
บทที่ 2 
การตัดสินใจเลอืกที่ตั้ง (LOCATION DECISION) 

    

     ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการตัดสินใจเลือกที่ตั้ง เปนประเด็นสําคัญที่ผูมีหนาที่
เกี่ยวกับการวางแผนเลือกที่ตั้งสนใจอยางมาก รวมทั้งยังเปนความตองการของนักพัฒนาที่ดิน
และผูบริหารทองถิ่น ที่ตองการดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหมาอยูในบริเวณของตน  ในบทนี้
เราจะศึกษาถึงปจจัยการเลือกที่ตั้งที่สําคัญๆ  อาทิเชน ความไมตองการเคลื่อนยาย (inertia) 
ตนทุนคาขนสง และตนทุนการผลิต เปนตน นอกจากนี้ เราจะพิจารณาถึงกระบวนการการ
ตัดสินใจเลือกที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทตาง ๆ แตอยางไรก็ตาม เราจะจํากัดการ
วิเคราะหของเราในบทนี้อยูที่การตัดสินใจเลือกที่ตั้งของหนวยที่ตั้ง (location unit) สามประเภท 
ซึ่งประกอบดวย หนวยที่อยูอาศัย (residential unit) หนวยธุรกิจ (business firm) และสถาบัน
สาธารณะ (public institute)1 ทั้งสามประเภทนี้มีการตัดสินใจเลือกที่ตั้งในแนวทางเดียวกันแตมี
รายละเอียดที่แตกตางกัน ซึ่งเราจะกลาวถึงตอไป  อยางไรก็ตาม เราตองยอมรับความจริงที่วา 
การตัดสินใจเลือกที่ตั้งของหนวยที่ตั้งไมจําเปนตองมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตรเสมอไป เพราะ
อาจใหความสําคัญกับเหตุผลที่ไมใชทางเศรษฐศาสตรมากกวา อีกทั้งไมใชวาหนวยที่ตั้งทุก
หนวยจะมีอํานาจการตัดสินใจเลือกที่ตั้งของตนเอง อาทิเชน เด็ก สตรี คนชรา จํานวนมากที่ไม
อาจตัดสินในเลือกที่อยูอาศัยของตนเองได ทั้งน้ีอาจจะเปนดวยเหตุผลทางการเงิน หรือทาง
สังคมก็ได นอกจากนี้หนวยธุรกิจบางหนวย โดยเฉพาะที่เปนสาขายอย ก็มักถูกกําหนดที่ตั้งโดย
ผูมีอํานาจในสํานักงานใหญ ดังน้ันการศึกษาของเราในบทนี้จึงเพียงแตใหแนวทางกวาง ๆ 
เกี่ยวกับการเลือกที่ตั้งใหเหมาะสมในแงของเศรษฐศาสตรเทานั้น ในขณะที่การตัดสินใจเลือก
ที่ตั้งจริง ๆ เปนการประนีประนอมผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรกับผลประโยชนทางดานอ่ีนๆ  
อยางไรก็ตาม เราจะพยายามกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่ตั้งใหมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Edgar M. Hoover, An Introduction to Regional Economics, 2nd ed. (New York: Alfred A. Knopf. Inc., 
1975), p.11 
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จุดประสงคของการตัดสินใจเลือกที่ตั้ง 

      ไมวาหนวยที่ตั้งที่เรากําลังพิจารณาจะเปนแบบใดก็ตาม คําถามแรกสุดที่ตองการ
คําตอบคือ ทําไมสถานที่หนึ่ง ๆ  จึงไดรับการตัดสินวาเปนที่ตั้งที่ดีกวาที่อ่ืนๆ  คําตอบหยาบ
ที่สุดในกรณีของหนวยธุรกิจก็คือ กําไรที่สถานที่ตั้งน้ันเสนอใหสูงกวาที่ตั้งอ่ืน โดยกําไรหมายถึง 
ผลตอบแทน (ทั้งที่เปนตัวเงิน และที่อยูในรูปของความพอใจอื่น ๆ) ที่ไดจากการลงทุน หลังจาก
หักดวยตนทุนที่ลงทุนไป (ทั้งในรูปของตัวเงิน และความพยายามอื่น)  สวนที่เหลือเราเรียกงาย 
ๆ วากําไร  แตขอใหเขาใจวา กําไรที่เรากําลังพูดถึงไมใชกําไรที่ไดรับในชวงระยะสั้นๆ แต
หมายถึงกําไรที่ไดรับในชวงระยะที่ยาวนานพอสมควร ทั้งน้ีเพราะการตัดสินใจเลือกที่ตั้งเปนการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ซึ่งมีสภาพคลอง (liquidity) ต่ํา การซื้อขายเปลี่ยนโอนเปนไปดวย
ความยากลําบาก  ความพยายามในการแสวงหาที่ตั้งของกิจการ การเคลื่อนยาย หรือแมแตการ
คิดที่จะเปลี่ยนสถานที่ตั้ง ยอมหมายถึงคาใชจายจํานวนหนึ่งซ่ึงมักจะเปนจํานวนที่คอนขางสูง 
ดังน้ันกําไรระยะสั้น ๆ จึงไมใชแรงจูงใจที่ดีพอใหหนวยที่ตั้งตัดสินใจผูกพันกับที่ตั้งน้ันๆ อีกทั้ง
เม่ือเลือกสถานที่ใดแลวยังตองคํานึงถึงภาระที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนตนทุนการบํารุงรักษา คา
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งตองพิจารณาถึงความเสี่ยงในดานการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
ที่จะเกิดขึ้นกับสถานที่ตั้งน้ันๆ (ซึ่งอาจมีผลตอความสามารถในการดําเนินธุรกิจ หรือแมกระทั่ง
การอยูรอดของกิจการ)  ดังนั้น กอนที่หนวยธุรกิจจะตัดสินใจเลือกที่ตั้งจึงตองพิจารณาถึง ความ
ม่ันคงของผลตอบแทนที่ไดรับ รวมทั้งตองประเมินแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนนั้น 
ๆ ในอนาคตดวย  โดยปรกติแลว หนวยธุรกิจจะตัดสินใจเกี่ยวกับที่ตั้งเฉพาะในชวงสําคัญ
เทานั้น เชน เม่ือเริ่มกิจการ หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงใน ขนาดของการผลิต กระบวนการผลิต 
สวนผสมของผลผลิต ตลาด แหลงอุปทานปจจัยการผลิต ขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสง  หรือ
การเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อยางขางตนรวมกัน2  

      ในสวนของสถาบันสาธารณะก็มีสาระสําคัญคลายคลึงกัน ทั้งน้ีเพราะสถาบันสาธารณะ
ตองคํานึงถึงประสิทธิภาพของการดําเนินการ ซึ่งก็คือการพยายามลดตนทุนการดําเนินการให
ต่ําที่สุดเทาที่จะเปนไปได ในขณะยังคงใหบริการไดตามเปาหมายที่กําหนดเอาไว ตัวอยางที่เรา
อาจพิจารณาไดอยางดีก็คือ การดําเนินงานของรถประจําทาง ซึ่งสําหรับกรุงเทพมหานครแลว
อยูในรูปของรัฐวิสาหกิจในชื่อวาองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก)  ดวยแรงกดดันทาง 

 

 

 

 

                                                        
2 ibid., p.13 
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การเมือง ทําใหจุดมุงหมายขององคการฯ อยูที่ตองใหบริการกับมวลชนที่ตองเดินทางดวยรถ
ประจําทางใหดีที่สุด ไมใชการหากําไรสูงสุด แตถึงกระนั้นการดําเนินการของ ขสมก ก็ยังตองคิด
เหมือนหนวยธุรกิจ กลาวคือ ตองพยายามลดตนทุนการดําเนินงาน การบํารุงรักษา สถานที่เก็บ
รถ  การเลือกและกําหนดเสนทางเดินรถ  ตัวอยางเชน การใชบริเวณหนามหาวิทยาลัย
รามคําแหงเปนสถานีตนทางและอูเก็บรถ เพราะไมตองเสียคาใชจาย หรือการที่ ขสมก ยกเลิก
เสนทางเดินรถบางเสนทางที่ไมคอยกําไร ซึ่งเปนการตัดสินใจที่คลายกับการดําเนินงานของ
หนวยธุรกิจที่แสวงหากําไรเปนหลัก  สําหรับสถาบันสาธารณะแบบอื่น ที่กองทุนดําเนินการของ
สถาบันไดมาจากภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากประชาชนทั่วไป หรือจากกองทุนอ่ืนที่ไมใชจากการ
ดําเนินงานของสถาบันเอง การเลือกที่ตั้งของสถาบันแบบน้ีจะตกอยูภายใตปจจัยการเมือง
มากกวาปจจัยทางเศรษฐกิจ ตัวอยางเชน การเลือกที่ตั้งของสถานีตํารวจ หรือ โรงพยาบาล 
มักจะมีจุดมุงหมายหลักอยูที่ ความสามารถใหบริการแกสังคมมากที่สุด และหรือลดความตึง
เครียดทางการเมืองใหเหลือนอยที่สุด สรุปไดคราว ๆ ตรงนี้วา การเลือกที่ตั้งของสถาบัน
สาธารณะจะคํานึงถึงปจจัยสองประการคือ การลดตนทุนการดําเนินการใหต่ําสุด กับการ
พยายามใหกิจกรรมที่ตองใชบริการของตนสามารถเขาถึง (access) ไดดีที่สุด การตัดสินใจ
เกี่ยวกับสถานที่ตั้งจะตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ อยางรอบคอบ และเปลี่ยนแปลงที่ตั้งเฉพาะใน
ภาวะสําคัญๆเทานั้น 

     หนวยที่ตั้งแบบสุดทายคือ ที่อยูอาศัย ซึ่งก็เหมือนหนวยที่ตั้งแบบอ่ืนที่พยายามเลือก
ที่ตั้งของตนใหบรรลุจุดมุงหมายของตนไดดีที่สุด  เพียงแตวาจุดมุงหมายของหนวยที่อยูอาศัย
ไมใชอยูที่การแสวงหากําไรสูงสุด แตเปนการพยายามทําใหความเจริญหูเจริญตา (amenity) ที่
ไดรับจากที่อยูอาศัยนั้น ๆ สูงที่สุด เม่ือเปรียบเทียบกับตนทุนที่ตองจายเพื่อการครอบครองบาน
นั้นๆ  ตนทุนที่หนวยที่อยูอาศัยตองคํานึงถึงประกอบดวย ราคาซื้อหรือคาเชาบานและที่ดิน 
รวมทั้งคาบํารุงรักษาบานและที่ดินน้ันๆ คาสาธารณูปโภค ภาษี ตนทุนการเดินทางไปทํางาน 
จับจายซื้อของ ไปโรงเรียน ไปเยี่ยมเพ่ือนฝูงญาติพ่ีนอง ฯลฯ  สวนผลตอบแทนที่ไดจากที่อยู
อาศัยนั้นอาจประเมินอยูในรูปของตัวเงินไดบางสวน  เชน โอกาสของการทํางาน (job 
opportunity) ที่แตกตางกัน แตโดยทั่วไปแลว ผลตอบแทนที่ไดมักประเมินอยูในรูปของความ
พอใจที่ไดรับ ซึ่งประกอบดวย ความพอใจในตัวบาน ที่ตั้ง เพ่ือนบาน สภาพแวดลอม ฯลฯ  การ
ประเมินน้ีคอนขางยาก อยางไรก็ตาม การตัดสินใจเกี่ยวกับที่ตั้งของหนวยที่อยูอาศัยก็
เหมือนกับหนวยที่ตั้งอ่ืน คือ จะเปลี่ยนแปลงเฉพาะในภาวะสําคัญซ่ึงมักเกี่ยวพันกับ การเริ่ม
ทํางาน การแตงงาน การมีบุตร การหมดภาระในการเลี้ยงดูบุตร การเปนหมาย การปลด 
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เกษียณ นอกจากนี้ยังอาจจะเกิดจากสาเหตุอ่ืน เชน การเปลี่ยนแปลงของรายได โอกาศของการ
เปลี่ยนงานใหม หรือการเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติของเพ่ือนบาน3  

     อยางไรก็ตาม การตัดสินใจเลือกที่ตั้งของหนวยที่ตั้งทั้งสามประเภทเปนการเส่ียงอยาง
หนึ่ง  เชน หนวยที่อยูอาศัยไมมีทางที่จะแนใจไดวา สภาพแวดลอมที่เลือกเอาไวจะไม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลง สภาพแวดลอมที่วาก็คือ ความสามารถเขาถึง (accessibility) 
(คือความสามารถไปยังสถานที่ที่ตองการ หรือสามารถไดรับสิ่งที่ตองการ ดวยความสะดวก 
รวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย) ระดับรายไดของเพื่อนบาน ความสวยงามของละแวกบาน ฯลฯ  
ขณะที่หนวยธุรกิจก็ไมอาจแนใจวา สถานที่ตั้งที่เลือกเอาไวจะไมไดรับความกระทบกระเทือน
จากการเปลี่ยนแปลง  เชน ตลาดหรือแหลงปจจัยการผลิตเคลื่อนยายออกจากที่เดิม ตนทุนและ
บริการของการขนสงเปลี่ยนแปลงไป การเพิ่มขึ้นของความแออัด หรือแมแตการเปลี่ยนแปลง
ที่ตั้งของคูแขงคนสําคัญ เปนตน  ความไมแนนอนดังกลาวทําใหหนวยที่ตั้งมักเลือกที่ตั้งในที่ที่
ปลอดภัยและคาดวาจะไมเปลี่ยนแปลงมากนัก เชน การเลือกที่อยูอาศัยในละแวกที่มีผูอยูอาศัย
ฐานะใกลเคียงกับตน  เลือกที่ตั้งของหนวยธุรกิจในบริเวณที่เปนศูนยกลางธุรกิจอยูแลว เปนตน 

ปจจัยการเลือกที่ตั้ง  (LOCATIONAL FACTORS) 
      ในตอนนี้ เราจะกลาวถึงปจจัยสําคัญ ๆ ที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่ตั้งของหนวยที่ตั้งตาง 
ๆ  แตระดับของความรุนแรงจะแตกตางกันไป ตามความตองการที่แตกตางกันของหนวยที่
ตั้งแตละประเภท  ปกติเม่ือตองตัดสินใจหนวยที่ตั้งจะตองชั่งนํ้าหนักและตองยอมแลก (trade-
offs) ระหวางปจจัยการเลือกที่ตั้งแตละประเภท ทั้งน้ีขึ้นอยูกับคุณลักษณะของหนวยที่ตั้งน้ัน ๆ 
เอง ปจจัยการเลือกที่ตั้งประกอบดวย 

ความไมตองการเคลื่อนยาย (Inertia)     
      ความไมตองการเคลื่อนยายอาจเปนปจจัยการเลือกที่ตั้งที่สําคัญสุดที่มักไมคอยยอมรับ
กัน4 เม่ือหนวยธุรกิจเลือกที่ตั้ง ณ ที่หนึ่ง ๆ แลวจะมีพลังหลาย ๆ อยางที่พยายามดึงใหธุรกิจ
นั้นดํารงอยูที่นั่นตอไป ประการแรก เหตุผลที่ทําใหตัดสินใจเลือกที่ตั้งในตอนแรกยังคงไม
เปลี่ยนแปลง ดังน้ันถาหนวยธุรกิจจะขยายการผลิตก็คงยังเลือกที่ตั้งเดิม  ประการที่สอง 
โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของบริเวณนั้น ๆ อาจพัฒนาขึ้น เพ่ือเสริมอิทธิพลของปจจัยที่ 

 

 

 

 

                                                        
3 ibid., p.14 
4 John P. Blair, Urban & Regional Economics, (Boston: Richard D. Irwin,Inc.,1991), p.21 
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มีสวนกําหนดการตัดสินใจเลือกในตอนแรก กลาวคือ มักจะมีความสัมพันธแบบ “พัฒนาไป
ดวยกัน” เกิดขึ้น ธุรกิจสนับสนุนชุมชนและชุมชนก็พัฒนาไปในแนวทางที่สนับสนุนธุรกิจ ซึ่งก็
คือ ธุรกิจจะสรางความผูกพันกับผูผลิตอ่ืน ผูซื้อ และลูกจาง ความผูกพันน้ีจะเลวลงหรืออยาง
นอยดําเนินไปอยางไมมีประสิทธิภาพถาหนวยธุรกิจยายออกไปอยูที่อ่ืน ตัวอยางเชน หนวย
ธุรกิจอาจมีผูสนองปจจัยการผลิตในทองถิ่น ซึ่งสามารถตอบสนองวัตถุดิบที่ไมคอยปกติและไม
สามารถแสวงหาจากตลาดทั่ว ๆ ไปได  ความผูกพันทางธุรกิจอาจจะเกิดจากความเปนเพ่ือนกัน
โดยสวนตัวก็ได แมวาหนวยธุรกิจอาจหาปจจัยแบบน้ีไดในที่อ่ืน แตความนาเชื่อถือของผูสนอง
ปจจัยรายอ่ืนอาจไมแนนอนเหมือนรายเกาก็ได นั่นก็คือความเสี่ยงในการยายที่ตั้ง ขณะเดียวกัน 
หนวยธุรกิจที่ยายที่ตั้งอาจสูญเสียลูกจางบางสวน แมวาอาจไมมีผลใด ๆ กับบางธุรกิจแต
แรงงานที่มีฝมือบางประเภทอาจเปนสิ่งสําคัญของบางธุรกิจ เชน ทีมนักวิจัย เปนตน ดวยเหตุนี้
จึงไมนาประหลาดใจที่  หนวยธุรกิจบางแหงยังคงอยูที่เดิม แมวาผลผลิตของกิจการจะเปลี่ยนไป
อยางมากแลวก็ตาม      

 ตนทุนคาขนสง (Transportation Cost)   
      ตนทุนคาขนสงเปนปจจัยการเลือกที่ตั้งที่ไดมีการศึกษาถึงมากที่สุด เพราะกิจกรรมการ
ผลิตสวนใหญใหความสําคัญกับตนทุนคาขนสง และตนทุนดังกลาวก็งายที่จะเปรียบเทียบในเชิง
ปริมาณ โดยทั่วไปแลว ผลิตภัณฑที่มีคาขนสงสูง (ไมวาจะเปนปจจัยการผลิตหรือผลผลิต) เม่ือ
เปรียบเทียบกับมูลคาของผลผลิตขั้นสุดทาย มีแนวโนมที่จะใหความสําคัญที่สุดกับตนทุนคา
ขนสง ซึ่งเราอาจเรียกกิจกรรมประเภทนี้วาเปน “กิจกรรมที่ผูกพันกันการขนสง” (transportation 
oriented) 

      ตนทุนคาขนสงรวมจะเทากบัตนทุนการขนสงวัตถุดิบมายังหนวยผลติ: ตนทุนรวบรวม
ปจจัย (assembly cost)  บวกกบั ตนทนุการขนสงผลิตภัณฑไปสูตลาด: ตนทุนกระจายสินคา 
(distribution cost)  ถาคาขนสงปจจัยการผลิตต่ํากิจการก็มักตั้งอยูที่ตลาด  แตถาคาขนสง
ผลผลติต่ํากิจการก็จะเลือกที่ตั้งที่แหลงปจจัยการผลิต   

ปจจัยการผลติ ( Input)   
      ปจจัยการผลิตในทองถิ่น (Local Input) คืออุปทานของปจจัยการผลิตที่เคลื่อนยายไมได
หรือไมสะดวกในการเคลื่อนยายที่มีอยูในทองถิ่นน้ันๆ  ตัวอยางที่ชัดที่สุดคือ บรรยากาศ 
(climate) เพราะไมสามารถเคลื่อนยายไดไมวาจะดวยตนทุนเทาไรก็ตาม นอกจากนี้ก็มีเชน 
ที่ดินในฐานะของสถานที่ตั้งของกิจกรรม หรือในฐานะที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่จะนําไปใชใน 
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กระบวนการผลิต ความสวยงาม ความสะดวกสบายในการเดินทาง  อุปทานของบริการ
สาธารณะที่จัดเสนออยูในระดับทองถิ่น (บริการของตํารวจ และดับเพลิง) รวมไปถึงอุปทานของ
แรงงาน  อยางไรก็ตาม ปจจัยการผลิตในทองถิ่นสวนใหญสามารถเคลื่อนยายไดในบาง
สถานการณ  อาทิเชน แรงงานที่ถือวาเปนอุปทานในทองถิ่น  เน่ืองจากตนทุนการขนยาย
แรงงานจากภูมิภาคหนึ่งมายังอีกภูมิภาคหนึ่งมักจะสูงมากแมวาในทางปฏิบัติจะทําไดก็ตาม  
แตสําหรับระยะสั้นแลวไมคอยจะคุมนัก  ดังน้ันเม่ือการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตในทองถิ่นมี
ตนทุนสูงหรือยากลําบาก กิจกรรมทางเศรษฐกิจจึงมีแนวโนมที่จะเลือกที่ตั้งในบริเวณที่มีปจจัย
การผลิตดังกลาวอยู 
     ปจจัยการผลิตที่เคลื่อนยายได (Transferable Input) คือปจจัยการผลิตที่สามารถ
เคลื่อนยายไดคอนขางงายกวา อาทิเชน น้ํามันเชื้อเพลิง ขอมูลขาวสาร เปนตน แตกิจการตอง
คํานึงถึงคาขนสงดวย ดังน้ันในกรณีนี้กิจการจึงควรเลือกที่ตั้งในบริเวณที่มีความสามารถเขาถึง 
(accessibility) แหลงปจจัยการผลิตที่เคลื่อนยายไดเหลานี้  ความสามารถเขาถึงหมายถึง ความ
ไดเปรียบในรูปของระยะทาง การมีแหลงปจจัยการผลิตหลายๆแหลงใหเลือก อัตราคาขนสง 
ฯลฯ 
 
อุปสงค (Demand)  
      อุปสงคในทองถิ่น (Local Demand) คือความตองการในผลผลิตที่ไมสามารถหรือมี
ความยากลําบากในการเคลื่อนยาย ดังน้ันกิจกรรมที่ผลิตผลผลิตดังกลาวจึงมักเลือกที่ตั้งอยูใกล
กับตลาด ตัวอยางของผลิตภัณฑแบบนี้คือ แรงงานในทองถิ่น ซึ่งดวยขอจํากัดของตนทุนการ
เดินทางทําใหตองหางานทําในทองถิ่นที่พอจะเดินทางไปและกลับไดอยางไมยากลําบากนัก  
นอกจากนี้ก็มี เชน การใหบริการทางการแพทย  รานขายของชํา รานขายไอศกรีม  เปนตน  
เน่ืองจากธรรมชาติของสินคาและบริการเหลานี้มีตนทุนการเคลื่อนยายสูง ทําใหหนวยผลิตที่
ผลิตผลผลิตแบบนี้ตองคํานึงถึงตลาดในทองถิ่นรอบ ๆ ที่ตั้งของกิจการวา มีขนาดใหญพอจะ
รองรับผลผลิตของตนไดหรือไม 
      อุปสงคภายนอก (Outside Demand) คือความตองการภายนอกภูมิภาคในผลผลิตที่
เคลื่อนยายไดของภูมิภาค  เน่ืองจากผลิตภัณฑสวนใหญมักเคลื่อนยายได ดังนั้นกิจการจึงไม
ผูกพันอยูเฉพาะกับตลาดภายในทองถิ่นเทานั้น แตอาจสงผลผลิตของตนออกไปขายตลาด
ภายนอก  แตถึงกระนั้น กิจการตองคํานึงถึงคาขนสงดวย จึงควรเลือกที่ตั้งในบริเวณที่มี
ความสามารถเขาถึงตลาดภายนอกเหลานี้ไดดี 
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ตนทุนแรงงาน (Labor Costs) 
      หนวยผลิตที่มีตนทุนทางดานแรงงานสูงเม่ือเปรียบเทียบกับมูลคาของผลผลิต มี
แนวโนมที่จะผูกพันกับแรงงาน (labor oriented) กิจการตัดเย็บเสื้อผา บริการประกันชีวิต 
กิจการแปรรูปอาหารทะเล เปนตัวอยางของหนวยผลิตที่ผูกพันกับแรงงาน  ในปจจุบัน บาง
กิจการมีการยายที่ตั้งไปยังบริเวณชานเมืองเพื่อที่จะสามารถหาแรงงานแมบาน (pink collar) 
จากครอบครัวที่แมบานตองชวยหารายไดดวยการออกทํางานนอกบาน5    

      คาจางขั้นต่ํา (The Prevailing Wage) คาจางขั้นต่ําของภูมิภาคเปนดัชนีที่สําคัญของ
ตนทุนแรงงาน สําหรับประเทศไทยเราไมมีการแยกประเภทของแรงงานในการกําหนดคาจางขั้น
ต่ํา แตในทางปฏิบัติแลว แรงงานประเภทตาง ๆ ก็มักมีคาจางขั้นต่ําที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม 
คาจางแรงงานประเภทหนึ่ง ๆ ในภูมิภาคเดียวกันมักไมตางกัน จึงไมใชตัวแปรสําคัญที่ตอง
พิจารณาในกรณีที่เลือกที่ตั้งภายในภูมิภาคเดียวกัน 

      คาจางแรงงานอยางเดียวไมสามารถแสดงถึงตนทุนแรงงานที่ดีพอ ดวยเหตุผลหลาย
ประการ  ประการแรก ผูตัดสินใจเลือกที่ตั้งตองคํานึงถึงสวัสดิการอื่น ๆ ที่ตองจายใหกับแรงงาน
ควบคูกันไปดวย  ประการที่สอง ประสิทธิภาพในการผลิตที่แตกตางกันอาจทําใหตนทุนแรงงาน
แตกตางกันระหวางภูมิภาคแมวาคาจางจะเทากันก็ตาม ความแตกตางในคุณสมบัติของแรงงาน 
เชน การศึกษา นิสัยการทํางาน ความเต็มใจที่จะรวมมือกับฝายบริหาร เปนปจจัยที่จะแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการทํางานของแรงงาน แมวาจะวัดออกมาใหเปนรูปธรรมไดยากก็ตาม แต
อาจจะทําไดดวยการหารผลผลิตรวม ดวย ขนาดของแรงงานในแตละภูมิภาคเพื่อเปรียบเทียบ
ระหวางภูมิภาคก็ได   ประการที่สามคือ นายจางสามารถจางแรงงานในราคาที่ต่ํากวาคาจางขั้น
ต่ําได อาจจะเปนเพราะความซบเซาของระบบเศรษฐกิจ การจางแรงงานที่หลบหนีเขาเมือง
อยางผิดกฎหมาย การใชแรงงานเด็ก ฯลฯ  

      สหภาพแรงงาน (Unionization) การรวมตัวเปนสหภาพแรงงานมักไดรับการพิจารณาใน
ฐานะของปจจัยการเลือกที่ตั้งดานตนทุนแรงงาน เชื่อกันวาสหภาพแรงงานมักเรียกรอง
สวัสดิการและเพิ่มคาจางแรงงาน ทําใหประสิทธิภาพของแรงงานลดลงในมุมมองของนายจาง 
เพราะทําใหตนทุนแรงงานเพิ่มขึ้น  ในสหรัฐอเมริกา รัฐที่มีกฎหมายสิทธิการทํางานโดยไมตอง
เปนสมาชิกสหภาพมีการขยายตัวของการจางงานเร็วกวารัฐอ่ืน จนทําใหเชื่อวากฎหมาย 

 

 

 

 

                                                        
5 ibid., p.35 
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ดังกลาวเปนเคร่ืองมือทางนโยบายที่ดีที่จะดึงดูดกิจการใหม ๆ เขามาสูภูมิภาค6  สําหรับใน
ประเทศไทยที่สหภาพแรงงานเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อย ๆ เราจะพบเห็นความยุงยากที่เกิดขึ้น
ในระบบเศรษฐกิจของเรามากขึ้นตามไปดวย อีกทั้งยังมีความรุนแรงที่ไมควรเกิดขึ้น เชน กรณี
เผาโรงงาน SANYO กรณีการเรียกรองคาจางเพ่ิม เปนตน ผลที่ไดรับฟงมาก็คือ มีแนวโนมวา
ตางชาติเร่ิมที่ไมอยากลงทุนในประเทศไทย เพราะความไดเปรียบทางดานแรงงานของเราไม
เหลืออีกตอไป 

คุณภาพชีวติ (Quality of Life) 
       ในหมูนักวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจมีความเชื่อวา การปรับปรุงคุณภาพชีวิตในทองถิ่นจะ
ชวยทําใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น ความสดวกสบาย (Amenity) หมายถึงปจจัยที่เพ่ิม
คุณภาพชีวิต ซึ่งประกอบดวย สภาพอากาศที่ ดี พิพิธภัณฑ ถนนหนทางที่ ดี โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย และสาธารณูปโภคอื่นๆ ทั้งหมดนี้อาจไมมีผลโดยตรงกับตนทุนการผลิต แตมี
ความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ  เพราะอุตสาหกรรมหลายประเภทโดยเฉพาะในภาคการผลิตที่ใช
เทคโนโลยีสูงๆ (high-tech) มักไมผูกพันกับที่ตั้งใดๆ อีกทั้งยังไมคอยตองคํานึงถึงตนทุนเหมือน
เม่ือกอน  ผูมีอํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับที่ตั้งอาจเลือกสถานที่ที่มีความสดวกสบายหรือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีกวา ถาปจจัยตนทุนทางตรงอื่น ๆ เกือบเทากัน และหลายกิจการทีเดียวที่เลือก
สภาพแวดลอมที่มีความสดวกสบายสูง แมวาตนทุนอ่ืน ๆ จะไมเทากัน  โดยถากิจการเหลานั้น
ไมใชกิจการที่มีการแขงขันกันสูง เขาก็อาจผลักภาระไปขางหนาใหกับลูกคาดวยการตั้งราคา
สูงขึ้น หรือผลักภาระยอนหลังใหกับผูถือหุนดวยการแบงกําไรนอยลง  ความสดวกสบายอาจ
ชวยใหธุรกิจสามารถวาจางแรงงานที่มีประสิทธิภาพสูงกวา หรือวาจางแรงงานดวยคาจางที่ต่ํา
กวาได นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญและลูกจางที่มีหัวกาวหนามักใหความสําคัญอยางมากกับ
ชุมชนที่มีความสดวกสบาย  ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคคลากรที่มีคุณภาพในแตละสายงานมักสามารถหา
งานที่ใดก็ไดที่เขาเลือกที่จะอาศัยอยู  เขาอาจจะทํางานในบริเวณที่มีคุณภาพชีวิตต่ําก็ตอเม่ือ 
คาตอบแทนที่ไดสูงพอจะหักลางกับความไมสดวกที่ไดรับหรืองานนั้นทาทายมากพอ แต
บุคคลากรที่มีคุณภาพพวกนี้มักมีรายไดสูงมากอยูแลวจนไมใหความสนใจกับงานที่เสนอใหแต
ตัวเงินเทานั้น  นอกจากนี้ความสดวกสบายของสถานที่ก็มีอิทธิพลตอแรงงานไรฝมือดวย
เหมือนกัน 

 

 

 

                                                        
6 Roger W. Schmenner, “Locational Decisions of Large Firms: Implications for Public Policy.” 
Commentary  (January 1981) : 7 
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     อยางไรก็ตาม มีขอนาสงสัยวาผลประโยชนของความสดวกสบายจะตกอยูกับฝายใด นัก
เศรษฐศาสตรหลายทานเชื่อวา ธุรกิจที่ตั้งอยูในชุมชนที่มีความสดวกสบายสูงจะไดประโยชน 
เพราะสามารถวาจางแรงงานที่มีประสิทธิภาพมากกวาดวยคาจางที่ต่ํากวาในชุมชนที่ไมคอยมี
ความสดวกสบาย  แตในอีกดานหนึ่ง ชุมชนที่มีความสดวกสบายอาจเผชิญกับความตองการที่
สูงขึ้นทางดานที่อยูอาศัยหรือที่ดิน ทําใหอสังหาริมทรัพยและคาเชามีราคาแพงขึ้น ตนทุนในการ
ผลิตจะสูงขึ้น เพราะคาเชาหรือราคาที่ดินของกิจการสูงขึ้น อีกทั้งลูกจางอาจเรียกรองคาจาง
สูงขึ้น   

แรงกระตุนของรัฐบาล (Government Incentives) 
      รัฐบาลอาจเสนอแรงกระตุนหรือการชวยเหลือทางการเงิน (subsidy) เปนพิเศษใหกับ
ธุรกิจ เพ่ือกระตุนใหเลือกที่ตั้งในบริเวณที่กําหนด ตัวอยางของแรงกระตุนก็มีอาทิเชน การ
ชวยเหลือทางดอกเบี้ย  การค้ําประกันเงินกู  การยกเวนกฎเกณฑบางอยาง การขายที่ดินใหใน
ราคาต่ํากวาราคาตลาด  เครดิตภาษี และการสรางโครงสรางพื้นฐานใหดวยตนทุนของรัฐ เปน
ตน  ประเทศไทยเราก็มีการใชแรงกระตุนจากรัฐบาลแบบนี้ เพ่ือดึงดูดใหมีการลงทุนของ
ภาคเอกชนทั้งจากภายในประเทศเองและจากภายนอกประเทศ โดยในขณะนี้รัฐบาลให
ความสําคัญกับการตั้งกิจการในภูมิภาคอื่นนอกเหนือจากกรุงเทพและภาคกลางมากขึ้น ทั้งน้ี
เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปสูสวนภูมิภาคมากขึ้น 

บรรยากาศทางธุรกิจในทองถ่ิน (Local Business Climate) 
      ในปจจุบัน บรรยากาศทางธุรกิจถูกพิจารณาวาเปนปจจัยการเลือกที่ตั้งที่สําคัญปจจัย
หนึ่ง  บรรยากาศทางธุรกิจคอนขางจะเปนอะไรที่ซับซอน เน่ืองจากมันครอบคลุมไมเฉพาะ ภาษ ี
แผนการใชจาย แลวยังเกี่ยวพันกับลักษณะที่เปนรูปธรรมนอยกวาของทัศนคติทางธุรกิจของ
ชุมชนนั้นๆ  เชน ขาราชการมีความพยายามมากพอที่จะชวยเหลือธุรกิจหรือไม?  กฎเกณฑที่
อาจเปนอุปสรรคตอธุรกิจไดถูกจํากัดใหเหลือนอยสุดหรือไม?  ผูบริหารระดับสูงของธุรกิจไดรับ
การยอมรับนับถือในชุมชนขนาดใด?  ชุมชนตองการการพัฒนาของธุรกิจหรือไม?  คําถาม
เหลานี้คอนขางประเมินเชิงปริมาณไดยาก 

บรรยากาศและความมั่นคงทางการเมือง (National Political Climate and Stability) 
      บรรยากาศและความมั่นคงทางการเมืองเปนปจจัยการเลือกที่ตั้งแบบหนึ่ง ซึ่งเพ่ิม
ความสําคัญขึ้นเรื่อยๆ  เนื่องจาก ระบบเศรษฐกิจของโลกมีความเกี่ยวพันกันและกัน 
(interdependent) มากขึ้น  กิจกรรมทางเศรษฐกิจพิจารณาเลือกที่ตั้งเปรียบเทียบจากทุก ๆ ที่ 
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ในโลก  ประเด็นสําคัญที่สุดที่การลงทุนจากตางประเทศพิจารณาคือ รัฐบาลมีความมั่นคงหรือไม 
บรรยากาศทางการเมืองเปนอยางไร เปรียบเทียบกับผลตอบแทนของการลงทุน  ความมั่นคง
ทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเปนคําอธิบายบางสวนของการเพิ่มขึ้นอยางมากใน
การลงทุนจากตางประเทศที่เกิดขึ้นในชวงทศวรรษที่ 19807  

      ปจจัยทางการเมืองอาจชวยภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในประเทศใหสามารถแขงกับภูมิภาคอ่ืนได 
โดยเฉพาะกิจการที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับรัฐบาล  ในกรณีนี้ ความมีอิทธิพลของผูแทนราษฎรของ
ภูมิภาคนั้นอาจเปนปจจัยที่สําคัญมากหนึ่งๆ  เพราะธุรกิจอาจตองขอความชวยเหลือจากผูแทน
นั้นๆในบางโอกาส 

 นอกเหนือจากปจจัยการเลือกที่ตั้งที่กลาวมา สิ่งที่เราตองนํามาพิจารณาดวยคือ 

การมีสนองตอบอยูทุกที ่(Ubiquity) 
       ปจจัยการผลิตที่มีอยูทุกที่เปนปจจัยการผลิตในทองถิ่นประเภทหนึ่ง ดวยเหตุที่มันมี
สนองความตองการอยูทุก ๆ ที่ ดังน้ันจึงไมจําเปนตองมีการเคลื่อนยาย ซึ่งผลที่มีตอการเลือก
ที่ตั้งก็คือทําใหไมมีที่ตั้งใดมีความไดเปรียบเหนือที่ตั้งอ่ืนๆ ตราบเทาที่กิจการคํานึงถึงปจจัยการ
ผลิตประเภทนี้  แมวาตัวอยางของการมีสนองตอบอยูทุกที่ที่มักกลาวถึงคือ อากาศและน้ํา แตใน
ปจจุบันน้ําสะอาดเริ่มหายากขึ้น ขณะที่มลภาวะของอากาศก็เร่ิมเปนปญหาที่กลาวขานกันมาก
ขึ้นเรื่อยๆ  ดังนั้นเม่ือพิจารณาถึงประเด็นการมีสนองตอบอยูทุกที่ จึงควรทําอยางรอบคอบ 

การจัดการกับการตัดสินใจเลือกที่ตั้ง (MANAGEMENT AND THE LACATION 
DECISION) 
      บทบาทของการจัดการในบริษัทเอกชนและภาครัฐบาล มีสวนอยางมากตอการตัดสินใจ
เลือกที่ตั้งหรือการยายที่ตั้งของกิจการหรือหนวยราชการ ในตอนนี้เราจะทําความเขาใจเกี่ยวกับ
เคาโครงของการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร ถึงสวนที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่ฝายจัดการจะตอง
คํานึงถึงในการตัดสินใจเลือกที่ตั้ง 

การตัดสินใจเลือกที่ตัง้กับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ (The Location Decision and 
the Economic Environment) 
      การตัดสินใจเลือกที่ตั้งในองคกรขนาดใหญมักมีความสําคัญอยางมากจนขนาดที่ตอง
เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการ และตองใชขอมูลจากหลาย ๆ ฝาย ไมวาจะเปนฝายวิจัย  

 

 

 

                                                        
7 Blair, Urban & Regional Economics, p.40 
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ฝายการเงินการคลังหรือฝายบัญชี เพราะมีผลตองบดุลของบริษัทดวย ตัวอยางเชน ตนทุนรวม
ของบริษัททางการผลิตหนึ่ง ๆ จะเปนผลโดยตรงมาจากที่ตั้งของกิจการ ดังน้ันจึงตองมีการ
พิจารณาอยางรอบคอบเพ่ือที่จะลดตนทุนใหต่ําสุด โดยเฉพาะองคกรที่มีสาขาหลาย ๆ แหง ซึ่ง
ทรัพยสินเปนสวนสําคัญของตนทุนรวมและหรือมูลคาของสินทรัพยของบริษัท และมีผลอยาง
มากตอการดําเนินธุรกิจของกิจการ เชน ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ที่มูลคาของสินทรัพย
รวมมีผลตอความสามารถปลอยกู และการสํารองเงินสดของธนาคาร เปนตน 

      สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของที่ตั้งมีผลอยางมากตอการดําเนินการของกิจการ และ
สภาพแวดลอมเหลานี้ก็มักมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เชน ราคาของที่ดินและคาเชาอาคาร
สํานักงานในกรุงเทพ โดยเฉพาะในเขตใจกลางเมือง สูงขึ้นอยางมากในหลาย ๆ ปที่ผานมา จน
บางกิจการตัดสินใจยายที่ตั้งไปอยูชานเมืองที่มีราคาต่ํากวา แตเม่ือระบบเศรษฐกิจถดถอยลง 
ราคาที่ดินและคาเชาลดลงอยางมาก จนความแตกตางระหวางใจกลางเมืองกับชานเมืองโดย
เปรียบเทียบแลวมีสัดสวนที่นอยลง เปนตน 

ที่ตั้งกับนโยบายดานการจัดการหลักทรัพย (Location and Property-Portfolio 
Strategies) 
      กิจการใชที่ดินและทรัพยสินในฐานะของปจจัยการผลิตหน่ึง ๆ ในกระบวนการผลิต โดย
เรามองวา กิจการพิจารณาที่ ดินและทรัพยสินเปนทั้งสิ่งอํานวยความสดวกสําหรับการ
ดําเนินการที่จัดเสนอกระแสของบริการทางดานทรัพยสินให และเปนสต็อกของทุนที่แสดงถึง
การลงทุนในสินทรัพยดวยในขณะเดียวกัน ในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจอยูในชวงรุงเรือง ราคาของ
ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จนในบางครั้งการตัดสินใจขายที่ดินอันเปนที่ตั้งของ
กิจการสามารถทํากําไรใหกับกิจการนั้น ๆ ไดมากกวาการดําเนินธุรกิจตามปกติเสียอีก เชน
กรณีของการขายที่ดินที่เคยเปนสถานที่ตั้งของสถานีบริการน้ํามันในเขตใจกลางเมืองในกรุงเทพ
ชวงที่เศรษฐกิจรุงเรือง เปนตน 

      กิจการที่มีหลายสาขาจะพยายามทํารายไดใหสูงสุดจากทรัพยสินที่มีอยู ซึ่งยอมตองมี
นโยบายในการจัดการสินทรัพยที่มีอยู หรือที่จะซื้อหามาใหม ปกติแลวกิจการมักตั้งมาตรฐาน
หน่ึง ๆ ขึ้น โดยมีเปาหมายบางอยางที่สามารถวัดไดเพ่ือการเปรียบเทียบ เชน กิจการขายปลีก
ที่มีหลายสาขา อาจตั้งเปาหมายในลักษณะของ ประเภทและจํานวนของรานคา และประเภทของ
ที่ตั้งที่ตองการ เปนตน หลังจากที่ตั้งมาตรฐานดังกลาวแลว ก็อาจใชการวิจัยทางการตลาดเพื่อ
กําหนดตัวแปรตาง ๆ ในการตัดสินใจเลือกที่ตั้ง เชน ประเภท ขนาดทางกายภาพและ 
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คุณสมบัติของที่ตั้ง เชนเดียวกับลักษณะทางประชากร ระดับรายไดและแบบแผนการบริโภค 
การดําเนินการของสาขาที่มีอยูอาจมีการวัดเปรียบเทียบกับสาขาอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
และอาจใชเพ่ือการตัดสินใจเลือกที่ตั้งสาขาใหม การเปรียบเทียบระหวางสาขานอกเหนือจาก
การชวยในดานการบริหารแลว ยังมีสวนอยางมากตอการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารของ
บริษัทในการพิจารณาวา จะดําเนินกิจการที่สาขานั้น ๆ ตอไปหรือไม โดยเฉพาะถาสาขา
ดังกลาวมีราคาที่ดินหรือคาเชาสูง 

      เน่ืองจากตนทุนและมูลคาของทรัพยสินมีความแตกตางกันระหวางภูมิภาคและบริเวณ
ตาง ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ยอมมีผลตอการตัดสินใจเลือกที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
บริเวณตาง ๆ  ภูมิภาคที่มีตนทุนทรัพยสินต่ํายอมไดเปรียบภูมิภาคที่มีตนทุนสูง แตในทาง
กลับกัน ถากิจการครอบครองทรัพยสินน้ันดวยการซื้อแทนที่จะเปนการเชา มูลคาของทรัพยสิน
จะมีสวนสําคัญมากขึ้นเพราะกิจการพิจารณาที่ดินเปนการลงทุนของกิจการ และมีผลตองบกําไร
ขาดทุนของกิจการ8  

กระบวนการการตัดสินใจ (THE DECISION-MAKING PROCESS) 
      การเลือกที่ตั้งอาจสลับซับซอน เนื่องจากการตัดสินใจอาจเกี่ยวของกับแรงจูงใจตาง ๆ 
และกระทบกับสวนหนึ่งของกําลังแรงงาน ดังน้ันเราจะพิจารณากระบวนการดังกลาวไป
ตามลําดับ 

แรงจงูใจ (Motivations) 
      ในทางเศรษฐศาสตร สมมุติฐานเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ใชมากที่สุดคือ ธุรกิจจะดําเนินการ
เพ่ือใหไดกําไรสูงสุด  การทํากําไรสูงสุดมีที่มาจากสมมุติฐานของการทําอรรถประโยชนของ
ปจเจกชนใหสูงสุด  โดยเชื่อวาเงินสามารถซื้อสิ่งของที่ใหอรรถประโยชนได  เน่ืองจากการทํา
กําไรสูงสุดเปนหลักสําคัญที่จะเขาใจพฤติกรรมของหนวยธุรกิจ ดังน้ันจึงขอกําหนดใหเปน
กฎเกณฑสําคัญในการเลือกที่ตั้ง  อยางไรก็ตาม ก็มีขอยกเวนที่การพยายามทํากําไรใหสูงสุดไม
อาจอธิบายการตัดสินใจเลือกที่ตั้งได   สมมุติฐานการทํากําไรสูงสุดอาจไมสามารถอธิบายการ
เลือกที่ตั้งของสถาบันสาธารณะที่ไมแสวงหากําไรได  สถานีดับเพลิงเลือกที่ตั้งบนพื้นฐานของ
บริการที่รวดเร็วและแรงดึงทางการเมืองของประชากร  การเลือกที่ตั้งของฐานทัพตั้งอยูบน
พ้ืนฐานของความมั่นคง เปนตน 

 

 

 

                                                        
8 ดูรายละเอียดใน Avis, M. et al., Property Management Performance Monitoring, (Wallingford: GTI 
Publishers, 1993) 
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      พฤติกรรมการหากําไรสูงสุดไมสามารถอธิบายในกรณีของความขัดแยงทางดาน
ผลประโยชนระหวางเจาของและหรือผูถือหุนกับผูทําการตัดสินใจเลือกที่ตั้ง  ผูบริหารที่มีอํานาจ
เลือกที่ตั้งสวนใหญมักถือหุนของบริษัทในสัดสวนที่ต่ํามาก จนการเลือกที่ตั้งที่ใหกําไรสูงสุดไม
ชวยใหเขาร่ํารวยขึ้นมากมายไปกวาสถานที่ที่เหมาะสมถัดมา   ผลก็คือเขาอาจเลือกที่ตั้งใน
บรรยากาศดี อัตราภาษีสวนบุคคลต่ํา หรือมีขอไดเปรียบอ่ืนที่เขาตองการ  โดยมองขามที่ตั้งที่
จะใหผลประโยชนสูงสุดกับผูถือหุนไป 

      เน่ืองจากการพิจารณาเลือกที่ตั้งมักเกี่ยวของอยูกับการตองยอมแลก (trade-off) หลาย 
ๆ รูปแบบ ดังนั้นจึงยากที่จะกําหนดที่ตั้งที่ดีที่สุดเพียงที่เดียว ทําใหผูบริหารมีชองทางที่จะลักไก
เลือกที่ตั้งที่เขาพอใจเปนสวนตัว  อีกทั้งมีแนวโนมวาจะเลือกที่ตั้งที่ปลอดภัย (มีศักยภาพสูงใน
การทํากําไรระดับที่นาพอใจ) มากกวาที่ตั้งที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนสูง 

ความไมแนนอนและทางเลือก (Uncertainty and Alternative Motives)  ความซับซอนของ
แรงกระตุนที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกที่ตั้งอาจเขาใจไดงายขึ้นดวย ตารางที่ 2-1 ซึ่งแสดง
ทางเลือก 4 ทางที่เปนไปไดใหผูบริหารตัดสินใจ (1) เลือกตั้งกิจการขนาดใหญในไทย (2) 
เลือกตั้งกิจการขนาดใหญในลาว (3) เลือกตั้งกิจการขนาดเล็กในทั้งสองที่ และ (4) ไมตั้งกิจการ
แตนําเงินทุนไปซื้อพันธบัตร AAA (ซึ่งมีความเสี่ยงต่ํา)  ทางเลือกทั้งสี่มีความเสี่ยง สมมุติให
ผูบริหารสนใจเฉพาะการขึ้นภาษีที่อาจเกิดขึ้นไดในประเทศไทย ประเทศลาว หรือทั้งสอง
ประเทศ  ดังน้ันจึงมีความนาจะเปนที่อาจเกิดขึ้นไดอยูสี่ทางคือ (1) ภาษีเพ่ิมเฉพาะที่ไทย (2) 
ภาษีเพ่ิมเฉพาะที่ลาว (3) ภาษีเพ่ิมทั้งสองประเทศ และ (4) ไมมีการเพิ่มภาษี  ผลลัพธของ
เหตุการณที่เกิดจะแสดงอยูในตาราง 2-2 

      ผลลัพธที่จะเกิดขึ้น ขึ้นอยูกับเปาหมายของผูบริหารและความนาจะเปน (probability) 
ของผลลัพธตางๆ  สมมุติวาผูบริหารเชื่อวาเขาจะโชคดี ไมวาเขาจะเลือกอะไรทุกอยางจะ
เอ้ืออํานวยให ในกรณีนี้เขาควรตั้งกิจการที่ลาว  โดยผูบริหารเชื่อวาไมมีการเพิ่มภาษีในลาว 
ดังน้ันกําไรที่คาดวาจะไดรับคือ 101   ในแงคําศัพทของทฤษฎีแหงเกม นี่จะเปนนโยบายแบบ 
maxi-max เพราะวาผูบริหารพยายามทําผลตอบแทนใหไดสูงสุดจากกลุมสูงสุด  

      แตถาผูบริหารมองโลกในแงรายหรือตองการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั้งหมดโดยสิ้นเชิง 
เขาจะพยายามทําผลตอบแทนใหสูงสุดจากกลุมต่ําสุด นี่เปนนโยบาย maxi-min ผูบริหารจะไม
ตั้งกิจการแตจะซ้ือพันธบัตรแทน ผลตอบแทนที่ไดต่ําที่สุดคือ 30 ไมวาเหตุการณใดจะเกิดขึ้น 
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     ดวยการประเมินคาความนาจะเปนของผลลัพธตางๆ ผูบริหารสามารถคาดหมาย
ผลตอบแทนที่เปนไปไดจากแตละทางเลือก ตัวอยางเชน ถาแตละเหตุการณมีความเปนไปไดที่
จะเกิดขึ้นเทาๆกัน ดังนั้นผลตอบแทนที่คาดหมายไดจากการตั้งกิจการที่ไทยจะเทากับ  

(60 × .25 + 15 ×.25 + 100 × .25 + 45 × .25) หรือเทากับ 55  ผลตอบแทนที่คาดหมาย
จากทางเลือกอ่ืนๆก็สามารถคํานวณไดในทํานองเดียวกัน  การเลือกที่ตั้งกิจการที่ไทยจะเปน
การตัดสินใจที่ทําใหผลตอบแทนที่คาดหมายสูงสุด 

ตาราง 2-2 ผลลัพธที่เกิดข้ึน 

ทางเลือกของผูบริหาร ไมมีการเพิ่มภาษี ภาษีเพ่ิมเฉพาะที่ไทย 
ภาษีเพ่ิมเฉพาะที่

ลาว 
ภาษีเพ่ิมทั้งสองที ่

กิจการที่ไทย 60 15 100 45 
กิจการที่ลาว 55 101 -10 50 
กิจการทั้งสองที่ 55 40 40 20 
ไมตั้งกิจการแตซื้อ
พันธบัตร 

30 30 30 30 

      อยางไรก็ตาม ทางเลือกหรือแรงกระตุนอ่ืน ๆ ก็มีเหตุผลเหมือน ๆ กัน  ถาสมมุติวา
เปาหมายของผูบริหารคือทํากําไรใหสูงสุด แตมีเง่ือนไขวาผลตอบแทนตองไมต่ํากวา 20 โดย
เชื่อวาโอกาสที่จะเกิดแตละเหตุการณเทา ๆ กัน  ในกรณีเชนนี้ จะเลือกตั้งกิจการในสองที่ 
      เวลาและการศึกษาที่ใชเพ่ือการตัดสินใจเลือกที่ตั้งมีความแตกตางกันไปไดอยางมาก  
ในดานหนึ่ง เอกชนหนึ่ง ๆ อาจเปดดําเนินธุรกิจหลังจากเปรียบเทียบคาเชาของสถานที่สองสาม
แหงและมั่นใจวาไมมีคูแขงอยูในบริเวณนั้น  ซึ่งดูมีเหตุผลดีที่ไมใชเวลา ความพยายามและเงิน
มากนักในการตัดสินใจเลือกที่ตั้ง ถาโอกาสการไดกําไรไมคอยเกี่ยวพันกับที่ตั้งนัก   อยางไรก็
ตาม การตัดสินใจเลือกที่ตั้งอ่ืนอาจเกี่ยวพันกับการวิเคราะหมากมาย  ที่ตั้งของรานคาปลีกแบบ
ลูกโซ (retail chain store) และโรงงานการผลิตขนาดใหญมักจะเกี่ยวพันกับการวิเคราะห็ตาง ๆ 
อยางมาก แตทั้งหมดแลวการวิเคราะหเกี่ยวกับที่ตั้งไมคอยเปนวิทยาศาสตรบริสุทธิเทาไหรนัก 
เน่ืองจากความสลับซับซอนของปจจัยที่ตองพิจารณา ความไมแนนอนของอนาคต และความ
หลากหลายของแรงจูงใจ 
 

สรุป 
      ในบทนี้ เราพยายามหาเหตุและผลของการตัดสินใจเลือกที่ตั้งของหนวยที่ตั้ง ซึ่งแบง
ออกเปนสามประเภท คือ ที่อยูอาศัย ธุรกิจ และสถาบันสาธารณะ จุดมุงหมายในการตัดสินใจมี 

 

 

 

EC364(51) 30 



ขอสรุปคลาย ๆ กันคือ พยายามทําผลตางระหวางผลประโยชนกับตนทุนใหสูงสุด ในทางธุรกิจ
เราเรียกผลตางนี้วา กําไร แตอยางไรก็ตาม รายละเอียดของจุดประสงคในการตัดสินใจเลือก
ที่ตั้งของหนวยที่ตั้งแตละประเภทแตกตางกันออกไป ในสวนของปจจัยที่มีอิทธิพลกําหนดการ
เลือกที่ตั้งประกอบไปดวย ความไมตองการเคลื่อนยาย ตนทุนคาขนสง ปจจัยการผลิต อุปสงค 
ตนทุนทางดานแรงงาน คุณภาพชีวิต แรงกระตุนของรัฐบาล บรรยากาศทางธุรกิจในทองถิ่น 
บรรยากาศและความมั่นคงทางการเมือง และการมีสนองตอบอยูทุกๆที่เหมือน ๆ กัน ปจจัยที่
กลาวมาทั้งหมดมีความสําคัญมากนอยแตกตางกัน แลวแตสถานการณและธรรมชาติของกิจการ
ที่ทําการตัดสินใจเลือกที่ตั้งเอง อยางไรก็ตาม  แมวาเราจะพยายามวิเคราะหถึงปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการเลือกที่ตั้งอยางละเอียดที่สุด เทาที่จะทําไดแลว ก็ยังมีปจจัยที่ไมเกี่ยวของอ่ืน ๆ ที่มีสวน
ในการตัดสินใจ ไมมากก็นอย ทั้งนี้เพราะไมใชทุก ๆ คนจะตัดสินใจอยางมีเหตุผลทาง
เศรษฐศาสตรเสมอไป ดังน้ันในตอนทายของบทนี้ เราจึงวิเคราะหถึงกระบวนการการตัดสินใจ 
ซึ่งตองคํานึงถึงแรงจูงใจที่แตกตางกัน อีกทั้งยังตองพิจารณาถึงความไมแนนอนและทางเลือก
ตาง ๆ ที่เปดอยู 

คําถามทายบท 
1.  จุดประสงคของการตัดสินใจเลือกทีต่ัง้คืออะไร? หนวยทีต่ั้งแตละประเภทมีจุดประสงค 
     แตกตางกันอยางไร? 
2.  ปจจัยที่มีอิทธิพลในการกําหนดการเลือกที่ตั้งมีอะไรบาง? 
3.  การมีสนองตอบอยูทุกที่ (ubiquity) หมายถึงอะไร? มีผลตอการตัดสินใจเลือกที่ตั้งอยางไร? 
4.  มีปจจัยอะไรบางที่กําหนดตนทุนทางดานแรงงาน? 
5.  กระบวนการการตัดสินใจเลือกที่ตั้งนั้นเปนอยางไร? ตองคํานึงถึงอะไรบาง? 
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