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ในการศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพือ่ พัฒนารูปแบบและทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการลงทุน
ทางตรงจากต่างประเทศต่อผลิตภาพแรงงานของบริษัทข้ามชาติท่เี ข้ามาลงทุนทางตรงในประเทศไทยจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้บริหาร
ระดับสูงชาวต่างชาติจาํ นวน 433 ตัวอย่าง โดยใช้สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง
ผลการศึก ษา พบว่ าปั จจัย ที่ม อี ิทธิพ ลต่ อ การลงทุ น ทางตรงจากต่ างประเทศสามารถแบ่ งออกเป็ น 2 ปั จจัย หลักคือ ความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศผูร้ บั ทุน และแรงจูงใจภายในของบริษทั
ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง พบว่าปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมีอทิ ธิพลทางบวกต่อผลิต
ภาพแรงงาน โดยปั จจัยด้านแสวงหาทรัพยากรมีอทิ ธิพลมากทีส่ ุด รองลงมาคือ เปลีย่ นแปลงต้นทุนและรายได้โดยเปรียบเทียบ ประหยัด
จากการขนส่งและการทําธุรกรรม หลีกเลี่ยงอุปสรรคทางการค้า และอัตราแลกเปลีย่ น ตามลําดับ ดังนัน้ ผูเ้ กีย่ วข้องควรส่งเสริมและสร้าง
ความมั ่นคงด้านทรัพยากรหรือวัตถุดบิ ในการนํ ามาใช้ในการดําเนินงาน การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น การสนับสนุ นและ
ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีหรือสิทธิประโยชน์ ทไ่ี ม่ใช่ภาษีต่าง ๆ การปรับปรุงระบบการขนส่งและการทําธุรกรรม เช่น การพัฒนา
โครงข่ายการคมนาคม ขัน้ ตอนในการประสานงาน ระเบียบและวิธปี ฏิบตั ิ หรือการดําเนินการในการดําเนินธุรกิจ การสนับสนุ นและลด
อุปสรรคทีเ่ กีย่ วข้องด้านภาษีทงั ้ ภาษีการนําเข้าต่าง ๆ เช่นการนําเข้าวัตถุดบิ การลดหรือกําจัดภาษีการนําเข้าเครือ่ งจักร หรืออุปสรรคด้าน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตในประเทศไทย และการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลีย่ นไม่ให้ผนั ผวนจนเกินไป
คําสําคัญ: การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ผลิตภาพแรงงาน

Abstract

The purposes of this study are to develop the model and examine the Causal Relationship of factors influencing
Foreign Direct Investment to Labor Productivity in the multinational company which direct investment in Thailand from 433
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samples of foreign senior executives. The statistical methods for analyzing data are Confirmatory Factor Analysis and Structural
Equation Modeling analysis.
The research result found that the 2 main factors influencing Foreign Direct Investment are Competitiveness
Advantage of Host Country and Internal Motivation in Company.
The result of Structural Equation Modeling analysis showed that the factors influencing Foreign Direct Investment
also have positive influence on Labor Productivity. The most influential factor is Seeking for Resources followed by Comparative
Cost and Income Changes, Save from Logistical and Business Transactional Cost, Avoid Trade Barriers, and Exchange Rate
respectively. Therefore, related agency should promote and secure the stability of resources or raw materials used in the
operation, build up the competitive advantage (e.g. promote and support Tax or non-Tax privileges), improve logistic and
business transaction system (e.g. development of transportation network, process of coordination, regulations and procedures ,
or implementation of business operation), support and reduce barriers related to imported duties (e.g. imported raw materials,
reducing or eliminating duties on imported machineries, or the barriers of the standards of products manufactured in Thailand),
and stabilization of the exchange rate not to fluctuate too much.
Keywords: Foreign Direct Investment, Labor Productivity
Paper type: Research

1. บทนํา

ในช่ ว งสามทศวรรษที่ผ่ านมาการลงทุ น ทางตรงจาก
ต่ า งประเทศ (FDI) ได้ เป็ นแรงผลัก ดัน ที่ทํ า ให้ เกิด การพั ฒ นา
เศรษฐกิจ ในประเทศต่ างๆ โดย FDI ทํ าหน้ าที่เป็ นแหล่ ง ของ
เงินทุนทีไ่ หลเข้าไปลงทุนในประเทศผูร้ บั ทุนจึงสามารถส่งเสริมการ
สะสมทุ น ในประเทศเหล่ า นั ้น (Omisakin et al. 2009 cited in
Liargovas and Skandalis, 2011) FDI ยัง เป็ นหนึ่ ง ในปั จจัย ที่
สําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจโลกร่วมสมัย ซึ่งในปั จจุบนั FDI ยัง
เป็ นกลไกพื้นฐานในการไหลของเงินทุนในระบบเศรษฐกิจทัวโลก
่
และเป็ นปั จ จัย สําคัญ สํ าหรับ การพัฒ นาทางเศรษฐกิจ ในหลาย
ประเทศ (Stefanovic, 2008)
ประเทศกําลังพัฒนายังคงเป็ นแม่เหล็ก ดึงดูดการการ
ลงทุน (Asia News Monitor, 2009) โดยการไหลเข้าของ FDI ใน
ประเทศกําลังพัฒนายังมีแนวโน้ มที่สูงขึ้นคิดเป็ นร้อ ยละ 54 จาก
การไหลของเงิน ทุ น ของโลก (UNCTAD, 2014) โดยในภู ม ิภ าค
เอเชีย ยังคงเป็ น ภูมภิ าคที่มกี ารเงิน ทุน ไหลเข้าจาก FDI สูงที่สุ ด
และยังคงเป็ นปลายทางในการลงทุนจํานวนหนึ่งด้วย โดยมีมลู ค่า
การไหลเข้าของ FDI มูลค่า 426 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี ค.ศ.
2013 คิด เป็ นเกือ บร้อ ยละ 30 ของทัง้ หมดทัว่ โลก (UNCTAD,
2014)
ประเทศต่างๆ จึงมีความพยายามในการดึงดูดนักลงทุน
ชาวต่างชาติ ให้มาลงทุนทางตรงในประเทศของตนเนื่องจากผลใน
เชิงบวกทีม่ ผี ลต่อศักยภาพของเศรษฐกิจ โดย FDI จะเพิม่ ผลผลิต
การถ่ ายโอนเทคโนโลยี ทัก ษะการบริห ารจัดการ ความรู้ค วาม
ชํานาญ เครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ ลดอัตราการว่างงาน
และการเข้า ถึ ง ตลาดภายนอกประเทศ (Dunning, 1994 และ
Caves, 1996 cited in Denisia, 2010)

ประเทศไทยนับเป็ นจุดหมายที่สําคัญสําหรับนักลงทุน
ทัง้ ไทยและต่ างชาติแ ละให้ค วามสนใจเข้า มาลงทุ น ทางตรงใน
ลําดับต้นๆ ในภูมภิ าคอาเซียน จากข้อมูลพบว่าการคาดการณ์การ
การไหลเข้า ของ FDI ในประเทศไทยอยู่ในอัน ดับ ที่ 3 รองจาก
สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ตามลําดับ และยังพบอีกว่าการไหลเข้า
ของ FDI ในประเทศไทยมีการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสาม
ปี ห ลังที่ผ่ านมาจากมู ล ค่ า 3,710 ล้านดอลลาร์ ส หรัฐ ในปี ค.ศ.
2011 เป็ น 10,705 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ 12,946 ล้านดอลลาร์
สหรัฐในปี ค.ศ.2012 และ 2013 ตามลําดับ
แต่ จ ากปั จจัย ด้ า นลบที่ ไ ม่ เอื้ อ ในการเข้ า มาลงทุ น
ทางตรงของนักลงทุนต่ างชาติทําให้เกิดปั จจัยเสี่ยงหลายประการ
ได้แก่ ปั ญหาทางการเมืองภายในประเทศ ภัย ธรรมชาติ ต้น ทุ น
ค่าจ้างแรงงานทีเ่ พิม่ สูงขึน้ และการปรับเปลีย่ นทิศทางการส่งเสริม
การลงทุนเพือ่ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย การรวมกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในการเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน และ
อาจเป็ นอุปสรรคต่อ FDI ทําให้มกี ารย้ายฐานการผลิตหรือตัดสินใจ
ลงทุนในประเทศอื่นๆ ทีเ่ หมาะสมกว่า
ธนาคารแห่ งประเทศไทย (2556) ระบุ ว่ าการเพิ่ม ขึ้น
ของผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) มีความสําคัญอย่าง
ยิง่ ต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เนื่องจากผลิตภาพ
แรงงาน เป็ น เรื่อ งสําคัญ ที่สามารถแสดงถึงประสิท ธิภ าพในการ
ทํางานของปั จจัยการผลิตด้านแรงงานเพื่อใช้เปรียบเทียบผลงาน
ทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ของ Zhu and Tan
(2000 cited in Ramasamy and Yeung, 2010) พบว่ าการไหล
เข้าของ FDI มีค วามสัมพัน ธ์ในเชิงบวกกับผลิต ภาพแรงงานใน
หลายเมืองของจีน สอดคล้องกับ Chung (1997) ทีพ่ บว่า การไหล
เข้าของ FDI จะมีอทิ ธิพลทางบวกต่อผลิตภาพในอุตสาหกรรมของ
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ผลกระทบระหว่างปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ…
ประเทศผูร้ บั ทุน โดย FDI จะเพิม่ ผลิตภาพของอุตสาหกรรมผ่าน
การยกระดับ ของการแข่งขัน และการถ่ ายโอนเทคโนโลยี และ
สอดคล้องกับ Filiz (2014) ที่พบว่า FDI ไม่เพียงแต่ เป็ นการถ่ าย
โอนทุ น แต่ ย ังเป็ น กลไกในการเพิ่ม ผลิต ภาพจากการถ่ ายโอน
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ ซึง่ การถ่ายโอนเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจทัง้ หมด ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั เล็งเห็นความสําคัญและความ
จําเป็ นที่จะต้องศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการลงทุนทางตรงจาก
ต่างประเทศกับผลิตภาพแรงงานสําหรับประเทศไทยเพือ่ สนับสนุ น
นโยบายของรัฐบาลทีจ่ ะทําให้ประเทศไทยจะกลายเป็ น ประเทศที่
มีร ายได้ ท่ี สู ง โดยการปรับ เปลี่ ย นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ไปสู่
เศรษฐกิจทีข่ บั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งจะต้องอาศัยทัง้ การลงทุน
ทางตรงจากต่างประเทศและผลิตภาพแรงงาน

2. วัตถุประสงค์การวิ จยั

1. เพื่ อ พัฒ นารู ป แบบความสัม พัน ธ์ เชิ ง สาเหตุ ข อง
ผลกระทบระหว่ างปั จ จัย ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ การลงทุ น ทางตรงจาก
ต่างประเทศและผลิตภาพแรงงาน
2. เพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลกระทบ
ระหว่างปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศและ
ผลิตภาพแรงงาน

3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิ ด
การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (FDI)
Daniels and Radebaugh (2 0 0 1 ) แ บ่ ง ปั จ จั ย ที่ มี
อิทธิพลต่อ FDI เป็ น 2 ปั จจัยหลักคือ การขยายโอกาสในการขาย
และการได้มาซึ่งทรัพ ยากร Moosa (2002) ระบุ ว่า FDI เกิดจาก
ความต้อ งการตลาด ความต้องการประสิทธิภ าพการผลิต ความ
ต้อ งการวัตถุ ดบิ ความต้องการข้อ มูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การลดหรือ กระจายความเสี่ย ง บู ร ณาการการดํ าเนิ น งาน องค์
ความรู้ท่ีไ ม่ ส ามารถถ่ า ยโอน การป้ องกัน ความรู้ การป้ องกัน
ชือ่ เสียง การใช้ประโยชน์ จากชื่อเสียง การหลีกเลีย่ งภาษีศุลกากร
และโควตา จากอัตราแลกเปลีย่ น และความสัมพันธ์กบั บริษทั ข้าม
ชาติอ่นื ๆ Ozawa (2005) ระบุว่าปั จจัยในการออกไปดําเนินธุรกิจ
นอกกประเทศเนื่องมาจาก เพื่อการได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบจาก
รายได้ในการดําเนิ น งานจาก FDI โดยการใช้ประโยชน์ สูงสุ ดใน
สิ น ท รั พ ย์ ข อ งอ งค์ ก ร เพื่ อ ส ร้ า งค ว าม มั น่ ค งใน ก ารนํ า
ทรัพยากรธรรมชาติในต่ างประเทศมาใช้ เพื่อหลีกเลี่ย งกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจจากความเข้มข้นของมลพิษสูงทีป่ ระเทศทีบ่ ริษทั แม่
ตัง้ อยู่ เพื่อหลีกเลีย่ งอุปสรรคทางการค้าและในขณะเดียวกันยังคง
รัก ษาส่ ว นแบ่ ง การตลาดผ่ า นการผลิต ในท้ อ งถิ่ น และการจัด
จําหน่ายโดยตรง และเพื่อพัฒนาประโยชน์จากการแข่งขันในความ
ร่ว มมือ กับประเทศคู่แข่งผ่ านพัน ธมิต รเชิงกลยุ ทธ์ใน R&D การ
พั ฒ น าผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะก ารต ล าด แ ล ะเพื่ อ ห นี อ อ ก จาก
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีม่ ตี น้ ทุนสูงในประเทศทีบ่ ริษัทแม่ตงั ้ อยู่

เด่นชัย มีเดชา และคณะ

และค้นหาสถานทีต่ งั ้ ทีด่ ขี น้ึ Rugman et al. (2006) ระบุว่ามีหลาย
ปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อ FDI ซึ่งรวมถึงการเพิม่ ยอดขายและผลกําไร
การมีโอกาสทีจ่ ะเข้าตลาดทีเ่ ติบโตอย่างรวดเร็ว การลดต้นทุน การ
ดึง ดู ด จากการตัง้ สหภาพทางเศรษฐกิ จ การปกป้ องตลาดใน
ประเทศ การปกป้ องตลาดต่างประเทศ และการแสวงหาเทคโนโลยี
และการบริห ารจัด การความรู้ Dana et al. (2008) ได้ อ้ า งถึ ง
งานวิ จ ั ย ของ Badri (1996, 1999); Dunning (1980, 1988);
Ferdows (1 9 9 7 ) ; Hoffmann and Schniederjans (1 9 9 4 ) ;
MacCarthy and Atthirawong (2 0 0 3 ); Porter (1 9 9 0 ) แ ล ะ
Schmenner (1982) พบว่ ามีอย่ างน้ อยมี 8 ปั จจัย ที่มอี ิท ธิพ ลต่ อ
FDI คือ การเข้าถึงต้นทุนทีต่ ่าํ ของปั จจัยการผลิต การเข้าถึงตลาด
และการสนับสนุ นการค้าและการจัดจําหน่ ายความใกล้ชดิ กับลูกค้า
และสนั บ สนุ น การให้บ ริก าร การเข้า ถึง เทคโนโลยี การเข้า ถึ ง
ทรัพยากรและวัตถุดบิ การตอบโต้ค่แู ข่งและการแสวงหาสินทรัพย์
เชิงกลยุ ท ธ์อ่ืน ๆ สิท ธิประโยชน์ แ ละผลประโยชน์ ท างภาษี การ
เข้าถึงโครงสร้างพื้น ฐานที่ดีเยี่ย ม Dunning and Lundan (2008)
ร ะ บุ ถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ FDI ไ ด้ แ ก่ ก า ร แ ส ว ง ห า
ทรัพ ยากรธรรมชาติ แสวงหาตลาด แสวงหาประสิท ธิภ าพ และ
แสวงหากลยุ ทธ์ในสิน ทรัพ ย์ Salvatore (2013) ระบุ ว่าปั จจัย ที่ม ี
อิทธิพลต่ อ FDI โดยทัวไปจะเหมื
่
อนกันกับการลงทุนในตลาดทุน
เนื่ องจากการได้รบั ผลตอบแทนที่สูงและเพื่อ กระจายความเสี่ย ง
Gandolfo (2014) ระบุ ว่ าปั จจัย ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ การขยายตัว ของ
บริษัท ข้ามชาติม ี 4 ประการได้แ ก่ ความก้าวหน้ าในเทคนิ ค การ
ผลิตทีท่ าํ ให้แตกขัน้ ตอนการผลิตในส่วนทีแ่ ตกต่างกันทีส่ ามารถอยู่
ในสถานทีท่ แ่ี ตกต่างกัน ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการขนส่งทีม่ ี
ราคาไม่แพงในการถ่ ายโอนสินค้า ความก้าวหน้ าในการเชื่อมโยง
การให้ บ ริการด้านการอํ านวยความสะดวกในการประสานงาน
ระหว่างขัน้ ตอนต่ างๆ ของกระบวนการผลิต และการปรับปรุงใน
ความรูเ้ กีย่ วกับวัฒนธรรม ระบบกฎหมาย และขนบธรรมเนียมของ
ประเทศอื่น ๆ ทําให้งา่ ยในการตัง้ ค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ผู้ว ิจ ัย ได้ ทํ า การวิเคราะห์ เนื้ อ หา (Content analysis)
แนวคิดเกี่ย วกับการลงทุ น ทางตรงจากต่ างประเทศ ทฤษฎีก าร
ลงทุ น ทางตรงจากต่ างประเทศ และงานวิจยั ที่เกี่ย วข้อ งกับ การ
ลงทุนทางตรงจากต่ างประเทศ จากการทบทวนเอกสาร แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ย วข้อ งเกี่ย วกับ การลงทุ น ทางตรงจาก
ต่ า งประเทศ และสามารถสัง เคราะห์ ต ัว แปรหลัก 10 ปั จ จัย ที่
เกี่ย วข้อ งกับ การศึกษา คือ แสวงหาตลาด (MS) การเติบ โตทาง
เศรษฐกิจของประเทศผู้รบั ทุน (TG) เข้าถึงต้นทุนและทรัพ ยากร
การผลิต (CS) อัต ราแลกเปลี่ย น (EX) มาตรการจูงใจการลงทุ น
จากรัฐบาล (GI) หลีกเลีย่ งอุปสรรคทางการค้า (TB) เปลีย่ นแปลง
ต้นทุน และรายได้โดยเปรียบเทียบ (CC) ประหยัดจากการขนส่ ง
และการทําธุรกรรม (EB) แสวงหาทรัพยากร (RS) และโครงสร้าง
พืน้ ฐานในประเทศผูร้ บั ทุน (IF)

WMS Journal of Management
Walailak University
Vol.6 No.3 (Sep – Dec 2017)

86
An Effect between Factors Influencing Foreign Direct Investment...
ผลิตภาพแรงงาน
ผลิตภาพแรงงาน มีวธิ กี ารวัดทีแ่ ตกต่างกันออกไปโดย
สรุปได้ว่า ผลิตภาพแรงงานคือจํานวนหน่ วยของงานทีผ่ ลิตโดยคน
ในเวลาทีร่ ะบุ (Mao, 1999) ผลิตภาพแรงงานคือมูลค่าของผลผลิต
ต่ อ คนต่ อ ชัว่ โมง (Person-hour) ต่ อ ปั จ จัย การผลิต ของแรงงาน
( The U.S. Department of Commerce, n. d. cited in Mao,
1999) ผลิตภาพแรงงานคือมูลค่าเพิม่ ต่อจํานวนของแรงงานหรือ
ต่อจํานวนชัวโมงทํ
่
างาน (Lim, 1999) ผลิตภาพแรงงานคือปริมาณ
ผลงานเฉลี่ย ต่ อ คนของลูก จ้างที่คํานวณเป็ นรายชั ่วโมง รายวัน
รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี ผลิตภาพแรงงานเป็ นข้อมูลบ่งชี้
ถึงความสามารถในการผลิตต่อคนของคนงานหรือลูกจ้างในแต่ละ
ช่ ว งเวลา (เช่ น ต่ อ ชัวโมง
่
ต่ อ วัน ต่ อ สัป ดาห์ ฯลฯ) (กระทรวง
แรงงาน, 2548) ผลิตภาพแรงงานคือมูลค่าเฉลีย่ ของผลผลิตทีผ่ ลิต
สําหรับทุกชั ่วโมงทํางานโดยแรงงานของประเทศ (Abdalla, 2008)
ผลิตภาพแรงงานคือการใช้ปัจจัยแรงงานหนึ่ งหน่ ว ยที่ก่ อให้เกิด
ผลผลิต กี่ห น่ ว ย โดยกํ าหนดให้ ปั จ จัย ทุ น และปั จ จัย อื่ น ๆ คงที่
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2551) ผลิต ภาพแรงงานคือ อัต ราส่ ว นของผลผลิต กับ จํ า นวน
แรงงานในระบบเศรษฐกิจ (Bureau of Labour Statistics, 2010
อ้างถึงใน ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2553) ผลิตภาพแรงงานคือ
ปริม าณของสิน ค้าและบริก ารที่ผ ลิต โดยแรงงานในช่ ว งเวลาที่
กําหนด โดยถ้ามองในระดับมวลรวมหรือระดับมหาภาค หมายถึง
อัตราส่วนระหว่างผลิตผลมวลรวมทัง้ หมดในประเทศที่ปรับราคา
แล้ว (Gross domestic product at adjusted prices) กับปั จจัยการ
ผลิต ของแรงงาน (จํานวนชัวโมงที
่
่ใช้ในกระบวนการผลิต หรือ
จํานวนแรงงานที่ใช้ในการผลิต (ประชา วสุประสาท, 2553) ผลิต
ภาพแรงงานคือผลิตภาพเฉลี่ยของแรงงานซึ่งมีความหมายใน 2
ลักษณะ คือ ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยต่ อคน (Labour Productivity
per Employed Person) และผลิต ภาพแรงงานเฉลี่ย ต่ อ ชัว่ โมง
ทํ างาน (Labour Productivity per Hour Worked) (ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย, 2553) ผลิตภาพแรงงานคือความสามารถในการผลิต
สินค้าและบริการของแรงงานโดยสามารถคํานวณได้จากอัตราส่วน
จํานวนสินค้าที่ผลิตออกมาได้ต่ อปริมาณของแรงงานที่ใช้ในการ
ผลิต (เอกสิทธิ ์ กาญจนาภิญโญกุล, 2554)
การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศกับผลิตภาพแรงงาน
Filiz (2014) ระบุว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ไม่เพียงแต่มกี ารถ่ายโอนทุนเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นกลไกทีน่ ํามาซึ่งผลิต
ภาพโดยการถ่ายโอนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ดังนัน้ การลงทุน
โดยตรงจากต่ างประเทศอาจนํ า ไปสู่ก ารเพิ่ม ขึ้น ของผลิต ภาพ
สําหรับเศรษฐกิจทัง้ หมดไม่เพีย งแต่ ในภาคการลงทุน ในเงิน ทุ น
จากต่ า งประเทศ ในขณะที่ Caves (1974 cited in Bruhn and
Calegario, 2014) พบว่ า มีค วามสัม พัน ธ์เชิง บวกระหว่ า งการ
ลงทุ น ของบริษัท ข้ามชาติแ ละผลิต ภาพแรงงาน สอดคล้อ งกับ
Globerman (1979 cited in Bruhn and Calegario, 2014) พบว่ า
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการลงทุนของบริษัทข้ามชาติและ

Denchai Meedecha et.al
ผลิตภาพแรงงาน สอดคล้องกับ Blomström and Persson (1983
cited in Negara and Adam, 2012) พบว่า การลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศมีผลกระทบทางบวกในการถ่ายทอดผลิตภาพแรงงาน
ในเม็ ก ซิ โ ก สอดคล้ อ งกับ Blomström (1986 cited in cited in
Bruhn and Calegario, 2014) ศึ ก ษ าในเม็ ก ซิ โ กและพบว่ า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการลงทุ นของบริษัท ข้ามชาติและ
ผลิตภาพแรงงาน สอดคล้องกับ Kokko et al. (1996 cited in Liu
et al. 2001) ศึกษาภาคการผลิตของอุรุกวัย พบว่า มีการถ่ายทอด
ผลิ ต ภาพ เชิ ง บวกจากการลงทุ น โดยตรงจากต่ างประเทศ
สอดคล้อ งกับ Blomström and Sjöholm (1999 cited in Negara
and Adam, 2012) พบว่ า การลงทุ น โดยตรงจากต่ างประเทศมี
ผลกระทบทางบวกในการถ่ายทอดผลิตภาพแรงงานในอินโดนีเซีย
สอดคล้ อ งกับ Grether (1999 cited in Liu et al. 2001) พบว่ า
การลงทุนโดยตรงจากต่ างประเทศมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อผลิตภาพ
ในระดับบริษทั และมีอทิ ธิพลในระดับอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรม
การผลิตในเม็กซิโก สอดคล้องกับ Liu et al. (2000 cited in Liu et
al. 2001) ศึกษาในอุ ต สาหกรรมการผลิต ของสหราชอาณาจัก ร
พบว่ามีการถ่ายทอดผลิตภาพเชิงบวกจากการลงทุนโดยตรงจาก
ต่ า งประเทศ สอดคล้อ งกับ Zhu and Tan (2000) ที่ศ ึก ษาการ
ลงทุนทางตรงจากต่างประเทศและผลิตภาพแรงงานของจีน พบว่า
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความเข้มข้นของการไหลเข้าของ
การลงทุ น ทางตรงจากต่ า งประเทศและผลิ ต ภาพ แรงงาน
สอดคล้ อ งกับ สอดคล้ อ งกับ Chuang and Hsu (2004 cited in
Anwar and Sun, 2014) ที่ พ บ ว่ า ก า ร ล ง ทุ น โ ด ย ต ร ง จ า ก
ต่างประเทศจะมีผลเชิงบวกกับการถ่ ายทอดผลิตภาพ สอดคล้อง
กับ Ramasamy and Yeung (2010) ที่ ศ ึก ษาเรื่อ งการวิเคราะห์
เชิงสาเหตุของการลงทุนโดยตรง ค่าจ้าง ผลิตภาพ ในประเทศจีน
พบว่า การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีผลในเชิงบวกต่อผลิตภาพ
จากการศึก ษา แนวคิดเกี่ย วกับ แนวคิดเกี่ย วกับผลิต
ภาพแรงงาน และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับผลิตภาพแรงงาน ผู้วจิ ยั
ใช้ ว ิธีก ารวัด ผลิต ภาพแรงงาน จาก ธนาคารแห่ งประเทศไทย
(2553) ระบุว่าผลิตภาพแรงงานหมายถึง ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย
ต่ อ คน (Labour Productivity per Employed Person) (LP1) และ
ผลิตภาพแรงงานเฉลีย่ ต่อชัวโมงทํ
่
างาน (Labour Productivity per
Hour Worked) (LP2) เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับการวิจยั ครัง้ นี้ ซ่ึงเป็ น
การวิจยั ในระดับบริษทั
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ผลกระทบระหว่างปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ…

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

4. วิ ธีวิจยั

การศึก ษาครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ัย ใช้ก ารวิจ ัย เชิงปริม าณซึ่งเป็ น
การศึ ก ษ าถึ ง ปั จจั ย ที่ ม ี อิ ท ธิ พ ลต่ อการลงทุ น ท างตรงจาก
ต่ างประเทศและผลิต ภาพแรงงานของบริษัท ข้ามชาติท่ีเข้ามา
ลงทุ น ทางตรงในประเทศไทยที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุ น จาก
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น (BOI) ในหมวดที่ 4 กลุ่ ม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ขนส่ง และ
หมวดที่ 5 กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมอุ ต สาหกรรมอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้ า ซึ่งทัง้ 2 หมวดอุ ต สาหกรรมถือ เป็ นหมวดการ
ลงทุนทีม่ มี ลู ค่าการลงทุนสูงสุดสองอันดับแรกของการลงทุนสะสม
ย้อ นหลัง 5 ปี จากปี ค.ศ. 2009 - 2013 คิดเป็ น มูล ค่ าการลงทุ น
985,296.8 ล้านบาทหรือร้อยละ 57 ของการลงทุ น ทัง้ หมดใน 7
หมวดการส่งเสริมการลงทุ น (คณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุ น ,
2557)
ประชากรที่ ใช้ ในการศึก ษาวิจ ัย ครัง้ นี้ คือ ผู้ บ ริห าร
ระดับสูงชาวต่างชาติทม่ี ตี ําแหน่ งในการบริหารตําแหน่ งใดตําแหน่ง
หนึ่งคือ กรรมการผูจ้ ดั การ หรือผูจ้ ดั การทัวไป
่ CFO ผูจ้ ดั การ หรือ
เทียบเท่าในบริษทั ข้ามชาติทเ่ี ข้ามาลงทุนในประเทศไทย
กํ าห น ด ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ างแ บ บ ใช้ ค ว าม น่ าจ ะ เป็ น
(Probability Sampling) โดยจะสุ่ มตัว อย่ างจากผู้บริห ารระดับสูง
ชาวต่างชาติหนึ่งคนต่อหนึ่งบริษทั ซึ่งมีจาํ นวน 3,192 บริษทั โดย
ต้อ งการสรุป ผลด้ว ยระดับ ความเชื่อ มันร้
่ อ ยละ 95 และยอมให้
ขนาดความผิดพลาดของสัดส่วนประชากรเกิดขัน้ ได้ไม่เกิน ± ร้อย
ละ 5 (e=0.05) มาจากการคํ า นวณตามสู ต รสถิ ติ ข องยามาเน่
(Yamane, 1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 356 ตัวอย่าง
แล้ว ผู้ว ิจยั ได้เพิ่มจํานวนตัว อย่างเพื่อ ให้ไ ด้เป็ น ตัว แทนที่ดีข อง
ประชากรจํานวนร้อ ยละ 20 รวมทัง้ หมด 428 ตัว อย่ า ง (กลุ่ ม

เด่นชัย มีเดชา และคณะ

ตัวอย่างที่เก็บได้จริง 433 ตัวอย่าง) จากจํานวนประชากรที่ใช้ใน
การวิ จ ั ย ทั ้ง ห มด 3,192 บ ริ ษั ท ขั ้น ต อ น การสุ่ ม ตั ว อ ย่ าง
ประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอน คือขัน้ ที่ 1 ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบใช้
ความน่ าจะเป็ น (Probability Sampling) โดยวิธีก ารสุ่ ม ตัว อย่ าง
แบบชัน้ ภูม ิ (Stratified Random Sampling) แบบกําหนดสัดส่วน
(Proportionate) ของบริษั ท ที่ ทํ า การศึก ษาจาก 2 หมวดกลุ่ ม
อุ ต สาหกรรมจะได้ จํ า นวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในหมวดที่ 4 กลุ่ ม
อุ ต สาหกรรมผลิต ภัณ ฑ์ โ ลหะ เครื่อ งจัก ร และอุ ป กรณ์ ข นส่ ง
จํ า น วน 248 ตั ว อย่ า ง และห มวดที่ 5 กลุ่ ม อุ ต สาห กรรม
อุ ต สาหกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละเครื่อ งใช้ ไ ฟฟ้ า จํ า นวน 180
ตัวอย่าง รวมทัง้ หมดเป็ น 428 ตัวอย่าง (กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ก็บได้จริง
433 ตัวอย่าง จากหมวดที่ 4 จํานวน 183 ตัวอย่าง และในหมวดที่
5 จํานวน 250 ตัวอย่าง) ขัน้ ที่ 2 ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบอาศัย
ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือ กกลุ่ ม ตัว อย่ าง
เพื่อแจกแบบสอบถามตามจํานวนสัดส่วนในแต่ละหมวดทีก่ าํ หนด
ไว้ในขัน้ ที่ 1 กับกลุ่มตัวอย่างในบริษทั ทีท่ าํ การศึกษา
เค รื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใน ก า ร ศึ ก ษ า วิ จ ั ย ใน ค รั ้ง นี้ คื อ
แบบสอบถามเชิงความเห็น 4 ภาษาเพื่อ ให้สอดคล้อ งกับผู้ต อบ
แบบสอบถามจากผู้ลงทุ นแต่ ละประเทศและเพื่อให้เข้าใจเนื้ อหา
ของแบบสอบถามมากที่สุ ด ได้แ ก่ แ บบสอบถามภาษาอังกฤษ
ญี่ ปุ่ น จี น และเกาหลี ที่ ผ่ า นการรับ รองการแปลแล้ ว โดย
แบบสอบถามสามารถแบ่ ง ได้ เป็ น 2 ส่ ว นคื อ ส่ ว นที่ 1 เป็ น
แบบสอบถามเกีย่ วกับ ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อผลิตภาพแรงงานจํานวน 2
ข้อ ได้แก่ จํานวนพนักงานทัง้ หมดในบริษัท และมูลค่าผลผลิต ที่
บริษทั ผลิตได้ในปี ค.ศ. 2014 โดยใช้แบบเติมคําในช่วงว่าง (Shot
Answer) โดยจะนํ าข้อมูล มาทําการคํานวณหาผลิต ภาพแรงงาน
คือผลิต ภาพแรงงานเฉลี่ย ต่ อคน (LP1) = มูล ค่าผลผลิตที่บริษัท
ผลิตได้ในปี ค.ศ. 2014/จํานวนพนักงานทัง้ หมดในบริษทั และผลิต
ภาพแรงงานเฉลีย่ ต่อชัวโมงทํ
่
างาน (LP2) = มูลค่าผลผลิตทีบ่ ริษทั
ผลิตได้ในปี ค.ศ. 2014/จํานวนชัวโมงการทํ
่
างานเฉลีย่ ในภาคการ
ผลิต คือ 47.7 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2014)
และส่ ว นที่ 3 เป็ น แบบสอบถามเชิงความคิดเห็น เกี่ย วกับ ความ
เสี่ ย งจากคนและทุ น มนุ ษย์ ข้ อ คํ า ตอบเป็ นแบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) ทีม่ รี ะดับคะแนนจํานวน 5 ระดับ โดย
มี 10 ตัวแปรประกอบด้ว ย แสวงหาตลาด (MS) การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศผู้รบั ทุน (TG) เข้าถึงต้นทุ นและทรัพ ยากร
การผลิต (CS) อัต ราแลกเปลี่ย น (EX) มาตรการจูงใจการลงทุ น
จากรัฐบาล (GI) หลีกเลีย่ งอุปสรรคทางการค้า (TB) เปลีย่ นแปลง
ต้นทุน และรายได้โดยเปรียบเทียบ (CC) ประหยัดจากการขนส่ ง
และการทาธุรกรรม (EB) แสวงหาทรัพยากร (RS) และโครงสร้าง
พืน้ ฐานในประเทศผูร้ บั ทุน (IF)
ที่ได้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง และทําการ
การสังเคราะห์ ข ้อ มู ล (Content Analysis) โดยแบบสอบถามมี
จํานวนทัง้ สิน้ 40 ข้อ
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การตรวจสอบความตรง (Validity) (1) ความตรงตาม
เนื้อหา ผูว้ จิ ยั จะได้นําแบบสอบถามทีไ่ ด้สร้างขึน้ จากการทบทวน
เอกสารและงานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งไปให้ ผู้ เชี่ ย วชาญในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ครัง้ นี้ จํานวน 5 ท่าน เพื่อทําการตรวจสอบ
ภาษาที่ใช้ในข้อคําถาม ความถูก ต้อ งของโครงสร้างเนื้ อหา และ
ความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีทใ่ี ช้อา้ งอิง พบว่า ข้อคําถามมีค่า
ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 ซึ่งสามารถตัดสิน ได้ว่าข้อคําถามมีความ
สอดคล้ อ งเหมาะสมกับ นิ ย ามเชิง ปฏิ บ ัติ ก าร หลัง จากนั ้น ได้
ปรับปรุงข้อคําถามตาม ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ย วชาญก่อนนํ าไป
ทดลองใช้ ต่ อ ไป (2) ความตรงตามโครงสร้า ง ทดสอบความ
เที่ย งตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity Test) โดยการการ
วิเ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบ (Factor Analysis) และใช้ ก ลไกแบบ
Principle Componant varimax เพือ่ ระบุขอ้ คําถามในแต่ละตัวแปร
ถ้าข้อ คําถามในตัว แปรเดีย วกัน ไม่ ไ ด้อ ยู่ในโครงสร้างเดีย วกัน
จะต้องทําการปรับเปลีย่ นคําถามในการศึกษาวิจยั จนกว่าคําถามใน
แต่ ล ะตัว แปรจะอยู่ในโครงสร้างเดีย วกัน และจากการวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบ (Factor Analysis) ของปั จจัย ที่ ม ีอิ ท ธิพ ลต่ อ การ
ลงทุ น ทางตรงจากต่ า งประเทศ พบว่ า ข้อ คํ า ถามในตั ว แปร
เดียวกันอยู่ในโครงสร้างเดียวกัน จึงสามารถนําแบบสอบถามไปใช้
ในการวิจยั ต่อไปได้
การตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) การตรวจสอบ
ความเชื่อมันผู
่ ้วจิ ยั ใช้ว ิธกี ารหาค่ าความเชื่อ มั ่นของ Cronbach’s
Alpha ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิตมิ าช่วยในการวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมั ่น โดยที่ผวู้ จิ ยั จะใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน โดยมี
ลักษณะการประกอบการสอดคล้องกับประชากรกลุ่มตัวอย่างแต่
เป็ นผูท้ ไ่ี ม่เกีย่ วข้องกับประชากรทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลจริงเพราะจะ
มีผลทําให้ประชากรทีเ่ ก็บข้อมูลจริงเกิดความเคยชินกับการทําวิจยั
ได้ การแปลความหมายค่าความเชือ่ มันของข้
่
อมูลนัน้ จะยอมรับค่า
Alpha ทีม่ คี ่าตัง้ แต่ 0.70 ขึน้ ไปถือว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้
พบว่ าแบบสอบถามปั จจัย ที่มอี ิทธิพ ลต่ อ การลงทุ น ทางตรงจาก
ต่ า งประเทศมีค่ า Alpha อยู่ ร ะหว่ า ง 0.70-0.92 ดัง นั ้น ผู้ จ ัด ทํ า
รายงานวิจยั จึงไม่ได้ตดั คําถามใดออก
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for
Windows และ AMOS ในการวิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิงยืน ยัน
( Confirmatory Factor Analysis : CFA) ข อ ง โ ม เ ด ล วั ด
(Measurement Model) ของแต่ ล ะตัวแปรแฝง (Latent Variable)
และวิเคราะห์เส้น ทางความสัมพัน ธ์ แ ละทดสอบสมมติฐานโดย
วิเคราะห์ของสมการโครงสร้างของปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการลงทุน
ทางตรงจากต่ างประเทศและผลิต ภาพแรงงาน โดยดํ าเนิ น การ
ดังนี้ค ือ (1) รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อนํ ามาตรวจสอบ
ความสอดคล้องกับตัวแบบตามสมมติฐานของการวิจยั โดยใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจากตัวแปรแฝงภายนอกและตัว
แปรแฝงภายใน (2) ดําเนินการปรับตัวแบบจากผลการวิเคราะห์
องค์ป ระกอบเชิงยืน ยัน เพื่อ กําหนดตัว แปรที่ใช้บ่ งชี้ท่ีม ีค วาม
สอดคล้อ งกับ ตัว แปรแฝงภายนอกและตัว แปลแผงภายใน (3)

Denchai Meedecha et.al
ดําเนิ น การตรวจสอบระหว่างตัวแบบสมมติฐานที่กําหนดขึ้น กับ
ข้อ มูล เชิงประจัก ษ์ จากกลุ่ ม ตัว อย่ างด้ ว ยการวิเคราะห์ ต ัว แบบ
สมการโครงสร้างเชิงเส้น (Structure Equation Model: SEM) (4)
ดํ า เนิ น การปรับ ตัว แบบ (Modify) เพื่ อ ใช้ ต ัว แบบสมมติ ฐ านที่
กําหนดขึน้ มีความสอดคล้องกันกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยวัดจาก
ค่ า ระดับ ความสอดคล้อ ง (Goodness of Fit Measures) ซึ่ ง ใช้
ค่ าสถิติ ท่ีใช้ ต รวจสอบความตรงของทัง้ ตัว แบบ ประกอบด้ ว ย
ค่ า สถิ ติ ไค-สแควร์ ดัช นี GFI, AGFI, CFI, Standarized RMR,
RMSEA เป็ นต้น

5. ผลการวิ จยั และอภิ ปรายผล
5.1 ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factor Analysis: CFA) ของโมเดลวัด (Measurement Model) แต่
ละตัวแปรแฝง (Latent Variable) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันของโมเดลการวัดของตัวแปรแต่ ละด้าน พบว่านํ้ าหนัก
องค์ ป ระกอบ (Factor Loading) ในแต่ ล ะด้ านมีค่ า มากกว่ า 0.5
จากนั น้ ทํ าการตรวจสอบความตรงแบบรวมศูน ย์ (Convergent
Validity) พบว่ามีค่าความแปรปรวนเฉลีย่ ของตัวแปรแฝงทีถ่ ูกสกัด
ได้ (Average variance extracted: PV) มีค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 0.7450.933 ซึง่ มีค่ามากกว่า 0.5 และค่าความเทีย่ งตรงขององค์ประกอบ
(Construct Reliability: PC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.915-0.979 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.6 สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรทุกตัวมีความตรงแบบรวม
ศูนย์
ผู้วจิ ยั ทําการวิเคราะห์ศกึ ษาหาองค์ประกอบย่อยที่ได้
อยู่ภายในองค์ประกอบใหญ่ เดียวกันหรือไม่และเพื่อตรวจสอบว่า
องค์ประกอบย่อยองค์ประกอบใดมีความสําคัญมากน้ อยกว่ากัน
จากข้อมูลที่เก็บได้จาก 433 ตัวอย่ าง เมื่อ วิเคราะห์ CFA อัน ดับ
แรกแล้วพบว่า ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ของตัว
แปรปั จจัย ที่มอี ิท ธิพ ลต่ อ การลงทุ น ทางตรงจากต่ างประเทศ ซึ่ง
องค์ประกอบใดจะมีอทิ ธิพลในการลงทุนทางตรงจากต่ างประเทศ
มากน้อยกว่ากัน โดยการทดสอบหาค่าปั จจัยเชิงยืนยันด้วย SPSS
โดยการหมุ น แกนปั จ จัย ด้ ว ยวิธี Varimax และเลื อ กใช้ ว ิธีก าร
วิเ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบหลัก (Principal Axis Factoring: PAF)
พบว่ า องค์ ป ระกอบภาพรวมของทุ ก ตัว แปรมีค่ า KMO เท่ ากับ
0.838 แสดงว่าข้อมูลเหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบได้ มีค่า
p-value เท่ากับ 0.000 แสดงว่ามีนัยสําคัญทางสถิติ นันคื
่ อตัวแปร
ต่างๆ มีความสัมพันธ์กนั และสามารถนํ ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ
ได้ จึงกําหนดตัวแปรแฝงขึน้ มาใหม่เป็ น ตัวแปรความได้เปรียบใน
การแข่ งขัน ของประเทศผู้รบั ทุ น (HC) และแรงจูงใจภายในของ
บริษทั (IN) ดังแสดงในภาพที่ 2
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ผลกระทบระหว่างปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ…

ภาพที่ 2 แสดงการผลทดสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการ
โครงสร้างปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ
กับผลิตภาพแรงงาน กรอบแนวคิดทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ก่อนปรับตัวแบบการวิจยั
จ าก ภ าพ ที่ 2 ผ ล ก าร วิ เ ค ร า ะ ห์ พ บ ว่ า ก ร อ บ
แนวความคิด ที่ส ร้างตามสมมติฐาน (Hypothesized Model) ไม่
สอดคล้อ งกับข้อมูลเชิงประจัก ษ์ แสดงว่าปฎิเสธสมมติฐานหลัก
ที่ว่า โมเดลตามทฤษฎีสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ทัง้ นี้พ จิ ารณาจากค่ าสถิติไค-สแควร์ (χ2) มีค่าเท่ ากับ 176.222
องศาอิสระ (df) มีค่าเท่ากับ 51 แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p-value = 0.000) ตามมาตรฐานต้องมีค่ามากกว่า .05
ค่าไค-สแควร์ส มั พัน ธ์ (���χ2/df) มีค่ าเท่ ากับ 3.455 (ตาม
มาตรฐานไม่ควรเกิน 2) เมือ่ พิจารณาค่าความสอดคล้องจากดัชนี
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.937 (ตามมาตรฐาน
ควรมีค่ าตัง้ แต่ 0.9 ขึ้น ไป) ค่ า AGFI มีค่ าเท่ ากับ 0.904 (ตาม
มาตรฐานควรมีค่ า ตัง้ แต่ 0.9 ขึ้น ไป) ค่ า RMSEA มีค่ า เท่ า กับ
0.075 (ตามมาตรฐานควรมีค่าน้อยกว่า 0.05)
กล่าวโดยสรุ ป ผลการวิเคราะห์ ก รอบแนวคิด ที่ส ร้าง
ตามสมมติ ฐ าน (Hypothesized Model) ต้ อ งมีก ารปรับ โมเดล
โดยรวมให้ความคลาดเคลือ่ นมีความสัมพันธ์กนั ได้ ซึง่ ตรงกับภาพ
ความเป็ นจริง ผูว้ จิ ยั จึงปรับโมเดลเพื่อให้กรอบแนวคิดสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ การปรับโมเดลเพื่อให้กรอบแนวความคิด
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยอมให้ค่าความคลาดเคลื่อน
(Error Variance) มีค วามสัม พัน ธ์ก ัน ได้ ต ามความเป็ นจริง ค่ า
ความคลาดเคลื่อ นที่ม ีค วามสัม พัน ธ์ ก ัน รายละเอี ย ดของการ
วิเคราะห์แสดงไว้ในภาพที่ 3

เด่นชัย มีเดชา และคณะ

ภาพที่ 3 แสดงการผลทดสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการ
โครงสร้างแรงจูงใจในการลงทุนทางตรงจากต่ างประเทศกับผลิต
ภาพแรงงาน กรอบแนวคิดทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์
หลังปรับตัวแบบการวิจยั
ตารางที่ 1 เปรีย บเทีย บค่ าสถิติค วามสอดคล้อ งของโมเดลกับ
ข้อ มูล เชิงประจักษ์ ระหว่ าง Hypothesized Model และ Modified
Model
Test
Statistics
Chi-square
(χ2)
df
p-value
χ2/df
NFI
TLI
CFI
IFI

Hypothesize Modified
d Model
Mode

ค่า
มาตรฐาน

176.222

50.624

-

51
0.000
3.455
0.859
0.863
0.937
0.896

42
0.170
1.205
0.960
0.989
0.993
0.993

RMR

0.032

0.016

GFI
AGFI

0.937
0.904

0.981
0.965

RMSEA

0.075

0.022

มากกว่า 0.05
น้อยกว่า 2.0
มากกว่า 0.9
มากกว่า 0.9
มากกว่า 0.9
มากกว่า 0.9
น้อยกว่า
0.05
มากกว่า 0.9
มากกว่า 0.9
น้อยกว่า
0.05

จากตารางที่ 1 และภาพที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล
พบว่ า โมเดลสมการโครงสร้ า งที่ ป รับ ใหม่ (Modified Model)
สอดคล้อ งกับ ข้อ มูล เชิงประจัก ษ์ หลังทํ าการปรับ โมเดล 9 ครัง้
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แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่ว่า โมเดลตามทฤษฎีสอดคล้อง
กลมกลืน กับ ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ ทัง้ นี้ พ ิจ ารณาจากค่ า สถิติ ไ คสแควร์ (�χ2) มีค่าเท่ากับ 50.624 องศาอิส ระ (df) มีค่ าเท่ ากับ
42 ค่ า p-value มี ค่ า เท่ า กั บ 0.170 ผ่ า น เกณ ฑ์ คื อ ต้ อ งมี ค่ า
มากกว่า .05 ค่าไค-สแควร์สมั พัน ธ์ (���χ2/df) มีค่ าเท่ ากับ
1.205 ผ่านเกณฑ์คอื ต้องมีค่าน้ อ ยกว่ า 2 เมื่อพิจารณาค่าความ
สอดคล้อ งจากดัช นี ว ัด ระดับ ความกลมกลืน (GFI) มีค่ าเท่ ากับ
0.981 ผ่านเกณฑ์คอื ต้องมีค่ามากกว่า 0.9 ค่า AGFI มีค่าเท่ากับ
0.965 ผ่านเกณฑ์คอื ต้องมีค่ามากกว่า 0.9 และค่า RMSEA มีค่า
เท่ากับ 0.022 ผ่านเกณฑ์คอื ต้องมีค่ามากกว่า 0.05
เมือ่ พิจารณาอิทธิพลของตัวแปรภายนอกไปยังตัวแปร
ภายใน โดยพิจารณาที่ต ัว แปรภายนอกที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ ตัว แปร
ภายใน พ บว่ า ปั จจั ย ที่ ม ี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การลงทุ น ทางตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) ส่งผลต่ อผลิตภาพแรงงาน (LP) โดยมีอทิ ธิพล
ทางบวกเท่ากับ 0.259 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
5.2 อภิปรายผลการวิจยั
การอ ภิ ป ราย ผ ล ข อ งข้ อ ค้ น พ บ ต่ างๆ ที่ ไ ด้ จ าก
ผลการวิจ ัย เรื่อ งปั จจัย ที่ ม ี อิ ท ธิ พ ลในการลงทุ น ทางตรงจาก
ต่างประเทศต่อผลิตภาพแรงงานของบริษทั ข้ามชาติทเ่ี ข้ามาลงทุน
ทางตรงในประเทศไทย ผูว้ จิ ยั นํ าเสนอการตีความและประเมินข้อ
ค้น พบที่ไ ด้จากการวิจยั เพื่อ อธิบ ายและยืน ยัน ความสอดคล้อ ง
ระหว่างข้อค้นพบกับสมมติฐานการวิจยั โดยอธิบายข้อค้นพบว่า
สนับสนุนทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องอย่างไร ผูว้ จิ ยั นํ าเสนอการอภิปลายผล
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
ลงทุนทางตรงจากต่างประเทศกับผลิตภาพแรงงาน
ผลการวิเคราะห์ พบว่า แรงจูงใจในการลงทุนทางตรง
จากต่างประเทศมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลิตภาพแรงงานอย่าง
มีนัย สําคัญ ทางสถิติโดยมีค่ าสัมประสิท ธิ ์เส้น ทางเท่ ากับ 0.259
ดังนัน้ ผลการวิจยั สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ Ramasamy and Yeung (2010) ทีศ่ กึ ษาเรื่องการ
วิเคราะห์เชิงสาเหตุ ของการลงทุ น โดยตรง ค่าจ้าง ผลิตภาพ ใน
ประเทศจีน พบว่า การลงทุนทางตรงจากต่ างประเทศมีผลในเชิง
บวกต่ อ ผลิต ภาพ สอดคล้อ งกับ ผลการวิจ ัย ของ Zhu and Tan
(2000) ศึกษาเรื่องการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศกับผลิตภาพ
แรงงานในประเทศจีน พบว่า การไหลเข้าของการลงทุนทางตรง
จากต่างประเทศมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับผลิตภาพแรงงานใน
หลายเมืองของจีน สอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของ Zhu and Kong
(2000) ที่ศกึ ษาการลงทุนทางตรงจากต่ างประเทศและผลิตภาพ
แรงงานของจีน พบว่า ความสัม พัน ธ์เชิงสาเหตุ ร ะหว่ า งความ
เข้มข้นของการไหลเข้าของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศและ
ผลิตภาพแรงงาน สอดคล้อ งกับ ผลการวิจยั ของ Grether (1999
cited in Liu et al. 2001) ศึกษาเรื่องปั จจัยทีม่ ผี ลต่ อการถ่ายทอด
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมผลิตของเม็กซิโกโดยการศึกษาในระดับ
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องค์กร พบว่ า การลงทุ น ทางตรงจากต่ างประเทศมีอิท ธิพ ลเชิง
บวกต่ อ ผลิต ภาพทัง้ ในระดับ บริษัท และระดับ อุ ต สาหกรรมของ
อุตสาหกรรมการผลิตในเม็กซิโก และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
Bijsterbosch and Kolasa (2010) ทีศ่ กึ ษาผลกระทบจากการไหล
เข้าของการลงทุน ทางตรงจากต่ างประเทศกับผลิต ภาพในยุ โรป
กลางและตะวัน ออกโดยใช้ขอ้ มูล ระดับอุ ต สาหกรรม พบว่า การ
ลงทุนทางตรงจากต่ างประเทศมีความสัมพันธ์กบั ผลิตภาพทัง้ ใน
ระดับประเทศและอุตสาหกรรม การไหลเข้าของการลงทุนทางตรง
จากต่ างประเทศมีบทบาทสําคัญสําหรับการเจริญเติบโตของผลิต
ภาพ ผลกระทบของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในผลิตภาพ
ขึ้น อยู่ ก ับ ความสามารถในการดู ด ซึ ม ของประเทศผู้ร บั ทุ น และ
อุ ต สาหกรรม และมี ค วามแตกต่ า งที่ ม ี นั ย สํ า คั ญ ในประเทศ
อุตสาหกรรม และเวลาของการลงทุนทางตรงจากต่ างประเทศนัน้
แต่ ขดั แย้งกัน กับผลการวิจยั ของ Djankov and Hoekman (2000
cited in Bijsterbosch and Kolasa, 2010) ศึ ก ษ าก ารล งทุ น
ต่ า งประเทศและการเติ บ โตของผลิต ภาพในระดับ องค์ ก รของ
สาธารณรัฐเช็ก พบว่า การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศไม่ได้ม ี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อการเติบโตของผลิตภาพ ขัดแย้งกัน
กับ ผลการวิจยั ของ Elmawazini et al. (2005) ที่ศ ึกษาเรื่อ งการ
ลงทุนทางตรงจากต่างประเทศบ่งบอกถึงการเจริญเติบโตของผลิต
ภาพในประเทศผู้ ร ับ ทุ น ได้ ห รือ ไม่ พบว่ า จากการศึก ษาเชิ ง
ประจักษ์บ่งชีว้ ่าไม่มนี ยั สําคัญของผลกระทบจากการลงทุนทางตรง
จากต่ า งประเทศกับ การเติ บ โตของผลิต ภาพในประเทศกํ า ลัง
พัฒนา.

6. สรุปผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ

ผลการวิจยั นี้เสนอแนะในด้านของการนํ าไปใช้ในด้าน
ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลในการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศต่อผลิตภาพ
แรงงาน จากผลการศึกษาพบว่าหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเพิม่
ผลิต ภาพแรงงาน ควรให้ ต ัว แปรองค์ ป ระกอบที่สํ า คัญ ที่ สุ ด ที่
สามารถอธิบายปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลิตภาพแรงงานได้มากทีส่ ุด
คือ แสวงหาทรัพยากร รองลงมาคือ เปลีย่ นแปลงต้นทุนและรายได้
โดยเปรีย บเที ย บ ประหยัด จากการขนส่ งและการทํ า ธุ ร กรรม
หลีกเลี่ย งอุ ป สรรคทางการค้า และอัต ราแลกเปลี่ย น ตามลําดับ
ผู้เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและสร้างความมันคงด้
่
านทรัพ ยากรหรือ
วัตถุดบิ ในการนํามาใช้ในการดําเนินงาน ทัง้ ทรัพยากรหรือวัตถุดบิ
ต้น นํ้ าและปลายนํ้ าหรือ ธุ ร กิจ ที่เกี่ย วเนื่ อ งกัน (ทัง้ การลงทุ น ใน
แนวตัง้ และการลงทุ น ในแนวนอน) รองลงมาคือ การสร้างความ
ได้ เ ปรีย บในการแข่ ง ขัน ในประเทศไทยโดยการสร้ า งความ
ได้เปรียบโดยเปรียบกับการลงทุนในการลงทุนในประเทศผูล้ งทุน
เองหรือประเทศทีเ่ ป็ นคู่แข่งขันกับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็ นการใช้
ต้นทุนในการผลิตและดําเนินการที่มอี ตั ราที่ต่ํากว่าหรือการสร้าง
รายได้ท่ีสู งกว่ า เช่ น การสนั บ สนุ น และส่ งเสริม สิท ธิป ระโยชน์
ทางด้านภาษี ห รือ สิท ธิป ระโยชน์ ท่ีไม่ ใช่ ภ าษี ต่ าง ๆ เพื่อ สร้าง
ความได้เปรีย บในการแข่งขัน ของนัก ลงทุ น ที่จะเข้ามาลงทุ น ใน
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ผลกระทบระหว่างปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ…
ประเทศไทย ควรมีการปรับปรุงระบบการขนส่งและการทําธุรกรรม
เช่นการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม ขัน้ ตอนในการประสานงาน
ระเบียบและวิธปี ฏิบตั ิ หรือการดําเนินการในการดําเนินธุรกิจ เพื่อ
สร้างความสะดวกในการ นํ าเข้า การส่งออก และการดําเนิน งาน
ทัง้ ในประเทศและการประสานงานกับต่ างประเทศของนัก ลงทุ น
การสนับ สนุ น และลดอุ ป สรรคที่เกี่ย วข้อ งด้านภาษี ท งั ้ ภาษี ก าร
นําเข้าต่าง ๆ เช่นการนํ าเข้าวัตถุดบิ เพื่อการผลิตในประเทศไทย
การลดหรือ กําจัด ภาษี ก ารนํ าเข้าเครื่อ งจัก ร หรือ อุ ป สรรคด้า น
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ผ ลิ ต ในประเทศไทย และการรัก ษา
เสถียรภาพของอัตราแลกเปลีย่ นไม่ให้ผนั ผวนจนเกินไป
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