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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาการลงทุนโดยตรงของจีนในไทยเปรียบเทียบกับประเทศ
สมาชิกอาเชียน เนือ่ งจากในปัจจุบนั จีนขยายการลงทุนโดยตรงในอาเซียนเพิม่ ขึน้ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ จากการทีอ่ าเซียนมีการพัฒนาขึน้ เป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ตัง้ แต่ปี 2558
ท�ำให้ขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มอาเซียนจัดเป็นอันดับที่ 7 ของโลก ประชากรภายในกลุ่ม 625 ล้านคน
มากกว่าประชากรของกลุม่ อเมริกาเหนือ หรือ กลุม่ สหภาพยุโรป และอาเซียนยังมีจำ� นวนแรงงานเป็นอันดับ
3 ของโลกซึ่งเป็นรองเพียงจีน และอินเดีย ท�ำให้กลุ่มอาเซียนมีความน่าสนใจอย่างมากต่อประเทศต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีการขยายตัวอย่างมากในการลงทุนโดยตรงต่างประเทศ
(FDI) ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้มี 2 ประการ ประการแรกเพื่อศึกษาการท�ำ FDI ของจีนใน
ไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน และประการที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับการ
เข้ามาท�ำ FDI ของจีนในอาเซียน การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา
ได้แก่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย และศึกษาความสัมพันธ์ด้วยสมการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับการท�ำ FDI ของจีนในอาเซียนประกอบด้วย 8 ปัจจัยจาก 13 ปัจจัยที่ท�ำการศึกษา
และการท�ำ FDI ของจีนในไทยมีความสัมพันธ์เพียง 3 ปัจจัย ดังนั้นงานวิจัยมีข้อเสนอแนะว่าภาครัฐควร
ให้ความส�ำคัญมากขึ้นใน 3 ปัจจัย คือ การเปิดเสรีทางการค้ากับจีน จ�ำนวนนักท่องเที่ยวจีน และจ�ำนวน
ผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ตของไทย เพือ่ ให้นกั ลงทุนจีนได้เห็นถึงโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจ และส่งผลต่อการท�ำ FDI
ของจีนในไทยมากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: การลงทุนโดยตรงต่างประเทศของจีน อาเซียน ปัจจัยการลงทุนโดยตรงต่างประเทศ

Abstract
The aim of this research is to study Chinese Foreign Direct Investment in Thailand compare
to ASEAN countries. Currently, China has increasingly expanded FDI in ASEAN, especially after
ASEAN has been developing to become ASEAN Communities (AC) in 2015 making the economy
of AC to be ranked as TOP 7 of the world economy and population of 625 million people which
is more than the population in North America trade region or European Union. Moreover, ASEAN
has ranked as the third largest labor market in the world, next below to China and India. As a
result, this causes ASEAN to be interesting by many investors, especially Chinese investors who
have continuously expanded the foreign direct investment (FDI). There are two objectives of this
research. Firstly, is to study the level of China FDI in Thailand compare to other countries in
ASEAN. Secondly is to study the factors affect China FDI in ASEAN. Descriptive statistics were
used to describe the features of the data: percentage and mean and examined relationships
using the stepwise multiple regressions. The research found that there are 8 out of 13 factors
that influencing China’s FDI and Thailand has only 3 relative factors. This research suggests that
Thai government should focus more on 3 factors namely trade openness with China, number of
China’s travelers and internet users in Thailand in order to urge Chinese investors to realize the
investment opportunities and ultimately affect China’s FDI in Thailand.
Keywords: China Foreign Direct Investment (China FDI), ASEAN, Factors of FDI

สุทธิปริทัศน์

ปีที่ 32 ฉบับที่ 104 ตุลาคม - ธันวาคม 2561 171

บทน�ำ

การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ของจี น ท� ำ ให้ รู ป แบบการบริ โ ภคของจี น
เปลี่ยนแปลงไปมาก ไม่ว่าจะเป็นความต้องการในสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มขึ้น หรือการบริโภคที่
พิจารณาเรื่องคุณภาพมากกว่าเรื่องราคาสินค้า ดังนั้นการผลิตสินค้าขั้นพื้นฐานไม่สามารถสนองตอบ
ความต้องการของประชากรจีนที่เปลี่ยนแปลงไปได้อีกต่อไปแล้ว จีนจึงต้องไปลงทุนต่างประเทศเพื่อ
แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปให้ได้
อีกทั้งกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของจีนที่มีความเข้มงวดมากขึ้น ท�ำให้นักธุรกิจจีนจ�ำเป็นต้องขยายธุรกิจ
เดิมๆ ไปในต่างประเทศแทนการผลิตเองในประเทศ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการภายในจีน
บางส่วน และเพือ่ รักษาตลาดในประเทศทีส่ ามไว้ได้ นอกจากนีเ้ ศรษฐกิจทีเ่ ติบโตขึน้ มากของจีนท�ำให้ตอ้ ง
กระจายความเสีย่ งของการลงทุน และความเสีย่ งของผลตอบแทนของสินทรัพย์ออกไปในต่างประเทศด้วย
เช่น การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศก�ำลังพัฒนาแทนการลงทุนในจีน (ชลิดา แท่งเพ็ชร และ
วรินี วงศ์อุไร, 2560) นอกเหนือจากปัจจัยภายในจีนเองแล้ว การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกเองก็
ส่งผลต่อการตัดสินใจของจีน เช่น กฎระเบียบข้อบังคับของการค้าโลกที่เข้มงวดขึ้น ข้อกีดกันทางการค้า
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น ความต้องการเงินทุนต่างชาติเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคของประเทศก�ำลัง
พัฒนาและอืน่ ๆ ดังนัน้ การขยายการลงทุนไปยังภูมภิ าคต่างๆ ทัว่ โลกจึงเป็นสิง่ จ�ำเป็น นอกจากนีน้ โยบาย
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) หรือ BRI Policy1 ที่รัฐบาลจีนก�ำหนดขึ้นนั้น ส่งผลให้การ
ลงทุนในอาเซียนซึง่ เป็นจุดเชือ่ มต่อระหว่างจีนกับภูมภิ าคอืน่ ๆ มีการขยายตัวอย่างมากตามไปด้วย Zhang,
Huang, Wu, Ye & Wang (2017) พบว่า ปริมาณการลงทุนของจีนในประเทศที่เป็นเส้นทางผ่านของ BRI
เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 38 ในปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่การลงทุนเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 20 และจาก
การรวบรวมข้อมูลของ Kasikorn Research (2017) พบว่าระหว่างปี 2557 – 2559 จีนมีการเพิ่มการลงทุน
โดยตรง (FDI) มากทีส่ ดุ ในอาเซียน เมือ่ เทียบกับการลงทุนของจีนในภูมภิ าคอืน่ ๆ โดยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 27.2
ในขณะที่ลงทุนในประเทศอื่นๆ ในเอเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1 ในแอฟริกาลดลงร้อยละ 2.8 และลงทุนใน
ประเทศในยุโรปเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7
การเพิม่ ขึน้ ของ FDI จากจีนในอาเซียนนัน้ นอกเหนือจากความต้องการของจีนเองแล้ว ประเทศ
สมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศเองต่างก็มคี วามต้องการเงินลงทุนจากต่างประเทศเพือ่ เข้ามาพัฒนาประเทศ
ด้วย การดึงดูดเงินทุนต่างประเทศของกลุม่ อาเซียนนัน้ เริม่ ตัง้ แต่ 2523 และเพิม่ มากขึน้ อย่างชัดเจนตัง้ แต่
ปี 2533 เป็นต้นมา (Pasierbiak, 2015) โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ ประกอบด้วย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย ได้รับการพิจารณาว่าเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจใน
การท�ำ FDI สูงสุดในกลุม่ ประเทศก�ำลังพัฒนา ซึง่ ไม่เพียงแต่ดงึ ดูดประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา
EU หรือญีป่ นุ่ ให้มาลงทุนเท่านัน้ แต่ยงั ดึงดูดประเทศก�ำลังพัฒนาอย่างจีนให้สนใจเข้ามาลงทุนเพิม่ มากขึน้
ด้วย จากข้อมูลสถิติอาเซียน 2560 พบว่าถึงแม้ว่าการท�ำ FDI ของจีนในอาเซียนในปี 2543 และ 2545
เป็นการถอนการลงทุน และหลังจากปี 2545 – 2551 มูลค่าการท�ำ FDI มีการเพิ่มขึ้นและลดลงบ้าง แต่
ไม่เกิดการถอนการลงทุนสุทธิ โดยมูลค่าการท�ำ FDI อยูใ่ นปริมาณระหว่าง 154.6 – 1180.4 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ แต่หลังจาก 2551 การท�ำ FDI เพิม่ สูงขึน้ อย่างมาก จาก 777.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิม่ ขึน้ เป็น 8.17

1

นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง(One Belt One Road) หรือ BRI Policy เป็นแนวคิดของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่ต้องการ
สร้างความเชื่อมโยงของจีนกับ 64 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมประชากรราว 4,500 ล้านคน  มี GDP รวมกันกว่า 23 ล้าน
ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62 และ 30 ของโลก โดยจีนจะพยายามส่งเสริมความเชื่อมโยงทั้งทางบก (เส้นทาง
สายไหมทางเศรษฐกิจ จ�ำนวน 3 เส้นทาง) และทางทะเล (เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 จ�ำนวน 2 เส้นทาง)
เชื่อมระหว่างอาเซียน เอเซีย แอฟริกา และยุโรป โดยมีการเชื่อมโยงความร่วมมือ ในหลายด้าน อาทิ ความร่วมมือด้าน
นโยบาย การเสริมสร้างสมรรถนะ การอ�ำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน และความร่วมมือด้านการเงิน ซึ่งมีจีน
เป็นจุดศูนย์กลาง
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พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2555 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2553 ที่ข้อตกลง CAFTA (China – ASEAN
Free Trade Agreement) ถึงก�ำหนดเวลาบังคับใช้ให้มีการลดภาษีน�ำเข้าให้เป็นร้อยละ 0 ระหว่างประเทศ
จีนกับประเทศสมาชิกอาเซียน ส่งผลให้มลู ค่าการลงทุนเพิม่ มากขึน้ ในแต่ละปี จาก 2.07 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐในปี 2552 เพิ่มเป็น 3.49 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2553 จนกระทั่งถึง 8.17 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐในปี 2555 จนกระทัง่ ในขณะนีจ้ นี กลายเป็นประเทศผูล้ งทุนหลักในอาเซียน คือ เป็นผูท้ ำ� FDI อันดับ
ที่ 4 ในอาเซียน ที่มีมูลค่าการลงทุนใกล้เคียงกับผู้ลงทุนอันดับที่ 2 และ 3
อย่างไรก็ตามการลงทุนของจีนในอาเซียนยังมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
เช่น ประเทศบรูไนนั้นจีนแทบจะไม่มีการท�ำ FDI ข้อมูลในปี 2545 – 2552 จีนมีการท�ำFDI ในบรูไน
คิดเป็นมูลค่าเพียง 22.5 ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้น และตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาจีนมีการลงทุนในบรูไน
น้อยมากจนท�ำให้การบันทึกสถิตเิ ป็น 0.0 เท่านัน้ แต่สำ� หรับประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
การลงทุนจากจีนนั้นจัดว่าเป็นการลงทุนหลักของทั้ง 4 ประเทศ ข้อมูลระหว่างปี 2553 – 2559 พบว่า
จีนมีมูลค่าการลงทุนในกัมพูชาเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศออสเตรเลีย และระหว่างปี 2550 – 2559
ประเทศจีนรวมฮ่องกง มีการลงทุนในธุรกิจเหมืองแร่ และสือ่ สารโทรคมนาคมในประเทศลาวคิดเป็นร้อยละ
95 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดที่เข้าสู่ประเทศลาว เป็นต้น
ประเทศสมาชิกอาเซียนถึงแม้จะตัง้ อยูใ่ นภูมภิ าคทีใ่ กล้กนั แต่กย็ งั มีความแตกต่างกันมากมายใน
หลายด้าน จึงท�ำให้ปจั จัยทีจ่ นี ใช้พจิ ารณาเพือ่ เลือกลงทุนในแต่ละประเทศในอาเซียนนัน้ มีจากหลากหลาย
แง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาจากระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โครงสร้างขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ความอุมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายการสนับสนุนการรับการลงทุนจากต่างประเทศ
การยอมรับคนต่างชาติในประเทศปลายทาง นอกจากนี้ประเภทของธุรกิจที่จีนไปลงทุนในต่างประเทศ
ก็ใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาเพื่อการลงทุนที่ต่างกันไป Zhang et al. (2017) พบว่าจีนมีการลงทุนด้าน
พลังงานน�้ำ น�้ำมันและก๊าซ และเหมืองแร่ในประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ในขณะ
ทีน่ กั ธุรกิจจีนจะลงทุนด้านเครือ่ งจักร อุตสาหกรรมเคมี โทรคมนาคม ธุรกิจการเงิน และบริการด้านธุรกิจ
ในอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์
การที่จีนเลือกจะไปลงทุนในประเทศใดในอาเซียน จีนจึงต้องพิจารณาจากปัจจัยที่หลากหลาย
ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจให้จีนมาลงทุนใน
แต่ละประเทศในอาเซียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับประเทศไทย เพราะหากทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลให้จีน
เข้ามาท�ำ FDI แล้ว ผู้เกี่ยวข้องของไทยควรก�ำหนดนโยบายให้เหมาะสม เพื่อปรับปรุงขีดความสามารถ
การแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างความได้เปรียบในเชิงการค้าได้
การวิจยั ครัง้ นีจ้ ะพิจารณาถึงปัจจัยของประเทศต่างๆในอาเซียนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตัดสินใจท�ำ FDI
ของจีน จ�ำนวน 13 ปัจจัย ซึง่ มีทงั้ ปัจจัยในปีปจั จุบนั ทีท่ ำ� การศึกษา และปัจจัยในปีกอ่ นหน้า ประกอบด้วย
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รายได้ต่อหัวของประชากร มูลค่าการน�ำเข้าส่งออกกับประเทศจีน ระดับ
การเปิดเสรีทางการค้ากับต่างประเทศ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วจีนทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ ว มูลค่าการลงทุน
โดยตรงต่างประเทศทีเ่ ข้าสูแ่ ต่ละประเทศในอาเซียน จ�ำนวนผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ต ดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต อัตรา
แลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ย รวมถึงปัจจัยของปีก่อนหน้าอย่างเช่น GDP ปีก่อนหน้า มูลค่าการลงทุนโดยตรงใน
แต่ละประเทศอาเซียนของจีนในปีก่อนหน้า มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากทั่วโลกในปีก่อนหน้า และมูลค่า
การน�ำเข้าและส่งออกกับจีนในปีก่อนหน้า และเนื่องจากการลงทุนของจีนในบรูไนมีมูลค่าน้อยมากตามที่
กล่าวไว้แล้ว ท�ำให้การวิจยั ในครัง้ นีจ้ ะศึกษาเพียง 9 ประเทศสมาชิกในอาเซียนเท่านัน้ ยกเว้นประเทศบรูไน
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1. การลงทุนโดยตรง
การลงทุนโดยตรงต่างประเทศ (Foreign Direct Investment หรือ FDI) คือวิธีการเข้าสู่
ต่างประเทศรูปแบบหนึง่ ซึง่ รูปแบบการลงทุนสามารถแบ่งได้เป็น การลงทุนใหม่ (Greenfield investment)
ซึง่ รูปแบบนีจ้ ะเป็นทีต่ อ้ งการมากในประเทศผูร้ บั การลงทุน และการควบรวมและการซือ้ กิจการ (Mergers
and Acquisitions หรือ M&A) (Hills, 2009)
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจท�ำ FDI ในต่างประเทศหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย
ไม่วา่ จะเป็นขนาดของตลาด อัตราการเจริญเติบโด ความมัน่ คงทางการเมือง ระดับการเปิดเสรีทางการค้า
ข้อตกลงทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศและอืน่ ๆ ซึง่ แนวคิดทีเ่ กีย่ วกับการท�ำ FDI ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ
มากที่สุดคือ แนวคิด Eclectic Paradigm หรือ OLI – Model ของ Dunning (1979) เป็นแนวคิดที่กล่าวถึง
บริษทั ตัดสินใจจะใช้รปู แบบ FDI เพือ่ เข้าสูต่ า่ งประเทศ หรือรูปแบบอืน่ ใดนัน้ เช่น การส่งออก การร่วมทุน
หรือการให้สทิ ธิในการผลิตนัน้ บริษทั จะพิจารณาจากความได้เปรียบของบริษทั หากบริษทั มีความได้เปรียบ
ครบทั้ง 3 ด้าน บริษัทจึงจะเลือกใช้วิธีการท�ำ FDI ในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งความได้เปรียบทั้ง 3
ด้านประกอบด้วย (1) ความได้เปรียบในด้านการเป็นเจ้าของ (Ownership Advantage) เช่น การมีอ�ำนาจ
ผูกขาดของบริษัทผู้ลงทุน หรือบริษัทเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตหรือเทคโนโลยีเฉพาะ (2) ความได้
เปรียบด้านการด�ำเนินการภายในองค์กร (Internalization Advantage) เช่น การมีการจัดการบริหารที่ดี
มีความสามารถในการควบคุมด้านการผลิตและด้านราคา หรือการที่บริษัทสามารถควบคุมทรัพยากร
บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนา (3) ความได้เปรียบด้านที่ตั้ง (Location Advantage) คือ
บริษัทสามารถใช้ความได้เปรียบของตนเองเพื่อใช้แรงงานที่มีค่าจ้างต�่ำ แต่มีประสิทธิภาพในต่างประเทศ
ได้ หรือสามารถใช้วัตถุดิบ และโครงสร้างภาษีในประเทศที่ไปลงทุนได้ หากบริษัทมีความได้เปรียบครบ
ทั้ง 3 ด้านจะท�ำให้บริษัทตัดสินใจไปท�ำ FDI แทนการเข้าสู่ต่างประเทศด้วยรูปแบบอื่น เช่น หากบริษัท
พบว่าประเทศปลายทางไม่มปี จั จัยการผลิตทีต่ อ้ งการถึงแม้วา่ บริษทั เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเฉพาะก็จะตัดสิน
ใจไม่ไปท�ำ FDI แต่จะท�ำการผลิตที่ประเทศตนเองแล้วท�ำการส่งออกไปแทน แต่หากบริษัทมีความได้
เปรียบด้านเทคโนโลยี และการบริหารจัดการระดับโลก รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากปัจจัยการผลิต
ของประเทศปลายทางเพื่อผลิตสินค้าที่ต้องการได้ จะท�ำให้บริษัทตัดสินใจเข้าสู่ตลาดต่างประเทศด้วยวิธี
การท�ำ FDI
Xaypanya et al. (2015) มีการแบ่งปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อท�ำ FDI ออกเป็น 2 ประเภท
คือ ปัจจัยที่สามารถสังเกตเห็นได้ (Observable variables) เช่น เงินเฟ้อ ขนาดของผู้บริโภค จ�ำนวน
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ขนาดของการเปิดการค้าเสรี การกู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาประเทศ และปัจจัยที่สอง
คือ ปัจจัยไม่สามารถสังเกตเห็นได้ (Unobservable variables) เช่น การได้รับใบอนุญาต ทักษะในการ
จัดการองค์กร กฏหมาย และนโยบายภาครัฐ
นอกจากนี้จากการวิจัยยังพบว่าปัจจัยการลงทุนต่างประเทศว่าถึงแม้จะเป็นปัจจัยเดียวกัน แต่
อาจส่งผลต่อการดึงดูดการลงทุนที่แตกต่างกันได้ เช่น จากงานวิจัยของ Onwuka (2011) พบว่าค่าจ้าง
แรงงานที่ต�่ำท�ำให้มีการเข้าไปลงทุนในอาเซียนมาก เพราะหากค่าแรงยังต�่ำแสดงถึงโอกาสในการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจทีน่ า่ จะเพิม่ สูงขึน้ แต่ Agarwal (1980) พบว่าการท�ำ FDI ของบริษทั เยอรมันทีจ่ ะเข้าสูป่ ระเทศ
บราซิล อินเดีย เม็กซิโก และไนจีเรีย หากประเทศเหล่านีม้ ีคา่ แรงทีส่ งู จะดึงดูดให้บริษทั เยอรมันไปลงทุน
เพราะบริษทั มองว่าค่าแรงยิง่ สูงประสิทธิภาพการท�ำงานยิง่ ดี หรือ Rugman (1980) พบว่าทีต่ งั้ ของประเทศ
ผู้ลงทุนกับผู้รับการลงทุนยิ่งห่างกันยิง่ จะท�ำให้เกิดการท�ำ FDI เพราะยิ่งระยะทางระหว่างประเทศห่างกัน
มาก จะท�ำให้เกิดค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมากขึ้น และจะก่อให้เกิดความล่าช้าในการตอบสนองกับ
ลูกค้า ดังนั้นบริษัทจ�ำเป็นต้องท�ำ FDI ในต่างประเทศเพื่อให้ความสามารถในการแข่งขันดีขึ้น ในขณะที่
Nilsson et al. (2004) กล่าวว่าความแตกต่างทางภูมศิ าสตร์ และวัฒนธรรมทีม่ ากจะส่งผลด้านลบต่อการท�ำ
FDI ดังนัน้ ผูล้ งทุนจะเลือกลงทุนในประเทศทีม่ รี ะยะทางใกล้กนั เพราะความแตกต่างทางวัฒนธรรมจะน้อย
นอกจากนี้ Bosco (2001) พบว่าประเทศในยุโรปตะวันออก 12 ประเทศ หากมีระดับการคุม้ ครองทรัพย์สนิ
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ทางปัญญาสูงขึ้นจะดึงดูดให้ FDI เข้ามามากขึ้น ซึ่งต่างจาก Glass and Saggi (2002) ที่พบว่าประเทศ
ยิ่งเพิ่มการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาสูงจะท�ำให้ FDI เข้าสู่ประเทศลดลง ซึ่งคล้ายคลึงกับ George et
al. (2015) ที่กล่าวถึงความไม่แน่นอนของกฎหมายจะเปิดโอกาสให้เกิด FDI ในอาเซียนได้มากขึ้น และ
การท�ำ FDI จะเพิม่ มากขึน้ หากมีรฐั บาลของประเทศผูร้ บั การลงทุนเข้ามาเกีย่ วข้อง ทีก่ ล่าวมาเป็นตัวอย่าง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ประเทศผู้ลงทุนใช้พิจารณาเพื่อไปลงทุนในต่างประเทศ
2. การลงทุนโดยตรงจากจีน
เนือ่ งจากมูลค่าการท�ำ FDI ของจีนเพิม่ สูงขึน้ อย่างเห็นได้ชดั จึงท�ำให้มกี ารศึกษาถึงปัจจัยทีท่ ำ� ให้
จีนไปลงทุนต่างประเทศกันอย่างแพร่หลาย และหลากหลายมุมมอง ทั้งมุมมองจากประเทศผู้ลงทุนอย่าง
จีน และมุมมองจากประเทศผู้รับการลงทุน เช่น ปัจจัยในการเลือกประเทศปลายทางในการท�ำ FDI ของ
จีน ปัจจัยที่ประเทศปลายทางดึงดูดให้จีนเข้าไปลงทุน รวมถึงผลกระทบจากการรับ FDI จากจีน ตาม
ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมจากบทความ และบทความวิจัยในหลายประเทศ โดยเฉพาะการ
ศึกษาถึงปัจจัยที่จีนใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนโดยตรงในอาเซียนนั้น พบว่ามีหลายบทความกล่าวถึง
การใช้ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเพื่อพิจารณาตัดสินใจท�ำ FDI ในอาเซียน เช่น Qiao and Sha (2012) พบว่า
ขนาดของตลาด โครงสร้างขัน้ พืน้ ฐาน (วัดจากจ�ำนวนผูม้ โี ทรศัพท์ตอ่ หนึง่ พันคน) มูลค่าการส่งออกจากจีน
มาทีอ่ าเซียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการท�ำ FDI ของจีนในอาเซียน แต่สำ� หรับอัตราแลกเปลีย่ น ค่าแรง
และอัตราการเก็บภาษีมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการตัดสินใจมาท�ำ FDI ของจีนในอาเซียน ส�ำหรับปัจจัย
ด้านการเมืองและนโยบาย Zhang et al. (2017) มีการศึกษาพบว่าบริษัทของจีนมักจะเลือกไปลงทุนใน
ประเทศที่มีนโยบายให้ความเป็นอิสระด้านเศรษฐกิจมากกว่าประเทศที่มีกฎหมายเข้มงวด รวมถึงหาก
นโยบายดึงดูดเงินลงทุนต่างประเทศของประเทศผู้รับการลงทุนไม่ชัดเจนเองก็เป็นปัจจัยในการดึงดูดให้
จีนเข้าไปลงทุนเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปลงทุนด้านการแสวงหาแหล่งทรัพยากร
นักลงทุนจีนมักจะหลีกเลี่ยงประเทศที่มีนโยบายที่ชัดเจน Ramasamy, Yeung and Laforet (2012) พบว่า
เนื่องจากผู้ลงทุนในต่างประเทศของจีนนั้นส่วนมากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นปัจจัยในการตัดสินใจ
ไปท�ำ FDI หรือไม่จะขึน้ อยูน่ โยบายด้านความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ มากกว่าการพิจารณา
เรือ่ งก�ำไรหรือขาดทุน หรือการพิจาณาเรือ่ งความจ�ำเป็นในการเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศ ส�ำหรับปัจจัย
ด้านภูมิศาสตร์ จากการศึกษาของ Zhang et al. (2017) พบว่าการที่จีนลงทุนในอาเซียนมากเพราะที่ตั้ง
ของจีนติดกับอาเซียน เห็นได้จากการลงทุนจากมณฑลยูนนานและกวางสีมากที่สุดที่เข้ามาในเมียนมา
ลาว และเวียดนาม เพราะมณฑลยูนนาน และกวางสีมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศดังกล่าว นอกเหนือ
จากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การเมือง และภูมิศาสตร์แล้ว ด้านอื่นๆ อย่างเช่น วิจัยของ Shan, Lin, Li, &
Zeng (2018) พบว่าทรัพยากรธรรมชาติของแอฟริกาไม่ใช่ปัจจัยที่ดึงดูดการมาลงทุนของจีน แต่กลับเป็น
ปัจจัยการมีสทิ ธิม์ เี สียงของประชาชน และภาระรับผิดชอบทีส่ ง่ ผลด้านบวกในการมาลงทุน แต่ความมัน่ คง
ทางการเมือง และคุณภาพของกฎระเบียบข้อบังคับจะส่งผลด้านลบต่อการตัดสินใจมาลงทุน
เห็นได้ว่าการท�ำ FDI ของจีนในแต่ละประเทศเกิดจากหลากหลายปัจจัย และแตกต่างกันมาก
นอกจากนีป้ จั จัยทีใ่ ช้พจิ ารณาเพือ่ ตัดสินใจท�ำ FDI ของจีน ถึงแม้วา่ จะเป็นปัจจัยเดียวกันแต่มผี ลต่อประเทศ
พัฒนาแล้ว และประเทศก�ำลังพัฒนาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังเช่น Chang (2014) พบว่าการท�ำ FDI
ของจีนในประเทศพัฒนาแล้วจะมีจุดประสงค์เพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยี แต่การลงทุนในประเทศก�ำลัง
พัฒนาจะเป็นการลงทุนในด้านการเสาะแสวงหาทรัพยากร เช่นเดียวกับ Shan et al.(2018) ได้ขอ้ สรุปจาก
การวิจัยว่า การที่จีนลงทุนในประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกานั้น ปัจจัยส�ำคัญในการพิจารณาว่าจะเข้าไปท�ำ
FDI หรือไม่คือ ความไม่ชัดเจนของการนโยบายการลงทุน ยิ่งหากนโยบายการให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนมี
ความไม่ชัดเจนมากจะท�ำให้จีนสนใจเข้าไปลงทุนมากขึ้น ซึ่งต่างจากการตัดสินใจเข้าไปลงทุนในประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว เพราะว่าหากมีนโยบายการดึงดูดการลงทุนที่ชัดเจน จะท�ำให้จีนเข้าสู่ประเทศเหล่านั้นมาก
ขึ้น และถึงแม้จะเป็นการเข้าไปด�ำเนินธุรกิจในประเทศก�ำลังพัฒนาเหมือนกัน แต่ในแต่ละประเทศก็ยังมี
ความต้องการให้ตา่ งชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจทีด่ า่ งกัน เช่น รัฐบาลกัมพูชาจะเน้นเรือ่ งการพัฒนาโครงสร้าง
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ด้านการขนส่ง ในขณะที่รัฐบาลอินโดนีเซียนอกจากต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและ
ท่าเรือแล้ว ยังเน้นการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมรถไฟฟ้า ประเทศลาวที่มีประเทศจีนเป็น
ผู้ลงทุนสูงสุด และตามมาด้วยไทยนั้นจะส่งเสริมให้มีการลงทุนในพลังงานสะอาด เช่น พลังงานน�้ำและ
พลังงานชีวภาพ เพราะแม่น�้ำโขงที่อยู่ในเขตประเทศลาวมีศักยภาพในการสร้างโรงงานพลังงานน�้ำได้ถึง
10 โรง แต่ในขณะนี้มีการด�ำเนินงานอยู่เพียง 2 โรงเท่านั้น ในเมียนมาก็มีการวางแผนจะสร้างเขตความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Economic Cooperation Zone: ECZ) และส่งเสริมให้มีนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
เวียดนามเองก็มีการส่งเสริมให้ท�ำธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงาน และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น พลังงาน
ลม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Kasikorn Research, 2017)

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ดว้ ยสถิตเิ ชิงพรรณา ได้แก่ ร้อยละและค่าเฉลีย่
และศึกษาความสัมพันธ์ด้วยสมการถดถอยพหุคูณ (Stepwise multiple regression) โดยก�ำหนด
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรือน้อยกว่า ผู้วิจัยได้น�ำกรอบแนวคิดเรื่องปัจจัยที่ใช้ในตัดสินใจลงทุน
ในอาเซียนจาก Xaypanya et al. (2015) ทีพ่ บว่าปัจจัยด้านบวกทีส่ ง่ ผลให้ตา่ งประเทศตัดสินใจมาลงทุนใน
อาเซียนประกอบด้วย โครงสร้างขัน้ พืน้ ฐาน ระดับของการเปิดเสรีทางการค้า ขนาดตลาด การจัดการกับ
ผลกระทบด้านลบจากอัตราเงินเฟ้อ แต่อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง GDP และการสนับสนุนจากภาครัฐไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจมาลงทุนในอาเซียนเป็นแนวทางในการวิจัย และเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
ของการลงทุนมากขึน้ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ข้อมูลย้อนหลังของปีกอ่ นมาใช้ในการหาความสัมพันธ์ของการลงทุนของ
จีนในอาเซียนด้วย และมีการเพิม่ ปัจจัยทีใ่ ช้ในการศึกษาเพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบนั มาก
ขึน้ เช่น กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนือ่ ง การก้าวล�ำ้ ทางเทคโนโลยีของจีน ธุรกิจภาคบริการทีม่ กี ารขยายตัวอย่างมาก การติดต่อผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตทีข่ ยายตัวอย่างมากเพือ่ ลดต้นทุน และเพิม่ ความรวดเร็วในการด�ำเนินธุรกิจ ความโปร่งใสของ
ภาครัฐในการบริหารประเทศ ดังนั้นบทความนี้ก�ำหนดปัจจัยที่แตกต่างกันจ�ำนวน 13 ด้าน เพื่อศึกษาว่า
ปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์ตอ่ จีนในการตัดสินใจเลือกประเทศปลายทางของการลงทุนหรือไม่ การศึกษา
ครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ ยกเว้นประเทศบรูไน เนื่องจากมูลค่า FDI ของ
จีนต่อบรูไนมีมูลค่าต�่ำมาก
การวิจัยนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิซึ่งเป็นข้อมูลสถิติจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติจนี ข้อมูลสถิติประจ�ำปีของอาเซียน ตั้งแต่ปี 2542 –2559 ข้อมูลที่น�ำมาใช้วิเคราะห์ถงึ ปัจจัย
ในการตัดสินใจมาลงทุนหรือไม่ของจีนประกอบด้วย 1. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ใช้ข้อมูล GDP at
Current Market Prices (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 2. รายได้ต่อหัวของประชากร ใช้ข้อมูล GDP Per Capita
at Current Prices (ดอลลาร์สหรัฐ) 3. มูลค่าการน�ำเข้าและส่งออกกับประเทศจีน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
4. ระดับการเปิดเสรีทางการค้ากับต่างประเทศ วัดจากมูลค่าการน�ำเข้าและส่งออกกับทั่วโลก (ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) 5. จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วจีนทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในแต่ละประเทศ (พันคน) 6. มูลค่า FDI
จากทั่วโลกที่เข้าสู่แต่ละประเทศในอาเซียน (Inward FDI) (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 7. จ�ำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
(Internet Subscribers) (ต่อ 100 คน) 8. ดัชนีการรับรู้การทุจริต โดยใช้ข้อมูลจาก Corruption Perception
Index (คะแนนเต็ม 100 โดยตัวเลขยิ่งสูงแสดงถึงการคอร์รัปชั่นยิ่งต�่ำ) และ 9. อัตราแลกเปลี่ยนโดย
เฉลีย่ ประจ�ำปี (สกุลเงินท้องถิน่ /ดอลลาร์สหรัฐ) ร่วมกับการศึกษาข้อมูลในปีทผี่ า่ นมาอีก 4 ปัจจัยประกอบ
ด้วย 1. GDP ปีก่อนหน้า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 2. มูลค่า FDI ของจีนปีก่อนหน้า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
3. มูลค่า FDI จากทั่วโลกปีก่อนหน้า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ 4. มูลค่าการน�ำเข้าและส่งออกกับจีนใน
ปีก่อนหน้า รวมทั้งสิ้น 13 ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
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จากการศึกษาพบว่าจีนมีการท�ำ FDI มากเป็นอันดับที่ 4 ในอาเซียน รองจาก สหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของ FDI จากทั่วโลกที่ลงทุนในอาเซียน โดยมูลค่า
ที่จีนเข้ามาลงทุนในอาเซียนเริ่มมีมากขึ้นตั้งแต่ปี 2554 ที่มีปริมาณมากกว่าร้อยละ 5 จนกระทั่งปี 2559
มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 10 ใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นที่เป็นผู้ลงทุนอันดับ 2 และ 3 ในอาเซียน
ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 12.5 และ 11.8 (ASEAN Statistical Report, 2017) สอดคล้องกับข้อมูลของ Kasikorn
Research (2017) ที่กล่าวว่าระหว่างปี 2557 – 2559 จีนมีการท�ำ FDI เพิ่มขึ้นในอาเซียนมากที่สุดเมื่อ
เทียบกับการที่จีนลงทุนในภูมิภาคอื่นๆ
ตารางที่ 1 ปริมาณการลงทุนโดยตรงสะสมของจีนในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนระหว่างปี 2543 – 2559
(ร้อยละ)
ปี

ประเทศ
%

สิงคโปร์ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

ไทย

2543-2553 44.08

8.49

1.42

10.41

8.64

0.41

21.37

– 0.02

5.20

2554-2559 60.94

5.50

5.14

5.15

6.98

4.88

6.54

0.28

4.59

2543-2559 55.94

5.82

4.36

8.32

6.99

3.92

8.90

0.22

5.53

จากข้อมูลปริมาณการท�ำ FDI ของจีนในแต่ละประเทศในอาเซียนระหว่างปี 2543 – 2559 รวม
17 ปี พบว่าจีนมีการท�ำ FDI ในสิงคโปร์เกือบจะมากที่สุดทุกปี จากตารางที่ 1 พบว่าจีนมีการท�ำ FDI
สะสมในสิงคโปร์ปี 2543 – 2559 คิดเป็นร้อยละ 55.94 ของอาเซียน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากสุดในอาเซียน
เนื่องจากสิงคโปร์ถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีความง่ายในการด�ำเนินธุรกิจเป็นอันดับ 1 หรือ 2 อย่าง
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549 – 2559 (Doing Business Report, 2018)2 สิงคโปร์มีความสะดวกในการด�ำเนิน
การจัดตัง้ บริษทั เพราะมีระยะเวลา และค่าใช้จา่ ยทีช่ ดั เจน รายได้เฉลีย่ ของประชากรทีส่ งู ทีส่ ดุ ในอาเซียน
การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทีม่ ปี ระสิทธิภาพทัง้ การขนส่งทางทะเลและทางอากาศ การเป็นศูนย์กลาง
ทางการเงินที่ส�ำคัญของโลก รวมทั้งกฏหมายที่อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินและ
สิง่ ปลูกสร้างได้ รวมถึงไม่มกี ารควบคุมการโอนเงินตราต่างประเทศ และผลก�ำไรในการประกอบธุรกิจออก
นอกประเทศอีกด้วย นอกจากปัจจัยที่กล่าวมา จากตารางที่ 2 ยังพบว่าหากนักท่องเที่ยวจีนในสิงคโปร์
มากขึ้น จะท�ำให้จีนท�ำ FDI ในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นเกี่ยวข้องกับ
หลายธุรกิจ เช่น โรงแรมและที่พัก ร้านค้าและร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว บริการขนส่งและรถยนต์ให้
เช่า และนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่เดินทางเข้ามาอาจมีจุดมุ่งหมายมากกว่าการท่องเที่ยว เช่น เพื่อแสวงหา
โอกาสลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ เพือ่ ศึกษาดูงานและสัมมนา เพือ่ รับบริการทางการแพทย์
หรือเพื่อวางแผนทางการศึกษา ดังนั้นเมื่อนักท่องเที่ยวมากขึ้น จึงเกิดโอกาสในการลงทุนเพื่อรองรับคน
จีนที่เข้ามาในสิงคโปร์ นอกจากนี้สิงคโปร์ใช้ภาษาจีนกลางเป็นหนึ่งในภาษาราชการ ท�ำให้เพิ่มโอกาส
ในการการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนจีนอีกด้วย
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ส�ำหรับการท�ำ FDI ของจีนใน CLMV เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากมูลค่าเพียง 30.1 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ในปี 2543 เป็น 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2556 จนกระทั่งในปี 2559 การท�ำ FDI เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนือ่ งจนถึง 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมมูลค่าทีจ่ นี ท�ำ FDI ใน CLMV ระหว่างปี 2543 – 2559
คิดเป็นร้อยละ 25.49 ของอาเซียน(ตามตารางที่ 1) ซึ่งสาเหตุที่จีนท�ำ FDI ใน CLMV เพิม่ ขึ้นอย่างมากนั้น
มาจากหลายปัจจัย เช่น CLMV มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง โดยพม่า ลาว และกัมพูชามีอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจตัง้ แต่ปี 2554-2558 อยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ 7 ต่อปี และเวียดนามร้อยละ 6 ต่อปี
แรงงานในวัยท�ำงานใน CLMV ที่มีอายุเฉลี่ย 19-28 ปีจ�ำนวนเกือบ 180 ล้านคน ท�ำให้ต้นทุนแรงงาน
ไม่สูง รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนดินและใต้ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่เกษตรที่ยังอุดม
สมบูรณ์ แหล่งท่องเทีย่ วทีย่ งั ไม่ได้รบั การบุกเบิกจ�ำนวนมาก กฏระเบียบทีใ่ ห้สทิ ธิพเิ ศษต่างๆ ด้านภาษีเพือ่
ดึงดูดให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุน และ CLMV ยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงทางการค้าระหว่างมหาสมุทรอินเดีย
และทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าที่ส�ำคัญของโลกอีกด้วย (ดารบุษป์, 2560) จากตารางที่ 2 พบว่าใน
กัมพูชา ลาว เมียนมานั้นการท�ำ FDI ของโลกเป็นไปในทิศทางเดียวกับการท�ำ FDI ของจีน แต่ส�ำหรับ
เวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดกับจีนมากเป็นอันดับ 2 ในอาเซียนรองจากเมียนมา ส่งผลต่อ
การขนส่งและการเดินทางท่องเทีย่ วระหว่างเวียดนามกับจีนจึงมีโอกาสเกิดขึน้ ได้มาก ดังนัน้ อุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วทีข่ ยายตัวขึน้ จะส่งผลถึงธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องจ�ำนวนมากขยายตัวขึน้ ดังทีก่ ล่าวมาแล้วในประเทศ
สิงคโปร์ นอกจากนี้จากตารางที่ 2 ยังพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับการท�ำ FDI ของ
จีนในเมียนมากับเวียดนาม คือ การลงทุนโดยตรงจากจีนในปีก่อนหน้า และในกัมพูชา คือ การลงทุน
จากทั่วโลกของปีก่อนหน้า แต่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการส่งออกและน�ำเข้าในปีก่อน และ
จากตารางที่ 2 ยังพบว่ามีเพียงกัมพูชาประเทศเดียวที่การท�ำ FDI ของจีนมีความสัมพันธ์กับจ�ำนวนผู้ใช้
อินเตอร์เน็ต อาจจะมีสาเหตุมากจากประเภทธุรกิจที่จีนเข้าไปลงทุนในกัมพูชา จากข้อมูลปี 2558 และ
2559 จีนเป็นประเทศที่ท�ำ FDI เป็นสัดส่วนที่สูงมากในกัมพูชา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 และ 22 จาก
มูลค่า FDI ทั้งหมดในกัมพูชา โดยเป็นการลงทุนในธุรกิจการเงิน และการประกันภัยมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 30 และ 28 ในปี 2558 และ 25593 ดังนั้นจากตารางที่ 2 จึงพบว่าเมื่อจ�ำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
มากขี้นจะส่งผลให้จีนท�ำ FDI ในกัมพูชามากขึ้น เพราะนักลงทุนจีนจะเกิดความเชื่อมั่นว่าจะสามารถเข้า
ถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง
การท�ำ FDI ของจีนในมาเลเซียนั้น เปรียบเทียบระหว่างปี 2543-2553 กับ 2554-2559 ตาม
ตารางที่ 1 พบว่าจีนเพิ่มการท�ำ FDI ในมาเลเซียจากสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.41 เป็นร้อยละ 4.88 ซึ่ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อจีนท�ำ FDI ในมาเลเซียเพิ่มขึ้นนั้น นอกเหนือจากประชากรมาเลเซียจ�ำนวนมากที่มีเชื้อ
สายจีน สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ มีวัฒนธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากจีน ประชากรมีรายได้เฉลี่ย
ต่อหัวที่สูงเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน รองจากสิงคโปร์และบรูไน มาเลเซียยังอยู่บนเส้นทางสายไหมทาง
ทะเลของจีน4 ที่ผ่านพื้นที่ตั้งแต่ฟูโจว ฮานอย มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย จนถึงสหภาพยุโรป และ
คาดว่าในอีก 20 ปีข้างหน้าจีนจะลงทุนในมาเลเซียเพิ่มขึ้นอีก 939 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (อัทธ์, 2561)
นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับมาเลเซียที่ปรับขึ้นเป็นความสัมพันธ์ฉันหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เมื่อ
ปี 2556 เป็นต้นมาท�ำให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
การป้องกันประเทศ และความมั่นคงมากขึ้น (China Xinhua NEWS, 2016) ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนอกจากจะ
ส่งผลให้ FDI จากทั่วโลกเพิ่มขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้ FDI จากจีนเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับตารางที่ 2 ที่
พบว่าการท�ำ FDI ของจีนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการท�ำ FDI ของโลก และมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันกับการท�ำ FDI ของจีนในปีที่ผ่านมา และอีกปัจจัยที่ส่งผลกับการท�ำ FDI ของจีนคือ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงขึน้ หรือความโปร่งใส หากโปร่งใสมากขึน้ จะท�ำให้ต้นทุนในการด�ำเนินงานต�่ำลง
และผลตอบแทนสูงขึ้นซึ่งจะดึงดูดให้จีนท�ำ FDI มากขึ้น
3
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การท�ำ FDI ของจีนในอินโดนีเซียในช่วง 2543 – 2559 มีทั้งการเปลี่ยนแปลงมาก (ตารางที่
1) แต่เนื่องจากอินโดนีเซียมีความส�ำคัญเชิงยุทธศาสตร์กับจีนมาก เพราะอินโดนีเซียมีจ�ำนวนประชากร
มากเป็นอันดับ 4 ของโลกรองจากจีน อินเดียและสหรัฐอเมริกา แต่อัตราการขยายตัวสูงกว่าจีน และ
สหรัฐอเมริกา โดยประชากรเกือบครึ่งอยู่ในวัยท�ำงาน และมีแนวโน้มว่าเป็นกลุ่มผู้บริโภคชนชั้นกลาง
นอกจากนี้อินโดนีเซียยังมีทรัพยากรธรรมชาติอย่างแร่ธาตุ และเชื้อเพลิงอยู่เป็นจ�ำนวนมาก อีกทั้ง
อินโดนีเซียยังต้องการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาศักยภาพในการผลิต จึงจ�ำเป็นต้องดึงดูดเงิน
ลงทุนจากต่างประเทศเข้ามา จากตารางที่ 2 พบว่าการน�ำเข้าและส่งออกกับจีนในปีก่อนเป็นปัจจัยเพียง
ปัจจัยเดียวที่มีความสัมพันธ์กับการที่จีนเข้ามาท�ำ FDI ในอินโดนีเซีย โดยที่เมื่อการค้าระหว่างจีนและ
อินโดนีเซียเพิ่มมากขึ้น โอกาสในการด�ำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียจะมากขึ้นด้วย ดังนั้นจึงท�ำให้นักลงทุน
เพิ่มท�ำ FDI มากขึ้น
จีนมีการท�ำ FDI ในฟิลิปปินส์น้อยมาก ตามข้อมูลในตารางที่ 1 ปี 2543 – 2555 จีนมีการท�ำ
FDI เพียงร้อยละ 0.22 เพราะมีถึง 7 ปีจากจ�ำนวนรวม 13 ปีที่มีการถอนการลงทุนกลับจีน ซึ่งต่อมาใน
ปี 2556 เริ่มมีการท�ำ FDI จากจีนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปี 2558 จีนท�ำ FDI ถึง 59 ล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐ3 เนื่องมากจากความขัดแย้งเรื่องการอ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้ ตาม nine-dash line5 ซึ่งทับซ้อนกัน
อยูห่ ลายประเทศ ท�ำให้การค้าและการลงทุนระหว่างจีน และฟิลปิ ปินส์มนี อ้ ยมาอย่างต่อเนือ่ ง จนกระทัง่ มี
ค�ำพิพากษาจากศาลอนุญาโตตุลาการถาวร ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ว่า จีนไม่มีข้อรับรองทาง
ประวัตศิ าสตร์ในการอ้างสิทธิครอบครองเหนือพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ในทะเลจีนใต้ (มติชน, 2559) จึงท�ำให้โครงการ
ก่อสร้างของจีนในทะเลจีนใต้ระงับลง รวมถึงนโยบายของประธานาธิบดีดแู ตร์เตยังมุง่ เน้นทีส่ ง่ เสริมการค้า
และการลงทุนกับจีนมากกว่าเรื่องการอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ และนโยบายสร้างความสัมพันธ์ทางการ
ทหารกับจีน และรัสเซียให้แน่นแฟ้นขึ้น แทนความสัมพันธ์เดิมที่เคยมีกับสหรัฐอเมริกา จากตารางที่ 2
พบว่าการลงทุนจากทั่วโลก และการลงทุนของจีนในปีก่อนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการท�ำ FDI ของจีน
ในฟิลิปปินส์ ดังนั้นหากจีนและฟิลิปปินส์มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น น่าจะท�ำให้ FDI ของจีนในฟิลิปปินส์ใน
อนาคตเพิ่มขึ้น
การท�ำ FDI ของจีนในไทยนั้น จากตารางที่ 1 พบว่าระหว่างปี 2543 – 2559 มีปริมาณเงินทุน
สะสมคิดเป็นร้อยละ 5.53 จากมูลค่ารวมทั้งหมดที่จีนท�ำ FDI ในอาเซียน โดยระหว่างปี 2543 – 2553
จีนท�ำ FDI ในไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.2 ของอาเซียน ต่อมาภายหลังระหว่างปี 2554 – 2559 มี
สัดส่วนลดลงเหลือเพียงร้อยละ 4.59 จัดเป็นอันดับที่ 8 จาก 9 ประเทศทีท่ ำ� การศึกษา มากกว่าฟิลปิ ปินส์
เพียงประเทศเดียวเท่านัน้ ถึงแม้วา่ ไทยเป็นประเทศทีป่ ระชาชนไม่มคี วามรูส้ กึ ต่อต้านจีน คนไทยส่วนใหญ่
มีเชื้อสายจีน ท�ำเลที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนที่สามารถขนส่งได้ทั้งทางถนน ทางน�้ำ และ
ทางอากาศ แรงงานมีทักษะ ฐานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อัตราภาษีค่อนข้างต�่ำ นโยบายภาครัฐที่
ส่งเสริมการลงทุนและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติทนี่ า่ สนใจ แต่เนือ่ งจากปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง
ของไทย การขาดแรงงานคุณภาพสูงรวมทัง้ ขาดแรงงานขัน้ พืน้ ฐาน งบประมาณในการวิจยั และพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทคี่ อ่ นข้างต�ำ่ อาจท�ำให้ไทยดูมคี วามน่าสนใจน้อยกว่าประเทศเพือ่ นบ้านอย่าง
มาเลเซีย และ CLMV จากตารางที่ 2 พบว่าสาเหตุที่จีนมีการท�ำ FDI ในไทยลดลงในช่วง 2554-2559 นั้น
อาจมาจากปัจจัยด้านการรับรู้การทุจริต (CPI) หรือดัชนีความโปร่งใสที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงข้ามกับ
การท�ำ FDI เพราะเมื่อไทยมีค่า CPI ที่ดีขึ้นจะส่งผลให้จีนท�ำ FDI ในไทยลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ Shan et al.(2018) ที่กล่าวว่าการเข้าไปลงทุนในประเทศที่ก�ำลังพัฒนานั้น (ไทยจัดอยู่ในประเทศ
ก�ำลังพัฒนา)6 หากมีนโยบายการดึงดูดการลงทุนที่ชัดเจนแล้วจะท�ำให้จีนท�ำ FDI ลดลง นอกจากนี้ปัจจัย
5

เส้นประ 9 เส้น (nine-dash line) คือเส้นที่จีนลากจากแผ่นดินใหญ่ไกลออกไปถึง 2,000 กิโลเมตรครอบคลุมน่านน�้ำใน
ทะเลจีนใต้ โดยพื้นที่ร้อยละ 90 ได้ล�้ำเข้าไปในน่านน�้ำของฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม ราว 200-300 กิโลเมตร
ท�ำให้เกิดความขัดแย้งในอ�ำนาจอธิปไตยกับฟิลิปปินส์ มาเลเซีย บรูไน เวียดนาม และไต้หวัน (manager online, 2559)
6
ที่มา: International Monetary Fund’s Economic Outlook Database, April 2018
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อืน่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การท�ำ FDI คือ การลงทุนโดยตรงจากทัว่ โลกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการท�ำ FDI
ของจีน ซึ่งคล้ายคลึงกันกับประเทศอื่นๆในอาเซียน แต่มีเพียงในไทยประเทศเดียวที่พบว่า GDP ปีที่ผ่าน
มามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการท�ำ FDI ของจีน
ปัจจัยอื่นที่มีการศึกษา เช่น GDP ในปีปัจจุบัน GDP ต่อหัวประชากร อัตราแลกเปลี่ยน
การเปิดเสรีทางการค้า มูลค่าการน�ำเข้าและส่งออกกับจีนในปีปจั จุบนั พบว่าไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การลงทุน
โดยตรงของจีนใน 9 สมาชิกอาเซียน ซึ่งผลลัพธ์บางอย่างไม่ต่างจาก Xaypanya et al. (2015) ที่พบว่า
อัตราแลกเปลีย่ น และ GDP ไม่สง่ ผลต่อการตัดสินใจมาลงทุนในอาเซียน นอกจากนีจ้ ากสมการคาดการณ์
การลงทุนโดยตรงของจีนในประเทศไทยพบว่า GDP ของไทยในปีก่อนหน้าหากเพิ่มขึ้น 1 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ คาดการณ์ว่าการลงทุนโดยตรงจากจีนมาไทยจะเพิ่มขึ้นเพียง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ดังนั้น
นอกจากไทยแล้ว GDP ในปีกอ่ นหน้าไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การท�ำ FDI ของจีนในประเทศอืน่ ในอาเซียนเลย
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�ำ FDI ของจีนในอาเซียนระหว่างปี 2543-2559
ตัวแปรท�ำนาย
การลงทุน
โดยตรงจาก
ทั่วโลก (WFDI)
การลงทุน
โดยตรงจาก
ทั่วโลกปีก่อน
(LYWFDI)
การลงทุน
โดยตรงจากจีน
ปีก่อน (LYCFDI)
GDP ปีก่อน
(LYGDP)
การส่งออกและ
น�ำเข้ากับจีน
ปีก่อน
(LYTRADE)
ดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (CPI)

ประเทศ
สิงคโปร์

กัมพูชา
0.153
(0.040)

ลาว เมียนมา เวียดนาม
0.639 0.582
(0.082) (0.078)

มาเลเซีย
0.015
(0.003)

–5.893
(1.140)

0.753
(0.146)

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
0.006
(0.002)

ไทย
0.060
(0.008)

– 0.177
(0.037)
– 0.536
(0.227)

0.781
(0.198)
0.001
(0.000)

10.434
(2.549)

นักท่องเที่ยวคน 2.988
จีน (CTOURIST) (0.602)
จ�ำนวนผู้ใช้
9.476
อินเตอร์เน็ต
(3.253)
(INTERNET
USERS)
R2
0.655
0.984 0.825 0.823
Adjusted R2
0.628
0.977 0.811 0.794
SEE
1286.67 26.562 97.62 195.443
F
24.642 152.402 61.269 27.984
p – value of
0.000
0.000 0.000 0.000
F – test

0.857
(0.232)
20.117
(5.284)

–
39.139
(16.401)

0.492
(0.103)

0.665
0.609
151.296
11.906
0.001

0.869
0.833
47.63
24.309
0.000

0.511
0.474
201.35
13.603
0.003

0.876
0.855
7.19
42.331
0.000

0.896
0.868
108.006
31.654
0.000
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หมายเหตุ 1. แสดงสัมประสิทธิ์การถดถอยเฉพาะที่มีนัยส�ำคัญที่ระดับ 5% หรือน้อยกว่า
2. ใช้วิธีการถดถอยแบบขั้นบันได (Stepwise Regression) ในการเลือกสมการถดถอย
3. จ�ำนวนในวงเล็บ คือ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) ของสัมประสิทธิ์
		 การถดดอย

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยระหว่างปี 2543 – 2559 พบว่าจีนท�ำ FDI สูงสุดที่สิงคโปร์ น้อยสุดที่ฟิลิปปินส์
หากแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงแรกระหว่างปี 2543 – 2553 จีนท�ำ FDI มากสุดในสิงคโปร์ และท�ำ FDI
ในไทยมากกว่ามาเลเซีย ลาว และฟิลิปปินส์ แต่ช่วงระยะที่ 2 ระหว่างปี 2554 – 2559 จีนท�ำ FDI ใน
ไทยมากกว่าฟิลปิ ปินส์เพียงประเทศเดียวเท่านัน้ โดยมีปริมาณการลงทุนสะสมในไทย และฟิลปิ ปินส์แต่ละ
ประเทศไม่ถึงร้อยละ 5 คือลงทุนพียงร้อยละ 4.59 และร้อยละ 0.28 ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มประเทศ CLMV
อินโดนีเซีย และสิงคโปร์อย่างเห็นได้ชัด และถึงแม้ว่าในช่วงระยะที่ 2 จีนท�ำ FDI สะสมในมาเลเซีย
ไม่ถึงร้อยละ 5 เช่นกัน แต่เมื่อเทียบกับช่วงแรกที่มีเงินลงทุนสะสมเพียงร้อยละ 0.41 เห็นได้ชัดว่าเพิ่มขึ้น
อย่างมาก ดังนั้นในขณะนี้ประเทศในอาเซียนที่จีนเข้ามาท�ำ FDI น้อย และมีแนวโน้มลดลงมี 2 ประเทศ
คือ ฟิลิปปินส์ และไทย เพื่อไม่ให้สูญเสียประเทศผู้ลงทุนที่ส�ำคัญอย่างจีน ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึง
เสนอแนะแนวทางที่ไทยควรเร่งปรับปรุงและพัฒนาดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการท�ำ FDI ของจีนในอาเซียนเกือบทุกประเทศคือ การท�ำ FDI
จากทั่วโลก และการท�ำ FDI ของจีนในอาเซียนในปีก่อนหน้า ดังนั้นหากไทยก�ำหนดนโยบายดึงดูด FDI
ให้มคี วามน่าสนใจแล้ว ไม่วา่ จะเป็นด้านการพัฒนาแรงงานให้เป็นแรงงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เหมือนแรงงาน
ของประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียมากกว่าการแข่งขันด้านแรงงานราคาถูก หรือการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
อย่างจริงจัง การมีการวางแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เพราะนอกจากจะดึงดูดการท�ำ FDI จาก
ทั่วโลกแล้ว ยังดึงดูดการท�ำ FDI ของจีนด้วย
2. ปัจจัยอืน่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การลงทุนโดยตรงของจีนในอาเซียน คือ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วจีน
(CTOURIST) ที่เข้ามาท่องเที่ยว ดังนั้นนอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนแล้ว
ไทยควร พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลายมากขึ้น เช่น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและผจญภัย
การท่องเทีย่ วเชิงกิจกรรมท้าทายและกีฬา การท่องเทีย่ วของผูส้ งู วัย และการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพและการ
แพทย์ ซึง่ ในปัจจุบนั นีไ้ ทยมีศนู ย์รกั ษาผูม้ บี ตุ รยากทีเ่ จาะกลุม่ เป้าหมายเป็นลูกค้าจีนเข้ามารับการรักษาใน
ไทยเป็นจ�ำนวนมาก รัฐบาลจึงควรเข้มงวดในเรือ่ งความปลอดภัยของลูกค้าทีม่ าใช้บริการ และความเชีย่ วชาญ
ของศูนย์ที่ท�ำการรักษา ให้ผู้ลงทุนปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นระยะยาวให้
กับไทย นอกจากนีก้ ระแสการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมทีใ่ ห้นกั ท่องเทีย่ วได้มสี ว่ นร่วมในขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของท้องถิน่ ลองท�ำอาหารพืน้ เมือง เรียนรูก้ ารอยูร่ ว่ มกับคนในชุมชนนัน้ ๆ ก็ได้รบั ความนิยมมากขึน้
ดังนัน้ ภาครัฐควรเข้ามาดูแลให้ดำ� เนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องไม่สง่ ผลกระทบกับวัฒนธรรม
ชุมชน อีกทัง้ กระแสการท่องเทีย่ วด้วยตัวเองของนักท่องเทีย่ วจีนได้รบั ความนิยมมากขึน้ อย่างมากหลังจาก
ทีภ่ าพยนตร์จนี เรือ่ ง Lost in Thailand ออกฉายในปี 2555 และเพือ่ ให้ตอบสนองกับคนจีนซึง่ เป็นผูน้ ำ� ทาง
ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ภาครัฐควรร่วมมือกับเอกชนเพื่อให้สร้างแอพพลิเคชั่นต่างๆ ให้นักท่องเที่ยว
สามารถหาข้อมูล จองห้องพัก จองร้านอาหาร จองตั๋วโดยสาร จองบัตรเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ซื้อสินค้า
และบริการประเภทต่างๆได้โดยต้องมีความปลอดภัยสูง และสามารถตรวจสอบได้
3. ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานที่วัดจากจ�ำนวนผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต หากเพิ่มขึ้นจะท�ำให้
มูลค่า FDI ของจีนในกัมพูชามากขึ้นนั้น ไทยควรปรับปรุงเครือข่ายการสื่อสารให้ทันสมัย และมีคุณภาพ
สูงขึ้น อีกทั้งก�ำหนดราคาให้มีการแข่งขันกันได้มากขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ
4. ปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจในการท�ำการศึกษาเพิ่มเติม คือดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) หรือดัชนี
ความโปร่งใส ที่มีความสัมพันธ์ต่อมูลค่าการท�ำ FDI ของจีนในไทยกับมาเลเซียให้ผลการศึกษาที่ต่างกัน
ออกไป คือ เมื่อค่า CPI สูงขึ้น จีนจะท�ำ FDI ในมาเลเซียเพิ่มขึ้น แต่จะท�ำ FDI ในไทยลดลง ดังนั้นควร
ศึกษาเพิ่มเติมว่า เพราะเหตุใดยิ่งไทยมีดัชนีความโปร่งใสลดลง ยิ่งกลับจะดึงดูดให้จีนมาลงทุนมากขึ้น
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