
บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
   

การศึกษาผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐศาสตรมหภาคซึ่งมีตอเงินลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศในครั้งนี้ ไดศึกษาตัวแปรตางๆ โดยขอมูลท่ีใชคือ มูลคาของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศเบ้ืองตน (GDP), อัตราแลกเปล่ียนเงินตราท่ีแทจริง (REXR ), อัตราเงินเฟอ
ภายในประเทศโดยเปรียบเทียบ(RIFL),  อัตราดอกเบ้ียเงินกูภายในประเทศโดยเปรียบเทียบ (RLR) 
และมูลคาของการสงออกของแตละประเทศ (EXP)  โดยใชขอมูลทุติยภูมิแบบรายไตรมาส ชวง
ไตรมาสแรกของป 1997 ถึงไตรมาสสุดทายของป 2006 โดยประเทศท่ีไดทําการศึกษาคร้ังนี้ 
ประกอบไปดวย ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย โดยใชวิธีทดสอบความสัมพันธ
เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) ตามแนวทางของ Johansen-Juselius ซ่ึงสามารถสรุปผล
การศึกษาออกเปนประเด็นตางๆ ดังนี้  
 
      5.1.1  สรุปผลการทดสอบความนิ่งของขอมูลโดยวิธียูนิทรูท (Unit Root Test) 
 

1) กรณีขอมูลประเทศจีน 
   จากการทดสอบยูนิทรูทตามวิธีการ Augmented Dickey-Fuller Test ท่ีระดับ Level 
พบวามีเพียง ตัวแปรอัตราเงินเฟอภายในประเทศโดยเปรียบเทียบ (RIFL) และ อัตราดอกเบ้ียเงินกู
ภายในประเทศโดยเปรียบเทียบ (RLR)  ท่ีระดับ First Difference พบวาตัวแปรท่ีมีความนิ่งของ
ขอมูลคือ เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเบื้องตน 
(GDP) อัตราแลกเปล่ียนเงินตราท่ีแทจริง (REXR) และมูลคาการสงออก(EXP) 
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2) กรณีขอมูลประเทศเวียดนาม 
  จากการทดสอบยูนิทรูทตามวิธีการ Augmented Dickey-Fuller Test พบวาไมมีตัวแปรใด
ท่ีมีความนิ่งท่ีระดับ Level โดยท่ีระดับ First Difference ตัวแปรทุกตัวมีความนิ่งหมดทุกตัวแปร คือ 
เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเบ้ืองตน (GDP) อัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราท่ีแทจริง (REXR) อัตราเงินเฟอภายในประเทศโดยเปรียบเทียบ (RIFL) อัตรา
ดอกเบ้ียเงินกูภายในประเทศโดยเปรียบเทียบ (RLR) และมูลคาการสงออก(EXP)  
 

  3) กรณีขอมูลประเทศไทย 
  จากการทดสอบยูนิทรูทตามวิธีการ Augmented Dickey-Fuller Test ท่ีระดับ Level พบวา
มีเพียงเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ(FDI) อัตราแลกเปล่ียนเงินตราท่ีแทจริง (REXR) มูลคา
การสงออก(EXP) และอัตราดอกเบ้ียเงินกูภายในประเทศโดยเปรียบเทียบ (RLR)  ท่ีระดับ First 
Difference พบวาตัวแปรท่ีมีความนิ่งของขอมูลคือ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเบ้ืองตน
(GDP) และอัตราเงินเฟอภายในประเทศโดยเปรียบเทียบ (RIFL) 
 
        5.1.2   สรุปผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) 
 

1) กรณีขอมูลประเทศจีน 
     จากผลการศึกษาพบวา มูลคาของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเบ้ืองตน (GDP)  

อัตราดอกเบ้ียเงินกูภายในประเทศโดยเปรียบเทียบ (RLR) และอัตราแลกเปล่ียนเงินตราท่ีแทจริง 
(REXR) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI)  สําหรับ 
มูลคาของการสงออกของประเทศจีน (EXP) และอัตราเงินเฟอภายในประเทศโดยเปรียบเทียบ
(RIFL)  มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐาน มีเพียงความสัมพันธของมูลคาของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเบ้ืองตน 
เทานั้นท่ีใหผลตรงกันขามกันกับสมมติฐาน 

 

 2) กรณีขอมูลประเทศเวียดนาม  
จากผลการศึกษาพบวา อัตราแลกเปล่ียนเงินตราท่ีแทจริง (REXR) มีความสัมพันธใน

ทิศทางตรงกันขามกับเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI)  สําหรับมูลคาของผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศเบ้ืองตน (GDP)  อัตราดอกเบ้ียเงินกูภายในประเทศโดยเปรียบเทียบ (RLR) 
มูลคาของการสงออกของประเทศเวียดนาม (EXP) อัตราเงินเฟอภายในประเทศโดยเปรียบเทียบ
(RIFL)  มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ซ่ึงเปนไป
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ตามสมมติฐาน มีเพียงอัตราดอกเบ้ียเงินกูภายในประเทศโดยเปรียบเทียบเทานั้นท่ีใหผลตรงกันขาม
กันกับสมมติฐาน 

 

 3) กรณีขอมูลประเทศไทย 
     จากผลการศึกษาพบวาอัตราดอกเบ้ียเงินกูภายในประเทศโดยเปรียบเทียบ (RLR) และ

มูลคาของการสงออกของประเทศไทย (EXP) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับเงินลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศ (FDI)  สําหรับมูลคาของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเบ้ืองตน (GDP)  
อัตราอัตราแลกเปล่ียนเงินตราท่ีแทจริง (REXR) อัตราเงินเฟอภายในประเทศโดยเปรียบเทียบ
(RIFL)  มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐาน มีเพียงอัตรามูลคาของการสงออกของประเทศไทยเทานั้นท่ีใหผลตรงกันขามกันกับ
สมมติฐาน 
 

    จากสรุปผลการศึกษาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวระหวางปจจัยทางดาน
เศรษฐศาสตรและเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศท่ีใชในการศึกษาดังกลาวขางตน พบวา ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเบ้ืองตน กลับมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากความไมชัดเจนของตัวแปร กลาวคือ ใช มูลคาของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเบ้ืองตนโดยรวมทุกแหลงรายไดแหลงท่ีมา มิไดมีเพียงแคปจจัย 
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศท่ีเปนปจจัยกําหนดมูลคาของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
เบ้ืองตน จึงมีความเปนไปไดในความเปนไปไดท่ีความสัมพันธของตัวแปรจะไมเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีไดต้ังไว เชนเดียวกันกับมูลคาของการสงออกของประเทศไทย ซ่ึงไดใชมูลคาโดยรวม
เชนเดียวกัน ในสวนของอัตราดอกเบ้ียเงินกูภายในประเทศโดยเปรียบเทียบกรณีประเทศเวียดนามท่ี
ในอดีตท่ีผานมาตลาดการเงิน และในสวนของแหลงเงินทุนในประเทศยังไมเติบโตมากนัก 
โดยเฉพาะการที่ศูนยกลางทางการเงินของประเทศ ธนาคารท่ีมีบทบาทคือธนาคารของรัฐ ท่ีเนน
ปลอยใหรัฐวิสาหกิจกูเปนสวนใหญ    
 
       5.1.3   สรุปผลการปรับตัวระยะสั้นในรูปแบบของ Error Correction Model (ECM) 
 

1) กรณีขอมูลประเทศจีน 
    จากผลการศึกษาพบวา คาการปรับตัวระยะส้ันมีคาเทากับ -0.36843 ท่ีระดับนัยสําคัญ 

0.05 อธิบายไดวาความเร็วในการปรับตัวในระยะส้ันของผลตอบแทนการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศในประเทศจีน มีคารอยละ 36.843 กลาวคือ หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆท่ีทําใหการ
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ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในประเทศจีน เกิดการเบ่ียงเบนออกจากดุลยภาพในระยะยาว ผลของ
การลงทุนในไตรมาสถัดไปจะมีการปรับตัวรอยละ 36.843 เพื่อใหกลับเขาสูดุลยภาพระยะยาว 

 

 2) กรณีขอมูลประเทศเวียดนาม 
    จากผลการศึกษาพบวา คาการปรับตัวระยะส้ันมีคาเทากับ -0.54140 ท่ีระดับนัยสําคัญ 

0.05 อธิบายไดวาความเร็วในการปรับตัวในระยะส้ันของผลตอบแทนการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศในประเทศเวียดนาม มีคารอยละ 54.14 กลาวคือ หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆที่ทําใหการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในประเทศเวียดนาม เกิดการเบ่ียงเบนออกจากดุลยภาพในระยะยาว 
ผลของการลงทุนในไตรมาสถัดไปจะมีการปรับตัวรอยละ 54.14 เพื่อใหกลับเขาสูดุลยภาพระยะยาว 

 

 3) กรณีขอมูลประเทศไทย 
                    จากผลการศึกษาพบวา คาการปรับตัวระยะส้ันมีคาเทากับ -0.34221 ท่ีระดับนัยสําคัญ 
0.05 อธิบายไดวาความเร็วในการปรับตัวในระยะส้ันของผลตอบแทนการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศในประเทศไทย มีคารอยละ 34.221 กลาวคือ หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆท่ีทําใหการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในประเทศไทย เกิดการเบ่ียงเบนออกจากดุลยภาพในระยะยาว ผล
ของการลงทุนในไตรมาสถัดไปจะมีการปรับตัวรอยละ 34.221 เพื่อใหกลับเขาสูดุลยภาพระยะยาว 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 

1) จากผลการศึกษาในคร้ังนี้ปจจัยทางดานเศรษฐศาสตรมหภาคที่มีผลกระทบตอการ
เปดรับการลงทุนของแตละประเทศ ซ่ึงปจจัยมหภาคเหลานี้เปนส่ิงท่ีผูท่ีวางนโยบายเพ่ือการเปดรับ
การลงทุนตลอดจนผูท่ีเกี่ยวของไมสามารถควบคุมได ดังนั้นควรมีการศึกษาขอมูลกอนท่ีจะทําการ
วางแผนและกําหนดนโยบาย   ควรมีการศึกษาถึงนโยบายของการเปดรับการลงทุนท่ีเหมาะกับใน
แตละประเทศ  

2) ผูท่ีมีบทบาทในการวางนโยบายรวมไปถึงผูท่ีเกี่ยวของ ควรที่จะมีการติดตามทําการ
ประเมินแนวโนม  ตลอดจนคาดการณการเปล่ียนแปลงของปจจัยทางดานเศรษฐศาสตรมหภาค
อยางสมํ่าเสมอ เพื่อท่ีจะทําใหสามารถปรับกลยุทธของการวางนโยบายเปดรับการลงทุนไดอยาง
เหมาะสมกับสถานการณ 

3) ในแตละประเทศมีปจจัยทางดานเศรษฐศาสตรมหภาคที่มีรูปแบบท่ีแตกตางกันออกไป  
รูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับในประเทศหนึ่ง อาจไมเหมาะสมกับในบางประเทศก็เปนได  ดังนั้นใน
กรณีบางประเทศการกําหนดรูปแบบการเปดรับการลงทุนอาจจะไมเหมาะสม ซ่ึงการวางนโยบาย
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ควรที่จะศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจ รูปแบบโครงสรางของประเทศน้ันๆ ประกอบไปกับการพิจารณา
ดวย 
 
5.3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการศึกษาคร้ังตอไป 
 
  1) เนื่องจากโปรแกรมท่ีใชในการวิเคราะหผลการศึกษาในคร้ังนี้ คือ โปรแกรม Microfit 
4.0 ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดในการทดสอบความสัมพันธในระยะยาวจากโปรแกรมดังกลาว ไมได
แสดงคา T-Statistic ของตัวแปรแตละตัวท่ีใชในการทดสอบ ทําใหไมสามารถทดสอบวาตัวแปร
อิสระแตละตัวมีอิทธิพลในการอธิบายคาการเปล่ียนแปลงของตัวแปรตามไดหรือไม หรือจําเปนท่ี
จะตองตัดตัวแปรใดท่ีไมมีอิทธิพลออกจากระบบสมการ ดังนั้นในการศึกษาคร้ังตอไปควรมีการ
ทดสอบเพิ่มเติมในประเด็นดังกลาว ซ่ึงจะทําใหผลการศึกษาท่ีไดมีความถูกตองมากยิ่งข้ึน 
  2) เนื่องจากปจจัยทางดานเศรษฐศาสตรมหภาคที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้บางตัวแปรอาจมี
ความสัมพันธระหวางกันในหลายๆ ตัวแปร ดังนั้นในการศึกษาคร้ังตอไปควรมีการทดสอบ
ความสัมพันธของตัวแปรอิสระ ซ่ึงจะทําใหผลการศึกษาท่ีไดมีความถูกตองในการอธิบายผลมาก
ยิ่งข้ึน 
  3) ในการทดสอบความยาวของความลาของเวลา (Lag Length) ควรเลือกความยาวของ 
Lag Length ท่ีเหมาะสม เนื่องจากการเพิ่มหรือลดความยาวของ Lag Length อาจจะมีผลกระทบกับ
ตัวแปรตางๆ ท่ีไดนํามาใชในการทดสอบ (เปล่ียนจากเคร่ืองหมายบวกเปนเคร่ืองหมายลบ หรือ
ในทางกลับกันก็เปล่ียนจากเคร่ืองหมายลบเปนเครื่องหมายบวก) ซ่ึงสงผลตอการอธิบายตามหลัก
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร 
  4) ในการศึกษาคร้ังนี้ไดพิจารณาปจจัยทางดานเศรษฐศาสตรมหภาคท่ีสําคัญเพียงบาง
ปจจัย  ท่ี เปนตัวกําหนดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ แตไมไดพิจารณาถึงปจจัยทาง
เศรษฐศาสตรอ่ืนๆ ซ่ึงอาจมีอิทธิพลตอผลของการลงทุน  ซ่ึงหากผูท่ีสนใจศึกษาคร้ังตอไปควรท่ีจะ
พิจารณาถึงปจจัยเหลานั้นดวย เพื่อใหผลการศึกษาท่ีไดมีความละเอียด และครบถวนชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน 
  5) จาก การวิเคราะหในครั้งนี้โดยการใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติดวยเทคนิควิธี 
Cointegration  ในการทดสอบ มีขอบกพรองซ่ึงเกิดจากการท่ีจะตองทําการเลือก Vector ดวยตัวเอง
ตามความเหมาะสมตามสมมติฐาน ซ่ึงอาจเกิดความผิดพลาดของผลลัพธได     


