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 การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  ความมุงหมาย
ของการวิจัย  1. เพ่ือศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  มีสถิติทีใ่ชในการวิเคราะห
ขอมูล  ไดแก  คารอยละ  คาเฉลี่ย  2. เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของ
จังหวัดพิจิตร  เปนการวิจัยในเชิงปริมาณ มีสถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  การวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคณู (Multiple  Regression)  โดยวิธี Stepwise   และ3. เพ่ือศึกษาปญหา  อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  เปนการวิจัยในคุณภาพ  เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางชนดิปลายปดและเปด 

 
ผลการวิจัยสรุปวา 

 1. การศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร 
 จากการศึกษา  พบวา กลุมอุตสาหกรรมเกษตรเปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่ม
ภาคอุตสาหกรรม  ปริมาณเงินทุนจดทะเบียน  จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมและจํานวนแรงงานจด
ทะเบียนสูงที่สุด  สวนกลุมอุตสาหกรรมเบาจะเปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม  
ปริมาณเงินทุนจดทะเบียน  จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมและจํานวนแรงงานจดทะเบียนต่ําที่สุด 
 เม่ือพิจารณาจําแนกเปนรายอําเภอ  พบวา  อําเภอที่มีปริมาณเงินทุนจดทะเบียน  จํานวน
โรงงานอุตสาหกรรมและจํานวนแรงงานจดทะเบียนสูงที่สุดอยูในเขตอําเภอเมือง  สวนอําเภอ 
วชิรบารมี  มีปริมาณเงินทุนจดทะเบียน  จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมและจํานวนแรงงานจดทะเบียน
ต่ําที่สุด  

2.  การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร   
 2.1  ปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อพิจารณาในภาพรวม   
 เม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรอิสระทั้งหมด  พบวา  ตัวแปรมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จํานวน 4 ตัวแปร  โดยเรียงลําดับจาก
ปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปนอยที่สุด คือ ปจจัยดานสินเชื่อภาคอุตสาหกรรม  ปจจัยดานรายไดตอหัว
ของประชากร   ปจจัยดานระยะทางของถนนที่สรางขึ้นในแตละปและปจจัยดานจํานวนการรับซ้ือ
กระแสไฟฟา  โดยสามารถรวมกันพยากรณจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดพิจิตรได
รอยละ 97.90   
 
 



 

 2.2  ปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อพิจารณาในกลุมอุตสาหกรรมเกษตร 
 เม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรอิสระทั้งหมด  พบวา  ตัวแปรมีด
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จํานวน 2 ตัวแปร  โดยเรียงลําดับจาก
ปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปนอยที่สุด คือ ปจจัยดานมูลคาผลิตภัณฑภาคการเกษตรและปจจัยดาน
สินเชื่อภาคอุตสาหกรรม  โดยสามารถรวมกันพยากรณจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
พิจิตรไดรอยละ 92.80 

3.  การศึกษาปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะในการตัง้โรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัด
พิจิตร   
 ผูประกอบการมีปญหา  4  ดาน  ไดแก  ปญหาดานสินเชื่อภาคอุตสาหกรรม  คือ  วงเงิน
สินเชื่อที่ธนาคารพาณิชยใหแกผูประกอบการนอยเกินไป  ปญหาดานแรงงาน  คือ  แรงงานมีการ
ออกจากงานบอยทําใหตองรับแรงงานใหมอยูเสมอ  ปญหาดานวัตถุดิบ  คือ  วัตถุดิบมีคุณภาพต่ํา
และมีการขาดแคลนในบางชวงฤดูกาลผลิต  และปญหาดานการชวยเหลือหรือการติดตอหนวยงาน
ราชการ  คือ  ผูประกอบการไมสามารถเขาถึงบริการหนวยงานของรัฐ 
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 The objectives of the research entitled  factors  affecting  the  establishment  of  
industrial  factory  of  Phichit  Province were to study  1. the munufactuing industrial sectors 
of Phichit  Province using the statistical analysis such as percentage and mean 2. the  
entitled  factors  affecting  the  establishment  of  industrial  factory  of  phichit  provice  as 
the quantitative research using multiple regression as the stepwise procedure, and 3) the 
problems and suggestions in industrial factory establishment of Phichit  Province which 
using the qualitative research.  The interview schedule as open-end question was used as 
the instrument in collecting data 
 
The result concluded that: 
 1.  The munufactuing industrial sectors of Phichit  Province.   
 The study found that the agricultural factory is the maximum value in munufactuing 
sectors, including the capital and amount of the factory and laborers.  The light industry 
factory is minimum value added  industrial sectors, concerning the capital registration and 
amount of the factory and laborers. 
 The consideration concerns the district found that Muang District was maximum 
district concerning the capital registration, the amount of factory and the laborers.  On the 
other hand, Wachirabarami District was the minimum district concerning the capital 
registration, the amount of factory and the laborers. 
 2.   Factors  affecting  the  establishment  of  industrial  factory  of  Phichit  
Province   
  2.1 Overall consideration of factors  affecting  the  establishment  of  industrial  
factory.   
 The correlation coefficient of all independent variables found that there were 4 
variables  each  variable has correlation as statistical significance at 0.05.  The priority from 
the maximum to minimum were as follows  1. the industrial sector credits,  2. Per capita 
income, 3. the road construction in each year, and 4. the buying electric current which could 
predict the amount of factory establishment in Phichit Province  97.90% 
 



 

  2.2 Agricultural  factors  affecting  the  establishment  of  industrial  factory. 
 The correlation coefficient of all independent variables found that there were 2  
variables  each  variable has correlation as statistical significance at 0.05.  The priority from 
the maximum to minimum were as follows 1.  factors of agricultural sector value and  2. 
factors of industrial sector credit which could predict the amount of factory establishment in 
Phichit Province 92.80% 
 3. The problems and suggestion in factory establishment of Phichit Province. 
 The study found that the entrepreneur has 4 problems.  The industrial sector credit 
problem was there was less credit from commercial bank.  The labor problem was the 
laborer move out very often, then we provide the new laborer continuously.  The raw 
materials problem was the raw materials has low quality and sometime insufficient 
materials.  The government official supporting problem was the entrepreneur could not 
contact the government official organization 
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ทุกทาน 
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บทที่1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

นับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่3  เปนตนมา  รัฐบาลก็ไดให
ความสําคัญตอการกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมลงสูภูมิภาคและจังหวัดมากขึ้น ทั้งนี้
เน่ืองจากการกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ เปนจํานวนมากกอใหเกิดปญหาใน
หลายๆ ดาน  เชน  ปญหาชุมชนแออัด  ปญหาสังคมเสื่อมโทรมจากการอพยพเขามาหางานทําของ
แรงงานเปนจํานวนมากและปญหามลภาวะสิ่งแวดลอมเปนพิษ  จากการที่โรงงานอุตสาหกรรม
ปลอยของเสียหรือกากของเสียฯลฯ  ปญหาตางๆ เหลานี้จึงเปนปญหาที่ตองไดรับการแกไขอยาง
เรงดวนจากรัฐบาล  จึงทําใหตั้งแตป 2516 เปนตนมา  รัฐบาลไดเร่ิมตระหนักและใหความสําคัญตอ
การแกปญหาที่ผานมาและแนวทางที่สามารถแกไขปญหาเหลานี้ไดดี  คือ  การกระจายโรงงาน
อุตสาหกรรมลงสูภูมิภาคและจังหวัดรอบนอกมากขึ้น  โดยเนนการใหสิทธิประโยชนเพ่ือดึงดูดการ
ลงทุนตางๆ  เชน  การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่มีบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยางครบ
ครัน  เพ่ือเปนแหลงรองรับโรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัดและพื้นที่ใกลเคียง  การแบงเขต
สงเสริมการลงทุนที่ใหสิทธิพิเศษแกผูประกอบการในดานการลดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  การลด
ภาษีเครื่องจักรและการลดภาษีการนําเขา เปนตน  แตดูเหมือนวาปญหาการกระจุกตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ ยังคงมีอยูเชนเดิม  เพราะเม่ือพิจารณาการกระจุกตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ เปรียบเทียบกับภูมิภาคจาก (ตาราง1)  พบวา  โรงงานอุตสาหกรรมสวน
ใหญกระจุกตัวอยูในกรุงเทพฯ เฉลี่ยกวารอยละ 50  ขณะที่ภาคอ่ืนๆ  เชน  ภาคกลาง  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือและภาคใต  มีการกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมเฉลี่ยเพียง
รอยละ 19.24  14.40  12.62และ7.74 ตามลําดับ เทานั้น  

 
 

ตาราง 1  สัดสวนการกระจกุตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯและภูมิภาค  ในชวงระหวาง 
     ป 2531-2549 

         
สัดสวนโรงงานอุตสาหกรรม (รอยละ) 

ป 
 

ภูมิภาค 
2531-2538 2539-2540 2541-2549 รวม 

กรุงเทพฯ 50.56 52.23 56.41 53.07 
ภาคกลาง 17.01 18.41 22.31 19.24 
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ตาราง1(ตอ) 
 

สัดสวนโรงงานอุตสาหกรรม (รอยละ) 
ป 

 
ภูมิภาค 

2531-2538 2539-2540 2541-2549 รวม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14.69 15.10 13.41 14.40 

ภาคเหนือ 10.33 11.01 16.51 12.62 
ภาคใต 7.34 7.65 8.22 7.74 

รวมทั้งสิ้น 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

ที่มา : กองควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม. (2550).  รายงานสภาวะ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทย หนา3. 
 
 

ซ่ึงจะเห็นไดวาปญหาการกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมยังไมไดคลี่คลายเทาใดนัก  
แมวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจะผานลวงเลยเขาสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 9 (ป 2545-2549) แลวก็ตาม 

จังหวัดพิจิตรก็เปนอีกจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือ  ที่มีบทบาทจากการเปนแหลงรองรับการ
ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไมมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคเหนือ  แมวาจังหวัดพิจิตร
จะมีจุดเดนในดานการเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงของภาคเหนือตอนลางที่มีเสนทางการ
คมนาคมเชื่อมผานถึง 4 จังหวัด  คือ  จังหวัดกําแพงเพชร  จังหวัดเพชรบูรณ  จังหวัดพิษณุโลกและ
จังหวัดนครสวรรค  ซ่ึงถือเปนเสนทางสําคัญในการขนสงสินคาและวัตถุดิบเขามาในจังหวัดพิจิตร  
จังหวัดรอบๆ และผานไปยังกรุงเทพฯ ซ่ึงเปนตลาดที่สําคัญที่สุด  ซ่ึง ณ  จุดเชื่อมดังกลาวปจจุบัน
ยังเปนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรที่กอตั้งขึ้นในป 2537  บริเวณอําเภอวชิรบารมี  มี
พ้ืนที่ทั้งหมด 1,285 ไร  โดยพื้นที่แบงออกเปน 2 สวน  คือ  พ้ืนที่สําหรับอุตสาหกรรมทั่วไปและ
พ้ืนที่อุตสาหกรรมเพื่อการสงออก (รายงานสภาวะอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร. 2546: 12)  

นอกจากนี้จังหวัดพิจิตรยังมีหนวยงานราชการของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมที่สําคัญอีก
หนวยงานหนึ่ง  คือ  ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 3  ที่กอตั้งในป 2530  โดยหนวยงานนี้จะคอย
อํานวยความสะดวกและมีหนาที่หลักในการใหคําแนะนําแกผูประกอบการในเรื่องของการบริหาร
จัดการภายในโรงงานอุตสาหกรรม  การพัฒนาผลิตภัณฑ  ตลอดจนจัดการเรียนการสอนและฝก
อาชีพใหกับกลุมแมบาน  ปจจุบันหนวยงานของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 3  ยังมีบทบาท
สําคัญในการจัดตั้งศูนยบมเพาะธุรกิจขึ้นมาตั้งแตป 2543  โดยมีบทบาทในการจัดกิจกรรมและ
ฝกอบรมใหความรูกับผูประกอบการที่สนใจมาเขาโครงการดังกลาวตามระยะเวลาที่กําหนด  รวมทั้ง 
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ในอนาคตอันใกลน้ี คือ ในป 2552 จังหวัดพิจิตร  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดอุตรดิตถ  จังหวัด
กําแพงเพชร  จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค  ไดมีการประชุมหารือแนวทางแหงความ
รวมมือที่จะพัฒนาทั้ง 6 จังหวัดใหเปนสี่แยกอินโดจีน  ที่มีบทบาทดานการเปนจุดเชื่อมการคาการ
ลงทุน  ไปยังประเทศเพื่อนบานที่สําคัญ  คือ  ประเทศพมา  ประเทศลาวและประเทศจีน เปนตน 
(พลเดช  ปนประทีป. 2541: 38) 

จึงกลาวไดวาจังหวัดพิจิตรเปนอีกจังหวัดหนึ่งที่มีปจจัยสนับสนุนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ในหลายๆ  ดานและนาจะสงผลใหจังหวัดพิจิตรเปนจังหวัดที่มีจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
เปนลําดับตนๆ ของภาคเหนือ  แตเม่ือพิจารณาจาก (ตาราง2)  พบวา จังหวัดที่มีจํานวนการตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดรวม 5 จังหวัด  ในชวงระหวางป 2531-2549  ไดแก  จังหวัดเชียงใหม  
จังหวัดเชียงราย  จังหวัดลําพูน  จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค  โดยมีโรงงานอุตสาหกรรม
เฉลี่ย 48  41  37  32และ31 โรงงานตอป  สวนจังหวัดพิจิตรมีโรงงานอุตสาหกรรมเฉลี่ยเพียง 13 
โรงงานตอปเทานั้น 

และเมื่อนําแตละจังหวัดที่มีจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดของภาคเหนือมา
พิจารณาเปรียบเทียบกับจังหวัดพิจิตรจาก (ตาราง3)  พบวา  แตละจังหวัดลวนมีปจจัยสนับสนนุการ
ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความคลายคลึงและใกลเคียงกับจังหวัดพิจิตรแทบทั้งสิ้น  โดยเมื่อนํา
ปจจัยสนับสนุนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมาเปรียบเทียบกัน  มีรายละเอียดดังปรากฏตามตาราง
ตอไปน้ี 

 
 

ตาราง 3  จังหวัดและปจจัยสนับสนุนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  
 

จังหวัด ปจจัยสนับสนนุการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
1. เชียงใหม 
 
2. เชียงราย 
3. ลําพูน 
4. พิษณุโลก 
 
5. นครสวรรค 
 
 
6. พิจิตร 

 

• มีศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค1  รายไดตอหัวของประชากรสูงสุดใน
ภาคเหนือ 
•  มีอาณาเขตการคาการลงทุนติดตอกับประเทศเพื่อนบาน 
•  มีนิคมอุตสาหกรรม  
• เปนจังหวัดที่กําหนดใหเปนเมืองหลัก เพ่ือกระจายอุตสาหกรรมไปสูจังหวัด
โดยรอบๆ  เปนจังหวัดที่พัฒนาใหเปนจังหวัดแหงสี่แยกอินโดจีนในปพ.ศ. 2552 
• เปนจังหวัดที่กําหนดใหเปนเมืองหลัก เพ่ือกระจายอุตสาหกรรมไปสูจังหวัด  
โดยรอบๆ  เปนจังหวัดที่พัฒนาใหเปนจังหวัดแหงสี่แยกอินโดจีนในปพ.ศ.2552  
มีรายไดตอหัวของประชากรเปนอันดับที่ 2 ของภาคเหนือ 
•  มีศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 3 มีนิคมอุตสาหกรรม  เปนจังหวัดที่พัฒนาให
เปนจังหวัดแหงสี่แยกอินโดจีนในปพ.ศ. 2552   
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

จังหวัด ปจจัยสนับสนนุการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
6. พิจิตร •  รายไดตอหัวของประชากรเปนอันดับที่4 ของภาคเหนือ   

 
ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม.  (2550).  รายงานสถติิของภาคเหนือปพ.ศ.2547. หนา32-33 
 
 
นอกจากนี้เม่ือพิจารณาจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัดพิจิตร ก็มีการ

เปลี่ยนแปลงคอนขางคงที่เชนกัน  กลาวคือ  ในป 2531-2538  จังหวัดพิจิตรมีจํานวนการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมจํานวน 53 โรงงาน  และมีบทบาทรองรับแรงงานจํานวน 1,416 คน  ตอมาในป 2549  
จังหวัดพิจิตรก็ยังคงมีจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพียง 120 โรงงาน  และมีบทบาทรองรับ
แรงงานเพียง 2,816 คน  จึงกลาวไดวาตลอดระยะเวลา 19 ป  จังหวัดพิจิตรมีการเปลี่ยนของจํานวน
การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพียง 10 โรงงานตอป  และมีบทบาทรองรับแรงงาน  223 คนตอป
เทานั้น  และยังรวมถึงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคอุตสาหกรรมภายในจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลง
คอนขางคงที่เชนกัน  กลาวคือ  ในป 2531  พบวา  ภาคการผลิตที่สําคัญของจังหวัดพิจิตร  คือ  
ภาคการเกษตร  มีสัดสวนตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด (GPP) ถึงรอยละ 40.33  
รองลงมาไดแก  ภาคการคาปลีก และภาคบริการ  ที่มีสัดสวนตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของ
จังหวัดพิจิตร (GPP) รอยละ 17.04 และ 11.62   สวนภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนตอมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมของจังหวัดพิจิตร (GPP) เพียง 6.32 เทานั้น จนมาถึงป 2549 ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด
พิจิตรยังคงเปนภาคการผลิตที่มีความสําคัญรองจากภาคการเกษตร ภาคการคาปลีกและภาคบริการ
อีกเชนกัน  โดยมีสัดสวนตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม (GPP) เพียงรอยละ 6.44 เทานั้น  หรือกลาว
ไดวาภาคอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงเพียงรอยละ 1.12  ในรอบ 17 ป (สํานักงานพาณิชย
จังหวัดพิจิตร. 2550:  31) 

ซ่ึงจากปรากฏการณดังกลาว  ถือไดวาจังหวัดพิจิตรนาจะเปนจังหวัดที่มีจํานวนการตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมในแตละปมากเปนจังหวัดหนึ่ง  เน่ืองจากจั งหวัดพิจิตรถือเปนศูนยกลางการ
คมนาคมขนสงของภาคเหนือที่มีเสนทางคมนาคมที่เชื่อมผานถึง 4 จังหวัดและยังเปนที่ตั้งของ
หนวยงานกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรมของภาคเหนือตอนลางถึง 2 หนวยงาน  
ไดแก  ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค3 และนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนลาง  รวมทั้งในอนาคต
อันใกลน้ีจังหวัดพิจิตรจะไดรวมมือกับอีก  5  จังหวัดของภาคเหนือเพ่ือผลักดันการเปนสี่แยกอินโด
จีนที่มีบทบาทในการเปนศูนยกลางการคาและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน  จึงถือไดวาปจจัย
ดังกลาวลวนแตมีสวนสนับสนุนใหเกิดการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแทบทั้งสิ้น   แตเปนที่นาสังเกตวา
เหตุใดจังหวัดพิจิตรจึงมีจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในแตละปไมมากนัก  จากเหตุผลดังกลาว
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จึงนํามาสู  การวิจัยเรื่อง  ปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  โดยมอง
ในดานโครงสรางอุตสาหกรรม  ปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  และปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  เพ่ือเปนแนวทางใหกับผูสนใจตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัด รวมถึ งสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร  สํานักงานจังหวัด  
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค3และหนวยงานที่เกี่ยวของ  นําไปใชเปนขอมูลเบื้องตนในการ
ตัดสินใจ  ตลอดจนวางแผนสงเสริมและสนับสนุนใหจังหวัดพิจิตรมีจํานวนการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมมากขึ้น 
 
ความมุงหมายของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร ระหวางป 2540-2549 ทางดาน 
มูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม  ปริมาณเงินทุนจดทะเบียน  จํานวนแรงงานจดทะเบียนและจํานวน
โรงงานอุตสาหกรรม 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร ไดแก  
มูลคาผลิตภัณฑภาคการเกษตร  กําลังแรงงาน  สินเชื่อภาคอุตสาหกรรม รายไดตอหัวของ
ประชากร จํานวนการรับซ้ือกระแสไฟฟา  ระยะทางของถนนที่สรางขึ้นในแตละปและปริมาณการ
ผลิตน้ําประปา  

3. เพ่ือศึกษาปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของ 
จังหวัดพิจิตร 
  
ความสําคญัของการวิจัย 

1. เพ่ือทราบวาปจจัยภายในทองถิ่นปจจัยใด ที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
ของจังหวัดพิจิตร 

2. เพ่ือเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับผูสนใจทีจ่ะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวดั 
พิจิตร  

3 .  เพ่ือใชขอมูลเปนแนวทางในการวางแผน  กําหนดนโยบาย  ในส วนของ  
แผนพัฒนา อุตสาหกรรมและแผนการลงทุนของสํานักงานอุตสาหกรรม   ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาค3และสํานักงานจังหวัดพิจิตร  รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือสงเสริมใหเกิดการ
ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดพิจิตรใหมากขึ้น 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. การศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  เปนการศึกษาในดานของ 
มูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม  ปริมาณเงินทุนจดทะเบียน  จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม และจํานวน
แรงงานจดทะเบียน  โดยจําแนกตามกลุมอุตสาหกรรมและตามอําเภอ  แบงการศึกษาออกเปน 2 
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ชวง คือ ชวงระหวางป 2540-2548  ซ่ึงเปนชวงปที่1  และปที่2  ที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
พิจิตรเริ่มจัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นในจังหวัด  และป 2549 เปนปที่อยูในแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดฉบับปจจุบัน และกอนทําการศึกษาผูวิจัยไดแบงโรงงานอุตสาหกรรมมีอยูใน
จังหวัดพิจิตรทั้งหมด 1,432 โรงงาน  ออกเปน 4 กลุมอุตสาหกรรมที่มีความคลายคลึงกันตาม
ลักษณะผลผลิตโดยใชตามหลักเกณฑการแบงกลุมอุตสาหกรรมของสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Board  of  Investment (BOI). 
1981: 36)  ประกอบดวย 

1. กลุมอุตสาหกรรมเกษตร  คือ  โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลผลิตเกษตรกรรม   
ไดแก 

โรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

  โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องด่ืม 
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 
โรงงานอุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม 

2. กลุมอุตสาหกรรมโลหะ อโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณขนสง  คือ  โรงงาน 
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการถลุง  หลอ  หลอม  รวมถึงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิต ดัดแปลง  ซอม
ยานพาหนะ   ไดแก 

โรงงานอุตสาหกรรมอโลหะ 
โรงงานอุตสาหกรรมโลหะ 
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ 
โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องกล 
โรงงานอุตสาหกรรมขนสง   

3. กลุมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ กระดาษ และพลาสติก  คือ  อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการ 
สารเคมี วัสดุเคมี  รวมถึงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเยื่อกระดาษ กระดาษแข็ง และพลาสติก ไดแก 

โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑจากพลาสติก 
โรงงานอุตสาหกรรมเคมี 
โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก 
โรงงานอุตสาหกรรมเคมีและผลิตภัณฑ 
โรงงานอุตสาหกรรมไฟฟา 

4. กลุมอุตสาหกรรมเบา  คือ  อุตสาหกรรมที่จําแนกตามน้ําหนักของผลผลิตสําเร็จรูป 
ที่มีนํ้าหนักเบา ไดแก 

โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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2. การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  เปน 
การศึกษาโดยอาศัยขอมูลเชิงปริมาณ  ประเภทอนุกรมเวลาเปนรายปตั้งแตป 2531-2548  โดยมีตัว
แปรอิสระ  คือ  มูลคาผลิตภัณฑภาคการเกษตร  กําลังแรงงาน  สินเชื่อภาคอุตสาหกรรม  รายไดตอ
หัวของประชากร  จํานวนการรับซ้ือกระแสไฟฟา  ระยะทางของถนนที่สรางขึ้นในแตละปและ
ปริมาณการผลิตน้ําประปา  และตัวแปรตาม  คือ  จํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
พิจิตร 

3. การศึกษา ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของ 
จังหวัดพิจิตร  มีประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดพิจิตร 
ที่ยังคงประกอบกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จํานวนทั้งสิ้น 1,432 ราย และเม่ือนํา
ผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรม มาจําแนกออกเปน 4 กลุม  ตามหลักเกณฑการแบงกลุม
อุตสาหกรรมของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน (BOI). 2536: 36-37) ทําใหไดจํานวนประชากร คือ ผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมเกษตร 
จํานวน 681 ราย  ผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมโลหะ อโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณขนสง 
จํานวน  528 ราย  ผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ  กระดาษและพลาสติก จํานวน 144 
รายและผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมเบา จํานวน  79 ราย 

สวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  ไดรับการคัดเลือกโดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  ซ่ึงเปนการเลือกกลุมตัวอยางโดยใชดุลยพินิจของผูวิจัยเอง 
จํานวน 7 ราย ประกอบดวย  ผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมเกษตรจํานวน 2 ราย  ผูประกอบการ
กลุมอุตสาหกรรมโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณขนสงจํานวน 2 ราย  ผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ  กระดาษและพลาสติก จํานวน 2 ราย และผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมเบา  จํานวน 1 
ราย 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. จํานวนการตั้งโรงงานอตุสาหกรรม  หมายถึง  ปริมาณสถานประกอบการที ่
ผูประกอบการมายื่นขอจดทะเบยีนเพ่ือจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมกบัสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
พิจิตรในแตละป  มีหนวยเปนโรงงาน / ป 

2. มูลคาผลติภัณฑภาคการเกษตร   หมายถึง  มูลคาของสินคาภาคการเกษตร 
ทั้งหมดในจังหวัดพิจิตร  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ซ่ึงคํานวณจากราคาผลผลิตแตละชนิดที่กําหนดขึ้น
โดยสํานักงานพาณิชยจังหวดัคูณดวยจํานวนผลผลติ มีหนวยเปนพันบาท / ป 

3. กําลังแรงงาน  หมายถึง  ประชากรภายในจังหวัดพิจิตรที่มีอายุ 13-60 ป  สําหรับ 
ป2531-2543  และหมายถึงประชากรทีมี่อายุ 15-60 ป  ในชวงป2544-2548  ซ่ึงเปนนิยามของ
สํานักงานสถติิแหงชาติ  มีหนวยเปนพันคน / ป 
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4. สินเชื่อภาคอุตสาหกรรม   หมายถึง  กรอบวงเงินของธนาคารพาณชิยที่ดําเนินงาน 
ในรูปรัฐวิสาหกิจและเอกชนภายในจังหวดัพิจิตร  ไดกําหนดใหผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
กูยืมทั้งระยะสัน้และระยะยาว  เพ่ือใชในผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม มีหนวยเปนลานบาท/ ป 

5. รายไดตอหัวของประชาชน  หมายถึง  สัดสวนของมลูคาผลติภัณฑจังหวัด ณ  
ราคาคงที ่ตอจํานวนประชาชนทั้งหมดภายในจังหวัดพจิิตร  มีหนวยเปนพันบาท / ป   

6. จํานวนการรับซ้ือกระแสไฟฟา  หมายถึง  ปริมาณกระแสไฟฟาที่การไฟฟาสวน 
ภูมิภาคจังหวัดพิจิตร  รับซ้ือจากการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย  เพ่ือนําพลังงานมาใชภายใน
จังหวัด  มีหนวยเปนลานกิโลวตัต / ชั่วโมง 

7. ระยะทางของถนนที่สรางข้ึนในแตละป  หมายถึง  ระยะความยาวของเสนทาง 
การจราจรทางบกภายในจังหวัดพิจิตร  ที่เกิดจากการวางแผนกอสรางและตอเติมโดยหนวยงานกรม
ทางหลวงชนบท  มีหนวยเปนกิโลเมตร /ป  

8. ปริมาณการผลิตน้ําประปา หมายถึง ปริมาณน้ําจากแหลงนํ้าธรรมชาติ ที่ผาน 
กระบวนการตางๆ จนไดนํ้าบริสุทธิ์ เพ่ือนํามาใชภายในจังหวัดพิจิตร  มีหนวยเปนพันลกูบาศก
เมตร/ป 

9. โครงสรางอุตสาหกรรม  หมายถึง  ภาพรวมของการเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรม 
ในจังหวัดพิจิตรในชวงระหวางปพ.ศ.2540-2549  ที่เกิดจากปจจัยหรือตัวแปรทีส่ําคัญภายในทองถิ่น 
ไดแก มูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม ปริมาณเงินทุนจดทะเบียน  จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมและ
จํานวนแรงงานจดทะเบียน  

10. มูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม  หมายถึง  รายรับหรือผลตางของอุตสาหกรรมที่เกิด 
จากราคาวัตถดิุบขั้นตนหักดวยคาใชจายขั้นกลาง  มีหนวยเปนลานบาทตอป 

11. ปริมาณเงินทุนจดทะเบยีน  หมายถึง  มูลคาหรือจํานวนเงินที่ผูประกอบการยื่น 
ขอจดทะเบียนกับทางสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรเพ่ือตัง้โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
พิจิตร  มีหนวยเปนลานบาท / ป  

12. จํานวนแรงงานจดทะเบียน  หมายถึง จํานวนแรงงานที่ผูประกอบการระบตุามที ่
ขออนุญาติตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในแตละป  มีหนวยเปนคน / ป   

13. จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม  หมายถึง สถานประกอบการที่ใชในการผลิต เกบ็ 
รักษาสินคาอุตสาหกรรม  ตลอดจนกระจายสินคา มีหนวยเปนโรงงาน / ป 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  ผูวิจัยไดแบง
กรอบแนวคิดในการวิจัยออกเปน 3 สวน  ดังตอไปน้ี 
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1. การศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร 
   เปนการศึกษาภาพรวมของการเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมภายในจังหวัดพิจิตร  ที่เกิด

จากปจจัยหรือตัวแปรที่สําคัญภายในทองถิ่น  ไดแก  มูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม  เน่ืองจาก  
สะทอนใหเห็นถึง รายไดหรือรายรับจากสวนตางของวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป  ปริมาณเงินทุนจด
ทะเบียนและจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม  สะทอนใหเห็นถึง  การพัฒนาหรือความสําคัญของพื้นที่ใน
การรองรับการลงทุนและการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและจํานวนแรงงานจดทะเบียน  สะทอนใหเห็น
ถึงความสําคัญของแรงงานในการผลิตและการกระจุกตัวของแรงงาน  โดยแบงระยะเวลาใน
การศึกษาออกเปน 2 ชวง คือ ชวงระหวางป 2540-2548  ซ่ึงเปนชวงปที่1 และปที่2 ที่สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรเริ่มจัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นในจังหวัด  และป 2549  เปนปที่อยู
ในแผนพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดฉบับปจจุบัน 

2 . การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร 
   เปนการศึกษาจากทฤษฎีที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. 

2530: 333-345)  ที่วา  เม่ือกลาวถึงการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเรามักคํานึงถึงปจจัยตางๆ ที่จะ
สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  โดยในทางเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมไดใหความสําคัญตอ
ปจจัยตางๆ ดังน้ี  คือ  มูลคาผลิตภัณฑภาคการเกษตร  เปนตัวแทนของวัตถุดิบทางการเกษตร  
กําลังแรงงาน  เปนตัวแทนของปจจัยแรงงาน  สินเชื่อภาคอุตสาหกรรม  เปนตัวแทนของปจจัยทุน : 
เงินทุนและเครื่องมือ  รายไดตอหัวของประชากร  เปนตัวแทนของปจจัยตลาด  จํานวนการรับซ้ือ
กระแสไฟฟาและปริมาณการผลิตน้ําประปา  เปนตัวแทนของปจจัยโครงสรางขั้นพ้ืนฐานและ
ระยะทางของถนนที่สรางขึ้นในแตละป  เปนตัวแทนของปจจัยทางดานการคมนาคมขนสง   

สวนตัวแปรที่ไมนํามาใช  ไดแก  ปจจัยทางดานภูมิศาสตร ไดแก นโยบายรัฐบาล  ความสูง
ต่ําของพื้นที่  ภูมิอากาศ   แหลงนํ้า  สิ่งแวดลอมและความสงบเรียบรอยภายในจังหวัด  เน่ืองจากไม
มีความแตกตางกันมากนักในแตละพ้ืนที่   

และจากรายงานการศึกษาเบื้องตนของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรนั้น  พบวา  ใน
จังหวัดพิจิตรไดเนนถึงความสําคัญของกลุมอุตสาหกรรมเกษตรเปนหลักโดยใชผลผลิตทาง
การเกษตรเปนวัตถุดิบและมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งกระจายอยูทั่วไปในพ้ืนที่ตางๆ  ตามแหลง
วัตถุดิบน้ันๆ  นอกจากนี้สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรและ
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค3  ยังมีโครงการสงเสริมสนับสนุนและแนวทางการพัฒนากลุมอุตสา
หรรมเกษตรอยางตอเน่ือง  จากขอมูลดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรควบคูกันไป  โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดัง
ภาพประกอบที่1  
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 ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอจํากัดในการวิจัย 

1. เน่ืองจากขอมูลเกี่ยวกับ ปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัด 
พิจิตร  มีขอมูลป 2531 เปนตนมา  จึงทําใหผูวิจัยทําการศึกษาไดตั้งแตป 2531-2548 เพียง
ระยะเวลา 18 ป 

2. ขอมูลปริมาณเงินทุนที่แทจริงที่ผูประกอบการใชตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  ไม 
สามารถหาขอมูลได  ผูวิจัยจึงไดใชปริมาณเงินทุนจดทะเบยีนในการศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรม
แทน 

3. การศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมของจังหวัดพจิตร  ในดานมูลคาเพิม่ 
ภาคอุตสาหกรรม  ปริมาณเงินทุนจดทะเบียน  จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมและจํานวนแรงงานจด
ทะเบยีน  มีการเก็บขอมูลโดยสํานักงานสถิติแหงชาตติั้งแตป 2535  ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
อุตสาหกรรมป 2535 เปนตนมา  ทําใหผูวิจัยศึกษาไดเพียงป 2535-2549 
 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. มูลคาผลิตภัณฑภาคการเกษตร  สงผลตอการจํานวนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของ 
จังหวัดพิจิตรเม่ือพิจารณาในภาพรวมและเมื่อพิจารณาในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรในทิศทางบวก 

2. กําลังแรงงาน  สงผลตอจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตรเม่ือ 
พิจารณาในภาพรวมและเมื่อพิจารณาในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรในทิศทางบวก 

3. สินเชื่อภาคอุตสาหกรรม  สงผลตอจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัด 

1.มูลคาผลิตภัณฑภาคการเกษตร 
2.กําลังแรงงาน 
3.สินเชื่อภาคอุตสาหกรรม 
4.รายไดตอหัวของประชากร  
5.จํานวนการรับซ้ือกระแสไฟฟา       
6.ระยะทางของถนนที่สรางขึ้นในแตละป 
7.ปริมาณการผลิตนํ้าประปา 

จํานวนการตั้งโรงงาน 
อุตสาหกรรมเมื่อพิจารณา 
ในภาพรวม 

ภาพประกอบ1 กรอบแนวคดิเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร 

จํานวนการตั้งโรงงาน 
อุตสาหกรรมเมื่อพิจารณา 
ในกลุมอุตสาหกรรมเกษตร 
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พิจิตรเม่ือพิจารณาในภาพรวมและเมื่อพิจารณาในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรในทศิทางบวก  
4. รายไดตอหัวของประชากร  สงผลตอจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัด 

พิจิตรเม่ือพิจารณาในภาพรวมและเมื่อพิจารณาในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรในทศิทางบวก  
5. จํานวนรับซ้ือกระแสไฟฟา  สงผลตอจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัด 

พิจิตรเม่ือพิจารณาในภาพรวมและเมื่อพิจารณาในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรในทศิทางบวก 
6. ระยะทางของถนนที่สรางขึน้ในแตละป  สงผลตอจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 

ของจังหวัดพิจิตรเม่ือพิจารณาในภาพรวมและเมื่อพิจารณาในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรในทศิ
ทางบวก 

7. ปริมาณการผลิตน้ําประปา  สงผลตอจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัด 
พิจิตรเม่ือพิจารณาในภาพรวมและเมื่อพิจารณาในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรในทศิทางบวก 

 
 
 



บทที่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิ จัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ เพ่ือนํามา
ประกอบการทําวิจัย  โดยนําเสนอเรียงตามหัวขอดังตอไปน้ี 
 1.  แนวความคิดเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม 
 2.  แนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางอุตสาหกรรม 
 3.  ทฤษฎีที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 

 4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
1.  แนวความคิดเก่ียวกับโรงงานอุตสาหกรรม 

โรงงานอุตสาหกรรม  คือ  การประกอบการที่เกี่ยวของกับทําเลที่ตั้งและการเปลี่ยนแปลง
สิ่งของใหเปนสินคาและบริการเพื่อใชประโยชนและกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม  ดวยเครื่องจักรที่มีกําลังรวม
ตั้งแต 5 แรงมา รวมกับใชคนงานตั้งแต 7 คนขึ้นไป  เพ่ือใชผลิต  ประกอบ  บรรจุ  ซอม  ซอมบํารุง 
ทดสอบ  ปรับสภาพ หรือทําลายสิ่งใดๆ (บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย. 2541: 1) 
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองมีอาคารหรือสถานที่ที่แนนอน  ผลิตสินคาที่มีแบบอยางมาตรฐาน
เดียวเปนประการสําคัญและเม่ือวัตถุดิบถูกนํามาแปรสภาพเปนสินคาและบริการเรียบรอยแลว จะถกู
นําไปสูผูบริโภคโดยการขนสงซ่ึงเปนกระบวนการสําคัญในการรวบรวมวัตถุดิบเขาสูโรงงาน
อุตสาหกรรมและนําสินคาและบริการออกสูตลาดจนถึงผูบริโภค (นโรฒน   ปาลกะวงศ ณ อยุธยา. 
2530: 169) สอดคลองกับพัชรินทรพร ภูอภิสิทธิ์   ไดกลาวถึงโรงงานอุตสาหกรรมวาประกอบดวย 
องคประกอบหลัก 3 สวน  คือ  ปจจัยการผลิต (Input)  กระบวนการผลิต (Process)  ผลผลิต  
(Output) และการขนสง (Transportation)  โดยมีรายละเอียดดังภาพประกอบ 2  (พัชรินทรพร   ภู
อภิสิทธิ์. 2545: 44) 
 
  
 

 
ภาพประกอบ 2 ระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 

 
ที่มา: พัชรินทรพร   ภูอภิสิทธิ.์  (2545).  เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม.  หนา 44. 

 

ปจจัยการผลติ กระบวนการผลิต ผลผลติ การขนสง 
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1. ปจจัยการผลิต (Input)  คือ  ปจจัยตางๆ  ที่จําเปนตองใชในการผลิตสินคา 
และบริการ  ไดแก  เงินทุน  แรงงาน  เครื่องจักร  ที่ดิน  วัตถุดิบและการจัดการ เปนตน 

2. กระบวนการผลิต (Process)  คือ  กระบวนการนําเอาปจจัยการผลติมาทํา 
การแปลงสภาพใหเปนสินคาและบริการ  การแปลงสภาพประกอบดวย  วิธีการผลติ  และวิธีการ
จัดลําดับการผลิต  วิธีการตกแตง  เปนตน 

3. ผลผลติ (Output)  คือ  สินคาและบริการที่ตองการปรมิาณและคุณภาพที่ 
กําหนดและในเวลาทีต่องการ  

4. การขนสง(Transportation) คือ การนําวัตถุดิบ  สินคาและบริการเขาสูโรงงาน 
อุตสาหกรรม  และนําไปสูผูบริโภค 

จากการที่โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 สวน คือ  ปจจัย
การผลิต (Input)  กระบวนการผลิต (Process)  และผลผลิต (Output)  แตในความเปนจริงแลวการ
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมแตละประเภทมีความแตกตางกันในดานของการใชปจจัยการผลิต 
(Input)  กระบวนการผลิต (Process) และผลผลิต (Output)  ซ่ึงจากการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีความแตกตางกันไดนํามาซึ่งการแบงประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความแตกตางกัน
ออกไป  สําหรับจังหวัดพิจิตรไดมีการแบงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยูในจังหวัดโดยใชเกณฑการแบง
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานปพุทธศักราช 2535  ที่ไดจําแนกโรงงาน
อุตสาหกรรมออกเปน 104 ประเภท  ตามลักษณะของผลผลิตซ่ึงเปนการแบงอยางละเอียดเพ่ือการ
ควบคุมดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม  โดยโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยูภายในจังหวัดพิจิตร  มี
ทั้งหมด 20 ประเภทดังน้ี (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร. 2547: 63) 

1.1. อุตสาหกรรมเกษตร 
1.2. อุตสาหกรรมอาหาร 
1.3. อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม 
1.4. อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
1.5. อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย 
1.6. อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
1.7. อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม 
1.8. อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน 
1.9. อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ 
1.10. อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 
1.11. อุตสาหกรรมเคมี 
1.12. อุตสาหกรรมเคมีและผลิตภัณฑ 
1.13. อุตสาหกรรมยาง 
1.14. อุตสาหกรรมพลาสติก 
1.15. อุตสาหกรรมอโลหะ 
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1.16. อุตสาหกรรมโลหะ 
1.17. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ 
1.18. อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
1.19. อุตสาหกรรมไฟฟา 
1.20. อุตสาหกรรมขนสง 

และเพ่ือใหเกิดความชัดเจนตอการศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตรและ
การศึกษาปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  ตาม
จุดมุงหมายขอที่1และขอที่3  ผูวิจัยไดทําการแบงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีลักษณะผลผลิตคลายคลึง
และใกลเคียงกันมาอยูในกลุมเดียวกัน  โดยใชหลักเกณฑการแบงกลุมอุตสาหกรรมตามที่สํานักงาน
สงเสริมการลงทุน (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI). 2536: 36-37) กําหนดจํานวน 
4 กลุมอุตสาหกรรม  คือ  กลุมอุตสาหกรรมเกษตร  กลุมอุตสาหกรรมโลหะ  อโลหะ  เครื่องจักรและ
อุปกรณขนสง  กลุมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ  กระดาษและพลาสติก  และกลุมอุตสาหกรรมเบา  

 
2.  แนวคิดเก่ียวกับโครงสรางอุตสาหกรรม 
 โครงสรางอุตสาหกรรม  คือ  ภาพรวมของการเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมในแตละพ้ืนที่มี
ความแตกตางกันออกไปจากปจจัยหรือตัวแปรที่สําคัญภายในทองถิ่น  โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ตองเปนไปอยางตอเน่ือง  จนถือเปนแรงผลักดันใหเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมและสงผลดีตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจภายในพื้นที่แตกตางกันออกไป  กลาวคือ  การที่อุตสาหกรรมภายในจังหวัดจะ
เปลี่ยนแปลงไปมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัยหรือตัวแปรที่สําคัญภายในทองถิ่นที่มีสวนอยางมาก
ตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมในดานของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  
จากเดิมที่มีเพียงอุตสาหกรรมเบาหรืออุตสาหกรรมที่มีการแปรรูปงายๆ  ไปอุตสาหกรรมขั้นกลาง  
คือ  อุตสาหกรรมที่มีการนําเอาผลผลิตที่ไดจากอุตสาหกรรมเบามาผลิตเพ่ือใหไดสินคาและบริการ
อีกขั้นหนึ่งดวยวิธีการผลิตที่สลับซับซอนและใชเทคโนโลยีมากขึ้น  ซ่ึงสิ่งดังกลาวนํามาสูการ
เชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรมขึ้น  นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตจากการใชเทคโนโลยี
เกาๆ  มาสูการพัฒนารูปแบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้น  กอใหเกิดประสิทธิภาพ
การผลิตที่อยูเคยในระดับต่ําไปสูการผลิตในระดับสูงเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศและเพ่ือมุงเนนทางดานของการลดชองวางระหวางอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรภายในประเทศ  ดังที่กาญจนี  พลจันทร  ไดกลาว
วา  การจะวิเคราะหวาภายในพื้นที่หรือจังหวัดใดมีโครงสรางอุตสาหกรรมแบบใด  สามารถวิเคราะห
ไดโดยแยกองคประกอบออกเปน 2 สวน คือ  จากอิทธิพลของปจจัยหรือตัวแปรภายใน เน่ืองจาก
ปจจัยภายในทองถิ่น เชน มูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม  สะทอนใหเห็นถึง รายไดหรือรายรับจากสวน
ตางของวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป  ซ่ึงรายไดเหลานี้จะนํามาสูการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดไดเปน
อยางดี  ปริมาณเงินทุนจดทะเบียนและจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม สะทอนใหเห็นถึง การพัฒนา
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หรือความสําคัญของพ้ืนที่ในการรองรับการลงทุนและการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  จํานวนแรงงาน  
สะทอนใหเห็นถึง  ความสําคัญของแรงงานในการผลิตและการกระจุกตัวของแรงงาน ขณะที่อิทธิพล
ของปจจัยหรือตัวแปรภายนอกทองถิ่นจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาของอุตสาหกรรม
ภายในจังหวัดควบคูกันไปในแตละชวงเวลา (กาญจนี  พลจันทร. 2526: 21)  สอดคลองกับสพอลด้ิง
ที่วา  การที่จะวัดไดวาประเทศใดมีโครงสรางอุตสาหกรรมแบบใดสามารถพิจารณาไดประเด็นเหลานี ้ 
คือ  โครงสรางการเปนเจาของธุรกิจ  การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไปขางหนาแลขางหลัง  การพัฒนา
และใชประโยชนจากเทคโนโลยี  ผลกระทบจากการเคลื่อนยายแรงงาน  การจางงาน  กําลังการผลิต
และการสงออกสินคา (Spaulding. 2000: 31) เชนเดียวกับสมชาย  เดชะพรหมพันธุ  ที่กลาววา 
อิทธิพลของปจจัยหรือตัวแปรที่สําคัญภายในทองถิ่นที่สงผลตอโครงสรางอุตสาหกรรมภายในจังหวัด 
จะถือเอาเกณฑบางอยางในการพิจารณาที่แตกตางกันออกไป  เชน  ถือเอาเกณฑจํานวนแรงงาน  
ขนาดหรือปริมาณเงินทุน  การสงออก  การกระจุกตัวและการกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม  
มูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรมหรือมูลคารายรับของโรงงานอุตสาหกรรม  รูปแบบองคกรธุรกิจและการ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรม เปนตน   ขณะที่อิทธิพลของปจจัยหรือตัวแปรที่สําคัญภายนอกทองถิ่น  จะ
เกี่ยวของกับอุปสงคในสินคาสงออก  ซ่ึงทั้ง 2 ปจจัยน้ีไดสงผลตอการขยายตัวหรือการพัฒนา
อุตสาหกรรม  ตลอดจนรูปแบบการผลิต  การใชเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม
ภายในจังหวัด ฯลฯ มากนอยแตกตางกันออกไป  ถาหากทั้ง 2 ปจจัยไดขับเคลื่อนควบคูกันไปแลว
จะสงผลดีตอภาพรวมของอุตสาหกรรมภายในจังหวัดนั้นๆ  รวมทั้งยังลดปญหาอุตสาหกรรมในดาน
ตางๆ  เชน  ปญหาแรงงาน  ผลผลิต  ประสิทธิภาพการผลิต ฯลฯ  ไดเปนอยางมาก (สมชาย  เดชะ
พรหมพันธุ. 2530: 135)  และสอดคลองกับบุญกิจ  วองไวไพศาล  ไดกลาววา  ในการศึกษา
โครงสรางอุตสาหกรรมโดยทั่วไปมีหลากหลายรูปแบบ  ถาเปนการศึกษาจากปจจัยภายในทองถิ่น
เองจะประกอบดวย  การศึกษาจากจํานวนแรงงาน  ปริมาณเงินทุน  จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออก  ขนาดโรงงานอุตสาหกรรม  การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและการพัฒนา
รูปแบบการผลิตในอุตสาหกรรมฯลฯ  แตถาเปนการศึกษาจากปจจัยภายนอกทองถิ่นก็จะมี
การศึกษาหลากหลายรูปแบบดวยเชนกัน  เชน  การศึกษาอุปสงคของสินคาในการสงออก  รายได
ตอหัวของประชาชนในจังหวัดตางๆ  การเคลื่อนยายแรงงานและการลงทุนจากภายนอก เปนตน  
แตโดยมากแลวโครงสรางอุตสาหกรรมโดยทั่วไปมักจะมีแรงขับเคลื่อนมาจากปจจัยภายในทองถิ่น
แทบทั้งสิ้น  ทั้งน้ีเน่ืองจากปจจัยในทองถิ่นมีสวนชวยในการวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมไป
ขางหนา  เพ่ือใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและความไดเปรียบจากความพรอม
ของปจจัยที่มีอยูในพื้นที่  ซ่ึงถือเปนกลยุทธสําคัญที่จะสงผลตอทางเลือกแนวทางการผลิต  รูปแบบ
การผลิตของผูประกอบการ  อันนํามาซ่ึงการเติบโตอยางยั่งยืนของอุตสาหกรรมในอนาคต (บุญกิจ  
วองไวไพศาล. 2534: 68)   
 กลาวโดยสรุปไดวา  จากความสําคัญของโครงสรางอุตสาหกรรมดังกลาว  นอกจากจะ
เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมที่เกิดจากปจจัยหรือตัวแปรที่สําคัญภายในทองถิ่น  
จากอดีตถึงปจจุบันแลว  ยังมีสวนในการกําหนดทิศทางการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมไปขางหนา  
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ใหมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ  จากความไดเปรียบจากปจจัยที่มีอยูภายในพื้นที่  ซ่ึงถือ
เปนกลยุทธสําคัญ ที่จะสงผลตอความเปนไปไดในทางเลือกของแนวทางการผลิต  รูปแบบการผลิต  
และการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต 
 
3.  ทฤษฎีที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
 เม่ือกลาวถึงการที่ผูประกอบการจะเลือกตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่เหมาะสมภายในจังหวัด
หน่ึงๆ แลว  การศึกษาถึงขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัดนั้นๆ เปนอยางดีเปนสิ่งที่ผูประกอบการ
หลีกเลี่ยงไมได  เพราะขอมูลพ้ืนฐานดังกลาวจะแสดงใหเห็นวาจังหวัดนั้นๆ มีความพรอมในดาน
ของปจจัยภายในทองถิ่นหรือปจจัยภายในจังหวัดมากนอยเพียงใดในการผลิตระยะยาวและหากใน
อนาคตมีการขยายการผลิตปจจัยภายในจังหวัดมีอยางเพียงพอหรือไม  เน่ืองจากปจจัยภายใน
ทองถิ่น  หรือปจจัยภายในจังหวัดจะสงผลตอผูประกอบการในการจัดการธุรกิจ  การวางแผนและ
การพัฒนากลยุทธในการประกอบการและยังชวยเพิ่มความมั่นใจใหกับผูประกอบการที่ไมตอง
ประสบปญหาหรือลดปญหาจากความเสี่ยงในการปดกิจการและการโยกยายโรงงานอุตสาหกรรมไป
ยังจังหวัดอ่ืนๆ ที่มีความพรอมของปจจัยภายในทองถิ่นกวา  อันกอใหเกิดคาใชจายในการโยกยาย  
และความยุงยากที่จะตามมาไดอีกทางหนึ่ง  
 ดังน้ันเม่ือผูประกอบการจะเลือกตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่เหมาะสมภายในจังหวัดแลว  จึง
ควรพิจารณาถึงปจจัยที่ตั้งในจังหวัดนั้นๆ อยางรอบคอบ  เพ่ือใหการผลิตเปนไปไดดวยดีและมี
ความเหมาะสมสอดคลองกับปจจัยที่ตั้งในจังหวัดนั้นๆ ใหมากที่สุด  โดยทั่วไปปจจัยที่ตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม  มีดังตอไปน้ี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2548: 342-345) 
  
1.  ที่ดินและคุณสมบัติของที่ดิน 

 การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  ที่ ดินนับวามีความสําคัญเพ่ือเปนที่ตั้ งของโรงงาน
อุตสาหกรรม  และยังชวยใหเกิดความเดนในดานของการเขาถึงตลาด วัตถุดิบ  และแรงงานอยาง
หลีกเลี่ยงไมได  เน่ืองจากที่ดินเปนปจจัยพ้ืนฐานในทางเศรษฐศาสตรและยังแสดงใหเห็นถึงความ
เจริญและอุปสรรคของพื้นที่  เชน  ถาพื้นที่มีแตหิน  ไมสมบูรณ  นํ้าทวม  ในขณะเดียวกันถาที่ดินมี
ลักษณะการพัฒนาราคาที่ดินจะมีราคาสูง  เพราะจุดประสงคในการใชที่ดินเพ่ือการผลิตน่ัน คือ ใช
ที่ดินเปนสถานที่ตั้งโรงงานหรือประกอบการผลิต  นอกจากนี้ที่ดินยังใชเปนที่เก็บสินคาทั้งที่เปน
วัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป  ใชเปนสถานที่จอดรถ  บางโรงงานจําเปนตองใชที่ดินและใชนํ้าเปน
จํานวนมากก็มักจะตั้งใกลบริเวณแมนํ้า  เชน โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ มักอยูในทําเลที่สามารถ
เก็บกักน้ํา ไดเพราะตองอาศัยพลังนํ้ามาใชในการผลิต เปนตน  สอดคลองกับสุนันทา  สุวรรโณดม 
ไดกลาวถึง  บทบาทของที่ดินกับการพัฒนาวา จากการที่ที่ดินมีความสําคัญตอการเปนที่ตั้งของ
โรงงานอุตสาหกรรม  ดังน้ันราคาที่ดินจึงเปนสิ่งสําคัญตามมาในการพิจารณา  เพราะการที่ที่ดิน
ราคาถูกจะเปนการชวยลดตนทุนการผลิตไดในขั้นหนึ่ง  เน่ืองจากถาตนทุนราคาที่ดินมีราคาถูกจะ
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สงผลตอตนทุนการขยายโรงงาน แกผูประกอบการได  โดยทั่วไปราคาที่ดินจะลดลงตามระยะทาง
หางจากศูนยกลางเมือง ที่ดินในเขตเมืองมักมีราคาแพง  ทั้งนี้เพราะมีความสะดวกและความพรอม
ในทุกๆ ดาน  เพ่ือเปนการลดตนทุนลงโรงงานก็อาจจะตั้งอยูบริเวณชานเมือง  หรืออําเภอรอบๆ 
ใกลกับเขตเมืองที่มีความเหมาะสมตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  แตทั้งนี้ก็ตองคํานึงถึงคาใชจาย
ในดานอ่ืนประกอบดวย  ดังน้ันการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมก็ตองพิจารณาถึงราคาที่ดินบริเวณนั้นวา
มีราคาถูกหรือแพงและหากราคาที่ดินมีราคาแพง  ก็ตองพิจารณาตอไปอีกวา  หากประกอบการใน
บริเวณดังกลาวแลว  จะคุมทุนหรือใหผลกําไรหรือไม (สุนันทา  สุวรรโณดม. 2528: 51)  นอกจากนี้
ประเสริฐ  วิทยารัฐ  ไดกลาววา  การที่ผูประกอบการสวนใหญเปนคนทองถิ่นนั้น มักมีที่ดินเปนของ
ตัวเองอยูกอนแลว  หรือเปนมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษที่ตนเองมีที่ดินอยูแลวและคิดที่จะประกอบ
กิจการอะไรสักอยาง  ก็ตองพิจารณาที่ดินของตนเองเปนจุดแรก  ทั้งนี้จะสามารถประหยัดตนทุน
ประกอบการในเรื่องของที่ดินไปไดอยางหนึ่ง  ถาหากวาพิจารณาถึงปจจัยตัวอ่ืนๆ ประกอบแลวเห็น
วาสามารถดําเนินกิจการได  ก็จะเลือกตั้งโรงงานจุดๆ น้ัน  ผูประกอบการจะนําเอาความคุนเคย
สวนตัวมาตัดสินใจดวย  เชน  การคุนเคยกับพ้ืนที่บริเวณนั้น หรือคุนเคยกับคนในละแวกใกลเคียง 
เปนตน  โดยผูประกอบการคิดวาการตั้งโรงงานในที่ๆ ตนเองรูจักและคุนเคยดีกวาที่ตนเองไม
คุนเคย หรือไมรูจักเลย (ประเสริฐ  วิทยารัฐ. 2532: 82)  
2.   ทุน : เงินทุนและเครื่องมือ   

 เงินทุน  นับเปนปจจัยสําคัญชนิดหนึ่งของการผลิต และมีสวนเกี่ยวของในทุกๆ ขั้นตอน
ของกระบวนการผลิต  เริ่มตั้งแตใชในการซื้อที่ดิน  กอสรางโรงงานอุตสาหกรรม ใชในการจัดซื้อ
อุปกรณ  เครื่องจักร  ใชในระยะดําเนินกิจการและใชในระยะของการขยายกิจการ เปนตน  
นอกจากนี้ในการพัฒนา  ปรับปรุงการผลิตและเทคโนโลยี  เพ่ือใหการผลิตสามารถปรับตัวเขากับ
สภาพการผลิตที่มีประสิทธิภาพและการเปลี่ยนแปลงการผลิตใหทันสมัย  ก็จําเปนตองใชเงินทุน
อยางหลีกเลี่ยงไมได  ดังเชนณรงค  โชควัฒนา  ใหความหมายของคําวา ทุน แตกตางกันออกไป 
เชน  นักธุรกิจกลาวถึงทุนวา  เงินสดหรือเงินที่ใชเพ่ือดําเนินงาน  นักลงทุนถือวา ทุนคือ  สิ่งที่
ตนเองใชจายไปในกิจการเพื่อหวังผลตอบแทน  ทางเศรษฐศาสตรน้ัน ทุน หมายถึง สิ่งที่ใชไดคงทน
ถาวรหรือเปนปจจัยที่ใชไดนาน  เชน  เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ อาคาร ที่ดิน  แตสําหรับ
ความหมายของ ทุน ทางเศรษฐศาสตรภูมิภาค  แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1.  สินคาทุน (Capital  Good)  คือ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  และสิ่งกอสราง  ซ่ึงความ 
คลองตัวของสินคาทุนจะอยูในระดับต่ํา  เม่ือเทียบกับเงินทุน  เน่ืองจากความลําบากในการ
เคลื่อนยาย 
 2.  เงินทุน (Financial  Capital)  คือ  อุปทานของเงินทุนแตละทองถิ่นหรือแตละ 
จังหวัด ถือเปนปจจัยสําคัญสําหรับการเจริญเติบโตของจังหวัดนั้นๆ  โดยแหลงระดมเงินทุนอันเปน
ที่มาของอุปทานของเงินทุน  มีอยู 4 แหลง ดังน้ี  
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- นํากําไรจากการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมกลับมาลงทุนใหม 
- จากการใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน 
- จากการลงทุนในตางประเทศ 
- จากเงินสวนตัว 

 ซ่ึงจากแหลงระดมเงินทุนที่มีอยูทั้ง 4 แหลง  พบวา  แหลงระดมเงินทุนจากการใหสินเชื่อ
ของสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชยมีความสําคัญมากกวารอยละ 70 ของแหลงระดมเงินทุน
ทั้งหมด  โดยความคลองตัวของเงินทุนขึ้นอยูกับระดับในการพัฒนาของระบบการเงิน และสินเชื่อ
ของธนาคารพาณิชย  ซ่ึงถาภายในจังหวัดมีการพัฒนาความคลองตัวของระบบการเงินสูงๆ  จะ
สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัดไดมาก (ณรงค  โชควัฒนา. 2540: 33)   
 สําหรับทุนที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี จะใชทุนในความหมายของเศรษฐศาสตรภูมิภาค ใน
ความหมายที่2  คือ  เงินทุน  หรือ  สินเชื่อภาคอุตสาหกรรมเพียงอยางเดียว  เน่ืองจากเงินทุน  
หรือสินเชื่อภาคอุตสาหกรรม  นับเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญอยางหน่ึงตอความสําเร็จของ
ผูประกอบการใหเปนไปอยางรวดเร็ว  เพราะผูประกอบการสวนใหญมีทุนในการดําเนินงานนอย 
การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอยูในแหลงที่ มีสถาบันการเงินอยูหลายสถาบันที่ ใหสินเชื่อกับ
ภาคอุตสาหกรรมอยางคลองตัว  จะสงผลดีตอการผลิตที่ไมหยุดชะงักเนื่องจากขาดแคลนเงินทุนใน
การประกอบการ  อีกทั้งถาภายในจังหวัดมีสถาบันการเงินที่ใหสินเชื่อแกผูประกอบการอยาง
เพียงพอแลว  จะสงผลตอการประหยัดเวลาในการติดตอขอทําธุรกรรมทางการเงินอีก  ผิดกับ
จังหวัดที่มีความคลองตัวของสินเชื่อต่ํา  ทําใหตองกูเงินจากพอคา  นายทุนซึ่งตองเสียอัตราดอกเบี้ย
สูง  ในปจจุบันธนาคารพาณิชยจะใหเงินทุนแกผูประกอบการกูยืม  ในลักษณะเงินฝากและการกูยืม  
หมายถึง  การกูจากจํานวนเงินฝากที่ตนฝากไวตามธนาคาร  โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญจะจัดอยู
ในระบบการกูยืมจากธนาคารพาณิชย  ซ่ึงเปนสถาบันที่มีบทบาทสําคัญมากตออุตสาหกรรม
โดยเฉพาะการใหสินเชื่อในการลงทุน  ปริมาณการใหสินเชื่อเพ่ืออุตสาหกรรมในแตละประเภทของ
ธนาคารพาณิชย  ตางก็ใหการสนับสนุนในการพัฒนาอุตสาหกรรม  โดยแหลงเงินทุนเหลานี้จะ
พิจารณาถึงความสําคัญและสงเสริมใหกูยืม  จึงกลาวไดวาในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นตองอาศัย
แหลงเงินทุนเปนสําคัญ  ดังที่วัฒนา  อิสรางกูร  ณ อยุธยา  กลาวถึงความสําคัญของเงินทุนโดย
ไดรับสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย  ซ่ึงถือวาเปนสวนหนึ่งของโครงสรางขั้นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
เพราะหากกิจกรรมทางเศรษฐกิจใดมีเงินทุนมากพอก็จะเกิดความพรอมในดานปจจัยการผลิต การ
ใหสินเชื่อของธนาคารเพื่อการลงทุนแบงประเภทของสินเชื่อไดดังน้ี 
 1.  เงินเบิกเกินบัญชี  คือ การที่ธนาคารยินยอมใหลูกคาที่ขอกูเงินจากธนาคารโดยถอน
เงินจากธนาคารไดเกินกวายอดเงินฝากภายในวงเงินและระยะเวลาที่ตกลงกันไว และธนาคารจะคิด
ดอกเบี้ยจากเงินเกินบัญชี 
 2.  เงินกู คือ การที่ธนาคารใหกูยืมเงินเปนจํานวนตามที่ตกลงกัน โดยผูกูอาจรับเงินไป 
หลายครั้งหรือครั้งเดียว และมีการกําหนดการชําระเงินทั้งจํานวนเงินตน และดอกเบี้ยอาจชําระเปน
รายเดือนหรือเปนงวด 
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 3.  การซื้อ  ซ้ือลดหรือรับซ้ือตั๋วลดเงิน  ซ่ึงธนาคารจายเงินใหแกผูนําตั๋วเงินมาขายลด 
เน่ืองจากตั๋วเงินยังไมครบกําหนดชําระ  แตผูถือตั๋วตองการเงินไปกอน  ธนาคารจะเรียกเก็บสวนที่
ลดนับตั้งแตวันที่รับซ้ือตั๋วเงินจนถึงวันที่ตั๋วเงินครบกําหนด  โดยหักสวนลดจากจํานวนเงินตามตัว๋ใน
วันที่รับซ้ือ (วัฒนา  อิสรางกูร ณ อยุธยา. 2522: 63)   
 กลาวไดวา ความสําคัญของเงินทุนและการใหสินเชื่อในการลงทุนนั้น  สนับสนุนใหเกิดการ
ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและเปนตัวกําหนดการขยายโรงงานอุตสาหกรรม  โดยเงินทุนเปนตัวที่
กอใหเกิดปจจัยการผลิต  สําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กจําเปนตองพ่ึงพาแหลงเงินทุนในทองถิ่น  จึง
กลาวไดวาอิทธิพลของเงินทุนนับเปนปจจัยสําคัญตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  เน่ืองจากการตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมตองอาศัยในดานเงิน  จากการสนับสนุนจากแหลงเงินทุนและสถาบันการเงิน
โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย  ดังน้ันโรงงานอุตสาหกรรมจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นเม่ือมีปจจัยในดานการให
สินเชื่อเขามาเกี่ยวของหรือใหการสนับสนุน  
3.  วัตถุดิบ 

 จากการที่ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมใหความสําคัญกับแหลงวัตถุดิบเปนอันดับ
ตนๆ  เน่ืองจากวัตถุดิบเปนปจจัยการผลิตเบื้องตน ที่มีความสําคัญตอการผลิตภายในโรงงาน
อุตสาหกรรมและการเลือกประเภทของอุตสาหกรรม  เพราะการผลิตสินคาและบริการจะตองใช
วัตถุดิบในกระบวนการผลิตแทบทั้งสิ้น  จึงทําใหความตองการวัตถุดิบแตละชนิดในแตละโรงงานมี
ความแตกตางกันออกไป  เชน  โรงงานอุตสาหกรรมตอเน่ืองจากการเกษตร  ตองการใชวัตถุดิบที่
เปนผลผลิตทางการเกษตร   ในขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมทําน้ําแข็งตองการวัตถุดิบที่เปนน้ํา
สะอาดเขามาใชในกระบวนการผลิตและโรงงานอุตสาหกรรมทําลูกชิ้น  จะตองการใชวัตถุดิบที่เปน
ปศุสัตว เปนตน  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  ไดกลาวถึง  ความสําคัญของวัตถุดิบทางการเกษตรกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมตางจังหวัด วาโดยทั่วไปแลววัตถุดิบแบงออกเปน 2 ประเภท คือ วัตถุดิบ
ตามธรรมชาติ  และวัตถุดิบที่มนุษยมีสวนชวยใหเกิดขึ้น โดยวัตถุดิบตามธรรมชาติ ไดแก 
ทรัพยากรและแรธาตุตางๆ ซ่ึงเปนทรัพยากรที่ใชแลวหมดไปและวัตถุดิบที่มนุษยมีสวนชวยให
เกิดขึ้น  เชน  วัตถุดิบทางการเกษตรและปศุสัตว  เชน การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว  ซ่ึงวัตถุดิบ
เหลานี้สวนใหญจะเปนวัตถุดิบขั้นพ้ืนฐานใหกับโรงงานอุตสาหกรรม  และจากการที่วัตถุดิบสวน
ใหญจะมาจากธรรมชาติหรือจากการที่มนุษยมีสวนชวยใหเกิดขึ้นนี้เอง  อาจสงผลใหผูประกอบการ
ตองพบกับปญหาของวัตถุดิบ  เชน  วัตถุดิบเนาเสียงาย เสื่อมสภาพเร็วและการแปรผันตามฤดูกาล 
รวมทั้งปญหาคุณภาพของวัตถุดิบ  ดังน้ันถาภายในจังหวัดมีการวางแผนการเพาะปลูกโดยให
ความรูความเขาใจเกษตรกรในการปลูกพืชและปศุสัตว  ใหมีทั้งคุณภาพและปริมาณทันตอการปอน
วัตถุดิบเขาสูโรงงานอุตสาหกรรมได   สิ่งเหลานี้ก็จะสงผลดีและเปนปจจัยที่สนับสนุนใหมีจํานวนตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัดมากขึ้น  เน่ืองจากผูประกอบการที่สนใจตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ภายในจังหวัด และผูประกอบการที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอยูแลวม่ันใจวาจะไมตองเผชิญกับปญหา 
การผลิตหยุดชะงักเนื่องจากวัตถุดิบภายในจังหวัดมีไมเพียงพอไมไดมาตรฐาน  ทั้งในระยะสั้น  
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ระยะยาว  รวมทั้งการขยายการผลิต   กลาวไดวาถาภายในทองถิ่นมีวัตถุดิบอยางเพียงพอ สามารถ
หาไดโดยทั่วไปในพื้นที่ของจังหวัด  จะชวยลดการพึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบจากทองถิ่นอ่ืนๆ ที่
กอใหเกิดตนทุนในการเคลื่อนยาย  ปญหาวัตถุดิบเสียหายและแตกหัก  จากการขนสงลําเลียงเขามา
ภายในจังหวัดได (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม. 2540: 53)  
4.  การคมนาคมขนสง  
 การคมนาคมขนสง  ถือเปนปจจัยที่สําคัญสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะหาก
การคมนาคมขนสงมีอยางทั่วถึงและสภาพดี  ยอมทําใหเกิดความคลองตัวในการผลิตและการ
ขยายตัวทางอุตสาหกรรม  เน่ืองจากความสะดวกของถนนมีผลตอการเขาถึงโดยงาย  จากการนํา
วัตถุดิบเขาสูโรงงาน และนําวัตถุสําเร็จไปสูตลาดไดเปนอยางดี  ดังที่ผองศรี  วนาสิน  ไดกลาวถึง
ความสําคัญของการคมนาคมขนสงวา  เปนปจจัยที่ผูประกอบการตองคํานึงถึง เพราะเสนทางการ
คมนาคมขนสงเปนทางนําวัตถุดิบเขาสูโรงงานอุตสาหกรรมและนําสินคาสําเร็จรูปไปสูตลาด
ผูประกอบการจึงพยายามลดตนทุนดวยการเลือกพื้นที่ในเขตที่มีเสนทางการคมนาคมที่สมบูรณที่สุด  
และยังสามารถชวยยนระยะทางในการเดินทางไปประกอบอาชีพและชวยยกระดับมาตรฐานความ
เปนอยูของประชาชน  โดยถาถนนผานที่ใดจะชวยใหประชาชนมีงานทําและมีความเปนอยูที่ดีขึ้น     
เน่ืองจากการขนสงมีบทบาท ดังน้ี (ผองศรี  วนาสิน. 2524: 25-26) 
 1.  การขนสงกับการแบงงานกันทํา  การขนสงไดอํานวยความสะดวกในการแบง 
งานกันทําตามภูมิภาคตางๆ 
 2.  การขนสงกับผลผลิตและการกระจายสินคาเปนสิ่งสําคัญสําหรับการประกอบกิจกรรม
อุตสาหกรรม  ถาอุตสาหกรรมมีขอบเขตตลาดกวางและสามารถหาแหลงวัตถุดิบไดอยางเพียงพอ  
มีผลใหอุตสาหกรรมมีการพัฒนาขึ้นมาเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญได ทําใหประชาชนมีรายได
เพ่ิมขึ้น 

 3.  การขนสงกับมูลคาการใชประโยชนของที่ดิน  การมีเครื่องอํานวยความสะดวกใน 
การขนสงทําใหมูลคาการใชประโยชนของที่ดินเพ่ิมขึ้น  เพราะเปนการขยายระยะทางสามารถสงผล
ผลิตจากพื้นที่ที่อยูหางไกลไปสูตลาดไดสะดวกรวดเร็ว 

 4.  การกระตุนใหเกิดความตองการสินคาผลผลิตทางเศรษฐกิจ คือ การชักนําให 
สินคาที่อยูในทองถิ่นไปถึงผูบริโภคได 
 นอกจากนี้การขนสงยังมีผลตอการเชื่อมโยงและชวยใหเกิดการพัฒนา  ซ่ึงบทบาทสําคัญ
ของการขนสงมีหนาที่สําคัญ 4 ประการ  
 1.  การขนสงเปนปจจัยที่เดนชัดในกระบวนการผลิตที่อํานวยใหเกิดการโยกยายสินคา  
และคนระหวางภายในศูนยกลางการผลิตและการบริโภค 

 2.  การปรับปรุงการขนสงใหดีสามารถยกระดับการผลิตใหดีตามไปดวย 
 3.  การขนสงชวยใหปจจัยการผลิตเคลื่อนยายไดรวดเร็ว 
 4.  การขนสงเพ่ิมระดับสวัสดิการของบุคคลโดยการขยายขอบเขตของสิ่งอํานวย 
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ความสะดวก 
 โดยคารลตัน  ไดกลาววา การคมนาคมขนสงเปนปจจัยสําคัญตอการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะความสําคัญของระยะทางจะเปนตัวกําหนดที่มีผลตอการคมนาคมขนสง 
เน่ืองจากการเคลื่อนยายวัตถุตางๆ ตองอาศัยระยะทางเปนเสนทางในการขนสง  นอกจากนี้
ความสําคัญของการขนสงจัดวาเปนโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
หากการคมนาคมขนสงมีความสะดวกรวดเร็วยอมทําใหเกิดความคลองตัวในการผลิตและการ
ขยายตัวทางอุตสาหกรรมสงผลใหเกิดการยกระดับฐานะความเปนอยูของประชาชนไดดียิ่งขึ้น   
 เม่ือพิจารณาในดานตนทุนการขนสงจะเห็นไดวา  เสนทางการคมนาคม  เปนปจจัยสําคัญ
ในการลดตนทุน  เพราะถาหากระบบการขนสงไมมีประสิทธิภาพจะสงผลตอความลาชาในการ
ขนสงจนสงผลกระทบตอการตนทุนการเคลื่อนยายวัตถุดิบเขาสูโรงงาน  ตลอดจนตนทุนการ
เคลื่อนยายสินคาจากโรงงานอุตสาหกรรมไปยังตลาด  นอกจากนั้นเสนทางการคมนาคมขนสง ยัง
สามารถบอกถึงประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่ควรจะทําการผลิตในจังหวัดนั้นๆ ไดทางออม 
เชน ในพ้ืนที่ที่อยูหางไกลการคมนาคมจึงไมควรตั้งโรงงานอุตสาหกรรมตอเน่ืองจากการเกษตร 
เพราะอาจเกิดปญหาการเนา  การขนสงกอนถึงผูบริโภคได (Carlton. 2001: 146)  
 จากที่กลาวมา การคมนาคมขนสง  ถือวามีความสําคัญตอโรงงานอุตสาหกรรมมากจนถูก
จัดเปนโครงสรางพื้นฐานของเศรษฐกิจและสังคม  จะเห็นไดจากโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญมักจะ
ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอยูใกลกับเสนทางการขนสง  เพราะความสะดวกในการขนสงวัตถุดิบและ
สินคาออกสูตลาด  นอกจากนี้เสนทางการคมนาคมที่ดียังกอใหเกิดความสะดวกในการเดินทางมา
ทํางานของแรงงานไดอีกทางหนึ่งดวย  กลาววาไดวา  จังหวัดหรือทองถิ่นใดที่มีเสนทางการ
คมนาคมที่ดีและมีการพัฒนาเสนทางการขนสงใหมีความสะดวกเขาถึงงาย จะสงผลใหเกิดยาน
โรงงานอุตสาหกรรมรอบๆ เสนทางของถนน  จนสงผลตอการพัฒนาจังหวัดไปไดอยางอัตโนมัติ  
คลายๆ กับการเปลี่ยนจากจังหวัดลาสมัยมาเปนทันสมัยได  นอกจากนี้การมีเสนทางการคมนาคมที่
ดียังเปนการสนับสนุนใหมีจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นอีกดวย  
5.  แรงงาน 
 แรงงานเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญชนิดหนึ่ง  อุตสาหกรรมทุกชนิดตองอาศัยแรงงานใน
การดําเนินการผลิตสินคา  โดยทั่วไปแรงงานมีอยูทุกหนทุกแหง  แตประเภทและความชํานาญของ
แรงงานอาจแตกตางกันในแตละพ้ืนที่  รวมทั้งคาจางแรงงานก็แตกตางกันดวย อุตสาหกรรมบาง
ประเภทตองการใชแรงงานมาก  อุตสาหกรรมบางประเภทตองการใชแรงงานนอย  อุตสาหกรรม
บางประเภทตองการใชแรงงานที่มีความชํานาญสูง  อุตสาหกรรมบางประเภทตองการแรงงานที่ไม
ตองมีความเชี่ยวชาญก็ได  ดังน้ันความตองการแรงงานและประเภทแรงงานที่ตางกัน  จึงอาจนํามา
พิจารณาเลือกแหลงที่ตั้งอุตสาหกรรมได  โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีแรงงานมากจะมีผลทําใหคาแรงงานถูก   
เกิดความไดเปรียบในแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่เนนการใชแรงงานมาก   สงผลใหตนทุนการผลิต
คอนขางต่ําและสามารถตั้งราคาสินคาใหต่ําไดมีโอกาสที่จะสงไปแขงขันในตลาดมากขึ้น  แตการที่
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คาแรงถูกนั้น อาจจะไมทําใหตนทุนการผลิตต่ําเสมอไป เพราะถาแรงงานเปนแรงงานที่ มี
ประสิทธิภาพในการผลิตต่ําแลวก็ยอมทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น   ดังน้ันประสิทธิภาพแรงงานก็เปน
สิ่งสําคัญ   นอกจากนี้ความชํานาญของแรงงาน (Labor  Skill) ก็มีสวนชวยในการสนับสนุนตอการ
เติบโตของอุตสาหกรรมเชนกัน  สอดคลองกับสุดใจ  ทูลพาณิชยกิจ ที่กลาววา  แรงงาน  คือ กําลัง
กายและกําลังความคิดของมนุษยซ่ึงถือเปนปจจัยในการผลิตชนิดหนึ่ง  รวมทั้งเปนทรัพยากรที่
สําคัญของระบบเศรษฐกิจ  การใชคําวาแรงงาน  บางครั้งอาจใชในความหมายแคบหรือชี้เฉพาะ
วัตถุประสงค  เชน  อาจใชหมายถึง ชนชั้นแรงงานหรือชนชั้นกรรมมาชีพ   ซ่ึงหมายถึงเฉพาะบุคคล
ที่เสนอขายแรงงานใหกับบุคคลอื่นหรือองคกรธุรกิจ  เปนบุคคลที่ทํางานกับเครื่องจักร   เครื่องมือ
ตองปฏิบัติ   ตามคําสั่งของหัวหนาและมักเปนบุคคลที่รายไดนอย ปจจุบันความหมายของแรงงาน   
ที่ใชกันโดยทั่วๆ ไปไดครอบคลุมถึงการใชกําลังกายและกําลังความคิดของมนุษยในการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงอาจหมายถึง  คนในวัยทํางานทั้งหมดที่เปนกําลังแรงงาน หรือจํานวนวัน
หรือชั่วโมงที่คนจะทํางานไดในระยะเวลาหนึ่งๆ   ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงในทางที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง
ได (สุดใจ  ทูลพาณิชยกิจ. 2542: 74)  ดังเชนโรเจอร ที่กลาววา แรงงานเปนปจจัยอยางหนึ่งที่ตอง
ใชในการผลิตสินคาและบริหารงาน กลาวไดวา  แรงงาน คือ สิ่งจําเปนสําหรับอุตสาหกรรม  ตั้งแต
การผลิตสินคา รวมถึงกระบวนการที่ใชในเชิงบริหารดวย เพ่ือใหเกิดการผลิต และการบริการที่ดี  
ดังน้ันทุกอุตสาหกรรมจําตองมีสิ่งจําเปนอยางนอย 3 อยางคือ ทรัพยากรธรรมชาติ  (Natural 
Resources) ซ่ึงไดแกวัตถุดิบทั้งหลายที่ไดจากธรรมชาติ  ทรัพยากรลงทุน (Capital Resources)  
ไดแก  สิ่งจําเปนที่ตองนํามาลงทุน อันรวมถึงเงิน โรงงาน เครื่องมือเครื่องจักร พลังงานทั้งหลาย 
และรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในกระบวนการขนสง การสื่อสาร ทรัพยากรมนุษย (Human 
Resources ) หรือแรงงาน  ซ่ึงไดแกพลังความคิด ความสามารถของคนที่จะทํางาน เชน ผูคิดคน ผู
ปฏิบัติการ ผูควบคุม ผูผลิตขาย เปนตน  โดยแรงงานที่ใชในการผลิตน้ันอาจแตกตางกันไปตาม
ประเภทอุตสาหกรรม  เชน  อุตสาหกรรมบางประเภท อาจตองการแรงงานที่มีความชํานาญสูง หรือ
อาจไมตองการแรงงานที่มีความชํานาญงานเลย   บางประเภทอาจตองใชแรงงานจํานวนมาก บาง
ประเภทอาจตองใชแตแรงงานผูหญิงเพียงอยางเดียวหรือบางประเภทอาจตองใชเฉพาะแรงงาน
ผูชายเพียงอยางเดียว  เม่ือเปนเชนนั้น แตละอุตสาหกรรมก็จะเลือกทําเลที่ตั้งที่แตกตางกัน  เชน 
อุตสาหกรรมที่ตองการแรงงานที่มีความชํานาญสูง   อาจจะตองตั้งโรงงานในเขตตัวเมือง หรือถา
ตองการไปตั้งโรงงานที่หางไกลออกไปก็จะตองสรางสิ่งจูงใจตางๆ เพ่ือดึงดูดใหแรงงานเขาไปทํางาน 
เชน การจายคาจางในอัตราสูง การสรางที่พักอาศัยและการใหสวัสดิการอ่ืนๆ เปนตน (Roger. 
1988: 179)   
6.  โครงสรางพื้นฐาน  
 นํ้าประปาและกระแสไฟฟา  เปนยุทธปจจัยสําคัญของการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม  
เพราะทั้งนํ้าประปาและกระแสไฟฟาถือเปนวัตถุดิบและสวนประกอบสําคัญในอุตสาหกรรมหลาย
ประเภทไมวาทางตรงหรือทางออมในการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด  กลาวไดวา



         24

ความสําคัญของกระแสไฟฟา  สามารถปรับปรุงโครงสรางทางเศรษฐกิจ  ยกระดับการผลิตและ
รายไดสูงขึ้นและยังทําใหเกิดผลกระทบดังน้ี 
 1.  ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน คือ เม่ือมีการใชไฟฟาเพื่อเกิดแสงสวางยังมีการ
นําไฟฟาไปใชกับอุปกรณไฟฟาเครื่องจักรกล  เพ่ือชวยเพ่ิมผลผลิตการเกษตรอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน  โรงงานซอม  และเครื่องมือเครื่องใชตางๆ ในการบริการชุมชน 
 2.  ชวยเพ่ิมพลังงาน 
 3.  เพ่ิมระยะเวลาทํางานมากขึ้นเนื่องจากมีแสงสวางในเวลากลางคืนสามารถทํางาน
ในชวงนี้ไดเปนการเพิ่มผลผลิตและกิจกรรมตางๆ  
 4.  เพ่ิมการลงทุนและการจางงาน  ไฟฟาเปนสวนสําคัญชวยกระตุนใหเกิดโรงงาน
อุตสาหกรรม   
 ดังที่ประพัฒน  โพธิวรคุณ  ไดสรุปวา  ไฟฟาเปนพลังงานที่สามารถใชทําการผลิตได
โดยสะดวก  จึงกลาวไดวาไฟฟาและน้ําประปา  เปนปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญที่จะอํานวยความสะดวก
ตอโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ  เพราะโรงงานอุตสาหกรรมตองใชกระแสไฟฟาและน้ําประปามาก
นอยแตกตางกันออกไป  โดยโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทตองการใชนํ้าสะอาดและกระแสไฟฟา
จํานวนมาก  จากกระบวนการผลิตและการระบายสิ่งโสโครก เชน อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม นํ้าผลไม ที่
ตองใชนํ้าบริสุทธิ์และคุณภาพดีในการผลิต  ในขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมเคมี ตองการใชนํ้าและ
กระแสไฟฟาในการระบายสิ่งโสโครกออกจากโรงงานและจากการที่โรงงานอุตสาหกรรมตองใช
นํ้าประปาและกระแสไฟฟามาก  ทําใหบางจังหวัดก็เกิดปญหาเรื่อง กระแสไฟฟาไมเพียงพอและการ
ขาดแคลนน้ําประปาเพื่อนํามาใชภายในโรงงานอุตสาหกรรม  ซ่ึงปญหาดังกลาวถาหากไมมีการ
จัดการที่ดีภายในจังหวัดแลว ในที่สุดจะเกิดปญหาขึ้นมาได  ดังนั้นภายในจังหวัดจึงตองมีการ
กําหนดทิศทางการจัดหาน้ําและดูแลจัดการไฟฟาเพื่อการอุตสาหกรรมที่ดี (ประพัฒน  โพธิวรคุณ. 
2546: 27) ดังที่เจษฎา  โลหอุนจิตร  ไดกลาววา โครงสรางพื้นฐาน  เปนกิจกรรมที่ตองใชเงินลงทุน
มาก  ผูประกอบการสวนใหญไมนิยมลงทุนเอง เน่ืองจากเปนโครงการที่มักไมกอใหเกิดผลกําไร  
ดังนั้นภายในจังหวัดจึงตองเขามารับภาระในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานดังกลาว
แทน   มิฉ ะ นั้น โรงงานจะตองลงทุนในเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดใหญดวยตนเองหรือตองติดตั้ง
เครื่องกําเนิดไฟฟาและทําน้ําประปาของตนเอง  ซ่ึงตัวอยางสามารถเห็นไดจากโครงการพัฒนา
ชายฝงทะเลภาคตะวันออก ที่รัฐบาลไดลงทุนตระเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานตางๆ เชน 
ทาเรือ การคมนาคม ไฟฟา และประปา เปนตน (เจษฎา  โลหอุนจิตร . 2547: 77) 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวาบทบาทสําคัญของพลังงานไฟฟาทําใหมีการพัฒนาในพื้นที่และ
ประการสําคัญพลังงานไฟฟายังเปดโอกาสใหมีการนําเอาเทคโนโลยีใหมและทันสมัยเขามา 
นอกจากนี้เม่ือพ้ืนที่ใดมีความพรอมของโครงสรางพื้นฐานแลว ก็จะสงผลใหจังหวัดมีความเจริญ  จน
กลายเปนศูนยรวมของแรงงาน  สถาบันการเงิน  โรงเรียนและอันนํามาซึ่งการสนับสนุนการตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณนั้นไดเปนอยางดี 
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7.  นโยบายรัฐบาล 
 นโยบายรัฐบาล   เปนอีกเรื่องที่ผูลงทุนทางดานอุตสาหกรรมตองใหความสนใจไมยิ่ง
หยอนไปกวาปจจัยตางๆ ที่กลาวมาแลว  โครงการตางๆ ถึงแมจะใหผลตอบแทนสูงแตถาเปน
โครงการที่รัฐบาลไมตองการสงเสริม  ก็จะเปนอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินการตอไปในปจจุบัน
รัฐบาลของประเทศกําลังพัฒนาหลายๆ ประเทศไดใหความสนใจกับการพัฒนาอุตสาหกรรมมาก
ยิ่งขึ้น   จึงไดมีการกําหนดมาตรการตางๆ  เพ่ือเปนแรงจูงใจใหเกิดอุตสาหกรรมตางๆ ที่รัฐบาล
สงเสริม   มาตรการดังกลาว  ไดแก  การใหสิทธิประโยชนทางภาษี   การยกเวนการเก็บเงินไดนิติ
บุคคลในระยะยาวที่กําหนด  การยกเวนภาษีและเครื่องจักรและการใหเงินอุดหนุนแกอุตสาหกรรม
บางชนิด   ซ่ึงสวนมากจะเปนอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก  ดังเชนนพกรณ  พงษหิรัญ ไดกลาวถึง 
แหลงที่ตั้งของอุตสาหกรรมวา  ถาหากรัฐบาลตองการใหมีการกระจายอุตสาหกรรมใหไปตั้งในเขตพื้นที่
ชนบท รัฐบาลก็จะใชมาตรการทางภาษีและเงินอุดหนุน  เพ่ือผลักดันหรือดึงดูดใหมีการตั้ง
อุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ตองการ   ซ่ึงการที่ประเทศจะพัฒนาอุตสาหกรรมไดน้ัน   รัฐบาลยอมมี
บทบาทสําคัญในการจะกําหนดหรือวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรม   โดยรัฐบาลจะตองตําเนินนโยบาย
หรือมาตรการตางๆ ในทางที่จะสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินหากรัฐมีนโยบายที่จะสนับสนุน
อุตสาหกรรมโดยสรางบรรยากาศในการลงทุน  ใหการสนับสนุนในเรื่องความรูทางวิชาการ    
เทคนิค   เงินทุน   ขอมูลขาวสารตางๆ   ตลอดจนหาตลาดใหกับผูผลิตแลวยอมเปนเครื่องสนับสนุน
ใหมีการเติบโตของอุตสาหกรรม (นพกรณ  พงษหิรัญ. 2548: ออนไลน)  ดังเชนอัลเบริตรที่กลาววา  
ความสําคัญของนโยบายรัฐบาลชวยใหธุรกิจเปลี่ยนแปลงจากธุรกิจขนาดเล็กเปนธุรกิจขนาดใหญ  มี
การผลิตที่มีประสิทธิภาพจากการที่รัฐบาลจัดหาสาธารณูปโภคที่สมบูรณ  เชน  โครงสรางพื้นฐาน  
ดูแลการศึกษาของแรงงานและดูแลเรื่องสาธารณสุข  จึงทําใหธุรกิจอยูไดดวยดี (Eberts. 1991: 36)
และสอดคลองกับวิลเลอร ที่วา  สาเหตุสําคัญที่ทําใหอุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีพัฒนาอยาง
รวดเร็วในดานการผลิต  การสงออกสินคาหลังจากป1960และ1970  เปนตนมา มีสาเหตุมาจาก
รัฐบาลคอยสนับสนุนใหความชวยเหลือ  จึงทําใหในปจจุบันประเทศเกาหลีมีความกาวหนาทางการ
เทคโนโลยีและการวิจัยมากขึ้น (Weiler. 2000: 368) 
8.  ตลาด  
 ตลาดหรือ รายไดตอหัวของประชาชน เปนปจจัยอยางหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงอํานาจซื้อที่
แทจริงและระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดไดเปนอยางดี  กลาวคือ  เม่ือประชาชนภายใน
จังหวัดมีรายไดตอหัวสูง  นอกจากจะบงบอกถึงอํานาจซื้อที่แทจริงและระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของจังหวัดแลว  ยังเปนการบอกถึงขนาดของตลาดภายในจังหวัดหนึ่งๆ วามีขนาดเล็กหรือใหญ
เพียงใด  กลาวคือ  ถาประชาชนมีรายไดตอหัวของประชาชนสูง จะสงผลใหมีเงินเพ่ือใชจายซื้อ
สินคาและบริการไดมากขึ้น  ทําใหสวนแบงของรายไดที่ใชเพ่ือการบริโภคลดลงและแบงรายไดไป
บริโภคสินคาอุตสาหกรรมจะสูงขึ้น  ซ่ึงเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นขนาดของตลาดวามีขนาดใหญ  ในทาง
กลับกันถาประชาชนมีรายไดตอหัวของประชาชนต่ํา  จะสงผลใหมีเงินเพ่ือใชจายซื้อสินคาและ
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บริการไดนอยลง  ทําใหสวนแบงของรายไดที่ใชเพ่ือการบริโภคลดลงและแบงรายไดไปบริโภคสินคา
อุตสาหกรรมจะนอยลง  สะทอนใหเห็นขนาดของตลาดวามีขนาดเล็ก  ดังที่เดวิด ไดกลาววา รายได
ตอหัวของประชาชน  สะทอนใหเห็นถึง  สินคาที่ผลิตออกมานั้นสามารถเขาถึงผูบริโภคไดเปนอยางดี  
อันจะสงตอสินคาที่ผลิตออกมาวาจะขายไดหรือไมและเหลือสินคาตกคางมากนอยเพียงใด  ทั้งนี้
เน่ืองจากการจับจายใชสอย  จํานวนผูบริโภคและกลุมผูบริโภคที่มีมากๆ  จะสงตอการขายสินคาได
มากขึ้น  ซ่ึงเปนสิ่งที่ตองการของผูประกอบการ (David. 1983: 347)  และสอดคลองกับ จรินทร  
เทศวาณิช  ที่วา  เม่ือพูดถึงการผลิตแลวผูประกอบการสวนใหญ  อยากจะผลิตสินคาของตนเองใหมี
ปริมาณมากๆ และขนาดใหญ  เพ่ือลดตนทุนในการผลิตในคราวละมากๆ  เน่ืองจากการผลิตขนาด
ใหญกอใหเกิดการแบงงานกันทํา  ซ่ึงเปนลักษณะที่แรงงานแตละคนทํางานเฉพาะอยาง  จนเกิด
ความชํานาญในการผลิตสูงขึ้น  ตนทุนการผลิตลดลงจาการที่การผลิตเปนไปไดอยางราบรื่น  ไม
ติดขัด   และลดความผิดพลาดของการผลิต ที่เรียกวา การประหยัดภายใน และกอใหเกิดผลดีตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดนั้นๆ  หรือที่เรียกวา  การประหยัดภายนอก ไดแก (จรินทร  เทศ
วานิช. 2547: 18) 
 1.  กระตุนใหผูผลิตผลิตเพ่ิมขึ้น  เพ่ือตอบสนองความตองการและสงออกไดอีกทาง 

 2.  เม่ือตลาดเพิ่มขึ้นการซื้อขายแลกเปลี่ยนกวางสงผลดีตออุปทานของเงินฝากใน 
สถาบันการเงินเพ่ิมขึ้นตามจนทําใหการพาณิชยคลองตัว 

 3.  เม่ือตลาดขนาดใหญจะกระตุนใหการผลิตเปนการผลิตขนาดใหญ  ผูผลิตตองการ
ลงทุนมากขึ้น  ขยายขนาดการผลิตทําใหเกิดการสะสมทุนและขยายโรงงานอุตสาหกรรม  กระตุนให
มีการเปลี่ยนแปลงดานการจัดรูปแบบองคกรจากคนเดียวเปนเจาของมาเปนแบบบริษัท 
 4.  เม่ือตลาดกวางอุปสงคที่มีตอตัวสินคาจะขยายตัวกระตุนใหผูผลิตขยายปริมาณการ
ผลิตเปนอุปสงคตอเน่ือง  สงผลใหตลาดปจจัยการผลิตขายตามไปดวย 
 ซ่ึงรายไดตอหัวของประชาชนนี้ เองที่จะเปนการสนับสนุนใหเกิดการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมและการจางงานสูงขึ้นภายในจังหวัด  อีกทั้งทรัพยากรในจังหวัดเกิดการนําไปใชใหเกิด
ประโยชนมากขึ้น  ทําใหเกิดการผลิตสินคาและบริการเพื่อตอบสนองตอความตองการประชาชนใน
ประเทศอยางเพียงพอ  
9.  ปจจัยอ่ืนๆ  : ปจจัยทางภูมิศาสตร 
 การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมาโรงงานใดโรงงานหนึ่ง นอกจากจะตองคํานึงถึงปจจัย
ทรัพยากรการผลิต   ปจจัยทางดานการตลาด  ดังที่กลาวมาขางตนแลว  ปจจัยทางภูมิศาสตรก็เปน
ปจจัยสําคัญภายในจังหวัดที่ผูประกอบการจะตองพิจารณาควบคูกันไปดวย เน่ืองจากถึงแมวาปจจัย
ทางภูมิศาสตรจะไมมีผลโดยตรงตอตนทุนการผลิต  แตปจจัยทางภูมิศาสตรมีผลทางออมตอการ
ดําเนินการ  ไดแก การยอมรับของชุมชนตอโรงงานอุตสาหกรรม  สภาพการแขงขันและการรวมตัว
ทางธุรกิจ เปนตน  กลาวคือ  ปจจัยทางภูมิศาสตรไดแก สิ่งตางๆ เหลานี้ 
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 - ภูมิอากาศ  ถาภายในจังหวัดมีอากาศเหมาะสมกับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  คือ  มี
อุณหภูมิพอเหมาะไมสูงหรือต่ําเกินไปจะสงผลดีตอการประกอบการ เชน ถาอากาศรอนชื้นมักจะไม
เหมาะในการเก็บรักษาสินคาบางอยาง  หรือถาอากาศหนาวจัดเหมาะสําหรับผลิตไอศกรีม  
อุตสาหกรรมบางชนิดตองการถาอากาศชื้นพอสมควร เชน สิ่งทอ  แตอุตสาหกรรมบางชนิดกลับ
ตองการอากาศที่แจมใส  มีแสงแดดมาก เชน อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารแหง เปนตน 
 - แหลงนํ้า  มีความสําคัญมากสําหรับอุตสาหกรรมบางชนิด  เชน อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก  
อลูมิเนียมตางๆ เหลานี้  ตองใชนํ้าจํานวนมากในการผลิต  อุตสาหกรรมเหลานี้มักจะตั้งอยูใกล
แหลงแมนํ้าหรือทะเลสาบหรือแหลงนํ้าที่มีความอุดมสมบูรณ  นอกจากนี้คุณสมบัติของน้ําก็เปน
ปจจัยที่กําหนดที่ตั้งไดเชนกัน 

 - สิ่งแวดลอม (Environment) ปญหาสิ่งแวดลอมในเมืองเปนปญหาที่เพ่ิมความสําคัญมาก
ขึ้นตามลําดับ  ทั้งน้ีเพราะสภาพแวดลอมเปนพิษ  ทําใหสวัสดิการของคนในเมืองลดลงไป การ
ปองกันมิใหสภาพแวดลอมเปนพิษทําใหสังคมตองเสียคาใชจายสูง จึงตองมีการเสนอใหแตละ
จังหวัดกําหนดมาตรการขึ้นมาเพื่อควบคุมการผลิตไมใหมีของเสียในสิ่งแวดลอม รวมทั้งความสงบ
สุขในพื้นที่  แตตองไมใชหลักเกณฑที่เขมงวดเกินไปจนสงผลกระทบตอการผลิตสินคาของ
ผูประกอบการบางอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมเคมี  อุตสาหกรรมพลาสติก เปนตน ดังเชนแบรร่ี  
กลาววา การผอนคลายกฎระเบียบในเร่ืองสําคัญๆ เชน การยินยอมใหนําสารเคมี ตลอดจน
เทคโนโลยีใหมบางอยางมาใช  แตในขณะเดียวกันผูประกอบการจะตองสามารถแกปญหาสารพิษ  
ความดังของเสียงเครื่องจักรไดในปริมาณที่เหมาะสม ไมกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน สิ่งเหลานี้
ก็จะสงผลตอบรรยากาศที่ดีในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของผูประกอบการไดเปนอยางดี (Barry. 
1988: 153)    
 - ความสงบเรียบรอยภายในพื้นที่  มักมีความสําคัญตอการตัดสินใจของผูประกอบการ  
เน่ืองจากความสงบเรียบรอยแสดงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  รวมทั้งเปน
การสรางบรรยากาศที่ดีในการประกอบกิจการอีกดวย 
 ดังเชนวอง  ที่กลาววา เปนที่เขาใจวาการเลือกสถานที่ตั้งเพ่ือผลิตเปนสิ่งสําคัญเพราะ
สถานที่ตั้งแตละพ้ืนที่มีความแตกตางกันออกไป  โดยทั่วไปสิ่งสําคัญที่ตองพิจารณาแมไมใชปจจัย
ทางเศราฐศาสตรแตก็มีความเกี่ยวของกับการผลิต   ไดแก  สภาพอากาศ  การดูแลกําจัดน้ําเสีย  
สภาพแวดลอมและการดูแลความสงบเรียบรอยภายในพื้นที่  และสอดคลองกับโรเบริตที่วา  ปจจัยที่
ทําใหการประกอบการเติบโตอยางรวดเร็วสิ่งสําคัญ  คือ  การดูแลสิ่งแวดลอมภายในโรงงานและ
ภายนอกโรงงาน  เชน  มลพิษ  แหลงน้ํา  และอากาศ  ควรทําควบคูกันไป เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม
และเปนที่ยอมรับของชุมชน (Wong. 1998: 712) 

 จากความสําคัญของปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร ซ่ึงถือ
เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับกระบวนการผลิต  จึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาปจจัยตางๆ จํานวน 7 
ปจจัย  ดังน้ีคือ 
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 1.  วัตถุดิบ  หรือตัวแปรที่เปนตัวแทน คือ มูลคาผลิตภัณฑภาคการเกษตร 
เน่ืองจากวัตถุดิบเปนปจจัยการผลิตเบื้องตนที่มีความสําคัญตอการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม
และเปนปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น  เน่ืองจากผูประกอบการที่สนใจตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัดและผูประกอบการที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอยูแลวไมตองการ
เผชิญกับปญหา  การผลิตหยุดชะงักเนื่องจากวัตถุดิบภายในจังหวัดมีไมเพียงพอไมไดมาตรฐาน  
ทั้งในระยะสั้น  ระยะยาว  
 2.  แรงงาน  หรือตัวแปรที่เปนตัวแทน คือ กําลังแรงงาน 
แรงงานเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญชนิดหนึ่ง  อุตสาหกรรมทุกประเภทตองอาศัยแรงงานในการ
ดําเนินการผลติสินคา  ดังน้ันถาพื้นที่ใดมแีรงงานมากและเพียงพอ  ผูประกอบการก็จะเกิดความ
ไดเปรียบในการผลิต และอาจนํามาซึ่งการสนับสนุนการตั้งอุตสาหกรรมในพื้นที่ไดเปนอยางดี 
 3.  เงินทุน  หรือ ตัวแปรที่เปนตวัแทน  คือ  สินเชื่อภาคอุตสาหกรรม  
เงินทุน  หรือ  สินเชื่อภาคอุตสาหกรรม   นับเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญอยางหนึ่งตอความสําเร็จ
ของผูประกอบการใหเปนไปอยางรวดเร็ว  เพราะผูประกอบการสวนใหญมีทุนในการดําเนินงานนอย  
การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอยูในแหลงที่ มีสถาบันการเงินอยูหลายสถาบันที่ ใหสินเชื่อกับ
ภาคอุตสาหกรรมอยางคลองตัว  จะสงผลดีตอการผลิตที่ไมหยุดชะงักเนื่องจากขาดแคลนเงินทุนใน
การประกอบการ  
 4.  ตลาด  หรือ  ตัวแปรที่เปนตัวแทน คือ  รายไดตอหัวของประชากร 
รายไดตอหัวของประชากร ก็เปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น  ทั้งน้ี
เน่ืองจากการจับจายใชสอย  จํานวนผูบริโภคและกลุมผูบริโภคที่มีมากๆ จะสงตอการขายสินคาไดมาก
ขึ้น  ซ่ึงเปนสิ่งที่ตองการของผูประกอบการ  เพราะเมื่อพูดถึงการผลิตแลวผูประกอบการสวนใหญ 
อยากจะผลิตสินคาของตนเองใหมีปริมาณมากๆ และขนาดใหญ  เพ่ือลดตนทุนในการผลิตในคราว
ละมากๆ 
 5.  โครงสรางพื้นฐาน หรือตัวแปรที่เปนตัวแทน คือ  จํานวนการรับซ้ือกระแสไฟฟา และ
ปริมาณการผลิตน้ําประปากลาวไดวากระแสไฟฟาและน้ําประปา เปนปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญที่จะ
อํานวยความสะดวกและสงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  เพราะโรงงานอุตสาหกรรมตองใช
กระแสไฟฟาและน้ําประปา เปนยุทธปจจัยสําคัญของการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม   
 6.  การคมนาคมขนสง หรือตัวแปรที่เปนตัวแทน คือ ระยะทางของถนนที่สรางขึ้นในแตละ
ป  เน่ืองจากการคมนาคมขนสงเปนปจจัยสําคัญตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
ความสําคัญของระยะทางจะเปนตัวกําหนดที่มีผลตอการคมนาคมขนสง เน่ืองจากการเคลื่อนยาย
วัตถุตางๆ ตองอาศัยระยะทางเปนเสนทางในการขนสง  นอกจากนี้ความสําคัญของการขนสงจัดวา
เปนโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะหากการคมนาคมขนสงมีความ
สะดวกรวดเร็วยอมทําใหเกิดความคลองตัวในการผลิตและการขยายตัวทางอุตสาหกรรม 
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4.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
โครงสรางอุตสาหกรรม 
 1.  อั งคณา  กุล เถกิ ง  (2538 )  ไดศึ กษา เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกแหลงที่ตั้ง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก 
 วัตถุประสงคของการศึกษา  คือ  เพ่ือศึกษาโครงสรางทั่วไปของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
พลาสติก  การกระจายของแหลงที่ตั้งอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกและศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่มี
ผลตอการเลือกแหลงที่ตั้งอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก  ผลการศึกษาพบวา อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑพลาสติก  เปนอุตสาหกรรมที่ไมยึดติดกับตลาดและแหลงวัตถุดิบ  เปนอุตสาหกรรมที่
ผลิตสุดทายและขั้นกลาง ที่กอใหเกิดผลเชื่อมโยงแกอุตสาหกรรมอื่นๆ มีขนาดการลงทุนตั้งแต 2 
ลานบาทถึงมากกวา 100 ลานบาท  มีขนาดการจางงานในการผลิตตั้งแต 8 คน ถึง 4,000 คน และ
เปนกิจกรรมที่ตองใชแรงงานควบคูไปกับการใชเงิน  โดยมีสัดสวนของการใชแรงงานตอทุนเทากับ 
3:1  ถึง 8:1 (คน : ลานบาท)  จากการวิเคราะหแบบสอบถามจํานวน 61 ราย  พบวา ผูประกอบการ
ไดใหความสําคัญกับปจจัยต า งๆ  ที่ มี ผลตอการเลือกแหลงที่ตั้งอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก  
เรียงตามลําดับความสําคัญ คือ 1. ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  2. ไดรับการ
สงเสริมการลงทุน  3. จํานวนแรงงานและอัตราคาจางแรงงาน 4. ราคาที่ดิน  5. การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจสูง  6. การอยูใกลตลาดและผูบริโภค  7. การอยูใกลแหลงวัตถุดิบ และ8. ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน  สวนการวิเคราะหจากแบบจําลองทางสถิติในรูปสมการถดถอยเชิงพหุคูณ  
โดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด  พบว า  ปจจัยที่ มี อิทธิพลตอการเลือกแหลงที่ตั้งอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑพลาสติก  เรียงตามลําดับความสําคัญ ดังน้ี 1. ความพรอมทางดานสาธารณสุข  2. ความ
พรอมดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  4. การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ  5. คุณภาพของประชากรและแรงงาน  จากผลการศึกษาดังกลาว นํามาสูขอสังเกต
และขอเสนอแนะดังน้ี  1. รัฐควรมีการกระจายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  2. การให
สิทธิพิเศษอื่นๆ แกอุตสาหกรรมในภูมิภาคใหทั่วถึง  3. รัฐควรมีมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชากร   4. รัฐควรใหความสะดวกแกผูประกอบการในการ
ติดตอราชการ จัดใหการอบรมแกแรงงานดานเทคนิคซึ่งขาดแคลนจะช วย เ พิ่ ม โอกาสใหคนใน
ภูมิภาคมีรายได  ชวยลดปญหาการวางงาน  อันนําไปสูการกระจายความเจริญและลดปญหาความ
ไมเทาเทียมกันในการกระจายรายไดตางๆ ของภูมิภาคในประเทศไทย 

 
ปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  
 1.  ณัฎฐพงศ  ทองภักดี (2535)  ไดศึกษาเรื่อง  พฤติกรรมในการเลือกที่ตั้งโรงงาน 
อุตสาหกรรม  โดยสามารถแยกอุตสาหกรรมออกเปน 3 ประเภทดังน้ี  1. Resource-based  
Industry  2. Market-oriented  Industry  3. Footloose  Industry   โดยมีหลักการ คือ อุตสาหกรรม
ประเภท Resource-based  Industry  เปนอุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบสูงและมีลักษณะของการผลิตที่
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เปนแบบ Weighted  Losing  กลาวคือ นํ้าหนักหรือคาขนสงลดลง  เม่ือนําวัตถุดิบมาประกอบเปน
ผลิตภัณฑแลวอุตสาหกรรมประเภทนี้  รวมถึงผลิตภัณฑที่ใชวัตถุดิบที่เสียหายงาย หรือเก็บรักษา
ยาก   อุตสาหกรรมประเภท Market-oriented  Industry  คือ  อุตสาหกรรมที่มีความจําเปนที่จะอยู
ใกลตลาด  อาจเปนผลิตภัณฑที่เสียหายงายในการขนสงหรือคาขนสงที่เพ่ิมมากขึ้นเม่ือประกอบเปน
ผลิตภัณฑหรืออาจเปนอุตสาหกรรมที่มีความจําเปนที่จะตองอยูใกลชิดลูกคาดวยสาเหตุอ่ืนๆ และ
สุดทาย คือ อุตสาหกรรมประเภท Footloose  เปนอุตสาหกรรมประเภทที่ไมมีความจําเปนที่จะตอง
ตั้งอยูใกลแหลงวัตถุดิบหรือตลาด  เพราะสาเหตุตางๆ  เชน  คาขนสงของวัตถุดิบและผลผลิตมี
มูลคาต่ําเม่ือเทียบกับมูลคาของผลผลิต   อีกทั้งวัตถุดิบและผลผลิตขนสงไดงาย  วัตถุดิบและ
ผลผลิตสามารถเก็บรักษาไดโดยไมเสียหาย  ทั้งคาดูแลรักษาก็ไมสูงมาก   อุตสาหกรรมประเภทนี้
ไมมีความจําเปนตองอยูใกลชิดลูกคาอีกดวย  นอกจากนี้การศึกษาดังกลาวยังรวมปจจัยทางดาน
คุณภาพชีวิต   เขาไปในการวิเคราะหดวย  ซ่ึงตัวแปรที่รวมเขาไปดวย คือ การศึกษาและ
สาธารณสุข  จากการศึกษาดังกลาว  พบวา  ประเด็นสําคัญในการตัดสินใจเลือกที่ตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยทั่วไปถูกกําหนดจากปจจัยดานเศรษฐศาสตร  เชน Per  Capita GPP จํานวน
ประชากรและปจจัยที่ไมใชเศรษฐศาสตร  เชน  ความพรอมของถนนหนทาง  การไฟฟา  การ
ประปาและปจจัยเกี่ยวกับคุณภาพดานสาธารณสุขมีผลตอการเลือกที่ตั้งเชนกัน  สวนปจจัยของ
ระดับการพัฒนาทางการศึกษามีผลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมประเภท Market-oriented  
Industry และ Footloose 
  
 2.  อุบลรัตน ลิมปปยาภิรมย (2538)  ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยการกําหนดการลงทุน
ภาคเอกชนในประเทศไทย 
 ประเทศไทยการลงทุนของภาคเอกชนมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
อย างมาก   โดยจะช วยยกกระดับการผลิตของประเทศ   ทําใหการใชทรัพยากรภายในประเทศ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สงผลใหขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยกับตางประเทศ
สูงขึ้น   จนสามารถสรางรายไดใหกับประเทศปละหลายลาน นอกจากนั้นการลงทุนที่เพ่ิมขึ้นยัง
กอใหเกิดการจางงาน  ซ่ึงสงผลใหประชากรมีรายไดเพ่ิมขึ้น และเปนผลใหเศรษฐกิจของประเทศมี
การขยายตัวสูงขึ้น 
 จากความสําคัญของการลงทุนภาคเอกชนที่มีบทบาทตอการพัฒนาประเทศดังกลาว   จึง
ไดทําการศึกษาปจจัยที่กําหนดการลงทุนภาคเอกชนในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปน
ประโยชนในการกําหนดแนวทางนโยบายและมาตรการตางๆ ของรัฐบาล ที่จะสงเสริมใหการลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวสูงขึ้น  การศึกษาปจจัยกําหนดการลงทุนภาคเอกชนในประ เทศไทย  
จะตองอาศัยแบบจําลองตามแนวความคิดของ Greene   Joshua และ Villanueva  Deiano 
(1991)  โดยมีการปรับเปลี่ยนตัวแปรบางตัวใหมีความเหมาะสมกับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย นํามาประมาณคาดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary  Least  Squares : OLS) โดยอาศัย
ขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Time  Series)   ตั้งแตป 2518-2537 
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 ผลการศึกษาสรุปไดว า  ปจ จัย ที ่ กํา หนดก า ร ลงทุนของภาคเอกชนในประเทศไทย 
ไดแก   อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แทจริง  รายไดตอหัวของประชาชนในประเทศในปที่ผานมา  อัตรา
คาจางขั้นต่ําในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในปที่ผานมาและอัตราสวนภาระการชําระหนี้ปที่ผานมา 
มีความเหมาะสมในการอธิบายสมการการลงทุนของภาคเอกชนในประเทศไทยไดรอยละ 94  ซ่ึง
ปจจัยแตละตัวสามารถสรุปผลไดดังน้ี 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แท จ ริ ง   มีความสัม พันธกับปริมาณการลงทุนของภาคเอกชน
ในประเทศไทยในทิศทางตรงกันขาม   โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับรอยละ 99 กลาวคือ หาก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แทจริงเพ่ิมขึ้นรอยละ1  จะสงผลใหปริมาณการลงทุนของภาคเอกชนใน
ประเทศไทยลดลงรอยละ 1.23 
 รายไดตอหัวของประชาชนในประเทศในปที่ผานมา  มีความสัมพันธกับปริมาณการลงทุน
ของภาคเอกชนในประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน  โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับรอยละ99 
กลาวคือ  หากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แทจริงเพ่ิมขึ้นรอยละ1  จะสงผลใหปริมาณการลงทุนของ
ภาคเอกชนในประเทศไทยลดลงรอยละ 0.001 
 อัตราคาจางขั้นต่ําในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในปที่ผานมา  มีความสัมพันธกับปริมาณ
การลงทุนของภาคเอกชนในประเทศไทยในทิศทางตรงกันขาม  โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับรอย
ละ 99  กลาวคือ  หากอัตราคาจางขั้นต่ําในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในปที่ผานมา เพ่ิมขึ้นอีกวัน
ละ 1 บาท  จะสงผลใหปริมาณการลงทุนของภาคเอกชนในประเทศไทยลดลงรอยละ 0.57 
 อัตราสวนภาระการชําระหนี้ปที่ผานมา  มีความสัมพันธกับปริมาณการลงทุนของ
ภาคเอกชนในประเทศไทยในทิศทางตรงกันขาม  โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับรอยละ99 
กล าวคือ  หากอัตราสวนภาระการชําระหนี้ปที่ผานมาเพิ่มขึ้นรอยละ1  จะสงผลใหปริมาณการ
ลงทุนของภาคเอกชนในประเทศไทยลดลงรอยละ 0.47 
   
 3.  ธีรารัตน   ทวียศ (2541)  ไดศึกษาเรื่อง  ปจจัยที่มีผลตอการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดหลักในประเทศไทย 
 รัฐบาลไดพยายามที่จะกระจายความเจริญออกไปสูภูมิภาค  โดยมีกําหนดเมืองหลัก 9 
จังหวัด   ในแตละภูมิภาคใหเปนศูนยกลางการกระจายอุตสาหกรรม  วัตถุประสงคในการศึกษาครั้ง
น้ีเพ่ือศึกษาจังหวัดหลัก 5 จังหวัด  ไดแก  เชียงใหม  นครสวรรค  ขอนแกน  นครราชสีมา และ
สงขลา  โดยศึกษาถึงสภาพทั่วไปของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมาตรการและนโยบายของ
รัฐบาลในการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรม  ปจจัยที่ มีผลกระทบตอการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรม  รวมทั้งผลกระทบของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมตอภาวะเศรษฐกิจของ
จังหวัด  ผลการศึกษาพบวา  การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดหลักดังกลาว  สวนใหญเปน
การลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรและมีจํานวนเงินลงทุนนอย  สําหรับปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงใหม  ไดแก  จํานวนประชากรและ
สัดสวนสินเชื่อตอเงินฝาก  จังหวัดนครสวรรค  ไดแก  มูลคาเพิ่มสาขาเกษตรกรรม  จํานวนเตียง
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ของโรงพยาบาลตอจํานวนประชากรและสัดสวนสินเชื่อตอเงินฝาก  จังหวัดขอนแกน ไดแก รายได
ตอหัวของประชากร  จํานวนหมายเลขโทรศัพทตอประชากร  สัดสวนสินเชื่อตอเงินฝากธนาคาร
พาณิชย  ปริมาณการผลิตน้ําประปาตอจํานวนผูใชนํ้าและจํานวนประชากร  จังหวัดนครราชสีมา 
ไดแก มูลคาเพิ่มสาขาเกษตรกรรม  อัตราคาจางขั้นต่ําและจํานวนประชากร  จังหวัดสงขลาไดแก 
รายไดตอหัวของประชากรและจํานวนประชากร   สวนผลกระทบของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
ไมมีผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด 
 
 4.  สมศักดิ์  แตมบุญเลิศชัย (2536)  ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาอุตสาหกรรมรายสาขาและ
การกระจายอุตสาหกรรมไปสูตางจังหวัด 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคตางๆ ของไทยมีระดับที่แตกตางกันมาก  แมแตจังหวัด
ภายในภูมิภาคเดียวกันก็มีระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่แตกตางกัน  การกระจุกตัวของกิจกรรม
อุตสาหกรรมไมมีแนวโนมลดลงในทางตรงกันขาม  ระดับการกระจุกตัวของกิจกรรมอุตสาหกรรมที่
จังหวัดตางๆ  ในภาคกลางกลับมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเม่ือเวลาผานไป  การวัดการกระจุกตัวของ
กิจกรรมอุตสาหกรรมโดยมูลคาเพิ่ม  จากการศึกษา  ปจจัยที่มีความสําคัญตอการกําหนดระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมของจังหวัดตาง ๆ ทางดาน  ระดับรายไดของประชาชน  จํานวนและความหนาแนนของ
ประชากร  ความพรอมของสิ่งสาธารณูปโภคระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเงินและการมีที่ตั้ง
ใกลกับกทม.  ผูประกอบการที่มีภูมิลําเนาในตางจังหวัดมีสวนสําคัญทําใหเกิดอุตสาหกรรมขนาด
ยอมในจังหวัดของตน  พบวา ความพรอมของสิ่งสาธารณูปโภค มีผลตอการตัดสินใจเลือกแหลง
ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
  
ปญหา  อุปสรรค และขอเสนอแนะในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
 1.  เชิดศักดิ์  การภักดี (2547) ไดศึกษาเรื่อง  ปจจัยในการเลือกที่ตั้งของผูประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางในจังหวัดปทุมธานี 
 แนวทางการพัฒนาประเทศที่ผานมา  ไดมีการปรับปรุงโครงสรางทางเศรษฐกิจที่เนนการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมควบคูกับภาคเกษตรกรรม  นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใน
ระยะแรก  คือ  การเนนความสําคัญในเรื่องการผลิตเพ่ือทดแทนการนําเขาและหากผลิตเพ่ือการ
สงออก  ผลการพัฒนาดังกลาวทําใหเกิดการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมมากและจากการ
เจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในชวงเวลาดังกลาวมีการกระจุกตัวอยางหนาแนนใน
กรุงเทพฯ  เน่ืองจากเปนทําเลที่มีปจจัยเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและทําใหพ้ืนที่ทาง
เศรษฐกิจและเมืองขยายออกไปทุกป  ซ่ึงจังหวัดปทุมธานีก็เปนบริเวณพื้นที่ขยายตัวออกไป  เน่ืองมี
ปจจัยหลายดานที่ผลักดันใหมีการขยายตัว  เชน  ความสะดวกของเสนทางการคมนาคมขนสงใกล
แหลงตลาด  จึงทําใหจังหวัดปทุมธานีเปนจังหวัดที่มีสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม
เลือกเปนแหลงที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม  จากลักษณะดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาถึง
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกทั้งโรงงานอุตสาหกรรม  การกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและ
แนวทางในการแกปญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง  เพ่ือใหทราบ
ถึงแหลงที่ตั้งและประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  รวมทั้งสามารถ
ทราบถึงความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งและการกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม  
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปจจัยในการเลือกที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
ปทุมธานี 
 
 2.  อรุณรัตน  จิวางกูร (2539) ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหโครงสรางตลาดอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอรไมของไทย 
 อุตสาหกรรมไมเฟอรนิเจอร  เปนอุตสาหกรรมการผลิตที่เกาแกแขนงหนึ่งในประเทศไทย  
เน่ืองจากผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรเปนสินคาที่มีความจําเปนสําหรับชีวิตประจําวันและเปนปจจัยที่ใช
สําหรับการตกแตงบานเรือนและถือไดวาอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมมีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทย
อยางมากในดานตางๆ  เชน  การสงออก  ปริมาณการจางงาน  ประกอบกับความไดเปรียบทางดาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่ประเทศไทยอยู  จึงทําใหอุตสาหกรรมนี้เปนอุตสาหกรรมที่ผูวิจัยสนใจและ
ทําการศึกษาวิเคราะหใหเห็นถึง โครงสรางตลาดอุตสาหกรรม  ที่เปนตัวกําหนดโครงสรางตลาด  
พฤติกรรมตลาด  ปญหาอุปสรรค รวมทั้งนโยบายของภาครัฐตอการพัฒนาอุตสาหกรรมตลาด
เฟอรนิเจอรของประเทศไทยใหไปในทิศทางเดียวกันกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร
โลก  โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพ่ือศึกษาภาพรวมของลักษณะทั่วไปของอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอรไมของไทย  ในดานการผลิต  การจางงาน  ปริมาณเงินทุนและการสงเสริมอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอร 
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บทที่3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  แบง

การศึกษาออกเปน 3 สวนดวยกันคือ 1. ศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร 2. ศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  และ3. ศึกษาปญหา อุปสรรค  และ
ขอเสนอแนะในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตาม
ขั้นตอนดังน้ี 
 1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

 2.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.  การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 

 4.  สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
    ประชากร 
 การวิจัยในครั้งน้ีแบงการศึกษาออกเปน การศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมของจังหวัด
พิจิตรและการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร เปนการศึกษา
โดยอาศัยขอมูลทุติยภูมิ  สวนการศึกษา ปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะในการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  เปนการศึกษาโดยอาศัยขอมูลปฐมภูมิ  มีประชากรที่ใชในการศึกษา 
คือ  ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดพิจิตร ที่ยังคงประกอบกิจการ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2549  มีจํานวนทั้งสิ้น 1,432 ราย และเม่ือนําผูประกอบการดังกลาวมาจําแนกออกเปน 4 
กลุม  ตามเกณฑการแบงกลุมอุตสาหกรรมของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
(สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI). 2536: 36-37)  ทําใหไดจํานวนประชากร คือ 
ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทั้ง 4 กลุม ดังตอไปน้ี  คือ ผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรม
เกษตร จํานวน 681 ราย  ผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมโลหะ อโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ
ขนสง จํานวน  528 ราย  ผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ  กระดาษและพลาสติก จํานวน 
144 รายและผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมเบา จํานวน  79 ราย 
 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 การเลือกกลุมตัวอยางในครั้งน้ี  ไดใชวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  
Sampling)  ทําใหไดกลุมตัวอยาง  คือ  ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม  จํานวน 7 ราย 
ดังตอไปน้ี 
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1.  ผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 2  ราย 
บทบาทความสําคัญ 

  - ดํารงตําแหนงสําคัญทางการคา 
  - โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญทุนจดทะเบยีนมากกวา 100 ลานบาท 
  - สงออกผลผลิตไปตางประเทศรอยละ 80 

  - ประกอบกิจการมายาวนานกวา 20 ป 
2. ผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมโลหะ อโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณขนสง 
บทบาทความสําคัญ 
- ดํารงตําแหนงสําคัญทางอุตสาหกรรม 
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญทุนจดทะเบยีนมากกวา 100 ลานบาท 
- กําลังการผลติสูงมีการสงออกสินคาภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

  - ประกอบกิจการมายาวนานกวา 20 ป 
3. ผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ  กระดาษ และพลาสติก 
บทบาทความสําคัญ 
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของภาคเหนือ 
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญทุนจดทะเบยีนมากกวา 100 ลานบาท   
- กําลังการผลติสูง มีชื่อเสียง 

  - ประกอบกิจการมายาวนานกวา 20 ป 
4. ผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเบา 
บทบาทความสําคัญ 
- ดํารงตําแหนงสําคัญทางการเมืองภายในทองถิ่น 
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญทุนจดทะเบยีนมากกวา 100 ลานบาท 
- สงออกผลผลิตไปตางประเทศรอยละ 60 

  - ประกอบกิจการมายาวนานกวา 20 ป 
 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  จะมีเฉพาะในสวนของ การศึกษา  ปญหา  อุปสรรค  
และขอเสนอแนะในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  ซ่ึงเปนการศึกษาโดยอาศัยขอมูล
ปฐมภูมิเทานั้น  เน่ืองจากในสวนของการศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  และ
การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร ซ่ึงเปนการศึกษาโดยอาศัย
ขอมูลทุติยภูมิ  ไดมีหนวยงานของสํานักงานสถิติจังหวัด ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวแลว  
ผูวิจัยจึงนําขอมูลดังกลาวมาใชทันทีโดยไมตองสรางเครื่องมือในการวิจัยเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลอีก 
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สําหรับการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในสวนของการศึกษา ปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะ
ในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร มีขั้นตอนดังน้ี 
 
 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 
 1.  ศึกษาวตัถุประสงคของการวิจัยอยางชัดเจน  เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบ
สัมภาษณวาตองการทราบอะไร  โดยคํานึงถึงประโยชนที่เราจะไดรับจากการสัมภาษณในงานวิจัย 
 2.  รางแบบสมัภาษณที่ครอบคลุมถึงจุดมุงหมาย และความสําคัญของการวิจัยแบง
ออกเปน 2 ตอน  โดยในตอนที่1 เปนขอมูลเบื้องตนของผูประกอบการ  จะเปนแบบสัมภาษณแบบ
ปลายปด  และขอมูลในตอนที่2  เปนปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะในการตัง้โรงงาน
อุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  จะเปนแบบสัมภาษณแบบปลายเปด 
 3.  ตรวจแบบสัมภาษณที่รางไวดวยตนเอง  ที่เปนการตรวจสอบในการใชถอยคําและ
ประโยคใหถูกตอง  ชัดเจนและความเหมาะสมตางๆ ในแบบสอบถาม  
นําแบบสัมภาษณที่รางไวและตรวจทานเรียบรอยแลว จากนั้นทําการเสนอแบบสมัภาษณฉบับราง
ตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ  เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและใหครอบคลุมเน้ือหาและตรง
ตามความมุงหมายที่เปนอยูจริงใหมากขึ้น 
 4.  จากนั้นนําแบบสัมภาษณฉบับรางทีท่าํการเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
มาแกไขใหเรยีบรอยภายใตคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลว  

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 3 สวน คือ การศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมของ
จังหวัดพิจิตรและการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร เปนการ
เก็บรวบรวมขอมูลโดยอาศัยขอมูลทุติยภูมิ  สวนการศึกษาปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะใน
การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  เปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยอาศัยขอมูลปฐมภูมิ  
ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
 1.  การศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  
 เปนการศึกษาภาพรวมของการเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมภายในจังหวัดพิจิตรที่เกิดจาก
ปจจัยหรือตัวแปรที่สําคัญภายในทองถิ่น  ไดแก  มูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม  ปริมาณเงินทุนจด
ทะเบียน  จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมและจํานวนแรงงานจดทะเบียน  โดยแบงระยะเวลาใน
การศึกษาออกเปน 2 ชวง  คือ ชวงระหวางป 2540-2548  ซ่ึงเปนชวงปที่1  และปที่2 ที่สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรเริ่มจัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นในจังหวัด  และป 2549  เปนปที่อยู
ในแผนพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดฉบับปจจุบัน  มีขอมูลและแหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย  ดังปรากฏ
ตามตาราง 
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ตาราง 5  ขอมูลและแหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย 
 

ขอมูล แหลงขอมูล 
   มูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม สํานักงานสถติิจังหวัดพิจิตร 
   ปริมาณเงินทุนจดทะเบียน สํานักงานสถติิจังหวัดพิจิตร 
  จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานสถติิจังหวัดพิจิตร 
  จํานวนแรงงานจดทะเบียน สํานักงานสถติิจังหวัดพิจิตร 

 
 
 2.  การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร เปนการศึกษา
โดยอาศัยขอมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data) ประเภทอนุกรมเวลา (Time Series Data) เปนรายป  
ในระหวางป 2531-2548 รวมทั้งสิ้น 18 ป  เพ่ือศึกษาความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่คาดวานาจะ
สงผลตอจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร ไดแก มูลคาผลิตภัณฑภาคการเกษตร  
กําลังแรงงาน  สินเชื่อภาคอุตสาหกรรม  รายไดตอหัวของประชากร  จํานวนการรับซ้ือกระแสไฟฟา  
ระยะทางของถนนที่สรางขึ้นในแตละปและปริมาณการผลิตนํ้าประปา  โดยมีขอมูลและแหลงขอมูลที่
ใชในการวิจัยดังปรากฏตามตาราง 
 
ตาราง 6  ขอมูลและแหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย 
 

ขอมูล แหลงขอมูล 
มูลคาผลติภัณฑภาคการเกษตร สํานักงานสถติิแหงชาต ิ
กําลังแรงงาน สํานักงานสถติิแหงชาต ิ
สินเชื่อภาคอุตสาหกรรม สํานักงานสถติิแหงชาต ิ
รายไดตอหัวของประชากร สํานักงานสถติิแหงชาต ิ
จํานวนการรับซ้ือกระแสไฟฟา สํานักงานสถติิแหงชาต ิ
ระยะทางของถนนที่สรางขึน้ในแตละป สํานักงานสถติิแหงชาต ิ
ปริมาณการผลิตนํ้าประปา สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

 

 3.  การศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการตัง้โรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัด
พิจิตร  มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังน้ี 
 3.1  ติดตอนัดหมายกับผูประกอบการที่ไดรับเลือกเปนกลุมตวัอยางในการ 
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สัมภาษณ   โดยใชวธิีนัดหมายทางโทรศพัทกับผูประกอบการลวงหนาเกี่ยวกบัวนั  เวลาและสถานที่ 
กอนที่จะทําการสัมภาษณ เพ่ือหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในกรณีผูประกอบการไมพรอมที่จะใหคํา
สัมภาษณ  หรือไมสามารถใหคําสัมภาษณได 
 3.2  เม่ือติดตอนัดหมายเรียบรอยแลวจึงดําเนินการสัมภาษณผูประกอบการที่ไดรับ
เลือกเปนกลุมตัวอยาง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว 
ในขั้นตอนของการสัมภาษณเริ่มดวยการแนะนําตัวและแนะนําถึงวัตถุประสงค  รวมทั้งประโยชนที่
ไดจากการสัมภาษณของผูประกอบการ  จากนั้นจึงถามคําถามแตละขอที่งายที่สุดไปยังขอคําถามที่
ยากที่สุด  โดยหลีกเลี่ยงคําถามจูงใจ  
 3.3  จากนั้นเม่ือผูประกอบการที่ไดรับเลือกเปนกลุมตัวอยางไดใหคําสัมภาษณ  ผูวิจัย
จึงเริ่มตนการบันทึกคําสัมภาษณไวในเทป  เพ่ือจะไดรายละเอียดทุกคําพูดและงายตอการบันทึก
ผลการวิจัยเม่ือผูวิจัยไดคําตอบหรือขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการที่ไดรับเลือกเปนกลุม
ตัวอยางอยางสมบูรณแลว   จึงกลาวขอบคุณและนําขอมูลดังกลาวมาดําเนินการขั้นตอนตอไป 
 
การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดการจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล  โดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1.  การศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร   
  1.1  นําขอมูลถายสําเนาที่ได  คือ  มูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม  ปริมาณเงินทุนจด
ทะเบียน  จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมและจํานวนแรงงานจดทะเบียน  มาตรวจดูความเรียบรอยและ
ครบถวนตามจํานวนปที่ศึกษา 
  1.2  นําขอมูลมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม  ปริมาณเงินทุนจดทะเบียน  จํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมและจํานวนแรงงานจดทะเบียน  มาจัดใหอยูในรูปมูลคาสุทธิหรือมูลคาที่เปนจริง ณ 
ปจจุบัน  จากน้ันนําขอมูลทั้งหมดมาจําแนกเปนหมวดหมูตามกลุมอุตสาหกรรม และตามอําเภอให
ครบถวน 
   1.3  จากนั้นนําขอมูลที่จําแนกเปนหมวดหมูแลว มาแบงออกเปน 2 ชวงเพ่ือทําการ
วิเคราะห โดย   

  - ในชวงที่1  คือ  ชวงระหวางป 2540-2548  ซ่ึงเปนชวงปที่1 และปที่2  ที่
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรเริ่มจัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นในจังหวัด  
  - ในชวงที่2  คือ  ป 2549  เปนปที่อยูในแผนพัฒนาอุตสาหกรรม 
จังหวัดฉบับปจจุบัน 
   1.4.  นําขอมูลที่ผานการจําแนกเปนหมวดหมูตามกลุมอุตสาหกรรม และตามอําเภอ 
มาคํานวณหาคาสัดสวนหรือคารอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย (Mean) และอัตราการขยายตัวทั้ง 2 
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ชวงเวลา  จากนั้นจึงนําขอมูลดังกลาวมาเปรียบเทียบเพ่ือใหเห็นความแตกตางในแตละชวงอยาง
ชัดเจน   
   2.  การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร 
   2.1  นําขอมูลที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของขอมูลและจํานวนป
ที่ศึกษา 
   2.2  นําขอมูลดังกลาวมาจัดใหอยูในรูปที่จะนําไปใชในการวิเคราะห  โดยนําขอมูล 
ที่มีหนวยยอยๆ บางตัวมาเปลี่ยนเปนหนวยใหญๆ  เพ่ือทําใหอยูในรูปที่สามารถนําไปวิเคราะห
ขอมูลตอไปได 
 2.3  นําขอมูลที่จัดกระทํามาแลวจากขางตนมาบันทึกโดยใชคอมพิวเตอรเพ่ือการ
วิเคราะหผล  ซ่ึงใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistic  Package  for  
Social  Sciences : SPSS) Version11.0  โดยใชเทคนิคการคัดเลือกตัวแปรเขาสมการแบบ 
Stepwise Regression   ในการวิเคราะห 
 3.  การศึกษาปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของ
จังหวัดพิจิตร  
   3.1  เริ่มจากการนําขอมูลจากเทปมาเปดและถอดเสียงจากเทปมาบันทึกลงใน 
งานนําเทปที่ไดบันทึกการสัมภาษณมาถอดคําพูด  ขณะเดียวกันก็ตรวจดูความเรียบรอยและความ
ครบถวนของการตอบคําถาม   โดยถาคําตอบที่ไดไมชัดเจนหรือตอบไมครบถวน  จะตองติดตอไป
ยังผูไดรับการสัมภาษณใหตอบคําถามขอน้ันๆ  โดยวิธีการโทรศัพทเพ่ือสอบถามหรือถาในกรณี
คําตอบที่ไดมีความผิดพลาดอยูมากในรายละเอียดของการตอบอาจตองติดตอขอนัดการสัมภาษณ
อีกครั้งหน่ึง 
    3.2  จําแนกลักษณะการตอบคําถามของผูประกอบการที่คลายคลึงกันใหอยูกลุม 
เดียวกัน  และที่แตกตางใหอยูใกลเคียงกันมากที่สุด 
    3.3  เม่ือจําแนกขอมูลจากแบบสัมภาษณเรียบรอยแลวตองตรวจสอบดูความ 
เรียบรอย  เพ่ือนําขอมูลไปสูการวิเคราะหขอมูลตอไป 

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน  สถิติที่ใชในการวิเคราะหการศึกษา 
โครงสรางอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  สถิติที่ใชในการวิเคราะหการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร และสถิติที่ใชในการวิเคราะหการศึกษาปญหา  อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  มีดังรายละเอียดดังน้ี 
 1.  การศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  มีสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
ดังน้ี 
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 1.1  คาสัดสวนหรือคารอยละ (Percentage) เปนคาสถิติที่บอกถึงสัดสวนจํานวนตอรอย  
ซ่ึงเปนการอธิบายขอมูลการศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรม  โดยใชสูตรดังน้ี เจมส (James.  2005: 
ออนไลน) 
 

 
 
 
  
 เม่ือ   
    P แทน คารอยละ 
  f แทน ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ 
  N แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด 
 

1.2  คาเฉลี่ย (Mean)  คือ  คากลางของขอมูล  ใชสูตรดังน้ี   
เจมส (James.  2005: ออนไลน) 
  
 
 
 
 
 เม่ือ 
     X      แทน คาเฉลีย่ 
   ∑ x¡     แทน ผลรวมของขอมูลทั้งหมด 

 n      แทน จํานวนตวัอยาง  
  
 2.  การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร   เปน
การศึกษาโดยใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data) ประเภทอนุกรมเวลา (Time  Series  Data) 
เปนรายป  ระหวางป 2531-2548 เปนเวลา 18 ป  โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple  
Regression  Analysis) ดวยวิธีประมาณคาแบบกําลังสองนอยที่สุด  เพ่ือสรางแบบจําลองในการ
พยากรณจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อพิจารณาในภาพรวมและจํานวนการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมเมื่อพิจารณาในกลุมอุตสาหกรมเกษตร  โดยมีรูปแบบแบบจําลองดังตอไปน้ี พินไดร
และโรบิลเฟล (Pindyck; & Rubinfeld.  1998: 78) ดังน้ี 

× 1OO       P = 

 
f

    n 

 
X 
 

—
= 

∑ x¡  

n 
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 2.1  แบบจําลองปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อพิจารณาในภาพรวม 
 
 Y =  β 0 + β1 X1  + β2 X 2  + β3 X3  + β4 X4    + β5 X 5  + β6X 6    + β7 X 7 + e 

 
 โดยกําหนด 

  Y = จํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม (โรงงานตอป) 
  X1 = มูลคาผลิตภัณฑภาคการเกษตร (พันบาทตอป) 

X2   = กําลังแรงงาน (พันคนตอป)   
X3   = สินเชื่อภาคอุตสาหกรรม (ลานบาทตอป) 
X4  = รายไดตอหัวของประชากร (พันบาทตอป) 
X5   = จํานวนการรับซ้ือกระแสไฟฟา (ลานกิโลวัตตตอป)  
X 6      = ระยะทางของถนนที่สรางขึ้นในแตละป (กิโลเมตรตอป) 
X7 = ปริมาณการผลิตน้ําประปา (พันลูกบาศกเมตรตอป) 
β0 = คาคงที่ 

β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7 = คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตางๆ 
   e = คาความคลาดเคลื่อน 
 
 2.2 แบบจําลองปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อพิจารณาในกลุม
อุตสาหกรรมเกษตร  
 
 Y =  β0 + β1 X1  + β2 X 2  + β3 X3  + β4 X4    + β5 X 5  + β6X 6    + β7 X 7 + e 

 
 โดยกําหนด 

  Y = จํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม (โรงงานตอป) 
  X1 = มูลคาผลิตภัณฑภาคการเกษตร (พันบาทตอป) 

X 2   = กําลังแรงงาน (พันคนตอป)   
X3   = สินเชื่อภาคอุตสาหกรรม (ลานบาทตอป) 
X4  = รายไดตอหัวของประชากร (พันบาทตอป) 
X5   = จํานวนการรับซ้ือกระแสไฟฟา (ลานกิโลวัตตตอป)  
X 6      = ระยะทางของถนนที่สรางขึ้นในแตละป (กิโลเมตรตอป) 
X7 = ปริมาณการผลิตน้ําประปา (พันลูกบาศกเมตรตอป) 
β0 = คาคงที่ 
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β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7 = คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตางๆ 
   e = คาความคลาดเคลื่อน 
 
 โดยในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  เม่ือ
พิจารณาในภาพรวมและเมื่อพิจารณาในกลุมอุตสาหกรมเกษตร  มีสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ดังตอไปน้ี   

   1.  สถิติทดสอบ  F – statistic  ใชในการทดสอบความมีนัยสําคัญของอิทธิพลของตัวแปร
อิสระตางๆ  ในเสนถดถอย (Pindyck; & Rubinfeld.  1998: 86)   
   

    
 
 เม่ือ 
          SSR แทน  ความผันแปรของ Y เน่ืองจากอิทธิพลของ x 1 , x 2 , x k 
          SSE แทน คาแปรปรวนของ Y เน่ืองจากอิทธิพลอ่ืนๆ 

n     แทน จํานวนขอมูลตัวอยาง  
         k แทน จํานวนตวัแปรอิสระ 
   X  แทน ตัวแปรอิสระ 
 
 2.  สถิตทิดสอบ  t - statistic  ใชทดสอบ วามี  βi ตวัใดบางทีไ่มเทากบัศนูย  หรือมีตวัแปร
อิสระตวัใดบางที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม  สถิตทิดสอบ  t - statistic  คํานวณจาก (Pindyck; 
& Rubinfeld.  1998: 77)   
   

   t = 
bi

i

S
b  

        
 เม่ือ 
   t แทน สถิตทิดสอบ  t- statistic 
   b i แทน สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระตัวที่ i 
   S i  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ b i  
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 3.  สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงซอน (Multiple  Coefficient  of  Determination  :  R2)  
สูตรทีใ่ชในการคํานวณ  R2  มีดังน้ี (Pindyck; & Rubinfeld.  1998: 122)   
 
 

 
 

  
  เม่ือ    
  R แทน คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงซอน 
  SSR แทน ความผันแปรของ Y เน่ืองจากอิทธิพลของ X1 , X2 , … Xk 
  SST แทน ความแปรผันทั้งหมดที่เกิดขึ้น 
    Y แทน ตัวแปรตาม 
    X แทน ตัวแปรอิสระ 
 
  4.  สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงซอนที่ปรับปรุงแลว  (Adjusted  Multiple  Coefficient  of  
Determination  :  Adjusted R2)  คือ  การนําคาองศาแหงความเปนอิสระของขอมูลมาปรับคา
สัมประสิทธิ์แหงการตัดสินใจเชิงซอน  และเรียกคาที่ปรับวา  คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงซอนที่
ปรับปรุงแลว (James.  2005: ออนไลน) 
 

    
          
     
 เม่ือ   
     

    แทน สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชงิซอนที่ปรับปรุงแลว 
   
   SSE แทน คาแปรปรวนของ Y เน่ืองจากอิทธิพลอ่ืนๆ 
 SST แทน คาแปรปรวนทั้งหมดของ Y 

2 

2

a 
R 
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   n  แทน จํานวนขอมูลตัวอยาง 
    k  แทน จํานวนตวัแปรอิสระ 
 
 5.  การทดสอบความเปนอิสระกันของคาความคลาดเคลื่อน  ใชสถติกิารทดสอบของ  
Durbin-Watson  เปนการทดสอบความสัมพันธของ  e tและ  e t-1 โดยที่ t เปนชวงเวลา  (Pindyck; 
& Rubinfeld.  1998: 203)   
 
   สถิตทิดสอบ  Durbin – Watson 
 

    
           
  เม่ือ 
   D.W. แทน คา  Durbin - Watson 
   ∑  แทน ผลรวม 
   e t  แทน ตัวแปรสุมในชวงเวลา  t 
   e t-1 แทน ตัวแปรสุมในชวงเวลา  t-1 
 
 



บทที่4       
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ในบทนี้ไดแบงผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอน  โดยตอนที่1 คือ การศึกษา

โครงสรางอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  ตอนที่2 คือ  การศึกษาปจจัยที่จะสงผลตอการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร และตอนที่3  การศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  สามารถเสนอผลการวิเคราะหขอมูลไดดังน้ี 
 
ตอนที่1  การศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร 
 จากการที่จังหวัดพิจิตรมีลักษณะทางกายภาพและความอุดมสมบูรณของพื้นที่แตกตางกัน  
สงผลใหบริเวณพ้ืนที่ที่เปนที่ราบลุมมีการพัฒนาและมีความเจริญในดานตางๆ สูงกวาพื้นที่ที่เปน
แองกะทะ  ซ่ึงนํ้าทวมขังไดงายและมีความอุดมสมบูรณของพื้นที่นอยกวา  โดยบริเวณพื้นที่ที่เปนที่
ราบลุมดังกลาวเปนที่ตั้งของอําเภอตางๆ  ที่มีความสําคัญและเปนศูนยรวมความเจริญทั้งการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ  สังคมและประชากรของจังหวัด  จากสภาพพื้นที่ที่แตกตางกันและการมีปจจัยหลัก
หรือปจจัยภายในทองถิ่นเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาที่แตกตางกัน  สงผลใหในแตละพ้ืนที่มีการตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมหนาแนนและเบาบางแตกตางกันออกไป (สํานักงานพาณิชยจังหวัดพิจิตร. 
2550: 12) 
 สําหรับการศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมในครั้งนี้  จึงมุงที่จะศึกษาและเปรียบเทียบใหเห็น
ปจจัยหลักหรือปจจัยภายในทองถิ่น  อันไดแก  มูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม  ปริมาณเงินทุนจด
ทะเบียน  จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมและจํานวนแรงงานจดทะเบียน วาปจจัยใดมีมูลคาหรือสัดสวน
ในเชิงปริมาณมากกวากันเม่ือจําแนกตามกลุมอุตสาหกรรมและจําแนกตามอําเภอ  พรอมกันนี้ยังได
แบงการศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมดังกลาวออกเปน 2 ชวง คือ  ชวงระหวางป 2540-2548  ซ่ึง
เปนชวงปที่1  และปที่2  ที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรเริ่มจัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้น
ในจังหวัด  และป 2549  เปนปที่อยูในแผนพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดฉบับปจจุบัน  สามารถ
นําเสนอผลการศึกษาขอมูลดังตอไปน้ี 
 
1.  โครงสรางอุตสาหกรรม ในชวงระหวางป 2540-2548    
 ดานมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม 
 จากตารางภาคผนวกช. 8  พบวา มูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรมรวมของจังหวัดพิจิตร  มี
จํานวน 854,000 ลานบาท  ในป 2540  และมีมูลคาเพิ่มขึ้นทุกป  จนถึง 1,023,117 ลานบาท ในป 
2549  ปรากฏวา  เปนมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรมในกลุมอุตสาหกรรมเกษตร ถึง 596,570 ลาน
บาท  คิดเปนรอยละ 58.31 และในกลุมอุตสาหกรรมโลหะ อโลหะเครื่องจักรและอุปกรณขนสง อีก 
304,766 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 29.79  เม่ือพิจารณาในสวนของกลุมอุตสาหกรรมเบา  ตั้งแตป 
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2540 จนถึงปพ.ศ.2549  มูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม  มีสัดสวนอยูในกลุมอุตสาหกรรมเบานอยที่สุด
มาโดยตลอด  นอกจากนี้ยังสังเกตไดวา อัตราการขยายตัวของมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม ในชวง
ระหวางป 2544- 2549 น้ัน มีอัตราการขยายตัวของมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรมถึง 105,963 ลาน
บาท  หรือมีอัตราการขยายตัวมากกวา ในชวงระหวางป 2540 - 2544 เปนจํานวนถึง 42,809 ลาน
บาท  
 และเม่ือพิจารณา อัตราการขยายตัวของมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรมเปนรายกลุม
อุตสาหกรรม กลับพบวา กลุมอุตสาหกรรมเกษตร  ซ่ึงเปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่ม
ภาคอุตสาหกรรมมากที่สุดมาโดยตลอด  กลับมีอัตราการขยายตัวของมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม
ลดลง ในชวงระหวางป 2544 - 2549 เหลือเพียง 36,359 ลานบาท  ขณะที่กลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ มี
อัตราการขยายตัวของมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมเบา  ซ่ึงเดิม
เคยมี มูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรมนอยที่สุด   แตกลับมีอัตราการขยายตัวของมูลคาเพิ่ม
ภาคอุตสาหกรรม  เพ่ิมขึ้นถึง 8,546 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นมากกวา 4 เทา 
 
 ดานปริมาณเงินทุนจดทะเบียน 
 จากตารางภาคผนวกช. 9  พบวา ปริมาณเงินทุนจดทะเบียนรวมตั้งแตป 2540  จนถึงป 
2549 ปริมาณเงินทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยแลวชวงเวลาละ 1,406.50 ลานบาท โดยในชวง
ระหวางป 2544 - 2549 มีอัตราการขยายตัวของปริมาณเงินทุนจดทะเบียนเพ่ิมมากขึ้น 1,613 ลาน
บาท  
 เม่ือพิจารณาอัตราการขยายตัวของปริมาณเงินทุนจดทะเบียน ในชวงระหวางป 2540- 
2544  พบวา กลุมอุตสาหกรรมเกษตร  มีอัตราการขยายตัวของปริมาณเงินทุนจดทะเบียนถึง 1,068 
ลานบาท และเริ่มมีอัตราการขยายตัวของปริมาณเงินทุนจดทะเบียนลดลง  จากเดิมเปนอยางมาก 
ในชวงระหวางป 2544 - 2549 เหลือเพียง 155 ลานบาท หรือลดลงจากในชวงระหวางป 2540-2544 
ถึง 913 ลานบาท  สวนกลุมอุตสาหกรรมเบา  ก็มีอัตราการขยายตัวของปริมาณเงินทุนจดทะเบียน
ลดลง ในชวงระหวางป 2544- 2549 คือ มีอัตราการขยายตัวลดลง (-46) ลานบาท จากชวงระหวาง
ป 2540-2544 ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวของปริมาณเงินทุนจดทะเบียน 4 ลานบาท  แตจะสังเกตไดวา 
กลุมอุตสาหกรรมโลหะ อโลหะเครื่องจักรและอุปกรณขนสง  มีอัตราการขยายตัวของปริมาณเงินทุน
จดทะเบียนสูงขึ้นแทนที่กลุมอุตสาหกรรมเกษตร  แมวากลุมอุตสาหกรรมโลหะ อโลหะเครื่องจักร
และอุปกรณขนสงจะมีปริมาณเงินทุนจดทะเบียน รองลงมาจาก กลุมอุตสาหกรรมเกษตรก็ตาม  
โดยเฉพาะในชวงระหวางป 2544 – 2549 กลุมอุตสาหกรรมโลหะ อโลหะเครื่องจักรและอุปกรณ
ขนสง มีอัตราการขยายตัวของปริมาณเงินทุนจดทะเบียนถึง 1,390 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นมาจากเดิม
ที่มีอัตราการขยายตัวของปริมาณเงินทุนจดทะเบียน เปนมูลคา 103 ลานบาท ถึง 1,287 ลานบาท   
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กลุมอุตสาหกรรม
เกษตร
58.02%

กลุมอุตสาหกรรมโลหะ
 อโลหะฯ
26.69%

กลุมอุตสาหกรรมเบา
3.83%

กลุมอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ กระดาษฯ

11.45%

 
 

กลุมอุตสาหกรรม
เกษตร
71.10%

กลุมอุตสาหกรรมโลหะ
 อโลหะฯ
19.04%

กลุมอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ กระดาษฯ

7.50%
กลุมอุตสาหกรรมเบา

2.36%

 

กลุมอุตสาหกรรม
เกษตร
48.83%

กลุมอุตสาหกรรมโลหะ
 อโลหะฯ
43.35%

กลุมอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ กระดาษฯ

7.34%

กลุมอุตสาหกรรมเบา
0.47%

 
 

ภาพประกอบ 4 ปริมาณเงินทุนจดทะเบยีนจําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม 
หมายเหตุ : คารอยละที่ไดมีความแตกตางจากตารางภาพผนวก ช.9 เน่ืองจากการปดจุดทศนิยม 
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 เม่ือพิจารณาปริมาณเงินทุนจดทะเบียนเปนรายอําเภอ  จากตารางภาคผนวกช.10  พบวา  
ปริมาณเงินทุนจดทะเบียนรวมของอําเภอเมือง มีสัดสวนมากถึงรอยละ 39.79 ในป 2540  แตในป 
2549 ปริมาณเงินทุนจดทะเบียนของอําเภอเมืองเร่ิมลดลง  เหลือสัดสวนเพียงรอยละ 34.31  ของ
ปริมาณเงินทุนจดทะเบียนทั้งหมด  สวนอําเภอตะพานหินในชวงเวลาเดียวกันปริมาณเงินทุนจด
ทะเบียนเพ่ิมขึ้นจากป 2540 เปนสัดสวนรอยละ 30.85 ใกลเคียงกับอําเภอบางมูลนาก  ซ่ึงมีสัดสวน
ปริมาณเงินทุนจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นรอยละ 23.37 ของปริมาณเงินทุนจดทะเบียนทั้งหมด  

สวนอัตราการขยายตัวของปริมาณเงินทุนจดทะเบียน  เม่ือพิจารณาตามชวงเวลาและตาม
อําเภอ  พบวา  อําเภอเมืองมีอัตราการขยายตัวของปริมาณเงินทุนจดทะเบียนมากถึง 738 ลานบาท 
ในชวงระหวางป 2540-2544  สวนในชวงระหวางป 2544 - 2549  อําเภอตะพานหินกลับเปนอําเภอ
ที่มีมีอัตราการขยายตัวของปริมาณเงินทุนจดทะเบียนมากที่สุด จํานวน 610 ลานบาท  ซ่ึงมีความ
ใกลเคียงกับอําเภอบางมูลนากที่มีอัตราการขยายตัวของปริมาณเงินทุนจดทะเบียน จํานวนเปน 568 
ลานบาท  ขณะเดียวกันอําเภอเมือง  ซ่ึงเปนอําเภอที่มีปริมาณเงินทุนจดทะเบียนมากที่สุดมาโดย
ตลอด  ในชวงปเดียวกันกลับมีอัตราการขยายตัวของปริมาณเงินทุนจดทะเบียนลดลงจาก  ในชวง
ระหวางป 2540-2544 เหลือเพียงจํานวน 251 ลานบาท  ขณะที่อําเภอวชิรบารมี เปนอําเภอเดียวที่
มีอัตราการขยายตัวของปริมาณเงินทุนจดทะเบียนลดลง (-3) ลานบาท 
 
 ดานจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม 

 จากตารางภาคผนวกช.11  พบวา  โรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  ในป 2540 มี
จํานวนรวมทั้งสิ้น 831 โรงงาน  ปรากฏวาเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึง 737 โรงงาน  
ขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญมีเพียง 78 และ 16 โรงงาน  หากพิจารณาถึง
อัตราการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมทั้ง 3 ขนาดดังกลาว  พบวา ในชวงระหวางป 2540 - 
2549 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นเปนอยางมากเปนจํานวนถึง 279 
โรงงาน หรือมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยชวงเวลาละ 299 โรงงาน  ขณะที่
ในชวงเวลาเดียวกันโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ  มีอัตราการขยายตัวของจํานวน
โรงงานอุตสาหกรรมเพียง 7 และ 2 โรงงาน เทานั้น หรือมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นโดย
เฉลี่ยชวงเวลาละ 4 และ 3 โรงงาน ตามลําดับ 
 เม่ือพิจารณาโรงงานอุตสาหกรรมแตละขนาดเปนรายกลุมอุตสาหกรรม  พบวา กลุม
อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มากที่สุดคือ กลุมอุตสาหกรรมเกษตร   มี
จํานวนถึง 491 โรงงาน  ในป 2540 และจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเริ่มลดลงตั้งแตป 2544 จน
เหลือเพียงจํานวน 585 โรงงาน  ในป 2549 หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยชวงเวลาละ 47 โรงงาน 
ตามลําดับ 
 สําหรับในสวนของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง พบวา กลุมอุตสาหกรรมเกษตรยังคงมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมลดลงจากในปพ.ศ.2540  ที่มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม 46 โรงงาน  
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ภาพประกอบ 5 ปริมาณเงินทุนจดทะเบยีนจําแนกตามอําเภอ 
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กลุมอุตสาหกรรม
เกษตร
66.62%

กลุมอุตสาหกรรมโลหะ
 อโลหะฯ
17.91%

กลุมอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ กระดาษฯ

12.08%

กลุมอุตสาหกรรมเบา
3.39%

 
 

กลุมอุตสาหกรรมเกษตร
58.98%กลุมอุตสาหกรรมโลหะ

 อโลหะฯ
15.38%

กลุมอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ กระดาษฯ

15.38%

กลุมอุตสาหกรรมเบา
10.26%

 
 

กลุมอุตสาหกรรม
เกษตร
45.45%

กลุมอุตสาหกรรมโลหะ
 อโลหะฯ
31.82%

กลุมอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ กระดาษฯ

13.64%

กลุมอุตสาหกรรมเบา
9.09%

 
 

ภาพประกอบ 6 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมจําแนกตามกลุมอุตสากรรม 
หมายเหตุ : คารอยละที่ไดมีความแตกตางจากตารางภาคผนวก ช.11 เน่ืองจากการปดจุดทศนิยม 



 54

กลุมอุตสาหกรรม
เกษตร
61.19%

กลุมอุตสาหกรรมโลหะ
 อโลหะฯ
20.65%

กลุมอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ กระดาษฯ

16.92%

กลุมอุตสาหกรรมเบา
1.24%

 
 

กลุมอุตสาหกรรม
เกษตร
46.85%

กลุมอุตสาหกรรม
โลหะ อโลหะฯ

34.17%

กลุมอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ กระดาษฯ

10.13%

กลุมอุตสาหกรรมเบา
8.86%

 
 
 
 

กลุมอุตสาหกรรม
เกษตร
47.37%

กลุมอุตสาหกรรม
โลหะ อโลหะฯ

26.32%

กลุมอุตสาหกรรมเบา
10.53%กลุมอุตสาหกรรม

เคมีภัณฑ กระดาษฯ
15.79%

 
 
 

ภาพประกอบ 6 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมจําแนกตามกลุมอุตสากรรม 
หมายเหตุ : คารอยละที่ไดมีความแตกตางจากตารางภาคผนวก ช.11 เน่ืองจากการปดจุดทศนิยม 
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กลุมอุตสาหกรรม
เกษตร
44.15%

กลุมอุตสาหกรรมโลหะ
 อโลหะฯ
31.02%

กลุมอุตสาหกรรมเบา
1.74%

กลุมอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ กระดาษฯ

23.09%

 
 
 

กลุมอุตสาหกรรม
เกษตร
45.35%

กลุมอุตสาหกรรมโลหะ
 อโลหะฯ
29.07%

กลุมอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ กระดาษฯ

24.42%

กลุมอุตสาหกรรมเบา
1.16%

 
 

กลุมอุตสาหกรรม
เกษตร
42.86%

กลุมอุตสาหกรรมโลหะ
 อโลหะฯ
28.57%

กลุมอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ กระดาษฯ

19.05%

กลุมอุตสาหกรรมเบา
9.52%

 
 

ภาพประกอบ 6 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมจําแนกตามกลุมอุตสากรรม 
หมายเหตุ : คารอยละที่ไดมีความแตกตางจากตารางภาคผนวก ช.11 เน่ืองจากการปดจุดทศนิยม 
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ลดลงเหลือเพียงจํานวน 39 โรงงาน ในป 2549 แตในชวงเวลาเดียวกัน กลับพบวา กลุม
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ กระดาษและพลาสติก น้ันมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด  
ซ่ึงจากเดิมในป 2540 กลุมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ กระดาษและพลาสติก มีจํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมเพียง 12 โรงงาน ก็เพ่ิมขึ้นมาเปนจํานวนถึง 21 โรงงาน  หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ชวงเวลาละ 5 โรงงาน  ขณะที่กลุมอุตสาหกรรมเบา  ซ่ึงมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมนอยที่สุด  มี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมลดลงจากเดิม  ซ่ึงมี 8 โรงงาน ในป 2540 เหลือเพียง 1 โรงงาน ในป 
2549 เทานั้น 
 แตเม่ือพิจารณาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ จะพบวา ทุกกลุมอุตสาหกรรมมีจํานวน
การเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมนอยมาก  โดยกลุมอุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม
มากที่สุด  คือ กลุมอุตสาหกรรมโลหะ อโลหะเคร่ืองจักรและอุปกรณขนสง ในป 2540  มีโรงงาน
อุตสาหกรรมจํานวน 4 โรงงาน  แตหลังจากนั้นในป 2549  มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
เปนจํานวน 7 โรงงาน   หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยชวงเวลาละ 2 โรงงาน  สวนกลุมอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ คือ กลุมอุตสาหกรรมเกษตร  กลุมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ กระดาษและพลาสติกและกลุม
อุตสาหกรรมเบา  มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในป 2540 คือ 7 3 และ 2 โรงงาน  แตหลังจากนั้น
ในป 2549 ทั้ง 3 กลุมอุตสาหกรรมยังคงมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมคอนขางคงที่ คือ 9 3และ2 
โรงงาน ตามลําดับ 
 เม่ือพิจารณาจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเปนรายอําเภอ  จากตารางภาคผนวกช.12  
ปรากฏวา ในป 2549 มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูในอําเภอเมืองเปนสัดสวนถึงรอยละ 33.10 และ
ในอําเภอตะพานหินอีกรอยละ 25.70  และเม่ือพิจารณาในสวนของอําเภอวชิรบารมี  ตั้งแตป 2540  
จนถึงป 2549 พบวา โรงงานอุตสาหกรรมที่อยูในอําเภอนี้มีสัดสวนนอยที่สุดมาโดยตลอด จนถึงป 
2549 มีจํานวนเพียง 16 โรงงาน  หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.12 ของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม
ทั้งหมดเทานั้น 
 
 ดานจํานวนแรงงานจดทะเบียน 
 จากตารางภาคผนวกช.13   พบวา  แรงงานจดทะเบียนรวมในป 2540  มีจํานวน  
17,615 คน และมีจํานวนเพิ่มมากถึง 54,274 คน ในป 2549  เม่ือพิจารณาแรงงานจดทะเบียนเปน
รายกลุมอุตสาหกรรม  พบวา กลุมอุตสาหกรรมที่มีจํานวนแรงงานจดทะเบียนมากที่สุด คือ กลุม
อุตสาหกรรมเกษตร มีสัดสวนจํานวนแรงงานจดทะเบียนคิดเปนรอยละ 50.04 ในป 2540 และลดลง
มาเปนรอยละ 47.11 ในป 2549 กลุมอุตสาหกรรมโลหะ อโลหะเคร่ืองจักรและอุปกรณขนสง  มี
สัดสวนจํานวนแรงงานจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองจากรอยละ 25.75 ในป 2540 มาเปนรอยละ 
36.32 ในป 2549  สวนกลุมอุตสาหกรรมเบา  มีจํานวนแรงงานจดทะเบียนนอยที่สุด  โดยในป 
2540  มีสัดสวนจํานวนแรงงานจดทะเบียนคิดเปนรอยละ 4.79 ตอมาในป 2549 สัดสวนจํานวน
แรงงานจดทะเบียนลดลงอยางตอเน่ืองเหลือเพียงรอยละ 2.43 เทานั้น 
 



 57

255
200

175

96
58

28 14 5
0

50

100

150

200

250

300

เมือง ตะพานหิน บางมูลนาก ทับคลอ สามงาม โพทะเล โพธิ์ประทับชาง วชิรบารมี

 
 

 

385

267

181

101
63

39 30 14

0

50

100

150

200

250

300

350

400

เมือง ตะพานหิน บางมูลนาก ทับคลอ สามงาม โพทะเล โพธิ์ประทับชาง วชิรบารมี
 

 

 

474
368

279
108 120

58 33 16
0

100

200

300

400

500

เมือง ตะพานหิน บางมูลนาก ทับคลอ สามงาม โพทะเล โพธิ์ประทับชาง วชิรบารมี
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ภาพประกอบ 8 จํานวนแรงงานอุตสาหกรรมจําแนกตามกลุมอุตสากรรม 
หมายเหตุ : คารอยละที่ไดมีความแตกตางจากตารางภาคผนวก ช.13 เน่ืองจากการปดจุดทศนิยม 
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และหากพิจารณาจํานวนแรงงานจดทะเบียนตามชวงเวลาและตามอําเภอ จากตาราง
ภาคผนวกช.14  พบวา สวนใหญตั้งแตป 2540-2549  จํานวนแรงงานจดทะเบียนจะมีสัดสวนอยูใน 
3 อําเภอหลัก  คือ อําเภอเมือง รองลงมาคือ อําเภอตะพานหินและอําเภอบางมูลนาก  โดยในป 
2549  ทั้ง 3 อําเภอมีจํานวนแรงงานจดทะเบียนเปนสัดสวนถึงรอยละ 33.99  26.01 และ 18.47 
หรือมากกวา1 ใน 2 ของจํานวนแรงงานจดทะเบียนทั้งหมด  สวนอําเภอวชิรบารมี  เปนอําเภอที่มี
จํานวนแรงงานจดทะเบียนเปนสัดสวนนอยที่สุดเพียงรอยละ 0.66 ในป 2540 และเพ่ิมขึ้นอีก
เล็กนอยเปนรอยละ 1.04 ในป 2549  หรือมีอัตราการขยายตัวของจํานวนแรงงานจดทะเบียนเฉลี่ย
เพียงชวงเวลาละ 225 คน 
 
2.  โครงสรางอุตสาหกรรม ป 2549   
 ดานมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม 
 จากตารางภาคผนวกช. 8  มูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  ณ ป 2549 มี
จํานวนรวมทั้งสิ้น 1023,117 ลานบาท  จากการจําแนกกลุมอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตรออกเปน 
4 กลุม  พบวา กลุมอุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด คือ กลุมอุตสาหกรรม
เกษตร มีจํานวนถึง 596,570 ลานบาท คิดเปนรอยละ 58.31 ของมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม
ทั้งหมด  รองลงมาคือ กลุมอุตสาหกรรมโลหะ อโลหะเครื่องจักรและอุปกรณขนสง และกลุม
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ กระดาษและพลาสติก มีจํานวน 304,766 และ 80,127 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 29.79 และ 7.83 ตามลําดับ  ในขณะที่กลุมอุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรมนอยที่สุด 
คือ กลุมอุตสาหกรรมเบา มีจํานวนเพียง 41,654 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 4.07 ของมูลคาเพิ่ม
ภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด  
 
 ดานปริมาณเงินทุนจดทะเบียน 
 จากตารางภาคผนวกช. 9  พบวา ณ ป 2549 จังหวัดพิจิตรมีปริมาณเงินทุนจดทะเบียน
รวมทั้งสิ้น 4,454 ลานบาท  โดยกลุมอุตสาหกรรมเกษตร  มีปริมาณเงินทุนจดทะเบียนมากที่สุดถึง
2,175ลานบาท  คิดเปนรอยละ48.83 ของปริมาณเงินทุนจดทะเบียนทั้งหมด  สวนกลุมอุตสาหกรรม
ที่มีปริมาณเงินทุนจดทะเบียนรองลงมา  ปรากฏวา เปนกลุมอุตสาหกรรมโลหะ อโลหะเครื่องจักร
และอุปกรณขนสงและกลุมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ กระดาษและพลาสติก มีปริมาณเงินทุนจด
ทะเบียนจํานวน 1,931 และ 327 ลานบาท คิดเปนรอยละ 43.35 และ 7.34  โดยกลุมอุตสาหกรรม
เบา  เปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีปริมาณเงินทุนจดทะเบียนนอยที่สุดเพียง 21 ลานบาท  คิดเปนรอย
ละ 0.47 ของปริมาณเงินทุนจดทะเบียนทั้งหมด   
 เม่ือพิจารณาปริมาณเงินทุนจดทะเบียนเปนรายอําเภอ  จากตารางภาคผนวกช. 10 พบวา 
อําเภอที่มีปริมาณเงินทุนจดทะเบียนมากที่สุด คือ อําเภอเมือง  มีปริมาณเงินทุนจดทะเบียนถึง 
1,528 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 34.31 ของปริมาณเงินทุนจดทะเบียนทั้งหมด  รองลงมาคือ อําเภอ
ตะพานหินและอําเภอบางมูลนาก  มีปริมาณเงินทุนจดทะเบียนใกลเคียงกัน  คือ จํานวน 1,374 และ  
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ภาพประกอบ 9 จํานวนแรงงานอุตสากรรมจําแนกตามอําเภอ 
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1,041 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 30.85 และ 23.37 ตามลําดับ  ในขณะที่อําเภอที่เหลืออีก 5 อําเภอ  
คือ  อําเภอทับคลอ  อําเภอสามงามและอําเภอโพทะเล มีปริมาณเงินทุนจดทะเบียนในจํานวนที่ไม
แตกตางกันมากนัก คือ 294  117 และ 59 ลานบาท  สวนอําเภอโพธิ์ประทับชางและอําเภอวชิรบาร
มี  มีปริมาณเงินทุนจดทะเบียนนอยกวาอําเภออ่ืนๆ เพียง 23 และ 18 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 
0.52 และ 0.40 เทานั้น 
 
 ดานจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม 
 จากตารางภาคผนวกช. 11  พบวา  โรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  ณ ป 2549 มี
จํานวนทั้งสิ้น  1,432 โรงงาน  เม่ือจําแนกโรงงานอุตสาหกรรมออกเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
เล็ก  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ  จะพบวา  โรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีจํานวนมากที่สุดถึง 1,325 โรงงาน  รองลงมาคือ โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดกลาง  มีจํานวน 86 โรงงาน สวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ  มีจํานวนนอยกวาโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดอื่นๆ เปนอยางมากเพียง 21 โรงงาน เทานั้น  เม่ือพิจารณาโรงงานอุตสาหกรรม
ในแตละกลุมอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  พบวา  ทั้ง 4 กลุมอุตสาหกรรม  คือ  กลุมอุตสาหกรรม
เกษตร  กลุมอุตสาหกรรมโลหะ อโลหะเครื่องจักรและอุปกรณขนสง  กลุมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 
กระดาษและพลาสติกและกลุมอุตสาหกรรมเบา  ลวนแตมีขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมเปนขนาด
เล็ก  เปนจํานวนถึง 585  411  306 และ 23 โรงงาน  คิดเปนรอยละ 44.15  31.02  23.09และ1.74 
ของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด  ตามลําดับ  และมีขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมเปนขนาด
กลางและขนาดใหญไมมากนัก  โดยมากแลวทั้ง 4 กลุมอุตสาหกรรม  จะมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้ง 2 
ขนาดนี้รวมกันไมถึง 1 ใน 2 ของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   
 จากตารางภาคผนวกช. 12  โรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  มีสัดสวนอยูมากเฉพาะ
ในบางอําเภอเทานั้น คือ อําเภอเมือง  อําเภอตะพานหินและอําเภอบางมูลนาก โดยทั้ง 3 อําเภอมี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมรวมกันถึง 1,121  โรงงาน  คิดเปนรอยละ 78.28 ของจํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมด  โดยอําเภอเมืองเปนอําเภอที่มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมอยูมากที่สุด ถึง 
474 โรงงาน  รองลงมาคือ อําเภอตะพานหินและอําเภอบางมูลนาก มีจํานวนโรงงาน 368 และ 279 
โรงงาน  และเม่ือพิจารณาจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมใน 5 อําเภอที่เหลือ  พบวา มีจํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมไมมากนัก  โดยเฉพาะอําเภอวชิรบารมี  มีจํานวน เพียง 16 โรงงาน คิดเปนรอยละ 
1.12 ของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด เทานั้น 
 
 ดานจํานวนแรงงานจดทะเบียน 
 จากตารางภาคผนวกช. 13   พบวา  แรงงานจดทะเบียนรวมของจังหวัดพิจิตร  ณ  
ป 2549  มีจํานวน 54,274 คน  จํานวนแรงงานจดทะเบียนมีมากที่สุดในกลุมอุตสาหกรรมเกษตร ถึง 
25,568 คน  คิดเปนรอยละ 47.11 ของจํานวนแรงงานจดทะเบียนทั้งหมด  สวนกลุมอุตสาหกรรม



 62

โลหะ อโลหะเครื่องจักรและอุปกรณขนสง  กลุมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ กระดาษและพลาสติก มี
จํานวนแรงงานจดทะเบียนรองลงมาในจํานวนที่ไมแตกตางกันมากนัก คือ 19,714  7,672 คน  คิด
เปนรอยละ 36.32  11.14 หรือกลาวไดวาทั้ง 3 กลุมอุตสาหกรรม มีจํานวนแรงงานจดทะเบียน
รวมกันถึง 52,952 คน  คิดเปนถึงรอยละ 97.56 ของจํานวนแรงงานจดทะเบียนทั้งหมด  สวนกลุม
อุตสาหกรรมเบา มีจํานวนแรงงานจดทะเบียนนอยที่สุดเพียง 1,320 คน  คิดเปนเพียงรอยละ 2.43 
ของจํานวนแรงงานจดทะเบียนทั้งหมด   
 สําหรับการพิจารณาจํานวนแรงงานจดทะเบียนในแตละอําเภอจากตารางภาคผนวกช. 14 
พบวา  แรงงานจดทะเบียนของจังหวัดพิจิตรมีกระจุกตัวอยูเฉพาะในบางอําเภอ คือ อําเภอเมือง  
อําเภอตะพานหินและอําเภอบางมูลนาก  เหมือนกับการกระจุกตัวของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่
มีการกระจุกตัวมากใน 3 อําเภอดังกลาวเชนเดียวกัน   โดยอําเภอเมืองมีจํานวนแรงงานจดทะเบียน
มากถึง 18,449 คน  ขณะที่อําเภอตะพานหินและอําเภอบางมูลนาก  มีจํานวนแรงงานจดทะเบียน  
จํานวน 14,117 และ 10,027 คน  หรือทั้ง 3 อําเภอ  มีจํานวนแรงงานจดทะเบียนรวมกันถึง  
42,593 คน  คิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 78.48  ของจํานวนแรงงานจดทะเบียนทั้งหมด  สวนอีก 5 
อําเภอที่เหลือ  ไดแก  อําเภอทับคลอ  อําเภอสามงาม  อําเภอโพทะเล  อําเภอโพธิ์ประทับชางและ
อําเภอวชิรบารมีน้ัน  มีจํานวนแรงงานจดทะเบียนรวมกันเพียง 7,891 คน  หรือคิดเปนสัดสวนเพียง
รอยละ 14.71 ของจํานวนแรงงานจดทะเบียนทั้งหมดเทานั้น 
  
ตอนที่2 การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร 
 การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  เปนการศึกษา
โดยอาศัยขอมูลประเภทอนุกรมเวลาเปนรายป (Time  Series) ระหวางป 2531-2548 รวม 18 ป  
โดยมีตัวแปรตามคือ จํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม (Y1) มีตัวแปรอิสระ คือ มูลคาผลิตภัณฑ
ภาคการเกษตร (X1)  กําลังแรงงาน (X2)  สินเชื่อภาคอุตสาหกรรม(X3) รายไดตอหัวของประชากร 
(X4)  จํานวนการรับซ้ือกระแสไฟฟา (X5)  ระยะทางของถนนที่สรางขึ้นในแตละป (X6) และปริมาณ
การผลิตน้ําประปา (X7) สามารถนําเสนอผลการศึกษาขอมูลดังน้ี 
 

2.1. แบบจําลองปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อพิจารณาใน
ภาพรวม   

 
            Y = .3789 + .313 X4  - .132 X5 + .555 X3 + .225 X6 
      (1.704)** (3.954)**  (-4.242)** (2.770)**  (2.545)** 
 

R2 = .984      F-statistic = 201.054 Durbin – Watson = 2.025 
Adjust R2 = .979    Sig F Change = 0.024 Std. Error of the Estimate =.602 
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หมายเหตุ : ** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95  
          ตัวเลขในวงเลบ็ คือ คา t- statistic 
 

 ผลการศึกษาแบบจําลองปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อพิจารณาใน
ภาพรวม  โดยวิธี Stepwise  พบวา  คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงซอนที่ปรับปรุงแลว (Adjust R2) 
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของการจํานวนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในภาพรวมไดรอยละ 97.90  อีกรอย
ละ 2.10  เปนอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยอ่ืน  แสดงวา  ตัวแปรมูลคาผลิตภัณฑภาค
การเกษตร (X1)  กําลังแรงงาน (X2)  สินเชื่อภาคอุตสาหกรรม(X3)  รายไดตอหัวของประชากร (X4)  
จํานวนการรับซ้ือกระแสไฟฟา (X5)  ระยะทางของถนนที่สรางขึ้นในแตละป (X6) และปริมาณการ
ผลิตนํ้าประปา (X7)  สามารถอธิบายจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อพิจารณาในภาพรวมได
รอยละ 97.90  คา t - Statistics ที่ไดปรากฎวา 

 รายไดตอหัวของประชากร (X4)  สงผลตอจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัด
พิจิตรในทิศทางบวก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ซ่ึงตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว  เม่ือพิจารณาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  พบวา  มีคาเทากับ 0.313  หมายความวา  ถารายไดตอหัวของประชากร
เพ่ิมขึ้น 1 หนวย (3.19พันบาท)  จะทําใหจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1 โรงงาน 

 จํานวนการรับซ้ือกระแสไฟฟา (X5)  สงผลตอจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของ
จังหวัดพิจิตรในทิศทางลบ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ซ่ึงไมตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว  เม่ือ
พิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  พบวา  มีคาเทากับ -0.132  หมายความวา  ถาจํานวนการรับ
ซ้ือกระแสไฟฟาเพิ่มขึ้น 1 หนวย (7.58ลานกิโลวัตน)  จะทําใหจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ลดลง 1 โรงงาน 

 สินเชื่อภาคอุตสาหกรรม (X3)  สงผลตอจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัด
พิจิตรในทิศทางบวก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ซ่ึงตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว  เม่ือพิจารณาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  พบวา  มีคาเทากับ 0.555  หมายความวา  ถาสินเชื่อภาคอุตสาหกรรม
เพ่ิมขึ้น 1 หนวย (1.80 ลานบาท)  จะทําใหจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1 โรงงาน 
 ระยะทางของถนนที่สรางขึ้นในแตละป (X6)  สงผลตอจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ของจังหวัดพิจิตรในทิศทางบวก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ซ่ึงตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว  เม่ือ
พิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  พบวา  มีคาเทากับ 0.225  หมายความวา  ระยะทางของถนนที่
สรางขึ้นในแตละปเพ่ิมขึ้น 1 หนวย (4.44 กิโลเมตร)  จะทําใหจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
เพ่ิมขึ้น 1 โรงงาน 
 สวนมูลคาผลิตภัณฑภาคการเกษตร (X1)  กําลังแรงงาน (X2) และปริมาณการผลิต
นํ้าประปา (X7)  พบวา  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติหรือมูลคาผลิตภัณฑภาคการเกษตร (X1)  กําลัง
แรงงาน (X2) และปริมาณการผลิตน้ําประปา (X7)  ไมสงผลตอจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ของจังหวัดพิจิตร  ซ่ึงไมตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว   
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 เม่ือพิจารณาคา Durbin – Watson  (D.W.)  เทากับ 2.025  แสดงวา  แบบจําลองไมเกิด
ปญหาสหสัมพันธของตัวแปรสุม (Autocorrelation)  หรือความสัมพันธของตัวคลาดเคลื่อนเชิง
อนุกรมเวลา  เน่ืองจากคา Durbin – Watson  (D.W.)  อยูในชวง 1.87 - 2.13 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2.2 แบบจําลองปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อพิจารณาในกลุม
อุตสาหกรรมเกษตร  

 
            Y = -1.661 + .830 X3  + .00168 X1 
       (-1.295)** (4.721)**  (2.480)**    
 

R2 = .937      F-statistic = 111.201 Durbin – Watson = 1.732 
Adjust R2 = .928    Sig F Change = 0.025 Std. Error of the Estimate =.732 
หมายเหตุ : ** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95  
          ตัวเลขในวงเลบ็ คือ คา t- statistic 
 
 ผลการศึกษาแบบจําลองปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อพิจารณาในกลุม

อุตสาหกรรมเกษตร   โดยวิธี Stepwise  พบวา  คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงซอนที่ปรับปรุงแลว 
(Adjust R2) อธิบายการเปลี่ยนแปลงของการจํานวนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในกลุมอุตสาหกรรม
เกษตร  ไดรอยละ 92.80  อีกรอยละ 7.20  เปนอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยอ่ืน  แสดงวา  
ตัวแปรมูลคาผลิตภัณฑภาคการเกษตร (X1)  กําลังแรงงาน (X2)  สินเชื่อภาคอุตสาหกรรม(X3) 
รายไดตอหัวของประชากร (X4)  จํานวนการรับซ้ือกระแสไฟฟา (X5)  ระยะทางของถนนที่สรางขึ้น
ในแตละป (X6) และปริมาณการผลิตนํ้าประปา (X7)  สามารถอธิบายจํานวนการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมเม่ือพิจารณาในกลุมอุตสาหกรรมเกษตร  ไดรอยละ 92.80  คา t-Statistics  ที่ได
ปรากฎวา 
 สินเชื่อภาคอุตสาหกรรม (X3)  สงผลตอจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัด
พิจิตรในทิศทางบวก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ซ่ึงตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว  เม่ือพิจารณาคา

d U  = 1.87 4 - d u =  2.13    d L  =  .82 4 - d L =  3.18 

2.025 
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  พบวา  มีคาเทากับ .830 หมายความวา  ถาสินเชื่อภาคอุตสาหกรรม
เพ่ิมขึ้น1 หนวย (1.20 ลานบาท)  จะทําใหจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1 โรงงาน 
 มูลคาผลิตภัณฑภาคการเกษตร (X1)  สงผลตอจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของ
จังหวัดพิจิตรในทิศทางบวก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ซ่ึงตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว  เม่ือ
พิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  พบวา  มีคาเทากับ 0.00168  หมายความวา  ถามูลคา
ผลิตภัณฑภาคการเกษตร เพ่ิมขึ้น1 หนวย (5.95 แสนบาท)  จะทําใหจํานวนการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1 โรงงาน 
 สวนกําลังแรงงาน (X2)  รายไดตอหัวของประชากร (X4)  จํานวนการรับซ้ือกระแสไฟฟา 
(X5)  ระยะทางของถนนที่สรางขึ้นในแตละป (X6) และปริมาณการผลิตนํ้าประปา (X7)  พบวา  ไมมี
นัยสําคัญทางสถิติหรือ กําลังแรงงาน (X2) รายไดตอหัวของประชากร (X4)  จํานวนการรับซ้ือ
กระแสไฟฟา (X5)  ระยะทางของถนนที่สรางขึ้นในแตละป (X6) และปริมาณการผลิตนํ้าประปา (X7)  
ไมสงผลตอจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  ซ่ึงไมตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว   
 เม่ือพิจารณาคา Durbin – Watson  (D.W.) เทากับ 1.732  แสดงวา  แบบจําลองไมเกิด
ปญหาสหสัมพันธของตัวแปรสุม (Autocorrelation)  หรือความสัมพันธของตัวคลาดเคลื่อนเชิง
อนุกรมเวลา  เน่ืองจากคา Durbin – Watson  (D.W.)  อยูในชวง 1.53 – 2.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่3 ปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะในการตัง้โรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพจิติร 
 การศึกษาปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัด
พิจิตร  เปนศึกษาโดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  ซ่ึงมีวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured  Interview)  สําหรับผูที่ไดรับการคัดเลือกให
เปนผูใหขอมูลสําคัญ (Key  Information) หรือผูที่ไดรับการสัมภาษณ จํานวน 7 ราย  ลวนแตมี
บทบาทหรือเปนผูนําในแตละกลุมอุตสาหกรรมดวยกันทั้งสิ้น  ซ่ึงสามารถนําเสนอผลการศึกษา
ขอมูลไดดังน้ี 
 
 
 

d U  = 1.53 4 - d u =  2.47    d L  =  1.05 4 - d L =  2.95 

1.732 



 66

ปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะดานสินเชื่อ 
 1.  ปญหา  อุปสรรคดานสินเชื่อในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 

 ผูประกอบการสวนใหญไมคอยมีปญหาดานสินเชื่อในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมาก
นัก  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูประกอบการสวนมากไดเร่ิมตนกอรางสรางตัวดวยการเปดกิจการเล็กๆ 
เปนของตัวเองมากอน  เชน  รานขายอุปกรณกอสราง  รานขายไอศกรีม และโรงสีขาว และมี
ผูประกอบการอีกหลายรายที่เขามาประกอบการโดยการรับชวงตอกิจการจากบรรพบุรุษ  ซ่ึงตกทอด
กันสูรุนตอรุน  แตมีผูประกอบการอยูนอยมากที่เร่ิมตนดวยการเปนผูประกอบการและตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมทันที  อยางไรก็ตาม  ถึงแมวาผูประกอบการเหลานี้จะมีที่มาของการเขามา
ประกอบการที่แตกตางกันออกไป แตเงินทุนที่ใชในการกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรมกลับมีความ
คลายคลึงกันในเรื่องแหลงที่มาของเงินทุน  กลาวคือ เงินทุนที่นํามาใชในการกอตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมมาจาก 3 แหลงสําคัญ คือ เงินทุนที่มีในแตละบุคคล  กําไรที่เก็บสะสมไวจากการเปด
กิจการเล็กๆ และจากการระดมเงินทุนจากญาติและเพื่อนสนิท  ซ่ึงสวนใหญจะเปนหุนสวนในกิจการ
น้ันๆ ดวย  ทั้งน้ีเพราะแหลงเงินทุนทั้ง 3 แหลงดังกลาวชวยลดความตองการสินเชื่อจากธนาคาร
พาณิชยไดเปนอยางดี  โดยเฉพาะแหลงเงินทุนที่ไดจาการกูยืมจากญาติและเพื่อนสนิทที่สามารถทํา
ความตกลงกันไดในเรื่องของวงเงินกูยืม  อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการผอนชําระคืน  ซ่ึงมีความ
แตกตางจากธนาคารพาณิชยโดยทั่วไป ที่มักจะมีขอตกลงดังกลาวคอนขางชัดเจน  สําหรับปญหาใน
เรื่องของการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยน้ัน  ผูประกอบการสวนใหญมักไดยินและรับรูปญหาจาก
การพูดปากตอปากในหมูผูประกอบการที่รูจักและเปนเพ่ือนฝูงกัน  ในขณะที่ผูประกอบการบางราย
รับรูปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง  โดยปญหาหลักๆ ที่ผูประกอบการพบมาก  คือ  ปญหาวงเงิน
สินเชื่อที่อนุมัติไมเต็มวงเงินที่ตองการ  ปญหาการเรียกหลักทรัพยค้ําประกันสูง  ปญหาการ
พิจารณาราคาหลักทรัพยค้ําประกันเพียง 60-70 % ของมูลคาหลักทรัพยทั้งหมดและปญหาการ
เขียนแผนธุรกิจที่ มีความยุงยาก ซับซอน  สิ่งตางๆ เหลานี้ จึงถือเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําให
ผูประกอบการสวนใหญนิยมใชแหลงเงินทุนจากใกลๆ ตัวมากกวา 
 - ขอเสนอแนะดานสินเชื่อในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
 ผูประกอบการหลายๆ ราย ไดเสนอแนะ ในเรื่องของภาครัฐควรจัดหาแหลงเงินทุน 
ใหมๆ  ใหกับผูประกอบการ  โดยแหลงเงินทุนดังกลาวมีวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอกับความตองการ
ของผูประกอบการอยางแทจริง  รวมทั้งขยายระยะเวลาการชําระคืนเงินตนและลดอัตราดอกเบี้ยให
ต่ําลง  ทั้งน้ีเน่ืองจากผูประกอบการที่เริ่มกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและผูประกอบการรายเล็กๆ มัก
มีปญหาในการผอนชําระคืนเงินตนและอัตราดอกเบี้ยชวง1-3ปแรกอยูเสมอ อันเน่ืองมาจากการ
ประกอบการที่ยังขาดประสบการณและความรูความสามารถ 
 2.  ปญหา  อุปสรรคดานสินเชื่อในปจจุบัน 
 จากจุดเริ่มตนของผูประกอบการสวนใหญที่เริ่มตนการประกอบการดวยการกอรางสรางตัว
จากรานคาหรือกิจการเล็กๆ โดยยังไมมีความรูในเรื่องของการบริหารจัดการภายในโรงงาน
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อุตสาหกรรม  จึงทําใหการประกอบการเปนแบบลองผิดลองถูกดวยตนเอง  ขณะที่ผูประกอบการ
บางรายก็ไดอาศัยวิธีการสอบถามจากผูประกอบการอื่นๆ  ซ่ึงอาจเปนคนรูจัก  เพ่ือน  หรือญาติที่
ผานการประกอบการมาไดระยะหนึ่ง  จึงทําใหการประกอบการรวมทั้งการขยายกิจการเปนแบบ
คอยเปนคอยไป  จนบางครั้งจากการที่ผูประกอบการยังไมมีความรูในดานของการบริหารจัดการ
ภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่ดีพอ  จึงตองพบเจอกับปญหาสําคัญอีกประการหนึ่ง  คือ  ปญหา
เงินทุนหมุนเวียนภายในโรงงานอุตสาหกรรมมีไมเพียงพอ  เพราะถึงแมวาการประกอบการดังกลาว
จะเนนการนําเงินทุนมาจาก 2 –3 แหลงที่สําคัญ  คือ  เงินทุนที่มีในแตละบุคคล  กําไรที่เก็บสะสมไว
จากการเปดกิจการเล็กๆ และจากการระดมเงินทุนจากญาติและเพ่ือนสนิทก็ตาม  ทั้งน้ีเพราะการ
ประกอบการภายในโรงงานอุตสาหกรรมจําเปนตองใชเงินทุนหมุนเวียนภายในโรงงานอุตสาหกรรม
ในหลายๆ ดาน  เชน การขยายโรงงานอุตสาหกรรม  การเพิ่มเคร่ืองจักรและการเพิ่มแรงงานอยู
ตลอดเวลา  ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นสวนหนึ่งสะทอนใหเห็นวาผูประกอบการและหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของ เชน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค3  ยังขาดความ
ใกลชิดกันซึ่งเห็นไดจาก  แมวาผูประกอบการขาดความรูในการบริหารจัดการภายในโรงงาน
อุตสาหกรรม  รวมทั้งขาดเงินทุนหมุนเวียนภายในโรงงานอุตสาหกรรม  แตก็ยังไมเขาไปขอ
คําแนะนําจากเจาหนาที่ในหนวยงานนั้นๆ แตกลับใชวิธีการลองผิดลองถูกดวยตัวเองมาโดยตลอด
ตั้งแตในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรมจนถึงปจจุบัน  เพราะผูประกอบการสวนใหญมักจะคิดวาการ
ประกอบการควรคอยๆ ทําและคอยขยายกิจการไปเรื่อยๆ โดยเนนการใชเงินทุนที่มีในแตละบุคคล  
กําไรที่เก็บสะสมไวจากการเปดกิจการเล็กๆ เปนหลักและถาในกรณีขาดเงินทุนหมุนเวียนจริงๆ ก็
อาจมีการกูยืมเงินทุนจากญาติและเพ่ือนสนิทบาง  โดยไมไดใหความสําคัญกับการขอสินเชื่อจาก
ธนาคารพาณิชยเลย  ผลที่ตามมาคือโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ มักไมคอยมีการใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในกระบวนการผลิต  การขยายโรงงานอุตสาหกรรมเปนไปอยางชาๆ และขาดหลักการ
บริหารจัดการภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่ทันสมัย  จึงทําใหวิธีการบริหารจัดการคอนขางลาหลัง  
รวมทั้งผลผลิตที่ไดมีคุณภาพไมคงที่  ผลผลิตที่ไดจึงมีเพียงที่จะสนองตอบตลาดภายในจังหวัด
เทานั้นโดยที่ผูประกอบการสวนหนึ่งก็ไมไดคิดหาตลาดใหมๆ นอกจากประสบปญหาตลาดภายใน
จังหวัดจริงๆ  เพราะสาเหตุหลักมาจากคําสอนของบรรพบุรุษไดถือปฏิบัติตกทอดกันมานานในเรื่อง
การพ่ึงพาตัวเองเปนหลัก และขยายกิจการแบบคอยเปนคอยไปนั่นเอง ถึงแมวาในปจจุบันจะมี
เจาหนาที่จากธนาคารตางๆ มาเสนอสินเชื่อก็ตาม 
 - ขอเสนอแนะดานสินเชื่อในปจจุบัน 
 ผูประกอบการสวนใหญไดเสนอแนะใน 3 ประเด็นหลักๆ  โดยประเด็นที่1 คือ สํานักงาน 
อุตสาหกรรมจังหวัดและศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค3  ควรประชาสัมพันธใหผูประกอบการไดรูถึง
ขอบขายหนาที่การใหคําแนะนํา  เพ่ือที่เวลามีปญหาผูประกอบการจะไดเขาไปในหนวยงานนั้นๆได
ถูกตอง  ประเด็นที่2 คือ ธนาคารพาณิชย  ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและบรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรม  ควรเพิ่มวงเงินสินเชื่อและลดอัตราดอกเบี้ยใหกับผูประกอบการ  โดยเฉพาะ
ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ควรขยายวงเงินสินเชื่อจากเดิมที่กําหนดรายละไมเกิน 
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300,000 บาทและคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 8 % ตอป   ใหมีความสอดคลองกับความตองการของ
ผูประกอบการมากขึ้น  ทั้งน้ีเน่ืองจากผูประกอบการบางรายอาจมีความจําเปนอยางมากในการขอ
สินเชื่อเพ่ือนําไปใชหมุนเวียนภายในโรงงานอุตสาหกรรมหรือขยายกิจการ  และประเด็นที่3 ในเรื่อง
ของการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยน้ัน  ผูประกอบการควรจะศึกษารายละเอียดในแตละธนาคาร
กอนโดยอาจจะใชวิธีการสอบถามหรือเขาไปขอคําแนะนําจากเจาหนาที่ฝายสินเชื่อตรงๆ  เพราะจะ
ไดนํารายละเอียดดังกลาวมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกธนาคารพาณิชยที่ใหสิทธิพิเศษตางๆ 
ไดดียิ่งขึ้น 
 
ปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะดานแรงงาน 
 1.  ปญหา  อุปสรรคดานแรงงานในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
 ปญหาแรงงานที่ผูประกอบการสวนใหญพบมีลักษณะคลายคลึงกัน คือ แรงงานมีการ
หมุนเวียนเขาออกจากงานและเลือกงาน  โดยแรงงานบางคนเขามาทํางานไดเพียง 3-4 อาทิตยก็
ลาออกไปทํางานที่อ่ืน   ซ่ึงสวนใหญแลวจะเขาไปหางานทําที่กรุงเทพฯ เพราะคิดวาการเขาไปหา
งานทําที่กรุงเทพฯ จะไดคาจางแรงงานและสวัสดิการที่สูงกวาและอาจจะไดงานที่ตรงกับความ
ตองการมากยิ่งขึ้น   แตเม่ือเวลาผานไประยะหนึ่งแรงงานเหลานี้ก็จะคิดวางานที่ตนทําอยูน้ันไมได
ใหคาจางแรงงานและสวัสดิการตรงตามที่ตนเองตองการ  เพราะเมื่อเปรียบเทียบรายไดที่หักออก
จากคาครองชีพในกรุงเทพฯ แลวจะสูงกวาตางจังหวัดมาก   จากนั้นแรงงานก็จะลาออกจากงานแลว
กลับมาหางานทําภายในจังหวัดอีกเชนเดิม  เ ม่ือเกิดปญหาดังกลาวอยูบอยครั้งจึงทําให
ผูประกอบการบางรายใชวิธีการเลือกแรงงานผูหญิงเปนสัดสวนมากกวาแรงงานผูชาย  เพราะ
ผูประกอบการคิดวาแรงงานผูหญิงมีความอดทนและมีความขยันมากกวา  อีกทั้งคาจางแรงงานยัง
ต่ํากวาแรงงานผูชาย  นอกจากนี้ปญหาการขาดแคลนแรงงานยังพบมากในชวงฤดูการทํานารวม
ดวยอีกปญหาหนึ่ง  ทั้งน้ีเน่ืองจากแรงงานเหลานี้มีอาชีพหลัก  คือ ทํานาทําไร  โดยที่ชวงไหนวาง
จากฤดูการทํานาทําไรก็จะพากันเขามาหางานทําภายในโรงงานอุตสาหกรรม  เพ่ือเปนอาชีพ
เสริมสรางรายไดอีกทางหนึ่ง  แตเม่ือใดก็ตามที่ถึงฤดูการทํานาทําไร  หรือรายไดที่ไดรับจากการ
ทํางานภายในโรงงานอุตสาหกรรมมีเพียงพอกับความตองการแลว  แรงงานเหลานี้ก็จะกลับเขาสู
การทํานาทําไรตามวิถีชีวิตเดิม  ซ่ึงปญหานี้จึงพบไดกับผูประกอบการทุกราย 
 - ขอเสนอแนะดานแรงงานในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
 ผูประกอบการสวนใหญอยากใหแรงงานมีจิตสํานึกในการทํางาน ในเรื่องของความขยัน  
ความอดทนและไมเลือกงาน  พรอมกับแนะนําใหสถานศึกษาในทุกแหงควรจัดการเรียนการสอนที่
เนนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมควบคูไปกับการเรียนการสอนดวย  เพราะแรงงานแตละคนถามี
จิตสํานึกที่ดีแลว  จะสงผลดีตอผูประกอบการในเรื่องของการลดตนทุนในเรื่องของการรับแรงงานเขา
มาทํางานใหม  ลดตนทุนและระยะเวลาในการฝกสอนแรงงานและยังชวยไมใหการผลิตหยุดชะงักใน
กรณีของแรงงานที่มีอยูไมเพียงพอ  แตอยางไรก็ตามมีผูประกอบการบางรายไดเสนอแนะในเรื่อง
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ของการใหสวัสดิการและสิทธิพิเศษแกแรงงานตามสมควร  ดวยวิธีการเอาใจเขามาใสใจเราจะ
สามารถชวยแกปญหาดานแรงงานไดมากขึ้น  นอกจากนี้ผูประกอบการบางรายไดเสนอแนะให
หนวยงานศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน  ควรฝกอาชีพแรงงานใหครอบคลุมกับความตองการและมี
จํานวนเพียงพอกับความตองการผูประกอบการอยางแทจริง  เน่ืองจากปจจุบันศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงานมีการฝกอาชีพแรงงานเพียง 4-5 อาชีพ คือ ชางอิเล็กทรอนิกส  ชางเย็บผา  ชางไฟฟาและ
ชางจักสานและสิ่งทอเทานั้น  แตในความเปนจริงมีผูประกอบการหลายๆราย ที่ยังตองการแรงงานที่
มีความหลากหลายออกไปอีกมาก 
 2.  ปญหา  อุปสรรคดานแรงงานในปจจุบัน 
 ปญหาดานแรงงานในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรมจนปจจุบันมีความคลายคลึงกันใน
เรื่องของแรงงานมักจะมีการเขา – ออกจากงานอยูบอยครั้ง  โดยปญหาดังกลาวสวนหนึ่งมาจาก
แรงงานมักเลือกงานที่มีคาจางแรงงานสูงและงานที่ดูดีในสังคม  โดยที่ถาสถานประกอบการใดให
คาจางแรงงานสูงและงานที่ดูดีในสังคม  แรงงานเหลานี้ก็พรอมที่จะเปลี่ยนงานอยูเสมอ  แมวาบาง
สถานประกอบการจะใหสวัสดิการเพิ่มในเรื่องของการสรางบานพักคนงาน  การใหรางวัลและ
แรงจูงใจตางๆ แลวก็ตาม  นอกจากนี้ปญหาแรงงานไมเชื่อฟงและไมยอมรับคําสั่งยังมีอยูมากโดย
มักเกิดกับผูประกอบการที่เริ่มเขามารับชวงกิจการตอจากบรรพบุรุษ  เพราะผูประกอบการเหลานี้มี
อายุนอยและขาดประสบการณในการบริหารแรงงาน  จนทําใหบางครั้งตองปรับปรุงวิธีการบริหาร
แรงงานเหลานี้ดวยการมอบหมายหนาที่ดังกลาว  ใหบุคคลที่มีความรูความสามารถในวิธีการ
บริหารงานใหเหมาะสม  ซ่ึงบุคคลเหลานี้สวนใหญก็จะเปนญาติพ่ีนองที่เกี่ยวของกันทางบรรพบุรุษ  
สวนปญหายาเสพติด  ในแรงงานก็ยังคงเปนปญหาที่ทําใหแรงงานทํางานไดไมเต็มประสิทธิภาพ  
และมักหาทางหลบเลี่ยงงานจนทําใหผูประกอบการบางรายตองคัดเลือกแรงงานทันทีในการสมัคร  
และหาเครื่องจักรมาใชแทนแรงงานบางสวนอยางหลีกเลี่ยงไมได  เพ่ือลดปญหาดังกลาวใหเบาบาง
ลง  นอกจากนี้ปญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีภายในโรงงาน
อุตสาหกรรมก็ยังเปนอีกปญหาหนึ่งที่ผูประกอบการไดใหความคิดเห็น  ทั้งน้ีเน่ืองจากการ
ประกอบการภายในโรงงานอุตสาหกรรมในชวงแรกๆ ผูประกอบการมักนําเครื่องจักรและเทคโนโลยี  
ซ่ึงเปรียบเสมือนเครื่องทุนแรงอยางหน่ึงในการผลิตมาใชรวมกับแรงงาน  จึงตองมีแรงงานที่มี
ความรูความสามารถเขามาดูแล  แตในความเปนจริงแรงงานเหลานี้มีจํานวนนอยกวาความตองการ
ของผูประกอบการ  เพราะนักเรียน  นักศึกษาที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ซ่ึงถือวาเปน
แรงงานมีฝมือ  เม่ือเรียนจบการศึกษาแลวก็มักจะเดินทางไปหางานทําที่กรุงเทพฯ ทันที  เพราะ
กรุงเทพฯ ถือเปนแหลงรวมงานและมีแรงจูงใจในเรื่องของการใหคาจางแรงงานสูง  จึงทําใหแรงงาน
มีฝมือเหลานี้อยูในจังหวัดนอยกวาความตองการของผูประกอบการ  จึงเกิดการดึงตัวระหวาง
โรงงานอุตสาหกรรมอยูเสมอ  ซ่ึงในสวนนี้ถือไดวาเปนการสรางตนทุนใหกับผูประกอบการในการรับ
แรงงานเขาทํางาน  ตลอดจนฝกฝนแรงงานจนมีความชํานาญอยูเสมอ 
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 - ขอเสนอแนะดานแรงงานในปจจุบัน 
 ขอเสนอแนะของผูประกอบการในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม – ปจจุบัน มีความ
คลายคลึงกันเนื่องจากปญหาแรงงานยังไมไดรับการแกไขเทาที่ควร  จึงทําใหขอเสนอแนะตางๆ 
ยังคงเปนเรื่องเดิมๆ  เชน  สถานศึกษาควรฝกอบรมแรงงานใหมีคุณธรรม  จริยธรรมในการทํางาน
ทั้งทางรางกายและจิตใจ  เพราะสิ่งที่ผูประกอบการสวนใหญตองการ คือ แรงงานที่มีความซื่อสัตย
ขยัน  อดทนมากกวาแรงงานที่เกงแตการทํางานเพียงอยางเดียวแตขาดจริยธรรมในการทํางาน  
นอกจากนี้ในเรื่องของสถาบันการศึกษาก็ควรฝกสอนแรงงานใหมีจํานวนเพียงพอและตรงความ
ตองการของผูประกอบการและตลาดอยางแทจริง  เพราะสิ่งเหลานี้ไดสรางปญหาใหกับ
ผูประกอบการมาโดยตลอดและถาในอนาคตยังไมมีการแกไขอาจจะเปนขอจํากัดอยางหนึ่งในการ
ลงทุนของผูประกอบการรายใหมๆ ก็เปนได 
 
ปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะดานเสนทางการคมนาคม 
 1.  ปญหา  อุปสรรคดานเสนทางการคมนาคมในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
 ผูประกอบการสวนใหญพบปญหาเสนทางการคมนาคมที่มีพ้ืนผิวการจราจรขรุขระ เปน
อยางมาก  โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนที่ถนนมักจะเปนหลุมเปนบอและเปนโคลนไดงาย  ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ในชวงเวลาดังกลาวเสนทางการคมนาคม ภายในจังหวัดสวนใหญยังเปนถนนลูกรังที่มีเพียง 2 
ชองทางการจราจรและมักเปนหลุมเปนบอ  อีกทั้งยังมีเสนทางการคมนาคมที่ไมครอบคลุมทุกพื้นที่
เหมือนในปจจุบัน  จึงทําใหการขนสงสินคาไปยังลูกคาและโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะรถบรรทุก
และรถ 6 ลอ ไดรับความลําบากในการเขาไปยังพ้ืนที่  อีกทั้งยังสงผลตอการขนสงลาชาและเกิด
ความเสียหายตอสินคาอยูบอยครั้ง  จากปญหาดังกลาวจึงทําใหผูประกอบการบางรายตองเปลี่ยน
จากการใชรถขนาดใหญ  เชน  รถ 6 ลอ หรือ รถ 10 ลอ ในการขนสงมาเปนรถ 3 ลอ  หรือรถ
กระบะ  แตกลับทําใหการขนสงสินคาไดปริมาณนอยลงและตองขนสงหลายครั้ง จนนํามาซึ่งตนทุน
การขนสงและราคาน้ํามันที่เพ่ิมขึ้น 
 - ขอเสนอแนะดานเสนทางการคมนาคมในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
 ผูประกอบการไดเสนอแนะใหหนวยงานที่รับผิดชอบ คือ  กรมทางหลวงชนบทปรับปรุง
เสนทางการคมนาคมภายในจังหวัดที่ยังมีปญหาขรุขระ  เปนหลุมเปนบอและควรเพิ่มเสนทางการ
คมนาคมระหวางหมูบานสูตําบล  ตําบลสูอําเภอใหครอบคลุมมากขึ้น  เพ่ือใหเกิดความสะดวกใน
การขนสงสินคาไปยังพ้ืนที่ตางๆ   
 2.  ปญหา  อุปสรรคดานเสนทางการคมนาคมในปจจุบัน 
 ในการประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม  จําเปนตองมีการขนสงวัตถุดิบและสินคาเขา  
ออกจากโรงงานอุตสาหกรรมตลอดเวลา  จึงตองมีการคมนาคมขนสงเขามาเกี่ยวของในแตละ
ขั้นตอน  โดยการขนสงที่มีบทบาทมากที่สุดในการประกอบการของผูประกอบการสวนใหญ  คือ 
การคมนาคมขนสงทางบก  ทั้งน้ีเน่ืองจากเสนทางการคมนาคมขนสงดังกลาวนี้ชวยใหการขนสง
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วัตถุดิบและสินคาเขาถึงยังแหลงที่เปนวัตถุดิบและกลุมผูบริโภค  รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่รับ
ซ้ือผลผลิตอีกสวนหนึ่งไดเปนอยางดี   ซ่ึงในปจจุบันเสนทางการคมนาคมขนสงในจังหวัดพิจิตร ได
มีการพัฒนาจากในอดีตมากขึ้น  ทั้งในสวนของการเพิ่มเสนทางใหมๆ  การลาดยางหรือแมกระทั่ง
การทําถนนคอนกรีตเขาไปถึงยังหมูบานและเชื่อมยังอําเภอตางๆ  จึงทําใหการคมนาคมขนสง 
สามารถใชเสนทางการคมนาคมดังกลาวไดสะดวกรวดเร็ว  ซ่ึงผลจากการพัฒนาเสนทางการ
คมนาคมขนสงที่ดีขึ้นจากอดีตมากนั้น  อาจมีสาเหตุหน่ึงมาจากผูประกอบการอุตสาหกรรมบางทาน
ที่ไดดํารงตําแหนงสําคัญภายในจังหวัด คือ ประธานอุตสาหกรรมและรองประธานหอการคาจังหวัด  
ซ่ึงถือเปนสวนสําคัญในการใชงบประมาณตางๆ ไดตรงกับความตองการมากขึ้น 
 - ขอเสนอแนะดานเสนทางการคมนาคมในปจจุบัน 

 ผูประกอบการสวนใหญไดเสนอแนะในเรื่องของ  การนําเสนทางการคมนาคมทางน้ํามาใช
ประโยชนในการขนสงบาง  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะภายในจังหวัดพิจิตรมีแมนํ้าหลายสายผาน  เสนทาง
การคมนาคมทางน้ํา ถือเปนการขนสงที่มีตนทุนต่ําที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับวิธีอ่ืน โดยถามีการ
กอสรางทาเรือซ่ึงถือเปนจุดขนถายสินคาเพื่อเชื่อมตอไปยัง จังหวัดนครสวรรคจะดียิ่งขึ้น 
 
ปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะดานตลาด 
 1.  ปญหา  อุปสรรคดานตลาดในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
 ปจจัยดานตลาด  ถือเปนอีกปจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญตอผูประกอบการเปนอยางมาก  
เน่ืองจากการผลิตสินคาเพียงอยางเดียว  แตไมมีตลาดหรือกลุมลูกคารองรับน้ันยอมสงผลโดยตรง
ตอตนทุนสวนที่เพ่ิมขึ้นของการเก็บรักษาสินคา  ตลอดจนคุณภาพสินคาเปนอยางมาก  ซ่ึงในชวง
กอตั้งโรงงานอุตสาหกรรมผูประกอบการสวนใหญไดพบปญหาดังกลาวนี้ในเร่ืองของตลาดภายใน
จังหวัดยังมีขนาดเล็ก  ทําใหเม่ือระยะเวลาผานไปสินคาที่ผลิตออกมามีนอยกวาความตองการของ
ตลาด  จนเกิดปญหาสินคาเหลือตกคางซึ่งถือเปนตนทุนสวนเพิ่มในการเก็บรักษาและตนทุนที่
สูญเสียไปในการผลิตเปนจํานวนมาก  สวนหนึ่งอาจเปนผลมาจากผูประกอบการมักขาดความรูและ
ประสบการณในการบริหารจัดการดานตลาด  รวมทั้งขาดการศึกษาทิศทางความตองการตลาดอยาง
แทจริงและถึงแมวาในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรมผูประกอบการจะพบเจอกับปญหาตลาดในดาน
ตางๆ แตผูประกอบการสวนใหญก็ยังคงไมคิดที่จะสงสินคาไปขายยังตลาดใหมๆ  หรือขอคําแนะนํา
จากหนวยงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม เชน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาค 3  จึงทําใหผูประกอบการเหลานี้ไมไดแกไขปญหาตางๆ ไดอยางถูกตอง 
 - ขอเสนอแนะดานตลาดในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
 ผูประกอบการเสนอแนะใหสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสนใจใหความรูในการบริหาร
จัดการเรื่องการตลาดกับผูประกอบการมากขึ้น  ขณะเดียวกันสํานักงานพาณิชยจังหวัดอาจดูแลใน
เรื่องการจัดตลาดกลางระหวางผูประกอบการและผูบริโภคใหมาพบกันโดยตรง 
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 2.  ปญหา  อุปสรรคดานตลาดในปจจุบัน 
 ปจจุบันผูประกอบการเริ่มพบปญหาดานตลาดลดลงจากในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  

ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูประกอบการสวนใหญผานการประกอบการมาเปนเวลานานจนมีประสบการณ
ในการเรียนรูและแกไขปญหาตางๆ ไดดีขึ้น  โดยเฉพาะการแกไขปญหากลุมลูกคาหรือตลาดที่มี
เพียงในจังหวัดนั้น  ไดรับการแกไขโดยใชวิธีการที่ไมแตกตางกันมากนักแบงไดเปน 2 วิธีคือ วิธีการ
เขาไปติดตอขายสินคาใหกับลูกคากลุมใหมๆ รวมทั้งใหสวนลดและสิทธิประโยชนในสินคานั้นๆ  
ขณะที่อีกวิธีหน่ึง คือ การเขาไปขอคําแนะนําจากศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค3 เกี่ยวกับการขยาย
ตลาด  ทั้งน้ีจากวิธีการดังกลาวจึงทําใหปญหาที่มีอยูไดรับการแกไขในทางที่ดีขึ้นและยังทําใหสินคา
ที่ผลิตออกมาไดน้ันลดการพึ่งพาตลาดภายในจังหวัดเพียงอยางเดียว  สวนผูประกอบการรายหนึ่ง
ยอมรับวาการมีชื่อเสียงและการมีตําแหนงในสังคมสงผลดีตอกลุมลูกคาและตลาดมากขึ้นกวาเดิม  
โดยเฉพาะกลุมลูกคาที่เปนหนวยงานราชการและกลุมลูกคาใหมๆ  ซ่ึงมีที่มาจากการไดยินไดฟงการ
พูดกันปากตอปากในดานความมีชื่อเสียงของผูประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม  รวมทั้งจาก
การติดตอและรวมงานกันในชวงที่ดํารงตําแหนงทางสังคม  แตมีผูประกอบการบางรายที่ไดขยาย
ตลาดๆ ไปยังตางประเทศไดพบปญหาใหมๆ ขึ้นมาอีก 2 ดาน คือ ปญหาสินคายังไมไดมาตรฐาน
และคูแขงทางการคาเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะปญหามาตรฐานสินคานั้นทําใหผูประกอบการตอง
ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของสินคาเพื่อใหลูกคายอมรับ  ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะสงผลดีตอกลุมลูกคา
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศที่จะไดสินคาที่มีคุณภาพ   สวนผูประกอบการเองก็จะไดรับผลดี
ในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไดอีกทางหนึ่ง   
 - ขอเสนอแนะดานตลาดในปจจุบัน 
 ผูประกอบการมีความตองการใหสํานักงานอุตสาหกรรมและศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 
3  เปนที่ปรึกษาและเปนที่พ่ึงของผูประกอบการอยางแทจริง  เพราะที่ผานมาหนวยงานเหลานี้มักจะ
เปนฝายรอใหผูประกอบการเขามาปรึกษาปญหาตางๆ เพียงอยางเดียว  ถึงแมวาปจจุบันเจาหนาที่
ของหนวยงานราชการเหลานี้จะออกตรวจโรงงานอุตสาหกรรมบาง  แตก็มีความถี่ในการตรวจเยี่ยม
นอย  คือ  เฉลี่ย 6 เดือน – 1 ป  และสวนใหญเจาหนาที่เหลานี้มักใหความสําคัญกับโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ มีขนาดใหญมากกวาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดอื่นๆ ซ่ึงแทจริงแลวโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญมักมีการประกอบการที่ดีและมีบุคลาการที่เพียงพออยูแลว  แตโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ควรมีเจาหนาที่เขาไปดูแลและใหคําแนะนํา คือ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและ
โรงงานอุตสาหกรรมที่กอตั้งใหมมากกวา 
 
ปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะดานการติดตอ หรือขอความชวยเหลือจากหนวยงาน
ราชการ 
 1.  ปญหา  อุปสรรคดานการติดตอ หรือขอความชวยเหลือจากหนวยงานราชการ ในชวง
กอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
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 การประกอบการภายในโรงงานอุตสาหกรรม  จําเปนตองมีการติดตอกับหนวยงาน
ราชการ  นับตั้งแตการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  ขยายโรงงานอุตสาหกรรม  จนถึงการติดตอหรือขอ
ความชวยเหลืออยางหลีกเลี่ยงไมได  ซ่ึงถาหากวาการติดตอหรือขอความชวยเหลือจากหนวยงาน
ราชการเปนไปโดยงาย  จะชวยอํานวยความสะดวกและลดปญหาในการประกอบการไดเปนอยางดี  
จากการสัมภาษณผูประกอบการในครั้งน้ีพบวาผูประกอบการสวนใหญไมไดเกี่ยวของกับหนวยงาน
ราชการมากนัก  ถามีการเกี่ยวของกันก็เพียงในเรื่องของการจดทะเบียนตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  
การชําระคาธรรมเนียมในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและคาธรรมเนียมรายปเทานั้น  แตถาในการ
ติดตอหรือขอความชวยเหลือจากหนวยงานราชการเพื่อขอคําแนะนําหรือปรึกษาปญหาตางๆ น้ันจะ
มีนอยมาก  ทั้งน้ีเพราะผูประกอบการสวนใหญคิดวาเม่ือเกิดปญหาใดๆ ก็ตามผูประกอบการ
สามารถคิดและแกไขดวยตนเองได  หรือบางครั้งอาจจะขอคําปรึกษาในหมูญาติพ่ีนองรวมดวยก็ได
โดยที่ไมมีความจําเปนที่จะตองเขาไปขอคําแนะนําหรือคําปรึกษากับหนวยงานราชการ  เพราะ
ผูประกอบการจะมองหนวยงานราชการในดานลบ  จากการเขาไปสัมผัสดวยตนเองและจากการพูด
กันปากตอปากคลายคลึงกัน  โดยปญหาหลักๆ ที่ผูประกอบการพบ คือ หนวยงานราชการ มักขาด
ความสนใจในการแนะนําประชาสัมพันธหรือถายทอดขอมูลที่เปนประโยชนตอผูประกอบการ  ซ่ึง
ผูประกอบการสวนใหญไดใหความคิดเห็นวา สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดควรจัดทําขั้นตอน
ตลอดจนกฎระเบียบและคาธรรมเนียมตางๆ ที่ตองชําระอยางละเอียดในทุกๆ ขั้นตอน ในรูปแบบ
ของแผนพับจะสามารถทําความเขาใจไดงายกวาการเขาไปขอคําแนะนําโดยตรง  นอกจากนี้ยังมี
ผูประกอบการอีกสวนหนึ่งไดใหความคิดเห็นในเรื่องของ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและศูนย
สงเสริมอุตสาหกรรมภาค 3 ตลอดจนสํานักงานพาณิชยจังหวัด  ซ่ึงเปนหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
ผูประกอบการโดยตรงควรลดกฎระเบียบขั้นตอนที่ยุงยาก  ตลอดจนระยะเวลาในการติดตอและ
ขั้นตอนการอนุมัติตางๆ ใหลดลง  รวมทั้งปรับลดการชําระคาธรรมเนียมตางๆ ใหเหลือยอดที่ตอง
ชําระลดลงกวาเดิม  เพราะปจจุบันคาธรรมเนียมตางๆ ที่มีอยูทุกๆ สวนของการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมในรูปของคาธรรมเนียมการขออนุญาตตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 
คาธรรมเนียมรายป และคาธรรมเนียมการขยายโรงงานอุตสาหกรรม ถือเปนตนทุนที่ตองแบกรับ
ของผูประกอบการคอนขางมาก 
 - ขอเสนอแนะดานการติดตอ หรือขอความชวยเหลือจากหนวยงานราชการ ในชวง
กอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
 ผูประกอบการสวนใหญตองการใหเจาหนาที่ของหนวยงานราชการ  อันไดแก  สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดและศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 3  เปนฝายเขาถึงความตองการและรับรู
ปญหาตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาใหกับผูประกอบการมากขึ้น   เพราะเมื่อ
ผูประกอบการสวนใหญเกิดปญหาก็มักจะเคยชินกับการแกไขปญหาดวยตนเอง  หรือปรึกษาเพื่อน
ฝูงญาติพ่ีนองมากกวา   เน่ืองจากไมกลาที่จะขอรับคําแนะนําและคําปรึกษาจากเจาหนาที่ ทําให
วิธีการแกปญหาที่ ใชอาจไมใชวิธีการที่ถูกตอง  เพราะในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ผูประกอบการมักจะมีประสบการณในการประกอบการคอนขางนอย  ตลอดจนเพื่อนฝูงญาติพ่ีนองก็
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อาจจะไมไดมีความความถนัดหรือความชํานาญในการประกอบการมากอน  จนบางครั้งอาจสงผล
เสียตอกระบวนการผลิตหรือเสียเวลาและคาใชจายในการแกไขปญหานั้นได 
 2.  ปญหา  อุปสรรคดานการติดตอ หรือขอความชวยเหลือจากหนวยงานราชการ ใน
ปจจุบัน 
 ผูประกอบการสามารถติดตอหรือขอความชวยเหลือจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและ
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 3 ไดดีขึ้น  ซ่ึงมีผูประกอบการบางสวนไดเขาไปขอรับคําแนะนําและ
คําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑก็ไดรับคําแนะนําที่ดีจากเจาหนา  แสดงใหเห็นวา
ปจจุบันหนวยงานเหลานี้เร่ิมมีการปรับปรุงวิธีการบริหาร  ตลอดจนการแนะนํารายละเอียดตางๆ 
ใหกับผูมาติดตอ  รวมทั้งมีการประชาสัมพันธถึงบทบาทและหนาที่ของหนวยงานมากขึ้นกวาในชวง
กอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  สิ่งตางๆ เหลานี้สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางผูประกอบการ
และหนวยงานราชการที่ดีขึ้นกวาเดิม  ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่3 
(ป 2519-2523)  รัฐบาลไดหันมาใหความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในตางจังหวัดมากขึ้น ทํา
ใหปจจุบันสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค3 ไดพัฒนารูปแบบการ
บริการและการประชาสัมพันธโดยการแนะนําและจัดทําแผนพับและรายละเอียดตางๆ  ใหกับ
ผูประกอบการและยังมีการเขาไปพบปะกับผูประกอบการยังโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ เพ่ิมขึ้นทุกๆ 
4 เดือน  แตขณะเดียวกันการเขาไปพบปะกับผูประกอบการ  ยังเนนเพียงโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญเพียงอยางเดียว  สวนศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค3 ปจจุบันไดหันมาใหความสนใจใน
การฝกอบรมผูประกอบการขึ้นภายใตโครงการ คพอ. ซ่ึงเปนการฝกอบรมผูประกอบการรายใหม
และใหคําปรึกษารวมทั้งจัดหาวิทยากรดูแลโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ รวมดวย 
 - ขอเสนอแนะดานติดตอ หรือขอความชวยเหลือจากหนวยงานราชการ ในปจจุบัน 
 ผูประกอบการสวนใหญไดใหขอเสนอแนะหนวยงานราชการ  ไมแตกตางจากในชวงกอตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมมากนัก  โดยขอเสนอแนะสวนใหญ คือ อยากใหหนวยงานราชการมีความ
ใกลชิดและชวยเหลือผูประกอบการ  ในเร่ืองการฝกอบรมแรงงานและจัดกิจกรรมตางๆ รวมกัน  
โดยอาจใชวิธีการเปดเวทีรวมประชุมรับฟงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณระหวาง
ผูประกอบการและหนวยงานราชการอยางสม่ําเสมอ  ทั้งนี้เพ่ือใหผูประกอบการและหนวยงาน
ราชการไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับรูปญหาตางๆ  โดยตรง  นอกจากนี้ยังมีผูประกอบการ
บางรายที่ไดขอเสนอแนะในเรื่องเดิม  คือ  เรื่องของคาธรรมเนียมในการขยายโรงงานอุตสาหกรรม
และการขยายพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม  ตลอดจนคาธรรมเนียมเครื่องจักรและคาธรรมเนียมรายปมี
มากเกินไป ซ่ึงเปนสิ่งที่ควรไดรับการแกไข 
 
ปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะดานวัตถุดิบ 
 1.  ปญหา  อุปสรรคดานวัตถุดิบในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
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 สําหรับปญหาดานเกิดขึ้นกับผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมเกษตร เพียงกลุมเดียว
เทานั้น  เน่ืองจากผูประกอบการกลุมน้ีจะเนนการประกอบการที่ใชวัตถุดิบเปนหลัก  โดยปญหาสวน
ใหญ  คือ  คุณภาพของวัตถุดิบยังไมไดมาตรฐานเทาที่ควร  ซ่ึงปญหาน้ีสวนใหญเกี่ยวของโดยตรง
กับวิธีการเพาะปลูกของชาวไรชาวนา  เน่ืองจากวัตถุดิบทางการเกษตรสวนใหญพ่ึงพาน้ําฝน
ธรรมชาติ  มีอายุการเก็บรักษาสั้น  ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากการเพาะปลูกยังอาศัยความคิดและการ
ถายทอดมาจากบรรพบุรุษไมไดนําวิทยาการและเทคนิคใหมๆ มาใช  จึงทําใหผลผลิตที่ไดคุณภาพ
ไมคงที่และเม่ือนําวัตถุดิบเหลานี้ไปเปนวัตถุดิบขั้นตนในกระบวนการผลิตภายในโรงงาน
อุตสาหกรรม  จึงอาจสงผลตอผลผลิตที่ไดไมดีเทาที่ควร  นอกจากนี้ปญหาการเก็บรักษาและยืดอายุ
วัตถุดิบในการผลิตยังเปนอีกปญหาที่สําคัญ  เน่ืองจากในการรับซ้ือผลผลิตมาจากเกษตรกรนั้น
ผูประกอบการมักจะรับซ้ือในปริมาณมากๆ  เพ่ือเก็บไวในการผลิตที่มักจะมีปริมาณการขายและยอด
การสั่งซ้ือที่ไมคงที่จึงถือเปนอีกปญหาหนึ่งที่รอการแกไข 
 - ขอเสนอแนะดานวัตถุดิบในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
 ผูประกอบการมีความคิดเห็นวาสํานักงานเกษตรจังหวัด  ควรหันมาใหความสนใจอบรมให
ความรูเพ่ิมเติมกับเกษตรกรในการเพาะปลูก  เพ่ือใหผลผลิตที่ไดมีคุณภาพคงที่และมีปริมาณเพียง
พอที่จะตอบสนองความตองการของผูประกอบการมากขึ้น  ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะสงผลดีตอคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรใหดีขึ้นอีกทางหนึ่ง  ทั้งน้ีเพราะจากความรูที่สะสมมาหรือไดรับการถายทอดจาก
บรรพบุรุษนั้นอาจไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหมๆ เพราะปจจุบันเทคโนโลยีในการ
เพาะปลูกและฤดูกาลเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  เกษตรกรจึงตองมีการปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงมากขึ้น 
 2.  ปญหา  อุปสรรคดานวัตถุดิบในปจจุบัน 
 ปจจุบันปญหาดานวัตถุดิบไดลดลงจากเดิม  ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูประกอบการไดหา
ทางแกไขปญหาตางๆ ในหลายๆ วิธี  ซ่ึงมีผูประกอบการบางรายไดเลือกใชวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบ
และคนที่นําวัตถุดิบทางการเกษตรมาขายอยางพิถีพิถัน  โดยรับซ้ือจากคนที่ไวใจไดเพียงไมกี่ราย  
ซ่ึงวิธีการดังกลาวไดชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชวงการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดจากการรับซ้ือ
วัตถุดิบทางการเกษตร  โดยไมมีคัดเลือกคุณภาพวัตถุดิบทางการเกษตรและการเลือกคนมาขาย
อยางพิถีพิถัน  จนสามารถแกปญหาไดดีจนไดวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีคุณภาพ  เปนที่เชื่อถือของ
ลูกคาทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ซ่ึงสงผลโดยตอสวนแบงการตลาดรวมทั้งรายไดที่เพ่ิมขึ้นเปน
อยางดี  แตในปจจุบันผูประกอบการบางรายไดพบปญหาในเรื่องของราคาวัตถุดิบทางการเกษตรมี
ความผันผวน  ทั้งนี้เม่ือวัตถุดิบซ่ึงถือเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญมีความผันผวน  จะสงผลตอตนทุน
การผลิตสินคาที่เพ่ิมขึ้นและมีสวนตางของรายไดที่ลดลง  จึงทําใหผูประกอบการตองปรับกลยุทธ
การตลาดใหมๆ ใหทันตอผลกระทบดังกลาว  ซ่ึงสิ่งเหลานี้ถาผูประกอบการๆ ไมสามารถปรับตัวได
อยางทันทวงที  อาจสงผลเสียตอการผลิตและการควบคุมคุณภาพวัตถุ ดิบได   เพราะมี
ผูประกอบการหลายรายหันมาใชวิธีปรับลดวัตถุดิบซ่ึงอาจสงผลตอผลผลิตที่ไดมีคุณภาพต่ําลงได  
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ดังน้ันการที่ผูประกอบการจะสามารถอยูไดในวงการธุรกิจ  จะตองเรียนรูวิธีการบริหารตนทุนให
เหมาะสมกับภาวการณเปลี่ยนแปลงดานราคาดวย 
 - ขอเสนอแนะดานวัตถุดิบในปจจุบัน 
 ปญหาในเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบมีคุณภาพไมคงที่  เปนปญหาที่ไมแตกตางจากชวงตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมมากนัก  แตปจจุบันปญหาใหมที่ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน  คือ  ตนทุน
การเพาะปลูกของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้นตามราคาสารเคมีและปุยที่ขยับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ือง  ทําให
เกษตรกรตองแบกรับภาระตนทุนในการเพาะปลูกโดยรายไดที่ไดรับเม่ือหักออกจากตนทุนแลวไม
คุมคากับการลงทุน ในเรื่องนี้จึงมีผูประกอบการบางรายไดเสนอแนะในเรื่องของการสรางอาชีพเสริม
ใหกับเกษตรกร  เพราะเกษตรกรไมไดเพาะปลูกตลอดทั้งป  โดยเมื่อเพาะปลูกแลวเกษตรกรก็จะมี
เวลาวาง  ดังน้ันถาสํานักงานเกษตรจังหวัด  ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค3และศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงาน  รวมมือกันอยางจริงจังในการชวยเหลือเกษตรกรในดานการใหความรูและแนะนําเกษตรกร
ในการทําอาชีพเสริมก็จะเปนชองทางการสรางรายไดเพ่ิมอีกทางหนึ่ง 
 
ปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะดานสาธารณูปโภค 
 1.  ปญหา  อุปสรรคดานสาธารณูปโภคในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
 ผูประกอบการไมพบปญหา  อุปสรรคดานสาธารณูปโภค 

 - ขอเสนอแนะดานสาธารณูปโภคในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
 ผูประกอบการไมมีขอเสนอแนะ 
 2.  ปญหา  อุปสรรคดานสาธารณูปโภคในปจจุบัน 
 ปญหาดานสาธารณูปโภคที่ไดจากการสัมภาษณครั้งน้ี  มีเพียงปญหาเดียว คือ ปญหา
ราคาคาไฟฟาตอหนวยสูงมาก  ซ่ึงปจจุบันการคิดราคาคาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคจะคิดใน
อัตราหนวยละ 9 บาท  โดยวิธีการคิดราคาคาไฟฟานั้นจะคิดรวมเครื่องใชไฟฟาทั้งหมดที่อยูใน
บริเวณโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งหมายถึงสํานักงาน  บานพักของผูประกอบการและบานพักคนงานก็
จะรวมอยูในยอดของการชําระคาไฟฟาในแตละเดือนดวย  สําหรับผูประกอบการบางรายคิดวา  
สาเหตุที่ราคาคาไฟฟามีราคาสูงน้ันเปนผลมาจากวิธีการคํานวณราคาที่มีความซ้ําซอน  กลาวคือ  
วิธีการคํานวณจากปกติที่ทราบกันดีวาจะคํานวณจากจํานวนหนวยที่ใช  ภาษีมูลคาเพิ่มและคาFt  
ซ่ึงเปนคาที่คิดจากมูลคาบางสวนของการใชทรัพยากรธรรมชาติ เชน ถานหิน  ไฟฟาและพลังงาน
นํ้าตางๆ  แตเหตุใดยังตองนําคา Ft มาคิดภาษีมูลคาเพิ่มอีก  ดังน้ันในสวนนี้จึงทําใหวิธีการคํานวณ
มีความมาซ้ําซอนและถือเปนการผลักภาระดานภาษีมูลคาเพิ่มใหกับผูประกอบการโดยตรง  ซ่ึง
ภาระภาษีดังกลาวก็ถือเปนตนทุนในการประกอบการอยางหน่ึงเชนกัน  จึงทําใหปจจุบัน
ผูประกอบการไดเปลี่ยนระบบการใชไฟฟาในชวงเวลาปกติมาเปนการใชแบบนอกชวงเวลา คือ แบบ 
TOD ซ่ึงมีชวงเวลาใหเลือกใชอยู 4 ชวงเวลา  ชวงเวลาละ 6 ชั่วโมง โดยคิดราคาคาไฟฟาเหลือ
เพียงหนวยละ 6 บาท  แตผลเสียคือ เม่ือเลือกใชไฟฟาในชวงเวลาดังกลาวแลว  ผูประกอบการจะ
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เปลี่ยนไปใชในชวงเวลาอื่นๆ ไมได  จึงทําใหผูประกอบการ  ตองตัดสินใจเปรียบเทียบทางเลือกใน
การเลือกใชไฟฟาในแตละชวงอยางชัดเจนเพราะในแตละชวงเวลามีผลตอตนทุน  ผลผลิตและ
จํานวนแรงงานที่ใชแตกตางกัน ออกไป   

 - ขอเสนอแนะดานสาธารณูปโภคในปจจุบัน 
 ผูประกอบการไมมีขอเสนอแนะ 
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บทที่5 
สรุปผล  อภิปรายผล   และขอเสนอแนะ 

 
 ในบทนี้สรุปงานวิจัยทั้งหมดของผูวิจัยในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร 

ความมุงหมายของการวิจัย  
 1.  เพ่ือศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  ระหวางป 2540 - 2549  ทางดาน
มูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม  ปริมาณเงินทุนจดทะเบียน  จํานวนแรงงานจดทะเบียน และจํานวน
โรงงานอุตสาหกรรม 
 2.  เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร ไดแก มูลคา
ผลิตภัณฑภาคการเกษตร  กําลังแรงงาน  สินเชื่อภาคอุตสาหกรรม  รายไดตอหัวของประชากร 
จํานวนการรับซ้ือกระแสไฟฟา  ระยะทางของถนนที่สรางขึ้นในแตละปและปริมาณการผลิต
นํ้าประปา  
 3.  เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัด
พิจิตร 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  เพ่ือทราบวาปจจัยภายในทองถิ่นปจจัยใดที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของ
จังหวัดพิจิตร 
 2.  เพ่ือเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับผูสนใจที่จะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัดพิจิตร 
 3.  เพ่ือใชขอมูลเปนแนวทางในการวางแผน  กําหนดนโยบายในส วนของ
แผนพัฒนา อุตสาหกรรมและแผนการลงทุนของหนวยงานราชการ   ไดแก  สํานักงาน
อุตสาหกรรม  ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค3  และสาํนักงานจังหวัดพิจิตร  รวมทั้งหนวยงานที่
เกี่ยวของ  เพ่ือสงเสริมใหเกิดการจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดพิจิตรใหมากขึ้น 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  มูลคาผลิตภัณฑภาคการเกษตร  สงผลตอการจํานวนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของ
จังหวัดพิจิตรเม่ือพิจารณาในภาพรวมและเมื่อพิจารณาในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรในทิศทางบวก 
 2.  กําลังแรงงาน  สงผลตอจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตรเม่ือ 
พิจารณาในภาพรวมและเมือ่พิจารณาในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรในทิศทางบวก 
 3.  สินเชื่อภาคอุตสาหกรรม  สงผลตอจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัด 
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พิจิตรเม่ือพิจารณาในภาพรวมและเมื่อพิจารณาในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรในทศิทางบวก  
 4.  รายไดตอหัวของประชากร  สงผลตอจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัด 
พิจิตรเม่ือพิจารณาในภาพรวมและเมื่อพิจารณาในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรในทศิทางบวก  
 5.  จํานวนรับซ้ือกระแสไฟฟา  สงผลตอจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัด 
พิจิตรเม่ือพิจารณาในภาพรวมและเมื่อพิจารณาในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรในทศิทางบวก 
 6.  ระยะทางของถนนที่สรางขึ้นในแตละป  สงผลตอจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
ของจังหวัดพิจิตรเม่ือพิจารณาในภาพรวมและเมื่อพิจารณาในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรในทิศ
ทางบวก 
 7.  ปริมาณการผลิตนํ้าประปา  สงผลตอจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัด 
พิจิตรเม่ือพิจารณาในภาพรวมและเมื่อพิจารณาในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรในทศิทางบวก 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  การศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร   
ข้ันตอน 
 1.1  นําขอมูลถายสําเนาที่ได  คือ  มูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม  ปริมาณเงินทุนจด
ทะเบียน  จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมและจํานวนแรงงานจดทะเบียน  มาตรวจดูความเรียบรอยและ
ครบถวนตามจํานวนปที่ศึกษา 
 1.2  นําขอมูลมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม  ปริมาณเงินทุนจดทะเบียน  จํานวน 
โรงงานอุตสาหกรรมและจํานวนแรงงานจดทะเบียน  มาจัดใหอยูในรูปมูลคาสุทธิหรือมูลคาที่เปนจริง 
ณ ปจจุบัน  จากนั้นนําขอมูลทั้งหมดมาจําแนกเปนหมวดหมูตามกลุมอุตสาหกรรมและตามอําเภอให
ครบถวน    
 1.3  จากนั้นนําขอมูลที่จําแนกเปนหมวดหมูแลว มาแบงออกเปน 2 ชวงเพ่ือทํา 
การวิเคราะห โดย   

- ในชวงที1่  คือ  ชวงระหวางป  2540-2548  ซ่ึงเปนชวงปที่1  และปที่2   
ที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรเริม่จัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นในจังหวัด   

- ในชวงที2่  คือ  ป  2549  เปนปที่อยูในแผนพัฒนาอุตสาหกรรม 
จังหวัดฉบับปจจุบัน 
 1.4  นําขอมูลที่ผานการจําแนกเปนหมวดหมูตามกลุมอุตสาหกรรมและตาม 
อําเภอมาคํานวณหาคาสัดสวนหรือคารอยละ (Percentage)  คาเฉลีย่ (Mean) และอัตราการ
ขยายตวั  จากนั้นจึงนําขอมูลดังกลาวมาเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นความแตกตางในแตละชวงอยาง
ชัดเจน   
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 2.  การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร 
ข้ันตอน 
 2.1  นําขอมูลที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตอง  ครบถวนของขอมูลและจํานวน
ปที่ศึกษานําขอมูลดังกลาวมาจัดใหอยูในรปูที่จะนําไปใชในการวิเคราะห  โดยนําขอมูลที่มีหนวยยอยๆ 
บางตัวมาเปลีย่นเปนหนวยใหญๆ  เพ่ือทําใหอยูในรูปทีส่ามารถนําไปวิเคราะหขอมูลตอไปได 

 2.2  นําขอมูลที่จัดกระทํามาแลวจากขางตนมาบันทึกโดยใชคอมพิวเตอรเพ่ือการ
วิเคราะหผล  ซ่ึงใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistic  Package  for  
Social  Sciences : SPSS) Version11.0   โดยใชเทคนิคการคัดเลอืกตัวแปรเขาสมการแบบ 
Stepwise Regression   ในการวิเคราะห 
 
 3.  การศึกษาปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของ
จังหวัดพิจิตร  
ข้ันตอน 
 3.1  เริ่มจากการนําขอมูลจากเทปมาเปดและถอดเสียงจากเทปมาบันทึกลงในงานนําเทป
ที่ไดบันทึกการสัมภาษณมาถอดคําพูด  ขณะเดียวกันกต็รวจดูความเรียบรอยและความครบถวน
ของการตอบคําถาม  โดยถาคําตอบที่ไดไมชัดเจนหรือตอบไมครบถวน  จะตองติดตอไปยังผูไดรับ
การสัมภาษณใหตอบคําถามขอน้ันๆ  โดยวิธีการโทรศพัทเพ่ือสอบถาม หรือถาในกรณีคําตอบทีไ่ด
มีความผิดพลาดอยูมากในรายละเอียดของการตอบอาจตองติดตอขอนัดการสัมภาษณอีกครั้งหน่ึง 
 3.2  จําแนกลักษณะการตอบคําถามของผูประกอบการที่คลายคลึงกันใหอยูกลุมเดียวกัน  
และที่แตกตางใหอยูใกลเคยีงกันมากที่สุด 
 3.3  เม่ือจําแนกขอมูลจากแบบสัมภาษณเรียบรอยแลวตองตรวจสอบดูความเรียบรอย  
เพ่ือนําขอมูลไปสูการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
ตอนที่1 การศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร 
    จากผลการวิจัย โครงสรางอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร ในป 2549 พบวา กลุม
อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนอยูมากที่สุดในทุกโครงสรางอุตสาหกรรมของจังหวัด  ไดแก  กลุม
อุตสาหกรรมเกษตร  ขณะที่กลุมอุตสาหกรรมโลหะ อโลหะเครื่องจักรและอุปกรณขนสง  กลุม
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ กระดาษและพลาสติก  เปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนอยูมากในโครงสราง
อุตสาหกรรมแตละดานรองลงมา  ตามลําดับ  สวนกลุมอุตสาหกรรมเบา  มีสัดสวนอยูนอยที่สุดใน
ทุกโครงสรางอุตสาหกรรมของจังหวัด  เพราะเมื่อพิจารณาโครงสรางอุตสาหกรรมทั้ง 4 ดานที่นํามา
ศึกษา คือ ดานมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม ดานปริมาณเงินทุนจดทะเบียน  ดานจํานวนโรงงาน
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อุตสาหกรรมและดานจํานวนแรงงานจดทะเบียน  ลวนแตมีกลุมอุตสาหกรรมเกษตรเปนสัดสวนอยู
มากที่สุดแทบทั้งสิ้น  ซ่ึงเห็นไดจาก 

   โครงสรางอุตสาหกรรมดานมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม  ในป 2549  พบวา กลุม
อุตสาหกรรมเกษตร  มีสัดสวนของมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรมถึงรอยละ 58.31 ขณะที่กลุม
อุตสาหกรรมโลหะ อโลหะเครื่องจักรและอุปกรณขนสงและกลุมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ กระดาษและ
พลาสติก ซ่ึงมีมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรมรองลงมา  มีสัดสวนของมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรมรอย
ละ 29.79 และ 7.83 หรือ มีสัดสวนของมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรมรวมกันไมถึง1 ใน 2 ของกลุม
อุตสาหกรรมเกษตร  สวนกลุมอุตสาหกรรมเบา มีสัดสวนของมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรมเพียงรอย
ละ  4 .07 หรือมีสัดสวนของมูลคา เพิ่มภาคอุตสาหกรรมไมถึ ง  1 ใน  4  ของมูลคา เพิ่ม
ภาคอุตสาหกรรม  เชนเดียวกับโครงสรางอุตสาหกรรมดานปริมาณเงินทุนจดทะเบียนและดาน
จํานวนแรงงานจดทะเบียน  ปรากฏวา กลุมอุตสาหกรรมเกษตร เปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนอยู
มากที่สุด  รองลงมาไดแก กลุมอุตสาหกรรมโลหะ อโลหะเครื่องจักรและอุปกรณขนสง  กลุม
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ กระดาษและพลาสติก ตามลําดับ   สวนกลุมอุตสาหกรรมเบา เปนกลุม
อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนอยูนอยที่สุดอีกเชนเดิม 

   ในสวนของโครงสรางอุตสาหกรรมดานจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม  พบวา โรงงาน
อุตสาหกรรมสวนใหญของจังหวัดพิจิตรเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กเปนสัดสวนถึงรอยละ 
92.53  สวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญมีอยูนอยมาก  โดยในสวนของโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก  มีสัดสวนอยูมากทุกกลุมอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะสวนใหญจะเปนกลุม
อุตสาหกรรมเกษตร  รองลงมาไดแก กลุมอุตสาหกรรมโลหะ อโลหะเครื่องจักรและอุปกรณขนสง  
สวนกลุมอุตสาหกรรมเบา มีสัดสวนของโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาดนอยที่สุด 

   และเม่ือพิจารณาโครงสรางอุตสาหกรรมเปนรายอําเภอ  พบวา  อําเภอเมือง  เปนอําเภอ
ที่มีสัดสวนอยูมากที่สุดในโครงสรางอุตสาหกรรมแตละดาน  โดยในดานปริมาณเงินทุนจดทะเบียน  
อําเภอเมืองมีปริมาณเงินทุนจดทะเบียนมากที่สุดถึง 1,526 ลานบาท  หรือคิดเปน 1 ใน 3 ของ
ปริมาณเงินทุนจดทะเบียนทั้งหมด  รวมทั้งมีสัดสวนอยูในจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมและจํานวน
แรงงานจดทะเบียนเปนอยางมาก  สวนอําเภอที่มีสัดสวนมากในโครงสรางอุตสาหกรรมแตละดาน 
รองลงมาคือ อําเภอตะพานหินและอําเภอบางมูลนาก  โดยเฉพาะอําเภอตะพานหิน   ซ่ึงเปนอําเภอ
ที่มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอเมือง  จะมีสัดสวนอยูมากในโครงสรางอุตสาหกรรมทุกๆ ดาน
ใกลเคียงกับอําเภอเมืองเปนอยางมาก 

   สําหรับอัตราการขยายตัวของโครงสรางอุตสาหกรรมในแตละดาน  พบวา ในระยะหลังคือ 
ในชวงระหวางป 2544 - 2549  โครงสรางอุตสาหกรรมทุกดานมีอัตราการขยายตัวมากกวา ในชวง
ระหวางป 2540 - 2544  แตเม่ือพิจารณาโครงสรางอุตสาหกรรมแตละดาน  เปนรายกลุม
อุตสาหกรรม  ปรากฏวา  ในดานมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม   กลุมอุตสาหกรรมเกษตร  ซ่ึงเปน
กลุมอุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรมมากที่สุดมาโดยตลอด  กลับมีอัตราการขยายตัว
ของมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรมลดลงในชวงระหวางป 2544- 2549  สวนกลุมอุตสาหกรรม ที่มีอัตรา
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การขยายตัวของมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเปนอยางมากแทนที่กลุมอุตสาหกรรมเกษตร  
คือ  กลุมอุตสาหกรรมโลหะ อโลหะเครื่องจักรและอุปกรณขนสง  ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวในชวง
ระหวางป 2544- 2549  มากกวา 1 ใน 2 ของอัตราการขยายตัวทั้งหมด   

   เชนเดียวกับโครงสรางอุตสาหกรรมดานปริมาณเงินทุนจดทะเบียน  ที่ปรากฏวา กลุม
อุตสาหกรรมโลหะ อโลหะเครื่องจักรและอุปกรณขนสง  เปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัว
ของปริมาณเงินทุนจดทะเบียนมากที่สุดในกลุมอุตสาหกรรมทั้งหมด คือ มีจํานวนถึง 1,390 ลาน
บาท  หรือ มากกวาครึ่งหนึ่งของอัตราการขยายตัวทั้งหมด  รวมทั้งยังมีอัตราการขยายตัวของ
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมและจํานวนแรงงานจดทะเบียนอยูมากที่สุด 

   เม่ือพิจารณาในสวนของอัตราการขยายตัวของโครงสรางอุตสาหกรรมแตละดาน  เปน
รายอําเภอ  พบวา  อําเภอที่มีอัตราการขยายตัวของโครงสรางอุตสาหกรรมแตละดานมากที่สุด คือ 
อําเภอตะพานหิน  รองลงมาคือ อําเภอบางมูลนาก  สวนอําเภอวชิรบารมี  มีอัตราการขยายตัวของ
โครงสรางอุตสาหกรรมแตละดานนอยที่สุด  ทั้งน้ีอําเภอเมืองแมวาจะมีสัดสวนในโครงสราง
อุตสาหกรรมทุกดานมากที่สุด  แตเม่ือพิจารณาถึงอัตราการขยายตัวของโครงสรางอุตสาหกรรมดาน
ตางๆ  พบวา มีอัตราการขยายตัวลดลงอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะดานปริมาณเงินทุนจดทะเบียน 
และดานจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม  ในชวงระหวางป 2544- 2549  ที่ลดลงจากชวงกอนหนา คือ 
ในชวงระหวางป 2540- 2544  มากกวา 2 เทา 

 
ตอนที่2 การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร     
 การศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตรเม่ือพิจารณาใน
ภาพรวมและเมื่อพิจารณาในกลุมอุตสาหกรรมเกษตร  โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple  Regression)  และทําการประมาณคาดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุดแบบธรรมดา (Ordinary  
Least  Square)  เพ่ือดูความสัมพันธระหวางจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเปนตัวแปรตาม
กับตัวแปรอิสระไดแก  มูลคาผลิตภัณฑภาคการเกษตร  กําลังแรงงาน  สินเชื่อภาคอุตสาหกรรม
รายไดตอหัวของประชากร  จํานวนการรับซ้ือกระแสไฟฟา  ระยะทางของถนนที่สรางขึ้นในแตละป 
และปริมาณการผลิตนํ้าประปา  โดยใชโปรแกรม Spss Version11  โดยแบบจําลองที่ใชในการ
วิเคราะหจะอยูในรูปสมการถดถอยเชิงเสนตรง  การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตรเมื่อพิจารณาในภาพรวม  พบวา  สินเชื่อภาคอุตสาหกรรม  สงผลตอ
จํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในทิศทางบวก  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (β) มากที่สุด คือ .555  สวนปจจัยที่มีความสําคัญรองลงมา  คือ  รายไดตอหัวของ
ประชากรและระยะทางของถนนที่สรางขึ้นในแตละป  สงผลตอจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมใน
ทิศทางบวก  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (β) เทากับ .313และ .225  
ตามลําดับ  ในขณะที่จํานวนการรับซ้ือกระแสไฟฟา  สงผลตอจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมใน
ทิศทางลบ  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (β) นอยที่สุด คือ -.132 
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 สําหรับมูลคาผลิตภัณฑภาคการเกษตร  กําลังแรงงานและปริมาณการผลิตนํ้าประปา  ไม
สงผลตอจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อพิจารณาในภาพรวม  เน่ืองจากมีคา Sig T  มากกวา  
ระดับนัยสําคัญที่กําหนดไวที่ 0.05   
 สวนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตรเม่ือพิจารณา
ในกลุมอุตสาหกรรมเกษตร  พบวา  สินเชื่อภาคอุตสาหกรรม  สงผลตอจํานวนการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมในทิศทางบวก  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (β) มากที่สุด 
คือ .830  รองลงมา  คือ  มูลคาผลิตภัณฑภาคการเกษตร  สงผลตอจํานวนการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมในทิศทางบวก  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (β) เทากับ 
0.00168 
 สําหรับปจจัยที่ไมสงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตรเมื่อพิจารณาใน
กลุมอุตสาหกรรมเกษตร  ไดแก  กําลังแรงงาน  รายไดตอหัวของประชากร  จํานวนการรับซ้ือ
กระแสไฟฟา  ระยะทางของถนนที่สรางขึ้นในแตละปและปริมาณการผลิตนํ้าประปา  เน่ืองจากมีคา 
Sig T  มากกวา  ระดับนัยสําคัญที่กําหนดไวที่ 0.05   

 
ตอนที่3  การศึกษาปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของ
จังหวัดพิจิตร 
  ขอมูลทั่วไป  ผูประกอบการสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูภายในจังหวัดพิจิตร  โดยมีระดับ
การศึกษาเฉลี่ยอยูในระดับปริญญาตรี  สําหรับการตัดสินใจและเงินทุนที่ใชในการประกอบการนั้น
เกิดจากการชวยกันคิดตัดสินใจและระดมเงินทุนในเครือญาติพ่ีนอง  โดยการประกอบการนั้นยังคง
เนนการขยายกิจการแบบคอยเปนคอยไปเปนหลัก   
 สวนลักษณะการผลิตภายในโรงงานในชวงกอตั้งโรงงานจะเนนการใชแรงงานเปนหลัก  
โดยแรงงานสวนใหญเปนแรงงานภายในจังหวัด  แตเม่ือประกอบการไปไดระยะหนึ่ง ผูประกอบการ
เหลานี้จึงไดเริ่มการนําเครื่องจักรมาใชในการผลิตรวมกับแรงงานในสัดสวนที่สูงขึ้น 
 และเมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
พิจิตร  พบวา  ปจจัยดานสินเชื่อ  ปจจัยดานตลาดและปจจัยดานเสนการคมนาคม  เปนปจจัยที่
ผูประกอบการไดใหความสําคัญตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  ซ่ึงจะเห็นไดวาปจจัยที่สงผลตอการ
ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อใชแบบจําลองทางสถิติและผลจากแบบสัมภาษณ  มีความเหมือนกันของ
ปจจัยในทุกๆ ดาน ดังปรากฎตารางตอไปน้ี 
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ตาราง 8 ปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดพิจิตร จากแบบสัมภาษณและ
แบบจําลองทางสถิติ 
 

จากแบบสัมภาษณ จากแบบจําลองทางสถิต ิ
1. ปจจัยดานสินเชื่อ 1. ปจจัยดานสินเชื่อภาคอุตสาหกรรม 
2. ปจจัยดานตลาด 2. ปจจัยดานรายไดตอหัวของประชากร 
3. ปจจัยดานเสนการคมนาคม 3. ปจจัยดานระยะความยาวของถนนที่เพ่ิมขึ้นในแตละป 

  
ที่มา : จากการสัมภาษณและแบบจําลอง 

 
เม่ือพิจารณาปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะเปนรายดานพบวา  
ปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะดานสินเชื่อ  
 1.  ปญหา  อุปสรรคดานสินเชื่อในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
 ผูประกอบการมักรับรูปญหาดานสินเชื่อจากคําพูดปากตอปากในหมูเพ่ือนฝูงและอาจรับรู
ปญหาไดดวยตนเองเม่ือติดตอขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย  โดยปญหาหลักๆ ที่ผูประกอบการพบ
มากที่สุด  คือ  ปญหาวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติไมเต็มวงเงินที่ตองการ  ปญหาการเรียกหลักทรัพยค้ํา
ประกันสูงและปญหาการเขียนแผนธุรกิจที่ยุงยากซับซอน 
 - ขอเสนอแนะดานสินเชื่อในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
 ภาครัฐควรหาแหลงเงินทุนใหมๆ ใหกับผูประกอบการ  ขณะเดียวกันแหลงเงินทุนดังกลาว
ควรมีปริมาณสินเชื่อที่เพียงพอกับความตองการของผูประกอบการ มีอัตราดอกเบี้ยต่ํากวา
ทองตลาดและมีระยะเวลาชําระคืนที่ยาวนานมากขึ้น    

 2.  ปญหา  อุปสรรคดานสินเชื่อในปจจุบนั 
 ผูประกอบการมักไมใหความสําคัญกับการขอสินเชื่อจากนาคารพาณิชย  เน่ืองจาก
ตองการขยายกิจการแบบคอยเปนคอยไปโดยเนนใชเงินทุนสวนตัวเปนหลักตามคําสอนของ
บรรพบุรุษ  ทําใหโรงงานอุตสาหกรรมขยายตัวอยางชาๆ  ขาดการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชใน
การผลิต      
 - ขอเสนอแนะดานสินเชื่อในปจจุบัน 
 ผูประกอบการเสนอแนะใน 3 ประเด็นหลัก  ดังน้ี 
 1.  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและศนูยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค3  ควร
ประชาสัมพันธใหผูประกอบการไดรูถึงขอบขายการใหความชวยเหลอือยางชัดเจน 
 2.  ธนาคารพาณิชยควรเพิม่วงเงินสินเชือ่และลดอัตราดอกเบี้ยจากเดิมมากขึ้น 
 3.  ผูประกอบการควรพิจารณาธนาคารพาณิชยที่ใหสิทธิประโยชนมากที่สุด  โดยอาจ
ใชวธิีเขาไปขอคําแนะนําจากเจาหนาที่ดานสินเชื่อโดยตรง 
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ปญหา   อุปสรรคและขอเสนอแนะดานแรงงาน 
 1.  ปญหา  อุปสรรคดานแรงงานในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
 ผูประกอบการมักพบปญหาแรงงานหมุนเวียนเขาออกจากงานอยูเสมอ  ขณะเดียวกัน
ปญหาขาดแคลนแรงงานในฤดูกาลเกษตรยังเปนปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นกับผูประกอบการทุกราย 
 - ขอเสนอแนะดานแรงงานในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
 ผูประกอบการสวนใหญอยากใหสถานศึกษาสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน
ควบคูไปกับการเรียนการสอน  นอกจากนี้ยังมีผูประกอบการบางรายเสนอแนะใหศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงานฝกสอนอาชีพแรงงานใหมีความหลากหลายมากขึ้น 
 2.  ปญหา  อุปสรรคดานแรงงานในปจจุบัน 
 แรงงานงานยังมีการหมุนเวียนเขาออกจากงานสูง  นอกจากนี้ผูประกอบการยังพบปญหา
การขาดแคลนแรงงานที่มีความรูความสมารถในการใชเทคโนโลยีและเครื่องจักร  จึงทําใหเกิดปญหา
การดึงตัวแรงงานที่มีความรูความสมารถในดานนี้อยูเสมอ 
 - ขอเสนอแนะดานแรงงานในปจจุบัน 
 ผูประกอบการยังเสนอแนะใหสถานประกอบการอบรมแรงงานใหมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การทํางานเพราะเปนสิ่งที่ผูประกอบการใหความสําคัญไมนอยไปกวาความรูในเชิงทฤษฎี   
 
ปญหา   อุปสรรคและขอเสนอแนะดานเสนทางการคมนาคม 
 1.  ปญหา  อุปสรรคดานเสนทางการคมนาคมในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
 ปญหาเสนทางการคมนาคมที่มีพ้ืนผิวการจราจรขรุขระโดยเฉพาะในชวงฤดูฝน  อีกทั้งยัง
มีเสนทางการคมนาคมที่ไมครอบคลุมทุกพื้นที่ทําใหการขนสงสินคาไปยังลูกคาและโรงงาน
อุตสาหกรรม ไดรับความลําบากในการเขาไปยังพ้ืนที่   
 - ขอเสนอแนะดานเสนทางการคมนาคมในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
 ผูประกอบการไดเสนอแนะใหกรมทางหลวงชนบทปรับปรุงเสนทางการคมนาคมภายใน
จังหวัดที่ยังมีปญหาขรุขระ  เปนหลุม  เปนบอและควรเพิ่มเสนทางการคมนาคมใหครอบคลุมพ้ืนที่
มากขึ้น 
 2.  ปญหา  อุปสรรคดานเสนทางการคมนาคมในปจจุบัน 
 ปญหาเสนทางการคมนาคมมีพ้ืนผิวการจราจรขรุขระ  ปญหาขรุขระ  เปนหลุม  เปนบอ 
 - ขอเสนอแนะดานเสนทางการคมนาคมในปจจุบัน 
 ผูประกอบการสวนใหญไดเสนอแนะในเรื่องของ  การนําเสนทางการคมนาคมทางน้ํามาใช
ประโยชนในการขนสง 
  
ปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะดานตลาด 

   1. ปญหา  อุปสรรคดานตลาดในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
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 ผูประกอบการสวนใหญพบกับปญหาตลาดในการรองรับสินคาที่ผลิตออกมายังมีขนาดเล็ก  
จึงสงผลใหสินคาที่ผลติออกมามีมากกวาความตองการของตลาด  และสงผลตอตนทุนสวนเพิ่มใน
การเก็บรักษาสินคาในที่สุด 

- ขอเสนอแนะดานตลาดในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
 ผูประกอบการเสนอแนะใหสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสนใจใหความรูในการบริหาร
จัดการเรื่องการตลาดมากขึ้น  ขณะเดียวกันสํานักงานพาณิชยจังหวัดอาจดูแลในเรื่องการจัดตลาด
กลางระหวางผูประกอบการและผูบริโภคควบคูกันไป 
 2.  ปญหา  อุปสรรคดานตลาดในปจจุบนั 
 ผูประกอบการที่ขยายตลาดการสงสินคาไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ไดพบกับปญหาสินคายัง 
ไมไดมาตรฐานและยังเผชญิกับคูแขงทางการคาเพิ่มขึ้น 
 - ขอเสนอแนะดานตลาดในปจจุบัน 
 ผูประกอบการตองการใหสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม 
ภาค3 เปนฝายเขาหาและออกตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น  โดยเฉพาะโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ตองการความชวยเหลือมากเปนพิเศษ    

 
ปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะดานการติดตอ หรือขอความชวยเหลือจากหนวยงาน
ราชการ  
 1.  ปญหาดานการติดตอ หรือขอความชวยเหลือจากหนวยงานราชการในชวงกอตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรม 

   ผูประกอบการและหนวนงานราชการขาดความใกลชิดกันโดยเกี่ยวของกันเพียงใน
ชวงแรกของการจดทะเบียนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและการชําระคาธรรมเนียมเทานั้น  เพราะ
ผูประกอบการคิดวาการติดตอหนวยงานราชการมีกฎระเบียบขั้นตอนยุงยาก  ใชระยะเวลานาน  
และเจาหนาที่ขาดการเอาใจใสในการใหบริการ 

   - ขอเสนอแนะปญหาดานการติดตอ หรือขอความชวยเหลือจากหนวยงานราชการในชวง
กอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
 ผูประกอบการตองการใหเจาหนาที่จากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาค3  เปนฝายรับรูและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาใหกับผูประกอบการมากขึ้น  
เพราะผูประกอบการสวนใหญมักไมกลาที่จะเขาไปขอรับคําแนะนําจากเจาหนาที่โดยตรง 

   2.  ปญหาดานการติดตอ หรือขอความชวยเหลือจากหนวยงานราชการในปจจุบัน 
 เจาหนาที่จากหนวยงานราชการยังเนนเขาไปตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ
มากกวาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดอื่นๆ  
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 - ขอเสนอแนะปญหาดานการติดตอ หรือขอความชวยเหลือจากหนวยงานราชการใน
ปจจุบัน 
 ผูประกอบการสวนใหญอยากใหหนวยงานราชการมีความใกลชิดกับผูประกอบการโดย
อาจใชวิธีเปดเวทีรับฟงความคิดเห็นระหวางผูประกอบการและหนวยงานราชการหรือจัดกิจกรรม
รวมกันมากขึ้น 

 
ปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะดานวัตถุดิบ 
 1.  ปญหา  อุปสรรคดานวัตถุดิบในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 

 ผูประกอบการมักพบกับปญหาคุณภาพวัตถุดิบไมไดมาตรฐานและอาจพบกับปญหา 
การขาดแคลนวัตถุดิบในชวงฤดูแลงรวมดวยอีกปญหาหนึ่ง 
 - ขอเสนอแนะปญหา  อุปสรรคดานวัตถุดิบในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
 ผูประกอบการเสนอแนะใหสํานักงานเกษตรจังหวัดควรอบรมใหความรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การเพาะปลูกกับเกษตรกร  เพ่ือใหผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอตอการผลิตภายในจังหวัด 

2.  ปญหา  อุปสรรคดานวัตถุดิบในปจจุบัน 
 ราคาวัตถุดิบมักมีความผันผวนทําใหตันทุนการผลิตสินคาเพิ่มขึ้น   จึงทําให 

ผูประกอบการตองปรับกลยุทธทางการตลาดอยูเสมอ 
 - ขอเสนอแนะปญหา  อุปสรรคดานวัตถุดิบในปจจุบัน 

 ผูประกอบการบางรายเสนอแนะใหศูนยพัฒนาฝมือแรงงานชวยเหลือเกษตรกรในการทํา
อาชีพเสริมหลังฤดูกาลเพาะปลูก  ขณะเดียวกันปญหาคุณภาพวัตถุดิบยังเปนปญหาสําคัญของ
ผูประกอบการไมแตกตางจากในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมากนัก    
 
ปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะดานสาธารณูปโภค 
 1.  ปญหา  อุปสรรคดานสาธารณูปโภคในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
 ผูประกอบการไมพบปญหา 
 -  ขอเสนอแนะปญหา  อุปสรรคดานสาธารณูปโภคในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
 ผูประกอบการไมมีขอเสนอแนะ 
 2. ปญหา  อุปสรรคดานสาธารณูปโภคในปจจุบัน 
 ผูประกอบการประสบกับปญหาราคาคาไฟฟาตอหนวยมีราคาสูงซ่ึงเปนผลมาจาก 
การคํานวณคาไฟฟามีความซับซอน  สิ่งเหลานี้ถือเปนตนทุนที่ผูประกอบการตองแบกรับภาระเปน
อยางมาก 

 -  ขอเสนอแนะปญหา  อุปสรรคดานสาธารณูปโภคในปจจุบัน 
 ผูประกอบการไมมีขอเสนอแนะ 
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การอภิปรายผล 
1.  การศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร 

 1.1  ดานมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม  จังหวัดพิจิตรมีมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม
เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง  แมวาจะประสบกับปญหาวิกฤติเศรษฐกิจในชวงป 2539-2541 ก็ตาม  โดย
มูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรมจะมีสัดสวนอยูที่กลุมอุตสาหกรรมเกษตรมากที่สุด  ทั้งนี้เน่ืองจาก
จังหวัดพิจิตรเปนจังหวัดที่มีภาคการผลิตหลัก  คือ  ภาคเกษตรกรรม  ประชากรสวนใหญในจังหวัด
กวา 80% มีอาชีพทางการเกษตรและพื้นที่ภายในจังหวัดกวา2/3 เปนพ้ืนที่ทางการเกษตรที่ใชใน
การเพาะปลูก  โดยผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ  เชน  ขาว  ขาวโพด  ถั่วเขียวและถั่วเหลือง 
ควบคูไปกับการปศุสัตว เชน หมู  วัว  โคและกระบือ  ซ่ึงผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตวดังกลาว
มีบทบาทสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรมเปนอยางมากเมื่อพิจารณาในแงของ
มูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรมจากการนําวัตถุดิบมาผานกระบวนการผลิตจนเปนสินคาสําเร็จรูปใหกับ
โรงงานอุตสาหกรรมประเภทโรงสีขาว  โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประเภท
ผัก  ผลไม   โรงงานอุตสาหกรรมทําแปงและวุนเสน เปนตน  และยังมีสวนสําคัญในการรับซ้ือ
ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อยกระดับรายไดของประชาชนภายในจังหวัดไดอีกทางหนึ่ง (สํานักงาน
พาณิชยจังหวัดพิจิตร. 2550: 16) 
 จึงทําใหนับตั้งแตป 2537 เปนตนมา  แผนลงทุนจังหวัดพิจิตรไดระบุใหความสําคัญกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรโดยใชวัตถุดิบภายในทองถิ่นมากที่สุด  ควบคูไปกับการพัฒนาพืชผล
ทางการเกษตร   โดยมีวัตถุประสงคหลักในการพัฒนาการเกษตรควบคูไปกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมและยังใหความสําคัญกับกลุมอุตสาหกรรมเกษตร  เพ่ือเชื่อมโยงไปสูการพัฒนา
อุตสาหกรรมอื่นๆ  เชน  กลุมอุตสาหกรรมโลหะ อโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณขนสง  กลุม
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ กระดาษและพลาสติกและกลุมอุตสาหกรรมเบา ตอเน่ืองกันไป  โดยเนนให
ความสําคัญในการสงเสริมการลงทุนกลุมอุตสาหกรรมดังกลาวนี้ดวยการเนนการพัฒนาและ
ประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต  รวมทั้งการเอาใจใสตอการ
พัฒนากําลังคนของอุตสาหกรรมเหลานี้เปนพิเศษ   เน่ืองจากกลุมอุตสาหกรรมเหลานี้โดยเฉพาะ
กลุมอุตสาหกรรมโลหะ อโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณขนสง  กําลังไดรับการพัฒนาใหเปนกลุม
อุตสาหกรรมที่มีลูทางการลงทุนสูงภายในจังหวัด  จึงทําใหปจจุบันกลุมอุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุมน้ี คือ 
กลุมอุตสาหกรรมโลหะ อโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณขนสง  กลุมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ กระดาษ
และพลาสติกและกลุม อุตสาหกรรมเบา   จัดวา เปนกลุม อุตสาหกรรมที่สร างมูลคาเพิ่ม
ภาคอุตสาหกรรมใหกับวัตถุดิบขั้นตนทั่วๆ ไป และวัตถุดิบทางการเกษตรบางชนิด  รองมาจากกลุม
อุตสาหกรรมเกษตร  โดยโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสวนสําคัญในการเพ่ิมมูลคาภาคอุตสาหกรรมเปน
อยางมาก  ไดแก  โรงงานอุตสาหกรรมคัดแยก รีไซเคิล กระดาษและพลาสติก  โรงงานทําอิฐจาก
แกลบ  โรงงานผลิตเสาและทอคอนกรีตตางๆ เปนตน (ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค3. 2547: 22) 
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 1.2  ดานปริมาณเงินทุนจดทะเบียน   จากการที่กลุมอุตสาหกรรมเกษตรมีปริมาณ
เงินทุนเปนสัดสวนมากที่สุด  เน่ืองจากโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญในจังหวัดพิจิตรเปนโรงงาน
อุตสาหกรรมดานการเกษตร ที่มีปริมาณเงินทุนจดทะเบียน 10 - 100 ลานบาทขึ้นไปอยูเปนจํานวน
มาก  โดยเฉพาะในชวงหลังจากป 2544 เปนตนมา  ไดมีโรงงานอุตสาหกรรมประเภทนี้เพ่ิมขึ้นมา
หลายโรงงาน  เชน  โรงสีขาว  โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม  โรงงานอุตสาหกรรมผลิต
แปงและเสนกวยเตี๋ยวและโรงงานทําลูกชิ้น ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปริมาณ
เงินทุนจดทะเบียนกวา 100 ลานบาท ไดยายฐานการผลิตมาจากจังหวัดนครปฐมและจังหวัดนครศรี
อยุธยา คือ โรงงานทําอาหารกุง   ซ่ึงเปนโรงงานที่รวมทุนระหวางไทย-ออสเตเรีย   โรงงานทํา
นํ้าตาลและโรงงานทําชิ้นสวนรองเทาดานในของบริษัท S.C.S  เปนตน  สวนกลุมอุตสาหกรรมโลหะ 
อโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณขนสงและกลุมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ และพลาสติก  เปนกลุม
อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนของปริมาณเงินทุนจดทะเบียนรองลงมา  เพราะในอดีตโรงงานอุตสาหกรรม
เหลานี้ยังมีขอจํากัดบางประการในเรื่องของการที่โรงงานอุตสาหกรรมดังกลาวตองใชพ้ืนที่ในการ
ประกอบการมาก  นอกจากนี้ยังกอใหเกิดมลพิษทางเสียง ฝุนละออง  ควันและความรําคาญตอ
สภาพแวดลอมและชุมชนตางๆ มากมาย  เชน  โรงงานอิฐเผา  โรงงานทําคอนกรีตและโรงงานทอ
ผา   จึงทําใหกลุมอุตสาหกรรมทั้ง 2 กลุม น้ีมีกฎหมายและขอบังคับในการประกอบการ
คอนขางมาก (สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร. 2546: 9) 
 สําหรับในสวนของอําเภอเมือง  ซ่ึงมีปริมาณเงินทุนจดทะเบียนมากที่สุดนั้น จะมีปริมาณ
เงินทุนจดทะเบียนที่มีความหลากหลายในกลุมอุตสาหกรรม  แตกลุมอุตสาหกรรมเกษตรยังเปน
กลุมอุตสาหกรรมที่มีปริมาณเงินทุนจดทะเบียนจํานวนมากกวากลุมอุตสาหกรรมประเภทอื่น รองลง
เปนกลุมอุตสาหกรรมโลหะ อโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณขนสง  สวนอําเภออ่ืนๆ ก็มีกลุม
อุตสาหกรรมเกษตร  กลุมอุตสาหกรรมโลหะ อโลหะเครื่องจักรและอุปกรณขนสง เปนกลุม
อุตสาหกรรมที่มีปริมาณเงินทุนจดทะเบียนมากกวาอุตสาหกรรมประเภทอื่นอีกเชนกัน  และยิ่งเปน
อําเภอที่หางไกลจากศูนยกลางเมืองมากเทาใด ก็จะมีปริมาณเงินทุนจดทะเบียนต่ํา เชน อําเภอสาม
งาม  อําเภอโพทะเล  อําเภอโพธิ์ประทับชางและอําเภอวชิรบารมี  ยกเวนบางอําเภอที่ตั้งอยูหางไกล
จากอําเภอเมืองแตเปนพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณสามารถเพาะปลูกพืชไดหลายชนิดตลอดป  จึงมี
ปริมาณเงินทุนจดทะเบียนอยูคอนขางมาก  เชน  อําเภออําเภอทับคลอ  แตอยางไรก็ตามอําเภอ
รอบนอกของจังหวัดไมวาจะอยูใกลหรือหางไกลจากเมืองศูนยกลางเพียงใด  กลุมอุตสาหกรรม
เกษตรก็ยังเปนกลุมอุตสาหกรรมหลักที่สําคัญ  ทั้งนี้เน่ืองจากจังหวัดพิจิตรเปนเมืองเกษตรกรรมที่
สําคัญ  ดังน้ันจึงสงผลใหกลุมอุตสาหกรรมดังกลาวมีบทบาทความสําคัญตอการพัฒนาพื้นที่เปน
อยางมาก 
 แตหลังจากป 2544 เปนตนมา  จากการที่อําเภอเมือง มีความพรอมในหลายๆ ดาน ที่
เหมาะสมตอการลงทุนจึงกอใหเกิดปญหาความแออัดและมลพิษมากมาย  ผูประกอบการจึงไดมี
ความสนใจที่จะจดทะเบียนปริมาณเงินทุนอยูรอบๆ อําเภอเมือง  เชน  อําเภอตะพานหินและอําเภอ
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บางมูลนากเพิ่มขึ้น  ซ่ึงอําเภอดังกลาวนี้สามารถติดตอจังหวัดอ่ืนๆ ไดสะดวก  มีความเจริญ ความ
พรอมของปจจัยที่สนับสนุนการผลิต เชน วัตถุดิบ  แรงงาน  สาธารณูปโภค  ประชากรและมี
เสนทางการคมนาคมที่มีความสะดวกสบาย  มีระยะทางไมไกลจากอําเภอเมืองมากนัก  อีกทั้งทาง
จังหวัดยังมีนโยบายสงเสริมอําเภอเหลานี้ใหเปนอําเภอรอบนอกชั้น1  ซ่ึงเปนพ้ืนที่รองรับการ
ขยายตัวของอําเภอเมือง  จึงนับเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหอําเภอดังกลาว เชน  อําเภอตะพานหิน  
อําเภอบางมูลนาก  เปนอําเภอที่มีปริมาณเงินทุนจดทะเบียนมากขึ้นอยางตอเน่ือง (กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม. 2547: 68) 

    1.3  จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม   การกระจายตัวของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กและจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง  มีการกระจายอยูครบทุกกลุมอุตสาหกรรม  
โดยเฉพาะสวนใหญจะเปนกลุมอุตสาหกรรมเกษตร  รองลงมาไดแก กลุมอุตสาหกรรมโลหะ  
อโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณขนสงและกลุมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ กระดาษและพลาสติก  สวน
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญมีกระจายอยูเบาบางในทุกกลุมอุตสาหกรรม  ทั้งนี้เน่ืองจากโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ผูประกอบการสวนใหญจะเปนคนทองถิ่น มีเงินทุนในการประกอบการไม
มากนัก   โดยอาจจะใชพ้ืนที่ภายในบริเวณบานในการประกอบการหรืออาจจะมีที่ดินที่เปนของ
ตนเองอยูกอนแลว   ทําใหผูประกอบการจะมีความมั่นใจในการประกอบการ  เพราะมีความคุนเคย
กับพ้ืนที่เปนอยางดี  และการประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดดังกลาวไมจําเปนตองใช
พ้ืนที่ในการประกอบการมากเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ  ดังนั้นโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กจึงมักปะปนอยูกับการใชที่ดินประเภทอ่ืน  เชน อาคารพาณิชยและที่พักอาศยั  
โดยเปนโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาจําหนายเพื่อบริโภคแกคนทองถิ่นเปนสวนใหญ 

 สวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ  มักตั้งอยูริมถนนสายหลักสําคัญๆ 
และบริเวณใกลกับแหลงวัตถุดิบ  ใกลชุมชน  ทั้งนี้เพราะโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ใหญ  จําเปนตองใชพ้ืนที่ในการประกอบการมากเพื่อสะดวกตอการขยายกิจการ  อีกทั้งมีเงินทุนใน
การประกอบการสูง  จึงมักจะเลือกพื้นที่ริมถนนสายหลักซึ่งเปนบริเวณที่มีราคาที่ดินคอนขางสูง  แต
ทั้งน้ีก็เพ่ือความสะดวกตอการคมนาคมขนสงวัตถุดิบ  ผลผลิต  แรงงาน  รวมทั้งการติดตอกับลูกคา
และสามารถรับบริการตางๆ ที่หนวยงานราชการ  เชนสํานักงานอุตสาหกรรมและศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมไดจัดใหไดทั่วถึง (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. 2532: 29) 

 สําหรับอําเภอที่ มีการจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมอยูมากที่สุด  คือ  อําเภอเมือง  
โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองและมีกระจายอยูทั่วไปในพื้นที่รอบนอกของจังหวัด  โรงงานอุตสาหกรรม
จะมีอยูคอนขางสูงบริเวณอําเภอที่อยูใกลรอบอําเภอเมือง  ซ่ึงเปนพ้ืนที่ที่สามารถติดตอกับ
ศูนยกลางเมืองไดสะดวก  มีบริการตางๆ ของหนวยงานราชการอยางทั่วถึง  และเปนพ้ืนที่ที่มีความ
อุดมสมบูรณ เชน อําเภอตะพานหินและอําเภอบางมูลนาก   ซ่ึงเปนอําเภอที่สามารถติดตอ
ศูนยกลางเมืองไดอยางสะดวก  มีบริการตางๆ ของสาธารณูปโภคอยางครบครันรองจากอําเภอเมือง  
อีกทั้งยังมีเสนทางการคมนาคมทั้งทางรถยนต  รถไฟผาน  โดยไมตองผานเขตอําเภอเมืองทําให
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สามารถขนสงวัตถุดิบและสินคาจําหนายไปยังพ้ืนที่ตางๆ  ไดสะดวกรวดเร็วมากขึ้น (กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม. 2547: 58)  

    1.4  จํานวนแรงงานจดทะเบียน   จากการที่กลุมอุตสาหกรรมเกษตรมีจํานวนแรงงาน
จดทะเบียนมากที่สุด  เน่ืองจากจํานวนแรงงานจดทะเบียนไดเพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ซ่ึงเปนโรงงานอุตสาหกรรมที่เนนการใชแรงงานในการผลิต เชน โรงงานทํา
อิฐแดงที่มีการใชแรงงานเฉลี่ย 10-15 คนตอโรงงาน และโรงงานอุตสาหกรรมที่ยายฐานการผลิตเขา
มาอยูภายในจังหวัดพิจิตร  โดยโรงงานอุตสาหกรรมดังกลาว  มีการใชแรงงานผลิตเฉลี่ย 150 – 300 
คนตอโรงงาน  คือ โรงงานทอผา  โรงงานทําอาหารกุงและโรงงานทําชิ้นสวนรองเทาของบริษัท 
S.C.S จํากัด 
 นอกจากนี้หลังจากชวงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ คือ ระหวางป 2539-2540  จังหวัดพิจิตรไดมี
โรงงานอุตสาหกรรมดานการเกษตรเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง  สวนใหญเปนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
ผักและผลไม  โรงงานอุตสาหกรรมทําแปงและวุนเสน  โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตวและ
โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องด่ืม เปนตน  สวนกลุมอุตสาหกรรมโลหะ อโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ
ขนสง และกลุมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ กระดาษและพลาสติก  ก็เร่ิมมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม
อยางตอเน่ืองเชนกัน   เน่ืองจากกลุมอุตสาหกรรมเหลานี้กําลังไดรับการสงเสริมการลงทุน  จากฝาย
สงเสริมอุตสาหกรรม  สํานักงานอุตสาหกรรมตั้งแตป 2544 เปนตนมา  ในดานการใหคําปรึกษาและ
พัฒนาผลผลิตในจังหวัดพิจิตรมากขึ้น   เน่ืองจากเปนกลุมอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการนําวัตถุดิบ
ภายในทองถิ่นขั้นตนและวัตถุดิบทางการเกษตรบางชนิดมาเพ่ิมมูลคาเปนผลผลิตหรือสินคา เชน 
โรงงานทําอิฐจากแกลบ  โรงงานรีไซเคิลกระดาษและพลาสติกและโรงงานทําคอนกรีต  จึงสงผลให
จํานวนแรงงานจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองตามจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้น 
(สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด. 2543: 25) 

 สําหรับในสวนของอําเภอที่มีจํานวนแรงงานจดทะเบียนมากที่สุด  ซ่ึงไดแก  อําเภอเมือง 
น้ันเปนผลมาจากภายในพื้นที่มีปจจัยอํานวยความสะดวกในการผลิตและมีระบบบริการขั้นพ้ืนฐานที่
ครบครัน  เชน  ไฟฟา  ประปาและโทรศัพท   รวมทั้ ง มี เสนทางคมนาคมที่สะดวกสบาย
 นอกจากนี้อําเภอเมืองยังถือเปนแหลงกระจุกตัวของสถานศึกษาในหลายๆ ระดับ  ทั้งใน
สวนของวิทยาลัยเทคนิค  โรงเรียนสารพัดชางและโรงเรียนฝกสอนอาชีพ  รวมทั้งยังมีสถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน  ที่ใหความรูและการฝกอบรมแรงงานในการประกอบวิชาชีพเพ่ือปอนเขาสูโรงงาน
อุตสาหกรรม  จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหอําเภอเมืองเปนแหลงกระจุกตัวของจํานวนแรงงานจด
ทะเบียนเปนอยางมาก  แตหลังจากชวงหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ คือ ตั้งแตป 2544 เปนตนมา 
จํานวนแรงงานจดทะเบียน  เริ่มมีเพ่ิมขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงงงานอุตสาหกรรมในอําเภอ
รอบนอก  โดยเฉพาะในสวนของอําเภอตะพานหินและอําเภอบางมูลนาก  เพราะเปนศูนยกลาง
ความเจริญดานเศรษฐกิจ  ประชากรและการศึกษารองจากเขตอําเภอเมือง  ทั้งน้ีอําเภอทั้ง 2 ตั้งอยู
บนพ้ืนที่ราบ  มีความอุดมสมบูรณสามารถเพาะปลูกผัก  ผลไมไดหลากหลายชนิด  มีเสนทางการ
คมนาคมสะดวกทั้งทางบก ทางรถไฟ  สามารถติดตอกับพ้ืนที่รอบนอกไดสะดวก  ทําใหการกระจาย
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วัตถุดิบสูโรงงานและโรงงานสูตลาดไดสะดวก  รวมทั้งตั้งแตป 2544  ทางจังหวัดไดมีนโยบาย
สงเสริมใหความชวยเหลือ  อําเภอรอบนอกที่สําคัญ  ซ่ึงกําหนดเปนอําเภอชั้นที่ 1  โดยจัดบริการ
ตางๆ ทั้งสาธารณูปโภคตางๆ  อยางทั่วถึงและครบครัน  สิ่งเหลานี้ทําใหมีประชากรเขามาตั้งถิ่น
ฐานจนเกิดการกระจุกตัวของจํานวนแรงงานจดทะเบียนในพื้นที่เปนอยางมาก (สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดพิจิตร. 2547: 39) 
 
2.  การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  

 จากผลการวิจัยปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  พบวา  มี
ปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในทิศทางบวก  จํานวน 3 ปจจัย คือ  ปจจัยดานรายได
ตอหัวของประชากร  ปจจัยดานสินเชื่อภาคอุตสาหกรรมและปจจัยดานระยะความยาวของถนนที่
เพ่ิมขึ้นในจังหวัด  ซ่ึงตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว  และมีเพียงปจจัยดานจํานวนการรับซ้ือกระแสไฟฟา  
ปจจัยเดียวที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  ในทิศทางลบ  ทั้งน้ีเน่ืองจาก  
ปจจัยดานรายไดตอหัวของประชากร  สะทอนถึงความตองการหรืออํานาจซื้อของประชาชนในการ
บริโภคสินคาที่ผลิตได  โดยถาจังหวัดใดประชากรภายในจังหวัดมีรายไดตอหัวของประชากรสูง  จะ
ทําใหตลาดนั้นมีขนาดใหญประชาชนมีอํานาจซื้อมาก  จึงเปนปจจัยที่สงผลตอจํานวนการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมไดเปนอยางดี  สอดคลองกับงานวิจัย  ปจจัยที่มีผลตอความจําเริญทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดขอนแกนและจังหวัดในอิทธิพล  ไดแก  จังหวัดรอยเอ็ด  มหาสารคาม  จังหวัดกาฬสินธุและ
จังหวัดยโสธร  ของนพฤทธิ์  สําราญพัฒน (2541: 67)  พบวา  รายไดตอหัวของประชาชนสงผลตอ
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดขอนแกน  กลาวคือ  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงในรายไดตอหัว
ของประชาชนในจังหวัดขอนแกนรอยละ 1 จะมีผลทําใหจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัด
ขอนแกนเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.09  ในทิศทางเดียวกัน  และสอดคลองกับรายงานการศึกษา
อุตสาหกรรมรายสาขาและการกระจายไปสูตางจังหวัดเลม2. (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ
ไทย. 2540: 113)  พบวา  ปจจัยที่มีผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและการกระจุกตัวของ
อุตสาหกรรมในภาคกลางที่สําคัญที่สุด คือ  รายไดตอหัวของประชาชน (Per  Capita)  เม่ือพิจารณา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  พบวา เม่ือรายไดตอหัวของประชาชน เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 ที่ระดับ
นัยสําคัญ99%  จะทําใหจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.35  ในทิศทางเดียวกัน   

สวนปจจัยดานสินเชื่อภาคอุตสาหกรรม  ก็ถือไดวามีความสําคัญตอจํานวนการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมเริ่มตั้งแตการซื้อที่ดินจนถึงการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม  โดยการผลิตที่มีเงินทุน
อยางสมบูรณยอมมีความคลองตัวและสามารถเจริญเติบโตไดดี  ถาการผลิตใดขาดเงินทุนผูผลิต
มักจะเกิดปญหา  ในปจจุบันสถาบันการเงินที่สําคัญ  คือ  ธนาคารพาณิชย   จึงเปนแหลงเงินทุนที่มี
ความสําคัญและสงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ตางๆ  สอดคลองกับงานวิจัยปจจัยที่มี
ผลตอการเติบโตทางอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดในเขตอิทธิพล  ของวัฒนา  ณ 
ระนอง  (2533: 78)  พบวา  ตัวแปรปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย  มีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99  เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ  พบวา  ปริมาณสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชยเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1  จะมีผลทําใหจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป
รอยละ 0.127  ในทิศทางเดียวกัน  และสอดคลองกับงานวิจัย บทบาทของสินเชื่อตอการกระจาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมสูภูมิภาคของประเทศไทยของสุนีย  ยังสวาง  (2546: 77)  พบวา คาความ
ยืดหยุนของสินเชื่อภาคอุตสาหกรรมที่มีผลตอการลงทุนอุตสาหกรรมมีคาเทากับ 0.21  ในทิศทาง
เดียวกัน  โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดังกลาวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 

ขณะเดียวกันปจจัยดานระยะความยาวของถนนที่เพ่ิมขึ้นในจังหวัด  ก็ถือเปนอีกปจจัยหน่ึง
ที่มีความสําคัญตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเชนกัน  เน่ืองจาก  ถาในพื้นที่หรือจังหวัดใดที่มีความ
พรอมของเสนทางการคมนาคม   ยอมสงผลตอจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามมา  
ทั้งนี้เพราะปจจัยดานเสนทางการคมนาคม  เขามามีบทบาทเปนอยางมากในการขนสงวัตถุดิบเขา
มาดําเนินการผลิตและขนสงสินคาที่อยูในรูปของสินคาสําเร็จรูปออกไปนอกโรงงานอุตสาหกรรม  
เพราะระบบการคมนาคมขนสงที่ดีชวยใหโรงงานอุตสาหกรรมสามารถประหยัดเวลา  ประหยัด
คาใชจายในการขนสงวัตถุดิบจากแหลงวัตถุดิบมาโรงงานและการขนสงสินคาจากโรงงานสูตลาดอีก
ทั้งการขนสงเพ่ือกระจายสินคา  และการตั้งโรงงานในที่ที่มีถนนหรือเสนทางคมนาคมที่สะดวกแลว 
ยังสามารถชวยใหหาแรงงานงาย  และแรงงานยังสามารถเดินทางไดสะดวกในการเขามาทํางาน 
(สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร. 2546: 31)  สอดคลองกับงานวิจัยปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวการตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กในจังหวัดนครราชสีมา  ของอรุณศรี  อ้ือศรีวงศ  (2542: 68) พบวา  
การวิเคราะหความสําคัญของตัวแปรที่เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ในจังหวัดนครราชสีมา  พบวา  มี 3 ตัวแปร  ไดแก  ปริมาณการใหสินเชื่อภาคอุตสาหกรรม  รายได
เฉลี่ยตอบุคคลและจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  และสอดคลองกับงานวิจัยการศึกษาปจจัย
ที่ดึงดูดการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมของทัศนีย  เจียรธราวาณิช (2535: 83)  พบวา  ระยะความ
ยาวของถนนทางหลวงภายในจังหวัดสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของจํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมไดรอยละ 99.47  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ99% 
และจากการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  พบวา  ระยะความยาวของถนนทางหลวงภายใน
จังหวัดเปลี่ยนแปลงไปรอยละ1  จะทําใหจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม
เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.43  ในทิศทางเดียวกัน   

สําหรับปจจัยดานจํานวนการรับซ้ือกระแสไฟฟา  สงผลตอจํานวนการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  ในทิศทางตรงกันขาม ทั้งน้ีเน่ืองจาก  ในชวงหลังป 2544 เปนตนมา  
โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดพิจิตรสวนใหญ  มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเปนขนาดกลางประเภท
โรงสีขาวที่มีการใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตรวมกับแรงงานมากขึ้น  จึงสงผลใหมีจํานวน
การใชกระแสไฟฟาในกระบวนการผลิตเปนอยางมาก  ขณะเดียวกันโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ภายในจังหวัดพิจิตรซึ่งเปนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดและ
โดยมากเปนโรงสีขาวเริ่มประสบกับปญหาภาวะการแขงขันที่รุนแรงกับโรงสีขาวขนาดกลางและ
ขนาดใหญซ่ึงมีการนําเครื่องจักรและเทคโนโลยีมาใชในการผลิต  ทําใหโรงงานอุตสาหกรรมดังกลาว
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มีกําลังการผลิตสูงและเกิดการประหยัดตอขนาดมากกวาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  จึงสงผลให
ในชวงหลังป 2544  จังหวัดพิจิตรเร่ิมมีจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมลดลงโดยเฉพาะโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร. 2549: 28) 

สวนปจจัยดานมูลคาผลิตภัณฑภาคการเกษตร  กําลังแรงงานและปริมาณการผลิต
นํ้าประปา  ไมสงผลตอจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  ทั้งน้ี
เน่ืองจาก  ในปจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมในกลุมอุตสาหกรรมโละ  อโลหะ  เครื่องจักรและอุปกรณ
ขนสง  กําลังไดรับความสนใจจากผูประกอบการในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแทนที่กลุม
อุตสาหกรรมเกษตร  ซ่ึงเปนกลุมอุตสาหกรรมที่นําวัตถุดิบทางการเกษตรมาใชในกระบวนการผลิต
เปนอยางมากเริ่มถึงจุดอ่ิมตัวเพราะโรงงานอุตสาหกรรมกลุมน้ีมีจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
มากที่สุดมาอยางยาวนาน  เชนเดียวกับปจจัยดานกําลังแรงงาน  ที่ไมสงผลตอจํานวนการตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมอาจเปนเพราะโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดพิจิตรสวนใหญเปนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก   จึงมีบทบาทในการรองรับแรงงานภายในจังหวัดไมมากนัก  ขณะที่ปจจัย
ดานปริมาณการผลิตน้ําประปา  ไมสงผลตอจํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  เพราะโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดพิจิตรมีการนําแหลงนํ้าบาดาลขึ้นมาใชในกระบวนการผลิตภายในโรงงาน
อุตสาหกรรมแทนที่นํ้าประปามากขึ้น  เพราะผูประกอบการสวนหนึ่งตองการลดตนทุนคาใชจายใน
สวนดังกลาว 
  
3. การศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัด
พิจิตร 
 3.1  ปญหาดานสินเชื่อ  ปญหาดานสินเชื่อในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ไดแก ปญหา
วงเงินสินเชื่อที่ธนาคารพาณิชยอนุมัติไมเต็มวงเงินที่ตองการ  ปญหาหลักทรัพยค้ําประกันในการ
กูยืมสูงและปญหาในเรื่องการเขียนแผนธุรกิจ  ซ่ึงสอดคลองกับเอกสารการวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร
การบูรณาการเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของภาครัฐและภาคเอกชนในชวงป 
2545-2550 (วรบุตร  วรภักดิ์เพชร. 2548: 103)  พบวา ปญหาทางดานการเงินที่ผูประกอบการราย
ใหมตองประสบมากที่สุด  ไดแก ปญหาที่ธนาคารไมพิจารณาสินเชื่อ  โดยสาเหตุสวนใหญมาจาก
การขาดหลักทรัพยค้ําประกัน  รองลงไปไดแก  ไมมีความถนัดในการเขียนโครงการขอกู  สวน
ปญหาดานสินเชื่อในปจจุบัน พบวา ผูประกอบการมักขาดเงินทุนหมุนเวียนภายในโรงงาน ซ่ึง
สอดคลองกับขอมูลในเอกสารประกอบการสัมมนาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2544: 67) ซ่ึงพบวา อุตสาหกรรมมักมีปญหา
และขอจํากัดในเรื่องการขอกูจากสถาบันการเงินเพ่ือมาขยายการลงทุน หรือเปนเงินทุนหมุนเวียน 
ทั้งน้ีเน่ืองจากไมมีการทําบัญชีอยางเปนระบบ   
 3.2  ปญหาดานแรงงาน  ปญหาดานแรงงานในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่
ผูประกอบการพบมาก  คือ  ปญหาแรงงานมีการหมุนเวียนเขาออกจากงานบอยครั้งและปญหาการ
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ขาดแคลนแรงงานในชวงฤดูการเพาะปลูก  ซ่ึงสอดคลองกับรายงานการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมตางจังหวัดของภาคเหนือ (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม. 2539: 79)  พบวา ปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  เปนผลมาจากแรงงานสวนใหญไมไดอยูในภาคอุตสาหกรรม
อยางถาวร  เพราะเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแรงงานก็จะกลับเขาสูภาคเกษตรกรรมตามเดิม  สวน
ปญหาดานแรงงานในปจจุบัน คือ ปญหาแรงงานไมมีคุณภาพและปญหาการขาดแคลนแรงงานที่มี
ความรูดานเทคโนโลยี  ซ่ึงสอดคลองกับรายงานการวิจัยเรื่องปจจัยที่กําหนดอัตราการเจริญเติบโต
ของผลิตภาพรวมของประเทศไทย (ม่ิงขวัญ  ชูสวัสดิ. 2549: ออนไลน) พบวา ปญหาแรงงานใน
อุตสาหกรรมภูมิภาคกวารอยละ70  มีปญหาคุณภาพของแรงงานมากวาปริมาณ  กลาวคือ แรงงาน
มักขาดระเบียบวินัยในการทํางาน  ติดยาเสพติดและขาดความรูความสามารถในการใชเครื่องจักร
และเทคโนโลยี   

 3.3  ปญหาดานตลาด  ปญหาดานตลาดในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญ คือ 
ตลาดภายในจังหวัดยังมีขนาดเล็ก  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอุทุมพร  จ๋ิวราษฎรอํานวย (2541: 
73)  ไดศึกษาถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพระโขนง ผล
การศึกษาพบวา  ผูประกอบการที่เริ่มดําเนินธุรกิจในระยะแรก  มักประสบปญหาการขยายตัวของ
ตลาดจําหนายสินคานั้นไมสามารถพัฒนาไปไดไกล  อาจมีปญหาสําคัญอยางหนึ่งที่เน่ืองมาจาก
ผูประกอบการมีจุดมุงหมายเพื่อขายในทองถิ่นอยางเดียวเทานั้น  สวนปญหาดานตลาดในปจจุบันที่
ผูประกอบการพบ คือ ปญหาสินคาไมไดมาตรฐานและปญหาคูแขงทางการคา  สอดคลองกับ
รายงานสรุปปญหาการสงออกและความสามารถในการแขงขันของสินคาอุตสาหกรรมไทย 
(มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 2544: 77)  ที่พบวา  การขยายตัวดานการตลาดจะทําไดมากนอยสิ่ง
สําคัญที่ขาดไมไดก็คือ ตองมีการพัฒนาสินคาใหทัดเทียมกับความตองการในตลาดและคูแขง
ทางการคา สวนการควบคุมสินคาที่ผลิตใหไดมาตรฐานก็เปนจุดสําคัญ 

 3.4  ปญหาดานการติดตอหนวยงานราชการ  ปญหาดานการติดตอหนวยงานราชการ
ในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม คือ การติดตอหนวยงานราชการมีกฎระเบียบขั้นตอนยุงยากใช
ระยะเวลานานและเจาหนาที่ขาดความสนใจใหความรูกับผูประกอบการ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ บุษกร  สิงขรัตน (2545: 67) ไดศึกษาถึงรูปแบบที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
เชียงใหม  ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการที่เร่ิมดําเนินกิจการ มักหลีกเลี่ยงการติดตอกับ
หนวยงานราชการนอกจากจําเปน  เน่ืองจาก การขอรับบริการยุงยากมีขั้นตอนซับซอน รวมทั้ง
เจาหนาที่ขาดความกระตือรือรนในการใหบริการ สวนปญหาดานการติดตอหนวยงานราชการใน
ปจจุบัน คือ ผูประกอบการรายใหมและผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มักพบปญหา
เจาหนาที่ขาดการเขาไปพบปะเยี่ยมเยียนยังโรงงานอุตสาหกรรม   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย ปจจัย
กําหนดการลงทุนของภาคเอกชนในประเทศไทยของธัญญรัตน  รักษวงศ (2534: 72)  ผลการศึกษา
พบวา  หนวยงานราชการตางพากันใหบริการแกผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ
มากกวาเม่ือเทียบกับที่ใหบริการแกกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก สงผลใหผูประกอบการที่
ดําเนินกิจการคอนขางเล็กตองดําเนินธุรกิจโดยชวยเหลือตนเองเปนหลัก 
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 3.5  ปญหาดานสาธารณูปโภค  ปญหาดานสาธารณูปโภคมีเพียงปญหาเดียวในปจจุบัน 
คือ ราคาคาไฟฟาตอหนวยมีราคาสูง  ซ่ึงสอดคลองกับรายงานการประชุมคณะกรรมการสวนภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตร (กระทรวงอุตสาหกรรม. 2542: 80) 
พบวา ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่สงผลตอคาใชจายในการผลิตภาคอุตสาหกรรมสูงเปนผลมา
จากคากระแสไฟฟา  รองลงมาคือ ราคาน้ํามันและอัตราคาขนสง และสอดคลองกับบทความวิจัย 
การจัดการตนทุนของผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (สมนึก  เอ้ือจิระ
พงษ; วิลาวัณย  ดึงไตรยภพ; และ วรวุธ  จงควินิต. 2548: บทคัดยอ)  ผลการศึกษาพบวา ระดับ
ความสําคัญของตนทุนที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม  โดยแยกประเภท
ตนทุนตามหนาที่งานในกิจการ 4 หนาที่  พบวา ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมใหความสําคัญ
แกตนทุนการผลิต คือ ตนทุนคาไฟฟา  รองลงมาคือ ตนทุนวัตถุดิบในระดับมาก 
 3.6  ปญหาดานเสนทางการคมนาคม  ปญหาดานเสนทางการคมนาคม มีความคลายกัน
ทั้งในชวงกอตั้งโรงงานและในปจจุบัน คือ ปญหาในเรื่องของพ้ืนผิวการจราจรขรุขระและเสนทางมี
จํานวนไมครอบคลุมในพ้ืนที่ตางๆ  ซ่ึงสอดคลองกับรายงานการวิจัยเรื่อง แนวทางและลูทางการ
ลงทุนในภาคเหนือตอนลาง (สุชาดา  วราภรณ. 2548: ออนไลน) พบวา จํานวนการตั้งโรงงานใน
ระยะที่ผานมาของภาคเหนือมีการขยายตัวชาสาเหตุหน่ึงเนื่องมาจาก  ปญหาดานการคมนาคม
ขนสงยังไมเอ้ืออํานวยความสะดวกตอการขนสง  สวนใหญเปนถนนสายกลางเชื่อมระหวางจังหวัด  
ขาดถนนสายยอยที่จะเขาไปถึงยังทองถิ่นที่ทําการผลิตของเกษตรกร  และสอดคลองกับบทความ
วิจัยอุตสาหกรรมเหมืองแรในประเทศไทย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. 2548: ออนไลน)  
พบวา ปญหา  และอุปสรรคอันเปนจุดออนที่สําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต  คือ ปญหา
ขาดความพรอมในดานสาธารณูปการ เชน ถนน  ไฟฟา และประปา ฯลฯ   
 3.7  ปญหาดานวัตถุดิบ   ปญหาดานวัตถุดิบในชวงกอตั้งโรงงาน คือ ปญหาวัตถุดิบขาด
แคลน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย ปญหาและอุปสรรคของสินคาอุตสาหกรรมไทย ของนรวัฒน  
สุวรรณ (2538: 110)  จากผลการศึกษา  ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการตองเผชิญอยูมากใน
ชวงแรกของการดําเนินธุรกิจอาหารกระปอง คือ ปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบเน่ืองจากผลผลิตที่ได
ในแตละปมีปริมาณไมสมํ่าเสมอ   สวนปญหาดานวัตถุดิบในปจจุบัน ที่พบวาคือ ปญหาราคาวัตถุดิบ
ทางการเกษตรมีความผันผวนอยูบอยครั้ง  ซ่ึงสอดคลองกับ แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
ลูทางการลงทุนในภาคเหนือตอนลาง (สุชาดา  วราภรณ. 2548: 33)  พบวา ปญหาและอุปสรรค
ดานวัตถุดิบที่เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่เฉพาะ 3 จังหวัดของ
ภาคเหนือตอนลาง อันดับ1 คือ วัตถุดิบขาดแคลนและราคาผันผวน รองลงมาคือ วัตถุดิบมีคุณภาพ
ต่ํา   
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ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1.  การศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  
 จากผลการวิ จัย พบวา กลุมอุตสาหกรรมเกษตร  มีสัดสวนอยูมากในโครงสราง
อุตสาหกรรมทุกๆ ดานมาโดยตลอดในชวงระหวางป 2540-2544  แตหลังจากนั้น คือ ตั้งแตป 2544 
เปนตนมา กลุมอุตสาหกรรมโลหะ อโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณขนสง และกลุมอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ กระดาษและพลาสติก  เร่ิมมีสัดสวนอยูมากในโครงสรางอุตสาหกรรมแตละดานแทนที่
กลุมอุตสาหกรรมเกษตรมากขึ้น  เชนเดียวกับผลการวิจัยโครงสรางอุตสาหกรรมในระดับอําเภอ ก็
ไดพบวา อําเภอเมือง ซ่ึงเปนอําเภอที่มีสัดสวนในโครงสรางอุตสาหกรรมทุกๆ ดานมาโดยตลอด แต
หลังจากนั้น คือ ตั้งแตป 2544 เปนตนมา  อําเภอตะพานหินและอําเภอบางมูลนาก ก็เร่ิมเขามามี
บทบาทหรือความสําคัญแทนที่อําเภอเมืองเชนกัน  ดังน้ันหนวยงานราชการภายในจังหวัด คือ 
สํานักงานอุตสาหกรรมเกษตร  ควรวางเปาหมายรวมกันในแตละปในการสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ
การเกษตรใหกับเกษตรกร  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและวัตถุดิบใหมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ ที่จะ
ปอนเขาสูโรงงานอุตสาหกรรมดานการเกษตร ซ่ึงมีอยูมากที่สุดภายในจังหวัด  ขณะเดียวกัน
สํานักงานอุตสาหกรรมและศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค3  ควรสงเสริมกลุมอุตสาหกรรมโลหะ 
อโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณขนสง และกลุมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ กระดาษและพลาสติก  ซ่ึงมี
อัตราการขยายตัวในโครงสรางอุตสาหกรรมทุกๆ ดานอยางตอเน่ืองใหมีการเชื่อมโยงระหวางกันให
มากขึ้น  โดยสงเสริมใหพ้ืนที่ภายในจังหวัดเปนศูนยกลางกลุมอุตสาหกรรมทั้ง 3 ประเภท คือ กลุม
อุตสาหกรรมเกษตร  กลุมอุตสาหกรรมโลหะ อโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณขนสง และกลุม
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ กระดาษและพลาสติก  ใหครบวงจรเพื่อเอ้ือประโยชนระหวางกันในการ
ติดตอกันทางดานวัตถุดิบและสินคา  อันนํามาซึ่งการสรางความไดเปรียบจากการรวมตัวกันใน
อนาคต  นอกจากนี้ภายในจังหวัดควรสรางระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
การประกอบการอุตสาหกรรมภายในอําเภอตางๆ อยางเทาเทียมกันเพ่ือเปนแรงดึงดูดใหอําเภอ
เมืองและพื้นที่รอบๆ อําเภอเมือง  มีบทบาทหรือความสําคัญในการรองรับการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม  ตลอดจนรองรับปริมาณเงินทุนจดทะเบียนและจํานวนแรงงานภายในจังหวัดไป
พรอมๆ กัน    
 2.  จากผลการวิจัยในภาพรวม  พบวา ปจจัยดานรายไดตอหัวของประชากร  ปจจัยดาน
สินเชื่อภาคอุตสาหกรรมและปจจัยดานระยะทางของถนนที่สรางขึ้นในแตละป  เปนปจจัยที่สงผลตอ
จํานวนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมสอดคลองกันมากที่สุดเม่ือวิเคราะหโดยใชแบบจําลองทางสถิติ
และจากการสัมภาษณผูประกอบการ  หากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรตองการใหมีจํานวน
โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจึงควรสงเสริมปจจัยดังกลาวมากขึ้น 

 3.  จากผลการวิจัย  พบวา  ปญหา  อุปสรรคที่ผูประกอบการพบสวนใหญ  คือ ปญหา
ดานสินเชื่อภาคอุตสาหกรรม  ปญหาดานแรงงาน  ปญหาดานวัตถุดิบและปญหาดานการชวยเหลือ
หรือการติดตอหนวยงานราชการ  ดังนั้นผูประกอบการที่คิดจะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมควรศึกษา 3 
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ปญหาน้ีอยางถี่ถวน  และผูที่เกี่ยวของกับสินเชื่อภาคอุตสาหกรรม  แรงงานและวัตถุดิบ ควร
ปรับปรุง  แกไข  ตลอดจนเผยแพรขอมูลใหผูที่สนใจตั้งโรงงานอุตสาหกรรมทุกรูปแบบไดทราบมาก
ขึ้นเพ่ือเปนประโยชนตอเอกชนที่คิดจะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดพิจิตร 
 
ขอแนะนําสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการกําหนดตัวแปรมากขึ้น  เชน  อาจมีการศึกษาจํานวน
แรงงาน แทนตัวแปร แรงงาน  ตัวแปรราคาประเมินที่ดิน แทนตัวแปร ที่ดิน และควรศึกษาตัวแปร
เชิงคุณภาพ  เชน  ความสงบเรียบรอยภายในจังหวัดและคุณภาพแรงงาน  เพ่ือใหผลการศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตรมีความครบถวน 
 2.  ควรศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเฉพาะอยางของจังหวัดที่สรางมูลคาเพิ่มสูงและเปน
โรงงานอุตสาหกรรมที่อาศัยวัตถุดิบภายในทองถิ่นเปนหลัก  เชน  โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร  โรงงานอุตสาหกรรมทําอิฐเผา เพ่ือสนับสนุนใหเกิดลูทางการลงทุนในแตละกลุม
อุตสาหกรรมอยางชัดเจน 
 3.  ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตรเพ่ิมขึ้นใน
จังหวัดอ่ืนๆ ในภูมิภาคของภาคเหนือตอนลางที่มีลักษณะจังหวัดคลายคลึงกันเพ่ือใหการศึกษามี
ความชัดเจนของปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น 
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ภาคผนวกข. 
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ 



รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ 
 
1.  นายวนิช  ประทุมขํา     อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร  
      สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 
2.  ไพศาล  หาญกิติวธัน     หัวหนาฝายโรงงานอุตสาหกรรม 7 ว 
      สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 

         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกค. 
แบบสัมภาษณ 
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แบบสัมภาษณ : เร่ือง ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการ 
การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร 

ผูวิจัย : นางสาวฐิติมา  เพ็ชรพงษ  นิสิตปริญญาโท   
สาขา เศรษฐศาสตรการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แบบสัมภาษณฉบับน้ีสรางขึ้นเพ่ือเก็บขอมูลในการทําวิทยานิพนธ และขอมูลที่ไดนํามาทํา
การวิเคราะหเพ่ือใชในการศึกษาเทานั้น  ผูวิจัยจะเก็บขอมูลเหลานี้ไวเปนความลับ  และขอรับรองวา
ขอมูลที่ไดจะไมสงผลเสียหายตอทานผูตอบแตอยางใด  ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณทานที่ใหความ
รวมมือในการตอบแบบสัมภาษณ 

 
คําชี้แจง 

1. แบบสัมภาษณชุดนี้แบงออกเปน 4 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ขอมูลของกิจการ 
ตอนที่ 2 ขอมูลของผูตอบแบบสัมภาษณ 
ตอนที่ 3 ขอมูลปจจัยที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร 
ตอนที่ 4 ขอมูล ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 

ของจังหวัดพิจิตร 
      

แบบสัมภาษณ 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลของกิจการ 
1. ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม ………………………………………… 
2. สถานทีต่ั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ……………… ………………………….. 
3. ปที่เริ่มประกอบการ ……………………………… 
4. รูปแบบองคกรธุรกิจ 
 () บริษทั                () หางหุนสวนจํากัด 
 () เจาของคนเดียว    () อ่ืนๆ โปรดระบ ุ
5. โรงงานอุตสาหกรรมของทานมีเงินทุนจดทะเบียน ……………… บาท 
6. ขนาดพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ……… ไร  โดยพื้นที่และสิ่งปลูกสราง ดังกลาวนี้ 
 () ผูประกอบการเปนเจาของ 
 () เชาจากผูอ่ืน ราคา ………… บาท / ป 
 () รับซ้ือตอจากผูประกอบการรายเกา 
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 () อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………………….. 
7. โรงงานอุตสาหกรรมของทานผลติสินคารูปแบบใด 

 กลุมอุตสาหกรรมเกษตร 
-    อุตสาหกรรมทางการเกษตร  
- อุตสาหกรรมอาหาร  
- อุตสาหกรรมเครื่องหนัง   
- อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม   
- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง   

 กลุมอุตสาหกรรม โลหะ อโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณขนสง   
- อุตสาหกรรมโลหะ 

  -    อุตสาหกรรมอโลหะ 
   -    อุตสาหกรรมเครื่องกล 
          -    อุตสาหกรรมขนสง   

 กลุมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ   กระดาษ  และพลาสติก   
 -   อุตสาหกรรมกระดาษ 

          -   อุตสาหกรรมพลาสติก 
          -   อุตสาหกรรมเคมีและผลิตภัณฑ 
          -   อุตสาหกรรมไฟฟา 

 กลุมอุตสาหกรรมเบา 
-  อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 
ตอนที่ 2 ขอมูลของผูตอบแบบสัมภาษณ 
8. ชื่อ – นามสกุล ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ………………………………… 
9.  อายุ ……… ป 
10. ภูมิลําเนา …………………………………………………….. 
11. คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด 
 () ประถมศึกษา               () มัธยมศึกษา 
 () ปริญญาตรี   () สูงกวาปริญญาตร ี   
 () อ่ืนๆ โปรดระบ ุ
12. ทานเริ่มทํางานภายในโรงงานอุตสาหกรรมมาทั้งสิ้น …………… ป 
13. สถานภาพภายในโรงงานอุตสาหกรรม ……………………………….. 
14. ทานเคยผานงานดานใดมากอนมาเปนผูประกอบการ 

() ลูกจางภายในโรงงานอุตสาหกรรม 
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() พนักงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 
() พนักงานบริษัท 
() อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………… 

 
ตอนที่ 3 ขอมูลปจจัยทีส่งผลตอการตั้งโรงงานอตุสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร 
15. ลักษณะการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรมของทานเปนประเภท 

() ใชแรงงานดําเนินการผลติเปนสวนใหญ 
() ใชเครื่องจักรดําเนินการผลิตเปนสวนใหญ 
() ใชแรงงานและเครื่องจักรรวมกันในการดําเนินการผลิต 

16. ตลาดในการจําหนายผลผลิตของทาน  คือแหลงใด 
() ภายในจังหวัดเปนสวนใหญ 
() ภายนอกจังหวัดเปนสวนใหญ 
() ภายในและภายนอกจังหวัดรวมกัน 

17. จํานวนแรงงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม ………….. คน 
 โดยแบงเปนชาย ……….. คน  
 โดยแบงเปนหญิง (แรงงานมีฝมือ)  ……….. คน  
18. แรงงานที่ทานใชสวนใหญ  เปนแรงงานจากแหลงใด 
 () แรงงานในจังหวัด 
 () แรงงานที่มาจากตางจังหวัด 
 () อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………… 
19. ในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของทาน  บุคคลใดเปนผูมีอํานาจในตัดสินใจ 

() ตัวผูประกอบการเอง 
() ภายในครอบครัว 

     () ภายในหมูเครือญาติ 
20. ทานคิดวามีปจจัยอะไรบางที่สงผลตอการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัดพิจิตร   
ของทาน 

() ตลาด  
() สินเชื่อ 
() นโยบายพฒันาจังหวัด  
() แรงงาน 
() ระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา , นํ้าประปา   
() การคมนาคมขนสง 
() อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………. 
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ตอนที่ 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการตั้งโรงงานอตุสาหกรรม 
ของจังหวัดพิจิตร 
ในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
21. ทานมีปญหา  และอุปสรรค ดานสถานที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ในชวงกอตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือไม อยางไร 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

- ขอเสนอแนะของทานที่จะนํามาปรับปรุงดานสถานที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม คอือะไร 
………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

22. ทานมีปญหา  และอุปสรรคดานสินเชือ่ ในชวงกอตัง้โรงงานอุตสาหกรรมหรือไม อยางไร 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

- ขอเสนอแนะของทานที่จะนํามาปรับปรุงดานสินเชื่อคืออะไร 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 

23. ทานมีปญหา  และอุปสรรค ดานแรงงาน ในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม หรือไม อยางไร 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 

- ขอเสนอแนะของทานที่จะนํามาปรับปรุงดานแรงงาน คืออะไร 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 

24. ทานมีปญหา  และอุปสรรคดานวตัถดิุบ ในชวงกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม หรือไม อยางไร 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
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- ขอเสนอแนะของทานที่จะนํามาปรับปรุงดานวัตถุดิบ คืออะไร 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 

25. ทานมีปญหา  และอุปสรรค ดานความพรอมของสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา  ประปา  ในชวง
กอตั้งกิจการ หรือไม อยางไร 
 ……………………………………………….………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

- ขอเสนอแนะของทานที่จะนํามาปรับปรุงดานความพรอมของสาธารณูปโภค คืออะไร 
..…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 

26. ทานมีปญหา  และอุปสรรค ดานกฎระเบียบราชการ  ในชวงกอตัง้โรงงานอุตสาหกรรม หรือไม 
อยางไร 
 ……………………………………………….………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

- ขอเสนอแนะของทานที่จะนํามาปรับปรุงดานกฎระเบียบราชการ  คืออะไร 
..…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 

27. ปญหาดานอ่ืนๆ ที่ทานประสบ 
..…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 

- ขอเสนอแนะของทานที่จะนํามาปรับปรุงปญหา คืออะไร 
 ……………………………………………….………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

ในปจจุบัน 
28.ทานมีปญหา  และอุปสรรค ดานความตองการสินเชื่อเพ่ิมเติม ในปจจุบันหรือไม อยางไร 

………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

- ขอเสนอแนะของทานที่จะนํามาปรับปรุงดานสินเชื่อคืออะไร 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 

29. ทานมีปญหา  และอุปสรรค ดานความตองการแรงงาน และเครื่องจักรเพิ่มเติม ในปจจุบัน 
หรือไม อยางไร 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 

- ขอเสนอแนะของทานที่จะนํามาปรับปรุงดานแรงงาน  และเครื่องจักร คืออะไร 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 

30. ทานมีปญหา  และอุปสรรคดานตลาด  ในปจจุบัน หรือไม อยางไร 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
 

- ขอเสนอแนะของทานที่จะนํามาปรับปรุงทางดานตลาด  คืออะไร 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 

32. ทานมีปญหา  และอุปสรรคดานเสนทางการคมนาคมขนสงวตัถุดิบ และสินคาในปจจุบัน หรือไม 
อยางไร 
 ……………………………………………….………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

- ขอเสนอแนะของทานที่จะนํามาปรับปรุงดานความพรอมของสาธารณูปโภค คืออะไร 
..…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
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33.ทานมีปญหา  และอุปสรรคดานภาษี ในปจจุบันหรอืไม อยางไร 
 ……………………………………………….………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

- ขอเสนอแนะของทานที่จะนํามาปรับปรุงดานภาษี  คืออะไร 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 

34. ปญหาดานอ่ืนๆ ที่ทานประสบ 
..…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 

 
- ขอเสนอแนะของทานที่จะนํามาปรับปรุงปญหา คืออะไร 
 ……………………………………………….………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกง. 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 
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ภาพรวมของอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 
1.  ขอมูลพื้นฐานของจังหวัดพิจติร 
 1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต (สาํนักงานจังหวัดพิจิตร. 2550: 12-15) 
 จังหวัดพิจิตร  เปนจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง  อยูหางจากกรุงเทพฯ ขึ้นมาทาง
ทิศเหนือตามระยะทางรถไฟ ประมาณ 347 กิโลเมตร  ตามระยะทางรถยนต ประมาณ 350 
กิโลเมตร 
 เน้ือที่จังหวัดพิจิตร  มีขนาด 4,531.01  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2.83 ลานไร  และมีมี
อาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังน้ี  
      ทิศเหนือ  ติดตอกับ อําเภอบางกระทุม  อําเภอบางระกําและอําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก  
 ทิศใต  ติดตอกับ อําเภอชุมแสง  อําเภอหนองบัวและอําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค  
      ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  อําเภอชนแดนและอําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ       
      ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  ติดตอกับ อําเภอไทรงาม  กิ่งอําเภอบึงสามัคคีและอําเภอลาน
กระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 
 1.2  การปกครอง  
 จังหวัดพิจิตร  แบงการปกครองออกเปน 8 อําเภอ ดังตอไปน้ี อําเภอเมืองพิจิตร อําเภอ
ตะพานหิน  อําเภอบางมูลนาก  อําเภอสามงาม  อําเภอโพทะเล  อําเภอโพธิ์ประทับชาง อําเภอทับ
คลอและอําเภอวชิรบารมี 
   1.3  ประชากร 
 ประชากรของจังหวัดพิจิตร ณ 31 ธันวาคม 2549  มีทั้งสิ้น 601,695 คน เปนผูชาย 
292,557 คน  เปนผูหญิง 323,138 คน  โดยในเขตอําเภอเมือง จะมีประชากรหนาแนนมากที่สุด  
สวนอําเภอวชิรบารมี จะมีประชากรหนาแนนนอยที่สุด   โดยมีความหนาแนนของประชากร132 คน 
ตอ 1 ตารางกิโลเมตร และมีรายไดตอหัวของประชาชนเฉลี่ย 32,133 บาท / ป 
 1.4  สภาพทางเศรษฐกิจ  
 สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดพิจิตรขึ้นอยูกับภาคเกษตรกรรมเปนหลัก  รองลงมา ไดแก  
ภาคการคาสงคาปลีกและภาคการบริการ  เน่ืองจากพ้ืนที่และประชากรสวนใหญในจังหวัดพิจิตร  มี
พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรและประกอบอาชีพทางการเกษตรมากที่สุดถึงรอยละ 80  โดยในเดือน
ธันวาคมป 2549 ผลิตภัณฑมวลรวมในจังหวัด (GPP) มีมูลคา 23,351.47 ลานบาท เปนผลิตภัณฑ
มวลรวมภาคการเกษตรมากที่สุดถึง 7,005.44 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 43.51 ในขณะที่
ผลิตภัณฑมวลรวมภาคการคาสงคาปลีก และผลิตภัณฑมวลรวมภาคภาคการบริการ มีมูลคาเพียง 
2,134.12 และ1,035.33 ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 30.11  22.57 ตามลําดับ 
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    1.5  การคมนาคมขนสง 
 จังหวัดพิจิตรมี เสนทางคมนาคมขนสงอยู 3 เสนทาง คือ เสนทางการขนสงทางบก 
เสนทางการขนสงทางน้ําและเสนทางการขนสงทางรถไฟ  โดยเสนทางการคมนาคมขนสงทางบก  
เปนเสนทางการคมนาคมที่สําคัญที่นิยมใชในการเดินทาง  รวมทั้งขนสงสินคาและวัตถุดิบมากที่สุด  
ปจจุบันจังหวัดพิจิตรมีทางหลวงแผนดินมุงหนาเขาสูจากกรุงเทพฯ จํานวน 4 เสนทาง ดังน้ี      
 เสนทางที่1  เปนเสนทางจากกรุงเทพฯ แยกเขาสูเสนทางสาย อําเภอตากฟา จังหวัด
นครสวรรค - กิ่งอําเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตรมีระยะทาง 325 ก.ม. โดยเสนทางนี้มีระยะทางสั้น
ที่สุดและถือเปนเสนทางสายสําคัญในการขนสงลําเลียงสินคาและวัตถุดิบ  ไปยังภาคกลาง มุงหนาสู
กรุงเทพฯ ซ่ึงเปนตลาดที่สําคัญและยังเปนเสนทางในการขนสงลําเลียงสินคาและวัตถุดิบไปยัง
ภาคเหนืออีกดวย  
 เสนทางที่2  เปนเสนทางจากกรุงเทพฯ แยกเขาสูอําเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร มี
ระยะทาง 350 ก.ม.  สําหรับเสนทางนี้ถือเปนเสนทางสายสําคัญรองลงมาจากเสนทางที่1  ในการ
ขนสงลําเลียงสินคาและวัตถุดิบ  ไปยังภาคกลาง มุงหนาสูกรุงเทพฯและเปนเสนทางมุงหนาสู
ภาคเหนือ  แตสาเหตุที่ยังเปนเสนทางสายสําคัญรองลงมาจากเสนทางที่1 เน่ืองจากปญหาของ
พ้ืนผิวจราจรที่ยังขรุขระ  เปนหลุมเปนบอและยังมีหลายจุดที่กําลังซอมแซมพื้นผิวถนน รวมทั้งการ
กอสรางขยายความกวางของถนนใหเปน 4 เลนส  จึงทําใหเสนทางนี้มีอุปสรรคในการลําเลียงสินคา
และวัตถุดิบ  แตในอนาคตเสนทางนี้จะถือเปนเสนทางสําคัญที่เชื่อมผานถึง 4 จังหวัด คือ จังหวัด
พิจิตร  จังหวัดกําแพงเพชร  จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค  ซ่ึงทั้ง 4 จังหวัดนี้ ถูกกําหนด
ไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหพัฒนาเปนจังหวัดแหงสี่แยกอินโดจีน ที่มีบทบาท
ทางดานการคา  และการลงทุน ไดเปนอยางดี 
 เสนทางที่3  เปนเสนทางจากกรุงเทพฯ แยกเขาสูเสนทางสาย เขาทราย - ตะพานหิน มี
ระยะทาง 335 ก.ม. เสนทางดังกลาวเปนเสนทางที่ไมคอยมีความสําคัญในการลําเลียงสินคา และ
วัตถุดิบ ไปยังจังหวัดอ่ืนๆ เน่ืองจากเสนทางดังกลาวเปนเสนทางของอําเภอรอบนอกที่ยังมี
ความสําคัญของการเปนแหลงที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่ไมมากนัก  ดังนั้นใชใน
ประโยชนในการลําเลียงสินคา และวัตถุดิบจึงมีบทบาทไมมากนัก  
 เสนทางที่4 เปนเสนทางจากกรุงเทพฯ แยกเขาสูเสนทางสายอําเภอบางมูลนาก  มี
ระยะทาง 345 ก.ม.  และเสนทางนี้มีบทบาทในการลําเลียงสินคาและวัตถุดิบ  ไปยังจังหวัดอ่ืนๆ
นอย  และมีลักษณะคลายกับเสนทางที่ 3  คือ  มีความสําคัญของการเปนแหลงที่ตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรมภายในพื้นที่ไมมากนัก  ดังนั้นใชในประโยชนในการลําเลียงสินคาและวัตถุดิบจึงมี
บทบาทไมมากนัก 
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    1.6  ระบบสาธารณูปโภค  
 กระแสไฟฟา ที่จําหนายในจังหวัดพิจิตรรับซ้ือมาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
ณ แหลงผลิตเขื่อนสิริกิติ์  จังหวัดอุตรดิตถและเขื่อนภูมิพล  จังหวัดตาก  โดยมีการแบงเขต
รับผิดชอบ เปน 2 เขต ดังน้ี 
 1.  เขตการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร รับผิดชอบในเขตพื้นที่อําเภอเมืองพิจิตร 
อําเภอสามงาม  อําเภอโพธิ์ประทับชางและอําเภอวชิรบารมี  
 2.  เขตการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอตะพานหิน  รับผิดชอบในเขตพื้นที่อําเภอตะพานหิน  
อําเภอบางมูลนาก  อําเภอโพทะเล  อําเภอโพทะเลและอําเภอทับคลอ  
 การประปา  ระบบประปาในจังหวัดพิจิตร  อยูในความรับผิดชอบของการประปาสวน
ภูมิภาค  สวนใหญแหลงน้ําดิบที่ใชในการทําประปามาจากแหลงน้ําธรรมชาติ เชน แมนํ้านาน  
แมนํ้ายม  การประปาสวนภูมิภาคในจังหวัดพิจิตรมี  3  แหง  คือ  สํานักงานประปาพิจิตร 
รับผิดชอบในเขตพื้นที่อําเภอเมืองพิจิตร  อําเภอสามงามและอําเภอโพธิ์ประทับชาง  สํานักงาน
ประปาตะพานหิน  รับผิดชอบในเขตพื้นที่อําเภอตะพานหินและอําเภอทับคลอ  และในสวนของ
สํานักงานประปาบางมูลนาก  รับผิดชอบในเขตพื้นที่อําเภอบางมูลนาก  อําเภอวชิรบารมีและอําเภอ
โพทะเล ตามลําดับ 
 ในดานของโครงสรางพื้นฐานทางสังคม คือ  การสาธารณสุข  การศึกษาและธนาคาร
พาณิชย 
 การสาธารณสุข  จังหวัดพิจิตรมีสถานพยาบาลกระจายอยูทั่วถึงทุกระดับ ปจจุบันมี
โรงพยาบาลของรัฐจํานวน 9 แหง  รวม 825 เตียง  ในที่น้ีมีโรงพยาบาลของเอกชนจํานวน 4 แหง  
รวม 190 เตียง  คลินิกแพทยเอกชนจํานวน 50 แหง และสถานีอนามัยกระจายทั่วทุกตําบลจํานวน 
109 แหง  เฉลี่ยสัดสวนประชากรตอบุคลากรสาธารณสุข คือ สัดสวนแพทยตอประชาชน 1:7,855 
คนและสัดสวนพยาบาลตอประชากร 1:895 คน 
 การศึกษา  ในปการศึกษา 2549  จังหวัดพิจิตรมีสถานศึกษาทั้งหมด 123 แหง แบงเปน
สถานศึกษาที่สังกัดกรมสามัญศึกษาจํานวน 12 แหง  สังกัดสํานักงานประถมศึกษาแหงชาติ จํานวน 
76 แหง  และสังกัดสํานักงานเอกชน 8 แหง  มีจํานวนนักเรียนทั้งหมดจํานวน 852,147 คน เม่ือ
พิจารณาอัตราสวนนักเรียนตอครูเทากับ 12:1 คน 
 ธนาคารพาณิชย ในป 2549  จังหวัดพิจิตรมีธนาคารพาณิชยจํานวน 12 แหง ที่ใหบริการ
ภายในจังหวัด  โดยมีเงินฝากจํานวน 28,547 ลานบาท  สวนมากเปนเงินฝากประจํา  และเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยจํานวน  30,075 และ11,093 ลานบาท  สวนการกําหนดวงเงินใหกูยืมมีประมาณ  
9,524 ลานบาท  ซ่ึงสวนใหญใหกูยืมประมาณรอยละ 65 หรือประมาณ 87,432 ลานบาท/ป  
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2.  ลักษณะทัว่ไปของอุตสาหกรรมในจังหวัดพิจติร  
 จากการที่อุตสาหกรรมในจังหวัดพิจิตร  ในชวงที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงนอยมากเมื่อ
เทียบกับในอดีต  เน่ืองจากภาคการเกษตรเปนภาคการผลิตหลักของจังหวัดพิจิตร  พ้ืนที่สวนใหญ
ถูกนําไปใชในการเพาะปลูกและรายไดสวนใหญของจังหวัดมาจากภาคเกษตร (Agro  Industries) ที่
เปนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากการเกษตร  แปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร 
 จังหวัดพิจิตรมีโรงงานอุตสาหกรรมกระจายอยูทุกอําเภอ โดยอําเภอที่ มีโรงงาน
อุตสาหกรรมมากจะอยูในพื้นที่ที่มีความเจริญเดิม  มีการกระจุกตัวของประชาชนสูง  อยูในเขตที่มี
แมนํ้าและมีทางรถไฟผาน  เชน อําเภอเมือง  อําเภอตะพานหินและอําเภอบางมูลนาก จะมีโรงงาน
อุตสาหกรรมตั้งอยูมากกวา 2/3 ของทั้งจังหวัด  และเปนที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดใหญมากที่สุด  ทั้งน้ีเน่ืองจากพื้นที่เหลานี้มีความเจริญความพรอมในดานปจจัยสนับสนุน
การผลิต  เชน วัตถุดิบ  แรงงาน  สาธารณูปโภคและเสนทางการคมนาคมขนสง  สวนโรงงานที่
เหลืออีก 1/3 จะเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก กระจายอยูทั่วทุกอําเภอ  โดยมากเปนโรงสีขาว  
โรงงานแปรรูปพืชผลทางการเกษตร และโรงงานทําอิฐเผา เปนสวนใหญ (สํานักงานพาณิชยจังหวัด
พิจิตร. 2550: 6) 
 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตรจนถึงป 2549 มีจํานวนทั้งสิ้น 1,432 โรงงาน 
มีปริมาณเงินทุน 4,454 ลานบาท และจํานวนแรงงาน 54,274 คน  กลุมอุตสาหกรรมที่มีจํานวน
โรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดไดแก กลุมอุตสาหกรรมเกษตร  มีจํานวนทั้งสิ้น 681 โรงงาน  หรือคิด
เปนรอยละ 47.55  โดยโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญและมีจํานวนมากที่สุด  ไดแก โรงสีขาว  
โรงอบเมล็ดขาวเปลือก  โรงงานทําแปงขาวเจาและเสนกวยเตี๋ยว  โรงงานทําไอศกรีม  โรงงานทํา
นํ้าแข็งกอนเล็ก  โรงงานผลิตและจําหนายน้ําดื่มบรรจุขวด  โรงงานอบและตากแหงปลาชอน 
โรงงานทําผักและผลไมกระปอง  โรงอบผลิตภัณฑการเกษตร เชน กลวยน้ําวา  และโรงงานทํา
กลวยตาก เปนตน 
 กลุมอุตสาหกรรมโลหะ อโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณขนสง มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม
รองลงจากกลุมอุตสาหกรรมเกษตร  มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม 528 โรงงาน  หรือคิดเปนรอยละ 
36.87  โดยโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญและมีจํานวนมากที่สุด ไดแก โรงงานทําอิฐแดง  โรง
ซอมอุปกรณการเกษตร  โรงกลึงและซอมโลหะทั่วไป  โรงซอมเครื่องยนต  โรงทําทอไอเสียรถยนต  
โรงทําประตูหนาตางเหล็กดัด  โรงเชื่อมโลหะ  โรงงานทําโครงหลังคารถยนต  โรงงานทําเสา
คอนกรีตและวงกบและโรงงานผลิตอิฐบล็อก เปนตน   
 กลุมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ กระดาษ และพลาสติก  มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม
รองลงมาจากกลุมอุตสาหกรรมโลหะ อโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณขนสง มีจํานวนเพียง 144 
โรงงาน  หรือคิดเปนรอยละ 10.06  โดยโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญและมีจํานวนมากที่สุด 
ไดแก โรงงานอัดกระดาษและโลหะใหเปนกอน  โรงงานผสมและบรรจุยาปราบศัตรูพืช  โรงงาน
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บรรจุยาปราบศัตรูพืชและปุยเคมี  โรงงานลาง บด ยอย พลาสติก  โรงงานอัดโลหะและเศษวัสดุ
เหลือใช  โรงงานแบงปุย/สารปองกัน/กําจัดศัตรูพืช/สัตว  โรงงานบด ยอย ลางพลาสติกเกาเพื่อมา
ใชใหม โรงงานผลิตยาแผนโบราณ  โรงงานทําผลิตภัณฑพลาสติก และโรงงานอัดกระดาษ  และเศษ
โลหะอลูมิเนียม เปนตน 
 และกลุมอุตสาหกรรมเบา  มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมนอยที่สุด คือ มีเพียง 79 โรงงาน 
หรือคิดเปนเพียงรอยละ 5.52  โดยโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญและมีจํานวนมากที่สุด ไดแก 
โรงงานตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป  โรงงานงานทอผา  โรงงานผลิตเสื้อผาและทําตุกตา  และโรงงานทํา
ดอกไมประดิษฐ เปนตน 
 โดยโรงงานอุตสาหกรรมจากที่กลาวมาขางตนสวนใหญเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปริมาณเงินทุนจดทะเบียนนอยกวา 10 ลาน อยูถึง 1,325 โรงงาน หรือ
คิดเปนรอยละ 92.53  ในขณะที่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญมีอยูเพียง 86 และ 21 โรงงาน  หรือคิดเปนเพียงรอยละ 6.01และ1.47 ตามลําดับ  จากการที่
จังหวัดพิจิตรมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กมากที่สุดนั้น เน่ืองจากโรงงานอุตสาหกรรมดังกลาวใช
เงินลงทุนไมสูงมากนัก คือ มีปริมาณเงินทุนเฉลี่ย 200,000 -1,000,000 บาทตอโรงงาน   
 ในดานการผลิตและประกอบการ ผูประกอบการสวนใหญเปนคนในพื้นที่มีระดับการศึกษา
คอนขางต่ํา  คือ จบการศึกษาเพียงระดับ ม.3-ม.6  ประสบการณทํางานก็เพียงแคผานการเรียนรู
งาน  จากการเปนลูกจางกอนมาเปนผูประกอบการทําใหขาดความรูความสามารถในการบริหารและ
การใชเทคโนโลยีใหมๆ  จึงทําใหในการผลิตมีการใชเทคโนโลยีงายๆ ไมซับซอนมากนัก  หรือบาง
โรงงานอุตสาหกรรมก็ใชแรงงานในการผลิตอยางเดียว  โดยแรงงานที่ใชก็เปนแรงงานไมมีฝมือ  สิ่ง
เหลานี้จึงสงใหกําลังการผลิตและผลผลิตที่ไดมีปริมาณต่ํา  โดยผลผลิตที่ผลิตไดมีเพียงตอบสนอง
อุปสงคภายในทองถิ่นหรือภายในจังหวัดเทานั้น  และไมสามารถขยายการผลิตใหเปนการผลิต
ขนาดใหญที่เนนดานการสงออกได (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร. 2549: 17-18) 
 ปจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสงออกที่สําคัญของจังหวัดพิจิตรจึงมีเพียง 4 โรงงาน ดังน้ี 
(ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค3. 2550: 22) 
 1.  โรงงานผลิตแปรงถานชิ้นสวนคารบอนของอุปกรณไฟฟาของบริษัทพิจิตรอุตสาหกรรม
จํากัด ตั้งขึ้นเม่ือป 2543  เปนอุตสาหกรรมขนาดกลาง  มีปริมาณเงินลงทุน 32.85 ลานบาท  โดยมี
ผลิตภัณฑที่สงออก ณ ป 2546 คือ Car bon Brush ,Car bon Seal และ Car bon Blade มีมูลคา
การสงออก 70.69 ลานบาท 
 2.  โรงงานผลิตแปนโลหะ  ทําเกลียวแมพิมพและแมพิมพหลอมโลหะของบริษัทเรเวลล 
จํากัดตั้งขึ้นเม่ือป 2544  เปนอุตสาหกรรมขนาดกลาง มีปริมาณเงินลงทุน 40 ลานบาท โดยมี
ผลิตภัณฑที่สงออก ณ ป พ.ศ.2546 คือ แมพิมพขึ้นรูปโลหะฐานแบบหลอ มีมูลคาการสงออก  
18 ลานบาท 
 3.  โรงงานขัดขาวเพื่อบรรจุถุง ของบริษัท เพสซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง จํากัดตั้งขึ้นเม่ือ 
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ป 2541  เปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ  มีปริมาณเงินลงทุน 452 ลานบาท โดยมีผลิตภัณฑที่สงออก 
ณ ป 2546 คือ ขาวสาร 329,174.34 9ตัน/ป มีมูลคาการสงออก 2809.26 ลานบาท 
 4.  โรงงานตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป  ตั้งขึ้นเม่ือป 2543  ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ มี
ปริมาณเงินลงทุน 40 ลานบาท  โดยมีผลิตภัณฑที่สงออก คือ เสื้อแจคเกต 400,000ตัว/ป ณ ป 
2546 มีมูลคาการสงออก 80 ลานบาท 
 
   3.  มาตรการและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด  ในชวงระหวางป 2540-
2549    
 มาตรการและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด ป 2540 มีทิศทางดังน้ี 
(สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร. 2547: 51-56) 
 3.1  ควรมีการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหมีความเพียงพอกับความตองการของนัก
ลงทุน 
  3.2  ควรมีการสงเสริมใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ   จากสินคาเกษตรหลักที่ 
สําคัญของจังหวัด  เชน   ขาว  ขาวโพดและผลไมตาง ๆ 
 3.3  ควรมีการกําหนดนโยบายระยะสั้น  และระยะยาวในการพัฒนาอุตสาหกรรม   
และเผยแพรความรูดานการตลาด  การผลิต   เพ่ือใหเกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น 

 3.4  การสงเสริมใหเกิดอุตสาหกรรมดานการประมง  สามารถกระทําไดมากกวาที่ 
เปนอยู  เน่ืองจากจังหวัดพิจิตรมีแมนํ้าผานหลายสายและมีแหลงน้ําตามธรรมชาติจํานวนมาก  ทํา
ใหมีศักยภาพในการทําการประมง ทั้งน้ีตองไดรับการประสานความรวมมือ จากหลายหนวยงาน
ภาครัฐและการไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน 
 3.5  สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอม  อุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมที่ใช
วัตถุดิบภายในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง 

 3.6  สงเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมที่ตองใชแรงงานจํานวนมาก 
รวมกันผลิต โดยมีการควบคุมปริมาณและคุณภาพ  โดยใชวัตถุดิบและแรงงานที่มีในจังหวัดพิจิตร 
 3.7  สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญในนิคมอุตสาหกรรม 

 3.8  สงเสริมใหธุรกิจเอกชนเขามามีบทบาทในการเกื้อหนุนการพัฒนาระดับครัวเรือน   
ตามโครงการอุตสาหกรรมเพื่อชนบท โดยการรับชวงการผลิต และโครงการเรงรัดพัฒนา
อุตสาหกรรมทองถิ่นเพ่ือชวยเหลือราษฎรในชนบทใหมีรายได   ภาครัฐและเอกชนควรรวมมือในการ
สงเสริมการตั้งโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนลาง   จังหวัดพิจิตร  
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 มาตรการและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดป 2544  มีทิศทางดังน้ี 
 3.1  มุงสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   ขนาดกลางและอุตสาหกรรมในครอบครัว
มากขึ้น  สามารถแขงขันกับอุตสาหกรรมนอกจังหวัดได 
 3.2  สงเสริมผูประกอบการอุตสาหกรรมดานการลดตนทุนการผลิต  และปรับปรุงการ
สงมอบสินคาใหรวดเร็ว  ถูกตอง 
 3.3  สงเสริมการฝกอบรมแกพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรม   เพ่ือยกระดับ
ความสามารถของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
 3.4  สงเสริมการสรางพันธมิตรทางการผลิต และการคากับธุรกิจทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 
 3.5  ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมและ
แนวทางในการจัดการดานมลพิษอยางมีระบบ 
 3.6  สงเสริมการกระจายโรงงานอุตสาหกรรม   และอุตสาหกรรมในครอบครัวให
กระจายลงสูทุกพื้นที่ตามนโยบายหนึ่งตําบล   หน่ึงผลิตภัณฑ 

 3.7  สงเสริมปรับปรุงประสิทธิภาพและปรับกระบวนการผลิตใหมีตนทุนต่ําสามารถ 
แขงขันกับตลาดภายนอกได 
 3.8  สงเสริมการยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยี  ดวยการปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีและเครื่องจักร  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและสามารถแขงขันในตลาดภายในและ
ภายนอกประเทศได 
 3.9  สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ  รูปแบบผลิตภัณฑและชองทางการจําหนาย
ผลิตภัณฑ 
 3.10  สงเสริมและชักจูงการลงทุนจากในประเทศ และตางประเทศมาลงทุนในจังหวัด
พิจิตรโดยเฉพาะการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 

 
 มาตรการและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดป 2549 มีทิศทางดังน้ี 
 3.1  สงเสริมการสนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรโดยใหเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพ่ือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดพิจิตรใหไดมาตรฐาน อุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก   อุตสาหกรรมในครอบครัว/ชุมชนและหัตถกรรมเพื่อเพ่ิมรายไดและการกระจายรายไดแก
ชุมชน/สังคม 
 3.2  ผลักดันการกอสรางถนนสี่ชองจราจร   สายเหนือ – ใต   และสายตะวันออก-
ตะวันตก (Ease-West Corridor) โดยขอเพิ่มชองจราจรจากจังหวัดกําแพงเพชร ผานจังหวัดพิจิตร สู
เพชรบูรณและชัยภูมิ   เพ่ือเชื่อมตอกับสาย (Ease-West  Corridor) กับจังหวัดขอนแกน 
 3.3  ผลักดันการกอสรางและการลงทุนสรางที่พักครึ่งทางบนเสนทางสาย 117   และ
สาย 11 เพ่ือเปนศูนยกลางจําหนายสินคาของดีเมืองพิจิตร 
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 3.4  ติดตามการผลักดันการจัดทําโครงการศึกษา และแผนงานกอสรางทางรถไฟ
สถานีรถไฟบางกระทุม   จังหวัดพิษณุโลกไปยังเสนทางถนนสายเอเชีย  รวมทั้งการกอสรางถนน 
Motor  Way  สายเหนือ 

-  เรงรัดการขยายบริการทางโทรศัพท 
-  สงเสริมการกอสราง/การลงทุน   ทําตลาดกลางสินคาการเกษตรภาคเหนือ 
-  สงเสริมการลงทุนสรางโกดังและยุงฉาง 
-  สงเสริมการรวมมือระหวางกลุมสหกรณและเกษตรทองถิ่นกับศูนยการคาสง/ 

คาปลีกในธุรกิจเพ่ือสังคม 
-  ผลักดันและติดตามการแกไขปญหาอยางถาวรในการปองกันน้ําทวมของ 

หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 
-  เรงรัดใหมีการสํารวจพื้นที่สาธารณประโยชนและจัดทําแผนพัฒนาใน 

ลักษณะเรงรัดเพื่อการฟนฟูสภาพปา   สวนสาธารณะและสาธารณสถานในระยะยาว 
-  พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรใหเปน 

องคกรที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 
4.  อุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนภายในจังหวัดพิจิตร 
          จากความพยายามที่จะควบคุมการเติบโตทางเศรษฐกิจทําใหเกิดความสมดุล  และเปน
ประโยชนกับประชากรสวนใหญของประเทศ  รัฐบาลจึงไดกําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 7 (2535-2539) ใหพัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญไปสูสวนภูมิภาคใหเปน
ฐานเศรษฐกิจหลักของแตละภาค  ตลอดจนจะเริ่มพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจใหมเพ่ิมขึ้น  โดยใช
ศักยภาพและโอกาสที่มีอยูของแตละภาคเพื่อรองรับการกระจายการพัฒนาไปสูภูมิภาคและลดความ
แออัดของกรุงเทพฯ  รวมทั้งใหเปนเมืองศูนยกลางในแตละภาคเปนฐานสงทอดความเจริญออกสู
เมืองบริเวณโดยรอบอยางเปนระบบ  จังหวัดพิจิตรซึ่งเปนเมืองบริวารของจังหวัดพิษณุโลกและ
นครสวรรค  ซ่ึงเปนเมืองศูนยกลางความเจริญของภาคเหนือตอนลางที่จะพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให
เปนศูนยกลางดานการคา  บริการและอุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบในทองถิ่นและนครสวรรค  เปน
ศูนยกลางการขนสงสินคาทั้งทางบกและทางน้ํา ของภาคเหนือตอนลางเชื่อมโยงจุดการคาชายแดน
ที่แมสอดจังหวัดตาก  จึงมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาจังหวัดพิจิตรใหเปนฐานการผลิตสนับสนุน
จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค  โดยคงเอกลักษณความเปนเมืองเกษตรกรรมเพียบพรอม
ดวยประเพณีวัฒธรรมความสวยงามของสิ่งแวดลอม  เน่ืองจากศักยภาพของการลงทุนและการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร  มีดังน้ี (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร. 2547: 72-75) 
 4.1  จังหวัดพิจิตรตั้งอยูในเขต 3 ของการสงเสริมการลงทุนไดรับสิทธิประโยชนสูงสุด  
ราคาที่ดินต่ํา คาแรงงานถูกเม่ือเทียบกับกรุงเทพฯ อยูใกลจังหวัดศูนยกลางทางเศรษฐกิจ  ตาม
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คือ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค  ซ่ึงเปนแหลง
วัตถุดิบและแรงงาน  ตามนโยบายการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคของรัฐบาล  
 4.2  เปนแหลงผลิตทางการเกษตร  จังหวัดพิจิตรจึงมีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนผูผลิต
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม  เพ่ือรองรับการพัฒนาของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค  
ซ่ึงเปนจังหวัดขนาบจังหวัดพิจิตรทางเหนือและทางใต  พรอมกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ศิลปวัฒนธรรมใหเปนเมืองที่พัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  เปนที่อยู
อาศัยที่สงบรมเย็นของประชากรที่มีรายไดพอสมควรตอไป 
 4.3  จังหวัดพิจิตรเปนเมืองเกาตั้งแตสมัยสุโขทัย มีประวัติความเปนมายาวนาน   
กอใหเกิดความรักความผูกพันสําหรับผูอยูอาศัยในจังหวัดพิจิตร  มีความสงบรมเย็นยังคงไวซ่ึง
วัฒนธรรมที่ดีอยางครบถวนเหมาะแกการอยูอาศัยอยางรมเย็น  พรอมกับการประกอบกิจการ
ทางการคา   การเกษตรและอุตสาหกรรมตอไปในอนาคต  จึงเปนศักยภาพที่จะพัฒนาจังหวัดพิจิตร
ใหมีความเจริญเติบโตหลายๆดานพรอมกันทั้งทางเกษตร  อุตสาหกรรม  การคาและการบริการ 
 4.4  จังหวัดพิจิตรมีผลผลิตทางการเกษตร ที่จะสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตรเปนอยางดี  กลาวคือ จังหวัดพิจิตรใชพ้ืนที่ 2,207,836 ไร หรือรอยละ 80.58 ของพื้นที่
ถือครองทั้งจังหวัดไปในการทําเกษตรและในพื้นที่เกษตรนี้สวนใหญใชในการทํานา   นอกนั้นมีการ
เพาะปลูกขาวโพด  ถั่วเขียวมัน  ถั่วเขียวดําและถ่ัวเหลือง ฯลฯ ซ่ึงลวนแลวแตเปนผลผลิตทาง
การเกษตรที่จะสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรไดทั้งสิ้น 
  4.5  จังหวัดพิจิตรเปนพ้ืนที่ลุม  มีแมนํ้าลําคลองหนองบึง  เปนจํานวนมากทําให
เหมาะสมในการทําประมงน้ําจืดและไดมีการจัดตั้งสถานีประมงน้ําจืด  เพาะพันธปลาน้ําจืด   
จําหนายใหแกเกษตรกร  เชน ปลาตะเพียน  ปลาสวายและปลาเทโพ  ซ่ึงในแตละปสามารถจับสัตว
นํ้าประมาณ 2.6 ตัน  จึงทําใหจังหวัดมีศักยภาพในการทําประมงน้ําจืดและประกอบอุตสาหกรรม
ตอเน่ือง 
 4.6  จากการพิจารณาการเจริญเติบโตของภาคการผลิตตางๆ  แลวพบวาการเกษตร
แมจะเปนสาขาการผลิตหลักและมากที่สุด  รองลงมาเปนการคาสงคาปลีก  ซ่ึงมีแนวโนมเติบโต
อยางตอเน่ือง  จึงกลาวไดวาภาคการผลิตของจังหวัดพิจิตรคอยๆ เปลี่ยนไป   จากที่เคยมี
การเกษตรเปนภาคการผลิตเดนที่สุด  มีอุตสาหกรรมการคาปลีกและคาสงบริการเติบโตเปนคูแขงที่
สําคัญตอไปในอนาคต  จึงเปนศักยภาพที่จะพัฒนาจังหวัดพิจิตรใหมีความเจริญเติบโตหลายๆ ดาน
พรอมกันไปทั้งทางเกษตร  อุตสาหกรรมและบริการ 
 และจากการที่จังหวัดพิจิตรไดถูกกําหนดใหเปนพ้ืนที่ การลงทุนในเขต3  ที่จะไดรับ
สิทธิการลดหยอนดอกเบี้ยเงินกูและขยายระยะเวลาการชําระคืน  การลดหยอนภาษีบุคคลธรรมดา 
และภาษีเครื่องจักรจากนโยบายการสงเสริมการลงทุนของรัฐบาลในการกระจายอุตสาหกรรมไปสู
ภูมิภาคและจังหวัดตางๆ  รวมทั้งในป 2537  ไดมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นมาภายในจังหวัด  
ทําใหจังหวัดพิจิตรมีศักยภาพและโอกาสในการลงทุนทางอุตสาหกรรมมากขึ้น  นอกเหนือจากการ
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พัฒนาการเกษตร  วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  ควรจะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เนนการกระจาย
รายไดไปสูชนบทและประชากรกลุมที่มีรายไดนอยอยางทั่วถึง  โดยอยูบนฐานของการผลิตทาง
การเกษตรและอุต สาหกรรมควบคูกันไป  โดยใชศักยภาพและความโดดเดนภายในจังหวัด ใน
ฐานะที่ จั งหวัดพิจิตรเปนเมืองศูนยกลางการคา บริการและอุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบในทองถิ่น
ดังน้ี (สํานักงานจังหวัดพิจิตร. 2549: 37-41) 
 1.  ใหความสําคัญกับการพัฒนาการลงทุนใน 4 ภาค เศรษฐกิจ คือ การเกษตร 
อุตสาหกรรมการเกษตร  อุตสาหกรรมโรงงานและการทองเที่ยว  โดยใหการเกษตรมีความสําคัญ
สูงสุดและเปนอันดับแรกเพื่ อที่ จ ะพัฒนาใหเปนฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมการเกษตร  และ
ภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ รวมทั้งการทองเที่ยวความสําคัญรองลงมา  และเปนอันดับ2  คือ อุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลคาและชวยในการกระจายรายไดไปสูเกษตร  ซ่ึงเปนประชากรกลุมใหญที่สุด
ของจังหวัด กลุม3 ไดแก อุตสาหกรรมโรงงาน  เพ่ือเปนฐานการผลิตเพ่ือการสงออก  สนับสนุนการ
พัฒนาภูมิภาคและประเทศโดยรวม  และอันดับ 4 ไดแก  การทองเที่ยว  เน่ืองจากจังหวัดพิจิตรเปน
จังหวัดที่มีความรื่นรมและพัฒนาการลงทุนในภาคเศรษฐกิจดังกลาวแบบครบวงจรในอนาคต  หรือ
เปนลูกโซที่จะเกื้อกูลซ่ึงกันและกันและมีความยั่งยืน   
       
 

 
          

    การผลิตเพ่ือแปรรูป 
         ขั้นที่  2   เกษตร 
แบบการเกษตรอุตสาหกรรม 
การผลิตเพ่ือการสงออก   

  การผลิตเพ่ือการบริโภค  แบบการจัดรูปที่ดินและ             
  แบบการเกษตรอุตสาหกรรม 
  แบบไรนาสวนผสม  หรือแบบ 
  การเกษตรแบบยั่งยืน 
 
 
 2.  สงเสริมและสนับสนุนใหเอกชนลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรใน  3  ลักษณะ 
คือ  ลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีวัตถุดิบอยูแลว  ซ่ึงสามารถลงทุนไดทันที  ลงทุนใน
อุตสาหกรรมการเกษตรที่มีวัตถุดิบอยูบางแลว  จะตองสงเสริมใหการเตรียมวัตถุดิบเพ่ิมขึ้น หรือ
จัดหาเพิ่มจากที่อ่ืนเพ่ิมขึ้นและลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรพรอมกับการเตรียมวัตถุดิบ  โดย
ลําดับความสําคัญเปน  ขั้นที่ 1  2และ3  ดังน้ี 

ขั้นที3่ 

ขั้นที่  1 
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          ขั้นที่  3 

           
                          อุตสาหกรรมการเกษตร                      

      ขั้นที่  2   ที่ยังไมมีวัตถดิุบ 
     อุตสาหกรรมการเกษตรทีมี่   
 ขั้นที่  1    วัตถุดิบบางสวน 
อุตสาหกรรมเกษตร 
ที่มีวัตถุดิบอยูแลว 
 
 
 

 3.  สงเสริม  สนับสนุนและเรงรัดใหมีการลงทุนจัดตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและโรงงาน
อุตสาหกรรมนอกนิคมอุตสาหกรรม  ในกรณีที่อุตสาหกรรมนั้นจะไมกอใหเกิดมลพิษในเขตที่กําหนด
หรือ  เขต  1และเขต  3  ของจังหวัด  โดยอาจจะสงเสริมเปน  3  ระยะ  คือ  ระยะแรก เปนการเตรียม
ความพรอมในเรื่องเก่ียวกับการสนับสนุนการจัดตั้งโรงงานทั้งในนิคมอุตสาหกรรมและนอกนิคม
อุตสาหกรรม  ระยะที่สองใหมีการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม  และระยะที่สามใหลงทุนนอกนิคม
อุตสาหกรรม  ซ่ึงมีลําดับขั้นที่ 1  2  และ 3  ดังน้ี 
 
 
 
          
                                                                                
                                                                                            
   
                                        

                              
   

 
 
 

 4.  สงเสริมและสนับสนุนใหเอกชนลงทุนในธุรกิจการทองเที่ยวตามลําดับ  3  ขั้น  คือ  ขัน้
ที่  1  ลงทุนในธุรกิจการนําเที่ยว  ตามแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ของจังหวัดพิจิตร  หรือเชื่อมโยงแหลง
ทองเที่ยวจังหวัดพิจิตรกับจังหวัดอ่ืนเปน  Package  Tour  อาจจะสงเสริมใหมีการจัดตั้งบริษัทนํา

ขั้นที1่ 
  สนับสนุนใหมีการลงในนิคม
อุตสาหกรรมเตรียมความพรอม
ที่จะใหมีการลงทุนในนิคมและ

 

ขั้นที่  2 
สนับสนุนใหมีการลงทุน
นอกนิคมอุตสาหกรรม 

ขั้นที3่ 
ลงทุนจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 

ในเขต  1  และเขต  3 
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เที่ยวขึ้นในจังหวัดพิจิตร  ขั้นที่ 2 ลงทุนในธุรกิจการผลิตและการขายของที่ระลึกของพื้นเมือง  
ใหกับนักทองเที่ยว  โดยพัฒนาของที่ระลึกและของพื้นเมืองที่มีอยูเดิม  หรือแมกระทั่งริเริ่มคิดคน
สิ่งใหม ๆ และขั้นที่  3  ลงทุนในธุรกิจบริการทองเที่ยวเพ่ือใหความสะดวกแกนักทองเที่ยว  เชน  
รานอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม  ที่พักนักทองเที่ยว รีสอรต สนามกีฬาและการขนสง  เหลานี้เปนตน  
ซ่ึงจัดลําดับขั้นของการสงเสริมไดดังน้ี 

 
 

          ขั้นที่  3 
         สงเสริมธุรกิจบริการ 
      ขั้นที่  2   การทองเที่ยว   
     สงเสริมธุรกิจการผลิต  
 ขั้นที่  1    และขายของที่ระลึก 
สงเสริมธุรกิจการนําเที่ยว 
 
 
 5.  เรงสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและบริการของรัฐ
ใหมีความพรอมที่จะใหเอกชนสามารถลงทุนในการเกษตร  อุตสาหกรรมการเกษตร  อุตสาหกรรม
โรงงานและธุรกิจการทองเที่ยวได  โดยอาจจะใหความสําคัญอันแรก  ไดแก โครงสรางพื้นฐานทั่วไป
ที่จะสนับสนุนการลงทุนในภาคเศรษฐกิจทุกภาค  เชน  ถนน  ไฟฟาและแหลงนํ้า  เปนตน  ตอไปให
ความสําคัญกับการเกษตร  อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว  ตามลําดับตามรูป  คือ 
 
 
 
 

การ 
ทองเที่ยว 

 
อุตสาหกรรม 

 
โครงสรางพื้นฐาน 
ทางการเกษตร 

 
โครงสรางพื้นฐานทั่วไป 
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 6.  เน่ืองจากจังหวัดพิจิตรมีลักษณะภูมิประเทศแบงไดเปน  3  สวน  แตกตางกัน  คือ  
พ้ืนที่ทางตะวันออกของแมนํ้านาน  พ้ืนที่ระหวางแมนํ้ายมและแมนํ้านานและพื้นที่ทางทิศตะวันตก
ของแมนํ้ายม  แตละพ้ืนที่มีการใชประโยชนและมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางกัน  ควรกําหนดใหมี
การลงทุนในจังหวัดพิจิตรแตกตางกัน  ตามเขต  3  เขต  ดังกลาวคือ 
  เขต 1  พื้นที่ทางทิศตะวันออกของแมนํ้านาน  ใหเปนการลงทุนทางเกษตรกรรม  
และมีการเกษตรกรรมเปนองคประกอบ 
  เขต  2  พ้ืนที่ระหวางแมนํ้ายมและแมนํ้านาน  ใหเปนการลงทุนทางเกษตรกรรม  
และที่อยูอาศัย  โดยมีนิคมอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมมลพิษอยางเขมงวด 
  เขต  3  พ้ืนที่ทางตะวันตกของแมนํ้ายมใหเนนการลงทุนทางอุตสาหกรรม  และมีการ
เกษตรกรรมเปนองคประกอบ 
 
5.  แนวทางการลงทุนดานอุตสาหกรรมการเกษตร 
 เน่ืองจากจังหวัดพิจิตรมีวัตถุดิบในทองถิ่น มีแรงงานที่เพียงพอ ใชเทคโนโลยีไมสูงมากนัก 
และอยูในเขตสงเสริมการลงทุนเขต 3 สงผลใหเน่ืองจากอุตสาหกรรมการเกษตร  เปนอุตสาหกรรม
ที่สําคัญและหากมองศักยภาพโดยรวมและวัตถุดิบประกอบกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของ
จังหวัดพิจิตร แลวจะเห็นวามีทิศทางความนาลงทุน โดยเฉพาะดานอุตสาหกรรมการเกษตร 
ดังตอไปน้ี (สํานักงานพาณิชยจังหวัดพิจิตร. 2550: 31-33) 
 5.1  โครงการสรางตลาดกลาง หรือทาขาว ปจจุบันทาขาวของจังหวัดพิจิตรที่ขอกูเงินตาม
โครงการสนับสนุนสินเชื่อแกตลาดกลางในการสงเสริมมีทั้งสิ้น 9 แหง กรมสงเสริมสหกรณ 19 แหง 
และผูประกอบการคาขาว 40 ราย กระจายอยูทั่วไป แตจะมีมากที่อ.เมืองพิจิตร อ. บางมูลนาก อ.
โพทะเล  แตภาพรวมนับวายังมีนอย เม่ือเปรียบเทียบกับวัตถุดิบ หรือผลผลิตของจังหวัด  ซ่ึงควรมี
การสงเสริม และจะไดเปนการแขงขันไปในตัวดวย 
 5.2  โครงการตลาดพืชผัก และผลไม จังหวัดพิจิตร ยังไมมีตลาดพืชผัก และผลไมในการ
ขายสง ดังเชน จังหวัดพิษณุโลก ฉะน้ันวิถีการตลาดผักและผลไม จําเปนตองพ่ึงพาวิถีการตลาดของ
พอคาจังหวัดพิษณุโลก และพอคาจังหวัดพิจิตรตองซ้ือจากจังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงในอนาคตควรตอง
ชวยกันคิด ชวยกันสรางวิถีการตลาดระหวางผูผลิต และผูบริโภค ใหสั้นลงเพื่อผลประโยชนของ
เกษตรกรและผูบริโภค 
 5.3  โครงการผลิตสินคาเกษตรอุตสาหกรรม เชน การปลูกถั่วเขียว เพ่ือปอนโรงงานทําวุน
เสนหรือการผลิตถั่วเหลืองสงโรงงานน้ํามันพืช หรืออ่ืนๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากจังหวัดพิจิตรมีนิคม
อุตสาหกรรม ตั้งอยูที่อ. วชิรบารมี 
 5.4  โครงการผลิตขาวครบวงจรและควรเปนขาวปลอดสารพิษ  หรือขาวอินทรีย ซ่ึง
ปจจุบันเปนกระแสของสังคมที่หันมาสนใจสุขภาพตนเองมากขึ้น และควรใหชุมชนไดทําธุรกิจของ
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ตนเอง (Direct Marketting) ประกอบกับสถานการณการคาของโลกปจจุบันใชมาตรการภาษีมาเปน
ขอกีดกันดานการคาทําไดยากเนื่องจากขัดกับขอตกลงของ WTO ประเทศตางๆ จึงใชมาตรการดาน
สุขอนามัยพืชในรูปของมาตรฐานและกฎระเบียบตางๆ ในการประเมินสารเจือปนในอาหารสารพิษ
ตกคางผลผลิตทางการเกษตรตรงจุดนี้ควรตระหนักมากยิ่งขึ้น 
 5.5  โครงการผลิตปศุสัตว โดยเฉพาะโค – กระบือ มีแนวโนมราคาสูงขึ้น เน่ืองจากการ
ผลิตลดลงการสงเสริมการลงทุนแกเกษตรรายยอยควรมีการเรงรีบดําเนินการ 
 5.6  โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เน่ืองจากมีอัตราการเจริญเติบโตสูงและ
สามารถเพิ่มมูลคาใหแกเกษตรกรควรทําเปนรายยอย เชน การสงเสริมใหธุรกิจชุมชนดาน
การเกษตร หรือเปนธุรกิจรายใหญของเอกชนและควรเนนระบบการ Packing 
 5.7  โครงการแปรรูปผลิตภัณฑจากปลา เชน ทําไสกรอกปลา ปลาแหนม หรือผลิตภัณฑ
จากปลา และรวมทั้งการลงทุนรานคาอาหารเกี่ยวกับอาหารปลา สืบเนื่องมาจากมีผูนิยมบริโภค
อาหารประเภทปลามากขึ้น  โดยคํานึงถึงคุณคาและหลักโภชนาการที่ไดจากปลา ซ่ึงจังหวัดพิจิตร
ควรมีการรณรงคและสงเสริมเปนเทศกาลอาหารจากปลาของจังหวัดพิจิตร   ไปพรอมๆ กับงาน
ประเพณีแขงเรือยาวของจังหวัด 
 5.8  โครงการลงทุนดานการผลิตเมล็ดพันธุพืช สืบเน่ืองจากศักยภาพของจังหวัดมีพ้ืนที่
ไดรับประโยชนจากระบบชลประทาน เปนรอยละ 25 ของพื้นที่การเกษตร เหมาะสมสําหรับการผลิต
เมล็ดพันธุขาว หรือ พืชไร เชน ขาวโพดลูกผสม ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ซ่ึงปจจุบันเมล็ดพันธพืชนับวา
ยังขาดแคลนสําหรับเกษตรกร 
 5.9  โครงการลงทุนดานการทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) เน่ืองจากจังหวัดพิจิตร
มีศูนยวิจัยพืชสวนที่เปนแหลงเทคโนโลยีการผลิต  ขณะน้ีกําลังปรับปรุงแหลงนํ้าและภูมิทัศนในสวน
ของชุมชนมีแปลงเกษตรไร นา สวนผสม  ซ่ึงเปนภูมิปญญาระดับทองถิ่นกระจายกระจายในพื้นที่ 
หากมีการลงทุนดานนี้  จะสามารถสงผลกอใหเกิดการพัฒนาดานอ่ืนๆ เกิดเปนโซการผลิต และโซ
เศรษฐกิจที่ตามมาอีกมากมาย หรืออาจสงเสริมการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจชนิดใหมควบคูกับการ
ทองเที่ยว  
 5.10  โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนา และการสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูป
เกษตร  และผลิตภัณฑจากขาว กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง เน่ืองจากจังหวัดพิจิตร เปนจังหวัด
หน่ึงในภาคเหนือตอนลาง ที่เนนการปลูกขาวที่ไดผลผลิตสูง ขยายพื้นที่การเพาะปลูกตลอดจนมุง
การสงออกเปนจํานวนมาก  จึงไดกําหนดวิสัยทัศนใหจังหวัดพิจิตรเปนดินแดนแหงการผลิต แปรรูป 
และการคาขาวชั้นนําของประเทศ (Rice City Estate)  ดังน้ันศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 3 กรม
สงเสริมอุตสาหกรรม จึงกําหนดใหมีการศึกษาแนวทางการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร และ
ผลิตภัณฑขาวใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม และสรางมูลคาเพิ่มใหแกขาว 
ตั้งแต เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณที่ใชในการผลิตวัตถุดิบ เพ่ือใหไดขาวที่มีคุณภาพสูง รวมถึงการ
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ผลิต การแปรรูป  การจัดจําหนาย  รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการในการลงทุน
อุตสาหกรรมไดดียิ่งขึ้น 
 
6.  โครงการการลงทุนของภาครัฐ 
 เพ่ือสนับสนุนใหเอกชนสามารถลงทุนทางการเกษตร  อุตสาหกรรมการเกษตร  
อุตสาหกรรมและการทองเที่ยวในจังหวัดพิจิตร ไดอยางมีประสิทธิภาพ  จังหวัดพิจิตรจะมีโครงการ
พัฒนาจังหวัดพิจิตร  ดังน้ี (ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค3. 2550: 45) 
 6.1   โครงการสี่ประสานเพือ่พัฒนาการเกษตรจังหวัดพิจิตร 
 เหตุผล  จังหวัดพิจิตรมีพ้ืนที่เกือบทั้งหมดเปนพ้ืนที่เกษตรกรรม  ประชากรสวนใหญ
ของจังหวัดเปนเกษตรกร  แตในภาวะปจจุบันเกษตรรุนใหมไดทอดทิ้งถิ่นฐานเดิมของชนบทเขาสูตัว
เมือง  เขาประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมและอาชีพดานบริการกันมากขึ้น  จึงปลอยใหพ้ืนที่
เกษตรกรรมไวไมพัฒนาขีดความสามารถของที่ดิน  ทั้งนี้เพราะเกิดความไมม่ันคงในอาชีพและ
รายไดไมแนนอน  จึงจําเปนตองมีการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน  เพ่ือใหทางเลือกใหมของ
เกษตรกรที่จะสามารถอยูกับพ้ืนที่การเกษตรดวยความมั่นคงและแนนอนตอไป 
 หลักการ  การพัฒนาการเกษตรยั่งยืนน้ี เปนความรวมมือของหลายฝายในลักษณะสห
วิทยากร  หรือผสมผสานความรูความชํานาญจากหลายฝายภายใตวัตถุประสงคเดียวกัน  โดยแบงฝาย
ตาง ๆ ออกเปน  4  ฝาย  ประสานงานกันเรียกวา “ สี่ประสาน ” คือ  ฝายใหการสนับสนุน  ซ่ึง
ประกอบดวย  ภาครัฐและธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  ฝายผูลงทุนทางอุตสาหกรรมการเกษตร
หรืออุตสาหกรรม  ฝายปฏิบัติ  คือ  เกษตรกร  และฝายวิจัยและพัฒนา  ใหเกษตรกรสรางบันไดสี
เขียว  (green  terrace)  ลงบนที่ดินของตน  โดยทําการปรับพ้ืนที่ใหเปนสันตัดกับแนวลาดเทของ
หนาดิน  แลวปลูกไมยืนตนลงในที่ดินใหไดกอน  ไมวาจะเปนไมพันธุพ้ืนเมือง  ไมโตเร็ว  หรือไมผล
ยืนตน  สวนจะเปนชนิดหรือสายพันธุใดตองดูความเหมาะสมของดินและความตองการที่จะใช
ประโยชน  งานชนิดที่สองที่เกษตรกรจะตองทําคือ  เก็บสะสมน้ําผิวดินไวในพ้ืนเกษตรกรรมของตัวเอง
ใหไดมากที่สุด  งานที่สาม  คือ  การทําการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่เกษตรกรรมของตนที่มี
แหลงน้ํา  และไมยืนตนอยูแลว  เพ่ือปอนโรงงานอุตสาหกรรม  หลายอยางในเวลาเดียวกัน  โดยมี
ธนาคารใหการสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ํา ภาครัฐใหการสนับสนุนทางวิชาการวิจัยและพัฒนาตลอด  
เปนผูประสานระหวางสถาบันการเงินกับเกษตรกร  และนักลงทุนทางอุตสาหกรรมการเกษตรใหการ
ชวยเหลือโดยการทําอุตสาหกรรมการเกษตร โดยใชผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร  ดังกลาว 
 ผลที่จะไดรับ  เกษตรกรจะใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น พรอมกับการเพิ่ม
ผลผลิตและมีเสถียรภาพในการผลิตจากการมีขอมูลผูกพันกับอุตสาหกรรมเกษตรและพรอมกันนี้
เปนการแกปญหาที่ดินจังหวัดพิจิตร  ซ่ึงสวนใหญไมสามารถเก็บนํ้าไวไดอันเนื่องมาจากน้ําจะไหล
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ลงแมนํ้านานและแมนํ้ายมหมดในเวลาสั้น  และแมนํ้ายมและแมนํ้านานก็ไมมีเขื่อนที่จะเก็บนํ้าไวใน
พ้ืนที่จังหวัดพิจิตรได 
 6.2   โครงการปรับปรุงปจจัยการผลิต  เพ่ือพรอมจะผลิตสูอุตสาหกรรม 
 เหตุผล  การขายผลิตผลทางเกษตร  ไดแก  ตลาดในประเทศและตางประเทศ  นับวัน
จะประสบปญหารุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งน้ี  เพราะอุปสงค  และอุปทาน  มักจะไมสมดุลกัน  ปใดที่
การเกษตรไดผลสูง  ราคาก็มักจะตกต่ําเกษตรกรเดือดรอน  ปใดเกิดภาวะแหงแลง  หรือภัยพิบัติ
ตาง ๆ ทําใหไดผลผลิตทางเกษตรต่ํา  ราคาผลผลิตสูงผูบริโภคเดือดรอน  และในเวลาเดียวกันกับ
การขายผลผลิตทางการเกษตรไปสูตลาดโดยตรง  ยอมไดราคาต่ํากวาการเพิ่มมูลคาผลผลิตทาง
การเกษตร  โดยการแปรรูปเปนสินคาอุตสาหกรรม  ยอมไดราคาดีกวา  เก็บไวไดนาน  และตลาด
มีเสถียรภาพสูงกวา  จึงควรจะไดมีการปรับปรุงปจจัยการผลิตทางการเกษตรดานตาง ๆ เพ่ือใหมี
ความพรอมในการที่จะผลิตเพ่ือสูอุตสาหกรรมการเกษตรตอไป   หลักการ  เพ่ือเตรียมการผลิตเพ่ือ
อุตสาหกรรมการเกษตรตอไปควรจะไดมีการปรับปรุงปจจัยที่เกี่ยวของ  ดังน้ี 
 1.  การปรับปรุงดิน  โดยการยกเวนการเผาฟางขาวในนา  เพ่ือใหเกิดการสะสม
อินทรียวัตถุในหนาดินใหมากขึ้นทุกป  และปลูกพืชตระกูลถั่วในไรนา  ภายหลังการปลูกพืชหลัก  
หรือปลูกถั่วแบบผสมผสานกับพืชหลักก็ได  ทําติดตอกันหลายป  ดินก็จะฟนตัวเปนดินมีชีวิตและ
ใหผลผลิตเพ่ิมขึ้นทุกป  และตอไปเปนการปรับปรุงดิน  โดยการเติมแรธาตุอาหารพืชที่ขาดหายไป
จากดิน  โดยใชปุยเคมีโดยตรงหรือปุยเคมีผสมปุยหมักหรือฮิวมัสแลวใสลงในดิน  และขึ้นสุดทายคือ  
การปลอยใหดินไดพัก  คือ  พยายามลดการรบกวนดินไมวาจะดวยการไถพรวนหรือขุด  และในขั้น
น้ีตองปลูกไมยืนตน  หรือไมผลลงในพื้นที่ใหมากที่สุด  ไมยืนตนหรือไมผลเหลานี้จะบังแดดไมให
กระทบพื้นดินโดยตรงดินจะสามารถเก็บความชื้นไวไดนานขึ้นเรื่อย ๆ สภาพทางชีววิทยาของดินก็
จะฟนตัว  ดินก็จะอุดมสมบูรณพรอมจะใหผลผลิตคุณภาพดีในปริมาณมากตลอดทั้งป 
 2.  การประสานการจัดรูปที่ดิน  โดยการรวบรวมไรนาแปลงเล็ก ๆ เปนแปลงใหญ
เพื่อเปาหมายเดียวกัน  ทั้งน้ีเน่ืองจากการถือครองที่ดินของเกษตรกรจังหวัดพิจิตรสวนใหญ  เปน
เกษตรกรรายยอยถือครองที่ ดินขนาดเล็กไมเหมาะที่จะผลิตสินคาเกษตรเพื่อปอนโรงงาน
อุตสาหกรรม  จึงควรจะรวมที่แปลงเล็ก ๆ เขาดวยกันเปนระบบการผลิตระบบเดียวกัน  มี
วัตถุประสงคในการผลิตรวมกัน  รวมเครื่องมือการผลิตเขาดวยกันเพ่ือใหเกิดกําลังการผลิตสูงขึ้น  
วางผังการผลิตรวมกัน  และอาจจะจัดรูปแปลงเกษตรเสียใหม  เพ่ือใหมีศักยภาพในการผลิตมากขึ้น 
 3.  การปรับปรุงระดับความชื้นในดินในพื้นที่การเกษตร  โดยการยกระดับนํ้าในแมนํ้า
ยม  แมนํ้าวังทอง  และแมนํ้านาน  ใหสูงขึ้น  ประมาณ  5  เมตร  ในฤดูแลง  โดยอาจจะทําฝายน้ํา
ลนเปนระยะ  สรางประตูควบคุมการไหลของน้ําที่ปากคลองสาขา  ทุกสายในฤดูแลง  ขุดลอกลํา
คลองสาขาที่มีอยูทุกลําคลอง  เพ่ือเสริมฝงคลองใหสูงขึ้นและลําคลองมีความกวางและความลึกมาก
ขึ้น  ขุดลอกหนอง  บึง  ที่มีอยูในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตรใหเปนแหลงเก็บนํ้าเพื่อการเกษตรในบริเวณ
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รอบ ๆ สรางแนวชะลอการไหลของน้ําผิวดินในฤดูฝนในบริเวณลุมนํ้า  สรางบอเก็บนํ้าในไรนา
สงเสริมการปลูกพืชคลุมดินในฤดูแลง  เหลานี้เปนตน 
 4.  การปรับปรุงพันธุพืชเศรษฐกิจทุกชนิดที่จะปลูกในพื้นที่จังหวัดพิจิตร  พ้ืนที่
เกษตรกรรมจังหวัดพิจิตรมีขีดความสามารถที่จะรองรับแผนการผลิตเพ่ืออุตสาหกรรม  แต
จําเปนตองใชพืชพันธุใหผลผลิตสูงทั้งปริมาณและคุณภาพ  โดยอาจจะนําพืชพันธุใหคุณภาพและ
ปริมาณสูงจากภายนอกมาเผยแพรใหเกษตรเพาะปลูกและพัฒนาพืชพันธใหปริมาณและคุณภาพสูง
ภายในจังหวัดพิจิตร  เชน  ขาวโพด  ถั่วเหลือง  สม  มะมวง  ขนุน  ลิ้นจ่ี  ลางสาด  ลําไย  ไผตง  
สัก  เหลานี้เปนตน 

 5.  การปรับปรุงพันธุสัตวและการคัดเลือกชนิดสัตว  ใหมาสงเสริมใหเลี้ยงเพ่ือปอน
โรงงานอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะสัตวชนิดใหม  เชน  กวางเพื่อตัดเขาออน  นกกระจอกเทศ  และ
จระเข  เปนตน 
 6.  การปรับปรุงปจจัยการผลิตดานประมง  โดยสงเสริมใหเลี้ยงปลาเลี้ยงงายโตเร็ว  
กินอาหารที่เปนของเหลือจากขบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได  เชน  ปลานิล  ปลาตะเพียน  
หอยโขง  เหลานี้เปนตน 
 7.  การปรับปรุงกรรมวิธีในการทําเกษตรผสมผสาน โดยเริ่มตนจากการพัฒนาแหลง
นํ้า  ปลูกไมยืนตน  และตอจากนั้นจะทํากิจกรรมที่มีตลาดรองรับผสมผสานลงไปโดยมีสัดสวน
แตกตางกันออกไปสุดแลวแตปริมาณน้ําที่เก็บเอาไว  และเกษตรกรหลายๆราย  ควรทําในลักษณะ
เดียวกันใหไดผลผลิตรวมกันมากพอที่จะปอนโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกได 
 ผลที่จะไดรับ จะสามารถเปลี่ยนระบบเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมเพ่ือการบริโภคและขาย
สินคาเกษตรโดยตรง  ซ่ึงมักจะกอใหเกิดปญหาความไมสมดุลของอุปสงคและอุปทาน  เปน
การเกษตรสมัยใหม เพ่ืออุตสาหกรรมการเกษตรที่สามารถรวมมูลคาเพิ่มเขาไปทําใหสินคามีราคา
สูงขึ้น  และสามารถเก็บผลผลิตไวไดนานไมเกิดปญหาดานความสมดุลของอุปสงคและอุปทาน 
 6.3  โครงการแบงเขตอุตสาหกรรมการเกษตรตามลักษณะวัตถุดิบและปริมาณ
วัตถุดิบ   
 เน่ืองจากจังหวัดพิจิตรมีพ้ืนที่ทั้งหมดเปนพ้ืนที่ เหมาะสําหรับการผลิตวัตถุดิบ
การเกษตรโดยที่ชนิดของวัตถุดิบจะแตกตางชนิดกันบางตามปริมาณความชื้นในดินและระยะเวลา
คงอยูของความชื้นในดินจะเปนตัวกําหนด ดังนั้น ถาหากมีการปรับระดับความชื้นในดิน และมีการ
รักษาความชื้นในดินใหเหมาะสมตลอดทั้ งป  ดั งที่ ก ล า ว ไ ว แ ล ว ข า งตนจั งหวัดพิจิตรก็จะมี
วัตถุดิบการเกษตรที่กําหนดชนิดได ในขณะนี้สามารถแขงเขตอุตสาหกรรมเกษตร ตามลักษณะทาง
กายภาพของแผนดินและปริมาณความชื้นในดินไดเปนเขตดังน้ี 
 1.  เขตอุตสาหกรรมที่ดอน จะมีผลผลิตหลักจากพื้นที่น้ันเปนพืชไรไมผลพวกมะมวง  
ขนุน  และไมโตเร็ว พวกไมยูคาลิปตัสที่ปลูกลงแปลงผสมผสานกันเขตอุตสาหกรรมนี้  จะอยู
ทางดานตะวันออกสุดและดานตะวันตกสุดของพื้นที่จังหวัด  โรงงานอุตสาหกรรมประเภทโรงงาน
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แปรรูปไมครบวงจรจะเหมาะกับบริเวณนี้สวนพืชไรก็สุดแลวแตชนิดซึ่งอาจจะตั้งโรงงานแปรรูป
ผลผลิตในเ ขตนี้  หรือ จ ะ จัด ส ง วัต ถุดิบ ไป ให โรงงานในแหลงอ่ืนของจังหวัด สวนไมผลที่มี
ความสามารถทนแลงพวกมะมวงขนุน ก็สามารถสงออกเปนผลไมเพ่ือการบริโภคสดหรือจะจัดตั้ง
โรงงานผลไมกระปอง หรือผลิตน้ําผลไมพรอมด่ืมวัตถุดิบที่เปนผลผลิตรองก็ ไดแก  ผลผลิตที่เกิด
จากเกษตรกิจกรรมผสมผสาน ซ่ึงอาจจะมีปริมาณมากพอที่จะตั้งโรงงานในทองถิ่น หรืออาจจะสงไป
เขาโรงงานในแหลงอ่ืนของจังหวัด 
 2.  เขตอุตสาหกรรมที่ลุมอาศัยนํ้าฝน  พ้ืนที่ของจังหวัดในเขตนี้จะผลิตขาวเปนพืชหลัก  
แตถาไดรับการปรับปรุงความชื้นของดินโดยการเสริมคันชะลอการไหลของน้ํา  มีแหลงนํ้าในไรนาเก็บ
นํ้าไดมากพอ  ก็จะสามารถใชพ้ืนที่ผลิตไมสักและไมผลชนิดอ่ืน ๆ ไดอีก  เชน  สมโอทาขอย  สม
ชนิดอ่ืน ๆ และไมผลยืนตนชนิดอ่ืน ๆ  
 นอกจากนี้ยังสามารถใชพ้ืนที่ผลิตถั่วเหลืองไดอีกสองรุน  อุตสาหกรรมในเขตนี้  จึงตอง
เปนอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับขาว เชน โรงงานผลิตแปง โรงงานเสนหม่ี โรงเสนกวยเตี๋ยว  
โรงงานผลิตอาหารเสริมอาหารอัดเม็ดที่ทําจากผิวขาวสาร โรงงานสกัดน้ํามันจากรําขาว  โรงงานผลิต
อาหารสัตว  โรงไฟฟาใชเชื้อเพลิงแกลบ  และเชื้อเพลิง  ฟาง  โรงงานผลิต  กระดาษลูกฟูก  สําหรับ
การทํากลองบรรจุภัณฑโดยใชฟางเปนวัตถุ ดิบ  โรงงานผลิตกระดาษทิชชูจากฟางข าว  
โรงงานผลิตปุยหมัก  โรงงานเห็ดกระปอง  โรงงานผลไมกระปองและน้ําผลไมพรอมดื่ม  โรงงาน
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับไมสัก  เชน  โรงงานทําบานสําเร็จรูป  โรงงานทําเครื่องเรือน  โรงงานตอ
เรือตังเก  เรือใชในแมนํ้าและโรงงานตอเรือสําราญ 
 3.  เขตอุตสาหกรรมในที่ลุม หรือมีการชลประทาน  ในเขตนี้จะมีผลผลิตหลักและ
ผลผลิตรองคลายคลึงกันในเขตเกษตรกรรมที่ลุมอาศัยนํ้าฝน  จะตางกันก็อยูที่ปริมาณผลผลิตและ
ชวงเวลาของการผลิตวัตถุดิบสวนที่จะเพ่ิมเติมขึ้นมาอีกอยาง  คือ  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับปลา
และหอยโขง  เชน  โรงงานผลิตลูกชิ้นจากปลา  โรงงานหอยโขงกระปอง  โรงงานผลิตปลาราและ
แปรรูปปลารา  โรงงานน้ําปลา  เปนตน 
 4.  เขตอุตสาหกรรมโครงการพิเศษ  ไดแก  พื้นที่ที่มีธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ  เขามามีบทบาทในการกําหนดชนิดวัตถุดิบที่โรงงานตองการเฉพาะอยาง โรงงานนี้จะมี
ความรวมมือของฝายโรงงานกับเกษตรกรอยางใกลชิด และตองเหนี่ยวแนนยืนนาน  เพราะแตละฝายมี
การพึ่งพาอาศัยกันตลอดชีวิตของโรงงาน เชน  โรงงานน้ําตาลกับชาวไรออย  โรงงานแปรรูปไมยูคา
ลิปตัสกับเกษตรกรปลูกไมโตเร็ว  โรงงานผลิตนํ้านมพรอมด่ืมและผลิตภัณฑจากนม  จะตองผูกพัน
อยูกับเกษตรกรผูเลี้ยงวัวนม  เปนตน 
 6.4  โครงการจัดกลุมโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร 
 ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันระหวางโรงงาน  เน่ืองจากในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเหมาะสมที่
จะทําการเกษตรหลาย ๆ อยางในเวลาเดียวกัน  และในพื้นที่เดียวกัน  มากกวาที่จะทําในลักษณะ
ผลิตพืชหรือสัตวชนิดเดียวกันลวน ๆ ดังนั้น  ในพื้นที่การผลิตหน่ึง ๆ จะมีผลิตผลทางการเกษตร
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หลายชนิดออกมาในเวลาพรอม ๆ กัน  หรือในเวลาใกลเคียงกัน  ดังน้ัน ในพ้ืนการผลิตจะมีผลผลิต
หลัก และผลผลิตรองหลายชนิดที่เกิดจากกิจกรรมเกษตรผสมผสาน   ลักษณะของการอุตสาหกรรม
จึงควรจะมีสองลักษณะ ดังตอไปน้ี 
 1.  กลุมโรงงานตางประเภทที่รองรับวตัถดิุบจากการเกษตรที่แตกตางกัน  ดังที่กลาว
แลววา  พ้ืนที่สามารถใหผลผลิตการเกษตรหลายชนิด  ดังน้ัน  โรงงานแตละโรงจงึออกแบบมาใหใช
วัตถุดิบชนิดหนึ่ง ๆ แลวกอใหเกิดผลิตภัณฑสําเร็จรูปหรือผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูปเลย  โรงงานหลาย 
ๆ โรงจะตั้งอยูใกลกับวตัถดิุบ  โรงงานแตละชนิดจะขึน้อยูกับชนิดของวัตถุดิบ  แตละโรงงานกผ็ลิต
ผลิตภัณฑของตัวเองโดยไมมีสวนเกี่ยวของกับโรงงานอื่น ๆ เชน  โรงงานผลไมกระปอง  โรงงาน
อบแหงผลไม  โรงงานอบแหงขาว  โรงงานนม  โรงงานน้ําผลไมพรอมด่ืม  โรงงานน้ําปลา  โรงงาน
ปลารา  โรงงานอาหารสําเรจ็รูป  โรงส ี โรงไฟฟาพลังความรอนจากแกลบและฟาง  เปนตน  โรงงาน
ที่ยกตวัอยางบางชนิดก็เกีย่วของกันไดบาง  โดยทําหนาที่รับของเหลือจากอีกโรงงานหนึ่งมาใช
ประโยชน  เชน  โรงสีขาวกับโรงงานไฟฟาพลังความรอนจากแกลบ และโรงอบแหงผลไม  วัตถุดิบ
แตละชนิดจากพื้นที่ผลติจะเดินทางตรงสูโรงงานของตวัเอง  ดังนั้น  ทีต่ั้งของโรงงานจึงถูกกําหนดโดย
แหลงผลติวัตถุดิบ  เชนเดียวกันกับขนาดของโรงงานก็จะถูกกําหนดโดยปริมาณของวัตถุดิบ 
 2.  กลุมโรงงานที่เปนโซอุตสาหกรรม  โรงงานในกลุมนี้จะผลิตผลิตภัณฑสําเร็จรูป
ออกสูตลาดเลยก็ได หรือจะรับชวงผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูปตอจากโรงงานหนึ่งเม่ือนําเอาไปผลิตเปน
ผลิตภัณฑรูปแบบอ่ืน  ที่แตกตางไปจากโรงงานเริ่มตน  ตัวอยางเชนในอุตสาหกรรมไม  จะเร่ิมจาก
มีโรงเลื่อยทําการแปรรูปไม  ผลผลิตคือ  ไมแปรรูปจะสงออกสูตลาดโดยตรงเลยก็ได  แตเพื่อเปน
การเพิ ่มมูลคาใหกับไมแปรรูปจึงตองมีการจัดตั ้งโรงงานผลิตเฟอรนิเจอร  โรงงานตอเรือไม  
โรงงานทําบานสําเร็จรูป  และทําองคประกอบของบาน  ไมขนาดเล็กที่โรงเลื่อยมีอยูก็นําเอามาเขา
โรงงานไมประสานหรือโรงงานไมอัด  เพ่ือทําใหไมร้ิวขนาดเล็กติดตอกันเปนไมแผนใหญ  เหมาะกับ
การใชงานตาง ๆ เชน  พ้ืนสําเร็จรูป  ฝาสําเร็จรูปและเพดานสําเร็จรูป  หรือปอนไมประสานให
โรงงานเฟอรนิเจอรก็จะไดมูลคาเพิ่มขึ้นอยางมากนอกจากนั้นเศษไมเล็กจากโรงเลื่อยหากนํามาสบัเปน
ชิ้นไมสับ  ก็สามารถสงปอนใหโรงงานผลิตแผนโซลโลกรีต  โรงงานทําแผนใยไม  โรงงานผลิตเสน
ใยเรยอง  และโรงงานกระดาษ  สวนขี้เลื่อยก็นําเขาสูขบวนการผลิตกระดาษได  ทายที่สุดไมที่ไม
เหมาะกับการอุตสาหกรรมใดเลยก็สงเขาโรงงานผลิตถานหรือใชเปนแหลงเชื้อเพลิงในโรงอบไมได
เปนอยางดีกลุมโรงงานประเภทนี้ตองออกแบบใหรับชวงผลผลิตหรือของเหลือตอเน่ืองกันไดโดยไม
มีของเหลือหลุดออกจากขบวนการผลิตเลย 
 ตัวอยางของกลุมโรงงานโซอุตสาหกรรมอีกอยางคือ  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับขาว  
วัตถุดิบที่ออกจากพื้นที่ของเกษตรกร  คือ  ขาวเปลือก  และฟางขาว  วัตถุดิบทั้งสองชนิดนี้จะ
เดินทางสูอุตสาหกรรมคนละเสนทางนั่นคือขาวเปลือก  จะเดินทางสูอุตสาหกรรมอบและไซโล  เพ่ือ
การกักตุนและรักษาคุณภาพ  ขาวเปลือกสวนหนึ่งจะเดินทางเขาโรงสีจากอุตสาหกรรมสีขาวจะ
ไดแกลบกับขาวสารที่ยังไมขัดสี  แกลบก็จะเดินทางสูโรงงานไฟฟาหรือโรงงานอบแหงสวนขี้เถา
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แกลบก็เดินทางสูอุตสาหกรรมผลิตอิฐขาวทนไฟและจะมีแกลบดินบางสวนถูกลงเขาสูอุตสาหกรรม
ผลิตอิฐมอญขาวสารที่ยังไมไดขัดสีก็จะถูกสงไปขัดของผิวขาวที่อุดมไปดวยวิตามิน  และแรธาตุ  ผง
ขาวที่ขัดไดก็สงตอใหอุตสาหกรรมผลิตอาหารเสริมอาหารอัดเม็ด  สวนขาวขาวสวยก็สงตลาด
ผูบริโภค  ปลายขาวที่เกิดจากขบวนการสีก็นําสงโรงงานผลิตเสนหม่ี  เสนกวยเตี๋ยว 
 ฟางขาวที่ผลติไดจากพื้นทีก่ารเกษตรกถ็กูสงไปในอุตสาหกรรมเห็ด  อุตสาหกรรม
อาหารสัตว  อุตสาหกรรมปุยหมักปรุงแตง  และสงไปเปนแหลงเชื้อเพลิงใหโรงงานไฟฟาพลังความ
รอน  หรือโรงอบแหงอาหาร ตําแหนงของโรงงานก็อยูในศูนยกลางผลิตวตัถุดิบ เพ่ือลดตนทนุในการ
ขนสงวตัถุดิบที่มีปริมาณมาก  และเกษตรกรสามารถนําวัตถุดิบมาสงถึงโรงงานไดโดยตรงในเวลา
รวดเร็ว  ทําใหคุณภาพของวัตถุดิบการเกษตรไมเสื่อมคุณภาพ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกช. 
ขอมูลโครงสรางอุตสาหกรรม 
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ภาคผนวกซ. 
ผลการศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรม 
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ภาคผนวกฆ. 
ขอมูลและผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอ 

การต้ังโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร 
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Variables Entered/Removeda

X4 .

Stepwise
(Criteria:
Probability
-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probability
-of-F-to-r
emove
>=
.100).

X5 .

Stepwise
(Criteria:
Probability
-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probability
-of-F-to-r
emove
>=
.100).

X3 .

Stepwise
(Criteria:
Probability
-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probability
-of-F-to-r
emove
>=
.100).

X6 .

Stepwise
(Criteria:
Probability
-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probability
-of-F-to-r
emove
>=
.100).

Model
1

2

3

4

Variables
Entered

Variables
Removed Method

Dependent Variable: Y1a. 
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Model Summarye

.972a .944 .941 1.016

.982b .964 .959 .842

.988c .976 .971 .710

.992d .984 .979 .602 2.025

Model
1
2
3
4

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), X4a. 

Predictors: (Constant), X4, X5b. 

Predictors: (Constant), X4, X5, X3c. 

Predictors: (Constant), X4, X5, X3, X6d. 

Dependent Variable: Y1e. 
 

 
 
 

ANOVAe

279.746 1 279.746 270.741 .000a

16.532 16 1.033
296.278 17
285.634 2 142.817 201.273 .000b

10.644 15 .710
296.278 17
289.216 3 96.405 191.113 .000c

7.062 14 .504
296.278 17
291.565 4 72.891 201.054 .000d

4.713 13 .363
296.278 17

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

3

4

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X4a. 

Predictors: (Constant), X4, X5b. 

Predictors: (Constant), X4, X5, X3c. 

Predictors: (Constant), X4, X5, X3, X6d. 

Dependent Variable: Y1e. 
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Coefficientsa

-7.211 1.050 -6.867 .000 -9.437 -4.985
.501 .030 .972 16.454 .000 .436 .565

-1.582 2.139 -.740 .471 -6.141 2.977
.606 .044 1.175 13.672 .000 .511 .700

-.107 .037 -.248 -2.881 .011 -.187 -.028
-.157 1.881 -.083 .935 -4.191 3.878
.436 .074 .846 5.915 .000 .278 .594

-9.27E-02 .032 -.214 -2.911 .011 -.161 -.024
.624 .234 .321 2.665 .018 .122 1.127

3.789 2.224 1.704 .112 -1.016 8.593
.313 .079 .607 3.954 .002 .142 .484

-.132 .031 -.304 -4.242 .001 -.199 -.065
.555 .200 .286 2.770 .016 .122 .988
.225 .088 .361 2.545 .024 .034 .416

(Constant)
X4
(Constant)
X4
X5
(Constant)
X4
X5
X3
(Constant)
X4
X5
X3
X6

Model
1

2

3

4

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
B

Dependent Variable: Y1a. 
 

 
 

Excluded Variablese

-.252a -1.127 .278 -.279 6.836E-02
-.305a -1.460 .165 -.353 7.478E-02
.381a 2.622 .019 .561 .121

-.248a -2.881 .011 -.597 .324
.081a .377 .711 .097 8.025E-02

-.167a -.972 .346 -.243 .118
.038b .167 .870 .045 4.993E-02
.077b .309 .762 .082 4.090E-02
.321b 2.665 .018 .580 .117
.415b 2.425 .029 .544 6.181E-02
.176b .933 .367 .242 6.778E-02
.135c .704 .494 .192 4.818E-02
.404c 1.934 .075 .473 3.260E-02
.361c 2.545 .024 .577 6.068E-02
.337c 2.323 .037 .542 6.140E-02

-.018d -.102 .920 -.030 4.155E-02
.041d .126 .902 .036 1.237E-02
.184d 1.014 .331 .281 3.701E-02

X1
X2
X3
X5
X6
X7
X1
X2
X3
X6
X7
X1
X2
X6
X7
X1
X2
X7

Model
1

2

3

4

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance

Collinearity
Statistics

Predictors in the Model: (Constant), X4a. 

Predictors in the Model: (Constant), X4, X5b. 

Predictors in the Model: (Constant), X4, X5, X3c. 

Predictors in the Model: (Constant), X4, X5, X3, X6d. 

Dependent Variable: Y1e. 
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Residuals Statisticsa

4.61 18.55 9.61 4.141 18
-1.02 1.03 .00 .527 18

-1.207 2.160 .000 1.000 18
-1.700 1.714 .000 .874 18

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Y1a. 
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Variables Entered/Removeda

X3 .

Stepwise
(Criteria:
Probability
-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probability
-of-F-to-r
emove
>=
.100).

X1 .

Stepwise
(Criteria:
Probability
-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probability
-of-F-to-r
emove
>=
.100).

Model
1

2

Variables
Entered

Variables
Removed Method

Dependent Variable: Y1a. 
 

 
 
 
 
 

Model Summaryc

.954a .911 .905 .841

.968b .937 .928 .732 1.732

Model
1
2

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), X3a. 

Predictors: (Constant), X3, X1b. 

Dependent Variable: Y1c. 
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ANOVAc

115.787 1 115.787 163.597 .000a

11.324 16 .708
127.111 17
119.080 2 59.540 111.201 .000b

8.031 15 .535
127.111 17

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X3a. 

Predictors: (Constant), X3, X1b. 

Dependent Variable: Y1c. 
 

 
 
 

Coefficientsa

1.329 .502 2.649 .018 .265 2.392
1.214 .095 .954 12.790 .000 1.013 1.416
-1.66 1.282 -1.295 .215 -4.393 1.072
.830 .176 .652 4.721 .000 .455 1.204
.002 .001 .343 2.480 .025 .000 .003

(Constant)
X3
(Constant)
X3
X1

Model
1

2

B
Std.
Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
B

Dependent Variable: Y1a. 
 

 
 

Excluded Variablesc

.343a 2.480 .025 .539 .221

.249a 1.821 .089 .425 .261

.317a 1.539 .145 .369 .121

.139a 1.282 .219 .314 .457

.219a 1.290 .217 .316 .185

.281a 1.851 .084 .431 .209
-.250b -.777 .450 -.203 4.182E-02
-.251b -.711 .489 -.187 3.508E-02
-.051b -.369 .718 -.098 .237
-.269b -1.019 .325 -.263 6.041E-02
-.040b -.150 .883 -.040 6.370E-02

X1
X2
X4
X5
X6
X7
X2
X4
X5
X6
X7

Model
1

2

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance

Collinearity
Statistics

Predictors in the Model: (Constant), X3a. 

Predictors in the Model: (Constant), X3, X1b. 

Dependent Variable: Y1c. 
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Residuals Statisticsa

3.57 13.37 7.22 2.647 18
-1.63 .93 .00 .687 18

-1.380 2.325 .000 1.000 18
-2.226 1.265 .000 .939 18

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Y1a. 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ นางสาวฐิติมา  เพ็ชรพงษ 
วันเดือนปเกิด 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2523 
สถานที่เกิด อําเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร   
สถานที่อยูปจจุบัน 49 หมู 3  ต.ยานยาว  อ.เมือง  จ.พิจิตร  66000 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2536 ระดับประถมศึกษา 
 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 
พ.ศ. 2539 ระดับมัธยมตน 
 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
พ.ศ. 2539 ระดับมัธยมปลาย 
 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
พ.ศ. 2546 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)   
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
พ.ศ. 2551 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) สาขาเศรษฐศาสตรการจัดการ 
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