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บทคัดยอ 
 

      การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของ
บริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของประเทศไทย โดยใชกรอบแนวคิดของ 
Dunning’s Electric Theory โดยประชากรเปาหมาย คือ บริษัทจีนที่มาลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุงหมในประเทศไทย ทั้งที่เปนเจาของกิจการทั้งหมดหรือเขาไปรวมทุน (ลักษณะ
หุนสวนจดทะเบียน) จํานวน 119 บริษัท เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม 
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา Chi-Square 
Test และ คา Pearson Correlation 

      ผลการศึกษาพบวาบริษัทที่ศึกษาสวนใหญมีรูปแบบของการลงทุนแบบลงทุนเอง 
ขนาดการลงทุนต่ํากวา 1 ลานบาท ปริมาณเงินทุนในประเทศไทยปจจุบันโดยประมาณอยูระหวาง 1 
– 10 ลานบาท ระยะเวลาดําเนินการในประเทศไทย 5 ปขึ้นไป สถานที่ตั้งโรงงานอยูใน
กรุงเทพมหานคร ลักษณะผลิตภัณฑของบริษัทเปนผลิตภัณฑทอผา ลักษณะประเภทธุรกิจเปนการ
ผลิตใหลูกคาภายในประเทศ รูปแบบการบริหารงานดําเนินงานเอง รูปแบบการทําตลาดเปนการ
เลือกสงพนักงานจากประเทศจีนมาทําตลาดเอง และไมไดขอหรือไมไดรับ BOI  

       นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในประเทศไทยมากที่สุด คือ ความไดเปรียบในการเปนเจาของ
สินทรัพยบางอยาง รองลงมาเปนความไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชนแกองคการดวยตัวเอง 
และสุดทายเปนความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้ง สําหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความ
ไดเปรียบจากการทําดวยตนเอง มีอิทธิพลตอปริมาณการลงทุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้งมีอิทธิพลตอรูปแบบการลงทุนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 
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ABSTRACT 
 

       This study aims to identify factors affecting foreign direct investment of Chinese 
enterprises in the textile industry in Thailand and to study the influential extent of each factor, 
using Dunning's Eclectic Theory. The population of the study are 119 Chinese companies in the 
textile and garment industry in Thailand. The data is collected using questionnaires modified from 
previous studies. Hypotheses of the study are tested using Chi-Square and Pearson Correlation. 
Most of the respondents are autonomous investment. Their original investment sizes are less then 
1 million bath, and currently between  1-10 million bath. Their operational periods are more than 
5 years. The factories are mostly located in Bangkok. Moreover, most of them are weaving 
products mainly selling to domestic customers. The result of hypotheses testing shows that the 
internalization incentive advantage influences the foreign direct investment with 0.99 level of 
confidence. Location-specific advantage also influence the form of investment with 0.99 level of 
confidence. The results also reveal that factor most affecting foreign direct investment of Chinese 
enterprises in the textile industry in Thailand is the ownership-specific advantage, with 
internalization incentive and location-specific advantage are second and third most important. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ประเทศไทยไดดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเปดมาโดยตลอดเพื่อตองการเรงรัดพัฒนา
ประเทศใหระบบเศรษฐกิจมีความเจริญเติบโตและใหประชาชนของประเทศมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
ซ่ึงถือเปนเปาหมายที่สําคัญเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ จากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเปด ทํา
ใหประเทศไทยไดประโยชนจากการพึ่งพาสิ่งที่ขาดแคลนจากภายนอกประเทศ ปจจัยที่สําคัญยิ่งที่
ประเทศตองนําเขาเพื่อพัฒนาประเทศก็คือ เงินทุนที่นํามาลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 

การลงทุนโดยตรงตางประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) เปนปจจัยสําคัญใน
การผลักดันใหเศรษฐกิจไทยมีการพัฒนาขึ้นมาอยางรุดหนา กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ทางเศรษฐกิจจากประเทศเกษตรกรรมไปสูประเทศที่มีความเปนอุตสาหกรรมรมมากขึ้น โดย
ประเทศไทยมีทรัพยากรและแรงงานเปนจํานวนมาก แตขาดแคลนการลงทุน ดังนั้น การนําเขา
เงินทุนจากตางประเทศ หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การนําเอาเงินออมที่เหลือใชจากประเทศอื่น มาลงทุน
ในประเทศไทย โดยการลงทุนที่เพิ่มขึ้นดังกลาว ยอมจะทําใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราที่
สูงขึ้น และยังเปนการสรางงาน ตลอดจนการถายทอดความรู และนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใน
ประเทศอีกดวย  การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศจึงทําใหเกิดการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันซึ่งสงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ในปจจุบันนี้ประเทศตาง ๆ ไดให
ความสําคัญกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ซึ่งแตละประเทศมีการใชนโยบายและมาตรการ
ตาง ๆ เพื่อแขงขันดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศกันอยางมาก  

ในปจจุบันภาวะเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง การ
ลงทุนจากตางประเทศในป 2554 พบวา การลงทุนที่ขอรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI ในชวง  9 
เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย.) ของป 2554 มีมูลคา 274,000 ลานบาท โดยคาดวาทั้งป 2554 จะมีมูลคาการ
ขอรับการสงเสริมการลงทุน 500,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากในป 2553 ซ่ึงมีมูลคาการลงทุน 
491,100 ลานบาท เนื่องจากมีกิจการลงทุนขนาดใหญเพิ่มขึ้น โดยเงินทุนที่ไหลเขาสวนใหญมาจาก
นักลงทุนญี่ปุน คิดเปนมูลคาการลงทุน 94,606 ลานบาท รองลงมา คือ ประเทศสิงคโปรมีเงินลงทุน 
22,398 ลานบาท สหรัฐอเมริกา มีเงินลงทุน 7,611 ลานบาท และประเทศเกาหลีใตมีเงินลงทุน 4,808 
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ลานบาท ตามลําดับ โดยประเทศจีนไดมีเงินลงทุน 3,510 ลานบาท และเมื่อเทียบกับปที่ผานมา จะ
เห็นไดวาประเทศจีนมีแนวโนมการลงทุนลดลงอยางเห็นไดชัด (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555, น. 
32 - 33)  

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมนับวามีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทย ทั้งในดานการผลิต การจางงาน และการสงออก โดยมีกระบวนการผลิต
ที่ครบวงจรตั้งแตการผลิตเสนใย ปนดาย ทอผา ถักผา ฟอกยอมฯ และเสื้อผาสําเร็จรูป กอใหเกิดการ
จางงานสูงถึง  1 .08 ลานคน  หรือมีการใชกํ า ลังคนสูงถึงรอยละ  20 ของการจางงานใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และยังเปนอุตสาหกรรมเริ่มตนของการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย
รวมถึงหลายๆ ประเทศ เชน ญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน ฮองกง จีน เปนตน อันเนื่องมาจากเปน
อุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีโครงสรางการผลิตตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ําตอเนื่องไปจนถึงปลายน้ํา
ทําใหเกิดผลการเชื่อมโยง (Linkage Effect) ไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆโดยการผลิตสินคาหลายชนิด
หลายประเภทใหกับอุตสาหกรรมตางๆเชน ดานการเกษตร การแพทย ยานยนต กีฬา เปนตน  

หากจะพิจารณาลักษณะโครงสรางการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอสามารถแบงออกได
เปนสามขั้นหลักๆคือ ขั้นที่หนึ่งอุตสาหกรรมขั้นตน (Upstream) ผลผลิตในขั้นนี้คือเสนใยธรรมชาติ
และเสนใยประดิษฐ ขั้นที่สอง อุตสาหกรรมชั้นนกลาง (Midstream) ผลผลิตในขั้นนี้คือเสนดายและ
ผาผืนทั้งชนิดที่เปนผาทอและผาถักและการผลิตขั้นสุดทาย อุตสาหกรรมขั้นปลาย (Downstream) 
ผลผลิตที่ไดก็คือเส้ือผาสําเร็จรูปและเครื่องนุมหมซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่จะตกถึงมือผูบริโภคนั่นเองแต
สินคาที่สําคัญและมีบทบาทในการคาโลกมากที่สุดก็คือเสื้อผาสําเร็จรูปเนื่องจากการผลิตใน
อุตสาหกรรมขั้นนี้จะมีความแตกตางจากการผลิตในอุตสาหกรรมขั้นตนและขั้นกลางอัน
เนื่องมาจากลักษณะของการผลิตโดยสวนใหญจะเปนการผลิตที่ตองใชแรงงานอยางเขมขน (Labors 
Intensive) ซ่ึงเปนปจจัยการผลิตที่ประเทศไทยเองก็มีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative 
Advantage) ดวยประกอบกับลักษณะของการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปก็ยิ่งสงผลทําใหอุตสาหกรรมขั้น
นี้เปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาในแตละประเทศทั้งในแงของการสรางงานและ
สรางรายไดใหกับประเทศจากการสงออกรวมทั้งการบริโภคภายในประเทศโดยเสื้อผาสําเร็จรูปยัง
เปนสินคาสงออกของไทยที่สําคัญมาตั้งแตป ค.ศ.1985  

โดยในป 2555 (2555, มกราคม – เมษายน) ตามการรายงานของสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประเทศไทยมีตลาดสงออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม คิดเปนมูลคา
การสงออกรวมทั้งส้ิน 2,307.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีการขยายตัวในหมวดสินคาเสนใย เสนดาย 
ผาผืน ส่ิงทอเทคนิค ส่ิงทออื่นๆ และเครื่องนุงหม เมื่อเทียบเปนรายป (2552 – 2554) ดังตารางที่ 1.1 
โดยตลาดหลักที่สําคัญ คือ กลุมประเทศอาเซียน มีสวนแบงอยูที่รอยละ 27.47  รองลงมา คือ 
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ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสวนแบงตลาดอยูที่รอยละ 16.37 และกลุมประเทศในทวีปยุโรป มี
สวนแบงตลาดอยูที่รอยละ 14.62 ตามลําดับ (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2555, น. 1 – 2) 
 
ตารางที่ 1.1 มูลคาการสงออกหมวดสินคาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทย 
 

หมวดสินคา 

มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

รายป ม.ค. – เม.ย. 

2552 2553 2554 2555 
เสนใย 468.65 666.30 839.20 249.46 
เสนดาย 839.99 1,208.38 1,277.48 324.86 
ผาผืน 1,142.39 1,424.03 1,599.00 447.87 
เคหะสิ่งทอ 322.29 364.96 321.82 82.21 
ส่ิงทอเทคนิค 315.14 362.67 413.60 117.54 
ส่ิงทออื่นๆ 449.94 509.00 596.75 188.49 
เครื่องนุงหม 2,983.77 3,235.16 3,308.47 960.12 
รวม 6,522.18 7,770.50 8,356.32 2,370.54 

 
ท่ีมา : รายงานสถานการณอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ประจําเดือนมิถุนายน 2555 
(สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2555, น. 1) 

 
ประเทศจีนมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว และในปที่ผานมาไดมี GDP 

(ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ) สูงเปนอันดับ 2 ของโลก แซงหนาประเทศญี่ปุน ทั้งรัฐบาลจีนยังมี
นโยบายใหการสนับสนุน และสงเสริมนักธุรกิจชาวจีนใหไปลงทุนยังตางประเทศมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุมประเทศอาเซียน ซ่ึงประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่ชาวจีนเดินทางมาลงทุน
เปนอยางมาก เนื่องเพราะปจจัย และความพรอมเหมาะแกการลงทุนเปนอยางยิ่ง โดยรองเลขาธิการ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กลาววา ประเทศจีนมีอัตรา และทิศทางการลงทุนในประเทศไทย
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในระดับสม่ําเสมอ โดยในชวง 5 ปที่ผานมามีโครงการยื่นขอรับสงเสริมการ
ลงทุนเฉลี่ยประมาณ 25-27 โครงการตอป มูลคาเงินลงทุนเฉลี่ย 17,000 ลานบาท โดยในป2551-
2552 เปนปที่ประเทศไทยกําหนดใหเปนปแหงการลงทุน มีการใหสิทธิประโยชนเพิ่มขึ้นสําหรับ
อุตสาหกรรมที่เปนเปาหมาย สงผลใหนักลงทุนจากตางประเทศ รวมถึงจีนใหความสนใจยื่นขอรับ
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สงเสริมการลงทุนเปนจํานวนมากขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน สวนป 2553 มีโครงการจากจีนยื่นขอรับ
สงเสริมการลงทุนรวม 31 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 10,698.4 ลานบาท ไมรวมคาที่ดินและทุน
หมุนเวียน เห็นไดวาในชวง ป 2552-2553 คําขอรับสงเสริมการลงทุนมีจํานวนเพิ่มขึ้น ซ่ึงโครงการ
สวนใหญจะเปนโครงการขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่มีมูลคานอยกวา 50 ลานบาท และไมเกิน 500 
ลานบาท โดยในป 2553 ที่ผานมาการลงทุนจากจีนในไทยจัดอยูในอันดับที่ 5 โดยประเทศที่เขามา
ลงทุนในไทยอันดับหนึ่งยังเปนญี่ปุน อยางไรก็ดี ป2554 มีแนวโนมการลงทุนจากจีนในไทยเพิ่ม
สูงขึ้น ทั้งในแงปริมาณและมูลคาการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม และทุกขนาดของการ
ลงทุน โดยมีแนวโนมจะกระจายการลงทุนออกไปตามตางจังหวัดของประเทศไทยเพิ่มขึ้น หลังจาก
การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และภาพการเมืองในไทยที่มีแนวโนมจะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น (ผูจัดการรายสัปดาห, 2554)  

จากการสืบคนขอมูลในฐานขอมูลสูธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
พบวา ขอมูลการลงทุนตามสัญชาติหรือการขอประกอบธุรกิจของนักลงทุนสัญชาติจีน โดยการออก
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตาง
ดาว พ.ศ. 2542 แยกตามประเภทธุรกิจ หมวดธุรกิจการผลิต หมวดยอย การผลิตสิ่งทอสิ่งถัก การ
ผลิตเครื่องแตงกายรวมทั้งการตกแตงและยอมสีขนสัตวของนักลงทุนที่ถือสัญชาติจีนที่เปนเจาของ
กิจการทั้งหมดหรือเขาไปรวมทุน (ลักษณะหุนสวนจดทะเบียน) มีจํานวนทั้งสิ้น 119 บริษัท คิดเปน
มูลคาการลงทุนของนักลงทุนจีน 1,930.92 ลานบาท (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย, 
2555) 

ดังนั้นการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนในประเทศไทย
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม อาจจะเปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหเขาใจถึงความสัมพันธใน
ดานตางๆ การเชื่อมโยงหลายมิติ ซ่ึงสามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ใชเปนแนวทางในการ
กําหนดนโยบายและมาตรการตาง ๆ เพื่อเปนการสงเสริมและดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ และ
เพื่อรักษาระดับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอไป 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

        1.  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมของประเทศไทย 

2.  เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของแตละปจจยัที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของประเทศไทย 
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1.3  สมมุติฐานของการวิจัย 
      1.  ความไดเปรียบในการเปนเจาของสินทรัพยบางอยาง มีอิทธิพลตอรูปแบบการลงทุนและ
ปริมาณการลงทุนของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของประเทศไทย 
     2.  ความไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชนแกองคการดวยตัวเอง มีอิทธิพลตอรูปแบบการ
ลงทุนและปริมาณการลงทุนของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของประเทศไทย 
     3.  ความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้ง มีอิทธิพลตอรูปแบบการลงทุนและปริมาณการลงทุนของ
บริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของประเทศไทย 

 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาสภาพทั่วไปของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม การสงออกและผลการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ โดยที่การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหม หมายถึง เงินลงทุนของคนตางชาติทั้งหมดที่นํามาลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหม ผูวิจัยศึกษาโดยใชแนวคิดของ Dunning’s Electric Theory โดยมีขอบเขตในการศึกษา 
ดังนี้ 

ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่จะศึกษา คือ บริษัทจีนที่มาลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเครื่องนุงหมในประเทศไทย ทั้งที่เปนเจาของกิจการทั้งหมดหรือเขาไปรวมทุน (ลักษณะ
หุนสวนจดทะเบียน) โดยออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาวตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย จํานวน 
119 บริษัท ในเขตพื้นที่ทั่วประเทศ 

ขอบเขตดานเนื้อหา กําหนดขอบเขตของเนื้อหาเปน 4 สวน ดังนี ้
1.  ความไดเปรียบในการเปนเจาของสินทรัพยบางอยาง  
2.  ความไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชนแกองคการดวยตัวเอง  
3.  ความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้ง  
4.  การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
ขอบเขตดานตวัแปร   
การศึกษาครั้งนี้จะมุงเนนการศึกษาการสงผลระหวางตวัแปรอิสระและตัวแปรตาม ดงันี้ 
1.  ตัวแปรอิสระ 

1.1  ความไดเปรียบในการเปนเจาของสินทรัพยบางอยาง ไดแก แหลงเงินทุน
หมุนเวียน  (เงินทุนสะสมจากกําไร) การประสบความสําเร็จและการเติบโตของบริษัทแม นโยบาย
และความเปนผูนําตลาด การยอมรับในเครื่องหมายการคาจากผูบริโภค คามไดเปรียบในการสราง
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เครื่องหมายการคาใหม ความชํานาญเฉพาะดานของบุคลากร ประสบการณการทํางานของบุคลากร 
ความซื่อสัตย อดทน ของบุคลากร ระบบการจัดการผลิต การปรับเปล่ียนการผลิตใหตรงกับความ
ตองการของตลาด โครงสรางหรือระบบของการจัดการของหนวยงาน ความรับผิดชอบของแตละ
สวนงานในหนวยงาน เปาหมายทางการตลาดและกลุมลูกคา เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีการจัด
จําหนาย เทคโนโลยี การติดตอส่ือสาร การประสานงานทั้งในและตางประเทศ วัตถุดิบที่เหมาะสม
กับการผลิต การผลิตสินคาในจํานวนมาก / ครั้งการผลิต การพัฒนาสินคาใหม เทคโนโลยีการผลิต
และจําหนายที่ทันสมัยกวานักลงทุนในประเทศ การบริหารจัดการองคกรและตลาด และการ
ควบคุมการผลิตดวยตนเอง 

1.2  ความไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชนแกองคการดวยตัวเอง ไดแก การเปน
เจาของการผลิตเอง การทําการตลาดในตางประเทศดวยตนเอง การเลือกใชเทคโนโลยีเฉพาะของ
ตนเอง การกําหนดราคาสินคากับตลาดในแตละประเทศ ความสามารถในการตอบสนองความ
ตองการลูกคาในตลาดตางประเทศ ความสามารถในการขยายตลาดในตางประเทศ ความสามารถใน
การปองกันและโตตอบคูแขงขัน ความสามารถในการควบคุมวัตถุดิบในตางประเทศ อาจเปน
เจาของแหลงปจจัยการผลิตขนาดใหญในตางประเทศ, ความสามารถในลดการกีดกันความเปน
เจาของปจจัยการผลิตของคูแขงขัน ความสามารถในลดอุปสรรคทางการคาระหวางประเทศ
หลีกเลี่ยงการแทรกแซงของรัฐบาลตางประเทศ และหลีกเลี่ยงขอกีดกันทางการคาระหวางประเทศ 

1.3  ความไดเปรียบจากแหลงที่ตั้ง ไดแก การเปนแหลงทรัพยากร (วัตถุดิบ) ปริมาณ
ของทรัพยากร (วัตถุดิบ) ตนทุนของทรัพยากร (วัตถุดิบ) ระบบการขนสงเพื่อการกระจายสินคาใน
ประเทศทีเขาไปลงทุน ระบบการขนสงระหวางประเทศ การติดตอส่ือสารเช่ือมโยงธุรกิจ การ
พัฒนาของเทคโนโลยี ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การลงทุนของภาครัฐบาล การ
สนับสนุนทุนจากตางประเทศ นโยบายการคาของรัฐบาล การควบคุมปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ความแตกตางของวัฒนธรรม (ภาษา การดําเนินชีวิต สังคม และอ่ืนๆ) ความแตกตางของการ
ประกอบธุรกิจ และความแตกตางลักษณะทางประชากร 

2.  ตัวแปรตาม  คือ การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ไดแก รูปแบบการลงทุน และ
ปริมาณการลงทุน 
 
1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
       1.  ผลการศึกษาสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการตัดสินใจของผูที่สนใจหรือนักธุรกิจจีนที่
จะตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของประเทศไทย 
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       2.  ผลการศึกษาสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดทิศทางหรือการวางแผน การ
เตรียมความพรอม นโยบายและมาตรการตาง ๆ ในหนวยงาน เชน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริ
การลงทุน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนตน เพื่อเปนการ
สงเสริมและดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของประเทศ
ไทยมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสนองตอความตองการของตลาดในอนาคตที่มีแนวโนมสูงขึ้น 

 
1.6  นิยามศัพทเชิงปฏบิัติการ 

การลงทุนระหวางประเทศ  (Portfolio Investment ) หมายถึง ธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบตอบัญชีในบัญชีดุลการชําระเงินของประเทศผูลงทุนและประเทศผูรับทุน 

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI)  หมายถึง การ
เคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ  โดยมีเปาหมายหลักเพื่อเขาควบคุมการจัดการภายใน
ผลตอบแทนที่ไดรับจะอยูในรูปผลกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงาน นั่นคือผูลงทุนมีอํานาจใน
การควบคุม บริหารและตัดสินใจในองคการธุรกิจของประเทศผูรับทุน 

รูปแบบการลงทุน หมายถึง การลงทุนของนักลงทุนสัญชาติจีน ภายใตกรอบและ
แนวคิดที่พัฒนาขึ้นในโมเดลธุรกิจ ไดแก การลงทุนเอง การขยายสาขาจากบริษัทแม และการรวม
ลงทุน เปนตน 

ความไดเปรียบในการเปนเจาของสินทรัพยบางอยาง หมายถึง ความไดเปรียบในดาน
ปจจัยนําเขา (inputs) ที่จะปอนเขาสูกระบวนการผลิต เพื่อใหไดปจจัยนําออก (outputs) ที่มี
มูลคาเพิ่มขึ้น ความไดเปรียบในการเปนเจาของสินทรัพยบางอยาง ไดแก แหลงเงินทุนหมุนเวียน  
(เงินทุนสะสมจากกําไร) การประสบความสําเร็จและการเติบโตของบริษัทแม นโยบายและความ
เปนผูนําตลาด การยอมรับในเครื่องหมายการคาจากผูบริโภค คามไดเปรียบในการสรางเครื่องหมาย
การคาใหม ความชํานาญเฉพาะดานของบุคลากร ประสบการณการทํางานของบุคลากร ความ
ซ่ือสัตย อดทน ของบุคลากร ระบบการจัดการผลิต การปรับเปลี่ยนการผลิตใหตรงกับความตองการ
ของตลาด โครงสรางหรือระบบของการจัดการของหนวยงาน ความรับผิดชอบของแตละสวนงาน
ในหนวยงาน เปาหมายทางการตลาดและกลุมลูกคา เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีการจัดจําหนาย 
เทคโนโลยี การติดตอส่ือสาร การประสานงานทั้งในและตางประเทศ วัตถุดิบที่เหมาะสมกับการ
ผลิต การผลิตสินคาในจํานวนมาก / ครั้งการผลิต การพัฒนาสินคาใหม เทคโนโลยีการผลิตและ
จําหนายที่ทันสมัยกวานักลงทุนในประเทศ การบริหารจัดการองคกรและตลาด และการควบคุมการ
ผลิตดวยตนเอง 
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ความไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชนแกองคการดวยตัวเอง หมายถึง องคการธุรกิจ
จะตองหาประโยชนจากความไดเปรียบของตนเองโดยการขยายการประกอบการของตนออกไปใน
ตางประเทศเพื่อเปนการลดตนทุนการทําธุรกรรมตาง ๆ ความไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชน
แกองคการดวยตัวเอง ไดแก การเปนเจาของการผลิตเอง การทําการตลาดในตางประเทศดวยตนเอง 
การเลือกใชเทคโนโลยีเฉพาะของตนเอง การกําหนดราคาสินคากับตลาดในแตละประเทศ 
ความสามารถในการตอบสนองความตองการลูกคาในตลาดตางประเทศ ความสามารถในการขยาย
ตลาดในตางประเทศ ความสามารถในการปองกันและโตตอบคูแขงขัน ความสามารถในการ
ควบคุมวัตถุดิบในตางประเทศ อาจเปนเจาของแหลงปจจัยการผลิตขนาดใหญในตางประเทศ 
ความสามารถในลดการกีดกันความเปนเจาของปจจัยการผลิตของคูแขงขัน ความสามารถในลด
อุปสรรคทางการคาระหวางประเทศ หลีกเล่ียงการแทรกแซงของรัฐบาลตางประเทศ และหลีกเล่ียง
ขอกีดกันทางการคาระหวางประเทศ 

ความไดเปรียบท่ีเกิดจากแหลงท่ีตั้ง หมายถึง การลงทุนในที่ตั้งที่ไดเปรียบ เนื่องจาก
ปจจัยจูงใจสําคัญที่เกิดขึ้นจากการที่ประเทศผูรับการลงทุนนั้นมีความไดเปรียบในดานแหลงที่ตั้งใน
ดานการมีปจจัยเฉพาะบางประการที่นักลงทุนมีความตองการมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับที่มีอยูใน
ประเทศของตน ความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้ง ไดแก การเปนแหลงทรัพยากร (วัตถุดิบ) 
ปริมาณของทรัพยากร (วัตถุดิบ) ตนทุนของทรัพยากร (วัตถุดิบ) ระบบการขนสงเพื่อการกระจาย
สินคาในประเทศทีเขาไปลงทุน ระบบการขนสงระหวางประเทศ การติดตอส่ือสารเชื่อมโยงธุรกิจ 
การพัฒนาของเทคโนโลยี ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การลงทุนของภาครัฐบาล การ
สนับสนุนทุนจากตางประเทศ นโยบายการคาของรัฐบาล การควบคุมปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ความแตกตางของวัฒนธรรม (ภาษา การดําเนินชีวิต สังคม และอ่ืนๆ) ความแตกตางของการ
ประกอบธุรกิจ และความแตกตางลักษณะทางประชากร 
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บทที่  2 
แนวคิด  ทฤษฎี  และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
การศึกษาในบทนี้จะกลาวถึงนิยาม ทฤษฎีการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ เพื่ออธิบายมูลเหตุ หรือปจจัยที่มีผลตอ
การเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของประเทศไทย แบง
ออกเปน 6 สวน ดังนี้ 

2.1  ความหมายประเภทและรูปแบบการลงทุนจากตางประเทศ 
2.2  ทฤษฎีการลงทุนทางตรงระหวางประเทศ  

2.2.1  ทฤษฎีการสังเคราะหปจจัยตางๆ ที่กําหนดการลงทุนระหวางประเทศ 
2.2.2  ทฤษฎีของโคจิมา 
2.2.3  ทฤษฎีการขยายตัวของบรรษัทขามชาติ  

2.3  สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป 2554 และแนวโนมป 2555  
2.4  การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในประเทศไทย 
2.5  โครงสรางอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
2.6  นโยบายและมาตรการตางๆ ของรัฐบาลกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
 

2.1  การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
     การลงทุนทางตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) กอใหเกิดผลดี

หลายประการแกประเทศผูรับการลงทุน เชน ทําใหรายไดของคนในประเทศสูงขึ้น เพิ่มการจางงาน 
ชวยถายทอดเทคโนโลยีใหกับประเทศผูรับการลงทุน แตในทางกลับกันหากประเทศผูรับทุนมี
ภาวะการพึ่งพาการลงทุนจากตางประเทศสูงเกินไปก็อาจกอใหเกิดผลเสียอยางรายแรงตอระบบ
เศรษฐกิจของตนไดเชนกัน  
        2.1.1  ความหมายของการลงทุนทางตรง 
                     ความหมายของการลงทุนทางตรงจากตางประเทศที่มีการอางถึงในระดับสากล จาก
การใหนิยามและรูปแบบโดย United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
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ที่มีการอางอิงจากรายงานการลงทุนนานาชาติของ Economic Cooperation and Development 
(OECD) และ International Monetary Fund(IMF) วา การลงทุนทางตรงจากตางประเทศนั้น 
หมายถึงการลงทุนที่ไมไดเปนการลงทุนระยะสั้น หรือในลักษณะที่เปน “hot capital” แตเปนการ
ลงทุนที่มีเจตนารมณของการลงทุนในระยะยาวโดยมีพันธกิจสําคัญตอการถายทอดเทคโนโลยี 
ความชํานาญ การบริหารและการขยายตลาด ไปยังประเทศปลายทาง  
         Kindleberger (1966, pp. 1-2) ไดใหความหมายของการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ
ไววาเปนการที่เจาของเงินทุนเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศโดยการออกพันธบัตร การซื้อขาย
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย การใหสินเชื่อระยะส้ัน รวมถึงการลงทุนโดยตรง ซ่ึงขอแตกตาง
ระหวางการลงทุนโดยตรงกับการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ คือ การลงทุนทางตรงจาก
ตางประเทศจะเปนการที่ชาวตางชาติเขามาลงทุนประกอบธุรกิจ เขามาเปนเจาของ และจัดการใน
กิจการที่ไดเขามาลงทุน 

     Dunning (1972, pp. 10-12) ไดใหความหมายของการลงทุนทางตรงจากตางประเทศไว
วา เปนการที่องคกรธุรกิจที่ไปทําการลงทุนยังตางประเทศ โดยการจัดการและควบคุมสินทรัพย ทุน 
เทคโนโลยี การตลาดในการลงทุนของธุรกิจนั้น ๆ 

     รัตนา สายคณิต ((2530, น. 3-4) ไดใหความหมายของการลงทุนทางตรงจาก
ตางประเทศไววา เปนการลงทุนที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อเขาควบคุมสินทรัพย อสังหาริมทรัพย 
การบริหารจัดการ กําไร หรือองคกรธุรกิจในประเทศอื่น เปนการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ
ที่มีเปาหมายหลักเพื่อการเขาควบคุมในการจัดการและกําไรขององคกรธุรกิจในตางประเทศ ซ่ึงการ
เขาไปควบคุมนั้นสามารถทําได 3 วิธี คือ 

     1.  การเขาไปซื้อกิจการขององคกรธุรกิจที่มีอยูแลวในประเทศผูรับทุน 
     2.  การตั้งกิจการสาขาขึ้นในตางประเทศ 
     3.  การเขาไปตั้งองคกรธุรกิจใหมในประเทศผูรับทุน 
     เสาวรินทร สายรังษี (2537, น. 1) ไดใหความหมายของการลงทุนทางตรงจาก

ตางประเทศไววา การที่นักลงทุนจากประเทศหนึ่ง เขาไปลงทุนประกอบกิจการผลิตสินคาและ
บริการขึ้นในประเทศอื่น โดยที่การลงทุนอาจเกิดจากการเคลื่อนยายเงินทุนออกไปทําการลงทุนยัง
ตางประเทศของนักลงทุนโดยตรง หรือเปนการลงทุนโดยที่นักลงทุนอาศัยเงินทุนจากแหลง
ภายนอกประเทศ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงคของการลงทุนเพื่อเปนการเขาไปมีบทบาทและอํานาจในการ
ควบคุมกระบวนการบริหารงาน การตัดสินใจ ตลอดจนผลกําไรของกิจการที่ทําการลงทุนนั้น ซ่ึง
การลงทุนโดยตรงในตางประเทศนี้สามารถกระทําไดในหลายลักษณะ เชน การลงทุนสรางโรงงาน
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หรือกิจการสาขาขึ้นมาใหม การซื้อกิจการเดิมที่มีอยูหรือการรวมลงทุนหรือรวมเปนเจาของกิจการ
กับนักลงทุนรายอื่น เปนตน 

     อภิรัฐ ตั้งกระจาง (2543, น. 239) ไดใหความหมายการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ 
(Foreign Direct Investment: FDI) วาเปนการลงทุนที่ผูลงทุนจากตางประเทศมีสวนรวมในการ
บริหารและควบคุมกิจการซึ่งอาจกระทําโดยการเขาไปซื้อกิจการของบริษัทผูผลิตเดิมในฐานะผูถือ
หุนรายใหญ การเขาไปตั้งบริษัทสาขาในประเทศที่เขาไปลงทุน การเขาไปจัดตั้งบริษัทใหมใน
ประเทศที่เขาไปลงทุน 
         จากคําจํากัดความขางตนที่นักเศรษฐศาสตรหลายทานไดกลาวมา พอสรุป ไดวาการลงทุน

นั้นมีสวนประกอบหลายประการ แตมีสิ่งที่สําคัญคือ นักลงทุนตางประเทศมีเงินทุนมาลงทุน 

ประกอบธุรกิจและควบคุมกิจการในประเทศผูรับทุน ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี โดยมีผูลงทุน ไดแก 
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล รวมทั้งรัฐบาล แตจะเปนการลงทุนโดยตรงจากภาคเอกชนเปนสวนใหญ 

2.1.2  ประเภทของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
              ประเภทของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศแบงไดเปน 3 ประเภท คือ (Kopcke & 
Brauman, 1996 , pp. 25 – 27)  
              2.1.2.1  การลงทุนเพื่อการสงออก (Export-Oriented Investment) เปนบริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อ
สนองตลาดภายในประเทศหรือตลาดระหวางประเทศโดยแสวงหาวัตถุดิบและสวนประกอบในการ
ผลิตอ่ืนๆ จากแหลงใหม รวมถึงแหลงของสินคาสําเร็จรูป แสดงวาบริษัทที่ตั้งขึ้นตองการกระจาย
แหลงอุปทานเพื่อแสวงหาวิธีการผลิตที่ใชตนทุนต่ําที่สุด ตัวอยางการลงทุนประเภทนี้ มักจะพบใน
ภาควัตถุดิบ (The Raw Materials Sector) เชน การลงทุนทางดานน้ํามันในตะวันออกกลาง และการ
ลงทุนอุตสาหกรรมทําบ็อกไชท (Bauxite) ในแถบคาริบเบียน เปนตน 

     ในภาคอุตสาหกรรม (The Manufacturing Sector) การลงทุนเพื่อการสงออกสวนใหญ
จะเปนการผลิตสวนประกอบของผลิตภัณฑ ในอดีตการลงทุนในกิจการเหลานี้ขยายตัวอยางรวดเร็ว 
และมีการสงออกสวนประกอบดังกลาวไปยังประเทศตางๆ และประเทศผูลงทุนเพื่อประกอบเปน
สินคาสําเร็จรูป เห็นไดชัดเจนในอุตสาหกรรมยานยนต โดยปกติการลงทุนเพื่อการสงออกจะไม
ผลิตสินคาสําเร็จรูปเพื่อจําหนายโดยตรงใหแกผูบริโภคในตางประเทศ เนื่องจากเหตุผลหลาย
ประการ เชน การไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) อันเนื่องมาจากกรรมวิธีการ
ผลิตแตกตางกัน การสงมอบและคาใชจายในการขนสง ผูลงทุนเกรงวาอาจเกิดความเสี่ยงจากการ
ผลิตสินคาสําเร็จรูปในประเทศกําลังพัฒนา และกําไรจากการจําหนายและคาบริการในการประกอบ
เปนสินคาสําเร็จรูปจะอยูในตลาดใหญ ซ่ึงจําหนายผลิตภัณฑนั้น 
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                2.1.2.2  การลงทุนเพื่อพัฒนาตลาด (Market-Development Investment) การลงทุน
ประเภทนี้มีลักษณะพิเศษ 2 ประการ 

     1)  ผลผลิตจากโครงการมุงสงไปจําหนายยังประเทศผูรับการลงทุน เชน การลงทุนใน
อุตสาหกรรมชิ้นสวนคอมพิวเตอร เมื่อประเทศผูรับทุนผลิตชิ้นสวนคอมพิวเตอรแลว ก็จะสงไป
จําหนายยังประเทศพัฒนาแลวเพื่อประกอบเปนคอมพิวเตอรแลวกลับมาจําหนายยังประเทศผูรับ
การลงทุนอีกครั้งหนึ่ง 

     2)  การลงทุนมีขั้นตอนเพื่อตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจ เชน ขนาดของตลาด
ภายในประเทศและแนวโนมของตลาดระยะยาว และตนทุนการผลิตภายในประเทศ เปนตน 

     โดยทั่วไปการลงทุนประเภทนี้จะมีการพิจารณาถึงในระยะยาวซึ่งในระยะสั้นและระยะ
กลางอาจจะไมไดกําไร ประเทศผูรับการลงทุนจะดําเนินนโยบายที่กอใหเกิดผลทางตรงและ
ทางออมในการชักจูงใหนักลงทุนจากตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศ นโยบายที่ใชไดแก ภาษี
ศุลกากร การควบคุมการคา การชวยเหลือ (Subsidy) และมีการชักจูงใหลงทุนในอุตสาหกรรม
โดยทั่วไปจะไมเฉพาะเจาะจง 

     3)  การลงทุนซึ่งเริ่มโดยรัฐบาล (Government-Initiated Investment) ลักษณะพิเศษของ
การลงทุนประเภทนี้ คือ รัฐบาลประเทศผูรับการลงทุนเปนผูริเร่ิม โดยเปนการใหความชวยเหลือแก
ผูลงทุน การชวยเหลือของรัฐบาลประเทศผูรับการลงทุนควรจะมีมากพอที่จะจูงใจใหนักลงทุน
สนใจที่จะลงทุน ถึงแมวาอุปสงคทางการตลาด และตนทุนการผลิตจะไมเอ้ืออํานวยก็ตาม ผูลงทุน
จะลงทุนเพื่อหวังผลในภายหนา ส่ิงจูงใจจะปรากฏในรูปของการจํากัดการนําเขา (Import 
Restriction) การใหสิทธิพิเศษทางการปริวรรตเงินตรา การคมนาคมขนสง สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร การชวยเหลือทางดานการเงินและอัตราดอกเบี้ย กิจการสาธารณูปโภค และการบริการจาก
รัฐบาล 
       2.1.3  รูปแบบของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ แบงไดดังนี้ (รัตนา /สายคณิต และ
พุทธกาล รัชธร, 2549, น. 330 – 343) 

1)  การอนุญาต (Licensing) หมายถึง การที่บริษัทเจาของเครื่องหมายการคาบริษัทหนึ่ง
เรียกวา ผูใหอนุญาต (Licensor) อนุญาตใหบริษัทอื่นในตางประเทศบริษัทหนึ่งเรยีกวา ผูรับอนุญาต 
(Licensee) ใชทรัพยสินทางปญญาที่เปนกรรมสิทธิ์ของตน ไดแก สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมาย
การคา เทคนิค การดําเนินงาน เทคโนโลยแีละความเชีย่วชาญเฉพาะทางธุรกิจ โดยผูรับอนุญาตจะ
ไดรับผลประโยชนทางการคา และผูใหอนญุาตจะไดรับคาธรรมเนียม (Royalty) เปนสิ่งตอบแทน 
                  2 )   การใหสิทธิทางการคา (Franchise)  หมายถึง  การที่ผูมีสิทธิทางการคา  (Franchisor) 
อนุญาตใหผูรับสิทธิทางการคา (Franchisee) อาจเปนธุรกิจหรือบุคคลที่จะใหเครื่องหมายการคา 
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(Logo) ยี่หอ ตลอดจนการเรียนรูกระบวนการผลิต เทคนิคทางการตลาดและวิธีการบริหารกิจการ 
เพื่อดําเนินธุรกิจตามขอกําหนดที่ไดตกลงกันไว และผูใหสิทธิทางการคาจะไดรับคาธรรมเนียม 
(Franchise Fee) เปนสิ่งตอบแทน 
                    3)  การรวมคา (Joint Venture)  หมายถึง  การรวมมือกันตั้งแต 2 ธุรกิจขามชาติขึ้นไป 
ในการทําธุรกิจในประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยรวมกันในการลงทุนในสินทรัพย เปนเจาของใน
ระดับตางๆ และแบงปนความเสี่ยงรวมกัน 
                   4)  การลงทุนโดยบริษัทแมทั้งหมด (Wholly Owned Subsidiaries)  หมายถึง ธุรกิจขาม
ชาติที่ลงทุนโดยตรงในตางประเทศดวยเงินทุนของตนเองสามารถตัดสินใจในการดําเนินงานทุก
ประการตามวิถีทางบริษัทแม 
                    5)  การทําธุรกิจระหวางประเทศเฉพาะโครงการ (Turnkey Project) การที่กิจการใด
กิจการหนึ่งไดรับสัญญาในการจัดออกแบบจัดสรางตามโครงการใดโครงการหนึ่ง โดยเปนทั้ง
ผูออกแบบและกอสรางจนแลวเสร็จและทําการสงมอบ (Turnkey) ใหอยูในความดูแลของรัฐบาล
ทองถ่ินและผูจัดสรางก็จะไดรับผลประโยชนเปนคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไวในสัญญาโดย 
Turnkey มักเปนรายการที่เกิดกับรัฐบาลของประเทศคูสัญญา เนื่องจากสวนใหญเปนโครงการ
สาธารณูปโภคขนาดใหญ 
                   6)  สัญญาการผลิต (Contract Manufacturing) หมายถึง การที่กิจการหนึ่งวาจางผูผลิตให
ตางประเทศใหทําการผลิตสินคาใหตนตามคุณภาพและมาตรฐานที่กําหนด และบริษัทจะเปนผูทํา
การจําหนายสินคาดังกลาวเอง รวมทั้งเปนผูรับผิดชอบกระบวนการทางการตลาด ทั้งการโฆษณา
และสงเสริมการจําหนาย 

     ดังนั้น การลงทุนโดยตรง(Direct Investment) โดยทั่วไป หมายถึง การเคลื่อนยายปจจัย
การผลิตระหวางประเทศที่มีเปาหมายหลักเพื่อการเขาควบคุมในการจัดการและกําไรขององคการ
ธุรกิจในตางประเทศ ซ่ึง รัตนา (2530: 4) เสนอวาการลงทุนโดยตรงสามารถทําไดหลายวิธี ดังนี้ 

     1) โดยวิธีการเขาไปซื้อกิจการขององคการธุรกิจที่ตั้งอยูเดิมแลวในประเทศผูรับทุน เพื่อ
จะไดสามารถบริหารงานไดเต็มที่ หรือโดยการซื้อหุนทุน เชน หุนสามัญ เปนจํานวนมากพอที่จะทํา
ใหสามารถเขาไปมีสวนรวมในการบริหารและควบคุมการดําเนินงานขององคการธุรกิจเดิมของ
ประเทศผูรับทุนได 

    2) โดยวิธีการตั้งกิจการสาขาขึ้นในตางประเทศ ซ่ึงทําใหกิจการแมยังสามารถบริหารงาน
ไดเต็มที่ หรือการเขารวมทุนกับเอกชนเขาของประเทศในรูปของการลงทุนรวม (Joint Venture) ซ่ึง
จะมีสวนในการบริหารตามกฎหมายตามสัดสวนของการรวมทุน 
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     3)  โดยวิธีการเขาไปตั้งองคการธุรกิจขึ้นใหมในประเทศผูรับทุน เชน ตั้งโรงงานหรือ
สํานักงานขึ้นใหม เปนตน 

ณักษ กุลิสร  (2554, น. 221 – 222)  กลาวถึงรูปแบบของการลงทุนทางตรงระหวาง
ประเทศ คือ การซื้อกิจการ (Acquisitions) และการลงทุนใหม (Greenfield Investments) การลงทุน
ทางตรงตางประเทศอาจจะอยูในรูปแบบของการลงทุนใหม โดยมีการตั้งกิจการใหมหรือมีการ
ลงทุนในรูปแบบของการซื้อกิจการหรือการควบกิจการกับกิจการในทองถ่ิน จากขอมูลพบวาการ
ลงทุนขามพรมแดนโดยมากอยูในรูปของการควบหรือการซื้อกิจการมากกวาการลงทุนใหม และ
จากการรายงานขององคการสหประชาชาติพบวาประมาณ 40 – 80 % ของการลงทนทางตรง
ตางประเทศทั้งหมดที่เคล่ือนยายเขาประเทศอยูในรูปของการซื้อหรือการควบกิจการโดยเฉพาะ
ในชวงระหวาง พ.ศ. 2541 – 2546 เชน ในชวง พ.ศ. 2544 มีการซื้อและการควบกิจการประมาณ 78 
% ของการเคลื่อนยายเขาของการลงทุนทางตรงระหวางประเทศเขาไปในประเทศที่พัฒนาแลวจะ
คอนขางแตกตางจากประเทศกําลังพัฒนา โดยในประเทศกําลังพัฒนามีสัดสวนในรูปของการซื้อ
และการควบกิจการประมาณ 1 ใน 3 ของการลงทุนทางตรงระหวางประเทศ ซ่ึงเปนเปอรเซ็นตที่
คอนขางต่ํา 

ในการลงทุนทางตรงระหวางประเทศ ทําไมกิจการจึงชอบที่จะซื้อหรือควบกิจการที่มี
อยูในประเทศนั้นมากกวาที่จะลงทุนใหม มีขอสังเกตที่สําคัญ 3 ประการ คือ 

1)  การซื้อและการควบกิจการคอนขางสะดวกในเรื่องของการบริหารมากกวาการลงทุน
ใหม โดยกิจการเชื่อวาถาเขาไมไดเขาไปซื้อหรือลงทุน คูแขงขันก็อาจจะเขาไปลงทุน เชน ในกรณี
ของบริษัทเซเม็กซ ซ่ึงประสบความสําเร็จโดยเปนบริษัทผูผลิตซีเมนตที่ใหญเปนอันดับสามของ
โลก และเปนบรรษัทนานาชาติที่ใหญที่สุดในเม็กซิโก โดยในชวง 10 ปที่ผานมาบริษัทเนน
ตลาดโลกเพิ่มขึ้น โดยมีการซื้อกิจการเปนสวนมาก ซ่ึงถากิจการมีการลงทุนใหมก็มี แนวโนมที่จะ
เจริญเติบโตชากวา 

2)  กิจการในตางประเทศที่ซ้ือมามักเปนกิจการที่คอนขางจะมีทรัพยสินที่มีมูลคา เชน 
ความภักดีตอตราสินคา ความสัมพันธกับลูกคา สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการคา ระบบการจัด
จําหนายระบบการผลิต และอ่ืนๆ จึงมีความเสี่ยงนอยกวาที่จะเขาไปซื้อกิจการที่มีอยูแลวมากกวา
การลงทุนใหม เชน การซื้อกิจการของบริษัทเซเม็กซจากบริษัทเซาทแลนดในรัฐฮูสตันดวยมูลคา 
2.5 พันลานดอลลารสหรัฐ ถือเปนตัวอยางที่ดี เนื่องจากบริษัทเซเม็กซตองการเขาไปในตลาด
กอสรางของประเทศสหรัฐอเมริกาที่กําลังเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว ซ่ึงการผลิตและการจัดหนายของ
บริษัทเซาทแลนดทําใหเซเม็กซประสบความสําเร็จไมยากนัก 
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3)  กิจการซื้อกิจการอื่นเนื่องจากเชื่อวาเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพจากหนวยงานที่มี
อยูโดยการถายทอดในเรื่องของเงินทุน เทคโนโลยี และความชํานาญทางดานการบริหารจัดการ เชน 
บริษัทเซเม็กซมีการพัฒนาระบบขอมูลที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมซีเมนตระดับโลก ซ่ึงจะทําให
สามารถเขาถึงความตองการของลูกคาไดดีกวา  นอกจากนั้น  บริษัทเซเม็กซสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการกิจการที่มีอยูในบริษัทเซาทแลนด โดยการถายทอดเทคโนโลยีและความรู
ตางๆ หลังจากเขาไปซื้อกิจการแลว ซ่ึงปจจัยเหลานี้สงผลทําใหเกิดความชื่นชอบในการควบหรือ
การซื้อกิจการมากกวาการลงทุนใหม 

ในปจจุบันทฤษฎีที่สามารถอธิบายถึงปรากฏการณและความสําคัญของการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศมีหลายทฤษฎี แตในการศึกษาครั้งนี้จะยกตัวอยางทฤษฎีที่สําคัญ 3 ทฤษฎี 
ไดแก ทฤษฎีการสังเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่กําหนดการลงทุนระหวางประเทศของดันนิ่ง (Dunning’s 
Eclectic Theory) ทฤษฎีของโคจิมา (Kojima’s Model) และทฤษฎีการขยายตัวของบรรษัทขามชาติ 

 
2.2  ทฤษฎีการลงทุนทางตรงระหวางประเทศ  
         2.2.1  ทฤษฎีการสังเคราะหปจจัยตางๆ ที่กําหนดการลงทุนระหวางประเทศ  

     ทฤษฎีการสังเคราะหปจจัยตางๆ ที่กําหนดการลงทุนระหวางประเทศ (Dunning’s 
Electic Theory) เปนทฤษฎีที่อธิบายเงื่อนไขหรือความไดเปรียบตางๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุน
ทําการผลิตในตางประเทศขององคการธุรกิจตางๆ และสามารถใชอธิบายการลงทุนทางตรงระหวาง
ประเทศไดทุกประเภท โดยเปนการรวบรวมทฤษฎีตางๆ มาอธิบายสาเหตุของการลงทุนทางตรง
ระหวางประเทศ 

     ตามแนวความคิดของ Dunning (John Dunning, 1972: 11-12) การที่องคการธุรกิจ
ตัดสินใจจะทําการลงทุนในตางประเทศมิใชขึ้นอยูเพียงเหตุผลที่วา องคกรธุรกิจมีความไดเปรียบใน
ปจจัยบางประการ เชน มีสินทรัพยพิเศษภายในองคกร เปนเจาของเทคโนโลยี หรือเนื่องจากเพื่อ
ปองกันการสูญเสียตลาด หรือเพื่อกระจายการเสี่ยงภัยในการลงทุนเทานั้น แตการจะตัดสินใจลงทุน
ทางตรงระหวางประเทศหรือจะทําการผลิตเพื่อการสงออก หรือจะใชวิธีการขายหรือใหเชา
สิทธิบัตรอยางไรนั้นจะขึ้นอยูกับปจจัยหรือเงื่อนไขตางๆ ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 3 ประการ 
ไดแก 
          2.2.2  ความไดเปรียบในการเปนเจาของสินทรัพยบางอยาง (Ownership-Specific Advantage)  

     ปกติองคกรธุรกิจจะตองมีสินทรัพยอยูในครอบครอง เพื่อท่ีจะไดนําสินทรัพยเหลานี้มา
ใชใหเกิดประโยชน สินทรัพยขององคการธุรกิจอาจเปนสินทรัพยที่มีตัวตน (Tangible Assets) เชน 
สถานที่ทําการ อาคาร โรงงาน เครื่องจักร เปนตน สินทรัพยบางอยางขององคการธุรกิจอาจเปน
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สินทรัพยที่องคการธุรกิจอื่นๆ ที่มีตั้งอยูในแหลงเดียวกันตางก็มีอยูเชนเดียวกัน เชน สภาพแวดลอม
ทางสังคม กฎหมาย และการคาที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ความพรอมของตลาดแรงงาน 
โครงสรางของตลาด เปนตน แตมีสินทรัพยพิเศษบางอยางที่แตละองคการธุรกิจสรางขึ้นเอง เชน 
การลงทุนทําการวิจัยและพัฒนาสินคาหรือเทคโนโลยี หรือไดมาครอบครองโดยวิธีการตางๆ เชน 
โดยการซื้อสิทธิบัตรหรือสัมปทาน เปนตน สินทรัพยเหลานี้ ไดแก ความรูดานเทคโนโลยี การ
จัดการ ประสบการณ หรือทักษะของบุคลากรภายในองคการ เปนตน องคการธุรกิจแตละแหงจะมี
ความสามารถแตกตางกันในการสรางหรือไดมาซึ่งสินทรัพยพิเศษตางๆ ซ่ึงสวนใหญเปนสินทรัพย
ที่ไมมีตัวตน บางองคการอาจจะมีสินทรัพยพิเศษเหลานั้นนอยกวาจึงทําใหแตละองคการธุรกิจมี
ความไดเปรียบแตกตางกัน นอกจากนี้สินทรัพยพิเศษบางอยางนั้นอาจจะมีผลทําใหองคการธุรกิจมี
ความไดเปรียบมากยิ่งขึ้น ถาองคการธุรกิจมีการกระจายการผลิตไปยังแหลงตางๆ หรือประเทศ
ตางๆ ความไดเปรียบจากการเปนเจาของสินทรัพยพิเศษบางอยางแบงออกไดดังนี้ 

2.2.1.1 ความไดเปรียบที่ไมจําเปนตองเกิดจากการกระจายผลิตไปยังประเทศตางๆ ไดแก ขนาด
และความมั่นคงของกิจการ สินคาที่ผลิตและการกระจายการผลิตสินคาหลายๆ ชนิด ความสามารถ
ในการแสวงหาประโยชนจากการใชแรงงานทําหนาที่เฉพาะอยาง (หรือการแบงงานกันทําภายใน
องคการ) อํานาจในการผูกขาด การมีทรัพยากรที่ดีกวา และมีความสามารถในการใชทรัพยากรนั้น
ใหเปนประโยชน ความรูทางเทคโนโลยี ตราเครื่องหมายการคา ระบบการจัดการทางดานการผลิต 
การตลาดและการจัดการองคการ ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ความสามารถในการผลิต
ตางๆ ไดเพียงพอกับความตองการ  โดยไดรับสิทธิพิเศษบางประการเหนือคูแขงรายอื่นๆ 
ความสามารถในการเขาถึงของสินคา การไดรับความคุมครองจากรัฐบาล เปนตน 

2.2.1.2 ความไดเปรียบที่กิจการสาขาไดรับจากบริษัทแม ไดแก ความรูทางดานการจัดการ การ
บริหารและการตลาด การวิจัยและการพัฒนา กิจการสาขามักไดรับประโยชนเร่ืองเหลานี้จากบริษัท
แม โดยไมตองเสียคาใชจายหรืออาจจะเสียต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบกับกิจการอื่นๆ ที่มิไดเปนกิจการ
สาขา นอกจากนี้การจัดตั้งสาขายังกอใหเกิดการประหยัดแกองคการธุรกิจในดานตางๆ เชน ดาน
การผลิต ดานการซื้อวัตถุดิบ ดานการจัดหาเงินทุนและเงินหมุนเวียนในกิจการ ดานการตลาด เปน
ตน 

2.2.1.3 ความไดเปรียบที่เกิดจากการกระจายการผลิตไปยังประเทศตางๆ การที่กิจกรรมกระจาย
การผลิตไปยังประเทศตางๆ จะเปนการทําใหกิจการมีความไดเปรียบตางๆ ดังที่ไดกลาวขางตน และ
ทําใหกิจการไดความรูหรือขาวสารตางๆ เกี่ยวกับการตลาด การจัดหาวัตถุดิบไดดีกวากรณีที่
องคการธุรกิจทําการผลิตในประเทศของตนเทานั้น การกระจายการผลิตไปยังประเทศตางๆ                
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ยังมีผลทําใหกิจการสามารถหาประโยชนไดจากปจจัยการผลิต หรือสภาพแวดลอมตางๆ ของ
ประเทศนั้นๆ และทําใหสามารถกระจายการเสี่ยงภัยดวย 

     โดยสรุปแลว ปจจัยดานความไดเปรียบในการเปนเจาของสินทรัพยบางประการ 
(Ownership Specific Advantage) ซ่ึงเกิดขึ้นเนื่องจากมีความไมสมบูรณในตลาดทํา ใหนักลงทุนใน
ประเทศที่พัฒนาแลวสามารถมีอํานาจผูกขาดเหนือนักลงทุนทองถ่ินในประเทศผูรับการลงทุน ทั้งนี้
ความไดเปรียบในการเปนเจาของสินทรัพยหรือปจจัยเฉพาะตนของนักลงทุนนี้จะตองสามารถ
ชดเชยไดกับความเสียเปรียบที่นักลงทุนตองประสบจากการลงทุนโดยตรงในประเทศผูรับการ
ลงทุนนั้นในฐานะที่เปนนักลงทุนตางชาติในรูปของการมีตนทุนการผลิตในดานตาง ๆ เพิ่มสูงขึ้น
กวานักลงทุนทองถ่ิน อันไดแก ภาษาพูด ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม รสนิยม ระบบ
เศรษฐกิจ การตลาด การเมือง และกฎหมายของประเทศผูรับการลงทุน เปนตน ความไดเปรียบใน
การเปนเจาของสินทรัพยบางประการที่ เปนมูลเหตุหรือปจจัยกําหนดการลงทุนโดยตรงใน
ตางประเทศดังกลาวขางตนนี้ ไดแก ความไดเปรียบในดานการมีเทคโนโลยีการผลิตที่เหนือกวาที่
ทํา ใหสามารถพัฒนาการผลิตสินคาและผลิตภัณฑชนิดใหมหรือผลิตภัณฑที่มีความแตกตางไปจาก
ของผูผลิตรายอื่น เชน ในดานของรูปแบบ ลักษณะ สีสัน เปนตน การมีความรู ความชํานาญ 
ประสบการณดานการตลาดและการจัดการที่ดีกวา การมีความไดเปรียบในดานการประหยัดจาก
ขนาดของการผลิต ความสามารถในการเขาควบคุมแหลงวัตถุดิบเอง รวมทั้งการมีความไดเปรียบใน
ดานเงินทุน เชน การมีแหลงเงินทุนสนับสนุนแหลงใหญจากบริษัทแมดวย 
            2.2.2  ความไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชนแกองคการดวยตัวเอง (Internalization 
Incentive Advantage)  

     เมื่อองคการธุรกิจมีความไดเปรียบประการตางๆ ดังกลาวมาแลว ประโยชนที่องคการ
ธุรกิจไดรับจะมากขึ้นตอเมื่อกิจการสามารถนําความไดเปรียบตางๆ ที่ตนมีอยูใชใหเกิดประโยชน
เอง แทนที่จะขายหรือใหเชาความไดเปรียบนั้นแกกิจการภายนอก (ความไดเปรียบบางอยางอาจขาย
ใหแกกิจการอื่นไมได) นั่นคือองคการธุรกิจตองใชประโยชนจากความไดเปรียบของตนเอง โดย
การขยายการประกอบการของตนเองออกไปในตางประเทศ แทนที่จะแสวงหาประโยชนจาก
ภายนอกกิจการ โดยการขายหรือทําสัญญาใหเชาแกองคการธุรกิจอื่นๆ การแสวงหาประโยชนจาก
ความไดเปรียบของตน 

     โดยการขยายกิจการออกไปตางประเทศนี้ทําใหองคการธุรกิจไดรับผลประโยชนบาง
ประการเชน ตนทุนเกี่ยวกับการตลาดอาจจะลดลงไดบางหากสามารถหลีกเลี่ยงมาตรการ การเขา
แทรกแซงของรัฐบาล โดยการตั้งกําแพงภาษีการกําหนดโควตา ความสามารถควบคุมแหลงการ
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ผลิตและราคาของวัตถุดิบที่ตองใชหรือการสรางความมั่นใจแกผูซ้ือในตางประเทศโดยสามารถใช
กลยุทธในการกําหนดราคาขายในประเทศตางๆ ใหแตกตางกันได เปนตน 

     โดยสรุปแลว  ปจจัยดานความได เปรียบที่ เกิดจากสิ่ งจูงใจภายในองคการเอง 
(Internalization Incentive Advantage) โดยที่องคการธุรกิจจะตองหาประโยชนจากความไดเปรียบ
ของตนเองโดยการขยายการประกอบการของตนออกไปในตางประเทศเพื่อเปนการลดตนทุนการ
ทํา ธุรกรรม (Transaction) ตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ประกอบกับการทํา ใหกิจกรรมหรือธุรกรรมตาง ๆ 
ในตลาดสามารถเชื่อมโยงกันไดอยางมีประสิทธิภาพ นักลงทุนจึงตองแสวงหาประโยชนโดยผาน
กลไกของการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ ซ่ึงจะทํา ใหองคการธุรกิจไดรับผลประโยชนบาง
ประการ เชน อาจจะลดตนทุนเกี่ยวกับการตลาดลงไดบาง สามารถหลีกเลี่ยงมาตรการการเขา
แทรกแซงของรัฐบาล เชน การตั้งกํา แพงภาษีและการกําหนดโควตา เปนตน สามารถควบคุมแหลง
ผลิตและราคาวัตถุดิบที่ตองใช สรางความมั่นใจใหแกผูซ้ือในตางประเทศ สามารถใชกลยุทธในการ
กําหนดราคาขายในประเทศตาง ๆ ใหแตกตางกันได และสามารถสรางตลาดในอนาคตที่มีความ
แนนอนขึ้นใหแกบริษัท 
         2.2.3  ความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้ง (Location-Specific Advantage)  

     เมื่อองคการธุรกิจมีความไดเปรียบ 2 ประการแลว องคการธุรกิจจะตองสามารถทํากําไร
ไดโดยใชประโยชนจากความไดเปรียบของตนรวมกับปจจัยการผลิตบางอยางที่มีอยูภายนอก
ประเทศ จึงจะทําใหองคการธุรกิจตัดสินใจไปลงทุนในตางประเทศ ดังนั้นองคการธุรกิจสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูซ้ือในตางประเทศ ความไดเปรียบจากแหลงที่ตั้งจะมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับแหลงทรัพยากร คุณภาพของทรัพยากร และราคาของทรัพยากรของประเทศนั้น คาใชจาย
ในการขนสง และการสื่อสาร ขนาดการเขาแทรกแซงของรัฐบาลในการผลิต การควบคุมการนําเขา
ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ประเทศมีอยู ความแตกตางของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี เปนตน 

     โดยสรุปแลว ปจจัยดานความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้ง (Location Specific 
Advantage) การที่นักลงทุนจะเลือกลงทุนโดยตรงในประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น มูลเหตุหรือปจจัย
จูงใจสําคัญที่เกิดขึ้นจากการที่ประเทศผูรับการลงทุนนั้นมีความไดเปรียบในดานแหลงที่ตั้งในดาน
การมีปจจัยเฉพาะบางประการที่นักลงทุนมีความตองการมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับที่มีอยูใน
ประเทศของตนซึ่งจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับแหลงทรัพยากร คุณภาพ และตนทุนในการจัดหา
ทรัพยากรในประเทศนั้น คาใชจายในการขนสงและการสื่อสาร ระดับของการแทรกแซงของรัฐบาล
ในการผลิต การควบคุมการนํา เขา ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ประเทศผูรับการลงทุนมีอยู ความ
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แตกตางของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ขนาดและอัตราการเติบโตของตลาดของประเทศ
ผูรับการลงทุน เปนตน 
 
ตารางที่ 2.1  เงื่อนไขของทางเลือกตางๆ ในการใหบริการแกตลาด 
 

ทางเลือกตางๆ ในการใหบริการแก
ตลาด 

ความไดเปรยีบที่เกิดจาก 
การเปนเจาของ 
สินทรัพยพิเศษ 

การทําใหเปน 
ประโยชนดวยตนเอง 

แหลงที่ตั้ง 

การทําสัญญาใหสิทธิหรือขาย
สิทธิบัตร 
การสงออก 
การลงทุนทางตรงตางประเทศ 

มี 
มี 
มี 

ไมมี 
มี 
มี 

ไมมี 
ไมมี 
มี 

 
ท่ีมา: เศรษฐศาสตรการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (รัตนา สายคณิต และพุทธกาล รัชธร, 2549, 
น. 203) 

 
     จากตารางที่ 2.1 แสดงใหเห็นวา ถาองคกรธุรกิจใดมีความไดเปรียบเหนือกิจการอื่น

เนื่องจากเปนเจาของสินทรัพยพิเศษบางอยางเทานั้น เชน มีเทคโนโลยีในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
สูง ตราเครื่องหมายการคาของกิจการเปนที่รูจักกันทั่วไป เปนตน โดยไมมีความไดเปรียบประการ
อ่ืนๆ แลว องคกรธุรกิจก็มักจะตัดสินใจเลือกการใหบริการแกตลาดโดยการทําสัญญาใหสิทธิ หรือ
ขายสิทธิบัตรตางๆ แตถาองคกรธุรกิจมีความไดเปรียบเนื่องจากการเปนเจาของทรัพยสิน และมี
ความสามารถทําใหเปนประโยชนดวยตนเองแลว องคกรธุรกิจก็จะตัดสินเลือกทําการผลิต
ภายในประเทศเพื่อขายภายนอกประเทศดวย สวนองคกรธุรกิจใดที่มีความไดเปรียบทั้ง 3 ประการ 
คือ ความไดเปรียบอันเกิดจากการเปนเจาของสินทรัพยพิเศษบางอยาง ทั้งสามารถใชใหเปน
ประโยชนดวยตนเองและแหลงที่ตั้งโรงงานเหมาะสมดวยแลว องคกรธุรกิจนั้นก็จะเลือกลงทุน
ทางตรงตางประเทศ 

     ทฤษฎีการสังเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่กําหนดการลงทุนระหวางประเทศของดันนิ่ง มีขอดี
ในแงที่สามารถอธิบายเงื่อนไขหรือความไดเปรียบตาง ๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนทํา การผลิต
ในตางประเทศขององคการธุรกิจตาง ๆ และสามารถใชอธิบายการลงทุนโดยตรงระหวางประเทศ
ไดทุกประเภท ไมวาจะเปนการลงทุนโดยตรงในดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานการผลิตสินคา
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อุตสาหกรรมเพื่อทดแทนสินคานําเขา ดานการคา ดานการกระจายสินคา และดานการบริการอื่น ๆ 
เชน การธนาคารและการประกันภัย 

     นอกจากนี้ ดันนิ่งยังอธิบายวา การลงทุนโดยตรงระหวางประเทศขึ้นอยูกับระดับของ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ โดยประเทศตาง ๆ จะเริ่มจากการมีระดับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจต่ํ า  การลงทุนในประเทศมีนอย  อาจจะเปนเพราะวาแรงงานไมมีคุณภาพ  การ
สาธารณูปโภคไมดี ตอมา เมื่อภาวะทางเศรษฐกิจดีขึ้น มีการปรับปรุงทางดานสาธารณูปโภค
แรงงานมีการศึกษามากขึ้น ตลาดภายในประเทศมีการขยายตัวมากขึ้น หนวยการผลิตตาง ๆ มีการ
แขงขันกันมากขึ้น ผลตอบแทนตอหนวยของการลงทุนภายในประเทศลดลง จึงมีการออกไปลงทุน
ในตางประเทศมากขึ้น ดวยเหตุผลเพื่อหาแหลงที่มีคาจางแรงงานต่ํา เพื่อหลีกเลี่ยงกํา แพงภาษี เพื่อ
รักษาตลาด หรือเพื่อรักษาระดับกํา ไรของตนไว เปนตน 
        2.2.2  ทฤษฎีของโคจิมา 

     K. Kojima (1978) นักเศรษฐศาสตรชาวญ่ีปุน ไดเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศที่เรียกวา ทฤษฎีของโคจิมา (Kojima’s Model) โดยไดเสนอแนะวาการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศมีความสัมพันธกับการสงออกของประเทศผูรับการลงทุน ซ่ึงสิ่งสําคัญที่จูง
ใจใหเกิดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ มี 4 อยาง คือ 

     1.  การลงทุนเพื่อใชทรัพยากรในประเทศผูรับการลงทุน 
     2.  การลงทุนเพื่อขายผลิตผลในตลาดของประเทศผูรับการลงทุน 
     3.  การลงทุนเพื่อใชแรงงานที่มีราคาถูกในประเทศผูรับการลงทุน 
     4.  การลงทุนเพื่อสรางอํานาจในการผูกขาด (Oligopolistic Power) 
     นอกจากนี้ โคจิมายังไดใหขอแนะนําวาการลงทุนที่ตองใชแรงงานในประเทศผูรับทุน

จะสนับสนุนการคาระหวางประเทศ 
     ทฤษฎีของโคจิมา เปนทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการผลิตระหวางประเทศ ที่ใหความสนใจ

แกปญหาที่วา  ทํา อยางไรถึงจะทํา ใหการลงทุนโดยตรงในตางประเทศกอประโยชนใหแกประเทศ
ผูสงออกทุนในรูปของการสงเสริมการคาระหวางประเทศและการปรับโครงสรางทางอุตสาหกรรม 
(Industrial Adjustment) สําหรับอุตสาหกรรมของประเทศผูลงทุนที่เร่ิมเสื่อมอํานาจในการแขงขัน
ระหวางประเทศ พรอมทั้งกอประโยชนใหแกประเทศผูรับการลงทุนในรูปของการยกระดับ
โครงสรางทางอุตสาหกรรม (Upgrading of Industrial Structure) อยางเหมาะสมกับขั้นตอนการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศผูรับการลงทุนนั้นๆ ดวย  ซ่ึงเปนการวิเคราะหใน
ระดับมหภาค (Macro Level) 
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     ทฤษฎีของโคจิมา มีขอแตกตางจากทฤษฎีการสังเคราะหปจจัยตางๆ ที่กําหนดการ
ลงทุนระหวางประเทศของดันนิ่ง (Dunning’s Eclectic Theory) ตรงที่ทฤษฎีของโคจิมาให
ความหมายของคํา วา  ทฤษฎีทั่วไป  หมายถึง  การเสนอทฤษฎีที่เปนองครวม (An Integrated Theory) 
ของการลงทุนและการคาระหวางประเทศ โดยตั้งอยูบนหลักของการแบงงานระหวางประเทศ  
ในขณะที่ทฤษฎีการสังเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่กําหนดการลงทุนระหวางประเทศของดันนิ่งให
ความหมายของคําวา  ทฤษฎีทั่วไป  หมายถึง  หลักทฤษฎีที่สามารถครอบคลุมในการอธิบายรูปการ
ตาง ๆ ของการดําเนินธุรกิจหรือการผลิตระหวางประเทศทั้งปวงได  ซ่ึงขอแตกตางนี้มีสวนทํา ให
ทฤษฎีของโคจิมาไมเปนที่เขาใจกันอยางถูกตองชัดแจงนัก 

     กลาวโดยสรุป ทฤษฎีของโคจิมา ในสวนที่เกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงในตางประเทศมี
ความวา  การลงทุนโดยตรงในตางประเทศ ควรจะเริ่มเปนลําดับขั้นตอนไปจากอุตสาหกรรมที่มี
ความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบหรือกําลังจะมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในประเทศของตน 
(แตเปนอุตสาหกรรมที่มีหรือจะมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในประเทศผูรับการการลงทุน)  
ตัวอยาง เชน อุตสาหกรรมสิ่งทอเปนอุตสาหกรรมที่เร่ิมมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบของญี่ปุน
เนื่องจากมีคาแรงงานสูง โคจิมาเห็นวาการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ เชน ประเทศไทยที่ญี่ปุน
จะมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ เนื่องจากมีคาจางแรงงานที่ถูกกวาเมื่อเทียบกับประเทศญี่ปุน 
ซ่ึงจะสงผลใหมีการปรับปรุงฟงกชันการผลิตสิ่งทอของประเทศไทย ทําใหตนทุนการผลิตสิ่งทอตํ่า
ลงไปอีก ซ่ึงการทํา เชนนี้จะเกิดประโยชนทั้งแกประเทศญี่ปุนและประเทศไทยมากยิ่งขึ้น กลาวคือ 
ในสวนของประเทศไทยก็สามารถจะขยายการสงออกสิ่งทอและยกระดับโครงสรางทาง
อุตสาหกรรมของประเทศไปพรอม ๆ กัน สวนประเทศญี่ปุนก็สามารถนํา เขาสินคาสิ่งทอไดดวย
ตนทุนที่ต่ํากวาการผลิตเองในประเทศ และพรอมกันนั้นก็สามารถปรับโครงสรางทางอุตสาหกรรม
ของประเทศญี่ปุนเองใหเหลือเฉพาะแตอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพพอที่จะแขงขันกับตางประเทศได
เทานั้น 

2.2.3  ทฤษฎีการขยายตัวของบรรษัทขามชาติ 
                ในทัศนะของจอหน เอช.ดันนิ่ง (John H. Dunning) บรรษัทขามชาติ หมายถึง บรรษัท

หรือธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวของกับการลงทุนตางชาติทางตรงหรือเปนเจาของควบคุมกิจกรรมที่
กอใหเกิดมูลคาเพิ่มในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งประเทศ  

            ทฤษฎีการลงทุนทางตรงระหวางประเทศที่อธิบายวาสาเหตุของการลงทุนตางประเทศ
เกิดจากความไดเปรียบขององคกรธุรกิจ เนื่องจากมีอํานาจผูกขาดทางดานตางๆ เชน ทางดาน
เทคโนโลยี ทางดานการตลลาด ซ่ึงมีผลทําใหการแขงขันเปนไปอยางไมสมบูรณยังไมเพียงพอใน
การอธิบายวาเหตุใดองคกรธุรกิจบางกิจการจึงสามารถลงทุนทางตรงระหวางประเทศไดมากและ
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ขยายตัวใหญขึ้นจนกลายเปนบรรษัทขามชาติได ลาลลและสตรีทแทน (S. Lall and P. Streeten) จึง
ไดพยายามหาเหตุผลมาอธิบายสาเหตุทางเศรษฐกิจของการขยายตัวของบรรษัทขามชาติโดยการ
พิจารณาของเขาแบงออกไดเปน 3 ขั้นตอนเรียงตามลําดับ คือ (Lall and Streeten, 1977 อางถึงใน
รัตนาสายคณิต และพุทธกาล รัชธร, 2549: 185 - 198) 

     ขั้นที่ 1  เปนการพิจารณาลักษณะความไดเปรียบตางๆ ที่กอใหเกิดอํานาจผูกขาด 
เนื่องจากมีผูแขงขันนอยราย (Oligopolistic Advantages) ที่องคกรธุรกิจตางประเทศใหญๆ มีเหนือ
องคกรธุรกิจในประเทศและองคการธุรกิจตางประเทศเล็กๆ 

     ขั้นที่ 2  เปนการพิจารณาวาเหตุใดความไดเปรียบดังกลาวจึงกระตุนใหเกิดการลงทุน
ตางประเทศแทนที่จะหาประโยชนจากความไดเปรียบโดยอาศัยวิธีการอื่น เชน ดวยการผลิตใน
ประเทศเพื่อการสงออก นั่นคือ พิจารณาความไดเปรียบของการลงทุนทางตรงในตางประเทศที่มี
เหนือการผลิตเพื่อการสงออก 

     ขั้นที่ 3  พิจารณาความไดเปรียบของการลงทุนทางตรงในตางประเทศที่มีเหนือการขาย
สิทธิบัตร 

     1.  ลักษณะของความไดเปรียบท่ีกอใหเกิดอํานาจผูกขาดเนื่องจากคูแขงนอยราย 
     ความไดเปรียบบางอยางเปนปจจัยสําคัญที่เปนสาเหตุทําใหเกิดการลงทุนทางตรง

ตางประเทศ แตความไดเปรียบบางอยางเปนเพียงปจจัยที่สนับสนุนการลงทุนทางตรงตางประเทศ
เทานั้น และความไดเปรียบตางๆ จะยิ่งมีบทบาทสําคัญมากขึ้น ถามีคูแขงขันในตลาดนอยราย ความ
ไดเปรียบดังกลาว ไดแก  

     ก.  ความไดเปรียบทางดานเงินทุน องคกรธุรกิจตางประเทศขนาดใหญหรือบรรษัทขาม
ชาติมักจะมีทุนมากกวา หรือสามารถหาแหลงเงินทุนที่เสียตนทุนถูกกวานักลงทุนหรือองคกรธุรกิจ
ของประเทศ ทั้งนี้อาจดวยเหตุผลประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังนี้ คือ 

     ประการแรก กิจการแมอาจจะมีทุนสะสมอยูภายในกิจกรรมคอนขางมากและสามารถ
นํามาใชไดโดยเสียตนทุนคาเสียโอกาสคอนขางต่ํา  

     ประการที่สอง องคกรธุรกิจตางประเทศมีโอกาสที่จะไปแสวงหาเงินทุนจากตลาดทุน
ของประเทศพัฒนาแลวคอนขางงายและเสียตนทุนต่ํากวา ซ่ึงองคกรธุรกิจในประเทศอาจจะไมมี
โอกาสดังกลาว หรือแมมีโอกาสที่จะไปแสวงหาเงินทุนจากตลาดทุนภายนอกประเทศบางก็ตาม แต
มักจะตองเสียตนทุนสูงกวา 

     ประการสุดทาย การแสวงหาเงินทุนจากแหลงภายในประเทศ องคกรธุรกิจตางประเทศ
มักจะทําไดงายและเสียตนทุนต่ํากวาองคกรธุรกิจภายในประเทศ  ทั้งนี้ เพราะองคกรธุรกิจ
ตางประเทศมักไดรับการตอบรับจากตลาดทุนในประเทศดีกวา เชน ไดรับการเสนอเงื่อนไขในการ
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กูยืมที่ดีกวา การจัดหาเงินทุนขององคกรธุรกิจตางประเทศมักไดรับลําดับความสําคัญกอน เพราะมี
เครดิตและชื่อเสียงดีกวา สถาบันการเงินที่ใหกูยืมก็มักเปนสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศที่
เขามาตั้งดําเนินการภายในประเทศ  

     ข.  ความไดเปรียบทางดานการจัดการ บรรษัทขามชาติ หรือองคกรธุรกิจขนาดใหญที่
ทําการลงทุนระหวางประเทศมักจะมีความไดเปรียบทางดานการจัดการ ซ่ึงอยูในรูปของการมีระบบ
การจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการขององคกรธุรกิจของประเทศหรือ
มีความสามารถในการประกอบการเหนือกวา เชน กลาเสี่ยงภัย กลาแสวงหาชองทางที่จะดําเนินการ
ภายในโลกธุรกิจที่มีความไมแนนอนตางๆ ความไดเปรียบดังกลาวอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุตางๆ เชน 
ความมีประสบการณของผูบริหารชาวตางประเทศเอง หรือบุคลากรที่ไดรับการคัดเลือกเขาทํางาน
ในองคกรเปนบุคคลที่มีความสามารถสูง เปนตน  

     ค.  ความไดเปรียบทางดานเทคโนโลยี เทคโนโลยีมิไดหมายถึงการแสวงหาความรู
เกี่ยวกับศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของเทานั้น แตยังหมายถึงความสามารถที่จะนําความรูตางๆ นั้นมา
ประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนทางดานธุรกิจอีกดวย การแสวงหาความรูใหมๆ และการนําความรู
ใหมมาใชใหเกิดประโยชนทางดานธุรกิจนั้น องคกรธุรกิจจะตองเสียคาใชจายคอนขางสูง ซ่ึงอาจจะ
เรียกวา “รายจายทาบดานการวิจัยและพัฒนา” (Research and Development Expenditures) การ
ทุมเทคาใชจายทางดานการวิจัยและพัฒนามักจะเนนหนักไปทางดานที่จะชวยใหการแขงขันเปน
การแขงขันในตลาดผูแขงขันนอยราย (Oligopolistic Competition) มากยิ่งขึ้น ซ่ึงเปนลักษณะสําคัญ
ของการลงทุนระหวางประเทศ ดังนั้นจึงนับวาเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งของการขยายการผลิตเพื่อตลาด
ระหวางประเทศ 

     ง.  ความไดเปรียบทางดานการตลาด การตลาดมีบทบาทสําคัญยิงตอการลงทุนระหวาง
ประเทศ และเปนความไดเปรียบประการหนึ่งของผูผลิตในตลาดที่มีผูแขงขันนอยราย นักการตลาด
บางคนมีความเห็นวา ความไดเปรียบทางดานการตลาดเปนปจจัยสําคัญตอการลงทุนระหวาง
ประเทศมากกวาความไดเปรียบทางดานเทคโนโลยี เนื่องจาก การตลาด (Marketing) เกี่ยวของกับ 
การวิจัยตลาด การโฆษณาและการสงเสริมจําหนาย และการกระจายหรือการจัดจําหนาย โดยการ
วิจัยตลาดจะชวยใหเกิดการไดรับขาวสารขอมูลตางๆ และเขาใจถึงความตองการของผูบริโภคที่มี
ตอผลิตภัณฑที่ตนเกี่ยวของอยู การใหขาวสารแกผูบริโภคและการขยายอุปสงคที่มีตอผลิตภัณฑ 
หรือสินคาของเครื่องหมายการคา ที่ตองใชการโฆษณาและการสงเสริมการขาย จะทําใหอํานาจ
ทางดานตลาดของกิจการเพิ่มพูนขึ้นอยางมาก จนเปนพลังกระตุนใหกิจการดําเนินธุรกิจระหวาง
ประเทศ และกิจการขนาดใหญมักไดเปรียบทางดานการตลาดมากกวากิจการขนาดเล็ก เนื่องจาก
กิจการขนาดใหญสามารถทุมเทเงินทุนเพื่อการโฆษณาไดอยางกวางขวางได โดยความกาวหนาทาง
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เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจะไมสามารถนํามาใชไดอยางประสบความสําเร็จถาปราศจากการสงเสริมการ
จําหนาย ดังนั้น ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการสงเสริมการจําหนายจึงตองมีความสัมพันธ
กัน หนาที่ของการตลาดที่สําคัญอีกประการ คือ การจัดการใหกิจการสามารถกระจายสินคาในตลาด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการดังกลาวรวมถึงการแสวงหาชองทางในการจําหนายผลิตภัณฑซ่ึง
อาจจะอาศัยคนกลาง (Middleman) ตางๆ เชน ผูขายสง ผูขายปลีก เปนตน องคกรธุรกิจตางประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรธุรกิจที่มีสาขาดําเนินการอยูในประเทศตางๆ มักจะมีระบบการกระจาย
สินคาที่มีประสิทธิภาพสูงกวาองคกรธุรกิจของประเทศที่ประกอบการอยูเฉพาะภายในอาณาเขต
ของประเทศเทานั้น 

     จ.  ความไดเปรียบทางดานความสามารถเขาควบคุมวัตถุดิบ องคกรธุรกิจตางประเทศ
อาจจะมีความสามารถเขาถึงแหลงวัตถุดิบ เช้ือเพลิง หรือแรธาตุตางๆ ทําใหสามารถควบคุมแหลง
วัตถุดิบตางๆ ดังกลาว การควบคุมอาจเปนการควบคุมตลาดขั้นสุดทายของวัตถุดิบหรือการขนสง
วัตถุดิบนั้นๆ หรือการควบคุมกรรมวิธีในการแปรรูปวัตถุดิบ หรือการควบคุมการผลิตวัตถุดิบ
นั้นเอง สาเหตุที่ทําใหกิจการตางประเทศมีความไดเปรียบทางดานนี้อาจสืบเนื่องมาจากสาเหตุ
ทางดานประวัติศาสตร (ไดรับอนุญาตหรือสัมปทมนในชวงที่ประเทศเจาของทรัพยากรยังเปน
ประเทศอาณานิคม) หรือทางดานเทคโนโลยี (การขุดเจาะน้ํา แรธาตุตางๆ ตองใชเทคโนโลยี
ระดับสูงหรือมีเทคโนโลยีที่ใชทุนมากกวาแรงงาน) หรือทางดานเงินทุน (ตองใชทุนสูงจนอาจเกิน
ความสามารถขององคกรธุรกิจของประเทศ และองคกรธุรกิจตางประเทศขนาดเล็ก) ดังนั้นเมื่อ
กิจการใดสามารถเขาควบคุมวัตถุดิบไดก็ยอมมีความไดเปรียบเหนือกิจการอื่นที่ไมมีความสามารถ
ดังกลาว 

     ฉ.  ความไดเปรียบอันเกิดจากการประหยัดจากขนาด การศึกษาทางดานทฤษฎีเกี่ยวกับ
อุปสรรคหรือขอกีดขวางมิใหผูผลิตอ่ืนๆ เขามาผลิตแขงขันในตลาดนั้นมักจะชี้ใหเห็นวาอุปสรรคที่
สําคัญอยางหนึ่งคือ ผลของการประหยัดจากขนาดทําใหกิจการขนาดใหญๆ ไดเปรียบเหนือผูที่จะ
เขามาแขงขันรายเล็กๆ ดังนั้น จึงเปนอุปสรรคที่กีดขวางการเขามาแขงขันของผูผลิตรายอื่นๆ โดย
ในประเทศพัฒนาเศรษฐกิจแลวนั้น มักไมไดเปนไปในลักษณะที่ขนาด (Size) ของกิจการขยายใหญ
ขึ้นกวาเดิม แตกิจการมักเติบโตขึ้นโดยวิธีการขยายจํานวนโรงงาน (Multi-plant Operation) มากกวา
การขยายขนาดของโรงงาน ผลของการประหยัดจากขนาดที่เกิดจากทางดานเทคโนโลยีอันเนื่องจา
กิจการมีขนาดใหญขึ้น จึงคอนขางนอยกวาผลของการประหยัดจากขนาดที่เกิดจากทางดานอื่นๆ 
เชน ทางดานการวิจัยและพัฒนา การตลาด การจัดหาเงินทุน และทางดานการจัดการ ซ่ึงผลของการ
ประหยัดที่เกิดจากการขยายขนาดของกิจการไมไดเปนปจจัยสําคัญโดยตัวเองที่จะทําใหกิจการมี
ความไดเปรียบกิจการอื่นๆ แตเปนเพียงปจจัยที่เสริมความไดเปรียบทางดานอื่นๆ ของกิจการเทานั้น 
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     ช.  ความไดเปรียบอันเกิดจากอํานาจในการตอรองและอํานาจทางการเมือง องคกรธุรกิจ
หรือบรรษัทขามชาติมักจะมีอํานาจตอรองกับรัฐบาลของประเทศที่กิจการไปตั้งสาขาอยูคอนขางสูง 
จึงอาจทําใหไดรับสิทธิพิเศษบางอยาง หรือเงื่อนไขที่คอนขางผอนปรน ทั้งนี้ดวยเหตุผลตางๆ ไดแก 
องคกรธุรกิจตางประเทศอาจเปนเจาของทรัพยากรที่หายาก เชน เงินทุน เทคโนโลยี เปนตน องคกร
ธุรกิจตางประเทศอาจมีอํานาจทางการเมืองเหนือรัฐบาลของประเทศ ซ่ึงอํานาจดังกลาวอาจเปนผล
สืบเนื่องมาจากอํานาจทางการเมืองของประเทศของตนไดแผขยายมายังประเทศที่กิจการไปตั้งสาขา
ดวยวิธีการตางๆ เชน การใหความชวยเหลือทั้งทางดานเศรษฐกิจและทางการทหาร ความสัมพันธ
ทางการเมืองและทางการปกครอง เปนตน หรือเปนผลสืบเนื่องจากการมีความสัมพันธอยางดีกับ
กลุมผูมีอํานาจทางการเมือง ขาราชการ หรือนักธุรกิจของประเทศนั้น 

     กลาวโดยสรุป ความไดเปรียบประการตางๆ ที่ไดกลาวมาขางตนเปนความไดเปรียบที่
องคกรธุรกิจตางประเทศมีเหนือองคกรธุรกิจของประเทศ และความไดเปรียบที่สามารถชดเชย
ความเสียเปรียบตางๆ ของการดําเนินกิจการในตางประเทศ อยางไรก็ตาม แมวาความไดเปรียบจะมี
อยูหลายดานก็ตาม แตความไดเปรียบที่สําคัญที่เปนสาเหตุทําใหเฉพาะบางอุตสาหกรรมและเฉพาะ
องคกรธุรกิจบางกิจการเทานั้นที่สามารถออกไปดําเนินการในตางประเทศได ไดแก ความไดเปรียบ
ทางดานการตลาดและทางดานเทคโนโลยี ความไดเปรียบทางดานอื่นๆ เปนเพียงปจจัยที่เสริมความ
ไดเปรียบดังกลาว แตมิใชความสําคัญโดยตัวเองที่จะกระตุนใหองคกรธุรกิจลงทุนทางตรงระหวาง
ประเทศ 

     อยางไรก็ตาม การอธิบายในขั้นนี้ไมสามารถแสดงใหเห็นวาเหตุใดกิจการจึงแสวงหา
ประโยชนจากความไดเปรียบดวยการลงทุนทางตรง แทนที่จะอาศัยวิธีการขยายการผลิตในประเทศ
และสงออกไปจําหนายตางประเทศ ดังนั้น จึงตองทําการพิจารณาตอไปในขั้นที่สอง  

     2.  ความไดเปรียบของการลงทุนทางตรงในตางประเทศที่มีเหนือการผลิตเพื่อการ
สงออก มีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจวาจะลงทุนทางตรงในตางประเทศหรือจะผลิตในประเทศเพื่อ
การสงออก ปจจัยที่สําคัญ ไดแก ตนทุนการผลิต นโยบายของรัฐบาล ความสําคัญของการตลาด 
ปฏิกิริยาโตตอบของคูแขงในตลาดและวงจรชีวิตผลิตภัณฑ ดงัรายละเอียดตอไปนี้  

     ก.  ตนทุนการผลิต โรงงานที่ตั้งอยูในบางประเทศจะมีความไดเปรียบทางดานตนทุน
เหนือโรงงานที่ตั้งอยูในประเทศอื่น ดังนั้น ถาตัดสินใจลงทุนทรงตรงตางประเทศเปนการตัดสินใจ
ที่อาศัยหลักเกณฑทางดานการประหยัดตนทุนเปนสิ่งสําคัญเหนือหลักเกณฑทางดานอื่นๆ แลว เปน
การแนนอนวากิจการตางประเทศก็จะจัดสรรทรัพยากรของตนไปทําการผลิตในประเทศตางๆ 
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งการอธิบายสาเหตุของการลงทุนทางตรงของบรรษัท
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ขามชาติในประเทศกําลังพัฒนาซึ่งเปนแหลงที่มีอัตราคาแรงต่ํา ตัวอยางเชน การที่บรรษัทขามชาติ
มาลงทุนตั้งโรงงานผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสในไตหวัน ฮองกง และเม็กซิโก เปนตน 

     ข.  นโยบายของรัฐบาล สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งที่กระตุนใหองคกรธุรกิจตัดสินใจ
ไปทําการลงทุนในตางประเทศ ก็คือ นโยบายของรัฐบาลของประเทศผูส่ังสินคาเขา เกี่ยวกับการ
กําหนดภาษีขาเขา การสรางขอจํากัดตางๆ ทั้งทางตรงและทางออมตอสินคาเขาและการนําเขา 
ตลอดจนนโยบายอื่นๆ ที่เปนอุปสรรคตอการนําเขา เพื่อใหการสงสินคาเขาไปจําหนายในประเทศ
นั้นทําใหไมสะดวก และตองเสียคาใชจายสูงขึ้น นโยบายดังกลาวของประเทศผูส่ังสินคาเขาจะเปน
การกระตุนใหองคกรธุรกิจตางประเทศใหความสนใจตอการลงทุนผลิตสินคาในประเทศนั้น และ
ถาประเทศนั้นมีนโยบายสงเสริมการลงทุนและการผลิตสินคาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนสินคานําเขา 
(Import Substitution Policy) ดวยแลว ดังเชน ประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย ก็ยิ่งเปนการดึงดูดให
องคกรธุรกิจตางประเทศเขามาลงทุนมากขึ้น โดยมีสวนสําคัญทําใหประเทศที่เคยสงสินคาเขามา
จําหนายในประเทศหันมาลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินคานั้นในประเทศแทน 

     ค.  ความสําคัญของการตลาด องคกรธุรกิจใหญๆ หรือบรรษัทขามชาติหลายกิจการทํา
การลงทุนในตางประเทศที่รัฐบาลไมไดมีนโยบายใหความคุมครองตอการผลิตภายในประเทศเปน
พิเศษ การลงทุนดังกลาวมิใชมีวัตถุประสงคเพื่อการประหยัดตนทุน แตเพื่อที่จะทําใหกิจการ
สามารถใกลชิดและใหบริการตางๆ แกตลาดของประเทศนั้นไดดีกวา เนื่องจากบรรษัทขามชาติมี
ความไดเปรียบทางดานการตลาดอยู ดังนั้น จึงยอมเปนการแนนอนวา กิจการจะตองหาประโยชน
จากความไดเปรียบของตนและจะตองปองกันใหกิจการยังคงมีความไดเปรียบอยูตอไปดวย ดวยเหตุ
นี้อุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาแตกตางกันในสายตาของผูซ้ือ หรือเปนสินคาที่มีการเปลี่ยนแบบ 
(Model) บอยๆ หรือเปนสินคาที่ตองมีการโฆษณาสูงและการขายปลีกมีความสําคัญอยางมาก 
กิจการผูนําในอุตสาหกรรมมักจะสนองรสนิยมและความตองการของตลาดดวยการตั้งโรงงานใน
ทองถ่ินนั้น ดังนั้นระยะทางและความแตกตางระหวางตลาดในประเทศกับตลาดตางประเทศก็เปน
ส่ิงสําคัญในการพิจารณา วา การลงทุนทําการผลิตในตางประเทศจะไดเปรียบกับการผลิตใน
ประเทศและการสงออกไปจําหนายหรือไม  

     ง.  ปฏิกิริยาตอบโตของคูแขงขันในตลาด เมื่อองคกรธุรกิจใดในตลาดที่มีคูแขงขันนอย
รายไดหันไปทําการลงทุนในตางประเทศ คูแขงขันรายอื่นๆ ก็จะพยายามกระทําตามบาง ทั้งนี้ 
เพราะการไปลงทุนในตางประเทศบางจะเปนการชวยรักษาสถานภาพในการแขงขันอยางนอยใหคง
เดิม และทั้งยังเปนการจําเปนเพื่อตอบโตการกระทําขององคกรธุรกิจอื่นๆ อัตราความเร็วในการ
โตตอบคูแขงขันนี้จะเร็วหรือชาขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน การกระจุกตัวของตลาด เสถียรภาพของ
ตลาดที่มีผูแขงขันนอยราย และชวงของสินคา (Product Range) ตัวอยางเชน ถาตลาดยิ่งมีการ
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กระจุกตัวมาก ปฏิกิริยาโตตอบของคูแขงขันยิ่งรวดเร็วมากขึ้น และถาชวงของสินคาคอนขางกวาง 
มีการกระจายของสินคามาก ปฏิกิริยาโตตอบของคูแขงขันก็จะชาลง เปนตน 

     จ.  วงจรชีวิตผลิตภัณฑ ในทัศนะของลาลลและสตรีทแทน กลาววา ทฤษฎีวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑของเวอรนอน เปนทฤษฎีที่มีประโยชนที่ทําใหเขาใจถึงสาเหตุสําคัญการลงทุนใน
ตางประเทศของบรรษัทขามชาติในตอนเริ่มแรกวาเกิดขึ้นภายหลังจากมีนวัตกรรมที่สําคัญเกิดขึ้น 
โดยเนนปจจัยอ่ืนๆ คอนขางนอย เชนนโยบายของรัฐบาล หรือสภาพตลาดการแขงขันนอยราย เปน
ตน นอกจากนี้ ถาทฤษฎีของเวอรนอนถูกตองแลวก็ทําใหเขาใจพลังสําคัญในการขยายตัวของ
บรรษัทขามชาติ เชน ความสําคัญของการรักษาความเปนผูนําในตลาด การเปลี่ยนแปลงในบทบาท
ของเทคโนโลยีและการตลาดในชวงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ ลักษณะของการแขงขันในตลาดที่มีผู
แขงขันนอยราย และระยะเวลาในการแนะนําผลิตภัณฑชนิดใหมและเทคโนโลยีตางๆ ใหแก
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาต่ํากวา 

     3.  ความไดเปรียบของการลงทุนทางตรงในตางประเทศที่มีเหนือการขายสิทธิบัตร  
     ในการตัดสินใจวาจะลงทุนทางตรงในตางประเทศดีหรือการจะขายสิทธิบัตรหรือ

ไลเซนสดีนั้นจําเปนตองพิจารณาปจจัยตางๆ ไดแก ขนาดของตลาด การเสี่ยงภัยในการลงทุน 
ความสามารถในการรักษาความลับและความแปลกใหมของเทคโนโลยี นโยบายของรัฐบาลของ
ประเทศผูรับทุน โครงสรางของตลาดสินคาอุตสาหกรรม การจัดการขององคกรธุรกิจ เปนตน กลาว
โดยทั่วๆ ไป การลงทุนทางตรงจะมีความไดเปรียบเหนือการขายไลเซนสหรือสิทธิบัตรในกรณี
ตอไปนี้ คือ ตลาดคอนขางมีเสถียรภาพ บรรยากาศทางการเมืองเอื้อตอการลงทุนจากตางประเทศ 
เทคโนโลยีมีความแปลกใหมและสามารถควบคุมความลับของเทคโนโลยีได องคกรธุรกิจที่เปน
เจาของเทคโนโลยีมีขนาดคอนขางใหญ มีอํานาจทางการตลาดคอนขางมาก และองคกรธุรกิจที่จะ
เปนผูซ้ือสิทธิบัตรหรือไลเซนสมีความสามารถคอนขางต่ํา ในทางตรงกันขาม ในกรณีที่มีความรู
ทางดานเทคโนโลยีคอนขางกระจัดกระจาย ตลาดสินคาแคบและมีการเสี่ยงภัยสูง องคกรธุรกิจไม
คอยมีประสบการณในประเทศที่จะไปลงทุน และองคกรธุรกิจที่ขอรับซื้อสิทธิบัตรหรือไลเซนสมี
ความสามารถคอนขางสูงแลว การขายสิทธิบัตรหรือขายเทคโนโลยีจะมีความไดเปรียบเหนือการลง
ไปทุนทางตรงในตางประเทศเอง 

       ดังที่ไดกลาวมาแลว ทฤษฎีที่สามารถอธิบายถึงปรากฏการณและความสําคัญของการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมีหลายทฤษฎี แตในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยนําทฤษฎีการสังเคราะห
ปจจัยตาง ๆ ที่กําหนดการลงทุนระหวางประเทศของดันนิ่ง (Dunning’s Eclectic Theory) เพื่อศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหม 
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2.3 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป 2554 และแนวโนมป 2555 

2.3.1  เศรษฐกจิโลก 
     เศรษฐกิจโลกในป 2554 IMF คาดวาขยายตัวรอยละ 4.0 เศรษฐกิจหลายๆ ประเทศเผชิญ

กับปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนประเทศสหรัฐฯ ที่เริ่มฟนตัวจากปญหาวิกฤตทางการเงิน แตก็สงผลให
ประเทศตองเผชิญกับปญหาหนี้สาธารณะที่อยูในระดับสูง ปญหาวิกฤติหนี้สาธารณะของสหภาพ
ยุโรปที่ขณะนี้กําลังลุกลามสูประเทศอิตาลี ซ่ึงเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 3 ของยุโรป 
สงผลใหเศรษฐกิจประเทศจีน อินเดีย รัสเซีย บราซิล และอาเซียนชะลอตัว นอกจากนี้ประเทศญี่ปุน
ไดรับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ และเหตุการณน้ําทวมของประเทศไทยสงผลกระทบตอ
ภาคอุตสาหกรรมในหลาย ๆ ประเทศ เชน ญี่ปุน สหรัฐฯ โดยเฉพาะในสวนของอุตสาหกรรมยาน
ยนต และชิ้นสวนอิเลคทรอนิกส เปนตน เนื่องจากประเทศไทยเปนฐานการผลิตขนาดใหญใน
อุตสาหกรรมดังกลาว 

     สถานการณการเงินโลกธนาคารกลางหลาย ๆ ประเทศ มีแนวโนมปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายเนื่องจากปญหาเศรษฐกิจโลกที่ยังคงผันผวน 

     สถานการณราคาน้ํามันโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากตนป โดยราคาน้ํามันดิบ (Dubai) 
เฉล่ีย 11 เดือนอยูที่ 105.76 USD:Barrel และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเนื่องจากความหนาวเย็นที่ทวีความ
รุนแรงขึ้นในยุโรป สงผลใหปริมาณความตองการใชน้ํามันสําเร็จรูปในชวงหนาหนาวเพิ่มมากขึ้น 
ปริมาณสํารองน้ํามันสําเร็จรูปคงคลังในปลายปนี้จะลดลงคอนขางมาก และสงผลใหราคาน้ํามันดิบ
ยังคงอยูในระดับที่สูงตอไป รวมทั้งเหตุการณความไมสงบในอียิปตสรางความกังวลตอตลาด หาก
เหตุการณรุนแรงขึ้นและยืดเยื้อ จะสงผลกระทบตออุปทานน้ํามันดิบจากกลุมประเทศในตะวันออก
กลางที่อาจลดลงได Energy Administration Information (EIA) คาดการณวาความตองการใชน้ํามัน
ในป 2555 จะขยายตัวในอัตรา 1.25 ลานบารเรล/วัน เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกทํา
ใหอุปสงคน้ํามันลดลง โดยลาสุดราคาน้ํามันดิบ NYMEX มีราคาอยูที่ 101.28 USD:Barrel ราคา
น้ํามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากเดือนกอนหนา 
          2.3.2  เศรษฐกิจจีน 

     เศรษฐกิจประเทศจีนในป 2554 IMF คาดวา GDP ขยายตัวรอยละ 9.5 โดยในชวง 3 ไตร
มาสที่ผานมาเศรษฐกิจประเทศจีนขยายตัวรอยละ 9.4 ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
หนาที่ขยายตัวรอยละ 10.6 อันเปนผลมาจากการดําเนินนโยบายที่เขมงวดของรัฐบาล เพื่อปองกัน
การเกิดปญหาฟองสบูในภาคอสังหาริมทรัพยของจีน และปญหาเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว มูลคา
การคาปลีกในชวง 10 เดือนที่ผานมาของป 2554 ขยายตัวรอยละ 17.0 ในเดือนตุลาคม 2554 
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ขยายตัวรอยละ 17.2 ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคในชวง 10 เดือนที่ผานมาของป 2554 อยูที่ระดับ 
104.2 ในเดือนตุลาคม 2554 อยูที่ระดับ 100.5 การลงทุนในสินทรัพยถาวร ในชวง 10 เดือนที่ผานมา
ของป 2554 ขยายตัวรอยละ 25.2 ในเดือนตุลาคม 2554 ขยายตัวรอยละ 24.9 การลงทุนในสินทรัพย
ถาวรขยายตัวเพิ่มขึ้นจากความตองการที่ เพิ่มขึ้นของภาคอสังหาริมทรัพย  ดัชนีการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมในชวง 10 เดือนที่ผานมาของป 2554 ขยายตัวรอยละ 14.0 ในเดือนตุลาคม 2554 
อยูที่รอยละ 13.2 

     การสงออกในชวง 10 เดือนที่ผานมาของป 2554 ขยายตัวรอยละ 22.0 ลดลงเมื่อเทียบ
กับชวงเวลาเดียวกันของปกอนหนาที่ขยายตัวรอยละ 33.4 การสงออกที่ลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจคู
คาสําคัญ ๆ เกิดการชะลอตัว การนําเขาในชวง 10 เดือนที่ผานมาของป 2554 ขยายตัวรอยละ 27.2 
ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอนหนาที่ขยายตัวรอยละ 43.9 

     ภาวะเงินเฟอของประเทศจีนในชวง 10 เดือนที่ผานมาของป 2554 มีอัตราเงินเฟอ
โดยทั่วไปอยูที่รอยละ 5.7 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอนหนาซึ่งอยูที่รอยละ 3.0 
อัตราเงินเฟอในเดือนตุลาคม 2554 อยูที่รอยละ 5.5 สาเหตุที่อัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้นเปนผลจากราคา
พลังงานและสินคาเกษตรที่เพิ่มขึ้น อัตราการวางงานใน 3 ไตรมาสที่ผานมาป 2554 อยูที่รอยละ 4.1  

     ทางดานสถานการณการเงิน ธนาคารกลางจีน (People’s Bank of China) คงอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู 1 ป ตั้งแตกรกฎาคม 2554 เปนตนมา อยูที่รอยละ 6.56 นอกจากนี้ธนาคารกลางจีนได
ผอนคลายมาตรการคุมเขมทางการเงิน เพื่อกระตุนเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากผลกระทบของเศรษฐกิจ
ตางประเทศ 

     อยางไรก็ตามเศรษฐกิจจีนในป 2555 IMF คาดวา GDP จะขยายตัวรอยละ 9.0 มี
แนวโนมชะลอตัวเล็กนอยจากป 2554 อันเปนผลมาจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว แตความตองการ
ภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นจะเปนปจจัยเกื้อหนุนใหเศรษฐกิจประเทศจีนยังคงขยายตัว 
         2.3.3  เศรษฐกิจไทย 

     ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หรือ GDP ในไตรมาสที่ 3 ของป 2554 ขยายตัวรอยละ 
3.5 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ของป 2554 ที่ขยายตัวรอยละ 2.7 แตชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ 3 ของป 2553 ที่ขยายตัวรอยละ 6.6 โดยปจจัยที่ทําใหอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตร
มาสที่ 2 ของป 2554 คือ อุปสงคตางประเทศขยายตัวสูงขึ้นในขณะที่อุปสงคในประเทศรวม
ขยายตัวชะลอลง โดยการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนและการลงทุน ขยายตัวชะลอ
ลง ในขณะที่การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาลขยายตัวสูงขึ้นเล็กนอย การสงออกสินคา
ขยายตัวสูงขึ้น 
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     ในสวนของ GDP สาขาอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 3 ของป 2554 ขยายตัวรอยละ 3.1 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ของป 2554 ที่หดตัวรอยละ 0.1 เปนผลจากการฟนตัวในกลุม
อุตสาหกรรมยานยนต ที่ผลกระทบจากการขาดแคลนชิ้นสวนจากภัยพิบัติในประเทศญี่ปุนได
คล่ีคลายเขาสูภาวะปกติ และการผลิต Hard Disk Drive ขยายตัวสูงขึ้นตามภาวการณสงออก 

     สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดวาทั้งป 2554 
เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่รอยละ 1.5 เทียบกับในป 2553 ที่ขยายตัวรอยละ 7.8 สําหรับการประมาณ
การแนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2555 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.5-5.5 ปรับตัวดีขึ้นจากที่ขยายตัวรอย
ละ 1.5 ในป 2554 โดยมีแรงกระตุนทั้งอุปสงคภายในประเทศและตางประเทศ 

     สําหรับตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจในชวงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2554 พบวา มีการปรับตัว
ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2553 ไดแก ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการใชกําลัง
การผลิตโดยเฉพาะ Hard Disk Drive และยานยนต เปนตน และเมื่อพิจารณาตัวเลขมูลคาการ
สงออกในภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 22.8 (ม.ค.-ต.ค. 54) เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2553 โดยมี
สินคาสงออกสําคัญ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรอุปกรณและสวนประกอบ รถยนตอุปกรณและ
สวนประกอบ ยางพารา โดยสินคาอุตสาหกรรมสงออกเพิ่มขึ้นในทุกตลาด ทั้งในตลาดอาเซียน 
ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 

     ในสวนของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชน มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น จากชวงเดียวกันของป 2553 แตดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม และดัชนีความเชื่อมั่น
ทางธุรกิจปรับตัวลดลงจากชวงเดียวกันของป 2553 

     โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดคาดการณทิศ
ทางการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในป 2555 ซ่ึงมีปจจัยสนับสนุนและปจจัยเส่ียง ดังนี้ 

     ปจจัยสนับสนุนสําหรับเศรษฐกิจไทย 
     มาตรการเรงรัดการฟนฟูภาคเศรษฐกิจ ทั้งมาตรการสนับสนุนสินเชื่อ ปรับลด ภาษี

รายไดนิติบุคคลเรงสรางความเชื่อมั่น และการใหความชวยเหลือเยียวยาในรูปแบบตางๆจากภาครัฐ 
      เศรษฐกิจเอเชียยังคงขยายตัวในเกณฑดี 
      รายไดภาคครัวเรือนยังมีแนวโนมขยายตัวในเกณฑดี จากนโยบายตางๆ 
     ปจจัยเสี่ยง 
     ความออนแอของภาคเศรษฐกิจในชวงแรกของการฟนฟูจะเปนขอจํากัดตอการขยายตัว

ในไตรมาสแรก โดยภาคเศรษฐกิจบางสวนอาจไมสามารถดําเนินกิจการได เต็มศักยภาพทําใหการ
สงออกในชวงดังกลาวต่ํากวาระดับปกติ 

     การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีความเปราะบาง โดยเฉพาะสหภาพยุโรป 
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     ตลาดเงิน ตลาดทุนและอัตราแลกเปลี่ยนยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวน 
     ราคาน้ํามันยังมีแนวโนมทรงตัวในระดับสูง 
     รายไดของรัฐบาลในปงบประมาณ 2555 ยังมีขอจํากัดจากเศรษฐกิจที่ออนแอในครึ่ง

แรกของปงบประมาณ 2555 
     แนวโนมเศรษฐกิจป 2555 
     สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการและเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดวา เศรษฐกิจ

ไทยในป 2555 จะขยายตัวในชวงรอยละ 4.5-5.5 ปรับตัวดีขึ้นจากที่ขยายตัวรอยละ 1.5 ในป 2554 
โดยมีแรงกระตุนทั้งอุปสงคภายในประเทศและตางประเทศภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมไทยป 2554 

     จากเหตุการณอุทกภัยที่เกิดขึ้นสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยในวงกวาง ทั้งในดานการ
ใชจายภายในประเทศและในดานการผลิตซ่ึงในภาคการผลิตที่สําคัญ ก็คือ ภาคอุตสาหกรรม โดยใน
ดานการใชจายภายในประเทศมีแนวโนมที่การบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัวในอัตราชะลอลงจาก
การที่การจับจายใชสอยของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปญหาอุทกภัยมีการหยุดชะงักลง ประกอบ
กับรายไดที่ลดลงของผูใชแรงงานจากการหยุดการจางงานของสถานประกอบการที่ประสบภัย 
รวมถึงการสูญเสียรายไดของเกษตรกรเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรไดรับความเสียหายในวง
กวาง ลวนสงผลกระทบใหการบริโภคภาคเอกชนโดยรวมชะลอตัวลงในอนาคต 

     สําหรับผลกระทบตอการผลิตภาคอุตสาหกรรมคาดวาจะชะลอตัวลงโดยเฉพาะในเขต
นิคมอุตสาหกรรมของจังหวัดอยุธยาและปทุมธานี ซ่ึงสวนใหญเปนอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยาน
ยนต อิเล็กทรอนิกสเครื่องใชไฟฟา และจะกระทบตอหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ในการผลิต
สินคาที่เกี่ยวเนื่อง และจะสงผลใหการสงออกสินคาอุตสาหกรรมไดรับผลกระทบโดยตรงจากการ
หยุดการผลิต โดยคาดวาจะทําใหดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม หรือ MPI (Manufacturing Production 
Index) ในไตรมาสที่ 4/2554 หดตัวรอยละ 27.9 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซ่ึงจะสงผลให
ผลผลิตอุตสาหกรรมตลอดทั้งป 2554 หดตัวติดลบรอยละ 7-8 และจากทิศทางดังกลาว คาดวาจะ
สงผลใหผลิตภัณฑมวลรวม หรือ จีดีพีของภาคอุตสาหกรรม (มูลคา ณ ราคาคงที่) ตลอดทั้งป 2554 
อยูในชวงหดตัวรอยละ 0.5 หรือ ขยายตัวไมเกินรอยละ 1.0 แนวโนมภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ในป 2555 

     เศรษฐกิจไทยจะเผชิญกับความทาทายหลายประการที่สําคัญ คือ (1) แรงขับเคลื่อนของ
เศรษฐกิจไทย (2) ความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มสูงขึ้น และผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย 

     ประเด็นแรก  เศรษฐกิจไทยในป 2555 จะมีแรงขับเคลื่อนจากการเรงการผลิตในหลาย
สาขาอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการซอมแซมถนน อาคารสถานที่และที่พัก
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อาศัย รวมไปถึงการสั่งซื้อเครื่องจักร อุปกรณ ช้ินสวนอะไหล ของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ตางๆ เพื่อแทนที่เครื่องจักรและอุปกรณที่ไดรับความเสียหาย 

     ประเด็นที่สอง  ความไมแนนอนของสถานการณเศรษฐกิจสหรัฐฯ และกลุมยูโรเพิ่มขึ้น
มาก ที่เปนเชนนี้เพราะเศรษฐกิจประเทศหลักอยางสหรัฐฯ และกลุมยูโรออนแอลงมากในชวงที่ผาน
มา และอาจฉุดใหเศรษฐกิจโลกชะลอลงมากกวาที่เคยคาดไว กรณีของเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีปญหา
เชิงโครงสราง ทําใหคาดวาเศรษฐกิจจะขยายตัวในอัตราต่ําเปนเวลายาวนาน ชองทางกระตุนจาก
นโยบายการเงินการคลังมีจํากัดมากขึ้น สวนหนึ่งเพราะตองลดการใชจายภาครัฐตามแผนที่ผูกพัน
ไว 

     จากประเด็นตางๆ ขางตน คาดวาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ป 2555 จะขยายตัวในชวง
รอยละ 6.0 -7.0 สวน ผลิตภัณฑมวลรวม หรือ จีดีพีของภาคอุตสาหกรรม (มูลคา ณ ราคาคงที่) ป 
2555 จะขยายตัวในชวงรอยละ 5.0 – 6.0 
 
2.4  การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในประเทศไทย 
       2.4.1  ส่ิงที่ควรรูเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย 

     ภาพรวมของการจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทยนั้น เชนเดียวกับประเทศสวนใหญ ประเทศ
ไทยประกอบดวยองคกรธุรกิจ 3 รูปแบบ ไดแก กิจการเจาของคนเดียว หางหุนสวน และบริษัท
จํากัด รูปแบบที่นักลงทุนตางชาตินิยมมากที่สุด คือ บริษัทจํากัด 

     บริษัทจํากัดตองมีผูเริ่มกอการอยางนอย 3 คน และตองยื่นขอจดทะเบียนหนังสือ
บริคณหสนธิ จัดประชุมจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนบริษัท และยื่นขอทําบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร
ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทตองปฏิบัติตามขั้นตอนทางบัญชีที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ประมวลรัษฎากร และพระราชบัญญัติการบัญชี บริษัทตองทํางบการเงินปละครั้งและ
ยื่นตอกรมสรรพากร และกรมทะเบียนการคา นอกจากนี้บริษัทจะตองหักภาษีเงินได ณ ที่จายจาก
เงินเดือนของลูกจางประจําทุกคนดวย 

     กระทรวงอุตสาหกรรมเปนผูควบคุมดูแลพระราชบัญญัติโรงงานซึ่งควบคุมการกอสราง
และดําเนินการของโรงงาน รวมถึงขอกําหนดดานความปลอดภัยและการควบคุมมลภาวะ ในบาง
กรณี โรงงานไมจําเปนตองไดรับใบอนุญาต บางกรณีตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนจะ
เร่ิมประกอบกิจการโรงงาน และบางกรณีตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงจะตั้งโรงงานได ใบอนุญาต
โรงงานมีอายุ 5 ป และสามารถตออายุได 

    ประเทศไทยคุมครองทรัพยสินทางปญญา 3 ประเภท คือ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา 
และลิขสิทธิ์ 
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     พระราชบัญญัติสิทธิบัตรคุมครองทั้งส่ิงประดิษฐ การออกแบบผลิตภัณฑ และยา 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์คุมครองวรรณกรรม ศิลปกรรม และนาฏกรรม โดยหามมิใหทําซ้ําหรือ
ตีพิมพงานที่มีลิขสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
ดูแลการจดทะเบียนและคุมครองเครื่องหมายการคา 

     พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาวกําหนดใหคนตางดาวทุกคนที่ทํางานใน
ประเทศไทยตองขอใบอนุญาตทํางานกอนที่จะเริ่มทํางานในประเทศไทย เวนแตจะยื่นขอภายใต
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนซึ่งจะมีเวลา 30 วันในการยื่นขอ 

     ผูมีวีซาประเภทคนอยูช่ัวคราวสามารถยื่นขอใบอนุญาตทํางานได และกฎหมายอนุญาต
ใหผูมีวีซาประเภทดังกลาวทํางานไดในชวงที่รอผลการพิจารณาการขอใบอนุญาตทํางาน 

     การศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวขอตางๆ เชน การออกใบอนุญาตอุตสาหกรรม การ
จัดเก็บภาษีอากร สิทธิบัตร และเครื่องหมายการคา รวมถึงคาใชจายในการทําธุรกิจในประเทศไทย 
ทําใหสามารถทราบถึงขอมูลสถานะโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคของไทย เชน ทาอากาศ
ยาน ทาเรือน้ําลึก ทางหลวง และความพรอมในดานไฟฟา น้ําประปา และโทรคมนาคม 

     นอกจากนี้ การศึกษาขอมูลดานสถิติ ไดแก ตารางคาสาธารณูปโภค การสื่อสาร คาแรง 
อัตราภาษี คาขนสงทางอากาศ เรือ รถไฟ และถนน พื้นที่และราคาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ตาราง
และแผนภูมิอ่ืนๆแสดงคาใชจายในการจัดตั้งและดําเนินธุรกิจในกรุงเทพฯ และผลการสํารวจคา
ครองชีพของชาวตางชาติที่ทํางานในกรุงเทพฯ ตลอดจนขอมูลอุตสาหกรรมการผลิตสินคาบาง
รายการในประเทศไทย ตารางสินคานําเขาและสงออกแยกรายผลิตภัณฑ และตารางแสดงความ
เคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในชวง 5 ปที่ผานมา โดยเมื่อไดศึกษาขอมูลตางๆเหลานี้ก็จะสามารถ
มองเห็นภาพรวมบรรยากาศทางธุรกิจของประเทศไทยได (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน (บีโอไอ), 2555 ออนไลน) 
         2.4.2  ภาวการณลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในประเทศไทย  

     การลงทุนจากตางประเทศในป 2554 พบวา การลงทุนที่ขอรับการสงเสริมการลงทุน
จาก BOI ในชวง  9 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย.) ของป 2554 มีมูลคา 274,000 ลานบาท โดยคาดวาทั้งป 
2554 จะมีมูลคาการขอรับการสงเสริมการลงทุน 500,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากในป 2553 
ซ่ึงมีมูลคาการลงทุน 491,100 ลานบาท เนื่องจากมีกิจการลงทุนขนาดใหญเพิ่มขึ้น 

     เมื่อพิจารณาในหมวดของการเขามาลงทุน พบวาในชวง 9 เดือนแรกของป 2554 
ประเภทกิจการที่ไดรับสงเสริมการลงทุนมากที่สุดคือ หมวดบริการและสาธารณูปโภค มีเงินลงทุน 
61,300 ลานบาท รองลงมา คือ หมวดผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณขนสง มีเงินลงทุน 
58,100 ลานบาท หมวดเคมี กระดาษ และพลาสติก มีเงินลงทุน 51,500 ลานบาท หมวดเกษตรกรรม
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และผลิตผลการเกษตร มีเงินลงทุน 43,900 ลานบาท หมวดอิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟา มีเงิน
ลงทุน 30,000 ลานบาท หมวดเหมืองแร เซรามิกส และโลหะ มีเงินลงทุน 18,800 ลานบาท และ
อุตสาหกรรมเบา มีเงินลงทุน 10,400 ลานบาท  

     สําหรับแหลงลงทุนในชวง 10 เดือนแรกของป 2554 พบวานักลงทุนจากประเทศญี่ปุนมี
การลงทุนมากที่สุดโดยไดรับการสงเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 359 โครงการ คิดเปนมูลคาการลงทุน 
94,606 ลานบาท รองลงมา คือ ประเทศสิงคโปรมีการลงทุนจํานวน 51 โครงการ คิดเปนมูลคาการ
ลงทุน 22,398 ลานบาท สหรัฐอเมริกา  23 โครงการ เปนเงินลงทุน 7,611 ลานบาท และประเทศ
เกาหลีใตมีการลงทุน 29 โครงการ เปนเงินลงทุน 4,808 ลานบาท ตามลําดับ โดยประเทศจีนไดมี
การลงทุน 22 โครงการ เปนเงินลงทุน 3,510 ลานบาท และเมื่อเทียบกับปที่ผานมา จะเห็นไดวา
ประเทศจีนมีแนวโนมการลงทุนลดลงอยางเห็นไดชัด ดังตารางที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.2 การลงทุนจากตางประเทศในกิจการที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุน BOI จําแนกตาม
กลุมประเทศ 
 

ประเทศ 
2553 2553 (ม.ค. – ต.ค.) 2554 (ม.ค. – ต.ค.) 

จํานวน 
โครงการ 

การลงทุน 
(ลานบาท) 

จํานวน 
โครงการ 

การลงทุน
(ลานบาท) 

จํานวน 
โครงการ 

การลงทุน
(ลานบาท) 

ญี่ปุน 342 100,305 276 77,875 359 94,606 
ไตหวนั  39 4,428 31 3,702 27 4,470 
ฮองกง  30 13,012 24 11,605 14 3,576 
เกาหลีใต  51 2,573 38 1,651 29 4,808 
สิงคโปร  62 19,170 51 18,457 51 22,398 
มาเลเซีย  39 4,808 29 3,984 21 3,863 
อินโดนีเซีย  2 360 2 360 1 2 
ฟลิปปนส   - - - 1 10 
จีน  28 17,312 22 11,098 22 3,510 
สหรัฐอเมริกา  48 6,204 37 5,581 23 7,611 
แคนาดา  4 112 3 104 5 476 
ออสเตรเลีย  17 6,081 16 6,071 15 716 
สหราชอาณาจกัร  15 564 12 498 14 961 
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ตารางที่ 2.2 (ตอ) 
 
เยอรมัน  31 2,587 26 2,442 33 1,784 
สวิสเซอรแลนด  19 8,981 14 8,617 5 591 
ฝร่ังเศส 20 2,618 16 2,517 14 1,801 
เบลเยี่ยม 6 4,302 5 4,292 1 20 
อิตาลี 8 1,335 6 455 3 62 
เนเธอรแลนด 23 25,780 21 25,209 15 2,705 
 
ท่ีมา : สํานักความรวมมือการลงทุนตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
หมายเหตุ.  สัดสวนการถือหุนไมต่ํากวารอยละ 10 

 
     สําหรับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสุทธิในชวงไตรมาสที่ 1 ของป 2555 จาก

ขอมูลเบื้องตนของธนาคารแหงประเทศไทย การลงทุนสุทธิในเดือนมกราคมและกุมภาพันธมีมูลคา
รวม 21,024.35 ลานบาท ซ่ึงการลงทุนโดยตรงสุทธิในเดือนมกราคม 7,417.22 ลานบาท สําหรับ
เดือนกุมภาพันธมีมูลคา เงินลงทุนสุทธิ  13,607.13 ลานบาท  เมื่อพิจารณาการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมตลอดทั้ง 2 เดือน ในไตรมาสที่ 1 ของป 2555 นั้นพบวามูลคาการลงทุนในเดือน
มกราคมมีมูลคาการลงทุนสุทธิ 12,454.05 ลานบาท และในเดือนกุมภาพันธมีมูลคาการลงทุนสุทธิ 
13,788.31 ลานบาท โดยการลงทุนในเดือนมกราคมและกุมภาพันธของสาขาอุตสาหกรรมมีมูลคา
การลงทุนลดลงรอยละ 4.93 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
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ภาพที่ 2.1 เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสุทธิของประเทศไทย 
 

 
หมายเหตุ.  1. เปนการลงทุนในภาคธุรกิจที่ไมใชธนาคารเทานั้น 2. เงินลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ = การลงทุนในเรือนหุนบวกกับเงินกูในเครือ 
ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2555: 61) 

 
     ในชวง 2 เดือนแรกของไตรมาสที่ 1 ของป 2555 สาขาอุตสาหกรรมเปนสาขาที่มีการ

ลงทุนมากที่สุดเปนเงินลงทุน 26,242.36 ลานบาท โดยเปนการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต
คอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกส และอุปกรณทางทัศนศาสตรมากที่สุดซึ่งมีเงินลงทุนเปนจํานวน 
6,084.96 ลานบาท รองลงมาคือการผลิตยานยนต รถพวงและรถกึ่งพวงมีการลงทุนสุทธิ 5,984.02 
ลานบาท และการผลิตอุปกรณไฟฟามีเงินลงทุน 4,645.27 ลานบาท 

     ประเทศที่เขามาลงทุนสุทธิในประเทศไทยมากที่สุดในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ 
2555 คือประเทศญี่ปุนซึ่งมีเงินลงทุนสุทธิ 20,283.48 ลานบาท รองลงมาคือประเทศลักเซมเบิรก 
และประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีมูลคาเงินลงทุนสุทธิ 3,201.86 ลานบาท และ 2,776.35 ลานบาท 
ตามลําดับ 
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     สําหรับการลงทุนที่ไดรับอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (BOI) พบวาในชวงไตรมาสที่ 1 ของป 2555 การลงทุนที่ไดรับอนุมัติการสงเสริมการ
ลงทุนจาก BOI มีจํานวนทั้งสิ้น 514 โครงการ ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน
โครงการ 407 โครงการ โดยในไตรมาสที่ 1 นี้การลงทุนในกิจการตางๆ มีมูลคาเงินลงทุนทั้งสิ้น 
182,900 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 66.27 โดยโครงการลงทุน
นั้นประกอบดวยโครงการที่ลงทุนจากตางประเทศ 100% จํานวน 164 โครงการ คิดเปนเงินลงทุน 
55,300 ลานบาท เปนโครงการรวมทุนระหวางไทยและตางประเทศ 96 โครงการเปนเงินลงทุน 
84,500 ลานบาท และโครงการที่ลงทุนจากไทย 100% จํานวน 254 โครงการ เปนเงินลงทุน 43,100 
ลานบาท 

     เมื่อพิจารณาตามหมวดของการเขามาลงทุนในไตรมาสที่ 1 ป 2555 พบวาประเภทกิจการที่
ไดรับการอนุมัติการสงเสริมการลงทุนมากที่สุด คือ หมวดบริการและสาธารณูปโภคมีเงินลงทุน 
90,000 ลานบาท รองลงมาคือ หมวดอิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟามีเงินลงทุน 28,100 ลาน
บาท และหมวดผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณขนสงมีเงินลงทุน 18,200 ลานบาท 
ตามลําดับ 

     สําหรับแหลงทุนในไตรมาสที่ 1 ของป 2555 พบวานักลงทุนจากประเทศญี่ปุนยังคงมีมูลคา
การลงทุนมากที่สุด โดยไดรับการสงเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 131 โครงการ คิดเปนมูลคาการลงทุน 
47,504 ลานบาท รองลงมาคือ ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีจํานวน 9 โครงการ มีเงินลงทุน 6,175 ลาน
บาท ประเทศเนเธอรแลนดไดรับการอนุมัติลงทุนจํานวน 8 โครงการ เปนเงินลงทุน 5,420 ลานบาท 
และฮองกง 6 โครงการ โดยคิดเปนเงินลงทุน 2,803 ลานบาท 

 
2.5  โครงสรางอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
        2.5.1 การผลิต 

   อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย มีโครงสรางที่สามารถแบงตามขั้นตอนการผลิตออกไดเปน 3 
ขั้นตอน คือ 

    2.5.1.1  อุตสาหกรรมสิ่งทอตนน้ํา หรืออุตสาหกรรมขั้นตน (Upstream) เปน
อุตสาหกรรมเริ่มแรกของโครงสรางอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ไดแก การเสนใย (เสนใยธรรมชาติและ
เสนใยสังเคราะห) และอุตสาหกรรมปนดาย มีลักษณะที่เนนการใชทุนและเทคโนโลยี (Capital 
Intensive) 

    2.5.1.2  อุตสาหกรรมสิ่งทอกลางน้ํา หรืออุตสาหกรรมขั้นกลาง (Middlestream) อาศัย
วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมขั้นตนมาทําการผลิตเปนผลิตภัณฑใหม ไดแก การทอผา ถักผา ฟอก ยอม 
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พิมพและแตงสําเร็จ ในการผลิตขั้นนี้สามารถเลือกเทคโนโลยีระดับสูง หรือเนนการใชแรงงาน 
(Capital or Labor Intensive) 

     2.5.1.3  อุตสาหกรรมสิ่งทอปลายน้ํา หรืออุตสาหกรรมขั้นปลาย (Downstream) เปน
ขบวนการผลิตขั้นสุดทายของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนการผลิตเครื่องนุงหม จําพวกเสื้อผาสําเร็จรูป 
ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ทํารายไดใหกับประเทศมากที่ สุดในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ไดแก 
อุตสาหกรรมเครื่องนุงหมและเสื้อผาสําเร็จรูป มีสัดสวนจํานวนโรงงานสูงถึงรอยละ 58.2 เนื่องจาก
ยังเปนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีการผลิตโดยใชแรงงานเปนหลัก (Labor Intensive) ใชเงินลงทุน
นอย ซ่ึงในระยะที่ผานมาไทยไดเปรียบในดานคาจางแรงงานต่ํา แตปจจุบันไทยไดสูญเสียความ
ไดเปรียบนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงที่สําคัญ อาทิ จีน อินโดนีเซีย อินเดีย และเวียดนาม 

 
ภาพที่ 2.2 โครงสรางอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทย 
ท่ีมา : ศูนยขอมูลส่ิงทอและเครื่องหนังเชิงลึก ( สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2555) 

 
           2.5.2  ประเภทอุตสาหกรรม 

     เมื่อพิจารณาจากขั้นตอนการผลิตขางตนแลว อาจจําแนกกิจกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอของ
ไทยออกเปนอุตสาหกรรมยอย 5 อุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมเสนใย อุตสาหกรรมปนดาย 
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อุตสาหกรรมทอผา อุตสาหกรรมฟอก ยอม พิมพและแตงสําเร็จ และอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 
(อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทย, 2555) 

     2.5.2.1  อุตสาหกรรมเสนใย   
     อุตสาหกรรมเสนใยเปนอุตสาหกรรมขั้นตนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ การผลิตจะใช

วัตถุดิบหลัก 2 ชนิด คือ ใยธรรมชาติ และใยสังเคราะห 
     เสนใยธรรมชาติ สวนใหญจะเปนใยฝาย และก็มีลินิน ขนสัตว ฯลฯ อุตสาหกรรมเสนใย

ฝายโรงงานหีบฝายสวนใหญใชเครื่องหีบแบบลูกกลิ้ง ซ่ึงเปนเทคโนโลยีต่ําและไมสลับซับซอน 
วัตถุดิบ เชน ฝาย ตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศเปนสวนใหญ โดยนําเขาจาก สหรัฐอเมริกา 
สหภาพโซเวียต ใยฝายมีสัดสวนการผลิตในประเทศรอยละ 4.8 (รวมการผลิตเสนดาย) 

     เสนใยสังเคราะห ไทยมีการผลิตเสนใยสังเคราะห 4 ประเภทหลักคือ โพลีเอสเตอร 
ไนลอน อะครีลิกและเรยอน โดยที่เสนใยโพลีเอสเตอรเปนวัตถุดิบสําคัญที่ใชในอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ และมีกําลังการผลิตมากที่สุด คิดเปนรอยละ 79.2 ของกําลังการผลิตเสนใยสังเคราะหทั้งหมด 
รัฐบาลเริ่มใหการสงเสริมอุตสาหกรรมนี้ตั้งแตป 2512 เพื่อทดแทนการนําเขาเสนใยสังเคราะหและ
ทดแทนเสนใยธรรมชาติ  วัตถุดิบตางๆ ที่ใชในการผลิตเสนใยสังเคราะหนั้น ในชวงแรกตองนําเขา
ทั้งหมด  แตหลังจากไทยมีอุตสาหกรรมปโตรเคมีแลว ก็ไดใชวัตถุดิบที่ผลิตขึ้นเอง ปจจุบันมี
ผูประกอบการผลิตเสนใยโพลีเอสเตอรในไทยทั้งส้ิน 10 ราย 

     การผลิตเสนใยสังเคราะหผลิตเพื่อทดแทนเสนใยธรรมชาติ ซ่ึงคุณสมบัติของเสนใย
สังเคราะหดีกวาเสนใยธรรมชาติ ไมวาจะเปนดานความทนทาน และความยืดหยุน อีกทั้งยังสามารถ
ดัดแปลงใหมีคุณสมบัติอ่ืนๆ เพื่อสนองความตองการของมนุษยในการบริโภคเคร่ืองนุงหมไดอีก
ดวย อุตสาหกรรมเสนใยสังเคราะหในประเทศไทยที่ผลิตไดจะเปนประเภทโพลีเอสเตอร สวนเสน
ใยเซลลูโลสจัดเปนเสนใยกึ่งสังเคราะห คือ เรยอน  อุตสาหกรรมเสนใยสังเคราะหจัดไดวาเปน
อุตสาหกรรมที่ใชเงินลงทุนสูง (Capital Intensive) ดังนั้น ลักษณะของบริษัทสวนใหญจึงเปนบริษัท
รวมทุนกับชาวตางชาติ เชน ญี่ปุน และไตหวัน 

     ผลิตภัณฑปโตรเคมีที่ ใช เปนวัตถุดิบในการผลิตเสนใยสังเคราะห  ไดแก  Pure 
Terepthalic Acid (PTA), Dimethyl Terepthalate (DMT) และ Ethylene Glycol (EG)  ใชในการผลิต
เสนใยโพลีเอสเตอร  คาโปแลคตรัม (Caprolactam) ใชในการผลิตเสนใยไนลอน  Acrylonitrile ใช
ในการผลิตเสนใยอะครีลิค  Wood Cellulose ใชในการผลิตเสนใยเรยอง  อุตสาหกรรมเสนใย
สังเคราะหเปนอุตสาหกรรมที่ใชเงินลงทุนสูง (Capital Intensive) สวนใหญเปนบริษัทรวมทุนกับ
ตางประเทศ  เชน ญี่ปุน เกาหลี และไตหวัน เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่ตองใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัยซ่ึงตองนําเขาจากตางประเทศ และใชแรงงานนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ 
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ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ นอกจากนี้ วัตถุดิบที่ใชบางประเภทตองนําเขา เชน EG, DMT, Wood 
Cellulose และ Acrylonitrile ในขณะที่วัตถุดิบบางสวน ประเทศไทยสามารถผลิตไดเอง เชน PTA, 
Caprolactam โดยเริ่มผลิตไดตั้งแตปลายป 2538 เปนตนมา ทําใหสามารถลดการพึ่งพิงการนําเขาไป
ไดในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณการผลิตในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทํา
ใหไทยก็ยังจําเปนตองนําเขาสารเคมีตั้งตนเพื่อใชในการผลิตวัตถุดิบในประเทศในปริมาณที่สูง เชน 
กรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (Terephthalic Acid: TPA) และเอทิลีนไกลคอล (Ethylene Glycol: EG) ใช
สําหรับผลิตเสนใยโพลีเอสเตอร และอะครีโลไนไตรส (Acrylonitrile) ใชสําหรับผลิตเสนใยอะครี
ลิค เปนตน  ทั้งนี้ ปริมาณการผลิตเสนใยสังเคราะหมีการขยายตัวอยางตอเนื่องโดยเฉพาะเสนดายใย
ยาว (filament yarn) จึงทําใหลดการนําเขาไปไดคอนขางมาก อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมการผลิต
เสนใยสังเคราะหจะสามารถพัฒนาคุณภาพไดก็โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ซ่ึงจําเปนตองใช
เงินทุนสูง แตหากอุตสาหกรรมขั้นตนที่ไดมีคุณภาพดีก็จะทําใหอุตสาหกรรมตอเนื่องสามารถ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑไดดีเชนกัน  

     ในดานการสงออก สวนมากแลวประเทศไทยจะผลิตเสนใยสังเคราะหสงออกเปน
จํานวนนอยมาก เพราะยังมีปญหาเรื่องอัตราภาษีนําเขา และโดยมากแลวจะสงออกไปยังตลาดลาง 
ไดแก กลุมประเทศอาเซียน  ซาอุดิอาระเบีย โปแลนด  สวนในดานการนําเขา อุตสาหกรรมเสนใย
สังเคราะหมีแนวโนมที่จะนําเขาเสนใยราคาถูกจากประเทศเกาหลี และไตหวัน ที่มีความไดเปรียบ
ดานการประหยัดจากขนาดการผลิต  

     กลาวโดยสรุป อุตสาหกรรมเสนใยสังเคราะหยังเปนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูง แต
ใชแรงงานนอย เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมสิ่งทอประเภทอื่น การพัฒนาการผลิตใหมๆ ใน
อุตสาหกรรมประเภทนี้ เกิดขึ้นจากการวิจัยคนควาของบรรษัทขามชาติขนาดใหญ ซ่ึงประเทศไทย
ยังไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพหรือคุมคา เพราะประเทศไทยยังขาดเงินทุน และบุคลากรที่
เช่ียวชาญในการวิจัยผลิตภัณฑเสนใยสังเคราะหใหมๆ ดังนั้นประเทศไทยจึงควรเนนทางดานการ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเสนใยสังเคราะห รวมทั้งการผลิตวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเสนใย ที่
ประเทศไทยยังไมสามารถผลิตขึ้นเองได 
      2.5.2.2  อุตสาหกรรมปนดาย 

     อุตสาหกรรมปนดายเปนอุตสาหกรรมขั้นตน เปนการนําเสนใยมาปนเปนเสนดาย สวน
ใหญจะเปนดานผสมระหวางใยฝายและใยสังเคราะห ตามความตองการของตลาด ความตองการ
ดายฝายยังมีอยูคอนขางมาก แตเนื่องจากปญหาปริมาณการผลิตดายฝายขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศ
และไมสามารถควบคุมได การผลิตดายใยสังเคราะหจึงพัฒนาทั้งปริมาณและคุณภาพขึ้นมาแทน 
ปจจุบันสภาพเครื่องปนดายที่ใชเปนเครื่องจักรที่เกาและลาสมัย ทําใหประสิทธิภาพการผลิต
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คอนขางต่ํา และขนาดเสนดายโดยเฉลี่ยที่ประเทศไทยสามารถผลิตไดอยูในชวงเบอร 40-50 โดย
เสนดายที่มีขนาดเล็ก เชน เบอร 80 ยังตองนําเขาจากตางประเทศเปนสวนใหญ   ใชวัตถุดิบใน
ประเทศรอยละ 80 คือเสนใยสังเคราะห เสนใยฝาย นอกนั้นรอยละ 20 เปนการนําเขาเสนใย
คุณภาพสูงจากตางประเทศ เชน ญี่ปุน ไตหวัน สหรัฐอเมริกา เนื่องจากประเทศไทยไมสามารถผลิต
เสนใยคุณภาพดีไดเทาที่ควร  

     เทคโนโลยีที่นิยมใชในการปนดายมี 2 ระบบ  ระบบแรก คือ การปนดายระบบวงแหวน 
(Ring-Spinning) ซ่ึงเปนเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดซ่ึงไทยมีประมาณ 4 ลานแกน แตเปนเครื่องจักร
ลาสมัยถึงรอยละ 70 ทําใหดายที่ผลิตมีคุณภาพต่ํา และมีการสูญเสียวัตถุดิบในการผลิตสูง ระบบนี้
จะมีขอดีคือมีความคลองตัวสูงในการเปลี่ยนขนาดของเสนดายที่จะทําการผลิต และระบบที่สอง คือ 
ระบบปลายเปด (open-end Spinning) เปนระบบที่ปนดายดวยความเร็วรอบสูงกวาระบบวงแหวน  
แตมีขอจํากัดคือ เหมาะสําหรับการปนดายขนาดใหญ เนื่องจากตนทุนการผลิตสูงและมีความเหนียว
ของเสนดายต่ํากวาแบบวงแหวน  ขณะเดียวกันเมื่อเทียบกับประเทศคูแขงที่สําคัญ คือ จีน 
อินโดนีเซีย ญี่ปุน ปากีสถาน ไตหวัน ซ่ึงไมมีปญหาเรื่องภาษีนําเขาวัตถุดิบมากอยางไทย ทําใหไทย
เสียเปรียบการแขงขันกับตางประเทศ และประเทศเหลานี้มีเครื่องจักรที่ใหมและทันสมัยกวามากใน
การผลิต 
      2.5.2.3  อุตสาหกรรมทอผา   

     อุตสาหกรรมทอผาเปนอุตสาหกรรมขั้นกลาง  ผลิตภัณฑที่ไดจากอุตสาหกรรมนี้ไดแก 
ผาทอ และผาถัก ซ่ึงในสวนของผาทอสามารถแยกออกเปน 2 ชนิดตามวัตถุดิบที่ใช คือ ผาทอจาก
ฝาย และผาทอจากใยสังเคราะห  ผาทอจากใยสังเคราะหมีคุณสมบัติใกลเคียงกับผาทอฝาย และใน
บางกรณียังมีคุณสมบัติดีกวาเชน  มีความยืดหยุน  ทนทานกวา  น้ําหนักเบากวา  และที่สําคัญคือมี
ราคาต่ํากวาผาทอฝาย ดังนั้นจึงใชในการทอผามากกวา สวนใหญผาที่ผลิตไดจะเปนผาทอ ที่เหลือ
จะจําหนายในรูปของผาผืน อุตสาหกรรมทอผา ถักผา ฟอก ยอม พิมพและตกแตงสําเร็จ จึงเปน
อุตสาหกรรมผลิตผาผืนเพื่อปอนตลาด  

     อุตสาหกรรมผาผืน แมวาจะมีการใชเครื่องจักรคอนขางมาก ทันสมัยและราคาแพง แต
โดยทั่วไปก็ยังจัดวาเปนอุตสาหกรรมที่ใชเนนการใชแรงงาน (Labor Intensive)  แตจํานวนแรงงาน
ที่ใชในอุตสาหกรรมนี้ยังคงนอยกวาจํานวนแรงงานที่ใชในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป   ซ่ึงเปน
อุตสาหกรรมที่มีการพึ่งพาแรงงานมากที่สุดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ  วัตถุดิบหลักในการผลิตคือ  
เสนดาย  ซ่ึงมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 35 ของตนทุนการผลิตโดยรวม  เสนดายที่ใชในอุตสาหกรรม
นี้มีสัดสวนของการใชเสนดายที่ผลิตในประเทศตอเสนดายนําเขาคิดเปนรอยละ 50 : 50  เสนดายที่
นําเขาเปนเสนดายคุณภาพดีที่อุตสาหกรรมปนดายในไทยไมสามารถผลิตได   แหลงนําเขาหลักของ
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ไทยไดแก ไดหวัน  ญี่ปุน อินโดนีเซีย และเกาหลี  เครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมผาผืนแบง
ออกเปน 2 ประเภทคือ   เครื่องถักผา และเครื่องทอผา  ในสวนของเครื่องถักผานั้น ผูประกอบการ
ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอยูตลอดเวลา  การพัฒนาประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการทอ
และการถัก ขึ้นอยูกับการนําเทคโนโลยีเขามาชวย  

     เทคโนโลยีที่ใชในการทอผามี 2 ประเภท คือ เครื่องทอผาแบบใชกระสวย (Shuttle 
Loom) เปนเครื่องทอผาแบบเกา มีความเร็ว 200 รอบตอนาที ไปสูการใชเครื่องจักรแบบไรกระสวย 
(Shuttleless Loom) เปนเครื่องทอผาที่พัฒนาขึ้นใหม มีประสิทธิภาพการผลิตสูง ใหความเร็วรอบ
ในการทอเพิ่มขึ้นถึง 2-3 เทา (ประมาณ 650 รอบตอนาที) และสามารถทอผาไดหนากวางกวาเดิม 
คุณภาพผลผลิตดีกวา แตสภาพปจจุบันเครื่องทอในประเทศสวนใหญยังเปนแบบใชกระสวย (รอย
ละ 80) และผูประกอบการที่ใชเครื่องจักรแบบไรกระสวยมีเพียงรอยละ 20 เทานั้น ทําใหเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาผาผืน ดังนั้น โรงงานถักผาในปจจุบันจึงไมมีปญหาในเรื่องของเทคโนโลยี
และเครื่องจักร   แตในสวนของโรงงานทอผานั้น เนื่องจากเครื่องทอผากวารอยละ 90 ที่โรงงานทอ
ผาใชกันอยูในปจจุบันเปนเครื่องทอผาชนิดมีกระสวยซี่งมีอายุการใชงานมากกวา 20 ป เครื่องทอผา
ชนิดนี้มีเทคโนโลยีที่ลาสมัย ประสิทธิภาพในการผลิตต่ํา ผาผืนที่ไดมีคุณภาพต่ํา  และเปน
เครื่องจักรที่ตองพึ่งพาแรงงานในการคุมเครื่องเปนจํานวนมาก   เพราะเครื่องจักรชนิดนี้ตองใช
คนงานในการเปลี่ยนหลอดดายและใสกระสวย   ดังนั้น ในกรณีที่คาจางแรงงานมีการปรับตัวสูงขึ้น 
ผูประกอบการจะมีตนทุนการผลิตในสวนของคาจางแรงงานสูงขึ้นตามไปดวย อยางไรก็ตาม การที่
ผูประกอบการตองพึ่งพาการนําเขาเสนดายจากตางประเทศนั้น  สงผลใหผาผืนมีตนทุนการผลิตที่
สูง   
      2.5.2.4  อุตสาหกรรมฟอก ยอม พิมพและแตงสําเร็จ 

     อุตสาหกรรมนี้เปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญในการเพิ่มมูลคาใหกับผาผืน แมวา
จะเปนจุดออนที่สุดในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย แตจนถึงปจจุบันก็ยังไมไดรับการพัฒนา
และแกไขปญหาอยางจริงจัง เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้จะตองใชเงินทุนคอนขางมาก ทั้งนี้ 
ภาครัฐไดมีแนวนโยบายที่จะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฟอกยอมฯ ขึ้น เพื่อประโยชนในการควบคุม
มลภาวะและชวยลดตนทุนการดําเนินการใหผูประกอบการ เพราะหากจะปฏิบัติตามมาตรฐานน้ํา
ทิ้ง กําจัดสารพิษและสีที่หลงเหลืออยูใหลดลงถึงขั้นที่ยอมรับได จะตองเสียคาใชจายสูง ปจจุบัน
ผูประกอบการก็ยังมีอยูนอยไมถึง 500 ราย มีการจางแรงงานต่ํา ผูประกอบการสวนใหญยังไม
สามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูงได ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสิ่งทอได 
ผูประกอบการในประเทศยังขาดเทคนิคการทําผาใหมีสัมผัสที่นาสวมใส และการทําผาใหมีความ
นุม สาเหตุสวนหนึ่งจากเครื่องจักรที่ใชมีความลาสมัย และสารเคมีที่ใชตองนําเขาจากตางประเทศ 
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สารเคมีที่ผลิตในประเทศยังไมไดคุณภาพที่ดีพอ  ในขณะที่ประเทศอิตาลีซ่ึงเปนผูนําในดานการ
พิมพ ฟอก ยอมของโลก สามารถผลิตเสื้อผาใหตรงตามรสนิยมของตลาดได ดังนั้น การพัฒนาผา
ผืนจําเปนตองพัฒนาทั้งระบบเพื่อใหไดผาผืนคุณภาพดีและเปนผลตอเนื่องไปสูการพัฒนาเสื้อผา
สําเร็จรูปได วัตถุดิบที่ใชในอุตสาหกรรมนี้คือ สีและสารเคมี (รอยละ 48 ของตนทุนการผลิตรวม) 
ตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศในจํานวนที่สูง  

     เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตแบงไดเปน 2 ประเภทคือ เทคโนโลยีการผลิตแบบตอเนื่อง 
(Continuous Process) และการผลิตแบบไมตอเนื่อง (Batch Process) ในสวนของเทคโนโลยีการ
ผลิตแบบตอเนื่องมีใชเฉพาะในโรงงานขนาดใหญที่มีการผลิตครบวงจร คือ มีตั้งแตการปนดาย
จนถึงการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป ซ่ึงมีเพียงรอยละ 10 ของจํานวนโรงงานทั้งหมด เกิดจากการลงทุน
ของชาวตางชาติหรือที่มีการรวมทุนกับตางชาติ เทคโนโลยีแบบตอเนื่องเหมาะสําหรับการผลิตใน
ปริมาณมาก พึ่งพาแรงงานนอย ตนทุนการผลิตต่ํา ไดผาที่มีคุณภาพสม่ําเสมอ ในปจจุบันโรงงาน
ประเภทนี้มีนอยและกําลังประสบปญหาเรื่องคาใชจายที่ เพิ่มสูงขึ้น ระบบบําบัดน้ําเสียที่มี
ประสิทธิภาพก็เปนตนทุนอีกอยางหนึ่งที่สูงทั้งยังตองตรงตามมาตรฐานของ ISO 14000 เพื่อรักษา
ส่ิงแวดลอม  และเทคโนโลยีการผลิตแบบไมตอเนื่อง มีใชในโรงงานขนาดกลางและเล็ก คิดเปน
รอยละ 30 ของจํานวนโรงงานทั้งหมดในอุตสาหกรรมนี้ บางโรงงานอาจมีกระบวนการผลิตที่ครบ
วงจร ตางกับโรงงานขนาดใหญในสวนของกําลังการผลิตเทานั้น การผลิตแบบไมตอเนื่องนี้ที่อาจมี
เฉพาะบางกระบวนการ นอกนั้นจะเปนโรงงานขนาดเล็กที่รับจางฟอก ยอม พิมพ หรือแตงสําเร็จ
เทานั้น เทคโนโลยีนี้ตองพึ่งพาบุคลากรที่มีความรูความชํานาญและประสบการณดานเคมีส่ิงทอ 
(Labor Intensive) เนื่องจากการใชสีและสารเคมีจะขึ้นอยูกับเสนใยที่ใชในการผลิตผาชนิดนั้นๆ ซ่ึง
ตองอาศัยประสบการณจากการปฏิบัติจริง ซ่ึงมีปญหามากกับเครื่องจักรที่มีอายุการใชงานนานและ
ตนทุนบุคลากรที่มีสูงทําใหประสิทธิภาพในการผลิตของโรงงานขนาดเล็กมีต่ํา ทําใหไมสามารถ
พัฒนาระบบการผลิตได  
       2.5.2.5  อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป   

     อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป เปนอุตสาหกรรมขั้นปลายที่เนนการใชแรงงาน 
(Labor Intensive) ไมจําเปนตองลงทุนสูงและใชเทคโนโลยีการผลิตไมซับซอนมากนัก สามารถ
สรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑไดคอนขางสูง แตการผลิตขึ้นอยูกับการออกแบบ คุณภาพวัตถุดิบ 
และคุณภาพแรงงาน  ที่ผานมาประเทศไทยไดอาศัยความไดเปรียบดานคาจางแรงงาน โดยผลิตตาม
คําสั่งซื้อจากตางประเทศและสงออกในชื่อของสินคาตางประเทศ แตผลของคาแรงที่สูงขึ้นทําให
ผูวาจางในตางประเทศยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีคาแรงถูกกวา เชน จีนและเวียดนาม  ดังนั้น 
ไทยจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรงใหมีการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสรางสินคาที่เปนตรา
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สินคา (brand name) ของไทยเอง และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหมีความรวดเร็ว และแมนยํา
มากขึ้น เชน การใช CAD (Computer Aided Design) และ CAM (Computer Aided Manufacturing) 
เพื่อชวยในการเตรียมงานและลดการสูญเสียปริมาณวัตถุดิบที่ใช ทําใหการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปทํา
ไดงายและรวดเร็วขึ้น 
      2.5.3  สถานการณการสงออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของประเทศไทย 

     อุตสาหกรรมเสื้อผาของไทยไดเร่ิมพัฒนามาตั้งแตหลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม สงผลให
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของไทยเปนอยางมาก  เนื่องจาก
ในอดีตเปนอุตสาหกรรมที่นํารายไดเขาสูประเทศในอันดับตนๆ แตดวยปจจุบันสภาวะการแขงขัน
ในตลาดเสื้อผาเริ่มรุนแรงขึ้น จากผลกระทบของการเปดเขตการคาเสรี (Free Trade Area : FTA) 
และการสงออกที่ปราศจากโควตาตามขอตกลงรวม (Agreement on Textile and Clothing : ATC) 
นอกจากนี้ยังมีปญหาอันเกิดจากการเขารวมเปนสมาชิก WTO ของประเทศจีน ซ่ึงเปนประเทศที่มี
ศักยภาพในการผลิตเสื้อผาระดับลางสูง สงผลใหเส้ือผาราคาถูกจากประเทศจีนเขามาแยงสวนแบง
ทางการตลาดภายในประเทศของไทย ที่มีสวนแบงที่คอนขางแนนอนและคงที่มายาวนาน โดยในป 
2552 ประเทศไทยมีสวนแบงการตลาดในตลาดโลกรอยละ 1.56 จัดอยูในลําดับที่ 11 ของการ
สงออกสิ่งทอในตลาดโลก 
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ตารางที่ 2.3 มูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทยในตางประเทศ 
 

ประเทศ 

มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

รายป ม.ค. – เม.ย. 

2552 2553 2554 2555 
อาเซียน 1,021.5 1,375.3 1,563.1 509.0 
สหภาพยุโรป 1,226.0 1,389.1 1,415.7 346.5 
สหรัฐอเมริกา 1,454.2 1,557.3 1,433.2 388.1 
จีน 271.9 391.0 461.2 122.8 
ญี่ปุน 453.5 536.5 731.8 227.1 
อ่ืนๆ 5,120.0 5,785.3 5,816.1 1,572.2 
โลก 6,522.18 7,770.5 8,356.32 2,370.54 

 
ท่ีมา : รายงานสถานการณอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ประจําเดือนมิถุนายน 2555 
(ศูนยขอมูลส่ิงทอ, สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2555, น. 2) 

 
     จากตารางที่ 2.3 พบวา มูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุมหม

ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยตลาดหลักที่สําคัญ คือ กลุมประเทศอาเซียน มีสวนแบงอยูที่รอยละ 27.47  
รองลงมา คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสวนแบงตลาดอยูที่รอยละ 16.37 และกลุมประเทศใน
ทวีปยุโรป มีสวนแบงตลาดอยูที่รอยละ 14.62 ตามลําดับ  

     ส่ิงที่เปนปจจัยสําคัญของไทยและถือวาเปนขอไดเปรียบ คือ ไทยเปนประเทศที่มี
อุตสาหกรรมที่ครบวงจร ตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ํา จนถึงปลายน้ํามากกวาประเทศอื่นๆ ในครั้งนี้ 
ผูเขียนจะขอกลาวถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมประเภทนี้ในเบื้องตนกอน ซ่ึงหากเราพิจารณาจาก
สถานการณส่ิงทอและเครื่องนุงหมไทย จะพบวามูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมนี้ ในป 2554 มี
มูลคาการสงออกทั้งหมด 8,356 ลานเหรียญสหรัฐ มีอัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกรวม
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2552 รอยละ 21.95 โดยมูลคาสงออกที่เพิ่มขึ้น เกิดจากสาเหตุสําคัญ 2 
ประการ คือ 

     1.  เกิดจากการรวมกลุมภายใตเขตการคาเสรีอาเซียนและการรวมกลุมการคาอื่นๆ ที่มี
ความตองการนําเขาเสนใย เสนดาย และผาผืน อันเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตเครื่องนุงหมในกลุม
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อาเซียน คือ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และพมา  ทําใหการสงออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมของไทยในอาเซียนขยายตัวเพิ่มขึ้น  

     2.  ผูประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย ไดมีการยายฐานการผลิตไปอยูใน
ประเทศที่มีคาแรงถูกกวา เชน ลาว เปนตน เพื่อประโยชนในการลดตนทุนการผลิต 

     ปจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลตอการสงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทย คือ การแข็งคาของ
คาเงินบาท และราคาวัตถุดิบ ไดแก เสนใยฝายและใยสังเคราะหที่ปรับตัวสูงขึ้น ซ่ึงเกิดจากภัย
ธรรมชาติ ทําใหพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตฝายลดลง ประกอบกับความตองการบริโภคเสนใยที่
เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการลงทุนเพื่อเก็งกําไรของนักลงทุนในตลาด Communities และปญหาแรงงาน
ขาดแคลนของอุตสาหกรรม  

     เมื่อมองถึงประโยชนที่จะไดจากการเปดการคาเสรีระดับภูมิภาคหรือพหุภาคีของ
อาเซียน ก็จะนําไปสูการลงทุนขามชาติ ทั้งการที่มีตางชาติเขามาลงทุนในประเทศไทยหรือประเทศ
เพื่อนบาน หรือการที่ผูประกอบการไทยจะเขาไปลงทุนในประเทศที่มีตนทุนคาจางแรงงานที่ต่ํากวา
ในประเทศ  เพื่อสรางความไดเปรียบเทียบในเรื่องของตนทุนแรงงาน  โดยเฉพาะในกลุม
ผูประกอบการเครื่องนุงหม 

     อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมสิ่งทอยังคงเปนอุตสาหกรรมสําคัญที่สรางรายไดและเปน
แหลงจางงานที่สําคัญของประเทศ ส่ิงสําคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันของไทย ทักษะที่เกิดจากการรับจางผลิตที่ผานมา ไดสงผลดีตอแรงงานไทยใหมีทักษะดาน
ฝมือแรงงานสูง ดังนั้น หากอุตสาหกรรมเสื้อผาจะมุงเนนพัฒนาคุณภาพเสื้อผาไปยังตลาด
ระดับกลางและระดับบน ซ่ึงมีคูแขงนอยรายกวา นอกจากเปนการพัฒนาคุณภาพแลว ยังอาจเปน
การเพิ่มโอกาสการพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันของอุตสาหกรรมเสื้อผาแฟชั่นเพื่อการ
สงออกไดอีกทางหนึ่งดวย 

     สํานักนโยบายและยุทธศาสตรการคาสินคาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ กลาวถึง การ
ขึ้นคาแรงพื้นฐาน นโยบายกําหนดคาแรงงานขั้นต่ํา 300 บาทตอวัน ที่เร่ิมนํารองในวันที่ 1 เมษายน 
2555 รวมทั้งการปรับเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท ในเดือนมีนาคม 2555 จะเปนตัวเรงผลักดัน
ใหอุตสาหกรรมสิ่งทอยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบานมากขึ้น รายช่ือบริษัทที่ออกไป
ลงทุน เชน ลิเบอรตี้กรุป ทองไทยกรุป ฮงเส็งกรุป ไนซกรุป ไฮเทคกรุป เปนตน (สํานักงานนโยบาย
และยุทธศาสตรการคา, 2555, น. 4 - 7) 

     ขอมูลสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พบวา ผูประกอบการอุตสาหกรรมที่ใช
แรงงานเขมขน เชน อุตสาหกรรมรองเทา ส่ิงทอและเครื่องนุงหมจํานวนกวา 60 บริษัท ไดยายฐาน
การลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบาน เนื่องจากมีคาแรงต่ํากวาไทย 4-8 เทา (ไทย มีคาแรงเฉลี่ยเดือนละ 
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290 เหรียญสหรัฐ พมา 33.4 เหรียญสหรัฐ กัมพูชา 66 เหรียญสหรัฐ เวียดนาม 55-60 เหรียญสหรัฐ 
ลาว 81 เหรียญสหรัฐ)  

     ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดวิเคราะหผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัยในป 2554 สรุปไดวา มี
จํานวนโรงงานสิ่งทอและเครื่องนุงหมที่ไดรับผลกระทบประมาณรอยละ 50 ของโรงงานทั้งหมด 
โดยสวนใหญอยูในเขต กทม. และปริมณฑล ทําใหเครื่องจักรไดรับความเสียหายและขาดแคลน
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอยางตอเนื่อง  สงผลกระทบในลักษณะลูกโซ  เนื่องจาก
ผูประกอบการในพื้นที่ประสบอุทกภัยไมสามารถเดินเครื่องการผลิตได จนตองปดโรงงาน ทําให
ปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมลดลงและไมสามารถสงสินคาไดทันตามกําหนดเวลา 

     ปญหาเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา ยุโรปและญี่ปุน ซ่ึงเปนตลาดสงออกหลักของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ในป 2554 ไดสงผลกระทบตออุตสาหกรรมฯ เปนอยางมาก เนื่องจาก
ประเทศผูนาเขาไดชะลอคาสั่งซ้ือสินคา และหันไปซื้อสินคาจากคูแขงที่มีตนทุนการผลิตต่ํากวา 
เชน เวียดนาม และอินโดนีเซีย จึงเปนสัญญาณที่บงชี้วา อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยได
เสียโอกาสทางการตลาดและมีขีดความสามารถทางการแขงขันที่ต่ําลงในตลาดโลก 

     การกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 เปนทั้งโอกาสและความทาทาย
ในเวลาเดียวกัน ขณะที่ไทยอาจตองเผชิญกับการแขงขันมากขึ้นจากการเคลื่อนยายเสรีสินคา บริการ 
การลงทุน เงินทุนและแรงงาน อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมก็จะไดรับอานิ
สงคจากการขยายตัวของตลาดสงออกสินคาที่มีตลาดภายในใหญขึ้นจาก 60 ลานคน เปน 600 ลาน
คน อีกทั้งจะมีตนทุนการนําเขาวัตถุดิบและสินคาขั้นกลางจากประเทศเพื่อนบานที่เปนปจจัยการ
ผลิตสาหรับอุตสาหกรรมฯ มีราคาต่ําลง 

     สําหรับโอกาสและหนทางรอดในปญหาของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย อาจตองแขงขัน
กับคูแขงในอาเซียน เชน อินโดนีเซียมีจุดเดนเรื่องคุณภาพในการตัดเย็บ เวียดนามและกัมพูชา ซ่ึงมี
แรงงานที่ถูก แตสินคาไทยยังคงมีความไดเปรียบในดานคุณภาพ ฝมือการตัดเย็บและและการดีไซน 
จึงควรเรงพัฒนาและแกไขปญหาอุปสรรคในเบื้องตน ดังนี้ 

     1.  สรางบุคลากรที่มีความรูในดานสิ่งทอ รวมถึงพัฒนาทักษะแรงงานที่มีฝมือ ซ่ึงขาด
แคลนในปจจุบัน 

     2.  พัฒนาหวงโซอุปทาน (Supply Chain) และสรางหวงโซมูลคา (Value Chain) ของ
อุตสาหกรรมใหสามารถรองรับความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว เพื่อเขาสูการแขงขันได
อยางแทจริง 

     3.  สนับสนุนการสรางนวัตกรรม การวิจัย/พัฒนา และงบประมาณ  โดยกําหนด
หนวยงานรับผิดชอบและสนับสนุนอยางจริงจัง 
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     4.  พัฒนาความรูดานการบริหารจัดการ  และการลดตนทุนของผูประกอบการ 
โดยเฉพาะ SMEs 

     5.  พัฒนาตัวสินคาใหมีความหลากหลายตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาในระดับตางๆ โดยเปลี่ยนจากการรับจางการผลิต เปนการออกแบบและสราง   
แบรนดของตนเอง 

     6.  เพิ่มมาตรการตางๆ เชน การสรางแรงจูงใจทางภาษี (Tax Incentives) การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก (Infrastructure) การเสริมสรางทักษะแรงงาน (Skill 
Development) การพัฒนาดานระเบียบ/ กฎเกณฑการลงทุน (Regulatory Environment) และการ
จัดตั้งหนวยงานสงเสริมการลงทุน (Promotion Agency Establishment) เปนตน 

 
2.6  นโยบายและมาตรการตางๆ ของรัฐบาลกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม  

นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทย นโยบายภาครัฐในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทย มีความเชื่อมโยงกับพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
อยางเดนชัด โดยในป พ.ศ. 2546 รัฐบาลไดกําหนดใหการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเปน
วาระแหงชาติ และไดกําหนดใหมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทย 
โดยมีอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่จะผลักดันภายใต โครงการ
กรุงเทพเมืองแฟชั่น (Bangkok Fashion City: BFC) ซ่ึงถือเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมในเชิงยุทธศาสตรเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมมีประวัติความเปนมาที่เชื่อมโยงกับชวงการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยอยางเดนชัด วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมของไทยไดรับลกระทบทั้งจาก
การใชนโยบายของรัฐบาลภายในประเทศและจากภายนอกที่สําคัญโดยจากการที่การคาสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมไดอยูภายใตกฎเกณฑของขอตกลงการคาสิ่งทอระหวางประเทศหรือ MFA ซ่ึงเริ่ม
ตั้งแตป ค.ศ.1974 โดยขอตกลง MFA ถือไดวาเปนขอตกลงที่เปนมาตรการกีดกันทางการคาของ
ประเทศพัฒนาแลวเนื่องจากในทางปฏิบัติไดมีการออกกฎระเบียบโดยการกําหนดโควตาการนําเขา
โดยใหประเทศผูสงออกจํากัดปริมาณการสงออกของตนเองโดยสมัครใจ (Voluntary Export 
Restraints :VER) และประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชิกภาคีเมื่อป ค.ศ.1976 เมื่อถูกกําหนดโควตา
การสงออกก็สงผลใหประเทศไทยเกิดขอจํากัดและไมสามารถขยายการสงออกในขอตกลงที่
ประเทศไทยมีขอตกลงการคาสิ่งทอทวิภาคีกับประเทศผูนําเขาที่ สําคัญ 18 ประเทศไดแก
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (15 ประเทศ) แคนาดาและนอรเวยไดเชนกัน จนกระทั่งเมื่อการเจรจา
การคาของแกตตรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) สําเร็จลงเมื่อวันที่15 ธันวาคม ป ค.ศ.1993และเริ่มมี
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การจัดตั้งองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) โดยผลของการเจราไดมีการลง
นามในความตกลงวาดวยส่ิงทอและเครื่องนุงหม (Agreement on Textiles and Clothing: ATC) 
เพื่อใหการคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมของโลกดําเนินไปอยางเสรีและยกเลิกการควบคุมโควตา
ทั้งหมด โดยคอยๆยกเลิกภายในระยะเวลาปรับตัว 10 ป (Transition Period) ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแต
ป พ.ศ. 2538 - 2547 ขอตกลงวาดวยส่ิงทอและเครื่องนุงหมดังกลาวไดมีการยกเลิกตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม ป พ.ศ. 2548 เปนตนมา 

นั่นคือ ในอดีตสิ่งทอของไทยเปนอุตสาหกรรมที่สามารถทํารายไดเปนอันดับหนึ่งของ
ประเทศ   เนื่องจากไทยมีความไดเปรียบในดานตนทุนการผลิตที่ต่ํา เชน ตนทุนแรงงาน และ
วัตถุดิบ เปนตน อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยเริ่มประสบกับปญหาดานการแขงขัน เนื่องจากความ
ไดเปรียบในดานตนทุนแรงงานของไทยนั้นหมดไป ตนทุนวัตถุดิบของไทยสูงขึ้น  และตองนําเขา
วัตถุดิบบางชนิด จากตางประเทศ  และไทยไมสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ไมสามารถ
ปรับตัวตามความตองการของตลาดโลกได  ในขณะที่การลงทุนจากตางประเทศมีแนวโนมลดลง  
โดยมีการยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา เชน จีน เวียดนาม ทําใหการ
สงออกสิ่งทอไทยมีมูลคาลดต่ําลงเรื่อยมา 

อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยมีจุดแข็ง คือ  การมีอุตสาหกรรม
อ่ืนมารองรับ ผูผลิตเปนผูที่มีประสบการณ   แรงงานมีทักษะและฝกฝนได   ผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับ
ในตลาดโลก  เปนอุตสาหกรรมที่ใหความสําคัญทางดานสิทธิมนุษยชน ส่ิงแวดลอม  แรงงาน  
มาตรฐานความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานประกอบการ  และความมีเสถียรภาพทางกการ
เมืองและเศรษฐกิจ สําหรับจุดออนของอุตสาหกรรมนี้ คือ คาแรงงานสูงกวาประเทศคูแขง  ขาด
วัตถุดิบที่มีนวัตกรรม  ขาดความเชื่อมโยงที่ดีระหวางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ  ขาดนวัตกรรมในตัว
สินคา  และการขาดบุคลากรในระดับวิศวกร  ชางเทคนิค  และนักออกแบบ 

กรอบนโยบายและมาตรการของรัฐเพื่ออานวยความสะดวกแกผูประกอบการในการ
ปรับตัวที่ไดจากการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้ 

1.  การเดินหนาปฏิรูปโครงสรางภาษีศุลกากรในอุตสาหกรรมเสื้อผาเครื่องนุงหมและ
ส่ิงทอการเดินหนาปฏิรูปโครงสรางภาษีฯ ทั้งระบบยังเปนเรื่องที่ตองดําเนินการเพื่อลดการบิดเบือน
ของโครงสรางปจจุบันที่มาจากโครงสรางภาษีขั้นบันไดและมาตรการขอคืนภาษี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปญหาภาษีศุลกากรเสื้อผาเครื่องนุงหมที่ยังอยูที่รอยละ 30 สูงกวาอัตราภาษีศุลกากรสินคาสําเร็จรูป
ที่ควรจะเปน (รอยละ 10 ตามโครงสราง 3 อัตรา)  การคงภาษีศุลกากรในอัตราที่สูงดังกลาว แมจะ
เปนการชวยเหลือผูประกอบการที่ยังไมพรอมที่จะแขงขันบางสวน แตมันเปนการลงโทษกลุม
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ผูผลิตอ่ืนที่มีศักยภาพที่จะแขงขันกับผูประกอบจากประเทศอื่นๆเพราะผูประกอบการทั้งสองกลุม
ตองแยงแรงงานในกลุมเดียวกันและทาใหคาแรงงานสูงขึ้นเกินกวาที่ควรจะเปน 

     นอกจากนั้นมาตรการคุมครองดังกลาวนาจะมีสวนชวยเหลือผูประกอบการรายใหญ
เพียงไมกี่รายเทานั้น ในขณะที่ผูประกอบการอื่นๆ อานิสงสของการคุมครองถูกบั่นทอนจากการ
แขงขันกันเองภายในประเทศ สินคาลักลอบนําเขาจากตางประเทศ และชองทางการจัดจําหนายที่ยัง
จํากัดอยางในปจจุบัน ดังนั้นผลสุทธิจากการลดภาษีศุลกากรคงมีจํากัด ที่สําคัญหลักฐานเชิง
ประจักษจานวนมาก รวมท้ังในการศึกษานี้การเดินหนาพัฒนาประสิทธิภาพและ/หรือยกระดับการ
ผลิตไมไดเกิดขึ้นอยางอัตโนมัติและมักไมเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมที่ไดรับการคุมครองตอเนื่องและ
ยาวนาน การดําเนินการในกิจกรรมเหลานี้มีคาใชจายดังนั้นการดําเนินการจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีแรง
กดดันไมใชมาจากมาตรการคุมครอง 

     หนวยงานที่เกี่ยวของ: สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

2.  มาตรการกระตุนผูประกอบการตื่นตัวในการทํา Active Upgrading 
2.1  สงเสริมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสดง Best Practice ในการเพิ่ม

ความสามารถในการแขงขัน โดยการดําเนินการทําในลักษณะโครงการยอยที่มีผูที่ประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาเปนแกนนําและขยายวงเปนลูกโซออกไป โครงการในลักษณะนี้มูลนิธิ
พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทยไดเร่ิมดําเนินการมาแลวและมีผลอยางเปนรูปธรรม ดังนั้นการ
ดําเนินการมาตรการเหลานี้นาจะเปนการสานตอส่ิงที่ไดทํามาอยูแลว 

     หนวยงานที่เกี่ยวของ: มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย, สานักงานสงเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

         2.2  ปรับปรุงคําจํากัดความเกี่ยวกับรายจายการลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาใหรวม
คาใชจายในการนําเอาระบบการบริหารจัดการสมัยใหมเขามาใชในขบวนการผลิต ซ่ึงปจจุบันยังไม
นับรวมตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได เรื่อง กําหนดหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชนที่รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (ฉบับที่ 3) ขอ 4(ข) 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง, มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องนุงหมไทย, สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

3.  การสงเสริมการขายภายในประเทศและ/หรือตลาดในภูมิภาค 
     แมทางเลือกหนึ่งของการปรับตัวของผูประกอบการในผลิตภัณฑเส้ือผาเครื่องนุงหม

อ่ืนๆ ที่มิใช Sportwear และ/หรือ Outerwear คือ การหันมาจําหนายผลิตภัณฑภายในประเทศหรือ
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ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ปจจุบันตลาดในกลุมดังกลาวเริ่มพัฒนาขึ้นดวยตัวเองอยางตอเนื่องดังจะ
เห็นไดจากศูนยเส้ือผาเครื่องนุงหม Platinum, Watergate Pavilion, The Nine เปนตน มาเปน
ทางเลือกเพิ่มเติมจากหางสรรพสินคาที่มีอยูในปจจุบัน อยางไรก็ตามทางเลือกดังกลาวนาจะจากัด
อยูในกลุมผูประกอบการขนาดกลาง ในขณะที่กลุมผูประกอบการขนาดเล็กโดยเฉพาะที่เปน Micro 
Enterprises ที่ยังรับจางผลิตเพื่อสงออก การเขาถึงชองการจัดจําหนายสินคาภายในประเทศนาจะทํา
ไดยากอันเนื่องจากปญหาของขนาดที่เล็กและไมยากที่จะคืนตนทุนจมจากการเชาพื้นที่ 

     ดังนั้นภาครัฐสามารถมีบทบาทเสริมเพื่อใหผูประกอบการสามารถปรับตัวไดดีขึ้น โดย 
     การประชาสัมพันธศูนยกลางการจําหนายเสื้อผาเครื่องนุงหม และผลิตภัณฑสินคาที่ใช

แรงงานฝมืออ่ืนๆ เชน รองเทา เครื่องหนัง อัญมณีเขาเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมการทองเที่ยว 
     การอํานวยความสะดวกแกผูคาสงจากตางประเทศที่เขามาเลือกซื้อสินคากลับไปจา

หนายในประเทศของตน โดยเฉพาะประเทศในกลุมอาเซียน 
     สําหรับผูประกอบการขนาดเล็กและ Micro Enterprises นาจะพิจารณานาเอาที่ราชพัสดุ

ที่ยังไมไดใชงานมาเปนที่จัดจาหนายผลิตภัณฑจากผูประกอบการรายเล็กและ Micro Enterprises 
ตางๆ คลายกับในกรณีตลาด Insa-dong ในเกาหลีใตที่เปนการผสมผสานระหวางสถานที่ทองเที่ยว
และที่จับจายของนักทองเที่ยว 

     หนวยงานที่เกี่ยวของ: กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

4.  การสงเสริมการออกไปลงทุนในตางประเทศของบริษัทไทย 
     การออกไปลงทุนโดยตรงในตางประเทศเปนเครื่องมือหนึ่งในยุคโลกาภิวัฒนทาง

เศรษฐกิจในปจจุบันที่เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ นอกเหนือไปจากการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร หรือ Capital Deepening การออกไปลงทุนในตางประเทศมีความสําคัญสา
หรับอุตสาหกรรมที่การทดแทนระหวางแรงงานและทุนคอนขางจากัดอยางเสื้อผาเครื่องนุงหม 
ดังนั้นการใช Capital Deepening เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทําไดระดับหนึ่งเทานั้น ความจําเปนที่
ผูประกอบการไทยจะออกไปลงทุนโดยตรงในตางประเทศถูกกระตุนจากภาวะตึงตัวของ
ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมและทิศทางคาเงินบาทที่มีแนวโนมแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร
สหรัฐฯ ที่มีผลตอความสามารถในการแขงขัน แมการออกไปลงทุนโดยตรงในตางประเทศอาจมี
ประเด็นพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับปญหาการจางงานภายในประเทศ แตสําหรับอุตสาหกรรม
เสื้อผาเครื่องนุงหมความวิตกดังกลาวไมนาจะมีสูงมากนักเพราะความสามารถในการผลิตสวนหนึ่ง
อยูที่มีฝมือคนงานที่มาจากการสะสมประสบการณ ดังนั้นโอกาสที่ฐานการผลิตภายในประเทศและ
ฐานที่ยายออกไปยังตางประเทศจะทดแทนกันจึงมีไมมากนัก 
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5.  นโยบายทางดานแรงงานตางดาวไรฝมือ 
     จุดยืนเชิงนโยบายของรัฐในเรื่องของแรงงานตางดาวเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สามารถสงผล

กระทบตอการปรับตัวของผูประกอบการเสื้อผาเครื่องนุงหมของไทย ทั้งนี้เพราะประสบการณที่
ผานมาการใชแรงงานตางดาวกลายมาเปนกลไกหนึ่งที่ ผูประกอบการเลือกใช เพื่อรักษา
ความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะกลุมที่เร่ิมทา Active Upgrading ชา และปองกันปญหาการ
ปดกิจการ 

     ปจจุบันแนวโนมความตองการแรงงานตางดาวทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในปจจุบันดังจะ
เห็นไดจากโรงงานสงออกเกือบทั้งหมดเริ่มมีความตองการแรงงานตางดาวเพิ่มมากขึ้นไมวาจะทา 
Active หรือ Passive Upgrading แมที่ผานมาทิศทางนโยบายของรัฐจะเปดโอกาสใหผูประกอบการ
จางแรงงานตางดาวไดเพิ่มขึ้น แตทิศทางของนโยบายยังมีวิจารณญาณของเจาหนาที่รัฐเขามา
เกี่ยวของอยางมากและความไมชัดเจนดังกลาวทําใหตนทุนการเขาถึงแรงงานเพิ่มสูงขึ้นโดยไม
จําเปนและที่สําคัญแนวโนมปจจุบันก็ไมไดชวยแกปญหาการลักลอบเขาเมืองที่ผิดกฎหมายและ
ปญหาสิทธิพื้นฐานของแรงงานตางดาวแตอยางใด 

     ดังนั้นภาครัฐนาจะนําระบบที่โปรงใสกวาที่เปนอยูมาใช ระบบหนึ่งที่นาจะพิจารณานา
มาใชในอุตสาหกรรมเสื้อผาเครื่องนุงหม และ/หรืออุตสาหกรรมที่ใชแรงงานมากอื่นๆ คือ การ
จัดเก็บภาษีตอแรงงานตางดาวในอัตรากาวหนา แทนการกําหนดโควตานําเขาในระยะเวลาที่
แรงงานจะอยูไดในประเทศ โดยสามารถจัดเก็บในอัตราคงที่ในชวง 1-2 ปแรก หลังจากนั้นทยอย
ปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การปรับเพิ่มขึ้นเพื่อกดดันใหผูประกอบการตองเรงพัฒนาประสิทธิภาพใหทัน
กับอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้นในปตอๆ มา โดยผูวาจางจะเปนผูรับผิดชอบในปญหาการหลบหนีและการ
ละเมิดสิทธิพื้นฐานของแรงงานเหลานี้ 

     หนวยงานที่เกี่ยวของ: สานักบริหารแรงงานตางดาว กระทรวงแรงงาน 
 

2.7  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
พงษศักดิ์  เลาสวัสดิ์ชัยกุล  (2543)  ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยกําหนดและอุปสรรคกีดขวาง

การลงทุนทางตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเสนใย
ประดิษฐ อุตสาหกรรมทอผาและอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม ในชวงป พ.ศ. 2537 – 2542 โดย
แบงกลุมนักลงทุนเปน 3 กลุมตามประเทศที่เขามาลงทุน คือ ญี่ปุน กลุมประเทศAsian NIEs และ
กลุมประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา เฉพาะที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การ
เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามมีบริษัทที่ใหขอมูลทั้งสิ้น 31 บริษัทแบงเปนอุตสาหกรรมเสนใย
ประดิษฐ 9 บริษัท อุตสาหกรรมทอผา 10 บริษัท และอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 12 บริษัท วิเคราะห
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ขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) ในการทดสอบ
ความแตกตางของแตละปจจัย โดยตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ การไหลเขาของการลงทุน
ทางตรงจากตางประเทศ ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ ปจจัยดานอัตราแลกเปลี่ยน ดาน
ตลาด ดานแรงงาน ดานวัตถุดิบ ดานทําเลที่ตั้ง ดานการเมือง ดานสิทธิพิเศษที่รัฐบาลไทยใหแกนัก
ลงทุน ปจจัยดานวัฒนธรรม และปจจัยดานการเกิดการคาเสรีอาเซียน ผลการศึกษาพบวา ทั้ง 3 
อุตสาหกรรม ปจจัยดานอัตราแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม และ การเปดเขตการคาเสรีอาเซียนเปนปจจัยที่
มีความสําคัญมากตอการลงทุนโดยตรงระหวางประเทศ โดยที่ปจจัยดานตลาดแรงงาน วัตถุดิบ และ
ทําเลที่ตั้งมีความสําคัญในระดับปานกลาง สวนปจจัยดานการเมืองนั้นมีความสําคัญอยางมากใน
อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม แตสําหรับในอุตสาหกรรมเสนใยประดิษฐและทอผามีความสําคัญระดับ
ปานกลาง และอีกปจจัยหนึ่งคือ ปจจัยดานสิทธิพิเศษที่รัฐบาลไทยใหนักลงทุน มีความสําคัญมาก
ในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม แตมีความสําคัญปานกลางในอุตสาหกรรมเสนใยประดิษฐ และมี
ความสําคัญนอยในอุตสาหกรรมทอผา 

วิภาภรณ  ตั้งจิตสิตเจริญ  (2547)  ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของ
อุตสาหกรรมโพลิคารบอเนตในไทย เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของบรรษัท
ขามชาติอยางเชน Bayer และ Mitsubishi ซ่ึงเปนการศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจลงทุนใน
ประเทศไทย จีน และสิงคโปร โดยการใชทฤษฎีการลงทุนระหวางประเทศ Dunning หรือทฤษฎี
การสังเคราะหปจจัยตางๆ (Electric Theory) นํามาปรับตั้งเปนสมมติฐานสําหรับการศึกษาโดยการ
ออกแบบสอบถาม สัมภาษณผูบริหารระดับสูง ของบริษัทที่เขามาลงทุน  

ผลการศึกษา พบวา การตัดสินใจเลือกเขามาลงทุนในประเทศไทย และสาเหตุของการ
ไมเขาไปลงทุนในจีนและสิงคโปร มีดังนี้  

1)  ปจจัยดานตนทุนการผลิต พบวา ไทยมีตนทุนในดานการผลิตต่ํากวาทั้งจีนและสิงค
โปรณ 

2)  ปจจัยดานการตลาด พบวา ไทยเปนประเทศที่เขาถึงตลาดมากที่สุด แมวาจีนจะมี
ตลาดขนาดใหญ แตการเขาไปลงทุนในจีนคอนขางมีอุปสรรคในแงนโยบายการเมืองทองถ่ิน 
สําหรับสิงคโปรไมมีตลาดในประเทศเปนแตเพียงฐานการผลิตเพื่อการสงออก 

3)  ปจจัยบรรยากาศการลงทุน เชนเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจรวมถึง
นโยบายของรัฐบาล พบวา สิงคโปรเปนประเทศที่ไดรับความนิยมสูงสุดเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย
ดึงดูดการลงทุนจากตางชาติ เพื่อทําใหสิงคโปรเปนศูนยการผลิตเพื่อการสงออก สวนประเทศไทย
พบวานโยบายดานการเมืองและเศรษฐกิจคอนขางมีเสถียรภาพ สําหรับจีนยังมีความไมแนชัดใน
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ดานนโยบายการปกครองสวนกลางและการปกครองสวนทองถ่ิน สงผลใหเกิดความไมแนนอนแก
ผูลงทุน 

4)  ปจจัยดานอุปสรรคทางการคา พบวา การเขามาลงทุนในประเทศไทย มีสวนลด
ปญหาดานนโยบายกําแพงภาษีไดดี รวมถึงการเขาถึงตลาดในภูมิภาคอาเซียน สวนจีนถาผูผลิต
สามารถเขาไปผลิตในประเทศจีนได ก็สามารถลดปญหาดานกําแพงภาษีได สําหรับสิงคโปรไมมี
นโยบายเรื่องภาษี เนื่องจากเปนประเทศที่มีระบบการคาแบบปลอดภาษี 

5)  ปจจัยดานการเปนเจาของสินทรัพยที่มีตัวตน และสินทรัพยพิเศษ พบวา ไทยมีความ
ไดเปรียบมากกวาจีน และสิงคโปรเนื่องจากประเทศไทยมีโรงงาน ABS และ PS ตั้งอยูกอนหนา
แลวจึงเหมาะสมตอการลงทุนกิจการผลิตโพลิคารบอเนต เพราะสามารถผลิตเปนโพลิเมอรณผสม
เปนสินคาปอนตลาดอุตสาหกรรมยานยนตและอุปกรณช้ินสวนคอมพิวเตอรซ่ึงไทยเปนฐานการ
ผลิตแหงหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน 

ปุณณภา  เหลืองวิไล  (2549)  ไดศึกษาปจจัยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศใน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกขนาดเล็ก ในกรอบแนวคิดของ Electric Theory โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
พลาสติก และศึกษาระดับอิทธิพลของแตละปจจัยที่เปนแรงดึงดูดในการลงทุนโดยตรงระหวาง
ประเทศ โดยศึกษาบริษัทที่ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกขนาด
เล็กที่มีเงินทุนไมเกิน 50 ลานบาท และไดรับการสงเสริมการลงทุนกับกรมสงเสริมการลงทุน 
จํานวน 109 บริษัท วิธีการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใช คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คา
รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใชอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง สําหรับ
การืดสอบสมมติฐาน ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงถดถอย (Multiple Regression Analysis และ 
Multiple Discminant Analysis) ผลการศึกษา พบวา การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศใน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกขนาดเล็ก จะเปนการรวมลงทุน โดยขนาดของทุนอยูที่ 30 – 40 
ลานบาท ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปขึ้นไป โดยโรงงานจะอยูในเขตกรุงเทพมหานคร อยุธยา
คอนขางมาก และลักษณะของผลิตภัณฑพลาสติกที่เปนการลงทุนจากตางประเทศ จะเปนชิ้นสวน
ยานยนต-พาหนะ และชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา ลักษณะการดําเนินงานจะเปนการบริหารงานเอง ทํา
ตลาดเอง และมีบุคคลากร จากบริษัทแมมาชวยบริหารงาน  

ผลการวิจัยพบวา การเขารวมลงทุนโดยตรงจากชาวตางประเทศในอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑพลาสติก จะใหความสําคัญหลักๆ อยู 3 ประการ คือ 1. เครื่องหมายการคา 2. การลดการ
แทรกแซง ของรัฐบาล 3. การควบคุมการนําเขาปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลการวิจัยในดานปจจัย
ที่เปนแรงดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศก็พบวา ความไดเปรียบจากความเปนเจาของจะมี
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ความสําคัญเปนอันดับแรกในการลงทุนจากตางประเทศรองลงมาเปนความไดเปรียบจากการทํา
ดวยตนเองและความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้งตามลําดับ ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศในรูปแบบของ การเขามาลงทุนเอง การขยายสาขาจากบริษัทแมในตางประเทศและ
การรวมลงทุน ผลการวิจัยในดานของอิทธิพลของแตละปจจัยพบวา ในความไดเปรียบจากความ
เปนเจาของ ปจจัยที่มีอิทธิพลในการลงทุนจากตางประเทศ คือ เครื่องหมายการคา ระบบการจัดการ
การผลิต ความรูดานเทคโนโลยี และการบริหารตลาด ในความไดเปรียบจากการทําดวยตนเอง 
ปจจัยที่มีอิทธิพลในการลงทุนจากตางประเทศ คือ การลดการแทรกแซงของรัฐบาล ตนทุน
การตลาดที่ต่ําลง การขยายเพื่อเปนเจาของปจจัยการผลิต ในความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้ง
ปจจัยที่มีอิทธิพลในการลงทุนจากตางประเทศ คือ การควบคุมการนําเขาปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
การเปนแหลงทรัพยากร การติดตอส่ือสาร และความแตกตางของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

โซนัม  จิ๊มี  (2006)  ไดศึกษา ปจจัยที่มีผลกระทบตอการลงทุนทางตรงในภูฐาน ใน
มุมมองของเจาหนาที่ภาครัฐในกลุมประเทศสมาชิก BIMST-EC การศึกษานี้ไดศึกษา 5 ปจจัยหลัก 
(Political/Government/Legal Factors, Social/Cultural Factors, Geographical/Location Factors, 
Financial Factors, Economic/Market Factors) ที่มีผลตอการลงทุนทางตรง และประกอบดวยปจจัย
ยอยอีกหลายปจจัย แบบสอบถามจํานวน 74 ชุดไดถูกสงไปยังสมาชิกในกลุม BIMST- EC ทั้งหมด 
ไดแก อินเดีย บังคลาเทศ ศรีลังกา เนปาล ไทยแลนด และ พมา การศึกษาครั้งนี้ถูกแบงการ
ดําเนินการเปน 2 ระยะ ระยะแรกศึกษาเกี่ยวกับ งานวิจัยรอง เชน วรรณกรรมที่เกี่ยวของ วารสาร 
นิตยสาร ส่ิงตีพิมพ หนังสือ และรายงานตางๆ ระยะที่สอง เปนระยะเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานโดย
ใชแบบสอบถาม กลุมประชากรตัวอยางประกอบดวย กลุมเจาหนาที่ภาครัฐในกลุมประเทศสมาชิก 
BIMST-EC โดยใชการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของYamane เทากับ 74 ตัวอยาง จากการคนพบ
ของการศึกษาในครั้งนี้ มีขอแนะนําคือ เนนเรื่องการอํานวยความสะดวก และ การออกนโยบาย เพื่อ
กําหนดยุทธวิธีที่เหมาะสมสําหรับ ภูฐาน เพื่อเพิ่มความสนใจตอการลงทุนทางตรงในอนาคต 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนใน

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในประเทศไทย มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
เขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในประเทศไทย และ
ศึกษาระดับอิทธิพลของแตละปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนในอุตสาหกรรม
ส่ิงทอและเครื่องนุงหมในประเทศไทย โดยกลุมตัวอยางคือ บริษัทจีนที่มาลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเครื่องนุงหมในประเทศไทย ทั้งที่เปนเจาของกิจการทั้งหมดหรือเขาไปรวมทุน (ลักษณะ
หุนสวนจดทะเบียน) จํานวน 119 บริษัท ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยไวดังนี้ 
 1.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 2.  ประชากรและการสุมตัวอยาง 
 3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 4.  การทดสอบเครื่องมือ 
 5.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 6.  การวิเคราะหขอมูล 
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การลงทุนโดยตรงของบริษทัจีน 
- รูปแบบการลงทุน 
- ปริมาณการลงทุน 

ปจจัยตางๆ ท่ีกําหนดการลงทุนระหวางประเทศ 
Dunning’s Electric Theroy 
-  ความไดเปรียบในการเปนเจาของสินทรัพยบางอยาง  
    (Ownership-Specific Advantage)  
-  ความไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชนแกองคการ
ดวยตัวเอง (Internalization Incentive Advantage) 
- ความไดเปรียบจากแหลงทีต่ั้ง  
(Location-Specific Advantage) 

3.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจยัไดกําหนดกรอบในการศึกษาและตัวแปรที่เกี่ยวของ ดังนี ้
            
              ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
                   
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  3.1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 
3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่จะศึกษา คือ บริษัทจีนที่มาลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุงหมในประเทศไทย ทั้งที่เปนเจาของกิจการทั้งหมดหรือเขาไปรวมทุน (ลักษณะ
หุนสวนจดทะเบียน) โดยออกหนงัสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาวตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย จํานวน 
119 บริษัท ในเขตพื้นที่ทั่วประเทศ เนื่องจากกลุมตัวอยางมีจํานวนไมมาก ผูวิจัยจึงจํานวนประชากร
ทั้งหมดเปนตัวอยางของการศึกษาครั้งนี้ ทั้งนี้ผูวิจัยสามารถเก็บรวบรวมไดเพียง 92 ตัวอยาง คิดเปน
รอยละ 77.31  

 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในประเทศไทย เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
ผูวิจัยใชเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามซึ่งสรางขึ้นจากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดตางๆ ตลอดจน
ผลงานการศึกษาที่เกี่ยวของ โดยในการศึกษาครั้งนี้จะใชทฤษฎีการสังเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่
กําหนดการลงทุนระหวางประเทศของดันนิ่ง (Dunning’s Eclectic Theory) และแนวทางการศึกษา
ของ ปุณณกา เหลืองวิไล (2548) ในการสรางแบบสอบถามจากนั้นนําไปใหอาจารยที่ปรึกษา
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ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม ตลอดจนนําเสนอตอคณะกรรมการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ เพื่อใหไดขอเสนอแนะมาแกไขปรับปรุงแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 
3 สวนดังนี้  

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของบริษัท ไดแก ช่ือบริษัท รูปแบบของการ
ลงทุน ปริมาณการลงทุนในประเทศโดยประมาณ ระยะเวลาดําเนินการในประเทศไทย สถานที่ตั้ง
โรงงาน ที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม/เขต/สวนอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑของบริษัท ประเภทธุรกิจ 
รูปแบบการบริหารงาน  รูปแบบการทําตลาด  และการได รับการสงเสริมการลงทุน  เปน
แบบสอบถามประเภทตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 12ขอ 

สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุน
โดยตรงของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของประเทศไทย ประกอบดวย ความ
ไดเปรียบในการเปนเจาของสินทรัพยบางอยาง ความไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชนแก
องคการดวยตัวเอง และความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้ง ซ่ึงเปนแบบสอบถามประเภทประมาณ
คา (Rating Scale) มี 5 อันดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยกําหนดน้ําหนัก
ของคะแนนในแตละขอ ดังนี้  
  ระดับการมีอิทธิพลมากที่สุด กําหนดคะแนน    5 คะแนน 
  ระดับการมีอิทธิพลมาก  กําหนดคะแนน    4 คะแนน 
  ระดับการมีอิทธิพลปานกลาง กําหนดคะแนน    3 คะแนน 
  ระดับการมีอิทธิพลนอย  กําหนดคะแนน    2 คะแนน 
  ระดับการมีอิทธิพลนอยที่สุด กําหนดคะแนน    1 คะแนน 
 
3.4  การทดสอบเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดทําการการทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยการทดสอบแบบสอบถามใน 2 
ลักษณะ คือ 
 1. การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) เพื่อวิเคราะหวา
แบบสอบถามที่สรางขึ้นมาตรงตามเนื้อหาที่ตองการหรือไม โดยการสรางแบบสอบถามจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ไดแก 1) ทฤษฎีการสังเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่กําหนดการลงทุน
ระหวางประเทศของดันนิ่ง (Dunning’s Eclectic Theory) 2) ปจจัยกําหนดและอุปสรรคกีดขวางการ
ลงทุนทางตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเสนใย
ประดิษฐ 3) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของอุตสาหกรรมโพลิคารบอเนตในไทย 4) ปจจัย
ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกขนาดเล็ก โดยไดนํา
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แบบสอบถามที่เคยใชในการเก็บขอมูลในลักษณะเดียวกัน จากวิทยานิพนธ เรื่อง ปจจัยดึงดูดการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกขนาดเล็ก (ปุณณภา เหลืองวิไล, 
2549) มาปรับใชกับการสรางแบบสอบถามสําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จากนั้นนําแบบสอบถาม
ที่สรางขึ้นมาไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอขอเสนอแนะเพิ่มเติม และนําแบบสอบถามที่ได
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะไปแปลเปนภาษาจีน และทําการตรวจสอบความเหมาะสม 
(Wording) และความชัดเจน (Clearing) โดยผูเชี่ยวชาญดานภาษาจีน กอนนําไปใชสอบถามกลุม
ตัวอยางซึ่งเปนนักลงทุนชาวจีนตอไป 
 2.  การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) เปนการนําแบบสอบถามไปสอบถามกลุม
ตัวอยาง จํานวน 15 ราย ที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับนักลงทุนสัญชาติจีน ที่เปนเจาของกิจการทั้งหมด
หรือเขาไปรวมทุน (ลักษณะหุนสวนจดทะเบียน) เพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมในประเทศไทย และนํามาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability Coefficient) โดยใช   
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (coefficient of alpha) ดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่น 
เทากับ 0.8032  ซ่ึงเปนคาความเชื่อมั่นในระดับที่เกินกวา 0.7 มีความเชื่อมั่นในระดับที่เหมาะสมใน

การนําไปใชเก็บขอมูลจริง（ Nunnally,1978 ） 
 
3.5  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยมีขั้นตอนและวิธีการ 
ดังตอไปนี้ 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอความอนุเคราะหความรวมมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากผูที่เกี่ยวของ 

2. ติดตอประสานงานกับเจาของบริษัทกับผูที่เกี่ยวของในการที่จะดําเนินการตาม
วัตถุประสงคกับประชากรกลุมเปาหมายตามที่กําหนดไว 

3. นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยขอขอมูลเอง พรอมทั้งชี้แจงและขอ
เวลาในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง ขอมูลท่ีไดมาจะปกปดเปนความลับ และจะนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหในภาพรวมทางวิชาการ 

4. เมื่อผูตอบแบบสอบถามและผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม 
เพื่อที่จะไดสอบถามใหครบถวนบริบูรณ 

5. เมื่อตรวจสอบความถูกตองแลวกลาวขอบคุณ พรอมทั้งบอกขอมูลที่มาจะนําไป
แกปญหาในเรื่องการลงทุนโดยตรงของบริษัทขามชาติตอไป 
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3.6  วิธีการวิเคราะหขอมูล 
การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชหลักการ

วิเคราะห ดังนี้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

1.1  การศึกษาขอมูลทั่วไปของบริษัท ไดแก วิเคราะหโดยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 
การแจกแจงความถี่ และคิดคารอยละ 

1.2  การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนในอุตสาหกรรม
ส่ิงทอและเครื่องนุงหมในประเทศไทย ประกอบดวย ความไดเปรียบในการเปนเจาของสินทรัพย
บางอยาง ความไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชนแกองคการดวยตัวเอง และความไดเปรียบที่เกิด
จากแหลงที่ตั้ง คิดเปนคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตละดาน 
 1.3 การวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของ
บริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในประเทศไทย ใชมาตรวัดสวนประมาณคา ซ่ึง
กําหนดไว 5 ระดับ และทําการแปลความหมายของคะแนน ใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางเปน
เกณฑในการแปลความหมายของคะแนน โดยใชหลักเกณฑการประมาณคา มี 5 ระดับ ดังนี้ 
 
 การคํานวณชวงกวางระหวางชั้น  =    คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด  

                       จํานวนชั้น 
=                      5 – 1 

                                                     5 
      =        0.80 
 ดังนั้นจึงแบงชวงคะแนน ดังนี้ 
 คาเฉลี่ยอยูระหวาง  4.21 – 5.00    มากที่สุด 
 คาเฉลี่ยอยูระหวาง  3.41 – 4.20  มาก 
 คาเฉลี่ยอยูระหวาง  2.61 – 3.40   ปานกลาง 
 คาเฉลี่ยอยูระหวาง  1.81 – 2.60   นอย 
 คาเฉลี่ยอยูระหวาง  1.00 – 1.80   นอยที่สุด 

2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร 
     การทดสอบสมมติฐาน การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีน

ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของประเทศ โดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
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ของเพียรสัน (Pearson Correlation) และคาไคสแควร (Chi-Square Test) ที่ระดับนัยสําคัญ .05 (α = 
.05)   

     การทดสอบคามสัมพันธระหวางตัวแปรสองกลุม โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน (Pearson Correlation) จะมีเกณฑในการพิจารณาความสัมพันธ คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ (r) ดังนี้ 

± 0.81 ถึง ± 1.00 หมายถึง  มีความสัมพันธระดับสูงมาก 
± 0.61 ถึง ± 0.80 หมายถึง  มีความสัมพันธระดับสูง 
± 0.41 ถึง ± 0.60 หมายถึง  มีความสัมพันธระดับปานกลาง 
± 0.21 ถึง ± 0.40 หมายถึง  มีความสัมพันธระดับต่ํา 
± 0.00 ถึง ± 0.20 หมายถึง  มีความสัมพันธระดับต่ํามาก 
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บทที่   4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
     การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของ

บริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในประเทศไทย ในกรอบแนวคิดของ ดันนิ่ง 
(Dunning’s Eclectic Theory) ผูวิจัยขอนําเสนอผลจากการวิจัย ดังนี้ 

     สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ของกลุม
ตัวอยาง บริษัทที่เปนการลงทุนตางประเทศในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในประเทศไทย 

     สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลดวยคาไคสแควร (Chi-Square Test) และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) เพื่อทําการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (Hypothesis 
Testing) 
 
4.1  อัตราตอบกลับของการแจกแบบสอบถาม 

     จากกลุมตัวอยาง  จํานวน  119 บริษัทที่ เปนการลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในประเทศไทย พบวา การสํารวจดวยแบบสอบถาม ผูวิจัย
ไดรับแบบสอบถามกลับมาจํานวน 92 บริษัท โดยเปนแบบสอบถามที่สมบูรณสามารถนํามาใชใน
การวิเคราะหและประมวลผลได คิดเปนรอยละ 77.31 และ แบบสอบถามที่ไมไดรับกลับคือ จํานวน 
27 บริษัท คิดเปนรอยละ 22.69  
 
4.2  การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

     การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้เปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางที่
ทําการศึกษาวิจัย และปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุงหมในประเทศไทย โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

4.2.1 ขอมูลของบริษัท 
     การวิเคราะหขอมูลของบริษัท ประกอบดวย รูปแบบการลงทุน ปริมาณเงินทุนเริ่มตนใน

ประเทศไทย ปริมาณเงินทุนในประเทศไทยปจจุบัน ระยะเวลาดําเนินการในประเทศไทย สถาน
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ที่ตั้งโรงงาน สถานที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ลักษณะผลิตภัณฑของบริษัท ลักษณะประเภท
ธุรกิจ รูปแบบการทําตลาด และลักษณะการไดรับการสงเสริมการลงทุน รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 4.1 – 4.11 

 
ตารางที่ 4.1  จาํนวนและรอยละของรูปแบบการลงทุน 
 

รูปแบบการลงทุน จํานวน รอยละ 
ลงทุนเอง 52 56.5 
ขยายสาขาจากบริษัทแม 17 18.5 
รวมลงทุน 23 25.0 

รวม 92 100.0 
 

     จากตารางที่ 4.1  พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 92 บริษัท เมื่อจําแนกตามรูปแบบการลงทุน 
เปนการลงทุนเองมากที่สุด คือ 52 บริษัท คิดเปนรอยละ 56.5 รองลงมาคือ รวมลงทุน จํานวน 23 
คิดเปนรอยละ 25.0 และเปนการขยายสาขาจากบริษัทแม จํานวน 17 บริษัท คิดเปนรอยละ 18.5 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.2  จํานวนและรอยละของปริมาณเงินทุนเริ่มตนในประเทศไทยโดยประมาณ 
 

ปริมาณเงนิลงทุนเริ่มตนใน
ประเทศไทยโดยประมาณ 

จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 1,000,000 บาท 32 34.8 
1,000,000 – 10,000,000 บาท 30 32.6 
10,000,001 – 50,000,000 บาท 21 22.8 
สูงกวา 50,000,000 บาท 9 9.8 

รวม 92 100.0 
คาต่ําสุด 100,000 บาท   คาสูงสุด 200,000,000 บาท 
คามัธยฐาน 20,721,739.13 บาท  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 38,987,021.87 บาท 
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     จากตารางที่ 4.2  พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 92 บริษัท เมื่อจําแนกตามปริมาณเงินทุน
เร่ิมตนในประเทศไทยโดยประมาณ เปนการลงทุนในประเทศไทยโดยประมาณมากที่สุดเปนขนาด
การลงทุนต่ํากวา 1,000,000 บาท จํานวน 32 บริษัท คิดเปนรอยละ 34.8 รองลงมาคือ ขนาดการ
ลงทุนระหวาง 1,000,000 – 10,000,000 บาท จํานวน 30 บริษัท คิดเปนรอยละ 32.6 ขนาดการลงทุน
ระหวาง 10,000,001 – 50,000,000 บาท จํานวน 21 บริษัท คิดเปนรอยละ 22.8 และสูงกวา 
50,000,000 บาท จํานวน 9 บริษัท คิดเปนรอยละ 9.8 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.3  จํานวนและรอยละของปริมาณการลงทุนในประเทศไทยปจจุบันโดยประมาณ 
 

ปริมาณการลงทุนในประเทศ
ไทยปจจุบันโดยประมาณ 

จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 1,000,000 บาท 22 23.9 
1,000,000 – 10,000,000 บาท 39 42.4 
10,000,001 – 50,000,000 บาท 18 19.6 
สูงกวา 50,000,000 บาท 13 14.1 

รวม 92 100.0 
คาต่ําสุด 300,000 บาท   คาสูงสุด 320,000,000 บาท 
คามัธยฐาน 32,365,978.26 บาท  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 61,966,167.69 บาท 
 

     จากตารางที่ 4.3  พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 92 บริษัท เมื่อจําแนกตามปริมาณเงินทุนใน
ประเทศไทยปจจุบันโดยประมาณ เปนการลงทุนในประเทศไทยโดยประมาณมากที่สุดเปนขนาด
การลงทุนระหวาง 1,000,000 – 10,000,000 บาท จํานวน 39 บริษัท คิดเปนรอยละ 42.4 รองลงมาคือ 
ขนาดการลงทุนต่ํากวา 1,000,000 บาท จํานวน 22 บริษัท คิดเปนรอยละ 23.9 ขนาดการลงทุน
ระหวาง 10,000,001 – 50,000,000 บาท จํานวน 18 บริษัท คิดเปนรอยละ 19.6 และสูงกวา 
50,000,000 บาท จํานวน 13 บริษัท คิดเปนรอยละ 14.1 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.4  จํานวนและรอยละของระยะเวลาดําเนินการในประเทศไทย 
 

ระยะเวลาดําเนินการใน
ประเทศไทย 

จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 2 ป 11 12.0 
3 – 4 ป 7 7.6 
4 – 5 ป 19 20.7 
5 ปขึ้นไป 55 59.8 

รวม 92 100.0 
 
     จากตารางที่ 4.4  พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 92 บริษัท เมื่อจําแนกตามระยะเวลา

ดําเนินการในประเทศไทย บริษัทมีระยะเวลาดําเนินการในประเทศไทย 5 ปขึ้นไปมากที่สุด จํานวน 
55 บริษัท คิดเปนรอยละ 59.8 รองลงมาคือ มีระยะเวลาดําเนินการในประเทศไทยระหวาง 4 – 5 ป 
จํานวน 19 บริษัท คิดเปนรอยละ 20.7 ระยะเวลาดําเนินการในประเทศไทยไมเกิน 2 ป จํานวน 11 
บริษัท คิดเปนรอยละ 12.0 และระยะเวลาดําเนินการในประเทศไทยระหวาง 3 – 4 ป จํานวน 7 
บริษัท คิดเปนรอยละ 7.6 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.5  จํานวนและรอยละของสถานที่ตั้งโรงงาน 
 

สถานที่ตั้งโรงงาน จํานวน รอยละ 
กรุงเทพมหานคร 43 46.7 
สมุทรปราการ 16 17.4 
สมุทรสาคร 13 14.1 
อ่ืนๆ 20 21.8 

รวม 92 100.0 
 

     จากตารางที่ 4.5  พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 92 บริษัท เมื่อจําแนกตามสถานที่ตั้ง
โรงงาน โดยสถานที่ตั้งโรงงานอยูในกรุงเทพมหานครมากที่สุด จํานวน 43 บริษัท คิดเปนรอยละ 
46.7 รองลงมาคือ สถานที่ตั้งโรงงานกระจายอยูในจังหวัดอื่นๆ (ระยอง นครปฐม นนทบุรี 
ปทุมธานี อยุธยา ชุมพร และ นครราชสีมา) จํานวน 20 บริษัท คิดเปนรอยละ 21.8 สถานที่ตั้ง
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โรงงานอยูในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 16 บริษัท คิดเปนรอยละ 17.4 และสถานที่ตั้งโรงงาน
อยูในจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 13 บริษัท คิดเปนรอยละ 14.1 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.6  จํานวนและรอยละของสถานที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 
 

สถานที่ตั้งโรงงานใน         
นิคมอุตสาหกรรม 

จํานวน รอยละ 

ไมอยู 88 95.7 
อยู 4 4.3 

รวม 92 100.0 
 
     จากตารางที่ 4.6  พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 92 บริษัท เมื่อจําแนกตามสถานที่ตั้ง

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม สถานที่ตั้งโรงงานไมอยูในนิคมอุตสาหกรรมมากที่สุด จํานวน 88 
บริษัท คิดเปนรอยละ 95.7 รองลงมาคือ สถานที่ตั้งโรงงานอยูในนิคมอุตสาหกรรม จํานวน 4 บริษัท 
คิดเปนรอยละ 4.3 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.7  จํานวนและรอยละของลักษณะผลิตภัณฑของบริษัท 
 

ผลิตภัณฑของบริษัท 
(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

จํานวน รอยละ 

เสนใย 15 7.7 
ปนดาย 17 8.7 
ทอผา 45 23.0 
ถักผา 23 11.7 
ผาไมทอ 2 1.0 
เสื้อผา 41 20.9 
ยอมเสนดาย 17 8.7 
พิมพผา 9 4.6 
ฟอก ยอม และตกแตงส่ิงทอ 22 11.2 
อ่ืนๆ 5 2.6 
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     จากตารางที่ 4.7  พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 92 บริษัท เมื่อจําแนกตามลักษณะ
ผลิตภัณฑของบริษัท เปนผลิตภัณฑทอผามากที่สุด จํานวน 45 บริษัท คิดเปนรอยละ 23.0 รองลงมา
คือ ผลิตภัณฑเส้ือผา จํานวน 41 บริษัท คิดเปนรอยละ 20.9 ผลิตภัณฑฟอก ยอม และตกแตงส่ิงทอ 
จํานวน 22 บริษัท คิดเปนรอยละ 11.2 ผลิตภัณฑปนดายและผลิตภัณฑยอมเสนดาย จํานวนบริษัท
เทากัน คือ 17 บริษัท คิดเปนรอยละ 8.7 ผลิตภัณฑเสนใย จํานวน 15 บริษัท คิดเปนรอยละ 7.7 
ผลิตภัณฑพิมพผา จํานวน 9 บริษัท คิดเปนรอยละ 4.6 ผลิตภัณฑอ่ืนๆ (ผลิตชิ้นสวนชุดชั้นใน, 
koshibo, cotton spinning) จํานวน 5 บริษัท คิดเปนรอยละ 2.6 และผลิตภัณฑผาไมทอ จํานวน 2 
บริษัท คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.8  จํานวนและรอยละของลักษณะประเภทธุรกิจ 
 

ประเภทธุรกิจ 
 (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

จํานวน รอยละ 

ผลิตใหลูกคาภายในประเทศ 42 28.4 
ผลิตใหลูกคาตางประเทศ (Exporter) 37 25.0 
ผลิตพรอมเปนผูคาสง (Wholesaler) 39 26.4 
ผลิตพรอมเปนผูคาปลีก (Retailer) 6 4.1 
ผลิตพรอมเปนผูคาสงและปลีก 24 16.2 

 
     จากตารางที่ 4.8  พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 92 บริษัท เมื่อจําแนกตามลักษณะประเภท

ธุรกิจ เปนการผลิตใหลูกคาภายในประเทศมากที่สุด จํานวน 42 บริษัท คิดเปนรอยละ 28.4 
รองลงมาคือ ผลิตพรอมเปนผูคาสง (Wholesaler) จํานวน 39 บริษัท คิดเปนรอยละ 26.4 ผลิตให
ลูกคาตางประเทศ (Exporter) จํานวน 37 บริษัท คิดเปนรอยละ 25.0 ผลิตพรอมเปนผูคาสงและปลีก 
จํานวน 24 บริษัท คิดเปนรอยละ 16.2 และผลิตพรอมเปนผูคาปลีก (Retailer) จํานวน 6 บริษัท คิด
เปนรอยละ 4.1 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.9  จํานวนและรอยละของรูปแบบการบริหารงาน 
 

รูปแบบการบริหารงาน จํานวน รอยละ 
นโยบายจากบริษัทแมในตางประเทศ 20 21.7 
บริษัทดําเนินงานเอง 72 78.3 

รวม 92 100.0 
 

     จากตารางที่ 4.9  พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 92 บริษัท เมื่อจําแนกตามรูปแบบการ
บริหารงาน บริษัทมีรูปแบบการบริหารงานดําเนินงานเองมากที่สุด จํานวน 72 บริษัท คิดเปนรอย
ละ 78.3 รองลงมาคือ บริหารงานตามนโยบายจากบริษัทแมในตางประเทศ จํานวน 20 บริษัท คิด
เปนรอยละ 21.7 ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 4.10  จํานวนและรอยละของรูปแบบการทําตลาด 
 

รูปแบบการทําตลาด จํานวน รอยละ 
สงพนักนักงานจากประเทศจีนมาทําตลาดเอง 45 48.9 
จางบริษัทในประเทศไทยทําการตลาด  37 40.2 
อ่ืนๆ 10 10.9 

รวม 92 100.0 
 
     จากตารางที่ 4.10  พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 92 บริษัท เมื่อจําแนกตามรูปแบบการทํา

การตลาด บริษัทเลือกสงพนักงานจากประเทศจีนมาทําตลาดเองมากที่สุด จํานวน 45 บริษัท คิดเปน
รอยละ 48.9 รองลงมาคือ บริษัทจางบริษัทในประเทศไทยทํา จํานวน 37 บริษัท คิดเปนรอยละ 40.2 
และอ่ืนๆ จํานวน 10 บริษัท คิดเปนรอยละ 10.9 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.11  จํานวนและรอยละของลักษณะการไดรับการสงเสริมการลงทุน 
 

การไดรับการสงเสริมการ
ลงทุน 

จํานวน รอยละ 

ไมไดขอ/ไมไดรับ BOI 73 79.3 
ไดรับ BOI 19 20.7 

รวม 92 100.0 
 

     จากตารางที่ 4.11  พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 92 บริษัท เมื่อจําแนกตามลักษณะการ
ไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทไมไดขอหรือไมไดรับ BOI มากที่สุด จํานวน 73 บริษัท คิดเปน
รอยละ 79.3 รองลงมาคือ บริษัทไดรับ BOI จํานวน 19 บริษัท คิดเปนรอยละ 20.7 ตามลําดับ 
    4.2.2  ขอมูลปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมในประเทศไทย 

     การวิเคราะห ขอมูลปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในประเทศไทย ประกอบดวย ปจจัยดานความไดเปรียบในการ
เปนเจาของสินทรัพยบางอยาง (Ownership-Specific Advantage) ความไดเปรียบในการทําใหเปน
ประโยชนแกองคการดวยตัวเอง (Internalization Incentive Advantage) และความไดเปรียบที่เกิด
จากแหลงที่ตั้ง (Location-Specific Advantage) โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.12 – 4.14  
 
ตารางที่ 4.12  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใหความสําคัญกับความ
ไดเปรียบในการเปนเจาของสินทรัพยบางอยาง (Ownership-Specific Advantage) 
 

 

ดานความไดเปรียบในการเปน
เจาของสินทรัพยบางอยาง 

(Ownership-Specific Advantage) 

ระดับความคิดเห็น คา 
เฉล่ีย 

 
S.D. 

ระดับ
การมี
อิทธิพล 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1.แหลงเงินทุนหมุนเวียน  (เงินทุน
สะสมจากกําไร) 

27 
(29.3) 

43 
(46.7) 

19 
(20.7) 

2 
(2.2) 

1 
(1.1) 

4.01 0.83 มาก 

2.การประสบความสําเร็จและการ
เติบโตของบริษัทแม 

19 
(20.7) 

37 
(40.2) 

28 
(30.4) 

5 
(5.4) 

3 
(3.3) 

3.70 0.97 มาก 
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ตารางที่ 4.12  (ตอ) 
 

ดานความไดเปรียบในการเปน
เจาของสินทรัพยบางอยาง 

(Ownership-Specific Advantage) 

ระดับความคิดเห็น คา 
เฉล่ีย 

 
S.D. 

ระดับ
การมี
อิทธิพล 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

3.นโยบายและความเปนผูนําตลาด 13 
(14.1) 

41 
(44.6) 

27 
(29.3) 

7 
(7.6) 

4 
(4.3) 

3.57 0.98 มาก 

4.การยอมรับในเครื่องหมายการคา
จากผูบริโภค 

22 
(23.9) 

43 
(46.7) 

22 
(23.9) 

3 
(3.3) 

2 
(2.2) 

3.87 0.89 มาก 

5.ความไดเปรียบในการสราง
เครื่องหมายการคาใหม 

11 
(12.0) 

32 
(34.8) 

43 
(46.7) 

6 
(6.5) 

0 
(0.0) 

3.52 0.79 มาก 

6.ความชํานาญเฉพาะดานของ
บุคลากร 

24 
(26.1) 

43 
(46.7) 

22 
(23.9) 

2 
(2.2) 

1 
(1.1) 

3.95 0.83 มาก 

7.ประสบการณการทํางานของ
บุคลากร 

23 
(25.0) 

47 
(51.1) 

18 
(19.6) 

3 
(3.3) 

1 
(1.1) 

3.96 0.82 มาก 

8.ความซื่อสัตย อดทน ของบุคลากร 26 
(28.3) 

44 
(47.8) 

20 
(21.7) 

2 
(2.2) 

0 
(0.0) 

4.02 0.77 มาก 

9.ระบบการจัดการผลิต 21 
(22.8) 

46 
(50.0) 

22 
(23.9) 

3 
(3.3) 

0 
(0.0) 

3.92 0.77 มาก 

10.การปรับเปลี่ยนการผลิตใหตรง
กับความตองการของตลาด 

23 
(25.0) 

55 
(59.8) 

13 
(14.1) 

1 
(1.1) 

0 
(0.0) 

4.09 0.66 มาก 

11.โครงสรางหรือระบบของการ
จัดการของหนวยงาน 

16 
(17.4) 

37 
(40.2) 

33 
(35.9) 

6 
(6.5) 

0 
(0.0) 

3.68 0.84 มาก 

12.ความรับผิดชอบของแตละสวน
งานในหนวยงาน 

14 
(15.2) 

49 
(53.3) 

27 
(29.3) 

2 
(2.2) 

0 
(0.0) 

3.82 0.71 มาก 

13.เปาหมายทางการตลาดและกลุม
ลูกคา 

31 
(33.7) 

43 
(46.7) 

18 
(19.6) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.14 0.72 มาก 

14.เทคโนโลยีการผลิต 27 
(29.3) 

41 
(44.6) 

17 
(18.5) 

5 
(5.4) 

2 
(2.2) 

3.93 0.95 มาก 

15.เทคโนโลยีการจัดจําหนาย 22 
(23.9) 

40 
(43.5) 

27 
(29.3) 

1 
(1.1) 

2 
(2.2) 

3.86 0.87 มาก 

16.เทคโนโลยี การติดตอสื่อสาร 
การประสานงานทั้งในและ
ตางประเทศ 

33 
(35.9) 

38 
(41.3) 

18 
(19.6) 

2 
(2.2) 

1 
(1.1) 

4.09 0.86 มาก 
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ตารางที่ 4.12  (ตอ) 
 

 
     จากตารางที่ 4.12  พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 92 บริษัท ใหความสําคัญกับความ

ไดเปรียบในการเปนเจาของสินทรัพยบางอยาง (Ownership-Specific Advantage) ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89  

     เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมากทุกรายขอ โดย
ในประเด็น “วัตถุดิบที่ เหมาะสมกับการผลิต” มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.15 รองลงมาคือ 
“เปาหมายทางการตลาดและกลุมลูกคา” มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 “การปรับเปลี่ยนการผลิตใหตรงกับ
ความตองการของตลาด” มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 “เทคโนโลยี การติดตอส่ือสาร การประสานงานทั้ง
ในและตางประเทศ”  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 “ความซื่อสัตย อดทน ของบุคลากร” มีคาเฉลี่ยเทากับ  
4.02 “แหลงเงินทุนหมุนเวียน  (เงินทุนสะสมจากกําไร)” มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 “การควบคุมการ
ผลิตดวยตนเอง” มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00  “ประสบการณการทํางานของบุคลากร” มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.96 “ความชํานาญเฉพาะดานของบุคลากร” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 “เทคโนโลยีการผลิต”  มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.93 “ระบบการจัดการผลิต” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 “การบริหารจัดการองคกรและตลาด”  มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.89 “การยอมรับในเครื่องหมายการคาจากผูบริโภค” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 “การ

ดานความไดเปรียบในการเปน
เจาของสินทรัพยบางอยาง 

(Ownership-Specific Advantage) 

ระดับความคิดเห็น คา 
เฉล่ีย 

 
S.D. 

ระดับ
การมี
อิทธิพล 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

17.วัตถุดิบที่เหมาะสมกับการผลิต 35 
(38.0) 

38 
(41.3) 

17 
(18.5) 

2 
(2.2) 

0 
(0.0) 

4.15 0.80 มาก 

18.การผลิตสินคาในจํานวนมาก / 
ครั้งการผลิต 

20 
(21.7) 

44 
(47.8) 

24 
(26.1) 

4 
(4.3) 

0 
(0.0) 

3.87 0.80 มาก 

19.การพัฒนาสินคาใหม 20 
(21.7) 

42 
(45.7) 

21 
(22.8) 

7 
(7.6) 

2 
(2.2) 

3.77 0.95 มาก 

20.เทคโนโลยีการผลิตและจําหนาย
ที่ทันสมัยกวานักลงทุนในประเทศ 

23 
(25.0) 

31 
(33.7) 

31 
(33.7) 

4 
(4.3) 

3 
(3.3) 

3.73 1.00 มาก 

21.การบริหารจัดการองคกรและ
ตลาด 

14 
(15.2) 

54 
(58.7) 

24 
(26.1) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.89 0.64 มาก 

22.การควบคุมการผลิตดวยตนเอง 25 
(27.2) 

44 
(47.8) 

21 
(22.8) 

2 
(2.2) 

0 
(0.0) 

4.00 0.77 มาก 

คาเฉลี่ย      3.89 0.46 มาก 
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ผลิตสินคาในจํานวนมาก / คร้ังการผลิต” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 “เทคโนโลยีการจัดจําหนาย” มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.86 “ความรับผิดชอบของแตละสวนงานในหนวยงาน” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 “การ
พัฒนาสินคาใหม” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 “เทคโนโลยีการผลิตและจําหนายที่ทันสมัยกวานักลงทุน
ในประเทศ” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 “การประสบความสําเร็จและการเติบโตของบริษัทแม” มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.70 “โครงสรางหรือระบบของการจัดการของหนวยงาน”  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 “นโยบาย
และความเปนผูนําตลาด” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 และ “ความไดเปรียบในการสรางเครื่องหมายการคา
ใหม” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.13  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใหความสําคัญกับความ
ไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชนแกองคการดวยตัวเอง (Internalization Incentive Advantage) 
 

 
 

ความไดเปรียบในการทําใหเปน
ประโยชนแกองคการดวยตัวเอง 

(Internalization Incentive 
Advantage) 

ระดับความคิดเห็น 
คา 
เฉล่ีย 

 
S.D. 

ระดับ
การมี
อิทธิพล 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1.การเปนเจาของการผลิตเอง 17 
(18.5) 

47 
(51.1) 

25 
(27.2) 

3 
(3.3) 

0 
(0.0) 

3.85 0.75 มาก 

2.การทําการตลาดในตางประเทศ
ดวยตนเอง 

25 
(27.2) 

30 
(32.6) 

32 
(34.8) 

4 
(4.3) 

1 
(1.1) 

3.80 0.93 มาก 

3.การเลือกใชเทคโนโลยีเฉพาะของ
ตนเอง 

9 
(9.8) 

42 
(45.7) 

38 
(41.3) 

2 
(2.2) 

1 
(1.1) 

3.61 0.74 มาก 

4.การกําหนดราคาสินคากับตลาดใน
แตละประเทศ 

21 
(22.8) 

29 
(31.5) 

32 
(34.8) 

7 
(7.6) 

3 
(3.3) 

3.63 1.02 มาก 

5.ความสามารถในการตอบสนอง
ความตองการลูกคาในตลาด
ตางประเทศ 

14 
(15.2) 

42 
(45.7) 

28 
(30.4) 

8 
(8.7) 

0 
(0.0) 

3.67 0.84 มาก 

6.ความสามารถในการขยายตลาดใน
ตางประเทศ 

11 
(12.0) 

36 
(39.1) 

38 
(41.3) 

5 
(5.4) 

2 
(2.2) 

3.53 0.86 มาก 

7.ความสามารถในการปองกันและ
โตตอบคูแขงขัน 

10 
(10.9) 

28 
(30.4) 

36 
(39.1) 

14 
(15.2) 

4 
(4.3) 

3.28 1.00 ปาน
กลาง 
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ตารางที่ 4.13  (ตอ) 
 

 
     จากตารางที่ 4.13  พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 92 บริษัท ใหความสําคัญกับความ

ไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชนแกองคการดวยตัวเอง (Internalization Incentive Advantage) 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 

     เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมาก ในประเด็น 
“การเปนเจาของการผลิตเอง” โดยมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.85 รองลงมาคือ “การทําการตลาดใน
ตางประเทศดวยตนเอง”  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 “ความสามารถในการตอบสนองความตองการลูกคา
ในตลาดตางประเทศ” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 “การกําหนดราคาสินคากับตลาดในแตละประเทศ” มี
คา เฉลี่ย เทากับ  3.63 “การเลือกใช เทคโนโลยี เฉพาะของตนเอง” มีคา เฉลี่ย เทากับ  3.61 
“ความสามารถในการขยายตลาดในตางประเทศ” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 และ “ความสามารถในการ
ควบคุมวัตถุดิบในตางประเทศ” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 ตามลําดับ 

ความไดเปรียบในการทําใหเปน
ประโยชนแกองคการดวยตัวเอง 

(Internalization Incentive 
Advantage) 

ระดับความคิดเห็น 
คา 
เฉล่ีย 

 
S.D. 

ระดับ
การมี
อิทธิพล 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

8.ความสามารถในการควบคุม
วัตถุดิบในตางประเทศ 

15 
(16.3) 

30 
(32.6) 

35 
(38.0) 

9 
(9.8) 

3 
(3.3) 

3.49 0.99 มาก 

9.อาจเปนเจาของแหลงปจจัยการ
ผลิตขนาดใหญในตางประเทศ 

8 
(8.7) 

21 
(22.8) 

37 
(40.2) 

17 
(18.5) 

9 
(9.8) 

3.02 1.08 ปาน
กลาง 

10.ความสามารถในลดการกีดกัน
ความเปนเจาของปจจัยการผลิตของ
คูแขงขัน 

15 
(16.3) 

24 
(26.1) 

39 
(42.4) 

8 
(8.7) 

6 
(6.5) 

3.37 1.07 ปาน
กลาง 

11.ความสามารถในลดอุปสรรคทาง
การคาระหวางประเทศ 

6 
(6.5) 

37 
(40.2) 

29 
(31.5) 

16 
(17.4) 

4 
(4.3) 

3.27 0.97 ปาน
กลาง 

12.ความสามารถในหลีกเลี่ยงการ
แทรกแซงของรัฐบาลตางประเทศ 

11 
(12.0) 

37 
(40.2) 

27 
(29.3) 

10 
(10.9) 

7 
(7.6) 

3.38 1.08 ปาน
กลาง 

13.ความสามารถในหลีกเลี่ยงขอกีด
กันทางการคาระหวางประเทศ 

3 
(3.3) 

41 
(44.6) 

30 
(32.6) 

12 
(13.0) 

6 
(6.5) 

3.25 0.96 ปาน
กลาง 

คาเฉลี่ย      3.47 0.58 มาก 
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     กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับปานกลาง ในประเด็น “ความสามารถในหลีกเลี่ยง
การแทรกแซงของรัฐบาลตางประเทศ” โดยมีคาเฉลี่ยมากที่ สุดเทากับ  3.38 รองลงมาคือ 
“ความสามารถในลดการกีดกันความเปนเจาของปจจัยการผลิตของคูแขงขัน” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37 
“ความสามารถในการปองกันและโตตอบคูแขงขัน” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 “ความสามารถในลด
อุปสรรคทางการคาระหวางประเทศ” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.27 “ความสามารถในหลีกเล่ียงขอกีดกัน
ทางการคาระหวางประเทศ” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.25 และ “อาจเปนเจาของแหลงปจจัยการผลิตขนาด
ใหญในตางประเทศ” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.02 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.14  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใหความสําคัญกับความ
ไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้ง (Location-Specific Advantage) 
 

ความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงท่ีต้ัง 
(Location-Specific Advantage) 

ระดับความคิดเห็น คา 
เฉล่ีย 

 
S.D. 

ระดับ
การมี
อิทธิพล 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1.การเปนแหลงทรัพยากร (วัตถุดิบ) 30 
(32.9) 

32 
(34.8) 

20 
(21.7) 

7 
(7.6) 

3 
(3.3) 

3.86 1.06 มาก 

2.ปริมาณของทรัพยากร (วัตถุดิบ) 26 
(28.3) 

33 
(35.9) 

20 
(21.7) 

10 
(10.9) 

3 
(3.3) 

3.75 1.09 มาก 

3.ตนทุนของทรัพยากร (วัตถุดิบ) 23 
(25.0) 

30 
(32.6) 

31 
(33.7) 

7 
(7.6) 

1 
(1.1) 

3.73 0.96 มาก 

4.ระบบการขนสงเพื่อการกระจาย
สินคาในประเทศทีเขาไปลงทุน 

19 
(20.7) 

42 
(45.7) 

27 
(29.3) 

2 
(2.2) 

2 
(2.2) 

3.80 0.87 มาก 

5.ระบบการขนสงระหวางประเทศ 20 
(21.7) 

36 
(39.1) 

34 
(37.0) 

2 
(2.2) 

0 
(0.0) 

3.80 0.80 มาก 

6.การติดตอสื่อสารเชื่อมโยงธุรกิจ 18 
(19.6) 

46 
(50.0) 

25 
(27.2) 

3 
(3.3) 

0 
(0.0) 

3.86 0.76 มาก 

7.การพัฒนาของเทคโนโลยี 8 
(8.7) 

41 
(44.6) 

32 
(34.8) 

10 
(10.9) 

1 
(1.1) 

3.49 0.85 มาก 

8.ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี 

3 
(3.3) 

28 
(30.4) 

43 
(46.7) 

11 
(12.0) 

7 
(7.6) 

3.10 0.93 ปาน
กลาง 

9.การลงทุนของภาครัฐบาล  3 
(3.3) 

31 
(33.7) 

39 
(42.4) 

14 
(15.2) 

5 
(5.4) 

3.14 0.91 ปาน
กลาง 
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ตารางที่ 4.14  (ตอ) 
 

 
     จากตารางที่ 4.14  พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 92 บริษัท ใหความสําคัญกับความ

ไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้ง (Location-Specific Advantage) ในภาพรวมอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.46 

     เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมาก ในประเด็น 
“การติดตอส่ือสารเชื่อมโยงธุรกิจ” และ “การเปนแหลงทรัพยากร (วัตถุดิบ)”  โดยมีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดเทากับ 3.86 รองลงมาคือ “ระบบการขนสงเพื่อการกระจายสินคาในประเทศทีเขาไปลงทุน” มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 “ระบบการขนสงระหวางประเทศ” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 “ปริมาณของ
ทรัพยากร (วัตถุดิบ)” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 “ตนทุนของทรัพยากร (วัตถุดิบ)” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 
และ “การพัฒนาของเทคโนโลยี” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 ตามลําดับ 

     กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับปานกลาง ในประเด็น “การควบคุมการนําเขา
ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ” โดยมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.36 รองลงมาคือ “ความแตกตางของ
วัฒนธรรม (ภาษา, การดําเนินชีวิต, สังคม และอ่ืนๆ)” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34 “ความแตกตางลักษณะ

ความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงท่ีต้ัง 
(Location-Specific Advantage) 

ระดับความคิดเห็น คา 
เฉล่ีย 

 
S.D. 

ระดับ
การมี
อิทธิพล 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

10.การสนับสนุนทุนจาก
ตางประเทศ 

4 
(4.3) 

21 
(22.8) 

24 
(26.1) 

27 
(29.3) 

16 
(17.4) 

2.67 1.14 ปาน
กลาง 

11.นโยบายการคาของรัฐบาล 12 
(13.0) 

22 
(23.9) 

39 
(42.4) 

17 
(18.5) 

2 
(2.2) 

3.27 0.98 ปาน
กลาง 

12.การควบคุมการนําเขา
ปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

6 
(6.5) 

34 
(37.0) 

40 
(43.5) 

11 
(12.0) 

1 
(1.1) 

3.36 0.82 ปาน
กลาง 

13.ความแตกตางของวัฒนธรรม 
(ภาษา, การดําเนินชีวิต, สังคม และ
อื่นๆ) 

12 
(13.0) 

38 
(41.3) 

21 
(22.8) 

12 
(13.0) 

9 
(9.8) 

3.35 1.16 ปาน
กลาง 

14.ความแตกตางของการประกอบ
ธุรกิจ 

12 
(13.0) 

29 
(31.5) 

34 
(37.0) 

10 
(10.9) 

7 
(7.6) 

3.32 1.08 ปาน
กลาง 

15.ความแตกตางลักษณะทาง
ประชากร 

12 
(13.0) 

28 
(30.4) 

37 
(40.2) 

9 
(9.8) 

6 
(6.5) 

3.34 1.04 ปาน
กลาง 

คาเฉลี่ย      3.46 0.55 มาก 
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ทางประชากร” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34 “ความแตกตางของการประกอบธุรกิจ” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.32 
“นโยบายการคาของรัฐบาล” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.27 “การลงทุนของภาครัฐบาล” มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.14 “ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10 และ “การสนับสนุนทุน
จากตางประเทศ” มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.67 ตามลําดับ 
 
4.3  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

     ในการศึกษาวิจัย ผูวิจัยไดใชคาไคสแควร (Chi-Square Test) และคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) ที่ระดับนัยสําคัญ .05 (α = .05) เพื่อหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยแสดงรายละเอียดตางๆ ดังนี้  

     สมมติฐานที่ 1 ความไดเปรียบจากความเปนเจาของมีอิทธิพลตอรูปแบบการลงทุนและ
ปริมาณการลงทุนของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของประเทศไทย 
 
ตารางที่ 4.15  แสดงความสัมพันธระหวางความไดเปรียบจากความเปนเจาของกับรูปแบบการ
ลงทุน 
 

รูปแบบการลงทุน 
ความไดเปรียบจากความเปนเจาของ 
(Ownership-Specific Advantage) รวม P-value 
ความสําคัญต่าํ ความสําคัญสงู 

1. ลงทุนเอง จํานวน 24 28 52  
 รอยละ 54.5% 58.3% 56.5% 0.260 
2. ขยายสาขาจากบริษัทแม จํานวน 11 6 17  
     รอยละ 25.0% 12.5% 18.5%  
3. รวมลงทุน จํานวน 9 14 23  
     รอยละ 20.5% 29.2% 25.0%  
รวม จํานวน 44 48 92  
 รอยละ 100.0% 100.0% 100.0%  

Pearson Chi-Square =  2.696,  df  =  2 
 

     จากตารางที่ 4.15 พบวา ความไดเปรียบจากความเปนเจาของไมมีอิทธิพลตอรูปแบบ
การลงทุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แสดงวา  
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ตารางที่ 4.16  แสดงความสัมพันธระหวางความไดเปรียบจากความเปนเจาของกับปริมาณการ
ลงทุน  
 

ปริมาณการลงทุน 

ความไดเปรียบจากความเปนเจาของ 
(Ownership-Specific Advantage) 

Pearson Correlation (r) P-value 
Sig. (2-tailed) 

เร่ิมตน -0.124 0.238 
ปจจุบัน -0.057 0.588 

 
     จากตารางที่ 4.16 พบวา การวิเคราะหระดับและทิศทางความสัมพันธระหวางความ

ไดเปรียบจากความเปนเจาของกับปริมาณการลงทุนเริ่มตนในประเทศไทย มีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ r = -0.124 และคา Sig. = 0.238 (p>0.05) หมายความวา ความไดเปรียบจากความเปน
เจาของไมมีอิทธิพลตอปริมาณการลงทุนเริ่มตนในประเทศไทย 

     การวิเคราะหระดับและทิศทางความสัมพันธระหวางความไดเปรียบจากความเปน
เจาของกับปริมาณการลงทุนในประเทศไทยปจจุบัน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ r  = -0.057 และ
คา Sig. = 0.588 (p>0.05) หมายความวา ความไดเปรียบจากความเปนเจาของไมมีอิทธิพลตอ
ปริมาณการลงทุนในประเทศไทยปจจุบัน 
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สมมติฐานที่ 2 ความไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชนแกองคการดวยตัวเอง มี
อิทธิพลตอรูปแบบการลงทุนและปริมาณการลงทุนของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมของประเทศไทย 
 
ตารางที่ 4.17  แสดงความสัมพันธระหวางความไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชนแกองคการ
ดวยตัวเองกับรูปแบบการลงทุน 
 

รูปแบบการลงทุน 

ความไดเปรียบจากการทําดวยตนเอง 
(Internalization Incentive 

Advantage) รวม P-value 

ความสําคัญต่าํ ความสําคัญสงู 
1. ลงทุนเอง จํานวน 28 24 52  
 รอยละ 56.0% 57.1% 56.5% 0.911 
2. ขยายสาขาจากบริษัทแม จํานวน 10 7 17  
     รอยละ 20.0% 16.7% 18.5%  
3. รวมลงทุน จํานวน 12 11 23  
     รอยละ 24.0% 26.2% 25.0%  
รวม จํานวน 50 42 92  
 รอยละ 100.0% 100.0% 100.0%  

Pearson Chi-Square =  0.186,  df  =  2 
 
     จากตารางที่ 4.17 พบวา ความไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชนแกองคการดวย

ตัวเองไมมีอิทธิพลตอรูปแบบการลงทุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  
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ตารางที่ 4.18 แสดงความสัมพันธระหวางความไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชนแกองคการดวย
ตนเองกับปริมาณการลงทุน  
 

ปริมาณการลงทุน 

ความไดเปรียบจากการทําดวยตนเอง 
(Internalization Incentive Advantage) 

Pearson Correlation (r) P-value 
Sig. (2-tailed) 

เร่ิมตน 0.372 0.000** 
ปจจุบัน 0.377 0.000** 

 
หมายเหตุ. ** แทนการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

     จากตารางที่ 4.18 พบวา การวิเคราะหระดับและทิศทางความสัมพันธระหวางความ
ไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชนแกองคการดวยตัวเองกับปริมาณการลงทุนเริ่มตนในประเทศ
ไทย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ r = 0.372 และคา Sig. = 0.000 (p<0.01) หมายความวา ความ
ไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชนแกองคการดวยตัวเองมีอิทธิพลตอปริมาณการลงทุนเริ่มตนใน
ประเทศไทย โดยความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน (ทางบวก) นั่น
คือ หากกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับความไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชนแกองคการดวย
ตัวเองมากขึ้นจะทําใหปริมาณการลงทุนเริ่มตนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นดวย 

     การวิเคราะหระดับและทิศทางความสัมพันธระหวางความไดเปรียบในการทําใหเปน
ประโยชนแกองคการดวยตัวเองกับปริมาณการลงทุนในประเทศไทยปจจุบัน มีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ r = 0.377 และคา Sig. = 0.000 (p<0.01) หมายความวา ความไดเปรียบในการทําใหเปน
ประโยชนแกองคการดวยตัวเองมีอิทธิพลตอปริมาณการลงทุนในประเทศไทยปจจุบัน โดย
ความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน (ทางบวก) นั่นคือ หากกลุม
ตัวอยางใหความสําคัญกับความไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชนแกองคการดวยตัวเองมากขึ้น
จะทําใหปริมาณการลงทุนในประเทศไทยปจจุบันเพิ่มมากขึ้นดวย 
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สมมติฐานที่ 3 ความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้ง มีอิทธิพลตอรูปแบบการลงทุนและ
ปริมาณการลงทุนของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของประเทศไทย 

 
ตารางที่ 4.19  แสดงความสัมพันธระหวางความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้งกับรูปแบบการลงทุน 
 

รูปแบบการลงทุน 
ความไดเปรียบจากแหลงท่ีตั้ง 

(Location-Specific Advantage) รวม P-value 
ความสําคัญต่าํ ความสําคัญสงู 

1. ลงทุนเอง จํานวน 19 33 52  
 รอยละ 40.4% 73.3% 56.5% 0.001** 
2. ขยายสาขาจากบริษัทแม จํานวน 9 8 17  
     รอยละ 19.1% 17.8% 18.5%  
3. รวมลงทุน จํานวน 19 4 23  
     รอยละ 40.4% 8.9% 25.0%  
รวม จํานวน 47 45 92  
 รอยละ 100.0% 100.0% 100.0%  

Pearson Chi-Square =  13.574,  df  =  2 
 
หมายเหตุ. ** แทนการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

     จากตารางที่ 4.19 พบวา ความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้งมีความสัมพันธกับรูปแบบ
การลงทุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) แสดงวา ความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้งมีอิทธิพล
ตอรูปแบบการลงทุน กลาวคือ กลุมตัวอยางที่ลงทุนเองสวนใหญใหความสําคัญตอความไดเปรียบ
จากแหลงที่ตั้งในระดับสูง คิดเปนรอยละ 73.3 ซ่ึงแตกตางจากกลุมตัวอยางที่ขยายสาขาจากบริษัท
แมและรวมลงทุนซ่ึงสวนใหญใหความสําคัญตอความไดเปรียบจากแหลงที่ตั้งในระดับต่ํา คิดเปน
รอยละ 19.1 และ 40.4 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.20 แสดงความสัมพันธระหวางความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้งกับปริมาณการลงทุน  
 

ปริมาณการลงทุน 

ความไดเปรียบจากแหลงท่ีตั้ง 
(Location-Specific Advantage) 

Pearson Correlation (r) P-value 
Sig. (2-tailed) 

เร่ิมตน -0.201 0.055 
ปจจุบัน -0.094 0.373 

 
     จากตารางที่ 4.20 พบวา การวิเคราะหระดับและทิศทางความสัมพันธระหวางความ

ไดเปรียบจากแหลงที่ตั้งกับปริมาณการลงทุนเริ่มตนในประเทศไทย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ    
r = -0.201 และคา Sig. = 0.055 (p>0.05) หมายความวา ความไดเปรียบจากแหลงที่ตั้งไมมีอิทธิพล
ตอปริมาณการลงทุนเริ่มตนในประเทศไทย 

     การวิเคราะหระดับและทิศทางความสัมพันธระหวางความไดเปรียบจากแหลงที่ตั้งกับ
ปริมาณการลงทุนในประเทศไทยปจจุบัน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ r = -0.089 และคา Sig. = 
0.399 (p>0.05) หมายความวา ความไดเปรียบจากแหลงที่ตั้งไมมีอิทธิพลตอปริมาณการลงทุนใน
ประเทศไทยปจจุบัน 
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4.4  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
     ในการทดสอบสมมติฐานโดยใชคาไคสแควร (Chi-Square Test) และคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) ที่ระดับนัยสําคัญ .05 (α = .05) เพื่อหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม ดังสมมติฐานตอไปนี้ 

     สมมติฐานที่ 1 ความไดเปรียบจากความเปนเจาของมีอิทธิพลตอรูปแบบการลงทุนและ
ปริมาณการลงทุนของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของประเทศไทย 

     สมมติฐานที่ 2 ความไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชนแกองคการดวยตัวเอง มี
อิทธิพลตอรูปแบบการลงทุนและปริมาณการลงทุนของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมของประเทศไทย 

     สมมติฐานที่ 3 ความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้ง มีอิทธิพลตอรูปแบบการลงทุนและ
ปริมาณการลงทุนของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของประเทศไทย 

     ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.21 
 
ตารางที่  4.21 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

ความไดเปรยีบจากความ
เปนเจาของ (Ownership-
Specific Advantage) 

รูปแบบการลงทุน ไมมีอิทธิพล 
ปริมาณการลงทุนเริ่มตนในประเทศไทย ไมมีอิทธิพล 
ปริมาณการลงทุนในประเทศไทยปจจบุัน ไมมีอิทธิพล 

ความไดเปรยีบในการทํา
ใหเปนประโยชนแก
องคการดวยตวัเอง 
(Internalization Incentive 
Advantage) 

รูปแบบการลงทุน ไมมีอิทธิพล 
ปริมาณการลงทุนเริ่มตนในประเทศไทย มีอิทธิพล 
ปริมาณการลงทุนในประเทศไทยปจจบุัน มีอิทธิพล 

ความไดเปรยีบที่เกิดจาก
แหลงที่ตั้ง (Location-
Specific Advantage) 

รูปแบบการลงทุน มีอิทธิพล 
ปริมาณการลงทุนเริ่มตนในประเทศไทย ไมมีอิทธิพล 
ปริมาณการลงทุนในประเทศไทยปจจบุัน ไมมีอิทธิพล 
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บทที่   5 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
     จากการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่ง

ทอและเครื่องนุงหมในประเทศไทย ในครั้งนี้ โดยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไว 2 ประการ 
ดังตอไปนี้ 

     1.  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเครื่องนุงหมของประเทศไทย 

2.  เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของแตละปจจยัที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัท
จีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของประเทศไทย 

     จากกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยเลือกบริษัทจีนที่มาลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุงหมในประเทศไทย ทั้งที่เปนเจาของกิจการทั้งหมดหรือเขาไปรวมทุน (ลักษณะ
หุนสวนจดทะเบียน) โดยออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาวตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย จํานวน 
119 บริษัท ในเขตพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อใชสําหรับใจการวิเคราะหขอมูล เพื่อประมวลขอมูลสําหรับ
สถิติที่ใชคือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก จํานวนคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เพื่อใชอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางสําหรับการทดสอบสมมติฐาน ใชการวิเคราะหคาไคส
แควร (Chi-Square Test) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) ผลการ
วิเคราะหที่ไดจากการศึกษาสรุปได ดังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
       5.1.1  รูปแบบของการลงทุน 

     รูปแบบของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
ในประเทศไทย พบวา บริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของประเทศไทยที่เปน
ตัวอยาง สวนใหญเปนการลงทุนเอง คิดเปนรอยละ 56.5 รองลงมาคือ รวมลงทุนรอยละ 25.0 และ
เปนการขยายสาขาจากบริษัทแม รอยละ 18.5 ตามลําดับ 
      5.1.2  ปริมาณเงินลงทุนเริ่มตนในประเทศไทยโดยประมาณ 
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     ปริมาณเงินทุนเริ่มตนในประเทศไทยโดยประมาณ พบวา บริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเครื่องนุงหมของประเทศไทยที่เปนตัวอยาง สวนใหญเปนขนาดการลงทุนต่ํากวา 1,000,000 
บาท คิดเปนรอยละ 34.8 รองลงมาคือ ขนาดการลงทุนระหวาง 1,000,000 – 10,000,000 บาท รอย
ละ 32.6 ขนาดการลงทุนระหวาง 10,000,001 – 50,000,000 บาท รอยละ 22.8 และสูงกวา 
50,000,000 บาท รอยละ 9.8 ตามลําดับ 
       5.1.3  ปริมาณเงินทุนในประเทศไทยปจจุบันโดยประมาณ 

     ปริมาณเงินทุนในประเทศไทยปจจุบันโดยประมาณ พบวา บริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเครื่องนุงหมของประเทศไทยที่ เปนตัวอยาง สวนใหญเปนขนาดการลงทุนระหวาง 
1,000,000 – 10,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 42.4 รองลงมาคือ ขนาดการลงทุนต่ํากวา 1,000,000 
บาท รอยละ 23.9 ขนาดการลงทุนระหวาง 10,000,001 – 50,000,000 บาท รอยละ 19.6 และสูงกวา 
50,000,000 บาท รอยละ 14.1 ตามลําดับ 
        5.1.4  ระยะเวลาดําเนินการในประเทศไทย 

     ระยะเวลาดําเนินการในประเทศไทย พบวา บริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมของประเทศไทยที่เปนตัวอยาง สวนใหญมีระยะเวลาดําเนินการในประเทศไทย 5 ปขึ้น
ไป คิดเปนรอยละ 59.8 รองลงมาคือ มีระยะเวลาดําเนินการในประเทศไทยระหวาง 4 – 5 ป รอยละ 
20.7 ระยะเวลาดําเนินการในประเทศไทยไมเกิน 2 ป รอยละ 12.0 และระยะเวลาดําเนินการใน
ประเทศไทยระหวาง 3 – 4 ป รอยละ 7.6 ตามลําดับ 
       5.1.5  สถานที่ตั้งโรงงาน  

     สถานที่ตั้งโรงงาน พบวา บริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของประเทศ
ไทยที่เปนตัวอยาง สวนใหญอยูในกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 46.7 รองลงมาคือ สถานที่ตั้ง
โรงงานกระจายอยูในจังหวัดอ่ืนๆ (ระยอง, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, ชุมพร และ 
นครราชสีมา) รอยละ 21.8 สถานที่ตั้งโรงงานอยูในจังหวัดสมุทรปราการ รอยละ 17.4 และสถาน
ที่ตั้งโรงงานอยูในจังหวัดสมุทรสาคร รอยละ 14.1 ตามลําดับ 
       5.1.6  สถานที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 

     สถานที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม พบวา บริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมของประเทศไทยที่เปนตัวอยาง สวนใหญสถานที่ตั้งโรงงานไมอยูในนิคมอุตสาหกรรม 
คิดเปนรอยละ 95.7 รองลงมาคือ สถานที่ตั้งโรงงานอยูในนิคมอุตสาหกรรม รอยละ 4.3 ตามลําดับ 
        5.1.7  ลักษณะผลิตภัณฑของบริษัท 

     ลักษณะผลิตภัณฑ พบวา บริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของประเทศ
ไทยที่เปนตัวอยาง สวนใหญเปนผลิตภัณฑทอผา คิดเปนรอยละ 23.0 รองลงมาคือ ผลิตภัณฑเส้ือผา 
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รอยละ 20.9 ผลิตภัณฑฟอก ยอม และตกแตงสิ่งทอ รอยละ 11.2 ผลิตภัณฑปนดายและผลิตภัณฑ
ยอมเสนดาย รอยละ 8.7 ผลิตภัณฑเสนใย รอยละ 7.7 ผลิตภัณฑพิมพผา รอยละ 4.6 ผลิตภัณฑอ่ืนๆ 
(ผลิตชิ้นสวนชุดชั้นใน, koshibo, cotton spinning) รอยละ 2.6 และผลิตภัณฑผาไมทอ รอยละ 1.0 
ตามลําดับ 
        5.1.8  ลักษณะประเภทธุรกิจ 

     ลักษณะประเภทธุรกิจ พบวา บริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของ
ประเทศไทยที่เปนตัวอยาง สวนใหญเปนการผลิตใหลูกคาภายในประเทศ คิดเปนรอยละ 28.4 
รองลงมาคือ ผลิตพรอมเปนผูคาสง (Wholesaler) รอยละ 26.4 ผลิตใหลูกคาตางประเทศ (Exporter) 
รอยละ 25.0 ผลิตพรอมเปนผูคาสงและปลีก รอยละ 16.2 และผลิตพรอมเปนผูคาปลีก (Retailer) 
รอยละ 4.1 ตามลําดับ 
         5.1.9  รูปแบบการบริหารงาน 

     รูปแบบการบริหารงาน พบวา บริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของ
ประเทศไทยที่เปนตัวอยาง สวนใหญมีรูปแบบการบริหารงานดําเนินงานเอง คิดเปนรอยละ 78.3 
รองลงมาคือ บริหารงานตามนโยบายจากบริษัทแมในตางประเทศ รอยละ 21.7 ตามลําดับ  
          5.1.10  รูปแบบการทําการตลาด 

     รูปแบบการทําการตลาด พบวา บริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของ
ประเทศไทยที่เปนตัวอยาง สวนใหญเลือกสงพนักงานจากประเทศจีนมาทําตลาดเอง คิดเปนรอยละ 
48.9 รองลงมาคือ บริษัทจางบริษัทในประเทศไทยทํา รอยละ 40.2 และอื่นๆ รอยละ 10.9 ตามลําดับ 
        5.1.11  ลักษณะการไดรับการสงเสริมการลงทุน 

     ลักษณะการไดรับการสงเสริมการลงทุน พบวา บริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมของประเทศไทยที่เปนตัวอยาง สวนใหญไมไดขอหรือไมไดรับ BOI คิดเปนรอยละ 
79.3 รองลงมาคือ บริษัทไดรับ BOI รอยละ 20.7 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 5.1  จํานวนรอยละของขอมูลทั่วไปในการดําเนินงาน 
 
รูปแบบการลงทุน การลงทุนเอง 56.5% 
ปริมาณเงินทนุเริ่มตนในประเทศไทย
โดยประมาณ 

ต่ํากวา 1,000,000 บาท 34.8% 

ปริมาณเงินทนุในประเทศไทยปจจุบนั
โดยประมาณ 

1,000,000 – 10,000,000 บาท 42.4% 
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ตารางที่ 5.1(ตอ) 
 
ระยะเวลาดําเนินการในประเทศไทย 5 ปขึ้นไป 59.8% 
สถานที่ตั้งโรงงาน กรุงเทพมหานคร 46.7% 
สถานที่ตั้งโรงงานในนิคมอตุสาหกรรม ไมอยูในเขตนคิมอุตสาหกรรม 95.7% 
ผลิตภัณฑของบริษัท ทอผา 23.0% 
ประเภทธุรกิจ ผลิตใหลูกคาภายในประเทศ 28.4% 
รูปแบบการบริหารงาน บริษัทดําเนินงานเอง 78.3% 
รูปแบบการทําการตลาด สงพนักนักงานจากประเทศจีนมาทํา

ตลาดเอง 
48.9% 

การไดรับการสงเสริมการลงทุน ไมไดขอหรือไมไดรับ BOI 79.3% 
 

5.1.12  ปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมในประเทศไทย  

ปจจัยที่สงผลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ประกอบดวย 3 ปจจัย คือ 
 1.  ความไดเปรียบในการเปนเจาของสินทรัพยบางอยาง (Ownership-Specific Advantage)  
 2.  ความไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชนแกองคการดวยตัวเอง (Internalization 
Incentive Advantage)  

3.  ความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้ง (Location-Specific Advantage) 
โดยปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องนุงหมในประเทศไทยมากที่สุด คือ ความไดเปรียบในการเปนเจาของสินทรัพยบางอยาง 
รองลงมาเปนความไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชนแกองคการดวยตัวเอง และสุดทายเปนความ
ไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้ง 

ปจจัยยอยของแตละปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนในอุตสาหกรรม
ส่ิงทอและเครื่องนุงหมในประเทศไทย คือ 

     1.  ปจจัยยอยของความไดเปรียบในการเปนเจาของสินทรัพยบางอยาง คือ “วัตถุดิบที่
เหมาะสมกับการผลิต” มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมในประเทศไทยมากที่สุด รองลงมาคือ “เปาหมายทางการตลาดและกลุมลูกคา” “การ
ปรับเปลี่ยนการผลิตใหตรงกับความตองการของตลาด” และ“เทคโนโลยี การติดตอส่ือสาร การ
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ประสานงานทั้งในและตางประเทศ” ตามลําดับ โดยนอยที่สุดในปจจัย “ความไดเปรียบในการสราง
เครื่องหมายการคาใหม”  

     2.  ปจจัยยอยของความไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชนแกองคการดวยตัวเอง คือ 
“การเปนเจาของการผลิตเอง” มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุงหมในประเทศไทยมากที่สุด รองลงมาคือ “การทําการตลาดในตางประเทศดวย
ตนเอง”  “ความสามารถในการตอบสนองความตองการลูกคาในตลาดตางประเทศ” และ“การ
กําหนดราคาสินคากับตลาดในแตละประเทศ” ตามลําดับ โดยนอยที่สุดในปจจัย “อาจเปนเจาของ
แหลงปจจัยการผลิตขนาดใหญในตางประเทศ”  

     3.  ปจจัยยอยของความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้ง คือ “การเปนแหลงทรัพยากร 
(วัตถุดิบ)” และ “การติดตอส่ือสารเชื่อมโยงธุรกิจ” มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีน
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในประเทศไทยมากที่สุด รองลงมาคือ “ระบบการขนสงเพื่อ
การกระจายสินคาในประเทศทีเขาไปลงทุน” และ“ระบบการขนสงระหวางประเทศ” ตามลําดับ 
โดยนอยที่สุดในปจจัย “การสนับสนุนทุนจากตางประเทศ” 

     5.1.13  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
     สมมติฐานที่ 1 ความไดเปรียบจากความเปนเจาของมีอิทธิพลตอรูปแบบการลงทุนและ

ปริมาณการลงทุน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความไดเปรียบจากความเปนเจาของไมมี
ความสัมพันธกับรูปแบบการลงทุนและปริมาณการลงทุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  

     สมมติฐานที่ 2 ความไดเปรียบจากการทําดวยตนเอง มีอิทธิพลตอรูปแบบการลงทุนและ
ปริมาณการลงทุน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความไดเปรียบจากการทําดวยตนเองไมมี
ความสัมพันธกับรูปแบบการลงทุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตความไดเปรียบจากการทํา
ดวยตนเอง มีอิทธิพลตอปริมาณการลงทุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยความสัมพันธอยู
ในระดับปานกลาง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน (ทางบวก) นั่นคือ หากกลุมตัวอยางให
ความสําคัญกับความไดเปรียบจากการทําดวยตนเองมากขึ้นจะทําใหปริมาณการลงทุนในประเทศ
ไทยเพิ่มมากขึ้นดวย 

     สมมติฐานที่ 3 ความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้ง มีอิทธิพลตอรูปแบบการลงทุนและ
ปริมาณการลงทุน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความไดเปรียบจากแหลงที่ตั้งไมมีอิทธิพลตอ
ปริมาณการลงทุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้งมี
ความสัมพันธกับรูปแบบการลงทุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) กลาวคือ กลุมตัวอยางที่
ลงทุนเองสวนใหญใหความสําคัญตอความไดเปรียบจากแหลงที่ตั้งในระดับสูง ซ่ึงแตกตางจากกลุม
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ตัวอยางที่ขยายสาขาจากบริษัทแมและรวมลงทุนซึ่งสวนใหญใหความสําคัญตอความไดเปรียบจาก
แหลงที่ตั้งในระดับต่ํา  
 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
       5.2.1  จากผลการศึกษาขอมูลของบริษัท พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 92 บริษัท เมื่อจําแนกตาม
รูปแบบการลงทุน เปนการลงทุนเองมากที่สุด นั่นคือ นักลงทุนชาวจีนเปนผูลงทุนในอุตสาหกรรม
ส่ิงทอและเครื่องนุงหมในประเทศไทยเองทั้งหมด ทําใหมีอํานาจการบริหารงานอยูภายใตการ
ตัดสินใจของนักลงทุนชาวจีนแตเพียงฝายเดียว ซ่ึงจะเปนผูรับผิดชอบกําไรขาดทุนดวยตนเอง  ทํา
ใหรูปแบบการบริหารงานสวนใหญเปนการบริหารงานดําเนินงานเอง  และสวนใหญ บริษัทเลือก
สงพนักงานจากประเทศจีนมาทําตลาดเอง ทั้งนี้จะเห็นไดวาปริมาณเงินทุนในปจจุบันโดยประมาณ 
เปนขนาดการลงทุนระหวาง 1,000,000 – 10,000,000 บาท มากที่สุด อาจเนื่องมาจากสวนใหญเปน
โรงงานขนาดเล็ก ซ่ึงเปนการผลิตใหลูกคาภายในประเทศ และลักษณะผลิตภัณฑของบริษัท เปน
ผลิตภัณฑทอผา และเสื้อผา  
      5.2.2  จากผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเครื่องนุงหมในประเทศไทย พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในประเทศไทยมากที่สุด คือ ความไดเปรียบในการเปนเจาของ
สินทรัพยบางอยาง รองลงมาเปนความไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชนแกองคการดวยตัวเอง 
และสุดทายเปนความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้ง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปุณณภา เหลือวิไล 
(2549) ที่ไดศึกษาปจจัยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก
ขนาดเล็ก ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่เปนแรงดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศก็พบวา ความ
ไดเปรียบจากความเปนเจาของจะมีความสําคัญเปนอันดับแรกในการลงทุนจากตางประเทศ 
รองลงมาเปนความไดเปรียบจากการทําดวยตนเองและความไดเปรียบที่ เกิดจากแหลงที่ตั้ง
ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากความไดเปรียบในการเปนเจาของสินทรัพยบางอยางเปนความไดเปรียบใน
ปจจัยนําเขา (inputs) ที่จะปอนเขาสูกระบวนการผลิต เพื่อใหไดปจจัยนําออก (outputs) ที่มี
มูลคาเพิ่มขึ้น ปจจัยนําเขาดังกลาวมีทั้งสวนที่เปนคุณสมบัติเฉพาะของบริษัทนั้นๆ เชน การเขาถึง
แหลงวัตถุดิบที่เหมาะสมตอการผลิต ความรูทางดานเทคโนโลยีและการติดตอสื่อสาร ตลอดจน
ทักษะในการบริหารองคกร และอีกสวนหนึ่งเปนปจจัยนําเขาที่มาจากสภาวะแวดลอม ภายนอกของ
บริษัท ไมวาจะเปน การมีเปาหมายทางการตลาดและกลุมลูกคา หรือตลาดผูบริโภค กฎหมายและ
นโยบายของรัฐบาลทั้งในประเทศและตางประเทศ เปนตน จึงทําใหนักลงทุนเห็นความสําคัญของ
ความไดเปรียบในการเปนเจาของสินทรัพยบางอยางเปนลําดับแรก เนื่องจากเปนมูลเหตุหรือปจจัย
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กําหนดทําใหเกิดการลงทุนโดยตรงในตางประเทศนั่นเอง และเมื่อนักลงทุนชาวจีนตระหนักไดวา
ประโยชนที่บริษัทไดรับจะมากขึ้นก็ตอเมื่อกิจการสามารถนําความไดเปรียบตางๆ ที่ตนมีอยูใหเกิด
ประโยชนเอง โดยการขยายการประกอบการของตนออกไปในตางประเทศ นักลงทุนจึงให
ความสําคัญตอความไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชนแกองคการดวยตัวเองเปนลําดับตอมา 
โดยเฉพาะการเปนเจาของการผลิตเอง การกําหนดโควตา และการใชกลยุทธในการกําหนดราคา
ขายในประเทศตางๆ ใหแตกตางกันได เปนตน และสุดทายเมื่อนักลงทุนชาวจีนมีความไดเปรียบ 2 
ประการดังกลาวขางตนแลว บริษัทจะตองแสวงหาความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้งโดยความ
ไดเปรียบนี้จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับแหลงทรัพยากร คุณภาพของทรัพยากร ตลอดจนระบบการ
ขนสงและการสื่อสาร เปนตน 

 ดังนั้นการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมใน
ประเทศไทยนั้นจะตองมีความไดเปรียบในการเปนเจาของสินทรัพยบางอยางกอน รองลงมานัก
ลงทุนจะใหความสําคัญตอความไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชนแกองคการดวยตนเอง และ
สุดทายเปนความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้ง อยางไรก็ตามความไดเปรียบทั้งสามดานที่กลาวมา
ขางตนลวนแตมีสวนเกื้อหนุนซึ่งกันและกันและไมอาจแยกออกจากกันได   
           5.2.3  จากผลการทดสอบสมมติฐาน ความไดเปรียบจากการทําดวยตนเอง มีอิทธิพลตอ
รูปแบบการลงทุนและปริมาณการลงทุน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา  ความไดเปรียบจากการ
ทําดวยตนเอง มีอิทธิพลตอปริมาณการลงทุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยความสัมพันธ
อยูในระดับปานกลาง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน (ทางบวก) นั่นคือ หากกลุมตัวอยางให
ความสําคัญกับความไดเปรียบจากการทําดวยตนเองมากขึ้นจะทําใหปริมาณการลงทุนในประเทศ
ไทยเพิ่มมากขึ้นดวย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักลงทุนชาวจีนที่มีปริมาณการลงทุนสูง จะเปนบริษัท
ขนาดใหญ การขยายการประกอบการของตนออกไปในตางประเทศ จะสามารถลดตนทุนการทํา
ธุรกรรมตางๆ สามารถกําหนดราคาสินคา เปนเจาของการผลิตไดอยางแทจริง นั่นคือ ความสามารถ
ของบริษัทที่มีปริมาณการลงทุนสูงในการขยายกิจการออกไปตางประเทศ ทําใหมีตนทุนเกี่ยวกับ
การตลาดอาจจะลดลง โดยบริษัทที่มีปริมาณการลงทุนสูงจะใหความสําคัญตอความสามารถในการ
เปนเจาของการผลิตเอง ความสามารถในการทําการตลาดตางประเทศ การกําหนดราคาสินคากับ
ตลาดในแตละประเทศ ตลอดจนความสามารถในการเลือกใชเทคโนโลยีเฉพาะของตน จึงให
ความสําคัญมากกวานักลงทุนชาวจีนที่มีปริมาณการลงทุนนอยซ่ึงเปนบริษัทขนาดเล็ก ซ่ึงเปนธุรกิจ
ขนาดเล็กหรือธุรกิจครอบครัว มีการลงทุนนอย พื้นที่ในการดําเนินการไมมาก และการบริหาร
จัดการเปนแบบครอบครัว หรือไมมีระบบการจัดการที่ไดมาตรฐาน จึงใหความสําคัญตอความ
ไดเปรียบจากการทําดวยตนเองนอยกวานักลงทุนชาวจีนที่มีปริมาณการลงทุนสูง อีกทั้งบรรษัทขาม
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ชาติ หรือองคกรธุรกิจขนาดใหญที่ทําการลงทุนระหวางประเทศมักจะมีความไดเปรียบทางดานการ
จัดการ ซ่ึงอยูในรูปของการมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงกวา หรือมีความสามารถในการ
ประกอบการเหนือกวา  ความได เปรียบดังกลาวอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุตางๆ  เชน  ความมี
ประสบการณของผูบริหารชาวตางประเทศเอง หรือบุคลากรที่ไดรับการคัดเลือกเขาทํางานใน
องคกรเปนบุคคลที่มีความสามารถสูง เปนตน  
         5.2.4  จากผลการทดสอบสมมติฐาน ความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้ง มีอิทธิพลตอรูปแบบ
การลงทุนและปริมาณการลงทุนพบวา ความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้งมีความสัมพันธกับ
รูปแบบการลงทุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) กลาวคือ กลุมตัวอยางที่ลงทุนเองสวนใหญให
ความสําคัญตอความไดเปรียบจากแหลงที่ตั้งในระดับสูง ซ่ึงแตกตางจากกลุมตัวอยางที่ขยายสาขา
จากบริษัทแมและรวมลงทุนซ่ึงสวนใหญใหความสําคัญตอความไดเปรียบจากแหลงที่ตั้งในระดับ
ต่ํา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักลงทุนชาวจีนที่ลงทุนเองใหความสําคัญกับประเทศไทยซึ่งเปนแหลง
ทรัพยากร (วัตถุดิบ) ที่สําคัญ สามารถผลิตวัตถุดิบส่ิงทอไดหลายชนิด ตั้งแตในระดับตนน้ํา 
โดยเฉพาะฝาย และไหม และมีแหลงน้ํามันดิบซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตเสนใยประดิษฐ 
ตลอดจนโรงงานอยูใกลกับแหลงวัตถุดิบ ทําใหสามารถนําเอาวัตถุดิบมาปอนสูกระบวนการผลิต
โดยเสียคาขนสงนอยที่สุด การลงทุนเองนั้นจึงตองคํานึงถึงการควบคุมวัตถุดิบไมวาจะเปนแหลง
วัตถุดิบ ปริมาณ และตนทุน ตลอดจนการติดตอส่ือสารซึ่งมีสวนสําคัญตอนักลงทุน ในขณะที่
บริษัทที่ขยายสาขาจากบริษัทแมและรวมลงทุน อาจจะมีผูดําเนินงานหรือหุนสวนที่เปนคนไทยจึง
สามารถสรางความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้งได จึงใหความสําคัญนอยกวานักลงทุนชาวจีนที่
ลงทุนเอง 
 
5.3  ขอเสนอแนะ 

     การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ มีความจําเปนตอประเทศกําลังพัฒนา เนื่องจาก
ระดับการออมภายในประเทศไมเพียงพอกับการลงทุนในประเทศทําใหประเทศกาลังพัฒนามีความ
จําเปนที่จะตองพึ่งพาแหลงเงินทุนจากตางประเทศมาลงทุนในประเทศ โดยจากการศึกษาพบวา 
ปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมใน
ประเทศไทย คือ ความไดเปรียบในการเปนเจาของสินทรัพยบางอยาง ความไดเปรียบในการทําให
เปนประโยชนแกองคการดวยตัวเอง และความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้ง จากผลการวิจัยที่ได 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
         5.3.1  ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

     ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย มีดังนี้ 
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     1.  รัฐบาลควรใหความสําคัญกับการลงทุนโดยตรงของบริษัทจีน และกระตุนการลงทุน
เพิ่ม ทั้งนี้จากผลการวิจัยพบวา สวนใหญไมไดขอหรือไมไดรับ BOI ทั้งที่สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน หรือบีโอไอเปนหนวยงานหลักของรัฐบาลที่กระตุนใหเกิดการลงทุนในประเทศ
ไทย โดยใหสิทธิประโยชนตาง ๆ และยังจัดกิจกรรมสงเสริมการลงทุน ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อใหเกิดการลงทุนเพิ่มมากขึ้น บีโอไอ ใหสิทธิประโยชนตางๆ ทั้งในดานยกเวนหรือ
ลดหยอนภาษีอากรและอื่นๆ เชน การใหหลักประกัน แกโครงการลงทุนตางๆ ที่มีคุณสมบัติตาม
เปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นอกเหนือจากสิทธิประโยชนดังกลาวแลว บีโอไอ 
ยังใหบริการอยาง ครบครันเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ แก นักลงทุนและผูสนใจ นับแตใหคําแนะนํา
แกนักลงทุนในขั้นตอนขอรับการสงเสริม และ ขอใบอนุญาตตาง ๆ การหา ผูรวมลงทุน (สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ), 2555 ออนไลน) ดังนั้นภาครัฐควรมีมาตรการเชิงรุกไป
ยังตางประเทศในการชี้ใหเห็นถึงสิทธ์ิประโยชนที่จะไดรับจาก BOI  เพื่อสงผลใหเพิ่มศักยภาพใน
การแขงขันกับตางประเทศใหมากที่สุด อันจะทําใหเกิดการกระตุนใหนักลงทุนจีนเขามาลงทุน
โดยตรง เพื่อเปนการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
ไทย และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของประเทศใหดียิ่งขึ้นตอไป 

     2. รัฐบาลควรจะมีการสงเสริมการลงทุนที่จะสงผลใหการผลิตสินคาในอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเครื่องนุงหมมีคุณภาพและมีรูปแบบตามความตองการของผูบริโภค โดยเฉพาะเนนการ
ประชาสัมพันธนโยบายการลงทุนในไทย ส่ิงจูงใจ หรือการรับการสงเสริมการลงทุนจากบีโอไอ 
โดยมีสํานักงานตั้งอยูในเมืองจีนถึง 3 แหง เพื่อโฆษณาเชิญชวนใหนักลงทุนชาวจีนไดทราบ เนื่อง
ดวยจากผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุงหมในประเทศไทย ดานความไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชนแกองคการดวย
ตัวเอง (Internalization Incentive Advantage) พบวา นักลงทุนชาวจีนใหความสําคัญในประเด็น 
“การเปนเจาของการผลิตเอง” และ “การทําการตลาดในตางประเทศดวยตนเอง” มากที่สุด  

     3.  ความสัมพันธระหวางประเทศที่ไทยกับจีนเปนพี่นองกัน เปนบานพี่เมืองนองที่มี
ความสัมพันธมาชานาน มีการติดตอตั้งแตสมัยสุโขทัน อยุธยา จนถึงธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร 
จึงมีการติดตอส่ือสารเชื่อมโยงธุรกิจกันมาชานาน อีกทั้งประเทศไทยเปนแหลงทรัพยากร (วัตถุดิบ) 
โดยเฉพาะภาครัฐที่มุงใหมีการสนับสนุนการปลูกฝายภายในประเทศ เพื่อใชเปนวัตถุดิบสําคัญใน
การผลิตและลดการพึ่งพิงสินคาวัตถุดิบจากตางประเทศ ดังนั้นรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควร
สนับสนุนการสรางเครือขายการคมนาคม  ตลอดจนพัฒนาระบบโทรคมนาคมใหสามารถ
ติดตอส่ือสารกันไดอยางรวดเร็วขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศ เนื่องดวยจากผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของ
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บริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในประเทศไทย ดานความไดเปรียบที่เกิดจาก
แหลงที่ตั้ง (Location-Specific Advantage) พบวา นักลงทุนชาวจีนใหความสําคัญในประเด็น “การ
เปนแหลงทรัพยากร (วัตถุดิบ)” และ “การติดตอส่ือสารเชื่อมโยงธุรกิจ” มากที่สุด 

     4.   การสง เสริมการขายผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่องนุ งหมไทย
ภายในประเทศ เปนอีกมาตรการหนึ่งที่ภาครัฐควรดําเนินการ ถึงแมวาการสงเสริมการขาย
ภายในประเทศจะจํากัดอยูเพียงบางผลิตภัณฑก็ตาม แตหากสามารถทําการประชาสัมพันธศูนยกลาง
การจําหนายเส้ือผา เครื่องนุงหม และผลิตภัณฑสินคาอื่นๆ ตลอดจนการอํานวยความสะดวกแกผู
ลงทุนในการประชาสัมพันธจัดจําหนาย จะเปนการเพิ่มอีกชองทางในการรักษาความสามารถใน
การแขงขันของผูประกอบการที่ยังดําเนินการอยูในปจจุบัน เพราะผลการศึกษาลักษณะประเภท
ธุรกิจ พบวา เปนการผลิตใหลูกคาภายในประเทศมากที่สุด 

     5.  รัฐควรมีนโยบายการสงเสริมหรือสนับสนุนโครงการผลิตวัตถุดิบที่จําเปนสําหรับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ทางดานทรัพยากรธรรมชาติจะทําการสํารวจแหลงและ
ปริมาณใหแนชัด  ตลอดจนสนับสนุนการโฆษณาเผยแพรสินคาอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมสงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการบุกเบิกตลาดแหงใหมๆ เนื่องดวยจากผล
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมในประเทศไทย พบวา นักลงทุนใหความสําคัญตอความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้ง 
(Location-Specific Advantage) นอยที่สุด โดยเฉพาะในประเด็นการลงทุนของภาครัฐและการ
สนับสนุนทุนจากตางประเทศ โดยตามแนวความคิดของ Dunning (John Dunning, 1972: 11-12) 
ความไดเปรียบจากแหลงที่ตั้งจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับแหลงทรัพยากร คุณภาพของทรัพยากร และ
ราคาของทรัพยากรของประเทศนั้น คาใชจายในการขนสง และการสื่อสาร ขนาดการเขาแทรกแซง
ของรัฐบาลในการผลิต การควบคุมการนําเขาปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ประเทศมีอยู ความ
แตกตางของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี เปนตน  

     ขอเสนอแนะสําหรับบริษัทหรือผูลงทุนเอง 
     1.  บริษัทหรือผูลงทุนควรจะศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมของลูกคาที่จะซื้อสินคา

และบริการ โดยมีสวนสําคัญในการสรางแนวทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑส่ิงทอและเครื่องนุงหม 
เพื่อนําไปสูการยอมรับและรักษาฐานกลุมลูกคาไว เนื่องจากความตองการของลูกคาโดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเปลี่ยนไปมากและมีการตอบสนองอยางรวดเร็ว  เนื่องดวยจาก
ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมในประเทศไทย ดานความไดเปรียบในการเปนเจาของสินทรัพยบางอยาง (Ownership-
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Specific Advantage) พบวา นักลงทุนชาวจีนใหความสําคัญในประเด็น “วัตถุดิบที่เหมาะสมกับการ
ผลิต” และ “เปาหมายทางการตลาดและกลุมลูกคา” มากที่สุด   

2. บริษัทหรือผูลงทุนตองคํานึงถึงความได เปรียบทางดานการแขงขันและการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในยุคการคาโลกเสรี จะนํามาซึ่ง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ เพราะในปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีเปนส่ิงจําเปนสําหรับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีมีอิทธิพลตอวงจรชีวิตสินคา กระบวนการผลิต กลยุทธการตลาดสินคาหรือเทคโนโลยี
การผลิต ซ่ึงผลการศึกษาปจจัยความไดเปรียบในการเปนเจาของสินทรัพยบางอยาง (Ownership-
Specific Advantage) พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในประเด็น เปาหมายทางการตลาดและกลุม
ลูกคา วัตถุดิบที่เหมาะสมกับการผลิต ตลอดจนการปรับเปลี่ยนการผลิตใหตรงกับความตองการของ
ตลาด แตใหความสําคัญนอยในประเด็นระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจากปจจัยความ
ไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้ง (Location-Specific Advantage)  

5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษา การเปรียบเทียบการลงทุนจากจีนในไทย และการลงทุนจากไทยใน

จีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของ
ประเภทกิจการ เงินลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยี จะทําใหเกิดแนวทางในการดําเนินธุรกิจที่สามารถ
วางแผนในเชิงนโยบายดานการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการศึกษานโยบายการสง เสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่ งทอและ
เครื่องนุงหมไทยของรัฐบาล โดยเฉพาะความพึงพอใจของนักลงทุนชาวจีน ตลอดจนปญหาและ
อุปสรรค ซ่ึงจะเปนประโยชนตอนักลงทุนชาวจีนที่สนใจจะเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ใน
อนาคต 

3. ควรมีการศึกษามาตรการสงเสริมการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหสอดคลองกับขอ
ตกดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศ เพื่อพยายามเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทาง
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในประเทศไทย 

4. ควรมีการศึกษาขอตกลงและนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในประเทศไทย ตลอดจนขอไดเปรียบและ
ขอเสียเปรียบหากเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 

 
 

DPU



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



95 
 

 

 
บรรณานุกรม 

 
ภาษาไทย 
 

หนังสือ 
 

ณักษ กุลิสร. (2554). ธุรกิจระหวางประเทศ. กรุงเทพมหานคร : แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
รัตนา สายคณติ และพุทธกาล รัชธร. (2549). เศรษฐศาสตรการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ. 

กรุงเทพมหานคร : แหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย.  
รัตนา สายคณติ. (2530). เศรษฐศาสตรการลงทุนทางตรงระหวางประเทศ. กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
อภิรัฐ ตั้งกระจาง. (2543). ธุรกิจระหวางประเทศ (International Business). กรุงเทพมหานคร :     

ธนรัชการพิมพ.  
กรมพัฒนาธุรกิจการคา. (2555). ฐานขอมลูสูธุรกิจ (บริการออนไลน). กระทรวงพาณิชย. สืบคน

เมื่อ 10 กรกฎาคม 2555, จาก http://www.dbd.go.th/mainsite/ 
กระทรวงอุตสาหกรรม. (2554). สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป 2554 และแนวโนมป 2555. 

กระทรวงอุตสาหกรรม.  
ผูจัดการรายสปัดาห. (2554). 8 ปจจัยดูดนกัธุรกิจจีนลงทุนในไทย หวงัใชเปนฐานบกุยึดตลาดเอ

เซียน. ผูจัดการ 360 องศา รายสัปดาห. สืบคนเมื่อ 20 กรกฎาคม 2555, จาก 
http://www.manager.co.th/mgrWeekly/ViewNews.aspx?NewsID=9540000041436&TabI
D=3& 

ศูนยขอมูลส่ิงทอและเครื่องหนังเชิงลึก. (2555). โครงสรางอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
ไทย. สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม. สืบคนเมื่อ 25 กรกฎาคม 2555, จาก 
http://www.thaitextile.org/iu/article_iu.php?id=ARC0120718113623 

ศูนยขอมูลส่ิงทอ. (2555). รายงานสถานการณอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ประจําเดือนมิถุนายน 2555.: 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ. 

DPU



96 
 

 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ). (2555). การจัดตั้งธุรกิจ : ส่ิงที่ควรรูเกี่ยวกบั
การจัดตั้งธุรกจิในประเทศไทย. สืบคนเมือ่ 20 สิงหาคม 2555, จาก 
http://ns.boi.go.th/thai/how/setting_up_a_business.asp 

สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา. (2555). อนาคตสิ่งทอไทย...รวงหรือโรจน. สํานัก
นโยบายและยทุธศาสตรการคาสินคาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ. สืบคนเมื่อ  
25 สิงหาคม 2555, จาก http://otp.moc.go.th/ 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. (2555). รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส : ไตร
มาส 1 ป 2555 (มกราคม - มีนาคม 2555). กระทรวงอุตสาหกรรม.  

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทย. (2555). โครงสรางของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย. 
สืบคนเมื่อ 30 สิงหาคม 2555, จาก 
http://www.thaifta.com/thaifta/Portals/0/File/ascn_yarnth.doc 

 
วิทยานิพนธ 

 
โซนัม  จิ๊มี.  (2006).  ปจจยัทีม่ีผลกระทบตอการลงทุนทางตรงในภูฐาน ในมุมมองของเจาหนาที่

ภาครัฐในกลุมประเทศสมาชิก BIMST-EC (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 

ปุณณภา  เหลืองวิไล. (2549). ปจจยัดึงดดูการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑพลาสติกขนาดเล็ก (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย. 

พงษศักดิ์  เลาสวัสดิ์ชัยกุล. (2543). ปจจยักาํหนดและอุปสรรคขัดขวางการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศในอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยกรณีศกึษาอุตสาหกรรมเสนใยประดิษฐ
อุตสาหกรรมทอผา และอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ). 
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั.    

วิภาภรณ  ตั้งจติสิตเจริญ. (2547). ปจจยัทีม่ีผลตอการตัดสินใจการลงทนุในอุตสาหกรรมโพลิ
คารบอเนตในประเทศไทย (วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

เสาวรินทร สายรังษี. (2537). การลงทุนทางตรงในตางประเทศของบริษัทไทย (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

 

DPU



97 
 

 

 
 
 
ภาษาตางประเทศ 
 

BOOKS 
 

Dunning, J.H. (1972). International Investment. Middle: Penguin Book. 
Kindleberger, C.P.  (1966). American Business Aborad : Six Lecture on Direct Investment. New 

Haven : Yale University Press. 
Kopcke, R.W. and Brauman, R.S. (1996). The Pefgormance of Traditional Macroeconomic 

Models of Businesses Investment Spending. Boston : Federal Reserve Bank.  
Nunnally,J.C.( 1971). Psychometric theory ( 2 nd ed). New York :McGraw Hill. 
 

ARTICLE 
 

Kojima, Kiyoshi. (1978). Direct Foreign Investment.  A Japanese Model of Multinational 
Business Operations, pp. 134-136 London: Croom Helm Ltd. 

 

DPU



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



แบบสอบถาม问卷调查 
 
 

เรื่อง : ปจจัยท่ีมีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ 
                                               เครื่องนุงหมในประเทศไทย 

关于中国纺织及服装业公司在泰国直接投资所受到的影

响因素的研究 
 

คําชี้แจง： 
แบบสอบถามนี้ใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการ
เขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ในประเทศไทย ความรูที่
ไดจากการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจจะตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุงหมของประเทศไทยและผูที่สนใจทั่วไป ขอมูลนี้จะเก็บไวเปนความลับ 
ผูวิจัยจึงขอความอนุเคราะหมายังทาน โปรดตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงและขอขอบคุณมา 
ณ โอกาสนี้ 
 
尊敬的先生/女士： 

            您好！感谢您在百忙之中抽出时间填写这份问卷！ 
            本问卷是纯粹为了学术研究之用，您提供的任何个人或企业信

息都将会受到严格的保密。您只需仔细阅读每个问题，并根据自己

所在企业的真实情况如实填写即可。问卷是否完整对本研究结论至

关重要，请不要遗漏了其中的任何问项。如果您在填写过程中有任

何疑问，可以随时与研究者取得联系，联系E-mail：Lijiemay1987@hotmail.com 

            您的填写将对此研究有很大的贡献，衷心感谢您的支持与合

作！ 
 

 

สวนที่ 1  ขอมูลของบรษิัท第一部分：个人资料 

คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย   ลงใน  □ ตามความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 请说明：按

照个人真实信息，请使用 符号填写在  □中。  
 

1. ตําแหนงของทาน 您在公司的职位........................................................................ 
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2. รูปแบบของการลงทุน 投资方式      

  1) ลงทุนเอง独资     

               2) ขยายสาขาจากบริษัทแม设立分公司/子公司 

 3)  รวมลงทุน合资公司    

 4) อ่ืนๆ 其他 โปรดระบุ请具体说明 ...................................... 
3.  ปริมาณเงินลงทุนเริ่มตนในประเทศไทยโปรดระบุ 

起初在泰国的投资金额是 _________________________  
            

4.ปริมาณเงินลงทุนในประเทศไทยปจจุบันโปรดระบุ  

目前在泰国的投资金额是_______________________  
               

5.  ระยะเวลาดําเนินการในประเทศไทย公司在泰国的运营时间 

 1)ไมเกิน 2 ป              低于 2年    

 2)  3 – 4 ป                     3-4年 

               3) 4 – 5 ป                  4-5年     

 4)  5 ปขึ้นไป               5年以上 
 

6.  สถานที่ตั้งโรงงาน 工厂地址    
 1) กรุงเทพมหานคร  Bangkok   

 2)  สมุทรปราการ       Samutprakan 
 3) สมุทรสาคร Samutsakom   

 4)  อ่ืนๆ โปรดระบุ请说明 ...................................... 

7. ท่ีตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม / เขต / สวนอุตสาหกรรม是否位于工业区，工业园

内 
  1) ไมอยู不在     

               2) อยู โปรดระบุ ช่ือ（在，请具体说明名字） .................................... 
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8.  ผลิตภัณฑของบริษัท (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  公司主要产品（可多选） 

 1)  เสนใย (Fiber) 化纤                              2)  ปนดาย (Spinning)   纺纱 

  3)  ทอผา (Weaving)织布                                4)  ถักผา (Knitting) 针织 

 5)  ผาไมทอ (Non-Woven) 非织物                6)  เสื้อผา (Garment) 成衣 

 7)  ยอมเสนดาย (Yam Dyeing) 染色              8)  พิมพผา (Print on fabric)印花 

 9)  ฟอก ยอมและตกแตงสิ่งทอ (Bleaching, Dyeing and Finishing) 纺织品漂泊

和印染 
 10)  อื่นๆ โปรดระบุ（其他，请具体说明） ...................................... 

9. ประเภทธุรกิจ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)经营模式 

 1)  ผลิตใหลูกคาภายในประเทศ 产品内销为主 

 2)  ผลิตใหลูกคาตางประเทศ (Exporter)出口国外 

 3)  ผลิตพรอมเปนผูคาสง (Wholesaler)生产兼批发 

 4)  ผลิตพรอมเปนผูคาปลีก (Retailer)生产兼零售 

 5)  ผลิตพรอมเปนผูคาสงและปลีก生产兼批发和零售  

 6)  อ่ืนๆ โปรดระบุ其他情况 请说明......................................   

10.  รูปแบบการบริหารงาน 管理模式   

 1)  นโยบายจากบริษัทแมในตางประเทศ实行母公司的管理政策  

 2)  บริษัทดําเนินงานเอง自我管理 

 3)  อ่ืนๆ โปรดระบุ其他情况 请说明...................................... 

11.  รูปแบบการทําตลาด 营销模式    

 1)  สงพนักนักงานจากประเทศจีนมาทําตลาดเอง     自我营销 

 2)  จางบริษัทในประเทศไทยทําการตลาด          聘用国外公司进行营销 

 3)  อ่ืนๆ โปรดระบุ                            其他情况 请说明.........................  
 

12.  การไดรับการสงเสริมการลงทุน 是否 得到促进投资政策的扶持 

 1)  ไมไดขอ / ไมไดรับ BOI              没有申请/没有接受 BOI扶持  

 2)  ไดรับ BOI                                     得到 BOI扶持 

 3)  อ่ืนๆ โปรดระบุ其他情况 请说明..................................... 

（注：The Thai Board of Investment (BOI)泰国投资促进委员会）
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สวนท่ี 2  ขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอการเขามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เคร่ืองนุงหมในประเทศไทย第二部分 

 คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับตางๆ 说明：请用 符号填写。

ไดแก 5 =มากที่สุด非常赞同, 4 = มาก赞同,   3 = ปานกลาง不肯定, 2 =นอย不赞

同 และ 1 = นอยที่สุด非常不赞同 

ทานคิดวาปจจัยตอไปนี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนใน
ประเทศไทยระดับไหน 

中国纺织及服装业公司在泰国直接投资受到以下因

素的影响程度 

ระดับการมีอิทธิพล影响程度 

5     
มาก
ที่สุด
非常

赞同 

4   

มาก
赞同 

3    
ปาน
กลาง
不肯

定 

2  
นอย
不赞

同 

1        
นอยที่สุด 
非常不

赞同 

ดานความไดเปรียบในการเปนเจาของสนิทรัพยบางอยาง 
(Ownership-Specific Advantage) 所有权特定优势 
 

  

แหลงเงินทนุหมุนเวียน  (เงนิทุนสะสมจากกําไร) 

流动资金（资金来自于利润） 

     

การประสบความสําเร็จและการเติบโตของบริษัทแม 
母公司的发展成就和成功经验 

     

นโยบายและความเปนผูนําตลาด 
政策和市场领航者 

     

การยอมรับในเครื่องหมายการคาจากผูบริโภค 
消费者对商标的认可 

     

ความไดเปรยีบในการสรางเครื่องหมายการคาใหม 
打造新的品牌 

     

ความชํานาญเฉพาะดานของบุคลากร 
职员的业务熟练程度 

     

ประสบการณการทํางานของบุคลากร职员的工作经验      

ความซื่อสัตย อดทน ของบุคลากร 
职员的忠诚及是否耐劳 

     

ระบบการจัดการผลิต 
生产体系 
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ทานคิดวาปจจัยตอไปนี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนใน
ประเทศไทยระดับไหน 

中国纺织及服装业公司在泰国直接投资受到以下因

素的影响程度 

ระดับการมีอิทธิพล影响程度 

5     
มาก
ที่สุด
非常

赞同 

4   

มาก
赞同 

3    
ปาน
กลาง
不肯

定 

2  
นอย
不赞

同 

1        
นอยที่สุด 
非常不

赞同 

การปรับเปลี่ยนการผลิตใหตรงกับความตองการของตลาด 
调整生产以适应市场需求 

     

โครงสรางหรือระบบของการจัดการของหนวยงาน 
公司的管理体系或结构 

     

ความรับผิดชอบของแตละสวนงานในหนวยงาน 
公司各个部门人员的责任心 

     

เปาหมายทางการตลาดและกลุมลูกคา 
市场目标和客户群体 

     

เทคโนโลยีการผลิต生产技术      

เทคโนโลยีการจัดจําหนาย销售技能      

เทคโนโลยี การติดตอส่ือสาร การประสานงานทั้งในและ
ตางประเทศ 
国内外的技术、通讯、联络 

     

วัตถุดิบที่เหมาะสมกับการผลิต原料符合生产要求      

การผลิตสินคาในจํานวนมาก / ครั้งการผลิต 
大量生产商品/生产频率 

     

การพัฒนาสินคาใหม产品创新      

เทคโนโลยีการผลิตและจําหนายที่ทันสมยักวานกัลงทุนใน
ประเทศ 
生产技术和销售技能领先于国内投资者

     

การบริหารจัดการองคกรและตลาด市场和机构管理      

การควบคุมการผลิตดวยตนเอง自我控制生产      
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ทานคิดวาปจจัยตอไปนี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนใน
ประเทศไทยระดับไหน 

中国纺织及服装业公司在泰国直接投资受到以下因

素的影响程度 

ระดับการมีอิทธิพล影响程度 

5     
มาก
ที่สุด
非常

赞同 

4   

มาก
赞同 

3    
ปาน
กลาง
不肯

定 

2  
นอย
不赞

同 

1        
นอยที่สุด 
非常不

赞同 

ความไดเปรียบในการทําใหเปนประโยชนแกองคการดวยตัวเอง 

(Internalization Incentive Advantage) 内部化特定优

势 
 

 

การเปนเจาของการผลิตเอง自主生产      

การทําการตลาดในตางประเทศดวยตนเอง 
自主从事国际市场营销 

     

การเลือกใชเทคโนโลยีเฉพาะของตนเอง 
自主己选择科学技术 

     

การกําหนดราคาสินคากับตลาดในแตละประเทศ 
制定各国市场价格策略 

     

ความสามารถในการตอบสนองความตองการลูกคาในตลาด
ตางประเทศ 
满足海外市场的需求量的能力 

     

ความสามารถในการขยายตลาดในตางประเทศ 
扩大海外市场的能力 

     

ความสามารถในการปองกนัและโตตอบคูแขงขัน 
同业竞争能力 

     

ความสามารถในการควบคุมวัตถุดิบในตางประเทศ 
控制国外原材料生产的能力 

     

อาจเปนเจาของแหลงปจจยัการผลิตขนาดใหญในตางประเทศ

可能成为国外的大型生产企业 
     

ความสามารถในลดการกดีกนัความเปนเจาของปจจัยการผลิต
ของคูแขงขัน 
减少竞争者排斥的能力 
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ทานคิดวาปจจัยตอไปนี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนใน
ประเทศไทยระดับไหน 

中国纺织及服装业公司在泰国直接投资受到以下因

素的影响程度 

ระดับการมีอิทธิพล影响程度 

5     
มาก
ที่สุด
非常

赞同 

4   

มาก
赞同 

3    
ปาน
กลาง
不肯

定 

2  
นอย
不赞

同 

1        
นอยที่สุด 
非常不

赞同 

 
ความสามารถในลดอุปสรรคทางการคาระหวางประเทศ 
减少国际贸易困难的能力 

     

ความสามารถในหลีกเลี่ยงการแทรกแซงของรัฐบาลตางประเทศ 
避免泰国政府干涉的能力 

     

ความสามารถในหลีกเลี่ยงขอกีดกันทางการคาระหวางประเทศ 
回避国际贸易壁垒 

     

ความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงท่ีตั้ง 

(Location-Specific Advantage)获取 区位特定优势 
 

 

การเปนแหลงทรัพยากร (วัตถุดิบ)资源所在地      

ปริมาณของทรัพยากร (วัตถุดิบ) 
获取充足资源储量（原材料） 

     

ตนทุนของทรัพยากร (วัตถุดบิ) 
降低原材料成本 

     

ระบบการขนสงเพื่อการกระจายสินคาในประเทศทีเขาไปลงทุน

为分销商品而实施的物流体系 
     

ระบบการขนสงระหวางประเทศ 
国际运输体系是否便利 

     

การติดตอส่ือสารเชื่อมโยงธุรกิจ商业沟通是否便利      

การพัฒนาของเทคโนโลยี科技的发展程度      

ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
科技更新的速度  

     

การลงทุนของภาครัฐบาล 官方投资      

การสนับสนุนทุนจากตางประเทศ得到国外的扶持      
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ทานคิดวาปจจัยตอไปนี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนใน
ประเทศไทยระดับไหน 

中国纺织及服装业公司在泰国直接投资受到以下因

素的影响程度 

ระดับการมีอิทธิพล影响程度 

5     
มาก
ที่สุด
非常

赞同 

4   

มาก
赞同 

3    
ปาน
กลาง
不肯

定 

2  
นอย
不赞

同 

1        
นอยที่สุด 
非常不

赞同 

นโยบายการคาของรัฐบาล国外政府的商业政策      

การควบคุมการนําเขาปจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
进口方面的控制因素 

     

ความแตกตางของวัฒนธรรม (ภาษา, การดําเนินชวีิต, สังคม และ

อ่ืนๆ)文化的差异性（语言，生活方式，

社会和其他） 

     

ความแตกตางของการประกอบธุรกิจ经营方式 的差异      

ความแตกตางลักษณะทางประชากร 

人口差异特点 
     

 
*************************************************** 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณที่ทานใหความรวมมอื非常感谢您的合作 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ - สกุล  นางสาว LI  JIE MEI 
ประวัติการศึกษา  บริหารธุรกิจ(สาขาธุรกิจระหวางประเทศ) มหาวิทยาลัยธุกิจบัณฑตย 
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