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การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct ท่ีมา
Investment: FDI) มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน

และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การเพ่ิมขึ้นของ

การจ้างงาน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการผลิตได้

อย่างเต็มท่ีและ มีประสิทธิภาพ การถ่ายโอนองค์ความรู้
และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน น าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต

FDI Inflow จากประเทศจีนสู่ไทยในช่วงที่ผ่านมามีมูลค่า

สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาในครั้งน้ี เพ่ือ

ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงจากประเทศ

จีน และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน

การน าข้อมูลไปประกอบการพิจารณาในการก าหนดนโยบาย 

เพ่ือส่งเสริมการลงทุนโดยตรงต่อไป

ข้อมูล

ท่ีใช้
ประเทศผู้รับการลงทุน
โดยตรงจากประเทศจีน 
10 ประเทศ ได้แก่ ญีปุ่น่ 
เยอรมนี สวีเดน อิตาลี

เดนมาร์ก สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย ออสเตรีย แคนนาดา 
และ ฝรัง่เศส ในการศึกษาใชข้อ้มูล
รายปีปฏิทินส าหรับตัวแปรอิสระทุก
ตัว ช่วงเวลาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540
ถึง พ.ศ.2560

1. ข้อมูลทุติยภมูทีิใ่ชเ้ป็นแบบ Panel Data ทีมี่ลักษณะเป็นข้อมูลภาคตัดขวาง 
(Cross-Section Data) แสดงข้อมูลของ 10 ประเทศ และข้อมูลอนุกรมเวลา 
(Time-Series Data) แสดงข้อมูลระหว่างปี 2540-2560 โดยประมาณค่าวิธ ีFixed Effect 
Model จากการทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลองโดยวธิ ีHausman Test

วิธี
ศึกษา

2. ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลกระทบตอ่การลงทุนโดยตรงจากประเทศจีน 
(จากการด าเนินการในข้อ 1) วิเคราะห์แนวโน้มของตัวแปรอิสระแตล่ะตัวทีม่นีัยส าคญั 

ผลการศึกษา

แบบจ าลองท่ีใช้ในการศึกษา 
CDI = มูลค่าการลงทุนจากจีน

GDPpercap = ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว

W = อัตราค่าจ้างแรงงานขัน้ต ่า

LF = จ านวนประชากรทีอ่ยู่ในวัยแรงงาน

Open = ระดับการเปิดประเทศ (สัดส่วนการน าเข้า

และส่งออกของประเทศผู้รับทุนต่อ GDP)

InCDI = β0 + β1InGDPpercap + β2InW 

+ β3InLF +β4 InOpen +ε

2. การศึกษาการลงทุนโดยตรง

ค รั้ ง นี้ เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า มู ล ค่ า

การลงทุนโดยรวม ในการศึกษา

ครั้งต่อไปควรศึกษาถึงระดับ

อุตสาหกรรม จึงจะท าให้ทราบถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุน

โดยตรงกับอุตสาหกรรม เพ่ือ

ก าหนดนโยบายส่งเสริมแตล่ะดา้น

ได้อย่างเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

1. การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะ

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจมห

ภาคไม่ไดน้ าปัจจัยด้านอ่ืน ๆ มา

ศึกษา เช่น ปัจจัยเชิงนโยบาย

ส่งเสริมการลงทุน ปัจจัยเชิง

สถาบัน ปัจจัยด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน เป็นต้น

03
จ านวนประชากรที่อยู่

ในวัยแรงงาน (LF) 

ด้วยการคาดการณ์

ประชากรในประเทศไทยมี

แนวโน้มทีจ่ะลดลง อัตรา

การเกิดลดลง เข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุ ท าให้จ านวน

ประชากรในวัยแรงงาน

ลดลง ภาครัฐควรมีนโยบาย

ส่งเสริมให้เพ่ิมจ านวน

ประชากรในวัยแรงงาน หรือ

ชะลอการลดลงของจ านวน

ประชากรในวัยแรงงาน เช่น 

ขยายกรอบระยะเวลา

เกษียณอายุ เป็นต้น

02
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศต่อหัว 

(GDPpercap)

เมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศเพ่ิมขึ้น 

แสดงถึงขนาดของตลาดที่

เพ่ิมขึ้น เป็นแหล่งเศรษฐกิจ

ที่มีประสิทธิภาพ มีก าลังซ้ือ 

ภาครัฐควรมีนโยบายกระตุ้น 

รักษาเสถียรภาพของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศให้มีการเติบ

โตในระดับที่เหมาะสมและ

ยั่งยืน เพ่ือดึงดูดการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศใน

ปริมาณที่เพ่ิมขึ้น 

01

GDP per 

capita และ 

Labor Force มี

ความสัมพันธ์ใน

ทิศทางเดียวกัน

กับการลงทุน

โดยตรง ระดับ

นัยส าคัญ 0.01 

0.05 และ 0.10



บทคัดย่อ  
การศึกษาครงันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาถึงปัจจัยทีส่งผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงจากประเทศจีน นาํไปสู่ 

การวิเคราะหแ์นวโนม้การลงทนุโดยตรงจากประเทศจีนในประเทศไทย ใชข้อ้มลูแบบ Panel Data ปี  -   

 ในศึกษาใชวิ้ธี Hausman’s Test ในการทดสอบความเหมาะสมของแบบจาํลอง จากการทดสอบแบบจาํลอง 

พบวา่ Random Effect Model มีความเหมาะสมกวา่ ผลการศกึษาพบวา่ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .  , .  และ .  

พบว่ามีปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงจากประเทศจีนไดแ้ก่ GDP per capita และ จาํนวนประชากรในวัย

แรงงาน (LF)  

 

 

 

Abstract 
Purpose of this study is to study the determinants of China’s outflow foreign direct investment which 

lead to the analysis of China’s outflow foreign direct investment in Thailand by applying Panel Data from year 
1997 to 2017. 

The study applies Hausman Test in order to achieve the appropriate model. Random Effect Model 
shows more appropriate. The study finds that GDP per capita and number of labor force are statistically 
significance at significance level 0.01, 0.05 and 0.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


