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บทคัดยอ
รายงานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพการณ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การลงทุ น ของ
ผูประกอบการชาวจีนในนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน จังหวัดระยอง และวิเคราะหปจจัยที่มีความ
สัมพันธกบั การลงทุนในไทยของผูป ระกอบการชาวจีนในนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน จังหวัดระยอง
โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานทั้งในเชิงปริมาณ สําหรับขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม และ
เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ กลุมตัวอยาง ไดแก บริษัทขามชาติชาวจีน
ที่เขามาลงทุนจดทะเบียนในไทย จํานวน 47 บริษัท และจากการสัมภาษณจํานวน 15 บริษัท ที่อยู
ในนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน การวิเคราะหขอมูลทั่วไป ขอมูลรูปแบบและการบริหารจัดการของ
บริษัท ใชคารอยละ และการแจกแจงความถี่ นําเสนอในรูปแบบตารางและพรรณนาลักษณะของ
ขอมูล การวิเคราะหขอ มูลปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั การลงทุนในไทย โดยใชคา เฉลีย่ และคาเบีย่ งเบน
มาตรฐาน นําเสนอในรูปตารางและแปลผล
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลพบวา สถานประกอบการชาวจีนสวนใหญลงทุนเอง และ
1 ใน 3 ไดรับการสงเสริมจากบีโอไอ สิ่งที่คาดหวังจากภาครัฐคือ ความยืดหยุนในกฎระเบียบ
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รองลงมาคือ การผอนปรนดานภาษี และแนวโนมในอนาคต 5 ปขางหนาคือขยายการลงทุนเพิ่ม
ขึ้นในไทย สําหรับปจจัยที่มีความสัมพันธกับการลงทุนในไทย ปจจัยที่มีความสัมพันธมากที่สุด
จํานวน 3 ปจจัยจาก 7 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานสาธารณูปโภค (-x =3.64) ปจจัยดานโลจิสติกส
และการขนสง (-x =3.60) และปจจัยดานกฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของ (-x =3.59) ขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณ สถานประกอบการชาวจีนสวนใหญบริหารในลักษณะทีมงาน มีการนําวิธีการ
บริหารจัดการสมัยใหมและการสรางเครือขายธุรกิจ สาเหตุสาํ คัญทีเ่ ขามาลงทุนไทยเนือ่ งจากไดรบั
การสงเสริมจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และขยายฐานการผลิต
มายังแหลงงานที่มีทักษะและคาจางแรงงานไมแพง อุปสรรคที่สําคัญคือ พนักงานขาดความ
กระตือรือรนและความมุงมั่นในการทํางาน รวมทั้งการฝกฝนดานการวิเคราะหและคํานวณ

Abstract
This research aimed to overview and analyze relational factors of Chinese
entrepreneurs investment in Industrial Estate of Thailand. Both qualitative and quantitative research methodologies were used. The data was collected primarily from 47 sample
companies invested by Chinese entrepreneurs using questionnaire surveys and from
interviews with 15 managers of Chinese invested companies in Thai-Chinese Industrial
Estate, Rayong. Quantitative analysis was based on general data focusing on descriptive
statistics, frequency, percentage, mean and standard deviation. The relational factors were
conducted using mean and standard deviation.
The results of the research ﬁnding showed that most of the companies were self
invested and 1 of 3 were in BOI’s promotion investment program. The ﬂexibility in
regulation and tax reduction are the companies’ most important expectation. Also, it is
expected that investment in Thailand would increase in the next 5 years. The most relational
factors are 3 out of 7 factors surveyed, including infrastructure factor (-x =3.64), logistics
and transportation factor (-x =3.60) and regulation / related law (-x =3.59). Interview result
states that most of the companies are managed mainly by teamwork, modern management
and network. The most inﬂuencing reason to invest in Thailand is because of BOI promotion investment program and the opportunities to expand the production-base to Thailand
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where there are skilled labors with low wages. However, the problem usually occurs is that
employees are not enthusiastic and not engrossed in their jobs. Accordingly, government
sector should provide training programs to encourage high standard of works, including
analytical thinking and calculation skills.

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การลงทุนของบริษัทชาวจีนในไทยนับวามีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จะเห็นไดจาก
ระหวางปพ.ศ. 2548-2554 จีนขอรับการสงเสริมลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 41.9 ตอป
(ศูนยวิจัยกสิกรไทย. 2555) และเมื่อไทยเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community : AEC) อยางสมบูรณใน ปพ.ศ. 2558 การเปดเสรีทางการคาสงผลทําใหเกิด
แรงดึงดูดใจใหบริษัทตางชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งจากจีนเขามาลงทุนในอาเซียนเพิ่มขึ้น จากการที่
ไทยมีลักษณะภูมิศาสตรเปนประเทศศูนยกลางของคาบสมุทรอินโดจีนและเปนประตูออกสูทะเล
บริเวณภูมิภาคตะวันออก อีกทั้งมีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคทําให
เอื้ออํานวยตอการขนสงและโลจิสติกส นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังกําหนดนโยบายมุงตะวันตก เพื่อ
กระจายความเจริญจากตะวันออกของประเทศสูพื้นที่ทางตะวันตกที่ยังแหงแลงและกันดาร โดย
กําหนดใหนครฉงชิ่งเปนศูนยกลางของการพัฒนา (ชุติระ ระบอบ. 2557) รวมทั้งมีโครงการสราง
เสนทางรถไฟสายคุนหมิงผานไทยและมาเลเซียไปยังสิงคโปร เปนสิ่งที่คาดการณไดวาในอนาคต
อันใกลจีนจะเขามามีบทบาททางดานการคาและการลงทุนในไทยมากยิ่งขึ้น จากขอมูลศูนยวิจัย
กสิกรไทย (2555) ระบุวา มูลคาการขอรับสงเสริมลงทุนในไทยของนักลงทุนเอกชนจีนจะตํ่ากวา
ในปพ.ศ. 2554 ซึ่งอยูที่ 28.5 พันลานบาท เนื่องจากขนาดของโครงการเฉลี่ยเล็กลง นับถึงปลาย
ป พ.ศ. 2556 จีนเปนอันดับ 2 ที่เขามาลงทุนในไทย โดยมีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 28 โครงการ
มูลคาเงินลงทุน 25,998 ลานบาท รองจากญี่ปุนซึ่งมีโครงการลงทุนในไทยจํานวน 441 โครงการ
มีมูลคาเงินลงทุน 145,807 ลานบาท (อักษรศรี พานิชสาสน. 2556)
จากขอมูลของสํานักความรวมการลงทุนตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุ น (บี โ อไอ) รายงานว า มี โ ครงการขอรั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น จากจี น เพิ่ ม จากป
พ.ศ. 2551 นับถึงปพ.ศ. 2555 จาก 21 โครงการ เพิ่มเปน 44 โครงการ จากมูลคาการลงทุน
1,505.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 12,829.0 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 12 เทาตัว มีโครงการ
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ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากจีนเพิ่มจากปพ.ศ. 2551-2555 จาก 27 โครงการ เพิ่มเปน
38 โครงการ หรือรอยละ 40 มูลคาการลงทุน 3,473.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 7,901.1 ลานบาท
(ตารางที่ 1-1)
ตารางที่ 1-1 โครงการลงทุนของจีนที่ขอรับการสงเสริมจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
(BOI)
การขอรับการสงเสริมสุทธิ
จํานวนโครงการ
มูลคาการลงทุน
มูลคาทุนจดทะเบียนรวม
ทุนจดทะเบียนของฝายจีน
ทุนจดทะเบียนของฝายไทย
การอนุมัติใหการสงเสริม
จํานวนโครงการ
มูลคาการลงทุน
มูลคาทุนจดทะเบียนรวม
ทุนจดทะเบียนของฝายจีน
ทุนจดทะเบียนของฝายไทย

2551
21
1,505.0
286.8
248.9
23.5

2552
25
43,189.2
4,365.3
2,886.2
443.8

2553
31
10,698.4
3,293.8
2,465.2
823.5

2554
36
28,495.0
24,164.2
24,009.2
69.2

2555
44
12,829.0
2,247.7
1,671.2
459.2

27
3,473.8
630.1
494.2
124.0

15
7,008.7
2,136.3
2,025.8
110.4

28
17,311.5
3,850.0
3,529.0
316.1

36
16,922.1
5,582.4
5,443.4
53.2

38
7,901.1
1,408.7
1,114.3
216.4

หมายเหตุ : โครงการลงทุนของจีน หมายถึง โครงการลงทุนที่ประกอบดวยเงินทุนของฝายจีน
อยางนอย 10%
ทีม่ า : สํานักความรวมการลงทุนตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
ขอมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556
จากการที่ไทยมีความพรอมในหลายดานและมีปจจัยเกื้อหนุนสําหรับการเขามาลงทุนของ
นักลงทุนจากตางประเทศในไทย รวมทั้งการที่ไทยและจีนมีความสัมพันธที่ใกลชิดและแนบแนน
มาเปนระยะเวลาชานาน ซึ่งนาที่จะเปนสิ่งจูงใจนักธุรกิจจากจีนใหเขามาลงทุนในไทย การศึกษา
ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั การเขามาลงทุนของธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดยอมของจีนในไทยจะทําให
เขาใจและมองเห็นปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่จะตองพิจารณารวมกันเพื่อหาแนวทางสงเสริมและ
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สนับสนุนใหมีขยายจํานวนเงินลงทุนจากจีนใหมากขึ้นเพื่อเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาความ
กาวหนาทางเศรษฐกิจและเปนการสรางกําลังคนเขาสูตลาดแรงงานยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. ศึ ก ษาสภาพการณ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การลงทุ น ของผู  ป ระกอบการชาวจี น ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมไทย-จีน จังหวัดระยอง
2. วิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับการลงทุนในไทยของผูประกอบการชาวจีนใน
นิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน จังหวัดระยอง

ขอบเขตของการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตดานพื้นที่วิจัย เปนการวิจัยเฉพาะสถานประกอบการของนักลงทุนชาวจีนที่
เขามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จังหวัดระยอง
2. ขอบเขตดานระยะเวลา ศึกษาสถานประกอบการชาวจีนที่เขามาลงทุนในไทยภายใน
ระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตปพ.ศ. 2552-2556

นิยามศัพทเฉพาะ
สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมของนักลงทุนชาวจีน หมายถึง บริษัทของชาวจีน
จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เขามาลงทุนในไทยปรากฎในทําเนียบสถานประกอบการ
โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน จังหวัดระยอง จํานวน 47 บริษัท
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการลงทุนในไทยของผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมชาวจีน
หมายถึง ปจจัยทีส่ ง เสริมหรือมีความเกีย่ วของกับการเขามาลงทุนในไทยของผูป ระกอบการชาวจีน
โดยใชกรอบแนวทางการสนับสนุนของภาครัฐที่มีตอธุรกิจอุตสาหกรรมของไทย ในมิติตางๆ
จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานการ จูงใจ ดานสิทธิประโยชน ดานความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน
ในระดับทองถิ่น ดานประสิทธิภาพของแรงงาน ดานระบบสาธารณูปโภค ดานโลจิสติกสและ
การขนสง และดานกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
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นิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน หมายถึง นิคมอุตสาหกรรมที่เปนที่ตั้งสถานประกอบการ
หรือโรงงานที่บริษัทชาวจีนซึ่งเขามาลงทุนในไทยตั้งอยู และมีการบริหารจัดการโดยบริษัท
Thai-Chinese Industrial Realty Development หรือ ชื่อภาษาไทยวา บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย
เพื่อการอุตสาหกรรม (ไทย-จีน) จํากัด จดทะเบียนเมื่อปพ.ศ. 2550 ตั้งอยูภายในนิคมอมตะ
จังหวัดระยอง ดวยพื้นที่ประมาณ 500 ไร มีบริษัทชาวจีนจํานวน 47 บริษัท

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึ ง สภาพการณ ทั่ ว ไปและรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การของบริ ษั ท หรื อ สถาน
ประกอบการชาวจีนที่เขามาลงทุนในไทยที่บริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน จังหวัดระยอง
2. ทราบถึ ง ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การลงทุ น ในไทยของผู  ป ระกอบการชาวจี น
สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนขอมูลเพื่อกําหนดแนวทางการใหความสนับสนุนและสงเสริม
บริษัทชาวจีนเขามาลงทุนในไทย

ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Study) โดยการเก็บขอมูลปฐมภูมิ
จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่อยูในขอบเขตของการวิจัย ไดแก บริษัทขามชาติชาวจีนที่เขามาลงทุนในไทย
โดยการจัดตั้งบริษัทหรือสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในดานการผลิตสินคา
อิเล็กทรอนิกส กิจการดานพลังงาน โครงการดานการเกษตร ที่มีรายชื่อปรากฎอยูในทําเนียบ
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน จํานวน 47 บริษัท มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 43 บริษัท
คิดเปนรอยละ 91.48 โดยผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากบริษัททั้งหมดจากการใชแบบสอบถาม และ
การสัมภาษณผูบริหารหรือผูแทนสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม
ไทย-จีนอีกจํานวน 15 คน โดยมีผูใหสัมภาษณครบทุกคน ใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ผูใหสัมภาษณมีคุณลักษณะดังนี้
1) คัดเลือกจากสถานประกอบการหรือบริษทั ทีเ่ ปนสาขาของบริษทั แมทมี่ สี าํ นักงานใหญ
ตั้งอยูที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
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2) เปนบุคคลที่เปนผูบริหารหรือผูแทนบริษัทที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและมีความ
ชํานาญในการปฏิบัติหนาที่มีประสบการณการทํางานตั้งแต 5 ปขึ้นไป จัดเปนผูใหขอมูลหลัก
(Key Information)

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศ กึ ษาไดสรางเครือ่ งมือเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับใชในการศึกษาโดยยึดตามกรอบแนวคิด
ของการศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
แบบสอบถาม
เปนเครือ่ งมือทีน่ าํ มาใชเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ โดยใชแบบสอบถามปลายปด
และปลายเปด ประกอบดวยขอคําถาม 3 สวน ไดแก
สวนหนึ่ง ขอมูลทั่วไป ไดแก ขอมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
เปนแบบสอบถามลักษณะปลายปดและปลายเปด เชน เพศ อายุ สัญชาติ การเปดดําเนินงาน
ระยะเวลาที่พํานักอยูในไทย ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในบริษัท และตําแหนงงาน รวมจํานวน 7 ขอ
สวนที่สอง ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบและการบริหารจัดการของสถานประกอบการ ไดแก
ประเภทของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ ลักษณะของการจดทะเบียนบริษัท เงินทุนจดทะเบียน
ลักษณะของการลงทุน การสงเสริมจากบีโอไอ เหตุผลที่เขามาลงทุนในไทย หลักสําคัญในการ
บริหารงาน และความคาดหวังไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ปญหาที่ประสบและแนวโนมใน
อนาคต รวมจํานวน 11 ขอ
สวนที่สาม คําถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับการลงทุนของผูประกอบการชาวจีน
ในไทย เปนขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับการลงทุนของผูประกอบการชาวจีนใน
ไทย ประกอบดวย 7 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานการจูงใจ ปจจัยดานสิทธิประโยชน ปจจัยดานความ
รวมมือกับรัฐและเอกชนในระดับทองถิ่น ปจจัยดานประสิทธิภาพของแรงงาน ปจจัยดานระบบ
สาธารณูปโภค ปจจัยดานโลจิสติกสและการขนสง และปจจัยดานกฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของ
รวมจํานวน 32 ขอ เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท (Likert Rating Scale)
ลักษณะเปนความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดังกลาวมีจํานวน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5
ระดับ 4

หมายถึง
หมายถึง

เห็นดวยกับปจจัยดังกลาวมากที่สุด
เห็นดวยกับปจจัยดังกลาวมาก
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เห็นดวยกับปจจัยดังกลาวปานกลาง
เห็นดวยกับปจจัยดังกลาวนอย
เห็นดวยกับปจจัยดังกลาวนอยที่สุด

แบบสัมภาษณ
เป น แบบสั ม ภาษณ มี โ ครงสร า ง ประกอบด ว ยข อ คํ า ถาม 8 ข อ ประกอบด ว ย
บทสัมภาษณเกี่ยวกับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงงาน ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท (ประเภทของธุรกิจ
ที่เขามาลงทุน รูปแบบและลักษณะของการลงทุนลักษณะการบริหารจัดการ ลักษณะเดนของ
บริษัท) มูลเหตุสําคัญที่บริษัทเขามาลงทุนในไทย ปญหาอุปสรรคในการเขามาลงทุนในไทย
ปจจัยสําคัญที่จะดึงดูดใหบริษัทตางชาติเขามาลงทุนในไทย รัฐบาลใหการสงเสริมนักลงทุนจาก
ตางชาติในไทย แผนการลงทุนในอนาคต และขอเสนอแนะ
แบบสอบถาม
การสรางเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือแบบสอบถามสําหรับใชใน
การวิจัย โดยศึกษาจากเอกสารทางวิชาการและจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับการลงทุนในไทยของผูประกอบการชาวจีนในนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน จังหวัดระยอง
การทดสอบเครื่องมือ เปนการทดสอบความถูกตองของเนื้อหา (Content Validity) และ
ความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct Validity) โดยวิธีการนําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ
ไปเสนอผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ เพื่อใหแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ
มีเนื้อหาครบถวน ถูกตอง ครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว

การเก็บรวบรวมขอมูล
แหลงที่มาของขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนลักษณะของการผสมผสานการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะหมีแหลงที่มาของขอมูลดังนี้
1. แหลงปฐมภูมิ (Primary Data)
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลโดยตรง คือ ผูบริหารหรือผูแทน
ผูประกอบการธุรกิจ ในนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน จังหวัดระยอง โดยใชแบบสอบถามและ
การสัมภาษณ
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2. แหลงทุติยภูมิ (Secondary Data)
เปนขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเอกสาร รายงานการประชุม แผนงาน วิทยานิพนธ
สารนิพนธวารสารทางวิชาการ เอกสารเผยแพรของสถานประกอบการ รายงานประจําป หนังสือ
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนตางประเทศในไทย
และขอมูลทางสถิติที่เกี่ยวของ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสือนําจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเพื่อขอ
ความอนุเคราะหผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ ตรวจเครื่องมือวิจัยทั้งแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณจํานวน 3 ทาน
2. นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่ผานการตรวจจากผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ
แปลงเปนภาษาจีน สําหรับนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรหรือตัวอยางที่ศึกษา
3. สงแบบสอบถามทั้งภาษาไทยและภาษาจีนไปยังสถานประกอบการเปาหมายของการ
วิจัย ทั้งโดยทางไปรษณียและการสงดวยตนเองเพื่อเก็บขอมูล พรอมกับติดตามเพื่อใหไดจํานวน
ครบถวนตามที่กําหนดไว
4. นัดหมายผูบ ริหารสถานประกอบการทีเ่ ปนกลุม ตัวอยางเพือ่ การสัมภาษณ จนไดขอ มูล
ครบถวนตามที่ตองการ

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1. การวิ เ คราะห ข  อ มู ล แบบสอบถาม ภายหลั ง จากที่ ไ ด รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น
ครบถวนสมบูรณแลว ผูวิจัยนําขอมูลทั้งหมดมาจัดระเบียบขอมูลและลงรหัส ทําการวิเคราะหตาม
รายละเอียดดังนี้
บริษัท

(1) การวิเคราะหขอมูลทั่วไป และขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบและการบริหารจัดการของ
(2) การวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีความสัมพันธกับการลงทุนในไทย
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ในสวนของการแปลผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยนั้น ผูวิจัยไดกําหนดระดับของ
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการลงทุนในไทยตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม โดยใช
คาเฉลี่ยของผลคะแนนเปนตัวชี้วัดตามเกณฑในการวิเคราะห ตามแนวคิดของ เบสท (Best W.
John.1997, p 190) มีรายละเอียดดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถึง
มีระดับของความสัมพันธมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.41 – 4.20 หมายถึง
มีระดับของความสัมพันธมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง
มีระดับของความสัมพันธปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.80 – 2.60 หมายถึง
มีระดับของความสัมพันธนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 – 1.79 หมายถึง
มีระดับของความสัมพันธนอยที่สุด
(3) การวิเคราะหขอ มูลจากขอเสนอแนะ เปนการอธิบายในเชิงพรรณนาและนําเสนอ
ในลักษณะการเขียนเชิงอธิบายขอความ
2. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ
เปนลักษณะของการวิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารหรือตัวแทน
สถานประกอบการชาวจีนที่เขามาลงทุนในไทย โดยวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และนํา
เสนอในลักษณะการเขียนเชิงอธิบายขอความ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว จิ ยั ไดนาํ ขอมูลทีเ่ ก็บรวบรวมไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
คอมพิวเตอรตามขั้นตอน ดังนี้
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สัญชาติ ระยะเวลาที่พํานักอยูใน
ไทย ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในบริษัท ตําแหนงงาน วิเคราะหจากการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล ไดแก การหาคาแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)
คารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Average)
2. ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบและการบริหารจัดการของบริษัท โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
คอมพิวเตอร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การหาคาแจกแจงความถี่ (Frequency
Distribution) คารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Average)
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3. ขอมูลปจจัยที่มีความสัมพันธกับการลงทุนของผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
ชาวจีนในไทย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การหาคาแจกแจงความถี่ (Frequency
Distribution) คารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Average) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และแปลความหมายตามเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของ เบสท
การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ
การวิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารหรือตัวแทนสถานประกอบ
การหรือโรงงานอุตสาหกรรมชาวจีนที่เขามาลงทุนในไทยบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน
จังหวัดระยอง โดยใชวิธีการเชิงพรรณนาในการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) นําเสนอใน
ลักษณะการเขียนเชิงอธิบายขอความ

การแปลความหมายและสรุปผล
ในการวิจัยผูวิจัยไดแปลความหมายผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ แตละขั้นตอนของการวิจัย โดยพรรณนาคุณลักษณะของขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย หลังจากนั้น จึงสรุปผลการศึกษาเพื่อดูความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย
ที่กําหนดไวในลักษณะของการนําเสนอขอมูลเปนตารางแบบทางเดียว ตารางสองทางและตาราง
หลายทาง

สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไป
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางสวนใหญเพศชาย อายุระหวาง 41-50 ป มาก
ทีส่ ดุ มีสญ
ั ชาติจนี สถานประกอบการเริม่ เปดดําเนินงานในไทยมากทีส่ ดุ ปพ.ศ. 2555 ผูป ระกอบการ
ชาวจีนที่เขามาลงทุนในไทยมีระยะเวลาพํานักอยูในไทยติดตอกันนานที่สุด มากที่สุดระยะเวลา
1-3 ป และมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอยูในบริษัท 1-3 ป มากที่สุดสวนใหญดํารงตําแหนงงาน
ปจจุบันคือ ผูจัดการ
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ประเภทของธุรกิจที่กลุมตัวอยางประกอบกิจการ มากที่สุดคือ ยานยนต รองลงมา
เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ลักษณะของธุรกิจมากที่สุดคือ การผลิต รองลงมาการบริการ
นอยที่สุดคือการขาย สวนใหญมีรูปแบบการจดทะเบียนเปนลักษณะบริษัทจํากัด รองลงมาคือ
หางหุนสวนจํากัด และบริษัทมหาชน ตามลําดับ และมีเงินทุนจดทะเบียนมากกวา 51 ลานบาท
ขึ้นไป ลักษณะการลงทุนของสถานประกอบการชาวจีนในไทยสวนใหญจะเปนการลงทุนเอง
รองลงมารวมลงทุนกับนักธุรกิจชาวจีนดวยกัน ไมมีสถานประกอบการชาวจีนใดที่รวมทุนกับ
รัฐบาล และมากกวารอยละ 80 ไดรับสงเสริมการลงทุนจากบีโอไอ.
สวนที่ 2 สรุปการวิเคราะหขอมูลรูปแบบและการบริหารจัดการของสถานประกอบการ
สถานประกอบการของชาวจีนที่เขามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีนสวนใหญจะมี
การบริหารงานภายในองคการทํางานรวมกันเปนทีมงาน รองลงมา เปนลักษณะการจัดการสมัยใหม
นอยที่สุดคือยึดหลักระบบครอบครัว เหตุผลสําคัญที่สุดของสถานประกอบการของชาวจีนที่เลือก
ลงทุนในไทย ก็คือ ไดรับการสงเสริมการลงทุน รองลงมา ศักยภาพทางดานการตลาด นอยที่สุด
คือ อาศัยแหลงวัตถุดิบ สําหรับความคาดหวังที่สถานประกอบการชาวจีนจะไดรับการสนับสนุน
จากภาครัฐคือ ความยืดหยุนในกฎระเบียบของรัฐ รองลงมา การผอนปรนดานภาษีมากกวาเดิม
นอยที่สุดคือ การจัดการระบบโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ ปญหาที่สถานประกอบการชาวจีนที่
เขามาลงทุนในไทยประสบมากที่สุดคือ ดานแรงงาน รองลงมา ดานกฎระเบียบปฏิบัติ นอยที่สุด
ดานขอมูลขาวสาร สําหรับแนวโนมในอนาคต 5 ป ของสถานประกอบการชาวจีน มากที่สุดคือ
ขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นในไทย รองลงมาคือ ขยายการลงทุนไปยังประเทศใกลเคียง
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีความสัมพันธกับการลงทุนของผูประกอบการ
ชาวจีนในไทย
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ ป จ จั ย ทั้ ง 7 ด า นที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การลงทุ น ของ
ผูประกอบการชาวจีนในนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน ดังนี้
1. ปจจัยดานการจูงใจ
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ตารางที่ 1-1 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยดานการจูงใจ
1. ปจจัยดานการจูงใจ
1.1 มาตรการจูงใจการลงทุนในไทยเหมาะสม
1.2 การขยายตลาดเปนปจจัยสําคัญทําใหลงทุนในไทย
1.3 มาตรการภาษีเปนสิ่งจูงใจตอธุรกิจที่ลงทุนในไทย
1.4 ลักษณะสังคมไทยเอื้อตอการลงทุนในไทย
1.5 มีโอกาสจะขยายกิจการในไทยสําหรับอนาคต
รวม

Mean

S.D.

ระดับ
ความสัมพันธ

3.56
3.26
3.60
3.13
3.10
3.33

0.67
0.73
0.67
0.65
0.99
0.60

มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 1-1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานการจูงใจ พบวา ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการลงทุนในไทยของผูประกอบการชาวจีนในภาพรวม มีความสัมพันธในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดมีเพียงปจจัย
เดียวคือ มาตรการภาษีเปนสิ่งจูงใจตอธุรกิจที่ลงทุนในไทย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 รองลงมา ไดแก
มาตรการจูงใจการลงทุนในไทยเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 และปจจัยที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
คือ มีโอกาสจะขยายกิจการในไทยสําหรับอนาคต มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10
2. ปจจัยดานสิทธิประโยชน
ตารางที่ 1-2 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยดานสิทธิประโยชน
2. ปจจัยดานสิทธิประโยชน

Mean

S.D.

ระดับ
ความสัมพันธ

2.1 บริษัทไดรับสิทธิประโยชนจากการลงทุนเต็มที่
2.2 การไดรับสิทธิประโยชนทําบริษัทสามารถแขงขันได
2.3 บริษัทไดรับยกเวนภาษีขาเขาที่เหมาะสม
2.4 ขั้นตอนการไดรับสิทธิประโยชนมีความสะดวก
รวดเร็ว
2.5 เงื่อนไขที่ใหสิทธิประโยชนมีความเหมาะสม

2.86
2.67
2.93
3.56

1.19
1.12
1.28
0.86

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.89

0.76

มาก

รวม

3.18

0.68

ปานกลาง
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จากตารางที่ 1-2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานสิทธิประโยชน พบวา ปจจัย
ที่มีความสัมพันธกับการลงทุนในไทยของผูประกอบการชาวจีนในภาพรวม มีความสัมพันธใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.18 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดมีเพียง
ปจจัยเดียวคือ เงื่อนไขที่ใหสิทธิประโยชนมีความเหมาะสมเปนสิ่งจูงใจตอธุรกิจที่ลงทุนในไทย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 รองลงมา ไดแก ขั้นตอนการไดรับสิทธิประโยชนมีความสะดวกรวดเร็ว
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 และปจจัยที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การไดรับสิทธิประโยชนทําบริษัท
สามารถแขงขันได มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.67
3. ปจจัยดานความรวมมือกับรัฐและเอกชนในระดับทองถิ่น
ตารางที่ 1-3 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยดานความรวมมือกับรัฐและเอกชนในระดับ
ทองถิ่น
3. ปจจัยดานความรวมมือกับรัฐและเอกชน
ในระดับทองถิ่น

Mean

S.D.

ระดับ
ความสัมพันธ

3.1 หนวยงานภาครัฐในระดับทองถิ่นใหความรวมมือที่ดี
3.2 บริษัทมีสวนรวมในกิจกรรมกับทองถิ่นเสมอ
3.3 บริษัทไมมีปญหากับภาครัฐและเอกชนในระดับ
ทองถิ่น
3.4 บริษัทใหความสําคัญกับการสรางความเจริญ
ในทองถิ่น

3.12
3.15
3.32

0.95
1.04
1.01

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.65

0.87

มาก

รวม

3.31

0.97

ปานกลาง

จากตารางที่ 1-3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานความรวมมือกับรัฐและเอกชน
ในระดับทองถิ่น พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการลงทุนในไทยของผูประกอบการชาวจีน
ในภาพรวม มีความสัมพันธในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.31 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97
โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดมีเพียงปจจัยเดียวคือ บริษัทใหความสําคัญกับการสรางความเจริญ
ในทองถิ่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 รองลงมา ไดแก บริษัทไมมีปญหากับภาครัฐและเอกชนใน
ระดับทองถิ่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.32 และปจจัยที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ หนวยงานภาครัฐในระดับ
ทองถิ่นใหความรวมมือที่ดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.12
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ตารางที่ 1-4 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยดานประสิทธิภาพของแรงงาน
4. ปจจัยดานประสิทธิภาพของแรงงาน

Mean

S.D.

ระดับ
ความสัมพันธ

4.1 แรงงานไทยมีคุณภาพและมาตรฐาน
4.2 คาจางแรงงานเปนปจจัยสําคัญใหเขามาลงทุนในไทย
4.3 บริษัทไมประสบปญหาการจางแรงงานในทองถิ่น
4.4 คุณภาพของแรงงานเหมาะสมกับคาจางแรงงาน

3.10
3.19
3.47
3.62

1.09
1.17
0.91
0.89

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

รวม

3.34

0.54

ปานกลาง

จากตารางที่ 1-4 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานประสิทธิภาพของแรงงาน
พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการลงทุนในไทยของผูประกอบการชาวจีนในภาพรวม มีความ
สัมพันธในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.34 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 ปจจัยที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดมีเพียงปจจัยเดียวคือ บริษัทใหความสําคัญกับการสรางความเจริญในทองถิ่น มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.62 รองลงมา ไดแก บริษัทไมประสบปญหาการจางแรงงานในทองถิ่น มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.47 และปจจัยทีม่ คี า เฉลีย่ นอยทีส่ ดุ คือ แรงงานไทยมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน มีคา เฉลีย่ เทากับ 3.10
ตารางที่ 1-5 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยดานระบบสาธารณูปโภค
5. ปจจัยดานระบบสาธารณูปโภค
5.1 ความพรอมระบบสาธารณูปโภคของไทย
5.2 การจัดการระบบสาธารณูปโภคของไทย
มีประสิทธิภาพ
5.3 ระบบสาธารณูปโภคทําใหตนทุนธุรกิจตํ่าลง
5.4 บริษัทไมประสบกับปญหาดานสาธารณูปโภค
รวม

Mean

S.D.

ระดับ
ความสัมพันธ

3.70
3.91

0.86
0.79

มาก
มาก

3.44
3.49

1.07
1.01

ปานกลาง
ปานกลาง

3.64

0.95

มาก
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จากตารางที่ 1-5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานระบบสาธารณูปโภค พบวา
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการลงทุนในไทยของผูประกอบการชาวจีนในภาพรวม มีความสัมพันธ
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.64 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดมีเพียง
ปจจัยเดียวคือ การจัดการระบบสาธารณูปโภคของไทยมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91
รองลงมา ไดแก ความพรอมระบบสาธารณูปโภคของไทย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 และปจจัยที่ได
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ระบบสาธารณูปโภคทําใหตนทุนธุรกิจตํ่าลง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44
ตารางที่ 1-6 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยดานโลจิสติกสและการขนสง
6. ปจจัยดานโลจิสติกสและการขนสง

Mean

S.D.

ระดับ
ความสัมพันธ

6.1 การจัดการระบบโลจิสติกสมีประสิทธิภาพ
6.2 ระบบโลจิสติกสมีความทันสมัย
6.3 ระบบโลจิสติกสทําใหบริษัทลดตนทุนทางธุรกิจ
6.4 ความพรอมดานการพัฒนาระบบเครือขายโลจิสติกส
6.5 เปนศูนยกลางกระจายสินคาในภูมิภาค

3.30
3.10
3.86
3.94
3.80

1.11
0.99
0.80
0.75
0.84

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

รวม

3.60

0.95

มาก

จากตารางที่ 1-6 ผลการวิเคราะห ข  อ มู ล เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ด า นโลจิ ส ติ ก ส แ ละการขนส ง
พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการลงทุนในไทยของผูประกอบการชาวจีนในภาพรวม มีความ
สัมพันธในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.60 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
มีเพียงปจจัยเดียวคือ ความพรอมดานการพัฒนาระบบเครือขายโลจิสติกส มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94
รองลงมา ไดแก ระบบโลจิสติกสทําใหบริษัทลดตนทุนทางธุรกิจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 และ
ปจจัยที่ไดคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ระบบโลจิสติกสมีความทันสมัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10
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ตารางที่ 1-7 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยดานกฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของ
7. ปจจัยกฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของ
7.1 กฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของไมยุงยาก
7.2 กฎหมายที่มีความทันสมัย
7.3 มีการประชาสัมพันธกฎระเบียบอยางตอเนื่อง
7.4 กฎระเบียบปฏิบัติชัดเจนเอื้อตอการลงทุนในไทย
7.5 กฎระเบียบไมเปนอุปสรรคตอการลงทุนในไทย
รวม

Mean

S.D.

ระดับ
ความสัมพันธ

3.54
3.88
3.17
3.58
3.79

1.06
0.87
0.90
0.86
0.83

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

3.59

0.34

มาก

จากตารางที่ 1-7 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานกฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของ
พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการลงทุนในไทยของผูประกอบการชาวจีนในภาพรวม มีความ
สัมพันธในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.59 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดมีเพียงปจจัยเดียวคือ กฎหมายที่มีความทันสมัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 รองลงมา ไดแก
กฎระเบียบไมเปนอุปสรรคตอการลงทุนในไทย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 และปจจัยที่ไดคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดคือ มีการประชาสัมพันธกฎระเบียบอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ
ผลการวิเคราะหขอ มูลจากการสัมภาษณผบู ริหาร ตัวแทน หรือเจาของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมชาวจีนในนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน จังหวัดระยอง จํานวน 15 คน สรุปดังนี้ ผูให
สัมภาษณสวนใหญเปนเพศชาย มีตําแหนงผูจัดการ สถานประกอบการที่เขามาลงทุนในไทย
สวนใหญเปนประเภท เกษตรกรรมหรือธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ระยะเวลาตั้งแตเริ่มเปด
ดําเนินการ 1-3 ป รูปแบบการลงทุนสวนใหญมลี กั ษณะเปนรูปบริษทั มีการบริหารจัดการสมัยใหม
มีการนําเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใชในการผลิตและบริการ มีการบริหารแบบทีมงานโดยมุง เปาหมาย
ขององคการเปนหลัก ในการปฏิบัติงานจะใหความสําคัญแกบุคลากรในทุกระดับ การสรางขวัญ
และกําลังใจใหบุคลากรมีความจงรักภักดีตอองคการ ผูบริหารพยายามเรียนรูวัฒนธรรมการทํางาน
ของบุคลากรเพือ่ ปรับรูปแบบการปฏิบตั งิ านใหมคี วามเหมาะสม ลักษณะเดนของสถานประกอบการ
มีรูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะทีมงาน มุงสูเปาหมายขององคการ มีความยืดหยุนในการ
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ดําเนินงาน มีการสรางระบบเครือขายธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันเพื่อสรางความเขมแข็ง
ทางธุรกิจ สถานประกอบการสวนใหญมีอัตราการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ทําใหมีการขยาย
กิจการออกไปอยางกวางขวาง
สาเหตุสําคัญที่นักลงทุนชาวจีนเขามาลงทุนในไทย ประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ ไดแก
ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากไทย ขยายฐานการผลิต มายังแหลงแรงงานที่มีทักษะและคาจาง
แรงงานไมแพง ไทยเปนศูนยกลางเนื่องจากมีลักษณะทางภูมิศาสตรที่เหมาะสม เหมาะสําหรับ
การกระจายสินคาไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน ตองการแหลงวัตถุดบิ ทีม่ จี าํ นวนมากในไทย รวมทัง้
มีการพัฒนาระบบโลจิสติกสและการขนสงที่มีศักยภาพ ตลอดจนความสัมพันธที่แนนแฟน
ระหวางไทยและจีนนับตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั และเพือ่ ลดความเสีย่ งทางธุรกิจจากการมีตราสินคา
ที่ผลิตจากไทยจะดีกวาผลิตในจีน เนื่องจากทัศนคติของผูบริโภคในประเทศอื่นๆ
ปญหาอุปสรรคของการลงทุนในไทย ที่สําคัญก็คือ ปญหาดานพนักงาน ขาดความ
กระตือรือรนในการทํางาน และขาดความมุง มัน่ ทีจ่ ะกาวสูต าํ แหนงงานทีส่ งู ขึน้ พนักงานสวนใหญ
มักจะพึงพอใจในสิ่งที่มีอยูปจจุบัน หลีกเลี่ยงการเผชิญกับปญหาเมื่ออยูในตําแหนงที่สูงขึ้น มัก
หลีกเลีย่ งการปฏิบตั งิ านในเวลาปกติ ชอบทีจ่ ะทํางานลวงเวลาเนือ่ งจากไดรบั ผลประโยชนตอบแทน
เพิ่มเติม ขาดทักษะดานการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีน ซึ่งเปนสิ่งที่มีความจําเปน
สําหรับการทํางาน ขาดทักษะการคํานวณตัวเลข และความคิดในเชิงวิเคราะห ไมสามารถเขาใจ
ในหลักการพื้นฐานทางดานคณิตศาสตร รวมทั้งมาตรฐานทางเทคนิคตางๆ มีการเขาออกจากงาน
บอยครั้งของพนักงาน รวมทั้งพนักงานคนไทยมักไมชอบทํางานในวันหยุดเสารอาทิตยทําใหงาน
ตองหยุดชะงัก
ปญหาเกี่ยวกับหนวยงานของภาครัฐ ที่สําคัญไดแก การติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ของภาครัฐคอนขางลาชา ไมเปนไปตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด รวมทัง้ การสือ่ สารภาษาจีนและอังกฤษ
เปนอุปสรรค เนื่องจากเจาหนาที่ขาดทักษะและความรูทางดานภาษา
ปญหาทางดานโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสการขนสง ไดแก ปญหาดานการจราจร
ทําใหตนทุนการขนสงสูง และปญหาความไมสะดวกในการใชบริการสนามบินของไทย มีความ
ลาชา ใชระยะเวลาในแตละขั้นตอนของการตรวจสอบผูโดยสาร ปญหาใชระยะเวลานานในการ
ทําวีซา สําหรับปญหาอื่นๆ ก็คือ การขาดเสถียรภาพทางการเมืองสงผลกระทบตอความรูสึกของ
ครอบครัวพนักงานชาวจีนที่จะเดินทางเขามาทํางานในไทย
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สําหรับปจจัยสําคัญที่ผูบริหารสถานประกอบการเห็นวาจะเปนสิ่งที่ดึงดูดใหบริษัท
ตางชาติเขามาลงทุนในไทยทีส่ าํ คัญมีดงั นี้ ประการแรก ความมีเสถียรภาพทางการเมือง เพือ่ สราง
ความมั่นใจใหกับนักลงทุน ประการที่สอง อัธยาศัยของคนไทยที่เปนมิตรตอชาวตางประเทศ
ทําใหเปนการสรางความเปนกันเองสําหรับนักลงทุนจากตางประเทศ ประการทีส่ าม ขนบธรรมเนียม
และวั ฒ นธรรมที่ดีของสังคมไทยทําให เ ป น สั ง คมที่ น  า อยู  ห รื อ ทํ า งานในสายตานั ก ลงทุ น จาก
ตางประเทศ และประการสุดทาย มีนโยบายสงเสริมการลงทุนที่ชัดเจน

อภิปรายผล
ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั การลงทุนของผูป ระกอบการชาวจีนในนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน
จากผลการสํารวจขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามในจํานวนทั้งสิ้น 7 ปจจัย มีจํานวน 3 ปจจัย ไดแก
ปจจัยดานระบบสาธารณูปโภค ปจจัยดานโลจิสติกสและการขนสง และปจจัยดานกฎระเบียบ/
กฎหมายที่เกี่ยวของ สําหรับปจจัยดานระบบสาธารณูปโภค พบวา มีความสัมพันธกับการลงทุน
ในไทยของผูประกอบการชาวจีนในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดมีเพียง
ปจจัยเดียวคือ การจัดการระบบสาธารณูปโภคของไทยมีประสิทธิภาพ รองลงมา ไดแก ความพรอม
ระบบสาธารณูปโภคของไทย สําหรับปจจัยที่ไดคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ระบบสาธารณูปโภคทําให
ตนทุนธุรกิจตํา่ ลง ในสวนปจจัยดานโลจิสติกสและการขนสง พบวา มีความสัมพันธกบั การลงทุน
ในไทยอยูใ นระดับมาก สอดคลองกับพาสนา พุทธิกาํ พล (2552) และสภาหอการคาแหงประเทศไทย
(2554) ที่วา ไทยมีจุดแข็งไดแก การพัฒนาทางดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน การขนสงและ
โลจิสติกส เปนแหลงลงทุนที่มีศักยภาพทั้งในดานทักษะแรงงาน ความเปนมิตรของคนไทย
และความสัมพันธที่แนนแฟนยาวนานกับจีน โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดมีเพียงปจจัยเดียวคือ
ความพรอมดานการพัฒนาระบบเครือขายโลจิสติกส รองลงมา ไดแก ระบบโลจิสติกสทําให
บริษัทลดตนทุนทางธุรกิจ ปจจัยที่ไดคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ระบบโลจิสติกสมีความทันสมัย ปจจัย
สุดทายก็คือ ปจจัยดานกฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของ พบวา มีความสัมพันธกับการลงทุนใน
ไทยอยูในระดับมาก สอดคลองกับ Dunning (1981) ที่วาเงื่อนไขของการเขาไปลงทุนโดยตรง
ในตางประเทศขึ้นอยูกับนโยบายและกฎเกณฑวาดวยการเขามาลงทุนของชาวตางประเทศ และ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ หลี่ เหริน เหลียง (2555) ที่วา นักลงทุนจีนมีความรูความเขาใจและ
ความเชื่อมั่นในโอกาสของการลงทุนในไทย การลงทุนของจีนในไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ความ
เชื่อ คานิยมและแบบแผน พฤติกรรมมีผลตอปจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และการสนับสนุนของ
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หนวยงานตางๆ ซึ่งสงผลตอโอกาสในการสงเสริมการลงทุนของนักธุรกิจจีนในไทย นักลงทุนจีน
เห็นวาไทยคอนขางมีความโปรงใสในการดําเนินงาน หนวยงานของรัฐมีประสิทธิภาพ กฎระเบียบ
มีความชัดเจน ไมซํ้าซอน ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ กฎหมายที่มีความทันสมัย รองลงมา
ไดแก กฎระเบียบไมเปนอุปสรรคตอการลงทุนในไทย สําหรับปจจัยที่ไดคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ
มีการประชาสัมพันธกฎระเบียบอยางตอเนื่อง

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
1) ปญหาสําคัญประการหนึ่งในทัศนของผูบริหารสถานประกอบการก็คือ ขั้นตอน
หรือระเบียบปฏิบัติ ที่เกี่ยวของ เชน การออกใบอนุญาต การตรวจสอบโรงงาน พิธีการดาน
ศุลกากร ฯลฯ ยังคงมีความซํ้าซอนและไมคลองตัว ควรมีการสํารวจสภาพปญหาและอุปสรรค
ที่สงผลตอการเขามาลงทุนในไทยอยางจริงจังและเรงดวน เพื่อที่จะหาแนวทางแกไขและปรับปรุง
ใหมีความสะดวกรวดเร็ว ถูกตอง และเปนมาตรฐานเดียวกัน
2) ควรมีการเรงรัดใหมีการสํารวจความตองการของสถานประกอบการสําหรับเปน
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทยที่จะปฏิบัติงานในสถานประกอบการของตางชาติ
ที่เขามาลงทุนในไทย เชน ทักษะทางดานภาษาตางประเทศ การติดตอสื่อสาร การปฏิบัติงาน
และอื่นๆ รวมทั้งการจัดฝกอบรมในระยะสั้นภายในสถานประกอบการ (In-house Training)
ขอเสนอในการวิจัยครั้งตอไป
1) การวิจัยครั้งนี้เปนการกําหนดขอบเขตของประชากรที่ศึกษาเฉพาะในเขตนิคม
อุตสาหกรรมไทย-จีน เทานั้น เนื่องจากเหตุผลทางดานงบประมาณและระยะเวลา จึงควรที่จะมี
การศึกษาโดยขยายขอบเขตยังจังหวัดหรือภูมิภาคที่มีสถานประกอบการของชาวจีนที่เขามาลงทุน
ในไทยเพิ่มเติม เพื่อที่จะทําใหไดขอมูลที่จะนํามาใชใหเปนประโยชนตอการกําหนดแนวทาง
สงเสริมการลงทุนของบริษัทขามชาติในภาพรวมไดดียิ่งขึ้น
2) ควรทําการศึกษาโดยใชมิติของตัวแบบการจัดการโซอุปทานสําหรับการลงทุน
จากตางประเทศในไทยในลักษณะภาพรวม เริ่มตั้งแตตนนํ้าจนถึงปลายนํ้า ไดแก แหลงวัตถุดิบ
การผลิต การสงมอบและกระจายสินคา การจัดการโลจิสติกสและการขนสงภายในโซอุปทาน
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จะทําใหสามารถมองเห็นภาพไดเดนชัดยิ่งขึ้น หรืออาจศึกษาเปนลักษณะรายกรณีสําหรับบริษัท
ตางชาติที่เขามาลงทุน รวมทั้งการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหวางการเขามาลงทุนของนักลงทุน
ชาวจีนและญี่ปุนในปจจุบัน
fffffffff
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