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1.1  ท่ีมาและความสําคัญ 

ในชวงกอนวิกฤตการทางเศรษฐกิจ การลงทุนจากตางประเทศเปนปจจัยสําคัญท่ีหลายฝาย
ใหความสนใจเนื่องจากผูลงทุนภายในประเทศ ยังไมมีบทบาทสําคัญในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สวน
หนึ่งเปนเพราะเกิดการขาดแคลนทางดานการเขาถึงเงินทุนของผูประกอบการและการมีเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย รวมไปถึงขาดการพัฒนาเพิ่มทักษะของผูประกอบการใหมีระดับสากล ในอดีตท่ีผานมา 
เหตุการณท่ีสําคัญท่ีสงผลทําใหสัดสวนการลงทุนจากตางประเทศในประเทศไทยไดเพิ่มข้ึนอยาง
รวดเร็วนั้นมีอยู 2 เหตุการณดวยกัน            เหตุการณแรกเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2528 จากผลกระทบของ 
Plaza Accord1 ซ่ึงสงผลทําใหหลายประเทศผูลงทุนหลักในภูมิภาคเชน ญ่ีปุน ไตหวันและ เกาหลีใต 
ตองทําการปรับคาเงินของตนใหสูงข้ึน สงผลทําใหความสามารถในการแขงขันทางดานตนทุน 
(Cost Competitiveness) ของประเทศเหลานั้นลดลง ดวยสาเหตุดังกลาว ประเทศผูลงทุนเหลานั้น
จําเปนท่ีจะตองยายฐานการผลิตมาในประเทศท่ีมีตนทุนในการผลิตท่ีตํ่ากวาอยางประเทศไทย 
สงผลทําใหเศรษฐกิจของประเทศไทยในชวงนั้นเกิดการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในชวง
ประมาณป 2530-2532 ท่ีอัตราการเจริญเติบโตท่ีแทจริงของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเบ้ืองตน 
(Real GDP) เพิ่มข้ึนสูงกวารอยละ 10 ตอป 

เหตุการณท่ีสองเปนเหตุการณท่ีตอเนื่องจากเหตุการณแรก โดยผลของการเจริญเติบโต
ดังกลาวไดสงผลใหรัฐบาลไทยในสมัยนั้นตัดสินใจกระทําตามกฎขอท่ี 8 (Article VIII) ขององคกร
การเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ในเดือนพฤษภาคมป พ.ศ. 2533 ใน
การเปดเสรีทางดานการเงิน (Financial Liberalization) และไดดําเนินการเปนเวลากวา 3 ป ระหวาง
ป พ.ศ. 2534-2537 โดยไดมีการจัดต้ัง Bangkok International Banking Facilities (BIBF)
                                                 
1ขอตกลงพลาซา เปนการประชุมกันของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและประธานธนาคารกลางของประเทศ
อุตสาหกรรมหลัก 5 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี และประเทศญ่ีปุน ไดจัดใหมีการประชุม
รวมกันท่ีโรงแรมพลาซา กรุงนิวยอรก และในวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2528 ไดบรรลุขอตกลงรวมกันในระดับทวิภาคี
ในการรวมกันแทรกแซง ท่ีจะทําใหคาเงินดอลลารออนคาลง เพ่ือลดความไมสมดุลของการคาโลก 
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ซ่ึงไดครอบคลุมไปถึงประเด็นการเปดเสรีทางดานการลงทุน เชนการลดภาษีเงินไดนิติบุคคล รวม
ไปถึงการลดหยอนภาษีธุรกิจประเภทตางๆ ซ่ึงเหตุการณดังกลาวนี้ไดสงผลทําใหการลงทุนใน
รูปแบบอ่ืนๆนอกเหนือไปจากการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) 
ท่ีเขามาสูประเทศไทยเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วตามมา ไมวาจะเปนการลงทุนในตลาดการเงินและตลาด
ทุนจากตางประเทศ (International Portfolio Investment) หรือแมกระท่ังเกิดกระแสการกูยืมเงิน
ระหวางประเทศ (International Lending)  

 

 
 

การไหลเขามาของเงินทุนจากตางประเทศดังกลาวไดสงผลใหสัดสวนการเคลื่อนยาย
เงินทุนสุทธิระหวางประเทศ ของไทยขยับตัวสูงข้ึนอยางรวดเร็วอยูท่ีประมาณรอยละ 13.3 ของ
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ในป พ.ศ.2546 จนกระท่ังสัดสวนของเงินทุนท่ีสูงข้ึน
ดังกลาวไดเปนการกระตุนการลงทุนในภาคเอกชนเปนอยางมาก แตเนื่องจาก กลไกในการควบคุม
ของหนวยงานภาครัฐและผูวางนโยบายในสมัยนั้นยังไมไดกระทําอยางถูกตอง รวมไปถึงการขาด
ความรอบคอบในการดําเนินนโยบายตางๆ ซ่ึงในทายที่สุด การไหลเวียนของเงินลงทุนจาก
ตางประเทศไดสงผลตอสภาวะการเก็งกําไรโดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพยและในภาคตลาดทุน
ของประเทศ สงผลตอภาวะหนี้ท่ีเพิ่มข้ึน ภาวการณการออมของประเทศท่ีลดตํ่าลง จนในทายท่ีสุด
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ท่ีมา : International Financial Statistics [CD-ROM] and United Nations Development Programme (2007) 
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รัฐบาลตองประกาศลอยตัวคาเงินบาทในเดือนกรกฎาคม ป พ.ศ. 2540 สงผลใหเกิดวิกฤตการทาง
การเงินและวิกฤตการทางเศรษฐกิจตามมาในป 2540-2542 ซ่ึงในทายท่ีสุดไดท่ีขยายวงกวางอยาง
รวดเร็วไปสูประเทศตางๆในภูมิภาค ทําใหหลายๆ ประเทศผูลงทุนหลัก ไดยายฐานการผลิตไปสู
ประเทศท่ีมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและมีความเส่ียงตํ่า โดยเฉพาะในสวนของตนทุนการผลิต 
อยางเชนประเทศจีน ซ่ึงตนทุนการผลิตเปนปจจัยท่ีสําคัญปจจัยหนึ่งในการลงทุนขนาดใหญ 

ประเทศจีนเปนประเทศหนึ่ง ท่ีถือไดวาเปนชาติท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสากรรม
ภายในของตนเองข้ึนมาไดอยางรวดเร็ว จนกาวกระโดดสูการเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ ประเทศ
หนึ่งในภูมิภาคภายใตนโยบายการปฏิรูปและการเปดประเทศท่ีดําเนินมาต้ังแตป พ.ศ. 2521 โดยใน
ปจจุบันจีนเปนประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญเปนอันดับท่ี 4 ของโลก เปนรองแตสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน 
และเยอรมนี รัฐบาลจีนมีเปาหมายท่ีจะเนนผลผลิตทางการเกษตรใหพอเพียงสําหรับการบริโภค
ภายในประเทศ ในขณะเดียวกัน ก็จะเนนการพัฒนาดานเทคโนโลยีระดับสูงดวย ในขณะท่ีจีนเพิ่ง
เขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO) ไดเพียง 5 ป ในป 2549 
จีนไดมีอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากรอยละ 9.9 ในป 2548 เปนรอยละ 10.7 ในป 2549 สูงถึง 
20.94 ลานลานลานหยวน หรือ 2.68 ลานลานลานดอลลาร สูงที่สุดในรอบ 11 ป  (วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี, 2550) 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ป

FDI 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000 GDP 

China FDI
China GDP

ท่ีมา : International Financial Statistics [CD-ROM] and United Nations Development Programme (2007) 

หนวย : พันลานดอลลาร 

รูปท่ี 1.2 แสดง FDI และ GDP ของประเทศจีน    



 4 

อีกประเทศหนึ่งท่ีมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจข้ึนมาอยางตอเนื่อง เปนคูแขงท่ีสําคัญของ
ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ก็คือประเทศเวียดนามซ่ึงไดรับการยกยองวา
เศรษฐกิจของประเทศไดรับความสนใจสูงเปนลําดับท่ีสามของภูมิภาคเอเชีย รองจากประเทศจีน 
และอินเดีย เศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตในระดับสูงถึงเฉล่ียรอยละ 7.5 ตอปในชวงป พ.ศ.2545-
2549 (ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวเฉล่ีย รอยละ 5 ตอปในชวงเดียวกัน) เวียดนามจึงเปนประเทศ
ท่ีไดรับความสนใจตอการคาและการลงทุนมากประเทศหนึ่ง ในชวงป พ.ศ.2545-2549 เวียดนาม
ดึงดูดเงินลงทุนจากตางประเทศ (FDI) มูลคารวม 20,800 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยในป 2549 มูลคา 
FDI ในเวียดนาม 6,800 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 50 จากป 2548 โดยในปนี้ในชวง 10 
เดือนแรกของป 2550 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในเวียดนามไดเพิ่มข้ึนสูงถึงรอยละ 36.4 
หรือคิดเปน 1.126 หม่ืนลานดอลลาร  และตลาดภายในของประเทศเวียดนาม มีอัตราการขยายตัว
ของคาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคของเวียดนามเพิ่มข้ึนตอเนื่อง จากกําลังซ้ือของคนเวียดนามท่ี
เพิ่มข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 70 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ซ่ึงสูงกวาไทย ท้ังนี้ เวียดนามถือเปนประเทศท่ีมีตลาดภายในคอนขางใหญ 
ประชากรของเวียดนามมีจํานวนราว 84 ลานคน เพิ่มข้ึนรอยละ 1.3 ตอป ขนาดของตลาดเวียดนาม
ใหญเปนอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากประเทศอินโดนีเซีย (ประชากรราว 220 ลานคน) และเปน
อันดับ 13 ของโลก (สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550) 
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สําหรับภาพรวมการลงทุนโลกจากขอมูลขององคกรการคาและการพัฒนา (United Nations 
Conference on Trade and Development : UNCTAD) และ The Economist Intelligence Unit (EIU) 
การลงทุนขาเขา (inward FDI) ของโลกในป 2550 เพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอยเทานั้น โดยการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศของโลกท้ังหมดจะมีมูลคาประมาณ 1.5 ลานลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนรอย
ละ 10.5 จากปกอนหนา การเติบโตในอัตราท่ีสูงดังเชนท่ีผานมาระหวางป 2547-2549 จะไมเกิดข้ึน
ซํ้าในระยะยาว เนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทําใหภาครัฐตองเพ่ิมความเขมงวดในนโยบาย
การเงินอยางมากเพ่ือลดความเส่ียงจากความผันผวนของตลาดการเงิน  

ประเทศพัฒนาแลวจะยังคงเปนกลุมประเทศหลักผูรองรับการลงทุนขาเขา โดยในป 2550 
มีการเติบโตท่ีรอยละ 14 โดยเฉล่ียเม่ือเทียบกับประเทศในตลาดใหมท่ีมีการเติบโตเพียงรอยละ 5 
โดยสหรัฐฯ ยังคงเปนประเทศท่ีรองรับการลงทุนสูงท่ีสุดในโลก โดยในป 2550 มีการลงทุนขาเขา
มูลคามากถึง 240 พันลานเหรียญสหรัฐฯ สวนการลงทุนขาเขาในกลุมประเทศสหภาพยุโรป 
(European Union : EU ) 15 ประเทศเพ่ิมข้ึนจากปท่ีแลวเพียงรอยละ 5 โดยมีมูลคาการลงทุน 520.1 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ และถือครองสัดสวนการลงทุนขาเขาของโลกมากถึงรอยละ 35.5 ในป 2550  

การลงทุนขาเขาในกลุมประเทศละตินอเมริกาเติบโตรอยละ 20 ในป 2550 ในขณะท่ีการ
ลงทุนขาเขาในเอเชียกลับลดลง อยางไรก็ตาม จีนกลับเปนประเทศท่ีมีการลงทุนขาเขามากท่ีสุดเปน
อันดับ 3 ของโลกและถือครองสัดสวนการลงทุนในภูมิภาคเอเชียถึงรอยละ 28.8 มูลคาการลงทุนจะ
เพิ่มข้ึนเปน 80 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และจะยังคงเปนประเทศท่ีดึงดูดการลงทุนตอไปจากการเขา
เปนสมาชิก WTO และการท่ีจีนปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีมีตอ WTO จะกระตุนการลงทุนใหเพิ่มข้ึน 
การลงทุนขาเขาในญ่ีปุนจากเดิมท่ีเคยมีการลงทุนขาเขาสูงเปนอันดับตนๆ กลับลดลง โดยมีสาเหตุ
มาจากการถอนการลงทุน (divestment) มีจํานวนมากกวาการลงทุนเพิ่ม ผนวกกับการชะลอตัวใน
การเติบโตของเศรษฐกิจญ่ีปุนท่ีทําใหการใชจายของผูบริโภคลดลง  

สําหรับการลงทุนขาเขาในภูมิภาคอาเซียน คาดวาจะยังคงเติบโตอยางตอเนื่องในอัตรารอย
ละ 5 ในป 2550 จนถึงป 2554 สิงคโปรยังคงถือครองอันดับประเทศท่ีมีการลงทุนสูงสุดในอาเซียน 
อยางไรก็ตาม คาใชจายในสิงคโปรก็กําลังเพิ่มสูงข้ึนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือรัฐบาลสิงคโปร
กําลังสรางระบบสาธารณูปโภคคุณภาพสูง นอกจากนี้ หลังเวียดนามเขาเปนสมาชิก WTO ในป 
2550 เวียดนามจึงเปนอีกหนึ่งประเทศท่ีคาดวาการลงทุนขาเขาจะเติบโตอยางตอเนื่องท่ีอัตราเฉลี่ย
รอยละ 7 ของ GDP ต้ังแตป 2550-2554 จนมีมูลคาการลงทุนมากถึง 8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 
2554  

ไทยน้ันสูญเสียความสามารถทางการแขงขันใหเวียดนามแลว นับเปนปแรกนักลงทุน
ตางประเทศหันไปลงทุนในเวียดนามเพิ่มข้ึน ภายใน 4 เดือนแรกของปมีการเพิ่มข้ึนของมูลคาการ
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ลงทุน 5 พันลาน เหรียญสหรัฐ ขณะท่ีไทยเหลือแค 2.7 พันลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากชวง 4 เดือน
แรกในป 2549 ถึงรอยละ 43.79 ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีนาหวง เนื่องจากการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมี
สวนไมนอยในการผลักดันเศรษฐกิจของชาติ การลงทุนจากตางประเทศจะมากหรือนอย ยอมมีตัว
แปรตางๆ กําหนด อาทิเชน GDP อัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศท่ีแทจริง อัตราเงินเฟอ
ภายในประเทศ อัตราดอกเบ้ียเงินกูในประเทศ มูลคาของการสงออกของแตละประเทศ โดย 
การศึกษาความสัมพันธของปจจัยตางๆ กับ FDI ในคร้ังนี้สามารถท่ีจะอธิบายถึงทิศทางของ
ความสัมพันธของตัวแปรไดวาเปนไปทิศทางเดียวกันหรือตรงกันขาม ท้ังในประเทศจีน เวียดนาม 
และไทย ซ่ึงเปนแนวทางในการวิเคราะหถึงการแนวโนมเปล่ียนแปลงของการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศของแตละประเทศได 

 

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อท่ีจะศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยตางๆ  ท่ีเปนตัวกําหนดการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ  วามีความสัมพันธและสงผลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในประเทศจีน 
เวียดนาม และไทยอยางไร 

 

1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

 1. ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดในการลงทุน และแตละปจจัยมีผลในทิศทางไหน  
มากนอยเพียงใด  ตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ในประเทศจีน เวียดนาม และไทย 
 2. เปนประโยชนตอองคกรตางๆ รวมไปถึงผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการกําหนดและวางแผน
นโยบายการลงทุนในสวนท่ีเกี่ยวกับการเปดรับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 

 

1.4  ขอบเขตในการศึกษา 

การศึกษาปจจัยท่ีกําหนดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในประเทศจีน เวียดนาม และ
ไทยในคร้ังนี้ ไดทําการศึกษาเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศท้ังหมด ทุกประเทศท่ีเขามาลงทุน
ในแตละประเทศ โดยท่ีจะใชขอมูลทุติยภูมิเปนรายไตรมาส ต้ังแต ป พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2549 
ดังนั้นขอมูลตัวแปรท่ีจะใชในการศึกษา คือ อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
เบ้ืองตน อัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศท่ีแทจริง อัตราเงินเฟอภายในประเทศโดย
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เปรียบเทียบ  อัตราดอกเบ้ียเงินกูในประเทศโดยเปรียบเทียบ  มูลคาของการสงออกของแตละ
ประเทศ จึงตองเปนขอมูลอนุกรมรายไตรมาสดวย 

โดยประยุกตใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติดวยเทคนิควิธี Cointegration และ Error 
Correction Model ในการวิเคราะหความสัมพันธและพิจารณาปจจัยท่ีกําหนดเงินลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ  

 

 

  

 
 


