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บทคัดย่อ 
 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยภายในบริษัทเอกชนไทย ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุ นในประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และเพื่อศึกษาปัจจัยภายนอก บริษัทเอกชนไทยในประเทศเมียนมาที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของ
บริษัทเอกชนไทย โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษา จ านวน 10 ท่าน คือผู้บริหารธุรกิจระดับสูง 6 ท่าน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวน 
4 ท่าน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งมีโครงสร้าง การสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
วิเคราะห์เนื้อหาในทางตรง มีการจัดหมวดหมู่จากความรู้แบบนิรนัย โดยใช้ทฤษฎีเป็นฐานในการจ าแนกข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าปัจจัย
ภายในท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของบริษัทเอกชนไทยในการลงทุนนั้นเกิดจาก 2 ข้อได้เปรียบ ข้อได้เปรียบข้อแรกได้แก่ ข้อได้เปรียบของ
การเป็นเจ้าของ โดยประเด็นที่มีความส าคัญสูงสุด คือการมีแบรนด์ที่ดีและแข็งแกร่ง อันดับรองลงมาคือการมีคุณภาพสินค้าและบริการ
ที่ดี ข้อได้เปรียบข้อที่สองได้แก่ ข้อได้เปรียบจากการท าภายในบรษิัทเอง โดยประเด็นที่มีความส าคัญสูงสุดคือการมีประสิทธิภาพในการ
บังคับบัญชางาน ในส่วนปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน ถือเป็นข้อได้เปรียบจากสถานที่ตั้ง ซึ่งเกิดจาก 3 ปัจจัยย่อยได้แก่ 
ปัจจัยด้านนโยบายส่งเสริม FDI ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ และปัจจัยด้านความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ โดยปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนมากท่ีสุดได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ในด้านการแสวงหาตลาด โดยมีปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ในด้านการแสวงหา
ประสิทธิภาพเป็นแรงจูงใจในล าดับถัดมา ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ในด้านการแสวงหาทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าแรงที่ถูก พบว่า
ไม่ได้เป็นแรงจูงใจหลัก และปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ในด้านการแสวงหาสินทรัพย์ ไม่ได้เป็นแรงจูงใจเลย 
 
ค าส าคัญ: การลงทุนโดยตรงในต่าง ประเทศเมียนมา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
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ABSTRACT 
 

This research paper aims to study the internal factors of the Thai company and to study external factors 
that influences the decision to invest in the Republic of the Union of Myanmar. The ten key contributors to the 
study were six senior business executives and four stakeholders. The tools used for data collection were: semi-
structured interviews and in-depth interviews. This research uses descriptive analysis and direct content analysis. 
There is a classification based on the deductive method and using theory as a base for classifying information. 
The study results found that the internal factors affecting the decision of the Thai company are due to two 
advantages. The first advantage is the Ownership advantage. The issue of utmost importance is to have a good 
and robust brand. The next rank is the quality of products and services. The second advantage is the 
Internalization advantage; the most significant is efficiency in supervising the job. The external factors affecting 
the decision to invest known as the Location advantage caused by three sub-factors: FDI promoted policy 
factors, economic factors, and ease of doing the business factor. The external factors that affect the most are the 
economic factor in market-seeking. The economic factor in efficiency-seeking is the next motive. The economic 
factor in resource-seeking, especially the cheap wages, is found to be not the primary motive, while the 
economic factor in asset-seeking is no motive at all. 
 
Keywords: Foreign Direct Investment Myanmar Determinants 
 

บทน า 
ในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา มีวิวัฒนาการในเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ โดยที่ส่งผล

กระทบมากได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมธุรกิจระหว่างประเทศระหว่างไทยกับ CLMV จากอดีตที่เป็นรูปแบบการค้า 
น าเข้าส่งออกเป็นรูปแบบหลัก ได้พัฒนามาเป็นการมีรูปแบบกิจกรรมเพิ่มมาอีกหนึ่งชนิดคือรูปแบบการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง           
การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) 
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ตาราง 1 สถิติการส่งออกและFDI ของไทยไปยังกลุ่มประเทศ CLMV รายปี 

ปี 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

มูลค่าการส่งออก 190,930 231,479 255,808 334,378 321,840 391,965 463,357 
FDI 8,599 5,350 -8,919 13,490 21,729 24,171 18,196 
สัดส่วน FDI /ส่งออก(%) 4.5% 2.3% -3.5% 4.0% 6.8% 6.2% 3.9% 

        ปี 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
มูลค่าการส่งออก 524,381 574,240 664,684 751,827 780,490 850,130 940,716 
FDI 30,535 45,869 31,007 51,878 86,807 82,771 63,839 
สัดส่วน FDI /ส่งออก(%) 5.8% 8.0% 4.7% 6.9% 11.1% 9.7% 6.8% 

 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562 
 

จากข้อมูล ตาราง 1ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของ
นักลงทุนไทยที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้น มีการขยายตัวจากมูลค่า FDIจาก8,599ล้านบาท ในปี 2548 มาสูงสุดในปี 2559 กว่า 86,807 
ล้านบาท แม้ว่าในเชิงมูลค่าจะยังเทียบไม่ได้กับการส่งออกสินค้าที่ก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีสัดส่วนเมื่อเทียบกับการส่งออก           
ที่อยู่ในทิศทางเพิ่มมากขึ้น 

ประเทศหนึ่งในกลุ่ม CLMV ที่เป็นท่ีน่าจับตามอง คือประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เรียกโดยทั่วไปว่า “เมียนมา”) 
นับจากปี 2551-2554 มีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองภายในประเทศในทิศทางที่เสรียิ่งขึ้นและได้รับการยอมรับจากนานาชาติเพิ่มขึ้น
จนได้รับการผ่อนคลายการคว่ าบาตรจากประเทศต่าง ๆ ในปี 2555 โดยเฉพาะจากสหรัฐฯและสหภาพยุโรป ได้ส่งผลต่อทิศทาง
เศรษฐกิจเมียนมาค่อนข้างมาก ซึ่ง ช่วงเวลาสอดคล้องกับที่เมียนมาเร่งปฏิรูปนโยบายทางเศรษฐกิจและการเงินเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
ภายนอกมากดังเห็น ได้จากการหล่ังไหลของนักลงทุนต่างชาติเข้าไปในเมียนมาอย่างคึกคักนับจากช่วงต้นปี 2555 เป็นต้นมา (สถาบัน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต, 2556)  

ส าหรับการลงทุนโดยตรงจากประเทศไทยไปยังเมียนมานั้น มีสถิติดัง ตาราง 2 ซึ่งมีมูลค่าและสัดส่วนการลงทุนโดยตรง           
ในระดับสูงมากในช่วงปี 2556 – 2558 ด้วยอานิสงส์จากการยกเลิกการคว่ าบาตร การเดินหน้าสู่แนวทางเสรีประชาธิปไตยและ           
ตลาดเสรีมากข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยภายใน บริษัทเอกชนไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจของบริษัทเอกชนไทย ในการลงทุน ในประเทศสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอก บริษัทเอกชนไทยในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
บริษัทเอกชนไทยในการลงทุน ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
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ตาราง 2 สถิติ %FDI ของไทยไปยังเมียนมา เทียบกับ กลุ่มประเทศ CLMV รายปี 

ปี 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 
FDI-เมียนมา(ล้านบาท) 7,867 2,221 -12,104 3,669 5,023 6,238 10,817 
FDI-CLMV (ล้านบาท) 8,599 5,350 -8,919 13,490 21,729 24,171 18,196 
% FDI เมียนมา /CLMV 91% 42% n/a 27% 23% 26% 59% 

        ปี 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
FDI-เมียนมา(ล้านบาท) 10,381 23,061 13,183 25,483 16,611 16,143 11,052 
FDI-CLMV (ล้านบาท) 30,535 45,869 31,007 51,878 86,807 82,771 63,839 
% FDI เมียนมา /CLMV 34% 50% 43% 49% 19% 20% 17% 

 

ที่มา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย, 2562 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ  มีการศึกษาจ านวนมากกล่าวถึงการไหลของการลงทุน

โดยตรงในต่างประเทศ (Foreign Direct Investment, FDI) มีการสร้างทฤษฎีที่ต่อมามีการอ้างอิงกันอย่างกว้างขวางดังนี้ 
ทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle Theory)   

 Vernon (1966) ผู้คิดค้นทฤษฎีนี้ในปี 1966 กล่าวไว้ว่า แหล่งผลิตและขายผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ จะเปล่ียนไป เมื่อผลิตภัณฑ์             
นั้น ๆ เข้าสู่วงจรชีวิตที่อิ่มตัวหรือเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ข้อจ ากัดของทฤษฎีนี้คือสามารถอธิบายอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง 
อุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมอยู่ตลอดเวลาได้เป็นอย่างดี แต่ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีเข้มข้นขึ้น ท าให้ความสามารถในการอธิบายรูปแบบ
การลงทุนโดยตรงต่างประเทศของทฤษฎีนี้ลดลงไป 

ทฤษฎีความได้เปรียบแบบผูกขาด (Monopolistic Advantage Theory)  
Hymer (1976) และ Kindleberger (1969) พัฒนาทฤษฎีนี้ในช่วงปี 1970 ซึ่งกล่าวไว้ว่า การที่บริษัทตัดสินใจลงทุนในต่างประเทศ
เป็นเพราะต้องการใช้ความได้เปรียบที่ตนมีเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดแทนที่ จะใช้ความ
ได้เปรียบนั้นแต่ในประเทศแม่เพียงแห่งเดียว ความได้เปรียบนี้อาจอยู่ในรูปของความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ความสามารถ
ทางการตลาด เทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น  

ทฤษฎีการเลือกท าโดยบริษัทเอง (Internalization Theory) 
 Buckley และ Casson (1976) ได้น าเสนอทฤษฎีการเลือกท าโดยบริษัทเอง ทฤษฎีนี้เช่ือว่าความไม่สมบูรณ์ของตลาด 
(Market Imperfections) เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้บริษัทเลือกที่จะท ากิจกรรมทางธุรกิจด้วยตนเองอันเป็นที่มาของการลงทุนโดยตรง
ในต่างประเทศ ความไม่สมบูรณ์ของตลาดเกิดมาจาก 2 ปัจจัยหลักคือ 1) การกีดกันทางการค้า และ 2) อุปสรรคในการขายความรู้ 
ความสามารถ ของ  

ทฤษฎีการลงทุนโดยตรงต่างประเทศอย่างสมบูรณ์ (Eclectic Theory) 
Dunning (1977) ได้อธิบายถึงข้อได้เปรียบที่มีทั้งหมดสามประการ ว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะเกิดขึ้นเมื่อเกิด

ข้อได้เปรียบดังต่อไปนี้ 
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1. ข้อได้เปรียบของการเป็นเจ้าของ (Ownership Advantage) การที่บริษัทเลือกท่ีจะไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศได้นั้น
จ าต้องมีข้อได้เปรียบของการเป็นเจ้าของในสินทรัพย์บางประการเป็นเงื่อนไขแรก ข้อได้เปรียบของการเป็นเจ้าของนี้อาจอยู่ใน รูปของ
ความสามารถทางเทคโนโลยี ทักษะในการบริหารองค์กร ความสามารถด้านการจัดการและการตลาด ความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะ 
การวิจัยและพัฒนาสินค้า ตราสินค้าท่ีมีชื่อเสียง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hymer และ Kindleberger ที่กล่าวมาข้างต้น 

2. ข้อได้เปรียบจากสถานที่ตั้ง (Location Advantage) การที่นักลงทุนเลือกสถานท่ีท าการลงทุนโดยตรงในประเทศผู้รับทุน
ได้นั้น เกิดจากการที่ประเทศผู้รับทุนนั้นมีความได้เปรียบในแหล่งที่ตั้งในด้านการมีปัจจัยเฉพาะบางประการเช่น ขนาดตลาดที่ใหญ่กว่า 
หรือการที่มีต้นทุนการผลิตในประเทศผู้รับทุนต่ ากว่าการลงทุนในประเทศของตน เช่นการมีทรัพยากร หรือปัจจัยการผลิตที่อุดม
สมบูรณ์  

3. ข้อได้เปรียบจากการท าภายในบริษัทเอง (Internalization Advantage) บริษัทเลือกที่จะลงทุนทางตรงแทนท่ีจะให้บุคคล
อื่นเป็นคนผลิต ก็ต่อเมื่อบริษัทเล็งเห็นถึงข้อได้เปรียบจากการท าภายในบริษัทเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดต้ นทุนการท าธุรกรรมต่าง ๆ 
และท าให้กิจกรรมหรือธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดสามารถมีการเช่ือมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อหลีกเล่ียงการถูกกีดกัน             
ทางการค้า แนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Buckley และ Casson ที่ได้กล่าวมาข้างต้น 

ข้อได้เปรียบทั้งสามข้อข้างต้นนิยมเรียกรวมกันโดยย่อว่า OLI Paradigm (โดย OLI ย่อมาจาก Ownership, Location และ 
Internalization) 

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยสถานที่ต้ัง ที่ดึงดูดการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ 
Dunning (2003) ได้ท าการศึกษาต่อยอดโดย ได้พิจารณาศึกษาปัจจัยสถานที่ตั้งที่ท าให้เกิด FDI ที่เปล่ียนแปลงไป อัน

เนื่องมาจากโลกาภิวัตน์ และบทบาทของนโยบายภาครัฐ ในภาพรวม Dunning ได้กล่าวถึงปัจจัยสถานที่ตั้งที่ท าให้เกิด FDI ที่ส าคัญ 
สามประการ ได้แก่ 1. ปัจจัยด้านนโยบายส่งเสริม FDI 2. ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ และ 3. ปัจจัยความสะดวกในการท าธุรกิจซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยด้านนโยบายส่งเสริม FDI 
- เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
- กฎระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเข้าลงทุนและประกอบกิจการ 
- วิธีปฏิบัติต่อนักลงทุนต่างชาติที่เป็นมาตรฐาน 
- นโยบายว่าด้วยหน้าที่และโครงสร้างของตลาด, การแข่งขันทาง
การค้า, การควบรวมกิจการ  
- ข้อตกลง FDI ที่เป็นสากล 

- นโยบายว่าด้วยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
- นโยบายการค้าว่าด้วยค่าธรรมเนียมและ อุปสรรคทางการค้าที ่
ไม่ใช่มาตรการทางภาษี 
- นโยบายว่าด้วยภาษี 
- นโยบายว่าด้วยการอุตสาหกรรม และนโยบายส่วนภูมิภาค 

ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ 
สามารถแบ่งย่อยตามประเภทแรงจูงใจของ MNFs ได้ดังนี้ 
- การแสวงหาตลาด (Market-seeking) 
- การแสวงหาทรัพยากร (Resource-seeking) 
- การแสวงหาประสิทธิภาพ (Efficiency-seeking) 
- การแสวงหาสินทรัพย์ (Asset-seeking) 
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ปัจจัยด้านความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ 
- แนวทางส่งเสริมการลงทุน การสร้างภาพลักษณ์  
- กิจกรรมส่งเสริมการลงทุน และบริการอ านวยความสะดวกแก่นักลงทุน 
- สิทธิประโยชน์การลงทุน 
- ลดต้นทุนความยุ่งยาก เช่น การคอรัปชั่น ความไม่มีประสิทธิภาพของหน่วยราชการ 
- ส่ิงอ านวยความสะดวกทางสังคม อาทิเช่น โรงเรียนนานาชาติ  
- บริการทั้งก่อนและหลังการลงทุน ศูนย์บริการการลงทุนครบวงจร 
- การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน 
- การมีโครงสร้างพื้นฐานและบริการพื้นฐานท่ีดีไม่ว่าจะเป็น การธนาคาร กฎหมาย บัญชี 
- การมีและส่งเสริมทุนทางสังคม 
- การส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเครือข่าย  

แนวคิดความได้เปรียบของการแข่งขันของชาติ (The Competitive Advantage of Nations)  
จากกรอบแนวคิด OLI (Ownership, Location, and Internalization) Paradigm ของ Dunning นี้ได้ถูกพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก รวมถึงกระแสการพัฒนาการรวมตัวทางเศรษฐกิจและ โลกาภิวัตน์ โดยงานศึกษา
ที่ได้เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันของ Porter (1990) แบ่งแรงจูงใจของการลงทุนใน ต่างประเทศ ได้เป็น 4 ด้านหลัก คือ 1) เงื่อนไข
ปัจจัยการผลิต (Factor conditions) หมายถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางกายภาพและธรรมชาติ สภาพ ภูมิอากาศ ที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ จ านวนแรงงานไร้ทักษะ และเงินทุน รวมถึงปัจจัยการผลิตที่ก้าวหน้า (Advanced factors) แม้ว่า แรงจูงใจแบบดั้งเดิม
ของ FDI คือความต้องการลดต้นทุนและแสวงหา แหล่งแรงงานราคาถูก อย่างไรก็ตาม แนวโน้มความต้องการแรงงานที่มี ทักษะ
และมีคุณภาพก็มีส่วนส าคัญของการตัดสินใจลงทุนในหลาย  อุตสาหกรรม 2) เงื่อนไขปัจจัยความต้องการสินค้าและบริการ 
(Demand conditions) ตลาดของประเทศผู้ลงทุนที่มีมิติด้าน นวัตกรรม และมีความสามารถในการแข่งขันสูงจะสร้างพลังให้
บริษัทในประเทศผู้ลงทุน ให้มีความสามารถในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้ มากกว่าคู่แข่งขัน 3) ปัจจัยอุตสาหกรรมเชื่อมโยง 
(Related and supporting industries) ประเทศที่มีอุตสาหกรรมเช่ือมโยงอยู่มาก จะดึงดูดให้บริษัทต่างประเทศที่ต้องพึ่งพา
อุตสาหกรรมนั้น ๆ มาลงทุน ในประเทศน้ันมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบริการ (Service industries) และอุตสาหกรรมห่วงโซ่
อุปทาน (Supplier industries) 4) ปัจจัยกลยุทธ์ของบริษัท โครงสร้างอุตสาหกรรม และคู่แข่งขัน (Firm strategy, structure, 
and rivalry) ซึ่งเป็นผลจากวัฒนธรรม การด าเนินธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะตัว (unique corporate culture) รวมถึงคู่แข่งทาง
ธุรกิจในประเทศเป็นแรงกดดันให้บริษัทต้องพัฒนา นวัตกรรมใหม่และหาโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศ  

ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)ของบริษัทเอกชนไทยในประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บริษัทเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนโดยตรงใน
ประเทศเมียนมา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาครัฐ และภาคนักวิชาการ โดยบริษัทเอกชนไทยที่ข้ึนทะเบียนสมาชิกกับสมาคม
นักธุรกิจในเมียนมา มี 219 ราย 

กลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
1. กลุ่มบริษัทเอกชนไทยขึ้นทะเบียนสมาชิกกับสมาคมนักธุรกิจในเมียนมา ผู้วิจัยท าการเลือกตัวอย่างเป็นการเลือกแบบ

ไม่อาศัยความน่าจะเป็น  (Non- Probability Sampling) โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยเลือก 2 บริษัทที่ยินดีให้ความร่วมมือเปิดเผยข้อมูล ด าเนินกิจการในเมียนมามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี จากแต่ละประเภทธุรกิจ 
โดยจ านวนประเภทธุรกิจที่เลือก จะเลือกประเภทธุรกิจที่มีจ านวนบริษัทเอกชนมากที่สุดก่อน ได้แก่ประเภทธุรกิจบริการทั่วไป  
58 บริษัท ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม 31 บริษัท และ ประเภทธุรกิจก่อสร้าง 28 บริษัท รวมทั้ง 3 ประเภทธุรกิจ คิดเป็น 53% 
ของจ านวนบริษัทท้ังหมด ซึ่งจะได้จ านวนบริษัทที่ต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดรวม 6 บริษัท  
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2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาครัฐ และหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีบอกต่อ (Snowball) คือ 
ผู้ให้ข้อมูลหลักแนะน าต่อว่าควรไปสัมภาษณ์ใครที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในเรื่องการลงทุนโดยตรงในเมียนมา จนได้ข้อมูล
เพียงพอต่อการวิจัย   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งมีโครงสร้าง (Semi Structural Interview) โดยแบ่ง           
แบบสัมภาษณ์ออกเป็นสองชุด ได้แก ่1) แบบสัมภาษณ์ตัวแทนบริษัท ครอบคลุม ส่วนปัจจัยภายในได้แก่ ข้อได้เปรียบของการเปน็
เจ้าของ และข้อได้เปรียบจากการท าภายในบริษัทเอง และส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ข้อได้เปรียบจากสถานท่ีตั้ง 2) แบบสัมภาษณ์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับลงทุนโดยตรงในประเทศเมียนมา มุ่งประเด็นไปที่ ปัจจัยที่ท าให้บริษัทท าการลงทุนโดยตรงในเมียนมา 
ครอบคลุมปัจจัยภายนอก ได้แก่ข้อได้เปรียบจากสถานท่ีตั้ง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) จะท าการรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data)  และข้อมูล             

ทุติยภูมิ (Secondary Data) ดังนี้ 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  จัดท าโดยการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก             
(In Depth Interview) สัมภาษณ์บุคคลที่สามารถเป็นตัวแทนของบริษัทที่ไปลงทุนโดยตรงในประเทศเมียนมา นอกจากนี้ยังได้มี
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากภาครัฐ และ จากหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ 2) ข้อมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) จัดท าโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลทางสถิติและข้อมูลจากเว็บไซต์              
ของหน่วยงานท่ีน่าเชื่อถือทางอินเตอร์เน็ต ส่ือส่ิงพิมพ์ หนังสือ งานวิจัย บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์และเอกสารต่าง ๆ รวมถึง
สารสนเทศจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive  Research) ซึ่งจะจัดข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เรียบเรียงเป็นระบบ 

จ าแนกประเด็นหลักที่ ได้จากการสัมภาษณ์  ตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า 
(Triangulation) หาความเช่ือมโยงและวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาในทางตรง (Directed Content 
Analysis) มีการจัดหมวดหมู่จากความรู้แบบนิรนัย (Deductive Knowledge) โดยใช้ทฤษฎีเป็นฐานในการจ าแนกข้อมูล (วรรณดี 
สุทธินรากร, 2561) อ้างอิงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ประเด็นสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การวิจัย   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในบริษัทเอกชนไทย ด้านข้อได้เปรียบของการเป็นเจ้าของ 
ส าหรับข้อได้เปรียบของการเป็นเจ้าของ (Ownership Advantage: O) นั้น ตามทฤษฎีการลงทุนโดยตรงต่างประเทศ

อย่างสมบูรณ์ ได้กล่าวไว้ว่าข้อได้เปรียบนี้อาจอยู่ในรูปของความสามารถทางเทคโนโลยี ทักษะในการบริหารองค์กร ความสามารถ
ด้านการจัดการและการตลาด การมีเงินทุนและการเข้าถึงแหล่งทุนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง ความรู้ความเช่ียวชาญ
เฉพาะ การวิจัยและพัฒนาสินค้า ตราสินค้าท่ีมีชื่อเสียงเป็นต้น 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของทั้ง 6 บริษัท สามารถยืนยันได้ว่าเหตุปัจจัยภายในท่ีบริษัทเอกชนไทย ตัดสินใจลงทุนโดยตรง
ในเมียนมา นั้นเป็นเพราะบริษัทเอกชนไทยมีข้อได้เปรียบของการเป็นเจ้าของ  ดังแสดงในตารางที่ 3 โดยอันดับหนึ่งที่เป็น
คุณลักษณะร่วมกันของ 5 ใน 6 บริษัท คือการมีแบรนด์ที่ดีและแข็งแกร่ง อันดับรองลงมาที่เป็นคุณลักษณะร่วมกันของ 3 ใน 6 
บริษัท คือการมีคุณภาพสินค้าและบริการที่ดี การมีบริการหลังการขายที่ดี การมีเงินทุน และการมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
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ตาราง 3 ข้อได้เปรียบของการเป็นเจ้าของของแต่ละประเภทธุรกิจ 

ข้อได้เปรียบของการเป็นเจ้าของ บริษัทท่ี 1 
โรงแรม 

บริษัทท่ี 2 
ตกแต่ง
ภายใน 

บริษัทท่ี 3 
เคร่ือง

สุขภัณฑ ์

บริษัทท่ี 4
ก๊าซ

อุตสาหกรรม 

บริษัทท่ี 5 
สีงาน

ก่อสร้าง 

บริษัทท่ี 6 
โครงสร้าง

เหล็ก 

การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย    ✔ ✔  

การมีก าลังการผลิตสูง    ✔ ✔  

การมีความช านาญในการจัดการ ✔      

การมีแบรนด์ที่ดีและแข็งแกร่ง ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

การมีคุณภาพสินค้าและบริการที่ดี  ✔ ✔   ✔ 

บริการหลังการขายที่ดี  ✔ ✔   ✔ 

ความช านาญในการท าการตลาด   ✔    

การมีความกว้างของผลิตภัณฑ์   ✔  ✔  

การมีเงินทุน    ✔ ✔ ✔ 

การเข้าถึงแหล่งทุนบุคลากรที่มีความรู้    ✔ ✔  

ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ    ✔ ✔ ✔ 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของทั้ง 6 บริษัท สามารถยืนยันได้ว่าเหตุปัจจัยภายในท่ีบริษัทเอกชนไทย ตัดสินใจลงทุนโดยตรง

ในเมียนมา นั้นเป็นเพราะบริษัทเอกชนไทยมีข้อได้เปรยีบจากการท าภายในบริษัทเอง  ดังแสดงในตารางที่ 4 โดย อันดับหนึ่งที่เป็น
คุณลักษณะร่วมกันของ 4 ใน 6 บริษัท คือการมีประสิทธิภาพในการบังคับบัญชางาน อันดับรองลงมาที่เป็นคุณลักษณะร่วมกัน
ของ 3 ใน 6 บริษัท คือประเด็นการควบคุมต้นทุน และความเส่ียง 
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ตาราง 4 ข้อได้เปรียบจากการท าภายในบริษัทเองของแต่ละประเภทธุรกิจ 

ข้อได้เปรียบจากการท าภายในบริษัทเอง บริษัทท่ี 1 
โรงแรม 

บริษัทท่ี 2 
ตกแต่ง
ภายใน 

บริษัทท่ี 3 
เคร่ือง

สุขภัณฑ ์

บริษัทท่ี 4
ก๊าซ

อุตสาหกรรม 

บริษัทท่ี 5 
สีงาน

ก่อสร้าง 

บริษัทท่ี 6 
โครงสร้าง

เหล็ก 

ประสิทธิภาพในการบังคับบัญชางาน ✔ ✔  ✔ ✔  

ควบคุมต้นทุน และความเส่ียง ✔   ✔ ✔  

ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง   ✔ ✔   

ควบคุมคุณภาพ  ✔    ✔ 

 
ส าหรับข้อได้เปรียบจากสถานท่ีตั้ง (Location Advantage : L) นี ้เกิดจาก 3 ปัจจัยได้แก่ 
ปัจจัยด้านนโยบายส่งเสริม FDI จากการวิเคราะห์ข้อมูลของทั้ง 6 บริษัท สามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้  
บริษัทที่ได้เข้าไปลงทุนด้านการผลิตมีการจัดตั้งโรงงานได้รับการส่งเสริมการลงทุน  ตามที่ทางการได้ประชาสัมพันธ์ไว้ 

นโยบายส่งเสริมการลงทุนของเมียนมา ใกล้เคียงกับของประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ในกลุ่ม CLMV เมียนมาเน้นหนักสนับสนุน
อุตสาหกรรมภาคผลิตมากกว่าสนับสนุนอุตสาหกรรมภาคบริการ  เมียนมาควรมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของมาตรฐาน
อุตสาหกรรม เมียนมาควรที่จะมีมาตรการป้องกันอุตสาหกรรมในประเทศมากขึ้น ข้อจ ากัดจากที่คณะกรรมการบริหารเขต
เศรษฐกิจพิเศษไม่อนุญาตให้มีการเช่าช่วงที่ดิน ข้อจ ากัดจากการเข้มงวดรูปแบบการด าเนินธุรกิจจากคณะกรรมการบริหารเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลของทั้ง 6 บริษัท สามารถยืนยันได้ว่าเหตุปัจจัยภายนอกที่ส่งผลส าคัญ
ได้แก่การที่บริษัทเอกชนไทยเล็งเห็นข้อได้เปรียบจากสถานที่ตั้ง ในส่วนปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์  ดังแสดงในตารางที่ 5 โดยข้อ
ได้เปรียบจากสถานท่ีตั้ง ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ อันดับหนึ่งที่เป็นคุณลักษณะร่วมกันของทุก บริษัท คือการแสวงหาตลาด อันดับ
รองลงมาที่เป็นคุณลักษณะร่วมกันของ 3 ใน 6 บริษัท คือการแสวงหาประสิทธิภาพ 
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ตาราง 5 ข้อได้เปรียบจากสถานท่ีตั้ง ในส่วนปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ของแต่ละประเภทธุรกิจ 

ข้อได้เปรียบจากสถาน
ที่ต้ัง ในส่วนปจัจัยด้าน

เศรษฐศาสตร์ 

บริษัทท่ี 1 
โรงแรม 

บริษัทท่ี 2 
ตกแต่ง
ภายใน 

บริษัทท่ี 3 
เคร่ือง

สุขภัณฑ ์

บริษัทท่ี 4
ก๊าซ

อุตสาหกรรม 

บริษัทท่ี 5 สี
งานก่อสร้าง 

บริษัทท่ี 6 
โครงสร้าง

เหล็ก 

การแสวงหาตลาด ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

การแสวงหาทรัพยากร    ✔(เฉพาะ
ค่าแรงงาน) 

 ✔ 

การแสวงหาประสิทธิภาพ    ✔ ✔ ✔ 

การแสวงหาสินทรัพย์       

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของทั้ง 6 บริษัท สามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้  
บริการของหน่วยงานราชการมีความล้าหลัง ไม่แม่นย าในกฎระเบียบ ล่าช้าในการประสานงาน ในขณะเดียวกันก็เห็น

ความพยายามในการพัฒนาแก้ไขปัญหา มีความประทับใจการบริการของหน่วย one stop service Center ที่ให้บริการแก่           
นักลงทุน ในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมถือว่าพัฒนาได้อย่างประสบความส าเร็จในเวลาอันรวดเร็ว ในด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด้านไฟฟ้าพบมีการพัฒนาท่ีดีขึ้นแต่ยังคงต้องพัฒนาต่อไปใหร้ะบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพมากกว่านี ้ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจ
ในการลงทุนในต่างประเทศตามแนวคิดความได้เปรียบของการแข่งขันของชาติ 

เงื่อนไขปัจจัยการผลิต จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เงื่อนไขปัจจัยการผลิตที่เป็นแรงจูงใจของการลงทุนในต่างประเทศ
ของเมียนมาได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางกายภาพและธรรมชาติ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ส่วนปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้เป็น
แรงจูงใจในการลงทุนต่างประเทศของเมียนมาได้แก่ เงินทุน ปัจจัยการผลิตก้าวหน้า เช่น โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย จ านวน
สถาบันการศึกษาช้ันสูง แรงงานที่มีทักษะช้ันสูง ปัจจัยการผลิตด้านทรัพยากรมนุษย์ จ านวนแรงงานไร้ทักษะ เป็นแรงจูงใจ              
ที่ส าคัญของบริษัทที่  4 และบริษัทที่  6 ที่มี ลักษณะงานเป็น labour intensive ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการที่                   
ประเทศเมียนมามีอัตราค่าแรงต่ า  

เงื่อนไขปัจจัยความต้องการสินค้าและบริการ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยความต้องการสินค้าและบริการ            
เป็นแรงจูงใจของการลงทุนในต่างประเทศของเมียนมาที่มีน้ าหนักมากที่สุด ทุกบริษัทที่ได้ไปสัมภาษณ์มาได้แสดงชัดเจนว่า การ
เข้ามาลงทุนในตลาดเมียนมานั้นเป็นการลงทุนเพื่อแสวงหาตลาดใหม่ๆ ที่มีความต้องการสินค้าและบริการ  อย่างยิ่งยวด บริษัท
เหล่าน้ีโดยส่วนใหญ่แล้ว ส าหรับตลาดในประเทศไทยถือเป็นบริษัทที่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง มีความสามารถในการแข่งขันในระดบัสูง 
ส่ิงเหล่านี้เป็นพลังให้สามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้มากกว่าคู่แข่งขัน ประกอบกับตลาดเมียนมาแม้ยังไม่มีขนาดใหญ่               
เท่าประเทศไทยในปัจจุบันแต่ทว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพสามารถเติบโตได้อีกมาก โดยสังเกตจากข้อมูลประชากรและ GDP 

ปัจจัยอุตสาหกรรมเชื่อมโยง จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เงื่อนไขปัจจัยอุตสาหกรรมเช่ือมโยง  ประกอบเป็นส่วนหนึ่ง
ของแรงจูงใจของการลงทุนในตา่งประเทศของบรษิัทที่ 2 และบริษัทที่ 4 โดยในกรณีของบริษัทท่ี 2 ธุรกิจตกแต่งภายในร้านค้า ซึ่ง
เป็นธุรกิจบริการ ได้มาลงทุนในเมียนมาเนื่องจากติดตามกลุ่มลูกค้าเดิมของตนเองในประเทศไทย มายังเมียนมา และในกรณีของ
บริษัทที่ 4  ธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรม ได้มาลงทุนในเมียนมา เนื่องจากการเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมติลาวา ที่ได้มีบริษัทที่เป็น
อุตสาหกรรมการผลิตต้นน้ า อุตสาหกรรมเหล่านี้มีความต้องการใช้ก๊าซอุตสาหกรรมในปริมาณที่สูง และเมื่อบริษัทที่ 4 ประสบ
ความส าเร็จในการท าสัญญาบริการระยะยาว บริษัทจึงได้ลงทุนจัดตั้งโรงงานแยกอากาศ เพื่อด าเนินธุรกิจอย่างเต็มตัว  
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ปัจจัยกลยุทธ์ของบริษัท โครงสร้างอุตสาหกรรม และผู้แข่งขัน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เงื่อนไขปัจจัยกลยุทธ์ของ
บริษัท โครงสร้างอุตสาหกรรม และผู้แข่งขัน ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแรงจูงใจของการลงทุนในต่างประเทศของทุกบริษัท 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อโครงสร้างอุตสาหกรรม เนื่องจาก สภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีลักษณะ
อิ่มตัว เป็นไปดังที่รัฐบาลได้ประกาศว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่สภาพ ติดกับดักของประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งรัฐบาลก็ได้ตระหนัก
ถึงปัญหานี้และได้พยายามสร้างการเติบโตใหม่ๆหรือที่เรียกว่า New S-Curve หรืออุตสาหกรรม 4.0  โดยการผลักดันโครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic corridor)  เพื่อให้เกิดการลงทุน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่มี
มูลค่าเพิ่มสูง ส่ิงเหล่านี้ผลักดันโครงสร้างอุตสาหกรรมให้ปรับเปล่ียนไป อุตสาหกรรมเดิมของไทยจึงต้องย้ายฐานตัวเองออกไป 
มองหาตลาดและปัจจัยการผลิต ในที่ใหม่ๆที่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของตนเอง ผลกระทบเชิงโครงสร้างนี้จึงส่งผลต่อทั้งตัว
บริษัทเองและคู่แข่ง 

 

ผลการวิจัย 
ส าหรับปัจจัยภายในที่มีผลต่อการตัดสินใจของบริษัทเอกชนไทยในการลงทุนนั้น  ทางทฤษฎีการลงทุนโดยตรง

ต่างประเทศอย่างสมบูรณ์ (Eclectic Theory) ได้อธิบายว่าเกิดจาก 2 ข้อได้เปรียบที่บริษัทเอกชนมีอยู่ในองค์กร ได้แก่ข้อ
ได้เปรียบของการเป็นเจ้าของและข้อได้เปรียบจากการท าภายในบริษัทเอง ซึ่งผลการศึกษาก็ยืนยันสอดคล้องเป็นไปตามทฤษฎี 
และเมื่อใด้วิเคราะห์ข้อมูลลึกลงไปในรายละเอียดสามารถเฉพาะระบุเจาะจงให้เห็นภาพชัดเจนได้  ว่า กรณีบริษัทเอกชนไทยกับ
การลงทุนในเมียนมา ข้อได้เปรียบในประเด็นเรื่องใดเป็นข้อท่ีมีน้ าหนัก และมีความส าคัญเหนือประเด็นเรื่องอื่น ๆ  

ข้อได้เปรียบของการเป็นเจ้าของ ประเด็นเรื่องที่มีความส าคัญสูงสุด คือการมีแบรนด์ที่ดีและแข็งแกร่ง อันดับรองลงมา
คือการมีคุณภาพสินค้าและบริการที่ดี อันดับถัดไปได้แก่ การมีบริการหลังการขายที่ดี การมีเงินทุน และการมีความรู้ความ
เช่ียวชาญเฉพาะประเด็นที่การมีแบรนด์ที่ดีและแข็งแกร่งเป็นเรื่องที่มีความส าคัญสูงสุด  สามารถอธิบายได้ว่า แบรนด์ที่ดีและ
แข็งแกร่งจากประเทศไทย นั้นเกิดจากการเคี่ยวกร าที่ยาวนานจากการแข่งขันในตลาดในประเทศไทย จนแบรนด์ประสบ
ความส าเร็จสามารถอยู่รอดได้ในตลาดและเป็นที่ยอมรับของนักธุรกิจคู่ค้าและกลุ่มผู้บริโภคชาวไทย และเมื่อแบรนด์เหล่านี้ขยาย
ฐานไปบุกตลาดในเมียนมา  ก็ประสบความส าเร็จ ทั้งนี้เกิดจากความสามารถของผู้บริหารที่มีประสบการณท์างด้านการตลาดอย่าง
โชกโชน และจากการได้รับการตอบรับที่ดีจากชาวเมียนมา ซึ่งมีความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย ไม่ว่าจะผ่านทางสินค้า
ที่ได้น าเข้า หรือจากการที่ได้มาใช้ชีวิตท างานอยู่ในประเทศไทย และได้ใช้สินค้าและบริการเมื่อครั้งอยู่ในประเทศไทย ในภาพกว้าง 
ความเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีลักษณะวัฒนธรรมและศาสนาใกล้เคียงกันระหว่างไทยกับเมียนมาก็เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้สินค้า
และบริการของไทยได้รับความนิยม เป็นที่ยอมรับว่ามีคุณภาพดี ท าให้สามารถปรับเข้ากับตลาดเมียนมา และบริบทวิถีชีวิตของ
ชาวเมียนมาได้โดยง่าย  

ข้อได้เปรียบจากการท าภายในบริษัทเอง ประเด็นเรื่องที่มีความส าคัญสูงสุดคือการมีประสิทธิภาพในการบังคับบัญชา
งาน อันดับรองลงมาคือประเด็นการควบคุมต้นทุน และความเส่ียง  

ส าหรับในส่วนปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจของบริษัทเอกชนไทยในการลงทุนในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ทางทฤษฎีการลงทุนโดยตรงต่างประเทศอย่างสมบูรณ์ ได้อธิบายว่าปัจจัยภายนอกถือเป็นข้อได้เปรียบจากสถานที่ตั้ง               
ซึ่งเกิดจาก 3 ปัจจัยย่อย ได้แก่ ปัจจัยด้านนโยบายส่งเสริม FDI ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ และปัจจัยด้านความสะดวกในการด าเนิน
ธุรกิจ  

โดยปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนมากที่สุดไดแ้ก่ปัจจัยดา้นเศรษฐศาสตร์ในด้านการแสวงหาตลาด ถึงแม้ว่า
ตลาดเมียนมายังมีขนาดไม่ใหญ่ แต่บริษัทเอกชนไทยเช่ือว่าตลาดเมียนมาเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการขยายตัวได้อีกมาก อีกท้ัง
ขณะนี้คู่แข่งยังมีไมม่าก จึงเป็นโอกาสที่ดีในการใช้กลยุทธ์ผู้น าตลาดเข้าไปบุกเบิก ทั้งนี้ความเส่ียงก็มีมากเช่นกัน โดยแต่ละบริษัทก็
มีวิธีบริหารความเส่ียงแตกต่างกันออกไป ส่วนมากจะเน้นใช้ข้อได้เปรียบในการท าภายในบริษัทเองเพื่อควบคุมต้นทุนเป็นการลด
ความเส่ียงไปด้วยในตัว ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ในด้านการแสวงหาประสิทธิภาพเป็นแรงจูงใจในล าดับถัดมา  ทั้งนี้เนื่องจากการ
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จัดตั้งโรงงานในเมียนมาสามารถลดต้นทุนค่าขนส่งได้ทันที  จากเดิมต้องน าเข้าจากประเทศไทยผ่านทางด่านแม่สอด -เมียวดี 
ส าหรับปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ในด้านการแสวงหาทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าแรงที่ถูก พบว่าไม่ได้เป็นแรงจูงใจหลัก และ
ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ในด้านการแสวงหาสินทรัพย์ ไม่ได้เป็นแรงจูงใจเลย  

ในส่วนปัจจัยย่อยอีกสองประการ ได้แก่ ปัจจัยด้านนโยบายส่งเสริม FDI และปัจจัยด้านความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ 
ถือว่าปัจจัยด้านนโยบายส่งเสริม FDI มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนรองลงมา เหตุผลคือ ปัจจัยด้านนโยบายส่งเสริม FDI นี้เป็น ส่ิงที่
อ านวยผลประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนที่เข้าไปลงทุนได้ทันทีที่ได้รับการอนุญาต หากเงื่อนไขเหล่านี้ เมียนมาไม่มีหรือมีด้อยกว่า
ประเทศอื่นที่ดึงดูด FDI เช่นเดียวกัน ก็จะท าให้เสียเปรียบได้ ส่วนปัจจัยด้านความสะดวกในการด าเนินธุรกิจถือได้ว่ามีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนน้อยที่สุด เห็นได้ชัดเจนจากสภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมียนมาที่อาจกล่าวได้ว่าด้อยกว่าคู่แข่งอย่างกัมพูชา 
แต่ปรากฏว่าบริษัทเอกชนไทยกลับมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพความไม่เอื้อไม่สะดวกในการด าเนินธุรกิจในเมียน
มาได้เป็นอย่างดี  

หากจะต้องจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของบริษัทเอกชนไทยในการลงทุนในเมียนมาแล้ว คง
จะต้องยกให้ปัจจัยภายนอกข้อได้เปรียบจากสถานที่ตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของเมียนมาได้แก่ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ว่า
ด้วยการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่บ่งช้ีว่าการลงทุนจะได้ หรือมีแนวโน้มสูงที่จะได้ ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในอนาคต 
ภายใต้ความเส่ียงที่ยอมรับได้ ในล าดับความส าคัญถัดมาที่ส าคัญไม่แพ้กัน ได้แก่ ปัจจัยภายในส่วนข้อได้เปรียบของการเปน็เจ้าของ 
เป็นพื้นฐานที่ส าคัญชองแต่ละบริษัท ก่อนที่จะพิจารณาจะไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ ควรที่จะต้องมั่นใจในศักยภาพความ
พร้อมของบริษัท และแบรนด์ของบริษัท โดยเมื่อบริษัทได้พิจารณาสองข้อแรกนี้และเห็นเหมาะสมที่จะลงทุนโดยตรง ประเด็น
ปัจจัยอื่น ๆ ก็เป็นประเด็นความส าคัญลดหล่ันรองลงไปตามล าดับดังนี้  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับบริษัทเอกชนไทย 
1. บริษัทเอกชนไทยควรที่จะได้ท าการประเมินว่าตนเองมีแบรนด์ที่ดีและแข็งแกร่งหรือไม่ ส าหรับตลาดในประเทศไทย 

เนื่องจากผู้บริโภคชาวเมียนมามีความคุ้นเคยกับสินค้าและบริการจากไทย ดังนั้นหากมีแบรนด์ที่ดีและเป็นท่ีรับรู้ในประเทศไทย ก็
จะสามารถสร้างการรับรู้ได้ง่ายขึ้นในตลาดเมียนมา 

2. บริษัทเอกชนไทยควรที่จะได้ท าการประเมินตนเอง ถึงระบบการบังคับบัญชาควรที่จะต้องมีประสิทธิภาพไม่ย่อหย่อน 
รวมถึงการควบคุมต้นทุนและความเส่ียง เนื่องจากเป็นส่วนงานที่ส าคัญที่บริษัทต้องท าภายในบริษัทเอง และโดยมากท าโดย
พนักงานท่ีได้รับความไว้วางใจเคยร่วมงานกันมานาน 

3. เพื่อได้ประโยชน์จากนโยบายส่งเสริม FDI อย่างเต็มที่ บริษัทเอกชนไทยที่อยู่ในภาคการผลิต หากเป็นไปได้ ควร
พิจารณาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะได้รับการอ านวยความสะดวกในการลงทุนเป็นอย่างดี  

4. เพื่อให้การเจาะตลาดเมียนมาท าได้โดยมีประสิทธิผล ควรเข้าลงทุนในเมียนมาโดยการร่วมทุนกับคู่ค้านักธุรกิจท้องถิ่น 
ซึ่งจะได้ประโยชน์ในเรื่องเครือข่ายการตลาดในท้องถิ่นได้  

5. เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ การได้ร่วมทุนกับคู่ค้านักธุรกิจท้องถิ่นที่ไว้ใจได้ จะยังประโยชน์ในการใช้
นักธุรกิจท้องถิ่นในการติดต่อประสานงานกับภาครัฐให้ได้รับความสะดวก  

ข้อเสนอแนะส าหรับรัฐบาล 
1. รัฐบาลเมียนมาควรที่จะได้มีการส่งเสริมธุรกิจในภาคบริการควบคู่ไปกับภาคการผลิต รวมไปถึงภาคโรงแรมและการ

ท่องเที่ยวด้วย ซึ่งยังขาดการส่งเสริมเท่าที่ควร 
2. รัฐบาลเมียนมาควรที่จะเข้มงวดในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไม่ปล่อยให้สินค้าด้อยคุณภาพวางขาย

ในตลาด นอกจากจะท าให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมแล้วยังเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอีกด้วย 
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3. รัฐบาลเมียนมาควรที่จะใช้มาตรการที่เป็น non-tariff barrier บ้าง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการทุ่มตลาดจากสินค้าน าเข้า
จากประเทศต่าง ๆ และเพื่อปกป้องผู้ประกอบการท้องถิ่นรวมถึงชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาลงทุนในประเทศ  

4. รัฐบาลเมียนมาควรที่จะได้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการปฏิรูปที่ดิน การจัดการเอกสารสิทธ์ิ การใช้ประโยชน์
บนท่ีดิน เนื่องจากการใช้ที่ดินในฐานะที่เป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญในเมียนมานั้น ยังเป็นไปอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ  

ข้อจ ากัดในการศึกษา 
1. ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆของประเทศเมียนมามีการเก็บบันทึกอย่างจ ากัด ในช่วงการปิดประเทศ ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ

และสังคม ไม่ได้มีการเก็บบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ แม้แต่ข้อมูลส ามะโนประชากรยังไม่มีชัดเจน  
2. ข้อมูลของบริษัทเอกชนบางอย่าง ที่บางบริษัทถือเป็นความลับของบริษัทและไม่สามารถเปิดเผยได้  เช่น จ านวน

คนงาน ยอดขายปีล่าสุดโดยประมาณ ผลก าไรปีล่าสุดโดยประมาณ ส่วนแบ่งการตลาด เป็นต้น  
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  
1. การศึกษาครั้งต่อไปควรที่จะได้มีการเก็บข้อมูลเพิ่มมากข้ึนจากบริษัทเอกชนไทยที่ได้ไปลงทุนโดยตรงในประเทศเมียน

มา และอาจรวมถึงบริษัทเอกชนไทยที่แม้ยังไม่ได้ไปลงทุนแต่มีความคิดที่จะขยายกิจการไปยังเมียนมา 
2. ควรที่จะได้ศึกษาเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นจากภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่ในอนาคตจะมีบทบาทส าคัญ เช่น ภาคธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง  

ภาคโครงสร้างพื้นฐาน ภาคโลจิสติกส์และจัดจ าหน่าย ภาคการธนาคารและกฎหมาย เป็นต้น เพื่อให้สามารถเห็นภาพรวมของการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของบริษัทเอกชนไทยในประเทศเมียนมา 

3. ควรที่จะได้ศึกษาผลที่เกิดจากการ Disruptive Technology ว่าจะส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน
โดยตรงในเมียนมาหรือไม่  
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