78

1.02

มาก

1

ในพื้นที่มวี ัตถุดิบที่มีคุณภาพ

3.75

1.12

มาก

3

ในพื้นที่มวี ัตถุดิบที่ราคาถูก
คาเฉลี่ยรวม

3.77

1.05

มาก

2

3.70

1.04

มาก

ดานวัตถุดิบ

ลําดับที่

D

PU

จากตารางที่ 4.13 พบวาผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยที่ผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตอง
ขยายโรงงานหรื อจั ด สร า งโรงงานอีก แหง หนึ่ ง ในด า นวั ตถุ ดิบ ในภาพรวมอยูใ นระดับ มาก โดย
พิจารณาจากคาเฉลี่ ย รวมของทุก ขอมีคาเท ากับ 3.70 และการกระจายของขอมู ลคอ นขางมาก โดย
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 1.04 เมื่อพิจารณาปจจัยในดานวัตถุดิบในแตละขอ
พบวาขอที่ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีมีมีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้
ลําดับที่ 1 มีผูผลิตหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบในพื้นที่มีกําลังการผลิตที่มากพอกับความตองการ
ของบริ ษั ท หรื อ โรงงาน โดยพิ จ ารณาจากค า เฉลี่ ย ซึ่ ง มี ค า เท า กั บ 3.78 และการกระจายข อ มู ล
คอนขางมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 1.02
ลําดับที่ 2 ในพื้นที่มีวัตถุดิบที่ราคาถูก โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.77 และการ
กระจายขอมูลคอนขางมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 1.05
ลําดับที่ 3 ในพื้นที่มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.75 และการ
กระจายขอมูลคอนขางมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 1.12
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ลําดับที่ 4 มีผูผลิตหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบมากรายในพื้นที่ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคา
เทากับ 3.49 และการกระจายขอมูลไมแตกตางมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคา
เทากับ 0.95
ดานตลาด
ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงาน
หรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ดานตลาดของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ข องผู ต อบแบบสอบถาม ซึ่ ง เป น ผู บ ริ ห ารหรื อ ผู จั ด การโรงงานของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 รายแสดงดังตารางที่ 4.14

D

ตารางที่ 4.14 แสดงคาเฉลี่ย ( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับ
ของปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยาย
โรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานตลาด
N = 93

Χ

S.D.

ระดับ
ความเห็น

3.63

1.05

มาก

3.63

1.05

มาก

PU

ดานตลาด

มีลูกคาอยูในพื้นที่เปนจํานวนมาก หรือลูกคาหลักอยูใ นพื้นที่
คาเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 4.14 พบวาผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยที่ผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตอง
ขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ในดานตลาด ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพิจารณา
จากคาเฉลี่ยรวมของทุกขอมีคาเทากับ 3.63 และการกระจายของขอมูลคอนขางมาก โดยพิจารณาจาก
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 1.05
การขนสง
ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงาน
หรื อ จั ด สร า งโรงงานอี ก แห ง หนึ่ ง ด า นการขนส ง ของผู ป ระกอบการในเขตอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
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ตารางที่ 4.15 แสดงคาเฉลี่ย ( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับ
ของปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตอง
ขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานการขนสง
ดานการขนสง

Χ

S.D.

ระดับ
ความเห็น

4.13

0.90

มาก

1

3.77

0.97

มาก

4

3.84

0.97

มาก

3

PU

D

อัตราคาขนสงในพื้นที่ที่ประหยัด
มีรูปแบบการขนสงที่หลากหลาย เชน ทางรถยนต ทาง
รถไฟ ทางเรือ ใหเลือกใชในพื้นที่
ระยะทางระหวางสถานประกอบการของทานกับผูผลิต
หรือผูจัดจําหนายไมไกลมาก
ระยะทางระหวางสถานประกอบการของทานกับโรงงาน
หรือบริษัทของลูกคาที่ไมไกลมาก
ที่ตั้งโรงงานปจจุบันทําใหตน ทุนในการขนสงที่เกิด
โดยรวมต่ําที่สดุ
คาเฉลี่ยรวม

N = 93

ลําดับที่

3.69

0.93

มาก

5

4.05

0.95

มาก

2

3.63

0.94

มาก

จากตารางที่ 4.15 พบวา ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยที่ผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตอง
ขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ในดานการขนสง ในภาพรวมอยูในระดับปานมาก โดย
พิจารณาจากคาเฉลี่ยรวมของทุกขอมีคาเทากับ 3.63 และการกระจายของขอมูลไมแตกตางกันมาก โดย
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.94 เมื่อพิจารณาปจจัยในดานการขนสงในแตละขอ
พบวาขอที่ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีมีมีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้
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ลําดับที่ 1 อัตราคาขนสงในพื้นที่ที่ประหยัด โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 4.13 และ
การกระจายขอมูลไมแตกตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.90
ลําดับที่ 2 ที่ตั้งโรงงานปจจุบันทําใหตนทุนในการขนสงที่เกิดโดยรวมต่ําที่สุด โดยพิจารณา
จากค า เฉลี่ ย ซึ่ งมี คา เท า กั บ 4.05 และการกระจายขอ มูล ไม แ ตกตา งกั น มาก โดยพิ จ ารณาจากส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.95
ลําดับที่ 3 ระยะทางระหวางสถานประกอบการของทานกับผูผลิตหรือผูจัดจําหนายไมไกล
มาก โดยพิ จ ารณาจากค าเฉลี่ ย ซึ่งมี คา เทา กับ 3.84 และการกระจายข อมูลไม แ ตกต างกัน มาก โดย
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.97
ลําดับที่ 4 มีรูปแบบการขนสงที่หลากหลาย เชน ทางรถยนต ทางรถไฟ ทางเรือ ใหเลือกใชใน
พื้นที่ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.77 และการกระจายข อมูลไมแตกตางกันมาก โดย
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.97
ลําดับที่ 5 ระยะทางระหวางสถานประกอบการของทานกับโรงงานหรือบริษัทของลูกคาที่ไม
ไกลมากโดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.69 และการกระจายขอมูลไมแตกตางกันมากก โดย
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.93

ดานแรงงาน
ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงาน
หรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ดานแรงงานของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ข องผู ต อบแบบสอบถาม ซึ่ ง เป น ผู บ ริ ห ารหรื อ ผู จั ด การโรงงานของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 รายแสดงดังตารางที่ 4.16
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ตารางที่ 4.16 แสดงคาเฉลี่ย ( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับ
ของปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยาย
โรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานแรงงาน
N = 93
Χ

S.D.

ระดับ
ความเห็น

อัตราคาจางแรงงานหรืออัตราคาแรงขั้นต่ําในพื้นที่ทตี่ ่ํา
ในพื้นที่ มีแรงงานที่มีฝมือ (Skill Labor) สามารถจัดหาได
เพียงพอกับความตองการของโรงงาน
ในพื้นที่ มีแรงงานที่ไมมีฝมือ (Un-skill Labor) สามารถ
จัดหาไดเพียงพอกับความตองการของโรงงาน
แรงงานที่จัดหาไดเปนแรงงานที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

3.80

0.79

มาก

4

3.95

0.76

มาก

1

3.68

0.78

มาก

5

3.89

0.73

มาก

2

ทัศนคติของแรงงานที่จัดหาไดมีทัศนคติทดี่ ี
คาเฉลี่ยรวม

3.88

0.82

มาก

3

3.84

0.78

มาก

ดานแรงงาน

ลําดับที่

PU

D

จากตารางที่ 4.16 พบวาผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยที่ผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตอง
ขยายโรงงานหรื อจัดสร างโรงงานอีกแหง หนึ่ง ในดานแรงงาน ในภาพรวมอยู ในระดับมาก โดย
พิจารณาจากคาเฉลี่ยรวมของทุกขอมีคาเทากับ 3.84 และการกระจายของขอมูลไมตางกันมาก โดย
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.78 เมื่อพิจารณาปจจัยในดานแรงงานในแตละขอ
พบวาขอที่ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีมีมีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้
ลําดับที่ 1 ในพื้นที่ มีแรงงานที่มีฝมือ (Skill Labor) สามารถจัดหาไดเพียงพอกับความตองการ
ของโรงงาน โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.95 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดย
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.76
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ลําดับที่ 2 แรงงานที่จัดหาไดเปนแรงงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจาก
คาเฉลี่ ย ซึ่งมี คา เทากั บ 3.89 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิ จารณาจากสวนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.73
ลําดับที่ 3 ทัศนคติของแรงงานที่จัดหาไดมีทัศนคติที่ดี โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ
3.88 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.82
ลําดับที่ 4 อัตราคาจางแรงงานหรืออัตราคาแรงขั้นต่ําในพื้นที่ที่ต่ํา โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย
ซึ่งมีคาเทากับ 3.80 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมี
คาเทากับ 0.79
ลําดับที่ 5 ในพื้นที่ มีแรงงานที่ไมมีฝมือ (Un-skill Labor) สามารถจัดหาไดเพียงพอกับความ
ตองการของโรงงาน โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.68 และการกระจายขอมูลไมตางกันมา
โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.78

PU

ดานพลังงาน
ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงาน
หรื อ จั ด สร า งโรงงานอี ก แห ง หนึ่ ง ด า นพลั ง งานของผู ป ระกอบการในเขตอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 รายแสดงดังตารางที่ 4.17
ตารางที่ 4.17 แสดงคาเฉลี่ย ( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับ
ของปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยาย
โรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานพลังงาน
N = 93

Χ

S.D.

ระดับ
ความเห็น

มีพลังงานและเชื้อเพลิงที่จําเปนตอการผลิตอยางเพียงพอ
และสม่ําเสมอ

3.92

0.82

มาก

3

มีสิ่งสนับสนุนดานพลังงานและเชื้อเพลิงที่พรอมสมบูรณ

3.97

0.77

มาก

1

คาใชจายดานพลังงานและเชื้อเพลิงที่ต่ําในพื้นที่
คาเฉลี่ยรวม

3.96

0.87

มาก

2

3.95

0.82

มาก

ดานพลังงาน

ลําดับที่
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จากตารางที่ 4.17 พบวาผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยที่ผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตอง
ขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ในดานพลังงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดย
พิจารณาจากคาเฉลี่ยรวมของทุกขอมีคาเทากับ 3.95 และการกระจายของขอมูลไมตางกันมาก โดย
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.82 เมื่อพิจารณาปจจัยในดานพลังงานในแตละขอ
พบวาขอที่ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีมีมีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้
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ลําดับที่ 1 มีสิ่งสนับสนุนดานพลังงานและเชื้อเพลิงที่พรอมสมบูรณ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย
ซึ่งมีคาเทากับ 3.97 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมี
คาเทากับ 0.77
ลําดับที่ 2 คาใชจายดานพลังงานและเชื้อเพลิงที่ต่ําในพื้นที่ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคา
เทากับ 3.96 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคา
เทากับ 0.87
ลําดับที่ 3 มีพลังงานและเชื้อเพลิงที่จําเปนตอการผลิตอยางเพียงพอและสม่ําเสมอ โดย
พิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.92 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.82

ดานสภาพแวดลอม
ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงาน
หรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ดานสภาพแวดลอมของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 รายแสดงดังตารางที่ 4.18
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ตารางที่ 4.18 แสดงคาเฉลี่ย ( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับ
ของปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยาย
โรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานสภาพแวดลอม
N = 93
Χ

S.D.

ระดับ
ความเห็น

ในพื้นที่มีระบบบําบัดของเสียประเภทตาง ๆ ที่พรอม

3.98

0.92

มาก

3

ในพื้นที่ปลอดภัยจากการเกิดภัยธรรมชาติ

3.96

0.99

มาก

5

ในพื้นที่ความปลอดภัยจากปญหาอาชญากรรม
ในพื้นที่มีบริการสังคมตาง ๆ เชน สถานีตํารวจ สถานี
ตํารวจดับเพลิง โรงพยาบาล เปนตน ที่เพียงพอ
ในพื้นที่ตน ทุนการซื้อหรือเชาที่ดินและการสรางสถาน
ประกอบการหรือโรงงานที่ต่ํา
ในพื้นที่มีความพรอมทางดานระบบสาธารณูปโภค เชน
ไฟฟา น้ําประปา
คาเฉลี่ยรวม

3.88

0.95

มาก

6

3.97

0.85

มาก

4

4.10

0.83

มาก

2

ดานสภาพแวดลอม

ลําดับที่
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4.30

0.86

มาก

4.03

0.90

มาก

จากตารางที่ 4.18 พบวาผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยที่ผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตอง
ขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ในดานพลังงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดย
พิจารณาจากคาเฉลี่ยรวมของทุกขอมีคาเทากับ 4.03 และการกระจายของขอมูลไมตางกันมาก โดย
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.90 เมื่อพิจารณาปจจัยในดานสภาพแวดลอมในแตละ
ขอ พบวาขอที่ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีมีมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้
ลําดับที่ 1 ในพื้นที่มีความพรอมทางดานระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา น้ําประปา โดย
พิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 4.30 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.86

1
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ลําดับที่ 2 ในพื้นที่ตนทุนการซื้อหรือเชาที่ดินและการสรางสถานประกอบการหรือโรงงานที่
ต่ํา โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 4.10 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจาก
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.83
ลําดับที่ 3 ในพื้นที่มีระบบบําบัดของเสียประเภทตาง ๆ ที่พรอมโดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมี
คาเทากับ 3.98 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคา
เทากับ 0.92
ลําดับที่ 4 ในพื้นที่มีบริการสังคมตาง ๆ เชน สถานีตํารวจ สถานีตํารวจดับเพลิง โรงพยาบาล
เปนตน ที่เพียงพอโดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.97 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก
โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.85
ลําดับที่ 5 ในพื้นที่ปลอดภัยจากการเกิดภัยธรรมชาติ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ
3.96 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.99
ลําดับที่ 6 ในพื้นที่ความปลอดภัยจากปญหาอาชญากรรม โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคา
เทากับ 3.88 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคา
เทากับ 0.95

ดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่น
ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงาน
หรื อจั ด สร า งโรงงานอี ก แห ง หนึ่ ง ด า นนโยบายของภาครั ฐ และท อ งถิ่ น ของผู ป ระกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนผูบริหารหรือ
ผูจัดการโรงงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 รายแสดงดังตารางที่ 4.19
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ตารางที่ 4.19 แสดงคาเฉลี่ย ( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับ
ของปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยาย
โรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่น
N = 93
Χ

S.D.

ระดับ
ความเห็น

ขอกําหนดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในพื้นที่นนั้ ๆ ที่
เอื้ออํานวยตอการจัดตั้งสถานประกอบการหรือโรงงาน

3.90

0.93

มาก

3

ในพื้นที่มภี าษีบํารุงทองถิ่นที่เหมาะสม

3.83

0.85

มาก

4

ในพื้นทีน่ ั้นมีสิทธิการลดหยอนภาษีที่เหมาะสม
ในพื้นที่มกี ฎหมายระเบียบขอบังคับที่สงผลตอโรงงานที่
เอื้ออํานวยตอการจัดตั้งสถานประกอบการหรือโรงงาน

4.16

0.92

มาก

1

4.05

0.67

มาก

2

การใหเงินกูย มื ดอกเบี้ยต่ําของรัฐ
การใหเครดิตทางการคาของ Suppliers ในทองถิ่นที่
ยาวนาน
คาเฉลี่ยรวม

3.63

1.07

มาก

5

ดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่น

ลําดับที่
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3.61

0.89

มาก

3.87

0.89

มาก

จากตารางที่ 4.19 พบวาผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยที่ผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตอง
ขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ในดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่น ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยรวมของทุกขอมีคาเทากับ 3.87 และการกระจายของขอมูลไม
ตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.89 เมื่อพิจารณาปจจัยในดานนโยบาย
ของภาครัฐและทองถิ่นในแตละขอ พบวาขอที่ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดปราจีนบุรีมีมีความคิดเห็นอยูในระดับมากไปหาปานกลาง เรียงตามลําดับดังนี้
ลําดับที่ 1 ในพื้นที่นั้นมีสิทธิการลดหยอนภาษีที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคา
เทากับ 4.16 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคา
เทากับ 0.92
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ลําดับที่ 2 ในพื้นที่มีกฎหมายระเบียบขอบังคับที่สงผลตอโรงงานที่เอื้ออํานวยตอการจัดตั้ง
สถานประกอบการหรือโรงงาน โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 4.05 และการกระจายขอมูลไม
ตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.67
ลําดับที่ 3 ขอกําหนดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในพื้นที่นั้น ๆ ที่เอื้ออํานวยตอการจัดตั้ง
สถานประกอบการหรือโรงงาน โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.90 และการกระจายขอมูลไม
ตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.93
ลําดับที่ 4 ในพื้นที่มีภาษีบํารุงทองถิ่นที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ
3.83 และการกระจายขอมูลไมแตกตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ
0.85
ลําดับที่ 5 การใหเงินกูยืมดอกเบี้ยต่ําของรัฐ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.63 และ
การกระจายขอมูลคอนขางแตกตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 1.07
ลําดับที่ 6 การใหเครดิตทางการคาของ Suppliers ในทองถิ่นที่ยาวนาน โดยพิจารณาจาก
คาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.61 และการกระจายขอมูลไมแตกตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.89
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ตารางที่ 4.20 สรุปผลคาเฉลี่ย( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับ
ของปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยาย
โรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละดาน
N = 125
ระดับความ
ปจจัยดาน
ลําดับที่
คิ
ด
เห็
น
S.D.
Χ
3.70
3.63
3.63
3.84
3.95
4.03
3.87
3.81

1.04
1.05
0.94
0.78
0.82
0.90
0.89
0.92

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5
7
6
4
2
1
3
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1. ดานวัตถุดิบ
2. ดานตลาด
3. ดานการขนสง
4. ดานแรงงาน
5 .ดานพลังงาน
6 .ดานสภาพแวดลอม
7 .ดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่น
คาเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 4.20 พบวาผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยที่ผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตอง
ขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยรวม
ของทุกขอมีคาเทากับ 3.81 เมื่อพิจารณาปจจัยที่ผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มี
ความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งในแตละดาน พบวาผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากไปหาปาน
กลาง เรียงตามลําดับดังนี้
ลําดับที่ 1 ดานสภาพแวดลอม ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03
ลําดับที่ 2 ดานพลังงาน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95
ลําดับที่ 3 ดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่น ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87
ลําดับที่ 4 ดานแรงงาน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84
ลําดับที่ 5 ดานวัตถุดิบ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70

89

ลําดับที่ 6 ดานการขนสง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63
ลําดับที่ 7 ดานตลาด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63
4.4 การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบระดับของปจจัยที่มีผลตอการเลือกทําเลที่ตั้งของ
ผู ป ระกอบการในเขตอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราและจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ที่ มี ลั ก ษณะของการ
ประกอบการที่แตกตางกัน ประกอบไปดวยที่ตั้งสถานประกอบการ ประเภทของการผลิต ขนาดของ
กิจการ รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจ
สมมติฐานที่ 1 ที่ตั้งโรงงานทีแ่ ตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
ของผูป ระกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน

D

สมมติฐานยอยที่ 1.1 ที่ตั้งโรงงานที่แตกตางกัน ปจจัยที่มผี ลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขต
พื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูป ระกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน
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ตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน
ในเขตพืน้ ที่อตุ สาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรี โดยจําแนกตามสถานที่ตั้งโรงงาน
ปจจัยที่มีผลตอการเลือก เวลโกรว
ที่ตั้งสถานประกอบการดาน N = 35
Χ

เกตเวยซิตี้
N = 12
Χ

ที่ตั้งโรงงาน
กบินทร
304
N=7
N = 22
Χ

Χ

สหพัฒน
N = 15

F

Pvalue

1.861

.109

Χ

3.325 .009**
7.456 .000**
2.433

.041*

2.167

.065

3.000

.015*

1.223

.305
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3.39
2.71
2.50
2.88
3.17
1. ดานวัตถุดิบ
3.39
3.53
2.31
2.81
3.52
2. ดานตลาด
3.29
3.50
2.00
2.59
4.33
3. ดานการขนสง
3.14
3.23
2.86
3.58
3.40
4. ดานแรงงาน
3.43
3.61
2.76
3.39
3.56
5 .ดานพลังงาน
3.69
4.00
3.12
3.39
3.92
6 .ดานสภาพแวดลอม
7 .ดานนโยบายของ
3.61
3.61
3.38
3.19
3.49
ภาครัฐและทองถิ่น
3.45
3.49
2.84
3.19
3.56
คาเฉลี่ยรวม
* หมายถึง คาเฉลี่ยที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** หมายถึง คาเฉลี่ยที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

2.438

.041*

จากตารางที่ 4.21 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน
ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี จําแนก
ตามปจจัย โดยพิจารณาในภาพรวมทั้งหมด 7 ดาน พบวาภาพรวมของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้ง
โรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
สถานที่ตั้งโรงงานตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อทําการพิจารณาเปรียบเทียบปจจัยในแตละดานทั้ง 7 ดาน พบวาคาเฉลี่ยปจจัยที่มีผลตอ
การเลือกที่ ตั้งโรงงานในเขตพื้น ที่อุตสาหกรรมปจ จุบันของผูประกอบการจังหวั ดฉะเชิ งเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรีสถานที่ตั้งโรงงานตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
คือ ปจจัยดานแรงงานและดานสภาพแวดลอม และพบวาคาเฉลี่ยปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน
ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีสถานที่ตั้ง
โรงงานตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ ปจจัยดานตลาดและดาน
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พิจารณาความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขต
พื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละสถาน
ที่ตั้ง โดยทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธี LSD. ผลการทดสอบเฉพาะที่พบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ระดับ 0.01 แสดงไวในตารางที่ 4.22 ดังนี้

D

ตารางที่ 4.22 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละสถานที่ตั้ง
เปนรายคูโดยวิธี LSD
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้ง
สถานประกอบการดาน

Χ

เวลโกรว
เกตเวยซิตี้
กบินทร
304
สหพัฒน
เวลโกรว
เกตเวยซิตี้
กบินทร
304
สหพัฒน

3.39
3.53
2.31
2.81
3.52
3.29
3.50
2.00
2.59
4.33

Sig.
กลุมที่ กลุมที่ กลุมที่
3
4
5
.004**
.005**
-

.018*
.025*
.201
-

.003**
.003**
-

.014*
.015*
.186
-

PU

ที่ตั้งโรงงาน

กลุม
กลุมที่ กลุมที่
ที่
1
2
.626
1
2
3
4
5
.532
1
2
3
4
5

2. ดานตลาด

3. ดานการขนสง

.632
.969
.004**
.019*
.001**
.038*
.000**
.000**
-
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ตารางที่ 4.22 (ตอ)
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้ง
สถานประกอบการดาน

4. ดานแรงงาน

Χ

เวลโกรว
เกตเวยซิตี้
กบินทร
304
สหพัฒน
เวลโกรว
เกตเวยซิตี้
กบินทร
304
สหพัฒน
เวลโกรว
เกตเวยซิตี้
กบินทร
304
สหพัฒน

3.14
3.23
2.86
3.58
3.40
3.69
4.00
3.12
3.39
3.92
3.45
3.49
2.84
3.19
3.56

D

ที่ตั้งโรงงาน

6 .ดานสภาพแวดลอม

PU

Sig.
กลุม
กลุมที่ กลุมที่ กลุมที่ กลุมที่
ที่
1
2
3
4
.632
.262 .008**
1
.190
.109
2
.007**
3
4
5
.164 .039* .102
1
.006 .012*
2
.339
3
4
5
.838 .012* .101
1
.020* .151
2
.164
3
4
5

คาเฉลี่ยรวม

กลุมที่
5
.159
.474
.051
.367
.258
.762
.009**
.019**
.551
.765
.008**
.061
-

* หมายถึง คาเฉลี่ยที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** หมายถึง คาเฉลี่ยที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 4.22 พิจารณาความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือก
ที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมป จ จุ บั น ของผู ป ระกอบการจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราและจั ง หวั ด
ปราจีนบุรีในแตละสถานที่ตั้ง โดยพิจารณาในแตละปจจัย ดังนี้
ปจจัยดานตลาด พบวา
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมเวลโกรว แ ตกต า งกั บ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรีที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
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ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมเกตเวย ซิ ตี้ แ ตกต า งกั บ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรีที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.01 และแตกตางกับผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05

D

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมกบิ น ทร บุ รี แ ตกต า งกั บ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ
0.01

PU

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิคมอุตสาหกรรม304 แตกตางกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
ปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05

ปจจัยดานการขนสง พบวา
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมเวลโกรว แ ตกต า งกั บ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรีและเขตนิคมอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒนที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 และแตกตางกับผูประกอบการในเขตนิคม
อุตสาหกรรม 304 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมเกตเวย ซิ ตี้ แ ตกต า งกั บ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรีที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.01 และแตกตางกับผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 และเขตนิคมอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒนที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05
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ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมกบิ น ทร บุ รี แ ตกต า งกั บ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ 0.01
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิคมอุตสาหกรรม304 แตกตางกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
ปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01

D

ปจจัยดานแรงงาน พบวา
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรวแตกตางกับผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01
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ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมกบิ น ทร บุ รี แ ตกต า งกั บ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ
0.01

ปจจัยดานสภาพแวดลอมพบวา
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมเวลโกรว แ ตกต า งกั บ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรีที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมเกตเวย ซิ ตี้ แ ตกต า งกั บ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ
0.05
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมกบิ น ทร บุ รี แ ตกต า งกั บ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่
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ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิคมอุตสาหกรรม304 แตกตางกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
ปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01

D

ปจจัยโดยรวม พบวา
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมเวลโกรว แ ตกต า งกั บ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรีที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05

PU

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมเกตเวย ซิ ตี้ แ ตกต า งกั บ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรีที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมกบิ น ทร บุ รี แ ตกต า งกั บ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ 0.01
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สมมติฐานยอยที่ 1.2 ที่ตั้งโรงงานที่แตกตางกัน ปจจัยที่มผี ลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มี
ความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน
ตารางที่ 4.23 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน
ใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ
ผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี โดยจําแนกตามสถานที่ตั้งโรงงาน
ปจจัยที่มีผลตอการเลือก เวลโกรว
ที่ตั้งสถานประกอบการดาน N = 35

กบินทร
N=7

Χ

Χ

D

Χ

เกตเวยซิตี้
N = 12

ที่ตั้งโรงงาน
สหพัฒน
304
N = 15
N = 22
Χ

Χ

F

Χ

Pvalue

3.1250

.359

.875

3.4000

1.459

.212

3.5000

2.021

.084

3.5000

2.504

.036*

2.6665

2.795

.022*

3.7500

2.742

.024*

4.0000

3.006

.015*

3.5000

1.218

.308

PU

3.8214
3.7083
3.7857
3.5795
3.6333
1. ดานวัตถุดิบ
3.8857
3.8667
3.8857
3.6818
4.3333
2. ดานตลาด
3.4000
4.0000
3.4286
3.4545
4.2667
3. ดานการขนสง
3.7886
4.3000
4.0000
3.8091
3.6000
4. ดานแรงงาน
3.9524
4.0555
4.5714
4.0152
3.6445
5 .ดานพลังงาน
3.9857
4.6667
4.2856
3.7955
3.8889
6 .ดานสภาพแวดลอม
7 .ดานนโยบายของ
3.9952
4.2778
4.0239
3.6742
3.4224
ภาครัฐและทองถิ่น
3.8934
4.1833
4.0514
3.7373
3.7753
คาเฉลี่ยรวม
* หมายถึง คาเฉลี่ยที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อื่นๆ
N=2

จากตารางที่ 4.23 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน
ใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการ
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี จําแนกตามปจจัย โดยพิจารณาในภาพรวมทั้งหมด 7 ดาน
พบว า ภาพรวมของป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมป จ จุ บั น ของ
ผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีสถานที่ตั้งโรงงานตางกัน ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อทําการพิจารณาเปรียบเทียบปจจัยในแตละดานทั้ง 7 ดาน พบวาคาเฉลี่ยปจจัยที่มีผลตอ
การเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง
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PU

D

พิจารณาความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ใน
กรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละสถานที่ตั้ง โดยทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธี LSD.
ผลการทดสอบเฉพาะที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ระดับ 0.01 แสดง
ไวในตารางที่ 4.24 ดังนี้
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ตารางที่ 4.24 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่
มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการ
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละสถานที่ตั้งเปนรายคูโดยวิธี LSD
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้ง
สถานประกอบการดาน

4. ดานแรงงาน

Χ

เวลโกรว
เกตเวยซิตี้
กบินทร
304
สหพัฒน
อื่นๆ
เวลโกรว
เกตเวยซิตี้
กบินทร
304
สหพัฒน
อื่นๆ
เวลโกรว
เกตเวยซิตี้
กบินทร
304
สหพัฒน
อื่นๆ
เวลโกรว
เกตเวยซิตี้
กบินทร
304
สหพัฒน
อื่นๆ

3.7886
4.3000
4.0000
3.8091
3.6000
3.5000
3.9524
4.0555
4.5714
4.0152
3.6445
2.6665
3.9857
4.6667
4.2856
3.7955
3.8889
3.7500
3.9952
4.2778
4.0239
3.6742
3.4224
4.0000

D

ที่ตั้งโรงงาน

5 .ดานพลังงาน

กลุมที่ กลุมที่
5
6
.278
.002**
.122
.268
.180
.154
.007**
.138
-

PU

Sig.
กลุม
กลุมที่ กลุมที่ กลุมที่ กลุมที่
ที่
1
2
3
4
.008** .364
.893
1
.263 .017*
2
.434
3
4
5
6
.678
.046
.755
1
.146
.879
2
.086
3
4
5
6
.006** .315
.332
1
.267 .001**
2
.119
3
4
5
6
.205
.917
.078
1
.422 .013*
2
.227
3
4
5
6

6 .ดานสภาพแวดลอม

7 .ดานนโยบายของภาครัฐ
และทองถิ่น

* หมายถึง คาเฉลี่ยที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** หมายถึง คาเฉลี่ยที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

.663
.006**
.230
.698
-

.006**
.001**
.050*
.259
-

.480
.065
.26
.457
.278
.019*
.016*
.002**
.015*
.082
.652
.098
.354
.932
.798
.992
.584
.964
.507
.250
-
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จากตารางที่ 4.24 พิจารณาความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือก
ที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมป จ จุ บั น ของผู ป ระกอบการจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราและจั ง หวั ด
ปราจีนบุรีในแตละสถานที่ตั้ง โดยพิจารณาในแตละปจจัย ดังนี้

PU

D

ปจจัยดานแรงงาน พบวา
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมเวลโกรว แ ตกต า งกั บ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมเกตเวย ซิ ตี้ แ ตกต า งกั บ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ
0.05 และแตกตางกับผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.01

ปจจัยดานพลังงาน พบวา
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมเวลโกรว แ ตกต า งกั บ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ
0.05
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมเกตเวย ซิ ตี้ แ ตกต า งกั บ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ
0.05
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมกบิ น ทร บุ รี แ ตกต า งกั บ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่
อุตสาหกรรมปจจุ บันของผู ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒนและอื่น ๆ ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01
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ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิคมอุตสาหกรรม304 แตกตางกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
ปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05

D

ปจจัยดานสภาพแวดลอม พบวา
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรวแตกตางกับผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรี ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมกบิ น ทร บุ รี แ ตกต า งกั บ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่
อุตสาหกรรมป จจุ บันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 และเขตนิคมอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01

PU

ปจจัยดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่น พบวา
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมเวลโกรว แ ตกต า งกั บ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ 0.01
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมเกตเวย ซิ ตี้ แ ตกต า งกั บ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ
0.05 และแตกตางกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของ
ผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมกบิ น ทร บุ รี แ ตกต า งกั บ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 2 ประเภทของการผลิตที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่
อุตสาหกรรมของผูป ระกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน
สมมติฐานยอยที่ 2.1 ประเภทของการผลิตที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขต
พื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูป ระกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน
ตารางที่ 4.25 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน
ในเขตพืน้ ที่อตุ สาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรี โดยจําแนกตามประเภทของการผลิต

D
ปจจัยที่มีผลตอการเลือก
ที่ตั้งสถานประกอบการดาน

เครื่องใช
ไฟฟา
N = 13

บรรจุ
ภัณฑ
N = 13

Χ

Χ

3.2100

2.7115

อื่นๆ

N=4

N = 19

N = 18

Χ

Χ

Χ

Χ

2.8846

3.8750

2.8816

3.1667

PU

1. ดานวัตถุดิบ
2. ดานตลาด
3. ดานการขนสง
4. ดานแรงงาน
5 .ดานพลังงาน
6 .ดานสภาพแวดลอม
7 .ดานนโยบายของ
ภาครัฐและทองถิ่น
คาเฉลี่ยรวม

ชิ้นสวน
รถยนต
N = 25

ประเภทของการผลิต
สิ่งทอ
กระดาษ

F

P-value

.833

.530

3.1280

3.0923

2.8462

3.4000

3.3789

3.4333

.811

.545

3.1200

3.2308

2.6923

2.5000

3.8947

3.1667

2.190

.063

3.3200

2.7846

3.3231

3.4000

3.2947

3.5000

2.311

.051

3.3468

3.3335

3.4102

3.3335

3.3862

3.5926

.361

.874

3.6999

3.3461

3.3848

3.4170

3.8421

3.8333

1.576

.175

3.5999

3.3077

3.4489

3.1665

3.4999

3.4351

.486

.786

3.4004

3.1138

3.2108

3.3850

3.4347

3.4978

.860

.511

จากตารางที่ 4.25 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน
ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี จําแนก
ตามปจจัย โดยพิจารณาในภาพรวมทั้งหมด 7 ดาน พบวาภาพรวมของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้ง
โรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
โดยมีประเภทของการผลิตที่ตางกัน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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เมื่อทําการพิจารณาเปรียบเทียบปจจัยในแตละดานทั้ง 7 ดาน พบวาคาเฉลี่ยปจจัยที่มีผลตอ
การเลือกที่ ตั้งโรงงานในเขตพื้น ที่อุ ตสาหกรรมปจ จุบันของผูประกอบการจังหวั ดฉะเชิ งเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรีสถานโดยประเภทของการผลิตที่ตางกัน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 คือ ในทุกๆ ดาน
สมมติฐานยอยที่ 2.2 ประเภทของการผลิตที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน
ใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูป ระกอบการ
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรตี างกัน

D

ตารางที่ 4.26 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน
ใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ
ผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีโดยจําแนกตามประเภทของการ
ผลิต
ชิ้นสวน
รถยนต
N = 25

เครื่องใช
ไฟฟา
N = 13

บรรจุ
ภัณฑ
N = 13

Χ

Χ

Χ

อื่นๆ

PU

ปจจัยที่มีผลตอการเลือก
ที่ตั้งสถานประกอบการดาน

ประเภทของการผลิต
กระดาษ
สิ่งทอ

F

P-value

3.5000

3.794

.004**

3.6444

2.023

.083

3.6111

1.309

.268

3.9000

5.193

.000**

3.7962

4.104

.002**

4.0278

2.029

.083

3.7500

1.922

.099

3.7794

3.419

.007**

N=4

N = 19

N = 18

Χ

Χ

Χ

1. ดานวัตถุดิบ
3.5200
4.3654
3.7308
4.8750
3.4079
2. ดานตลาด
3.6960
4.2615
3.9231
4.6000
3.9579
3. ดานการขนสง
3.2800
4.0769
3.5385
3.5000
3.8947
4. ดานแรงงาน
3.6080
4.2308
4.1692
4.0000
3.5053
5 .ดานพลังงาน
3.8401
4.4871
4.2308
4.5000
3.5088
6 .ดานสภาพแวดลอม
3.7399
4.4102
4.1025
4.5835
3.9474
7 .ดานนโยบายของ
ภาครัฐและทองถิ่น
3.8133
4.1411
4.0641
4.4165
3.5878
คาเฉลี่ยรวม
3.6908
4.2931
4.0208
4.4500
3.6858
** หมายถึง คาเฉลี่ยที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากตารางที่ 4.26 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน
ใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการ
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี จําแนกตามปจจัย โดยพิจารณาในภาพรวมทั้งหมด 7 ดาน
พบว า ภาพรวมของป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมป จ จุ บั น ของ
ผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีโดยประเภทการผลิตที่ตางกัน มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อทําการพิจารณาเปรียบเทียบปจจัยในแตละดานทั้ง 7 ดาน พบวาคาเฉลี่ยปจจัยที่มีผลตอ
การเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง
ของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีโดยประเภทการผลิตที่ตางกัน มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ ปจจัยดานวัตถุดิบ แรงงาน และดานพลังงาน
และพบวาคาเฉลี่ยปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงาน
หรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีสถานที่ตั้ง
โรงงานตางกัน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ปจจัยดานตลาด การ
ขนสง ดานสภาพแวดลอมและดานดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่น
พิจารณาความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ใน
กรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละประเภทของการผลิต โดยทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดย
วิธี LSD. ผลการทดสอบเฉพาะที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ระดับ
0.01 แสดงไวในตารางที่ 4.27 ดังนี้
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ตารางที่ 4.27 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่
มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการ
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละประเภทของการผลิตเปนรายคูโดยวิธี
LSD
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้ง ประเภทของการ
สถานประกอบการดาน
ผลิต

1. ดานวัตถุดิบ

3.5200
4.3654
3.7308
4.8750
3.4079
3.5000
3.6080
4.2308
4.1692
4.0000
3.5053
3.9000
3.8401
4.4871
4.2308
4.5000
3.5088
3.7962

D

ชิ้นสวนรถยนต
เครื่องใชไฟฟา
บรรจุภัณฑ
กระดาษ
สิ่งทอ
อื่นๆ
ชิ้นสวนรถยนต
เครื่องใชไฟฟา
บรรจุภัณฑ
กระดาษ
สิ่งทอ
อื่นๆ
ชิ้นสวนรถยนต
เครื่องใชไฟฟา
บรรจุภัณฑ
กระดาษ
สิ่งทอ
อื่นๆ
ชิ้นสวนรถยนต
เครื่องใชไฟฟา
บรรจุภัณฑ
กระดาษ
สิ่งทอ
อื่นๆ

Χ

Sig.
กลุมที่ กลุมที่ กลุมที่ กลุมที่ กลุมที่
2
3
4
5
6
.006**
-

.482
.067
-

.005** .674
.941
.310 .003** .008**
.024
.307
.469
.003** .005**
.749
.001** .002** .165
.518
.073
.764
.440 .000** .084
.571 .001** .159
.087
.729
.023*
.009** .112
.089
.130
.842
.361
.975 .000** .009**
.510 .006** .097
.013* .077
.223
-

PU

4. ดานแรงงาน

กลุม
กลุมที่
ที่
1
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

5 .ดานพลังงาน

คาเฉลี่ยรวม

3.6908

4.2931
4.0208
4.4500
3.6858
3.7794

.003**

.094

.015*

.977

.616

-

.227

.632

.004**

.015*

-

.192

.106

.248

-

.017*

.036*

-

.619

* หมายถึง คาเฉลี่ยที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

-
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** หมายถึง คาเฉลี่ยที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.27 พิจารณาความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือก
ที่ตั้ ง โรงงานใหม ในกรณี ที่มี ค วามจํ า เป น ตอ งขยายโรงงานหรื อจัด สรา งโรงงานอี ก แห ง หนึ่ ง ของ
ผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละประเภทของการผลิต โดยพิจารณาใน
แตละปจจัย ดังนี้
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ปจจัย ดานวัตถุดิบ พบวา
ปจ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานใหม ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ งขยายโรงงานหรื อ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการการผลิตประเภทชิ้นสวนรถยนตแตกตางกับปจจัยที่มีผล
ตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง
ของผูประกอบการผลิตประเภทเครื่องใชไฟฟาและการผลิตประเภทกระดาษที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.01
ปจ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานใหม ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ งขยายโรงงานหรื อ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการการผลิตประเภทเครื่องใชไฟฟาแตกตางกับปจจัยที่มีผล
ตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง
ของผูประกอบการผลิตประเภทสิ่งทอและการผลิตประเภทอื่นๆที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01
ปจ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานใหม ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ งขยายโรงงานหรื อ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการการผลิตประเภทกระดาษแตกตางกับปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ
ผูประกอบการผลิตประเภทสิ่งทอและการผลิตประเภทอื่นๆที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01
ปจจัยดานแรงงาน พบวา
ปจ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานใหม ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ งขยายโรงงานหรื อ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการการผลิตประเภทชิ้นสวนรถยนตแตกตางกับปจจัยที่มีผล
ตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง
ของผูประกอบการผลิตประเภทเครื่องใชไฟฟาและการผลิตประเภทบรรจุภัณฑที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ 0.01
ปจ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานใหม ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ งขยายโรงงานหรื อ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการการผลิตประเภทเครื่องใชไฟฟาแตกตางกับปจจัยที่มีผล
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ปจ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานใหม ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ งขยายโรงงานหรื อ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการการผลิตประเภทบรรจุภัณฑแตกตางกับปจจัยที่มีผลตอ
การเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง
ของผูประกอบการผลิตประเภทสิ่งทอที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01
ปจ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานใหม ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ งขยายโรงงานหรื อ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการการผลิตประเภทสิ่งทอแตกตางกับปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ
ผูประกอบการผลิตประเภทอื่นๆ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05

D

PU

ปจจัยดานพลังงาน พบวา
ปจ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานใหม ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เปน ต อ งขยายโรงงานหรื อ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการการผลิตประเภทชิ้นสวนรถยนตแตกตางกับปจจัยที่มีผล
ตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง
ของผูประกอบการผลิตประเภทเครื่องใชไฟฟาที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01
ปจ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานใหม ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ งขยายโรงงานหรื อ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการการผลิตประเภทเครื่องใชไฟฟาแตกตางกับปจจัยที่มีผล
ตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง
ของผูประกอบการผลิตประเภทสิ่งทอและการผลิตประเภทอื่นๆที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01
ปจ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานใหม ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ งขยายโรงงานหรื อ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการการผลิตประเภทบรรจุภัณฑแตกตางกับปจจัยที่มีผลตอ
การเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง
ของผูประกอบการผลิตประเภทสิ่งทอที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01
ปจ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานใหม ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ งขยายโรงงานหรื อ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการการผลิตประเภทกระดาษแตกตางกับปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ
ผูประกอบการผลิตประเภทสิ่งทอที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05
ปจจัยโดยรวม พบวา
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ปจ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานใหม ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ งขยายโรงงานหรื อ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการการผลิตประเภทชิ้นสวนรถยนตแตกตางกับปจจัยที่มีผล
ตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง
ของผูประกอบการผลิตประเภทเครื่องใชไฟฟาและการผลิตประเภทกระดาษที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.01 และระดับ 0.05 ตามลําดับ
ปจ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานใหม ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ งขยายโรงงานหรื อ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการการผลิตประเภทเครื่องใชไฟฟาแตกตางกับปจจัยที่มีผล
ตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง
ของผูประกอบการผลิตประเภทสิ่งทอและการผลิตประเภทอื่นๆที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01
และระดับ 0.05 ตามลําดับ
ปจ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานใหม ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ งขยายโรงงานหรื อ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการการผลิตประเภทกระดาษแตกตางกับปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ
ผูประกอบการผลิตประเภทสิ่งทอและการผลิตประเภทอื่นๆ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05

สมมติฐานที่ 3 รูปแบบความเปนเจาของทีแ่ ตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่
อุตสาหกรรมของผูป ระกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน
สมมติฐานยอยที่ 3.1 รูปแบบความเปนเจาของที่แตกตางกัน ปจจัยที่มผี ลตอการเลือกที่ตั้ง
โรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูป ระกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
ตางกัน

108

ตารางที่ 4.28 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน
ในเขตพืน้ ที่อตุ สาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรี โดยจําแนกตามรูปแบบความเปนเจาของ
เจาของคน
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งสถานประกอบการดาน
เดียว
N=6
Χ

รูปแบบความเปนเจาของ
บริษัท
อื่นๆ
จํากัด
F
N = 82
N=4
Χ

P-value

Χ

2.413

.095

.907

.408

.767

.467

.847

.432

1.796

.172

2.441

.093

3.954

.023*

PU

D

2.7083
2.9970
4.2500
1. ดานวัตถุดิบ
3.5667
3.1537
3.6000
2. ดานตลาด
3.3333
3.2439
2.5000
3. ดานการขนสง
3.4333
3.2415
3.6000
4. ดานแรงงาน
3.3892
3.3659
4.0000
5 .ดานพลังงาน
3.9447
3.5854
4.2500
6 .ดานสภาพแวดลอม
3.9725
3.3943
4.0830
7 .ดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่น
3.5617
3.3066
3.9200
คาเฉลี่ยรวม
* หมายถึง คาเฉลี่ยที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2.460

จากตารางที่ 4.28 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน
ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี จําแนก
ตามปจจัย โดยพิจารณาในภาพรวมทั้งหมด 7 ดาน พบวาภาพรวมของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้ง
โรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
โดยมีรูปแบบความเปนเจาของตางกัน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อทําการพิจารณาเปรียบเทียบปจจัยในแตละดานทั้ง 7 ดาน พบวาคาเฉลี่ยปจจัยที่มีผลตอ
การเลือกที่ ตั้งโรงงานในเขตพื้น ที่อุ ตสาหกรรมปจ จุบันของผูประกอบการจังหวั ดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรีสถานโดยรูปแบบความเปนเจาของที่ตางกัน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ในทุกๆ ดาน ยกเวนปจจัยดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่น ที่มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

.091
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พิจารณาความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขต
พื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละรูปแบบ
ความเปนเจาของ โดยทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธี LSD. ผลการทดสอบเฉพาะที่พบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ระดับ 0.01 แสดงไวในตารางที่ 4.29 ดังนี้
ตารางที่ 4.29 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแต
ละรูปแบบความเปนเจาของเปนรายคูโดยวิธี LSD
รูปแบบความเปน
เจาของ

D

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งสถาน
ประกอบการดาน

7. ดานนโยบายของภาครัฐและ
ทองถิ่น

เจาของคนเดียว
บริษัท จํากัด
อื่นๆ

Χ

3.9725
3.3943
4.0830

กลุม
ที่
1
2
3

1
-

Sig.
กลุมที่
2
.042*
-

3
.797
.046*
-

* หมายถึง คาเฉลี่ยที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

PU

จากตารางที่ 4.29 พิจารณาความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือก
ที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมป จ จุ บั น ของผู ป ระกอบการจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราและจั ง หวั ด
ปราจีนบุรีในแตละรูปแบบความเปนเจาของ ในปจจัยดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่น พบวา
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการที่มี
รูปแบบความเปนเจาของแบบเจาของคนเดียวแตกตางกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขต
พื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการที่มีรูปแบบความเปนเจาของแบบบริษัท จํากัดที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการที่มี
รูปแบบความเปนเจาของแบบแบบบริษัท จํากัดแตกตางกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขต
พื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการที่มีรูปแบบความเปนเจาของแบบอื่นๆ ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติระดับ 0.05
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สมมติฐานยอยที่ 3.2 รูปแบบความเปนเจาของที่แตกตางกัน ปจจัยที่มผี ลตอการเลือกที่ตั้ง
โรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึง่ ของ
ผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรตี างกัน
ตารางที่ 4.30 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน
ใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ
ผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี โดยจําแนกตามรูปแบบความเปน
เจาของ

D

เจาของคน
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งสถานประกอบการดาน
เดียว
N=6
Χ

รูปแบบความเปนเจาของ
บริษัท
อื่นๆ
จํากัด
F
N = 82
N=4
Χ

P-value

Χ

4.769

.011*

.290

.749

.408

.666

1.891

.157

1.881

.158

3.185

.046*

5.687

.005**

3.359

.039*

PU

3.3333
3.6585
5.0000
1. ดานวัตถุดิบ
4.0667
3.8780
4.1000
2. ดานตลาด
4.0000
3.6098
3.5000
3. ดานการขนสง
4.0667
3.8024
4.3000
4. ดานแรงงาน
4.0555
3.9147
4.6665
5 .ดานพลังงาน
4.3055
3.9614
4.8335
6 .ดานสภาพแวดลอม
4.0837
3.7988
4.9165
7 .ดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่น
4.0183
3.8317
4.6000
คาเฉลี่ยรวม
* หมายถึง คาเฉลี่ยที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** หมายถึง คาเฉลี่ยที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 4.30 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน
ใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการ
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี จําแนกตามปจจัย โดยพิจารณาในภาพรวมทั้งหมด 7 ดาน
พบวาภาพรวมของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงาน
หรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีโดยมี
รูปแบบความเปนเจาของตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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เมื่อทําการพิจารณาเปรียบเทียบปจจัยในแตละดานทั้ง 7 ดาน พบวาคาเฉลี่ยปจจัยที่มีผลตอ
การเลือกที่ ตั้งโรงงานในเขตพื้น ที่อุ ตสาหกรรมปจ จุบันของผูประกอบการจังหวั ดฉะเชิ งเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรีสถานโดยรูปแบบความเปนเจาของ ที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่
ระดับ 0.01 คือ ปจจัยดานวัตถุดิบ สภาพแวดลอมและนโยบายของภาครัฐและทองถิ่น สวนปจจัยดาน
ตลาด การขนสง แรงงาน พลังงาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

PU

D

พิจารณาความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ใน
กรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละรูปแบบความเปนเจาของ โดยทดสอบความแตกตางเปนรายคู
โดยวิธี LSD. ผลการทดสอบเฉพาะที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
ระดับ 0.01 แสดงไวในตารางที่ 4.31 ดังนี้
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PU

D

ตารางที่ 4.31 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่
มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการ
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละรูปแบบความเปนเจาของเปนรายคู
โดยวิธี LSD
Sig.
กลุม
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งสถาน รูปแบบความเปน
กลุมที่
Χ
ประกอบการดาน
ที่
เจาของ
1
2
3
3.3333 1
.395
.005**
เจาของคนเดียว
3.6585 2
.005**
1. ดานวัตถุดิบ
บริษัท จํากัด
5.0000 3
อื่นๆ
4.3055 1
.270
.267
เจาของคนเดียว
3.9614 2
.022*
บริษัท จํากัด
4.8335 3
6 .ดานสภาพแวดลอม
อื่นๆ
4.0837 1
.316
.056
เจาของคนเดียว
7 .ดานนโยบายของภาครัฐและ
3.7988 2
.002**
บริษัท จํากัด
ทองถิ่น
4.9165 3
อื่นๆ
4.0183 1
.460
.133
เจาของคนเดียว
3.8317 2
.013*
คาเฉลี่ยรวม
บริษัท จํากัด
4.6000 3
อื่นๆ
* หมายถึง คาเฉลี่ยที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** หมายถึง คาเฉลี่ยที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 4.31 พิจารณาความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือก
ที่ตั้ ง โรงงานใหม ในกรณี ที่มี ค วามจํา เป น ตอ งขยายโรงงานหรื อจัด สร า งโรงงานอีก แห ง หนึ่ ง ของ
ผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละรูปแบบความเปนเจาของ โดยพิจารณา
ในแตละปจจัย ดังนี้
ปจจัย ดานวัตถุดิบ พบวา
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ปจ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานใหม ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ งขยายโรงงานหรื อ
จัดสร างโรงงานอี กแห ง หนึ่งของผูประกอบการที่มีรูปแบบความเปนเจ าของแบบเจาของคนเดี ย ว
แตกตางกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการที่มีรูปแบบความเปนเจาของแบบอื่นๆ ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติระดับ 0.01
ปจ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานใหม ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ งขยายโรงงานหรื อ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการที่มีรูปแบบความเปนเจาของแบบบริษัทจํากัดแตกตาง
กับปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสราง
โรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการที่มีรูปแบบความเปนเจาของแบบอื่นๆ ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ 0.01

D

PU

ปจจัยดานสภาพแวดลอม พบวา
ปจ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานใหม ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เปน ต อ งขยายโรงงานหรื อ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการที่มีรูปแบบความเปนเจาของแบบบริษัทจํากัดแตกตาง
กับปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสราง
โรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการที่มีรูปแบบความเปนเจาของแบบอื่นๆ ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ 0.05
ปจจัยดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่น พบวา
ปจ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานใหม ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เปน ต อ งขยายโรงงานหรื อ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการที่มีรูปแบบความเปนเจาของแบบบริษัทจํากัดแตกตาง
กับปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสราง
โรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการที่มีรูปแบบความเปนเจาของแบบอื่นๆ ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ 0.01
ปจจัยในภาพรวม พบวา
ปจ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานใหม ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ งขยายโรงงานหรื อ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการที่มีรูปแบบความเปนเจาของแบบบริษัทจํากัดแตกตาง
กับปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสราง
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สมมติฐานที่ 4 ขนาดของกิจการที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่
อุตสาหกรรมของผูป ระกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน
สมมติฐานยอยที่ 4.1 ขนาดของกิจการที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใน
เขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน

D

ตารางที่ 4.32 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน
ในเขตพืน้ ที่อตุ สาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรี โดยจําแนกตามขนาดของกิจการ
ขนาดของกิจการ
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งสถานประกอบการดาน

กลาง
N = 31

ใหญ
N = 50

Χ

Χ

Χ

F

P-value

2.391

.097

2.681

.074

.731

.484

14.321

.000**

2.512

.087

1.644

.199

.453

.637

3.395

.038*

PU

เล็ก
N = 12

1. ดานวัตถุดิบ
3.0000
2.6855
3.2700
2. ดานตลาด
3.3000
2.8903
3.3720
3. ดานการขนสง
3.5833
3.0968
3.2000
4. ดานแรงงาน
3.4167
2.8452
3.5040
5 .ดานพลังงาน
3.7223
3.2366
3.4268
6 .ดานสภาพแวดลอม
3.9168
3.5000
3.6667
7 .ดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่น
3.6389
3.4570
3.4300
คาเฉลี่ยรวม
3.5233
3.1335
3.4508
* หมายถึง คาเฉลี่ยที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.32 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน
ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี จําแนก
ตามปจจัย โดยพิจารณาในภาพรวมทั้งหมด 7 ดาน พบวาภาพรวมของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้ง
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เมื่อทําการพิจารณาเปรียบเทียบปจจัยในแตละดานทั้ง 7 ดาน พบวาคาเฉลี่ยปจจัยที่มีผลตอ
การเลือกที่ ตั้งโรงงานในเขตพื้น ที่อุ ตสาหกรรมปจ จุบันของผูประกอบการจังหวั ดฉะเชิ งเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรีสถานโดยขนาดกิจการที่ตางกัน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่
ระดับ 0.05 คือ ในทุกๆ ดาน ยกเวนปจจัยดานแรงงาน ที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01

D

พิจารณาความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขต
พื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละขนาด
ของกิจการ โดยทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธี LSD. ผลการทดสอบเฉพาะที่พบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ระดับ 0.01 แสดงไวในตารางที่ 4.33 ดังนี้

PU

ตารางที่ 4.33 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแต
ละรูปแบบความเปนเจาของเปนรายคูโดยวิธี LSD
Sig.
กลุม
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งสถาน
ขนาดของกิจการ Χ
กลุมที่
ประกอบการดาน
ที่
1
2
3
3.4167 1
.003**
.621
เล็ก
2.8452 2
.000**
4. ดานแรงงาน
กลาง
3.5040 3
ใหญ
* หมายถึง คาเฉลี่ยที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

พิจารณาความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขต
พื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละขนาด
กิจการ ในปจจัยดานแรงงาน พบวา
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการที่มี
ขนาดกิจ การขนาดเล็ก แตกตางกั บป จ จัย ที่มีผลต อการเลือ กที่ตั้ งโรงงานในเขตพื้น ที่อุต สาหกรรม
ปจจุบันของผูประกอบการที่มีมีขนาดกิจการขนาดกลางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01
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ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการที่มี
ขนาดกิจการขนาดกลางแตกตางกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
ปจจุบันของผูประกอบการที่มีมีขนาดกิจการขนาดใหญที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01
สมมติฐานยอยที่ 4.2 ขนาดของกิจการที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม
ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูป ระกอบการจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน

D

ตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน
ใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ
ผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี โดยจําแนกตามขนาดของกิจการ
ขนาดของกิจการ
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งสถานประกอบการดาน

กลาง
N = 31

ใหญ
N = 50

Χ

Χ

Χ

F

PU

1. ดานวัตถุดิบ
2. ดานตลาด
3. ดานการขนสง
4. ดานแรงงาน
5 .ดานพลังงาน
6 .ดานสภาพแวดลอม
7 .ดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่น
คาเฉลี่ยรวม

เล็ก
N = 12

P-value

3.9583

3.5565

3.7300

.852

.430

3.6667

3.7097

4.0680

2.680

.074

3.4167

3.8387

3.5600

.968

.384

3.8833

3.7742

3.8680

.284

.753

4.1111

3.9893

3.8867

.462

.632

4.4443

3.8655

4.0333

2.666

.075

4.1112

3.8226

3.8333

.854

.429

4.0217

3.7858

3.9012

.726

.487

จากตารางที่ 4.34 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน
ใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการ
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี จําแนกตามปจจัย โดยพิจารณาในภาพรวมทั้งหมด 7 ดาน
พบวาภาพรวมของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงาน
หรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีโดยมี
ขนาดกิจการที่ตางกัน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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เมื่อทําการพิจารณาเปรียบเทียบปจจัยในแตละดานทั้ง 7 ดาน พบวาคาเฉลี่ยปจจัยที่มี
ผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรีสถานโดยขนาดของกิจการ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ
0.05

PU

D

4.5 การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับปจจัยในดานอื่นๆ ที่
ผูประกอบการคิดวามีผลตอการเลือกทําเลที่ตั้งของสถานประกอบการ
จากแบบสอบถามตอนที่ 4 ซึ่งเปนการสอบถามเกี่ยวกับปจจัยในดานอื่นๆ ที่ผูประกอบการคิด
วามีผลตอการเลือกทําเลที่ตั้งของสถานประกอบการ ซึ่งไดรวบรวมความคิดเห็นที่ใกลเคียงกันไวใน
กลุมเดียวกันดังนี้
4.5.1 ปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพืน้ ที่อุตสาหกรรมปจจุบันของ
ผูประกอบการปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูป ระกอบการ
1. เปนบริษัทในเครือสหพัฒน ซึ่งมีแหลงวัตถุดิบและลูกคาอยูในเครือเดียวกันอยูใกล ๆ
2. ความพรอมดานสาธารณูปโภค การขนสงวัตถุดิบและสินคาที่จะสงใหลูกคา
3. เปนพื้นที่ควบคุมความสะอาด และเปนระเบียบ
4. ดานคมนาคมสะดวกและไมไกลจากกรุงเทพมากขนสงไดทั้งสองทาง คือรถไฟและรถยนต
5. ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ เพราะอยูในทําเลที่ดี
6. ระบบสาธารณูปโภคพรอมและครบไมขาด ไฟฟามีกาํ ลังสงพอเพียงไมดับบอย
7. คาครองชีพที่ถูก ใกลแหลงผูจัดจําหนายวัตถุดิบ เขตปลอดภาษี ปลอดภัยตอสถานการณ
8. การจราจรทีส่ ะดวก มีสถานที่พักสําหรับคนงาน การจัดหาแรงงานไดสะดวก
9. เปนบริษัทตางชาติไดรับการสงเสริมจาก BOI ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป การ
นําเขาเครื่องจักรโดยไมตองเสียภาษี สิทธิ พิเศษอื่น ๆ ทีก่ ําหนดโดย BOI (เนื่องจากเปนพื้นที่ BOI
ZONE3)
10. อยูใกลเคียงกับผูถือหุนใหญ สะดวกในการเดินทางมาทํางาน
11. ถาจะขยายหรือตั้งโรงงานควรกระจายไปเขตจังหวัดอื่น ๆ
12. ลูกคาหลักอยูในพืน้ ที่เดียวกัน ไดรับผลประโยชนเดียวกับภาษี BOI สวนลดตาง ๆ มีการกา
รันตีน้ําประปา ไฟฟา
13. พื้นที่ใกลกลุมลูกคาของบริษัทเปนสําคัญ เนื่องจากตองการจัดผลิตสินคาเก็บสตอกเพื่อสง
ใหลูกคาเมื่อตองการ โดยจะมีความถี่ในการจัดสงเพื่อเปนขอเดน
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14. ความสะดวกในการติดตอสื่อสาร และที่พักซึ่งไมไกลจากโรงงานมากนัก โดยเฉพาะ
ผูบริหารชาวญี่ปุน
4.5.2 ปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูป ระกอบการ
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1. แหลงวัตถุดบิ และกลุมลูกคารายใหญ
2. ทําเลในการที่จะตั้งโรงงานตองอยูสูงและน้ําไมทว ม แรงงานมีมากพอไมขาดแคลน
สาธารณูปโภคพรอมและครบ เชนไฟฟา ถนน ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI ไดรับการ
ลดหยอนเรื่องเครื่องจักรและภาษี
3. มีความสามารถในการแขงขันสูง เชน ตนทุนพลังงาน แรงงาน มี Supply Chain ที่เหมาะสม
สามารถลดตนทุนสินคาคงคลังได
4. เปนบริษัทตางชาติไดรับการสงเสริมจาก BOI มีความพรอมดานสาธารณูปโภค ไมไกลจาก
เมืองหลวงและลูกคามาก พืน้ ที่เหมาะสม ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนติ ิบุคคล 8 ป การนําเขา
เครื่องจักรโดยไมตองเสียภาษี สิทธิ พิเศษอื่น ๆ ที่กําหนดโดย BOI
5. ตนทุนถูก เชน วัตถุดิบ การขนสง มีการสงเสริมการลงทุนจากรัฐบาล
6. นอกจากพืน้ ที่ใกลกลุมลูกคาแลว คือเรือ่ งตนทุน คาขนสง ถาไกลแตตนทุนขนสงถูกก็จะ
ประหยัดได คาที่ดิน คาเครื่องจักร คาการกอสราง คาลดหยอนภาษีตอ งเพียงพอตอการแขงขันกับ
คูแขงตางประเทศ วัตถุดิบเปนลําดับรองลงมา เนื่องจากตนทุนของบริษัท นาจะอยูท ี่คาการบริหารและ
over road วัตถุดิบนาจะใกลเคียงกับตางประเทศเพราะซือ้ จากแหลงเดียวกัน คาแรงคิดเปน 8 - 10%
ของตนทุนรวม คาวัตถุดิบ 30 – 40% คาแรง8 - 10% คาขนสง+Packing 5% คา over road 20% คา
การบริหาร 25%
7. ความพรอมดานแรงงาน สาธารณูปโภค ขนาดของพืน้ ที่ที่เหมาะและเอื้อตอการขยายโรงงาน
ในอนาคต
8. โรงพยาบาลที่ทันสมัย พอจํานวนประชากรหรือการยายที่พํานักของแรงงาน ที่พกั อาศัยได
มาตรฐานราคาไมแพงมาก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ในบทนี้ ผูวิ จั ย จะกล าวโดยสรุปถึ งวัตถุประสงคข องการวิจัย วิธี ดํา เนิน การวิจัย สรุ ป
ผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้ง
ตอไป และขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ
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จากการศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กที่ ตั้ ง โรงงานในเขตพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมของ
ผูประกอบการ: กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ โดยมี
วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้ 3 ประการคือ
1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยสาเหตุที่ทําใหผูประกอบการอุตสาหกรรมตั้งโรงงานในเขตพื้นที่
อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในปจจุบัน
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่ผูประกอบการอุตสาหกรรมคิดวามีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน หากมีการ
เลือกที่ตั้งโรงงานใหม
3. เพื่ อ ศึ ก ษาเป รี ย บเที ย บระหว า งคุ ณ ลั ก ษณะของโรงงานของผู ป ระกอบการแบ ง ตาม
ประเภทของอุตสาหกรรม ที่ตั้งเขตอุตสาหกรรม ขนาดของอุตสาหกรรมและรูปแบบความเปน
เจาของธุรกิจที่มีตอปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน

เครื่องมือที่ใชวิจัยในครั้งนี้คือแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 เป น แบบสอบถามข อ มู ล ทั่ ว ไปส ว นบุ ค คล ได แ ก เพศ และตํ า แหน ง
แบบสอบถามที่เกี่ยวกับลักษณะของผูประกอบการอุตสาหกรรมไดแก ที่ตั้งโรงงาน ประเภทของ
การผลิต รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจและขนาดของกิจการ (ขนาดของเงินลงทุน)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสาเหตุที่ทําใหผูประกอบการอุตสาหกรรมตั้ง
โรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบัน เปนแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating
scale) ตามวิธีของริน ลิเคิรท(Rensis Likert)
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่คิดวามีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน หากมี
การเลือกที่ตั้งโรงงานใหม เปนแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating
scale) ตามวิธีของริน ลิเคิรท(Rensis Likert)
ตอนที่ 4 เป น แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย สาเหตุ ที่ ทํ า ให
ผูประกอบการอุตสาหกรรมตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบันและปจจัยที่คิดวามีผลตอการเลือกที่ตั้ง
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ขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานในเขตพื้นที่
อุตสาหกรรมของผูประกอบการ: กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีจํานวน 100
ราย สามารถเก็บขอมูล และนํามาใชในการวิจัยได 93 ราย คิดเปนรอยละ 93.00 ของกลุมตัวอยาง
5.1 สรุปผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยไดแยกออกเปน 3 ตอนดังตอไปนี้
5.1.1 ลักษณะของผูประกอบการผูตอบแบบสอบถาม
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ผู บ ริ ห ารหรื อ ผู จั ด การโรงงานของสถานประกอบการในเขตอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี สวนใหญตั้งโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว รอยละ
37.63 รองลงมาตั้งโรงงานในเขตโครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียลปารค จํากัด รอยละ
23.66 โครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนกบินทรบุรี รอยละ 16.13 นิคมอุตสาหกรรม เกต
เวยซิตี้ รอยละ 12.90 โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทรบุรี รอยละ 7.53 และ อื่นๆ
รอยละ 2.15
ผู บ ริ ห ารหรื อ ผู จั ด การโรงงานของสถานประกอบการในเขตอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี สวนใหญประกอบการผลิตประเภทอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวน
รถยนต รอยละ 26.88 รองลงมาประกอบการผลิตประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม รอย
ละ 20.43 อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ ร อ ยละ 19.35 อุ ต สาหกรรมผลิ ต อุ ป กรณ เ ครื่ อ งใช ไ ฟฟ า และ
อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑอยางละรอยละ 13.98 อุตสาหกรรมกระดาษรอยละ 4.30
และ อุตสาหกรรมอาหาร รอยละ 1.08
ผู บ ริ ห ารหรื อ ผู จั ด การโรงงานของสถานประกอบการในเขตอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี สวนใหญมีรูปแบบความเปนเจาของแบบบริษัท จํากัด รอยละ
88.17 รองลงมามีรูปแบบความเปนเจาของแบบเจาของคนเดียวรอยละ 6.45 และ หางหุนสวนรอย
ละ 1.08
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ผู บ ริ ห ารหรื อ ผู จั ด การโรงงานของสถานประกอบการในเขตอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี สวนใหญมีขนาดกิจการขนาดใหญ รอยละ 53.76 รองลงมาเปน
กิจการขนาดกลาง รอยละ 33.33 และ ขนาดเล็ก รอยละ 12.90
โรงงานของสถานประกอบการในเขตอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราและจั ง หวั ด
ปราจีนบุรี มีจํานวนพนักงานโดยเฉลี่ยอยูที่ 379.20 คน และมีคาเบี่ยงเบนอยูที่ 550.60 คน

5.1.2 คาเฉลี่ยของระดับปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบันของ
ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
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ในภาพรวมของปจจัยทั้ง 7 ดาน ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่
ปจจุบันในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยดานสภาพแวดลอมอยูในระดับมาก ในขณะที่ปจจัยดาน
นโยบายของภาครัฐและทองถิ่น ดานพลังงาน ดานแรงงาน ดานตลาด ดานการขนสง ดานวัตถุดิบ
อยู ใ นระดั บ ปานกลาง โดยมี ค วามคิ ด เห็ น ต อ ป จ จัย ดา นสภาพแวดล อ มอยู ใ นลํ าดั บที่ 1 ปจ จั ย
นโยบายของภาครัฐและทองถิ่นอยูในลําดับที่ 2 ดานพลังงานอยูในลําดับที่ 3 ดานแรงงานอยูใน
ลําดับที่ 4 ดานตลาดอยูในลําดับที่5 ดานการขนสงอยูในลําดับที่ 6 ดานวัตถุดิบอยูในลําดับที่ 7

5.1.3 คาเฉลี่ยของระดับปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความ
จําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
ในภาพรวมของปจจัยทั้ง 7 ดาน ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยที่ผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มี
ความจํ า เป น ต อ งขยายโรงงานหรื อ จั ด สร า งโรงงานอี ก แห ง หนึ่ ง ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก
ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัย
ดานสภาพแวดลอม ดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่น ดานพลังงาน ดานแรงงาน ดานตลาด ดาน
การขนสง ดานวัตถุดิบอยูในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นตอปจจัยดานสภาพแวดลอมอยูในลําดับ
ที่ 1 ดานพลังงานอยูในลํ าดั บที่ 2 ดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่นอยูในลํ าดับที่ 3 ดาน
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5.1.4 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ที่ตั้งโรงงานที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่
อุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน

D

สมมติฐานยอยที่ 1.1 ที่ตั้งโรงงานที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้ง
โรงงานในเขตพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมป จ จุ บั น ของผู ป ระกอบการจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราและจั ง หวั ด
ปราจีนบุรีตางกัน
ผลการทดสอบพบว า เปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมตางกัน
มีปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันที่ตางกัน

PU

สมมติฐานยอยที่ 1.2 ที่ตั้งโรงงานที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้ง
โรงงานใหม ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ งขยายโรงงานหรื อ จั ด สร า งโรงงานอี ก แห ง หนึ่ ง ของ
ผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน
ผลการทดสอบพบวา ไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมตางกัน
มีปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสราง
โรงงานอีกแหงหนึ่งไมตางกัน

สมมติฐานที่ 2 ประเภทของการผลิตที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่
อุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน
สมมติฐานยอยที่ 2.1 ประเภทของการผลิตที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกที่ตั้ งโรงงานในเขตพื้ นที่ อุตสาหกรรมปจจุบัน ของผูประกอบการจัง หวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรีตางกัน
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ผลการทดสอบพบวา ไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีที่ประกอบการผลิตที่ตางกันมีปจจัยที่มีผลตอ
การเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันไมตางกัน
สมมติฐานยอยที่ 2.2 ประเภทของการผลิตที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง
ของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน
ผลการทดสอบพบว า เปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีที่ประกอบการผลิตตางกันมีปจจัยที่มีผลตอ
การเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหง
หนึ่งตางกัน

D

สมมติฐานที่ 3 รูปแบบความเปนเจาของที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขต
พื้นที่อุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน
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สมมติฐานยอยที่ 3.1 รูปแบบความเปนเจาของที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอ
การเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรีตางกัน
ผลการทดสอบพบวา ไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีที่มีรูปแบบความเปนเจาของที่ตางกันมีปจจัย
ที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันไมตางกัน

สมมติฐานยอยที่ 3.2 รูปแบบความเปนเจาของที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอ
การเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึง่
ของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน
ผลการทดสอบพบว า เปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีที่มีรูปแบบความเปนเจาของตางกันมีปจจัยที่
มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีก
แหงหนึ่งตางกัน
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สมมติฐานที่ 4 ขนาดของกิจการที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่
อุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน
สมมติฐานยอยที่ 4.1 ขนาดของกิจการที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือก
ที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีตางกัน
ผลการทดสอบพบว า เปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีที่มีขนาดกิจการที่ตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันที่ตางกัน
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สมมติฐานยอยที่ 4.2 ขนาดของกิจการที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือก
ที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ
ผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน
ผลการทดสอบพบวา ไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีที่มีขนาดกิจการตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งไม
ตางกัน

5.2 อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมของ
ผูประกอบการ: กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี จากแบบสอบถาม สามารถนํา
ผลการวิจัยมาอภิปรายไดดังนี้
5.2.1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปส ว นบุ ค คลและลั ก ษณะของผู ป ระกอบการในเขตอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
5.2.1.1 ขอมูลทั่วไปสวนบุคคล
สถานประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
มีผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานถึงรอยละ 56.99 เปนเพศชายและเปนเพศหญิง รอยละ 43.01 ซึ่งจะ
เห็นไดวา กลุมของผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรีในปจจุบันนี้ไมไดจํากัดอยูที่เพศชายอยางเดียวเหมือนในอดีตที่สังคมไทยยังให
การยอมรับบทบาทของเพศชายมากกวาเพศหญิง ดังนั้นภาพลักษณของผูบริหารที่เปนเพศหญิงและ
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5.2.1.2 ลักษณะของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรี จากแบบสอบถาม
สถานที่ตั้งโรงงาน สถานประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรี สวนใหญตั้งโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม เวลโกรวรอยละ 37.63 รองลงมาตั้ง
โรงงานในเขตโครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียลปารค จํากัด รอยละ 23.66 โครงการ
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนกบินทรบุรี รอยละ 16.13 นิคมอุตสาหกรรม เกตเวยซิตี้ รอยละ
12.90 โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทรบุรี รอยละ 7.53 และ อื่นๆ รอยละ 2.15 ซึ่ง
จะเห็นไดวาจากจํานวนรวมของโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมของแตละจังหวัดรวมกัน จํานวน
309 โรงงาน แบงแยกออกมาไดดังนี้
จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 172 โรงงาน แยกออกตามเขตอุตสาหกรรม ดังนี้
1. นิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว จํานวน 127 โรงงาน
2. นิคมอุตสาหกรรม เกตเวยซิตี้ จํานวน 45 โรงงาน
จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 137 โรงงาน แยกตามเขตอุตสาหกรรม ดังนี้
1. โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทรบุรี จํานวน 44 โรงงาน
2. โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียลปารค จํากัด จํานวน 64 โรงงาน
3. โครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนกบินทรบุรี จํานวน 29 โรงงาน

ถาพิจารณาจะเห็นวาจํานวนโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เวลโกรวมีมากที่สุดถึงจํานวน
127 โรงงาน สวนหนึ่งคาดวาเปนเพราะ เปนเขตอุตสาหกรรมที่อยูใกลกรุงเทพมากที่สุดรวมถึงการ
ประกาศจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรวนั้น ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2532 ซึ่งจัดตั้งกอน
เขตนิคมอุตสาหกรรมโครงการอื่นๆ
ประเภทของการผลิ ต สถานประกอบการในเขตอุ ตสาหกรรมจัง หวั ด ฉะเชิ ง เทราและ
จังหวัดปราจีนบุรี สวนใหญประกอบการผลิตประเภทอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนต รอยละ
26.88 รองลงมาประกอบการผลิตประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ งหม ร อยละ 20.43
อุตสาหกรรมอื่ น ๆ ร อยละ 19.35 อุตสาหกรรมผลิ ตอุปกรณเครื่องใชไฟฟาและอุตสาหกรรม
พลาสติ ก และบรรจุ ภั ณ ฑ อ ย า งละร อ ยละ 13.98 อุ ต สาหกรรมกระดาษร อ ยละ 4.30 และ
อุตสาหกรรมอาหาร รอยละ 1.08 ซึ่งจะเห็นไดวาสวนใหญประกอบการผลิตประเภทผลิตชิ้นสวน
รถยนต อันเนื่องจากวาอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยมีอนาคตที่สดใส และเจริญเติบโตขึ้น
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รูปแบบความเปนเจาของ สถานประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรี สวนใหญมีรูปแบบความเปนเจาของแบบบริษัท จํากัด รอยละ 88.17 รองลงมามี
รูปแบบความเปนเจาของแบบเจาของคนเดียวรอยละ 6.45 และ หางหุนสวนรอยละ 1.08 ซึ่งจะเห็น
ไดวาสวนใหญมีรูปแบบความเปนเจาของธุรกิจแบบบริษัท จํากัด อันเนื่องมาจากวาสวนใหญสถาน
ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีเกิดจากการรวมทุนของผู
ลงทุนทั้งภายในประเทศและตางประเทศซึ่งทําใหผูถือหุนรับผิดในหนี้สินจํากัด ผูถือหุนจะรับผิดใน
หนี้สินของบริษัท จํากัดเฉพาะสวนของหุนที่ตนคางจายอยูเทานั้น หนี้สินใด ๆ ของบริษัทผูถือหุน
ไมตองรับผิดชอบดวย
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ขนาดของกิจการ สถานประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรี สวนใหญมีขนาดกิจการขนาดใหญ รอยละ 53.76 รองลงมาเปนกิจการขนาดกลาง รอย
ละ 33.33 และ ขนาดเล็ ก ร อ ยละ 12.90 ซึ่ ง จะเห็ น ได ว า อั น เนื่ อ งมาจากการร ว มทุ น ทํ า ให มี
ความสามารถในดานการเงินสงผลตอการจัดตั้งโรงงานขนาดใหญ

5.2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่
ปจจุบันของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
ในภาพรวมของปจจัยทั้ง 7 ดาน ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยที่ผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่
ปจจุบันในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยดานสภาพแวดลอมอยูในระดับมาก ในขณะที่ปจจัยดาน
นโยบายของภาครัฐและทองถิ่น ดานพลังงาน ดานแรงงาน ดานตลาด ดานการขนสง ดานวัตถุดิบ
อยูในระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นตอปจจัยดานสภาพแวดลอมอยูในเปนลําดับที่ 1 ปจจัย
นโยบายของภาครัฐและทองถิ่นอยูในเปนลําดับที่ 2 ดานพลังงานอยูในลําดับที่ 3 ดานแรงงานอยูใน
ลําดับที่ 4 ดานตลาดอยูในลําดับที่5 ดานการขนสงอยูในลําดับที่ 6 ดานวัตถุดิบอยูในลําดับที่
ซึ่งจะเห็นไดวาผูประกอบการใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมเปนอยางมาก โดยพบวาใน
ดานสภาพแวดลอมนั้นผูประกอบการใหความสําคัญกับความปลอดภัยจากการเกิดภัยธรรมชาติ
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5.2.3 คา เฉลี่ยของระดับ ปจจัย ที่ ผ ลทํา ใหตัด สิ นใจเลือกที่ตั้ง โรงงานใหม ในกรณีที่มีค วาม
จําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
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ในภาพรวมของปจจัยทั้ง 7 ดาน ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยที่ผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มี
ความจํ า เป น ต อ งขยายโรงงานหรื อ จั ด สร า งโรงงานอี ก แห ง หนึ่ ง ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก
ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัย
ดานสภาพแวดลอม ดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่น ดานพลังงาน ดานแรงงาน ดานตลาด ดาน
การขนสง ดานวัตถุดิบอยูในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นตอปจจัยดานสภาพแวดลอมอยูในเปน
ลําดับที่ 1 ดานพลังงานอยูในเปนลําดับที่ 2 ดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่นอยูในลําดับที่ 3
ดานแรงงานอยูในลําดับที่ 4 ดานวัตถุดิบอยูในลําดับที่5 ดานการขนสงอยูในลําดับที่ 6 ดานตลาดอยู
ในลําดับที่ 7
ซึ่งจะเห็นไดวาผูประกอบการจะใหความสําคัญปจจัยทางดานสภาพแวดลอมของพื้นที่ที่จะ
จัดตั้งสถานประกอบการเปนอยางมาก โดยความพรอมทางดานระบบสาธารณูปโภค ตนทุนการซื้อ
หรือเชาที่ดินและการสรางสถานประกอบการหรือโรงงาน และระบบบําบัดของเสียประเภทตาง ๆ
ที่พรอม จะเปนสิ่งที่ผูประกอบการใหความสําคัญเปน 3 อันดับแรก สวนปจจัยรองลงมาคือ
นโยบายของภาครัฐและทองถิ่นซึ่งสงผลตอการงดเวนการชําระภาษี คือในพื้นที่ที่จะจัดตั้งสถาน
ประกอบการนั้นมีสิทธิการลดหยอนภาษีที่เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พิษณุ ผุง
ประเสริฐยิ่ง 2542 ที่วาปจจัยที่มีผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมากที่สุด
คื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน ที่ ไ ด รั บ จากภาครั ฐ ราคาที่ ดิ น และแรงงานฝ มื อ รองลงมาเป น ระบบ
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับระบบน้ํา ระบบไฟฟา
5,2.4 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ที่ตั้งโรงงานที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่
อุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน
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สมมติฐานยอยที่ 1.1 ที่ตั้งโรงงานที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้ง
โรงงานในเขตพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมป จ จุ บั น ของผู ป ระกอบการจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราและจั ง หวั ด
ปราจีนบุรีตางกัน
ผลการทดสอบพบว า เปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมตางกัน
มีปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา จากการพิจารณาในปจจัยแตละดานที่มีผลตอการ
เลือกตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมจะเห็นวามีปจจัยดานตลาด ปจจัยดานการขนสง ปจจัย
ดานแรงงานและปจจัยในดานสภาพแวดลอม เปนปจจัยที่ผูประกอบการมีความคิดเห็นตางกัน
ป จ จั ย ในด า นการขนส ง อั น เนื่ อ งจากโดยส ว นมากเป น อุ ต สาหกรรมที่ ทํ า การผลิ ต
ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมเป น หลั ก ดั ง นั้ น จึ ง ไม ต อ งกั ง วลถึ ง เรื่ อ งของวั ต ถุ ดิ บ ที่ จ ะเน า เสี ย หรื อ
เสื่อมสภาพไดงาย ดังนั้นจึงใหความสําคัญกับปจจัยทางดานการขนสงนอยที่สุด
ป จ จั ย ในด า นตลาด ผู ป ระกอบการที่ ตั้ ง อยู ใ นเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมเกตเวย ซิ ตี้ จะให
ความสําคัญกับปจจัยทางดานการตลาดมากกวาผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ อัน
เนื่องจากในเขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้ สวนใหญจะเปนผูประกอบการผลิตประเภทชิ้นสวน
รถยนต ซึ่งโรงงานประกอบรถยนตของโตโยตาก็ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้เชนกัน
ดังนั้นผูประกอบการผลิตประเภทชิ้นสวนรถยนต จึงนิยมตั้งอยูใกลลูกคาเพื่อความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคา โดยเฉพาะโรงงานประกอบรถยนตของโตโยตาซึ่งถือวาเปน
ลูกคารายใหญ
ปจจัยในดานสภาพแวดลอม ผูประกอบการที่ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้ จะ
ใหความสําคัญปจจัยทางดานสภาพแวดลอมมากกวาผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ
อันเนื่องจากความตองการสิทธิการลดหยอนภาษี ซึ่งสงผลตอการสรางผลประโยชนใหกับผูถือหุน
แตโดยรวมแลวผูประกอบการจะใหความสําคัญกับปจจัยดานสภาพแวดลอมในคะแนนที่สูงใน
ระดับหนึ่ง
สมมติฐานยอยที่ 1.2 ที่ตั้งโรงงานที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้ง
โรงงานใหม ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ งขยายโรงงานหรื อ จั ด สร า งโรงงานอี ก แห ง หนึ่ ง ของ
ผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน
ผลการทดสอบพบวา ไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมตางกัน
มีปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสราง
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สมมติฐานที่ 2 ประเภทของการผลิตที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใน
เขตพื้นที่อุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน
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สมมติฐานยอยที่ 2.1 ประเภทของการผลิตที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือก
ที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีตางกัน
ผลการทดสอบพบวา ไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีที่ประกอบการผลิตที่ตางกันมีปจจัยที่มีผลตอ
การเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันไมตางกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวา ในอดีตการ
เลือกทําเลที่ตั้งสถานประกอบการนั้นในผูประกอบการผลิตประเภทตางนั้นมีรูปแบบการพิจารณา
ปจจัยที่สงผลตอการเลือกทําเลที่ตั้งที่คลายกัน ซึ่งพิจารณาจากผลการวิจัยพบวาปจจัยที่พิจารณาเปน
3 อันดับแรกคือ ปจจัยดานสภาพแวดลอม ดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่นและดานพลังงาน

สมมติฐานยอยที่ 2.2 ประเภทของการผลิตที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง
ของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน
ผลการทดสอบพบว า เปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีที่ประกอบการผลิตตางกันมีปจจัยที่มีผลตอ
การเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหง
หนึ่งตางกัน ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา อุตสาหกรรมการผลิตประเภทชิ้นสวนรถยนต เครื่องใชไฟฟา
และผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑจะคํานึงถึงปจจัยดานพลังงานเปนอันดับแรก รองลงมาจะ
เปน ดา นด า นนโยบายของภาครั ฐ และท องถิ่ น ด า นสภาพแวดลอ มและดา นแรงงาน ในขณะที่
อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษจะคํานึงถึงปจจัยดานวัตถุดิบเปนอันดับแรก รองลงมาเปนปจจัยดาน
สภาพแวดลอม ดังนั้น สอดคลองกับผลการวิจัยของ เชิดศักดิ์ การภักดี ที่พบวาอุตสาหกรรมเกษตร
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ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ผูประกอบการผลิตที่แตกตางกันยอมมีความคิดเห็นในดาน
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกทําเลที่ตั้งสถานประกอบการตางกันอันเนื่องจากผูประกอบการใหน้ําหนัก
ความสําคัญกับแตละปจจัยที่แตกตางกัน เชน อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานวัตถุดิบเปนหลัก เนื่องจากวัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษคือ ไมยูคาลิปตัส ซึ่งเปน
วัตถุดิบที่มีขนาดใหญและตองการแปรรูปเปนสินคาที่มีขนาดเล็กลง ซึ่งจะทําใหงายตอการขนสง
ไปยังลูกคาและประหยัดคาขนสง เปนตน
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สมมติฐานที่ 3 รูปแบบความเปนเจาของที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้ง
โรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรตี า งกัน

PU

สมมติฐานยอยที่ 3.1 รูปแบบความเปนเจาของที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอ
การเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรีตางกัน
ผลการทดสอบพบวา ไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีที่มีรูปแบบความเปนเจาของที่ตางกันมีปจจัย
ที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันไมตางกันซึ่งแสดงใหเห็นวา ใน
อดีตการเลือกทําเลที่ตั้งสถานประกอบการนั้นในผูประกอบการที่มีรูปแบบความเปนเจาของที่
ตางกันนั้นมีรูปแบบการพิจารณาปจจัยที่สงผลตอการเลือกทําเลที่ตั้งที่คลายกัน ซึ่งพิจารณาจาก
ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่พิจารณาคือ ปจจัยดานสภาพแวดลอม ดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่น
เปนหลัก
สมมติฐานยอยที่ 3.2 รูปแบบความเปนเจาของที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอ
การเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึง่
ของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน
ผลการทดสอบพบว า เปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีที่มีรูปแบบความเปนเจาของตางกันมีปจจัยที่
มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีก
แหงหนึ่งตางกัน ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการที่รูปแบบความเปนเจาของแบบบริษัท
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ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา รูปแบบความเปนเจาของที่ตางกัน ความคิดเห็นในดาน
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกทําเลที่ตั้งสถานประกอบการอาจจะตางกันเนื่องจากความพยายามในการ
ตอบสนองความตองการของผูเปนเจาของที่ตางกัน โดยเฉพาะรูปแบบความเปนเจาของแบบจํากัด
ซึ่งเกิดจากการรวมทุนระหวางชาวไทยและชาวตางชาติ ที่ตองนึกถึงผลประโยชนของผูรวมทุนเปน
อันดับแรก
สมมติฐานที่ 4 ขนาดของกิจการที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขต
พื้นที่อุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน

PU

D

สมมติฐานยอยที่ 4.1 ขนาดของกิจการที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือก
ที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีตางกัน
ผลการทดสอบพบว า เปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีที่มีขนาดกิจการที่ตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันที่ตางกัน ซึ่งเปนผลมาจากขนาดกิจการที่ตางกัน
ทําใหความตองการแรงงานในการทํางานก็จะตางกันสงผลใหปจจัยที่สงผลตอการเลือกทําเลที่ตั้ง
สถานประกอบการดานแรงงานนั้นมีความแตกตางกันเปนอยางมาก ในขณะที่ปจจัยในดานอื่นๆ ไม
แตกตางกัน
สมมติฐานยอยที่ 4.2 ขนาดของกิจการที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการเลือก
ที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ
ผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน
ผลการทดสอบพบวา ไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีที่มีขนาดกิจการตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งไม
ตางกัน ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการที่มีขนาดกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาด
ใหญ จะใหความสําคัญกับปจจัยทางดานดานสภาพแวดลอมเปนอันดับแรก รองลงมาเปนปจจัยดาน
พลังงาน และดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่น ในขณะที่ผูประกอบการขนาดใหญจะพิจารณา
ปจจัยในดานแรงงานที่มีผลตอการเลือกทําเลที่ตั้งเปนปจจัยสําคัญดวย
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5.3 สรุปผลการวิเคราะห
1. ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ปจจุบันดานตลาดของ
ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี ลําดับที่1 คือปจจัยดาน
สภาพแวดลอม ลําดับที่ 2 ปจจัยนโยบายของภาครัฐและทองถิ่น ลําดับที่ 3 ดานพลังงาน ลําดับที่ 4
ดานแรงงาน ลําดับที่5ดานตลาด ลําดับที่ 6 ดานการขนสง ลําดับที่ 7 ดานวัตถุดิบ
2. ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีลําดับที่ 1
ปจจัยดานสภาพแวดลอม ลําดับที่ 2 ดานพลังงาน ลําดับที่ 3 ดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่น
ลําดับที่ 4 ดานแรงงาน ลําดับที่5ดานวัตถุดิบ ลําดับที่ 6 ดานการขนสง ลําดับที่ 7 ดานตลาด

D

PU

3. ปจจัยที่ผูประกอบการอุตสาหกรรมในแตละสถานที่ตั้งโรงงานใหความสําคัญสูงเปน 4
อันดับแรก คือ ปจจัยดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่น ดานสภาพแวดลอม ดานพลังงานและดาน
แรงงาน
4. อุตสาหกรรมการผลิตประเภทชิ้นสวนรถยนต เครื่องใชไฟฟา และผลิตภัณฑพลาสติก
และบรรจุภัณฑจะคํานึงถึงปจจัยดานพลังงานเปนอันดับแรก รองลงมาจะเปนดานดานนโยบายของ
ภาครัฐและทองถิ่น ดานสภาพแวดลอมและดานแรงงาน ในขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษจะ
คํานึงถึงปจจัยดานวัตถุดิบเปนอันดับแรก รองลงมาเปนปจจัยดานสภาพแวดลอม
5. ผูประกอบการที่รูปแบบความเปนเจาของแบบบริษัทจํากัดและแบบเจาของคนเดียว จะ
ใหความสําคัญกับปจจัยทางดานดานนโยบายของภาครัฐและทองถิ่นเปนอันดับแรก รองลงมาเปน
ปจจัยดานสภาพแวดลอม ดานพลังงานและดานแรงงาน
6. ผูประกอบการที่มีขนาดกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ จะใหความสําคัญ
กับปจจัยทางดานดานสภาพแวดลอมเปนอันดับแรก รองลงมาเปนปจจัยดานพลังงาน และดาน
นโยบายของภาครั ฐ และท อ งถิ่ น ในขณะที่ผู ป ระกอบการขนาดใหญจ ะพิจ ารณาป จ จั ย ในด า น
แรงงานที่มีผลตอการเลือกทําเลที่ตั้งเปนปจจัยสําคัญเพิ่มเติม

5.4 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรจะไดมกี ารวิจยั เรื่องเดียวกัน แตศึกษาเปรียบเทียบระหวางโรงงานที่มีลักษณะการ
ผลิตหรือมีลักษณะงานที่คลายคลึงกัน มีจํานวนคนงานใกลเคียงกันในนิคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ
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2. นาจะมีการวิจัยเรื่องนี้อีก โดยใชกลุมตัวอยางที่อยูในนิคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีอยู
มากมายหลายแหงในประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบผลที่ ไดกับการวิจยั ครั้งนี้ ซึ่งถาผลใกลเคียง จะ
ไดเปนหลักเกณฑหรือมาตรฐานในการอางไปถึงประชากรทั้งหมดได
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ภาคผนวก

แบบสอบถามการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมของผูป ระกอบการ:
กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถามและลักษณะของโรงงาน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองสี่เหลี่ยมตามสถานะภาพใหตรงกับสภาพความเปนจริง หรือใกลเคียง
ความเปนจริงมากที่สุด เพียงขอเดียว (ยกเวนระบุ : อื่นๆ)
1. เพศ
ชาย

หญิง

2. ตําแหนงงาน ณ ปจจุบัน

D

3. ที่ตั้งโรงงานของทาน
นิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว
นิคมอุตสาหกรรม เกตเวยซิตี้
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทรบุรี
โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียลปารค จํากัด
โครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนกบินทรบุรี
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
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4. ประเภทการผลิตของโรงงานของทาน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนต
อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณเครื่องใชไฟฟา
อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมกระดาษ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
อุตสาหกรรมอื่น ๆ (โปรดระบุ)

5. รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจของโรงงาน
เจาของคนเดียว
สหกรณ นิคม

หางหุนสวน
บริษัทจํากัด
อื่น ๆ (โปรดระบุ)..........................................

6. ขนาดของกิจการ
ขนาดเล็ก มีสินทรัพยการลงทุนไมเกิน 50 ลานบาท
ขนาดกลาง มีสินทรัพยการลงทุนมากกวา 50 ลานบาท ถึง 200 ลานบาท
ขนาดใหญ มีสินทรัพยการลงทุนมากกวา 200 ลานบาท
7. จํานวนพนักงานในโรงงานโดยประมาณ

ตอนที่ 2 ปจจัยที่มีผลทําใหบริษัทของทานหรือสถานประกอบการของทานตัดสินใจเลือกสถานที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นทีป่ จจุบัน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ หรือ Ο ลงบนตัวเลขทีท่ านพิจารณาวาเปนจริงมากที่สุดเพียงขอเดียว
ปจจัยที่มีผลตอการจัดตั้งโรงงานในพื้นที่ปจจุบันขางลางนี้
มีความสําคัญมาก - นอยอยางไร
ปจจัยดานวัตถุดิบ ตลาด และการขนสง
1 มีผูผลิตหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบมากรายในพื้นที่

เห็นดวย เห็นดวย
อยางยิ่ง

ปาน
กลาง

ไมเห็น
ดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

3 ในพื้นที่มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
4 ในพื้นที่มีวัตถุดิบที่ราคาถูก

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5 อัตราคาขนสงในพื้นที่ที่ประหยัด
6 มีรูปแบบการขนสงที่หลากหลาย เชน ทางรถยนต ทางรถไฟ ทางเรือ ให

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

12 ในพื้นที่ มีแรงงานที่มีฝมือ (Skill Labor) สามารถจัดหาไดเพียงพอกับ
ความตองการของโรงงาน

5

4

3

2

1

13 ในพื้นที่ มีแรงงานที่ไมมีฝมือ (Unskill Labor) สามารถจัดหาไดเพียงพอ
กับความตองการของโรงงาน

5

4

3

2

1

14 แรงงานที่จัดหาไดเปนแรงงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
15 ทัศนคติของแรงงานที่จัดหาไดมีทัศนคติที่ดี

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

16 มีพลังงานและเชื้อเพลิงที่จําเปนตอการผลิตอยางเพียงพอและสม่ําเสมอ
17 มีสิ่งสนับสนุนดานพลังงานและเชื้อเพลิงที่พรอมสมบูรณ

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

18 คาใชจายดานพลังงานและเชื้อเพลิงที่ต่ําในพื้นที่
19 ขอกําหนดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในพื้นที่นั้น ๆ ที่เอื้ออํานวยตอ
การจัดตั้งสถานประกอบการหรือโรงงาน
20 ในพื้นที่มีระบบบําบัดของเสียประเภทตาง ๆ ที่พรอม

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

2 ผูผลิตหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบในพื้นที่มีกําลังการผลิตที่มากพอกับความ
ตองการของบริษัทหรือโรงงาน

D
เลือกใชในพื้นที่
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7 ระยะทางระหวางสถานประกอบการของทานกับผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย
ไมไกลมาก
8 ระยะทางระหวางสถานประกอบการของทานกับโรงงานหรือบริษัทของ
ลูกคาที่ไมไกลมาก
9 มีลูกคาอยูในพื้นที่เปนจํานวนมาก หรือลูกคาหลักอยูในพื้นที่

10 ที่ตั้งโรงงานปจจุบันทําใหตนทุนในการขนสงที่เกิดโดยรวมต่ําที่สุด
ปจจัยดานแรงงานและพลังงาน
11 อัตราคาจางแรงงานหรืออัตราคาแรงขั้นต่ําในพื้นที่ที่ต่ํา

สภาพแวดลอม นโยบายของรัฐและทองถิ่น

เห็นดวย เห็นดวย
อยางยิ่ง

ปาน
กลาง

ไมเห็น
ดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

21 ในพื้นที่ปลอดภัยจากการเกิดภัยธรรมชาติ
22 ในพื้นที่ความปลอดภัยจากปญหาอาชญากรรม

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

23 ในพื้นที่มีภาษีบํารุงทองถิ่นที่เหมาะสม
24 ในพื้นที่นั้นมีสิทธิการลดหยอนภาษีที่เหมาะสม

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

25 ในพื้นที่มีกฎหมายระเบียบขอบังคับที่สงผลตอโรงงานที่เอื้ออํานวยตอ
การจัดตั้งสถานประกอบการหรือโรงงาน
26 การใหเงินกูยืมดอกเบี้ยต่ําของรัฐ
27 การใหเครดิตทางการคาของ Suppliers ในทองถิ่นที่ยาวนาน

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

28 ในพื้นที่มีบริการสังคมตาง ๆ เชน สถานีตํารวจ สถานีตํารวจดับเพลิง
โรงพยาบาล เปนตน ที่เพียงพอ

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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29 ในพื้นที่ตนทุนการซื้อหรือเชาที่ดินและการสรางสถานประกอบการหรือ
โรงงานที่ต่ํา
30 ในพื้นที่มีความพรอมทางดานระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา น้ําประปา

ตอนที่ 3 หากบริษัทของทานหรือสถานประกอบการของทานมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีก
แหงหนึ่ง ปจจัยที่ทานจะพิจารณาในการเลือกที่ตั้งโรงงานแหงใหม
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คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ หรือ Ο ลงบนตัวเลขทีท่ านพิจารณาวาตรงกับสภาพความเปนจริงมากที่สุดเพียงขอเดียว
สําคัญ
อยางยิ่ง

สําคัญ

ปาน
กลาง

ไมสําคัญ

ไมสําคัญ
อยางยิ่ง

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

3 คุณภาพของวัตถุดิบที่ดีในพื้นที่นั้น
4 ราคาของวัตถุดิบในพื้นที่ที่ต่ํากวาพื้นที่อื่น

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5 อัตราคาขนสงในพื้นที่ประหยัด
6 มีตัวเลือกในการขนสงสินคาที่หลากหลายในพื้นที่เชน ทางรถยนต รถไฟ

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

ความสําคัญของปจจัยที่ทานพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งโรงงานแหงใหม

ปจจัยดานวัตถุดิบ ตลาด และการขนสง
1 จํานวนของผูผลิตหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบในพื้นที่ที่มากเพียงพอกับความ
ตองการ
2 ความสามารถในการผลิตหรือจําหนายวัตถุดิบที่เพียงพอของผูผลิตหรือผูจัด
จําหนายวัตถุดิบ

อื่นๆ
7 ระยะทางที่ใกลระหวางโรงงานของทานกับผูผลิตหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบ
8 ระยะทางที่ใกลระหวางโรงงานของทานกับบริษัทของลูกคา
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10 ตนทุนรวมในการขนสงที่ต่ํากวาเขตพื้นที่อื่นๆ
ปจจัยดานแรงงานและพลังงาน
11 อัตราคาจางแรงงานหรืออัตราคาแรงขั้นต่ําในพื้นที่ต่ํา
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12 ความสามารถจัดหาแรงงานที่มีฝมือ (Skill Labor) ไดงายในพื้นที่นั้น
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22 ความปลอดภัยจากปญหาอาชญากรรมในพื้นที่
23 ความเหมาะสมของภาษีบํารุงทองถิ่นในพื้นที่
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24 ความเหมาะสมของสิทธิการลดหยอนภาษีในพื้นที่
25 ความเอื้ออํานวยของกฎหมายระเบียบขอบังคับที่สงผลตอการจัดตั้งสถาน
ประกอบการหรือโรงงาน
26 การใหเงินกูยืมดอกเบี้ยต่ําของรัฐ
27 การใหเครดิตทางการคาของ Suppliers ในทองถิ่นที่ยาวนาน
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28 ความพรอมทางดานบริการสังคมตาง ๆ ในพื้นที่ที่เพียงพอ เชน สถานี
ตํารวจ สถานีตํารวจดับเพลิง โรงพยาบาล เปนตน
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9 มีลูกคาอยูในพื้นที่นั้นเปนจํานวนมาก หรือลูกคาหลักอยูในพื้นที่นั้น

13 ความสามารถจัดแรงงานที่ไมมีฝมือ (Unskill Labor) ไดงายในพื้นที่นั้น
14 คุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของแรงงานที่จัดหาได
15 ทัศนคติของแรงงานในพื้นที่ที่ดีของแรงงานที่จัดหาได
16 ความเพียงพอและสม่ําเสมอของพลังงานและเชื้อเพลิงที่จําเปนตอการผลิต
ของโรงงานของทาน

D

17 ความพรอมของสิ่งสนับสนุนดานพลังงานและเชื้อเพลิงในพื้นที่นั้น
18 ตนทุนรวมดานพลังงานและเชื้อเพลิงในพื้นที่ที่ต่ํา

PU

สภาพแวดลอม นโยบายของรัฐและทองถิ่น
19 ขอกําหนดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในพื้นที่นั้น ๆ ที่เอื้ออํานวยตอการ
จัดตั้งสถานประกอบการหรือโรงงาน
20 ความพรอมของระบบบําบัดของเสียประเภทตาง ๆ ในพื้นที่
21 ความปลอดภัยจากการเกิดภัยธรรมชาติในพื้นที่

29 ตนทุนการซื้อหรือเชาที่ดินและการสรางสถานประกอบการหรือโรงงานที่
ต่ํา
30 ความพรอมทางดานระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา น้ําประปา

ตอนที่ 4 แบบสอบถาม ปจจัยในดานอื่น ๆ ที่ทานคิดวามีผลตอการเลือกทําเลที่ตั้งของโรงงานของทาน
4.1 ปจจัยอื่น ๆ ที่ทานคิดวาเปนสาเหตุที่ทาํ ใหทานตัง้ โรงงานอยูใ นเขตพื้นที่ปจจุบัน
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4.2 ปจจัยอื่น ๆ ที่ทานคิดวามีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน หากทานจําเปนตองเลือกที่ตั้งโรงงานใหม

PU
ขอขอบพระคุณที่ทานกรุณาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

ประวัติผูเขียน
นายศิรัตน แจงรักษสกุล เกิดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2521 ที่จังหวัดสุราษฎรธานี
สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตย วิทยาการการจัดการอุตสาหกรรม จากสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ปการศึกษา 2458 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม : ผลิต) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ปการศึกษา
2544 ปจจุบัน เปนอาจารยประจําภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย
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