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 บริษัทที่เปนกรณีศึกษามีความตองการหาทําเลที่ตั้งโรงงานใหมเพราะที่ตั้งโรงงานเกา
นั้นตองเชามีขนาดเล็กทําใหไมสามารถขยายโรงงานไปได  อีกทั้งอยูในเขตชุมชนและสภาพจราจร
ติดขัดเปนอยางมาก  จึงไดนําเอาวิธีการของกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหมาประยุกตใช
รวมกับโปรแกรม  Expert  choice  เพื่อชวยวิเคราะหหาทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม  ผูวิจัย ทําการรวบรวม
ขอมูลที่เกี่ยวของ พบวาผูตัดสินใจใหความสําคัญกับปจจัยตลาดเปนอันดับแรกมีคาน้ําหนัก
ความสําคัญ 0.334 ปจจัยการขนสงเปนอันดับสองมีคาน้ําหนักความสําคัญ 0.195 ปจจัยราคาที่ดิน
เปนอันดับสามมีคาน้ําหนักความสําคัญ 0.161 ปจจัยตนทุนเปนอันดับที่ส่ีมีคาน้ําหนักความสําคัญ  
0.149 ปจจัยความพรอมของระบบสาธารณูปโภคเปนอันดับที่หามีคาน้ําหนักความสําคัญ 0.067  
ปจจัยสภาพแวดลอมเปนอันดับที่หกมีคาน้ําหนักความสําคัญ 0.036 ปจจัยสิทธิประโยชนเปนอันดับ
ที่เจ็ดมีคาน้ําหนักความสําคัญ 0.034 และปจจัยสังคมและชุมชนเปนอันดับสุดทายมีคาน้ําหนัก
ความสําคัญ 0.024 เมื่อพิจารณาน้ําหนักความสําคัญที่ผูตัดสินใจใหแกทางเลือกแลว พบวา นิคม
อุตสาหกรรมไฮเทคเปนทําเลที่ตั้งโรงงานที่เหมาะสมที่สุด มีคาน้ําหนัก 0.317 นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอินเปนอันดับที่สองมีคาน้ําหนัก 0.285 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรวเปนอันดับที่สามมีคา
น้ําหนัก 0.215 และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครมีความเหมาะสมนอยที่สุดมีคาน้ําหนัก 0.147 จาก
การวิเคราะหทางการเงินโดยมีระยะเวลาโครงการ 5 ป พบวาโครงการจะมีตนทุน 8,375,000 บาท  
มีระยะเวลาในการคืนทุนในปแรก  มีอัตราผลตอบแทนการลงทุน IRR on Project 86.8% มูลคา
ปจจุบันสุทธิที่ไดรับตลอดระยะเวลาของโครงการ 31,735,557.24 บาท และมีสัดสวนของ
ผลประโยชนรวมตอคาใชจายรวมของโครงการ B/C 1.095 คาใชจายในการดําเนินงานของโรงงาน
ใหมพบวาลดลงจากเดิม 276,000 บาทตอป ดังนั้นโครงการสรางโรงงานใหมจึงมีความเหมาะสมใน
การลงทุน 
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ABSTRACT 

 
 In The requirement of the case study company is to find a new location due to the 
current size-limited factory, rental expend, crowded community area, and bad traffic 
environment. The analytic hierarchy process was applied in conjunction with “Expert choice” 
program to analyze to find an appropriate location. The author collected all relevance data and 
found that the decision-maker weighed the marketing factor as the first priority by 0.334, 
transportation factor by 0.195, land cost factor by 0.161, production cost factor by 0.149, utility 
readiness factor by 0.067, environmental factor by 0.036, privilege factor by 0.034, social and 
community factor, as the last, by 0.024. After consideration all the mentioned factors and their 
weight, the decision-maker choose Hitec Industrial Park Estate as the first choice with weighting 
of 0.317, Bang Pa-In Industrial Estate with 0.285, Wellgrow Industrial Estate with 0.215, and 
Amata Nakorn as the last choice with the weight of 0.147. With the financial analysis for five-
year project period, the author found that the project had the investment cost of 8,375,000 bahts, 
pay-back period in one year, IIR = 86.8% , 31,735,557.24 baths of the net present value for the 
five-year period, B/C = 1.095, and found that the operation expend of the new location factory 
was reduced by 276,000 bahts per year. The new plant for the factory, in conclusion, was 
appropriately for investment.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

  
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
อยางตอเนื่อง ผูประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตประตูหนาตางมีการแขงขันที่สูงมาก ตางก็พัฒนา
ผลิตภัณฑใหมออกมาอยางตอเนื่อง เพื่อความอยูรอดขององคกรส่ิงที่สําคัญอยางหนึ่งที่ทุกๆ องคกร
ตองมีก็คือ  ความสามารถในการแขงขัน เปนผลสืบเนื่องมาจากปจจัยมากมาย การเลือกทําเลที่ตั้ง
โรงงานมีผลตอการออกแบบโรงงานและโดยเฉพาะอยางยิ่งมีผลตอตนทุนของโรงงาน ซ่ึงจะมีผล
ตอความสามารถในการแขงขันของบริษัท ทั้งในดานการบริการ ราคา คุณภาพ  ดังนั้นบริษัทใดที่
สามารถสนองตอความตองการของลูกคา  ก็จะมีความสามารถในแขงขันเหนือคูแขง ดวยเหตุผล
ดังกลาวการเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานที่สามารถใหบริการลูกคาไดอยางรวดเร็วทันเวลา จะทําใหบริษทั
มีความไดเปรียบในการแขงขันเหนือคูแขง แตการพิจารณาเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานที่เหมาะสม
จะตองคํานึงถึงปจจัยหลายประการ ทําเลที่ตั้งที่ไดเปรียบทุกทางนั้นหาไดยาก โดยทั่วไปแลวทําเล
ที่ตั้งแตละแหงมักจะไดเปรียบในบางปจจัย และเสียเปรียบในปจจัยอ่ืน ดังนั้นการเลือกทําเลที่ตั้ง
โรงงานที่ดีที่สุดจึงไมใชเร่ืองงาย 

บริษัทที่เปนกรณีศึกษาเปนผูผลิตและประกอบประตูหนาตางยูพีวี ภายใตช่ือผลิตภัณฑ 
ทูสเซน (เยอรมัน) บริษัทและโรงงานตั้งอยูที่ 2216 ซอยคําเปรม ถนนลาดพราว 71 ลาดพราว 
กรุงเทพฯ มีปริมาณการผลิต 25,000 ตารางเมตรตอป  ทางโรงงานตองการหาทําเลที่ตั้งโรงงานใหม
เพราะที่ตั้งโรงงานเกานั้นมีขนาดเล็กทําใหไมสามารถขยายโรงงานไปได  อีกทั้งอยูในเขตชุมชน
และสภาพจราจรติดขัดเปนอยางมากทําใหเกิดปญหารถติดไปสงและติดตั้งสินคาใหลูกคาลาชาทาง
โรงงานจึงไดดูพื้นที่ทําเลไวไดแก นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  นิคม
อุตสาหกรรมเวลโกรว  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเพื่อที่จะตัดสินใจเลือกเปนที่ตั้งโรงงานใหม    

การนําเอากระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (Analytic Hierarchy Process: AHP) มา
ชวยในการวิเคราะหปญหาการตัดสินใจในการเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานหรือการตัดสินใจในงานดาน
ตางๆ ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ทั้งนี้เพราะ AHP เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการ
ดําเนินการที่ไมซับซอนและเขาใจไดงาย ดังนั้นการนําเอากระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหมา
ประยุกตใชในการเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานจึงเปนส่ิงที่นาจะไดรับการพิจารณาอยางยิ่ง รวมทั้งการ
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คํานวณหาจุดคืนทุนของโครงการและอัตราผลตอบแทนก็เปนอีกหนึ่งปจจัยที่สําคัญใน
การตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานเพราะจะทําใหรูวาเงินที่ลงทุนไปนั้นคุมคาในการลงทุนหรือไม 
และไดรูวาจะคืนทุนในระยะเวลาเทาไร   
 

1.2  วัตถุประสงคของงานวจัิย 
       1.2.1  เพื่อศึกษาและวิเคราะหถึงปจจยัการเลือกทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมของบริษัทที่เปน
กรณีศึกษา และเลือกทําเลทีต่ั้งที่เหมาะสม 
       1.2.2  เพื่อประมาณคาใชจาย จดุคืนทุนและผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการของ
ทางเลือกที่เหมาะสม 
 
1.3  ขอบเขตการวิจัย 
        1.3.1  การตัดสินใจในการคัดเลือกทาํเลที่ตั้งโรงงานของบริษัทที่เปนกรณีศกึษา พิจารณาเลือก
จากนิคมอุสาหกรรมที่ตั้งอยูไมไกลจากกรุงเทพฯ และยงัมีพื้นที่วางเหลืออยู โดยฝายบริหารของ
บริษัทที่เปนกรณีศึกษา จํานวน 5 ทาน 
        1.3.2  ศึกษาและวิเคราะหถึงปจจัยตางๆที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน  ตาม
แนวทางของกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (Analytical Hierarchy Process) 
        1.3.3  วิเคราะหหาจุดคนืทุน ตนทนุของโครงการและอัตราผลตอบแทน  ศึกษาปจจัยตางๆทั้ง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน  
 
1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
       1.4.1  ทําใหทราบวาปจจัยใดเปนปจจยัที่สําคัญที่ตองคํานึงถึงในการเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานของ
บริษัทที่เปนกรณีศึกษา 
       1.4.2  ตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานที่เหมาะสม 
       1.4.3  ทําใหทราบคาใชจาย  จดุคืนทุนและผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ 
       1.4.4  เปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจจะศึกษาของโครงการอื่นๆ 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  
 ในการเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานผูผลิตบานประตูหนาตาง  ผูวิจัยไดทําการศึกษาและ
คนควาหลักการทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของที่สามารถนํามาประยุกตใชกับกระบวนกระบวนการลําดับ
ช้ันเชิงวิเคราะห โดยผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซ่ึงแบงออกเปนหัวขอตางๆ 
ดังตอไปนี้ คือ 
 2.1  การตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน 
              2.2  กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห 
              2.3  การวิเคราะหทางการเงนิ 
              2.4  โปรแกรมคอมพิวเตอร  
              2.5  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
 
2.1  การตัดสนิใจเลือกทําเลท่ีตั้งโรงงาน 
        2.1.1  คุณลักษณะของการเลือกทําเลที่ตั้ง  
                  การตัดสินใจที่เกี่ยวเนื่องกับทําเลที่ตั้งของการผลิตมักไมไดเปนปญหาที่เกิดขึ้นบอยครั้ง
นัก และโดยทั่วไปจะอยูบนพื้นฐานของตลาดและปจจัยทางดานเศรษฐศาสตร ในที่นี้จะแสดงการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับทําเลที่ตั้งโรงงาน 3 แบบ คือ การยายสถานที่จากโรงงานเดิม การตั้งสาขาใหม และ
การตั้งโรงงานแรกของบริษัท ปจจัยทางดานเศรษฐศาสตรที่ใชในการวิเคราะหทําเลที่ตั้งจะคลาย 
คลึงกันมากกับกระบวนการในการตัดสินใจในกรณียายโรงงานหรือขยายสาขา อยางไรก็ตาม
สําหรับการเลือกทําเลที่ตั้งบริษัทใหมจะมีความแตกตางกันไป 
 แสดงใหเห็นวาหลายกรณีของการยายที่ตั้งไดรับความสนใจเพราะมันมีผลกระทบกับ
พื้นที่ที่ไดยายออกมา เชน การสูญเสียเงินเดือน การสูญเสียผูรับจางชวงสินคาและบริการเปน
ปริมาณมาก และบางทีแยที่สุดคือผลกระทบจากความตกต่ําของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ควรจะ
เปนในพื้นที่ เหลานั้น ผลกระทบทางลบเหลานี้ทําใหผูบริหารจําเปนตองใหความสําคัญกับ
ความสัมพันธระหวางชุมชน  
                  การยายสถานที่ตั้งยังมีคุณลักษณะที่แตกตางอื่นๆ อีก หนึ่งในนั้นคือการสมดุลระหวาง
การพิจารณาดานตลาดและการพิจารณาดานตนทุนการผลิต ขณะที่ปจจัยสําคัญในการยายสถาน 
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ที่ตั้งและการขยายสาขาในอุตสาหกรรมเฉพาะอยางมีความคลายคลึงกัน มีหลักฐานบางอยางที่จะทํา
ใหเห็นถึงความสําคัญที่เกี่ยวของกันอยางมาก Sharma L (1995) ไดแสดงใหเห็นวาการวางแผนที่จะ
ยายสถานที่ตั้งมีผลกระทบอยางมากจากการเปลี่ยนแปลงที่เปนผลจากตนทุนการผลิต ขณะที่แผน
ในการขยายไปสูโรงงานใหมจะแตกตางจากโรงงานเดิมซึ่งจะพิจารณาความตองการและการตลาด
แบบประสิทธิภาพยังคงมีปจจัยอีกปจจัยหนึ่งที่เปนปจจัยเฉพาะในปญหาการยายที่ตั้งโรงงาน นั่น
คือเวลา มันมีองคประกอบของความเฉื่อยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจในการยายโรงงาน ซ่ึงก็คือ
ความลาของเวลาในการตัดสินใจซึ่งผูบริหารตองเผชิญกับความยากลําบากในการยายจากสถานที่ที่ตั้ง
มานาน และแมแตปจจัยทางอารมณก็เปนส่ิงที่เหนือกวาเวลาซ่ึงอาจจะเกี่ยวกับการเผชิญกับปญหา
ทางเศรษฐกิจ และแมแตปจจัยทางอารมณก็เปนสิ่งที่เหนือกวาเวลาซึ่งอาจจะเกี่ยวกับการเผชิญกับ
ปญหาทางเศรษฐกิจ      
         2.1.2  ปจจัยเกี่ยวกับทาํเลที่ตั้งโรงงาน   

วันชัย (2541) กลาวถึงการวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับทําเลที่ตั้งโรงงานมักจะถูกกระทําใน
รูปของกลุมของปจจัยที่เกี่ยวกับทําเลที่ตั้งโรงงาน  จํานวนและคําจํากัดความจะแตกตางกันไปในรูป
ของวรรณกรรมจากผูแตงหนึ่งไปสูอีกผูแตงหนึ่ง ซ่ึงตอไปนี้เปนปจจัยที่เกี่ยวของในการพิจารณา
เลือกทําเลที่ตั้งโรงงานที่ปรากฏในทุก ๆ วรรณกรรม ไดแก ตลาด แรงงาน การขนสง วัตถุดิบ 
พลังงาน เชื้อเพลิงและน้ํา ปจจัยดานสังคมและชุมชน และปจจัยของสถานที่ตั้ง ความสําคัญ
เปรียบเทียบของปจจัยเหลานี้ในการวิเคราะหทําเลจะมีความแตกตางกันไปในแตละอุตสาหกรรรม 
เนื่องจากสภาพแวดลอมของแตละอุตสาหกรรมมีความแตกตางกันมากดังนั้นความสําคัญของแตละ
ปจจัยจะแปรผันกันไปในแตละอุตสาหกรรมในแตละเวลา  

แนวโนมโดยทั่วไปจะถูกบงชี้ถึงผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงของปจจัยเหลานี้ในการ
ตัดสินใจดานทําเลที่ตั้ง ซ่ึงจะมีความสําคัญทั้งตอนักอุตสาหกรรมและนักพัฒนาที่ดิน แนวโนม
เหลานี้จะถูกตรวจสอบโดยกลุมที่เกี่ยวของกันสองกลุม กลุมแรกคือแนวโนมของปจจัยดานทําเล
ที่ตั้งที่มีผลกระทบตอขอดีเปรียบเทียบของพื้นที่ และกลุมที่สองคือแนวโนมที่มีผลกระทบตอปจจัย
ในการเลือกทําเลที่ตั้งของอุตสาหกรรมตางๆ หรือ กลุมอุตสาหกรรม   
         2.1.3  การตัดสินใจดานทําเลที่ตั้งในอุตสาหกรรม   

วันชัย  (2541)  กลาวถึงการศึกษากระบวนการของการตัดสินใจดานทําเลที่ตั้งใน
อุตสาหกรรม บงชี้ใหเห็นวากระบวนการนี้แตกตางกันไปในแตละกรณี ลักษณะของอุตสาหกรรม
และผลิตภัณฑของแตละอุตสาหกรรม คุณลักษณะและประวัติที่ผานมาของบริษัท รวมถึงทัศนคติ
ของผูบริหารที่เกี่ยวของ ทั้งหมดนี้ลวนมีผลตอกระบวนการดังกลาว ดังนั้น จํานวน การบงชี้ และ
น้ําหนักความสําคัญที่เกี่ยวของกับทั้งดานเศรษฐศาสตรและไมใชเศรษฐศาสตรจะแตกตางกันไป ยิ่ง
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ไปกวานั้นยังเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของการวิเคราะห จํานวนของทางเลือกที่พิจารณา และ
บทบาทของหนวยงานภายนอก ตองแปรผันไปในแตละกรณี  

ในการตัดสินใจหลักๆ ดานทําเลที่ตั้ง พบวาประเภทของการตัดสินใจที่มีจํานวนมาก
ที่สุดคือการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการขยายสาขา ซ่ึงเกิดขึ้นเนื่องจากการเติบโตของบริษัท ซ่ึงมีสอง
ทัศนะพื ้นฐานที ่เกี ่ยวเนื ่องกับการตัดสินใจดานทําเลที ่ตั ้งในเกือบทุกกรณี ทัศนะแรกคือ
อุตสาหกรรมมีความตั้งใจจะตั้งโรงงานของตนในทําเลที่มีโอกาสทํากําไรไดมากที่สุดซึ่งการ
ไดมาซึ่งวัตถุประสงคนี้เปนสิ่งที่ไมงายนัก ขณะที่ในบางกรณีปจจัยที่เกี่ยวของกับทําเลที่ตั้งมี
ความยากในการวัดหรือแมแตจะใหตัวเลขเปรียบเทียบ ในหลายๆ กรณีนั้น การวัดแทบจะ
เปนไปไมไดเลย ไมวาจะเปนเพราะการขาดซึ่งขอมูลหรือเพราะการมีปจจัยสําคัญที่ไมสามารถ
แสดงในรูปของตัวเลขไดก็ตาม  

ทัศนะที่สองของการตัดสินใจดานทําเลที่ตั้งซ่ึงดูเหมือนจะชัดเจนคือการตัดสินใจนี้
มักจะกระทําโดยผูบริหารโดยเฉพาะโดยผูบริหารเพียงคนเดียว มีการศึกษาชิ้นหนึ่งไดรายงานวาใน 
51 กรณีจาก 69 กรณีที่ไดทําการทดสอบ พบวาการตัดสินใจทําโดยบุคคลเพียงคนเดียว เพราะวาการ
ตัดสินใจดานทําเลที่ตั้งไมไดเกิดขึ้นบอยๆ และเพราะวาพวกเขาพบวามันมีผลกระทบที่สําคัญมาก
ตอกําไรในระยะยาวของบริษัท ซ่ึงพบวาการตัดสินใจดังกลาวเหมาะที่จะทําโดยกรรมการผูจัดการ
ใหญดานการบริหาร (Chief Executive Officer) 
 มีการศึกษาเปนจํานวนมากในหลายๆ  ปที่ผ านมาในการพิจารณาความสําคัญ
เปรียบเทียบของปจจัยดานทําเลที่ตั้งโรงงานอยางหลากหลายจากมุมมองของอุตสาหกรรม 
การศึกษาเหลานี้แตกตางกันในดานวัตถุประสงคของการศึกษา บางการศึกษาทําขึ้นเพื่อพิจารณา
ความสําคัญของปจจัยเฉพาะอยาง เชน ภาษีหรือสวนลดดานการเงิน  บางการศึกษาใหขอมูลเพื่อ
ช้ีนําความพยายามดานการพัฒนาชุมชน ยังมีบางการศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับการแกปญหาของการ
พัฒนาในพื้นที่เฉพาะ อยางไรก็ตามคุณลักษณะของการศึกษาเหลานี้อยูบนพื้นฐานเดียวกันคือ หนึ่ง  
การศึกษาทั้งหมดมีการเขาสูปญหาโดยการสํารวจจากผูบริหารอุตสาหกรรม และสอง การศึกษาจะ
มีการจัดอันดับปจจัยดานทําเลที่ตั้ง การศึกษาเหลานี้มีความตอเนื่องในสิ่งที่คนพบที่เปนแบบทั่วไป 
การศึกษาไดทําใหแนใจในความสําคัญของตลาด แรงงาน และวัตถุดิบ วาเปนปจจัยสําคัญดานทําเล
ที่ตั้ง ซ่ึงปจจัยตลาดมักจะเปนอันดับหนึ่ง 
 จากการศึกษาจะพบวาสําหรับปจจัยที่ไมใชดานเศรษฐศาสตรและแมแตปจจัยดานคน 
มักจะเขามาในกระบวนการตัดสินใจจริง มีการศึกษาหนึ่งพบวาการขยายโรงงานของบริษัทมักจะ
เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เจาของโรงงานอาศัยอยู ในบางกรณีพื้นที่ดังกลาวอาจจะเปนพื้นที่ที่ดี ถาขอเสีย
ดานเศรษฐศาสตรไมไดสําคัญตอความอยูรอดของบริษัท 

DPU



 6 

 เพื่อที่จะทําใหระดับของเงื่อนไขทางเศรษฐศาสตรตอทําเลที่ตั้งไดถูกทําใหเปนกลางใน
บางอุตสาหกรรม  ความปรารถนาของบุคคลและปจจัยทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับการอยูอาศัย
ของชุมชนและสภาพแวดลอมในการทํางานจะมีความสําคัญมากขึ้น ในอุตสาหกรรมที่ผูบริหาร 
ผูเชี่ยวชาญ และบุคลากรทางเทคนิค เปนปจจัยสําคัญในความสําเร็จของบริษัทนั้น การตัดสินใจ
ดานทําเลที่ตั้งมักจะใหความสําคัญกับสถานที่พักผอนหยอนใจ การศึกษา และคุณลักษณะทาง
วัฒนธรรมของชุมชน ปจจัยเหลานี้จะเปนปจจัยสําคัญตอกลุมการพัฒนาชุมชนเพราะปจจัยเหลานี้
เปนปจจัยที่มีผลกระทบตอกลุมในพื้นที่และสวนธุรกิจ  
 ในทางเดียวกัน เปนการพัฒนาของเทคนิคคอมพิวเตอรเพื่อชวยสําหรับการวิเคราะห
ทางเลือกของทําเลที่ตั้งในกรณีตางๆ ที่ปจจัยดานทําเลที่ตั้งสามารถถูกวัดได ในอุตสาหกรรมที่มีการ
ลงทุนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานและการแขงขันที่รุนแรง การเลือกทําเลที่ตั้งที่ดีที่สุดจะมี
ความสําคัญตอผลกําไรของบริษัท ในบางกรณีมีการเพิ่มการใชการวิจัยดําเนินงาน (Operations 
Research) และเทคนิคโปรแกรมเสนตรง (Linear Programming Techniques) สําหรับกรณีที่การ
ขนสงเปนปจจัยสําคัญนั้น บางบริษัทมีการใชตนทุนคาระวางเรือสําหรับทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
ทั้งในและนอกประเทศ ในการพัฒนารูปแบบดานคณิตศาสตรและนํารูปแบบนั้นไปใชในการ
พิจารณาทางเลือกของทําเลที่ตั้ง  
 
2.2  กระบวนการลําดับชัน้เชิงวิเคราะห (The Analytic Hierarchy Process) 

กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหไดรับการพัฒนาขึ้นโดย Thomas L. Saaty (1977) 
เปนเทคนิคที่ใชจัดการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ และวิเคราะหหาแนวทางเลือกที่เหมาะสมใน
ปญหาการตัดสินใจที่ซับซอน โดยการสรางรูปแบบปญหาใหเปนโครงสรางลําดับชั้นและนําขอมูล
ที่ไดจากความคิดเห็นของผูตัดสินใจ มาวิเคราะหหาบทสรุปของแนวทางเลือกที่เหมาะสม เปน
กระบวนการชวยในการตัดสินใจโดยอาศัยหลักการของการตัดสินใจแบบพหุเกณฑ วิธีทํานั้น
จะตองจัดเกณฑของเปาหมายที่ตองการศึกษาใหอยูในลักษณะเปนลําดับชั้น สวนในระดับที่ต่ําลง
มาจะเปนเกณฑ เกณฑยอย (Sub-Criteria) ตามลําดับ จนถึงทางเลือก ซ่ึงจะเปนระดับต่ําสุดของการ
จัดลําดับขั้น 

การวิเคราะหจะใชหลักการเปรียบเทียบเปนคูๆ (Pairwise Comparison) ของเกณฑ ซ่ึง
คาความสําคัญในการเปรียบเทียบจะอยูในชวงตั้งแตมีความสําคัญเทากันจนถึงมีความสําคัญ
มากกวาอยางยิ่ง (มีความสําคัญเทากัน มีความสําคัญมากกวาพอประมาณ มีความสําคัญมากกวา
อยางเดนชัด มีความสําคัญมากกวาอยางเดนชัดมาก มีความสําคัญมากกวาอยางยิ่ง) ซ่ึงสามารถแปลง
มาเปนตัวเลขระหวาง 1 ถึง 9 แสดงในตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1  ตารางเกณฑมาตรฐานที่ใชในการเปรียบเทยีบความสําคัญ 
 

คา
ความสําคัญ 

นิยาม คําอธิบาย 

1 มีความสําคัญเทากัน ปจจัยทั้งสองที่กําลังพิจารณาเปรียบเทียบ มีความสําคัญ
เทาเทียมกนั 

3 มีความสําคัญ
มากกวา 

พอประมาณ 

ปจจัยทีก่ําลังพจิารณาเปรียบเทียบ มีความสาํคัญ
มากกวาปจจยัตัวหนึ่งพอประมาณ 

5 มีความสําคัญ
มากกวา 

อยางเดนชดั 

ปจจัยทีก่ําลังพจิารณาเปรียบเทียบ มีความสาํคัญ
มากกวาปจจยัอีกตัวหนึ่งอยางเดนชัด 

7 มีความสําคัญ
มากกวา 

อยางเดนชดัมาก 

ปจจัยทีก่ําลังพจิารณาเปรียบเทียบมีความสาํคัญมากกวา
ปจจัยอีกตัวหนึ่งอยางเดนชดัมาก 

9 มีความสําคัญ
มากกวา 
อยางยิ่ง 

คาความสําคัญสูงสุดที่จะเปนไปได ในการพิจารณา
เปรียบเทียบปจจัยทั้งสอง 

2, 4, 6, 8 เปนคาความสาํคัญ
ระหวางกลางของ
คาที่กลาวไวขางตน 

คาความสําคัญในการเปรยีบเทียบปจจยัถูกพิจารณาวา
ควรเปนคาระหวางกลางของคาที่กลาวไวขางตน 

 
หมายเหต:ุ เมื่อปจจัยหรือทางเลือกทั้งสองที่เปรียบเทยีบกันตองการคาความสําคัญที่ละเอียด

มากกวาคาความสําคัญมาตรฐานที่แสดงไวขางตน อาจนําคาความสําคัญที่เปนคา  
1.1, 1.2, … มาใชได ทั้งนีเ้พือ่ใหคาที่ไดจากการเปรียบเทยีบเหมาะสมยิง่ขึ้น 
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กระบวนการลาํดับชั้นเชิงวิเคราะหนี้เหมาะสมสําหรับการตัดสินใจแบบพหุเกณฑเนื่องจาก 
1. สามารถใชกับการตัดสินใจคนเดียวและสามารถใชไดดีกับการตัดสินใจที่มีผู

ตัดสินใจเปนกลุม  ในการตัดสินใจเปนกลุมสามารถชวยอภิปรายหาวัตถุประสงครวม และทางเลือก
ที่ได ในขณะสรางโครงสรางการตัดสินใจ 

2.  เปนกระบวนการที่ใหความสําคัญในขั้นตอนการเลือก (Choice) ในขั้นตอนการตัดสินใจ 
3.  สามารถใชงานไดดกีับปญหาที่มีความสลับซับซอน กระบวนการนี้มีขั้นตอน

ดําเนินการไมยุงยากสับสน และมีความยืดหยุนสูงในการปรับเปลี่ยนน้ําหนักความสําคัญหรือเกณฑ
การตัดสินใจตางๆ ได 

4.  ใชงานไดทั้งปญหาที่ประกอบดวยปจจัยที่ตีคาเปนเงินไดและตีคาเปนเงินไมได 
5.  การสรางปญหาใหเปนไปตามโครงสรางปญหาของกระบวนการลําดับชั้นเชิง

วิเคราะหจะชวยใหกลุมผูตัดสินใจไมขาดหรือลืมนึกถึงเกณฑตัดสินใจหรือวัตถุประสงค ตลอดจน
ทางเลือกที่จําเปนในขณะการตัดสินใจ เนื่องจากสิ่งตางๆ เหลานี้มีจํานวนมาก สลับซับซอน และไม
สามารถจําไดหมดในขณะที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

ขั้นตอนของกระบวนการ AHP ประกอบดวยดงันี ้
1.  กําหนดวัตถุประสงคของปญหาที่จะทําการตัดสินใจ 
2.  กําหนดปจจัยที่จะใชเปนเกณฑการตัดสนิใจสําหรับปญหาที่กําลังพจิารณาอยู 
3.   สรางรูปแบบของปญหาเปนโครงสรางลําดับชั้นของเกณฑหลัก เกณฑยอย ส่ิงที่ตองกระทํา

กอนของทางเลือก และทางเลือกที่เกี่ยวของลําดับชั้น (Hierarchy) แบบทั่วไปจะถูกแสดงในภาพที่ 2.1 
 

 
ระดับที่ 1 

วัตถุประสงค 
 

ระดับที่ 2 

เกณฑ 
   

ระดับที่ 3 

ทางเลือก 

 
ภาพที่ 2.1 รูปแบบของลําดับชั้นแบบทัว่ไป 
 

วัตถุประสงคของปญหา 

ปจจัย 1 

ทางเลือก 1

ปจจัย 2 ปจจัย 3 

ทางเลือก 2
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2.3  การวิเคราะหทางการเงิน 
        2.3.1  มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Valve = NPV)  

    มูลคาปจจุบันสุทธิที่ไดรับตลอดระยะเวลาของโครงการซึ่งอาจจะมีคาเปนลบ เปนศูนย
หรือเปนบวกก็ไดขึ้นอยูกับ ขนาดของมูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวม หักออกดวยมูลคา
ปจจุบันของตนทุนรวม ของโครงการนั้น หลักการตัดสินใจวาโครงการจะมีความเหมาะสมทางดาน
เศรษฐศาสตรและการเงินเมื่อ NPV>0 หรือมีคาเปนบวกแสดงวาโครงการนั้นๆมีความเหมาะสมที่
จะลงทุนกลาวคือมูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวมมากกวามูลคาปจจุบันของตนทุนรวม  

 
มูลคาปจจุบัน ( NPV )  = มูลคาปจจุบันเงนิสดรับ - มูลคาปจจุบันเงนิสดจาย 
มูลคาปจจุบัน ( NPV ) มีคาเปน บวก จะยอมรับโครงการ 

                 มูลคาปจจุบัน ( NPV ) มีคาเปน ลบ จะปฏิเสธรับโครงการ 
  

ที่มา :  http://www.geocities.com/teacher_jrp/s_finamain7.htm  30 ตุลาคม 2550 
 
      2.3.2  อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Internal rate of return: IRR)   

  คือ การคํานวณอัตราผลตอบแทนที่ทําใหมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับมีคาเทากับ
มูลคาปจจุบันของเงินลงทุนของโครงการ   

อัตราผลตอบแทนภายในที่เกิดขึ้น  จะถูกนําไปเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่
กิจการคาดหวังจากการลงทุน  ถาอัตราตอบแทนภายใน (IRR) มีคามากกวา หรือเทากับอัตรา
ผลตอบแทนที่กิจการตองการจากการลงทุน ผูพิจารณาการลงทุนในโครงการก็สามารถยอมรับการ
ลงทุนในโครงการนั้นๆ ได แตถาอัตราผลตอบแทนภายใน มีคานอยกวาอัตราผลตอบแทนที่
ตองการก็ควรจะปฏิเสธการลงทุนวิธี IRR เปนวิธีที่นิยมมากในการประเมินผลการลงทุนใน
โครงการตาง ๆ เนื่องจากทําใหผูบริหารสามารถประมาณผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนได
ทั้งนี้เปนที่เชื่อถือกันวาอัตรา IRR ที่คํานวณไดจะมีคาเทากับอัตราผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นจริง
นั่นเอง มีสูตรในการคํานวณดังนี้  

มูลคาปจจุบันของเงินสดรับ - มูลคาปจจุบนัของเงินสดจาย = 0 
 

ที่มา :  http://www.geocities.com/teacher_jrp/s_finamain7.htm  30 ตุลาคม 2550 
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 2.3.3  ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PBP) 
                  เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา หากการดําเนินงานไดรับผลตอบแทนคุมกับจํานวนเงินที่
ลงทุนไดรวดเร็วเทาไรก็จะยิ่งเปนการดีมากขึ้นเทานั้นเพราะโอกาสเสี่ยงตอการขาดทุนในอนาคตจะ   
นอยลงและเปนโอกาสบริหารเงินที่ไดรับตอบแทนกลับไปลงทุนในโครงการอื่น ๆ ตอไปไดอีก 
              ระยะเวลาคืนทุน คือ จํานวนปในการดําเนินงานซึ่งจะทําใหมูลคาสะสมเทากับมูลคา
ผลตอบแทนเงินสดสุทธิสะสม หรืออาจกลาวไดวาระยะเวลาคืนทุนก็คือจํานวนปในการดําเนินงาน
ซ่ึงทําใหผลกําไรที่ไดรับในแตละปรวมกันแลวมีคาเทากับ จํานวนเงินลงทุนเริ่มแรก ในปนี้ผลกําไร
คือ กําไรสุทธิหลังหักภาษีแลวรวมกับดอกเบี้ยและคาเสื่อมราคา 
               การทราบถึงระยะเวลาคืนทุน จะเปนประโยชนในดานการวิเคราะหความเสี่ยงซ่ึงจะมี
สวนเกี่ยวของกับสถานการณทางการเมืองในประเทศที่จะทําการลงทุนหรือลงทุนในประเภท   
อุตสาหกรรมที่เทคโนโลยีเกิดใหมและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ระยะเวลาคืนทุนไมไดเปนตัววัด
ความสามารถในการสรางกําไรของโครงการแตจะชี้ใหเห็นสภาพคลองของโครงการ 
ที่มา :  http://www.geocities.com/teacher_jrp/s_finamain7.htm  30 ตุลาคม 2550 
 
2.4  โปรแกรมคอมพิวเตอร Expert Choice  

โปรแกรม Expert Choice เปนเครื่องมือชวยสนับสนุนการตัดสินใจแบบพหุเกณฑที่อยู
บนพื้นฐานของกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (Analytic Hierarchy Process: AHP) ทฤษฎีทาง
คณิตศาสตรถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกที่ Wharton school ของมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย โดย Thomas 
L. Saaty สําหรับ AHP เปนวิธีการที่มีความสามารถและเขาใจงายในการทําการตัดสินใจที่ใชทั้ง
ขอมูลที่วัดไดและการตัดสินใจจากผูตัดสินใจ 
 กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (Analytic Hierarchy Process: AHP) จะชวยใน
กระบวนการตัดสินใจโดยใหผูตัดสินใจทําการจัดระบบและประเมินความสําคัญของเกณฑ 
(วัตถุประสงค) และคําตอบของทางเลือกในการตัดสินใจ  โดยผานกระบวนการของการสรางการ
ตัดสินใจในรูปแบบลําดับชั้นแสดงในภาพที่  2.2 จากนั้นทําการเปรียบเทียบเปนคูๆ  ของ
วัตถุประสงคและทางเลือกตางๆ ทําใหสามารถพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด Expert Choice ยังใหผู
ตัดสินใจทํา What-If Analysis และวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) เพื่อความรวดเรว็ในการ
พิจารณาวาการเปลี่ยนแปลงของความสําคัญของแตละวัตถุประสงคจะมีผลอยางไรตอทางเลือก
ตางๆ โดยในการศึกษาในครั้งนี้ไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป Expert Choice มาชวยในการตัดสินใจ  
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ภาพที่ 2.2  ขั้นตอนของกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหที่ใชในการศกึษา 
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2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ประภาศรี (2542) งานวิจัยนี้เปนการนําเอาวิธีการของกระบวนการลําดับชั้นเชิง

วิเคราะห (Analytical Hierarchy Process: AHP) มาประยุกตใชในการเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานที่
เหมาะสมสําหรับบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ โดยมีกรณีศึกษาเปนบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ ในการวิจัยจะ
นําปจจัยและทางเลือกมาพัฒนาเปนรูปแบบโครงสรางลําดับชั้นเพื่อใชเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานผลิต
บรรจุภัณฑที่เหมาะสม แลวทําการรวบรวมขอมูลการตัดสินใจของผูตัดสินใจที่เกี่ยวของ พบวา ผู
ตัดสินใจใหความสําคัญกับปจจัยคาขนสงเปนอันดับแรก ปจจัยตลาดเปนอันดับสอง และปจจัย
ตนทุนการผลิตเปนอันดับสาม ปจจัยราคาที่ดินเปนอันดับที่ส่ี ปจจัยความพรอมของระบบ
สาธารณูปโภคเปนอันดับที่หา ปจจัยการสงเสริมและสนับสนุนจากทางราชการเปนอันดับที่หก 
ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานเปนอันดับที่เจ็ด และปจจัยสังคมและชุมชนเปนอันดับสุดทาย 
เมื่อพิจารณาน้ําหนักความสําคัญที่ผูตัดสินใจใหแกทางเลือกแลว พบวา นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
เปนทําเลที่ตั้งโรงงานที่เหมาะสมที่สุด นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคเปนอันดับที่สอง นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอินเปนอันดับที่สาม และนิคมอุตสาหกรรมบางปูมีความเหมาะสมนอยที่สุด 

โกสัมภีร (2548) ไดทําการศึกษาเพื่อหากําลังการผลิตและปจจัยการเลือกทําเลที่ตั้งที่
เหมาะสมของโรงงานทอกระสอบพลาสติก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการหากําลังการผลิตและ
ปจจัยการเลือกทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมของโรงงานทอกระสอบพลาสติก  โดยเนนการศึกษาใน 3 
หัวขอหลักคือ  การศึกษาถึงปจจัยที่มีความสําคัญที่ตองคํานึงถึงของการเลือกทําเลที่ตั้ง  และการหา
กําลังการผลิตที่เหมาะสม  พรอมทั้งการศึกษาทางดานการเงินของโครงการ 

 ผลการศึกษาพบวา 
 1.  ปจจัยที่ตองคํานึงถึงของการเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานทอกระสอบพลาสติกเรียง

ตามลําดับความสําคัญดังนี้คือ มีตนทุนที่ดินต่ํา  การคมนานาคมที่สะดวก  ใกลแหลงวัตถุดิบ  ใกล
แหลงตลาด  แรงงานหางาย  ความสะดวกสบายในสาธารณูปโภค  และการมีส่ิงแวดลอมที่ดี 
ตามลําดับ 

 2.  ปริมาณความตองการกระสอบพลาสติกภายในประเทศเพิ่มขึ้นทุกๆป ตั้งแตป พ.ศ.
2548 ถึงป  พ.ศ.2557  ซึ่งสอดคลองกับกําลังการผลิตที่เหมาะสมของโครงการคือ  กําลังการผลิต
ของเครื่องจักรที่ 1,200 HP หรือประมาณ  1,755 ตันตอป 

 3.  การวิเคราะหและประเมินผลทางดานการเงิน  การตลาด  และทางเทคนิค  ตลอด
ชวงอายุโครงการ 10 ป พบวา  การประเมินดานการเงินการลงทุนโครงการจัดตั้งโรงงานทอ
กระสอบพลาสติกโดยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนบวก คือ 81,935,036  มีอัตราผลตอบแทนของ
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โครงการคือ 5.702 % มีระยะเวลาคืนทุน 9.9 ป  และคาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ  
1.0009 เทา    

เกษมศักดิ์  (2536) ไดนํากระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหมาประยุกตใชในการเลือก
ทําเลที่ตั้งโรงงาน โดยปจจัยที่ใชในการพิจารณาเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน ประกอบดวย ปจจัยที่ตีคา
เปนเงินได และปจจัยที่ตีคาเปนเงินไมได  โดยการศึกษานี้ใชการสอบถามความคิดเห็นเปน
รายบุคคลของผูบริหารบริษัท ตามแนวทางของกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห ผลการ
ประยุกตใชชวยใหผูตัดสินใจสามารถแยกแยะความสําคัญของปจจัย ที่ใชเปนเกณฑการตัดสินใจ
และความเหมาะสมของทําเลที่เปนแนวทางเลือกภายใตปจจัยหนึ่ง ๆ ไดอยางชัดเจน 

สุทธิพร (2548) การศึกษาความเปนไปไดในการติดตั้งสถานีไฟฟาพุทธมณฑล 3 ของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค จากสถิติการจําหนายกระแสไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคในรอบ 11 ป 
คือ ตั้งแตป พ.ศ. 2535 ถึงป พ.ศ. 2545 มีแนวโนมสูงขึ้นอยางมาก การไฟฟาสวนภูมิภาค ก็ตองมี
การวางแผนการจําหนายพลังงานไฟฟา เพื่อตอบสนองความตองการผูใชไฟยานธุรกิจและ
อุตสาหกรรมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปจจุบันมีสถานีไฟฟายอยที่จายไฟใหบริเวณถนนพุทธ
มณฑลสาย 4  จํานวน  2  สถานี มีวงจรการจายไฟในระบบ 115 kV  จํานวน 1 วงจรและระบบ 22  
kV จํานวน 5 วงจร (วงจรการจายไฟแตละวงจรสามารถจายพลังงานไฟฟาไดประมาณ 10 MW) 
ความตองการพลังงานไฟฟาชวงป 2544 ถึงป 2547 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5 % ตอ ป จากการวิเคราะห
ทางดานเศรษฐศาสตร เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนในการติดตั้งสถานีไฟฟาพุทธมณฑล 
3 สามารถสรุปไดเปนสองกรณีดังกรณีแรกการติดตั้งสถานีไฟฟา โดยใชสมมุติฐานใหไฟฟาดับลด
นอยลง 20 % และเวลาไฟดับลดลง 50 % ผลจากระยะทางวงจรจายไฟฟาลดลงจากประมาณ 15-20 
km  เหลือประมาณ 10 km และสถานีไฟฟาติดตั้งหมอแปลงขนาด 50 MVA จํานวน 2 เครื่องแบง
การจายไฟออกเปน 10 วงจร กรณีที่สองแนวโนมการเติบโตของพลังงานไฟฟามีประมาณ 5 % ตอ
ป (จากขอมูลระหวางป 2544 – 2547) หักคาเสื่อมราคา 20 ป  ปละ 5 % จากผลการวิจัยพบวามีความ
เหมาะสมในการลงทุนที่จะติดตั้งสถานีไฟฟาพุทธมณฑล 3 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค  (NPV = ฿ 
832,359.22   IRR = 17.83 %   BCR = 4.91 และระยะคืนทุน 16.87 ป)  โดยติดตั้งสถานีไฟฟาระบบ  
GIS  (Indoor Type)  ติดตั้งหมอแปลง 50 MVA  1 เครื่อง ในป 2547 และเพิ่มอีก 1 เครื่องในป 2550   

ณัติฐากร (2545) ไดทําการศึกษาการออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการ
ประเมินบริษัทขนสงโดยใชตัวแบบการขนสง Multicommodity , AHP และ LP  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการประเมินบริษัทขนสงสําหรับคัดเลือก มาทําการ
ขนสงเพื่อกระจายสินคาจากโรงงานผลิตที่มีสินคาหลากหลายแบบ ไปสูศูนยกระจายสินคาตางๆ  
และเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกบริษัทขนสงบนพื้นฐาน  ของการใชตัว
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แบบการขนสง  Multicommodity  รวมกับวิธีวิเคราะหเชิงลําดับชั้น  และการวิเคราะหขั้นสุดทาย
ดวยโปรแกรมเชิงเสน  และผลของการคัดเลือกบริษัทจากกรณีศึกษาโดยใชแบบระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ (DSS  Model)  ที่ออกแบบจากงานวิจัยนี้ไดบริษัทขนสงเดียวกันในทุกๆ เสนทางโดย
มีบางเสนทาง ผลของทางเลือกที่ไดจากการวิจัยแตกตางกับผลของทางเลือกที่ไดจากการประเมิน
เชิงปริมาณซึ่งเปนการประเมินแบบเดิม  แตเมื่อทําการเปรียบเทียบผลของความแตกตางของทั้งสอง
ทางเลือก  ผลของการประเมินเชิงปริมาณมีคาเฉลี่ย 3.83%  และผลจากการวิจัยมีคาเฉลี่ย 69.90 % 
นั้นคือเมื่อเลือกทางเลือกจากผลการวิจัยจะจายคาใชจายเพิ่มเพียง 3.83% แตจะไดรับความพึงพอใจ
จากทางเลือกนั้นเพิ่มขึ้นถึง  69.90% ดังนั้นผลลัพธของทางเลือกที่ไดจากการวิจัยจะใหทางเลือกที่
เหมาะสมกวาทางเลือกที่พิจารณาเฉพาะปจจัยเชิงปริมาณ (ตนทุน) เพียงอยางเดียว 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาเหลานี้ สามารถสรุปดังตอไปนี้ ประเด็น
แรกเปนการกลาวถึงความรูพื้นฐานเรื่องปจจัยตางๆที่ควรคํานึงถึงในการยายโรงงานวาแตละ
โรงงานนั้นมีปจจัยที่แตกตางกันออกไปแลวแตลักษณะเฉพาะและจะตองดูเร่ืองการวิเคราะห
การเงินดวยวาเหมาะสมในการลงทุนหรือไม  สวนในงานวิจัยที่เกี่ยวของนั้นจะเกี่ยวของกับการ
นําเอาทฤษฏีตางๆ ที่เกี่ยวของมาประยุกตใชในการแกปญหา เชน การนํากระบวนการลําดับชั้นเชิง
วิเคราะหมาประยุกตใชในการเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน  และจากการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร 
เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลงทุน  สุดทายผูจัดทําไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําจุดเดน 
จุดดอยของแตละงานวิจัยมาประยุกตและปรับปรุงเพื่อใชใหเหมาะสมกับงานวิจัยที่ทํา 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
 ผูวิจัยไดทําการศึกษาปญหาของโรงงานที่เปนกรณีศึกษา และไดทําการศึกษาทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวจึงไดนําเอากระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหมาประยุกตใชรวมกับ
โปรแกรม Expert choice เพื่อหาทําเลที่ตั้งโรงงานที่เหมาะสมโดยวางแผนการดําเนินงานวิจัยพรอม
กําหนดขั้นตอนในการดําเนินงานเปน 5 ขั้นตอนดังนี้ 
 3.1  ศึกษาหาทางเลือกและปจจัยตางๆทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 3.2  ออกแบบโครงสรางลําดับชั้นในการตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน 
 3.3  การเก็บขอมูลของทางเลือกภายใตปจจัยตางๆ 
 3.4  วิธีการเกบ็รวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 3.5  วิเคราะหหาจุดคืนทนุและอัตราผลตอบแทนของโครงการ 
 
3.1  ศึกษาหาทางเลือกและปจจัยตางๆทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 จากการศึกษาขอมูลตางๆ ของนิคมอุตสาหกรรมและการรวมแสดงความคิดเห็นของ
ฝายบริหารของบริษัทที่เปนกรณีศึกษา  พบวามีนิคมอุตสาหกรรมที่นํามาพิจารณาตามตารางที่ 3.1   
 
ตารางที่ 3.1  ทางเลือกของทําเลที่ตั้งโรงงาน 

 
ช่ือทําเล พ้ืนที่ต้ังโรงงาน ระยะหางจากกรุงเทพฯ (กิโลเมตร) 

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว * ยังมีที่เหลือ 36 
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี เต็มแลว 40 
นิคมอุตสาหกรรมบางปู เต็มแลว 34 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน * ยังมีที่เหลือ 58 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เต็มแลว 30 
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค * ยังมีที่เหลือ 60 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร * ยังมีที่เหลือ 57 
 
ที่มา :  http://www.ieat.go.th 15 กรกฎาคม 2552 การนคิมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
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จากตารางที่ 3.1 พบวามีเพียง 4 นิคมอุตสาหกรรมที่ยังมีพื้นที่วางเหลืออยูไดแก  นิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว  และนิคมอุตสาหกรรมบางปะ
อิน  ดังนั้นจึงนํานิคมอุตสาหกรรมทั้ง 4  เปนทางเลือก 

จากการศึกษาทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวของและการรวมแสดงความคิดเห็นของฝายบริหาร
ของบริษัทที่เปนกรณีศึกษาจึงไดปจจัยที่เกี่ยวของกับการเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานใหม 8 ปจจัยไดแก  
ปจจัยราคาที่ดิน  ปจจัยการขนสง  ปจจัยตนทุน  ปจจัยตลาด  ปจจัยความพรอมของระบบ
สาธารณูปโภค  ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน  ปจจัยสังคมและชุมชน  ปจจัยสิทธิประโยชนที่
ไดรับในเขตอุตสาหกรรม   
 
3.2  ออกแบบโครงสรางลําดับชั้นในการตัดสินใจเลือกทําเลท่ีตั้งโรงงาน 

เมื่อไดปจจัยและทางเลือกที่ตั้งโรงงานแลวก็จะนํามาสรางโครงสรางลําดับชั้นตาม
กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหตามภาพที่ 3.1 และแสดงรายละเอียดของปจจัยและทางเลือกตาม
ตารางที่ 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.1  รูปแบบโครงสรางลําดับชั้นสําหรับการเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน 
 
 
 

B1 B2 B3 

A1 A2 A3 A4 

B4 B5 B6 B7 B8 

ทําเลที่ต้ังโรงงานที่เหมาะสมที่สุด 
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ตารางที่ 3.2  แสดงเกณฑและทางเลือกทั้งหมดของรูปแบบลําดับชั้น 
 

เกณฑ ทางเลือก 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน 
B1 :ราคาที่ดิน 
B2 :การขนสง 
B3 :ตนทุน 
B4 :ตลาด 
B5 :ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 
B6 :สภาพแวดลอมในการทํางาน 
B7 :สังคมและชุมชน 
B8 :สิทธิประโยชน ที่ไดรับในเขตอุตสาหกรรม 

A1 : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
A2 : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
A3 : นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 
A4 : นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
 

 
3.3  การเก็บขอมูลของทางเลือกภายใตปจจัยตางๆ 

ทําการเก็บขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของและสําคัญของทางเลือกภายใตปจจัยตางๆเพื่อที่จะ
นํามาพิจารณาเปรียบเทียบวาในแตละทางเลือกมีขอดีขอเสียอยางไร  จากการเก็บขอมูลของแตละ
ปจจัยแสดงไดดังนี้ 
  3.3.1  ปจจัยราคาที่ดิน 
  ราคาที่ดินเปนตนทุนคงที่ของบริษัทฯ และจะผันแปรตามพื้นที่อุตสาหกรรม ราคาที่ดินมี
ความสําคัญในการตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้ง  เพราะตองใชทรัพยากรทางการเงินของบริษัทฯเปน
จํานวนมาก ดังนั้นราคาที่ดินจึงมีผลตอตอตนทุนของบริษัทฯ ราคาที่ดินแสดงไวในตารางที่ 3.3 
 

ตารางที่ 3.3  ขอมูลราคาที่ดิน 
 

ทําเล ราคาที่ดิน (บาท/ไร) 
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 3,000,000 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 4,500,000 
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 7,500,000 
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 4,000,000 

 
ที่มา :  http://www.ieat.go.th 15 กรกฎาคม 2552 การนคิมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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       3.3.2  ปจจัยการขนสง  
           การขนสงเปนปจจัยสําคัญที่ตองพิจารณาเนื่องจากการขนสงเพื่อนําผลิตภัณฑของ

โรงงานไปสูลูกคา รวมถึงการเคลื่อนยายวัตถุดิบ คน เครื่องจักร อุปกรณ และส่ิงสนับสนุนการผลิต
ตางๆ ที่จะนําไปสูโรงงาน ดังนั้นสิ่งที่ตองพิจารณาในการขนสงประกอบดวย ระยะทางระหวาง
โรงงานกับลูกคาซ่ึงจะเกี่ยวของกับปจจัยทางดานการตลาดอีกดวย ระยะทางระหวางโรงงานเดิมกับ
โรงงานใหม และระยะทางระหวางโรงงานกับสถานที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ  นอกจากนี้ยัง
ตองพิจารณาทางเลือกในการขนสงไดหลายวิธี เชน ทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ  ส่ิงสําคัญใน
การขนสงอีกประการหนึ่ง คือความสะดวกรวดเร็วในการขนสง ซ่ึงจะขึ้นกับสภาพของเสนทาง 
การจราจรที่สะดวก  

3.3.2.1  นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
สถานที่ตั้ง 99 หมู 5 ถ.สายเอเชีย-นครสวรรค ต.บานหวา อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 
ระยะทางจากสถานที่ตางๆ     

- หางจากสนามบินดอนเมือง 36 กิโลเมตร 
- หางจากกรุงเทพมหานคร 60  กิโลเมตร  
- หางจากทาเรอืกรุงเทพฯ 63 กิโลเมตร มีถนนวงแหวนรอบนอกไมไกลจากนิคมฯ  

              และมีเสนทางไปสูกรุงเทพฯและจังหวดัในภาคใต 
- หางจากสนามบินสุวรรณภมูิ  77.5 กิโลเมตร 
- หางจากโรงงานเดิม 57 กิโลเมตร  
- อยูริมแมน้ําเจาพระยา สามารถนําสงสูทาเรือกรุงเทพฯหรือทาเรือน้ําลึก  

 เสนทางการคมนาคมทางบกจากกรุงเทพมหานครถึงนคิมอุตสาหกรรมไฮเทค 
 1)  ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผานประตูน้ําพระอินทร แลวแยกเขา
ทางหลวงหมายเลข 32 เล้ียวซายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เขาสูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2)  ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจงวัฒนะ) หรือทางหลวงหมายเลข 302 
(ถนนงามวงศวาน) เล้ียวขวาเขาทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท) แลวขามสะพานนนทบุรี
หรือสะพานนวลฉวี ไปยังจังหวัดปทุมธานีตอดวยเสนทาง ปทุมธานี-สามโคก-เสนา (ทางหลวง
หมายเลข 3111) เล้ียวแยกขวาที่อําเภอเสนา เขาสูทางหลวงหมายเลข 3263 เขาสูจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา 

3)  เสนทางกรงุเทพฯ-นนทบรีุ-ปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข 306 ถึงทางแยก
สะพานปทุมธานี เล้ียวเขาสูทางหลวงหมายเลข 347 แลวไปแยกเขาทางหลวงหมายเลข 3309 ผาน
ศูนยศิลปาชีพบางไทร อําเภอบางปะอิน เขาสูจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
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เสนทางการคมนาคมทางน้ํา 
 4)  อยูริมแมน้าํเจาพระยา สามารถนําสงสูทาเรือกรุงเทพฯหรือทาเรือน้ําลึก 
 3.3.2.2  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
สถานที่ตั้ง 700/2 หมู 1 ถ.บางนา ตราด กม. ที่ 57 ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
ระยะทางจากสถานที่ตางๆ 
 - หางจากกรุงเทพ 57 กิโลเมตร 
 - หางจากสนามบินดอนเมือง 85 กิโลเมตร 
 - หางจากสนามบินอูตะเภา 31 กิโลเมตร 
 - หางจากสนามบินสุวรรณภมูิ 42 กิโลเมตร 
 - หางจากทาเรอืคลองเตย 67 กิโลเมตร 
 - หางจากทาเรอืแหลมฉบัง 40 กิโลเมตร 
 - หางจากทาเรอืมาบตาพุด 96 กิโลเมตร 
 - หางจากเมืองชลบุรี 5 กิโลเมตร 
 - หางจากจากโรงงานเดิม 80 กิโลเมตร  

เสนทางการคมนาคมทางบกจากกรุงเทพมหานคร 
 1)  เสนทางสายบางนา-ตราด ทางหลวงหมายเลข 34 เขาสูจังหวัดชลบรีุ 
       2)  เสนทางสายกรุงเทพฯ-มีนบุรี ทางหลวงหมายเลข 304 ผานจังหวดั    
ฉะเชิงเทรา-บางปะกง เขาสูจังหวดัชลบุรี 
 3)  เสนทางสายเกา ถนนสุขุมวิท ทางหลวงหมายเลข 3 ผานจังหวดัสมุทรปราการ 
ไปจนถึงแยกอาํเภอบางปะกง และใหแยกเขาสูเสนทางหมายเลข 34 ไปจนถึงจังหวัดชลบรีุ 

4)  เสนทางหลวงพิเศษ (MOTOR WAY) สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา 
3.3.2.3  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 

สถานที่ตั้ง 78 หมู 1 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 
ระยะทางจากสถานที่ตางๆ   
   - หางจากกรุงเทพ 36 กิโลเมตร 
   - หางจากทาเรอืคลองเตย 47 กิโลเมตร 
   - หางจากทาเรอืสัตหีบ 76 กโิลเมตร 
   - หางจากทาเรอืแหลมฉบัง 55 กิโลเมตร 
   - หางจากสนามบินดอนเมือง 70 กิโลเมตร 
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   - หางจากสนามบินสุวรรณภมูิ 20 กิโลเมตร 
   - หางจากสนามบินอูตะเภา 110 กิโลเมตร 

- หางจากโรงงานเดิม 58 กิโลเมตร 
เสนทางการคมนาคมทางบกจากกรุงเทพมหานคร 

 1)  เสนทางสายบางนา-ตราด ทางหลวงหมายเลข 34 
 2)  จากกรุงเทพฯไปตามทางหลวงหมายเลข 3(ผานสมุทรปราการ-บางปะกง)
จากนั้น ใชทางหลวงหมายเลข 314 

3.3.2.4  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
สถานที่ตั้ง 139 หมู 2 ถนนอุดมสรยุทธ ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 
ระยะทางจากสถานที่ตางๆ   

- หางจากกรุงเทพ 58 กิโลเมตร 
    - หางจากสนามบินดอนเมือง 34 กิโลเมตร  
   - หางจากทาเรอืคลองเตย 75 กิโลเมตร 
   - หางจากทาเรอืแหลมฉบัง 197 กิโลเมตร 
   - หางจากทาเรอืมาบตาพุด 270 กิโลเมตร  
   - หางจากสนามบินสุวรรณภมูิ 75 กิโลเมตร 

- หางจากโรงงานเดิม 55  กิโลเมตร   
เสนทางการคมนาคมทางบกจากกรุงเทพมหานคร 

1)  ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผานประตูน้ําพระอินทร แลวแยกเขา
ทางหลวงหมายเลข 32 เล้ียวซายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เขาสูจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2)  ทางหลวงหมายเลข 304  (ถนนแจงวัฒนะ) หรือทางหลวงหมายเลข 302 
(ถนนงามวงศวาน) เล้ียวขวาเขาทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท) แลวขามสะพานนนทบุรี
หรือสะพานนวลฉวี ไปยังจังหวัดปทุมธานตีอดวยเสนทาง ปทุมธานี-สามโคก-เสนา (ทางหลวง
หมายเลข 3111) เล้ียวแยกขวาที่อําเภอเสนา เขาสูทางหลวงหมายเลข 3263 เขาสูจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา 

3)  เสนทางกรงุเทพฯ-นนทบรีุ-ปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข 306 ถึงทางแยก
สะพานปทุมธานี เล้ียวเขาสูทางหลวงหมายเลข 347 แลวไปแยกเขาทางหลวงหมายเลข 3309 ผาน
ศูนยศิลปาชีพบางไทร อําเภอบางปะอิน เขาสูจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
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3.3.3  ปจจัยตนทุน 
ตนทุนคาแรงงาน  การพิจารณาดานแรงงานนั้น ตองพิจารณาความตองการแรงงานใน

การผลิตกอนซึ่งจะประกอบดวยแรงงานไรผีมือ แรงงานมีฝมือหรือชางเทคนิค และบุคลากรที่มี
ความรูและทักษะสูง ซ่ึงตองพิจารณาวาในทําเลที่เลือกนั้นมีแรงงานเหลานี้หรือไม เพราะหากไมมี
จะมีปญหาดานแรงงานซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการผลิตได และพิจารณาถึงคาจางแรงงาน เชน อัตรา
คาแรงขั้นต่ําแสดงตามตารางที่ 3.4 ซ่ึงจะสงผลตอคาใชจายในการจางแรงงานและคาใชจายในดาน
แรงงานอื่นๆ  

 

ตารางที่ 3.4  คาแรงขั้นต่ํา 

 

ทําเล 
 

คาแรงขั้นต่ํา (บาท) 
 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 173 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ 180 

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 173 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 173 

 
ที่มา :  กระทรวงแรงงาน ป 2552 

 

ตนทุนวัตถุดิบ  วัตถุดิบเปนปจจัยในการผลิตอยางหนึ่งซ่ึงมีความสําคัญ ซ่ึงโรงงานมี
ความจําเปนตองจัดหาวัตถุดิบเพื่อปอนกระบวนการผลิตใหไดอยางเพียงพอและตามเวลาที่กําหนด 
การเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานที่มีความใกลเคียงกับแหลงวัตถุดิบและอยูในแหลงที่มีจํานวนผูขายมาก 
จะทําใหโรงงานสามารถจัดหาวัตถุดิบในปริมาณและคุณภาพตามความตองการในราคาที่ถูก 
ระยะทางระหวางนิคมอุตสาหกรรมกับแหลงวัตถุดิบในการผลิตแสดงตามตารางที่ 3.5  
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ตารางที่ 3.5  ระยะทางระหวางนิคมอุตสาหกรรมกับแหลงวัตถุดิบในการผลิต 

 

ทําเล 
บริษัทผลิตกระจกที่

ใกลที่สุด 
บริษัทนําเขา บานประตู – หนาตาง 

UPVC 
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 8 75 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ 49 58 
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 66 40 
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 15 73 

 
ที่มา : โปรแกรมชวยนําทาง Speednavi 1.0.10  
 

ตนทุนการขนสง  การที่เลือกทําเลที่ตั้งโรงงานที่ใกลกับลูกคาจะสามารถลดคาใชจายดาน
การขนสง  สามารถลดระยะเวลาในการเดินทางไปสงสินคาใหกับลูกคา  และยังลดความเสี่ยงในการ
เดินทางอีกดวย  คาใชจายในการสงสินคาแสดงตามตารางที่ 3.6   

 

ตารางที่ 3.6  คาใชจายในการเดินทางไปสงสินคาใหกับลูกคาบริเวณกรงุเทพฯและปริมณฑล 

 
ทําเล กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ 

60 กม. 54 กม. 33 กม. 104 กม. 95 กม. 77 กม. 
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

284 บาท 255 บาท 156 บาท 493 บาท 450 บาท 365 บาท 

57 กม. 90 กม. 103 กม. 135 กม. 108 กม. 65 กม. 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ 

270 บาท 427 บาท 488 บาท 640 บาท 512 บาท 308 บาท 
36 กม. 69 กม. 84 กม. 113 กม. 87 กม. 47 กม. นิคมอุตสาหกรรมเวล

โกรว 171 บาท 327 บาท 398 บาท 536 บาท 412 บาท 223 บาท 

58 กม. 49 กม. 30 กม. 102 กม. 93 กม. 75 กม. นิคมอุตสาหกรรมบางปะ
อิน 275 บาท 232 บาท 142 บาท 483 บาท 441 บาท 356 บาท 

 
หมายเหตุ :  คาเชื้อเพลิง 23.69 บาท/ลิตร 15 กรกฎาคม 2552   
                    อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน 10 กโิลเมตร/ลิตร 
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ตนทุนคาโสหุยการผลิต  ทําเลที่ตั้งโรงงานที่มีคาโสหุยที่ต่ํายอมทําใหตนทุนในการผลิต
นอยลง  คาโสหุยที่นํามาพิจารณาไดแก  คาน้ํา  คาไฟฟา  คาโทรศัพท  คาการกําจัดขยะ  คาบําบัดน้าํ
เสีย  คาบํารุงรักษา  โดยคาโสหุยของแตละนิคมอุตสาหกรรมจะแสดงตามตารางที่ 3.7    
 

ตารางที่ 3.7  คาโสหุย 
 

ทําเล 
นิคม

อุตสาหกรรม
ไฮเทค 

นิคม
อุตสาหกรรม

อมตะ 

นิคม
อุตสาหกรรมเวล

โกรว 

นิคม
อุตสาหกรรมบาง

ปะอิน 
คาน้ํา 

(บาท/ลบ.ม.) 
16 14.50 16 22.5 

ไฟฟา 
(บาท/ยูนิต) 

ตามการไฟฟา
สวนภูมภิาค 

ตามการไฟฟา
สวนภูมภิาค 

ตามการไฟฟา
สวนภูมภิาค 

ตามการไฟฟา
สวนภูมภิาค 

โทรศัพท 
(บาท/คร้ัง) 

ในพื้นทีเ่ดียวกนั
คร้ังละ 3 บาท 
นอกพื้นทีจ่าย
ตามที่ผูใหบริการ
กําหนด 

ในพื้นทีเ่ดียวกนั
คร้ังละ 3 บาท 
นอกพื้นทีจ่าย
ตามที่ผูใหบริการ
กําหนด 

ในพื้นทีเ่ดียวกนั
คร้ังละ 3 บาท 
นอกพื้นทีจ่าย
ตามที่ผูใหบริการ
กําหนด 

ในพื้นทีเ่ดียวกนั
คร้ังละ 3 บาท 
นอกพื้นทีจ่าย
ตามที่ผูใหบริการ
กําหนด 

กําจัดขยะ 
(บาท/กก.) 

2.50 2 3 5 

บําบัดน้ําเสีย 
(บาท/ลบ.ม.) 

8 6 2 5 

คาบํารุงรักษา 
(บาท/ไร/เดือน) 

700 700 700 700 

 
ที่มา :  การนิคมอุตสาหกรรม ป 2552 
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 3.3.4  ปจจัยตลาด 
   ในการตัดสินใจในการทําธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใดๆ ตองมีตลาดหรือลูกคารองรับกอน

เสมอ อีกทั้งยังตองขยายตลาดใหกวางขึ้น  ดังนั้นควรตั้งโรงงานใหใกลเคียงที่ตั้งของลูกคามากที่สุด
เพื่อสะดวกในการขนสงและสามารถบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังตองมีการออกงาน
แสดงสินคาเพื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับสินคา  แสดงประสิทธิภาพของสินคา  และยังเปนการขยาย
ตลาดอีกดวย ตลาดหรือแหลงของลูกคามีความสําคัญมากในการเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน เนื่องจาก
การตั้งโรงงานในทําเลที่ใกลลูกคาจะสามารถสนองตอบความตองการของลูกคา นอกจากนี้การตั้ง
โรงงานในทําเลที่ใกลลูกคาจะทําใหประหยัดคาขนสงลงดวย 

 

 
 

ภาพที่ 3.2  ที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนในเขต กทม. และปริมณฑล 
 
ที่มา :  ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ป 2552 
 

จากรูปที่ 3.2 จะเห็นไดวาแนวโนมในการเติบโตของตลาดเดิมลดลงฉะนั้นเราจึงมองหา
ตลาดใหมๆในจังหวัดที่นิคมอุตสาหกรรมที่เรานํามาพิจารณาตั้งอยูดวย  
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ตารางที่ 3.8  ขอมูลจํานวนประชากรและบาน กรกฎาคม 2552 

 
ทําเล ประชากรชาย ประชากรหญงิ รวม จํานวนบาน 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 373,287 399,025 772,312 253,957 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ 627,475 652,249 1,279,724 664,286 

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 327,576 339,558 667,134 226,238 
นิคมอุตสาหกรรมบางปะ
อิน 

373,287 399,025 772,312 253,957 

 
ที่มา :  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรกฎาคม 2552 
 

 จากตารางที่ 3.8 แสดงขอมูลจํานวนประชากรและบาน เดือนกรกฎาคม 2552  พบวานิคม
อุตสาหกรรมอมตะมีจํานวนประชากรและจํานวนบานสูงที่สุด 
 

ตารางที่ 3.9  ระยะทางระหวางนิคมอุตสาหกรรมกับ ลูกคาสวนใหญในปจจุบัน 

 
ทําเล กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธาน ี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ 

นิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค 

60 54 33 104 95 77 

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะ 

57 90 103 135 108 65 

นิคมอุตสาหกรรม
เวลโกรว 

36 69 84 113 87 47 

นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน 

58 49 30 102 93 75 

 
ที่มา :  โปรแกรมชวยนําทาง Speednavi 1.0.10  
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 จากตารางที่ 3.9  จะแสดงระยะทางจากทุกนิคมอุตสาหกรรมถึงลูกคาซ่ึงในปจจุบันนั้น
ลูกคาสวนใหญจะอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 

ตารางที่ 3.10  ระยะทางระหวางนิคมอุตสาหกรรมกับศูนยแสดงสินคา 

 

ทําเล เมืองทองธาน ี ไบเทคบางนา ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 44 70 60 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ 88 61 71 

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 70 40 49 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 42 68 58 

 
ที่มา :  โปรแกรมชวยนําทาง Speednavi 1.0.10 
 

 จากตารางที่ 3.9  จะแสดงระยะทางระหวางนิคมอุตสาหกรรมกับศูนยแสดงสินคา  โดยทาง
บริษัทที่เปนกรณีศึกษาจะไปรวมงานแสดงสินคาทุกปเพื่อเปนการประชาสัมพันธและเพิ่มจํานวน
ลูกคาไดเปนอยางมาก  
 

3.3.5  ปจจัยความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 
                  ปจจัยดานสาธารณูปโภค เปนปจจัยหนึ่งที่ใชในการพิจารณาเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน 
เนื่องจากเปนสิ่งที่สนับสนุนการผลิตใหสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสม 
สาธารณูปโภคที่พรอมยอมทําใหการจัดการงานผลิตมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดสงสินคาใหกับ
ลูกคาไดดี หากปราศจากสาธารณูปโภคที่ดี ยอมจะไมสามารถควบคุมตนทุนสินคาได ดังนั้นทําเลที่
มีความพรอมในดานสาธารณูปโภคจึงไดเปรียบทําเลอื่นๆ เนื่องจากไดเปรียบทั้งดานการแขงขัน
และคาใชจายในการดําเนินการ 
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ตารางที่ 3.11  ความพรอมของระบบสาธารณูปโภคของนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

 

ระบบน้ํา แมน้ําเจาพระยาสามารถจายน้ําได 21,000 ลูกบาศกเมตร / ไร / วัน 

ระบบไฟฟา 
มีสถานีไฟฟายอยขนาด 2 x 40 MVA และยังสามารถขยายไดอีก 40 MVA. 
และยังมีเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง 

ระบบโทรศํพท มีชุมสายโทรศัพทยอยในนิคม 1,024 คูสายและสามารถเพิ่มเปน 2 เทาได 

ระบบบําบัดน้าํเสีย 
มีทอสงจากทุกๆ โรงงานไปสูระบบบําบัดน้ําเสียศนูยกลาง  สามารถบําบัด
น้ําเสียได 16,800 ลบ.ม.ตอวัน 

ระบบเตาเผาขยะ มีเตาเผาขยะจาํนวน 2  เตา 

ระบบถนน 
ถนนสายประธาน มีความกวาง 36 เมตร 4  เลน มีสัญญาณไฟจราจร 
ถนนสายรองประธาน มีความกวาง 25 เมตร 2  เลน มีสัญญาณไฟจราจร 

ระบบปองกันน้ําทวม มีทอระบายน้ํา , คลองระบายน้ํา 

ระบบรักษาความ
ปลอดภยั 

มีเจาหนาทีรักษาความปลอดภัย 24 ชม. , สถานีตํารวจภูธรอําเภอบางปะอิน 

 
ที่มา :  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
 

ตารางที่ 3.12  ความพรอมของระบบสาธารณูปโภคของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

 

ระบบน้ํา 

ดําเนินการโดย : บริษัท อมตะควอลิตี้วอเตอร จํากัด  
แหลงน้ํา และน้ําสํารอง 
1. เขื่อนสียัด ปริมาณ 10 ลาน ลบ. ม. ตอป  
2. อางเก็บน้ําและบึงที่อมตะนคร ปริมาณ 9 ลานลบ. ม. ตอป  
3. แหลงน้ําภายนอก บึงสาธารณะ ปริมาณ 20 ลาน ลบ. ม. ตอป  
4. แหลงน้ําสํารอง แมน้ําบางปะกง  
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ตารางที่ 3.12  (ตอ) 
 

ระบบไฟฟา 

 การไฟฟาสวนภูมภิาค 
แรงดันไฟฟา 22 กิโลโวลท อัตราคาบริการ ตามอัตราของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค 
โรงไฟฟาอมตะเอ็กโกพาวเวอร กําลังการผลิต 332 MW  

ระบบบําบัดน้าํเสีย 

ระบบบอเติมอากาศ 
สามารถบําบัดได 15,000 ลูกบาศกเมตร/วนั 
อัตราคาบริการ 0-200 ลูกบาศกเมตร/ไร/วนั 6 บาท/ลูกบาศกเมตร 
201-300 ลูกบาศกเมตร/ไร/วนั 7 บาท/ลูกบาศกเมตร 
301-500 ลูกบาศกเมตร/ไร/วนั 8 บาท/ลูกบาศกเมตร เกนิจาก 500 ปรับ 3 
เทาของอัตราปกต ิ 

ระบบถนน 
สายประธาน 48 เมตร, 6 ชองจราจร 
สายรองประธาน 32 เมตร , 4 ชองจราจร  

ระบบปอกันอัคคีภัย ติดตั้งหวัจายดบัเพลิงตามแนวถนนทุกระยะ 250 เมตร  

 
ที่มา :  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
 

ตารางที่ 3.13  ความพรอมของระบบสาธารณูปโภคของนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 

 

ระบบน้ํา 

พื้นที่ 225 ไร ลึก 9.5 เมตร ความจุ 3,000,000 ลบ.ม. 
แหลงน้ําดิบ : รับน้ําจากคลองวังขื่อ และ EAST WATER 
ปริมาณความตองการใชน้ํา 23,744 ลูกบาศกเมตร/วนั 
ผลิตน้ําได 300,000 ลูกบาศกเมตร/วัน 

ระบบไฟฟา 
ความสามารถจายไฟฟา 200 เมกกะโวลต-แอมแปร 
แรงดันไฟฟา 22 กิโลโวลต 400/230 โวลต และ 115 กิโลโวลต 

ระบบโทรศํพท ทีที แอนด ท ี  สายตรง มากกวา 3,500 คูสาย 
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ตารางที่ 3.13  (ตอ) 

 

ระบบบําบัดน้าํเสีย 
ระบบ Aerated Lagoon สามารถกําจัดน้ําเสยีได 7,200 ลูกบาศก
เมตร/วัน  
ระบบ SBR สามารถบําบัดน้ําเสียได 8,400 ลูกบาศกเมตร/วัน 

ระบบเตาเผาขยะ 
จํานวน 2 เตา   สามารถเผาขยะได 29.4 ตัน/วัน  
ปริมาณมูลฝอยทั่วไป 5,726 กก./วัน 

ระบบถนน 
สายประธาน คสล. กวาง 14 ม. ขนาด 4 ชองจราจร 
สายรองประธาน คสล. กวาง 12 ม. ขนาด 4 ชองจราจร 

ระบบปอกันอัคคีภัย 
รถดับเพลิง จํานวน 1คัน    รถบรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน 

ระบบรักษาความปลอดภัย เจาหนาที่ รปภ. จํานวน 24 นาย (ตลอด 24 ชม.) 

 
ที่มา :  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
 

ตารางที่ 3.14  ความพรอมของระบบสาธารณูปโภคของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

 

ระบบน้ํา 
แหลงน้ําบาดาล 
สามารถจายน้ําได 12 ลูกบาศกเมตร/ไร/วนั 

ระบบไฟฟา 
การไฟฟาสวนภูมิภาค 
ความสามารถในการจายไฟฟา 2 X 40 เมกกะโวลต-แอมแปร 
แรงดันไฟฟา 22 กิโลโวลต 

ระบบโทรศัพท 
ทีที แอนด ท ี
 สายตรง 1,024 คูสาย 
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ตารางที่ 3.14  (ตอ) 

 

ระบบบําบัดน้าํเสีย 

สวนกลางเปนระบบ Activated Sludge รองรับน้ําเสียประมา 
12,000 ลูกบาศกเมตร/วนั  น้ําภายหลังการบําบัด (Effluent)จะมี
คา BOD ประมาณ 3-5 มิลลิกรัม/ลิตร ซ่ึงตามมาตรฐาน
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม ไดกาํหนดให
น้ําที่ผานการบาํบัดแลวมีคา BOD ไมเกนิ 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

ระบบเตาเผาขยะ 
จํานวน 5 เตา 
เตาเผาขยะ สามารถเผาขยะได 27 ตัน/วนั 

ระบบถนน 

สายประธาน 35 เมตร, 4 ชองจราจร 
สายรองประธาน 27.50 เมตร, 2 ชองจราจร  
ถนนซอย เปนเขตพาณิชยกรรม และที่อยูอาศัยทางกวาง 15 เมตร, 
2 ชองจราจร 

ระบบปองกันน้ําทวม 
ระบบรางคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปด 

 
ที่มา :  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 

       3.3.6  ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
        สภาพแวดลอมในการทํางานมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของคนงานซึ่งเปนปจจัย

สําคัญในการผลิตอยางหนึ่ง รวมถึงสงผลตอวัตถุดิบ อุปกรณของโรงงาน ดังนั้นการเลือกทําเลที่ตั้ง
ที่มีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี  และปลอดภัยตอคนงานจะสงผลใหคนงานมีขวัญและกําลังใจ
ในการทํางานอันเปนประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพของคนงาน และลดปญหาทางดานแรงงาน
อันเนื่องมาจากการลาออกและความยากในการจัดหาคนงานได 
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ตารางที่ 3.15  ขอมูลสารมลพิษในอากาศทั้งหมด 
 

ทําเล SO2 NO2 CO Ozone PM10 AQI 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 1.0 8.6 0.0 12.9 29.8 37.0 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 2.3 14.7 0.3 10.6 25.7 38.0 

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 1.2 5.6 0.3 29.7 14.8 71.0 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 1.0 8.6 0.0 12.9 29.8 37.0 

 
หมายเหตุ :  SO2 หนวย : สวนในพนัลานสวน (ppb, 1/1,000,000,000) 

 NO2 หนวย : สวนในพันลานสวน (ppb, 1/1,000,000,000) 
 CO หนวย : สวนในลานสวน (ppm, 1/1,000,000) 
 Ozone หนวย : สวนในพันลานสวน (ppb, 1/1,000,000,000) 
 PM10: ฝุนขนาดเล็ก (Particulate Matter) ที่มีอนุภาคเล็กกวา 10 ไมครอน  
 AQI : ดัชนีคณุภาพอากาศ (Air Quality Index) ไมควรเกนิ 100 

 

ที่มา :  กรมควบคุมมลพิษ ป 2552 
 

ตารางที่ 3.16  ปริมาณกากของเสียอันตราย 

 
ทําเล ปริมาณกากของเสียอันตราย(ตันตอป) 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 161.412 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 371.543 

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 133.797 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 161.412 

 
ที่มา : ศูนยบริการขอมูลส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรม 
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ตารางที่ 3.17  สภาพพื้นทีใ่นแตละนิคม 
 

ทําเล สภาพพื้นทีใ่นนิคม 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

- เนื้อที่ทั้งหมด 2,150 ไร 
- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 850 ไร 
- เขตอุตสาหกรรมสงออก 650 ไร 
- ที่พักอาศยัและการคา 650 ไร   
- สภาพแวดลอมประกอบดวยตนไมและพื้นที่สีเขียว 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

- เนื้อที่ทั้งหมด 16,577 ไร 
- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 9,000 ไร 
- เขตที่พักอาศยั/พาณิชย 350 ไร 
- พื้นที่ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก 
1,600  ไร 
- พื้นที่สีเขียว 850 ไร 
- พื้นทีย่ังไมพฒันา 1,600 ไร 

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 

- เนื้อที่ทั้งหมด 3,391 ไร 1งาน 54.4 ตารางวา 
- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 2,391 ไร 2 งาน 21 ตารางวา 
- เขตที่พักอาศยั/พาณิชย 4 ไร 36 ตารางวา 
- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก 822 ไร 2 
งาน 97.5 ตารางวา 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

 - เนื้อที่ทั้งหมด 1,962 ไร 
- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,172 ไร 
- เขตประกอบการเสรี 166 ไร 
- เขตที่พักอาศยั/พาณิชย 50 ไร 
- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก 364 ไร 
- พื้นที่สีเขียว 202 ไร 

 
ที่มา :  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
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ตารางที่ 3.18  ระบบกําจดัของเสียในแตละนิคม 
 

ทําเล ระบบกําจดัของเสีย 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
-มีเตาเผาจํานวน 2 เตา 
-มีทอสงจากทกุๆ โรงงานไปสูระบบบําบัดน้ําเสียศนูยกลาง   
 สามารถบําบัดน้ําเสียได 16,800 ลบ.ม.ตอวัน 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
- ระบบบอเติมอากาศ 
- สามารถบําบัดได 15,000 ลูกบาศกเมตร/วนั 

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 

-มีเตาเผาจํานวน 2 เตา 
- สามารถเผาขยะได 29.4 ตัน/วัน  
- ระบบ Aerated Lagoon สามารถกําจัดน้ําเสียได 7,200 
ลูกบาศกเมตร/วัน  
- ระบบ SBR สามารถบําบัดน้ําเสียได 8,400 ลูกบาศกเมตร/วัน 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

-มีเตาเผาจํานวน 5 เตา 
- เตาเผาขยะ สามารถเผาขยะได 27 ตัน/วัน 
- สวนกลางเปนระบบ Activated Sludgeรองรับน้ําเสียประมาณ 
12,000 ลูกบาศกเมตร/วนั 

 

ที่มา :  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
 

ตารางที่ 3.19  ความปลอดภยัในแตละนิคม 
 

ทําเล การรักษาความปลอดภัย 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
-มีเจาหนาทีรักษาความปลอดภัย 24 ชม. 
-สถานีตํารวจภูธรอําเภอบางปะอิน 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

-รปภ. รักษาการณ 24 ชม.  
-จุดตรวจโดยตํารวจภายในนิคม  
-อุปกรณดับเพลิงทุกๆ 250 เมตร  
-รถดับเพลิงและเจาหนาที่ทีไ่ดรับการฝกอบรมอยางด ี 
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ตารางที่ 3.19  (ตอ) 
 

ทําเล การรักษาความปลอดภัย 

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 
-เจาหนาที่ รปภ. จํานวน 24 นาย (ตลอด 24 ชม.) 
-รถดับเพลิง จาํนวน 1คัน 
-รถบรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

-มีบริการยามรักษาความปลอดภัยผลัดเปลีย่นหมนุเวียน     
  ตลอดเวลา 
-มีน้ําดับเพลิงติดตั้งทุกๆ 200 เมตรตามแนวทางเดนิ 
-มีรถดับเพลิงที่มีอุปกรณครบครัน 

 
ที่มา :  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
 

       3.3.7  ปจจัยทางสังคมและชุมชน 
    สภาพแวดลอมและสังคมภายนอกโรงงานเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบตอการ

ดําเนินงานโรงงานและความเปนอยูของคนงาน ความแออัดของประชากร ที่อยูอาศัยและโรงงานมี
ผลตอการขยายตัวของโรงงานในอนาคต และความเปนอยูของคนงานในปจจุบัน  

    คุณภาพชีวิตของคนงานเปนสิ่งหนึ่งที่ตองคํานึงถึงเพราะคนงานเปนปจจัยที่สําคัญ
ทางการผลิตอยางหนึ่ง การเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานตองคํานึงถึงทั้งในดานการศึกษาของบุตรหลาน
และพัฒนาความรูของคนงาน ดานการสาธารณสุขอันไดแกสถานพยาบาล ดานความปลอดภัยซ่ึง
เปนสิ่งจูงใจใหคนงานทํางานรวมกับโรงงานอยางมีความสุข ดานสถานที่พักผอนหยอนใจตางๆ 
เชน สวนสาธารณะ สถานบันเทิง เปนตน การที่คนงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะชวยลดปญหาดาน
แรงงานและคาใชจายทางออมตางๆ ของโรงงานลงได  การยอมรับของชุมชนเปนปจจัยแฝงอยาง
หนึ่งที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานของโรงงานทั้งปจจุบันและอนาคต การพิจารณาทัศนคติและ
ความตองการชุมชนกอนในการเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน   จะชวยลดปญหาความขัดแยงในอนาคตได 
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ตารางที่ 3.20  แสดงจํานวนประชากรและความหนาแนน 
 

ทําเล จํานวนประชากร 
 

ความหนาแนน 
ตอ ตร.กม. 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 772,312 300.84 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ 1,279,724 289.87 

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 667,134 124.24 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 772,312 300.84 

 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรกฎาคม 2552 
 

ตารางที่ 3.21  โรงพยาบาลที่ตั้งอยูใกลเคยีงในแตละนิคม 
 

ทําเล โรงพยาบาล 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
-โรงพยาบาลนวนคร2 อยุธยา 
-โรงพยาบาลบางปะอิน 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

-โรงพยาลคายนวมินทราชนิ ี
-โรงพยาลชลบุรี 
-โรงพยาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
-โรงพยาลอีสเทิรนซีบอรด 

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 
-โรงพยาลบางปะกง 
-โรงพยาลบางปะกงปยเวช 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
-โรงพยาบาลนวนคร2 อยุธยา 
-โรงพยาบาลบางปะอิน 

 
ที่มา :  โปรแกรมชวยนําทาง Speednavi 1.0.10  
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ตารางที่ 3.22  ธนาคารที่ตั้งอยูใกลเคยีงในแตละนิคม 
 

ทําเล ธนาคาร 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
- ธนาคารไทยพาณิชย สาขายอยนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขายอยนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร 
- ธนาคารกสิกรไทยสาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
- ธนาคารยูโอบีสาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 

- ธนาคารไทยพาณิชยสาขาบางปะกง 
- ธนาคารกรุงเทพสาขายอยนิคม 
- ธนาคารกรุงไทยสาขาบางปะกง 
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขายอยนิคม 
- ธนาคารกสิกรไทยสาขาบางปะกง 
- ธนาคารยูโอบีสาขาบางปะกง 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

- ธนาคารไทยพาณิชย สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
- ธนาคารกรุงเทพ สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ 
- ธนาคารออมสิน สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

 
ที่มา :  โปรแกรมชวยนําทาง Speednavi 1.0.10  
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ตารางที่ 3.23  สถานศึกษาทีต่ั้งอยูใกลเคยีงในแตละนิคม 
 

ทําเล สถานศึกษา 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาจํานวน 34 แหง 
ระดับอุดมศึกษา 1 แหง 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ 
ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาจํานวน  76 แหง 
ระดับอาชีวศกึษา 14 แหง 
ระดับอุดมศึกษา 2 แหง 

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 
ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาจํานวน  34 แหง 
ระดับอาชีวศกึษา 1 แหง 
ระดับอุดมศึกษา 2 แหง 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาจํานวน 34 แหง 
ระดับอุดมศึกษา 1 แหง 

 
ที่มา :  โปรแกรมชวยนําทาง Speednavi 1.0.10  
 

ตารางที่ 3.24  สถานที่ทางศาสนาที่ตั้งอยูใกลเคียงในแตละนิคม 
 

ทําเล สถานที่ทางศาสนา 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ศาสนาพุทธ  27 แหง 
ศาสนาอิสลาม 6  แหง 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ศาสนาพุทธ  59 แหง 
ศาสนาอิสลาม 1 แหง 
ศาสนาคริสต  8 แหง 

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 
ศาสนาพุทธ  21 แหง 
ศาสนาอิสลาม  1 แหง 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
ศาสนาพุทธ  27 แหง 
ศาสนาอิสลาม 6  แหง 

 
ที่มา :  โปรแกรมชวยนําทาง Speednavi 1.0.10  
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ตารางที่ 3.25   ที่พักผอนที่ตัง้อยูใกลเคยีงในแตละนิคม 

 
ทําเล 

ที่พักผอน 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

พระราชวังบางปะอิน 
พระที่นั่งเวหาศนจํารูญ 
พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร 
สภาคารราชประยูร 
หอวิฑูรทัศนา 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ 

เขาสามมุข 
พิพิธภัณฑเรือนไทย 
หาดบางแสน 
อางศิลา 
อาวบางโปรง 
หอพระพุทธสหิิงค 

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว แมน้ําบางปะกง 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

พระราชวังบางปะอิน 
พระที่นั่งเวหาศนจํารูญ 
พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร 
สภาคารราชประยูร 
หอวิฑูรทัศนา 

 
ที่มา :  โปรแกรมชวยนําทาง Speednavi 1.0.10  
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ตารางที่ 3.26  ตลาดและหางสรรพสินคาที่ตั้งอยูใกลเคยีงในแตละนิคม 
 

ทําเล ตลาดและหางสรรพสินคา 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตลาดบางปะอนิ 
ตลาดอินทราชา 
บางปะอินเอกเซนเตอร 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

ตลาดเมืองใหม 
ตลาดใหมชลบุรี 
ตลาดใหมอางศิลา 
ตลาดนิยมสุข 
ตลาดบริบาลตลาดพงษศักดิ ์
ตลาดรวมใจ 
ตลาดหนองมน 
เฉลิมชัย 
เทสโกโลตัสชลบุรี 
แม็คโครชลบุรี 
ฟอร่ัมพลาซา 
ฟนิกซดีพารทเมนทสโตร 
แหลมทองช็อปปงพลาซาบางแสน 

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 

ตลาดบางปะกง 
ตลาดบูรพา 
บิซเนสเซนเตอร 
บีเอฟซีพลาซา 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
ตลาดบางปะอนิ 
ตลาดอินทราชา 
บางปะอินเอกเซนเตอร 

 
ที่มา :  โปรแกรมชวยนําทาง Speednavi 1.0.10 
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        3.3.8  ปจจัยสิทธิประโยชนที่ไดรับในเขตอุตสาหกรรม  
             พิจารณานโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวโยงกับอุตสาหกรรม เชน การกําหนดอัตราคาแรง

ขั้นต่ํา สิทธิประโยชนดานภาษีอากร การสงเสริมการลงทุน มีความสําคัญตอการดําเนินงานและ
คาใชจายของโรงงาน  จากการเก็บขอมูลพบวาในแตละนิคมอุตสาหกรรมไดรับสิทธิประโยชน
เทากันทุกนิคม 
  สิทธิประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากร ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตประกอบการเสร ี

                     1) ผูประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ ทั้งที่เปนคนไทย  และ
คน ตางดาว อาจไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการได
ตามจํานวนเนื้อที่ที่คณะกรรม กนอ. เห็นสมควรแมวาจะเกินกําหนดที่จะพึงมีไดตามกฎหมายอื่น 

      2) ผูประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ จะไดรับอนุญาตให
นําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือ ผูชํานาญการ คูสมรสและบุคคลซึ่งอยูในอุปการะเขามาและอยูใน
ราชอาณาจักร ตามจํานวน และภายในกําหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร 

      3) คนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือ หรือผูชํานาญการซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร 
ตามขอ 2 จะไดรับอนุญาต ใหทํางานเฉพาะตําแหนงที่คณะกรรมการ กนอ. ใหความเห็นชอบตลอด
ระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร 

      4) ผูประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการซึ่งมีภูมิลําเนานอก
ราชอาณาจักรจะไดรับอนุญาตใหสงเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได เมื่อ
เงินนั้นเปนเงินทุนที่นําเขามา เงินปนผลหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินทุนนั้น เงินกูตางประเทศ 
และเงินที่ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม หรือการบริการมีขอผูกพันกับตางประเทศ 

 
3.4  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 3.4.1  ออกแบบโครงสรางลําดับชั้นในการตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานในการเลือก  ทําเล
ที่ตั้งนั้นจะเลือกเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมที่อยูหางจากกรุงเทพฯ ไมเกิน 60 กิโลเมตร 
       3.4.2  ทําการออกแบบสอบถามตามรูปแบบโครงสรางปญหาการเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานที่
เปนไปตามกระบวนการลําดบัชั้น 
       3.4.3  ทดสอบการใชงานของแบบสอบถามเพื่อทําการปรับปรุงแกไขใหสามารถใชงานไดจริง 
       3.4.4  รวบรวมขอมูลของน้ําหนักความสําคัญ โดยเปรียบเทียบของเกณฑการตัดสินใจและ
ทางเลือกตางๆ ในทีนี้จะทําการสัมภาษณดวยแบบสอบถามที่สรางขึ้นเพื่อหาน้ําหนักความสําคัญ
โดยเปรียบเทียบเปนคูๆ โดยผูวิจัยจะทําการอธิบายผูตอบแบบสอบถามใหเขาใจถึงหลักการของการ
เปรียบเทียบความสําคัญดวยวิธีนี้โดยสังเขป และใหขอมูลพื้นฐานของแตละบริษัท เพื่อใหผูตอบ
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แบบสอบถามมีขอมูลเบื้องตนเพียงพอในการตอบแบบสอบถาม  จากนั้นทําการสอบถาม
ความสําคัญของเกณฑการตัดสินใจและความชอบในแตละทางเลือก หาแนวโนมของความคิดใน
การเปรียบเทียบความสําคัญเปนคูๆ ของผูตอบแบบสอบถาม 
       3.4.5  นําขอมูลที่ไดไปทําการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญ และคาอัตราสวนความไม
สอดคลองของขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Expert Choice แลวหากคาอัตราสวนความไม
สอดคลองเกิน 0.1 ผูวิจัยจะทําการสอบถามการใหน้ําหนักความสําคัญโดยเปรียบเทียบใหม เพื่อ
ยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงคะแนนที่เคยใหจากการใหคะแนนในครั้งกอนหนา การเปลี่ยนแปลงนี้จะ
อยูภายใตการยอมรับของผูตอบแบบสอบถามจึงตองระมัดระวังอยางสูงมิใหเปนการชี้นําหรือบังคับ 
 
3.5  วิเคราะหหาจุดคืนทุนและอัตราผลตอบแทนของโครงการ 

เมื่อไดทําเลที่ตั้งโรงงานที่เหมาะสมแลวก็จะทําการวิเคราะหทางการเงิน โดยการ
ประมาณคาใชจายที่ใชในการกอสรางโรงงานใหมไดแก ราคาที่ดิน  คากอสรางโรงงาน  คา
เคลื่อนยายโรงงาน  จุดคืนทุนและผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการของทางเลือกที่
เหมาะสมเพื่อดูวาโครงการนาที่จะลงทุนหรือไมโดยใชซอฟแวรMicrosoft  Excel  2003 มาชวยใน
การคํานวณ 

 
3.6  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

3.6.1  เทคนิคของการวิเคราะหลําดับชั้นของการทํางาน (AHP) 
3.6.2  ซอฟแวรการดําเนินการวิเคราะห AHP ช่ือ Expert Choice 
3.6.3  ซอฟแวรชวยในการนาํทาง Speednavi 1.0.10 

       3.6.4  ซอฟแวรMicrosoft  Excel  2003 
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บทที่  4 
ผลการวิจัย 

 
 เมื่อผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลออกแบบโครงสรางลําดับชั้น  จากนั้นหาคาน้ําหนักของ
แตละปจจัยและทางเลือกดวยโปรแกรม Expert choice เมื่อไดคามาแลวก็ทําการประเมินคาความ
สอดคลองของขอมูลแลวนํามาวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลงของปจจัยมีผลการวิจัยดังนี้ 
 4.1  การวิเคราะหหาน้ําหนักของแตละปจจยั  
 4.2  ความสําคัญของทําเลที่ตั้งในแตละปจจยั   
 4.3  สรุปการวิเคราะหหาทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม         
 4.4  การวิเคราะหความไวของปจจัยตางๆ       
 4.5  การวิเคราะหการเงนิ 
   
4.1  การวิเคราะหหาน้ําหนักของแตละปจจัย 
       4.1.1  การหาคาน้ําหนักของปจจัย 
 การหาคาน้ําหนักของปจจยัทําไดจากการนําคะแนนของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 5 
ทานตามภาคผนวก ก แลวนําคะแนนมาหาคาเฉลี่ยตามตารางที่ 4.1  จากนั้นจะนําตวัเลขที่ไดไปใส
ลงในโปรแกรม Expert Choice  เพื่อทําการคํานวณหาคาน้ําหนกัปจจยั 

 
ตารางที่ 4.1  คะแนนเฉลี่ยความสําคัญของปจจัย 

 
คะแนนแบบสอบถามของแตละ

คน ปจจัย 
1 2 3 4 5 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉล่ีย 

ปจจัย 

ราคาที่ดิน 2 -2 2 -3 -5 -6 -1.2 การขนสง 
ราคาที่ดิน 4 2 3 -4 -2 3 0.6 ตนทุน 
ราคาที่ดิน -2 -4 -2 -6 -3 17 -3.4 ตลาด 

ราคาที่ดิน 4 4 5 2 2 17 3.4 
ความพรอมของ

ระบบสาธารณูปโภค 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ) 
 

การขนสง 5 6 4 5 7 27 5.4 
สภาพแวดลอม 
ในการทํางาน 

การขนสง 5 8 7 7 8 35 7 สังคมชุมชน 
การขนสง 7 7 6 6 6 32 6.4 สิทธิประโยชน 
ตนทุน -5 -4 -4 -2 -2 -17 -3.4 ตลาด 

ตนทุน 2 2 2 4 4 14 2.8 
ความพรอมของ

ระบบสาธารณูปโภค 

ตนทุน 3 5 3 6 6 23 4.6 
สภาพแวดลอม 
ในการทํางาน 

ตนทุน 5 8 6 8 7 34 6.8 สังคมชุมชน 
ตนทุน 5 7 5 5 5 27 5.4 สิทธิประโยชน 

ตลาด 6 5 5 5 4 25 5 
ความพรอมของ

ระบบสาธารณูปโภค 

ตลาด 6 6 6 7 6 31 6.2 
สภาพแวดลอม 
ในการทํางาน 

ตลาด 7 8 8 8 7 38 7.6 สังคมชุมชน 
ตลาด 5 7 7 6 5 30 6 สิทธิประโยชน 

ความพรอมของ 
ระบบสาธารณูปโภค 

1 3 2 3 3 12 2.4 
สภาพแวดลอม 
ในการทํางาน 

ความพรอมของ 
ระบบสาธารณูปโภค 

4 4 5 4 4 21 4.2 สังคมชุมชน 

ความพรอมของ 
ระบบสาธารณูปโภค 

2 2 4 2 2 12 2.4 สิทธิประโยชน 

สภาพแวดลอม 
ในการทํางาน 

1 2 3 2 2 10 2 สังคมชุมชน 

สภาพแวดลอม 
ในการทํางาน 

1 -2 2 -2 -2 -3 -0.6 สิทธิประโยชน 

สังคมชุมชน 3 -3 -2 -3 -3 -8 -1.6 สิทธิประโยชน 
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จากการคํานวณดวยโปรแกรม Expert Choice  ของทั้ง 5 ทาน ตามภาคผนวก ก จะไดคา
อัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูลตามตารางที่ 4.2  ซ่ึงจะตองมีคาไมเกิน 0.1 ถาเกินกวา 0.1 
แสดงวาขอมูลที่ไดมาไมมีความสอดคลองของขอมูล 
 
ตารางที่ 4.2  อัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามแตละทาน 

 
ผูตอบแบบสอบถาม อัตราสวนความไมสอดคลอง 

1 0.06 
2 0.05 
3 0.04 
4 0.05 
5 0.04 

 
 ผลสรุปที่ไดจากการหาคาน้าํหนักของปจจัยดวยโปรแกรม Expert Choice 

ปจจัยราคาที่ดนิ คาน้ําหนกั   0.161 
ปจจัยการขนสง คาน้ําหนกั   0.195 
ปจจัยตนทุน คาน้ําหนกั   0.149 
 ปจจัยตลาด     คาน้ําหนกั 0.334 
 ปจจัยความพรอมของระบบสาธารณูปโภค  คาน้ําหนกั 0.067 
ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน                  คาน้ําหนัก   0.036 
 ปจจัยสังคมและชุมชน    คาน้ําหนกั 0.024 
ปจจัยสิทธิประโยชนทีไ่ดรับในเขตอุตสาหกรรม                 คาน้ําหนัก   0.034 

                 อัตราสวนความไมสอดคลอง 0.03 
 

4.2  ความสําคญัของทําเลที่ตั้งในแตละปจจัย 
 ในการเปรยีบเทียบความเหมาะสมของทําเลที่ตั้งที่เปนทางเลือก จะทําการเปรียบเทยีบ

โดยหาความสําคัญของแตละทําเลที่ตั้งภายใตปจจัยตางๆ 
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4.2.1  คาน้ําหนักของทําเลทีต่ั้งภายใตปจจยัราคาที่ดิน 
          จะนําขอมูลของราคาที่ดินของแตละทางเลือกมาวเิคราะหโดยตรงและมีการใหคะแนนที่เปน
อิสระตอกันในแตละทางเลอืกปจจยัแตเปนลักษณะที่มปีริมาณนอยจะมีผลใหการถวงน้ําหนักมาก
ขึ้นเรียกวิธีนี้วา  Inverse  square  law  ตามภาคผนวก ข 

         ผลสรุปที่ไดจากการหาคาน้ําหนกัของปจจัยราคาทีด่ินดวยโปรแกรม Expert Choice 
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  มีน้ําหนกั 0.355 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร มีน้ําหนกั 0.237 
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว มีน้ําหนกั 0.142 
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มีน้ําหนกั 0.266  

4.2.2  คาน้ําหนักของทําเลทีต่ั้งภายใตปจจยัการขนสง 
                 การหาคาน้ําหนักของทําเลที่ตั้งภายใตปจจัยการขนสง ทําไดจากการนําคะแนนของ
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 5 ทาน มาหาคาเฉลี่ยตามตารางที่ 4.3 จากนั้นจะนําตัวเลขที่ไดไปใสลง
ในโปรแกรม Expert Choice  เพื่อทําการคํานวณหาคาน้ําหนักปจจัยตามภาคผนวก ข 
 
ตารางที่ 4.3  คะแนนเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยการขนสง 

 
คะแนนแบบสอบถามของแตละคน 

ปจจัย 
1 2 3 4 5 

คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ปจจัย 

นิคมไฮเทค 3 5 5 6 2 21 4.2 นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค -3 3 4 4 -4 4 0.8 นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค 1 1 -2 -1 -1 -2 -0.4 นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ -5 -3 -2 -3 -6 -19 -3.8 นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ -2 -5 -6 -5 -3 -21 -4.2 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว 3 -2 -4 -3 2 -4 -0.8 นิคมบางปะอิน 

 
จากการคํานวณดวยโปรแกรม Expert Choice  ของทั้ง 5 ทาน ตามภาคผนวก ข จะไดคา

อัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูลตามตารางที่ 4.4 ซ่ึงจะตองมีคาไมเกิน 0.1 ถาเกินกวา 0.1 
แสดงวาขอมูลที่ไดมาไมมีความสอดคลองของขอมูล 
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ตารางที่ 4.4  อัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามแตละทาน 
 

ผูตอบแบบสอบถาม อัตราสวนความไมสอดคลอง 
1 0.01 
2 0.01 
3 0.02 
4 0.02 
5 0.02 

  

     ผลสรุปที่ไดจากการหาคาน้ําหนกัของทําเลที่ตั้งภายใตปจจัยการขนสง  ดวย
โปรแกรม Expert Choice  
     นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  มีน้ําหนกั 0.311 

     นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  มีน้ําหนกั 0.076 
     นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว  มีน้ําหนกั 0.303 
     นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  มีน้ําหนกั 0.311 

     อัตราสวนความไมสอดคลอง 0.00 
4.2.3  คาน้ําหนักของทําเลทีต่ั้งภายใตปจจยัตนทุน 

                 การหาคาน้ําหนักของทําเลที่ตั้งภายใตปจจัยการตนทุน ทําไดจากการนําคะแนนของ
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 5 ทาน มาหาคาเฉลี่ยตามตารางที่ 4.5 จากนั้นจะนําตัวเลขที่ไดไปใสลง
ในโปรแกรม Expert Choice  เพื่อทําการคํานวณหาคาน้ําหนักปจจัยตามภาคผนวก ข 
 

ตารางที่ 4.5  คะแนนเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยตนทุน 
 

คะแนนแบบสอบถามของแตละคน 
ปจจัย 

1 2 3 4 5 
คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ปจจัย 

นิคมไฮเทค 5 4 3 2 1 15 3 นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค 3 3 2 1 2 11 2.2 นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค 1 3 1 1 1 7 1.4 นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ -3 -2 -2 -2 2 -11 -2.2 นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ -4 -3 -2 -3 -2 -14 -2.8 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว -2 1 1 1 -2 -1 -0.2 นิคมบางปะอิน 
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จากการคํานวณดวยโปรแกรม Expert Choice  ของทั้ง 5 ทาน ตามภาคผนวก ข จะไดคา
อัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูลตามตารางที่ 4.6 ซ่ึงจะตองมีคาไมเกิน 0.1 ถาเกินกวา 0.1 
แสดงวาขอมูลที่ไดมาไมมีความสอดคลองของขอมูล 

 
ตารางที่ 4.6  อัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามแตละทาน 

 
ผูตอบแบบสอบถาม อัตราสวนความไมสอดคลอง 

1 0.02 

2 0.02 

3 0.02 

4 0.01 

5 0.02 

  
    ผลสรุปที่ไดจากการหาคาน้ําหนกัของทําเลที่ตั้งภายใตปจจัยตนทุน  ดวยโปรแกรม 
Expert Choice 
    นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  มีน้ําหนกั 0.396 

    นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  มีน้ําหนกั 0.109 
    นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว  มีน้ําหนกั 0.227 
    นิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ  มีน้ําหนกั 0.268 
         อัตราสวนความไมสอดคลอง 0.01 

4.2.4  คาน้ําหนักของทําเลทีต่ั้งภายใตปจจยัตลาด 
                 การหาคาน้ําหนักของปจจัยตลาดทําไดจากการนําคะแนนของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 5 ทาน มาหาคาเฉลี่ยตามตารางที่ 4.7 จากนั้นจะนําตัวเลขที่ไดไปใสลงในโปรแกรม Expert 
Choice  เพื่อทําการคํานวณหาคาน้ําหนักปจจัยตามภาคผนวก ข 
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ตารางที่ 4.7  อัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามแตละทาน 
 

 

จากการคํานวณดวยโปรแกรม Expert Choice  ของท้ัง 5 ทาน ตามภาคผนวก ข จะไดคา
อัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูลตามตารางที่ 4.8 ซ่ึงจะตองมีคาไมเกิน 0.1 ถาเกินกวา 0.1 
แสดงวาขอมูลที่ไดมาไมมีความสอดคลองของขอมูล 

 

ตารางที่ 4.8  อัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามแตละทาน 
 

ผูตอบแบบสอบถาม อัตราสวนความไมสอดคลอง 
1 0.02 
2 0.03 
3 0.01 
4 0.02 
5 0.01 

  

    ผลสรุปที่ไดจากการหาคาน้ําหนกัของทําเลที่ตั้งภายใตปจจัยตลาด  ดวยโปรแกรม 
Expert Choice 
    นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  มีน้ําหนกั 0.307 

    นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  มีน้ําหนกั 0.082 
    นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว  มีน้ําหนกั 0.303 
    นิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ  มีน้ําหนกั 0.307 

    อัตราสวนความไมสอดคลอง 0.00 
 

คะแนนแบบสอบถามของแตละคน 
ปจจัย 

1 2 3 4 5 
คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ปจจัย 

นิคมไฮเทค 3 4 5 4 3 19 3.8 นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค 2 -3 1 2 1 3 0.6 นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค 1 1 1 1 1 5 1 นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ -2 -5 -3 -3 -5 -18 -3.6 นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ -3 -4 -4 -4 -4 -19 -3.8 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว -3 2 1 -3 1 -2 -04 นิคมบางปะอิน 
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4.2.5  คาน้ําหนักของทําเลทีต่ั้งภายใตปจจยัความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 
                 การหาคาน้ําหนักของปจจัยความพรอมของระบบสาธารณูปโภคทําไดจากการนําคะแนน
ของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 5 ทาน มาหาคาเฉลี่ยตามตารางที่ 4.9 จากนั้นจะนําตัวเลขที่ไดไปใส
ลงในโปรแกรม Expert Choice  เพื่อทําการคํานวณหาคาน้ําหนักปจจัยตามภาคผนวก ข 

 
ตารางที่ 4.9  คะแนนเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยความพรอมของระบบสาธารณูปโภค  

 
คะแนนแบบสอบถามของแตละคน 

ปจจัย 
1 2 3 4 5 

คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ปจจัย 

นิคมไฮเทค -3 1 -2 1 -2 -5 -1 นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค 3 1 2 2 -2 6 1.2 นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค 1 1 1 1 1 5 1 นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ 4 1 2 3 1 11 2.2 นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ 2 1 2 1 2 8 1.6 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว -3 1 -3 -3 3 -5 -1 นิคมบางปะอิน 
 

จากการคํานวณดวยโปรแกรม Expert Choice  ของทั้ง 5 ทาน ตามภาคผนวก ข จะไดคา
อัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูลตามตารางที่ 4.10 ซ่ึงจะตองมีคาไมเกิน 0.1 ถาเกินกวา 0.1 
แสดงวาขอมูลที่ไดมาไมมีความสอดคลองของขอมูล 

 
ตารางที่ 4.10  อัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามแตละทาน 

 
ผูตอบแบบสอบถาม อัตราสวนความไมสอดคลอง 

1 0.02 

2 0.00 

3 0.04 

4 0.01 

5 0.01 
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 ผลสรุปที่ไดจากการหาคาน้าํหนักของทําเลที่ตั้งภายใตปจจัยความพรอมของระบบ
สาธารณูปโภคดวยโปรแกรม Expert Choice 
 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  มีน้ําหนกั 0.257 

 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  มีน้ําหนกั 0.336 
 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว  มีน้ําหนกั 0.191 
 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  มีน้ําหนกั 0.216 

                    อัตราสวนความไมสอดคลอง 0.02 
4.2.6  คาน้ําหนักของทําเลทีต่ั้งภายใตปจจยัสภาพแวดลอมในการทํางาน 

การหาคาน้ําหนักของปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานทําไดจากการนําคะแนนของ
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 5 ทาน มาหาคาเฉลี่ยตามตารางที่  4.11 จากนั้นจะนําตัวเลขที่ไดไปใสลง
ในโปรแกรม Expert Choice  เพื่อทําการคํานวณหาคาน้ําหนักปจจัยตามภาคผนวก ข 

 
ตารางที่ 4.11  คะแนนเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

คะแนนแบบสอบถามของแตละคน 
ปจจัย 

1 2 3 4 5 
คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ปจจัย 

นิคมไฮเทค 1 -3 2 -2 2 0 0 นิคมอมตะ 

นิคมไฮเทค 4 5 5 5 6 25 5 นิคมเวลโกรว 

นิคมไฮเทค 1 1 1 1 1 5 1 นิคมบางปะอิน 

นิคมอมตะ 6 7 3 6 4 26 5.2 นิคมเวลโกรว 

นิคมอมตะ 1 3 -2 2 -2 2 0.4 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว -4 -4 -4 -5 -4 -21 4.2 นิคมบางปะอิน 

 
จากการคํานวณดวยโปรแกรม Expert Choice  ของทั้ง 5 ทาน ตามภาคผนวก ข จะไดคา

อัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูลตามตารางที่ 4.12 ซ่ึงจะตองมีคาไมเกิน 0.1 ถาเกินกวา 0.1 
แสดงวาขอมูลที่ไดมาไมมีความสอดคลองของขอมูล 
  
 
 

DPU



 
 

 51 

ตารางที่ 4.12   อัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามแตละทาน 
 

ผูตอบแบบสอบถาม อัตราสวนความไมสอดคลอง 
1 0.01 
2 0.02 
3 0.01 
4 0.01 
5 0.02 

  

    ผลสรุปที่ไดจากการหาคาน้ําหนกัของทําเลที่ตั้งภายใตปจจัยสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน  ดวยโปรแกรม Expert Choice  
     นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  มีน้ําหนกั 0.315 
     นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  มีน้ําหนกั 0.318 
     นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว  มีน้ําหนกั 0.065 
     นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  มีน้ําหนกั 0.302 
     อัตราสวนความไมสอดคลอง 0.00 

4.2.7  คาน้ําหนักของทําเลทีต่ั้งภายใตปจจยัสังคมและชมุชน 

การหาคาน้ําหนักของปจจัยสังคมและชุมชน  ทําไดจากการนําคะแนนของผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน 5 ทาน มาหาคาเฉลี่ยตามตารางที่ 4.13  จากนั้นจะนําตัวเลขที่ไดไปใสลงใน
โปรแกรม Expert Choice  เพื่อทําการคํานวณหาคาน้ําหนักปจจัยตามภาคผนวก ข 
 

ตารางที่ 4.13  คะแนนเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยสังคมและชุมชน 

 
คะแนนแบบสอบถามของแตละคน 

ปจจัย 
1 2 3 4 5 

คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ปจจัย 

นิคมไฮเทค -4 -5 -2 -4 -3 -18 -3.6 นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค -3 -3 -3 -2 -2 -13 -2.6 นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค 1 1 1 1 1 5 1 นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ 3 3 1 2 3 12 2.4 นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ 4 5 2 4 4 19 3.8 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว 3 4 3 3 2 15 3 นิคมบางปะอิน 
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จากการคํานวณดวยโปรแกรม Expert Choice  ของทั้ง 5 ทาน ตามภาคผนวก ข จะไดคา
อัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูลตามตารางที่ 4.14 ซ่ึงจะตองมีคาไมเกิน 0.1 ถาเกินกวา 0.1 
แสดงวาขอมูลที่ไดมาไมมีความสอดคลองของขอมูล 

 
ตารางที่ 4.14  อัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามแตละทาน 

 
ผูตอบแบบสอบถาม อัตราสวนความไมสอดคลอง 

1 0.03 

2 0.03 

3 0.01 

4 0.01 

5 0.02 

   
       ผลสรุปที่ไดจากการหาคาน้ําหนกัของทําเลที่ตั้งภายใตปจจัยสังคมและชุมชน  ดวย
โปรแกรม Expert Choice 
 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  มีน้ําหนกั 0.117 

       นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร    มีน้ําหนกั 0.495 
       นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว  มีน้ําหนกั 0.277 
  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  มีน้ําหนกั 0.111 

       อัตราสวนความไมสอดคลอง 0.02 
4.2.8  คาน้ําหนักของทําเลทีต่ั้งภายใตปจจยัสิทธิประโยชนที่ไดรับในเขตอุตสาหกรรม 

 การหาคาน้ําหนักของปจจัยสิทธิประโยชนที่ไดรับในเขตอุตสาหกรรมทําไดจากการนํา
คะแนนของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 5 ทาน มาหาคาเฉลี่ยตามตารางที่ 4.15   จากนั้นจะนําตัว
เลขที่ไดไปใสลงในโปรแกรม Expert Choice  เพื่อรคํานวณหาคาน้ําหนักปจจัยตามภาคผนวก ข 
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ตารางที่ 4.15  คะแนนเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยสิทธิประโยชนทีไ่ดรับในเขตอุตสาหกรรม 
 

คะแนนแบบสอบถามของแตละคน 
ปจจัย 

1 2 3 4 5 
คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ปจจัย 

นิคมไฮเทค 1 1 1 1 1 5 1 นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค 1 1 1 1 1 5 1 นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค 1 1 1 1 1 5 1 นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ 1 1 1 1 1 5 1 นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ 1 1 1 1 1 5 1 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว 1 1 1 1 1 5 1 นิคมบางปะอิน 

 
จากการคํานวณดวยโปรแกรม Expert Choice  ของทั้ง 5 ทาน ตามภาคผนวก ข จะไดคา

อัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูลตามตารางที่ 4.16 ซ่ึงจะตองมีคาไมเกิน 0.1 ถาเกินกวา 0.1 
แสดงวาขอมูลที่ไดมาไมมีความสอดคลองของขอมูล 

 
ตารางที่ 4.16  อัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามแตละทาน 

 
ผูตอบแบบสอบถาม อัตราสวนความไมสอดคลอง 

1 0.00 
2 0.00 
3 0.00 
4 0.00 
5 0.00 

  
  ผลสรุปที่ไดจากการหาคาน้าํหนักของทําเลที่ตั้งภายใตปจจัยสิทธิประโยชนที่ไดรับใน
เขตอุตสาหกรรม  ดวยโปรแกรม Expert Choice 
 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  มีน้ําหนกั 0.25 

 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  มีน้ําหนกั 0.25 
 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว  มีน้ําหนกั 0.25 
 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  มีน้ําหนกั 0.25 

                    อัตราสวนความไมสอดคลอง 0.00 
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4.3  สรุปการวิเคราะหหาทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม 
จากการวิเคราะหหาทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม โดยโปรแกรมสําเร็จรูป Expert Choice การ

เลือกทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม สามารถสรุปคาความเหมาะสมของทําเลที่ตั้งแตละแหงเรียงตามลําดับ
น้ําหนักไดดังนี้ 

อันดับที่ 1  นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  มีน้ําหนกั  0.317  หรือ  31.7% 
อันดับที่ 2  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มีน้ําหนกั  0.285  หรือ  28.5% 
อันดับที่ 3  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว มีน้ําหนกั  0.251  หรือ  25.1% 
อันดับที ่4  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร มีน้ําหนกั  0.147  หรือ  14.7% 

 

 
 

ภาพที่ 4.1  แสดงน้ําหนักของปจจัย และน้าํหนักรวมของทําเลที่ตั้งแตละแหง 
 
 จากภาพที่ 4.1  พบวานิคมอุตสาหกรรมไฮเทคไดคะแนนมากที่สุด 31.7% ดังนั้นเราจึง
ตัดสินใจเลือกนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคเปนที่ตั้งโรงงานใหม 
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4.4  การวิเคราะหความไวของปจจัยตางๆ 
       4.4.1  การวิเคราะหความไวภายใตปจจยัราคาที่ดิน 

    จากภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงน้ําหนกัของทําเลที่ตั้งตางๆ เมื่อลดน้ําหนักความสําคัญ
ของปจจัยราคาที่ดินจาก 16.1% ไปจนถึง 0% ทางเลือกที่เหมาะสมก็ยังคงเปนนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค  และเมือ่เพิ่มน้ําหนักความสําคัญของปจจัยราคาที่ดินจาก 16.1%ไปจนถึง100% ทางเลือกที่
เหมาะสมกย็ังคงเปนนิคมอตุสาหกรรมไฮเทคเชนเดิม  

  

 
 

ภาพที ่4.2  เมื่อลดน้ําหนกัความสําคัญจาก 16.1% ไปจนถึง 0% 
 

 
 
ภาพที ่4.3  เมื่อเพิ่มน้ําหนักความสําคัญจาก 16.1% ไปจนถึง 100% 
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4.4.2  การวิเคราะหความไวภายใตปจจยัการขนสง 
                 จากภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักของทําเลที่ตั้งตางๆ เมื่อลดน้ําหนักความสําคัญ
ของปจจัยการขนสงจาก 19.5% ไปจนถึง 0% ทางเลือกที่เหมาะสมก็ยังคงเปนนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทคเชนเดิม  และเมื่อเพิ่มน้ําหนักความสําคัญของปจจัยการขนสงจาก 19.5% ไปจนถึง 100% 
ทางเลือกที่เหมาะสมจะเปนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  และนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
 

 
 

ภาพที ่4.4  เมื่อลดน้ําหนกัความสําคัญจาก 19.5% ไปจนถึง 0% 
 

 
 

ภาพที ่4.5  เมื่อเพิ่มน้ําหนักความสําคัญจาก 19.5% ไปจนถึง 100% 
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4.4.3  การวิเคราะหความไวภายใตปจจยัตนทุน 
                 จากภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักของทําเลที่ตั้งตางๆ เมื่อลดน้ําหนักความสําคัญ
ของปจจัยตนทุนจาก 14.9% ไปจนถึง 0% ทางเลือกที่เหมาะสมก็ยังคงเปนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
เชนเดิม  และเมื่อเพิ่มน้ําหนักความสําคัญของปจจัยตนทุนจาก 14.9% ไปจนถึง 100% ทางเลือกที่
เหมาะสมจะเปนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคเชนเดิม   
 

 
 

ภาพที ่4.6   เมื่อลดน้ําหนกัความสําคัญจาก 14.9% ไปจนถึง 0% 
 

 
 

ภาพที ่4.7  เมื่อเพิ่มน้ําหนักความสําคัญจาก 14.9% ไปจนถึง 100% 
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4.4.4  การวิเคราะหความไวภายใตปจจยัตลาด 
                 จากภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักของทําเลที่ตั้งตางๆ เมื่อลดน้ําหนักความสําคัญ
ของปจจัยตลาดจาก 33.4% ไปจนถึง 0% ทางเลือกที่เหมาะสมก็ยังคงเปนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
เชนเดิม  และเมื่อเพิ่มน้ําหนักความสําคัญของปจจัยตลาดจาก 33.4% ไปจนถึง 99.2% ทางเลือกที่
เหมาะสมจะเปนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  และนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
 

 
 

ภาพที ่4.8  เมื่อลดน้ําหนกัความสําคัญจาก 33.4% ไปจนถึง 0% 
 

 
 

ภาพที ่4.9  เมื่อเพิ่มน้ําหนักความสําคัญจาก 33.4% ไปจนถึง 99.2% 

DPU
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4.4.5  การวิเคราะหความไวภายใตปจจยัความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 
                 จากภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักของทําเลที่ตั้งตางๆ เมื่อลดน้ําหนักความสําคัญ
ของปจจัยความพรอมของระบบสาธารณูปโภคจาก 6.7% ไปจนถึง 0% ทางเลือกที่เหมาะสมก็ยังคง
เปนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคเชนเดิม  และเมื่อเพิ่มน้ําหนักความสําคัญของปจจัยความพรอมของ
ระบบสาธารณูปโภคจาก 6.7% ไปจนถึง 71.5% ทางเลือกที่เหมาะสมจะเปนนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร   
 

 
 

ภาพที ่4.10  เมื่อลดน้ําหนกัความสําคัญจาก 6.7% ไปจนถึง 0% 
 

 
 

ภาพที ่4.11  เมื่อเพิ่มน้ําหนกัความสําคัญจาก 16.1% ไปจนถึง 71.5% 

DPU
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4.4.6  การวิเคราะหความไวภายใตปจจยัสภาพแวดลอมในการทํางาน 
          จากภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักของทําเลที่ตั้งตางๆ เมื่อลดน้ําหนักความสําคัญ

ของปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานจาก 3.6% ไปจนถึง 0% ทางเลือกที่เหมาะสมก็ยังคงเปนนคิม
อุตสาหกรรมไฮเทคเชนเดิม  และเมื่อเพิ่มน้ําหนักความสําคัญของปจจัยสภาพแวดลอมในการ
ทํางานจาก 3.6% ไปจนถึง 98.7% ทางเลือกที่เหมาะสมจะเปนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร   
 

 
 

ภาพที ่4.12  เมื่อลดน้ําหนกัความสําคัญจาก 3.6% ไปจนถึง 0% 
 

 
 

ภาพที ่4.13  เมื่อเพิ่มน้ําหนกัความสําคัญจาก 3.6% ไปจนถึง 98.7% 
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4.4.7  การวิเคราะหความไวภายใตปจจยัสังคมและชุมชน 
                 จากภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักของทําเลที่ตั้งตางๆ เมื่อลดน้ําหนักความสําคัญ
ของปจจัยสังคมและชุมชนจาก  2.4% ไปจนถึง  0%ทางเลือกที่ เหมาะสม  ก็ยังคงเปนนิคม
อุตสาหกรรมไฮเทคเชนเดิม  และเมื่อเพิ่มน้ําหนักความสําคัญของปจจัยสังคมและชุมชนจาก 2.4% 
ไปจนถึง 43.5% ทางเลือกที่เหมาะสมจะเปนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร   
 

 
 

ภาพที ่4.14   เมื่อลดน้ําหนกัความสําคัญจาก 2.4% ไปจนถึง 0% 
 

 
 

ภาพที ่4.15   เมื่อเพิ่มน้ําหนกัความสําคัญจาก 2.4% ไปจนถึง 43.5% 
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4.4.8  การวิเคราะหความไวภายใตปจจยัสิทธิประโยชนที่ไดรับในเขตอุตสาหกรรม 
                 จากภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักของทําเลที่ตั้งตางๆ เมื่อลดน้ําหนักความสําคัญ
ของปจจัยสิทธิประโยชนที ่ไดร ับในเขตอุตสาหกรรมจาก  3.4% ไปจนถึง  0% ทางเลือกที่
เหมาะสมก็ยังคงเปนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคเชนเดิม  และเมื่อเพิ่มน้ําหนักความสําคัญของ
ปจจัยสิทธิประโยชนที่ไดรับในเขตอุตสาหกรรมจาก 3.4% ไปจนถึง 100% ทางเลือกที่เหมาะสมจะ
เทากันทุกนิคมอุตสาหกรรม  
 

 
 

ภาพที ่4.16  เมื่อลดน้ําหนกัความสําคัญจาก 3.4% ไปจนถึง 0% 
 

 
 

ภาพที ่4.17  เมื่อเพิ่มน้ําหนกัความสําคัญจาก 3.4% ไปจนถึง 100% 
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  จากการวิเคราะหความไวพบวาเมื่อเพิ่มน้ําหนักความสําคัญของปจจัยความพรอมของ
ระบบสาธารณูปโภคจาก  6.7% ไปจนถึง  71.5% ทางเลือกที่ เหมาะสมจะเปลี่ยนจากนิคม
อุตสาหกรรมไฮเทคเปนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  เมื ่อเพิ ่มน้ําหนักความสําคัญของปจจัย
สังคมและชุมชนจาก 2.4% ไปจนถึง 43.5% ทางเลือกที่เหมาะสมจะเปลี่ยนจากนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทคเปนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  เมื่อเพิ่มน้ําหนักความสําคัญของปจจัยสภาพแวดลอมใน
การทํางานจาก 3.6% ไปจนถึง 98.7% ทางเลือกที่เหมาะสมจะเปลี่ยนจากนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
เปนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมื่อเพิ่มน้ําหนักความสําคัญของปจจัยตลาดจาก 33.4% ไปจนถึง 
99.2% ทางเลือกที่เหมาะสมจะเปลี่ยนจากนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคเปนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  
และนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  สวนปจจัยอ่ืนๆที่ เหลือพบวาเมื่อเพิ่มและลดคาน้ําหนัก
ความสําคัญก็จะไมมีการเปลี่ยนแปลงของทางเลือก   
 
4.5  การวิเคราะหการเงิน 

จากการวิเคราะหหาทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม โดยโปรแกรมสําเร็จรูป Expert Choice การ
เลือกทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม ไดแก นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคไดคะแนนมากที่สุด 31.7% จากนั้นจะทํา
การวิเคราะหหาจุดคืนทุน  ตนทุนของโครงการและอัตราผลตอบแทนโดยใชโปรแกรม Microsoft 
Excel ชวยในการคํานวณ เพื่อที่จะไดทราบวาโครงการที่เราจะสรางโรงงานใหมนั้นนาที่จะลงทุน
หรือไม โรงงานปจจุบันตั้งอยูที่ 2216 ซอยคําเปรม ถนนลาดพราว 71 ลาดพราว กรุงเทพมหานครมี
พื้นที่ 625 ตารางเมตร ดังภาพที่ 4.18 ในการกอสรางโรงงานใหมนั้นเราจะทําการซื้อที่ดินในนิคม
อุตสาหกรรมไฮเทคจํานวน 1 ไร  สรางตัวโรงงานใหมขนาด 25x30 เมตร  มีพื้นที่ในโรงงาน 750 
ตารางเมตร โดยจางบริษัทที่รับสรางโรงงานใหดําเนินการใหจนเสร็จใชเวลากอสรางประมาณ 4 
เดือน  คาใชจายในการกอสราง 7,000 บาทตอตารางเมตร  หลังจากนั้นก็จะจางบริษัทขนยายโรงงาน
จากที่เกามาที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
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ภาพที่ 4.18  แผนผังโรงงานเดิม 
 
4.6  สรุปผลการวิเคราะหทางการเงิน 

จากการวิเคราะหทางการเงนิตามภาคผนวก ง ระยะเวลาโครงการ 5 ป  พบวาโครงการ
จะมีตนทนุ 8,375,000 บาท โครงการจะมรีะยะเวลาในการคืนทุนในปแรก  มีอัตราผลตอบแทนการ
ลงทุน  IRR on Project 86.8%  มูลคาปจจุบันสุทธิที่ไดรับตลอดระยะเวลาของโครงการ 31,735,557.24 
บาท และมีสัดสวนของผลประโยชนรวมตอคาใชจายรวมของโครงการ B/C 1.095 ดังนั้นโครงการ
สรางโรงงานใหมจึงมีความเหมาะสมในการลงทุน 

จากการวิเคราะหหาทําเลที่ตัง้โรงงานใหมโดยการใชกระบวนการลําดบัชั้นเชิงวิเคราะห
มาประยุกตใชรวมกับโปรแกรม Expert choice พบวานิคมอตุสาหกรรมไฮเทคมีคาน้ําหนกัความสําคัญ
มากที่สุด 0.317 หรือ 31.7% จึงไดรับการคดัเลือกใหเปนที่ตั้งโรงงานใหม  การกอสรางโรงงานใหม
จะทําการซื้อทีด่ินในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคจํานวน 1 ไร  สรางตัวโรงงานใหมขนาด 25x30 เมตร  
มีพื้นที่ในโรงงาน 750 ตารางเมตร โดยจางบริษัทที่รับสรางโรงงานใหดําเนินการใหจนเสร็จใชเวลา
กอสรางประมาณ 4 เดือน คาใชจายในการกอสราง 7,000 บาท ตอตารางเมตร หลังจากนั้นก็จะจาง 
บริษัทขนยายโรงงานจากที่เกามาที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคจะมีคาใชจายประมาณ 8,375,000 บาท  
หลังจากการวิเคราะหทางการเงินพบวาโครงการนี้มีความเหมาะสมในการลงทุน 
 

  

DPU



บทที่  5 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
         กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหเปนหนึ่งในเครื่องมือเพื่อชวยวิเคราะหการตัดสินใจ
แบบพหุเกณฑ  งานวิจัยนี้จึงไดนําเอากระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห  มาประยุกตใชงานรวมกับ
โปรแกรม Expert  choice ในการเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานที่เหมาะสม  โดยทางโรงงานไดดูพื้นที่ทําเล
ในนิคมอุตสาหกรรมที่อยูไมไกลจากกรุงเทพมหานครและยังมีพื้นที่วางไดแก นิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
เพื่อที่จะตัดสินใจเลือกเปนที่ตั้งโรงงานใหม    
 จากการรวบรวมขอมูลเพื่อที่จะหาปจจยัที่ใชในการพิจารณาเลือกทําเลที่ตั้งใหม  พบวา 
มีปจจัยอยู  2  สวนคือ ปจจัยดานปริมาณไดแก ปจจัยราคาที่ดิน ปจจัยการขนสง ปจจัยตนทุน ปจจัย
ดานคุณภาพไดแก ปจจัยตลาด ปจจัยความพรอมของระบบสาธารณูปโภค ปจจัยสภาพแวดลอมใน
การทํางาน ปจจัยสังคมและชุมชน ปจจัยสิทธิประโยชนที่ไดรับในเขตอุตสาหกรรม จากนั้นใช
กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหมาประยุกตใชงานรวมกับโปรแกรม Expert choice หาคาน้ําหนัก
ของแตละปจจัยไดดังนี้ ปจจัยราคาที่ดินมีคาน้ําหนัก 0.161 ปจจัยการขนสงมีคาน้ําหนัก 0.195  ปจจัย
ตนทุนมีคาน้ําหนัก 0.149 ปจจัยตลาดมีคาน้ําหนัก 0.334 ปจจัยความพรอมของระบบสาธารณูปโภคมี
คาน้ําหนัก 0.067 ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานมีคาน้ําหนัก 0.036 ปจจัยสังคมและชุมชนมีคา
น้ําหนัก 0.024  ปจจัยสิทธิประโยชนที่ไดรับในเขตอุตสาหกรรมมีคาน้ําหนัก 0.034  และมีอัตราสวน
ความไมสอดคลองของขอมูล 0.03  

 ผลสรุปการวิเคราะหหาทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมจากการวเิคราะหหาทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม 
โดยโปรแกรมสําเร็จรูป Expert Choice การเลือกทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม สามารถสรุปคาความเหมาะสม
ของทําเลที่ตั้งแตละแหงเรียงตามลําดับน้ําหนักไดดังนี ้

อันดับที่ 1  นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค มีน้ําหนกั  0.317  หรือ  31.7% 
อันดับที่ 2  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มีน้ําหนกั  0.285  หรือ  28.5% 
อันดับที่ 3  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว มีน้ําหนกั  0.251  หรือ  25.1% 
อันดับที ่4  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร มีน้ําหนกั  0.147  หรือ  14.7% 

ดังนั้นเราจึงเลือกนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคเปนที่ตั้งโรงงานใหมเพราะมีคาน้ําหนกัมากที่สุด 
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 จากการวิเคราะหทางการเงนิโดยมีระยะเวลาโครงการ 5 ป พบวาโครงการจะมีตนทนุ
8,375,000  บาท มีระยะเวลาในการคืนทนุในปแรก  มีอัตราผลตอบแทนการลงทุน IRR on Project 
86.8%  มูลคาปจจุบันสุทธิที่ไดรับตลอดระยะเวลาของโครงการ 31,735,557.24  บาท และมีสัดสวน
ของผลประโยชนรวมตอคาใชจายรวมของโครงการ B/C 1.095 คาใชจายในการดําเนินงานของ
โรงงานใหมพบวาลดลงจากเดิม 276,000 บาทตอป ดังนั้นโครงการสรางโรงงานใหมจึงมีความ
เหมาะสมในการลงทุน 
 
5.2  ขอเสนอแนะ 
        5.2.1  รูปแบบปญหาของกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห และขอมูลท่ีไดจากการวิจัยนี้เปน
เพียงกรณีศึกษาของการเลือกทําเลที่ตั้งของโรงงานแหงหนึ่งเทานั้น การตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้ง
โรงงานจะมีความแตกตางในแตละบริษัท อันเนื่องมาจากความแตกตางในลักษณะเฉพาะของแตละ
บริษัท ดังนั้นการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชเลือกทําเลที่ตั้งของอื่นๆ อาจตองมีการปรับปรุงปจจัย
หรือทางเลือก เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแตละบริษัท 
       5.2.2  ในการตอบแบบสอบถามที่จะใหผูตัดสินใจตอบ ควรตองมีการอธิบายถึงวิธีการตอบ
แบบสอบถาม และวิธีของกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห และแจกแจงปจจัยตางๆ ที่จะใชเปน
โครงสรางลําดับชั้นใหชัดเจน เพื่อผูตัดสินใจจะไดทราบถึงกระบวนการในการประเมินที่ถูกตอง
และเปนไปในแนวทางเดียวกัน  เพราะถาผูตอบแบบสอบถามขาดความรูความเขาใจจะทําใหขอมูล
ที่ไดมีคาความคลาดเคลื่อนขาดความนาเชื่อถือ 
       5.2.3  จากผลของการวิจัยจะเห็นวาปจจัยบางตัว ผูตัดสินใจใหความสําคัญนอยมาก และผู
ตัดสินใจใหความสําคัญที่ไมแตกตางในแตละทําเล ดังนั้นในการพัฒนารูปแบบโครงสรางลําดับชั้น
ของปญหาการเลือกทําเลที่เหมาะสมในการตั้งโรงงานตอไปควรจะมีการพิจารณาปจจัยบางตัวที่ไม
มีความสําคัญหรือมีความสําคัญที่ไมแตกตางในแตละทําเลออกจากรูปแบบโครงสรางลําดับชั้น 
และใหมีเฉพาะปจจัยที่สําคัญและมีผลตอการตอการตัดสินใจ เพื่อความสมบูรณและงายตอการ
ตัดสินใจยิ่งขึ้น 
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แบบสอบถามสําหรับหาน้ําหนักของปจจยัและการคํานวณหาคาน้ําหนักของแตละปจจัย 
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แบบสอบถามสําหรับหาน้ําหนักของปจจยั 
 
 แบบสอบถามสําหรับการทําวิทยานิพนธ   เร่ือง  การศึกษาทางเลือกทีต่ั้งโรงงานกรณีศึกษา
บริษัทผูผลิตบานประตูหนาตาง 
 
 แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งในการทําวิทยานิพนธของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาและ
วิเคราะหถึงปจจัยทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่พิจารณาในการตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้ง
โรงงานที่เหมาะสม และนําวิธีการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหไปประยุกตใชในการตัดสินใจเลือก ทําเล
ที่ตั้งโรงงานที่เหมาะสม 
  
กรุณาใหความคิดเห็นในการตอบคําถามดวยความจริง  ขอมูลที่ไดรับความอนุเคราะหจากทานจะ
เปนความลับ  ผูจัดทําขอขอบพระคุณเปนอยางสูงทีท่านไดสละเวลาอันมีคาของทานในการเสนอ
ขอคิดเห็นและตอบแบบสอบถามนี้ 
 
ขั้นตอนในการตอบแบบสอบถาม 

1. อานและทําความเขาใจความหมายของปจจยัตางๆ ที่ใชเปนเกณฑในการตัดสินใจเลือก 
ผูผลิตกระจก 

2. การตอบแบบสอบถามเปนการใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของตนเอง  
ในการใหความสําคัญของปจจัยแตละตวัทีใ่ชพิจารณาเลือกผูผลิตกระจก จะใชวิธีพิจารณาเปรยีบ 
เทียบปจจยัเปนคูๆไป  ทั้งนีก้ารพิจารณาเปรียบเทียบ  จะพิจารณาเปนคูๆ  ทีละคูจนครบทุกปจจัย 

3. เพื่อใหเปนแนวทางเดยีวกัน   จึงไดกําหนดคามาตรฐานที่ใชในการเปรียบเทียบให 
ความสําคัญของปจจัย  รายละเอียดตางๆแสดงไวในตารางเกณฑมาตรฐานที่ใชในการเปรียบเทียบ
ความสําคัญ 
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ตารางเกณฑมาตรฐานที่ใชในการเปรียบเทียบความสําคญั 

 
คา

ความสําคัญ 
นิยาม คําอธิบาย 

1 มีความสําคัญเทากัน ปจจัยทั้งสองที่กําลังพิจารณาเปรียบเทียบ มีความสําคัญ
เทาเทียมกนั 

3 มีความสําคัญ
มากกวา 

พอประมาณ 

ปจจัยทีก่ําลังพจิารณาเปรียบเทียบ มีความสําคัญมากกวา
ปจจัยตวัหนึ่งพอประมาณ 

5 มีความสําคัญ
มากกวา 

อยางเดนชดั 

ปจจัยทีก่ําลังพจิารณาเปรียบเทียบ มีความสําคัญมากกวา
ปจจัยอีกตัวหนึ่งอยางเดนชดั 

7 มีความสําคัญ
มากกวา 

อยางเดนชดัมาก 

ปจจัยทีก่ําลังพจิารณาเปรียบเทียบมีความสาํคัญมากกวา
ปจจัยอีกตัวหนึ่งอยางเดนชดัมาก 

9 มีความสําคัญ
มากกวา 
อยางยิ่ง 

คาความสําคัญสูงสุดที่จะเปนไปได ในการพิจารณา
เปรียบเทียบปจจัยทั้งสอง 

2, 4, 6, 8 เปนคาความสาํคัญ
ระหวางกลางของ
คาที่กลาวไวขางตน 

คาความสําคัญในการเปรยีบเทียบปจจยัถูกพิจารณาวา
ควรเปนคาระหวางกลางของคาที่กลาวไวขางตน 
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ตัวอยางการกรอกแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามที่แสดงไวเปนตัวอยางขางลางนี้ ผูตอบแบบสอบถามจะตองพจิารณา
ใหคาความสําคัญของปจจัยเมื่อเปรียบเทียบกับปจจยัตัวอ่ืนในแตละแถวของตาราง ทานจะตอง
พิจารณาดวูาปจจัย A มีความสําคัญมากกวาปจจัย B มากนอยเพียงใด 
 ในการเปรยีบเทียบปจจยั A กับ B ถาทานมีความเหน็วา A "มีความสําคัญมากกวาอยาง
เดนชัด" มากกวา B แลว คําตอบของทานจะเปน "3" ทางดานมากกวา ในตารางแบบสอบถาม หรือ 
 ในการเปรยีบเทียบปจจยั A กับ C ถาทานมีความเหน็วา A "มีความสําคัญนอยกวาอยาง
เดนชัด" มากกวา C แลว คําตอบของทานจะเปน "3" ทางดานนอยกวา ในตารางแบบสอบถาม 
 ในการเปรยีบเทียบปจจยั A กับ D ถาทานมีความเหน็วา A "มีความสําคัญที่เทากันกบั C 
แลว คําตอบของทานจะเปน "1" ทางดานเทากัน ในตารางแบบสอบถาม 
 

คาความสําคัญของการเปรียบเทียบ 
ปจจัย 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ปจจัย 

A 3   B 

A   3 C 

A  1  D 
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ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 1 
 

ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
ปจจัย 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ปจจัย 

ราคาที่ดิน 2   การขนสง 

ราคาที่ดิน 4   ตนทุน 

ราคาที่ดิน   2 ตลาด 

ราคาที่ดิน 4   ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 

ราคาที่ดิน 5   สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ราคาที่ดิน 7   สังคมชุมชน 

ราคาที่ดิน 4   สิทธิประโยชน 

การขนสง 3   ตนทุน 

การขนสง   4 ตลาด 

การขนสง 4   ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 

การขนสง 5   สภาพแวดลอมในการทํางาน 

การขนสง 5   สังคมชุมชน 

การขนสง 7   สิทธิประโยชน 

ตนทุน   5 ตลาด 

ตนทุน 2   ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 

ตนทุน 3   สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ตนทุน 5   สังคมชุมชน 

ตนทุน 5   สิทธิประโยชน 

ตลาด 6   ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 

ตลาด 6   สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ตลาด 7   สังคมชุมชน 

ตลาด 5   สิทธิประโยชน 

ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 1   สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 4   สังคมชุมชน 

ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 2   สิทธิประโยชน 

สภาพแวดลอมในการทํางาน 1   สังคมชุมชน 

สภาพแวดลอมในการทํางาน 1   สิทธิประโยชน 

สังคมชุมชน 3   สิทธิประโยชน 
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ภาพที่ 1.1  การคํานวณดวย Expert Choice  ของทานที่1 

 

 
 

ภาพที่ 1.2  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูลของทานที่1 
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ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 2 
 

ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
ปจจัย 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ปจจัย 

ราคาที่ดิน   2 การขนสง 

ราคาที่ดิน 2   ตนทุน 

ราคาที่ดิน   4 ตลาด 

ราคาที่ดิน 4   ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 

ราคาที่ดิน 5   สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ราคาที่ดิน 8   สังคมชุมชน 

ราคาที่ดิน 7   สิทธิประโยชน 

การขนสง 2   ตนทุน 

การขนสง   2 ตลาด 

การขนสง 4   ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 

การขนสง 6   สภาพแวดลอมในการทํางาน 

การขนสง 8   สังคมชุมชน 

การขนสง 7   สิทธิประโยชน 

ตนทุน   4 ตลาด 

ตนทุน 2   ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 

ตนทุน 5   สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ตนทุน 8   สังคมชุมชน 

ตนทุน 7   สิทธิประโยชน 

ตลาด 5   ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 

ตลาด 6   สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ตลาด 8   สังคมชุมชน 

ตลาด 7   สิทธิประโยชน 

ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 3   สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 4   สังคมชุมชน 

ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 2   สิทธิประโยชน 

สภาพแวดลอมในการทํางาน 2   สังคมชุมชน 

สภาพแวดลอมในการทํางาน   2 สิทธิประโยชน 

สังคมชุมชน   3 สิทธิประโยชน 
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ภาพที่ 1.3  การคํานวณดวย Expert Choice  ของทานที่2 
 

 
 

ภาพที่ 1.4  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูลของทานที่ 2 
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ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 3 
 

ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
ปจจัย 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ปจจัย 

ราคาที่ดิน 2   การขนสง 

ราคาที่ดิน 3   ตนทุน 

ราคาที่ดิน   2 ตลาด 

ราคาที่ดิน 5   ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 

ราคาที่ดิน 6   สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ราคาที่ดิน 8   สังคมชุมชน 

ราคาที่ดิน 7   สิทธิประโยชน 

การขนสง 2   ตนทุน 

การขนสง   3 ตลาด 

การขนสง 3   ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 

การขนสง 4   สภาพแวดลอมในการทํางาน 

การขนสง 7   สังคมชุมชน 

การขนสง 6   สิทธิประโยชน 

ตนทุน   4 ตลาด 

ตนทุน 2   ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 

ตนทุน 3   สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ตนทุน 6   สังคมชุมชน 

ตนทุน 5   สิทธิประโยชน 

ตลาด 5   ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 

ตลาด 6   สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ตลาด 8   สังคมชุมชน 

ตลาด 7   สิทธิประโยชน 

ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 2   สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 5   สังคมชุมชน 

ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 4   สิทธิประโยชน 

สภาพแวดลอมในการทํางาน 3   สังคมชุมชน 

สภาพแวดลอมในการทํางาน 2   สิทธิประโยชน 

สังคมชุมชน   2 สิทธิประโยชน 
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ภาพที่ 1.5  การคํานวณดวย Expert Choice  ของทานที่3 
 

 
 

ภาพที่ 1.6  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูลของทานที่3 
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ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 4 
 

ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
ปจจัย 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ปจจัย 

ราคาที่ดิน   3 การขนสง 

ราคาที่ดิน   4 ตนทุน 

ราคาที่ดิน   6 ตลาด 

ราคาที่ดิน 2   ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 

ราคาที่ดิน 4   สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ราคาที่ดิน 6   สังคมชุมชน 

ราคาที่ดิน 5   สิทธิประโยชน 

การขนสง   2 ตนทุน 

การขนสง   4 ตลาด 

การขนสง 3   ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 

การขนสง 5   สภาพแวดลอมในการทํางาน 

การขนสง 7   สังคมชุมชน 

การขนสง 6   สิทธิประโยชน 

ตนทุน   2 ตลาด 

ตนทุน 4   ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 

ตนทุน 6   สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ตนทุน 8   สังคมชุมชน 

ตนทุน 5   สิทธิประโยชน 

ตลาด 5   ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 

ตลาด 7   สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ตลาด 8   สังคมชุมชน 

ตลาด 6   สิทธิประโยชน 

ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 3   สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 4   สังคมชุมชน 

ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 2   สิทธิประโยชน 

สภาพแวดลอมในการทํางาน 2   สังคมชุมชน 

สภาพแวดลอมในการทํางาน 2   สิทธิประโยชน 

สังคมชุมชน   3 สิทธิประโยชน 
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ภาพที่ 1.7  การคํานวณดวย Expert Choice  ของทานที่4 
 

 
 

ภาพที่ 1.8  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูลของทานที่4 
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ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 5 
 

ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
ปจจัย 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ปจจัย 

ราคาที่ดิน   5 การขนสง 

ราคาที่ดิน   2 ตนทุน 

ราคาที่ดิน   3 ตลาด 

ราคาที่ดิน 2   ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 

ราคาที่ดิน 5   สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ราคาที่ดิน 6   สังคมชุมชน 

ราคาที่ดิน 4   สิทธิประโยชน 

การขนสง 3   ตนทุน 

การขนสง 2   ตลาด 

การขนสง 5   ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 

การขนสง 7   สภาพแวดลอมในการทํางาน 

การขนสง 8   สังคมชุมชน 

การขนสง 6   สิทธิประโยชน 

ตนทุน   2 ตลาด 

ตนทุน 4   ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 

ตนทุน 6   สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ตนทุน 7   สังคมชุมชน 

ตนทุน 5   สิทธิประโยชน 

ตลาด 4   ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 

ตลาด 6   สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ตลาด 7   สังคมชุมชน 

ตลาด 5   สิทธิประโยชน 

ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 3   สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 4   สังคมชุมชน 

ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 2   สิทธิประโยชน 

สภาพแวดลอมในการทํางาน 2   สังคมชุมชน 

สภาพแวดลอมในการทํางาน   2 สิทธิประโยชน 

สังคมชุมชน   3 สิทธิประโยชน 
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ภาพที่ 1.9  การคํานวณดวย Expert Choice  ของทานที่5 
 

 
 

ภาพที่ 1.10  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูลของทานที่5 
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คาเฉลี่ยจากแบบสอบถามของ 5 ทาน 
 

คะแนนแบบสอบถามของแตละ
คน ปจจัย 

1 2 3 4 5 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉล่ีย 

ปจจัย 

ราคาที่ดิน 2 -2 2 -3 -5 -6 -1.2 การขนสง 
ราคาที่ดิน 4 2 3 -4 -2 3 0.6 ตนทุน 
ราคาที่ดิน -2 -4 -2 -6 -3 17 -3.4 ตลาด 

ราคาที่ดิน 4 4 5 2 2 17 3.4 
ความพรอมของ

ระบบสาธารณูปโภค 

ราคาที่ดิน 5 5 6 4 5 25 5 
สภาพแวดลอม 
ในการทํางาน 

ราคาที่ดิน 7 8 8 6 6 35 7 สังคมชุมชน 
ราคาที่ดิน 4 7 7 5 4 27 5.4 สิทธิประโยชน 
การขนสง 3 2 2 -2 3 8 16 ตนทุน 
การขนสง -4 -2 -3 -4 2 -11 -2.2 ตลาด 

การขนสง 4 4 3 3 5 19 3.8 
ความพรอมของ

ระบบสาธารณูปโภค 

การขนสง 5 6 4 5 7 27 5.4 
สภาพแวดลอม 
ในการทํางาน 

การขนสง 5 8 7 7 8 35 7 สังคมชุมชน 
การขนสง 7 7 6 6 6 32 6.4 สิทธิประโยชน 
ตนทุน -5 -4 -4 -2 -2 -17 -3.4 ตลาด 

ตนทุน 2 2 2 4 4 14 2.8 
ความพรอมของ

ระบบสาธารณูปโภค 

ตนทุน 3 5 3 6 6 23 4.6 
สภาพแวดลอม 
ในการทํางาน 

ตนทุน 5 8 6 8 7 34 6.8 สังคมชุมชน 
ตนทุน 5 7 5 5 5 27 5.4 สิทธิประโยชน 
ตลาด 6 5 5 5 4 25 5 ระบบสาธารณูปโภค 
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ตลาด 6 6 6 7 6 31 6.2 
สภาพแวดลอม 
ในการทํางาน 

ตลาด 7 8 8 8 7 38 7.6 สังคมชุมชน 
ตลาด 5 7 7 6 5 30 6 สิทธิประโยชน 

ความพรอมของ 
ระบบสาธารณูปโภค 

1 3 2 3 3 12 2.4 
สภาพแวดลอม 
ในการทํางาน 

ความพรอมของ 
ระบบสาธารณูปโภค 

4 4 5 4 4 21 4.2 สังคมชุมชน 

ความพรอมของ 
ระบบสาธารณูปโภค 

2 2 4 2 2 12 2.4 สิทธิประโยชน 

สภาพแวดลอม 
ในการทํางาน 

1 2 3 2 2 10 2 สังคมชุมชน 

สภาพแวดลอม 
ในการทํางาน 

1 -2 2 -2 -2 -3 -0.6 สิทธิประโยชน 

สังคมชุมชน 3 -3 -2 -3 -3 -8 -1.6 สิทธิประโยชน 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.11  การใสคาเฉลี่ยของแบบสอบถามคาน้ําหนกัของปจจัย 
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ภาพที่ 1.12  ผลสรุปคาน้ําหนักของปจจยั 
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ภาคผนวก ข 
 
แบบสอบถามสําหรับหาน้ําหนักของทางเลือกและการคํานวณหาคาน้ําหนักของแตละทางเลือก 
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การหาคาน้ําหนักของทําเลทีต่ั้งภายใตปจจยัราคาที่ดินโดยวิธี Inverse  square  law  โดยใช
โปรแกรม Expert Choice 

 

 
 
ภาพที่ 1.1  การหาคาน้ําหนกัของทําเลที่ตั้งภายใตปจจยัราคาที่ดิน 

 

 
 

ภาพที่ 1.2  ผลการคํานวณโดยใชโปรแกรม Expert Choice 
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แบบสอบถามคาน้ําหนักของทําเลที่ตั้งภายใตปจจัยการขนสง 
 
ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 1 

 
ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 

ทําเล 
มากกวา เทากัน นอยกวา 

ทําเล 

นิคมไฮเทค 3   นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค   3 นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ   5 นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ   2 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว 3   นิคมบางปะอิน 

 
 

 
 
ภาพที่ 1.3  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 
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ภาพที่ 1.4  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล   
 

ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 2 
 

ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
ทําเล 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ทําเล 

นิคมไฮเทค 5   นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค 3   นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ   3 นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ   5 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว   2 นิคมบางปะอิน 

 
 
 

DPU



 92 

 
 

ภาพที่ 1.5  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 
 

 
 

ภาพที่ 1.6  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล 
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ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 3 
 

ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
ทําเล 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ทําเล 

นิคมไฮเทค 5   นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค 4   นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค   2 นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ   2 นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ   6 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว   4 นิคมบางปะอิน 

 
 

 
 

ภาพที่ 1.7  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 
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ภาพที่ 1.8  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล 
 
ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 4 
 

ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
ทําเล 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ทําเล 

นิคมไฮเทค 6   นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค 4   นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ   3 นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ   5 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว   3 นิคมบางปะอิน 
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ภาพที่ 1.9  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 

 

 
 

ภาพที่ 1.10  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล   

DPU
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ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 5 
 

ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
ทําเล 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ทําเล 

นิคมไฮเทค 2   นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค   4 นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ   6 นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ   3 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว 2   นิคมบางปะอิน 

 
 

 
 

ภาพที่ 1.11  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล   
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คะแนนเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยการขนสง 
 

คะแนนแบบสอบถามของแตละคน 
ปจจัย 

1 2 3 4 5 
คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ปจจัย 

นิคมไฮเทค 3 5 5 6 2 21 4.2 นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค -3 3 4 4 -4 4 0.8 นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค 1 1 -2 1 1 2 0.4 นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ -5 -3 -2 -3 -6 -19 -3.8 นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ -2 -5 -6 -5 -3 -21 -4.2 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว 3 -2 -4 -3 2 -4 -0.8 นิคมบางปะอิน 

 
 

 
 

ภาพที่ 1.12  การใสคาเฉลี่ยของแบบสอบถามคาน้ําหนกัของทําเลที่ตั้งภายใตปจจยัการขนสง 
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ภาพที่ 1.13  ผลคาน้ําหนักของทําเลที่ตั้งภายใตปจจัยการขนสง 
 
แบบสอบถามคาน้ําหนักของทําเลที่ตั้งภายใตปจจัยตนทุน 
 
ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 1 
 

ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
ทําเล 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ทําเล 

นิคมไฮเทค 5   นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค 3   นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ   3 นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ   4 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว   2 นิคมบางปะอิน 
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ภาพที่ 1.14  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 

 

 
 

ภาพที่ 1.15  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล   
 

DPU
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ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 2 
 

ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
ทําเล 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ทําเล 

นิคมไฮเทค 4   นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค 3   นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค 3   นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ   2 นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ   3 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว  1  นิคมบางปะอิน 

 
 

 
 

ภาพที่ 1.16  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 
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ภาพที่ 1.17  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล   
 

ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 3 
 

ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
ทําเล 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ทําเล 

นิคมไฮเทค 3   นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค 2   นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ   2 นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ   2 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว  1  นิคมบางปะอิน 
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ภาพที่ 1.18  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 

 

 
 

ภาพที่ 1.19  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล   
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ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 4 
 

ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
ทําเล 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ทําเล 

นิคมไฮเทค 2   นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค  1  นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ   2 นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ   3 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว  1  นิคมบางปะอิน 

 
 

 
 

ภาพที่ 1.20  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 
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ภาพที่ 1.21  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล   
 

ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 5 
 

ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
ทําเล 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ทําเล 

นิคมไฮเทค  1  นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค 2   นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ 2   นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ   2 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว   2 นิคมบางปะอิน 
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ภาพที่ 1.22  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 

 

 
 

ภาพที่ 1.23  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล   
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คะแนนเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยตนทุน 
 

คะแนนแบบสอบถามของแตละคน 
ปจจัย 

1 2 3 4 5 
คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ปจจัย 

นิคมไฮเทค 5 4 3 2 1 15 3 นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค 3 3 2 1 2 11 2.2 นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค 1 3 1 1 1 7 1.4 นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ -3 -2 -2 -2 2 -11 -2.2 นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ -4 -3 -2 -3 -2 -14 -2.8 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว -2 1 1 1 -2 -1 -0.2 นิคมบางปะอิน 

 
 

 
 

ภาพที่ 1.24  การใสคาเฉลี่ยของแบบสอบถามคาน้ําหนกัของทําเลที่ตั้งภายใตปจจยัตนทุน 
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ภาพที่ 1.25  ผลคาน้ําหนักของทําเลที่ตั้งภายใตปจจัยตนทุน 
 

แบบสอบถามคาน้ําหนักของทําเลที่ตั้งภายใตปจจัยตลาด 
 
ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 1 
 

ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
ทําเล 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ทําเล 

นิคมไฮเทค 3   นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค 2   นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ   2 นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ   3 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว   3 นิคมบางปะอิน 
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ภาพที่ 1.26  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 

 

 
 

ภาพที่ 1.27  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล   
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ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 2 
 

ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
ทําเล 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ทําเล 

นิคมไฮเทค 4   นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค   3 นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ   5 นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ   4 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว 2   นิคมบางปะอิน 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.28  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 
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ภาพที่ 1.29  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล   
 

 
ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 3 
 

ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
ทําเล 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ทําเล 

นิคมไฮเทค 5   นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค  1  นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ   3 นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ   4 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว  1  นิคมบางปะอิน 
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ภาพที่ 1.30  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 

 

 
 

ภาพที่ 1.31  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล   
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ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 4 
 

ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
ทําเล 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ทําเล 

นิคมไฮเทค 4   นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค 2   นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ   3 นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ   4 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว   3 นิคมบางปะอิน 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.32  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 
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ภาพที่ 1.33  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล   
 

 
 

ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 5 
ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 

ทําเล 
มากกวา เทากัน นอยกวา 

ทําเล 

นิคมไฮเทค 3   นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค  1  นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ   5 นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ   4 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว  1  นิคมบางปะอิน 
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ภาพที่ 1.34  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 

 

 
 

ภาพที่ 1.35  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล   
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คะแนนเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยตลาด 
 

คะแนนแบบสอบถามของแตละคน 
ปจจัย 

1 2 3 4 5 
คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ปจจัย 

นิคมไฮเทค 3 4 5 4 3 19 3.8 นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค 2 -3 1 2 1 3 0.6 นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค 1 1 1 1 1 5 1 นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ -2 -5 -3 -3 -5 -18 -3.6 นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ -3 -4 -4 -4 -4 -19 -3.8 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว -3 2 1 -3 1 -2 -04 นิคมบางปะอิน 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.36  การใสคาเฉลี่ยของแบบสอบถามคาน้ําหนกัของทําเลที่ตั้งภายใตปจจยัตลาด 
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ภาพที่ 1.37  ผลคาน้ําหนักของทําเลที่ตั้งภายใตปจจัยตลาด 
 
แบบสอบถามคาน้ําหนักของทําเลที่ตั้งภายใตปจจัยความพรอมของระบบสาธารณปูโภค 
 
ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 1 

 
ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 

ทําเล 
มากกวา เทากัน นอยกวา 

ทําเล 

นิคมไฮเทค   3 นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค 3   นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ 4   นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ 2   นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว   3 นิคมบางปะอิน 
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ภาพที่ 1.38  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 

 

 
 

ภาพที่ 1.39  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล   
 
 

DPU



 118 

ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 2 
 

ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
ทําเล 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ทําเล 

นิคมไฮเทค  1  นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค  1  นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ  1  นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ  1  นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว  1  นิคมบางปะอิน 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.40  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 
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ภาพที่ 1.41  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล   
 

 
ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 3 

 
ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 

ทําเล 
มากกวา เทากัน นอยกวา 

ทําเล 

นิคมไฮเทค   2 นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค 2   นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ 2   นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ 2   นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว   3 นิคมบางปะอิน 
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ภาพที่ 1.42  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 

 

 
 

ภาพที่ 1.43  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล   
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ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 4 
 

ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
ทําเล 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ทําเล 

นิคมไฮเทค  1  นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค 2   นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ 3   นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ  1  นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว   3 นิคมบางปะอิน 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.44  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 
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ภาพที่ 1.45  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล   
 
ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 5 

 
ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 

ทําเล 
มากกวา เทากัน นอยกวา 

ทําเล 

นิคมไฮเทค   2 นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค   2 นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ  1  นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ 2   นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว 3   นิคมบางปะอิน 
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ภาพที่ 1.46  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 

 

 
 

ภาพที่ 1.47  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล   
 

DPU
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คะแนนเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 
 

คะแนนแบบสอบถามของแตละคน 
ปจจัย 

1 2 3 4 5 
คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ปจจัย 

นิคมไฮเทค -3 1 -2 1 -2 -5 -1 นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค 3 1 2 2 -2 6 1.2 นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค 1 1 1 1 1 5 1 นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ 4 1 2 3 1 11 2.2 นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ 2 1 2 1 2 8 1.6 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว -3 1 -3 -3 3 -5 -1 นิคมบางปะอิน 

 
 
 

 
  
ภาพที่ 1.48  การใสคาเฉลี่ยของแบบสอบถามคาน้ําหนกัของทําเลที่ตั้งภายใตปจจยัความพรอมของ 
                    ระบบสาธารณูปโภค 
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ภาพที่ 1.49  ผลคาน้ําหนักของทําเลที่ตั้งภายใตปจจัยความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 
 
 

แบบสอบถามคาน้ําหนักของทําเลที่ตั้งภายใตปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 
ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 1 

 
ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 

ทําเล 
มากกวา เทากัน นอยกวา 

ทําเล 

นิคมไฮเทค  1  นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค 4   นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ 6   นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ  1  นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว   4 นิคมบางปะอิน 
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ภาพที่ 1.50  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 

 

 
 

ภาพที่ 1.51  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล   
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ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 2 
 

ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
ทําเล 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ทําเล 

นิคมไฮเทค   3 นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค 5   นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ 7   นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ 3   นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว   4 นิคมบางปะอิน 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.52  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 
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ภาพที่ 1.53  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล   
 
 
ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 3 

 
ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 

ทําเล 
มากกวา เทากัน นอยกวา 

ทําเล 

นิคมไฮเทค 2   นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค 5   นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ 3   นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ   2 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว   4 นิคมบางปะอิน 

 
 
 
 

DPU



 129 

 
 

ภาพที่ 1.54  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 

 

 
 

ภาพที่ 1.55  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล   
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ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 4 
 

ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
ทําเล 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ทําเล 

นิคมไฮเทค   2 นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค 5   นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ 6   นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ 2   นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว   5 นิคมบางปะอิน 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.56  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 
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ภาพที่ 1.57  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล   
 
 

ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 5 
 

ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
ทําเล 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ทําเล 

นิคมไฮเทค 2   นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค 6   นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ 4   นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ   2 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว   4 นิคมบางปะอิน 
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ภาพที่ 1.58  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 

 

 
 

ภาพที่ 1.59  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล   
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คะแนนเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 

คะแนนแบบสอบถามของแตละคน 
ปจจัย 

1 2 3 4 5 
คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ปจจัย 

นิคมไฮเทค 1 -3 2 -2 2 0 0 นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค 4 5 5 5 6 25 5 นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค 1 1 1 1 1 5 1 นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ 6 7 3 6 4 26 5.2 นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ 1 3 -2 2 -2 2 0.4 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว -4 -4 -4 -5 -4 -21 4.2 นิคมบางปะอิน 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.60  การใสคาเฉลี่ยของแบบสอบถามคาน้ําหนกัของทําเลที่ตั้งภายใตปจจยัสภาพแวดลอม
ในการทํางาน 
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ภาพที่ 1.61  ผลคาน้ําหนักของทําเลที่ตั้งภายใตปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 
 
แบบสอบถามคาน้ําหนกัของทําเลที่ตั้งภายใตปจจยัสังคมและชุมชน 
 
ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 1 

 
ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 

ทําเล 
มากกวา เทากัน นอยกวา 

ทําเล 

นิคมไฮเทค   4 นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค   3 นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ 3   นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ 4   นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว 3   นิคมบางปะอิน 
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ภาพที่ 1.62  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 

 

 
 

ภาพที่ 1.63  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล   
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ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 2 
 

ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
ทําเล 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ทําเล 

นิคมไฮเทค   5 นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค   3 นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ 3   นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ 5   นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว 4   นิคมบางปะอิน 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.64  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 
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ภาพที่ 1.65  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล   
 
 
ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 3 

 
ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 

ทําเล 
มากกวา เทากัน นอยกวา 

ทําเล 

นิคมไฮเทค   2 นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค   3 นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ  1  นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ 2   นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว 3   นิคมบางปะอิน 
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ภาพที่ 1.66  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 

 

 
 

ภาพที่ 1.67  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล   
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ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 4 
 

ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
ทําเล 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ทําเล 

นิคมไฮเทค   4 นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค   2 นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ 2   นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ 4   นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว 3   นิคมบางปะอิน 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.68  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 
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ภาพที่ 1.69  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล   
 

 
ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 5 

 
ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 

ทําเล 
มากกวา เทากัน นอยกวา 

ทําเล 

นิคมไฮเทค   3 นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค   2 นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ 3   นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ 4   นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว 2   นิคมบางปะอิน 
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ภาพที่ 1.70  การกรอกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice 

 

 
 

ภาพที่ 1.71  ผลการคํานวณและอัตราสวนความไมสอดคลองของขอมูล   
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คะแนนเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยสังคมและชุมชน 
 

คะแนนแบบสอบถามของแตละคน 
ปจจัย 

1 2 3 4 5 
คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ปจจัย 

นิคมไฮเทค -4 -5 -2 -4 -3 -18 -3.6 นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค -3 -3 -3 -2 -2 -13 -2.6 นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค 1 1 1 1 1 5 1 นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ 3 3 1 2 3 12 2.4 นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ 4 5 2 4 4 19 3.8 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว 3 4 3 3 2 15 3 นิคมบางปะอิน 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 1.72  การใสคาเฉลี่ยของแบบสอบถามคาน้ําหนกัของทําเลที่ตั้งภายใตปจจยัสังคมและชุมชน 
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ภาพที่ 1.73  ผลคาน้ําหนักของทําเลที่ตั้งภายใตปจจัยสังคมและชุมชน 
 

 
แบบสอบถามคาน้ําหนักของทําเลที่ตั้งภายใตสิทธิประโยชนท่ีไดรับในเขตอุตสาหกรรม 
 
ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 1 
 

ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
ทําเล 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ทําเล 

นิคมไฮเทค  1  นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค  1  นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ  1  นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ  1  นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว  1  นิคมบางปะอิน 
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ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 2 
 

ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
ทําเล 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ทําเล 

นิคมไฮเทค  1  นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค  1  นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ  1  นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ  1  นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว  1  นิคมบางปะอิน 

 
ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 3 

 
ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 

ทําเล 
มากกวา เทากัน นอยกวา 

ทําเล 

นิคมไฮเทค  1  นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค  1  นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ  1  นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ  1  นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว  1  นิคมบางปะอิน 

 
ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 4 

 
ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 

ทําเล 
มากกวา เทากัน นอยกวา 

ทําเล 

นิคมไฮเทค  1  นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค  1  นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ  1  นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ  1  นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว  1  นิคมบางปะอิน 
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ผูตอบแบบสอบถามทานที่ 5 
 

ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
ทําเล 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
ทําเล 

นิคมไฮเทค  1  นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค  1  นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค  1  นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ  1  นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ  1  นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว  1  นิคมบางปะอิน 

 
คะแนนเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยสิทธิประโยชนที่ไดรับในเขตอุตสาหกรรม 
 

คะแนนแบบสอบถามของแตละคน 
ปจจัย 

1 2 3 4 5 
คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ปจจัย 

นิคมไฮเทค 1 1 1 1 1 5 1 นิคมอมตะ 
นิคมไฮเทค 1 1 1 1 1 5 1 นิคมเวลโกรว 
นิคมไฮเทค 1 1 1 1 1 5 1 นิคมบางปะอิน 
นิคมอมตะ 1 1 1 1 1 5 1 นิคมเวลโกรว 
นิคมอมตะ 1 1 1 1 1 5 1 นิคมบางปะอิน 

นิคมเวลโกรว 1 1 1 1 1 5 1 นิคมบางปะอิน 
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ภาพที่ 1.74  การใสคาเฉลี่ยของแบบสอบถามคาน้ําหนกัของทําเลที่ตั้งภายใตปจจยัสิทธิประโยชนที่                     
                    ไดรับในเขตอุตสาหกรรม 

 

 
 

ภาพที่ 1.75  ผลคาน้ําหนักของทําเลที่ตั้งภายใตปจจัยสิทธิประโยชนทีไ่ดรับในเขตอตุสาหกรรม 
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ผลสรุปการวิเคราะหหาทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม 
 

 
 

ภาพที่ 1.76  โครงสรางโดยภาพรวม 
 

 
 

ภาพที่ 1.77  ผลสรุปคาคะแนนความสําคญัของทําเลที่ตั้ง 
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ภาพที่ 1.78  ผลสรุปคาคะแนนความสําคญัของทําเลที่ตั้ง 
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ภาคผนวก ค 
 

ผลสรุปการคาํนวณการวิเคราะหหาทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม 
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ภาพที่ 1.1  โครงสรางโดยภาพรวม 
 

 
 

ภาพที่ 1.2  ผลสรุปคาคะแนนความสําคัญของทําเลที่ตั้ง 
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ภาพที่ 1.3  ผลสรุปคาคะแนนความสําคัญของทําเลที่ตั้ง 
 

 
 

ภาพที่ 1.4  ผลสรุปคาคะแนนความสําคัญของทําเลที่ตั้ง 
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ภาคผนวก ง 
 

การวิเคราะหทางการเงิน 
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รายละเอียดของการกอสรางโรงงานใหม 
 

 
 

ภาพที่ 1.1 โรงงานใหมทีจ่ะทําการกอสราง 
 

          1.  งานเสาเข็ม เสาเข็มตอก หรือเข็มเจาะ ความยาวของเข็ม ตอกถึงชั้นดินดาน19-21 ม. 
ตามสภาพชั้นดินในแตละพืน้ที่ของหนางาน 
                 2.  งานโครงสราง โครงสรางคาน เสา เปนโครงสรางเหล็ก กําหนดโดยวิศวกรตามการ
คํานวนในแบบ คอนกรีตโครงสรางเปนคอนกรีตผสมเสร็จรถโมปูน รับกําลังไมนอยกวา 240 ksc 
(ทรงกระบอก) หรือตามกําหนดในแบบ เหล็กเสนตามขนาดในแบบ เปนเหล็ก มอก. งานพื้น
โรงงานเปนพืน้เทหลอ SLAB ON PIPE หรือ HOLLOW CORE โดยกาํหนดใหพืน้ทัว่ไปใน
โรงงานรับLoadได 1 ตัน/ตรม พื้นผิวขัดมนั 
                 3.  งานผนัง อิฐกอใชเปนอิฐบลอกหนา 7 ซม. ฉาบเรียบทาสี 2 ดาน หรือ ผนัง Metal 
Sheet Aluzince 
                 4.  งานหลังคา โครงหลังคาใชเหล็กรูปพรรณทาสีกันสนิมและทาสีน้ํามันทับ 1 เที่ยว 
ขนาดตามรายการคํานวนวิศวกร วัสดุมุงหลังคาเปนแผนเหล็ก Metal Sheet ยี่หอ Lucky หรือ
เทียบเทา (มอก.) สีบรอนซ ยึดดวยระบบ Bolt ความหนา 0.45 แผงปด Siding และชองระบาย
อากาศเปนวัสดุชนิดเดียวกับหลังคาสีบรอนซ ยึดกับโครงเคราเหล็ก 
                 5.  งานบานประต ูบานประตูเล่ือนทั้งหมดเปนบานประตูเหล็กทาสีน้ํามนัขนาดตามแบบ
กําหนด ลูกลอเหล็ก 2 ชุด/บาน วางบนราง เหล็ก 6 หุน ทําหูชางสําหรับล็อกกุญแจได 
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               6.  งานไฟฟา รอสรุปพรอมแบบไฟฟากําลัง 
  7.  งานสี โครงหลังคา ทาสีกันสนิมทั่วไป และทาทับดวยสีน้ํามันกัปตนั/โจตัน ทับหนาอีก
คร้ัง งานสีภายใน ใชสีน้ําพลาสติกทั่วไป ชนิดทาภายใน งานสีภายนอก ใชสีน้ําพลาสติกทั่วไป 
ชนิดทาภายนอก งานสีประตู ใชสีน้ํามันกปัตัน/โจตัน 
 
ตารางที่ 1.1  คาใชจายในการสรางโรงงาน 

 
รายจาย (ปแรก) ราคา (บาท) 

ราคาที่ดิน  3 ลานบาทตอ 1 ไร 3,000,000 
คาสรางโรงงาน 750 ตารางเมตร 
คาใชจายในการกอสราง 7000บาทตอตารางเมตร 

5,250,000 
 

คาเคลื่อนยายโรงงาน 125,000 
รวม 8,375,000 

 
ตารางที่ 1.2  คาใชจายในการดําเนินงาน 

 

รายจายโรงงานเดิม รายจายโรงงานใหม 
รายจาย 

ตอเดือน ตอป ตอเดือน ตอป 
คาวัตถุดิบ กระจก  UPVC  

พลาสติกบรรจุสินคา 75% ของ
ราคาขาย 1 ตารางเมตร 5000 
บาท ปริมาณการผลิต 1100 

ตารางเมตรตอเดือน 

4,125,000 49,500,000 4,125,000 49,500,000 

คาแรงงาน 415,500 4,986,000 415,500 4,986,000 
คาจัดงานแสดงสินคา - 200,000 - 200,000 

คาน้ํามัน 30,000 360,000 36,000 432,000 
คาโสหุย 

คาน้ํา,คาไฟฟา,คาโทรศัพท 
คาใชจายในออฟฟศ 

30,000 360,000 31,000 372,000 
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ตารางที่ 1.2  คาใชจายในการดําเนินงาน (ตอ) 
 

คาบํารุงรถ 
รถกระบะ 4 คัน 

คาประกัน,คาพรบ.,คาบํารุง 
- 40,000 - 40,000 

คาทําประกันภยั - 50,000 - 50,000 
คาบํารุงเครื่องจักร - 50,000 - 50,000 
คาเชาโรงงาน 30,000 360,000 - - 
รายจายทั้งหมด 4,630,500 55,906,000 4,607,500 55,630,000 

 
จากตารางที่ 1.2 คาใชจายในการดําเนินงานของโรงงานใหมตอป  55,630,000  บาท  

เทียบกับคาใชจายในการดําเนินงานของโรงงานเดิมตอป 55,906,000บาท พบวาคาใชจายลดลง 
276,000 บาท 
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ราคาขายตอหนวย  5,000บาท ตอ ตร.ม.  
 กําหนดใหยอดการผลิตเพิ่มขึ้นปละ5%  
กําหนดให Operation cost เพิ่มขึ้นปละ 5%    
ภาษ ี30% หลังหักคาใชจาย 
 
ตารางที่ 1.3  แสดงการวิเคราะหทางการเงนิ 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล    นายปรัชญา  ทารักษ 
ประวัติการศึกษา    วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
     2547 
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