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ปัจจยัทีส่่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญีปุ่่น 

ในอุตสาหกรรมยานยนต์, โลหะ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย
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บทคดัย่อ

	 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ	 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อมูลค่าการลงทุน

โดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมยานยนต์,	 โลหะ	 และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของ

ประเทศไทย	โดยใชข้อ้มูลทุติยภมิูตั้งแต่ไตรมาสท่ี	1	ปีพ.ศ.	2548	ถึงไตรมาสท่ี	4	ปี	พ.ศ.	2557	

และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้แบบจ�าลองทางเศรษฐมิติ	 ดว้ยวิธีวิเคราะห์สมการถดถอย 

ก�าลงัสองนอ้ยท่ีสุด	

	 ผลการวจิยัทั้ง	3	อุตสาหกรรมพบวา่	1)	ปัจจยัท่ีส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรง

จากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศไทยอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ	 คือ	

ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่น	และนโยบายรถยนตค์นัแรกของรัฐบาลไทย	

2)	 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมโลหะ 

ของประเทศไทยอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติคือ	มูลค่าการส่งออกโลหะของประเทศไทย	และ

ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่น	 และ	 3)	 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อมูลค่าการลงทุน

โดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทยอยา่งมีนยัส�าคญั

ทางสถิติ	 คือ	 มูลค่าการส่งออกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทย	อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ	และค่าจา้งแรงงานขั้นต�่าเฉล่ียของประเทศไทย	

	 จากผลการวจิยัท่ีพบวา่การใชน้โยบายรถยนตค์นัแรกของรัฐบาลไทยในอุตสาหกรรม

ยานยนตไ์ทยท�าใหมู้ลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึน	ส่งผลดีต่อนกัลงทุน
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ในภาคอุตสาหกรรมน้ีเป็นอยา่งมาก	รัฐบาลจึงควรใชม้าตรการกระตุน้การลงทุนโดยตรง

ท่ีเฉพาะเจาะจงลงไปในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความส�าคญั	ในส่วนของอุตสาหกรรมโลหะ

ของประเทศไทยนั้นรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการลงทุนควรมี

มาตรการในการส่งเสริมและใหสิ้ทธิพิเศษในดา้นการส่งออกโดยเฉพาะไปยงัประเทศญ่ีปุ่น

ใหม้ากข้ึน	เพื่อดึงดูดใหมี้การลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นเขา้มามากข้ึนอนัจะส่งผลดี

ต่ออุตสาหกรรมโลหะของประเทศไทย	ส�าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทย	

ค่าจา้งแรงงานขั้นต�่าเฉล่ียของไทย	 เป็นปัจจยัส�าคญัท่ีส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรง 

จากประเทศญ่ีปุ่น	เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใชแ้รงงานมีฝีมือมากรัฐบาลควรมีการ

ส่งเสริมการฝึกทกัษะฝีมือแรงงานใหส้ามารถแขง่ขนักบัประเทศอ่ืนๆไดรั้ฐบาลและหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการลงทุนควรมีมาตรการในการส่งเสริมและให้สิทธิพิเศษ 

ในดา้นการส่งออกโดยเฉพาะไปยงัประเทศญ่ีปุ่นใหม้ากข้ึนเช่นเดียวกบัอุตสาหกรรมโลหะ

ค�าส�าคญั :	ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่น

Abstract

	 The	objectives	of	this	research	were	to	analyze	factors	affecting	Japanese	direct	
investment	 in	 automotive,	metal	 and	 electrical	 appliances	 industries	 of	 Thailand.	 
Quarterly	data	from	Q1/2005	to	Q4/2014	were	collected	and	analyzed	quantitatively	by	
Ordainary	Least	Squares	Regression	Model	method.
	 The	 results	 showed	 that	 factors	 statistically	 significantly	 affecting	 Japanese	
direct	investment	in	automotive	Industry	were	Manufacturing	Production	Index	in	Japan	
and	 the	Thai	government's	 first-car	policy.	Factors	statistically	significantly	affecting	
Japanese	direct	investment	in	metal	industry	were	metal	export	value	of	Thailand	and	
Manufacturing	Production	 Index	 in	 Japan.	Factors	 statistically	 significantly	 affecting	
Japanese	direct	investment	in	electrical	appliances	industry	were	electrical	export	value	
of	Thailand,	exchange	rate	and	average	minimum	wage	rate	in	Thailand.
	 Since	 the	 Thai	 government's	 first-car	 policy	 had	 induced	 foreign	 direct	
investment	from	Japan	in	the	automotive	industry,	the	government	should	use	measure	
which	aimed	to	induced	FDI	into	specific	important	sectors.	As	for	the	metal	industry,	
the	 government	 should	 promote	 and	 offer	 the	 special	 privileges	 for	metal	 export	
particularly	to	Japan	in	order	to	induced	FDI	from	Japan.	Since	the	average	wage	rate	
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was	 the	 important	 factors	affecting	FDI	 from	Japan	 in	electrical	 appliances	 industry,	 
the	government	 should	encourage	more	skill	development	 in	order	 to	be	competitive	
because	the	industry	was	skilled-labor	intensive	and	the	government	should	promote	and	
offer	the	special	privileges	for	electrical	export	particularly	to	Japan	same	the	metal	industry.

Keyword:	Manufacturing	Production	Index	in	Japan	

บทน�า

	 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ	 (FDI	 :Foreign	Direct	 Investment)	 ถือเป็น 

หน่ึงในปัจจยัท่ีส�าคญัท่ีสุดในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศก�าลงัพฒันา 

และประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่	 การน�าเขา้เงินทุนจากต่างประเทศสามารถทดแทน 

ความขาดแคลนเงินลงทุนภายในประเทศและช่วยผลกัดนักิจกรรมต่างๆ	ในระบบเศรษฐกิจ	

การท่ีมีเงินทุนไหลเขา้ประเทศมากข้ึนเป็นการเพ่ิมสภาพคล่องให้แก่ตลาดการเงิน 

ภายในประเทศก่อใหเ้กิดการลงทุนใหม่ๆ	และมีการจา้งงานเพ่ิมข้ึนรวมถึงมีการถ่ายทอด

เทคโนโลยคีวามรู้ทางดา้นการบริหารจดัการและการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละอุตสาหกรรม

ต่างๆ	 ช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาดโลก	 ซ่ึงจะส่งผลต่อการเจริญเติบโต 

ของเศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศไดอ้ยา่งรวดเร็ว	ประเทศไทยจดัอยูใ่นกลุ่มประเทศ

ก�าลงัพฒันาจึงเป็นประเทศท่ีตอ้งไดรั้บการลงทุนจากต่างประเทศมากกว่าการน�าเงิน 

ออกไปลงทุนในต่างประเทศ	

	 ประเทศไทยมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้ง	2	รูปแบบคือ	แบบในแนวนอน

และแนวตั้ง	 ซ่ึงการลงทุนทั้ง	 2ประเภทน้ีมีความส�าคญัต่อเศรษฐกิจของไทยมาตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบนั	เน่ืองจากประเทศไทยยงัเป็นประเทศก�าลงัพฒันายงัขาดแคลนปัจจยัทุนและ

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการพฒันาอุตสาหกรรมดา้นต่างๆ	ของประเทศ	จึงจ�าเป็นตอ้งอาศยั

การลงทุนโดยตรงจากตา่งประเทศเพ่ือช่วยเสริมสร้างการพฒันาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ

ใหมี้ความเจริญเติบโต	มีความกา้วหนา้และสามารถแข่งขนักบัประเทศอ่ืนๆ	ไดก้ารลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศนบัวา่เป็นส่วนหน่ึงของการลงทุนภาคเอกชนและเป็นตวัขบัเคล่ือน

ระบบเศรษฐกิจของไทยใหเ้กิดการพฒันาและขยายตวัอยา่งรวดเร็ว	สร้างการจา้งงาน	และ

น�าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชนในประเทศอยา่งทัว่ถึงโดยประเทศท่ีนิยม

เขา้มาลงทุนโดยตรงระหวา่งประเทศในไทยมีอยูห่ลายประเทศดว้ยกนั	เช่น	ญ่ีปุ่น	สิงคโปร์	

สหรัฐอเมริกาฯลฯ	 ซ่ึงเป็นการเขา้มาตั้งโรงงานเป็นฐานการผลิต,ประกอบสินคา้และ

จ�าหน่ายทั้งในประเทศไทยและส่งออกไปยงัประเทศแม่หรือประเทศอ่ืนๆ
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 ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2548-2549	 จ�านวนมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

มียอดเพิม่ข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐบาลท่ีส่งผลใหเ้ศรษฐกิจ

ในประเทศมีความเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง	แต่เม่ือเขา้สู่ปีพ.ศ.2550-2552	พบวา่ยอดมูลค่า

การลงทุนโดยตรงจากตา่งประเทศลดลงเน่ืองจากปัญหาความไมมี่เสถียรภาพทางการเมือง

ภายในประเทศไทย	 เน่ืองจากมีการปิดสนามบินส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของนักลงทุน 

ต่างประเทศเป็นอยา่งมาก	 ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจในประเทศอยา่งมหาศาล	 

ส่งผลใหย้อดมลูค่าการลงทุนลดลงเร่ือยมา	จนเขา้สู่ปีพ.ศ.2553	ท่ีรัฐบาลเร่ิมเขา้มามีบทบาท

อีกคร้ัง	สภาพการเมืองภายในประเทศเร่ิมเขา้สู่ภาวะปกติประกอบกบัการใชม้าตรการสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีและเนน้ส่งเสริมกิจกรรมท่ีเรียกความเช่ือมัน่จากนกัลงทุนต่างประเทศ	จึงท�าให้

สถานการณ์การลงทุนเร่ิมดีข้ึนตามล�าดบั	 และเม่ือถึงปีพ.ศ.2554	 มูลค่าการลงทุนจาก 
ต่างประเทศกต็กต�่าลงอีกคร้ัง	 เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์อุทกภยัคร้ังใหญ่ภายในประเทศไทย	 
ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมยานยนตไ์ดรั้บความเสียหายอยา่งมาก	และต่อมาในปี	พ.ศ.	 2555	 

มูลค่าการลงทุนกลบัมาเพิม่ข้ึนอีกคร้ังจากผลการใชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาล

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต	์ไดแ้ก่	นโยบายรถยนตค์นัแรก	และการส่งเสริมการลงทุน

ในการเอ้ือเฟ้ือแก่ธุรกิจในดา้นภาษีอากรแก่ธุรกิจท่ีประสบปัญหาจากวกิฤตอุทกภยัในปีท่ีผา่นมา 

ท�าให้มูลค่าการลงทุนกลบัมาฟ้ืนตวัอีกคร้ังจนถึงปีพ.ศ.2556	และกลบัลดลงอีกคร้ังใน 
ปี	พ.ศ.	 2557	 อีกคร้ังเน่ืองจากปัญหาทางการเมืองภายในประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนอีกคร้ังส่ง

ผลต่อความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนจากต่างประเทศท�าใหมู้ลค่าการลงทุนจึงลดลงอยา่งมาก

ดงัภาพท่ี	1

                              (หน่วย : ล้านบาท)

ภาพที ่1	มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมด	ระหวา่งปี	พ.ศ.	2548-2557

ทีม่า:	ธนาคารแห่งประเทศไทย	(2558)
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        (หน่วย :พนัล้านดอล์ลาร์สหรัฐฯ)

ภาพที ่2	ประเทศท่ีมาลงทุนสูงสุดในประเทศไทย	5	อนัดบัระหวา่งปี	พ.ศ.	2551-2558

ทีม่า:	ธนาคารแห่งประเทศไทย	(2559)

	 จากภาพท่ี	 2	 ประเทศญ่ีปุ่นมีการเขา้มาลงทุนโดยตรงในประเทศไทยมาก 

เป็นอนัดบั	1	ติดต่อกนัหลายปีในปี	พ.ศ.	2554	มูลค่าการลงทุนสุทธิลดลงอยา่งมากเน่ืองจาก

สภาพเศรษฐกิจในประเทศญ่ีปุ่นและเป็นปีท่ีประเทศญ่ีปุ่นประสบกบัเหตุการณ์แผน่ดินไหว

ขนาด	9	ริกเตอร์	และสึนามิคร้ังใหญ่ในประเทศ	ท�าใหเ้ศรษฐกิจประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงมีแนวโนม้

จะฟ้ืนตวัจากปี	พ.ศ.	2553	กลบัแยล่งอีกคร้ัง	โดยเศรษฐกิจหดตวัอยา่งต่อเน่ืองในช่วงคร่ึงแรก

ของปี	พ.ศ.	 2554	อตัราผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ	หรือ	GDP	 ติดลบร้อยละ	1.8	 

จากสภาวะดงักล่าวมีบริษทัถึง	 505	 แห่งในญ่ีปุ่นท่ีตอ้งประสบภาวะลม้ละลาย	 รวมถึง

เหตุการณ์อุทกภยัในประเทศไทยเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2554	ส่งผลกระทบกบัเศรษฐกิจญ่ีปุ่น

อยา่งมากเช่นกนั	โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต,์	เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์	

จากเหตุการณ์ดงักล่าวท�าใหบ้ริษทัญ่ีปุ่นท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีกวา่	 454	บริษทัไดรั้บความเสียหาย	

ตอ้งหยุดการผลิตเป็นเวลานานส่งผลให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ	GDP	 

ลดลงไปอีก	 จากเหตุการณ์ทั้ งสองน้ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อห่วงโซ่การผลิตของ 

ประเทศญ่ีปุ่นประกอบกบัการแข็งค่าของเงินเยนท่ีสูงข้ึนเป็นประวติัการณ์ส่งผลให ้

ประเทศญ่ีปุ่นขาดดุลการคา้ระหว่างประเทศเป็นคร้ังแรกในรอบ	31	 ปีในปี	พ.ศ.	 2555	

เศรษฐกิจในประเทศญ่ีปุ่นกเ็ร่ิมฟ้ืนตวัข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการลงทุนของรัฐบาลเพื่อฟ้ืนฟู

พื้นท่ีท่ีไดรั้บความเสียหายจากเหตุแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ในปีท่ีผา่นมา	แต่เศรษฐกิจก็ยงั 
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ไม่ค่อยดีนกัในช่วงคร่ึงหลงั	พ.ศ.	2555	เป็นผลมาจากความตอ้งการภายในประเทศท่ีลดลง

จากมาตรการพิเศษต่างๆของรัฐท่ีออกมากระตุน้การบริโภคภาคเอกชนหมดลง	ประกอบกบั

นโยบายการข้ึนอตัราภาษีผูบ้ริโภคของรัฐบาลญ่ีปุ่น	 รวมถึงภาวะการส่งออกท่ีลดลง 

จากตลาดหลกัของญ่ีปุ่น	คือ	สหรัฐอเมริกา,	สหภาพยโุรปและจีน	ท่ีอยูใ่นภาวะชะลอตวัลง

และค่าเงินเยนท่ียงัแขง็ค่าอยา่งต่อเน่ือง	โดยปัจจยัหลกัมาจากการส้ินสุดนโยบายส่งเสริม

การลงทุนเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนืซ่ึงต่ออายมุาตั้งแต่ปี	2555และหมดอายอีุกคร้ังในส้ินเดือน

ธนัวาคม	2556	ส่งผลใหน้กัลงทุนเร่งยืน่ขอรับส่งเสริมการลงทุนภายใตม้าตรการดงักล่าว

ส่งผลให้มูลค่าการลงทุนจากญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึนและส�าหรับปัจจยัเชิงบวกท่ีมีต่อการลงทุน 

ในปี	2557	ไดแ้ก่	ความสนใจลงทุนในไทยจากญ่ีปุ่นยงัมีอยา่งต่อเน่ือง	และอุตสาหกรรมหลกั

ในไทยยงัมีการลงทุนสูง	 ส่วนหน่ึงเป็นการลงทุนเพ่ือเตรียมรองรับการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	เช่น	ยานยนต	์รวมทั้งอีโคคาร์	รุ่นท่ี	2	พลงังานทดแทน	การขนส่ง

ทางอากาศ	แปรรูปเกษตร	นอกจากน้ี	ภาวะเศรษฐกิจโลกเร่ิมส่งสญัญาณฟ้ืนตวั	การส่งออก

เร่ิมดีข้ึน	ขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียและอตัราเงินเฟ้ออยูใ่นระดบัต�่า	 รวมทั้งมาตรการส่งเสริม 
การลงทุนท่ีจะส้ินสุดในปี	2557	จะช่วยเร่งรัดใหเ้กิดการลงทุน	ไดแ้ก่	มาตรการส่งเสริม 

กิจการเอสเอ็มอี	 มาตรการส่งเสริมอีโคคาร์รุ่นท่ี	 2	 ขณะท่ีปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ 

การลงทุนในปีน้ี	 ไดแ้ก่	สถานการณ์ทางการเมืองท่ีหากเกิดความยดืเยื้อจะส่งผลกระทบ 

ต่อความเช่ือมัน่ของนักลงทุนโดยเฉพาะรายใหม่ๆ	 ท่ีไม่เคยลงทุนในไทย	นอกจากน้ี	 

ความล่าชา้ของโครงการเมกะโปรเจก็ตแ์ละโครงการบริหารจดัการน�้า	ส่งผลใหน้กัลงทุน

ท่ีเตรียมลงทุนในโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทั้งสองโครงการตอ้งชะลอออกไป	 (ส�านกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน,	2556)

	 อุตสาหกรรมท่ีมีเงินลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นสูงสุดอนัดบั	 3	อนัดบัแรก

ไดแ้ก่	อุตสาหกรรมยานยนต	์รองลงมาคือโลหะเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอนัดบั	4	และ	5	ในตาราง

ตามล�าดบัโดยจะเห็นวา่ในปี	พ.ศ.	2554-2555	มูลค่าการลงทุนของอุตสาหกรรมยานยนต์

กเ็พิม่ข้ึนอยา่งสูงสุด	อนัเป็นผลมาจากนโยบายการส่งเสริมรถยนตค์นัแรกของรัฐบาลไทย	

ท�าใหผู้บ้ริโภคสนใจการซ้ือรถยนตค์นัแรกกนัเป็นจ�านวนมากจึงท�าใหย้อดการผลิตรถยนต์

เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนตเ์ติบโตอยา่งสูงสุดเป็นประวติัการณ์ 

ในปีนั้นมูลค่าการลงทุนใน	3	อุตสาหกรรมแรกนั้นมีการเพิม่ข้ึนอยา่งต่อเน่ืองอนัเป็นผลมาจาก

นโยบายรถยนตค์นัแรกของรัฐบาลไทยท�าใหภ้าคอุตสาหกรรมยานยนตเ์กิดการขยายตวัอยา่ง

มากและยงัส่งผลต่ออุตสาหกรรมต่อเน่ืองอย่างอุตสาหกรรมโลหะและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

ท่ีเป็นส่วนประกอบของรถยนต์ขยายตวัตามไปด้วย	 โดยใน	 3	 อุตสาหกรรมหลกัน้ี 
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ประเทศญ่ีปุ่นใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตในการส่งออกเป็นหลกั	 (ส�านักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน,	 2556)	 แต่พอปีถดัมา	พ.ศ.	 2556-2557	ประเทศไทย 

เผชิญกบัภาวะวกิฤติการณ์ทางการเมืองในประเทศ	ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนญ่ีปุ่น	

ท�าให้มูลค่าการลงทุนเร่ิมลดลง	 บางบริษัทมีแนวโน้มจะย้ายฐานการผลิตไปยงั 

ประเทศเพ่ือนบา้น	 จึงส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศ 

และท�าให้เศรษฐกิจในประเทศเร่ิมขยายตวัลดลง	 ซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียหายกบัประเทศ 

เป็นอยา่งมาก	ดงัแสดงในตารางท่ี	1

ตารางที ่1	ประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีเงินลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นสูงสุด	 5	อนัดบั	 

ปี	พ.ศ.	2553	ถึง	พ.ศ.	2557	

           (หน่วย :ล้านบาท)

ทีม่า:	ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	(2558)

	 ดงันั้นการศึกษาถึงลกัษณะการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นและปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในภาคอุตสาหกรรมทั้ง	3	ประเภทน้ีจึงเป็นเร่ืองจ�าเป็น

และควรใหค้วามส�าคญัเพ่ือจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนบริหารประเทศ	 ส่งเสริม

ให้มีการพฒันาขีดความสามารถทางการแข่งขนัของอุตสาหกรรมภายในประเทศและ

ก�าหนดนโยบายของภาครัฐบาลและภาคเอกชน	รวมถึงผูป้ระกอบการไทย	ท่ีจะเตรียมพร้อม

รองรับการลงทุนท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคตและหาแนวทางในการเอ้ือประโยชน์	 และดึงดูด

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ	และเน่ืองจากในช่วง	4-5	ปี	ท่ีผา่นมานั้น	ประเทศไทย

เกิดความไม่มีเสถียรภาพทางดา้นการเมืองภายในประเทศข้ึน	และเกิดเหตุการณ์ภยัพิบติั

อุทกภยัคร้ังใหญ่นั้น	ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่จากนกัลงทุนจากต่างประเทศเป็นอยา่งยิง่

ท�าใหน้กัลงทุนต่างประเทศเร่ิมเกิดการทบทวนนโยบายในการลงทุนโดยตรงในประเทศไทย	

อนัจะสร้างความเสียหายและกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอยา่งมาก	 

รวมถึงปัญหาดา้นค่าจา้งแรงงานขั้นต�่าท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึนในปี	พ.ศ.	 2556	การขาดแคลน
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แรงงานท่ีมีฝีมือ	รวมถึงปัญหาดา้นการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน

กบัภาคอุตสาหกรรมเหล่าน้ี	ท�าใหน้กัลงทุนต่างชาติเร่ิมทบทวนการลงทุนไปยงัประเทศ

เพ่ือนบา้นบา้งแลว้	 เช่น	ประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย	ดงันั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริม 

การลงทุนโดยตรงจากตา่งประเทศในภาคอุตสาหกรรมตา่งๆ	จึงควรเร่งรัดในการแกปั้ญหา

ความไร้เสถียรภาพทางการเมือง	รวมทั้งการวางแนวทางใหมี้มาตรการการส่งเสริมและ 

เอ้ืออ�านวยต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใหส้นใจมาลงทุนในภาคอุตสาหกรรม

ต่างๆ	ของไทย	ท�าให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและตรงจุด	 อีกทั้งช่วย 

เพิ่มศกัยภาพในการพฒันาภาคอุตสาหกรรมของประเทศใหเ้จริญเติบโตอยา่งมัน่คงและ

ยัง่ยืนสามารถแข่งขนักบัประเทศอ่ืนๆในโลกไดแ้ละท�าให้ประเทศไทยเป็นประเทศ 

ท่ีมีภาคอุตสาหกรรมท่ีแขง็แกร่ง	แรงงานมีผมืีอและทกัษะดี	ส่งเสริมการสร้างเทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยัดึงดูดความน่าลงทุนในประเทศไทยจากต่างประเทศอ่ืนๆ	ไดอี้กหลายประเทศ	

อนัจะก่อให้เกิดความรุ่งเรืองของเศรษฐกิจในประเทศสืบไปและสามารถแข่งขนักบั 

นานาประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป

วตัถุประสงค์

	 เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่น 

ในอุตสาหกรรมยานยนต,์	โลหะและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทย

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง

 ทฤษฎขีอง Dunning (Dunning’s Eclectic Theory)

	 เป็นทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนระหวา่งประเทศ	โดยเม่ือธุรกิจตอ้งการจะตดัสินใจ

ไปลงทุนระหวา่งประเทศกต็อ้งพิจารณาเง่ือนไข	3	ประการ	ดงัน้ี	(Griffin,	Pustay:	2007)

	 1.	ความไดเ้ปรียบในการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นบางประการ	(Ownership	Specific	

Advantage:	O)	เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้างตลาด	ท�าใหน้กัลงทุนในประเทศ

ท่ีพฒันาแลว้มีอ�านาจในทรัพยสิ์นบางประการน้ี	เช่น	ความไดเ้ปรียบในดา้นการมีเทคโนโลยี

การผลิตท่ีเหนือกว่า	 การมีความรู้ความเช่ียวชาญ	 ประสบการณ์ด้านการตลาดและ 

การจดัการท่ีดี	 เคร่ืองจกัร	 รวมไปถึงความสามารถในการเป็นเจา้ของแหล่งวตัถุดิบเอง	 

ความไดเ้ปรียบดา้นเงินลงทุน	ส่วนใหญ่จะมีเงินสนบัสนุนจากบริษทัแม่ท่ีอยูต่่างประเทศ

สภาพแวดล้อมทางสังคมกฎหมายทางการค้าท่ีส่งเสริมการลงทุนความพร้อมของ 

ตลาดแรงงานโครงสร้างของตลาดแต่มีสินทรัพยพิ์เศษบางอย่างท่ีองคก์รสร้างเองหรือ 
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ได้มาโดยวิธีการต่างๆเช่นสิทธิบัตรหรือสัมปทานสินทรัพย์เหล่านั้ นได้แก่ความรู้ 

ทางเทคโนโลยกีารจดัการประสบการณ์และทกัษะของบุคลากรในองคก์รฯลฯองคก์รธุรกิจ

แต่ละแห่งยอ่มมีความสามารถแตกต่างกนัในการสร้างหรือไดม้าซ่ึงสินทรัพยต่์างๆ	 ซ่ึง 

ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนบางองคก์รอาจจะมีสินทรัพยพิ์เศษเหล่าน้ีนอ้ยกว่า 

จึงท�าใหแ้ต่ละองคก์รมีความไดเ้ปรียบมากข้ึน

	 2.	ความไดเ้ปรียบดา้นการใชป้ระโยชน์	(Internalization	Incentive	Advantage:	I)	

องคก์รธุรกิจจะตอ้งหาประโยชนจ์ากความไดเ้ปรียบของตนเองในการขยายการประกอบการ

ออกไปต่างประเทศ	โดยเฉพาะในประเทศท่ีดอ้ยพฒันากวา่ประเทศผูล้งทุน	 เพ่ือเป็นการ

ลดตน้ทุนในการท�าธุรกรรมต่างๆ	นกัลงทุนต่างประเทศจะแสวงหาผลประโยชนจ์ากกลไก

ทางการตลาดท่ีเช่ือมโยงกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ	น�ามาซ่ึงการไดรั้บประโยชนบ์างประการ

แก่องคก์รของตน	เช่น	การลดตน้ทุนดา้นการตลาด	หลีกเล่ียงมาตรการแทรกแซงของรัฐบาล	

รวมไปถึงการควบคุมแหล่งผลิตวตัถุดิบท่ีตอ้งใช	้ท�าใหส้ามารถก�าหนดราคาขายในแต่ละประเทศ

ใหแ้ตกต่างกนั	สร้างตลาดท่ีมีความแน่นอนในอนาคตใหก้บับริษทั	เป็นตน้	

	 3.	 ความไดเ้ปรียบดา้นท�าเลท่ีตั้งของบริษทัสาขา	(Location	Specific	Advantage:	L) 

การท่ีนกัลงทุนจะเลือกท�าการลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึงนั้น	จะมีการเลือกท่ีตั้งท่ีดี

กวา่ประเทศเจา้ของทุน	 เลือกท�าเลท่ีตั้งท่ีสามารถท�าใหต้น้ทุนการผลิตต�่ากวา่ในประเทศ

เจา้ของทุน	ตน้ทุนการผลิตจะมากหรือนอ้ย	ข้ึนอยูก่บัปริมาณทรัพยากรในประเทศท่ีไดรั้บทุน 

คุณภาพของทรัพยากร	ตน้ทุนการจดัหาทรัพยากร	ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง	ส่ือสาร	รวมถึง

ระดบัการแทรกแซงของรัฐบาลในการเขา้มาควบคุมดา้นต่างๆ	อาทิ	 การควบคุมปัจจยั 

พื้นฐานทางเศรษฐกิจ	ขนาดและอตัราการเติบโตของประเทศท่ีไดรั้บทุน	

ทฤษฎกีารลงทุนของ Kojima

	 Kojima	(1982,	85-90)	ทฤษฎีของโคจิมาใหค้วามสนใจกบัปัญหาท่ีวา่ท�าอยา่งไร

ถึงจะท�าใหก้ารลงทุนทางตรงในต่างประเทศก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ประเทศผูส่้งออกทุน

ในรูปของการส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศและการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม	(industrial	

adjustment)	ส�าหรับอุตสาหกรรมท่ีเร่ิมเส่ือมอ�านาจในการแข่งขนัระหว่างประเทศและ 

ก่อประโยชนใ์หแ้ก่ประเทศผูรั้บการลงทุนในรูปแบบการยกระดบัโครงสร้างอุตสาหกรรม	

(upgrading	 of	 industrial	 structure)	 อย่างเหมาะสมกบัขั้นตอนการพฒันาเศรษฐกิจ 

และอุตสาหกรรมของประเทศนั้นดว้ย	Kojima	ไดศึ้กษาการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ

ของญ่ีปุ่นพบวา่การลงทุนทางตรงในต่างประเทศควรจะเป็นล�าดบัขั้นตอนจากอุตสาหกรรม
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ท่ีมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบหรือก�าลังมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ 

ในประเทศของตน	 (แต่เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ 

ในประเทศผูรั้บการลงทุน)	 โดยอาศยัหลกัของทฤษฎีของ	Dunning	 และ	Heckscher	 

กบั	Ohlin	 ตวัอย่างเช่นอุตสาหกรรมท่ีเร่ิมมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบของญ่ีปุ่น 

จึงท�าการลงทุนทางตรงในประเทศไทยท่ีมีค่าจ้างแรงงานถูกกว่าเม่ือเทียบกับญ่ีปุ่น 

ท�าให้ตน้ทุนการผลิตลดลงส่วนประเทศไทยจะสามารถขยายการส่งออกสินคา้ไดซ่ึ้ง

เป็นการยกระดบัโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศไทยด้วยนอกจากน้ีการศึกษา 

ของ	Kojima	 ยงัพบว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเป็นทฤษฎีเพ่ือการจดัสรร

ทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดและเพ่ือยกระดบัสวสัดิการสูงสุดใหเ้กิดข้ึนแก่เศรษฐกิจ

ของประเทศนั้นๆ	ซ่ึงรูปแบบการลงทุนของโคจิมามีรูปแบบดงัน้ีคือ

	 1.	 การลงทุนโดยดูท่ีทรัพยากรธรรมชาติ	(resource-oriented	investment)	เป็นการ

ลงทุนในการผลิตภณัฑจ์ากทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงประเทศท่ีเป็นเจา้ของทุนมีความขาดแคลน

การลงทุนต่างประเทศจะก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นแง่ของการมีแหล่งทรัพยากรท่ีจะสามารถ

น�ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตในประเทศเจา้ของทุนไดก้ารลงทุนดงักล่าวจะช่วยเพิ่ม 

การคา้ในหมวดสินคา้ขั้นปฐมโดยจะท�าการส่งออกจากประเทศผูรั้บทุนไปยงัประเทศ

เจา้ของทุนและประเทศท่ีสามแต่อยา่งไรก็ตามการคา้และการผลิตนั้นจะเป็นหน่วยผลิต

จากกลุ่มประเทศผูล้งทุนฝ่ายเดียวท�าใหห้น่วยผลิตนั้นมีลกัษณะผกูขาดท�าใหผ้ลประโยชน์

ท่ีตกกบัประเทศท่ีรับทุนนั้นน้อยมากกล่าวคือจะไดผ้ลตอบแทนเพียงเล็กน้อยในรูป 

ผลตอบแทนในฐานะเจ้าของปัจจัยการผลิตเท่านั้นการลงทุนโดยดูท่ีปัจจัยแรงงาน	 

(Labour-oriented	investment)	สาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดการลงทุนคือประเทศเจา้ของทุนท่ีเผชิญ

กบัภาวะค่าแรงท่ีสูงข้ึนท�าใหค้วามสามารถในการแข่งขนัในตลาดลดลงจากเดิมการเขา้ไป

ลงทุนในกลุ่มประเทศก�าลงัพฒันาจะเท่ากบัเป็นการชดเชยใหป้ระเทศดงักล่าวซ่ึงส่วนใหญ่

ประสบภาวะการขาดแคลนเงินทุนแต่มีแรงงานเหลือเฟือช่วยให้เกิดการแบ่งงานกนัท�า

ระหวา่งประเทศการลงทุนประเภทน้ีก่อใหเ้กิดการคา้โดยลงทุนมีจุดมุ่งหมายในการสร้างฐาน

การส่งออกมากกวา่จะเป็นการผลิตเพ่ือการทดแทนการน�าเขา้โดยมีการส่งออกในผลิตภณัฑ์

ท่ีใชแ้รงงานมากไปยงัประเทศผูล้งทุนหรือประเทศท่ีสาม

	 2.	 การลงทุนโดยดูปัจจยัการตลาด	(market-oriented	investment)	เป็นการลงทุน

ในต่างประเทศอนัมีสาเหตุมาจากการเผชิญกบัภาวะการกีดกนัทางการคา้ในประเทศผูรั้บ

การลงทุนโดยส่วนใหญ่แลว้ประเทศก�าลงัพฒันาจะก�าหนดภาษีในอตัราท่ีแตกต่างกนัโดย

สินคา้น�าเขา้ประเภททุนและสินคา้ขั้นกลางจะเกบ็ภาษีในอตัราต�่ากวา่เม่ือเทียบกบัภาษีน�า
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เขา้ส�าเร็จรูปลกัษณะโครงสร้างภาษีดงักล่าวเท่ากบัเป็นการส่งเสริมใหมี้การเขา้ไปลงทุน

ในต่างประเทศน�าเขา้ช้ินส่วนและส่วนประกอบเพ่ือน�าเขา้มาประกอบเป็นผลิตภณัฑ์

ส�าเร็จรูปเพ่ือป้อนตลาดภายในประเทศผูรั้บทุนนั้นๆ	การลงทุนลกัษณะน้ีจะก่อใหเ้กิดการ

คา้เพิ่มข้ึนในดา้นการส่งออกช้ินส่วนและส่วนประกอบและการน�าเขา้สินคา้ประเภททุน

จากประเทศผูล้งทุนสู่ประเทศผูรั้บการลงทุน

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง

	 พชัราภา	ธรรมานุปถมัป์	(2546)	ท่ีไดท้ �าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีก�าหนดการลงทุน

โดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในประเทศไทย	

โดยใชท้ฤษฎีการสังเคราะห์ปัจจยัต่างๆ	 ท่ีก�าหนดการลงทุนระหว่างประเทศของดนันิง	

(Dunning's	Eclectic	Theory)	และทฤษฎีโคจิมา	 (Kojima's	Theory)	 ซ่ึงท�าการวิเคราะห์ 

โดยใชแ้บบจ�าลองสมการถดถอยเชิงซอ้น	(Multiple	Regression)	ดว้ยวธีิก�าลงัสองนอ้ยท่ีสุด	

(Ordinary	Least	Square	:	OLS)	เพื่อวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหวา่งการลงทุนโดยตรง

จากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในประเทศไทย	(FDI)	

กบัปัจจยัดงัต่อไปน้ี	คือ	ดชันีราคาผูบ้ริโภค	(CPI)	อตัราค่าจา้งแรงงานขั้นต�่า	(WT)	อตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ	(ER)	มูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑ	์อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า	(EX)	และวกิฤตการณ์ทางการเงิน	(DUM)	และท�าการวเิคราะห์โดยใชข้อ้มูล

ทุติยภูมิรายไตรมาสตั้งแต่ปีพ.ศ.2539	 ถึงปีพ.ศ.2543	ผลการศึกษาพบวา่	 ปัจจยัท่ีก�าหนด 

การลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

ในประเทศไทย	(FDI)	มีตวัเดียวเท่านั้นท่ีมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05	คือ	มูลค่าการส่งออก

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า	 (EX)	 โดยมีความสัมพนัธ์ 

ในทิศทางเดียวกนั	กล่าวคือ	เม่ือมูลค่าการส่งออกสูงข้ึน	ส่งผลใหน้กัลงทุนจากประเทศญ่ีปุ่น

เพิ่มการลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน	ส่วนปัจจยัตวัอ่ืนๆ	ไดแ้ก่	ดชันีราคาผูบ้ริโภค	(CPI)

อตัราค่าจา้งแรงงานขั้นต�า่โดยเฉล่ียของประเทศไทย	(WT)	อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 

(ER)	และวกิฤตการณ์ทางการเงิน	(DUM)	นั้น	พบวา่	ไม่มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05	

ต่อการลงทุนจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ในประเทศไทย	(FDI)

	 อนุชล	พงโพธ์ิและสุดา	ปีตะวรรณ	(2552)	ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศ	(FDI)	ในอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ขนส่งของประเทศไทย

โดยใชข้อ้มูลทุติยภมิู	ตั้งแต่วนัท่ี	1	มกราคม	2544	ถึง	31	ธนัวาคม	2551	ดว้ยวธีิวเิคราะห์
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ในรูปสมการถดถอยเชิงซอ้น	พบว่าตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณการลงทุนโดยตรง 

จากต่างประเทศ	 (FDI)	 ในอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ขนส่งของประเทศไทย	

ไดแ้ก่	อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	และดชันีการอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชนหมวดยานยนต	์โดยช้ีใหเ้ห็นวา่ปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคมีอิทธิพลต่อปริมาณ

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ	 (FDI)	 โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั	

นอกจากนั้น	 อภิรัตน์	 จิตต	์ (2553)	 ยงัไดท้ �าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย	โดยใชข้อ้มูลทุติยภมิูแบบอนุกรมเวลา	(Time	Series	

Data)	เป็นรายปี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2530-2552	ระยะเวลา	23	ปี	วเิคราะห์โดยใชส้มการถดถอย

เชิงซอ้น	(Multiple	Regression)	ดว้ยวธีิก�าลงัสองนอ้ยท่ีสุด	(OLS)	ไดผ้ลการศึกษาวา่ปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย	ไดแ้ก่	ผลิตภณัฑม์วลรวม

ภายในประเทศ	 (GDP)	 เช่นเดียวกบัหลายๆงานวิจยัขา้งตน้ท่ีกล่าวมา	 แต่จะมีปัจจยัอ่ืน 

ท่ีแตกต่างเพิ่มข้ึน	 คือ	อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ	 (EX)	และการลงทุนโดยตรง

จากต่างประเทศในปีท่ีผา่นมา	(FDIt-1)	มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัรวมถึงอตัราค่าจา้ง

แรงงานขั้นต�่าโดยเฉล่ีย	(W)	ท่ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนั

	 ผลการศึกษาของ	สมศกัด์ิ	 โชติช่วง	 (2557)	 ไดท้ �าการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ

มหภาคท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศไทยโดยแบ่ง 

การศึกษาออกเป็น	2	ส่วนคือ	1)	ศึกษาววิฒันาการของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ของประเทศไทยโดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา	2)	 ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาค 

ท่ีมีผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเขา้	 (Inflow	FDI)	ของประเทศไทยโดยใช้

ขอ้มูลแบบ	 Panel	Data	 ระหว่างปี	พ.ศ.	 2548-2555	 และประมาณการสมการถดถอย 

ดว้ยแบบจ�าลอง	Pooled	Regression	Model,	 Fixed	Effect	Modelและ	Random	Effect	

Model	โดยผลจากการศึกษาเชิงปริมาณพบวา่	ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั

กบัการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ	ไดแ้ก่	ผลิตภณัฑม์วลรวม

ภายในประเทศของประเทศคู่ลงทุนผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของไทยระดบั 

การเปิดประเทศของประเทศไทยอตัราแลกเปล่ียนอตัราส่วนระหว่างอตัราดอกเบ้ีย 

ของประเทศคู่ลงทุนกบัประเทศไทย	และการเขา้ร่วมเขตการคา้เสรี	ในขณะท่ี	ตวัแปรท่ีมี

ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ	อยา่งมีนยัส�าคญั

ทางสถิติ	 ไดแ้ก่	 อตัราค่าจา้งแรงงาน	ระยะทางระหว่างประเทศคู่ลงทุนกบัประเทศไทย

ระดบัความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจของประเทศไทย	และวกิฤตเศรษฐกิจจากการศึกษายงัพบวา่

ตวัแบบท่ีเหมาะสมในการประมาณการสมการถดถอยคือ	Random	Effect	Model.
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Schneider	 and	 Frey	 (1985)	 ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัทางการเมือง 

ท่ีก�าหนดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ	 ซ่ึงเม่ือพิจารณาเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

ท่ีเป็นตวัก�าหนดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ	 ในงานศึกษาน้ีไดใ้ช้แบบจ�าลอง 

ทางเศรษฐกิจ	(Economic	Model)	ทดสอบทางเศรษฐมิติโดยใชท้ฤษฎีหล่งท่ีตั้ง	(Location	

Theory)	 และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ	 (Multiple	Regression	Analysis)	 กบัขอ้มูล 

ของประเทศท่ีพฒันาน้อยกว่า	 (Less	Developed	Country)	 จ�านวน	 54	ประเทศ	 ในปี	 

ค.ศ.	1976	ปี	ค.ศ.	1979	และปี	ค.ศ.	1980	ผลการศึกษาทั้ง	3	ปีท่ีท�าการศึกษานั้น	พบวา่	ปัจจยั

ทางเศรษฐกิจทุกตวัมีนยัส�าคญั	โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากตา่งประเทศ

สุทธิต่อหวั	 (Net	 Foreign	Direct	 Investment	 per	Capita	 :	 PCFDI)	มากท่ีสุด	 คือปัจจยั 

ท่ีวดัระดบัการพฒันาของประเทศ	 ไดแ้ก่	 รายไดป้ระชาชาติแทจ้ริงต่อหัว	 (Real	GNP	 

per	Capita	:	PCGNP)		และการขาดดุลการช�าระเงิน	(Balance	of	Paymentss	Deficit	:	DBOP)	

โดยมีทิศทางความสมัพนัธ์เป็นไปตามคาดการณ์ไว	้คือ	เม่ือรายไดป้ระชาชาติสูงข้ึน	ดึงดูด

ให้มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน	 (มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวก)	 

และเม่ือดุลการช�าระเงินขาดดุลลดลง	 ดึงดูดให้เขา้มาลงทุนมากข้ึน	 (มีความสัมพนัธ์ 

ในทิศทางลบ)	 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิ

ต่อหัว	 (PCFDI)	 ท่ีน้อยลงมา	 คือ	 อตัราการเจริญเติบโตของรายไดป้ระชาชาติแทจ้ริง	

(Growth	of	Real	GNP	:	GGNP)	อตัราเงินเฟ้อ	(Inflation)	ค่าจา้งแรงงาน	(Wage)	สดัส่วน

ของแรงงานท่ีมีทกัษะ	(Skill)	ตามล�าดบัโดยมีทิศทางความสมัพนัธ์เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้

กล่าวคือ	 เม่ือมีการเจริญเติบโตของรายไดป้ระชาชาติแทจ้ริงและแรงงานท่ีมีทกัษะสูงข้ึน	

ดึงดูดใหมี้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน	(มีความสมัพนัธ์ในทิศทางบวก)	

ส่วนอตัราเงินเฟ้อท่ีลดลงและค่าจา้งแรงงานท่ีลดลง	 ดึงดูดให้มีการลงทุนโดยตรงจาก 

ต่างประเทศมากข้ึน	(มีความสมัพนัธ์ในทิศทางลบ)

กรอบแนวคดิในการศึกษา

	 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศ

ญ่ีปุ่นในประเทศไทยในอุตสาหกรรมยานยนต	์โลหะและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทย	

โดยจะท�าการวจิยัวา่ตวัแปรใดท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่น

ในประเทศไทยโดยส่งผลในทิศทางใดสามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดไดด้งัภาพท่ี	3
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ตวัแปรต้น

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดปัจจัยท่ีส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่น 

ในอุตสาหกรรมยานยนต,์	โลหะ	และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทย

ขอบเขตการศึกษา

	 ในการวจิยัคร้ังน้ีจ�ากดัเฉพาะการลงทุนโดยตรงสุทธิจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรม

ยานยนตท์ั้งหมดโดยรวมช้ินส่วนยานยนต	์พิกดั	HS	87,	 อุตสาหกรรมโลหะหรือรวมอยู ่

ในผลิตภณัฑท่ี์เป็นเหลก็	พิกดั	HS	72	และอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีรวมถึงช้ินส่วน

อิเลก็ทรอนิกส์พิกดั	HS	 85	 โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ	 (Secondary	Data)	 แบบอนุกรมเวลา	 

(Time	Series)	รายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสท่ี	1	 ปี	พ.ศ.	2548	-	ไตรมาสท่ี	4	 ปี	พ.ศ.	2557	 

รวมระยะเวลา	40	ไตรมาส	อีกทั้งยงัน�าสถานการณ์ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุน

โดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นมาวิเคราะห์ร่วมดว้ย	 ไดแก่	 มาตรการส่งเสริมจากรัฐบาล	 

เช่น	โครงการรถยนตค์นัแรก	วิกฤติการณ์ทางการเมือง	ภยัพิบติัภายในประเทศไทยและ

ของประเทศญ่ีปุ่น
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วธีิการศึกษา

 ในการวจิยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรม

ยานยนต,์	 โลหะ	และ	 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทยเป็นการวจิยัโดยใชข้อ้มูลท่ีเกิดข้ึน

ในอดีต	(Secondary	Data)	มาเป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะห์

	 โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิด�าเนินการวจิยัดงัน้ี

	 1.	การเกบ็รวบรวมขอ้มูล

	 ในการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทางสถิติในการศึกษา	โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลทุติยภมิู

ท่ีรวบรวมเป็นรายเดือนจากฐานขอ้มูลทางสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย	กรมส่งเสริม

การลงทุน	กระทรวงอุตสาหกรรมและสภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติโดยขอ้มูล

ท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย

	 	 1.1.	 ขอ้มูลดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศไทย	(MPIT)	รายไตรมาส	

โดยใชข้อ้มูลจากส�านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2548-2557

	 	 1.2.	 ขอ้มูลดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่น	(MPIJ)	รายไตรมาส	

โดยใชข้อ้มูลจากเวบ็ไซต	์www.tradingeconomics.com	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2548-2557

	 	 1.3.	 ขอ้มูลอตัราแลกเปล่ียนเงินต่างประเทศ	 (หน่วย:	บาทต่อเยน)	 (ERJP)	 

รายไตรมาสโดยใชข้อ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2548-2557

	 	 1.4.	 ขอ้มูลมูลค่าการส่งออกสินคา้ในอุตสาหกรรมยานยนต,์	 โลหะ	และ 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของไทย	 (EXP)	 รายไตรมาสใชข้อ้มูลจาก	 ธนาคารแห่งประเทศไทย,	 

กรมส่งเสริมการลงทุนและกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2548-2557

	 	 1.5.	 อตัราค่าจา้งขั้นต�่าเฉล่ียของแรงงานไทย	(WAGE)	รายไตรมาส	ใชข้อ้มลู

จากธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2548-2557

	 	 1.6.	 วกิฤตการเมืองภายในประเทศไทย	ภยัพิบติัทางธรรมชาติของประเทศไทย

และประเทศญ่ีปุ่น	(CRISP,	CRIST,	CRISJ)	โดยก�าหนดใหร้ะหวา่งช่วงปี	พ.ศ.	2551-2556	

เป็นปีท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาการเมืองและภยัพิบติัภายในประเทศไทยและภยัพิบติั

ในประเทศญ่ีปุ่น	โดยก�าหนดให	้1	หมายถึง	ปีท่ีเกิดวกิฤต	และ	0	หมายถึง	ปีท่ีไม่เกิดวกิฤต

	 	 1.7.	 นโยบายรถยนตค์นัแรกของรัฐบาลไทย	 (FCAR)	 ท่ีเกิดข้ึนในไตรมาส 

ท่ี	 4	 ปี	พ.ศ.	2554	 ถึงไตรมาสท่ี	4	 ปี	พ.ศ.	2555	โดยก�าหนดให	้1	หมายถึงช่วงท่ีเกิดการ 

ใชน้โยบายและ	0	หมายถึง	ปีท่ีไม่มีการใชน้โยบาย
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	 2.	การวเิคราะห์ขอ้มูล

	 ส�าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีจะแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มลูออกเป็น	2	วธีิ	เพ่ือใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคข์องการศึกษา	ดงัน้ี

	 	 2.1	 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา	 (Descriptive	Approach)	 เป็นการวิเคราะห์ 

ถึงความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ	กบัการตดัสินใจลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่น

ในอุตสาหกรรมยานยนต,์	โลหะและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทย	จากหนงัสือ	วารสาร	

บทความทางวชิาการ	รายงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง	รวมทั้งส่ือออนไลนต่์างๆ	เป็นตน้

	 	 2.2	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	 (Quantitative	Approach)	 เป็นการทดสอบ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ	ท่ีมีผลต่อการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่น

ในอุตสาหกรรมยานยนต,์	โลหะและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทยวา่มีทิศทางความสมัพนัธ์

เป็นอยา่งไร	โดยน�าขอ้มูลทางสถิติท่ีรวบรวมไดม้าทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ

ดว้ยโปรแกรมส�าเร็จรูปในรูปแบบของการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ิธีประมาณค่าสมการ

ถดถอยก�าลงัสองนอ้ยท่ีสุด	(Ordainary	Least	Squares	Regression	Model	:	OLS)	ทั้งหมด	

3	แบบจ�าลอง

สมมตฐิานการศึกษา

	 ในการวิจยัคร้ังน้ี	 ไดก้�าหนดสมมติฐานตามกรอบแนวคิดท่ีไดต้ามหลกัการ 

และเหตุผลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง	ดงัตารางท่ี	3

ตารางที ่3 สมมติฐานการศึกษาตามกรอบแนวคิดท่ีได้ตามหลักการและเหตุผล 

ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง



96 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)

ผลการศึกษา

	 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรม 

ยานยนตข์องประเทศไทย

	 การประมาณการแบบจ�าลองปัจจยัท่ีส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศ

ญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศไทย	 เร่ิมตน้ดว้ยการประมาณการในรูปแบบ	

double	ln	form	เน่ืองจากขอ้มูลของตวัแปรแต่ละตวัมีช่วงความห่างของขอ้มูลค่อนขา้งมาก	

จึงท�าการปรับโดยการใช	้ ln	 เขา้มาช่วยและเพื่อสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ในรูปของ

ความยดืหยุน่ระหวา่งตวัแปรได	้โดยมีตวัแปรท่ีคาดวา่จะส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรง

จากประเทศญ่ีปุ่นดงัน้ี	มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนตข์องไทย	ดชันีผลผลิต

อุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่น	ค่าจา้งแรงงานขั้นต�่าเฉล่ียของประเทศไทย	อตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ	 (บาทต่อเยน)	นโยบายรถยนตค์นัแรกของรัฐบาลไทย	และปัญหา

วกิฤตการณ์ทางการเมืองและภยัพิบติัภายในประเทศไทย	ดงัแสดงในรูปสมการ	ดงัน้ี

หมายเหตุ:	 1)	ค่าแสดงในวงเลบ็คือค่า	t-statistic

	 	 2)	*	แสดงนยัส�าคญัทางสถิติ	ณ	ระดบันยัส�าคญั	0.10

	 	 **	แสดงนยัส�าคญัทางสถิติ	ณ	ระดบันยัส�าคญั	0.05

	 	 ***	แสดงนยัส�าคญัทางสถิติ	ณ	ระดบันยัส�าคญั	0.01

3)	แบบจ�าลองน้ีไดผ้า่นการตรวจสอบเง่ือนไขและขอ้สมมติหลกัตามเง่ือนไข	

Classical	 Linear	 Regression	Model	 (CLRM)	 ไดแ้ก่	 ปัญหาสหสัมพนัธ์ 

ของตวัรบกวน	(Auto	Correlation)	และปัญหาความแปรปรวนของตวัรบกวน

ท่ีไม่คงท่ี	 (Heteroscedasticity)	 และปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นต่อกนั 

ของตวัแปรอิสระ	 (Multicollinearity)	 เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ตวัประมาณค่าท่ีไดมี้ 

ความน่าเช่ือถือและสามารถน�าไปใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง
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	 จากสมการท่ีท�าการประมาณการตวัแปรอิสระทุกตวัในสมการรวมกนัสามารถ

อธิบายการเปล่ียนแปรของตวัแปรตามไดร้้อยละ	 53.78	 เม่ือทดสอบ	Overall	 significant	

ของผลการประมาณการพบว่า	 แบบจ�าลองน้ีสามารถอธิบายตวัแปรไดอ้ยา่งมีนยัส�าคญั 

ทางสถิติท่ีระดบันัยส�าคญั	 0.05	 (Prob(F-statistic)<0.05)	 โดยมีรายละเอียดส�าหรับ 

แต่ละตวัแปรอิสระดงัน้ี

	 มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศไทย	(EXPVt)	ไม่ส่งผล 

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรม 

ยานยนตข์องประเทศไทยอาจเน่ืองมากจากในปีท่ีท�าการวิจยันั้นอุตสาหกรรมยานยนต ์

มีการผลิตเพ่ือจ�าหน่ายในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอยา่งมากในช่วงปีท่ีรัฐบาลไทยใชน้โยบาย

รถยนตค์นัแรกในการกระตุน้ภาคอุตสาหกรรมยานยนตท์�าใหย้อดการขายในประเทศมากข้ึน	

จึงอาจท�าใหม้ลูค่าการส่งออกไม่ส่งผลในช่วงปีท่ีท�าการวจิยั

	 ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่น	 (MPIJt)	 ส่งผลแบบมีนัยส�าคญั 

ท่ีระดบันยัส�าคญั	0.01	ต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมยานยนต์

ของประเทศไทย.ในทิศทางเดียวกนั	เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว	้มีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั	

4.793202	หมายความว่าถา้ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่นเพ่ิมข้ึนร้อยละ1	

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย 

จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ	 4.793202	 โดยก�าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆคงท่ีเน่ืองจากดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมเป็นตวัสะทอ้นภาวะการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมวา่มีการพฒันามากหรือนอ้ย

เพียงใดดงันั้นหากดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่นดี	จึงส่งผลใหอุ้ตสาหกรรม

มีการขยายตวัท�าใหมี้เงินทุนมากข้ึนก่อใหเ้กิดการเพ่ิมหรือขยายการลงทุนโดยตรงไปยงั

ประเทศไทยมากข้ึน	 เพื่อท�าการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ส่งกลบัไปสนับสนุนการขยาย 

การผลิตในประเทศญ่ีปุ่น

	 ค่าจา้งแรงงานขั้นต�่าเฉล่ียของประเทศไทย	 (WAGEt)	 ไม่ส่งผลแบบมีนยัส�าคญั

ต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศไทย

อาจเน่ืองมาจากในช่วงปีท่ีท�าการศึกษาค่าจา้งแรงงานไม่ค่อยมีการปรับเปล่ียนเท่าใดนกั	

จึงไม่ส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่น

	 อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ	(บาทต่อเยน)	(ERJPt)	ไม่ส่งผลแบบมีนยัส�าคญั

ต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศไทย	

อาจเป็นผลมาจากนกัลงทุนจากประเทศญ่ีปุ่นมีการซ้ือประกนัอตัราแลกเปล่ียนไว	้จึงช่วย

ลดความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนน้ีได	้ ท�าให้ไม่กระทบกบัมูลค่าการลงทุนโดยตรง 

จากประเทศญ่ีปุ่นในประเทศไทยเท่าใดนกั
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	 นโยบายรถยนตค์นัแรกของรัฐบาลไทย	 (FCAR)	 ส่งผลแบบมีนยัส�าคญัท่ีระดบั

นยัส�าคญั	 0.10	 ต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมยานยนต ์

ของประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั	เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว	้สามารถอธิบายไดด้งัน้ี

	 มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมยานยนตโ์ดยมีการใช้

นโยบายรถยนตค์นัแรกของรัฐบาลไทย	ln(FDIV)

ln(FDIV)	=	4.793202	ln(MPIJt)+	0.646246	(1)

	 มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศไทย

โดยไม่มีการใชน้โยบายรถยนตค์นัแรกของรัฐบาลไทย	ln(FDIV)Non

ln(FDIV)Non	=	4.793202	ln(MPIJt)+	0.646246	(0)

	 มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศไทย

โดยมีการใชน้โยบายรถยนตค์นัแรกของรัฐบาลไทยและไม่มีการใชน้โยบายรถยนตค์นัแรก

ของรัฐบาลไทย	คือ

	 หากไม่มีการใชน้โยบายรถยนตค์นัแรกของรัฐบาลไทยมูลค่าการลงทุนโดยตรง

จากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศไทยจะเท่ากบั	100	ลา้นบาทแต่หากมี

การใชใ้ชน้โยบายรถยนตค์นัแรกของรัฐบาลไทยมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่น

ในอุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศไทยจะเพิ่มข้ึนนัน่คือท�าใหมู้ลค่าการลงทุนโดยตรง

จากประเทศญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึนร้อยละ	90	

	 ปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมืองภายในประเทศไทย	 (CRISP)	 ไม่ส่งผลอย่าง 

มีนยัส�าคญัทางสถิติต่อมลูค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมยานยนต์

ของประเทศไทย	 เน่ืองจากอุตสาหกรรมยานยนตน์ั้นประเทศญ่ีปุ่นเขา้มาลงทุนโดยตรง 

ในไทยมาอย่างยาวนาน	สะสมเงินลงทุนไวอ้ย่างมาก	การท่ีจะเคล่ือนยา้ยฐานการผลิต 

ออกไปยงัท่ีอ่ืนยอ่มเป็นไปไดย้าก	ปัญหาดงักล่าวจึงไม่มีผลต่อการลงทุนโดยตรงจากญ่ีปุ่นนกั	

แต่ในการลงทุนเพิ่มในอนาคตอาจเป็นปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาร่วมกเ็ป็นได้
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	 ภยัพิบติัภายในประเทศไทย	(CRIST)	ไม่ส่งผลอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติต่อมูลค่า

การลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศไทยเน่ืองจาก

อุตสาหกรรมยานยนตน์ั้นมีไทยเป็นฐานการผลิตเป็นหลกั	การลงทุนมีมาอยา่งยาวนาน 

และมีมูลค่าเงินลงทุนท่ีสะสมเป็นอนัมาก	การตดัสินใจยา้ยฐานการผลิต	จึงเป็นไปคอ่นขา้งยาก 

อีกทั้งประเทศไทยก็เพิ่งเกิดภยัพิบติัรุนแรงในปี	พ.ศ.	 2554	 ซ่ึงไม่ไดเ้กิดข้ึนบ่อยคร้ัง 
จึงไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นเท่าใดนกั	

ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมโลหะ 

ของประเทศไทย

	 การประมาณการแบบจ�าลองปัจจัยท่ีส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจาก 

ประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมโลหะของประเทศไทย	เร่ิมตน้ดว้ยการประมาณการในรูปแบบ	

Double	ln	form	เน่ืองจากขอ้มูลของตวัแปรแต่ละตวัมีช่วงความห่างของขอ้มูลค่อนขา้งมาก	

จึงท�าการปรับโดยการใช	้ ln	 เขา้มาช่วยและเพื่อสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ในรูปของ

ความยดืหยุน่ระหวา่งตวัแปรไดโ้ดยมีตวัแปรท่ีคาดวา่จะส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรง

จากประเทศญ่ีปุ่นดงัน้ี	 มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมโลหะของไทย	ดชันีผลผลิต

อุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่นและประเทศไทย	อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ	

(บาทต่อเยน)	 ปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมืองภายในประเทศไทยและภัยพิบัติ 

ในประเทศญ่ีปุ่น	ดงัแสดงในรูปสมการ	ดงัน้ี

หมายเหตุ:	 1)	ค่าแสดงในวงเลบ็คือค่า	t-statistic

	 2)	*แสดงนยัส�าคญัทางสถิติ	ณ	ระดบันยัส�าคญั	0.10

	 **	แสดงนยัส�าคญัทางสถิติ	ณ	ระดบันยัส�าคญั	0.05

	 ***	แสดงนยัส�าคญัทางสถิติ	ณ	ระดบันยัส�าคญั	0.01
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3)		แบบจ�าลองน้ีไดผ้า่นการตรวจสอบเง่ือนไขและขอ้สมมติหลกัตามเง่ือนไข	

Classical	 Linear	Regression	Model	 (CLRM)	 ไดแ้ก่	 ปัญหาสหสัมพนัธ์ 

ของตวัรบกวน	(Auto	Correlation)	และปัญหาความแปรปรวนของตวัรบกวน

ท่ีไม่คงท่ี	 (Heteroscedasticity)	 และปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นต่อกนั 

ของตวัแปรอิสระ(Multicollinearity)	 เพ่ือให้มัน่ใจว่าตวัประมาณค่าท่ีไดมี้

ความน่าเช่ือถือและสามารถน�าไปใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง

	 จากสมการท่ีท�าการประมาณการตวัแปรอิสระทุกตวัในสมการรวมกนัสามารถ

อธิบายการเปล่ียนแปรของตวัแปรตามไดร้้อยละ	 65.05	 เม่ือทดสอบ	Overall	 significant	

ของผลการประมาณการพบว่า	 แบบจ�าลองน้ีสามารถอธิบายตวัแปรไดอ้ยา่งมีนยัส�าคญั 

ทางสถิติท่ีระดบันยัส�าคญั	 0.05	 (Prob(F-statistic)<0.05)	 โดยมีรายละเอียดส�าหรับแต่ละ

ตวัแปรอิสระดงัน้ี

	 มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมโลหะของประเทศไทย	(EXPMt)	ส่งผลแบบ

มีนัยส�าคัญท่ีระดับนัยส�าคัญ	 0.05	 กับมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่น 

ในอุตสาหกรรมโลหะของประเทศไทยในทิศทางเดียวกนัซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว	้

มีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั	1.980389	หมายความวา่	ถา้มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมโลหะ

ของประเทศไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ	1	มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมโลหะ

ของประเทศไทยจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ	1.980389	โดยก�าหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆ	คงท่ี	อธิบายไดว้า่	

ประเทศญ่ีปุ่นใชป้ระเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพ่ือส่งออกเป็นหลกั	 เม่ือมูลค่าการส่งออก

ของอุตสาหกรรมมีการเติบโตมากข้ึน	 จึงส่งผลให้ประเทศญ่ีปุ่นสนใจมาลงทุนมากข้ึน 

ตามไปดว้ย

	 ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่น	 (MPIJt)	 ส่งผลแบบมีนยัส�าคญัท่ี

ระดบันยัส�าคญั	0.01	กบัมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมโลหะ

ของประเทศไทยในทิศทางเดียวกนัเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว	้มีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั	

11.46694	หมายความวา่	ถา้ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึนร้อยละ	1	

ส่งผลใหม้ลูค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมโลหะของประเทศไทย

เพิม่ข้ึนร้อยละ	11.46694	โดยก�าหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆ	คงท่ีเน่ืองจากดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม

ของประเทศเป็นตัวสะท้อนภาวะการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมว่ามีการพฒันา 

มากหรือนอ้ยเพียงใด	ดงันั้นหากดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่นเติบโตดีข้ึน	 

จึงเป็นปัจจยัใหน้กัลงทุนในประเทศญ่ีปุ่นสนใจท่ีจะมาลงทุนโดยตรงในประเทศไทยมากข้ึน

เพ่ือแสวงหาผลประโยชนท์างดา้นตน้ทุนการผลิตท่ีต�่ากวา่ในหลายๆ	ดา้น	 อีกทั้งประเทศญ่ีปุ่น
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ใชไ้ทยเป็นฐานในการผลิตเพ่ือส่งออก	ดงันั้น	หากภาวะอุตสาหกรรมของญ่ีปุ่นดี	จึงส่งผลดี

ต่อประเทศไทยท่ีท�าใหมู้ลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นจะมากข้ึนตามไปดว้ย	

	 อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ	(บาทต่อเยน)	(ERJPt)	ไม่ส่งผลแบบมีนยัส�าคญั

ต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมโลหะของประเทศไทย	 

อาจเป็นเพราะนักลงทุนญ่ีปุ่นมีการซ้ือประกนัอตัราแลกเปล่ียนไว	้ จึงไม่ไดส่้งผลต่อ 

การตดัสินใจลงทุนมากข้ึนหรือลดลงเท่าใดนกัโดยอาจไปพิจารณาปัจจยัดา้นอ่ืนๆ	มากกวา่

	 ปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมืองภายในประเทศไทย	 (CRISP)	 ไม่ส่งผลอยา่งมี 

นยัส�าคญัทางสถิติต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมโลหะ 

ของประเทศไทย	 เน่ืองจากอุตสาหกรรมโลหะนั้นประเทศญ่ีปุ่นเขา้มาลงทุนโดยตรง 

ในไทยเพ่ือเป็นฐานการผลิตเพ่ือส่งออก	จึงอิงกบัตลาดต่างประเทศมากกวา่ในประเทศไทย	

ท�าใหปั้ญหาดงักล่าวไม่กระทบต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่น

	 ภยัพิบติัในประเทศญ่ีปุ่น	 (CRISJ)	 ไม่ส่งผลแบบมีนยัส�าคญักบัมูลค่าการลงทุน

โดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมโลหะของประเทศไทยอาจเน่ืองมาจากภยัพิบติั

ในประเทศญ่ีปุ่นเกิดข้ึนแค่ช่วงปีพ.ศ.2554	 ปีเดียว	 แต่ฐานการผลิตของบริษัทแม่ 

จากประเทศญ่ีปุ่นมีการตั้งฐานในประเทศไทยมาอย่างยาวนานแลว้	 จึงไม่ไดก้ระทบ 

ต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่น

 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญีปุ่่ นในอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ของประเทศไทย

	 การประมาณการแบบจ�าลองปัจจยัท่ีส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศ

ญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย	 เร่ิมตน้ด้วยการประมาณการ 

ในรูปแบบ	Double	ln	formเน่ืองจากขอ้มูลของตวัแปรแต่ละตวัมีช่วงความห่างของขอ้มูล

ค่อนขา้งมาก	จึงท�าการปรับโดยการใช	้ln	เขา้มาช่วยและเพ่ือสามารถอธิบายความสมัพนัธ์

ในรูปของความยืดหยุ่นระหว่างตวัแปรได้	 โดยมีตวัแปรท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อมูลค่า 

การลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นดงัน้ี	มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ของประเทศไทยในไตรมาสท่ีผ่านมา	 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่น	 

ค่าจา้งแรงงานขั้นต�า่เฉล่ียของประเทศไทย	อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ	(บาทต่อเยน)	

และปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมืองภายในประเทศไทยและภยัพิบติัในประเทศญ่ีปุ่น	 

ดงัแสดงในรูปสมการ	ดงัน้ี
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หมายเหตุ:	 1)	ค่าแสดงในวงเลบ็คือค่า	t-statistic

	 2)	*	แสดงนยัส�าคญัทางสถิติ	ณ	ระดบันยัส�าคญั	0.10

	 **	แสดงนยัส�าคญัทางสถิติ	ณ	ระดบันยัส�าคญั	0.05

	 ***	แสดงนยัส�าคญัทางสถิติ	ณ	ระดบันยัส�าคญั	0.01

3)	แบบจ�าลองน้ีไดผ้า่นการตรวจสอบเง่ือนไขและขอ้สมมติหลกัตามเง่ือนไข	

Classical	 Linear	Regression	Model	 (CLRM)	 ไดแ้ก่	 ปัญหาสหสัมพนัธ์ 

ของตวัรบกวน	(Auto	Correlation)	และปัญหาความแปรปรวนของตวัรบกวน

ท่ีไม่คงท่ี	 (Heteroscedasticity)	 และปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นต่อกนั 

ของตวัแปรอิสระ	 (Multicolinearity)	 เพ่ือให้มัน่ใจว่าตวัประมาณค่าท่ีได ้

มีความน่าเช่ือถือและสามารถน�าไปใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง	

	 จากสมการท่ีท�าการประมาณการตวัแปรอิสระทุกตวัในสมการรวมกนัสามารถ

อธิบายการเปล่ียนแปรของตวัแปรตามไดร้้อยละ	 36.40	 เม่ือทดสอบ	Overall	 significant	

ของผลการประมาณการพบว่า	 แบบจ�าลองน้ีสามารถอธิบายตวัแปรไดอ้ยา่งมีนยัส�าคญั 

ทางสถิติท่ีระดบันัยส�าคญั	 0.05	 (Prob(F-statistic)<0.05)	 โดยมีรายละเอียดส�าหรับ 

แต่ละตวัแปรอิสระดงัน้ี

	 มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทยในไตรมาส 

ท่ีผ่านมา	 (EXPEt-1)	 ส่งผลแบบมีนยัส�าคญัท่ีระดบันยัส�าคญั	 0.01	กบัมูลค่าการลงทุน

โดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทยในทิศทาง

เดียวกนัซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว	้มีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั	1.296853	หมายความวา่	

ถา้มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทยในไตรมาสท่ีผา่นมา

เพิม่ข้ึนร้อยละ	1	มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ของประเทศไทยจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ	1.296853	โดยก�าหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆ	คงท่ี	อธิบายไดว้า่	
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ประเทศญ่ีปุ่นใชป้ระเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพ่ือส่งออกเป็นหลกั	 เม่ือมูลค่าการส่งออก

ของอุตสาหกรรมมีการเติบโตมากข้ึน	 จึงส่งผลให้ประเทศญ่ีปุ่นสนใจมาลงทุนมากข้ึน 

ตามไปดว้ย	โดยมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมในปีท่ีผา่นมาท่ีเพ่ิมข้ึนจะเป็นตวัสะทอ้น 

ถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมในไตรมาสขา้งหนา้จึงส่งผลให้มูลค่าการลงทุนโดยตรง 

จากประเทศญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย

	 ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่น	 (MPIJt)	 ไม่ส่งผลอยา่งมีนยัส�าคญั

ทางสถิติต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

ของประเทศไทยอาจเป็นเพราะในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของญ่ีปุ่นใชไ้ทยเป็นฐาน

การผลิตเพ่ือส่งออกไปยงัประเทศท่ีสามด้วย	 ท�าให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของ 

ประเทศญ่ีปุ่นอาจไม่ไดส่้งผลมากนกั

	 ค่าจา้งแรงงานขั้นต�่าเฉล่ียของประเทศไทย	 (WAGEt)	 ส่งผลแบบมีนยัส�าคญั 

ท่ีระดบันยัส�าคญั	 0.01	 กบัมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรม 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยในทิศทางตรงขา้มกนัเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว	้ 

มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ	 -1.807639	 หมายความว่าถา้ค่าจ้างแรงงานขั้นต�่าเฉล่ียของ

ประเทศไทยเพิ่มข้ึนร้อยละ	 1	 จะท�าให้มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่น 

ในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทยลดลงร้อยละ	1.807639	 โดยก�าหนดให้

ปัจจยัอ่ืนๆ	คงท่ีอธิบายไดว้า่	ค่าจา้งแรงงานเป็นตวัสะทอ้นตน้ทุนของผูผ้ลิตหรือนกัลงทุน	

หากมีอัตราท่ีเพิ่มข้ึนก็ย่อมส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงท่ีจะลดลง	 เน่ืองจาก

อุตสาหกรรมเคร่ืองใชฟ้้าเป็นอุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงานมากกว่าเคร่ืองจกัรในการผลิต	 

ดงันั้นปัจจยัค่าจา้งแรงงานจึงมีความส�าคญัในการพิจารณาท่ีจะตดัสินใจลงทุนโดยตรง 

ท่ีจะมากข้ึนหรือนอ้ยลงเป็นไปตามทฤษฎีการลงทุนระหวา่งประเทศ

	 อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ	(บาทต่อเยน)	(ERJPt)	ส่งผลแบบมีนยัส�าคญั

ท่ีระดบันยัส�าคญั	 0.10	 ต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรม 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยในทิศทางเดียวกันเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว	้ 

มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั	 2.027824	หมายความวา่ถา้อตัราแลกเปล่ียนสูงข้ึน	 (ค่าเงินบาท 

อ่อนค่าลง)	 ร้อยละ	1	จะท�าใหมู้ลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรม

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มข้ึนร้อยละ	 2.027824	 โดยก�าหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆ	 

คงท่ี	 อธิบายไดว้่า	 เม่ืออตัราแลกเปล่ียนสูงข้ึน	 (ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง)	ท�าให้ค่าเงินเยน 

ของประเทศญ่ีปุ่นไดเ้ปรียบค่าเงินบาทของประเทศไทย	 ส่งผลให้ตน้ทุนการผลิตลดลง

ท�าใหมู้ลค่าการลงทุนจากประเทศญ่ีปุ่นจะเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย
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	 ปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมืองภายในประเทศไทย	 (CRISP)	 ไม่ส่งผลอยา่งมี 

นยัส�าคญัทางสถิติต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ของประเทศไทย	 เน่ืองจากอุตสาหกรรมน้ีประเทศญ่ีปุ่นเขา้มาลงทุนโดยตรงในไทยมา 

อยา่งยาวนาน	สะสมเงินลงทุนไวอ้ยา่งมาก	การท่ีจะเคล่ือนยา้ยฐานการผลิตออกไปยงัท่ีอ่ืน

ยอ่มเป็นไปไดย้าก	ปัญหาดงักล่าวจึงไม่มีผลต่อการลงทุนโดยตรงจากญ่ีปุ่นนกั	แต่ในการลงทุน

เพิ่มในอนาคตอาจเป็นปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาร่วมกเ็ป็นได้

	 ภยัพิบติัในประเทศญ่ีปุ่น	 (CRISJ)	 ไม่ส่งผลอยา่งมีนยัส�าคญักบัมูลค่าการลงทุน

โดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทย	อาจเน่ืองมาจาก

ภยัพิบติัในประเทศญ่ีปุ่นเกิดข้ึนแค่ช่วงปี	พ.ศ.	2554	ปีเดียว	แต่ฐานการผลิตของบริษทัแม่

จากประเทศญ่ีปุ่นมีการตั้งฐานในประเทศไทยมาอย่างยาวนานแลว้	 จึงไม่ไดก้ระทบ 

ต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่น

อภปิรายผลการศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่ นในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ของประเทศไทย

	 ผลการศึกษา	พบว่า	 ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่นและนโยบาย

รถยนตค์นัแรกของรัฐบาลประเทศไทยส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่น

ในอุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั	 ซ่ึงตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้

และสอดคลอ้งกบังานวจิยัอา้งอิงของ	อนุชล	พงโพธ์ิ	และ	สุดา	ปีตะวรรณ	(2552)	ซ่ึงท�าการ

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัร 

และอุปกรณ์ขนส่งของประเทศไทย	ทั้งน้ีตวัแปรท่ีสอดคลอ้งนั้นไดม้าจากทฤษฎีการลงทุน

ระหวา่งประเทศของ	Dunning	และทฤษฎีของ	Kojima	รวมถึงยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั 

ของ	อภิรัตน	์จิตต	์(2553)	ซ่ึงไดท้ �าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจาก 

ต่างประเทศในประเทศไทยและไดผ้ลการวิจยัวา่ปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคส่งผลอยา่งมี

นยัส�าคญัทางสถิติต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่น	 โดยในงานวิจยัน้ี	 คือ	

ตวัแปรดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่นและนโยบายรถยนตค์นัแรกของรัฐบาล

ประเทศไทย	
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมโลหะ 

ของประเทศไทย

	 ผลการศึกษา	พบวา่	 มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมโลหะของประเทศไทย

และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่นส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจาก

ประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมโลหะของประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั	 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว	้ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัอา้งอิง	 คือ	 Schneider	 and	 Frey	 (1985)	 

ซ่ึงศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ีก�าหนดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ	 

พบวา่	ปัจจยัท่ีวดัระดบัการพฒันาของประเทศ	มีผลต่อมูลค่าการลงทุน	ดงันั้น	มูลค่าการส่งออก

ของอุตสาหกรรมโลหะของประเทศไทยและดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่น	

ซ่ึงถือว่าเป็นตวัวดัระดบัการพฒันาประเทศไดจึ้งส่งผลให้ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจาก 

ต่างประเทศมากข้ึนเช่นเดียวกนั	

ปัจจยัทีส่่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญีปุ่่ นในอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ของประเทศไทย

	 ผลการศึกษา	พบว่า	 มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของ

ประเทศไทยในไตรมาสท่ีผา่นมาท่ีและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศส่งผลต่อมูลค่า

การลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทย 

ในทิศทางเดียวกนั	 ขณะท่ีค่าจา้งแรงงานขั้นต�่าเฉล่ียของประเทศไทยส่งผลต่อมูลค่า 

การลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทย 

ในทิศทางตรงขา้มกนั	 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว	้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัอา้งอิง	

คือ	พชัราภา	 ธรรมานุปถมัภ	์ (2546)	 ซ่ึงศึกษาปัจจยัท่ีส่งก�าหนดการลงทุนโดยตรงจาก

ประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในประเทศไทย	พบว่า	

มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทย	อตัราแลกเปล่ียนเงิน

ตราต่างประเทศและค่าจา้งแรงงานขั้นต�่าเฉล่ียของประเทศไทยส่งผลต่อมูลค่าการลงทุน

โดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทย

สรุปผลการศึกษา

	 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อมูลค่า 

การลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมยานยนต,์	 โลหะและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ของประเทศไทย	โดยวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิประมาณค่าสมการถดถอยก�าลงัสองนอ้ยท่ีสุด	

(Ordainary	Least	Squares	Regression	Model	:	OLS)	ทั้งหมด	3	แบบจ�าลอง	โดยผลการ
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ศึกษาพบวา่	ปัจจยัท่ีส่งผลต่อมูลคา่การลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นใน	3	อุตสาหกรรม

ขา้งตน้นั้น	 ไดแ้ก่	 มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมของประเทศไทย	ดชันีผลผลิต

อุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่น	อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ	และค่าจา้งแรงงาน

ขั้นต�่าเฉล่ียของประเทศไทย	โดยท่ีมลูค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมของประเทศไทยและ

ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่นส่งผลในทั้ง	3	อุตสาหกรรม	ซ่ึงสะทอ้นถึงวา่

ประเทศไทยนั้นถือวา่เป็นฐานการผลิตเพ่ือการส่งออกของประเทศญ่ีปุ่นเป็นหลกั	 ปัจจยั

ทั้ง	 2	 ตวัแปรน้ีจึงส่งผลต่อการเขา้มาลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในประเทศไทย	 

ใน	3	อุตสาหกรรมท่ีไดท้�าการศึกษา	โดยมีปัจจยัดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

และค่าจา้งแรงงานขั้นต�่าเฉล่ียของประเทศไทยส่งผลในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

ของประเทศไทยเพียงอุตสาหกรรมเดียว	โดยปัจจยัค่าจา้งแรงงานนั้นส�าคญัต่ออุตสาหกรรม

น้ีเน่ืองมาจากอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทยเนน้การใชฝี้มือแรงงานมากกวา่

เคร่ืองจกัร	 ค่าจา้งแรงงานขั้นต�่าของประเทศไทยจึงส่งผลต่อการเขา้มาลงทุนโดยตรงจาก

ประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมน้ี

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา

	 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีความส�าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของ

ประเทศ	 เน่ืองจากเป็นแหล่งเงินทุนท่ีส�าคญั	 และเป็นการพฒันาเทคโนโลยีให้กา้วหนา้ 

ใหแ้ก่ประเทศ	โดยจากการวิจยัในคร้ังน้ีท�าใหท้ราบวา่	 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อมูลค่าการลงทุน

โดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมยานยนต์,	 โลหะและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของ

ประเทศไทย	 มีอยู่หลายปัจจยัดว้ยกนั	 เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งภาครัฐและเอกชนหรือองคก์รท่ีมีส่วนในการก�าหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรง

จากต่างประเทศให้มีความเหมาะสม	ทนัต่อสภาวะการณ์โลกเพ่ือสามารถแข่งขนักบั 

ประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคเอเชียหรือกับประเทศอ่ืนๆในโลกได้และสร้างแรงจูงใจให ้

นกัลงทุนจากประเทศญ่ีปุ่นรวมถึงประเทศอ่ืนใหเ้ขา้มาลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน	ดงัน้ี

	 1.	 ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่นส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรง

จากประเทศญ่ีปุ่นในประเทศไทยในอุตสาหกรรมท่ีศึกษา	ดงันั้นรัฐบาลและหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้องจึงควรเสนอมาตรการและนโยบายท่ีจะช่วยส่งเสริมการลงทุนโดยตรง 

จากประเทศญ่ีปุ่นท่ีจะเขา้มาในประเทศไทยในทุกๆอุตสาหกรรมหลกัเพ่ือช่วยกระตุน้ 

ภาคอุตสาหกรรมใหเ้ติบโตและควรใหสิ้ทธิพิเศษในการลงทุนแก่ประเทศญ่ีปุ่นใหม้ากข้ึน
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เพ่ือเป็นการดึงดูดมลูคา่การลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นอนัเป็นประโยชนต์อ่การเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

	 2.	 มลูค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมของประเทศไทย	ส่งผลต่อมลูค่าการลงทุน

โดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในประเทศไทย	 ซ่ึงประเทศญ่ีปุ่นใช้ประเทศไทยเป็นฐาน 

ในการผลิตเพ่ือส่งออกเป็นหลกั	ดงันั้น	 รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม

การลงทุนควรมีมาตรการในการส่งเสริมและใหสิ้ทธิพิเศษในดา้นการส่งออกโดยเฉพาะ

ไปยงัประเทศญ่ีปุ่นให้มากข้ึน	 เพ่ือดึงดูดให้มีการลงทุนโดยตรงเขา้มามากข้ึนอนัจะ 

ส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ	ของประเทศไทย

	 3.	 ในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทย	พบวา่	ค่าจา้งแรงงานขั้นต�่า

เฉล่ียของไทย	 มีผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่น	 โดยค่าจา้งแรงงาน 

เป็นปัจจยัส�าคญัอนัเน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใชแ้รงงานมีฝีมือมากกว่าเคร่ืองจกัร	

อตัราค่าจา้งแรงงานขั้นต�่าเฉล่ียของประเทศไทยเดิมมีราคาถูกท�าใหป้ระเทศไทยมีความ 

ไดเ้ปรียบในดา้นค่าแรงนั้น	แต่ในปัจจุบนัตั้งแต่มีนโยบายปรับค่าจา้งแรงงานขั้นต�่าเพ่ิมข้ึน	

ท�าให้ความไดเ้ปรียบในดา้นแรงงานของประเทศไทยนั้นลดลง	 เม่ือเทียบกบัประเทศ 

ในแถบอินโดจีน	ไดแ้ก่	อินโดนีเซีย	พม่า	เวยีดนามและจีน	ซ่ึงยงัมีค่าจา้งแรงงานท่ีถกูกวา่

เม่ือเทียบกบัประเทศไทย	รัฐบาลควรมีการส่งเสริมการฝึกทกัษะฝีมือแรงงานใหมี้สามารถ

แข่งขนักบัประเทศอ่ืนๆ	 ได้	 อีกทั้งรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม 

การลงทุนควรมีมาตรการในการส่งเสริมและใหสิ้ทธิพิเศษในดา้นการส่งออกโดยเฉพาะ

ไปยงัประเทศญ่ีปุ่นให้มากข้ึน	 เพ่ือก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่น 

ไดม้ากข้ึน



108 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)

รายการอ้างองิ

แนวหนา้.	 (2559).	สนับสนุนไทยเป็นฐานผลติยานยนต์สมัยใหม่นายกชวนค่ายรถญี่ปุ่น

ลงทุนเพิม่	(Online).	http://www.ryt9.com,8	มีนาคม	พ.ศ.2559

พชัราภา	 ธรรมานุปถมัป์.	 2546.	 ปัจจัยที่ก�าหนดการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่น 

ในอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย.	วทิยานิพนธ์

	 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ,	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.

รัตนา	สายคณิต.	 (2549).	 เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร:	

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.

รัตนาวรรณ	เจ่ียงเพช็ร์.	(2541).	ปัจจยัทีเ่ป็นตวัก�าหนดการลงทุนโดยตรงจากประเทศญีปุ่่น

ในประเทศไทย.	 วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาเศรษฐศาสตร์,	

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.

วนัรักษ์	 ม่ิงมณีนาคิน.	 (2548).	 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ.	 กรุงเทพมหานคร:	

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.

วญิญู	ไหลประสิทธ์ิพร.	(2544).	ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ในอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ขนส่งของประเทศไทย.	 วิทยานิพนธ์

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต	สาขา	เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ,มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.

สมศกัด์ิ	 โชติช่วง.	 (2557).	 ปัจจัยทางเศรษฐกจิมหภาคที่มีอทิธิพลต่อการลงทุนโดยตรง 

จากต่างประเทศของประเทศไทย.	 วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต	 

สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ,	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.

สถาบนัการไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์.	(2555).	รายงานสถานการณ์เศรษฐกจิอตุสาหกรรม

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ 	 (Online).	 http://www.thaieei.com,	 

22	ธนัวาคม	2558.

สถาบนัยานยนต.์	(2555).	แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555 - 2559	(Online).	

http://www.thaiauto.or.th,	25	ตุลาคม	2557.

อนุชล	พงโพธิและสุดา	 ปีตะวรรณ.	 (2551).	 ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการลงทุนโดยตรง 

จากต่างประเทศ (FDI) ในอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ขนส่งของ

ประเทศไทย.	 วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ,	

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย.



109Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
Vol.11 No.1 (January - June 2016)

อภิรัตน์	 จิตต์.	 (2554).	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

ในประเทศไทย. วทิยานิพนธ์	เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ,	

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.

Griffinand,	R.	W.	and	M.	W.	Pustay.	2007.	International Business. Pearson Education Inc. 

165-170.

Friedrich,	 S.	 and	F.	Bruno.	 1985.	Economic and political determinants of foreign 

direct investment	(Online).	http://econpapers.repec.org.,	20	มกราคม	2557.


