บทที่ 1
ความเปนมาและขอบเขตของโครงการศึกษา

1.1 ความสําคัญของการศึกษา
ดวยเปาหมายการกระจายโอกาสการทําธุรกิจไปสูประชาชนทุกระดับ และทุกภูมิภาคเพื่อสรางพลัง
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหมที่ทุกฝายมีสวนรวมอยางยั่งยืน ภาครัฐจึงไดดําเนินนโยบายสงเสริมการพัฒนา
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises: SMEs) มาอยางตอเนื่อง
อยางไรก็ตาม
ภายใตยุคโลกาภิวัตนที่การแขงขันมีความรุนแรงและรวดเร็วมากขึ้นทั้งทางดานตนทุน
สายการผลิต การขนสง และคุณภาพสินคา ทางเลือกหนึ่งที่ชวยทําให SMEs ของไทยยังสามารถรักษาและ
เสริมสรางความสามารถในการแขงขันในเวทีการคาระดับโลก (Competitiveness in Global Market) ไวได
คือ การยายหรือขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบานที่มีความไดเปรียบในดานทรัพยากรธรรมชาติ
ราคาปจจัยการผลิต และชองทางการคาระหวางประเทศ
การยายหรือขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบานในกลุม CLMV ไดแก กัมพูชา ลาว
เมียนมาร และเวียดนาม เปนชองทางในการรักษาและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs
ไทยได เนื่องจากประเทศในกลุมนี้มีศักยภาพการแขงขันสูงทั้งในดานปริมาณและคุณภาพปจจัยการผลิต
ตลาดภายในประเทศ และตลาดการคากับตางประเทศ โดยในดานทรัพยากรนั้นประเทศในกลุม CLMV ยัง
มีทรัพยากรที่มศี ักยภาพจํานวนมากที่ยังมิไดถูกนํามาใช เชน แรงงาน ที่ดิน วัตถุดิบทางธรรมชาติและ
พลังงาน เปนตน และมีราคาปจจัยการผลิตโดยเฉพาะคาแรงที่ยังคงต่ํากวาประเทศอื่นๆ สวนในดานตลาด
ภายในของประเทศในกลุม CLMV นัน้ ภาวะเศรษฐกิจของหลายประเทศในกลุมนี้มีแนวโนมเติบโตอยาง
รวดเร็ว
ซึ่งสะทอนใหถงึ แนวโนมการขยายตัวอยางรวดเร็วของกําลังซื้อสินคาและบริการของประเทศ
เหลานี้เชนกัน สวนในดานชองทางการคากับตลาดตางประเทศนั้น นอกจากชองทางการคาระหวางประเทศ
ในระดับอนุภูมิภาค (เชน ASEAN) แลว ประเทศในกลุม CLMV หลายประเทศยังคงไดรับสิทธิพเิ ศษทาง
การคาจากประเทศที่เปนตลาดนําเขาสินคาหลักของโลก (เชน สิทธิพิเศษทางศุลกากรของสหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรป เปนตน)
ในการที่จะสงเสริมให SMEs ของไทยใหมีความเขมแข็งและสามารถแขงขันไดในระดับสากลนั้น
หนวยงานภาครัฐจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทราบและเขาใจถึงสถานการณการลงทุนของ SMEs ไทยในกลุม
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ประเทศ CLMV เชน รูปแบบการเขาไปลงทุน ภาคอุตสาหกรรมที่เขาไปลงทุน กฎระเบียบ ขั้นตอนการเขา
ไปลงทุน โอกาส ตลอดจนปญหาอุปสรรค และความชวยเหลือที่ตองการการสนับสนุนจากหนวยงาน
ภาครัฐ เปนตน ดังนัน้ การวิจัยศึกษาในประเด็นดังกลาวจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพื่อใหหนวยงาน
ภาครัฐใชเปนแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานเพื่อสงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs
ไทยในระดับสากล และผลจากการศึกษานี้ยังเปนประโยชนสําหรับผูประกอบการ SMEs ที่สามารถนําไปใช
เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและดําเนินการทางธุรกิจในประเทศในกลุม CLMV ได

1.2 วัตถุประสงคการศึ
การศึกษา
(1) เพื่อศึกษาสถานการณการยายหรือขยายฐานการผลิต การคา การลงทุนของ SMEs ไทยไปยัง
ประเทศอื่นๆในเอเชีย ไดแก กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม
(2) เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับชองทาง วิธีการ และโอกาสในการเขาไปลงทุนยังประเทศในแถบเอเชีย
สําหรับ SMEs ซึ่งชวยใหผูกําหนดนโยบายไดรับทราบถึงรูปแบบการลงทุน
(3) เพื่อประเมินศักยภาพ ความไดเปรียบและเสียเปรียบในดานการลงทุน รวมถึงแนวโนมในการ
ลงทุน การยายหรือการขยายฐานการผลิตของกลุมผูประกอบการ SMEs ไทยในสาขาที่สําคัญไป
ยังประเทศ กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม
(4) เพื่อวิเคราะห รายงานสถานการณการลงทุนของ SMEs ไทยและการยายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศ กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม เพื่อนําเสนอตอผูบริหารระดับนโยบาย

1.3 ขอบเขตการศึกษา
(1) ขอบเขตในดานเนื้อหาการศึกษา ประกอบดวยการศึกษาวิเคราะห สถานการณ รูปแบบ วิธีการ
และประเมินศักยภาพ ความไดเปรียบเสียเปรียบของการยายหรือขยายฐานการผลิต การคา การ
ลงทุนของ SMEs ไทยไปยังประเทศกัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม
(2) ขอบเขตในดานพื้นที่ งานวิจัยนี้จะทําการศึกษาการยายหรือขยายฐานการผลิต การคา และ การ
ลงทุน ของ SMEsไทย ไปยังประเทศประเทศกัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม
(3) ขอบเขตในดานประชากรที่ศกึ ษา ไดแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย
ที่มีการยายหรือขยายฐานการผลิต การคา และการลงทุน ไปยังประเทศกัมพูชา ลาว พมา และ
เวียดนาม และหนวยงานที่ทําหนาที่สงเสริมการลงทุนของทั้งสี่ประเทศ รวมทั้งหนวยงานที่ทํา
หนาที่สงเสริมการลงทุนของผูประกอบการไทยในตางประเทศ
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ภาพประกอบที่ 1.1 แสดงขอบเขตประเทศที่ศึกษาไดแก กัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม
ที่มา : Asian Development Bank (ADB), 2007
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1.4 เปาหมาย/ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย
(1) เพื่ อ ให ห น ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ในระดั บ นโยบายและระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารได ท ราบถึ ง
สถานการณ รูปแบบ วิธีการ ศักยภาพ ความไดเปรียบเสียเปรียบของการยายหรือขยายฐานการ
ผลิต การคา การลงทุนของ SMEs ไทยไปยังประเทศอื่นๆในเอเชีย ไดแก กัมพูชา ลาว พมา และ
เวียดนาม และสามารถใชผลการศึกษานี้ประกอบการตัดสินใจวางแผนยุทธศาสตรและนโยบาย
เกี่ยวกับการกํากับดูแลและสงเสริมการลงทุนของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ของไทยในกลุมประเทศดังกลาว
(2) เพื่อใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยทั้งที่ไดลงทุนไปแลวและกําลัง
สนใจลงทุนไดมีขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการขยายการลงทุนในประเทศกัมพูชา
ลาว พมา และเวียดนาม

ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ
(1) บทวิเคราะหสถานการณการยายหรือขยายฐานการผลิต การคา การลงทุนของ SMEs ไทยไปยัง
ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม
(2) ผลการวิเคราะหชองทาง วิธีการ และโอกาสในการเขาไปลงทุนยังประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมาร
และเวียดนาม ของSMEs ไทย
(3) ผลการประเมินศักยภาพ ความไดเปรียบเสียเปรียบดานการลงทุน และผลการวิเคราะหแนวโนม
การลงทุน การยายหรือ การขยายฐานการผลิตของกลุมผูประกอบการ SMEs ไทยในสาขาที่
สําคัญไปยังประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม
(4) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐตอการสนับสนุนการยาย หรือ การขยายฐาน
การผลิตของกลุมผูประกอบการ SMEs ไทยในสาขาที่สําคัญไปยังประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมาร
และเวียดนาม
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1.5 กรอบการดําเนินงาน วิธีการและขั้นตอน
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
เศรษฐกิจและสังคมระดับมหภาค
ของประเทศในกลุม CLMV

ทราบถึงศักยภาพ โอกาส
และขอจํากัด ของแตละ
ประเทศในกลุม CLMV

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลสถิติการ
ลงทุนของ SMEs ไทยและประเทศ
อื่นๆในประเทศในกลุม CLMV

ทราบถึงสถานการณการ
ลงทุนของ SMEs ไทยใน
ประเทศในกลุม CLMV ใน
เชิงปริมาณ

รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับกฎระเบียบ ขั้นตอนและ
มาตรการทางดานภาษีและ
มาตรการจูงใจสําหรับการลงทุน
ของตางชาติของประเทศในกลุม

ทราบถึงการเปรียบเทียบ
ชองทาง กฎระเบียบและ
ขั้นตอนและมาตรการ
ตางๆสําหรับการลงทุนของ
ตางชาติระหวางประเทศ
ตางๆในกลุม CLMV

CLMV

การสัมภาษณเชิงลึกทุกฝายที่มีสวน
เกี่ยวของหลักกับการลงทุนของ SMEs
ไทยในประเทศในกลุม CLMV ไดแก
- ผูประกอบการ SMEs ไทย
- หนวยงานภาครัฐของไทยที่เกี่ยวของ
- หนวยงานภาครัฐของประเทศในกลุม
CLMV ที่เกี่ยวของ
- นักวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญทั้งในและ
ตางประเทศ

การจัดสัมมนาระดมความคิด
ทุกฝายที่เกี่ยวของ
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ทราบถึงความคิดเห็นของทุก
ฝายที่เกี่ยวของในประเด็น
เกี่ยวกับสถานการณ
ผลประโยชน ขอจํากัด
อุปสรรคและบทบาทภาครัฐ
ตอการลงทุนของ SMEs
ไทยใน CLMV

วิเคราะหสถานการณการยายหรือ
ขยายฐานการผลิต การคา และการ
ลงทุน ของ SMEs ไทยไปยัง
ประเทศในกลุม CLMV ทั้งในดาน
สาขาอุตสาหกรรมที่ลงทุน พื้นที่ที่
เขาไปลงทุน รูปแบบการลงทุน
ขั้นตอนการลงทุน ชองทางการ
ลงทุน ปญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้น

ประเมินศักยภาพ ความไดเปรียบ
เสียเปรียบในดานการลงทุนใน
ประเทศในกลุม CLMV โดย
ครอบคลุมทั้งศักยภาพทางดาน
- ทรัพยากร
- สิทธิพิเศษตางๆ
- การผลิต
- ตลาด
- การขนสง
- ชองทางการสงออก

วิเคราะหแนวโนมการลงทุน การ
ยายหรือขยายฐานการผลิตของ
กลุมผูประกอบการ SMEs ไทยใน
สาขาที่สําคัญไปยังประเทศในกลุม
CLMV

ทราบถึงความคิดเห็น
รวมกันของทุกฝายที่
เกี่ยวของ

จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
สําหรับหนวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวของและ SMEs ไทย
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1.6แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษาสถานการณภาวะการลงทุนขามชาติ
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการลงทุนขามชาติ (Oversea Investment) และ
การดําเนินธุ รกิจระหวางประเทศ (International
Business) พบวาแนวคิดทฤษฎีที่สามารถนํามา
ประยุกตใชกับการศึกษานี้ประกอบดวย 5 ดานหลัก คือ แนวคิดการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
(Business Environment) แนวคิดการวิเคราะหปจจัยที่สําคัญสําหรับการตัดสินใจเลือกทําเลลงทุน
(Factors Influencing Location Selection for Investment) และ แนวคิดการวิเคราะหความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งของประเทศ (National Industry Competitiveness) แนวคิด
การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการลงทุนทางตรงยังตางประเทศ และแนวคิดรูปแบบการลงทุนในตางประเทศ
โดยแนวคิ ด แรกเป น เสมื อ นเครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห ที่ ช ว ยทํ า ให กิ จ การค น พบความสามารถหลั ก และ
ความสามารถในการแขงขันของตนเองในตลาด และเมื่อกิจการคนพบวาตนเองมีโอกาสทางในธุรกิจ
ระหวางประเทศแนวคิดที่สองก็จะเปรียบเสมือนเครื่องมือที่กิจการใชในการประเมินตลาดหรือประเทศที่จะ
เขาไปลงทุนวามีศักยภาพมากนอยเพียงใด และเมื่อคนพบวาจะเลือกเขาไปลงทุนในตลาดหรือประเทศใด
แล ว กิ จ การก็ ส ามารถประยุ ก ต ใ ช แ นวคิ ด ที่ ส ามมาใช ป ระเมิ น หาภาคอุ ต สาหกรรมที่ ป ระเทศนั้ น มี
ความสามารถในการแขงขันในระดับโลกสูง และยังสามารถใชแนวคิดที่หามาใชประกอบการตัดสินใจเลือก
รูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม

(1) แนวคิดการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ (Business Environment)
ในการวิเคราะหปจจัยแวดลอมตางๆที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจนั้น
ธุรกิจประกอบดวย 3 กลุม (ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1.2) คือ

ปจจัยหรือสภาพแวดลอมทาง

ภาพประกอบที่ 1.2 กรอบการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หนา

6

รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาสถานการณภาวะการลงทุนของ SMEs ไทยในตางประเทศ

บทที่ 1

ปจจัยที่เปนสภาพแวดลอมภายในกิจการ ไดแก ปจจัยดานทรัพยากรตางๆขององคกร ทั้งในมิติ
ของปริมาณและคุณภาพ เชน จํานวนเงินทุนที่มี จํานวนพนักงาน ระดับความสามารถของพนักงาน ระดับ
เทคโนโลยีขององคกร เปนตน ปจจัยดานโครงสรางและวัฒนธรรมองคกร ซึ่งการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในของกิจการที่ตองการลงทุนยังตางประเทศนี้ จะทําใหกิจการเหลานั้นทราบถึงความสามารถหลักที่
เดนของกิจการซึ่งสามารถพัฒนาในใหเปนความไดเปรียบในการแขงขันของกิจการได
(ดังแสดงใน
ภาพประกอบที่ 1.3) ดังนั้นงานศึกษานี้จึงควรนําแนวความคิดนี้ไปประยุกตใชสําหรับการวิเคราะห
ความสามารถหลักที่เดนของ SMEs ไทย ที่มีความสามารถในการแขงขันในเวทีการคาระหวางประเทศ

การวิเคราะห
อุปสรรคและโอกาส

ความไดเปรียบ
ในการแขงขัน

กลยุทธ
การแขงขัน

การคนพบ
ความสามารถหลัก
ความสามารถหลัก
ศักยภาพ
ทรัพยากร
จับตองได
จับตองไมได

หลักการสรางความ
ไดเปรียบอยางยั่งยืน

การวิเคราะห
สายมูลคา

ภาพประกอบที่ 1.3 กลไกการพัฒนาความสามารถหลักและความไดเปรียบในการแขงขันขององคกร

ปจจัยที่เปนสภาพแวดลอมขั้นกลางหรือในระดับอุตสาหกรรมของกิจการ

หรือปจจัยที่มีผล

โดยตรงตอโครงสรางการแขงขันของกิจการ ซึ่งตามแนวคิดแรงผลักดัน 5 ประการ (5-Forces Model) ของ
Michael E. Porter ปจจัยในกลุมนี้ประกอบดวย คูแขงขัน ผูขายปจจัยการผลิต ลูกคา กิจการที่พรอมจะเขา
มาใหม และ สินคาทดแทน (ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1.4) ซึ่งการวิเคราะหในขั้นตอนนี้เปนการตอยอด
มาจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในซึ่งจําทําใหกิจการทราบถึง ความไดเปรียบในการแขงขันของ
กิจการตนในอุตสาหกรรมนั้นๆ ดังนั้นจึงสรุปไดวากอนที่ธุรกิจ SMEs ของไทยจะเขาไปลงทุนในประเทศใน
กลุม
CLMV
นอกจากผูประกอบการจะตองประเมินสภาพแวดลอมภายในของกิจการตนเองแลว
ผูประกอบการยังจะตองประเมินสภาพแวดลอมในระดับอุตสาหกรรมของประเทศที่จะเขาไปทําการลงทุน
ดวย
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กิจการใน
อุตสาหกรรมอื่นที่เปน
สินคาทดแทนกันได

คูแขง
(มีการแขงอยาง
ตอเนื่อง)

การรวมมือและการตอรอง

การรวมมือและการตอรอง

กิจการที่เปนผู
ปอนปจจัยการ
ผลิตและ
ทรัพยากรอื่นๆ

การเขามาแยงลูกคาในอุตสาหกรรม

ผูซื้อ

คูแขงรายใหมที่จะมาคุกคามแยงลูกคา
กิจการที่พรอม
จะเขามาใหม

ภาพประกอบที่ 1.4 กรอบการวิเคราะหสภาพแวดลอมขั้นกลางตามแนวคิดแรงผลักดัน 5 ประการ
ที่มา : Porter , 1980

ปจจัยที่เปนสภาพแวดลอมภายนอก

นอกจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและ

สภาพแวดลอมขั้นกลางแลว กิจการยังควรวิเคราะหถึงปจจัยที่เปนสภาพแวดลอมภายนอกที่สงผลตอการ
ดําเนินธุรกิจของกิจการและตลาดสินคาและบริการที่กิจการนั้นๆทําการผลิตอยู โดยปจจัยเหลานี้สามาถ
จําแนกไดเปน 7 ประเภทหลัก คือ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ (เชน ระดับรายไดประชาชาติ อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย เงินเฟอ คาแรงขั้นต่ํา เปนตน) ปจจัยทางดานกฎหมาย (เชน กฎระเบียบใน
การจัดตั้งกิจการ กฎหมายสําหรับนักลงทุนตางชาติ) ปจจัยทางดานการเมือง (เชน เสถียรภาพและความ
มั่นคงทางการเมือง นโยบายของรัฐบาล) ปจจัยทางดานการคาระหวางประเทศ (เชน ระดับการคาระหวาง
ประเทศ ชองทางและสิทธิพิเศษทางดานการคาระหวางประเทศ) ปจจัยทางดานประชากร (เชน จํานวน
ประชากร ระดับการศึกษาของประชากร ทักษะฝมือของประชากร) ปจจัยทางดานสังคม (เชน คานิยม
วัฒนธรรมการทํางาน วัฒนธรรมการบริโภคสินคาชนิดตางๆ ทัศนคติทมี่ ีตอกิจการ/สินคาของตางชาติ เปน
ตน) และปจจัยทางดานเทคโนโลยี (เชน ความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของกระบวนการ
ผลิตสินคาที่ผลิต นวัตกรรมของสินคาที่ผลิต ความสามารถในการลอกเลียนแบบสินคา เปนตน)

(2) แนวคิดการวิเคราะหปจจัยที่สําคัญสําหรับการตัดสินใจเลือกทําเลลงทุน
(Factors Influencing Location Selection for Investment)
ตามหลักของการบริหารกลยุทธระหวางประเทศ
กิจการที่ตองการมีความไดเปรียบในระดับโลก
จะตองสามารถตักตวงโอกาสที่มีขึ้น (ทั้งทางดานการผลิตและการตลาด) ไมวาจะเปนที่ใดในโลกก็ตามและ
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ตองสามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ ดังนั้นในการ
ตัดสินใจเลือกทําเลลงทุนนั้น นักลงทุนจะตองมีการตัดสินใจใน 3 ระดับเพื่อใหตนมีความไดเปรียบในการ
แขงขันและมีโอกาสทํากําไรมากขึ้น คือ การเลือกประเทศที่จะลงทุน การเลือกภาคหรือจังหวัดที่จะลงทุนใน
ประเทศที่ไดตัดสินใจเลือกลงทุนแลว และการเลือกทําเลที่จะลงทุนในภาคหรือจังหวัดที่ไดตัดสินใจเลือก
ลงทุนแลว โดยในขั้นตอนการตัดสินใจเลือกประเทศที่จะเขาไปลงทุนนั้น โดยทั่วไปแลวนักลงทุนจะ
พิจารณาจากปจจัยตางๆ เหลานี้ คือ
◘ ความมุงหมายหรือวัตถุประสงคของกิจการ

วาตองการที่จะเขาไปทําธุรกิจผลิตหรือขาย

สินคาในภูมิภาคหรือในประเทศใด
◘ ปจจัยดานการเมือง ไดแก เสถียรภาพทางการเมือง กฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐ
(เชนกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ การแขงขัน และสิ่งแวดลอม) ทัศนคติของรัฐบาลที่มีตอ
นักลงทุนตางชาติ นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มาตรการจูงใจที่ภาครัฐ
มีตอนักลงทุนตางชาติ และภาษี
◘ ปจจัยดานเศรษฐกิจ ไดแก ขนาดทางเศรษฐกิจของประเทศ ระดับรายไดของประชากร
อํานาจซื้อของประชากร ราคาปจจัยการผลิต เงินเฟอ เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน อัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
◘ ปจจัยดานสังคม ไดแก คานิยม วัฒนธรรมการทํางาน วัฒนธรรมการบริโภคสินคาชนิดตางๆ
ทัศนคติที่มีตอกิจการ/สินคาของตางชาติ
◘ ปจจัยดานการตลาด ไดแก ขนาดและแนวโนมของกําลังซื้อภายในประเทศ ชองทางและสิทธิ
พิเศษทางการสงออกไปยังประเทศอื่น
เปาหมาย

ความสามารถในการกระจายสินคาไปยังตลาด

◘ ปจจัยดานปจจัยการผลิต ไดแก ปริมาณ คุณภาพ และราคาของแรงงาน อัตราดอกเบี้ยเงินกู
การเขาถึงตลาดปจจัยการผลิต (ทั้งในและนอกประเทศ) ความสามารถและตนทุนในการ
จัดการเครือขายปจจัยการผลิต (Supply Chain Management)
◘ ปจจัยดานสาธารณูปโภค ไดแก ความสามารถที่จะเขาถึงและราคาของ ไฟฟา ประปา
โทรศัพท อินเตอรเนต ตลอดจนชองทางการติดตอสื่อสารและคมนาคมขนสงตามเครือขาย
ปจจัยการผลิต
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(3) แนวคิดการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึ่งของประเทศ (National Industry Competitiveness)
ในการวิเคราะหวาอุตสาหกรรมใดในประเทศที่กําลังจะเขาไปลงทุนมีความสามารถในการแขงขันใน
ระดับโลกสูงนัน้ Porter (1990) ไดเสนอแนวคิดวาการวิเคราะหดังกลาวจะตองพิจารณาถึง สภาพแวดลอม
ที่มีผลตอความสามารถในการแขงขันของกิจกรมในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่
ซึ่งเปรียบเสมือน
ปจจัยที่เปนตัวกําหนดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมในประเทศนั้นๆ ไดแก เงื่อนไข
ทางดานปจจัยการผลิต, ลักษณะของอุปสงคตอสินคานั้นในประเทศ, สภาพของอุตสาหกรรมสนับสนุนและ
อุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวของ, และกลยุทธ โครงสรางการบริหารจัดการของธุรกิจและสภาพการแขงขันใน
อุตสาหกรรมนัน้ ซึ่งนอกจากปจจัยทั้งสี่ประการนี้จะมีผลตอระดับขีดความสามารถในการแขงขันของหนวย
ธุรกิจของประเทศแลว ปจจัยทั้งหมดยังมีความเกี่ยวของและมีผลซึ่งกันและกันดวย และปจจัยดังกลาวยัง
ไดรับผลกระทบจากตัวแปรภายนอกสองประการคือ โอกาสที่เกิดขึ้นและนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสามารถ
แสดงไดดังภาพประกอบที่ 1.5

โอกาส

การบริหารจัดการใน
องคกร และสภาพการ
แขงขันในอุตสาหกรรม

ปจจัยการผลิต

สภาพอุปสงคในประเทศ

อุตสาหกรรมสนับสนุน
และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของ

รัฐบาล

ภาพประกอบที่ 1.5 ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมของประเทศ (Diamond Model)
ที่มา: Porter (1990)
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◘ เงื่อนไขทางดานปจจัยการผลิต ปจจัยการผลิตหมายถึงสิ่งตางๆที่จําเปนตองมีและตองใชใน
การผลิตสินคาและบริการ
บทบาทของปจจัยการผลิตในการเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศนั้นๆขึ้นอยูกับ การสราง, การปรับปรุงและพัฒนาใหเกิดความชํานาญ
อยางเฉพาะมากกวาปริมาณปจจัยการผลิตที่ประเทศมีอยูและราคาของปจจัยการผลิต
เหลานั้น หากแบงปจจัยการผลิตออกเปนสองกลุมคือ ปจจัยการผลิตทั่วไปและปจจัยการผลิต
ที่มีความชํานาญเฉพาะสูง จะพบวาปจจัยการผลิตประเภทแรกมีสวนชวยใหประเทศมีความ
ไดเปรียบในการแขงขันไดเพียงในระยะสั้นและไมยั่งยืน ในขณะที่ปจจัยการผลิตประเภทหลัง
จะชวยทําใหประเทศมีความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืนหากมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
(เนื่องจากปจจัยการผลิตที่มีความชํานาญเฉพาะในปจจุบันอาจกลายเปนปจจัยการผลิตชนิด
ทั่วไปในอนาคต) อยางไรก็ตามการพัฒนาปจจัยการผลิตควรจะเปนความรับผิดชอบรวมกัน
โดยภาครัฐควรเปนฝายพัฒนาใหเกิดความชํานาญทั่วไปและภาคเอกชนควรเปนฝายพัฒนา
ปจจัยการผลิตของตนใหมีความชํานาญแบบเฉพาะเจาะจง
ซึง่ การพัฒนาปจจัยการผลิต
ดังกลาวก็อาจไดรับผลกระทบจากปจจัยที่เหลืออีก 3 ประการ
◘ ปจจัยดานอุปสงคในประเทศ

ความตองการของลูกคาในประเทศมีสวนชวยทําให

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมนั้นมีความไดเปรียบในการแขงขันในระดับนานาชาติเมื่อ
- ความตองการภายในประเทศทําใหผูผลิตในประเทศทราบถึงแนวโนมความตองการของ
ตลาดอยางชัดเจนกอนผูผ ลิตในประเทศอื่น
- หากความตองการสินคาดังกลาวในประเทศคิดเปนสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับความตองการ
สินคาดังกลาวของทั้งโลกจะทําใหผูผลิตมีการประหยัดตอขนาดและมีการเรียนรูความ
ตองการของผูบ ริโภคไดชัดเจนกวาผูผลิตในประเทศอื่น
- ความตองการของผูบริโภคในประเทศมีลักษณะซับซอนและพิถีพิถันมากกวาความตองการ
โดยทั่วไป ซึ่งจะเปนแรงกดดันใหผูผลิตในประเทศนั้นๆมีการพัฒนาตนเองใหตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคใหไดซึ่งจะทําใหสินคาของผูผลิตนั้นมีลักษณะที่เหนือกวาผูผลิต
จากประเทศอื่น
- ความตองการของผูบริโภคในประเทศนั้นมีผลชักจูงใหผูบริโภคในประเทศอื่นเกิดความ
ตองการตามหรือความตองการของผูบริโภคในประเทศนั้นสามารถทําใหผูผลิตในประเทศ
สามารถคาดการณความตองการของลูกคานานาชาติไดแมนยําขึ้น
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◘ ปจจัยทางอุตสาหกรรมสนับสนุนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ เนือ่ งจากอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึ่งไมสามารถผลิตทุกชิ้นสวนหรือทุกขั้นตอนไดเองหมด
จึงทําใหแตละ
อุตสาหกรรมตองมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของกัน
อุตสาหกรรม
สนับสนุนที่มีความไดเปรียบในการแขงขันในระดับนานาชาติสามารถสรางความไดเปรียบ
ใหกับอุตสาหกรรมปลายน้ําขั้นตอไปไดเนื่องจาก ก) ผูผลิตจะเปนผูที่มีปจจัยการผลิตที่มีจุด
แข็งระดับโลก ข) ผูผลิตสามารถเขาถึงปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพไดเร็วกวาผูผลิตในประเทศ
อื่นๆ ค) ผูผลิตสามารถรวมมือกับอุตสาหกรรมสนับสนุนนั้นอยางใกลชดิ เพื่อพัฒนานวัตกรรม
ในการผลิตใหมๆที่ตรงกับความตองการของลูกคาไดรวดเร็วกวาผูผลิตในประเทศอื่นๆ
นอกจากนี้หากอุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวของกันเปนอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาที่ผูบริโภคตองใช
ประกอบกัน การที่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมีความไดเปรียบในการแขงขันระดับโลก
ก็จะสงผลใหผูผลิตสินคาที่ตองใชประกอบกันมีความไดเปรียบตามไปดวย
◘ ปจจัยดานกลยุทธ โครงสรางองคกรและสภาพการแขงขันในประเทศ หมายถึงลักษณะ
ของการกําเนิด, การพัฒนา, การจัดองคกร, การบริหาร, และสภาพการแขงขันขององคกร
โดยอุตสาหกรรมที่ประเทศมีความไดเปรียบจะเปนอุตสาหกรรมที่ตองใชทักษะในการบริหาร/
การผลิตที่องคกรสวนใหญมี (เชน การบริหารที่เนนไปที่การพัฒนาการผลิต, การบริหารที่
เนนไปที่การตลาด เปนตน) ทั้งนี้สิ่งตางๆที่องคกรแตละประเทศอาจมีตางกันและกอใหเกิด
ไดเปรียบเสียเปรียบในการแขงขันระดับโลกไดแก พื้นฐานความรูของพนักงาน, การฝกอบรม,
ความเปนเจาของกิจการของผูนํา, การทํางานเปนทีมหรือตามสายการบังคับบัญชา, เครื่องมือ
ที่ใชประกอบการตัดสินใจ, ความสัมพันธระหวางองคกรกับลูกคา, ความสามารถที่จะ
ประสานงานขามฝายตางๆที่อยูในกิจการ, ทัศนคติที่มีตอการแขงขันระหวางประเทศ, และ
ความสัมพันธระหวางฝายบริหารและฝายปฏิบัติการ นอกจากนี้สภาพการแขงขันทีร่ ุนแรง
ของอุตสาหกรรมนั้นในประเทศยังเปนเสมือนเครือ่ งบมเพาะใหผูผลิตในประเทศมีการพัฒนา
นวัตกรรมใหมๆ, มีความแข็งแกรง, และมีความมั่นใจการออกไปแขงขันในเวทีระหวาง
ประเทศ ซึง่ สภาพการแขงขันภายในประเทศที่เนนไปที่การแขงขันทางดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจะสงผลดีตอความสามารถในการแขงขันระดับโลกของกิจการมากกวาสภาพการ
แขงขันภายในประเทศที่เนนทางดานราคา
นอกจากนี้ยังมีตัวแปรอีกสองประการที่มีผลตอปจจัยทั้งสี่ประการขางตน คือ โอกาสและนโยบาย
ของรัฐบาล โอกาสที่มีผลกระทบที่สําคัญไดแก การคนพบสิ่งประดิษฐใหม, การเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน
ของราคาของสินคาและปจจัยการผลิตโดยทั่วไป, การเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันของความตองการในระดับ
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โลกและในระดับภูมิภาค, นโยบายของรัฐบาลประเทศอื่น, และสงครามเปนตน ในสวนของนโยบายรัฐบาล
นั้นนับไดวามีบทบาทที่สําคัญในการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางธุรกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัย 4 ประการ
ขางตน อันจะนําไปสูการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของผูผลิตของประเทศ ซึ่งนโยบายของรัฐบาลเองก็
ควรถูกกําหนดมาจากความตองการหรือลักษณะที่เปนอยูของปจจัยทั้งสี่ประการ

(4) แนวคิดการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการลงทุนทางตรงยังตางประเทศ
UNTAD (2006: p155) ไดจําแนกแรงผลักดันที่มีตอ การตัดสินใจขยายธุรกิจไปยังตางประเทศ
(Drivers to Internationalization) ไว 2 ดานคือ แรงผลักดันจากประเทศตนทาง (Home Country Drivers:
push factors) และแรงผลักดันจากประเทศปลายทาง (Host Country Drivers: pull factors) ซึ่งตามทฤษฎี
ธุรกิจระหวางประเทศนั้นแรงผลักดันทั้ง 2 ดานมีองคประกอบที่สําคัญดังแผนภาพที่ 1.6
Home Country Drivers
1. Market Push Factors
- ขนาดตลาดที่จํากัด/มีแนวโนมอิ่มตัว
- โอกาสขยายตลาดมีจํากัด
- ขอกีดกันการคาจากตางประเทศ
- ไดรับสิทธิพิเศษทางการคาระหวาง
ประเทศนอย
2. Production Cost Factors
- ขาดแคลนปจจัยการผลิต
- ราคาปจจัยการผลิตสูงขึ้น
- มีกําลังการผลิตเกิน
3. Business Conditions
- การแขงขันที่รุนแรงขึ้นในประเทศ
- การยกระดับขีดความสามารถในการ

Host Country Drivers
1. Market Pull Factors
- ตลาดมีขนาดใหญ
- กําลังซื้อที่ขยายตัว
- โอกาสเชื่อมโยงไปสูตลาดของประเทศอื่น
ในภูมิภาค/โลก
- การไดรับสิทธิพิเศษทางการคาระหวาง
ประเทศที่ดีกวา
2. Production Cost Factors
- มีปจจัยการผลิตมาก
- ปจจัยการผลิตมีคุณภาพดี
- ราคาปจจัยการผลิตต่ําเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่น
- ทําเลที่ตั้งมีตนทุนคาขนสงที่ต่ํากวา
3. Government Policies
- นโยบายการเปดเสรี/ใชกลไกตลาด
- นโยบายการสงเสริมการลงทุน
- ขอตกลงการคาการลงทุนระหวางประเทศ

ภาพประกอบที่ 1.6 แรงผลักดันที่มีผลตอการขยายธุรกิจไปยังตางประเทศ
ที่มา: รวบรวมโดยคณะวิจัย

ในรายงานการลงทุนโลกประจําป 2541 (World Investment Report 1998) WTO (1998: p91) ได
อธิบายปจจัยของประเทศปลายทางการลงทุนที่มีผลตอการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ
โดยจําแนก
ปจจัยดังกลาวออกเปน 3 ปจจัยหลักคือ 1. นโยบายที่มีตอการลงทุนจากตางประเทศ (Policy Framework
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for FDI) 2. ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic Determinants) และ 3. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับธุรกิจ
(Business Facilitation) ซึ่งมีรายละเอียดของแตละปจจัยดังแสดงในภาพประกอบที่ 1.7 ในสวนของปจจัย
ดานเศรษฐกิจนั้นรายงานฉบับดังกลาวไดจําแนกปจจัยดานเศรษฐกิจตามประเภทแรงจูงใจของกิจการขาม
ชาติทั้ง 3 ดานคือ ก. แรงจูงใจในการแสวงหาตลาด ข. แรงจูงใจในการแสวงหาทรัพยากร/สินทรัพย และ
ค. แรงจูงใจในการแสวงหาประสิทธิภาพ
ปจจัยจากประเทศที่เขาไปลงทุน
1. นโยบายตอการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ
• เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
• กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งและดําเนินธุรกิจ
• มาตรฐานการปฏิบัติตอกิจการตางชาติ
• นโยบายบายที่มีผลโครงสรางและการทํางานของตลาด

(เชน การแขงขัน และการควบรวมกิจการเปนตน)
• ของตกลงดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศ
• นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
• นโยบายการคาระหวางประเทศ (มาตรการการกีดกันทาง
ภาษีและมิใชภาษี) และความสอดคลองระหวางนโยบาย
การคากับนโยบายการลงทุนของตางชาติ
• นโยบายทางดานภาษี

ประเภท FDI จําแนกตาม
แรงจูงใจของกิจการขามชาติ
ก. แสวงหาตลาด

ข. แสวงหาทรัพยากร/
สินทรัพย

2. ปจจัยดานเศรษฐกิจ
3. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับธุรกิจ
• การสงเสริมการลงทุน (เชน การสรางภาพลักษณ กิจกรรม

กระตุนการลงทุน และบริการอํานวยความสะดวกการ
ลงทุน)
• มาตรการจูงใจใหลงทุน
• ตนทุนที่ซับซอน (เกี่ยวของกับการคอรัปชั่น, ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ เปนตน)
• ความสะดวกสบายของสังคม (เชน คุณภาพชีวิต โรงเรียน
นานาชาติ เปนตน)
• บริการหลังการลงทุน

ค. แสวงหาประสิทธิภาพ

ปจจัยดานเศรษฐกิจของประเทศที่เขาไป
ลงทุน
• ขนาดตลาดและรายไดตอหัวประชากร
• การเติบโตของตลาด
• การเขาถึงตลาดในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก
• คุณลักษณะความชอบที่เฉพาะเจาะจงของ
ผูบริโภค
• โครงสรางตลาด
• วัตถุดิบ
• ตนทุนคาแรงแรงงานไรฝมือที่ต่ํา
• แรงงานมีฝมือ
• เทคโนโลยี นวัตกรรม และสินทรัพยอื่นที่ได
สรางขึ้น (เชน ตราสินคา) ทั้งของกิจการและ
ของเครือขายวิสาหกิจ
• สาธารณูปโภคทางกายภาพ เชน ทาเรือ ถนน
ไฟฟา และการสื่อสาร เปนตน
• ตนทุนของทรัพยากร/สินทรัพยในหัวขอ ข.
(ปรับดวยระดับผลิตภาพของแรงงานแลว)
• ตนทุนของปจจัยการผลิตอื่นๆ เชน การขนสง
การสื่อสารภายในประเทศนั้นและตนทุนของ
สินคาขั้นกลาง
• การเปนสมาชิกของกรอบความรวมมือ/
ขอตกลงในระดับภูมิภาค

ภาพประกอบที่ 1.7 ปจจัยของประเทศปลายทางการลงทุนที่มีผลตอการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ
ที่มา: WTO (1998: p91) World Investment Report 1998

(5) แนวคิดรูปแบบการลงทุนในตางประเทศ
ตามทฤษฎีธุรกิจระหวางประเทศ
กิจการที่มีความประสงคจะขยายธุรกิจไปยังตางประเทศมี
ทางเลือกในการเขาสูตลาดในตางประเทศ (Modes of Entry) หลายทางเลือก ไดแก การสงออกไปยัง
ประเทศเปาหมาย (Export) การอนุญาตใหกิจการทองถิ่นใชทรัพยสินทางปญญาของกิจการไปประกอบ
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ธุรกิจ (Licensing) การอนุญาตใหกิจการทองถิ่นดําเนินธุรกิจของกิจการภายใตขอกําหนด (Franchising)
การรวมทุน (Joint Venture) และการลงทุนเองทั้งหมด (Wholly Owned Subsidiaries) โดยแตละทางเลือก
ก็จะมี ความเสี่ยง มูลคาการลงทุน การไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน และความสามารถควบคุมการ
บริหารจัดการในตางประเทศ แตกตางกันไป ซึ่งโดยสรุปแลววิธีการเขาสูตลาดตางประเทศแตละวิธีจะมีขอ
ไดเปรียบและขอเสียเปรียบดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 ขอไดเปรียบเสียเปรียบของวิธีการเขาสูตลาดตางประเทศแบบตางๆ
วิธีการเขาสูตลาด
การสงออก
Exporting

การอนุญาตใหใชทรัพยสิน
ทางปญญา
Licensing

การอนุญาตใหดําเนินธุรกิจ
ภายใตขอกําหนด
Franchising

การรวมทุน
Joint Ventures

การลงทุนเองทั้งหมด
Wholly owned
Subsidiaries

ขอไดเปรียบ
• ไมตองลงทุนกอสรางโรงงานใหม
• สามารถใชกําลังการผลิตยังประเทศตนทางได
เต็มที่ขึ้น

ขอเสียเปรียบ
• มีตนทุนคาขนสงสูง
• อาจถูกกีดกันการนําเขาสินคา
• อาจมีความขัดแยงกับตัวแทนขายทองถิ่น
• ไมสามารถควบคุมนโยบายการตลาดไดเต็มที่
• มีตนทุนและความเสี่ยงในการเขาสูตลาดต่ํา
• มีโอกาสทํากําไรและการตลาดที่จํากัด
• สามารถเขาสูตลาดไดแมประเทศนั้นมีขอจํากัด • ไมสามารถควบคุมเทคโนโลยีการผลิตไดอยาง
การคาและการลงทุนของตางชาติ
เต็มที่
• กิจการสามารถใชทรัพยากรไปกับการพัฒนา • ไมสามารถบริหารนโยบายการตลาดใน
ทรัพยสินทางปญญาไดอยางเต็มที่
ประเทศนั้นและเชือ่ มโยงนโยบายการตลาด
ของสินคาในระดับโลกได
• มีโอกาสที่ผขู อใชทรัพยสินทางปญญาจะ
กลายเปนคูแขงในอนาคตได
• มีตนทุนและความเสี่ยงในการเขาสูตลาดต่ํา
• มีโอกาสทํากําไรและการตลาดที่จํากัด
• สามารถเขาสูตลาดไดแมประเทศนั้นมีขอจํากัด • ไมสามารถควบคุมเทคโนโลยีการผลิตไดอยาง
การคาและการลงทุนของตางชาติ
เต็มที่
• สามารถควบคุมการดําเนินงานของกิจการ
• มีโอกาสที่ franchisee จะกลายเปนคูแขงใน
ทองถิ่นไดมากกวาการให licenses
อนาคตได
• ไดรับขอมูลของตลาดทองถิ่นจาก franchisee
• ทราบขอมูลการตลาดและชองทางธุรกิจจากผู • มีความเสี่ยงที่ผูรวมทุนจะเปนผูควบคุมการ
รวมทุนทองถิ่น
ดําเนินธุรกิจทั้งหมด
• กระจายความเสี่ยงรวมกับผูรวมทุนรายอื่นๆ
• ไมสามารถตัดสินใจทางธุรกิจไดอยางอิสระ
• ไดรับการยอมรับจากรัฐบาลของประเทศที่เขา • มีโอกาสขัดแยงกับผูรวมทุน
ไปลงทุน
• สามารถตัดสินใจและบริหารกิจการไดอยาง
• มีความเสี่ยงและตนทุนในการเขาสูตลาดสูง
อิสระ
• ใชเวลานานกวารูปแบบอื่นๆ
• มีหลักคุมครองขีดความสามารถหลักของ
องคกร
• สามารถเชื่อมโยงและบริหารนโยบาย/กลยุทธ
ของธุรกิจในระดับโลกได

ที่มา: รวบรวมโดยคณะวิจัย
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