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The objective of this research is to analyze the impact of BOI Policy No. 3/2544
on the Upper-Northeastern of Thailand. it is started from identifying the areas and
industries affected by BOI-incentives . Then the labor market changes, before and after
being granted BOI incentives are analyzed .
it begins with data collecting process which several related data such as Gross
Domestic Product (GD.P) and employment rate are collected . The characteristics of
industry sector in the upper northeastern area are analyzed to identify the province that
has the highest concentration resulted by BOI-incentives based on the number of
factories and workers as well as investment value. To find the results , the statistic
methods, which are crosstab and correlation are performed .
In conclusion , Mahasarakham province gets the most industrial impacts from the
BOI incentives because of additional incentives from the province itself and the large
number of labor surplus. Several garment industries applied for BOI incentives and
established their production factories in this province . On labor demand-side, those
factories require semi-skilled workers with at least elementary school education. However,
from focus group interview, the current workers in those factories are 25 - 31 years old
women with elementary and high school level. They live in the commuting distance from
the factories , and get 154 baht per day. Unfortunately, there are still more than 3,000
available jobs waiting for the workers because the spatial limitation of labor force and the
low competitiveness of wage comparing with the other industrial location in Thailand . As
the result, Mahasarakham province has the problem of labor shortages in the garment
industry.
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1

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของงานวิจัย
ประเทศไทยประสบกับปญหาความเลื่อมล้ําของความเจริญในแตละพื้นที่มาเปนเวลานาน
ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันในมาตรฐานการดํารงชีวิตระหวางประชากรในเมืองกับประชากรใน
ชนบท การพัฒนาเกิดขึ้นในเฉพาะเมืองใหญโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ทําใหเกิดปญหาที่เกิด
จากการพัฒนาเกินกวาขีดจํากัดที่กรุงเทพมหานครจะรองรับไดควบคูไปกับปญหาความดอย
พัฒนาในชนบท เนื่องจากขาดแคลนแรงกระตุนเศรษฐกิจและการอพยพของแรงงานไปสูแหลงงาน
ในเมืองใหญ รัฐบาลจึงไดมีการแกปญหาผานนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม โดยใช “อุตสาหกรรม”
เปนเครื่องมื อหลัก ที่จะชวยใหเ กิดการพัฒนาและเปนแหลงงานซึ่งกอใหเกิ ดรายได รวมไปถึง
มาตรฐานความเปนอยูที่ดีขึ้นของคนในพื้นที่ชนบท
การพัฒนาอุตสาหกรรมถูกกําหนดใหเปนนโยบายสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยมา
ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 -2509) ซึ่งคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดถูก
กอตั้งขึ้นเมื่อป 2509 เพื่อทําหนาที่บริหารงานสงเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ในยุค
เริ่มตนคณะกรรมการดังกลาวมีเปาหมายเพื่อสงเสริมใหเกิดอุตสาหกรรมขึ้นในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเปนหลัก แตหลังจากป พ.ศ. 2525 เปนตนมากรุงเทพมหานครมีระดับการพัฒนาที่
สูง กวา พื้ นที่ อื่นๆในประเทศ เกิ ดป ญหาชองว างและความเลื่อมล้ํา ในรายไดระหวางภาคและ
ระหวางเขตชนบทและเขตเมืองของประเทศ ดังนั้นจึงมีนโยบายของคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนที่จะกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยมุงพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งนโยบายไดมีการแบงเขต
การใหสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรออกเปน 3 เขต คือ เขต 1 (กรุงเทพและปริมณฑล) เขต 2
(กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต ระยอง ราชบุรี สมุทรสงคราม
สระบุรี สุพรรณบุรี และอางทอง) และ เขต 3 คือ ทองที่ใน 58 จังหวัดที่เหลือในประเทศไทย ตอมา
ในป พ.ศ. 2544 ไดแบงเขต 3 ออกเปนเขต 3 (36 จังหวัด)และเขต 3 (22 จังหวัด) จังหวัดที่อยูใน
เขต 3 (22 จังหวัด) สวนใหญแลวเปนจังหวัดที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก กาฬสินธุ
ชัยภูมิ นครพนม บุรีรัมย มหาสารคาม ยโสธร รอยเอ็ด ศรีษะเกษ สกลนคร สุรินทร หนองคาย
หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุบลราชธานี และอุดรธานี ซึ่งกลุมจังหวัดเหลานี้จัดวาเปนกลุมจังหวัด

2
ที่มีรายไดต่ํา จึงมีการใหสิทธิประโยชนตางๆแกผูลงทุนมากกวาเขตอื่นๆเพื่อเปนการจูงใจและทํา
ใหเกิดการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น
อุตสาหกรรมเริ่มมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาภูมิภาคเปนอยางมากนับตั้งแตชวงป พ.ศ.
2533-2538 โดยมี อั ต ราการเติ บ โตเฉลี่ ย ถึ ง ร อ ยละ 17.9 ต อ ป นอกจากนี้ สั ด ส ว นของ
ภาคอุตสาหกรรมตอผลผลิตมวลรวมภาค (GRP) ก็มีแนวโนมสูงขึ้น แตวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ.
2540 ทําใหเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตัวลง ในสวนของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออัตรา
การเติบโตของผลผลิตมวลรวมภาคลดลงกวาเทาตัว โดยในชวงป พ.ศ.2538-2545 อัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยลดลงเหลือเพียงรอยละ 3.7 เทานั้น จากที่เคยเติบโตเฉลี่ยถึงรอยละ 11.9 ในชวงป
พ.ศ.2533-2538 กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ในทุ ก สาขาหดตั ว ลงอย า งรุ น แรง โดยเฉพาะใน
ภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตเฉลี่ยเพียงรอยละ 2.5 ในชวงเวลาดังกลาว ภายหลังจากวิกฤต
เศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมของภาคก็ เ ริ่ ม ฟ น ตั ว อี ก ครั้ ง โดยในป พ.ศ.2545 ผลผลิ ต จาก
ภาคอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมูลคาถึง 134,491 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
22.7 ของผลิตภัณฑมวลรวมภาค โดยผลิตภัณฑมวลรวมภาคตอหัว (Per capita GRP) ในสวน
ของภาคอุตสาหกรรมและบริการในเขตเมืองมีมูลคาประมาณ 134,500 บาท สูงกวาภาคเกษตรใน
เขตชนบทถึง 22.8 เทา โดยภาคเกษตรกรรมมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคตอหัว ประมาณ
5,900 บาท (ที่มา : ผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2560,2551) จากขอมูลการจดทะเบียน
โรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมป พ.ศ.2548 พบวาจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในป พ.ศ.2547 มีทั้งสิ้น 42,264 โรง มีการกระจายตัวสูงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 3 (ขอนแกน รอยเอ็ด มหาสารคาม) จํานวน 10,490 โรง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือลาง 1 (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมยและสุรินทร) 11,092 โรง โดยจังหวัดที่มี
โรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดไดแกจังหวัดนครราชสีมา 7,039 โรง รองลงมาไดแกจังหวัดขอนแกน
และอุบลราชธานีตามลําดับ ยังพบวามีการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม หาก
เปรียบเทียบจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในป พ.ศ.2542 และป พ.ศ.2547 พบวามีจํานวนโรงงาน
เพิ่มมากขึ้น 3,669 โรง (รอยละ 9.5) จํานวนเงินลงทุนรวมทั้งหมดก็เพิ่มสูงขึ้นกวา 37 ลานบาท
(ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม) และจากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ในป พ.ศ. 2548 มีผูทํางานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั้งสิ้น
1,111,638 คน เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2540 ถึงรอยละ 58.5 (เฉลี่ยรอยละ 7.3 ตอป) โดยจังหวัด
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นครราชสีมาเปนจังหวัดที่มีผูทํางานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด จํานวน 253,118 คน
รองลงมาไดแกจังหวัดขอนแกน จํานวน 141,311 คน (ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
การเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นของภาคอุตสาหกรรมนั้นยอมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไมวาจะ
เปนทางดานเศรษฐกิจและสังคม ดังเชนผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษหรือเยอรมันซึ่ง
ผลทางดานเศรษฐกิจนั้นทําใหเกิดระบบโรงงาน ระบบนายทุน เกิดการขยายตัวทางอุตสาหกรรม
และเพิ่มรายไดของประชากร กอใหเกิดความเจริญทางดานการคาระหวางประเทศ และมีการ
แขงขันกันเพื่อความยิ่งใหญ ประเทศตางๆ จําเปนตองพึ่งพาอาศัยกันและกันทางเศรษฐกิจ เกิด
ความเหลื่อมล้ํากันทางเศรษฐกิจระหวางประเทศและทําใหมีประเทศดอยพัฒนาและประเทศ
พั ฒ นา ทางด า นสั ง คม มี อั ต ราการเพิ่ ม ของประชากรสู ง ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว เป น ผลจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมมาเปนอุตสาหกรรม เกิดการขยายตัวของ
ชุมชนเมือง และความเจริญกาวหนาดานการแพทยและสาธารณสุข การขยายตัวของสังคมเมือง
เกิดเมืองใหม ๆ เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากการอพยพของผูคนในชนบทเขามาทํางานในเมืองและเกิด
อาชีพใหม ๆ ที่หลากหลายโดยเฉพาะการเปลี่ยนจากแรงงานภาคเกษตรกรรมมาเปนแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมทอผา ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญมากของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในชวงแรก
จากภาพรวมอุ ตสาหกรรมของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนือและตัว อยา งของการพัฒ นา
ทางดานอุตสาหกรรมของตางประเทศดังที่กลาวมานั้น เปนที่มาของการวิจัยในครั้งนี้วาการพัฒนา
ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ของอุ ต สาหกรรม ทั้ ง จํ า นวนโรงงานอุ ต สาหกรรม เงิ น ลงทุ น และแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมนั้น เปนผลมาจากการไดรับสิทธิประโยชนของนโยบายการสงเสริมการลงทุน
หรือไมและอาชีพของคนในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางไรจากการที่มีการเติบโตมากขึ้นของ
อุตสาหกรรมในพื้นที่ศึกษา โดยการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนที่อยูในเขต 3 พิเศษ(เขต 3 (22 จังหวัด)) ซึ่งเปนเขตการลงทุนที่ไดรับสิทธิประโยชนมาก
ที่ สุ ด ประกอบด ว ยจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ มหาสารคาม นครพนม ร อ ยเอ็ ด สกลนคร หนองคาย
หนองบัวลําภู และอุดรธานี
1.2 คําถามหลักงานวิจัย
นโยบายสงเสริมการลงทุนเขต 3 พิเศษของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2544) มีผลอยางไรกับตลาดแรงงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
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1.3 สมมติฐานงานวิจัย
ผลของการไดรับนโยบายสงเสริมการลงทุนเขต 3 พิเศษของคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) ทําใหแรงงานที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่ระดับจังหวัดเปลี่ยนจากแรงงาน
ภาคเกษตรกรรมเปนแรงงานภาคอุตสาหกรรม
1.4 วัตถุประสงค
1. วิเคราะหผลของนโยบายสงเสริมการลงทุนเขต 3 พิเศษที่มีตอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน
2. กําหนดพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่ไดรับการสนับสนุน
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
3. อธิบายรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในพื้นที่เขตลงทุน 3 พิเศษของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกอนและหลังไดรับสิทธิประโยชนเขตสงเสริมการลงทุน 3 พิเศษ
1.5 ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเรื่องผลของนโยบายสงเสริมการลงทุน ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2544) ของคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) ที่มีผลตอตลาดแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ไดกําหนด
รูปแบบการศึกษาไวดังนี้
1. ศึ ก ษารวบรวมข อ มู ล พื้ น ฐาน จากเอกสารที่ เ ก็ บ รวบรวมไว โ ดยหน ว ยงานต า งๆที่
เกี่ยวของ คือ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สํานักงานสถิติแหงชาติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน สํานักงานสถิติจังหวัด และอุตสาหกรรมจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน
2. ศึกษาจากการสัมภาษณ โดยสัมภาษณเจาหนาที่ในหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
ผูป ระกอบการอุ ต สาหกรรม เพื่ อนํ า ผลที่ ได ม าวิ เ คราะห ใ นเชิ ง พรรณนาและการวิ เ คราะห เ ชิ ง
ปริมาณ
โดยมีขอบเขตทางดานเนื้อหา และขอบเขตดานพื้นที่ศึกษา รวมไปถึงการเก็บรวบรวม
ขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1.5.1 ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตดานเนื้อหา
เป น การวิ เ คราะห ผ ลของนโยบายส ง เสริ ม การลงทุ น ที่ มี ต อ ตลาดแรงงานภาค
ตะวั นออกเฉียงเหนื อตอนบน จะทําการศึกษาโดยแบง เปน สองขั้นตอนคือ ขั้ นแรกจะทํา การ
วิเคราะหผลของนโยบายสงเสริมการลงทุนเขต 3 พิเศษที่กอใหเกิดการกระจุกตัวของโรงงาน
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อุตสาหกรรมประเภทที่ไดรับการสนับสนุนมากที่สุด โดยจะพิจารณาจากจํานวนโรงงาน จํานวน
เงินลงทุนและจํานวนแรงงาน ขั้นที่สองศึกษารูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานใน
พื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่ไดรับการสนับสนุนมากที่สุดในระดับ
จังหวัด
ขอบเขตดานพื้นที่
- จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่อยูในเขตสงเสริมการลงทุน 3 พิเศษ
ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ มหาสารคาม นครพนม รอยเอ็ด สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู และ
อุดรธานี
1.5.2 วิธีดําเนินการศึกษา
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น มีทั้งการเก็บขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในสวนของขอมูล
ปฐมภูมินั้นเก็บโดยการสัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ทั้งจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม ผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมในโรงงานเป า หมายและจากการเก็ บ
แบบสอบถาม สําหรับการเก็บขอมูลทุติยภูมิ ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากแหลง
ตางๆทั้งหนังสือ เอกสารทางวิชาการจากหองสมุด การสืบคนทางอินเตอรเน็ต และหนวยงานตางๆ
ทั้งขอมูลเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม และขอมูลแรงงาน
การวิเคราะหขอมูล
ในสวนของการวิเคราะหขอมูลนั้น จะใชการวิเคราะหจากขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่
รวบรวมมา โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 2 ชวงคือ
ชวงที่หนึ่ง เปนการวิเคราะหนโยบายของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 3 พิเศษ ที่
สงผลตอพื้นที่ระดับประเทศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
โดยใชขอมูลตางๆ เชน G.D.P มูลคาเงินลงทุน อัตราการจางงาน เปนตน และวิเคราะหลักษณะ
อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อสรุปหาพื้นที่ระดับจังหวัดที่ไดรับผลกระทบ
จากนโยบายสงเสริมการลงทุน 3 พิเศษมากที่สุดโดยวิเคราะหจากจํานวนโรงงาน จํานวนแรงงาน
และจํานวนเงินลงทุน
ชวงที่สอง นําพื้นที่ที่ไดจากการวิเคราะหในชวงแรกมาศึกษาตลาดแรงงานระดับจังหวัด
เพื่อตอบสมมติฐานของงานวิจัย
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อทราบผลของนโยบายสงเสริมการลงทุน 3 พิเศษ ที่มีตอตลาดแรงงานในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2. เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและนโยบายการ
พัฒนาเมืองตอไป
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บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สืบเนื่องมาจากนโยบายสงเสริมการลงทุน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) ของคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) ที่มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการลงทุนดานอุตสาหกรรม โดยการให
สิทธิประโยชนแกผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาไปลงทุนในเขตสงเสริมการลงทุน 3
พิเศษ เพื่อเปนการลดความหนาแนนของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตสงเสริมการลงทุนเขต 1และ
เขต 2 และเพื่อกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค ซึ่งเมื่อมีการดําเนินกิจการอุตสาหกรรมยอมจะ
ส ง ผลต อ ตลาดแรงงานในพื้ น ที่ ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น แนวทางในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จึ ง ได มี ก ารทบทวน
วรรณกรรม ทฤษฎีและแนวความคิดในงานวิจัยที่เกี่ยวของ คือ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
ภู มิ ภ าค แนวความคิ ด การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ โดยอุ ต สาหกรรม ความเป น มาและโครงสร า ง
อุตสาหกรรมสิ่งทอและแนวความคิดเกี่ยวกับตลาดแรงงาน รวมถึงงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ
การศึกษาและทําความเขาใจทฤษฎีและงานวิจัยดังกลาวเพื่อใชเปนพื้นฐานในการวิจัยผลของ
นโยบายสงเสริมการลงทุนฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ที่มี
ผลตอตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2.1 แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิภาค
การพัฒนาภูมิภาคถือเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาประเทศโดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความ
แตกตางระหวางภูมิภาคและสรางความเจริญเติบโตใหกับประเทศ การกําหนดนโยบายการพัฒนา
ภาคจึงตองพิจารณาวาจะเลือกเอาระหวางประสิทธิภาพสวนรวมหรือความเทาเทียมกันระหวาง
ภูมิภาค ซึ่งอาจมีความขัดแยงโดยหากทุกภูมิภาคไดรับการพัฒนาอยางเทาเทียมกันอัตราการ
เจริ ญ เติ บ โตของประเทศอาจลดลงได ในทํ า นองเดี ย วกั น ถ า ต อ งการให ป ระเทศมี อั ต ราการ
เจริ ญ เติ บ โตมากขึ้ น ความแตกต า งระหว า งภู มิ ภ าคอาจมากขึ้ น ด ว ย จากทฤษฎี แ หล ง ที่ ตั้ ง
อุตสาหกรรมการลงทุนในอุตสาหกรรมจะตองกระจุกตัวอยูในพื้นที่ซึ่ง กอใหเกิดประสิทธิภาพ
โดยรวมสูงสุด เนื่องจากจะไดรับประโยชนจากการดําเนินกิจกรรมตางๆทางเศรษฐกิจรวมกัน
โรงงานอุตสาหกรรมก็จะเลือกตั้งอยูในเขตพื้นที่เมืองที่เจริญแลวเนื่องจากมีสิ่งอํานวยความสะดวก
พรอมอยูแลว การพัฒนาประเทศโดยเนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมจึงเทากับเปน
การเพิ่มความไมเทาเทียมกันระหวางภูมิภาค นโยบายการกระจายอุตสาหกรรมไปสูภูมิภาคที่
ยากจนจึงเปนความพยายามใหเกิดความเทาเทียมกันระหวางภาค แตอาจทําใหอุตสาหกรรมไมได
รับประโยชนเทาที่ควร เนื่องจากผูประกอบอุตสาหกรรมจะตองลงทุนในปจจัยพื้นฐานตางๆ เชน
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ถนน ไฟฟา ประปา โทรศัพท อีกเปนจํานวนมากประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมจึงลดลง ทําให
อัตราความเจริญเติบโตของประเทศลดลงไปดวย
ตามทฤษฎีการพัฒนาภูมิภาคเชื่อวาความเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นในภูมิภาคที่เจริญแลวจะ
คอยๆกระจายไปสูภูมิภาคที่ยากจนไดเองโดยธรรมชาติ ดังนั้นการใชนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยเนนประสิทธิภาพการผลิตสวนรวม โดยสนับสนุนการลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตเมืองที่มีศักยภาพแมวาในระยะแรกจะกอใหเกิดความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวางภูมิภาค
แตในที่สุดความเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นจะกระจายไปสูพื้นที่ลาหลัง ทําใหภูมิภาคตางๆมีความเทา
เทียมกันในที่สุด แตปรากฎวาการพัฒนาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคที่เจริญแลวนับวันความแตกตาง
ระหวางภูมิภาคยิ่งแตกตางมากขึ้น ผลการพัฒนาจากพื้นที่ที่เจริญแลวยังไมกระจายไปสูพื้นที่ลา
หลังมากนัก ดังนั้นแนวทางการพัฒนาที่เกิดผลกระทบใหมีการกระจายความเจริญไปจากพื้นที่ที่
เจริญแลวไปสูพื้นที่ดอยความเจริญจึงเปนเรื่องที่จะตองศึกษาหาแนวทางตอไป
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิภาคอาจพิจารณาไดเปน 2 ลักษณะ คือ
1) การจัดคนไปหางาน (Taking People to Jobs) กับ การจัดงานไปหาคน (Taking Jobs
to People) วิธีแรกเปนการสงเสริมการลงทุนในภูมิภาคที่เจริญแลวและสนับสนุนใหมีการอพยพ
แรงงานที่ยังวางงานอยูในภูมิภาคลาหลังเขามาทํางานในภูมิภาคนี้ สําหรับวิธีที่สองนั้น คือ การ
สร า งงานให เ กิ ดขึ้ น ในภู มิ ภ าคล า หลั ง ซึ่ ง เป น วิ ธีที่ ไ ด รับ การยอมรั บ และนํ า ไปปฏิบั ติ ม ากกว า
เนื่องจากภูมิภาคตางๆ แมกระทั่งในภูมิภาคที่เจริญแลว ยังมีการวางงานอยูเปนจํานวนมาก ดังนั้น
การอพยพแรงงานจากภูมิภาคลาหลังเขามายังภูมิภาคที่เจริญแลว จึงไมไดชวยแกปญหาแต
ประการใด อีกทั้งหากมีการโยกยายแรงงานจากภูมิภาคลาหลังมายังภูมิภาคที่เจริญแลว รัฐจะตอง
เพิ่มคาใชจายดานสวัสดิการตางๆเพื่อรองรับแรงงานเหลานั้นมากขึ้น ในขณะเดียวกันเมื่อมีการ
โยกยายแรงงาน แรงงานที่มีความรูความสามารถจะเปนแรงงานสวนใหญที่เคลื่อนยายออกจาก
ภูมิภาคลาหลัง สงผลใหภูมิภาคลาหลังขาดแคลนแรงงานที่มีความรูความสามารถที่จะพัฒนา
ภูมิภาคตน เมื่อมีแตแรงงานที่ดอยคุณภาพจึงทําใหเกิดปญหาประสิทธิภาพการผลิตของภูมิภาค
ต่ําลงมากยิ่งขึ้น
2) การพัฒนาจากขางบน (From Above หรือ Top – Down) กับ การพัฒนาจากขางลาง
(From Below หรือ Bottom – Up) โดยการพัฒนาจากขางบนเปนแนวคิดเดียวกับวิธีแรกขางตนที่
สงเสริมใหมีการลงทุนในภูมิภาคที่เจริญแลว แนวคิดที่เปนที่รูจักกัน คือ แนวคิดเรื่องศูนยกลาง
ความเจริญเติบโต (Growth Centre Concept) แนวคิดเรื่องขั้วการพัฒนา (Development Pole)
และขั้วความเจริญ (Growth Pole) โดยสมมติฐานเบื้องตนของการพัฒนาจากขางบน คือ การ
พัฒนาเปนผลอันเกิดขึ้นเนื่องจากอุปสงคภายนอกและการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็ว (Innovation Impulses) และผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นในศูนยกลางในที่สุดจะกระจายไปสู
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สวนอื่นๆของระบบเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาวิธีนี้จะเปนนโยบายที่ริเริ่มมาจากสวนกลาง เนน
การพัฒนาอุตสาหกรรมใหเกิดขึ้นในเขตเมือง เนนการใชเทคโนโลยีและเปนโครงการขนาดใหญ
สําหรับการพัฒนาจากขางลาง เปนการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานการระดมทรัพยากรตางๆที่มีอยู
เขาดวยกันเพื่อตอบสนองความตองการดานพื้นฐาน และกอใหเกิดความพอใจแกประชาชนใน
พื้นที่มากที่สุด การพัฒนาจะมุงแกไขปญหาความยากจนโดยตรง ดังนั้น จึงเปนนโยบายที่ริเริ่มและ
ควบคุมจากระดับลาง ซึ่งก็คือ ประชาชนนั่นเอง แนวทางการพัฒนาจะมีลักษณะสนองความ
ตองการพื้นฐาน มักเปนโครงการขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในชนบทเนนการพึ่งพาตนเอง คือ การใช
แรงงานและทรัพยากรที่มีอยูในภูมิภาคนั้นๆ และมักจะใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมากกวาเทคโนโลยี
ระดับสูง นับตั้งแตป ค.ศ. 1950 เปนตนมา แนวทางการพัฒนาสวนใหญจะเปนการพัฒนาจาก
ขางบน ซึ่งการพัฒนาภูมิภาคเริ่มมีการยอมรับและนําเขามาใชในหลายๆประเทศ พรอมกับการ
พัฒนาจากขางลาง อยางไรก็ตามการพัฒนาสวนใหญยังคงเปนการพัฒนาจากขางบน เนื่องจาก
การพัฒนาจากขางลางจําเปนตองใชเวลามากในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง ในการพัฒนาพื้นที่นั้นๆ ดวย (สุชาดา ตั้งทางธรรม, 2530: 221)
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิภาคสามารถนํามาปรับเปนแนวคิดในการ
วิเคราะหใชในการศึกษาครั้งนี้ไดวา เมื่อมีนโยบายสงเสริมการลงทุนเขาไปยังพื้นที่ชนบทที่ยังไม
เจริญ จะทําใหลดความแตกตางระหวางภูมิภาคและกระจายความเจริญไปสูพื้นที่ชนบทได โดย
การจัดงานไปหาคน คือใหสิทธิประโยชนแกผูลงทุนดานอุตสาหกรรม เพื่อจูงใจใหมีการลงทุนเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อกอใหเกิดการสรางงานในสวนภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น
2.2 แนวความคิดการพัฒนาเศรษฐกิจโดยอุตสาหกรรม
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยอุตสาหกรรม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาเชนประเทศไทยนั้น การผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมถือไดวามีความสําคัญอยางมาก เนื่องจากการพัฒนาสวนใหญจะเปนการพัฒนา
ดานเกษตรกรรมและมีรายไดมาจากกิจกรรมทางการเกษตร ดังนั้น การกระจายการผลิตของ
ประเทศไปสูภาคอุตสาหกรรมควบคูไปกับการพัฒนาเกษตรจะชวยใหประเทศพัฒนาเศรษฐกิจไป
ได อ ย า งรวดเร็ ว ทั้ ง นี้ ก ารผลิ ต ในภาคอุ ต สาหกรรมจะช ว ยเพิ่ ม และขยายขอบเขตของการใช
ประโยชนในทรัพยากรรรมชาติที่ประเทศมีอยูเพื่อเปนปจจัยในการพัฒนากิจการผลิตอื่นๆ ซึ่งมี
สวนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ
ชมเพลิน จันทรเรืองเพ็ญ (2514) ไดกลาวถึงแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ตางๆวาปจจัยสวนใหญจะใหความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งเนนดานการสะสมทุน
(Capital Accumulation) การลงทุน (Investment) การออม (Saving) การจางงาน
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(Employment) และรายได (Income) โดยวิชิตวงศ ณ ปอมเพชร (2505) ไดกลาวถึงแนวความคิด
เรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาวนี้วาไดนํามาซึ่งความเชื่อที่จะนําประเทศไปสูความเปน
ประเทศที่พัฒนาแลว จําเปนตองเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเศรษฐกิจจากประเทศกสิกรรมเปน
ประเทศอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพราะอุตสาหกรรมจะทําใหรายไดตอหัวของประชาชนสูงขึ้นอยาง
รวดเร็วและอุตสาหกรรมนั้นขยายตัวไดรวดเร็วและงายกวาเกษตรกรรมซึ่งตองขึ้นอยูกับปจจัยทาง
ธรรมชาติอยูมาก นอกจากนี้แลวยังเปนการยากในการจัดรูปงานใหการผลิตมีประสิทธิภาพสูง ซึ่ง
สอดคล อ งกั บ ศรี อ ร สมบู ร ณ ท รั พ ย (2529) ที่ อ ธิ บ ายถึ ง ประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาโดยเชื่ อ ว า
อุตสาหกรรมควรจะเปนภาคเศรษฐกิจชั้นนํา (leading sector) ที่จําเปนเพื่อใหความเจริญเติบโต
และพัฒนาเปนไปไดในอัตราสูงทั้งในปจจุบันและอนาคต การพัฒนาอุตสาหกรรมจะชวยใหมีการ
ฝกอบรมแรงงานเพื่อโยกยายแรงงานไปยังงานที่ใหคาจางสูงขึ้นและเพื่อบรรเทาปญหาการทํางาน
ต่ําระดับ (underemployment) และการวางงาน (unemployment) อยางรุนแรงในภาค
เกษตรกรรม ดวยเหตุนี้การเปนประเทศอุตสาหกรรมจึงเปนเปาหมายสําคัญของประเทศที่จะแกไข
ปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาประชากร การวางงานและการขาดเสถียรภาพในดานตางๆ ดังนั้นจึงมี
การสงเสริมดานอุตสาหกรรมอยางจริงจัง โดยพยายามสรางบรรยากาศของการลงทุนไมวาจะเปน
การใหเอกชนรวมลงทุน โดยมีพระราขบัญญัติสงเสริมการลงทุนในป พ.ศ. 2520 และจัดตั้ง
สํานักงานสงเสริมการลงทุนขึ้นเพื่อเปนหนวยงานกลางในการใหความสนับสนุนแนวความคิดที่จะ
นําประเทศไปสูความเปนประเทศอุตสาหกรรมของประเทศไทยยิ่งขึ้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ซึ่งไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยาง
ชัดเจนประการหนึ่งคือ การปรับปรุงโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศใหภาคอุตสาหกรรม
เจริญเติบโตเทาเทียมภาคเกษตรกรรมและนําเอาอุตสาหกรรมสงออกมาแกไขปญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมทั้งใชอุตสาหกรรมเปนตัวกระจายความเจริญไปสูสวนภูมิภาค
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมประกอบไปดวยหลายปจจัย เชน ที่ดิน ทุน
แหลงวัตถุดิบ ตลาดและแรงงาน เปนตน ในที่นี่จ ะขอกลาวเนน ไปเรื่องแรงงานเนื่ องจากเปน
ประเด็นที่สนใจของงานวิจัยครั้งนี้
แรงงาน ในอุตสาหกรรม แรงงาน คือ บุคลากรทุกประเภทที่ทํางานในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม ไมวาบุคลากรนั้นจะทําหนาที่ใดก็ตาม แรงงานจะมีความสําคัญมากนอยเพียงใดนั้น
ขึ้นอยูกับประเภทของอุตสาหกรรมและสัดสวนตนทุนแรงงานในตนทุนการผลิต จํานวนแรงงานที่
ใชและคาจางแรงงานจะมีผลตอที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ความสําคัญขององคประกอบดาน
แรงงาน สรุปไดดังนี้
1. คาจางแรงงาน ความผันแปรในทางพื้นที่ของคาจางแรงงานที่มีผลตออุตสาหกรรมคือ
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- บริเวณที่มีคาครองชีพต่ํา มีลักษณะอากาศกําลังสบาย มีสภาพทางวัฒนธรรมที่
เหมาะสมหรือมีคุณลักษณะอื่นๆ ที่เปนที่นาพอใจจากทัศนะของผูบริโภค อาจะเปนบริเวณที่มี
คาจางแรงงานต่ํา เนื่องจากแรงงานอาจพรอมที่จะรับคาจางที่ต่ําเพื่อแลกเปลี่ยนกับคุณลักษณะที่
เปนประโยชนดังกลาว
- บริเวณที่มี “ความกดดันทางประชากร” (Population pressure) คือ การเติบโต
ของการจางงานเปนไปในอัตราที่ต่ํากวาการเพิ่มของจํานวนแรงงาน ดังนั้น ประชากรจึงจําเปนที่
จะตองทํางานโดยยอมรับคาจางที่ต่ํากวาบริเวณอื่นๆ
- โดยทั่ ว ไปค า จ า งจะสู ง ในเมื อ งขนาดใหญ ก ว า ในเมื อ งขนาดเล็ ก และสู ง ใน
ภูมิภาคที่อยูใจกลางของประเทศ (National core regions) กวาในภูมิภาคอื่นๆที่อยูหางไกล
ออกไป สาเหตุประการหนึ่งคือ การที่เมืองที่มีขนาดใหญหรือภูมิภาคหลักมักจะมีคาครองชีพที่สูง
กวา
ในปจจุบันค าจ างแรงงานมีผลต อที่ตั้ง อุตสาหกรรมในระดับที่ลดลง ทั้ง นี้เพราะการที่
แรงงานมีความคลองตัวในทางพื้นที่ที่สูงขึ้น ทําใหความแตกตางในทางพื้นที่ของคาจางแรงงาน
ลดลง ประเด็นที่ควรพิจารณาจึงมิใชความแตกตางในพื้นที่ของคาจางแรงงาน แตกลับเปนความ
แตกตางระหวางพื้นที่ตางๆในดานความสามารถที่จะดึงดูดใหแรงงานเขาไปรับจางเพื่อทํางานใน
อุตสาหกรรม
2. จํานวนแรงงาน แรงงานไรฝมือจัดวามีความคลองตัวสูงกวาแรงงานฝมือ เนื่องจาก
แรงงานไรฝมือมักจะไมคอยกระจุกอยูบริเวณใดบริเวณหนึ่ง จึงสามารถหาไดทั่วๆไป โดยเฉพาะใน
บริเวณเมือง ในทางตรงกันขามแรงงานฝมือมักจะผูกพันอยูกับพื้นที่ แรงงานฝมือบางประเภท
กําเนิดและพัฒนาขึ้นมาในบางบริเวณ จนทําใหบริเวณนั้นมีชื่อเสียงทางดานอาชีพดังกลาว จนมี
ผลทําใหอุตสาหกรรมที่ตองใชแรงงานเหลานี้มีลักษณะกระจุกไปดวย
3. แรงงานในเมืองและชนบท โดยทั่วไปแรงงานในชนบทสวนใหญมักจะเปนแรงงานไร
ฝมือ แตไดรับการฝกฝนในระยะสั้นใหสามารถทํางานที่มีลักษณะปกติได บริเวณชนบทจึงดึงดูด
อุตสาหกรรมบางประเภทที่มีตนทุนดานแรงงานในสัดสวนที่สูง โดยเฉพาะถาอุตสาหกรรมดังกลาว
ใชวัตถุดิบหลักจากชนบทดวย ก็จะไดรับประโยชนเปนอยางยิ่ง ตัวอยางเชน อุตสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑไม เปนตน ในทางตรงกันขามอุตสาหกรรมในเมืองมักจะเปน
ประเภทที่ใชแรงงานฝมือและตนทุนดานแรงงานเปนสัดสวนที่ไมสูงเมื่อเทียบกับตนทุนดานอื่นๆ
4. แรงงานสัมพันธหรือความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง อุตสาหกรรมหลีกเลี่ยง
เขตที่แรงงานมีการรวมตัวกันมาก เขตอุตสาหกรรมใหมไดเปรียบในเรื่องนี้ เพราะแรงงานยังรวมตัว
กันไมมาก ตัวอยางเชน อุตสาหกรรมทอผาที่ใชแรงงานมาก จะยายที่ตั้งไปตามเขตที่มีแรงงาน
ราคาถูกจํานวนมากและยังไมรวมตัวกัน แรงงานสัมพันธนี้รัฐบาลของแตละประเทศจึงควรมี
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บทบาทในการจัดการใหทั้งสองฝายไดรับความยุติธรรม ในเรื่องของบทบาทของรัฐบาล กฎหมาย
ตางๆของแตละประเทศ จะมีสวนดึงดูดความสนใจของผูลงทุน เชน กฎหมายกําหนดคาแรงขั้นต่ํา
ชั่วโมงการทํางาน เพศหรืออายุต่ําสุดของแรงงาน เปนตน
5.
การศึก ษา อายุ แ ละเพศ คือ สถานภาพสว นตั ว ของแรงงานที่ อ าจมี ผลต อที่ตั้ง
อุตสาหกรรม แรงงานที่ มี อายุ นอยมักจะมีความคลอ งตัว สูงกว า แรงงานที่มีอ ายุ ม ากกวาและ
โดยทั่วไปแรงงานสตรีจะมีความคลองตัวต่ํากวาแรงงานชาย อุตสาหกรรมจึงตองพิจารณาความ
แตกตางในดานอุปทานของแรงงานกลุมดังกลาวดวย ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากปรามิดแสดง
โครงสรางของอายุสําหรับการศึกษานั้น มีความเชื่ออยางแพรหลายวาระดับการศึกษาของแรงงาน
มีความสัมพันธอยางสูงกับผลผลิตที่ไดจากแรงงานนั้น จึงทําใหมีการมุงเนนการจัดสรางโรงเรียน
วิชาชีพ จัดโครงการอบรมและโครงการศึกษาตอเนื่องที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเพื่อตองการเพิ่ม
ผลผลิตจากแรงงาน
อยางไรก็ตาม Smith (1981) ไดกลาววา ในปจจุบันมีการใชเครื่องจักรเครื่องยนตใน
อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีแนวโนมของการใชทุนเพื่อทดแทนแรงงานในระดับสูงขึ้น มีผลทํา
ใหแรงงานไรฝมือลดความสําคั ญลง สวนแรงงานฝมือที่มีความสามารถในการใชเทคนิคบาง
ประเภทอาจยิ่งทวีความสําคัญขึ้น จนทําใหพื้นที่ที่มีอุปทานของแรงงานประเภทนี้กลายเปนบริเวณ
ที่มีความไดเปรียบทางดานที่ตั้งอุตสาหกรรม
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยอุตสาหกรรมสามารถนํามาปรับ
เปนแนวคิดในการวิเคราะหใชในการศึกษาครั้งนี้ไดวา เมื่ออุตสาหกรรมเขาไปยังพื้นที่จะทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม จํานวนเงินลงทุน และจํานวนแรงงาน รวมไปถึง
การเปลี่ยนแปลงอาชีพของคนในพื้นที่ จากที่เคยประกอบอาชีพเกษตรกรรมก็เปลี่ยนมาเปนอาชีพ
ในภาคอุตสาหกรรม
2.3 ความเปนมาและโครงสรางอุตสาหกรรมสิ่งทอ
นฤมล บรรจงจิตต (2541) อุตสาหกรรมสิ่งทอถือไดวาเปนอุตสาหกรรมเริ่มแรกของไทย
โดยเริ่มจากการผลิตเพื่อสนองความตองการใชหรือความตองการในการบริโภคของครัวเรือน หรือ
เรียกวาเปนอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน ตอมาเมื่อผลิตไดเกินความตองการใชในครัวเรือนก็นํา
สวนเกินออกมาขาย หรือจําหนายในตลาดโดยเปนการผลิตที่ตองใชแรงงาน เมื่อความตองการ
ผลิตภัณฑสิ่งทอมีเพิ่มมากขึ้น แตปริมาณการผลิตสินคาที่ผลิตไดไมพอเพียงกับความตองการใช
ภายในประเทศ จึ ง ต อ งมี ก ารนํ า เข า ผลิ ตภั ณ ฑสิ่ ง ทอจากตา งประเทศ ดั ง นั้ น ในป พ.ศ. 2514
ประเทศไทยจึ ง เริ่ ม มี ก ารนํ า เข า เครื่ อ งจั ก รเพื่ อ มาใช ทํ า งานรวมกั บ แรงงานในการผลิ ต ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ มีผลทําใหผลผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปขยายตัวเพิ่มขึ้น
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จากเดิมมากมายเกินความตองการใชหรือตองการบริโภคภายในประเทศจึงไดมีการสงออกไป
จําหนายตลาดตางประเทศ จนทําใหมีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังจะเห็นไดจากในป 2515
ประเทศไทยมีการสงออกผลิตภัณฑสิ่งทอเพิ่มขึ้นทุกป โดยในป 2515 มีมูลคาการสงออกประมาณ
674.19 ล า นบาท และในป 2530 มี มู ล ค า ส ง ออกสู ง ถึ ง 48,580.0 ล า นบาท ทํ า ให ป นี้ เ อง
อุตสาหกรรมสิ่งทอไดกาวขึ้นมาเปนสินคาสงออกที่สําคัญอันดับหนึ่งของประเทศติดตอกันมา
หลายป โดยเฉพาะผลิตภัณฑเสื้อผาสําเร็จรูป ซึ่งมีมูลคาสงออกสูงเพิ่มขึ้นทุกป
อุตสาหกรรมสิ่งทอครอบคลุมหลายสาขาอุตสาหกรรมดวยกัน เริ่มจากอุตสาหกรรมขั้นตน
(upstream industry) ไดแก การผลิตเสนใย (ธรรมชาติ/สังเคราะหเคมี) การปนดาย การทอผา
การถักผา รวมทั้งการฟอกยอมไปจนถึงอุตสาหกรรมขั้นปลาย (downstream industry) คือ
อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป ซึ่งขั้นตอนการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอประกอบไปดวย
1. อุตสาหกรรมสิ่งทอขั้นตน การผลิตวัตถุ เสนใย ทั้งใยสังเคราะหและใยธรรมชาติ
อุตสาหกรรมขั้นตนเปนอุตสาหกรรมที่ตองใชเงินลงทุนสูง เพราะใชเครื่องจักรเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ที่ตองนําเขาจากตางประเทศ แตใชแรงงานนอย สวนวัตถุดิบที่ใชก็ตองนําเขาจากตางประเทศ
ทั้งสิ้น ผลิตภัณฑเสนใยที่ผลิตไดจากอุตสาหกรรมนี้จะเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมขั้นตอไป
2. อุตสาหกรรมสิ่งทอขั้นกลาง การปนดาย ทอผา ถักผา ฟอกยอม และแตงพิมพสําเร็จ
เป น อุ ต สาหกรรมซึ่ ง นํ า วั ต ถุ ดิ บ ใยสั ง เคราะห ม าป น ทํ า ด า ยต า งๆเพื่ อ ใช ท อผ า เย็ บ และถั ก ผ า
ตลอดจนการผลิตผาผืน ยอมผา พิมพลายผาตางๆ ผลผลิตของอุตสาหกรรมนี้สวนใหญจะเปน
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป เครื่องนุงหมและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอขั้นปลาย การผลิตเสื้อผาเครื่องนุงหม ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ใช
เครื่องจักรนอย แตมีการใชแรงงานในการผลิตมากที่สุด (labour intensive) มีการจางงาน
ประมาณสามในสี่ของการจ า งงานทั้ง หมดในหมวดอุตสาหกรรมสิ่ง ทอจํา นวนผูประกอบการ
โรงงานและแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
แผนภูมิที่ 2.1 ขั้นตอนการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ผลิตภัณฑเครื่องนุงหม

อุตสาหกรรมขั้นปลาย

เสื้อผาสําเร็จรูป
ปนดาย ทอผา ฟอกยอม

อุตสาหกรรมขั้นกลาง

อุตสาหกรรมขั้นตน

พิมพลาย แตงผีนผา
เสนใยธรรมชาติ

เสนใยสังเคราะห

อุตสาหกรรมสนับสนุน
พิมพลาย บรรจุภัณฑ
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อุตสาหกรรมสิ่งทอมีขั้นตอนการผลิตแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ซึ่งการผลิตในแตละขั้นตอน
นั้น จะมีลักษณะการใชแรงงานหนาแนนที่สุดคือ อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป เพราะมีการใช
เทคโนโลยีแบบงายๆที่มีมูลคาไมสูงนัก และสามารถทําการประกอบการอาชีพนี้ไดโดยทั่วไป ดังนั้น
จึงเกิดโรงงานขนาดเล็กจํานวนมาก เนื่องจากยังไมมีเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเครื่องมือที่ทันสมัย
เขามาทดแทนแรงงานในการตัดเย็บเสื้อผา จึงทําใหความไดเปรียบ เสียเปรียบในการผลิตของ
ผูประกอบการรายเล็กและรายใหญไมแตกตางกันมากนัก สวนอุตสาหกรรมที่ตองใชเงินลงทุนสูง
คือ อุตสาหกรรมขั้นตน ไดแก โรงงานผลิตเสนใยประดิษฐ และอุตสาหกรรมขั้นกลางไดแก โรงงาน
ปนดาย ทอผา ถักผา ฟอกยอมและแตงสําเร็จ เนื่องจากอุตสาหกรรมขั้นตนและขั้นกลางจะตองนํา
เครื่องจักรและการใชเทคโนโลยีใหมเขามาชวยในการผลิตจึง ทําใหตองใชเงินลงทุนสูง แตใช
แรงงานนอย
ประเภทของลูกจางหรือแรงงานจําแนกตามลักษณะงานของอุตสาหกรรมเสื้อผา
สําเร็จรูป
ลูกจางหรือแรงงานของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. พนักงานประจําสํานักงาน ไดแก บุคลากรที่ทําหนาที่ฝายจัดการ ธุรการ การตลาดและ
บัญชี
2. พนักงานหรือคนงานฝายผลิตระดับหัวหนาและผูชาย ซึ่งถือวาเปนแรงงานที่มีฝมือ
3. พนักงานฝายผลิตหรือแรงงานกึ่งฝมือ คือ ลูกจางที่ทํางานตามคําสั่ง เชน พนักงานเย็บ
พนักงานบรรจุ เปนตน
กระบวนการผลิต เทคโนโลยีและลักษณะแรงงานที่ใช
อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปเปนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีรวมกับแรงงานที่มีทักษะและ
ความชํานาญดานการออกแบบและตัดเย็บ อุปกรณที่ใชสวนใหญเปนจักรเย็บผา กระบวนการ
ผลิตของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป สามารถแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 เปนขั้นตอนกอนการเย็บ (pre-assembly) ซึ่งในขั้นตอนนี้จะแบงงานออกเปน
- งานออกแบบ
- งานตรวจแยกและคัดผาตามลวดลาย
- งานปรับ ไดแก การขยายหรือลดขนาด (grading) ของตนแบบตามมาตรฐานที่ตองการ
- งานวางแบบชิ้นผา (maker making) ในลักษณะที่ใหเกิดการสูญเสียเนื้อผานอยที่สุด
- งานตัดผา (cutting) ออกเปนชิ้น
ปจจุบันพบวากวารอยละ 50 ของโรงงานเสื้อผาสําเร็จรูปที่สํารวจทั้งหมด มีการใชเครื่อง
CAD (computer aided design) เพื่อออกแบบเสื้อผา นอกจากนี้ยังมีการใชเครื่องตรวจแยกและ
เครื่องตัดผาดวยไฟฟา กระบวนการผลิตขั้นตอนที่ 1 นี้ อาจกลาวไดวามีสัดสวนการใชแรงงานไม
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เกินรอยละ 10 ของแรงงานการผลิตทั้งหมด สําหรับคุณสมบัติของพนักงานในขั้นตอนนี้สวนใหญ
จะตองมีวุฒิการศึกษาชั้น ปวช.ขึ้นไปหรือจบดานสายอาชีพโดยตรง
ขั้นตอนที่ 2 เปนขั้นตอนการเย็บขึ้นรูปเปนเสื้อผา (assembly phase)
อุปกรณที่ใชในการเย็บขึ้นรูปเสื้อผาคือ จักรตางๆสวนมากจะเปนจักรเข็มเดียว แรงงาน
สว นใหญ ข องกระบวนการผลิ ต จะอยู ที่ขั้ น ตอนของงานเย็ บ ขึ้น รูป การผลิ ต ขั้ น ตอนที่ 2 นี้ จะ
ประกอบดวยขั้นตอนยอยหลายๆขั้นตอน เชน จากผูเย็บตําแหนงหนึ่งไปสูอีกตําแหนงหนึ่งในสาย
งาน ซึ่งอาจจะมีถึง 100 ขั้นตอนกวาจะเปนเสื้อผาสําเร็จรูปหนึ่งชิ้น ซึ่งทําใหรอยละ 80 ของเวลา
โดยประมาณของการผลิตนั้นอยูที่การสงผานชิ้นงาน การใชแรงงานในการเย็บขึ้นรูปมีสัดสวนการ
จางงานถึงรอยละ 70 ของแรงงานที่จางทั้งหมดและกวารอยละ 80 เปนแรงงานหญิง คุณสมบัติ
ของแรงงานในระดับนี้บริษัทจะรับผูที่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาขึ้นไปและมีประสบการณ
ในดานการเย็บมากอนอยางนอย 1 ป
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการตรวจสอบตกแตงการรีดและบรรจุเพื่อวางจําหนาย
งานขั้นตอนสุดทายของกระบวนการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปคือ การตรวจสอบตกแตง การรีด
และบรรจุเพื่อวางจําหนาย งานตรวจสอบจะแบงเปน 2 สวนคือ งานตรวจสอบภายหลังการรีดและ
งานตรวจสอบภายหลั ง การบรรจุ หี บ ห อ ซึ่ ง การตรวจสอบทั้ ง สองส ว นนี้ จ ะใช ค นงานทํ า การ
ตรวจสอบ สวนในงานรีดโดยทั่วไปจะใชเตารีดอบไอน้ํา บางโรงงานซึ่งเปนโรงงานขนาดใหญจะใช
เครื่อง conveyer ในการทําหนาที่แขวนเสื้อผา แลวงานสุดทายคือ การบรรจุหีบหอที่ตองใช
แรงงาน การใชแรงงานเพื่อการผลิตในขั้นตอนสุดทายนี้สวนใหญจะเปนแรงงานที่มีพื้นฐานความรู
ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ซึ่งการรับคนงานเพื่อทําหนาที่ดังกลาวบริษัทจะเนนในดาน
ประสบการณมากกวาวุฒิการศึกษา
คาตอบแทนลูกจางจําแนกตามลักษณะงาน
อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปประกอบดวยงานหลักๆที่สําคัญและเปนงานที่ตองอาศัย
แรงงานที่มีฝมือและกึ่งฝมือเปนจํานวนมาก ซึ่งลักษณะงานดังกลาวจะแบงออกเปน 2 ประเภทคือ
1. งานประจําสํานักงาน เปนงานในตําแหนงธุรการ การตลาด บัญชี ผูจัดการ บุคลากรที่
ทําหนาที่ในตําแหนงดังกลาวขางตนจะมีวุฒิการศึกษาในระดับ ปวส. ปวช. หรือระดับปริญญาตรี
ในสาขาสังคมศาสตร รัฐศาสตร บัญชี เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ เปนตน สําหรับกิจการที่มีการ
ผลิตเพื่อการสงออกเป นหลักจะเนนบุคลากรที่มีทักษะทางดานภาษาอังกฤษบุคลากรประจํา
สํานักงานจะมีฐานะเปนลูกจางประจํารายเดือน โดยจะไดรับคาจางแตกตางกันออกไปตามวุฒิ
การศึกษา ประสบการณทํางานและระยะเวลาการทํางาน ซึ่งโดยเฉลี่ยจะเริ่มตนจาก 6,000 บาท
ตอเดือน
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2. งานฝายผลิต จะประกอบดวยแรงงานประเภทมีฝมือและกึ่งฝมือ โดยจะแบงแรงงาน
ฝายผลิตออกเปน 3 ระดับคือ
2.1 วิศวกร ชางเทคนิค และนักวิทยาศาสตร ซึ่งบุคลากรในระดับนี้จะมีสัดสวน
การจางนอย เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานในระดับอื่นๆและอุตสาหกรรมสิ่งทอจะมีการจางวิศวกร
(สาขาเครื่องกล ไฟฟา) มากกวาอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป
2.2 แรงงานฝมือประเภทชาง ไดแก ชางออกแบบ ชางตัด ชางวางแบบชิ้นผา การ
จางแรงงานฝมือประเภทชางในตําแหนงหัวหนาและผูชวย จะเปนการจางบุคลากรที่มีความรูวุฒิ
ระดับ ปวช. ปวส. ปวท. ที่มีความชํานาญเฉพาะดาน เชน ชางออกแบบ ชางตัดผา ชางวางแบบชิ้น
ผา การจางชางในระดับหัวหนาและผูชวยจะเปนการจางประจํารายเดือนโดยแรงงานประเภทชาง
และผูชวยจะไดรับอัตราคาจางเริ่มตน 9,000 บาทตอเดือน
2.3 แรงงานกึ่งฝมือหรือแรงงานทั่วไป จะเปนแรงงานประเภทกึ่งฝมือที่ทําหนาที่
ในตําแหนงตางๆของงานผลิต เชน งานเย็บผา งานรีดผา งานตรวจสอบคุณภาพสินคา (Q.C.)
และงานบรรจุหีบหอ เปนตน แรงงานในกลุมนี้เรียกวาลูกจางประจําฝายผลิต สวนใหญจะมีวุฒิ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กอนที่จะมีการบรรจุเขาเปนลูกจางประจําลูกจาง
ทุกคนตองอยูในระหวางการทดลองงานประมาณ 3 เดือน ทั้งนี้เพื่อการเรียนรูงานและสรางความ
ชํานาญในตําแหนงนั้นๆหลังจาก 3 เดือนไปแลวและมีผลเปนที่พอใจของผูประกอบการก็จะไดรับ
บรรจุใหเปนลูกจางประจําตอไป การจางงานประเภทกึ่งฝมือหรือแรงงานทั่วไปโดยมากจะมีทั้ง
ลักษณะการจางประจําแบบรายวันและงานเหมารายชิ้น
บทบาทของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมตอประเทศไทย
ศันสนีย ลิ้มพงษ (2549) สําหรับประเทศไทยนั้น อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมมี
บทบาทที่สําคัญทั้งการสรางมูลคาเพิ่มแกระบบเศรษฐกิจ มูลคาการสงออกและปริมาณการจาง
งาน โดยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมกอใหเกิดมูลคาเพิ่มและการจางงงานสูงเปนอันดับที่
หนึ่งในภาคหัตถอุตสาหกรรมมาเปนระยะเวลาหลายทศวรรษ นอกจากนี้ผลิตภัณฑเครื่องนุงหม
โดยเฉพาะอยางยิ่งเสื้อผาสําเร็จรูปยังเปนสินคาสงออกที่สําคัญของไทยมาตั้งแตป พ.ศ. 2529
ถึ ง แม ว า ในช ว งทศวรรษที่ ผ า นมาสิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ ง ห ม อาจจะลดความสํ า คั ญ ต อ
ภาคอุตสาหกรรมไทยลงบาง ดวยเหตุผลบางประการ เชน การชะลอตัวของประเทศที่เพิ่งกาวเขาสู
เวทีตลาดโลกอยางจีน ผลจากการที่ประเทศไทยเริ่มหันไปสงเสริมอุตสาหกรรมรายสาขาอื่นมาก
ยิ่งขึ้น ไดแก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมยังถือ
วาเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญของประเทศอยู
จากตารางที่ 2.1 แสดงภาพรวมของบทบาทอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมที่มีตอ
ระบบเศรษฐกิจไทยซึ่งพบวาในชวงกอนป พ.ศ. 2538 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเปน
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อุตสาหกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มใหแกเศรษฐกิจไทยอยางสูงมาก โดยมีสัดสวน GDP ถึงกวารอยละ
20 GDP ของภาคอุตสาหกรรม ถึงแมวาบทบาทความสําคัญจะลดลงในชวง 10 ปที่ผานมาแตสิ่ง
ทอและเครื่องนุงหมก็ยังคงสรางมูลคาเพิ่มที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง
สําหรับในแงการจางงาน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมถือไดวาเปนแหลงการจาง
งานที่สําคัญ เพราะสัดสวนการจางงานมากกวา 1 ใน 4 ของการจางงานในภาคอุตสาหกรรมอยูใน
ภาคอุตสาหกรรมนี้ โดยเฉพาะในชวงป พ.ศ. 2528 และพ.ศ. 2533 การจางงานของอุตสาหกรรมนี้
มีสัดสวนที่สูงมากกวารอยละ 30 ของการจางงานรวมในภาคอุตสาหกรรม แมวาสัดสวนการจาง
งานจะลดลงในช ว งทศวรรษที่ ผ า นมา แตจํ า นวนการจ า งงานก็ยัง คงเพิ่ม สู ง ขึ้ น โดยมีจํา นวน
แรงงานที่เขาสูภาคอุตสาหกรรมนี้กวาหนึ่งลานคน (จากตารางที่ 2.1)
จากตารางที่ 2.2 แสดงแหลงการจางงานที่แทจริงของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
ของการจ า งงานใน
กระจุ ก ตั ว อยู ที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งนุ ง ห ม โดยประมาณร อ ยละ 77
ภาคอุตสาหกรรมนี้เปนการจางงานที่เกิดจากการผลิตเครื่องนุงหม สิ่งนี้เองที่เปนตัวสะทอนใหเห็น
อย า งชัด เจนว า การผลิ ตเครื่ อ งนุ ง ห ม ของไทยยั ง คงเป น ลั ก ษณะการผลิ ต ที่ใ ช แ รงงานเขม ข น
(Labor Intensive) สําหรับการจางงานในสวนผลิตภัณฑสิ่งทอมีการจางงานในสัดสวนที่ไมสูงมาก
นัก โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 23 ของการจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมรวม
ทั้งนี้เปนเพราะการผลิตสิ่งทออยางเสนใยและผาผืนจะมีลักษระการผลิตที่ใชทุนเขมขน (Capital
Intensive Technique) นั่นเอง
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ตารางที่ 2.1 บทบาทของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมตอระบบเศรษฐกิจไทย
2518 2523 2528
1. GDP (ลานบาท)

2533

2538

2543

2544

2545

2546

16,190 29,419 49,093 122,053 226,407 269,521 269,766 272,461 275,006

2. สัดสวนตอ GDP ของ
28.6 20.6 21.2 20.5 16.0 13.3 13.0 12.3 11.2
ภาคอุตสาหกรรม (%)
3. จํานวนการจางงาน (พัน
na
na 624
975 1,144 1,084 1,082 1,083 1,084
คน)
4. สัดสวนตอการจางงาน
na
na 30.2 31.1 26.1 24.4 22.8 21.5 21.3
ของทั้งภาคอุตสาหกรรม (%)
5. มูลคาการสงออก (ลาน
1,075 3,567 12,616 89,300 162,935 223,512 235,044 220,962 226,433
บาท)
6. สัดสวนตอการสงออก
7.0 7.0 9.0 15.0 11.6
8.1
8.1
7.6
6.8
รวม (%)
ที่มา : รวบรวมจากสถิติสิ่งทอไทย กองอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม

ตารางที่ 2.2
จํานวนแรงงานและสัดสวนการจางงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมแยกตามรายสาขาอุตสาหกรรม
(หนวย:พันคน)
2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

1,143.90 1,117.20 1,113.50 1,096.90 1,086 1,083.70 1,081.50 1,082.90 1,084.10
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
ผลิตภัณฑสิ่งทอ (textile)

ผลิตภัณฑเครื่องนุงหม (Clothing)

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

266.9

255.1

255.7

247.3 242.8

240.5

241.0

242.0

242.6

(23.3)

(22.8)

(23.0)

(22.5) (22.4) (22.2)

(22.3)

(22.3)

(22.4)

887.0

862.1

857.8

849.6 843.0

843.2

840.5

840.9

841.5

(76.7)

(77.2)

(77.0)

(77.5) (77.6) (77.8)

(77.7)

(77.7)

(77.6)

ที่มา : รวบรวมจากสถิติสิ่งทอไทย กองอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดสวนรอยละตอการจางงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยรวม

2.4 แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับตลาดแรงงาน
2.4.1 ความหมายของตลาดแรงงาน
นักวิชาการตางไดใหความหมายของคําวาตลาดแรงงาน ไวดังนี้
จํานงค สมประสงคและประดิษฐ ชาสมบัติ (2519) ไดใหความหมายของตลาดแรงงานวา
ตลาดแรงงาน หมายถึง การเจรจาหรือตกลงวาจางทํางานระหวางฝายนายจาง ซึ่งเปนผูซื้อแรงงาน
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และฝายลูกจางซึ่งเปนผูขายแรงงาน การกระทําของนายจางและลูกจางดังกลาวนี้ทําใหมีการจาง
ทํางานเกิดขึ้น โดยฝายลูกจางก็ไดรับคาจาง ซึ่งเปนผลตอบแทนจากการขายแรงงาน
อัมพร วิจิตรพันธ (2519) กลาววา ตลาดแรงงาน เปนแหลงที่นายจางจะไปหาคนงานและ
คนงานจะไปหางานทําหรืออีกนัยหนึ่งคือ แหลงที่นายจางและคนงานจะพบกันได เพื่อจะไดตกลง
ทําสัญญาเขาทํางาน นั่นคือ แหลงที่กอใหเกิดอุปสงคแรงงาน (labor demand) และอุปทาน
แรงงาน (labor supply)
แมน สารรัตน (2527) ไดใหความหมายของตลาดแรงงานวา ตลาดแรงงาน หมายถึง
วงการและกระบวนการ ซึ่งผูผลิตที่พรอมสําหรับการเปนนายจางและคนงานที่พรอมสําหรับการ
เป น ลู ก จา ง สามารถทํา ความตกลงกัน ไมว า จะโดยตรงหรื อ โดยอ อ มในเรื่ องเกี่ ย วกั บจํ า นวน
แรงงานที่ตองการจาง คาจางหรือผลตอบแทนอื่นใดที่เกี่ยวกับการจาง ตลอดจนเงื่อนไขหรือสภาพ
การจางงานในเวลาใดเวลาหนึ่ง
ชวลิต (2551) ไดใหความหมายของตลาดแรงงานไววา ตลาดแรงงาน หมายถึง พื้นที่และ
กระบวนการซึ่งผูประกอบการในฐานะนายจางและผูใชแรงงานในฐานะลูกจาง สามารถทําความ
ตกลงกันไมวาจะโดยตรงหรือโดยออม ในเรื่องเกี่ยวกับจํานวนแรงงานที่ตองการจางงาน คาจาง
หรือผลตอบแทนที่เกี่ยวกับการจางตลอดจนเงื่อนไขหรือสภาพจางงานในเวลาใดเวลาหนึ่ง
จึงสรุปไดวา ตลาดแรงงาน หมายถึง แหลงที่นายจางและลูกจางไดทําการตกลงวาจาง
หรือทําสัญญาเพื่อทํางาน โดยนายจางเปนผูไดรับผลประโยชนจากแรงงาน สวนแรงงานไดรับ
ผลตอบแทนในรูปของคาจางจากการขายแรงงาน จึงทําใหเกิดอุปสงคและอุปทานของแรงงาน ซึ่ง
อุปสงคของแรงงานก็คือการที่นายจางหรือผูที่ตองการจางแรงงาน และอุปทานของแรงงานก็คือ
การที่ลูกจางหรือคนงานที่ตองการเสนอขายแรงงาน
2.4.2 ลักษณะของตลาดแรงงาน
สุมาลี (2535) ในการวิเคราะหกลไกการทํางานของตลาดแรงงาน นักเศรษฐศาสตรมักจะ
เริ่มโดยการสรางแบบจําลองของตลาดแรงงานอยางงายๆขึ้นมาเสียกอน พรอมทั้งตั้งสมมติฐาน
ตางๆเพื่อใหการวิเคราะหทําไดโดยไมเกิดความสับสนจากนั้นจึงทําการวิเคราะหตอไปโดยคอยๆ
ยกเลิกขอสมมติฐานเหลานั้น
ในสวนนี้จะเปนการอธิบายลักษณะของตลาดแรงงานแบบแขงขันอยางงายๆ (Simplified
Competitive Labour Market) ซึ่งนักเศรษฐศาสตรมักตั้งเปนสมมติฐาน สําหรับเปนพื้นฐานของ
การวิเคราะหเรื่องตลาดแรงงาน ลักษณะดังกลาวมีดังตอไปนี้
1. มีแรงงานและนายจางเปนจํานวนมากในตลาด ไมมีใครที่มีอิทธิพลในการกําหนดอัตรา
คาจางในตลาดได
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2. คนงานและนายจางสามารถเขาออกตลาดไดอยางเสรีและคนงานสามารถโยกยายจาก
นายจางคนหนึ่งไปสูนายจางคนอื่นๆไดโดยเสรีเชนกัน
3.

ไมมีอํานาจของสถาบันใดเขามามีอิทธิพลในตลาด อาทิ ไมมีการรวมตัวกันของ

นายจางเพื่อกดราคาแรงงานหรือการรวมตัวกันของคนงานเพื่อเพิ่มคาจางและไมมีกลไกรัฐเขามา
กําหนดคาจางในตลาด
4. นายจางและลูกจางมีขาวสารพรอมมูล คนงานมีความรูเกี่ยวกับตําแหนงวาง อัตรา
คาจาง รวมทั้งเงื่อนไขการจาง นายจางก็ทราบเกี่ยวกับจํานวนคนงานที่พรอมจะเขาทํางานรวมทั้ง
อัตราคาจางซึ่งคนงานตองการไดรับ
5. ทั้งนายจางและลูกจางมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ กลาวคือ ถาปจจัยอื่นๆคงที่
คนงานยอมที่จะเลือกงานซึ่งใหคาจางสูงมากกวางานที่ใหคาจางต่ําและนายจางก็เชนเดียวกันที่
ยอมเลือกสภาวะการใหกําไรสูงมากกวากําไรต่ํา
6. อัตราคาจางเปนปจจัยสําคัญเพียงปจจัยเดียวในการพิจารณาเลือกงาน สวนปจจัยอื่น
ถือวาเปนปจจัยคงที่และมีสภาพเทาเทียมกัน
7. ตําแหนงวางงานทั้งหมดไดรับการบรจุโดยการผานตลาดเทานั้น ไมมีการบรรจุจากการ
เลื่อนตําแหนงเปนการภายในของหนวยธุรกิจ
8. ในสายตาของนายจาง คนงานทุกคนมีประสิทธิภาพเทาเทียมกันและทดแทนกันได
2.4.3 ประเภทของตลาดแรงงาน
วีระศักดิ์ (2549) ไดจําแนกตลาดแรงงานไวหลายประเภท ไดแก
1. จําแนกตามเขตภูมิศาสตร สําหรับภายในประเทศอาจจะแบงเปน ตลาดแรงงานภาค
กลาง ตลาดแรงงานภาคเหนือ ตลาดแรงงานภาคใต ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ตลาดแรงงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.

จําแนกตามอาชี พ สามารถแบงประเภทโดยยึดประเภทอาชีพเป นเกณฑ เชน

ตลาดแรงงานชางกอสราง ตลาดแรงงานเสมียนพนักงาน เปนตน
3. จําแนกตามอุตสาหกรรม สามารถแยกตามประเภทอุตสาหกรรมไดแก อุตสาหกรรม
เครื่องนุงหม อุตสาหกรรมรถยนต เปนตน
4. จําแนกตามระเบียบวาจางแรงงาน สามารถแยกไดเปนตลาดแรงงานของรัฐบาลและ
ตลาดแรงงานของธุรกิจเอกชน โดยที่ ตลาดแรงงานของรัฐบาลไดแก แรงงานที่เขาไปทํางานใหแก
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ทางราชการ เชน ขาราชการ เปนตน สวนตลาดแรงงานของธุรกิจเอชน ไดแก แรงงานที่เขาไป
ทํางานในภาคเอกชน ซึ่งสัญญาวาจางไมมีกฎเกณฑแนนอนตายตัวขึ้นอยูกับการตกลงระหวาง
นายจางและลูกจางเปนรายๆไป ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
สุม าลี (2535)

ไดก ลาวถึง ประเภทของแรงงานว า ในกรณี ของแรงงาน ขนาดของ

ตลาดแรงงานแตกตางกันไปตามระดับฝมือหรือระดับทักษะของแรงงานประเภทนั้นๆ อาทิ แรงงาน
ระดับผูบริหารหรือผูประกอบวิชาชีพขั้นสูง ขนาดของตลาดจะมีขอบขายกวางขวางครอบคลุม
ระดับประเทศหรือระดับตางประเทศไดดวย โดยทั่วๆไปจํานวนแรงงานประเภทนี้มักจะมีไมมากนัก
เมื่อเทียบกับแรงงานประเภทอื่น ดังนั้นหนวยธุรกิจจึงจําเปนที่จะตองเปดตลาดในการเลือกคนงาน
ใหกวาง นอกจากนั้นขอมูลขาวสารตางๆเกี่ยวกับลักษณะงาน รายได ฯลฯ มักจะพอเพียงสําหรับ
สําหรับผูแสวงหางานโดยผานการติดตอโดยตรงหรือผานสมาคมผูประกอบวิชาชีพเหลานี้ การ
เคลื่อนยายของแรงงานประเภทนี้มักมีคาใชจายไมสูงมากนัก เมื่อเทียบกับศักยภาพในการเพิ่มพูน
รายไดและความกาวหนาในอาชีพจากตําแหนงงานใหม
ในกรณีของแรงงานประเภทกรรมกร เสมียนธุรการหรือผูประกอบวิชาชีพระดับใชทักษะไม
สูงนัก ขนาดของตลาดแรงงานมักจะมีขอบขายเพียงระดับทองถิ่น แรงงาน มักไมคอยเคลื่อนยาย
เพื่อไปทํางานนอกทองถิ่น ยกเวนในกรณีที่มีบริการการเดินทางระหวางที่พักกับสถานที่ทํางานซึ่ง
ใหความสะดวกพอสมควรหรือในกรณีที่มีภาวะการวางงานเปนระยะเวลายาวนาน ซึ่งจะกระตุนให
คนงานยายถิ่นได
ในการจําแนกตลาดแรงงานเปนตลาดทองถิ่นตลาดระดับประเทศหรือระดับนานาประเทศ
นั้น สิ่งหนึ่งที่จะตองทําความเขาใจก็คือ ตลาดแตละประเภทไมไดมีตลาดเดียว แตยังแบงแยกเปน
ตลาดแรงงานตามลักษณะของอาชีพ (occupational market) เชน ตลาดแรงงานของพนักงาน
พิมพดีด ตลาดแรงงานของชางปูกระเบื้อง ตลาดแรงงานของพนักงานทําความสะอาดและอาชีพ
อื่นๆอีกเปนตน
นอกเหนือจากการจําแนกเปนตลาดโดยสภาพภูมิศาสตรและตลาดจําแนกโดยอาชีพแลว
การที่หนวยธุรกิจหลายแหลงใชระบบการคัดเลือกและเลื่อนคนจากภายในเพื่อเขาสูตําแหนงตางๆ
แทนที่จะคัดจากบุคคลภายนอก ทําใหมีการมองวา หนวยธุรกิจนั้นๆทําตนเปรียบเสมือนเปนตลาด
ที่แยกตัวออกตางหาก เนื่องจากหนวยธุรกิจมีแหลงอุปทานแรงงานภายในของตนเองและฝาย
แรงงานก็ยึดเอาหนวยธุรกิจ เปนแหลงเลื่อนสถานภาพของตนเองในการทํางานใหกาวหนาขึ้นไป
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ลักษณะของหนยธุรกิจแบบนี้ ในทางเศรษศาสตรเราเรียกวามีพฤติกรรมของการเปนตลาดแรงงาน
ภายใน (Internal Labour Market)
2.4.4 ความหมายของอุปสงคแรงงานและอุปทานแรงงาน
จินตนา พรพิไลพรรณ และ อัญชลี คอคงคา (2530) กลาววา ความตองการแรงงานหรือ
อุปสงคแรงงาน หมายถึง ปริมาณตางๆของแรงงานที่ผูเสนอซื้อแรงงานหรือนายจางตองการจะจาง
แรงงาน ณ ระดับคาจางตางๆกันในชวงระยะยเวลาหนึ่ง การที่นายจางตองการจางแรงงานหรือมี
อุปสงคแรงงานเพิ่มขึ้น ขึ้นอยูกับจํานวนความตองการสินคาและบริการในตลาด
จินตนา พรพิไลพรรณ และ อัญชลี คอคงคา (2532) กลาววา อุปสงคแรงงาน หมายถึง
จํ า นวนแรงงานที่ ห น ว ยผลิ ต มี ค วามต อ งการที่ จ ะจ า ง ณ ระดั บ อั ต ราค า จ า งต า งๆกั น ในช ว ง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
ชวลิต (2551) กลาววา การเปลี่ยนแปลงอุปสงคแรงงาน อาจเปลี่ยนแปลงได โดยมีสาเหตุ
ดังตอไปนี้
1. อัตราคาจางเปลี่ยนแปลง ถาอัตราคาจางเปลี่ยนแปลงโดยปจจัยอื่นๆที่กําหนดอุปสงค
แรงงานยังคงที่อยู ก็จะมีผลทําใหปริมาณการจางงานเปลี่ยนแปลง
2. อุปสงคในสินคาและบริการเปลี่ยนแปลงโดยที่ปจจัยอื่นๆที่กําหนดอุปสงคแรงงานยังคง
ที่อยู แตอุปสงคในสินคาและบริการเพิ่มขึ้นก็จะทําใหการจางงานเพิ่มขึ้นดวย
3. ราคาของปจจัยการผลิตชนิดอื่นๆเปลี่ยนแปลง เชน ราคาของเครื่องจักรเครื่องมือลดลง
ก็จะทําใหตนทุนการผลิตลดลงและการที่ตนทุนการผลิตลดลงเชนนี้ ก็จะทําใหการผลิตเพิ่มขึ้นผล
ทางด า นผลผลิ ต เกิ ด ขึ้ น เช น นี้ ก็ จ ะทํ า ให มี ค วามต อ งการการจ า งงานเพิ่ ม ขึ้ น แต ถ า ราคาของ
เครื่องจักรเครื่องมือลดลงแลว ทําใหหนวยผลิตหันไปใชเครื่องจักรเครื่องมือเพิ่มขึ้นแทนแรงงานอัน
เปนลักษณะของการใชทุนมากกวาแรงงาน (Capital Intensive) แลว อุปสงคแรงงานก็จะลดลงอัน
เปนผลทางการทดแทน
แนวความคิดเกี่ยวกับอุปสงคของตลาดแรงงาน
จากความหมายของอุปสงคแรงงานที่กลาวมาแลวในขางตน สรุปไดวา ความตองการ
แรงงานหรืออุปสงคแรงงาน หมายถึง ปริมาณตางๆของแรงงานที่ผูเสนอซื้อแรงงานหรือนายจาง
ตองการจะจางแรงงาน ณ ระดับราคาคาจางตางๆกัน ในชวงระยะเวลาหนึ่ง (จินตนา พรพิไล
พรรณและอัญชลี คอคงคา,2530 : 25) การที่นายจางตองการจางแรงงานหรือมีอุปสงคแรงงาน
เพิ่มขึ้นขึ้นอยูกับจํานวนความตองการสินคาและบริการในตลาด ดังนั้นจึงกลาวไดวา อุปสงค
แรงงานเปนอุปสงคสืบเนื่อง กลาวคือ จะเกิดขึ้นเมื่อตลาดแรงงานมีความตองการสินคาและบริการ
นอกจากนี้ อุปสงคแรงงานยังเปนอุปสงครวมกับปจจัยการผลิตอื่นๆ (สุมาลี ปยตานนท,2539 :
33) ทั้งนี้เนื่องจากในการผลิตสินคาและบริการมีความจําเปนตองใชปจจัยการผลิตหลายชนิด
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รวมกัน เมื่อใชป จจัยการผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้น เชน เครื่องจั กร ก็ตองมีแรงงานทํา งาน
เพิ่มขึ้นตามไปดวย จึงจะทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นได ซึ่งจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับอุปสงคแรงงาน
สรุปไดวา อุปสงคแรงงานหรือความตองการจางงานขึ้นอยูกับตนทุนการจางงาน ทั้งที่เปนตนทุน
ทางตรงและทางออม ตนทุนทางตรงไดแก คาจางเงินเดือน คาใชจายในการจัดหาแรงงาน ตนทุน
ทางออมไดแก คาใชจายในการฝกอบรม ตนทุนคาเสียโอกาสในการฝกอบรม เชน เวลาที่สูญเสีย
ไปของผูฝก นอกจากนี้เครื่องมือที่ใชในการคัดเลือกและกําหนดคุณสมบัติของแรงงานก็เปนปจจัย
ที่กําหนดความตองการจางงานเชนกัน
สุมาลี (2539) ไดใหความหมายของอุปทานแรงงานไววา อุปทานแรงงาน หมายถึง
จํานวนแรงงานที่ประสงคและพรอมที่จะเสนอขายใหแกนายจางตามระดับอัตราคาจางตางๆใน
ระยะเวลาในเวลาหนึ่ง จํานวนแรงงานที่เสนอขาย เพื่อการทํางานนี้ อาจนับเปนชั่วโมง เปนวัน
หรือเปนจํานวนคนก็ได
แมน สารรัตน (2527) ใหความหมายของอุปทานแรงงานวา อุปทานแรงงาน หมายถึง
จํานวนแรงงานที่ประสงคและเสนอที่จะทําใหนายจาง ตามระดับอัตราคาจางตางๆในระยะเวลา
หนึ่ง ซึ่งอาจวัดเปนจํานวนชั่วโมงตอวัน ตอสัปดาห หรือเปนจํานวนบุคคลผูเขารวมในกําลังแรงงาน
ในระยะเวลานั้น และไดใหความหมายของอุปสงคแรงงานวา อุปสงคแรงงาน หมายถึง ความ
ตองการแรงงานในฐานะปจจัยการผลิตที่นายจาง หรือผูผลิตตองการวาจาง เมื่อมีตําแหนงงานวาง
หรือเมื่อมีการลงทุนใหม หรือลงทุนขยายงานเพิ่มเติม ณ ระดับอัตราคาจางตางๆที่นายจางหรือ
ผูผลิตสามารถจะวาจางได
ชวลิต (2551) กลาววา ขนาดของอุปทานแรงงานจะมีมากหรือนอยยอมขึ้นอยูกับปจจัย
ตางๆดังตอไปนี้ คือ
1. ขนาดของประชากร ถาประชากรเพิ่มมากขึ้นทําใหอุปทานของแรงงานมีมาก ถา
อุปทานของแรงงานจํานวนมากนี้ไมทําใหเกิดการวางงานก็จะเปนผลดีแกเศรษฐกิจของประเทศ
เพราะจะชวยใหผลผลิตเพิ่มขึ้น แตถาการเพิ่มประชากรกอใหเกิดคนวางงานจะเปนภาระของ
รัฐบาลในการจัดหางานใหทําหรือสรางงานขึ้นมา วิธีที่จะไมใหอุปทานแรงงานมากเกินไป คือ การ
วางแผนครอบครัว
2. การเคลื่อนยายแรงงานเขามาในประเทศ ถาคนตางประเทศอพยพเขามาทํามาหากิน
ในประเทศมากขึ้ น ทํา ให อุปทานของแรงงานเพิ่ม ขึ้นและในบางครั้งก็มาแย งอาชี พของคนใน
ประเทศนั้นๆ วิธีปองกันไมใหอุปทานมากเกินไป ในกรณีเชนนี้ก็คือ การออกกฎหมายเกี่ยวกับคน
เขาเมือง เชน การกําหนดโควตาคนเขาเมือง การสงวนอาชีพบางอยางใหกับคนในประเทศ เปนตน
3. การกําหนดอายุและเพศของผูที่จะเขาสูกําลังแรงงาน ถากําหนดอายุของผูอยูในกําลัง
แรงงานต่ํา ก็จะทําใหจํานวนผูอยูในแรงงานมีมาก จะทําใหอุปทานของแรงงานมีจํานวนมากดวย
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แตถากําหนดอายุของผูที่อยูในกําลังแรงงานสูง ก็จะทําใหจํานวนผูที่อยูในกําลังแรงงานลดลง เชน
ประเทศไทยกําหนดผูที่อยูในกําลังแรงงานอายุ 13 ปขึ้นไป ก็จะทําใหอุปทานของแรงงานมากกวา
ในกรณีที่กําหนดอายุผูที่อยูในกําลังแรงงานอายุ 15 ปขึ้นไป อยางในปจจุบันนี้ ทางดานเพศก็เปน
อีกเรื่องหนึ่งคือ ในกรณีที่ใหหญิงมีสิทธิเขามาทํางานและเรียนหนังสือเทาเทียมชาย ก็จะทําให
อุปทานแรงงานเพิ่มขึ้น ในทางตรงขาม ถามีการกีดกันไมใหหญิงทํางาน เชน ในบางประเทศก็จะ
ทําใหอุปทานของแรงงานลดลง
2.4.5 ความหมายของคาจาง
สุมาลี (2539) ใหความหมายของคาจางไววา คาจาง หมายถึง ผลตอบแทนจากการใช
แรงงานที่ผูประกอบการจายใหแกคนงาน ซึ่งอาจอยูในรูปของเงิน สินคาหรือการบริการที่มีมูลคา
เปนตัวเงินก็ได สวนอัตราคาจาง หมายถึง ผลตอบแทนที่ไดรับจากการทํางานในระยะเวลาหนึ่ง
เชน อาจคิดเปนอัตรารายชั่วโมง รายวันหรือรายเดือน เปนตน
วีระศักดิ์ (2549) ใหความหมายของคาจางไววา คาจาง (wage) คือ สิ่งที่จายตอบแทน
ใหแกแรงงานหรือลูกจาง ซึ่งไดทํางานหรือใหบริการแกนายจาง ในความหมายทางวิชาการไดได
ครอบคลุมถึงผูที่ทํางานเปนผูบริหารหรือผูใชวิชาชีพดวย ปกติแลวคําวา “คาจาง” นี้จะเปนสิ่งที่
จายตอบแทนใหแกผูทํางานเปนผูทํางานทั้งที่เปนผูไรฝมือ (unskilled labor) กึ่งฝมือ (semi
skilled labor) และผูมีฝมือ (skilled labor) สําหรับเงินเดือนนั้นมักใชเรียกสิ่งที่จายใหแกผูบริหาร
และผูใชวิชาชีพ (white-collar employees และ professional) และเมื่อคาจางคือผลตอบแทนที่
แรงงานไดรับนี้อาจเปนเงินตราหรือสินคาและบริการที่มีมูลคาเปนเงินได สําหรับคาจางที่เปน
สินคาและบริการอาจไดแก ขาว ทองคํา ฯลฯ ตามกฎหมายไทยกําหนดไววาในกรณีที่ตกลงจาย
คาจางเปนเงินแลว จะเปลี่ยนเปนจายบัตรหรือสิ่งของแทนไมได ดังที่องคการแรงงานระหวาง
ประเทศ (international labor organization หรือ ILO) ไดใหความหมายในลักษณะดังกลาว
เชนกัน
ชวลิต (2551) ใหความหมายของคาจางไววา คาจาง (wage) หมายถึง จํานวนเงินที่
ลูกจางไดรับเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงาน โดยถือหลักเกณฑเปนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
คาจางจะขึ้นลงตามระยะเวลามากนองของการปฏิบัติงาน นอกจากนี้คาจางยังเปนเครื่องกําหนด
สถานภาพในการปฏิบัติงานของลูกจางดวย เพราะคาจางสวนใหญกําหนดไวสําหรับลูกจางที่
ปฏิบัติงานเปนรายชั่วโมงหรือรายวัน สวนเงินเดือน (Salary) หมายถึง จํานวนเงินที่ลูกจางไดรับ
เปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานโดยถือเปนหลักเกณฑการจายเหมาเปนรายเดือนและถือวาเปน
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รายไดประจํา โดยไมคํานึงถึงชั่วโมงหรือวันในการทํางานที่เปลี่ยนแปลงเหมือนคาจาง นั่นคือ
ลูกจางตองทํางานตามวัน เวลาที่กําหนดในหนึ่งเดือนตามปฏิทินก็จะไดรับคาจางเปนรายเดือน
ปกติ แล วเงินเดือนจะจายใหแกลูก จางประจํา ซึ่งเรียกชื่อตามตํ าแหน งงานที่แตกตางกัน เชน
เสมียน พนักงานบัญชี วิศวกร นักบริหาร เปนตน
กฎหมายไดกําหนดไววาคาตอบแทนที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นเปนคาจางหรือไมนั้นกฎหมาย
ไดกํ า หนดไว แน น อน ถ า ไม ได กํา หนดก็ มีคํ า พิ พ ากษาของศาลสู ง เปน บรรทั ด ฐานไว ทั้ ง นี้ เ พื่ อ
ประโยชนของการคํานวณผลประโยชนอันจะไดรับสิทธิอันควรมีควรไดของลูกจาง เชน บําเหน็จ
บํานาญ คาลวงเวลา เงินชดเชยเมื่ออกจากงานโดยไมมีความผิด เปนตน
2.4.6 ความสําคัญของคาจาง
ชวลิต (2551) กลาววา การประกอบการดําเนินไปไดดวยดีก็จะตองมีผลตอบแทนใหแก
ลูกจางในรูปของคาจาง ดังนั้น คาจางจึงมีความสําคัญดังตอไปนี้ คือ
1. ความสําคัญตอลูกจาง เพราะคาจางชวยใหลูกจางมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นและเปนสิ่ง
ที่กระตุนใหลูกจางมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
2. ความสําคัญตอสถานประกอบการ ในทัศนะของผูประกอบการหรือนายจางคาจางก็จะ
เปนตนทุนในการประกอบการ นอกจากนี้แลวยังมีผลโดยตรงตอคุณภาพและปริมาณของผลิตผล
ของสถานประกอบการ รวมทั้งขวัญ ทัศนคติและบรรยากาศในการทํางานของลูกจางทั้งหลายใน
สถานประกอบการนั้นดวย
3. ความสําคัญตอสังคมโดยรวม โดยที่คาจางที่สถานประกอบการตองจายใหแกบรรดา
ลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบการนั้นยอมจะสะทอนใหเห็นถึงสถานะของสถานประกอบการ
นั้นๆดวย และทําใหเห็นถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนนั้น เมื่อชุมชนมีมาตรฐานการครอง
ชีพสูงขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นกวาเดิม ก็ทําใหปญหาสังคมบางประการลดลงได
2.4.7 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดคาจาง
แมวาจะมีการกําหนดคาจางดวยวิธีการใดและโดยอาศัยหลักเกณฑอยางไรก็ตาม แตก็
จะตองคํานึงถึงปจจัยที่ถือวาเปนสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการกําหนดคาจางดวย คือ
ก. ระดับคาจางทั่วๆไป ในองคการอื่นในภูมิภาคนั้นที่มีคนทํางานประเภทเดียวกันใน
สถานประกอบการประเภทเดียวกัน ทั้งนี้เพราะมีการแขงขัน
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ข. ความสามารถในการจายคาจาง ซึ่งองคการธุรกิจที่มียอดขายสูงและมีกําไรในระยะ
ยาวจนมั่นใจไดวาสามารถจายคาจางยางเพียงพอโดยไมกระทบกระเทือนตอฐานะการเงินของ
องคการธุรกิจนั้นได
ค. ภาวะคาครองชีพโดยรวมโดยอาศัยตัวเลขดัชนีราคาผูบริโภคเปนเกณฑในการกําหนด
คาจาง ซึ่งคาครองชีพในเมืองใหญๆหรือเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมักจะมีคาครองชีพสูง
ง. ความสามารถในการใชความรูความชํานาญของลูกจางในการปฎิบัติงานอยางไดผลดี
จ. อํานาจการตอรอง โดยการรวมตัวของลูกจางและใชอํานาจตอรองอยางสันติ
ฉ. ลักษณะของงานและการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเปนงานที่เสี่ยงภัย งานที่ตองใชความอดทน
สูง งานที่ใชความคิด งานที่ตองอาศัยความรูความสามารถเฉพาะทาง งานที่ตองรับผิดชอบสูงหรือ
ต่ําตางกันหรืองานที่มีความสําคัญเฉพาะเรื่องโดยสภาพ เปนตน ก็มีการกําหนดคาจางในอัตราที่
แตกตางกัน
ช. อาวุโส ลูกจางที่ทํางานอยูในองคการมานานถือวามีความจังรักภักดีตอองคการ รวมทั้ง
แสดงวามีความรูและประสบการณในงานตามหนาที่รับผิดชอบมาแลวระดับหนึ่ง จึงควรไดคาจาง
ตางจากผูที่เริ่มเขาทํางานใหม
ซ. ความรูและประสบการณในการทํางาน ถือวาเปนผูที่ผานมาในดานปฏิบัติมาแลวระดับ
หนึ่งตอจากการที่มีความรูเพียงในดานทฤษฎี
ฌ. กฎหมาย ซึ่งมีบางกรณีที่กฎหมายอาจกําหนดใหงานบางประเภทที่ลูกจางที่เปนหญิง
หรือหญิงมีครรภเขามาปฏิบัติงานไมได การกําหนดคาจางขั้นต่ําหรือการจายคาจางในกรณีใด
เพิ่มเติมเทาใด การกําหนดใหงานบางประเภทตองปฏิบัติงานใหสั้นกวา 8 ชั่วโมงตอวัน แตก็ถือ
เสมือน 8 ชั่วโมง เปนตน
ญ. อิทธิพลทางการเมือง ซึ่งมีบางกรณีที่มีการกําหนดคาจางโดยมีอิทธิพลทางการเมือง
มาเกี่ยวของดวย เชน กรณีที่ใหมีการกําหนดอัตราคาจางใหเปนการจูงใจไปทํางานในทองถิ่นใด
ทองถิ่นหนึ่งภายใตเหตุผลทางการเมืองหรือรับลูกจางในกรณีพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลยุคใด
ยุคหนึ่ง เปนตน
2.4.7 การกําหนดคาจางขั้นต่ําโดยรัฐบาล
วีระศักดิ์ (2549) กลาววา เนื่องจากการกําหนดอัตราคาจางโดยสัญญาขอตกลงรวมจะ
ได ผ ลดี แ ต เ ฉพาะในบางกรณี ที่ ส มาคมนายจ า งและลู ก จ า งเข ม แข็ ง เชน ในประเทศที่ พัฒ นา
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อุตสาหกรรมแลว ทั้ง 2 ฝายจะตองมีความตั้งใจจริงที่จะตกลงกันใหไดแตในบางอุตสาหกรรมที่
สมาคมลูกจางหรือนายจางยังไมแข็งแรงพอที่จะตอรองใหมีการกําหนดคาจางอยางเหมาะสมได
และในประเทศที่กําลังพัฒนาสวนใหญ ซึ่งเพิ่งเริ่มมีการจัดตั้งสมาคมลูกจางและนายจางนั้นคาจาง
จึงมักจะขึ้นลงตามอุปสงคและอุปทานของแรงงาน จึงเปนหนาที่ของรัฐที่จะเขามาชวยกําหนด
อัตราคาจางขั้นต่ํา เพื่อชวยเหลือแรงงานที่ไมมีฝมือไมใหถูกเอาเปรียบ
โดยเหตุที่การกําหนดคาจาง เปนเรื่องยุงยากสับสนรัฐบาลจึงมักจะตั้งคณะกรรมการ
คาจางขึ้น เพื่อพิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําใหเหมาะสมและใหมีผลในดานการสงเสริมการ
ลงทุนการกําหนดนี้ มักตะตราออกเปนกฎหมายและวางมาตราการตางๆที่จะกอใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ หากลูกจางมีการรวมตัวเปนสมาชิกหรืสหภาพแรงงานแลว ก็จะชวยสอดสองและรายงาน
ใหรัฐบาลทราบในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมายวาดวยคาจางขั่นต่ํา
ในบางประเทศคณะกรรมการพิจารณาคาจางนี้แยกออกเปนรายอุตสาหกรรมหรือมีการ
แบงเปนรายทองถิ่น เพื่อใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาถึงภาวะความเปนไปและสภาพของ
คนงานในอุตสาหกรรมนั้นๆไดโดยละเอียด กอนที่จะกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําลงไปใหเหมาะสม
กับสภาพของแตละอุตสาหกรรม
2.4.8 แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับตลาดแรงงาน
ประดิษฐ ชาสมบัติ (2533) ไดกลาววา โครงสรางของตลาดแรงงานอาจพิจารณาจาก
องคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ กําลังแรงงานหรืออุปทานแรงงาน ความตองการแรงงานหรือ
อุปสงคแรงงาน และการทํางาน (Performance) ของตลาดแรงงาน องคประกอบเหลานี้อาจ
พรรณาลักษณะอยางยอๆไดดังนี้
กํ า ลั ง แรงงานทั้ ง หมดซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ ขนาด โครงสร า งอายุ สุ ข ภาพอนามั ย และระดั บ
การศึกษาของประชากร อาจแบงออกเปนกําลังแรงงานในเมืองหลวงและกําลังแรงงานในภูมิภาค
แมวากําลังแรงงานทั้งสองตลาดนี้อาจมีลักษณะที่แตกตางกันอยูบาง แตกําลังแรงงานทั้งสอง
ตลาดนี้ก็มิไดแยกออกจากกันอยางเด็ดขาด การอพยพแรงงานระหวางเมืองหลวงกับภูมิภาคเปน
กระบวนการเคลื่อนยายแรงงานระหวาง 2 ตลาดและในตลาดภูมิภาคเองซึ่งมีอาณาบริเวณ
กว า งขวาง ก็ มี ก ารอพยพของแรงงานระหว า งภู มิภ าคและภายในภูมิ ภาค และระหว า งสาขา
เศรษฐกิจดวย
ความตองการแรงงาน หมายถึง ความตองการแรงงานเพื่อการผลิตสินคาและบริการ
ขึ้นอยูกับการผลิตและราคาของสินคาและบริการ ความตองการแรงงานแบงไดเปนความตองการ
แรงงานใน 2 ตลาดเชนเดียวกัน คือความตองการแรงงานของตลาดในเมืองและตลาดภูมิภาค
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ตลาดในเมืองประกอบดวยสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญ 2 สาขา คือ สาขาการผลิตที่ทันสมัย (Modern
Sector) หรือสาขาเศรษฐกิจที่มีรูปแบบ (Formal Sector) ซึ่งหมายถึงสาขาการผลิตขนาดใหญ
หรือมีการวาจางแรงงานที่มีรูปแบบ เชน อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมขนาดใหญและขนาดกลาง
รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน ว ยงานของรั ฐ เป น ต น และอี ก สาขาหนึ่ ง คื อ สาขาการผลิ ต ที่ ไ ม มี รู ป แบบ
(Informal Sector) หมายถึง กิจการขนาดเล็กที่มีการผลิตและการวาจางงานที่ไมมีรูปแบบ เชน
อุตสาหกรรมขนาดยอม อุตสาหกรรมในครัวเรือน การคาปลีก หาบเร การขนสงและบริการ เปนตน
การผลิตในกิจการเหลานี้ เปนแหลงที่มาของความตองการแรงงานในเมือง
ในตลาดแรงงานภูมิภาค ความตองการแรงงานอาจแบงออกเปน 3 สาขาเศรษฐกิจคือ
ความตองการแรงงานเพื่อการผลิตสาขาเกษตรกรรม การผลิตสาขาอุตสาหกรรมและการผลิตนอก
การเกษตรอื่นๆ การผลิตสาขาเกษตรกรรมหมายถึง การปลูกพืช เลี้ยงสัตว ประมงและปาไม ซึ่ง
ปจจุบันเปนสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญในภูมิภาค การผลิตสาขาอุตสาหกรรมหมายถึง การผลิตสินคา
แปรรู ปต า งๆ ซึ่ง มี ก ารประกอบการขนาดตา งๆและส ว นใหญตั้ง อยูใ นหรือ ใกลแ หล ง ชุ ม ชนใน
ภูมิภาค การผลิตนอกภาคเกษตรหมายถึง กิจกรรมการผลิต สินคาและบริการอื่นๆ ตลาดแรงงาน
ในอุตสาหกรรมภูมิภาค ซึ่งเปนประเด็นการศึกษาของเรื่องนี้ จึงเปนสวนหนึ่งของตลาดแรงงานใน
ภูมิภาคเทานั้น
การทํางานของตลาดแรงงาน หมายถึง การทํางานรวมกัน (Interaction) ของอุปสงคและ
อุปทานแรงงาน ซึ่งจะสังเกตไดจากระดั บการมีงานทํา ระดับการวางงานและอั ตราคา จางใน
ตลาดแรงงาน ที่มีการแขงขัน อุปสงคและอุปทานแรงงานนี้เองที่เปนตัวสําคัญในการกําหนดระดับ
การจางงานและอัตราคาจาง อยางไรก็ดี เปนที่ตระหนักกันดีวา ตลาดแรงงานมักเปนตลาดที่มีการ
แขงขันสมบูรณนอยกวาตลาดสินคาและตลาดการเงิน เชน มักจะมีกฎระเบียบของราชการเขามา
แทรกแซง มีสหภาพแรงงานและสมาคมนายจางเขามาเกี่ยวของ เปนตน ปรากฎการณเหลานี้
สามารถสังเกตเห็นไดในตลาดแรงงานของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในตลาดแรงงานใน
เมืองหรือในสาขาเศรษฐกิจที่ทันสมัย
ประดิษฐ ชาสมบัติ (2533) ไดแบงลักษณะของแรงงานในอุตสาหกรรมไวดังนี้
ลักษณะของแรงงานในอุตสาหกรรม
ตัวอยางของลูกจางกระจายตามประเภทแรงงาน แบงเปน 3 ประเภท (Stratra) ที่มี
ลักษณะหนาที่หรือฝมือคลายคลึงกัน คือ
1. พนักงานประจําสํานักงาน ไดแก คนที่ทํางานฝายจัดการ ธุรการ การตลาด และบัญชี
2. พนั ก งานหรื อ คนงานฝ า ยผลิ ต ระดั บ หั ว หน า ซึ่ ง ในที่ นี้ ถื อ ว า เป น แรงงานที่ มี ฝ มื อ
(Skilled Workers) และคนงานฝายผลิตระดับผูชวย ซึ่งถือวา เปนแรงงานกึ่งฝมือ
(Semi-skilled workers)
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3. คนงานฝายผลิตระดับลูกมือหรือกรรมกร คือคนงานที่ทํางานตามคําสั่งและถือวาเปน
แรงงานไรฝมือ (Unskilled Workers) แรงงานแตละประเภทจะใชสัดสวนตัวอยาง
ประมาณรอยละ 20 รอยละ 30 และรอยละ 50 ตามลําดับ
2.4.9 โครงสรางการจางงานในภาคอุตสาหกรรม
โครงสรางการจางงานในภาคอุตสาหกรรมจําแนกตามลักษณะทางประชากร (กองวิจัย
ตลาดแรงงาน, กรมการจัดหางาน,2549) แบงไดเปน
1. เพศ สาขาอุตสาหกรรมทั่วประเทศมีสัดสวนการจางงานเพศชายนอยกวาเพศหญิง
ประมาณรอยละ 40 และรอยละ 60 ตามลําดับ โดยพบวาอุตสาหกรรมที่มีการจางงานเพศชาย
สั ด ส ว นที่ สู ง กว า เพศหญิ ง จะเป น อุ ต สาหกรรมหนั ก ได แ ก อุ ต สาหกรรมผลิ ต และซ อ มแซม
เครื่องยนต เครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมผลิตและซอมแซมยานพาหนะ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
โลหะและอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ ในขณะที่อุตสาหกรรมที่มีการจางแรงงานเพศหญิงใน
สั ด ส ว นที่ สู ง กว า ชายนั้ น ส ว นใหญ จ ะเป น อุ ต สาหกรรมเบา อุ ต สาหกรรมที่ ต อ งใช ฝ มื อ เช น
อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ ม ห ม เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า และอิ เ ลกทรอนิ ก ส แ ละอุ ต สาหกรรม
เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ
2. อายุ ชวงอายุของการจางงานสูงที่สุดไดแก ชวงอายุ 25-34 ป รองลงมาคือชวงอายุ
นอยกวา 25 ป โดยพบวาอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเลกทรอนิกส ซึ่งเปนอุตสาหกรรมการ
ผลิตขนาดใหญ มีโครงสรางการจางงานแรงงานที่อายุนอยในสัดสวนที่สูง โดยมีโครงสรางการจาง
งานที่ชวงอายุนอยกวา 25 ป และ 25-34 ป โดยมีสัดสวนการจางงานในชวงอายุ 25-34 ป สูงที่สุด
และพบวาอุตสาหกรรมที่มีโครงสรางการจางงานชวงอายุที่สูง คือ ชวงอายุ 45-54 ป และ 55 ปขึ้น
ไป ในสัดสวนที่สูงกวาอุตสาหกรรมอื่นๆไดแก อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรม
อาหารและอาหารสัตวและอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน
3. การศึกษา ลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญมีการศึกษาในระดับมัธยมหรือต่ํา
กวาคิดเปนประมาณรอยละ 70 และมีนอยกวารอยละ 1 ที่จะมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี
ในขณะที่ลูกจางที่มีความรูขั้นวิชาชีพ (ปวช.-ปวส.) มีสัดสวนประมาณรอยละ 20 ทั้งนี้ เกือบทุก
อุตสาหกรรมจะมีสัดสวนลูกจางที่มีการศึกษาระดับต่ํากวารอยละ 60 ขึ้นไป ยกเวนอุตสาหกรรมป
โตรเคมีและอุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ โดยสามารถแบงระดับการศึกษาตามความตองการของ
อุตสาหกรรมแตละประเภทไดดังนี้
อุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารจ า งแรงงานที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมหรื อ ต่ํ า กว า สู ง ที่ สุ ด คื อ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ไม และเครื่องเรือน อาหารและอาหารสัตว เนื่องจากเนนการ
ใชแรงงานและงานฝมือ
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อุตสาหกรรมที่มีการจางแรงงานสายวิชาชีพระดับ ปวช. สูงที่สุดคือ อุตสาหกรรมการผลิต
ยานยนตและอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากเปนอุตสาหกรรม
การผลิตที่ตองทํางานรวมกับเครื่องจักร
อุตสาหกรรมที่มีการจางแรงงานที่มีการศึกษาปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรีและสูงกวา
ปริ ญ ญาตรี สู ง ที่ สุ ด คื อ อุ ต สาหกรรมป โ ตรเคมี แ ละอุ ต สาหกรรมยาเคมี ภั ณ ฑ เนื่ อ งจากเป น
อุตสาหกรรมการผลิตที่อาศัยเทคนิคในการผลิตสูง
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานศึกษาเกี่ยวกับตลาดแรงงาน
นพวรรณ วิลาวรรณ (2537,บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการสนองความตองการแรงงานของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมโดยใชแรงงานในทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาความตองการแรงงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรม ศึกษาคุณสมบัติของแรงงาน
ทองถิ่น เพื่อแสวงหาแนวทางในการตอบสนองความตองการแรงงานในทองถิ่น ผลการศึกษา
พบวาความตองการแรงงานของสถานประกอบการและความตองการของแรงงานทองถิ่น มีความ
สอดคลองกันในดานคุณสมบัติของแรงงาน ทั้งเพศ อายุ และระดับการศึกษา สําหรับความไม
สอดคลองกัน ไดแก ความตองการทํางานของแรงงาน ยังมีความตองการทํางานนอกทองถิ่น
ตําแหนงงานที่สถานประกอบการสวนใหญมีความตองการ คือ ตําแหนงพนักงานฝายผลิต ในขณะ
ที่ความตองการของแรงงานตองการทํางานตําแหนงพนักงานฝายบุคคลมากที่สุด นอกจากนี้ ยังมี
ความไมสอดคลองเรื่อง อัตราคาจาง สวัสดิการ และปจจัยเสริมอื่นๆ เชน สถานประกอบการเห็น
วาควรจัดใหมีการฝกอบรมทางวิชาชีพ ในขณะที่แรงงานตองการใหแนะแนวทางในการประกอบ
อาชีพ จากความไมสอดคลองดังกลาวทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในทองถิ่น ดังนั้น
รัฐบาล สถานประกอบการและแรงงานจึ งควรใหความสํา คัญในการแกไขปญหา เพื่อพัฒ นา
แรงงานตอไป
เกษมสันต จิณณวาโส และคณะ (2537 : 1-21) ศึกษาทิศทางและโครงสราง
ตลาดแรงงานในชวงป 2532-2535 และ 2536-2539 (กําลังแรงงาน การมีงานทํา และการ
วางงาน) เพื่อใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางของประชากร เศรษฐกิจและสังคม โดยในการ
ประมาณการอุป ทานแรงงานใช ตัว แปรอิสระดั ง นี้ จํ า นวนประชากรจํ า แนกตามอายุ และเพศ
ฐานขอมูลจํานวนนักเรียนในทุกระดับการศึกษา จํานวนสัดสวนประชากรที่ไมไดเรียน จําแนกตาม
อายุ เพศ และระดับการศึกษา และอัตราการเขารวมแรงงานสําหรับผูที่ไมไดอยูในระบบโรงเรียน
จําแนกตามอายุ เพศและระดับการศึกษา สําหรับในการประชุมอุปสงคแรงงาน ใชลักษณะการ
เจริญเติบโตของผลผลิตรวมของประเทศ และลักษณะการทดแทนกันของกําลังแรงงานในอนาคต
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เปนตั วแปรหลั ก จากการศึ กษาในสวนของภาพรวมของตลาดแรงงานพบวา เศรษฐกิ จมีก าร
ขยายตัวอยางตอเนื่อง การผลิตหันมาใชเทคโนโลยีสูงขึ้น กอใหเกิดการวางงานเพิ่มขึ้น และเผชิญ
กับปญหาการแขงขันกับนานาชาติมากยิ่งขึ้น ทําใหการกําหนดนโยบายดานการมีงานทําของ
ประเทศเปลี่ยนแปลงไปใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
งานศึกษาเกี่ยวกับอุปสงคแรงงาน
รุงทิพย มงคลชนาภรณ (2538 : 89) ศึกษาความตองการแรงงานของอุตสาหกรรมการ
ผลิตในภาคตะวันตกของประเทศไทย เพื่อทราบแนวโนมและวิเคราะหความตองการแรงงาน
รวมถึงปญหาแรงงานในสาขาการผลิต ในระยะเวลา 10 ป (พ.ศ. 2534-2543) โดยการประมาณ
แนวโนมความตองการแรงงานไดใชสัมประสิทธิ์ความยืดหยุนของการจางงานตอมูลคาผลผลิต
อุตสาหกรรมและคาสัมประสิทธิ์ของปจจัยการผลิตตอผลผลิต สวนการวิเคราะหความตองการ
แรงงานของสถานประกอบการ มีระดับผลผลิตเปนปจจัยกําหนดและใชลักษณะของแรงงาน
โดยเฉพาะระดับการศึกษาเขามาพิจารณาตอระดับการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต ผลการศึกษา
พบวา ถาผลผลิตสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 คือ รอยละ 9.5% หรือตามที่เคยเปนมาในอดีตแลว ความตองการ
แรงงานในสาขาการผลิตคาดวาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 5-8 ตอป การขาดแคลนแรงงานจะเริ่มปรากฎ
ตั้งแตป 2537 และจะรุนแรงตั้งแตป 2541 เปนตนไป สวนการวิเคราะหความตองการแรงงานไดใช
วิธีทางปกติ โดยอาศัยขอมูลทุติยภูมิจากแหลงตางๆและขอมูลจากการสํารวจสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม 123 แหง พบวา อุตสาหกรรมยานพาหนะ ชิ้นสวนของเครื่องกล ผลิตภัณฑเคมี
พลาสติกและเยื่อกระดาษ ตองการแรงงานที่มีฝมือชาง แรงงานที่มีการศึกษาเพิ่มขึ้น ในขณะที่
อุตสาหกรรมโลหะ สิ่งทอแบบดั้งเดิม การเปลี่ยนแปลงรูปผลิตภัณฑเกษตรซึ่งเปนงานหนัก สกปรก
แตคาตอบแทนต่ํา มีปญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝมือ นอกจากนี้ยังพบวาหากกิจการมีการ
เพิ่มสัดสวนของแรงงานที่ไมมีการศึกษาหรือมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาจะทําใหผลผลิตของ
กิจการมีอัตราเพิ่มที่ลดลง อยางไรก็ตามผูทําการศึกษายังไดเสนอแนะการแกปญหาการขาดแคลน
แรงงาน โดยใหมีการโยกยายแรงงานจากภาคอื่นหรือจากประเทศเพื่อนบานและตองมีการพัฒนา
ฝมือแรงงานในสาขาตางๆเชน สาขาวิศวกรรมและวิทยาศาสตรการอาหาร
วีรศักดิ์ (2549) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับอุปสงคของแรงงาน สรุปไดวา การศึกษาอุปสงค
ของแรงงานหรือความตองการเสนอซื้อแรงงานนั้น จะเห็นไดวาเปนความตองการของนายจางที่มี
ตอการจางลูกจาง ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะของลูกจางที่ตางจากปจจัยการผลิตชนิดตางๆและความ
ตองการที่จะจางแรงงานนั้นไมไดเกิดขึ้นโดยตรง แตเกิดขึ้นทางออม กลาวคือ การที่จะจางแรงงาน
มากหรื อน อยนั้นเกิดขึ้ นจากการที่ผูผลิตตองการผลิตสิน คามากหรือนอ ยตา งหาก ถา มี ความ
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ตองการผลิตสินคามากก็อาจจะจางแรงงานเปนปริมาณมาก แตถาลดการผลิตลงก็จําเปนตองลด
การจางงานลง เปนตน เราเรียกลักษณะของอุปสงคตอการจางงานนี้วา “อุปสงคสืบเนื่อง” และ
เนื่องจากในระบบเศรษฐกิจมีลักษณะของตลาดที่หลากหลาย การวิเคราะหอุปสงคของแรงงานใน
ตลาดตางๆ คือ ตลาดแขงขันสมบูรณและตลาดไมแขงขันสมบูรณ โดยเฉพาะตลาดผูกขาด ซึ่งมี
ลักษณะที่แตกตางจากตลาดอื่นๆมาก นอกจากนี้ยังตองวิเคราะหถึงผลของการวิเคราะหทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวดวย ผลการศึกษาพบวา การที่อุปสงคของแรงงานจะเปลี่ยนแปลงมากนอย
เพี ย งใดนั้ น นอกจากจะดู ถึ ง ลั ก ษณะของความยื ด หยุ น ของอุ ป สงค ดั ง กล า วแล ว ยั ง เกิ ด จาก
ผลกระทบหลายดานดวยกัน ไดแก ผลทางการทดแทนจากปจจัยการผลิต (substitution effect)
ผลจากการเพิ่มปริมาณการผลิตสินคา (output effect) และผลจากการจูงใจในดานกําไร (profit
maximizing effect) สําหรับปจจัยที่เปนตัวกําหนดการเปลี่ยนแปลงอุปสงคของแรงงานจาก
การศึ ก ษาพบว า มี อ ยู ห ลายสาเหตุ อั น ได แ ก การเปลี่ ย นแปลงของอุ ป สงค ข องผลผลิ ต การ
เปลี่ยนแปลงของกระบวนการการผลิตและวิธีการผลิต รวมถึงราคาของปจจัยการผลิตชนิดอื่นๆ
และราคาของผลผลิตของหนวยผลิตก็มีผลกระทบตอระดับอุปสงคของแรงงานดวยเชนกัน
งานศึกษาเกี่ยวกับอุปทานแรงงาน
จุฑา มนัสไพบูลย (2525 : 6-8) ศึกษาปจจัยการกระตุนการเขารวมแรงงานของสตรีใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว : ศึกษาเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปจจัยทางดานประชากร ไดแก
สถานภาพสมรสของแรงงานสตรีและจํานวนบุตรเกิดรอด ปจจัยทางสังคม ไดแก โอกาสกาวหนา
จากการทํางานและโอกาสอื่นๆที่ไดรับจากการทํางาน เชน โอกาสที่ไดเรียนรูงาน การพบปะคน ได
ฝกภาษา เปนตน และปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก รายไดจากสถานประกอบการและสวัสดิการ
ตางๆ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมแรงงานสตรี
สุวารี ทรัพยประสม (2536 : 25-26) ศึกษาอุปทานแรงงานลวงเวลาของพยาบาล
ประจําการ : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี พบวา ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตออุปทาน
แรงงานพยาบาล ไดแก ปจจัยดานอัตราคาจาง ซึ่งมีอิทธิพลอยางมากตอการเขารวมในกําลัง
แรงงาน (Labour force participation) และตอปริมาณชั่วโมงการทํางาน ปจจัยดานการจัดการ
เกี่ยวกับคาตอบแทนลวงเวลา ปจจัยดานครัวเรือน โดยเฉพาะกรณีพยาบาลที่สมรสแลว ไดแก
รายไดของสามี การตั้งครรภ การมีบุตร การมีเด็กเล็กและคนชราในครัวเรือน นอกจากนี้ ปจจัย
ดานสภาวะแวดลอมของการทํางาน เชน ลักษณะงาน ปริมาณงาน ความคาดหวังในองคการ ลวน
มีผลตออุปทานแรงงานของพยาบาล
Oey Meesook (1977:24-27) ไดศึกษาเรื่อง The Generation of Income in the
Household Sector in Thailand โดยวัดอุปทานแรงงาน พิจารณาจากตัวบุคคล หากมีกิจกรรม
ในทางเศรษฐกิจเปนการสรางรายได ก็นับวาเขาสูกําลังแรงงาน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
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เขาสูกําลังแรงงานของบุคคล แยกตามเพศและถิ่นที่อยูคือ อายุ การศึกษา รายไดตอสมาชิกใน
ครัวเรือน จํานวนบุตรที่อายุต่ํากวา 7 ขวบ ลักษณะการประกอบธุรกิจของหัวหนาครอบครัววาเปน
ธุรกิจสวนตัวหรือไม
วีรศักดิ์ (2549) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับอุปทานของแรงงาน สรุปไดวา การศึกษาอุปทาน
ของแรงงาน (supply of labor) หรือปริมาณเสนอขายแรงงานหรือปริมาณแรงงานในทองตลาด
เปนการศึกษาถึงลักษณะของอุปทานแรงงานในการผลิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อใหทราบ
วา มีวิธีการกําหนดเสนออุปทานของแรงงานไดอยางไร และมีลักษณะแตกตางกันอยางไร เพราะ
การที่คนงานจะทํางานมากหรือนอยนั้น นอกจากจะคํานึงถึงรายไดที่จะไดรับจากการทํางานแลว
ยังคํานึงถึงความพอใจของการพักผอนดวย ทําใหลักษณะของเสนอุปทานของแรงงานมีลักษณะที่
แตกตางกันออกไป ดังนั้นการวิเคราะหถึงปจจัยที่เปนตัวกําหนดการเปลี่ยนแปลงของเสนอุปทาน
ของแรงงาน ชั่ ว โมงการทํา งานและการเขา รว มของกํ า ลัง แรงงานจึง มี ค วามจํา เปน อยา งมาก
เพื่ อ ที่ จ ะหาถึ ง เหตุ จู ง ใจในการทํ า งานของลู ก จ า งว า เกิ ด จากป จ จั ย บ า ง ผลการศึ ก ษาพบว า
นอกเหนือจากขนาดของประชากร การเคลื่อนยายแรงงานเขามาในประเทศ การกําหนดอายุ เพศ
ของผูที่จะเขาสูกําลังแรงงาน ความชอบสวนตัวของแรงงาน หรือแมกระทั่งเวลาในการเรียนหรือ
การอบรมของแรงงานแล ว ยั ง มี ป จ จั ย อื่ น ๆอี ก หลายป จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต อ การกํ า หนดการ
เปลี่ยนแปลงของอุปทานแรงงานและการเขารวมของแรงงานในตลาดอีกดวย

บทที่ 3
วิธีการดําเนินงานวิจัย
ในบทที่ 3 จะกลาวถึงวิธีการดําเนินงานวิจัย ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวของในบทที่ 2 ไดนําแนวคิดและทฤษฎีตางๆ มาเปนแนวทางในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เปน
การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ แบงการวิเคราะหออกเปน 3 ขั้นตอนคือ 1.การวิเคราะหระดับ
นโยบาย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) จากเอกสารที่
เกี่ยวของ ขอมูลทุติยภูมิและการสัมภาษณเชิงลึก 2.การวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของ
โรงงานอุ ต สาหกรรมประเภทที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น กระจุ ก ตั ว มากที่ สุ ด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พิจารณาจากขอมูลทุติยภูมิ ไดแก จํานวนเงินลงทุน จํานวนโรงงาน
และจํานวนแรงงาน 3.การวิเคราะหรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในพื้นที่ระดับ
จังหวัด โดยทําการศึกษาจากขอมูลเชิงปริมาณตางๆ เชน โครงสรางประชากร โครงสรางกําลัง
แรงงาน อัตราคาจาง อัตราการยายเขายายออก เปนตน และขอมูลจากการสัมภาษณ เชน ความ
ตองการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน
3.1 ขอบเขตงานวิจัย
3.1.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษานี้มุงเนนไปที่นโยบายสงเสริมการลงทุนของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
(BOI) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) ที่มีการใหสิทธิประโยชนแกผูลงทุนในเขต 3 พิเศษมากกวาเขต
สงเสริมการลงทุนอื่น เนื่องจากกลุมจังหวัดในเขต 3 พิเศษนี้เปนกลุมจังหวัดที่มีรายไดต่ํา ซึ่ง
เปาหมายของนโยบายคือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจใหแกกลุม
จังหวัดเหลานั้น การศึกษาครั้งนี้ไดแบงเปนสามขั้นตอนคือ ขั้นที่หนึ่งจะทําการวิเคราะหผลของ
นโยบายสงเสริมการลงทุนที่กอใหเกิดที่มีตอพื้นที่ในระดับประเทศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยจะเปนการวิเคราะหผลในเรื่องที่เกี่ยวกับการจางงาน
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาถึงรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน โดยทํา
การวิเคราะหขอมูลจากสถิติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและขอมูลจากการสัมภาษณเชิง
ลึกเจาหนาที่ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ในขั้นที่สองจะทําการศึกษาเพื่อหาพื้นที่ที่มี
โรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน (7 หมวด) กระจุกตัวมากที่สุดในระดับ
จังหวัด โดยวิเคราะหขอมูลทางสถิติของกรมโรงงาน ซึ่งพิจารณาจากจํานวนโรงงาน จํานวนเงิน
ลงทุนและจํานวนแรงงาน โดยทําการเปรียบเทียบชวงกอนและหลังที่จะไดรับสิทธิประโยชน และ
ขั้ น ที่ ส ามศึ ก ษารู ป แบบและการเปลี่ ย นแปลงของตลาดแรงงานจั ง หวั ดที่เ ปน พื้ น ที่ ที่มี โ รงงาน
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อุตสาหกรรมประเภทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนกระจุกตัวมากที่สุด (7 หมวด) ในแงของอุปสงค
แรงงาน อุปทานแรงงานและอัตราคาจาง ในดานอุปสงคแรงงานวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
ในเรื่องของความตองการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรม เชน คุณสมบัติของแรงงานที่ตองการ
ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณในการทํางาน เปนตน ในดานอุปทานแรงงานวิเคราะห
ขอมูลจากสถิติที่เก็บรวบรวมโดยหนวยงานตางๆ เชน โครงสรางประชากร โครงสรางกําลังแรงงาน
ภาวะการมีงานทํา อัตราการยายเขายายออก เปนตน ในดานอัตราคาจางโดยวิเคราะหขอมูลจาก
สถิติเรื่องคาจางและมูลคาผลผลิตของสาขาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยจะทําการ
เปรียบเทียบในชวงกอนและชวงหลังที่ไดรับนโยบายสงเสริมการลงทุน
3.1.2 ขอบเขตดานพื้นที่
เนื่ อ งจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น ได แ บ ง ความรั บ ผิ ด ชอบในการ
ประชาสัมพันธและบริการการลงทุนในสวนภูมิภาคตามภาคตางๆของประเทศไทย ซึ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนั้นไดแบงออกเปนสองสวนคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง การเลือกพื้นที่ศึกษาในครั้งนี้คือ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ที่อยูในเขตสงเสริมการลงทุน 3 พิเศษ ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ มหาสารคาม นครพนม
รอยเอ็ด สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู และอุดรธานี โดยจะทําการศึกษาเปรียบเทียบใน
ประเด็นตางๆตามขอบเขตดานเนื้อหาดังที่กลาวมาขางตนในชวงเวลากอนและหลังที่พื้นที่ศึกษา
จะไดรับสิทธิประโยชนของนโยบายสงเสริมการลงทุน
ในการหาพื้นที่ระดับจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
กระจุ ก ตั ว มากที่ สุ ด ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน โดยทํ า การแบ ง ประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมใหเหลือเพียง 7 หมวด ตามที่นโยบายสงเสริมการลงทุนสนับสนุน ไดแก หมวด 1
เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร หมวด 2 เหมืองแร เซรามิกซ และโลหะขั้นมูลฐาน หมวด
3 อุตสาหกรรมเบา หมวด 4 ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณขนสง หมวด 5 อุตสาหกรรม
อิเลคทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา หมวด 6 เคมีภัณฑ กระดาษ และพลาสติก และหมวด 7 กิจการ
บริ ก ารและสาธารณู ป โภค ซึ่ ง ทํ า การแบ ง ประเภทของโรงงานจากข อ มู ล ทํ า เนี ย บโรงงาน
อุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จากนั้นก็ทําการวิเคราะหการกระจุกตัวของโรงงาน
ประเภทที่ไดรับการสนับสนุนมากที่สุดจากขอมูลจํานวนโรงงาน จํานวนเงินลงทุน และจํานวน
แรงงาน ซึ่งเปนการเปรียบเทียบขอมูลสองชวงคือชวงกอนที่จะไดรับนโยบายสงเสริมการลงทุน
(พ.ศ. 2537 -2543) และชวงหลังกอนที่จะไดรับนโยบายสงเสริมการลงทุน (พ.ศ. 2544-2550)
เพื่ อ ที่ จ ะทราบถึ ง พื้ น ที่ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงมากที่ สุ ด ซึ่ ง พื้ น ที่ ร ะดั บ จั ง หวั ด ที่ พ บว า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดมหาสารคาม
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3.2 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
กรอบแนวความคิดในการศึกษานี้ คือการศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดตางๆที่เกี่ยวของ
กับการวิจัย นํามาเปนแนวทางการศึกษาในประเด็นตางๆ โดยเริ่มจากทฤษฎีการพัฒนาภูมิภาค
ซึ่งนโยบายสงเสริมการลงทุนเปนเครื่องมือหลักในการพัฒนาภูมิภาคโดยอุตสาหกรรม ทฤษฎีการ
พัฒนาเศรษฐกิจดวยอุตสาหกรรมนํามาเปนแนวทางในวิเคราะหในประเด็นวิเคราะหพื้นที่ระดับ
จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน กระจุกตัวมากที่สุด จากนั้น
พิจารณาประเภทอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตมากที่สุดและวิเคราะหรูปแบบและการเปลี่ยนแปลง
ของตลาดแรงงานของพื้นที่ดังกลาว
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แผนภูมิที่ 3.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework)
แนวคิด/ทฤษฎี
ประเด็นการศึกษา
ประเทศ

การพัฒนาภูมิภาค

ผลของนโยบายสงเสริมการลงทุน

- ผลตอภาคการผลิตของประเทศ - ผลตอการสงออกของประเทศ
- ผลตอการลงทุนของประเทศ - ผลตอการจางงานของประเทศ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การพัฒนาเศรษฐกิจโดย

พื้นที่ระดับจังหวัดที่มีการกระจุกตัว

อุตสาหกรรม

ของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่
BOI สนับสนุน

- จํานวนโรงงาน

- ผลตอการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ผลตอการจางงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ผลตอการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
- ผลตอการจางงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

- จํานวนเงินลงทุน

- จํานวนแรงงาน

อุตสาหกรรมที่เกิดการขยายตัวมาก
ที่สุด (อุตสาหกรรมสิ่งทอ)

ตลาดแรงงาน

อุปสงคแรงงาน
อุปทานแรงงาน
อัตราคาจาง

- โรงงานอุตสาหกรรม
- โครงสรางกําลังแรงงาน - ภาวะการมีงานทํา - ภาวะการวางงาน
- อัตราการยายเขา ยายออก - อัตราคาจางขั้นต่ํา
- ภาคเกษตรกรรม
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- ภาคอุตสาหกรรม
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3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลไดมาจากขอมูล 2 ประเภท คือ
3.3.1 ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก
- การออกสํารวจพื้นที่ศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ระหวางวันที่ 20-21 เมษายน พ.ศ.
2553
- การสัมภาษณจากผูมีสวนเกี่ยวของกับประเด็นศึกษา ไดแก
1. นายธนเดช โชติ ก าญจนเรื อ ง เจ า หน า ที่ ส ง เสริ ม การลงทุ น ศู น ย บ ริ ก ารการลงทุ น
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เพื่อใหทราบถึงที่มาของนโยบาย ปญหาและอุปสรรค
ของการดําเนินนโยบาย ผลการดําเนินนโยบาย เปนตน
2. นายลิขิต ตั้งพัฒนสุวรรณ นักวิชาการแรงงาน สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดมหาสารคาม เพื่อใหทราบถึงสภาวะแรงงานภายในจังหวัดมหาสารคาม
3. เจาหนาที่ฝายทรัพยากรมนุษยของโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับสิทธิประโยชนจาก BOI
ทั้งหมด 3 โรงงาน เพื่อใหทราบถึงลักษณะของแรงงานในโรงงานและความตองการแรงงานของ
โรงงาน
4. คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับสิทธิประโยชนจาก BOI จํานวน 30 คน
- การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม แบงเปน 2 กลุม ดังนี้
1. แบบสอบถามผูประกอบการ รายละเอียดที่ใชสอบถามแบงเปน 2 สวนคือ สวนที่ 1
ถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของโรงงาน ประกอบดวย ที่ตั้ง ตลาดสงออก จํานวนและประเภทของ
แรงงาน ภูมิลําเนาและที่อยูปจจุบันของแรงงาน ระดับการศึกษาของแรงงาน สวัสดิการที่ใหแก
แรงงาน และสวนที่ 2 ถามถึงความตองการแรงงาน
2. แบบสอบถามคนงาน รายละเอียดที่ใชสอบถามคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่อยู
ปจจุบัน ภูมิลําเนา ลักษณะงาน ชั่วโมงในการทํางาน คาจางและรายไดตอเดือน
3.3.2 ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก
- นโยบายสงเสริมการลงทุน
- ขอมูลสถิติเกี่ยวกับการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
- ขอมูลสถิติดานอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
- ขอมูลทางดานเศรษฐกิจของพื้นที่ศึกษา
- แผนและนโยบายของจังหวัดที่เปนพื้นที่ศึกษา
- แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาภูมิภาค การพัฒนาเศรษฐกิจโดยอุตสาหกรรมและ
ตลาดแรงงาน
- งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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ขอมูลทั้งหมดที่นํามามีทั้งที่ศึกษาขอมูลในปจจุบันและขอมูลชวงกอนและชวงหลังที่มี
นโยบายสงเสริมการลงทุน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ศึกษา
3.4 ผลจากแบบสอบถาม
ผลจากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม แบงเปน 2 กลุม ดังนี้
3.4.1. แบบสอบถามผูประกอบการ จํานวน 3 โรงงาน รายละเอียดที่ใชสอบถาม
แบงเปน 2 สวนคือ
สวนที่ 1 ถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของโรงงาน มีรายละเอียดดังนี้
- ที่ตั้งของโรงงาน ไดแก อําเภอเมือง อําเภอโกสุมพิสัยและอําเภอแกดํา
- ตลาดสงออก ไดแก ตางประเทศ
- จํานวนพนักงานทั้งหมด 3,874 คน เพศหญิง 2,730 คน คิดเปนรอยละ 70.46 เพศชาย
1,144 คน คิดเปนรอยละ 29.54
- ประเภทแรงงาน แบงเปน พนักงานฝายบริหาร 46 คน คิดเปนรอยละ 1.18 พนักงาน
ธุรการ 38 คน คิดเปนรอยละ 0.98 และพนักงานฝายปฏิบัติการในโรงงาน 3,480 คน คิดเปนรอย
ละ 89.82
- ภู มิ ลํา เนา แบ ง เป น ภายในเทศบาลเมื อง 834 คน คิ ดเปน ร อ ยละ 21.52 ภายนอก
เทศบาลเมือง 2,505 คน คิดเปนรอยละ 64.66 และอื่นๆ 535 คน คิดเปนรอยละ 13.81
- ระดับการศึกษา แบงเปน ประถมศึกษา 1,359 คน คิดเปนรอยละ 35.08 มัธยมศึกษา
1,976 คน คิดเปนรอยละ 51.01 ปวช./ปวส. 379 คน คิดเปนรอยละ 9.78 ปริญญาตรี 159 คน คิด
เปนรอยละ 4.1
- สวัสดิการที่ใหแกแรงงาน ไดแก การฝกอบรม การรักษาพยาบาล วันหยุด และรถรับสง
คนงาน
สวนที่ 2 ถามเกี่ยวกับความตองการแรงงาน มีรายละเอียด ดังนี้
- จํานวนแรงงานที่ตองการเพิ่ม 3,000 คน
- เพศ ไมจํากัด
- อายุ 18 ปขึ้นไป
- การศึกษา ระดับประถม มัธยมศึกษาหรือปวช./ปวส.
- ตําแหนงที่ตองการ คือ พนักงานตัดเย็บ
- ชั่วโมงการทํางาน 8-10 ชั่วโมงตอวัน
- คาจาง 154 บาทตอวัน
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3.4.2. แบบสอบถามคนงาน จํานวน 30 คน รายละเอียดที่ใชสอบถามคือ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ที่อยูปจจุบัน ภูมิลําเนา ลักษณะงาน ชั่วโมงในการทํางาน คาจางและรายไดตอ
เดือน มีรายละเอียดดังนี้
- เพศ เพศหญิง 22 คน คิดเปนรอยละ 73.33 เพศชาย 8 คน คิดเปนรอยละ 26.67
- อายุ ระหวาง 25-31 ป
- ระดับการศึกษา แบงเปน ประถมศึกษา 5 คน คิดเปนรอยละ 16.67 มัธยมศึกษา 17 คน
คิดเปนรอยละ 51.66 และระดับปวช./ปวส. 8 คน คิดเปนรอยละ 26.67
- ที่อยูปจจุบัน อําเภอเมือง 10 คน อําเภอแกดํา 10 คน อําเภอโกสุมพิสัย 6 คน อําเภอ
เชียงยืน 2 คน และอําเภอบรบือ 2 คน
- ภูมิลําเนา อําเภอภายในจังหวัดมหาสารคาม
- ลักษณะงาน แบงเปน พนักงานเย็บ 23 คน คิดเปนรอยละ 76.67 พนักงานปก 3 คน คิด
เปนรอยละ 10 พนักงานรีด 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67 และพนักงานตัด 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67
- ชั่วโมงการทํางาน 8-10 ชั่วโมง
- คาจาง 154 บาทตอวัน
- อาชีพที่ทํากอนมาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม รอยละ 86.67 ตอบวาทําอาชีพ
เกษตรกรรมและปจจุบันก็ยังทําอยู
3.5 วิธีการวิเคราะหขอมูล
ในสวนของการวิเคราะหขอมูลนั้น จะวิเคราะหจากขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่รวบรวม
มา โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 3 ขั้น คือ
ขั้นที่หนึ่ง เปนการวิเคราะหนโยบายของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2544) ที่สงผลตอพื้นที่ระดับประเทศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน โดยใชขอมูลตางๆ เชน GDP มูลคาการลงทุนของโรงงานที่ไดรับการสงเสริมจาก BOI
และอัตราการจางงาน โดยใชวิธีการ crosstab เปนเครื่องมือในการวิเคราะห เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ความสัมพันธของขอมูล
ขั้นที่สอง เปนการวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีการกระจุกของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่ไดรับ
การสนับสนุนจากนโยบายสงเสริมการลงทุน โดยวิเคราะหจากขอมูลทุติยภูมิ ไดแก จากจํานวน
โรงงาน จํานวนแรงงานและจํานวนเงินลงทุน โดยใชวิธีการ crosstab เปนเครื่องมือในการ
วิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธของขอมูล
ขั้นที่สาม นําพื้นที่ที่ไดจากการวิเคราะหในขั้นที่สองมาศึกษารูปแบบและการเปลี่ยนแปลง
ตลาดแรงงานระดับจังหวัด เพื่อตอบสมมติฐานของงานวิจัย โดยใชขอมูลทางสถิติ ไดแก จํานวน
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แรงงานภาคเกษตรกรรม จํานวนแรงงานภาคอุตสาหกรรม จํานวนประชากรยายเขายายออก
คาจางขั้นต่ําและมูลคาเงินลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งใชคาสหสัมพันธเปนเครื่องมือในการ
วิเคราะหเพื่อดูความสัมพันธของขอมูลดานตางๆและใชวิธีการ crosstab เปนเครื่องมือในการ
วิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธของขอมูลโดยใชขอมูลจากแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ
การศึกษา ภูมิลําเนา ที่อยูปจจุบัน ลักษณะงาน ชั่วโมงในการทํางาน คาจางและรายไดตอเดือน
ของแรงงาน
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บทที่ 4
บทวิเคราะหนโยบายสงเสริมการลงทุน
ในบทที่ 4 ประกอบดวยเนื้อหา 2 สวน คือ สวนแรกจะเปนการวิเคราะหนโยบายสงเสริม
การลงทุนของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยจะเริ่มจากการกลาวถึงพัฒนาการของนโยบาย
สงเสริมการลงทุน วัตถุประสงคของนโยบาย เขตสงเสริมการลงทุน สิทธิประโยชนดานภาษีอากร
ตามเขตการลงทุนและการวิเคราะหผลของนโยบายสงเสริมการลงทุนโดยแบงเปนสามระดับคือ
ระดับประเทศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในสวน
ที่สองจะเปนกลาวถึงลักษณะอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยพิจารณา
เฉพาะจํ านวนเงิ น ลงทุ น จํา นวนโรงงานและจํา นวนแรงงานที่เ ปน โรงงานประเภทที่ไดรับ การ
สนับสนุนจากนโยบายสงเสริมการลงทุน (7 หมวด) เพื่อวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของ
โรงงานอุตสาหกรรมประเภทนี้มากที่สุด
4.1 พัฒนาการของนโยบายสงเสริมการลงทุน
นโยบายสงเสริมการลงทุนของ BOI มีจุดประสงคหลักคือ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศและสงเสริมการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยเฉพาะทองถิ่นที่มี
รายไดต่ํา โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
ดังนั้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว BOI ไดกําหนดมาตรการใหสิทธิประโยชนตางๆโดยให
ความสําคัญกับการสงเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับประชากรสวนใหญและมีบทบาทสําคัญตอ
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
หากพิจารณาชวงเวลาของการออกนโยบายของ BOI ตั้งแตป 2540 ถึงปจจุบัน จะเห็นได
วานโยบายตางๆมีความสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางชัดเจน โดย
ในป 2540-2543 ซึ่งเปนชวงที่ภาครัฐดําเนินนโยบายและมาตรการตางๆเพื่อกระตุนภาวะ
เศรษฐกิจที่ตกต่ํา BOI ไดออกนโยบายสงเสริมกิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร เพื่อ
เรงใหเกิดการลงทุนผลิตสินคาที่ใชทรัพยากรในประเทศและสามารถสรางรายไดจากการสงออก
เพื่อแกไขปญหาขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและฟนฟูเศรษฐกิจในขณะนั้น นอกจากนี้ BOI ไดออก
นโยบายสงเสริมกิจการซอฟแวรเพื่อสนองนโยบายรัฐในชวงเวลาดังกลาว
ตอมาในป 2543 BOI ไดปรับนโยบายสงเสริมการลงทุนและหลักเกณฑการใหสิทธิ
ประโยชนใหม โดยเนนความคุมคาในการใหสิทธิประโยชนทางภาษีอากร สนับสนุนการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานของอุตสาหกรรม ปรับมาตรการสงเสริมการลงทุนใหสอดคลองกับขอตกลง
ระหวางประเทศ สงเสริมการลงทุนในภูมิภาค รวมถึงใหความสําคัญกับกิจการ SMEs การเกษตร
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การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละทรัพ ยากรมนุ ษ ย สาธารณูปโภค สาธารณู ปการและการให บริ ก าร
พื้นฐาน การปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมและอุตสาหกรรมเปาหมาย
ในชวงป 2545-2546 BOI ใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยออกมาตรการ
สงเสริ มกิจ การเกี่ยวกับการนํา วัสดุที่ไมตองการใชแล วกลั บมาใชใหม (Recycle,
Reuse,
Recovery) การลดการสูญเสียวัตถุดิบและสงเสริมการใชเครื่องจักรใหม นอกจากนี้ BOI ยังให
ความสําคัญกับกิจการที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กิจการที่เกี่ยวกับการ
ออกแบบและสรางสรรค รวมถึงการสงเสริมอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพสูง อาทิ อุตสาหกรรม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า โดยให ก ารส ง เสริ ม กิ จ การที่ มี ก ารผลิ ต แบบครบวงจร
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ในป 2547 เนื่องจากปญหาดานราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น BOI จึงใหการสงเสริมกิจการที่
เกี่ ย วกั บ การประหยั ด พลั ง งานและการผลิ ต พลั ง งานทดแทน นอกจากนี้ เพื่ อ มุ ง ยกระดั บ ขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ BOI จึงใหการสงเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Skill Technology & Innovation : STI ) โดยเฉพาะใน
กลุมอุตสาหกรรมแฟชั่น ยานยนตและ ICT และกิจการที่สงเสริม STI โดยตรง พรอมทั้งให
ความสําคัญกับกิจการซอฟแวรและดิจิตอลคอนเทนต กิจการฟอกยอมเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอทั้งระบบและกิจการผลิต Hard Disk Drive เพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันและ
สงเสริมใหไทยเปนฐานการผลิตของโลก
ในป 2548 BOI ไดใหความสําคัญกับพลังงานทดแทนมากขึ้นและเนนการสงเสริมการใช
กาซธรรมชาติในภาคการขนสง นอกจากนี้ BOI มีนโยบายสงเสริมการยายฐานการผลิตผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสไปสูภูมิภาคและสงเสริมใหไทยไปศูนยกลางการผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสและ
เครื่องใชไฟฟาของภูมิภาคอาเซียนตามยุทธศาสตรของรัฐบาล
ในป 2550 ภาครัฐไดใหความสําคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศอยางยั่งยืน โดยเนนที่การลดตนทุนการขนสงและการกระจายสินคาและการทําวิจัยและ
พัฒนาเชิงพาณิชย BOI จึงออกมาตรการสงเสริมการพัฒนาระบบ Logistics ของประเทศ สงเสริม
การวิจัยและพัฒนาระหวางภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา สงเสริมเทคโนโลยีชีวภาพ
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งสงเสริมกิจการเขตคลังสินคาทัณฑบนสําหรับประกอบการคา
เสรี (Free Trade Zone) และปลอดอากร (Free Zone) เพื่อปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
อํานวยความสะดวกในการผลิตและสงออก
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4.2 นโยบายสงเสริมการลงทุน
เพื่อบรรเทาภาระดานการคลังของรัฐบาลและเพื่อสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
และแนวโนมในอนาคตคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนจึงไดกําหนดนโยบายสงเสริมการลงทุน
ดังนี้
1. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและความคุ ม ค า ในการใช สิ ท ธิ ป ระโยชน ภ าษี อ ากร โดยให สิ ท ธิ
ประโยชนแกโครงการที่มีผลประโยชนตอเศรษฐกิจอยางแทจริง ใชหลักการบริหารและการจัดการ
องคกรที่ดี (Good Governance ) ในการใหสิทธิประโยชนดานภาษีอากรโดยกําหนดใหผูไดรับการ
สง เสริ ม ต อ งรายงานผลการดํา เนิ น งานของโครงการที่ไดรับการสง เสริม เพื่อใหสํ านัก งานได
ตรวจสอบ กอนใชสิทธิประโยชนภาษีเงินไดนิติบุคคลในปนั้นๆ
2. สนับสนุนใหอุตสาหกรรมพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการผลิตเพื่อแขงขันใน
ตลาดโลก โดยกําหนดใหผูไดรับการสงเสริมทุกรายที่มีโครงการลงทุนตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป (ไม
รวมคาที่ดินหรือทุนหมุนเวียน) ตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO
9000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเทา
3. ปรับมาตรการสงเสริมการลงทุนใหสอดคลองกับขอตกลงดานการคา และการลงทุน
ระหวางประเทศ โดยยกเลิกเงื่อนไขการสงออกและการใชชิ้นสวนในประเทศ
4. สนับสนุนการลงทุนเปนพิเศษในภูมิภาคหรือทองถิ่นที่มีรายไดต่ําและมีสิ่งเอื้ออํานวย
ตอการลงทุนนอย โดยใหสิทธิประโยชนดานภาษีอากรสูงสุด
5. ใหความสําคัญกับการสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมโดยกําหนด
เงื่อนไขเงินลงทุนขั้นต่ําของโครงการที่ไดรับการลงเสริมเพียง 500,000 บาท (ไมรวมคาที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) สําหรับกิจการตามประกาศคณะกรรมการที่ 6/2546 และไมนอยกวา 1 ลานบาท
(ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) สําหรับกิจการอื่น
6. ใหความสําคัญแกกิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร กิจการที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีและทรัพ ยากรมนุ ษ ย กิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริก าร
พื้นฐาน กิจการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมและอุตสาหกรรมเปาหมาย
เขตสงเสริมการลงทุน
คณะกรรมการไดแบงเขตการลงทุนออกเปน 3 เขต ตามปจจัยทางเศรษฐกิจ โดยใชรายได
และสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน ของแตละจังหวัดเปนเกณฑ ดังนี้
เขต 1 ประกอบดวย 6 จังหวัดในสวนกลาง ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร
เขต 2 ประกอบด ว ย 12 จั ง หวั ด ได แ ก กาญจนบุ รี ฉะเชิ ง เทรา ชลบุ รี นครนายก
พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต ระยอง ราชบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอางทอง

45
เขต 3 ประกอบดวย 58 จังหวัด แบงออกเปน 2 กลุม คือ 36 จังหวัด และ 22 จังหวัด
รายไดต่ํา ดังนี้
36 จังหวัด ไดแก กระบี่ กําแพงเพชร ขอนแกน จันทบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงราย เชียงใหม
ตรัง ตราด ตาก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค ประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี พังงา พัทลุง
พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ มุกดาหาร แมฮองสอน ระนอง ลพบุรี ลําปาง ลําพูน เลย
สงขลา สระแกว สิงหบุรี สุโขทัย สุราษฏรธานี อุตรดิตถ อุทัยธานี
22 จั ง หวั ด ได แ ก กาฬสิ น ธุ นครพนม นราธิ ว าส น า น บุ รี รั ม ย ป ต ตานี พะเยา แพร
มหาสารคาม ยโสธร ยะลา ร อ ยเอ็ ด ศรี ส ะเกษ สกลนคร สตู ล สุ ริ น ทร หนองบั ว ลํ า ภู ชั ย ภู มิ
หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี และอํานาจเจริญ
ใหทองที่ทุกจังหวัดในเขต 3 เปนเขตสงเสริมการลงทุน
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รูปที่ 3.1 แสดงเขตสงเสริมการลงทุน

วิทยานิพนธเรื่อง : ผลของนโยบายสงเสริมการลงทุน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)
ที่มีตอตลาดแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

รูปที่ 3.1 แสดงเขตสงเสริมการลงทุน
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ตารางที่ 4.1 สิทธิประโยชนสงเสริมการลงทุนในแตละเขต
เขต 1

ในนิ ค ม/เขตอุ ต สาหกรรมที่ ไ ด รั บ
ใ น นิ ค ม / เ ข ต
นอกนิคม/เขคอุค ส ง เสริ ม (ไม ร วมนิ ค มอุ ต สาหกรรม
อุ ต ส า หก ร ร ม ที่
สาหกรรม
แหลมฉบั ง นิ ค ม/เขตอุ ต สาหกรรม
ไดรับสงเสริม
จังหวัดระยอง
ยกเวน/ลดหยอนอากรขาเขาเครื่องจักร
ลดหยอน
ลดหยอน
ยกเวน
รอยละ 50
รอยละ 50
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินปนผล
3 ป
X
7 ป
ยกเวนอาการขาเขาวัตถุดิบและวัสดุจําเปนเพื่อผลิต 1 ป
1 ป
1 ป
และสงออก
ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล รอยละ 50
X
X
X
หักคาขนสง ไฟฟา ประปา 2 เทา
X
X
X
หักคาติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวก
X
X
X
ลดหยอนอากรขาเขาวัตถุดิบและวัสดุจําเปนเพื่อผลิต X
X
X
จําหนายในประเทศ
สิทธิประโยชน

หมายเหตุ

O = ไดรับสิทธิประโยชน

เขต 3 (36จังหวัดและนิคมอุตสาหกรรมแหลม
เขต 3 (22 จังหวัด)
ฉบัง นิคม/เขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง)

เขต 2

ใ น นิ ค ม / เ ข ต
ใ น นิ ค ม / เ ข ต
นอกนิคม/เขคอุค
นอกนิคม/เขคอุค
นอกนิ ค ม/เขค
อุ ต สาหกรรมที่ ไ ด รั บ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่
สาหกรรม
สาหกรรม
อุคสาหกรรม
สงเสริม
ไดรบั สงเสริม
ลดหยอน
รอยละ 50
3 ป
1 ป
X
X
X
X

ยกเวน

ยกเวน

ยกเวน

ยกเวน

8 ป
5 ป

8 ป
5 ป

8 ป
5 ป

8 ป
5 ป

5 ป
O
O
ลดหย อ นร อ ยละ 75
เป น เวลา 5 ป ให ค ราว
ละ 1 ป (ยกเว น นิ ค ม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง
แ ล ะ นิ ค ม / เ ข ต
อุตสาหกรรมในจังหวัด
ระยอง

X
X
O
X

5 ป
O
O
ลดหย อ นร อ ยละ
75 เป น เวลา 5 ป
ใหคราวละ 1 ป

O
O
O
X

X = ไมไดรับสิทธิประโยชน

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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นอกจากการใหสิทธิและประโยชนดานภาษีอากรสูงสุดเพื่อเปนการจูงใจใหผูประกอบการ
มาลงทุนแลวยังมีการสนับสนุนประเภทกิจการในเขตสงเสริมการลงทุนอีกดวย โดยประเภทกิจการ
ที่ BOI สนับสนุน มี 7 หมวด ดังนี้
ตารางที่ 4.2 แสดงประเภทกิจการที่ BOI สนับสนุนทั้ง 7 หมวด
หมวด

ประเภทอุตสาหกรรม

หมวดที่ 1

อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร

หมวดที่ 2

อุตสาหกรรมเหมืองแร เซรามิกซ และโลหะขั้นพื้นฐาน

หมวดที่ 3

อุตสาหกรรมเบา

หมวดที่ 4

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณขนสง

หมวดที่ 5

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา

หมวดที่ 6

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ กระดาษ และพลาสติก

หมวดที่ 7

อุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

หมวดที่ 3

อุตสาหกรรมเบา ประกอบดวยกิจการที่นโยบายสงเสริมการลงทุนใหการ

สงเสริมดังนี้ กิจการผลิตผลิตภัณฑสิ่งทอหรือชิ้นสวน กิจการผลิตที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ กิจการผลิตผลิตภัณฑจากหนังสัตวหรือหนังเทียม กิจการผลิตรองเทาหรือ
ชิ้นสวน กิจการผลิตอุปกรณกีฬาหรือชิ้นสวน กิจการผลิตของเลน กิจการผลิตดอกไมประดิษฐและ
สิ่งประดิษฐอื่นๆ กิจการผลิตเลนสหรือแวนตาหรือสวนประกอบ กิจการผลิตเวชภัณฑหรืออุปกรณ
ทางการแพทย กิจการผลิตเครื่องเขียนหรือชิ้นสวน กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นสวน กิจการผลิต
กระเปาหรือชิ้นสวน กิจการผลิตแผนซึมซับ กิจการผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร กิจการผลิตแหอวน
และกิจการผลิตกระดาษทราย (คูมือขอรับการสงเสริมการลงทุน : 36-40)
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4.3 วิเคราะหผลของนโยบายสงเสริมการลงทุน
เนื่ อ งจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น ได แ บ ง ความรั บ ผิ ด ชอบในการ
ประชาสัมพันธและบริการการลงทุนในสวนภูมิภาคไวตามเมืองหลักของแตละภาคของประเทศ
ไทย ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นไดแบงออกเปนสองสวนคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนมีจังหวัดขอนแกนเปนศูนยกลางการดูแลและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางมีจังหวัด
นครราชสี ม าเป น ศู น ย ก ลางการดู แ ล ซึ่ ง ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด เ ลื อ กพื้ น ที่ ศึ ก ษาคื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในสวนนี้จึงไดทําการวิเคราะหผลของนโยบายสงเสริมการลงทุน
ออกเปน 3 ระดับ คือ
1. ผลของนโยบายที่มีตอระดับประเทศ
2. ผลของนโยบายที่มีตอระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ผลของนโยบายที่มีตอระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4.3.1 ผลของนโยบายสงเสริมการลงทุนที่มีตอระดับประเทศ
ในชวงเวลาตั้งแตป 2536 ถึงปจจุบัน BOI ไดดําเนินนโยบายการใหสิทธิประโยชนแก
โครงการที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น และสถาบั น วิ จั ย นโยบายเศรษฐกิ จ การคลั ง ได ทํ า การ
ประเมินผลของนโยบายสงเสริมการลงทุนโดยใชขอมูลเศรษฐกิจมหภาคของประเทศเปรียบเทียบ
กับขอมูลจากผลการดําเนินงานของโรงงานที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน จากการประเมินพบวา
นโยบายสงผลตอดานตางๆ ในที่นี้จะกลาวถึงผลตอภาคการผลิตและผลตอการจางงาน
1. ผลตอภาคการผลิตของประเทศ
ในการพิ จารณาผลของนโยบายสงเสริมการลงทุนตอภาคการผลิตของประเทศ ไดใช
รายไดรวมของโรงงานที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน1 เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
(Gross Domestic Production: GDP)2 ซึ่งพบวา สัดสวนรายไดของโรงงานทั้งหมดตอ GDP มี
สัดสวนเพิ่มขึ้น จากรอยละ 85.96 ในป 2547 เปนรอยละ 98.45 ในป 2549 โดยประเภทกิจการที่มี
สัดสวนของรายไดสูงที่สุดและมีสัดสวนตอ GDP เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด ไดแก หมวด 7 (กิจการ
บริการและสาธารณูปโภค)

1

1,896 โรงงาน ที่มีงบการเงินครบทั้ง 3 ป

2

ไมรวมหมวดที่ไมอยูในประเภทที่ BOI ใหการสงเสริมการลงทุน คือ หมวดโรงแรมและภัตตาคาร การเงินการธนาคาร การคา

อสังหาริมทรัพย การบริการราชการแผนดิน การศึกษา การบริการสุขภาพและสังคมสงเคราะห การบริการชุมชน และอื่นๆ
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ตารางที่ 4.3 รายไดรวมของโรงงานที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน จําแนกตามประเภท
กิจการในชวงป 2547-2549
(หนวย: ลานบาท)

รายไดรวมของโรงงาน
หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6 หมวดที่ 7

รวม

GDP 1/

2547 365,479 246,152 221,899 694,997 934,276 736,494 1,054,424 4,253,721 4,948,436
2548 438,940 260,824 245,785 911,803 1,075,092 912,840 1,531,946 5,377,230 5,413,699
2549 452,068 267,285 246,380 984,445 1,155,501 990,967 1,807,694 5,904,340 5,997,519
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
หมายเหตุ: 1/ ไมรวมหมวดที่ไมอยูในประเภทที่ BOI ใหการสงเสริมการลงทุน คือ หมวดโรงแรมภัตตาคาร
การเงิน การธนาคาร การคาอสังหาริมทรัพย การบริการราชการแผนดิน การศึกษา การบริการสุขภาพและสังคม
สงเคราะห การบริการชุมชน และอื่นๆ

ตารางที่ 4.4 สัดสวนรายไดรวมของโรงงานที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนตอผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ จําแนกตามประเภทกิจการ ในชวงป 2547-2549
(หนวย: รอยละ)

สัดสวนรายไดรวมของบริษัท ตอ GDP
หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6 หมวดที่ 7

รวม

2547

7.39

4.97

4.48

14.04

18.88

14.88

21.31

85.95

2548

8.11

4.82

4.54

16.84

19.86

16.86

28.30

99.33

2549
7.54
4.46
4.11
16.41
19.27
16.52
30.14
98.45
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
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แผนภูมิที่ 4.1 สัดสวนรายไดรวมของโรงงานที่ไดรบั การสงเสริมการลงทุนตอผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ แบงตามหมวด ในชวงป 2547-2549
สัดสวนรายไดบริษัท ตอ GDP
120
100

รอยละ

80
2547

60

2548

40

2549

20
0
หมวดที่ 1

หมวดที่ 2

หมวดที่ 3

หมวดที่ 4

หมวดที่ 5

หมวดที่ 6

หมวดที่ 7

รวม

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ

2. ผลตอการจางงานของประเทศ
โรงงานที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจํานวน 1,896 โรงงาน (แยกตามหมวด) มีการจาง
งานเพิ่ม ขึ้ นอยางตอเนื่ องในช วงป 2547-2549 โดยเพิ่ม ขึ้นจาก 856,181 คนในป 2547 เปน
1,298,329 คนในป 2548 และ 1,550,703 คนในป 2549 เมื่อเปรียบเทียบการจางงานของโรงงาน
ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน กับจํานวนผูมีงานทําของประเทศ พบวา มีสัดสวนเพิ่มขึ้นเชนกัน คือ
จากรอยละ 3.07 ในป 2547 เปนรอยละ 4.62 ในป 2548 และรอยละ 5.44 ในป 2549 ทั้งนี้ หมวด
ที่มีการจางงานสูงสุด 2 อันดับแรก คือ หมวด 3 (อุตสาหกรรมเบา) และหมวด 5 (อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา)
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ตารางที่ 4.5 จํ า นวนพนั ก งานของโรงงานที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น จํ า แนกตาม
ประเภทกิจการในชวงป 2547-2549
(หนวย: คน)
จํานวนผูมี

จํา นวนพนักงานของโรงงาน
หมวด1

หมวด2

หมวด3

หมวด4

หมวด5

หมวด6

รวม

งานทําของ

หมวด7

2547

132,532

34,975

190,183

140,558

224,554

100,284

33,094

856,180

ประเทศ 1/
27,931,480

2548

212,157

36,724

346,579

165,609

325,030

168,594

43,636

1,298,329

28,102,430

2549

283,302

44,552

366,906

255,560

371,549

174,813

54,022

1,550,704

28,517,800

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และธนาคารแหงประเทศไทย
หมายเหตุ 1/ ไมรวมหมวดที่ไมอยูในประเภทที่ BOI ใหการสงเสริมการลงทุน คือ หมวดโรงแรมภัตตาคาร
การเงินการธนาคาร การคาอสังหาริมทรัพย การบริการราชการแผนดิน การศึกษา การบริการสุขภาพและสังคม
สงเคราะห การบริการชุมชน และอื่นๆ

ตารางที่ 4.6 สัดสวนของจํานวนพนักงานของโรงงานที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนตอ
จํานวนผูมีงานทําของประเทศ จําแนกตามประเภทกิจการในชวงป 2547-2549
(หนวย: รอยละ)
สัดสวนจํานวนพนักงานของโรงงาน ตอ จํานวนผูมีงานทําของประเทศ
หมวด1

หมวด2

หมวด3

หมวด4

หมวด5

หมวด6

รวม
หมวด7

2547

0.47

0.13

0.68

0.5

0.8

0.36

0.12

3.06

2548

0.75

0.13

1.23

0.59

1.16

0.6

0.16

4.62

2549

0.99

0.16

1.29

0.9

1.3

0.61

0.19

5.44

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และธนาคารแหงประเทศไทย
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แผนภูมิที่ 4.2 สัดสวนของจํานวนพนักงานของโรงงานที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ตอ
จํานวนผูมีงานทําของประเทศ จําแนกตามประเภทกิจการในชวงป 2547-2549
สัดสวนจํานวนพนักงานโรงงาน ตอจํานวนผูม ีงานทําของประเทศ
6.00
5.00

รอยละ

4.00
2547

3.00

2548
2.00

2549

1.00
0.00

หมวด1

หมวด2

หมวด3

หมวด4

หมวด5

หมวด6

หมวด7

รวม

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และธนาคารแหงประเทศไทย

4.3.2 ผลของนโยบายสงเสริมการลงทุนที่มีตอระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในการวิ เคราะห ผลของนโยบายที่มีตอระดับภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือผูวิจัย ใชขอมูล
เศรษฐกิจระดับภาคเปรียบเทียบกับขอมูลจากผลการดําเนินงานของโรงงานที่ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุน โดยประเมินพบวานโยบายสงผลตอดานตางๆ 2 ดาน ดังนี้ ผลตอการลงทุน ผลตอการสง
ผลตอการจางงาน
1. ผลตอการลงทุนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อเปรียบเทียบมูลคาเงินลงทุนของโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน กับมูลคาการ
ลงทุนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในชวงเวลาตั้งแตป 2547-2550 พบวาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ตั้งแตป 2547-2550 โดยเพิ่มขึ้นจาก 16,670 ลานบาท ในป 2547 เปน 20,993 ลานบาทในป
2548 และเพิ่มขึ้นจาก 39,365 ลานบาท ในป 2549 เปน 53,341 ลานบาทในป 2550 รวมถึง
สัดสวนเงินทุนโรงงานที่ไดรับการสนับสนุนตอมูลคาเงินลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มี
สัดสวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องคือ เพิ่มจากรอยละ 13.65 ในป 2547 เปนรอยละ 14.42 ในป 2548
และเพิ่มจากรอยละ 24.86 ในป 2549 เปน รอยละ 29.66 ในป 2550
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ต า ร า ง ที่ 4.7 เ งิ น ล ง ทุ น ข อ ง โ ร ง ง า น ที่ ไ ด รั บ ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกตามประเภทกิจการในชวงป 2547-2550
เงินทุนโรงงาน BOI ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มูลคาเงินลงทุนทั้งหมดใน

หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6 หมวดที่ 7

รวม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
( หนวย : ลานบาท)

2547

3,311

334

1,305

2,100

6,860

853

1,907 16,670

122,160

2548

4,189

400

2,082

1,712

5,962

2,783

3,865 20,993

145,535

2549

6,654

510

2,256

1,465

5,849

9,365 13,266 39,365

158,326

2,007 18,809

1,055 18,310 53,341

179,863

2550 10,496 1,359 1,305
ที่มา : จากการคํานวณโดยผูวิจัย

ตารางที่ 4.8 สั ด ส ว นเงิ น ลงทุ น ของโรงงานที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกตามประเภทกิจการในชวงป 2547-2550
สัดสวนเงินทุนโรงงานที่ไดรับการสนับสนุนตอมูลคาเงินลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6 หมวดที่ 7

รวม

2547

2.71

0.27

1.07

1.72

5.62

0.70

1.56

13.65

2548

2.88

0.27

1.43

1.18

4.10

1.91

2.66

14.42

2549

4.20

0.32

1.43

0.93

3.69

5.91

8.38

24.86

2550
5.84
0.76
ที่มา : จากการคํานวณโดยผูวิจัย

0.73

1.12

10.46

0.59

10.18

29.66

2. ผลตอการจางงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลตอการจางงานงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวา มีการจางงานเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ในชวงป 2547-2550 โดยเพิ่มจาก 20,558 คนในป 2547 เปน 21,613 คนในป 2548 และ
เพิ่มจาก 27,860 คนในป 2549 เปน 40,490 คนในป 2550 เมื่อเปรียบเทียบการจางงานของ
โรงงานที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนกับจํานวนผูมีงานทําของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
พบวามีสัดสวนเพิ่มขึ้นเชนกัน คือ จากรอยละ 6.52 ในป 2547 เปนรอยละ 6.55 ในป 2548 และ
เพิ่มจากรอยละ 13.12 ในป 2549 เปนรอยละ 18.08 ในป 2550 ทั้งนี้หมวดที่มีการจางงานสูงสุด 2
อันดับแรก คือ หมวด 3 (อุตสาหกรรมเบา) และหมวด 5 (อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
เครื่องใชไฟฟา)
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ตารางที่ 4.9 จํ า นวนแรงงานของโรงงานที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกตามประเภทกิจการในชวงป 2547-2550
แรงงานโรงงาน BOI ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จํานวนแรงงาน

หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6 หมวดที่ 7

ทั้งหมดในภาค

รวม

ตะวันออกเฉียงเหนือ

2547

5,699

284

9,870

1,080

2,882

492

251

20,558

315,212

2548

2,775

157 10,213

1,942

2,035

2,405

2,086

21,613

329,968

2549

2,684

377 13,733

1,279

6,878

2,009

900

27,860

212,288

2550 3,973
401 27,938
ที่มา : จากการคํานวณโดยผูวิจัย

1,672

4,753

1,033

720

40,490

223,971

ตารางที่ 4.10 สั ด ส ว นแรงงานของโรงงานที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกตามประเภทกิจการในชวงป 2547-2550
สัดสวนแรงงานของโรงงานที่ไดรับการสนับสนุนตอแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6 หมวดที่ 7

รวม

2547

1.81

0.09

3.13

0.34

0.91

0.16

0.08

6.52

2548

0.84

0.05

3.10

0.59

0.62

0.73

0.63

6.55

2549

1.26

0.18

6.47

0.60

3.24

0.95

0.42

13.12

2550

1.77

0.18

12.47

0.75

2.12

0.46

0.32

18.08

แผนภู มิ ที่ 4.3 สั ด ส ว นแรงงานของโรงงานที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกตามประเภทกิจการในชวงป 2547-2550
20.00
18.00
16.00
14.00
12.00

2547

10.00

2548

8.00

2549

6.00

2550

4.00
2.00
‐
หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6 หมวดที่ 7

ที่มา : จากการคํานวณโดยผูวิจัย

รวม
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4.3.3 ผลของนโยบายสงเสริมการลงทุนที่มีตอภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ในการวิเคราะหผลของนโยบายที่มีตอระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนผูวิจัยใช
ขอมูลเศรษฐกิจระดับภาคเปรียบเทียบกับขอมูลจากผลการดําเนินงานของโรงงานที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุน คือใชขอมูลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเทียบกับขอมูลโรงงานที่
ไดรับการสงเสริมการลงทุนที่อยูในเขตสงเสริมการลงทุน 3 พิเศษ โดยประเมินพบวานโยบายสงผล
ตอดานตางๆ 2 ดาน ดังนี้ ผลตอการลงทุนและผลตอการจางงาน
1.ผลตอการลงทุนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เมื่อเปรียบเทียบมูลคาเงินลงทุนของโรงงานที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน กับมูลคาการ
ลงทุนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในชวงเวลาตั้งแตป 2547-2550 พบวาเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องตั้งแตป 2547-2550 โดยเพิ่มขึ้นจาก 851 ลานบาท ในป 2547 เปน 1,800 ลานบาทในป
2548 และเพิ่มขึ้นจาก 2,711 ลานบาท ในป 2549 เปน 8,254 ลานบาทในป 2550 รวมถึงสัดสวน
เงินทุนโรงงานที่ไดรับการสนับสนุนตอมูลคาเงินลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มี
สัดสวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องคือ เพิ่มจากรอยละ 5.7 ในป 2547 เปนรอยละ 5.8 ในป 2548 และ
เพิ่มจากรอยละ 4.4 ในป 2549 เปน รอยละ 7.4 ในป 2550 โดยมีการลงทุนมากที่สุดในหมวด 7
(บริการและสาธารณูปโภค)
ต า ร า ง ที่ 4.11 เ งิ น ล ง ทุ น ข อ ง โ ร ง ง า น ที่ ไ ด รั บ ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จําแนกตามประเภทกิจการในชวงป 2547-2550
เงินทุนโรงงาน BOI ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

มู ลคาเงินลงทุนทั้งหมดใน

หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6 หมวดที่ 7 รวม
2547

646

39

67

11

88

0

2548

619

0

507

0

19

2549

839

0

278

2

2550 1,868
0
611
ที่มา : จากการคํานวณโดยผูวิจัย

67

0

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ( หนวย : ลานบาท)

851

14,836

31

624 1,800

30,902

12

0

1,580 2,711

37,416

0

0

5,709 8,254

40,115
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ตารางที่ 4.12 สั ด ส ว นเงิ น ลงทุ น ของโรงงานที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จําแนกตามประเภทกิจการในชวงป 2547-2550
สัดสวนเงินทุนโรงงานที่ไดรับการสนับสนุนตอมูลคาเงินลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6 หมวดที่ 7

รวม

2547

4.4

0.3

0.5

0.1

0.6

0

0

5.7

2548

2.0

0

1.6

0

0.1

0.1

2.0

5.8

2549

0.8

0

2.3

0.1

0.4

0

0.7

4.4

0

5.7

0.2

0

0

0.5

7.4

2550
1.0
ที่มา : จากการคํานวณโดยผูวิจัย

4.9.2 ผลตอการจางงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ผลตอการจางงานงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพบวา มีการจางงานเพิ่มขึ้น
จาก 1,833 คนในป 2547 เปน 1,940 คนในป 2548 และเพิ่มจาก 3,435 คนในป 2549 เปน 4,302
คนในป 2550 เมื่อเปรียบเทียบการจางงานของโรงงานที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนกับจํานวนผูมี
งานทําของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพบวามีสัดสวนเพิ่มขึ้นเชนกัน คือ จากรอยละ 5.03
ในป 2547 เปนรอยละ 7.44 ในป 2548 และเพิ่มจากรอยละ 4.36 ในป 2549 เปนรอยละ 10.11
ในป 2550 ทั้งนี้หมวดที่มีการจางงานสูงสุด คือ หมวด 3 (อุตสาหกรรมเบา)
ตารางที่ 4.13 จํ า นวนแรงงานของโรงงานที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จําแนกตามประเภทกิจการในชวงป 2547-2550
แรงงานโรงงาน BOI ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

จํานวนแรงงานทั้งหมดใน

หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6 หมวดที่ 7

รวม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน

2547

330

65

694

26

718

0

0

1,833

36,473

2548

369

0

1,022

35

200

0

314

1,940

44,507

2549

483

0

2,627

85

200

0

314

3,435

46,191

2550
385
0 2,364
ที่มา : จากการคํานวณโดยผูวิจัย

0

655

53

845

4,302

42,545
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ตารางที่ 4.14 สั ด ส ว นแรงงานของโรงงานที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จําแนกตามประเภทกิจการในชวงป 2547-2550
สัดสวนแรงงานของโรงงานที่ไดรับการสนับสนุนตอแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6 หมวดที่ 7

รวม

2547

0.90

0.18

1.90

0.07

1.97

0.00

0.00

5.03

2548

1.05

0.00

5.69

0.18

0.00

0.00

0.52

7.44

2549

0.83

0.00

2.30

0.08

0.45

0.00

0.71

4.36

2550
0.90
0.00
ที่มา : จากการคํานวณโดยผูวิจัย

5.56

-

1.54

0.12

1.99

10.11

แผนภู มิ ที่ 4.4 สั ด ส ว นแรงงานของโรงงานที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จําแนกตามประเภทกิจการในชวงป 2547-2550
12.00
10.00
8.00

2547

6.00

2548
2549

4.00

2550

2.00
‐
หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6 หมวดที่ 7

รวม

ที่มา : จากการคํานวณโดยผูวิจัย

4.4 ผลจากการสัมภาษณเชิงลึกผูมีสวนเกี่ยวของกับนโยบายสงเสริมการลงทุน
จากการสั ม ภาษณ เจ า หน า ที่ ส ง เสริ ม การลงทุ น ศู น ย บ ริ ก ารการลงทุ น สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เกี่ยวกับการแบงเขตใหสิทธิประโยชนเนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้
พื้นที่ศึกษาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งอยูในเขตสงเสริมการลงทุน 3.2 (22 จังหวัด)
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ไดใชคําวาเขต 3 พิเศษ ซึ่งเปนเขตที่ไดรับสิทธิประโยชนมากที่สุด แตกลับพบวา
เกิดการกระจุกตัวของโรงงานอยูเพียงแคเขต 1 และเขต 2 สวนในเขต 3 นั้น ยังมีการลงทุนที่นอย
หรือมีการลงทุนเฉพาะในจังหวัดใหญๆ คือ นครราชสีมา ขอนแกน จึงไดเพิ่มสิทธิประโยชนใหกับผู
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มาลงทุนในเขต 3 พิเศษนี้มากกวาเขตสงเสริมการลงทุนอื่น แตกลับพบวายังคงมีการเขาไปลงทุน
ในพื้น ที่ เ ป น จํ า นวนนอย เนื่อ งจากยัง มี ปญ หาในหลายๆด า น ซึ่ง สรุปไดจ ากการสั ม ภาษณไ ด
ดังตอไปนี้
- ความพรอมดานสาธารณูปโภค เนื่องจากจังหวัดสวนใหญในเขต 3 พิเศษ เปนจังหวัดที่มี
รายไดตํ่า ความพรอมดานสาธารณูปโภคยังคงมีความพรอมไมทั่วถึง ทําใหผูที่จะเขาไปลงทุน
จะตองทําการลงทุนในสวนของเรื่องไฟฟา น้ําประปาหรือถนนเองกอน ถึงแมวาจะไดรับสิทธิในการ
หักคาขนสงไฟฟา ประปา2เทา เปนระยะเวลาถึง 5 ป แตการลงทุนในเรื่องนี้จะตองใชเงินลงทุน
เปนจํานวนมาก จึงทําใหผูประกอบการยังไมอยากมาลงทุนในเขตนี้เพราะอาจจะทําใหไมคุมคาตอ
การลงทุน
- อุตสาหกรรมในพื้นที่ เขต 3

พิเศษสวนใหญเปนเพียงอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือ

อุตสาหกรรมในครัวเรือน ที่มีการใชเงินลงทุนไมมาก แตขอกําหนดในการขอสิทธิประโยชนจาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนนั้นจะตองเปนอุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป
จึงทําใหไมสามารถขอสิทธิประโยชนได
- จังหวั ดที่อยู ติดแมน้ํ าโขง เชน หนองคาย นครพนม มีการคาชายแดนสามารถสรา ง
รายไดใหแกคนในพื้นที่เปนอยางดี จึงมีการลงทุนในดานอุตสาหกรรมนอยมาก
- ปญหาการขาดแคลนแรงงาน ถือเปนปญหาสําคัญ เนื่องจากแรงงานสวนใหญยังคง
ตองการเขาไปทํางานในกรุงเทพฯ หรือทํางานในโรงงานที่อยูรอบกรุงเทพฯ ซึ่งเปนคานิยมของคน
ในพื้นที่นี้
จึงสรุปไดวา การลงทุนของโรงงานในเขต 3 พิเศษยังคงมีนอยกวาเขตการลงทุนอื่น ซึ่งไม
ตรงกับเปาหมายของนโยบายที่ตองการใหมีการกระจายความเจริญไปในพื้นที่รายไดต่ําเพื่อสราง
สรางรายไดใหคนในพื้นที่ แตถึงแมจํานวนการลงทุนในพื้นที่นี้ยังคงมีนอยแตก็มีแนวโนมในการ
เติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมีการปรับนโยบายในสวนของขอกําหนดในการขอสิทธิประโยชนคือมีการ
ลดจํานวนเงินลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขอสิทธิประโยชนเพื่อเปนการสงเสริมอุตสาหกรรม
ขนาดยอมมากขึ้น
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4.5 สรุปผลวิเคราะหนโยบายสงเสริมการลงทุน
ในสวนนี้จะสรุปผลของนโยบายสงเสริมการลงทุนที่มีตอระดับประเทศและระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยสรุปจากขอมูลทางสถิติและ
ขอมูลจากการสัมภาษณ ไดดังนี้
1. ผลของนโยบายสงเสริมการลงทุนที่มีตอประเทศ
จากข อ มู ล ทางสถิ ติ พ บว า รายได ส ว นใหญ ข องประเทศมาจากรายได ข องโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน โดยหมวดของอุตสาหกรรมที่มีการสงออกมากที่สุดคือ
หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา และยังพบวา โรงงานที่ไดรับการสงเสริม
การลงทุนยังมีการจางงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยหมวดที่มีการจางงานสูงสุด 2 อันดับแรกคือ
หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา และหมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา ซึ่ง
สอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณ ที่บอกวาการลงทุนของโรงงานที่ไดรับสิทธิประโยชนยังคงมี
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แตสวนใหญจะอยูในเขต 1 และ เขต 2 ซึ่งทั้งสองเขตการลงทุนนี้มีแรงดึงดูดจาก
คาแรงขั้นต่ําที่มีสูงกวาที่อื่นอยูมาก จึงเปนการดึงคนใหเขามาทํางานมากกวาพื้นที่อื่น
2. ผลของนโยบายสงเสริมการลงทุนที่มีตอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากขอมูลทางสถิติพบวา สัดสวนของเงินลงทุนและจํานวนแรงงานของโรงงานที่ไดรับการ
สงเสริม เมื่อเทียบกับเงินลงทุนและจํานวนแรงงานทั้งหมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนที่
นอย จากตารางที่ 4.15 จะเห็นไดวา จํานวนโครงการที่ขออนุมัติในเขต 3 ยังคงมีนอยกวาทั้งเขต 1
และเขต 2 แลวซึ่งเมื่อมาวิเคราะหรวมกับการสัมภาษณ จะพบวาสาเหตุที่มีสัดสวนต่ํา เพราะ
จังหวัดสวนใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูในเขตการลงทุน 3 พิเศษ ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการ
ลงทุนนอย เนื่องจากสาเหตุตางๆที่ไดกลาวมาแลวขางตน สําหรับประเภทของอุตสาหกรรมที่มีผล
ตอแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดคือ หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา เนื่องจากมีสัดสวน
ตอแรงงานรวมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด
3 ผลของนโยบายสงเสริมการลงทุนที่มีตอภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
จากขอมูลทางสถิติพบวา สัดสวนเงินลงทุนและจํานวนแรงงานของโรงงานที่ไดรับการ
สงเสริม เมื่อเทียบกับเงินลงทุนและจํานวนแรงงานทั้งหมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมี
สัดสวนที่นอยมาก จากตารางที่ 4.15 เมื่อพิจารณาจํานวนการลงทุนของเขต 3 จะพบวาการลงทุน
ยังคงมีมากในเขต 3 (36 จังหวัด) สวนในเขต 3 (22 จังหวัด)หรือเขต 3 พิเศษ ซึ่งก็คือเขตที่จังหวัด
สวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีจํานวนโครงการและเงินลงทุนเปนจํานวน
น อ ยอยู ม าก เนื่ อ งจากสาเหตุ ต า งๆที่ ไ ด ก ล า วมาแล ว ข า งต น ที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ โดย
อุตสาหกรรมที่มีผลตอภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมากที่สุดคือ คือ หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
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โดยมีสัดสวนแรงงานและเงินลงทุนของโรงงานตอภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมากที่สุด แต
เมื่อพิจารณาในแงการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั้น พบวา
มีสัดสวนที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆทั้งในดานเงินลงทุนและการจางงาน (ตาราง 4.14)
ตารางที่ 4.15 แสดงการอนุมัติใหการสงเสริมในแตละเขตการลงทุน ป พ.ศ. 2549-2550
เขตการลงทุน
เขต 1

จํานวนโครงการ
เงินลงทุน(พันลานบาท)
2549
2550
2549
2550
373
440
49.4
83.3

-กรุงเทพ

173

243

11.1

17.9

-ปริมณฑล

200

197

38.3

65.4

เขต 2

487

534

238

503.1

-ระยอง

117

146

136.8

317.2

-ภูเก็ต

10

10

2.5

16.6

-อืน่ ๆ

360

378

98.7

169.2

เขต 3

362

368

85.8

158.1

- 36 จังหวัด

306

314

79.6

141.2

- 22 จังหวัด

56

54

6.3

16.8

ภาคเหนือ

62

68

7

9.5

ภาคกลาง

11

20

2.6

5.4

123

98

28.2

62.3

ภาคตะวันออก

66

62

25.3

38.3

ภาคตะวันตก

17

16

3.4

5.6

ภาคใต

62

66

16.1

25.7

อืน่ ๆ

21

38

3.3

11.4

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

สรุปไดวา หากมองในภาพรวมระดับประเทศ นโยบายสงเสริมการลงทุนมีผลตอเศรษฐกิจ
ของประเทศในสัดสวนที่มากในดานของผลตอภาคการผลิตของประเทศ แตในดานการจางงานยัง
มีสัดสวนที่นอยกวาการจางงานทั้งประเทศอยูมาก สวนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบวายังคงมีสัดสวนที่นอยมากทั้งในดานผลตอการลงทุนและผลตอ
การจางงานเมื่อเทียบกับการลงทุนและการจางงานทั้งหมดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
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แสดงใหเห็นวาการที่จะใชนโยบายนี้ในการกระจายรายไดและพัฒนาภูมิภาคยังคงไม
ได ผ ลตามเป า หมายที่ ตั้ ง ไว เพราะยั ง คงมี ก ารลงทุ น และการจ า งงานที่ นอ ยอยู ม าก และจาก
รายละเอียดนโยบายสงเสริมการลงทุนที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาวัตถุประสงคของนโยบายนั้น
มุงเนนไปที่การสงเสริมการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมแตไมไดมีการสงเสริมในเรื่องของการจาง
งาน ซึ่งจากผลที่กลาวมาขางตน การลงทุนของอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงมี
นอยอยูมาก เนื่องดวยปญหาตางๆตามที่ไดขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่ผูมีสวนเกี่ยวกับ
นโยบายสงเสริมการลงทุน จึงทําใหอุตสาหกรรมที่เขาไปลงทุนไมไดสรางงานใหกับแรงงานในพื้นที่
เทาที่ควร ถึงแมวาโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญที่มีในพื้นที่จะเปนโรงงานในหมวด 3 ที่ตองการ
แรงงานในการผลิตเปนจํานวนมาก แตเนื่องจากแรงงานสวนใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปน
แรงงานในภาคเกษตรซึ่งยังไมมีความพรอมในการเขาเปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และจาก
การสั ม ภาษณ เ จ า หน า ที่ ฝ า ยบุ ค คลของโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ ไ ด รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน จ าก BOI
เกี่ยวกับการสงเสริมเรื่องแรงงาน สรุปไดวา โรงงานไดรับเพียงสิทธิประโยชนเกี่ยวกับการลงทุน
เทานั้น ในสวนของแรงงานนั้นไมวาจะเปนในเรื่องของการสรรหาแรงงานและทักษะฝมือแรงงาน
นั้น ทางโรงงานตองเปนผูจัดการเอง จึงทําใหโรงงานยังคงผลิตไดไมเต็มกําลังการผลิตเพราะขาด
แคลนแรงงานหรือตองรอแรงงานบางสวนที่เพิ่งเขารับการฝกอบรมฝมือกับทางโรงงาน รวมถึงเรื่อง
ของคาจางรายวันที่โรงงานสามารถจายไดยังคงมีอัตราที่ต่ํากวาจังหวัดใกลเคียง เชน จังหวัด
ขอนแกน ทําใหไมสามารถจูงใจแรงงานใหเขามาทํางานไดมากนัก
จากขอสรุปที่กลาวมานั้น จะเห็นวาถึงแมสัดสวนของการลงทุนและการจางงานของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของจะยังคงมีสัดสวนที่นอยเมื่อเทียบกับภาคอื่นแลวนั้น แตจะเห็นได
วามีการเติบโตขึ้นของอุตสาหกรรม ซึ่งทําใหจะตองศึกษาตอไปถึงลักษณะอุตสาหกรรมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อหาพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่
ไดรับการสงเสริม (7 หมวด) ในระดับจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4.6 สภาพทัว่ ไปทางดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการจางงานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4.6.1 โครงสรางทางเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่ในป 2550 เทากับ
135,460 ลานบาท โดยเพิ่มจากป 2543 ที่มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมเทากับ 100,907 ลานบาท
ผลิตภัณฑมวลรวมของป 2550
ตะวันออกเฉียงเหนือ

คิดเปนรอยละ 53.12

ของผลิตภัณฑมวลรวมของภาค

ในป 2550 มีการผลิตภาคการคาและบริการเปนสาขาการผลิตหลัก

รองลงมาคือการผลิตภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตามลําดับ
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ตารางที่ 4.16 ผลิตภัณฑมวลรวมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เปรียบเทียบ
ระหวางปพ.ศ. 2543-2550
สาขาการผลิต
การเกษตรกรรม การลา สัตวและปา ไม
การประมง
การทํา เหมืองแรและเหมืองหิน
การอุตสาหกรรม

ราคาประจําป
ราคาคงที่ (ปฐาน 2531)
อัตราเพิ่ม (%) โครงสราง(%)
ลานบาท
ลานบาท
2543 2550 2543 2550
%
2543 2550
29,854 62,225 22,619 25,953
14.74 22.42 19.16
1,298

1,490

798

1,030

29.15

0.79

0.76

777

5,723

664

2,419

264.28

0.66

1.79

8,673 12,422

43.24

8.59

9.17

16,261 33,964

การไฟฟา กา ซ และ การประปา

2,897

4,022

2,352

3,251

38.23

2.33

2.40

การกอสรา ง

8,179 12,282

4,172

5,002

19.90

4.13

3.69

การขายสง การขายปลีก การซอมรถยนตและของใช

43,359 64,876 24,416 32,360

โรงแรมและภัตตาคาร

2,156

การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน

3,372

880

32.54 24.20 23.89

1,274

44.79

0.87

0.94

9,009 12,946

8,072 12,626

56.41

8.00

9.32

5,714 13,042

3,292

6,273

90.57

3.26

4.63

9,215 10,923

6,990

8,804

25.94

6.93

6.50

บริหารราชการแผนดินฯ

12,292 21,692

5,550

6,901

24.34

5.50

5.09

การศึกษา

19,772 39,976

8,815 12,358

40.19

8.74

9.12

2,730

3,551

30.06

2.71

2.62

บริการดา นธุรกิจ อสังหาริมทรัพยการใหเชา และ
การบริการธุรกิจ

การบริการสุขภาพและ สังคมสงเคราะห

6,181 10,881

การบริการชุมชน สังคมและ สว นบุคคล

1,264

2,073

722

1,037

43.50

0.72

0.77

338

494

162

200

23.46

0.16

0.15

ลูกจางในครัว เรือนสวนบุคคล
ผลิตภัณฑมวลรวม ในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน

168,564 299,978 100,907 135,460

34.24 100.00 100.00

การผลิตภาคเกษตร

31,152 63,714 23,417 26,983

15.23 23.21 19.92

การผลิตภาคอุตสาหกรรม

28,113 55,990 15,861 23,095

45.61 15.72 17.05

109,299 180,273 61,630 85,382

38.54 61.08 63.03

การผลิตภาคการคา และบริการ

ที่มา : กองบัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550. และการคํานวณ

4.6.2 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เมื่อพิจารณามูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP)
ณ ราคาคงที่ 2531 ของจังหวัดตางๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบวา จังหวัดที่มีมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสูงที่สุดในภูมิภาคนี้ คือ จังหวัดอุดรธานี รองลงมาคือ จังหวัดรอยเอ็ด
(จากตารางที่ 4.17) จังหวัดเหลานี้เปนศูนยกลางเศรษฐกิจและแหลงการจางงานของภูมิภาคทั้งใน
ดานการคาการบริการและอุตสาหกรรมที่สําคัญของภาค
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การผลิ ต ด า นการเกษตรกรรมมี ก ารผลิ ต กระจายอยู ทั่ ว ทั้ ง ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนบน จั ง หวั ด ที่ เ ป น แหล ง ผลิ ต ด า นการเกษตรกรรมของภาคที่ สํ า คั ญ อยู ที่ จั ง หวั ด อุ ด รธานี
กาฬสินธุ สกลนครและมหาสารคามตามลําดับ
การผลิตดานอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสวนใหญยังมีมูลคาการ
ลงทุนที่นอยอยูมากเมื่อเทียบกับมูลคาการลงทุนของภาคเกษตรกรรม จะพบวาการผลิตดาน
อุตสาหกรรมสวนใหญกระจุกตัวอยูในจังหวัดอุดรธานี กาฬสินธุ รอยเอ็ดและหนองคายตามลําดับ
การผลิตดานบริการและทองเที่ยวมีมูลคาสูงที่สุดที่จังหวัดอุดรธานี รอยเอ็ดและสกลนคร
สวนการผลิตดานการพาณิชยกรรมมีมูลคาสูงที่สุดที่จังหวัดอุดรธานี รอยเอ็ด สกลนคร กาฬสินธุ
และมหาสารคามตามลําดับ
ตารางที่ 4.17 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ป พ.ศ.
2550 (ณ ราคาป 2531)
หนวย : ลานบาท
จังหวัด

เกษตรกรรม
มู ลคา
รอยละ

อุตสาหกรรม
มู ลคา
รอยละ

บริการและทองเที่ยว
มู ลคา
รอยละ

พาณิชยกรรม
มู ลคา
รอยละ

GPP

รอยละ

กาฬสินธุ

3,735

24.0

3,031

19.4

5,526

35.5

3,290

21.1

15,582

4.1

นครพนม

2,666

25.8

1,673

16.2

4,134

39.9

1,881

18.2

10,354

2.7

มหาสารคาม

3,211

23.2

1,944

14.1

5,667

41.0

2,994

21.7

13,816

3.7

รอยเอ็ด

4,123

21.1

2,955

15.1

7,915

40.4

4,585

23.4

19,578

5.2

สกลนคร

3,253

21.9

1,758

11.8

6,418

43.2

3,434

23.1

14,864

3.9

หนองคาย

2,533

19.3

2,579

19.7

5,049

38.5

2,959

22.6

13,119

3.5

หนองบัว ลําภู

1,690

29.5

924

16.1

2,377

41.5

735

12.8

5,726

1.5

อุดรธานี

4,457

16.0

5,452

19.5

11,922

42.7

6,076

21.8

27,907

7.4

ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแหงประเทศไทย

4.6.3 แรงงานในภาคอุตสาหกรรม
เมื่ อ จํ า แนกการจ า งงานโดยแยกตามสาขาการผลิ ต แล ว พบว า มี ผู ทํ า งานในภาค
เกษตรกรรมมากที่สุดจํานวนทั้งสิ้น 2.83 ลานคน หรือประมาณรอยละ 52.32 ของผูทํางานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทั้งหมด รองลงมาคือ ภาคบริการมีจํานวนผูทํางานทั้งสิ้น 1.64 ลาน
คน หรือประมาณรอยละ 30.21 ของผูทํางานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทั้งหมด และ
ภาคอุตสาหกรรมมีผูทํางานทั้งสิ้น 945,373 คน หรือรอยละ 17.47 ของผูทํางานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทั้งหมด (จากตารางที่ 4.18)
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จากขอมูลการจางงานดังที่กลาวมาขางตน พบวาแหลงการจางงานที่สําคัญอยูใน จังหวัด
รอยเอ็ด อุดรธานีและมหาสารคามตามลําดับ สวนใหญแลวสัดสวนการจางงานจะอยูในสาขา
เกษตรกรรม รองลงมาคือ สาขาการคาและบริการและภาคอุตสาหกรรม ตามลําดับ
ตารางที่ 4.18 จํานวนแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจําแนกตามราย
อุตสาหกรรมรายจังหวัดป 2550
หนวย : คน

จังหวัด
กาฬสินธุ

ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ
288,034
75,985
146,143

รวม
510,432

นครพนม

157,102

59,455

89,872

306,339

มหาสารคาม

252,103

79,845

164,194

496,142

รอยเอ็ด

379,323

129,895

221,414

730,632

สกลนคร

278,002

79,080

131,682

488,764

หนองคาย

242,933

80,469

147,271

470,674

หนองบัวลําภู

192,893

45,417

70,276

308,585

อุดรธานี

350,020

140,314

218,229

708,563

รวม
2,140,410
690,460 1,189,081
อัตรารอยละ
53.24
17.18
29.58
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

4,020,131
100.00

4.6.4 อัตราคาจางขั้นต่ํา
อั ต ราค า จ า งขั้ น ต่ํ า ของจั ง หวั ด ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบนนั้ น ไม ไ ด มี ค วาม
แตกตางกันมากในแตละจังหวัด ซึ่งเปนปจจัยใหภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั้นเปนภาคที่มี
ความเหมาะสมในการลงทุน ในอุตสาหกรรมที่ตองใชแรงงานจํานวนมากเนื่องจากเปนแหลง
แรงงานราคาถูกและมีแรงงานเปนจํานวนมาก ในป 2550 จังหวัดอุดรธานีเปนจังหวัดที่มีคาแรงขั้น
ต่ําสูงที่สุด คือ 150 บาท (จากตารางที่ 4.19) แตเมื่ออัตราคาจางขั้นต่ําในพื้นที่อยูในอัตราที่ต่ําก็จะ
ทําใหเกิดปญหาที่ตามมาไดคือ การอพยพของแรงงานไปสูพื้นที่อื่นที่จะกอใหเกิดรายไดมากกวา
การทํางานอยูที่ภูมิลําเนาตัวเอง
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ตารางที่ 4.19 อัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหวางป
พ.ศ. 2543-2550
(หนวย : บาท)

จังหวัด
กาฬสินธุ

2543
130

2544
133

2545
133

2546
135

2547
135

2548
139

2549
144

2550
149

นครพนม

130

133

133

135

135

139

144

149

มหาสารคาม

130

133

133

133

133

137

142

146

รอยเอ็ด

130

133

133

133

135

139

142

146

สกลนคร

130

133

133

133

135

139

142

146

หนองคาย

130

133

133

133

135

139

144

146

หนองบัวลําภู

130

133

133

135

135

139

142

146

133

133

135

139

145

150

อุดรธานี
130
133
ที่มา : กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

4.7 ลักษณะอุตสาหกรรมของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่อยูในเขต
สงเสริมการลงทุน 3 พิเศษ
จากภาพรวมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่กลาวมาขางตนนั้นเปน
ภาพรวมทางด า นอุ ต สาหกรรมโดยรวมของภาค แต เ นื่ อ งจากในการศึ ก ษาลั ก ษณะของ
อุตสาหกรรมในส ว นนี้ จะทํ า การศึก ษาโดยการพิจ ารณาเฉพาะอุ ตสาหกรรมที่ เ ป น ประเภทที่
นโยบายสงเสริมการลงทุนใหการสนับสนุน โดยจะแบงอุตสาหกรรมออกเปน 7 หมวดตามที่
นโยบายสนับสนุน คือ หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร หมวด 2 เหมืองแร
เซรามิกซและโลหะขั้นมูลฐาน หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา หมวด 4 ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักรและ
อุ ป กรณ ข นส ง หมวด 5 อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า หมวด 6 เคมี ภั ณ ฑ
กระดาษและพลาสติก และหมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค การศึกษาสวนนี้เพื่อหาพื้นที่
ที่มีการกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่ BOI สนับสนุน ซึ่งพิจารณาจากจํานวนโรงงาน
จํานวนเงินลงทุน และจํานวนแรงงาน โดยจะพิจารณาเปน 2 ชวงคือ ชวงกอนที่จะมีนโยบาย
สงเสริมการลงทุน (พ.ศ. 2537-2543) และชวงหลังที่มีนโยบายสงเสริมการลงทุน เขต 3 พิเศษ
(พ.ศ. 2544-2550)
จากการศึ ก ษาลั กษณะอุ ตสาหกรรมของจังหวัดในภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนือตอนบน
พบวาจังหวัดนครพนม สกลนครและหนองคาย มีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม
มากที่สุดในหมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร จังหวัดรอยเอ็ดและหนองบัวลําภู มี
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดในหมวด 2 เหมืองแรเซรามิกซและโลหะ
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ขั้นมูลฐาน จังหวัดมหาสารคามมีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดใน
หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา จังหวัดอุดรธานีมีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมมาก
ที่สุดในหมวด 4 ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณขนสง และจังหวัดกาฬสินธุมีการ
เปลี่ยนแปลงของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดในหมวด 6 เคมีภัณฑ กระดาษและ
พลาสติก
การเปลี่ยนแปลงดานจํานวนเงินลงทุนพบวา จังหวัดนครพนม สกลนครและหนองคายมี
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนเงินลงทุนมากที่สุดในหมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
จังหวัดมหาสารคามมีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนเงินลงทุนมากที่สุดในหมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
จังหวัดกาฬสินธุมีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนเงินลงทุนมากที่สุดในหมวด 6 เคมีภัณฑ กระดาษ
และพลาสติก และจังหวัดรอยเอ็ด หนองบัวลําภู อุดรธานีมีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนเงินลงทุน
มากที่สุดในหมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
การเปลี่ยนแปลงดา นแรงงานพบวา จังหวัดหนองคายมีการเปลี่ยนแปลงของจํานวน
แรงงานมากที่สุดในหมวด1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร จังหวัดนครพนม
มหาสารคาม สกลนคร หนองบัวลําภู อุดรธานีมีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนแรงงานมากที่สุดใน
หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา จังหวัดรอยเอ็ดมีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนแรงงานมากที่สุดในหมวด
5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา จังหวัดกาฬสินธุมีการเปลี่ยนแปลงของจํานวน
แรงงานมากที่สุดในหมวด6 เคมีภัณฑ กระดาษและพลาสติก
จะเห็นไดวาในแตละจังหวัดจะมีการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่แตกตางกันออกไป
เนื่ อ งจากในแต ล ะจั ง หวั ด นั้ น ต า งก็ มี ยุ ท ธศาสตร ใ นการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมให ส อดคล อ งกั บ
ศักยภาพของพื้นที่ ยกตัวอยางเชน จังหวัดนครพนมและจังหวัดหนองคาย มียุทธศาสตรในการ
พั ฒ นาจั ง หวั ด ให เ ป น ศู น ย ก ลางการผลิ ต สิ น ค า เกษตรที่ มี มู ล ค า สู ง (ที่ ม า :
ผั ง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2600,2551) ซึ่งก็สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่กลาวมา คือมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งจํานวนโรงงาน จํานวนเงินลงทุนและจํ านวนแรงงานในอุตสาหกรรมหมวด 1
เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร จังหวัดมหาสารคามมียุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดให
เปนศูนยกลางการคาและบริการของภาคทั้งดานการศึกษา การพัฒนาแรงงาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ประเภทอุตสาหกรรมของจังหวัดมหาสารคามมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในอุตสาหกรรมหมวด 3
อุตสาหกรรมเบา ซึ่งเปนอุตสาหกรรมประเภทที่ตองการแรงงานจํานวนมากและแรงงานที่ใชทักษะ
ฝมือในบางประเภทดวย ดังนั้นการพัฒนาตามยุทธศาสตรของจังหวัดมีความสอดคลองกันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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ตารางที่ 4.20 แสดงการเปลี่ยนแปลงจํานวนโรงงาน แรงงานและเงินลงทุนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแยกตามประเภทอุตสาหกรรม
กาฬสินธุ
ประเภท

โรงงาน

เงินลงทุน

นครพนม
แรงงาน

โรงงาน

เงินลงทุน

มหาสารคาม
แรงงาน

โรงงาน

เงินลงทุน

ร อยเอ็ด
แรงงาน

โรงงาน

เงินลงทุน

แรงงาน

Relative(%) Relative(%) Relative(%) Relative(%) Relative(%) Relative(%) Relative(%) Relative(%) Relative(%) Relative(%) Relative(%) Relative(%)
หมวด 1 เกษตรกรรมและผลผลิตจากการเกษตร

100.0

11.4

18.33

200.00 26,002.88

หมวด 2 เหมื องแร เซรามิ กสและโลหะขั้นมู ลฐาน

-28.6

-53.1

-41.76

-13.33

-66.26

-63.69

-38.1 -

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา

28.6

-5.3

-26.18

-50.00

-57.77

-91.63

หมวด 4 ผลิตภัณฑโลหะ เครื่ องจักรและอุปกรณขนสง

-50.0

-39.2

-20.00

0.00

0.00

หมวด 5 อิเลกทรอนิกสและเครื่ องใชไฟฟา

0.0

0.0

0.00

-100.00

หมวด 6 เคมี ภัณฑ กระดาษและพลาสติก

250.0

94.6

286.67

หมวด 7 กิจการบริ การและสาธารณูปโภค

-100.0

-100.0

27.3

14.2

รวม

100

100.0

77.78

81.04

164.71

63

-61.3

-68.09

-45.69

-71.01

400.0

2,334

741.5

-32.43

-52.39

-19.30

0.00

100.0

168

420.0

200.00

368.84

-12.00

-100.00

-100.00

100.0

100

100.0

-100.00

-100.00

-100.00

25.00

92.33

127.27

200.0

1,169

206.7

50.00

15.12

100.00

-100.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

100.00

100.00

100.00

-33.38

-11.11

306 -

42

110.3

948.8

447.4

-33.98

221.57

-33.73

สกลนคร
ประเภท

โรงงาน

เงินลงทุน

3,793.33

100.0

หนองคาย
แรงงาน

โรงงาน

เงินลงทุน

หนองบัวลําภู
แรงงาน

โรงงาน

เงินลงทุน

อุดรธานี
แรงงาน

โรงงาน

เงินลงทุน

แรงงาน

Relative(%) Relative(%) Relative(%) Relative(%) Relative(%) Relative(%) Relative(%) Relative(%) Relative(%) Relative(%) Relative(%) Relative(%)
หมวด 1 เกษตรกรรมและผลผลิตจากการเกษตร

325.00

1192.05

529.63

-91.30

738.45

-75.18

100.00

100.00

100.00

-57.14

-69.04

-32.95

หมวด 2 เหมื องแร เซรามิ กสและโลหะขั้นมู ลฐาน

-66.67

-89.76

-68.93

-20.00

-83.49

-62.05

-100.00

-100.00

-100.00

-53.33

3.41

-53.81

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา

100.00

143.43

115.97

100.00

2.49

98.70

-66.67

-93.07

-59.00

44.12

-17.03

-46.32

หมวด 4 ผลิตภัณฑโลหะ เครื่ องจักรและอุปกรณขนสง

100.00

100.00

100.00

0.00

3429.41

1050.00

-100.00

-100.00

-100.00

-84.21

-17.64

-23.02

หมวด 5 อิเลกทรอนิกสและเครื่ องใชไฟฟา

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42.86

103.97

233.05

หมวด 6 เคมี ภัณฑ กระดาษและพลาสติก

100.00

-4.55

242.86

-71.43

-46.48

-85.59

0.00

115.13

12.50

-14.29

121.49

39.77

หมวด 7 กิจการบริ การและสาธารณูปโภค

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

-33.33

804.07

241.67

68.97

190.99

99.20

-53.33

44.80

-52.26

-33.33

36.32

47.33

-18.58

35.21

-10.79

รวม

ที่มา : คํานวณจากผูวิจัย
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4.8 สรุปผลการศึกษาลักษณะของอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนเพื่อหาพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่ BOI สนับสนุน
ระดับจังหวัด
จากการศึกษาลักษณะอุตสาหกรรมของพื้นที่ศึกษาทั้ง 8 จังหวัดโดยพิจารณาจากจํานวน
โรงงาน จํานวนเงินลงทุนและจํานวนแรงงาน ซึ่งพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของชวงกอนมี
นโยบายสงเสริมการลงทุน 3 พิเศษ (พ.ศ. 2537-2543)และชวงหลังที่มีนโยบายสงเสริมการลงทุน
3 พิเศษ (พ.ศ. 2544-2550)แลวนั้น พบวาจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของอุตสาหกรรม
มากที่สุดคือ จังหวัดมหาสารคาม จะเห็นไดวาจังหวัดมหาสารคามมีการเปลี่ยนแปลง (Relative
Change) ของทั้งจํานวนโรงงาน (รอยละ 400.0) จํานวนเงินลงทุน (รอยละ 24,008.75) และ
จํา นวนแรงงาน (รอยละ 1,314.56)มากที่สุด (จากตาราง 4.6) ถึงแมว า จะมีบางจังหวัดมีก าร
เปลี่ ย นแปลงมากกว า ในบางส ว นของจํ า นวนโรงงาน จํ า นวนเงิ น ลงทุ น หรื อ จํ า นวนแรงงาน
ยกตั ว อย า งเช น จั ง หวั ด อุ ด รธานี เนื่ อ งจากจั ง หวั ด อุ ด รธานี ถื อ ได ว า เป น เมื อ งหลั ก ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรองจากจังหวัดขอนแกนจะเห็นไดวาจะมีการเติบโตของอุตสาหกรรม
ตั้งแตในชวงแรก แตพบวามีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงในชวงหลังที่มีนโยบายสงเสริมการลงทุนจึง
สรุปไดวาตัวนโยบายสงเสริมการลงทุนไมไดมีผลตอจังหวัดอุดรธานี แตจังหวัดมหาสารคามนั้นมี
การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของทั้งจํานวนโรงงาน จํานวนเงินลงทุนและจํานวนแรงงาน จึงเปน
จังหวัดที่ไดรับผลจากนโยบายสงเสริมการลงทุนมากที่สุด
เมื่อพิจารณาประเภทอุตสาหกรรมของจังหวัดมหาสารคามพบวา อุตสาหกรรมในหมวด 3
อุตสาหกรรมเบา เปนอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด (Relative Change) ทั้งจํานวน
โรงงาน จํานวนเงินลงทุนและจํานวนแรงงาน โดยมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนโรงงาน (รอยละ
400.0) จํานวนเงินลงทุน (รอยละ 2,333.9) และจํานวนแรงงาน (รอยละ 741.5) (จากตาราง 4.7)
จะเห็นไดวาอุตสาหกรรมเบามีการเติบโตมากกวาอุตสาหกรรมประเภทอื่นอยูมาก ถึงแมวาความ
แตกต า งของช ว งก อ นและหลั ง ที่ มี น โยบายส ง เสริ ม การลงทุ น 3 พิ เ ศษ ของจํ า นวนโรงงาน
อุตสาหกรรมเบามีไมมากนักเนื่องจากสวนใหญกิจการของอุตสาหกรรมเบาในจังหวัดมหาสารคาม
จะเปนกิจการขนาดเล็ก ประกอบกิจการประเภทสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป แตในชวงหลังที่มี
นโยบายสงเสริมการลงทุน 3 พิเศษ มีการเติบโตของอุตสาหกรรมเบาขึ้นมากเปนเพราะเริ่มมีการ
ประกอบกิจการที่มีขนาดใหญขึ้นซึ่งพิจารณาไดจากจํานวนเงินลงทุนและจํานวนแรงงาน และเนื่อง
ดวยกิจการประเภทสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปนั้นเปนกิจการที่ตองการใชแรงงานและเงินลงทุนสูง
ซึ่งจะเปนตัวดึงดูดใหอุตสาหกรรมเบามีการเติบโตมากกวาอุตสาหกรรมประเภทอื่น และคาดวาจะ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในจังหวัดมหาสารคามโดยจะไดทําการศึกษาในบท
ตอไป
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ตารางที่ 4.21 แสดงการเปลี่ยนแปลงจํานวนโรงงาน แรงงานและเงินลงทุนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

จังหวัด

จํานวนโรงงาน

เงินลงทุน

2537-2543 2544-2550

2537-2543

2544-2550

การเปลี่ยนแปลง
จํานวนโรงงาน
เงินลงทุน
จํานวนแรงงาน
2537-2543 2544-2550 Relative(%) Absolute(%) Relative(%) Absolute(%) Relative(%) Absolute(%)
จํานวนแรงงาน

กาฬสินธุ

22

28

362,398,800

413,772,826

671

447

27.3

-21.4

14.18

1.99

-33.38

-11.60

นครพนม

27

24

77,819,846

316,050,600

1,311

764

-11.1

10.7

306.13

9.21

-41.72

-28.33

มหาสารคาม

29

61

360,050,000

970,728,709

1,365

6,164

400.0

100.0

24008.75

100.00

1314.56

100.00

รอยเอ็ด

103

68

430,388,205 1,384,008,345

2,437

1,615

-34.0

125.0

221.57

36.87

-33.73

-42.57

สกลนคร

29

49

79,068,700

230,082,065

375

747

69.0

-71.4

190.99

5.84

99.20

19.26

หนองคาย

45

21

168,933,750

244,608,300

1,016

485

-53.3

85.7

44.80

2.93

-52.26

-27.50

9

6

401,214,000

546,940,000

1,238

586

-33.3

10.7

36.32

5.63

-52.67

-33.76

หนองบัวลําภู
อุดรธานี

113

92 1,022,449,913 1,382,470,040

4,302

3,838

-18.6

75.0

35.21

13.92

-10.79

-24.03

รวม

377

349 2,902,323,214 5,488,660,885

12,715

14,646

-7.4

314.3

89.11

176.39

15.19

-48.52

ที่มา : คํานวณจากผูวิจัย
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แผนที่ 4.1 จํานวนโรงงาน เงินลงทุนและแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนชวงกอนไดรบั นโยบายสงเสริมการลงทุน
จํานวนเงินลงทุน

จํานวนโรงงาน
1-20

พื้นที่ศกึ ษา : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

จํานวนแรงงาน
1-500

21-40
501-1000

> 60

41-60
1001-1500

> 1500
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วิทยานิพนธเรื่อง : ผลของนโยบายสงเสริมการลงทุน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) ของคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) ที่มีตอตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
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แผนที่ 4.2 จํานวนโรงงาน เงินลงทุนและแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนชวงหลังไดรับนโยบายสงเสริมการลงทุน
จํานวนเงินลงทุน

จํานวนโรงงาน
1-20

พื้นที่ศกึ ษา : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

จํานวนแรงงาน
1-500

21-40
501-1000

> 60

41-60
1001-2000

> 2001
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วิทยานิพนธเรื่อง : ผลของนโยบายสงเสริมการลงทุน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) ของคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) ที่มีตอตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
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บทที่ 5
ลักษณะอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
ในบทที่ 5
จะทํ า การศึ ก ษาถึ ง ภาพรวมลั ก ษณะอุ ต สาหกรรมและภาพรวมของ
ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดมหาสารคาม รวมไปถึงการศึกษาอุปสงคแรงงานและอุปทาน
แรงงาน โดยจะแบงการศึกษาออกเปนสองชวงคือ ชวงกอนและหลังที่ไดรับสิทธิประโยชนจาก
นโยบายสงเสริมการลงทุน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) โดยแบงการสรุปผลออกเปน 2 สวน และมี
รายละเอียดแตละสวนดังนี้
สวนที่ 1
ภาพรวมลักษณะอุตสาหกรรมของจังหวัดมหาสารคาม
สวนที่ 2

ภาพรวมตลาดแรงงานของจังหวัดมหาสารคาม
- ลักษณะของอุปสงคแรงงาน
- ลักษณะของอุปทานแรงงาน

5.1 ภาพรวมลักษณะอุตสาหกรรมของจังหวัดมหาสารคาม
จากการสรุปภาพรวมอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคามป 2550-2551 (ที่มา : สภา
อุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม) อุตสาหกรรมในจังหวัดมหาสารคามเปนธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก โดยเริ่มมีการขยายตัวในดานการลงทุนอยูในระดับปานกลาง เริ่มมีการเขามาลงทุนของ
ภาคเอกชนขนาดใหญ เชน โรงงานน้ําตาล หางสรรพสินคา โรงงานตัดเย็บเสื้อผา เปนตน ปจจุบัน
ประเภทอุตสาหกรรมที่สําคัญในจังหวัดมหาสารคามประกอบดวย อุตสาหกรรมรับชวงการผลิต
เสื้อผาสําเร็จรูป ชิ้นสวนอิเลคทรอนิกส อุตสาหกรรมโคนมและผลิตภัณฑนม ผลิตภัณฑพลาสติก
แหอวน โรงงานทําเฟอรนิเจอร โรงงานซอมเครื่องยนตและเครื่องจักรกล เปนตน จากประเภทของ
อุตสาหกรรมที่กลาวมาขางตน สามารถจําแนกกลุมอุตสาหกรรมไดเปน 4 ประเภท คือ 1. กลุม
อุตสาหกรรมรับชวงผลิต 2. กลุมอุตสาหกรรมการเกษตร 3. กลุมอุตสาหกรรมครัวเรือน 4. กลุม
อุตสาหกรรมที่อาศัยตลาดทองที่
ในการศึกษาลักษณะอุตสาหกรรมของจังหวัดมหาสารคามในสวนนี้จะแบงออกเปน 2
ชวง คือ ชวงกอนที่ไดรับนโยบายสงเสริมการลงทุนเขต 3 พิเศษ (พ.ศ. 2537-2543) และหลังที่
ไดรับนโยบายสงเสริมการลงทุนเขต 3 พิเศษ (พ.ศ. 2544-2550) ของคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2544) เพื่อนํามาอธิบายรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของลักษณะ
อุตสาหกรรมในจังหวัดมหาสารคาม โดยมีผลการศึกษาของทั้ง 2 ชวง ดังนี้

74
5.1.1 ชวงกอนที่ไดรับนโยบายสงเสริมการลงทุนเขต 3 พิเศษ (พ.ศ. 2537-2543)
สภาพการตั้งถิ่น ฐานของโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคามในชวงกอนที่ไดรับ
นโยบายสงเสริมการลงทุน 3 พิเศษของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544)
พบวาโรงงานสวนใหญกระจุกตัวอยูในอําเภอเชียงยืน และอําเภอเมือง ซึ่งประเภทโรงงานที่กระจุก
ตัวอยูนั้นเปนโรงงานอุตสาหกรรมในหมวด 2 เหมืองแร เซรามิกซและโลหะขั้นมูลฐาน และหมวด 3
อุตสาหกรรมเบา
การจางงานภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดมหาสารคามในชวงนี้พบวา มีการจางงานสูง
ที่สุดในอําเภอเมืองและอําเภอเชียงยืนตามลําดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาประเภทอุตสาหกรรมที่มีการจาง
งานสูงที่สุดพบวา เปนอุตสาหกรรมในหมวด 3 อุตสาหกรรมเบา โดยการกิจการสวนใหญในหมวด
นี้เปนการประกอบกิจการประเภทสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป ซึ่งเปนกิจการที่ตองใชแรงงานเปน
จํานวนมาก
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดมหาสารคามในชวงนี้พบวา มีการลงทุนสูงใน
อําเภอเมืองและอําเภอเชียงยืนตามลําดับ ซึ่งพื้นที่ของทั้งสองอําเภอนี้เปนพื้นที่หลักของการลงทุน
ในภาคอุตสาหกรรมจะเห็นไดจากการกระจุกตัวของทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและการจางงานที่มีสูง
กวาพื้นที่อื่นในจังหวัดมหาสารคาม เมื่อพิจารณาการลงทุนของอุตสาหกรรมแตละประเภทพบวา
ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงสุดไดแก อุตสาหกรรมในหมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
5.1.2 ชวงหลังที่ไดรับนโยบายสงเสริมการลงทุนเขต 3 พิเศษ (พ.ศ. 2544-2550)
สภาพการตั้ง ถิ่ น ฐานของโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคามในชว งหลั ง ที่ไดรับ
นโยบายสงเสริมการลงทุน 3 พิเศษของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544)
พบวาโรงงานสวนใหญกระจุกตัวอยูในอําเภอเชียงยืน และอําเภอเมือง ซึ่งประเภทของโรงงานที่
กระจุกตัวอยูนั้นเปนโรงงานอุตสาหกรรมในหมวด 3 อุตสาหกรรมเบา มากที่สุด รองลงมาคือ
หมวด 2 เหมืองแร เซรามิกซและโลหะขั้นมูลฐาน
การจางงานภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดมหาสารคามในชวงนี้พบวา มีการจางงานสูง
ที่สุดในอําเภอเมืองและอําเภอแกดํา ตามลําดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาประเภทอุตสาหกรรมที่มีการจาง
งานสู ง ที่ สุ ด พบว า เป น อุ ต สาหกรรมในหมวด 3 อุ ต สาหกรรมเบา รองลงมาคื อ หมวด 5
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา

75
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดมหาสารคามในชวงนี้พบวา มีการลงทุนสูงใน
อําเภอวาปปทุมและอําเภอเมืองตามลําดับ โดยเมื่อพิจารณาการลงทุนของอุตสาหกรรมแตละ
ประเภทพบวาประเภทอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงที่สุดคือ อุตสาหกรรมในหมวด 3 อุตสาหกรรม
เบา รองลงมาคือ อุตสาหกรรมในหมวด 1 เกษตรกรรมและผลผลิตจากการเกษตร
เมื่อนําขอมูลทั้ง 2 ชวงมาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบพบวา อําเภอเมืองมหาสารคามมี
การขยายตัว (Relative Change) ของโรงงานอุตสาหกรรมและมีการเปลี่ยนแปลงจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมด (Absolute Change) สูงที่สุด (รอยละ 114.3 และรอยละ 25.0) สวน
อุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารขยายตั ว สู ง สุ ด คื อ อุ ต สาหกรรมเบา (ร อ ยละ 400.0) รองลงมาคื อ
อุ ต สาหกรรมเคมี ภั ณ ฑ กระดาษและพลาสติ ก (ร อ ยละ 200.0) สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสูงที่สุดคือ อุตสาหกรรมเบา (รอยละ 62.5) รองลงมาคือ
อุตสาหกรรมเกษตรกรรมและผลผลิตจากการเกษตร (รอยละ 28.1)
การจางงานในภาคอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม พบวาพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
แรงงานจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสูงที่สุด คือ อําเภอวาปปทุม (รอยละ 82.23) รองลงมาคือ
อําเภอแกดํา (รอยละ 14.23) และเมื่อพิจารณาประเภทของอุตสาหกรรมพบวา อุตสาหกรรมที่มี
สัดสวนการเปลี่ยนแปลงจํานวนแรงงานจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสูงที่สุด คือ อุตสาหกรรมเบา
(ร อ ยละ 73.42) รองลงมาคื อ อุ ต สาหกรรมอิเ ล็ก ทรอนิก สแ ละเครื่อ งใช ไฟฟา (รอ ยละ 26.66
ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของแรงงานในอุตสาหกรรมประเภทอื่นมีนอยมาก
ในดานการลงทุน พบวาอําเภอวาปปทุม มีสัดสวนการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดสูง ที่สุด (รอยละ 73.58) รองลงมาคือ อํ าเภอเมืองมหาสารคาม (รอยละ
32.75) และเมื่อพิจารณาประเภทของอุตสาหกรรม พบวาอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนการเปลี่ยนแปลง
ของเงินลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสูงที่สุด คือ อุตสาหกรรมเบา (รอยละ 107.79) และ
อุตสาหกรรมเกษตรกรรมและผลผลิตจากการเกษตร (รอยละ 15.61)
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ตารางที่ 5.1 แสดงการเปลี่ยนแปลงจํานวนโรงงาน แรงงานและเงินลงทุนจังหวัดมหาสารคามแยกตามรายอําเภอ
อําเภอ

จํานวนโรงงาน

การเปลี่ยนแปลง
โรงงาน
เงินลงทุน
แรงงาน
2544-2550 2537-2543 2544-2550 Relative(%) Absolute(%) Relative(%) Absolute(%) Relative(%) Absolute(%)

จํานวนเงินลงทุน

2537-2543 2544-2550 2537-2543

จํานวนแรงงาน

อําเภอเมืองมหาสารคาม

7

15

57,925,000 257,897,709

610

651

114.3

25.0

345.23

32.75

6.72

0.85

อําเภอแกดํา

1

2

830,000 117,220,000

90

768

100.0

3.1

14022.89

19.06

753.33

14.13

อําเภอโกสุมพิสัย

1

3 294,175,000

65,662,000

564

529

200.0

6.3

-77.68

-37.42

-6.21

-0.73

อําเภอกันทรวิชัย

2

4

2,280,000

18,150,000

30

75

100.0

6.3

696.05

2.60

150.00

0.94

อําเภอเชียงยืน

14

19

400,000

2,056,000

4

25

35.7

15.6

414.00

0.27

525.00

0.44

อําเภอบรบือ

2

3

545,000

48,550,000

7

13

50.0

3.1

8808.26

7.86

85.71

0.13

อําเภอนาเชือก

0

3

0

6,210,000

0

40

0

9.4

0

1.02

0

0.83

อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย

0

0

0

0

0

0

0

0.0

0

0.00

0

0.00

อําเภอวาปปทุม

0

10

0 449,351,000

0

3,946

0

31.3

0

73.58

0

82.23

อําเภอนาดูน

0

1

0

4,132,000

0

112

0

3.1

0

0.68

0

2.33

อําเภอยางสีสุราช

0

1

0

1,500,000

0

5

0

3.1

0

0.25

0

0.10

อําเภอกุดรัง

1

0

895,000

0

10

0

-100.0

-3.1

-100.00

-0.15

-100.00

-0.21

อําเภอชื่นชม

1

0

3,000,000

0

50

0

-100.0

-3.1

-100.00

-0.49

-100.00

-1.04

61 360,050,000 970,728,709

1,365

6,164

400.0

100.0

24008.75

100.00

1314.56

100.00

รวม

29

ที่มา : จากการคํานวณโดยผูวิจัย
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ตารางที่ 5.2 แสดงการเปลี่ยนแปลงจํานวนโรงงาน แรงงานและเงินลงทุนจังหวัดมหาสารคามแยกตามประเภทอุตสาหกรรม
ประเภท

จํานวนโรงงาน

การเปลี่ยนแปลง
จํานวนโรงงาน
เงินลงทุน
จํานวนแรงงาน
2537-2543 2544-2550 Relative(%) Absolute(%) Relative(%) Absolute(%) Relative(%) Absolute(%)

เงินลงทุน

2537-2543 2544-2550

2537-2543

จํานวนแรงงาน

2544-2550

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลผลิตจากการเกษตร

0

9

0

95,084,709

0

80

100.0

28.1

100.00

15.61

100.0

1.59

หมวด 2 เหมื องแร เซรามิ กสและโลหะขั้นมู ลฐาน

21

13

40,870,000

14,977,000

256

99

-38.1

-25.0

-63.35

-4.25

-61.3

-3.12

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา

5

25

31,870,000

688,307,000

845

4,544

400.0

62.5

2059.73

107.79

437.8

73.42

หมวด 4 ผลิตภัณฑโลหะ เครื่ องจักรและอุปกรณขนสง

1

2

13,700,000

36,700,000

10

52

100.0

3.1

167.88

3.78

420.0

0.83

หมวด 5 อิเลกทรอนิกสและเครื่ องใชไฟฟา

0

6

0

58,460,000

0

1,343

100.0

18.8

100.00

9.60

100.0

26.66

หมวด 6 เคมี ภัณฑ กระดาษและพลาสติก

2

6

5,950,000

75,500,000

15

46

200.0

12.5

1,168.91

11.42

206.7

0.62

หมวด 7 กิจการบริ การและสาธารณูปโภค

0

0

0

0

0

0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.0

0.00

รวม

29

61 360,050,000

969,028,709

1,365

6,164

110.3

100.0

169.14

143.95

351.6

100.00

ที่มา : จากการคํานวณโดยผูวิจัย
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78
แผนภูมิที่ 5.1 แสดงจํานวนโรงงานเปรียบเทียบในชวงกอนและหลังที่มนี โยบายสงเสริม
การลงทุน 3 พิเศษแยกตามประเภทอุตสาหกรรม
30

จํานวนโรงงาน

25
20
15

ชวงกอนมีนโยบาย
ชวงหลังมีนโยบาย

10
5
0

หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หมวด 6

หมวด 7

ที่มา : จากการคํานวณโดยผูวิจัย

แผนภูมิที่ 5.2 แสดงจํานวนเงินลงทุนเปรียบเทียบในชวงกอนและหลังที่มีนโยบายสงเสริม
การลงทุน 3 พิเศษแยกตามประเภทอุตสาหกรรม
800000000

จํานวนเงินลงทุน

700000000
600000000
500000000
400000000

ชวงกอนมีนโยบาย

300000000

ชวงหลังมีนโยบาย

200000000
100000000
0

หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7

ที่มา : จากการคํานวณโดยผูวิจัย
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แผนภูมิที่ 5.3 แสดงจํานวนแรงงานเปรียบเทียบในชวงกอนและหลังที่มีนโยบายสงเสริม
การลงทุน 3 พิเศษแยกตามประเภทอุตสาหกรรม
5000

จํานวนแรงงาน

4500
4000
3500
3000
2500

ชวงกอนมีนโยบาย

2000

ชวงหลังมีนโยบาย

1500
1000
500
0
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หมวด 6

หมวด 7

ที่มา : จากการคํานวณโดยผูวิจัย

จากการศึกษาลักษณะอุตสาหกรรมของจังหวัดมหาสารคามที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา
ชวงหลังที่ไดรับนโยบายสงเสริมการลงทุน 3 พิเศษ อุตสาหกรรมในจังหวัดมหาสารคามมีการ
เปลี่ยนแปลงคือมีการเติบโตของอุตสาหกรรมเบามากที่สุด โดยมีจํานวนโรงงาน เงินลงทุนและ
แรงงานมากที่สุด (จากตาราง 5.2) ซึ่งจากจํานวนโรงงานทั้งหมดในอุตสาหกรรมเบานั้น มีจํานวน
โรงงานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปในสัดสวนที่มากที่สุด คือจากทั้งหมด 25
โรงงาน เปนโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป 13 โรงงาน คิดเปนรอยละ 52 จากโรงงานอุตสาหกรรม
เบาทั้งหมด มีแรงงานรอยละ 97.78 และจํานวนเงินลงทุนรอยละ 99 จากโรงงานอุตสาหกรรมเบา
ทั้งหมด (จากตาราง 5.3) ซึ่งจากจํานวนโรงงานผลิตเสื้อเสื้อผาสําเร็จรูปทั้ง 13 โรงงานนี้ มีโรงงาน
ที่ขอรับสิทธิประโยชนจาก BOI จํานวน 3 โรงงาน คิดเปนรอยละ 23 จากโรงงานผลิตเสื้อผา
สําเร็จรูปทั้งหมด โดยมีจํานวนแรงงาน คิดเปน 87.19 และจํานวนเงินลงทุนคิดเปน 71.07 จาก
โรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปทั้งหมด (จากตาราง 5.4)
จากตาราง 5.4 จะเห็นไดวาโรงงานที่ไดรับสิทธิประโยชนจาก BOI มีจํานวนโรงงาน 3
โรงงาน ซึ่งทั้งสามโรงงานนั้นเปนโรงงานขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ ตั้งอยูที่อําเภอแกดํา
อําเภอเมืองและอําเภอโกสุมพิสัย เมื่อเทียบสัดสวนของจํานวนแรงงานและจํานวนเงินลงทุนแลว
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จะเห็นวาโรงงานที่ไดรับสิทธิประโยชนจาก BOI นั้นเปนสัดสวนที่มากจากโรงงานอุตสาหกรรมเบา
ทั้งหมดในจังหวัดมหาสารคาม จึงสรุปไดวาโรงงานที่ขอสิทธิประโยชนจาก BOI นั้นสงผลใหเกิด
การเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่เนื่องจากเปนโรงงานขนาดใหญตองการแรงงานในการผลิตสูง
สงผลใหเกิดการจางงานในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดมหาสารคามเพิ่มขึ้นดวย
ตารางที่ 5.3 แสดงสัดสวนประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมเบา
โรงงานอุตสาหกรรมเบา จํานวนโรงงาน รอยละ จํานวนแรงงาน รอยละ จํานวนเงินลงทุน รอยละ
รวม
25 100
4,544
100 688,307,000
100
เสื้อผาสําเร็จรูป
13
52
4,443 97.78
681,451,000 99.00
เครื่องเรือน
ที่มา : จากการคํานวณโดยผูวิจัย

12

48

101

2.22

6,856,000

ตารางที่ 5.4 แสดงสัดสวนโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปที่ขอสิทธิประโยชนจาก BOI
โรงงานเสื้อผาสําเร็จรูป
จํานวนโรงงาน
จํานวนแรงงาน
จํานวนเงินลงทุน
ที่มา : จากการคํานวณโดยผูวิจัย

รวม

ขอสิทธิประโยชน BOI
13
3

รอยละ
23

4,443

3,874

87.19

681,451,000

484,336,000

71.07

1.00
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แผนที่ 5.1 แสดงที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผา(BOI)ในจังหวัดมหาสารคาม

วิทยานิพนธเรื่อง : ผลของนโยบายสงเสริมการลงทุน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) ของคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) ที่มีตอตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
พื้นที่ศกึ ษา : จังหวัดมหาสารคาม

ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

ถนน
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5.2 ตลาดแรงงานของจังหวัดมหาสารคาม
การศึกษาตลาดแรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดมหาสารคาม เปนการศึกษาในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑมวลรวมและจํานวนผูมีงานทําในแตละสาขาการผลิตของจังหวัด
มหาสารคาม เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอาชีพของแรงงานในพื้นที่ และทําการศึกษาอุปสงค
แรงงาน อุปทานแรงงานและคาจางแรงงานในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตมากที่สุดในจังหวัด คือ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป โดยวิเคราะหขอมูลจากขอมูลทุติยภูมิและขอมูล
จากแบบสอบถาม ซึ่ ง การวิ เ คราะห อุ ป สงค แ รงงานวิ เ คราะห ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ แ ละเก็ บ
แบบสอบถามผูประกอบการ ทําใหทราบลักษณะของแรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป
ที่โรงงานในพื้นที่ตองการ สวนการวิเคราะหอุปทานแรงงานจะแบงเปน สองสวนคือ 1) วิเคราะห
จากลักษณะประชากรในจังหวัดมหาสารคาม โดยใชขอมูลทางสถิติ เพื่อใหทราบวาในพื้นที่มี
ลักษณะของประชากรเปนอยางไร สามารถรองรับความตองการของอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผา
สําเร็จรูปไดหรือไม 2) วิเคราะหจากแบบสอบถามเพื่อใหทราบวาแรงงานตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปใน
จังหวัดมหาสารคามมีลักษณะอยางไร
5.2.1 การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑมวลรวมและจํานวนผูมีงานทําในแตละสาขา
การผลิตของจังหวัดมหาสารคาม
ลักษณะของอุปสงคแรงงานชวงกอนไดรับนโยบายสงเสริมการลงทุนเขต 3 พิเศษ
สามารถวิเคราะหไดจากอาชีพของประชากรในชวงเวลา ซึ่งพบวาอาชีพหลักของประชากรในชวง
นั้นคือ อาชีพดานการเกษตร (จากตารางที่ 5.5) แสดงใหเห็นถึงความตองการของแรงงานดาน
เกษตรมีมากสวนอาชีพนอกภาคเกษตรนั้นยังคงมีจํานวนนอยกวาอาชีพในภาคเกษตรอยูมาก
เนื่องจากอาชีพในภาคเกษตรนั้นไมจําเปนตองมีทักษะ เนนการใชแรงงาน ดังนั้นความตองการ
แรงงานในชวงกอนไดรับนโยบายสงเสริมการลงทุนเขต 3 พิเศษจึงเปนความตองการแรงงานดาน
เกษตรกรรม ซึ่งรายไดของแรงงานภาคเกษตรนั้นเปนรายไดที่คอนขางต่ํา ซึ่งพิจารณาจากรายได
ผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรตอแรงงานภาคเกษตรในป พ.ศ. 2543 พบวารายไดเฉลี่ยตอวันของ
แรงงานภาคเกษตร ไดเพียง 33.50 บาท และในปพ.ศ. 2550 พบวารายไดเฉลี่ยตอวันของแรงงาน
ภาคเกษตร ไดเพียง 47 บาท เทานั้น
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของอาชีพในทั้งสองชวงนั้นพบวา แรงงานในภาคเกษตรนั้น
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงคือ มีรอยละ 75.04 ในป 2543 ลงลงเหลือรอยละ 51.06 ในป
2550 แตพบวาผูมีอาชีพในภาคอุตสาหกรรมคือ ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและการ
ประมง กลับมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น คือ มีรอยละ 13.45 ในป 2543 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ
21.37 แสดงใหเห็นวาความตองการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีเพิ่มมากขึ้น ถึงแมวาแรงงานใน

83
ภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นแตยังคงเปนสัดสวนที่นอยกวาแรงงานภาคเกษตรอยูมาก เนื่องจาก
การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นยังมีคาแรงขั้นต่ําที่ถูก จึงไมสามารถดึงดูดใหแรงงานภาค
เกษตรเปลี่ยนเขาไปทํางานในภาคอุตสาหกรรม จึงทําใหเห็นวาแรงงานในพื้นที่ยังคงประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมกันอยูเปนจํานวนมาก
ตารางที่ 5.5 ผลิตภัณฑมวลรวมจําแนกตามสาขาการผลิตในจังหวัดมหาสารคาม
(หนวย: ลานบาท)
สาขาการผลิต
การเกษตรกรรม การลาสัตวและปา ไม

2543

รอยละ

2550

รอยละ

2,913

23.95

3,325

20.89

การประมง

75

0.62

124

0.78

การทําเหมืองแรและเหมืองหิน

31

0.26

34

0.21

การอุตสาหกรรม

961

7.91

1,340

8.42

การไฟฟา กาซ และ การประปา

260

2.14

393

2.47

การกอสราง

574

4.72

582

3.65

2,911

23.93

3,692

23.20

54

0.44

77

0.49

การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม

913

7.50

1,449

9.11

ตัวกลางทางการเงิน

466

3.83

892

5.61

บริการธุรกิจ

822

6.76

1,043

6.55

บริหารราชการแผนดินฯ

587

4.83

727

4.57

1,224

10.06

1,743

10.95

การบริการสุขภาพและ สังคมสงเคราะห

272

2.23

353

2.22

การบริการชุมชน สังคมและ สวนบุคคล

84

0.69

126

0.79

ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล

15

0.12

15

0.09

12,161

100.00

15,915

100.00

การผลิตภาคเกษตร

2,988

24.57

3,450

21.67

การผลิตภาคอุตสาหกรรม

1,827

15.02

2,349

14.76

การผลิตภาคการคา และบริการ

7,346

60.40

10,117

63.57

การขายสง การขายปลีก การซอมรถยนตและของใช
โรงแรมและภัตตาคาร

บริการดา นธุรกิจ อสังหาริมทรัพยการใหเชา และการ

การศึกษา

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดมหาสารคาม

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ
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ตารางที่ 5.6 จํานวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปทีม่ ีงานทํา จําแนกตามสาขาการผลิตใน
จังหวัดมหาสารคาม
สาขาการผลิต
เกษตรกรรม การลา สัตว และการปาไม

2543

2550

รอยละ

รอยละ

301,202

68.18

270,038

51.02

408

0.09

-

-

การผลิต

43,255

9.79

87,216

16.48

การกอสราง

10,792

2.44

25,870

4.89

การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต

38,967

8.82

44,882

8.48

การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม

5,597

1.27

4,227

0.8

งานดานสุขภาพ และงานดานสังคมสงเคราะห

1,718

0.39

7,056

1.33

การเปนสื่อกลางทางการเงิน

-

-

2,063

0.39

กิจกรรมดา นอสังหาริมทรัพย การใหเชา และกิจกรรมทางธุรกิจ

-

-

2,572

0.49

การบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคม

-

-

29,754

5.62

การศึกษา

-

-

22,522

4.25

โรงแรม และภัตตาคาร

-

-

25,620

4.84

การไฟฟา กาซ และการประปา

-

-

334

0.06

การประมง

-

-

194

0.04

กิจกรรมดา นบริการชุมชน สังคม และการบริการสวนบุคคลอื่น ๆ

-

-

5,712

1.08

ลูกจางในครัวเรือนสว นบุคคล

-

-

1,219

0.23

รวม

401,939

100

529,279

100

เกษตร

301,610

75.04

270,232

51.06

อุตสาหกรรม

54,047

13.45

113,086

21.37

การคา และบริการ

44,564

11.09

74,729

14.12

1,718

0.43

71,232

13.46

การทํา เหมืองแร และเหมืองหิน

อื่นๆ

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ

จากขอมูลแบบสอบถามของคนงานในประเด็นการประกอบอาชีพ กอนจะมาทํางานใน
โรงงานตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป แรงงานเหลานี้เคยประกอบอาชีพใดมากอนและในปจจุบันยังทํา
อาชีพนั้นอยูหรือไม พบวาแรงงานในพื้นที่สวนใหญนั้นเคยประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมมากอน
และปจจุบันก็ยังมีแรงงานที่ยังคงทําอาชีพเกษตรกรรมควบคูไปกับการทํางานในโรงงานดวยถึง 26
คน จากการสอบถามคนงาน 30 คน ซึ่งจากการสอบถามกลุมตัวอยางนี้สามารถนําขอมูลที่ไดมา
ประมาณสัดสวนของแรงงานทั้งหมดในพื้นที่โดยวิธีการประมาณคาแบบชวงไดที่ความเชื่อมั่นที่
95 % โดยไดผลการคํานวณดังนี้
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ดวยความเชื่อมั่นที่ 95% สัดสวนของแรงงานทั้งหมดในพื้นที่ที่มีการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมควบคูไปกับการทํางานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป มีคาระหวาง 0.762 และ
0.903 หมายความแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดมหาสารคามสวนใหญยังคงประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมควบคูไปกับการทํางานในโรงงานตัดเย็บสื้อผาสําเร็จรูปไปดวย
จากการเก็ บข อมูล ของคนงานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ า สํ า เร็ จรูป ไดทํา การสั ม ภาษณ
แรงงานเกี่ยวกับการทํางานของแรงงานในประเด็นของการประกอบอาชีพพบวา แรงงานสวนใหญ
เคยประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรมมากอนและสวนใหญในปจจุบันก็ยังคงทําอยู ที่แรงงาน
สวนใหญตองทําเชนนั้นเนื่องจาก อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพที่ทําตอเนื่องมาจากครอบครัวและ
ยังคงสรางรายไดใหแกครอบครัวอยู แรงงานเห็นวาการทําเกษตรกรรมนั้นไมไดทําตลอดทั้งป ชวง
นอกฤดูการเก็บเกี่ยวก็สามารถประกอบอาชีพอยางอื่นได ซึ่งการทํางานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผามี
การจางงานเปนรายวันอยูแลวจึงทําใหแรงงานสามารถเขาออกไดอยางอิสระและโรงงานก็ตองการ
กําลังผลิตเพิ่มอยูแลว
5.2.2 ลักษณะความตองการแรงงานและอุปทานแรงงานในโรงงานสิ่งทอและตัด
เย็บเสื้อผาสําเร็จรูป
จากการสํ า รวจโดยใช แ บบสอบถามผู ป ระกอบการจํ า นวน 3 โรงงาน ในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ไดรับสิทธิประโยชนจากนโยบายสงเสริมการลงทุน พบวาโรงงานสิ่งทอและตัดเย็บ
เสื้อผาสําเร็จรูปมีลักษณะของแรงงานคือ สวนใหญจะมีแรงงานในสวนปฏิบัติการมากที่สุด คือ
พนักงานเย็บ แรงงานสวนนี้ถือวาเปนแรงงานกึ่งฝมือและเปนขั้นตอนที่ใชแรงงานจํานวนมากที่สุด
แรงงานสวนใหญจะไดรับการฝกอบรมจากโรงงานกอนเขาทํางาน และสวนใหญเปนเพศหญิงที่มี
อายุอยูระหวาง 25-31 ป แรงงานสวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
คิดเปนรอยละ 95 โดยจะทํางานวันละ 8-10 ชั่วโมง สวนการทํางานลวงเวลาแลวแตความสมัครใจ
ของแรงงาน ไดรับคาจางรายวัน 154 บาท/วัน ที่อยูอาศัยของคนงานนั้นสวนใหญจะอาศัยอยูใน
อําเภอเดียวกับที่โรงงานตั้งอยู เชน คนงานที่ทํางานในโรงงานที่อําเภอเมืองมหาสารคามและ
อําเภอแกดํา สวนแรงงานที่ทํางานในโรงงานที่อําเภอโกสุมพิสัยนั้นมีแรงงานบางสวนที่อาศัยอยู
อําเภอใกลเคียงกับโรงงาน เชน อําเภอเชียงยืนและอําเภอบรบือ ซึ่งทางโรงงานมีรถรับสงเปน
สวัสดิการใหแกคนงานที่อาศัยอยูภายในจังหวัดมหาสารคาม

86
ตารางที่ 5.7 แสดงลักษณะของแรงงานตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปและลักษณะของแรงงานที่
ตองการเพิ่ม
ลักษณะของแรงงานตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป
จํานวน
อุปสงคแรงงาน 3,000

อุปทาน
แรงงาน

3,874

เพศ

อายุ

การศึกษา

ไมจํากัด

18 ปขึ้นไป

ประถม,มัธยม

หญิงรอยละ73.3
ชายรอยละ 27.3

25-31

ตําแหนง ชั่วโมงทํางาน
พนักงาน
ตัดเย็บ

ประถม, มัธยม พนักงาน
,ปวช

ตัดเย็บ

คาจาง

ที่อยู

8-10 ชม.

154 บาท/วัน

-

8-10 ชม.

154 บาท/วัน

ภายในจังหวัด

ที่มา : การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม

จากขอมูลการเก็บแบบสอบถามในสวนของความตองการแรงงานของโรงงานที่ไดรับสิทธิ
ประโยชนจาก BOI โดยการสัมภาษณเจาหนาที่ฝายบุคคลของโรงงาน พบวาทุกโรงงานมีความ
ตองการแรงงานในฝายปฎิ บัติการอยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในตําแหนงพนักงานตัดเย็บ
โรงงานมีความตองการแรงงาน 3,000 อัตรา ไมจํากัดเพศ ระดับการศึกษารับตั้งแตระดับ
ประถมศึกษาขึ้นไป โดยจายคาจางเปนรายวันคือ 154 บาทตอวัน เนื่องจากโรงงานยังผลิตไดไม
เต็มกําลังผลิต ถึงแมวาความตองการแรงงานจะมีเพียง 3,000 อัตรา ซึ่งเมื่อพิจารณาประชากรวัย
แรงงานในพื้นที่จะเห็นไดวาเปนจํานวนที่นอยกวาประชากรในวัยแรงงานอยูมาก ปญหาที่พบวา
สามารถสรุปไดจากการสอบถามเจาหนาที่ฝายบุคคลเกี่ยวกับปญหานี้พบวา เนื่องจากจังหวัด
มหาสารคามในปจจุบันมีสถาบันการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทําใหคนในพื้นที่มีโอกาสทางการศึกษา
เพิ่มขึ้นและมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น มีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงวัย
แรงงานที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาก็มักที่จะเลือกไปทํางานยังพื้นที่อื่นที่ไดรับคาตอบแทนสูงกวา ทําให
ในพื้นที่ยังคงขาดแคลนแรงงานอยู
จากตารางที่ 5.8 จะเห็นไดวา การศึกษาของแรงงานทั้งหมดในจังหวัดมหาสารคามมี
ระดั บ การศึ ก ษาสู ง ขึ้ น กล า วคื อ จํ า นวนแรงงานที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น ,
มัธยมศึกษาตอนปลาย, ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาในป 2550 มีสัดสวนเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับป 2543

มหาสารคาม
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ตารางที่ 5.8 จํานวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทํา จําแนกตามขั้นการศึกษาที่สําเร็จ
และเพศ
ระดับการศึกษาที่สําเร็จ

2543 รอยละ

ชาย

ไมไดเรียน

1,121

0.25

37

กอนประถมศึกษา

1,740

0.39

173

ระดับประถมศึกษา

หญิง
1,084

2550

รอยละ

5,368

1.01

ชาย

หญิง

3,281

2,087

1,567 204,030

38.55 95,687 108,343

328,705 74.41 184,812 143,893 135,822

25.66 71,445 64,377

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

55,698 12.61 33,638 22,060

65,189

12.32 45,547 19,642

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

21,203

72,908

13.77 46,680 26,225

65,569

12.39 43,119 22,450

สายสามัญ

-

สายอาชีวศึกษา
สายวิชาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

6,281

4.80 15,519
1.42

-

5,685
-

5,591

689

7,275

1.37

3,563

3,711

0.01

-

64

-

-

-

-

64

-

-

-

-

45,742

8.64 19,718 26,024

สายวิชาการ

12,787

2.89

7,350

5,437

17,567

3.32

8,439

9,128

สายวิชาชีพ

4,884

1.11

1,540

3,344

13,436

2.54

3,456

9,981

14,739

2.78

7,823

6,915

-

-

220

-

สายวิชาการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
การศึกษาอื่น ๆ

9,333

ไมทราบ

รวม

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ

441,752

2.11
-

5,593
-

3,740
-

-

220

100 254,252 187,499 529,279

0.04

100.00 282,579 246,699

88 88

ตารางที่ 5.9 ชวงอายุการจางงานแรงงานภาคอุตสาหกรมในจังหวัดมหาสารคาม
ชวงอายุของการจางงานในจังหวัดมหาสารคาม
ชวงอายุ

วัย แรงงาน

เพศ

15-24

25-34

35-39

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

723,910

91,836

91,462

183,298

108,505

105,691

214,196

112,368

113,092

อํา เภอเมือง

110,935

10,283

10,595

20,878

12,023

12,066

24,089

13,020

อํา เภอแกดํา

23,187

2,242

2,034

4,276

2,689

2,571

5,260

อํา เภอโกสุมพิสัย

93,428

9,215

8,883

18,098

10,490

10,295

227,550

21,740

21,512

43,252

25,202

อํา เภอกัน ทรวิ ชัย

62,102

6,536

7,633

14,169

อํา เภอเชียงยืน

48,443

4,515

4,380

อํา เภอบรบือ

83,472

8,111

อํา เภอนาเชือก

47,469

อํา เภอพยัคฆภูมิพิสัย

40-49
ชาย

หญิง

225,460

95,318

97,225

13,369

26,389

11,252

2,822

2,757

5,579

20,785

10,875

11,180

24,932

50,134

26,717

6,799

6,444

13,243

8,895

5,311

5,206

7,957

16,068

9,386

4,698

4,575

9,273

66,491

6,416

6,375

อํา เภอวาปปทุม

85,602

8,063

อํา เภอนาดูน

27,754

อํา เภอยางสีสุราช
อํา เภอกุดรัง

รวม

รวมอุปทานแรงงาน

รวม

50-59
รวม

วัย สูงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

192,543

65,463

70,500

135,963

92,584

109,461

202,045

11,984

23,236

7,750

8,593

16,343

10,923

13,065

23,988

2,339

2,302

4,641

1,675

1,756

3,431

2,175

2,564

4,739

22,055

9,525

9,654

19,179

6,449

6,862

13,311

8,708

10,282

18,990

27,306

54,023

23,116

23,940

47,056

15,874

17,211

33,085

21,806

25,911

47,717

7,101

7,228

14,329

5,899

6,057

11,956

4,013

4,392

8,405

5,928

7,154

13,082

10,517

5,949

5,896

11,845

5,098

5,156

10,254

3,286

3,646

6,932

4,684

5,646

10,330

8,902

18,288

9,966

10,039

20,005

8,582

8,530

17,112

5,794

6,205

11,999

8,612

10,142

18,754

5,769

5,484

11,253

5,620

5,526

11,146

4,672

4,717

9,389

3,101

3,307

6,408

4,079

4,949

9,028

12,791

8,041

7,903

15,944

7,997

7,742

15,739

6,437

6,438

12,875

4,448

4,694

9,142

6,406

7,307

13,713

7,813

15,876

10,536

10,133

20,669

9,926

9,932

19,858

8,111

8,309

16,420

6,191

6,588

12,779

9,646

11,261

20,907

2,687

2,629

5,316

3,475

3,290

6,765

3,243

3,141

6,384

2,709

2,702

5,411

1,912

1,966

3,878

2,651

3,188

5,839

27,282

2,539

2,528

5,067

3,283

3,109

6,392

3,378

3,230

6,608

2,732

2,733

5,465

1,796

1,954

3,750

2,519

2,992

5,511

28,607

2,959

2,762

5,721

3,273

3,097

6,370

3,493

3,415

6,908

2,962

2,842

5,804

1,851

1,953

3,804

2,597

2,868

5,465

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติและกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
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จากตาราง 5.9 จะเห็นไดวาจังหวัดมหาสารคามมีประชากรวัยแรงงานทั้งหมดจํานวน
723,910 คน จากการสรุปขอมูลจากการสัมภาษณพบวาแรงงานสวนใหญจะเปนแรงงานที่อาศัย
อยูในอําเภอเดียวกับที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมีเพียงสวนนอยเทานั้นที่อยูตางอําเภอซึ่งแรงงาน
จํานวนนั้นคือแรงงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูในอําเภอโกสุมพิสัย ซึ่งเปนโรงงาน
ขนาดใหญมีรถรับสงไวบริการแรงงานที่อยูตางอําเภอ ดังนั้นเมื่อพิจารณาจํานวนแรงงานเฉพาะ
อําเภอที่มีโรงงานตั้งอยู เนื่องจากแรงงานที่อยูอําเภอที่ไกลจากอําเภอที่มีโรงงานอุตสาหกรรมนั้น
ไมสามารถแบกรับคาจายใชในการที่จะเดินทางมาทํางานได เชน คาเชาบาน เปนตน เนื่องจาก
ค า แรงในโรงงานตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ า ค อ นข า งมี ร าคาต่ํ า ดั ง นั้ น แรงงานที่ เ ป น อุ ป ทานของโรงงาน
อุตสาหกรรมจึงเปนแรงงานที่อาศัยอยูในอําเภอที่มีโรงงานอุตสาหกรรมของทั้งสามอําเภอ คือ
อํ า เภอเมื อ ง อํ า เภอแกดํ า และอํ า เภอโกสุ ม พิ สั ย มี จํ า นวน 227,550 คน และจากการทบทวน
วรรณกรรมในเรื่องของการลักษณะแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและจากแบบสอบถามพบวา
ลัก ษณะแรงงานของอุ ต สาหกรรมสิ่ง ทอนั้น แรงงานที่ทํา งานตั ดเย็ บ ในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ า
สําเร็จรูป จะมีอายุอยู ระหวาง 25-35 ป และสวนใหญเปนเพศหญิง กลุมอุปทานแรงงานของ
จังหวัดมหาสารคามจึงเปนเหลือเพียงวัยแรงงานที่มีชวงอายุระหวาง 25-35 ปและเปนเพศหญิง มี
จํา นวนเหลือเพียง 24,932 คน ถึง แมวา จํ า นวนอุปทานแรงงานยัง มีจํ านวนที่ มากกวา อุป สงค
แรงงานที่ตองการ 3,000 อัตรา แตอุปทานแรงงาน 24,932 คน ก็ไมไดเปนแรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมด ซึ่งสวนหนึ่งประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ มีการอพยพออกไปทํางานนอกพื้นที่
รวมถึงทัศนคติที่ไมนิยมทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหกลุมอุปทานแรงงานจริงๆนั้นเหลือ
เพียงจํานวนนอยเมื่อเทียบกับแรงงานทั้งหมด ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่จะเห็นไดวาจํานวน
แรงงานทั้งหมดที่มีในพื้นที่ไมไดเปนแรงงานที่มารองรับอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากลักษณะ
ของแรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปเปนแรงงานที่มีคาจางต่ํา แรงงานที่เขามาทํางานก็
จะเปนแรงงานที่อาศัยอยูในอําเภอเดียวกับที่ตั้งโรงงาน เนื่องจากคาแรงที่ไดรับนั้นไมคุมคากับการ
เดินทาง แรงงานบางสวนจึงยายออกไปหางานยังพื้นที่อื่น เชน จังหวัด ขอนแกน นครราชสีมา
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีรายไดขั้นต่ําที่สูงกวา นอกจากนี้หากพิจารณาจากคาจางขั้น
ต่ําของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบวาจังหวัดมหาสารคามอยูในกลุมที่มีอัตรา
คาจางขั้นต่ําราคาถูก ซึ่งเปนเหตุผลใหไมมีแรงดึงดูดใหแรงงานจากพื้นที่อื่นเขามาหางานทํา
ดังนั้นแทจริงแลวกลุมอุปทานที่แทจริงของแรงงานในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป
เปนเพียงกลุมแรงงานบางสวนของจังหวัด ไมใชประชากรวัยแรงงานทั้งหมดของจังหวัด
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แผนที่ 5.2 แสดงการกระจุกตัวของแรงงานในจังหวัดมหาสารคาม

วิทยานิพนธเรื่อง : ผลของนโยบายสงเสริมการลงทุน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) ของคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) ที่มีตอตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
พื้นที่ศกึ ษา : จังหวัดมหาสารคาม

ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

91
ตารางที่ 5.10 อัตราคาจางขั้นต่ําของจังหวัดในภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนบน
(หนวย : บาท)

ป
อัตราคาจางขั้นต่ําพื้นฐาน
กาฬสินธุ

2543
133
130

2544
133
133

2545
133
133

2546
133
135

2547
137
135

2548
139
139

2549
143
144

2550
144
149

นครพนม

130

133

133

135

135

139

144

149

มหาสารคาม

130

133

133

133

133

137

142

146

รอยเอ็ด

130

133

133

133

135

139

142

146

สกลนคร

130

133

133

133

135

139

142

146

หนองคาย

130

133

133

133

135

139

144

146

หนองบัวลําภู

130

133

133

135

135

139

142

146

อุดรธานี

130

133

133

133

135

139

145

150

ขอนแกน

130

133

136

136

140

144

148

150

มุกดาหาร
130
133
ที่มา : กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

133

135

139

142

146

148

จากขอมูลแบบสอบถามของแรงงานที่เปนกลุมอุปทานแรงงานในพื้นที่นั้น เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมควบคูกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาในเรื่องของรายได
นั้น เมื่อนํารายไดตอวันที่แรงงานจะไดจากทั้งสองภาคการผลิตมารวมกัน จะทําใหแรงงานมีรายได
เฉลี่ยตอวันเทากับ 201 บาท (ภาคอุตสาหกรรม 154 บาท+ภาคเกษตรกรรม 47 บาท) ซึ่งจะเห็น
ไดวามีรายไดที่มากกวาคาจางขั้นต่ําในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (191 บาท) รวมไปถึงการ
ทํางานในภูมิลําเนาที่ที่มีคาครองชีพต่ํากวาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและไมตองเสียคา
เชาที่พักดวย เปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหแรงงานสวนนี้ยังคงทํางานในพื้นที่ และจากการสอบถาม
พบวามีแรงงานบางสวนที่ออกไปทํางานยังพื้นที่อื่นไดอพยพกลับมาทํางานในพืน้ ทีด่ ว ยเหตุผลดังที่
กลาวมา
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา หลังจากมีนโยบายสงเสริมการลงทุนเขต 3 พิเศษเขามา ทําให
ตลาดแรงงานในจังหวัดมหาสารคามมีการเปลี่ยนแปลงในดานของอุปสงคแรงงาน จากที่เคยมี
ความตองการเฉพาะแรงงานในภาคเกษตรกรรม แตเ มื่อไดรับนโยบายทํ าใหมีความต องการ
แรงงานภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ในหมวดอุตสาหกรรมเบา ไดแกประเภทอุตสาหกรรมตัดเย็บ
เสื้อผาสําเร็จรูป แตแรงงานในภาคเกษตรกรรมก็ยังเปนแรงงานที่มีสัดสวนมากที่สุดจากแรงงาน
ทั้งหมดเชนเดิม แสดงใหเห็นวาโรงงานอุตสาหกรรมที่เขามาไมไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดาน

92
อาชีพของคนในพื้นที่ดังเชนในเขตอุตสาหกรรมอื่นๆ แตเปนเหมือนอาชีพเสริมที่ทําใหคนมีรายได
เพิ่มขึ้น เนื่องจากไมมีแรงดึงดูดในเรื่องของคาแรงที่มีอัตราคอนขางต่ํา อีกทั้งยังพบวาอุตสาหกรรม
ในพื้ น ที่ ไ มไ ด มี แ รงดึ ง ดู ด ให ค นจากพื้ น ที่ อื่ น อพยพเข า มาทํ า งาน สาเหตุ เ นื่อ งมาจาก จั ง หวั ด
มหาสารคามเปนจังหวัดที่มีคาจางขั้นต่ําถูกเมื่อเทียบกับคาจางขั้นต่ําของพื้นที่อื่นๆ(ตารางที่ 5.11)
จะเห็นไดวาปญหาที่เกิดขึ้นนาจะเปนสาเหตุมาจากการที่นโยบายสงเสริมการลงทุนมุงเนนไป
เฉพาะเรื่องการใหสิทธิประโยชนแกโรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น แตไมไดคํานึงถึงแรงงานที่จะมา
รองรับอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น

93
ตารางที่ 5.11 อัตราคาจางขั้นต่ําของแตละจังหวัดในประเทศไทย
เขตทองที่บังคับใช

อัตราคาจางขั้นต่ําพื้นฐาน

อัตราคาจางขั้นต่ําที่กําหนด

ป 2543
กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรสาคร,
สมุทรปราการ และภูเก็ต
ชลบุรี, เชียงใหม, นครราชสีมา, พังงา, ระนอง และสระบุรี

162
140

จังหวัดที่เหลืออีก 63 จังหวัด

130

130

ป 2550
ทั่ว ประเทศ
กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี,

191

สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
ภูเก็ต

186

ชลบุรี สระบุรี

172

พระนครศรีอยุธยา

168

ฉะเชิงเทรา

162

ระยอง

161

นครราชสีมา พังงาน ระนอง

160

เชียงใหม

159

กระบี่ ปราจีนบุรี ลพบุรี

156

กาญจนบุรี

155

เพชรบุรี

154

จันทบุรี ราชบุรี

152

ชุมพร, ตราด, ลําปาง, ลําพู น, สุโขทัย อุบลราชธานี และสุพ รรณบุรี

150

กาฬสินธุ, ขอนแกน, นครพนม, นครศรีธรรมราช,

148

นราธิวาส, บุรีรัมย, ปตตานี, ยะลา, สตูล หนองคาย
กําแพงเพชร, นครนายก, นครสวรรค, พัทลุง

147

เพชรบูรณ, สุราษฎรธานี อุตรดิตถ
ชัยนาท, ชัยภูมิ, เชียงราย, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร

146

รอยเอ็ด, สกลนคร, หนองบัว ลําภู อุทัยธานี
พิจิตร, แมฮองสอน,อํานาจเจริญ

145

ตาก พิษณูโลก สุรินทร

144

นาน พะเยา แพร ศรีสะเกษ

ที่มา : กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

147

143

94
การพิจารณาคาสหสัมพันธเพื่อตอบสมมติฐานของงานวิจัยที่วา เมื่อมีนโยบายสงเสริม
การลงทุนเขต 3 พิเศษในพื้นที่จะทําใหแรงงานที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเปลี่ยน
จากแรงงานภาคเกษตรไปเปนแรงงานภาคอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากจํานวนโรงงาน จํานวน
แรงงานในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม จํานวนประชากรยายเขายายออกและคาจางขั้น
ต่ํา จากสมมติฐานเปนเหตุผลในการเลือกขอมูลเพื่อหาความสัมพันธของขอมูลที่กลาวมาดังนี้ การ
หาความสัม พั น ธ ข องจํ า นวนโรงงานอุ ต สาหกรรมกั บ จํา นวนแรงงานภาคเกษตรและแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม วาเมื่อมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นหรือลดลงมีความสัมพันธกับแรงงาน
ในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม ความสัมพันธของจํานวนแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมกับคาจางขั้นต่ํา คือเมื่ออัตราคาจางขั้นต่ําเพิ่มขึ้นมีความสัมพันธกับแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม และความสัมพันธของจํานวนคนยายเขายายออกกับ
แรงงานภาคอุต สาหกรรมว า เมื่อมีจํ า นวนคนยา ยเขา ย า ยออกที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หรือ ลดลงสัม พัน ธกั บ
แรงงานภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม ซึ่งจากการวิเคราะหหาคาสหสัมพันธไดผล
ดังนี้
ตารางที่ 5.12 คาจางขั้นต่ํา จํานวนโรงงาน จํานวนประชากรยายเขายายออก และจํานวน
แรงงานในจังหวัดมหาสารคาม
แรงงานภาคเกษตร
ป

คาจาง
ขั้ นต่ํา

จํานวน
โรงงาน

จํานวนคน
ยายเข า

จํานวนคน
แรงงานทั้งหมด
ยายออก

จํานวน

สัดสวนตอ
แรงงาน
ทั้งหมด

แรงงานภาคอุตสาหกรรม

จํานวน

สัดสว นตอ
แรงงาน
ทั้งหมด

2540

128

7

40,064

33,695

568,723

478,492

84.13

4,569

0.80

2541

130

11

39,656

31,458

397,092

223,800

56.36

4,742

1.19

2542

130

18

38,309

33,870

379,028

250,784

66.17

4,678

1.23

2543

130

22

43,674

37,904

441,750

301,230

68.19

4,415

1.00

2544

133

28

40,313

37,051

504,606

266,150

52.74

4,436

0.88

2545

133

36

36,147

33,031

513,409

268,856

52.37

6,559

1.28

2546

133

47

39,846

35,986

545,937

263,278

48.22

13,491

2.47

2547

133

54

48,406

50,813

559,593

303,490

54.23

10,786

1.93

2548

137

57

43,249

41,051

500,062

287,179

57.43

12,252

2.45

2549

142

65

40,303

39,761

520,134

286,523

55.09

10,991

2.11

2550

146

77

38,605

38,565

529,279

266,349

50.32

10,920

2.06

ที่มา : จากสํานักงานสถิติแหงชาติและจากการคํานวณโดยผูวิจัย
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ตารางที่ 5.13 คาสหสัมพันธของคาจางขั้นต่ํา จํานวนโรงงาน จํานวนประชากรยายเขา
ยายออกและจํานวนแรงงานในจังหวัดมหาสารคาม
คาสหสัมพันธ
จํา นวนโรงงาน :
แรงงานภาคเกษตร

จํา นวนโรงงาน : แรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม

จํา นวนคนยา ยเขา :
แรงงานภาคอุตสาหกรรม

จํา นวนคนยา ยออก :
แรงงานภาคอุตสาหกรรม

คา จา งขั้นต่ํา : แรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม

ชว งกอนมี BOI

-0.37

0.4

0.28

-0.39

0.86

ชว งหลังมี BOI

0.08

0.69

-0.51

0.28

0.35

ที่มา : จากการคํานวณโดยผูวิจัย

จากตารางที่ 5.12 จะเห็นไดวาชวงกอนมีนโยบายสงเสริมการลงทุน จํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมมีความสัมพันธแบบผกผันกับแรงงานภาคเกษตร (คาสหสัมพันธ = - 0.37) คือ ใน
กรณีที่โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจะทําใหแรงงานในภาคเกษตรลดลง เมื่อมาพิจารณาจํานวน
โรงงานตอแรงงานภาคอุตสาหกรรมในชวงกอนมีนโยบายสงเสริมการลงทุนพบวา มีความสัมพันธ
แบบแปรผันตรง (คาสหสัมพันธ = 0.4) หมายความวา ในชวงกอนมีนโยบายสงเสริมการลงทุน
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ทําใหแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น นั่นก็คือแรงงานใน
ภาคเกษตรไดยายเขาสูแรงงานในภาคอุตสาหกรรมหรือไดเคลื่อนยายไปเปนแรงงานประเภทอื่น
แตในชวงหลังที่มีนโยบายสงเสริมการลงทุน พบวาคาสหพันธของจํานวนโรงงานกับแรงงานภาค
เกษตรนั้นไมสัมพันธกัน (คาสหสัมพันธ = 0.08) คือไมวาจํานวนโรงงานจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็
ไมไดสงผลใหแรงงานภาคเกษตรเปลี่ยนแปลงไปดวย เนื่องจากในชวงกอนมีนโยบายนั้นแรงงานใน
ภาคเกษตรส ว นหนึ่ ง ได เ คลื่ อ นย า ยเข า สู ภ าคอุ ต สาหกรรมแล ว แต ใ นช ว งหลั ง ที่ มี น โยบาย
ความสัมพันธของจํานวนโรงงานกับแรงงานภาคอุตสาหกรรมยังคงแปรผันตรง (คาสหสัมพันธ =
0.69) คือเมื่อจํานวนโรงงานที่เพิ่มมากขึ้นแรงงานภาคอุตสาหกรรมก็เพิ่มมากขึ้นดวย ซึ่งอธิบายได
วาดวยความสัมพันธของคาจางขั้นต่ํากับแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่แปรผันตรงของทั้งสองชวง
(คาสหสัมพันธ = 0.86 ในชวงกอน และคาสหสัมพันธ = 0.35) แสดงวาอัตราคาจางขั้นต่ําที่เพิ่ม
มากขึ้นเปนตัวดึงดูดใหแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในชวงกอนที่มีนโยบาย
ที่อัตราคาจางขั้นต่ําของจังหวัดมหาสารคามเพิ่มขึ้นเรื่อย แตสัมพันธนอยลงในชวงหลังที่มีนโยบาย
เนื่องจากเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นคาจางขั้นต่ําของจังหวัดมหาสารคามถือวามีอัตราที่นอยมาก ซึ่งทํา
ให ไ ม ส ามารถดึ ง ดู ด แรงงานต า งพื้ น ที่ ใ ห เ ข า มาทํ า งานในจั ง หวั ด มหาสารคามได ซึ่ ง แรงงาน
อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นนั้นคือแรงงานที่อยูในพื้นที่สามารถอธิบายไดโดยคาสหสัมพันธของแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมกับอัตราการยายเขาจะเห็นวามีความสัมพันธกันแบบแปรผกผัน (คาสหสัมพันธ
= -0.51) คือ อัตราการยายเขาถึงแมจะมีนอยแตทําใหแรงงานเพิ่มขึ้น แสดงใหเห็นวาแรงงาน
อุตสาหกรรมที่เ พิ่มขึ้ นก็ คือแรงงานที่อาศัย อยูในพื้น ที่ สวนแรงงานเกษตรที่มี เปน จํานวนมาก
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ถึงแมวาจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมจะเพิ่มมากขึ้น แสดงใหเห็นวาแรงงานในภาคเกษตรไมไดเขา
มาเปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอยางเต็มตัวแตไดทําอาชีพทั้งสองควบคูกันไปซึ่งสอดคลอง
จากขอมูลจากแบบสอบถามของคนงาน ดังนั้นสมมติฐานที่ตั้งไววาผลของนโยบายสงเสริมการ
ลงทุนทําใหเกิดการเปลี่ยนงานจากภาคเกษตรกรรมไปเปนภาคอุตสาหกรรมนั้นเปนสมมติฐานที่
ผิด เนื่องจากขอเท็จจริงแลวเปนการประกอบอาชีพทั้งดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมควบคูกัน
ไป
จากการศึกษาลักษณะและสภาวะอุตสาหกรรมของจังหวัดมหาสารคามและจากการ
วิเคราะหขอมูลทั้งหมดที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา นโยบายสงเสริมการลงทุนของคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนที่ไดกําหนดใหมีเขตสงเสริมการลงทุน 3 พิเศษขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนนั้น ทําใหเกิดการพัฒนาดานอุตสาหกรรมเบาประเภทโรงงานตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปมาก
ที่สุดในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจะเห็นไดวาโครงสรางของอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคามที่
สําคัญประกอบดวยอุตสาหกรรมรับชวงการผลิต ประเภทของอุตสาหกรรมรับชวงการผลิตที่สําคัญ
ก็ไดแก อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป ซึ่งอุตสาหกรรมประเภทนี้เปนอุตสาหกรรมที่ตองใช
แรงงานเปนจํานวนมากและเปนแรงงานราคาถูก จึงทําใหจังหวัดมหาสารคามมีการเติบโตใน
อุตสาหกรรมประเภทนี้มาก เนื่องจากมีคาแรงขั้นต่ําที่ถูกมากเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น แตเมื่อมาศึกษา
ถึง สภาวะตลาดแรงงานอุต สาหกรรมตั ดเย็บ เสื้อ ผา พบวา โรงงานอุ ตสาหกรรมยั ง คงมี ค วาม
ตองการแรงงานในการผลิ ตอยูเปนจํ านวนมาก เนื่องจากอุ ปทานแรงงานในพื้ นที่ไมไดเข ามา
ทํ า งานในโรงงานอุต สาหกรรมทั้ง หมด เพราะติ ดข อจํา กั ดเกี่ ย วกั บ ขอบเขตเชิง พื้ น ที่ข องกลุ ม
อุปทานแรงงาน เนื่องจากภาครัฐคาดวาการมีโรงงานเขามาตั้งจะทําใหแรงงานที่มีในจังหวัดเขามา
ทํางานในโรงงาน แตแทจริงแลวพบวา กลุมแรงงานที่เขาสูโรงงานจะมีเฉพาะแรงงานที่อาศัยอยูใน
อําเภอที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหรือใกลเคียงเทานั้น เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่มีคาแรงถูก ทําให
แรงงานไมสามารถรับภาระคาใชจายในการเดินทางได นอกจากนี้จังหวัดอื่นๆที่มีคาแรงสูงกวา
เชน นครราชสีมา ขอนแกน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก็ยังดึงดูดใหคนในพื้นที่อพยพออกไป
ทํางานมากกวา รวมถึงประชากรวัยแรงงานที่เพิ่งสําเร็จการศึกษามักจะหาเลือกหางานอื่นที่ไมใช
งานในโรงงานทํากอนและแรงงานที่เหลือสวนใหญยังคงประกอบอาชีพดานการเกษตรจึงไมเขามา
ทํางานในภาคอุตสาหกรรม

บทที่ 6
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
6.1 ผลของนโยบายสงเสริมการลงทุนเขต 3 พิเศษที่มีตอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน
นโยบายสงเสริมการลงทุนของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) มี
วัตถุประสงคเพื่อตองการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยเฉพาะทองถิ่นที่มีรายไดต่ํา นั้นก็คือ
เขตสงเสริมการลงทุน 3 พิเศษ มีการจูงใจใหผูลงทุนเขาไปลงทุนยังเขตนี้ โดยจะไดรับสิทธิ
ประโยชน ใ นการลดหยอนภาษี ตา งๆมากกว า เขตสง เสริ ม การลงทุนเขตอื่น ซึ่ ง จัง หวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสวนใหญเปนจังหวัดที่อยูในเขต 3 พิเศษ ซึ่งจัดวาเปนกลุมจังหวัดที่มี
รายไดต่ํา ดังนั้นเพื่อตองการใหมีการเติบโตทางดานเศรษฐกิจมากขึ้นจึงมีการใชนโยบายนี้เพื่อเปน
การดึงดูดใหนักลงทุนเขามาลงทุนสรางโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นเมื่อมีการลงทุนในพื้นที่เพิ่มขึ้นก็
จะเปนการสรางงานใหแกคนในพื้นที่ดวย และทําใหจังหวัดมีการเติบโตทางดานเศรษฐกิจเพิ่มมาก
ขึ้น แตจากการศึกษากลับพบวาจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับสิทธิประโยชนการสงเสริมการ
ลงทุ น ในพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบนยั ง คงมี จํ า นวนน อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ ภู มิ ภ าคอื่ น
เนื่ อ งจากจั ง หวั ด ส ว นใหญ ยั ง คงห า งไกลจากแหล ง ตลาด ทํ า ให ไ ม คุ ม ค า กั บ การมาลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมบางประเภท รวมถึงจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่อยูในเขต 3 พิเศษ
นั้นยังขาดแคลนสาธารณูปโภคตางๆอยูมาก การเขามาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมจึงจะตองมา
ลงทุนเรื่องของสาธารณูปโภคกอน เชน ในการตัดถนน ตอน้ําประปา ไฟฟาเขามาใช ซึ่งจะทําให
ตองเสียคาใชจายที่สูงมาก จึงเปนเหตุผลทําใหมีการเขามาลงทุนนอย อีกสาเหตุหนึ่งคือ จาก
นโยบายที่มีขอกําหนดในการขอสิทธิประโยชนนั้น จะตองเปนโรงงานที่มีเงินลงทุนไมต่ํากวา 1
ลานบาท แตโรงงานสวนใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั้นสวนใหญจะเปนโรงงาน
ขนาดเล็กหรือเปนอุตสาหกรรมในครอบครัว ใชแรงงานนอยคือมีเพียงคนในครอบครัว และมีเงิน
ลงทุนนอย มีจํานวนเงินลงทุนต่ํากวา 1 ลานบาทตามที่กําหนดเปนสวนมาก จึงทําใหไมสามารถ
ขอสิทธิประโยชนได ซึ่งในขณะนี้ทางคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดมีการแกไขปญหานี้ คือ มี
การออกประกาศกขึ้นในป พ.ศ.2553 (ประกาศคณะกรรมการที่ 1/2553) เพื่อใหมีการสงเสริม
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มากขึ้นโดยกําหนดเงื่อนไขเงินลงทุนขั้นต่ําของ
โครงการที่ไดรับการสงเสริมเพียง 500,000 บาท ซึ่งคาดวาจะทําใหมีโรงงานเขารับการสงเสริมการ
ลงทุนมากขึ้น
สรุปไดวา นโยบายสงเสริมการลงทุนมีผลตอการลงทุนและการจางงานในระดับประเทศ
สูงมาก เนื่องจากมีการลงทุนสูงในเขต1 เขต2 และเขต3 ในจังหวัดหลักๆของภูมิภาค เมื่อมา
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พิจารณาในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบวาทั้งมูลคาการลงทุนและจํานวนแรงงานมี
สัดสวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับการลงทุนและแรงงานทั้งหมดในประเทศ แตเมื่อพิจารณาในแงการ
เติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั้น พบวามีสัดสวนที่เติบโตขึ้น
เรื่อยๆทั้งในดานเงินลงทุนและการจางงาน
6.2 พื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับสิทธิประโยชนสงเสริมการ
ลงทุนเขต 3 พิเศษและการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน
จากการวิเคราะหขอมูลของจํานวนโรงงาน จํานวนแรงงานและเงินลงทุน พบวา สาขา
อุตสาหกรรมที่มีการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนคืออุตสาหกรรมในหมวด
3 อุตสาหกรรมเบา ประกอบไปดวยอุตสาหกรรมหลัก 2 สาขาคือ อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผา และ
อุตสาหกรรมทําเครื่องเรือน จังหวัดมหาสารคามเปนจังหวัดที่มีสัดสวนการเพิ่มขึ้นของทั้งจํานวน
โรงงาน จํานวนแรงงานและเงินลงทุนมากที่สุด โดยอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผาเปนอุตสาหกรรมที่มี
การเติบโตมากที่สุด
เมื่อวิเคราะหลักษณะอุตสาหกรรมของจังหวัดมหาสารคามหลังที่ไดรับนโยบายสงเสริม
การลงทุนเขต 3 พิเศษเขามาพบวา อุตสาหกรรมเบาเปนอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก
ที่สุดในจังหวัดมหาสารคาม โดยมีการเพิ่มขึ้นทั้งดานจํานวนโรงงาน จํานวนแรงงานและเงินลงทุน
โดยประเภทของโรงงานที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นในหมวดนี้มากที่สุดคือ โรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บ
เสื้อผาสําเร็จรูป จากเดิมกอนจะมีนโยบายสงเสริมการลงทุนเขต 3 พิเศษ จังหวัดมหาสารคามมี
โรงงานประเภทอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปทั้งสิ้น 9โรงงาน มีแรงงานรวม 769 คน และ
เงินลงทุน 35,645,000 บาท แตหลังจากไดรับนโยบายสงเสริมการลงทุนเขามาในพื้นที่ ทําให
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผาไดเพิ่มเปน 13 โรงงาน และมีคนงานรวมทั้งสิ้น 4,443
คน ซึ่งเมื่อเทียบสัดสวนของจํานวนโรงงาน จํานวนแรงงาน และจํานวนเงินลงทุนระหวางโรงงาน
อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและโรงงานที่ไมไดรับการสงเสริม
การลงทุน พบวาในจํานวน 13 โรงงานของอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปนั้น เปนโรงงานที่
ไดรับสิทธิประโยชนการสงเสริมการลงทุนเพียง 3 โรงงาน คิดเปนรอยละ 23 จากโรงงานผลิต
เสื้อผาสําเร็จรูปทั้งหมด สวนโรงงานที่เหลือนั้นเปนเพียงโรงงานขนาดเล็กที่ไมไดรับสิทธิประโยชน
สงเสริ มการลงทุ น ดานการจ างงาน พบวาอุ ตสาหกรรมตัดเย็ บเสื้อผาสําเร็จรูปมีแรงงานรวม
4,443 คน เปนแรงงานในโรงงานที่ไดรับสิทธิประโยชนการสงเสริมการลงทุนจํานวน 3,874 คิดเปน
87.19 ของแรงงานในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปทั้งหมด ดานเงินลงทุน อุตสาหกรรมตัด
เย็บเสื้อผาสําเร็จรูปมีเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 681,451,000 บาท เปนเงินลงทุนของโรงงานที่ไดรับสิทธิ
ประโยชนการสงเสริมการลงทุน 484,336,000 คิดเปนรอยละ 71.07 จะเห็นไดวา แมวาจํานวน
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โรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับสิทธิประโยชนจะมีจํานวนนอยกวาโรงงานที่ไมไดรับสิทธิประโยชน แต
กลับมีจํานวนแรงงาน และเงินลงทุนในสัดสวนที่สูงกวา เปนเพราะโรงงานเหลานี้เปนโรงงานขนาด
ใหญ มีเงินลงทุนและการจางงานสูง แสดงใหเห็นวาการเพิ่มขึ้นของแรงงานในจังหวัดมหาสารคาม
เปนผลมาจากการไดรับสิทธิประโยชนการสงเสริมการลงทุนเขต 3 พิเศษ
ในดานตลาดแรงงาน จากการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิและขอมูลจากแบสอบถามพบวา มี
การเปลี่ยนแปลงดานอุปสงคของตลาดแรงงานเนื่องจากชวงกอนไดรับนโยบายสงเสริมการลงทุน
เขต 3 พิเศษ แรงงานสวนใหญในจังหวัดมหาสารคามมีอาชีพในภาคเกษตรกรรมมากที่สุด แต
ในชวงหลังที่ไดรับนโยบายสงเสริมการลงทุนเขต 3 พิเศษ มีการเติบโตทางดานอุตสาหกรรมมาก
ขึ้น โดยประเภทอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปเปนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตมากที่สุด
ดังนั้นความตองการแรงงานในพื้นที่หรืออุปสงคแรงงาน จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากแรงงานเพื่อ
การเกษตรมาเปนแรงงานตัดเย็บเสื้อผา ดานอุปทานแรงงาน หากพิจารณาจากจํานวนประชากร
ในวัยแรงงาน จะพบวามีกําลังแรงงานที่พรอมที่จะเขาสูตลาดแรงงานอุตสาหกรรม แตกลับพบวา
ยังมีความตองการแรงงานของโรงงานตัดเย็บเสื้อผาอยูเปนจํานวนมาก เนื่องจากประชากรวัย
แรงงานที่เปนกลุมอุปทานของแรงงานโรงงานตัดเย็บเสื้อผาเปนเพียงบางสวนของประชากรวัย
แรงงานทั้งหมด ดวยขอจํากัดในเรื่องของคาแรงขั้นต่ําที่มีราคาถูกไมสามารถทําใหแรงงานที่อยู
พื้นที่อื่นที่ไมใชอําเภอที่โรงงานตั้งอยูนั้น เดินทางมาทํางานไดเนื่องจากไมคุมคากับการเดินทาง
แรงงานบางส ว นจึ ง ย า ยออกไปหางานยั ง พื้ น ที่ อื่ น เช น จั ง หวั ด ขอนแก น นครราชสี ม า
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีรายไดขั้นต่ําที่สูงกวา นอกจากนี้หากพิจารณาจากคาจางขั้น
ต่ําของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบวาจังหวัดมหาสารคามอยูในกลุมที่มีอัตรา
คาจางขั้นต่ําราคาถูก ซึ่งเปนเหตุผลใหไมมีแรงดึงดูดใหแรงงานจากพื้นที่อื่นเขามาหางานทํา
ดังนั้นแลวกลุมอุปทานที่แทจริงของแรงงานในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปเปนเพียงกลุม
แรงงานบางสวนของจังหวัด ไมใชประชากรวัยแรงงานทั้งหมดของจังหวัด
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา หลังจากมีนโยบายสงเสริมการลงทุนเขต 3 พิเศษเขามา ทําให
ตลาดแรงงานในจังหวัดมหาสารคามมีการเปลี่ยนแปลงในดานของอุปสงคแรงงาน คือทําใหมี
ความตองการแรงงานภาคอุตสาหกรรมเบา ในประเภทอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปเพิ่มขึ้น
จากที่เคยมีแตความตองการเฉพาะแรงงานในภาคเกษตรกรรมเทานั้น แตยังพบวาแรงงานในภาค
เกษตรกรรมก็ยังคงมีความตองการเชนเดิม เนื่องจากแรงงานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป
ยังคงออกจากการเปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมาเปนแรงงานในภาคเกษตรในชวงฤดูเก็บเกี่ยว
อยูเปนจํานวนมาก แสดงใหเห็นวาโรงงานอุตสาหกรรมที่เขามาไมไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ดานอาชีพของคนในพื้นที่ แตเปนการเพิ่มอาชีพทําใหคนมีรายไดเพิ่มขึ้น และแรงงานสวนใหญก็
ยังคงเปนแรงงานในพื้นที่ไมไดเกิดการอพยพของแรงงานนอกพื้นที่เขามา
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6.3 การอภิปรายผลเชิงนโยบาย
จากการศึกษาผลของนโยบายสงเสริมการลงทุนฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) ที่มีตอ
ตลาดแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีขอคนพบระหวางการศึกษาที่สําคัญวา การที่
รั ฐ บาลได ใ ช ก ารพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมเพื่อ ช ว ยกระจายความเจริ ญ ไปสูภู มิ ภ าคโดยมีน โยบาย
สงเสริมการลงทุนเปนตัวกระตุนใหเกิดการลงทุนที่มากขึ้น โดยทั่วไปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
พัฒนาอุตสาหกรรมนั้นไดแก ที่ดิน ทุน แหลงวัตถุดิบ แรงงาน เปนตน แตจะเห็นไดวานโยบาย
สงเสริมการลงทุนนั้นไดมุงเนนการพัฒนาไปยังปจจัยดานทุนเปนหลัก คือใหสิทธิประโยชนดาน
ตางๆแกผูมาลงทุนเพื่อเปนการดึงดูด เชน การยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร ยกเวนอากรขา
เขาสําหรับวัตถุดิบ งดเวนคาขนสง คาไฟฟา เปนตน รวมถึงการที่นโยบายมุงพัฒนาไปที่จังหวัด
สวนภูมิภาคซึ่งจังหวัดเหลานั้นยังคงมีที่ดินราคาถูกและมีแรงงานราคาถูกเปนจํานวนมาก แตจาก
ผลการศึกษาพบวา การใหสิทธิประโยชนแกโรงงานนั้นดึงดูดใหนักลงทุนเขามาลงทุนในพื้นที่
ศึกษามีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นแตกลับพบวาโรงงานยังคงมีความตองการแรงงานเพิ่มอยู ซึ่งจากการ
วิเคราะหพบวาสาเหตุเกิดจาก อุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นเปนประเภทที่ตองการใชแรงงานมาก แตมี
คาแรงคอนขางถูก จึงไมสามารถดึงดูดแรงงานใหเขามาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมได รวมถึง
การกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่กระจุกตัวอยูเพียงไมกี่อําเภอ ทําใหแรงงานสวนใหญเปน
แรงงานที่อาศัยอยูในพื้นที่เดียวกับที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากถาเปนแรงงานที่อยูนอกพืน้ ที่
นั้นจะไมสามารถรับภาระเรื่องคาใชจายในการเดินทางไดเพราะคาแรงที่ไดรับนั้นถือวาเปนคาแรงที่
ถูก แรงงานสวนนั้นจึงเลือกที่จะไปทํางานยังพื้นที่ที่ไดรับคาจางที่สูงกวา เชน กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมากกวา ทําใหในพื้นที่ยังขาดแคลนแรงงานอยู
6.4 ขอเสนอแนะ
ในสวนของภาครัฐ
จากการศึกษานโยบายสงเสริมการลงทุนของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2544) ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ต อ งการกระจายความเจริ ญ ไปสู ภู มิ ภ าคโดยการให สิ ท ธิ
ประโยชนตางๆเพื่อสงเสริมการลงทุน แตกลับพบวาการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนยังคงมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น เนื่องจากนโยบายสงเสริมการลงทุนไมไดมี
นโยบายที่เกี่ยวของกับแรงงาน ทําใหไมมีความสอดคลองกันของโรงงานอุตสาหกรรมและแรงงาน
ในการผลิต จากผลการศึกษาจะเห็นไดวายังมีความตองการแรงงานอยูเปนจํานวนมาก เนื่องจาก
แรงดึงดูดดานคาจางแรงงานในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผายังมีไมมากพอ ทําใหแรงงานบางสวน
อพยพออกนอกพื้ น ที่ รวมถึ ง แรงงานในโรงงานอุ ต สาหกรรมบางส ว นยั ง คงประกอบอาชี พ
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เกษตรกรรมไปพรอม ปญหาที่ตามมาโรงงานจะขาดกําลังผลิตในชวงฤดูเก็บเกี่ยว ทําใหผลิตไดไม
เต็มกําลัง ดังนั้นควรมีการแกไขนโยบายใหมีการสงเสริมดานแรงงานดวย
และในอนาคตที่จะเกิดความรวมมือกันทางดานการคาเสรีกับตางประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะทําใหการเคลื่อนยายของแรงงานมีเสรีและคลองตัวมากขึ้น หาก
ภาครัฐยังคงไมมีนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนแรงงาน เชน การยกระดับฝมือแรงงาน อาจจะทํา
ใหเกิดปญหาแรงงานอพยพออกจากพื้นที่ หรือมาตรการเกี่ยวกับอัตราคาจางขั้นต่ําที่จะเปนตัว
ดึงดูดใหแรงงานเขามาทํางานในพื้นที่หากยังไมมีการแกไขปรับปรุง อาจทําใหเกิดการขาดแคลน
แรงงานมากยิ่งขึ้นในอนาคต รวมไปถึงอาจจะเกิดการโยกยายของโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไปยัง
ประเทศเพื่อนบานที่มีแรงงานราคาถูกเปนจํานวนมาก เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอตองการ
แรงงานในการผลิตเปนจํานวนมากและเปนแรงงานราคาถูก ซึ่งจะกอใหเกิดปญหากับจังหวัด
มหาสารคาม และตัวนโยบายสงเสริมการลงทุนอาจจะใหกอใหเกิดผลแกพื้นที่ใดๆตอไปในอนาคต
ในสวนของผูประกอบการ
จะเห็นไดวาอุปสงคของโรงงานนั้นตองการแรงงานกึ่งฝมือทางดานการตัดเย็บ ดังนั้น
ผูประกอบการควรใหความสําคัญตอการพัฒนาฝมือแรงงานใหมากกวาที่ผานมา โดยเนนการ
ฝกอบรมใหแกแรงงานไรฝมือหรือกึ่งฝมือในระดับการผลิต ทั้งนี้เพื่อยกระดับฝมือและทักษะใหแก
แรงงานกลุมนี้ เนื่องจากเปนแรงงานสวนใหญของกิจการ รวมถึงควรปรับปรุงและจัดการเรื่อง
คาจางแรงงาน ใหมีความเปนธรรมหรือมีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อเปนจูงใจใหแรงงานอุทิศตัวในการ
ทํางานและเพื่อลดอัตราการเขาออกของแรงงานซึ่งสงผลตอทั้งผูประกอบที่จะตองเสียคาใชจาย
สรรหาแรงงานหรือทําใหขาดกําลังผลิต สวนแรงงานนั้นก็จะไมสามารถสั่งสมความรูและทักษะ
เฉพาะดานไวได
ในสวนของการทําวิจัยครั้งตอไป
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ได ทํา การศึ ก ษาการเฉพาะการเปลี่ ย นแปลงของตลาดแรงงานในพื้ น ที่
จังหวัดมหาสารคามซึ่งเปนจังหวัดที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายสงเสริมการลงทุนมากทีส่ ดุ เทานัน้
ดวยขอจํากัดทางดานเวลาของผูวิจัย ดังนั้นหากจะมีการศึกษาเรื่องนี้ตอไป ควรทําการศึกษาทุก
จังหวัดที่ไดรับนโยบาย เพื่อที่จะไดเห็นภาพรวมของผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่และผลที่เกิดกับ
ตลาดแรงงานของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทั้งหมด เพื่อเปนแนวทางในการ
วางแผนนโยบายในพื้นที่ตางๆตอไป
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ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
โครงการวิจัยเรื่อง ผลของนโยบายสงเสริมการลงทุน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) ของ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ที่มีตอตลาดแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน
โดยมี ผศ.ดร.พนิต ภูจินดา เปนผูรับผิดชอบโครงการ
สําหรับสัมภาษณ เจาของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อทํา
โครงการวิจัยของ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ดังนั้นขอมูลตางๆ ที่ไดจากการสัมภาษณจึงไมเกี่ยวของกับเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากนํามาใชในการทํางานวิจัย
ครั้งนี้เทานั้น
ขอขอบพระคุณในการอนุเคราะหใหคําตอบ อันพึงเปนประโยชนในการศึกษาครั้งนี้
ลงชื่อ.......................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนิต ภูจินดา)
แบบสอบถามสําหรับเจาของโรงงานอุตสาหกรรม
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของโรงงาน
1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม........................................................................................................
1.2 สถานที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม...................................................
นอกนิคมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม
1.3 ประเภทโรงงาน
โรงงานอิสระ
โรงงานสาขา สํานักงานใหญตั้งอยูที่.....................................................
อื่นๆ..............................................................
1.4 ผูใหสัมภาษณ ตําแหนง.....................................................
2. ขอมูลดานการผลิต
2.1 การผลิต
1) ประเภทสินคา........................................................................
2.2 การกระจายผลผลิต
1) ผลผลิตที่ไดจากโรงงานอุตสาหกรรมจะทําการ
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สงออกเองไปยัง................................................. มูลคา...........................................บาท/ป
ขายใหพอคาสงออกไปยัง.................................มูลคา...........................................บาท/ป
อื่นๆ (ระบุ).........................................................มูลคา...........................................บาท/ป
2) ลูกคาของทานมาจาก (เรียงตามลําดับจํานวนมากที่สุดใส 1)
ภายในจังหวัดมหาสารคาม มีจํานวน..............................คน
กรุงเทพมหานคร
มีจํานวน..............................คน
ปริมณฑล
มีจํานวน..............................คน
ภาคเหนือ
มีจํานวน..............................คน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีจํานวน..............................คน
3. ขอมูลดานแรงงาน
3.1 พนักงานทั้งหมดจํานวน.....................................คน แบงเปน
ชาย.................คน
หญิง.........................คน
3.2 พนักงานฝายบริหาร จํานวน.....................................คน
คาจางสูงสุด......................................บาท/เดือน คาจางต่ําสุด.......................................
บาท/เดือน
3.3 พนักงานฝายธุรการ จํานวน.....................................คน
คาจางสูงสุด......................................บาท/เดือน คาจางต่ําสุด.......................................
บาท/เดือน
3.4 พนักงานฝายปฏิบัติการในโรงงาน จํานวน.....................................คน
คาจางสูงสุด......................................บาท/เดือน คาจางต่ําสุด.......................................
บาท/เดือน
3.5 ภูมิลําเนาของคนงานทั้งหมดในโรงงาน
ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีจํานวน..............................คน
ภายนอกเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีจํานวน..............................คน
มีจํานวน..............................คน
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
มีจํานวน..........................คน
ภาคเหนือ
มีจํานวน.............................คน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีจํานวน..............................คน
ภาคกลาง
มีจํานวน...........................คน
ภาคตะวันออก
มีจํานวน...........................คน
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ภาคตะวันตก
มีจํานวน...........................คน
ภาคใต
มีจํานวน...........................คน
อื่นๆ...................................... มีจํานวน...........................คน
3.6 คนงานในโรงงานของทานปจจุบันพักอาศัยอยูที่ใด
ภายในเขตเทศบาลในอําเภอเมืองมหาสารคาม มีจํานวน...........................คน
ภายนอกเขตเทศบาลในอําเภอเมืองมหาสารคาม มีจํานวน...........................คน
อื่นๆ....................................
มีจํานวน........................คน
3.7 วุฒิการศึกษาของพนักงานในโรงงาน
ประถมศึกษา
มีจํานวน..............................คน
มัธยมศึกษา
มีจํานวน..............................คน
ปวช./ ปวส.
มีจํานวน..............................คน
ปริญญาตรี
มีจํานวน..............................คน
สูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน..............................คน
3.8 สวัสดิการที่มีใหคนงานในโรงงาน
บําเหน็จบํานาญ
วันหยุด
การรักษาพยาบาล
การฝกอบรม
ที่พัก
อื่นๆ (โปรดระบุ)...............................................
สวนที่ 2 ขอมูลความตองการจางงาน
1. ทานมีความตองการลูกจางเขาทํางานเพิ่มหรือไม
ไมตองการ
ตองการ
2. กรณีที่ทานตองการแรงงานเพิ่มขึ้น ทานมีความตองการแรงงานประเภทใดบาง
พนักงานฝายบริหาร
จํานวน.................................คน
พนักงานฝายธุรการ
จํานวน.................................คน
พนักงานฝายปฏิบัติการในโรงงาน จํานวน................................คน
3. ทานใชวิธีสรรหาแรงงานอยางไร
ประกาศทางหนังสือพิมพ
ประกาศทางวิทยุ
ใหพนักงานในบริษัทหาให
ผานสํานักงานจัดหางานของรัฐ
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ติดบอรดประชาสัมพันธหนาบริษัท
ติดตอผานสถาบันการศึกษา
อื่นๆ(โปรดระบุ)..........................................
4. คุณสมบัติลูกจางที่ทานตองการ
4.1 ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา..................คน
มัธยมศึกษา....................คน
ปวช./ปวส.......................คน
ปริญญาตรี.....................คน
สูงกวาปริญญาตรี...............................คน
4.2 เพศ
ชาย จํานวน......................คน
4.3

หญิง จํานวน......................คน

อายุ 15 – 25 ป จํานวน.........................คน
อายุ 26 – 35 ป จํานวน.........................คน
อายุ 36 – 45 ป จํานวน.........................คน
อายุ 46 – 65 ป จํานวน.........................คน
อื่นๆ โปรดระบุ...............................................

4.4 ประสบการณทํางาน
มี...................ป
ไมจําเปน
4.5 เงินเดือน / คาจางที่ยินดีจาย
...............บาท / เดือน
...............บาท / วัน
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ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โครงการวิจัยเรื่อง ผลของนโยบายสงเสริมการลงทุน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) ของ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ที่มีตอตลาดแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน
โดยมี ผศ.ดร.พนิต ภูจินดา เปนผูรับผิดชอบโครงการ
สําหรับสัมภาษณ แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อทํา
โครงการวิจัยของ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ดังนั้นขอมูลตางๆ ที่ไดจากการสัมภาษณจึงไมเกี่ยวของกับเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากนํามาใชในการทํางานวิจัย
ครั้งนี้เทานั้น
ขอขอบพระคุณในการอนุเคราะหใหคําตอบ อันพึงเปนประโยชนในการศึกษาครั้งนี้
ลงชื่อ.......................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนิต ภูจินดา)
แบบสอบถามสําหรับแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ............ป
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
4. ที่อยู อําเภอ............................จังหวัด...........................
กรณียายมาจากที่อื่น ภูมิลําเนาเดิม อําเภอ..........................จังหวัด.............
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5. ลักษณะที่พักอาศัย
เปนเจาของบานหรือที่ดินที่อยุอาศัยในปจจุบัน
พักอาศัยอยูในที่พักของโรงงานอุตสาหกรรม
ไมเสียคาที่พัก
เสียคาที่พักจํานวน.........บาท/เดือน
เชาบานหรืออพารตเมนท คาเชา.............บาท/เดือน
6. สถานที่ทํางาน บริษัท............................................................................
7. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ............................................
8. ระยะเวลาการทํางาน...................ชั่วโมง/วัน
9. สวัสดิการที่ไดรับ
บําเหน็จบํานาญ
วันหยุด
การรักษาพยาบาล
การฝกอบรม
ที่พัก
อื่นๆ (โปรดระบุ)...............................................
10. ลักษณะของคาจางที่ไดรับ
รายวัน วันละ............ บาท
รายสัปดาห สัปดาหละ............บาท
รายเดือน เดือนละ.............บาท
11. กอนจะมาทํางานในโรงงาน ทานประกอบอาชีพอื่นมากอนหรือไม
เคยประกอบอาชีพอื่นมากอน ไดแก..........................................
ใช
ไมใช
ปจจุบันยังทําอยูหรือไม
ไมเคย
12. ครอบครัวของทานทีรายไดเฉลี่ยตอเดือนเทาไหร
นอยกวา 3,000 บาท
3,001-5,000 บาท
5,001-7,000 บาท
มากกวา 7,000 บาท
13. ครอบครัวของทานมีรายไดสวนใหญมาจาก
การทําสวน ทํานา
การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม
รับจางทั่วไป
อื่นๆ(โปรดระบุ)
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวอรอรุณ สิทธิ เกิดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ที่จังหวัดขอนแกน สําเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในปการศึกษา 2548 และเขาศึกษาตอในหลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาการวางแผนภาค คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2550

