
 บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานการศึกษาที่เกี่ยวของ 

 

 
2.1  แนวคิดและทฤษฎ ี  

2.1.1  ทฤษฎีการคาระหวางประเทศของ Heckscher-Ohlin 

 ทฤษฎีการคาระหวางประเทศของนักเศรษฐศาสตร 2 ทาน คือ Eli Heckscher และ Bertil 
Ohlin ซ่ึงทฤษฎีดังกลาวไดขยายการอธิบายการคาระหวางประเทศ ไดอธิบายถึงเบ้ืองหลังท่ีแตละ
ประเทศมีความสามารถในการผลิตแตกตางกัน โดยนําเหตุผลของจํานวนปจจัยการผลิตท่ีแตละ
ประเทศมีอยูเขามาอธิบาย และช้ีใหเห็นวาความแตกตางในความอุดมสมบูรณของปจจัยการผลิต 
(Factor abundance or factor endownment) ในประเทศตางๆ จะเปนตัวกําหนดความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบ และเปนสาเหตุทําใหเกิดการคาระหวางประเทศ 
 สาระสําคัญของทฤษฎีกลาววา ประเทศหนึ่งจะสงออกสินคาท่ีผลิตโดยใชปจจัยการผลิตท่ี
ประเทศนั้นมีอยูมากโดยเปรียบเทียบ และจะนําเขาสินคาท่ีผลิตโดยใชปจจัยการผลิตท่ีประเทศนั้นมี
อยูนอยเปรียบเทียบ ดังนั้นประเทศที่มีปจจัยแรงงานมากเม่ือเปรียบเทียบกับปจจัยทุนก็จะสงออก
สินคาท่ีเนนหนักการใชปจจัยแรงงาน(Labor intensive goods) และประเทศท่ีมีปจจัยทุนมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับปจจัยแรงงาน ก็จะสงออกสินคาท่ีเนนหนักการใชปจจัยทุน (Capital intensive 
goods)  

ขอสมมติของทฤษฎี 

ทฤษฎีของ Heckscher-Ohlin จะอยูภายใตขอสมมติฐานดังตอไปนี้ 
 1) มีประเทศคูคา 2 ประเทศ คือประเทศที่ 1 และประเทศท่ี 2 และผลิตสินคา 2 ชนิดคือ 
สินคา X และสินคา Y โดยใชปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ แรงงาน (Labor) และทุน (Capital) 
 2) ประเทศท้ังสองใชเทคโนโลยีการผลิตอยางเดียวกัน หมายความวาท้ังสองประเทศ
เทคนิคการผลิตสินคาชนิดเดียวกันเหมือนกัน 
 3)ในประเทศท้ังสอง สินคา X เปนสินคาท่ีผลิตโดยใชปจจัยแรงงานในสัดสวนท่ีสูง (Labor 
intensive) และสินคา Y เปนสินคาท่ีผลิตโดยใชปจจัยทุนในสัดสวนท่ีสูง (Capital intensive) 
หมายความวา อัตราสวนของแรงงานตอทุน (Labor-capital ratio : L/K) ท่ีใชในการผลิตสินคา X จะ
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สูงกวาท่ีใชในการผลิตสินคา Y ในท้ังสองประเทศ ณ ระดับราคาเปรียบเทียบของปจจัยการผลิตท่ี
เทากัน หรือกลาวไดวาอัตราสวนของทุนตอแรงงาน (Capital-labor ratio : K/L) ท่ีใชในการผลิต
สินคา X ตํ่ากวาท่ีใชในการผลิตสินคา Y ในท้ังสองประเทศ แตอยางไรก็ตามอัตราสวนของปจจัย
ทุนตอแรงงาน (K/L) ท่ีใชในการผลิตสินคา X ในประเทศท่ี 1 และประเทศท่ี 2 ไมจําเปนตองเทากนั 
และอัตราสวนของปจจัยทุนตอแรงงานท่ีใชในการผลิตสินคา Y ในประเทศท่ี 1 ก็ไมจําเปนตอง
เทากันกับในประเทศท่ี 2 
 4) สินคาท้ังสองชนิดถูกผลิตภายใตผลไดตอขนาดคงท่ี (Constant returns to scale) ในท้ัง
สองประเทศ หมายความวา เม่ือเพิ่มปจจัยแรงงานและทุนเขาไปในกระบวกการผลิต จะทําให
ผลผลิตท่ีไดรับเพิ่มข้ึนในสัดสวนเดียวกันกับปจจัยการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 
 5) ประเทศท้ังสองมีความถนัดในการผลิตสินคาเปนแบบไมสมบูรณ  (Incomplete 
specialization) กลาวคือ เม่ือมีการคาระหวางประเทศเกิดข้ึนแลว ท้ังสองประเทศก็ยังคงผลิตสินคา
ท้ังสองชนิดอยู แตจะไปเนนการผลิตสินคาท่ีตนไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ 
 6) ประเทศท้ังสองมีรสนิยมในการบริโภคเหมือนกัน 
 7) ตลาดสินคาและตลาดปจจัยการผลิตในประเทศท้ังสองเปนตลาดแขงขันสมบูรณ 
 8) ปจจัยการผลิตสามารถเคล่ือนยายไดโดยเสรีภายในประเทศ แตไมสามารถเคล่ือนยาย
ออกนอกประเทศ 
 9) ไมมีตนทุนคาขนสง ไมมีการเก็บภาษีและการคาระหวางประเทศเปนไปอยางเสรี 

10) ทรัพยากรการผลิตถูกนําไปใชงานอยางเต็มท่ีในท้ังสองประเทศ 
 

อัตราการใชปจจัยการผลิต (Factor intensity) 

 อัตราการใชปจจัยการผลิต (Factor intensity) หมายถึง อัตราสวนระหวางปจจัยการผลิต
สองชนิด หรือหลายชนิดท่ีใชในการผลิตสินคาตางๆ ถากําหนดใหในการผลิตสินคาชนิดใดๆ ใช
ปจจัยการผลิตสองชนิด คือ ปจจัยทุน (K) และปจจัยแรงงาน (L) หากการผลิตสินคาชนิดใดตองใช
ปจจัยทุนเปนสัดสวนสูงกวาปจจัยแรงงาน เราเรียกสินคานั้นวา สินคาท่ีเนนหนักการใชปจจัยทุน 
(Capital intensive goods) และหากสินคาใด ตองใชปจจัยแรงงานในการผลิตเปนสัดสวนสูงกวา
ปจจัยทุน เราเรียกสินคานั้นวาสินคาท่ีเนนหนักการใชปจจัยแรงงาน (Labor intensive goods) 
 ถาการผลิตสินคา X และสินคา Y ตองใชปจจัยทุนและปจจัยแรงงาน เรากลาวไดวาสินคา 
Y เปนสินคาท่ีเนนหนักการใชปจจัยทุน เม่ืออัตราสวนของปจจัยทุนตอแรงงาน (Capital-labor ratio 
: K/L) ท่ีใชในการผลิตสินคา Y มากกวาอัตราสวนของปจจัยทุนตอแรงงานท่ีใชในการผลิตสินคา X 
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ตัวอยางเชน ถาการผลิตสินคา Y 1 หนวย ใชปจจัยทุน 2 หนวย และใชปจจัยแรงงาน 2 หนวย แสดง
วาอัตราสวนปจจัยทุนตอแรงงาน (K/L) เทากับ 1 ในขณะเดียวกันการผลิต X 1 หนวย ใชปจจัยทุน 1 
หนวย และปจจัยแรงงาน 4 หนวย แสดงวาอัตราสวนของปจจัยทุนตอแรงงาน (K/L) เทากับ 1/4 เรา
จึงกลาวไดวาสินคา Y เปน Capital intensive และสินคา X เปน Labor intensive  
 เม่ือเราพิจารณาวาสินคาใดเปน Capital intensive หรือเปน Labor intensive เราจะดูจาก
อัตราสวนของปจจัยทุนและแรงงานท่ีใชการผลิตสินคา X และสินคา Y ซ่ึงจะเปนการพิจารณาใน
เชิงเปรียบเทียบ ไมใชดจูากจํานวนของปจจัยทุนและจํานวนของปจจยัแรงงานท่ีใชในการผลิต เชน 
ถาการผลิตสินคา X 1 หนวย ใชปจจยัทุนทุน 3 หนวย และใชปจจัยแรงงาน 12 หนวย ใน
ขณะเดียวกนัการผลิต Y1 หนวย ใชปจจยัทุน 2 หนวย และปจจยัแรงงาน 2 หนวย ในกรณีดังกลาว
ถึงแมวาการผลิตสินคา X 1 หนวย ใชปจจยัทุน 3 หนวย และการผลิตสินคา Y 1 หนวย ใชปจจยัทุน
เพียง 2 หนวยก็ตาม สินคา Y ก็ยังคงเปน Capital intensive เนื่องจาก K/L ท่ีใชในการผลิตสินคา Y 
มากกวา K/L ท่ีใชในการผลิตสินคา X 
 

ความอุดมสมบูรณของปจจัยการผลิต (Factor abundance) 

 ความอุดมสมบูรณของปจจัยการผลิตของแตละประเทศสามารถพิจารณาได 2 ลักษณะ คือ 
 1) พิจารณาจากปริมาณของปจจัยการผลิตท่ีมีอยูของแตละประเทศ (Defined in terms of 
physical units) โดยพิจารณาจากปจจัยการผลิตท่ีมีอยูในเชิงเปรียบเทียบ กลาวคือ ความอุดม
สมบูรณของปจจัยการผลิตท่ีมีอยูในประเทศท่ี 1 และประเทศท่ี 2 สามารถพิจารณาเปรียบเทียบจาก
อัตราสวนของจํานวนปจจัยการผลิต เชน เราสามารถกลาวไดวาประเทศท่ี 2 เปนประเทศท่ีปจจัยทุน
อุดมสมบูรณมากกวาประเทศท่ี 1 ถาอัตราสวนของจํานวนปจจัยทุนตอจํานวนปจจัยแรงงาน (K/L) 
ในประเทศท่ี 2มากกวาในประเทศท่ี 1 ความอุตมสมบูรณของปจจัยการผลิตท่ีแตละประเทศมีอยูซ่ึง
พิจารณาจากจํานวนเปรียบเทียบนั้น จึงเปนไปไดวาประเทศท่ี 2 อาจจะมีจํานวนของปจจัยทุนนอย
กวาประเทศท่ี 1 แตประเทศท่ี 2 ยังคงเปนประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณในปจจัยทุนถา  
(K/L)ประเทศท่ี 2 > (K/L)ประเทศท่ี 1 

 2) พิจารณาจากราคาของปจจัยการผลิตโดยเปรียบเทียบ (Defined in term of relative factor 
prices) ความอุดมสมบูรณของปจจัยการผลิต จะพิจารณาเปรียบเทียบจากอัตราสวนของราคาปจจัย
การผลิต โดยท่ัวไปถาประเทศมีปจจัยการผลิตชนิดใดอุดมสมบูรณ ราคาของปจจัยการผลิตชนิดนั้น
จะตํ่า กลาวคือ ถาประเทศท่ี 2 เปนประเทศท่ีมีปจจัยทุนอุดมสมบูรณกวาประเทศที่ 1 แลว 
อัตราสวนของราคาปจจัยทุนตอราคาของปจจัยแรงงาน (PK/ PLหรือ r/w) ในประเทศท่ี 2 จะตํ่าวาใน
ประเทศท่ี 1 นั่นคือ (PK/ PL)ในประเทศท่ี 2 < (PK/ PL)ในประเทศท่ี 1 หรือ (r/w)ในประเทศท่ี 2 < (r/w)ในประเทศท่ี 1 
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แตอยางไรก็ตาม ขอสรุปขางตนอาจจะไมเปนจริงในบางกรณี เชน ถึงแมวาประเทศท่ี 2 มีความอุดม
สมบูรณในปจจัยทุน แตถาความตองการสินคา Y ในประเทศท่ี 2 เพิ่มข้ึนและสินคา Y เปนสินคาท่ี
ใชสัดสวนของปจจัยทุนในอัตราที่สูง (Capital intensive goods) จะทําใหมีความตองการปจจัยทุน
เพิ่มข้ึนในประเทศท่ี 2 ซ่ึงจะสงผลทําใหราคาของปจจัยทุนในประเทศที่ 2 สูงข้ึน จนอาจทําให
อัตราสวนของราคาปจจัยทุนตอราคาปจจัยแรงงานในประเทศท่ี 2 มากกวาในประเทศท่ี 1 นั่นคือ 
(PK/ PL)ในประเทศท่ี 2 > (PK/ PL)ในประเทศท่ี 1 ซ่ึงจากกรณีดังกลาวเราจะพบวาถาพิจารณาจากจํานวนของ
ปจจัยการผลิตท่ีแตละประเทศมีอยูโดยเปรียบเทียบประเทศท่ี 2 จะเปนประเทศที่มีความอุดม
สมบูรณในปจจัยทุน (Capital abundance) แตถาพิจารณาจากราคาของปจจัยการผลิตโดย
เปรียบเทียบ ประเทศท่ี 2 ก็จะเปนประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณในปจจัยแรงงาน (Labor 
abundance) 
 

ความอุดมสมบูรณของปจจัยการผลิตและลักษณะของเสนเปนไปไดในการผลิต 

 ถากําหนดใหประเทศท่ี 1 เปนประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณในปจจัยแรงงาน สวนประเทศ
ท่ี 2 เปนประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณในปจจัยทุน 
 และสินคา X เปนสินคาท่ีใชแรงงานในสัดสวนท่ีสูง (Labor intensive goods) สวนสินคา Y 
เปนสินคาท่ีใชปจจัยทุนในสัดสวนท่ีสูง (Capital intensive goods) 
 ดังนั้น ประเทศท่ี 1 จะสามารถผลิตสินคา X ไดมากกวาประเทศที่ 2 ในขณะเดียวกัน
ประเทศท่ี 2 จะสามารถผลิตสินคา Y ไดมากกวาประเทศท่ี 1 จึงทําใหลักษณะของเสนเปนไปไดใน
การผลิต (PPC) ของประเทศท้ังสองแตกตางกัน ดังแสดงในรูปท่ี 1 

 

เสน PPC ของประเทศท่ี 2 

เสน PPC ของประเทศท่ี 1 

Y 

X 0 

รูปที่ 2.1 แสดงเสน PPC  ของท้ังสองประเทศ 
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ดุลยภาพของการคาระหวางประเทศ 

 ถากําหนดให ประเทศท่ี 1 เปนประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณในปจจยัแรงงาน สวน
ประเทศท่ี 2 เปนประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณในปจจยัทุน 
 และสินคา X เปนสินคาท่ีใชแรงงานในสัดสวนสูง (Labor intensive goods) สวนสินคา Y 
จะเปนสินคาท่ีใชปจจยัทุนในสัดสวนสูง (Capital intensive goods) 
 ภายใตขอสมมติวาประเทศท้ังสองมีรสนิยมในการบริโภคเหมือนกนั ดังนั้น ท้ังสอง
ประเทศจะมีชุดของเสนความพอใจเทากัน (Indifference map) ชุดเดยีวกัน 
 จากขอกําหนดขางตนเราสามารถแสดงดุลยภาพของการคาระหวางประเทศในประเทศท้ัง
สองไดดังรูปท่ี 2 

 
 จากรูปท่ี 2 จุดดุลยภาพของการผลิตและการบริโภค การการคาระหวางประเทศของ
ประเทศท่ี 1 และประเทศท่ี 2 คือ จุด A1   และจุด A2  ตามลําดับ ราคาเปรียบเทียบของสินคา X เม่ือ
เทียบกับสินคา Y (PX/ PY) ในประเทศท่ี 1 ถูกกวาประเทศท่ี 2 ในทํานองเดียวกนั ราคาเปรียบเทียบ
ของสินคา Y เม่ือเปรียบเทียบกับสินคา X ในประเทศท่ี 2 ถูกกวาในประเทศท่ี 1 แสดงวาประเทศที่ 
1 จะมีความไดเปรียบในการผลิตสินคา X และประเทศท่ี 2 จะมีความไดเปรียบในการผลิตสินคา Y 
ดังนั้นเม่ือเกิดการคาระหวางประเทศข้ึน ประเทศท่ี 1 จะสงออกสินคา X  และประเทศท่ี 2 จะ
สงออกสินคา Y 
 ภายหลังท่ีมีการคาระหวางประเทศ จุดดุลยภาพในการผลิต และการบริโภคของประเทศท่ี 
1 คือ จุด P1 และจุด CE ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบจุดการผลิตและจุดการบริโภคแลว ประเทศท่ี 1 จะ

Y 

X 0 

ประเทศท่ี 1 

ประเทศที่ 2 

C1 

C2 

A1 

A2 CE 
CIC2 
CIC1 

TD1 

TD2 

P1 

P2 

Ti 

รูปที่ 2.2 แสดงผลไดทางการคาของท้ังสองประเทศ 
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สงออกสินคา X เทากับ C1P1  หนวยและนําเขาสินคา Y เทากับ C1CE หนวย ในทํานองเดียวกันจุด
ดุลยภาพในการผลิตและการบริโภคของประเทศท่ี 2 คือ จุด P2 และจุด CE ตามลําดับ เม่ือ
เปรียบเทียบจุดการผลิตและจุดการบริโภคแลว ประเทศท่ี 2 จะสงออกสินคา Y เทากับ C2P2  หนวย
และนําเขาสินคา X เทากับ C2CE หนวย ประเทศท่ี 1 และประเทศท่ี 2 จะไดรับประโยชนทางการคา 
เพราะประเทศท้ังสองจะไดรับความพอใจสูงข้ึนจากระดับ CIC1 ไปอยูในระดับ CIC2 

 

2.1.2  ทฤษฎี Eclectic 

Eclectic theory เปนทฤษฎีท่ีออกมาในรูปแบบการสังเคราะหทฤษฎีตางๆ ท่ีมีอยูเกี่ยวกับ
การลงทุนโดยตรงในตางประเทศ (The existing theorys of FDI) ซ่ึงทฤษฎีนี้ เปนการขยายความ
ทฤษฎีการทําใหเปนภายใน (Internalization)  ซ่ึงทฤษฎีการทําใหเปนภายในมุงท่ีจะสะทอน
เจตนารมณและความสามารถของบริษัทในการผลิตระหวางประเทศดวยการทําใหตลาดสินคา
ระหวางกลางมาอยูภายในบริษัทแบบขามชาติ (International intermediate markets across national 
bounderies) โดยผานกลไกของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ดังนั้น ทฤษฎีการทําใหเปน
ภายใน จึงมุงท่ีจะอธิบายเหตุผลการดํารงอยูของบรรษัทขามชาติ จากแนวมองของความลมเหลว
ของตลาดเปนหลัก และการอธิบายพฤติกรรมของบรรษัทขามชาติดวยทฤษฎีการทําใหเปนภายใน 
เปนการอธิบายแบบแผนเชิงสถาบัน (Institutional modality) วาทําไมบริษัทถึงเลือกหนทางในการ
เคล่ือนยายทรัพยากรขามพรหมแดนดวยวิธีเปนบรรษัทขามชาติแทนท่ีจะผานกลไกตลาด สวน
ทฤษฎี Eclectic ไดขยายความทฤษฎีการทําใหเปนภายใน ไดเพิ่มเสริมปจจัยอ่ืนๆ เขาไปเสริมการ
อธิบาย โดยพิจารณาปญหาจากแงมุมท่ีกวางกวาของทฤษฎีการทําใหเปนภายใน โดยต้ังปญหาวา 

1) ทําไม (Why) บริษัทถึงตองทําการผลิตระหวางประเทศ (ซ่ึงครอบคลุมท้ังคําถามท่ีวา
ทําไมถึงเลือกการเปนบรรษัทขามชาติแทนท่ีจะผานกลไกตลาด และทําไมการเปนบรรษัทขามชาติ
จึงทําใหบริษัทนั้นเจริญเติบโตเร็วกวาบริษัทอ่ืนๆ 

2) ท่ีไหน (where) เปนท่ีท่ีบริษัทจะตัดสินใจลงทุนโดยตรง  
3) อยางไร (How) บริษัทถึงจะเลือกการลงทุนโดยตรง หรือไมเลือกการลงทุนโดยตรงใน

การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ 
 Dunning ไดเสนอวา ทฤษฎี Eclectic มีขอสมมติวา บริษัทจะเขารวมในการลงทุนโดยตรง
ในตางประเทศ ถาหากบริษัทนั้นสามารถบรรลุเง่ือนไข 3 ขอ คือ  
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เง่ือนไขขอท่ีหนึ่ง ถามีความครอบครองความไดเปรียบจากการเปนเจาของ (Ownership 
advantage) เหนือบริษัทอ่ืนในตลาดหนึ่งๆ ความไดเปรียบจากการเปนเจาของนี้สวนใหญจะอยูใน
รูปของการครอบครองทรัพยสินท่ีจับตองไมได (Intagible asset)  
 เง่ือนไขขอท่ีสอง ถาเง่ือนไขขอท่ี 1 บรรลุแลว ก็จะเปนประโยชนกวาสําหรับบริษัทผู
ครอบครองความไดเปรียบเหลานี้ท่ีจะใชส่ิงเหลานี้ดวยตัวเองแทนท่ีจะขายไปใหแกบริษัทตางชาติ 
นั่นคือ จะเปนประโยชนกวาสําหรับบริษัทท่ีจะทําความไดเปรียบใหเปนภายในโดยผานการขยาย
กิจกรรมของตน แทนที่จะทําความไดเปรียบใหเปนภายนอกโดยการขายสิทธิบัตร และทําสัญญาท่ี
คลายคลึงกับบริษัทอ่ืนท่ีเปนเอกเทศ 
 เง่ือนไขขอท่ีสาม ถาเง่ือนไขขอท่ี 1 และ 2 บรรลุแลว ก็จะเปนประโยชนสําหรับบริษัทท่ีจะ
ใชความไดเปรียบเหลานี้รวมกับปจจัยใสเขา (Factor inputs) อ่ืนๆ ซ่ึงรวมท้ังทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่ือยูนอกประเทศผูสงออก 
 โดยแบงประเภทของความไดเปรียบสําหรับบริษัทออกเปน ความไดเปรียบจากการเปน
เจาของ (Ownership advantages) ความไดเปรียบจากการทําใหเปนภายใน (Internalization 
advantages) และความไดเปรียบจากทําเลที่ต้ัง (Location advantages)  Dunning ไดแบงประเภทของ
กิจกรรมการผลิตระหวางประเทศ โดยพิจารณาความสําคัญในการตัดสินใจในการลงทุนระหวาง
ประเทศโดยบรรษัทขามชาติ ซ่ึงจะมีบทบาทตาง ๆ ในการเช่ือมโยงการลงทุนได ดังรูปท่ี 3 ท่ีได
แสดงแนวความคิดของทฤษฎี Eclectic 
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รูปที่ 2.3 แสดงแนวคิดทฤษฎี Eclectic 

 
Ownership-specific มองเจาะจงไปในแงผลประโยชน ซ่ึงเปนเร่ืองธรรมดาท่ัวไปของการลงทุน 
โดยท่ีสามารถอธิบายไดจากทรัพยสินท่ีอยูในรูปจับตองไมได และการเปนเจาของทรัพยสินใน
ลักษณะแบบนี้ เปนการทําใหเกิดการแขงขันระหวางนักลงทุนตางชาติกับนักลงทุนในประเทศท่ีมี
ขอไดเปรียบดานตําแหนง ผลประโยชนจากสิทธิการครอบครองทรัพยสินเกี่ยวของกับ 3 ปจจัย 
ไดแก 1) สิทธ์ิในการเขาถึงตลาดหรือวัตถุดิบ ปจจัยตางๆ 2) ความสามารถของผูครอบครองท่ีจะมี
ตนทุนสวนเพิ่มตํ่าหรือแทบจะไมมี 3) เกิดจากตัวของบรรษัทขามชาติเอง ซ่ึงทําใหเกิดผลประโยชน
ตอบรรษัทขามชาติ จากปจจัยท่ีมีลักษณะเฉพาะในแตละประเทศท่ีทําการลงทุน ตัวอยางของ
ผลประโยชนท่ีไดรับจากการเปนเจาของทรัพยสิน เชน ความหลากหลายทางดานผลิตภัณฑ, การ
เกิดนวัตกรรมใหม, โอกาสทางดานเศรษฐกิจ, ประสบการณในการลงทุนตางๆ และการสนับสนุน
การนําเขา แตผลประโยชนเหลานี้ก็ไมยั่งยืน ซ่ึงสืบเนื่องมาจากลักษณะทางธรรมชาติของนวัตกรรม
หรือการเปล่ียนแปลงของสิทธิในการครอบครองสินทรัพย ผลประโยชนจากการเปนเจาของ
สินทรัพยท่ีมาจากสินทรัพยท่ีเฉพาะเจาะจงนั้น (Oa) มีความแตกตางจากผลประโยชนท่ีไดจากการ
ติดตอทางธุรกิจท่ีเกิดจากกลไกการจัดสรรของบรรษัทขามชาติ (Ot)  Dunning ไดทําการพิจารณา

Factor Endownments 

Policy System Market Failure 

Intermediate 
Products 

Mobile Immobile 

Structural Transactional 

L 

O 

I 
a t 

COUNTRY INDUSTRY FIRM 

Structural 
Variables 
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แลววาผลประโยชนท่ีมาจากการติดตอทางธุรกิจนั้นมาจากการการจัดระบบตามลําดับข้ันของ
บรรษัทขามชาติท่ีเปนเจาของสินทรัพย ซ่ึงสามารถทําหนาท่ีแทนกลไกตลาดได ในกรณีท่ีเกิดความ
ลมเหลวของกลไกตลาด  
 การทําใหเปนภายในของบรรษัทขามชาตินั้นมีตนกําเนิดมาจากความลมเหลวของกลไก
ตลาด และเปนในรูปแบบเดิม เหตุผลของความสําเร็จของการทําใหเปนภายใน นั้นมี 3 สวนดวยกัน 
ไดแก เหตุผลแรกคือความเส่ียงและความไมม่ันคง ซ่ึงเปนผลมาจากความเส่ียงแบบปจจัยทางดาน
ภายในประเทศท่ีไปลงทุน ของบรรษัทขามชาติและการดําเนินการในการจัดการความเส่ียงของ
บรรษัทขามชาติ เหตุผลท่ีสอง คือผลของการประหยัดตอขนาดในตลาดแขงขันไมสมบูรณ สาเหตุท่ี
สามนั้นเกี่ยวของกับตลาดท่ีมีการกําหนดราคาจากการที่เกิดปญหาความลมเหลวของกลไกตลาดใน
การกําหนดราคาของความรูท่ีผลิตโดยบริษัท จะมีผลตอการติดตอทางธุรกิจ ความแตกตางระหวาง
การเปนเจาของสินทรัพยกับการทําใหเปนภายในนั้น Dunning เช่ือวามีความสําคัญและถูกตองตาม
เหตุผล ในขณะท่ีความแตกตางนั้นดูเหมือนจะไมสําคัญในกรณีท่ีไมมีตลาดตางประเทศเปนปจจัย
ของการทําใหเปนภายใน Dunning ไดใหเหตุผลวาเปนเพราะความลมเหลวของกลไกตลาดท่ีทําให
เกิดการทําใหเปนภายใน ในประเทศของบรรษัทขามชาติมากข้ึน ในขณะท่ีการเปนเจาของสินทรัพย
ของผลประโยชนท่ีเฉพาะ (Oa) สามารถอธิบายไดวาบรรษัทนั้นเปนบรรษัทขามชาติไดหรือไม 
 ผลประโยชนจากการวางแผนเร่ืองของท่ีต้ังการลงทุน นั้นเกี่ยวของกับท้ังประเทศท่ีต้ังของ
บรรษัทขามชาติและประเทศท่ีบรรษัทขามชาติทําการลงทุน การตัดสินใจเกี่ยวกับท่ีต้ังของการ
ลงทุน นั้น Dunning เห็นวามีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันระหวางการเปนเจาของสินทรัพยและการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการทําใหเปนภายในของการลงทุนจากบรรษัทขามชาติ ซ่ึงความไดเปรียบและ
ผลประโยชนจากการพิจารณาทําเลที่ต้ังท่ีดีไดแก ราคาปจจัย การกีดกันทางการคา นโยบายภาษี การ
จัดการท่ีเกี่ยวกับสถาบันตางๆท้ังสถาบันทางเศรษฐกิจและสถาบันการเมือง โอกาสทางดาน
เศรษฐศาสตร และสถานการณทางสังคมการเมือง ผลประโยชนนี้ชวยอธิบายไดวาบรรษัทขามชาติ
นั้นแสดงใหเห็นในประเทศท่ีทําการลงทุนโดยการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ มากกวาทําการคา
กับประเทศใกลเคียง ผลประโยชนเหลานี้จะมีความตอเนื่องกัน ดังนั้นผลประโยชนจากการเปน
เจาของสินทรัพยนั้นตองแสดงใหเห็นกอนท่ีความลมเหลวของกลไกตลาดจะทําใหเกิดการทําให
เปนภายในของการลงทุนจากตางประเทศมาก หลังจากนั้นปจจัยดานการเลือกทําเลท่ีต้ัง จะช้ีใหเห็น
ท่ีต้ังของการลงทุน ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหเลือกการลงทุนไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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2.1.3  ทฤษฎี Hymer-Kindelberger  

ทฤษฎี Hymer-Kindelberger (HK) เปนทฤษฎีท่ีอธิบายถึงการไดเปรียบของการลงทุนจาก
ตางประเทศ ในดานตาง ๆ ท้ังในแงของการลงทุนและในแงของผลประโยชนวามีปจจัยใดเปน
ตัวกําหนดท่ีเหนือกวาบริษัทท่ีทําการลงทุนภายในประเทศ  

ทฤษฎี HK ไดต้ังสมมติฐานใหบริษัทภายในประเทศมีผลประโยชนในตัวอยูแลว เม่ือเทียบ
กับบริษัทผูเขาแขงขันจากตางชาติ ดังนี้  

1) การมีขอมูลของลักษณะโดยท่ัวไปของคนในประเทศและลักษณะของกิจกรรมทาง
สังคมในประเทศ  

2) การเสียคาใชจายของบริษัทตางประเทศ ซ่ึงมีท้ังคาใชจายในการส่ือสารกับบริษัทท่ี
ประเทศหลัก และคาใชจายในการเดินทาง และระยะทางอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดในการลงทุนได 
เพื่อเปนการทดแทนคาใชจายท่ีเสียไปนี้ บริษัทตางประเทศจะมีการหาผลประโยชนจากการลงทุน
มาทดแทนคาใชจายนี้ แตผลประโยชนหรือขอไดเปรียบนี้อาจเฉพาะเจาะจงกับแตละประเทศ ซ่ึงใน
ทฤษฎี HK ไดมีการแสดงใหเห็นผลประโยชนท่ีเฉพาะตอบริษัท โดย Kindlebergerไดแสดงปจจัยท่ี
มีผลตอการไดเปรียบของบริษัทตางชาติ ไดแก การเปนเจาของเคร่ืองหมายการคา  การมี
ความสามารถในดานการตลาด การมีสิทธิบัตร เทคโนโลยี ตนทุนทางดานการเงินท่ีตํ่ากวา การ
ประหยัดตอขนาด และการประหยัดจากการรวมตัวกันในแนวต้ัง  

ในทฤษฎี HK ผลประโยชนหรือขอไดเปรียบเหลานี้ไมสามารถขายหรือจดสิทธิบัตรได 
เนื่องมาจากความไมสมบูรณของการตลาดดานสิทธิบัตรและความลมเหลวของกลไกทางการตลาด
อ่ืน ๆ  การผลิตนั้นทําการควบคุมขามประเทศไดโดย 1) การกีดกันทางภาษี 2) การปรับผลิตภัณฑ
ใหเขากับเง่ือนไขของประเทศนั้น ๆ  

ซ่ึงทฤษฎี HK นั้นมีขอพึงใหระวังคือ จะใหบริษัทเปนสวนท่ีมอบเงินทุนหรือสินทรัพย แตไมมีการ
กําหนดวาทุนหรือสินทรัพยนั้นมาจากแหลงใด ไมมีการพิจารณาการวางแผนและบทบาททางดาน
การลงทุน และมีการละเลยคาใชจายในการไดมาซ่ึงการเขาถึงสิทธ์ิ ซ่ึง ทฤษฎี HK ไมไดมีการ
อธิบายวาทําไมการลงทุนในรูปแบบหนึ่งถึงมีความชอบมากกวาอีก ประการสุดทายทฤษฎี HK มี
การสันนิษฐานเพียงวิธีการใหมเพียงอยางเดียวหรือเพียงสิทธ์ิท่ีจะไดรับประโยชนเฉพาะตัว  ดังนั้น
จึงจะเห็นไดวาทฤษฎี HK นั้นไมคอยจะมีการเปล่ียนแปลงเทาท่ีควร 

 
 
 
 



 18 

2.1.4  ทฤษฎีบรรษัทขามชาติ 

 การพิจารณาลักษณะของบรรษัทขามชาติ จําเปนท่ีจะตองเร่ิมพิจารณาตั้งแตการกําหนด
นิยามและการเรียกช่ือของบรรษัทขามชาติกอน ท้ังนี้ก็เพราะวาการกําหนดนิยามและการเรียกช่ือ
ของบรรษัทขามชาตินี้ เปนส่ิงสะทอนใหเห็นถึงปรัชญาความคิด แนวมอง วิธีการวิเคราะหท่ีอยู
เบ้ืองหลังการกําหนดนิยามและการเรียกช่ือบรรษัทขามชาติของนักทฤษฎีผูนั้นนั่นเอง 

 บรรษัทขามชาตินั้นมีช่ือเรียกตางๆ มากมาย และก็ไดกําหนดนิยามของบรรษัทขามชาติไว
ตางๆ นานาเชนกัน ตามแตวานักทฤษฎีเกี่ยวกับบรรษัทขามชาติผูนั้นจะมีทัศนะอยางไรเก่ียวกับ
บรรษัทขามชาติ อาทิเชน 

 1) เรียกช่ือบรรษัทขามชาติวา Multinational company โดยนิยามวา “Multinational 
company คือ บริษัท (Firm) ท่ีดําเนินกิจการท่ีสําคัญของบริษัทไมวาจะเปนหัตถอุตสาหกรรมหรือ
การใหบริการมากกวา 2 ประเทศข้ึนไป” (สุวินัย ภรณวลัย, 2540) 

 2) เรียกช่ือบรรษัทขามชาติวา Multinational corporations โดยนิยามวา “การที่ 
Multinational corporations มีลักษณะเปน Multinational นั้น ก็เพราะวาการดําเนินกิจการในหลายๆ 
ประเทศ โดยมิไดมุงหวังบรรลุกําไรสูงสุดในหนวยผลิตหนวยใดหนวยหน่ึงท่ีต้ังอยูในแตละ
ประเทศ แตมุงหวังท่ีจะบรรลุกําไรสูงสุดของกลุมบริษัทโดยรวมท้ังหมดตางหาก” 

 3) เรียกช่ือบรรษัทขามชาติวา Multinational enterprise โดยนิยามวา “Multinational 
enterprise เปนบริษัทซ่ึงบริหาร ควบคุม และเปนเจาของทรัพยสิน (ท้ังหมดหรือบางสวน) ท่ี
กอใหเกิดรายไดมากกวา 1 ประเทศข้ึนไป โดยผานกระบวนการเขารวมในการผลิตระหวางประเทศ 
หรือการผลิตขามพรหมแดน โดยผานการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ”  

 นอกจากนี้ บรรษัทขามชาติยังมีช่ือเรียกอ่ืนๆเชน International firm , Transnational 
enterprise , World enterprise , Transnational corporation เหลานี้เปนตน 

 สําหรับช่ือท่ีเปนทางการของบรรษัทขามชาติท่ีใชในองคการสหประชาชาติในปจจุบันนั้น
คือ Transnational corporation ในตอนแรกสหประชาชาติยังไมไดใชช่ือนี้ แตใชช่ือ Multinational 
corporation แทน Transnational corporation  ในตอนนั้นสหประชาชาติไดใหนิยามบรรษัทขามชาติ
ไวกวางๆ ดังตอไปนี้ “คําวา Multinational ท่ีใชในท่ีนี้จะใชในความหมายกวางท่ีครอบคลุมบริษัท
ท้ังหมดท่ีควบคุม (Control) ทรัพยสิน (อยางเชน โรงงาน เหมืองแร สํานักงานขาย ในประเทศต้ังแต 
2 ประเทศข้ึนไป”  
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การกําหนดนิยามของบรรษัทขามชาติใหชัดเจนนั้นเปนเร่ืองท่ีสําคัญมาก โดยเฉพาะในการ
หาขอมูลสถิติเพราะถาหากไมมีคํานิยามท่ีชัดเจนวาบริษัทแบบไหนท่ีเปนบรรษัทขามชาติแลว เราก็
ไมอาจท่ีจะยึดกุมหรือเขาใจสภาพท่ีแทจริงของบรรษัทขามชาติได ฉะนั้นจึงเปนเร่ืองท่ีพอจะเขาใจ
ไดวา ทําไมสหประชาชาติจึงใหนิยามของบรรษัทขามชาติเอาไวอยางกวาง ๆ อยางหลามๆ โดยไม
เขมงวดมากนัก ท้ังนี้ก็เพราะเกรงวาถาหากนิยามแคบๆ อยางเขมงวด จะมี “บรรษัทขามชาติ” หลาย
ประเภทท่ีตกหลนไปจากการสํารวจนั่นเอง 

 แตในหนาเดียวกันนั้นเอง ทางสหประชาชาติกลับกลาวเพิ่มเติมเสริมนิยามขางตนไปดวยวา 
“ในขณะเดียวกันก็มีการกระจุกตัวในระดับท่ีสูงมากของบรรษัทขามชาติ กลาวคือมีบริษัทเพียง
จํานวนท่ีคอนขางนอยโดยเปรียบเทียบ แตกลับครองสัดสวนจํานวนขางมากของกิจกรรมท้ังหมด 
เพราะฉะน้ันเราจะสามารถไดภาพความเปนจริงท่ีถูกตอง ถาหากเรามุงความสนใจไปท่ีบริษัทท่ี
ใหญท่ีสุดและสําคัญท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทท่ีเกี่ยวของในสาขาหัตถอุตสาหกรรม 
(Manufacturing ) กับอุตสาหกรรมทรัพยากรธรรมชาติ (Extractive activities)” ดังนั้น “ในปญหาท่ี
เปนจริง บริษัทท่ีมียอดขายตํ่ากวา 100 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ เราจะไมถือวาเปนบรรษัทขาม
ชาติก็ยอมได” จะเห็นไดวาการกําหนดนิยามของสหประชาชาติเองก็คลุมเครืออยูเหมือนกัน 
กลาวคือไมชัดเจนวาบรรษัทขามชาติท่ีทางสหประชาชาติจะศึกษานั้นเปนบริษัทท้ังหมดตามท่ี
นิยามไวในตอนตน หรือจะจํากัดเฉพาะบริษัทขนาดยักษในการศึกษา “ท่ีเปนจริง” ตามท่ีกลาวไวใน
ตอนหลังกันแน  

 สําหรับการศึกษาบรรษัทขามชาติโดยมีจุดประสงคเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ี
รับการลงทุนอันเปนการศึกษาในเชิงสหวิทยาการระหางวิชาเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิก 
เศรษฐศาสตรการเมือง และวิชาบริหารธุรกิจนั้น จะขออธิบายถึงนิยามจากการลงทุนโดยตรงใน
ตางประเทศดั้งนี้ 

 

การนิยามบรรษัทขามชาติจากการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ 

 การลงทุนในตางประเทศเปนการเคล่ือนยายทุนท่ีเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในตางประเทศ 
โดยปกติการลงทุนในตางประเทศมี 2 รูปแบบหลักๆ ดวยกันคือ การลงทุนในตางประเทศโดยผาน
การซ้ือพันธบัตร (Portfolio investment) กับการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ (Foreign direct 
investment) ความแตกตางระหวางการลงทุนโดยพันธบัตรกับการลงทุนโดยตรงนั้นอยูท่ีวาใครเปน
ผูที่มีอํานาจควบคุมบริษัทตางประเทศท่ีไปลงทุนนี้ ถาหากผูท่ีทําการลงทุนนั้นไมมีเจตนาที่จะ
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ควบคุมบริษัทตางประเทศนั้นโดยตรงเปนการลงทุนโดยพันธบัตร แตหากผูท่ีทําการลงทุนนั้นมี
เจตนาท่ีจะควบคุมบริษัทตางประเทศท่ีไปลงทุนโดยตรงดวยจะเปนการลงทุนโดยตรง และในการ
ลงทุนโดยตรงในตางประเทศนั้น ถาหากผูลงทุนมีอํานาจควบคุมอยางสมบูรณ บริษัทใน
ตางประเทศนั้นก็จะเปนบริษัทลูกท่ีเปนเจาของโดยสมบูรณ (Wholly-owned subsidiary) ซ่ึงการ
กลายมาเปนบริษัทลูกนั้น อาจจะเปนไดโดยการซ้ือบริษัททองถ่ินท่ีมีอยูเดิมมาดําเนินกิจการตอ 
(Take-over) หรือโดยการบุกเบิกตลาดใหม (Green-field venture) แตการเปนบริษัทลูกของบรรษัท
ขามชาตินั้น ไมจําเปนตองเปนในรูปของการเปนเจาของโดยสมบูรณเสมอไป อาจจะเปนไปในรูป
ของบริษัทรวมลงทุน (Joint venture) ซ่ึงบรรษัทขามชาติมีหุนสวนขางมาก (Majority share) หรือมี
หุนเทาๆกัน (Equal share) หรือมีหุนสวนคอนขางนอย (Minority share) ก็ยอมเปนไปได 

 ถากลาวในเชิงประวัติศาสตรก็จะไดวา การเจริญเติบโตของบรรษัทขามชาตินั้นเกิดข้ึนมา
พรอมๆ กับการขยายตัวของการลงทุนโดยตรงในตางประเทของภาคเอกชน ซ่ึงการลงทุนโดยตรง
นั้นเพิ่งมาเปนรูปแบบหลักของการลงทุนในตางประเทศ 

 

ลักษณะเฉพาะตัวของบรรษัทขามชาติ 

 การพิจารณาถึงลักษณะเฉพาะตัว (Distinctive nature) ของบรรษัทขามชาติ เราสามารถ
พิจารณาลักษณะเฉพาะตัวของบรรษัทขามชาติไดจาก 3 แงมุม ดังตอไปนี้คือ 

 

ก. ลักษณะเฉพาะตัวของบรรษัทขามชาติโดยเปรียบเทียบกับ “ญาติท่ีใกลเคียง” 

 “ญาติท่ีใกลเคียง” ของบรรษัทขามชาติมีอยู 3 ประเภทดวยกัน คือ 

 1) บริษัทการคาระหวางประเทศ (International trading companies) หรือบริษัทสงออก
(Exporting firm) ซ่ึงเปนบริษัทตางชาติ (National firm) ท่ีผลิตภายในประเทศ แตสงออกบางสวน
ของผลผลิตของบริษัทออกไปขายยังตางประเทศ บรรษัทขามชาติมีลักษณะท่ีคลายคลึงกับบริษัท
สงออกในแงท่ีวามีการขายผลผลิตออกไปยังตางประเทศเชนกัน แตบรรษัทขามชาติไมเหมือนกับ
บริษัทสงออกตรงท่ีวาบรรษัทขามชาติยังทําการผลิตสินคานอกพรหมแดนของประเทศดวย และ
การสงออกของบรรษัทขามชาตินั้นนอกจากจะสงออกในรูปแบบของสินคาข้ันสุดทายแลว ยัง
สงออกในรูปแบบของปจจัยการผลิตดวย นอกจากน้ีสวนใหญของการสงออกของบรรษัทขามชาติ 
มักจะเปนการคาภายในบริษัทเดียวกันในรูปของราคาโอนมากกวาจะเปนการคาระหวางบริษัทท่ี
เปนเอกเทศจากกันและกันในราคาตลาด 
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2) บริษัทภายในประเทศท่ีมีหลายโรงงานหรือมีหลายทองที (Multiplant domestic 
enterprise) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีเปนเจาของและควบคุมหนวยผลิต (Production unit) ในทองท่ีมากกวา
หนึ่งแหงข้ึนไปเหมือนกับบรรษัทขามชาติ แตบริษัทประเภทนี้ตางกับบรรษัทขามชาติตรงท่ีวาใน
ขณะท่ีบริษัทประเภทนี้สามารถครอบครองความไดเปรียบเหนือกวาคูแขงในระดับทองถ่ิน (Local 
competitors)  เทานั้น แตบรรษัทขามชาติกลับสามารถครองความไดเปรียบเหนือกวาคูแขงท่ีเปน
บริษัทชาติ (National enterprise) ดวย 

 3) บริษัทชาติท่ีใหสิทธิบัตรแกผูประกอบอุตสาหกรรมในตางประเทศ (National firm 
licensing foreign manufactures) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีสงออกบางสวนของปจจัยการผลิตจําพวก
เทคโนโลยีไปใหแกผูประกอบอุตสาหกรรมในตางประเทศเหมือนกับบรรษัทขามชาติ แตบริษัท
ประเภทนี้ตางกับบรรษัทขามชาติตรงท่ีวา ในขณะท่ีบริษัทประเภทนี้ไมไดเปนเจาของหรือสามารถ
ควบคุมผูประกอบอุตสาหกรรมในตางประเทศท่ีตนใหสิทธิบัตรไป แตบรรษัทขามชาติกลับเปน
เจาของและควบคุมหนวยผลิตในตางประเทศนั้นดวย  

 

ข. ลักษณะเฉพาะตัวของบรรษัทขามชาติในฐานะท่ีเปนผูลงทุนโดยเขามาถือหุน 

 การเขามาเกี่ยวของทางเศรษฐกิจของบรรษัทขามชาติในประเทศท่ีรับการลงทุนท้ังใน
รูปการท่ีเปนผูลงทุนท่ีเขามาถือหุนนั้น ไดสงผลใหเกิดมีการโอนยายทรัพยากร (Resource transfer) 
อันไดแก การโอนยายทุน โอนยายเทคโนโลยี โอนยายวิธีการบริหารและการประกอบการ 
(Management and entrepreneurship) เหลานี้เปนตน จากประเทศท่ีเจริญกวา (โดยผานบรรษัทขาม
ชาติ) ไปสูประเทศท่ีลาหลังกวาไดหรือไม ถาไดจะเกิดการโอนยายทรัพยากรในขอบเขตมากนอย
เพียงใด 

 โดยท่ัวไป การพัฒนาประเทศท่ีลาหลังใหทันสมัยหรือกลายเปน NIC ข้ึนมาไดนั้นจะตองมี
เง่ือนไขท่ีจําเปนอยางนอย 2 ประเทศดวยกัน ดังตอไปนี้คือ 

 เง่ือนไขประการแรก จําเปนท่ีจะตองสรางความสัมพันธระหวางภาคเกษตรกรรมกับ
ภาคอุตสาหกรรมข้ึนมาใหม โดยทําการเปล่ียนพื้นฐานโครงสรางอุตสาหกรรมท่ีข้ึนอยูกับ
การเกษตรขนาดยอมและอุตสาหกรรมข้ึนปฐม (เชนเหมืองแร) ใหเปนพื้นฐานโครงสราง
อุตสาหกรรมท่ีเนนอุตสาหกรรมการผลิตทดแทน ซ่ึงการจะเปนเชนนี้ได ในดานหน่ึงระบบเงินตรา
ของประเทศนั้นจะตองพัฒนา ทําใหเกิดการออมและเงื่อนไขสําหรับการลงทุนข้ึนมาสวนในอีก
ดานหน่ึงก็จะตองเกิดตลาดแรงงานข้ึนมาเพื่อตอบสนองความตองการในการจางงานของ
ภาคอุตสาหกรรมสมัยใหมท่ีเพิ่งกอตัวข้ึน และเม่ือการออมเงินตรากับตลาดแรงงานน้ีไดถูกนํามา
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เช่ือมตอกันโดยผานกิจกรรมการผลิตของ “โรงงาน” ภายใตการดําเนินงานของนักบริหารและนัก
เทคนิคแลว เม่ือนั้นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศใหทันสมัยจะมีข้ึนมาได 

 เง่ือนไขประการท่ีสอง บุคลากรทุกประเภทท่ีดําเนินงานในโรงงานหรือวิสาหกิจนั้น 
จะตองมีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิผล โดยผานการ
เรียนรูจากประสบการณของประเทศอ่ืนๆ แลประสบการณของประเทศตนเองในทุกๆ ดาน ไมวา
จะเปนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การบริหารแรงงานสัมพันธสมัยใหม แบบวิถีการดําเนินชีวิต
สมัยใหม เปนตน เพื่อนําประสบการณเหลานั้นมายกระดับศักยภาพและความสามารถในการสราง
ระบบท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพข้ึนในประเทศของตน ซ่ึงเง่ือนไขประการท่ี 2 อันนี้แหละท่ี
ผูเขียนขอเรียกวาเปน กระบวนการโอนยายเทคโนโลยี (Technology transfer) (ในความหมายกวาง) 
ท่ีมีความหมายมากท่ีสุดสําหรับการพัฒนาประเทศใหทันสมัย 

 กระบวนการโอนยายเทคโนโลยี (ในความหมายกวาง) เชนนี้ทําได 2 ทางคือ ทําในรูปของ
ฮารดแวร (Hardware) เชน โอนยายเคร่ืองจักร (ทุน) หรือเคร่ืองมือสมัยใหมเขามาในโรงงานหรือ
ในสํานักงาน กับทําในรูปของซอฟตแวร (Software) เชน การยกระดับศักยภาพและความสามรถใน
การทํางานของบุคลากรในการบริหารการประกอบการ ความรูทางเทคโนโลยี เปนตน 

 

ค.ลักษณะเฉพาะตัวของบรรษัทขามชาติในฐานะท่ีเปนผูเขามาเกี่ยวของโดยไมถือหุนดวย 

 การลงทุนของบรรษัทขามชาติในรูปการท่ีไมเขามาถือหุน (Non-equity forms) สาเหตุ
ใหญๆ ท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบของการเขามาเกี่ยวของนี้ คิดวามาจาก 

 1) ระดับการควบคุมบังคับบรรษัทขามชาติในประเทศกําลังพัฒนาท่ีเพิ่มมากข้ึนกวา
ทศวรรษกอน อันเนื่องจากการตื่นตัวของลัทธิชาตินิยมในประเทศเหลานี้ 

 2) ความหลากหลายข้ึนของแหลงเงินทุนสําหรับการลงทุน เชน รัฐบาลและภาคเอกชนของ
ประเทศกําลังพัฒนาสามารถกูเงินจากสถาบันการเงินระหวางประเทศ ธนาคารพาณิชยท้ังในและ
นอกประเทศ และแหลงเงินทุนอ่ืนไดมากข้ึนและหลากหลายมากข้ึนกวาเดิม ประกอบกับ
ความสามารถในการบริหารการจัดการ และความสามารถในทางเทคโนโลยีท่ีเพิ่มข้ึนของประเทศ
กําลังพัฒนาบางประเทศในชวงหลังๆนี้ (โดยเฉพาะของกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม NICs) ทํา
ใหความตองการในดานเงินทุนกับทรัพยากรมนุษย (Human resources) จากบรรษัทขามชาติลด
นอยลงโดยสัมพัทธ ดังนั้นความตองการในการรวมมือกับบรรษัทขามชาติจึงอาจลดลงเหลือเพียง
เฉพาะสวนหรือบางดาน (Some elements of the package) เทานั้นเอง อยางเชนแทนท่ีจะใหบรรษัท
ขามชาติมาลงทุนโดยตรงในประเทศของตน อาจจะเปล่ียนเปนขอซ้ือสิทธิบัตร (Licensing) แทน
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เหลานี้เปนตน นอกจากนี้ยังมีความคิดใหมๆ เกิดข้ึนในหมูประเทศกําลังพัฒนาวาถาแยกสวนกันรับ
เอาเงินทุน เทคโนโลยีและปจจัยอ่ืนๆ มาจากบรรษัทขามชาติแลว อาจจะทําใหไดประโยชนมากกวา
รับเอามาท้ังชุดในคราวเดียว 

 3) บรรษัทขามชาติจะยอมรับรูปแบบใหมๆ (Alternative form) ของการรวมมือกับประเทศ
กําลังพัฒนานอกเหนือไปจากรูปแบบเกาซ่ึงเปนการลงทุนโดยตรงนั้นก็แตเฉพาะในกรณีนี้เทานั้น 
กลาวคือเม่ือบรรษัทขามชาติคํานวณเปรียบเทียบระหวางผลเสียกับผลได (Cost and benefits) จาก
การเลือกรูปแบบใหมนี้แลว ฝายบรรษัทขามชาติก็ยังคงไดรับผลประโยชนและกําไรจากรูปแบบ
ใหมนี้อยูดี อยางเชนถึงแมบรรษัทขามชาติจะสูญเสียสถานการณควบคุมในแงของการถือหุนไป 
โดยเฉพาะตอวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติอันเปนเร่ืองท่ีรัฐบาลของประเทศผูรับลงทุนระแวง 
(Sensitive) ตอปญหาสถานะของการควบคุมของบริษัทตางชาติมาก แตตราใดท่ีกระบวนการ 
(Processing) และการตลาด (Marketing) ของวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้นยังอยูในกาํมือ
ของบรรษัทขามชาติ ทางฝายบรรษัทขามชาติก็ยังคงสามารถรักษาผลประโยชนและกําไรของตนได
อยูดี (เชนกรณีของแรบอกไซด น้ํามันเช้ือเพลิง) ในอุตสาหกรรมจําพวกเทคโนโลยีระดับสูง (High-
technology) อยางเชน คอมพิวเตอร,วิศวชีวภาพ (Bio-engineering) ท่ีการควบคุมขาวสารทาง
เทคโนโลยียังเปนความลับสําคัญของบริษัทเพื่อรักษาความไดเปรียบเฉพาะ (Specific advantage) 
ของบริษัทนี้ตอบริษัทคูแขง บริษัทเหลานี้มักไมยินยอมท่ีจะขายสิทธิบัตร (Licensing) แตถาเปน
อุตสาหกรรมจําพวกเทคโนโลยีระดับกลางและต่ําท่ีการแขงขันระหวางบริษัทเนนหนักไปที่เร่ือง
การตลาดแลว การขายสิทธิบัตรอาจจะชวยใหบรรษัทขามชาติสามารถลดความเส่ียงและปรับปรุง
ความสามารถในการเจาะตลาด โดยเฉพาะตลาดภายในประเทศท่ีไดรับการคุมครองจากกําแพง 
(Trade barriers) โดยไดรับผลกําไรในรูปของ Economic rent ได  

 จะเห็นไดวารูปแบบใหมของความรวมมือระหวางบรรษัทขามชาติกับประเทศกําลังพัฒนา
ท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้น โดยพ้ืนฐานแลวถูกกําหนดมาจากความสัมพันธทางกําลัง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กําลังในการตอรอง (Bargaining power) กําลังในการบริหารเศรษฐกิจและเทคโนโลยี กําลังทุนของ
ประเทศกําลังพัฒนา ท่ีเปล่ียนแปลงไประหวางประเทศกําลังพัฒนากับบรรษัทขามชาตินั้นเอง ซ่ึง
รูปแบบตางๆ ของการเขารวมมือแบบไมถือหุนของบรรษัทขามชาตินี้สามารถสรุปออกมาใหเห็น
ถึงลักษณะเฉพาะตัวของบรรษัทขามชาติไดเปนรูปแบบตางๆดังนี้ 

 Licensing เปนการตกลงทําสัญญากันระหวางบริษัทตางชาติกับบริษัททองถ่ินในการ
โอนยายเหลาสิทธิและทรัพยากรในรูปของการขาย “สิทธิตอทรัพยสินท่ีจับตองไมได” (Intangible 
property rights) จําพวกสิทธิบัตร (Patent) ขาวสารทางเทคนิค ความลับในกระบวนการผลิต เหลานี้ 
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เปนตน ฉะนั้นความสัมพันธระหวางบรรษัทขามชาติกับบริษัททองถ่ินในประเทศกําลังพัฒนาจึง
คอนขางจะเจือจางและจํากัดขอบเขตอยูมาก 

 Franchising ก็เปนรูปแบบของการทําสัญญาในเชิงสิทธิบัตรประเภทหน่ึง แตมีลักษณะ
พิเศษเฉพาะตัวในแงท่ีวา Franchising หรือการใหสัมปทานในการจําหนาย เปนรูปแบบหนึ่งของ
การตลาดหรือการจําหนายซ่ึงบริษัทแมจะใหสัมปทานหรือสิทธิพิเศษแกบริษัทเล็กๆ หรือปจเจกชน
ในการดําเนินธุรกิจในชวงระยะเวลาหน่ึงๆ ในสถานท่ีหนึ่งๆ โดยมีการควบคุมมาตรฐานของสินคา
และบริการอยางเครงครัด รูปแบบ Franchising นี้มักเปนท่ีนิยมในอุตสาหกรรมฟาสตฟูด (Fast-
food) และโรงแรม ประโยชนท่ีประเทศผูรับการลงทุนจะไดรับจาก Franchising จะนํามาซ่ึงการ
ฝกฝนอบรมและพัฒนาทักษะในการบริหารของพนักงานท่ีเปนคนของทองถ่ินนั้น อันเปนการ
โอนยายเทคโนโลยีแบบซอฟต (Soft) โดยตรง 

 Management contracts เปนรูปแบบของการรวมมือท่ีบริษัทตางชาติไมตองเขามารวม
รับผิดชอบในเร่ืองความเส่ียงหรือรวมแบงผลกําไรใดๆ ท้ังส้ินกับบริษัททองถ่ิน แตบริษัทตางชาติ
จะไดรับผลตอบแทนอันเนื่องมาจากการบริการที่บริษัทตางชาติใหแกบริษัททองถ่ินในรูปของการ
บริการให รูปการแบบ Management contracts นี้มักไมกอใหเกิดการโอนยายเทคโนโลยีและมักจะ
ใชรูปแบบนี้ก็แตเฉพาะในกรณีท่ีกอตั้งกิจการใหมท่ีตองริเร่ิมจากไมมีอะไรเลย แตในขณะเดียวกัน
ก็จะมีผูเช่ียวชาญที่เปนคนในทองถ่ินอยูไมเพียงพอเทานั้น 

 Turnkey contracts เปนรูปแบบท่ีคลายคลึงกับ Management contracts แตครอบคลุมกวาง
ไปถึงการออกแบบ กอสราง ติดต้ังวัสดุอุปกรณในโรงงาน และอบรมพนักงานทองถ่ินใหมี
ความสามารถในการบริหารโรงงานดวย 

 Contractual joint ventures หรือ Co-production arrangements เปนการตกลงรวมมือ
กันในการผลิตและการตลาดระหวางบริษัททองถ่ินกับบรรษัทขามชาติ โดยต้ังอยูบนสัญญาท่ีไดตก
ลงทํากันไว โดยท่ีท้ังสองฝายจะรวมกัน (Sharing) ในการรับผิดชอบในการควบคุมดูแล ตัดสินใจ 
ความเส่ียง และกําไรของกิจการหรือไมนั้นก็แลวแตจะตกลงกัน ถารวมกันรับผิดชอบก็จะเปน 
Contractual joint ventures แตถาไมรวมกันรับผิดชอบก็จะเปนเพียงแค Co-production 
arrangements 

 International subcontracting เปนเพียงรูปแบบของการรวมมือในการผลิตและการตลาด
ท่ีงายท่ีสุดท่ีเปนไปในรูปของบริษัทตางชาติทําสัญญาทําสัญญารับซ้ือสินคา (ซ่ึงสวนใหญเปน
สินคาระหวางกลาง) จากบริษัททองถ่ินในทางปฏิบัติบรรษัทขามชาติซ่ึงเปนผูซ้ือจะเขมงวดในเร่ือง
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คุณภาพและมาตรฐานของสินคาท่ีจะรับซ้ือ ฉะนั้นจึงมีบอยคร้ังท่ีบรรษัทขามชาติจะเขาไปให
คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการผลิตแกบริษัททองถ่ินเหลานี้ดวย 

 อยางไรก็ตาม เหลารูปแบบใหมๆ ของบรรษัทขามชาติท่ีเขามาเกี่ยวของกับประเทศกําลัง
พัฒนาโดยไมถือหุนดวยนี้ มิไดเปนรูปแบบท่ีจะมาทดแทนการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของ
บรรษัทขามชาติซ่ึงเปนรูปแบบหลักในปจจุบันของความสัมพันธระหวางบรรษัทขามชาติกับ
ประเทศกําลังพัฒนา แตเปนรูปแบบท่ีจะมาเสริมการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของบรรษัทขาม
ชาติ เพื่อบรรลุผลกําไรสูงสุดในระยะยาวและระยะส้ันของตัวบรรษัทขามชาติเองมากกวา 

  

2.1.5  ทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภัณฑระหวางประเทศ 

 ทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภัณฑเปนทฤษฎีหนึ่งในวิชาการตลาดท่ีอธิบายวายอดขายผลิตภัณฑ
และกําไรจะผันแปรไปตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ วงจรชีวิตผลิตภัณฑแบงออกเปน 4 ข้ัน ไดแก ข้ัน
แนะนําผลิตภัณฑ ข้ันการขยายตัว ข้ันเติบโตเต็มท่ี และข้ันหดตัว ตามลําดับ ดังนั้น กิจการจะตองใช
กลยุทธทางการตลาดอยางไรในแตละข้ันตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ ตอมาไดมีการขยายทฤษฎี
วงจรชีวิตผลิตภัณฑออกไปเพื่ออธิบายแบบแผนการคาระหวางประเทศ (และการลงทุนระหวาง
ประเทศ) 
 Vernon (1966) ไดเสนอทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภัณฑระหวางประเทศ (International product 
life cycle theory) วงจรชีวิตผลิตภัณฑแบงออกไดเปน 3 ข้ัน ไดแก ข้ันแนะนําผลิตภัณฑใหม (New 
product stage) ข้ึนผลิตภัณฑเติบโตเต็มท่ี (Maturing product stage) และข้ันผลิตภัณฑไดมาตรฐาน 
(Standard product stage) แตละข้ันของวงจรชีวิตผลิตภัณฑจะกระทบการคาระหวางประเทศและ
การลงทุนระหวางประเทศแตกตางกันออกไป ซ่ึงในสวนของการลงทุนระหวางประเทศนั้น
สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 1) ขั้นและนําผลิตภัณฑใหม 
 องคกรธุรกิจอเมริกันท่ีเปนผูริเร่ิมผลิตสินคาใหมๆ สนองความตองการของผูบริโภคใน
ประเทศท่ีมีรายไดสูงและเปนสินคาประหยัดการใชแรงงาน แมวาตลาดผลิตภัณฑใหมนั้นจะเปน
ตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนหลัก แตองคกรธุรกิจอเมริกันก็จะตองตัดสินใจเลือกแหลงท่ีต้ัง
โรงงานผลิตวาควรอยูท่ีใด ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกแหลงท่ีต้ังโรงงานไดแก แหลงท่ีต้ังท่ีทําให
ตนทุนการผลิตตํ่าสุด (ซ่ึงตนทุท่ีสําคัญคือตนทุนปจจัยแรงงาน ตนทุนในการขนสง) ภาษีศุลกากร 
ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอส่ือสาร และผลของการประหยัดจากภายนอก เปนตน 
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เนื่องจากชวงแรกของการนําผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด ผูผลิตจะตองเผชิญกับเง่ือนไขหรือ
ภาวะฉุกเฉินท่ีเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ผลิตภัณฑท่ีผลิตออกมายังมิไดเปนมาตรฐานเดียวกัน การ
ใชวัตถุดิบ เทคนิคในการผลิต และรูปแบบหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑยังตองมีการเปล่ียนแปลง
และปรับปรุงอยูเร่ือยๆ การที่ผลิตภัณฑใหมๆยังมิไดเปนมาตรฐานเดียวกันในชวงแรกๆนี้ ปจจัย
สําคัญท่ีทําใหองคกรธุรกิจท่ีผลิตภัณฑใหมๆออกสูตลาดเลือกแหลงท่ีต้ังโรงงานคือ แหลงท่ีต้ังท่ีทํา
ใหมีความคลองตัวตอการเปล่ียนแปลง สามารถส่ือสารระหวางผูผลิตและตลาดไดอยางรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ และเปนแหลงท่ีต้ังโรงงานท่ีมีปจจัยการผลิตและวัตถุดิบหลายชนิดท่ีสามารถ
นํามาใชในการผลิตไดทันทีท่ีตองการ ดังนั้น องคกรธุรกิจท่ีผลิตสินคาใหมๆเพื่อขายในประเทศ
สหรัฐอเมริกาจึงมักตัดสินใจเลือกแหลงท่ีต้ังในสหรัฐอเมริกา นั่นเอง คือ ลงทุนทางตรงในประเทศ
ของตน และทําการผลิตเพื่อตลาดในประเทศ โดยยังไมขยายการลงทุนทางตรงไปยังตางประเทศ 

2) ขั้นผลิตภัณฑเติบโตเต็มท่ี 
 ในข้ันนี้ อุปสงคท่ีมีตอผลิตภัณฑขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางมาก และผลิตภัณฑคอนขางจะได
มาตรฐานระดับหนึ่ง ความไมแนนอนตางๆ ลดนอยลง เชน ความไมแนนอนเกี่ยวกับตลาดสินคา
ปจจัยสําคัญท่ีใชประกอบการตัดสินใจเลือกแหลงท่ีต้ังโรงงานจึงเปล่ียนแปลงไป กลาวคือ 
          2.1)  ความจําเปนท่ีตองเลือกแหลงท่ีต้ังโรงงานท่ีมีความคลองตัวในการเปล่ียนแปลง
สูงคอนขางลดลงได แตองคธุรกิจจะหันไปใหความสนใจมากข้ึนกับแหลงท่ีต้ังโรงงานท่ีจะสามารถ
ทําใหกิจการไดรับประโยชนจากการประหยัดจากขนาดเม่ือกิจการขยายใหญขึ้น 
          2.2) ในข้ันท่ีสองนี้ องคธุรกิจจะใหความสนใจตอตนทุนการผลิตมากข้ึน เพราะแมวา
ในข้ันนี้จะยังไมมีการแขงขันทางดานราคาเกิดข้ึน แตเนื่องจากความไมแนนอนตางๆไดลดนอยลง
มาก ทําใหองคกรธุรกิจสามารถคาดคะเนตนทุนการผลิตไดอยางถูกตองมากข้ึน จึงทําใหองคกร
ธุรกิจหันมาใหความสนใจทางดานตนทุนสินคามากข้ึน 
 การเลือกแหลงท่ีต้ังโรงงานในชวงนี้จึงใหความสนใจตอแหลงท่ีต้ังโรงงานท่ีจะทําให
กิจการสามารถประหยัดตนทุนได แตเนื่องจากในข้ันผลิตภัณฑเติบโตเต็มท่ี อุปสงคตอผลิตภัณฑ
ขยายตัวข้ึนมาก ไมวาจะเปนอุปสงคภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเอง และอุปสงคในประเทศพัฒนา
แลวอ่ืนๆ เชน ประเทศในยุโรป เม่ือตลาดสินคาในประเทศและตลาดภายนอกประเทศขยายตัว 
องคกรธุรกิจจึงตองพิจารณาปจจัยตางๆในการเลือกแหลงท่ีต้ังโรงงาน อาทิ ตองเปรียบเทียบตนทุน
การผลิตระหวางโรงงานผลิตในสหรัฐอเมริกากับการต้ังโรงงานผลิตในตางประเทศ ตนทุนคา
ขนสงจากโรงงานผลิตในสหรัฐอเมริกาไปยังตลาดยุโรป ภาษีศุลกากรของประเทศผูนําเขา ประเทศ
ผูนําเขาใหความคุมครองสิทธิบัตรหรือไม  มีผูผลิตในประเทศนําเขาผลิตแขงขันหรือไม 
สภาพการณทางดานการเมืองและบรรยากาศในการลงทุนโดยท่ัวๆไปในประเทศผูนําเขาเปน 
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อยางไร เปนตน ถาสภาพการณโดยท่ัวๆ ไปเอ้ืออํานวยตอการลงทุนในตางประเทศ เชน 
ตนทุนการผลิตในตางประเทศตํ่ากวาตนทุนการผลิตในสหรัฐอเมริกามาก เพราะตนทุนคาจาง
แรงงานในประเทศพัฒนาแลวในยุโรปต่ํากวาตนทุนแรงงานในสหรัฐอเมริกา และความแตกตาง
ของตนทุนการผลิตสูงมากพอท่ีจะชดเชยตนทุนคาขนสงระหวางประเทศ หรือประเทศตางๆใน
ยุโรปมีนโยบายสงเสริมการลงทุนผลิตสินคาทดแทนสินคานําเขา หรือมีการกีดกันการนําเขา 
สภาพการณเชนนี้สงผลใหองคกรธุรกิจอเมริกันรายใหญบางรายตัดสินใจไปลงทุนต้ังโรงงานผลิต
สินคาในประเทศพัฒนาแลวในยุโรปเพื่อผลิตสินคาปอนตลาดในประเทศนั้นๆ และสงกลับเขามา
ขายในประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือองคกรธุรกิจอเมริกันรายใหญเร่ิมไปลงทุนต้ังโรงงานผลิตใน
ตางประเทศแลว องคกรธุรกิจอ่ืนๆก็จะดําเนินรอยตามบาง โดยการพยายามเลียนแบบผูริเร่ิมลงทุน 
และพยายามลงทุนในแหลงหรือเขตเดียวกัน ซ่ึงการกระทําเชนนี้อาจจะไมเปนการลงทุนท่ี
เหมาะสมที่สุด และอาจจะทําใหเสียตนทุนสูง แตก็เปนการกระทําท่ีจําเปนเพราะอยางนอยเปนการ
รักษาสถานภาพของการแขงขัน การลงทุนทางตรงระหวางประเทศของผูท่ีเคยผลิตสินคาสงออกจึง
เปนวิถีทางท่ีจะปองกันการสูญเสียตลาดสินคาในตางประเทศของตน ดังนั้น ในทัศนะของเวอร
นอน การลงทุนทางตรงระหวางประเทศ (ในประเทศพัฒนาแลวอ่ืนๆ) จะเกิดข้ึนในข้ึนท่ีสองของ
วงจรชีวิตผลิตภัณฑเพื่อวัตถุประสงคท่ีสําคัญคือ ตองการประหยัดตนทุนการผลิต และรักษา
สถานภาพของการแขงขัน 
 3) ขั้นผลิตภัณฑไดมาตรฐาน 
 ในข้ันท่ีสามของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ เนื่องจากการผลิตเปนไปอยางไดมาตรฐานเทคนิคการ
ผลิตตางๆที่ผูผลิตนํามาใชคอนขางระดับเดียวกัน และการแขงขันรุนแรงมากข้ึน ทําใหผูผลิตให
ความสําคัญตอตนทุนการผลิตและตนทุนทางการตลาดมากข้ึน แตปญหาทางดานการตลาดมักไม
แตกตางกันไมวาจะต้ังโรงงานอยูท่ีใด ปญหาท่ีสําคัญมากในข้ันนี้จึงเปนปญหาดานตนทุน ผูผลิตจะ
แสวงหาแหลงท่ีต้ังโรงงานท่ีทําใหเสียตนทุนการผลิตตํ่าท่ีสุด ซ่ึงไดแกแหลงท่ีต้ังโรงงานใน
ประเทศกําลังพัฒนา เพราะมีตนทุนคาจางแรงงานตํ่ากวาตนทุคาจางแรงงานในประเทศพัฒนาแลว 
ดังนั้น ในข้ันท่ีสามนี้ องคกรธุรกิจอเมริกันจะขยายการลงทุนทางตรงไปยังประเทศกําลังพัฒนา 
(หรือประเทศดอยพัฒนา แลวแตจะเรียกกัน)  
 อยางไรก็ตาม มิไดหมายความวา การขยายการลงทุนขององคกรธุรกิจอุตสาหกรรมทุกชนิด
จะตองเปนไปตามแบบแผนดังกลาวขางตนเหมือนๆกัน เพราะการผลิตสินคาอุตสาหกรรมบางอยาง
ท่ีจําเปนตองใชวัตถุดิบท่ีมีอยูในบางทองถ่ิน หรือใชแรงงานท่ีมีความชํานาญคอนขางสูงหรือ
ตองการส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ในการผลิต เชน สาธารณูปโภคตางๆ เปนตน ซ่ึงประเทศกําลัง
พัฒนาขาดแคลนส่ิงตางๆขางตน ดังนั้น องคกรธุรกิจอเมริกันก็ไมสามารถขยายการลงทุนไปต้ัง
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โรงงานผลิตสินคาอุตสาหกรรมเหลานั้นในประเทศกําลังพัฒนาได แตยังมีสินคาอุตสาหกรรมอีก
หลายชนิดท่ีองคกรธุรกิจสามารถไปต้ังโรงงานผลิตในประเทศกําลังพัฒนาได สินคาอุตสาหกรรม
เหลานั้นมีลักษณะพิเศษบางประการ ไดแก 
 ก. การผลิตสินคาเหลานั้นจําเปนตองใชแรงงานมากในการผลิต นั่นคือ ตนทุแรงงานเปน
สัดสวนท่ีคอนขางสูงในตนทุนรวม 
 ข. อุปสงคตอราคาท่ีผูบริโภคมีตอสินคาของผูผลิตแตละรายมีความยืดหยุนคอนขางสูง ผล
ของการประหยัดตนทุนและทําใหสามารถขายสินคาในราคาตํ่าจะสงผลใหปริมาณการขายเพิ่มข้ึน
มาก 
 ค. กระบวนการผลิตสินคานั้นไมตองข้ึนตอการประหยัดตอขนาดมากนัก 
 ง. เปนสินคาท่ีสามารถผลิตไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด สามารถผลิตเก็บไวในสตอคไดนาน 
โดยไมตองเกรงวาจะลาสมัยหรือเส่ือมสภาพ และมีมูลคาสูงคุมกับการรับภาระคาใชจายในการ
ขนสงระหวางประเทศ 
 ตัวอยางของสินคาอุตสาหกรรมดังกลาว  ไดแก  ผลิตภัณฑ ส่ิงทอ  ปุยเคมี  ช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกส อุปกรณสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร เปนตน ดังนั้น จึงปรากฏไดมีการลงทุนทางตรง
จากตางประเทศในอุตสาหกรรมเหลานั้นในประเทศกําลังพัฒนาคอนขางมาก เชน ในไตหวัน 
อารเจนตินา และประเทศไทย เปนตน 
 Vernon จึงสรุปวา ในข้ันท่ีสามของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ จะเปนข้ันท่ีองคกรธุรกิจใน
ประเทศพัฒนาแลวขยายการลงทุนทางตรงไปต้ังโรงงานผลิตในประเทศกําลังพัฒนา และถึงแม
ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญเปนประเทศที่ขาดแคลนทุนก็ไมเปนปญหาแตอยางใด เพราะองคกร
ธุรกิจจะใหความสนใจตอปจจัยอ่ืนๆ มากกวาตนทุนของเงินทุนของประเทศกําลังพัฒนา ปจจัย
ดังกลาวเชน ปจจัยตนทุนแรงงาน การแขงขันทางดานราคา และโอกาสของการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศน้ัน เปนตน 
 ทฤษฎีการลงทุนทางตรงระหวางประเทศในวงจรชีวิตผลิตภัณฑของเวอรนอนนี้นับไดวา
เปนทฤษฎีท่ีคอนขางกาวหนาในแงท่ีวา เปนทฤษฎีท่ีพอจะช้ีใหเห็นวา การลงทุนทางตรงระหวาง
ประเทศมิไดเกิดจากการท่ีองคกรธุรกิจมีอํานาจผูกขาด หรือมีความไดเปรียบทางดานเทคโนโลยี
เทานั้น แตจําเปนตองมีการพิจารณาปจจัยทางดานอ่ืนๆ ประกอบดวย ไดแก ตนทุนการผลิตและ
การตลาด เพื่อทําใหองคกรธุรกิจสามารถเลือกแหลงท่ีต้ังโรงงานท่ีเหมาะสมสําหรับการผลิตสินคา
ในข้ันตางๆของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ การวิเคราะหของทฤษฎีนี้ยังมีลักษณะของการวิเคราะหแบบ
พลวัตร (Dynamic) ท้ังนี้เพราะวิเคราะหสาเหตุของการเปล่ียนแปลงตลอดชวงเวลา ทฤษฎีนี้ยั้ง
สามารถใชอธิบายไดดีถึงแบบแผนของการลงทุนทางตรงระหวางประเทศในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 
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2 จนกระท่ังถึงระยะตนๆ ทศวรรษที่ 1970 โดยเฉพาะอยางยิ่ง การขยายตัวของการลงทุนระหวาง
ประเทศของสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศตางๆในยุโรป และขยายตอไปยังประเทศกําลังพัฒนาตางๆ
อยู 
 อยางไรก็ตาม ทฤษฎีของเวอรนอนยังมีจุดออนอยูหลายประการ ซ่ึงพอท่ีจะหยิบยกมากลาว
ไดดังนี้ 
 ก. ทฤษฎีของเวอรนอนไมสามารถใชอธิบายไดกับการลงทุนทางตรงระหวางประเทศเพื่อ
ผลิตสินคาบางประเภท เชน สินคาท่ีมิไดเปนสินคาทดแทนสินคาสงออกของสหรัฐอเมริกา สินคาท่ี
การผลิตไมสามารถจัดเปนมาตรฐานได (Non-standardized products) และสินคาท่ีไดมีการ
ออกแบบเปนพิเศษเพื่อขายในตลาดตางประเทศโดยเฉพาะ 
 ข. การวิเคราะหของทฤษฎียังมีลักษณะไมเปนพลวัตรอยางแทจริง เพราะมิไดมีการ
วิเคราะหระยะเวลาของแตละข้ันของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ หรืออิทธิพลของปจจัยตางๆท่ีจะทําใหเกิด
ความลาชาของเวลา (Time lag) เกิดข้ึนในแตละข้ัน หรืออัตราของการเปล่ียนแปลงในแตละข้ัน 
 ค. การแบงข้ันวงจรชีวิตผลิตภัณฑออกเปน 3 ข้ันตางๆกันเสมือนวาแตละข้ันนั้น ตางเปน
อิสระตอกันอาจไมถูกตองนัก เพราะในความเปนจริงเราอาจไมสามารถแบงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ
แยกจากกันไดอยางเด็ดขาด เนื่องจากแตละข้ันตางมีการข้ึนแกกันดวย 
 ง. ตามทฤษฎีของเวอรนอน เม่ือองคกรธุรกิจ (อเมริกัน) ไปลงทุนทางตรงในตางประเทศ 
ในท่ีสุดจะสงผลใหการสงออกของประเทศนั้น (สหรัฐอเมริกา) ลดลง แตในสภาพการณท่ีเปนจริง 
ในทศวรรษนั้น จะเห็นวา หลายประเทศท่ีลงทุนทางตรงในตางประเทศอยางมาก สินคาออกของ
ประเทศเหลานั้นกลับเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงเปนการขัดแยงกับคําทํานายของทฤษฎี 
 จ. ทฤษฎีของเวอรนอนมิไดอธิบายวา เหตุใดองคกรธุรกิจจึงเลือกลงทุนทางตรงใน
ตางประเทศ แทนท่ีจะแสวงหาผลประโยชนจากความไดเปรียบของตนโดยวิธีการอื่น เชน การผลิต
ภายในประเทศและสงออก เพื่อท่ีจะไดประโยชนจากการประหยัดจากขนาด หรือการขายสิทธิบัตร
หรือไลเซนส เปนตน 
 นอกจากนี้ นับต้ังแตทศวรรษ 1970 เปนตนมา ทฤษฎีการลงทุนทางตรงระหวางประเทศ
ของเวอรนอนไมสามารถอธิบายลักษณะของการลงทุนทางตรงระหวางประเทศท่ีเกิดข้ึนในชวง
ดังกลาวได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีท่ีการผลิตสินคาใหมๆเกิดข้ึนในเวลาไลเ ร่ียกันท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงก็ยอมหมายความวา ข้ันวงจรชีวิตผลิตภัณฑอาจจะส้ันมาก
หรือไมมีอยูก็ได เวอรนอนเองก็ไดเห็นจุดออนของทฤษฎีของเขา ดังนั้น เขาจึงไดปรับปรุงทฤษฎี
ของเขา และนําออกตีพิมพเผยแพรเม่ือ พ.ศ. 2522 ในบทความนี้ เวอรนอนไดช้ีใหเห็นวา การท่ี
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ทฤษฎีของเขาไมสามารถใชอธิบายแบบแผนของการลงทุนทางตรงระหวางประเทศได ก็เนื่องจาก
เหตุผลสําคัญสองประการคือ 
 ก. การขยายขอบขายของบรรษัทขามชาติ ทําใหมีการตั้งบริษัทในเครือหรือกิจการสาขาเพือ่
ผลิตสินคา และทําการวิจัยและพัฒนากระจายไปยังแหลงตางๆทั่วโลก ในสภาพการณเชนนี้บรรษัท
ขามชาติจึงสามารถนําผลิตภัณฑใหมบางชนิดเขาสูตลาดไดท่ัวโลก และถึงแมวาจะมีการแนะนํา
ผลิตภัณฑใหมบางชนิดเขาสูตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกากอนแนะนําสูตลาดของประเทศอ่ืนๆก็
ตาม แตชวงระยะเวลาก็แตกตางกันไมมากนัก 
 ข. สภาพแวดลอมของทศวรรษที่70 เปล่ียนแปลงไปจากสภาพแวดลอมของทศวรรษท่ี 60 
มาก ท้ังนี้เพราะเม่ือระยะเวลาผานไป ความแตกตางของระดับเทคโนโลยีและระดับรายไดระหวาง
ประเทศสหรัฐอเมริกา กับประเทศตางๆในทวีปยุโรปและประเทศญ่ีปุนไดลดนอยลงมาก (ซ่ึงความ
แตกตางของระดับเทคโนโลยีและระดับรายไดระหวางประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆนี้
เปนขอสมมติท่ีสําคัญของทฤษฎี เพราะทําใหผูประกอบการอเมริกันพิจารณาเห็นวาตลาดใน
สหรัฐอเมริกาแตกตางกับตลาดในประเทศอ่ืนๆ) ดังนั้น เม่ือสหรัฐอเมริกาไมไดเปนประเทศท่ี
สะสมหรือมีความรูทางเทคโนโลยีลํ้าหนาประเทศอ่ืน เหมือนดังแตกอน และความแตกตางทางดาน
อ่ืนๆก็ลดนอยลงมากจนทําใหตนทุการผลิตในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน
มากนักแลว ก็พอท่ีจะทําใหมาองไดวา ทฤษฎีกาลงทุนทางตรงระหวางประเทศในวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑเปนทฤษฎีท่ีไมมีประโยชน ไมสามรถนํามาใชอธิบายแบบแผนของการลงทุนทางตรง
ระหวางประเทศได 
 แตถึงอยางไรก็ตาม เวอรนอนก็ยังเช่ือวา ทฤษฎีของเขาเปนทฤษฎีท่ีสามารถอธิบายการ
ลงทุนทางตรงระหวางประเทศขององคกรธุรกิจท่ีมีขนาดเล็กกวา และไมมีการขยายสาขากระจาย
ออกไปทั่วโลก เหมือนดังเชนบรรษัทขามชาติ นอกจากนี้ ทฤษฎียังสามารถทํานายการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีของประเทศในยุโรปและประเทศญ่ีปุน ท้ังยังการทํานายการขยายตัวของการลงทุน
ทางตรงระหวางประเทศในประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงมีระดับรายไดตํ่ากวาประเทศพัฒนาแลวเปน
อยางดี 
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ทฤษฎีท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ในการศึกษานี้จะใชวิธีโคอินทิเกรชันและแบบจําลองเอเรอรคอรเรคชันในการวิเคราะห
ขอมูล ซ่ึงเปนเทคนิคการวิเคราะหหาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวและความสัมพันธเชิงดุลย
ภาพในระยะส้ัน (Long run equilibrium and Short run equilibrium) เนื่องจากขอมูลท่ีนํามาใชใน
การศึกษาคร้ังนี้ เปนขอมูลที่เรียกวาขอมูลอนุกรมเวลาซ่ึงสวนมากจะมีลักษณะเปน Non – 
Stationary หรือ Stochastic Process กลาวคือ คาเฉล่ีย (Mean)  และคาความแปรปรวน (Variances) 
ของขอมูลจะไมนิ่ง และเปล่ียนแปลงไปตามเวลา โดยอาจมีแนวโนม (Trend) ในระยะยาว 
ขณะเดียวกันก็มีการแกวงตัวในระยะส้ัน (Cyclical Swing) ซ่ึงข้ึนอยูกับส่ิงท่ีมากระทบ และหากส่ิง
ท่ีมากระทบนั้นอยูไดอยางถาวร ก็อาจทําใหแนวโนมดังกลาวเปล่ียนแปลงไป ดังนั้นการใชวิธีการ
แบบ Ordinary Least Squares (OLS) ในการประมาณคา อาจกอใหเกิดปญหาทําใหไดผล
ความสัมพันธระหวางตัวแปร เปนรูปแบบความสัมพันธท่ีไมแทจริง (Spurious Relationship) ก็
เปนได 

ดังนั้นการใชเทคนิคโคอินทิเกรชันและแบบจําลองเอเรอรคอรเรคชันในการวิเคราะหจะทํา
ใหคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรตางๆ ท่ีคํานวณไดอยางมีประสิทธิภาพและนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน และ
ยิ่งไปกวานั้นวิธีการโคอินทิเกรชันและแบบจําลองเอเรอรคอรเรคชัน นอกจากจะแกปญหาเร่ือง
ความสัมพันธท่ีไมแทจริงแลว ยังชวยใหสามารถแยกแยะผลกระทบที่เกิดข้ึนเปนผลระยะส้ันและ
ระยะยาวไดพรอมๆ กัน โดยผลระยะยาวนั้นสามารถคํานวณไดจากคาสัมประสิทธ์ิท่ีอยูในสมการ
ในระยะยาว สวนผลกระทบในระยะส้ันนั้น สามารถคํานวณไดจากคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรท่ีอยู
ในสมการแบบจําลองเอเรอรคอรเรคช่ัน 

โดยการศึกษา Cointegration และ Error Correction Mechanism วิธีดังกลาวมีข้ันตอน
ดังตอไปนี้ 

1) ทําการทดสอบความน่ิงของตัวแปรท่ีนํามาใชในการศึกษาดวย Unit Root Test โดยวิธี 
Dickey-Fuller Test (DF) หรือ Augmented Dickey-Fuller Test (ADF)  

2) นําตัวแปรท่ีทําการทดสอบ Unit Root แลว มาหาดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration) 
โดยวิธีการของ Johansen ดังนี้ 
      2.1)  พิจารณาความลาของตัวแปร (Lag Length) โดยวิธี Likelihood Ratio Test 
(LR) 

     2.2)   เลือกรูปแบบของสมการแตละสมการในแบบจําลองท่ีเหมาะสม 
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2.3)  คํานวณหาจํานวน Cointergrating Vectors โดยใชสถิติ Maximal Eigenvalue 
Statistic ( Maxλ ) หรือวิธี Eigenvalue Trace Statistic ( )Traceλ  

3) เม่ือพบวาแบบจําลองมีความสัมพันธระยะยาวแลว จึงทําการคํานวณหาลักษณะการ
ปรับตัวในระยะส้ันดวยวิธีการ Error Correction Mechanism (ECM) 

จากข้ันตอนดังกลาวขางตน  แนวคิดในการศึกษาท่ีเหมาะสมในการวิ เคราะห  คือ 
Cointegration และ Error Correction Mechanism  

 

2.1.6  ทฤษฎีการทดสอบ Unit Root  

โดยวิธี Dickey-Fuller Test (DF) หรือ Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) การทดสอบ
หา Unit Root เปนการทดสอบตัวแปรอนุกรมเวลาท่ีใชในการศึกษาเพื่อทดสอบความนิ่งของขอมูล
(Stationary) [I(0) : Integrated of Order 0] หรือความไมนิ่งของขอมูล (Non-Stationary) [I(d);d>0 : 
Integrated of Order d] โดยสามารถเขียนรูปแบบสมการไดเปน 3 รูปแบบคือ 

ถา X t เปนแนวเดินเชิงสุม (Random Walk)จะไดแบบจําลองดังนี้  
X t =  ρ X t - 1 + ε t    (1)  

ถา X t เปนแนวเดินเชิงสุมซ่ึงมีความโนมเอียงท่ัวไปรวมอยูดวย (Random Walk with Drift) 
จะไดแบบจําลองดังนี ้   

              X t          =         α  + ρ X t - 1 + ε t   (2)  
ถา X t เปนแนวเดินเชิงสุมซ่ึงมีความโนมเอียงท่ัวไปรวมอยูดวย (Random Walk with Drift) 

และมีแนวโนมตามเวลาเชิงเสน (Linear Time Trend) จะไดแบบจาํลองดังนี้   
              X t =           α  + β t + ρ X t - 1 + ε t    (3)  

โดยท่ี  X t และ X t - 1 คือตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ณ เวลาท่ี t และ t-1  
  α , ρ และ β  คือคาคงท่ี  

t คือ แนวโนมเวลา 
ε t คืออนุกรมตัวแปรสุม ท่ีมีการแจกแจงแบบปกติท่ีเปนอิสระตอกันและ

เหมือนกัน (independent and identical distribution) โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 0 และคาความแปรปรวน
คงท่ี สามารถเขียนแทนดวยสัญลักษณ     tε  ~ ( )2,0 εσdu&&  

ในการทดสอบ X t มีลักษณะนิ่งของตัวแปร (Stationary Process )(X t~I(0)) หรือไมสามารถ
ทําการทดสอบไดโดยการแปลงสมการท่ี (1) (2) และ (3) ใหอยูในรูปของ First Differencing(ΔX t) 
โดยนํา X t - 1 ลบออกท้ัง 2 ขางของสมการ (1), (2) และ (3) จะได 
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ΔX t  =   θX t - 1 + ε t    (4)  
            ΔX t  =   α  + θ X t - 1 + ε t   (5)  
           ΔX t   =   α  + β t + θ X t - 1 + ε t                (6)  
 

  โดยท่ี  θ  = ρ -1 
โดยมีสมมติฐานวาง (Null Hypothesis) ในการทดสอบคือ θ  = 0 ในขณะท่ีสมมติฐาน

ทางเลือก (Alternative Hypothesis) ในการทดสอบคือ θ  < 0 โดยทําการเปรียบเทียบคาสถิติ t (t-
statistic) ท่ีคํานวณไดกับคาท่ีเหมาะสมท่ีอยูในตาราง Dickey-Fuller (Dickey-Fuller  Tables) หรือ
กับคาวิกฤต MacKinnon (MacKinnon Critical Values) ในกรณีท่ียอมรับสมมติฐานหลักแสดงวาตัว
แปรน้ันมีลักษณะเปน Non-Stationary ถาปฏิเสธสมมติฐานหลักยอมรับสมมติฐานรองแสดงวาตัว
แปรนั้นมีลักษณะเปน Stationary  

ในกรณีท่ีเกิดปญหา Autocorrelation เราจะใชวิธี Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) 

Test โดยเพิ่ม lagged change ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
Δ∑

=
−

p

j
jtj X

1

φ  เขาไปในสมการทางขวามือ ของสมการ (4),(5) และ 

(6)  ซ่ึงสามารถทดสอบหาคา Unit Root ไดดีกวาโดยใชแบบจําลองดังตอไปนี้ 

   ΔX t     =  θX t - 1 + ⎥
⎦

⎤
⎢
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=
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jtj X

1
φ + ε t   

                 ΔX t     =  α  + θX t - 1 + ⎥
⎦
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                 ΔX t     =  α  + β t + θX t - 1 + ⎥
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⎤
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φ + ε t            

 โดยท่ี P =  จํานวนของ lag ท่ีใสเขาไปเพื่อแกปญหา   
Autocorrelation ในตัวแปรสุม  

φ  = คาสัมประสิทธ์ิ 
โดยจะมีการทดสอบเชนเดียวกับวิธีการของ Dickey and Fuller เพราะคาสถิติทดสอบมีการ

แจกแจงเชิงเสนกํากับท่ีเหมือนกัน ดังนั้นจึงสามารถใชคาวิกฤตแบบเดียวกันได 
กรณีท่ีผลการทดสอบสมมติฐานพบวา Xt มียูนิทรูทนั้นตองนําคา ΔXt มาทํา Differencing 

ไปเร่ือยๆ จนสามารถปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา Xt เปน Non – Stationary Process ได เพื่อทราบ Order 
of Integration (d) วาอยูในระดับใด [Xt ~ I(d) ; d > 0]  
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ถาหากพบวาขอมูลดังกลาวมีลักษณะไมนิ่งและมีอันดับความสัมพันธของขอมูล (Order of 
Integration) ท่ีมากกวา 0 [ทดสอบวา Xt ~ I(d)] หรือไม ซ่ึงจะทําการทดสอบตามรูปแบบสมการ
ดังตอไปนี้ 

  X t
dΔ 1+ = α + βt + (ρ – 1)Δ d Xt - 1 +  Δ∑ +

=

1

1

d

i

ρ

φ Xt - j +  εt  

ภายหลังจากทราบคา d (Order of Integration) แลวตองทําการ Differencing ตัวแปร (เทากับ d+1 
คร้ัง) ตามกระบวนการของ Box –Jenkin Method กอนท่ีจะนําตัวแปรดังกลาวมาทําการ 

หาสมการถดถอย เพื่อหลีกเล่ียงปญหา Spurious Regression คือการท่ีความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอยูในรูปแบบความสัมพันธท่ีไมแทจริง  ถึงแมวิธีนี้จะไดรับความนิยมใชกันอยาง
แพรหลาย แตการกระทําดังกลาวจะทําใหแบบจําลองท่ีไดจากการประมาณขาดขอมูลในสวนของ
การปรับตัวแปรตางๆ เพื่อเขาสู      ดุลยภาพระยะยาว (รังสรรค หทัยเสรี, 2538)   

 
2.1.7  ทฤษฎีการทดสอบ Cointegration 

ข้ันตอนนี้เปนการทดสอบตัวแปรตางๆท่ีใชในการศึกษา วามีความสัมพันธในระยะยาว
ตามท่ีระบุไวในทฤษฎีหรือไม และพบวาจะมีอยู 2 วิธีท่ีนิยมใชในการทดสอบตัวแปร คือ วิธี Two-
Step Approach ของ  Engle-Granger และวิธีของ Johansen  

วิธีการของ Engle-Granger จะมีการระบุตัวแปรใดเปนตัวแปรตามและตัวแปรใดเปนตัว
แปรอิสระ ซ่ึงไมสามารถแสดง Multiple Cointegrating Vector ได กรณีมีรูปแบบของความสัมพันธ
ระยะยาวมากกวา 1 รูปแบบ 

แมวาวิธี Johansen จะไมระบุวา ตัวแปรใดเปนตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรใดเปนตัวแปร
ตามแตสามารถจะทดสอบวาตัวแปรใดเปนตัวแปรอิสระ ตัวแปรใดเปนตัวแปรตามไดจาก Granger 
Causality Test รวมท้ังการพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรใหสอดคลองกับทฤษฎีและหลักการ
ทางเศรษฐศาสตร 

ดังนั้นการศึกษาในคร้ังนี้จึงเลือกใชวิธีของ Johansen and Juselius ซ่ึงมีพื้นฐานการ
วิเคราะหบน รูปแบบของ Vector Autoregressive (VAR) Model และเปนกระบวนการทดสอบ 
Cointegration ท่ีมีตัวแปรหลายตัว ในการทดสอบหาดุลยภาพระยะยาวซ่ึงมีข้ันตอนการศึกษาดังนี้ 
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ขั้นท่ี 1 ทดสอบหา Order of Integration และความยาวของ lag ของตัวแปร 
 เร่ิมตนจากการทดสอบหาอันดับความสัมพันธของขอมูล (Order of Integration) ของตัว

แปรทุกตัวและหากพบวาตัวแปรแตละตัวมีอันดับความสัมพันธของขอมูล (Order of Integration) 
ตางกัน Johansen จะไมรวมตัวแปรเหลานั้นไวดวยกัน จากนั้นทําการทดสอบหาความยาวของคา 

ความลาชา (Lag) ของตัวแปร ซ่ึงมีคาสถิติท่ีนิยมนํามาพิจารณา ไดแก Akaike Information 
Criterion (AIC) Likelihood Ratio Test(LR) และ Schwartz Bayesian Criterion(SBC) โดยท่ีการ
พิจารณา จะเลือก Lag ท่ีมีคา AIC LR และ SBC ท่ีมากท่ีสุด 

 
   NTAIC 2log +Σ=       (7) 

( )( )urcTLR Σ−Σ−= loglog      (8) 
( )TNTSBC loglog +Σ=      (9) 

โดยท่ี  T       =   จํานวนคาสังเกต 
 c   =   จํานวนพารามิเตอรในระบบท่ีไมมีขอจํากัด 

Σ     =  determinant ของเมตริกซคาความแปรผันของคาความ 
คลาดเคล่ือน 

 rΣ  =  determinant ของเมตริกซคาความแปรผันของระบบขอจํากัด 
   N =   จํานวนพารามิเตอรท้ังหมดในทุกสมการ 

 
ขั้นท่ี 2  ประมาณแบบจําลอง 

รูปแบบของแบบจําลองซ่ึงสามารถพิจารณาไดเปน 5 รูปแบบดังนี้ 
 
แบบจําลองท่ี 1  VAR Model ไมปรากฏทั้งคาคงท่ีและแนวโนมเวลา 
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โดยท่ีคา π และ iπ คือ 
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 โดยท่ี tX   =   n x 1 vectors ของตัวแปร ( )′nttt xxx ,...,, 21  
  iA  =   n x n matrix ของพารามิเตอร 

I =   เมตริกซเอกลักษณท่ีมีมิติ n x n  

tε   =   n x 1 vectors ของ white noiseโดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
E(εt) =       0 สําหรับทุกคาของ t 

E(εt, ε’
s) = 

⎩
⎨
⎧

≠
=

ts

ts

0
Ω

        

โดยท่ี  Ω = เมทริกซความแปรปรวนรวมซ่ึงไดถูกสมมติใหมีลักษณะเปนบวกแนนอน 
(Positive Definite) สําหรับ εt นั้นจะมีลักษณะ Serially Uncorrelated แตอาจจะเปน 
Contemporaneously Correlated ได  
 
แบบจําลองท่ี 2 VAR Model ไมมีแนวโนมเวลา แตจํากัดคาคงท่ีใน cointegrating vector 
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แบบจําลองท่ี 3 VAR Model มีเฉพาะคาคงท่ี 
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 0A   =   n x 1 vectors ของคาคงท่ี ( )′naaa 00201 ,...,,  
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แบบจําลองท่ี 4 VAR Model มีคาคงท่ีและจํากัดแนวโนมเวลาใน cointegrating vector 
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แบบจําลองท่ี 5 VAR Model ประกอบดวยคาคงท่ีและแนวโนมเวลา 
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โดยท่ี tA  = n x 1 vectors สัมประสิทธ์ิแนวโนมเวลา ( )′nttt 00201 ,...,,  
 

ขั้นท่ี 3 หาจํานวน Cointegrating Vector โดยใชสถิติทดสอบ 2 ตัวคือ Eigenvalue Trace 
Statistic หรือ Trace Test และ Maximal Eigenvalue Statistic หรือ Max Test แลวเปรียบเทียบ
คาสถิติท่ีคํานวณไดกับคาวิกฤต ถาคาท่ีคํานวณไดมากกวาคาวิกฤตจะปฎิเสธสมมตฐานหลัก (H0 ) 
และทําการทดสอบไปเร่ือยๆจนกวาจะไมสามารถปฏิเสธสมมติฐานได จากน้ันทําการ Normalized 
Cointegrating Vectors   
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ตารางท่ี 2.1  การทดสอบสมมติฐานการหาจํานวน Cointegrating Vectors  
 

Eigenvalue Trace Statistic 
Hypothesis Testing 

Maximal Eigenvalue Statistic 
Hypothesis Testing 

H0 H1 H0 H1 

r = 0 r > 0 r = 0 r = 1 
r ≤ 1 r > 1 r ≤ 1 r = 2 
r ≤ 2 r > 2 r ≤ 2 r = 3 
r ≤ 3 r > 3 r ≤ 3 r = 4 

M  M  M  M  
ท่ีมา : รังสรรค หทัยเสรี (2538) 

 
2.1.8  แนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะสั้น ตามแบบจําลองเอเรอรคอเรค

ชัน (Error-Correction Model:ECM) 
ตามหลักของ Granger Representation กลาววา ถาพบความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะ

ยาวระหวางตัวแปรท่ีนํามาทดสอบแลวจะสามารถสรางแบบจําลองเรียกวา Error Correction Model 
เพื่ออธิบายการปรับตัวในระยะส้ันของตัวแปรตางๆเพื่อใหเขาสูดุลยภาพในระยะยาว โดยคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีเกิดจากความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการปรับตัวของตัวแปรตางๆ ในระยะยาว ( 1−te ) 
เขาไปดวย ซ่ึงสามารถแสดงไดดังนี้ 

 

te = tY - tα - txβ  
( ){ } ttttt yxlaggedex 111 , εγ +ΔΔ+=Δ −  
( ){ } ttttt yxlaggedey 212 , εγ +ΔΔ+=Δ −  

 
โดยท่ี  1−te  คือ Error Correction Term 

t1ε และ t2ε เปน White Noise Process 

1γ และ 2γ  เปนคาพารามิเตอรท่ีมีคาไมเทากับศูนย 
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2.2  ผลงานการศึกษาท่ีเก่ียวของ 

 Archanun Kohpaiboon (2000) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยใชขอมูลอนุกรมเวลารายป 
ต้ังแตป 1970- 1999 ใชเทคนิควิธีของ Engle-Granger และประมาณคาตามแบบจําลองโดยวิธีกําลัง
สองนอยท่ีสุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Square : OLS)  ใชตัวแปรตางๆทางเศรษฐศาสตรโดย
มองประเด็น GDP ซ่ึงเปนฟงกชันของ จํานวนแรงงาน เปอรเซ็นตการเพิ่มข้ึนของสัดสวนทุนตอ 
GDP เปอรเซ็นตของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศตอ GDP รวมไปถึงการคากับตางประเทศ 
พบวา การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมีสวนสําคัญท่ีทําใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะในสวนของการพัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนําเขา และการพัฒนาใน
สวนของ export-promotion ซ่ึงเปนแหลงรองรับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 

 

Douglas and Grosse (2001) ไดทําการศึกษาถึงปจจัยท่ีกําหนดการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศท่ีไหลเขามาในประเทศเม็กซิโก โดยมีตัวแปรทางดานเศรษฐศาสตรท่ีใชในการ
วิเคราะห คือ การคาระหวางประเทศท้ังการสงออกและการนําเขา ขนาดของตลาดภายในประเทศผู
ลงทุน อัตราแลกเปล่ียน ความแตกตางทางดานคาจางแรงงาน ความแตกตางทางดานอัตราดอกเบ้ีย
เงินกู การเมือง ระยะทางของทําเลท่ีต้ัง โดยใชขอมูลอนุกรมเวลา 16 ปยอนหลัง ระหวางป 1980–
1995 จากจํานวนท้ังส้ิน 16 ประเทศผูลงทุนท่ีมูลคาการลงทุนมากถึง 92% ของการลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศท้ังหมดท่ีเขามาภายในประเทศเม็กซิโก โดยขอมูลเปน cross-sectional โดยมี
จํานวน 176 observations โดยใชเทคนิควิธี multiple regression ในการวิเคราะหขอมูล พบวา ตัว
แปรตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันมากท่ีสุดคือ การคาระหวางประเทศ เชนเดียวกันกับตัวแปรอ่ืนๆ 
สําหรับตัวแปรท่ีมีความสัมพันธเชิงลบกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศคือ ระยะทางของท่ีต้ัง
แหลงลงทุน 

 
Hara and Razafimahefa (2003) ไดศึกษาปจจัยท่ีกําหนดการลงทุนโดยตรงจาก

ตางประเทศในประเทศญ่ีปุน ใชขอมูลอนุกรมเวลารายป ต้ังแตป 1980 ถึงป 2001โดยประมาณคา
ตามแบบจําลองโดยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Square : OLS) โดยตัวแปร
ตางๆทางเศรษฐศาสตรท่ีใชคือ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) อัตราเงินเฟอ ความผัน
ผวนของอัตราแลกเปล่ียน ราคาท่ีดิน ราคาสินคาคงคลัง และตัวแปรหุนของการจัดกฎระเบียบโดย
รัฐบาลประเทศญ่ีปุน พบวาขนาดของตลาดซ่ึงใช GDP เปนตัวแทน มีนัยสําคัญทางสถิติสูงท่ีสุดใน
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ตัวแปรท่ีใชท้ังหมด ระดับราคา และความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเปนตัวกีดขวางการไหลเขา
ของ FDI ราคาท่ีดินและการจัดระเบียบก็เปนตัวแปรท่ีสงเสริมการไหลเขาของ FDI  

 
Balamurali and Bogahawatte (2004) ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการลงทุน

โดยตรงจากตางประเทศกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศศรีลังกา โดยใชขอมูลอนุกรม
เวลารายป ต้ังแตป 1977-2003 โดยใชเทคนิควิธี maximum likelihood Cointegration ของ Johansen 
และ Juselius โดยใชตัวแปรตางๆทางเศรษฐศาสตร โดย GDP เปนฟงช่ันของ การลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศ การลงทุนภายในประเทศ และการคาระหวางประเทศ นอกจากนี้ยังไดทดสอบ
ความเปนเหตุเปนผลกันระหวางตัวแปร Granger Causality Tests จาก Error Correction Model 
พบวา การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมีความสัมพันธสองทางท่ีมีความสัมพันธกับ GDP ซ่ึงมี
ความสัมพันธในทิศทางบวก เชนเดียวกันกับ การลงทุนภายในประเทศ และการคาระหวางประเทศ
อีกดวย 

 
Moosa and Cardak (2005) ไดทําการศึกษาถึงปจจัยท่ีกําหนดการลงทุนโดยตรงจาก

ตางประเทศ โดยเก็บขอมูล Cross-sectional data ใน 138 ประเทศท่ัวโลก ระหวางป 1998-2005  
โดยใชตัวแปรทางเศรษฐศาสตรในการวิเคราะหคร้ังนี้คือ ขนาดของตลาดของแตละประเทศ คาจาง
แรงงาน ระดับของการกีดกันทางการคา การคาระหวางประเทศ อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ระดับของ
การคอรรัปช่ัน ระดับของอัตราเงินเฟอ โดยบางตัวแปรในบางประเทศไมสามารถท่ีจะเก็บขอมูลได 
พบวา ตัวแปร GDP มีความสัมพันธกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมากท่ีสุด 

 
Kimino, Saal and Driffield (2005)  ไดทําการศึกษาถึงปจจัยกําหนดทางดานมหภาค ท่ี

เปนตัวกําหนดการไหลเขาของเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศท่ีไหลเขามาในประเทศญ่ีปุน ในป 
1989-2002 ใน 17 ประเทศผูลงทุนท่ีสําคัญในประเทศญ่ีปุน ใชการวิเคราะหแบบ panel data  โดยใช
ขอมูลตัวแปรตางๆทางเศรษฐศาสตร คือ ขนาดของตลาดของประเทศแหลงเงินทุน การสงออกของ
ประเทศแหลงเงินทุน  อัตราแลกเปล่ียนโดยเปรียบเทียบ อัตราดอกเบ้ียเงินกูโดยเปรียบเทียบ คาจาง
แรงงานโดยเปรียบเทียบ บรรยากาศความนาลงทุน พบวา การทดสอบ pooled ordinary least 
squares นั้นผลที่คํานวณไมคอยสนับสนุนเทากับ Fixed effects และ Random effects โดยท่ี Fixed 
effect จะใหผลสนับสนุนดีท่ีสุด พบวา ตัวแปรท่ีใหผลการทดสอบตรงกันขามกับสมมติฐานคือ 
GDP อัตราแลกเปล่ียน และ อัตราคาจางแรงงาน แตผลทดสอบนั้นมีผลการสนับสนุนท่ีตํ่า และใน
สวนของท่ีเปนไปตามสมมติฐานนั้นคือ การสงออกของประเทศผูลงทุนท่ีใหผลเปนตรงกันขามกับ
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การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ อัตราดอกเบ้ียเงินกูโดยเปรียบเทียบท่ีใหผลเปนตรงกันขาม
เชนกัน และบรรยากาศความนาลงทุนท่ีใหผลเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจากผลท่ีไดจากการ
ทดสอบ Fixed effects สรุปไดวาตัวแปรตนท่ีสนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศจริงๆนั้น 
คือการสงออกของประเทศผูลงทุนและบรรยากาศความนาลงทุน 

 
Wei (2005) ศึกษาถึงปจจัยท่ีกําหนดการไหลเขาของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศท่ี

เขาไปยังประเทศจีนและประเทศอินเดีย โดยใชขอมูลในป 1987 ถึง 2000 โดยขอมูลเปนรายป โดย
ใชขอมูลตัวแปรตางๆทางเศรษฐศาสตร คือ GDP มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา อัตราคาจาง
โดยเปรีบเทียบ อัตราดอกเบี้ยโดยเปรียบเทียบ อัตราแลกเปล่ียนโดยเปรียบเทียบ ความเส่ียงของ
ประเทศ ความแตกตางทางดานวัฒนธรรม ของท้ังสองประเทศ มองในประเด็นของสาเหตุของ
ความแตกตางของการลงทุน โดยไดใชโมเดล Random Effect ในการวิเคราะหหาถึงปจจัย
กําหนดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ จากกลุมประเทศ OECD 15 ประเทศ ท่ีเขามาในประเทศ
ท้ังจีนและอินเดีย ประยุกตใช Oaxaca-blinder decomposition ในการอธิบายถึงสาเหตุของความ
แตกตางในคร้ังนี้ พบวา ในการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในประเทศจีนนั้น สวนใหญมีปจจัย
มาจากตลาดภายในท่ีมีขนาดใหญของประเทศจีน อีกสวนหน่ึงก็คือการคาระหวางประเทศกับกลุม
ประเทศ OECD ท้ัง 15 ประเทศ สําหรับประเทศอินเดีย สวนมากแลวปจจัยหลักๆท่ีเกิดการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศคือ คาจางแรงงานท่ีมีราคาถูก รวมไปถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 
Chowdhury and Mavrotas (2006) ไดทําการศึกษาถึงความสัมพันธของการลงทุน

โดยตรงจากตางประเทศกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 3 ประเทศ ซ่ึงประกอบไปดวย 
ประเทศไทย มาเลเซีย และชิลี โดยใชขอมูลอนุกรมเวลารายป ต้ังแตป 1969 ถึง 2000 โดยใช 
Granger causality tests ในการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรทางเศรษฐศาสตรท้ังสองตัวนี้ 
พบวาในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย มีความสัมพันธกันแบบสองทิศทางเปนปจจัยกําหนดซ่ึง
กันและกัน ในขณะท่ีประเทศชิลีมีเพียงแค GDP ท่ีเปนตัวกําหนดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
เทานั้น 

 
Ang (2007)  ศึกษาถึงปจจัยท่ีกําหนดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในประเทศ

มาเลเซีย โดยใชขอมูลอนุกรมเวลารายป ต้ังแตป 1960-2005 โดยวิเคราะหตัวแปรตางๆทาง
เศรษฐศาสตร จาก GDP การใชจายของรัฐบาลในการสรางโครงสรางพื้นฐานในการลงทุน ผลของ
การคาตางประเทศ จากการสงออก และการนําเขา อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ อัตราภาษี
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บริษัท พบวา ปจจัยทางดาน GDP มีความสัมพันธเชิงบวกกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
รวมไปถึงปจจัยเกื้อหนุนอ่ืนๆ ท้ังปจจัยทางดานโครงสรางพื้นฐาน การคากับตางประเทศ ในทาง
ตรงกันขามพบวาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ อัตรา
ภาษีบริษัท อัตราแลกเปล่ียนเงินตราจากตางประเทศ  

 
Mina (2007) ศึกษาถึงปจจัยท่ีกําหนดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศท่ีไปสูกลุม

ประเทศผูผลิตผูคาน้ํามันรายใหญของโลก (GCC) ประกอบไปดวย บารเรน, คูเวต, โอมาน, การตา, 
ซาอุดิอาระเบีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตสโดยใชขอมูล panel data รายป ต้ังแตป 1980-2002 โดยนํา
ขอมูลตัวแปรตางๆทางเศรษฐศาสตร คือ GDP ปริมาณนํ้ามัน ราคาน้ํามัน human capital การคากับ
ตางประเทศท้ังการสงออกและการนําเขา โครงสรางพื้นฐานของประเทศ พบวาปจจัยท่ีเปนปจจัย
ลบในการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศคือ ปจจัย ทางดาน GDP ปริมาณน้ํามัน ราคาน้ํามัน และ 
human capital ท่ีสงผลมากตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ สําหรับการคากับตางประเทศท้ัง
การสงออกและการนําเขา โครงสรางพื้นฐานของประเทศ ลวนแลวแตมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
  

จากรายงานการวิจัยท่ีผานมา ไดมีการศึกษาถึงประเทศไทย ประเทศจีน โดยในการศึกษา
นั้น มีการศึกษาท่ีมีโครงสราง องคประกอบท่ีแตกตางกันออกไป โดยการศึกษาท่ีผานมา มีการใช
ขอมูล Time series data ใน 5 งานวิจัย และใชขอมูล ท้ัง Time series data กับ Cross-sectional data 
โดยจัดการในรูปแบบของ panel data อีก 5 งานวิจัย และพบวา  การเก็บขอมูลแบบ panel data มี
ขอจํากัดทางดานปญหาการเขาถึงขอมูล  การจัดเก็บรวมรวมขอมูลท่ีทําไดยากและมีมาก 
(Baltagi,2002) แตในการศึกษาคร้ังนี้ไดใชขอมูลเฉพาะ Time series data เทานั้น  และในงานวิจัยท่ี
ผานมานี้ไดจัดทํา observations ในรูปแบบของขอมูลอนุกรมเวลารายปทุกการศึกษา แตใน
การศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษาโดยใชขอมูลอนุกรมเวลารายไตรมาส เพื่อความแมนยําและความ
ละเอียดในการวิเคราะหขอมูล ในสวนของตัวแปรท่ีเลือกมาใชนั้น มีหลายสวนท้ังในภาคของ Real 
sector ซ่ึงท่ีใชกันมากคือ ขอมูล GDP มีมากถึง 9 งานวิจัย ขอมูลการสงออก 8 งานวิจัย ขอมูลการ
นําเขา 7 งานวิจัย อัตราคาจางแรงงาน 4 งานวิจัย อัตราเงินเฟอ 2 งานวิจัย  และนอกจากน้ียัง จํานวน
แรงงาน ราคาท่ีดิน การลงทุนของภาครัฐในสวนของโครงสรางพื้นฐาน เปอรเซ็นตการเพิ่มข้ึนของ
สัดสวนทุนตอ GDP อัตราภาษีบริษัท ปริมาณและราคาน้ํามันในสวนของ Monetary sector มีการใช
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศถึง 6 งานวิจัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู 3 งานวิจัย และในสวน
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ของขอมูลในเชิงการเมืองอาทิเชน ระดับของการกีดกันการคา ระดับของการคอรรัปช่ัน ระดับของ
ความนาลงทุนของประเทศ  

โดยการวิเคราะหแบบจําลองในงานวิจัยมีหลายรูปแบบตามวัตถุประสงคของการทําการ
วิจัย และแบบจําลอง ท่ีผานมา มีงานวิจัย 2 งานทดสอบความสัมพันธของตัวแปรการลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทดสอบความเปนเหตุเปนผลกัน โดยใช Granger 
causality tests และมีการใชแบบจําลองในรูปแบบ Multiple regression ซ่ึงมีการทดสอบความนิ่ง
ของขอมูลในระดับ level ซ่ึงมีความนิ่งและใชแบบจําลอง OLS ในการทดสอบมากถึง 5 งานวิจัย ซ่ึง
ในกรณีท่ีขอมูลไมมีความนิ่งท่ีระดับ level ตองใชการทดสอบ cointegration ในการทดสอบ ซ่ึงใน
การทดสอบ และการศึกษาในคร้ังนี้เปนไปในรูปแบบ Multiple regression ซ่ึงตองทดสอบความนิ่ง
ของขอมูลกันตอไป วาจะตองใชวิธีการทดสอบแบบใด ซ่ึงจะเปนการศึกษาในแงของการมองการ
เปล่ียนแปลงของตัวแปรอิสระแตละตัววามีผลตอตัวแปรตามอยางไร มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกัน หรือในทิศทางตรงกันขาม 

ซ่ึงจากการทบทวน ศึกษาถึงงานตางๆท่ีผานมา ไดเลือกใชท้ังตัวแปรในสวนของ Real 
sector และ Monetary sector  มาประยุกตใชในการศึกษาทําการวิจัยในคร้ังนี้ ไดนํางานของ Hara 
and Razafimahefa ท่ีไดทําการศึกษาปจจัยท่ีกําหนดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในประเทศ
ญ่ีปุน ในป 2003 นํามาปรับและเลือกใชตัวแปรเพื่อความเหมาะสมกับการทําวิจัยในคร้ังนี้โดยนํา
ปจจัยท่ีเกี่ยวของคือ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ดัชนีราคาผูบริโภค อัตราแลกเปล่ียน
ระหวางประเทศ โดยไดเพิ่มปจจัย อัตราดอกเบ้ียเงินกูในประเทศ จากงานวิจัยของ Kimino, Saal 
and Driffield ท่ีไดทําการศึกษาถึงปจจัยกําหนดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในประเทศญ่ีปุน 
ในป 2005 และเพิ่มปจจัยมูลคาการสงออก จากงานของ Douglas and Grosse ในป 2001 
ทําการศึกษาถึงปจจัยท่ีกําหนดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศท่ีเขามาในประเทศเม็กซิโก มา
ประยุกตใชตามความเหมาะสมกับประเทศจีน เวียดนาม และไทย 

 


