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4.10  แสดงคาเฉล่ีย( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจดั Χ

       ลําดับของ ปจจัยที่มีผลทาํใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีปจจุบันของ 
       ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี 
       ดานสภาพแวดลอม         72 
4.11  แสดงคาเฉล่ีย( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจดั Χ

       ลําดับของ ปจจัยที่มีผลทาํใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีปจจุบันของ 
       ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี 
       ดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน       74 
4.12   สรุปผลคาเฉล่ีย( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการ Χ

         จัดลําดับของปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีปจจุบัน 
         ของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวดัฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี 
         ในแตละดาน         75 
4.13   แสดงคาเฉล่ีย( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัด Χ

          ลําดับของ ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความ 
          จําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการ 
          ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานวัตถุดิบ  77 
4.14  แสดงคาเฉล่ีย( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจดั Χ

          ลําดับของ ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความ 
          จําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการ 
          ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานตลาด   78 
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สารบัญตาราง 
ตารางท่ี                    หนา 
4.15  แสดงคาเฉล่ีย( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจดั Χ

          ลําดับของ ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความ 
          จําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการ 
          ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานการขนสง  79 
4.16   แสดงคาเฉล่ีย( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัด Χ

          ลําดับของ ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความ 
          จําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการ 
          ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานแรงงาน  81 

แสดงคาเฉล่ีย( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัด 4.17   Χ

          ลําดับของ ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความ 
          จําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการ 
          ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานพลังงาน  82 

แสดงคาเฉล่ีย( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจดั 4.18  Χ

          ลําดับของ ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความ 
          จําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการ 
          ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานสภาพแวดลอม  84 
4.19   แสดงคาเฉล่ีย( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัด Χ

          ลําดับของ ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความ 
          จําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการ 
          ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานนโยบายของ 
           ภาครัฐและทองถ่ิน        86 

สรุปผลคาเฉล่ีย( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจดั 4.20  Χ

         ลําดับของปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปน 
         ตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการในเขต 
          อุตสาหกรรมจังหวดัฉะเชิงเทราและจังหวดัปราจีนบุรีในแตละดาน   88 
4.21  ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้ง 
        โรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
         และจังหวัดปราจีนบุรี โดยจําแนกตามสถานท่ีตั้งโรงงาน    90 
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สารบัญตาราง 
ตารางท่ี                    หนา 
4.22  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใน 
         เขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจงัหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด 
         ปราจีนบุรีในแตละสถานท่ีตั้งเปนรายคูโดยวิธี LSD     91 
4.23  ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้ง 
         โรงงานใหม ในกรณท่ีีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีก 
          แหงหนึง่ของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวดัปราจีนบุรี  
          โดยจําแนกตามสถานที่ตั้งโรงงาน       96 
4.24  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม  
         ในกรณท่ีีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหน่ึงของ 
          ผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจนีบุรีในแตละสถานท่ีตั้ง 
          เปนรายคูโดยวิธี LSD        98 
4.25  ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้ง 
        โรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
         และจังหวัดปราจีนบุรี โดยจําแนกตามประเภทของการผลิต    101 
4.26  ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้ง 
        โรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีก 
         แหงหนึง่ของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวดัปราจีนบุรีโดย 
         จําแนกตามประเภทของการผลิต       102 
4.27 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม  
        ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ 
         ผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวดัปราจีนบุรีในแตละประเภท 
         ของการผลิตเปนรายคูโดยวิธี LSD       104 
4.28  ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้ง 
         โรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
          และจังหวัดปราจีนบุรี โดยจําแนกตามรูปแบบความเปนเจาของ   108 
4.29  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใน 
         เขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจงัหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด 
         ปราจีนบุรีในแตละรูปแบบความเปนเจาของเปนรายคูโดยวิธี LSD   109 
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สารบัญตาราง 
ตารางท่ี                    หนา 
4.30  ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้ง 
         โรงงานใหม ในกรณท่ีีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีก 
          แหงหนึง่ของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวดัปราจีนบุรี  
          โดยจําแนกตามรูปแบบความเปนเจาของ      110 
4.31 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม 
        ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ 
         ผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวดัปราจีนบุรีในแตละรูปแบบ 
         ความเปนเจาของเปนรายคูโดยวิธี LSD      112 
4.32  ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้ง 
        โรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
         และจังหวัดปราจีนบุรี โดยจําแนกตามขนาดของกิจการ    114 
4.33  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน 
        ในเขตพืน้ท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวดัฉะเชิงเทราและ 
         จังหวดัปราจีนบุรีในแตละรูปแบบความเปนเจาของเปนรายคูโดยวิธี LSD  115 
 
4.34  ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือก 
         ท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจาํเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสราง 
        โรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการจังหวดัฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี 
        โดยจําแนกตามขนาดของกิจการ        116 
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โครงการวิจัย : ปจจยัท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมของผูประกอบการ:  
                        กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี 
ผูวิจัย : นายศิรัตน  แจงรักษสกุล   สถาบัน: มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 
ปท่ีพิมพ: 2552     สถานท่ีพิมพ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย  
      จํานวนหนารายงานวิจัย : 143 หนา 
      ลิขสิทธ์ิ : สงวนลิขสิทธ 
 
 

บทคัดยอ 
 

              การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค  3 ประการ  คือ 1) เพื่อศึกษาถึงปจจัยสาเหตุท่ีทําให
ผูประกอบการอุตสาหกรรมต้ังโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรีในปจจุบัน  2) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีผูประกอบการอุตสาหกรรมคิดวามีผลตอการ
เลือกท่ีตั้งโรงงาน หากมีการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหวางคุณลักษณะ
ของโรงงานของผูประกอบการแบงตามประเภทของอุตสาหกรรม ท่ีตั้งเขตอุตสาหกรรม ขนาดของ
อุตสาหกรรมและรูปแบบความเปนเจาของธุรกิจท่ีมีตอปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน 

การศึกษาคร้ังนี้มุงศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดปราจีนบุรี โดยประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจาก 
ผูประกอบการ 93 ราย คิดเปนรอยละ 30.097% ของกลุมประชากร เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  
คือแบบสอบถาม  และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สถิติท่ีใชไดแก  คารอยละ  
คาเฉล่ียเลขคณิต  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  การทดสอบ
สมมติฐานไดกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 
              1. ปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี เรียงจากปจจัยมากท่ีสุดไปถึงนอยท่ีสุด
คือ ปจจัยดานสภาพแวดลอมอยูในลําดับท่ี 1 ปจจัยนโยบายของภาครัฐและทองถ่ินอยูในลําดับท่ี 2 
ดานพลังงานอยูในลําดับท่ี 3 ดานแรงงานอยูในลําดับท่ี 4 ดานตลาดอยูในลําดับท่ี5 ดานการขนสง
อยูในลําดับท่ี 6 ดานวัตถุดิบอยูในลําดับท่ี 7  
              2. ปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยาย
โรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
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              3. ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในเขตท่ีตั้งโรงงาน ประเภทของการผลิต รูปแบบความเปนเจาของ
และขนาดของกิจการท่ีแตกตางกันนั้นจะมีปจจัยในการเลือกท่ีตั้งจะแตกตางกัน แตปจจัยที่มีผลตอ
การเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหง
หนึ่งไมตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 II

DPU



Name of Research : Location factors of manufacturers located in industrial zone  
                                  Case Study: Chachoengsao and Prachinburi province. 
Researcher : Mr. Sirat   Jangruxsakul  Institute : Dhurakij Pundit University 
Year of Publication : 2009   Pu;kosher: Dhurakij Pundit University 
      Number of Pages: 143 Pages 
      Copyright: All right reserved 
 
 

ABSTRACT 
 

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 
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              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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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

               ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทอยางเดนชัดตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเปน
กิจกรรมท่ีกระตุนสงเสริมใหเกิดการพัฒนาในดานตาง ๆ กลาวคือ ทําใหเกิดการขยายตัวในดาน
ความเจริญทางเศรษฐกิจพรอมท้ังทําใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและการพัฒนา
โครงสรางระบบสาธารณูปโภคอีกดวย (Pred, 1966; Hartshorn, 1980)   
              จากขอมูลการขอรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในระหวางป พ.ศ. 2546 ถึงป พ.ศ. 2548 
ไดมีการขยายตัวอยางตอเนื่องท้ังจํานวนรายและขนาดการลงทุนในการรองขอการสงเสริม แตใน
การอนุมัตินั้นเปนท่ีนาเสียดายวามีการขยายตัวท่ีนอยมากหรือในบางปมีดัชนี (KPI) บางตัวท่ีมีการ
ขยายตัวท่ีติดลบ 
 

ตารางท่ี1.1 การขอรับการสงเสริม มกราคม-ธันวาคม 2548 เปรียบเทียบกับป 2546,2547 

หนวย : พันลานบาท 2546 2547 
% 

เพ่ิมขึ้น 2547 2548 
% 

เพ่ิมขึ้น 

จํานวนราย 958.0  1,206.0  25.89% 1,206.0  1,358.0  12.60% 

เงินลงทุน 304.7  637.2  109.12% 637.2  704.5  10.56% 

ทุนจดทะเบียน 43.4  98.6  127.19% 98.6  190.4  93.10% 

การจางงาน 160,853.0  213,593.0  32.79% 213,593.0  224,607.0  5.16% 

       

ตารางท่ี1.2 การอนุมัติใหการสงเสริม  มกราคม-ธันวาคม 2548 เปรียบเทียบกับป 2546,2547 

หนวย : พันลานบาท 2546 2547 
% 

เพ่ิมขึ้น 2547 2548 
% 

เพ่ิมขึ้น 

จํานวนราย 839.0  1,227.0  46.25% 1,227.0  1,254.0  2.20% 

เงินลงทุน 283.8  600.8  111.70% 600.8  571.2  -4.93% 

ทุนจดทะเบียน 51.2  85.9  67.77% 85.9  92.4  7.57% 

การจางงาน 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) จะเห็นวามีการยื่นขอรับการลงทุนเพิ่มข้ึนในแตละป ซ่ึงเปนสัญญาณ
บงบอกถึงการลงทุนในการการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนมากในเขตพ้ืนท่ีสงเสริมลงทุน(BOI) หรือบงบอกถึง
ความตองการของผูประกอบการท่ีตองการจะจัดต้ังโรงงานในเขตพ้ืนท่ีสงเสริมลงทุน(BOI)   
              ซ่ึงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในปจจุบันท่ีข้ึนอยูกับขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศและการสงออกจึงเปนส่ิงท่ีจะตองใหความสนใจดูแลและจริงจังตอปจจัยท่ีจะกระทบ 
ไมวาจะเปนปญหาดานคุณภาพมาตรฐานของสินคา ความกาวหนาดานเทคโนโลยีการผลิต ขีด
ความสามารถดานการตลาดและการจัดการ ตลอดจนวิสัยทัศนตอแนวโนมการแขงขันในตลาดโลก 
รวมถึงความสามารถในการบริหารการผลิตและการปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเอง เพ่ือผลิตสินคา
หรือบริการตามคุณลักษณะเฉพาะท่ีกําหนดในปริมาณท่ีตองการ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยให
มีประสิทธิภาพในการผลิตหรือแปลงสภาพสูงท่ีสุด และเสียตนทุนคาใชจายนอยท่ีสุด  
               เพื่อท่ีจะสามารถบริหารการผลิตและการปฏิบัติการในอุตสาหกรรมใหไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ผูบริหารจึงตองมีการวางแผนดานระบบการผลิตและแปลงสภาพอันเปน
กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการวางแผนเพ่ือใหไดมาซ่ึงปจจัยการผลิต เชนท่ีดิน เคร่ืองจักร กําลังการ
ผลิตท่ีเหมาะสม กระบวนการผลิต การจัดวางเคร่ืองจักร และการวางแผนผลิตภัณฑ ซ่ึงการวางแผน
ประกอบไปดวย (ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ,16-17;2545) 
               การวางแผนการผลิต (Capacity Planning) เปนการกําหนดขนาดกําลังการผลิต เพื่อผลิต
สินคาและบริการในปริมาณท่ีตองการ กําลังการผลิตนี้จะตองสอดคลองกับปริมาณความตองการ
ของสินคาและบริการ และจะตองคํานึงถึงการขยายหรือลดกําลังการผลิตในอนาคต 
               การวางแผนเลือกท่ีตั้งโรงงาน (Plant Location Planning) เปนการศึกษาและวางแผนเพื่อ
เลือกตําแหนงท่ีตั้งของโรงงาน หรือสถานท่ีท่ีจะใหบริการ การเลือกท่ีตั้งโรงงานนี้จะตองคํานึงถึง
ปจจัยตาง ๆ เชน การขนสง แหลงวัตถุดิบ ตลาดแรงงาน ราคาท่ีดินและส่ิงกอสราง สภาพแวดลอม
ของชุมชน ตลอดจนสภาพทางสังคมของบริเวณท่ีจะต้ังโรงงาน 
               การวางแผนกระบวนการผลิต (Process Planning) การผลิตสินคาและบริการออกจําหนาย
อาจมีวิธีการและกระบวนการผลิตหลายวิธี ผูบริหารจะตองวางแผนและตัดสินใจเลือกกระบวนการ
ผลิตท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อการผลิตสินคาและบริการ เชน การพิจารณาถึงลักษณะการผลิตวาจะใช
เคร่ืองจักรหรือแรงงานคนเปนหลัก จะใชเคร่ืองจักรอัตโนมัติมากนอยเพียงใด เปนตน 
               การวางแผนผังโรงงาน (Plant Layout Planning)  เปนการกําหนดรูปแบบของแผนผัง
โรงงาน การจัดวางเคร่ืองจักของ การจัดแบงกลุมของเคร่ืองจักรและคนงานในโรงงาน เพื่อให
สามารถผลิตสินคาและบริการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
               การวางแผนผลิตภัณฑ (Product Planning) แนวความคิดของสินคาและบริการใหมมิใช
เกิดข้ึนเองได แตจะตองไดรับการวางแผนและพัฒนาอยางตอเนื่อง การวางแผนผลิตภัณฑเพ่ือการ
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               ซ่ึงปญหาการวางแผนเลือกทําเลท่ีตั้งโรงงานไมไดเกิดข้ึนทุกวัน แตปจจัยท่ีทําใหตองมี
การวางแผนเลือกทําเลที่ตั้งของโรงงานมีอยูหลายประการ ไมวาจะเปนการพัฒนาของเทคโนโลยี
ใหม ๆ จนทําใหการผลิตท่ีมีอยูเดิมลาสมัยไป การพัฒนาสินคาใหมจนทําใหบริษัทตองหาทางผลิต
สินคาชนิดใหมเพื่อการแขงขันทางการตลาด การเปล่ียนแปลงวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตซ่ึงมีผลทําให
ตองยายที่ตั้งของโรงงาน หรือการขยายตัวของการผลิตเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา 
ทําใหตองต้ังโรงงานข้ึนใหม เปนตน ไมวาจะดวยสาเหตุใด เม่ือมีความจําเปนตองเลือกสถานท่ีตั้ง
โรงงานใหม ผูบริหารจะตองตัดสินใจวางแผนเลือกท่ีตั้งโรงงานท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการ
ดําเนินการ 
                

จังหวัดปราจีนบุรี   ซ่ึงต้ังอยูทางภาคตะวันออกของประเทศไทย  ในป 2545 จังหวัด
ปราจีนบุรีบุรีมีผลิตภัณฑมวลรวม (GPP: Gross Provincial Product) เทากับ 51,298 ลานบาท และ
ประชากรมีรายไดเฉล่ีย เทากับ 101,379 บาทตอคนตอป จัดอยูในลําดับท่ี 4 ของภาคตะวันออก และ
ลําดับท่ี 11 ของประเทศ โดยรายไดสวนใหญข้ึนอยูกับสาขาอุตสาหกรรม ซ่ึงมีมูลคา 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 
 
ตารางท่ี 1.3 แสดงการเปรียบเทียบโครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน ป 2545 - 2546 
โครงการ ป 2546 ป 2547 %เปล่ียนแปลง 
จํานวนโครงการ 40 46 +15 
จํานวนเงินลงทุน (ลานบาท) 6,850 18,380 +168.32 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) **หมายเหต ุนับปปฏิทิน (1 ม.ค. – 31 
ธ.ค.) 
 
 จากตารางแสดงการเปรียบเทียบโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจังหวัดปราจีนบุรี 
ป 2546 – 2547  จํานวนโครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนป 2546 มีจํานวน 40 โครงการ  ป 
2547 จํานวน 40 โครงการ ซ่ึงเปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน +15 สวนเงินลงทุนป 2546  
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 โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในจังหวัดปราจีนบุรี ป 2547  กระจายอยูหมวด
อุตสาหกรรมสําคัญ  เชน  อุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต  อุตสาหกรรมส่ิงทอ  อุตสาหกรรม
พลาสติก  อุตสาหกรรมกระดาษ  ส่ิงพิมพ  ผลิตภัณฑจากกระดาษ  อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  
และอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  เปนตน 
 โครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนในจังหวดัปราจีนบุรี ป 2548 (1 ม.ค.-30 พ.ค.2548)  
มีจํานวน  12  โครงการ  เงินลงทุน  2,091.83  ลานบาท  วาจางแรงงาน  1,286  คน 
 
                จังหวัดฉะเชิงเทรา ในป 2546 ประชากรมีรายไดเฉล่ียตอคนตอป 168,572 บาทตอคนตอ
ป เปนอันดับท่ี 3 ของภาคตะวันออกและอันดับท่ี 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  
 

ตารางท่ี 1.4 เปรียบเทียบการขอจดทะเบียนสถานประกอบการอุตสาหกรรมของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
                       ป พ.ศ. 2538-2548 

ปท่ีขอจด
ทะเบียน 

จํานวนสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม 

อัตราการ
ขยายตวั 

จํานวนเงินทุน(บาท) 
อัตราการ
ขยายตวั 

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 36 -21.74%          686,212,422.00  -86.76% 

ป 2543 32 -11.11%           81,915,000.00  43.09% 

ป 2544 35 9.38%       1,022,550,596.00  4.14% 

ป 2545 83 137.14%       1,605,330,254.00  56.99% 

ป 2546 105 26.51%       2,970,783,212.00  85.06% 

ป 2547 126 20.00%       3,884,142,537.00  30.74% 

ป 2548 164 30.16%     27,643,551,575.00  611.70% 
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               จากตารางขอมูลเปรียบเทียบการขอจดทะเบียนสถานประกอบการอุตสาหกรรมของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ป พ.ศ. 2538-2548 จะเห็นวาต้ังแตป 2544 เปนตนมา มีผูประกอบการ
อุตสาหกรรมมายื่นขอจดทะเบียนเปนจํานวนเพิ่มมากข้ึนซ่ึงในป 2548 ขยายตัวเพิ่มมากถึง30.16%   
 
               จากปญหาการวางแผนเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานและการเพ่ิมข้ึนของกลุมผูประกอบการท่ี 
ตองการจะลงทุนในเขตพื้นท่ีสงเสริมการลงทุน (BOI) ดังกลาว  ผูวิจัยจึงตองการที่จะทําการศึกษา
ถึง การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรมของ
ผูประกอบการระหวางจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการเลือกที่ตั้งโรงงานสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมและสําหรับการจัดต้ังพื้นท่ีเขต
อุตสาหกรรมเพ่ือรองรับ 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
         1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยสาเหตุท่ีทําใหผูประกอบการอุตสาหกรรมต้ังโรงงานในเขตพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในปจจุบัน 
         2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีผูประกอบการอุตสาหกรรมคิดวามีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงาน หากมีการ
เลือกที่ตั้งโรงงานใหม 
         3. เพื่อศึกษาเปรียบ เทียบระหวางคุณลักษณะของโรงงานของผูประกอบการแบงตาม
ประเภทของอุตสาหกรรม ท่ีตั้งเขตอุตสาหกรรม ขนาดของอุตสาหกรรมและรูปแบบความเปน
เจาของธุรกิจท่ีมีตอปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน 

        
1.3  สมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 ท่ีตั้งโรงงานท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 ประเภทของการผลิตท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใน
เขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 

สมมติฐานท่ี 3 รูปแบบความเปนเจาของท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน
ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 

สมมติฐานท่ี 4  ขนาดของกิจการท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขต
พื้นที่อุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
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1.4  นิยามศัพท 
         ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงาน   หมายถึง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีตั้งของ
โรงงาน อันไดแก วัตถุดิบ, การขนสงและการคมนาคม แรงงาน ตลาด ทุน พลังงานและเช้ือเพลิง 
ผูประกอบการ ปจจัยแรงท่ีทําใหเกิดการเกาะกลุมหรือรวมตัวกัน และแรงท่ีทําใหเกิดการแยกตัวกัน 
โครงสรางพื้นฐานและลักษณะท่ีนาพอใจของชุมชนและนโยบายของรัฐบาล 
         ประเภทอุตสาหกรรม   หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีผลิตหรือประกอบผลิตภัณฑในกลุมประเภท
เดียวกันหรือใกลเคียงกัน จําแนกตามประเภทของอุตสาหกรรมหลัก ๆ ในแตละเขตอุตสาหกรรม 
ไดแก อุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนต อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา อุตสาหกรรม
พลาสติกและบรรจุภัณฑ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม อุตสาหกรรม
กระดาษและอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
         ท่ีตั้งเขตอุตสาหกรรม   หมายถึง เขตพื้นท่ีท่ีกําหนดไวสําหรับการประกอบอุตสาหกรรมและ
กิจการอ่ืนท่ีเปนประโยชนหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนไดท้ังอุตสาหกรรม
ท่ัวไปและอุตสาหกรรมสงออก จําแนกไดดังน้ี  
               จังหวัดฉะเชิงเทรา  ไดแก  เขตนิคมอุตสาหกรรม เวลโกรวและเขตนิคมอุตสาหกรรม เกต
เวยซิตี้  
               จังหวัดปราจีนบุรี   ไดแก  เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทรบุรี, เขตอุตสาหกรรม 
304 อินดัสเตรียลปารค จํากัด และเขตอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนกบินทรบุรี 
         ขนาดของอุตสาหกรรม   หมายถึง การจําแนกขนาดของอุตสาหกรรมโดยเกณฑท่ีใชในการ
วัดคือ ทรัพยสินการลงทุน โดยจําแนกดังนี้  
                   อุตสาหกรรมขนาดใหญ   หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาทรัพยสินการลงทุนเกิน 200 
ลานบาท 
                   อุตสาหกรรมขนาดกลาง   หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาทรัพยสินการลงทุน51 - 200 
ลานบาท 
                   อุตสาหกรรมขนาดยอม   หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาทรัพยสินการลงทุนไมเกิน 50 
ลานบาท 

         รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจ   หมายถึง  การประกอบธุรกิจของผูประกอบการซ่ึงเปนผู
กอต้ังธุรกิจ 
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1.5  ขอบเขตของการวิจัย 
       การศึกษาคร้ังนี้มุงศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรี โดยประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือโรงงานอุตสาหกรรมในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม 
             จังหวัดฉะเชิงเทรา 
              1. นิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว  
              2. นิคมอุตสาหกรรม เกตเวยซิตี้  
             จังหวัดปราจีนบุรี 
              1. โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทรบุรี  
              2. โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียลปารค จํากัด  
              3. โครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนกบินทรบุรี 
                รวบรวมจากรายช่ือโรงงานท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการของกรมโรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม ณ  ส้ินเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2548 
 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
       1 เพื่อทราบถึงปจจัยหลักท่ีแตละกลุมอุตสาหกรรมจะพิจารณาในการประเมินเลือกท่ีตั้งโรงงาน
และสามารถใชเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการเดิมและผูประกอบการใหม ไดนําขอมูลไปใช
ประกอบในการกําหนดกลยุทธการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม ในการแกปญหาและปรับปรุง
พัฒนาการพิจารณาประเมินเลือกที่ตั้งโรงงานของโรงงานท่ีเหมาะสม 
       2 สามารถใชเปนขอมูลสําหรับการนิคมอุตสาหกรรมหรือกลุมผูจัดต้ังเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมใน
การจัดสรรเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีรองรับในแตละกลุมอุตสาหกรรมไดอยางเหมาะสม  
       3 ในการสอนวิชา การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ รหัส IM 201 มีเนื้อหาในสวนของการ
เลือกทําเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ ซ่ึงสามารถนําผลการวิจัยท่ีไดนี้มาใชเปนกรณีศึกษาบรรยาย
ใหนักศึกษาไดรับทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกทําเลที่ตั้งสถานประกอบการหรือโรงงานของ
ผูประกอบการ เพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติมใหกับนักศึกษา 
 

DPU



บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
               ส่ิงท่ีเปนความจริงอยูตลอดไป ประการหนึ่งก็คือ การสรางโรงงานอุตสาหกรรมทุกแหง
จะตองมีท่ีตั้ง (Location)  นั่นคือ แตละโรงงานจะตองครอบครองพื้นผิวของโลกอยูสวนหนึ่ง สําหรับ
การผลิตสินคาของตน อีกท้ังยังจะตองเกี่ยวของสัมพันธกับโรงงานอ่ืน ๆ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืน 
ๆ ดวย ดังน้ัน คําถามท่ีวา “ท่ีตั้งท่ีเหมาะสมสําหรับต้ังโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริษัทของตนอยูท่ีไหน 
และทําไมท่ีตั้งอุตสาหกรรมหรือรูปแบบทางท่ีตั้งของอุตสาหกรรมจึงต้ังอยู ณ ท่ีแหงนั้น” จึงเปนคําถาม
อมตะ (Classical Question) ซ่ึงนักธุรกิจอุตสาหกรรมปราถนาท่ีจะทราบคําตอบอยางยิ่ง (วิชัย  ศรีคํา, 
2547:5) 
              ในสวนของการวิจัยในคร้ังนี้ เปนการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ี
อุตสาหกรรมของผูประกอบการ: กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี เปนเร่ืองท่ีมี
แนวคิด ทฤษฎี  ท่ีเกี่ยวของอยูพอสมควร ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาและคนควาทฤษฎี ความรูท่ีเกี่ยวของมาเปน
กรอบในการศึกษาดังนี้ 
       แนวคิดทางดานทําเลท่ีตั้ง 
        2.1  ความหมายของทําเลท่ีตั้ง 
        2.2  ความสําคัญของทําเลท่ีตั้ง 
        2.3   ความสําคัญเชิงกลยุทธของการเลือกทําเลท่ีตั้งสถานประกอบการ 
        2.4  การตัดสินใจเลือกท่ีตั้งมีความสําคัญตอการดําเนินงานของธุรกิจ 
        2.5 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอท่ีตั้งอุตสาหกรรม   
        2.6  ปจจัยขั้นท่ีสองท่ีมีอิทธิพลตอท่ีตั้งอุตสาหกรรม 
 
        แนวคิดทางดานลักษณะของการประกอบการผลิต 
        2.7  ขนาดของกิจการ 
        2.8  รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจ 
        2.9  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
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แนวคิดทางดานทําเลท่ีต้ัง 
 

2.1  ความหมายของทําเลท่ีตั้ง 
 
               ทําเลท่ีตั้ง  หมายถึง  แหลงท่ีจะทําใหธุรกิจสามารถประกอบกิจกรรมไดสะดวกท่ีสุด โดย
คํานึงถึงกําไร คาใชจาย ความสัมพันธกับลูกคา ความสัมพันธกับพนักงาน และสภาพแวดลอมภายนอก
อ่ืน ๆ ตลอดระยะเวลาท่ีธุรกิจประสงคจะประกอบกิจกรรมนั้น  วัตถุประสงคของทําเลท่ีตั้งโดยท่ัว ๆ 
ไป คือ พยายามท่ีจะหาแหลงท่ีกอใหเกิดตนทุนรวมท่ีเกิดข้ึนจากการเลือกทําเลท่ีตั้งนั้นต่ําสุดเทาท่ีจะ
สามารถเปนไปได โดยตนทุนรวมตํ่าสุดไมไดหมายความเฉพาะตนทุนท่ีต่ําในปจจุบันนี้เทานั้น แตจะ
หมายรวมถึงตนทุนท่ีต่ําสุดในอนาคตดวย (มณเทียร ประจวบดี , 2532:198)   
 
               ทําเลท่ีตั้ง  หมายถึง สถานท่ีเอ้ืออํานวยใหหนวยธุรกิจประกอบกิจกรรมไดสะดวกท่ีสุดโดย
คํานึงถึง คาใชจาย ผลกําไร สภาพแวดลอมภายนอกอ่ืน ๆ ความสัมพันธกับลูกคาและพนักงานใน
ชวงเวลาที่ดําเนินกิจการ   วัตถุประสงคของการเลือกทําเลที่ตั้ง ธุรกิจแตละประเภทตองการทําเลที่ตั้ง
ตางกัน เชน อุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูป คํานึงถึงวัตถุดิบเปนปจจัยหลักในการเลือกทําเล ขณะท่ี
อุตสาหกรรมส่ิงทอคํานึงถึงแรงงานเปนปจจัยหลัก เปนตน ดังนั้นวัตถุประสงคในการเลือกทําเลท่ีตั้งก็
เพื่อหาทําเลท่ีทําใหธุรกิจไดรับผลประโยชนสูงสุด (ปราณี ตันประยูร, 2537:40)     
 
               ท่ีตั้ง (Location) หมายถึง  สถานท่ีสําหรับประกอบกิจกรรมทางธุรกิจขององคการ เชน 
โรงงาน โกดังสินคา สํานักงานใหญหรือสาขา เปนตน ท่ีตั้งจะมีความสําคัญตอการผลิตและการ
ดําเนินงานขององคการ การเลือกท่ีตั้งจึงเปนกระบวนการในการศึกษาและวิเคราะหขอมูล เพ่ือกําหนด
สถานท่ีท่ีธุรกิจสามารถดําเนินงานไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพิจารณาตนทุน รายได 
ความสัมพันธท่ีมีตอบุคลากร ลูกคา และผูขายวัตถุดิบ ตลอดจนสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน (ณัฏฐ
พันธ  เขจรนันทน , 2542:97 )    
 
               ทําเลท่ีตั้ง  หมายถึงแหลงท่ีจะทําใหธุรกิจสามารถประกอบกิจกรรมไดสะดวกที่สุด โดย
คํานึงถึงกําไร  คาใชจาย  ความสัมพันธกับลูกคา ความสัมพันธกับพนักงาน และสภาพแวดลอมจาก
ภายนอกอ่ืน  วัตถุประสงคของการเลือกทําเลที่ตั้ง เพื่อกอใหเกิดตนทุนรวมท่ีเกิดข้ึนจากกการเลือกทําเล
ท่ีตั้งนั้นตํ่าสุดเทาท่ีจะเปนไปได  (ผศ.พูลสุข   สังขรุงและคณะ, 2544:77)    
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2.2  ความสําคัญของทําเลท่ีตั้ง 
           ความสําคัญของทําเลท่ีตั้ง (เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารการผลิต , 2532:200-202)   
           ทําเลที่ตั้งโรงงานจะมีบทบาทเกี่ยวของท้ังตอการออกแบบระบบการการผลิตและการดําเนินงาน
การผลิตใหมีประสิทธิภาพ 
      2.2.1 การออกแบบระบบการผลิต 
        ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบระบบการผลิต ทําเลที่ตั้งมีบทบาทสําคัญดังนี้ คือ 
         1)  อิทธิพลตอการกําหนดแผนผังโรงงาน เม่ือไดตกลงใจท่ีจะเลือกทําเลใดทําเลหนึ่งเปนท่ีตั้ง
โรงงานโรงงานเรียบรอยแลว ข้ันตอไปก็จะมีการสรางอาคาร ซ่ึงในการสรางอาคารจําเปนตองมีการ
ออกแบบใหเหมาะสมกับลักษณะทําเลท่ีตั้ง กลาวคือมีการออกแบบใหเหมาะสมกับทิศทางลม ทิศทาง
แสง ขนาดของพ้ืนท่ี นอกจากนี้ทําเลที่ตั้งยังมีอิทธิพลตอการกําหนดแบบของระบบการผลิต รวมท้ังการ
จัดวางเคร่ืองจักรอุปกรณตาง ๆ สําหรับการผลิต ตัวอยางเชน ทําเลท่ีตั้งในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงมี
ขนาดของพื้นท่ีจํากัดและมีราคาท่ีดินสูง จะมีการออกแบบการสรางอาคาร ระบบการผลิตและการจัด
วางเคร่ืองจักรอุปกรณตาง ๆ ใหคุมกับตนทุนท่ีสูงนั้นโดยอาจจะสรางอาคารหลาย ๆ ช้ัน หรือสราง
อาคารเต็มบริเวณพื้นท่ี และเนื่องจากความจํากัดของพื้นท่ีทําใหไมสะดวกที่จะใชระบบการผลิตแบบ
ตามกระบวนการผลิต เพราะระบบการผลิตแบบนี้ตองการพื้นท่ีมากในการจัดวางเคร่ืองจักรอุปกรณตาง 
ๆ ใหเปนไปตามลําดับกอนหลังของการผลิต ฉะน้ันควรใชระบบการผลิตแบบตามผลิตภัณฑ หรือ
ระบบการผลิตแบบอ่ืน ๆ แทน 
         2)  อิทธพลตอการออกแบบองคกรและบุคลากรทางการผลิต  การออกแบบองคกรและบุคลากร
ทางการผลิตจะมีความสอดคลองกับแบบของระบบการผลิตซ่ึงทําเลที่ตั้งจะมีอิทธิพลตอแบบของระบบ
การผลิต ฉะนั้นจึงสามารถกลาวไดวาทําเลท่ีตั้งมีอิทธิพลตอการแแกแบบองคกรและบุคลากรทางการ
ผลิต เชน ธุรกิจผูประกอบการผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปมักมีทําเลท่ีตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและ
สมุทรปราการเน่ืองจากทําเลที่ใกลตลาด การขนสงสะดวก และสามารถหาแรงงานไดงาย แตมีขอจํากัด
ตนทุนสูง แมจะมีระบบการผลิตแบบตามกระบวนการผลิตโดยแบงเปนแผนกออกแบบ แผนกตัด 
แผนกเย็บ แผนกตรวจสอบคุณภาพและแผนกบรรจุ แผนกเหลานี้ก็อาจจะไมไดมีการจัดผังใหเปนไป
ตามลําดับกระบวนการผลิต แตจะอยูตามท่ีตาง ๆ เทาท่ีสถานท่ีและทําเลที่ตั้งจะอํานวย 
         3)  อิทธิพลตอการจัดหาอุปกรณการผลิตและส่ิงอํานวยความสะดวก  การตั้งโรงงานในทําเลท่ี
หางไกลชุมชน หรือทําเลที่ไมใชยานอุตสาหกรรม การซ้ือช้ินสวนจากธุรกิจท่ีเปนผูจัดสงตองเสียตนทุน
สูงมีผลทําใหตองผลิตช้ินสวนข้ึนใชเอง ซ่ึงในการนี้ตองจัดซ้ืออุปกรณการผลิตช้ินสวนมาทําการผลิต 
นอกจากนี้ทําเลท่ีตั้งโรงงานจะมีสวนในการกําหนดส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจะนํามาใชในโรงงาน
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         4)  อิทธิพลตอระบบการจัดซ้ือ ถาทําเลที่ตั้งอยูใกลแหลงวัตถุดิบก็สามารถจัดหาวัตถุดิบมาปอน
ใหโรงงานไดสมํ่าเสมอ การจัดซ้ือวัตถุดิบก็ซ้ือเพียงจํานวนท่ีตองการใชในแตละชวงไมตองซ้ือมาเก็บ
ตุนไว แตถาโรงงานอยูหางไกลแหลงวัตถุดิบก็ตองมีการซ้ือคราวละจํานวนมากเพ่ือปองกันปญหาความ
ไมแนนอนของวัตถุดิบ 
         5)  อิทธิพลตอการควบคุมการผลิต ธุรกิจสํานักงานและโรงงานอยูรวมกัน การติดตอระหวางฝาย
ตาง ๆ มีการประสานงานกันดีการควบคุมก็เปนไปดวยดี ธุรกิจท่ีมีสํานักงานอยูแหงหนึ่งทําเลที่ตั้งอยู
แหงหนึ่งหรือธุรกิจมีทําเลที่ตั้งโรงงานหลายแหง การติดตอส่ือสารอาจประสบกับปญหาความลาชาและ
การเขาใจผิดพลาด ทําใหการควบคุมการผลิตเปนไปดวยความยากลําบากซ่ึงตองใหความพยายามและ
มาตรการที่รัดกุมมากข้ึน 
      2.2.2 การดําเนินการผลิต 
               การดําเนินการผลิตจะเกี่ยวของกับรายไดและตนทุนซ่ึงท้ัง 2 อยางนี้เปนผลมาจากการเลือก
ทําเลที่ตั้ง จึงจําเปนท่ีจะตองเขาใจวาองคประกอบทางดานความสามารถในการแสวงหากําไรแตละ
อยางนี้วาจะข้ึนอยูกับทําเลที่ตั้งอยางไร  การเลือกทําเลที่ตั้งมีผลกระทบตอรายไดและตนทุนดังนี้ 
         1)  ดานรายได ในอุตสาหกรรมบางประเภท รายไดข้ึนอยูกับทําเลท่ีตั้งท่ีอยูใกลลูกคาและผูท่ีจะ
เปนลูกคา และระยะเวลาในการขนสงเปนเร่ืองสําคัญท่ีจะตองคํานึงถึง ตัวอยางเชน โรงงานผลิตอะไหล
รถยนตมักจะต้ังอยูใกลโรงงานประกอบรถยนต เพราะจะทําใหการซ้ือขายคลองตัวและสามารถจัดสง
สวนประกอบไปใหในเวลาท่ีรวดเร็ว สําหรับกรณีอุตสาหกรรมการบริการ การเลือกทําเลที่ตั้งจะตาง
ออกไปข้ึนอยูกับประเภทของบริการ กลาวคือถาเปนบริการที่ไมเกี่ยวของกับลูกคาโดยตรง เชน บริการ
คลังสินคา ธนาคารชาติ อูซอมรถยนต หรือโรงงานซอมเคร่ืองจักรก็ไมจําเปนตองตั้งอยูใกลลูกคา แตถา
เปนบริการท่ีตองติดตอลูกคาโดยตรง เชน โรงภาพยนต ภัตตาคาร ธนาคารพานิชย รานซักแหง กค็วรอยู
ใกลลูกคาจะไดสะดวกในการติดตออันมีผลตอรายได 
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         2)  ดานตนทุน 
               ตนทุนคงท่ี  การต้ังโรงงานใหมหรือการขยายโรงงานจะมีผลตอตนทุนคงท่ีคือ คาท่ีดิน คา
ปรับปรุงท่ีดิน คาถนนหนทาง คากอสราง คาเคร่ืองจักรอุปกรณตาง ๆ และคาธรรมเนียมในการใช
บริการสาธารณูปโภคของรัฐ ซ่ึงทําเลท่ีตั้งแตละแหงจะมีตนทุนประเภทนี้ไมเทากัน 
               ตนทุนแปรผัน เม่ือมีโรงงานใหม ตองมีการจัดกําลังคนและการดําเนินงาน ความเพียงพอของ
แรงงาน คาแรง ภาษี  ความใกลไกลวัตถุดิบและตลาด คาขนสง  เหลานี้เปนตนทุนแปรผันท่ีข้ึนอยูกับ
ทําเลที่ตั้งท้ังส้ิน 
 
               ทําเลท่ีตั้งท่ีใหรายไดดีมักจะมีตนทุนสูง เชน การตั้งโรงงานในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงอยูใกล
ลูกคาทําใหรายไดดีแตจะมีตนทุนสูงเนื่องจากที่ดินมีราคาแพง และอัตราคาจางแรงงานสูงเม่ือเทียบกับ
การตั้งโรงงานในตางจังหวัดซ่ึงหางไกลจากลูกคาทําใหรายไดนอยแตประหยัดตนทุน เนื่องจากท่ีดิน
ราคาถูกและอัตราการจางแรงงานตํ่ากวา ดังนั้นจึงตองมีการพิจารณาเปรียบเทียบระหวางรายไดกับ
ตนทุนท่ีเกิดข้ึน แลวพิจารณาเลือกทําเลที่ตั้งท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 
2.3 ความสําคัญเชิงกลยุทธของการเลือกทําเลท่ีตั้งสถานประกอบการ (รชฏ  ขําบุญ และคณะ , 
2549:153)  
               บริษัทท้ังหลายท่ัวโลกตางตระหนักและใหความสําคัญตอกระบวนการตัดสินใจเลือกทําเล
ท่ีตั้งสถานประกอบการของกิจการตนเองเน่ืองจากท่ีตั้งสถานประกอบนั้นมีผลโดยตรงตอตนทุนคงท่ี
และตนทุนแปรผัน การตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้งสถานประกอบการนั้นมีผลกระทบอยางยิ่งตอการจดัการ
กับความเส่ียงตาง ๆ ท่ีจะเกิดในการดําเนินธุรกิจและการสรางกําไรใหกับบริษัท ซ่ึงบางคร้ัง ตนทุนดาน
การขนสงอาจสูงถึง 25% ของยอดขายสินคา นั่นก็คือ หนึ่งในส่ีของรายไดจากการขายท้ังหมด ซ่ึงไดแก 
คาใชจายตาง ๆ ไมวาจะเปนคาขนสงวัตถุดิบเขาสูสถานประกอบการ และคาขนสงสินคาเพื่อมอบใหกบั
ลูกคา นอกจากนี้ยังมีตนทุนอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอทําเลที่ตั้งสถานประกอบการ เชน ภาษี คาจางแรงงาน 
ตนทุนการจัดซ้ือวัตถุดิบ และคาเชาท่ีดิน   
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2.4  การตัดสินใจเลือกท่ีตั้งมีความสําคัญตอการดําเนินงานของธุรกิจ ดังตอไปนี้ (ณัฏฐพันธ  เขจร
นันทน , 2542:97 )    
               1. การลงทุน (Investment) ปกติการลงทุนในสถานท่ี อาคาร เคร่ืองจักร และอุปกรณจะตองให
เงินลงทุนและเคล่ือนยายยาก  ซ้ึงผูบริหารตองตัดสินใจเกี่ยวกับการเชาหรือซ้ือขาดวาทางเลือกใดมี
ความเหมาะสมกวากัน 
               2. ตนทุนการบริหาร (Management Cost) การตัดสินใจเลือกท่ีตั้งมีผลกระทบตอการจัดการ
ทางการเงินและตนทุนการดําเนินงาน เนื่องจากท่ีตั้งแตละแหงจะมีตนทุนท่ีแตกตางกัน เชน คาขนสง
สินคาและวัตถุดิบ การติดตอส่ือสาร และคาจางแรงงานเปนตน 
               3. การขยายกิจการ (Growth) การขยายตัวในอนาคตขององคการทั้งดานการดําเนินงานหรือ
ตลาด ซ่ึงผูบริหารจะตองพิจารณาขอเปรียบเทียบของแตละทางเลือก เพื่อหลีกเล่ียงปญหาความคับแคบ
ในการดําเนินงานหรือใหบริการในอนาคต แตถาธุรกิจจัดเตรียมพื้นท่ีมากเกินไปจะเปนการลงทุนท่ีไม
มีผลตอบแทน ตลอดจนอาจกอใหเกิดตนทุนท่ีสูงในการดําเนินงาน 
               4. ความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage) เปนประเด็นสําคัญในการตัดสินใจ
ของผูบริหาร ซ่ึงจะมีผลกระทบตอความสําเร็จหรือลมเหลวของธุรกิจ ท่ีตั้งท่ีเหมาะสมชวยใหตนทุน
การดําเนินงานของธุรกิจตํ่า ท้ังตนทุนทางตรงและทางออม ตลอดจนท่ีตั้งท่ีเหมาะสมชวยดึงดูด
ผูบริโภค ซ้ึงจะชวยสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับธุรกิจ 

 
2.5 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอท่ีตั้งอุตสาหกรรม  (Factors Influencing Industrial Location) 
               โรงงานอุตสาหกรรมมีหนาท่ีหลักคือ “ผลิตสินคา” ออกมาจําหนาย สินคาหรือผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป (Finished Products) ดังกลาว เปนผลผลิตท่ีไดผานขบวนการของการนําเอาวัตถุดิบ (Raw 
Material) มาแปรรูปเพื่อใหไดส่ิงของชนิดใหม ซ่ึงมีมูลคาและอรรถประโยชนสูงข้ึนกวาเดิม ใน
ขบวนการแปรรูปวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูปนั้น จําเปนตองใชปจจัยหลายอยางมาดําเนินการเพื่อให
ไดสินคา หรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปนั้นออกมา ปจจัยการผลิต (Factor of Production) ท่ีสําคัญซ่ึงมักจะเอย
ถึงอยูเสมอไดแก 
 
               1 ท่ีดิน (Land) หรือทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) 
               2 ทุน (Capital) 
               3 แรงงาน (Labor) 
               4 ผูประกอบการ (Entrepreneur) 
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               ปจจัยเหลานี้มีอิทธิพลตอราคาสินคาเปนอยางมาก ถาปจจัยดังกลาวมีราคาสูงก็จะทําให 
“ตนทุนการผลิตสินคา” มีราคาสูงตามไปดวย ในทางตรงขาม ถาหากสามารถลดคาใชจายในปจจัยการ
ผลิตท้ังหลายน้ันลงได “ตนทุนการผลิตสินคา” ก็จะตํ่าลง เปนผลทําให “ราคาของสินคาตํ่าลง” 
เชนเดียวกัน 
               ปจจัยหลายอยางท่ีจําเปนตอการผลิตสินคากระจายกันอยูบนพื้นที่แตกตางกันบางปจจัยอยูใกล
แหลงผลิต (โรงงานอุตสาหกรรม) คาใชจายในการนําปจจัยนั้นมาทําการผลิตก็ไมมาก แตบางปจจัยอยู
ไกลจากโรงงานอุตสาหกรรม “คาโสหุย” ก็จะเพิ่มข้ึน เนื่องจากมี “ปจจัยดานการขนสง” 
(Transportation Factor) มาเก่ียวของ ยิ่งไปกวานั้น บางโรงงานต้ังอยูใกลวัตถุดิบแตอยูไกลตลาด 
(Market) ตนทุนการผลิตก็อาจเพิ่มข้ึนไดเชนกัน เนื่องจากตองเสียคาใชจายในการบรรทุกสินคาจาก
โรงงานไปยังตลาด ดวยเหตุนี้เอง ความจําเปนในการ “เลือกท่ีตั้งท่ีเหมาะสม” (Optimum Location) 
สําหรับต้ังโรงงานอุตสาหกรรมจึงเกิดข้ึน เพื่อจะได “ลดคาขนสงลงใหต่ําท่ีสุด” (Minimum Transport 
Cost) เพื่อจะทําใหผูประกอบการ “ไดกําไรสูงสุด” (Maximum Profit) 
 
               ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอท่ีตั้งอุตสาหกรรม 
               ทฤษฎีท่ีตั้งอุตสาหกรรม และผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรม (Smith, 1971 
; Stafford, 1980)  เปดเผยวา ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอท่ีตั้งอุตสาหกรรม ไดแก 

1 วัตถุดิบ (Raw Material) 
2 การขนสงและการคมนาคม (Transportation and Communication) 
3 แรงงาน (Labor) 
4 ตลาด (Market) 
5 ทุน (Capital) 
6 พลังงานและเช้ือเพลิง (Power and Energy) 
7 ผูประกอบการ (Enterpreneur) 
8 ปจจัยแรงท่ีทําใหเกิดการเกาะกลุมหรือรวมตัวกัน และแรงท่ีทําใหเกิดการแยกตัวกัน 

(Agglomerative and Deglomerative Forces) 
9 โครงสรางพื้นฐาน และลักษณะท่ีนาพอใจของชุมชน (Community Infrastructure and 

Amenity) 
10 นโยบายของรัฐบาล (Government Policy) 
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      2.5.1 วัตถุดิบ (Raw Materials) 
               วัตถุดิบเปนปจจัยอยางหนึ่งในกระบวนการผลิต อุตสาหกรรมทุกประเภทตองการวัตถุดิบไป
ปอนโรงงาน เพื่อทําการผลิตสินคา ถึงแมวาความตองการวัตถุดิบจะแตกตางกันตามประเภทและขนาด
ของอุตสาหกรรมก็ตาม 
               วัตถุดิบท้ังหลายกระจายกันอยูแตกตางกันออกไปตามพ้ืนท่ี และมีปริมาณไมเทากัน วัตถุดิบ
บางชนิดมีไมมากพอที่จะนําไปปอนโรงงานไดอยางเพียงพอเปนเวลานาน ๆ ได จึงจําเปนตองแสวงหา
วัตถุดิบมาจากแหลงอ่ืนท่ีอยูหางไกลตอไปอีก ทําใหผูประกอบการตองเสียคาใชจายใน “การขนสง” 
จากแหลงวัตถุดิบมายังโรงงานเพิ่มมากข้ึน (Estall and Buchanan, 1980) (Stafford, 1980) กลาววาใน
โมเดลคลาสสิค (Classic Model) ของเวเบอร โรงงาน(หรือหนวยธุรกิจ) จะไปต้ังอยูท่ี “แหลงวัตถุดิบ” 
ถาหากวา “คาขนสง” วัตถุดิบไปยังโรงงานสูงกวาคาขนสงสินคา หรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปไปยังตลาด 
อยางไรก็ตาม เขาย้ําวาการดําเนินกิจการอุตสาหกรรมสวนมากจะใชวัตถุดิบในปริมาณท่ีแตกตางกัน ซ่ึง
ไดมาจากหลายแหลงตางกัน เพื่อลดแรงดึงทางท่ีตั้ง (Locational Pull) ของแหลงวัตถุดิบ (Stafford, 
1980) 
               อิทธิพลของวัตถุดิบท่ีมีตอท่ีตั้งโรงงานน้ันข้ึนอยูกับตัววัตถุดิบเอง วิธีการผลิตและเทคนิคใน
การจัดหาวัตถุดิบของโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ๆ ยิ่งโรงงานใชวัตถุดิบหลายชนิด ก็ยิ่งทําใหการ
บริหารงานยุงยากข้ึน เนื่องจากการจัดซ้ือวัตถุดิบแตละชนิดจะตางกัน จึงเปนเร่ืองยากท่ีจะบอกไดวา
วัตถุดิบชนิดใดมีอิทธิพลตอท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมากนอยเพียงใด 
               อยางไรก็ดี  หลักเกณฑสําคัญในการพิจารณาอิทธิพลของวัตถุดิบท่ีมีตอท่ีตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมมีดังตอไปนี้ 
               1)  ถาวัตถุดิบนั้นเม่ือแปรรูปแลวมีน้ําหนักลดลงมาก หรือน้ําหนักสูญเสียไปมากหรือท่ีเรียกวา 
“วัตถุดิบสูญเสียน้ําหนัก” (Weight-Losing Materials) (วิชัย ศรีคํา 2524) โรงงานท่ีใชวัตถุดิบดังกลาวนี้
ตองไปต้ังอยูใกลแหลงวัตถุดิบ เหตุผลท่ีจะตองไปตั้งโรงงานอยูใกลแหลงวัตถุดิบ ก็เพื่อลดคาใชจายใน
การขนสงวัตถุดิบท่ีมีน้ําหนักมากนั่นเอง อุตสหกรรมท่ีตองใชวัตถุดิบท่ีสูญเสียน้ําหนักเม่ือแปรรูป 
ไดแก อุตสาหกรรมปูนซีเมนต เนื่องจากหินปูน (Limestone) เปนวัตถุดิบแบบสูญเสียน้ําหนัก 
อุตสาหกรรมน้ําตาล เนื่องจากออยเปนวัตถุดิบท่ีสูญเสียน้ําหนักมาก หรือถาทําจากหัวบีท (Beet Root) 
น้ําหนักจะลดลงถึง 7 สวนใน 8 สวน อุตสาหกรรมผลิตกระดาษและเย่ือกระดาษ (Wood Pulp)  
เนื่องจากไมสน (ไมยูคาลิปตัส หรือไมไผ) ซ่ึงใชผลิตกระดาษมีน้ําหนักมาก ซ่ึงจะสูญเสีสน้ําหนักไปถึง 
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 หรือเส่ือมสภาพเร็วมาก หรือการขนสงทําไดลําบาก โรงงาน
แปรรูปสินคาประเภทนี้มักจะต้ังอยูใกลแหลงวัตถุดิบ เชน โรงงานผลไมกระปอง (โรงงานสัปปะรด
กระปองไปต้ังอยูท่ี จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่ออยูใกลไรสัปปะรดซ่ึงเนาเสียได
งาย) โรงงานผลิตหนอไมดองและผักดอง เปนตน 
               3)  ถาเปนวัตถุดิบท่ีนําไปใชโดยไมมีการสูญเสียน้ําหนักเลย ซ่ึงเรียกวา “วัตถุดิบมีอยูท่ัวทุกหน
ทุกแหง” (Ubiquitous Raw Materials) โรงงานท่ีใชวัตถุดิบชนิดนี้ไมจําเปนตองไปตั้งอยูท่ีแหลงวัตถุดิบ 
แตควรไปต้ังโรงงานอยูท่ีตลาด 
               4) ถาเปนวัตถุดิบท่ีมีอยูทุกหนทุกแหง หรือหาไดงายในทุกหนทุกแหง ซ่ึงเรียกวา “Ubiquitous 
Raw Materials” เวเบอรถือวาวัตถุดิบชนิดนี้ไมมีแรงดึงทางท่ีตั้ง (Non - Locational Pull) อุตสาหกรรมท่ี
ใชวัตถุดิบดังกลาว ไมจําเปนตองไปต้ังอยูใกลแหลงวัตถุดิบ หากแตควรไปต้ังอยูท่ีตลาด ซ่ึงจะทําให
สามารถลดคาขนสงจากโรงงานไปยังตลาดลงได (วิชัย ศรีคํา 2524) 
 
      2.5.2  การขนสง (Transportation) 
               การท่ีวัตถุดิบจะถูกนําไปยังโรงงาน และการท่ีสินคาจากโรงงานจะถูกนําไปจําหนายท่ีตลาด
ไดนั้น จะตองอาศัย “การขนสง”  อยางหลีกเล่ียงไมได ทฤษฎีท่ีตั้งอุตสาหกรรมของเวเบอรไดช้ีใหเห็น
วา “คาขนสง” (Transportation Costs) มีอิทธิพลตอท่ีตั้งอุตสาหกรรม เนื่องจากคาขนสงทําใหตนทุน
การผลิต (Production Costs) สูงข้ึน ในทางตรงขาม ถาหากสามารถทําใหคาขนสง “ลดลง”  ราคาสินคา
หรือผลิตภัณฑก็จะถูกลงเชนเดียวกัน ทําใหสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอ่ืน ๆ ได 
               ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลอยางมากตอคาขนสงคือ “ระยะทาง” (Distance) (วิชัย ศรีคํา 2524) 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระยะทางจากแหลงวัตถุดิบไปยังโรงงานและระยะทางจากโรงงานไปยังตลาด 
ระยะทางนี้เองทําใหราคาของวัตถุดิบ ราคาสินคา และราคาปจจัยตาง ๆ แตกตางกันออกไป เนื่องจาก
ตองเสียคาใชจายในการขนสงเพิ่มข้ึน ฉะนั้นจึงสรุปไดวา ท่ีตั้งท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับเปนท่ีตั้ง
อุตสาหกรรม คือ “ท่ีตั้งท่ีมีคาขนสงรวมตํ่าสุด” (Point of Minimum Transport Cost) ซ่ึงเรียกวา 
“Optimum Location” นั่นเอง (วิชัย ศรีคํา 2524) 
 
 

DPU



 17

               โครงสรางของคาขนสง (Structure of Transport Cost) 
               โครงสรางของคาขนสง(Transport Cost = TC) ประกอบดวย “คาขนสงสินคาข้ึนลง” 
(Terminal Costs = S) อัตราคาขนสงตอระยะทาง 1 หนวย (Rate = rk) (อาจเปนกิโลเมตรหรือไมล) และ
ระยะทางในการขนสง (Distance = d) เขียนเปนสมการไดดังน้ี คือ 
 
  TC = S  +  rk  d 
 
      เม่ือ 
  TC = คาขนสง (Transport Cost) 
   S = คาขนสงสินคาข้ึนลง (Terminal Costs) 
   rk = อัตราคาขนสง (Rate of Transport Costs) 
   d = ระยะทาง (จํานวนกิโลเมตรหรือไมล) 
 
 สมการดังกลาวสามารถแสดงเปนกราฟไดดังนี้ 
 
  คาขนสง (TC) 
 
 
 
 
 
 
 
   รูปท่ี 2.1  แสดงโครงสรางของคาขนสง 
 
               นอกจากปจจัยท้ังสามขางตนแลว ตัวแปรอีกอยางหน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอคาขนสง คือ “วิธีการ
ขนสง” (Mode of Transport) วิธีการขนสงจะแตกตางกันออกไป เปนผลทําใหคาขนสงแตกตางกันตาม
ไปดวย 

S 

O ระยะทาง (d) 

DPU
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               วิธีการขนสงทางรถยนตหรือโดยถนน คาขนสงรถบรรทุก (Truck) จะเพิ่มข้ึนในอัตราคงท่ีกับ
ระยะทาง 
               วิธีการขนสงทางรถไฟ (Train) คาขนสงจะเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีลดลงกับระยะทาง 
               วิธีการขนสงทางเรือ (Water Way) คาขนสงจะเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีลดลง (มากกวาทางรถไฟ) 
กับระยะทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รูปท่ี 2.2  แสดงวิธีการขนสงแบบตาง ๆ 
 
               จากรูปที่ 2.2  จะทําใหมองเห็นไดอยางชัดเจนวา “วิธีการขนสง” มีอิทธิพลตอการเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงของ “คาขนสง” เม่ือระยะทางเปล่ียนไป กลาวคือ การขนสงโดยรถบรรทุก ณ จุดเร่ิมตน (Origin = 
0) คาขนสงจะถูกกวา (ต่ํากวา) คาขนสงทางรถไฟ หรือทางเรือ เมื่อขนสงไปไดระยะหนึ่ง (คือท่ีจุด X) 
คาขนสงจะเทากับคาขนสงทางรถไฟ และเม่ือขนสงตอไปอีก (ถึง Y) คาขนสงจะเทากับคาขนสงทาง
เรือ แตถาขนสงตอไป คาขนสงรถบรรทุกจะสูงกวา (แพงกวา) ทางรถไฟและทางเรือ 
               การขนสงทางรถไฟ ณ จุดเร่ิมตน (O) คาขนสงจะสูงกวา (แพงกวา) รถบรรทุกแตจะตํ่ากวา
ทางเรือ เม่ือขนสงไปไดระยะหนึ่ง (ท่ีX) คาขนสงจะลดลงเทากับรถบรรทุก จากนั้นคาขนสงจะตํ่ากวา 
(ถูกกวา) รถบรรทุก 
               การขนสงทางเรือ ณ จุดเร่ิมตน (O) คาขนสงจะสูงกวา (แพงกวา) รถบรรทุกและรถไฟ เม่ือ
เดินทางตอไปอีกระยะหนึ่ง (ท่ี Y) คาขนสงจะลดลงเทากับรถบรรทุก จากนั้นคาขนสงจะต่ํากวา
รถบรรทุก แตจะสูงกวาทางรถไฟ เม่ือเดินทางถึงจุด Z  คาขนสงจะลดลงเทากับทางรถไฟและหลัง
จากนั้นคาขนสงทางเรือจะตํ่ากวา (ถูกกวา) ทางรถไฟและรถบรรทุก 
               ฉะนั้น จึงสรุปไดวา ถาขนสงในระยะส้ัน ๆ การขนสงทางถนนจะถูกท่ีสุด หรือประหยัดท่ีสุด 
ถาขนสงในระยะปานกลาง การขนสงทางรถไฟจะถูกท่ีสุด แตถาขนสงระยะไกลมาก ๆ การขนสงทาง

O X Z Y ระยะทาง (d) 

คาขนสง 
 (TC) 

รถบรรทุก(ถนน) 
รถไฟ 

เรือ (ทางน้ํา) DPU
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               อยางไรก็ตาม “อัตราคาขนสง” ของวิธีการขนสงท้ังสามแบบขางตน จะแปรเปล่ียน (Vary) อยู
ตลอดเวลา ซ่ึงเปนผลมาจากอิทธิพลของ “ความตองการการขนสงของผูประกอบการ” หรือท่ีเรียกวา 
“อุปสงค” (Demand = D) และ “ปริมาณยวดยานพาหนะ รวมท้ังปริมาณ และคุณภาพของถนนหนทาง” 
หรือท่ีเรียกกันวา “อุปทาน” (Supply = S) ตามกฎอุปสงคและอุปทาน (Law of Demand and Supply) 
นั่นเอง 
 
      2.5.3  แรงงาน (Labor) 
               แรงงานเปนปจจัยหรือตัวแปรท่ีสําคัญอยางหน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอท่ีตั้งอุตสาหกรรม แอลเฟรด เว
เบอร ไดกําหนดใหปจจัยทางดานแรงงาน เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในทฤษฎีท่ีตั้งอุตสาหกรรมของเขา 
ท้ังนี้เปนเพราะถาหากลดตนทุนทางดานแรงงานไดมากพอที่จะชดเชยกับคาใชจายท่ีจะตองเสียไปกับ
การขนสงไดแลว อุตสาหกรรมก็จะไปเลือกที่ตั้งอยู ณ จุดท่ีมีแรงงานราคาถูก (Cheap Labor) 
 ในกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูปนั้น คนเปนตัวจักรสําคัญท่ีสุดในการ
ทํางาน แตจํานวนและประเภทของแรงงานท่ีจําเปนตองใชในแตละโรงงานจะแตกตางกันออกไป 
(Smith, 1971) ตัวอยางเชน ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต อุตสาหกรรมถลุงเหล็กและเหล็กกลา 
อุตสาหกรรมทอผา และอุตสาหกรรมปโตรเคมี (Petrochemical Industry) ตองใชคนงานหรือ
แรงงานคนเปนจํานวนมาก ในขณะท่ีการประกอบธุรกิจบางประเภทจะใชแรงงานคนเพียง 2-3 คน
เทานั้น อุตสาหกรรมบางอยางจําเปนตองใชแรงงานฝมือ (Skilled Labor) อุตสาหกรรมบางประเภท
จําเปนตองใชแรงงานไรฝมือ (Unskilled Labor) เปนสวนใหญ เนื่องจากความตองการแรงงานแตกตาง
กันออกไปดังกลาว ทําใหบริเวณใดบริเวณหนึ่งมีความเหมาะสมในการต้ังอุตสาหกรรมมากกวาอีก
บริเวณหนึ่ง (Smith, 1971) โรงงานหรือบริษัทท่ีตองการแรงงานคนเปนจํานวนมาก (Labor-intensive 
Industry) จะตั้งโรงงานหรือบริษัทอยูในเขตเมืองใหญหรือมหานครมากกวาตั้งอยูในเมืองขนาดเล็ก 
อุตสาหกรรมบางประเภทตองการแรงงานสตรีเปนสําคัญ เชน อุตสาหกรรมส่ิงทอและเส้ือผาสําเร็จรูป
จะไปต้ังโรงงานอยูในแหลงท่ีมีแรงงานสตรีมาก ในขณะท่ีอุตสาหกรรมทําเหมืองแร อุตสาหกรรมถลุง
เหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็กรวมท้ังอุตสาหกรรมแปรรูปไมจะไปต้ังอยูในแหลงท่ีมีแรงงานชายมาก 
               นอกจากนี้ “คาแรง” หรือ “คาจาง” (Wages) ซ่ึงเปนลักษณะสําคัญของแรงงานก็มีบทบาทตอ
ท่ีตั้งอุตสาหกรรมเชนเดียวกัน การขาดแคลนแรงงานจะทําใหคาจางแรงงานสูงหรือแพงข้ึน การจาง
แรงงานท่ีมีราคาแพง จะทําใหตนทุนในการผลิตสินคาสูงข้ึน กําไรท่ีจะไดรับก็ลดตํ่าลง โดยเหตุนี้เอง
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               ยิ่งไปกวานั้น  การที อุตสาหกรรมของตางประเทศ  หรือท่ีเ รียกวา  “บริษัทขามชาติ” 
(Multinational Corporation = MNCs) ยายฐานจากประเทศของตนหรือไปตั้งสาขา (Subsidiary) ใน
ประเทศอ่ืน ๆ (เชน ญ่ีปุนเขามาต้ังโรงงานทอผาในประเทศไทย) ก็ดวยเหตุผลสําคัญประการหน่ึงคือ 
แรงงานในประเทศของตนเองขาดแคลนและมีคาแรงสูงเกินไป ในขณะท่ีประเทศอ่ืนบางประเทศ (เชน
ประเทศไทย และประเทศจีน) “สามารถหาแรงงานไดอยางเพียงพอ” และมีคาแรงงานถูกอีกดวย จึงทํา
ใหประเทศดังกลาวเขาไปต้ังโรงงานในประเทศอ่ืน ๆ มากข้ึนในปจจุบัน 
               จากการที่แรงงานในแตละพื้นท่ีมีรูปแบบการกระจายแตกตางกันออกไป ท้ังในรูปแบบของ
จํานวนแรงงาน โครงสราง และคุณภาพแรงงาน จึงทําใหแรงงานกลายเปนปจจัยทางดานภูมิศาสตร ท่ีมี
ความสําคัญตอการกําหนดท่ีตั้งอุตสาหกรรมมากข้ึนเร่ือย ๆ นอกจากนี้รัฐบาลยังไดนํา “อัตราคาจาง
แรงงานข้ันต่ํา” มาใชในการผลักดันใหอุตสาหกรรมไปต้ังอยูในพื้นท่ี ๆ อยูหางไกลความเจริญ เพื่อ
สงเสริมใหพื้นท่ีดังกลาวไดรับการพัฒนามากข้ึน และยังเปนการสรางงานใหกับประชากรในบริเวณ
ดังกลาว ตลอดจนเปนการชะลอความเจริญเติบโต เพ่ือบรรเทาความแออัดยัดเยียดในพื้นท่ีเดิมใหทุเลา
เบาบางลงไปอีกดวย 
               รูปแบบทางพ้ืนท่ีเกี่ยวกับคาแรงข้ันตํ่าของประเทศไทยในปจจุบัน (พ.ศ. 2547) แบงออกได
เปน 14 เขต คือ (ประกาศกระทรวงแรงงานเร่ืองอัตราคาจางข้ันตํ่า วันท่ี 8 ธันวาคม 2546) 
               ปจจุบัน (พ.ศ. 2547) คาจางแรงงานข้ันตํ่าของประเทศไทยแบงออกเปน 14 เขต ดังน้ี  
 
               เขต 1 ประกอบดวย 6 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร 
และสมุทรปราการ คาแรงข้ันตํ่าเทากับ 170 บาท 
               เขต 2 ประกอบดวย 1 จังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ต คาแรงข้ันตํ่าเทากับ 168 บาท 
               เขต 3 ประกอบดวย 1 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี คาแรงข้ันตํ่าเทากับ 153 บาท 
               เขต 4 ประกอบดวย 1 จังหวัด คือ จังหวัดสระบุรี คาแรงข้ันตํ่าเทากับ 151 บาท 
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               เขต 5 ประกอบดวย 3 จังหวัด คือ จังหวัดเชียวใหม พังงา และนครราชสีมา คาแรงข้ันต่ํา
เทากับ 145 บาท 
               เขต 6 ประกอบดวย 2 จังหวัด คือ จังหวัดระนองและระยอง คาแรงข้ันตํ่าเทากับ 143 บาท 
               เขต 7 ประกอบดวย 1 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คาแรงข้ันตํ่าเทากับ 142 บาท 
               เขต 8 ประกอบดวย 2 จังหวัด คือ จังหวัดกระบ่ีและฉะเชิงเทรา คาแรงข้ันตํ่าเทากับ 140 บาท 
               เขต 9 ประกอบดวย 6 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม
และอางทอง คาแรงข้ันตํ่าเทากับ 138 บาท 
               เขต 10 ประกอบดวย 4 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร ลําพูน สระแกว และสุโขทัย คาแรงข้ันตํ่า
เทากับ 137 บาท 
               เขต 11 ประกอบดวย 8 จังหวัด คือ จังหวัดกําแพงเพชร ขอนแกน ตรัง ปราจีนบุรี บุรีรัมย 
ลพบุรี สิงหบุรี และสุพรรณบุรี คาแรงข้ันตํ่าเทากับ 136 บาท 
               เขต 12 ประกอบดวย 30 จังหวัด คือ จังหวัด กาฬสินธุ ชัยนาท ชัยภูมิ ตาก ตราด นครพนม 
นราธิวาส นครศรีธรรมราช นครสวรรค ประจวบคีรีขันธ ปตตานี พิษณุโลก เพชรบูรณ พัทลุง 
มุกดาหาร ยะลา รอยเอ็ด ลําปาง เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สุราษฎรธานี หนองคาย 
หนองบัวลําพู อุดรธานี อุตรดิตถ อุทัยธานี และอํานาจเจริญ คาแรงข้ันตํ่าเทากับ 135 บาท 
               เขต 13 ประกอบดวย 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครนายก และพิจิตร คาแรงข้ันตํ่าเทากับ 134 บาท 
               เขต 14 ประกอบดวย 9 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย นาน พะเยา แพร มหาสารคาม 
แมฮองสอน ยโสธร สุรินทร และอุบลราชธานี คาแรงข้ันตํ่าเทากับ 133 บาท 
  
               ดังนั้น คาแรงข้ันตํ่าพื้นฐานของประเทศไทยในปจจุบันจึงเทากับ 133 บาท 
 
               ในทวีปยุโรปประเทศท่ีมีคาแรงงานเฉล่ียในอุตสาหกรรมผลิต (Manufacturing Industry) ในป 
พ.ศ. 2535 สูงสุด คือ ประเทศเยอรมนี (22.17 ดอลลารสหรัฐตอ 1 ช่ัวโมง) สวนประเทศท่ีคาแรงงานใน
อัตราตํ่าคือ ประเทศอังกฤษ (13.42 ดอลลารสหรัฐตอ 1 ช่ัวโมง) (Hayter.R. 1998:88) 
               ตนทุนดานแรงงาน (Labor Cost) จะไมแปรผันโดยตรงกับระยะทาง ดังนั้น ตัวแปรทางท่ีตั้ง
ดังกลาวนี้จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบท่ีตั้งตาง ๆ ท่ีมีศักยภาพหลากหลาย ตามการประเมินคาแรงงาน
บนพื้นฐานของตัวแปรอ่ืน เชน นโยบายของรัฐท่ีตองการผลักดันใหอุตสาหกรรมเคล่ือนยายออกไปจาก
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การสงเสริมของรัฐท่ีจะใหพื้นท่ีในเขตสามไดรับการพัฒนาและมีการ
สรางงานใหกับประชาชนมากข้ึน เหลานี้เปนตน 

DPU



 22

               ตนทุนดานแรงงาน ประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ คือ  
               1  อัตราคาจาง (Wage Rates) 
               2  ความสามารถในการหาแรงงานไดอยางเพียงพอ (Labor Availability) 
               3  ความสามารถในการเพ่ิมผลผลิต (Productivity) 
 
               อัตราคาจาง อาจจะคํานวณเปนคาจางรายช่ัวโมง รายวัน หรือ รายเดือน บนพื้นฐานของ
ตําแหนงงาน และตามความสามารถของผูใชแรงงาน อยางไรก็ตาม คาจางข้ันตํ่าจะตองเปนไปตามท่ี
กฎหมายกําหนดไว 
               ความสามารถในการหาแรงงานไดอยางเพียงพอ คาจางจะสูงหรือตํ่าในแตละพ้ืนท่ี ยังข้ึนอยู
กับความสามารถในการหาแรงงานไดอยางเพียงพอในพ้ืนท่ีนั้น ถาหากมีแรงงานอยางเพียงพอ 
คาแรงงานก็จะถูก ในทางตรงขาม หากขาดแคลนแรงงานในพื้นท่ีนั้น คาแรงก็จะมีราคาแพง 
               ความสามารถในการเพ่ิมผลผลิต ความสามารถของผูใชแรงงานในการเพิ่มผลผลิตใหกับธุรกิจ
อุตสาหกรรมท่ีตนเขาไปทํางาน จะมีผลตอคาจางแรงงาน ถาหากผูใชแรงงานมีความสามารถเพ่ิม
ผลผลิตได ก็จะไดรับคาจางสูง ในทางตรงขามกัน ถาหากเปนผูทํางานไมมีความสามารถ หรือไมมี
ประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิต ก็จะไดรับคาจางแรงงานข้ันตํ่า 
 
               แรงงานแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
               1  แรงงานฝมือ (Skilled Labor) 
               2  แรงงานกึ่งฝมือ (Semi-Skilled Labor) 
               3  แรงงานไรฝมือ (Unskilled Labor) 
 
               แรงงานฝมือ เปนแรงงานท่ีมีความสามารถในการเพิ่มผลผลิต เปนแรงงานที่หายากและขาด
แคลนมากท่ีสุด เชน วิศวกร นักบริหารมืออาชีพ นักวิเคราะหท่ีตั้งอุตสาหกรรมและนักคอมพิวเตอร 
เปนตน 
               อุตสาหกรรมบางประเภท เชน อุตสาหกรรมผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณ อุตสาหกรรมผลิต
เคร่ืองมือแพทย อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมเคมี ลวนมีความตองการแรงงานฝมือ
มาก 
               แรงงานกึ่งฝมือ  เปนแรงงานท่ีมีความสามารถปานกลาง สวนใหญเปนผูปฏิบัติตามท่ีผูบริหาร
ไดวางแผนไว 
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               แรงงานไรฝมือ  เปนแรงงานท่ีมีความสามารถตํ่าสุด  อุตสาหกรรมบางประเภท  เชน 
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเส้ือผาสําเร็จรูป อุตสาหกรรมสีขาว อุตสาหกรรมแปรรูปไม และอุตสาหกรรม
อาหาร ตองการแรงงานไรฝมือ เนื่องจากไมมีความจําเปนท่ีจะตองใชแรงงานท่ีมีความรูมากนัก หากแต
ตองการแรงงานราคาถูกเปนจํานวนมาก และเปนงานท่ีใชกําลังกายเปนสวนใหญ 
               ดังนั้นจะเห็นไดวา แรงงานในแตละพื้นท่ีแตกตางกันไปทั้งปริมาณ และคุณภาพ ปจจัย
แรงงานจึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่ตั้งอุตสาหกรรม 
 
      2.5.4  ตลาด (Market) 
               ท้ังทฤษฎีและผลการวิจัยเปนจํานวนมากเปดเผยวา ความสะดวกในการเขาถึงตลาด 
(Accessibility to Market) เพ่ือจําหนายสินคาสําเร็จรูปซ่ึงผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมเปนปจจัยทาง
ท่ีตั้งท่ีสําคัญประการหนึ่ง (Keeble and Hauser, 1971) ตลาดเปนตัวแปรท่ีสําคัญท่ีสุดในทฤษฎี 
“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 นักธุรกิจจะเสาะแสวงหาท่ีตั้งท่ีจะทําใหเขาได “กําไรสูงสุด” (Maximum Profit) 
หรือไดตลาดท่ีมีศักยภาพ (Market Potential) และท่ีตั้งท่ีเขาจะสามารถลดตนทุนใหต่ําท่ีสุดได โดยเหตุ
นี้เอง ตลาดจึงกลายเปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลอยางใหญหลวงตอการต้ังอุตสาหกรรมสมัยใหม (Estall and 
Buchanan, 1980; Wheller and Muller, 1981) สแตฟฟอรด (Stafford, 1980) ใหขอสังเกตไววา ตัวแปรท่ี
สําคัญท่ีสุดซ่ึงมีอิทธิพลตอกลยุทธในการลงทุนของนักธุรกิจสวนมากคือ “ตัวแปรทางดานตลาด” 
นั่นเอง เอสตอลและบูแคนัน (Estall and Buchanan, 1980) ช้ีใหเห็นวา ถาการขนยายผลิตภัณฑสําเร็จรูป
จากโรงงานไปสูผูบริโภค เสียคาใชจายสูงกวาการขนยายวัตถุดิบไปยังโรงงาน ผูประกอบการทั้งหลาย
พึงพอใจท่ีจะต้ังโรงงานของตนใกลแหลงผูบริโภค (ตลาด) มากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
               วิลเลอร และมูลเลอร (Wheller and Muller, 1981) ใหทัศนะวา เหตุผลเบ้ืองตนประการหนึ่งวา 
ทําไมอุตสาหกรรมตองต้ังอยูใกลตลาดก็คือ คาขนสงสินคาสําเร็จรูปสูงกวา คาขนสงวัตถุดิบ ยิ่งไปกวา
นั้น มักจะมีอยูบอย ๆ ท่ีสินคาสําเร็จรูปบางประเภทจะมีน้ําหนักเพ่ิมมากข้ึน หลักจากผานกระบวนการ
ผลิตมาแลว นอกจากนั้น ตัวแปรเกี่ยวกับการเนาหรือเสียหายงาย (Perishability) ของสินคา คาส่ือสาร
และความสะดวกในดานตาง ๆ ก็เปนเหตุผลหน่ึงท่ีดึงดูดใจใหโรงงานไปต้ังอยูท่ีตลาด 
               ในสังคมทุนนิยม บริษัทท้ังหลายท่ีไมสามารถครองตลาดของตนไดอยางมีประสิทธิผล จะไม
สามารถรักษาตลาดของตนไวไดนาน และในที่สุดก็จะสูญเสียตลาดของตนใหแกผูประกอบการคนอ่ืน 
ๆ (Stafford, 1980) 
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               มิลเลอร (Miller, 1977) กลาววา ปจจัยหลายอยางท่ีมีอิทธิพลตอการที่จะผลักดันใหโรงงาน
อุตสาหกรรมเขาไปต้ังในบริเวณตลาด (Market Area) ปจจัยเหลานี้ไดแก 
               1)  น้ําหนักของสินคาเพิ่มข้ึน (Weight Increase) อุตสาหกรรมบางประเภทจําเปนตองไปตั้งอยู
ท่ีตลาด เนื่องจากสินคาท่ีผลิตข้ึนมีน้ําหนักมากข้ึนกวาเดิม โดยปกติวัตถุดิบท่ีหาไดท่ัวทุกคนทุกแหง 
เชน น้ํา จําเปนตองนํามาใชทําการผลิตสินคา วัตถุดิบท่ีมีอยูทุกหนทุกแหงดังกลาวไมทําใหตองเสียคา
ขนสง (Transfer Costs) จากแหลงวัตถุดิบไปยังโรงงาน (Assembly Costs) แตอยางใด  หรือถาหากตอง
เสียคาใชจายก็ยังเสียนอยกวาการขนสงสินคาสําเร็จรูป ซ่ึงมีน้ําหนักเพิ่มข้ึนจากโรงงานไปยังตลาด ยิ่ง
ไปกวานั้น เพื่อเปนการลดคาขนผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากโรงงานไปยังตลาด (Distribution Costs)  
โรงงานดังกลาวตองไปต้ังอยูท่ีตลาด อุตสาหกรรมประเภทน้ีไดแก  อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองดื่ม 
(Beverages) และอุตสาหกรรมผลิตนํ้าหมึก 
               2)  ขนาดของสินคาใหญข้ึนหรือเทอะทะข้ึน (Bulk Increase) เม่ือสินคาท่ีผลิตข้ึนมีขนาด
ใหญโตข้ึน หรือเทอะทะยากแกการขนยายเปนอยางมาก โรงงานอุตสาหกรรมดังกลาวควรจะไปเลือกท่ี
ตั้งอยูท่ีตลาด เชน อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม ผลิตเปยโน (Pianos) อุตสาหกรรมผลิต 
barrels อุตสาหกรรมผลิตรถยนต อุตสาหกรรมทําเฟอรนิเจอร และลังบรรจุส่ิงของ เปนตน  ตัวอยางท่ี
เห็นไดอยางเดนชัดในกรณีนี้ก็คืออุตสาหกรรมผลิตรถยนต โรงงานผลิตอะไหล และชิ้นสวนรถยนต 
(Auto-Parts) ไมจําเปนตองไปตั้งอยูท่ีตลาด แตควรไปต้ังอยูใกลแหลงวัตถุดิบ (เชน แหลงเหล็ก และ
เช้ือเพลิงหรือพลังงาน) มิฉะนั้นจะตองเสียคาขนสงวัตถุดิบไปยังโรงงานประมาณ 5 ใน 6 เทาของคา
ขนสงท้ังหมด (Miller, 1977) สวนโรงงานประกอบรถยนต จะตองไปตั้งอยูในตลาด เนื่องจากสินคาท่ี
ผลิตข้ึนมีขนาดใหญข้ึน และเทอะทะข้ึนซ่ึงยากแกการขนยายมาก 
               3)  สินคาท่ีผลิตข้ึนแตกหรือบุบสลายไดงาย ในกรณีท่ีสินคาท่ีผลิตข้ึนแตก เปราะบาง หรือบุบ
สลายไดงายก็เปนปจจัยอยางหน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอการผลักดันใหโรงงานอุตสาหกรรมประเภทนั้นเขาไป
ตั้งอยูท่ีตลาด สินคาท่ีแตกหรือบุบสลายงายนั้น ถาไปต้ังท่ีแหลงวัตถุดิบจะตองเสียคาใชจายมากมายเปน
พิเศษ  จากการขนสงสินคาสําเร็จรูปดังกลาวไปยังตลาด เชน คาดูแลรักษาเปนพิเศษ คาบรรจุหีบหอให
แนนหนาเปนพิเศษ ตลอดจนคาประกันภัยและคาเสียหายท้ังปวง ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดตลาดเวลา ดวยเหตุนี้
เอง โรงงานประเภทนี้จึ้งตองไปต้ังอยูท่ีตลาดเพ่ือลดคาใชจายท้ังหลายดังกลาว 
               4)  สินคาเนาเสียไดงายหมดคุณคา หรือเส่ือมราคาไดงาย (Perishability) การเนาเสียไดงายของ
สินคาท่ีผลิตข้ึน ก็เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งท่ีจะผลักดันใหโรงงานดังกลาวเขาไปตั้งอยูท่ีตลาด 
อุตสาหกรรมประเภทนี้ ไดแก อุตสาหกรรมผลิตอาหาร รวมท้ังขนมปง ไอศกรีม น้ําแข็ง และ
หนังสือพิมพ 
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               5)  สินคาท่ีมีราคาถูก (Low Value of the Product) อุตสาหกรรมท่ีผลิตสินคามีราคาถูก ควรจะ
ไปตั้งอยูท่ีตลาด เพื่อลดคาขนสง มิฉะนั้นคาขนสงจะทําใหสินคาท่ีผลิตข้ึนมีราคาแพงเกินกวาท่ีจะ
จําหนายได เชน อุตสาหกรรมผลิตธูป เทียน เปนตน 
               6)  สินคาท่ีผูบริโภคตองการอยูตลอดเวลา (Consumer Requirements) อุตสาหกรรมท่ีผลิต
สินคาท่ีผูบริโภคตองการจับจายใชสอยอยูตลอดเวลา (Consumer Goods) จําเปนตองต้ังอยูใกลตลาดเพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็วในการจําหนายใหแกผูบริโภค สินคาบางอยางตองผลิตและจําหนายใหทันกับความ
ตองการของผูบริโภคในขณะนั้นดวย ซ่ึงความตองการดังกลาวจะเปล่ียนไปตามยุคตามสมัย ซ่ึงเรียกวา 
“แฟช่ัน” (Fashion) นั่นเอง เชน อุตสาหกรรมผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป (Garment Industry) อุตสาหกรรม
ผลิตกระเปา รองเทา เข็มขัด การพิมพ ของเด็กเลน (Toys) และอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส 
(Electronics) เปนตน 
               นอกจากนี้อุตสาหกรรมท่ีมักจะตั้งอยูในตลาด ไดแก อุตสาหกรรมท่ีไดวัตถุดิบจากตลาด เชน 
อุตสาหกรรมผลิตเหล็กจากเศษเหล็ก อุตสาหกรรมผลิตแกวจากแกวและเศษแกว อุตสาหกรรมผลิต
กระดาษจากเศษกระดาษ อุตสาหกรรมบริการ เชน การซอมแซมเคร่ืองจักร เคร่ืองไฟฟา ตลอดจน
อุตสาหกรรมท่ีมีตลาดอยูกระจัดกระจาย คาขนสงสินคาไปยังตลาดไกล ๆ สูงเกินไป โรงงานจึงตองไป
ตั้งอยูท่ีตลาด เชน อุตสาหกรรมทํากลองและลังบรรจุของ เปนตน  
               ลอยด และดิคเคน (Lloyd and Dicke4n, 1972) กลาววา วิธีหนึ่งท่ีจะบอกใหทราบถึงการ
แปรเปล่ียนทางพื้นท่ีเกี่ยวกับความเขมของความตองการตลาด (Intensity of Market Demand) ก็คือ ใช
ความคิดรวบยอดของ “ศักยภาพประชากร” (Population Potential) หรือ “ศักยภาพตลาด” (Market 
Potential) ลักษณะสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งของประชากรคือ “รายได” (Income) นั่นเอง (Berry et al., 
1976) 
               รายไดประชากร จะเปนเคร่ืองวัดความสามารถในการบริโภคของประชากร ซ่ึงหมายถึง 
“ศักยภาพของตลาด” นั่นเอง ศักยภาพของตลาดหรือประชากรคํานวณไดจาก “โมเดล ศักยภาพ
ประชากร” (Population Potential Model) ซ่ึงเขียนเปนสูตรไดดังนี้ 
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      2.5.5 ทุน (Capital)  
               สมิธ (Smith. 1971) ไดใหความหมายของคําวา “ทุน” ไววา “ทุนประกอบดวย” 

(1) ทุนในรูปของตัวเงิน (Money or Financial Capital)  
(2) ทุนในรูปของทุนคงท่ี (Fixed Capital) 

               1)  ทุนในรูปของตัวเงิน ไมวาจะลงทุนประกอบธุรกิจใด ๆ จะตองมี  “เงิน” (Money) เปน
อันดับแรก มิฉะนั้นจะไมสามารถไดมาซ่ึงปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตอกระบวนการผลิต อาทิ ท่ีดิน วัตถุดิบ 
แรงงาน ฯลฯ  
               โดยท่ัวไปแลว การลงทุนในรูปของตัวเงิน (Financial Capital) ไมเปนปญหาสําหรับบริษัท
อุตสาหกรรมสมัยใหมท่ีมีขนาดใหญเนื่องจาก 
                     1.l บริษัทใหญ ๆ มีทุนสํารองภายในอยูแลวคือ “ผลกําไรท่ีหักไว” (Retained Rernings) 
                     1.2 บริษัทใหญ ๆ มีผลกําไรท่ีหักเปนทุนสํารองคาเส่ือมราคาไว (Depreciation Reserves) 
                     1.3 ไดเงินทุนจากภายนอกจากโดยการขายหุน ในตลาดเงินทุน ตลาดหลักทรัพยหรือตลาด
หุน (Stock Market) ภายในประเทศ สวนบริษัทเล็ก ๆ ท่ีเพิ่งจะต้ังข้ึนใหมมีความลําบากในการหาแหลง
เงินทุนเปนอันมาก ฉะนั้น “แหลงเงินทุนในทองถ่ิน” (Local Supplies of Capital) จึงเปนส่ิงสําคัญมาก
ท้ังแหลงเครดิตทางการคาและแหลงเงินทุนดังกลาวนี้อาจไดมาไมยากนักในบางแหง  แตอาจจะไดมา
ยากมากในอีกแหงหนึ่งโดยเหตุนี้เอง การทําธุรกิจคร้ังแรกจึงจําเปนตองเลือกท่ีตั้งในทองถ่ินของตน 
เนื่องจากมีเครดิตทางการเงินอยูในทองถ่ินของตน ซ่ึงสามารถกูยืมไดจากญาติพี่นอง เพ่ือนฝูง รวมท้ัง
ธนาคารในทองถ่ินนั้นได แตถาไปประกอบธุรกิจอยูท่ีอ่ืนหรือเมืองใหญอาจจะถูกปฏิเสธการใหกูยืม
เงินได 
               2)  ทุนในรูปของทุนคงท่ีหรืออุปกรณทุนคงท่ี (Fixed Capital Equipment) หมายถึง ท่ีดิน
(Land)  เคร่ืองจักร ตึกหรือโรงงาน และส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ทางกายภาพของโรงงาน ซ่ึงต้ังอยู
อยางถาวรบนพ้ืนท่ี  ทุนคงท่ีดังกลาวเคล่ือนยายไมได (Immobile) โดยเหตุนี้เอง จึงมีแนวโนมท่ีจะทําให
เกิดความดึงดูดใจใหดําเนินการอุตสาหกรรมตอไปในเขตอุตสาหกรรมเกา เนื่องจากร้ือถอนออกไป
สรางท่ีอ่ืนไมได  เพราะถาหากร้ือถอนออกไปสรางท่ีอ่ืน  ยิ่งจะทําใหส้ินเปลืองเงินลงทุนมากกวาการ
ลงทุนในท่ีแหงเดิม จึงจําเปนตองลงทุนในเขตอุตสาหกรรมเกาตอไปอีก ท้ัง ๆ ท่ีปจจัยทางท่ีตั้งท้ังหลาย
ท่ีเคยสงเสริมใหตั้งโรงงานในเขตน้ีไมมีตอไปอีกแลว  ลักษณะเชนนี้เรียกวา Industrial Inertia (Smith, 
1971; Miller, 1977) ฉะนั้น ทุนจึงเปนปจจัยสําคัญทางท่ีตั้งอยางหนึ่ง ซ่ึงแปรเปลี่ยนไปตามพ้ืนท่ี 
(Space)  ท้ังในรูปของจํานวนทุนท่ีพอหาได (Capital Availability)  และการเคล่ือนยายเงินทุน 
(Mobility) (Estall and Buchanan. 1980) ช้ีแนะวา ผูประกอบการใหมมักจะเลือกตั้งโรงงาน ณ แหลงท่ีมี
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               ปริมาณเงินท่ีพอทําไดในบริเวณใดบริเวณหนึ่งนั้น ข้ึนอยูกับ “อํานาจการไดรับเงิน” (Earning 
Power) ของบริเวณนั้น ๆ ซ่ึง โดยปกติแลวจะอยูในรูปของ “การลงทุน” (Investments) แบบตาง ๆ   
               ขอแตกตางท่ีเดนชัดระหวางบริเวณท่ีพัฒนาแลว และบริเวณท่ีกําลังพัฒนาของโลก ก็คือ “การ
เกิดมีระบบการเงินและระบบเครดิตท่ีไดรับการพัฒนาอยางมาก” (Miller, 1977) ชาติท่ีพัฒนาแลวจะมี
สมาคมเครดิต (Credit Associations) ธนาคาร ตลาดหุน (Stock Markets) บรรษัทการพัฒนา
อุตสาหกรรม (Industrial Development Corporations) และการประกันภัย องคกรเหลานี้คือ แหลง
เงินทุนเพื่ออุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 
               แหลงเงินทุนสําหรับผูประกอบการ 
               การศึกษาความเปนไปไดของโครงการและการวางแผนทางธุรกิจ  นอกจากจะชวยให
ผูประกอบการม่ันใจในตัวโครงการ การวางแผนทางธุรกิจ และเปนรากฐานในการดําเนินงานแลว ยัง
ช้ีใหเห็นถึงความตองการทางการเงินของโครงการอีกดวย แหลงของเงินทุนท่ีนํามาสนับสนุนโครงการ
มีหลายรูปแบบ ซ่ึงความเหมาะสมข้ึนอยูกับชวงเวลาและประเภทของธุรกิจนั้น ๆ โดยท่ีสวนใหญแลว
เงินท่ีจะมาสนับสนุนโครงการจะมาจากเงินทุนจดทะเบียนเงินกูระยะยาว และเงินกูระยะส้ัน เปนตน 
               การหาแหลงเงินทุนเพื่อมาสนับสนุนโครงการ ควรท่ีจะคํานึงถึงส่ิงตอไปน้ี 

1) พยายามคิดหารูปแบบของเงินทุนในหลาย ๆ แบบ อยาจํากัดอยูเฉพาะเงินกูจากสถาบัน
การเงินเทานั้น 

2)  เง่ือนไขของการไดมาซ่ึงเงินทุนจะตองมีความเหมาะสมกับลักษณะของโครงการ 
3) พยายามเขาหาแหลงเงินทุนมากกวา 1 แหง เพ่ือจะไดสามารถเลือกแหลงเงินทุนท่ีมี

ความเหมาะสมมากท่ีสุด 
4) ตองมีการเตรียมโครงการใหพรอมทุกดานไมวาจะเปนดานการเงิน การตลาดหรือการ

ผลิต เพื่อจะไดสามารถตอบขอซักถามจากแหลงเงินทุนตาง ๆ ไดทันทีโดยไม ติดขัด 
5) พยายามอยาเปดเผยรายละเอียด หรือขอมูลท่ีสําคัญของโครงการใหแกแหลงเงินทุน

ตาง ๆ มากเกินไป เพราะจะทําใหเกิดความเสียเปรียบในการเจรจาเง่ือนไขการขอกู 
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               แหลงของเงินทุนซ่ึงจะมาชวยสนับสนุนโครงการ อาจจะแบงเปนสองรูปแบบกวาง ๆ  คือ 
               ตลาดเงิน (Money Market) หมายถึง แหลงเงินกูท่ีไดมาในลักษณะของการกูยืมซ่ึงมีท้ังเงินกู
จากตางประเทศ (Off Shore) และเงินกูยืมภายในประเทศ โดยท่ัวไปแลวเงินกูยืมจากตางประเทศจะเปน
เงินกูระยะยาง หรือเงินกูระยะปานกลาง การพิจารณาเลือกแหลงเงินกู จะตองพิจารณาแนวโนมความ
แตกตางของอัตราดอกเบ้ีย และการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน
เงินตรา อยางไรก็ตาม ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน สามารถลดลงไดดวยเคร่ืองมือทางการเงินแบบ
ใหม ๆ เชนการทํา Currency Swap หรือ Option Contract เปนตน 
               การระดมทุนในรูปแบบของเงินกูโดยท่ังไปแลว จะอยูในลักษณะของสินเช่ือระยะยาว หรือ
สินเช่ือระยะส้ัน ซ่ึงมาจากธนาคารพาณิชย และบริษัทเงินทุนตาง ๆ เปนสวนใหญ นอกเหนือจากสถาน
บันการเงินเหลานี้แลว ยังมีบริษัทประกันภัยใหญ ๆ บริษัทหรือหนวยงานขององคการในตางประเทศ 
ซ่ึงพรอมท่ีจะใหสินเช่ือระยะยาว และรวมลงทุนในโครงการท่ีนาสนในอีกดวย 
               ตลาดทุน (Capital Market) หมายถึง แหลงเงินทุนระยะยาว ซ่ึงสวนใหญจะอยูในรูปของหุน
สามัญหรือหุนกู แหลงของตลาดทุนในประเทศไทย ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Stock 
Exchange of Thailand = SET) เปนแหลงระดมเงินทุนท่ียิ่งใหญท่ีสุดของประเทศ คนท่ัวไปเรียกวา                 
               ตลาดหุน (Stock Marker) ตลาดหลักทรัพยดังกลาวนี้ตั้งข้ึนโดยรัฐบาล เม่ือ 28 ปมาแลว 
(ตั้งข้ึน พ.ศ.2518) โดยมีท่ีทําการอยูท่ีใกล 4 แยกถนนรัชดาภิเษก ตัดกับถนนพระราม 4 
กรุงเทพมหานคร มีหนาท่ีสําคัญคือ เพ่ือใชเปนแหลงระดมเงินทุนของธุรกิจตาง ๆ สําหรับนําไปใชใน
การขยายกิจการของตน แทนท่ีจะตองพึ่งพาธนาคารพาณิชย หรือสถาบันการเงินอ่ืน ๆ  แตงเพียงอยาง
เดียว และขณะเดียวกัน ก็เปนการเปดโอกาสใหประชาชน ไดมีโอกาสเลือกลงทุนในธุรกิจหรือบริษัทเห
ลงนั้นดวยการซื้อหุนของบริษัทดังกลาว แทนท่ีจะนําไปฝากธนาคาร ซ้ือพันธบัตร ซ้ือทองคํา ซ้ือท่ีดิน 
ซ้ืออสังหาริมทรัพย หรือลงทุนทําธุรกิจเสียเอง ในปจจุบันโครงการใหม ๆ ท่ียังไมมีผลการดําเนินงาน
มากอน ทางตลาดหลักทรัพยเปดโอกาสใหสามารถระดมทุนในตลาดไดในรูปของการขายหุนสามัญ
หรือหุนกูในกระดานสอง 
               นอกจากแหลงเงินทุนท้ังสองลักษณะดังกลาวแลว ยังมีแหลงเงินทุนแบบใหมซ่ึงดําเนินการใน
รูปของ “ทุนรวมคา” (Venture Capital) โดยมีหลักการวา ผูลงทุนหวังเพียงผลกําไรจากการลงทุนในรูป
ของกําไรจากการขายหุน (Capital Gain) และเงินปนผลเปนสวนใหญโดยผูลงทุนเหลานี้อาจเปน
ผูเช่ียวชาญทางดานการเงิน หรือมีความสัมพันธกับบริษัทในตางประเทศท่ีสามารถใหความชวยเหลือ
แกโครงการได และท่ีสําคัญคือ ผูลงทุนเหลานี้จะไมเขามายุงเกี่ยวกับการบริหารงานโดยท่ัวไปของ
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               ในปจจุบันมีเคร่ืองมือทางดานการเงินแบบใหม ๆ เขามาในตลาดทุนมากข้ึนโดยเฉพาะหุนใน
ลักษณะ Quasi – equity เชน Convertible Bond ซ่ึงเปนหุนกูท่ีใหสิทธิในการเปล่ียนเปนหุนสามัญได 
และ Warrants อันไดแก สิทธิพิเศษท่ีผูถือสามารถซ้ือหุนสามัญของบริษัทไดในราคาท่ีกําหนด ซ่ึงปกติ
จะออกคูกับหุนกูท่ีมีอัตราดอกเบี้ยตํ่า เคร่ืองมือทางดานการเงินเหลานี้ใหสิทธิพิเศษบางอยาง ท่ีสามารถ
จูงใจใหผูลงทุนจากภายนอกสนใจท่ีจะมารวมลงทุนกับโครงการในรูปของหุนสามัญหรือหุนกู ซ่ึงจะ
อํานวยประโยชนใหกับโครงการในแงของเงินทุนระยะยาวในอัตราดอกเบ้ียต่ํา เม่ือตองการผูรวมทุน 
เจาของโครงการอาจจะติดตอกับผูสนใจรวมทุนโดยตรง  หรือระดมทุนในรูปแบบของ Private 
Placement ท่ีใหบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินชวยระดมทุน โดยการชักชวนนักลงทุนใหเขามารวมใน
โครงการดวยการซ้ือ Equity (หุน) หรือ Quasi Equity ก็ได 
      2.5.6  พลังงานและเชื้อเพลิง (Power and Energy) 
               พลังงานและเช้ือเพลิง เปนปจจัยสําคัญของโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท (Moriarty, 1980) 
ย้ําวาพลังงานไฟฟาจะตองนํามาใชในการปฏิบัติงานทุกอยาง ในบางโรงงาน พลังงานไฟฟาถือเปน
ปจจัยสําคัญท่ีสุด ซ่ึงตนทุนในการผลิตสินคาจะสูงหรือต่ําข้ึนอยูกับปริมาณการใชพลังงานเชื้อเพลิง 
อุตสาหกรรมแตละประเภทใชพลังงานเช้ือเพลิงในการผลิตสินคาเปนจํานวนไมเทากัน และลักษณะการ
ใชยังแตกตางกันอีกดวย เชน อุตสาหกรรมถลุงเหล็กและเหล็กกลา จะใชถานหินทําการเผาเหล็กหรือ
ถลุงเหล็กและเหล็กกลา แตถาเปนอุตสาหกรรมสมัยใหม นิยมนําไฟฟาท่ีไดจาก พลังงานนํ้า หรือน้ํามัน
มาทําการผลิตสินคา 
               แตเดิมมา อุตสาหกรรมท่ีตองใชพลังงานและเชื้อเพลิงเปนจํานวนมาก ตองไปต้ังอยูแหลง
พลังงานเช้ือเพลิง เพื่อลดคาขนสงวัตถุดิบ เชน อุตสาหกรรมเหล็ก และเหล็กกลาเขาไปต้ังอยูในแหลง
ถานหินในเทือกเขาแอปพาเลเชียน (Appalachian)  สหรัฐอเมริกา แหลงถานหินตอนกลางของประเทศ
อังกฤษ และแหลงน้ําตกในแอการา (ใชผลิตไฟฟา) ในสหรัฐอเมริกา ตอมาเม่ือผลิตไฟฟาและ น้ํามันได
เปนผลสําเร็จ ทําใหสามารถเคล่ือนยายพลังงานเช้ือเพลิงจากแหลงวัตถุดิบไปสูตลาดไดงาย และคา
ขนสงก็นับวันถูกลงเร่ือย ๆ เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหความสําคัญทางท่ีตั้งของแหลง
พลังงานเช้ือเพลิงลดลงเร่ือย ๆ ปจจุบันไฟฟากลายเปนพลังงานที่มีความสําคัญท่ีสุดของอุตสาหกรรม
สวนใหญในขณะนี้ 
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      2.5.7  ผูประกอบการ (Enterpreneur)  
               ในอดีตการประกอบธุรกิจขนาดใหญ  หรือแมแตธุรกิจขนาดเล็กในปจจุบันผูประกอบการก็
คือ ผูเปนเจาของเงินทุน  ดําเนินธุรกิจของตนเอง วางแผน และตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ ดวยตนเองท้ังส้ิน 
แตธุรกิจขนาดใหญในปจจุบันจะแตกตางจากธุรกิจในอดีตคือ  จะบริหารงานในรูป “คณะกรรมการ” 
(Management Group) หรือท่ีแกลเบรท (Galbraith) เรียกวา “Technostructure” (Smith, 1971) 
คณะกรรมการเหลานี้ประกอบดวยนักวางแผน นักวิทยาศาสตร และนักธุรกิจท่ีมีความชํานาญสูง ทํา
หนาท่ี “ตัดสินใจ” และบริหารกิจการของบริษัท (Run Corporations) ท้ังนี้เปนเพราะ การตัดสินท่ีดี 
ถูกตอง และเหมาะสม (Right Decision Making) มีความสําคัญตอบริษัทท่ีสุด ผูประกอบการที่
บริหารงานเกง และตัดสินใจถูกตอง หาไดยากมากในบางแหง เชน ตามเมืองเล็กหรือในชนบท แต
อาจจะหาไดไมยากจนเกินไปนักในบางทองท่ี  เชน  ตามเมืองใหญ ฉะนั้น  ผูประกอบการท่ีมี
ความสามารถ จึงเปนปจจัยอยางหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
 
      2.5.8  ปจจัยการเกาะกลุมรวมตัวกัน (Agglomeration) 
               ปจจัยการเกาะกลุมรวมตัวกัน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  การประหยัดอันเนื่องมาจากการจับ
กลุมรวมตัวกัน (Agglomeration Economics) เปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง ในทฤษฎีท่ีตั้งอุตสาหกรรม 
ของ แอลเฟรด เวเบอร ปจจัยดังกลาวนี้เกิดจากการที่ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมบางอยาง มาตั้งจับกลุม
รวมตัวกันอยูในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งโดยเฉพาะ (Spatial Clusters) เนื่องจาก มีแหลงวัตถุดิบ ท่ีธุรกิจ
อุตสาหกรรมตองการใชอยูเฉพาะท่ีแหงนั้นเทานั้น เราเรียกวัตถุดิบประเภทนี้วา วัตถุดิบเฉพาะทองถ่ิน 
(Local Raw Material) หรือเปนเพราะท่ีตั้งแหงนั้นเปนจุดศูนยรวม (Nodal Point) หรือเปนเพราะท่ีตั้ง
นั้นเปนจุดขนถายสินคา (Transshipment Point) บนโครงขายการขนสง หรือเปนท่ีตั้งซ่ึงมีแรงงานราคา
ถูก หรือเปนศูนยกลางของตลาดขนาดใหญ 
               การเกาะกลุมหรือจับกลุมรวมตัวกันของธุรกิจอุตสาหกรรม จะทําใหเกิดการประหยัดหรือลด
ตนทุนการผลิตได ทําใหไดเปรียบคูแขงซ่ึงตั้งอยูท่ีอ่ืน  ดังนั้นการประหยัดอันเนื่องมาจากการจับกลุม
รวมตัวกันของธุรกิจอุตสาหกรรม จึงกลายเปนปจจัยท่ีมีนัยสําคัญอีกอยางหนึ่ง ท่ีมีสวนชวยตอการ
ตัดสินใจเลือกท่ีตั้งของผูประกอบการ ในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม แอลเฟรด เวเบอร เห็นวาการ
ประหยัดอันเนื่องมาจากการ การจับกลุมรวมตัวกัน เปนการเบ่ียงเบนออกไปจากท่ีตั้งท่ีมีคาขนสงตํ่าสุด 
ซ่ึงเปนวิธีท่ีคลายคลึงกันกับปจจัยแรงงานราคาถูก (Cheap Labor) ทําใหท่ีตั้งอุตสาหกรรมเบ่ียงเบน
ออกไปจากที่ตั้งท่ีมีคาขนสงต่ําสุด จากปจจัยท้ังสองกรณีดังกลาว การเกิดมีการเบ่ียงเบนทางท่ีตั้ง จึง
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(a)         (b) 

  

                    การเกาะกลุมตัวรวมกันไมเกิดข้ึน                การเกาะกลุมรวมตัวกันเกิดข้ึน 
                 เพราะเสนไอโซดาเพนวิกฤตไมตัดกัน             เพราะเสนไอโซดาเพนวิกฤตตัดกัน 
 
รูปท่ี 2.3  แสดงการเกาะกลุมรวมตัวกันของอุตสาหกรรม 
ท่ีมา : Lioy, P.E. and Dicken, P. Location in Space : A Theoretical Approach to Economic                       
          Geography. New York: Harper & Row, Publishers, 1972 : 130  
 
               การประหยัดตอขนาดอันเนื่องมาจากการเกาะกลุมรวมตัวกัน หรือท่ีเรียกวา “การประหยัดอัน
เนื่องมาจากปจจัยภายนอก”  (External Economies of Scale) แบงออกได 2 ประเภทคือ  
               1. การประหยัด อันเนื่องมาจากกระบวนการกลายเปนเมือง (Urbanization Economies) 
               2. การประหยัด อันเนื่องมาจากกระบวนการกลายเปนลักษณะเฉพาะทองถ่ิน (Localization 
Economies) 
               1. การประหยัด อันเนื่องมาจากกระบวนการกลายเปนเมือง  
                   หมายถึง ขอไดเปรียบของการตั้งอุตสาหกรรมอยูในเมืองขนาดใหญมากกวาเมืองขนาดเล็ก 
นั่นคือ เมืองขนาดใหญจะเอื้ออํานวยใหอุตสาหกรรมสามารถเขาถึงการบริการดานตาง ๆ ท่ีเมืองขนาด
ใหญมีอยูอยางพรอมมูล เชน มีการบริการดานการขนสงท่ีสะดวกสบาย ราคาถูกและมีมากมายหลาย
รูปแบบ มีแรงงานประเภทตาง ๆ ตามท่ีอุตสาหกรรมตองการ มีการใหบริการทางดานธุรกิจหลายอยาง 
และมีลักษณะท่ีนาพอใจตาง ๆ (Amenities) ตามท่ีผูประกอบการอุตสาหกรรมตองการ 
                   อยางไรก็ดี  เ มืองขนาดใหญมากก็สามารถกอให เกิดความไมประหยัดตอขนาด 
(Diseconomies of Scale) ไดเชนเดียวกัน เชน การคมนาคมขนสงท่ีไมสะดวก เนื่องจากเมืองขนาดใหญ
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               2. การประหยัดอันเนื่องมาจากกระบวนการกลายเปนลักษณะเฉพาะทองถ่ิน 
                   หมายถึง  ขอไดเปรียบของการต้ังอุตสาหกรรมในทามกลางระหวางการรวมตัวกันของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีเหมือนกัน  และเกี่ยวของสัมพันธกันในทองท่ีใดทองท่ีหนึ่ง  ซ่ึงเปนคุณ
ลักษณะเฉพาะของธุรกิจอุตสาหกรรมไดรับเพิ่มข้ึน  ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงเดี่ยว ๆ หรือ
ในกลุมของอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของสัมพันธกันอยางใกลชิด ณ ท่ีตั้งเดี่ยว ๆ นั้น การประหยัดแบบนี้ จะ
เกิดเพิ่มมากข้ึนในแตละหนวยการผลิต รวมท้ังการเพิ่มจํานวนผลผลิตของอุตสาหกรรมท้ังหมด ณ ท่ีตั้ง
แหงนั้น 
               การประหยัดตอขนาด อันเนื่องมาจากกระบวนการกลายเปนลักษณะเฉพาะทองถ่ินของ
อุตสาหกรรมจะกอตัวข้ึนเร่ือย ๆ และเห็นไดอยางเดนชัดท่ีสุดในบริเวณที่เรียกวา “เขตอุตสาหกรรม” 
(Industrial Distriets) ซ่ึงเอ้ืออํานวยประโยชนทางดานปจจัยภายนอกท่ีเปนไปในทางบวก (Positive 
Externalities) ตอธุรกิจอุตสาหกรรมในรูปของความไดเปรียบท่ีมองเห็นได (Tangible Advantages) 
ดังเชน ตนทุนการผลิตต่ําลง  เนื่องจากการลดคาขนสงและลดคาแปรรูปผลิตภัณฑ ยิ่งไปกวานั้น การ
ประหยัดเนื่องมาจากอุตสาหกรรมมาต้ังอยูในทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งโดยเฉพาะ ยังเกี่ยวของสัมพันธกับ
ความหลากหลายของลักษณะท่ีมองไมเห็นอีกดวย เชนเกี่ยวของกับ 

- ความมีช่ือเสียงหรือกิตตินิยม (Reputation) ของสินคา 
- การมีแรงงานฝมืออยางสูง (Highly Skilled Labor) และการรับพนักงานใหมรวมท้ัง

คาใชจายในการฝกอบรมแรงงาน 
- การใหบริการเฉพาะอยางทางดานการตลาด การวิจัยและการพัฒนาและการฝกอบรม

คนงาน 
- รูปแบบของการพึ่งพากันทางทองถ่ิน และบรรยากาศทางอุตสาหกรรม ซ่ึงมีความ

หลากหลายของธุรกิจเฉพาะอยางขนาดเล็กมากพอท่ีจะจัดหาการบริการเฉพาะอยาง (เชน ผูรับเหมาชวง
เฉพาะอยาง) และความสามรถในการเพิ่มผลผลิต (ผูรับเหมาชวงท่ีมีความสามารถ) ใหแกธุรกิจอ่ืน 
(Hayter, R., 1997 : 92) 
               ผลประโยชนท่ีเห็นไดอยางเดนชัดอีกประการหนึ่ง ของตําแหนงหรือท่ีตั้งท่ีอยูขางเคียง 
(Juxtaposition) ของกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกันก็คือ ความเปนไปไดของการประหยัดตนทุนการขนสง
รวมกัน และการติดตอส่ือสารตอกันอยางรวดเร็ว ระหวางธุรกิจแตละหนวยเหลานี้ เปนตน 
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      2.5.9  โครงสรางพื้นฐาน และลักษณะท่ีนาพอใจของชุมชน (Community Infrastructure and 
Amenity)  
               โครงสรางพื้นฐานและลักษณะท่ีนาพอใจในชุมชน เปนปจจัยอีกอยางหนึ่งท่ีนักลงทุน
อุตสาหกรรมนํามาพิจารณาตัดสินใจในการเลือกท่ีตั้งอุตสาหกรรม  ท้ังนี้เปนเพราะ กิจกรรมทางดาน
อุตสาหกรรมทุกอยาง  ตองการความสะดวกในการเขาถึงโครงสรางพื้นฐานของชุมชน เชน ถนน ทาง
รถไฟ ส่ิงอํานวยความสะดวกเก่ียวกบการขนถายสินคา ทาเรือ ส่ิงอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการขน
ถายพลังงาน และการใหบริการซ่ึงเรียกรวม ๆ  วา ทุนทางดานเศรษฐกิจ (Economic Overhead Capital 
= EOC) และโรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และหองสมุด ซ่ึงเรียกรวม ๆ วา ทุนทางดานสังคม 
(Social Overhead Capital = SOC) โครงสรางพื้นฐานเหลานี้มีราคาแพงมากเหลือเกินในการกอสราง 
ดวยเหตุนี้เองนักธุรกิจอุตสาหกรรมจึงจําเปนตองพ่ึงพาอาศัยโครงสรางพื้นฐานและลักษณะท่ีนาพอใจ 
ซ่ึงมีอยูตามเมืองขนาดใหญ ดังนั้น นักอุตสาหกรรมจึงตัดสินใจเลือกต้ังโรงงานอุตสาหกรรมตามเมือง
ขนาดใหญ แทนท่ีจะไปต้ังอยูในเมืองขนาดเล็กหรือชนบท อยางไรก็ดี เม่ือเมืองขนาดเล็กหรือชนบทมี
โครงสรางพื้นฐานอยางเพียงพอ อุตสาหกรรม จึงจะเกิดข้ึนตามเมืองขนาดเล็ก หรือชนบทเหลานั้น 
               ปจจุบันรัฐบาลของประเทศตาง  ๆ  รวมท้ังของประเทศไทยไดดําเนินการจัดต้ังของ
อุตสาหกรรม (Industrisl Zoning) และนิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estates) ข้ึน โดยดําเนินการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานข้ึนในเขตอุตสาหกรรม หรือนิคมอุตสาหกรรมดังกลาว 

 
      2.5.10 นโยบายของรัฐบาล (Government Policies) 
               นโยบายของรัฐบาล เปนปจจัยอยางหนึ่องท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกท่ีตั้งอุตสาหกรรม  
ยิ่งในเศรษฐกิจสมัยใหม รัฐบาลไดกลายเปนผูมีอํานาจมากข้ึนเร่ือย ๆ (Moguie, 1963) (Watts, 1987) 
ช้ีใหเห็นวานโยบายทางพื้นที่ท่ีเห็นไดอยางเดนชัดของรัฐบาลก็คือ นโยบายส่ังการจากบนลงสูลาง (Top 
– Down Policies) ท่ีนําไปปฏิบัติโดยรัฐบาลแหงชาติ ซ่ึงเสาะแสวงหาเพื่อกระตุนใหเกิดการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมในภูมิภาคตามท่ีระบุไว (Designated Regions) แตมิใชภูมิภาคอื่น ๆ โดยใหส่ิงจูงใจ
หรือใหเงินอุดหนุน (Subsidy) ส่ิงจูงใจ อาจจะอยูในรูปของการชวยสรางโรงงานใหใหม หรือปรับปรุง
โรงงานเกาใหทันสมัยมากข้ึน ใหกูยืมเงินดอกเบ้ียตํ่า (Low – Interest Loan) ใหเงินอุดหนุน หรือยกเวน
ภาษีรายไดเหลานี้เปนตน 
               นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลยังกอใหเกิดผลทางพ้ืนที่โดยนัยอีกดวย (Implicit Special  
Effects) เชน นโยบายของรัฐเหลานี้อาจมีผลทางภูมิภาค (Regional Effects) ตอการตัดสินใจเลือกท่ีตั้ง
อุตสาหกรรมไดเชนเดียวกัน 
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               ในสหรัฐอเมริกานโยบายของรัฐบาลสหรัฐ (รัฐบาลกลาง) ไดเปนเคร่ืองมือท่ีจะหลอกลอให
อุตสาหกรรมท้ังหลายยายไปต้ังอยูในรัฐทางภาคใตหรือท่ีเรียกวา เขต “Sunbelt”  ยิ่งไปกวา การใช
จายเงินของรัฐบาลกลางของสหรัฐ เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหนักลงทุนปฏิเสธการลงทุนในเขตทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐ แตกลับไปลงทุนในเขต Sunbelt เนื่องจากรัฐบาลกลางใหการ
สนับสนุนทางการเงินแกนักลงทุนท่ีไปลงทุนในรัฐทางใตนั่นเอง มี 4 วิธีท่ีรัฐบาลกลางมีอิทธิพลตอ
ท่ีตั้งอุตสาหกรรมไดแก 

1) รัฐบาล หรือหนวยงานของรัฐสรางโรงงานอุตสาหกรรมของตนเอง 
2) รัฐใหความชวยเหลือทางเศรษฐกิจโดยตรง เชน ยกเวนหรือลดหยอนภาษี หรือ ใหเงิน

สนับสนุนแกอุตสาหกรรมท่ีไปลงทุนในบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยเฉพาะ 
3) โครงการการพัฒนาหรือปรับปรุง มีอิทธิพลตอการดึงดูดอุตสาหกรรมของภาครัฐหรือ

บริเวณใดบริเวณหนึ่ง 
4) กฎหมาย ระเบียบขอบังคับซ่ึงมีผลตอองคประกอบทางท่ีตั้งของโรงงาน 

 
2.6  ปจจัยขั้นท่ีสองท่ีมีอิทธิพลตอท่ีตั้งอุตสาหกรรม (Secondary Factors Influencing the Location 
of Industry) 
               นอกจากปจจัยข้ันแรก (Primary Locational Factors) ท่ีไดกลาวมาแลว ยังมีปจจัยอ่ืน ๆ อีกท่ีมี
ผลตอตนทุนการผลิต ปจจัยเหลานี้ไมจําเปนตอกระบวนการอุตสาหกรรมดวยตัวของมันเอง แตอาจจะ
กระทบกระเทือนตอโครงสรางของคาขนสง (Cost Structures) ซ่ึงอาจจะกลายเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งใน
กระบวนการทางพ้ืนท่ีเฉพาะแหง (Localization Process) ปจจัยข้ันท่ีสองนี้ก็คือ ปจจัยทางกายภาพ
นั่นเอง 
 
      2.6.1  ปจจัยทางกายภาพ (Physical Factors) 
               ปจจัยทางกายภาพที่มีอิทธิพลตอท่ีตั้งเฉพาะแหงของอุตสาหกรรม ไดแก (Miller, 1977) 
               1)  ลักษณะภูมิประเทศ (Topography) 
               เนื่องจากอุตสาหกรรมเปนกิจกรรมการใชพื้นท่ีเพียงขนาดเล็ก ปจจัยทางดานลักษณะภูมิ
ประเทศ จึงมีอิทธิพลตอท่ีตั้งอุตสาหกรรมเพียงบางประเภทเทานั้น เชน อุตสาหกรรมตอเรือ 
(Shipbuilding Industry) ตองการท่ีตั้งซ่ึงหันหนาออกสูมหาสมุทรท่ีมีความลาดเอียงไมมากนัก เม่ือตอ
เรือท่ีมีขนาดยาวข้ึนก็ตองการพื้นท่ี (Space) ท่ีมีขนาดใหญมากข้ึน  
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               ลักษณะภูมิประเทศก็ยังมีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกท่ีตั้งอุตสาหกรรมกล่ันน้ํามันเปโต
รเลียม (Petroleum Refining Industry) กลาวคือ ถังน้ํามันขนาดใหญจําเปนตองต้ังในท่ีสูง (ซ่ึงอาจสราง
ข้ึน หรือท่ีสูงตามธรรมชาติก็ได) เพื่อใหน้ํามันไหลจากท่ีสูงลงสูท่ีต่ําได (By Gravity) ตลอดท่ัวโรงงาน 
               นอกจากนั้น ในเขตอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม (Industrial Districts) หลายแหงก็ตอง
พิจารณาถึงลักษณะภูมิประเทศ ถาภูมิประเทศไมเหมาะสมก็ตองปรับปรุงใหเหมาะสมเสียกอน อาทิ ถา
มีการระบายน้ําไมดี ก็ตองปรับปรุงพื้นท่ีใหสามารถระบายน้ําไดอยางดี ถาทีแองน้ํามากมายก็ตองถม
พื้นที่ดังกลาวเสียกอน เหลานี้เปนตอง 
               2) ภูมิอากาศ (Climate)  
               ภูมิอากาศอาจมีอิทธิพลตอท่ีตั้งในระยะแรกของอุตสาหกรรม  และตอมาอาจกระทบกระเทอืน
ตอการปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมดังกลาว อยางไรก็ดีภูมิอากาศจะมีความสําคัญตอท่ีตั้งอุตสาหกรรม
มากนอยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับ “ลักษณะและประเภทของอุตสาหกรรม” นั้น ๆ ดวย ตัวอยางเชน แตเดิม
มา มนุษยยังไมสามารถควบคุมสภาพภูมิอากาศได การเลือกท่ีตั้งอุตสาหกรรมทอผาฝาย จะตองเลือก 
“สภาพภูมิอากาศท่ีมีความช้ืนสูง” (High Humid) เพื่อปองกันการแตกหักของเสนดายในขณะท่ีทําการ
ทอ ดวยเหตุนี้เอง อุตสาหกรรมทอผาฝายจึงเลือกที่ตั้งอยูท่ี “แควนนิวอิงแลนด”  (New England) ใน
สหรัฐอเมริกา และท่ีแลงคาเชียร (Lancashire) ในอังกฤษซ่ึงมีอากาศช้ืน 
               การมีแสงสวางจากดวงอาทิตยอยางเพียงพอ ก็มีความจําเปนตออุตสาหกรรมบางประเภท เชน 
อุตสาหกรรมตากผลไม ตองการแดดจาตลอดเวลา 
               ภูมิอากาศซ่ึงเปนปจจัยท่ีเรียกวา “Amenity”  จึงไดกลายมาเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการ
ดึงดูดใจใหนักลงทุนอุตสาหกรรมเขามาต้ังอยูในเขตนั้น ๆ อีกท้ังยังดึงดูดใจใหผูใชแรงงานท้ังหลาย
อพยพยายถ่ินเขาไปอยูในเขตน้ัน ๆ ดวย ตัวอยางเชน รัฐอาริโซนา (Arizona) ซ่ึงมีอากาศแหงแลงและ
ทองฟาแจมใส ไดกลายเปนตัวแปรสําคัญในการดึงดูดใหผูใชแรงงานเขาไปอยูในรัฐดังกลาวเปน
จํานวนมาก ดังน้ัน ภูมิอากาศจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหอุตสาหกรรมในรัฐอาริโซนาเติบโตข้ึน 
               ภูมิอากาศยังมีอิทธิพลตอการกระทบกระเทือนการปฏิบัติงานในโรงงานได เชน พายุ สามารถ
ทําลายโรงงานอุตสาหกรรมใหยอยยับไปได อากาศหนาวเย็นจัดเกินไป ท่ีใหส้ินเปลืองคาโสหุยเกี่ยวกับ
เคร่ืองทําความรอน เหลานี้เปนตน 
               3) น้ําและแหลงน้ํา (Water and Water Bodies)  
               การจัดหาน้ําอยางเพียงพอ และเปนน้ําท่ีมีคุณภาพเหมาะสมเปนส่ิงจําเปนตอการดําเนินการ
ทางดานอุตสาหกรรม อยางไรก็ดี มีอุตสาหกรรมเพียงบางประเภทเทานั้นตองการใชน้ําเปนจํานวนมาก 
ไดแก (Miller, 1977) 
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ประเภทอุตสาหกรรม      ปริมาณการใชน้ํา (%) 
1. อุตสาหกรรมโลหะข้ันมูลฐาน      33 
2. อุตสาหกรรมเคมีและผลิตภัณฑเคมี     28 
3. อุตสาหกรรมทําเยื่อกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ  15 
4. อุตสาหกรรมกล่ันน้ํามันปโตรเลียมและผลิตภัณฑจากถานหิน  10 
  
               การประเมินการใชน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 
               ในการประเมินการใชน้ําเพื่ออุตสาหกรรมนั้น ส่ิงท่ีจะตองตระหนักในเบ้ืองตนก็คือ น้ําท่ีหาได
ในทองถ่ิน มักจะมีลักษณะท่ีแตกตางจากน้ําท่ีโรงงานตองการ ฉะนั้นมี 2 ประการท่ีควรจะประเมินก็คือ 

1) จะตองมีปริมาณนํ้าอยางเพียงพอเพื่อใชในอุตสาหกรรม และเพื่อปองกันไฟ 
2) จะตองมีการประเมินลักษณะทางเคมี และคุณภาพของน้ํา ท่ีจะนํามาใชในกระบวนการ

ผลิต 
 

แนวคิดทางดานลักษณะของการประกอบการผลิต 
              ลักษณะของผูประกอบการผลิตท่ีประกอบไปดวยขนาดของเงินลงทุนท่ีใชในการแบงขนาด
ของอุตสาหกรรม รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจ และประสบการณหรือระยะเวลาในการดําเนินงาน
ตางก็สงผลตอความเจริญกาวหนา หรือมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานและการบริหารธุรกิจ
แตกตางกันจึงจําเปนตองทําความเขาใจในลักษณะของอุตสาหกรรมนั้นดังนี้ 
 

2.7  ขนาดของกิจการ 
                   การจําแนกขนาดของอุตสาหกรรมท่ีนิยมใชกัน จะอาศัยเกณฑวัดท่ีสําคัญ 4 ประการคือ 
ขนาดการจางงาน สินทรัพยถาวร ทุนจดทะเบียนและยอดขายซ่ึงในบางประเทศจะใชเกณฑใดเกณฑ
หนึ่งเปนเคร่ืองวัดเพียงเกณฑเดียว  และบางประเทศอาจจะใชประกอบกันหลาย ๆ เกณฑก็มี 
                   ขอดี-ขอเสีย  ของเครื่องช้ีเกณฑท่ีจะนํามาใชในการวัดขนาดของธุรกิจอุตสาหกรรม  ดัง
ตารางท่ี 2.1  (สมชัย  ตันติธนวัฒน ,2542 : 25-26) 
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ตารางท่ี 2.1  แสดงขอดี-ขอเสีย  ของเคร่ืองช้ีเกณฑท่ีจะนํามาใชในการวัดขนาดของอุตสาหกรรม 
เกณฑท่ีใช ขอดี ขอเสีย 
ขนาดของการจางงาน - งายในการจัด 

- สามารถใชเกณฑเปนเวลานาน 
- ไมสามารถจําแนกประเภท 
   อุตสาหกรรมท่ีใชแรงงาน 
   มากหรือใชทุนมาก 

สินทรัพยถาวรสุทธิ - งายในการจําแนกอุตสาหกรรมท่ี 
    ใชทุนมากหรือนอย 

- ตองคํานึงถึงภาวะเงินเฟอ 
- ตัวเลขท่ีไดมาเช่ือถือไดยาก 

ทุนจดทะเบียน - งายในการจัดเก็บ 
- สามารถใชตอเน่ืองกันเปนเวลานาน 

- ไมไดสะทอนการประกอบการจริง 

ยอดขาย  - จําเปนตองปรับเปล่ียนอยูเสมอ 
- ไมสามารถเกณฑเดียวกับ 
   อุตสาหกรรมท่ีตางกัน 

ท่ีมา : สมชัย  ตันติธนวัฒน (2542 : 25-26) 
 
                   ตอมาเม่ือมีการตั้งสํานักงานเงินกูเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดเล็กข้ึนในกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมเม่ือพ.ศ.2507 (ตอมาไดเปล่ียนช่ือเปนสํานักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดยอมในปจจุบัน) 
จึงมีการกําหนดความหมายของอุตสาหกรรมขนาดยอมไวแตกตางไปจากเดิม คือถือเอาเงินลงทุนเปน
เกณฑ โดยกําหนดวาหมายถึงกิจการอุตสาหกรรมประเภทโรงงาน ประเภทบริภัณฑหรือประเภท
อุตสาหกรรมในครอบครัว ท่ีมีทุนจดทะเบียนหรือลงทุนในสินทรัพยถาวรไมเกิน 2 ลานบาทเปนเกณฑ
ในการจําแนก 
                   อยางไรก็ตามในการศึกษาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมท่ีจัดทําข้ึนภายในประเทศ
ในชวงท่ีผานมานิยมใชเกณฑการจางงานเปนเกณฑสําคัญที่ใชในการจําแนกประเภทของอุตสาหกรรม
โดยแบงออกเปน 
                            1)  อุตสาหกรรมในครัวเรือน  จางงาน 1-9 คน 
                            2)  อุตสาหกรรมขนาดยอม    จางงาน 10-49 คน 
                            3)  อุตสาหกรรมขนาดกลาง   จางงาน 50-100 คน 
                            4)  อุตสาหกรรมขนาดใหญ    จางงาน 200 คนข้ึนไป 
                   จนถึงปพ.ศ. 2534  กรมสงเสริมอุตสาหกรรมจึงไดนําเกณฑการจําแนกประเภท
อุตสาหกรรมแบบ 2 เกณฑมาใชคือ พิจารณารวมกันระหวางการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวร แต
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ตารางท่ี 2.2  แสดงการวัดขนาดของธุรกิจอุตสาหกรรม ของแตละหนวยงานจําแนกตามเคร่ืองช้ี 
                     เกณฑการจางงานและสินทรัพยถาวร 
หนวยงาน/ขนาดอุตสาหกรรม การจางงาน สินทรัพยถาวร 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
- ขนาดยอม 
- ขนาดกลาง 
- ขนาดใหญ 

 
ไมเกิน 50 
51-200 
มากกวา 200 

 
ไมเกิน 20 
21-100 
มากกวา 100 

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม 
ขนาดยอม 
- ขนาดยอม 

   
 
ไมเกิน 50 

ธนาคารแหงประเทศไทย 
- ขนาดยอม 

  
ไมเกิน 50 

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย (IFCT) 
- ขนาดยอม/ขนาดใหญ 
- ขนาดกลาง/ขนาดใหญ 

  
 
- ไมเกิน 100 
- เกิน 100 

ท่ีมา : สมชัย  ตันติธนวัฒน(2542 : 25) 
 
                   สําหรับคําจํากัดความของขนาดอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสินการลงทุนจากการ
ประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติ เร่ือง “การดําเนินงานในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม” ท่ี
ประเทศญ่ีปุน ท้ังในภาคการผลิต ภาคการคาและภาคการบริการในป 2542 จึงมีคําจํากัดความใหม 
(Khamanarong.S, 2000:35) ดังนี้ 
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                 ภาคการผลิต 
                   อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หมายถึง  อุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาทรัพยสินการลงทุน  เกิน 200 
ลานบาทหรือมีการจางงานเกิน 200 คนข้ึนไป 
                   อุตสาหกรรมขนาดกลาง  หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาทรัพยสินการลงทุน 51 - 200 ลาน
บาทหรือมีการจางงาน51 - 200 คน 
                   อุตสาหกรรมขนาดยอม  หมายถึง  อุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาทรัพยสินการลงทุนไมเกิน 50 
ลานบาทหรือมีการจางงานไมเกิน 50 คน 
                   ภาคการบริการ 
                   อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หมายถึง  อุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาทรัพยสินการลงทุนเกิน 200 ลาน
บาทหรือมีการจางงานเกิน 200 คนข้ึนไป 
                   อุตสาหกรรมขนาดกลาง  หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาทรัพยสินการลงทุน 51 - 200 ลาน
บาทหรือมีการจางงาน 51 - 200 คน 
                   อุตสาหกรรมขนาดยอม  หมายถึง  อุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาทรัพยสินการลงทุนไมเกิน 50 
ลานบาทหรือมีการจางงานไมเกิน 50 คน 
                   ภาคการขายสง 
                   อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หมายถึง  อุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาทรัพยสินการลงทุนเกิน 100 ลาน
บาทหรือมีการจางงานเกิน 100 คนข้ึนไป 
                   อุตสาหกรรมขนาดกลาง  หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาทรัพยสินการลงทุน 51 - 100 ลาน
บาทหรือมีการจางงาน 51 - 100 คน 
                   อุตสาหกรรมขนาดยอม  หมายถึง  อุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาทรัพยสินการลงทุนไมเกิน 50 
ลานบาทหรือมีการจางงานไมเกิน 50 คน 
                   ภาคการขายปลีก 
                   อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หมายถึง  อุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาทรัพยสินการลงทุน   เกิน 60 ลาน
บาทหรือมีการจางงานเกิน 30 คนข้ึนไป 
                   อุตสาหกรรมขนาดกลาง  หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาทรัพยสินการลงทุน 31 - 60 ลาน
บาทหรือมีการจางงาน 11 - 30 คน 
                    อุตสาหกรรมขนาดยอม  หมายถึง  อุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาทรัพยสินการลงทุนไมเกิน 30 
ลานบาทหรือมีการจางงานไมเกิน 10 คน 
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2.8  รูปแบบความเปนเจาของ 
                   คณาจารยโปรแกรมบริหารธุรกิจ (2541 : 27-65) ในการประกอบธุรกิจผูประกอบการ 
(Entrepreneur) ซ่ึงเปนผูกอตั้งธุรกิจนั้นอาจพิจารณาเลือกรูปแบบของการดําเนินธุรกิจไดหลายรูปแบบ 
ดังนั้น ผูประกอบการทุก ๆ คน ควรเลือกตอบปญหาท่ีสําคัญๆ ใหไดเสียกอน คือ 
                   1.  จะเลือกรูปแบบของธุรกิจ รูปแบบใดท่ีเหมาะสมที่สุด 
                   2.  แตละรูปแบบของธุรกิจ มีลักษณะสําคัญอยางไร มีขอดีและขอเสียอยางไร 
                        ดังนั้นในการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ  ปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญก็คือ การ
พิจารณาตัดสินใจเลือกรูปแบบของธุรกิจไดอยางเหมาะสมและถูกตองตามกฎหมาย  รูปแบบของธุรกิจ  
แยกพิจารณาออกไดเปน 5 ประเภทใหญ ๆ ดวยกันคือ 
         2.8.1  กิจการเจาของคนเดียว (Sole or Single Proprietorship) 
                       กิจการเจาของคนเดียว คือ ธุรกิจท่ีบุคคลคนเดียวเปนเจาของและดําเนินงานเพ่ือหวังผล
กําไรการประกอบธุรกิจรูปแบบนี้จัดต้ังไดงาย ผูเปนเจาของธุรกิจจะรับภาระในความเส่ียงท้ังหมด เชน 
ความรับผิดชอบในหนี้ สินและผลขาดทุนจากการดําเนินงาน  แตในกรณี ท่ีกิจการมีผลกําไร 
ผูประกอบการก็จะไดรับผลกําไรแตเพียงผูเดียว 
                    การจัดตั้งกิจการ 
                       การจัดต้ังกิจการในรูปแบบนี้ข้ึนอยูกับประเภทหรือชนิดของกิจการท่ีประกอบอยูเปน
ประเภทท่ีอยูในขายควบคุมตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 ผูประกอบการจะตองไปยื่น
ขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเร่ิมประกอบกิจการหากฝาฝนประกอบกิจการไปโดยไมจด
ทะเบียนก็จะเปนความผิดซ่ึงมีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท และปรับอีกวันละไมเกิน 100 บาท จนกวา
จะไปจดทะเบียนใหถูกตอง การจดทะเบียนพาณิชยนั้นผูประกอบการจะตองจัดทําคําขอจดทะเบียน
พรอมดวยสําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานไปยื่นตอนายทะเบียนพาณิชย โดยรานคาท่ีมี
สํานักงานใหญตั้งอยูในกรุงเทพมหานครตองไปยื่นท่ีสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย กรมทะเบียน
การคากระทรวงพาณิชย สําหรับรานคาท่ีมีสํานักงานใหญตั้งอยูในตางจังหวัดก็ใหยื่นท่ีสํานักงาน
ทะเบียนพาณิชยจังหวัด อําเภอหรือกิ่งอําเภอท่ีสํานักงานใหญของรานคานั้นต้ังอยู  โดยผูขอจดทะเบียน
ตองเสียคาธรรมเนียมการจดทะเบียน 50 บาท และเม่ือนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนแลวก็จะออกใบ
ทะเบียนพาณิชยใหไวเปนหลักฐาน 
                       ขอดีของกิจการเจาของคนเดียว 
                                 1.  จัดต้ังไดงาย  ผูประกอบการสามารถจัดต้ังธุรกิจไดโดยเสียคาใชจายในการ
จัดต้ังนอย  และไมส้ินเปลืองเวลามากนัก 
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                                 2.  มีอิสระในการตัดสินใจ  และมีความคลองตัวในการดําเนินการ 
                                 3.  กําไรทั้งหมดเปนของเจาของ  เม่ือธุรกิจดําเนินงานมีผลกําไรเจาของก็จะไดรับ
ผลกําไรแตเพียงผูเดียว 
                                 4.  กฎหมายท่ีบังคับใชไมเขมงวดเหมือนกับการประกอบการแบบอ่ืนๆ  
                                 5. ภาษี ในการเสียภาษีเนื่องจากกฎหมายถือวา  เจาของธุรกิจเปนบุคคลเดียวกันจึง
เสียภาษีแตเพียงภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
                            6.  รักษาความลับของกิจการได 
                       ขอเสียของกิจการเจาของคนเดียว 
                                 1.  เจาของขาดความสามารถและประสบการณในการบริหารงานมักมีความรูความ
ชํานาญเฉพาะดาน ทําใหการดําเนินงานของกิจการโดยสวนรวมมักไมมีประสิทธิภาพดีเทาท่ีควร 
                                 2.  โอกาสความกาวหนาของคนงานมีจํากัด  เนื่องจากเจาของพยายามควบคุมการ
ดําเนินงานทุกอยางดวยตนเอง  พนังงานไมมีโอกาสพัฒนาเล่ือนสถานะของตน 
                                 3.  หาเงินทุนเพิ่มไดยากเนื่องจากเจาของคนเดียวเปนผูลงทุนทําใหเกิดขอจํา กัดใน
การหาเงินทุนมาเพิ่มเม่ือตองการขยายกิจการ 
                                 4.  อายุการดําเนินงานของกิจการมีขอจํากัด อายุของกิจการข้ึนอยูกับเจาของ  ถา
เจาของเสียชีวิตหรือมีเหตุการณทําใหไมสามารถประกอบกิจการได  กิจการนั้นตองเลิกลมไป 
                                 5.  มีความรับผิดชอบในหนี้สินไมจํากัด หากสินทรัพยของกิจการไมพอชําระหนี้
ตองเอาสินทรัพยสวนตัวมาชําระหนี้สินจนครบ 
         2.8.2  หางหุนสวน (Partnership) 
                       หางหุนสวน  คือ การประกอบการท่ีมีบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป ซ่ึงเรียกวา    “ผูเปน
หุนสวน” ไดตกลงนําเงินสินทรัพยหรือแรงงานมารวมทุนเขาหุนเพ่ือดําเนินกิจการรวมกันเพื่อ
วัตถุประสงคนําผลกําไรท่ีหาไดมาแบงกัน 
                       ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1012  บัญญัติวา  สัญญาการจัดต้ังหาง
หุนสวนมีลักษณะท่ีสําคัญดังนี้ 
                    1.  ตองมีสัญญาระหวางบุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไป 
                    2.  มีการตกลงเขากันในการเปนหุนสวนกัน 
                    3.  มีการเขากัน  คือ  เขาทุนหรือหุนสวนกัน  ทุนแบงไดเปน 
                         3.1  เงินสด 
                         3.2  สินทรัพย ท้ังสังหาริมทรัพย  และอสังหาริมทรัพย 
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                         3.3 แรงงาน ซ่ึงหมายถึง กําลังกาย  กําลังความคิด  และความรูความชํานาญในวิทยาการ
ตาง ๆ 
                       4.  เพื่อกระทํากิจการตามวัตถุประสงคท่ีไมขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
                    5.  กิจการนั้นเปนการรวมกันจะตองมีเจตนารวมกันในเร่ืองดังนี้ 
                         5.1  ในสวนท่ีไดสวนท่ีเสียรวมกันในการไดกําไรและในการขาดทุน 
                         5.2  ในการจัดการและการดูแลครอบงําการจัดการ 
                         5.3  ในกิจการอันรวมกัน 
                       หางหุนสวนแบงออกไดเปน 2 ประเภท ซ่ึงมีลักษณะท่ีสําคัญแตกตางกัน คือ 
                       1.  หางหุนสวนสามัญ (General Partnership) ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 1025 บัญญัติไววา “อันวาหางหุนสวนสามัญนั้น คือ หางหุนสวนประเภทซ่ึงผูเปนหุนสวนหมด
ทุกคนตองรับผิดชอบรวมกันเพื่อหนี้สินท้ังปวงของหุนสวนโดยไมจํากัด” หางหุนสวนสามัญนี้จะจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลหรือไมก็ได แตถาจดทะเบียนก็จะตองใชคําวา “หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล” 
ประกอบช่ือหางอยูเสมอ  ดังน้ันหางหุนสวนสามัญจึงแยกออกเปน 2 ชนิด 
                           1)  หางหุนสวนสามัญท่ีมิไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
                               2)  หางหุนสวนสามัญท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลเรียกวาหางหุนสวนสามัญนิติ
บุคคล 
                       2.  หางหุนสวนจํากัด (Limited Partnership) ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 1077 บัญญัติไววา “อันหางหุนสวนจํากัดนั้น คือ หางหุนสวนประเภทหน่ึง ซ่ึงมีผูเปนหุนสวน
สองจําพวกคือ” 
                             1)  ผูเปนหุนสวนคนเดียวหรือหลายคน  ซ่ึงมีความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินท่ีตน
รับจะลงทุนในหางหุนสวนนั้นจําพวกหนึ่ง 
                             2)  ผูเปนหุนสวนคนเดียวหรือหลายคน ซ่ึงตองมีความรับผิดรวมกันในบรรดาหน้ี
ของหางหุนสวนไมจํากัดจํานวนอีกจําพวกหนึ่ง 
                       หางหุนสวนจํากัดจะตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคลเสมอไป และจะตองใชคําวาหาง
หุนสวนจํากัด อยูดวยเสมอ 
                    ขอดีของหางหุนสวน 
                             1.  จัดต้ังไดงาย 
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                             2.  เปนท่ีรวบรวมของผูท่ีมีความรู  ความชํานาญ และประสบการณในหลายดานมา
รวมกันทํางาน  ทําใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพดีกวาการประกอบการโดยเจาของคน
เดียว 
                             3.  จัดหาเงินทุนไดมากกวาการประกอบการโดยเจาของคนเดียว เพราะเปนการรวม
ทุนกันระหวางหุนสวน 
                             4.  การกูยืมทําไดงายและเปนท่ีเช่ือถือของเจาหนี้มากกวาเพราะมีหุนสวนประ เภทไม
จํากัดความรับผิดชอบ 
                             5.  ขอจํากัดทางกฎหมายมีไมมาก 
                       ขอเสียของหางหุนสวน 
                                  1. รับผิดในหน้ีสินโดยไมจํากัด  นอกจากหุนสวนทุกคนตองรับผิดในหน้ีสินท่ีแต
ละคนกอข้ึนโดยไมจํากัด  เชนเดียวกับการประกอบการโดยเจาของคนเดียว  แลวหุนสวนแตละคนยัง
ตองรับผิดในหนี้ที่หุนคนอ่ืนๆ กอข้ึนโดยไมจํากัดจํานวนดวย  ท้ังนี้ยกเวนกรณีท่ีหุนสวนประเภทจํากัด
ความรับผิดเฉพาะในสวนท่ีลงหุนเทานั้น 
                                  2.  อายุของหางหุนสวนมีจํากัด  ถาหุนสวนเกิดการแตกแยกหรือหุนสวนเสียชีวิต  
โดยเฉพาะหุนสวนท่ีไมจํากัดความรับผิดชอบ 
                                  3. แมวาจะมีการแบงแยกอํานาจและหนาท่ีของผูเปนหุนสวน เปนลายลักษณ
อักษรไวแลวก็ตาม ความขัดแยงระหวางผูเปนหุนสวนมักจะเกิดข้ึนไดงาย เชน การตัดสินใจทางดาน
นโยบาย และแผนกงานการดําเนินงาน 
                                  4.  การถอนทุนออกจากการเปนหุนสวนทําไดยาก  ตองใหหุนสวนคนอ่ืนๆ 
ยินยอมและเห็นชอบ 
 
         2.8.3  บริษัทจํากัด (Corporation) 
                      บริษัทจํากัด คือ การประกอบการที่จัดต้ังข้ึนมาโดยมีวัตถุประสงคหากําไรเพ่ือมาแบงกัน
โดยแบงทุนออกเปนหุนมีมูลคาหุนละเทา ๆ กัน มีผูถือหุนต้ังแต 7 คน  แตไมถึง    100 คน ผูถือหุนแต
ละคนมีความรับผิดชอบเพียงจํานวนเงินท่ียังสงใชไมครบมูลคาของหุนท่ีตนถือ 
                    ลักษณะสําคัญของบริษัทจํากัด 
                        1.  ผูริเร่ิมกอการจัดต้ังบริษัทอยางนอย 7 คน 
                        2.  มีผูถือหุนต้ังแต 7 คน แตไมถึง 100 คน หากมีผูถือหุน 2 คนข้ึนไปถือหุนเดียวกันให
นับเปนผูถือหุน 1 คน 
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                        3.  กําหนดทุนไวเปนจํานวนแนนอน  แลวแบงทุนท้ังหมดนั้นออกเปนหุนมีมูลคาหุนละ
เทา ๆ กันแตตองไมต่ํากวาหุนละ 5 บาท 
                         4.  ผูถือหุนแตละคนรับผิดเพียงจํานวนเงินท่ีตนยังสงใชไมครบมูลคาของหุนท่ีตนถือ  
เชน  หุนของบริษัทมีมูลคาหุนละ 100 บาท  และผูถือหุนไดชําระคาหุนไปแลวหุนละ     25 บาท  ดังนั้น
ผูถือหุนก็จะมีความรับผิดเพียง  จํานวนเงินท่ีสงไมครบมูลคาหุน คือ 75 บาท  แตหากไดสงใชครบแลว  
คือไดชําระคาหุนครบแลวหุนละ 100 บาท ผูถือหุนก็ไมตองรับผิดใด ๆ อีก 
                          บริษัทจํากัดแบงออกเปน 2 ประเภท 
                               4.1  บริษัทเอกชน  จํากัด 
                               4.2  บริษัทมหาชนจํากัด 

 
ตารางท่ี 2.3 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางบริษัทเอกชน จํากัด และบริษัทมหาชน จํากัด 
ขอเปรียบเทียบ บริษัทเอกชน จํากัด บริษัทมหาชน จํากัด 
จํานวนผูถือหุน 7-99 คน 100 คนข้ึนไป 
จํานวนผูริเร่ิม 7 คน 15 คน 
หนังสือช้ีชวน หามออก ออกแจกจายประชาชนท่ัวไปได 
ทุนจดทะเบียน ไมกําหนด ชําระเปนเงินสดไมต่ํากวา 5 ลานบาท 
กรรมการ เลือกจากบุคคลภายนอก ตองเลือกจากผูถือหุนเทานั้น 
การชําระหุน อาจแบงชําระเปนคราว ๆ ได 

และคร้ังแรกไมต่ํากวา 25% 
ตองชําระคร้ังเดียวใหหมด และผาน
ธนาคาร 

หุนกู ออกไมได ออกได 
ท่ีมา : คณาจารยโปรแกรมบริหารธุรกิจ (2541 : 48) 
                    ขอดีของบริษัท 
                                 1.  ผูถือหุนรับผิดในหนี้สินจํากัด ผูถือหุนจะรับผิดในหนี้สินของบริษัท จํากัด
เฉพาะสวนของหุนที่ตนคางจายอยูเทานั้น หนี้สินใด ๆ ของบริษัทผูถือหุนไมตองรับผิดชอบดวย 
                                 2.  มีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง อายุของบริษัทจํากัดไมไดข้ึนอยูกับอายุของผูถือ
หุนบริษัทไมจําเปนตองเลิกลมกิจการเหมือนเชนการประกอบการโดยกิจการเจาของคนเดียว หรือหาง
หุนสวน 
                                 3.  สามารถโอนหุนไดงาย  ผูถือหุนของบริษัทสามารถโอนหรือขายหุนใหแกใครก็
ไดทุกเวลา 
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                                 4.  การขยายกิจการทําไดงาย ผูถือหุนของบริษัทอาจเพิ่มทุนเพื่อนํามาขยายกิจการ
ดวยการออกหุนใหม  โดยไดรับมติพิเศษของท่ีประชุมผูถือหุน 

                                 5.  การบริหารงานของบริษัทจํากัด  กระทําโดยคณะกรรมการซ่ึงเลือกโดยท่ี
ประชุมใหญ ผูถือหุน ซ่ึงเปนผูท่ีมีความสามารถ การบริหารงานจึงมีประสิทธิภาพ ขอบกพรองเกิดได
ยากกวาธุรกิจรูปแบบอ่ืน ๆ 
                    ขอเสียของบริษัท 
                                 1.  ข้ันตอนในการจัดต้ังยุงยากมีกฎหมายและกฎขอบังคับของรัฐควบคุมเปน
จํานวนมาก 
                                 2.  มีการเสียภาษีซํ้าซอน  เนื่องจากบริษัทจํากัดเปนนิติบุคคล  เม่ือมีรายไดตองเสีย
ภาษีเงินไดของกิจการ  และเม่ือจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนยังตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอีกคร้ัง
หนึ่ง จึงเปนการเสียภาษีซํ้าซอน 
                                 3.  ไมอาจรักษาความลับของบริษัทได 
                                 4.  ความซ่ือสัตยและความจงรักภักดีของฝายบริหารท่ีมีตอบริษัทจํากัดมีนอยกวา
รูปแบบอ่ืน ๆ ท้ังนี้เพราะฝายบริหารไมจําเปนตองมีหุนสวนหรือเปนเจาของบริษัท 
         2.8.4  สหกรณ (Cooperative) 
                                 สหกรณเปนรูปแบบของธุรกิจ ซ่ึงสมาชิกของสหกรณเปนท้ังเจาของและเปน
ผูปฏิบัติงาน แลวนําผลกําไรท่ีไดจากการดําเนินงานมาแบงปนใหกับสมาชิก ลักษณะของกิจการ 
สหกรณโดยท่ัวไปมีลักษณะสําคัญอยู 6 ประการ คือ 
                             1. การเปนสมาชิกตองเปนดวยความสมัครใจและเปดโอกาสแกคนท้ังปวง  ท้ังนี้โดย
ปราศจากขอกัดหรือความลําเอียงใด ๆ ทางสังคม การเมือง เช้ือชาติ และศาสนา 
                             2. สหกรณเปนองคการประชาธิปไตยกิจการของสหกรณควรไดรับการจัดการโดย
บุคคลท่ีไดรับเลือกต้ัง หรือแตงต้ังตามวิธีท่ีบรรดาสมาชิกไดตกลงกัน  สมาชิกท่ีมีสิทธิออกเสียงเทากัน 
คือ 1 คน ตอ 1 เสียง 
                             3.  จํากัดอัตราเงินปนผลตามหุนเพียงไมเกินอัตราดอกเบ้ีย 
                             4.  รายไดสุทธิ (กําไร) อันเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของสหกรณยอมเปนของสมาชิก
และควรจัดสรรไปตามวิธีท่ีอาจหลีกเล่ียงจากการท่ีสมาชิกสหกรณผูหนึ่งจะไดรับประโยชนโดยทําให
สมาชิกอ่ืนเสียผลประโยชน ท้ังนี้อาจกระทําโดยมติของสมาชิกดังตอไปนี้ 
                                    4.1  กันไวเพื่อพัฒนาธุรกิจของสหกรณ 
                                    4.2  กันไวเพื่อบริการเพื่อสวนรวม 
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                                    4.3 แบงปนกันระหวางสมาชิกตามสวนแหงธุรกิจ 
                             5.  สหกรณท้ังปวงควรจัดใหมีการศึกษาสําหรับสมาชิก พนักงาน เจาหนาท่ีรวมท้ัง
ประชาชนท่ัวไป ในหลักและวิธีการของสหกรณ ท้ังทางเศรษฐกิจและประชาธิปไตย 
                             6.  เพื่อใหประโยชนแกบรรดาสมาชิกและชุมชนของสมาชิกอยางดีท่ีสุด 
                                    สหกรณแบงออกเปน 2 ชนิด 
                                    4.1 สหกรณจํากัด คือ สหกรณท่ีสมาชิก    มีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินจํานวน
เงินคาหุนท่ียังไมครบมูลคาหุนท่ีตนถืออยู 
                                    4.2 สหกรณไมจํากัด คือ สหกรณซ่ึงสมาชิกทุกคนมีความรับผิดรวมกัน เพื่อหนี้
ท้ังปวงของสหกรณโดยไมจํากัด 

                                 ขอดีของสหกรณ 
                                 1.  ขจัดการถูกเอาเปรียบจากบุคคลอ่ืน 
                                 2.  เปนการรวมคนเพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทุนไมใชส่ิงสําคัญ 
                                 3. ไดรับผลประโยชนถวนท่ัวในหมูสมาชิก และถาใครทําธุรกิจกับสหกรณไดมาก
ก็จะไดรับประโยชนสูงตาม 
                                 4.  กฎหมายใหการสนับสนุนชวยเหลือ 
                                 ขอเสียของสหกรณ 
                                 1.  ทุนจํากัด ดังนั้นอาจมีผลถึงการจัดหาเคร่ืองมือมาใชในการดําเนินงาน 
                                 2.  สมาชิกไมเขาใจหลักและวิธีการของสหกรณดีพอทําใหสหกรณอาจไมเจริญ
เทาท่ีควร 
                                 3. ถาสหกรณไมสามารถสนองความตองการของสมาชิกไดสหกรณก็ไมมี
ประโยชน 
         2.8.5 รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise) 
                                 รัฐวิสาหกิจ หมายถึง องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐบาลหรือบริษัท 
หางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการของรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐบาลมีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละ
หาสิบมีการบริหารงานอยูระหวางระบบราชการและระบบธุรกิจ 
                                 เหตุผลสําคัญท่ีมีการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจข้ึนมาคือ 
                                 1. เพื่อประโยชนของสังคมและเปนการใหบริการประชาชน เชน กิจการ
สาธารณูปโภคตาง ๆ ท่ีใชเงินลงทุนสูง เอกชนไมอยูในฐานะท่ีลงทุนได รัฐจําเปนตองเขามาดําเนินการ
เอง 
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                                 2.  เพื่อหารายไดเขารัฐ เนื่องจากธุรกิจบางอยางมีผลกําไรมากรัฐจึงควรดําเนินการ
เสียเอง 
                                 3.  เพื่อความม่ันคงของประเทศสินคาบางชนิดมีความจําเปนในยามฉุกเฉินบาง
ชนิดเปนยุทธปจจัย รัฐจําเปนตองเขามาดําเนินการเอง เชน การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
                                 4.  เพ่ือควบคุมสินคาบางชนิด ถาหากใหมีการผลิต และบริโภคอยางเสรีอาจจะ
กอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม รัฐจําเปนตองเขามาดําเนินการเอง เชน โรงงานยาสูบ 
                                 5. เพื่อโฆษณาและเผยแพรช่ือเสียงประเทศใหเปนท่ีรูจักของชาวตางประเทศ 
         2.8.6  บริษัทขามชาติ  (Multinational  Corporations) (ระวัง   เนตรโพธ์ิแกว : 25-26, 2547) 
                    องคการผลิตตาง ๆ ดังกลาวมาแลวมีขอบเขตการดําเนินงานจํากัดอยูในทองท่ีใดทองท่ีหนึ่ง
หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง แตมีองคการผลิตอีกอยางหน่ึงซ่ึงมีขอบเขตการดําเนินงานกวางขวางมาก
ไมจํากัดอยูในประเทศทีองคการนั้นต้ังอยู แตมีสาขากระจายไปในประเทศตาง ๆ หลายประเทศ 
องคการผลิตประเภทน้ีเรียกวา Multinational Corporations ลักษณะขององคการผลิตประเภทนี้ก็คือ มี
สํานักงานใหญในประเทศหน่ึงและมีสาขากระจายอยูในประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก เชน บริษัทเจนเนอรัล
มอเตอร (General Motor) มีสํานักงานใหญอยูในสหรัฐอเมริกา และมีสาขาอยูในประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก 
เชนเดียวกับบริษัทเชลล บริษัทกูดเยียร องคการผลิตประเภทนี้มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ วัดไดจาก
ปริมาณขายประจําป เชน ในป 2516 บริษัทเจนเนอรัลมอเตอรมีปริมาณขายเปนมูลคามากกวารายได
ประชาชาติของประเทศปากีสถาน และประเทศสวิสเซอรแลนด เปนตน 
 
             Multinational Corporations มีท้ังขอดีและขอเสีย ดังนี้ 

ขอดี 
1. ไดรับเทคนิคใหม ๆ มาใชในประเทศกําลังพัฒนา โดยปกติสามารถศึกษาจากประเทศท่ี

พัฒนาแลวไดแตตองใชเวลานาน  แตถามีองคการผลิตประเภทนี้จะไดเรียนรูเทคนิคใหม ๆ 
ภายในระยะเวลาส้ัน ๆ  

2. การสรางความชํานาญตาง ๆ ใหแกคนงานประเทศกําลังพัฒนา 
3. ไดรับเงินตราและเงินทุนจากตางประเทศ 
4. การนําเอาวิธีการบริหารงานแบบใหมมาใช 
ขอเสีย 
1. การหลีกเล่ียงภาษีตาง ๆ เพราะวาองคการผลิตแบบนี้มีสาขาอยูหลายประเทศ อาจจะมี

วิธีการลงบัญชีท่ีทําใหไดรับกําไรนอยหรือขาดทุน ดังนั้นภาษีท่ีจะตองเสียก็นอยลง 
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2. องคการผลิตเหลานี้มีเงินทุนมาก จึงสามารถโฆษณาสินคาของตนไดและมีบางคร้ังการ
โฆษณาเกินจริง ทําใหผูบริโภคหลงเช่ือได เชน ในประเทศเม็กซิโก บริษัทผูผลิต Coke ได
ทุมเทการโฆษณามาก จนในท่ีสุดโคกเปนสินคาท่ีชาวนาชาวไรตองการดื่ม นอกจากน้ัน
การโฆษณาจะทําใหเกิดการฟุมเฟอยตามมาอีกดวย 

3. ถาผลิตส่ิงของท่ีไมจําเปนแกสังคม จะทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
 
2.9 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
              เพ็ญนภา เธียรพจีกุล  (2535 : บทคัดยอ) การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือคนหาปจจัยในการ
เลือกท่ีตั้งของผูประกอบการกิจการอุตสาหกรรมขนาดกลางที่อยูนนอกนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจน
ความสัมพันธระหวางรูปแบบอาคาร การใชพื้นท่ี และสาธารณูปโภคกับประเภทอุตสาหกรรม รวมท้ัง
หลักเกณฑและเง่ือนไขในการพัฒนาโครงการของรัฐและเอกชน 
 การศึกษาใชเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนดวังนอยเปนกรณีศึกษา และเก็บ
รวบรวมขอมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงาน การใชพื้นท่ีสําหรับประกอบ
กิจกรรมอุตสาหกรรมการใชสาธารณูปโภคตางๆ  และการพัฒนาโครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดวยการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบวา อุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการในพ้ืนท่ีกรณีศึกษามี 8 ประเภท อันเปนผลมา
จากนโยบายของรัฐ ปจจัยท่ีผูประกอบการใหความสําคัญในการเลือกท่ีตั้งในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนดวังนอยมากที่สุด 5 ลําดําแรก คือ 1) ราคาที่ดินและอาคารโรงงานท่ี
เหมาะสม 2) เปนโรงงานสําเร็จรูป 3) มีความพรอมดานสาธารณูปโภค 4) เปนเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม 5 อยูใกลกรุงเทพมหานคร โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญเปนอุตสาหกรรมรับชวงการ
ผลิต และมีการเช่ือมโยงกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียง โดย 
มีความเกี่ยวพันกันในดานของแหลงวัตถุดิบ และแหลงกระจายสินคา มีขนาดพ้ืนท่ีเฉล่ีย 432 ตารางวา 
และมีสัดสวนการใชพื้นท่ีเฉล่ียสําหรับการผลิต: คลังสินคา: กิจกรรมอ่ืนๆ เทากับ 54: 26: 20 กิจการ
สวนใหญมีการใชน้ําเฉล่ียวันละ 8 ลูกบาศกเมตรตอไร มีการใหไฟฟาเกินกวาท่ีมีการจัดเตรียมไว 
หลักเกณฑและเง่ือนไขของนิคมอุตสาหกรรมสามารถรองรับอุตสาหกรรมท่ีคอนขางหลากหลายใน
ขณะท่ีหลักเกณฑและเง่ือนไขของภาคเอกชนในลักษณะโครงการเรือนแถวอุตสาหกรรมเนนการ
รองรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก  ดังนั้นในการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมขนาดกลางของรัฐ จึงนาท่ีจะมีการปรับหลักเกณฑและเง่ือนไขใหสอดคลองกับความ
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 เชิดศักดิ์ การภักดี (2547:บทคัดยอ) ปจจัยในการเลือกท่ีตั้งของผูประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางในจังหวัดปทุมธานี การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประเภทและการ
กระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและปจจัยในการเลือกท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดกลาง รวมท้ังการศึกษาสภาพปญหาในการเลือกท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางใน
จังหวัดปทุมธานี แยกอธิบายปจจัยตามความเห็นของผูประกอบการตามประเภทอุตสาหกรรม ตาม
แหลงท่ีตั้งและตามชวงอายุโรงงาน โดยอาศัยขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกท่ีตั้งโรงงาน สภาพปญหาหรืออุปสรรคในการเลือกท่ีตั้งของโรงงานดวยการสัมภาษณโดยใช
แบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบวา โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีศึกษามี 8 ประเภท  ปจจัยท่ี
ผูประกอบการใหความสําคัญในการเลือกท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางมากท่ีสุด 5 ลําดับแรก 
คือ 1) ปจจัยดานคมนาคมขนสง สะดวก รวดเร็ว 2)ปจจัยดานความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 3) 
ปจจัยดานราคาท่ีดิน 4) ปจจัยดานแรงงาน และ5) ปจจัยดานการเปนเขตประกอบการอุตสาหกรรม และ
เม่ือพิจารณาปจจัยท่ีใหความสําคัญกับการเลือกที่ตั้งจําแจกตามประเภทอุตสาหกรรม  พบวา 
อุตสาหกรรมเกษตรใหความสําคัญกับปจจัยดานวัตถุดิบเปนลําดับแรก สวนอุตสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองดื่ม อุตสาหกรรมไมและแปรรูปไม อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมเคมีและ
พลาสติก อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ อุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานการคมนาคมเปนอันดับแรก สอดคลองกับการพิจารณาความสําคัญของปจจัยการเลือกท่ีตั้ง
ตามพ้ืนท่ี พบวา ใหความสําคัญกับปจจัยดานการคมนาคมเปนสวนใหญ มีเพียงโรงงานท่ีตั้งอยูในพื้นท่ี
อําเภอลาดหลุมแกวท่ีใหความสําคัญกับปจจัยดานวัตถุดิบเปนลําดับแรก และการพิจารณาปจจัยท่ีให
ความสําคัญกับการเลือกท่ีตั้งโรงงานตามชวงอายุของโรงงาน พบวา โรงงานในแตละชวงอายุนั้นลวน
ใหความสําคัญกับปจจัยดานการคมนาคมเปนปจจัยลําดับแรก และมีปจจัยดานการเปนเขตประกอบการ 
ปจจัยดานราคาท่ีดินเปนปญหาท่ีพบมากสุด รองลงมาคือ ระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมและ
บทบาทที่ผูประกอบอยากใหภาครัฐชวยเหลือ คือ ดานภาษี การควบคุมราคาวัตถุดิบ และปรับปรุงดาน
ระบบสาธารณูปโภค ตามลําดับ ดังนั้น ในการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรมขนาดกลาง 
ภาครัฐจึงควรใหการสนับสนุนและสงเสริม อีกท้ังการปรับหลักเกณฑและเง่ือนไขใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูประกอบการโดยคํานึงถึงผลประโยชนและผลกระทบตอพื้นท่ีรวมกัน รวมท้ัง
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พิษณุ ผุงประเสริฐยิ่ง  (2541:บทคัดยอ) การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ เปรียบเทียบปจจัยท่ีมี

ผลตอการต้ังโรงงานอุตสาหกรรมในและนอกนิคมอุตสาหกรรม และเพื่อวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ขอมูลท่ีนํามาใชเปนขอมูลปฐมภูมิจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณผูประกอบการ และขอมูลทุติยภูมิ ป พ.ศ. 2538 ถึงป พ.ศ. 2540 จาก
หนวยงานราชการหลายแหงท่ีเก็บรวบรวมไว พื้นท่ีท่ีศึกษาวิจัยคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการ
เปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการต้ังโรงงานอุตสาหกรรมในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ปจจัยท่ีนํามา
เปรียบเทียบมี 8 ปจจัยไดแก ราคาท่ีดิน ระบบสาธารณูปโภค แหลงแรงงาน ระบบขนสง แหลงวัตถุดิบ 
การอยูใกลกรุงเทพฯ การอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรม และสิทธิประโยชนท่ีไดรับจากภาครัฐ โดยใช
การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการต้ังโรงงานอุตสาหกรรม
ในและนอกนิคมอุตสาหกรรม โดยใชปจจัยเดียวกันดวยวิธีการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis)  

ผลของการศึกษาวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 
1. ปจจัยท่ีมีผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ท่ีความแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ราคาท่ีดิน แหลงวัตถุดิบ และแหลงแรงงาน 
2. ในการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการต้ังโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม พบวา 

ปจจัยท่ีมีผลตอการต้ังโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมากท่ีสุดคือ สิทธิประโยชนท่ีไดรับ
จากภาครัฐ ราคาท่ีดิน และแรงงานมีฝมือ ปจจัยรองลงมาไดแก ระบบสาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวกับระบบน้ํา 
ระบบไฟฟา และสภาพถนนในนิคมอุตสาหกรรม การอยูใกลกรุงเทพฯ และแหลงแรงงาน 

3. ปจจัยท่ีมีผลตอการต้ังโรงงานอุตสาหกรรมนอกนิคมอุตสาหกรรมมากท่ีสุดคือ ระบบ
สาธารณูปโภค และการอยูใกลกรุงเทพฯ ปจจัยรองลงมาไดแก สิทธิประโยชนท่ีไดรับจากภาครัฐและ
การอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรม 

นอกจากนี้ยังพบวา ผูประกอบการนอกนิคมอุตสาหกรรมคิดเปนรอยละ 47 ไดใหความสนใจท่ี
จะตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเนื่องจาก มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี มีระบบการขนสงท่ีดี มีระบบ
บําบัดน้ําเสียสวนกลาง และไดรับสิทธิประโยชนมากข้ึน และรอยละ 43 ไมสนใจท่ีจะตั้งโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมเน่ืองจาก ท่ีดินมีราคาแพง อัตราคาบําบัดน้ําเสียสูง อัตราคาบํารุงระบบสาธารณูปโภค
สูง อัตราน้ําประปาสูง และผูประกอบการมีท่ีดินเปนของตนเองอยูแลว 
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จากผลการวิจัยนี้สามารถบอกไดวาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปจจัยหลายปจจัยท่ีเหมาะแกการ
ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมท้ังในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ถาภาครัฐจะมุงสงเสริมการใชท่ีดินในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเพ่ือการอุตสาหกรรม ภาครัฐควรจะคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกินข้ึนกับพื้นท่ีปลูกขาว 
แหลงน้ํา และโบราณสถานท่ีสําคัญของประเทศ ดังนั้นภาครัฐและภาคเอกชนจะตองรวมกันวางแผนใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมควบคูไปกับการพัฒนาเกษตรกรรม และมีการอนุรักษไวซ่ึงสภาพแวดลอมและ
แหลงโบราณสถาน 
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิจัย 
 
              การวิจัยนี้เปนการปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรมของ
ผูประกอบการ: กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงเปนข้ันตอนในการการ
ดําเนินการเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัยตามลําดับตอไปนี้ 
 

               3.1  ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
  3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
  3.3  การตรวจสอบและทดสอบเคร่ืองมือ 
  3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.5  การกําหนดคาตัวแปร 
  3.6  การวิเคราะหขอมูล 
  3.7  สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
3.1.1  ประชากร 

                      การศึกษาคร้ังนี้ มุงศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี โดยประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้คือโรงงานอุตสาหกรรมใน
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 
                รวบรวมจากรายช่ือโรงงานท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการของกรมโรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม ณ. ส้ินเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2548 
 
 

DPU



 53

          3.1.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
                จากจํานวนของประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือเจาของโรงงาน, ผูบริหารโรงงาน
จํานวน 309 โรงงาน  จํานวนของกลุมตัวอยางท่ีจะทําการเก็บขอมูลจํานวน 100 โรงงาน แยกไดตาม
รายละเอียด 
                จังหวัดฉะเชิงเทรา 
              1. นิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว จํานวน 127 โรงงาน จะทําการเก็บขอมูลจํานวน 38 โรงงาน 
ตามประเภทของอุตสาหกรรมเปนหลัก ดังนี้ 
                       -  อุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนต  จํานวน 12  โรงงาน 
                       -  อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา จํานวน 6 โรงงาน 
                       -  อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ จํานวน 10 โรงงาน 
                    -  อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ จํานวน  10  โรงงาน 
               2.  นิคมอุตสาหกรรม เกตเวยซิตี้ จํานวน 45 โรงงาน จะทําการเก็บขอมูลจํานวน 12 
โรงงาน ตามประเภทของอุตสาหกรรมเปนหลัก ดังนี้ 
                       -  อุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนต  จาํนวน 8  โรงงาน 
                    -  อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ จํานวน  4  โรงงาน 
                จังหวัดปราจีนบุรี 
              1. เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทรบุรี จํานวน 44 โรงงานจะทําการเก็บขอมูลจํานวน 
16 โรงงาน ตามประเภทของอุตสาหกรรมเปนหลัก ดังนี้ 
                       -  อุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนต  จํานวน 8  โรงงาน 
                       -  อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา จํานวน 3 โรงงาน 
                       -  อุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 5 โรงงาน 
              2. เขตอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียลปารค จํากัด จํานวน 64 โรงงาน จะทําการเก็บขอมูล
จํานวน 18 โรงงาน ตามประเภทของอุตสาหกรรมเปนหลัก ดังนี้ 
                       -  อุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนต  จํานวน 12  โรงงาน 
                       -  อุตสาหกรรมกระดาษ จํานวน 6 โรงงาน 
              3. เขตอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนกบินทรบุรี จํานวน 29 โรงงาน จะทําการเก็บขอมูล
จํานวน 16 โรงงาน ตามประเภทของอุตสาหกรรมเปนหลัก ดังนี้ 
                       -  อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม  จํานวน 16  โรงงาน 
 

3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย 
              เคร่ืองมือท่ีผูวิจัยใชในการรวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดจัดทํา
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามจะถูกสงไปใหประชากรที่เปนเจาของโรงงาน
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         1.  ทําการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร ขอความทางวิชากร ตําราวิชาการ วารสาร ส่ือ
ส่ิงพิมพ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแบบสอบถามให
สอดคลองกับประเด็นปญหาและวัตถุประสงค 
         2.  จากขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควานํามาสรางแบบสอบถามซ่ึงมีเคาโครงมาจากตํารา
วิชาการของ วิชัย  ศรีคํา  เร่ือง “ภูมิศาสตรอุตสาหกรรม”  จากนั้นผูวิจัยไดทําการดัดแปลงให
เหมาะสมกับกลุมประชากรท่ีตองการศึกษา โดยแบบสอบถามดังกลาวมีสวนประกอบสําคัญ 3 
ตอน คือ 
                   ตอนท่ี  1  เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  และตําแหนง  
แบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับลักษณะของผูประกอบการอุตสาหกรรมไดแก ท่ีตั้งโรงงาน ประเภทของ
การผลิต  รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจ ขนาดของกิจการ (ขนาดของเงินลงทุน) 
                 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสาเหตุท่ีทําใหผูประกอบการอุตสาหกรรมต้ัง
โรงงานในเขตพื้นท่ีปจจุบัน  เปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating 
scale) ตามวิธีของริน ลิเคิรท (Rensis Likert) 
                   ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีคิดวามีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงาน หากมี
การเลือกที่ตั้งโรงงานใหม     
                   ท้ังตอนท่ี 2  และตอนท่ี 3  เปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะแบบมาตราสวนประเมินคา 
(Rating scale) ตามวิธีของริน ลิเคิรท (Rensis Likert)(พวงรัตน ทวีรัตน.2543 :107-108) โดยกําหนด
คะแนนไว 5 ระดับดังนี้ 
 
  ระดับความคิดเห็น   คาน้ําหนกัคะแนนของตัวเลือกตอบ 
  มากท่ีสุด    กําหนดใหคาคะแนนเปน 5 คะแนน 
  มาก     กําหนดใหคาคะแนนเปน 4 คะแนน 
  ปานกลาง                 กําหนดใหคาคะแนนเปน 3 คะแนน 
  นอย     กําหนดใหคาคะแนนเปน 2 คะแนน 
  นอยท่ีสุด    กําหนดใหคาคะแนนเปน 1 คะแนน 
 
                  แบบสอบถามปจจัยที่มีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมของ
ผูประกอบการ: กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบดวยคําถามท่ีเกี่ยวกับ
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานในดานตาง ๆ ของผูประกอบการดังตอไปนี้ 
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                   1.  ดานวัตถุดิบ   
                   2.  ดานตลาด 
                   3.  ดานการขนสง 
                   4.  ดานแรงงาน 
                   5.  ดานพลังงาน 
                   6.  ดานสภาพแวดลอม  
                   7. ดานนโยบายของรัฐและทองถ่ิน 
 
                   ตอนท่ี 4  เปนแบบสอบถามปลายเปดเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับปจจัยในดานอ่ืนๆ ท่ีคิดวามีผลตอการเลือกทําเลท่ีตั้งสถาน
ประกอบการ 
         3.  จัดพิมพแบบสอบถามฉบับรางเสนอตอท่ีปรึกษางานวิจัย เพื่อตรวจสอบ ขอคําแนะนํา และ
พิจารณาความเที่ยงตรงในเนื้อหาของแบบสอบถามเพ่ือปรับปรุงแกไข 
         4.  นําแบบสอบถามฉบับรางท่ีไดรับการแนะนําแกไขแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิใหทําการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาอีกคร้ัง รวมไปถึงความชัดเจนของการใชภาษาในเชิงวิจัย 
 

3.3  การตรวจสอบและทดสอบเครื่องมือ 
              ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและตรวจสอบเคร่ืองมือตามข้ันตอนดังนี ้
         3.3.1  ศึกษาคนควาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ขอความทางวิชาการ วารสาร ส่ือ
ส่ิงพิมพ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
         3.3.2  นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดนิยามเปนขอบเขตเนื้อหาและเปน
โครงสรางของเคร่ืองมือ ใหสอดคลองกับประเด็นปญหาและวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา 
         3.3.3  สรางแบบสอบถาม มาตรวัดทัศนคติของ Likert (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ.2542) 
         3.3.4  สรางคําถามในแบบสอบถาม ซ่ึงแบงเปน 3 ตอน รายละเอียดดังไดกลาวข้ันตนและนํา
แบบสอบถามและแบบทดสอบท่ีสรางเสร็จแลวเสนอที่ปรึกษางานวิจัย  ตรวจสอบและแนะนํา เพื่อ
การแกไขและปรับปรุงแบบสอบถามและแบบทดสอบใหมีความเหมาะสม 
         3.3.5  นําแบบสอบถามและแบบทดสอบท่ีไดรับการแกไขแลวไปตรวจสอบความเที่ยงตรง 
และความเหมาะสม โดยขอความอนุเคราะหผูทรงคุณวุฒิ  เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) และภาษาท่ีใช แลวนํามาปรับปรุงแกไข 
         3.3.6  นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ และการปรับปรุงแกไขแลว 
นําเสนอท่ีปรึกษางานวิจัย  ใหพิจารณาความสมบูรณอีกคร้ัง เพื่อความสมบูรณของเคร่ืองมือท่ีใชใน
การวิจัย 
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3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
              การเก็บรวบรวมขอมูลจะคนหาขอมูลโดยจะใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 2 แบบคือ 
 

         ขอมูลปฐมภูมิ  
                   1.1  จะเปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางท่ีทําการ
วิจัยคือ  โรงงานอุตสาหกรรมในเขตประกอบการอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม
จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีจดทะเบียนไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการกรมโรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548  
                   1.2  นําแบบสอบถามท่ีไดรับการตรวจสอบคุณภาพแลวพรอมหนังสือขออนุญาต
สอบถามขอมูลสงไปรษณียไปยังกลุมตัวอยางโรงงานอุตสาหกรรมในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม 
 
         ขอมูลทุติยภูมิ 
                   เปนขอมูลท่ีไดจากการ คนควา รวบรวมงานวิจัย บทความ วารสาร เอกสารการสัมมนา 
สถิติในรายงานตาง ๆ ท้ังของภาครัฐและเอกชน เพื่อเปนสวนประกอบในเนื้อหาและนําไปใชใน
การวิเคราะหขอมูล 
 

3.5  การกําหนดคาของตัวแปร 
              ในสวนของแบบสอบถามตอนท่ี 2 ซ่ึงเปนแบบสอบถามปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้ง
โรงงานในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรมของผูประกอบการ ผูวิจัยไดกําหนดคาของตัวแปรมาตรวัดของลิ
เคิรท(Likert Scale)โดยแบงระดับปญหาเปน 5 ระดับ ดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543:107-108)  
 คะแนนเฉล่ีย 4.500 - 5.000  กําหนดใหอยูในเกณฑ  มากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 3.500 - 4.499  กําหนดใหอยูในเกณฑ  มาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.500 - 3.499  กําหนดใหอยูในเกณฑ  ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.500 - 2.499  กําหนดใหอยูในเกณฑ  นอย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.000 - 1.499  กําหนดใหอยูในเกณฑ  นอยท่ีสุด 
 
        การแปลความหมายของคาเบ่ียงเบนมาตรฐานจะใชเกณฑดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541 : 74 ) 
 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานระหวาง 0.000 – 0.999  หมายถึง การกระจายของขอมูลไมมากนัก 
 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานระหวาง 1.000 ข้ึนไป หมายถึง การกระจายของขอมูลคอนขางมาก 
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3.6  การวิเคราะหขอมูล 
 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามท่ีตอบกลับคืนมาไดแลวนํามาตรวจความครบถวน
สมบูรณจากนั้นนํามาตรวจการใหคะแนนและนําผลคะแนนมาทําการประมวลผลขอมูลดวยเคร่ือง
คอมพิวเตอร ขอมูลจะถูกวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติเพื่อศึกษาวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้ง
โรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมของผูประกอบการท่ีสําคัญ โดยมีวิธีการดังนี้ 
         1.  ตรวจความถูกตองครบถวนและจํานวนของแบบสอบถามท่ีไดกลับมา 
         2. นําแบบสอบถามท่ีมีความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท้ังหมดมาวิเคราะหและแปลผลโดยใช
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร โดย 
                   แบบสอบถามตอนท่ี 1  ซ่ึงเปนคําถามขอมูลท่ัวไปสวนบุคคลและลักษณะของ
ผูประกอบการ นําขอมูลท่ีไดมาหาคารอยละ(Percentage)ของตัวแปร 
                   แบบสอบถามสวนท่ี 2  เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยสาเหตุท่ีจัดตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ี
อุตสาหกรรมปจจุบัน นําขอมูลท่ีไดมาหาคาเฉล่ียเลขคณิต(Arithmetic Mean) และ สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการนํามาเปรียบเทียบเพื่อแปลความหมายกับเกณฑท่ีตั้งไว 
จากนั้นทําการเปรียบเทียบระดับคะแนนของปจจัยสาเหตุท่ีจัดตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรม
ปจจุบันของผูประกอบการอุตสาหกรรม ซ่ึงประกอบดวย  ดานวัตถุดิบ  ดานตลาด ดานการขนสง 
ดานแรงงาน ดานพลังงาน   ดานสภาพแวดลอม และดานนโยบายของรัฐและทองถ่ิน 
                   แบบสอบถามสวนท่ี 3  เปนคําถามเก่ียวกับปจจยัท่ีคิดวามีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน 
หากมีการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม นําขอมูลที่ไดมาหาคาเฉล่ียเลขคณิต(Arithmetic Mean) และ สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการนํามาเปรียบเทียบเพื่อแปลความหมายกับเกณฑ
ท่ีตั้งไว จากนัน้ทําการเปรียบเทียบระดับคะแนนของปจจัยท่ีคิดวามีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน หาก
มีการเลือกที่ตัง้โรงงานใหมของผูประกอบการอุตสาหกรรม ซ่ึงประกอบดวยดานวัตถุดิบ  ดาน
ตลาด ดานการขนสง ดานแรงงาน ดานพลังงาน   ดานสภาพแวดลอม และดานนโยบายของรัฐและ
ทองถ่ิน 
                   แบบสอบถามสวนท่ี 4  ซ่ึงเปนสวนสุดทายเปนการนําเสนอขอมูลในรูปแบบการ
พรรณนาในสวนของขอมูลปลายเปด(Open ended) ซ่ึงเกี่ยวกับความคิดเห็น และขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม 
 

3.7  สถิติที่ใชในการวิจัย 
              สถิติท่ีนํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ 
 

         3.7.1  สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) เปนสถิติท่ีนํามาใชบรรยายคุณลักษณะของขอมูล
ท่ีเก็บรวบรวมมาจากกลุมประชากรท่ีนํามาศึกษา ไดแก 
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                   3.7.1.1  คารอยละ (Percentage)  ใชวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามตอนท่ี 1 ในเร่ือง
เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล และลักษณะของผูประกอบการอุตสาหกรรม 
                   3.7.1.2  คาเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) ใชสําหรับแบบสอบถามในตอนท่ี 2 ท่ี
เกี่ยวของกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกทําเลท่ีตั้งสถานประกอบการของผูประกอบการอุตสาหกรรม
ในดานตางๆ ซ่ึงประกอบดวยดานวัตถุดิบ  ดานตลาด ดานการขนสง ดานแรงงาน ดานพลังงาน   
ดานสภาพแวดลอม และดานนโยบายของรัฐและทองถ่ิน โดยใชสูตรสําหรับขอมูลท่ีจัดกลุมเปนช้ัน
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) เปนสถิติท่ีใชสรุปถึงลักษณะของผูประกอบการ
ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีท่ีมีลักษณะของการ
ประกอบการท่ีแตกตางกัน ประกอบไปดวยท่ีตั้งสถานประกอบการ ประเภทของการผลิต ขนาด
ของกิจการ รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจ โดยใชขอมูลจากกลุมตัวอยางดังนี้ 
                   3.7.2.1  การวิเคราะหโดยวิธี One-Way ANOVA (Analysis of variance)  ใชในการ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมท่ีไมเกี่ยวของกัน (Independent 
Sample) คือ  ขนาดของเงินลงทุน  รูปแบบการดําเนินธุรกิจ และระยะเวลาในการดําเนินงาน  กับตัว
แปรตาม ซ่ึงไดแก ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมของผูประกอบการ
ท่ีสําคัญ และวิเคราะหความแปรปรวนโดยใชสูตร One-Way ANOVA 
                   3.7.2.2  การวิเคราะห Least Significant Difference (LSD) ใชในการเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูกรณีท่ี F-test ในการวิเคราะห One-way ANOVA มีนัยสําคัญ 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจยั 
 

                จากการที่ไดจัดสงแบบสอบถามใหกับผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานในเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี โดยประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือโรงงานอุตสาหกรรม
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 
                รวบรวมจากรายช่ือโรงงานท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการของกรมโรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม ณ ส้ินเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2548  

มีผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี 
ใหความรวมมือตอบกลับมาเปนจํานวน   93 ราย คิดเปนรอยละ 30.097% ของกลุมประชากร จึงใช
ขอมูลจํานวนนี้ในการวิจัย 
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ตารางท่ี 4.1  แสดง Pilot Study Results: Reliability ปจจยัท่ีมีผลทําใหบริษัทของทานหรือสถาน 
                    ประกอบการของทานตัดสินใจเลือกสถานท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีปจจุบัน 
 

ปจจัยดาน จํานวนคําถาม ตัวอยางคําถาม Cronbach Alpha 
ปจจัยดานวัตถุดิบ 4 ในพ้ืนท่ีมีวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ .9501 
ดานการขนสง 5 อัตราคาขนสงในพื้นท่ีท่ีประหยัด .7346 

อัตราคาจางแรงงานหรืออัตราคาแรงข้ันตํ่าใน
พื้นที่ท่ีต่ํา 

.7982 5 
ดานแรงงาน 

มีส่ิงสนับสนุนดานพลังงานและเช้ือเพลิงท่ี
พรอมสมบูรณ 

.7516 3 
ดานพลังงาน 
ดานสภาพแวดลอม 6 ในพ้ืนท่ีปลอดภัยจากการเกิดภัยธรรมชาติ .7887 

ในพ้ืนท่ีมีภาษบํีารุงทองถ่ินท่ีเหมาะสม ดานนโยบายของรัฐ
และทองถ่ิน 

6 

 

.8341 

จากตารางท่ี 4.1  ผลการวิเคราะหความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม จํานวนกลุมตัวอยางท่ีวัดเก็บ
รวบรวมขอมูล (N of class) คือ 30 โรงงาน จํานวนคําถามคือ 30 ขอ คาความเช่ือม่ันท่ีคํานวณจากสูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha) ในแตละปจจัย 

 

ตารางท่ี 4.2  แสดง Pilot Study Results: Reliability  ปจจยัท่ีมีผลทําใหบริษัทของทานหรือสถาน 
                    ประกอบการของทานตัดสินใจเลือกสถานท่ีตั้งโรงงานใหม 

ปจจัยดาน จํานวนคําถาม ตัวอยางคําถาม Cronbach Alpha 
ปจจัยดานวัตถุดิบ 4 ในพ้ืนท่ีมีวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ .8997 
ดานการขนสง 5 อัตราคาขนสงในพื้นท่ีท่ีประหยัด .8601 

อัตราคาจางแรงงานหรืออัตราคาแรงข้ันตํ่าใน
พื้นที่ท่ีต่ํา 

.8539 5 
ดานแรงงาน 

มีส่ิงสนับสนุนดานพลังงานและเช้ือเพลิงท่ี
พรอมสมบูรณ 

.8950 3 
ดานพลังงาน 
ดานสภาพแวดลอม 6 ในพ้ืนท่ีปลอดภัยจากการเกิดภัยธรรมชาติ .9160 

ในพ้ืนท่ีมีภาษบํีารุงทองถ่ินท่ีเหมาะสม ดานนโยบายของรัฐ
และทองถ่ิน 

6 .8386 
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จากตารางท่ี 4.2  ผลการวิเคราะหความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม จํานวนกลุมตัวอยางท่ีวัดเก็บ
รวบรวมขอมูล (N of class) คือ 30โรงงาน จํานวนคําถามคือ 30 ขอ คาความเช่ือม่ันทีคํานวณจากสูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha) ในแตละปจจัย 

 

                ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล จะแบงออกเปน 4 ตอนดังนี้ 
                4.1  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ไดแก ลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก ท่ีตั้งโรงงาน ประเภทของการผลิต  รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจ และขนาดของ
กิจการ (ขนาดของเงินลงทุน)  
              4.2  วิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลทําใหบริษัทหรือโรงงานของ
ผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกสถานท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีปจจุบันปจจยั ประกอบไปดวยปจจัย
ดานวัตถุดิบ ดานตลาด ดานการขนสง ดานแรงงาน ดานพลังงาน ดานสภาพแวดลอม ดานนโยบายของ
รัฐและทองถ่ิน 
              4.3  วิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลทําใหบริษัทหรือโรงงานของ
ผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกสถานท่ีตั้งโรงงานหากบริษัทนั้นๆ หรือสถานประกอบการนั้นๆ มี
ความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ประกอบไปดวยปจจัยดานวัตถุดิบ ดาน
ตลาด ดานการขนสง ดานแรงงาน ดานพลังงาน ดานสภาพแวดลอม ดานนโยบายของรัฐและทองถ่ิน 
                4.4 การวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบระดับของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกทําเล
ท่ีตั้งของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีท่ีมีลักษณะของการ
ประกอบการท่ีแตกตางกัน ประกอบไปดวยท่ีตั้งสถานประกอบการ ประเภทของการผลิต ขนาดของ
กิจการ รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจ  
                4.5 การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากแบบสอบถามปลายเปดเปนความคิดเห็น
ท่ัวไปเกี่ยวกับปญหาอ่ืนจากการดําเนินงานในแตละดานท่ีผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีประสบอยูและตองการความชวยเหลือในการแกไข 
 

4.1  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลและลักษณะของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม 
                ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก ท่ีตั้งโรงงาน ประเภทของการผลิต  รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจ และขนาดของ
กิจการ (ขนาดของเงินลงทุน)  ผลวิเคราะหปรากฏดังตารางท่ี 4.1 และตารางท่ี 4.3 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลลักษณะของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด 
                       ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี 

ขอมูลและลักษณะของผูประกอบการ ความถ่ี รอยละ 

ท่ีตั้งโรงงาน   

     นิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว 35 37.63 

     นิคมอุตสาหกรรม เกตเวยซิตี้ 12 12.90 

     โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทรบุรี 7 7.53 

     โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียลปารค จํากัด 22 23.66 

     โครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนกบินทรบุรี 15 16.13 

     อ่ืนๆ 2 2.15 

รวม 93 100.00 

ประเภทการผลิต   

     อุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนต 25 26.88 

     อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา 13 13.98 

     อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ 13 13.98 

     อุตสาหกรรมอาหาร 1 1.08 

     อุตสาหกรรมกระดาษ 4 4.30 

     อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 19 20.43 

     อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 18 19.35 

รวม 93 100.00 
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ตารางท่ี 4.3  (ตอ) 

ขอมูลและลักษณะของผูประกอบการ ความถ่ี รอยละ 

รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจของโรงงาน   

     เจาของคนเดียว 6 6.45 

     หางหุนสวน 1 1.08 

     บริษัท จํากดั 82 88.17 

     อ่ืนๆ 4 4.30 

รวม 93 100.00 

ขนาดของกิจการ   

     ขนาดเล็ก 12 12.90 

     ขนาดกลาง 31 33.33 

     ขนาดใหญ 50 53.76 

รวม 93 100.00 

 
                จากตารางท่ี 4.3 พบวาผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีขอมูลลักษณะของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีดังตอไปนี้ 

 
 สถานท่ีตั้งโรงงาน  พบวา ผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของสถาน
ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีจํานวน  93  ราย สวนใหญตั้ง
โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว จํานวน 35 ราย คิดเปนรอยละ  37.63 รองลงมาต้ังโรงงานใน
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 อ่ืนๆ จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ  2.15 
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 ประเภทการผลิต  พบวา ผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของสถาน
ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีจํานวน  93  ราย สวนใหญ
ประกอบการผลิตประเภทอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนต จํานวน 25 ราย คิดเปนรอยละ  26.88 
รองลงมาประกอบการผลิตประเภทอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม จํานวน19 ราย คิดเปนรอยละ  
20.43  อุตสาหกรรมอ่ืน  ๆ  จํานวน18 ราย  คิดเปนรอยละ   19.35 อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ
เคร่ืองใชไฟฟาและอุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑอยางละ 13 ราย คิดเปนรอยละ 13.98 
อุตสาหกรรมกระดาษ จํานวน4  ราย คิดเปนรอยละ  4.30 และ อุตสาหกรรมอาหาร จํานวน1  ราย คิด
เปนรอยละ  1.08 
 

 รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจของโรงงาน  พบวา ผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนผูบริหารหรือ
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 
 

 ขนาดของกิจการ  พบวา ผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของสถาน
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 
 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจํานวนคนงานโดยเฉล่ียของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
                        และจังหวัดปราจีนบุรี 

 คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน 

จํานวนพนกังาน 379.20 550.60 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวาผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีจํานวนพนักงานโดยเฉล่ียอยูท่ี 379.20 คน และมีคาเบ่ียงเบนอยูท่ี 550.60 คน 
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4.2  การวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลทําให       ผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีปจจุบัน 
โดยจําแนกตามปจจัยท้ัง 7 ดาน 
 

                ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีปจจุบัน     
ของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบ
แบบสอบถาม ซ่ึงเปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 ราย 
จําแนกตามตามปจจัยท้ัง 7 ดาน โดยวิเคราะหขอมูลในภาพรวมเปนรายขอของแตละดาน ไดผล
การศึกษาดังนี้ 
 

ดานวัตถุดิบ        
                ปจจัย ท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้ งโรงงานในเขตพื้นท่ีปจจุ บันดานวัตถุดิบของ
ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึง
เปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 รายแสดงดังตารางท่ี 
4.5    
 

ตารางท่ี  4.5 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับ Χ

                         ของปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีปจจุบันของผูประกอบการ 
                         ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานวัตถุดิบ 

N = 93 ระดับ
ความเห็น 

ดานวัตถุดิบ 
 S.D. 

ลําดับท่ี 
Χ

มีผูผลิตหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบมากรายในพ้ืนท่ี 3.12 1.18 ปานกลาง 1 
ผูผลิตหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบในพืน้ท่ีมีกาํลังการผลิต
ท่ีมากพอกับความตองการของบริษัทหรือโรงงาน 3.00 1.20 ปานกลาง 3 

ในพื้นท่ีมีวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ 3.04 1.36 ปานกลาง 2 

ในพื้นท่ีมีวัตถุดิบท่ีราคาถูก 3.00 1.33 ปานกลาง 4 
คาเฉล่ียรวม 3.04 1.27 ปานกลาง  

 
                จากตารางท่ี 4.5 พบวา ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีปจจุบันในดาน
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                ลําดับท่ี 1 มีผูผลิตหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบมากรายในพื้นท่ี โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคา
เทากับ 3.12 และการกระจายขอมูลคอนขางมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 
1.18 
                ลําดับท่ี 2 ในพ้ืนท่ีมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.04 และการ
กระจายขอมูลคอนขางมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 1.36 
                ลําดับท่ี 3 ผูผลิตหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบในพ้ืนท่ีมีกําลังการผลิตท่ีมากพอกับความตองการ
ของบริษัทหรือโรงงาน โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.00 และการกระจายขอมูล
คอนขางมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 1.20 
                ลําดับท่ี 4 ในพื้นท่ีมีวัตถุดิบท่ีราคาถูก โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.00 และการ
กระจายขอมูลคอนขางมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 1.33 
 

       ดานตลาด 
                ปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีปจจุบันดานตลาดของผูประกอบการ
ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนผูบริหาร
หรือผูจัดการโรงงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 รายแสดงดังตารางท่ี 4.4    
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ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉล่ีย  ( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับของ  Χ

                         ปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีปจจุบันของผูประกอบการใน 
                         เขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานตลาด 

N = 93 
ดานตลาด 

 S.D. 

ระดับ
ความเห็น Χ

มีลูกคาอยูในพ้ืนท่ีเปนจํานวนมาก หรือลูกคาหลักอยูในพ้ืนท่ี 3.22 1.19 ปานกลาง 
คาเฉล่ียรวม 3.22 1.19 ปานกลาง 

 

                จากตารางท่ี 4.6 พบวา ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีปจจุบันในดาน
ตลาด  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียรวมของทุกขอมีคาเทากับ 3.22และ
การกระจายของขอมูลคอนขางมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 1.19 
 
       การขนสง 
                ปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีปจจุบันดานการขนสงของ
ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึง
เปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 รายแสดงดังตารางท่ี 
4.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 68 

ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉล่ีย  ( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับของ  Χ

                        ปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีปจจุบันของผูประกอบการใน 
                        เขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานการขนสง 

N = 93 ระดับ
ความเห็น 

ดานการขนสง 
 S.D. 

ลําดับท่ี 
Χ

อัตราคาขนสงในพื้นท่ีท่ีประหยัด 3.31 1.33 ปานกลาง 2 
มีรูปแบบการขนสงท่ีหลากหลาย เชน ทางรถยนต ทาง
รถไฟ ทางเรือ ใหเลือกใชในพ้ืนท่ี 3.00 1.29 ปานกลาง 5 
ระยะทางระหวางสถานประกอบการของทานกับผูผลิต
หรือผูจัดจําหนายไมไกลมาก 3.15 1.13 ปานกลาง 3 
ระยะทางระหวางสถานประกอบการของทานกับ
โรงงานหรือบริษัทของลูกคาท่ีไมไกลมาก 3.42 1.07 ปานกลาง 1 
ท่ีตั้งโรงงานปจจุบันทําใหตนทุนในการขนสงท่ีเกิด
โดยรวมต่ําท่ีสุด 3.13 1.23 ปานกลาง 4 

คาเฉล่ียรวม 3.22 1.21 ปานกลาง  
 

                จากตารางท่ี 4.7 พบวา ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีปจจุบันในดานการ
ขนสง  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยรวมของทุกขอมีคาเทากับ 3.22และ
การกระจายของขอมูลคอนขางมาก โดยพิจารณาจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 1.21 เม่ือ
พิจารณาปจจัยในดานการขนสงในแตละขอ พบวาขอท่ีผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีมีมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับดังนี้ 
 

                ลําดับท่ี 1 ระยะทางระหวางสถานประกอบการของทานกับโรงงานหรือบริษัทของลูกคาท่ีไม
ไกลมาก โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.42 และการกระจายขอมูลคอนขางมาก โดยพิจารณา
จากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 1.07 
                ลําดับท่ี 2 อัตราคาขนสงในพื้นท่ีท่ีประหยัด โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.31 และ
การกระจายขอมูลคอนขางมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 1.33 
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                ลําดับท่ี 3 ระยะทางระหวางสถานประกอบการของทานกับผูผลิตหรือผูจัดจําหนายไมไกลมาก 
โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซึ่งมีคาเทากับ 3.15 และการกระจายขอมูลคอนขางมาก โดยพิจารณาจากสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 1.13 
                ลําดับท่ี 4 ที่ต้ังโรงงานปจจุบันทําใหตนทุนในการขนสงท่ีเกิดโดยรวมตํ่าท่ีสุด โดยพิจารณาจาก
คาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.13 และการกระจายขอมูลคอนขางมาก โดยพิจารณาจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ซึ่งมีคาเทากับ 1.23 
                ลําดับท่ี 5 มีรูปแบบการขนสงท่ีหลากหลาย เชน ทางรถยนต ทางรถไฟ ทางเรือ ใหเลือกใชใน
พื้นที่ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.00 และการกระจายขอมูลคอนขางมาก โดยพิจารณาจาก
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 1.29 
 

  ดานแรงงาน 
                ปจจัยที่มีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีต้ังโรงงานในเขตพื้นท่ีปจจุบันดานแรงงานของผูประกอบการ
ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนผูบริหารหรือ
ผูจัดการโรงงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 รายแสดงดังตารางท่ี 4.8 
 

ตารางท่ี  4.8 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับของ  Χ

                         ปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีปจจุบันของผูประกอบการใน 
                         เขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานแรงงาน 

N = 93 ระดับ
ความเห็น 

ดานแรงงาน 
 S.D. 

ลําดับท่ี 
Χ

อัตราคาจางแรงงานหรืออัตราคาแรงข้ันตํ่าในพื้นท่ีท่ีต่ํา 3.60 0.78 มาก 1 
ในพื้นท่ี มีแรงงานท่ีมีฝมือ (Skill Labor) สามารถจัดหาได
เพียงพอกับความตองการของโรงงาน 3.16 0.92 ปานกลาง 5 
ในพื้นท่ี มีแรงงานท่ีไมมีฝมือ (Unskill Labor) สามารถ
จัดหาไดเพยีงพอกับความตองการของโรงงาน 3.23 0.89 ปานกลาง 2 
แรงงานท่ีจัดหาไดเปนแรงงานท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 3.18 0.85 ปานกลาง 4 

ทัศนคติของแรงงานท่ีจัดหาไดมีทัศนคติท่ีดี 3.19 0.80 ปานกลาง 3 
คาเฉล่ียรวม 3.27 0.85 ปานกลาง  
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                จากตารางท่ี 4.8 พบวา ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีปจจุบันในดาน
แรงงาน  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียรวมของทุกขอมีคาเทากับ 3.27 
และการกระจายของขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.85เม่ือ
พิจารณาปจจัยในดานแรงงานในแตละขอ พบวาขอท่ีผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีมีมีความคิดเห็นอยูในระดับมากไปหาปานกลาง เรียงตามลําดับดังนี้ 
 
                ลําดับท่ี 1 อัตราคาจางแรงงานหรืออัตราคาแรงข้ันตํ่าในพื้นท่ีท่ีต่ํา โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย 
ซ่ึงมีคาเทากับ 3.60 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมี
คาเทากับ 0.78 
                ลําดับท่ี 2 ในพื้นท่ี มีแรงงานท่ีไมมีฝมือ (Unskill Labor) สามารถจัดหาไดเพียงพอกับความ
ตองการของโรงงาน โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.23 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก 
โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.89 
                ลําดับท่ี 3 ทัศนคติของแรงงานท่ีจัดหาไดมีทัศนคติท่ีดีโดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 
3.19 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.80 
                ลําดับท่ี 4 แรงงานท่ีจัดหาไดเปนแรงงานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจาก
คาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.18 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.85 
                ลําดับท่ี 5 ในพ้ืนท่ี มีแรงงานท่ีมีฝมือ (Skill Labor) สามารถจัดหาไดเพียงพอกับความตองการ
ของโรงงาน โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.16 และการกระจายขอมูลไมตางกันมา โดย
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.92 
 

ดานพลังงาน 
                ปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีปจจุบันดานพลังงานของ
ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึง
เปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 รายแสดงดังตารางท่ี 
4.9 
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ตารางท่ี  4.9 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับของ  Χ

                         ปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีปจจุบันของผูประกอบการใน 
                         เขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานพลังงาน 

N = 93 ระดับ
ความเห็น 

ดานพลังงาน 
 S.D. 

ลําดับท่ี 
Χ

มีพลังงานและเช้ือเพลิงท่ีจําเปนตอการผลิตอยางเพยีงพอ
และสมํ่าเสมอ 3.63 0.78 มาก 1 

มีส่ิงสนับสนุนดานพลังงานและเช้ือเพลิงท่ีพรอมสมบูรณ 3.45 0.81 ปานกลาง 2 

คาใชจายดานพลังงานและเช้ือเพลิงท่ีต่ําในพ้ืนท่ี 3.12 0.87 ปานกลาง 3 
คาเฉล่ียรวม 3.40 0.82 ปานกลาง  

 
                จากตารางท่ี 4.9 พบวา ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีปจจุบันในดาน
พลังงาน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียรวมของทุกขอมีคาเทากับ 3. 40 
และการกระจายของขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.82เม่ือ
พิจารณาปจจัยในดานพลังงานในแตละขอ พบวาขอท่ีผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีมีมีความคิดเห็นอยูในระดับมากไปหาปานกลาง เรียงตามลําดับดังนี้ 
 
                ลําดับท่ี 1 มีพลังงานและเช้ือเพลิงท่ีจําเปนตอการผลิตอยางเพียงพอและสมํ่าเสมอ โดย
พิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.63 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.78 
                ลําดับท่ี 2 มีส่ิงสนับสนุนดานพลังงานและเช้ือเพลิงท่ีพรอมสมบูรณ โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย 
ซ่ึงมีคาเทากับ 3.45 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมี
คาเทากับ 0.81 
                ลําดับท่ี 3 คาใชจายดานพลังงานและเช้ือเพลิงท่ีต่ําในพ้ืนท่ี โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคา
เทากับ 3.12 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคา
เทากับ 0.87 
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  ดานสภาพแวดลอม 
                ปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีปจจุบันดานสภาพแวดลอมของ
ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึง
เปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 รายแสดงดังตารางท่ี 
4.10 
 

ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)การแปลความหมายและการจัดลําดับของ  Χ

                       ปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีปจจุบันของผูประกอบการใน 
                       เขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานสภาพแวดลอม 

N = 93 ระดับ
ความเห็น 

ดานสภาพแวดลอม 
 S.D. 

ลําดับท่ี 
Χ

ในพื้นท่ีมีระบบบําบัดของเสียประเภทตาง ๆ ท่ีพรอม 3.85 0.90 มาก 2 

ในพื้นท่ีปลอดภัยจากการเกิดภัยธรรมชาติ 3.92 0.77 มาก 1 

ในพื้นท่ีความปลอดภัยจากปญหาอาชญากรรม 3.43 0.98 ปานกลาง 5 
ในพื้นท่ีมีบริการสังคมตาง ๆ เชน สถานีตํารวจ สถานี
ตํารวจดับเพลิง โรงพยาบาล เปนตน ท่ีเพยีงพอ 3.48 1.04 ปานกลาง 4 
ในพื้นท่ีตนทุนการซ้ือหรือเชาท่ีดินและการสรางสถาน
ประกอบการหรือโรงงานท่ีต่ํา 3.41 1.02 ปานกลาง 6 
ในพื้นท่ีมีความพรอมทางดานระบบสาธารณูปโภค เชน 
ไฟฟา น้ําประปา 3.76 0.89 มาก 3 

คาเฉล่ียรวม 3.64 0.93 มาก  
 

                จากตารางท่ี 4.10 พบวาผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีปจจุบันในดาน
พลังงาน  ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียรวมของทุกขอมีคาเทากับ 3.64 และการ
กระจายของขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.93 เม่ือพิจารณา
ปจจัยในดานสภาพแวดลอมในแตละขอ พบวาขอท่ีผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีมีมีความคิดเห็นอยูในระดับมากไปหาปานกลาง เรียงตามลําดับดังนี้ 
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                ลําดับท่ี 1 ในพ้ืนท่ีปลอดภัยจากการเกิดภัยธรรมชาติ โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 
3.92 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.77 
                ลําดับท่ี 2 ในพ้ืนท่ีมีระบบบําบัดของเสียประเภทตาง ๆ ท่ีพรอม โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมี
คาเทากับ 3.85 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคา
เทากับ 0.90 
                ลําดับท่ี 3 ในพื้นท่ีมีความพรอมทางดานระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา น้ําประปาโดย
พิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.76 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.89 
                ลําดับท่ี 4 ในพื้นท่ีมีบริการสังคมตาง ๆ เชน สถานีตํารวจ สถานีตํารวจดับเพลิง โรงพยาบาล 
เปนตน ท่ีเพียงพอ โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.92 และการกระจายขอมูลคอนขางมาก โดย
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 1.04 
                ลําดับที่ 5 ในพ้ืนท่ีความปลอดภัยจากปญหาอาชญากรรม โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซ่ึงมีคา
เทากับ 3.85 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคา
เทากับ 0.90 
                ลําดับท่ี 6 ในพื้นท่ีตนทุนการซ้ือหรือเชาท่ีดินและการสรางสถานประกอบการหรือโรงงานท่ี
ต่ํา โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.41 และการกระจายขอมูลคอนขางมาก โดยพิจารณาจาก
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 1.02 
 

ดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน 
                ปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีปจจุบันดานนโยบายของภาครัฐและ
ทองถ่ินของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบ
แบบสอบถาม ซ่ึงเปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 ราย
แสดงดังตารางท่ี 4.11 
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ตารางท่ี  4.11 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)การแปลความหมายและการจัดลําดับของ  Χ

                         ปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีปจจุบันของผูประกอบการใน 
                         เขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานนโยบายของภาครัฐและ 
                         ทองถ่ิน 

N = 93 ระดับ
ความเห็น 

ดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน 
 S.D. 

ลําดับท่ี 
Χ

ขอกําหนดกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีนัน้ ๆ  ท่ี
เอ้ืออํานวยตอการจัดต้ังสถานประกอบการหรือโรงงาน 3.66 0.91 มาก 3 

ในพื้นท่ีมีภาษบํีารุงทองถ่ินท่ีเหมาะสม 3.41 0.88 ปานกลาง 4 

ในพื้นท่ีนั้นมีสิทธิการลดหยอนภาษีท่ีเหมาะสม 3.68 0.87 มาก 2 
ในพื้นท่ีมีกฎหมายระเบียบขอบังคับท่ีสงผลตอโรงงานท่ี
เอ้ืออํานวยตอการจัดต้ังสถานประกอบการหรือโรงงาน 3.81 0.82 มาก 1 

การใหเงินกูยมืดอกเบ้ียต่ําของรัฐ 3.13 0.92 ปานกลาง 5 
การใหเครดิตทางการคาของ Suppliers ในทองถ่ินท่ี
ยาวนาน 3.12 0.92 ปานกลาง 6 

คาเฉล่ียรวม 3.47 0.89 ปานกลาง  
 

                จากตารางท่ี  4.11 พบวา ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีปจจุบันในดาน
นโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียรวมของทุก
ขอมีคาเทากับ 3.47 และการกระจายของขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รวมเทากับ 0.89 เม่ือพิจารณาปจจัยในดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ินในแตละขอ พบวาขอท่ี
ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีมีมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มากไปหาปานกลาง เรียงตามลําดับดังนี้ 
 

                ลําดับท่ี 1 ในพื้นท่ีมีกฎหมายระเบียบขอบังคับท่ีสงผลตอโรงงานท่ีเอ้ืออํานวยตอการจัดต้ัง
สถานประกอบการหรือโรงงานโดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.81 และการกระจายขอมูลไม
ตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.82 
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                ลําดับท่ี 2 ในพื้นท่ีนั้นมีสิทธิการลดหยอนภาษีท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคา
เทากับ 3.68 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคา
เทากับ 0.87 
                ลําดับท่ี 3 ขอกําหนดกฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีนั้น ๆ ท่ีเอ้ืออํานวยตอการจัดต้ัง
สถานประกอบการหรือโรงงาน โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.66 และการกระจายขอมูลไม
ตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.91 
                ลําดับท่ี 4 ในพื้นท่ีมีภาษีบํารุงทองถ่ินท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 
3.41 และการกระจายขอมูลไมแตกตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 
0.88 
                ลําดับท่ี 5 การใหเงินกูยืมดอกเบ้ียตํ่าของรัฐ โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.13 และ
การกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.92 
                ลําดับท่ี 6 การใหเครดิตทางการคาของ Suppliers ในทองถ่ินท่ียาวนาน โดยพิจารณาจาก
คาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.12 และการกระจายขอมูลไมแตกตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.92 
 

ตารางท่ี 4.12   สรุปผลคาเฉล่ีย ( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับ Χ

                           ของปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีปจจุบันของผูประกอบ 
                           การในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละดาน 

N = 125 ระดับความ
คิดเห็น 

ปจจัยดาน 
 S.D. Χ

ลําดับท่ี 

1. ดานวัตถุดิบ 3.04 1.27 ปานกลาง 7 

2. ดานตลาด 3.22 1.19 ปานกลาง 5 

3. ดานการขนสง 3.22 1.21 ปานกลาง 6 

4. ดานแรงงาน 3.27 0.85 ปานกลาง 4 
5 .ดานพลังงาน 3.40 0.82 ปานกลาง 3 
6 .ดานสภาพแวดลอม 3.64 0.93 มาก 1 
7 .ดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน 3.47 0.89 ปานกลาง 2 

คาเฉล่ียรวม 3.32 1.02 ปานกลาง  
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                จากตารางท่ี 4.12 พบวาผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีปจจุบันในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียรวมของทุกขอมีคาเทากับ 3.32 เม่ือพิจารณาปจจัยที่ผล
ทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีปจจุบันในในแตละดาน พบวาผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากไปหาปาน
กลาง เรียงตามลําดับดังนี้ 
 
                ลําดับท่ี 1   ดานสภาพแวดลอม ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 3.64 
                ลําดับท่ี  2 ดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 3.47 
                ลําดับท่ี  3 ดานพลังงาน ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 3.40 
                ลําดับท่ี  4 ดานแรงงาน ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 3.27 
                ลําดับท่ี  5 ดานตลาด ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 3.22 
                ลําดับท่ี  6 ดานการขนสง ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 3.22 
                ลําดับท่ี  7 ดานวัตถุดิบ ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 3.04 
 

4.3 การวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลทําใหผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความ
จําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง โดยจําแนกตามปจจัยท้ัง 7 ดาน 
 

                ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความ
จําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงาน
ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 ราย จําแนกตามตามปจจัยท้ัง 7 ดาน โดยวิเคราะห
ขอมูลในภาพรวมเปนรายขอของแตละดาน ไดผลการศึกษาดังนี้ 
 

ดานวัตถุดิบ 
                ปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงาน
หรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ดานวัตถุดิบของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 รายแสดงดังตารางท่ี 4.13 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับ Χ

                          ของ ปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตอง 
                          ขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรม 
                           จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานวัตถุดิบ 

N = 93 ระดับ
ความเห็น 

ดานวัตถุดิบ 
 S.D. 

ลําดับท่ี 
Χ

มีผูผลิตหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบมากรายในพ้ืนท่ี 3.49 0.95 มาก 4 
ผูผลิตหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบในพืน้ท่ีมีกาํลังการผลิต
ท่ีมากพอกับความตองการของบริษัทหรือโรงงาน 3.78 1.02 มาก 1 

ในพื้นท่ีมีวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ 3.75 1.12 มาก 3 

ในพื้นท่ีมีวัตถุดิบท่ีราคาถูก 3.77 1.05 มาก 2 
คาเฉล่ียรวม 3.70 1.04 มาก  

 
                จากตารางท่ี 4.13 พบวาผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตอง
ขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ในดานวัตถุดิบ  ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดย
พิจารณาจากคาเฉล่ียรวมของทุกขอมีคาเทากับ 3.70 และการกระจายของขอมูลคอนขางมาก โดย
พิจารณาจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 1.04 เม่ือพิจารณาปจจัยในดานวัตถุดิบในแตละขอ 
พบวาขอท่ีผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีมีมีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้ 
 
                ลําดับท่ี 1 มีผูผลิตหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบในพื้นท่ีมีกําลังการผลิตท่ีมากพอกับความตองการ
ของบริษัทหรือโรงงาน  โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย  ซ่ึงมีคาเทากับ 3.78 และการกระจายขอมูล
คอนขางมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 1.02 
                ลําดับท่ี 2 ในพ้ืนท่ีมีวัตถุดิบท่ีราคาถูก โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.77 และการ
กระจายขอมูลคอนขางมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 1.05 
                ลําดับท่ี 3 ในพื้นท่ีมีวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.75 และการ
กระจายขอมูลคอนขางมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 1.12 
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                ลําดับท่ี 4 มีผูผลิตหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบมากรายในพื้นท่ี โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคา
เทากับ 3.49 และการกระจายขอมูลไมแตกตางมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคา
เทากับ 0.95 
 

ดานตลาด 
                ปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงาน
หรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ดานตลาดของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 รายแสดงดังตารางท่ี 4.14 
 

ตารางท่ี 4.14 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับ Χ

                          ของปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยาย 
                         โรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด 
                          ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานตลาด 

N = 93 
ดานตลาด 

 S.D. 

ระดับ
ความเห็น Χ

มีลูกคาอยูในพ้ืนท่ีเปนจํานวนมาก หรือลูกคาหลักอยูในพ้ืนท่ี 3.63 1.05 มาก 
คาเฉล่ียรวม 3.63 1.05 มาก 

 

                จากตารางท่ี 4.14 พบวาผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตอง
ขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ในดานตลาด ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพิจารณา
จากคาเฉล่ียรวมของทุกขอมีคาเทากับ 3.63 และการกระจายของขอมูลคอนขางมาก โดยพิจารณาจาก
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 1.05 

 
การขนสง 

                ปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงาน
หรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ดานการขนสงของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
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ตารางท่ี  4.15 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับ Χ

                           ของปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตอง 
                           ขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรม 
                           จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานการขนสง 

N = 93 ระดับ
ความเห็น 

ดานการขนสง 
 S.D. 

ลําดับท่ี 
Χ

อัตราคาขนสงในพื้นท่ีท่ีประหยัด 4.13 0.90 มาก 1 
มีรูปแบบการขนสงท่ีหลากหลาย เชน ทางรถยนต ทาง
รถไฟ ทางเรือ ใหเลือกใชในพ้ืนท่ี 3.77 0.97 มาก 4 
ระยะทางระหวางสถานประกอบการของทานกับผูผลิต
หรือผูจัดจําหนายไมไกลมาก 3.84 0.97 มาก 3 
ระยะทางระหวางสถานประกอบการของทานกับโรงงาน
หรือบริษัทของลูกคาท่ีไมไกลมาก 3.69 0.93 มาก 5 
ท่ีตั้งโรงงานปจจุบันทําใหตนทุนในการขนสงท่ีเกิด
โดยรวมต่ําท่ีสุด 4.05 0.95 มาก 2 

คาเฉล่ียรวม 3.63 0.94 มาก  
 
                จากตารางท่ี 4.15 พบวา ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตอง
ขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ในดานการขนสง  ในภาพรวมอยูในระดับปานมาก โดย
พิจารณาจากคาเฉล่ียรวมของทุกขอมีคาเทากับ 3.63 และการกระจายของขอมูลไมแตกตางกันมาก โดย
พิจารณาจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.94 เม่ือพิจารณาปจจัยในดานการขนสงในแตละขอ 
พบวาขอท่ีผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีมีมีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้ 
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                ลําดับท่ี 1 อัตราคาขนสงในพื้นท่ีท่ีประหยัด โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 4.13 และ
การกระจายขอมูลไมแตกตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.90 
                ลําดับท่ี 2 ท่ีตั้งโรงงานปจจุบันทําใหตนทุนในการขนสงท่ีเกิดโดยรวมตํ่าท่ีสุด โดยพิจารณา
จากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 4.05 และการกระจายขอมูลไมแตกตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.95 
                ลําดับท่ี 3 ระยะทางระหวางสถานประกอบการของทานกับผูผลิตหรือผูจัดจําหนายไมไกล
มาก โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.84 และการกระจายขอมูลไมแตกตางกันมาก โดย
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.97 
                ลําดับท่ี 4 มีรูปแบบการขนสงท่ีหลากหลาย เชน ทางรถยนต ทางรถไฟ ทางเรือ ใหเลือกใชใน
พื้นท่ี โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.77 และการกระจายขอมูลไมแตกตางกันมาก โดย
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.97 
                ลําดับท่ี 5 ระยะทางระหวางสถานประกอบการของทานกับโรงงานหรือบริษัทของลูกคาท่ีไม
ไกลมากโดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.69 และการกระจายขอมูลไมแตกตางกันมากก โดย
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.93 
 

ดานแรงงาน 
                ปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงาน
หรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ดานแรงงานของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 รายแสดงดังตารางท่ี 4.16 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับ Χ

                          ของปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยาย 
                          โรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรม 
                           จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานแรงงาน 

N = 93 ระดับ
ความเห็น 

ดานแรงงาน 
 S.D. 

ลําดับท่ี 
Χ

อัตราคาจางแรงงานหรืออัตราคาแรงข้ันตํ่าในพื้นท่ีท่ีต่ํา 3.80 0.79 มาก 4 
ในพื้นท่ี มีแรงงานท่ีมีฝมือ (Skill Labor) สามารถจัดหาได
เพียงพอกับความตองการของโรงงาน 3.95 0.76 มาก 1 
ในพื้นท่ี มีแรงงานท่ีไมมีฝมือ (Un-skill Labor) สามารถ
จัดหาไดเพยีงพอกับความตองการของโรงงาน 3.68 0.78 มาก 5 
แรงงานท่ีจัดหาไดเปนแรงงานท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 3.89 0.73 มาก 2 

ทัศนคติของแรงงานท่ีจัดหาไดมีทัศนคติท่ีดี 3.88 0.82 มาก 3 
คาเฉล่ียรวม 3.84 0.78 มาก  

 

                จากตารางท่ี 4.16 พบวาผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตอง
ขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ในดานแรงงาน  ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดย
พิจารณาจากคาเฉล่ียรวมของทุกขอมีคาเทากับ 3.84 และการกระจายของขอมูลไมตางกันมาก โดย
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.78 เม่ือพิจารณาปจจัยในดานแรงงานในแตละขอ 
พบวาขอท่ีผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีมีมีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้ 
 
                ลําดับท่ี 1 ในพ้ืนท่ี มีแรงงานท่ีมีฝมือ (Skill Labor) สามารถจัดหาไดเพียงพอกับความตองการ
ของโรงงาน โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.95 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดย
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.76 
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                ลําดับท่ี 2 แรงงานท่ีจัดหาไดเปนแรงงานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจาก
คาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.89 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.73 
                ลําดับท่ี 3 ทัศนคติของแรงงานท่ีจัดหาไดมีทัศนคติท่ีดี โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากบั 
3.88 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.82 
                ลําดับท่ี 4 อัตราคาจางแรงงานหรืออัตราคาแรงข้ันตํ่าในพื้นท่ีท่ีต่ํา โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย 
ซ่ึงมีคาเทากับ 3.80 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมี
คาเทากับ 0.79 
                ลําดับท่ี 5 ในพื้นท่ี มีแรงงานท่ีไมมีฝมือ (Un-skill Labor) สามารถจัดหาไดเพียงพอกับความ
ตองการของโรงงาน โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.68 และการกระจายขอมูลไมตางกันมา 
โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.78 
 

ดานพลังงาน 
                ปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงาน
หรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ดานพลังงานของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 รายแสดงดังตารางท่ี 4.17 
 

ตารางท่ี 4.17 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับ Χ

                          ของปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยาย 
                          โรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรม 
                           จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานพลังงาน 

N = 93 ระดับ
ความเห็น 

ดานพลังงาน 
 S.D. 

ลําดับท่ี 
Χ

มีพลังงานและเช้ือเพลิงท่ีจําเปนตอการผลิตอยางเพยีงพอ
และสมํ่าเสมอ 3.92 0.82 มาก 3 

มีส่ิงสนับสนุนดานพลังงานและเช้ือเพลิงท่ีพรอมสมบูรณ 3.97 0.77 มาก 1 

คาใชจายดานพลังงานและเช้ือเพลิงท่ีต่ําในพ้ืนท่ี 3.96 0.87 มาก 2 
คาเฉล่ียรวม 3.95 0.82 มาก  
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                จากตารางท่ี 4.17 พบวาผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตอง
ขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ในดานพลังงาน  ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดย
พิจารณาจากคาเฉล่ียรวมของทุกขอมีคาเทากับ 3.95 และการกระจายของขอมูลไมตางกันมาก โดย
พิจารณาจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.82 เม่ือพิจารณาปจจัยในดานพลังงานในแตละขอ 
พบวาขอท่ีผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีมีมีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้ 
 
                ลําดับท่ี 1 มีส่ิงสนับสนุนดานพลังงานและเช้ือเพลิงท่ีพรอมสมบูรณ โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย 
ซ่ึงมีคาเทากับ 3.97 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมี
คาเทากับ 0.77 
                ลําดับท่ี 2 คาใชจายดานพลังงานและเช้ือเพลิงท่ีต่ําในพ้ืนท่ี โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคา
เทากับ 3.96 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคา
เทากับ 0.87 
                ลําดับท่ี 3 มีพลังงานและเช้ือเพลิงท่ีจําเปนตอการผลิตอยางเพียงพอและสมํ่าเสมอ โดย
พิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.92 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.82 
 

ดานสภาพแวดลอม 
                ปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงาน
หรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ดานสภาพแวดลอมของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 รายแสดงดังตารางท่ี 4.18 
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ตารางท่ี  4.18 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับ Χ

                          ของปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยาย 
                          โรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรม 
                           จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานสภาพแวดลอม 

N = 93 ระดับ
ความเห็น 

ดานสภาพแวดลอม 
 S.D. 

ลําดับท่ี 
Χ

ในพื้นท่ีมีระบบบําบัดของเสียประเภทตาง ๆ ท่ีพรอม 3.98 0.92 มาก 3 

ในพื้นท่ีปลอดภัยจากการเกิดภัยธรรมชาติ 3.96 0.99 มาก 5 

ในพื้นท่ีความปลอดภัยจากปญหาอาชญากรรม 3.88 0.95 มาก 6 
ในพื้นท่ีมีบริการสังคมตาง ๆ เชน สถานีตํารวจ สถานี
ตํารวจดับเพลิง โรงพยาบาล เปนตน ท่ีเพยีงพอ 3.97 0.85 มาก 4 
ในพื้นท่ีตนทุนการซ้ือหรือเชาท่ีดินและการสรางสถาน
ประกอบการหรือโรงงานท่ีต่ํา 4.10 0.83 มาก 2 
ในพื้นท่ีมีความพรอมทางดานระบบสาธารณูปโภค เชน 
ไฟฟา น้ําประปา 4.30 0.86 มาก 1 

คาเฉล่ียรวม 4.03 0.90 มาก  
 

                จากตารางท่ี 4.18 พบวาผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตอง
ขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ในดานพลังงาน  ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดย
พิจารณาจากคาเฉล่ียรวมของทุกขอมีคาเทากับ 4.03 และการกระจายของขอมูลไมตางกันมาก โดย
พิจารณาจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.90 เม่ือพิจารณาปจจัยในดานสภาพแวดลอมในแตละ
ขอ พบวาขอท่ีผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีมีมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้ 
 
                ลําดับท่ี 1 ในพื้นท่ีมีความพรอมทางดานระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา น้ําประปา โดย
พิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 4.30 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.86 
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                ลําดับท่ี 2 ในพื้นท่ีตนทุนการซ้ือหรือเชาท่ีดินและการสรางสถานประกอบการหรือโรงงานท่ี
ต่ํา โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 4.10 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจาก
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.83 
                ลําดับท่ี 3 ในพื้นท่ีมีระบบบําบัดของเสียประเภทตาง ๆ ที่พรอมโดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมี
คาเทากับ 3.98 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคา
เทากับ 0.92 
                ลําดับท่ี 4 ในพื้นท่ีมีบริการสังคมตาง ๆ เชน สถานีตํารวจ สถานีตํารวจดับเพลิง โรงพยาบาล 
เปนตน ท่ีเพียงพอโดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.97 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก 
โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.85 
                ลําดับท่ี 5 ในพื้นท่ีปลอดภัยจากการเกิดภัยธรรมชาติ โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 
3.96 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.99 
                ลําดับท่ี 6 ในพื้นท่ีความปลอดภัยจากปญหาอาชญากรรม โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซ่ึงมีคา
เทากับ 3.88 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคา
เทากับ 0.95 
 

ดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน 
                ปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงาน
หรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ินของผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนผูบริหารหรือ
ผูจัดการโรงงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 93 รายแสดงดังตารางท่ี 4.19 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับ Χ

                          ของปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยาย 
                          โรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรม 
                           จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน 

N = 93 ระดับ
ความเห็น 

ดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน 
 S.D. 

ลําดับท่ี 
Χ

ขอกําหนดกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีนัน้ ๆ  ท่ี
เอ้ืออํานวยตอการจัดต้ังสถานประกอบการหรือโรงงาน 3.90 0.93 มาก 3 

ในพื้นท่ีมีภาษบํีารุงทองถ่ินท่ีเหมาะสม 3.83 0.85 มาก 4 

ในพื้นท่ีนั้นมีสิทธิการลดหยอนภาษีท่ีเหมาะสม 4.16 0.92 มาก 1 
ในพื้นท่ีมีกฎหมายระเบียบขอบังคับท่ีสงผลตอโรงงานท่ี
เอ้ืออํานวยตอการจัดต้ังสถานประกอบการหรือโรงงาน 4.05 0.67 มาก 2 

การใหเงินกูยมืดอกเบ้ียต่ําของรัฐ 3.63 1.07 มาก 5 
การใหเครดิตทางการคาของ Suppliers ในทองถ่ินท่ี
ยาวนาน 3.61 0.89 มาก 6 

คาเฉล่ียรวม 3.87 0.89 มาก  
 

                จากตารางท่ี 4.19 พบวาผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตอง
ขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ในดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน  ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียรวมของทุกขอมีคาเทากับ 3.87 และการกระจายของขอมูลไม
ตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.89 เม่ือพิจารณาปจจัยในดานนโยบาย
ของภาครัฐและทองถ่ินในแตละขอ พบวาขอท่ีผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดปราจีนบุรีมีมีความคิดเห็นอยูในระดับมากไปหาปานกลาง เรียงตามลําดับดังนี้ 
 
                ลําดับท่ี 1 ในพื้นท่ีนั้นมีสิทธิการลดหยอนภาษีท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคา
เทากับ 4.16 และการกระจายขอมูลไมตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคา
เทากับ 0.92 
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                ลําดับท่ี 2 ในพื้นท่ีมีกฎหมายระเบียบขอบังคับท่ีสงผลตอโรงงานท่ีเอ้ืออํานวยตอการจัดต้ัง
สถานประกอบการหรือโรงงาน โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 4.05 และการกระจายขอมูลไม
ตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.67 
                ลําดับท่ี 3 ขอกําหนดกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีนั้น ๆ ท่ีเอ้ืออํานวยตอการจัดต้ัง
สถานประกอบการหรือโรงงาน โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.90 และการกระจายขอมูลไม
ตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.93 
                ลําดับท่ี 4 ในพื้นท่ีมีภาษีบํารุงทองถ่ินท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 
3.83 และการกระจายขอมูลไมแตกตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 
0.85 
                ลําดับท่ี 5 การใหเงินกูยืมดอกเบ้ียตํ่าของรัฐ โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.63 และ
การกระจายขอมูลคอนขางแตกตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 1.07 
                ลําดับท่ี 6 การใหเครดิตทางการคาของ Suppliers ในทองถ่ินท่ียาวนาน โดยพิจารณาจาก
คาเฉล่ีย ซ่ึงมีคาเทากับ 3.61 และการกระจายขอมูลไมแตกตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.89 
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ตารางท่ี  4.20 สรุปผลคาเฉล่ีย( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับ Χ

                          ของปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยาย 
                          โรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด 
                           ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละดาน 

N = 125 ระดับความ
คิดเห็น 

ปจจัยดาน 
 S.D. Χ

ลําดับท่ี 

1. ดานวัตถุดิบ 3.70 1.04 มาก 5 

2. ดานตลาด 3.63 1.05 มาก 7 

3. ดานการขนสง 3.63 0.94 มาก 6 

4. ดานแรงงาน 3.84 0.78 มาก 4 

5 .ดานพลังงาน 3.95 0.82 มาก 2 

6 .ดานสภาพแวดลอม 4.03 0.90 มาก 1 

7 .ดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน 3.87 0.89 มาก 3 

คาเฉล่ียรวม 3.81 0.92 มาก  
 
                จากตารางท่ี 4.20 พบวาผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีผลทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตอง
ขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียรวม
ของทุกขอมีคาเทากับ 3.81 เม่ือพิจารณาปจจัยท่ีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมี
ความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งในแตละดาน พบวาผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากไปหาปาน
กลาง เรียงตามลําดับดังนี้ 
 
                ลําดับท่ี 1 ดานสภาพแวดลอม ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 
                ลําดับท่ี  2 ดานพลังงาน ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 3.95 
                ลําดับท่ี  3 ดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 3.87 
                ลําดับท่ี  4 ดานแรงงาน ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 3.84 
                ลําดับท่ี  5 ดานวัตถุดิบ ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 3.70 
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                ลําดับท่ี  6 ดานการขนสง ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 3.63 
                ลําดับท่ี  7 ดานตลาด ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 3.63 
 

4.4 การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบระดับของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกทําเลท่ีตั้งของ
ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีท่ีมีลักษณะของการ
ประกอบการท่ีแตกตางกัน ประกอบไปดวยท่ีตั้งสถานประกอบการ ประเภทของการผลิต ขนาดของ
กิจการ รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจ 
 
สมมติฐานท่ี 1 ท่ีตั้งโรงงานท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรม
ของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
 

สมมติฐานยอยท่ี 1.1 ท่ีตั้งโรงงานท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขต
พื้นท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 90 

ตารางท่ี 4.21 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจยัท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน 
                      ในเขตพืน้ท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด 
                       ปราจีนบุรี โดยจําแนกตามสถานท่ีตั้งโรงงาน 

ท่ีต้ังโรงงาน 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือก

ท่ีต้ังสถานประกอบการดาน 
สหพัฒน 
N = 15 

เวลโกรว เกตเวยซิต้ี กบินทร 
N = 35 

Χ  

N = 12 N = 7 

 

304 
N = 22 

  Χ Χ Χ Χ  

F 
P - 

value 

1. ดานวัตถุดิบ 3.39 2.71 2.50 2.88 3.17 1.861 .109 

2. ดานตลาด 3.39 3.53 2.31 2.81 3.52 3.325 .009** 

3. ดานการขนสง 3.29 3.50 2.00 2.59 4.33 7.456 .000** 

4. ดานแรงงาน 3.14 3.23 2.86 3.58 3.40 2.433 .041* 

5 .ดานพลังงาน 3.43 3.61 2.76 3.39 3.56 2.167 .065 

6 .ดานสภาพแวดลอม 3.69 4.00 3.12 3.39 3.92 3.000 .015* 

7 .ดานนโยบายของ
ภาครัฐและทองถ่ิน 

3.61 3.61 3.38 3.19 3.49 1.223 .305 

คาเฉล่ียรวม 3.45 3.49 2.84 3.19 3.56 2.438 .041* 

*     หมายถึง คาเฉล่ียท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
**   หมายถึง คาเฉล่ียท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

                จากตารางท่ี 4.21 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงาน
ในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี จําแนก
ตามปจจัย โดยพิจารณาในภาพรวมท้ังหมด 7 ดาน พบวาภาพรวมของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้ง
โรงงานในเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
สถานท่ีตั้งโรงงานตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
                เม่ือทําการพิจารณาเปรียบเทียบปจจัยในแตละดานท้ัง 7 ดาน พบวาคาเฉล่ียปจจัยท่ีมีผลตอ
การเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรีสถานที่ตั้งโรงงานตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
คือ ปจจัยดานแรงงานและดานสภาพแวดลอม และพบวาคาเฉลี่ยปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงาน
ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีสถานท่ีตั้ง
โรงงานตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ ปจจัยดานตลาดและดาน
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                พิจารณาความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขต
พื้นท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละสถาน
ท่ีตั้ง โดยทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธี LSD. ผลการทดสอบเฉพาะท่ีพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ ระดับ 0.01 แสดงไวในตารางท่ี 4.22   ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.22 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละสถานท่ีตั้ง
เปนรายคูโดยวิธี LSD 

Sig. 

กลุมท่ี กลุมท่ี กลุมท่ี กลุมท่ี กลุมท่ี 
กลุม
ท่ี 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีต้ัง
สถานประกอบการดาน 

ท่ีต้ังโรงงาน  Χ
1 2 3 4 5 

เวลโกรว 3.39 1 - .626 .004** .018* .632 

เกตเวยซิต้ี 3.53 2  - .005** .025* .969 

กบินทร 2.31 3   - .201 .004** 

304 2.81 4    - .019* 

2. ดานตลาด 

สหพัฒน 3.52 5     - 

เวลโกรว 3.29 1 - .532 .003** .014* .001** 

เกตเวยซิต้ี 3.50 2  - .003** .015* .038* 

กบินทร 2.00 3   - .186 .000** 

304 2.59 4    - .000** 

3. ดานการขนสง 

สหพัฒน 4.33 5     - 
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ตารางท่ี 4.22  (ตอ) 

Sig. 

กลุมท่ี กลุมท่ี กลุมท่ี กลุมท่ี กลุมท่ี 
กลุม
ท่ี 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีต้ัง
สถานประกอบการดาน 

ท่ีต้ังโรงงาน  Χ
1 2 3 4 5 

เวลโกรว 3.14 1 - .632 .262 .008** .159 

เกตเวยซิต้ี 3.23 2  - .190 .109 .474 

กบินทร 2.86 3   - .007** .051 

304 3.58 4    - .367 

4. ดานแรงงาน 

สหพัฒน 3.40 5     - 

เวลโกรว 3.69 1 - .164 .039* .102 .258 

เกตเวยซิต้ี 4.00 2  - .006 .012* .762 

กบินทร 3.12 3   - .339 .009** 

304 3.39 4    - .019** 

6 .ดานสภาพแวดลอม 

สหพัฒน 3.92 5     - 

เวลโกรว 3.45 1 - .838 .012* .101 .551 

เกตเวยซิต้ี 3.49 2  - .020* .151 .765 

กบินทร 2.84 3   - .164 .008** 

304 3.19 4    - .061 

คาเฉล่ียรวม 

สหพัฒน 3.56 5     - 

*    หมายถึง คาเฉล่ียท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
** หมายถึง คาเฉล่ียท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
                จากตารางท่ี 4.22 พิจารณาความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือก
ท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีในแตละสถานท่ีตั้ง โดยพิจารณาในแตละปจจัย ดังนี้ 
 

ปจจัยดานตลาด พบวา  
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรวแตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรีท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
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ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้แตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ี
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรีท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.01 และแตกตางกับผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรีแตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ี
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 
0.01  

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิคมอุตสาหกรรม304 แตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม
ปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05  
 

ปจจัยดานการขนสง พบวา  
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรวแตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรีและเขตนิคมอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒนท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 และแตกตางกับผูประกอบการในเขตนิคม
อุตสาหกรรม 304 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้แตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ี
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรีท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.01 และแตกตางกับผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 และเขตนิคมอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒนท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรีแตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ี
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ 0.01  

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิคมอุตสาหกรรม304 แตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม
ปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01  
 

ปจจัยดานแรงงาน พบวา  
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรวแตกตางกับผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรีแตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ี
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 
0.01  

 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมพบวา  
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรวแตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรีท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้แตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ี
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 
0.05 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรีแตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ี
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ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิคมอุตสาหกรรม304 แตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม
ปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01  
 

ปจจัยโดยรวม พบวา  
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรวแตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรีท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้แตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ี
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรีท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรีแตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ี
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ 0.01  
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สมมติฐานยอยท่ี 1.2 ท่ีตั้งโรงงานท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมี
ความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
 

ตารางท่ี 4.23 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจยัท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน 
                      ใหม ในกรณท่ีีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ 
                      ผูประกอบการจังหวดัฉะเชิงเทราและจังหวดัปราจีนบุรี โดยจําแนกตามสถานท่ีตั้งโรงงาน 

ท่ีต้ังโรงงาน 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือก

ท่ีต้ังสถานประกอบการดาน 
สหพัฒน 
N = 15 

เวลโกรว เกตเวยซิต้ี กบินทร 
N = 35 

Χ  

N = 12 

Χ  

N = 7 

 

304 
N = 22 

อื่นๆ 
N = 2 

  Χ Χ Χ Χ  

F 
P-

value 

1. ดานวัตถุดิบ 3.8214 3.7083 3.7857 3.5795 3.6333 3.1250 .359 .875 

2. ดานตลาด 3.8857 3.8667 3.8857 3.6818 4.3333 3.4000 1.459 .212 

3. ดานการขนสง 3.4000 4.0000 3.4286 3.4545 4.2667 3.5000 2.021 .084 

4. ดานแรงงาน 3.7886 4.3000 4.0000 3.8091 3.6000 3.5000 2.504 .036* 

5 .ดานพลังงาน 3.9524 4.0555 4.5714 4.0152 3.6445 2.6665 2.795 .022* 

6 .ดานสภาพแวดลอม 3.9857 4.6667 4.2856 3.7955 3.8889 3.7500 2.742 .024* 

7 .ดานนโยบายของ
ภาครัฐและทองถ่ิน 

3.9952 4.2778 4.0239 3.6742 3.4224 4.0000 3.006 .015* 

คาเฉล่ียรวม 3.8934 4.1833 4.0514 3.7373 3.7753 3.5000 1.218 .308 

*     หมายถึง คาเฉล่ียท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
                จากตารางท่ี 4.23 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงาน
ใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการ
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี จําแนกตามปจจัย โดยพิจารณาในภาพรวมท้ังหมด 7 ดาน 
พบวาภาพรวมของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของ
ผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีสถานท่ีตั้งโรงงานตางกัน ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
                เม่ือทําการพิจารณาเปรียบเทียบปจจัยในแตละดานท้ัง 7 ดาน พบวาคาเฉล่ียปจจัยท่ีมีผลตอ
การเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง
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                พิจารณาความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ใน
กรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละสถานท่ีตั้ง โดยทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธี LSD. 
ผลการทดสอบเฉพาะท่ีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ ระดับ 0.01 แสดง
ไวในตารางที่ 4.24 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.24 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ี 
                          มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการ 
                          จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละสถานท่ีตั้งเปนรายคูโดยวิธี LSD 

Sig. 

กลุมท่ี กลุมท่ี กลุมท่ี กลุมท่ี กลุมท่ี กลุมท่ี 
กลุม
ท่ี 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีต้ัง
สถานประกอบการดาน 

ท่ีต้ังโรงงาน  Χ
1 2 3 4 5 6 

เวลโกรว 3.7886 1 - .008** .364 .893 .278 .480 

เกตเวยซิต้ี 4.3000 2  - .263 .017* .002** .065 

กบินทร 4.0000 3   - .434 .122 .26 

304 3.8091 4    - .268 .457 

สหพัฒน 3.6000 5     - .278 

4. ดานแรงงาน 

3.5000 6      - อื่นๆ 
3.9524 1 - .678 .046 .755 .180 .019* เวลโกรว 
4.0555 2  - .146 .879 .154 .016* เกตเวยซิต้ี 

กบินทร 4.5714 3   - .086 .007** .002** 

304 4.0152 4    - .138 .015* 

สหพัฒน 3.6445 5     - .082 

5 .ดานพลังงาน 

2.6665 6      - อื่นๆ 
3.9857 1 - .006** .315 .332 .663 .652 เวลโกรว 
4.6667 2  - .267 .001** .006** .098 เกตเวยซิต้ี 

กบินทร 4.2856 3   - .119 .230 .354 

304 3.7955 4    - .698 .932 

สหพัฒน 3.8889 5     - .798 

6 .ดานสภาพแวดลอม 

3.7500 6      - อื่นๆ 
3.9952 1 - .205 .917 .078 .006** .992 เวลโกรว 
4.2778 2  - .422 .013* .001** .584 เกตเวยซิต้ี 

กบินทร 4.0239 3   - .227 .050* .964 

304 3.6742 4    - .259 .507 

สหพัฒน 3.4224 5     - .250 

7 .ดานนโยบายของภาครัฐ
และทองถ่ิน 

4.0000 6      - อื่นๆ 

*    หมายถึง คาเฉล่ียท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
** หมายถึง คาเฉล่ียท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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                จากตารางท่ี 4.24 พิจารณาความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือก
ท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีในแตละสถานท่ีตั้ง โดยพิจารณาในแตละปจจัย ดังนี้ 
 

ปจจัยดานแรงงาน พบวา  
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรวแตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้แตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ี
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 
0.05 และแตกตางกับผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.01 

 

ปจจัยดานพลังงาน พบวา  
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรวแตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 
0.05  

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้แตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ี
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 
0.05 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรีแตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ี
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนและอ่ืนๆ ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01  
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ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิคมอุตสาหกรรม304 แตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม
ปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05  
 

ปจจัยดานสภาพแวดลอม พบวา  
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรวแตกตางกับผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรี ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรีแตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ี
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 และเขตนิคมอุตสาหกรรม 
เครือสหพัฒน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01  

 

ปจจัยดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน พบวา  
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรวแตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ 0.01 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้แตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ี
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 
0.05 และแตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของ
ผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรีแตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ี
อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ 0.05  
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สมมติฐานท่ี 2 ประเภทของการผลิตท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
 
สมมติฐานยอยท่ี 2.1 ประเภทของการผลิตท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขต
พื้นท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.25 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจยัท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน 
                      ในเขตพืน้ท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด 
                       ปราจีนบุรี โดยจําแนกตามประเภทของการผลิต 

ประเภทของการผลิต 
สิ่งทอ อื่นๆ ช้ินสวน

รถยนต 
เครื่องใช บรรจุ

ภัณฑ 
กระดาษ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือก
ท่ีต้ังสถานประกอบการดาน 

 
N = 19 

 
N = 18 

 
N = 4 

ไฟฟา 
N = 25 N = 13 N = 13 

     Χ Χ Χ Χ Χ Χ  

F P-value 

1. ดานวัตถุดิบ 3.2100 2.7115 2.8846 3.8750 2.8816 3.1667 .833 .530 

2. ดานตลาด 3.1280 3.0923 2.8462 3.4000 3.3789 3.4333 .811 .545 

3. ดานการขนสง 3.1200 3.2308 2.6923 2.5000 3.8947 3.1667 2.190 .063 

4. ดานแรงงาน 3.3200 2.7846 3.3231 3.4000 3.2947 3.5000 2.311 .051 

5 .ดานพลังงาน 3.3468 3.3335 3.4102 3.3335 3.3862 3.5926 .361 .874 

6 .ดานสภาพแวดลอม 3.6999 3.3461 3.3848 3.4170 3.8421 3.8333 1.576 .175 

7 .ดานนโยบายของ
ภาครัฐและทองถ่ิน 3.5999 3.3077 3.4489 3.1665 3.4999 3.4351 .486 .786 

คาเฉล่ียรวม 3.4004 3.1138 3.2108 3.3850 3.4347 3.4978 .860 .511 

 
                จากตารางท่ี 4.25 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงาน
ในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี จําแนก
ตามปจจัย โดยพิจารณาในภาพรวมท้ังหมด 7 ดาน พบวาภาพรวมของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้ง
โรงงานในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
โดยมีประเภทของการผลิตท่ีตางกัน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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                เม่ือทําการพิจารณาเปรียบเทียบปจจัยในแตละดานท้ัง 7 ดาน พบวาคาเฉล่ียปจจัยท่ีมีผลตอ
การเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรีสถานโดยประเภทของการผลิตท่ีตางกัน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ในทุกๆ ดาน 
 

สมมติฐานยอยท่ี 2.2 ประเภทของการผลิตท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงาน
ใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการ
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
 

ตารางท่ี 4.26 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจยัท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน 
                      ใหม ในกรณท่ีีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ 
                       ผูประกอบการจังหวดัฉะเชิงเทราและจังหวดัปราจีนบุรีโดยจําแนกตามประเภทของการ 
                       ผลิต 

ประเภทของการผลิต 
เครื่องใช บรรจุ

ภัณฑ 
กระดาษ สิ่งทอ อื่นๆ ช้ินสวน

รถยนต 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือก

ท่ีต้ังสถานประกอบการดาน 
 

N = 4 
 

N = 19 
 

N = 18 

ไฟฟา 
N = 13 N = 13 N = 25 

     Χ Χ Χ Χ Χ Χ  

F P-value 

1. ดานวัตถุดิบ 3.5200 4.3654 3.7308 4.8750 3.4079 3.5000 3.794 .004** 

2. ดานตลาด 3.6960 4.2615 3.9231 4.6000 3.9579 3.6444 2.023 .083 

3. ดานการขนสง 3.2800 4.0769 3.5385 3.5000 3.8947 3.6111 1.309 .268 

4. ดานแรงงาน 3.6080 4.2308 4.1692 4.0000 3.5053 3.9000 5.193 .000** 

5 .ดานพลังงาน 3.8401 4.4871 4.2308 4.5000 3.5088 3.7962 4.104 .002** 

6 .ดานสภาพแวดลอม 3.7399 4.4102 4.1025 4.5835 3.9474 4.0278 2.029 .083 

7 .ดานนโยบายของ
ภาครัฐและทองถ่ิน 3.8133 4.1411 4.0641 4.4165 3.5878 3.7500 1.922 .099 

คาเฉล่ียรวม 3.6908 4.2931 4.0208 4.4500 3.6858 3.7794 3.419 .007** 

**     หมายถึง คาเฉล่ียท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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                จากตารางท่ี 4.26 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงาน
ใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการ
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี จําแนกตามปจจัย โดยพิจารณาในภาพรวมท้ังหมด 7 ดาน 
พบวาภาพรวมของปจจัยที่มีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของ
ผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีโดยประเภทการผลิตท่ีตางกัน มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
                เม่ือทําการพิจารณาเปรียบเทียบปจจัยในแตละดานท้ัง 7 ดาน พบวาคาเฉล่ียปจจัยท่ีมีผลตอ
การเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง
ของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีโดยประเภทการผลิตท่ีตางกัน มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.01  คือ ปจจัยดานวัตถุดิบ แรงงาน และดานพลังงาน 
และพบวาคาเฉล่ียปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงาน
หรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีสถานท่ีตั้ง
โรงงานตางกัน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ปจจัยดานตลาด การ
ขนสง ดานสภาพแวดลอมและดานดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน 
 
                พิจารณาความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ใน
กรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละประเภทของการผลิต โดยทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดย
วิธี LSD. ผลการทดสอบเฉพาะท่ีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ ระดับ 
0.01 แสดงไวในตารางท่ี 4.27 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.27 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ี 
                         มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการ 
                         จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละประเภทของการผลิตเปนรายคูโดยวิธี  
                          LSD 

Sig. 

กลุมท่ี กลุมท่ี กลุมท่ี กลุมท่ี กลุมท่ี กลุมท่ี 
กลุม
ท่ี 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีต้ัง
สถานประกอบการดาน 

ประเภทของการ
ผลิต  Χ

1 2 3 4 5 6 
ช้ินสวนรถยนต 3.5200 1 - .006** .482 .005** .674 .941 

เครื่องใชไฟฟา 4.3654 2  - .067 .310 .003** .008** 

3.7308 3   - .024 .307 .469 บรรจุภัณฑ 
กระดาษ 4.8750 4    - .003** .005** 

สิ่งทอ 3.4079 5     - .749 

1. ดานวัตถุดิบ 

3.5000 6      - อื่นๆ 
ช้ินสวนรถยนต 3.6080 1 - .001** .002** .165 .518 .073 

เครื่องใชไฟฟา 4.2308 2  - .764 .440 .000** .084 

บรรจุภัณฑ 4.1692 3   - .571 .001** .159 

กระดาษ 4.0000 4    - .087 .729 

สิ่งทอ 3.5053 5     - .023* 

4. ดานแรงงาน 

3.9000 6      - อื่นๆ 
3.8401 1 - .009** .112 .089 .130 .842 ช้ินสวนรถยนต 
4.4871 2  - .361 .975 .000** .009** เครื่องใชไฟฟา 

บรรจุภัณฑ 4.2308 3   - .510 .006** .097 

กระดาษ 4.5000 4    - .013* .077 

สิ่งทอ 3.5088 5     - .223 

5 .ดานพลังงาน 

3.7962 6      - อื่นๆ 
3.6908 1 - .003** .094 .015* .977 .616 ชิ้นสวนรถยนต 

เคร่ืองใชไฟฟา 4.2931 2  - .227 .632 .004** .015* 

บรรจุภัณฑ 4.0208 3   - .192 .106 .248 

กระดาษ 4.4500 4    - .017* .036* 
คาเฉล่ียรวม 

สิ่งทอ 3.6858 5     - .619 

3.7794 6      - อ่ืนๆ 

*    หมายถึง คาเฉล่ียท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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** หมายถึง คาเฉล่ียท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

                จากตารางท่ี 4.27 พิจารณาความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือก
ท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ
ผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละประเภทของการผลิต โดยพิจารณาใน
แตละปจจัย ดังนี้ 
 

ปจจัย ดานวัตถุดิบ พบวา  
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือ

จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการการผลิตประเภทชิ้นสวนรถยนตแตกตางกับปจจัยท่ีมีผล
ตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง
ของผูประกอบการผลิตประเภทเคร่ืองใชไฟฟาและการผลิตประเภทกระดาษท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.01 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการการผลิตประเภทเคร่ืองใชไฟฟาแตกตางกับปจจัยท่ีมีผล
ตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง
ของผูประกอบการผลิตประเภทส่ิงทอและการผลิตประเภทอื่นๆท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการการผลิตประเภทกระดาษแตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ
ผูประกอบการผลิตประเภทส่ิงทอและการผลิตประเภทอื่นๆท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 

 

ปจจัยดานแรงงาน พบวา  
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือ

จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการการผลิตประเภทชิ้นสวนรถยนตแตกตางกับปจจัยท่ีมีผล
ตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง
ของผูประกอบการผลิตประเภทเครื่องใชไฟฟาและการผลิตประเภทบรรจุภัณฑท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ 0.01 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการการผลิตประเภทเคร่ืองใชไฟฟาแตกตางกับปจจัยท่ีมีผล
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ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการการผลิตประเภทบรรจุภัณฑแตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอ
การเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง
ของผูประกอบการผลิตประเภทส่ิงทอท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการการผลิตประเภทส่ิงทอแตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ
ผูประกอบการผลิตประเภทอื่นๆ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

 

ปจจัยดานพลังงาน พบวา  
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือ

จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการการผลิตประเภทชิ้นสวนรถยนตแตกตางกับปจจัยท่ีมีผล
ตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง
ของผูประกอบการผลิตประเภทเครื่องใชไฟฟาท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการการผลิตประเภทเคร่ืองใชไฟฟาแตกตางกับปจจัยท่ีมีผล
ตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง
ของผูประกอบการผลิตประเภทส่ิงทอและการผลิตประเภทอื่นๆท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการการผลิตประเภทบรรจุภัณฑแตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอ
การเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง
ของผูประกอบการผลิตประเภทส่ิงทอท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการการผลิตประเภทกระดาษแตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ
ผูประกอบการผลิตประเภทส่ิงทอท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

 

ปจจัยโดยรวม พบวา  
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ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการการผลิตประเภทชิ้นสวนรถยนตแตกตางกับปจจัยท่ีมีผล
ตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง
ของผูประกอบการผลิตประเภทเคร่ืองใชไฟฟาและการผลิตประเภทกระดาษท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.01 และระดับ 0.05 ตามลําดับ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการการผลิตประเภทเคร่ืองใชไฟฟาแตกตางกับปจจัยท่ีมีผล
ตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง
ของผูประกอบการผลิตประเภทส่ิงทอและการผลิตประเภทอ่ืนๆท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01
และระดับ 0.05 ตามลําดับ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการการผลิตประเภทกระดาษแตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ
ผูประกอบการผลิตประเภทส่ิงทอและการผลิตประเภทอื่นๆ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

 

สมมติฐานท่ี 3 รูปแบบความเปนเจาของท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
 

สมมติฐานยอยท่ี 3.1 รูปแบบความเปนเจาของท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้ง
โรงงานในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
ตางกัน 
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ตารางท่ี 4.28 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจยัท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน 
                      ในเขตพืน้ท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด 
                       ปราจีนบุรี โดยจําแนกตามรูปแบบความเปนเจาของ 

รูปแบบความเปนเจาของ 

บริษัท
จํากัด 

อ่ืนๆ เจาของคน
เดียว ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีต้ังสถานประกอบการดาน  

N = 4 N = 82 N = 6 

  Χ Χ Χ  

F P-value 

1. ดานวัตถุดิบ 2.7083 2.9970 4.2500 2.413 .095 

2. ดานตลาด 3.5667 3.1537 3.6000 .907 .408 

3. ดานการขนสง 3.3333 3.2439 2.5000 .767 .467 

4. ดานแรงงาน 3.4333 3.2415 3.6000 .847 .432 

5 .ดานพลังงาน 3.3892 3.3659 4.0000 1.796 .172 

6 .ดานสภาพแวดลอม 3.9447 3.5854 4.2500 2.441 .093 

7 .ดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน 3.9725 3.3943 4.0830 3.954 .023* 

คาเฉล่ียรวม 3.5617 3.3066 3.9200 2.460 .091 

*    หมายถึง คาเฉล่ียท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

                จากตารางท่ี 4.28 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงาน
ในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี จําแนก
ตามปจจัย โดยพิจารณาในภาพรวมทั้งหมด 7  ดาน พบวาภาพรวมของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้ง
โรงงานในเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
โดยมีรูปแบบความเปนเจาของตางกัน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
                เม่ือทําการพิจารณาเปรียบเทียบปจจัยในแตละดานท้ัง 7 ดาน พบวาคาเฉล่ียปจจัยท่ีมีผลตอ
การเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรีสถานโดยรูปแบบความเปนเจาของท่ีตางกัน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ในทุกๆ ดาน ยกเวนปจจัยดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน ท่ีมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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                พิจารณาความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขต
พื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละรูปแบบ
ความเปนเจาของ โดยทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธี LSD. ผลการทดสอบเฉพาะที่พบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ ระดับ 0.01 แสดงไวในตารางท่ี 4.29 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.29 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ี 
                          อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแต 
                          ละรูปแบบความเปนเจาของเปนรายคูโดยวิธี LSD 

Sig. 
กลุมที่ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีต้ังสถาน
ประกอบการดาน 

กลุม
ที่ 

รูปแบบความเปน
เจาของ  Χ

1 2 3 
เจาของคนเดียว 3.9725 1 - .042* .797 

บริษัท จํากัด 3.3943 2  - .046* 
7. ดานนโยบายของภาครัฐและ
ทองถ่ิน 

อื่นๆ 4.0830 3   - 

*    หมายถึง คาเฉล่ียท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

                จากตารางท่ี 4.29 พิจารณาความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือก
ท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีในแตละรูปแบบความเปนเจาของ ในปจจัยดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน พบวา  

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการท่ีมี
รูปแบบความเปนเจาของแบบเจาของคนเดียวแตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขต
พื้นท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการท่ีมีรูปแบบความเปนเจาของแบบบริษัท จํากัดท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการท่ีมี
รูปแบบความเปนเจาของแบบแบบบริษัท จํากัดแตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขต
พื้นท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการที่มีรูปแบบความเปนเจาของแบบอื่นๆ ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติระดับ 0.05 
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สมมติฐานยอยท่ี 3.2 รูปแบบความเปนเจาของท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้ง
โรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึง่ของ
ผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
 

ตารางท่ี 4.30 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจยัท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน 
                      ใหม ในกรณท่ีีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ 
                      ผูประกอบการจังหวดัฉะเชิงเทราและจังหวดัปราจีนบุรี โดยจําแนกตามรูปแบบความเปน 
                      เจาของ 

รูปแบบความเปนเจาของ 

บริษัท
จํากัด 

อ่ืนๆ เจาของคน
เดียว ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีต้ังสถานประกอบการดาน  

N = 4 N = 82 N = 6 

  Χ Χ Χ  

F P-value 

1. ดานวัตถุดิบ 3.3333 3.6585 5.0000 4.769 .011* 

2. ดานตลาด 4.0667 3.8780 4.1000 .290 .749 

3. ดานการขนสง 4.0000 3.6098 3.5000 .408 .666 

4. ดานแรงงาน 4.0667 3.8024 4.3000 1.891 .157 

5 .ดานพลังงาน 4.0555 3.9147 4.6665 1.881 .158 

6 .ดานสภาพแวดลอม 4.3055 3.9614 4.8335 3.185 .046* 

7 .ดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน 4.0837 3.7988 4.9165 5.687 .005** 

คาเฉล่ียรวม 4.0183 3.8317 4.6000 3.359 .039* 

*    หมายถึง คาเฉล่ียท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
** หมายถึง คาเฉล่ียท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

                จากตารางท่ี 4.30  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงาน
ใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการ
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี จําแนกตามปจจัย โดยพิจารณาในภาพรวมทั้งหมด 7  ดาน 
พบวาภาพรวมของปจจัยที่มีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงาน
หรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีโดยมี
รูปแบบความเปนเจาของตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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                เม่ือทําการพิจารณาเปรียบเทียบปจจัยในแตละดานท้ัง 7 ดาน พบวาคาเฉล่ียปจจัยท่ีมีผลตอ
การเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรีสถานโดยรูปแบบความเปนเจาของ ท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 คือ ปจจัยดานวัตถุดิบ สภาพแวดลอมและนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน สวนปจจัยดาน
ตลาด การขนสง แรงงาน พลังงาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

                พิจารณาความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ใน
กรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละรูปแบบความเปนเจาของ โดยทดสอบความแตกตางเปนรายคู
โดยวิธี LSD. ผลการทดสอบเฉพาะท่ีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 
ระดับ 0.01 แสดงไวในตารางท่ี 4.31 ดังนี้ 
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ตารางท่ี  4.31 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ี 
                          มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการ 
                          จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละรูปแบบความเปนเจาของเปนรายคู 
                          โดยวิธี LSD 

Sig. 
กลุมท่ี 

กลุม
ท่ี 

รูปแบบความเปน
เจาของ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีต้ังสถาน
ประกอบการดาน  Χ

1 2 3 
เจาของคนเดียว 3.3333 1 - .395 .005** 

บริษัท จํากัด 3.6585 2  - .005** 1. ดานวัตถุดิบ 
อ่ืนๆ 5.0000 3   - 

เจาของคนเดียว 4.3055 1 - .270 .267 

บริษัท จํากัด 3.9614 2  - .022* 

6 .ดานสภาพแวดลอม 4.8335 3   - อ่ืนๆ 
เจาของคนเดียว 4.0837 1 - .316 .056 

บริษัท จํากัด 3.7988 2  - .002** 
7 .ดานนโยบายของภาครัฐและ
ทองถ่ิน 

อ่ืนๆ 4.9165 3   - 

เจาของคนเดียว 4.0183 1 - .460 .133 

บริษัท จํากัด 3.8317 2  - .013* คาเฉล่ียรวม 
4.6000 3   - อ่ืนๆ 

*    หมายถึง คาเฉล่ียท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
**    หมายถึง คาเฉล่ียท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

                จากตารางท่ี  4.31 พิจารณาความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือก
ท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ
ผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละรูปแบบความเปนเจาของ โดยพิจารณา
ในแตละปจจัย ดังนี้ 
 

ปจจัย ดานวัตถุดิบ พบวา  
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ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการท่ีมีรูปแบบความเปนเจาของแบบเจาของคนเดียว
แตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการท่ีมีรูปแบบความเปนเจาของแบบอ่ืนๆ ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติระดับ 0.01 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการท่ีมีรูปแบบความเปนเจาของแบบบริษัทจํากัดแตกตาง
กับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสราง
โรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการที่มีรูปแบบความเปนเจาของแบบอ่ืนๆ ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ 0.01 

 

ปจจัยดานสภาพแวดลอม พบวา  
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือ

จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการท่ีมีรูปแบบความเปนเจาของแบบบริษัทจํากัดแตกตาง
กับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสราง
โรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการที่มีรูปแบบความเปนเจาของแบบอ่ืนๆ ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ 0.05 

 

ปจจัยดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน พบวา  
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือ

จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการท่ีมีรูปแบบความเปนเจาของแบบบริษัทจํากัดแตกตาง
กับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสราง
โรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการที่มีรูปแบบความเปนเจาของแบบอ่ืนๆ ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ 0.01 

 

ปจจัยในภาพรวม พบวา  
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือ

จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการท่ีมีรูปแบบความเปนเจาของแบบบริษัทจํากัดแตกตาง
กับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสราง
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สมมติฐานท่ี 4 ขนาดของกิจการท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
 

สมมติฐานยอยท่ี 4.1 ขนาดของกิจการท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใน
เขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.32 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจยัท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน 
                      ในเขตพืน้ท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด 
                       ปราจีนบุรี โดยจําแนกตามขนาดของกิจการ 

ขนาดของกิจการ 

เล็ก กลาง ใหญ ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีต้ังสถานประกอบการดาน 
N = 12 N = 31 N = 50 

  Χ Χ Χ  

F P-value 

1. ดานวัตถุดิบ 3.0000 2.6855 3.2700 2.391 .097 

2. ดานตลาด 3.3000 2.8903 3.3720 2.681 .074 

3. ดานการขนสง 3.5833 3.0968 3.2000 .731 .484 

4. ดานแรงงาน 3.4167 2.8452 3.5040 14.321 .000** 

5 .ดานพลังงาน 3.7223 3.2366 3.4268 2.512 .087 

6 .ดานสภาพแวดลอม 3.9168 3.5000 3.6667 1.644 .199 

7 .ดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน 3.6389 3.4570 3.4300 .453 .637 

คาเฉล่ียรวม 3.5233 3.1335 3.4508 3.395 .038* 

*    หมายถึง คาเฉล่ียท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

                จากตารางท่ี 4.32 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงาน
ในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี จําแนก
ตามปจจัย โดยพิจารณาในภาพรวมท้ังหมด 7 ดาน พบวาภาพรวมของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้ง
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                เม่ือทําการพิจารณาเปรียบเทียบปจจัยในแตละดานท้ัง 7 ดาน พบวาคาเฉล่ียปจจัยท่ีมีผลตอ
การเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรีสถานโดยขนาดกิจการท่ีตางกัน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  คือ ในทุกๆ ดาน ยกเวนปจจัยดานแรงงาน ท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 
 

                พิจารณาความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขต
พื้นท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละขนาด
ของกิจการ โดยทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธี LSD. ผลการทดสอบเฉพาะท่ีพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ ระดับ 0.01 แสดงไวในตารางท่ี 4.33 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.33 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ี 
                          อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแต 
                          ละรูปแบบความเปนเจาของเปนรายคูโดยวิธี LSD 

Sig. 
กลุมท่ี 

กลุม
ท่ี 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีต้ังสถาน
ประกอบการดาน 

ขนาดของกิจการ  Χ
1 2 3 

เล็ก 3.4167 1 - .003** .621 

กลาง 2.8452 2  - .000** 4. ดานแรงงาน 
ใหญ 3.5040 3   - 

*    หมายถึง คาเฉล่ียท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

                พิจารณาความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกบัปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขต
พื้นที่อุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในแตละขนาด
กิจการ ในปจจัยดานแรงงาน  พบวา  

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการท่ีมี
ขนาดกิจการขนาดเล็กแตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรม
ปจจุบันของผูประกอบการท่ีมีมีขนาดกิจการขนาดกลางท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการท่ีมี
ขนาดกิจการขนาดกลางแตกตางกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม
ปจจุบันของผูประกอบการท่ีมีมีขนาดกิจการขนาดใหญท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 

 

สมมติฐานยอยท่ี 4.2 ขนาดของกิจการท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม 
ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหน่ึงของผูประกอบการจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
 

ตารางท่ี 4.34 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจยัท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน 
                      ใหม ในกรณท่ีีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ 
                      ผูประกอบการจังหวดัฉะเชิงเทราและจังหวดัปราจีนบุรี โดยจําแนกตามขนาดของกิจการ 

ขนาดของกิจการ 

เล็ก กลาง ใหญ ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีต้ังสถานประกอบการดาน 
N = 12 N = 31 N = 50 

  Χ Χ Χ  

F P-value 

1. ดานวัตถุดิบ 3.9583 3.5565 3.7300 .852 .430 

2. ดานตลาด 3.6667 3.7097 4.0680 2.680 .074 

3. ดานการขนสง 3.4167 3.8387 3.5600 .968 .384 

4. ดานแรงงาน 3.8833 3.7742 3.8680 .284 .753 

5 .ดานพลังงาน 4.1111 3.9893 3.8867 .462 .632 

6 .ดานสภาพแวดลอม 4.4443 3.8655 4.0333 2.666 .075 

7 .ดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน 4.1112 3.8226 3.8333 .854 .429 

คาเฉล่ียรวม 4.0217 3.7858 3.9012 .726 .487 

 

                จากตารางท่ี 4.34  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงาน
ใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการ
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี จําแนกตามปจจัย โดยพิจารณาในภาพรวมทั้งหมด 7  ดาน 
พบวาภาพรวมของปจจัยที่มีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงาน
หรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีโดยมี
ขนาดกิจการที่ตางกัน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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                เม่ือทําการพิจารณาเปรียบเทียบปจจัยในแตละดานท้ัง 7 ดาน พบวาคาเฉล่ียปจจัยท่ีมี
ผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรีสถานโดยขนาดของกิจการ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 
0.05   
 

4.5 การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับปจจัยในดานอ่ืนๆ ท่ี
ผูประกอบการคิดวามีผลตอการเลือกทําเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
                จากแบบสอบถามตอนท่ี 4 ซ่ึงเปนการสอบถามเก่ียวกับปจจัยในดานอ่ืนๆ ท่ีผูประกอบการคิด
วามีผลตอการเลือกทําเลที่ตั้งของสถานประกอบการ ซ่ึงไดรวบรวมความคิดเห็นท่ีใกลเคียงกันไวใน
กลุมเดียวกันดังนี้ 
        4.5.1 ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพืน้ท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของ
ผูประกอบการปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการ 
 1. เปนบริษัทในเครือสหพัฒน ซ่ึงมีแหลงวตัถุดิบและลูกคาอยูในเครือเดียวกันอยูใกล ๆ  
 2. ความพรอมดานสาธารณปูโภค การขนสงวัตถุดิบและสินคาท่ีจะสงใหลูกคา 
 3. เปนพื้นท่ีควบคุมความสะอาด และเปนระเบียบ  
 4. ดานคมนาคมสะดวกและไมไกลจากกรุงเทพมากขนสงไดท้ังสองทาง คือรถไฟและรถยนต  

5. ความปลอดภัยจากภยัธรรมชาติ เพราะอยูในทําเลท่ีดี  
6. ระบบสาธารณูปโภคพรอมและครบไมขาด ไฟฟามีกาํลังสงพอเพียงไมดับบอย 

 7. คาครองชีพท่ีถูก  ใกลแหลงผูจัดจําหนายวัตถุดิบ เขตปลอดภาษี ปลอดภัยตอสถานการณ 
 8. การจราจรท่ีสะดวก มีสถานท่ีพักสําหรับคนงาน การจดัหาแรงงานไดสะดวก 
 9. เปนบริษัทตางชาติไดรับการสงเสริมจาก BOI ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป การ
นําเขาเคร่ืองจกัรโดยไมตองเสียภาษี สิทธิ พิเศษอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดโดย BOI (เนื่องจากเปนพื้นท่ี BOI 
ZONE3)  
 10. อยูใกลเคียงกับผูถือหุนใหญ สะดวกในการเดินทางมาทํางาน 

11. ถาจะขยายหรือต้ังโรงงานควรกระจายไปเขตจังหวดัอ่ืน ๆ 
 12. ลูกคาหลักอยูในพืน้ท่ีเดยีวกัน  ไดรับผลประโยชนเดยีวกับภาษี BOI สวนลดตาง ๆ มีการกา
รันตีน้ําประปา ไฟฟา 
 13. พื้นที่ใกลกลุมลูกคาของบริษัทเปนสําคัญ เนื่องจากตองการจัดผลิตสินคาเก็บสตอกเพื่อสง
ใหลูกคาเม่ือตองการ โดยจะมีความถ่ีในการจัดสงเพื่อเปนขอเดน 
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 14. ความสะดวกในการติดตอส่ือสาร และท่ีพักซ่ึงไมไกลจากโรงงานมากนัก โดยเฉพาะ
ผูบริหารชาวญ่ีปุน 
 

        4.5.2 ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการ 
 
 1. แหลงวัตถุดบิและกลุมลูกคารายใหญ 
 2. ทําเลในการท่ีจะตั้งโรงงานตองอยูสูงและน้ําไมทวม แรงงานมีมากพอไมขาดแคลน 
สาธารณูปโภคพรอมและครบ เชนไฟฟา ถนน ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI ไดรับการ
ลดหยอนเร่ืองเคร่ืองจักรและภาษ ี
 3. มีความสามารถในการแขงขันสูง เชน ตนทุนพลังงาน แรงงาน  มี Supply Chain ท่ีเหมาะสม 
สามารถลดตนทุนสินคาคงคลังได 
 4. เปนบริษัทตางชาติไดรับการสงเสริมจาก BOI มีความพรอมดานสาธารณูปโภค ไมไกลจาก
เมืองหลวงและลูกคามาก พืน้ท่ีเหมาะสม ไดรับการยกเวนภาษเีงินไดนติิบุคคล 8 ป การนําเขา
เคร่ืองจักรโดยไมตองเสียภาษี สิทธิ พิเศษอื่น ๆ ท่ีกําหนดโดย BOI  
 5. ตนทุนถูก เชน วัตถุดิบ การขนสง มีการสงเสริมการลงทุนจากรัฐบาล 
 6. นอกจากพ้ืนท่ีใกลกลุมลูกคาแลว คือเร่ืองตนทุน คาขนสง ถาไกลแตตนทุนขนสงถูกก็จะ
ประหยดัได   คาท่ีดิน คาเคร่ืองจักร คาการกอสราง   คาลดหยอนภาษีตองเพียงพอตอการแขงขันกับ
คูแขงตางประเทศ   วัตถุดิบเปนลําดับรองลงมา เนื่องจากตนทุนของบริษัท นาจะอยูท่ีคาการบริหารและ 
over  road วัตถุดิบนาจะใกลเคียงกับตางประเทศเพราะซ้ือจากแหลงเดยีวกัน   คาแรงคิดเปน 8 - 10% 
ของตนทุนรวม  คาวัตถุดิบ 30 – 40%   คาแรง8 - 10% คาขนสง+Packing 5%   คา over road 20%    คา
การบริหาร 25%  
 7. ความพรอมดานแรงงาน สาธารณูปโภค ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีเหมาะและเอ้ือตอการขยายโรงงาน
ในอนาคต 
 8. โรงพยาบาลท่ีทันสมัย พอจํานวนประชากรหรือการยายท่ีพํานักของแรงงาน ท่ีพกัอาศัยได
มาตรฐานราคาไมแพงมาก ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
                ในบทนี้ผูวิจัยจะกลาวโดยสรุปถึงวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย สรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ัง
ตอไป และขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 

 จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมของ
ผูประกอบการ: กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีซ่ึงเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ โดยมี
วัตถุประสงคของการศึกษาในคร้ังนี้ 3 ประการคือ 

         1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยสาเหตุท่ีทําใหผูประกอบการอุตสาหกรรมต้ังโรงงานในเขตพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีในปจจุบัน 
         2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีผูประกอบการอุตสาหกรรมคิดวามีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงาน หากมีการ
เลือกที่ตั้งโรงงานใหม 
         3. เพื่อศึกษาเปรียบ เทียบระหวางคุณลักษณะของโรงงานของผูประกอบการแบงตาม
ประเภทของอุตสาหกรรม ท่ีตั้งเขตอุตสาหกรรม ขนาดของอุตสาหกรรมและรูปแบบความเปน
เจาของธุรกิจท่ีมีตอปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงาน 
 

                เคร่ืองมือท่ีใชวิจัยในคร้ังนี้คือแบบสอบถามซ่ึงแบงออกเปน 3 ตอนคือ 
                   ตอนท่ี  1  เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  และตําแหนง  
แบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับลักษณะของผูประกอบการอุตสาหกรรมไดแก ท่ีตั้งโรงงาน ประเภทของ
การผลิต  รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจและขนาดของกิจการ (ขนาดของเงินลงทุน) 
                   ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสาเหตุท่ีทําใหผูประกอบการอุตสาหกรรมต้ัง
โรงงานในเขตพ้ืนท่ีปจจุบัน  เปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating 
scale) ตามวิธีของริน ลิเคิรท(Rensis Likert) 
                   ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีคิดวามีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงาน หากมี
การเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม    เปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating 
scale) ตามวิธีของริน ลิเคิรท(Rensis Likert) 
                    ตอนท่ี4  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นท่ัวไปเกี่ ยวกับปจจัยสาเหตุท่ี ทําให
ผูประกอบการอุตสาหกรรมตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีปจจุบันและปจจัยท่ีคิดวามีผลตอการเลือกท่ีตั้ง
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                ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานในเขตพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมของผูประกอบการ: กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีจํานวน 100 
ราย สามารถเก็บขอมูล และนํามาใชในการวิจัยได 93 ราย คิดเปนรอยละ 93.00 ของกลุมตัวอยาง 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
                การสรุปผลการวิจัยไดแยกออกเปน 3 ตอนดังตอไปนี้ 
 

      5.1.1  ลักษณะของผูประกอบการผูตอบแบบสอบถาม 
 
 ผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของสถานประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี สวนใหญตั้งโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว รอยละ  
37.63 รองลงมาต้ังโรงงานในเขตโครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียลปารค จํากัด รอยละ  
23.66 โครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนกบินทรบุรี รอยละ  16.13 นิคมอุตสาหกรรม เกต
เวยซิตี้ รอยละ  12.90 โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทรบุรี  รอยละ  7.53 และ อ่ืนๆ 
รอยละ  2.15 
 
 ผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของสถานประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี สวนใหญประกอบการผลิตประเภทอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวน
รถยนต รอยละ  26.88 รองลงมาประกอบการผลิตประเภทอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม รอย
ละ  20.43  อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ รอยละ  19.35 อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาและ
อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑอยางละรอยละ 13.98 อุตสาหกรรมกระดาษรอยละ  4.30 
และ อุตสาหกรรมอาหาร รอยละ  1.08 
 
 ผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของสถานประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี สวนใหญมีรูปแบบความเปนเจาของแบบบริษัท จํากัด รอยละ 
88.17 รองลงมามีรูปแบบความเปนเจาของแบบเจาของคนเดียวรอยละ 6.45 และ หางหุนสวนรอย
ละ 1.08 
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 ผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของสถานประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี สวนใหญมีขนาดกิจการขนาดใหญ รอยละ 53.76 รองลงมาเปน
กิจการขนาดกลาง รอยละ 33.33 และ ขนาดเล็ก  รอยละ 12.90 
 

โรงงานของสถานประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรี มีจํานวนพนักงานโดยเฉล่ียอยูท่ี 379.20 คน และมีคาเบ่ียงเบนอยูท่ี 550.60 คน 

 
 

      5.1.2  คาเฉล่ียของระดับปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีปจจุบันของ
ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี 
 
                 ในภาพรวมของปจจัยท้ัง 7 ดาน ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ี
ปจจุบันในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยดานสภาพแวดลอมอยูในระดับมาก ในขณะท่ีปจจัยดาน
นโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน ดานพลังงาน ดานแรงงาน ดานตลาด ดานการขนสง ดานวัตถุดิบ 
อยูในระดับปานกลาง  โดยมีความคิดเห็นตอปจจัยดานสภาพแวดลอมอยูในลําดับท่ี 1 ปจจัย
นโยบายของภาครัฐและทองถ่ินอยูในลําดับท่ี 2 ดานพลังงานอยูในลําดับท่ี 3 ดานแรงงานอยูใน
ลําดับท่ี 4 ดานตลาดอยูในลําดับท่ี5 ดานการขนสงอยูในลําดับท่ี 6 ดานวัตถุดิบอยูในลําดับท่ี 7  
 
      5.1.3  คาเฉล่ียของระดับปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความ
จําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี 
 
                 ในภาพรวมของปจจัยท้ัง 7 ดาน ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมี
ความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งในภาพรวมอยูในระดับมาก 
ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัย
ดานสภาพแวดลอม ดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน ดานพลังงาน ดานแรงงาน ดานตลาด ดาน
การขนสง ดานวัตถุดิบอยูในระดับมาก  โดยมีความคิดเห็นตอปจจัยดานสภาพแวดลอมอยูในลําดับ
ท่ี 1   ดานพลังงานอยูในลําดับท่ี 2   ดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ินอยูในลําดับที่ 3 ดาน
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      5.1.4  ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานท่ี 1 ท่ีตั้งโรงงานท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
 

  สมมติฐานยอยท่ี 1.1  ท่ีตั้งโรงงานท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้ง
โรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีตางกัน 
                             ผลการทดสอบพบวา  เปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมตางกัน
มีปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันที่ตางกัน 
 

สมมติฐานยอยท่ี 1.2  ท่ีตั้งโรงงานท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้ง
โรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ
ผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
                             ผลการทดสอบพบวา  ไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมตางกัน
มีปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสราง
โรงงานอีกแหงหนึ่งไมตางกัน 
 
สมมติฐานท่ี 2 ประเภทของการผลิตท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ี
อุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
 

สมมติฐานยอยท่ี 2.1  ประเภทของการผลิตท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
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                             ผลการทดสอบพบวา  ไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีท่ีประกอบการผลิตท่ีตางกันมีปจจัยท่ีมีผลตอ
การเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันไมตางกัน 
 

สมมติฐานยอยท่ี 2.2  ประเภทของการผลิตท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง
ของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
                             ผลการทดสอบพบวา  เปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีท่ีประกอบการผลิตตางกันมีปจจัยท่ีมีผลตอ
การเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหง
หนึ่งตางกัน 
 
สมมติฐานท่ี 3 รูปแบบความเปนเจาของท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขต
พื้นท่ีอุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
 

สมมติฐานยอยท่ี 3.1  รูปแบบความเปนเจาของท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอ
การเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
                             ผลการทดสอบพบวา  ไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีท่ีมีรูปแบบความเปนเจาของท่ีตางกันมีปจจัย
ท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันไมตางกัน 
 

สมมติฐานยอยท่ี 3.2  รูปแบบความเปนเจาของท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอ
การเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอกีแหงหนึง่
ของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
                             ผลการทดสอบพบวา  เปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีท่ีมีรูปแบบความเปนเจาของตางกันมีปจจัยท่ี
มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีก
แหงหนึ่งตางกัน 
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สมมติฐานท่ี 4  ขนาดของกิจการท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ี
อุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
 

สมมติฐานยอยท่ี 4.1  ขนาดของกิจการท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือก
ท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีตางกัน 
                             ผลการทดสอบพบวา  เปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีท่ีมีขนาดกิจการท่ีตางกันมีปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันที่ตางกัน 
 

สมมติฐานยอยท่ี 4.2  ขนาดของกิจการท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือก
ท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ
ผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
                             ผลการทดสอบพบวา  ไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีท่ีมีขนาดกิจการตางกันมีปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งไม
ตางกัน 
 
5.2  อภิปรายผล  
                การวิจัยเร่ืองการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมของ
ผูประกอบการ: กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี จากแบบสอบถาม สามารถนํา
ผลการวิจัยมาอภิปรายไดดังน้ี 
      5.2.1  ขอมูลท่ัวไปสวนบุคคลและลักษณะของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี 
                5.2.1.1  ขอมูลท่ัวไปสวนบุคคล 
                               สถานประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
มีผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานถึงรอยละ 56.99 เปนเพศชายและเปนเพศหญิง รอยละ 43.01 ซ่ึงจะ
เห็นไดวา กลุมของผูบริหารหรือผูจัดการโรงงานของในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรีในปจจุบันนี้ไมไดจํากัดอยูท่ีเพศชายอยางเดียวเหมือนในอดีตท่ีสังคมไทยยังให
การยอมรับบทบาทของเพศชายมากกวาเพศหญิง ดังนั้นภาพลักษณของผูบริหารท่ีเปนเพศหญิงและ
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                5.2.1.2  ลักษณะของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรี จากแบบสอบถาม 
 สถานท่ีตั้งโรงงาน  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 อ่ืนๆ รอยละ  2.15  ซ่ึง
จะเห็นไดวาจากจํานวนรวมของโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมของแตละจังหวัดรวมกัน จํานวน 
309 โรงงาน  แบงแยกออกมาไดดังน้ี 
             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 เวลโกรวมีมากท่ีสุดถึงจํานวน 
127 โรงงาน สวนหนึ่งคาดวาเปนเพราะ เปนเขตอุตสาหกรรมท่ีอยูใกลกรุงเทพมากท่ีสุดรวมถึงการ
ประกาศจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรวนั้น ประกาศ ณ วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2532 ซ่ึงจัดต้ังกอน
เขตนิคมอุตสาหกรรมโครงการอ่ืนๆ  
 

ประเภทของการผลิต สถานประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรี สวนใหญประกอบการผลิตประเภทอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนต รอยละ  
26.88 รองลงมาประกอบการผลิตประเภทอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม รอยละ  20.43  
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ รอยละ  19.35 อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาและอุตสาหกรรม
พลาสติกและบรรจุภัณฑอยางละรอยละ  13.98 อุตสาหกรรมกระดาษรอยละ   4.30 และ 
อุตสาหกรรมอาหาร รอยละ  1.08 ซ่ึงจะเห็นไดวาสวนใหญประกอบการผลิตประเภทผลิตช้ินสวน
รถยนต อันเนื่องจากวาอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยมีอนาคตที่สดใส และเจริญเติบโตข้ึน
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รูปแบบความเปนเจาของ สถานประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและ

จังหวัดปราจีนบุรี สวนใหญมีรูปแบบความเปนเจาของแบบบริษัท จํากัด รอยละ 88.17 รองลงมามี
รูปแบบความเปนเจาของแบบเจาของคนเดียวรอยละ 6.45 และ หางหุนสวนรอยละ 1.08  ซ่ึงจะเห็น
ไดวาสวนใหญมีรูปแบบความเปนเจาของธุรกิจแบบบริษัท จํากัด อันเนื่องมาจากวาสวนใหญสถาน
ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีเกิดจากการรวมทุนของผู
ลงทุนท้ังภายในประเทศและตางประเทศซ่ึงทําใหผูถือหุนรับผิดในหนี้สินจํากัด ผูถือหุนจะรับผิดใน
หนี้สินของบริษัท จํากัดเฉพาะสวนของหุนท่ีตนคางจายอยูเทานั้น หนี้สินใด ๆ ของบริษัทผูถือหุน
ไมตองรับผิดชอบดวย 

 
                 ขนาดของกิจการ  สถานประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรี สวนใหญมีขนาดกิจการขนาดใหญ รอยละ 53.76 รองลงมาเปนกิจการขนาดกลาง รอย
ละ  33.33 และ ขนาดเล็ก   รอยละ  12.90 ซ่ึงจะเห็นไดวาอันเนื่องมาจากการรวมทุนทําใหมี
ความสามารถในดานการเงินสงผลตอการจัดต้ังโรงงานขนาดใหญ 
 
                5.2.2  ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ี
ปจจุบันของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี 
 
                 ในภาพรวมของปจจัยท้ัง 7 ดาน ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ี
ปจจุบันในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยดานสภาพแวดลอมอยูในระดับมาก ในขณะท่ีปจจัยดาน
นโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน ดานพลังงาน ดานแรงงาน ดานตลาด ดานการขนสง ดานวัตถุดิบ 
อยูในระดับปานกลาง  โดยมีความคิดเห็นตอปจจัยดานสภาพแวดลอมอยูในเปนลําดับท่ี 1 ปจจัย
นโยบายของภาครัฐและทองถ่ินอยูในเปนลําดับท่ี 2 ดานพลังงานอยูในลําดับท่ี 3 ดานแรงงานอยูใน
ลําดับท่ี 4 ดานตลาดอยูในลําดับท่ี5 ดานการขนสงอยูในลําดับท่ี 6 ดานวัตถุดิบอยูในลําดับท่ี  

ซ่ึงจะเห็นไดวาผูประกอบการใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมเปนอยางมาก โดยพบวาใน
ดานสภาพแวดลอมนั้นผูประกอบการใหความสําคัญกับความปลอดภัยจากการเกิดภัยธรรมชาติ 
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      5.2.3  คาเฉล่ียของระดับปจจัยท่ีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความ
จําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง ของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี 
 
                 ในภาพรวมของปจจัยท้ัง 7 ดาน ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมี
ความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งในภาพรวมอยูในระดับมาก 
ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีมีความคิดเห็นตอปจจัย
ดานสภาพแวดลอม ดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน ดานพลังงาน ดานแรงงาน ดานตลาด ดาน
การขนสง ดานวัตถุดิบอยูในระดับมาก  โดยมีความคิดเห็นตอปจจัยดานสภาพแวดลอมอยูในเปน
ลําดับท่ี 1   ดานพลังงานอยูในเปนลําดับท่ี 2   ดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ินอยูในลําดับท่ี 3 
ดานแรงงานอยูในลําดับท่ี 4 ดานวัตถุดิบอยูในลําดับท่ี5 ดานการขนสงอยูในลําดับท่ี 6 ดานตลาดอยู
ในลําดับท่ี 7  
 ซ่ึงจะเห็นไดวาผูประกอบการจะใหความสําคัญปจจัยทางดานสภาพแวดลอมของพื้นท่ีท่ีจะ
จัดต้ังสถานประกอบการเปนอยางมาก  โดยความพรอมทางดานระบบสาธารณูปโภค ตนทุนการซ้ือ
หรือเชาท่ีดินและการสรางสถานประกอบการหรือโรงงาน และระบบบําบัดของเสียประเภทตาง ๆ 
ท่ีพรอม จะเปนส่ิงที่ผูประกอบการใหความสําคัญเปน 3 อันดับแรก  สวนปจจัยรองลงมาคือ
นโยบายของภาครัฐและทองถ่ินซ่ึงสงผลตอการงดเวนการชําระภาษี คือในพ้ืนท่ีท่ีจะจัดต้ังสถาน
ประกอบการน้ันมีสิทธิการลดหยอนภาษีท่ีเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ พิษณุ ผุง
ประเสริฐยิ่ง 2542   ท่ีวาปจจัยท่ีมีผลตอการต้ังโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมากท่ีสุด
คือ  สิทธิประโยชน ท่ีได รับจากภาครัฐ  ราคาท่ีดิน  และแรงงานฝมือ  รองลงมาเปนระบบ
สาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวกับระบบน้ํา ระบบไฟฟา  
 
               5,2.4  ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานท่ี 1 ท่ีตั้งโรงงานท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ี
อุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.1  ท่ีตั้งโรงงานท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้ง

โรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีตางกัน 
                             ผลการทดสอบพบวา  เปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมตางกัน
มีปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันท่ีตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผูวิจัยมีความคิดเห็นวา จากการพิจารณาในปจจัยแตละดานท่ีมีผลตอการ
เลือกตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมจะเห็นวามีปจจัยดานตลาด ปจจัยดานการขนสง ปจจัย
ดานแรงงานและปจจัยในดานสภาพแวดลอม เปนปจจัยท่ีผูประกอบการมีความคิดเห็นตางกัน  
 ปจจัยในดานการขนสง  อันเนื่องจากโดยสวนมากเปนอุตสาหกรรมท่ีทําการผลิต
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเปนหลัก ดังนั้นจึงไมตองกังวลถึงเร่ืองของวัตถุดิบท่ีจะเนาเสียหรือ
เส่ือมสภาพไดงาย  ดังนั้นจึงใหความสําคัญกับปจจัยทางดานการขนสงนอยท่ีสุด 
 ปจจัยในดานตลาด ผูประกอบการท่ีตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้ จะให
ความสําคัญกับปจจัยทางดานการตลาดมากกวาผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อัน
เนื่องจากในเขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้ สวนใหญจะเปนผูประกอบการผลิตประเภทชิ้นสวน
รถยนต ซ่ึงโรงงานประกอบรถยนตของโตโยตาก็ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้เชนกัน 
ดังนั้นผูประกอบการผลิตประเภทชิ้นสวนรถยนต จึงนิยมตั้งอยูใกลลูกคาเพื่อความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคา โดยเฉพาะโรงงานประกอบรถยนตของโตโยตาซ่ึงถือวาเปน
ลูกคารายใหญ 
 ปจจัยในดานสภาพแวดลอม ผูประกอบการท่ีตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้ จะ
ใหความสําคัญปจจัยทางดานสภาพแวดลอมมากกวาผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
อันเนื่องจากความตองการสิทธิการลดหยอนภาษี ซ่ึงสงผลตอการสรางผลประโยชนใหกับผูถือหุน 
แตโดยรวมแลวผูประกอบการจะใหความสําคัญกับปจจัยดานสภาพแวดลอมในคะแนนท่ีสูงใน
ระดับหนึ่ง  
 

สมมติฐานยอยท่ี 1.2  ท่ีตั้งโรงงานท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้ง
โรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ
ผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
                             ผลการทดสอบพบวา  ไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมตางกัน
มีปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสราง
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สมมติฐานท่ี 2 ประเภทของการผลิตท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานใน

เขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
 

สมมติฐานยอยท่ี 2.1  ประเภทของการผลิตท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือก
ที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีตางกัน 
                             ผลการทดสอบพบวา  ไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีท่ีประกอบการผลิตท่ีตางกันมีปจจัยท่ีมีผลตอ
การเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมปจจุบันไมตางกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ในอดีตการ
เลือกทําเลที่ตั้งสถานประกอบการน้ันในผูประกอบการผลิตประเภทตางนั้นมีรูปแบบการพิจารณา
ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกทําเลที่ตั้งท่ีคลายกัน ซ่ึงพิจารณาจากผลการวิจัยพบวาปจจัยท่ีพิจารณาเปน 
3 อันดับแรกคือ ปจจัยดานสภาพแวดลอม ดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ินและดานพลังงาน 
 

สมมติฐานยอยท่ี 2.2  ประเภทของการผลิตท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่ง
ของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
                             ผลการทดสอบพบวา  เปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีท่ีประกอบการผลิตตางกันมีปจจัยท่ีมีผลตอ
การเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหง
หนึ่งตางกัน ซ่ึงจากผลการวิจัยพบวา อุตสาหกรรมการผลิตประเภทช้ินสวนรถยนต เคร่ืองใชไฟฟา 
และผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑจะคํานึงถึงปจจัยดานพลังงานเปนอันดับแรก รองลงมาจะ
เปนดานดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน ดานสภาพแวดลอมและดานแรงงาน ในขณะท่ี
อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษจะคํานึงถึงปจจัยดานวัตถุดิบเปนอันดับแรก รองลงมาเปนปจจัยดาน
สภาพแวดลอม ดังนั้น สอดคลองกับผลการวิจัยของ เชิดศักดิ์ การภักดี ท่ีพบวาอุตสาหกรรมเกษตร
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  ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ผูประกอบการผลิตท่ีแตกตางกันยอมมีความคิดเห็นในดาน
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกทําเลท่ีตั้งสถานประกอบการตางกันอันเนื่องจากผูประกอบการใหน้ําหนัก
ความสําคัญกับแตละปจจัยท่ีแตกตางกัน เชน อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานวัตถุดิบเปนหลัก เนื่องจากวัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษคือ ไมยูคาลิปตัส ซ่ึงเปน
วัตถุดิบท่ีมีขนาดใหญและตองการแปรรูปเปนสินคาท่ีมีขนาดเล็กลง ซ่ึงจะทําใหงายตอการขนสง
ไปยังลูกคาและประหยัดคาขนสง เปนตน 
 

สมมติฐานท่ี 3 รูปแบบความเปนเจาของท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้ง
โรงงานในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
 

สมมติฐานยอยท่ี 3.1  รูปแบบความเปนเจาของท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอ
การเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
                             ผลการทดสอบพบวา  ไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีท่ีมีรูปแบบความเปนเจาของท่ีตางกันมีปจจัย
ท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันไมตางกันซ่ึงแสดงใหเห็นวา ใน
อดีตการเลือกทําเลท่ีตั้งสถานประกอบการน้ันในผูประกอบการท่ีมีรูปแบบความเปนเจาของท่ี
ตางกันนั้นมีรูปแบบการพิจารณาปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกทําเลที่ตั้งท่ีคลายกัน ซ่ึงพิจารณาจาก
ผลการวิจัยพบวาปจจัยท่ีพิจารณาคือ ปจจัยดานสภาพแวดลอม ดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน
เปนหลัก 

สมมติฐานยอยท่ี 3.2  รูปแบบความเปนเจาของท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอ
การเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอกีแหงหนึง่
ของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
                             ผลการทดสอบพบวา  เปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีท่ีมีรูปแบบความเปนเจาของตางกันมีปจจัยท่ี
มีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีก
แหงหนึ่งตางกัน ซ่ึงจากผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการท่ีรูปแบบความเปนเจาของแบบบริษัท
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  ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา รูปแบบความเปนเจาของท่ีตางกัน ความคิดเห็นในดาน
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกทําเลที่ตั้งสถานประกอบการอาจจะตางกันเนื่องจากความพยายามในการ
ตอบสนองความตองการของผูเปนเจาของท่ีตางกัน โดยเฉพาะรูปแบบความเปนเจาของแบบจํากัด 
ซ่ึงเกิดจากการรวมทุนระหวางชาวไทยและชาวตางชาติ ท่ีตองนึกถึงผลประโยชนของผูรวมทุนเปน
อันดับแรก 
 

สมมติฐานท่ี 4  ขนาดของกิจการท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขต
พื้นท่ีอุตสาหกรรมของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
 

สมมติฐานยอยท่ี 4.1  ขนาดของกิจการท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือก
ท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ปราจีนบุรีตางกัน 
                             ผลการทดสอบพบวา  เปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีท่ีมีขนาดกิจการท่ีตางกันมีปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปจจุบันท่ีตางกัน ซ่ึงเปนผลมาจากขนาดกิจการท่ีตางกัน
ทําใหความตองการแรงงานในการทํางานก็จะตางกันสงผลใหปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกทําเลที่ตั้ง
สถานประกอบการดานแรงงานนั้นมีความแตกตางกันเปนอยางมาก ในขณะท่ีปจจัยในดานอ่ืนๆ ไม
แตกตางกัน 
 

สมมติฐานยอยท่ี 4.2  ขนาดของกิจการท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือก
ท่ีตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของ
ผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีตางกัน 
                             ผลการทดสอบพบวา  ไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีท่ีมีขนาดกิจการตางกันมีปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งไม
ตางกัน  ซ่ึงจากผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการท่ีมีขนาดกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาด
ใหญ จะใหความสําคัญกับปจจัยทางดานดานสภาพแวดลอมเปนอันดับแรก รองลงมาเปนปจจัยดาน
พลังงาน และดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน ในขณะท่ีผูประกอบการขนาดใหญจะพิจารณา
ปจจัยในดานแรงงานท่ีมีผลตอการเลือกทําเลที่ตั้งเปนปจจัยสําคัญดวย  
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5.3 สรุปผลการวิเคราะห 
 

1. ปจจัยท่ีมีผลทําใหตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพ้ืนท่ีปจจุบันดานตลาดของ
ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี ลําดับท่ี1 คือปจจัยดาน
สภาพแวดลอม ลําดับท่ี 2  ปจจัยนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน ลําดับท่ี 3 ดานพลังงาน  ลําดับท่ี 4 
ดานแรงงาน ลําดับท่ี5ดานตลาด  ลําดับท่ี 6 ดานการขนสง ลําดับท่ี 7 ดานวัตถุดิบ 
 

2.  ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานใหม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือ
จัดสรางโรงงานอีกแหงหนึ่งของผูประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีลําดับท่ี 1 
ปจจัยดานสภาพแวดลอม  ลําดับท่ี 2  ดานพลังงาน ลําดับท่ี 3 ดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน 
ลําดับท่ี 4 ดานแรงงาน  ลําดับท่ี5ดานวัตถุดิบ ลําดับท่ี 6 ดานการขนสง  ลําดับท่ี 7 ดานตลาด 
 

3.  ปจจัยท่ีผูประกอบการอุตสาหกรรมในแตละสถานท่ีตั้งโรงงานใหความสําคัญสูงเปน 4 
อันดับแรก คือ ปจจัยดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน ดานสภาพแวดลอม ดานพลังงานและดาน
แรงงาน 

4.  อุตสาหกรรมการผลิตประเภทชิ้นสวนรถยนต เคร่ืองใชไฟฟา และผลิตภัณฑพลาสติก
และบรรจุภัณฑจะคํานึงถึงปจจัยดานพลังงานเปนอันดับแรก รองลงมาจะเปนดานดานนโยบายของ
ภาครัฐและทองถ่ิน ดานสภาพแวดลอมและดานแรงงาน ในขณะท่ีอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษจะ
คํานึงถึงปจจัยดานวัตถุดิบเปนอันดับแรก รองลงมาเปนปจจัยดานสภาพแวดลอม 

5. ผูประกอบการท่ีรูปแบบความเปนเจาของแบบบริษัทจํากัดและแบบเจาของคนเดียว จะ
ใหความสําคัญกับปจจัยทางดานดานนโยบายของภาครัฐและทองถ่ินเปนอันดับแรก รองลงมาเปน
ปจจัยดานสภาพแวดลอม ดานพลังงานและดานแรงงาน 

6. ผูประกอบการที่มีขนาดกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ จะใหความสําคัญ
กับปจจัยทางดานดานสภาพแวดลอมเปนอันดับแรก รองลงมาเปนปจจัยดานพลังงาน และดาน
นโยบายของภาครัฐและทองถ่ิน ในขณะท่ีผูประกอบการขนาดใหญจะพิจารณาปจจัยในดาน
แรงงานท่ีมีผลตอการเลือกทําเลที่ตั้งเปนปจจัยสําคัญเพิ่มเติม 
 
 
5.4  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรจะไดมีการวิจยัเร่ืองเดียวกัน แตศึกษาเปรียบเทียบระหวางโรงงานท่ีมีลักษณะการ
ผลิตหรือมีลักษณะงานที่คลายคลึงกัน มีจํานวนคนงานใกลเคียงกันในนิคมอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  
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2. นาจะมีการวิจัยเร่ืองนี้อีก โดยใชกลุมตัวอยางท่ีอยูในนคิมอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู
มากมายหลายแหงในประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบผลท่ี ไดกับการวิจยัคร้ังนี้ ซ่ึงถาผลใกลเคียง จะ
ไดเปนหลักเกณฑหรือมาตรฐานในการอางไปถึงประชากรท้ังหมดได        
 
 
 
 DPU
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แบบสอบถามการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรมของผูประกอบการ: 
 กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและลักษณะของโรงงาน  
 

คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองส่ีเหล่ียมตามสถานะภาพใหตรงกับสภาพความเปนจริง หรือใกลเคียง 
                ความเปนจริงมากท่ีสุด เพียงขอเดียว (ยกเวนระบุ : อ่ืนๆ) 
1. เพศ 
 ชาย     หญิง 
 

2.  ตําแหนงงาน ณ ปจจุบัน      
 

3. ที่ต้ังโรงงานของทาน 
     นิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว                                                  
                  นิคมอุตสาหกรรม เกตเวยซิต้ี  
                 โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทรบุรี         
                 โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียลปารค จํากัด  
                 โครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนกบินทรบุรี 
                 อื่น ๆ (โปรดระบุ)        
 

4. ประเภทการผลิตของโรงงานของทาน 
                  อุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนต   
                  อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณเครื่องใชไฟฟา  
                  อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ  
                  อุตสาหกรรมอาหาร  
                  อุตสาหกรรมกระดาษ  
                  อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม   
                 อุตสาหกรรมอื่น ๆ (โปรดระบุ)        
 

5.  รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจของโรงงาน 
  เจาของคนเดียว    หางหุนสวน   บริษัทจํากัด 
  สหกรณ นิคม    อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................... 
 

6.  ขนาดของกิจการ 
 ขนาดเล็ก   มีสินทรัพยการลงทุนไมเกิน 50 ลานบาท  

  ขนาดกลาง มีสินทรัพยการลงทุนมากกวา 50 ลานบาท ถึง 200 ลานบาท  
  ขนาดใหญ  มีสินทรัพยการลงทุนมากกวา 200 ลานบาท  
 

7.  จํานวนพนักงานในโรงงานโดยประมาณ      
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คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย √ หรือ Ο ลงบนตัวเลขท่ีทานพิจารณาวาเปนจริงมากท่ีสุดเพียงขอเดียว 
เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ปาน
กลาง 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดต้ังโรงงานในพื้นท่ีปจจุบันขางลางน้ี 
มีความสําคัญมาก - นอยอยางไร 

ปจจัยดานวัตถุดิบ ตลาด และการขนสง      
1 มีผูผลิตหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบมากรายในพื้นที่ 5 4 3 2 1 
2 ผูผลิตหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบในพื้นที่มีกําลังการผลิตที่มากพอกับความ

ตองการของบริษัทหรือโรงงาน 5 4 3 2 1 
3 ในพ้ืนที่มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 5 4 3 2 1 
4 ในพ้ืนที่มีวัตถุดิบที่ราคาถูก 5 4 3 2 1 
5 อัตราคาขนสงในพื้นที่ที่ประหยัด 5 4 3 2 1 
6 มีรูปแบบการขนสงที่หลากหลาย เชน ทางรถยนต ทางรถไฟ ทางเรือ ให

เลือกใชในพ้ืนที่ 5 4 3 2 1 
7 ระยะทางระหวางสถานประกอบการของทานกับผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย

ไมไกลมาก 5 4 3 2 1 
8 ระยะทางระหวางสถานประกอบการของทานกับโรงงานหรือบริษัทของ

ลูกคาที่ไมไกลมาก 5 4 3 2 1 
9 มีลูกคาอยูในพ้ืนที่เปนจํานวนมาก หรือลูกคาหลักอยูในพ้ืนที่ 5 4 3 2 1 
10 ที่ต้ังโรงงานปจจุบันทําใหตนทุนในการขนสงที่เกิดโดยรวมตํ่าที่สุด 5 4 3 2 1 

ปจจัยดานแรงงานและพลังงาน      
11 อัตราคาจางแรงงานหรืออัตราคาแรงขั้นตํ่าในพื้นที่ที่ตํ่า 5 4 3 2 1 
12 ในพ้ืนที่ มีแรงงานที่มีฝมือ (Skill Labor) สามารถจัดหาไดเพียงพอกับ

ความตองการของโรงงาน 5 4 3 2 1 
13 ในพ้ืนที่ มีแรงงานที่ไมมีฝมือ (Unskill Labor) สามารถจัดหาไดเพียงพอ

กับความตองการของโรงงาน 5 4 3 2 1 
14 แรงงานที่จัดหาไดเปนแรงงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 5 4 3 2 1 
15 ทัศนคติของแรงงานที่จัดหาไดมีทัศนคติที่ดี  5 4 3 2 1 
16 มีพลังงานและเช้ือเพลิงที่จําเปนตอการผลิตอยางเพียงพอและสม่ําเสมอ 5 4 3 2 1 
17 มีสิ่งสนับสนุนดานพลังงานและเช้ือเพลิงที่พรอมสมบูรณ 5 4 3 2 1 
18 คาใชจายดานพลังงานและเช้ือเพลิงที่ตํ่าในพ้ืนที่ 5 4 3 2 1 
19 ขอกําหนดกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่น้ัน ๆ  ที่เอื้ออํานวยตอ

การจัดต้ังสถานประกอบการหรือโรงงาน 5 4 3 2 1 
20 

ตอนท่ี 2  ปจจัยท่ีมีผลทําใหบริษัทของทานหรือสถานประกอบการของทานตัดสินใจเลือกสถานท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีปจจุบัน 

ในพ้ืนที่มีระบบบําบัดของเสียประเภทตาง ๆ ที่พรอม 5 4 3 2 1 
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เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ปาน
กลาง 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

สภาพแวดลอม นโยบายของรัฐและทองถิ่น 

21 ในพ้ืนที่ปลอดภัยจากการเกิดภัยธรรมชาติ 5 4 3 2 1 
22 ในพ้ืนที่ความปลอดภัยจากปญหาอาชญากรรม 5 4 3 2 1 
23 ในพ้ืนที่มีภาษีบํารุงทองถ่ินที่เหมาะสม 5 4 3 2 1 
24 ในพ้ืนที่น้ันมีสิทธิการลดหยอนภาษีที่เหมาะสม 5 4 3 2 1 
25 ในพ้ืนที่มีกฎหมายระเบียบขอบังคับที่สงผลตอโรงงานที่เอื้ออํานวยตอ

การจัดต้ังสถานประกอบการหรือโรงงาน 5 4 3 2 1 
26 การใหเงินกูยืมดอกเบี้ยตํ่าของรัฐ 5 4 3 2 1 
27 การใหเครดิตทางการคาของ Suppliers ในทองถ่ินที่ยาวนาน 5 4 3 2 1 
28 ในพ้ืนที่มีบริการสังคมตาง ๆ เชน สถานีตํารวจ สถานีตํารวจดับเพลิง 

โรงพยาบาล เปนตน ที่เพียงพอ 5 4 3 2 1 
29 ในพ้ืนที่ตนทุนการซื้อหรือเชาที่ดินและการสรางสถานประกอบการหรือ

โรงงานท่ีตํ่า 5 4 3 2 1 
30 ในพ้ืนที่มีความพรอมทางดานระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา นํ้าประปา 5 4 3 2 1 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย √ หรือ Ο ลงบนตัวเลขท่ีทานพิจารณาวาตรงกับสภาพความเปนจริงมากท่ีสุดเพยีงขอเดียว 
 

สําคัญ
อยางยิ่ง 

สําคัญ ปาน
กลาง 

ไมสําคัญ ไมสําคัญ
อยางยิ่ง 

ความสําคัญของปจจัยท่ีทานพิจารณาในการเลือกสถานที่ต้ังโรงงานแหงใหม 

ปจจัยดานวัตถุดิบ ตลาด และการขนสง      
1 จํานวนของผูผลิตหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบในพื้นที่ที่มากเพียงพอกับความ

ตองการ 5 4 3 2 1 
2 ความสามารถในการผลิตหรือจําหนายวัตถุดิบที่เพียงพอของผูผลิตหรือผูจัด

จําหนายวัตถุดิบ 5 4 3 2 1 
3 คุณภาพของวัตถุดิบที่ดีในพื้นที่น้ัน 5 4 3 2 1 
4 ราคาของวัตถุดิบในพ้ืนที่ที่ตํ่ากวาพ้ืนที่อื่น 5 4 3 2 1 
5 อัตราคาขนสงในพื้นที่ประหยัด 5 4 3 2 1 
6 มีตัวเลือกในการขนสงสินคาที่หลากหลายในพ้ืนที่เชน ทางรถยนต รถไฟ 

อื่นๆ  5 4 3 2 1 
7 ระยะทางที่ใกลระหวางโรงงานของทานกับผูผลิตหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบ 5 4 3 2 1 
8 

ตอนท่ี 3  หากบริษัทของทานหรือสถานประกอบการของทานมีความจําเปนตองขยายโรงงานหรือจัดสรางโรงงานอีก 
แหงหนึ่ง ปจจัยท่ีทานจะพิจารณาในการเลอืกท่ีตั้งโรงงานแหงใหม  

ระยะทางที่ใกลระหวางโรงงานของทานกับบริษัทของลูกคา 5 4 3 2 1 
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สําคัญ
อยางยิ่ง 

สําคัญ ปาน
กลาง 

ไมสําคัญ ไมสําคัญ
อยางยิ่ง 

9 มีลูกคาอยูในพ้ืนที่น้ันเปนจํานวนมาก หรือลูกคาหลักอยูในพ้ืนที่น้ัน 5 4 3 2 1 
10 ตนทุนรวมในการขนสงที่ตํ่ากวาเขตพ้ืนที่อื่นๆ 5 4 3 2 1 

ปจจัยดานแรงงานและพลังงาน      
11 อัตราคาจางแรงงานหรืออัตราคาแรงขั้นตํ่าในพื้นที่ตํ่า 5 4 3 2 1 
12 ความสามารถจัดหาแรงงานที่มีฝมือ (Skill Labor) ไดงายในพื้นที่น้ัน 5 4 3 2 1 
13 ความสามารถจัดแรงงานที่ไมมีฝมือ (Unskill Labor) ไดงายในพ้ืนที่น้ัน 5 4 3 2 1 
14 คุณภาพและประสิทธิภาพท่ีดีของแรงงานที่จัดหาได 5 4 3 2 1 
15 ทัศนคติของแรงงานในพ้ืนที่ที่ดีของแรงงานที่จัดหาได 5 4 3 2 1 
16 ความเพียงพอและสมํ่าเสมอของพลังงานและเช้ือเพลิงที่จําเปนตอการผลิต

ของโรงงานของทาน 5 4 3 2 1 
17 ความพรอมของสิ่งสนับสนุนดานพลังงานและเช้ือเพลิงในพ้ืนที่น้ัน 5 4 3 2 1 
18 ตนทุนรวมดานพลังงานและเช้ือเพลิงในพื้นที่ที่ตํ่า 5 4 3 2 1 

สภาพแวดลอม นโยบายของรัฐและทองถิ่น      

19 ขอกําหนดกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่น้ัน ๆ  ที่เอื้ออํานวยตอการ
จัดต้ังสถานประกอบการหรือโรงงาน 5 4 3 2 1 

20 ความพรอมของระบบบําบัดของเสียประเภทตาง ๆ ในพ้ืนที่ 5 4 3 2 1 
21 ความปลอดภัยจากการเกิดภัยธรรมชาติในพ้ืนที่ 5 4 3 2 1 
22 ความปลอดภัยจากปญหาอาชญากรรมในพื้นที่ 5 4 3 2 1 
23 ความเหมาะสมของภาษีบํารุงทองถ่ินในพื้นที่ 5 4 3 2 1 
24 ความเหมาะสมของสิทธิการลดหยอนภาษีในพ้ืนที่ 5 4 3 2 1 
25 ความเอื้ออํานวยของกฎหมายระเบียบขอบังคับที่สงผลตอการจัดต้ังสถาน

ประกอบการหรือโรงงาน 5 4 3 2 1 
26 การใหเงินกูยืมดอกเบี้ยตํ่าของรัฐ 5 4 3 2 1 
27 การใหเครดิตทางการคาของ Suppliers ในทองถ่ินที่ยาวนาน 5 4 3 2 1 
28 ความพรอมทางดานบริการสังคมตาง ๆ ในพ้ืนที่ที่เพียงพอ เชน สถานี

ตํารวจ สถานีตํารวจดับเพลิง โรงพยาบาล เปนตน  5 4 3 2 1 
29 ตนทุนการซื้อหรือเชาที่ดินและการสรางสถานประกอบการหรือโรงงานที่

ตํ่า 5 4 3 2 1 
30 ความพรอมทางดานระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา นํ้าประปา 5 4 3 2 1 
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ตอนท่ี 4  แบบสอบถาม ปจจัยในดานอื่น ๆ ที่ทานคิดวามีผลตอการเลือกทําเลท่ีต้ังของโรงงานของทาน 
 

4.1  ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีทานคิดวาเปนสาเหตุท่ีทําใหทานตัง้โรงงานอยูในเขตพื้นท่ีปจจุบัน 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 
4.2  ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีทานคิดวามีผลตอการเลือกท่ีตั้งโรงงาน หากทานจําเปนตองเลือกท่ีตั้งโรงงานใหม 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

ขอขอบพระคุณที่ทานกรุณาตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

DPU



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


	Cover
	ABS
	สารบัญตาราง
	ABSTRACT
	ภาคผนวก

	สารบัญตาราง
	สารบัญตาราง
	สารบัญตาราง
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูป

	Chap_1
	Chap_2
	    =     
	เมื่อ
	               แหล่งของเงินทุนซึ่งจะมาช่วยสนับสนุนโครงการ อาจจะแบ่งเป็นสองรูปแบบกว้าง ๆ  คือ
	                   หมายถึง  ข้อได้เปรียบของการตั้งอุตสาหกรรมในท่ามกลางระหว่างการรวมตัวกันของธุรกิจอุตสาหกรรมที่เหมือนกัน และเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะของธุรกิจอุตสาหกรรมได้รับเพิ่มขึ้น  ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเดี่ยว ๆ หรือในกลุ่มของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ณ ที่ตั้งเดี่ยว ๆ นั้น การประหยัดแบบนี้ จะเกิดเพิ่มมากขึ้นในแต่ละหน่วยการผลิต รวมทั้งการเพิ่มจำนวนผลผลิตของอุตสาหกรรมทั้งหมด ณ ที่ตั้งแห่งนั้น
	               การประเมินการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
	                 ภาคการผลิต





	Chap_3
	              ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างและตรวจสอบเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้

	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	App
	Vita



