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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์การศึกษาเพื่อ (1) ศึกษาสภาพทั่วไปของการลงทุนจาก

ต่างประเทศของไทย (2) ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการลงทุนจากต่างประเทศกับการเติบโต
เศรษฐกิจ 
 วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ การวิเคราะห์เชิงพรรณนาเป็นการศึกษาถึงภาพรวม
ของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  และการลงทุนทางออ้มจากต่างประเทศ กบัการเติบโตของ
เศรษฐกิจ และการวเิคราะห์เชิงปริมาณ ในการวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งเงินลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ การลงทุนทางออ้มจากต่างประเทศกบัการเติบโตของเศรษฐกิจเพื่ออธิบายความสัมพนัธ์
ของทั้งสามตวัแปร โดยการศึกษาไดน้ าขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 
พ.ศ.2548-ไตรมาสท่ี 2 ของพ.ศ. 2560 รวม 50 ไตรมาส การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการทดสอบความน่ิงของ
ขอ้มูลตามวิธีของ Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test และวิธีของ Phillips-Perron (PP) และหา
ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวดว้ยการทดสอบ Co-Integration จากนั้นจึงไดท้  าการทดสอบเพื่อหา
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลดว้ยวธีิ Granger causality 

ผลการศึกษา พบวา่ 1) การลงทุนจากต่างประเทศ พ.ศ. 2548-2559 มีการขยายตวัเพิ่มข้ึน-ลดลง
อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของการลงทุนจากต่างประเทศ คือ การ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทย และปัญหาเศรษฐกิจ-การเมือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติทั้งในประเทศและ
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ต่างประเทศ เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจและเหตุการณ์ทางการเมืองของยุโรป สหรัฐอเมริกา ตะวนัออก
กลาง และญ่ีปุ่น เป็นตน้ นกัลงทุนท่ีมีบทบาทส าคญั คือ นกัลงทุนจากญ่ีปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง และจีน 
และ 2) การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ กบัการลงทุนทางออ้มจากต่างประเทศและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจมีความสัมพนัธ์กนัในระยะยาวและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และ การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ส่งผลทางบวกต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการลงทุนทางออ้มจากต่างประเทศ ส่วนการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกับการลงทุนทางออ้มจากต่างประเทศไม่ส่งผลต่อการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา 

 

ค ำส ำคัญ: เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  เงินลงทุนโดยอ้อมจากต่างประเทศ การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to 1) Study the general condition of  Foreign investment 
in Thailand. 2) Study the relationship between foreign investment and economic growth. 
 The study is divided into 2 parts including: the first part is descriptive analysis in the 
overview of foreign direct investment (FDI), foreign Portfolio investment (FPI) and economic 
growth and the second part is quantitative analysis, Which employed to analysis of the relationship 
between foreign direct investment (FDI), foreign Portfolio investment (FPI) and economic growth to 
describe the relationship among variables. Quarterly time series data from 2005 to the second quarter 
of 2017 total 50 quarters. used in this study. Unit Root test was adopted for data stationary test by 
Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP). Co-Integration test to find long-term 
equilibrium relationships, and then tested for causality by Granger causality. 

1) The study found that 1) foreign investment has continued increased in the decline During 
2005-2016. Factors affecting the change of foreign investment was the gross domestic product, and 
economic problems - political, natural disasters, both in the country and abroad. for example, 
economic problems and political events in Europe, the United States, the Middle East, and Japan. 
Key players are investors from Japan, Singapore, Hong Kong and China. 2) The quantitative study 
found that: Foreign direct investment (FDI) foreign Portfolio investment (FPI) and gross domestic 
product (GDP) have the long-term and in the same direction. At the same time, gross domestic 
product (GDP) has both causal relationship to foreign direct investment (FDI) and foreign portfolio 
investment (FPI). Hover, foreign direct investment (FDI) and foreign portfolio investment (FPI) have 
no causal relationship to gross domestic product (GDP) during this period of time. 
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