
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 1154 

ปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในภูมิภาคอาเซยีน 
Macroeconomic Factors Affecting on the Foreign Direct Investment in Asean 

 
อภิญญา ละอองเอก1  ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร2  และศุภชาติ สุขารมณ3 

Apinya Laongeak1, Saksit Budsayaplakon2 and Supachart Sukarom3 
 

บทคัดยอ 
วัตถุประสงคหลักของการศึกษาครั้งนี้ คือ เพื่อวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลตอการลงทุน

โดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ในภูมิภาคอาเซียน โดยใชขอมูล Panel Data ระหวางปพ.ศ. 2533-2553 และ

ประมาณคาแบบจําลอง 3 วิธี ประกอบดวย Pooled OLS, Fixed Effects และ Random Effects จากการศึกษา 

พบวาวิธี Random Effects มีความเหมาะสมที่สุด ปจจัยที่มีผลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ในภูมิภาค

อาเซียน จํานวน 7 ประเทศ  สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม  กลุมแรก เปนตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่มี

ความสัมพันธเปนบวกกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ประกอบดวย ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่

แทจริง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ระดับการลงทุนของตางชาติ และระดับการเปดประเทศ กลุมที่สองเปนตัวแปรที่

มีความสัมพันธเปนลบกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู และดัชนีคาสัมประสิทธิ์

ความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ  จากการพิจารณาผลการวิเคราะหเชิงปริมาณ พบวา ความแตกตาง

ในปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมีผลกระทบตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ นอกจากนี้การวิเคราะหเชิง

พรรณนา แสดงใหเห็นวา ประเทศแตละประเทศที่นํามาศึกษามีความนาดึงดูดการลงทุนที่แตกตางกัน ในขณะที่

กําลังแรงงาน ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

คําสําคัญ : การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 

 
ABSTRACT 

This study aims to analyse the macroeconomic factors affecting the Foreign  Direct 

Investment(FDI) in ASEAN using Panel Data during 1990-2010. The study estimates the model with 

three methods: the Pooled OLS, the Fixed Effect and the Random Effect. The findings indicate that 

the best estimation method is the Random Effect. Factors affecting the Foreign Direct Investment in 7 

ASEAN countries can be divided into two groups. First, the Foreign Direct Investment is positively 

related to the macroeconomics variables such as the real Gross Domestic Product, the real exchange 

rate, the level of foreign investment, and the degree of openness. The other group shows the negative 
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relationships among the Foreign  Direct Investment, the minimum lending rate, and the international 

competitive coefficient index. Based on the quantitative analysis, the results indicate a difference in 

economic fundamentals affecting the Foreign Direct Investment. In addition, the descriptive analysis 

shows that each country has its own distinguished attraction, while the labor force in 7 ASEAN 

countries has insignificant effect on the Foreign Direct Investment. 

Key Words : Foreign Direct Investment 
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บทนํา 

การแขงขันทางเศรษฐกิจเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment: 

FDI) ไดทวีความรุนแรงขึ้นในกลุมประเทศกําลังพัฒนา และประเทศกลุมตลาดเกิดใหม (Emerging Market 

Economies) เนื่องจาก FDI เปนเงินทุนระยาวที่มาพรอมกับเทคโนโลยี และชวยเพิ่มศักยภาพในการแขง ขัน FDI 

จึง  เปนเงินทุนที่มีบทบาทมากและเปนปจจัยที่สําคัญตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยภาพรวม นอกจากนั้น

ยังจะทําใหเกิดการถายโอนเทคโนโลยีความรูทางดานการบริหารจัดการและ การพัฒนาผลิตภัณฑ ใหมีมาตรฐาน

เปนสินคาคุณภาพที่สามารถแขงขันในตลาดโลกได จากความสําคัญดังกลาวทําใหอาเซียนตระหนักถึงความ 

สําคัญในการดึงดูด FDI โดยหันมาใหการสงเสริมและสนับสนุน FDI มากขึ้น เพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ 

โดยใหการสงเสริมดานการคา การลงทุน และรวมมือกันในดานอุตสาหกรรม การเงินและการธนาคาร มาตรการ    

ตางๆที่สําคัญ เชน โครงการความรวมมือดานอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN  Industrial  Corporation: AICO) 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหอาเซียนมีความสามารถในการแขงขัน และสามารถดึงดูดการลงทุนภายใน และภายนอก

ภูมิภาค โดยจัดใหมีภาวะการลงทุนที่โปรงใส และเสรี ซึ่งจากการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของ World 

Economic Forum (WEF) ในปพ.ศ.2553 พบวาสิงคโปรมีอันดับความสามารถในการแขงขันสูงสุดในอาเซียน โดย

เปนลําดับท่ี 3 จาก 131 ประเทศรองลงมาไดแกมาเลเซีย บรูไน ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟลิปปนส 

ตามลําดับ (Global Competitiveness Report, 2010) สําหรับการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของ 

Institute for Management Defvelopment (IMD) ในปพ.ศ. 2553 พบวาประเทศสิงคโปร ไดรับการจัดอันดับ

ความสามารถในการแขงขันอยูในอันดับสูงสุดในอาเซียนเชนเดียวกัน รองลงมาไดแก มาเลเซีย ไทย ฟลิปปนส และ

อินโดนีเซีย ตามลําดับ(IMD World Competitiveness Yearbook, 2010) 

จากการที่ FDI เปนสวนสําคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของชาติ การลงทุนจะมากหรือนอยยอมมีตัว

แปรตางๆ เปนตัวกําหนด ที่ผานมาจากการศึกษาของ Song Kuok Thong (2002) ไดศึกษาการกําหนดการลงทุน

โดยตรงจากตางประเทศในอาเซียน 5  ประกอบดวยประเทศมาเลเซีย  สิงคโปร  อินโดนีเซียไทยและฟลิปปนส 

พบวา ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) อัตราการจางงาน  อัตราแลกเปลี่ยน การคาและเงินทุน เปนตัว

กําหนดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ และจากการศึกษาของ Chowdhury and Mavrotas (2006) และ 

Hara and Razafimahefa (2003) ยังไดยืนยันวา GDP เปนตัวกําหนดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเชนกัน 

นอกจากนี้ Chowdhury and Mavrotas ยังพบอีกวา GDP และ FDI ในประเทศไทย และมาเลเซียมีความเปนเหตุ 

เปนผลซึ่งกันและกันหรือมีความสัมพันธกันใน 2 ทิศทางกลาวคือ GDP เปนสาเหตุให FDI เพิ่มขึ้น และอีกทาง
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หนึ่ง FDI ก็เปนสาเหตุให GDP เพิ่มขึ้นเชนกัน Makki and Somwaru (2004) ไดศึกษาเพิ่มเติมอีกวา ประเทศ

กําลังพัฒนาจะไดรับประโยชนจาก FDI มากยิ่งขึ้นหากภายในประเทศมีทุนสะสมจํานวนมาก เพราะจะเปนตัว

กระตุนการลงทุนภายในประเทศ ในขณะที่นโยบายเศรษฐกิจมหภาค และความมีเสถียรภาพของหนวยงาน ตางๆ

จะชวยใหดึงดูดใหนักลงทุนเขามาลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น  

การที่นักลงทุนตางชาติจะตัดสินใจเลือกเขามาลงทุนในประเทศใดในภูมิภาคอาเซียนนั้น Karimi, 

Yusop and Siong Hook (2009) ไดศึกษาโดยใชการวิเคราะหดวยวิธี TOPSIS (Technique for Order  

Preference by Similarity to Ideal Solution) เพื่อเลือกประเทศที่เหมาะสมที่สุดในอาเซียน ที่มีความนาดึงดูด

การไหลเขาของ FDI  ผลการศึกษาพบวา ประเทศที่มีความนาลงทุนมากที่สุดในป 2000 คือสิงคโปร รองลงมา

ไดแกมาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม กัมพูชา พมา และลาวตามลําดับ และในป 2005 ประเทศที่

มีความนาลงทุนมากที่สุด ยังคงเปนประเทศ สิงคโปรเชนเดิม รองลงมาไดแกมาเลเซีย ไทย เวียดนาม ฟลิปปนส 

กัมพูชา อินโดนีเซีย พมา และลาว ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเทียบกันแลวประเทศสิงคโปร มาเลเซีย และไทย ยังคงอยูใน

ลําดับตนๆ เสมอ สวนเวียดนามมีความนาดึงดูดการลงทุนดีขึ้นจากลําดับที่ 6 ในป 2000 เปนลําดับที่ 4 ใน        

ป 2005 ตรงกันขามกับประเทศอินโดนีเซีย ที่มีความนาดึงดูดลดลงจากระดับที่ 4 ในป 2000 เปนระดับที่ 7 ใน    

ป 2005 และลําดับสุดทายยังคงเปนประเทศพมา กับลาวตามเดิม ดังนั้นการวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจ       

มหภาคที่มีผลกระทบตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในภูมิภาคอาเซียนในครั้งนี้  จะมีสวนชวยทําใหนัก

ลงทุนทั้งใน และตางประเทศทราบถึงปจจัยทางเศรษฐกิจที่เปนตัวกําหนดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 

รวมถึงทิศทางของผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการลงทุน ใหสอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาในอนาคต 
 

วิธีการศึกษาและขอมลู 
ในการศึกษาครั้งนี้ใชขอมูล Panel Data ของภูมิภาคอาเซียนโดยทําการศึกษา 7 ประเทศไดแก       

สิงคโปร (SG) มาเลเซีย (MY) ไทย (TH) ฟลิปปนส (PH) อินโดนีเซีย (IN) บรูไน (BN) และเวียดนาม (VN) 

ระหวางปพ.ศ. 2533 - 2553 ทําการวิเคราะหขอมูล 2 วิธี คือ 1) วิเคราะหเชิงพรรณนา ซึ่งเปนการศึกษาขอมูล

ทุติยภูมิเกี่ยวกับสภาพโดยรวมของ FDI ในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะนําขอมูลทุติยภูมิมาแสดงในรูปของตารางและ

แผนภาพ เพื่อทําการวิเคราะห สถานการณทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของอาเซียน 

2) วิเคราะหเชิงปริมาณ โดยทําการสรางแบบจําลองทางเศรษฐมิติเพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทาง

ทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลตอ FDI โดยคาดประมาณดวยวิธี  Pooled Least Squares, Fixed Eeffect, และ 

Random Eeffect และทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง Fixed Effects และ Random Effects ดวยวิธี  

Hausman Test 

โดยแบบจําลองที่ใชในการศึกษาเปนแบบจําลองชิงเสนตรง (Linear  Form) และขอมูลของตัวแปรบาง

ตัว มีการแปลงคาขอมูลโดยใส Natural Logarithm เพื่อปรับขนาดของตัวแปรเขียนเปนฟงชั่น   
 

FDI  =  f (lnRGDP, ICC, lnLF, lnER, MLR, LFI, lnGI, OPEN)   
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Pooled  OLS   
Pooled OLS  เปนการทดสอบอยางงาย โดยมีขอสมมติวาคาคงที่ (Intercept) และความชัน (Slope) 

แตละตัวแปรในสมการมีคาเทากันทุกประเทศ และตลอดชวงเวลาที่พิจารณา ซึ่งไมไดประมาณคา ความแตกตาง

ของแตละประเทศในชวงเวลาที่ศึกษา ดังแบบจําลองที่ใชในการศึกษา คือ 
 

lnFDIit    =   α0 + β1lnRGDPit + β2ICCit + β3lnLFit + β4lnERit + β5MLRit + β6 lnLFIit         

          + β7lnGIit + β8OPENit + εit         (1) 

 
Fixed Effects Models (FEM) 

Fixed Effects Model เปนโมเดลเชิงเสนอยางงาย ที่คาคงที่ (Intercept term) ของสมการแปรผัน

เปล่ียนแปลงไปตามแตละประเทศดังสมการ หรือเรียกอีกอยางวา Least-Square Dummy Variable (LSDV) Model ซึ่งมี

รูปแบบสมการ คือ 

lnFDIit    =   αi + β1lnRGDPit + β2ICCit + β3lnLFit + β4lnERit + β5MLRit + β6 lnLFIit         

          + β7lnGIit + β8OPENit + εit         (2) 
 

จากสมการมีการเพิ่ม Subscript i ในคาคงที่(Intercept) แสดงใหเห็นวาคาคงที่ของแตละประเทศมี

ความแตกตางกัน เชน สภาพภูมิศาสตรและสภาวะทางเศรษฐกิจทั้ง 7 ประเทศ แตจะมีความชัน(Slope) คงที่ 

โดยการประมาณสมการจะใชคาตัวแปรหุนในจุดตัดแตละประเทศ โดยแสดงรูปแบบสมการไดดังนี้ 
 
 

 

Yit =  α0 + α1D1i + α2D2i + α3D3i + α4D4i + α5D5i + α6D6i + β1lnRGDPit + β2ICCit  + β3lnLFit        

         + β4lnERit + β5MLRit + β6lnLFIit + β7lnGIit + β8OPENit + εit        (3) 

  

โดยตัวแปรหุนที่ใชในสมการจะมีนอยกวาจํานวนของประเทศ 1 คา ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยง ปญหากับดัก

ตัวแปรหุน(Dummy-Variable Trap)  

 
Random Effects  Model  

ในรูปแบบ Random effect model นั้น ไดสมมติใหจุดตัด (αi) เปนตัวแปรสุม (Random variable) ซึ่ง

ประกอบดวยคาเฉลี่ยของจุดตัด (α) และคาคลาดเคลื่อนแบบสุม (εi) ซึ่งสามารถแสดงไดดังนี้ คือ 
 

   αi  =  α  + μi    , i = 1, 2,…,N                   (4) 
 

โดย uit คือ คาคลาดเคลื่อนแบบสุม ที่มีคาเฉลี่ยเทากับศูนยและคาความแปรปรวนเทากับ  2
uσ  

จากสมการที่ (4) หมายความวา จุดตัดแตละขอมูลภาคตัดขวาง (αi) จะประกอบไปดวยจุดตัดที่เปนคา

เดียวกัน(α) และคาที่ทําใหจุดตัดแตกตางกันในแตละขอมูลภาคตัดขวาง คือ คาคลาดเคลื่อน ui แทนที่สมการ (4) 

ลงในสมการ (3) จะได 
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lnFDIit    =   αi + β1lnRGDPit + β2ICCit + β3lnLFit + β4lnERit + β5MLRit + β6 lnLFIit         

+ β7lnGIit + β8OPENit + εit + μit                     (5)                        
 

lnFDIit    =   αi + β1lnRGDPit + β2ICCit + β3lnLFit + β4lnERit + β5MLRit + β6 lnLFIit         

+ β7lnGIit + β8OPENit + εit + wit       (6)                       

 

เมื่อ              wit   =   εit + μit         (7)                        
 

 

โดยที่ wit คือ Composite error term ประกอบไปดวย 2 องคประกอบ คือ εi ซึ่งเปนคาคลาดเคลื่อน

ของแตละประเทศหรือขอมูลภาคตัดขวาง(Cross-section/ Individual-specific) และ μit  เปนคาคลาดเคลื่อน
ของแตละประเทศและชวงเวลา(Time-serie และ Cross-section) จึงเรียกรูปแบบสมการนี้วา Error 

Components Model (ECM) ซึ่งมีสมมติฐานที่สําคัญ คือ 

 

 E(εiXit= 0)         (8)                       

 

โดยสมการที่ 8 อธิบายไดวา εi ซึ่งเปนคาคลาดเคลื่อนของขอมูลภาคตัดขวาง (Individual effect) 

จะตองไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอิสระ Xit 

 

 และ εi  ~  N(0, σ2
ε) 

 μit  ~  N(0, σ2
μ) 

 E(εi μit) = 0;   E(εi εj)  =  0,   (i ≠ j)  

 E(μit μis)  =  E(μij μij)  = E(μit μjs) = 0,  (i ≠ j; t ≠ s)                          (9) 
 

จากสมการที่ (9) อธิบายไดวาคาคลาดเคลื่อนตองไมมีความสัมพันธกันเองและตองไมมีความสัมพันธ

กันระหวางคาคลาดเคลื่อนของขอมูลภาคตัดขวางและคาคาดเคลื่อนของขอมูลชวงเวลา 

 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษาสถานการณทางเศรษฐกิจดานการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ พบวาการลงทุน

โดยตรงจากตางประเทศ เร่ิมเขามาในภูมิภาคอาเซียนตั้งแตปพ.ศ. 2493 ซึ่งเปนยุคการลาอาณานิคม และไดรับ

การยอมรับจากอาเซียนมากขึ้นในปพ.ศ. 2529 จากการตกต่ําของราคาสินคาเกษตรที่มีผลมาจากวิกฤตราคา

น้ํามัน การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมีการเคลื่อนไหวคอนขางผันผวนตามภาวการณเปล่ียนแปลงของ

เศรษฐกิจโลก แตอยางไรก็ตาม ยังมีการขยายตัวเขาสูภูมิภาคอาเซียนอยางตอเนื่อง โดยสวนใหญจะเขามาลงทุน

ในภาค อุตสาหกรรมเปนหลัก และอุตสาหกรรมที่นักลงทุนตางชาติใหความสนใจเขามาลงทุนเปนจํานวนมาก คอื

อุตสาหกรรมภาคผลิตไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ อุตสาหกรรมแรโลหะ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 1159 

เปนตน (นัฐยา  ยวงใย, 2542) โดยประเทศที่ใหความสนใจเขามาลงทุนในอาเซียนมากที่สุดระหวางปพ.ศ. 2549-

2552 คือ สหภาพยุโรป รองลงมาคือประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา หมูเกาะเคยแมน เกาหลีใต จีน ฮองกง เบอรมิว

ดา และไตหวัน ตามลําดับ (ASEAN Foreign Direct Investment Statistics, 2010) 

การที่อาเซียนเปนภูมิภาคที่ไดรับความสนในจากนักลงทุนอยางตอเนื่อง เนื่องจากภูมิภาคอาเซียนมี

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง เปนตลาดขนาดใหญดวยประชากรกวา 600 ลานคน ณ ปพ.ศ. 2553 

(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ, 2554) อาเซียนมีความผอนคลายและปรับปรุงกฎระเบียบดาน

การลงทุนอยางตอเนื่อง มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ (ยกเวนประเทศสิงคโปร) โดยเฉพาะเวียดนามที่พึ่งเปดประเทศ

รับการลงทุน และเขารวมเปนสมาชิก WTO เมื่อตนปพ.ศ. 2550 ทําใหการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศไหลเขา

ประเทศเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้อาเซียนยังมีแรงงานเปนจํานวนมาก มีอัตราคาจางแรงงานต่ํา (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 

2552) ในดานโครงสรางพื้นฐาน พบวา สิงคโปรมีความสะดวกและความพรอมมากที่สุด รองลงมาคือประเทศ

มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย  ฟลิปนส บรูไน และเวียดนาม ตามลําดับ แมวาที่ผานมาภูมิภาคอาเซียนจะประสบกับ

ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจหลายครั้ง แตก็สามารถฟนตัวไดในเวลาไมนาน  ปจจัยภายในประเทศที่มีผลตอการดึงดูด

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในภูมิภาคอาเซียน คือ แหลงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ  คาจางแรงงาน  

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาษีสงออก และ การพัฒนาระบบการขนสง สวน

ปจจัยภายนอก ไดแกวิกฤติเศรษฐกิจในตางประเทศ  การแข็งคาของสกุลเงินในประเทศที่มาลงทุน  ตนทุนคาจาง

แรงงานในตางประเทศ และปจจัยดานความไดเปรียบของผูประกอบการตางชาติ อันประกอบดวย ความไดเปรียบ

ในดานความรูทางเทคโนโลยี ทักษะดานการบริหารและการตลาด และศักยภาพของธุรกิจ (นันทิ สุวจีจารัญ, 2551) 

จากการวิเคราะหเชิงปริมาณ ทั้ง 3 วิธี (ตารางที่ 1) พบวาแบบจําลอง Pooled Model ไมไดนําปจจัยที่

แตกตางกันระหวางขอมูลภาคตัดขวางมาพิจารณา ดังนั้นจึงเปนวิธีที่ยังไมมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ

การคาดประมาณแบบจําลอง Fixed Effects ดังนั้นจึงตองมีการตัดสินใจในการเลือกระหวางแบบจําลอง  Fixed 

Effects Model กับ Random Effects Model วาแบบจําลองใดเปนแบบจําลองที่ใหการประมาณการที่ดีที่สุดขึ้น

โดยทดสอบดวยHausman Test ซึ่งไดผลการศึกษาวาการใช Random Effect ในการประมาณคามีความ

เหมาะสมกวา ดังนั้นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ก็ คือวิธี Random Effects  

สําหรับการวิเคราะหดวยวิธี Random effect พบวาปจจัยที่เปนตัวกําหนดการลงทุนโดยตรงจาก

ตางประเทศ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 สามารถแบงออกได 2 กลุม  กลุมแรก คือตัวแปรทางเศรษฐกิจ        

มหภาคที่มีความสัมพันธเปนบวกกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ คือ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่

แทจริง (RGDP), อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (ER), ระดับการลงทุนของตางชาติ (LFI)  และระดับการเปดประเทศ 

(OPEN) กลุมที่สองที่มีความสัมพันธเปนลบกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู (MLR) 

และดัชนีคาสัมประสิทธิ์ความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ (ICC)  
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ตารางที่ 1  สรุปผลการประมาณคาแบบจําลอง FDI ทั้ง 3 วิธี  
 

Explanatory Variables Pooled 
(OLS) 

Fixed Effects 
(LSDV) 

Random Effects 
(GLS) 

C -0.1092 7.9385 2.1952 

SG _C  8.7667 2.1508 

MY _C  9.1694 2.6479 

TH_C  8.1962 2.2987 

PH_C  7.5600 1.9317 

IN_C  7.5779 2.2472 

BN_C  7.6488 1.9826 

VN_C  6.6504 2.1075 

LNRGDP 0.8101*** 0.4773 0.7190*** 

ICC -2.1011*** -3.0721** -2.5468** 

LNLF -0.6055 -0.5591 -0.6205 

LNER 0.0802** 0.2467 0.0874* 

MLR -0.0413** -0.0423* -0.0395** 

LFI 0.3073*** 0.4058*** 0.3552*** 

OPEN 0.0057*** 0.0020 0.0047** 

LNGI 0.6615 0.6639 0.6159 

R2 0.7003 0.7316 0.4750 

Adjusted R2 0.6820 0.7016 0.4429 

D.W. 0.8064 0.9166 0.8622 

F-statistic 38.2564 24.3418 14.8129 

Prob. 0.0000 0.0000 0.0000 

หมายเหตุ: *, ** และ*** หมายถึง ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90, 95 และ 99 ตามลําดับ 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
ปจจัยที่มีผลตอ FDI ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 สามารถแบงออกได 2 กลุม  กลุมแรก คือตัวแปร

ทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีความสัมพันธเปนบวกกับ FDI คือ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่แทจริง (RGDP), 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (ER), ระดับการลงทุนของตางชาติ (LFI)  และระดับการเปดประเทศ (OPEN) กลุมที่

สองที่มีความสัมพันธเปนลบกับ FDI คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู (MLR) และดัชนีคาสัมประสิทธิ์ความสามารถในการ

แขงขันระหวางประเทศ (ICC)  

จากการประมวลขอมูลทุติยภูมิตางๆ พบวาประเทศสิงคโปรเปนประเทศที่ไดรับปริมาณ FDI มากที่สุด

ในขณะที่ประเทศฟลิปปนสไดรับปริมาณ FDI นอยที่สุด และประเทศญี่ปุนยังคงเปนนักลงทุนรายใหญในภูมิภาค
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อาเซียน ซึ่งการที่อาเซียนเปนภูมิภาคที่ไดรับความสนในจากนักลงทุนอยางตอเนื่อง เนื่องจากภูมิภาคอาเซียนมี

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงและมีความผอนคลายและปรับปรุงกฎระเบียบดานการลงทุนอยาง

ตอเนื่อง แมวาภูมิภาคอาเซียนจะประสบกับภาวะวิกฤติหลายครั้ง แตก็สามารถฟนตัวไดในเวลาไมนาน ปจจัย

ภายในประเทศที่มีผลตอการดึงดูด FDI ในภูมิภาคอาเซียน คือ แหลงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ, คาจาง

แรงงาน, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา, อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ, ภาษีสงออก และ การพัฒนาระบบการ

ขนสง สวนปจจัยภายนอก ไดแกวิกฤติเศรษฐกิจในตางประเทศ, การแข็งคาของสกุลเงินในประเทศที่มาลงทุน, 

ตนทุนคาจางแรงงานในตางประเทศ และปจจัยดานความไดเปรียบของผูประกอบการตางชาติ ประกอบดวย ความ

ไดเปรียบในดานความรูทางเทคโนโลยี ทักษะดานการบริหารและการตลาด และศักยภาพของธุรกิจ 

พิจารณาผลการวิเคราะหเชิงปริมาณ ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา ความแตกตางในปจจัยพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจมีผลกระทบตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ นอกจากนี้การวิเคราะหเชิงพรรณนา แสดงใหเห็นวา

แตละประเทศมีความนาดึงดูดการลงทุนที่แตกตางกัน ยกตัวอยางเชน ประเทศไทยมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ 

เวียดนาม และ อินโดนีเซีย มีตนทุนแรงงานต่ํา เนื่องจากมีกําลังแรงงานมาก สิงคโปรเปนเมืองทาสําคัญในการ

คมนาคมขนสงทางทะเล มาเลเซียและฟลิปปนส เปนประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก จึงไดเปรียบดาน

การสื่อสารติดตอธุรกิจ และ บรูไนเปนประเทศที่มีทรัพยากรพลังงานมาก โดยเฉพาะน้ํามัน การศึกษาครั้งนี้มี

ขอเสนอแนะวาการที่นักลงทุนตางชาติจะตัดสินใจเขามาทําการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน นักลงทุนจะตองให

ความสนใจกับปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สงผลตอการลงทุน เชน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความผันผวนของ

อัตราแลกเปลี่ยน ความมีเสถียรภาพของอัตราดอกเบี้ยเงินกู และระดับการเปดประเทศนอกจากนี้แลวนักลงทุน

ควรพิจารณาความพรอมในธุรกิจของตน และหามาตรการรองรับจากการที่ตองเผชิญกับการแขงขันที่เพิ่มขึ้น 

และภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งจะตองคํานึงถึงชวงเวลาที่เหมาะสมในการเขาไปลงทุน เชน 

สถานการณความสงบภายในประเทศ เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหสามารถวางแผนการจัดการความเสี่ยงไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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