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บทคัดยอ

บทความฉบับนี้นําเสนอผลการวิเคราะหรูปแบบตําแหนงที่ตั้งและปจจัยในการเลือกที่ตั้งของบริษัทสรางสรรคใน

กรุงเทพมหานคร โดยเนนธุรกิจ 3 ประเภท ไดแก การโฆษณา ออกแบบสถาปตยกรรม และบริการซอฟทแวร  วิธีวิจัย

ขัน้ตอนแรกเปนการศกึษารปูแบบตาํแหนงทีต่ัง้ของบรษิทัสรางสรรคดวยเทคนคิสารสนเทศเชงิภมูศิาสตร และวเิคราะห

ระดับการกระจุกตัวเชิงพื้นที่ดวยการคํานวณสัมประสิทธิ์จีนีจําแนกตามรายแขวงของกรุงเทพมหานคร   ขั้นตอนท่ี 2 

เปนการวิเคราะหปจจัยเชิงพื้นที่ในการเลือกที่ตั้งของบริษัทสรางสรรคดวยออกแบบสอบถาม  วิธีการวิเคราะหขอมูลใช

สถิตพิรรณาและการวิเคราะหความแปรปรวน เพือ่การอธิบายความสัมพนัธของปจจยัเชิงพ้ืนท่ีในการเลือกท่ีตัง้ของบริษทั

สรางสรรค  ผลการวิจัยพบวาธุรกิจซอฟแวรมีการกระจุกตัวมากท่ีสุด รองลงมาเปนธุรกิจโฆษณาและออกแบบ

สถาปตยกรรมตามลําดับ รูปแบบการกระจุกกระจายตัวของท่ีตั้งของบริษัทในธุรกิจทั้งสามสาขามีการเปลี่ยนแปลง จาก

ที่แตเดิมไดกระจุกตัวในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร ในภายหลังไดยายมากระจุกตัวอยูยานแขวงคลองตันและแขวง

คลองเตยเหนือตามแนวถนนสุขุมวิท  กลุมบริษัทที่กระจุกตัวมักจะเปนบริษัทท่ีมีขนาดเล็ก สวนบริษัทท่ีมีขนาดใหญจะ

ไมกระจกุตวัอยูในพืน้ทีห่ลกัทีม่กีารกระจกุตวัของธรุกจิสาขานัน้ นอกจากนี ้ปจจยัทีม่ผีลอยางมากตอการตดัสนิใจในการ

เลอืกท่ีตัง้ของบริษทัสรางสรรคไดแกความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานดานการส่ือสารและสารสนเทศ  การขนสง ความ
ใกลกับศูนยกลางเมือง และการเขาถึงความรูทั่วไปและความรูเฉพาะทาง ปจจัยเหลาน้ีนับเปนตัวชี้วัดที่สําคัญขององค

ประกอบดานความประหยัดจากความเปนเมือง

คาํสาํคญั: ธรุกจิสรางสรรค  การรวมกลุมเชงิพืน้ที ่ ความประหยัดจากความเปนเมือง  ความประหยัดจากการกระจุกตวั
เชิงที่ตั้ง
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ABSTRACT

This paper analyzes the spatial distribution of creative rms in Bangkok, focusing on advertising, architectural 

and software services. We rst aggregate the number of rms in each sub-district of Bangkok and measure the 

degree of spatial concentration for each industry by calculating the Gini coefcient. Then we conduct a questionnaire 

survey to examine the factors that affect location deicions of the creative rms. We nd that the software industry 

has the highest degree of spatial agglomeration, followed by advertising and architectural rms respectively. The 

core areas of the architectural and advertising rms have moved from the older parts of Bangkok to newer 

business areas to the east. This locational change corresponds to the shift in location of central business 

districts of the city.  We also nd that large rms in advertising and architectural sectors are less spatially 

concentrated than the whole industries; they tend to be located outside the core areas of each industry where 

small and medium rms agglomerate. The results from the questionnaire survey indicate that the most important 
locational factors for creative rms in Bangkok are information/communication infrastructure, transport 

infrastructure, proximity to city center, and access to general and specialized knowledge, respectively. This 

indicates the importance of urbanization economies.

Keyword: creative firms,  agglomeration,  urbanization economies,  localization economies
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ความเปนมาและความสําคัญ

ในปจจุบันนักวิชาการและผูกําหนดนโยบายในหลาย

ประเทศทั่วโลกไดใหความสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาท

ของธรุกจิสรางสรรคเพ่ือการเตบิโตของเศรษฐกจิในระดบั

เมืองและระดับชาติ  รายงานวิจัยเร่ือง The Creative 

Industries Task Force of the British Government ในป 

ค.ศ. 1998 และหนังสือเกี่ยวกับชนช้ันสรางสรรค โดย    

ริชารด ฟลอริดา (Richard Florida) ในป ค.ศ. 2002 ได

มอีทิธพิลอยางมากตอแนวคิดและแนวทางการดาํเนนิงาน

ของกลุมผูกาํหนดนโยบายเศรษฐกจิในหลายประเทศ  สิง่

ตีพิมพทั้งสองฉบับไดแสดงใหเห็นวาบริษัทสรางสรรคได

กลายเปนกลไกสาํคญัในการเพิม่ขดีความสามารถในการ

แขงขันทางเศรษฐกิจ (Howkins, 2002; UNCTAD, 

2008)  อกีทัง้ขอมลูเชงิประจกัษจากงานวจิยัหลายชิน้ยัง

ไดแสดงใหเห็นวา  บรษิทัสรางสรรคนบัเปนสาขาการผลิต

ที่ทําใหเกิดนวัตกรรมไดมาก (Muller et al., 2009) จึง

สงผลใหหนวยงานในหลายประเทศไดพยายามกําหนด

นโยบายเสรมิสรางเศรษฐกจิสรางสรรคใหเกดิขึน้ ซึง่รวม

ถงึประเทศไทยและประเทศอืน่ๆ ในเอเซยีตะวันออกเฉยีง

ใต (Gwen, 2009; Chairatana et al., 2010)

ความสนใจเกี่ยวกับบทบาทของบริษัทสรางสรรคในการ

เพิ่มความสามารถในการแขงขันของเมืองไดเพิ่มขึ้นมาก 

หลังจากที่ริชารด ฟลอริดาไดอธิบายวานวัตกรรมที่เกิด

ขึน้จากกลุมบรษิทัสรางสรรคมกักระจกุตวัในพืน้ทีใ่ดพืน้ที่

หนึ่ง โดยเฉพาะในพ้ืนที่เมือง  กลาวคือ ธุรกิจสรางสรรค

เหลานี้มีมิติและนัยเชิงพื้นที่เชนเดียวกันกับกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ  จากการสังเกตโดยคราว เรา

จะเห็นวากิจกรรมการสรางสรรคมักกระจุกตัวในพื้นที่ใด

พื้นที่หนึ่งในเมือง  ทั้งนี้ โดยท่ัวไปภายใตสภาพกลไก

ตลาดเสรีที่รัฐไมไดกําหนดที่ตั้งของธุรกิจโดยตรง  รูป

แบบการกระจุกตัวผูประกอบการในพื้นที่เหลานี้ยอมสื่อ

ถึงอรรถประโยชนที่แตละบริษัทไดรับจากการตั้งอยูใน

พื้นท่ีนั้น เน่ืองดวยสภาพโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสม

หรือปจจัยดานอื่นๆ   
 

การเขาใจถงึเหตปุจจยัของรปูแบบการกระจกุและกระจาย
ตวัท่ีตัง้ของกลุมบรษิทัสรางสรรคถอืเปนพืน้ฐานสําคญัใน
การวางแผนการพัฒนาระบบนวัตกรรมท่ีใหความสําคัญ
กบัมติดิานกายภาพ และการวางแผนนโยบายการพัฒนา
สิง่แวดลอมเมืองท่ีเอือ้ตอการพัฒนาระบบนวัตกรรมและ
ธุรกิจการสรางสรรค  นักวิจัยในตางประเทศจํานวนมาก
ไดวิเคราะหเรื่องการกระจุกและกระจายตัวที่ตั้งของกลุม
บริษัทสรางสรรคโดยใชพื้นฐานองคความรูจากงานวิจัย
ดานเศรษฐศาสตรเมืองและภูมิศาสตรเศรษฐกิจในการ
อธิบายการกระจุกและกระจายตัวท่ีตั้งของกลุมบริษัท
สรางสรรคในกิจกรรมการผลิตและการบริการ  แนวคิด
เหลานีไ้ดกลายเปนฐานของการกาํหนดนโยบายแนวทาง
การพัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อสงเสริมกิจกรรมนวัตกรรมของกลุม
บริษัทสร างสรรค ในรูปแบบอุทยานวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลายแหง อาทิเชนเมืองวิทยา
ศาสตรทสคึบุะ (Tsukuba) ของญีปุ่น แดดอ็ก (Daedeok) 
ของเกาหลีใต ซนิช ู(Hsinchu) ของไตหวัน และวนันอรท 
(One North) ของสงิคโปร แมไดมกีารวเิคราะหเรือ่งนีม้า
คอนขางมากแลวในตางประเทศ แตยังมีปรากฎอยูนอย
มากในประเทศไทย ในบทความฉบบันี ้ผูเขยีนไดประมวล
ทฤษฎีและแนวคิดดานเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับการ 
กระจุกตัวของนวัตกรรม และวิเคราะหการกระจุกและ
กระจายตัวที่ตั้งของบริษัทสรางสรรคเพื่อเปนฐานความรู
สําหรับการวิจัยเชิงประจักษและการพัฒนานโยบายใน
ประเทศไทยตอไป 

งานวิจัยคร้ังนี้นับเปนงานช้ินแรกในประเทศไทยท่ีมีการ
วิเคราะหเรื่องน้ีอยางเปนระบบในเชิงปริมาณดวยขอมูล
เชิงประจักษ  บทความฉบับน้ีมีประเด็นศึกษาอยู 2 
ประการคอื 1) รปูแบบการกระจกุและกระจายตวัทีต่ัง้ของ
กลุมบริษัทสรางสรรคในกรุงเทพฯ และ 2) วิเคราะห
ปจจัยท่ีทําใหเกิดรูปแบบการกระจุกและกระจายตัวท่ีตั้ง
ของกลุมบริษัทสรางสรรค การศึกษาครั้งน้ีไดเลือก
วิเคราะหกลุมบริษัทสรางสรรค 3 ประเภท ไดแก ดาน
โฆษณา ดานบริการสถาปตยกรรม และดานบริการ
ซอฟทแวร ซึ่งอยูในกลุมประเภทเศรษฐกิจสรางสรรค
เฉพาะทางโดยมีการใชองคความรูสรางสรรคเปนตนทุน
พื้นฐานในการผลิตผลงาน
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วิวัฒนาการแนวความคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการกระจุกกระจายตัวที่ตั้งของ
กลุมบริษัทสรางสรรค

1. นวัตกรรมกับบริษัทสรางสรรค

นักเศรษฐศาสตรคนแรกๆ ที่ไดอธิบายถึงความสัมพันธ
ระหวางการเกิดนวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกจิ ซึง่ไดกลายเปนพ้ืนฐานของนวตักรรมศกึษาใน
ยุคปจจุบันคือโจเซฟ ชุมปเตอร (Joseph Schumpeter) 
แนวคิดของชุมปเตอรที่เกี่ยวกับนวัตกรรมแบงเปนสอง
แนวคดิหลกัในสองชวงดวยกนั  แนวคดิแรกไดอธบิายถึง
ปจจยัในระดบัจลุภาคหรอืในระดบัผูประกอบการทีท่าํให
เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจในระยะยาว 
(Schumpeter, 1912; 1934) ชุมปเตอรเนนบทบาท
ของกลุ มบริษัทขนาดเล็กซึ่งเปนแรงผลักดันใหเกิด
นวัตกรรมและการเปล่ียนแปลงในระบบเศรษฐกิจ  ตาม
แนวคิดน้ี สิง่ประดิษฐเกิดข้ึนอยูแลวในระบบเศรษฐกิจแต
ไมไดเกิดขึ้นในบริษัท โดยเฉพาะบรษิัทขนาดเล็กที่ไมได
มีหนวยวิจัยเปนของตนเอง ผูประกอบการ มีบทบาท
สําคัญในกระบวนการพัฒนานวัตกรรม โดยมองเห็นชอง
ทางในการนําเอาสิ่งประดิษฐที่เกิดขึ้นที่อื่นมาพัฒนาตอ
ใหเปนนวตักรรม แลวจงึนาํไปจําหนายตอเปนผลติภณัฑ
ในเชิงพาณิชย ผูประกอบการนี้จะทําหนาที่ระดมทุนและ
ทรัพยากรตางๆ เพ่ือเสี่ยงลงทุนในการผลิตและจําหนาย
นวัตกรรมใหไดในตลาด แนวคิดของชุมปเตอรในชวง  
แรกน้ีแสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางส่ิงประดิษฐ 
นวัตกรรรมและการแพรกระจายของนวัตกรรม

แมวาชุมปเตอรไดเปดประเด็นเก่ียวกับความสําคัญของ
นวตักรรมในระบบเศรษฐกิจ แตกไ็มไดอธบิายถึงการกระ
จกุและกระจายตวัทีต่ัง้เชงิพืน้ทีข่องกลุมบรษิทัสรางสรรค
นวัตกรรม ทั้งนี้เปนเพราะนักเศรษฐศาสตรในอดีต      
โดยมากไมไดใหความสนใจกับเร่ืองท่ีตั้งของกิจกรรม  
ทางเศรษฐกิจเทาใดนัก โดยมากจึงเปนนักภูมิศาสตร 
เศรษฐกิจและภูมศิาสตรอตุสาหกรรมท่ีใหความสนใจกับ
ทฤษฎีที่ตั้งเสียเปนสวนมาก สวนนักเศรษฐศาสตรและ
ภูมิศาสตรในอดีตที่ใหความสนใจในเรื่องการกระจุกและ
กระจายตัวทีต่ัง้เชิงพ้ืนท่ีของกิจกรรมเศรษฐกิจเองก็ไมได

ใหความสนใจกับเรื่องนวัตกรรมเทาใดนัก โดยมากเนน
ไปท่ีกิจกรรมการผลิตเสียเปนสวนมาก

อยางไรก็ตาม งานเขียนท่ีทบทวนแนวคิดและงานวิจัย
เกี่ยวกับนวัตกรรมและธุรกิจสรางสรรคที่เผยแพรเปน
ภาษาอังกฤษมีเปนจํานวนมาก ที่สําคัญไดแกรายงาน
เรื่องเศรษฐกิจสรางสรรค โดยสํานักงานที่ประชุม
สหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD, 
2008) ซึ่งมีขอเสนอแนะใหรัฐบาลเขามาเปนแกนนําใน

การสงเสริมธุรกิจสรางสรรคโดยการวางนโยบายและให

แรงจูงใจในการลงทุนดานตางๆ แกภาคเอกชน ใน

รายงานดังกลาว สาํนกังานท่ีประชุมสหประชาชาติวาดวย

การคาและการพฒันาไดแบงธรุกจิสรางสรรคออกเปน 4 

ประเภท ไดแก (1) ประเภทมรดกวัฒนธรรม (2) 

ประเภทศิลปะ 3) ประเภทสื่อ และ (4) ประเภทงาน

สรางสรรคเฉพาะทาง ทั้งน้ีสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดจําแนก

ประเภทอุตสาหกรรมสรางสรรคออกเปน 4 กลุมเชน

เดียวกับของ UNCTAD คือ 

1. กลุ มมรดกทางวัฒนธรรม ประกอบดวยกลุ ม

อุตสาหกรรมทางดานงานฝมือ การทองเที่ยวในเชิง

ประวตัศิาสตรและวฒันธรรม อาหารไทย และยาพืน้

บานไทย 

2. กลุมศิลปะ ประกอบดวยกลุมอุตสาหกรรมทางดาน

งานศิลปะ และศิลปะการแสดง

3. กลุมส่ือ ประกอบดวยงานภาพยนต งานพิมพ งาน

กระจายภาพและเสียง และงานเพลง

4. กลุมงานสรางสรรคเฉพาะทาง ประกอบดวยการ

ออกแบบ แฟชั่น สถาปตยกรรม การโฆษณา และ
ซอฟทแวร

2. ทฤษฎีที่ตั้งเชิงพื้นที่ของบริษัทสรางสรรค: 
ความประหยัดจากการรวมกลุม 

(Agglomeration Economies)

ความสนใจในเร่ืองที่ตั้งของนวัตกรรมและกิจกรรมท่ี

เกี่ยวของไดเพิ่มมากขึ้นในชวงสิบกวาปที่ผานมา เมื่อนัก
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เศรษฐศาสตรกระแสหลักเริม่กลบัมามองเห็นความสําคญั
ของการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตัวอยางเชน งานของพอล โรเมอร (Paul Romer) 
(1990) หลังจากนัน้จงึเริม่ใหความสนใจกบัประเดน็ดาน
การกระจุกและกระจายตัวทีต่ัง้เชิงพืน้ทีข่องกิจกรรมเหลา
นี้ การกระจุกและกระจายตัวที่ตั้งเชิงพื้นที่ของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเกิดจากสาเหตุหลักไดแกผลไดตอขนาดท่ี
เพ่ิมข้ึนและความประหยัดจากขนาดภายในบริษัท และ
ความประหยัดจากการกระจุกตัวที่ เป นผลกระทบ

ภายนอก ซึ่งทั้งประเด็นนี้เรียกรวมกันวา ความประหยัด

จากการรวมกลุม

 

แนวคิดความประหยัดจากการกระจุกตัวของกิจกรรม

บริษัทสรางสรรคนวัตกรรมมีรากฐานด้ังเดิมมาจากขอ

เสนอของอัลเฟรด มารแชล (Alfred Marshall) (1890) 

ทีว่าบริษทัอาจขยายกจิการไดดจีากการเลอืกทีต่ัง้ในพืน้ที่

หน่ึงเพราะไดรบัประโยชนจากผลกระทบภายนอกเชิงบวก

ในพืน้ทีน่ัน้ อนัเนือ่งมาจากขนาดตลาดของปจจยัการผลิต

ที่สามารถใชรวมกันได ทั้งที่ดิน แรงงาน ทุน พลังงาน 

และระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ ตลาดเหลานี้ยิ่งมีขนาดใหญเทาใดและมี

ความหลากหลายของความเช่ียวชาญเฉพาะทางมาก

เทาใด ก็ยิ่งทําใหราคาตอหนวยของปจจัยการผลิตลดลง

และผลิตภาพยิ่งเพิ่มขึ้น ปจจัยการผลิตที่ใชรวมกันไดนี้

ทําใหผูผลิตเลือกที่จะตั้งอยูในพื้นที่เดียวกันอาจไดรับผล

ประโยชนภายนอกดานการเงินทีเ่กดิขึน้เมือ่การลงทุนของ

บริษัทหนึ่งเพื่อขยายขนาดการผลิตไดทําใหบริษัทอื่นใน

พื้นท่ีเดียวกันสามารถเพ่ิมโอกาสทํากําไรได โดยผาน
กลไกราคาท่ีทาํใหราคาปจจยัการผลติลดลง (Scitovsky, 
1954)

 

ความประหยัดจากการกระจุกตัวมีสองประเภทมีหลักคือ 
ความประหยัดจากการกระจุกตัวเชิงที่ตั้ง (Localization 
economies) และความประหยัดจากความเปนเมือง 
(Urbanization economies)

ความประหยัดจากการกระจุกตัวเชิงที่ตั้งเกิดจากการที่ผู
ผลติตัง้อยูใกลกบัผูผลติอืน่ทีอ่ยูในสาขาการผลติเดยีวกนั 

โดยเกิดจากสามแหลงหลักไดแก 1) การใชตลาดแรงงาน

รวมกันของบริษัทในสาขาการผลิตเดียวกัน โดยเฉพาะ
แรงงานเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีมอียูหลากหลาย ซึง่เปนผล
ใหแรงงานมีโอกาสไดรบัการจางงานมากข้ึน 2) การขยาย
การผลิตและธรุกจิอนัเน่ืองมาจากผลไดตอขนาดท่ีเพิม่ขึน้
ของปจจัยการผลิตขั้นกลาง และ 3) ความใกลกันทําให
เกดิความสะดวกรวดเรว็ในการตดิตอสือ่สาร การขนถาย
วัตถุดิบและสินคา และการแลกเปลี่ยนความรูระหวาง
บริษัทท่ีอยูหวงโซอุปทานเดียวกัน ทั้งผูซื้อและผูขาย

สวนความประหยัดจากความเปนเมอืงไดแกผลประโยชน

อันเน่ืองมาจากการกระจุกตัวของประชากรและกิจกรรม

ทางเศรษฐกจิสงัคม อาทเิชน ขนาดตลาดทีใ่หญขึน้ แหลง

แรงงานท่ีมจีาํนวนมากและมีความหลากหลาย บริการพ้ืน

ฐานทีส่ามารถใชรวมกับกจิกรรมเศรษฐกิจและสังคมอืน่ๆ 

ทีไ่มไดอยูในสาขาการผลิตเดยีวกนั รวมไปถึงกจิกรรมการ

บริการท่ีสนับสนุนการดําเนินธุรกิจและการบริการดาน

การเงิน ทั้งการใหคําปรึกษาดานกฎหมาย การโฆษณา 

การลงทุน และการตรวจบัญชี เมืองท่ีมีขนาดใหญกวาจะ

มีโอกาสที่แรงงานเฉพาะทางจะไดรับการวาจางมากกวา

3. การพัฒนาเชิงพื้นที่ของเมืองเพื่อการสงเสริม
กิจกรรมบริษัทสรางสรรค

ความประหยัดจากความเปนเมืองถือเปนปจจัยสําคัญ

ปจจยัหนึง่ในการพิจารณาแหลงท่ีตัง้รวมท้ังขนาดของการ

พัฒนาเมืองสําหรับกิจกรรมนวัตกรรมของกลุมบริษัท

สรางสรรค จะเหน็ไดวาการสรางผลประโยชนภายนอกไม

จาํกดัอยูเพยีงแคการสรางโครงสรางพืน้ฐาน แตรวมไปถงึ
การสรางความรวมมอืในดานการพฒันาธรุกจินวตักรรม 
รวมไปถึงความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาที่เปนรูป

ธรรมระหวางกิจการของบริษัทธุรกิจในอุทยานกับ
สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในบริเวณเดียวกันท่ีมี

ความพรอมดานการวิจัยและการพัฒนา

งานเขียนท่ีเก่ียวของกับการกระจุกตัวเชิงพื้นท่ีของ

กจิกรรมสรางสรรคโดยตรงเกดิขึน้มากในชวงตัง้แตป ค.ศ. 
2000 เปนตนมา งานท่ีสําคัญคือหนังสือสามเลมของ    
รชิารด ฟลอริดา (2007, 2005, 2002) ไดกลาวถึงการ 

กระจกุตวัของแรงงานชนช้ันสรางสรรคในพืน้ทีเ่มอืงทีเ่ปน
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การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของบริษัทสรางสรรคในกรุงเทพมหานคร : 
กรณีศึกษาบริษัทโฆษณา ออกแบบสถาปตยกรรม และบริการซอฟทแวร

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองนั้นใหเติบโตในระดับที่สูง
กวาเมืองอ่ืน เนื่องจากเปนผูสรางสรรคผลิตภัณฑที่มี
มูลคาเพ่ิมสูง อีกท้ังยังสรางบรรยากาศในการอยูอาศัย
และการประกอบอาชีพที่มีเปดกวางและมีพลวัต จึงยิ่ง
ทาํใหเมอืงนัน้มแีรงดึงดดูผูอืน่ใหยายเขามาอยูมากยิง่ขึน้

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการทดลองใชฐานขอมูลท่ีมีอยูใน

ประเทศไทยโดยคัดเลือกศึกษากลุมบริษัทสรางสรรค

เฉพาะทาง 3 สาขา ไดแก ธุรกิจบริการโฆษณา ธุรกิจ

บริการสถาปตยกรรม และธุรกิจบริการซอฟทแวร ผู

วเิคราะหไดกาํหนดขอบเขตการศึกษาเชิงพืน้ทีค่อืขอบเขต

การปกครองของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผลการ

วเิคราะหในเบ้ืองตนพบวา ธรุกจิบริการท้ังสามสาขาสวน

ใหญมกีารกระจุกตวัอยูบรเิวณพืน้ทีข่องกรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1

ขั้นตอนการวิจัยรูปแบบการกระจุกและกระจายตัวที่ตั้ง

บรษิทัสรางสรรคในกรงุเทพมหานคร ม ี5 ขัน้ตอน ไดแก

1) การระบุรูปแบบการกระจุกและกระจายตัวของ
ตําแหนงท่ีตั้งกลุมบริษัทสรางสรรค โดยใชฐานขอมูล
ตาํแหนงท่ีตัง้มาแจกแจงขอมลูตามรายแขวงจํานวน 154 
แขวง ของกรุงเทพมหานคร นํามาปรับเขาสูระบบฐาน
ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อแสดงตําแหนงที่ตั้งการ 
กระจุกและกระจายตัวท่ีเกิดขึ้น

2) การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกระ
จกุและกระจายตวัทีต่ัง้บริษทัสรางสรรคตามชวงเวลา โดย

การเชื่อมโยงฐานขอมูล เชน วันท่ีจดทะเบียนบริษัทและ

ขอมลูตาํแหนงท่ีตัง้ ซึง่แบงชุดฐานขอมลูในแตละชวงเวลา

เปน 12 ชวงคือ ป พ.ศ.2490, 2496, 2501, 2506, 

2511, 2516, 2521, 2526, 2531, 2536, 2541 

และ 2551 ในแตละชวงเวลานําจํานวนท่ีแจกแจงไดไป

วิเคราะหคาความหนาแนนบริษัทสรางสรรครายแขวง 
และจัดเรียงคาการเปล่ียนแปลงความหนาแนนในแตละ

ชวงเวลาดังกลาว คาความหนาแนนเหลาน้ีสามารถนําไป

คํานวณหาคาระดับการกระจุกตัวดวยเทคนิคการหาคา

สัมประสิทธิ์จีนี1 คาสัมประสิทธิ์จีนีมีคาไดระหวาง 0 ถึง 

1 ซึ่งคาจีนียิ่งเขาใกลคา 1 มากเทาใดหมายถึงยิ่งมีการ 

กระจุกตัวเชิงพื้นท่ีมากเทานั้น 

1 การคํานวณใชซอฟทแวรสําเร็จรูปบนเว็บไซตที่ใชไดโดยไมเสียคาใชจาย ซึ่งเขียนขึ้นโดย Wessa, P. ที่เว็บไซค http://www.wessa.net/co.wasp

ตารางท่ี 1: จํานวนบริษัทสรางสรรคท้ังสามสาขาในการวิจัยคร้ังน้ี จําแนกตามขอบเขตประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร 

ป พ.ศ. 2551

ประเภทธุรกิจสรางสรรค ประเทศไทย (รอยละ) กรุงเทพมหานคร (รอยละ)
ธุรกิจบริการโฆษณา (1) 6,925 (100) 5,299 (76.5)

ธุรกิจบริการสถาปตยกรรม (2) 4,272 (100) 2,843 (66.6)

ธุรกิจบริการซอฟทแวร (3) 154 (100) 120 (77.9)

ท่ีมา: (1) กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพานิชย ฉบับปรับปรุงเดือนมิถุนายน และ (2) เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552  (3) สมาคม 
อุตสาหกรรมซอฟทแวรไทย ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551
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3) การวิเคราะหทดสอบความสัมพันธระหวาง
ความหนาแนนของกลุมบริษัทสรางสรรคกับความหนา
แนนของประชากร รายแขวงของกรุงเทพมหานคร ดวย
การหาคาสหสัมพันธแบบเพียรสันดวยคานัยสําคัญ   
แบบหางเดียว เพราะคาดวาตัวแปรทั้งสองนาจะมีความ
สัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ดวยสมมุติฐานอางอิงงาน
วิจัยตางประเทศท่ีไดระบุถึงพื้นที่ที่มีความหนาแนนของ
ประชากรสูงยอมมีความหนาแนนของผู ประกอบการ
บริษัทสรางสรรคมากดวย เนื่องจากลักษณะปจจัยความ

ประหยัดจากความเปนเมือง สวนขอมูลที่ใชเปนขอมูล

จํานวนประชากรรายแขวงในชวงป พ.ศ. 2536-2551 

แบงการวิเคราะหเปน 4 ชวงเวลา ไดแก ป พ.ศ. 2536, 

2541, 2546, และ 2551

4) การวิเคราะหทดสอบความสัมพันธระหวาง

ขนาดของบริษัทสรางสรรคกับตําแหนงที่ตั้งเชิงพื้นที่ 

ทดสอบสมมติฐานท่ีวาบริษทัสรางสรรคทีม่ขีนาดแตกตาง

กันไดรับประโยชนจากการความประหยัดจากการรวม

กลุ มไมเหมือนกัน บริษัทขนาดเล็กมักไดประโยชน

มากกวาบริษัทขนาดใหญ ทั้งปจจัยดานความประหยัด

จากความเปนเมืองและความประหยัดจากการกระจุกตัว

เชิงที่ตั้ง (Mukkala, 2003) การวิเคราะหประเด็นนี้ ใช

ปริมาณของทุนในการจดทะเบียนบริษัทเปนตัวช้ีวัดถึง

ขนาดของบริษัทสรางสรรค นําขอมูลบริษัทท่ีมีทุนจด

ทะเบียนมากที่สุดในประเทศ 50 ลําดับ มาแสดง

ตําแหน งที่ตั้ งบนแผนที่ ประกอบการคํานวณค า

สัมประสิทธิ์จีนี เพ่ือเปรียบเทียบดูวามีลักษณะเปน

อยางไร

5) การวเิคราะหตรวจสอบปจจยัเชงิทีต่ัง้ทีม่ผีลตอ

รูปแบบการกระจุกและกระจายตัวที่ตั้ง เพื่อที่จะคนหาถึง
เหตปุจจยัเชงิเศรษฐศาสตรวาทาํไมกลุมบรษิทัสรางสรรค

ถึงเลือกที่ตั้งพื้นที่แหงนั้น การวิเคราะหใชขอมูลปฐมภูมิ
ไดจากแบบสอบถามกับบริษัทสรางสรรคจํานวนท้ังหมด 
581 บริษัท ที่ส งไปทางไปรษณีย ซึ่งไดรับการสง

แบบสอบถามกลับเปนจํานวน 84 แบบสอบถาม เปน
ธรุกจิโฆษณา 30 บรษิทั ธรุกจิสถาปตยกรรม 28 บรษิทั 
และธุรกิจซอฟทแวร 26 บริษัท การวิเคราะหตรวจสอบ

ปจจัยเชิงที่ตั้งใชสถิติพรรณาพ้ืนฐานในการเปรียบเทียบ

องคประกอบปจจัยเชิงที่ตั้ง และใชเทคนิคการวิเคราะห

ความแปรปรวนเกีย่วกบัผลประโยชนเชงิท่ีตัง้ท่ีเกดิขึน้ของ

กลุมบริษัทสรางสรรคทั้งสามสาขา

อนึ่ง ฐานขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งน้ีมีขอจํากัดบาง

ประการคือ เนื่องจากธุรกิจบริการซอฟทแวรเปนธุรกิจที่

คอนขางใหมในประเทศไทย จงึเพิง่มกีารจดัทําฐานขอมลู 

ทาํใหจาํนวนธรุกจิบรกิารซอฟทแวรยงัมอียูนอยและยงัไม

สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงได 

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ

บริษัทสรางสรรคธุรกิจบริการโฆษณา

การวิเคราะหฐานขอมูลกลุ มบริษัทสรางสรรคธุรกิจ

บริการโฆษณาตั้งแตป พ.ศ. 2490-2551 พบวาในชวง

ป พ.ศ. 2490-2531 ที่ตั้งบริษัทเริ่มตนอยูในพื้นท่ีเขต

ปทมุวนั และมีการกระจายตัวออกจากพ้ืนท่ีในบริเวณใกล

เคียงอยางตอเนื่อง จนในชวงหลังป พ.ศ. 2531 มีการ

เปลี่ ยนแปลงอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนบริษัท

สรางสรรคธุรกิจโฆษณาอยางตอเน่ืองมาจนถึงป พ.ศ.

2551 มีจํานวนบริษัทอยูทั้งสิ้นจํานวน 5,299 บริษัท 

การวิเคราะหในกลุมบริษัทสรางสรรคธุรกิจบริการ

โฆษณาพบวาในชวงแรกมีการกระจุกตัวอยู ในพื้นที่

เดยีวกนัสงู แตในชวงหลังการกระจกุตวัลดนอยลง อกีทัง้

ยงัมกีารเปล่ียนแปลงศนูยกลางของการกระจุกตวัน้ันดวย 

โดยมีรายละเอียดของแตละชวงเวลาดังนี้ (ดูภาพที่ 1)

 

ในชวงป พ.ศ. 2490-2501 มกีารกระจุกตวัเชิงพืน้ทีเ่ปน

อยางมาก พื้นที่มีความหนาแนนมากท่ีสุดอยางแขวง

ตลาดนอย แขวงจกัรวรรดิ แขวงสัมพนัธวงศ และแขวงวัง

บูรพาภิรมย โดยมีคาความหนาแนนเรียงตามลําดับได

ดังนี้ 2.51, 2.01, 2.01, 1.65, และ 1.40 บริษัทตอ 

ตารางกิโลเมตร การวิเคราะหดวยคาสัมประสิทธิ์จีนี    

อยูในระดับเทากับ 0.96
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การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของบริษัทสรางสรรคในกรุงเทพมหานคร : 
กรณีศึกษาบริษัทโฆษณา ออกแบบสถาปตยกรรม และบริการซอฟทแวร

ชวงป พ.ศ. 2502-2511 เริ่มมีการกระจายตัวของที่ตั้ง
กลุมบริษัทสรางสรรคธุรกิจบริการโฆษณา โดยมีคา
ประสิทธิ์จีนีลดลงเหลือ 0.92 โดยพื้นที่มีความหนาแนน
มากทีส่ดุ อยูทีแ่ขวงวงับรูพาภริมย แขวงตลาดนอย แขวง
จักรวรรดิ แขวงสัมพันวงศ แขวงสีลม แขวงสุรวงศ และ
แขวงปอมปราบศัตรูพาย โดยมีคาความหนาแนนเรียง
ตามลาํดับ ดงันี ้2.80, 2.51, 2.01, 2.01, 1.99, 1.65, 
และ 1.61 บริษัทตอตารางกิโลเมตร

ชวงป พ.ศ. 2512-2526 มีการเพ่ิมขึ้นทั้งดานจํานวน

และความหนาแนนตอแขวง แตมกีารกระจายตัวของกลุม

บริษทัสรางสรรคธรุกจิบรกิารโฆษณาเพิม่มากขึน้ สงัเกต

ไดจากคาสัมประสิทธิ์จีนีลดลงเหลือ 0.80 โดยพื้นที่มี

ความหนาแนนมากที่สุดอยูที่แขวงสุรวงศ แขวงคลองตัน 

แขวงปอมปราบศัตรูพาย แขวงคลองเตย และแขวงสีลม 

โดยมีคาความหนาแนนเรียงตามลําดับ ดังน้ี 23.14, 

20.16, 14.52, 11.16, และ 9.2

 ชวงป พ.ศ. 2527-2536 มีการเพิ่มข้ึนดานจํานวน 

ความหนาแนน และมีการกระจายตัวของธุรกิจบริการ

โฆษณาเพิม่มากขึน้ไปอกี สงัเกตไดจากคาสมัประสทิธิจ์นีี 

ลดลงเหลือ 0.76 โดยพื้นที่มีความหนาแนนมากที่สุด   
อยูที่แขวงคลองตันเหนือ แขวงคลองเตยเหนือ แขวง
คลองเตย แขวงคลองสาน แขวงสุรวงศ และแขวง
ปอมปราบศัตรูพาย โดยมีคาความหนาแนนเรียงตาม
ลําดับ ดังนี้ 89.92, 39.49, 33.20, 30.48, 22.75, 
และ 22.58
 
ชวงป พ.ศ. 2537-2551 มีการกระจายตัวของธุรกิจ
บริการโฆษณาเทาเดิมสังเกตไดจากคาสัมประสิทธิ์จีนี

เทากับ 0.76 สวนดานจํานวนและความหนาแนนมีการ

เพิ่มขึ้น โดยพื้นที่มีความหนาแนนมากที่สุดอยูที่แขวง

คลองตัน แขวงคลองเตยเหนือ แขวงคลองตันเหนือ แขวง

คลองสาน แขวงคลองเตย และแขวงคลองตนไทร โดยมี

ค าความหนาแนนเรียงตามลําดับดังน้ี 363.82, 

255.11, 163.50, 124.76, 106.33, และ 102.33

สรุปคาสัมประสิทธิ์จีนีที่ลดลงอยางสมํ่าเสมอไดแสดงถึง

การกระจายตัวของกลุมบริษัทสรางสรรคประเภทน้ีเปน

ไปในลักษณะผกผันกับแนวโนมจํานวนผูประกอบการท่ี

เพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา กระนั้นก็ตาม ระดับการกระจุกตัว

ภาพที ่1: การเปลีย่นแปลงการกระจกุตวัทีต่ัง้ (ซาย) และความหนาแนน (ขวา) ของธรุกจิดานโฆษณา ชวงป พ.ศ.2490-2551
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ก็ยังคอนขางสูงและกระจุกตัวอยูในพ้ืนที่บางแขวงของ
กรุงเทพมหานคร

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความหนาแนนของ

ธรุกิจบรกิารโฆษณากบัความหนาแนนของประชากร พบ

วา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในชวง 

ปพ.ศ. 2531-2541 ซึ่งตอมาในชวงป พ.ศ. 2546-

2551 พบวาไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (ดูตารางที่ 2 ประกอบ)

ผลการวิเคราะหที่ตั้งของธุรกิจโฆษณาขนาดใหญ 50 

อันดับแรก พบวาบริษัทอันดับ 1-5 ตั้งอยูที่แขวงลุมพินี 

แขวงลาดยาว อนัดบั 6-10 ตัง้อยูใกลบรเิวณอนัดบั 1-5 

คือ แขวงลาดยาว แขวงปทุมวัน และแขวงงวังทองหลาง 

สวนอนัดบั 11-20 ตัง้กระจกุตวัอยูบรเิวณแขวงคลองเตย 

แขวงคลองเตยเหนือ ตามแนวถนนสุขุมวิท สวนอันดับ 

21-50 กระจายตวัตัง้อยูโดยรอบกรุงเทพมหานคร แสดง

ใหเห็นวาบริษัทขนาดใหญไมไดมีการกระจุกตัวอยูพื้นที่

เดียวกันและไมไดตั้งอยู ในพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของ

ธรุกิจบริการโฆษณาทีม่ขีนาดกลางและขนาดเล็ก ผลการ

วิเคราะหอาจแสดงใหเห็นวาธุรกิจบริการโฆษณาขนาด

ใหญไมจําเปนตองพึ่งปจจัยการประกอบธุรกิจเชน

เดียวกันกับกลุมบริษัทประเภทเดียวกันที่มีขนาดกลาง

และขนาดเล็ก จึงมีความจําเปนนอยกวาท่ีจะตองทําเลท่ี

ตั้งอยูในบริเวณพื้นที่เดียวกัน

ตารางที่ 2: ความสัมพันธเชิงสถิติความหนาแนนธุรกิจ
โฆษณากับความหนาแนนประชากร ในแตละชวงเวลา ป 
พ.ศ. 2536-2551

ป 
พ.ศ.

Pearson correlation Signi cance 
(1-tailed)

2536 0.355** 0.01

2541 0.173* 0.05

2546 0.134 -

2551 0.083 -

บริษัทสรางสรรคธุรกิจบริการสถาปตยกรรม

การวิเคราะหฐานขอมลูธรุกิจบริการสถาปตยกรรมพบวา
มีจุดเริ่มตนในการเลือกท่ีตั้งของบริษัทจากพื้นที่เขต
ปอมปราบศัตรูพาย และมีการกระจายตัวออกจากพื้นที่
ในบริเวณใกลเคียงอยางตอเนื่อง ในชวงป พ.ศ. 2490-
2531 จนในชวงหลังป พ.ศ. 2531 มีการเปลี่ยนแปลง
อตัราการเพ่ิมขึน้ของธุรกจิบริการสถาปตยกรรมอยางตอ
เน่ืองมาจนถึงป พ.ศ. 2551 มีจํานวนบริษัทอยูทั้งสิ้น

จํานวน 2,843 บริษัท การวิเคราะหธุรกิจบริการ

สถาปตยกรรมพบวาในชวงแรกมีการกระจุกตัวสูง แตใน

ชวงหลังการกระจุกตัวไดมีการลดลง อีกทั้งยังมีการ

เปลี่ยนแปลงพื้นท่ีศูนยกลางการกระจุกตัว โดยมีราย

ละเอียดของแตละชวงเวลาดังนี้ (ดูภาพที่ 2)

ชวงป พ.ศ. 2490-2511 มกีารกระจุกตวัเชิงพืน้ทีส่งูมาก 

พื้นที่มีความหนาแนนมากที่สุดอยูแขวงวัดโสมนัส แขวง

สุรวงศ แขวงพญาไท แขวงปอมปราบศัตรูพาย และแขวง

วังใหม โดยมีคาความหนาแนนเรียงตามลําดับไดดังนี้ 

4.37, 3.31, 3.26, 3.23, และ 2.99 บริษัทตอตาราง

กโิลเมตร การวเิคราะหดวยคาสมัประสทิธิจ์นีอียูในระดบั

เทากับ 0.94 

 

ชวงป พ.ศ. 2512-2521 เริ่มมีการกระจายตัวของกลุม

บริษัทสรางสรรคธุรกิจบริการทางสถาปตยกรรม สังเกต

ไดจากคาสัมประสิทธิจีนีลดลงเทากับ 0.86 โดยพื้นท่ีมี

ความหนาแนนมากทีส่ดุ อยูทีแ่ขวงวดัโสมนสั แขวงสรุวงศ 

แขวงวังบรูพาภริมย แขวงวังใหม และแขวงตลาดยอด โดย
มีความหนาแนนเรียงตามลําดับไดดังน้ี 8.73, 6.61, 
5.59, 5.23, และ 5.18 บริษัทตอตารางกิโลเมตร

ชวงป พ.ศ. 2522-2531 มีการเพิ่มขึ้นท้ังดานจํานวน

และความหนาแนนรายแขวงของกลุมบริษัทสรางสรรค
ธรุกจิบรกิารสถาปตยกรรมเพิม่มากขึน้ และมกีารกระจาย

ตวัทีต่ัง้เชิงพืน้ทีเ่พิม่มากข้ึน สงัเกตไดจากคาสัมประสิทธิ์

จนีลีดลงเทากบั 0.77 โดยพืน้ทีม่คีวามหนาแนนมากทีส่ดุ
อยูที่แขวงวัดโสมนัส แขวงปอมปราบศัตรูพาย แขวงเสา
ชิงชา แขวงคลองตัน แขวงสุรวงศ และแขวงถนนพญาไท 
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โดยมีคาความหนาแนนเรียงตามลําดับไดดังน้ี 13.10, 
8.06, 6.76, 6.72, 6.61, และ 6.52 บริษัทตอตาราง
กิโลเมตร
 
ชวงป พ.ศ. 2532-2541 มีการเพิ่มข้ึนดานจํานวน 
ความหนาแนนและการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นไปอีก 
สังเกตไดจากคาสัมประสิทธิ์จีนีลดลงเหลือ 0.69 โดยมี
พืน้ทีม่คีวามหนาแนนมากทีส่ดุอยูทีแ่ขวงวดัโสมนสั แขวง
คลองตัน แขวงถนนพญาไท แขวงสุรวงศ และแขวงสีลม 
โดยมีคาความหนาแนนเรียงตามลําดับไดดังน้ี 15.28, 
14.98, 12.22, 11.57, และ 11.25 บริษัทตอตาราง
กิโลเมตร
 
ชวงป พ.ศ. 2542-2551 มีการเพิ่มข้ึนดานจํานวน 
ความหนาแนนและการกระจายตัวเพิ่มมากที่สุด สังเกต
ไดจากคาสัมประสิทธิ์จีนีลดลงเหลือ 0.62 โดยมีพื้นที่มี
ความหนาแนนมากท่ีสุดอยูที่แขวงคลองตัน แขวงสีลม 
แขวงสุรวงศ แขวงคลองเตยเหนือ และแขวงถนนพญาไท 
โดยมีคาความหนาแนนเรียงตามลําดับไดดังน้ี 25.32, 
25.15, 21.49, 20.88, และ 20.37 บริษัทตอตาราง
กิโลเมตร

สรุปคาสัมประสิทธิ์จีนีที่ลดลงอยางสมํ่าเสมอไดแสดงถึง
การกระจายตัวของกลุมบริษัทสรางสรรคประเภทน้ีเปน
ไปในลักษณะผกผันกับแนวโนมจํานวนผูประกอบการท่ี
เพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา กระนั้นก็ตาม ระดับการกระจุกตัว
ก็ยังคอนขางสูงและกระจุกตัวอยูในพ้ืนท่ีบางแขวงของ
กรุงเทพมหานคร

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความหนาแนนของ
ธุรกิจบริการสถาปตยกรรมกับความหนาแนนของ
ประชากร พบวา มคีวามสมัพนัธกนัอยางมนียัสาํคญัทาง
สถิตใิน 4 ชวงเวลา ตัง้แตป พ.ศ.2536-2551 (ดตูาราง
ที่ 3 ประกอบ)

ผลการวิเคราะหที่ตั้งของกลุมบริษัทสรางสรรคธุรกิจ
บริการสถาปตยกรรมขนาดใหญ 50 อันดับแรก พบวา
บริษัทอันดับ 1 ตั้งอยูที่แขวงปทุมวัน อันดับ 2-10 ตั้ง
อยูโดยรอบอันดับ 1 มีระยะหางเฉลี่ยประมาณ 10 
กโิลเมตร โดยมธีรุกจิบรกิารสถาปตยกรรม อนัดบั 1 เปน
ศูนยกลางเชิงที่ตั้ง ไดแก แขวงบางกะป แขวงลาดยาว 
แขวงวังทองหลาง แขวงบางนา และแขวงบางไผ อันดับ 

11-20 ตั้งกระจุกตัวอยูบริเวณแขวงคลองเตยเหนือกับ

ภาพที่ 2: การเปล่ียนแปลงการกระจุกตัวที่ตั้ง (ซาย) และความหนาแนน (ขวา) ของธุรกิจดานสถาปตยกรรม ชวงป 
พ.ศ. 2490-2551



219  

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิวัฒน  รัตนวราหะ  / สฤษดิ์  ติยะวงศสุวรรณ

ตารางที่ 3: ความสัมพันธเชิงสถิติความหนาแนนธุรกิจ

สถาปตยกรรมกับความหนาแนนประชากร ในแตละชวง

เวลา ป พ.ศ. 2536-2551

ป 
พ.ศ.

Pearson correlation Signi cance 
(1-tailed)

2536 0.396** 0.01

2541 0.285** 0.01

2546 0.231** 0.01

2551 0.177* 0.05

แขวงคลองตันเหนือ ตามแนวถนนสุขมุวทิ และแขวงลุมพิ
นตีามแนวถนนหลังสวน สวนอนัดบั 21-50 กระจายตัว
ตั้งอยูโดยรอบกรุงเทพมหานคร แสดงใหเห็นวาบริษัท
ขนาดใหญไมไดกระจุกตวัอยูบรเิวณพ้ืนทีเ่ดยีวกนั และไม
ได ตั้ งอยู  ในพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของกลุ มบริษัท
สรางสรรคธุรกิจบริการสถาปตยกรรมขนาดเล็ก ผลการ
วิเคราะหอาจแสดงใหเห็นวาบริษัทขนาดใหญไมตองพ่ึง
ปจจัยการประกอบธุรกจิเชนเดยีวกันกบักลุมบรษิทัขนาด
เล็ก จึงไมมีความจําเปนที่จะตองตั้งอยูในบริเวณพื้นที่

เดียวกัน

บริษัทสรางสรรคธุรกิจบริการซอฟทแวร

เนื่องจากฐานขอมูลของธุรกิจบริการซอฟทแวรเพิ่งไดมี
การจัดทําในชวงตั้งแตป พ.ศ. 2550 ที่ผานมา จึงทําให
ไมสามารถวิเคราะหลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การกระจุกตัวประเภทน้ีได ในสวนนี้จึงวิเคราะหเปน
ลักษณะของภาคตัดขวางในชวงป พ.ศ. 2551 พบวาโดย
สวนใหญธรุกจิบรกิารซอฟทแวรมกัจะกระจกุตวัอยูบรเิวณ
พืน้ท่ีกรงุเทพมหานครชัน้ใน-ชัน้กลาง มจีาํนวนบริษทัอยู

ทั้งส้ินจํานวน 154 บริษัท เมื่อวิเคราะหคาความหนา

แนนและคาสัมประสิทธ์ิจนีขีองธุรกิจบริการซอฟทแวรพบ

วามคีาสมัประสิทธ์ิจนีอียูที ่0.86 หมายถึง มลีกัษณะของ

การกระจุกตัวท่ีตั้งสูงมาก แขวงท่ีมีการกระจุกตัวและ

ความหนาแนนสูงทีส่ดุคอืแขวงวชริพยาบาล แขวงสรุวงศ 

แขวงตลาดนอย และแขวงถนนพญาไท โดยมีคาความ

หนาแนนเรียงตามลําดบัไดดงัน้ี 4.49, 3.31, 2.51, และ 

2.44 บริษัทตอตารางกิโลเมตร

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความหนาแนนของ

กลุมบริษัทสรางสรรคธุรกิจบริการซอฟทแวรกับความ

หนาแนนของประชากร จําแนกรายแขวงของกรุงเทพ 

มหานครพบวา ในป พ.ศ. 2551 มคีวามสัมพันธกนัอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ (ดูตารางที่ 4 ประกอบ)

ภาพท่ี 3: การกระจุกตัวที่ตั้ง (ซาย) และความหนาแนน (ขวา) ของธุรกิจดานซอฟทแวร ป พ.ศ.2551
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กรณีศึกษาบริษัทโฆษณา ออกแบบสถาปตยกรรม และบริการซอฟทแวร

4. ปจจัยเชิงพื้นที่ในการเลือกที่ตั้งของบริษัท
สรางสรรค

ผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยดานโครงสรางพื้นฐานดาน

การสื่อสารและโทรคมนาคมมีความสําคัญมากที่สุด

สําหรับการดําเนินธุรกิจสรางสรรคในกรุงเทพมหานคร 

รองลงมาคือปจจัยดานการเขาถึงพื้นที่ดวยระบบการ

จราจรขนสงและส่ิงอํานวยความสะดวกในความเปนเมือง 

สําหรับปจจัยเฉพาะดานการการเขาถึงเครือขายบริการ

โทรศัพท เครือขายบริการอินเตอรเน็ต และการเขาถึงที่

ตั้งไดดวยรถยนตสวนบุคคลเปนปจจัยที่สําคัญดวยเชน

เดยีวกัน ผลการวเิคราะหเหลานีท้าํใหสามารถอธบิายได

ทัง้ 3 ประเภทของธรุกจิสรางสรรคทีศ่กึษาในครัง้นี ้กลาว

คือธุรกิจบริการซอฟทแวรพิจารณาปจจัยดานโครงสราง

พื้นฐานดานการสื่อสารและโทรคมนาคมมีความสําคัญ

มากท่ีสุดในบรรดาท้ัง 7 กลุมปจจัย กลุมปจจัยเหลานี้

เปนองคประกอบทีท่าํใหเกดิความประหยดัจากความเปน

เมือง ซึ่งเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจและทําใหเกิด

ปรากฎการณกระจุกตัวที่ตั้งเชิงพื้นที่ของกลุ มบริษัท

สรางสรรคในพ้ืนท่ีเมอืงท่ีมลีกัษณะเฉพาะข้ึน (ดตูารางท่ี 
5 ประกอบ)

คณะผูวจิยัไดเปรียบเทียบคาระดบัในแตละปจจยัของกลุม
บริษัทสรางสรรคขนาดใหญ 50 อันดับแรกและขนาด

อืน่ๆ พบวาบรษิทัสรางสรรคตางๆ ไดพจิารณากลุมปจจยั
สําคัญตอการดําเนินธุรกิจคลายกัน จะมีเพียงไมกี่ปจจัย
ที่มีการพิจารณาที่แตกตางกัน ในกลุมบริษัทสรางสรรค

ธุรกิจบริการโฆษณาและธุรกิจบริการสถาปตยกรรมให
ความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยดานการเขาถึงพื้นที่ดวยระบบ

การจราจรขนสงมากทีส่ดุ ( >3.5) ในขณะทีก่ลุมบรษิทั

ตารางที่ 4: ความสัมพันธเชิงสถิติความหนาแนนธุรกิจ
ซอฟทแวรกับความหนาแนนประชากร ป พ.ศ. 2551

ป พ.ศ. Pearson correlation Signi cance 
(1-tailed)

2551 0.194* 0.05

สรางสรรคขนาดเล็กไมไดใหความสําคญัเกีย่วกบัปจจยันี้ 
( >3.0-3.1) สิ่งท่ีกลาวมาสงผลตอการเลือกท่ีตั้งของ
สํานักงานกลุมบริษัทสรางสรรค ซึ่งบริษัทขนาดใหญมี
ความจําเปนตองมีพื้นที่สํานักงานท่ีใหญกวากลุมบริษัท
ขนาดเล็ก ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองคนหาพื้นท่ีตั้ง
สํานักงานของบริษัทที่มีความเหมาะสมในหลายปจจัย 
สวนใหญจะอยูพื้นท่ีบริเวณภายนอกศูนยกลางของเมือง 
พื้นที่ศูนยกลางเมืองนับเปนพื้นที่มีความเหมาะสมท่ีสุด
ในการกระจกุตวัของกลุมบรษิทัเนือ่งจากมคีวามสามารถ
ในการเขาถึงระบบคมนาคมที่ดีที่สุด การเขาถึงระบบ
คมนาคมถูกพิจารณาเปนปจจัยเชิงพื้นท่ีที่สําคัญสําหรับ
กลุมบรษิทัขนาดใหญ โดยเฉพาะอยางย่ิงการเขาถงึระบบ
ถนนดวยรถยนตสวนบุคคล อัตราและคาใชจายดาน
แรงงานเปนปจจัยสําคัญอีกประเด็นหน่ึง เนื่องจาก
แรงงานท่ัวไปและแรงงานทักษะเฉพาะทําหนาที่ขับ
เคลื่อนอยูภายในเมือง การวิเคราะหความแปรปรวน 
ทดสอบผลประโยชนเชิงพื้นท่ีไดผลลัพธที่คลายกันของ
กลุมบรษิทัสรางสรรคธรุกจิท้ัง 3 ประเภท ทาํใหสามารถ
สะทอนไดถงึความแตกตางทามกลางกจิกรรมสรางสรรค
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือกลาวไดว ากลุ มบริษัท
สรางสรรคทั้ง 3 ประเภทที่ดําเนินการศึกษาไดรับผล
ประโยชนจากกลุมปจจัยเชิงที่ตั้งคลายกัน (ดูตารางที่ 5 
ประกอบ)

การอภิปรายผลการวิจัย

เม่ือคณะผู วิจัยได เปรียบเทียบผลการศึกษาบริษัท
สรางสรรคทัง้ 3 กลุม พบวา ในป พ.ศ. 2551 ดานธุรกจิ
บรกิารซอฟทแวรมกีารกระจกุตวัเชิงพืน้ทีส่งูสดุ รองลงมา
คือธุรกิจบริการโฆษณา และทายสุดคือธุรกิจบริการ
สถาปตยกรรม รูปแบบกระจุกและกระจายตัวท่ีตั้งเชิง
พื้นที่ที่แตกตางกันนี้เกี่ยวของโดยตรงกับลักษณะของ
ประเภทธุรกิจท่ีแตกตางกัน ปจจัยการผลิตทั้งดาน
แรงงาน ทุนและบริการโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งตลาด
ลูกคาก็แตกตางกัน ผลประโยชนที่ไดจากการกระจุกตัว
ทั้งภายในและภายนอกบริษัทจึงแตกตางกันออกไป 

บรษิทัซอฟทแวรอาจไมจาํเปนตองพึง่พงิปจจยัดานความ
ประหยัดจากความเปนเมือง ในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงเทากับ
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ตารางที่ 5: ปจจัยเชิงพื้นที่ของบริษัทสรางสรรคดานธุรกิจโฆษณา ดานสถาปตยกรรม และดานซอฟทแวร

กลุมปจจัยเชิงพื้นที่  S.D.

1. ปจจัยโครงสรางพื้นฐานดานการสื่อสารและโทรคมนาคม
เครือขายบริการโทรศัพท 4.15 0.79

เครือขายบริการอินเตอรเน็ต 4.12 1.01

2. ปจจัยการเขาถึงพื้นที่ดวยระบบการจราจรขนสง
รถยนตสวนบุคคล 4.06 0.89

มอเตอรไซครับจาง 4.04 1.06

รถประจําทาง 3.36 1.24

รถไฟฟา/รถไฟใตดิน 3.04 1.54

รถตู 2.79 1.20

ทาอากาศยาน 2.68 1.29

3. บริการของเมืองโดยรอบพื้นที่ตั้งของบริษัท 

ความใกลกับสาธารณูปการ 3.34 1.09

ความใกลกับแหลงนันทนาการ 3.06 1.15

4. ปจจัยดานการผลิตในพื้นที่
ความเหมาะสมในที่ตั้งของสถานท่ีทํางาน 3.53 0.90

ความใกลกับศูนยกลางเมือง 3.51 1.11

คาใชจายพื้นท่ีสํานักงาน 3.35 0.96

ความใกลแหลงสถาบันการเงิน 3.07 1.16

ความเหมาะสมใกลแหลงแรงงาน 3.04 0.91

ความเหมาะสมใกลแหลงแรงงานทักษะเฉพาะ 2.98 1.03

ความเหมาะสมคาใชจายดานแรงงานทักษะเฉพาะ 2.91 0.84

5. ปจจัยดานองคความรูและขอมูลทางธุรกิจ
ความสะดวกในการเขาถึงองคความรูและขอมูลทางธุรกิจ 3.20 0.89

ความใกลชิดกับกลุมบริษัทที่ใหบริการดานทักษะเฉพาะ 3.16 0.95

ความสามารถในการเขาถึงองคความรูและขอมูลธุรกิจเฉพาะ 3.13 1.06

ความใกลชิดในการประสานกับบริษัทที่เกี่ยวของกับการทํางาน 3.07 1.06

ความใกลชิดกับหนวยงานภาครัฐในการใหบริการสนับสนุนธรุกิจ 2.80 1.06

ความใกลชิดกับกลุมบริษัทที่เคยรวมงาน 2.64 0.99

ความใกลชิดกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย 2.55 1.11

ความใกลชิดกับสถาบันอบรมทักษะท่ีจําเปนตอการทํางาน 2.52 1.06

ความใกลชิดกับแหลงขอมูลสาธารณะ เชน หองสมุด พิพิธภัณฑ 2.36 1.14
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กลุมปจจัยเชิงพื้นที่  S.D.

6. ปจจัยดานชื่อเสียงเชิงพื้นที่
ชื่อเสียงเชิงพ้ืนท่ีซึ่งสงผลตอธุรกิจของบริษัท 3.17 1.16

7. ปจจัยดานความประหยัดจากการกระจุกตัวเชิงที่ตั้ง
ที่ตั้งบริษัทอยูใกลกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจคลายกัน 3.07 0.95

ความใกลชิดกับกลุมลูกคา 2.90 1.01

ความใกลชิดกับกลุมผูขายวัตถุดิบ หรืออุปกรณและช้ินสวนการผลิต 2.64 1.15

ความใกลชิดกับกลุมบริษัทอื่นที่เปนคูแขง 2.44 0.96

 
หมายเหตุ - คาเฉลี่ยมีชวงคา 1 (สําคัญนอยที่สุด) ถึง 5 (สําคัญมากท่ีสุด)

ตารางที่ 5: ปจจัยเชิงพื้นที่ของบริษัทสรางสรรคดานธุรกิจโฆษณา ดานสถาปตยกรรม และดานซอฟทแวร (ตอ)

การพึ่งพิงปจจัยที่กระจายอยูทั่วไปทั้งเมือง เชนแรงงาน

เฉพาะทาง แตยงัตองพ่ึงโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีทีส่ราง

ความประหยัดจากการกระจุกตัวเชิงที่ตั้ง บริษัทในสาขา

เดียวกันและที่เก่ียวของกันโดยตรงมากกวา อีกทั้งอาจมี

การกระจุกตัวของกลุมลูกคาหรือผูขายปจจัยการผลิตใน

พื้นท่ีใกลเคียงก็เปนได ในขณะที่บริษัทสถาปตยกรรมมี

การกระจายตัวมากกวา เพราะไมมีความจําเปนตอง

กระจุกตวัเชงิทีต่ัง้เพือ่ใชบรกิารโครงสรางพืน้ฐานเดียวกนั 

แตอาจจําเปนตองอยู ใกลกับตลาดที่เปนลูกคาทั่วไป

มากกวา จึงมีการกระจายตัวไปตามพื้นท่ีเมือง

ภาพที่ 4: รูปแบบการกระจุกและกระจายตัวที่ตั้งเชิงพื้นท่ีของบริษัทสรางสรรคทั้ง 3 สาขา ในกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2551
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ในประเด็นเร่ืองการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกระจุกและ
กระจายตวัทีต่ัง้เชงิพืน้ทีข่องกลุมบริษทัสรางสรรคชวงเริม่
ตนของบริษัทสรางสรรคในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ
ธุรกิจบริการโฆษณาและสถาปตยกรรมมักเร่ิมตนจาก
พื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร หลักจากนั้นไดมีการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่การกระจุกและกระจายตัวที่ตั้งมา
บริเวณยานแขวงคลองตันกับแขวงคลองเตย ตามแนว
ถนนสขุมุวทิในชวงป พ.ศ. 2531-2551 เนือ่งจากมีการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางเชิงพื้นที่ของเมืองในการเปน
ศูนยกลางธุรกิจมาอยู ในบริเวณน้ี สวนธุรกิจบริการ
ซอฟทแวรมีการกระจุกตัวอยูบริเวณแขวงวชิรพยาบาล 
แขวงสุรวงศ แขวงตลาดนอย แขวงถนนพญาไท แขวง
คลองเตยเหนือ แขวงสีลม แขวงหวยขวาง และแขวงทุง
พญาไท ซึง่สวนใหญเกาะกลุมอยูบรเิวณพืน้ทีต่อเนือ่งจาก
แขวงคลองตันกับแขวงคลองเตยดวยเชนกัน ดังแสดงใน
ภาพที่ 4

นอกจากน้ียังพบวากลุ มบริษัทสรางสรรคขนาดใหญ     
ในสาขาธุรกิจบริการโฆษณาและสถาปตยกรรมไมมีการ 
กระจุกตัวอยูในบริเวณเดียวกันกับบริษัทสรางสรรคที่มี
ขนาดเล็ก ซึ่งมีแนวโนมยายออกไปต้ังอยูนอกพ้ืนที่
ศูนยกลางธุรกิจ ผลวิเคราะหจากแบบสอบถามไดแสดง
ใหเห็นถึงความสําคัญของปจจัยเชิงที่ตั้ง กลาวคือ ปจจัย
เชงิพ้ืนท่ีในการเลือกทีต่ัง้ของบริษทัสรางสรรคไดแสดงให
เหน็ถงึความสาํคญัในตัง้อยูในกรงุเทพมหานคร อาทเิชน
โครงสรางพื้นฐานดานการส่ือสารและโทรคมนาคม 
โครงสรางพื้นฐานระบบการจราจรขนสง ความใกลกับ
ศูนยกลางเมือง และความใกลองคความรูทั่วไปและองค
ความรูเฉพาะทีเ่กีย่วของกบักจิกรรมของบริษทัสรางสรรค 
ซึ่งตัวชี้วัดของปจจัยเชิงที่ตั้งเหลานี้ไดสะทอนใหเห็นถึง
การเปนองคประกอบทีส่าํคญัทางเศรษฐศาสตรของความ
ประหยัดจากความเปนเมือง

เมื่อวิเคราะหความสัมพันธกับการใชประโยชนที่ดิน     
ของกรุงเทพมหานครตั้งแตอดีตที่ผ านมา จะพบวา
กรุงเทพมหานครมีแนวโนมการเติบโตไปตามแนวถนน
สายหลัก อาทิเชน ถนนพหลโยธินกับถนนสุขุมวิท ซึ่ง
ลกัษณะประเภทการใชประโยชนทีด่นิเชิงพาณิชยจะตัง้อยู
บริเวณยานสขุมุวทิเปนหลกั สะทอนใหเหน็ถงึลกัษณะเชงิ

พื้นที่ของกรุงเทพมหานครในยานถนนสุขุมวิทมีลักษณะ
ของความประหยัดจากความเปนเมืองสูงซึ่งเอ้ือตอ
กจิกรรมบริษทัสรางสรรคของกรุงเทพมหานครเปนอยาง
มากจงึทาํใหกลุมบรษิทัสรางสรรคขนาดเลก็มากระจกุตวั
อยูบริเวณยานพ้ืนที่แหงน้ีตามขอคนพบเชิงประจักษของ
งานวิจัยครั้งนี้

ขอเสนอแนะการวิจัยขั้นตอไปแบงไดเปนสองประเด็น 
ประเด็นแรก การวิเคราะหความสัมพันธเชิงที่ตั้งของ
บริษัทในอนาคตควรทดลองใชความหนาแนนของผู 
ประกอบการประเภทตางๆ ตามหวงโซการผลิตของกลุม
บริษัทสรางสรรคแตละประเภทแทนความหนาแนนของ
ประชากร เพื่อหาความสัมพันธระหวางกลุ มบริษัท
สรางสรรคเหลาน้ีกับกลุมผูซื้อผูขายที่เปนผูประกอบการ
ที่เกี่ยวของกับบริษัทสรางสรรค

ประการท่ีสอง ขอบเขตการศึกษาเชิงพื้นที่อาจวิเคราะห
ความสมัพนัธระหวางการขยายตวัของเมอืงทีเ่กนิขอบเขต
การปกครองของกรงุเทพมหานครกบัการเปลีย่นแปลงรปู
แบบการกระจุกและกระจายตัวท่ีตั้งเชิงพื้นท่ีของกลุม
บริษัทสรางสรรค  สวนขอบเขตการศึกษาเชิงเนื้อหาอาจ
มีการเพิ่มกรณีศึกษาใหครอบคลุมทุกสาขาของกลุ ม
บริษัทสรางสรรค นอกเหนือจากสาขาบริษัทสรางสรรค
เฉพาะทางทั้ง 3 ประเภทท่ีไดศึกษาไปในคร้ังนี้ เพื่อท่ีจะ
สามารถนําองคความรูมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศทีม่กีารขบัเคลือ่นโดยกลุมบรษิทัสรางสรรคตอไป
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