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บทคัดยอ 
การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของไทย        

โดยตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ไดแก ดุลการชําระเงิน ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค ดัชนีราคาผูบริโภค อัตราแลกเปลี่ยน 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ อัตราดอกเบ้ียของสหรัฐอเมริกา ดัชนีราคาคาจางแรงงาน และมูลคาการคาสุทธิ 
ซ่ึงทําการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Time Series) รายไตรมาส ตั้งแตไตรมาสท่ี 1 ป พ.ศ. 2548 ถึง
ไตรมาสท่ี 4 ป พ.ศ. 2557 จํานวนท้ังสิ้น 40 ไตรมาส และศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใชการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ดวยวิธีการประมาณคาสมการถดถอยเชิงซอน ดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด 
(Ordinary Least Squares Method: OLS)   
 ผลการศึกษาพบวา อัตราแลกเปลี่ยน ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และอัตราดอกเบ้ียสหรัฐอเมริกา
มีอิทธิพลตอมูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในทิศทางเดียวกัน ในขณะท่ีดัชนีราคาคาจางแรงงานมีอิทธิพล
ตอมูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในทิศทางตรงกันขามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
คําสําคัญ: มูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 

Abstract  
The objective of this study was to determine the factors that affects foreign direct 

investment (FDI). The variable included balance of payment, consumer confidence index, 
consumer price index, exchange rate, gross domestic product, US benchmark interest rate, wage 
price index and net trade. The study employed secondary data of to quarters starting from the 
1st quarter of 2005 to 4th of 2014. The data was analyzed by using Multiple Regression Model by 
Ordinary Least Squares Method (OLS).  

The study found that exchange rate, gross domestic product and interest rate affect FDI 
with the same direction. While the wage price index affects FDI with the same direction. While 
the wage price index affects FDI with the opposite direction at the 0.05 significant level. 
Keyword: Foreign Direct Investment. 
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บทนํา 
การเคลื่อนยายเงินทุนโดยตรงจากตางประเทศเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย  

เน่ืองจากประเทศไทยมีระดับการออมภายในประเทศคอนขางต่ํา  สงผลใหเงินทุนไมเพียงพอกับความตองการลงทุน
ในประเทศ ทําใหเกิดชองวางระหวางการออมและการลงทุน (Saving Investment Gap) (อภิรัตน จิตต, 2554)
ดังน้ัน เพ่ือใหประเทศสามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีมีความตองการลงทุนเพ่ิมขึ้น  และสามารถพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศใหมีศักยภาพ ทําใหประเทศตองมีการพ่ึงพาเงินทุนจากตางประเทศ  ซ่ึงการลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศเปนการลงทุนในระยะยาวท่ีสามารถพัฒนาประเทศและสามารถขยายเศรษฐกิจภายในประเทศได
อยางแทจริง อีกท้ังซ่ึงนํามาซ่ึงการถายทอดเทคโนโลยีระหวางประเทศอีกดวย นับตั้งแตป พ.ศ. 2532 ประเทศไทย
ไดดําเนินการเปดเสรีทางการเงิน โดยผอนคลายมาตรการในการควบคุมการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ
ตลอดจนอนุญาตใหสถาบันการเงินเปดกิจการวิเทศธนกิจได ทําใหเกิดความคลองตัวทางการเงินจึงมีการเคลื่อนยาย
เงินทุนระหวางไทยกับตางประเทศมากขึ้น ซ่ึงรวมท้ังเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ สงผลใหการลงทุน ภาคการ
ผลิตมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยในป พ.ศ. 2531 มูลคาการโดยตรงจากตางประเทศของไทย เทากับ 32,737.8 ลาน
บาท และภายหลังจากเปดเสรีการเงินในป พ.ศ. 2536 มูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศไดเพ่ิมเปน 
66,768.0 ลานบาท (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2558)  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพ 1 แผนภาพมูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของป พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2557 

ท่ีมา:  ธนาคารแหงประเทศไทย, 2558 
 

จากภาพประกอบท่ี 1 จะเห็นไดวาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในระหวางป พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 
2556 มีความผันผวนคอนขางมาก เน่ืองจากภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมภายในประเทศ โดยในชวง        
ป พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2550 มูลคาเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ซึ่งโดยใน       
ป พ.ศ. 2550 เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ไดมีมูลคามากท่ีสุดในรอบ 6 ป ซ่ึงมีมูลคา 391,955.30 ลานบาท 
ท้ังน้ีเปนเพราะเกิดจากความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสในตลาดโลก ซ่ึงประเทศไทยเปนฐานในการผลิตท่ีมีปจจัย
และตนทุนคอนขางต่ํา ทําใหมูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2551               
เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศกลับลดลงเหลือเพียง 281,434.29 ลานบาท เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากปญหา
สินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยสําหรับผูดอยคุณภาพ (Subprime) ท่ีเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา สงผลใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
ลงคอนขางมาก อีกท้ังยังเกิดปญหาทางการเมืองภายในประเทศไทย ทําใหนักลงทุนไมเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทย      
จึงสงผลใหการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศลดลงอยางตอเน่ือง 
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จนกระท่ังป พ.ศ. 2554 เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมีมูลคาลดลงต่ําสุดในรอบเกือบ 10 ป เพราะ
ไดรับผลกระทบจากปญหาหน้ีสาธารณะของกลุมประเทศยูโรโซนท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น ทําใหนักลงทุนตางชาติ
ลดการถือครองสินทรัพยของภูมิภาคอื่นรวมท้ังประเทศไทย  และการประสบมหาอุทกภัยของประเทศญ่ีปุน ซ่ึงเปน
ศูนยกลางการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศ สงผลทางตรงทําใหการผลิตหยุดชะงัก และสงผลทางออม
จากปญหาการขาดแคลนชิ้นสวนและการขนสง ทําใหขาดแคลนสนิคาในการผลติและสงออก  การลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศจึงลดลงเหลือเพียง 70,392.30 ลานบาท ตอมาในป พ.ศ. 2555 เศรษฐกิจไทยเร่ิมขยายตัวอีกคร้ัง           
โดยเปนผลมาจากการใชนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยโครงการซ้ือรถคันแรกท่ีไดรับสิทธิประโยชนจาก
การคืนเงินภาษีรถยนตคันแรกสงผลใหการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในกลุมภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมสูงขึ้น             
สงผลใหมูลคาเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพ่ิมขึ้นเปน 400,903.23 ลานบาท  

จากท่ีกลาวในขางตน สรุปไดวาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศถือเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีสําคัญ
ของไทยในภาคการผลิต เน่ืองจากทําใหเกิดการจางงาน สงผลใหประชาชนมีรายได และนํามาซ่ึงการถายทอดความรู 
แตอยางไรก็ตาม มูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศก็มีความผันผวน ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ  

วัตถปุระสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของไทย  

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
1. ความหมายของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
 ธนาคารแหงประเทศไทย (2558) ไดใหความหมายวาการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ หมายถึง 

ธุรกรรมการลงทุนท่ีผูลงทุนซ่ึงมีถิ่นฐานในตางประเทศมีตอธุรกิจประเทศไทยท่ีเปนกิจการในเครือ โดยท่ีผูลงทุนถือ
หุนของกิจการในเครือหรือกิจการท่ีนําเงินไปลงทุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป การลงทุนท่ีเขาขายเปนการลงทุนโดยตรง
ในตางประเทศ อาจทําใหผูลงทุนไดรับสิทธิประโยชนหรือไดรับขอยกเวนในดานกฎเกณฑตางๆจากทางภาครัฐ 

 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (2557:2) ไดใหความหมายของการลงทุนโดยตรงจากตาง 
ประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) วาคือการท่ีบริษัทท่ีตั้งอยูในตางประเทศ (Source Countries) 
ตองการมาลงทุนทําธุรกิจในประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ ซึ่งเปนผูรับทุน เพ่ือสรางผลกําไรสงกลับไปยังบริษัทใน
ประเทศของตน ซึ่งการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสามารถแบงตามผลกระทบตอการคาระหวางประเทศไดเปน 2 
ประเภท ไดแก  

1) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในแนวนอน (Horizontal FDI) เปนลักษณะการลงทุนท่ีผูลงทุน
จากตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศไทยหรือประเทศผูรับทุนประเทศอื่น ๆ เพ่ือผลประโยชนในดานการลด
ตนทุนคาขนสง และเพ่ิมโอกาสในเจาะตลาดในประเทศผูรับทุน รวมท้ังเพ่ือหลีกเลี่ยงมาตรการกีดกันทางการคา 
หรือเพ่ือหวังประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนในประเทศผูรับทุน อยางไรก็ตาม ผูลงทุนจะตองเสียตนทุนคงท่ีใน
การตั้งฐานการผลิต อยางไรก็ตามการลงทุนทางตรงประเภทน้ีไมไดชวยกระตุนใหมีการสงออกมากขึ้น เน่ืองจาก
เปาหมายหลักคือการเจาะตลาดในประเทศผูรับทุน แตอาจทําใหมีการนําเขาเคร่ืองจักรและวัตถุดิบจากตางประเทศ
เขามาในประเทศผูรับทุนมากขึ้น (Davis et al, 2010 อางใน สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2557:2) 

 2) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในแนวตั้ง (Vertical FDI) เปนลักษณะการลงทุนท่ีนักลงทุนจาก
ตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศไทยหรือประเทศผูรับทุนประเทศอื่น ๆ เพ่ือใชเปนฐานในการผลิตสินคาแลว
สงออกกลับไปยังประเทศเจาของทุนหรือประเทศอื่นๆ เน่ืองจากตนทุนการผลิตในประเทศผูรับทุนเมื่อรวมกับ
คาธรรมเนียมการคามีคาต่ํากวาตนทุนท่ีทําการผลิตในประเทศตนเอง ท้ังน้ี การลงทุนประเภทน้ีจะชวยกระตุนท้ัง
การสงออกและการนําเขา (Davis et al, 2010 อางใน สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2557:2) 

 จากท่ีกลาวในขางตนจึงพอจะสรุปไดวาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศคือการท่ีนักลงทุนชาวตางชาติ
นําเงินไปลงทุนกิจการในเครือท่ีอยูในอีกประเทศหน่ึงเพ่ือสรางผลกําไรสงกลับไปยังบริษัทในประเทศของตน  
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2. ทฤษฎีการเคลื่อนยายเงินทุนโดยตรง 
1) ทฤษฎี Kojima อธิบายวาสิ่งจูงใจของการลงทุนโดยตรงระหวางประเทศ คือ การไดรับประโยชน

จากทรัพยากรในประเทศของผูรับทุน เชน การใชแรงงานซ่ึงมีอัตราคาจางต่ํา (Low Wage) ของประเทศผูรับทุนใน
การผลิตสินคา เปนตน (ณัฐพงษ ทาดี, 2546) ดังน้ัน จากทฤษฎีขางตนทําใหผูวิจัยนําตัวแปรนําตัวแปรอัตราคาจาง
ขั้นต่ําของประเทศไทยไปใชเปนตัวแปรอิสระของการศึกษา  

2) ทฤษฎีการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ (International Capital Movement Theory) 
อธิบายวาสาเหตุท่ีทําใหเกิดการลงทุนทางตรง คือ สวนตางของอัตราดอกเบ้ียระหวางประเทศ กลาวคือ ถาความแตกตาง
ของอัตราดอกเบ้ียภายในและภายนอกประเทศสูงมากเพียงพอท่ีจะคุมกับความเสี่ยงแลว เงินทุนจะเคลื่อนยายออก
จากประเทศท่ีมีอัตราดอกเบ้ียต่ํากวาไปยังประเทศท่ีมีอัตราดอกเบ้ียสูงเสมอ (รัตนา สายคณิต, 2530)  ดังน้ัน จาก
ทฤษฎีขางตนทําใหผูวิจัยคัดเลือกตัวแปรอัตราดอกเบ้ียไปใชเปนตัวแปรอิสระในการศึกษาคร้ังน้ี 

3) ทฤษฎีการเคลื่อนยายเงินทุนของ Dunning  อธิบายวาคุณลักษณะของประเทศผูรับทุนท่ีดึงดูด
จากการลงทุนจากตางประเทศเกิดจาก 4 ปจจัย ไดแก (Dunning, 2003 อางใน อภิรัตน จิตต, 2554: 442) 

 3.1) ปจจัยดานตลาด (Market Seeking) ท่ีแสดงใหเห็นถึงขนาดตลาดและอํานาจซ้ือของประเทศ
ผูรับทุน ดังน้ัน ประเทศท่ีมีตลาดขนาดใหญยอมดึงดูดเงินทุนจากตางประเทศ การศึกษาคร้ังน้ีจึงใชตัวแปรผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศท่ีแทจริง (GDP) เปนตัวสะทอนขนาดตลาดของประเทศผูรับทุน 

 3.2) ปจจัยดานทรัพยากร (Resource Seeking) ท่ีดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศจะตอง
แสดงถึงความไดเปรียบดานทรัพยากรและตนทุนของการผลิต การศึกษาคร้ังน้ีไดใชตัวแปรดัชนีราคาคาจางแรงงาน
เปนตัวสะทอนความไดเปรียบดานตนทุน 

 3.3) ปจจัยดานประสิทธิภาพ (Efficiency Seeking) ของประเทศผูรับทุนจะตองแสดงถึงความมี
เสถียรภาพและความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจจึงจะสามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับเจาของทุน ท้ังนี้ การศึกษาคร้ัง
น้ีไดใชตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคาผูบริโภค มูลคาการคาสุทธิของไทย ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค และ
ดุลการชําระเงินของไทย เปนตัวสะทอนความมีเสถียรภาพของประเทศ 

 3.4) ปจจัยดานสินทรัพยเชิงยุทธศาสตร (Stertegic Asset Seeking) ท่ีแสดงใหเห็นถึงการมี
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเพียงพอท่ีจะรองรับการลงทุน 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาในคร้ังน้ีเปนการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) โดยการประมาณคาสมการ

ถดถอยเชิงซอน ดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary Least Squares Method: OLS)  เพ่ือใชในการศึกษาปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ โดยมีรูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรในรูปของฟงกชันดังน้ี 

 FDI = f( GDP, WAGE , EXs, IUSA , CPI , X-M , CCI, BP) 

รูปแบบสมการท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

FDI = b0+b1 GDP+b2 WAGE+b3 EXs+b4 IUSA+b5 CPI+b6 (X-M)+b7 CCI+b8 BP 

โดยท่ี GDP คือ ผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศท่ีแทจริง (Real GDP)  
WAGE คือ ดัชนีราคาคาจางแรงงาน 
EXs คือ อัตราแลกเปลี่ยน (บาทตอดอลลารสหรัฐฯ) 
IUSA คือ อัตราดอกเบ้ียของสหรัฐอเมริกา 
CPI คือ  ดัชนีราคาผูบริโภค 
(X-M) คือ  มูลคาการคาสุทธิของไทย 
CCI คือ  ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค 
BP คือ  ดุลการชําระเงินของไทย 
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โดยมีสมมติฐานของการวิจัยดังน้ี 

1. การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของไทยมคีวามสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลิตภณัฑมวลรวมใน
ประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคาผูบริโภค ดชันีความเชื่อมั่นผูบริโภค และดลุการชําระเงินของไทย 

2. การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของไทยมคีวามสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับดชันีคาจางแรงงาน 
อัตราดอกเบ้ียของสหรัฐอเมริกา และมูลคาการคาสุทธ ิ

รายละเอียดขั้นตอนในการศึกษามดีังตอไปน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การตรวจสอบปญหา Multicollinearity เปนการตรวจสอบวาตัวแปรอิสระท่ีอยูในสมการ
ถดถอยเปนอิสระตอกันหรือไม เพ่ือใหเปนไปตามขอสมมติพ้ืนฐานของการประมาณคาสัมประสิทธิ์ดวยวิธีกําลังสอง
นอยท่ีสุด (OLS) โดยในการศึกษาคร้ังน้ีไดทําการตรวจสอบปญหา Multicollinearity ดวยวิธี Simple Correlation 
Coefficients ซ่ึงความสัมพันธของตัวแปรอิสระเหลาน้ีสามารถวัดไดจากคาสหสัมพันธ (Correlation) ท่ีมีคาอยู
ระหวาง 0 - 1 โดยหากคาสหสัมพันธมีคาสหสัมพันธมีคามากกวา 0.8 แสดงวา ตัวแปรอิสระคูน้ันมีความสัมพันธ
ระหวางกันสูง (อัครพงศ อั้นทอง , 2550: 34) 
 ขั้นตอนท่ี 2 การตรวจสอบปญหา Heteroskedasticity เปนการทดสอบวาความแปรปรวนของตัว
คลาดเคลื่อน (Error) ท่ีไดจากสมการประมาณคามีคาคงท่ีหรือไม เพ่ือใหเปนไปตามขอสมมติพ้ืนฐานของการ
ประมาณคาสัมประสิทธ์ิดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (OLS) โดยทําการตรวจสอบปญหาดังกลาวดวยวิธี White 
Heteroskedasticity Test 
 ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบปญหา Autocorrelation เปนการทดสอบวาตัวคลาดเคลื่อนมีการกระจายท่ี
เปนอิสระตอกันหรือไม เพ่ือใหเปนไปตามขอสมมติพ้ืนฐานของการประมาณคาสัมประสิทธิ์ดวยวิธีกําลังสองนอย
ท่ีสุด (OLS) โดยใชสถิติทดสอบของ Breusch-Godfrey Test 
 ขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะหผลการประมาณการสมการถดถอย (Multiple Linear Regressions) และ
ทดสอบสมมติฐาน ดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary Least Squares Method: OLS)  

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของไทยสามารถแสดงใน
รูปสมการไดดังน้ี 

FDI   = -1,220,997   +21,709.78 (EXs) +0.36 (GDP) +15,686.30 (IUSA) - 4634.65 (WAGE) 
   (-0.50)    (3.73)*        (3.88)*         (2.92)*        (-2.26)* 

Adjusted R-squared 0.392309     F-statistic  4.147167 
Durbin-Watson stat 1.861950  Prob(F-statistic) 0.001848 

หมายเหตุ: คาท่ีระบุในวงเล็บ คอื คา t-Statistic 
        *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากการประมาณคาพบวา ตัวแปรอิสระจํานวน 4 ตัวแปร ไดแก อัตราแลกเปลี่ยน (EXs) ผลิตภัณฑ           
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อัตราดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา (IUSA) และดัชนีราคาคาจางแรงงาน 
(WAGE) มีความสัมพันธกับมูลคาเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) คาสัมประสิทธ์ิของอัตราแลกเปลี่ยนมีคา 21,709.78 คา t-Statistic = 3.73 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาอัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับมูลคาเงินลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนทําใหตนทุนการผลิตใน
ประเทศถูกลงในสายตาของชาวตางชาติ ดังน้ันจึงเปนปจจัยดึงดูดใหชาวตางชาตเิขามาลงทุนในประเทศมากขึ้น ท้ังน้ี 
ผลการศึกษาพบวาเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเพ่ิมขึ้น 1 บาทตอดอลลารสหรัฐ จะมีผลทําใหมูลคาเงินลงทุนโดยตรงจาก
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ตางประเทศเพ่ิมขึ้น 21,709.78 ลานบาท 
2) คาสัมประสิทธิ์ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมีคา 0.36 คา t-Statistic = 3.88 มีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับมูลคาเงิน
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศแสดงถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสงผลใหการบริโภคภายในประเทศขยายตัว ดังน้ันจึง
ดึงดูดใหชาวตางชาติเขามาลงทุนในประเทศมากขึ้น ท้ังนี้ จากผลการศึกษาพบวาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
เพ่ิมขึ้น 1 ลานบาท จะมีผลทําใหมูลคาเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพ่ิมขึ้น 0.357 ลานบาท 

3) คาสัมประสิทธิ์ของอัตราดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐอเมริกามีคา 15,686.30 คา t-Statistic = 2.92 มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาอัตราดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับมูลคาเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ กลาวคือเมื่ออัตราดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้น
รอยละ 1 จะมีผลทําใหมูลคาเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพ่ิมขึ้น 15,686.30 ลานบาท ท้ังน้ี ผลการศึกษาไม
เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

4) คาสัมประสิทธิ์ของดัชนีราคาคาจางแรงงานมีคา – 4,634.65 คา t-Statistic = -2.26 มีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาดัชนีราคาคาจางแรงงาน มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกันกับมูลคาเงินลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เน่ืองจากคาจางเปนสวนหน่ึงตนทุนของการผลิต ดังน้ัน 
เมื่อราคาคาจางลดลงก็จะทําใหตนทุนของการผลิตลดลง สงผลใหชาวตางชาติเขามาลงทุนในประเทศมากขึ้น  ท้ังน้ี 
ผลการศึกษาพบวา เมื่อดัชนีราคาคาจางแรงงานเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะมีผลทําใหมูลคาเงินลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศลดลง 4,634.65 ลานบาท 

สวนตัวแปรท่ีเหลือ ซ่ึงไดแก  ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) มูลคาการคาสุทธิ (X-M) ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค 
(CCI) และดุลการชําระเงิน (BP) ไมมีความสัมพันธกับมูลคาเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ท้ังน้ีอาจเกิดจากชวง
ท่ีทําการศึกษามีการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจท่ีสําคัญท้ังเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกจึงสงผลใหคาตัวแปรตาง ๆ 
เหลาน้ีเกิดความผันผวน 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศกึษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลองกับทฤาฎีการเคลื่อนยายเงินทุนของ Dunning กลาวคือ มูลคา

เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยตอไปน้ี 
1. ปจจัยดานตลาด ซ่ึงพิจารณาไดจากผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ กลาวคือการเพ่ิมขึ้นของ

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศแสดงใหเห็นถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย ดังน้ันจึงสงผลใหนักลงทุน
ตางชาติมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยและนําเงินลงทุนเขามาลงทุนในไทยมากขึ้น  

2. ปจจัยดานทรัพยากร ซ่ึงพิจารณาไดจากดัชนีราคาคาจางแรงงาน ท้ังน้ี เมื่อดัชนีราคาคาจางแรงงาน
เพ่ิมขึ้นจะทําใหตนทุนการผลิตภายในประเทศสูงขึ้น สงผลใหความสามารถในการแขงขันทางดานราคาและ
ผลตอบแทนท่ีผูประกอบการจะไดรับน้ันลดลง ดังน้ัน การเพ่ิมขึ้นของดัชนีราคาคาจางแรงงานในประเทศไทยจึงเปน
สาเหตุท่ีทําใหนักลงทุนตางชาตินําเงินเขามาลงทุนในไทยนอยลง และนักลงทุนจะมองหาแหลงลงทุนในประเทศอื่นท่ี
มีความไดเปรียบดานคาจางแรงงาน 

3. ปจจัยดานประสิทธิภาพ ซ่ึงพิจารณาไดจากอัตราแลกเปลี่ยน ท้ังน้ี การเพ่ิมขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนจะ
ทําใหนักลงทุนตางชาติสามารถแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลารสหรัฐเปนเงินบาทไดเพ่ิมขึ้น อีกท้ังยังทําใหราคาของ
ปจจยัการผลิตในประเทศไทยถูกลงในสายตาของชาวตางชาติ ดังน้ัน นักลงทุนชาวตางชาติจึงนําเงินเขามาลงทุนใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นตามไปดวย 

นอกจากน้ี ผลการศึกษายังพบวาอัตราดอกเบ้ียของตางประเทศก็มีอิทธิพลตอการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศเชนกัน แตทิศทางความสัมพันธไมเปนไปตามทฤษฎีการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ อยางไรก็
ตามผลการศึกษามีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ สมศักดิ์ โชติชวง (2557) ซ่ึงไดอธิบายวาสาเหตุเกิดจาก
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ความยืดหยุนของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศไหลเขาตออัตราสวนระหวางอัตราดอกเบ้ียของประเทศผูลงทุน
กับไทยมคีาต่ํา  

 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
จากศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของไทยซ่ึงขอมูลท่ีไดจาก

การศึกษาในคร้ังนี้สามารถนําไปใชในการพยากรณหรือวิเคราะหทิศทางการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศของไทยได โดยขอเสนอแนะจากการศึกษาเปนดังน้ี  
 1. อัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับมูลคาเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ  ดังน้ัน ธนาคารแหงประเทศไทยจึงควรดูแลอัตราแลกเปลี่ยนใหมีเสถียรภาพ 
เน่ืองจากการแข็งคาของเงินบาทจะทําใหมูลคาเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศลดลง อยางไรก็ตาม แมวาการออน
คาลงอยางมากของคาเงินบาทจะเปนผลดีตอมูลคาเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศก็ตาม แตในทางตรงกันขามก็
จะสงผลกระทบดานลบตอภาคสวนอื่นได เชน ตนทุนในการนําเขาสินคาจากตางประเทศลดลง เปนตน 
 2. ผลการศึกษาสรุปวา ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับมูลคาเงิน
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ดังน้ัน รัฐบาลจึงควรใชนโยบายเพ่ือใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมี
เสถียรภาพและยั่งยืน เพ่ือสรางความเชื่อมั่นแกนักลงทุนและดึงดูดมูลคาเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
 3. ผลการศึกษาสรุปวา ดัชนีราคาคาจางแรงงานมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกันกับมูลคาเงินลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศ ดังน้ัน รัฐบาลควรพิจาณากําหนดอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ําใหมีความเหมาะสมกับคาครอง
ชีพของแรงงานและสงเสริมความไดเปรียบดานตนทุนคาจางแรงงานในประเทศ ซึ่งจะเปนปจจัยหน่ึงท่ีดึงดูดเงิน
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
 

เอกสารอางอิง 
ณัฐพงษ ทาดี. (2546). แบบจําลองปจจัยท่ีกําหนดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของประเทศไทย.กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง. 
นิภาพร โชติพฤกษวัน. 2554. การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตออัตราแลกเปลี่ยน คาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ คาเงินบาท

ตอยโูร และคาเงินบาทตอหยวน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.   
ธนาคารแหงประเทศไทย. (2558). การลงทุนโดยตรงในตางประเทศ (Online). 

https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ThaiDirectInvestment/TDI_1/Pages/default.aspx, 
15 กรกฎาคม 2558. 

ธนาคารแหงประเทศไทย. (2558). เงินทุนเคลื่อนยาย (Online). 
http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=647&language=th, 15 กรกฎาคม 2558. 

ธนาคารแหงประเทศไทย. (2558). เร่ืองนารูเก่ียวกับการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ (Online). 
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ThaiDirectInvestment/TDI_1/Pages/default.aspx, 
15 กรกฎาคม 2558. 

รัตนา สายคณิต. (2530). เศรษฐศาสตรการลงทุนทางตรงระหวางประเทศ. กรุงเทพมหานคร. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สมศักดิ ์โชติชวง. (2557). “ปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมอีิทธิพลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของ

ประเทศไทย”. วารสารเศรษฐศาสตรและกลยุทธการจัดการ ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มถิุนายน, 55- 65.        
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. (2557). การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Invesment: FDI) 

ในประเทศไทย (Online). http://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2557/may2557-2.pdf, 
15 กรกฎาคม 2558. 

 อัครพงศ  อั้นทอง. (2550). คูมอืการใชโปรแกรม Eviews เบ้ืองตน : การวิเคราะหทางเศรษฐมิติ. สถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม. 

http://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2557/may2557-2.pdf


 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 587 
 

อภิรัตน จิตต. (2554). ปจจัยท่ีมอีทิธิพลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในประเทศไทย. รายงานสืบเน่ืองการ
ประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย “มสธ. วิจัย ประจําป 2554” 

 




