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การศึกษานี้ ใช้ Eclectic theory เพื่ อศึกษาปัจจัยที่

ส่ งผ ล ต่ อก ารตัด สิน ใจ เข้าม าล งทุ น โดยตรงใน

อตุสาหกรรมยานยนต์ของอาเซยีนใน 5 ประเทศทีผ่ลติ

ยานยนต์ ได้แก่ อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์ไทย 

และเวยีดนาม โดยใช้ขอ้มูลรายปี ตัง้แต่ปี พ.ศ.2547-

2557 เป็นการศึกษาเชิงประจกัษ์ โดยใช้แบบจําลอง Dynamic panel data ด้วยวิธ ี

Blundell and Bond (1995) เพื่อประมาณค่าของผลกระทบของปัจจยัที่ส่งผลต่อการ

ตดัสนิใจของบรษิทัต่างชาตใินการเขา้มาลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรมยานยนต์ของ

อาเซยีน ซึง่ประกอบไปดว้ย ปัจจยัขนาดของตลาด ความมปีระสทิธภิาพ ทรพัยากรใน

การผลติ  และนโยบายของรฐับาล 

จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศในอตุสาหกรรมยานยนตใ์นอาเซยีนมากทีส่ดุ คอื โครงการรถยนตค์นัแรก

ของไทย การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน การเจรญิเติบโตของยอดจําหน่าย 
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ยานยนต์ของบรษิัทต่างชาติภายในประเทศ และการเจรญิเติบโตของปรมิาณก๊าซ

ธรรมชาตทิีผ่ลติได้ สําหรบัปัจจยัทีส่่งผลเชงิลบต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ในอาเซียนมากที่สุด คอื เหตุการณ์อุทกภยัในไทยและการ

เปลี่ยนแปลงของอตัราภาษีนิติบุคคล นอกจากนี้ปัจจยับางตวัส่งผลเชงิบวกต่อการ

ลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์ในอาเซยีนเฉพาะในประยะสัน้

เทา่นัน้ เช่น โครงการรถยนตค์นัแรกของไทย ทาํใหก้ารลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ในอตุสาหกรรมยานยนตใ์นอาเซยีนเพิม่ขึน้ทนัทใีนปีทีเ่ริม่โครงการ แต่ทาํใหก้ารลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์ในอาเซียนในปีถัดไปลดลง เมื่อ

ประเมนิรปูแบบการเจรญิเตบิโตของการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศในอตุสาหกรรม

ยานยนต์ในช่วงทีท่าํการศกึษา พบว่า หากประเทศใดมกีารเจรญิเตบิโตของการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศสงู ในปีถดัไปอตัราการเจรญิเตบิโตของการลงทนุโดยตรงจาก

ต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์ก็จะลดลง ดังนัน้ผลการศึกษานี้จึงสามารถ

อธบิายรูปแบบของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์ของ

อาเซยีนได ้

การศกึษานี้ เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ต่างชาติ

ในการวางแผนเลือกเข้ามาลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรมยานยนต์ในกลุ่มประเทศ

สมาชกิอาเซยีน รวมถงึเป็นแนวทางใหภ้าครฐัสามารถลําดบัความสาํคญัของนโยบาย

ที่จะนํามาใช้ในการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรมยานยนต์จาก

ผูป้ระกอบการยานยนตต่์างชาต ิ

คาํสาํคญั: อตุสาหกรรมยานยนต ์การลงทนุโดยตรง อาเซยีน 

 

This study applies the Eclectic Theory to investigate 

factors determining foreign direct investment (FDI) in 

the automotive industry of five ASEAN countries, 

including Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, 

and Vietnam using annual data from 2004 to 2014.  

For the empirical study, the dynamic panel data method developed by Blundell 

and Bond (1995) was used to estimate the impacts of FDI determinants, 

including market-seeking, efficiency-seeking, resource-seeking factors, and 

government policies. 

 The results showed that factors with the highest positive impacts on 

the FDI were the first-car tax refund policy in Thailand, the change of exchange 

Abstract 
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rate, the growth of domestic automobile sales, and the growth of gross natural 

gas production. Factors with the highest negative impacts on the FDI were the 

flood in Thailand and the change in the corporate tax rate. Some positive 

determinants of the FDI can be temporary. Specifically, the results showed that 

some factors with an immediate positive impact on the FDI, such as the first-

car tax refund policy, had a negative impact on the following year. Moreover, 

the results showed that a country with high FDI growth in the current year 

tended to have lower FDI growth in the following year. This study captures 

pattern of growth FDI in the automotive industry across countries in ASEAN. 

 This study benefits the planning of foreign entrepreneurs in the 

automotive industry to invest in ASEAN countries.  It also provides a guideline 

for the government to prioritize policies to encourage FDI in the automotive 

industry. 

Keywords: Automotive industry, Foreign direct investment, ASEAN  

 

การศกึษานี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัที่ส่งผล

ต่อการตดัสนิใจเขา้มาลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรม

ยานยนตข์องอาเซยีน โดยมปีระเทศสมาชกิอาเซยีน 

5 ประเทศที่ผลิตยานยนต์  ได้แก่  อิน โดนี เซีย 

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม สาเหตุที่

รฐับาลสนบัสนุนการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ  เนื่องจากประเทศสมาชกิอาเซยีน

ทีผ่ลติยานยนต์ เป็นประเทศกาํลงัพฒันาทีม่เีงนิออมภายในประเทศไม่เพยีงพอต่อการ

ลงทุนในอาเซยีนของผูป้ระกอบการ จงึต้องพึ่งพาเงนิลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

แนวโน้มของมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคการผลติจะเพิม่มากขึน้ 

โดยในปี พ.ศ.2556 เพิม่ถงึรอ้ยละ 120.72 ซึ่งในภาคการผลติมอีุตสาหกรรมอุปกรณ์

อเิลก็ทรอนิกสแ์ละอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่นยานยนตท์ีไ่ดร้บัเงนิลงทนุโดยตรง

จากต่างประเทศมากเป็นอนัดบัแรก (The ASEAN Secretariat, 2014) โดยในปี พ.ศ.

2556 มูลค่าการลงทุนโดยตรงมาจากประเทศญีปุ่่ นมากทีสุ่ด โดยเฉพาะอุตสาหกรรม

ยานยนต์มบีรษิทัขา้มชาตขิองญี่ปุ่ นเขา้มาถงึตัง้โรงงานถงึ 71 แห่ง และก่อใหเ้กดิการ

จ้ า งงาน ใน อ า เซี ย น ถึ ง  145,000 คน  (The ASEAN Secretariat, 2014) ดั งนั ้น

อุตสาหกรรมยานยนต์จงึเป็นอุตสาหกรรมที่รฐับาลของแต่ละประเทศในอาเซียนให้

ความสําคญั และมนีโยบายสนับสนุนและเอื้อประโยชน์ใหก้บันักลงทุนต่างชาต ิเพื่อ

1  

บทนํา 
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ดึงดูด เงินลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศ นอกจากจะก่อให้ เกิดการลงทุน

ภายในประเทศเพิม่ขึน้ แลว้ยงัทาํใหเ้ศรษฐกจิของประเทศขยายตวั อกีทัง้ยงัทาํใหก้าร

จา้งงานในประเทศเพิม่ขึน้ 

 
ภาพ 1    ยอดผลติยานยนตข์องบรษิทัต่างชาตภิายในประเทศอาเซยีน ตัง้แต่ปี พ.ศ.

2547-2557 

ท่ีมา:  Marklines และ Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles 

(OICA) 

 

ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ในอาเซียน ตัง้แต่ปี พ.ศ.2547-

2557 พบว่า ไทยมียอดผลิตยานยนต์ของบรษิัทต่างชาติภายในประเทศสูงที่สุดใน

อาเซยีน รองลงมา คอื อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์และเวยีดนาม แสดงดงัภาพ 1 

นอกจากนี้ยอดผลติยานยนต์ของบรษิทัต่างชาตภิายในประเทศของแต่ละประเทศยงัมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอินโดนีเซียมียอดผลิตเติบโตสูงกว่าประเทศสมาชิก

อาเซียนอื่นๆ ที่ผลิตยานยนต์  สําหรบัไทยมยีอดผลิตยานยนต์ของบรษิัทต่างชาติ

ภายในประเทศเพิม่สงูขึน้อย่างมากในช่วงปี พ.ศ.2554-2555 ซึ่งเป็นชว่งทีม่โีครงการ

รถยนตค์นัแรกในไทย จากนัน้กช็ะลอตวัลงในช่วงปี พ.ศ.2555-2556 และลดลงในชว่ง

ปี พ.ศ.2556-2557 เนื่องจากอปุสงคย์านยนต์ถูกดงึไปในช่วงทีด่ําเนินโครงการ ทําให้

อุปสงค์ยานยนต์ในไทยลดลงอย่างต่อเนื่องหลงัจากสิ้นสุดโครงการนี้ อย่างไรก็ตาม

ไทยยงัคงมยีอดผลติยานยนต์ของบรษิทัต่างชาตภิายในประเทศสงูกว่าประเทศสมาชกิ

อาเซยีนอืน่ๆ ทีผ่ลติยานยนต ์
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 การศึกษานี้ จึงเจาะจงเฉพาะอุตสาหกรรมประกอบยานยนต์ ซึ่งเป็น

อตุสาหกรรมปลายน้ํา ไดแ้ก ่รถยนตแ์ละรถบรรทกุ ไมร่วมรถจกัรยานยนต ์เนื่องจากมี

ขอ้จํากดัทางขอ้มูล พบว่า มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรม

ยานยนต์ วดัจากยอดผลิตยานยนต์ของบรษิัทต่างชาติในประเทศ ซึ่งยอดผลิตยาน

ยนต์ของบรษิัทต่างชาติในประเทศและยอดจําหน่ายยานยนต์ของบรษิัทต่างชาติใน

ประเทศของอินโดนีเซียและไทย สูงกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียนที่ผลิตยานยนต ์

สาํหรบัดชันีผลติภาพรวมของแต่ละประเทศใกล้เคยีงกนั มเีพยีงไทยและเวยีดนามที่

ดัชนีผลิตภาพรวมสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียนที่ผลิตยานยนต์ ปริมาณก๊าซ

ธรรมชาตทิีผ่ลติไดข้องอนิโดนีเซยีและมาเลเซยี สงูกว่าประเทศอืน่ๆ ในอาเซยีนทีผ่ลติ

ยานยนต์ สําหรบัค่าจ้างแรงงานขัน้ตํ่า เวยีดนามและอนิโดนีเซยีมอีตัราค่าจ้างขัน้ตํ่า

น้อยทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัประเทศอื่นๆ ในอาเซยีนทีผ่ลติยานยนต์ จงึมคีวามไดเ้ปรยีบ

มากทีส่ดุ อตัราภาษนีิตบิุคคลทกุประเทศ ยกเวน้ ฟิลปิปินส ์ทีม่คีา่สงูกว่าประเทศอืน่ๆ 

ในอาเซียนที่ผลิตยานยนต์ และด้านโครงสรา้งพื้นฐานที่สนับสนุนอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ โดยเฉพาะปรมิาณคอนเทนเนอรท์ีท่่าเรอืสามารถรองรบัได้ มาเลเซยีมปีรมิาณ

คอนเทนเนอรท์ีท่่าเรอืสามารถรองรบัไดสู้งทีสุ่ด เนื่องจากมโีครงการพฒันาท่าเรอืให้

สามารถรองรบัสนิคา้ไดม้ากขึน้ แสดงคา่เฉลีย่ดงัตาราง 1  

 ดงันัน้เมื่อพจิารณาโดยภาพรวมแล้ว ไทยเป็นประเทศที่มคีวามได้เปรยีบ

มากทีสุ่ด รองลงมา คอื อนิโดนีเซยี ทีถ่อืเป็นคู่แขง่สาํคญัของไทย สาํหรบัฟิลปิปินสท์ี่

มีความได้เปรียบน้อยที่สุด รัฐบาลจึงหันมาส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและ

อตุสาหกรรมสนับสนุนเพือ่การสง่ออก สว่นมาเลเซยี แมม้คีวามไดเ้ปรยีบในหลายดา้น 

แต่ตลาดรถยนต์อยู่ในช่วงอิม่ตวั วดัจากการเติบโตของการผลติคงที่และมขีอ้จํากดั

ด้านการส่งออก เนื่องจากความนิยมของตลาดแบรนด์รถยนต์ของประเทศ ได้แก ่

โปรตอนและเปอโรดัวยงัไม่เป็นที่นิยมมากนัก นอกจากนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ใน

เวยีดนาม ยงัอยูใ่นช่วงเริม่ตน้พฒันา และนําเขา้ยานยนต์จากต่างประเทศจาํนวนมาก 

เป็นโอกาสสาํหรบัประเทศทีผ่ลติยานยนตใ์นอาเซยีน จะสง่ออกรถยนตไ์ปยงัเวยีดนาม 

(สถาบนัยานยนต,์ 2554; สถาบนัยานยนต,์ 2556) 

 ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรมยานยนต์ของ

อาเซียน มีหลายปัจจยัด้วยกนั เช่น ขนาดของตลาดรถยนต์ นโยบายของรฐับาล 

ทกัษะแรงงาน ค่าจา้งแรงงาน โครงสรา้งพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาตทิีส่ามารถรองรบั

อตุสาหกรรมยานยนต ์เป็นตน้ ทัง้นี้สามารถจําแนกปัจจยัตาม Eclectic theory ไดเ้ป็น 

4 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยด้านขนาดตลาด ปัจจัยด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านความม ี
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ตาราง 1    คา่เฉลีย่ของตวัแปรทีนํ่ามาใชใ้นการศกึษา ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547-2557 
ตวัแปร (หน่วย) อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์ ไทย เวียดนาม รวมทกุประเทศ 

ยอดผลิตยานยนต์

ของบริษทัต่างชาติ

ภายในประเทศ 

 (พนัคนั)  

691.73 397.72 57.81 1,529.24 32.68 541.84 

ยอดจาํหน่าย

ยานยนตข์อง

บริษทัต่างชาติ

ภายในประเทศ  

(พนัคนั)  

746.09 440.61 145.42 806.95 78.30 443.47 

ดชันีผลิต

ภาพรวม* 

1.15 1.12 1.13 1.25 1.17 1.16 

ปริมาณกา๊ซ

ธรรมชาติท่ี

ผลิตได้* 

(พนัล้านลูก

บากศฟ์ตุ)  

3,052.62 2,667.94 125.12 1,157.65 265.67 1,453.80 

ค่าจ้างแรงงาน

ขัน้ตํา่* 

(ดอลลาร์

สหรฐัฯ)  

83.01 144.74 219.29 166.20 35.34 129.72 

อตัราภาษีนิติ

บคุคล (ร้อยละ)  

27.55 26.09 31.73 27.55 26.09 27.80 

ปริมาณคอน

เทนเนอรท่ี์

ท่าเรือสามารถ

รองรบัได้ (พนั 

TEU)  

7,837.28 17,038.50 4,706.12 6,525.02 4,968.36 8,215.06 

หมายเหต:ุ * ค่าเฉลีย่ของตวัแปร ตัง้แต่ปี พ.ศ.2547-2556 เน่ืองจากมขีอ้จาํกดัทางขอ้มลู 

ท่ี ม า : รว บ รว ม จ าก  Marklines, Organisation Internationale des Constructeurs d’  

Automobiles,  The Asian Productivity Organization, International Labour 

Organization, U.S. Energy Information Administration, KPMG, แ ล ะ  World 

DataBank 

 

ประสทิธภิาพ และปัจจยัด้านสนิทรพัย์ เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ  

ทีส่ง่ผลกระทบต่อปัจจยัขา้งตน้ เช่น การปรบัขึน้อตัราค่าจา้งแรงงานขัน้ตํ่าทกุประเทศ

ในอาเซยีนทีม่อีตุสาหกรรมยานยนต์ ในปี พ.ศ.2556 และการรวมตวักนัเป็นประชาคม
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เศรษฐกจิอาเซยีน เพื่อเป็นฐานการผลติและตลาดเดยีวในภูมภิาค จงึส่งผลกระทบต่อ

การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซยีน ความสาํคญั

ของผลกระทบเหล่านี้ต่อการลงทุนโดยตรงเป็นทีม่าของการศกึษาในครัง้นี้ ว่าปัจจยั

ใดบ้างที่มีผลต่อการลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซียนและมี

ผลกระทบในเชงิปรมิาณมากน้อยเพยีงใด 

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มกีารศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศทัง้กลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีนหลายงานดว้ยกนั มเีพยีงบาง

งานทีศ่กึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศในอตุสาหกรรมยานยนต ์

แต่ศกึษาเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนตใ์นไทยเทา่นัน้ (จงกล สมพนัธแ์พ, 2550;  ธติชิยั 

อยู่พลี, 2550) ยงัไม่มีงานวิจยัใดที่ศกึษาในด้านผลกระทบเชิงปรมิาณของปัจจยัที่

ส่งผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์ของ

อาเซียน และยงัเป็นการสนับสนุนการศกึษาอุตสาหกรรมยานยนต์ในอาเซียนให้มี

ความสมบูรณ์มากขึ้น นอกเหนือจากงานที่มีผู้ศึกษามาแล้วก่อนหน้านี้  ได้แก ่

Okamoto and Sjoholm (2000) ศกึษาเกีย่วกบัผลติภาพในอุตสาหกรรมยานยนตข์อง

อนิโดนีเซีย พบว่า ผลิตภาพรวมมกีารเจรญิเติบโตที่ติดลบในช่วงเวลา 30 ปี และ

สาเหตุทีท่าํใหอ้ตุสาหกรรมยานยนตใ์นอนิโดนีเซยีไมส่ามารถแขง่ขนัในระดบัสากล มา

จากการปกป้องอตุสาหกรรมของรฐับาล นอกจากนี้ยงัมกีารศกึษาของสถาบนัยานยนต ์

(2554) ศกึษาเกีย่วกบัการเปรยีบเทยีบศกัยภาพสนิคา้ยานยนต์แต่ละประเทศสมาชกิ

อาเซียนโดยวิเคราะห์ความได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบหรอืดชันีความได้เปรยีบโดย

เปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ที่แสดงศักยภาพการส่งออกของแต่ละประเทศใน

อาเซียนในสินค้ายานยนต์ พบว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีศักยภาพสูงสุดใน

อาเซยีน เนื่องจากกาํลงัการผลติรถยนต์รวมสงูสุด จงึมศีกัยภาพในการแขง่ขนัสงูกว่า

ประเทศอื่นๆ ในอาเซยีน ซึง่ไทยไดผ้ลติเพื่อการส่งออกแทนการผลติเพื่อทดแทนการ

นําเขา้ ทาํใหไ้ทยสามารถเป็นฐานการผลติรถกระบะ 1 ตนัของโลก แต่อนิโดนีเซยีและ

เวียดนามยงัเป็นคู่แข่งที่สําคญั เนื่องจากมีการพฒันาอุตสาหกรรมยานยนต์อย่าง

รวดเรว็ และมคีวามไดเ้ปรยีบด้านปัจจยัการผลติมากกว่าไทย จงึมคีวามเป็นไปไดว้่า 

ประเทศเหล่านี้จะกา้วขึน้มาเป็นผูนํ้าในอตุสาหกรรมยานยนตใ์นอาเซยีนแทนไทย 

  ผลที่ได้จากการศึกษานี้  สามารถบ่งชี้ผลกระทบเชิงปริมาณได้ ซึ่งเป็น

ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมยานยนต์ต่างชาตใินการวางแผนเลอืกเขา้มา

ลงทนุโดยตรงในอตุสาหกรรมยานยนตภ์ายในกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีน รวมถงึเป็น

แนวทางใหภ้าครฐัวางแผนใชจ้่ายเพื่อลงทุนด้านทีเ่ป็นปัจจยัสําคญัทีส่่งผลกระทบใน

การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศมากเป็นลาํดบัแรก แลว้ค่อยลงทนุเพื่อพฒันาปัจจยั
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ด้านอื่นๆ ที่มคีวามสําคญัน้อยกว่า อกีทัง้ยงัเป็นแนวทางใหภ้าครฐักําหนดนโยบาย

และมาตรการในการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรมยานยนต์จาก

ผูป้ระกอบการยานยนต์ต่างชาต ิในทา้ยทีสุ่ดแลว้อาเซยีนกจ็ะสามารถบรรลุเป้าหมาย

ในการผลิตยานยนต์อันดับที่ 6 ของโลกได้ (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีหง่ชาต,ิ 2557) 

 

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุน

โดยตรงในอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซียนของ

ผู้ประกอบการยานยนต์ต่างชาติ โดยมีประเทศ

สมาชิกอาเซียน 5 ประเทศที่ผลิตยานยนต์ ได้แก ่

อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์ไทย และเวยีดนาม 

 

การศกึษานี้มีพื้นฐานมาจาก Eclectic theory ของ 

Dunning (2003) ได้พัฒนามาจากทฤษฎีการค้า

ระหว่างประเทศของเฮกเชอร-์โอหล์นิ (Heckscher-

Ohlin theory) และทฤษฎีบรรษัท (Theory of the 

firm) นอกจากนี้ ย ังเป็นทฤษฎีที่ครอบคลุมการ

ลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศของบรรษทัขา้มชาตไิด้มากทีสุ่ด โดย Eclectic theory 

ได้อธบิายว่า การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะเกดิขึน้ เมื่อประเทศทีเ่ขา้ไปลงทุน 

(Home country) มีความได้เปรียบ 3 ประการ ได้แก่ ความได้เปรียบในการเป็น

เจ้ าข อ ง  (Ownership advantage) ค ว าม ได้ เป รีย บ จ ากแ ห ล่ งที่ ตั ้ง  (Location 

advantage) แล ะความ ได้ เป รีย บ ใน การ เป็ น ธุ รกิจ ข้าม ช าติ  (Internalization 

advantage) จงึจะเขา้ไปลงทุนโดยตรงในประเทศที่เปิดรบัการลงทุน (Host country) 

ดงันัน้ประเทศทีเ่ปิดรบัการลงทุน (Host country) จะตอ้งมปัีจจยัต่างๆ เพื่อดงึดดูการ

ลงทุนโดยตรงจากประเทศทีเ่ขา้มาลงทุน (Home country) ทัง้หมด 4 ประเภท ไดแ้ก ่

การลงทุนเพื่อแสวงหาตลาด (Market-seeking) การลงทุนเพื่อแสวงหาความมี

ประสิทธิภาพ (Efficiency-seeking) การลงทุนเพื่อแสวงหาทรัพยากรในการผลิต 

(Resource- seeking)  และการลงทุนเพื่อแสวงหายุทธศาสตร์การลงทุนในสนิทรพัย ์

(Strategic asset- seeking) (Dunning, 1980a อ้างใน ชยพล มีสติ, 2556; Dunning, 

1980b อา้งใน กฤตพร เสาวภา, 2556; Dunning, 2003) 

 

2  

วตัถปุระสงค ์

ในการศึกษา 

        3 
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง 
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ภาพ 2   แผนภาพแสดงววิฒันาการของทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศผนวกกบัทฤษฎี

บรรษทั ไดพ้ฒันาเป็นทฤษฎกีารลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ 

ท่ีมา: ปรบัแกจ้าก สวุนิยั ภรณวลยั (2535) หน้า 125 

 

  จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มกีารศกึษาตวัแปรที่ส่งผลกระทบต่อ

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหลายตวัแปรด้วยกนั ผลสรุปของหลายงานวิจยั

พบว่า ตวัแปรทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่งานวจิยัต่างๆ 

ทําการศกึษา จะให้ความสําคญักบัปัจจยัทางด้านขนาดของตลาดมากที่สุด โดยใช้

ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นตวัชี้วดั ผลการศกึษา พบว่า ผลติภณัฑ์มวล

รวมภายในประเทศที่เพิม่ขึ้น ทําใหมู้ลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิม่ขึ้น 

ปัจจยัรองลงมา คอื ปัจจยัดา้นการแสวงหาความมปีระสทิธภิาพ งานวจิยัส่วนใหญ่จะ

ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเป็นตวัชีว้ดั ผลการศกึษา พบว่า ค่าเงนิสกลุทอ้งถิน่ของประเทศที่

เปิดรบัการลงทุนอ่อนค่า ทาํใหม้ลูค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิม่ขึน้ ต่อมา 

คอื ปัจจยัด้านการแสวงหาทรพัยากร โดยใชอ้ตัราค่าจ้างขัน้ตํ่าและอตัราภาษีต่างๆ 

ได้แก่ อัตราภาษีนิติบุคคลและอัตราภาษีการค้าระหว่างประเทศเป็นตัวชี้ว ัด ผล

การศกึษา พบว่า เมื่ออตัราค่าจ้างขัน้ตํ่าและอตัราภาษีลดลง ทําให้มูลค่าการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศเพิม่ขึน้ และปัจจยัในกลุ่มสุดทา้ย คอื ปัจจยัดา้นยุทธศาสตร์

การลงทุนในสนิทรพัย ์ใชร้ะดบัการเปิดประเทศและโครงสรา้งพื้นฐานเป็นตวัชี้วดั ผล

Eclectic Theory 

 

Resource- 

seeking 
Market-seeking Efficiency-seeking 

Strategic Asset- 

seeking 

Heckscher-Ohlin 

Theory 

Location 

advantages 

Internalization 

advantages 

Ownership 

advantages 

Neo-factor 

 theories 

Neo-technology 

theories 

Theory of 

the firm 

-15- 



JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 20/2 

การศึกษา พบว่า เมื่อมรีะดบัการเปิดประเทศมากขึ้นและมีการลงทุนในโครงสร้าง

พืน้ฐานมากขึน้ ทาํใหม้ลูคา่การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศเพิม่ขึน้ 

 

ตาราง 2   ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการลงทนุโดยตรงจากการรวบรวมงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
ผูแ้ต่ง ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ ทิศทาง

ความสมัพนัธ์ 

อญัญาภรณ์  

กนัธามณี (2547) 

การลงทุน

โดยตรงจาก

ญีปุ่่ นในไทย 

/การลงทุน

โดยตรงจาก 

สหรฐัอเมรกิาใน

ไทย  

- ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 

- อัตราแลกเปลี่ยน , มูลค่ าการส่ งออก , 

 อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้

- ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 

- อัตราแลกเปลี่ยน , มูลค่ าการส่ งออก ,  

อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้

ทศิทางตรงขา้มกนั

ทศิทางเดยีวกนั 

 

ทศิทางเดยีวกนั 

ทศิทางตรงขา้มกนั 

Carstensen and 

Toubal (2004) 

การลงทุน

โดยตรงใน

ประเทศยุโรป

กลางและยุโรป

ตะวนัออก 

- ศกัยภาพของตลาด, อตัราค่าจ้างแรงงาน

ขัน้ตํ่า,การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ในปีก่อนหน้า 

- ความ เสี่ ย งข อ งป ระเท ศ , ดัช นี ร าค า

ผูบ้รโิภค, อตัราภาษีนิติบุคคล, อตัราภาษี

 

ทศิทางเดยีวกนั 

 

 

ทศิทางตรงขา้มกนั 

Nonnenberg 

and Mendonca 

(2004) 

การลงทุน

โดยตรงจาก

ต่างประเทศใน

ประเทศกาํลงั

พฒันา 

- ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ,  

อตัราการเจรญิเตบิโตของผลติภณัฑม์วล

รวมประชาชาตโิดยเฉลีย่ในชว่ง 5 ปี, 

ประสทิธภิาพของการลงทุนในตลาดหุน้, 

ระดบัการศกึษาของแรงงาน,  

ระดบัการเปิดประเทศ 

- อตัราความเสีย่งของประเทศ,  

อตัราค่าจา้งข ัน้ตํ่า 

ทศิทางเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

ทศิทางตรงขา้มกนั 

Asiedu (2005) การลงทุน

โดยตรงจาก

ต่างประเทศใน

แอฟรกิา 

-  ตลาดภายในประเทศ,อตัราเงนิเฟ้อ, 

เสถยีรภาพทางการเมอืง, 

ทรพัยากรธรรมชาต,ิ การเปิดประเทศ, 

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

ทศิทางเดยีวกนั 

เสถียร  

ฉันทบริสทุธ์ิ 

(2549) 

การลงทุน

โดยตรงจาก

ประเทศญีปุ่่ น

ในไทย 

- ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศเบือ้งต้น

และอตัราค่าจา้งแรงงาน 

- อตัราเงนิเฟ้อ 

- อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ 1  ปี  

ไมม่นียัสาํคญั 

 

ทศิทางตรงขา้มกนั 

ทศิทางเดยีวกนั 
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ตาราง 2   (ต่อ) 
ผูแ้ต่ง ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ ทิศทาง

ความสมัพนัธ์ 

จงกล 

สมพนัธ์

แพ (2550) 

การลงทุน

โดยตรงจาก

ต่างประเทศ

ใน

อุตสาหกรรม

ยานยนต์

ของไทย 

- ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนอกภาค

การเกษตร, อตัราแลกเปลีย่น, มลูค่าการส่งออก

, สนิเชือ่เงนิกู ้และสนิเชือ่ธนาคารพาณชิยใ์หก้บั

อุตสาหกรรมยานยนต์ในปีก่อนหน้า 

- อตัราค่าจา้งแรงงานขัน้ตํ่า 

ทศิทางเดยีวกนั 

 

 

 

 

ทศิทางตรงขา้ม

กนั 

ธิติชยั  

อยู่พลี  

(2550) 

การลงทุน

โดยตรงจาก

ญีปุ่่ นใน

อุตสาหกรรม

ยานยนต์

ของไทย 

- ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศนอกภาค

การเกษตร, อตัราแลกเปลีย่น, ดชันีราคา

ผูบ้รโิภค 

-  อตัราค่าจา้งแรงงานขัน้ตํ่า 

ทศิทางเดยีวกนั 

 

 

ทศิทางตรงขา้ม

กนั 

อภิญญา 

ละอองเอก 

(2554) 

การลงทุน

โดยตรงจาก

ต่างประเทศ

ในอาเซยีน 

-  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง, 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อจํานวน

ประชากร, ระดับการเปิดประเทศ , ระดับการ

ลงทุนโดยรวม 

ทศิทางเดยีวกนั 

อภิรตัน์ 

จิตต ์ 

(2554) 

การลงทุน

โดยตรงจาก

ต่างประเทศ

ในไทย 

- ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนอกภาค

การเกษตร, อัตราแลกเปลี่ยน , การลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศในปีก่อนหน้า 

- อตัราค่าจา้งข ัน้ตํ่าโดยเฉลีย่ 

ทศิทางเดยีวกนั 

 

 

ทศิทางตรงขา้ม

กนั 

วราพร  

เชาวน

ปรีชา 

(2557) 

การลงทุน

โดยตรงจาก

ต่างประเทศ

ในสมาชกิ

อาเซยีน 

- ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ , อัตรา

แลกเปลีย่น, รายจ่ายงบลงทุนของรฐับาล  

- อตัราค่าจา้งทีแ่ทจ้รงิ 

ทศิทางเดยีวกนั 

 

ทศิทางตรงขา้ม

กนั 

ท่ีมา: รวบรวมจาก อญัญาภรณ์ กนัธามณี (2547) Nonnenberg and Mendonca (2004) 

 Carstensen and Toubal (2004) Asiedu (2005) เสถยีร ฉนัทบรสิทุธิ ์(2549) 

 ธติชิยั อยู่พล ี(2550) จงกล สมพนัธแ์พ (2550) อภญิญา ละอองเอก (2554)  

 อภริตัน์ จติต ์(2554) วราพร  เชาวนปรชีา (2557)
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4.1 กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3    ตวัแปรทีส่ง่ผลต่อการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศในอตุสาหกรรม 

ยานยนต ์จาํแนกตาม Eclectic theory 

4.2 แบบจาํลองท่ีใช้ในการศึกษา
 

, ,
1 0 1

qp k

it i j i t j ij i t j it
j j

Q Q Xα β γ ε− −
= = =

= + + +∑ ∑∑


 



               (1)
 

 โดย ,i t jQ −  คอื  lag ที ่j ของ การเจรญิเตบิโตของมลูค่าการลงทุนโดยตรงใน

อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ i ณ เวลา t-j, ,i t jX −

 คือ ตัวแปรต้นที่   ใน

ประเทศ i  

การลงทุนเพ่ือแสวงหาทรพัยากรในการผลิต 

• ปรมิาณก๊าซธรรมชาตทิีผ่ลติได ้

• อตัราค่าจา้งแรงงานขัน้ตํ่า 

• อตัราภาษนีติบิคคล 

การลงทุนเพ่ือแสวงหาตลาด 

• ยอดจาํหน่ายยานยนตข์องบรษิทัต่างชาติ

ภายในประเทศ 

การลงทุนเพ่ือแสวงหาความมีประสิทธิภาพ 

• ดชันีผลติภาพรวม 

• อตัราแลกเปลีย่น 

การลงทุนเพ่ือแสวงหายทุธศาสตรก์ารลงทุน

ในสินทรพัย ์

• ปรมิาณคอนเทนเนอรท์ีท่่าเรอืสามารถ

รองรบัได ้

การลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศ 

ย อ ดผ ลิต ย าน ย น ต์ ข อ งบ ริษั ท

ต่างชาตภิายในประเทศ 

ปัจจยัภายนอก 

• นโยบายสนับสนุนการใช้รถ

โดยสารสาธารณะในเวยีดนาม 

• อุทกภยัในไทย 

• โครงการรถยนต์คันแรกของ

ไทย 

        4 
กรอบแนวคิด

และแบบจาํลอง 
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ตาราง 3   คาํอธบิายตวัแปรและแหล่งทีม่าของตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 
ตวั

แปร 
คาํอธิบาย หน่วย ท่ีมา 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

Q การเจรญิเตบิโตของยอดผลติยานยนตข์อง

บรษิทัต่างชาตภิายในประเทศ* 

คนั ฐานขอ้มลูออนไลน์ จาก 

Marklines และ OICA 

การลงทุนเพ่ือแสวงหาตลาด 

X1 การเจรญิเตบิโตของยอดจาํหน่ายยานยนตข์อง

บรษิทัต่างชาตภิายในประเทศ* 

คนั ฐานขอ้มลูออนไลน์ จาก 

Marklines และ OICA 

การลงทุนเพ่ือแสวงหาความมีประสิทธิภาพ 

X2 การเปลีย่นแปลงของดชันีผลติภาพรวม** 

(พ.ศ.2543 เป็นปีฐาน) 

- ฐานขอ้มลูออนไลน์ จาก 

APO 

X4 การเจรญิเตบิโตของอตัราแลกเปลีย่น* ดอลลาร์

สหรฐัฯ 

ฐานขอ้มลูออนไลน์ จาก 

ADB 

การลงทุนเพ่ือแสวงหาทรพัยากรในการผลิต 

X4 การเจรญิเตบิโตของปรมิาณก๊าซธรรมชาตทิี่

ผลติได*้ 

ลกูบาศกฟุ์ต ฐานขอ้มลูออนไลน์ จาก 

EIA 

X5 การเจรญิเตบิโตของค่าจา้งแรงงานขัน้ตํ่า* ดอลลาร์

สหรฐัฯ 

ฐานขอ้มลูออนไลน์ จาก 

ILO 
X6 การเปลีย่นแปลงของอตัราภาษนีติบุิคคล** รอ้ยละ ฐานขอ้มลูออนไลน์ จาก 

KPMG 

การลงทุนเพ่ือแสวงหายทุธศาสตรก์ารลงทุนในสินทรพัย ์

X7 การเจรญิเตบิโตของปรมิาณคอนเทนเนอรท์ี่

ท่าเรอืสามารถรองรบัได*้ 

TEU เป็นหน่วย

นบัตูส้นิคา้ขนาด 

20 ฟุต 

ฐานขอ้มลูออนไลน์ จาก 

ธนาคารโลก 

ปัจจยัภายนอก 

X8 ตวัแปรหุน่สาํหรบันโยบายสนบัสนุนการใชร้ถ

โดยสารสาธารณะของเวยีดนาม  

ในช่วงปี พ.ศ.2554-2555 

-  สถาบนัยานยนต์ (2556) 

X9 ตวัแปรหุน่สาํหรบัอุทกภยัในไทย  

เมือ่ปี พ.ศ.2554 

-  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(2554) 
X10  ตวัแปรหุ่นสาํหรบัโครงการรถยนต์คนัแรกของ

ไทยใน ช่วงปี พ.ศ.2554-2555 

- สาํนกังานปลดั

กระทรวงการคลงั (2555) 

หมายเหต:ุ * คอื การเจรญิเตบิโต t t 1ln X ln X −= −  , ** คอื การเปลีย่นแปลง t t 1X X −= −  

ท่ีมา:   รวบ รวมจากMarklines, Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles, The 

Asian Productivity Organization, The Asian Development Bank, International Labour 

Organization, U.S. Energy Information Administration, KPMG, World DataBank, สถาบันยาน

ยนต์ (2556),  ธนาคารแห่งประเทศไทย (2554),  และสาํนกังานปลดักระทรวงการคลงั (2555) 
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เวลา t-j, iα  คอื ค่าคงที,่
 jβ  

คอื ค่าสมัประสทิธิ ์ lag ที่ j ของ ,i t jQ − , ijγ


คอื ค่า

สมัประสิทธิ ์ lag ที่ j ของ ,i t jX −

, p คือ จํานวน lag ของ Q, q


 คือ จํานวน lag 

ของ X


, k คอื จาํนวนตวัแปร X และ itε คอื คา่ความคลาดเคลื่อน 

จากการทบทวนวรรณกรรมของ Carstensen and Toubal (2004) ทําให้

การศกึษานี้เชื่อว่าความล่าชา้ (Lag) มคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปร ทัง้ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่

การเจรญิเตบิโตของมูลค่าการลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ (Q) 

ในปีก่อนหน้า แทนด้วย การเจรญิเติบโตของยอดผลติยานยนต์ของบรษิัทต่างชาติ

ภายในประเทศในปีก่อนหน้า เนื่องจากมขีอ้จาํกดัดา้นขอ้มลู ว่ามคีวามสมัพนัธก์บัการ

เจรญิเตบิโตของยอดผลติยานยนตข์องบรษิทัต่างชาตภิายในประเทศในปีปัจจุบนั และ

ตวัแปรอสิระทัง้หมด 7 ตวัแปร รวมทัง้ตวัแปรหุน่ 3 ตวัแปร แสดงในตาราง 3  คาดว่า 

ความล่าชา้ (Lag) ของตวัแปรเหล่านี้ มคีวามสมัพนัธ์กบัการเจรญิเตบิโตของยอดผลติ

ยานยนต์ของบรษิัทต่างชาติภายในประเทศในปีปัจจุบนั จงึใชแ้บบจําลอง Dynamic 

panel data (DPD) ในสมการที ่(1) โดยนําตวัแปรตามและตวัแปรอสิระทัง้ในปีปัจจุบนั 

หรอื Lag=0 และปีก่อนหน้า หรอื Lag=1 สําหรบัประมาณค่าในสมการที ่(1) ทัง้นี้ใช ้

Lag สงูสุดแค่ Lag=1 เนื่องจากขอ้มูลอนุกรมเวลาทีร่วบรวมได้มจีํานวนน้อย และตวั

แปรทีนํ่ามาใชใ้นการศกึษาอา้งองิมาจากการทบทวนวรรณกรรม โดยประยุกตต์วัแปร

ใหเ้หมาะกบังานทีศ่กึษา 

ทัง้นี้มบีางตวัแปร ได้แก่ การเจรญิเติบโตของอตัราแลกเปลี่ยน (X3) การ

เจริญเติบโตของค่าจ้างแรงงานขัน้ตํ่ า (X5) นโยบายสนับสนุนการใช้รถโดยสาร

สาธารณะของเวยีดนาม (X8) ไดท้าํการทดสอบเบือ้งตน้ พบว่า ความล่าชา้ (Lag) ของ

ตวัแปรขา้งตน้ ไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัการเจรญิเตบิโตของยอดผลติยานยนต์ของบรษิทั

ต่างชาตภิายในประเทศในปีปัจจุบนั นอกจากนี้อทุกภยัในไทย (X9) มคีวามสมัพนัธก์บั

โครงการรถยนต์คนัแรกของไทย (X10) หรอื Collinearity จึงไม่นําความล่าช้า (Lag) 

ของตวัแปรขา้งตน้ มาทาํการประมาณคา่ 

ผลการศกึษาจากการทบทวนวรรณกรรม  จงึคาดว่าผลการศกึษาการลงทุน

โดยตรงในอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซียน จะมีทิศทางดังต่อไปนี้  ตัวแปรที่มี

ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัการเจรญิเตบิโตของยอดผลติยานยนต์ของบรษิทั

ต่างชาตภิายในประเทศในปีปัจจุบนัไดแ้ก่ การเจรญิเตบิโตของยอดจําหน่ายยานยนต์

ของบรษิทัต่างชาตภิายในประเทศทัง้ปีปัจจุบนัและปีก่อนหน้า การเปลีย่นแปลงของ

ดชันีผลติภาพรวมทัง้ปีปัจจุบนัและปีกอ่นหน้า การเจรญิเตบิโตของอตัราแลกเปลีย่นใน

ปีปัจจุบนั การเจรญิเตบิโตของปรมิาณก๊าซธรรมชาตทิีผ่ลติไดท้ัง้ปีปัจจุบนัและปีก่อน
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หน้า  การเจรญิเตบิโตของปรมิาณคอนเทนเนอรท์ีท่า่เรอืสามารถรองรบัไดใ้นปีปัจจบุนั 

และโครงการรถยนต์คนัแรกของไทยในปีปัจจุบนั สําหรบัตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธ์ใน

ทิศทางตรงข้ามกันกบัการเจรญิเติบโตของยอดผลิตยานยนต์ของบริษัทต่างชาติ

ภายในประเทศในปีปัจจุบนัได้แก่ การเจรญิเตบิโตของยอดผลติยานยนต์ของบรษิัท

ต่างชาตภิายในประเทศในปีก่อนหน้า การเจรญิเตบิโตของค่าจ้างแรงงานขัน้ตํ่าในปี

ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษีนิติบุคคลทัง้ปี ปัจจุบันและปีก่อนหน้า  

นโยบายสนับสนุนการใชร้ถโดยสารสาธารณะของเวยีดนามในปีปัจจุบนั และอุทกภยั

ในไทยในปีปัจจุบนั 

 

วธิกีารศกึษามทีัง้หมด 2 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 Panel unit root test 

 เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูล

พาแนล (Panel data) จึงต้องทดสอบความนิ่ ง 

(Stationary) ของขอ้มูล เพื่อป้องกนัการเกดิปัญหา

การถดถอยที่ไม่แท้จรงิ (Spurious regression) ที่เกิดจากข้อมูลอนุกรมเวลาไม่นิ่ง 

(Non-stationary) เนื่องจากค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความแปรปรวน (Variance) ไม่

คงที ่จงึตอ้งทาํการทดสอบ Unit root โดยใชว้ธิ ีIm, Pesaran and Shin (IPS) (2003) 

และ  Fisher type test ของ Maddala and Wu (1999), Choi (2001) แบบ  Fisher-

ADF และ Fisher-PP เป็นการทดสอบ Unit root ในแต่ละหน่วยของภาคตดัขวาง (i) 

หรอืแต่ละประเทศ โดยแต่ละหน่วยของภาคตดัขวาง (i) หรอืแต่ละประเทศเป็นอสิระ

ต่อกัน  สําหรับการทดสอบ Panel unit root test ในครัง้นี้ จะทดสอบตัวแปรใน

การศกึษาทกุตวั 

  

ขัน้ตอนท่ี 2 Dynamic panel data (DPD) estimation 

 จากการศกึษาเชือ่ว่าความล่าชา้ (Lag) มคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปร จงึใช้

แบบจําลอง Dynamic panel data วิธีของ Arellano and Bond และ Blundell and 

Bond ทัง้นี้ ไม่ได้นําวิธีของ Arellano and Bover มาใช้ในการทดสอบ ซึ่งเป็นวิธีที่

ดีกว่ าของ Arellano and Bond เนื่ อ งจากใช้  Lagged differences ของ  Qit เป็ น 

Instrumental variables (IV) ในสมการระดับ levels ในขณะที่ Arellano and Bond  

ใช้ Lagged levels ของ Qit เป็น Instrumental variables (IV) ในสมการระดับ First 

difference ต่อมา Blundell and Bond ได้นําของ Arellano and Bover มาพฒันาโดย

เพิม่เงือ่นไขโมเมนต์ (Moment conditions) เพือ่แกไ้ขความเอนเอยีงและการประมาณ

        5 
วิธีการศึกษา 
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คา่ของ GMM ทีร่ะดบั First difference ทีม่คีวามแม่นยาํน้อย ดงันัน้การศกึษานี้จงึยดึ

ผลที่ได้จากวิธี Blundell and Bond เป็นหลัก นอกจากนี้ย ังสามารถพิสูจน์ได้ว่า 

แบบจําลอง Blundell and Bond  เป็นแบบจําลองที่ดีที่สุดของการศึกษานี้  จาก

เปรยีบเทยีบคา่สถติไิคสแควร ์(Chi square) ทีไ่ดจ้ากการประมาณคา่ของทัง้ 2 วธิ ี

 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซียน 

ซึง่มปีระเทศสมาชกิอาเซยีนทีเ่ป็นฐานประกอบยาน

ยนต์  5 ประเทศ ได้แก่  อิน โดนี เซีย  มาเล เซีย 

ฟิลิป ปินส์ ไทย และเวียดนาม โดยปฏิบัติตาม

ขัน้ตอนในวธิกีารศกึษา ไดผ้ลการศกึษาดงัต่อไปนี้ 

 ผลการทดสอบ Panel unit root ทัง้วธิ ี IPS และวธิ ีFisher type ผลการ

ทดสอบเหมือนกนั โดยพบว่า ทุกตัวแปรที่นํามาใช้ในการศึกษาต้องทําการ First 

difference เพื่อให้ข้อมูลนิ่งหรือไม่มีมียูนิทรูท จากนัน้นําตัวแปรที่ปรบัค่าให้อยู่ใน

ระดบั First difference แล้วจงึนําไปใช้ในการประมาณค่าแบบ Dynamic panel data 

(DPD) ต่อไป สามารถแสดงดงัภาพ 4 ใน ภาคผนวก ก 

สําหรบัการประมาณค่าแบบ Dynamic panel data ใช ้2 วธิ ีได้แก่  วธิ ี

Arellano and Bond และวธิ ีBlundell and Bond แสดงในตาราง 4 พบว่า ค่าสถติไิคส

แควร์ (Chi square) ของวิธี Blundell and Bond มากกว่า ดังนั ้นการศึกษานี้  จึง

ประมาณคา่ดว้ยวธิ ีBlundell and Bond  

ผลการศึกษา การประมาณค่าแบบ Dynamic panel data ด้วยวิธ ี

Blundell and Bond  พบว่า ตวัแปรทีม่นีัยสาํคญั ไดแ้ก่ การเจรญิเตบิโตของยอดผลติ

ยานยนต์ของบรษิัทต่างชาตภิายในประเทศในปีก่อนหน้า การเจรญิเตบิโตของยอด

จําหน่ายยานยนต์ของบรษิัทต่างชาติภายในประเทศทัง้ในปีปัจจุบนัและปีก่อนหน้า 

การเจรญิเตบิโตของอตัราแลกเปลี่ยนในปีปัจจุบนั การเจรญิเติบโตของปรมิาณก๊าซ

ธรรมชาตทิีส่ามารถผลติไดท้ัง้ในปีปัจจุบนัและปีก่อนหน้า การเปลีย่นแปลงของอตัรา

ภาษนีิตบิุคคลในปีก่อนหน้า อุทกภยัในไทยในปีปัจจุบนั และโครงการรถยนต์คนัแรก

ของไทยทัง้ในปีปัจจุบันและปีก่อนหน้า สําหรบัตัวแปรที่ไม่มนีัยสําคญั ได้แก่ การ

เปลีย่นแปลงของดชันีผลติภาพรวมทัง้ในปีปัจจุบนัและปีกอ่นหน้า การเจรญิเตบิโตของ

คา่จา้งแรงงานขัน้ตํ่าทัง้ในปีปัจจุบนัและปีกอ่นหน้า การเปลีย่นแปลงของอตัราภาษนีิติ

บุคคลในปีปัจจุบนั การเจรญิเตบิโตของปรมิาณคอนเทนเนอรท์ีท่่าเรอืสามารถรองรบั

        6 
ผลการศึกษา 
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ได้ในปีปัจจุบนั และนโยบายสนับสนุนการใชร้ถโดยสารสาธารณะของเวยีดนามในปี

ปัจจุบนั 

ตาราง 5  ผลการศึกษาจากการประมาณค่าด้วยวิธี Dynamic Panel Data (DPD) 

Estimation 

คาํอธิบาย: *, **, ***  มีนัยสําคัญ ที่ ระดับความเชื่ อมัน่  90%, 95% และ 99%  

ตามลาํดบั 

ท่ีมา: คาํนวณโดยโปรแกรม Stata SE 13 

  ผลการศกึษานี้ไม่สอดคล้องกบัวิจยัของ Carstensen and Toubal (2004) 

พบว่า การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศในปีก่อนหน้า มนียัสาํคญัและมคีวามสมัพนัธ์

ในทศิทางเดยีวกนักบัการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในปีปัจจุบนั ซึง่ผลการศกึษา

ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัขา้งต้น พบว่า การเจรญิเตบิโตของยอดผลิตยานยนต์ของ

ตวั

แปร 
คาํอธิบาย 

Arellano and 

Bond 

Blundell and 

Bond 

Lag 0 Lag 1 Lag 0 Lag 1 

Q การเจรญิเตบิโตของยอดผลติยานยนตข์องบรษิทั

ต่างชาตภิายในประเทศ 

 -0.530***  -0.627*** 

X1 การเจรญิเตบิโตของยอดจาํหน่ายยานยนตข์อง

บรษิทัต่างชาตภิายในประเทศ 

0.739*** 0.453* 0.653*** 0.564*** 

X2 การเปลีย่นแปลงของดชันีผลติภาพรวม 0.391 0.563 0.316 0.449 

X3 การเจรญิเตบิโตของอตัราแลกเปลีย่น 0.634* - 0.661* - 

X4 การเจรญิเตบิโตของปรมิาณก๊าซธรรมชาตทิีส่ามารถ

ผลติได ้

0.381 -1.244*** 0.528* -1.076*** 

X5 การเจรญิเตบิโตของค่าจา้งแรงงานขัน้ตํ่า 0.102 - 0.080 - 

X6 การเปลีย่นแปลงของอตัราภาษนีติบุิคคล -0.009 -0.058*** -0.013 -0.059*** 

X7 การเจรญิเตบิโตของปรมิาณคอนเทนเนอรท์ีท่่าเรอื

สามารถรองรบัได ้

0.095 - 0.195 - 

X8 ตวัแปรหุน่สาํหรบันโยบายสนบัสนุนการใชร้ถ

โดยสารสาธารณะของเวยีดนาม  

ในช่วงปี พ.ศ.2554-2555 

0.094 - 0.193 - 

X9 ตวัแปรหุน่สาํหรบัอุทกภยัในไทย เมือ่ปี พ.ศ.2554 -0.850** - -0.913** - 
X10 ตวัแปรหุน่สาํหรบัโครงการรถยนต์คนัแรกของไทย 

ในช่วงปี พ.ศ.2554-2555 

0.793** -0.941*** 0.898*** -0.912*** 

  Constant -0.002 -0.025 

  Observations 40 45 

 Wald chi2 139.02 192.71 
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บรษิทัต่างชาตภิายในประเทศในปีกอ่นหน้า มนีัยสาํคญัในการอธบิายการเจรญิเตบิโต

ของยอดผลิตยานยนต์ของบรษิัทต่างชาติภายในประเทศในปีปัจจุบนั แต่มีทศิทาง

ความสมัพนัธต์รงขา้มกนักบัการเจรญิเตบิโตของยอดผลติยานยนตข์องบรษิทัต่างชาติ

ภายในประเทศในปีปัจจุบนั โดยการเจรญิเติบโตของยอดผลิตยานยนต์ของบรษิัท

ต่างชาตภิายในประเทศในปีก่อนหน้า  เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 ส่งผลใหก้ารเจรญิเตบิโตของ

ยอดผลิตยานยนต์ของบรษิัทต่างชาติภายในประเทศในปีปัจจุบัน ลดลงขึ้นร้อยละ 

0.627 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

  นอกจากนี้ตัวแปรที่อยู่ในกลุ่มปัจจัยต่างๆ จําแนกตาม Eclectic theory 

รวมถงึปัจจยัภายนอก ทีส่่งผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรม

ยานยนต์ในปีปัจจุบัน สามารถอธิบายผลการศึกษาของตัวแปรในแต่ละกลุ่มได้

ดงัต่อไปนี้ 

  กลุ่มการลงทุนเพื่อแสวงหาตลาด พบว่า การเจรญิเตบิโตของยอดจําหน่าย

ยานยนตข์องบรษิทัต่างชาตภิายในประเทศในปีปัจจุบนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 สง่ผลใหก้าร

เจรญิเติบโตของยอดผลิตยานยนต์ของบรษิัทต่างชาติภายในประเทศในปีปัจจุบัน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.653 และการเจริญเติบโตของยอดจําหน่ายยานยนต์ของบริษัท

ต่างชาตภิายในประเทศในปีก่อนหน้า เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 การเจรญิเตบิโตของยอดผลติ

ยานยนตข์องบรษิทัต่างชาตภิายในประเทศในปีปัจจบุนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.564 แสดงว่า 

ปัจจยัทางด้านขนาดของตลาด เป็นปัจจยัที่ดึงดูดให้บรษิัทต่างชาติเข้ามาลงทุนใน

อตุสาหกรรมยานยนตอ์าเซยีน สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานและผลการศกึษาของ อภญิญา 

ละอองเอก (2554) วราพร เชาวนปรชีา (2557) อภริตัน์ จติต์ (2554) จงกล สมพนัธ์-

แ พ  (2550)  ธิ ติ ชั ย  อ ยู่ พ ลี  (2550)  Nonnenberg and Mendonca (2004) แ ล ะ 

Carstensen and Toubal (2004)  

  กลุ่มการลงทนุเพือ่แสวงหาความมปีระสทิธภิาพ พบว่า การเจรญิเตบิโตของ

อตัราแลกเปลีย่นในปีปัจจุบนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 การเจรญิเตบิโตของยอดผลติยานยนต์

ของบรษิัทต่างชาติภายในประเทศในปีปัจจุบนั เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.661 สอดคล้องกบั

สมมตฐิานและผลการศกึษาของ วราพร  เชาวนปรชีา (2557) อภิรตัน์ จติต์ (2554) 

จงกล สมพนัธ์แพ (2550) และ ธติชิยั อยู่พล ี(2550) พบว่า มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง

เดยีวกนักบัการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ส่วนงานของ อญัญาภรณ์ กนัธามณี 

(2547) พบว่า มทีัง้ความพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัและทศิทางตรงกนัขา้มกบัการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศ เนื่องจากประเทศสมาชกิอาเซยีนทีผ่ลติยานยนต์จาํนวนมาก 

ได้แก่ ไทยและอนิโดนีเซยีส่วนใหญ่เป็นการผลติเพื่อส่งออก เมือ่ค่าเงนิสกุลทอ้งถิน่ที่

ออ่นคา่จะชว่ยใหม้รีายไดจ้ากการสง่ออกเพิม่ขึน้ สาํหรบัการเปลีย่นแปลงของดชันีผลติ
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ภาพรวมทัง้ในปีปัจจุบนัและปีกอ่นหน้า ไม่มนีัยสาํคญัในการอธบิายการเจรญิเตบิโต

ของยอดผลติยานยนต์ของบรษิทัต่างชาตภิายในประเทศในปีปัจจุบนั ไม่สอดคลอ้งกบั

ผลการศกึษาและงานวจิยัทีก่ารศกึษาผลติภาพรวม ไดแ้ก ่ทกัษะแรงงาน จากงานของ 

Carstensen and Toubal (2004) และระดับการศึกษาของแรงงาน จากงานของ 

Nonnenberg and Mendonca (2004) พบว่า มีความพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนักบัการ

ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ คาดว่า ดชันีผลติภาพรวมมาจากการนําเขา้นวตักรรม

จากบรษิัทต่างชาติที่เขา้มาลงทุนโดยตรงอยู่แล้ว หากประเทศที่เปิดรบัการลงทุนมี

ดชันีผลิตภาพรวมสูง ทําให้บรษิัทต่างชาติเสียความได้เปรยีบจากการเป็นเจ้าของ 

(Ownership advantages) และคาดว่าเป็นผลมาจากตัวแปรจากกลุ่มปัจจยัอื่น เช่น 

ปัจจยัภายนอกและปัจจยัในกลุ่มการลงทุนเพื่อแสวงหาตลาด ที่มผีลกระทบต่อการ

เจรญิเตบิโตของยอดผลติยานยนตข์องบรษิทัต่างชาตภิายในประเทศของอาเซยีนในปี

ปัจจุบนัมากกว่า 

  กลุ่มการลงทุนเพื่อแสวงหาทรพัยากรในการผลิต พบว่า การเจรญิเตบิโต

ของปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ในปีปัจจุบัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ส่งผลให้การ

เจรญิเตบิโตของยอดผลติยานยนตข์องบรษิทัต่างชาตภิายในประเทศในปีปัจจุบนั เพิม่

ข ัน้รอ้ยละ 0.528 สอดคล้องกบัผลการศกึษาและผลการศกึษาของ Asiedu (2005) ที่

พบว่า ทรพัยากรธรรมชาต ิเป็นปัจจยัทีม่คีวามสําคญัในการดงึดูดการลงทุนโดยตรง

จากต่างประเทศในแอฟรกิา ไม่น้อยไปกว่าตลาดในประเทศทีม่ขีนาดใหญ่ ในขณะที่

การเจรญิเติบโตของปรมิาณก๊าซธรรมชาติทีผ่ลิตได้ในปีก่อนหน้า เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 

สง่ผลใหก้ารเจรญิเตบิโตของยอดผลติยานยนต์ของบรษิทัต่างชาตภิายในประเทศในปี

ปัจจุบนั ลดลงรอ้ยละ 1.076  สาํหรบัการเปลีย่นแปลงของอตัราภาษนีิตบิุคคลปีก่อน

หน้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ส่งผลให้การเจริญเติบโตของยอดผลิตยานยนต์ของบริษัท

ต่างชาติที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์อาเซียนในปีปัจจุบัน ลดลงร้อยละ 

0.059 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน สาํหรบัการเจรญิเตบิโตของอตัราค่าจา้งแรงงาน

ขัน้ตํ่าทัง้ในปีปัจจุบนัและปีก่อนหน้า ไม่มนีัยสาํคญัในการอธบิายการเจรญิเตบิโตของ

ยอดผลิตยานยนต์ของบรษิัทต่างชาติภายในประเทศในปีปัจจุบนั ไม่สอดคล้องกบั

สมมตฐิานและผลการศกึษาของงานวจิยัส่วนใหญ่ ไดแ้ก ่วราพร  เชาวนปรชีา (2557) 

อภิรตัน์ จิตต์ (2554) จงกล สมพนัธ์แพ (2550) ธิติชยั อยู่พลี (2550) Nonnenberg 

and Mendonca (2004) และ Carstensen and Toubal (2004) พบว่า อัตราค่าจ้าง

แรงงานขัน้ตํ่ามคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มกบัการลงทุนโดยตรง เนื่องจาก

ค่าจา้งแรงงานเป็นตน้ทุนของกจิการ หากอตัราค่าจา้งแรงงานตํ่า บรษิทัต่างชาตกิจ็ะ

เขา้มาลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรมยานยนต์เพิม่ขึน้ แต่ทัง้นี้ พบว่า ผลการศกึษานี้
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สอดคล้องกบังานของ เสถียร ฉันทบรสิุทธิ ์(2549) เนื่องจากอตัราค่าจ้างแรงงานใน

อุตสาหกรรมยานยนต์สงูกว่าอตัราค่าจา้งขัน้ตํ่าทัว่ประเทศ ทาํใหอ้ตัราค่าจา้งแรงงาน

ขัน้ตํ่าทีนํ่ามาศกึษาไมม่นียัสาํคญัในการอธบิายการเจรญิเตบิโตของการลงทุนโดยตรง

ในอตุสาหกรรมยานยนต ์และการเปลีย่นแปลงของอตัราภาษนีิตบิุคคลในปีปัจจุบนั ไม่

มนีัยสําคญัในการอธบิายการเจรญิเตบิโตของยอดผลติยานยนต์ของบรษิัทต่างชาติ

ภายในประเทศในปีปัจจุบนั ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานและไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

Carstensen and Toubal (2004) สําหรบัการเปลี่ยนแปลงของอตัราภาษีนิติบุคคลปี

กอ่นหน้า มนีัยสาํคญัในการอธบิายการเจรญิเตบิโตของยอดผลติยานยนต์ของบรษิทั

ต่างชาติที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์อาเซียนในปีปัจจุบัน เป็นไปตาม

สมมตฐิาน โดยการเปลีย่นแปลงของอตัราภาษนีิตบิุคคลปีกอ่นหน้า  เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 

ส่งผลให้การเจรญิเติบโตของยอดผลติยานยนต์ของบรษิัทต่างชาติที่มกีารลงทุนใน

อตุสาหกรรมยานยนตอ์าเซยีนในปีปัจจุบนั ลดลงรอ้ยละ 0.059 

  กลุ่มการลงทุนเพื่อแสวงหายุทธศาสตร์การลงทุนในสนิทรพัย์ พบว่า การ

เจรญิเตบิโตของปรมิาณคอนเทนเนอรท์ีท่่าเรอืสามารถรองรบัไดท้ัง้ในปีปัจจุบนัและปี

ก่อนหน้า  ไม่มนีัยสําคญัในการอธิบายการเจรญิเติบโตของยอดผลิตยานยนต์ของ

บริษัทต่างชาติภายในประเทศในปีปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานและผล

การศกึษาของ วราพร  เชาวนปรชีา (2557) และ Asiedu (2005) ทีพ่บว่า โครงสรา้ง

พื้นฐานมีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนักบัการลงทุนโดยตรง เนื่องจากประเทศ

สมาชิกอาเซียนที่ผลิตยานยนต์ได้พัฒนาโครงการท่าเรือสําเร็จไปนานแล้ว และ

ปริมาณคอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือสามารถรองรบัได้ก็มีความเพียงพอ จึงไม่มีความ

จาํเป็นตอ้งพฒันาโครงการทา่เรอื เพือ่ใหร้องรบัสนิคา้ไดม้ากขึน้ 

 

ปัจจยัภายนอก ตวัแปรสําคญัทีส่่งผลต่อการเจรญิเตบิโต

ของยอดผลิตยานยนต์ในอาเซียน โดยเฉพาะเหตุการณ์

อุทกภยัในไทย เมื่อ ปี พ.ศ.2554 สรา้งความเสยีหายต่อ

อตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์หลายแห่ง ซึง่

ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ในอาเซียนด้วย

เชน่เดยีวกนั ทาํใหก้ารเจรญิเตบิโตของยอดผลติยานยนต์

ของบรษิัทต่างชาติที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์อาเซียนในปี พ.ศ.2554 

ลดลงรอ้ยละ 0.913 สบืเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภยัในไทย รฐับาลใหค้วามช่วยเหลอื

บรษิัทยานยนต์ โดยจัดโครงการรถยนต์คันแรกของไทย เพื่อกระตุ้นอุปสงค์ของ

ผูบ้รโิภค ส่งผลให้การเจรญิเตบิโตของยอดผลติยานยนต์ของบรษิัทต่างชาตทิี่มกีาร

        7 
สรปุ 
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ลงทนุในอตุสาหกรรมยานยนตอ์าเซยีนในปีปัจจุบนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.898 แต่โครงการ

รถยนต์คนัแรกของไทยในปีทีผ่่านมา ส่งผลใหก้ารเจรญิเตบิโตของยอดผลติยานยนต์

ของบรษิทัต่างชาตทิีม่กีารลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์อาเซยีนในปีปัจจุบนั ลดลง

รอ้ยละ 0.912 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

  ปัจจยัทีส่่งผลต่อการเจรญิเตบิโตของการลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ของอาเซียนมหีลายกลุ่มปัจจยั ได้แก่ นโยบายของรฐับาล ปัจจยัการแสวงหา

ตลาด ปัจจยัการแสวงหาความมปีระสทิธภิาพ และปัจจยัการแสวงหาทรพัยากรในการ

ผลติ ซึง่สง่ผลกระทบต่อต่อการเจรญิเตบิโตของการลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรมยาน

ยนตข์องอาเซยีนในเชงิปรมิาณตามลาํดบั สามารถอธบิายไดด้งัต่อไปนี้ 

  ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศในอตุสาหกรรมยานยนต์

ภายในปีนัน้ทนัท ีคอื ปัจจยัภายนอก ซึ่งเกดิขึ้นจากนโยบายของรฐับาลไทย ได้แก ่ 

โครงการรถยนต์คนัแรกของไทย และภยัธรรมชาตหิรอืสามารถมองในแงข่องนโยบาย

บรหิารจดัการน้ําของรฐับาลไทยไดเ้ช่นเดยีวกนั ไดแ้ก่ เหตุการณ์อุทกภยัในไทย จาก

เหตุการณ์อุทกภยัในไทยเมื่อ ปี พ.ศ.2554 ทําให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

ยานยนต์หลายแห่ง ทัง้ในประเทศไทย อาเซียน รวมถึงตลาดยานยนต์โลก ได้รบั

ผลกระทบในวงกวา้ง เนื่องจากไทยเป็นผูผ้ลติและสง่ออกยานยนตร์ายใหญ่ในอาเซยีน 

ส่งผลให้เกิดความขาดแคลนชิ้นส่วนสําหรบัใช้ในการประกอบยานยนต์ บริษัทผู้

ประกอบยานยนต์หลายแห่งต้องชะลอหรือหยุดการผลิตไปในช่วงนัน้ ทําให้การ

เจรญิเตบิโตของยอดผลติยานยนต์ของบรษิทัต่างชาตภิายในประเทศในปีปัจจุบนัหรอื 

พ.ศ.2554 ลดลง แม้มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วย

โครงการรถยนต์คันแรกในปี พ.ศ.2554 ซึ่งเป็นปีที่เกิดอุทกภัย แต่ช่วงเวลาที่จ ัด

โครงการอยู่ในไตรมาสที ่4 ของปี พ.ศ.2554 ทาํใหก้ารเจรญิเตบิโตของยอดผลติยาน

ยนต์ของบริษัทต่างชาติภายในประเทศในปีปัจจุบันหรือ ปี พ.ศ.2554 ที่ได้ร ับ

ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยัอย่างหนัก ไม่ไดม้กีารเจรญิเตบิโตทีเ่พิม่ขึน้ สาํหรบั

โครงการรถยนต์คนัแรกในปี พ.ศ.2555 ทีจ่ดัเตม็ปี ทาํใหก้ารเจรญิเตบิโตของยอดผลติ

ยานยนตข์องบรษิทัต่างชาตภิายในประเทศในปีปัจจุบนัหรอื ปี พ.ศ.2555 เพิม่ขึน้ และ

ยงัเป็นการดงึอุปสงคย์านยนตใ์นปีถดัไป ทาํใหเ้จรญิเตบิโตของยอดผลติยานยนตข์อง

บรษิทัต่างชาตภิายในประเทศในปีถดัไปลดลง 

  รองลงมา คือ ปัจจัยในกลุ่มการลงทุนเพื่อแสวงหาตลาด ได้แก่ การ

เจรญิเตบิโตของยอดจําหน่ายยานยนต์ของบรษิทัต่างชาตภิายในประเทศในปีปัจจุบนั

และปีก่อนหน้า ทีส่่งผลกระทบเชงิบวกต่อการเจรญิเตบิโตของยอดผลติยานยนต์ของ

บรษิทัต่างชาตภิายในประเทศของอาเซียนในปีปัจจุบนั เนื่องจากตลาดยานยนต์ที่มี
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ขนาดใหญ่ จะทาํใหเ้กดิความคุม้ค่าในการลงทุนสาํหรบัการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี

ยานยนต์ ทีม่ตีน้ทุนในการดําเนินการสงู นอกจากนี้เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิทีส่าํคญั

ตวัแปรหนึ่ง  มตีวัชีว้ดัได้แก่ การเจรญิเตบิโตของอตัราแลกเปลีย่น เป็นปัจจยัในกลุ่ม

การลงทุนเพื่อแสวงหาความมปีระสทิธภิาพ หากอตัราแลกเปลีย่นของประเทศมคีวาม

ผนัผวนมาก จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถอืของประเทศนอกจากนี้ยงัม ีการเปลีย่นแปลง

ของอตัราภาษนีิตบิุคคล เป็นปัจจยัในกลุ่มการลงทนุเพื่อแสวงหาทรพัยากรในการผลติ 

ที่ส่งผลกระทบเชงิลบต่อการเจรญิเติบโตของยอดผลิตยานยนต์ของบรษิัทต่างชาติ

ภายในประเทศของอาเซยีนในปีปัจจุบนั เนื่องจากอตัราภาษีนิตบิุคคลเป็นต้นทุนใน

การดําเนินกจิการของบรษิทัต่างชาต ิ จงึมผีลต่อการตดัสนิใจเขา้มาลงทุนโดยตรงใน

อตุสาหกรรมยานยนต ์ทีเ่ป็นโครงการใหญ่และมมีลูคา่สงู บรษิทัต่างชาตทิีเ่ขา้มาลงทุน 

จงึพจิารณาสทิธปิระโยชน์ทางภาษกี่อนจะวางแผนลงทุนในปีถดัไป ทาํใหผ้ลของการ

เปลีย่นแปลงอตัราภาษนีิตบิุคคลสง่ผลล่าชา้ 

  สาํหรบัการเจรญิเตบิโตของปรมิาณก๊าซธรรมชาตทิีส่ามารถผลติได ้ทีเ่ป็น

ปัจจยัในกลุ่มการลงทุนเพื่อแสวงหาทรพัยากรธรรมชาต ิดว้ยการนําก๊าซธรรมชาตมิา

ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต เนื่ องจากก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต

กระแสไฟฟ้าทีใ่ชใ้นโรงงานอตุสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานอตุสาหกรรมประกอบยาน

ยนตเ์ป็นโรงงานทีม่ขีนาดใหญ่ มคีวามตอ้งการใชพ้ลงังานสงู นอกจากนี้ก๊าซธรรมชาติ

ยงัเป็นปัจจยัในกลุ่มการลงทุนเพื่อแสวงหาตลาด เนื่องจากการใชก๊้าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิของยานพาหนะ ดงันัน้บรษิทัต่างชาตทิีเ่ขา้มาลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรม

ยานยนต์ จงึนําปรมิาณก๊าซธรรมชาตทิีผ่ลติไดม้าประกอบการพจิารณา เนื่องจากเป็น

ตวัชี้วดัถึงความมัน่คงด้านพลงังาน ทัง้นี้ผลการศกึษาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

โดยการเจริญเติบโตของปริมาณก๊าซธรรมชาติที่สามารถผลิตได้ในปีปัจจุบันมี

ผลกระทบในเชิงบวกต่อการเจรญิเติบโตของยอดผลิตยานยนต์ของบรษิัทต่างชาติ

ภายในประเทศในปีปัจจุบนั ในขณะที่การเจรญิเติบโตของปรมิาณก๊าซธรรมชาติที่

สามารถผลติได้ในปีก่อนหน้ามผีลกระทบในเชงิลบต่อการเจรญิเตบิโตของยอดผลิต

ยานยนต์ของบริษัทต่างชาติภายในประเทศในปีปัจจุบัน เนื่องจากปรมิาณก๊าซ

ธรรมชาตทิีผ่ลติได้ในปีนัน้เพิม่ขึน้ ทาํใหต้น้ทุนการผลติยานยนต์ในปีนัน้ลดลง ดงันัน้

บริษัทผู้ผลิตยานยนต์จึงเพิ่มปรมิาณการผลิตยานยนต์ในปีนัน้มากขึ้น ทําให้การ

เจรญิเตบิโตของยอดผลติยานยนต์ของบรษิทัต่างชาตภิายในประเทศในปีนัน้เพิม่ขึน้

ตาม และจากผลกระทบของวฎัจกัรการผลติ ทาํใหก้ารเจรญิเตบิโตของยอดผลติยาน

ยนตข์องบรษิทัต่างชาตภิายในประเทศในปีถดัไปลดลง  
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  นอกจากปัจจยัต่างๆ ทีนํ่ามาทําการศกึษา ยงัมปัีจจยัอื่นๆ ทีส่่งผลต่อการ

ลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซียน เนื่องจากมขีอ้จํากดัทางขอ้มูล

ค่อนขา้งมาก เช่น จํานวนปีทีร่วบรวมได้ค่อนขา้งน้อย เป็นอุปสรรคในการใชว้ธิกีาร

ประมาณค่าแบบ Dynamic panel data นอกจากนี้ตัวแปรเฉพาะอุตสาหกรรมยาน

ยนตย์งัไมท่ราบขอ้มลู เชน่ จาํนวนยานยนตท์ีส่ง่ออกไปยงัต่างประเทศ คา่จา้งแรงงาน

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อตัราภาษีนิติบุคคลสําหรบัผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ยานยนต์ เป็นต้น โดยเฉพาะขอ้มูลรถจกัรยานยนต์ทีท่ําใหก้ารศกึษานี้ยงัไม่สามารถ

อธบิายใหค้รอบคลุมอุตสาหกรรมยานยนตท์ัง้หมด ตลอดจนขอ้มลูเพิม่เตมิ เช่น ยอด

ผลิตและจําหน่ายของยานยนต์แต่ละประเภท ภาษีสรรพสามติของยานยนต์แต่ละ

ประเภท เพื่อวิเคราะห์ตลาดรถยนต์ของแต่ละประเทศที่มีความนิยมแตกต่างกัน 

รวมถงึปัจจยัทางการเมอืง ทีส่่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของแต่ละประเทศ

เป็นอย่างมาก แต่การศกึษานี้ไม่ได้รวมปัจจยันี้เขา้ไป เนื่องจากมขีอ้จํากดัทางขอ้มูล 

หากนําตวัแปรทีก่ล่าวมาขา้งตน้รวมเขา้ไปในแบบจําลอง อาจจะทาํใหไ้ดผ้ลการศกึษา

ทีค่รอบคลุมขึน้ และสามารถอธบิายตลาดยานยนตใ์นอาเซยีนไดด้ยีิง่ขึน้ 

 

8.1 พฤติกรรมการลงทุนโดยตรงของบริษัทต่างชาติ

และข้อเสนอแนะต่อบริษัทต่างชาติท่ีเข้ามาลงทุน

โดยตรงในอตุสาหกรรมยานยนตใ์นอาเซียน 

การศกึษารปูแบบการลงทนุโดยตรงของบรษิทัต่างชาตใิน

อตุสาหกรรมยานยนต์ของอาเซยีน ทาํใหม้คีวามเขา้ใจใน

ธรรมชาติของธุรกิจยานยนต์ในอาเซียนมากขึ้น รวมถึงการตัดสินใจเข้ามาลงทุน

โดยตรงของบรษิัทต่างชาติในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งจะช่วยให้บรษิัทต่างชาติที่

ตอ้งการเขา้มาลงทุน มองเหน็ภาพรวมของอุตสาหกรรมและสามารถตดัสนิใจเขา้มา

ลงทุนไดด้ขี ึน้ รวมถงึบรษิทัทีปั่จจุบนัไดเ้ขา้มาลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรมยานยนต์

อาเซยีนแลว้ กส็ามารถปรบัตวัไดด้ยีิง่ขึน้เชน่เดยีวกนั 

  จากผลการศกึษาพบว่า การผลติยานยนต์มลีกัษณะเป็นวฏัจกัร (Cyclical 

effects) เมือ่บรษิทัผูผ้ลติยานยนตท์ราบว่า การเจรญิเตบิโตของยอดผลติยานยนตใ์นปี

นี้ เพิ่มขึ้น ดังนั ้นในปีหน้าการเจริญเติบโตของยอดผลิตยานยนต์จะลดลง ซึ่ง

บรษิัทผู้ผลิตยานยนต์จะมีการปรบัตัว ด้วยการควบคุมปรมิาณการผลิตให้เป็นไป

ตามวฏัจกัรการผลติทีต่อ้งเผชญิ 

  ศกัยภาพตลาดภายในอาเซยีนยงัคงปัจจยัทีบ่รษิทัต่างชาตใิหค้วามสําคญั 

โดยพบว่า บรษิทัต่างชาตจิะเลอืกเขา้มาลงทุนในประเทศมตีลาดยานยนต์ขนาดใหญ่

        8 
ข้อเสนอแนะ 
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และมแีนวโน้มการเตบิโตของตลาดสงู ไม่เพยีงแค่ผลติเพื่อขายภายในประเทศ แต่ยงั

รวมถึงตลาดภายในภูมภิาค นอกจากนี้การศึกษาของสถาบันยานยนต์ (2554) ยงั

พบว่า แต่ละประเทศทีผ่ลติยานยนต์ในอาเซยีน มปีระเภทรถทีน่ิยมแตกต่างกนั และ

แต่ละประเทศยงัมคีวามชํานาญในการผลติยานยนต์ในลกัษณะตลาดเฉพาะ (Niche 

market) ยกตวัอย่างเช่น ไทยมคีวามชํานาญในการผลิตกระบะ 1 ตนั อนิโดนีเซียมี

ความชาํนาญในการผลติรถขนาดใหญ่เพือ่การพาณิชย ์มาเลเซยีมคีวามชาํนาญในการ

ผลติรถยนต์นัง่ เวยีดนามมคีวามชํานาญในการผลติรถจกัรยานยนต์ เป็นตน้ ดงันัน้

บรษิทัต่างชาตจิะพจิารณาว่า แต่ละประเทศมคีวามนยิมยานยนตป์ระเภทใดบา้ง และมี

ความชาํนาญในการผลติยานยนตป์ระเภทใดบา้ง เพือ่ยดึประเทศทีม่ศีกัยภาพเป็นฐาน

การผลติยานยนต์ประเภทนัน้ ซึง่จะตอ้งทาํการศกึษาในเชงิลกึถงึตลาดยานยนต์แต่ละ

ประเภทในประเทศผู้ผลิตยานยนต์ในอาเซียน เพื่อสามารถวางแผนการลงทุนได้ดี

ยิง่ขึน้ 

  โดยสรปุ การศกึษานี้ทาํใหท้ราบพฤตกิรรมและปัจจยัทีบ่รษิทัต่างชาตนํิามา

พิจารณาเพื่อเข้ามาลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซียน จึงเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ต่างชาติที่เลือกเข้ามาลงทุน

โดยตรงในอาเซยีน เนื่องจากทราบรปูแบบการลงทุนโดยตรงของบรษิทัต่างชาตริาย

อื่นโดยรวม ทาํใหส้ามารถวางแผนการลงทุนโดยตรงใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบั

บรษิทัต่างชาตริายอืน่ได ้ 

8.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรบัภาครฐัของประเทศท่ีผลิตยานยนต์ใน

อาเซียน 

  นอกจากนี้การศึกษารูปแบบการลงทุนโดยตรงของบริษัทต่างชาติใน

อุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซยีน ยงัทําใหภ้าครฐัสามารถออกนโยบายต่างๆ เพื่อ

ดงึดูดเงนิลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เขา้มาในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ 

สามารถอธบิายไดด้งัต่อไปนี้ 

   1) ภาครฐัในอาเซียนควรคํานึงถึงความมัน่คงทางพลงังานในภูมภิาค 

เพื่อดึงดูดเงนิลงทุนโดยตรงเขา้มาในอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากผลการศกึษา 

พบว่า ปรมิาณก๊าซธรรมชาตทิีผ่ลติไดภ้ายในประเทศ เป็นปัจจยัสาํคญัทีส่ง่ผลกระทบ

เชงิบวกต่อการลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรมยานยนต์ เมื่อพจิารณาถงึขอ้ตกลงและ

นโยบายของภาครฐัอาเซียน พบว่า ปัจจุบันภาครฐัอาเซียนได้ผลักดันโครงการ

เชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline; TAGP) เป็น

หนึ่งในโครงการตามแผนปฏิบตักิารพลงังานของอาเซยีนระหว่างปี พ.ศ.2553-2558 
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(ASEAN Plan of Actions on Energy Cooperation; APAEC 2010-2015) ให้ เ ป็ น

รปูธรรม ส่งผลใหก้ารซื้อขายก๊าซธรรมชาตใินอาเซยีนงา่ยขึน้ และยงัเสรมิสรา้งความ

มัน่คงดา้นพลงังานภายในภูมภิาค (เตมิธรรม  สทิธเิลศิ, 2558) นอกจากนี้ยงัแสดงถงึ

ปัจจยัในกลุ่มการลงทุนเพื่อแสวงหาตลาด โดยประเทศผูผ้ลติยานยนต์ในอาเซยีนได้

ผลิตยานยนต์ที่เครื่องยนต์สามารถรองรับพลังงานทางเลือกและเป็นมิตรกับ

สิง่แวดลอ้ม ดว้ยการใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิของยานพาหนะ เนื่องจากมกีารเผา

ไหมท้ีส่ะอาดกว่าการใชเ้ครื่องยนต์ทีใ่ชน้ํ้ามนัเป็นเชือ้เพลงิจากฟอสซลิ สอดคลอ้งกบั

นโยบายของประเทศอืน่ๆ ทัว่โลก โดยเฉพาะอารเ์จนตนิา อติาล ีรสัเซยี สหรฐัอเมรกิา 

และบราซลิ ซึง่เป็นประเทศใชย้านยนต์ โดยนําก๊าซธรรมชาตปิระเภท NGV  (Natural 

Gas Vehicles) มาใชเ้ป็นเชื้อเพลงิของยานพาหนะมากที่สุด (กองนโยบายและแผน

พลงังาน, 2543)  

   จากสถานการณ์ปัจจุบนัทีแ่สดงว่า หากภาครฐัลงทุนในโครงการพฒันา

ท่าเรอื เพื่อทําให้รองรบัสนิค้าได้มากขึ้น โดยมตีวัชี้วดั คอื ปรมิาณคอนเทนเนอร์ที่

ท่าเรอืสามารถรองรบัได้ ซึง่ปัจจยันี้ไม่ส่งผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน

อตุสาหกรรมยานยนต์ ทัง้ยงัเบยีดบงัการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานก๊าซธรรมชาตทิีม่ ี

ความสําคญัมากกว่า เนื่องจากโครงการท่าเรอืพฒันามาถงึขดีจํากดัและเพยีงพอต่อ

การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ ดังนัน้ร ัฐควรลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่

สนับสนุนการก๊าซธรรมชาติมากกว่าโครงการพฒันาท่าเรอืในประเทศของตน จงึจะ

ช่วยดงึดูดเงนิลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเขา้สู่อุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถงึสาขา

อืน่ๆ ได ้ 

   2) ภาครฐัในอาเซียน ควรออกนโยบายส่งเสรมิการลงทุนด้วยการลด

อตัราภาษีนิตบิุคคล ใหแ้ก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อเป็นการ

ดงึดูดการลงทุนโดยตรงจากบรษิทัผูผ้ลติยานยนต์ต่างชาต ิหากการเปลีย่นแปลงของ

อตัราภาษีนิตบิุคคลลดลงรอ้ยละ 1 ทําใหก้ารเจรญิเตบิโตของการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซียนในปีถัดไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.059 

สอดคล้องกับข้อมูลอัตราภาษีนิติบุคคลที่รวบรวมได้ พบว่า ตลอดระยะเวลาที่

ทาํการศกึษานัน้ อตัราภาษีนิตบิุคคลของแต่ละประเทศผูผ้ลติยานยนต์ในอาเซยีน มี

แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และการเปลีย่นแปลงของอตัราภาษนีิตบิุคคลมผีลเชงิลบ

ต่อการเจรญิเติบโตของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์

ของอาเซยีนในปีถดัไป สะทอ้นใหเ้หน็ว่า ประเทศผูผ้ลติยานยนต์ในอาเซยีนใชอ้ตัรา

ภาษนีิตบิุคคลเป็นเครือ่งมอืทีช่ว่ยดงึดดูเงนิลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ 
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   3) การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ จะทาํธุรกรรมเคลื่อนยา้ยเงนิตรา

ต่างประเทศ ซึ่งส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทานของอัตราแลกเปลี่ยน ทําให้อัตรา

แลกเปลี่ยนเป็นปัจจยัสําคญัต่อการตดัสนิใจเขา้มาลงทุนโดยตรงของบรษิัทต่างชาต ิ

เนื่องจากประเทศผูผ้ลติยานยนต์ในอาเซยีนมกีารผลติยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต ์

เพื่อส่งออกภายในอาเซยีนและภูมภิาคอื่น ดงันัน้อตัราแลกเปลี่ยนไม่ควรแขง็ค่ามาก

เกนิไป จนเป็นอปุสรรคต่อการสง่ออกยานยนต์และชิน้สว่นยานยนต์ จากผลการศกึษา

พบว่า หากการเจริญเติบโตของอัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้นร้อยละ 1 ทําให้การ

เจริญเติบโตของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์ของ

อาเซยีนลดลงรอ้ยละ 0.661 นอกจากนี้อตัราแลกเปลี่ยนทีอ่่อนค่า จะช่วยใหม้รีายได้

จากการส่งออกเพิม่ขึน้อกีด้วย ดงันัน้รฐับาลควรควบคุมอตัราแลกเปลี่ยนใหอ้่อนค่า 

เพือ่ดงึดดูเงนิลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศในอตุสาหกรรมยานยนต ์

   4) ภาครฐัควรออกนโยบายทีเ่พิม่ผลติภาพแรงงาน ผลติภาพทุน และ

ผลติรวม ถงึแมผ้ลการศกึษาจะพบว่า ปัจจยัดา้นผลติภาพเหล่านี้ ไมม่นียัสาํคญัต่อการ

ลงทนุโดยตรงในอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซยีนในปัจจุบนั เนื่องจากผลติภาพการ

ผลติทีเ่ปรยีบเทยีบกบัตน้ทุนการผลติของแต่ละประเทศไม่มคีวามแตกต่างกนัมากนัก 

หากประเทศใดสามารถพฒันาผลติภาพการผลติใหส้งูกว่าประเทศอืน่ๆ ได ้กจ็ะดงึดูด

เงนิลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มมากขึ้น และหาก

พจิารณาสถานการณ์ปัจจุบนัของประเทศผู้ผลิตยานยนต์ในอาเซียนยงัอยู่ในระดับ

กาํลงัพฒันา ทีนํ่าเขา้เทคโนโลยแีละนวตักรรมจากต่างประเทศเป็นหลกั ซึง่มขีอ้ด ีคอื 

ประเทศผู้ผลิตยานยนต์ในอาเซียนจะได้มาซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือการร่วมทุนกับ

ต่างประเทศ ยกตวัอย่างเช่น มาเลเซยีทีอ่อกแบบยานยนต์เป็นของประเทศเอง ด้วย

การรว่มทนุกบับรษิทัยานยนต์ต่างชาต ิเป็นตน้ สอดคลอ้งกบัสถาบนัยานยนต ์(2556) 

ประเทศสมาชกิอาเซยีนแมป้ระเทศผูผ้ลติยานยนต์ในอาเซยีนจะเป็นฐานการผลติยาน

ยนต์ที่สําคญั แต่ยงัขาดการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีการออกแบบ จึงเป็นเพียงการ

รบัจ้างผลติเท่านัน้ หากสามารถออกแบบทัง้เครื่องยนต์และรูปลกัษณ์ได้ จะมคีวาม

ไดเ้ปรยีบมากยิง่ขึน้ 

   5) เนื่ องจากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยภายนอกส่งผลต่อการ

เจริญเติบโตของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์ของ

อาเซยีนโดยเฉพาะเหตุการณ์อุทกภยัในไทย ปี พ.ศ.2554 ทาํใหก้ารเจรญิเตบิโตของ

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซยีนลดลงรอ้ยละ 

0.913 และโครงการรถยนต์คนัแรก ในปี พ.ศ.2554ไม่สามารถชดเชยความเสยีหาย
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จากเหตุการณ์อุทกภยัได้ การเจรญิเตบิโตของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน

อุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซยีนจงึไม่ได้เพิม่ขึน้ในปีแรกที่ก่อตัง้โครงการ แต่ในปี 

พ.ศ.2555โครงการรถยนต์คนัแรก ทําให้การเจรญิเตบิโตของการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศในอตุสาหกรรมยานยนตข์องอาเซยีนเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 0.898 

    ภาครฐัในอาเซยีนควรตระหนักถงึปัจจยัภายนอกทีส่่งผลกระทบต่อ

อตุสาหกรรมยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายต่างๆ ของภาครฐั กรณีนโยบายสนับสนุน

การใช้รถสาธารณะของเวยีดนาม ทําให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศชะลอตวั 

เนื่องจากเวยีดนามพึง่พาการนําเขา้ยานยนต์มากกว่าการผลติในประเทศ จงึส่งผลต่อ

การลงทนุโดยตรงในอตุสาหกรรมยานยนต์ไมม่ากนัก สาํหรบักรณีโครงการรถยนตค์นั

แรกของไทย ทีช่่วยเหลอืผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก

เหตุการณ์อุทกภยั เป็นการเพิม่อุปสงคเ์ทยีม โดยการดงึอุปสงค์ในปีถดัไป ทําใหย้อด

ซือ้รถยนตเ์พิม่ขึน้ในชว่งทีเ่กดิโครงการ และสง่ผลใหย้อดขายในปีถดัไปลดลง แสดงให้

เห็นว่า การแก้ปัญหาด้วยโครงการที่กระตุ้นอุปสงค์ จึงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่มี

ประสทิธภิาพและยัง่ยนื สอดคลอ้งกบัสาํนักประเมนิผลและสาํนักงบประมาณ (2556) 

เนื่องจากพบว่า โครงการรถยนต์คนัแรก ในปี พ.ศ.2555 เกดิอุปสงค์เทยีมมากกว่า

สภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยตามปกติถงึรอ้ยละ 80 อกีทัง้ทําใหอุ้ปสงค์ทีแ่ทจ้รงิ 

ใน ปี พ.ศ.2556 ลดลง ซึง่ใชย้อดจาํหน่ายเป็นตวัชีว้ดั และใชเ้วลาอยา่งน้อย 1 ปี จงึจะ

กลบัเขา้สู่สภาวะเดมิ และจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการและหอการคา้ต่างประเทศ 

โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (2554) พบว่า นักลงทุนต่างชาตยิงัคงยนืยนัทีจ่ะใชไ้ทย

เป็นฐานการผลติยานยนตต่์อไป เนื่องจากการลงทนุโดยตรงเป็นการวางแผนระยะยาว 

พรอ้มทัง้พจิารณาถงึศกัยภาพของไทยในดา้นต่างๆ ทีย่งัมคีวามไดเ้ปรยีบในการเขา้

มาลงทุน สาํหรบัเหตุการณ์อทุกภยัทีเ่กดิขึน้ เป็นเพยีงปัจจยัภายนอกทีเ่กดิขึน้ในระยะ

สัน้เทา่นัน้ ประกอบกบัภาครฐัไดใ้หค้วามช่วยเหลอืแกผู่ป้ระกอบการทีไ่ดร้บัผลกระทบ

ในครัง้นี้  ทําให้ผู้ประกอบการยังคงไว้วางใจ ดังนัน้การบริหารจัดการด้วยวิธีการ

ป้องกนัทีม่ปีระสทิธภิาพและนโยบายการจดัการทีเ่หมาะสมในการป้องกนั มากกว่า

ออกนโยบายมาเพื่อแกไ้ขเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ไปแลว้ หากเกดิเหตุการณ์ซํ้ารอยเดมิ ทาํ

ใหน้กัลงทุนต่างชาตขิาดความเชื่อมัน่ ซึง่ผลอาจไม่เลวรา้ยถงึขัน้การยา้ยฐานการผลติ 

แต่เป็นไปไดว้่า จะขยายการลงทุนไปยงัประเทศสมาชกิอาเซยีนทีม่ศีกัยภาพมากกว่า 

และไมข่ยายการลงทนุในไทยอกีต่อไป  

   6) เนื่องจากผลการศกึษา พบว่า การเจรญิเตบิโตของยอดจําหน่ายยาน

ยนต์ของบรษิัทต่างชาติภายในประเทศทัง้ในปีปัจจุบนัและปีก่อนหน้า ที่เป็นตวัชี้วดั

ศกัยภาพตลาด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ทําให้การเจรญิเติบโตของการลงทุนโดยตรงจาก
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ต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์ในอาเซียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.653 และร้อยละ 

0.564 ตามลําดบั หากภาครฐัมนีโยบายกระตุน้การเจรญิเตบิโตของยอดจําหน่ายยาน

ยนตใ์หเ้พิม่ขึน้ ทาํใหก้ารเจรญิเตบิโตของยอดผลติยานยนตเ์พิม่ขึน้ตาม นอกจากนี้ผล

การศึกษายังพบว่า การผลิตยานยนต์มีลักษณะเป็นวัฏจักร (Cyclical effects) 

เนื่องจากการเจรญิเติบโตของยอดผลิตยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ในปีนี้ ทําให้การ

เจริญเติบโตของยอดผลิตยานยนต์ในปีหน้าลดลงร้อยละ 0.627 แสดงให้เห็นว่า 

บรษิทัผูผ้ลติยานยนต์ พจิารณาทัง้ความตอ้งการของตลาดและจาํนวนยานยนตท์ีผ่ลติ

ในปีที่ผ่านมา ดงันัน้หากภาครฐัมนีโยบายที่กระตุ้นให้เกดิการเจรญิเติบโตของยอด

จาํหน่ายยานยนตใ์นปีนัน้ ทาํใหก้ารเจรญิเตบิโตของยอดผลติยานยนตใ์นปีนัน้เพิม่ขึน้ 

แต่การเจรญิเตบิโตของยอดผลติยานยนตใ์นปีถดัไปจะลดลง  

   7) กรณีการรวมตวักนัเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ทําให้ประเทศ

สมาชิกอาเซียนได้สิทธิพิเศษทางภาษีนําเข้า 0% ทําให้การนําเข้ายานยนต์จาก

ประเทศอื่นๆ ทีไ่ม่ได้เป็นประเทศสมาชกิอาเซยีนลดลง เป็นการเพิม่ความแขง็แกร่ง

ใหก้บัตลาดยานยนต์และประเทศผูผ้ลติยานยนต์ในอาเซยีนไปในคราวเดยีวกนั จาก

สิทธิพิเศษทางภาษีนําเข้า 0% เท่ากับว่า บริษัทต่างชาติไม่จําเป็นต้องตัง้โรงงาน

ประกอบยานยนต์ในประเทศที่มีความเสียเปรียบ แต่มาลงทุนโดยตรงในประเทศ

สมาชกิอาเซียนทีม่ศีกัยภาพมากกว่า และใชส้ทิธพิเิศษทางภาษีในการส่งออกไปยงั

ประเทศทีม่คีวามเสยีเปรยีบแทน ทาํใหก้ารลงทนุโดยตรงในอตุสาหกรรมยานยนตข์อง

ประเทศทีเ่สยีเปรยีบลดลง เนื่องจากยอดผลติยานยนตต่์อไปนี้ ไมไ่ดพ้จิารณาจากยอด

จําหน่ายยานยนต์ของบรษิัทต่างชาติในแต่ละประเทศสมาชกิอาเซียนอกีต่อไป แต่

กลายเป็นยอดจําหน่ายยานยนต์ของบรษิทัต่างชาตทิุกประเทศสมาชกิอาเซยีน ดงันัน้

หากภาครฐัมนีโยบายต่างๆ เพิม่ศกัยภาพของประเทศ เพือ่เป็นฐานการผลติยานยนต์

ในอาเซยีน เช่น การลดอตัราภาษนีิตบิุคคล การเพิม่ผลติภาพการผลติ มคีวามพรอ้ม

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ในอนาคตเมื่อมีการรวมตัวกันอย่างเต็มรูปแบบ 

ประเทศทีม่ศีกัยภาพมากทีส่ดุจะกลายเป็นฐานการผลติยานยนตข์นาดใหญ่ในอาเซยีน 

สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอของสถาบนัยานยนต์ (2556) เกีย่วกบัการลดอตัราภาษีนําเขา้

ระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีน ตลอดจนยกเวน้อตัราภาษนํีาเขา้ เป็นการสง่เสรมิใหม้ี

การแขง่ขนัดา้นคณุภาพของประเทศผูผ้ลติยานยนตใ์นอาเซยีน  

จากการศกึษา พบว่า บรษิัทผู้ผลิตยานยนต์มคีวามอ่อนไหวต่อนโยบาย

ต่างๆ ของภาครฐั โดยเฉพาะนโยบายทีส่ง่ผลต่อยอดจําหน่ายยานยนต์ ซึ่งเป็นปัจจยั

สาํคญัทีบ่รษิทัต่างชาตนํิามาพจิารณาเพื่อลงทุนโดยตรงในอตุสาหกรรมยานยนต ์หาก

เกดิเหตุการณ์ทีท่าํใหย้อดจําหน่ายยานยนตล์ดลงอย่างมาก นโยบายของภาครฐัโดย
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การเพิม่อุปสงค์เทยีม จะช่วยใหย้อดจําหน่ายยานยนต์เพิม่ขึน้ เพื่อชดเชยการลดลง

ของยอดจําหน่ายยานยนต์ ดงันัน้นโยบายของภาครฐัในการกระตุ้นอุปสงค์จะช่วย

แกไ้ขสถานการณ์ในระยะสัน้ได ้สาํหรบัระยะยาว ภาครฐัควรออกนโยบายทีก่่อใหเ้กดิ

อุปสงค์ทีแ่ทจ้รงิ เพื่อก่อใหเ้กดิการเตบิโตของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างยัง่ยนื เป็น

การสร้างความเชื่อมัน่ในศกัยภาพตลาดของประเทศให้แก่บรษิัทต่างชาติที่เขา้มา

ลงทนุโดยตรง และจะชว่ยดงึดูดเงนิลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศในอตุสาหกรรมยาน

ยนตข์องอาเซยีนได ้
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ภาคผนวก ก 

ตวัแปรเชิงปริมาณท่ีปรบัค่าให้อยู่ในระดบั First difference 

 
ภาพ 1ก   การเจรญิเตบิโตของยอดผลติยานยนต์ของบรษิทัต่างชาตภิายในประเทศ ตัง้แต่ปี  

พ.ศ.2547-2557 

 
ภาพ 2ก    การเจรญิเตบิโตของยอดจาํหน่ายยานยนตข์องบรษิทัต่างชาตภิายในประเทศ ตัง้แต่ปี  

พ.ศ.2547-2557 

 
ภาพ 3ก   การเปลีย่นแปลงของดชันีผลติภาพรวม ตัง้แต่ปี พ.ศ.2547-2556 
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ภาพ 4ก   การเจรญิเตบิโตของอตัราแลกเปลีย่น ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547-2557 

 
ภาพ 5ก   การเจรญิเตบิโตของปรมิาณก๊าซธรรมชาตทิีผ่ลติได ้ตัง้แต่ปี พ.ศ.2547-2556 

 
ภาพ 6ก   การเจรญิเตบิโตของอตัราค่าจา้งแรงงานขัน้ตํ่า ตัง้แต่ปี พ.ศ.2547-2556 
 

 

 
ภาพ 7ก   การเปลีย่นแปลงของอตัราภาษนีิตบุิคคล ตัง้แต่ปี พ.ศ.2547-2557 
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ภาพ 8ก   การเจรญิเตบิโตของปรมิาณคอนเทนเนอรท์ีท่่าเรอืสามารถรองรบัได ้ตัง้แต่ปี  

  พ.ศ.2547-2557 
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